
Joe Wolfson ב"ה 

HaRav Ovadia Yosef 1920-2013 

A Sage Misunderstood? 
 

Structure  

I. Introduction and biography 

II. Halakhic work and methodology 

III. Sefardi identity 

IV. Zionism 

V. Conclusions 

 

The Power of Leniency is Greater – כח דהיתירא עדיף 

Issues of Personal Status – A Case Study 
 

Statement to journalists in lead up to tenure as Sefardi Chief Rabbi, 1973 

הלל, מטים כלפי חסד ואין להם חומרות, הם הולכים ברך המלך. ואילו רבנים מבית  הרבנים הספרדים הם

האשכנזים הם מטים כלפי הגבורה, מבית שמאי שהיו מכבידים. יש אנשים שחושבים שאנחנו קנאים. אני רוצה 

 מבית שמאי, להיפך, אני מבית הלל, והלוואי והלואי האשכנזים בסדר כמונו ילהוציא מלב החושבים שאנ

Sefardi rabbis are from Beit Hillel, always inclining towards hesed (kindness) and they are not 

stringent but walk the middle path. Yet the rabbis of the Ashkenazim incline towards gevura (might), 

harsh from Beit Shamai. There are people who think us zealots. I want to say to those who think that 

I am from Beit Shamai, the very opposite, I am from Beit Hillel, and how I wish how I wish that the 

Ashkenazi could be like us. 

 

  Responsa Yabieh Omer, Vol.7, Even Ha’Ezer #6- ו סימן העזר אבן - ז חלק אומר יביע ת"שו

 

, בפולין ד"אב מלפנים. א"שליט גרובנר יחזקאל רבי ת"כש אוצרו היא' ה יראת המפורסם הגאון הרב לכבוד

 מאשר הנני. טוב וכל והשלום החיים עתרת אחרי. הברית ארצות. במשיגאן הרבנים ועד ומנהל ד"ואב רב וכעת

 לבוא מותרת היא אם שאלה והתעוררה" יעקב בבית" שחונכה הבת בנידון ספירים המעולפת אגרתו קבלת

 . זה בענין דעתי לחוות שאל ואותי, דהיתרא בכחא מתניו בעוז חגר ר"ומעכת', ה בקהל

To the Gaon, Rabbi Yechezkel Grubner, formerly head of the Poland Rabbinical courts and currently 

the rabbi and head of the Rabbinical Court of Michigan, USA. I have received your letter telling the 

story of the young lady educated at Bet Yaakov about whom the question arose as to whether she is 

permitted to enter into Kahal Hashem, the congregation of Israel (JW – i.e. is there an issue of 

mamzerut – bastardry). 

    

, חרדי רב ידי על י"כדמו וקידושין בחופה הראשון לבעלה נישאת דבריה שלפי אשה אודות דעובדא גופא והנה

 ושלשת, גט ממנו קבלה ולא, הערכאות ידי על אזרחיים בגירושין נפרדו מכן ולאחר, בנים שלשה לו וילדה

 אשה לו ונשא התנצר זהה והבעל. מזונותיהם דמי לה ישלם שהבעל באופן, להחזקתה אצלה נשארו הבנים

 . נכריה

" יעקב בבית" להתחנך זכתה אשר אחת ובת בנים לו וילדה אחר לאיש הערכאות י"ע ונישאת הלכה היא ואף

 לבחור להנשא פרקה כשהגיע ועתה, הכשרות ישראל בנות ככל ובכשרות בצניעות למופת ומתנהגת, החרדי

 גט קבלה שלא הנערה אם דברי שלפי מאחר', ה הלבק לבוא לה מותר אם השאלה נצבה וגם קמה, שמים ירא

 . בקהל לבא פסולים השני מהבעל בניה כל הראשון מבעלה כדת

The specifics of the case are as follows. A woman who, according to her own testimony, married her 

first husband in full accordance with Jewish law with a Haredi rabbi presiding at the ceremony.  They 
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had three children together, and afterwards separated with a civil divorce, without her receiving a 

get (Jewish bill of divorce) from him, and the three children remained in her custody, with the ex-

husband paying child support. This husband converted to Christianity and married a gentile woman. 

 

Meanwhile the mother also married another man in a civil ceremony, and gave birth to sons and a 

daughter who merited to learn at Beis Yaakov the Haredi school, and wondrously carries herself with 

modesty and kashrut, like all the observant daughters of Israel. And now that she reached the age to 

marry a God-fearing fellow, the question has arisen as to whether she is permitted to enter kahal 

Hashem (the congregation), since according to her mother, no get was received from her first 

husband, and so all her children from her second marriage are to be considered mamzerim and 

unable to enter the congregation. 

 

, וקידושין בחופה הראשון לבעל נישאת האשה שאמנם גמור בירור לנו אין שבאמת, ל"הנ באגרתו כתב ת"ומעכ

 ל"ז החרדי הרב י"ע חתומה בערכאות רשימה שנמצאת אלא, כך על שיעידו ב"וכיו כתובה העתק נמצא לא כי

, הראשונים לנישואיה תודאי ידיעה כאן אין כ"וא, עדים חתימת מבלי, הראשון לבעל נישואיה על שמעיד

 את בכך ולפסול, גט בלי אחר לאיש ונישאת הלכה כ"ואח, וקידושין בחופה שנישאת לומר נאמנת אינה והאשה

 היה אם גם הרי ולכאורה. ד"עכת(. כט סעיף ד' סי) ע"אה ע"בש וכמבואר, ממזרות באיסור ולהחזיקם בניה

, לפסול כדי כשרים עדים שני להיות שצריך ל"קי ואנן, אחד עד אלא כאן אין, כך על בפנינו ומעיד בחיים הרב

 (. ג סעיף ב סימן) ע"אה ע"בש וכן(. יח' הל ביאה איסורי' מהל יט פרק) ם"הרמב ש"וכמ

After reviewing the letter, it appears that we do not have complete certainty that the woman was 

indeed married to the first husband with chuppa v’kiddushin (JW – i.e. a legally valid Jewish 

marriage) since the ketuba with the witnesses’ signatures is not to be found, and all that we have is 

the civil register signed by the Haredi rabbi of blessed memory, who testifies to her marriage to the 

first husband without the signature of the witnesses, and since this is so, we have no definitive 

knowledge of her first marriage. And the woman herself is not believed to say that she was married 

under Jewish law, since by marrying another man without first receiving a get, she would be 

declaring her children mamzerim (bastards). Moreover it appears that even if the rabbi were alive 

and were to testify before us on the matter, he would only be a single witness, and we have 

established that two valid witnesses are required to invalidate someone’s personal status, as is clear 

from the Rambam, Shulchan Arukh…  

 בכחא ר"כת שהורה וכמו', ה בקהל ולבוא להנשא הזאת הבת את להתיר רב מקום שיש דדינא מסקנא…

 . יוסף עובדיה התורה בברכת. כתבתי ד"והנלע. עמו תכון ידי ואף, דהיתרא

The ruling therefore must be that there is very great reason to permit this woman to marry and 

enter the congregation of Hashem, and as it appears to me have I written. With blessings of Torah, 

Ovadia Yosef 

Rav Ovadia’s Zionism: The Kohen Who Kills at War 

  at 2:14 ’Responsa Yechaveh Daיד סימן ב חלק דעת יחוה ת"שו

 הם רבה שמצוה ספק שאין, הקדושה ארצנו ועל ישראל לע לגונן עומדים ל"צה חיילי שהם שכהנים כאן שכן לכ

 שפסק מה וזהו, וטף נשים אנשים ולאבד ולהרוג ולהשמיד הרס לזרוע הבאים האויב צבאות פני לקדם עושים

. מצוה מלחמת בכלל היא עליהם הבא צר מיד ישראל שעזרת (,א הלכה מלכים מהלכות' ה בפרק) ם"הרמב

 כפים לנשיאות כשרים אלה םשכהני ספק שאין בודאי כן ואם
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How much more so, kohanim who are soldiers in Tzahal (I.D.F.) defend our people and our Holy land, 

without a doubt they are performing a very great mitzvah, combatting the enemy army which seeks 

to sow death an destruction to men women and children. And thus does the Rambam rule that 

aiding Israel in face of external enemes is considered milchemet mitzvah – an obligatory war. And if 

this is so, then there can be no doubt that the kohanim are kasher to perform the priestly blessing. 

 הם כשרים אם המלחמה ממערכות שחזרו כהנים חיילים בדין בתשובותיהם האחרונים האריכו ואמנם

 מפני בעיקר נסב והדיון, ושעתם מקומם לפי דיברו הם אולם. האויב בצבאות שפגעו כשיודעים, כפים לנשיאות

 בכפם נפשם ששמו זו מגן במלחמת כאן אבל, לצבא שגוייסו יהודים בתוכם אשר, האויב וחיילי מצבאות שהרגו

 ללא ברור והדבר. כחם ויישר ידיהם תחזקנה להם לומר ראוי אדרבה, ישראל נפשות להציל, האויב פני לקדם

 .עליון מפי ויבורכו, כפים לנשיאות הם והגונים שכשרים ספק של צל

And although the Acharonim (JW – halakhic authorities of recent centuries) have written at length in 

their responsa regarding Kohen soldiers who returned from battle, whether they are kasher to 

perform the priestly blessing when it is known that they struck the enemy army. Yet they spoke in 

accordance with their place and time, and the discussion centered around killing Jews who had been 

drafted into the enemy army. Yet in our case of a defensive war where the objective is to save lives 

in Israel, on the contrary it is fitting to say the opposite, may their hands be mighty, and may they 

grow in strength. And the matter is clear without a shadow of doubt that they are fitting and proper 

to perform the priestly blessing and should be blessed from on high. 

‘Returning the Crown to Its Former Glory’ – 'להדר עטרה ליושנה' 

The Achievement and the Paradox 

 

  ,Emet’ivrei Shalom VDRav Shlomo Toledano’ - רב שלמה טולדנו, 'דברי שלום ואמת'

רצון ולא יכולת להתמודד עם פסקיו של מופת הדור הרב עבדיה יוסף. מי אני סהדי במרומים כי אין איתי שום 

י התורה והמאורות לומה אני כי ארהיב עוז להרוס על הקודש. אך לא מדובר בי. קנוא קנאתי לכבודם של גדו

ירו את עיני ישראל בצפון אפריקה למעלה מאלף שנים בלי הפסקה. הפסקים המקובלת על עדות אשר  הא

הם כולם נכונים, אך לא פחות מהם גם ההלכה המקובלת על יוצאי צפון אפריקה. אלו ואלו דברי המזרח 

 אלוקים חיים, וכל אחד חייב לצעוד בדרכי אבותיו

My witnesses are on high, that I have no desire nor ability to dispute the rulings of the wonder of our 

generation, HaRav Ovadia Yosef. Who am I and what am I that I should disrupt that which is holy. Yet 

we are not talking about me. I have been zealous for the honour of those giants and lights of Torah, 

who illuminated the eyes of Israel in north Africa for over a thousand years without interruption. The 

accepted rulings (of Rav Ovadia) for the communities of the East are all correct, but no less than 

them is the accepted Halakha of those who come from north Africa. These and these are the words 

of the living God, and each person is obligated to walk in the path of his fathers. 

 

  Talmud Bavli, Shabbat 55b- ב דעמו נה דף שבת מסכת בבלי תלמוד

. דוד בן וכלאב, דוד אבי וישי, משה אבי ועמרם, יעקב בן בנימין: הן ואלו, נחש של בעטיו מתו ארבעה: מיתיבי   

Four died by the bite of the snake (i.e. by natural causes and not due to sin): Binyamin, Amram the 

father of Mosheh, Yishai the father of David, and Kilav the son of David. 

 

 Kohelet, ch.7 ז פרק קהלת

יק ֵאין ָאָדם כִּי( כ)   :יֱֶחָטא וְֹלא ּטֹוב יֲַעֶשה ֲאֶשר ָבָאֶרץ ַצדִּ

For there is no righteous man on earth who does good but does not sin 


