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הרב יהודה רענן שליט"א
מנהל אגף הרווחה קרנות החסד והקרן לסיוע לנפגעי טרור 

מרכז חינוכי אור חדש, רכסים

פי צדיק ינוב חכמה

 דברי זכרון למרן מלכא הגאון רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל 
במלאת שנה תמימה לעלותו בסערה השמימה

מיוחד  יום  ונורא,  יום קדוש  הכיפורים,  יום  ונפחדים בפתחו של  נרעדים  עומדים  הננו 
בשנה, יום שכולו מחילה סליחה וכפרה, לכלל עדת בית ישראל שהם עדת סגולה.

העלות  על  ישראל  בית  המוני  של  אבלם  שנת  תסתיים  ה'תשע"ה  במרחשון  ג'  ביום 
מזיו  וליהנות  הקב"ה  של  בצלו  לחסות  זוכה  הוא  שם  העליון.  לעולם  ישראל  של  אביהם 

גדולי  כל  של  במחיצתם  שכינתו, 
בגן  בכבוד  השרויים  הדורות  ומאורי 
והוגים בתורת ה' עם כל  עדן העליון 
רוחני  עונג  ומתענגים  מעלה,  שרפי 
כ'(  עילאי, שעליו נאמר )תהלים ל"א 

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.

והלהיב  שהאיר  המזרח,  נר  כבה 
ובתפוצות  בארץ  ישראל  בית  לבבות 
שיחותיו  שבשמים.  לאביהם 
ודרשותיו תמיד נגעו ללבבות ופתחו 
אותם להבין ולהפנים מהי חובתו של 
לשים  עליו  מה  ועל  בעולמו,  האדם 
מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל 
ימי חייו, כפי שכתב רמח"ל במסילת 
שהורונו  מה  הנה  לשונו,  וזה  הרב יהודה רענן עם מרן, מוצש"ק חיי שרה תשס"אישרים 
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שהאדם  הוא  ז"ל  חכמינו 
להתענג  אלא  נברא  לא 
מזיו  וליהנות  ה'  על 
התענוג  שזהו  שכינתו, 
הגדול  והעידון  האמיתי 
שיכולים  העידונים  מכל 
העידון  ומקום  להימצא. 
העולם  הוא  באמת  הזה 
להגיע  הדרך  אך  הבא. 
העולם  ומנוחת  לתענוג 
הכנה  צריכה  הבא, 
מדוקדקת  ה'  בעבודת 
בתורה  רוחני  ועמל 
ומצוות בעולם הזה, ע"כ.

המנהיג  היה  זת"ע,  הדור  מופת  מרן 
ישראל  בית  ואלפי  רבבות  את  המניע 
לקחו  שומעי  כל  כולו.  העולם  בכל 
ובאהבה  בדריכות  והאזינו  הקשיבו 
ובהשקפה,  בהלכה  פיו  למוצא 
לחינוך  האדם,  לבניית  להדרכותיו 
לקיום  נפש,  משיבת  ה'  לתורת  הילדים 
מצוותיה בשלימות, לשאוף להיות מבני 

העולם הבא ולחיות על פי תורת ה'.

שנה,  בכל  אביב  ובתל  בירושלים  שהתקיימו  הגדולות  העצרות  שבכל  היטב,  זכורני 
רבה  שמחה  חג,  לבשו  כולם  הארץ.  מרחבי  והחוגים  העדות  מכל  משתתפים  אלפי  הגיעו 
פאר  מלכא  מרן  פני  את  ולהקביל  לחזות  הם  נוסעים  כי  פניהם,  על  נסוכה  היתה  ועצומה 
ומלב  דברות קדשו שיצאו מפה קדוש  אוצרו, לשמוע את  היא  ה'  תורת  זת"ל, אשר  הדור 
הר  כמעמד  היו  הללו  המעמדות  השומעים.  לליבות  ששפע  תחיה  כטל  היו  ודבריו  טהור, 
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סיני ממש, וחשנו במוחש את כבוד שכינת ה' בתוכנו, עת מלאך ה' הרצה את דברות קדשו 
אדירה,  בשירה  הנוכחים  כל  את  סחפה  העצומה  ההתלהבות  הגבורה.  מפי  רבינו  כמשה 
שפרצה ממעמקי הלבבות ובקעה עד לשמים, בשוררם את הפסוק )תהלים ס"א ז'( ימים על 

ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור.

עת  מקדם,  ימים  אזכרה 
המאזינים  לשאלות  עונה  היה 
עשה  שנקראה  בתכנית  ברדיו, 
לך רב. אלפים האזינו לתשובותיו 
היו  תשובותיו  פיהן.  על  וָנהגו 
ונאמרו  וקולחות,  בהירֹות  ברורות 
קורא מתוך  הוא  כאילו  ברהיטות, 
ידו  על  נאמר  והכל  פתוח.  ספר 
ובשמחה  חן  בענַות  בנעימות, 
עורכי  הדגישו  תמיד  רבה. 
אלפי  את  עונה  הרב  כי  התכנית, 
תשובותיו בעל פה, ואין שום ספר 

פתוח לפניו.

ָּכַאב  זת"ע,  הדור  מופת  מרן 
הירידה  את  הדור,  ְּכֵאב  את  מאד 
המוני  התרחקות  את  הרוחנית, 
וממקור  מחצבתם  מכור  יהודים 
יהודים ובפרט  מכורתם, שמיליוני 
את  קוראים  אינם  תמימים  ילדים 
יום.  בכל  ישראל  שמע  הפסוק 
זצ"ל  מרן  דבר  ומפורסם  וידוע 
אליו  נגלה  שבו  החלום  אודות 
ומיליוני  היות  לו,  ואמר  המשיח 
קוראים  אינם  ישראל  מבני  ילדים 

בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמת נפגעי הטרור בישיבת רכסים 
משמאל לימין: הרב יהודה רענן, הרב שלמה חברוני מנהל תיכון לבנות 

אור חדש, נדב עפרי שניצל מפיגוע טרור, הרב דן כהן 

משמאל לימין: הרב יהודה רענן, הרב אברהם עטיה, הרב אליהו ציון 
סופר ראש ישיבת רכסים. 
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יום, לכן מן השמים מעכבים את הגאולה. אני נוכחתי בתוך  את הפסוק שמע ישראל בכל 
בצבעים  ותאר  ונפשו,  לבבו  מכאובי  את  ותינה  שפך  אשר  עת  ז"ל,  למרן  מקורבים  קומץ 

קודרים את המצב כפי שנראה לו, וכולנו כאבנו את כאבו והשתתפנו בצערו.

בבית  קודש  שבת  מוצאי  בכל  רבות  שנים  מרן  שמסר  ובאגדה  בהלכה  התורה  שיעורי 
הכנסת היזדים בירושלים ושודרו בלוויין לכל מקום ומקום בישראל ובתפוצות הגולה היו רבי 

עוצמה ושיקוי מרפא לכל נפש חפיצה.

מאות אלפי יהודים מכל החוגים האזינו להם בהקשבה דרוכה ובהתרוממות הרוח ושתו 
השיעור  שהוא  זה  לשיעור  כולם  ציפו  השבוע  ימות  וכל  שפתיו,  ומוצא  דבריו  את  בצמא 

הגדול ביותר בתבל כולה.

בהם  שהודפסו  בספרים  וכן  אלו  בשיעורים  המאזינים  למדו  הלכות  של  רבות  מאות 
השיעורים שהופצו לכל מבקשי ה'.

בשנים שבהן כיהן רב ראשי לתל אביב מסר את שיעוריו בכל מוצש"ק בבית הכנסת של 
גדול  ציבור  בבני ברק שהיה תמיד מלא עד אפס מקום, שם הכירוהו מקרוב  עולי משהד 
וכן תלמידי חכמים רבים מכל החוגים וכולם  מאוד של אוהבי תורה וצמאי ידיעת ההלכה 

ממתיקות  והשכילו  נהנו 
דבריו  ומבהירות  לשונו 
שקלחו מפיו הטהור בענוות 
במורא  פנים,  במאור  חן, 
דבר  כבוד  וביראת  שמים 

דבור על אופניו.

ומסירות  לתורה  אהבתו 
והנחלתה  להפצתה  נפשו 
לעדותיו  ישראל  עם  לכלל 
גבול  ללא  היו  ולתפוצותיו, 
בכתב  פה,  בעל  וסייג, 
בכל  התקשורת,  ובאמצעי 
מקום  בכל  חייו,   מרן במוסדות אור חדש רכסיםשנות 

הרב משה תנעמי, מרן, הרב יהודה מלמד, הרב יצחק ועקנין והרב אברהם קניאל
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בישראל ובתפוצות. עליו נאמר )תהלים י"ט ה'( בכל הארץ יצא ַקָּום ובקצה תבל ִמליהם.
ז"ל  אביתר  נכדי  בפתאומיות  נקטף  ויקהל,  פרשת  קודש  שבת  בערב  ה'תשנ"ז,  בשנת 
ששי  ליום  אור  האבל,  ימי  שבעת  בתום  קודש.  שבת  אור  לפני  כשעתיים  דרכים,  בתאונת 
אחת עשרה  בת  בתי,  חלמה  לעלות השחר,  סמוך  פקודי המשכן,  פרשת  קודש  ערב שבת 
שנה, חלום מפליא ומפעים, שיש לו סימוכין בדברי חז"ל. מתוך חלומה הארוך, אעלה מעט 
להפליא,  יפה  עדן  גן  לעיניה  נגלה  בחלומה  זצ"ל.  למרן  הנוגעים  דברים  האומר,  בקצירת 
מקושטת  לבנה  מטלית  עשויה  פרוׂשה,  חופה  ראתה  הגן  בתוך  בפרוטרוט.  תיארה  אותו 
בפסי זהב עם ציציות לבנות, ומתחתה עמד ילד מכוסה בה, ובראשו כתר זהב, ועל מצחו 
חקוק שמו בראשי תיבות א"ר. מסביבו היו ספרי תורה מקושטים ומכוסים בטליתות זהב, 
ולידם מונחים ספרי קודש רבים, ובבירור ראתה שם את ספרי מרן זצ"ל, חזון עובדיה, יחוה 
דעת ועוד. התברר לה שהילד הוא הנכד אביתר רענן ז"ל. מפניו זרח אור גדול, ותחת בית 
וביניהם  וכן ראתה אנשים הלומדים בספרי קודש רבים,  זצ"ל.  שחיו החזיק את ספרי מרן 
בטלית  מכוסים  יוסף, שהיו  וילקוט  דעת  יחוה  אומר,  יביע  זצ"ל,  מרן  ספרי  במיוחד  בלטו 

מזהב ועליה רקומות המלים ספרי מורינו הרב עובדיה יוסף שליט"א.
היה  העז  רצונו  עליה.  כנפיו  ופרש  וחיבה  אהבה  הרעיף  במיוחד  תימן  יהודי  עדת  על 
גרם  זה  ותימן. דבר  יוצאי מזרח  להחיל את פסקי מרן השולחן ערוך על כל עדות ישראל 

רבני  מצד  להתמרמרות 
אחד  מסויימות.  עדות 
ורבני עדת  גאוני  מחשובי 
ערוסי  רצון  הרה"ג  תימן 
את  הסביר  שליט"א 
הג"ר  של  ורצונו  שיטתו 
בפסיקת  יוסף  עובדיה 
כותב,  הוא  וכך  ההלכה, 
אין  להבהיר,  המקום  כאן 
יוסף  עובדיה  הג"ר  מרן 
לו  יש  תימנים, אלא  רודף 
עז  ורצון  הלכתית  שיטה 
מרן ותלמידי מוסדות אור חדש רכסיםלאחדות כל עדות ישראל. 
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ולכן לפי דעת הג"ר עובדיה יוסף, התלכדות כל העדות לרבות האשכנזים סביב פסקי מרן 
זו עד כדי כך שלמרות מוצאו  מחבר שולחן ערוך, תביא את האחדות. הוא נאמן לשיטתו 
עוררין  שקמו  ולמרות  ערוך,  השולחן  מרן  כמו  אלא  חי,  איש  הבן  כמו  פוסק  אינו  הבבלי 
יוסף, יש רק  נגדו בעניין זה מרבני עדות מסויימות. הרוצה לחלוק על דעת הג"ר עובדיה 
דרך אחת וזולתה אין, והיא משא ומתן הלכתי וענייני, בכבוד, כתלמיד לפני רבו, וזו הדרך 

האמיתית. כל החולק עליו תוך פגיעה בכבודו, חטאו גדול ומחלל שם ה', ע"כ.
הגאון  הרב  עם  גדולה  ובאהבה  בידידות  היה  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  הג"ר  דורנו  מאור 
זצ"ל  יוסף  עובדיה  הג"ר  ה'תש"ס.  בתמוז  י"ח  ביום  השמימה  שעלה  זצוק"ל,  קאפח  יוסף 
חביבות  מלא  מאד,  ארוך  הספד  ה'תשס"א,  בתמוז  י"ח  הראשון,  האזכרה  ביום  הספידו 
ליוסף עמ' 19-24, אני מצטט בקוצר אמרים מדבריו  והערכה רבה, שנדפס בספר מסורה 

המבטאים את האהבה והחביבות ששררה ביניהם:
בירושלים,  האיזורי  הדין  בבית  תחכמוני,  בשבת  יחדיו  ישבנו  איך  מקדם  ימים  זכרתי 
חלילה  היה  לא  השנים  שבע  באותן  הטובות.  השנים  שבע  היו  ואלו  רצופות,  שנים  שבע 
וחס שום קינטור. הכל היה תורה לשמה, ופסקי הדין שלנו היו על פי רוב תואמים ביחד. 
חכמים  תלמידי  כמו  היה  הכל  שנים,  שש  בירושלים  הגדול  הדין  בבית  יחדיו  בהיותינו  גם 
שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, הכל מתוך כבוד הדדי, בדרך ארץ, בענוה. הרב 
באורייתא  ועסיק  נפיק  שייף  עייל  שייף  רבה,  בענוה  מלא  הליכות,  נעים  היה  זצ"ל  המנוח 
לתורתו  חייו  ימי  בכל  כולו  כל  התמסר  זצ"ל  הרב  לנפשיה.  טיבותא  מחזיק  ולא  תדירא 
הכבירה של הרמב"ם, בפירוש המשנה, בעשרים וארבעה כרכי היד החזקה, במורה הנבוכים 
ובשאר חיבוריו של הרמב"ם. הוא הפיץ את תורתו של הרמב"ם, וזכה להישגים גדולים מה 
ועסק בתורה.  ישב  זכו אחרים. שקדן היה, מתמיד היה. אפילו קרוב לשעת פטירתו  שלא 
הוא התכונן לשעה זו. זו גדולתו. זו מיתת נשיקה שהיתה לו, שישב ועסק בתורה עד רגע 
פטירתו. וזה מראה את גדולתו וענותנותו. לא לחינם זיכה אותו הקב"ה למיתה כזו. לא כל 
אחד זוכה לזה. עד הרגע האחרון לא כהתה עינו ולא נס ליחו. כל פעם שאני זוכר זאת, כל 
גופי רועד. מי יודע אם ה' יזכנו למיתה כזו, מיתת נשיקה. אני אומר על הרב המנוח זצ"ל, 
צר לי עליך אחי, נעמת לי מאד. היינו כל כך באהבה ואחוה. הכל בכבוד ובדרך ארץ. חבל 

על דאבדין ולא משתכחין, ע"כ.
בהספד זה רואים אנו את גדולתו, אהבתו וענותנותו של מרן מלכא הג"ר עובדיה יוסף 
ואת  אותו  והולמים  אליו  הם  ראויים  הטהור,  ומלבו  מפיו  שיצאו  אלו  הספד  דברי  זתע"א. 



רק

עינינובב˙

דרכו, כמים הפנים לפנים. וגם עליו ֹנאמר, חבל על דאבדין ולא משתכחין.

זצ"ל  מרן  אל  במכתב  ספרד  יהדות  מרבני  אחד  פנה  שנה,  משלושים  למעלה  לפני 
וההדיר  ערך  ביאר,  תרגם,  זצ"ל  קאפח  יוסף  שהרה"ג  לספרים  להתייחס  כיצד  בשאלה, 
מתורתם של הגאונים והראשונים, רבינו סעדיה גאון, רבינו הרמב"ם, רבי יהודה הלוי, רבינו 
קאפח  יוסף  הרה"ג  את  ומעריכים  מוקירים  אנו  לו,  השיב  זצ"ל  מרן  ועוד.  פקודה  בן  בחיי 
יושבים  אנו  בהם.  ומעיינים  לומדים  לאור,  והוציא  וביאר  שתרגם  הספרים  כל  ואת  זצ"ל 
יחדיו בבתי הדין מזה שנים רבות בידידות, בנעימות ובאהבה. כל השמועות המופצות אין 
להן שחר. האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב, ובדברים שבלב אין אתנו יודע עד מה, וכך 

יש לנהוג.
לשואלים בדבר המחלוקת שהיתה בתימן לפני כמאה שנה בעניין קדושת ספר הזוהר, 
השיב הרה"ג אהרן בוטבול שליט"א, חתנו של מרן זצ"ל, כי בזמננו יש לכבות את הלהבות, 
ולהגביר הבנה ואהבה בלבבות. הוא הביע את דעת מרן זצ"ל שאמר בזמנו, כי בעת שאדם 
לו  להאמין  עלינו  שומה  והקבלה,  הזוהר  ספר  בקדושת  מאמין  שהוא  מלא  בפה  מודה 
באמונה גמורה, ולא להתעלם ולהכחיש את דבריו ללא יסוד, כי האדם נאמן על דברי עצמו, 
זה,  בנושא  לעורר שום מחלוקת  אסור  ואזניו שומעות.  רואות  אלא מה שעיניו  לדיין  ואין 

שכבר בטל מן העולם. ]העת והמקום לקצר, העורך[.
לפני עליית יהודי תימן לארץ ישראל, כינס הרה"ג שלום סעדיה גמליאל זצ"ל את חכמי 
למחלוקת  שהביאו  הסיבות  כל  את  יחדיו  ביררו  הפלגים,  משני  בתימן,  צנעא  יהודי  ורבני 
סיבות  כל  את  כליל  לבטל  כולם  הסכמת  ועלתה  השלום,  והרחקת  האחוה  לפירוד  וגרמו 
המחלוקת, ליישר את כל ההדורים ולהחזיר את השלום, האהבה והשלוה בין שני הצדדים, 
לקיים את האמור בתורה )בראשית י"א א'( ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ]ראה 
והעת  ראה.  ד"ה   316 בהערה  תרס"ד  עמ'  ג'  כרך  ימיני  איש  בספר  ברמיזה  שכתבתי  מה 

והמקום לקצר, העורך[.

בירושלים,  אור  תורה  בישיבת  תלמיד  בהיותו  כי  סיפר,  שליט"א  פרץ  אלחנן  הרה"ג 
זצ"ל, בעת שהיה שואל את ראש הישיבה שאלה  בראשות הגאון הרב חיים פנחס שיינברג 
בענייני הלכה, תמיד ענה לו שיעיין בספרו של מרן זצ"ל, שו"ת יביע אומר, חלק פלוני סימן 
היה  זצ"ל  שיינברג  פנחס  חיים  הג"ר  כי  הוסיף  פרץ  אלחנן  הרב  צמאונו.  את  וירוה  פלוני, 
בנושאים  האברכים  עם  ומפלפל  זצ"ל,  מרן  של  הבית  טהרת  בספר  קרובות  לעיתים  מעיין 

שעיין בהם.
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לחינוך  ביחסו  לטובה  יצא  לא  שמו  אשר  שר  החינוך  במשרד  כיהן  שנים  מספר  לפני 
התלמידים במגזר החרדי, והיה מיצר את צעדי החינוך הטהור בכל המישורים. הדבר נודע 

נרגע  ולא  סערה,  ורוחו  מאד  שהזדעזע  זצ"ל,  למרן 
אותו  של  שמו  את  בפורים  להזכיר  הורה  אשר  עד 
למשמע  ורעשה  געשה  הארץ  כל  לברכה.  שלא  שר 
מה.  ויהי  דעתו  על  עמד  זצ"ל  מרן  אך  זו,  הוראה 
זצ"ל,  שיינברג  הגרח"פ  של  לאזניו  הגיעו  הדברים 
ואמר,  בשבחו  הפליג  זצ"ל,  מרן  בדברי  תמך  והוא 
השלטון  ראשי  נגד  כזו  בתקיפות  לדבר  שבכוחו  מי 

הכפרני, הוא מנהיג של דור.
הורים  מאות  זצ"ל  למרן  והערצה  הוקרה  מתוך 
הסנדק  יהיה  זתע"א  מלכא  שמרן  תמיד  השתוקקו 
בברית המילה של בניהם. בתי הי"ו השתוקקה מאד 
וה' הצליח בידה. למרות שילדה בשבת קודש,  לכך, 
שהמילה  האפשר  כל  עשינו  ה'תשס"א,  וירא  פרשת 

של  חתנו  זצ"ל.  מרן  של  בביתו  תתקיים 
דודנו,  הרב משה תנעמי שליט"א שהוא 
שבתנו  שליט"א  קהלת  אלעזר  הרה"ג 
זצ"ל  מרן  משפחה.  בני  מספר  אצלו 
אלא  הסנדק,  להיות  בשמחה  הסכים 
שהוא  לפי  המוהל,  יהיה  מי  לנו  שהורה 
שרה  חיי  פרשת  בשבת  עליו.  סומך 
ולאחר  שבביתו,  הכנסת  בבית  התפללנו 

תפילת המוסף התקיימה המילה.
זצ"ל  מרן  ביקש  המילה  לאחר 
כדי  והנימול  היולדת  את  אליו  להכניס 
לאיזו  היולדת  את  שאל  הוא  לברכם. 
ברכה היא מצפה. ענתה לו, שהיא חפצה 
גדול בתורה  יברך את הנימול שיהיה  אורי דמארי על קברו של מרן, פסח תשע"הכי 

 מרן בחלאקה לאורי דמארי, 
נכדו של הרב יהודה רענן
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כמו מרן. הוא בירך אותו ואמר שיהיה גדול יותר ממנו. במוצאי שבת קודש באנו לבית מרן 
ז"ל והצטלמנו עמו יחד עם התינוק הנימול, שנקרא שמו בישראל אורי.

מרן  עם  שחרית  להתפלל  לירושלים  עלינו  תמימות,  שנים  שלוש  לילד  כשמלאו 
שמים.  וליראת  למצוות  לתורה  שיגדל  אותו  ובירך  ראשונה  חלאקה  לילד  עשה  והוא  ז"ל, 
כשמלאו לנער שלוש עשרה שנה, חשבנו לעלות אתו למרן כדי שיברך אותו, ולא זכינו לכך. 
לצערנו הגדול נלב"ע מרן ביום ג' במרחשון ה'תשע"ד. ניצחו אראלים את המצוקים. זכותו 

תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן.
ה'  בעזרת  במלואה.  מתקיימת  מילתו  בשעת  אורי  לנכדי  מרן  ברכת  כי  להדגיש  עלי 

יתברך ואמונתנו שברכות מרן זצ"ל ילווהו לאורך כל ימי חייו.
את נכדתי אפרת דמארי תחי', חנן ה' בכישרון כתיבה והלחנה. היא כתבה שירים רבים 
הסתלקות  לאחר  ומצוות.  תורה  ה',  אהבת  ביטחון,  אמונה,  כגון  יהודיים,  ערכים  בנושאי 
שנה  )בכנס  בירושלים  האומה  בבנייני  ושרה  הלחינה  כתבה,  מרומים,  לשמי  זצ"ל  מרן 

להסתלקותו( שיר מרגש מאד על מרן זצ"ל, והרי הוא לפניכם.

מחכים לך מרן
אשר כל ימיו השקיע בגמרא עטרת ראשנו, נשיא התורה 
אשר טעם רעב ומחסור מרן פאר הדור 
חשב על העם, הרעיף על כולנו אהבה עטף את עצמו בצניעות וענוה 
על עזיבת שכינה מתאבלים עכשיו אנחנו יתומים 

והלב מתגעגע לשליח אלהים מחכים לך מרן, מצפים 
לקריאת ה' אחד ושמו אחד לקולך הערב וליטוף מיוחד 
בדמעות זולגות אותך מספידים מחכים לך מרן, מצפים 
אנא, די תאמר לצרותינו אנא ה', תגאל אותנו 

כל דף אשר למד ידע הוא על ָּבריו הרב עובדיה מלך בָיפיו 
ליהדות ספרד הביא האור מרן פאר הדור 
מסר את נפשו על לימוד תורה של ילדים   קרב רחוקים, בכה על פריצות שבנשים
על עזיבת שכינה מתאבלים עכשיו אנחנו יתומים 
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עשרות ספרים יצאו וכל אחד כוחו מיצה אחד עשר חודשים חלפו עברו במרוצה 
הרוחניות חסרה כאוויר לנשימה אחד עשר חודשים וכל יום הוא שממה 
לעיתים התפרצה מתוכנו אנחה וביקשנו אמונה אחד עשר חודשים ללא קברניט לספינה  
אך נשמתו עוד בתוכנו נותנת כוחות נכון, הרב עובדיה אותנו עזב לאנחות 
אז יש לנו הכוח להמשיך כך יחדיו וה' הטוב כך החליט שנמשיך כאן בלעדיו 
אך יש לנו גם מחויבות להנציח לא לשכוח יש לנו אמונה לקבל וגם לשמוח 
לזכור שהוא היה שליח של הבורא לעשות שינויים      לבנות, להקים מוסדות, ישיבות, להפריח חיים
הוא הלך אך הבורא הטוב נשאר מחייה ונותן   יתומים מרבי עובדיה אך לא מאלוקים שמנחם וממתן
הוא שינחם גם אם יש מחסור. הוא המקור החיות של הדור 
ויושב הוא ליד כסא הכבוד וסופק כפים. רבינו עובדיה קיבל את חלקו המפואר בשמים 
ואנחנו אוהבים ומייחלים לאלוהינו. מזיל דמעות, משתדל ומתפלל בעדינו 
ואוהב את ההלכות שאנו לומדים מספריו. מאמינים שָחפץ הוא במילותיו של הרב 
יודע את הקושי של אומה בודדה. אוהב את החיוך למרות צער האבדה 
והוא יתברך ניחם אותנו. אך לא, אין אנו בדד, ה' אתנו! 
אשרי העם שֵאלו גדוליו וה' מלכו. נתן לנו את בן מרן כראשון לציון ממשיך דרכו 

תודה רבה לך ה' על שנים שחיינו במחיצת
מרן הרב עובדיה

תודה על הכל, תודה על שיהיה ועל שהיה.

לתקופת השנה
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לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
סברת  היפך  ערוך,  השולחן  מרן  פי  על  מלכתחילה  אבותינו  בהם  שנהגו  והלכות  מנהגים  יש 
הרמב"ם, כידוע. יען כי גם מרן הקדוש נתקבלו דבריו עליהם כמאריה דאתרין, הודות להר"ר יחיה 
צ'אהרי ז"ל מגדולי חכמי תימן הקדמונים, אשר על ידו נוצר קשר רוחני בין ישיבת מרן הקדוש ובין 
יהדות תימן. כי כאשר נסע לארץ ישראל והגיע לעיר הקדש צפת, זכה אז לבקר בישיבתו הקדושה 
יקר תפארת הוד תורתו, יחד עם מאות תלמידיו היושבים לעומתו, כולם  של מרן, וראה במו עיניו 
גאוני עולם ואדירי התורה, כפי שהוא מסביר ומספר בספר המוסר שלו בתחילת המחברת הששית 

וכו'.

כבר  שאז  בחיים,  בעודו  יוסף  בית  הנקרא  מרן  של  הנכבד  חיבורו  לתימן  הגיע  כאשר  לפיכך 
עלה על משבח הדפוס בחייו בשנת חמשת אלפים ש"י ליצירה )כן כתב הגאון חיד"א ז"ל במערכת 
ספרים אות ב' סימן נ"ט, ובספר ברכי יוסף אורח חיים סימן קפ"ח ס"ק ב'(, אם כי לא הגיע לתימן 
אלא במאוחר קצת, אורו עיניהם ורבתה השמחה במעונם. לשם שמחה זו חיבר מהר"י צ'אהרי שיר 
במיוחד לשבחו של מרן המחבר ולספרו. השיר נמצא עדיין בכתובים בקצת דיואנים עתיקים. ]נדפס 

להלן[.

בלי  )עדיין  פשוט  הראשון  הדפוס  מרן,  בחיי  עוד  ערוך  שולחן  ספר  לתימן  הגיע  כאשר  גם 
ההגהות של רבינו הרמ"א(, רבתה שמחתם בכפלים, ורבים הזדרזו להעתיקו בכתב יד. יש בידי דפים 
בודדים בכתב יד עתיק שנכתב בתימן בשנת ה'של"ב לפ"ג ליצירה )גם כן בלי הגהות(. כמו כן הראה 
בזמן  שכתבֹו  ז"ל,  מנזלי  שלמה  הר"ר  של  הקדש  יד  כתב  ערוך  שולחן  נ"י,  נחום  יודא  מר  ידידי  לי 
ַמְוַזע, שכן כתב בסופו שהוא גמר לכתבו  שהיה עוד )אב( ]חבר[ בית הדין בעי"ת צנעא לפני גלות 

בשנת ה'תי"ג לפ"ג ליצירה, וגם הוא פשוט בלי הגהות.

וכמו כן מוהר"ר דוד משרקי ז"ל היה בידו לעיון הדפוס הראשון, שכן הוא כותב בהדיא בשתילי 
זתים )ריש סימן תקנ"ט( בזה הלשון, דין זה אני מצאתיו בשולחן ערוך פשוט ישן שנדפס בזמן רבינו 

ז"ל, עכ"ל. וכן הזכיר אותו עוד בהלכות לולב )ריש סימן תרס"ח(.

וכן ראיתי בהרבה תכאליל שהעלו כמה הלכות משולחן ערוך בלי ההגהות, לרבות התכאליל של 
וכן תכאליל שמשנות ה'ת"ג ה'ת"י העלו הלכות רבות משולחן ערוך בלי  ונה,  מהר"י בשירי ומהר"י 

שום הגהה. 

כך נתפשט ספר שולחן ערוך בכל מרחב ארץ תימן בדפוס ובכתבי יד רבים. ומאז כל רבני וחכמי 
תימן עלו בהסכמה אחת, דמרן הקדוש חשוב ומקובל עליהם גם כן למאריה דאתרין, וכמו שהעיד 
וכתב כמוהר"ר דוד משרקי ז"ל בהקדמת ספרו שתילי זתים בזה הלשון, כבר נתפשטו דיני השולחן 
ערוך ומנהגיו בכל הארצות. וכל הפוסקים האחרונים ז"ל אינם קוראים לו אלא בשם מרן, להודיעך 

כי הוא מרא דארעא וכו'.
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ומאחר ששמענו עד כה עדותם הנאמנה, והסכמתם הנכונה, של שלושת הגדולים הללו, מגדולי 
משרקי.  ומהר"י  צאלח,  ומהר"י  משרקי,  דוד  מוהר"ר  ודיינים,  הוראה  מורי  הדגולים,  תימן  רבני 
הקדש  בעיר  בהיותו  ראיה  עד  שהיה  איך  לנו  מסביר  שהוא  צ'אהרי,  מהר"י  של  עדותו  צירוף  ועם 
צפת, שראה שמונה עשר]ה[ ישיבות כולם עסוקים ודרוכים בעיונם יפה בתלמוד, ובפרט בישיבתו 
הקדושה של מרן, איך שהוא ראה במו עיניו, כמאתים רבנים תלמידיו, כשכולם יושבים לפניו. אנו 
דורות  וזקני  מגדוליהם  שמעו  מאשר  בתראי,  רבוואתי  בכמה  המובא  הכלל  את  יפה  בזה  מבינים 
שלפניהם, והוא, כל אשר יעשה כפסק מרן ז"ל, הנה הוא עושה כמאתים רבנים. יען כי זה שהסכים 
בפסק הלכותיו למנקט כתרי מגו תלתא עמודי ההוראה הרי"ף והרא"ש והרמב"ם, הסכימו עמו קרוב 
הגאון  בשם  קל"ג  סימן  חיים  אורח  הדביר  פתח  בספר  בנימין  חיים  הר"ר  כתב  )כן  רבנים  למאתים 
כמו  הוא,  דוקא  דלאו  תלתא,  מגו  כתרי  למנקט  דקאמר  זה  פרט  על  פקפקו  כבר  כי  ואם  חיד"א(. 
מזה, שכל פסק שמרן  לומדים  אנו  עיין שם, מכל מקום  כ"ו(  )סימן  מגיד מראשית  שכתבתי בספר 

פוסק להלכה, יש לו תוקף כמוסכם מפי מאתים רבנים.

וכבר הובא הכלל הזה עוד ממקורו הנאמן, הביאֹו הגאון חיד"א בספר ברכי יוסף חשן המשפט 
)סימן כ"ה סוף ס"ק כ"ט( בזה הלשון, ועתה אמת אגיד את אשר שמעתי מפום רבנן קדישי, ששמעו 
מפי הרב הגדול מופת הדור מהר"ח אבולעפייא זלה"ה, שקיבל מזקני גאוני הדור, שהסכימו בכלל 
הזה דמרן, קרוב למאתים רבנים בדורו. וכך היה אומר, כי כל אשר יעשה כפסק מרן, עביד כמאתן 

רבנן, אלו דבריו ז"ל, עכ"ל הגאון חיד"א.

וזה לשונו, מרן  י' סימן קמ"ה( שכן כתב  )אות  ושוב ראה להגאון חיד"א בספר מערכת גדולים 
בית  הקדושים  וספריו  הוראותיו  שנתפשטו  מפורסם,  וחשיבותו  גדולתו  תוקף  קארו,  יוסף  מהר"ר 
והרב  קורדובירו,  מהר"ם  תלמידיו,  ומגדולי  הגולה.  תפוצות  בכל  ערוך  ושולחן  משנה  כסף  יוסף 

מהר"ם גאלנטי, והרב מהר"ם אלשיך. ועוד חיבר ספרים, כללי הגמרא ושו"ת וכו', עכ"ל.

קבלנו  כן  באמרו,  לזה  מסכים  קל"ג(  )סימן  הדביר  בפתח  בנימין  חיים  הר"ר  עוד  כתב  וכן 
נר  להרב  עוד  ועיין  וכו'.  הגדולים  בשם  חיד"א  הגדול  הרב  שכתב  כמו  הקדוש,  מרן  של  הוראותיו 
מרן  של  סברתו  היפך  לעשות  נוכל  איך  הזה,  הכבוד  כל  דלאחר  שכתב  רנ"ב(,  אות  ב'  )חלק  מצוה 

המקובלת אצלנו וכו', עיין שם.

בכל  גם  ונתקבלו  בחייו,  עוד  ערוך  ושולחן  יוסף  בית  הקדוש  מרן  של  ספריו  נתפשטו  כן  כמו 
מדינות גלות אחינו האשכנזים יע"א, בכבוד גדול והערכה רבה, כספרי יסוד ועיקר ללימוד ההלכה 
וההוראה. שכן אנו רואים דברי תעודה נאמנה על זאת, מפי רבה הדגול של כל יהדות אשכנז רבינו 
הרמ"א ז"ל, איך שהוא מעיד ומאשר אמת זו בספר תשובותיו )סימן מ"ח( מאשר כתב בעצמו ושלח 
אל מרן עצמו בזה הלשון, באתי להשיב מפני הכבוד לדברי הגאון הגדול מו"ר יוסף קארו יצ"ו, אשר 
מימיו אנו שותים וכו', יברכהו ה' בנפשו ומאודו. ובהיות כי אחר השבח ראוי להיות התפלה, על כן 
אתפלל אל ה' על העתיד, להאריך ימי מורנו ורבינו, נשיא אלהים בתוכנו וכו'. והנני אומר, מתניתא 
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דמר וספרו אנא מתני וכו'. וחלילה להמרות דברי מעלת כבוד תורתו דמר, כי כל החולק עליו כחולק 
על השכינה וכו'. ועכשיו בטלה דעתי נגד מעלת הדרת כבוד תורתו דמר. ועליו יש לסמוך באיסור 
דאורייתא, כל שכן בממון הקל וכו'. וברכות לראש משביר, הוא יוסף אביר הגביר, ובזה שלומו דמר 

ואריכות ימיו אשאל מאל כביר, עכ"ל.

וכן כתב רבינו חיים פלאגי בספרו כף החיים )מערכת יו"ד סימנים ס"ו ס"ז( בזה הלשון, מקום 
שקיבלו עליהם הוראות מרן, חייבים הם ובניהם עד סוף כל הדורות לקיים דברי מרן )כך כתבתי ]ב[

ספר חיים ושלום חלק א' דף ע"ט ע"א(. ומאן דעביד כמרן, עביד כמאתן רבנן וכו', עכ"ל.

בידם  כל עוד שלא היה  כי מימי קדם כשהגיע ספר היד החזקה של הרמב"ם לתימן,  ודע, אם 
ספר מקיף כל התורה כמוהו, קבעו כל לימודם בהלכה אך ורק בו. מכל מקום אחר שנתקבל לתימן 
היום מללמוד בספרו  גם עד  ולא הפסקנו  כי מאידך לא הפסיקו  יוסף, אם  ובית  ספר שולחן ערוך 
ותלמידי חכמים שהיו בערים  והדיינים  גדולי הרבנים  כל  ידועים. הרי מאידך,  של הרמב"ם בזמנים 
הגדולות, קבעו בקהלותיהם רוב לימודם, דוקא בארבעה חלקי שולחן ערוך. וביותר לאחר שנתקבל 
מוהר"ר  שכתב  כמו  האחרונים,  המפרשים  יתר  ועם  הרמ"א  רבינו  הגהות  עם  ערוך  שולחן  ספר 
יען כי בכך מצאו סיפוק והסבר מלא, עם כל פרטי הדינים  דוד משרקי )בהקדמתו לשתילי זתים(, 
וביאורם להמון העם לדעת מה יעשה ישראל. מה שלא נמצא כן בספרו של הרמב"ם, שיש בו הרבה 
מקומות סתומים וחתומים בחותמו של מלך ובקיצור. כך שהיו רגילים הראשונים להגדירו באמרם, 
שדבריו "דבר מלך". וכפי שכבר העירו על זאת כמה רבוואתי קמאי הערה נכונה, הביאּה מרן הקדוש 
בהקדמתו לספרו כסף משנה בזה הלשון, הדורות הבאים אחרי הרמב"ם, קצרה ידם מלהבין ומלירד 
לעומק אמרותיו המזוקקות שבעתים וכו', כך שנמצאו דבריו כדברי הספר החתום וכו'. וכמו שכתב 
הרמב"ם  דברי  מתוך  הוראות  המורים  שכל  ט'[  ]סימן  ל"א  ]כלל[  )סימן(  בתשובותיו  הרא"ש  רבינו 
בו  הקורא  כל  כי  יען  את המותר,  ולאסור  את האסור  להתיר  טועים  וגמרא,  בקיאים במשנה  ואינם 
ובהוראה  בדין  יכשל  ולאמיתו,  מבין הדבר לאשורו  וכיון שאינו  וכו'.  כן  ואינו  בו,  מבין  סבור שהוא 
וכו', עכ"ל מרן ז"ל. ועיין עוד שם מסכים לזה רב גדול מברצלונה. וגם מגדולי ההוראה רבינו הריב"ש 

בתשובה )סימן מ"ד( מסכים לזה, עיין שם.

לעומת זאת כותב הגאון רבינו חיד"א בספר ברכי יוסף יורה דעה )סימן קכ"ב סוף ס"ק י"ב( בזה 
הלשון, מרן מהר"י קארו, רובא דעלמא קיימא להו כוותיה בכל ענין, מפני שדבריו ברים ומבוררים, 
מנופים בשלש עשרה נפה, שלא הניח שום פוסק מהפוסקים שלא הביאֹו בספרו הגדול, וצלל במים 

אדירים, וכמה וכמה מרגליות העלה בידו, עכ"ל הגאון חיד"א ז"ל.

הרב יוסף יעקב צובירי זצ"ל בהקדמתו לסדור כנסת הגדולה חלק ב' עמ' 8


