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שב"ק פרשת בא תשפ"ג

ביקור הרה"ג ר' שלום שליט"א באשדוד

שבת של התחזקות והתעלות היתה מנת חלקם של תושבי 

שכונת רובע ג' באשדוד, מתפללי ארבעת השטיבלעך הפזורים 

עליהם  שפר  לב  ישמח  ישיבתה"ק  תלמידי  לרבות  וגם  בה, 

זו לארח בתוכם את שליח הקודש -  גורלם אשר זכו בשבת 

נכדו אהובו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - הרה"ג ר' שלום 

שליט"א אשר בא ברינה מהררי ציון וירושלים אל העיר אשדוד, 

להביא את דבר ה' ולחזק ולרומם את אנשי שלומינו בשכונה, 

המונים קהל רב של כשמונה מאות בתי אב, ובפרט עתה לרגל 

סיומי המסכתות בחברת 'אהבת תורה' ובמסגרת 'הדף היומי' 

אשר בכל השטיבלעך ציינו זאת במסיבות של שמחה לגומרה 

של תורה משולבים בהתחזקות בלימוד התורה.

המרוממות,  התפילות  ושטיבל,  שטיבל  בכל  הביקורים 

והתעלות  התרוממות  של  אחת  חטיבה  היוו  החיזוק,  שיחות 

עבור כל הקהל, אשר שאבו מלוא חפניים של קדושה וטהרה, 

תורה וחסידות, שהשפיע עליהם האורח הדגול שליח הקודש.

ו' בא - ה' שבט

שליט"א מעיה"ק  שלום  ר'  יצא הרה"ג  יום השישי  בצהרי 

ירושלים לעבר שכונת רובע ג' בעיר אשדוד )הנהג היה הר"ר הלל 

כגבאי  הי"ו מאשדוד(, לבקר בקרב אנ"ש בעיר.  ווינד  בר"א בר"ב 

במשך השבת התלווה הרה''ח ר' אהרן בר"ב ווינד שליט"א.

לערך בשעה 3:40 הגיע האורח לעיר אשדוד, וראשית עלה 

לבקר בבית אחיו הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א בשכונת רובע 

ח' שם הוגש 'טועמיה' ממאכלי השבת. לאח"מ שם פעמיו אל 

ביתו של המרא דאתרא - חבר הביד"ץ הגה"צ ר' חיים פסח 

הורביץ שליט"א, שקידמו בכבוד רב והתיישבו לשיחה שבה 

בראנפין  און  מלעקיך  טעמו  צדיקים,  וסיפורי  עובדות  העלו 
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מרדכי  שמואל  ר'  הרה"ג  גם  נכחו  בביקור  לחיים.  ואיחלו 

ר'  והרה"ג  בנימין,  בית  ביהמ"ד  דומ"ץ  שליט"א  זלפריינד 

אברהם חיים ברנשטיין שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד היכל שמחה 

בונם. בסיום הביקור ליווהו הגרח"פ החוצה.

הר"ר  )ברכבו של העסקן  שלום שליט"א  ר'  הרה"ג  נסע  משם 

גולני  גליק הי"ו מראשי מארגני השבת( אל רחוב חטיבת  דוד  מנחם 

הסמוך, שם מתנוסס בהדרו בנין ביהמ"ד החדש 'בית יצחק' 

את  סקר  האורח  הבניה.  גמר  בשלבי  הנמצא  שלמה(  )אור 

בנין ביהמ"ד הענק, הכולל בקרבו: בית המדרש, עזרת נשים, 

שטיבלעך, אולם שמחות, היכל התורה ומקוה טהרה. עסקני 

קרן הבנין הר"ר הלל גרינבוים שליט"א, הר"ר יעקב ברנשטיין 

שליט"א, הר"ר חיים מאנן שליט"א מסרו סקירה נרחבת על 

מספר המקומות שיהיו בביהמ"ד וכמה תרם כל מתפלל למען 

השטיבל, גודל הבנין, התקוה לחנוך את הביהמ"ד בחג הפסח 

הבעל"ט ועודא, האורח התעניין בהכל בפרוטרוט ובשאר כל 

תהלוכות השטיבל.

משם נסע אל עבר בית האכסניא אצל הר"ר אברהם משה 

אויש שליט"א. התיישב ושתה יין ואיחל לחיים לבעל האכסניא, 

א  העסקנים אמרו, כי ככל הנראה בנין ביהמ"ד הוא הבנין הגדול ביותר מבין כלל בתי המדרשות דאנ"ש באר"י )מלבד ביהמ"ד הגדול בירושלים(.

ב  יצויין כי הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א בא ממרחקים במשך השבת ארבעה פעמים, כאשר הדרך לכל צד אורך יותר ממחצית השעה.

ובירך לשלום את אחיו הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א שהגיע 

להתפלל בצוותאב.

שבת קודש בא - ו' שבט

מנחה 

קצת אחר זמן הדה"נ לפי אופק אשדוד )בסביבות השעה 5:00( 

ג',  ברובע  המרכזי  ביהמ"ד  בנין  עבר  אל  והלך  פעמיו  שם 
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כאשר בדרך שוחח עם העסקן הר"ר דוד גרויז שליט"א מגבאי 

ביהמ"ד המרכזי, בכניסה לביהמ"ד קידמו את פניו ילדי החמד 

ברוב כבוד, בשירה ובזמרה, אח"כ נכנס לביהמ"ד וניגש לפני 

התיבה לתפילת מנחה בקול רם ונעים.

צבי  יוסף  ר'  הרה"ג  בברכה  פניו  את  קידם  התפילה  אחר 

קאטה שליט"א מנהל רוחני בישיבתה"ק דובר שלום באשדוד, 

וציין  האורח,  פני  את  לקבל  העיר  שזכה  הזכיה  גודל  אודות 

לשבח כי השבת הוא שבת לפני ט' שבט חג ההצלה של חסידי 

הנס,  עומק  את  יותר  מבינים  וככל שעוברות השנים  בעלזא, 

ובפרט עתה עם האורח הנכבד נצר לבית בעלזא מבינים יותר 

גודל השמחה בנס ההצלה. בגמר דבריו עברו כל הקהל זקנים 

עם נערים לברכו בברכת שלום עליכם, כאשר האורח מקבל 

כל אחד ואחד בספר פנים יפות.

קבלת שבת

בסיום, הלך הרה"ג ר' שלום שליט"א יחד עם אחיו הרה"ג 

לתפילת  בנימין'  'בית  שטיבל  אל  שליט"א  מאיר  חיים  ר' 

קבלת שבת, בדרך שמע סקירה מפי הגבאים אודות השכונה, 

כאשר ברחוב אחד מתגוררים מאות משפחות מאנ"ש, ויש בו 

ארבעה שטיבלעך המשמשים קרוב ל־800 משפחות מאנ''ש 

ישיבות  ג'  סמינר,  לבנות,  גנים  ת"ת,  באזור,  המתגוררות 

וכוללים.

בהגיעו ליד ביהמ"ד אשר הואר מבחוץ בשרשראות של אור 

ובכרזות ברוכים הבאים, המתינו ילדי החמד עם דגלים בידיהם 

וקידמו את פניו בשירת ברוך הבא בשם ה', אח"כ נכנס להיכל 

ביהמ"ד כאשר ממשיכים לשיר ברוך הבא, בירך לשלום את 

הדומ"ץ והגבאים, ואח"כ שרו הניגון וזכנו לקבל שבתות.

כאשר  שבת  קבלת  לתפילת  התיבה  לפני  ניגש  האורח 

ג  במתחם הענק בפאתי רחוב חטיבת הנגב, שוכנים מבני המוסדות הכוללים: שתי שטיבלעך 'בית בנימין' ו'היכל שמחה בונם' ושתי ישיבות 

ישיבת גבוהה 'ישמח לב' וישיבה לצעירים 'בית אהרן', סמוך להם מימין ניצב בנין התלמוד תורה ברובע ג' ושטיבל 'אור שלמה', ומשמאל מבנה 
הגנים של כיתות גן וכיתה א'.

דודי'  'לכה  לשירת  ובחמימות,  בהתלהבות  היתה  התפילה 

ר'  הרה"ג  הי"ו,  אלבום  שמואל  אהרן  הר"ר  בטלית  התעטף 

בואי בשלום בקול  שלום שליט"א הסתובב למערב באמירת 

'מזמור שיר  בקול  )כמו"כ החל  כל הקהל  ואח"כ  לב,  ומשובב  רם 

ליום השבת' ו'כגוונא'(.

בסיום התפילה המרוממת עברו הקהל לברכת שבתא טבא 

ושלום עליכם, כאשר האורח חילק לילדים מיני מתיקה. אח"כ 

שוחח באריכות עם גבאי יגדיל תורה הר"ר חיים שאול לוריא 

הי"ו.

סעודת ליל שבת

שעות של קדושה והתרוממות היו מנת חלקם של מתפללי 

ביהמ"ד 'בית בנימין', אשר הלכו מחיל אל חיל, ואחר קבלת 

מלאים  קדישין  תפוחין  חקל  בסעודת  המשיכו  נלהבת  שבת 

זיו והוד, וכלה בשעה מאוחרת בשבת אחים גם יחד משולב 

בסיפורי קודש מעטרת ראשינו מרן שליט"א. הסעודה נערכה 

בראשות  הסמוכהג,  אהרן'  'בית  ישיבת  של  ביהמ"ד  בהיכל 

האורח הנכבד הרה"ג ר' שלום שליט"א, במרכז ביהמ"ד הוכן 

במה לכבודו של האורח, כאשר לידו ישב גם דומ"ץ ביהמ"ד 

הרה"ג ר' שמואל מרדכי זלפריינד שליט"א.

שרו את הזמירות קודם קידוש, אח"כ קידש הרה"ג ר' שלום 

שליט"א על היין, בהגבהת הכוס נתכבד הבה"ח צבי גרינבוים 

ני"ו, אשר נדב סכום הגון למען השבת. אחר שהקהל קידשו 

לעצמם נטל האורח את ידיו לסעודה ובצע את שתי החלות 

הענקיות, וחילק מהם שיריים לאברכים.

את כל המאכלים הגישו כפי המנהג, בכלי אוכל מהודרים 

שהביא הר"ר אהרן שיש הי"ו מקרית גת.
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ניגוני  שרו  וכן  שבת,  זמירות  יחדיו  שרו  האברכים  ציבור 

בין  כאשר  קודש,  שבת  בניגוני  לרקוד  קמו  והקהל  שמחה 

הניגונים שר האורח הרב שלום ניגון ישמחו במלכותך )ויז'ניץ( 

חזן וקהל ברוב ערגה ומתיקות, כמו כן שרו גם ניגוני תורה, 

של  ובשמחה  בהתלהבות  הציבור  עם  ורקד  ירד  שלום  והרב 

מצוה לכבוד גומרה של תורה, כאשר בעיצומם של הריקודים 

רקד לחוד עם הדומ"ץ, עם המשפיע הרה"ג ר' יהושע פירר 

הי"ו  הרבסט  אריה  הר"ר  תורה  יגדיל  גבאי  ועם  שליט"א, 

והר"ר חיים שאול לוריא הי"ו.

ור"מ  ביהמ"ד  ממתפללי  הי"ו  וינד  אליעזר  הר"ר  המנחה 

וכיבד את  קידם בברכה את האורח,  בית אהרן,  בישיבתה"ק 

דומ"ץ ביהמ"ד להקריא את מכתב הקודש אשר שלח מר"ש.

שליט"א  שלום  ר'  הרה"ג  האורח  כובד  הסעודה  בהמשך 

לשאת דבריו, הס הושלך בהיכל כאשר החל במשאו, בתחילה 

מאברכי  התפעלותו  והביע  ותהלוכותיו,  השטיבל  את  שיבח 

דיבר  כן  מרוממת,  שבת  קבלת  מתפילת  והרגשיו  ביהמ"ד 

בשבח הדומ"ץ אשר השפעתו ניכרת על אברכי ביהמ"ד.

אחר הדברים האלה פתח בדבר תורה מכ"ק מרן מהר"ש 

רצה  שפרעה  ויעבדוני,  עמי  את  שלח  הכתוב  על  זי"ע 

לשלוח רק את הקדושים ושומרי השבת, ואילו משה רבינו 

לא וויתר על שום יהודי, והמשיל זאת לכל יהודי באשר הוא 

שיש בו חלקי טוב וחלקים פחותים יותר, והפרעה שבתוכו 

אומר לו להשתמש רק בזמנים הטובים ואילו אנו צריכים 

הזמנים  את  גם  שבו,  חלק  שום  על  מוותרים  שלא  לדעת 

הגבוהים וגם אלו הנמוכים.

קרבת  לחוש  ורוצים  “ריגושים"  מחפשים  אנשים  כיום 

הוא  לכך  והעצה  זאת,  מרגישים  אין  ולפעמים  אלוקים, 

להתמיד להשכים לביהמ"ד בקביעות, ואז זוכים לאתערותא 

דלעילא. ואם כי גם כאשר לא ירגיש את הקדושה, אל ירפה 

שלמרות  יווכח  העליון  לעולם  יבוא  כאשר  כי  מעבודתו, 

ערוך  שאין  הרי  שעשה,  טוב  מעשה  כל  על  שכר  שיקבל 

בהם.  שהתאמץ  קשים  זמנים  אותם  על  שיקבל  לתגמול 

ההקרנות  רפואת  כדוגמת  בתורה  הלימוד  את  והמשיל 

הקדושה  התורה  כך  ממאירים,  נגעים  ומבערת  ששורפת 

מזככת ומטהרת נפשו של ישראל.

לשטיבל,  האברך  בין  הקשר  על  עמד  דבריו  בהמשך 

אשר לא במקרה נתקבצו כולם לשטיבל אחד, והוא כן מן 

שמיא, וכדאיתא שישראל נוטריקון יש ששים רבוא אותיות 

לתורה, וכאשר כל בני ישראל עומדים יחדיו הם מרכיבים 

את התורה, ואילו שטיבל אחד הוא מסתמא פרשה אחת, 

וע"כ יש להיזהר ולשמור עצמו כי אם חלילה אות אחת לא 

תהא כדבעי, הרי הפרשה והספר כולו אינו כשר.

אחר דבריו ערכו סיום מסכת חגיגה שנלמד במסגרת אהבת 

ר'  הרה"ג  היומי,  הדף  במסגרת  נדרים  מסכת  וסיום  תורה, 

את  לסיים  ונעמד  מועד,  סדר  בסיום  כובד  שליט"א  שלום 

לבאר  הוסיף  ואח"כ  פשט  עפ"י  הנלמד  את  ופירש  המסכת 

הר"מ  כובד  ואח"כ  התורה  שמחת  ניגוני  שרו  אגדה.  בדברי 

בביהמ"ד המשפיע הרה"ג ר' פנחס ברייער לסיים את מסכת 

נדרים.

בהמשך עלה גבאי יגדיל תורה הר"ר חיים שאול לוריא הי"ו 

והזמין את הר"ר חנוך פישר שליט"א לשאת דברים לציבור, 

כאשר בדבריו תיאר את ההתרוממות האישית אותו חש כאשר 

מזה כמה שנים למרות היותו בעל עסק בעיר )פישר'ס פיצה( 

אינו שוהה בעסק כי אם שעות בודדות, ואילו רוב היום יושב 
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מזמור לתודה נריעה
בהדרת קודש וביראה עילאה, נבוא ברינה והודאה,

נתבטא בהכרת הטובה, ברגשות מלאים אהבה ,
בשם מתפללי בית המדרש המרכזי רובע ג' אשדוד,

קדם קודש פרי הלולים, רם וגדול בענקים,
שמו מפארים בעליונים ובתחתונים, בנם של קדושים,

פאר מקדושים, כבוד שם תורתו,

הרה"ג ר' שלום רוקח שליט"א
נכדו חביבו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו שליט"א

לרגל שהותו כבוד בבית מדרשנו בשבת קודש פר' בא תשפ"ג
והאציל מהודו באמרות טהורות הנכנסות אל הלב

שהיה הכל לחיזוק למשיב נפש ולברכה לקביעת עיתים לתורה ולתפילה

בשם מתפללי בית מדרשנו נברכהו, 
יברכהו ה' וישמרהו, וימלא כל משאלותיו לטובה, שיזכה

להרחיב גבולות הקדושה, בלי שום מכשול ומניעה, מתוך תענוג
דקדושה, ושיזכה לבנים ובני בנים צדיקים וחסידים יראים

ושלמים, מתוך נחת הרחבת הדעת וכל טוב עדי נזכה לביאת גוא"צ
ומלכנו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בראשנו בב"א

החותמים בהדרת כבוד
לומדי ומתפללי בית המדרש גבאי בית המדרש 

בס"ד
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והוגה בתורה בכולל ונבחן על תלמודו לידיעת הש"ס, בסיום 

דבריו הודה לו ר' שלום. אח"כ נשא דברים המשפיע הרה"ג ר' 

יהושע פירר שליט"א.

הקהל קיבלו עליהם קבלות לכבוד התורה באיכות ובכמות, 

להוסיף בלימוד ובחזרה ועוד כיו"ב.

מאיר  חיים  לקראת סוף הסעודה באו להשתתף הרה"ג ר' 

תלמיד  ני"ו  נחום  מנחם  ישראל  כמר  והבה"ח  שליט"א, 

ישיבתה"ק ישמח לב הסמוכה )לאחר שמסר בישיבה שיעור 

כמו"כ  הק'(,  בישיבה  כעת  הנלמדת  העיון  בסוגיות  עמוק 

טרויבע שליט"א רב ביהמ"ד  אלי'  משה  ר'  השתתפו הרה"ג 

תפארת יעקב, והרה"ג ר' נפתלי שובקס שליט"א.

בסיום הסעודה נעמד הרה"ג ר' שלום שליט"א ואיחל לחיים 

לקהל ובירך בברכות.

אח"כ בירכו ברכהמ"ז, את הכוס מילאו ביין ששלח מר"ש 

לשב"ק, כיבדו את האורח בברכהמ"ז, ואת גבאי יגדיל תורה 

הר"ר אריה הרבסט הי"ו בהגבהת הכוס, אח"כ העביר האורח 

את הכוס לידי הדומ"ץ וכיבדו לברך.

שבת אחים

אחר ברכהמ"ז, נערך השבת אחים, כאשר הרה"ג ר' שלום 

בתחילה  הכבוד,  בימת  על  יחדיו  ישבו  אחיו  ושני  שליט"א 

הביאו מגשי פירות, וביניהם מגש פירות ענק עם ברכת הערכה 

לאורח הנכבד ששלח הר"ר נחמן ברא"ע אייזנבאך הי"ו מעסקני 

שטעם  אחר  בשב"ק(,  להשתתף  ממנו  נבצר  )אשר  השטיבל 

מהפירות העניק צלחות פירות לעסקני השבת.

ברייער  פינחס  ר'  הרה"ג  המשפיע  דברים  נשא  אח"כ 

שליט"א, ואח"כ ערכו שיח קודש עם הרה"ג ר' שלום שליט"א 

ואחיו, כאשר המנחה ר' פינחס הציג בפניהם שאלות ששאלו 

עדות  הנוכחים  בפני  תיאר  שלום  ור'  תורה,  בענייני  הקהל 

מהקודש פנימה אודות עבודת הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר 

גם אודות עבודת הקודש  ובהמשך  שליט"א בלימוד התורה, 

שלום  בעת קריאת קוויטלעך. שעה ארוכה סיפרו הרה"ג ר' 

שליט"א יחד עם אחיו שהוסיפו קצת כל אחד מדיליה אודות 

 2:15 ובשעה  פנימה,  בקודש  ורואים  זוכים  הם  אשר  המחזה 

בלילה הסתיים השבת אחים בשירת ניגוני שבת, ואח"כ ליוו 

את האורח שליט"א לבית האכסניא.

בבית האכסניא נערך פירות טיש בהשתתפות אחיו הרה"ג 

חיים מאיר שליט"א, בעל האכסניא ועוד מתי מספר, בין  ר' 

הדברים המשיכו לשוחח אודות עבודת קדשו של מרן שליט"א 

אשר גם בקודש פנימה רואים את אותה הנהגה כמו בפרהסיא. 

שליט"א,  מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  אחיו  את  קצת  ליווה  אח"כ 

אהרן  ר'  הרה"ח  הגבאי  את  וכיבד  להתיישב  חזר  ולאחמ"כ 

ווינד שליט"א לומר דבר תורה על הפרשה.

צפרא דשבתא

בונם,  שמחה  היכל  בשטיבל  התפלל  השבת  יום  בבוקר 

 8:45 בשעה  חודשים.  מספר  לפני  אך  שנחנך  החדש  במבנה 

הגיע לביהמ"ד, לפני התיבה ניגש המשפיע הרה"ג ר' יהושע 

לאנגנויער שליט"א, לשוכן עד ניגש אחד מעסקני יגדיל תורה 

הר"ר מנחם הלל צימרמן הי"ו.

ר'  הרה"ג  ביהמ"ד  דומ"ץ  קידמו  התורה  קריאת  לפני 

הגדולה  הזכיה  את  וביטא  שליט"א  ברנשטיין  חיים  אברהם 

לה אנו זוכים שהרה"ג ר' שלום שליט"א הגיע לעיר לחזק את 

אנ"ש, ובמיוחד הודה לו על הגעתו לשטיבל לסייע לאברכים 

להתחזק ולהתחבר לתורה הק' בתכנית החדשה היוצאת לאור 

בין כותלי ביהמ"ד בשם חבורת 'מחוברים' שמטרתה לעודד 

אברכים לשקוד על תלמודם ולחזור עליה.

כן  כסף,  בכלי  ועיטרו  האורח  כובד  התורה  ספר  בהוצאת 

כובד בעליית שישי שנקנתה בדמים יקרים, אחר העליה ביקש 

לעשות מי שבירך מיוחד לכל עסקני השבת ולבעל האכסניא 

מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  עלה  מפטיר  לעליית  ביהמ"ד.  בונה 

שליט"א, כמו"כ קנו לכבוד האורח את הגבהת התורה, בגלילה 

כובד הר"ר הערשל לנדמן שליט"א.

אח"כ ניגש האורח לפני התיבה לתפילת מוסף מרוממת.

קידושא רבא

בסיום התפילה עברו כל הציבור לברכת גוט שבת ונתינת 

מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  ואחיו  האורח  התיישב  אח"כ  שלום, 

במה שהוכן  על  והמשפיע  ביהמ"ד  דומ"ץ  עם  יחד  שליט"א 

היין,  על  קידש  שליט"א  שלום  ר'  הרה"ג  ביהמ"ד,  בדרום 

לנדאו  ברוך  הר"ר  תורה  יגדיל  גבאי  נתכבד  הכוס  בהגבהת 

הי"ו. שרו ישמחו במלכותך, בירך על הלעקיך וחילק לאחיו, 

לדומ"ץ, למשפיע ולגבאי יגדיל תורה. הכניסו דגים מעושנים, 

איינגעמאכטס מאתרוג, לאקשין קוגל וקארטאפל קוגל.

גבאי ביהמ"ד הר"ר יחיאל מיכל שיף הי"ו מכר את סיומי 

והתחלות המסכת. אח"כ נעמד האורח הרה"ג ר' שלום לשאת 

דברים, ובמשך כמחצית השעה האריך בנועם אמריו:

את  ושיבח  האכסניא,  בכבוד  פתח  דבריו  בראשית 

השטיבל, ודיבר משבח הדומ"ץ אשר מתחבר באהבה ואחוה 

התורה,  בלימוד  חיזוק  דברי  מסר  אח"כ  המתפללים.  לכל 

ואודות המעלה המשובחת בהתחברות אליה, וביאר בטעם 
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הדבר למה נתקנה ברכת 'אלקי נשמה' קודם ברכת התורה, 

ירידתנו  אין  שהרי  חיים,  לי  למה  התורה  עסק  שאילולי 

לעולם הזה לאכול ולשבוע בתאוות גשמיות.

זצ"ל  מטשעבין  הגה"צ  של  דבריו  על  חזר  זה  ובענין 

לאו שם  ואם  מוטב  עליכם  - אם תקבלו  שפירש המאמר 

תהא קבורתכם, ולמה נכתב “שם" ולא “פה תהא קבורתכם" 

לא  ולמה  ונשמע,  נעשה  ואמרו  קדמו  ישראל  שבני  אלא 

בא  שכאשר  הוא  והטעם  בתורה,  כתוב  מה  קודם  שמעו 

הקב"ה לתת התורה קפצו ושמחו לקבל תורת חיים, אמנם 

זאת  יהא  ילמדו,  ולא  קשה  הדבר  יהא  בעתיד  כאשר  אם 

חלילה קבורתכם ולכן נכתב “שם" תהא קבורתכם. והגדיר 

אשר  במדרגה  להיות  צריך  אדם  כי  מטשעבין  הרב  זאת 

כאשר ילמד עם חברותא, ויפריכו את סברתו, ירגיש כאילו 

כל חייו אינם יציבים.

וחיזק שכל אחד צריך לקחת את עצמו בבחינת “משכו 

וקחו לכם" ולהתאזר בעוז ללמוד ולחזור עד שיחוש וירגיש 

שהיא והתורה אחת הם. ואמר את דברי השפת אמת זי"ע 

אשר ביאר את מאמר חז"ל שאינו דומה השונה פרקו מאה 

פעמים לשונה פרקו מאה ואחד, אשר בכל פעם שחוזר על 

תלמודו צריך ללמוד כמו שאוחז באחד - בפעם הראשונה. 

והרחיב זאת כמשל אשר אדם שיקרא סיפורי מעשיות וכדו' 

חשובים  לא  חידוש  בו  שאין  מאחר  כי  בשנית,  יקרא  לא 

האדם  צריך  אשר  התורה  בעסק  כן  לא  בעיניו,  הדברים 

ללמוד ולחזור עליו עוד ועוד, באשר אורייתא וישראל חד 

ומחוברים הם.

שליט"א  שלום  ר'  הרה"ג  את  כיבדו  האלה  הדברים  אחר 

שליט"א  מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  ואת  מועד  סדר  את  לסיים 

בהתחלת מסכת יבמות, )הכיבודים נרכשו לכבודם ע"י העסקן הר"ר 

מנחם דוד גליק הי"ו ובעל האכסניא הר"ר אברהם משה אויש שליט"א(.

אחר שאר סיומי והתחלות המסכתות, עברו הקהל להתברך 

חילק  אח"כ  מתיקה,  מיני  קיבלו  והילדים  שבת,  גוט  בברכת 

שיריים לעסקנים, ונפרד מביהמ"ד.

סעודת יום השבת

ר'  הרה"ג  הלך  קצרה,  לבית האכסניא לשהות  אחר שחזר 

שלום שליט"א להיכל ישיבתה"ק ישמח לב, הבחורים קידמו 

התיישבו  ואח"כ  מפיך,  ימושו  לא  הניגון  בשירת  פניו  את 

לסעודת שבת בצוותא עם האורח הדגול, בבנין חדר האוכל 

החדש אשר נחנך השבוע ברוב פאר והדר, כאשר לצידו ישב 

על במת הכבוד אחיו הבה"ח החתן ישראל מנחום נחום ני"ו 

מפארי בחורי ישיבתינו הק' 'ישמח לב'.

לאחר שזימרו מזמירות שבת, קידמו בברכה המשגיח הר"ר 

יוסף בר"מ פרידמן הי"ו אשר תיאר לבחורים את גודל הזכות, 

אשר לאו בכל יומא זוכים לכך. אח"כ המשיכו לשיר הזמירות 

וביניהם שר מספר ניגוני ויז'ניץ חזן וקהל: ישמחו במלכותך, 

כבודו מלא עולם, אברכה את ה', אודה ה' בכל לבב )לרגל ימי 

וקהל  חזן  לשיר  ני"ו  החתן  אחיו  את  כיבד  וכן  בשבט(  ח-ט 

הניגונים 'ישמחו במלכותך' ו'כבודו מלא עולם'.

את  כיבד  שליט"א  רויטמן  מענדל  הר"ר  הרוחני  המנהל 

האורח לשאת את דבריו, והאורח החל לישא את דבריו:

בראשית דבריו אמר שלא יתמהו למה בא לסעודת שבת 

בישיבה, אלא אחד שיש לו אח בעיר אחרת ובא לעיר יבוא 

לבקרו, וכן הוא בא לכבודו של אחיו החתן ני"ו. והמשיך 

צרופות  אמרות  להשמיע  שעה  רבעי  כשלושת  במשך 

בביאור יסוד החסידות, ולהבהיר מה חידש לנו אור שבעת 

כי אחר שיהודי  הימים, אשר דרך החסידות באה להוסיף 

עושה ופועל לפי ההלכה, יש לעשות הכל מתוך מחשבה 

ופנימיות, והעיקר היא כוונת הלב, ועלינו לדעת שכל דבר 

משלים  כמה  ושזר  למעלה,  רושם  ועושה  ומחושב  מכוון 

לדבר, לכוון בתפילין של יד שהוא כנגד הלב ובשל ראש 

שהוא נגד הנשמה שבמוחו, וכן הדבר בשאר מצוות וכגון 

וכן  והלולב לשדרה  ארבעת המינים שהאתרוג דומה ללב 

הלאה.

והרגשים  מהרגשות  עסק  עשו  לא  שבבעלזא  אכן  ואם 

אורות וכדו', הטעם לכך משום שחששו שמא יהא חכמתו 

ובאיזה  מצבו,  את  האיש  יודע  אם  אבל  ממעשיו,  מרובה 

מדרגה הוא עומד, אין פסול שיתלהב בקה אכסוף וירגיש 

ב"נפשי חולת אהבתך".

בדרכי  אתנהג  ולמה  ולחסידות,  לי  מה  איש,  יאמר  ואל 

הרי  חסידי,  לבית  שנולד  זאת  היתה  ה'  מאת  כי  חסידות, 

שנשמתו ורוחו שייכים לדרך החסידות, ובדרך קדושה זה 

עליו לצעוד ולהלך.

לקראת סיום דבריו מסר שבח והודיה להשי"ת על הימים 

הנעלים ח' וט' שבט הבאים לקראתינו, אשר הוא נס הצלה 

פרטי של כל חסיד בעלזא וכל יהודי, וכי ישאל אחד, מה 

לנו לשמוח כל כך, שהרי גם אם חלילה לא היה נותר זכר 

למקום  שייך  להיות  יכול  היה  הרי  מ"בעלזא"  ושארית 

אחד ולחסידות אחרת. והתשובה לכך הוא ב' עניינים, הא' 

שהצלת כ"ק מרן מהר"א זי"ע לא היתה הצלה ותשועה אך 

חוותה  אשר  החרדית  היהדות  שכל  אלא  בעלזא,  לחסידי 

קדשו  לפעולות  אודות  היא  החורבן,  אחר  מחדש  תקומה 

של כ"ק מרן זי"ע, ואילולי הוא, אי אפשר לתאר איך היתה 
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עסקני וגבאי השטיבל, ובשם עסקני וגבאי 'יגדיל תורה', ובשם כל  דיהון, בשם בשם רבנן ותלמי
 חברי לומדי ומתפללי בית המדרש

  ''ההייככלל  ששממחחהה  בבווננםם''
  גג''  אאששדדוודד  ררוובבעע    

איהו  שעשועים,  עטנפאר מקדושים,  נבוא בזה בברכת תודה וברכה, להאי הגדול מרבן שמו,
גריס  , צותבארץ ובתפו קוםשמו הולך וגדול בכל מחכים ושפתותיו שושנים, צנא מלא ספרא,  

דולה כחו להרוות בני קל חי, ל  כך גוד וראלבתורה וכמתו וחיבורו לכח, אדיר באורייתא ת
 ה"ה לתפארת בית אבותיו הקדושים,נאה נזר ומשקה לעם הצמאים לדבר ה', 

  ששללייטט""אא  ררווקקחח    הה""גג  רר''  ששללווםם    ממווררייננוו  ההרר  
  אאבבייננוו  ררוועעייננוו  עעטט""רר  ככ""קק  ממררןן  אאדדממוו""רר  ששללייטט""אא  ננככדדוו  בבככווררוו  ווחחבבייבבוו  ששלל    

הופעתו בשערי בית מדרשינו ובמיוחד על עירנו בשבת קודש שעעל"ט בבהדרתו לרגל הופעתו 
זקנו ולישא מדברותיו , לחשעתא דאולשהות עימנו ב התפלל עימנובבוקרו של יום השבת, ל

 ואהבתה  לעידוד וחיזוק לימוד התורה ,השטיבללחברי 

  ''  םם  ממחחוובברריי  ''  ווללררגגלל  ששבבתת  
ללההייוותת  ככ""אא  ממקקבבלל  עע""עע  ססדדרר  ללייממוודדוו  ללוו  וובבששבבייללוו    ,,    דדבבייתת  ממדדררששייננוו  ששההווככררזז  עע""יי  חחבבררתת  ייגגדדיילל  תתווררהה    

  ללההתתחחבברר  ללתתווררהה  בבההתתחחבבררוותת  ההללבב  ווההממווחח  ווממששםם  אאלל  ככלל  ההממעעששהה  בבככלל  עעווזז  

לימוד  ל כולו, בין ברושם שהשאיר, ועצום היא ההשפעה שהשפיע לכל יחיד ולכלגדול היא ה
עימנו לאורך ימים ושנים התורה, ובין בחיזוק כל הענינים, וזכר שבת קודש נפלא זה לא ימוש מ

 . טובות

נבוא בזה בברכת תודה עמוקה מלב פורץ ברגשי הודאה והערכה, לברכו שיזכה עוד רבות  ועל כן 
כ"ק הרה"צ שליט"א ועם עט"ר אביו הנערץ  בשליחות ובקשר אחד עם בשנים, לעשות ולהועיל 

כבוד התורה וכבוד החסידות וכבוד בית בעלזא, מתוך רוב נחת גדיל  ה"א, ולמרן אדמו"ר שליט
ברך תשפעות ברוחניות ובגשמיות, עד אין סוף ושיעור, ולההוהרחבת הדעת, בכל המברכות וה

 אמן ואמן.  ולברכה. בכל משאלות ליבו לטובה

  בבההעעררצצהה  וותתוודדהה  עעממווקקהה  ההממבבררככייםם    
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קמה וניצבה היהדות. והענין הב' הוא כנ"ל שכאשר בחור 

רואה שצמח בתוך משפחה וקהילה, אות הוא ששייך לאותו 

מקום, וע"כ חובת ההודאה כפולה ומכופלת שהשאיר לנו 

צדיק קדוש זה לפליטה והצמיח לנו חוטר ונצר לשושלת 

הקודש.

הכניסו כל המאכלים כנהוג, ובסיום שתה יין ואיחל מברכות 

קודשו לכלל הבחורים. 

שלום, ובהגבהת הכוס כיבדו  ר'  בברכהמ"ז נתכבד הרה"ג 

בחורי  מחשובי  ני"ו  נחום  מנחם  ישראל  הבה"ח  אחיו  את 

ישיבתינו הק' ולאחר שקיבל הרה"ג ר' שלום את הכוס לידיו, 

העביר את הכוס לאחיו החתן ני"ו וכיבדו בברכת המזון.

שבת  לברכת  עברו  הבחורים  וכל  רקדו,  ברכהמ"ז  לאחר 

שלום ומבורך.

סיימו בשעה 3:30 וחזר לבית האכסניא.

מנחה 

בשעה 4:55 הגיע הרה"ג ר' שלום שליט"א לביהמ"ד 'אור 

שלמה' לתפילת מנחה, לפני התיבה ניגש העסקן הר"ר מנחם 

דוד גליק הי"ו.

שליט"א,  מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  כובד  והכנסה  בהוצאה 

בעליית שלישי כובד הרה"ג ר' שלום שליט"א ובהגבה כובד 

הבה"ח ישראל מנחם נחום ני"ו.

רעווא דרעווין

אח"כ התיישב בראש במת הכבוד לסעודה שלישית, ונטל 

מאיר  חיים  ר'  הרב  אחיו  ישבו  לידו  החלות,  על  ובצע  ידיו 

שליט"א והבה"ח ישראל מנחם נחום ני"ו, כן הגיע להשתתף 

חבר הביד"ץ הגה"צ ר' חיים פסח הורביץ שליט"א.

בניגוני  החלה  והנעלית  המרוממת  דרעוין  רעוא  סעודת 

חיים  הר"ר  ביהמ"ד  גבאי  כיבד  אח"כ  תורה,  וניגוני  דביקות 

מנצר שליט"א את האורח לשאת דברים, והקדים שכמו שהיה 

אצל הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע אשר בשבת קודש 

פרשת בא אמרו הלל, כן הדבר בעירנו אשר האורח הביא עמו 

תכונה של חג - כי חג ה' לנו. הרה"ג ר' שלום שליט"א נעמד 

לישא דברים:

בתחילה פתח במעלת בית המדרש, ומסר את התרשמותו 

מסיורו בער"ש בבנין החדש 'בית יצחק' אשר כיתרון האור 

מן החושך, ואחר שעתה נמצעים הם במקום צר ולא ראוי, 

יעברו במהרה למשכן מכובד ומפואר, אח"כ נשא מדבריו 

כעשרים  ולמשך  דרעווין,  רעווא  של  הזמן  מעלת  בגודל 

דקות הרחיב אודות הזמן הנשגב ביותר אשר נעטף במסווה 

זימנא אין שולט  שלא ישימו לב לגודלה, ולמרות שבהאי 

יצר הרע, לא מחשיבים האנשים עת זו ולפעמים משיחים 

עם החברים ומעבירים את הזמן שלא כראוי, ואילו המעמיק 

לרבוש"ע  ולהתקשר  להתחבר  זה  בזמן  ישקיע  והמשכיל 

בזמן קדוש זה אשר היא נעילת השבת.

אח"כ שרו את סדר הזמירות הללוקה אודה, והאורח אמר 

הקטעים  את  וסיים  היכלא  בני  חסדו,  צור  יצוה  וקהל  חזן 

סדר  את  המשיכו  קרעכטץ.  הבעלזער  עם  לדוד'  ב'מזמור 

הזמירות, ואחר ששרו על דרור יקרא הניגון קרב יום חזרו על 

הניגון.

אח"כ נעמד לישא דברים בשנית, ובמשך כעשרים דקות 

נטע טללי חיזוק במעלת קביעות עתים לתורה, גם במצבים 

שליט"א  אדמו"ר  מרן  מכ"ק  תורה  בדבר  ופתח  קשים, 

בהקדם ביאור הרמב"ן ז"ל כי הקב"ה לא נטל מפרעה את 

כח הבחירה אלא חיזק את לבבו שיוכל לסבול יותר, ועפי"ז 

ביאר מר"ש מאמר הקב"ה בא אל פרעה, שיבואו ללמוד 

ישראל  ובני  הבחירה,  ממנו  ניטל  לא  הוא  שאפי'  מפרעה 

יסיקו שגם כאשר דומה להם המצב כחשכות אזי וידעתם כי 

אני ה', שהקב"ה עומד עמנו ולא נטש את בני ישראל, ויש 

להם עדיין כח לבחור בטוב.

אח"כ קרא מדברי המדרש שבני ישראל במצרים הריחו 

ריח רוחני של גן עדן, והלכו אחר הריח ומצאו את משה 

רבינו עם קרבן הפסח וכאשר ביקשו לאכול ממנה אמר להם 

והקריבו  עצמם  ומלו  עצמם,  למול  הקב"ה שעליהם  בשם 

הקב"ה  ונשק  המילה  בדם  הפסח  דם  ונתערב  הפסח  את 

לבנ"י וכו', ויש לשים אל לב שלא מלו בני ישראל עצמם 

הרוחני  הריח  שהריחו  אחר  אם  כי  הבורא,  אהבת  מגודל 

והדברים  ונישקם,  בהם  הקב"ה  שמח  ועכ"ז  לו,  ונתאוו 

אמורים לחזק כל אחד שלא יאמר שתפילה או תורה זו כבר 

אבודה אחר שהתפלל בלא כוונה או איחר לביהמ"ד, אלא 
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ברכת הדיוט
מתוך הדרת קודש והערצה עמוקה,

לבטא אפס מעט הכרת הטובה, בלבבות הומים רגשות אהבה,

קדם רב משרשיה, קודש פרי הלולים, חו"פ ובנן של קדושים,

הרה"ג ר' שלום רוקח שליט"א

נכדו בכורו של אבינו רועינו עט"ר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל ביקורו המרומם בעירנו
בו האציל מהודו וזיוו והדרו על אנ"ש במשך השבת קודש

ועל כולם במעמד הלאו"ב סיום מסכת נדרים במוצאי שבת קודש
עם לומדי השיעור  שהי' לחיזוק ולמשיב נפש לכולנו

נברכהו בברכת הדיוט, יברככם ה' מציון, וימלא כל משאלותכם לטובה,

ושתזכו להרבות פעלים ולהרחיב גבולות הקדושה בנקל ומתוך הרחבת הדעת,

ושתזכו לרוב נחת מצאצאיכם, זרע ברך ה' צדיקים וחסידים יראים ושלמים

באין מחסור כל, עדי נזכה לביאת גוא"צ בב"א כשמלכנו בראשינו אכי"ר

החותמים בהערצה ובהדרת כבוד

הר"ר משה דירנפלד שליט"א - המג"ש

ומשתתפי השיעור

הר"ר משה אולמן הי"ו

הר"ר אברהם ברגר הי"ו

הר"ר מנחם ברנשטיין הי"ו

הר"ר יצחק גרינבוים הי"ו

הר"ר אהרן ימפל הי"ו

הר"ר דוד כץ הי"ו

הר"ר שמעון כץ הי"ו

הר"ר דוב לנדאו הי"ו

הר"ר מרדכי לינשה הי"ו

הר"ר דוד קויפמן הי"ו

הר"ר אליעזר שטיסל הי"ו
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הקב"ה שמח עם כל יהודי באשר הוא שם, ואין מעכב אם 

הסיבה שבא ללמוד הוא שלא ישאלוהו בביהמ"ד למה לא 

בא, או שמתפלל מחמת סיבות חיצוניות, אלא בכל דבר טוב 

שעושה יהודי הקב"ה שש ושמח ומחבקו ומנשקו.

זי"ע  מסאסוב  לייב  משה  רבי  הרה"ק  דברי  את  והזכיר 

במצרים  ישראל  בני  בתי  רקד מעל  כי הקב"ה  אשר אמר 

“דא וואוינט א יוד" ואילו בני ישראל אשר למרות היותם 

ועריה" שמח  “ואת ערום   - שקועים במ"ט שערי טומאה 

רקד  שהקב"ה  ידעו  לא  ישראל  בני  ואילו  הקב"ה,  עמם 

באות עת עמהם, ויתכן שגם אנו בימינו כאשר מתמודדים 

עם קשיים ולמרות זאת מתנתקים מהכל וקובעים עת לבוא 

יעברו  אם  וגם  חדווה,  ברוב  הקב"ה  רוקד  כנסיות  לבתי 

בקשיים  לביהמ"ד  שיבוא  חודשים  או  שבועות  ימים  עליו 

על  יתוודעו  לבא  לעתיד  אולם  בזה,  תועלת  ירגיש  ולא 

זאת שהקב"ה רקד מעליו באותה עת. ובזה פירש הכתוב 

שגם כאשר ישאל האדם מה העבודה הזאת לכם, ויתקשה 

הוא  זבח פסח  ואמרתם  ויאמר לעצמו:  יזכיר  ה',  בעבודת 

לה - שהקב"ה רוקד ושמח כמו שפסח על בתי בני ישראל. 

אחר סיום דבריו שרו הניגונים השבעתי אתכם ושיר למעלות.

בברכהמ"ז כובד הגה"צ ר' חיים פסח הורביץ שליט"א, אחר 

כך נעמדו לתפילת ערבית כאשר לפני התיבה ניגש הרה"ג ר' 

יוסף יוזפא טרויבע שליט"א.

שליט"א הבדיל על הכוס, בהגבהת הכוס  שלום  הרה"ג ר' 

יגדיל  חברת  קליין שליט"א מראשי  דוד  הר"ר  העסקן  כובד 

הי"ו  שיש  אהרן  הר"ר  כובד  ההבדלה  נר  בהחזקת  תורה, 

מקרית גת.

אשר  ר'  הרה"ג  ביהמ"ד  דומ"ץ  את  כיבדו  הבדלה  אחר 

ישעיה זלפריינד שליט"א להקריא את מכתב הקודש, ואח"כ 

וכיבדו מספר אברכים  והתחלות המסכתות,  מכרו את סיומי 
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מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  כובד  נזיר  מסכת  בהתחלת  מביהמ"ד, 

שליט"א )נקנה ע"י העסקן הר"ר יעקב ברנשטיין שליט"א מראשי וועד 

לוועד(,  וסיועו  קרן הבנין בסכום של 600 ש"ח, כאות הוקרה על עזרתו 

חילקו לעקיך ובקבוקי בראנפין ששיגר מר"ש לכבוד המעמד, 

והרה"ג ר' שלום שליט"א נעמד ואיחל לחיים לקהל והרעיף 

בברכות לרוב לכלל הנוכחים, אח"כ שרו ניגוני שמחה וניגוני 

שמחת התורה, כאשר בין הניגונים שורר הר"ר אביגדור קליין 

הי"ו ממתפללי השטיבל דברי חרוזין לכבוד האורח.

בסיום עברו כל המתפללים לברכת פרידה, וליוו את האורח 

בניגון הבאגלייטן.

מוצאי שבת קודש

משם נסע ברכבו של המג"ש הר"ר משה דירנפלד שליט"א 

לביתו ברח' האדמו"ר מבעלזא בעיר, שם נערך מסיבת סיום 

מסכת לחברי השיעור הנמסר כבר מעל לעשור במסגרת הדף 

היומי בשטיבל 'אור שלמה', המג"ש ר' משה סיים את מסכת 

נדרים, לאחמ"כ בירך הרה"ג ר' שלום שליט"א על לעקיך און 

ואיחל ברכת הצלחה  וחילק לכל משתתפי השיעור  בראנפין 

לכל המשתתפים ונשא דברי ברכה קצרים, אח"כ קמו לרקוד 

והמשתתפים וצאצאיהם עברו לברכת לחיים.
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גבאי  עשרות  התכנסו  שם  האכסניא,  לבית  חזר  כך  אחר 

הקבוצות שע"י 'דורותינו' בשטיבלעך ברובע ג' ורובע ו', גם 

נכחו שם המשפיעים הדומ"ץ הרה"ג ר' אלחנן ווינד שליט"א, 

פירר  יהושע  ר'  לנגנויער שליט"א, הרה"ג  יהושע  ר'  הרה"ג 

שליט"א, והרה"ג ר' יעקב גרינוואלד שליט"א, וכן העסקן הר"ר 

יוסף מאיר הורביץ שליט"א יו"ר 'דורותינו' באשדוד, בתחילה 

ומסר  שליט"א  ווינד  אלחנן  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  דברים  נשא 

פרישת שלום ששמע מהמשתתפים בשבת המרוממת מכלל 

והמשיך  רב,  חיזוק  להם  הסבה  האורח  שביאת  השטיבלעך 

במשאו בגודל התפקיד של המשפיעים והגבאים. אח"כ נשא 

הרה"ג ר' שלום שליט"א דברים קצרים לכבודם של הגבאים, 

ואמר כי לאמיתו של דבר קשה תפקידם יותר מהמשפיעים, 

כאשר הם משקיעים תמידים כסדרם למען הצלחת הקבוצה, 

וכל אימת שיצטרכו להגיע לכלל האברכים בעיר, מהווים גבאי 

הקבוצות השליחים והאחראים לכך. אח"כ עברו כל הגבאים 

והעניק לכל אחד ואחד מטבעות חנוכה ששיגר מר"ש, סיימו 

המעמד בניגוני שמחה ובריקודים.

אח"כ העניק מתנת הוקרה להר"ר אריה הרבסט הי"ו מגבאי 

לשבת  והזמינו  יזמו  אשר  בנימין  בית  בביהמ"ד  תורה  יגדיל 

קודש, וכתב הקדשה בתוך ספר תהילים מעור, כמו"כ הודה 

שאול  חיים  הר"ר  בנימין  בית  בביהמ"ד  תורה  יגדיל  לגבאי 

הם  צריכים  נהנו  אשדוד  תושבי  שאם  לו  ואמר  הי"ו  לוריא 

יגדיל תורה  גבאי  לו שהוא אירגן הכל, אח"כ מסרו  להודות 

עצמם  על  שקיבלו  הקבלות  פתקי  את  בנימין  בית  בביהמ"ד 

אברכי השטיבל להוסיף בלימוד התורה באיכות ובכמות בעת 

סעודת ליל שבת בראשות אורח הכבוד, וביקשו למסור זאת 

לכ"ק מר"ש.

אברהם משה  הר"ר  לבעל האכסניא  בדברים  הודה  כמו"כ 

אויש שליט"א והעניק לו במתנה סידור לשבת קודש, ובאופן 

מיוחד הביע והוקיר תודה לרוח החיה מאחורי הצלחת השבת 

- העסקן הר"ר מנחם דוד גליק שליט"א מיוזמי השבת, אשר 

הצלחת  למען  כימים  לילות  ועסק  פעל  שבועות  מספר  מזה 

השבת לתפארת בית בעלזא.

מלוה מלכה

כמה דקות לפני השעה 10:00 הגיע לביהמ"ד המרכזי ברח' 

חטיבת הנגב, שם נערך סעודת מלוה מלכה מפוארת לכבוד 

גומרה של תורה בשילוב סעודת הודאה לכבוד יום ההצלה ט' 

שבט ובשילוב סעודת הש"ב לבת גבאי ביהמ"ד הר"ר שלמה 
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אהרן שטיין שליט"א.

בהגיעו קידמו את פניו בשירת הניגון ברוך הבא בשם ה', 

חיים  ר'  הגה"צ  הביד"ץ  חבר  ליד  הכבוד  בשולחן  והתיישב 

פסח הורביץ שליט"א, והחתן. המנחה הרה"ג ר' פינחס ברייער 

שליט"א קידם את פניו בברכה וכיבד את הרה"ג ר' אהרן לוי 

שליט"א יו"ר חברת 'יגדיל תורה' להקריא את מכתב הקודש, 

ואח"כ כיבד את האורח לישא את המשא המרכזי.

אשר  המרכזי  ביהמ"ד  האכסניא  בכבוד  פתח  בדבריו 

ללא  ביממה  שעות  כ"ד  כמעט  מאירים  ביהמ''ד  אורות 

הגדולה  כנסת  ושיבח את המרא דאתרא משיירי  הפסקה, 

אשר כל הרוצה להתחזק בלימוד התורה דיו להביט עליו 

את  שיבח  כן  תורה,  ללמוד  איך  מוסר  שיעור  וללמוד 

העיר ומסר את התרשמותו משהייתו בשב"ק בין ארבעת 

ומלאים  לטובה  שווים  כולם  אשר  בשכונה  השטיבלעך 

וגדושים באברכים חסידיים לתפארת.

קביעות  כרבע שעה בשבח  חיזק במשך  אמריו  בהמשך 

המדרש  דברי  את  והביא  דייקא,  בשטיבל  לתורה  עתים 

במי  כנטהרים  המדרש  בבית  הלומדים  את  הממשילים 

אצבע  ייוותר  באם  מהודר,  הכי  במקווה  כמו  כי  המקווה, 

קטנה מחוץ ממי המעיין אין טהר כלל, כך גם בעת הביאה 

את  להשאיר  ולא  לתורה,  כולו  כל  להיכנס  יש  לביהמ"ד 

ראשו בבית או את מוחו בעסק וכיו"ב אלא להיות שקוע 

יש כפיות טובה כלפי שמיא אם  וביותר  כולו בתורה.  כל 

במעות  בבית  בילדים,  הקב"ה  שחננו  במתנות  ישתמש 

המדרש  לבית  יבוא  לא  למה  עצמו  את  לתרץ  ובכיו"ב, 

ללמוד, כי הרי כל אלו ניתנו לו מאת השם.

עוד הזכיר את מה ששמע מהגה"ח ר' ישראל פנסטר ז"ל 

בעת שניחמו באבלו על מות אשתו ע"ה, שמצינו בתוה"ק 

אזהרות שלא לצער אלמנות ויתומים, ואילו לא הוזהרנו על 

צער האלמן, ותירץ שאכן צערה של אשה אלמנה או של 

ילדים יתומים יכול להיות רב בעת שנשארים בודדים בהאי 
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עלמא, אולם האיש האלמן לעולם לא יבוא לצער רב שכזה, 

כי הרי לעולם אינו לבד, שכן יש לו את התורה הקדושה 

אז במוחש  ראו  ישראל  ר'  ואצל  חיינו  איתו שהיא משוש 

שהיו הדברים בבחינת “הוא היה אומר".

אחר סיום דבריו הזמין המנחה את המחותן - גבאי השטיבל 

הר"ר שלמה אהרן שטיין שליט"א, והרה"ג ר' שלום שליט"א 

הסדר,  לליל  קערה   - ביהמ"ד  הנהלת  מאת  תשורה  לו  מסר 

מיוחד  ריקוד  ורקד  תורה,  של  לכבודה  לרקוד  קמו  אח"כ 

שליט"א, ואח"כ עם החתן  חיים פסח הורביץ  עם הגה"צ ר' 

והמחותנים ועם כל יושבי שולחן במת הכבוד.

בשעה 10:45 נפרד מהעיר, ויצא מביהמ"ד לקול שירת שובו 

אותו  מלווים  רב  כשקהל  ניגון,  והבאגלייטן  לאהליכם  לכם 

החוצה עד אחרי שנכנס לרכבו של הר"ר מנחם דוד גליק הי"ו 

חזרה לעיה"ק ירושלים.

בעיה"ק ירושלים בקודש פנימה נערך סעודת מלוה מלכה 

בהשתתפות בני המשפחה, בין הדברים התעניין מר"ש אודות 

כל תהלוכות השבת בעיר אשדוד, ומר"ש ביקש מהרה"ג ר' 

שלום שליט"א לחזור על דבר תורה שאמר בעת דרשותיו.

פנימה,  הקודש  אל  שליט"א  שלום  ר'  הרה"ג  נכנס  אח"כ 

ולמשך זמן רב מסר את התרשמותו לטובה ולברכה שהיתה 

לו במשך השבת קודש בעיר אשדוד, וסיפר ממה שהיה בכל 

מסר  כן  כמו  רוח.  נחת  ניכרים  היו  מר"ש  פני  ועל  שטיבל 

את פתקי הקבלות שקיבלו על עצמם מתפללי ביהמ"ד 'בית 

והתעניין  ושם  שם  כל  על  עבר  מר"ש  שב"ק,  בליל  בנימין' 

למהות הקבלות והביע קורת רוחו המרובה.

שבת זו הותירה אחריה רושם איתן, אשר נחרט באותיות של זהב בלבות כלל תושבי שכונת רובע ג' באשדוד, אשר בשבת זו זכו 
להתרומם טפחיים מהקרקע, להתעלות ברוחניות, להתחזק בלימוד התורה, להתענג ולהתעדן בנועם החסידות, ולספוג בקרבם מנה 

גדושה של קדושה וברכה אשר הותיר אחריו האורח לברכה.

הרשמה למערכת בעלזא לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן
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