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למעלה משלושים שנה של 
לעתידה  ודאגה  אחריות 

הרוחני של נס ציונה
הוקם היכל התורה והתפילה 
לתפארה,  אברכים  כולל   -
של  הרוחני  העוגן  המשמש 
בשם:  ונקרא  העיר.  תושבי 
 - שלום  תורת  אור  מוסדות 

ישיבת הרש''ש הקדוש
מקום  הוכן  דגלם  על 
מילים,  שתי  לחריטת 

בלבד: תורה בטהרתה.

החל  יום,  מדי  עסוקים  והתפילה,  התורה  בהיכל  שם, 
מתשע בבוקר, ועד עשר בלילה

בעיסוק אחד ויחיד לקשור כתרים למלך הכבוד, ולפאר 
ליוצרם, ולתורתו הקדושה.

ומהבליו,  הזה  מהעולם  בוקר  מדי  מתנתקים  הללו, 
ומוסרים את נפשם, את כוחותיהם וכשרונותיהם עבור 

לימוד התורה.
תלמידי  גדלים  בהם  הישיבות,  בני  של  התורה  היא, 
הדור  ורבני  ההוראה,  מורי  הישיבות,  ראשי  החכמים, 

הבא.
''שמעבר  גילם  שכבת  בני  במתנם.  כוחם  הם,  צעירים 

היכל התורה <<

בארץ לא זרועה <<

לחומה'', עסוקים ב''בילויים'' ו''חורשים את הגלובוס'',
והללו - ענוות חן ואצילות מיוחדת על פניהם, עסוקים הם 
עיר  בכל  המצוי  שבת  של  בעירוב  ההלכה  עומק  בבירור 

ומושב.  
מהם בקיאים ''הלכה למעשה'' בהררים התלויים בשערה - 
הלכות שבת החמורות ועליהם נאמר קנאת סופרים מרבה 

חכמה.



מלכי רבנן <<
בראשות היכל התורה עומדים צוות רוחני 
של תלמידי חכמים מורי הוראות בישראל 

מובחר ונדיר באיכותו, 
קבלו  אותה  הנצח,  תורת  את  המעבירים 
מרבותיהם גדולי התורה, לתלמידיהם הם.
של  ובמסירות  אחריות  תחושת  מתוך 
תלמידי  בין  והשקה  חיבור  ובעצם  ממש. 
תלמידי  לבין  הזה,  הדור  של  החכמים 

החכמים מדורות קדם.

אשריכם תלמידי חכמים <<
על עשרות חובשי ספסלי בית המדרש נמנים טובי הלומדים, הם ניכרים ברמתם הרוחנית, התורנית 

והאישית. הבחירה בהם אינה מקרית. התנאי הקודם לכל הוא יראתם הקודמת לחכמתם.
אהבת התורה ניכרת על פניהם, חשקת התורה בוערת בלבם. באהבה וריעות בדיבוק חברים מופלא. 

בסייעתא דשמיא מצליחים הם ללמוד וללמד את תורתנו הקדושה במתיקות ועריבות אינסופית.

ומקרבן לתורה <<
מידה רבה, מאד, של אחריות והשקעה נדרשת מהעוסקים בקירוב הלבבות. כאן, עוסקים עם הלב 
והנשמה, מתוך אהבה שמחה ואמונה. וכשיש אהבת הבריות אזי הלבבות מתחברים לקרבת אלוקים 

ולתורה הקדושה.
האורח שנקלע לתוככי בית המדרש לא מפסיק לחזור ולהתרגש כל פעם מחדש.







קבלת התורה <<
אל מול גלי ההסתה בכלי התקשורת, רבות הנשמות בעיקר צעירים ונוער, 
הרואים את הקולות מדי ערב במדרשיית הקירוב 'לגעת באור' ומתייצבות 
למרגלות הר סיני בכל יום מחדש! בכל יום מצטרף עוד יהודי ללגיונו של 

מלך מלכי המלכים!
ידי הרבנים שליט''א העוסקים במלאכת הקודש הם מקבלים תמיכה  על 

והכוונה נכונה לחיים של תורה והלכה.

ותן חלקנו בתורתך <<
כעת, עצמו את העיניים, ותדמיינו:

עשרות לומדי תורה, ובמילים – חמישים אברכים עמלי תורה, מביטים בכם, 
ממתינים, כעת ממש, לראות מה הצעד הבא שלכם.

זו זכותכם, כמובן, לעבור כעת הלאה, ולהפטיר "כן, אבל זה לא קשור אלי''.

אבל זכותכם גם, להישיר אליהם מבט, ללחוץ להם יד איתנה, ולומר להם: 
אנחנו אתכם. חלקנו – חלקכם.

אנו רואים אתכם כל השנה, ורוצים לתת לכם הכל. אנחנו יודעים, כי התורה 
הרוחנית,   השממה  ואת  העיר  את  מחזיקה  העולם,  את  מחזיקה  שלכם, 

מחזיקה אותנו. ממש. היא, ורק היא. 

היא, התורה של אברכי הכולל, שכל בוקר, בין תשע לאחד, ובין שתים 
את  מעבירים  בלילה,  וחצי  עשר  עד  בערב  שש  ובין  לחמש,  וחצי 
הטלפונים ל"שקט", וצוללים עם הכל המוח והלב בדרכם לעוד סוגיא לא 
פתורה, לעוד מחלוקת סבוכה במיוחד של רבנו תם ורמב"ן, ולעוד תוספות 

המתפרש על שני עמודים בגמרא. 

והתורה הטהורה הזו, מבקשת מאיתנו להמשיך. להוסיף עוד ועוד נפשות 
למערכת העצומה הזו, ולהחזיק בכבוד את הנפשות הקיימות.

לקשור  בוקר  כל  הללו, שקמים  לאברכים  להם,  להצדיע  מבקשים  כולנו, 
כתרים למלך הכבוד, ולפאר ליוצרם ולתורתו הקדושה.



בשבוע הגורלי הזה, בשעות הללו בערב ימי הפורים 
הבעל''ט כולם מביטים בהם בעיניים 

תורה  החזקת  של  הגדולה  במצווה  ומשתתפים 
ועמלי תורה הלומדים תורה מתוך הדחק.

ועצומה  כבירה  היא  הציבור  זכות  האלו  ובימים 
מתוך מטרה אחת לרומם קרנה של תורה להגדילה 

ולהאדירה.
יחד בכוחות משותפים עם כל בית ישראל נוכל להביא את 

התורה הקדושה למקומה הראוי לה.  

וילדיהם,  הישיבות  בני  הכוללים,  אברכי  ועכשיו, 
ממתינים לראות מה הצעד הבא שלכם.

הם ראויים ללחיצת היד שלכם, להצדעה האמיתית 
שלכם. כי אם לא הם – אז מי כן?

תורה מתוך הדחק <<

כעת, ניתנת לנו ההזדמנות המיוחדת. 
כל יום ובכל שעה ניתן לתרום לישיבת הרש''ש 
הקדוש "אור תורת שלום", מוסדותיו של הרב 
יהורם יפת שליט"א. אבל כעת, שהישיבה על 
אף גדולתה ורוממותה עדיין לא הגיע למשכן 
של קבע והיא שוכנת בצפיפות ודוחק ובתוך 

מקלט עירוני בתנאים קשים. 
הדבר מקשה מאוד על התפתחותה ושגשוגה 
ולהרבות עוד  של הישיבה שיכולה להתרחב 

תלמידים לתורה ולתעודה.



ההוראה המפתיעה 
של שר התורה <<

גם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א 
הקדושים  המוסדות  הצלת  למגבית  נרתם 
בנס ציונה. הוא לא רגיל לומר את המשפט 

הבא, אבל הוא אמר אותו  בכל זאת:

חודש  מדי  שותף  להיות  עצומה  זכות  זוהי 
בחודשו בשותפות אמת בהיכל תורה חשוב זה.

דוקא עכשיו, אנו צריכים אתכם לקחת חלק נכבד 
בפעילות העצומה!

כעת! מעבירים את התרומה החודשית, כורתים ברית נצח עם 
התורה הקדושה, מצדיעים בהדר לעמליה המופלאים, וזוכים 

בכל יום לברכתו הנדירה של מרן שר התורה שליט"א! 

מגבית  של  קיומה  עצם  רוחנית,  בשממה  שם  שנמצאים  מכיון   
לסייע  ומחויבים  קרוביו  שהכל  מצוה'  'מת  בבחינת  הוא  זו  קודש 
להמשך קיומם ופריחתם של המוסדות הקדושים. ויבורך בכל הברכות 
המשתתפים  וכל  ובעוה''ב.  בעוה''ז  החיים  עץ  במחזיקי  האמורות 

יזכו בס"ד לישועות גדולות מאוד 
לכל בקשותיהם באופן מופלא, 

נחת דקדושה שיהיו בניו תלמידי חכמים ועובדי השם והצלחה בפרנסה.

כי הוא, שר התורה שליט"א, חש את העול 
של לומדי התורה, בכל לבו ונפשו.
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