
אמש

עינינובב˙

הרב משה פנחס )שליט"א( זצ"ל
ראש כולל קהילות יעקב, ראש העין

דעביד לתורה שלא תשתכח מישראל

אם באנו להעלות בכתב אודות גדולתו ושבחו של מרן שר התורה פאר הדור והדרו רבי 
עובדיה יוסף זצוק"ל, צריך לכך כמה וכמה גליונות, ואני לא באתי אלא לספר מעט, בבחינת 

בדידי הוה עובדא, שהוא רק גרגר או שניים ממעשיו הגדולים והעצומים.

איתא בגמרא בבא מציעא )פ"ה ע"ב(, ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן ]פירוש, היה 
מסמן מערות קבורה של חכמים. והטעם פירש רש"י, כדי שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן 
להתפלל  שיוכלו  כדי  פירש,  והיעב"ץ  ע"כ.  צדיקים,  ידי  על  תקלה  תארע  שלא  ולהאהיל, 
עליהם[. כי מטא למערתיה דרבי חייא, איעלמא מיניה ]כשהגיע ריש לקיש לקברו של רבי 
עולם,  של  רבונו  אמר,  דעתו[,  ]חלשה  דעתיה  חלש  מצאֹו[.  ולא  קברֹו  ממנו  נעלם  חייא, 
]וכי[ לא פלפלתי תורה כמותו ]עד שאין לי זכות לראות את מקומו. ועיין בירושלמי כלאים 

הלכה  ט'  )פרק 
לקיש  שריש  ג'( 
שלוש  התענה 
כדי  תעניות  מאות 
למצוא את מקומו[. 
קול  בת  יצתה 
תורה  לו,  ואמרה 
פלפלת,  כמותו 
לא  כמותו  תורה 
פי  על  ]אף  ריבצת 
ופלפלת  שלמדת 
אבל  כמותו,  בתורה 
אחרים  לימדת  לא 

הרב יחיאל קייפי, הרב משה פנחס )דורש(, הרב שמעון בן שלמה, מרן, פלוני, אלול תשל"זתורה כמותו[.
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]כשהיו  מינצו  הוו  כי 
חנינא  רבי  מתווכחים[ 
רבי  ליה  אמר  חייא,  ורבי 
בהדי  חייא,  לרבי  חנינא 
]וכי  מינצית  קא  דידי 
חס  מתווכח[,  אתה  איתי 
ושלום אי משתכחא תורה 
לה  מהדרנא  מישראל 
חס  אם  ]והלא  מפלפולי 
התורה  תשתכח  ושלום 
מישראל, אני יכול להחזיר 

אותה על ידי פילפולי[.

]השיב  ליה  אמר 
מישראל  תשתכח  דלא  לתורה  דעבדי  מינצית,  קא  דידי  בהדי  חנינא,  לרבי  חייא  רבי  לו[ 
ומספר  מישראל.  תשתכח  שלא  התורה  מן  מנעתי  כבר  אני  הלא  מתווכח,  אתה  איתי  ]וכי 
פשתן[  וזורע  הולך  הייתי  עשיתי.  ]מה  כיתנא  ושדינא  אזילנא  עבידנא.  מאי  חייא[,  רב 
ליתמי  בשרייהו  ומאכילנא  טביי,  וציידנא  רשתות[  קולע  הייתי  ]ומהפשתן  נישבי  וגדילנא 
חומשי  חמשה  וכתבנא  מגילתא,  ואריכנא  ליתומים[.  בשרם  את  ומאכיל  צבאים,  בהן  ]צד 
למתא  וסליקנא  תורה[,  חומשי  חמשה  עליהן  וכתבתי  קלף,  מגילות  עשיתי  ]ומעורותיהם 
ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ]והייתי הולך ְלעיר שאין בא מלמד תינוקות, ומלמד 
חמשה ילדים, כל אחד חומש אחד, כדי שכל אחד ילמד את ארבעת חבריו את מה שלמד, 
וכן הם ילמדו אותו מה שלא למד, כמו שיתבאר לקמן[, ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי 
]וכן ששה סדרי משנה, הייתי מלמד ששה ילדים, כל אחד סדר אחד[. ואמרנא להו ]ואמרתי 
תלמדו  לכאן,  שוב  שאחזור  ]עד  אהדדי  ואתנו  אהדדי  אקרו  ואתינא  דהדרנא  עד  להם[, 
תשתכח  דלא  לתורה  לה  ועבדי  חבירו[,  את  אחד  משנה  ותשנו  חבירו,  את  אחד  מקרא 

מישראל. היינו דאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא, ע"כ.

מבואר כאן כי ישנן שתי מעלות שבהן נשתבחו האמוראים. מחד גיסא, מעלת הגדולה 
בתורה ועוצם הפלפול בה. ומאידך גיסא, מעלת הרבצת התורה והנחלתה לבני ישראל, כדי 

שלא תשתכח תורה מישראל.

מרן בראש העין, משמאלו הרב יוסף מלמד ראש המועצה המקומית ראש העין
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היה  שכן  בתורה,  גדולתו  אחד  מצד  הללו.  המעלות  שתי  נתקיימו  זצ"ל  הגדול  ברבינו 
וכל  ואחרונים,  ראשונים  ופוסקים,  ש"ס  כולה,  התורה  בכל  ידיעותיו  בהיקף  הדור  מיחידי 
שלא  עשה  ואשר  כולו,  לעם  והנחלתה  תורה  בהרבצת  גדולתו  שני  ומצד  השו"ת.  ספרי 
תשתכח תורה מישראל. וזכה כי בימיו קם דור חדש, ציבור גדול של בני תורה. ואף רבים 
בשיעורים  ומשתתפים  לתורה  עיתים  קובעים  לפרנסתם,  העוסקים  וכל  הבתים  מבעלי 

בהלכה. וכל זה בזכות פעלו ומעשיו.

והנה לדבר על גדולתו של מרן פאר הדור זצוק"ל בתורה בבקיאות ובפלפול, יכולים רק 
גדולי הדור, אשר רק הם יודעים ומבינים את עצמת גדולתו. ואני לא באתי אלא לספר על 
פעלו למען לא תשתכח תורה מישראל, מאשר זכינו וראינו בעינינו, ואף זה אינו אלא אחד 

מתוך רבבות מעשיו בכל עיר ועיר בארץ ובעולם.

במועצת  והתרבות  החינוך  מחלקת  ראש  ליושב  מוניתי  שנה  משלושים  למעלה  לפני 
ראש העין בראשותו של הרב יוסף מלמד שליט"א, מטעם אגודת ישראל. במשך כל השנים 

מרן נושא דברים בפני תלמידי מתיבתא תורה ושלום ראש העין
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בס"ד, יום ה' כ"ה תשרי תשל"ט.
הכוללים  ואברכי  כבוד  למעלת 
יראת  אשר  החרדים  ולכל  הדגולים 
ה' נוגע ללבם אשר בעירת ראש העין 

יצ"ו.
שלו' ורב ברכה עד בלי די.

מכם  לבקש  זה  במכתב  באתי  הנה 
בכל  להעיריות  הבחירות  ימי  כי  יען 
ובאין,  ממשמשין  כולה  המדינה 
ביד  מסורה  הדת  עניני  שכל  וכידוע 
אם  הרבה  תלוי  וזה  העירי',  נציגי 
לעניני  ומסורים  חרדים  הם  הנציגים 
הרבה  לפעול  בידם  יש  והתורה,  הדת 
חינוך,  כמו  הדת,  עניני  כל  ולחזק 
הם  אשר  דברים  ועוד  ועוד  ושבת, 
השומרת  ומשפחה  איש  לכל  צורך 
כך  כל  אשר  ובזמנינו  ומצות.  תורה 
וודאי  ודאי  הנוער,  אצל  העזובה  רבה 
הנציגים  ידי  על  הרבה  לפעול  שיש 

הדתיים בהרבה שטחים.
לטובה  החלטתם  כאשר  זה  ולשם 
עצמאית  נפרדת  ברשימה  להופיע 
התורה  בהשקפת  חדורים  נציגי'  אשר 
תחת  דור,  דור  משנות  לנו  המסורה 
יסדוה  אשר  ישראל"  "אגודת  דגל 
מדור  זצ"ל  הקדושים  רבותינו 
הקודם, החיוב הוא על כל אחד ואחד 
שבידו  מה  בכל  ולפעול  להשתדל 
כי  הזאת.  הרשימה  להצלחת  לעשות 
מילי  כל  בעיר  הדר  חכם  תלמיד  כל 
דמתא עלי' רמי', והמתרפה במלאכתו 
ח"ו  עושה  ואינו  לעשות  בידו  ויש 
בשבת  חז"ל  כאמרם  זה,  על  נענש 
עזריא  בן  ר"א  של  פרתו  גבי  דנ"ד 
ברצועה  בשבת  יוצאת  היתה  פרתו 
שכנתו,  של  שהיתה  אף  קרני',  שבין 

רק מפני שלא מיחה נקראת על שמו.
אנא  תורה,  בני  לכל  פונה  אני  ולזה 
כל אלו  נא לעזרת  בואו  ידידים  אחים 
המתעסקים לפעול להצלחת הרשימה 
בכם,  תלוי  יהי'  הרבים  וזכות  זו 

ותתברכו בכל הטוב בחיי בני ומזוני.
מנאי ידידכם אלעזר מנחם מן שך
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שהייתי בתפקיד זה, היתה מערכת קשרים חשובה בינינו לבין מרן זצוק"ל.

רבינו זצוק"ל היה מעורה ומעורב בחיי הישוב ראש העין, ופעל רבות בכל מיני תחומים, 
תורה  תשתכח  לא  למען  לאות  ללא  פעל  וכך  רחוקים,  וקירוב  דת  חינוך,  בענייני  ובעיקר 
מישראל. ומרוב אהבתו למקום, ומפני שכל מאווייו היו להרבות תורה הלכה ויראת שמים, 
היה מבקר בראש העין בקביעות, מידי שנה בשנה בחודש אלול, על אף שהיו לו בכך מאמץ 

רב וטרחה מרובה. כמה גדולים מעשי רבינו עובדיה.

תלמידי  חשובים,  רבנים  ידי  על  מלכים,  בכבוד  מתקבל  היה  העין,  בראש  ביקורו  בעת 
וסביבו  לפניו  והדר  הוד  הישוב.  מבני  גדול  ציבור  לכל  ומעל  תורה,  ובני  אברכים  חכמים, 

עד  מאד,  נׂשערה 
אל  הגיע  אשר 
היה  נורא  ומה  היעד. 
אשר  עת  המעמד, 
קול  דבריו.  נשא 
מעין  דקה,  דממה 
עיני  סיני.  הר  מעמד 
ואזניו  צופיות  הקהל 
כל  לשמוע  דרוכות 
מפיו.  היוצאת  מילה 
זצוק"ל  מרן  דברי 
ותחושה  אור  הקרינו 
ממש.  תורה  מתן  של 
נכנסה  מילה  כל 
בחביבות  לליבם 

ובדרכי נועם.

לא רק ישובנו זכה 
לכך, אלא מרן זצוק"ל 
רגליו  מכתת  היה 
ומישוב  לעיר  מעיר 
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השומרים  יהודים,  רבבות  בלבות  ותעצומות  עזים  כוחות  הכניס  ובתבונה  בחכמה  לישוב. 
ורבותינו  אבותינו  מנהגי  ועל  והלכות,  פסקים  על  לשמור  מהם,  ופחותים  ומצוות,  תורה 
ונימוקו  טעמו  שרשו  ומנהג,  הלכה  פסק  כל  פז.  אדני  על  והמבוססים  הבנויים  המושתתים 

ִעמו.

והנה מבואר בדברי חז"ל כי בקריעת ים סוף נקרע הים לשנים עשר גזרים, ובני ישראל 
עברו בין גזריו, כל שבט לבדו. וזהו שנאמר )תהלים קל"ו י"ג( לגוזר ים סוף לגזרים. וכן אנו 

אומרים בתפילה, המעביר בניו בין גזרי ים סוף.

ובטעם הדבר מבארים, כי זה בא ללמד לדורות הבאים, שבכל ענייני הלכה ומנהג, אף 
אם ישנם חלוקי דעות, מכל מקום נהרא נהרא ופשטיה, וכל אדם צריך ללכת בדרכי אבותיו 

ולשמר מנהגיהם.

עוד אמרו חז"ל כי בקריעת ים סוף נעשו חלונות בין הגזרים, והיו השבטים רואים אלו 
את אלו )עיין ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפ"ח(.

וצריך להבין, הלא כל אדם היה צריך לעבור בים עם בני שבטו, ולשם מה היו צריכים 
מפוחדים  היו  ישראל  בני  כי  שתירצו  ויש  הללו.  החלונות  באמצעות  אלו  את  אלו  לראות 
ישראל  כל  כי  יראו  שבט  כל  שבני  כדי  זה,  נס  להם  נעשה  לפיכך  מאד,  עד  אז  ומבוהלים 

נמצאים ִאתם באותו מצב.

והגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, רבה הקודם של העיר בני ברק, ביאר במתק שפתיו, שהנס 
הזה בא ללמדנו, כי אף על פי שכל אדם צריך לפסוק הלכה לנהוג כרבותיו וכאבותיו, מכל 
מקום עליו לדעת כי לא רק דעתו ומנהגו הם האמת, אלא יש עוד הלכות ומנהגים אחרים, 

ואלו ואלו דברי אלהים חיים.

וכך היתה דרכו של רבינו הגדול זצוק"ל, שעמל והחדיר בלבות כל הציבור, כי כל אדם 
צריך לנהוג בדרכי אבותיו.

לאמר,  ההר  מן  ה'  אליו  ויקרא  האלהים,  אל  עלה  ומשה  ג'(  י"ט  )שמות  בתורה  נאמר 
כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. ופירש רש"י, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, 
לזכרים, דברים הקשין  ודקדוקין פרש  עונשין  ישראל,  לבני  ותגיד  רכה.  להן בלשון  תאמר 

כגידין, ע"כ.
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בני ברק כ"ד תמוז

המזכירות

הרב חיים שאול קרליץ

הרב אליהו רפול

הרב שאול קוסבסקי-שחור עו"ד

לכבוד מרנן ורבנן ראשי הישיבות.

הנני להביא בזה לידיעת כת"ר ראשי הישיבות והמנהלים הרוחניים של הישיבות הגדולות בארץ הקדש, את 
גילוי דעתם של ראשי הישיבות הקטנות, משגיחים, רבנים, ואברכי כוללים באסיפה שהתקיימה ביום כ"ב תמוז 

תשכב במלון וגשל בבני ברק.

על הנושא: בעיות קליטתם של תלמידי עדות המזרח בישיבות הגדולות.

הנוכחים הביעו את דאגתם החמורה לנוכח העובדא שתלמידי הישיבות הקטנות שעז רצונם לגדול בתורה 
ואף עוזבים את  נפשיים  ורבים מהם מקבלים משברים  אין הדלת פתוחה בפניהם,  ולדאבון לב  ויראת שמים, 

המסגרת הישיבתית.

גדולי  להיות  ומסוגלים  גבוהה  לימודית  רמה  על  עומדים  הללו  שהתלמידים  הדגישו  והמשגיחים  הרמי"ם 
ישראל, ורק בעית השפה צריכה להיות להם לפוקה ולמכשל לרחק שבט מישראל מהסתפח בנחלת ה'.

וזאת בתקופה אשר  דווקא לעדות המזרח הללו דרושים גואלים רוחניים ומי יודע כמה כאלו נדחו בידיים, 
הנסיון הוכיח שאומנם אלו המעטים שנקלטו בישיבות הצליחו למעלה מהמשוער.

עד  לשניה,  אחת  מישיבה  אלו  תלמידים  של  התרוצצות  קימת  זמן  כל  שבתחילת  ומעלה  שנים  שלש  זה 
שלבסוף נקלט התלמיד למקום שאין לבו חפץ או שעוזב את מסגרת הלימוד.

של  העלוב  דור  על  נא  חוסו  אנא  הרוחניים,  והמנהלים  הישיבות  ראשי  אל  בזה  פונים  האסיפה  משתתפי 
שבטי קה אלו ומצאו את הפתרון לבעיא כאובה זו.

בין ההצעות שהושמעו באסיפה שכל ישיבה תקבל מספר תלמידים נוסף ותקיים שעור אחד בעברית ולחייב 
במשך שנה אחת את התלמידים ללמוד אידיש.

בהוקרה ובברכה

אליהו רפול חיים שאול קרליץ       

העתקים לישיבות

1. באר יעקב. 2. בית מאיר. 3. חברון. 4. כפר חסידים.

 5. מיר. 6. סלובודקה. 7. פוניביז. 8. תפארת הכרמל.

מצורת כתב היד והסגנון, נראה האגרת נכתבה על ידי תלמיד חכם תימני, נראה כי הוא הרב עזריה בסיס שליט"א
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לימדתנו בזה תורתנו הקדושה את דרכי 
לכל  לדבר  לדעת  האדם  שצריך  החינוך, 
ערוך,  כשולחן  ובשפתו,  בלשונו  ואחד  אחד 
ימשכו  בלבותיהם,  הדברים  יכנסו  למען 
של  דרכו  היתה  וזו  עליהם.  וישפיעו  אותם 
גדולתו  מרום  לרדת  ידע  הוא  זצוק"ל.  מרן 
אל  ההר  מן  משה  וירד  בבחינת  העם,  אל 
הטוב  באופן  זאת  ועשה  י"ד(,  )שם  העם 
אחד  כל  העם,  בפני  דיבר  וכאשר  ביותר. 
ואחד חש כאילו דיבר את כל דבריו אך ורק 
ועוד מבני  עוד  וכך משך אליו  אליו אישית. 
בבחינת  ולמצוות,  לתורה  וקירבם  ישראל, 

הדּור קיבלוה ברצון.

* תוספת מאת הרב שלום דרחי נכדו של הרב משה פנחס, ונינו של מרת שמעה אחותו של הרב ישעיהו משורר.

מרן ואורחי שמחת חתונת בנו של הרב משורר
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אשרי עין ראתה כל אלה. אשרי הדור שזכה שיהיה מרן זצוק"ל בקרבו. אשרינו שזכינו 
לראות פניו של פאר הדור ולקבל מדברי תורתו.

כתב* מהר"ח בן עטאר בספרו אור החיים ריש פרשת כי תבוא )דברים כ"ו, י"א( ודבריו 
התורה,  טוב  ועריבות  במתיקות  מרגישים  אדם  בני  היו  אם  לשונו,  וזה  לכל,  ידועים  כבר 
כי  וזהב למאומה,  ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף  היו משתגעים ומתלהטים אחריה, 

התורה כוללת כל הטובות שבעולם, עכ"ל.

ועריבות טוב  לעיין בדבריו הקדושים הדק היטב. ראשית, מדוע כתב מתיקות  לנו  ויש 
היו  כתב  היאך  שנית,  התורה.  טוב  ומהו  התורה,  ועריבות  מתיקות  לכתוב  לו  היה  התורה, 
התורה  אהבת  מחמת  משוגעים  חלילה  שיהיו  הוא  שבח  וכי  אחריה,  ומתלהטים  משתגעים 
המילה  תוספת  ומהי  אחריה,  מתלהטים  היו  לכתוב  לו  היה  די  כך(,  הכוונה  אין  )ובודאי 

משתגעים.

בחתונת בנו הגדול של הרב ישעיהו משורר.
 מרן, הרב שמשון קרליץ, הרב ישעיהו משורר )משורר תרגום שאער(, הרב ראובן כהן, הרב סעדיה שאער

 ]דודו של הרב ישעיהו שגדלו כבנו לאחר שהתייתם מאביו בהיותו כבן שש שנים[.
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לבאר  יש  אמנם, 
שמצינו  כעניין  שזהו 
שהיו  הנביאים,  אצל 
רואיהם  בעיני  נחשבים 
שבזמן  לפי  כמשוגעים. 
מתנבא,  הנביא  שהיה 
דבקה  נשמתו  היתה 
הוא  בריך  בקודשא 
שכמעט  עד  ושכינתיה, 
באותה  נשמתו.  פרחה 
הנביא  היה  לא  שעה 
יצריו  הגוף  בכוחות  חש 
כך  כדי  עד  ותאוותיו, 
שליטה  לו  היתה  שלא 
היתה  גופתו  גופו.  על 
בראש  הארץ  על  נשלכת 
כל חוצות, והרואה אומר 

משוגע הוא זה.

הדבק  אדם  כל  וכן 
באהבת  יתברך  בו 
לאהבת  וזוכה  הנפש 
שיעשה  בעת  הרי  ה', 
בלימוד  יתברך  רצונו 
מצוותיה,  ובקיום  התורה 
בתורה  מחשבתו  וידבק 
הוא  בריך  ובקודשא 
אלו  )שכל  ושכינתיה 
הם(,  אחד  השלושה, 
ותאוותיו  גוייתו  ישליך 

 פרוטוקול בית הדין בפתח תקוה
הרב ראובן כץ, מרן, הרב ישעיהו משורר
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פסק דין בית הדין בפתח תקוה. הרב יצחק מאיר בן מנחם,הרב ישעיהו 
משורר, מרן

והרי  סביבו,  הנעשה  בכל  יחוש  לא  עצמו  והוא  כמשוגע.  הרואים  בעיני  וֵיחשב  ויש  ממנו, 
הנאתו אז גדולה מכל ההנאות שיש בעולם. וזהו עניין מתשגעים שכתב מהר"ח בן עטאר.

ובכל מקום  ובכל עת  ישגה תמיד,  ָאמרֹו ומתלהטים אחריה, שכן באהבתה  כן  גם  וזהו 
כי  בדעתו  כשיראה 
דברי  מוצא  הוא  הנה 
או  חדשים  תורה 
מיד  נוסף,  חידוש 
בקרבו  נפשו  תתלהט 
וירוץ לידע את הדבר, 
נכספה  נפשי  כעניין 

לדעת סודך.

תחילת  יובן  ובזה 
ָאמרֹו  ביאור  המאמר, 
ועריבות  מתיקות 
וכמו  התורה,  טוב 
כן  לפני  שם  שכתב 
שאין טוב אלא תורה. 
כי  המאמר,  סיים  וכן 
כל  כוללת  התורה 
שבעולם.  הטובות 
שנתבאר,  כמו  וזהו 
דבקותו  בעת  כי 
חש  הוא  הרי  בתורה, 
ועצומה  גדולה  הנאה 
ההנאות  מכל  יותר 
וכל  בעולם.  שיש 
בעולם,  שיש  הטוב 

החלטת בית הדין בפתח תקוה
הרב ישעיהו משורר, מרן, הרב עמרם אבורביע
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הטוב  כנגד  כלום  אינו 
שכך  נמצא  בתורה.  שיש 
אם  דבריו,  כוונת  היא 
מרגישים  אדם  בני  היו 
ובעריבות  במתיקות 
היו  התורה,  הנאת  של 
ומתלהטים  משתגעים 
שהם  בעת  כי  אחריה. 
שיש  ההנאה  את  חשים 
כלל  חשים  אינם  בתורה, 
וכעין  אותם,  הסובב  בכל 
לנביאים  שהיה  העניין 

בעת התנבאותם.

ושנינו במסכת סוטה 
דף  ט"ו,  משנה  ט'  )פרק 
בן  משמת  ע"א(  מ"ט 
השקדנים.  בטלו  עזאי, 
כי  המפרשים,  וביארו 
השוקדים  הם  השקדנים 
המדרש  בית  דלתות  על 
בהתמדה.  ולילה  יומם 
ישראל  תפארת  והרב 
כי  כתב  ס"ט(  אות  )שם 
לשון בטל שנזכר באותה 
שנתבטל  פירושו  משנה, 
וכאילו  לגמרי,  הדבר 
עכ"ד.  מעולם,  היה  לא 
לומר  הוא  התימה  ומן 
לגמרי  השקדנים  שבטלו 

 פסק דין בית הדין בפתח תקוה
הרב יצחק מאיר בן מנחם, הרב ישעיהו משורר, מרן
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עד כדי כך שכאילו לא היו מעולם.

ואפשר ליישב את העניין על פי דברי רש"י שם, שפירש במה מצינו שהיה בן עזאי שקדן 
יותר מן האחרים, שכן שאלוהו מפני מה אינו נושא אשה, והשיב מה אעשה ונפשי חשקה 
יותר בפירוש המשנה להרמב"ם שם. מעתה  והדברים מפורשים  )יבמות ס"ג ע"ב(.  בתורה 
הענין מיושב על ָּבריו. שקדנים הנושאים נשים, ישנם בעולם, אם כי בודדים המה. וכמאמרו 

עטאר  בן  מהר"ח  של 
שכאשר  לעיל,  הנזכר 
לדרגה  האדם  מגיע 
אהבת  של  גדולה  כה 
התורה, ממילא נעשה 
שהוא  ידי  על  שקדן, 
מתלהט אחר התורה. 
כאלו  שקדנים  אבל 
תשוקתם  מרוב  אשר 
ותאותם  חשקם 
לא  התורה  ללימוד 
מן  בטלו  נשים,  נשאו 
כה  שקדנות  העולם. 
בנמצא,  אינה  גדולה 

וכאילו לא היתה.

הדור  פאר  מרן 
עובדיה  הרב  והדרו 
מלבד  זצוק"ל,  יוסף 
העצומה,  גדולתו  כל 
את  גם  בו  מצאנו 
כבר  הזו.  המדה 
היה  מצעירותו 
ומתמיד  גוול  שקדן 
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במתיקות  חש  היה  שכן  התורה,  בלימוד  עצום 
ואהבתו  תשוקתו  מרוב  התורה.  טוב  ועריבות 
לתורה, היה להוט אחר כל חידוש תורה, ואוהב 

לשמוע תורה מכל אדם.

מקהיר  זצוק"ל  מרן  שחזר  לאחר  קצר  זמן 
של  הדין  בבית  כדיין  לכהן  נקרא  שבמצרים, 
פתח תקוה, יחד עם אחי סבתי, הרב הגאון רבי 
ישעיהו משורר זצוק"ל, יחד עם הרב הגאון רבי 
ראובן כץ זצוק"ל. פסק דין של בית הדין בפתח 
ב'  חלק  רבניים  דין  פסקי  בספר  נדפס  תקוה 
ראובן  הרבנים:  הדיינים  כבוד  בפני   254 עמוד 

כץ, עובדיה יוסף, ישעיהו משורר.

הרב  ובין  מרן  בין  היה  וחזק  אמיץ  קשר 
זה,  את  זה  מאד  חיבבו  הם  משורר.  ישעיהו 
במשך  הרב.  של  השמחות  לכל  בא  היה  ומרן 
שנים ארוכות, אחר שעזב מרן את פתח תקוה, 
מפעם לפעם היה מתקשר אל הרב בטלפון כדי 
שונים.  נושאים  עמו  וללבן  דבריו  את  לשמוע 
]ראה להלן בכרך ד' במכתבי רבני תימן למרן. 

העורך[

ואת תורתו.  כיבד הרב את מרן  גדול  כבוד 
ומעשה היה אחרי שנים, עת כיהן מרן כראשון 
מדבר  אחד  אדם  הרב  שמע  ראשי,  ורב  לציון 
נגד דעתו של מרן בעניין מסויים, ומיד גער בו 
כדעת  שלא  היתה  כן  גם  שדעתו  אף  עוז,  בכל 
מרן. הרב הוסיף ואמר, אני מוכן ללכת ולשמוע 
כתלמיד  לפניו  ולשבת  מרן,  של  שיעוריו  את 

היושב לפני רבו.
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והכבוד  האהבה  על  המלמד  נוסף,  מעשה 
תורה  ספר  הכנסת  במעמד  לרב.  מרן  בין  שהיו 
שהתקיים בעיר גדרה )ספר התורה הוכנס על ידי 
הזמינו  אביו(,  נשמת  לעילוי  סיאני,  ישעיהו  הרב 
מרן  נכנס  רגע  ובאותו  דברים,  לשאת  הרב  את 
למקום. כיון שמרן היה אז ראשון לציון ורב ראשי, 
אמר לו הרב, בודאי כבודו עסוק מאד וממהר, על 
הרב  של  שדרכו  ובפרט  לפַני.  דבריו  את  ישא  כן 
רב  זמן  מרן,  לו  השיב  בדרשותיו.  להאריך  היתה 
לא שמעתי את כבודו, ידבר הוא תחילה. ואכן, מרן 
אמר  מכן  לאחר  הרב.  של  דרשתו  את  ושמע  ישב 

גדולתו של  גם על  זה מלמד  לו מרן, שמחתי מאד לשמוע את הדרשה של כבודו. מעשה 
מרן ועל תשוקתו לתורה, שכן עזב את כל עסקיו בתור ראשון לציון ורב ראשי, כדי לשמוע 

עוד דברי תורה, וכל זה מפני שהיה להוט אחרי התורה.
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