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הרב משה תנעמי שליט"א
רבה של רכסים, וראש קרית החינוך אור חדש

טוב אתה לישראל

 הספד לעילוי נשמת הגאון הגדול, פאר הדור והדרו, פוסק הדור, 
נשיא קרית החינוך אור חדש, מרן הרב הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל

איתא בגמרא סנהדרין )ק"א ע"א( תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים 
לבקרו, רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. נענה רבי טרפון ואמר, 
הזה  בעולם  ורבי  הזה,  בעולם  גשמים  של  שטיפה  גשמים,  של  מטיפה  לישראל  אתה  טוב 

ואמר,  יהושע  רבי  נענה  הבא.  ובעולם 
חמה,  מגלגל  יותר  לישראל  אתה  טוב 
בעולם  ורבי  הזה,  בעולם  חמה  שגלגל 
בן  אלעזר  רבי  נענה  הבא.  ובעולם  הזה 
יותר  לישראל  אתה  טוב  ואמר,  עזריה 
ורבי  הזה,  בעולם  ואם  שאב  ואם,  מאב 
רבי  נענה  הבא.  ובעולם  הזה  בעולם 

עקיבא ואמר, חביבין יסורין, ע"כ.

בפשטות אפשר לפרש דברי התנאים 
שבלעדי  לכל,  שמובן  כשם  כי  הללו, 
קיום  אין  ואם,  ואב  חמה  וגלגל  גשמים 
הרב  כי  ולדעת  להבין  עלינו  כך  לעולם, 
הוא  הרב  כי  מאלו,  יותר  לישראל  נצרך 

יסוד החיים בעולם הזה ובעולם הבא.

כן  אמרו  מדוע  להבין,  צריך  אבל 
לרבי אליעזר בשעת חליו דווקא. ונראה 
שירפאו  להקב"ה  תפילה  זו  היתה  כי 



בקק

עינינובב˙

ויחייהו, כי ישראל צריכים לו 
לגלגל  לגשמים,  מאשר  יותר 

חמה ולאב ואם.

מסמלים  אלה  שלוש 
את  ביטוי  לידי  ומביאים 
והשפעתו  הרב  של  פעילותו 

על תלמידיו.

את  המשיל  טרפון  רבי 
גשמים,  של  לטיפה  הרב 
הטמון  שהגרעין  כשם  כי 
כוח  את  מקבל  באדמה 
כך  הגשם,  ידי  על  צמיחתו 
הטמונה  אדם,  של  נשמתו 
מן  עפר  שהוא  בגופו 
מעלתה,  כל  עם  האדמה, 
עומדת,  בבחינת  עצמה  היא 
של  להשפעתו  וזקוקה 
צמיחה  כוח  לקבל  כדי  הרב 
ולהתעלות למעלות עליונות.

הוסיף  יהושע  רבי 
לגלגל  הרב  את  והמשיל 
זו  לא  החמה  כי  החמה, 
כל  מצמיחה  שהיא  בלבד 
שעל  אלא  שבאדמה,  זרע 
פגע  מכל  האדם  ניצל  ידה 
הרב,  כך  הליסטים.  ומן  רע 
מצמיח  שהוא  בלבד  זו  לא 
אלא  תלמידיו,  את  ומגדל 

מרן והרב משה תנעמי בעת בניה קרית אור חדש קיץ תשל"ג

תלמידי מוסדות אור חדש מרקדים סביב למרן
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ומצילם  בחיים  דרכם  את  להם  מאיר  שהוא 
מכל אבני הנגף, מבהיר להם את ספקותיהם 

ומנהיר עיניהם בהלכה.

עוד  הוסיף  עזריה  בן  אלעזר  ורבי 
והמשיל את הרב לאב ואם, כי מקום גידולו 
של אדם הוא אצל אביו ואמו, וללא טיפולם 
היה אומלל וחסר אונים. אף הרב כן, וככתוב 
אצל משה רבנו )במדבר י"א י"ב( כאשר ישא 
האומן את היונק. ואיתא בסנהדרין )ח' ע"א( 
אזהרה לדיין שיסבול את הציבור. עד כמה, 
כאשר  רבי שבתאי,  ואיתימא  חנין  רבי  אמר 

ישא האומן את היונק ע"כ.

ואת  בניו  את  זצ"ל  מרן  והנהיג  נהג  כך 
אותם  שראה  ישראל,  כלל  ואת  בנותיו, 
להקים  וזכה  ובחיבה,  באהבה  ממש,  כבניו 
ובודאי  לתפארת.  בתים  ומבנותיו  מבניו 

הרב משה תנעמי, הרב שלמה מחפוד, הרב משולם נהרי, מרן

מרן והרב משה תנעמי

הרב משה תנעמי, מרן, הרב יהודה מלמד



בקק

עינינובב˙

הרב משה תנעמי ותלמידים עולים מארצות חבר העמים בקייטנה במוסדות אור חדש

אליו  בבא  ושמח  שש  הקב"ה 
את  לחנך  זכה  הצדיק, אשר  נפש 
לאהבת  ה',  לאהבת  ובנותיו  בניו 
וכמו  החסד.  ולאהבת  התורה 
)כ"ה  קטן  מועד  בגמרא  שאמרו 
ושמח  שש  ערבות  רוכב  ע"ב( 

בבוא אליו נפש נקי וצדיק.

ויקויים  שנזכה  רצון  יהי 
כ"ה  )ישעיה  שכתוב  מקרא  בנו 
ה'  ומחה  לנצח,  המות  ִּבלע  ח'( 
פנים,  כל  מעל  דמעה  אלהים 
הארץ  כל  מעל  יסיר  עמו  וחרפת 
מליץ  יהיה  ובודאי  דיבר.  ה'  כי 
טוב על כל בני משפחתו ועל כל 

ישראל.
מרן והרב משה תנעמי
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הרב חזקיהו והב, הרב משה תנעמי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מעיינים בספר בבת עינינו

כנס בני תורה דורשי ה'. שני מימין: הרב משה תנעמי
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הראשון לציון הרב יצחק יוסף נושא דברים בלשכתו בפני תלמידי מוסדות אור חדש, ירושלים תשע"ה

לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם


