
  
 

 
 

 ערב ראש השנה תשע"ז

 

 

 

 לבוגרי וידידי הישיבה היקרים ומשפחותיכם

 )דברים, י"א, י"ב("תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" 

 )תהילים קה, ד(נחנו בבחינת "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד" א

היכן היא דרישת ה' ביותר, בבית המדרש ומכוחו של בית המדרש דורש כל אחד 

ואחד מאתנו את פניו תמיד ובפרט בימים אלו ימי הרחמים והסליחות כמ"ש "את 

 .()תהילים כ"ז, לדוד ה' אורי וישעי"פניך ה' אבקש" 

באחרית שנה של צמיחת בית המדרש של ישיבתנו וערב ראשית שנה חדשה 

ר כותלנו רוצים אנו לברך אתכם בברכת שנה טובה, שנה שתהיה העומדת אח

ברכת ה' עליכם בכל מעשיכם, שנה שיהיה שם ה' מתגדל על ידכם בישראל 

 ובעולם. שנה של בריאות נחת והצלחה בכל.

בשנת היובל לישיבתנו נקווה לשוב ולהתאחד סביב בית מדרשנו וישיבתנו, זו 

 אחוזתנו בארץ אשר עיני ה' בה.

בהשתתפותכם נשמח ים על ארועי שנת היובל וחגי תשרי, מצ"ב דף עדכונ

 .ובשותפותכם

נזכה כולנו להתקרב אל העומד אחר כותלנו ומתוך דרישה וקרבה זו לזכות להארת 

 פנים ושפע טוב.

 

 שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה

 מוטי ג'רבי       הרב ברוך וידר

 מנכ"ל הישיבה       ראש הישיבה

 ת הישיבהוכל בי

 

 

 



  
 

 
 

 ערב ר"ה תשע"ז 

 

 

 

 לאנשי שלומנו ברכת שלום עד העולם!

מחסיר פעימה בלב. יש בו בכיתוב זה איזכור של תשכ"ז  -תשע"ז -הכתב והמכתב

ונמצא שאנו מונים השתא חמישים שנה לפתיחת הלימודים בישיבה באלול 

חז"ל "מגיד תשכ"ז. מחזור שנים זה התורה קראתו בכפליים: יובל, עולם, וכדרשת 

 שחמישים שנה קרויים עולם".

 –אל תשג גבול עולם ו נרמזים במשנה, מסכת פאה ה, ו, "על השורש הלשוני אנ

אל תקרי עולם אלא עולים" בעקבות כך ביסס בעל "הכתב והקבלה" בפרושו 

ו' את המשמעות היסודית של עליה רוצה לומר התפתחות וגידול  לשמות כא',

הנבראים שבזה העולם יעתקו תמיד ממדרגת קטנותם י כל ומכאן: עלם, עלמה, "כ

אל מדרגה יותר ממנה, ולכן נקראת הבריאה בכללה עולם, על שם העלייה 

וההתעלות המכוון בו מאת הבורא וכו' והונח שם עולם על הנצחיות מעתה ועד 

עולם, כי הוא ההתעלות האמיתי והחשיבות שאין למעלה ממנו אל מי שזוכה 

 -עולם, כי בשנת היובל יתעלה ויתרומם כל פחות -ונח על שנת היובלאליה ולזה ה

 עלייתו. -המדרגה אל מעלתו"

סיכום  -על שם העבר -נמצאנו למדים שמתייחד הוא יובל החמישים בהיותו

 נקודת זינוק לעלומים ולהתעלות. -על שם העתיד -לשנות גיבוש ועלייה ובהוותו

בעזרה על ילדותנו שלא תבייש את  נתפלל עם אנשי המעשה המשבחים ושמחים

 זקנותנו.

 

 בברכת חיים עד העולם

 לכתיבה וחתימה טובה

 חיים ישעיהו הדרי

 

 


