הראשון על ידי הרבנים הראשיים לישראל ועל ידי הרב
הראשי לירושלים שלום משאש ,ועם פתיחת המחזור השני
מונה לעמוד בראשות בית המדרש.
בשנת תשנ"ב ( )6551פתח בהוראת אביו את ישיבת חזון
עובדיה המיועדת לבחורים מגילאי תיכון ומעלה .הצורך
בהקמת הישיבה התעורר לאחר תסיסה שהייתה בקרב
הציבור הספרדי-חרדי על רקע חילוקי הדעות עם עולם
הישיבות הליטאי.
היה מועמדה של מפלגת ש"ס לרב הראשי לירושלים ,אולם
הבחירות התעכבו .ב 12-ביולי ( 1161י"ז באב תשע"ג) נבחר
לראשון לציון והרב הראשי לישראל.
מתגורר בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.

יצחק יוסף

Rabbiner

Yizhak Josef,

מתוך ויקיפדיה ,האנציקלופדיה החופשית
יצחק יוסף

פועלו הספרותי-תורני
ערך מורחב – ילקוט יוסף
לאחר שהוציא לאור ספר קיצור פסקיו של אביו ,בה'תשמ"ה
( ) 6519פורסם "ילקוט יוסף" לראשונה כספר ראשון בסדרה,
והוא עסק בהלכות קריאת שמע ותפילה על סדר השולחן
ערוך  .בשונה מהספר הראשון שהיה רק קיצור פסקי הלכות,
בספר זה הובאו ההלכות עם מקורות רבים ובכך הפך הרב
יוסף לפוסק הלכה עצמאי הכותב פסקים כדרך פסיקתו ,אם כי
הקפיד להיצמד לשיטת אביו בפסיקת ההלכה .כבכרך הקודם
עבר אביו גם על ספר זה וכן על הכרכים שבאו לאחר מכן
בסדרת "ילקוט יוסף" וכל הכרכים בסדרה זכו להסכמתו .סגנון
הכתיבה בפסיקותיו הוא בעיקר לפי דעת רבי יוסף קארו
(מחבר השולחן ערוך) ורוב פסקיו כשיטתו ,ובמקרים חדשים
שאין התייחסות בדעת השולחן ערוך ,מביא הרב יוסף
במקורות את דברי האחרונים ומכריע כשיטת דרכו של הרב
קארו .כיום מונה הסדרה כ 11-כרכים כשחלקם נדפסו בכמה
מהדורות .ספריו של הרב יוסף ראו אור בשפות רבות ,בהן
אנגלית ,צרפתית ,פורטוגזית בוכארית ופרסית ,וכמו כן יצאו
בכתב ברייל לעיוורים.
בתשמ"ח ( )6511הוציא לאור את המהדורה הראשונה של
הסידור "חזון עובדיה" ,שבו נכתבו סדרי התפילה והלכות
התפילה של אביו .בשנת תשע"ב ( )1161יצא מחדש לאור
הסידור במהדורה משופרת כולל שינויי נוסחאות.
מספריוילקוט יוסף – ספרי הלכה על סדר השלחן ערוך.
" אוצר דינים לאשה ולבת" – ספר הלכות ומנהגים לבנות
ישראל ,אשר יצא ב -תשמ"ח ( ,)6515הספר קיבל את הסכמתם
של אביו הרב עובדיה יוסף ,הרב אלעזר מנחם מן שך ,הרב
שלמה זלמן אוירבך ,הרב יהודה צדקה ,הרב שלום משאש ועוד.
 מפתחות לספר יחוה דעת  -מפתח מפורט לשו"ת יחווה דעת
" אגרת לבני תורה" – הנחיות לימוד עבור תלמידי ישיבה
הנסמכות על הקדמת הרב עובדיה בכרך הראשון של יביע אומר.
 קונטרס "שובע שמחות"  -על ענייני שמחות שיש לו לאדם בחייו
כמו ברית ,בר מצווה ,נישואין ועוד  -בהוצאת "אור ודרך"
 קונטרס "כללי הוראה" – ובו יותר מ 211-כללי פסיקה של אביו
(מופיע גם בסוף במהדורה השנייה של הכרך הראשון של שו"ת
יחוה דעת).
" עין יצחק" – ( 1כרכים) :כרך א'  -כללי הגמרא והמשנה; כרך
ב'  -כללי ספק ספיקא ושאר הספיקות; כרך ג'  -כללי קבלת
הוראות מרן השולחן ערוך וכללי הפסיקה ,כללי שו"ע ורמ"א וכן
כללי המנהגים.
" שולחן המערכת" – מערכות דינים ומנהגים לפי סדר הא'-ב' ,
תשובות בהלכה ומאמרים על דרך הלימוד והפסיקה ההלכתית,
הספר דומה במתכונתו לספר שדי חמד .הספר יצא לאור בשנת
תש"ע ( )1115עד כה יצאו לאור שני כרכים באותיות א'-ה'.

הרב יצחק יוסף
תאריך לידה

 1952תשי"ב י"ח טבת

נושאים
עסק שבהם

הלכה

תפקידים
נוספים

חזון עובדיה ראש ישיבת

רבותיו

עובדיה יוסף אביו הרב

חיבוריו אוצר דינים ,ילקוט יוסף סדרת ספרי ההלכה
לאשה ולבת ,עין יצחק ו-שולחן המערכת

הרב יצחק יוסף (נולד בי"ח בטבת תשי"ב 61 ,בינואר )6591
הוא הראשון לציון והרב הראשי לישראל (הספרדי) הנבחר,
ראש ישיבת חזון עובדיה ומחבר סדרת ספרי ההלכה "ילקוט
יוסף" .הרב יוסף הוא בנו של הרב עובדיה יוסף ,והוא מבסס
את פסקיו על שיטת הפסיקה של אביו .ספריו נחשבים כספרי
יסוד בקרב חלקים גדולים של היהדות הספרדית בישראל
ובעולם .על ספרים אלו זכה בפרס הרב טולידאנו ובפרס הרב
קוק.

ביוגרפיה
נולד בירושלים בשנת תשי"ב ,בנו השישי של הרב עובדיה
יוסף .למד בתלמוד תורה של החינוך העצמאי 'יבנה' ,ובגיל
 61החל את לימודיו בישיבה הקטנה פורת יוסף בשכונת
קטמון בירושלים .לאחר מכן למד בישיבת הנגב בנתיבות,
ומשם עבר לישיבת חברון בירושלים.
בשנת תשל"א ( ,)6596בהיותו כבן  ,61כשלמד בישיבת
הנגב ,ריכז את פסקיו של אביו מפסקי ההלכות של חמשת
חלקי ספר השאלות ותשובות יביע אומר שיצאו לאור עד
אותה שנה .פסקים אלו יצאו בספר "פסקי דינים  -ילקוט
יוסף " .הספר נערך בעידודו של אביו ובפיקוחו ,והוא נחשב
אחד מספריו של אביו ,מאחר שזהו סיכום פסקיו ומשום
שעבר על הספר סעיף סעיף והעיר את הערותיו.
בשנת תשל"ה ( )6599התמנה לרב במושבים בר גיורא ,נס
הרים ,ומטע ,שליד ירושלים ,והחל להעביר שם מספר פעמים
בשבוע שיעורים בהלכה .במסגרת תפקידו הופיע בבתי ספר
ממלכתיים להרצאות ושיעורים ותרם לחיזוק החינוך הדתי
שם.
בשנת תשל"ג ( ,)6591עם היבחרו של אביו לראשון לציון,
הקים ביחד עם אביו את כולל "חזון עובדיה" .בשנת תש"ם
( )6511הוסמך לדיינות ולרבנות יחד עם יתר בוגרי המחזור

