
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
  

  
  
  
  
  
 

  אדירמעמד חיזוק מאות משתתפים ב
 בישיבת המתמידים לכבודה של תורה

  י מוסדותיו"מצטיינים שעלצעירים 
  
  

ישיבת בימים אלו ימלאו שני עשורים ל

ממלכה ה, המתמידים לצעירים מצטיינים

 המהווה "אור התורה"מוסדות המפוארת  של 

המביאה את , כיום ציר עולמי להפצת תורה ודעת

ומאז ייסודה , ברמה אל אלפי ישראל' הדבר 

ד הנחילה תורה ויראה למאות "שנת התשנב

 לממלכה שקנתה שני עשורים. התורהואלפי בני 

לעצמה שם דבר בעולם התורה בקרב הצורבים 

בחורי חמד  בצילה יחסיון מאות ,ומורי דרכם

הצוללים במים אדירים , ואברכי משי מבני עליה

ומהם , נפלאהובשקידה , בעומקה של תורה

, יתברך' עתידים להיות גדולים בישראל בעזרת ה

  .א"לשון רבותינו הגדולים שליטכ
  

 ,'לנחלת הכלל בהבאת דבר הכה  שהפישיבהה

דבריהם  החוצבים להבות אש של גדולי התורה 

 פרוייקט נכבד בפני ,לקראת ימי בין הזמנים

אך מתחת לפני השטח רוחשת פעילות . עצמו

ישבתי באחד , אני לדוגמא. תהרבה יותר מסועפ

 לבני מעמדים בישיבת המתמידיםמאותם 

הישיבות במעמד גדולי התורה וראשי הישיבות 

אך ,  סברתי שזו הפעילות.ויצאתי מחושל מאוד

החלטתי .  ועודמידי תקופה נוכחתי לדעת עוד

, ראיתי את איכות התלמידיםו בקר בישיבהל

ל שריחף בחל' ברען'ראיתי את ההתמדה ואת ה

ראיתי את ההספקים וראיתי את רמת , ד"ביהמ

 דקות כבר בכמהראיתי גם שהמאחר . המבחנים

 נאלצים םעשרות לומדי, לא מוצא מקום ישיבה

לעמוד וללמוד מסביב התיבה והאצטבאות 

 ו ילמדםה, ו לא יוותרםאבל ה .ד"שבבהמ

משמרה !  כי באמת רוצים שם ללמוד–בעמידה 

 כבר ידיםרבים מהתלמ כאשר ,אחר משמרה

  . מלכתא לקראת שבת ים ומצוחצחניםמראש מוכ

  

  

  עושה שמים וארץ' עזרי מעם ה                     ונצליח נעשה  '   בשם   ה
  
  
  
  
  
  
  

  

  חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע 
  
  

  

  "כרם יוסף"ס " מחהא" שליט חי סימן טוביוסףמשולחנו של רבי 
  ו" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"אור התורה"ראש ישיבת המתמידים 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ל לזיכוי הרבים"יו "אשכול יוסף" ןגיליו
  האחים היקרים והמבורכים על ידי

  ו"הי אהרן ניסים ומר, ו"הי גדעון ניסים מר

  הוצאות הדפוסשנשאו על עצמם כל 

  'להצלחתם ולהצלחת כל בני משפחתם שיחי
  
  

  

   לעילוי נשמת הוריהם היקרים מוקדש

  ה"יה ע' בת גורגונוריהל " בן מסעודה זסלם אליה

  "כרם יוסף"מכון " אשכול יוסף"מערכת 
   בישראל"אור התורה"ומוסדות 

il.co.okmail@keremyosef  
  םלצשןךץבםץןך @לקרקצטםדקכ: לבקשת רבים כתובתנו בעברית

  
 

  אם ברצונך לקבל בכל שבוע את העלון
ל של "ה לדואישירות למייל שלך שלח בקש

  ]א"י שליט"י גדול"המאושר ע[ המערכת
 השירות ללא תשלום לזיכוי הרבים   

  

  3המשך בעמוד 

  "אלהיך' כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל להואת "
  

  רי אין לך עיר שאין בה בית הכנסתהמקשים המפרשים 
שיש בה בית הנידחת למה לא התחדש שגם עיר כן ואם 

  ?כדין עיר שיש בה מזוזה הכנסת אי אפשר לשורפה
  

ורש רבי אליעזר שעיר שיש בה מזוזה אינה נעשית עיר  ד סנהדריןבמסכת בגמרא 

 וכיון שיש מזוזה "ואת כל שללה תקבוץ אל תוך העיר ושרפת באש"הנדחת משום דכתיב 

הרי אין  ומקשים המפרשים, "אלהיכם' לא תעשון כן לה"בעיר אי אפשר לשורפה דכתיב 

 למה לא התחדש שגם עיר שיש בה בית הכנסת אי  כןואם, לך עיר שאין בה בית הכנסת

  ?אפשר לשורפה שהרי אסור לנתוץ ולשרוף בית הכנסת
  

  איישוב'   
   מדרבנןשונה קדושת בית הכנסת שהיא

  

 שקדושת בית הכנסת ן " הר מתרץ על פי שיטת צמח צדקת "בשו

ת "דחה דבריו בשוך  א.לכך אם נמצא בית הכנסת בעיר הנדחת מנתצים אותה, רבנןמד

 ם"מהרש   איסור מכל מקום,  שקדושת בית הכנסת דרבנןן"הר שגם לשיטת 

  .וכן נראה מסברא, ם"הרמב מדברי ושכן מוכח, נתיצה הוי מהתורה
  

  ביישוב'   
  ת"במזוזה עובר הרבה לאוין בהשחתתה ולכן לא נאמר בה עשה דוחה ל

  

  מעדני אשר  הנפלא'ס בהביאו,  עמודי אשת "בשו

לכן ,  אזכרה עובר בלאודבכל, ו"ה חאם שורפמתרץ שדוקא במזוזה שיש בה הרבה לאוין 

כ בית הכנסת שיש "משא, דחתילא נאמר בה עשה דוחה לא תעשה ולכך אינה נעשית עיר הנ

ולכן עיר שאין בה מזוזה ויש בה בית , בו רק לאו אחד אם מנתצו הוי עשה דוחה לא תעשה

  .הכנסת נעשית עיר הנידחת
  

  גיישוב'   
   מזוזה עובר גם שלא דרך השחתהכ"אמשבית הכנסת עובר רק דרך השחתה נתיצת ב

  

שכיון שקיימא לן שאם מנתץ שלא כדרך השחתה אינו   עמודי אשת "מתרץ בשועוד 

כ בית הכנסת עובר רק דרך "משא, ולא דמי למוחק על מנת לתקן שגם עובר, עובר בלאו

ואם כן כאן אם שורף עיר הנידחת שיש , השחתה 

, מלךהדאין זה דרך השחתה רק כמוכרח לקיים גזירת , ס אינו עובר על לאו"בה בהכנ

   . מזוזה עובר גם שלא דרך השחתהכ"אמש

 

  

 ג"תשע

  

 

  
  

  ראה    

53  

  "חברון"י "א ר"שליט דוד כהן והגאון הגדול רבי" פורת יוסף"י "א ר" שליטמשה צדקההגאון הגדול רבי ,  ורבנן רבותינו הגאונים ראשי הישיבותבברכת מרנן

  

   ולכל בית ישראלקוראי הגליון ל

  שבת שלום
  מבורךחודש טוב וו



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  א" שליטעובדיה יוסף רבינו מרן פוסק הדורשל 
  הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

  

   שנה12לפני  -  בהיכל ישיבת המתמידיםם הראשוניקוריוא באחד מבי"שליטפוסק הדור מרן 
  א "שליטיהושע כהן א והגאון רבי " שליטיצחק יוסףהגאון רבי מורנו בנוכחות הראשון לציון 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   הנשגבהמעמדאת  אלה יעמדו על הברכה שסייעו לפאר ולרומםו
  א" שליט יעקב סיניג רבי"ידידנו היקרים והמפוארים הרה

  א"שליט אמיר קריספל ג רבי"א הרה" שליט צבי חקקג רבי"הרה
  הארץ ומלואה' ר עמותת לה"יוו "הייוסף איילון ידידנו החשוב מזכה הרבים רבי 

  ו"הימרדכי ארבל רבי , הארץ ומלואה' עמותת להידיד  ו"הי אמיר סויסה רבי

   ו"הי חדד משהרבי , "צופיוף"א גבאי "שליטאליהו כהן ג "הרה
   א מישיב בישיבה "שליטעומר מלמד הרב , א"שליטמשפחת ישועה 

   ו" הירועי צריקר 'ו ר"הי דיין רזיאל' ו ר" היאוהביה שרעבי 'ר: ח"הבה

  דיישוב'   
 יכולים שבעה ס"הכנ באבל לעולםקדושתה עומדת מזוזה 

  בטל קדושתועיר במעמד אנשי העיר למוכרו וובי הט
  

לה מגיליישב בפשיטות על פי מה ששנינו במסכת ד "בדעתי בסעלה 

אין מורידין דמים מקדושתן ובית ש לא שנו  אמר רבא

אלא שלא מכרו שבעה  - הכנסת בחשיבותו עומד אף ביד לוקח

שבעה טובי העיר במעמד אבל מכרו , טובי העיר במעמד אנשי העיר

ע "השו וכן פסק , שפיר דמיכרי בה ששתותל אפילו אנשי העיר

 הכפר בית הכנסת יכולים אנשי  כשמוכרים

 חוץ ממרחץ והלוקח יעשה בו מה שירצה, ם ממכר עולכרוולמ

 טובי העיר שבעהואם מכרוהו , קי ובית טבילה ובית הכסאובורס

   . אפילו אלו ארבעה דבריםבמעמד אנשי העיר יעשה הלוקח
  

, לבית הכנסת, יר הנידחתלוק בין מזוזה בע החיומעתה מובן

כ בית "משא, שמזוזה לעולם עומדת בקדושתה ואי אפשר לבטלה

הכנסת אף אם נזדמן בעיר הנידחת יכולים שבעה טובי העיר 

  . כאמור, כ בטל קדושתו"ואח, במעמד אנשי העיר למוכרו
  

  היישוב'   
ה יכול לבנות במקומעיר הנידחת שיש בה בית הכנסת 

  כ לשורפה"ס בעיר אחרת ואח"בהכנ
  

הכנסת  תיסתור בילא  מגילה בל על פי מה דאמר רב חסדא "עי

אחר ס "מבואר שאחרי שבונים בהכנ ו,עד שיבנה בית הכנסת אחר

אין  : ע"בשווכן נפסק , הראשוןאת מותר לסתור 

 אחר שמא יארע להם אונס שלא יבנו  לבנותסת בית הכנסותרים

וכן כתב . כ סותרים הישן"לה ואחים אחר תח אלא בוני,האחר

מגן אברהם ה  אחר כך סותרין ש משאת בנימיןבשם ה

  .  אחרס"כנ שבונין להם בהכל העולם מרוציםכיון שאפילו בכרכים 
  

ומעתה מיושב שגבי עיר הנידחת שיש בה בית הכנסת אי אפשר 

יכול כי , ס שאסור לנתצו"לומר שלא תישרף כיון שיש בה בהכנ

ואין כאן , כ לשורפה"אחרת ואחס בעיר "לבנות במקומה בהכנ

  .    "אלהיכם' לא תעשון כן לה"מיעוט של 

 להשיג דיסק שמע של הכנסיהיה  ניתן בקרוב  
  זמנות ניתן לפנות כבר מעתה לבירורים וה

     02-5373570או בטלפון   -  של המערכתקטרוני המאושרלדואר אל

   משמחת לתלמידי ישיבת המתמידים ולכל מבקש השםבשורה
  של רבותינו הגאונים ראשי הישיבותומכתביהם לאור קריאתם 

  א" שליט כהןודדאון רבי א והג" שליט צדקהשהמאון רבי הג

   לחזק עניין אמירת דברי תורה על שולחן שבת
 יתקיים בהיכל ישיבת המתמידים  כי בכל שבת מברכיןהננו להודיע

   בשווי מאות שקליםהגרלות על פרסים יקרי ערך
  "אשכול יוסף"ת על שולחן שבת מתוך הגליון "לתלמידים שיאמרו ד

  מקנה זכות בהגרלהקושיא ושלוש תירוצים אמירת כל 
  

  א" שליט יעקב שפיר מקים עולה של תורה הרב להצלחת ידידנו

   נזר ההלכהינוראשעטרת  ו מורנו לאבינומזל טובברכת הננו לשגר 
   א" שליטסימן טוברחמים  ר" החשוב מוההרב

    ג"א התשע"ג מנח" כ–  הזוהר הקדושלרגל מעמד סיום
 ר שיזכה להתחיל ולסיים עוד ספרים הרבה מתוך בריאות איתנא"יה

 ויזכו לראות בקרוב בחופת א"מרת אימנו תליטונהורא מעליא יחד עם 
     ! ברוב אושר ועושר ושובע שמחות וכל טוביוצאי חלציהם

    

  ג"אב התשע'                                                                    י            ד                              " בס

  מכתב חיזוק
  

לשמוע על הכינוס המבורך לבני הישיבות שנערך על ידי ישיבת שמחתי 
ו בראשותו של "ק ירושלים ת"פעיה" אור התורה"י מוסדות "המתמידים שע

יוסף חי סימן ' ג ר"ידידנו היקר מזכה הרבים אשר זכות הרבים תלוי בו הרה
 לא מתקיימים  בין הזמנים ובימי שישי ושבתכאשר בימי, א"טוב שליט
חוסים בצילם אברכים ובחורי חמד ושוקדים , עים בהיכלי התורהסדרים קבו

  .וביודעי ובמכירי קאמינא, על לימוד התורה והיראה בהתמדה גדולה
  

וכבר ידוע סגולת מעלת לימוד התורה בפרט בימי דפגרא 
כאשר זהו המבחן האמיתי של בני " בין הזמנים"הנקראים 

ימודם  על לואותם תלמידים כשחוזרים לשקוד. התורה
 באים מתוך שמחה וחשק גדול בישיבה עם תחילת הזמן

  .לעסוק בתורה כי לא הפסיקו מלימודם באותם ימי בין הזמנים
  

ל בני עליה לשמוע דברי חיזוק במעלת ושבח "ועתה התכנסו במוסדות הנ
 תנו ב"זמנים כמו שמצינו בברכות דף ללימוד תורתנו הקדושה בימי בין ה

תורה ומעשים טובים תפילה ודרך , כין חיזוק ואלו הןארבעה דברים צרי, רבנן
רק חזק ואמץ מאד לשמור "תורה ומעשים טובים מניין שנאמר , ארץ

  .חזק בתורה, "ולעשות ככל התורה
  

 והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ,וכתב במסילת ישרים
פשו ומה ליבו של האדם יודע חובתו ונתאמת אצלו מה שראוי לו להצלת נ

לא מחסרון הכרת החובה , ואף על פי כן יניחהו, שחובה עליו מצד בוראו
והרי , ת עליואלא מפני שכבדות העצלה מתגבר, ההיא ולא לשום טעם אחר

פשטתי , עלי לצאת  מביתי או קשה הוא אומר אוכל קמעא או אישן קמעא
וכל , הקרה רבה או הגשמים, םחמה עזה בעול,  איככה אלבשנהאת כותנתי

, ובין כך ובין כך, צלים מלא בהםעל פי העתואנות אשר שאר אמתלאות ו
  .והאדם עוזב את בוראו, תורה מונחת והעבודה מבוטלת

  

והנני , ואשר על כן אף ידי תיכון עמם לחזקם ולאמצם לבל תרפינה ידיהם
יהי רצון , וכן את מארגני הכנס, לברך את באי הכנס בני התורה היקרים

 בבריאות, ב נחת מכל יוצאי חלציכםלרוות רו כם יצלח ותזכוביד' שחפץ ה
, לאורך ימים ושנות חיים באושר עושר וכבוד וכל טובאיתנא ונהורא מעלייא 

ומלאה הארץ "בביאת גואל צדק במהרה , ונזכה להוושע תשועת עולמים
  .אמן ואמן, "כמים לים מכסים' דעה את ה

  

     



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  סדר לימוד בפתיחת הכנס מתוך ריתחא דאוריתא 

  

  
   בדברי פתיחהא"ח סימן טוב שליט"ראש ישיבת המתמידים הרי

  

  

   נושא דבריםא"ח סימן טוב שליט"ראש ישיבת המתמידים הרי
  

  א מקריא את מכתב החיזוק של מרן"הגאון רבי יהושע ויזגן שליט
   הכינוסא לבאי"פוסק הדור שר התורה רבינו עובדיה יוסף שליט

  

, האווירה שם יוצרת קירבה נפלאה מאחד לשני

ומלא וקול התורה גדוש   ישיבת המתמידיםהיכל

, בוקע ועולה ומבשם את אוירה של ארץ ישראל

הללו על , ות דבבא קמאם על הסוגיהללו חוזרי

.  ס"והללו בשאר מסכתות הש, סוגיות דבבא מציעא

לעיתים ניתן לראות קבוצות שלמות דנות בסוגיה 

שרק חברותא אחת לומדת ואת והב בסופה ומתוך 

   .הגיה מתבררת כשמלכך הסו
  

  זאת לעומת, בדרך כללהשכונת בית ישראל שקט

 היכל ישיבת המתמידיםנכנסתי ל. כלל לא בשבת

בשעה שרבים מאיתנו מתענגים  , מרהיבוהמחזה

 תלמידיםכאן , משינה דשנה אחרי אכילת השולנט

לצידי עומד  , בהתלהבות מופלאהלומדים רבים

בחור פלוני  אןכ", שיבים להדרכה קצרהיהמאחד 

 מאות דפי גמרא עם 300למד בשבתות לבד 

ק שיכול לשמש כמגיד לצידו עילוי מברי, תוספות

משננים מסכת אחרי  ה בסוףהקבוצו. שעור

יש להם , בחוריםשה ומסביב התקבצו של, "מסכת

 הוא ח סימן טוב"ריהראש הישיבה וקושיא 

והתבוננתי , כמובן שנפרדתי ממנו, הכתובת

  : ובראש מזמזם לי ניגון מוכרבריתחא דאוריתא
  

כד יתבין ישראל ועסקין באורייתא "
קודשא בריך הוא אומר , קדישתא

 חזו חזו בני חביבי ,לפמליא דיליה
דמשתכחין מצרות דלהון ועסקין 

  - -  -" באורייתא דילי
  

ישיבת אומרים העולם וב, "להצלחה אבות רבים"

מגיעות פניות רבות .  זאת היטבהמתמידים חשים

רק  יש המבקשים.  לייסד עוד ועוד ישיבותבכל עת

הצד השווה , שבת יש המבקשים לימילימי שישי ו

וקנאת סופרים ,  להצלחהשכולם רוצים להצטרף

ומאז ועד עתה במשך שני עשורים , תרבה חכמה

רבות   מתלמידי הישיבה הקימו ישיבותאלו רבים

  .  ברחבי הארץלימי שישי ושבת 
  

מלאים ,  מטבע הדברים הישיבההחיים בהיכל

חיכוך יומיומי עם תלמידי חכמים . סיפוק ותוכן

לה מקנים חוויה לא רגי, צעירים מלאי אהבת תורה

 עובדות  . לבאים בשעריהלעומד מן הצד וכל שכן

לפרט . לא מעטות באמתחתם והספורים קולחים

את כולם היה צורך בספר עב כרס אבל המכנה 

. המשותף לכולם זה הדבקות של החניכים לישיבה

לא רק ש, קרוב צעיר מוותר על שבת חתן של נער

נער צעיר הכוונה . להפסיד את הקביעות מידי שבת

עומד על , מבוגר יותר, בחור אחר(!)  בר מצוה בגיל

הספק קבוע מידי יום שישי ושבת של ארבע דפי 

ישנם הורים רבים , פ"גמרא כולל מבחן בע

שמייחסים את העליה של בנם בישיבה לאותו 

 ממליצים  וראשי הישיבותם"תמריץ שבועי והרמי

  .תלמידיהם ללמוד בישיבת המתמידיםבחום ל

במקום שעלו לישיבות גדולות בוגרים רבים 

רו לגור בערים אחרות  או שנישאו ועבמרחקים

למוד  שקבעו זמנים אלו שהורגלו ליםספרמ

 לא מכבר.  ללימוד מיוחדבישיבת המתמידים

בל את המלגה לק , חברותא–שני בחורים הגיעו 

אך ,  נענו מיד בחיובובישיבה, על זמן קודם

 מתחילת מדוע, שאלה נוקבת הופנה כלפיהם

 ?לישיבת המתמידים להגיע וקי הפסהזמן

 עלינו הזמן תחילתב: א אחרה מלבואהתשובה ל

 ל יחד עם זאתאב, שבבני ברק' זלישיבת פונובי

יכל הישיבה לה אנו יחד בכל יום שישי עולים"

 ,ישיבת המתמידיםבללמוד שעות בהם הורגלנו ב

   .בנוסף לסדרי הישיבה
  

הלומדים והיגעים , נוצר תאנה יאכל פריה

חידושי תורה הולכים , מוצאים ברכה בעמלם

והמושג , רמים אצל אותם מתמידיםונע

כל מי שבא . כאילו עבר ובטל שם" מנוחה"

עומד נפעם ונרגש , ה של הישיבהלחזות בקיומ

בחורים . לגודל המחזה והמעמד האדיר והנדיר

' מכל גווני הקשת בציבור החרדים לדבר ה

ללא כל הבדל , יושבים בצוותא ועוסקים בתורה

ליטאים ספרדים כחסידים , של מוצא או חוג

, יושבים מכל העדות והמחנות, כירושלמים

א דשמעתתא מתבדרת מחיצות נופלות וחדוות

ראש ישיבת  ועל צבאם עומד ,בחלל בית המדרש

א בעל " סימן טוב שליטח"יהרהמתמידים 

  !כה לחי. ס"על הש" כרם יוסף"ה
  

מלבד ההדרכה הצמודה של גדולי התורה לכל 

גם אור נוסף לכך , ישיבת המתמידיםהנעשה ב

 הערכה חוזר של ראשי ישיבות רבים להם יש

בגין   רבני הישיבה ומתייעצים עםישיבה לרבה

. ין קבלתוילענגם תלמיד זה או אחר ולעיתים 

נקודות זכות תלמידי ישיבת המתמידים זוכים ל

  . החשובותבמבחני הכניסה לישיבות
  

חוזר המחזה בישיבת המתמידים מידי כינוס 

ות המוני שוחרי תושיה המרנין על עצמו לרא

דעת , פונים מכל עיסוקיהם לקנות תורה ודעת

בהיכל הכינוס הראשון  שנערך . קנית מה חסרת

שיחה ' הוגדר מראש כ שנה15הישיבה מלפני 

 ההיענות ,ישיבהמיוחד עבור חניכי ה', פנימית

, היתה מעל למצופה עוד קודם השעה היעודה

תפוס המונים מבפנים ומבחוץ הקדימו להגיע ול

וכשהרבנים הגיעו הוצרכו . מקומות ישיבה

 בתוך דקות ,לפלס דרך בתוך הקהל בדוחק גדול

 .ספורות הכניסה נחסמת בהמוני מאחרים

מאון הגדול י ראו את הצישיבת המתמידיםב

ב עוד באותו ער!  אתגר חדש ניצב. והפנימו

 סימן ח"ישיבת המתמידים הריהחליט ראש 

ין הזמנים שלקראת כל ימי ב א"טוב שליט

  . יתקיים מעמד חיזוק בהיכל הישיבה
  

 



  
  
  
  
  
  

  ב נושא דברים" בא ראש קהילת יקרי ציון"הגאון רבי יעקב זר שליט
  

  א בעל הכרם יהושע נושא דברים"שליטהגאון הגדול רבי יהושע כהן 
  

  

  א"לרפואתו של מרן שליטבמעמד תפילה וקריאת פרקי תהלים 
  

  

הרבנים הגאונים  במעמד הישיבהחלוקת מלגות לתלמידי 
  א"שליט

 

  

 לשאת דברים ו הרבנים הגאוניםשכמעט סירב
  . אביי ורבאדולהפסיק את הניגון הקסום של הוויות 

  

רבותינו ראשי הישיבות וגדולי הדור כתבו איגרות 

א "ון רבי משה צדקה שליטהגא, חיזוק לבאי הכנס

 י"א ר"שליטוהגאון רבי דוד כהן " פורת יוסף "י"ר

אך גולת הכותרת . ת"וחבר מועצת גדוה" חברון"

רבינו ה מכתבו האדיר של מרן פוסק הדור הי

א שבמסירות נפש טרח לשמח "עובדיה יוסף שליט

הקהל העצום , ולעודד את בני התורה בדברי קודשו

שנכח בישיבה נעמד לרגליו והתרגש עד מאד לשמע 

   .א"ליטו שאיגרתו המעולפת ספירים של מרן רבינ
  

א " סימן טוב שליטח" הריראש ישיבת המתמידים
הכריז כי לפני קריאת האיגרת נזעק ונתפלל מעומק 

למשך חמש דקות ו, א" מרן שליטהלב לרפואתו של
פסוק , התפללו כולם מעומק הלב לרפואתו של מרן

לפני התיבה עבר הגאון רבי יהושע ויזגן , אחרי פסוק
נים מי שברך למרן לי הרבאחר כך עשו גדו, א"שליט
אחר כך הובאו דברי האיגרת לבאי , א"שליט

שהתחזקו ועודדו להרגיש , המעמד בהיכל הישיבה
  . א במעמד נשגב זה" שליטולחוש הוויתו של מרן

  

 בדבריו ,מן טוב נשא דברי פתיחה וחיזוקסיח "הרי
עמד על הסיבה שמסובבים משמים בדורנו כמו 

 ,לומדי התורהבדורות הקודמים גוזרי גזירות על 
?, הרי זה דבר נגד הטבע שאין להם שום הנאה מזה"

שם עליה עדיין כל מצוה שמסרו ישראל נפאלא 
כך על ידי שאבותינו מסרו ,  בשמחהמקיימים אותה

 יש עדיין בדורנו את הכח תורהלימוד נפשם על 
י שאנו נמסור נפש על על ידכך ו, למסור נפש על זה

טחה שגם ילדנו ובני  זו הערובה וההבלימוד התורה
  ". הדורות הבאים ימסרו נפשם על לימוד התורה

  

ו של מרן ב למכתאחר כך בהמשך המעמד בהקשר
 נזכר אני: ח סימן טוב ואמר"א הוסיף הרי"שליט

 שנה בדיוק 12במעמד חיזוק שהתקיים מלפני 
בהיכל ישיבת כאן בימים ההם בזמן הזה 

היכל א ל"בו הגיע מרן שליט, המתמידים בצופיוף
 הישיבה ונשא מדברות קודשו וחיזק את התלמידים

 מרן זעק ,ובני התורה לקראת ימי בין הזמנים
מה זה בין " בין הזמנים"אומרים : מנאמת ליבו

אצלנו כשלמדנו ? ספק לילה? ספק יום, הזמנים
יום ולילה לא , בישיבה לא היה דבר כזה בין הזמנים

גם , הככה תמשיכו להתחזק בלימוד התור, ישבותו
  . וגדולי תורהח "ותזכו להיות ת, בימי בין הזמנים

  

מכתבו של מרן רבינו ,  היה מרגש עד מאדכינוס זה
 ואיגרת , שנכתבה ונחתמה במסירות נפשא"שליט

א "ליטחיזוק מיוחדת מהגאון חכם משה צדקה ש
 סימן טוב מכתב ח"שיצא מגדרו והפקיד בידי הרי

י התורה חיזוק מיוחד לבני הישיבה בפרט ולבנ
ח סימן טוב ריגש את הקהל כשסיפר "הרי. בכלל

שבשבת האחרונה בלכתו להתפלל תפילת שחרית 
א כשהוא מלווה בפמליא "פגש את חכם משה שליט

ח סימן "הרי, גדולה של בני תורה בחזרתו מהתפילה
  אחר לו, טוב ניגש להתברך מפי קודשו של חכם משה

 מפיאך נמנע , ולומר איזה דברמ להוסיף "הגר
מיד במוצאי שבת עוד לפני . נוכחים  במקוםה

  ח סימן טוב לביתו של חכם"תפילת ערבית סר הרי

  
  א " צדקה שליטמ" הגררבותינו הגאונים ראשי הישיבות

  שיגרו איגרות חיזוק לבאי הכנס א" כהן שליטד"רוהג

כאותם כינוסים עטורי ו
הצלחה וסיעתא 

אמש יום , דשמיא
ג "אב התשע' רביעי י

התקיים מעמד חיזוק 
, אדיר בהיכל הישיבה

למעמד הוזמנו מאות 
תלמידי ובוגרי הישיבה 

בתוך דקות ספורות ו
 בהמוני ההכניסה נחסמ

 וכשהרבנים ,מאחרים
הגיעו הוצרכו לפלס 

הכנס , דרך בתוך הקהל
נפתח בסדר לימוד 

תחא דאוריתא עד ורי

משה שקיבלו במאור 
ואמר לו למה , פנים

השיבו ? באת במיוחד
אם ? ח איזו שאלה"הרי

 לומר הרב רוצהכבוד 
ה דבר נבוא אל הרב איז

ואז ! לכל מקום שיהיה
א "פנה חכם משה שליט

את צערו על כך ותינה 
ששמו מתנוסס  שראה

על מודעות ועלוני 
 .ישיבת המתמידים

? ה עשיתם זאתלמ
 את תינה חכם משה

ו לא טוב "שמא ח !צערו   

 שחלילה כבוד הרב אינו חפץ מה שאנו עושים
 ואז .ח סימן טוב" שאל הרי?שיוזכר שמו במעשינו

ו כל מה שאתם עושים זה "ח :השיבו חכם משה
 שמח ואדרבה,  להגדיל תורה ולהאדירהטובמצויין ו

אתם רושמים חוץ מדבר זה שאבל , במעשיכםאני 
 , תרשמו שמות של גדולי תורה!אתם טועים בי, שמי

 והוסיף ,וצער גדול ניכר היה על פניו, אני לא ראוי
או . וביקש להפסיק זאת, שכשראה כך הקפיד בדבר

 כי יש כאן עניין ח לחכם משה והסביר"נה הריאז פ
שהתורה מתכבדת בזה ומוכרחים , בוד התורהשל כ

,  של הרב נחה קצת דעתווכששמע כן. לנהוג כך
ניכר ן היה אבל עדיי, ו"ואמר שאם כך אינו מקפיד ח

אחרי הדברים ,  הזה הפרסוםכלשאינו מרוצה מ
הללו ראו הכל עין בעין גדולתו העצומה של חכם 

ח את " או אז הקריא הרי,משה ורוב ענוונתנותו
האיגרת שכתב חכם משה וקיבלו הדברים משנה 

  . בקרב המשתתפיםעצום תוקף וחיזוק 
  

נשאו דברים נרגשים אברכים בפתיחת הכנס כמו כן 
לרגל מלאת עשרים שנה לישיבת וחשובים רים צעי

שכעת הם ממרביצי מבוגרי הישיבה המתמידים 
עמלו ש בדבריהם הזכירו את אותם ימים, התורה

 והיא שעמדה להם  בישיבהושקדו בימי בחרותם
ג יעקב "בניהם הרה, להתגדל בתורה וביראת שמים

שיבות מעלת לימוד שנשא דברים בחא "צדיק שליט
ג יוחאי " כמו כן נשא דברים הרה,שיתורה בימי שי

   .ק"בא במעלת לימוד התורה בימי ש"רז שליט
  

ח סימן טוב את מכתבו של " הקריא הרילאחר מכן
א העוסק בחיזוק לימוד "ד כהן שליט"מורנו הגר

במכתבו כותב מורנו , התורה בימי שישי ושבת
 וד לבניין בן תורה כי לימודזה היס: ד"הגר

ורק , נו מביא לגדלות ורוממותן איבהפסקים וברפיו
תוך עמל  בלי הפסק בפרט בימים אלו מבזכות לימוד

   .גות גבוהות לדרורציפות מתעלים
  

א שהעלה "ג פנחס רז שליט"כ נשא דברים הרה"אח
 תורה אמירת דבר לחיזוק את פעילות הישיבהעל נס 

בן תורה שאין ", על שולחן שבת בקרב בני התורה
 שבת לאומרם על שולחןבידיו דברים המתאימים 

  .   ח"ו אינו ת"יטעו בו כאילו חגורם לחילול השם ש
  

כמו כן נשאו דברים נלהבים הגאון רבי יהושע ויזגן 
א והגאון הגדול "א הגאון רבי יעקב זר שליט"שליט

 נשא דברים חוצבי להבותא ש"רבי יהושע כהן שליט
בדבריו , אש בחיזוק התמדת ושקידת התורה

, הגזירות בדורנו נגד לומדי התורהלגוזרי התייחס 
  .   התורה ושקידתסחף את הקהל כולו לאהבתו
  

בנוכחות הרבנים הגאונים מעמד נשגב זה סיום ב
יבה בעיון רב חפץ חיים שנלמד בישהתקיים סיום ה

 בסיום כובד. ל"חיים מנחם ישועה זצצ "נ הרה"לע
הקהל , א מישיב בישיבה" שליטג יוחנן ישועה"הרה

ח בשירת והערב נא עם אמירת צש ופכולו התרג
 הרב משה בפתיחת הלימוד מחדש כובד. ההדרן

כ התקיים "לאחמ. א מישיב בישיבה"שליטישועה 
תפילת ערבית וחלוקת מלגות לתלמידי הישיבה 

כמו כן תלמדי ובוגרי הישיבה , בסכומי עתק
ת "שהשתתפו במעמד קיבלו מתנה סט ספרים עה

" כרם יוסף"שיעורי וזיכוי לספר החדש " פחד דוד"
         .      ת"ס קידושין שעתיד לצאת בקרוב בעזהשי"עמ 


