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 לקבל תורה כבמתן תורה
. בימים אלו, ת המצב הולך ומשתפר ונראית הקלה בפתיחת היכלי התורה"תלי

 .עקב המצב תלמודי התורה נותרו סגורים ובנים הגיעו עד משבר, עם זאת

, ה לנו הזדמנות מיוחדתנתנ, עת צרה ליעקב, ובעת כזאת
    שבה יזכו אבות ובנים בלימוד תורה איכותי ביותר

    !שווה ערך למעמד הר סיני
כל  המלמד  את  בנו  תורה  מעלה "  )א"קידושין  ל  ע(ל  "על  דרך  שאמרו  חז

... ,  עליו  הכתוב  כאילו  למדו  לו  ולבנו  ולבן  בנו  עד  סוף  כל  הדורות
ורה  מעלה  עליו כל  המלמד  את  בן  בנו  ת,  אמר  רבי  יהושע  בן  לוי

והודעתם  לבניך ",  )י-ט,  דברים  ד(  הכתוב  כאילו  קבלה  מהר  סיני  שנאמר
    ". יך בחורבקאל' יום אשר עמדת לפני ה"וסמיך ליה " ולבני בניך

עובדות  מגודל ,  )ב"א  ה"שם  ובירושלמי  שבת  פ(ועיין  שם  בהמשך  הגמרא  
השתדלותם  של  גדולי  חכמי  ישראל  ללמוד  עם  בניהם  ועם  נכדיהם 

וכך .  באשר  סגולת  לימוד  זה  איכותו  גבוהה  כמעמד  הר  סיני,  טיותבפר
ודחו  כל  ענין  חשוב ,  שהתאמצו  ללמוד  עם  צאצאיהם,  נהגו  גדולי  הדורות

 .בהתאם לרמתו הילדותית ולפי דעתו של בן, מפני שעות לימוד אלו
 –ה  ך  ומגדולי  חכמי  התלמוד  וצדיקי  הדורות  בענין  זה  בהרחב"ועובדות  נוספות  מאישי  התנ[

ובהיכל  הטמיר  הצפון  לאלו  הלומדים  עם ,  ועוד  בטעם  הדבר  שלימוד  זה  גבוה  באיכותו
  אבות –קבלת  התורה    "ראה  בקונטרס,  בניהם  ובמעלת  סגולותיו  הרבות  ועוד  כהנה  וכהנה

 .]*ועוד" אוצר החכמה"וכן ב) מדור הבית היהודי(" תורת אמת" המופיע במאגרי הספרים ,"ובנים

יותר ,  מתאחד  עמו  והיו  לנפש  אחת,  עם  בנוכי  הלומד  תורה  ...
  ) ב"ב דף תי ע"ח, לשון החתם סופר בדרשותיו( ...מהלומד מאחד שאינו קרובו

פתחיו , ותשיב שבות אהלי תם" ראה נא בעונינו –ואנו תפילה להשם יתברך 
    .וזכנו לראות בשובך לציון ברחמים במהרה בימינו אמן" ראה כי שממו
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