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משפחת הרב ישי שרעבי זצ"ל
רב שכונת מרמורק רחובות, ומחה"ס מנחת ישי

תאוות צדיקים אך טוב

לו  אשר  ישראל,  שר  על  דהספידא  מילי  ולשרטט  בקולמוס  לאחוז  אומץ  בידינו  אין 
ספדו ספדניא איש כפי השגתו ויכלתו לראות אפס קצהו. אולם, היות וזכינו לחיבה יתירה 

מצד מרן זצוק"ל, איננו רשאים להימנע מכך לגמרי.

באותן הזדמנויות יקרות מפז, בהן טרח והשקיע מזמנו ואונו, אשר יקרו בעיניו למאד, 
ופנה אלינו בהטיית אוזן בעצה ובתמיכה בלתי מסוייגת, למדנו עוד על ָעצמת קומתו של 
לב ִלבן של ישראל. לימוד זה ראוי הוא שיחקק עלי ספר ויהיה למראה עיני דורות, למען 
ישכילו ולּו במעט, לנגוע בקצה יריעת גלימתו, העוטפת בתוכה אהבת ישראל ללא גבולות, 

למען ה' ותורתו.

מרן והרב ישי שרעבי
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ישי  הרב  אבינו 
הכיר  זצ"ל,  שרעבי 
כבר  זצ"ל  מרן  את 
שנה,  כחמשים  לפני 
הראשון  בנו  כעדות 
למד  אבא  זצ"ל.  לציון 
שאב  ומהם  בספריו, 
בהנהגת  מאד  הרבה 
ההלכה.  בדרכי  קהילתו 
יתירה  לחיבה  זכה  אבא 
שעודד  זצ"ל,  מרן  מצד 
פעילותו.  את  מאד 
לעצמו  ראה  אבא 
כל  על  להשפיע  כיעד, 
להכנס  יכל,  שרק  מי 
בנים  התורה,  למוסדות 
ובנות  הישיבות  לעולם 
למוסדות בית יעקב. את 
כחלק  עשה  זו  פעילותו 
מהנהגת הקהילה, ורבים 
בזכותו  להכנס  זכו 
אנו  תורה.  של  לעולמה 

כבניו סייענו פעמים בפעילותו, ונשלחנו על ידו למשימות אלו.

במשך הזמן הורחבה פעילות זו, והחלו להגיע אלינו פניות רבות, גם ממוסדות התורה 
ומגופים שונים. מרן זצ"ל עודדנו להרחיב את הפעילות, ואף הודיע לנו כי יסייע כפי יכלתו.

ושמח  בפעילות,  זצ"ל  מרן  התעניין  פנימה,  הקודש  אל  נכנסתי  כאשר  הימים  באחד 
הכספית  התמיכה  נושא  עלה  כאשר  דשמיא.  בסייעתא  הרישום  הצלחת  על  לשמוע  מאד 
שיעמדו  בחו"ל,  עם  לנדיבי  אישי  מכתב  יכתוב  כי  זצ"ל  מרן  הודיע  זו,  לפעילות  הנדרשת 
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זצ"ל  מרן  פעילותנו.  לימין 
מכתבים,  בכתיבת  החל 
פלוני  לנדיב  אישית  פנייה 
פלוני,  לנדיב  אישית  ופנייה 
כבר  די  ואמר  שנתעייף  עד 
עייפתי. נדהמתי ממסירותו, 
במכתב  הסתפקתי  ואף 
שנפרדנו  לאחר  כללי.  אחד 
והחילותי יוצא מביתו, והנה 
וקורא  יוצא אחרי  זצ"ל  מרן 
אכתוב  באמרו,  לשוב,  לי 
יגרום  המכתב  אולי  עוד, 
ללמוד  יהודי  ילד  לעוד 
תורת ה'. המכתבים שמורים 
למזכרת  היום,  עד  עמדי 
דאגתו  עצמת  על  נצח 
ישראל,  לכלל  וטרחתו 
ולהרחבת  התורה  ללימוד 

גבולות הקדושה.


