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רבינו משה טוויל מעלי הכהן זצוק"ל // ח' חשוון ה'תשל"ז
רבינו משה טוויל מעלי הכהן זצוק"ל הינו נצר לגזע 
תרשישים ממשפחת טוויל מעלי. ישנה מסורת על 
פיה שם המשפחה 'טוויל מעלי' נועד להצביע על 
חזקת ייחוסם לעלי הכהן, עד שרבים מהדרים לקחת 

ממשפחה זו לפדיון בנם. 

רבינו נולד לאביו רבי יוסף ולאימו מרת רחל בעיר חאלב 
שבסוריה בי"ז חשון תרנ"ו. ימים ספורים לאחר הברית 
הלך אביו לעולמו, ואימו האלמנה שנישאה בשנית, 
מסרה אותו לסבו רבי יצחק טוויל זצ"ל ששימש לו כאב.

בבחרותו למד אצל רבו המובהק הגאון רבי מטלוב 
עבאדי זצ"ל, שם עשה חיל בלימודו, עד שיצא שמו 
לתהילה ברחבי העיר חאלב כשקדן מופלג, וכתלמיד 

חכם עצום אשר כל רז לא אניס ליה. 

כאשר הקימו פרנסי העיר את ישיבת 'דגל תורה', מתבקש 
היה, אפוא, כי בקשוהו לשמש בה כמגיד שיעור, ולאחר 
שנים מספר אף נמסרה לו הנהגת הישיבה – זאת למרות 

שטרם בא אפילו בברית הנישואין. 

שדכני חאלב תרו במאמצים אחר שידוך ראוי אשר 
יתאם לגדולתו של רבינו, ומשלא מצאו פנו ליוצאי 
הקהילה בארץ ישראל, שמא משם תימצא הכלה הראויה 

לאדם הגדול. ואכן, בדרך זו נמצאה המתאימה הלא היא 
הרבנית מרת שרה - בת המקובל חכם אהרון טוויל 

זצ"ל, אשר באה לחאלב, נישאה לרבינו ועמדה 
לימינו בגדלות נפש עד יום פטירתה.

רבינו שימש ברבנות העיר לצד הגאון 
הגדול רבי שלמה סלים זעפראני זצוק"ל 
)סבו של מורנו הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה 
זעפראני שליט"א – נשיא קהילות עמלי 

התורה, אשר קרוי על שמו(. 

ישיבתו של רבינו מנתה כמאה ושבעים 
בחורים מהמובחרים ביותר, כשהוא 

עומד על גבם שש עשרה שעות ביממה, 
החל מהשעה 2 לפנות בוקר, ועד כלות סדרי 

הלימוד היומיים בשעות הערב מידי יום ביומו. 

סדרי הישיבה כללו גם את ימי השבת, חגים וחול המועד 
ולמעשה כל ימות השנה ללא יוצא מן הכלל, בבחי' 
יום ולילה לא ישבותו. רבינו יגע וטרח שעות נוספות 
להרביץ בהם תורה בשיטתו העיונית המעמיקה, אשר 
התאימה רק לנבחרי התלמידים שעברו מספר שנים 

של חידוד והעמקה בכיתות הנמוכות יותר.

הנהגתו עם תלמידיו הייתה כאב לבנו, כשלכל תלמיד 
היה נותן דרך שונה בעבודת השם כפי יכולתו וכישוריו. 
גם לאחר שכבר עזבו הללו את הישיבה ונישאו, 
היה חכם משה דורש בשלומם ומוסר להם 
ברכות שלומים, ואף מגיש סיוע רוחני 

וגם גשמי בעת הצורך.

בשנת תשי"ח לאחר ששיחדו בני ביתו 
את השלטונות בסכומי עתק, ניתן 
לרבינו האישור לעלות לארץ הקודש. 
השמועה כי הגאון הגדול חכם משה 
טוויל עומד להגיע לארץ חיש מהר 
פרסה כנפיים, וחכמי ארץ ישראל כולה 
ובראשם מרן ראש הישיבה רבי עזרא עטיה 

זצוק"ל התקבצו לקבל את פניו.

כאשר הגיע לארץ הקודש, קבע את מושבו בעיר 
תל אביב, שם התפרסם מיד כתלמיד חכם המפליא 
בחידושי תורתו את כל שומעיו, ורבים שיחרו לפתחו 
לטעום טעמה של תורה בסגנונו המיוחד. רבינו היה 
עמל במשך שעות להעמידם על האמת בדרך המסורה, 
וכעבור זמן לא רב הקים גם את ישיבת 'זכרון משה' 

בתל אביב, שם למדו טובי 
תלמידי החכמים מהאזור כולו. 

גם על בני הקהילות בת"א רבתה 
השפעתו, וכאשר היו שהתנגדו למינויו של מרן הגאון 
הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק"ל למשרת רבנות העיר תל 
אביב, הפעיל רבינו את כל כובד משקלו בקרב הגורמים 
השונים ופעל לבחירתו של הרב, מתוך הכרה וידיעה 
עד כמה גדול כוחו של מרן הגר"ע זצוק"ל להשפיע 

על העם שבשדות ולקרבן אל התורה. 

בטוב ליבו ייסד רבינו קרן נכבדה אשר תמכה בחתנים 
בני תורה בסכומים נכבדים מאוד, שהיו ניתנים מיד 
קדשו במאור פנים, מתוך הערכה עצומה לתלמידי 

חכמים ועמלי התורה.

רבנו נסתלק לבית עולמו בשיבה טובה ביום ח' חשוון 
ה'תשל"ז, ונטמן סמוך ונראה לציונם של חכמי פורת 

יוסף. זכותו תגן עלינו אמן. 

שניים מבתי המדרש של קהילות עמלי התורה נקראו 
על שמו, "מטה משה" ברמות א' ו"אהל משה" ברמות 

ב', לזיכרון עולם בהיכל ה'. 

ספר עטרת שלמה // מורנו ורבינו הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א
בעת  הייתה,  ליהודים  אורה 
השמש על הארץ יצא, בהיגלות 
נגלות, אמרות טהורות, לחזות 
ולראות, אור יקרות, חידושים 
מבוררים עלי ספר, הנותן אמרי 
שפר, בהלכות החמורות שבשו"ע 
אבן העזר, גיטין וקידושין, גירות 
ברה  ויוחסין, משנה  ממזרות 
ושלמה, בשם "עטרת שלמה" 
כונה, מבהיק מזיו אורה של תורה, 
דבר ה' זו הלכה, מ"עשה טוב" 

דהלכות פריה ורביה, ועד הלכות צניעות ועריות ב"סור מרע". 
מיוסדים המה באדני פז ויסודות נאמנים מהש"ס ופוסקים, ע"פ פוסקי 
הדורות, ראשונים ואחרונים, להאיר ללומדי למד, למורים ויושבים על מדין, 

ללמד לקח להבין אמרות לבאר ההלכות זכות וברות לשמור ולעשות.

מאשר נשאלו ע"י רבני הקהילות ומורי ההוראה ברחבי תבל, ואשר נתחברו 
ונמסרו לרבים בשבת חברים מקשיבים, בני התורה די בכל אתר ואתר, 
פעולת צדיק לחיים מורנו הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה זעפראני 

שליט"א - נשיא קהילות עמלי התורה, אב"ד ור"כ כתר תורה.

בספר דן ופוסק מו"ר שליט"א בעניינים העומדים ברומו של עולם ועונה 
לרבני קהילות ותלמידי חכמים בשאלות הלכה למעשה בנושאים שונים.

בין הדברים ניתן למצוא שאלות שהזמן גרמן בעת מגפת ה'קורונה' כסידור 
חופה וקידושין באמצעות המדיה, שפסק מו"ר שאין להתירה ללא גט. ובנידון 
של עדים המכסים את פניהם במסיכה, ולכאו' הוי כעדות שא"א להזימה, 

ומעלה להלכה שאין צורך בהסרת המסכה בעת מעמד הקידושין, ועוד.

כמו"כ הובאו פסקי דין בדיני יוחסין, ולד שנולד ע"י טיפולי פוריות שונים, 
זיכוי גט, איסור ביאה בקהל, פסק הלכה והתכתבות בדין היתר ממזרים 
עם רבה של ירושלים הגר"ש משאש זצוק"ל, התחייבויות קודם הנישואים, 
הסכמי טרום נישואים, ביטול שידוך, יחוד לנישואין, קידושין בדרך צחוק, 

שאלות רבות ומגוונות ובירורי הלכה בהלכות עמוקות אלו.

בסוף הספר מביא מורנו שליט"א נוסחאות של שטרי צוואה, כתובה וכתובה 
דאירכסא ועוד ע"פ ההלכה כדת וכדין, וכן שאלות חזרה ללומדים הלכות 

אבן העזר לקיים הלימוד בידם.
בנוסף הובאו דברי מחשבה והתבוננות בעקבות מגפת הקורונה, ודברים 
הצריכים חיזוק, באמונה שכל מקרינו נס ופלא אין בהם טבע, ובמעלת 

היסורין והשגחה פרטית.
קובע מקום לעצמו דברי זיכרון שכתב הרב שליט"א על אביו הגדול 
הרה"ג רבי יצחק זעפראני זצ"ל שנלב"ע בשנה זו, ובהם מקצת דרכיו 

ופועליו הגדולים.
ברכתנו שלוחה, כעלות המנחה, למורנו ורבינו שליט"א שימשיך להשקותנו 
ולהרעיף עלינו טללי מים חיים, להנחותנו בכל אורחותינו ולהאיר לנו דרך 
הישר בתורה וביראה, מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא לאוי"ט אכי"ר. 
וכן  הספרים  לאוצר  הספר  את  להכניס  החפצים  קהילות  גבאי 
להתקשר ניתן  התורה,  בכתר  להחזיק  החפצים  התורה   עמלי 
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מסורת אבותינו
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אולם השמחות שע"י ביה"כ מטה משה,
רח' יעקב אלעזר 1 רמות א' )מצפה רמות(

אולם מפואר ומרווח, כניסה נוחה לנשים ולגברים. 
אפשרות להפקת אירוע וקיטרינג

אולם
ברמות

לפרטים והזמנת האולם 050-418-9099

שאלת טל ומטר רק בשבעה במרחשון
נתבאר בפוסקים )טוש"ע קיז, א( שאף בזמננו שבעוה"ר 
אין עדיין בית המקדש, דין זה שמתחילים לשאול 
ולבקש גשם ב-ז' בחשון שריר וקיים, לפי שגם לאחר 
החורבן היו מתאספים יהודים מכל סביבות ירושלים 
לעלות לרגל, ומפני עולים הללו השאירו את התקנה 
לדחות את בקשת הגשמים עד ל-ז' בחשון. וכך כתב 
הר"ן פ"ק דתענית )ב' ע"א בדפי הרי"ף ד"ה ואיכא( וזה 
לשונו, ומדבריהם צריך לומר, דכי איפסקא הלכתא 
כרבי גמליאל, היינו אפילו לאחר חורבן, לפי שהיו 
מתאספים מכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין 
גם היום, ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה, 

שהיא היתה עיקר התקנה עכ"ל.

וסמך לדבר ממה שאמרו במדרש שיר השירים רבה 
)פרק ד סי' יב(, ישראל נמשלו ליונה, מה יונה זו אף על 
פי שאתה נוטל גוזליה מתחתיה אינה מנחת שובכה 
לעולם, כך ישראל אף על פי שחרב בית המקדש לא 
ביטלו שלש רגלים בשנה. וכן אמרו במדרש )שם ח, 
יא(, אף על פי שחרב בית המקדש, לא ביטלו ישראל 

פעמי רגליהם ג' פעמים בשנה. 

עוד מצינו בגמרא נדרים )כ"ג ע"א(, מעשה באדם אחד 
שהדיר את אשתו מלעלות לרגל, ועברה על דעתו 
ועלתה לרגל, ובא לפני רבי יוסי. אמר לו, ואילו היית 
יודע שעוברת על דעתך ועולה לרגל, כלום הדרתה? 

אמר לו לא, והתירו רבי יוסי ע"כ.

והנה העירו האחרונים שלפי סדר הדורות חי רבי יוסי 
אחרי החורבן, שהרי אדוננו הרמב"ם מונה את סדר 
הדורות בהקדמתו ליד החזקה ושם מבואר שמרבי 
עקיבא קבל רבי מאיר, וחבריו של ר"מ הם רבי יהודה 
רבי יוסי רבי שמעון וכו', הרי שרבי יוסי חי לאחר 
החורבן, וא"כ יש להבין איזו עליה לרגל היתה בדורו 

של רבי יוסי.

והנה הגאון המהר"ץ חיות בהגהותיו על הש"ס מיישב 
עפ"י הנ"ל, כי העליה לרגל התקיימה גם אחר החורבן, 
למרות שהיה כמה דורות אחר החורבן עדיין נהגו 
בשלושת הרגלים לעלות לרגל למקום המקדש בירושלים 
ולהתפלל שם למרות החורבן, ומוכיח זאת גם ממה 
שנאמר במדרש קהלת )פרק יא סי' ב( על הפסוק "שלח 
לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו". ומעשה 
ברבי אלעזר בן שמוע שראה פעם אוניה נטרפת בים 
וניצול ממנה יחידי, היתה זו התקופה בה ישראל 

עולים לרגל והניצול הזדהה בפני עולי הרגלים כאחד 
מקרוביהם מבני עשיו והתחנן שיתנו לו כסות, אבל 
עולי הרגלים סרבו. רבי אלעזר בן שמוע שעה לבקשת 
הערל נתן לאותו ניצול כסות, מזון וגם מאתים דינרים. 
לימים התמנה אותו ניצול לקיסר וגזר להרוג את כל 
היהודים, ורבי אלעזר בן שמוע נשלח להעביר את 
רוע הגזרה. והקיסר שזיהה את ר"א בן שמוע כמטיבו 
ביטל את הגזרה. הדא הוא דכתיב שלח לחמך על 
פני המים כי ברב הימים תמצאנו" ע"כ. והנה ר"א 
בן שמוע היה מתלמידיו של ר"ע כמבואר ביבמות 
)סב:( שהיה אחד מן התלמידים שהעמיד רבי עקיבא 
בזקנותו, ור"ע היה חמישים ושתים שנה אחר החורבן, 
ועל כרחך שגם אחר החורבן המשיכו ב"י לעלות לרגל 
לירושלים. )וע"ע למהר"ץ בקונ' עבודת המקדש ובקונ' אמרי 

בינה ואכמ"ל(.

ומענין לציין את דברי הרא"ש לנדרים )שם( שביאר אמאי 
אותה אשה שבאה שאלתה לפני רבי יוסי, התעקשה 
לעלות לרגל, וכך מבאר: ועלתה לרגל. שהיו מתקבצים 
לשמוע הדרשה. ואף הנשים היו נוהגות מצוה לבוא 

שמה, ולראות בכבודה של תורה עכ"ל.

ובתשובת הרשב"ץ )ח"ג סי' כ"א( כתב, שעדיין יש 

שעולים לרגל ממצרים ומשאר ארצות, ויש לזה סמך 
מן המדרשים עיי"ש. ובספר חסידים )סי' תר"ל( מובא, 
שרבינו האי גאון היה עולה מבבל לירושלים כל שנה 
בחג הסוכות, והיה מקיף את הר הזיתים בהושענא 
רבא שבע פעמים, והכהנים היו הולכים לפניו והעם 
אחריו והוא בתוך עיי"ש. )ראה בית יוסף קי"ז, כה"ח קי"ז 
ט', והחת"ס בתורת משה סוף פר' אמור, וע"ע בערוך לכל חלק 

תפלה סימן כד סוף פרק ששי(.

הנה לפנינו מנהגם של ישראל לעלות לרגל בכל שנות 
דור, לחון את אבני הכותל ולהראות לפני ה', סמוך 
ונראה למקום המקדש. וכידוע שכך היה המנהג גם 
בימים עברו עוד בזמן היתה התחבורה על גבי בהמות 
כחמורים וגמלים. וכך היה מנהג עירנו אר"ץ היא חלב 
שהיו שיירות מצויות בכל חג, והיה המסע לוקח כמה 
שבועות להלוך ושוב ועכבה במקום המקדש. )עיי' 
בספר כפתור ופרח ועוד ואכמ"ל(. ומפני כל זאת גם אנו 

ממתינים עם הבקשה של הגשמים עד ז' במרחשון.

ה' יזכנו, וישיב שבותנו, במהרה בימינו, ותהיה זאת 
הסיבה, שרירה וטובה, כבתחילה בתורת חובה, בבנין 

נוה אפריון, ביער לבנון, אמן כן יהי רצון.

סיוע לגבאי קהילות על ידי איגוד 
"עמלי התורה" במהלך חודש תשרי

במהלך חגי תשרי זכו בסייעתא דשמיא בני קהילות עמלי 
התורה לסיוע מגוון בדרכים רבות, בהשתדלותם של גבאי 

עמלי התורה. 
לוח נציבי יום – בהשתדלות גבאי עמלי התורה הופקו 
חינם לוחות מפוארים של 'נציבי יום' לירח האיתנים, אשר 
הודפסו על לוח קשיח ונתלו בקהילות עוד לפני הימים 
הנוראים, ובכך סייעו לגבאי ישיבות בין הזמנים להשיג את 
התרומות הנדרשות להחזקת ישיבות בין הזמנים ממוצאי 

יוה"כ עד לר"ח חשון. 

מיתוג לקהילות – למען הגדיל תורה ולהאדירה, לקראת 
הימים הנוראים סייע איגוד עמלי התורה במיתוג ועיצוב 
'לוגו' מקצועי ודפי 'בלאנק' מעוצבים ומפוארים לכל קהילות 
עמלי התורה אשר טרם הגיעו לכך. זאת בבחי' "זה קלי 
ואנווהו", ולמען ילבשו מודעות החג פנים חדשות ונאות 
כראוי לכבודה של תורה. גבאי הקהילות שטרם מיצו את 
זכותם זו עדיין יכולים ליהנות ממנה עד לסוף חודש חשון, 

ללא תשלום מצדם. 
סיכוך והצללת מתחמי התפילה – בהשתדלות נציגי 
הציבור בעירייה עלה להשיג תקציב עבור הצללה וסיכוך 
של מתחמי תפילה בקהילות עמלי התורה ובבתי כנסת 
נוספים. המתחמים המסוככים אפשרו לקיים את התפילות 

במתכונת רחבה באופן משמעותי, אף בימים החמים. 
ספרי קריאי מועד וסדר ההקפות – בהשתדלות נציגי 
הציבור בעירייה, הושג תקציב עבור הפקת ספרי קריאי 
מועד להושע"ר וסדר ההקפות לשמח"ת, אשר חולקו לכלל 
בתי הכנסת. גבאי עמלי התורה אשר זכו בזכות ראשונים 
לקבלם בשלב מוקדם יותר, השתדלו לסייע בחלוקתם 
לכלל קהילות עמלי התורה בעיר. במתכונת דומה יו"ל 
"סדר הסליחות" לקראת חודש אלול. תודת קהילות עמלי 
התורה מסורה לנציג הציבור המסור הרב צביקה כהן הי"ו, 
שישולם שכרו מעם ה' ויזכה לשפע סייעתא דשמיא ולברכה 
בכל מעשי ידיו, וימשיך לסייע ולעמוד לימין קהילות עמלי 
התורה בפרט ובתי הכנסת בעיר כולה בכלל, בשפע בריאות 

והרווחה לאוי"ט. 
פעקלא'ך לילדי הקהילות – לקראת שמח"ת חולקו עשרות 
אלפי שקיות ממתקים גדושות לכלל ילדי העיר, גם זאת 
בהשתדלותם של נציגי הציבור בעירייה. גבאי עמלי התורה 
טרחו ליידע מבעוד מועד את ראשי קהילות עמלי התורה 
ולסייע לתאם את הזמנתם ולקבלה ביתר נוחות ובכמות 

מספקת לכל ילדי הקהילה. 

מכירת ד' מינים בביהמ"ד מנין אברכים נוה יעקב

מכירת ד' מינים – כמסוקר בלוח הקהילות לחודש תשרי 
)אשר בשל אילוצי התקופה נשלח רק בתפוצת המייל( זכתה 
מכירת ד' מינים להצלחה גדולה מאוד ב"ה, כאשר הסחורה 
שחולקה לכל הרוכשים במחיר המסובסד עלתה עשרת 
מונים על כל מכירה אחרת שהתקיימה בעונה זו, והרוכשים 
כולם הביעו את התפעלותם מרמת ההידור הגבוהה לה זכו, 
במחיר מוזל במיוחד. בנוסף לאתרוגים, הלולבים וההדסים 
המהודרים אשר נמכרו במכירות המוקדמות בעשי"ת, הושגו 
במרוכז גם ערבות מהודרות לגבאי הקהילות בערב החג 
ובערב הושע"ר, אשר רכשום במחיר סמלי ומכרום במחיר 
הרגיל לטובת ישיבות בין הזמנים או ביהמ"ד, או במחירי 

העלות להקל על אברכי הקהילה. תודתנו מסורה לסוחר ד' 
המינים המומחה הרב אליעד שמעון הי"ו אשר טרח ויגע 
ואכן ה' הצליח בעדו לספק את הסחורה האיכותית ביותר 
לחברי עמלי התורה, ועמו במלאכה הרב יוגב ביתן – מחשובי 
האברכים בקהילת "מסילת ישרים" אשר נטל ע"ע את ניהול 
הפרויקט לטובת בני הקהילות, ושאר העוזרים במלאכה. 

ישלם ה' שכרם ופועלם בשפע ברכה והצלחה ברו"ג. 

מורנו הגר"נ אברז'ל שליט"א עונה לשאלות 
הציבור בזמן המכירה

כזכור, לרשות ראשי וגבאי הקהילות עומדת הזכות ליהנות 
מכלל הסיוע המוגש על ידי עמלי התורה בייעוץ בענייני 
גבאות, הקצאות ושלל נושאים הנוגעים לקהילה, ובכלל 
זאת המחלקה המשפטית אשר כוללת את כל צרכי בית 
הכנסת והקהילה ללא תשלום מצד הקהילה – לרבות 
ייצוג בבית משפט בעת הצורך, וייעוץ בענייני בניה, תכנון, 

הקצאות ועוד. 

הצלחה חסרת תקדים בהקמת "קו 
השיעורים" שע"י עמלי התורה

בשל אילוצי התקופה ברור היה כי לא יהיה ניתן להביא 
את גדולי הדור ראשי הישיבות ומורי ההוראה לקהילות 
למסירת שיעורים לבני התורה, מה שעלול היה להוות פגם 

של ממש בשמחת החג כמידי שנה בשנה.
לפיכך עלה הרעיון להקים את "קו השיעורים" שע"י עמלי 
התורה, אשר בו יימסרו שיעורים במהלך החג ובימי בין 
הזמנים שלאחריו. מלכתחילה היה נדמה כי הקושי הטכני 
של מסירת שיעורי תורה בטלפון תקשה על הבאת גדולי 
התורה אשר רובם אינם מורגלים בזה, אך בחסדי שמיים 
ובסייעתא דשמיא – נחל הפרויקט הצלחה חסרת תקדים, 
וכל גדולי התורה וההוראה נענו בחפץ לב לבקשת גבאי 

עמלי התורה, למסור שיעור למאזיני הקו. 
לאחר שסוכם עם גדולי התורה שליט"א על מועדי השיעורים, 
הודפסו כאלף מודעות מפוארות ובמאמצים משותפים של 
אברכים רבים נתלו ברחבי הערים המרכזיות בארץ. אולם 
לאחר מחשבה הוחלט כי אין די בכך, והודפסו בשנית חמש 
מאות מודעות ענק, אשר נשלחו ונתלו בכל רחבי הארץ, 
בין היתר – בכל שכונות ירושלים, בכל רחבי העיר בני 
ברק, מודיעין עילית, אשדוד, ביתר, אלעד, רחובות, ירוחם, 

כרמיאל, עפולה, רכסים ועוד ועוד. 
הוברר שוב כי בכל עיר ועיר ובכל מקום בו קיימים ציבור 
בני תורה - ישנם אברכים יקרים מפז אשר דבר המהפכה 
הגיע לאזניהם, ומוכנים הם בחפץ לב להקדיש זמן ולתלות 

בגופם את המודעות לכבוד התורה ותפארתה. 
הביעו  רבים  אברכים 
את תחושתם כי מודעה 
לראשונה  משקפת  זו 
"מזרח" של ממש שמוקם 
בציבור בני התורה, אחר 
שלא נראה כמותו מזה 

עשרות שנים.
לקו  ההאזנה  אחוזי 
אף הם שברו כל שיא 
אפשרי, כאשר למעלה 
מ-20,000 מספרים שונים 
)!( התקשרו במהלך ימי 
והאזינו  ולאחריו  החג 

לשיעורי התורה מאת רבותינו שליט"א. 
סדרת השיעורים נפתחה בערב החג הראשון בשיעורו של 
מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ר"י פורת יוסף, 
ובמוצאי החג מסר שיעור הגאון רבי מנשה טופיק אביעזרי 

שליט"א ראש ישיבת באר יצחק. 
בא' דחוה"מ זכינו לקיים מעין "הקבלת פני רבו" במתכונת 
האפשרית בתקופה זו, כאשר בשעה 12:00 נמסרו דברי 
חיזוק מיוחדים על ידי מרן הגאון הגדול חכם שלום כהן 
שליט"א ר"י פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה, ובשעה 
21:00 נמסר שיעור בהלכה ובאגדה מאת מורנו הגאון הגדול 
רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א – נשיא קהילות עמלי 

התורה ואב"ד כתר תורה. 
עוד נמסרו שיעורים במהלך החג מאת גדולי התורה הגאונים 
הגדולים שליט"א )על פי סדר המסירה(; רבי אברהם סלים 
- ר"י מאור התורה, רבי אלחנן פרץ - מראשי ישיבת רינת 

התורה, רבי ישי טולידנו - מראשי ישיבת דעת חיים, רבי 
נפתלי אברז'ל - רב קהילת מנין אברכים, רבי ברוך צבי 
לב - ר"י יסודות התורה, רבי מאיר אמסלם - דומ"ץ נווה 
יעקב ואב"ד פחד יצחק, רבי בצלאל טולידנו - ר"י זוהר 

התורה ורבי נתן בן סניור - ר"י בנין ציון. 
גם לאחר חג הסוכות נמשכה מתכונת השיעורים החל ממוצאי 
שמחת תורה ועד ליום ה' כ"ז תשרי, מאת הגאונים הגדולים 
שליט"א )כסדר מסירתן(; רבי יהודה צארום - גאב"ד חניכי 
הישיבות, רבי אליהו ציון סופר - ר"י קול אליהו רכסים, 
רבי יהושע ברכץ - רב קהילות יוצאי צרפת ור"כ עץ חיים, 
רבי משה הלוי – ר"י תפארת הלוי, רבי טל דואר - רב בית 
ההוראה דהגר"נ קרליץ זצוק"ל, רבי יעקב שרבאני - מראשי 
ישיבת מאור התורה, רבי אברהם זכותא - רב קהילת חניכי 
הישיבות פרדס כץ, רבי רפאל צדקה - מו"ץ בבית ההוראה 
דהגרמ"ש קליין ובבית ההוראה דהגר"מ גרוס, ורבי יוסף 

לסרי - ר"י אש התלמוד. 
סדרת השיעורים נחתמה על ידי הגאון רבי יחזקאל סיטון 
שליט"א – ראש ישיבת משכן חיים, אשר מסר שיחת חיזוק 

מיוחדת לקראת פתיחת זמן חורף. 
השיעורים כולם זמינים להאזנה בקו עמלי התורה, במס' 

0777-953-954
לידיעת ציבור חברים מקשיבים, לאור הביקוש הרב הקו 
ממשיך לפעול גם בזמן חורף, ונמסרים בו שיעוריהם הקבועים 
של רבותינו שליט"א, שיעורו השבועי של מורנו הגאון הגדול 
רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א, שיעורו השבועי של 
מורנו הגאון רבי נפתלי אברז'ל שליט"א, שיעורו של מורנו 

הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א ועוד. 
בנוסף, יימסר מידי מוצאי שבת ועד מיוחד לבני התורה, 
כאשר בכל שבוע ימסור אחד מרבותינו מזקני ראשי 

הישיבות שליט"א, כפי שיעודכן בקו עצמו. 
תודת גבאי עמלי התורה מסורה קמיה הרב בניהו בורה, 
מחשובי האברכים בקהילת מסילת ישרים רמות א', אשר 
הציע את הרעיון מלכתחילה, ואף הגדיל לעשות בבחי' 
"קרינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקא" ונטל ע"ע את תפעול 
הקו וניהולו הטכני במשך כל חג הסוכות ולאחריו, ועמו הרב 
אהרן טוויל – מחשובי אברכי קהילת חניכי הישיבות בית 
וגן, אשר סייע רבות בכל הנדרש לתפעול הקו. זכות התורה 
תגן בעדם ותעמוד להם לראות חיל בלימודם בהתמדה 
וביגיעה כשאיפת לבם הטהור ויזכו לשפע ברכה והצלחה. 

גדולי ישראל בקריאה נרגשת לחיזוק 
והתעוררות רוחנית לאור המצב

אגרת קודש מיוחדת מתפרסמת בימים אלו לכלל ציבור 
עמלי התורה, מאת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. 
האגרת נכתבה במקורה על ידי מורנו הגאון הגדול רבי 
שלמה ידידיה זעפראני שליט"א – נשיא קהילות עמלי 
התורה ואב"ד כתר תורה, והצטרפו אליו בעוז מרנן ורבנן 
גדולי ישראל וראשי הישיבות, מרן הגאון הגדול רבי שלום 
כהן שליט"א – ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועה"ח, 
מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א – ראש ישיבת 
פורת יוסף גאולה, הגאון הגדול רבי אברהם סלים שליט"א 
– ראש ישיבת מאור התורה, והגאון הגדול רבי בצלאל 

טולידנו שליט"א – ראש ישיבת זוהר התורה.
באגרת יוצאים גדולי ישראל בקריאה נרגשת לכלל ציבור 
עמלי התורה, בכל אתר ואתר, בעקבות הרפיון הנובע מאתגרי 
התקופה, אשר יותר ממה שגרמה לנזק גשמי – גרמה לנזק 
רוחני, כפי שמבארים גדולי ישראל במכתבם. במשך כל 
תקופות העם היהודי, ניסו כלל ישראל להתחזק נגד כל 
רפיון וכל ניסיון, ובכל עת שנעשה קושי ללמוד תורה – קמו 
יוזמות רבות למען חיזוק וביצור התורה. והנה כפי שנכתב 
במכתב "נמצאים אנחנו בימים טרופים אשר השטן מרקד 
בקרבנו מבית ומחוץ. כי מחד גיסא נתעפש האוויר בווירוס 
ה"קורונה" ורבים חללים הפיל, מי למיתה ב"מ ומי לחולאים 
רעים וקשים ל"ע. ויתירה מזו כי נתעפש האוויר במפגע 
רוחני במפגעי הטכנולוגיה עד כי נתקיים "כי השחית כל 
בשר את דרכו על הארץ" בע"ז וג"ע ושפכ"ד ולה"ר כנגד 
כולם. ויודעים אנו נאמנה כי הפגע הרוחני הוליד את הפגע 

הגשמי".
בהמשך הדברים מבואר מדברי חז"ל כי בעידנא דריתחא 
- התורה מגנא ומצלא דווקא בזמן שעוסקים בה, וכשאין 
עוסקים בה אין היא מצילה ואף לא מגינה ר"ל, ולכך גדולה 
החובה שבעתיים לעסוק בה תדיר דווקא בימים קשים 
אלו, וכן מצוטט באגרת מרחבי הש"ס ומדברי הרמב"ם, על 
החובה להתאמץ בדברי תורה דווקא בזמן הניסיון והקושי.
את אגרת החיזוק מסיימים רבותינו בקריאה של חיזוק; 
"על כן בימים טרופים אלו שלאור כל המפגעים המגבלות 
והבלבולים חל רפיון בעסק התורה, נקיים בעצמנו דברי 
הגמ' בברכות )לב:( להתחזק בתורה ובתפילה ובמע"ט 

כדכתיב "רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה 
וגו' למען תשכיל בכל אשר תלך" )יהושע א, ז(. ויה"ר שיקוים 
"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ותחזינה 

ענינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר".
האגרת מפורסמת בימים אלו בכל רחבי עולם התורה, ומיד 
עם פרסומה החלו נשמעים הדי התעוררות וחיזוק נרחבים, 
לשלל יוזמות חיוביות לחיזוק והתעוררות מיוחדת בהיכלי 
הכוללים והישיבות, הן בכוללים שקבלו על עצמם תוספת 
חיזוק בשמירת הסדרים, מבחנים וכדו', וכן בני ישיבות 
רבים המסולאים בפז שהתעוררו ליזום מבצעים ומפעלים 
לחיזוק הלימוד ביתר שאת, בקבלות ציבוריות ובקבלות 
פרטיות, מתוך אמונה ובטחון שתנופה רוחנית זו תוביל 

להסרת הנגע מעלינו במהרה. 

באורח פלא: מניין חניכי הישיבות ברמות 
ד' גדל דווקא בעקבות סגר הקורונה

קהילת חניכי הישיבות ברמות ד' היא אחת מהוותיקות 
ומהחשובות שבקהילות הספרדים בארץ בכלל ובירושלים 
בפרט. הקהילה שוכנת בבניין הסמוך לישיבת "אור ישראל", 
ומונה עשרות תלמידי חכמים חשובים מסלתה ושמנה של 

שכונת רמות. 
כמידי שנה, גם השנה התקיימו מנייני תפילה לאורך כל 
ירח האיתנים, אך בשונה ממקומות רבים – בשנה זו באורח 
פלא דווח על עליה מרשימה בכמות המתפללים ובעוצמת 

המניינים, בשל צירוף נסיבות מעניין. 
בשל רחבות המקום בו מתקיימים מנייני התפילה של בני 
הקהילה, התאפשר במהלך הימים הנוראים ליצור מקומות 
תפילה רבים מבודדים בחדרים ובמרפסות שונות בירכתי 
בית המדרש, וכך יכלו להצטרף למניין כמות לא מבוטלת 
של מבודדים מרצון, אנשים בסיכון וכדו', שזכו כל אחד 

מהם לפינה נפרדת ומבודדת משאר המתפללים. 
מציאות זו התאפשרה לרגל מעבר הקהילה לפני כשלוש 
שנים, לבית המדרש הגדול בחלקו העליון של המבנה בו 

שכנו יותר מעשור שנים. 

בחג הסוכות נערכו ג"כ תפילות ברוב עם בהתאם להנחיות, 
כאשר מתפללים רבים מכל רחבי רמות ד' ואף רמות ג' 
מצטרפים למניין החשוב. בהושענא רבא שקקה סוכת ביהמ"ד 
וכן בית המדרש עצמו בלומדים, בריתחא דאורייתא ממש. 
רגעי השיא היו בשמחת תורה, כאשר מידי שנה נעדרים 
מסדר ההקפות הר"מים וראשי הישיבות החשובים מבני 
הקהילה המכהנים בישיבות גדולות ברחבי העיר, והשנה 
עקב סגירת הישיבות השתתפו כולם במניין הקהילה. בסדר 
ההקפות נכחו למעלה ממאה מתפללים, והשמחה העילאית 

לכבודה של תורה גאתה שחקים. 
ביניהם ניתן למנות את הגאונים הגדולים; רבי ישי טולידנו 
שליט"א – מראשי ישיבת דעת חיים, רבי יעקב שרבאני 
שליט"א – מראשי ישיבת מאור התורה, רבי יעקב בן שמעון 
שליט"א – מראשי ישיבת אור אליצור, רבי יוסף חיים סוויסה 
שליט"א – ראש ישיבת תורה ודעת, רבי אליהו מזוז שליט"א 
– משגיח דישיבת יקירי ירושלים, רבי מתתיהו אלחרר 
שליט"א – ר"מ בישיבת תפארת הלוי ועוד רבים כאלכו"מ. 
בסיום תפילת ערבית של מוצאי החג התקיימו הקפות שניות 
ברוב עם, בהן נכחו גם עשרות מתפללים אשר רקדו ופיזזו 

לכבוד התורה עד לשעה מאוחרת בשמחה וגיל. 
בני הקהילה מוסרים את תודתם להרה"ג ר' יאיר תורג'מן 
שליט"א אשר משקיע זמן ומשאבים למען תחזוקת המקום 

להגדיל תורה ולהאדירה. 

קהילת "בני התורה - זכור לאברהם" 
בלב שכונת קרית מנחם

קהילת האברכים "בני תורה" השוכנת כבוד בבניין בית 
המדרש המפואר "זכור לאברהם", מהווה מגדלור של ממש 

בשכונת קרית מנחם וסביבותיה. 
הקהילה הקיימת מזה ארבע שנים, החלה ממספר מצומצם 
של אברכים בהשתדלותו של הרב יעקב אלקיים – מחשובי 
האברכים בשכונה, אשר החליטו להתגבש יחדיו לתפילת 

שחרית של שבת בבית מדרש קטן בתחתית בית המדרש 
הגדול, לרגל קידושא רבא שנערך על ידי אחד המתפללים, 
כעבור כשבועיים נערך קידוש נוסף וכעבור זמן מה הוחלט 
לארגן תפילות גם בלילי שבתות. כך החלה להתגבש קהילה 
חיה ותוססת, שכיום קשה לדמיין את שכונת קרית מנחם 

בלעדיה. 
כעבור שנה וחצי מהיווסדה, נערך כנס גדול בו נכחו רבנים 
וגדולי תורה מכל רחבי העיר, והקהילה הצטרפה באופן 

רשמי לקהילות "עמלי התורה" בירושלים. 
במהלך השנים נערכו בקהילה שלל יוזמות נפלאות, החל 
מכולל מנחת חינוך בשבת קודש, כולל מוצ"ש בחורף, 
מסגרות לימוד לימי בין הזמנים, כולל חנוכה, מיזם "שואלין 
ודורשין" לקראת חג הפסח ועוד ועוד על פי צורך האברכים. 
בנוסף, נערכות בקהילה מעת לעת חלוקות ויוזמות חסד 
נפלאות, מכירות ביגוד נרחבות הכוללות חליפות, נעליים, 
חולצות ושאר פריטי הלבוש, וכן ציוד ביתי מוזל כגון שמיכות 
וכיוצא בזה. בערב חג הפסח מתקיימת חלוקת קמחא 
דפסחא נרחבת, ובה מחולקים מצרכי מזון בסיסיים לכלל 

בני הקהילה. 
בימים הנוראים צר המקום מהכיל את ציבור המתפללים, 
ולכך ביוזמת אברכים מהקהילה התקיימו התפילות באולם 
נרחב בבניין, אשר כלל מתפללים כפי הנחיות, כאשר שאר 
המתפללים שנבצר מהם להצטרף בשל המגבלות – הצטרפו 

מחוץ לביהמ"ד, ויחד ניהלו תפילות מכובדות ביותר. 

רב השכונה, הגאון רבי מיכאל עמוס שליט"א, משתדל אף 
הוא למען מניין האברכים מלבד המאמצים המושקעים 
בבית המדרש המרכזי לכלל תושבי השכונה, וכן משתדל 
עבור בחורי החמד בקהילה, אשר זוכים למגוון פעילויות 
תורה בימי בין הזמנים, בסיוע ארגון "רוממות", מיזם "לבקר 

בהיכלו" ועוד. 

התפתחות קהילת "מניין אברכים 
- זכור לאברהם" בנווה יעקב

קהילת "מנין אברכים- זכור לאברהם" בנווה יעקב מונה 
עשרות אברכים איכותיים מסלתה ושמנה של השכונה, 
ושוכנת בבית מדרש נאה ומשופץ בתחתית בית הכנסת "זכור 
לאברהם" בראשות הגאון רבי אליהו אביסרור שליט"א – 
רב שכונת נווה יעקב, כאשר את בית המדרש של הקהילה 
מפארים ארון קודש ובימה מהודרים, ולפני כשנה התחדשו 

בני הקהילה גם בריהוט חדש ומפואר.

במהלך השנה האחרונה בלטה מאוד ההתרחבות של אוצר 
הספרים של הקהילה בהשתדלות של הרב אביחי סומך, 
אשר הכפיל את גודלו והתווספו אליו ספרי יסוד רבים 
נצרכים, ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים וספרי הלכה 
ושו"ת, עיון ואגדה גם מאת אבותינו ורבותינו הגדולים 

בארצות המזרח והמערב זיע"א. 
אף שהתווספו ספריות לאוצר הספרים, עדיין ישנו צורך 
גדול בתרומת ספריות נוספות. בית המדרש אשר פתוח 
לרווחה בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, מושך אליו 
לומדים מהאזור כולו, והמקומות הפנויים בבית המדרש 
הולכים ואוזלים ב"ה. בחודש האחרון הצטרפו מספר אברכים 
חשובים נוספים לקהילה, והתקבלו בברכה על ידי בני 

הקהילה הוותיקים. 
ההכנות לירח האיתנים דרשו מאמצים מרובים מכל שנה בשל 
ההגבלות וההנחיות, אך דווקא מתוך מציאות זו התגלתה 
אחדות נפלאה בין כל חברי הקהילה, כאשר כל אחד לקח 
אחריות ונטל על עצמו משימות ומטלות לצורך תפעול 

והכנת המקום, וכך התאפשר לקיים מניין מכובד כמידי שנה. 
לקראת ימים נוראים הוכשרה גם עזרת נשים מרווחת, 
שאפשרה לנשות האברכים להשתתף בתפילות המרוממות 

כיאה וכראוי. 
בימי חוה"מ סוכות התקיימה מסגרת ייחודית של אבות ובנים 
מדי יום ע"י הרב ניסים זיאת, וחולקו לילדים המשתתפים 
פרסים יקרי ערך. ב"ה ההיענות יצאה מגדר הרגיל, וילדי 
הקהילה כולם השתתפו מדי יום במסגרת והגבירו את 

חשקם וחילם לעמל התורה. 
לקראת שמחת תורה הבינו גבאי הקהילה כי יהיה קשה 
לקיים את סדר ההקפות על פי ההנחיות, ולצורך ההקפות 
נשכר בית המדרש של ישיבה סמוכה, בו יכלו בני הקהילה 
לקיים את ההקפות ביתר רחבות ונוחות, כאשר מצטרפים 
אליהם רבים מתושבי האזור. בני הקהילה מציינים במיוחד 
את הדגש שהושם על השתתפותם ושמחתם של ילדי 
הקהילה במהלך כל ההקפות, בייחוד על ידי הרב ישראל 
שלוש אשר ביד אמן הלהיב את הילדים בקטע הנפלא 
"צאן קדושים" ובשאר השירים, עד שניתן היה לראות את 
עיניהם הבורקות באושר של צעירי הצאן, אשר שש ועלז 
ליבם בשמחת התורה ובאהבתה. בני הקהילה מודים במיוחד 
לאברך המסור הרב שמעון נחום, על מאמציו הגדולים 

למען החזקת ותפעול המקום כראוי. 
בבחינת "ילכו מחיל אל חיל", עם פתיחת זמן חורף נפתח 
גם כולל מוצ"ש לבני הקהילה בהשתדלות הרב יוסף ברדוגו 

– מחשובי אברכי הקהילה, להגדיל תורה ולהאדירה. 

הכולל שכמעט ונסגר בקהילת "עטרת 
אברהם" בנווה יעקב זוכה לחיזוק מיוחד

מזה מספר שנים שמתקיים כולל שלושה סדרים בביהמ"ד 
"עטרת אברהם" בנווה יעקב. בראשות הכולל עומד הרה"ג 
רבי חגי קלעג'י שליט"א, ומונה עשרות אברכים השוקדים 
על תלמודם בהתמדה גדולה, ונחשב לאחד מגדולי וחשובי 

הכוללים בשכונה. 
עם פרוץ משבר הקורונה, הודיע התורם המרכזי של הכולל 
כי לצערו לא יוכל להמשיך ולהחזיק את הכולל עד להודעה 
חדשה, עקב נפילה כלכלית גדולה. ראש הכולל וציבור 
האברכים כאבו עד מאוד לשמע ההודעה המצערת, אך 
עד מהרה התעשתו ופעלו במשנה מרץ לגיוס תורמים 
אשר יחליפו את תמיכתו הנדיבה, לבל ישבות קול התורה 

מבית המדרש חלילה. 
כך במשך הקיץ מחודש לחודש צלחה המשימה, והכולל 
המשיך להתקיים עד לסוף זמן קיץ, אך לאורך כל התקופה 
צף החשש כי מסגרת הכולל לא תוכל להתקיים לאורך זמן 
בצורה כזו. אברכי הכולל מתוך תחושת מחויבות והכרת 
הטוב, התפללו והקדישו את לימודם למען הצלחת התורם, 
שזכות החזקת התורה תעמוד לו לשוב לאיתנו הכלכלי 
כבראשונה, ויוכל להמשיך ולהחזיק בעץ החיים כשאיפת 

לבו הטהור. 
בחסדי שמים ובסייעתא דשמיא עצומה הצליח התורם 
לעלות על המסלול חזרה, והוא הודיע בשמחה רבה כי זכה 
להצלחה מרובה וב"ה לא רק שיוכל להמשיך ולהחזיק את 
הכולל, אלא שניתן כעת להוסיף מספר אברכים נוספים. כך 
נפתח חודש אלול בתנופה של התמדה ושקידה, וגם כעת 
זמן חורף החל גם הוא בעוז וחיל, ואברכי הכולל המשיכו 

בתנופה מוגברת, בהספקים גדולים בעומק ובהיקף רב. 

ב"ה קול התורה בקהילה אינו פוסק אף ליום אחד, וגבאי 
הקהילה עמלים כל העת למען החזקת קול התורה גם מול 
אתגרי השעה. כיום ניתן לסכם כי לאורך כל תקופת המשבר, 
גם בימי בין הזמנים של חודש ניסן, חודש אב וחודש תשרי 
לא פסק קול התורה אף ליום אחד, כאשר ישיבות בין הזמנים 
נרחבות התקיימו בכל שעות היום לאברכים ולבחורים מבני 
הקהילה, הן בבית המדרש והן בבתים – כפי המתאפשר 
על פי ההנחיות, כאשר לצורך החזקת ישיבות בין הזמנים 
הושגו במאמצים רבים תרומות בסך עשרות אלפי שקלים 
מנדיבי עם, בהשתדלותם הנמרצת של האברכים החשובים 

הרב שמואל עדס, הרב יאיר כהן והרב יוסף קטנוב. 

בני הקהילה מבקשים לציין באופן מיוחד את תמיכתו הבלתי 
פוסקת של רב ביהכ"נ הגאון רבי יהודה נקי שליט"א, משמשו 
של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ועורך השו"ת מעיין 
אומר, אשר מעודד את קהילת אברכים ותומך בפעילות 
התורנית הנרחבת, הן במהלך הזמן ובייחוד בישיבות בין 

הזמנים, בהשגת תורמים ועוד. 
תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי התקיימו גם הן ברוב 
עם, ובשמחת תורה פוצל הציבור בין כמה מניינים בשל 
ההגבלות, והתווספו מנייני תפילת ערבית בפלג, תפילת 

שחרית בנץ ומניין נוסף לתפילת מנחה. 
סדר ההקפות נערך ברוב שמחה ורון בריקודים ארוכים 
במרחב הפתוח, והשמחה עלתה עוד יותר מכל שנה, ובמוצאי 
שמחת תורה התקיימו גם כן הקפות שניות לאחר התפילה, 

באווירה ייחודית ומתוך שמחה של מצווה. 

לראשונה ברח' שטרן בקרית יובל: מנין 
אברכים ספרדי-ירושלמי בהושע"ר

כעבור שנה מהקמת המנין, מסכמים בני הקהילה עשייה 
ברוכה ורבת פעלים במכלול תחומים. נכון להיום המניין 
מתקיים במתחם הגנים בקרית יובל, בכיתת גן שהוקצתה 
לתפילות מדי שבת, דבר שמונע מאברכי המקום לפעול 

כקהילה חיה ותוססת, עתירת פעילויות תורה וחסד. 
מדי שבת מתקיימות כל התפילות בהשתתפות עשרות 
אברכים, בכמות ההולכת ומתרבה מעת לעת. בצהרי יום 
השבת נערך סדר לימוד לבחורי הקהילה יחד עם ילדי 
האברכים, אשר לומדים יחד הלכות שבת בהספק קבוע, 
ולקראת מנחה נמסר לכל המשתתפים שיעור מסכם. בנוסף, 
מתקיים שיעור טעמי המקרא ע"י הבעל קורא המומחה 

הרב אביחי רם שליט"א. 
בימים הנוראים התקיימו התפילות כסדרן באווירה מרוממת 
ביותר, וביוה"כ עקב הביקוש הרב פוצל המניין לשני מתחמים, 
בכדי לאפשר לכל המתפללים הרבים להשתתף בתפילות 
הנפלאות, בהתאם להגבלות משרד הבריאות. החל מערב ר"ה 
יצא לדרך מיזם מבורך ובו נמסרת שיחת חיזוק והתעוררות 
מדי שבת, כאשר כל שבת נושא דברים אברך אחר מבני 

הקהילה. 
בחוה"מ סוכות נערכו תפילות בחצר הגן באוויר הפתוח 
במקום שהוכשר ע"י התקנת ברזנטים ותאורה, בהשתתפות 
כלל בני הקהילה, כשעליהם נוספו מתפללים רבים מהאזור 

שמצאו מקום ראוי ונוח לתפילה.  
בהושענא רבא זכה רחוב שטרן ובפעם הראשונה התקיים 
בו סדר ליל הושענא רבא במלואו, כולל אמירת התיקון 
ולימוד לאורך כל הלילה, ותפילת וותיקין ברוב עם בנוסח 
ספרדי-ירושלמי. עד כה למרות הביקוש טרם התארגן 
מניין כזה, והמענה לביקוש הגדול עורר שמחה עצומה 

בלב האברכים והמתפללים במקום.  
יום שמחת תורה היווה, אפוא, המשך מתבקש כשהתקיימו 
בו סדרי ההקפות בלילה וביום בשמחה ובריקודים שהרקיעו 
שחקים, בשירים ובזמירות לכבוד התורה ועמליה, כמנהג 
אבותינו ורבותינו ולמעלה בקודש. ילדי הקהילה זכו אף 
הם ליחס ולחיבור מיוחד לשמחה הגדולה, והם נטלו חלק 
בשירת שירי הקודש בשמחה ובששון. בנוסף, שקיות גדושות 
ממתקים חולקו לכל ילדי הקהילה, להמתיק ולהאהיב עליהם 
את שמחת התורה ומתיקותה. סדרי ההקפות המשיכו 
גם לתפילת מנחה ולהקפות שניות לאחר תפילת ערבית 

בשמחה גדולה. 
תודת בני הקהילה מסורה להגאון רבי משה פטרובר שליט"א 
רב קהילת שערי דעת, אשר מאז שהובא לשכונה ביוזמתו 
של מורנו הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה זפראני שליט"א 
– פועל במשנה מרץ למען הקמת ופריחת כל קהילות 
האברכים מכלל הציבורים, ואך לאחרונה דחף ועודד מנין 
אברכים בנוסח מרוקו לימים נוראים, להתגבש לכדי הקמת 
מנין אברכים קבוע לכבוד ולתפארת. תודה מיוחדת שלוחה 
גם לאברכים החשובים הרב שמואל בוגיוב והרב ברוך פרץ, 
המשדלים כל העת בתפעול המניין ובהרחבתו להגדיל 

תורה ולהאדירה.
בני הקהילה ההולכת ומתגבשת, חשים יותר ויותר בצורך 
בהקמת מקום של קבע אשר יאפשר את קיום התפילות 
במשך כל השבוע, וברכתנו שיזכו בקרוב למשכן קבע כיאה 

לכבודה של תורה.
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קהילות הקודש

התנצלות המערכת - בשל קוצר הגיליון, לא היה 
ניתן להכניס את כל העדכונים מכלל הקהילות, ואי"ה 
בלוח הקהילות לחודש כסלו, נמשיך לעדכן על שאר 

הקהילות שלא נכנסו בחודש זה. 

א. אל אחינו בני ישראל האברכים ובני הישיבות בקהילות עמלי התורה די בכל אתר ואתר, אשר עליכם העולם עומד כדכתיב (ירמיה לג, כה) 
"אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי". ידוע לכולם כי נמצאים אנחנו בימים טרופים אשר השטן מרקד בקרבנו מבית 
ומחוץ. כי מחד גיסא נתעפש האוויר בווירוס ה"קורונה" ורבים חללים הפיל, מי למיתה ב"מ ומי לחולאים רעים וקשים ל"ע. ויתירה מזו כי 
נתעפש האוויר במפגע רוחני במפגעי הטכנולוגיה במיני משחית בע"ז וג"ע ושפכ"ד ולה"ר כנגד כולם. ויודעים אנו נאמנה כי הפגע הרוחני 

הוליד את הפגע הגשמי, ותפילתנו כי יקוים "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע". 

ב. וכבר אמרו רבותינו בגמ' סוטה (כא.) כי אורייתא אגוני מגנא ואצולי מצלא, אלא שבזמן שעוסק בה מגינה ומצילה, ואולם בזמן שאין עוסק 
בה מגינה אך אינה מצילה. ועפ"ז ביאר בעין אליהו מאמר הגמ' ברכות (סג.) א"ר טבי א"ר יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח 
לעמוד ביום צרה שנאמר (משלי כד, י) "התרפית ביום צרה צר כחכה". ולכאורה קשה דכח התורה להגן גם בעידן שאינו עוסק בה, והתשובה 
כדאמרינן במנחות (מא.) שמענישים על ביטול מ"ע בזמן ריתחא. וע"כ זוהי כוונת הגמ' כי בזמן צרה שהוא עידן ריתחא, אין בכח התורה 

להגן אלא דוקא כשעוסק בה. 

ג. עוד איתא בגמ' ברכות (לב:) ת"ר ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן: תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. ועפ"ז ביאר המהרש"א דאיירי 
אמנם במי שלומד תורה אך בדרך עראית ורפויה ולא באומץ ובחוזק, ושע"כ אין בכח לימוד שכזה להגן ביום צרה. 

ד. עוד איתא בגמ' כתובות (קיא:) "מתים בל יחיו ורפאים בל יקומו" במרפה עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר, דכל המשתמש באור תורה 
טל תורה מחייהו וכל שאין משתמש באור תורה אין טל אורה מחייהו, ושע"כ אינו קם בתחיית המתים. עפ"ז ביאר בחפץ ה' את מאמר 
הגמר' הנ"ל ברכות (סג.) דכל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, היינו בתחיית המתים, שהוא יום הדין שנידונין בו אלו 
להחיות ואלו לחרפות ב"מ, והיות שנתרפה בדברי תורה צר כוחו שאין בו כוח לעמוד בדין תחיית המתים. אבל כשעמל בתורה טל תורה 

מחייהו. 

ה. ונסיים בדברי הרמב"ם (פ"ג מהל' ת"ת הי"ב) אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה 
ושתייה; אלא במי שממית עצמו עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא יתן שנת לעיניו, לעפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז: (במדבר יט יד) "זאת 
התורה אדם כי ימות באהל" - אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמה. וכך אמר שלמה בחכמתו (משלי כד י): "התרפית 

ביום צרה צר כחך". ועוד אמר (קהלת ב ט): "אף חכמתי עמדה לי" - חכמה שלמדתי באף עמדה לי.

ו. על כן בימים טרופים אלו שלאור כל המפגעים המגבלות והבלבולים חל רפיון בעסק התורה נקיים בעצמנו דברי הגמ' בברכות (לב:) 
להתחזק בתורה ובתפילה ובמע"ט כדכתיב "רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה וגו' למען תשכיל בכל אשר תלך" (יהושע א, ז). 

ויה"ר שיקוים "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ותחזינה ענינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר. 

בס"ד, זמן חורף - מרחשוון תשפ"א

הרב בצלאל טולידנוהרב משה צדקה

כמו"כ חובתנו בשעה זו לייקר לרומם ולהעריך את 
זכותנו להיות מלגיונו של מלך, כמש"כ כי הבדיל 
אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם 
אליו וגו' ולהעביר את שמחתנו ואושרנו לבני הבית, 
שגם הם יחיו וירגישו את העונג והאושר שנותנת 
התורה ללומדיה , ועל ידי זה נזכה להתחזק בכל 

עבודת ה' שלנו

הרב אברהם סלים

החתימות כסדר קבלתן.

רק חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה
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