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ַהָמן, רועי והנגיד
בסוגיית  להתבונן  אותנו  מזמינה  המן  פרשת 
בלתי  מעורערים,  החיים  שמבלעדיה  סוגיא  הבטחון, 
 - עמה  ואיתה  מהשי”ת.  ח”ו  רחוקים  ובעיקר  יציבים, 
ויציבים,  בטוחים  ורגועים,  לשלווים  הופכים  החיים 

ובעיקר, מחוברים כל הזמן להשי”ת.
נודע  פארק  מבורו  פלוני  לנגיד  סיפור:  תשמעו 
שאין  חולה  נער  רועי,  בחולון,  ומוזנח  פושע  נער  על 
רח”ל.  מות  סף  על  והוא  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  לו 
הנגיד החליט לאמץ אותו כבנו, הרעיף עליו אהבה בלי 
מחלצות,  הלבישו  לרפואתו,  מיליונים  בו  השקיע  די, 
חכמה  בו  שיחדירו  לו מלמדים  מעדנות, שכר  האכילו 
ודעת, תורה וכל טוב. הכניסו לישיבות, העלהו על במתי 
כבוד, ואף חיתנו ברוב פאר והדר ונתן לו דירה מרווחת, 
לזרע של  יזכה  לאחר שהיה חשש שלא  זו,  אף  זו  ולא 
קיימא, שילם לו טיפולים רפואיים בשווי מיליונים. גם 
כל  לו את  ושילם  אותו,  לאחר החתונה המשיך לשאת 
התקציב החודשי, יהיה גבוה ככל שיהיה. דאג לבריאותו 

ושלוות נפשו, חיתן לו את ילדיו, וכן הלאה והלאה.
ר’ רועי כולו היה חי על הנגיד, מהחל ועד כלה. לא 
על אהבתו,  כה משוגע  היה  הנגיד  כלום.  לו  היה חסר 
יחסים  איתו  רועי מקיים  לא התייחס אם  שהוא אפילו 
היה  לפעמים  רועי,  שנשאר  רועי  בו.  מזלזל  או  טובים 
והנגיד  ארוכות,  שנים  למשך  הנגיד  עם  קשרים  מנתק 
מצדו בירר מה רועי צריך, ושלח לו בלי להתפשר. הוא 

שלח לו עוד ועוד ועוד.
יום אחד מוצא ר’ זלמן, חברו הקרוב של ר’ רועי, 
ומתוחות. הלה מפרפר  איומות  את חברו הטוב בפנים 

מפחד. מה קרה? הוא נרעד.
“אני לגמרי לא בישוב הדעת, יש לי הוצאה גדולה 
בבית. אני פוחד שעוד מעט קורס לי כל הבנק, מעקלים 
לי את הדירות, וכל החיים מתמוטטים”, סיפר לו רועי 

את כל האמת.
ר’ זלמן חשש שהוא מאבד את ישוב הדעת. שרועי 

בס"ד • מהנעשה והנשמע בצל הקודש של כ"ק מרן רבינו שליט"א ובהיכלי אנ"ש בכל אתר ואתר · גליון 72  • פרשת בשלח תשפ"ג

ע++ל 
הפירות

בפתח
הבלעטל

ה

10

18

26



יו"ל ע"י מערכת 'קול אנ"ש'

מו"ל ומנהל המערכת:
הר"ר מרדכי קרויס

אחראי תוכן:
הר"ר שמעון דימאנט

אחראי ניהול:
הר"ר שמעון קעלער

אחראי פרסום ומודעות:
הר"ר משה קרישבסקי

כותבים ומשתתפים:
הרה"ח ר' מרדכי הכהן בלום
הרה"ח ר' נתנאל קרישבסקי
הרה"ח ר' צבי משי זהב
הר"ר אהרן ברי"א יאראוויטש
הר"ר חיים טוביה פוקס
הר"ר אהרן יאקאבאוויטש
הר"ר מרדכי שלום שטיינבערגער
הר"ר אברהם דוב יאקאבאבוויטש
הר"ר שלמה בר"מ סאמעט
הר"ר ראובן יהושע בלום
הר"ר שמעון דימאנט
הר"ר ישעי' יששכר ווייס
הר"ר נתן ליכטנשטיין
הר"ר יוסף שלום לויפער
הר"ר יואל בר"א דיאמנט

תמונות:
הר"ר יוסף שלום קרויס

הפצה:
בית שמש: הר"ר משה דוב ראזנפעלד
ארה"ב: הר"ר ישראל קעלער - שנעל

להערות והארות בעניני הבלעטל ניתן 
להשאיר הודעות בקול אנ"ש שלוחה 0

לעדכונים למדור 'בחצרות אנ"ש' 
ומ'הנעשה והנשמע':
05041-74681

פרסום עסקים:
02-5630-350

פרסום ארגונים:
05331-70320 | 05484-07851

דחסידי תולדות אהרן בארה"ק ובחו"ל

בס"ד • 
גליון 72  
• פרשת 

בשלח 
תשפ"ג

ירושלים
בית שמש

חריש
טבריה

ניו יורק
לונדון

מנצ'סטר
מיאמי

4:38
4:37
4:32
4:33

5:01
4:37
4:35
5:51

6:31
6:29
6:34
6:25

6:30
6:06
6:07
7:19

הדה"נ ר"תפר' בשלח

זמני כניסת ויציאת השבת

בלנד 100 להתענג בתענוגים

רכז נציגים.........................................  הרב יעקב שלום העלר
....................... הרב יצחק אהרן יאראוויטש  כולל הלכה בעיון
............................ הרב  מרדכי דוד קליין כולל תפארת הינדא
........................ הרב שמעון עוזר בהגרא''ל ווייס כולל הוראה
כולל גומרת שבת......................................... הרב מנחם קליין
....................... הרב משה אהרן זעלקויטש כולל בירור הלכה

כולל עמק התורה.............................. הרב יואל ברמ''ד פערל 
מיסודם של

 ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק
וקופות הצדקה בארץ ישראל

להקמת 
קרנות ליתומים בדרך כבוד

לכלכלתםהמושלם

לפרטים והצטרפות מיידית פנה לנציגי קהילתנו:

כולנו
כאחד
יחד!

...ע"כ נקרא לכל בני קהלתינו שיחי' שעדיין לא הצטרפו לכל ישראל ערבים שע"י ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק, 
למהר ולהצטרף כי הוא חובת האיש לביתו, ויש בזה ג"כ משום אל תפרוש מהציבור...

וגם אני בל"נ אצטרף לתכנית לשם צדקה להצלת היתומים לזכות להיות שותף בצדקה גדולה ונשגבה זו. 

מתוך מכתב קודש של כ"ק מרן  אדמו"ר שליט"א:

חסידי תולדות אהרן
לאור קריאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

ומצטרפים גם לתכנית
כל ישראל עֵרבים 

המושלם  לכלכלתם

היכונו! בקרוב אנ"ש תושבי בית שמש, חריש, טבריה.

ידבר כך! איזו אווילות. “רועי, מה קרה, הנגיד שלך לא רוצה לתת 
פשוט  הוא  שלך.  הנגיד  בזכות  טובים  חיים  לך  חי  אתה  הרי  לך? 
לך  יתן  שלך  והנגיד  דירות  אלף  לך  לעקל  יכולים  עליך.  משוגע 
אלפיים. הלוואי עלי נגיד שכזה”, הוא שאל את השאלה הפשוטה 

ביותר.
“האמת היא שאיני יודע, אתה צודק שבדרך כלל הוא נותן לי 

הכל, אבל מי יודע אם גם עכשיו יתן לי?”...

יש לנו על מי להישען
וזוהי, בתמציתו של משל פשוט, סוגיית הבטחון.

מתוך  להידרש  צריכה  לא  עוזרת,  לא  שהשתדלות  העובדה 
עשינו  פעמים  כמה  פשוטה.  מציאות  שהיא  משום  הספרים, 
מנהיג  עולמים  כל  בורא  באפס.  נגמר  וזה  ספור  אין  השתדלויות 
לכל הברואים והוא לבדו עשה ויעשה לכל המעשים, ומה שאנחנו 
מדמיינים שאנחנו עושים - באמת הוא עושה. זוהי אמונה פשוטה 

וברורה שמבלעדי עוזו ועזרתו יתברך אין עזרה וישועה.
על  תלויים  שאנחנו  קולטים  שאנו  לאחר  הבטחון?  כן  מנין 
בלימה ונשענים על כלום, אנחנו עושים חשבון פשוט איך אנחנו כן 
חיים ומצליחים, ומבינים שיש לנו על מי להישען. הישענות אמיתית 
על מציאות אמיתית. אי אפשר אפילו להשוות בין ההישענות על 
חציר נובל וגוף מרקיב של אדם ונדיבים - לבין ההישענות על חי 

החיים, המציאות האמיתית והנצחית. טוב לחסות בה’!

נכון  חביביו של מקום.  בניו  היא, שאנחנו  והנקודה המרכזית 
שאין לנו כלום מצדנו, ומבלעדי הבורא יתברך אנחנו הרבה יותר 
כל  של  הנגיד  של  בניו  אנחנו  שני,  מצד  אולם  מרועי,  אפסיים 
הנגידים, אשר לו הגדולה והגבורה החכמה הבינה והדעת העושר 
והכבוד והוא מושל בכל. החיים שאנו מקבלים מהבורא יתברך, הם 
הרבה יותר שפע משכל נגידי עולם מסוגלים להשפיע לנו. כל יום 
חיים של רמ”ח אברים ושס”ה גידים, חכמה ודעת ורגע, משפחה, 

דירה לגור בה, ועוד.
אם אנחנו מקבלים ממנו הכל, וללא כל קשר למצבנו הרוחני, 
מה  בכלל  לנו  יש  האם   - הזה  הטוב  לכל  זכאים  איננו  מצדנו  כי 
לפחד? האם ייתכן בכלל שקיבלנו משהו רע בחיינו? הרי הוא נושא 
אותנו כאשר ישא היש האחד והאמיתי את האין והאפס, ומשפיע 
לנו טוב חסדיו ורחמיו בלי גבול בגילוי כל העת )גם הטוב הבלתי 
גלוי - כשאיננו רואים בגילוי טובו אך אנו בטוחים שכן הוא - הוא 

מעט עד אפסי לעומת רוב הטוב הגלוי(.
זהו אם כן יסוד הבטחון שאנו לוקחים אתנו מפרשה כזו. כולנו 
בטח קיימנו את הסגולה של אמירת פרשת המן, כמבואר בירושלמי 
)מובא במשנה ברורה ס”א סקי”ג( שכל האומר פרשת המן מובטח 
לו שלא יתמעטו מזונותיו, אולם המשנה ברורה מוסיף שם מדברי 
הפוסקים, שאין הכוונה באמירה בלבד, אלא צריך להתבונן בחסדי 
ה’ ונפלאותיו, ולקלוט שכל מה שאנו מקבלים זה בהשגחה פרטית. 
כשם שיהודי שקיבל את המן, לא פחד מהיכן יאכל מחר, כי ידע שאם 
ישאל כן מגוחך מהיכן אכל אתמול, כך אנחנו בדיוק, כשקולטים 
שרק אבינו שבשמים נתן לנו אתמול כדי חיותנו, אזי גם ברור שהוא 
יתן לנו תמיד לעולם ועד. זה גם מביא אותנו לדביקות תמידית של 
אהבה עם השי"ת, כשאנו קולטים שהוא כל הזמן מחיה ומשפיע לנו.

ו נ ח ט ב ו  ש ד ק ם  ש ב י  כ
מערכת 'קול אנ"ש'

ה

“רועי, מה קרה, הנגיד שלך לא רוצה לתת לך? 
הרי אתה חי לך חיים טובים בזכות הנגיד שלך. 

הוא פשוט משוגע עליך
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אי_לן במה אברכך
בסייעתא                             דשמיא

מעומק לבינו נאחל ונשגר ברכות לרוב , לידידינו הנעלה , מוכתר בכל מעלה 
ומידה נכונה, טוב לשמים בתפילותיו הזכות, בעבודה שבלב זו תפלה, ביגיעות 
בצרכי  ובעסקו  וחסד,   צדקה  בעשיית  לבריות  וטוב  הנפש,  ובהשתפכות 
צדקה באמונה, עושה חסד לאלפים, ומקבל את כל אדם בסבר פנים מאירות, 
מחשובי משתתפי השיעור בעמוד היומי של הרה"ג ר' ברוך ווייספיש שליט"א 
בקביעות, וקובע עיתותיו לתורה ועבודה, שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את 

ההלל.

מוה"ר מש+ה גאב_+לשליט"א

נכד הגה"צ בעל מתוק מדבש זי"ע
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו

בהכנס בנו היקר החתן חיים ש_למה נ"י לעול התורה והמצוות

אילן במה אברכך שמשפע מצוות תפלין יתמשך עליכם ועל כל בית ישראל שובע 
שמחות מתוך בריאות השלימות, ותזכה להמשיך בעבודתך בקודש להחיות כל לב, 

ותרווה הרבה תענוג ונחת דקדושה במלוא חפניים.

בידידות עמוקה
מתפליל ביהמ"ד 'תולדות אהרן'                שמתתפי הישעור 

נחלה ומנוחה                של הרה"ג ר' ברוך ווייספיש שילט"א

בס"ד

הקריאה מעוררת הזמן

בימים אלו לומדים ב'עמוד היום'
במסכת סוטה

עניני הפרשיות הנקראות בתקופה זו

חיים עם ה'עמוד', יום ביומו
קביעות חזקה ב'עמוד היום' כתקנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מצריםיציאת 
וקריעת ים סוף

טוב מה בעתו דבר

פ " ע ב ש ה  ר ו ת ו ב  ת כ ב ש ה  ר ו ת ד  ו ח י



לפרסום במדור זה בהנחה מיוחדת לבעלי שמחה יש להתקשר+היכל השמחות
02-5630-350 

קול ששון                                                               וקול שמחה
קול חתן                                                          וקול כלה

בהלל וברוב שבח והודי'ה להשי"ת
על כל הטוב אשר גמלנו כן יגמלנו ברוב חסדיו סלה

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה יום שמחת אפריון צאצאינו היקרים
 הננו מתכבדים להזמין את מע"כ וב"ב לבוא 
ולהשתתף בשמחת כלולות צאצאינו היקרים

שתתקיים בעזהשי"ת למז"ט בשעה טובה ומוצלחת

 ביום רביעי פרשת יתרו לסדר "אתם תהיו לי ממלכת 

כהנים וגוי קדוש" אור לי"ח שבט תשפ"ג הבעל"ט

באולמי "עסטרייכער" רח' רשב"י ה בית שמש יצ"ו

 החופה אי"ה בשעה 6:15

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

  

עב"ג יצחק נ"י דבורה תחי'

הכלה הבתולה המהוללההחתן הבחור המופלג

הורי הכלה

צבי דוב קליין
 וב"ב לבית בנימין

בית שמש

הורי החתן

 אברהם פערל
וב"ב לבית פפנהיים

ירושלים

 גם אנו מתכבדים להזמינכם  בקריאה של חיבה 
 להשתתף בשמחת כלולות נכדינו  היקרים שיחיו

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

העליה לתורה תתקיים אי"ה 
בשב"ק פרשת בשלח הבעל"ט

בביהמ"ד "תולדות אהרן"
 רח' שבטי ישראל 35 ירושלים תובב"א

זמן התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה

הרב אהרן פערל

מרת פפנהיים
א. הרה"ח ר' רפאל ז"ל

מרת מרים קליין 
א. הרה"ח ר' ישעי' ז"ל

הרב משה צבי בנימין
 וב"ב לבית פייערשטיין

על ראש שמחתנונעלה את ירושלים

בסימן טוב ובמזל טוב

בעזהשי"ת

קול ששון                                                               וקול שמחה
קול חתן                                                          וקול כלה

בהלל וברוב שבח והודי'ה להשי"ת
על כל הטוב אשר גמלנו כן יגמלנו ברוב חסדיו סלה

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה יום שמחת אפריון צאצאינו היקרים
 הננו מתכבדים להזמין את מע"כ וב"ב לבוא 
ולהשתתף בשמחת כלולות צאצאינו היקרים

שתתקיים בעזהשי"ת למז"ט בשעה טובה ומוצלחת

 ביום רביעי פרשת יתרו לסדר "אתם תהיו לי ממלכת 

כהנים וגוי קדוש" אור לי"ח שבט תשפ"ג הבעל"ט

באולמי "עסטרייכער" רח' רשב"י ה בית שמש יצ"ו

 החופה אי"ה בשעה 6:15

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

  

עב"ג יצחק נ"י דבורה תחי'

הכלה הבתולה המהוללההחתן הבחור המופלג

הורי הכלה

צבי דוב קליין
 וב"ב לבית בנימין

בית שמש

הורי החתן

 אברהם פערל
וב"ב לבית פפנהיים

ירושלים

 גם אנו מתכבדים להזמינכם  בקריאה של חיבה 
 להשתתף בשמחת כלולות נכדינו  היקרים שיחיו

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

העליה לתורה תתקיים אי"ה 
בשב"ק פרשת בשלח הבעל"ט

בביהמ"ד "תולדות אהרן"
 רח' שבטי ישראל 35 ירושלים תובב"א

זמן התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה

הרב אהרן פערל

מרת פפנהיים
א. הרה"ח ר' רפאל ז"ל

מרת מרים קליין 
א. הרה"ח ר' ישעי' ז"ל

הרב משה צבי בנימין
 וב"ב לבית פייערשטיין

על ראש שמחתנונעלה את ירושלים

בסימן טוב ובמזל טוב

בעזהשי"ת

בעזהשי"ת

 קול ששון                                                                            וקול שמחה

קול חתן                                                                  וקול כלה
בשבח והודי'ה להשי"ת 

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
 הננו מתכבדים להזמין את קרובינו וידידינו לבוא 
ולהשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים שיחיו

   דוד שלמה ני"ו               עב"ג                          גיטל תחי'
שתתקיים אי"ה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת 
 ביום שלישי יום שנכפל בו כי טוב          

פרשת יתרו ט"ז שבט תשפ"ג
 באולמי "עסטרייכער" רח' רשב"י 1 בית שמש

החופה אי"ה בשעה 6:00 

ונזכה כולנו יחד במהרה לשמחת ציון וירושלים אמן

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

הורי החתן

 חיים שמואל אהרן אייזנבערג
 וב"ב 
בית שמש

הורי הכלה

 אהרן הלוי היימליך וב"ב
  לבית הרה"ח ר' שמואל אהרן סטאריק זצ"ל 

בית שמש

הרב אברהם ע. נ. נ. הלוי קרויזהאר וב"ב

הרב ברוך בענדיט אייזנבערג וב"ב

הרה"ג ר' אהרן בראנדסדורפער וב"ב
רב ומו"צ העדה החרדית 

הרב מנחם יוסף הלוי היימליך וב"ב

הרבנית ב. ברנדסדורפער תחי'
א"ח הגה"צ ר' מאיר זצוקללה"ה

 חבר הבד"ץ העדה החרדית ירושלים 
בעל קנה בשם

העליה לתורה תתקיים אי"ה בשב"ק פרשת בשלח 
בביהמ"ד "תולדות אהרן"  

רח' שבטי ישראל 35 ירושלים ת"ו
זמן התפילה בשעה 8:30

קידושא רבא לאחר התפילה

ר המופלג  הכלה הבתולה המהוללההחתן הבחו

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו תפארת בנים אבותם

גם אנו מתכבדים להזמין את קרובינו וידידינו
להשתתף בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר הי”ו

       ומשפע מצות תפילין
          יתמשך עלי להיות לי

             חיים ארוכים ושפע קודש

הרב משה יהודה הכהן שטיינבערגער
וב"ב (לבית פריש)

הרבנית פריש תחי'
א"ח הגה"צ דניאל פריש זצוללה"ה

בעל מתוק מדבש

הרב אהרן מארקאוויטש
וב"ב (לבית פערל)

שתתקיים בעזהשי"ת ביום ראשון פרשת יתרו

י”ד שבט תשפ”ג

באולמי "פארהאנד" בית יעקב הישן

רח’ בית ישראל 12, ירושלים

קבלת אורחים משעה 8:30 בערב

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

בברכה

אברהם יעקב הכהן שטיינבערגער
וב”ב

בשבח והודי’ה להשי”ת

על כל הטוב אשר גמלנו

כן יוסיף וייטיב אתנו תמיד

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף

בשמחת הבר מצוה של בננו היקר יניק וחכים

בעזהשי”ת

דניאל הכהן נ”י

גם אנו מתכבדים להזמינכם

להשתתף בשמחת כלולות נכדנו היקרים שיחיו

העליה לתורה אי"ה

בשבת קודש פרשת "בשלח" שבת שירה

בבית המדרש "תולדות אהרן",

רח' שבטי ישראל 35, ירושלים ת"ו

זמן התפילה בשעה 8:30

קידושא רבא במקום

הרב אלכסנדר ברייער
וב"ב (לבית זלקוביץ)

הרב מיכאל בריזל
וב"ב (לבית רוזנפעלד)

נודה לה' בכל לבב על כל הטוב אשר גמלנוהרבנית חנה יאראוויטש תחי'

שהחיינו והגיענו לזמן הזה כן יגמלנו ברוב רחמיו סלה

הננו בזה להזמין את קרובנו וידידינו וב"ב שיחיו

לקחת חבל בשמחתנו ולשוש עמנו משוש

ביום שמחת כלולות צאצאינו היקרים הע”י

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום שלישי פרשת יתרו ט”ז שבט תשפ”ג הבעל”ט

באולמי אינזליכט (בנות ירושלים) רח’ בהר”ן 17, עיה”ק ירושלים ת”ו

החופה בעזהשי”ת בשעה 5:00 לפני השקיעה

הורי הכלה

אברהם ברייער
וב"ב לבית יאראוויטש

הורי החתן

ישעי' אלעזר יאראוויטש
בן לאאמו"ר הגה"צ רבי אברהם זצוק"ל

רב דקהל "אהל מנחם" וויטעפסק

וב"ב לבית בריזל

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתינו
ובעז”ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו

ובמהרה נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים

הכלה הבתולה המהוללההחתן הבחור המופלג בתוי"ש

לאה תחי'אברהם משה נ"י עב"ג

 

קול ששון                                                                                                  וקול שמחה
קול חתן                                                                           וקול כלה





ששהה ""ייעעזז תתבב

ננעעללהה  אאתת  ייררווששללייםם  עעלל  רראאשש  ששממחחתתייננוו

הרב יעקב מנדל יאראוויטש
חבר הבד”ץ העדה החרדית
והרבנית לבית פפנהיים

גם אנו מתכבדים להזמינכם

להשתתף בשמחת כלולות נכדנו היקרים שיחיו

העליה לתורה אי"ה

בשבת קודש פרשת "בשלח" שבת שירה

בבית המדרש "תולדות אהרן",

רח' שבטי ישראל 35, ירושלים ת"ו

זמן התפילה בשעה 8:30

קידושא רבא במקום

הרב אלכסנדר ברייער
וב"ב (לבית זלקוביץ)

הרב מיכאל בריזל
וב"ב (לבית רוזנפעלד)

נודה לה' בכל לבב על כל הטוב אשר גמלנוהרבנית חנה יאראוויטש תחי'

שהחיינו והגיענו לזמן הזה כן יגמלנו ברוב רחמיו סלה

הננו בזה להזמין את קרובנו וידידינו וב"ב שיחיו

לקחת חבל בשמחתנו ולשוש עמנו משוש

ביום שמחת כלולות צאצאינו היקרים הע”י

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום שלישי פרשת יתרו ט”ז שבט תשפ”ג הבעל”ט

באולמי אינזליכט (בנות ירושלים) רח’ בהר”ן 17, עיה”ק ירושלים ת”ו

החופה בעזהשי”ת בשעה 5:00 לפני השקיעה

הורי הכלה

אברהם ברייער
וב"ב לבית יאראוויטש

הורי החתן

ישעי' אלעזר יאראוויטש
בן לאאמו"ר הגה"צ רבי אברהם זצוק"ל

רב דקהל "אהל מנחם" וויטעפסק

וב"ב לבית בריזל

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתינו
ובעז”ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו

ובמהרה נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים

הכלה הבתולה המהוללההחתן הבחור המופלג בתוי"ש

לאה תחי'אברהם משה נ"י עב"ג

קול ששון                                                                                                  וקול שמחה
קול חתן                                                                           וקול כלה

 







ששהה ""ייעעזז תתבב

הרב יעקב מנדל יאראוויטש
חבר הבד”ץ העדה החרדית
והרבנית לבית פפנהיים

לכלל 
אנ"ש 

נא לראות 
הזמנה זו 
כאישית

אי_לן במה אברכך
בסייעתא                             דשמיא

מעומק לבינו נאחל ונשגר ברכות לרוב , לידידינו הנעלה , מוכתר בכל מעלה 
ומידה נכונה, טוב לשמים בתפילותיו הזכות, בעבודה שבלב זו תפלה, ביגיעות 
בצרכי  ובעסקו  וחסד,   צדקה  בעשיית  לבריות  וטוב  הנפש,  ובהשתפכות 
צדקה באמונה, עושה חסד לאלפים, ומקבל את כל אדם בסבר פנים מאירות, 
מחשובי משתתפי השיעור בעמוד היומי של הרה"ג ר' ברוך ווייספיש שליט"א 
בקביעות, וקובע עיתותיו לתורה ועבודה, שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את 

ההלל.

מוה"ר מש+ה גאב_+לשליט"א

נכד הגה"צ בעל מתוק מדבש זי"ע
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו

בהכנס בנו היקר החתן חיים ש_למה נ"י לעול התורה והמצוות

אילן במה אברכך שמשפע מצוות תפלין יתמשך עליכם ועל כל בית ישראל שובע 
שמחות מתוך בריאות השלימות, ותזכה להמשיך בעבודתך בקודש להחיות כל לב, 

ותרווה הרבה תענוג ונחת דקדושה במלוא חפניים.

בידידות עמוקה
מתפליל ביהמ"ד 'תולדות אהרן'                שמתתפי הישעור 

נחלה ומנוחה                של הרה"ג ר' ברוך ווייספיש שילט"א

בס"ד

הקריאה מעוררת הזמן

בימים אלו לומדים ב'עמוד היום'
במסכת סוטה

עניני הפרשיות הנקראות בתקופה זו

חיים עם ה'עמוד', יום ביומו
קביעות חזקה ב'עמוד היום' כתקנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מצריםיציאת 
וקריעת ים סוף

טוב מה בעתו דבר

פ " ע ב ש ה  ר ו ת ו ב  ת כ ב ש ה  ר ו ת ד  ו ח י



בית
 מכתבים תמונות ומסמכים ישניםגנזי

מרבוה"ק ומחצר הקודש

ה
מתוך מחברת רבינו זי''ע 
שרשם לעצמו בימי בחרותו 
רישומי דברים וסיכומים 
ממה שלמד  לזכרון 
1. שמירה מועתק מספר 'זרע קודש' לבעל 
ה'ויקהל משה' זי"ע }ספר קבלה קדום ולא 
ספרו של הרה"ק מראפשיץ זי"ע{

כיתה בשנות קדם בתלמוד תורה, המלמד 
הרה''ח ר' יקותיאל סאמעט שליט''א
נבקש את עזרת אנ''ש בפענוח השנה שבה צולמה התמונה וכן 
שמות התלמידים 

 המציא לידינו: הרה"ח ר' חיים
מאיר הירש שליט"א

לשליחת מסמך יש לפנות למס' טלפון 0527-69-1118 

בס"ד

קרישבסקי'ס בתים
פרודות לגמרי

053-31-31-406

ראשיה  שיהיו ד'

נראין לכל
סימן ל"ב 

סעיף מ'

years of experience

DIRECT FROM  THE MANUFACTURER

בעזהשי"ת    26      שנה וותק

>להתרשם ו>לראות את כ>ל ההידורים 
בתיאום:

מכתבו הנלהב והנדיר 
ממרן פוסה"ד ראב"ד ירושלים 

או לחץ וכו'.ללא שום דבק פרודות לגמריבעז"ה להניח תפילין וציפיתי לו שזכיתי זה היום קיוויתי הגר"מ שטרנבוך שליט"א

לשירותכם 
 

פעיה"ק 
ירושלים 
תותבב"א

3 הודעות חשובות לקהל אנ"ש
1. לקראת ט"ו בשבט יהא ניתן להשיג אצלינו מגשים עם  

פירות יבשים מובחרים ועוד בערש"ק וביום ט"ו בשבט.

2. כמו"כ קהל לקוחותינו זכאים לכרטיס המזכה      
ב 10% הנחה לקניית פירות ועוד בחנות 'דסטורי'.

3. בע"ה מערש"ק יתרו הבעל"ט   
היכל  תעבור ה'געשעפט' ב'קאראוון' שממול
עקב אפיית המצות . הכנסת אורחים פת שחרית,

2. שיעורין בהלכה:
סיכומי השיעורים בענין שתי 
שערות, אכילת פרס, ג' לוגין, 

חלה ועוד 
 

המציא לידינו: הרה"ח ר' הערשל 
משי זהב שליט"א
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לשליחת מסמך יש לפנות למס' טלפון 0527-69-1118 

בסייעתא       דשמיא

ישועות ווינקל...

המספר _לישועה שלכם  
053.3186.781

געווארט אויף שערי רחמים צו טרעפן מיין באשערטע

חברים  מיינע  זענען  צווייטן  נאכן  איינער 
געווארן חתנים, מיט א ברייטן שמייכל בין 
איך יעדן צוגעגאנגען וואונטשן א הארציגן 
ביטערן  דעם  שלינגענדיג  אראפ  טוב  מזל 
בקרוב"  שמחות  אויף  דיר  "ביי   – טראפן 
געהענטפערט אמן מיט כוונה, און געווארט 
וואונטשט. וואס  זיין דער  צו  געווארט  און 

אין  טאנץ  איך  חתונה,  האבן  חברים  מיינע 
ראד, דער חתן כאפט מיר אן צו טאנצן מיט 
"אי"ה  אויער,  אין  מיר  שעפשעט  און  אים, 
ביי דיר אויף שמחות בקרוב... איך האב דיר 
איך  און  חופה"  אינטערן  געהאט  אינזינען 
רויט  בין  איך  אז  זעהט  איינער  צו  טראכט 

געווארן...

איין  קיין  געלאזט  ארויס  נישט  האב  איך 
וואס  און  חיפה,  עמוקה,  מירון,  סגולה, 
נישט, עס איז געווארן נענטער אבער נישט 

אנגעקומען...

העלפן  צו  זכיה  די  אויכט  ב"ה  האב  איך 
שטאקן,  לויפנדיג  רחמים,  שערי  ביי  טיילן 
מתפלל  איך  בין  פעקלעך,  די  שלעפנדיג 
פאר מיר און מיין באשערטע זאל מיר שוין 

דערגרייכן.

רעבין  צום  אריינגייענדיג  חנוכה  יאר  דאס 
אין  טיילן  פארן  ברכה  א  נעמען  שליט"א 
מיין  אויסגערעדט  איך  האב  רחמים,  שערי 
הארץ און געבעטן א הבטחה אויף א ישועה, 
וואס  געגלייבט  נישט  האב  אליין  איך  און 

באקומען... גיי  איך 

זילבערנע  א  מיר  שענקט  שליט"א  רבינו 
קריגעלע פאר די מנורה און זאגט מיר - "אין 
קומענדיגע  וועסטו  רחמים  שערי  פון  זכות 
דיין  אין  אויל  דעם  מיט  אריינגיסן  יאר 

מנורה..." חתן  אייגענע 

זאת חנוכה פארבייגייענדיג צו נעמען חנוכה 
געלד פון רעבין שטעלט מיר דער רבי אפ און 
זאגט מיר "ווילסט א חתן ווערן? -  זאלסטו 
ווייטער אין  זיך אונטערנעמען צו ארבעטן 

שערי רחמים..."

איך דארף אייך נישט אויספירן די זעלבסט 
פארשטענדיגע ישועה בזכות שערי רחמים:

אין  געווארן  חתן  א  השם  ברוך  בין  איך 
די  פאר  נאך  שעה  מזל'דיגע  גליקליכע  א 
קומענדיגע חלוקה פון חמשה עשר בשבט.

און יא איך וועל ווייטער העלפן און שטיצן 
זעהן  ווייטער  און  יתומים  און  אלמנות  די 

הטבע. לדרך  מעל  ישועות 

דער גליקליכער חתן

בס"ד

קרישבסקי'ס בתים
פרודות לגמרי

053-31-31-406

ראשיה  שיהיו ד'
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מכתבו הנלהב והנדיר 
ממרן פוסה"ד ראב"ד ירושלים 

או לחץ וכו'.ללא שום דבק פרודות לגמריבעז"ה להניח תפילין וציפיתי לו שזכיתי זה היום קיוויתי הגר"מ שטרנבוך שליט"א
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וע„ ‰כ˘רו˙ ו‰˘מיט‰
˘ע"י ב„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙

ירו˘לים ˙"ו

˘בט ˙˘פ"‚

י„יעו˙ נחוˆו˙
ל˜ר‡˙ ט"ו ב˘בט ‰בעל"ט 

(מוˆ‡י ˘נ˙ ‰˘מיט‰)

‰פירו˙: פירו˙ ‰„ר, ˙פוחים, ‡‚סים, ˙מרים, חרובים
פיˆוחים: ˘˜„ים,‡‚וזי פ˜‡ן ובוטנים  (ב˜ליפ‰ ומ˜ולפים),

חומוס, פופ˜ורן, חמניו˙ ו‚רעיני ‡בטיח.
‡ם ‡ינם ב‰˘‚ח‰ י˘ ב‰ם ח˘˘ו˙ ‡יסור ˘ביעי˙.

‰פירו˙, פיˆוחים ו˜טניו˙, פירו˙ יב˘ים ‰נמכרים בחנויו˙ ˘ב‰˘‚ח˙ ‰ב„"ˆ
 נ˜יים מח˘˘ ˘ביעי˙, טבל, ערל‰, ו˙מˆיו˙ בח˘˘ו˙,

י˘ לב„˜ם מח˘˘ ˙ולעים עפ"י כללי ‰לכ‰.
˙‡נים מיוב˘ים ב„י˜˙ן ˜˘‰ ור‡וי ל‡ ל‡כלם.

כל סו‚י ‰פיˆוחים, ‰˜טניו˙ ופירו˙ יב˘ים בחנויו˙ ‡ו ב‡ריזו˙ ס‚ורו˙ ממפעלים ב‰˘‚ח˙ ‰ב„"ˆ
‰ם מיבול ˘י˘י˙ ו/‡ו מיבול חו"ל, (‰˙מרים ‰מ‚יעים מ"פ‡רן" ר˘ום על כל ‡ריז‰ יבול "פ‡רן").

לרבים ‰˘ו‡לים!

פירו˙ יב˘ים/מסוכרים וכ„ומ‰, (בלי ‰˘‚ח‰), בח˘˘ו˙ ‡יסור:
ב‰רב‰ סו‚י פירו˙ יב˘ים/מסוכרים ˜יים ח˘˘ ˘ל ˆבעי מ‡כל ו˙מˆיו˙ בח˘˘, ‡ו מירוח ב˘מנים בח˘˘,
˘ימורי פירו˙ ולפ˙נים וכ„ומ‰: זי˙ים, ‡פרס˜ים, מי˘מ˘, ˘זיפים, ˜ו˜טייל פירו˙: עלולים ל‰יו˙
בח˘˘ו˙ ‡יסורים ˘ונים, ‡לו ˘ב‰˘‚ח˙ינו נ˜יים מכל ח˘˘ו˙ ‡יסור טבל,ערל‰, ˘ביעי˙, ולל‡ ח˘˘
מריח‰ ב˘ומנים ‡סורים, ונל˜חים מסו‚ים טובים ועוברים ב„י˜ו˙ מ„‚מיו˙ מח˘˘ ˙ולעים,

ור‡וי לב„ו˜ לפני ‰˘ימו˘. 
˙ו˙ ˘„‰ (טרי):

ר‡וי ל‡ ל‰˘˙מ˘ ב‰ם כ˘‰ם ˘לימים, ע˜ב נ‚יעו˙ ˙ולעים, מלב„ לפי ‰˙נ‡ים ˘נ˙פרסמו בחנויו˙ ˘ב‰˘‚ח‰.
,ıו˙ מיוב˘ - מסוכר: ‡ין בו ח˘˘ ˙ולעים.          חמוˆיו˙, ו˘זיפים מיוב˘ים: ברכ˙ם בור‡ פרי ‰ע˙

מ‡פיי˙ "˘יפון" ‡ינ‰ עומ„˙ יו˙ר ˙ח˙ ‰˘‚ח˙ ‰ב„"ˆ,
מ‡חר ˘‰˙‡ח„‰ עם מ‡פי‰ (‰‡ופ‰ מב‚„„) ˘‡ינ‰ יכול‰ לעמו„ ב„רי˘ו˙ ‰ב„"ˆ.

ביעור ‡˙רו‚י ˘ביעי˙: מכמ‰ סיבו˙ נ˙‡חר ‰˘נ‰ זמן ביעור ‰‡˙רו‚ים ולע˙ ע˙‰ (לפחו˙ בחו„˘ ˘בט) ע„יין ל‡
‰‚יע זמן ‰ביעור, כ˘י‰יו ˘ינויים נע„כן בע"‰, ‡פ˘ר ל˘מוע עי„כונים במספר טלפון 0733838200 ˘לוח‰ 3

_________________________________________________________

________________________________________________________

ל˙˘ומ˙ לב!
,ı"„חנויו˙ פירו˙ ויר˜ו˙ וחנויו˙ פיˆוחים בפי˜וח ו‰˘‚ח˙ ‰ב

‰ם ר˜ ‡לו ˘י˘ ל‰ם ˙עו„˙ כ˘רו˙ מ˜ורי˙ בר ˙ו˜ף עם כ˙וב˙ ‰חנו˙.

בס"„

3 הודעות חשובות לקהל אנ"ש
1. לקראת ט"ו בשבט יהא ניתן להשיג אצלינו מגשים עם  

פירות יבשים מובחרים ועוד בערש"ק וביום ט"ו בשבט.

2. כמו"כ קהל לקוחותינו זכאים לכרטיס המזכה      
ב 10% הנחה לקניית פירות ועוד בחנות 'דסטורי'.

3. בע"ה מערש"ק יתרו הבעל"ט   
היכל  תעבור ה'געשעפט' ב'קאראוון' שממול
עקב אפיית המצות . הכנסת אורחים פת שחרית,
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רישמה מט”ו בשבט שחל להיות בשב”ק בלשח 
תש”ע 

פירות בליל שב”ק
וביקש  שב”ק,  בליל  היה  בשבט  לט”ו  הטיש 
שיינברגר  אהרן  מרדכי  ר’  מהגה”ח  שליט”א  רבינו 
זצ”ל שיוציא אותו ואת כל הקהל בברכת ‘שהחיינו’, 
פירות,  עוד מכמה  ואכל  על התמרים  ‘העץ’  ובירך 
הקטנות שהוכנו  הקופסאות  את  הקהל  לכל  וחילק 

מבעוד מועד כבכל שנה.

פירות בקידוש
ביום השבת בקריאת התורה עלה רבינו שליט”א 
רופאך”.  ה’  אני  “כי  עד  כהן  לעליית  שנה  כבכל 
ובסעודת צפרא דשבתא בעת קידוש היום היו שם 
החתנים  מאחד  שליט”א  רבינו  וביקש  פירות,  שוב 
בברכת  שיוציאו  שליט”א(  בירנהאק  אליהו  )הר”ר 
גם על המלבושים  לו שיכוון כבר  ואמר  ‘שהחיינו’, 
החדשים, וגם אמר לו שקודם יברך ‘שהחיינו’ ואח”כ 

ברכת ‘העץ’.

שבולת חטים אומרת
בעת ה’מיטאג טיש’ הביאו בעת הקוגל פשטידא 
והשנה  שנה,  כבכל  המן  פרשת  לרגל  חיטים  של 
שירה’,  ‘פרק  סדר  לו  שיביאו  שליט”א  רבינו  ביקש 
ואמר דא”ח על פרק השירה ששיבולת חטים אומרת 
)והשיחה  ה’”  קראתיך  ממעמקים  המעלות  “שיר   -

רשומה אצלי(, וחילק שיריים מהפשטידא.

חביב דהשתא לפני שבעת המינים
המינים  שבעת  שם  והיו  פירות,  הרבה  הביאו 
רבינו  וביקש  חדשים,  פירות  עם  צלחת  זה  וליד 
]ז”ל[  )שליט”א(  אייזן  יהושע  ר’  מהרה”ח  שליט”א 
שיברך ‘שהחיינו’ על החדשים ויוציאו, ואמר רבינו 
שליט”א שלפי הרמב”ם הולכים אחר ‘חביב דהשתא’, 
ועתה שהם חדשים הם חביבים ולכן מברכים עליהם 

לפני שבעת המינים.

זית קודם בלא ברכה
אח”ז רצה כבר רבינו שליט”א לברך על התמרים, 
וראה שזיתים מונחים ג”כ על השלחן, ואמר שבאמת 
מדין קדימה צריך לברך על זה משום שהם קודמים 
ל’ארץ’ כפי שנפסק בהלכה, אך לא רצה לברך ע”ז 
העץ משום אמצע סעודה, ולכן לקח התמר עם הזית 
ביחד, ואמר “ארץ זית שמן ודבש”, ורצה לברך על 

שניהם יחד. אבל אח”כ הניח את התמר מידו, ולקח 
חתיכת חלה ואכל עם הזית כדי שלא להתחייב ברכה 
ע”ז כלל מדין טפל, ונמצא שגם הקדימו לאכילה וגם 

לא בירך עליו, ואחר כך בירך ‘העץ’ על התמר.

אתרוג תאנה ורימון
לאחר מכן באכילת האתרוג בירר רבינו שליט”א 
בירך  ואם  זהו האתרוג של מצוה מחג הסוכות  אם 
בענין  תורה  ודיבר  היה,  כך  ואכן  ‘שהחיינו’,  ע”ז 

שמתפללים היום על האתרוג.
לבדקה,  שליט”א  רבינו  ציווה  התאנה  באכילת 
והרימון היה ממה שהיה מונח בסוכתו בחג הסוכות 
)הביאו כוס שכר משום שעורים, אך איני זוכר אם 

רבינו שליט”א שתה(.

ט”ו בשבט בקברי צדיקים
לגבי ט”ו בשבט שבשנה רגילה: אחד שאל את 
אצל  בשבט  בט”ו  ללכת  אפשר  אם  שליט”א  רבינו 
על  נמצאות  הנשמות  )שאז  ט”ו  כיון שהוא  ציונים, 
קבריהן, וכידוע שרבינו שליט”א אומר שאם הולכים 
לקברי צדיקים אזי שזה יהיה בער”ח או בט”ו(, ומצד 

שני זהו יו”ט שאין אומרים בו תחנון?
לא  אך  ללכת,  שאפשר  שליט”א  רבינו  ואמר 

להרבות בתחנונים.

 נקודות, ענינים, הנהגות בצל קדשו
של כ"ק מרן רבינו שליט"א

לשול+חן 
השב+ת

שבת של אמונה, פרנסה וקרבת 
אלקים

גדלה מעלת שבת קדישא הדין, כי הקריאה 
כח  זו  בשב"ק  נשפע  ולכן  הזמן,  את  מעוררת 
וגם  הים.  בשירת  ישראל  בני  שזכו  האמונה 
קוראים בפרשה זו פרשת המן - שזכו לקבל פני 
אבינו שבשמים בכל יום בעת שלקטו המן, וזה 
נשפע ג"כ בשב"ק הדין, וזוכה כל אחד בשב"ק 
זו לשפע של אמונה ובטחון והתחזקות והשפעה 
של פרנסה, ובשבת יכולים לזכות לקרבת אלקים 
ד'קרבת' בגימטריא 'שבת', ועי"ז שזוכה לקרבת 
כן  גם  יש  אז  הפרטית,  הגאולה  שהיא  אלקים 
ובמהרה  בכללות,  הגאולה  התקרבות  של  הכח 

נזכה לביאת משיח צדקינו בב"א.
)ליל שבת שירה תשע"ו; הדעה בשלח תשע"ז( 

 על ידי גודל האמונה בקריעת 
ים סוף זכו שנשתנה הטבע והדין 

לגמרי לחסד
ים  בקריעת  שהיתה  האמונה  גודל  ידי  על 

סוף, שנאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", פעלו 
בספרים  וכמ"ש  בחסד.  לגמרי  הדין  שנכלל 
אע"פ  במצרים  המכות  שבעת  הקדושים, 
שהקב"ה שידד המערכות ושינה הטבעיים, מ"מ 
שהיו  כיון  הטבעיים,  המצרים  מכל  יצאו  לא 
הנסים רק שינוי הטבעיים ולא היפוך הטבעיים, 
אבל בקריעת ים סוף נשתנו המים ליבשה, וזהו 
היפוך הטבעיים. וזוהי התכללות הגבורה לגמרי 

בחסדים.
ובזה יש לבאר "נטית ימינך תבלעמו ארץ", 
עי"ז  - מידת החסד,  ימינו  נטה  שע"י שהקב"ה 
נעשה ש"תבלעמו ארץ", שכח הארץ המורה על 

דין נעשה בטל, והשמאל נכלל בימין.
גאלת  זו  "נחית בחסדך עם  ואומר הכתוב, 
שנמשכה  והוא  קדשך",  נוה  אל  בעזך  נהלת 
מידת החסד על כלל ישראל ע"י שהם המשיכו 
נוה  וזכו ש"נהלת בעז"ך אל  הנס ע"י האמונה, 
נכללה  והגבורה  העוז  מידת  שגם   - קדשך" 

במידת החסד.
)ליל שש"פ תשע"ו; הדעה פסח תשע"ז(

 פניני דא"ח
 על פרשת

השבוע

משולחן המלך
הר"ר אהרן ברי"א יאראוויטש

 חמשה עשר בשבט
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א. נקיות מביאה לידי קדושה
זי”ע מקפיד על סדר ונקיון, ויש ממנו כמה ביטויים  כידוע היה רבינו 
בזה, ובתהלוכות קדשו בכלל היה מאוד נקי ומסודר, וכל יום אחרי המקוה 
היה מסדר את הפיאות, אך מאידך גיסא לא היה יכול לסבול שמשקיעים בזה 
יותר מדי, וברוב ענוות קדשו אמר פעם לבחורים שראה שכל היום מסובבים 

את הפיאות, “אני מסדר פעם ליום ואיני נוגע בזה עד למחרת”... 
ופעם ראה בחור בעת השלחן הטהור, שמשחק מאד כל הזמן עם היופי 
של הפיאות, קרא אותו ונתן לו פעטשל על ידו בחביבות, ואמר לו “א מענטש 
דארף קענען שולט זיין אויף זיינע הענט”, ואמר לו כנ”ל “ס’איז גענוג 1 מאל 
אינדערפרי און שוין”, היינו שמצד אחד רצה שיהיה סדר כראוי וכהוגן, אך 

מצד שני לא סבל את ההתייפות.
יש לציין שהיו מצחצחים את נעליו מדי יום ביומו, ומענין לענין באותו 
ענין, אמר לי הרה”ח ר’ יעקב יוסף ליכטנשטיין שליט”א שכשחל תשעה באב 

בשבת, היה אומר לו בערש”ק לא לצחצח את הנעליים לשבת זו. 

ב. צדיקים ממונם חביב עליהם
קטנים’  ה’פכים  כל  על  לשמור  נהג  בו  מיוחד  ארון  זי”ע  לרבינו  היה 
שהתורה חסה על ממונם של ישראל, וכמובא שצדיקים ממונם חביב עליהם 
ידענו שרק  ובדברים אלו  יש בו קדושה,  וכל חפץ של צדיק  יותר מגופם, 

רבינו זי”ע מתעסק, והארון היה סגור בדרך כלל.
פעם בערבי פסחים )בתקופה שזכיתי לשמש בקודש פנימה אצל רבינו 
זי”ע כ’הויז בחור’( כשהגעתי לזה, והיה על סדר היום מה לנקות ומה להשאיר 
ומה לזרוק או להכניס למקומות המיועדים למכירת חמץ, אמר לי הממונה 
עלי שאקח את הכל לאשפה, כי ממילא אין כמעט דברים חשובים שראוי 
להשאירם, אז פעם בשנה נעשה ניקיון מושלם כיאות וכראוי לבית צדיקים...
זי”ע ישאל ויקפיד על כך, אך הממונה עלי -  אני חששתי שמא רבינו 
אֹוַמר  ישאל  רבינו  לי שאם  אמר   - מיוחד  באופן  זי”ע  לרבינו  מסור  שהיה 

שהוא הורה לי.
וכן היה, כאשר רבינו הופיע הוא הסתובב ובדק את העבודה שלנו מבית 
על החפצים  אותי  אז שאל  וכהלכה,  כדת  נעשה  הכל  אם  לראות  ומבחוץ, 
לזרוק את הכל כדי  לי  וכמובן אמרתי שהממונה הורה  במחסן איפה הם? 

לנקות את המקום לפחות לקראת פסח.
ורבינו זי”ע קרא לו והתרעם: “וואס טוסטו? ס’איז דאך מיין געלט, ווי 

מעג מען דאס אידיש געלט לזרוק לטמיון?”.
ולי אמר רבינו זי”ע “האסט מיך געפרעגט? נאכאמאל טו דאס נישט...”.
ולמדנו כבר גם חשיבות ממונם של ישראל, וגם הזהירות בממון הזולת.

ג. איפה המזרח?...
בעת שבנו מחדש את בנין בית המדרש בשוק מא”ש )כהיום בית המדרש 
עם  ביחד  הגג  ראש  על  עלה  זי”ע  שרבינו  זכורני  יצחק(,  אברהם  תולדות 
הרה”ח ר’ אהרן יוסף ראזנבערג שליט”א כדי לבדוק איה מקום צד העמידה 
בתפילת שמונה עשרה שיהיה מכוון כנגד בית קדשי הקדשים, וקבע אז שצד 
וארון  יותר באלכסון,  )אז היה הבנין  יותר לדרום  יהיה לצד,  הארון קודש 
הקודש היה בקיר שהיום יש בו את הכניסה הראשית של הבנין, כשהקיר עמד 
באלכסון לצד מזרח צפון, ולכן כדי שארון הקודש יהיה מכוון יותר למזרח, 
הורה להטותו הצדה(, ולתפלת שמונה עשרה יעמדו באלכסון - לצד פנת 
מזרח צפון )של בית המדרש, שזה היה המזרח האמיתי(, וכן נהגו. ולסימן 
לידע תליתי אז צעטל עם האותיות ‘מזרח’ באותיות גדולות, וכן בכל חדר, 

אך בהמשך הזמן נפל הצעטיל.

ד. להרנין לב אלמנה
רבינו זי”ע ביקר פעם בניחום אבלים אצל האלמנה הצדקנית מרת פיגא 
טורנהיים ע”ה שישבה שבעה ל”ע על פטירת בנה הרה”ח ר’ אהרן בצלאל 

בבית התבשיל  עובדת  והיתה  הביהמ”ד בשוק מא”ש  מול  ז”ל, שהתגוררה 
“עס  לה:  ואמר  נענה  זי”ע  ורבינו  החמד,  לבחורי  ומבשלת  הק’  דישיבתינו 
דערקענט זיך גוט אויף די בחורים ביים לערנען די עסן וואס איהר קאכט”, 

ועוד כמה מילים טובות כאלו, שהיו לה כמים קרים על נפש עייפה. 

ה. מגיה ומתקן
עובדה קטנה אבל חשובה: אני זוכר שכשרבינו זי”ע שהה במשך כמה 
שבועות בעיירה טבעון, היה בערב שבת עובר על כל הסדרה בתוך הס”ת 
לפעמים  היו  )במושבות  קריאה  כדי  תוך  הס”ת  את  להגיה  כדי  שהיה שם, 

ספרי תורה במצב כשרות גרוע, והיה נדרש להגיהם(.

ו. זאלסט האבן מער כח צו זאגן 
שירה

פעם בחול המועד פסח, בערב שביעי של פסח, בעת השולחן הטהור 
חילק רבינו זי”ע פירות )בסוף הטיש(, ונתן אז רבינו זי”ע להרה”ג ר’ אברהם 
ישעי’ סטאריק שליט”א )היה אז בחור( תפוז, ואמר לו “נעם, זאלט האבן מער 

כח צו זאגן שירה ביינאכט”.

ז. שכל אחד יצעק לעצמו
שראו  הטהור  השלחן  אחר  פעם  אירע  בטבריה,  זי”ע  רבינו  כששהה 
יום השבת קודש רח”ל,  חילול שבת ברחוב כאשר עבר רכב בעיצומו של 
והציבור הרים את הקול וצעקו ‘שבת’ כאות מחאה, ורבינו זי”ע השתיק את 
הקול, ואמר שהשעה כעת היא שעת שינה ושכל אחד יעורר את עצמו בקול 
שקט ולחזור בתשובה על חשש חילול שבת כל אחד אצל עצמו, כי מובא 
מהבעש”ט הק’ זי”ע שאם רואה דבר עבירה וכדו’ ידע שמעוררים אותו על 
כך משמים שהוא בעצמו צריך לתקן, ולכן יצעק לעצמו ‘שבת שבת’ כי למה 

נכשל וראה חילול שבת, וקנאות אינה להפריע אחרים משינתם.
כמובן שלא שלל בכך את המחאות על כבוד השבת, שרבינו זי”ע בעצמו 
השתתף במחאות שארגן הרה”צ ר’ עמרם בלויא זצ”ל, כשצעקו ‘שבת שבת’ 

בזמן המתאים לכך.

ח. בהשגחת הביד”צ
היה מקפיד מאוד שישתמשו רק בהכשר המהודר של העדה החרדית, 
זי”ע שגם אם יש לפעמים הערות וקושיות על עצם  וכמ”פ שמענו מרבינו 
ההכשר )אז היה עדיין לפני המהפכה הגדולה כאשר חוללו גאוני הביד”צ 
זצוק”ל תיקונים גדולים בכל עניני הכשרות, ובעשרות השנים האחרונות כבר 
יצא שמו לתהלה בהיותו ההכשר הטוב ביותר, ובאמת בכמה ענפים אף רבינו 
זי”ע השקיע כל כוחו בענין לתקן המכשלות( עם כל זה צריך לדעת “אז אין 
א שטאט מוז מען א בית דין און א הכשר”, וגם אם יש לך שאלות ותמיהות, 
צריך לראות לתקן מה שיכולים, אבל אף אחד לא קיבל רשות לשבור כח 

וכבוד הבית דין, ומי שפועל כך עתיד ליתן את הדין עליו.
עניני  על  לדבר  מאד  וביקש  ציווה  תורה  ובתלמוד  התבשיל  בבית  גם 
הכשר, שלא לתת שיכנס לכותלי הישיבה והת”ת שום מצרך ללא ההכשר של 
העדה החרדית, ולא נתן בשום אופן להכניס הכשר אחר, אף בדברים שעדיין 

היה פקפוק, ובשום אופן לא נתן לדבר על זה, ורק לחזק שוב כח בית דין.
ויש לציין שכל זה היה על אף שמנהגו בביתו הפרטי שלו היה להכניס 
רק דברים שהיה מעשר שוב לבדו בביתו נאוה קודש )ולימד אותנו הלכות 
אנו  בוחן אם  והיה  לידע איך מעשרים,  וכל משב”ק היה צריך  וכו’  מעשר 
הסכין  וכן  חליבה,  בעת  גבו  על  שעמדו  מה  רק  לקח  החלב  וכן  יודעים(, 
של השחיטה היה בודק בעצמו לפני השחיטה עבורו ועבור ביתו, ואף יתר 
היה מאוד מדקדק שמה שאפשר להכין לבד שיהי’  והתבשילים  המצרכים 
היימיש, ועכ”ז חיזק מאד וזירז על ההכשר של העדה החרדית, והורה לדבר 

לילדי התשב”ר על זה, כדי שגם כי יזקינו לא יסורו מהם.

 אהבת קדומים וזכרונות הודכלי ראשון
בצל רביה"ק זי"ע

הרה"ח ר' נתנאל קרישבסקי שליט"א



לקראת ראש השנה לאילנות 
אנש בלעטל יוצא לסיור 
במזרח הרחוק ובאמריקה 
הצפונית והדרומית 
ומתחקה אחר מקור 
הפירות היבשים | הרה”ג ר’ 
אליעזר פריזנד שליט”א 
מנהל מחלקת הפירות 
היבשים ב’ועד הכשרות’ 
שע”י ‘העדה החרדית’ 
בשיחה מרתקת

לתקן עולם | איך עושים הפירות את דרכם מתאילנד הודו קליפורניה וטורקיה לסעודת ט"ו בשבט בבתינו

שבוע נשב על צלחת שכל אדמות קצוי תבל נתונים ומקופלים ה
בה...

בשבט  ט”ו  סעודת  של  הפירות  בצלחת  היא  המדובר 
שיערוך כל אחד בביתו, שכפי שמתברר לנו בשיחה מיוחדת במשרדי 
‘ועד הכשרות’ שע”י העדה החרדית, אספו לנו את הפירות מכל שדות 
וכרמי העולם, כשעשרות משגיחים יצאו דחופים לתאילנד ולפיליפינים, 
את  לעטר  כדי   - איראן  ולגבול  לאוזבקיסטן  ולבולגריה,  לקליפורניה 
שולחן ט”ו בשבט שלנו בפירא יקירא, לקיים מנהג ישראל קדושים ברוב 

פאר והדר.
את השיחה אנו עורכים לרגל ט”ו בשבט עם הרה”ג ר’ אליעזר פריזנד 
שליט”א העומד על משמרת הכשרות זה כארבעים שנה בניהול מחלקות 
‘פירות יבשים’ ומחלקות ‘קטניות ותבלינים’ בהכשר המהודר של העדה 
החרדית, לשמוע על המסע המיוחד שהפירות היבשים עוברים עד שהם 

מגיעים לשולחננו.
הקדוש  הבעש”ט  דברי  על  האמונים  יודן,  חסידישע  בשבילנו 
שלפעמים צריך לתקן ניצוצות הקדושים מכל קצוי תבל, השיחה הזאת 
דמשיחא,  בעקבתא  כבר  שאנחנו  המחשבה  מן  לחמוק  מאפשרת  לא 
כשכל הניצוצין קדישין מכל מקומות הנדחים בתבל מגיעים אלינו עד 

לשולחננו כדי שנתקן עולם במלכות שקי. 

הר”ר אהרן יעקובוביץ

כל 
העולם 
בצלחת 

אחת
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h
מ-5 חנויות 

לפרויקט עולמי
לא  כנראה  היא  היבשים  הפירות  מחלקת 
מחלקה קטנה - אנו אומרים לר’ אליעזר - לפי 

כמויות הפירות המציפים עתה את השוק...
“לא תמיד זה היה כך”, מספר ר’ אליעזר, 
מטעם  אותי  מינו  שנה  כארבעים  “לפני 
הפירות  חנויות  ‘כל’  על  כמפקח  הביד”צ 
ב-5  היה  מדובר  תקופה  באותה  היבשים... 
חנויות כאלו בלבד. שלש מהן בגאולה, אחת 
יהודה.  מחנה  בשוק  אחת  ועוד  בבוכרים, 
על  החולש  ענק  לפרויקט  התפתח  זה  מאז 
הארץ  רחבי  בכל  חנויות  מ-120  למעלה 

הוא  הפיקוח  כי  יותר,  הרבה  מקיף  ובעצם 
ובעיקר  גם  אלא  עצמן,  החנויות  על  רק  לא 
מתהליך  מתחיל  זה  ובעצם  המשווקים,  על 
הגידול והיצור, ועד שזה עולה על שולחננו 

לאכול מפריה ולשבוע מטובה. 
את  מתחילים  לא  במחלקה  “המשגיחים 
והצפון  ירושלים  שוקי  בין  דווקא  הסיורים 
והדרום, אלא זה מסע אדיר ברחבי הגלובוס 
כדי להביא פירות יבשים וקטניות ופיצוחים 
המהדרין.  מן  למהדרין  מהודרים  ותבלינים 
מהמזרח  העולם,  חלקי  כל  בין  עובר  המסע 
והצפונית,  הדרומית  אמריקה  דרך  הרחוק, 
ועובר דרך אירופה ועוצר בטורקיה וממשיכה 

עד לארה”ק.
הבד”ץ  מטעם  משגיחים  נוחתים  “כך 
וייטנאם,  תאילנד,  סין,  בפיליפינים, 
לבולגריה,  ומשם  הודו,  אוזבקיסטן, 
לארה”ב  ארוכה  ובנסיעה  טורקיה,  צרפת, 
אמריקה  לדרום  ומשם  קליפורניה,  באזור 
בארגנטינה ועוד ועוד, כל אלה כדי ששלומי 
ללא  הפירות  על  לברך  יוכלו  ישראל  אמוני 

שום חששות ח”ו”. 

h
שוקדים על 

השקדים
מטבע הדברים, כשאנו נמצאים כעת בתוך 
השמיטה,  שנת  לאחר  שנה  השמינית,  השנה 
קיימים  עדיין  האם  היא,  המתבקשת  השאלה 
שמיטה  של  שאלות  בהם  שיש  פירות  בשוק 

וכדו’?
דווקא  מתחילות  השאלות  “אדרבה, 
“כידוע  אליעזר.  ר’  מסביר  אלו”,  בתקופות 
היא  הפירות  מאותם  ניכר  חלק  של  החנטה 
השביעית,  שנת  סיום  של  השנה  ראש  לפני 
כעת  רק  ולכן  לשוק,  יוצאים  הם  כעת  ורק 

אלו,  בעניינים  למעשה  השאלות  מתעוררות 
מה  כל  על  שבעתיים  להקפיד  כמובן  ויש 

שמכניסים לפה. 
“הבה ניקח לדוגמא ‘שקדים’, אם כי רוב 
זה  בהשגחתנו  שמשווק  השקדים  של  היבול 
זאת  בכל  וארה”ב,  מספרד  כמו  חו”ל  יבול 
במשך  מהארץ,  לוקחים  שאנו  חלק  באותו 
שלשת החדשים בהם מתבצע קטיף השקדים, 
ישנם שלשה משגיחים מיוחדים שעסוקים רק 
והשלישי  בצפון,  והשני  בדרום  האחד  בזה! 
על  עומדים  המשגיחים  הארץ.  במרכז  יותר 
משמרתם במקומות כמו באר טוביה, בנחשון, 
גם  משמר,  מכל  לשמור  כדי  הארץ  ובדרום 
שלא לערב וודאי חו”ל עם ספק חו”ל וספק 
אר”י ואר”י ודאי, כדי שלא יתעוררו שאלות 
על  וחיוב  החיוב  על  מפטור  מעשרות  של 
ולאו  תמיד  נוגע  זה  שאגב,  וכדו’,  הפטור 
דווקא בתקופת השמיטה ולאחריה, אך בשנת 

השמיטה יש עוד מה לבדוק. 
“אספר לכם סיפור שהיה לנו הפעם עם 
פנו  השמיטה  שנת  של  בעיצומה  שקדים. 
אלינו כמה מסוחרי השקדים לבירור בעקבות 
שהצהיר  ערבי  סוחר  מטעם  שקיבלו  הצעה 
של  עצומות  כמויות  לספק  ברשותו  שיש 
והיה  מאחר  נכרי.  מיבול  טון  מאות  שקדים, 
לצרכינו,  גם  פתרון מתאים  כאן  להיות  יכול 
גילינו  יצאנו לברר את הפרטים ומהר מאוד 
כבר  אשר  מפוקפק,  ערבי  בסוחר  שמדובר 
ל’רשימה  אותו  הכנסנו  שנים  עשרות  לפני 
השחורה’ לאחר שנתפס בקלקלתו ובשקריו. 
אחריו,  להתחקות  החלטנו  כעת  גם  ולכן, 
של  טונים  מאות  להם  צצו  מאיפה  ולבדוק 

שקדים ‘יבול נכרי’...
ואת  המדוברת,  ההצעה  את  “בדקנו 
אצל  דווקא  ערכנו  הראשוניים  הבירורים 
נוכריים  מגדלים  ברית,  בני  שאינם  כאלו 
ידוע  האם  הפלסטינית,  ברשות  וחקלאים 
כי  הרשות,  בשטחי  שקדים  פרדסי  על  להם 
לגדל  צורך  יש  שקדים  של  טון  מאות  הרי 
בשטחים נרחבים, ואי אפשר להסתירם אי שם 
שקיבלנו  התשובות  וכל  רואים,  מעין  הרחק 
כמשיחים  סיפרו  הללו  שליליות.  כמובן  היו 
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פרדסים  על  להם  ידוע  שלא  תומם,  לפי 
הכשרות’  ב’ועד  הוחלט  כך  בעקבות  כאלו. 
שאנו פוסלים מראש את האופציה הזאת של 
עם  להתקדם  וסירבנו  נכרי,  מיבול  שקדים 
ההצעה. היו כאלו שתהו האם הבד”ץ מחמיר 
שלא לצורך, אך אנו עמדנו על המשמר ולא 

נכנענו.
“חלפו כמה חודשים ואז התקשרו אלינו 
סוחר  אותו  על  לסמוך  ביקשו  שכן  אחרים 
אזהרותינו הם טענו  ולמרות  נכרי מפוקפק, 
אישרו  ולכן  בסיס,  ללא  חוששים  שאנחנו 
שכבר  ולאחר  רב,  זמן  עבר  לא  אך  זה,  את 
כי  לצערם  להם  נודע  הסחורה  את  רכשו 
שגדלו  שקדים  של  טונות  עם  ‘תקועים’  הם 
מידי  היתה  התוצרת  כי  רח”ל,  בשביעית 
מגדלים יהודים שאינם שומרים שמיטה, והם 
להם  היה  שלא  שלהם  הסחורה  עם  נתקעו 
אותו  באמצעות  לשווקם  ניסו  ולכן  ביקוש, 

סוחר כ’יבול נכרי’. 
פירות  המון  עוד  ישנם   - שקדים  “כמו 
חשש  עליהם  שיש  ותבלינים  וקטניות 
האחוזים  שרוב  בתמרים  בפרט  שביעית, 
הנמצאים בשווקים כהיום הם תוצרת הארץ, 
התמרים  את  לקטוף  שמתחילים  והיות 
בחודש אלול, לכן החנטה היא בשביעית, וגם 
בוטנים  בקליפה,  או  מקולפים  פקאן  באגוזי 
גרעינים  גרעיני אבטיח,  ובקליפה,  מקולפים 
שחורים )חמניות(, חומוס יבש – מקומי, שקד 
במצבים שונים, תמרים מכל הסוגים, חומוס 
חום ולבן, פופקורן, חיטה, תירס ועוד - בכל 

אלו צריך מאוד להיזהר כעת”.
החמירה  השאלה  החומוס,  לגבי 
“גם  באוקראינה.  המלחמה  לאור  שבעתיים 
להשפיע  יכולה  באוקראינה  שם  אי  מלחמה 
“הסיבה  אומר,  הוא  שביעית”,  שאלות  על 
מייבאים  היו  שמאוקראינה  משום  פשוטה, 
יבול החומוס, ובעקבות כך שאי  ברובה את 
אפשר כהיום לייבא משם, תוצרת הארץ של 
הקשות  השאלות  ואיתה  פורחת,  החומוס 

בענין גידולי שביעית”. 
הרב פריזנד מוצא כאן את המקום לציין 
בענין הברכה  ונחוץ  בדרך אגב דבר מעניין 
בעבר  “אם  אבטיח,  גרעיני  על  שמברכים 
או  שהכל  עליה  מברכים  אם  שאלה  היתה 
פרי  ‘בורא  בוודאי  ברכתה  כהיום  האדמה, 
האדמה’, כי הנטיעה של האבטיחים מיועדת 

אך ורק לשם הגרעינים”, הוא חושף.

h
שמונה בגדים 
בפיליפינים...

נוסעים לכל העולם  ציינתם שהמשגיחים 
בפירות  ירושלים  שוקי  את  למלאות  כדי 
אפשר  השנה.  ולכל  בשבט  לט”ו  מהודרים 

לפרט למה ואיפה?
על  בכוונה  ומברך  הצלחת  על  “ליושב 
טיסה  שעות  כמה  כלשהו  מושג  אין  הפרי 

לעשות  שיוכל  כדי  בנכר  המשגיחים  עברו 
זאת כדת וכהלכה ללא שאלות. 

“הנה לדוגמא השזיפים. לאחר שמייבשים 
זה  ואז  אותם מחדש,  לבשל  צורך  יש  אותם 
בחלק  ולכן  הטבעי,  הברק  את  מאבד  לרוב 
להחזיר  כדי  ‘גלוקוזה’  מוסיפים  מהמקומות 
את הברק, וצריך לדעת איזה גלוקוזה זה. אנו 
לדוגמא,  לוקחים את הפירות האלו מצרפת 
שם אין חשש זה, כי שם האקלים גורם שהברק 
לנסוע  צריכים  ועדיין,  השזיפים,  על  נשאר 
לפקח  גם  וצריך  עכו”ם,  בישול  למנוע  כדי 
ועוד  סוג הקיטור שמשמש את המפעל,  על 

הרבה פרטים שמחייבים השגחה צמודה".
הצצה  גם  לנו  מעניק  פריזנד  הרב 
נדירה לשוק הפפאיה והאננס ושאר הפירות 
המיובשים שמוסיפים בהם גם תמציות וצבע, 
שכמובן זקוקים להכשר מהודר. “את הפירות 
האלו מייצרים בתאילנד וכהיום יש בהשגחת 
בתאילנד  אחד  מפעל  רק  החרדית  העדה 
להם,  שהציבו  בתנאים  לעמוד  שמוכן 
ומשגיחים יוצאים במיוחד לחבל ארץ נידחת 

זו, כדי לשמור ולפקח על כשרות הפירות”.
זה גם ההסבר למחירים היקרים של מוצר 
זה, מסביר הרב פריזנד. “היות והם היחידים, 
המשווקים מנצלים את העובדה שרק להם יש 
את ההכשר המהודר, והמחירים הם בהתאם, 
אך כרגע אין פתרון אחר, כי כל מפעל אחר 
ויש  אסתייעא,  לא  בינתיים  לבדוק,  שניסו 
שאי  עצמם  את  שהוכיחו  כאלה  גם  ביניהם 

אפשר לסמוך עליהם”. 
פרי קטן וזעיר כמו חמוציות – קרמברי, 
נודדים  כן לא מגיע בקלות. “המשגיחים  גם 
את  מייצרים  שם  זה,  בשביל  לארה”ב  עד 

החמוציות”, אומר הרב פריזנד. 
צ’יפס’,  ה’בננה  לשוק  חזר  לאחרונה 
בהכשר  בשווקים  היה  לא  שכעשור  לאחר 
פריזנד  והרב  החרדית,  העדה  של  המהודר 
הייצור.  במדינת  נעוץ  הכל  כי  מסביר 
“ההוצאות הכבירות להחזיק השגחה במקום 
צ’יפס  הבננה  את  מאוד.  אדירות  הן  כזה 
‘הפיליפינים’  האיים  בארץ  בכלל  מייצרים 
וירוק,  שם קוטפים את הבננות בעודן בוסר 
וזה עובר תהליך של הבחלה )תהליך שמביא 
באמצעות  פירות  של  מהירה  להבשלה 
לחתוך  יהיה  שניתן  כדי  כימיים(,  חומרים 
אם  חמורה  שאלה  נוצרת  כן  ואם  לפרוסות, 
יש בזה בישול עכו”ם או אין, ולכן מחמירים 
באופן  נעשה  שהתהליך  ובהיות  למעשה, 
מטגנים  מקומיים  גויים  עשרות  כאשר  ידני, 
משגיחים  לשלשה  זקוקים  לכן  זה,  את 
שיעמדו על המשמר! והם מדליקים את האש, 
ומכניסים את פרוסות הבננות לתוך מחבות 
והחזקת  הנסיעות  שהוצאות  כמובן  גדולות. 
ארוכה,  לתקופה  זמנית  בו  משגיחים  שלשה 
האחרונה  בשנה  ורק  כבירות,  הוצאות  הן 
אחד המשווקים ביקש זאת, למרות ההוצאות 
השנה  להשיג  יהיה  שוב  זה  ולכן  הגדולות, 

בע”ה. 
“כי  פריזנד,  הרב  מוסיף  לציין”,  “יש 
חבישת  דורשים  הבינלאומיים  התקנים 
מגפיים,  נעילת  כולל  בגדים  סוגי  שמונה 
הטיגון  אולמות  בחלל  שמתפשט  החום 

משמש לייבוש

אננס

פאפיה בגידולו

אננס מיובש בתאילנד

מנגו באפריקה

עצי שקדים של ערלה מסומנים

הרב פריזנד בפיקוח תמרים

הרב פריזנד בפיקוח בשדה

פאפיה מיובש בתאילנד
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כעת  צלסיוס,  מעלות   50 לכ-  ומגיע  מטפס 
תנסה לדמיין את המשגיחים עם כל ה’שמונה 
כדי  מסתובבים  כזה  ‘רותח’  באולם  בגדים’ 

לדאוג ל’בישול ישראל’... 
“חלק מהפירות מגיעים מארה”ב באזור 
לפרט,  פריזנד  הרב  ממשיך  קליפורניה”, 
לאחר  לשם  עד  הגענו  צימוקים,  “לדוגמא 
חיפושים רבים למצוא צימוקים ללא נגיעות, 
הצימוקים  ומשם  זאת,  מצאנו  שם  ורק 
ויש  המהודרת.  ההשגחה  תחת  שמייצרים 
וכן  משם.  שמייבאים  שונים  מוצרים  עוד 
גם מייבאים חלק מהפירות  מטורקיה, משם 
היבשים, וכן מבולגריה שמשם מייבאים את 
המישמש ועוד. חלק ניכר מהפירות מגיע גם 
צריכים  לפעמים  שם  שאגב,  הרחוקה,  מסין 
גם  ולפעמים  שבועות,  של  תקופות  להיות 
במרחק  הנכרים,  בין  קודש  בשבת  להישאר 
הקרובה  היהודית  מהקהילה  מילים  אלפי 
ביותר. גם מטשקנט שבאוזבקיסטן מייבאים 
מארגנטינה,  ושזיפים,  משמש  צימוקים, 
מבקרים  בקיצור  מקומות.  ושאר  ווייטנאם 
לתוצאה  להגיע  כדי  רבים  במקומות 

המהודרת ביותר”.

h
תבלין על פי 

תורה
לכל  נוסעים  כן  גם  בעצמכם  אתם  האם 

המקומות האלה?
יורד  אני  חדש,  מפעל  “כשמכשירים 
בעבר  ביקרתי  כבר  זה  מתוקף  למקום. 
נוסע  אני  כהיום  וגם  האלו,  המקומות  בכל 
מפעם לפעם בעת שצריכים להכשיר מפעל. 
השאר  בין  ביותר,  נדחים  במקומות  ביקרתי 
שבמחוז  כשדים’  ל’אור  המיוחס  במקום  גם 
איראן,  עם  לגבול  הסמוך  בטורקיה  הכורדי 
המישמש  את  להכשיר  מקומות  ובשאר 
המיובש, ועוד מקומות רבים במזרח הרחוק, 
באפריקה ובשאר מקומות על פני הגלובוס. 
את  ישראל  לבני  להביא  אחת  במטרה  הכל 
המאכלים הטובים ביותר בתכלית הכשרות”. 
הרב פריזנד בין השאר משמש גם כמנהל 
ואי  הכשרות,  ועד  ידי  שעל  תבלינים  מחלקת 
לכך שאלנו אותו בענין הכשרות של התבלינים 

לפסח?
“גם בשביל זה אנחנו טסים לכל העולם. 
פפריקה לפסח מייצרים בסין, במקום מרוחק 
וכן  חב”ד.  בית  או  יהודי  קיבוץ  מכל  מאוד 
ולבנה  שחורה  פפריקה  הרחוקה.  בהודו 
ועוד.  בהודו  יבש  בצל  בווייטנאם,  מייצרים 
הבד”ץ  שליחי  יוצאים  האלו  המקומות  לכל 
ימות  כל  במשך  ונאמנות  במסירות  לפקח 
השנה  ימות  לכל  לכשרותם  ולדאוג  השנה, 

וגם לפסח”. 

h
התמרים עשו 

סיבוב
ולסיום, בעבר היו יודעים שאפשר לרכוש 
פירות שונים אצל הערבים, היות שכל השאלות 
שקיימות בדרך כלל בעניני ההלכות התלויות 
בארץ, אינן קיימות אצל הגויים, וכשם שבחו”ל 
בדרך כלל קיימות הרבה פחות שאלות בזה - 
אולי ניתן לרכוש לדוגמא ‘תמרים’ לכבוד ט”ו 

בשבט אצל הערבים?
מצוינת,  בדוגמא  “נקטת  פריזנד:  הרב 
ואספר לך סיפור שממחיש עד כמה הדברים 
מורכבים עד כמה לא ניתן כאן בארץ לסמוך 

על גידולי ‘נכרים’ ללא פיקוח מהודר. 
זאת  התמרים,  מרבית  את  שמשווק  “מי 
אלא שבשנה  הדקלאים’,  ‘אגודת  בשם  חברה 
תשע”ו,  בשנת  הקודמת,  שביעית  מוצאי  של 
ראשונה,  ממדרגה  שיווקי  כשל  להם  אירעה 
החברה נותרה תקועה עם 180 טון פירות יבשם 
שמקורם ‘בהיתר המכירה’ המפוקפקת... אשר 
עובדו  שגדלו  פירות  שלנו משמעותם  בשפה 
רח”ל.  השמיטה  שנת  של  בעיצומה  וצמחו 
החברה ניסתה למכור את הפירות לקמעונאים 
רצה לקחת את  לא  ולשווקים, אבל אף אחד 
הסחורה הזו, כשהם מכירים את כוחות השוק, 
תורה  ששומרי  בתוצרת  ‘להסתבך’  וחששו 

ומצוות מתנזרים הימנה. 
מצאו  הם  ומייגע  ארוך  חיפוש  “לאחר 
מיריחו  סוחרים ערבים  ה’קונים’ שלהם,  את 
הכמות  מתוך  טון   120 לרכוש  שהסכימו 
זאת  לשווק  ניסו  והם  שברשותם,  הענקית 
שניתן  שחושב  למי  ולכן,  נכרים’...  כ’פירות 
לסמוך על הנכרים ועל פירותיהם בכך שאין 
כל  את  בחשבון  לקחת  יש  חששות,  בהם 
הפרטים האלו, ובפרט כעת בשנה השמינית, 
שכפי שכבר הוזכר למעלה, העונה העיקרית 
בחודש   – השנה  בסוף  הינה  התמרים,  של 
ונקטפים  הפירות  מבשילים  שאז  אלול, 
שמיטה  בענייני  שאלות  לכן,  מהעצים. 
שקיימות בפרי זה, הן בעיקר בשנה השמינית, 

כלומר שנה זו.
התמרים  גידול  אזור  לשכוח,  לנו  “אל 
ים  הערבה,  אזור  לאורך  בעיקר  מתפרש 
בואכה  הירדן  עמק  הירדן,  בקעת  המלח, 
הכנרת וצפונה עד חצור הגלילית. כך שבכל 
אופן חייבים לדעת בבטחה מאין המקור לכל 
תרו”מ  בערלה  להיכשל  לא  כדי  התמרים, 
שנוגע  ומה  בארץ,  התלויות  המצוות  ושאר 

כעת בעיקר זה ‘שביעית’”.
על  ונברך  לשלחן,  סביב  כשנשב  ובכן, 
את  להעלות  ובטהרה’,  ‘בקדושה  הפירות 
ניצוצי הקדושה שבהם, יש לזכור כי פירות אלו 
ומייגעת  קשה  דרך  מאוד,  ארוכה  דרך  עברו 
ממקומות נדחים ביותר ברחבי תבל, אל עבר 
השלחן היהודי, כדי שאנו נברך עליהם בכוונה 
נדחות שאולי  נשמות  אותן  ונתקן את  גדולה 

אלפי שנים מצפות ומייחלות לתיקונן.

משמש לייבוש

אננס מיובש בתאילנד

מנגו באפריקה

עצי שקדים של ערלה מסומנים

הרב פריזנד בפיקוח תמרים

הרב פריזנד בפיקוח בשדה

פאפיה מיובש בתאילנד
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 תגובות הערות ודיונים
בין אנ"ש

נימול על ידי 
רביה”ק זי”ע ונשאר 

לפליטה
70 ן  ו י ל ג  / / ן  ו אש ר י  ל כ

לכבוד מערכת ‘אנ”ש בלעטל’.
 - ראשון’  ‘כלי  מדור   - המיוחד  במדורו 
70 פרשת וארא הזכיר הרה”ח ר’ נתנאל  בגיליון 
הגדולה  המצוה  שמחת  את  שליט”א  קרישבסקי 
של רבינו זי”ע להכניס ילדים בבריתו של אברהם 
אבינו, וכמה היה שש ושמח לעשות זאת, וממש 

היה מתרוצץ עד קצה העיר למול ילדים.
)כל  היינו  כאשר  מזמן  שלא  להוסיף  רצינו 
אחד בנפרד( בציון התנא האלוקי רשב”י במירון 
בן  המזרח,  עדות  בני  מאחינו  יהודי  אלינו  ניגש 
אותנו  ושאל  וההופעה,  הלבוש  כל  עם  תורה 
שאנו  לו  אמרנו  כאשר  השתייכותנו,  למקום 
הוא  אהרן,  תולדות  הקודש  לקהל  משתייכים 

סיפר לנו דבר נורא.
הוא אמר לנו שהוא הבן הצעיר מבין ארבעת 
אחיו, ואביו היה ירא וחרד לדבר ה’, אך לדאבון 
הדרך  מן  ירדו  הראשונים  בניו  שלשת  כל  לבו 
ועזבו מקור חיים חיי תורה ומצוות, לחיי הפקר 
מבין  הצעיר  הוא  ורק  ר”ל.  התורה  בדרך  שלא 
ולהקים  ולתורתו  לה’  נאמן  להישאר  זכה  כולם 
משפחה מפוארת על דרך התורה והיראה, ואביו 
המוהל  היה  הק’  שרבינו  זה  בזכות  זאת  תלה 

)ואולי גם הסנדק( שלו בעת הברית.
שהוא  באמרו,  הנרגשים  דבריו  סיים  הוא 
לרביה”ק  מיוחדת  ותודה  הטוב  הכרת  מרגיש 
זכה  הקדושה  ובזכותו  אותו,  למול  שהגיע  זי”ע, 
להישאר נטוע בקרב ישראל הוא ודורותיו אחריו.
נתן יהודה בר”א שישא, שמעון אליהו סאמעט

תה בהידור לכל 
השיטות

62 ן  ו י ל ג  / / ן  ו אש ר י  ל כ
תולדות  דק”ק  בלעטל  אנ”ש  לכבוד מערכת 

אהרן.
החומר  על  לכם  להודות  ברצוני  כל  קודם 
הוא  גדול  ודבר  בשבוע,  שבוע  מדי  המשובח 
דור  ידע  למען  הקודמים  החסידים  על  לכתוב 

הצעיר מי היו זקני הדור הקודם.
ברצוני להתייחס למדורו הנפלא של הרה”ח 
ר’ נתנאל קרישבסקי שליט”א מדור ‘כלי ראשון’ 
שבו מביא מדי שבוע פנינים יקרים מהרבי הקודם 

להכירם,  שזכיתי  ז”ל,  החסידות  ומזקני  זי”ע, 
דברים שיש בהם הרבה ללמוד וללמד ותשואות 

חן לר’ נתנאל על עבודתו.
נתנאל  ר’  הזכיר  פ’ תולדות   62 בגיליון מס’ 
את הזהירות של הרבי זי”ע במאור הכשר לשבת, 
וציין בסוף גם את ה’תה’ המוכן הידוע שהתחיל 
אותו לפני שנים רבות ר’ חיים קטינא ז”ל, והמשיך 
שליט”א  כהן  יחיאל  ר’  הרה”ח  יבדלחט”א  אותו 

לאורך ימים ושנים, להחיות נפש כל חי.
ורציתי לציין ולהרחיב, שהתה המוכן כנהוג 
אצלכם הוא גם דבר שהוא הידור גדול בהלכות 
לקמן,  שאציין  כפי  הדעות,  לכל  שיהיה  שבת 
זי”ע  הרבי  כי  לאברהם’,  ‘זכור  בספר  גם  וראיתי 
ואפילו  בשבת  בישול  בענין  מאד  מקפיד  היה 
בכלי שלישי ורביעי, אפילו שהעולם נהגו להקל 
זו שהם  ויאות לחבורה קדושה  וראוי  בכלי שני, 
אלו שמחמירים בהכנת התה שיש בו כמה וכמה 
מכינים  לא  כאשר  פוסקים  כמה  לשיטת  שאלות 
ישראל  בני  המוני  את  ומזכים  זה,  באופן  אותו 

השותים מתה המהודר לדעת כל הפוסקים.

ת ו ל שא שש 
ואפרט כדרכה של תורה:

שולחן  ה’קיצור  על  שבת’  ‘מנחת  ספר  יש 
ערוך’, שחיברו הגאון ר’ שמואל הכהן בורשטיין 
הרה”ק  של  הסכמותיהם  את  קיבל  הספר  זצ”ל, 
מטשורטקוב, ה’שדי חמד’, והמהרש”ם מברז’אן, 
את  מפרט  הוא  שם  לברכה,  צדיקים  זכר 

המכשולות שיש בהכנת התה בשבת קודש.
א. תה צונן בחמין שיד סולדת בהם. כי בדרך 
כלל תמצית התה, אפילו אם הוכנה מערב שבת, 
המים  את  שופך  שכאשר  ונמצא  צוננת,  היא 
הרותחים לתוך התמצית, המים הצוננים הם פחות 
אבל  שני,  בכלי  מתיר  הפמ”ג  ואמנם  מהחמים, 
הכלכלת שבת )כללי הטמנה אות א’( כתב שאסור 
לשים תה צונן בכלי שני אם יד סולדת בו, כי יש 
בישול אחר בישול בדבר לח. וגם החיי אדם )כלל 
כ’ דין ג’( כתב שצונן בחמין ישפוך בשפיכה גדולה 
הכל בפעם אחת, כי מעט מעט אסור לערות שהרי 

מבשל תיכף, ומה יועיל שמצטנן אחר כך.
על  ראשון  מכלי  עירוי  הוא  השני  הדבר  ב. 
הסוכר. למרות שהפמ”ג )סי’ שי”ח סקט”ו( מתיר, 
בזמנם  שנשתרבב  שמה  שבת  המנחת  טוען  אך 
להקל היה כי לא היה להם מצב ששופכים מכלי 
ראשון, כי לא השתמשו עם הכלי שהיה על האש, 
והיו  אחר  כלי  לתוך  אותו  מורידים  היו  אלא 
מטמינים אותו בבגדים כדי שיהיה חם, אבל היום 
ששופכים מכלי ראשון שאני. ועל כך כותב המור 
וקציעה שכל בעל נפש יחוש לעצמו מלערות על 
ואין בישול אחר בישול  סוכר אף שכבר נתבשל 
והזרע אמת  יש הרבה אוסרים.  יבש, אבל  בדבר 
מביא את הטעם על כך כיוון שהסוכר אין דרכו 
לאכול בעינו רק כאשר הוא מחוי במים, ולכן הרי 

זה כאילו לא נתבשל כל צרכו.
שר  ‘אביעד  בשם  יצחק  פחד  בספר  ומביא 
שלום’ ובשם הלבוש )גם החיי אדם כלל כ’ דין ז’ 

מביא את הלבוש( שאוסרים, והשולחן ערוך הרב 
כותב שלמרות שאין בישול אחר בישול אבל מ”מ 
אם נמחה יש בו משום בישול אם יד סולדת בו, 
שיד  ראשון  מכלי  לשפוך  שלא  הרב  כותב  ולכן 
זה  סולדת בו על סוכר, והמנחת שבת כותב על 

ראוי לכל בעל נפש להחמיר בזה.
למרות  צובע.  מלאכת  הוא  השלישי  הדבר  ג. 
כותב  סי’ ש”כ סקכ”ה(  )באשל אברהם  שהפמ”ג 
שרק מי שרוצה למכור לאחרים ומתכוון לצבוע 
אף  לעצמו  אבל  אסור,  המראה  משום  המשקין 
שמתכוון מותר, ולכן מתיר שם לערב יין לבן ביין 
השו”ע  פסק  וכן  לצבוע,  שמתכוון  למרות  אדום 
הרב, אבל המנחת שבת כותב על זה שאם אפשר 
- נכון לערב את הסענ”ץ עם המים החמים מערב 
שבת, ויצאנו מזה מדי חשש מקצת דעות שיש בו 

משום צובע.
ואגב גם בשע”ת סי’ שי”ח סקי”ד כותב שאם 
את  לתת  אסור  לבד,  מים  אלא  שני  בכלי  אין 
התה לתוכו, שמשתנה מראה המים והוה כצובע 
ופסיק רישא. וגם הפמ”ג )משבצות זהב סי’ שי”ח 
סקט”ו( וגם בחיי אדם )כלל כ”ד דין ה’( משמע 
שאם ניחא ליה ומתכוון להיות צובע - יש לומר 
שאף באוכלין ומשקין יש בו משום צובע מדרבנן. 
וגם בשעה”צ )סי’ שי”ח סקס”ה( כותב שטוב 
)או”ח  נזר  אבני  ובשו”ת  אפשר.  אם  להחמיר 
משום  להחמיר,  שראוי  כותב  ט’(  אות  סקע”ג 
וגם  באוכלין.  צביעה  שיש  סובר  רי”ד  שהתוס’ 
והבן  קל”ו(  סי’  )או”ח  שלמה  לך  האלף  בשו”ת 
סימן  או”ח  ג’  )חלק  פעלים  רב  בשו”ת  חי  איש 
צביעה  אין  באוכלים  שרק  חילוק  עושים  י”ד( 
אבל במשקים כיוון שהוא דומה למלאכת צביעה 

דאורייתא יש בו משום צביעה.
שיש  כיוון  ריח.  מוליד  הוא  ד. הדבר הרביעי 
)סוף  המ”א  וכותבים  טוב  ריח  עם  תה  תמצית 
אשל  ש”כ  )סי’  והפמ”ג  ז’(  סעיף  תקי”א  סימן 
דבר  שכל  מתיר  צבי  שהחכם  סקכ”ה(  אברהם 
אבל  ריח,  מוליד  משום  בו  אין  לשתיה  הראוי 
)סי’  הרב  והשו”ע  בדבר,  מסתפק  עצמו  בפמ”ג 
וקונטרס אחרון  ז’  וסי’ תקי”א סעיף  ש”כ סקכ”ו 
ס”ק א’( כותב שלקצת דעות יש הולדת ריח גם 
באוכלים ומשקים כאשר כוונתו בכך, ולכך אומר 
לערב  שאפשר  היכא  “ובוודאי  שבת  המנחת 
הסענ”ץ עם המים החמים תבוא עליו ברכה ושכר 

שמירת שבת בידו בענין זה”.
כאשר   - נולד  איסור  הוא  החמישי  הענין  ה. 
מערבים סוכר עם כף, אפילו אם הוא שם קודם 
את המים ואחר כך הסוכר.ואמנם המשנה ברורה 
)סי’ ש”כ ס”ק ל”ד( כותב שיש מתירין, אבל לפי 
השו”ע הוא אסור, והמ”ב )בס”ק מ”א( כותב שאם 
אפשר יזהרו בזה, וכן הכף החיים )ס”ק ס’( בשם 
הבן איש חי וכן השביתת שבת )מלאכת דש ס”ק 

נ”ו( אוסרים.
ו. וחשש רביעי - בורר בכלי. כבר כתב על כך 
בגיליון קנין תורה פרשת תולדות, לגבי קומקום 
המקומות  שברוב  מיוחדת,  מסננת  למעלה  שיש 
עדיין העלים מעורבים בתוכו, שאם יש מעט מים 
זה ממש שאלה של בורר בכלי, למרות שהחזו”א 
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התיר, אבל כתוב במנחת יצחק )חלק ז’ סי’ כ”ג( 
בזה,  להחמיר  פ”ד(  סי’  א’  )חלק  הלוי  ובשבט 

מכיוון שההיתר של החזון איש אינו ברור. 
בסוף  להיזהר  צריך  מסננת,  אין  כאשר  וגם 
כאשר לא נשאר הרבה מים, ונשארו שם העלים 
של התה, כי כתבו בשו”ע הרב )סי’ י”ח( והפמ”ג 
)אשל אברהם ס’ תס”ז סק”ח( שאם יעשו כן הרי 
הטיפות האחרונות שיוצאים מהשמרים זה בורר, 
ובזה אמנם אם זה לשתות מיד מותר, אבל ראוי 

לדעת השאלות שעלולות להתעורר בזה. 

ם י ד י ס ח ם  ה ב ו  ג ה שנ ת  ו ר מ ו ח ה
ואסיים בדברי הרבי הזקן זי”ע בספר טהרת 
כותב  ט’  פרק  סגוליות  תשובות  במאמר  הקודש 
בזה”ל: “ומובא בפוסקים שצריך להחמיר בשבת 
וחומר מפסח שאיסורו  כי קל  כל החומרות,  על 
הוא רק בכרת ומחמירין כל מיני חומרות, ושבת 
שאיסורו סקילה והלכותיה תלויין בשערה בוודאי 
צריך להחמיר כל מיני חומרות, ואם ככה יתנהג 

נחשב לשומר שבת כהלכתה”.
לגבי  עוד  כתב  פ”ג  היסוד  תיקון  ובמאמר 
מצות שבת שהיא “התיקון היותר גדול מכל אלו 
היסוד,  נגד  הוא  שבת  מצוות  שעיקר  התיקונים, 
ובכל  הסעודות  בכל  קודש  השבת  בכל  ולכן 
כמובא  וכו’,  יסוד  מידת  לתקן  הכוונה  התפילות 
ובאלו  המצוות  באלו  וצריך  האריז”ל  מרבינו 

ההידורים לכוון ביותר לתקן מידת היסוד”. 
ור’ נתנאל כבר הזכיר גם את העובדא שהרבי 
הגנרטור  את  להתקין  בתחילה  רצה  לא  זי”ע 
לאחר  ורק  עין,  מראית  משום  בהתחלה  בביתו 
שכבר נטמע הדבר הסכים לעשותו. וכמו”כ ציין 
העובדא שהיתה קופסה עם כוסות יבשים באותם 
שנים משום חומרת קדושת השבת, וכולם שווים 
הזה  הקדוש  שבמקום  עדות  בהיותם  לטובה 

החמירו ביותר בהלכות שבת בקפידא יתירה.
את  אהבו  לא  החסידים  שאצל  וכידוע 
בשבת,  הללו,  דברים  בשלשת  מלבד  החומרות, 
הקדוש  כך מהבעש”ט  וכידוע  ובצניעות,  בפסח, 
הוא  ויאה  נאה  ממש  פנחס’(,  ב’אמרי  )כמובא 
שמושלמת  אהרן  תולדות  קהילת  על  לומר 

בדקדוקי הלכה בשלשת הדברים הללו.

? ' ן ו ב י ר ה  ק ' ב ל  ו מ ת א ת  י י ה א  ל י  כ ו
ואסיים את דבריי במה שכתב ר’ נתנאל על 
ללמוד  באו  ושלמים  יראים  שהרבה  העובדא 
בתולדות אהרן בגלל המאור הכשר, וכבר נשארו 
באמצע  שעמדו  כאלו  זוכר  אני  ואכן  הטיש,  על 
ואני  הקידוש,  התחיל  זי”ע  הרבי  כאשר  לימודם 
אלוקים  חרדת  אז  היתה  הקידוש  שבשעת  זוכר 
ושמש’  מה’מאור  שכתוב  מה  וכידוע  מיוחדת, 
והטיש  שבת,  של  היחידה  עשה  המצוות  שזוהי 
בכלל היה מעמד ספוג ביראת שמים, עד כדי כך 
שאנשים ברחוב היו שואלים “וכי לא היית אתמול 
בקה ריבון?”, כי ידעו שאי אפשר לעבור שבת בלי 
מנועם השבת בטיש של התולדות אהרן  לטעום 

רבי. 
אכן אשריכם, ותמשיכו להוציא את האוצרות 
הגדולים מבית גנזם לזכות את הרבים ואת הדור 

הצעיר לשמוע על הדור העבר
ברוב ברכה 
נחום משה שלעזינגער 

מנהג רביז”ל בלחיים 
אחר קידוש לבנה
71 ן  ו י ל ג  / / ם  כ ל ה  ז ה דש  ו ח ה

לכבוד המערכת החשובה ‘אנ”ש בלעטל’ בעיר 
ה’ שמה.

על  בטוטו”ד  הנפלא  המאמר  את  ראיתי 
מנהגיו של רבינו זי”ע ב’קידוש לבנה’ דבר דבור 
על אפנו. רציתי רק לתקן דבר אחד מה שנכתב 
שם שרבינו אכל מזונות באמירת ה’לחיים’ - דבר 
מזונות  לאכול  נהג  לא  רבינו  כי  נכון,  אינו  זה 

ב’לחיים’ אחר קידוש לבנה, ורק שתה ‘לחיים’.
בברכה, ידידכם
משה מרדכי מארקאוויטש, פה לאנדאן יצ”ו

: ת כ ר מע ה ת  ב תשו
ייש”כ. אכן נתעוררנו על כך מעוד תלמידים. 
הטעות נבעה מהעתקת חלק מלשון הספר ‘לחם 
מזונות  לחלק  נהגו  כן  שבבלאזוב  כתב  שם  עני’ 

בעת שתיית ה’לחיים’, ונשתרבב אגב גררא.

“ומה עם אפרים 
מנשה?”

67 ן  ו י ל ג  / / י  א מ ד ק י  ד י ס ח
לכבוד המערכת החשובה “אנ”ש בלעטל”

במאמר שנכתב על הרה"ח ר' אפרים מנשה 
ז"ל )גל' 67, פרשת ויגש( סופר בסוף על התאונה 
השבת  וביום  ששי,  ביום  שעבר  ]עקסידענט[ 
לבוראו,  נשמתו  את  השיב  טבת  ט'  ויגש  פרשת 
בית  בחצר  הלווייתו  התקיימה  שב''ק  ובמוצאי 
מדרשנו, כשרביה"ק זי"ע הספידו בבכי תמרורים. 
חשוב לציין שרבינו שהה אז בשבת בעיה”ק 
זה  מכל  כלל  שמע  לא  שרבינו  וכנראה  טבריא, 
לפני שבת, כיון שהיה סמוך לשבת. אני הק’ זכיתי 
להיות בשבת בטבריא עם רבינו זצוק’’ל. באמצע 
של’’ס הטלפון צלצל ללא הפסקה מיד בזמן ר’’ת, 
כולם חששו על כך שהצלצול מבשר לא טוב על 
שהוזקקה  זי’’ע  הזקן  רבינו  חבר  אשת  הרבנית 
כשלש  עוד  ימים  האריכה  )למעשה  לרפואה  אז 

השני  ובצד  הטלפון,  את  להרים  ניגשתי  שנים(. 
שליט”א,  ברוין  שמעון  ר’  הרה”ח  המשב”ק  היה 
שמיד בלי הרבה הקדמות בישר לי בטלפון: אהרן 
געווארן...  געהארגעט  איז  מנשה  אפרים  בלום, 
הרה”ח  אתנו  שם  היה  מתעלף.  שאני  הרגשתי 
מיד  ניגש  והוא  שליט”א,  פערל  יונה  אברהם  ר’ 
שר’  הדברים  את  לרבינו  ומסר  זצוק’’ל  לרבינו 
ר’  הרה”ח  עם  שב’’ק  לפני  נסע  מנשה  אפרים 
הרה”ח  יבלחט”א  ועם  ז”ל  גאטליב  זלמן  שלמה 
קשה  תאונה  והיתה  שליט”א,  ברייער  אנשיל  ר’ 
ושניהם נפצעו, ומיד שאל הרבי: “ומה עם אפרים 
את  רבינו  הבין  ומיד  כלום,  ענה  ולא  מנשה?”, 
שלישית  סעודה  לגמור  להזדרז  והתחיל  הכל, 

בכדי לנסוע לירושלים.
שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות
אהרן הכהן בלום, פה וויליאמסבורג

זעק בכל כוחו...
71 ת  ו נ ו י ל ג  / ש  ” נ א ח  שי

לכבוד אנ”ש בלעטל בירושלים עיה”ק
שכתבו   71  ,70  ,68 הגליונות  את  ראיתי 
עדויות  פוקס  טובי’  חיים  ור’  בירנהאק  אלי’  ר’ 
כ”ק  של  מילה  הברית  אודות  התלמידים  מזקני 
מרן אדמו”ר שליט”א. ראיתי לציין מה ששמעתי 
כאן בקרית יואל לפני כ-26 שנה בערך, כשתיאר  
הרה"ח ר' פנחס דוד וועבערמאן ז"ל את הברית 
של כ”ק מרן רבינו שליט”א, שרביה”ז זעק בשעת 
נתינת השם בביטוי חזק מאד, בהדגשת כל אות 
שסיפרו  מה  לכל  מצטרף  זה  ודבר  עצמו,  בפני 

הנ”ל.
יצחק יעקב הכהן כ”ץ, וויליאמסבורג

: ת כ ר ע מ ה ת  ב תשו
ייש”כ. אמנם ראינו חובה לציין שטעות נפלה 
אמירת  שבעת  הדברים  שהועתקו  מה  בדבריהם 
זי"ע  הזקן  רבינו  היה  הברית  בשעת  הברכות 
אותו  לעורר  פשוט  צריך  שהיה  כזאת  בדביקות 
הכוונה  בזה  היתה  לא  הברכות.  נסתיימו  שכבר 
כסנדק  ששימש  רביה"ק  אלא  כלל,  לרביה"ז 
צריכים  והיו  עצומה,  בהתלהבות  היה  כאמור 

לעוררו שכבר גמרו עריכת הברית. 
שיח  )מדור  האחרון  בגל’  טעות:  תיקון  ועוד 
אליעזר  מאיר  ר’  הרה”ג  של  דבריו  הובא  אנ”ש( 
בהלוויתו,  הי’  פלא  שדבר  שליט”א,  נויפעלד 
עצמו  מנע  זי”ע  מדושינסקיא  המהרי”ם  שכידוע 
ליכנס בבית הלוויות ברח‘ שמגר )כנראה משום 
בהלוויתו  אבל  הדתית(,  למועצה  שייך  הי’  שזה 
להספידו,  כדי  לשם  נכנס  נויפעלד  אהרן  ר’  של 
ולימים בי”א סיון תשמ”ט גם בהלוויה של ה’מנחת 
יצחק’ זצוק”ל. לא הובנו דבריו כראוי ולא נעתקו 
כהוגן, כוונתו היתה שאחרי שה’מנחת יצחק’ נכנס 

לשם בהלוויה של ר’ אהרן, גם המהרי”ם נכנס. 

לפרסום מכתב ניתן להשאיר הודעה ברורה בקול 
אנ"ש עם תוכן המכתב ולציין שזה עבור מדור 
'שיח אנ"ש', ואנחנו נעלה על הכתב. כמו כן 
בירושלים אפשר למסור את המכתבים במשרד 
 'קול אנ"ש' שבחצר בית חיינו

 פרשת  בשלח תשפ"ג • אנ"ש בלעטל • 15



בחצ+רות אנ"ש
מהנעשה והנשמע בהיכלי אנ"ש בכל אתר ואתר

זו כבר השנה השניה שקהל אנשי 
מושבותיהם  מקומות  בכל  שלומנו 
קובעים  הקודש,  קהילות  שאר  בקרב 
השובבי”ם  ימי  משבתות  אחת  את 
מיטהרים  שבו  טהרנו’  ל’שבת 
מעלה  של  בקדושה  ומתקדים 
הנורא  הטכנולוגיה  מפגע  ומתנתקים 
השבת  הדור.  נסיון  כידוע  שהוא 
ודרשות  הסברה  מסע  עם  נערכת 
מבצעים  לצד  והתבוננות,  חיזוק 
הבית,  בני  ולשאר  התשב”ר  לילדי 
את  היום  סדר  בראש  להעמיד  כדי 
זרה  העבודה  מול  הניטשת  המלחמה 
מרן  כ”ק  של  כהגדרתו   - דורנו  של 

רבינו שליט”א.

מסע ההסברה

שליט”א  רבינו  כ”ק  קבע  השנה 
את שבת טהרנו בשבת קודש פרשת 
התכוננו  שלומנו  אנשי  וכלל  בא, 
שבועות  כמה  כבר  קודש  לשבת 
כשהשנה עמד מסע ההסברה בסימן 
“להיות בצד המנצח - א טריט אויף 
ארויף”, המדגיש שהקב”ה ינצח בכל 
רוצים  וכולנו  הזאת,  במלחמה  אופן 
צריכים  כך  ולשם  בצדו,  להיות 
ולהתרומם  אחד  צעד  להתקדם 
הקמפיין  במסגרת  מהטכנולוגיה. 
שצריכים  המנצחים’  ‘סודות  חודדו 
להישמר  אפשר  כיצד  לנצח’  ‘לדעת 
צריך  ממה  הנוראים,  מהפגעים 
גדרים  ולהוסיף  ולהתנתק  להתנזר 

וסייגים. 

בית יעקב אלו הנשים

לקראת השבת החלו הפעילויות, 
שיחה  התקיימה  רביעי  כשביום 
מיוחדת עבור בית יעקב אלו הנשים 
נשות אנ”ש די בכל אתר ואתר דרך 
אפרים  ר’  הגאון  ידי  על  הטלפון, 
ויזניץ,  ק”ק  מרבני  שליט”א  נייהויז 

הנחש  על  הסביר  דברים  שבנועם 
הכלים  מאחורי  המסתתר  הקדמוני 
האימא  של  תפקידו  ועל  המרצדים, 
על  לשמור  אנו  בזמננו  היהודייה 
העכנאי,  ארס  בה  יחדור  לבל  ביתה 
ועל הדרך להחדיר בצאצאיה היקרים 
מכל  להישמר  ה’  ופחד  יראת שמים 

דבר המרחיק מקדושה וטהרה. 

יבואו טהורים

ילדי  בקרב  נערך  מיוחד  מבצע 
בכל  התורה  תלמודי  בכל  התשב”ר 
על  שקיבל  ילד  כשכל  ואתר,  אתר 
טכנולוגיה,  בעניני  קבלה  עצמו 
בענין  מאביו  שמע  נקודה  רשם  או 
על  והתפלל  מטכנולוגיה,  הזהירות 
קיבל  הטכנולוגיה,  מפגעי  שמירתו 
מתנה מיוחדת מזכרת משבת טהרנו 

תשפ”ג.
התקיימה  חמישי  ביום  כן,  כמו 
התשב”ר  לילדי  מיוחדת  שיחה 
על  בירושלים  בעיה”ק  היקרים 
כהנא  ברוך  ר’  הרה”צ  חדב”נ  ידי 
על  הילדים  בפני  שדיבר  שליט”א, 
האחרון  הניסיון   - הגדול  הניסיון 
תלמיד  כל  ואיך  עלינו,  ה’  שהביא 
יוכל לעמוד על המשמר להיות חייל 
שמו  ולקדש  לאביו שבשמים,  לוחם 

הגדול בעולם.

בני חורין

תיבה  הוצבה  השבוע  בסוף 
בית  בבנין  התפילה  בהיכלי  מיוחדת 
חיינו אשר בירושלים לחברי קהילתנו 
‘בני  למהפכת  להצטרף  רוצים  אשר 
חורין’, שזוהי חבורת קודש המתנזרת 
גם מאימייל, ובהזדמנות הזאת כאשר 
חברי קהילתנו חיפשו תוספת טהרה 
הצטרפו עוד למעלה ממאה אברכים 
לצד המנצח, להיות חלק מהמהפכה 

החשובה והנשגבה הזאת.

בהיכלי הישיבות

התקיימו  הישיבות  בהיכלי 
חשובי  ידי  על  מיוחדות  שיחות 
לפני  שהעלו  שליט”א  המגידים 
את  להעמיד  הצורך  את  הבחורים 

חייהם  להקים  הטהרה  בדרך  עצמם 
בתכלית השמירה והזהירות, פן יקרה 

אסון רח”ל בהעדר שמירה.

התפילה בהדלקת הנרות

כיום  הוכרז  קודש  השבת  יום 

על פי קביעת כ”ק מרן רבינו שליט”א:

אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר ציינו בהתרגשות את שבת 
פרשת בא כ’שבת טהרנו’ בקהילתנו הק’

להיות בצד המנצח: מסע הסברה על נסיון הדור | והכינו את אשר יביאו: מבצעים ופעילויות בקרב הילדים 
ובחורי החמד והנשים | דבר התקופה: דרשות חיזוק והתבוננות בכל בתי מדרשנו

הדרשה במוצש"ק בביהמ"ד הגדול בירושלים. העטים שחולקו כפרס לילדי 
התשב"ר  מחמשת תלמודי התורה שקיבלו קבלות בעניני טכנולוגיה
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טהרה כאמור, ונשות אנ”ש התפללו 
בדמעות בעת הדלקת הנרות להמשך 
להישמר  שיוכלו  הבאים  דורות 
מהניסיון הגדול שהומט עליהם, ולא 
ומהענף  מהשורשים  חלילה  יתנתקו 

ממנו הם צמחו.

טהרנו טיש

פורסמה  טיש’  ‘טהרנו  יוזמת 
ההורים  נקראו  במסגרתה  לציבור, 
להשריש בקרב ילדיהם את השיקוץ 
המשחיתים,  מהכלים  והמיאוס 
להשי”ת  חיינו  כל  למסור  והתשוקה 
ולתורתו גם כאשר יהיו קשיים. ואכן, 
כפי שמוסרים המלמדים שקיבלו את 
פתקי הילדים, הורים רבים ניצלו את 
ההזדמנות בעת השבת טיש והחדירו 
בצאצאיהם את אש הקודש הנדרשת, 
לתוך  נולדו  שהילדים  הבנה  מתוך 
עולם מלא קשיים ונסיונות, וחייבים 

לקבל חוסן פנימי מוקדם לכך.

דרשות חיזוק והתבוננות

רחבי  בכל  מדרשנו  בתי  בכל 
דרשות  השבת  משך  התקיימו  תבל 
בערך  דברים  נשאו  בו  מיוחדות 
הבאים,  הדורות  בעבור  הזה  היום 
ובכלי המלחמה ללחום את מלחמת 
להיאחז  ועידוד  חיזוק  ובדברי  ה’, 
האהבה  בעבותות  נפש  במסירות 
אלינו  משליך  שבשמים  אבינו  אשר 
כדי שנוכל להציל את עצמנו מליפול 

שחת.

בצל הקודש בעיה”ק 
טבריא 

רבינו  כ”ק  בפני  קודש  במעמד 
הרה”צ  בנו  דברים  נשא  שליט”א 
קהילתנו  אב”ד  שליט”א  משה  ר’ 
להבות  חוצבים  בדברים  בלאנדאן 
אש, על חובת השעה וחובת היהודי 
באשר הוא להתחזק במלחמת היצר 

ללא חת ומורא.

בעיה”ק ירושלים

מיד  טהרנו  שבת  על  הוכרז 
עלה  ובמוצ”ש  שבת,  קבלת  אחרי 
הנודע  המגיד  נלהבים  דברים  לדבר 
דוד  מאיר  חיים  ר’  הרה”ג  פמ”מ 

הלוי גרוסמאן שליט”א, אשר תמצת 
האחרון,  הדור  ניסיון  את  בדבריו 
ניסיון הטכנולוגיה אשר רבים חללים 

הפיל ה”י.

נחלה ומנוחה

התאספו  דרעוין  רעוא  בעת 
אחד  בלב  אחד  כאיש  החברים 
השובבי”ם,  ימי  בעבודת  להתעורר 
יעקב  ר’  ונשא דברים המגיד הנודע 
וחיזק  שליט”א  גרוסמאן  הלוי 
אבינו  רצון  לעשות  הלבבות  את 

שבשמים.

איגוד האברכים נחלה 
ומנוחה בית שמש

מלכתא  שבת  קבלת  לפני 
הלוי  יעקב  ר’  הרה”ג  דברים  נשא 
גרוסמאן שליט”א אשר במתק לשונו 
אחד  כל  של  לבו  חדרי  לתוככי  ירד 
ואחד, להבין להיכן דרך עקלקלות זו 
של  ההתחזקות  חובת  ועל  מובילה, 

כל אחד ואחד.

קרית הרמ”א בית שמש

קבלת  לפני  קודש  שבת  בליל 
הדגול  המחנך  לדבר  עלה  שבת 
שליט”א  בלוי  אברהם  ר’  הרה”ג 
מהמחנכים במוסדותינו הק’ בטבריא, 
אשר ממקום ראייתו חידד את האסון 
הגדול אשר הטכנולוגיה המיטה על 

צאצאינו דברים שהחרידו כל לב.

איגוד האברכים קרית 
הרמ”א בית שמש

המלכה  שבת  כנפי  פרוס  עם 
לאחר מנחה, נשא את דבריו הרה”ח 
שליט”א  שידלוי  יהודה  שאול  ר’ 
בדברים  אשר  קהילתנו,  ממשפיעי 
האברך  יתנהג  איך  שינן  קצרים 
הגדולות  סכנות  כאשר  אנו  בימינו 

אורבות לו מכל עבר. 

גבעת ירושלים

קבלת  לפני  קודש  שבת  בליל 
חיים  ר’  הרה”ג  דברים  נשא  שבת 
גרליץ שליט”א ר”מ בישיבת ברסלב 
קרן אור, שחיזק את הלבבות לעמוד 

בשער לשמור על הבית מכל משמר, 
בניסיונות המרים של הדור האחרון.

רמב”ש ד’ 1

בעת רעוא דרעוין בצאת השבת 
יצחק  ר’  הרה”ג  דברים  נשא  קודש 
ק”ק  מרבני  שליט”א  טוביאס  אייזיק 
וויז’ניץ, איך יראה כל ראש משפחה 
את תפקידו בשמירה על ביתו, ואיך 
היא  מהטכנולוגיה  ההתרחקות 
עבודה מתמדת המוטלת על כל אחד 

בכל מצב שהוא.

רמב”ש ד’ 2

לפני קבלת שבת השמיע דברים 
מרדכי  ר’  הרה”צ  בנש”ק  נפלאים 
על  והעלה  שליט”א  שפירא  איתמר 
נס את הניסיון הגדול במוחש ובחוש, 
וחיילותיו משקיעים  השטן  כמה  עד 
של  נשמתו  כי  מאודם,  כל  את  בכך 

עם ישראל תלויה בכך.

רמב”ש ד’ האמוראים

לפני קבלת שבת השמיע דברים 
לעמבערגער  ישראל  ר’  הרה”ג 
החסידים  קהילות  אב”ד  שליט”א 
רמת בית שמש ד’ 1, אשר בדברי חן 
ביאר את הדרך להתמודד עם הנגע 
הגדול הזה וחיזק ועודד את החפצים 

לעשות רצון ה’.

חריש

נשא  שבת  לקבלת  מנחה  בין 
דברים נוקבים הרה”ג ר’ יוסף שמואל 
הקהילה,  דומ”צ  שליט”א  וואלעס 
הגדול שרבים  הפגע  על  עורר  אשר 
היא  השטן  מטרת  וכל  הפיל  חללים 
ולהמיט  ישראל  של  ביצתן  לקעקע 

על כלל ישראל כיליון רוחני.

לאנדאן 

קריאת  לפני  קודש  ביום השבת 
התורה עלה לדבר הרה”ג ר’ אלעזר 
פריעדמאן שליט”א דומ”צ סאטמאר 
כדרבונות  דברים  יצ”ו,  אנטווערפן 
וכמסמרות נטועים, על המכה הזאת 
אשר שם הקב”ה במצרים אך לא על 

עם ישראל המתנזר ממנה.

מאנטשעסטער

קבלת  לפני  קודש  שבת  בליל 
שבת שמעו חברי הקהילה את דבריו 
של הרה”ג ר’ יצחק אביגדור שטערן 
התורה,  כתר  ישיבת  ראש  שליט”א 
נכוחים  בדברים  לדבר  הטיב  אשר 
דור  דורנו  של  השפל  מצבו  לאור 

עקבתא דמשיחא.

מאנסי 

חיזוק  בדברי  לדבר  עלה 
ר’  הרה”ג  המצב  לנוכח  ועידוד 
מו”צ  שליט”א  גערטנער  שמעון 
לפני  נשא  דבריו  את  להוראה,  מכון 
ובלבת  השבת,  ביום  התורה  קריאת 
על  לעמוד  הציבור  את  הלהיב  אש 

המשמר במצוות הבורא.

בארא פארק

ביום השבת לפני קריאת התורה 
עלה לדבר פע”ח הרב משה פאנעט 
ישעי’  ר’  הרה”צ  חתן  שליט”א 
בבארא  קהילתנו  אב”ד  שליט”א 
למטרה  הקולעים  בדברים  פארק, 
ישראל  שעם  הקשה  המצב  לנוכח 

עומד בו.

דרך אמונה וויליאמסבורג

קבלת  לפני  קודש  שבת  בליל 
הרה”ח  חוצבים  דברים  דיבר  שבת 
ר”מ  שליט”א  שטויב  אריה  משה  ר’ 
חיזוק  דברי  התורה,  עסק  בישיבת 
נחשולי  נגד  איתן  לעמוד  ועידוד 
המים השוטפים ובאים ולא להיבהל 
השטן  מציב  אשר  הקשה  מניסיון 

לעברנו.

קרית יואל

נשמעו דברים מיוחדים במהותו 
השפעתה  ועל  זו,  קודש  שבת  של 
שילכו  צאצאינו  ועל  עלינו  הרבה 
לנו  סללו  אשר  ובדרך  ה’  בדרך 
זיז כלשהו כמשאלתם  אבותינו ללא 
הדברים  בדורנו.  ואם  אב  כל  של 

נאמרו לפני קבלת שבת. 
יעיר  דלתתא  אתערותא  ובזכות 

ה’ עלינו רוח טהרה ממרום.
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חברי  שמש:  בבית   2 ד’  רמה 
קהילתנו הק’ בשכונה עשו היסטוריה! 
שנערכו  דינרים  סדרת  במסגרת 
עצמם  על  קיבלו  הקהילה  חברי  בין 
חברי הקהילה סכום אדיר של מיליון 
וחמש מאות אלף ₪ לטובת בנין בית 
המדרש החדש, שבנייתו החלה בס”ד 

ברוב פאר והדר.
במסגרת הרחבת גבולי הקדושה 
ד’  וברמה  בכלל  הק’  דקהילתנו 
בימים  הגיעה  בפרט,  שמש  בבית 
התחלת  על  המרנינה  הבשורה  אלו 
והמפואר  הגדול  מדרשנו  בית  בנין 
אלו.  בימים  שהחלה   2 ד’  ברמה 
המדרש  בית  בבנין  הגדול  הצורך 
בהקדם האפשרי מורגש היטב כאשר 
במקום  שוכן  המדרש  בית  בינתיים 
שהשתכנו  קהילתנו  וחברי  זמני, 
נרתמו  האחרונה,  בשנה  זה  במקום 
כדי להקים את בית המדרש עם כל 

צרכי הקהילה בהקדם האפשרי.
נסעו  בשלח,  ג’  ביום  שנה  לפני 
פנימה  הקודש  אל  הקהילה  חברי 
ששהה  שליט”א  רבינו  כ”ק  אצל 
בטבריה, ורבינו שליט”א הורה להם 
לפתוח מיד בית המדרש זמני לטובת 
חברי הקהילה, ואכן מיד קיימו רצון 
שם  זמני  מדרש  בית  ופתחו  הקודש 

הם שוהים עד היום.
עסקני הקהילה פעלו לאורך כל 
ואל  המנוחה  אל  להגיע  כדי  הזמן 
קבוע  מדרש  בית  ולבנות  הנחלה 
אלו  ובימים  והדרו,  הודו  במלא 
בית  בניית  את  בפועל  להתחיל  זכו 
המוגמר  על  לברך  בתקוה  המדרש 

בהקדם האפשרי.
כינוסים  שני  התקיימו  כך  לשם 
נשאו  שם  הקהילה  לחברי  מיוחדים 
שלום  אברהם  ר’  הרה”ח  דברים 
מהעסקנים  שליט”א  קרישבסקי 
הנמרצים לטובת קהילתנו ברמה ד’ 
חובת  את  הנאספים  בפני  והעלה   ,2
השעה שבהוראת כ”ק רבינו שליט”א 
עצמם  את  ירתמו  הקהילה  חברי 
להביא את הסכומים הגדולים לבנין 
שליח  את  כיבד  מכן  לאחר  ה’.  בית 

שליט”א  רבינו 
לרמה ד’ 2 הרה”ג ר’ שלום סאמעט 
החברים  בפני  שסיפר  שליט”א 
שנכנס אל הקודש פנימה אצל רבינו 
איך  ה’מפות’  את  והראה  שליט”א 
שליט”א  רבינו  לבנות,  שמתכוונים 
נענה ואמר, שמפות כבר ראה מספיק 
ורצון קדשו לראות ‘בנין על מכונו’. 
ואסור לנוח ולשקוט עד שנברך על 
אתן  “אם  הפסוק  וכדברי  המוגמר 
שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא 

מקום לה’ משכנות לאביר יעקב”.
אח”כ נשא דברים חבר הקהילה 
הרה”ח ר’ ישעי’ אלטמאן שליט”א – 
שד”ר נאמן לטובת בנין בית המדרש 
נחיצות  את  הנוכחים  בפני  שהסביר 
‘הבסיס’ והמסי”נ של חברי הקהילה 
להביא  בע”ה  נוכל  כך  שרק  עצמם, 
לדעה  מאחים  ה’  בית  התרומה  את 

בחו”ל. 
אח”כ הזמינו את הקבלן המבצע 
סאקס  מנחם  יהודה  ר’  הרה”ח 
הקהילה,  מחברי  הוא  גם  שליט”א 
שהציג בפני החברים מצגת מיוחדת 
היעדים  ואת  הבנייה  תכניות  עם 
להשיג  רוצים  שהם  זמנים  לפי 

הבא  הפסח  חג  שלקראת  בע”ה, 
בית  היכל  מוכן  יהיה  לטובה  עלינו 
ובהמשך  ולתפילה,  לתורה  המדרש 
המדרש  בית  בנין  כל  להשלמת  עד 
ר’  הרה”ח  הציג  אח”כ  בשלמותו. 
אהרן ליברמן שליט”א מעסקני בוני 
הכספים  היעדים להשגת  את  הבנין, 

הנדרשים לטובת השלמת הבנין.
רגעים מרוממים במיוחד נרשמו 
הקהילה  חברי  כאשר  כך,  אחר 
צדיק  רצון  לעשות  שכדי  הודיעו 
ובכינוס  ועז,  שאת  ביתר  יתאמצו 
החברים  עצמם  על  קיבלו  הראשון 
אלף  וחמישים  מליון  של  כולל  סך 

אלף   450 עוד  השניה  ובאסיפה   !₪
איתן  בסיס  נוצר  שבס”ד  כך   ,₪

להתחלת בנין בית המדרש בס”ד.
זכויות  רכשו  הקהילה  חברי 
מיוחדות, החל מזכות ארון הקודש, 

השערים, וי”ב חלונות בית המדרש.
אנו  לדפוס  הגליון  ירידת  עם 
מתבשרים על מעמד אדיר של ‘יסוד 
)שלישי(  אמש  שהתקיים  הקהילה’ 
הפינה  אבן  הנחת  מעמד  עם  יחד 
שליט”א  רבינו  מרן  כ”ק  בראשות 

אשר יפורסם בע”ה בגליון הבא.
זה  השלם  בקנין  עולם  בורא 

הבנין.

אברכי אנ”ש ברמב"ש ד’2 נרתמו בסכום אדיר של מליון וחמש 
מאות אלף ₪ למען הקמת בית המדרש ברוב פאר והדר

הדים רבים לדברי רבינו שליט"א שהביע רצון קדשו לראות בנין על מכונו

התרגשות גדולה בקרב אנ”ש: 

    איך וויל זעהן
א געבויעטע שול

כ"ק רבינו שליט"א בבקשתו הנדירה:

בס"ד

עבודות הפיתוח השבוע. בין הנואמים, חברי הקהילה: ר' 
שלום סאמעט שליח רבינו שליט"א, ר' אברהם שלום 

קרישבסקי מחשובי העסקנים, ר' ישעי' אלטמאן שד"ר, 
ר' אהרן ליברמן מציג את תכנית הקמפיין, והקבלן ר' 

יודא מנחם סאקס מציג את יעדי הבנייה
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רבינו  ביקש  וחצי  כשנה  לפני 
לאברכים  כולל  לייסד  שליט”א 
צעירים בבית שמש, שיוכלו להמשיך 
הישיבה  משנות  ההתעלות  את 
תורה  של  באהלה  עצמם  ולהמית 
קניינים  ולקנות  ושקדנות  בהתמדה 
לאחר  הלכה.  זו  ה’  בדבר  נצחיים 
בהם  ויגיעה  עמל  של  וחצי  כשנה 
שקדו אברכי הכולל בהתמדה רבה על 
הקצירה  לשלב  ב”ה  הגיעו  תלמודם, 
ברינה, כאשר זכו לסיים את כל הלכות 
מוקצה ולשננן היטב ולקנות אותן על 
בוריו, וכמאמר רש”י הקדוש בפרשת 
ואתחנן, “שיהיו דברי תורה מחודדים 

בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם”.
להיבחן  הלכו  הכולל  אברכי 
טוב  יום  ר’  הרה”ג  אצל  הנלמד  על 
בהעדה  מו”צ  שליט”א  נייהויז  ליפא 
צבי  יוסף  בית  ק”ק  ומרבני  החרדית 
הביע  אשר  שמש,  בבית  דושינסקיא 
הבקיאות  על  הרבה  התפעלותו  את 
ועל  הכולל,  אברכי  של  המפליאה 
הלכות  בכל  המקיפה  השליטה 

מוקצה.
הכולל  אברכי  זכו  הסיום  לרגל 
בעיה”ק  נלהבת  שחרית  לתפילת 
בא  פ’  ב’  ביום  הקודש,  בצל  טבריא 
התפילה  לאחר  כאשר  שבט,  ר”ח 
התקיים מעמד לחיים ביחד עם כ”ק 
מדברות  נשא  אשר  שליט”א  רבינו 
לאברכים  הדרכה  בדברי  קודש 

וביסודות  דרכם,  בתחילת  הצעירים 
בקדושה  הקדושה  התורה  לימוד 

וטהרה.
לאחר מכן התקיים מעמד הסיום 
וסעודת ראש חודש בחדוות התורה 
טבריא,  בעיר  מדרשנו  בית  בהיכל 
כאשר במקום נשאו דברים הרה”ג ר’ 
יוסף קדיש בראנדסדארפער שליט”א 

דוד  ר’  והרה”ג  מרבני העיר טבריא, 
ראזנפעלד שליט”א שליחו של רבינו 

שליט”א לטבריא. 
הכולל  אברכי  יצאו  מכן  לאחר 
לחון את קברי התנאים אשר בגליל, 
המשך  למען  ולהתפלל  להעתיר 
במעלות  והתעלותם  הצלחתם 
את  להוקיר  המקום  וכאן  התורה, 

ויסוד  העומדים מאחורי הקמת  אלו 
הצעירים  האברכים  לטובת  הכולל 
אשר פועלים בשליחות כ”ק אדמו”ר 
ר’  הרה”ח  ובראשותם  שליט”א 
שליט”א  ראזנפעלד  בר”ב  שמשון 
קאהן  יוחנן  ר’  הרה”ג  הכולל  וראש 

שליט”א.

ותלמודם בידם

כארבעים אברכי ‘כולל לצעירים’ בקרית הרמ”א בבית שמש 
נבחנו על כל הלכות מוקצה

הכולל שנוסד ע”י כ”ק רבינו שליט”א | תפילת שחרית וסעודת סיום מרוממת התקיים בצל הקודש בטבריא

    איך וויל זעהן
א געבויעטע שול

כ"ק רבינו שליט"א בבקשתו הנדירה:

בס"ד

 פרשת  בשלח תשפ"ג • אנ"ש בלעטל • 19



כולל  חו”ר  שנתפרסם,  כפי 
מוסדותינו  ידי  שעל  הינדא’  ‘תפארת 
הרבנית  של  ולזכרה  לשמה  הק’ 
הרה”צ  בראשות  ע”ה,  הצדקנית 
של  בנו  שליט”א  יוסף  ישראל  ר’ 
עמלו  אשר  שליט”א,  אדמו”ר  כ”ק 
זכו  תורה,  של  באהלה  והתייגעו 
נבחנו  כאשר  עמלם  פרי  את  לקצור 
והלכות ברכת  על כל הלכות סעודה 
הרה”ג  קהילתנו  רבני  אצל  הפירות 
שליט”א,  בראנדסדארפער  אהרן  ר’ 
שליט”א,  סאקס  רפאל  ר’  והרה”ג 
כאשר הרבנים הביעו את התפעלותם 
של  המפליאה  מהבקיאות  הרבה 

צורבי הכולל החשובים.
ביום שלישי פ’ בא ג’ שבט ביומא 
דהילולא של הרה”ק ר’ זושא זיע”א 
התקיים מעמד חגיגת סיום ושמחה 
ידי  על  במיוחד  שאורגן  תורה,  של 
בראשות  יוסף’  ‘באר  כוללי  הנהלת 
שליט”א.  יוסף  ישראל  ר’  הרה”צ 
והדר  פאר  ברוב  נחגג  המעמד 
לכבודה  ושירה  נגינה  כלי  ובליווי 
של תורה כאשר אף בית יעקב אלו 
מעמד  באותו  להשתתף  זכו  הנשים 
כאות הוקרה והערכה על מסירותם 
לשבת  יוכלו  שהאברכים  הרבה 

ללמוד ולהתעלות בתורה ועבודה.
באולמי  התקיים  המעמד 
פארהאנד בירושלים עיה”ק בראשות 
שליט”א,  הכולל  ראש  הרה”צ 
הגאון  קהילתנו  רבני  ובהשתתפות 
שליט”א  בראנדסדארפער  אהרן  ר’ 
שליט”א,  סאקס  רפאל  ר’  והגאון 
בשבח  מדברותיהם  נשאו  אף  אשר 
אברכי הכולל ולימוד התורה בכלל, 
חברי  במעמד  השתתפו  כמו”כ 

הנהלת המוסדות בירושלים.
הר”ר  המעמד  את  והנחה  פתח 
שליט”א  ליכטנשטיין  פנחס  שמעון 
בישיבתנו  ומשפיע  הכולל  מחו”ר 
המוסדות  הנהלת  דבר  ואת  הק’, 

השמיע הרה”ח ר’ יצחק קירשנבוים 
המוסדות  הנהלת  חבר  שליט”א 
על  שהרחיב  גדולה,  בישיבה  ור”מ 
המוסדות  הנהלת  של  ההערכה 
לחו”ר הכולל החשובים, ועל הזכות 
שלמות  מקצועות  לקנות  הגדולה 

בתורה הקדושה. 
באותו  הכולל  אברכי  דבר  את 
ר’  הרה”ח  הנו”נ  השמיע  מעמד 
מנחם מענדל בר”א גוטליב שליט”א, 
אברכי  של  הלב  רגשות  את  שהביע 
הכולל ברגעים הנעלים הללו כאשר 
שזרעו  מה  ברינה  לקצור  זוכים  הם 
כמשמעה  התורה  שמחת  בדמע, 

ממש. 
‘נשים במאי קא זכיין’ - דברים 
חברי  כל  של  בשמם  הלב  מתוך 
הכולל השמיע הרה”ח ר’ יואל ברוין 
של  הגדולה  הזכות  על  שליט”א 
‘נשות החברים’ - אלו אשר עומדות 
העתידים  חכמים  התלמידי  מאחורי 
אותן  ומעודדות  קהילתנו  של 

לעשות חיל בלימודם. 
המגיד  השמיע  נפלאים  דברים 
משה  ר’  הרה”ח  פמ”מ  הנודע 
של  תפקידו  על  שליט”א  וויינבאך 
הנכון  המבט  ועל  הכולל  אברך 
והביע  שיישא על עצמו הבן תורה, 
שאברכי  מהעובדה  התפעלותו  את 
מכשיריהם  את  מכבים  הכולל 
לשעות  וצוללים  לכולל  בהיכנסם 

רצופות של לימוד.
ראש  נשא  המרכזי  המשא  את 
יוסף  ישראל  ר’  הרה”צ  הכולל 
חובת  על  חוצבים  דברים  שליט”א, 
תורה  הבן  וחובת  בעולמו  האדם 
התורה  שמחת  ועל  הכולל,  אברך 
מכן  לאחר  הזאת.  בעת  הגדולה 
התקיימה התוועדות מיוחדת בניגוני 
התעוררות ודביקות עם הרה”צ ראש 
יצאו  מכן  ולאחר  שליט”א  הכולל 

בריקודי קודש בשמחת התורה. 

במעמד מיוחד שנערך ע”י הנהלת כוללי ‘באר יוסף’:

אברכי הכולל ‘תפארת הינדא’ שעל ידי מוסדותינו הק’ 
בראשות הרה”צ ר’ ישראל יוסף שליט”א התכנסו למעמד 

נכבד לכבוד התורה
משא ומרכזי והתוועדות עילאית בראשות הרה"צ ראש הכולל שליט"א | בהשתתפות הרבנים הבוחנים 

שליט”א והנהלת המוסדות | בית יעקב אלו הנשים זכו להשתתף בשמחת התורה
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בשיבה  נפטרה  האחרון  בשבוע 
החשובה  האשה  טוב  ובשם  טובה 
ע”ה  ליבנטאהל  חיה  מרת  והצנועה 
מלאנדאן, אלמנת הרה”ח המפו’ ראש 
וראשון לכל קדשי בית חיינו, ממקימי 
ר’ משה  ובוני בית חיינו הנגיד הנכבד 
חיים הכהן ליבנטאהל ז”ל, שהיה אדוק 
רבינו  לימין  ועמד  לב  בכל  ומקושר 
בלי  ונאמנות  במסירות  זי”ע  הקוה”ט 
רצון  לקיים  מנגד  נפשו  והשליך  גבול 

צדיק בכל עת ובכל זמן.
לבית  נפטרה  ע”ה  המנוחה 
חודשים  כמה  טובה  בשיבה  עולמה 
בטרם מלאו לה מאה שנה כולן שוות 
לטובה, ונטמנה בעיר לאנדאן הבירה.
שני  בפסח  נולדה  ע”ה  המנוחה 
שנת תרפ”ג בעיר פרנקפורט שבגרמניה 
לאביה הרה”ח ר’ מרדכי שטארץ ע”ה 
יליד העיר דעמביץ שבגליציה, ולאמה 
רישא  העיר  ילידת  ע”ה  זיסל  מרת 
של  בנו  היה  מרדכי  ר’  שבגליציה. 
ז”ל מחשובי  ר’ מאיר שטארץ  הרה”ח 
בצ”ק  להסתופף  שזכה  בעלזא  חסידי 
של הרה”ק ר’ ישכר דב מבעלזא זי”ע, 
של  בבית  המסורה  בדרך  והתחנכה 

תורה וחסידות.
ימ”ש  הצורר  של  עלותו  עם 
לשלוט בגרמניה, התרגשו ובאו ימים 
עם  גרמניה  יהודי  על  מאוד  קשים 
עם  ואז  היהודים,  נגד  קשות  גזירות 
צרו  תרח”צ  בשנת  הצרות  התגברות 
צעדיהם של היהודים ברחבי גרמניה, 

ליל  פריצת  עם  לשיא  הדבר  והגיע 
דם  כאשר  לשמצה,  הידוע  הבדולח 
ונשרפו  ל”ע,  להפקר  הפך  ישראל 
בכל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
רחבי גרמניה רח”ל. כשבני המשפחה 
מתחת  בוערת  שהאדמה  הרגישו 
לרגליהם, וקמו וברחו ללאנדאן, וכך 
בעלות  ההריגה  מגיא  להינצל  זכו 

הכורת על יהדות אירופה הי”ד. 
בהגיעה לפרקה זכתה להקים את 
ביתה בית נאמן בישראל בל”ג בעומר 
שנת תש”ד עם בעלה הדגול הרה”ח ר’ 
שהתקשר  ז”ל  ליבנטאהל  חיים  משה 
לרבינו הקוה”ט זי”ע בעבותות אהבה 
מבצרי  בבנין  קדשו  לימין  ועמד 
ממש.  נפש  במסירות  הק’  קהילתנו 
היה  וקידושין  חופה  להם  שסידר  מי 
רבה של לאנדאן בימים ההם הגאון ר’ 

יחזקאל אברמסקי זצ”ל.
עברו כמה שנים ולא זכו להיפקד 
בשנת  לארה”ק  הגיעו  ולכן  בזש”ק, 
תש”ט ונכנסו אל הקו”פ אצל הרה”ק 
מבעלזא זצוק”ל שבירך אותם בברכת 
הרך  שם  את  לקרוא  והורה  הבנים, 
שלום’  ה’שר  הרה”ק  שם  על  הנולד 
להיפקד  זכו  ואכן  זי”ע,  מבעלזא 
הדגול  חברנו  ה”ה  הראשון  בבנם 
מחשובי אנ”ש הרה”ח ר’ שלום הכהן 

ליבנטאהל שליט”א. 
מיד לאחר נישואיה דאגה לבנות 
טהורה,  שמים  ביראת  ביתה  את 
שקיבלה  יתירות  בחומרות  והחמירה 

מבית הוריה, שבאותם הימים היו בגדר 
חידוש, ובפרט בעניני טהרת השלחן, 
בביתה,  לבדה  הכל  את  הכינה  כאשר 
שלא להיכשל חלילה בחששות שונות. 
יהודים יראים ושלמים מארה”ק שהיו 
מגיעים ללאנדאן, היו יודעים שבבית 
היו  ואף  חשש,  ללא  לאכול  ניתן  זה 
לליל  הגיעו  לפסח  שנשארו  מאנ”ש 
להכין  דאגה  והיא  לביתם,  הסדר 
על  שהחמירו  החומרות  כל  עם  להם 
והערצה  הערכה  מתוך  והכל  עצמם, 

ובמסירות נפלאה. 
ובחכמת  וחסודה,  צנועה  היתה 
המסורה  בדרך  ביתה  בנתה  נשים 
הנשים  בלבושי  הצניעות  בדרכי 
לעני  פרשה  כפה  המסורה,  בדרך 
וידיה שילחה לאביון, וזכתה להעמיד 

דורות לשם ולתפארת.
בלאנדאן  תקופה  באותה 
זצוק”ל  משאץ  להרה”ק  התקשרה 
כל  והיתה  בלאנדאן,  אז  זרח  שאורו 

ימיה באמונת חכמים טהורה.
לכל  הדגול  בעלה  לימין  עמדה 
אורך הדרך. זכתה לעמוד לימינו לעזר 
הקוה”ט  רבינו  לימין  כשעמד  כנגדו 
את  הקדישה  ועונה.  עת  בכל  זי”ע 
ביתה בית ועד לחכמים בעת שהותו 
של רבינו זי”ע בעיר לאנדאן, לזכותה 
במסירות  כאן  שנבנה  מה  כל  נזקף 
התבשיל  ובית  טהרה  המקוה  נפש, 
שהוקמו  והחדרים  הקומות  ושאר 
בבית  בעלה  של  הטהור  לבו  בנדבת 

הקודש  פעולות  בשאר  וגם  חיינו, 
רבינו  בשליחות  הדגול  בעלה  שפעל 
עין  נראה  שאף  כפי  זי”ע  הקוה”ט 
בעין מעשרות המכתבים שרבינו זי”ע 
ובתארים  וידידות  באהבה  לו  שלח 
מופלגים שלא ראו כזאת אצל אחרים 
נמצא  הקודש  ממכתבי  )העתקים 
פורסמו  חלקם  המערכת,  בארכיון 

בגליון ‘אנש בלעטל’ מס’ 39(.
הילדים,  חינוך  על  נפשה  מסרה 
ולמרות הקשיים שלחה אותם עוד בגיל 
לאורו  להתחמם  לארה”ק  מצוה  הבר 
של רבינו זי”ע וללמוד בישיבתנו הק’, 
וכך השקיעה כל כוחה ומרצה בחינוך 
שמים  ויראת  לתורה  צאצאיה  שאר 

וחסידות בדרך ישראל סבא. 
וצדקה  חסד  במעשי  הרבתה 
בסתר, והיוותה דוגמא ומופת ליוצ”ח, 
זכתה  אדמות  עלי  שנותיה  במאה 

לקדש שם שמים בכל הליכותיה.
נפטרה בשיבה טובה קרוב לגיל 
דורות  אחריה  והשאירה  שנים,  מאה 
ישרים ומבורכים זרע ברך ה’ ההולכים 
בדרכי רבוה”ק בנה הרה”ח ר’ שלום 
בירושלים  אנ”ש  מחשובי  שליט”א 
עיה”ק; בנה הרה”ח ר’ אהרן שליט”א 
חתניה  בלאנדאן;  אנ”ש  מחשובי 
הרה”ח ר’ משה מרדכי מארקאוויטש 
שליט”א והרה”ח ר’ פנחס שלמה ענגל 
בלאנדאן;  אנ”ש  מחשובי  שליט”א 

נכדים ונינים מחשובי אנ”ש.
ת. נ. צ. ב. ה.

האה”ח מרת חיה ליבנטאהל ע”ה 
אלמנת הנה”ח ר’ משה חיים הכהן ליבנטאהל ז”ל מגדולי תומכי ובוני בית חיינו שהיה מסור בלו”נ 

לרבינו הקוה”ט זי”ע 



בשבט עשר  בט”ו  ימלאו  שנים 
מזקני  אחד  של  לפטירתו 
אדמו”ר  מרן  כ”ק  של  ודודו  אנ”ש,  וחשובי 
שליט”א, ה”ה הרב החסיד רבי בנימין יוזעביץ 
שבת  של  בבוקרו  בחטף  מאתנו  שנלקח  ז”ל, 
שירה, שחל אז ביום חמשה עשר בשבט, כשאך 
המסובים  בראש  ישב  כן  לפני  ספורות  שעות 
בשולחן הטהור אצל כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, 
הטהור,  השולחן  בגמר  שהיה  טיש’  וב’פירות 
ובצפרא דשבתא נמצא ללא רוח חיים, כמיתת 

נשיקה ממש.
חסיד זה היה דוגמא של הצנע לכת. שייף 
עייל שייף נפיק. תמים בדרכיו וצדיק במעשיו 
אינו  איש  אך  כוחו,  בכל  וחסד  צדקה  ומרבה 
כל  ממנו  שנפגע  אחד  היה  “לא  בכך.  מרגיש 
היה מקבל את  ימיו”, הפטירו אחריו, אדרבה, 

כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות.

 מגבעות אשורנו
רבי בנימין צבי ז”ל נולד בשנת תר”צ כבן 
ורודף  מרבים  שמים  ירא  החשוב  לאביו  בכור 
צדקה וחסד הרה”ח ר’ אברהם מרדכי יוזעביץ 
מרת  החשובה  ולאמו  תשנ”ה(,  תמוז  )ט”ו  ז”ל 
זצ”ל  ערליך  נחום  ר’  הרה”צ  בת  ע”ה  רחל 
המגיד  אברהם’  ‘מגן  בעל  הגה”ק  מחסידי 

מטריסק זי”ע, לימים מגדולי ירושלים.  
עלה  ז”ל  מרדכי  אברהם  ר’  אביו 
‘טיקטין’  מעיירה  תרפ”ה  בשנת  בצעירותו 
יחד  פולין,  רוסיא  שבגבול  ביאליסטוק  שליד 
לא”י. שם  בני משפחתו  וכל  חיים  ר’  אביו  עם 
)שהיה  זיע”א  הזקן  ברבינו  פגש  הספינה  על 
בנסיעתו הראשונה לאר”י(, ומאז נרקמו קשרי 
זי”ע, שקירב אותו  בינו לרביה”ז  נפש עמוקים 
רביה”ז  כותב  שנים  כמה  לאחר  פנים.  במאור 
בטבריא  כששהה  בירושלים  לתלמידיו  באגרת 
שאוכל  מהשי”ת  “...ותבקשו  תרפ”ט:  בשנת 
ולא  מאד,  בזה  רצוני  גם  כי  בירושלים  לישב 
הייתי נוסע כעת אפילו לשבת שירה, רק מוכרח 
אני כי אברהם מרדכי חשוב אצלי מאד, ומוכרח 

אני לעשות זאת בשבילו”.
לו  ששלח  קדושים  ד’  מיום  במכתב  וכן 
רבינו מסאקמאר הוא מתארו בתוארים דלהלן: 
“לכבוד אהובי חביבי מחמד לבבי הקשור בלבי 
נ”י  מרדכי  אברהם  מוהר”ר  ממ”ש  הפסק  בלי 

ויופיע”. וכהנה רבות.
ומתקשה  מאד  חלש  איש  רביה”ז  בהיות 
מרדכי  אברהם  ר’  זכה  המאכלים,  בעיכול 
רבות בהכנת  זי”ע פעמים  רביה”ז  להחיות את 
מאכלים מיוחדים עבור רבינו. רביה”ז התבטא 
עולם  בן  א  איז  מרדכי  אברהם  “ר’  פעם:  עליו 
אין  עפעלע  דאס  מיר  דערלאנגט  ער  הבא, 
סערטיפיקאט  להשיג  רבות  פעל  גם  מויל”... 
רביה”ז  ת”ש.  בשנת  לא”י  לעלות  רבינו  עבור 
ומסופר שרביה”ז אמר  כך,  לו טובה על  הכיר 
לו פעם: “אצל הבנים אני יחזיר לך טובה”, ויש 
גם  השנים  ברבות  שזכה  הדברים  את  שפירשו 

להשתדך עם משפחתו של רביה”ז זי”ע.

מען גייט זען דעם רבי’ן
ולשרת  בנימין לעמוד  רבי  זכה  י”ז  גיל  עד 
בקודש בהיותו ‘הויז בחור’ אצל רבינו הזקן זי”ע.
עבודתו  את  ליו”ח  לתאר  רגיל  היה 
הקדושה כשנכנס רבינו לעבודת התפלה בחיות 
כמלאך  להבים  ופניו  גדולה,  ובהתלהבות 
אלקים, וכל התלמידים כולם כאחד ציפו תמיד 
לראות את מלכם, והיה שגור בפיהם: “מען גייט 

דאווענען, מען גייט זען דעם רבי’ן”.
תיאר בפניהם דוגמת החסידים הראשונים 
יצחק פריינד  רבי ברוך  כמו הגה”צ המפורסם 
בהתרפקות  התפלה  אחר  כשעה  שישב  זצ”ל, 
והתדבקות עצומה עד שדפק ראשו בקיר, וכן 
עבודת שאר החסידים שעבדו את ה’ בכל לבבם 

ובכל נפשם ובכל מאודם.

האיש מקדש
בהגיעו לפרקו, נשא את זוגתו הרבנית מרת 
חיה רבקה ע”ה )נלב”ע ט”ז אלול תשס”ח( בת 
זצוק”ל,  שטיינברג  אלתר  יחיאל  רבי  הגה”צ 
שהיה גם חותנו של חותן המלך כ”ק האדמו”ר 
מזידיטשוב זצוק”ל. על ר’ יחיאל אלתר מסופר  
שהוכהו  מחמת  ללמוד  יכל  שלא  שבתקופה 
לפניו  ולמדו  נהור,  סגי  והיה  עיניו  מאור 
שיעוריו הרבים, בתוך הדברים השלים התיבות 

בע”פ מרוב בקיאותו.

לבנימין אמר ידיד ה’
כבבת  בנימין  ר’  אצל  היו  התורה  שיעורי 
ובתי  כנסיות  לבתי  ומעריב  משכים  עינו, 
ישב  בוקר  לפנות  חמש  משעה  כבר  מדרשות. 
בביהמ”ד סאדיגורא בשמואל הנביא, בשיעורו 
היומי של הגאון רבי יוסף ליבערמאן זצ”ל, בו 

השתתף עד יומו האחרון.
במהלך היום התעסק לפרנסתו בתשמישי 
קדושה במכירת סת”ם, ובשעות הערב שוב חזר 

ללימודו, בשיעור קבוע בגמרא ובהלכה.
דרכיו  וכל  צדק,  ופועל  תמים  הולך  היה 
זכה לכבד  באמת ובאמונה, שומר פיו ולשונו. 
שליח  ולהיות  ה’  לפני  לעמוד  מגרונו,  ה’  את 
מזומנים,  ובעתים  במועדים  חיינו  בבית  ציבור 
כששופך צקון לחשו בעבודת התפלה בעריבות 

ובנעימות.
בנימין  רבי  זכה  על.  הוקם  הגבר  הוא 
לתרום מכספו ומהונו היכל לה’ יתברך לתפלות 
רבי  “היכל  שמו  על  הנקרא  תורה,  ושיעורי 
בנימין”, זה שמו וזה זכרו לדור דור. ואף תרם 
להיכלי  ומפוארים  חדשים  וחומשים  סידורים 

התפלה.

פטירתו
כאמור, בליל שבת קודש, השתתף כדרכו 
במלכות  ראשונה  מהיושבים  הטהור  בשולחן 
את  והתחיל  שליט”א,  אדמו”ר  מרן  כ”ק  אצל 
כמנהגו,  ליהודים’  אור  ושמחה  ‘מנוחה  הניגון 
לרקוד  זכה  ואף  טיש’,  ה’פירות  בחלק  וגם 
נפרד  ובזה  מאנ”ש,  מאות  עם  ביחד  ‘נשמת’ 

מאתנו עד ביאת גואלנו.
הספידו:  שליט”א  אדמו”ר  מרן  כ”ק  ש”ב 
“לבנימין אמר ידיד ה’ ישכון לבטח”, נכון לקרוא 
הצדיקים,  וידיד  ה’  ידיד  “ידיד”,  בשם  עליו 
געווען  איז  ער  איבערגעגעבן,  געווען  איז  “ער 
הקבועים,  שיעוריו  על  וויתר  לא  געטריי”, 
תפילותיו במקום קבוע שעליהם נאמרו “אלקי 
אברהם בעזרו”. השבתות המאירות, השולחנות 
הטהורים בליל שב”ק וסעודה שלישית, הצדקה 
והחסד במיוחד בבניית ההיכל לה’, כל אלו בטח 
ילווהו שיוכל ללכת הלאה באין מפריע, ויקוים 
בו הפסוק “ישכון לבטח”, ויעמוד במהרה לקץ 
צדקנו  משיח  של  שופר  קול  בשמיעת  הימין, 

בב”א. ת.נ.צ.ב.ה.  

עשור להרה”ח
רבי בנימין צבי יוזעביץ ז”ל

 מזקני ופארי אנ”ש
ודודו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

ג ” פ ש ת - ג ” ע ש ת ט  ב ש ב ר  ש ע ה  ש מ ח
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בס"ד

אש התורה לא תכבה

ווייטער 
מיט

א ברען
חילכם לאורייתא

חיים עם ה'עמוד', יום ביומו
קביעות חזקה ב'עמוד היום' כתקנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

טויזנטער לומדי 'עמוד היום'
האבן אנגעהויבן מסכתא סוטה

מיט א געשמאק

לשבוע מטובה:

הגה"צ ראש הישיבה 
שליט"א בביקור בתלמוד 

תורה דקהילתנו הק' 
בחריש

כ"ק אדמו"ר מוויזשניץ 
מאנטריאל שליט"א בביקור 

בצל קדשו של כ"ק מרן רבינו 
שליט"א בטבריא
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ההצטרפות עד גיל 3 בלבד! 

מס' מסלול:
יחידות

תרומה 
חודשית

מס' 
תשלומים

ס"ה 
התרומה

גובה ההלוואה 
בחתונה

ההחזר 
החודשי

גובה 
המענק

38,400 ש"ח1,560 ש"ח240,000 ש"ח57,600 ש"ח300192 ש"ח6פריסה מורחבת 
9,600 ש"ח1,600 ש"ח160,000 ש"ח19,200 ש"ח160120 ש"ח4קלאסי

המסלולים הפופולאריים שלנו: 

ניתן להצטרף גם באמצעות:

  נציג אנ"ש מנחם מנדל גוטליב

050-418-9942
4150605@gmail.com | רכז נציגים: הרב אברהם ארנפרוינד

הגמ"ח המרכזי מציע לכם את הפיתרון המושלם לרכישת דירה מרווחת ברוגע בנישואי הילדים! 
תורמים היום סכום נמוך מידי חודש, והזוג הנישא יקבל בבוא העת הלוואת ענק ברוגע ובביטחון 

לדירה ולמזל טוב!

רגע לפני גיל 3
תתעורר!

והצטרף היום לגמ"ח המרכזי!

כוללי

מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בק"ק תולדות 
אהרן בארה"ק

ס'ווארעמט די  נשמה F ס'ממשיך אלע השפעות
היכלות 
מחוממים

כיבוד
_ללומדים Fם ה מ ע ך  ק ל ח ם  י ש  , ב ג ש נ ה ן  ו ק י ת ל ם  י כ ו ז ש  " נ א מ ת  ו א מ

הבטח את תיקון נפשך והשפעתך כל השנה

ירושלים עיה"ק | נחלה ומנוחה | קרית הרמ"א | רמב"ש ד' 1 | רמב"ש ד' 2

בעז"ה

אנ"ש
אומרים

ִהֵננּו
בהמונינו נשתתף
בסדר 'ליל שישי'

נראה לי שדבר זה הוא ענין נפלא 
המועיל ומזכך ומכפר ומביא אותו 

אדם לתשובה וכפרה מעולה:
)לשון ה'יסוד העבודה'(

והוא כמו תענית משבת לשבת:
)מקובל בקרב צדיקי סלאנים בשמו(

אם אינו יכול ללמוד חמש 
שעות, ילמד לכל הפחות 

שלש שעות.
)תורת אבות, הגה"צ ר' משה מידנער(

והוא כתענית ג' ימים.
)כ"ק אדמו"ר הרי"מ מרחמיסטריווקא זי"ע(

בדורנו החלש התיקון 
הוא על ידי ארבע 

שעות רצופות.
 )כ"ק אדמו"ר הרי"מ
מרחמיסטריווקא זי"ע(

תיקון רצופות
מדברי ה'יסוד העבודה' זי"ע

משב"צ 5 שעות

150 ש"ח
משב"צ 3 שעות

70 ש"ח

    שטייט
      אויף

צו רצופות
צו עבודת הבורא

יתברך שמו
כוללי

מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בק"ק תולדות 
אהרן בארה"ק

ס'ווארעמט די  נשמה F ס'ממשיך אלע השפעות
היכלות 
מחוממים

כיבוד
_ללומדים F

כרוז הקודש קרי בחיל:

ם ה מ ע ך  ק ל ח ם  י ש  , ב ג ש נ ה ן  ו ק י ת ל ם  י כ ו ז ש  " נ א מ ת  ו א מ

הבטח את תיקון נפשך והשפעתך כל השנה

ירושלים עיה"ק | נחלה ומנוחה | קרית הרמ"א | רמב"ש ד' 1 | רמב"ש ד' 2

בעז"ה

אנ"ש
אומרים

ִהֵננּו
בהמונינו נשתתף
בסדר 'ליל שישי'
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 הופסקה ההשגחה
 

 מחנות

 "קלית יבגי בר"
 אלעד -ף קארו סיו' רח

 

 ומהיום אין לנו השגחה על החנות 
 

 מיטהשהועד הכשרות ו
 ירושלים העדה החרדיתי "שע                                                                                                                                                      ג  "שבט תשפ' א

ההצטרפות עד גיל 3 בלבד! 

מס' מסלול:
יחידות

תרומה 
חודשית

מס' 
תשלומים

ס"ה 
התרומה

גובה ההלוואה 
בחתונה

ההחזר 
החודשי

גובה 
המענק

38,400 ש"ח1,560 ש"ח240,000 ש"ח57,600 ש"ח300192 ש"ח6פריסה מורחבת 
9,600 ש"ח1,600 ש"ח160,000 ש"ח19,200 ש"ח160120 ש"ח4קלאסי

המסלולים הפופולאריים שלנו: 

ניתן להצטרף גם באמצעות:

  נציג אנ"ש מנחם מנדל גוטליב

050-418-9942
4150605@gmail.com | רכז נציגים: הרב אברהם ארנפרוינד

הגמ"ח המרכזי מציע לכם את הפיתרון המושלם לרכישת דירה מרווחת ברוגע בנישואי הילדים! 
תורמים היום סכום נמוך מידי חודש, והזוג הנישא יקבל בבוא העת הלוואת ענק ברוגע ובביטחון 

לדירה ולמזל טוב!

רגע לפני גיל 3
תתעורר!

והצטרף היום לגמ"ח המרכזי!

הגה"צ ר' אלימלך בידערמאן שליט"א בשיחה מיוחדת 
בהיכל הישיבה גדולה באלעד

סייר בהיכל המקוה החדש

כוללי

מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בק"ק תולדות 
אהרן בארה"ק

ס'ווארעמט די  נשמה F ס'ממשיך אלע השפעות
היכלות 
מחוממים

כיבוד
_ללומדים Fם ה מ ע ך  ק ל ח ם  י ש  , ב ג ש נ ה ן  ו ק י ת ל ם  י כ ו ז ש  " נ א מ ת  ו א מ

הבטח את תיקון נפשך והשפעתך כל השנה

ירושלים עיה"ק | נחלה ומנוחה | קרית הרמ"א | רמב"ש ד' 1 | רמב"ש ד' 2

בעז"ה

אנ"ש
אומרים

ִהֵננּו
בהמונינו נשתתף
בסדר 'ליל שישי'

נראה לי שדבר זה הוא ענין נפלא 
המועיל ומזכך ומכפר ומביא אותו 

אדם לתשובה וכפרה מעולה:
)לשון ה'יסוד העבודה'(

והוא כמו תענית משבת לשבת:
)מקובל בקרב צדיקי סלאנים בשמו(

אם אינו יכול ללמוד חמש 
שעות, ילמד לכל הפחות 

שלש שעות.
)תורת אבות, הגה"צ ר' משה מידנער(

והוא כתענית ג' ימים.
)כ"ק אדמו"ר הרי"מ מרחמיסטריווקא זי"ע(

בדורנו החלש התיקון 
הוא על ידי ארבע 

שעות רצופות.
 )כ"ק אדמו"ר הרי"מ
מרחמיסטריווקא זי"ע(

תיקון רצופות
מדברי ה'יסוד העבודה' זי"ע

משב"צ 5 שעות

150 ש"ח
משב"צ 3 שעות

70 ש"ח

    שטייט
      אויף

צו רצופות
צו עבודת הבורא

יתברך שמו
כוללי

מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בק"ק תולדות 
אהרן בארה"ק

ס'ווארעמט די  נשמה F ס'ממשיך אלע השפעות
היכלות 
מחוממים

כיבוד
_ללומדים F

כרוז הקודש קרי בחיל:
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בעז"ה

אנ"ש
אומרים

ִהֵננּו
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בסדר 'ליל שישי'

כוללי

מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בק"ק תולדות 
אהרן בארה"ק

                   אויך די
בעלי בתים

די שולן זאלן זיין פול

ס'ווארעמט די  נשמה F ס'ממשיך אלע השפעות
היכלות 
מחוממים

כיבוד
_ללומדים Fם ה מ ע ך  ק ל ח ם  י ש  , ב ג ש נ ה ן  ו ק י ת ל ם  י כ ו ז ש  " נ א מ ת  ו א מ
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בקשתו של כ"ק מרן רבינו שליט"א:

בעז"ה

איך וויל זען 

אנ"ש
אומרים

ִהֵננּו
בהמונינו נשתתף
בסדר 'ליל שישי'



פליאה היא מסכת חייו מלאת התלאות של 
הרה"ח רבי שמואל הערש אורדנטליך ז"ל, שכל 
ימיו היו שרשרת חיים מופלאה של עבודת ה' 
בלי חשבונות. עבר הרבה הרפתקאות במהלך 
ימי חייו, אך לנגד עיניו עמד אך ורק עבודת ה'. 
כחסיד – היתה תמיד צהלתו בפניו ואבלו בלבו, 
עובד ה' באמת ובתמים, מתחזק ומחזק אחרים 

באמונה ובטחון.
"ס'איז  מיטתו:  בפני  הכריז  רבינו שליט"א 
געווען א חידוש צו זען, א איד וואס וואלגערט 
זיך פון יסורים, און שטארקט זיך מיט אמונה".

מחצבתו
נצר  היה  ז"ל  אורדנטליך  גרשון  ר'  זקינו 
וצדיקים  חכמים  תלמידי  חשובה  ממשפחה 
נשגבים באונגארן, לימים עלה מראמעניא לא"י 
רחובותיה  שבילי  ובין  צפת,  בעיה"ק  והתיישב 
נשגב  וכצדיק  ומפוארת  ידועה  הסתגל כדמות 

ונעלה.
בנו ר' דוד אורדנטליך ז"ל המשיך בדרכיו 
לו  נולד  ומזוו"ר  הצדיק,  אביו  של  המפוארים 
בנו יחידו רבי שמואל צבי ז"ל, ואחרי אשר עבר 
יצא  ביסורים,  הנקנית  בא"י  וטלטולים  יסורים 
צבי  שמואל  ר'  ונשאר  לארה"ב,  דוד  ר'  אביו 
לבדו בא"י, זולת אחדים מבני משפחתו שדאגו 
לו למקום מגורים, כשהוא עבד קשה למחייתו 

הדלה.

 בישיבת חברון
תורה  לחיי  לבו  בכל  נמשך  נעוריו  משחר 
והתעלות, ומרוב אהבתו לתורה עזב הכל ונדד 
חברון  ישראל'  'כנסת  בישיבת  תורה  למקום 
בחבורה  השתלב  שם  והמפורסמת,  הידועה 
נתן  רבי  זצ"ל,  דוד משה טעפ  רבי  הגה"צ  של 

הענדלער, ורבי שכנא פרענקל ז"ל.
ז"ל  גוטפארב  דוד  יצחק  ר'  הרה"ח  סיפר 
)בהספד ככלות השלושים(: פעם כשהגה"צ רבי 
שמעון קאלפוס זצ"ל נחלה קשות ואבד דם רב 
והיה במצב קשה, דרשו בבית החולים מנות דם 
עבור החלמתו. נכנסתי לישיבת חברון וביקשתי 
הראשון  הצדיק.  לרפואת  לתרום  מהבחורים 

שקפץ אלי בשמחה ורצה לתרום למען הזולת 
היה ר' שמואל צבי, לקחתי אז מונית ונסענו עם 
הדסה,  החולים  לבית  הישר  בחורים  כמה  עוד 
ומכיוון שנכנסנו וראו האחים את ה'מתרימים' 
רזה  שהיה  צבי  שמואל  ר'  ובראשם  שהבאתי, 
וחלש מאוד, פתחו עלי עיניים גדולות וכמעט 
מנת  לו  יש  שבקושי  כזה  בחור  בשחוק.  פרצו 
דם משלו עורו היו נראים עורקיו, הוא יתרום 

דם לאחרים?
לבבו,  בתום  הערש  שמואל  ר'  ענה  "כן", 
ממנו  לקחו  ואכן  לכך".  ומזומן  מוכן  "הנני 
מועטים  ימים  עברו  ולא  דם,  החברים  ומשאר 

ורבי שמעון יצא ממחלתו והבריא.

שאגת 'ה' מלך!'
ואכן  בפנימיות  ה'  לעבודת  ערגה  נפשו 
מצא את שאהבה נפשו בצל הקודש של רביה"ז. 
שפעם  הערש,  שמואל  ר'  בעצמו  שסיפר  וכפי 
אמר לו ר' דוד משה טעפ: בוא ואראה לך דבר 
נפלא מרגש ומרטיט לבבות. היה זה בעת רעוא 
קסום,  אחריו  הלך  הערש  שמואל  ור'  דרעוין, 

ונשתרך אחריו עד למאה שערים.
הערש  שמואל  שערים,  למאה  בהגיעו 
שואל ודורש מחברו: מה אתה מתכוון להראות 
לי? אך ר' דוד משה ממשיך למשוך אותו, עד 
שהגיע סמוך לביהמ"ד דחצר מארמרוש, ובבת 
אחת נגעה לאזנו קול גדול הבוקע חוצב להבות 
אש: "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד!". 

ונפשו הטהורה החלה להתהפך 
בקרבו, התרגש עד השיתין מקול הערב 

אנו  לאן  ושאל את חברו:  המרטיט לבבות, 
הזה?  והנורא  הקדוש  הקול  זה  ומה  הולכים, 

רגע  עוד  חכה  לו:  משיב  משה  דוד  ר'  וחברו 
ותיווכח במו עיניך למחזה הגדול והנורא הזה.

בדמעות  מספר  היה  הערש  שמואל  רבי 
בין  השתחלתי  לביהמ"ד,  נכנסתי  בעיניו: 
המסובבים את השולחן, והנה אני רואה דמות 
הוד נוראה, ערימה של עצמות, שלד של אדם 
המצופה בעור דק בלא בשר, כולו אחוז שרעפי 
קודש, מתקדש בעבודת ה' וביראה טהורה, עד 
שמעמקי לבי ופנימיות נפשי הכרזתי 'פה אשב 

כי אויתיה'...
ואכן מאז נקשרה נפשו לרבו הקדוש רבינו 

הזקן זיע"א.

מקים ביתו 
בישראל

פרטי  באופן  עבורו  דאג  אף  הזקן  רבינו 
ודאג  בישראל,  נאמן  בית  להקים  שיוכל 
לפרנסתו. פעם אף שלחו רביה"ז ללמוד אומנות 
רבי  אצלו  ובילה  ברק,  בבני  נגר  אצל  הנגרות 
שמואל הערש זמן מה, ושילם לו טבין ותקילין, 
ולבסוף חזר לרביה"ז והתאונן שאינו מוצא ענין 

באומנות זו ומה יעשה עתה? 
יודעים,  אין  שלפעמים  רביה"ז  לו  והשיב 
אדם משקיע ממון רב ללמוד אומנות, ולבסוף 
בספה"ק  כעי"ז  על  ומובא  לזה,  צריך  אינו 
שבעולם הזה א"א להבין דבר על בוריו על מה 
ולמה הוצרך ללכת אצל פלוני וכדו', אבל יתכן 
שמתקנים  גלגולים  לענין  שייך  שזה  לפעמים 

בכך דברים של הגלגול הקודם.
החשובה  האשה  עם  בשידוכים  בא  לימים 
אוגט  מרת  מצרפת  שעלתה  והצדקנית 
וביחד  שנים,  כמה  לפני  שנפטרה  ע"ה,  ברכה 
ישרים  דורות  וראו  בישראל  נאמן  בית  הקימו 
הרה"צ  בהשתדלות  נעשה  השידוך  ומבורכים. 

ר' עמרם בלויא זצ"ל.

 הרה"ח רבי
שמואל צבי 

אורדנטליך  ז"ל
"ז י"א שבט תשנ

החסידים שנכתוב עליהם בשבועות הבאים בע"ה:
בשבוע פרשת יתרו על הרה"ח ר' מאיר שישא ז"ל

בשבוע פרשת משפטים על הרה"ח ר' אלי' שטיינבעגער ז"ל

בשבוע פרשת תרומה על הרה"ח ר' זאב יחזקאל ציטרינבוים ז"ל

בפרשת תצוה )זכור( על הרה"ח ר' אברהם הלוי גרומאן ז"ל

נבקש בזה מכל מי שיש תח"י חומר, תמונות, או מסמכים 
על אלו הנזכרים כאן, נא למסור למערכת עד יום חמישי 

בשבוע שלפניו
אפשר להשאיר הודעה בקול אנ"ש שלוחה 0, או למסור )עדיף בכתב( לעורך 

המדור
0 5 2 7 1 - 7 5 1 7 6  : ן ו פ ל ט
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 ללמוד לקחחסידי קדמאי
מחסידים הראשונים

ארון נושא את 
נושאיו

שמואל  ר’  רגיל  שהיה  הסיפורים  אחד 
הערש לספר מרביה”ז:

בנסיעתו  רביה”ז  אל  להתלוות  “זכיתי 
למקומות הקדושים במירון וצפת, כאשר ביקר 
רביה”ז בקברי הצדיקים בצפת אצל האר”י הק’ 
והבית יוסף וכו’ וכו’. כשהוצרכו לעלות במעלה 
ההר המשופע, לא היה בכוחו של רביה”ז לטפס 
הידועה, תמכנו  וחולשתו  ברגליו עקב מחלתו 
גופו  את  והרמנו  בידינו  רביה”ז  את  אפוא 

הקדוש הרזה והכחוש, וכך העלינו אותו.
הערש  שמואל  ר’  גולל  הפלא”,  “למרבה 
ועצמות  עור  רביה”ז  היות  אף  “על  בפליאה, 
ממש וקל כנשר, הרגשנו למעשה שאין אנחנו 
אותנו, בבחינת  מוליך  הוא  אותו אלא  נושאים 
פלא  דבר  היה  זה  נושאיו’.  את  נושא  ‘ארון 

עצום”.

התקשרות 
אמיתית: בצל 
רביה"ק זיע"א

ונפש  בלב  התקשר  רביה"ז  הסתלקות  עם 
לכ"ק מרן רביה"ק זיע"א, ועמד לימין מוסדותינו 
כתיבה  כמלמד  משמש  היה  גם  הקדושים. 
באמונה  לעבודתו  ובנוסף  תורה,  בתלמוד 
ההזדמנות  את  ניצל  ובנאמנות,  במסירות 
להחדיר בתלמידים אהבת תורה ויראת שמים, 

והתלהבות של חסידות, בסיפורי צדיקים.
של  לחייו  האחרונות  שנתיים  במשך 
רביה"ק זי"ע, כאשר שכב רבינו על ערש דווי, 
היווה דוגמא אמיתית של חסיד מקושר, כשעל 

אף שהוא עצמו היה נתון אז בייסורים נוראים, 
כוחו  עבור  ולהתפלל  פומיה מלבקש  פסק  לא 
ובריאותו של רבינו זי"ע, וכל היום וכל הלילה 
היה דואג ומיצר על חייו של צדיק. כאשר תקפו 
על עצמו ייסוריו, היה קם וצועק: "ריבונו של 
אברהם  לרבינו  שלימה  רפואה  שלח  עולם, 
יצחק בן שיינדל ברכה", וכאשר הוסיפו ואמרו 

ענה  נחמה",  בן  צבי  "ולשמואל  מסובביו 
ר' שמואל צבי: "לא כן הדבר, אלא 

לרבינו  הרפואה  תבוא  כאשר 
אנכי  גם  מחוליו,  ויקום 

איוושע...".
אחרים,  במקרים 
בייסוריו,  התפתל  כאשר 
"הנני  ואומר  מתחזק  היה 
ונשמתי  רוחי  נפשי  מקשר 
עם נשמת רבינו אהרן ב"ר 
יענטא  ובן  יעקב  שמואל 
ולהבחל"ח עם נשמת רבינו 
שיינדל  בן  יצחק  אברהם 
נרגע  היה  ומיד  ברכה", 
והדברים  הקלה,  ומרגיש 

היו נראים בחוש.
עד כדי כך היה מקושר 
זי"ע,  לרבינו  ונפש  בלב 
נכדתו  לו  נולדה  שכאשר 
הראשונה, שזה היה אמור 
להיות אצלו שמחה גדולה 
ואין  עד מאד שאין לשער 
מסכת  כל  אחרי  לתאר, 
שעברו  והתלאות  היסורים 

ואמרו  החולים  בבית  לפניו  והתייצבו  עליו, 
קם  מיד  טובה!  בשורה  לך  לבשר  לנו  יש  לו: 
נרעש ונרגש והכריז: "וואס, דער רבי האט זיך 

אויפגעכאפט?!"...

בצל כ”ק מרן 
רבינו שליט”א

על  הקשה  הבשורה  לפניו  סיפרו  כאשר 
הבשורה  לו  גרמה  זי"ע,  רבינו  של  פטירתו 
לנפשו,  נוחם  מצא  ולא  במצבו  התדרדרות 
מרן  לכ"ק  בלו"נ  התקשר  כוחותיו  ובשארית 
לפניו,  אותו  שיזכירו  ושלח  שליט"א,  אדמו"ר 

וקיבל מרותו בהכנעה מופלגת ובלב מרומם.
בשבי הירדני

ז"ל  סיפר הגה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב 

בהספידו עליו ככלות השלושים: עבד כמשגיח 
למרחקים  ונדד  השמיטה',  ב'ועד  כשרות 
להשגיח בשדות, לפקוח עין בפרדסים ובשדות 
שהפירות מגיעים אך ורק משדות נכרים. היתה 
זו עבודה של מסירות נפש, כי זוכרני שהתמורה 
עקב הפיקוח אז היו פרוטות עלובות ממש, לא 
שילמו מחיר טוב, וכל אלו שהלכו לשמור היו 
עפ"י רוב אנשים שהקדישו חייהם למען 

כך.
פעם אכן נפל בשבי לתוך 
היה  כאשר  הירדני,  הלגיון 
המשולש,  באזור  מפקח 
ניכר  זמן  לחסוך  ורצה 
הדרך,  שבאם  בעקיפות 
ידע  שלא  פרדס  וחצה 
לגבול,  מעבר  כבר  שזה 
אחרים,  בשדות  תעה 
חיילי  עליו  התנפלו  ואז 
ידיו  את  וקשרו  לגיון, 
ולקחוהו  ועיניו,  ורגליו 
זמן  בשבי  שהה  לשבי. 
שבועות,  כמה  של  רב 
התנהגותו  שלבסוף  עד 
סוף  סוף  הביאה  הישרה 
המשטרה  בלב  מורך 
הירדנית, גם מה שראוהו 
בשר  וחסר  צמוק  אדם 
לשמש  מסוגל  שאינו 

כמרגל וכדומה.
שם  אז  קידש  אף 
בפני  כשגילה  שמים 
השכנים הירדנים שבאר"י קיימת יהדות חרדית 
פניה  עצמאית שאינה קשורה לשלטון הכופר, 
לשלום ולא למריבה כפי שהושבענו ע"ז שלש 
התייחסו  אף  כך  ובעקבות  חמורות,  שבועות 
לו  להביא  אישרו  ואף  ובהערצה,  בכבוד  עליו 
בהם  פשוטים  ביסקוויטים  ואף  ותפילין,  טלית 

החיה את נפשו בכל תקופת השבי.
 

מנהל גמ"ח 
להלוואת כספים

בנפשו  חסד  גומל  היה  הערש  שמואל  ר' 
ופשטות  ענוה  ומתוך  לכת,  בהצנע  ובממונו 
לאנשים  כסף  מלווה  היה  במינה  מיוחדת 
בגמ"חים  כפיקדון  כסף  מפקיד  אף  פרטיים, 

הר"ר חיים טוביה פוקס

כאשר 
נולדה לו 

נכדתו הראשונה, 
אחרי כל מסכת 

היסורים והתלאות 
שעברו עליו, 

ואמרו לו: יש לנו 
לבשר לך בשורה 

טובה! מיד קם 
נרעש ונרגש 

והכריז: "וואס, 
דער רבי האט זיך 
אויפגעכאפט?!"...
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רבות  ופעולות  רבים  לאנשים  המלווים 
בעצמו  הולך  היה  ואף  לזכותן,  נרשמות 
וטובות  סידורים  לאנשים  לסדר  למרחקים 

פרטיים.
סעודות  את  במסירות  ניהל  רבות  שנים 
ה'  מאת  ואכן  מדרשנו,  בבית  מלכה  מלוה 
היתה זאת כשסיבב כל הסיבות ונפשו יצאה 
זאת  ציין  כאשר  מלכה,  מלוה  בעת  בטהרה 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לפני מיטתו.
 

אתה אחד ושמך 
אחד!

בגוף  ומכאובים,  חולי  סבל  ימיו  כל 
בחייו.  טוב  יום  לו  היה  לא  וכמעט  ובנפש, 
אף חיכה לזיווגו זמן רב, עד שזכה סוף סוף 
חי  חייו  וכל  יבורך,  ישרים  דור  ב"ה  להקים 
חיי עוני ודחק, אך כל זה לא מנע בעדו את 
שמחת חייו הפשוטים והצנועים, ואך שמחה 

וסיפוק נפשי אפפוהו כל ימיו.
לומד  היה  האחרונות  לשנותיו  עד 
בישיבת כתב סופר של כולל שומרי החומות, 
ובנוסף לכך היה קובע עתים לתורה תמידין 
כסדרן עם חברותות קבועות, וגם קבע מקום 

לתפלתו, והיה חי בחשבון ובסדר כל ימיו.
מהמחלה  סבל  האחרונות  בשנותיו 
קשים  יסורים  עליו  ותכפו  ה"י,  הקשה 
בחוצות  התהלך  באהבה,  שקיבלם  ומרים 
ועצמות,  גידים  ורזה, שק  צנום  אדם,  כשלד 
מצבו  התדרדר  לחייו  האחרונים  בחודשים 
והיה שוהה בביה"ח הרצוג, כשאברכים יקרים 
מאנ"ש נרתמו לעזרתו והיו מתחלפים ביניהם 

לעמוד לימינו ולשרתו במצבו הקשה.
בשבועיים האחרונים לחייו, כשכמעט לא 
היה בהכרה, עיניו היו עצומות כל הזמן, אך 
מיד כאשר פתחו לשיר לפניו הניגון מרביה"ז 
כהיום  המושר  אחד",  ושמך  אחד  "אתה 
שלו",  שהשלום  "מלך  על  שלישית  בסעודה 
פניו  על  התפרסה  שמחה  של  ארשת  מיד 
כוחותיו  ובשארית  בשר,  והדלות  הקמוטות 
הניגון,  את  לזמר  שונות  גוף  בתנועות  עזר 
הניגון שכה אהב וחי איתו – אתה אחד ושמך 

אחד!
נשבת במוצאי שבת. במוצאי  נועם  ויהי 
מבית  זו  יקרה  תפארת  ניטלה  מנוחה  יום 
מדרשנו, צדיק יקר זה שוב לא נראה מטייל 
ועבודתו,  בתורתו  מדרשנו  בבית  בפשטותו 
בית  מחצר  לילה  באישון  יצאה  הלווייתו 
המנוחות, שם  הר  לעבר  והמשיכה  מדרשנו, 

נטמן ליד ציון אמו ע"ה.
היה זה כחודש וחצי לאחר שעלה רבינו 
שליט"א לכהן כממלא מקום של רבינו זי"ע. 
רבינו שליט"א הספידו בלב קשה, כשמזכיר 
תלאותיו וייסוריו הממרקים. בין השאר אמר 
רבינו שליט"א: "ס'איז געווען א חידוש צו זען, 
און  יסורים,  פון  זיך  וואלגערט  וואס  איד  א 
שטארקט זיך מיט אמונה... אינזינען געהאט 

נאר יענעם, חסד מיט א צווייטן איד...".
 
 

בסוף ימיו בביה"ח הרצוג, עם ר' חיים מאיר הירש

''
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היה זה בשנת תשמ"ו, כאשר באותה תקופה פורסמו 
באופן קבוע תמונות תועבה בתחנות האוטובוסים, והרבה 
אנ"ש  מחשובי  כמה  וביניהם  ה'  ויראי  חכמים  תלמידי 
יוסף  חיים  ר'  והרה"ח  שליט"א,  קעלער  פנחס  ר'  הרה"ח 
גוטליב שליט"א ממונטריאל, הסתירו את התמונות בצבע 

שחור.
בירושלים  אז  הצטמצמה  לא  המערכה  )אגב, 
עד  ורגש  סער  לו  יהודי  שלב  מי  כל  גרידא.  וגלילותיה 
עמקי נפשו. בין השאר - הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל 
שמריו.  על  לשקוט  היה  יכול  לא  דאופקים  דאתרא  מרא 
באותם הימים כיהן כר"מ בישיבה בירוחם, ומטבע הדברים 
גלונים מלאים  לירוחם.  קבוע מאופקים  באופן  נוסע  היה 

באופן  שוכנים  היו  שחור  בצבע 
אימת  וכל  במכוניתו,  קבוע 
היה  תועבה  בפרסומת  שנתקל 
יוצא וצובע במו ידיו. לתלמידיו 
בישיבת ירוחם הסביר שמלאכת 
מלאכה  אינה  התחנות  צביעת 
פשוטים,  אנשים  עבור  שניתנה 
מלאכה  זו  היתה  לשיטתו 
חכמים  לתלמידי  שמיועדת 
פעמים  מעם.  מורמים  ואנשים 
תועבה  בפרסומת  נתקל  שהיה 
שהתנוססה בגובה, סערת נפשו 
מנוח,  לו  נתנה  לא  הטהורה 
גג  על  עלה  ובעצמו  בכבודו 
המכונית, הגביה עצמו עד מקום 
את  תולש  והחל  מגעת,  שידו 
שהיה  פעמים  השחץ.  פרסומת 
מרכזיים  בצמתים  כן  עושה 
נוסעי מכוניות  והמוני  וסואנים, 
ראו את מעשיו וניסו להניא אותו 
אך ללא הועיל. עד שבסוף נעצר 
ע"י משטרת באר שבע. כשנעמד 
בכל  בפניו  הכריז  השופט,  בפני 

צבע  למטה  כאן  נשפוך  לא  אנחנו  שאם  לך,  "דע  תקפו: 
שחור, יישפך מלמעלה דם אדום!"(.

נגד  פרועה  בהסתה  אז  יצאה  החילונית  התקשורת 
ובריונים  חילונים  השתוללו  מכך  וכתוצאה  החרדים, 
טורפות.  כחיות  רסן  חסרת  בהשתוללות  קריה  ברחובות 
כנסת,  בתי  חילול  על  פעם  מדי  שמעו  תקופה  באותה 
התקפת יהודים חרדים, ואפילו חילול קברי רבנים וכדו', 

רחמנא ליצלן.
מפני הסכנה, נתמנה אז שומר מיוחד בבית מדרשנו, 
להיות  שהופקד  שליט"א,  פערל  נטע  רבי  הרה"ח  ה"ה 
כל צרה  ולפקח על  ה' בלילות, לשמור  מהעומדים בבית 

שלא תבוא.
ולומד,  מקומו  על  יושב  נטע  ר'  בעוד  לילה,  באותו 
צלצול  קול  נשמע  לפתע  קלות.  ונמנם  בעייפות  הוא  חש 
הטלפון שבמבוא בית-המדרש והעירו משנתו. ר' נטע קם 
ממקומו, ניגש לטלפון, כשהוא תמה מי הוא זה שיתקשר 
ומצד  השפופרת,  את  הרים  המדרש.  בבית  לילה  באישון 

השני של הקו נשמע קולו בקודש של רבינו זי"ע, ששאל 
"האם הכל בסדר?".

תוך כדי, והוא רואה לפניו את הרה"ח ר' דוד שלמה 
ניסה  זי"ע  שרבינו  לו  סיפר  שלמה  דוד  ר'  ז"ל.  בירנהאק 
להתקשר אליו כמה פעמים, אך כנראה שר' נטע לא שמע 
מתוך שנתו, ובינתיים התקשר רבינו זי"ע לר' דוד שלמה 
שגר בסמיכות לבית המדרש, שילך לבדוק אם הכל בסדר.

ומפחידים מלמטה  קולות עמומים  ואז שמעו השנים 
- מקומת המקוה.

בתוך  ירדו  שם,  קרה  מה  לבדוק  לגשת  החליטו  הם 
מחזה  לעיניהם  נתגלה  אז  המבעית,  והשקט  העלטה 
יד המקוה היה מונח הרה"ח רבי שמואל  מקפיא דם: על 
רך  ז"ל,  אורדנטליך  הערש 
ועצמות,  וגידים  עור  כקנה, 
מונח  ביין",  מיט  "הויט 
אונים...  בחוסר  הארץ  על 
ידיו  בסמרטוט,  סתום  פיו 
ורגליו כבולות, ועל ידו כמה 
שעושים  אלימים  בריונים 
כזה,  רזה  יהודי  שפטים.  בו 
אכזריות  מכות  מעט  שבעוד 
יודע  מי  כאלו  מבריונים 
קוסטא  בו  נשאר  היה  אם 

דחיותא...
הם נשאו קולם בצעקות, 
שטרפם  ראו  שהבריונים  עד 
וברחו  מידיהם  נשמט 
לנפשם, וחייו של רבי שמואל 

הערש היו לו לשלל.
שמואל  שר'  מסתבר, 
באמצע  כדרכו  הגיע  הערש 
בוראו.  לעבודת  הלילה 
בית המדרש  לבנין  וכשנכנס 
שני  בעקבותיו  הזדחלו 
עם  אחריו  שעקבו  חוליגנים, 
כלשהי.  סיבה  ללא  להכותו  כשכוונתם  בידיהם,  שרשרות 
היה כבר מאוחר מדי,  רבי שמואל הערש  כשהבחין בהם 
צעק לעזרה אבל לא היה מי שישמענו. "אילו באתם עוד 
הייתי  אם  יודע  "מי  הערש,  ר' שמואל  אמר  דקות",  כמה 
כי הרגשתי אפיסת  עוד בחיים, הם רצו לחנוק אותי, עד 

הכוחות ממש".
רבינו הקדוש זיע"א ברוח קדשו הרגיש במה שמתחולל 
שם למטה, ליד המקוה, והזעיק את שני האברכים באמצע 

הלילה להצילו! 
להמשיך  אז  ציווה  זיע"א  הקדוש  שרבינו  מסופר, 
שבועיים  הלילה,  שעות  בכל  המוסדות  בניני  על  שמירה 
קרא  אחד  שביום  עד  בבנין,  השמירה  התקיימה  רצופים 
ואומר  הבנין,  את  לשמור  המתנדבים  את  זי"ע  הק'  רבינו 
באמצע  לשמור".  שעליכם  האחרון  יום  הוא  "היום,  להם 
ובכך  אותו,  תפשו  הללו  הבנין,  בתוך  גנב  פרץ  הלילה 

הסתיים תפקידם.

טלפונים בהולים 
באמצע הלילה...

ואז שמעו ''
השנים 
קולות 
עמומים 
ומפחידים 
מלמטה 
- מקומת 
המקוה.

מודעת הביד"צ מאותה תקופה
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פלאית.  היתה  הקדוש  הרבי  של  תשובתו 
מנוגדת לכל חוש עסקי והגיון.

מושלמת,  נראית  הייתה  העסקה  פניה  על 
אותה  כשהציעו  יפים.  רווחים  ומניבה  מבטיחה 
לפנחס-בער הסוחר הוא קפץ עליה וחטפה בשתי 
נסע  רק  הוא  יקרה מפז.  הייתה  ידיו, ההזדמנות 
לרבו הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע כדי לקבל את 

ברכתו להצלחת העסקה.
פנחס-בער שטח את כל התכנית בפני הרה”ק 
והסביר את גודל ההזדמנות הנדירה. “מדובר כאן 
נימק  עתק”  רווחי  להניב  עשויה  אשר  בעסקה 
והשאיר  מת  פולני  “אציל  הגדול,  לרבו  הסוחר 
וכפרים.  יערות  הכוללות  גדולות  אחוזות  אחריו 
היורשים רוצים להיפטר מהן ולפרוט אותן לכסף 
נזיל, ואח”כ להתחלק ביניהם. הם מציעים מחיר 
פשוט  ובחשבון  הגדולים,  השטחים  לכל  מגוחך 
שעשיתי יוצא שאני יכול לכסות את הקרן רק ע”י 

מכירת העצים של היערות, ועוד יישארו 
לי לרווח השטחים והבתים”. 

את  הושיט  בער  פנחס 
אמנם  “העיסקה  הקוויטל, 
אני  אך  משתלמת,  לבטח 
רבינו  של  ברכתו  את  מבקש 

עליה”.
האזין  מבעלזא  הרה”ק 

ושאל  התיאור  לכל  קשב  ברוב 
הם  מה  נא,  הגד  “פיניע,  אותו 

הם  וכמה  תצליח,  שהעסקה  הסיכויים 
הסיכונים שהיא תפסיד?”.

“אין סיכונים כלל! ההצלחה מובטחת!” ענה 
לשאול  הגיע  לא  הוא  הרי  בבטחה.  בער  פנחס 

אפילו, הוא הגיע לבקש ברכה.
הרה”ק שקע להרהורי קודש כשבסופם הרים 
את עיניו הטהורות ואמר לפנחס בער: “העסקה 
לעסקה  מסכים  לא  אני  בשבילכם!  איננה  הזאת 

שכזאת”.
התשובה היתה מאוד מעניינת ואפילו מוזרה. 
אך לפנחס בער היה ברור שלא יעשה את העסקה. 
נכון שהחוש העסקי אומר שהוא מפסיד, אך הוא 
פחד הרבה יותר מהחוש האלקי של הרבי. כי לא 
מחשבותיו הקדושות של הרבי מחשבותיי, הסיק. 
עונה  הצדיק  ומצומצם.  מוגבל  העסקי  החוש 

ממקום אחר לגמרי.
בראש מורכן הוא יצא החוצה והורה לעגלונו 
צעדיו,  המשך  את  לתכנן  כדי  לדרך  מיד  לצאת 
העסקה  את  ידחה  הוא  צורה  באיזו  ולחשוב 

מפתחו.
***

השמיעו  העגלה  וגלגלי  ביעף  חלפו  העצים 
החלל  קרקושי  החלו  עמהם  ויחד  קרקושים, 

השמאלי שבלב.
היה  ומוחו  מליבו,  לצוף  החלו  המחשבות 
לא  הרבי  קצר.  זמן  לפני  היה  בו  במעמד  תפוס 
‘למה?’ כרסמה בו השאלה ‘מה  מסכים לעסקה. 
יש בעסקה שהרבי מתנגד אליה כל כך? אולי לא 
הצגתי אותה לפני הרבי בצורה ברורה? אולי הוא 
לא הבין את גודל ההזדמנות? והרי לא יעלה על 

הדעת שעיסקה כזאת תידחה בשתי ידיים’.
‘פנחס  בו.  עלתה  מזועזעת  אחרת  מחשבה 
מה  החכמים?  אמונת  היכן  לך?  קורה  מה  בער 
‘מהרהר אחרי רבו’?’, העגלה האטה, פרשת  עם 
דרכים עמדה לפניה וגם לפני פנחס בער עצמו. 

באיזו דרך יצעד?
‘הרבי אמר ‘לא’ אז לא! מה השאלה בכלל?’, 

טען ההגיון היהודי.
השמאלי,  לשביל  פנה  העגלון 
ומחשבותיו של פנחס בער המשיכו 
‘לא’  אמר  לא  ‘הרבי  לגעוש. 
היצר  עתה  המציא  ברור...’, 
טענה חדשה, ‘אמנם נכון שלא 
העניק את ברכתו לעסקה, אך 
מפורשות  עלי  אסר  לא  הוא 
לא  ‘רק’  הוא  לפועל.  להוציאה 

המליץ עליה’.
והוא  בו  לדחוק  המשיך  היצר 
התפתה. גמלה בלבו החלטה. ‘אני חושב 
ברכתו של  בהעדר  גם  הזאת  העסקה  על  שאלך 

הרבי, אני לא הולך להחמיץ מכרה זהב שכזה’...
פנחס בער חתם על העסקה.
***

ואז התחילו לצוץ הקשיים.
לאחוזות  יורשים  עוד  שיש  התברר  לפתע 
המשפט  לבית  פנו  הללו  לחלקם,  טוענים  אשר 
שתתברר  עד  האחוזות  כל  את  להקפיא  שהורה 
בער  בפנחס  הנושים  דחקו  בינתיים  בעלותן. 
שישלם את ההלוואות שלווה מהם לצורך ביצוע 
העסקה, ופנחס בער נאלץ למכור את זכויותיו על 

האחוזה כדי לשלם מהן את החובות.
התברר שערכן של זכויות אחוזה אשר ערעור 
משפטי תלוי ועומד עליהן אינו שווה הרבה, וכדי 
לשלם את חובותיו הצטרך פנחס בער למכור אף 

את ביתו הפרטי.
הוא עבר לגור בשכירות, איבד את כל כספו, 
ובתוך תקופה קצרה הפך הסוחר המצליח לעני 

מרוד.

יודע  “אני  לא.  הוא  אך  עליו  חמלו  חבריו 
בתוגה,  בער  פנחס  להם  אמר  עלי”  בא  זה  למה 
“המריתי את פי רבינו הקדוש שאמר לי מפורשות 
הדין.  את  עלי  מצדיק  ואני  זה,  את  לעשות  לא 
יותר ממה שכואב לי על אבדן רכושי, מעיקה עלי 
בנסיון.  עמידתי  ואי  אמונתי  חוסר  של  העובדה 
אם כן זכיתי לנבואתו של צדיק, למה הייתי טיפש 
את  להבין  מצליח  לא  אני  עליה?!  לעבור  כזה 

עצמי”, בכה.
לבעלזא  לנסוע  העז  לא  אף  בער  פנחס 
ולהראות פניו בפני רבו הרה”ק זי”ע. הוא התבייש 

לעמוד לפני רבו אחר שלא שמע לעצת קדשו.
***

לא עברו ימים הרבה ומישהו הציע ל’בטלן’ 
החדש הצעת עבודה.

“פנחס בער”, פנה אליו אחד מחבריו סוחרי 
היערות שחמל עליו, “אני נצרך לצוות של פועלים 
שיעסקו בטיפול השוטף שלהם, פועלים שישמרו 
על היערות, יכרתו עצים כשיצטרכו, יטעו עצים 

חדשים וכל השאר.
ולחפש  לצאת  זמן  די  לי  שאין  הוא  “הענין 
פועלים וגם לא לפקח עליהם. ההצעה שלי היא 
ואח”כ  פועלים  ותביא  תצא  בער,  פנחס  שאתה, 
תפקח עליהם. אני מפקיד בידך סכום כסף חודשי 

אותו תחלק בין הפועלים ואת השאר תקח לך”.
הצעה סבירה ונהדרת. לא משתלמת במיוחד 
עבור נגיד כמוהו שידע טעמו של עושר מהו, אך 

במצבו הדחוק, גם פנחס בער שש עליה.
לבו  צפונות  את  גילה  אלי”,  מדבר  “הרעיון 
את  למדתי  כבר  שאני  יודע  אתה  “אבל  לחבירו, 
מסכת ההכנעה בדרך הקשה. אני לא יכול לסגור 
את העסקה לפני שאלת וברכת מורי ורבי הצדיק 

הקדוש בבעלזא. אסע אל הצדיק ואשיבך דבר”.
הוא כבש את בושתו ונסע בעלזאה.

***
הנסיעה הזאת היתה שונה לגמרי מהנסיעה 
בלועה  היתה  והכנעתו  הצדיק  אמונת  הקודמת. 
בעצמותיו וזרמה בדמו, והוא כבר ידע שכל מה 
הוא  דרך,  בשום  יבין  לא  אם  גם  יאמר,  שהרבי 

יציית בלי להניד עפעף.
את  והציג  פנימה  הקודש  אל  בער  פנחס 
העסקה לפני רבו. “למעשה מדובר כאן בעסקה 
לא משתלמת במיוחד”, אמר לרבו הגדול, “סכום 
החלטתי  זאת  בכל  אך  מדי,  גבוה  איננו  הרווח 

ללכת עליה פשוט כדי להביא פרנסה לביתי”.
הוא הושיט את הקוויטל ביד רועדת “ברצוני 

לקבל את ברכת קדשו של רבינו”.

מעשה ולקחו

עיסקה בטוחה - בלתי מוצלחת

סיפורי מידות טובות
על פי פרשת השבוע
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הרה”ק האזין ברוב קשב לדבריו ושאל אותו 
“פיניע, הגד נא, האם יש סיכונים בעסקה זו, וכמה 

גדולים הסיכויים להרוויח?”.
אי  שאמרתי,  “כפי  מהוססת  היתה  התשובה 
אבנים  של  כאוצר  העסקה  את  להגדיר  אפשר 

טובות, צריך סייעתא דשמיא שאצליח”.
הרה”ק פנה אל פנחס בער בקול נחרץ “קבל 

את ההצעה וה’ יהיה בעזרך!”.
הוא  התפלא.  ולא  תמה  לא  כבר  בער  פנחס 
כבר למד פרק באמונת חכמים והבין שאין אחרי 
הוא  שיהיו.  מה  הדברים  ויהיו  כלום,  הרב  דברי 

מילא אחר דברי רבו ללא שמץ של הרהור.
עלה  קצרה  תקופה  שאחרי  לומר  מיותר 
הוא הצליח מאוד,  דרך הטבע  לפי  שמשו. שלא 
ובתוך  יערות,  כמה  של  זכויות  בזול  קנה  הוא 
היערות  סוחר  להיות  חזר  הוא  ספורים  חודשים 

העשיר כמקדם.
***

שוב פעם פילסה מרכבתו של פנחס בער את 
דרכה בסמטאותיה של בעלזא. הוא הגיע להודות 
להרה”ק מבעלזא ולספר את מעשי ה’ כי נפלאים 

הם.

באופן  המהר”י  אליו  פנה  לך”,  ואגלה  “הבה 
בפעם  לך  הוריתי  למה  לך  “אגלה  מפתיע, 
ההבדל  מה  אחרת.  השניה  ובפעם  כך  הראשונה 

בין שתי הפעמים?”.
הסוד  מהו  אוזניו.  בשתי  הסכית  בער  פנחס 

אשר יגלה הצדיק מכבשי דרחמנא.
בפעם  פשוט!  הוא  ההבדל  פיניע,  נא  “הבן 
תצליח,  שהעסקה  בטוח  כך  כל  היית  הראשונה 
צריך  שאתה  מרגיש  לא  שאתה  עליך  ראיתי 

סייעתא דשמיא ח”ו. 
“ואם לא מכירים שצריכים סייעתא דשמיא”, 
ביאר הרה”ק בקדשו, “אין סייעתא דשמיא ח”ו, כי 
השי”ת אינו נותן ברכתו למי שחושב שאינו צריך 
כזאת לא  לי ברור שעסקה  היה  ולכן  ח”ו.  אותה 
תצליח. כי מבלעדי עוזו ועזרתו אין עזרה וישועה. 
הבעיה לא היתה בעסקה, אלא בכך שאתה חשבת 

שאתה יכול לבד... 
“לעומת זאת בפעם השניה הגעת עם הצעה 
סייעתא  הרבה  שצריך  הכרת  בעצמך  שאתה 
בטוח  הייתי  אז   – תצליח  שהיא  כדי  דשמיא 
שמים,  ברכת  כבר  יש  כאן  הרי  כי  שתצליח. 
וכשיש ברכת שמים אזי יכולה כל עסקה שבעולם 

להצליח”.

הר"ר יוסף שלום לויפער

העצים חלפו ביעף 
וגלגלי העגלה השמיעו 
קרקושים, ויחד עמהם 
החלו קרקושי החלל 
השמאלי שבלב.

המחשבות החלו לצוף 
מליבו, ומוחו היה 
תפוס במעמד בו היה 
לפני זמן קצר. הרבי 
לא מסכים לעסקה. 
‘למה?’ כרסמה בו 
השאלה

ה ד י מ ה  נ ק

למה לא
השתמשו בנשק?

הרבה נתקשו בדברי רש”י על הפסוק “וחמשים עלו בני ישראל ממצרים” - שהיו איתם 
כלי זיין, ונשאלת השאלה למה אם כן לא נלחמו ישראל במצרים לפני הים עם כלי זיינם?

יתירה מכך: הרי מיד לאחר שיצאו ישראל מעברו השני של הים הם נלחמו בעמלק עם 
אותם כלי זיין שעלו עמהם - מדוע לא הקדימו להשתמש בהם? מדוע היה צורך בנס קריעת 

הים, וכי לא נעשו כלי זיין אלו להשתמש בהם?
לפי סיפור זה הדברים מובנים. לפני נס קריעת ים סוף היה מקום לחשוש שאם ילחמו 
ישראל במצרים הם יחשבו בדעתם שההצלחה - בזרועם ובכלי נשקם תלויה ועומדת, ואם 

כך, התוצאות יהיו מרות, כי הרי בוודאי לא יצליחו.
אך לאחר שעברו בתוך הים ביבשה, ויאמינו בה’ ובמשה עבדו, אז כבר ידעו שהכל בידי 

שמים וה’ איש מלחמה, והוא הוא המנצח.
כמו אז כן עתה, פרשה זו מסוגלת ומעוררת את הזמן להתחזק באמונה טהורה ולדעת 
שעם סייעתא דשמיא אפשר לעבור את כל ימות האוקיינוס, ובלתי סייעתא דשמיא והשגחתו 

הפרטית אי אפשר לחצות אף את מפתן הדלת.
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 שמחות
בלעטל

 לעילוי
נשמת ברכתנו שלוחה לחברינו 

היקרים אנ"ש וידידי בית חיינו

ו ר ת י ת  ש ר פ ן  ו ש א ר ם  ו י

הרה"ח ר' אהרן ברי"ק קרישבסקי שליט"א 
– ירושלים

לרגל שמחת נישואי בנו אברהם יואל ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' ישראל יעקב ברוין שליט"א 

– ירושלים
באולם אינזליכט – בנות ירושלים

הרה"ח ר' אברהם יעקב שטיינבערגער 
שליט"א – ירושלים

בן הרה"ח ר' משה יהודה שליט"א
חתן הרה"ח ר' אהרן מארקאוויטש שליט"א

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו דניאל ני"ו
באולם פארהאנד – בית יעקב הישן

ו ר ת י ת  ש ר פ י  נ ש ם  ו י

הרה"ח ר' משה בראנדסדארפער שליט"א 
– ירושלים

לרגל שמחת נישואי בנו יואל ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' יחיאל יעקב ברוין שליט"א 

– ירושלים
באולם אינזליכט – בנות ירושלים

ו ר ת י ת  ש ר פ י  ש י ל ש ם  ו י

הרה"ח ר' ישעי' אלעזר יאראוויטש שליט"א 
– ירושלים

לרגל שמחת נישואי בנו אברהם משה ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' אברהם ברייער שליט"א 

– ירושלים
באולם אינזליכט – בנות ירושלים

הרה"ח ר' חיים שמואל אהרן אייזנבערג 
שליט"א – בי"ש

לרגל שמחת נישואי בנו דוד שלמה ני"ו
עב"ג בת הרה"ג ר' אהרן היימליך שליט"א 

– בי"ש
באולם עסטרייכער – בי"ש

הרה"ח ר' אהרן ליבנטהאל שליט"א – ירושלים
בן הרה"ח ר' שלום שליט"א

חתן הרה"ח ר' אליעזר פאמפ שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אברהם ני"ו
באולם פארהאנד – בית יעקב הישן

ו ר ת י ת  ש ר פ י  ע י ב ר ם  ו י

הרה"ח ר' ישכר בעריש לויפער שליט"א – 
ירושלים

לרגל שמחת נישואי בנו אברהם שלום ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' יהוסף שווארץ שליט"א 

– ירושלים
באולם אינזליכט – בנות ירושלים

הרה"ח ר' אברהם פערל שליט"א – ירושלים
לרגל שמחת נישואי בנו יצחק ני"ו

עב"ג בת הרה"ח ר' צבי דוב קליין שליט"א 
– בי"ש

באולם עסטרייכער – בי"ש

ו ר ת י ת  ש ר פ י  ש י מ ח ם  ו י

הרה"ח ר' יצחק אייזיק ברי"מ שטיינבערגער 
שליט"א – בי"ש

לרגל שמחת נישואי בנו אברהם ני"ו
עב"ג בת הרב הגאון ר' פנחס סאמעט שליט"א 

– בי"ש
באולם עסטרייכער – בי"ש

הרה"ח ר' ישראל יצחק קליערס שליט"א 
– ירושלים

לרגל שמחת נישואי בנו בנימין ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' דוד ווייס שליט"א – ירושלים

באולם אינזליכט – בנות ירושלים

ם נ ו ע מ ב ה  ח מ ש ה ש

ידידנו הנגיד הרה"ח ר' הערשל ווייזער שליט"א 
- וויליאמסבורג

בן הרה"ח ר' מענדל אליעזר שליט"א
חתן הרה"ח ר' מענדל ווערטהיימער שליט"א

לרגל שמחת אירוסי בנו החתן שבתי יואל ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' נטע כ"ץ שליט"א - 

וויליאמסבורג

ם י ל ש ו ר י

הר"ר יואל סאמעט הי"ו
בן הרה"ח ר' משה שליט"א

חתן הרה"ח ר' שמעון צבי שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

הר"ר ישראל ראזנצווייג הי"ו
בן הרה"ח ר' אלימלך שליט"א

חתן הרה"ח ר' חיים יצחק יהושע ציינווירט 
שליט"א

לרגל שמחתו בהולדת הבן

הר"ר שלמה סאמעט הי"ו
בן הרה"ח ר' ישעי' אשר זעליג ברי"ק שליט"א

חתן הרה"ח ר' אברהם אלטמאן שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבת

הר"ר אליהו גולדשמיד הי"ו
בן הרה"ח ר' יחיאל מיכל שליט"א

חתן הרה"ח ר' יואל סאקס שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבת

ש מ ש ת  י ב

הר"ר יהודה טרייטל לויפער הי"ו
בן הרה"ח ר' רפאל שליט"א

חתן הרה"ח ר' משה ישראל קרויס שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

הר"ר מנחם מענדל פיש הי"ו
בן הרה"ח ר' שמעון שמואל שליט"א

חתן הרה"ח ר' משה ברי"ש קרישבסקי שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

הר"ר אברהם ישעי' סטאריק הי"ו
בן הרה"ח ר' דוב בעריש שליט"א

חתן הרה"ח ר' יהודה טרייטל סטאריק שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

י ס נ א מ

הרה"ח ר' דוד לעפלער שליט"א
בן הרה"ח ר' מנחם ז"ל

חתן הרה"ח ר' גדלי קופטשיק שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

 הילולא 
דצדיקיא

י  ש י מ ח ם  ו י
ט ב ש א  " י ח  ל ש ב

רבי יהודה צבי הכהן 
מסאמבור ב"ר אורי

תרע"ט

י  ש י ש ם  ו י
ט ב ש ב  " י ח  ל ש ב

רבי חיים ב"ר יצחק 
)כסופי( רבה של מצרים

שצ"א

ק  " ב ש ם  ו י
ט ב ש ג  " י ח  ל ש ב

רבי יעקב שמשון 
מזאסלאב ב"ר פנחס 

מקאריץ
תקס"ח

רבי מרדכי )יפה( 
מלעכוויטש ב"ר נח )נכד 
בעל הלבושים( )תלמיד 

רבי שלמה מקארלין, ורבו 
של רבי משה מקוברין(

תק"ב - תק"ע

ן  ו ש א ר ם  ו י
ט ב ש ד  " י ו  ר ת י

רבי יעקב יהושע ב"ר 
צבי הירש אב"ד פפד"מ 

)פני יהושע(
תקט"ז

רבי יחיאל מאלכסנדר ב"ר 
שרגא פייביל מגריצא

תרנ"ד

רבי יצחק אבוחצירא 
הי"ד ב"ר יעקב )רבו ודודו 

של הבאבא סאלי(
תרע"ב

ו  ר ת י י  נ ש ם  ו י
ט ב ש ו  " ט

רבי גדליה אהרן מליניץ 
)חן אהרן( ב"ר יצחק יואל

תרל"ח

רבי ישראל יוסף 
מזידיטשוב ב"ר יעקב 

נפתלי )חתן רי"א 
מזידיטשוב(

תרס"ב

רבי שלמה דוד יהושע 
ב"ר יעקב אריה מראדזמין

תרס"ג

י  ש י ל ש ם  ו י
ט ב ש ז  " ט ו  ר ת י

רבי דוד מקאלמייע ב"ר 
שלמה )תלמיד הבעש"ט 

קודם התגלותו(
תצ"ב

רבי אלעזר אב"ד ראזינא 
ב"ר ישכר בעריש )זקינו 

של הנודע ביהודה(
תק"א

רבי אשר צבי ב"ר דוד 
)אב"ד אוסטראה – 

קאריץ, תלמיד המגיד( 
)מעין החכמה(

תקע"ז

רבי חיים מרדכי מרגלית 
ב"ר מנחם מאניש )שערי 

תשובה על או"ח(
תקפ"ג

רבי יעקב שמשון דאנציג 
מקראקא )ר' שמעון חסיד( 

ב"ר אליעזר )תלמיד 
הנוע"א והחוזה(

תקצ"ז

רבי שלום מרדכי הכהן 
שוואדרון ב"ר משה 

)המהרש"ם( מבערזאן
תרע"א

י  ע י ב ר ם  ו י
ט ב ש ז  " י ו  ר ת י

רבי משה סופר ב"ר 
שמעון )זקינו של החת"ס(

תפ"ב

רבי משה מקיטוב ב"ר 
שלמה )תלמיד הבעש"ט(

תצ"ח

רבי יחזקאל מקאזמיר 
)תלמיד החוזה( ב"ר צבי 

הירש
תרט"ז

רבי חיים ב"ר יעקב 
פאלאג'י - מועד לכל 

חי ועוד
תרכ"ו  

 יארצייטן 
אנ"ש

י  ש י מ ח ם  ו י
ט ב ש א  " י ח  ל ש ב

הרה"ח ר' שמואל צבי 
ב"ר דוד אורדנטליך ז"ל

תשנ"ז

]ראה אודותיו בהרחבה במדור 
'חסידי קדמאי' בגליון זה[

י  ש י ש ם  ו י
ט ב ש ב  " י ח  ל ש ב

הבה"ח שמעון דוב ב"ר 
שמואל אהרן סטאריק ז"ל

תשס"א

ק  " ב ש ם  ו י
ט ב ש ג  " י ח  ל ש ב

מרת מייטא ע"ה בת"ר 
ברוך משה ז"ל אשת 
הרה"ח ר' יעקב הלוי 

וויזל ז"ל
תשמ"ז

הרה"ח ר' צבי ב"ר חיים 
ישראל יהונתן בנימין 

הכהן כהנא ז"ל
תשע"ה

מרת שרה ע"ה בת"ר 
פנחס אשת הק' הרה"ח 

ר' יהודה לייב שלמה 
סאמעט ז"ל

תשע"ה

הרה"ח ר' חיים דוב 
ב"ר אברהם יצחק 

שטייסל ז"ל
תשע"ט

ן  ו ש א ר ם  ו י
ט ב ש ד  " י ו  ר ת י

מרת שרה גיטל ע"ה בת"ר 
מנחם מענדל ז"ל אשת 

הרה"ח ר' משה יצחק 
ווייזער ז"ל

תשנ"א

הגה"צ ר' דניאל ב"ר 
נפתלי הירצקא פריש 
זצ"ל )בעמ"ח פי' מתוק 

מדבש על הזוה"ק(
תשס"ה

הרה"ח ר' משה ראובן 
ב"ר ישראל אייזנער ז"ל

תשע"ח

ו  ר ת י י  נ ש ם  ו י
ט ב ש ו  " ט

הרה"ח ר' יוסף ב"ר ישעי' 
קירשנבוים ז"ל, ירושלים

תשי"ח

הרה"ח ר' בנימין צבי 
ב"ר אברהם מרדכי 

יוזעביץ ז"ל
תשע"ג

הגר צדק ר' יהושע בן 
אברהם דלוס ז"ל )גר 

צדק(
תשפ"א

י  ש י ל ש ם  ו י
ט ב ש ז  " ט ו  ר ת י

הרה"ח ר' משה מנחם 
ב"ר נתנאל יאזשעף ז"ל

תשס"ב

י  ע י ב ר ם  ו י
ט ב ש ז  " י ו  ר ת י

הרה"ח ר' בנימין ב"ר 
משה דעבלינגער ז"ל

תשס"ה


