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הרב אבירן יצחק הלוי שליט"א
חבר בית הדין הרבני תל אביב יפו

דברים אחדים
תדאג. שמת,. חבורה. מבני. "אחד. ע"א:. ק"ו. שבת. במסכת. לברכה. זכרונם. רבותינו. אמרו.
רבינו. ישראל,. מאור. מרן,. קטן".. דמת. לה. ואמרי. גדול,. דמת. לה. אמרי. כולה.. החבורה. כל.
והגדול. החבורה,. שבבני. והמיוחד. היחיד. האחד. ודאי. היה. זצוקללה"ה,. יוסף. עובדיה.
שבחבורה..משכמו.ומעלה.גבוה.מכל.העם..גבוה.מעל.גבוה..ענק.ענקי.הענקים..אין.שני.לו,.
אין.דומה.לו,.ואין.ָמשלו..אדיר.באמונה,.אדיר.ביראה,.אדיר.בעמל.התורה,.אדיר.בידיעתה,.
אדיר.בהוראה,.אדיר.בהנהגה,.אדיר.בזיכוי.הרבים,.אדיר.במידותיו.הטובות..אבל.וברם,.מרן.
זצוקללה"ה.היה.כביכול.)חלילה.וחס,.מה.שאין.הפה.יכול.לדבר,.ואין.האוזן.יכולה.לשמוע(.
כקטן.שבחבורה..זאת.לפי.שהיה.משים.עצמו.כקטן.שבחבורה..אדיר.הענוה,.כביר.הצניעות..
פ"א. שבת. )ירושלמי. לסולייתה. עקב. ענוה. עשתה. לראשה. עטרה. החכמה. שעשתה. ומה.
ה"ג(..רבינו.הגדול.היה.מקטין.ומשפיל.עצמו,.בהטייתו.אזנו.ובהתייחסותו.המיוחדת.לדברי.
לכפר. מכפר. רגליו. מכתת. בהיותו. עצמו,. ומשפיל. מקטין. יהא.. אשר. יהא. ומחבר,. סופר. כל.
גדולים. ויחידים,. רבים. הכל,. לפני. ה'. דבר. להביא. לארץ,. ומארץ. לעיר. מעיר. לישוב. מישוב.
עולבים,. ואינם. מהנעלבים. שהיה. עצמו,. ומשפיל. מקטין. וטף.. נשים. אנשים. קטנים,. וקטני.
עולם. ביסורים.. ושמחים. מאהבה. עושים. משיבים,. ואינם. חרפתם(. )שאינה. חרפה. שומעים.

הפוך.ראיתי..עניו.מאד.מכל.האדם.אשר.על.פני.האדמה.

הגדול. רבינו. נתבקש. כאשר. הקודש,. ארון. ונשבה. המצוקים. את. אראלים. נצחו. בעת.

בישיבה.של.מעלה.ועלה.בסערה.השמימה,.לבד.מהאבל.העצום.שירד.על.המשפחה.הגדולה.

כלל.בית.ישראל,.שהרי.מי.מאיתנו.אינו.בן.משפחתו,.כבנו.יחידו.אהובו,.שהתלמידים.קרויים.

מ"אבילות".. לבד. "דאגה". ל"דאגה".. החבורה". "כל. על. החובה. ניצה. עלתה. כפורחת. בנים,.

דאגה.על."החבורה",.החברות.הֵרעות.והאחדות.מה.תהא.עליהן?.מתוך.דאגה.זו,.ורק.מתוך.

דאגה.זו,.נתהווה.הקובץ.המוגש.מוקטר.ומונח.לפניכם..חבורה.צריכה.אגד..אוסף.הספדים.
של."חבורת".רבני.בני.עדת.תימן,.המׂשיחים.בהם.את."דאגתם".בפטירת.מרן.

יתמה.הקורא. רב. וברירותו.של.הדבר,.טעון.הוא.הסבר..שהרי.בצדק. למרות.פשיטותו.

לזכר. עדתי-קהילתי. בסיס. על. קובץ. לייחד. מדוע. דברים,. של. לשרשם. היורד. והמעיין.
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פלגנות. כרחוק.מזרח.ממערב,.מעדתיות. כמוהו,. רחוק.מאין. היה. רבינו. והרי. רבינו.הגדול?.

כל. של. ולליכודם. לאיגודם. ונצורות,. גדולות. ופעל. רבות,. כה. שעשה. הוא. הוא. ומחיצות..

ולגיבושם..לעשותם.לחבורה.אחת..לקיים.את.שיח.שפתותינו. בני.עדות.המזרח,.לאיחודם.

בעידן.רעווא.דרעווין.בתפילות.ראש.השנה.ויום.הכיפורים:.ויעשו.כולם.אגודה.אחת.לעשות.

רצונו.יתברך.בלבב.שלם..וכבר.תמהו.רבותינו.ז"ל.)מועד.קטן.כ"ה.ע"א(:.מילתא.דבחייה.לא.

סבירא.ליה,.השתא.ליקום.ליעבד.ליה?.ומקרא.מלא.דבר.הכתוב.)דברים.י"ד.ו'(:.בנים.אתם.
לה'.אלהיכם.לא.תתגודדו,.ופרשו.רבותינו.ז"ל.ביבמות.י"ג.ע"ב.לא.תעשו.אגודות.אגודות!

קובץ. להכין. יכול. אינו. העורך. מטה.. החתום. העורך. מחמת. האחת,. שתים.. ותשובותיו.

של.כלל.הרבנים..מאליה.קמה.וגם.נצבה.השאלה:.מי.אתה?.מי.בית.אביך?.מי.ׂשמך?.אתר..

יודע.מרת.נפשו.. ובעורין.דאשא.מאן.מעייל.בר.נפחא.לתמן?.והכותב,.לבו. דזקוקין.דנורא.

נ"ט. ובגמרא.בבא.קמא. ו'.ט"ו(.. )שופטים. ואנכי.הצעיר.בבית.אבי. הנה.אלפי.הדל.במנשה,.

וקאי.בשוקא.דנהרדעא..אשכחוהו.דבי. זעירא.הוה.סיים.מסאני.אוכמי. ע"א.אמרו:.אליעזר.

ריש.גלותא.ואמרו.ליה,.מאי.שנא.הני.מסאני?.אמר.להו.דקא.מאבילנא.אירושלם..אמרו.ליה.

את.חשיבא.לאיתאבולי.אירושלים?.סבור.יוהרא.הוה,.אתיוה.וחבשוה.ע"כ..אמרתי.אני.בלבי:.

במסגרת. אבל. היא!. יוהרא. קובץ?. לערוך. יוסף?. עובדיה. רבינו. למרן. לאספודי. חשיבא. את.

ואמרתי. בכפי. נפשי. שמתי. בנפשי,. עז. הרהבתי. מצומצמת,. משפחתית-עדתית-קהילתית.

ארוצה.ויהי.מה..ואם.אכשל.יאמרו.הכל.קטן.שבהם.נכשל..וכשישיבת.אור.מרדכי.בתל.אביב..

שאין. דשמיא. בסייעתא. אני. מובטח. לימיני,. שליט"א. חממי. אפרים. הרב. בראשה. והעומד.

הקב"ה.מביא.תקלה.על.ידי.צדיקים..אדרבה.ואדרבה,.דבר.מתוקן,.דבר.נאה.ומתקבל..ועיני.
לשמיא.נטלית.בדחילו.וברחימו:.יהא.רעוא.דאימא.מילתא.דתתקבל.בבי.מדרשא.

ותשובתו.השנית.מצד.בני.החבורה..יהדות.תימן.מכמה.וכמה.סיבות,.נתקיים.בה.קטרוגו.

בין. ומפורד. מפוזר. אחד. עם. "ישנו. בישא:. לישנא. למימר. דידע. דכוותיה. דלית. מאן. של.

העמים.בכל.מדינות.מלכותך".)אסתר.ג'.ח'(..כשמונים.אלף.יהודי.תימן.בגלותם,.היו.פזורים.

לעיתים.משפחות. כפרים.שכנו. תימן.הענקית..במאות. ארץ. ברחבי. ישובים. בלמעלה.מאלף.

ולאחר. הקודש.. לארץ. עמם. עלתה. זו. פרוד. מארת. בלבד.. אחת. משפחה. ולעיתים. בודדות,.

מאיליו,. כמובן. שהרי. מתוכינו.. הגולה. את. להוציא. עלינו. מהגולה,. ויצאנו. ונגאלנו. שזכינו.

קללת.הגלות.ומארתה,.אי.אפשר.להן.שתתקדשנה..הפיזור.שכפו.עלינו.רשעי.אומות.העולם,.

לשבטיות. זקוקים. אנו. אין. דגלו".. על. ואיש. מחנהו. על. "איש. לשבטיו". "שוכן. בבחינת. אינם.
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ואגידה. "האספו. ואדרבה,. אדרבה. בגלותם.. שנה. אלפיים. אבותינו. יחלו. לכך. לא. ולמחנאות..

"ויהי. "ויחן.שם.ישראל.כנגד.ההר,.כאיש.אחד.בלב.אחד",. לכם....הקבצו.ושמעו.בני.יעקב"..

ומה.נעים.שבת.אחים. "הנה.מה.טוב. יחד.שבטי.ישראל".. בישורון.מלך.בהתאסף.ראשי.עם.

וכותב..עדתינו.בתוך.תוכה..וכשתתאחד.ותאחד. ועל.עדת.תימן.עצמה.אני.מדבר. יחד".. גם.

עדתינו.עצמה,.מימלא.ימצא.שהשינויים.בינה.לשאר.עדות.המזרח,.מועטים,.טפלים,.בטלים.

עדה. כל. מסורת. בחשיבות. למעט. כדי. הנ"ל,. בכל. אין. ]כמובן. ברורים.. והדברים. ומבוטלים..

והחובה. ולשרשיותה,. למקוריותה. שני. ואין. לה,. דומה. שאין. בפרט,. תימן. ובמסורת. ועדה,.

לשמרה.אינם.מוטלים.בספק..ואנו.לא.באנו.לגרוע.מכך.מאומה,.ועל.אחת.כמה.וכמה.שמרן.
זצוק"ל.מעולם.לא.מיעט.בחשיבותה,.ואכמ"ל[.

במהלך.הכנת.הקובץ.הנוכחי,.נוכחתי.לדעת,.כי.אין,.ולא.ימצא.נושא.ועניין,.היכול.ללכד.

את.יהודי.תימן,.כדמותו.הגדולה.של.רבינו.הדגול..הוא.הוא.האבן.השואבת,.היהלום.והגביש,.

המרכז.והמאחד..תוך.כדי.עבודתי.למדתי,.כמה.רבה.אדירה.וכבירה.היא.האהבה.וההערכה.

שרוחשים.רבני.תימן.לדמותו.הגדולה..החומר.העצום.שתחת.ידי,.שאפס.קצהו.תראו.בקובץ.

יהודי.תימן.בתוך.כלל. שלפניכם,.מוכיח,.אם.בכלל.צריך.להוכיח,.עד.כמה.עשה.מרן.עבור.

בית.ישראל..ודומה,.ולענ"ד.ניתן.לקבוע.זאת.ללא.כל.ספק,.שלא.היה.רב.ומנהיג,.מעדתנו.

עצמה.ושלא.מעדתנו,.שעשה.כה.רבות.למען.בני.עדת.תימן,.כמרן.זצוק"ל..כך.נמצא.קובץ.
זה.יקרא.דשכיבא.ויקרא.דחיי..יקרא.דמרן.רבינו.הגדול,.ויקרא.דידן.אנן.בני.עדת.תימן.

רבה. מודעא. חיבה,. של. קריאה. תצא. מכאן. ואדרבה!. אדרבה. אומר:. רבותי. וברשותכם.

מעשה,. הם. גם. ויעשו. בעצמם,. וחומר. קל. הם. אף. שישאו. אחרות,. עדות. לבני. לאורייתא,.

לערוך.חוברות.וקבצים.לכבודו.ולזכרו.של.מרן..מה.ראיתם.עשיתי,.מהרו.עשו.כמוני!.ממני.

תראו.וכן.תעשו!.לחבר.את.האהל.להיות.אחד.."כה.אמר.ה'.אלהים,.הנה.אני.לוקח.את.עץ.

יוסף.אשר.ביד.אפרים.ושבטי.ישראל.חבריו,.ונתתי.אותם.עליו.את.עץ.יהודה,.ועשיתים.לעץ.

אחד,.והיו.אחד.בידי.וגו'..כה.אמר.ה'.אלהים,.הנה.אני.לוקח.את.בני.ישראל.מבין.הגוים.אשר.

הלכו.שם,.וקבצתי.אותם.מסביב,.והבאתי.אותם.אל.אדמתם..ועשיתי.אותם.לגוי.אחד.בארץ.

בהרי.ישראל,.ומלך.אחד.יהיה.לכולם.למלך,.ולא.יהיו.עוד.לשני.גוים,.ולא.יחצו.עוד.לשתי.

ממלכות.עוד.וגו'..ועבדי.דוד.מלך.עליהם.ורועה.אחד.יהיה.לכולם,.ובמשפטי.ילכו,.וחוקותי.

ל"ז(.. )יחזקאל. אותם". יהיה. עולם. ברית. שלום,. ברית. להם. וכרתי. וגו'.. אותם. ועשו. ישמרו.
והאמת.והשלום.אהבו.
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כמאה. מתוך. המועט,. החלק. הם. כאן,. הנדפסים. ההספדים. כי. להאמר,. האמת. ניתנה.

וחמישים.הספדים.מאת.רבני.תימן.שנאספו.לעת.עתה.בידי.כותב.השורות..אבל.המעט.יעיד.

על.המרובה.והחלק.על.השלם..]זאת.לבד.מקובץ.הלכה.ומסורה.גליון.כסלו-שבט.תשע"ד,.

בו.יחדתי.חטיבה.מיוחדת.לזכר.רבינו.הגדול.זצוק"ל,.וקובץ.יתד.המאיר.מנחם-אב.תשע"ד.

ובהם. זצוק"ל,. מרן. על. תימן. רבני. להספדי. כולו. שיוחד. התשובה,. יתד. ישיבת. ע"י. היו"ל.

הספדיהם.של.מרנן.ורבנן.הרבנים.הגאונים.שליט"א:.אריה.נדב,.שלמה.צדוק,.שלמה.מחפוד,.

אלנדאף,. ברוך. יחיאל. אריה,. אברהם. שמן,. אברהם. טיירי,. יפת. בסיס,. עזריה. קורח,. פנחס.

משה.קלזאן,..אליהו.סיאני,.יואל.סיאני,.יורם.סרי[..ברם,.בשל.היקפו.של.קובץ.זה,.לא.צורפו.

למחילתם,. ומחלים. הכותבים,. הרבנים. סליחת. את. מבקשים. אנו. הנ"ל.. ההספדים. כל. כאן.

כל.שאר.ההספדים,. אור. יראו. עוד. כאן..בעזה"י. על.שנבצר.מאיתנו.לפרסם.את.מאמריהם.

כאן. נדפסו. ברירה. בלית. לנושא.. שיוקדש. מאד. וגדול. מיוחד. בספר. קריב,. ובזמן. בעגלא.

המאמרים.של.המבוגרים.ברבני.עדתנו.]אף.שעדיין.יש.תחת.ידי.מאמרים.רבים.מזקני.רבני.

עדתנו,.בשלבים.שונים.של.הכנה.לדפוס[..המאמרים.סודרו.לפי.סדר.שנות.מחבריהם,.לפי.

שבמסיבת-ישיבת.תלמידי.חכמים.הלך.אחר.זקנה,.וכמובן.אין.מוקדם.ומאוחר.בתורה..אפס,.

אף.כי.עז.היה.רצוני.לצרף.דברים.מההספדים.שנשאתי.על.רבינו.הגדול.בישיבת.אור.דוד,.

דורש. נאה. בבחינת. להיות. אביב,. ובתל. ברק. בבני. נוספות. ובעצרות. חדש. פרי. במוסדות.

נאה.דורש.בעצמי..אולם.בשל.ההכרח.לדחות.לעת.עתה. ומקיים,. וְמעשה. מאחרים,.עושה.

את.הדפסת.רוב.ההספדים.שנקבצו.תחת.ידי,.קבלתי.על.עצמי.וגדרתי.בעדי,.לשמש.דוגמא.
לאחרים,.ואולי.מתוך.כך.יאמנו.דברי,.ולא.יקפידו.לי.רבותי.הרבנים.שליט"א.

הרבנים,. בשם. בשמי,. לבי,. מעומק. ולהודות. לברך. נאה. ולי. אברך. אני. דברי,. בחתימת.

הנוכחי. הספר. את. להקדיש. באדיבותה. שהואילה. מרדכי". "אור. לישיבת. הרבים,. ובשם.

הרב. הגאון. המוסדות. לראש. מיוחדות. תודות. רבינו.. על. תימן. יהודי. רבני. של. להספדיהם.

בריאות. מתוך. ולהאדירה,. תורה. להגדיל. להמשיך. שיזכה. רצון. יהי. שליט"א.. חממי. אפרים.

נחת.ושלוה,.אורך.ימים.ושנות.חיים,.אכי"ר..ואחתום.מעין.הפתיחה,.בתפילה.כי.יהא.רבינו.

הגדול.מרן.הרב.עובדיה.יוסף.זצוק"ל.מליץ.יושר.וטוב,.על.כל.בני.עדת.תימן,.בתוך.כלל.בית.
ישראל.אמן.

אבירן.יצחק.הלוי


