
 

    פוסק עדת תימן,פוסק עדת תימן,פוסק עדת תימן,פוסק עדת תימן,    ––––דברי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א דברי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א דברי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א דברי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א 

 בפני אלפי רבנים שליט"א,   -שנאמרו בכינוס עת לעשות לה' 

 אולם בנייני האומה עיקו"ת ירושלם ת"ו, בליל כ"ז אדר שני ה'תשע"ט ב'ש"ל:
 

    הפסוק אומר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי און.הפסוק אומר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי און.הפסוק אומר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי און.הפסוק אומר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי און.

ברוך ה', שיש לנו את תנועת ש"ס, תנועה קדושה, בראשות מועצת חכמי התורה, מיסודו של מורינו ורבינו הגאון הגדול  ברוך ה', שיש לנו את תנועת ש"ס, תנועה קדושה, בראשות מועצת חכמי התורה, מיסודו של מורינו ורבינו הגאון הגדול  ברוך ה', שיש לנו את תנועת ש"ס, תנועה קדושה, בראשות מועצת חכמי התורה, מיסודו של מורינו ורבינו הגאון הגדול  ברוך ה', שיש לנו את תנועת ש"ס, תנועה קדושה, בראשות מועצת חכמי התורה, מיסודו של מורינו ורבינו הגאון הגדול  
    כמהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקים עולה של תורה ליהדות ספרד בארץ ישראל.כמהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקים עולה של תורה ליהדות ספרד בארץ ישראל.כמהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקים עולה של תורה ליהדות ספרד בארץ ישראל.כמהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקים עולה של תורה ליהדות ספרד בארץ ישראל.

סן. בירושלמי במגילה פרק  סן. בירושלמי במגילה פרק  סן. בירושלמי במגילה פרק  סן. בירושלמי במגילה פרק  אנחנו לקראת פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, חודש ניאנחנו לקראת פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, חודש ניאנחנו לקראת פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, חודש ניאנחנו לקראת פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, חודש ני
ג' הלכה ה' שואלים, בדין הוא שתיקדם פרשת החודש לפרשת פרה. אנחנו קוראים פרשת פרה לפני פרשת החודש, והיה צריך  ג' הלכה ה' שואלים, בדין הוא שתיקדם פרשת החודש לפרשת פרה. אנחנו קוראים פרשת פרה לפני פרשת החודש, והיה צריך  ג' הלכה ה' שואלים, בדין הוא שתיקדם פרשת החודש לפרשת פרה. אנחנו קוראים פרשת פרה לפני פרשת החודש, והיה צריך  ג' הלכה ה' שואלים, בדין הוא שתיקדם פרשת החודש לפרשת פרה. אנחנו קוראים פרשת פרה לפני פרשת החודש, והיה צריך  

להיות הפוך, צריך להקדים את פרשת החודש, כי בא' בניסן הוקם המשכן, והפרה נשרפה בב' בניסן. אי אפשר לעשות פרה  להיות הפוך, צריך להקדים את פרשת החודש, כי בא' בניסן הוקם המשכן, והפרה נשרפה בב' בניסן. אי אפשר לעשות פרה  להיות הפוך, צריך להקדים את פרשת החודש, כי בא' בניסן הוקם המשכן, והפרה נשרפה בב' בניסן. אי אפשר לעשות פרה  להיות הפוך, צריך להקדים את פרשת החודש, כי בא' בניסן הוקם המשכן, והפרה נשרפה בב' בניסן. אי אפשר לעשות פרה  
לא הוקם. שהרי כתוב, והזה אל נוכח פני אהל מועד. אם אין אהל מועד, אי אפשר לעשות פרה  לא הוקם. שהרי כתוב, והזה אל נוכח פני אהל מועד. אם אין אהל מועד, אי אפשר לעשות פרה  לא הוקם. שהרי כתוב, והזה אל נוכח פני אהל מועד. אם אין אהל מועד, אי אפשר לעשות פרה  לא הוקם. שהרי כתוב, והזה אל נוכח פני אהל מועד. אם אין אהל מועד, אי אפשר לעשות פרה  אדומה, כשעדיין המשכן אדומה, כשעדיין המשכן אדומה, כשעדיין המשכן אדומה, כשעדיין המשכן 

אדומה. אם כן, למה אנחנו מקדימים את פרשת פרה לפרשת החודש? עונה הירושלמי, מפני שהיא טהרתן של ישראל. אה,  אדומה. אם כן, למה אנחנו מקדימים את פרשת פרה לפרשת החודש? עונה הירושלמי, מפני שהיא טהרתן של ישראל. אה,  אדומה. אם כן, למה אנחנו מקדימים את פרשת פרה לפרשת החודש? עונה הירושלמי, מפני שהיא טהרתן של ישראל. אה,  אדומה. אם כן, למה אנחנו מקדימים את פרשת פרה לפרשת החודש? עונה הירושלמי, מפני שהיא טהרתן של ישראל. אה,  
    הטהרה של עם ישראל חשובה מאד.הטהרה של עם ישראל חשובה מאד.הטהרה של עם ישראל חשובה מאד.הטהרה של עם ישראל חשובה מאד.

ן שבת קודש, למען בני הישיבות, לבטל את גזירת הגיוס, וכהנה וכהנה למען  ן שבת קודש, למען בני הישיבות, לבטל את גזירת הגיוס, וכהנה וכהנה למען  ן שבת קודש, למען בני הישיבות, לבטל את גזירת הגיוס, וכהנה וכהנה למען  ן שבת קודש, למען בני הישיבות, לבטל את גזירת הגיוס, וכהנה וכהנה למען  מי דואג? מי פועל? מי עושה למען הקדּושה, למעמי דואג? מי פועל? מי עושה למען הקדּושה, למעמי דואג? מי פועל? מי עושה למען הקדּושה, למעמי דואג? מי פועל? מי עושה למען הקדּושה, למע
כלל הציבור, אם לא שהיתה לנו את תנועת ש"ס, בראשות גדולי התורה, בראשות מורינו ורבינו הגאון הרב שלום כהן  כלל הציבור, אם לא שהיתה לנו את תנועת ש"ס, בראשות גדולי התורה, בראשות מורינו ורבינו הגאון הרב שלום כהן  כלל הציבור, אם לא שהיתה לנו את תנועת ש"ס, בראשות גדולי התורה, בראשות מורינו ורבינו הגאון הרב שלום כהן  כלל הציבור, אם לא שהיתה לנו את תנועת ש"ס, בראשות גדולי התורה, בראשות מורינו ורבינו הגאון הרב שלום כהן  

ו את ידידנו יקירנו הרב  ו את ידידנו יקירנו הרב  ו את ידידנו יקירנו הרב  ו את ידידנו יקירנו הרב  שליט"א, וכל מועצת חכמי התורה הי"ו. ואם אין קמח, אין תורה. שופטים ושוטרים. אם לא היה לנשליט"א, וכל מועצת חכמי התורה הי"ו. ואם אין קמח, אין תורה. שופטים ושוטרים. אם לא היה לנשליט"א, וכל מועצת חכמי התורה הי"ו. ואם אין קמח, אין תורה. שופטים ושוטרים. אם לא היה לנשליט"א, וכל מועצת חכמי התורה הי"ו. ואם אין קמח, אין תורה. שופטים ושוטרים. אם לא היה לנ
    אריה הי"ו, אריה שאג מי לא יירא, ה' אלהים דיבר מי לא ינבא.אריה הי"ו, אריה שאג מי לא יירא, ה' אלהים דיבר מי לא ינבא.אריה הי"ו, אריה שאג מי לא יירא, ה' אלהים דיבר מי לא ינבא.אריה הי"ו, אריה שאג מי לא יירא, ה' אלהים דיבר מי לא ינבא.

פרשת פרה, באה לתקן את החטא של העגל. ישנה שאלה גדולה, אני מדבר בקיצור, שאלה גדולה. הרי על משה רבינו כתוב,  פרשת פרה, באה לתקן את החטא של העגל. ישנה שאלה גדולה, אני מדבר בקיצור, שאלה גדולה. הרי על משה רבינו כתוב,  פרשת פרה, באה לתקן את החטא של העגל. ישנה שאלה גדולה, אני מדבר בקיצור, שאלה גדולה. הרי על משה רבינו כתוב,  פרשת פרה, באה לתקן את החטא של העגל. ישנה שאלה גדולה, אני מדבר בקיצור, שאלה גדולה. הרי על משה רבינו כתוב,  
זה לא דבר שאפשר לשרוף אותו, באלפי  זה לא דבר שאפשר לשרוף אותו, באלפי  זה לא דבר שאפשר לשרוף אותו, באלפי  זה לא דבר שאפשר לשרוף אותו, באלפי      ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש. איך אפשר לשרוף עגל זהב? מי שיודע, זהבויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש. איך אפשר לשרוף עגל זהב? מי שיודע, זהבויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש. איך אפשר לשרוף עגל זהב? מי שיודע, זהבויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש. איך אפשר לשרוף עגל זהב? מי שיודע, זהב

מעלות אפשר להתיך את הזהב, הוא יהיה מים, אבל הוא לא יישרף. אומרים על זה חז"ל במדרש, לפי המובא בס' שפתי כהן  מעלות אפשר להתיך את הזהב, הוא יהיה מים, אבל הוא לא יישרף. אומרים על זה חז"ל במדרש, לפי המובא בס' שפתי כהן  מעלות אפשר להתיך את הזהב, הוא יהיה מים, אבל הוא לא יישרף. אומרים על זה חז"ל במדרש, לפי המובא בס' שפתי כהן  מעלות אפשר להתיך את הזהב, הוא יהיה מים, אבל הוא לא יישרף. אומרים על זה חז"ל במדרש, לפי המובא בס' שפתי כהן  
פרשת כי תשא, משה רבינו, כשראה את העגל, הוא אמר לו, פנה אליו מיד ואומר לו, וכי בשביל זה ברא אותך הקב"ה? עשה  פרשת כי תשא, משה רבינו, כשראה את העגל, הוא אמר לו, פנה אליו מיד ואומר לו, וכי בשביל זה ברא אותך הקב"ה? עשה  פרשת כי תשא, משה רבינו, כשראה את העגל, הוא אמר לו, פנה אליו מיד ואומר לו, וכי בשביל זה ברא אותך הקב"ה? עשה  פרשת כי תשא, משה רבינו, כשראה את העגל, הוא אמר לו, פנה אליו מיד ואומר לו, וכי בשביל זה ברא אותך הקב"ה? עשה  

לה יותר מכל המתכות? הזהב זו המתכת הכי יקרה שיש בעולם. למה היא נבראה? בשביל לעשות הפוך מרצון ה'?  לה יותר מכל המתכות? הזהב זו המתכת הכי יקרה שיש בעולם. למה היא נבראה? בשביל לעשות הפוך מרצון ה'?  לה יותר מכל המתכות? הזהב זו המתכת הכי יקרה שיש בעולם. למה היא נבראה? בשביל לעשות הפוך מרצון ה'?  לה יותר מכל המתכות? הזהב זו המתכת הכי יקרה שיש בעולם. למה היא נבראה? בשביל לעשות הפוך מרצון ה'?  אותך מעואותך מעואותך מעואותך מעו
    ולא עוד, אלא שהצפינך הקב"ה אצלו, שנאמר 'מצפון זהב יאתה'. הזהב צפּון. ולהיעשות עבודה זרה? להטעות את הבריות?ולא עוד, אלא שהצפינך הקב"ה אצלו, שנאמר 'מצפון זהב יאתה'. הזהב צפּון. ולהיעשות עבודה זרה? להטעות את הבריות?ולא עוד, אלא שהצפינך הקב"ה אצלו, שנאמר 'מצפון זהב יאתה'. הזהב צפּון. ולהיעשות עבודה זרה? להטעות את הבריות?ולא עוד, אלא שהצפינך הקב"ה אצלו, שנאמר 'מצפון זהב יאתה'. הזהב צפּון. ולהיעשות עבודה זרה? להטעות את הבריות?

נשרף מאליו. אם כן הזהב התבייש. לעשות הפוך ממה שזה נועד?  נשרף מאליו. אם כן הזהב התבייש. לעשות הפוך ממה שזה נועד?  נשרף מאליו. אם כן הזהב התבייש. לעשות הפוך ממה שזה נועד?  נשרף מאליו. אם כן הזהב התבייש. לעשות הפוך ממה שזה נועד?      מיד העגל נהפך לעץ יבש, ומֵקירון פניו של משה רבינו הואמיד העגל נהפך לעץ יבש, ומֵקירון פניו של משה רבינו הואמיד העגל נהפך לעץ יבש, ומֵקירון פניו של משה רבינו הואמיד העגל נהפך לעץ יבש, ומֵקירון פניו של משה רבינו הוא
    כמובן הוא לא דיבר אל הזהב הגשמי, יש לו שר בשמים שפועל עליו.כמובן הוא לא דיבר אל הזהב הגשמי, יש לו שר בשמים שפועל עליו.כמובן הוא לא דיבר אל הזהב הגשמי, יש לו שר בשמים שפועל עליו.כמובן הוא לא דיבר אל הזהב הגשמי, יש לו שר בשמים שפועל עליו.

אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, בארץ הקדושה, ובעוה"ר יש יהודים שבאו פה לארץ ישראל, ולא מובן מה הם צריכים את  אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, בארץ הקדושה, ובעוה"ר יש יהודים שבאו פה לארץ ישראל, ולא מובן מה הם צריכים את  אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, בארץ הקדושה, ובעוה"ר יש יהודים שבאו פה לארץ ישראל, ולא מובן מה הם צריכים את  אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, בארץ הקדושה, ובעוה"ר יש יהודים שבאו פה לארץ ישראל, ולא מובן מה הם צריכים את  
היות ח"ו ככל העמים בית ישראל? את ארץ ישראל הקדושה, רוצים לטמא. ההיפך  היות ח"ו ככל העמים בית ישראל? את ארץ ישראל הקדושה, רוצים לטמא. ההיפך  היות ח"ו ככל העמים בית ישראל? את ארץ ישראל הקדושה, רוצים לטמא. ההיפך  היות ח"ו ככל העמים בית ישראל? את ארץ ישראל הקדושה, רוצים לטמא. ההיפך  ארץ ישראל, ארץ הקודש, אם הם רוצים לארץ ישראל, ארץ הקודש, אם הם רוצים לארץ ישראל, ארץ הקודש, אם הם רוצים לארץ ישראל, ארץ הקודש, אם הם רוצים ל

מן הייעוד שלה. מי יטהר את ארץ ישראל? מי יעמוד לנו מגן וצינה, אם אנחנו לא כאיש אחד בלב אחד, נתמוך בתנועת ש"ס,  מן הייעוד שלה. מי יטהר את ארץ ישראל? מי יעמוד לנו מגן וצינה, אם אנחנו לא כאיש אחד בלב אחד, נתמוך בתנועת ש"ס,  מן הייעוד שלה. מי יטהר את ארץ ישראל? מי יעמוד לנו מגן וצינה, אם אנחנו לא כאיש אחד בלב אחד, נתמוך בתנועת ש"ס,  מן הייעוד שלה. מי יטהר את ארץ ישראל? מי יעמוד לנו מגן וצינה, אם אנחנו לא כאיש אחד בלב אחד, נתמוך בתנועת ש"ס,  
בה והדל לא ימעיט, אז לפחות  בה והדל לא ימעיט, אז לפחות  בה והדל לא ימעיט, אז לפחות  בה והדל לא ימעיט, אז לפחות  ולעשות ככל יכלתנו שכל אחד יביא מה שיותר אנשים. כתוב על מחצית השקל, העשיר לא ירולעשות ככל יכלתנו שכל אחד יביא מה שיותר אנשים. כתוב על מחצית השקל, העשיר לא ירולעשות ככל יכלתנו שכל אחד יביא מה שיותר אנשים. כתוב על מחצית השקל, העשיר לא ירולעשות ככל יכלתנו שכל אחד יביא מה שיותר אנשים. כתוב על מחצית השקל, העשיר לא יר

אחד, אבל כל אחד במשפחה שלו יכול לדבר, בסביבה, בבית הכנסת וכו', מה שיותר מצביעים לתנועה של אז נדברו יראי ה'  אחד, אבל כל אחד במשפחה שלו יכול לדבר, בסביבה, בבית הכנסת וכו', מה שיותר מצביעים לתנועה של אז נדברו יראי ה'  אחד, אבל כל אחד במשפחה שלו יכול לדבר, בסביבה, בבית הכנסת וכו', מה שיותר מצביעים לתנועה של אז נדברו יראי ה'  אחד, אבל כל אחד במשפחה שלו יכול לדבר, בסביבה, בבית הכנסת וכו', מה שיותר מצביעים לתנועה של אז נדברו יראי ה'  
איש אל רעהו, כל אדם ואדם יכול לפעול, ולדעת שזו השעה. יש לנו עוד שבוע, לפני הבחירות, שיחרצו ח"ו את גורלנו, את  איש אל רעהו, כל אדם ואדם יכול לפעול, ולדעת שזו השעה. יש לנו עוד שבוע, לפני הבחירות, שיחרצו ח"ו את גורלנו, את  איש אל רעהו, כל אדם ואדם יכול לפעול, ולדעת שזו השעה. יש לנו עוד שבוע, לפני הבחירות, שיחרצו ח"ו את גורלנו, את  איש אל רעהו, כל אדם ואדם יכול לפעול, ולדעת שזו השעה. יש לנו עוד שבוע, לפני הבחירות, שיחרצו ח"ו את גורלנו, את  

. לתקן ולקדש את ארץ ישראל, להציל אותה מכל אלה שהם בעוה"ר אחינו התועים, שהקב"ה יזכה אותם  . לתקן ולקדש את ארץ ישראל, להציל אותה מכל אלה שהם בעוה"ר אחינו התועים, שהקב"ה יזכה אותם  . לתקן ולקדש את ארץ ישראל, להציל אותה מכל אלה שהם בעוה"ר אחינו התועים, שהקב"ה יזכה אותם  . לתקן ולקדש את ארץ ישראל, להציל אותה מכל אלה שהם בעוה"ר אחינו התועים, שהקב"ה יזכה אותם  גורל עם ישראלגורל עם ישראלגורל עם ישראלגורל עם ישראל
    לחזור בתשובה שלימה.לחזור בתשובה שלימה.לחזור בתשובה שלימה.לחזור בתשובה שלימה.

מי  מי  מי  מי  אנחנו קוראים לכולם, לכלל הציבור אני קורא, כל הציבור התימני בכל רחבי ארץ ישראל, ולכלל הציבור הספרדי בארץ, אנחנו קוראים לכולם, לכלל הציבור אני קורא, כל הציבור התימני בכל רחבי ארץ ישראל, ולכלל הציבור הספרדי בארץ, אנחנו קוראים לכולם, לכלל הציבור אני קורא, כל הציבור התימני בכל רחבי ארץ ישראל, ולכלל הציבור הספרדי בארץ, אנחנו קוראים לכולם, לכלל הציבור אני קורא, כל הציבור התימני בכל רחבי ארץ ישראל, ולכלל הציבור הספרדי בארץ, 
ינו. יש ערב רב לצערינו שמתעים אותנו לעבוד את עגל הזהב, 'אלה אלהיך  ינו. יש ערב רב לצערינו שמתעים אותנו לעבוד את עגל הזהב, 'אלה אלהיך  ינו. יש ערב רב לצערינו שמתעים אותנו לעבוד את עגל הזהב, 'אלה אלהיך  ינו. יש ערב רב לצערינו שמתעים אותנו לעבוד את עגל הזהב, 'אלה אלהיך  משה רבינו קורא אלמשה רבינו קורא אלמשה רבינו קורא אלמשה רבינו קורא אל    לה' אלי! מי לה' אלינו!לה' אלי! מי לה' אלינו!לה' אלי! מי לה' אלינו!לה' אלי! מי לה' אלינו!

, וייאספו אליו כל בני לוי. שכולם יתאספו כאיש אחד בלב אחד, ונזכה  , וייאספו אליו כל בני לוי. שכולם יתאספו כאיש אחד בלב אחד, ונזכה  , וייאספו אליו כל בני לוי. שכולם יתאספו כאיש אחד בלב אחד, ונזכה  , וייאספו אליו כל בני לוי. שכולם יתאספו כאיש אחד בלב אחד, ונזכה  מי לה' אלימי לה' אלימי לה' אלימי לה' אליישראל'. אבל משה רבינו קרא ואמר, ישראל'. אבל משה רבינו קרא ואמר, ישראל'. אבל משה רבינו קרא ואמר, ישראל'. אבל משה רבינו קרא ואמר, 
    לקדש שם שמים ברבים, אכי"ר.לקדש שם שמים ברבים, אכי"ר.לקדש שם שמים ברבים, אכי"ר.לקדש שם שמים ברבים, אכי"ר.


