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על שם רבינו יחיא צאלח (מהרי"ץ) זצוק"ל ,גאון רבני תימן (ה'תע"ה-ה'תקס"ו)
לזכרו של הרה"ג רבי יוסף צדוק זצ"ל

הילולת מהרי"ץ זיע"א גאון רבני תימן ותפארת -עלון זיכרון
במעמד מאות מבני קהילות קודש תימן ובפרט תושבי העיר בית שמש ,רבנים ודיינים במלאכת הקודש ,לחיזוק ושימור מסורת ומנהגי אבותינו זיע"א.
ואישי ציבור ,ובראשם מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן וראש
לאחר מכן נשא דברי תורה וברכה נרגשים הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א,
מוסדות פעולת צדיק ויד מהרי"ץ ,התקיימה בליל כ"ח בניסן ההילולא לרגל מלאת מאתיים אב"ד חוקת משפט בבית שמש ,ובירך את מרן הגאון הגדול שליט"א ,שיזכה
ושלוש עשרה שנים לפטירת גאון רבני תימן ותפארתם ,מהרי"ץ (מורינו הרב רבי יחיא להמשיך לחדש בתורה בכל התחומים ולהאריך ימים על ממלכתו.
צאלח) זיע"א ,בבית הכנסת "עץ חיים" על שם מהרי"ץ ,השוכן בקריה החרדית בבית שמש.
אחריו נשא דברי תורה וברכה הגאון רבי יצחק מועלם שליט"א ,מרבני העיר
את הערב פתח בדברי תורה וברכה הגאון רבי אריאל עוזירי שליט"א ,מו"צ פעולת ביתר עילית ,אשר סיפר על מסירות נפשו של מרן הגאון הגדול שליט"א בהחזרת
צדיק ורב בשכונת חפציבה ,אשר הביע את השמחה והזכות הגדולה בה זכתה העיר בית התורה ,בעמל וביגיעה רבה ,להפצת תורתו של מהרי"ץ ,ובכך עמד וחידש את
שמש בקיום ההילולא בעיר ,בהשתתפות כל קהילות התימנים השוכנות בה .הוא הרחיב כל פני יהדות תימן בדורנו .הוא סיים את דבריו כי אין צל של ספק שבזמן
על גדלותו של מורינו ורבינו עטרת ראשנו ,גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א ,הידוע תחיית המתים ,הריקוד הראשון שירקוד מהרי"ץ זיע"א יהיה יחד עם מפיץ
בתשובותיו הרבות בהלכה ובמנהג ,בעיון ובבקיאות רבה ,ובכך הנחיל לנו את הדרך אשר תורתו ,מרן הגאון הגדול שליט"א.
נלך בה .ובפרט בדורנו ,שזכינו שספריו של ממשיך דרכו מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי
את הערב חתם בדברי תורה וברכה ראש העיר בית שמש ,הרב משה
שליט"א  -ספרי שלחן ערוך המקוצר ושו"ת עולת יצחק  -מפארים את אוצר הספרים בכל אבוטבול הי"ו ,אשר הרחיב על פעילות הקהילה התימנית בעיר בית שמש,
עולם הישיבות ,ובדבריו דנים כל גדולי הפוסקים מכל העדות.
אשר עיקר פעילותה נובעת בעקבות פסקי ההלכה הרבים של מרן שליט"א,
במרכז הערב עמד המשא המרכזי מפי מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א ,והכל בזכות מדת הענווה של מרן שליט"א ,למרות גדלותו הרבה בתורה.
אשר בתחילת דבריו עמד על הזכות הגדולה בה זכה מהרי"ץ ,שתורתו הנוגעת להלכה ראש העיר הביע את תקוותו בפני מרן שליט"א ,כי בעז"ה תקום
ולמעשה נשתמרה במשך מאות שנים ואף נדפסה בכתב ,ותורתו בוקעת ועולה ומגיעה ישיבה בהכוונתו ובהדרכתו לבני ק"ק תימן בעיר בית שמש.
לכלל עדות ישראל .לאחר מכן הרחיב מרן שליט"א בענייני הלכה ומנהג ,דברים חדשים
בתום ההילולא ניגשו משתתפי ההילולא לקבל את ברכת מרן
מתורתו של מהרי"ץ שנתגלו בזמן האחרון ממש .האחד בעניין מסורת הקריאה ,והשני שליט"א ,ויצאו מבית המדרש בהרגשת התרוממות עילאית ונעלית.
בעניין הלכתי של חצי שיעור אסור מן התורה .בסוף משאו חתם בברכה לכל העוסקים אשרי עין ראתה כל אלה.

ההתכתבות הנדירה בין מהרי"ץ והחיד"א
כמנהג החדש הזה ,דברכה שלישית זו נתקנה בימי הגאונים ,והדברים ארוכים אצלנו ,וגם
לשון הרמב"ם ביארנוהו כמשפט .ושלמא דמר יסגא ,כנפש החותמים פה מצרים .חיים
יוסף דוד אזולאי ס"ט ,חיים אברהם סורנאגה ס"ט .עכ"ל התשובה.

גאון עוזנו מהרי"ץ בסידורו עץ חיים (דף צ"א ע"ב) הקשה על הנוהגים להוסיף ברכה
שלישית ,לאחר ברכת השכיבנו ,שהרי במשנה תנן בערב מברך שתים לפניה שתים
לאחריה ,ובגמרא לא נזכרה מחלוקת בזה .ואם כן ,מהיכן סמכו לומר ברכה שלישית ,מה
שלא הוזכר בגמרא ,ואין יכולת ביד שום גאון לחדש ברכה אחר חתימת התלמוד .והשיב
מהרי"ץ דמדברי הרא"ש מוכח דחידוש ברכה זאת מטעם מנהג ,כדאשכחן גבי הלל דראש
חודש דמנהגא הוא ואפילו הכי כתב הרא"ש דמברכין עליו .אלא דלפי מנהגינו דלא
מברכינן בהלל דראש חודש ,מטעם דאין מברכין אמנהגא ,אם כן הכא נמי לא מברכינן.

והעיד השד"ר רבי יעקב ספיר בספרו אבן ספיר (פרק מ"ג) ,כי ראה בכת"י את שאלת
מהרי"ץ אל החיד"א ,על החותמים "ברוך אתה ה' המולך בכבודו חי וקיים תמיד ימלוך
לעולם ועד" .וכתב שהרב ז"ל חיווה דעתו בהרחבה ,שאם חותמין בברכה זו ,שלא לחתום
בברכת השכיבנו "ברוך אתה ה' שומר עמו ישראל לעד" ,או בזו ולא בזו ,רק באחת מהם.
והגאון החיד"א הסכים על ידו ,ומרבה לספר בשבח תוארו ,ושמו גדול בכל ארץ התימן,
והולכים לאור פסקיו והכרעותיו כהלכה למשה מסיני ,עיין שם.

ושלח מהרי"ץ לשאול את רבני מצרים ,ובראשם הגאון החיד"א ,על הנוהגים לחתום
גם בהשכיבנו ,וגם על הפסוקים שאומרים לאחר השכיבנו ,ונמצא שמברכים שלש ברכות.
ואיהו גופיה מחה על כך ,והחזיר את המנהג הקדמון שלא לחתום בהשכיבנו אלא לאחר
אמירת הפסוקים.

אמנם דעת מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א ,כמבואר בשערי יצחק (מוצש"ק
פרשת נשא ה'תשע"ב) ,שעדיף להוריד את התוספת הזו לגמרי ,כי תקנת חז"ל לומר בארץ
ישראל שומר וכו' ,ואם ננהג כדעת הרמב"ם זו בעיה גדולה ,כלומר לכלול את הפסוקים
בתוך ברכת השכיבנו ולחתום .ומה שהרמב"ם שינה את הברכה הוא בגלל שהיה חסר
לו מקור הדבר בגאונים ,ומהרי"ץ הלך בזה בעקבות הרמב"ם .אך כיון שכל הראשונים
אומרים במפורש שתיקנו זאת כברכה נוספת ,והרמב"ם מכליל אותה עם הברכה השניה,
הוי לא כמר ולא כמר ,ע"כ .ועיין עוד באריכות בביאור נושא זה ,בשו"ת עולת יצחק חלק ג'
סימן פ"ז ,ובאוצר מנהגי עדן עמוד מ"א.

והשיבו לו רבני מצרים בזה"ל ,עיננו הרואות אשר שאל מעלת כבוד תורתו ,על מנהג
אשר נהגו קצת קהילות חדשים מקרוב לחתום בברכת השכיבנו ,ואחר כך חותמין בפסוקי
יראו עינינו ,והוקשה בעיני כבוד תורתו מנהג זה .הן ידיע להוי מעלת כבוד תורתו ,כי עמדנו
על הענין בספרן של צדיקים הנמצאים אצלינו קמאי ובתראי ,ואשר עלה בידינו ,דודאי
מנהג ארץ הצבי וכל ערי תורקיא"ה שאינם אומרים אלא ברכת השכיבנו וחתימתה ותו לא,
הוא הנכון לפום קושטא בנגלה ובנסתר ,ואולם הנוהגים לומר יראו עיננו ,הסדר הנכון בזה
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מהרי"ץ זיע"א ,כידוע ,היה מאד עמקן .בכדי להבין את התשובות שלו ,לפעמים צריכים
לשבת ולקרוא אותם כמה וכמה פעמים .בקריאה מהירה ,אנשים לא יבינו למה הוא מתכוון .כיון
שהיה מופלג בחכמה ,התפיסה הראשונית שלו היא כבר כמה צעדים קדימה .ובכדי להבין מה
שרצה לומר ,צריכים להתעמק מאד (שערי יצחק פרשת ויצא ה'תשע"ד).
ובספר מנחת יהודה בכת"י מובא על שיטת לימודו וז"ל ,שמעתי אומרים בשם מרנא ורבנא
מהרי"ץ שכך היה אומר ,כאשר יעלה על לב איש איזה קושיא ,ראוי לו לעיין תחילה בדעתו איזה
טעם לדבר ,ובזה טוב לו ,ואחר כך יעיין בספרי החכמים ,כי שמא יזכה להתגלות לו טעם הדבר,
וימצא ישוב לקושייתו.
ובספר קורא הדורות מובא שמהרי"ץ התענה ארבעים תעניות ,כדי להעמיד את טעמי
התורה ,כדי שהחיבור שלו יהיה מבוסס על האמת והצדק (שערי יצחק פרשת שמיני ה'תש"ע,
ויומא דהילולא מאתיים וחמש שנים לפטירת מהרי"ץ ,כ"ח ניסן ה'תש"ע)
השד"ר רבי יעקב ספיר אשר שהה בתימן בשנת ה'תרי"ט ,כחמשים וחמש שנה לאחר פטירת
מהרי"ץ ,כתב בספרו :היה פה רב ואב"ד לגאון ולתפארת ,וחיבר כמה ספרים ראיתים בכ"י (כי
אין דפוס בכל הארץ הזאת) ,שו"ת ופסקים על ארבעה טורים (פעולת צדיק ג' חלקים) ,וחיבור
מיוחד על הלכות שחיטות וטריפות זבח תודה .ונתקבלו הוראותיו בכל המדינה ,כמרן בית יוסף
והרמ"א זצ"ל .והיה גדול בחכמת הקבלה ובעל מופת לרבים ,גם סופר מהיר ואומן היה ,ראיתי ספר
תורה ומגילות כתב ידו נחמד למראה .היה גם מדקדק גדול ובעל מקרא ומסרה ותרגום ,בקי מאד
בכל תנועה נקודה וקוץ ,כאשר ראיתי חיבור בכתב יד דקדוק והגהות בתנ"ך ובתרגום יפה וברה
(החלק על התורה הודפס בשנת ה'תרנ"ה) .ועשה גם פירוש על סדר התפילה של כל השנה ,נוסח
התפילות באמצע ,ופירושים נחמדים המצדדים על פי הפשט והדקדוק והנוסחאות ישנות ועל
דרך הסוד והכוונות ,וכל הדינים והנהגות האדם מיום היוולדו עד שובו לאדמתו ,ונקרא תכלאל.
(הודפס פעיה"ק ירושלים ת"ו בשנת ה'תרנ"ה) .עוד חיבר ספרו שערי טהרה ,הוא דיני טומאה
וטהרה שביו"ד הלכות נדה ,בקיצור בלשון ערבי ,כדי שגם הנשים ועמי הארץ שאינם מבינים לשון
הקודש יוכלו ללמוד בו ,וידעו דבר איסור והיתר (הודפס בירושלים ת"ו בשנת ה'תרנ"ד ,על ידי
הגאון רבי אברהם אלנדאף ואחיו רבי מאיר).
רבינו עמרם קורח בספרו סערת תימן (עמוד י"ט) מתאר את גדולתו כך :מכל כפר ומדינה
הקרובים והרחוקים הריצו שאלות ספקותיהם ,והוא נשתדל בחפץ ורצון להשיב שואליו והאריך
למעניתם דברים מבוררים אחר העיון והפלפול .כי בדורו כמוהו לא נמצא משכיל ונבון להוציא
דבר מתוך דבר ולכוון את שמועותיו ,לא חס על כבודו במקום שצריך לחלוק כבוד לרב וכו' .מלבד
זה ,כשבא לחלוק על חכם מחכמי ישראל כדרך משא ומתן משפיל את עצמו מפני כבודו ודורש
מחילתו ,ואחר כך נכנס לבקר דבריו.
כל עניני הקהילה הנהיג בדרך ישר .הנמשכים אחר תאוות יצרם לא הרחיקם ,ואם אחרים
מקללים הוא מברכם ומתפלל עליהם שיחזרו למוטב ,אם לא במקום אפקירותא ודבר אסור,
מייסרם ומענישם כפי חומר הדין.
עוד כתב ,כמוהו לא היה בנפת תימן ואחריו לא קם ,שזכה ברוחב דעת ובינה וזיכה את הרבים
בעמלו ויגיעו ,ספריו אשר השאיר אחריו למאורות ,לכל רב ודיין ומורה הוראות .גולת תימן תוכל
להתפאר כי מבין רבני ומשכילי עדתה יצא חוטר גאוה ,מגאוני ישראל נמנה ועם גדולי חכמיהם
עומד בשורה ,ע"כ.
ובהקדמתו לספרו שו"ת פעולת צדיק כתב רבינו מהרי"ץ ,הנה להיות כי מדי יום אשר
נשאלתי על כמה עניינים ההווים תמיד מעשים בכל יום זה כמה שנים ,והייתי משיב בנחיצה רבה,
לרוב התלאות אשר מצאוני ורוב הטרדות אשר השיגוני ,ולא עלה בדעתי לשמור משמרת כל
התשובות ראשון ראשון שנשאלתי עליהם לכתבם ,אך אמנה דפים ועלים הייתי כותב ולא נזהרתי
בהם לשמרם אחת לאחת ,וביני ביני רובם ככולם חלפו אחת הנה ואחת הנה ,לכן נתעוררתי לקבץ
את המעט שנשאר ולכתבו בסדר נאות לכבודו יתברך .הספר נקרא בשם פעולת צדיק ,על דרך
הכתוב במשלי פעולת צדיק לחיים ,ע"כ.
החיבור כולל שבע מאות חמשים וחמשה סימנים בשלושה חלקים .חיבור התשובות משתרע
על פני כארבעים שנה ,שכן מכל קצוות תימן נשלחו השאלות :דמאר ,גחאף ,צאלע ,רדאע ,צעדה,
מכא ,ירים ,חגה ,אלפתחה ,כאו ,קוגין ,תנעם ,סודה ,חידאן ,שרפה ,עדן ,ואף ארץ הודו.
מהרי"ץ השתוקק בכל לבו לראות פרי עמלו ,את ספרו שו"ת פעולת צדיק עם הספר זבח
תודה ,עולים על מזבח הדפוס ,ולכן שם לילות כימים להעתיקם ולערכם בצורה נאותה ,ושלחם
לרבי דוד רחבי ז"ל ,מנהיג יהדות קוצ'ין שבהודו ,אשר היה בקשרים עם מהרי"ץ והבטיח לו
להדפיסם.
בשנת ה'תקל"ט ליצירה שלח לו מהרי"ץ אגרת שיתחיל לפעול למען הדפסת הספרים ,וכך
כתב לו :והוצרכתי לנדד שינה מעיני ,ושמתי לילות כימים לסדר הדברים בסדר נאות לבל יהי יגיעה
למדפיס וכו' ,בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך וכו' .אנא אדוני ,אל נא תהא יגיעתי לריק ,כי
עדי בשמים ושהדי במרומים כמה יגיעות יגעתי להוציא לאור שני ספרים אלו ,לאור באור החיים
לכבוד ה' אלהי ישראל דלא ליעול בכיסופא קמיה .לכן נא תשתדלו בכל האפשר ויותר ,ומצוה
נקראת על שם גומרה ,ואם יתן איש את כל הון ביתו באהבה אנא משלם ליה כפיל עלמא דאתי.

יחושו אדוני ורבותי ,אל תתנו דמי עד יצא אורם וצדקתם כלפיד יבער .והנני מצפה ומתפלל כאמור
על ידיהם ,ועיני תראינה מעשה ידי אמן בעט ברזל ועופרת ,כעת חיה לשנה האחרת ,כן יאמר בעל
הרחמים ,אמן כן יהי רצון .כעתירת דורש שלומכם וטובתכם ,מתפלל לאל בעד שלותכם ,איש
צעיר יחיא בן יוסף צאלח יצ"ו.
למעשה ,רבי דוד רחבי לא פעל כנדרש למען הדפסת ספרי מהרי"ץ ,והשיב פני מהרי"ץ ריקם.
וכך שלח לו במכתב ,שהרבה ספרים נדפסים כאלה ,וכי אין בהם חידוש ,וגם ההוצאות מרובות.
בשנת ה'תקמ"א השיב לו מהרי"ץ באגרת וז"ל ,יום ו' ששי בתמוז ,בסדר באר חפרוה שרים
כרוה נדיבי העם .נתמלא לבי חלחלה ורעדה ,וכמעט נפשי לתחתיות ירדה ,ובעצמי הרגשתי אש
פלדה ,ושמחתי ח"ו ליגון נהפכה ,כי שמעתי רמיזת ההפיכה ,ועיני תדמע דמוע על תשובת אור
העולם אשר לכל נסמך בו הוא שעשוע ,ולא אאמין אמונה אומן ,כי האדון מרנא שיחיה יתרשל
מהוציא לאור מעשי ידי .כי הנה ידעתי כי אין מדרש בלא חידוש ,ואם אין לפחות ימצאו בו נחת
כל מעייני החכמה ,בהיות שכל דברי הפוסקים באו ועלו שמה בסדר נכון כיד ה' הטובה עלי .אין
ספק כי יישאר לי לפחות זכות המפתח ,לבד מקור מוצא הדינים והחידושין מכמה ספרים .עתה
אדוני מורי וכו' ,כי מה בצע כי תהיה נסיעתי כביאתי ,והיית לי למשיב נפש ולכלכל את שיבתי ,שלא
ילכו הני תרי מרגניתי לטמיון ,ידעתי כי כל תוכל ותעשה ותצליח ,ומגוברא דאית בחיליה למעבד
בעינא .ואם בשביל ההוצאה יזכור האדון בכתב את אשר אני צריך לשלם ,ולו אמכור אפילו מצע
שתחתי ליקריה דקב"ה עתיק דעתיקין .הנני מתנפל מול כסא מתנשא כסא כבוד תורתו להפיק
רצוני ולמלאת שאלתי ,והנני אני עני המיחל לחסדי אהיה אדע מה אעשה לך ,בתחנה ובקשה לפני
אל רם ונשא ,ותמיד לא אחשה גמולך ישוב בראש ,אורך ימים שונות חיים יוסיפו לך ,אתה והבנים
הנעימים וכו'.
בשנת ה'תקמ"ד נשלחה למהרי"ץ תשובתו של רבי דוד יחזקאל רחבי ,בה הודיע למהרי"ץ
על אבדן כתביו במלחמה .וז"ל האגרת :המאור הגדול מאיר לארץ ולדרים ,ומרביץ תורה לעדרים,
כל רז לא אניס ליה ולא טמורים ,קרנו ומזלו ירים בכבוד למעלה מעל כל השרים ,ה"ה כמה"ר
יחיא צאלח יצ"ו .ועל ענין שני ספרים ששלח מעכ"ת להדפיסם וכבר שלחנו אותם ,ועכשיו שמענו
שספינה שמוליך הספרים נתפס במלחמה ונאבד הספר ,עכת"ד .עוד הוסיף באגרתו ,שבית הדפוס
מבקשים מראש את דמי ההדפסה ,ואם לאו אינם מדפיסים.
מהרי"ץ לא התייאש ,ובשנת ה'תקמ"ז לערך חזר להעתיק את ספריו ,ובצירוף תשלום דמי
ההדפסה פנה באגרת לרבי אברהם זכאי ,אשר היה גם כן מראשי יהדות קוצ'ין .וז"ל מכתבו ,והוי
יודע כי יום ליום ומדי שנה בשנה חיכיתי וקויתי לה' יראני בעיני מעשה ידי ,אשר טפחתי דפוסים
בעט ברזל ועופרת ,כי היכי דלהוי מכיר בתרין עלמין (היינו ,כשילמדו בספרו כאן ידובבו שפתותיו
שם למעלה) .ועתה באה השמועה כי נשבית הספינה אשר היו השני ספרים ,ודאג לבי הרבה ועיני
דמעה מאין הפוגות ,ותהי זאת נחמתי וכו'.
כאשר ראה רבי אברהם זכאי את הטרחה המרובה ,השיב לאגרתו של מהרי"ץ בזה"ל ,מאלהא
רבא שלמא רבא ,לאיש הגדול כארץ בלבנון שביב הודו כבר שנון וכו' ,כח חכמתו מי ימלל ,אין
גומרים עליו את ההלל ,הנשר הגדול החכם הכולל וכו' .ועל ענין הספרים אשר הגעתני ,נצטערתי
בלבבי וכו' .הנה מנעני ה' מכבוד ,ומנעני מהפיק חשקך ,היו עלי לטורח וכלכל לא אוכל וכו' .לכן אל
יחשוב אדוני בי עוון ,ולא תהיה זאת לאהוב למזכיר עוון וכו' .ועל ענין שמועה טובה ,בשורת הזרע
ילד היולד לכה"ר אברהם בנך הבכור ,ששון ושמחה ימצא בנו וקול רנה ישמע באהלינו גילה וחדוה,
כי הפרנו בארץ ענינו ,ע"כ.
בשנת ה'תקמ"ח הכתה מגפת אבעבועות את העיר קוצ'ין שבהודו .אף יהודי העיר
נפגעו במגיפה זו ובעיקר הילדים .רבי אברהם זכאי שלח למהרי"ץ ,במכתבו מיום ט' בטבת ,כי
במגיפה נפטרה בתו ,וכן בתו של רבי דוד רחבי .מהרי"ץ כתב עבורם תפילה עבור החולים במכת
האבעבועות ,והתפילה יועדה להיאמר במסגרת התחנונים של שני וחמישי ,או בתענית ציבור.
באחת מכתבי היד של שו"ת פעולת צדיק ,וכנראה הוא אחד משני כתבי היד ששלח מהרי"ץ
להדפסה ,מובאת הגהה בחלק א' סימן ע"ח מאת חכם ספרדי בזה"ל :ולהיות דברי הרב לאותות
ולמועדי"ם שדברו אמת דברי נבואה ,כי כך מצאתי כדברי קדשו בספר שו"ת של חכמי בית
המדרש הגדול של עץ החיים שבאמשדר"ם [צ"ל שבאמשטרדם] ,ומלכם בראשם הרב הגדול
החכם השלם ר"מ [ריש מתיבתא] כמוהר"ר יצחק חיים ן' דנא וכו' פריטו נע"ג [ה]נדפס מחדש,
שכתב כדברו בראיות ברורות ,יעוין שם (דף ר"ס ע"א) ,אני עבדו הכותב הצעיר י"ז ס"ט ,ע"כ.
ובמבוא לשו"ת כתב דאולי הוא ממשפחת זכאי ,או זביב ,ומשפחות אלו נזכרו במכתבי מהרי"ץ
אשר שלח אז להודו ,ע"כ.
והנה ,בשנת ה'תש"ו יצא לאור חלק ראשון של שו"ת פעולת צדיק ,וכך כתב בהקדמתו
המהדיר ,הגאון רבינו שלום יצחק הלוי זצ"ל :למען הוציא עבודה ברורה ומנופה נאלצתי לשלוח
לצנעא אל אחי הרב משה נ"י (שו"ב ומוהל ליהודי צנעא ,בן הראב"ד רבינו יחיא יצחק הלוי זצ"ל)
למצוא חפץ העתקה שניה ,ובמאמץ גדול המציא לי אחי העתקה שניה מבית הכנסת של המחבר
כת"י המנוח רבי לוי נגר ז"ל ,ע"כ .שני החלקים הבאים יצאו לאור בשנת ה'תשכ"ה.
בשנת ה'תשס"ג יצא לאור שו"ת פעולת צדיק על שלושת חלקיו במהדורא מפוארת על ידי
הרה"ג משה רצאבי שליט"א ,ובתוספת הערות וביאורים בתורתו של רבינו מהרי"ץ.
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בשו"ת פעולת צדיק (חלק ב' סימן ע"ו) ,בדין תספורת בימי העומר ,כתב :וכבר נהגנו כן היום כמו י"ב שנה
להסתפר קצת יחידים על פי הוראת מרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"ג ,שהוא היה רב מובהק של עיר ,וכן
נהג הוא בעצמו ,וכן נהגתי אחריו ורבים עמי .והדין כן להטות אחרי רב שבדור ,דכתיב ואל השופט ,אפילו
שהוא היפך המנהג הראשון ,התורה נתנה לו רשות לפסוק כפי שיראה בעיניו להעמיד הענין על דינו.
עוד כתב כי מקודם היום ,כמו מ"ה או מ"ט שנה ,היו כל הקהל נוהגים להסתפר כל ימי העומר ,זולתי
קצת מן יחידים מעט לא הרבה לא ישלמו למנין עשרה .ומדי עבור החכם הראשון פה מחננו ,כפי מה שהיה
רגיל בעירו להחמיר שלא להסתפר ,הקפיד על זה ודיבר באוזני הנשיא הנז"ל .ואז הנשיא בכוח שיש לו גזר
על הציבור למנוע התספורת בכוח ואל ,הן לענוש נכסין הן לאסורי .ועדיין היו אנשים מהקהל שלא נמנעו,
עד שבא תגר אחד סוחר ,שמו נסים נח סויסי ,ונתרעם על אדונינו הנשיא מהמנהג כפי מה שעלה בחשבונו,
שזה דבר אסור כנבילה וטריפה וכערוה החמורה .ואדונינו הפיק רצונו ויעבר חיל בכל מחנה העברים לחפש
מי ומי מהמסתפרים ,לאסור אותם במאסר המלך .וכל כך חזק הדבר עליהם עד שנמנעו כולם ,ואפילו חכמי
הדור המחזיקים בפשטי התורה והלכותיה לא היה בהם כוח לדבר שום דבר מזה ,ומוכרחים היו מפני חשש או
ודאי מחלוקת ,או לצד כבודו עליו השלום שלא להמרות פיהו .והנה שואלים אם יכולים עתה לחזור למנהגם
העיקרי.
והשיב מהרי"ץ שבמנהג מחמת טעות ,שסבורים שהוא אסור והוא מותר ,יכולים להתירו בלא שום
חשש .ואם ראשי עם בתחילת המנהג שתקו ולא ענו על זה ,היינו טעמא דחשו למחלוקת או משום כבוד,
ושתיקה כזאת לא הוי הודאה.
גם בשו"ת זכרוני איש לרבי אברהם אלנדאף (סימן ל"ג) נזכרה השפעת הנשיא רבי שלום עראקי בשינוי
מנהגי יהודי תימן ,וז"ל .כשהגיעו סידורי הספרדים לתימן ,צנעא ואגפיה ,לא חפצו כלל בסידורים הללו ,ולא
הניחום חכמי ורבני צנעא לנהוג בו .ואחר עבור זמן רב ,נתנשא הרב סאלם אלאוסטא והיה וזיר למלך .ונזדמן
באותו זמן שיצא חכם אחד מארץ ישראל ובידו הסידור הנזכר ,והיה מתאכסן אצל הרב סאלם ,ובא במשא
ומתן עמו אודות הנוסח שלהם ,שיש להנהיג את הקהל להתפלל בו ,ולבטל נוסח התכאליל .והיה מחלוקת
עצומה .ואחרי שהיה שר ונגיד עמד ובנה בית הכנסת גדולה ,ואסף אליו כל קרוביו ומיודעיו ,והנהיגם להתפלל
בסידורי תפילת החדש.
עניין זה מובא בתשובת בית דין צנעא משנת ה'תרע"א אל הראי"ה קוק ,כנדפס בספר איש ימיני (חלק
א' עמוד ש"כ) ,שבזמן שעמד הנשיא רבי שלום עראקי שהיה משנה למלך הערבי המולך בצנעא ,היו ידיו רב
לו לעשות כרצונו ,וביד חזקה הכריח קהילות רבות להתפלל על פי סידור האר"י נוסח ספרד ולעזוב סידור
התפילה להרמב"ם ,וגם שלא לגלח בימי העומר וכיוצא בעניינים אלו.
וכן רבינו עמרם קורח בספרו סערת תימן (עמוד י"ז) כתב ,בימי השר שלום (אלאסטא) שהתחילו
מקצת חכמי הדור להתפלל כמנהג ארץ ישראל בנוסח סידורי ספרד ,והיתה עצתם שאותם שעדיין נוסח
ה"תכלאל" שגור בפיהם יתן להם הנשיא מסידורי ספרד ,כדי שיהיו הכל רגילים להתפלל בנוסח אחד,
והסכים הנשיא לזה .אלא שהרבנים ובראשם הר"ר יהודה בן שלמה צעדי והדיין הר"ר פינחס בן שלמה
הכהן אלעראקי ז"ל כתבו הודעות בדרך פסק דין ,שאסור לשנות מנהגי אבות שנוסדו על פי דברי הגאונים
הקדמונים וחיבור הרמב"ם הבא אחריהם.
והגאון רבינו שלום יצחק הלוי זצ"ל כתב בהקדמת ספרו דברי שלום (על חלק הדקדוק למהרי"ץ ,עמוד
כ"ב) ,כל בר בי רב יודע כי אין אדם רשאי לשנות מנהג אבותיו ,ואם טעה ושינה יכול לחזור למנהג אבותיו
הקדמונים נע"ג (ובפרט אם עוד רבים נוהגים כמנהג הראשון) ,דבר זה מפורש בדברי הראשונים והאחרונים.
ואחר שראה מהרי"ץ דברי המתנגדים ,והאיסור החמור לשינויי מנהג אבות בתפלה ,עיין היטב בדברי
הפוסקים הראשונים והאחרונים ,חזר בו וכתב מהדורא בתרא ,והודיע חטאו ברבים בבחינת מודים דרבנן
היינו שבחייהו וזה מרוב ענוותנותו .ואם תאמר ,מאחר שעברו או שגו ושינו לא יכולים לחזור למנהג אבותיהם
הראשונים ,ראה מה שכתב מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק( ,חלק ב' סימן ע"ו) בענין התספורת בימי העומר,
שיכולים לחזור למנהגם ולהסתפר.
מאידך גיסא ישנם מעט מנהגים קדומים שאף משפחת עראקי שמרו עליהם לחזקם ,ואחד מהם הביא
מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק (חלק ג' סימן רנ"ב) ,שם נשאל על ענין שבע ברכות שלא בבית החתן ,והביא
בשם ספר תניא דאומרים שבע ברכות כל היכא דאיכא פנים חדשות בכל היכא דאיתיה .וכתב דעל פי זה
נתייסד המנהג בבית האדון הנשיא רבינו שלום כ"ץ עראקי ,במעמד בנו כה"ר יחיא מאריה דאתרין ,ואחיו
כה"ר יוסף ,ומורינו כה"ר דוד משרקי זכר כולם לברכה ,והם היו בעוזרי המנהג .ומנהג זה לא חדש הוא כי אם
מנהג קדמון ,מצאנוהו בכתב יד מה"ר שלמה מנזלי זלה"ה באגרת הבשורות ,שמנהגם היה בעיר צנעא קודם
גלותם להתם ,לעשות מערב שבת אוהל לצל בגן הנקרא אלגוזה ,ומציעים שם כרים וכסתות ,וכשמשלימין
סעודת שחרית הולך החתן עם קרואיו לשם ואומרים שם שירים ותשבחות עד לעלות המנחה ,ואומרים שם
שבע ברכות כדרך שאמרו שחרית יום ששי ואז מתפללים שם .ואחר כך הולכים לסעוד סעודה שלישית
בבית החתן ,ע"כ .אמנם בסידורו עץ חיים (דף קע"א ע"א) כתב ,דאם יצאו החתן והכלה מבית חופתם לאכול
בבית אחר ,אין מברכין שם ברכת חתנים וכו'.
והדיין רבינו יחיא הכהן זצ"ל בשו"ת חיי שלום (סימן י"ב) ,אחר שהביא את דברי מהרי"ץ כתב ,ואחר
המחילה ונשיקת עפר רגלי משכב מנוחתו אמרתי להשיב בעניי על דבריו ,אף על פי שאין אני ראוי להשיב
אפילו לאשר כגילי ,כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי ,כל שכן וקל וחומר להשיב על דברי אביר הרועים,
ומי אנכי ומי ביתי .עם כל זה אומר אני כתלמיד הדן לפני רבו ,כי לא הביאו לרב ע"ה לכתוב מה שכתב אלא
לרוב אהבתו לקיים ולאשר המנהגים כפי דרכו ,ועל פי עדותו שהעיד שהמנהג כפי מה שהעלה שם .ואף
על פי שהרב מרנא ורבנא גוברא דמריה סייעא ונחית לעומקא דדינא ומי כמוהו מורה ודאין ,עם כל זה אגב
חורפיה דמר לא דק יפה בכאן מדברי הפוסקים שזכרנו וכו' ,עיין שם .ובהגהות הרשי"ה על תכלאל עץ חיים
שכתב ליישב את דברי המהרי"ץ ,שבתשובה איירי כשהסעודה נעשית בשביל החתן ,אבל בסעודת ברית
מילה וכיוצא לא.

אחד מרבותיו של מהרי"ץ היה מהר"ר יחיא הכהן עראקי זלה"ה ,בן השר שלום אלאוסטא ,ומהרי"ץ
הזכירו בכמה מקומות .וזו לשונו בשו"ת פעולת צדיק (חלק א' סימן קע"א) ,מעלת מורינו ראש גולת הזהב
הכהן הגדול מרנא ורבנא כמה"ר יחיא זלה"ה בן אדוננו כה"ר שלום עראקי כ"ץ יצ"ו ,ונשאנו ונתננו עמו
כתלמיד הדן לפני רבו בקרקע ,ע"כ .עוד כתב (חלק ג' סימן רי"ו) ,בהיות נר אלהים על ראשינו ,הרב המופלא
מופת הדור כמהר"ר יחיא הכהן עראקי זצוק"ל.
משפחת עראקי היגרה לתימן מעיראק ,ובניה היו מפורסמים בעיר צנעא עקב בית הכנסת הגדול שבנו,
וקשריהם לבית המלוכה .לדברי מהרי"ץ בחיבורו מגילת תימן ,הראשון מבני המשפחה שבא לתימן היה
רבי דוד עראקי ,שהגיע לרגל מסחרו ,ושמו עראקי הוא על שם ארץ עיראק .רבי דוד הגיע לצנעא והחליט
להשתקע בה ,ומרוב הענוה שלו מצא חן וחסד בעיני הכל ,וישמחו ויקבלוהו בסבר פנים יפות .לאחר שנתיים
מעת בואו לארץ ,הגיע סוחר יהודי אחר ממצרים ,ובידו מכתבים ממשפחת רבי דוד עראקי .הוא אשר גילה
לבני המקום כי הסוחר המצרי שהשתקע ביניהם כהן הוא ,וגילוי זה הביא להגדלת כבודו של הסוחר בקרב
יהודי צנעא.
מהרי"ץ הזכיר את גדולי המשפחה בזה"ל ,מה"ר שלום הכהן נ"ע הוליד את אדונינו מהר"ר אהרן הכהן,
והוא היה שר ונגיד בבית המטבע ,ונגיד על עם ה' .הוא הוליד את שני הכהנים ,כמה"ר שלום הכהן יצ"ו אשר
לו משפט הבכורה ,ואחיו כה"ר יוסף נ"ע .וכאשר הופיע אור אדונינו כה"ר שלום יצ"ו ,גדל כבודו ונשא חסד
בעיני המלכים .בספרו זבח תודה (סימן ל"ט) מהרי"ץ הזכיר תקנה שהנהיג זקנו מהר"ר צאלח ,בהסכמת
ראש הגולה מהר"ר אהרון בן כה"ר שלום הכהן עראקי נ"ע וחכמי דורו ,בעניין בדיקת בית הכוסות של הפרה.
ובמחקרי השד"ר רבי יעקב ספיר מובא ,זה האיש מורי אהרן אלעראקי הכהן זצ"ל היה גדול בעיני המלך
והשרים ,לרוב עשרו וגודל חכמתו ונדבות רוחו ופיזר נתן ,והמלך והשרים קראוהו אלאסתא (האומן הגדול),
וזה השם נשאר לו גם בישראל .הוא בנה בית הכנסת הגדול הנקרא "בית אלעראקי" (או בית אלאסתא) וגם
בנה בית הרחצה ליהודים (כי הגויים לא יניחו לרחוץ עמהם) ,עם כמה בתים גדולים אשר הקדישם שהכנסות
המרחץ והבתים יהיה להוצאות בית הכנסת ולהחזיק ידי תלמידי חכמים ,אשר ישבו בבית הכנסת על התורה
ועל העבודה .הוא הרים קרן ישראל בארץ הזאת בעת ההיא ,ע"כ .ופירוש המלה אוסטא ,משמעותה בעל
מלאכה ,ומקורה בא מכינוי שכינה האימאם את רבי שלום וכן את אביו רבי אהרן ,בשל עיסוקם במלאכת
המטבע.
רבינו עמרם קורח בספרו סערת תימן (עמוד ט"ז) ,ייחס את בניית בית הכנסת ובית המרחץ לבנו של רבי
אהרן ,השר שלום .וז"ל ,הופיע וזרח אורו וכו' ,צדקתו עומדת לעד .בית הכנסת הגדולה הידועה בשם "כניסת
אלאסטא" אשר בנה לזכות את הרבים ,וספרי הקודש שהקדישם לקריאה בציבור בבית הכנסת .גם נתנדב
ובנה בית כנסת לק"ק דמאר ובית כנסת לק"ק אלמכא ,אשר היו גולים מבית לבית להתפלל ולא היה להם
בית כנסת מרוב עניים ,עכ"ד .אך נראה לומר שאין סתירה בין דבריו לדברי רבי יעקב ספיר ,כי יתכן שהאב
ובנו בנו יחד את בית הכנסת.
עוד בנה בית טבילה גדול ,ובנה מרחץ של חמין רפואת תעלה לחולים וחלושים .כל העם היו מכירים
טובותיו עמהם ,יחיד וציבור נהגו בו כבוד בתואר "סידנא אלשיך סאלם" .גם בתי דינים ,כשכותבים שטרות
או תעודות ומזכירים שמו ,ככה יתארוהו ועוד יברכוהו.
לימינו היה הרב דוד בן שלמה אלמשרקי ,אשר עוד נזכירהו ,ועל הוראותיו סומך ,בנה לו בית בשכונתו
והפקידו מנהיג לבית הכנסת שלו .זכה ויצא מחלציו בנו הרה"ג יחיא זצ"ל ,עניו וירא הוראה וכו' .אך נאסף
לח"ן בחיי אביו שר שלום ,לדאבון כל בני דורו .אמנם השאיר אחריו זרע ברך ה' ,ומבני בניו עמדו רבנים
ונכבדים בדורותיהם .ובעמוד קע"ג כתב ,שנפטר בשנת תק"י ,ע"כ .אך בשו"ת פעולת צדיק (חלק א' סימן
פ"ה) סיים בזה"ל ,והרצינו הדברים לכמה"ר יחיא וכמה"ר יוסף הכהנים והסכימו לדבר ,ב'פ"ה לשטרות
(ה'תקל"ד ליצירה) .ואם כן ,מוכח שהאריך ימים עוד.
וכתב בשערי יצחק (מוצש"ק ויקרא ה'תש"ע) ,וכן במבוא לשו"ת פעולת צדיק (עמוד כ"ג) ,שפעם אחת
בזמן נשיאות כמהר"ר שלום הכהן המכונה אלאוסטא אלעראקי נע"ג ,אשר מרוב אהבתו למקום ב"ה ומעלת
כבוד נשיאותו היה דורו מובטח שהקץ של הגאולה תהיה בימיו .יום אחד נתרבו דברי משפטו לאדם אחד ,עד
שכמעט ח"ו יצא דבר ביזוי לאבי הנשפט ,שאביו כבר נסתלק .ומתוך גערת החכם שהיא חמת מלך ,הלך בבכי
גדול .ואז נודע עניין זה לכבוד מהרי"ץ נ"ע ,אב"ד זיום והדר דורם .ותיכף נרתע ליבו על המאורע שנעשה ח"ו
מכבוד הדור ,אשר פרנס וחנן כמה עניים ונתן.
ואז הניף ידו מהרי"ץ וכתב לקראתו ,מאי דכתיב אשר נשיא יחטא .ידע הרב המופלא שלא נאמר אם
נשיא יחטא שאין במידתו כך ,אלא אשר נשיא ,ר"ל שמחמת הנשיאות ודאי לפעמים תהיה לו שגגה ח"ו
להקניט בדיבורו על איזה אדם .ועל כן העצה היעוצה להזכיר ,שתמהר לילך להתוודות בבית החיים לפני אדון
הכל יתברך בשביל אביו של פלוני ,וטוב לך .ועוד האריך לו בדברים יקרים ומעולים.
וכשהובא הנייר הנזכר אל בית הרב שלום הכהן ונשיא הדור זלה"ה ונסתכל בה ,מיהר להרבות בבכיה
בדמעות שליש ובחרטה גדולה ,ותכף קם ורץ לבית החיים .ומי הוא שראה שהרב הנשיא יצא ,ולא יצא עמו
וכו' .ואז נתוודה בקהל עם ועדה בחשק גדול ובנפש נכנעת .וכל הקיבוץ הגדול שמעו ונתייראו ,ולקחו מוסר
מפי כבוד הדור.
הנשיא שר שלום עראקי ז"ל האריך ימים ,וראה בנים לבני בניו בנישואיהם ,בשנת ה'תקכ"ב ,בהיותו
בגיל שבעים ושבע שנים ,הודח מתפקידו ,נאסר ורכושו הוחרם על ידי המלך .נכדו ,רבי אהרן בן הרב יחיא
עראקי ,מונה לנשיא הקהילה אחר הדחתו של סבו מכס הנשיאות .נאסף לח"ן בשנת ב'צ"א לשטרות,
ה'תק"מ ליצירה ,זקן ושבע ימים (סערת תימן עמוד י"ט) .ונמצא שנפטר כבן תשעים וחמש שנה .ומהרי"ץ
בשו"ת פעולת צדיק (חלק ב' סימנים צ"ט ,קל"א ,קל"ד וקל"ח) הוצרך אף להכריע במחלוקת שנפלה בין
יורשי השר רבי שלום עראקי ,שהיה עשיר מופלג והניח אחריו ירושה גדולה של נכסים וקרקעות.
הנשיא רבי שלום עראקי ,מכוח מעמדו ותפקידו ,השפיע רבות על שינוי המנהגים בתימן .ומהרי"ץ

34

רבינו יחיא צאלח זצ"ל נפטר ביום שבת קודש ,כ"ח ניסן ה'תקס"ה ,כבן תשעים שנה (ועיין
בקונטריס מסכתא דמהרי"ץ עמוד ק"א) .מסורת זקנים מספרת שהאריך ימים עד כי מרוב
ימים כשל כוחו והתקשה ללכת לבית הכנסת המשפחתי להתפלל ,על אף היותו קרוב לביתו,
ונכנס להתפלל בבית הכנסת אלדמארי שהיה כנראה סמוך לביתו ממש .מהרי"ץ הניח אחריו
שלושה בנים ,אברהם ,יהודה ויוסף ,ובנותיו לולוה ונצ֗רה .ובפנקס בית הדין מוזכרות ידידה
וגזאל ,אך יתכן שהן בנות אדם אחר ששמו יחיא צאלח.
מהר"ר סעדיה מנצורה זלה"ה ,מגדולי חכמי צנעא לפני כמאה וחמשים שנה ,כתב עליו
הספד בספר המחשבה ,ונדפס בשם הגלות והגאולה (ה'תשט"ו ,עמוד קל"א) :להספיד ולקונן
על הרב המופלג בדורו סיני ועוקר הרים ,הוא הרב המופלא אב"ד וריש מתיבתא דק"ק צנעא
יע"א ,אשר אנו שותים מימיו ,אשר כרה כמה בארות ודלה והשקה כמה תלמידים ממימי
תורתו ,וגם פסקיו ותשובותיו נמשכו בארץ התימן ,ובפרט שהיה בקי במנהגות ארץ התימן.
הוא הרב המאור מהר"ר יחיא ן' מהרר"י ן' כמהרר"ץ נ"ע ,שהוציא מוניטין שלו בחייו ספר עץ
חיים ,פירוש על התפילות כמנהג אבותינו רבני וגאוני צנעא הקדושים כפי מנהג אבותיהם וכו'.
הרב הגדול הזה לא הניח כמותו בדור הזה וכו' ,לא נשאר בדור הזה מגן על דורו ולא מנהיג,
שהרב הגדול הזה כל מילי אית ביה ,מקרא משנה תלמוד אגדה משלים ומעשיות וחידות,
חכמת הדקדוק מעשה בראשית מעשה מרכבה הויות דאביי ורבא ,אילן שהכל בו ,עניו
חסיד ,מלמד לקטן לעמי הארץ לנשים ,ליבו פתוח כאולם ,מנחם אבלים ,עושה שלום
בין איש לאשתו בין אדם לחברו ,בין ישראל לאביהם שבשמים ,משתדל בצרכי ציבור,
היה מתענה בסתר עליהם כשיש ב"מ צרה על שונאיהם של ישראל ,נתן נפשו עליהם
בתפילה ותחנונים לפני קונם ,אין הפה יכול לדבר במעשיו ,מי יתן לנו תמורתו ,מי יתן
לנו חליפתו ,ונאמר עליו משמת רבי בטל כבוד התורה וגלה כבוד מישראל ,עכ"ל.
בקובץ אור ישראל ג' (סיון ה'תשמ"ז) הובא הספד מכת"י על מהרי"ץ בזה"ל,
אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב ,ערבה שמשן של ישראל וכבה נרן ,ונשברה זרוען
וכהתה עין ימינם ,ונפרע פארם ,ויתנצלו בני ישראל את עדים במיתת גיבורם .מה
מאד חטא הזמן אשר כזאת הראנו ,נבקש לראות צורתו ולא ראינו ,נצפה לשמוע
דברות קדשו ולא שמענו ,נייחל לישב יחד ללמוד והנה איננו ,איה הבטחון אשר בו
בטחנו ,והנה עתה נכזבה תוחלתנו .ועתה הלוך הלך כוכב אשר מיעקב
דרך ,קיונו לשלום ואין ,שכרנו ולא מיין על הלקח מחמד כל עין ,פרי
קודש הילולים איש חיל רב פעלים ,ידידות נפשנו וחמדת שעשועינו,
חותם על לבינו וחותם על זרועינו ,ציץ הענוה וראש קרואיה ,אביר

הרועים וראש המדברים .כמה וכמה הכאיב לנפשינו האנושה ,ובים הדאגות העבירנו ביבשה,
ועתה נפשינו יבשה .מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה ,ונבכה יומם ולילה לשבעה ,מי
ימחה דמעה מעל לבינו וכבר שבת משוש לבינו ,נהפך לאבל מחולינו ,על כי פרץ השם פרץ
בעוז"א ,פחד קראנו ורעדה וצירים אחזונו כצירי יולדה ,נעוינו משמוע נבהלנו מראות כי נפלינו
נוראות ,בחרנו להיות עמו במות ותאיר לנו הצלמות ,מי זה לשלומים וברכת טוב יקדמינו,
ותחתינו נרגז ובא רקב בעצמותינו ,אל תאיצו לנחמינו ,סורו סורו המנחמים כי גדל הכאב ואין
מקום לנחומים .אחלינו למאסף נפשות חסידים לאסוף את נפש מבחר חסידים ,ולצרור את
נפשו בצרור החיים וכבוד השם יאספהו.
ובספר ויצבור יוסף בר (חלק א' פרק ט"ז) כתב וז"ל ,ושוב נא ראה למהר"י צאלח ז"ל,
מגדולי רבני תימן ומורי הוראה ,דנהירין ליה כל חדרי הפוסקים המחמירים והמקילים ,דבספרו
פעולת צדיק (חלק ג' סימן ד') עם כל ההתלבטויות שהוא התלבט על קריאת התורה ,בשני
וחמישי לאלה ההולכים להתפלל אצל האבלים ,בכל זאת לא מלאו לבו לפרוץ גדרן של
הראשונים ,ולא העלה על דעתו להורות ולהתיר להביא ספר תורה לבתי האבלים ,כי שמר
אמונים והערצה למנהג אבותינו הקדושים.

דברי הגאון רבינו שלום יצחק הלוי ,ראש רבני תימן בארץ ישראל,

בהילולת מהרי"ץ בשנת ה'תש"ז (נדפס בשו"ת דברי חכמים עמוד קפ"ד)

אחד הגאונים בגולת תימן הוא כמהר"ר יחיא צאלח ז"ל ,יחיד ומיוחד מתוך חכמי ורבני
עדתנו ,שזכה וחיבוריו נשמרו ונשארו לדורות שבאו אחריו .וכמעט כולם נדפסו ,והנם ככוכבים
בהילם מאירים ומזהירים ביחוד בגולת תימן ,אשר הלכו לאורו עד שנעשה מאריה דאתרא,
אחרי המאור הגדול בענקים הרמב"ם ז"ל .עליו יכולים לגמור את ההלל ,שלא הניח מקרא
משנה גמרא ופוסקים מדרש ואגדה ,פשט רמז דרש סוד .המחבר ידע את ההיסטוריה של
תולדות תימן סופריה וספריה ,הוא האיר עינינו איך היו אבותינו בתימן עוסקים בתורה ובמצוות
לפני שתופיע המשנה ,איך קיבלו אבותינו את המשנה שחבר רבינו הקדוש ,ואת הגמרא אחרי
זה ,ואיך נתקבל הרמב"ם בתימן בחיבה למאריה דאתרין.
ואלו הן עשר מעלותיו :א' ,בקיאותו בפלפול המשא ומתן והתעמקותו באותו ענין .ב',
ידיעותיו בספרות התורנית .ג' ,מליצותיו בתשובותיו .ד' ,תקיפותו לגבי המתפרצים מלשמוע
דיני תורה .ה' ,הערכתו לחכמי דורו .ו' ,ענותנותו אף לקטנים ממנו .ז' ,עוצם חכמתו בדרכי
הקבלה .ח' ,בקיאותו בדקדוק המקרא .ט' ,שנאת הריב .י' ,אהבת האמת.
(דברי חכמים עמוד קפ"ד)

מהרי"ץ השני
ספרו זה נדפס בעי"ת עדן בשנת ה'תרנ"ג .במבוא לספרו כתב המהדיר ,מקור חיים נתקבל
באהדה רבה על ידי תלמידי חכמים ושובי"ם ,ואז התעניין בהשבחתו הרב שלום בן יחיא
חבשוש ,והוא מנכבדי רבני צנעא וגדוליה .הוא כתב פירוש לספר בשם קרבן תודה ,עם באר
הקר ,ציון מוצא הדינים.
עוד חיבר רבינו יחיא את הספר תורת חכם ,קיצור לספרו של מהרי"ץ שו"ת פעולת צדיק,
וכך כתב בהקדמתו לספרו .ראיתי להרב הגדול הדיין המצוין מהרי"ץ שחיבר ספר שאלות
ותשובות הנקרא ספר פעולת צדיק ,ומסיבת דוחק הזמן ושערי דמעו"ת ננעלו ,לא נתפשט
הספר הזה בעיר ,זולתי שלושה ספרים ,אחד הנה ואחד הנה ,והכל צמאים לשתות מימיו
ולא מצאו מחמת מיעוט הספרים .על כן אזרתי חיל ולקטתי המכוון באותה שאלה ותשובה,
והעליתי אותה להלכה קטנה בלשון צח ויפה וכו' .והוא יודע תעלומות כי לא נתכוונתי לכבודי,
אלא לכבוד מהרי"ץ שחיבר ספר שאלות ותשובות ,כדי להשתעשע באמרותי .ולזה קראתי
שם הקיצור תורת חכם ,שלא יעלה על דעתך שממני יצאו הדברים ,אלא הכל מתורתו של
חכם ששמו חיי"ם ,שגימטריה חכ"ם וכו' .כה דברי הצעיר מקוה לחסדי אהיה ,הקטן יחיא ן'
יעקב צאלח יצ"ו.
רבי יחיא נפטר בשנת ה'תרי"ט .וכה תיאר בסערת תימן את אסיפתו ,ביום אסיפתו שמים
לבשו קדרות ,כל הקהל מגדולם ועד קטנם יצאו ללוות מטתו בבכי וזעקת לב ,פה אחד אומרים
נפלה עטרת ראשנו אויה לנו וכו' .הרבנים האריכו בהספדו לערך כבודו ,גם הנשים נאספו לפנים
מן החומה נגד בית הקברות ,מקוננות ומספקות כפיהן עד שוב המלווים אחר הקבורה.
רבי יחיא צארום התכונן להספידו ,אך לאחר שקדמו מספיד אחד נמנע .וכך הוא כותב
בספרו ,ועלה בדעתי אני עני ביום זה לומר דרשה זו על מטתו ,אלא שנמנעתי מפני שכבר
קדמוני הדרשנים שבדור הזה ונתביישתי מלומר דבר ,דאמרי מועטים לגבי חכמתם ,ומה אני
ומה חיי וכו' .שמים נתמרמרו וארץ רעשה ,וכוכבים אספו נגהם וסיהרא ושמשה ,וחית הארץ
תבכה ,וכל בני אנשא על אסיפת מורינו ורבינו יחיא אבן הראשה ,אהוב ירחמו מנחיל מורשה
וכו' (מצפי"ת עמוד רל"א).

מהר"ר יחיא בן יעקב צאלח ,המכונה מהרי"ץ השני ,נולד לערך בשנת ה'תקס"ד .הוא
התמנה לדיין בבית דינו של הראב"ד רבינו יוסף אלקארה בשנת ה'תקצ"ט ,וכן בבית דינו של
הראב"ד רבינו סלימאן אלקארה .כיהן במשרה זו כעשרים שנה ,עד יום פטירתו .הוא לא היה
שייך למשפחת מהרי"ץ אלא למשפחת צאלח חיידני ,שכן בצנעא היו ארבע משפחות צאלח
שונות :צאלח מהרי"ץ ,צאלח חיידני ,צאלח בריטי ,וצאלח לא ידוע .אך צאלח חיידני וצאלח
ברטי היו ידועות בצנעא כמשפחות בודדות ,שאינן קשורות לשאר משפחות בית צאלח
(מפאתי תימן עמוד קי"ז ,בשם מר עזריאל צדוק ששמע ממר שלום מדינה ,ששמע מפי זקן
מופלג בשם מסיבי).
רבינו עמרם קורח בספרו סערת תימן (עמוד ל"א) כתב עליו :היה בעל לב טוב ונדיב,
מקבל כל אדם בפנים מאירים ומקרבו לעבודת ה' ויראתו .בכל מאמצי כוחו מפקח על העניים,
וביותר יתומים ויתומות ,ואם הגיעו לפרקן משתדל להשיאן וכו' .עשה טליתות קטנים וחילקן
לבעלי החנויות ,כדי שלא יתהלכו בלא ציצית .אשר ידם משיג שילמו דמיהם ,והעניים נתנם
להם במתנה .אם יש ריב בין שניים או בין איש ואשתו ,משתדל להשוות דעותיהם .הולך ובא
וטורח בחנם ,עדי ישאו פניו ותנוח דעתם לדרך השלום .בכל עסקי צבור היה עמל לשם שמים,
לא להתגדל ולא להתייהר .רכש לו אהבה בלב הכל ,קטן וגדול ,והיו ימיו כמו נ"ה שנה.
רבי יחיא כתב חיבור על הלכות שחיטה בשם מקור חיים ,מחמת שראה שספרו של
מהרי"ץ זבח תודה לא התפשט הרבה ,אלא לומדים מתוך קיצור שערי קדושה של המהרי"ץ,
ולכן שילב בספרו את פסקי מהרי"ץ מספרו זבח תודה .בהקדמת ספרו זה כתב ,והנה ראיתי
להרב הגדול הדיין המצויין כמהר"ר יחיא בן כה"ר יוסף זלה"ה שיגע יגיעה גדולה יום ולילה
ואסף כל דברי הפוסקים המסכימים להקל בדיני שחיטה ,וקרא אותו זבח תודה ,ולא נתפשטו
הרבה אצלינו כי אם שלשה ארבעה ספרים ,אחד הנה ואחד הנה ,ואינם לומדים בהם מסיבת
מיעוטם ,ואחזו להם דרך ללמוד בקיצור זבח תודה הנקרא שערי קדושה שקיצר הרב הנזכר.
וכשעזרני השי"ת וזיכני ללמד שני החיבורים הנזכרים ,לא נחה ולא שקטה דעתי בקיצור שערי
קדושה ,ואין בו אלא דינים אחד מעיר ושנים ממשפחה .ולכבוד הרב אזרתי חיל ללקוט שושני
ספיחי אמרותיו הנזכרים בספר זבח תודה ,וקיבצתי אותם הלכות פסוקות כעין השלחן הטהור.

כל המעונין להיות שותף בזיכוי הרבים להפצת העלון
מסילות בני תימן באלפי עותקים לע"נ לרפואה וזיווג
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