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ותפילה וכל דבר שבקדושה • לדמותו 
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← כלי ראשון · ברח מן האש ← מעשה ולקחו

רעידת הלב - כיצד?
נלוותה  התורה  קבלת   - מאוד”  ההר  כל  “ויחרד 
רבינו  )ראה  מהמפרשים  חלק  לפי  אדמה  רעידת  עם 
בחיי, תולדות יצחק, ועוד(. הקרקע הצטרפה לחלחלה 
נזכרים  האלה  הימים  גאונו.  והדר  ה’  מפחד  הגדולה 
כאשר  התורה.  לקבלת  הכנה  ומהווים  ונעשים,  אפוא 
הרעש והרעד מביאים חלחלה על כל העולם, מהם ניקח 
לעבוד את אלקינו לפשט עקמומיות שבלב, לקבל את 
ופחד,  ויראה  וברקים  בקולות  זו  קודש  בשבת  התורה 

למען תהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא.
מרן  כ”ק  של  דרעוין  רעוא  שבדא”ח  לציין  מפליא 
בשלח,  פרשת  שבת  האחרונה,  בשבת  שליט”א  רבינו 
בין  שליט”א  רבינו  האריך  בירושלים,  הקודש  בחצר 
השאר כיצד אדם צריך להתייחס כשבא עליו פחד ויראה 
רוצה  שאין  שליט”א,  רבינו  ואמר  שהוא.  גורם  מכל 
הקב”ה שהאדם יעבדהו מתוך יראת העונש, שהיא יראה 
תעורר  הזאת  רק שהיראה  היא  אלא המטרה  חיצונית, 
את האדם מתרדמתו, ויקלוט את חסד ה’ שהקב”ה נותן 

לו, ויתעורר לעבדו יתברך מתוך אהבה.
תיראו”  “אל  הכתוב  את  רבינו שליט”א  פירש  בכך 
וראו  “התייצבו  אלא  החיצונית,  ביראה  תישארו  אל   -
את ישועת ה’” - תראו את גודל הישועה שהוא מושיע 
אתכם. תבינו שהיראה נועדה רק להקיץ אתכם, אך אל 
תישארו בפחד הזה, כי ישועת ה’ כהרף עין. הפחד צריך 
תעבדוהו  ואז  ה’,  ישועת  את  לראות  אתכם  להעיר  רק 
יראה אמיתית   - רוממות  ויראת  ודביקות  מתוך אהבה 

ופנימית.

נשען על יותר מקרשים...
רעידת אדמה משמיטה את הקרקע מתחת הרגלים, 
מי  יותר.  העמוקה  במשמעות  וגם  פשוט  הכי  במובן 
לו  שאין  כאלו  במקרים  מרגיש  הטבע,  אחרי  שכרוך 
קרקע  צריכים  לא  יהודים  אבל  יציבות.  קצת  אפילו 
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הר"ר אהרן יאקאבאוויטש 
בסיור מיוחד בין 
השטיבלעך ברמת בית 
שמש ד' • לרגל בניית בנין 
בית מדרשנו ברמב"ש ד'2



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
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הדה"נ ר"תפר' יתרו

זמני כניסת ויציאת השבת

פורטיש ממש שתיית יינות מבושמים

יציבה בכלל, כי מציאותו היציבה האמיתית של השי”ת היא מציבה 
אותנו על חוף מבטחים.

והיה רביה”ק זי”ע מספר על כך סיפור נפלא ויסודי, שאף כתבו 
בספרו הקדוש - בשלשת ימי הגבלה, כהכנה לקבלת התורה. וזה 

לשון קדשו:
געוואלט  ער האט  ווען  זי”ע,  וויטעּפסקער  ר’ מענדיל’ע  הרה”ק 
ער  און  ים,  פאר’ן  געהאט  מורא  ער  האט  ישראל,  ארץ  אויף  פארן 
שטוב  אין  געדרייט  זיך  האט  און  דעם,  וועגן  אריינגעטראכט  האט 
אהין און צוריק עטליכע שעה. שּפעטער האט ער באמערקט דאס די 
ּפאר שעה וואס ער האט זיך געדרייט אין שטוב איז אלץ געווען אויף 
אז  זיין  קענען  געווען  זאל  עס  ווען  געטראכט:  ער  האט  ברעט.  איין 
וואלט  אויף דעם,  גיין  זאל  און מען  ים  אויפ’ן  א ברעט  ליגן  זאל  עס 
עס אוודאי געווען א גרויסע סכנה! און פארוואס האט ער נישט מורא 
אונטערהאלטן  טוען  וואס  ברעטער  נאך  דא  איז  עס  ווייל  נאר  דא? 
דעם ברעט. האט ער געזאגט: איז דאך א קל וחומר! אז ווען ער איז 
מכל   - מורא  קיין  נישט  ער  האט  ברעטער  אויף  אונטערגעשּפארט 
אויבערשטנ’ס  אויפ’ן  כביכול  אונטערגעשּפארט  איז  ער  ווען  שכן 
חסדים און אויף זיין רחמנות, איז אוודאי נישטא וואס מורא צו האבן” 
)ומסיים רביה”ק שלמעשה כשהגיע הרבי ר’ מענדיל’ע לחוף בחר 
בספינה ישנה וחלשה ואף על פי כן הנסיעה עברה בקלות עצומה, 
והעיד רב החובל שמעולם לא נסעה הספינה ברוגע כזה אלא פעם 
שבחר  מענדיל’ע  ר’  הרבי  ואמר  זי”ע,  הרוקח  עליה  כשנסע  אחת 

באותה ספינה כי ראה עליה אור גדול(.

רביה”ק זי”ע מביא את הסיפור לגבי “אנכי ה’ אלקיך”:
דיבור  ערשטען  דעם  שבועות,  פאר  טעג  אּפאר  יעצט  איז  “עס 
וואס יודישע קינדער האבען געהערט פון אויבערשטען אים שבועות 
איז געווען אנכי ה’ אלקיך... שבועות דארף מען זיך אנגרייטען אויף 
איז  זאכן  אלע  פון  עיקר  דער  אמונה...  פון  התחזקות  יאהר  גאנץ  א 
זיך  מען  דארף  איז,  מען  געפאלן  ווי  און  איז  מען  נידריג  ווי  אמונה, 
מחזק זיין מיט אמונה פשוטה, מען זאל גלייבן דאס איבעראל איז דער 
בורא כל העולמים, לית אתר פנוי מיניה, און אלעס טוט זיך נאר מיט 
די  פון  זיך אויפהייבן  פון אמונה קען מען  השגחה עליונה, מיט’ן כח 
נידעריגסטע ּפלעצער. דער בעש”ט הקדוש האט אויף דעם געלייגט 
גרויסע כוחות אריינברענגען אמונה פשוטה אין יודישע קינדער... עס 
שטייט אין ספר מאור ושמש )בשם הה”ק מנשחיז( דאס דורך אמונה 

קען מען מחיה מתים זיין און משנה זיין די גאנצע טבע...”.
יודע  יהודי  הסתרה.  של  מסך  אלא  אינו  כולו  הטבע  כן,  אכן 
שכל אבן ולבינה שנפלו בטורקיה או בסוריה או בכל מקום שהוא 
- הוא משנה את  וכשיהודי מאמין  היא בהשגחה פרטית מדויקת, 
כל הטבע לטובתו, כי כל הטבע נברא לטובתו של יהודי. הבעש”ט 
שהיה  )במעשה  ל’ערש’  ‘רעש’  של  הצירוף  את  פעם  הפך  הקדוש 
המובא ב’אור המאיר’ וירא(, בדרך מליצה ניתן לומר שמה שאצל 
הגויים מהווה ‘רעש’, עבור יהודי הוא ‘ערש’ של מרגוע ובטחון. כי 

הוא בורא ומנהיג לכל הברואים ועושה ויעשה לכל המעשים.
ד ח י ת  י ר ב ב ם  ל ו כ ו  א ב  ו
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מערכת 'קול אנ"ש'
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איז דאך א קל וחומר! אז ווען ער איז 
אונטערגעשּפארט אויף ברעטער האט 
ער נישט קיין מורא - מכל שכן ווען ער 

איז אונטערגעשּפארט כביכול אויפ’ן 
אויבערשטנ’ס חסדים און אויף זיין רחמנות, 

איז אוודאי נישטא וואס מורא צו האבן” 

מתחדשים בשבילכם!

מרפאת שבטי ישראל רח’ שבטי ישראל 48
טל: 02-6267555 | פקס: 02-6267561

לקוחות מאוחדת, במיוחד עבורכם  
שידרגנו, הוספנו מגוון שירותים רפואיים

 ופתחנו מחדש את מרפאת שבטי ישראל

דיאטנית אולטרסאונד 
אורטופדיהנשים קלינאית 

עורתקשורת אף אוזן גרון

שירותי 
מעבדה

שירותי משרד 
ומזכירות
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 רפואת
נשים

חדר 
אחיות



מתחדשים בשבילכם!

מרפאת שבטי ישראל רח’ שבטי ישראל 48
טל: 02-6267555 | פקס: 02-6267561

לקוחות מאוחדת, במיוחד עבורכם  
שידרגנו, הוספנו מגוון שירותים רפואיים

 ופתחנו מחדש את מרפאת שבטי ישראל

דיאטנית אולטרסאונד 
אורטופדיהנשים קלינאית 

עורתקשורת אף אוזן גרון

שירותי 
מעבדה

שירותי משרד 
ומזכירות

מוקד 
שבת וחג

 רפואת
נשים

חדר 
אחיות



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

הכלה הבתולה המהוללה

סאסא תחי‘ עב"ג
החתן הבחור המופלג

בנימיןבנימין נ"י  

בשבח והודאה להשי"ת  על כל הטוב אשר גמלנו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים

שתתקיים אי"ה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
ביום רביעי כ"ד שבט תשפ"ג לסדר "וברך את לחמך"

באולמי פארהאנד רח' רשב"י 7  בית שמש
קבלת פנים בשעה 4:00              חופה בשעה 4:30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

העליה לתורה בס"ד בשבת קודש פר' יתרו
בבית המדרש משכנות הרועים ר' נהר הירדן 35 בית שמש

זמן התפילה 7:45
קידושא רבא אחר התפילה

גם אנו מצטרפים בקריאה של חיבה
להשתתף בשמחת כלולות נכדינו היקרים שיחיו

בעזהשי"ת
קול ששון וקול שמחה

בסימן טוב ובמזל טוב
קול חתן וקול כלה

הרה"ח יצחק אייכלער וב"ב

מרת אסתר ברנד
א. הרה"ח ר' מרדכי בראנד זצ"ל

הרה"ח אלעזר אלטר יצחק פריד וב"ב

הרה"ח שלמה זלמן לדרמן וב"ב

מרת חנה אקער

הורי החתן
צבי אריה אייכלער וב"בצבי אריה אייכלער וב"ב

לבית פריד
בית שמש

הורי הכלה
חיים ישעי' אקער וב"בחיים ישעי' אקער וב"ב

לבית לדרמן
ירושלים

לכלל 
אנ"ש 

נא לראות 
הזמנה זו 
כאישית

למכירי 
וידידי 

הזמנות פרטיות 
לא נשלחו נא 
לראות את 

ההזמנה 
כאישית

הסעות תצאנה מרחוב שבטי ישראל מ 7:30 עד 10:00 בתדירות של חצי שעה

בסייעתא      דשמיא

אפריון נמטייה לרבי שמעון
בלב הומה רגשות נברך ונאחל בברכת מזלא טבא וגדיא 
והנעלה, האהוב על כל  יאה, בשמחתו של חברינו היקר 
מכיריו ויודעיו נוח לשמים ולבריות, מטיב עם הזולת שלא 
ע"מ לק"פ, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, קובע עיתותיו 

לתורה ועבודה, נעים הליכות.

הרה"ח שמעון פריעדמאן שליט"א

בן הרה"ח ר' אפרים שליט"א
חתן הרה"ח ר' חיים יחזקאל קרישבסקי שליט"א

לרגל השמחה אשר במעונו שורה
באירוסי בנו היקר החתן אברהם יצחק ני"ו

עב"ג 
בת הרה"ח ר' יואל אלימלך הכהן פריעדמאן שליט"א

מנהל ישיבת כתר תורה מאנטשעסטער

ויזכו לבנות  יפה כגפן פורחת  יעלה  יה"ר שהזיווג 
בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים מתוך 
תפנה  אשר  ובכל  דשמיא,  וסייעתא  ונחת  תענוג 

תשכיל ותצליח.

העומדים על הברכה

חברי השיעור
מאנטשעסטער



 ט"ו בשבט
בצל הקודש

בסייעתא      דשמיא

אפריון נמטייה לרבי שמעון
בלב הומה רגשות נברך ונאחל בברכת מזלא טבא וגדיא 
והנעלה, האהוב על כל  יאה, בשמחתו של חברינו היקר 
מכיריו ויודעיו נוח לשמים ולבריות, מטיב עם הזולת שלא 
ע"מ לק"פ, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, קובע עיתותיו 

לתורה ועבודה, נעים הליכות.

הרה"ח שמעון פריעדמאן שליט"א

בן הרה"ח ר' אפרים שליט"א
חתן הרה"ח ר' חיים יחזקאל קרישבסקי שליט"א

לרגל השמחה אשר במעונו שורה
באירוסי בנו היקר החתן אברהם יצחק ני"ו

עב"ג 
בת הרה"ח ר' יואל אלימלך הכהן פריעדמאן שליט"א

מנהל ישיבת כתר תורה מאנטשעסטער

ויזכו לבנות  יפה כגפן פורחת  יעלה  יה"ר שהזיווג 
בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים מתוך 
תפנה  אשר  ובכל  דשמיא,  וסייעתא  ונחת  תענוג 

תשכיל ותצליח.

העומדים על הברכה

חברי השיעור
מאנטשעסטער



ליל שבת קודש וארא

א. יסוד היצר הרע הוא כח התענוג, וצריך להשתמש 
איתו להשי”ת, ולימוד התורה מוביל לכך

רבינו שליט”א הרחיב שעיקר האדם הוא להיות כל כולו דבוק ומקושר 
בהשי”ת, ואיך יכול להתענג על ה’? הרי יש בו יצר הרע המקשקש בקרבו, 

ואינו מרגיש תענוג בהשי”ת.
ולכאורה  תבלין”,  תורה  ובראתי  יצה”ר  “בראתי  חז”ל  אמרו  כך  על 
ייפלא הדבר מאד, שנמצא שהעיקר הוא היצה”ר, והתורה היא רק תבלין 
לתבל אותו. וביאר המגיד הגדול זי”ע שיצר הרע היינו כח התענוג שנמצא 
בעולם הזה, המלא בתפנוקים ומעדנים שונים ומשונים, והתורה מתבלת 
את כח התענוג הזה, להיות כל תענוגו רק בהשי”ת, כי התורה מיישרת את 
הלב ואת השכל שיפנה לבבו אחר התענוג האמיתי – להיות דבוק באור 

פני מלך חיים ולא יפנה לבבו אחר מים כזבים ובורות נשברים.
כי  ובמשתה,  במאכל  השבת  את  לענג  נצטווינו  קודש  בשבת  ולכן 
בשבת מתקרבת כל הבריאה לשורשה, אז יש להורות לאדם שורש התענוג 
האמיתי, ועל ידי עונג השבת מקשר את תענוגו הגשמי לשורש התענוג 

שיהא רק לשם שמים.

ב. התורה אינה מועילה אלא כשלומדים אותה כמו 
שצריך ללמוד

אבל התורה אינה מועילה אלא כשלומד כמו שצריכים ללמוד, מתוך 
ועצמיותו,  ישותו  ולהרחיב  להגדיל  מכוון  ואינו  ה’,  תורת  שהיא  הכרה 
לו  מועיל  לא  אזי  כדי לפאר עצמו  לומד  אם  טוב, אבל  היא תבלין  ואז 
בקרבו  מקשקשות  היצר  תאוות  שעדיין  ורואה  הרבה  לומד  ואם  כלום. 
זהו סימן מובהק שתורתו אינו עולה כהוגן, וכל תורתו שלומד היא רק 
לידיעה חיצונית בעלמא, ואז משבש את כל מידותיו. ויכול גם לנצל את 
כח הענווה לרעה – לומר על עצמו שאינו שווה כלום, וכביכול הקב”ה לא 
צריך אותו, כמאמר הרה”ק הרבי ר’ זושא זי”ע “כי הלל רשע על תאות 
נפשו” – שמהלל עצמו להיות רשע, כדי שיוכל להימשך אחר תאוות נפשו.

ג. ירבה במצוות מעשיות שעל ידי זה מתגלה הקדושה 
העליונה ומתגבר על כל היצרים

והדרך שיוכל להתגבר על כל היצרים היא באופן שיהיו מעשיו מרובין 
מחכמתו, שאז מתגלה הקדושה הפנימית שבו וידו על העליונה. ולסיבה 
בכל  מעשיות  מצוות  לקיים  שיוכל  באדם  איברים  רמ”ח  הקב”ה  נתן  זו 
האיברים ועי”ז יתקדש בקדושה של מעלה, אבל אם אינו לומד במטרה 
ואין  ממעשיו  מרובה  “חכמתו  בגדר  זה  הרי  המצוות,  את  לקיים  שיוכל 

חכמתו מתקיימת”.

רעוא דרעוין – וארא

א. ראשית ועיקר הכל צריך להאמין במציאות השי"ת, 
שהוא בורא ומחיה הכל

לכל  שראשית  אש  להבות  חוצבים  בדברים  האריך  שליט"א  רבינו 
צריך האדם להוציא מתעלומות לבו את אוצר האמונה הגנוז בקרבו, כמו 
לומר  רבינו  למשה  הקב"ה  שציווה  הראשון  שהדבר  במצרים  שמצאנו 
לישראל הוא 'מצות האמונה' - "אמור לבני ישראל אני ה'". ואמונה נוגעת 
לכל אדם בכל עת ובכל רגע, שיאמין במציאות השי"ת שהוא בורא ומנהיג 
ואין אדם  ויעשה לכל המעשים,  ועושה  והוא לבדו עשה  לכל הברואים 

נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה.
ונפשות ישראל מסוגלות ומוכשרות להשיג את האמונה שיש בורא 
קדוש  ממקור  שורשן  כי  ותנועה,  פעולה  כל  את  והמחיה  המהוה  עולם 

יהלכון והן חלק אלוק ממעל ממש, ודבוקות בו עצמו.

ב. הזמן הנכון להשריש את האמונה הוא בשעת 
התפילה בהתבוננות בגדלות הבורא בפסוקי דזמרה

והעת הנכון לפרנס את האמונה ולהשרישה בתוכיות הלב היא שעת 
להמליך  ומחשבתו  דעתו  ומפנה  טרדותיו  מכל  פונה  שהאדם  התפלה, 
עליו עול מלכות שמים ומתבונן בגדלות הבורא בפסוקי דזמרה, ובפרט 

הקודשבצ++ל
מעמדי הוד ופניני קודש ונקודות אור
מהיכלו של כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

נקודות מהדא"ח: הר"ר מרדכי שלום שטיינבערגער
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באמירת 'ויברך דוד' שמחדיר בנפשו "ואתה מחיה את כולם".

ג. כשחושב מן האמונה בתוך עסקיו, זה נכנס עמוק 
עמוק בתוכיות הנפש

אבל ביותר נוגעים הדברים בשעה שעוסק בחוצות על המחיה ועל 
הכלכלה, שידע בבהירות הדעת שגם שם יש בורא עולם, ואם חושב אז 
מן האמונה, אזי נכנס עמוק עמוק בתוכיות הנפש, ויזכור וישנן את דברי 
הרמ"א בתחילת שו"ע שאינו דומה ישיבת האדם בביתו כישיבתו לפני 

המלך, וכ"ש לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ד. בכל מחשבה של אמונה ממשיכים השראת וגאולת 
השכינה, וכשחושבים רק לאסוף ממון וכבוד, וביותר 
ע"י פגם היסוד, מגרשים ח"ו את השכינה - וזה שורש 

כל הצרות
לדור  השכינה  השראת  ממשיכים  אמונה  של  מחשבה  כל  וע"י 
בתחתונים, וזה נקרא גאולת השכינה. אבל אם ח"ו מתרשלים מלחשוב 
מחשבות של אמונה, וחושבים כל היום רק איך לאסוף ממון וכבוד, הרי 
בזה מגרשים ומסלקים את השראת השכינה מן העולם, ומזה נמשכות כל 
המצוקות הרוחניות והגשמיות. ואם אדם רואה שצריך להרבה ישועות 
את  מגרש  הוא  אם  נפשו  את  לבדוק  צריך  אזי  ונחת  פרנסה  בבריאות 
השכינה, וביותר ע"י פגם היסוד שסותם ואוטם את כל השערים העליונים, 

ואיך יוכל להמשיך השפעות טובות.

ה. העצה היא להתדבק באמונה בכח גדול ולעורר 
רחמים על נפשו ולקבל על עצמו להיות מסור להשי"ת

שיאמר  גדול,  בכח  הטהורה  באמונה  שיתדבק  כזאת  לעת  והעצה 
ויעורר  נידח,  ידח ממנו  ולא  ובכל מצב  נמצא בכל עת  לנפשו: הקב"ה 
רחמים רבים על נפשו האומללה ויבקש ויתחנן לפני המלך ויקבל עליו 
עול מלכות שמים להיות מסור ונאמן לאביו שבשמים עד מיצוי הנפש, 
ויוסיף גדרים וסייגים, ואז  יוסיף ליזהר בענייני קדושה וטהרה  ומעתה 

זוכה שהקב"ה מקרבו בימין צדקו ומקבל את תשובתו ברחמים וברצון.

ליל שב”ק בא

א. סיבת כל הדאגות והמצוקות היא חסרון באמונה 
בהשגחה פרטית

העולם הזה מלא בהרבה דאגות ומצוקות וחסרונות, וכל כך למה? 
כיון שאין מאיר בו אור השי”ת בגילוי, וסובר האדם שהוא עולם הפירוד 
ועולם כמנהגו נוהג, ולכן הוא חי בתוך עצמו בתוך רצונותיו, ואם אין 
הכל מתנהג לפי רצונו אזי עולה חמתו באפיו, או עכ”פ הוא סובל זאת 
בדומיה אך הסבל הוא הרבה יותר מכוחות נפשו. אבל לו חכמה ישכיל 
לך  ואין  כולה,  הבריאה  כל  את  ומהוה  המחיה  לבירה  מנהיג  שיש  זאת 
לקיימו,  חיות  השופע  שמו  יתברך  כוחו  בלתי  עין  ורפרוף  קלה  תנועה 
לא היה סובל כלל, שיודע שהכל הוא בחשבון מדקדק בהשגחה פרטית.

ב. תפקיד האדם להתפשט ממראהו החיצוני המוגבל 
ולהתדבק באור האלקי הטבוע בנפשו

מקומו”,  העולם  ואין  עולם  של  מקומו  “הוא  חכז”ל  שאמרו  וזהו 
בשום  מצומצם  ואינו  הבריאה  כל  של  וחיות  מציאות  הוא  שהקב”ה 
הגבלה, ומה שהאדם רואה חילוקים שונים בדומם צומח חי ומדבר, זהו 
רק מפני שכך עלה ברצונו לצמצם עצמו כלפי עיני בשר ודם. ותפקיד 
האדם להפשיט עצמו מן המראה החיצוני והגשמי, ויתדבק באור האמונה 
הטבוע בנפשו בירושה מאבותיו שיש לו חלק אלוק ממעל ממש, ועי”ז 
להשי”ת.  רוח  ונחת  תענוג  וגורם  באמונה הטהורה  דרכו  נתיבות  מאיר 
וכפי ערך שמתדבק באמונה בכל נימי לבבו ונפשו, כן נחלץ בדרך ממילא 

מכל המצוקות ומכל החסרונות.

ג. הזמן המסוגל להפשיט את הלבוש החיצוני הוא 
בשבת, כשכל הבריאה שבה לשורשה

ועיקר הזמן המסוגל להשיג את עומק האמונה ולהפשיט עצמו מכל 
לבושי הטבע, הוא ביום השבת קודש, כיון שביום השביעי כל הבריאה 
משתוקקים  למטה  הנמצאים  הענפים  כל  וא”כ  ושרשה,  למקורה  שבה 
להשי”ת ששם הוא מקורם ומחצבתם, ואז יכול האדם להתדבק באמונה 

הטהורה ולהשיג בעומק נפשו שאין עוד מלבדו.

ד. שבת קודש היא מרגלית יקרה המאירה, רק צריך 
שלא להניחה בטיט ורפש גשמיים

פי  על  הק’,  הבעש”ט  תלמיד  זי”ע  מבאר  מענדל  ר’  הרה”ק  ופירש 
אתה  אם  אבל  ולדרים,  לארץ  ומבהיקה  יקרה שמאירה  למרגלית  משל 
מניחה ברפש וטיט לא יאיר אורה. כן השבת היא מתנה טובה מבית גנזיו 
שזה  רק  הוא,  באשר  יהודי  כל  נפש  את  ומלהיבה  ומאירה  הקב”ה,  של 
אזי  ועבודה  לתורה  האור  את  מנצל  בעבודת האדם, שאם  ועומד  תלוי 
מתעלה במדרגות נעלות, ואם מנצלו לפטם עצמו במאכלים יתירים אזי 

הוא מאבד את האור.

ה. מכת חושך - ספירת החכמה: מי שהפשיט עצמו 
מחיצוניותו - זכה לקבל את האור הפנימי ולצאת מכל 

המיצרים
וזה היה הכח ביציאת מצרים, שהקב”ה הכה את הקליפות ע”י עשרת 
ספירת  כנגד  היא  חושך  ומכת  הספירות,  עשר  כנגד  שמכוונות  המכות 
האור,  מגודל  נכונה בהשי”ת עד שמבטל עצמו  ה’חכמה’, שהיא הכרה 
וזהו ‘כח’ – ‘מה’ שאין לו שום כח מצד עצמו, וע”י הכרה זו ננסכו בהם 
כוחות הנפש האלקית לצאת ממצרים. ולעומת זאת כל אלו שלא השיגו 
את האור והיו מלאים במצוקותיהם העצמיות, מתו בשלשת הימים, ואלו 
אשר זכו להשיג את האור “ולכל בני ישראל היה אור במשבתם” היה זה 
רק כיון שהפשיטו עצמם מן המראה החיצוני והתדבקו באור אלקי השוכן 

בקרבם.

בעז"ה

אם היו מצייתים לי
 ללמוד גמרא

בחיות ומתיקות
הייתי ערב בעדם

 שלא תחסר להם
פרנסה בשפע

 כצנצנת המן שטעמו
כצפיחית בדבש

חבורות הלימוד 
למתיקות התורה

שע"י ועד מפעל התורה

· משנת יהושע ·
לעי"נ הר"ר יהושע ב"ר בנימין ז"ל

 חברי 'והערב' מאירים
בכל תחומי החיים. זו עובדה

והערב, חיים אחרים ברוחניות ובגשמיות

וטעמו 
כצפיחית 

בדבש!

היה אומר הגה"ק 
ה'אבני נזר' 

מסאכטשוב זי"ע:



ו. כל התיקונים אינם רק כשאדם נמצא בעולם הגבול, 
אבל כשמתדבק בהשי”ת יתפרדו כל פועלי און

אחד  כל  יציאת מצרים, מסוגל  בתורה  קודש שקוראין  וא”כ בשבת 
להתדבק  ויכול  בנזקין,  גרמא  הם  אשר  וצמצומיו  הגבלותיו  מן  לצאת 
באור פני מלך חיים וליהנות מזיו השכינה. ועי”ז זוכה לתיקון הנפש, כי 
כל התיקונים הם רק כשאדם נמצא בעולם הגבול והצמצום, אבל ברגע 
און,  פועלי  כל  יתפרדו  אזי  עולם  של  מקומו  שהוא  בהשי”ת  שמתדבק 

והקב”ה משלים וגומר בעדו את כל התיקונים.

רעוא דרעוין בא

א. בשבועות שקוראים יציאת מצרים מסוגל להשתחרר 
מכל שעבודי היצר בגוף ובנפש ולזכות לאמונה

והגבולות  המצרים  שהם   – ממצרים  יוצא  האדם  ודור  דור  בכל 
הטהורה,  הנשמה  בקרבו  להתגלות  תוכל  שלא  נפשו  בעד  החוסמים 
ובשבועות הללו שקוראין ‘יציאת מצרים’ בתורה - אזי הקריאה מעוררת 
ונפש תשתחרר מכל השעבודים  נפש  והוא מסוגל מאד שכל  הזמן,  את 
שהיצר הרע מערים עליה בגוף ובנפש, וכן להכיר את האמונה הבהירה 

בהשי”ת, שלא יהיה האדם תחת מערכת שליטת המזלות והמערכות.

ב. ההכנה לגאולת הנפש גם בימינו היא ב’דם פסח’ - 
אמונה ומסירת נפש, ו’דם מילה’ - קדושה

אבל צריך האדם לעשות אתערותא דלתתא כדי לזכות לגאולה, כמו 
“ואת ערום  הגאולה אמר להם הקב”ה  זמן  בימים ההם שבשעה שהגיע 
ועריה” ואין בידכם מצוות מעשיות כדי שתזכו בהם לגאולה, ונתן להם ב’ 

מצוות ‘דם פסח’ ו’דם מילה’. ואלו שתי המצוות הן יסודיות הנוגעות לכל 
הדורות, שיעשה אותן האדם כהכנה לגאולה, ועל ידי זה יזכה לגאולה - 

גאולת הנפש.
דם פסח – רומז לאמונה ומסירת נפש. כי היו צריכים לשחוט את הטלה 
שהיא ראש מזלות הטבע וההסתר, ולא זו בלבד שהיו צריכים לשחטו אלא 
זה היה כרוך עם ‘מסירות נפש’, כי הטלה היה ‘עבודה זרה’ של המצרים, 
וכלל ישראל התאזרו במסירות נפש הן בעצם הלקיחה מיום ר”ח ולקשרו 
בכרעי המטה, שבזה היו מבזים את יראתם והיו עלולים המצרים לרגום 
את ישראל בכל רגע, והן בעצם השחיטה ביום ארבעה עשר בניסן, ואכן 

דווקא בזכות המסירת נפש תיקנו את נפשם וזכו לגאולה.
המילה  ידי  שעל  בקדמונים  כמובא  לקדושה,  רומז   – מילה  דם 
וטהרה  בקדושה  להתרומם  ויכול  והתאווני  הגופני  כח  את  מחלישים 

להתקשר בהשי”ת בקשר אמיץ וחזק.

ג. על ידי מחשבות של אמונה מתעלים למעלה ממקום 
הצמצומים ומגלים את ההסתרה על אור השי”ת

כל  הימנו  יבטל  שהאדם  היא  פסח’,  ב’דם  עולם  לדורות  וההוראה 
מחר  בדאגת  ולבבו  ושכלו  ראשו  את  המבלבלים  הדאגות  וכל  הטרדות 
וכן ירבה במחשבות של אמונה שיש מנהיג לבירה  וישליך על ה’ יהבו, 
והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים והוא מחיה ומהוה את כל 
הבריאה בכל רגע ורגע, ואין לך תנועה קלה ורפרוף עין בלתי כוחו יתברך 
שמו. וע”י זה הוא ממשיך עליו את הארת האמונה בתוך לבושי הבריאה, 
כי בעצם “אני ה’ לא שניתי”, רק שהוא מלובש בצמצומים ולבושים רבים, 
למעלה  מתעלה  כי  ההסתרה  את  מגלה  הוא  אמונה  של  מחשבות  וע”י 

ממקום הצמצום ומתדבק במקור החיים.

לחו"ר כולל ישא ברכה ה’ בא בציון התנא 
רבי מאיר בעל הנס לאחר תפילת שחרית

מקודם נסעו לאתרא קדישא מירון בפקודת הקודש ולאחר מכן הגיעו 
לטבריא להתפלל במנין רבינו שליט”א ולאחר התפילה זכו לשמוע שיחת 

קודש.

א. תכלית הכל היא האמונה, כי גם מעמיקי הדעת 
מגיעים לבסוף להכרה שאין לנו השגה

זי”ע  רבינו שליט”א האריך מדברי בעל ההילולא הרה”ק מקאליסק 
)הובא דבריו באגרות פרי הארץ מכתב כח( שתכלית הכל היא ה’אמונה’, כמו 
שאמרו חז”ל “בא חבקוק והעמידן על אחת”, והוא שווה לכל נפש, בין 
לפשוטי המון עם שיתדבקו באמונה פשוטה ובין לבני עליה שמעמיקים 
דעת להתבונן בגדלות הבורא, כי בסוף כל השכליים מגיע האדם להכרה 
למעלה  באמונה שהיא  ומתדבק  נדע  היא שנדע שלא  הידיעה  שתכלית 
מטעם ודעת ואין בה התחלה ואין בה סוף. ולא שייך בשכל אנושי להשיג 
את עומק הענין, רק בהתחברות הנשמה בהכרה גמורה ‘שאין לנו השגה’ 

הנתפסת בשכל האדם.

ב. הרודף אחר ההשגות רק כדי להגדיל חכמתו או 
לבוא לידי תענוג, ואין בוער בקרבו להשיג היראה מכך, 

עדיין לא טעם יראה ואמונה
ומי שרודף אחר השגות ומחפש רק את השכליים בידוע שעדיין לא 
טעם יראת שמים ולא נכנס בגדר האמונה, כי אמנם האדם צריך להשתוקק 
להשיג את המאורות הגדולים בכח השכל ולהעמיק עד כמה שידו מגעת, 
אבל רק באופן ובתנאי שמחפש דרכים ושבילים איך להלהיב לבו באמונה 
ויראת שמים וקרבת אלקים. אבל אם זה כדי להגדיל את חכמתו ולהעשיר 
את ידיעותיו גרידא אז לא תצלח דרכו. וכן הדברים אמורים אם אין בוער 
לבו בקרבו להשיג יראת שמים, רק רוצה להרגיע את נפשו שע”י השכל יש 
לו תענוג שמשיג עוד השגה ועוד השגה, אזי יכסנו הענן ולא ישיג כלום. 

ג. כשאדם רואה חסרונות ומצוקות, צריך לבקש 

בס"ד

דבר יום ביומו

יום
שאני מברך אתכם יום יוםולא עוד אלאלחם מן השמים יום יוםחייכם שאשׂביע אתכםשתהיו עוסקים בה יום יוםאמר הקב"ה לישראל: אני נתתי לכם את התורה
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עמוד יום יום
פרנסה יום יום
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מהשי”ת המתאווה ומתגעגע לקול בנו, שלכן אינו נותן 
לו מבוקשו עד שיתפלל

ביתו  את  שהקים  אדם  כל  שהנה  הבטחון,  בסוגיית  האריך  אח”כ 
רואה  ולפעמים  ביתו,  אנשי  ובבריאות  בפרנסה  צורך  לו  יש  בישראל 
ישועה  דבר  מהשי”ת  ולבקש  להתפלל  צריך  אזי  ומצוקות,  חסרונות 
ורחמים, והקב”ה עשה ככה כי מתאווה לתפילתן של צדיקים כמו האב 
שמתגעגע לקול בנו חביבו ואינו נותן לו את מבוקשו, כן הקב”ה רוצה 

שהאדם יעשה אתערותא דלתתא. 

ד. שלשה תנאים בתפילה שאז אינה סתירה לבטחון
ואין זה סתירה לבטחון, כי אע”פ שיסוד הבטחון הוא שיבטח לגמרי 
על השי”ת, וא”כ לכאורה לא יתפלל ויניח עצמו להתנהג כמו שהקב”ה 
רוצה, אבל רצון ה’ אינו כן, כי הוא רוצה לשמוע את בקשת וצעקת בניו 
החביבין עליו ביותר, רק צריך לזה כמה תנאים: א. שיבקש רק דברים 
חיוניים והכרחיים כמו חיי בני ומזוני רוויחא. ב. לא יבקש בגישה שכאילו 
רוצה לשנות את רצון ה’, אלא רוצה להתקרב להשי”ת ולהתקשר אליו 
העליון  רצון  מעורר  התפילה  שע”י  כן  גזר  והקב”ה  צרכיו,  בקשת  ע”י 
לבקש  שלו  את  יעשה  שהוא  ג.  והחסרונות.  הצמצומים  כל  את  להסיר 
ספיקות  בקרבו  יכניס  לא  אבל  מגעת,  שידו  כמה  עד  נפשו  בעד  ולחנן 
ובלבולים מה יהא עתידו, וכן לא יסתפק ח”ו בהנהגת הבורא ב”ה שכאילו 

אינה לטובתו.

ה. ההכנה לתפילה בנגלות ובחסידות, והמטרה 
בחסידות לא לידיעת החכמה אלא להתעוררות הלב

המעוטרים  לאברכים  כאן  מדברים  ואמר:  שליט”א  רבינו  המשיך 
בתורה ועבודה ויראת שמים ומשקיעים כוחות הנפש בעבודת התפלה. 
קודם  שילמד  היא  בתפלתו  לבו  לכוון  האדם  שיזכה  הישרה  וההדרכה 
התפלה גמ’ ותוס’, או הלכה, וזהו בנגלות התורה. ויוסיף גם ללמוד ספרי 
חסידות כדי לרומם את לבו בעבודת התפלה, כל אחד לפי תכונות נפשו, 
אם ‘באר מים חיים’ המעורר את הלב לזכך המידות ולהתעורר באהבה 
ויראה והשתפכות הנפש, וכן ‘יושר דברי אמת’ שפותח את נקודת הלב, 
החכמה  לידיעת  ילמד  לא  ה’תניא’  כספרי  התבוננות  ספרי  שלומד  ומי 

בעלמא רק כדי לפתוח את לבו בהתעוררות והתפעלות.

ו. שלשת התנאים הנדרשים ללימוד חכמת הקבלה
)כתבי האר”י(  ה’כתבים’  וכן האברכים המבוגרים הלומדים כבר את 
בירור  עם  הלכה  תוס’,  גמ’  בעיון  התורה  נגלות  ללמוד  א.  מאד:  יזהרו 
לעורר  חסידות  ספרי  ואח”כ  השכל,  את  ומיישר  מיישב  שזה  הפוסקים 
את הלב כ”א לפי ערכו ביחד עם ירא”ש. ב. לא להיות שקוע בגופניות 
‘בכל  יקיים  לו  המוכרחים  החיובים  וכל  המותרות  מן  עצמו  ולהרחיק 
רק להתקרב להשי”ת  ידיעה בעלמא  לא ללמוד לשם  ג.  דרכיך דעהו’. 
ומתפנק  לבו  שרירות  אחר  שנמשך  אדם  אבל  ישרה.  עבודה  ולעבדו 

בתענוגים יתירים אין לו שייכות ללימוד חכמת הקבלה.

 סיום הלכות סעודה וברכת הפירות שע”י 
כולל תפארת הינדא 

א. בירורי הלכה הם קישוטי כלה ועליית המלכות, 
והעוסק בהלכה בעיון ניצול מכל המזיקים

לסיים  שזכיתם  להשי”ת  והודאה  שבח  ליתן  צריכים  דבר  ראשית 
הלכות ברכות והלכות סעודה, וב”ה שזכיתם לברר הלכה לעומקה של 
תורה, וכל הבירורים הללו נקראים קישוטי כלה ועליית המלכות, והם 

תיקונים נפלאים.
ומעלת הצורבא מרבנן העוסק בלימוד הלכה בעיון גדולה מאד, כמו 
ניצול מכולם זהו ת”ח דסלקא ליה  שאמרו חז”ל “הגיע לפרשת דרכים 
שמעתתא אליבא דהלכתא”, ועי”ז ניצול מקוצים וברקנים וליסטים וחיות 

רעות וכל מיני מזיקים בגוף ובנפש.

ב. גדרו של תלמיד חכם: ער ליגט אין לערנען
ועל דברי חז”ל האמורים הקשו התוס’ איך הוא ניצל מיצה”ר, הרי 
אמרו חז”ל דרק בעידנא דעסיק בה תורה מגינא ומצלי. ותירצו דסתם 
היוצא  בה.  ומהרהר  עוסק  הוא  ותמיד  אומנתו  תורתו  חכם  תלמיד 
ואי  ‘תלמיד חכם’ הוא שהוא שקוע תמיד בתורה  מדבריהם שגדרו של 
אפשר לו בלא הרהור תורה, “ער ליגט אין לערנען, נישט ער האט שוין 

געלערנט”. 

ג. השקיעות בתורה על ידי העיון והבירור משורש 
הסוגיא עד למסקנות הפוסקים

והשקיעות בתורה היא אכן על ידי העיון הדק היטב, ואז נעשה כולו 
תורה. כמו שאמרו חז”ל “מבלי עולם – אפילו אם אדם קורא ושונה אבל 
לא שימש ת”ח הרי זה בגדר עם הארץ”, ופרש”י “שאינם יודעים את טעמי 
המשנה ומדמין מילתא למילתא בלא סברא נכונה”, אבל אם מעמיקים 
ללמוד את המשנה וההלכה עם בירור הפוסקים עד הלכה למעשה, אז יש 

בכוחה להעמיד את העולם וניצל מכל היצרים למיניהם. 
והלכות  ברכות  הלכות  לברר  חכמים  תלמידי  שזכיתם  אתם  ובכן 
סעודה לאמיתה של תורה משורש הסוגיא בגמ’ עד למסקנות הפוסקים 
מיצר  ומצלי  מגינא  בוודאי  אז  בזה,  ושקועים  זה  על  ומשננים  וחוזרים 
בימי  ובפרט  עליונים,  תיקונים  לתקן  וזוכים  רעים  הפגעים  ומכל  הרע 

השובבי”ם שצריכין לתיקונים גדולים. 
והיראת  והעבודה  התורה  למעלה  ויתרצה  שיתקבל  הקב”ה  ויעזור 
שמים, ושתהיו אברכים מיוחדים המעוטרים בתורה ועבודה ויראת שמים 
ויתקדש שם שמים על ידכם ותזכו לכל הישועות ורפואות וגאולה שלימה 

בקרוב. 

בסייעתא       דשמיא

שערי רחמים ווינק�...

צו אייער ישועה דורכ'ן רבין'ס קאסע  
053.3186.781

זריקה _לקופת רבינו במקום _לי_לד...
לכבוד שליחי הקודש של כ"ק רבינו 
שליט"א - הנהלת קופת שערי רחמים 

הע"י
אודה ה' בכל ליבי ואספרה נפלאותיו.

בן  לנו  ונולד  ביתי  את  ה'  האיר  ב"ה 
למז"ט. שיחי' 

השמים  התקדרו  תקופה  כעבור  אך 
גילינו  מעכב  אחרי  כאשר  בעבים 
שהילד אינו גדל כדרכו, ואחרי בדיקות 
לתת  הרופאים  קבעו  ונשנות,  חוזרות 
לילד זריקות מיוחדות שבע"ה יגבירו 

גידולו. קצב  את 
אך היה לנו קשה מאוד במתן הזריקות 

לילד.
באותו תקופה התקיימה מגבית מיוחדת 
קהל  כאשר  שליט"א,  רבינו  לקופת 
בקביעות  חלק  לקחת  נקראו  הקדש 
ע"י הו"ק  לתרום מידי חודש לפעילות 

הקודש.
כחסיד נאמן קיימתי את הוראת הקודש 
כמובן, וחתמתי על הו"ק לתרום מידי 
המטבע  את  וקיבלתי  חודש, 
כ"ק  מידי  המבורך 
רבינו שליט"א.

הזריקות  מאוד  עלינו  והוקשה  היות 
שעבר  עד  לעת  מעת  זה  את  ודחינו 
חודשים  כמה  של  ארוכה  תקופה 
שהילד לא קבל את הזריקות, ובאמצע 
לרופא  לחזור  הוצרכנו  התקופה 
המעקב  על  שוב  שעבר  המטפל, 

הילד. את  ובדק  גדילה, 
מקצב  רצון  שביעות  הביע  הרופא 
הזריקות  עם  להמשיך  ואמר  הגדילה 

הלאה.
אז התנצלתי בפני הרופא וסיפרתי לו 
שאם  הסכים  ורופא  הדברים,  קורות 
אכן גדל כך גם בלי הזריקות אז אפשר 

ככה. להמשיך 
ובחשבון קצר שערכתי לעצמי ראיתי 
שבמקום להזריק לילד פשוט התחלתי 
לשערי  שלי  התרומה  את  לזרוק 
ה'. בישועת  ראיתי  בעין  ועין  רחמים, 

ויה"ר שתזכו להמשיך ישועות לכלל 
הנאמנים  השליחים  ולהיות  ישראל 

הקודש. לפעילות 
אשריכם.

בברכה ...............



בית
 מכתבים תמונות ומסמכים ישניםגנזי

מרבוה"ק ומחצר הקודש

◄
הודעות 'ועד המצות' 
על המצות המהודרות 
בתכלית ההידור 
שיסד רביה"ק זי"ע 
מתפרסם לרגל התחלת 
עונת האפייה בבית האפייה 
דקהילתנו הק'

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

►
 חלק מסדר היחוס של רביה"ק זי"ע

מתוך מחברת שרשם לעצמו בימי בחרותו 
לזכרון עולם אכתוב קצת יחוס שלי מצד אמי:

הקדוש  הגאון  הרב  בת  ת"י,  לאה  שפרה  מרת  הצדקנית  הרבנית  אמי  ֵאם 
בעולם  המפורסם  העצום  הגאון  של  בנו  העללער,  יצחק  אברהם  מוה"ר 
מוה"ר שמואל הלער אב"ד דעיה"ק צפת, בהרב ר' ישראל ע"ה, נכד רבינו 

בעל תוי"ט.
)וחוזר ומפרט מצד אמה של מרת שפרה לאה:(

יוטא ע"ה, בת הרבנית מרת  אם אמי היא בת הרבנית הצדיקת מרת חנה 
שפרה לאה ע"ה, בת הרבנית מרת מרים ע"ה, בת הרבנית הצדיקת מרת 
חנה יוטא מגראניב ע"ה, אחות הקוה"ט מה"ר ישראל מרוזין, בן הרה"ק הר' 
שלו' מפאריביטש, בן המלאך הקדוש, בן המגיד ממעזריטש. והרה"ק הר' 

שלום היה חתן הקדוש והטהור הר' נחום מטשערנאבעל זי"ע.
מגראניב  יצחק  מו"ה  הקוה"ט  היה  הנז'  מגראניב  הרבנית  של  ובעלה 

בהקוה"ט מו"ה מרדכי...

המציא לידינו: הרה"ח ר' הערשל משי זהב שליט"א

              שולא געבויעטע      איך וויל זעהן 

בבקשתו הנדירה:כ"ק רבינו שליט"א

בס"ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

פארן רעבי'נס רצון    מיט א ברען    אנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:

רשימת 
התלמידים 
אחרי פענוח 
התמונה 
שפורסמה 
שבוע שעבר 
פוענח התמונה 
ע"י הרה"ח 
ר' שלמה 
יהודה דיאמנט 
שליט"א 
והרה"ח ר' 
יהודה טרייטל 
פרענקל 
שליט"א, 
ותשואות חן.
 

1
2 3

4 5
6

7
8

16
15

14

13
12

11
10

9

1. ר' יחזקאל בר''מ ויינברגער. 2. ר' שלמה יהודא דיאמנט. 3. ר' יהודא לייב דייטש. 4. ר' נפתלי פאר. 5. ר' שמואל בלענדר. 6. ר' משה אייזיק סאמעט 
ז''ל. 7. ר' משה דוד פערל. 8. ר' אהרן בר''א גוטליב. 9. ר' אברהם בר''י גוטליב. 10. ר' אשר זעליג אייזנבערג. 11. ? 12. ? 13. ר' יעקב יצחק יאראוויטש. 

14. ר' אשר זעליג ברי''צ סאמעט. 15. ר' נחמן לעפקאוויטש. 16. ר' חיים בר''מ כהן.

10 • אנ"ש בלעטל • פרשת יתרו תשפ"ג



              שולא געבויעטע      איך וויל זעהן לשליחת מסמך יש לפנות למס' טלפון 0527-69-1118 

בבקשתו הנדירה:כ"ק רבינו שליט"א

בס"ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

 פרשת  יתרו תשפ"ג • אנ"ש בלעטל • 11פארן רעבי'נס רצון    מיט א ברען    אנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:



רישמות מפרשת יתרו תשס”ט / תשע”ה, בית 
שמש

‘אתה נגלית’ זה קולות וברקים
בעת אמירת ‘א גוט שבת’ שאל לאחי הרה”ח ר’ 
יהודה טרייטל שליט”א )שמנהל את הניגונים בבית 
נגלית’,  ‘אתה  שמש( האם הכינו לציבור את הניגון 
ואמר אחי שהציבור יודעים את הניגון מכמה שנים, 
ואמר שעכ”ז צריכים להכין, ואמר אחי שרצה להכין 
היו  השבוע  כל  אבל  הבחורים,  עם  הניגונים  את 
לימודי רציפות בישיבות ולא היה זמן, נענה רבינו 
שליט”א ואמר: אם לומדים רצוף אפשר לזמר ‘אתה 

נגלית’.
שמיה’,  ‘בריך  גם  לזמר  אפשר  אם  אחי  ושאל 
ואמר: ‘אתה נגלית’ זה קולות וברקים, ‘בריך שמיה’ 
סיום  )היה  במוצש”ק  הסיום  במעמד  לזמר  אפשר 

במוצש”ק של ‘עמוד היום’(.
‘אתה  לזמר  ציווה  שבת’  אשר  ‘לקל  אחר  ואכן 
‘ובאו כולם’, ובריקוד אחר נשמת  נגלית’, וגם ניגון 

‘עליונים ששו’ ‘ובאו כולם’.

תפילה עם חלונות
חלונות,  שם  שאין  דושינסקיא  באולם  התפללו 
בבוקר  שרוצה  התפילה  אחר  שליט”א  רבינו  ואמר 
ואמר  ליה”,  פתיחן  “וכיון  משום  למעלה,  להתפלל 
שמיד כשיגמרו בני קהילת דושינסקיא את התפילה 
יאמרו לו, ואפילו באמצע פסוקי דזמרה, ומיד יעלה 

למעלה. ולמעשה סיימו אחרי שחרית ועלו אז.

שלא יחצצו המשקפיים
שליט”א  רבינו  ביקש  התורה  קריאת  בעת 
בלי  בתורה  לקרוא  שרצה  משום  הס”ת  להגביה 

המשקפיים.
ורבינו  מאוד,  חם  היה  הקידוש  בעת  הקוגל 
ייקח  לו  שחם  שמי  צלחות  לשים  ציווה  שליט”א 
צלחת, ואמר: פשטידא הוא דרבנן, צער בעלי חיים 

הוא דאורייתא...

‘ישמח ישראל’ שבועות
שליט”א  רבינו  נכנס  דשבתא  צפרא  לסעודת 
מאוחר מאוד, ובאמצע הסעודה למד בספר ‘ישמח 

ישראל’ שבועות.

סעודה שלישית בשקיעה
שליט”א  רבינו  ויצא  מנחה  תפלת  כשגמרו 
מביהמ”ד שאל מה השעה, ואמרו לו שכבר השקיעה, 
ואמר רבינו שליט”א “בשקיעה לא אצא כבר”, ונכנס 
חלה,  ואכל  שלישית,  לסעודה  ידיו  ונטל  בחזרה, 

ואחר שעה נכנס בחזרה ואז אכל את הדגים.

לעכטיגע פיש דייקא
לאכול  התחיל  כשכבר  פיש,  הלעכטיגע  בעת 
התחיל  הנרות,  את  עדיין  הביאו  שלא  ראה  הראש, 
לחלק מהדג, ולא רצה לאכול עד שהביאו את הנרות.

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

לשול+חן 
השב+ת

התורה הקדושה מדריכה 
להשתמש בכל מדה לשם 

שמים ומאחדת את כל המידות
שכשניתנה  קטז.(  )זבחים  בגמרא  מובא 
העולם  מסוף  הולך  קולו  היה  לישראל  תורה 
ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה 
הרשע  בלעם  אצל  כולם  ונתקבצו  בהיכליהן, 
שמא  שמענו,  אשר  ההמון  קול  מה  לו:  ואמרו 
ישב”?  למבול  “ה’  שנאמר  לעולם,  בא  מבול 
נותן  השי”ת  תורה  הרשע:  בלעם  להם  ואמר 
את  יברך  ה’  יתן  לעמו  עוז  “ה’  שנאמר  לעמו, 

עמו בשלום”.
והביאור בזה הוא, כי כששמעו את הקולות 
והלפידים חשבו האומות שירדה עתה תגבורת 
שהיה  כמו  ולכלות,  להשחית  הגבורה  מדת 
השיב  זה  ועל  נתייראו.  ולכן  המבול,  בעת 
כי  יתן”,  עוז לעמו  “ה’  בלעם הרשע שאדרבה, 
“עוז”,  שנקראת  הקדושה  התורה  היא  הגבורה 
והתורה הקדושה אינה מביאה גבורה להשחית 
כל המידות, אלא אדרבה מדריכה  ולכלות את 
כיצד להשתמש בכל מידה ומידה ובכל העולם 
לשם שמים, כי למעלה אין המידות נפרדות כי 
את  יברך  “ה’  וזהו  השי”ת,  באחדות  מאוחדות 
את  לאחד  יזכו  התורה  שבכח  בשלום”,  עמו 

בכל  כוונה  ידי  על  ובאחדות,  בשלום  המידות 
ענין לשם שמים.

)יתרו תש”פ(

כשיש אתערותא דלעילא 
אפשר להתעלות מעל המידה 
הפרטית ולהתאחד באחדות 

אחת עם כל ישראל
מובא במדרש שכל ישראל כאחד התאחדו 
נעשה  ה’  דבר  אשר  “כל  לומר  אחד  ברגע 
ונשמע”. ולכאורה צריך להבין איך יוכל להיות 
כאלו  יש  ישראל  רבבות  באלפי  הרי  כזה,  דבר 
ויש  נוטים לתגבורת מדת החסד  שמטבעם הם 
לשאר  וכן  הגבורה,  מדת  לתגבורת  הנוטים 
כאחד  להתאחד  יוכלו  איך  וא”כ  המידות, 
באחדות הגמורה, הלא מידות נפרדות יש לכל 

אחד.
העם  את  משה  “ויוצא  נאמר  שלכן  אלא 
המחנה  שבתוך  המחנה”,  מן  האלקים  לקראת 
אין הכי נמי היה עדיין לכל אחד מדה נפרדת, 
אולם מעת שזכו לאתערותא דלעילא, הסכימו 
למסירת נפשם וכל מידותיהם, והתאחדו כולם 

באגודה ואחדות אחת.
)יתרו תש”פ(

 פניני דא"ח
 על פרשת

השבוע

משולחן המלך
מיליון    תרמוברמב"ש ד' 2אברכים מוסרי נפשהר"ר אהרן ברי"א יאראוויטש

        כלל אנ"ש וחצי ₪
בתרומות הגונות...   ונעודדםנחזקם       

    לאור רצון קדשו:

בס"ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

פארן רעבי'נס רצון    מיט א ברען    אנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:



מיליון    תרמוברמב"ש ד' 2אברכים מוסרי נפש
        כלל אנ"ש וחצי ₪

בתרומות הגונות...   ונעודדםנחזקם       

    לאור רצון קדשו:

בס"ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

 פרשת  יתרו תשפ"ג • אנ"ש בלעטל • 13פארן רעבי'נס רצון    מיט א ברען    אנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:



א. לימודם של המשמשים
אחי הרה”ח ר’ ברוך יעקב שליט”א סיפר שכאשר בא לשמש בקודש אצל 
רבינו זי”ע, הורה לו רבינו זי”ע שלפני שהוא בא לשמש בקודש, הוא צריך 
קודם לשבת וללמוד כמה שעות. ופעם אמר לו שילמד לפני כן חמש שעות.

וכן כשאני הייתי משמש בקודש כשרבינו זי”ע שהה במושב בית חלקיה, 
סידר לי רבינו זי”ע סדר היום כמה ללמוד כל יום, ובחן אותי מפעם לפעם 
גמ’ ורש”י, ואם שם לב שלא הבנתי כנכון את הסוגיא, אמר לי “אזוי לערנט 
מען?!”, ולמד אתי ביחד את הפירוש הנכון, וזכורני שבמיוחד שם את הדגש 

להבין את הגמרא כפירוש רש”י.

ב. חסרון בגשמיות נובע מחסרון 
ברוחניות

שח לי אחד מאנ”ש ששמע כמה פעמים מהרה”ח ר’ אברהם משה ברש”א 
קרויס ז”ל, שרבינו זי”ע אמר לו בעת הבר מצוה שלו, על זה שאומרים בשם 
הבעש”ט הק’ זי”ע ומובא באגרות שומר אמונים אגרת מ”ו “א קליינע לאך 
זי”ע שכך היא  גוף איז א גרויסע לאך אין די נשמה”, שאמר לו רבינו  אין 
הגירסה: “א קליינע לאך אין גוף נעמט זיך פון א גרויסע לאך אין די נשמה” 

)וכן זוכר זאת בנו ר’ יואל שליט”א שכך אמר לו אביו ששמע מרבינו זי”ע(.

ג. לשנות את השם
סיפר לי לפני שנים רבות הרה”ח ר’ יחיאל כהן שליט”א שפעם בא אחד 
לרבינו זי”ע והזכיר את עצמו לישועה וברכה, ואמר את שם אמו ‘לי...’ )כשם 

הנוקבא דסטרא אחרא(, והורה לו רבינו זי”ע שישנה את שם אמו.

ד. והחי יתן אל לבו
העלמין,  בית  ליד  כשעבר  טבריה,  בעיה”ק  שוהה  זי”ע  רבינו  כשהיה 
ואפילו כשראו את בית העלמין מרחוק, קיים “יזכיר עצמו יום המיתה” ואמר 

כמה פעמים: והחי יתן אל לבו – אוי, מ’וועט דאך אמאל ליגן דא...

ה. לשנות משכבו בלי להעירו
כשהיה הקוואטיר של הישיבה בבנין בית המדרש, לפעמים היה עובר 
ואני  בלילה,  הבנין  לפני שעזב את  והחדרים,  לאורך הפרוזדור  זי”ע  רבינו 

התלוויתי עמו והייתי עד לדבר.
פעם כשהגיע לאחד החדרים ראה שאחד הבחורים מתוך שינתו שכב 
פרקדן. רבינו זי”ע רצה שישנה דרך שינתו אך שלא יבהל, נקט אפוא בתכסיס 
חכמה, וקרא לו בשמו ושאל אותו “ווען זאל איך דיר וועקן?”, הלה שכלל לא 
הרגיש שמדובר מרבינו, הסתובב קצת כדרך הישנים בשעה שמפריעים להם, 

ואז פשוט הפסיק לשכב פרקדן, ורבינו זי”ע כבר המשיך בדרכו...

ו. מיר האבן גארנישט מיט זיי
בטבת שנת תשנ”ד אחרי ששמעו על פיגועים קשים רח”ל על ידי בני 
ישמעאל, ונפגעו לדאבון כל לב גם מהחרדים הי”ד, אמר רבינו זי”ע בין יתר 

הדברים:
“פון ווען די פרומע קרייזן האבן זיך גענומען מישן און זאגן א חוות דעת 
)היה מדובר אז בענין החזרת שטחים לערבים(, האט בעוה”ר דער קטרוג 
געקענט געשען ביי ערליכע אידן. ביז אהער איז געווען א סניגור אין הימל, 
אבער יעצט האט מען אים פארמאכט ה”י. איך בין מגלה דעת אז איך מיש 

זיך נישט, מיר האבן גארנישט מיט זיי”.
וראה בספר ‘אגרות דברי אמונה’ שנדפס שם באריכות דברים נוראים 
שרבינו זי”ע אמר ביום ד’ ויחי תשנ”ד, כשקרא אל הקודש פנימה כמה מבניו 
והמשמשים בקודש, ואמר לו אותה דרשה המתחילה בהקדמה “כמה אנשים 
מתערב  איני  כלל  בדרך  כי  עניתים,  ולא  שטחים  החזרת  דבר  על  שאלוני 
בענינים אלו כי אין זה נוגע לי, ובכל זאת היום הופיע לי במחשבתי רעיון 

וחושבני שהוא אמיתי”. וראה שם בארוכה.

ז. סידור הרצועות של ראש - 
מתי?

בעת שרבינו זי”ע היה מניח תפילין לבחור בר מצוה, כשהניח התפילין 
של ראש, היה מסדר את שתי הרצועות שתולות מימין ומשמאל עוד לפני 
ברכת ‘על מצות’ וההידוק. כי מיד בהנחת התפילין על הראש היה מיישר את 
הרצועות מלמעלה עד למטה )אך לא הכניסן עדיין לתוך האבנט(, ורק אז 
אמר לבחור תגיד את הברכה ‘על מצות’ והידק את הקשר, ואחר כך הורה 

לומר ‘ברוך שם’ וכו’.

ח. דא”ח בסעודה שלישית - 
מתי נתחדש?

סח לי הרה”ח ר’ יחזקאל דיאמנט שליט”א, שבשנים הראשונות לנשיאות 
הגה”ק  בשם  אז  ואמר  שלישית,  בסעודה  תורה  אומר  היה  לא  זי”ע,  רבינו 
ממונקאטש זי”ע, שבכדי לומר תורה צריכים זכות אבות, ולא הסביר. ורק 

כעבור כמה שנים החל רבינו זי”ע לומר תורה.
וב’זכור לאברהם’ אף הוא ציין לכך בשם כ”ק מרן רבינו שליט”א, ושם 
מציין ששמע מכ”ק מרן רבינו שליט”א שאצל רביה”ז זי”ע לא היתה קביעות 
לומר דא”ח בסעודה שלישית, ולאחר כמה שנים מהנשיאות ראה רבינו זי”ע 
בהרבה  נהוג  כפי שהיה  קבוע,  למנהג  קבעו  ומאז  הכלל  תועלת  בזה  שיש 
למאוד  ונשגבים  נפלאים  טבין  עובדין  כמה  שם  וראה  הצדיקים.  מחצרות 

בענין הדא”ח.

ט. ויאמר יהי אור
עוד סיפר לי הרה"ח ר' יחקאל שליט"א ממה שזוכר מאותן שנים, שבעת 
את  לומר  נוהג  זי"ע  רבינו  היה  שלישית,  בסעודה  הזמירות  את  שסיימו 
המילה 'לעכט'. וסיפר על זה הרה"ח ר' דוד מאיר בירנבוים שליט"א, שמנהג 

זידיטשוב הוא לומר פעמיים "לעכט, לעכט", ויש בזה איזו גימטריא.

י. חשיבות האשמורת: 
כשמתגברים כארי

סיפר לי הרה"ח ר' יעקב בר"י קרישבסקי שליט"א:
פעם כששה רביה"ק זי"ע בבית חלקיה, נסעתי לשבת קודש בצל הקודש, 
כמובן  ז"ל.  סטראלאוויטש  רפאל  הרב  של  ביתו  ליד  הדשא  על  וישנתי 
הלכתי  הבוקר,  באשמורת  התעוררתי  וכבר  ביותר,  נעים  היה  לא  שהדשא 
אפוא לבית האכסניה של רבינו זי"ע לשתות קאווע. כשרבינו זי"ע הבחין בי, 
נהנה מאוד שבחור קם באשמורת הבוקר, והדבר הסב לו קורת רוח, אולם 
לאחר מכן נתוודע איכשהו לרבינו זי"ע שבסך הכל התעוררתי מחוסר נוחות, 
נענה ואמר: חשיבות האשמורת היא כששוכבים על מזרון טוב ואז מתגברים 

כארי וקמים לעבודת הבורא... דאס הייסט אויפשטיין פארטאגס...

 אהבת קדומים וזכרונות הודכלי ראשון
בצל רביה"ק זי"ע
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בקודש חזיתיך | הצצה קטנה אך מפעימה לשטיבלעך דקהילתנו ברמב"ש ד'

הר”ר אהרן יאקאבאוויטש
צילום: הר"ר יוסף שלום קרויס

לחזות 
ברמה

עם אברכי 
הקהילה על 
שטח בנין בית 
מדרשנו החדש 
בד'2 הנבנה 
בהוראת הקודש



עת  פנינו  את  קידמו  עזות  רוחות 
ירדנו מהרכב. לא אחת היינו צריכים 
שלא  כדי  העליון  בכובע  להחזיק 
עם  רק  הרוחות  אותנו  ישאירו 
היארמולקע לראשנו, ושהכובע לא יתנדף ויתגלגל לו 
לאן שהוא ברחובותיה הענקיים של רמת בית שמש 

ד’, שאני כתושב ירושלים לא מתמצא בהם במיוחד.
החשוב  מהתפקיד  אותנו  יזיזו  לא  הרוחות  אבל 
אותו נטלנו על עצמנו: להביא תמונת מצב על אחינו 
בפני  כעיר  בעצם  שהיא   - השכונה  תושבי  היקרים 
לפי  לשפוט  אם  מאוד,  עד  מרגש  תפקיד  עצמה. 
ההתרגשות שטיפסה בנו יותר ויותר ככל שחזינו יותר 

ויותר בהתפתחות המרשימה של העיר.
הסואנת  הצפופה  ירושלים  בין  החד  ההבדל 
התרכך  והשקטה,  המרווחת  ד’  שמש  בית  רמת  לבין 
כאשר  הגיא,  שער  אל  המובילה  בדרך  איכשהו  לו 
הרחבים  והמחלפים  רגועה,  בשעה  דרכנו  את  עשינו 
נשימתנו.  מרחב  את  פתחו  כבר  הריקים  והכבישים 
הצלול  האוויר  את  קצת  ונשמנו  למקום  כשהגענו 
הרוחות  סופת  בתוככי  ישראל  ארץ  של  והמחכים 
הרחובות  מול  עיניו  והאירו  הרמה,  את  הפוקדת 
הענקיים, השלווים והשקטים, כבר עלה הלב על סיפו 

וגאה.
זה שמאות רבות ממשפחות אנ”ש קנו כאן דירות 
זה לא סוד, אבל מה שמרנין עתה לשמוע,  מרווחות 
ממאה  יותר  כבר  השורות  כתיבת  למועד  שנכון  זה 
דירותיהן  את  מאכלסות  מאנ”ש  משפחות  וחמישים 
במקום הנפלא ורחב הידים הזה. התלמוד תורה הולך 
תורה  חיי  שוקקים  כבר  שטיבלעך  וארבעה  וגדל, 

וחסידות, אך בל נקדים את המאוחר.

מזג היה  כאשר  בשבט,  ט”ו  ביום  זה 
קל  היה  לא  הקודש  בארץ  האוויר 
את ההתפתחות  להכיר מקרוב  הרצון  אך  במיוחד. 
ברמב”ש  אנ”ש  בקהילות  והמהירה  המרשימה 
בכלי  התחמשתי  הקשות.  הרוחות  על  התגבר  ד’ 
במטרה  קטן,  הקלטה  מכשיר  אלא  שאינו  עבודתי, 
שלא לפספס שום פיפס מתושבי השכונה השלווים. 
וישכם בבוקר, ויחבוש את אתונו המודרני בן ימינו, 

ואודרופ, נוסעים אנחנו לבית שמש.
הדרך חלפה עברה לה ביעף. הנה שלט מקדם 
את פנינו שהגענו ל’בית שמש’, ונסיעה של עוד כמה 
דקות ורמה ד’ ניצבת בפנינו במלא הודה והדרה, על 

שלל שכונותיה.
ניצבים על סיפה של  עוד כמה רגעים, ואנחנו 
נישאות  הפיאות   .2 ד’  ברמה  הזמני  מדרשנו  בית 
אל  פנימה,  נכנסים  והנה  החזקה,  הרוח  כנפי  על 
היכל בית המדרש השוכן כעת בדירת גן, ועוד מעט 

ובע”ה יעבור למשכנו הקבוע בס”ד.

יקוד אש קודש 
תפילה רושפת 

בישוב הדעת
באוויר  מרגישים  פנימה,  כשנכנסים  מיד 
הקהילה.  בני  כל  את  האופפת  קודש  האש  את 
מהקיר  אלינו  שמצווחות  הגדולות  המודעות 
הגדולה  הזכות  על  עצומה  בהתרגשות  מודיעות 
שנפלה בחלקם לעשות רצון צדיק, ולקיים את רצון 

המדרש  בית  את  לבנות  שליט”א  רבינו  של  קדשו 
במלא הודו והדרו. כשאתה מחליף כמה מילים עם 
האברכים, הם מדביקים אותך עם הלהט והאש קודש 
וההתלהבות שלהם, שזכו בזכות מיוחדת לקיים את 
בית  בבניית  ה’  בחסדי  והתחילו  הקודש,  פקודת 

מדרש במלוא תפארתו. 
ראויה  המדרש  בבית  כאן  שחרית  תפילת 
למאמר נפרד. כאן, בניתוק מהרחוב הסואן והגועש 
של העיר, כשאפילו כלפי שאר השכונות ברמה ד’ 
ניחוח מיוחד של השראה. השכונה הזאת  יש בד’2 
מסחר  בניני  כמעט  שאין  באופן  ונבנתה  תוכננה 
רמה  את  החוצה  המסחרי  הראשי  והרחוב  וכדו’, 
שהאופי  כך  זו,  בשכונה  כל  נוגע  אינו  וד’3  ד’1 
השקט המיוחד של השכונה גורם לך לרוגע ושלוה, 
בהתרוממות,  בהתאם,  נראית  המרוממת  והתפילה 
בהתלהבות ובחיות, בנוסח המיוחד שקבעו רבותינו 
הק’. תפילת שחרית שדומה מאוד לתפילת שחרית 
שאנו רגילים אליה בחצר הקודש בירושלים, בצילא 

דמהימנותא.
חסיד’ישע  במיוחד.  מעניין  לדבר  לב  שם  אני 
קבעו  הק’  לקהילתנו  משתייכים  שאינם  יונגעלייט 
כאן את מקום תפילתם. לשאלתי בהמשך כשפגשתי 
קשר  אמנם  להם  שאין  לי  מספרים  הם  אותם, 
להתפלל  מקום  חיפשו  הם  אבל  הק’,  לקהילתנו 
מיט א ווארעמקייט, וכאן מצאו את שאהבה נפשם. 
לעוד  תעזור  החדש  המדרש  בית  בניית  מבחינתם 
אברכים כמוהם לחוש את הטעם המתוק של תפילה 
להשתייכותם  קשר  ללא  החול,  בימי  בהתלהבות 
לאיזו קהילה הם משתייכים. שהרי תפילה אחת היא 

לכולנו. 
ובסיומה  עצומה,  בהתרוממות  עברה  התפילה 
במקום,  מהאברכים  כמה  עם  שיח  לקיים  ביקשנו 
אין  ללימודו.  וזה  לעבודתו  זה  אחד ממהר  כל  אך 
כאן הפאליש המוכר שבו מעבירים את הזמן לאחר 
התפילה, כאן כל אחד מכיר את מקומו, ואין מקום 
והם  איתם,  לדבר  להתחנן  נאלצנו  בטילה.  לשיחה 
מירושלים  במיוחד  שהגענו  העובדה  את  שהעריכו 
לכאן, הקדישו לנו כמה רגעים קצובים להעביר לנו 

את רוח הדברים. 

לעשות רצון צדיק
בונים את האור

כזה  עצום  לפרויקט  שנכנסתם  כעת  קרה  מה 
לבנות בית מדרש חדש לשם ולתפארת?

רבינו  כשכ”ק  שטיינבערגער:  משה  ר’  הרה”ח 
בית  לראות  שרוצה  קדשו  בלשון  אמר  שליט”א 
מדרש בנוי על מכונו, מה מקום יש בכלל לחשוב? 
ברור שנכנסים בכל הכח לעשות רצון צדיק, ורואים 
בחוש את הסייעתא דשמיא המרובה שמלווה אותנו 

על כל צעד ושעל. 
הקהילה  מאברכי  פרידמאן,  יעקב  ברוך  הר”ר 
שאף ליווה אותנו בסיור במקום – מסביר לנו: גם אם 
הולכים  כמובן  היינו  טעם’,  בלי  ‘חוק  היו  הדברים 
ובמים.  באש  שליט”א  רבינו  של  קדשו  דבר  אחרי 
אבל יש בזה גם טעם פשוט ומובן למה צריכים כבר 
עכשיו לבנות בלי לחכות עוד יום. כי כששוחחנו עם 
רבני העיר שליט”א בענין צביון השכונה, הם אמרו 
יהיה  לא  האור,  ויתרבה  תבנו  כשאתם  אחד:  פה 
רוצים לשמור  אנו  אם  ולכן  לחושך לשלוט!  מקום 

מה מחפשים 
אברכי 

השכונה דווקא 
בשטיבל 

של תולדות 
אהרן? ולמה 
כל השכונה 

מרגישה 
יום חג? | 

הר”ר אהרן 
יאקאבאוויטש 

יצא לסיור 
מיוחד ברמה 

ד’ בבית שמש 
על שכונותיה 
המאוכלסות, 

לראות מקרוב 
בהתפתחות 

קהילתנו הק’ 
ובארבעת 

השטיבלעך 
שכבר הוקמו 
| לרגל הנחת 

אבן הפינה 
לבית מדרשנו 

ברמה ד’ 2 
שנבנה על פי 

רצון קדשו 
של כ”ק רבינו 

שליט”א
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עלינו  המסורה,  בדרך  השכונה  צביון  על 
צביון  יישמר  וכך  אור,  עוד  ולהוסיף  לבנות 
לכאן  ששולחים  ההורים  כך  בע”ה.  השכונה 
את צאצאיהם יוכלו לדעת שבע”ה אין מקום 

טוב מזה.
לגור  שהגיע  קרויס  חיים  שמואל  הר”ר 
לנו  בשכונה רק בחודשים האחרונים, מגלה 
בכל  שאחזה  הקודש  ואש  ההתלהבות  על 
פינות הבית עם קריאת קדשו של כ”ק רבינו 
שליט”א, כאשר כל אחד ואחד ממש מחברי 
הקהילה נרתם לעשות רצון צדיק באופן יוצא 
מגדר הרגיל, וכחסידים נאמנים, וכתלמידים 
והכריזו  הקודש  לימין  התייצבו  מסורים, 

‘הנני’...
תוך כדי שאנו יוצאים החוצה, אנו שמים 
יעידון  רואיהם  כל  לילדי התשב”ר אשר  לב 
כי הם זרע ברך ה’, עולים על הטנדר בדרך 
עיר  בגודל של  הינה  ד’  רמה  כאמור  לחדר. 
שצריכים  התשב”ר  שילדי  כך  עצמה,  בפני 
משתמשים  ד’  ברמה  תורה  לתלמוד  להגיע 
לכך בהסעה מאורגנת. בהמשך הסיור נפגוש 

אותם שוב בס”ד בבית תלמודם.

תל תלפיות
ווארעמע, 
ווארעמע, 

ווארעמע
כמה  פוגשים  אנו  המדרש  לבית  מחוץ 
שאינם  המקום,  מתושבי  יקרים  אברכים 

משתייכים לקהילתנו הק’ וכל אחד במקומו 
אחדים  שמים.  כבוד  להרבות  ועושה  פועל 
עתה  שזה  מדרשנו  מבית  דווקא  יצאו  מהם 
מה  לבדוק  אליהם  וניגשנו  להתפלל,  סיימו 
דעתם על בניית בית המדרש החדש מנקודת 
את  נזכיר  שלא  ביקשו  חלקם  הם.  מבטם 
שמותיהם ואנו נכבד זאת, אך אחרים דווקא 
ראו לנכון להתייצב ולומר את אשר על ליבם.
וויז’ניץ התלהב מאוד,  הרב דונט – חסיד 
והביע את התרגשותו על התפתחות  קהילתנו 
מהווה  שזה  מציין  הוא  כאשר  במקום,  הק’ 
אות ומופת לכל השכונה כולה, והוא בעצמו 
החול,  בימות  מדרשנו  בבית  להתפלל  בא 
את  להרגיש  התפילה,  בעת  להתרומם  כדי 
הווארעמקייט שבתפילה באש להבות. כן נתן 
לנו מבט מיוחד על ה’שבת אחים’ מידי ליל 
החבורה  בני  מתאספים  כאשר  קודש,  שבת 
שבתות,  בלילי  ותשבחות  בשירות  להתוועד 
הוא מצטרף אליהם לרנן לקל חי, ומרגישים 
הנשמות  נועם  השבת  קדושת  אור  את 
בהתרוממות הנפש. וברור, שלקהלא קדישא 
לתורה  קבוע  משכן  להקים  חייבים  הדין 

וחסידות, להחיות עם רב. 
קהל  אברכי  מחשובי   – שלעזינגער  הרב 
בפנים  לנו  מסביר  בשכונה,  ירושלים  חסידי 
להתפלל  מדרש  בית  שחיפש  איך  מסבירות 
שאהבה  את  מצא  וכאן  וחיות,  בהתלהבות 
כאן  משלהם,  מנין  לייסד  שיזכו  ועד  נפשו, 
יוכל  כאן  כי רק  לו,  המקום שאיווה למושב 
החול  ימי  בתפילת  ולהתרומם  להתעורר 
זה  שעצם  מוסיף,  הוא  עוד  וכיאות.  כראוי 
שאברכי קהילתנו הק’ לא רק דואגים לעצמם 
לבד  זה  בכללותה,  השכונה  לצביון  אלא 

כאשר רואים את האברכים היקרים 
והעדינים של תולדות אהרן יוצאים 

מבית המדרש לביתם ולהפך, זה 
משנה את כל ההרגשה במקום זה, 
להרגשת התרוממות ושבת קודש 

מרוממת. כשהם בונים בית מדרש, 
זה בשבילנו יום חג

ליד בשטיבל 
הזמני בד'2

18 • אנ"ש בלעטל • פרשת יתרו תשפ"ג



מאיר לכל השכונה כולה, וזה לתועלת לכלל 
תושבי השכונה החרדים לדבר ה’, לאין ערוך. 
ווארעמע  א  ווינקל,  ווארעמע  ‘א  וכלשונו: 

דאווענען און ווארעמע יונגעלייט’.
אדמו”ר  כ”ק  של  בנו   – פרנקל  הרב  את 
הלאה  כשצעדנו  פגשנו  שליט”א,  מבוטשאן 
בשבת  להתמקד  דווקא  בחר  והוא  ברחוב, 
היקרים  האברכים  את  רואים  כאשר  קודש: 
מבית  יוצאים  אהרן  תולדות  של  והעדינים 
כל  את  משנה  זה  ולהפך,  לביתם  המדרש 
התרוממות  להרגשת  זה,  במקום  ההרגשה 
בית  בונים  כשהם  מרוממת.  קודש  ושבת 
הפעולות  כי  חג,  יום  בשבילנו  זה  מדרש, 
שלהם לא רק מסתיימות בבניית בית מדרש 
ונצורות  גדולות  פועלים  הם  אלא  בשבילם, 
באופן כללי לתושבי השכונה, בכל דבר וענין 

של אידישקייט.
בדרך פגשנו עוד כמה מתושבי השכונה 
בית  להצלחת  מתפללים  שהם  לנו,  שאמרו 
מדרשנו בשכונה, כי כשרואים את האברכים 
וליבם להצלחת בנין  היקרים מוסרים נפשם 
של  הקודש  פקודת  לאחר  המדרש,  בית 
הכוח  את  להם  נותן  זה  רבינו שליט”א,  כ”ק 
סופרים  קנאת  בבחינת  הנפש  ותעצומות 
יתחילו לבנות בע”ה  תרבה חכמה, שגם הם 
ולהרבות את קול התורה והחסידות בשכונה 

זו.
ברחובותיה  מעדנות  כשצעדנו  ואגב, 
ההזדמנות  לנו  ניתנה   2 ד’  רמה  שכונת  של 
זאת  שכונה  כמה  עד  מקרוב  להיווכח 
התפתחה ועד כמה גבולי הקדושה שבה רק 
רואים  אנו  והולכים. במקום אחד  מתרחבים 
העדה  שע”י  הוראה  ‘בית  המבשר  שלט 
בית  רמ”א’,  ‘שערי  מדרש  בית  החרדית’, 
נוספים  מדרשים  בתי  עטה”ק,  לבנות  חינוך 
כמו ‘וויזניץ מאנסי’ ‘לעלוב’ ועוד, ועל כולם 
ההולך  השכונה  של  המרכזי  המדרש  בית 
העומד  החסידים’,  ‘קהילות  כעת,  ונבנה 
בנשיאות המרא דאתרא ברמה ד’ 2 הרה"ג ר' 
זוהי הרגשה  חיים דוד רובינשטיין שליט”א. 
כמה  עד  מקרוב,  ולהיווכח  לראות  מיוחדת 
ועוד  מרובה,  בס”ד  ועולה  פורחת  השכונה 

בתי מדרשים מוקמים ומתרבים במקום. 
העין אינו שבעה מלראות עוד ועוד, וכל 

זאת רק ברמה ד’ 2.

כאן יבנה
סיור בשטח 

הבנייה
משם המשכנו בדרכנו לראות מקרוב את 

להקים  האחרונים  בימים  החלו  עליו  השטח 
אפפה  התרגשות  החדש.  מדרשנו  בית  את 

אותנו כשהגענו לשטח הבנייה.
התלווינו לאחדים מבין עסקני קהילתנו 
הק’ במקום, הר”ר ברוך יעקב פרידמאן והר”ר 
ווייס שמתעסק בפועל בעבודת  בר”ד  אהרן 
בית  להיבנות  עומד  עליה  הקרקע  הקודש. 
הציגו  והם  ידיים,  רחבת  הוא שטח  מדרשנו 
הם  ומה  המדרש,  בית  יבנה  היכן  בפנינו 
חג  כשלקראת  בע”ה,  המתוכננים  השלבים 
המדרש  בית  היכל  בע”ה  מוכן  יהיה  הפסח 
עזרת  את  יבנו  ובהמשך  מידי,  לשימוש 
הנשים, ואח”כ את המקוה הטהרה ברוב הדר 

והידור. 
השטח נמצא על שני מפלסים, כך שניתן 
אח”כ  ורק  כנו,  על  המדרש  בית  את  להקים 

להשלים את בניית המקוה המהודר. 
המיועד  מקום  זה,  במקום  כשעמדנו 
נזכרנו בערגה בתיאורים  להשראת השכינה, 
המרוממים מביקור ההוד של רבינו הקוה”ט 
במעמד  שמש,  בית  בעיר  לראשונה  זי”ע 
הנחת אבן הפינה לבית מדרשנו ולבנין הת”ת 
העיר  הקמת  עצם  כאשר  שמש,  בית  בעיר 
של  ממרחק  כהיום,  אך  כחלום,  נראה  היה 
בדברי  מתרונן  הלב  ויותר,  שנה  כשלשים 
הכתוב “והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה 

מאוד”.
כפי שמתפרסם בגליון זה במאמר נפרד, 
רבינו  מרן  שכ”ק  זכו,  אף  שעבר  בשבוע 
שליט”א הגיע לביקור בעיר בית שמש, וזכו 
אף  שליט”א  רבינו  שכ”ק  הק’  קהילתנו  בני 
השתתף במעמד יסוד הקהילה וירה את אבן 

הפינה לבית המדרש החדש. 

הרחבת גבולי 
הקדושה

מתנה לא רק 
לתולדות אהרן

לפני שנים מועטות, בערך לפני כשלשה 
שנים, קהילתנו ברמה ד’ היתה נראית חלום 
השכונה  הקמת  עצם  המציאות.  מן  רחוק 
היתה נראית כדבר הרחוק מן העין, אך זכתה 
ליווה  שליט”א  רבינו  שכ”ק  הזאת  השכונה 
יצאו  קדשו  ובברכת  הראשון,  מהרגע  אותה 
ולכונן  להקים  זרועה  לא  לארץ  האברכים 
שליט”א  רבינו  ולתורתו.  לה’  נאמנה  קריה 
על  לעמוד  הנאמנים  שליחיו  את  שלח  אף 
ידי  את  ומחזק  וחיזק  הקודש,  משמרת 
לתורה  לה’  מקום  ולכונן  להקים  האברכים 
את  ולקדש  להאיר  וחסידות,  שמים  יראת 

כאשר רואים את האברכים היקרים 
והעדינים של תולדות אהרן יוצאים 

מבית המדרש לביתם ולהפך, זה 
משנה את כל ההרגשה במקום זה, 
להרגשת התרוממות ושבת קודש 

מרוממת. כשהם בונים בית מדרש, 
זה בשבילנו יום חג
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המקום בקדושה עליונה.
ברמה  שטיבלעך  שני  הוקמו  מאז 
ד’1 ושטיבל נוסף ברמה ד’2, ובתקופה 
ד’3  ברמה  המנין  נפתח  אף  האחרונה 
לפתוח  ממש  בקרוב  בע”ה  ומתכוננים 
לשם  זה  במקום  גם  השטיבל  את 
למועד  חזון  עוד  ובעז”ה  ולתפארת. 
בהקמת השטיבלעך גם ברמה ד’4 וד’5 

בברכת קדשו של כ”ק רבינו שליט”א.
עתיד  עליו  מהשטח  כשיצאנו 
להיבנות בע”ה בית מדרשנו ברמה ד’2, 
ביקשנו גם לבדוק מקרוב את התפתחות 
כללי,  באופן  ד’  ברמה  הק’  קהילתנו 
מדרשנו  לבית  ד’1  רמה  לעבר  ויצאנו 

במקום.
למקום  ממקום  ברכב  כשנסענו 
ההזדמנות  לנו  היתה  השכונה,  בתוך 
לראות מקרוב את התפתחות והתרחבות 
השכונה, ולמי שטרם ביקר בשכונה מן 
ד’  שרמה  שלמרות  שוב,  לציין  הראוי 
שמדובר  הרי  אחת,  כשכונה  נשמעת 
לשכונה  ומשכונה  עצמה,  בפני  בעיר 
המרווחים  ברחובותיה  לנסוע  צריכים 

והענקיים ומרחיבי הדעת של השכונה.
ד’1,  ברמה  לשטיבל  כשהגענו 
בית  עזבו את  אחרוני המתפללים טרם 
והיו שקועים בלימוד ש’לאחר  המדרש 
אחד  את  גם  פגשנו  שם  התפילה’. 
הרה”ח  המתפללים  מחשובי  המיוחד 
שליט”א  קרישבסקי  יחיאל  מתתיהו  ר’ 
ר’  ואת הרה”ח  משפיע בקהילתנו הק’, 
שדווקא  שליט”א  וואלעס  דוד  אהרן 
מתגורר ברמה ד’2 אבל יצא לנו לפגוש 
אותו דווקא מחוץ לבית מדרשנו בד’1, 
הגדולה  ההתרגשות  על  לנו  סיפר  שם 
שמגדלים  הגדול  הבית  הקמת  לקראת 
בו תורה ותפילה כרצון קדשו של כ”ק 

רבינו שליט”א. 
המדרש  לבית  מחוץ  ברחוב  שם 
עצר לידינו הרב מילר מהעסקנים ברמה 
וכששמע  בשלום,  אותנו  שקידם  ד’2, 
קהילתנו  התפתחות  את  לראות  שבאנו 
כשאני  לנו:  ואמר  התלהב  בעיר,  הק’ 
מחפש שעה של קורת רוח, כשאני רוצה 
ללמוד בישוב הדעת במקום שמקבלים 
יפות, המקום  פנים  בסבר  אחד  כל  את 
של  בשטיבלעך  זה  לכך  המתאים 
המקום  כאן  ד’,  ברמה  אהרן  תולדות 
כי  וללמוד,  לשבת  נעים  מרגיש  שאני 

והתרוממות,  קדושה  של  הוא  האוויר 
במקום  והאצילים  העדינים  והאברכים 
של  המיוחדת  ההרגשה  את  נותנים 
לימוד בישוב הדעת ועל טהרת הקודש. 
מדרשנו  בבית  הקדושה  גבולי  הרחבת 
וה לא רק מתנה לקהילת תולדות אהרן 

במקום, אלא לכל תושב בשכונה...
הצלחה  בברכת  מאתנו  נפרד  הוא 
קהילתנו  של  ההתפחות  על  ותודה 

בשכונה. 

חסד נעוריך
הילדים 

צריכים בית 
מדרש מרווח

לראשונה  זכינו  הרחוב  בהמשך 
התלמוד  התפתחות  את  מקרוב  לראות 
מוסדותינו  שע”י  נעוריך’  ‘חסד  תורה 
שנמצא  הפורח  הת”ת  במקום.  הק’ 
לשני  ומחולק  זמני  במקום  כעת 
בבחינת  ממש  הוא  נפרדים,  מקומות 
וראינו  פנימה  נכנסנו  יאומן.  לא  פלא 
לומדים  רבן  בית  של  התינוקות  את 
בטהרה, הכיתות המלאות בילדי תשב”ר 
אחד  כל  את  מרגש  בליעה”ר  מחוננים 

שרואה זאת מקרוב. 
לא רצינו להפריע למלמדי התשב”ר 
בעבודת הקודש, אך שנים מהם, תושבי 
רמה ד’2, הר”ר אברהם יצחק בלענדער 
והר”ר יצחק דוב אייזנבערג, הראו לנו 
את התלמידים היקרים שלצורך חינוכם 
ומרווח,  גדול  מדרש  לבית  זקוקים 
למען יוכלו לראות בבית המדרש מקום 
ומשם  אותי’,  מוליכות  ‘רגלי  שאליו 
שואבים רוח של קדושה בכל עת וזמן. 

השני  לשטיבל  המשכנו  משם 
האמוראים,  שדרות  ברחוב  ד’1,  ברמה 
כאכסניה  משמש  גם  הבוקר  שבמהלך 
יותר  הגבוהות  לכתות  תורה  של 
לראות  נדהמנו  גם שם  תורה.  בתלמוד 
ואת  המדהימה,  ההתפתחות  את 
תלמודם  על  השוקדים  התשב”ר  ילדי 
ומתעלים לשם ולתפארת בדרך ישראל 

סבא. 

ילדי 
התשב"ר 
צועדים 

לבית 
תלמודם

תפילה בשטיבל 
הזמני בד'2
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לחזות
ברמה

ברכה משולשת
הכל תלוי בד’2

התרגשות  של  נוספת  תחנה 
שם  ד’3,  ברמה  אותנו  קידמה 
התאכלסו בחודשים האחרונים ראשוני 
בתקופה  הק’.  דקהילתנו  המתיישבים 
במקום  הציבור  גידול  עם  האחרונה 
יחדיו  ה’, הם התחילו להתפלל  בחסדי 
במנין מיוחד בבתי החברים, וב”ה גם הם 
הקמת  לקראת  ניכר  באופן  מתקדמים 

בית מדרש משלהם לתורה ולתפילה. 
חיים  הר”ר  אלינו  התלווה 
החשובים  מהעסקנים  קירשנבוים, 
ד’3, שהראה לנו  בקהילתנו הק’ ברמה 
את השטח שיועד להקים עליו את בית 
לנו,  הסביר  הוא  השאר  בין  מדרשנו. 
ד’  ברמה  הקהילה  שחברי  זה  שבעצם 
2 נרתמו בכל לבם לקריאת הקודש של 
את  להם  נותן  זה  שליט”א,  רבינו  כ”ק 
הכח להתקדם בס”ד לעשות רצון צדיק, 
ולהקים את בית מדרשם בהקדם לטובת 
זה  שבעצם  כך  במקום.  קהילתנו  בני 
שמקימים ובונים את בית מדרשנו ברמה 
אחד  מדרש  בית  בניית  רק  לא  זה  ד’2 
כל  בעצם  אלא  הק’,  קהילתנו  לאברכי 
המשך הרחבת גבולי הקדושה בשכונות 
השונות ברמה ד’ תלוי בהצלחת חברינו 

ברמה ד’2.

מהשכונה לא  להתנתק  יכולנו 
וההתרגשות  המרווחת 
ממשיכים  היינו  דאמת  אליבא  הגדולה. 
אך  ולהתרגש,  לשמוע  בשכונה,  לסייר 
לחזור  צריכים  והיינו  בנו  דחק  הזמן 
נפרדנו,  בצער  ולכן  עיה”ק,  לירושלים 
 – כה  עד  שראינו  במה  והסתפקנו 

לבינתיים. 
לסדר  מנסים  כשאנחנו  הדרך,  על 
את המחשבות ממה שראינו, קלטנו שיש 
היסטורית.  בשרשרת  חוליה  בעצם  כאן 
לבית  הפינה  אבן  הנחת  במעמד  נזכרנו 
נחלה  בקרית  שנים  לפני  שהיה  מדרשנו 
נכנס  בטרם  עוד  שמש,  בבית  ומנוחה 
החדשה.  בשכונה  הראשון  התושב 
מוטל  היה  בכלל  שמש  כשבית  כלומר, 
בספק גדול, ורבינו הקוה”ט זי”ע הטריח 
ליצוק  רבה  דגברא  בטלטולא  עצמו  את 
והכהן  זרועה  לא  בארץ  הפינה  אבן  את 
‘ה’  אש  להבות   חוצב  בקול  זעק  הגדול 

לבית  ופינה  אבן  ומשם  אלוקים’  הוא 
שמש החרדית עד לעצם היום הזה. 

מאז זכינו בס”ד להקים עוד שכונות 
ועוד בתי מדרשות בזה אחר זה בשכונות 
השונות בבית שמש, ושוב פעם עומדים 
בית  להקמת  המיועד  שטח  על  אנו 
המדרש, ונזכרים באותם רגעים מרוממים  
ונעלים, ואותה זעקת אש קודש מהדהדת 

עד לעצם היום זה. 
זה גם תפס אותנו לגמרי, איך אברכים 
אחד  כאיש  יותר,  ומבוגרים  צעירים 
הקהילה  מיסוד  שנה  לאחר  אחד,  בלב 
ברמה ד’ 2 - שגם זה היה על פי פקודת 
שנה  שלפני  לאחר  שליט”א  רבינו  כ”ק 
לאחר שהתגבשו קרוב לשני מנינים של 
אברכים, יצאו כולם על פי דברו לשיחת 
טבריא  בעיה”ק  פנימה  בקודש  קודש 
לפתוח  שליט”א  רבינו  להם  הורה  ושם 
‘הנני’,  ואמרו  ונענו  זמני,  מדרש  בית 
וכעת לאחר שנה שלימה עם התפתחות 
הקהילה, שוב שמעו את קריאת הקודש, 
‘הנני’  ואמרו  נענו  ושוב בלי שום שהיות 
לתוך  קפצו  ואיך,  מאיפה  לדעת  ומבלי 
בהכנות  מיד  והתחילו  הזה,  הפרויקט 
לה’.  הגדול  הבית  ובניית  הקמת  לקראת 
חברי הקהילה קיבלו על עצמם סכומים 
ויותר מכפי  גדולים כל אחד כפי יכולתו 
יכולתו, כדי שיוכלו להתחיל מיד בבנייה, 

ולברך על המוגמר בהקדם בע”ה. 
מדרש  בית  הקמת  של  אלו  רגעים 
זהב  של  באותיות  הם  גם  ייחקקו  זה, 
כמו  הק’,  דקהילתינו  ההיסטוריה  בדפי 
פינה,  וממנה  יתד  ממנה  היום,  כן  אז 
ועוד  הקדושה  גבולי  בהרחבת  להמשיך 
שנים רבות בע”ה נוכל להראות באצבע, 
אלמלי האי יומא, בזכות האי יומא, זכינו 
להתקדם הלאה, ולקדש שם שמים בעוד 

ועוד מקום.
זה,  אחר  בזה  רצו  המחשבות 
הקסטל  למנהרת  לו  חדר  וכשהרכב 
האלו  האברכים  ההכרה:  בנו  הדהדה 
המשך  כמה  עד  יודעים  לא  אפילו 
התפתחות קהילתנו הק’ בכל אתר ואתר 
לזכותם.  תמיד  ותיזקף  בהם  תלויה 
שאותם  כפי  הזה,  בזמן  ההם  כבימים 
הבונים הראשונים לפני למעלה משלשים 
שנה, שבזכותם זכינו להגיע עד הלום, כך 

גם הם זכותם לעד קיימת.

ד'3 צופים על 
ההתפתחות בד'2. 

בשטח הבנייה בד'3
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בחצ+רות אנ"ש
מהנעשה והנשמע בהיכלי אנ"ש בכל אתר ואתר

מתכוננים  שלומנו  אנשי  כלל 
בהתרגשות וסילודין לרגל שמחת בית 
פרשת  ד’  ביום  תתקיים  אשר  צדיקים 
תרומה עם נישואי נכדתו של כ”ק רבינו 
מנחם  ר’  הרה”צ  לבנו  בת  שליט”א 
בגבעת  קהילתנו  אב”ד  שליט”א  נחום 
כמר  החתן  הבחור  עב”ג  ירושלים 
האראנצ’יק  צבי  מארים  אריה  יהודה 
נטע  נתן  שמעון  ר’  הרה”צ  בן  הי”ו 
בן  חיים  תורת  כולל  ראש  שליט”א 
שליט”א  האראנצ’יק  מנחם  ר’  הגה”צ 
מתתיהו  ר’  הרה”ג  וחתן  מלעלוב, 

דייטש שליט”א גאב”ד רמת שלמה.

ברוב  בע”ה  תתקיים  החתונה 
גדולה  הישיבה  בהיכל  והדר  פאר 
בקרית הישיבה באלעד, ובימים אלו 
פועלים העסקנים להכין את השמחה 
ודקדוקיה  פרטיה  כל  על  הגדולה 
הצדיקים  בית  שמחת  תהיה  למען 
צד  על  יבוא  והכל  הראוי,  בכבוד 

היותר הטוב.
היכל  העסקנים  שמוסרים  כפי 
ומרווח  גדול  מקום  הינו  הישיבה 
שיהיה בו מקום לכל הציבור הקדוש 
החתונה,  בשמחת  להשתתף  שיבוא 
הגדולה  החתונה  לקראת  ובע”ה 

יוכשר המקום כראוי לקליטת ציבור 
החתונה  שמחת  המשתתפים.  אלפי 
בע”ה  תתקיים  הצדקניות  לנשים 
באלעד  פרידמן  עטרת  באולמי 
על  הישיבה.  להיכל  מקום  בקירבת 
החתונה  פרטי  ויתר  ההסעות  סדר 
בבתי מדרשנו  עקבו אחר המודעות 

וההודעות במערכת קול אנ”ש.
בזאת מוסרים העסקנים שכל מי 
לשמחה  לעזור  שכם  להטות  שיכול 
קשר  יצור  הקודש  בחצר  הגדולה 
ויבוא על שכרו   0533148100 במס’ 

מן השמים. 

הקהילה  ביסוס  לקראת 
בבית   2 ד’  רמה  בשכונת  החדשה 
שמש נקראו גבאי הקהילה ושליח 
שלום  ר’  הרה”ג  שליט”א  רבינו 
הקודש  אל  שליט”א  סאמעט 
פנימה, ורבינו שליט”א ביקש מהם 
היתה לחזק ולבסס את הקהילה על 
דרך רבותינו הק’ ובראשה עבודת 
נפשם  מסרו  עליה  אשר  התפילה, 
קמאי לעבוד את ה’ בעבודה שבלב 

ובהשתפכות הנפש.
אז  ביקש  שליט”א  רבינו 
לתפילת  המנין  את  שיחזקו 
שחרית ‘מנין רבינו’ בבית המדרש, 
לעורר את הציבור להשתתף מדי 

יום ביומו בסדר התפילה המיוחד, 
הכנה  ולעשות  לבוא  וכמו”כ 
בלימוד  התפילה  לפני  דרבה 
התורה כדרך החסידים הראשונים 
לפני  היו שוהים שעה אחת  אשר 
לקראת  ראויה  בהכנה  התפילה 

עבודת הקודש.
זכו  הקהילה  חברי  ב”ה אשר 
לקיים רצון צדיק, ולהתוועד מדי 
יום ביומו בתפילת שחרית נלהבת 
חבורתנו  כמנהג  התבערה  באש 
בוקר  כולל  שנוסד  זכו  ואף  הק’, 
דרבה  הכנה  לעשות  מיוחד 
ביומו  יום  מדי  התפילה  לקראת 
ויראה  באימה  הקודש  אל  לבוא 

כנפסק בהלכה. 
אחד  נרתם  זה  נשגב  לדבר 
בעילום  החפץ  בעם  מהנדיבים 
שמו, אשר הקים ויסד את הכולל 
לשמו  בעריש’  ישכר  ‘כולל  בוקר 
יקירא  גברא  האי  של  ולזכרו 
מפארי ויקירי חבורתנו הק’ אשר 
של  אחת  חטיבה  היו  חייו  כל 
עבודת ה’ במסירת נפש, ובמיוחד 
מה שעסק בעבודת הקודש הזאת 
ה”ה  תפילה,  זו  שבלב  עבודה 
לויפער  בעריש  ישכר  ר’  הרה”ח 
ז”ל, אשר כל ימי חייו היה מתפלל 
הנפש,  ובהשתפכות  ביגיעות 
מגופו  ניגרו  הזיעה  אגלי  כאשר 

נאה  שמו  ואכן   – העבודה  בעת 
ויאה לשאת הכולל אותו עליו.

הכולל שעתה שלמו לו ששה 
מדרשנו  בבית  מתקיים  חודשים, 
יום  מדי  ומתחיל   2 ד’  ברמה 
ונגמר  וחצי  שש  בשעה  ביומו 
לאחר  כאשר  וחצי,  שבע  בשעה 
בשלהבת  תפילה  מתקיימת  מכן 
הקודמים  החסידים  דרך  על  אש 
מחברי  גדול  חלק  בהשתתפות 
מתקיים  הכולל  כאמור  קהילתנו. 
שכרה  מתן  כאשר  אחת,  כשעה 
 800 בצדה מקבלים חברי הכולל 
שקל לחודש לשעת לימוד ו-600 

שקל לשלשת רבעי שעה לימוד. 

בשמחת צדיקים תעלוץ קריה

תכונה רבתי והתרגשות לקראת נישואי נכדתו של כ”ק רבינו 
שליט”א; ביום רביעי פרשת תרומה בקרית הישיבה באלעד
נכדת הגה"צ ראש הישיבה שליט"א | בת לבנו/חתנו הרה”צ ר’ מנחם נחום שליט”א אב”ד גבעת ירושלים 

קומי רוני בלילה לראש אשמורות

כולל בוקר ‘כולל ישכר בעריש’ ברמב"ש ד’ 2 מציין ב”ה 
חצי שנה בהצלחה גדולה כרצו"ק של רבינו שליט”א 

ע"ש הרה"ח ר' ישכר בעריש לויפער ז"ל | לאחר הכולל מתקיימת תפילת שחרית נלהבת
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היא מנת חלקם של  גדולה  התרגשות 
וכל  2 בפרט  ד’  חברי קהילתנו ברמה 
וגיל  ושמחה  בכלל,  קהילתנו  חברי 
כאשר  ואחד,  אחד  כל  את  אופפים 
ברמה  בקהילתנו  הענפה  ההתפתחות  אחר  עוקבים 
ד’ 2 בבית שמש, עם התחלת בניית בית מקדש מעט 
בהוראתו  ולתפארת  לשם  בשכונה,  מדרשנו  בית   -

ובברכתו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א.
שנה אחת חלפה לה מאז התאספו חברי הקהילה 
ברמה ד’ 2 בבית שמש בצל הקודש אצל כ”ק רבינו 
ביום  הקהילה,  יסוד  למעמד  בטבריא  שליט”א 
לשנה  קרוב  מעמד,  באותו  תשפ”ב.  בשלח  שלישי 
2 בבית  ד’  אחרי תחילת האיכלוס של שכונת רמה 
שמש, הורה רבינו שליט”א לחברי הקהילה כי בשלה 
יתקיימו כל חיי  העת לפתוח בית המדרש אשר בו 
את  ולאחד  ללכד  החול,  ובימות  בשבתות  הקהילה 
ולייסד את הקהילה החדשה. שם בעיה”ק  השורות 
טבריא שמעו דברי הדרכה מכ”ק רבינו שליט”א איך 
תתנהל הקהילה העתידית, ובאותו מעמד אף מינה 
ה”ה   2 ד’  לרמה  הנאמן  שליחו  את  שליט”א  רבינו 

הרה”ג ר’ שלום סאמעט שליט”א.
כעבור שנה, אחרי ההצלחה הגדולה של השנה 
שעברה באיגוד השורות בקהילתנו ברמה ד’2, לפני 
בפני  ותינו  פנימה  בקודש  העסקנים  נכנסו  כחודש 
רבינו שליט”א את המצוקה הגדולה לאור העובדה 
שבית ה’ שוכן במקום עראי אשר עולה להון תועפות 
בכל חודש, וכעת נוצרה הזדמנות לבנות בית מדרש 
כיצד  קדשו  דעת  את  ושאלו  ותפארת,  לשם  גדול 

להתנהג בדבר הזה.
העסקנים  את  ודירבן  עודד  שליט”א  רבינו 
וויל זען  לקפוץ לתוך היורה הרותחת באמרו “איך 
א געבויעטע שול”, ובירך אותם בהצלחה במשימה 
השכינה  להשראת  מקום  לייסד  והגדולה  החשובה 

בית ה’ בשיא תפארתו והדרו.
שליט”א  רבינו  של  הברורים  דבריו  לאור 
ד’  ברמה  קהילתנו  בתוככי  קודש  כינוסי  התקיימו 
2 בבית שמש, וכפי שכבר פורסם בשבוע העעל”ט 
הוצגו  הקהילה  חברי  לפני  כאשר  גיליוננו,  גבי  על 
ואף מסרו  בית המדרש,  לבניית  התכניות הגדולות 
ברכתו  ואת  שליט”א  רבינו  כ”ק  של  דבריו  את 
הקדושה לכל מי שיקח חבל וחלק בדבר הנשגב הזה 

לבנות מקום מקדש לה’.
בצורה  ותעצומות  עוז  הראו  הקהילה  חברי 
סכומים  עצמם  על  לקחו  כאשר  הכלל,  מן  יוצאת 
ורק  המדרש,  בית  בניית  לצורך  וגדולים  עצומים 
מחברי הקהילה הגיעו העסקנים אל הסכום העצום 
את  שנתן  שקלים,  וחצי  מיליון  של  יאומן  והבלתי 
העבודות  התחלת  את  ואפשר  הראשונה  הדחיפה 

בשטח בית המדרש. 
של  הנדיבה  מהרוח  נפעמו  הקהילה  עסקני 
הציבור והחליטו לארגן ערב הוקרה והערכה לכלל 
ביום  טבריא  בעיה”ק  הקודש  בצל  הקהילה  חברי 
יסוד הקהילה - יום ג’ בשלח יום המסוגל לישועות, 
ורבינו שליט”א הביע את שביעות רצונו להוקיר את 

נדיבי הלב החשובים מוסרי הנפש.
מסיבות שונות הוחלט לשנות את תכנית המעמד, 
והוא התקיים בתוככי עיר בית שמש באולמי ויולה 
ברמה א’ בבית שמש, בראשות כ”ק רבינו שליט”א 

אבן 
הפינה 

הפינה  אבן  הנחת  מעמד 
לבית מדרשנו החדש ברמה 
ד’2 | בשילוב הוקרה לחברי 
סכומים  שתרמו  הקהילה 
בראשות   | לבנייה  אדירים 

כ”ק אדמו”ר שליט”א

בית ה’ נלך | הבנייה בקהילתנו ברמה ד’2 בתנופה
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ובהשתתפות הנדיבים בעם, הנהלת המוסדות 
וחברי הקהילה החשובים. המעמד נערך בשיא 
הפאר כראוי וכיאות לכבוד בית ה’ הנבנה על 
טהרת הקודש במסירות נפש, בליווי כלי נגינה 

בשירה וזימרה.

המעמד המפואר
אברהם  ר’  הרה”ח  המעמד  והנחה  פתח 

הנהלת  מחברי  שליט”א  קרישבסקי  שלום 
ד’2,  ברמה  הבנין  קרן  ומעסקני  הקהילה 
הקהילה  לחברי  הודה  נרגשות  במילים  אשר 
במסירות  שעשו  הנשגב  הצעד  על  החשובים 
נפש ממש, כאשר השליכו נפשם ומאדם מנגד 
עבור בניית בית ה’ מקום השראת השכינה. הוא 
בקהילה  הגדולה השוררות  את האחדות  ציין 
ואת נכונתו ומוכנותו של כל אחד ואחד למען 

חבריו בנאמנות ומסירות. וסיים בכך כי היום 
הזה ג’ בשלח יזכר כיום יסוד הקהילה בכמה 

מובנים, ויצוין מדי שנה בשנה ברגש וגיל.
לאחר מכן נשמעו דברים כדרבונות מפי 
שליט”א  ראזנפעלד  אביגדור  צבי  ר’  הרה”ח 
שד”ר נאמן דמוסדותינו רבות בשנים, ומסור 
בכל נפשו ומאודו עבור קהילתנו ברמה ד’ 2 
בבית שמש. בדבריו הרחיב שהאברכים הראו 
משכל  למעלה  מיוחדים  כוחות  כאלו  כאן 
האנושי, דבר זה לא יפול בחינם ובע”ה יקום 
ויעמוד בית המדרש לתפארת על דרך רבותינו 

הק’.
לאחר מכן השמיע דברים הרה”ח ר’ דוד 
סטאריק שליט”א שהיה מראשי ועד קרן הבנין 
בבנין הגדול בית חיינו אשר בירושלים, שציין 
הלוואות  כאן  לקחו  שאברכים  העובדא  את 
שמו  לכבוד  הכל  ומהיכן,  מנין  לחשוב  בלי 
מודל  יהווה  עוד  והדבר  והמבורך,  הגדול 
לחיקוי למקומות אחרים ושם שמים יתגדל על 
נאה  דוד היה אף הוא  ר’  ידי הקהילה הזאת. 
דורש ונאה ומקיים, ובמקום הבטיח מאה אלף 

שקלים לטובת בנין בית המדרש. 
לאחר מכן הופיע ברוב הדרתו כ”ק רבינו 
חיים,  אלקים  דברי  לשמוע  וזכו  שליט”א 
הקהילה  בחיי  ונהירים  בהירים  הדרכה  דברי 
שהוא  התבטא  שליט”א  רבינו  ובפרט.  בכלל 
ודרש  טובים,  בדרך  הולכת  שהקהילה  שומע 
בדבריו שהאחדות תשרור בין החברים תמיד, 
אברך  שכל  שליט”א  רבינו  דיבר  ובפרטות 
דרך  על  הפרטית  ובהנהגתו  בבית  יתנהל 
בן  כי אברך  וחזותו תוכיח עליו  רבותינו הק’ 

עליה הוא. 
במקום התקיים מעמד הנחת אבן הפינה 
הפינה  אבן  את  ירה  שליט”א  רבינו  כאשר 
שונות  אבנים  בתוספת  הגדול,  המדרש  לבית 
שונות  סגולות  וכמו”כ  הקדושים  ממקומות 
מכוס של אליהו וטבעות הלולב ועוד ענינים 
רבינו  יעמוד.  מי  קדושים  בסוד  אשר  שונים 
להצלחת  חרישית  תפילה  נשא  אף  שליט”א 
דשמיא,  ובסיעתא  וטהרה  בקדושה  המקום 
כהוראתו  התעוררות  ניגוני  ניגנו  מכן  לאחר 
ויצאו בריקודי קודש  רבינו שליט”א  כ”ק  של 

לכבוד השמחה הגדולה שמחת ה’. 
יש לציין שאף בעת המעמד נרתמו נדיבי 
הלב לטובת הדבר הגדול הזה, ובמקום נתרם 
בית  בניית  לטובת  שקל  מיליון  כחצי  עוד 
המדרש. וכפי שהעסקנים מוסרים מקווים כבר 
בתקופה הקרובה לברך על המוגמר ולהיכנס 

אל בית המדרש החדש והמוכן.
חברי  כל  של  וברכותיהם  ברכותינו 
קהילתנו די בכל אתר ואתר לקהילתנו ברמה 
לאלפי  היי  את  “אחותנו  שמש  בבית   2 ד’ 
בקנין  עולם  בורא  היא:  ותפילתנו  רבבה”, 

השלם זה הבנין. 
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בכלל  שלומנו  אנשי  כלל 
בפרט  שמש  בית  ותושבי 
עוקבים בסיפוק רב מאז תחילת 
בישיבתנו  הנעשה  אחר  השנה 
של  והוראתו  כבקשתו  כאשר  שמש,  בבית 
ישיבה  ונוסדה  הוקמה  שליט”א  רבינו  כ”ק 
העובדה  לאור  שמש,  בית  בעיר  נוספת  קטנה 
שמספר הבחורים בישיבה גדל בליעה”ר לשם 

ולתפארת.
לקראת הזמן החדש נפתחה ב”ה הישיבה 
החדשה והשניה במקום זמני עם צוות מורחב 
וכל מה שבחורי הישיבה צריכים כדי לבנות 
ובד בבד  ויראת שמים,  את הצלחתם בתורה 
המפואר  הבנין  של  הבניה  עבודת  התחילה 
העתיד לשכן בתוכו את הישיבה החדשה וכל 

צרכיה.
השנה  בסוף  עוד  החלה  הבנייה  עבודת 
החלק  נבנה  כאשר  תשפ”ב,  שנת  העעל”ט 
אך  הישיבה,  של  והקונסטרוקציה  החיצוני 
מנהלי  כאשר  מסוים  בשלב  נעצרו  העבודות 
נדיבי  כדי להתרים את  הישיבה עמלו קשות 
הקודש  ומלאכת  הבניה  עבודת  עבור  הלב 

בבניית בית ה’.
בבי”ש  הראשונה  קטנה  הישיבה  פטרון 
הנגיד  הרבני  אלעזר’,  פקודת   - אהרן  ‘מטה 
עומד  אשר  שליט”א,  גאלדבערגער  משה  ר’ 
על  לקח  מעשור,  למעלה  זה  הישיבה  לימין 
הישיבה  את  אף  מיוחדת  במסירות  עצמו 
עליה  יינשא  ששמו  זכה  כך  ולאור  החדשה, 
כשבד  משה’,  ויואל  אהרן  תולדות  ‘ישיבת 

בבד יהיה זה שם ושארית להגה”ק מסאטמאר 
זיע”א שר’ משה דבוק בו כל השנים במשנתו 

ובתורתו הטהורה.
והשתדלות  מאומצת  עבודה  לאחר 
הלב  נדיבי  נרתמו  הישיבה  מנהלי  מצד  רבה 
את  הרים  כאשר  הישיבה,  בנין  בעבור  אף 
פריעדמאן  ליפא  ר’  הנגיד  הרבני  תרומתו 
שליט”א ביחד עם גיסו הרבני הנגיד ר’ וואלף 
ווערצבערגער שליט”א אשר לקחו על עצמם 
לזכות  הישיבה  בנין  הוצאות  המשך  את 
משה  אברהם  ר’  הרה”ח  הדגול  חותנו/אביו 
יקרא  שמו  על  אשר  שליט”א  ווערצבערגער 

הבנין ‘בנין אברהם משה ווערצבערגער’.

כל  של  חלקם  נחלת  היא  גדולה  שמחה 
כאשר  ובכלל,  שמש  בבית  קהילתנו  חברי 
הקדושה  גבולי  להרחבת  הבניה  עבודת 
תימשך ביתר שאת וביתר עז, ותנופת הבניה 
התקיים  כך  ולרגל  הקיטור,  במלוא  תימשך 
מעמד גדול לה’ ולתורתו מעמד קריאת השם 
לישיבה קטנה החדשה ולבנין הישיבה החדש.
ביום  והדר  פאר  ברוב  התקיים  המעמד 
בבית  נחום  עטרת  באולם  בשלח  פ’  שלישי 
שליט”א,  רבינו  מרן  כ”ק  בראשות  שמש 
שליט”א  שמש  בית  העיר  רבני  ובהשתתפות 
שפיארו את המעמד, ובהשתתפות נדיבי הלב 
במעמד  השתתפו  כמו”כ  והיקרים.  החשובים 

ויקרא ׁשמּה

מעמד מפואר בקריאת השם לישיבה קטנה 
השניה בבית שמש בראשות כ”ק מרן רבינו 

שליט”א | ישיבת ‘תולדות אהרן - ויואל משה’ בנין 
אברהם משה ווערצבערגער | במעמדים הועלה על 

נס פעלו הגדול של פטרון הישיבות קטנות בבית 
שמש הרבני הנגיד ר’ משה גאלדבערגער שליט”א 
| הוקרה מיוחדת לבוני הבית הרבני הנגיד ר’ ליפא 

פריעדמאן שליט”א וגיסו הרבני הנגיד ר’ וואלף 
ווערצבערגער שליט”א שבנו את הבנין לכבוד חותנו/

אביו הרה”ח ר’ אברהם משה שליט”א
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קטנות  הישיבות   2 של  הישיבות  בחורי  מאות 
בבי”ש.

בשטח הבנייה
התורמים  ביקרו  הגדול  המעמד  לפני 
והתרשמו  החדשה  הישיבה  בשטח  החשובים 
בס”ד  אשר  במקום,  הבניה  מעבודת  לטובה 
בקרוב ממש יזכה להיות מקום משכן להשראת 
הוראה  בית תלמוד אשר ממנה תצא  השכינה 
לישראל. לאחר מכן ערכו ביקור בישיבה קטנה 
‘פקודת אלעזר’ בבית שמש לראות מקרוב את 

המקום השוקק חיים של תורה.
הישיבה  לבחורי  דברים  נשא  במקום 
הרבני הדגול ר’ הערשל יאזשעף שליט”א  ר"מ 

פטרון  של  גיסו  קאשוי,  רפאל  אהל  בישיבת 
גאלדבערגער  משה  ר’  הנגיד  הרבני  הישיבה 
לימין  ונאמנות  במסירות  עומד  אשר  שליט”א 
זה  בעידן  ובפרט  השנה  כל  במשך  הישיבה 
לקראת בניית הישיבה החדשה. הוא הגבר אשר 
בעם  הנדיבים  את  להביא  הקורה  בעובי  היה 

לזכות הגדולה של בניית בית ה’.
הזכיר את פרשת השבוע בפרשת  בדבריו 
בתורה  לאחוז  צריך  העובד  הבחור  כי  מרה, 
מצב  יהיה  חלילה  ואם  הזמנים  כל  הקדושה 
אשר ילכו שלשת ימים בלי מים – בלי התורה 
הקדושה – אז חלילה יכול להיות מצב שהמים 
הופכים למרים, ואז הדרך להמתיק המים היא 
“ויורהו ה’ עץ” הקב”ה נתן לו עצה “וישלך אל 

המים” להפיל את עצמו במסירות נפש בלימוד 
התורה ואז וימתקו המים.

והמשפיע  שיעור  המגיד  דיבר  אחריו 
בישיבה הרה”ח ר’ יחיאל מיכל ברייער שליט”א 
והזכיר  ה’,  בית  לבנות  הגדולה  הזכות  אודות 
את דברי בעל התניא על הפסוק “מכון לשבתך 
בונה  לבד  הוא  בעצמו  הקב”ה  כי  ה’”,  פעלת 
את בתי המקדש, ולכן כאשר מגיעים שליחים 
הבונים את בית ה’ הרי כביכול הקב”ה בעצמו 
עד  ועצומה  גדולה  זכות  וזוהי  בהם,  מתלבש 

מאד.

המעמד המפואר
לאחר מכן התקיים המעמד באולם עטרת 
סעודה  הוגשה  כאשר  והדר,  פאר  ברוב  נחום 
ונתלווה  הגדולה,  לשמחה  כראוי  המלך  כיד 
בכלי נגינה שירה וזימרה, בניצוחה של מקהלת 
ט’  כתה  ילדי  מקהלת  ובהשתתפות  מלכות, 

בתלמוד תורה דברי אמונה בבית שמש.
יצחק  ר’  הרה”ח  והנחה  פתח  את המעמד 
קירשנבוים שליט”א ר”מ בישיבה גדולה וחבר 
הנהלת  וחבר  בירושלים  המוסדות  הנהלת 
האורחים  את  בברכה  קיבל  אשר  הישיבה, 
ושיבח את כיבוד ההורים של הנדיבים הדגולים 
החשובים  הוריהם  את  ומכבדים  כיבדו  אשר 
בדבר כה נשגב. כמו כן האריך על הקשר של 
וסאטמאר  אהרן  תולדות  הקדושות  הקהילות 
עם  זי”ע  הק’  רבותינו  וקשר  השנים,  במשך 

הגה”ק מסאטמאר זיע”א.
חיים  ר’  הרה”ג  דברים  נשא  מכן  לאחר 
ישיבת אהבת תורה  כ”ץ שליט”א ראש  אליהו 
משפחת  שרשי  על  האריך  אשר  בלייקוואד, 
הנדבנים – אותה הוא מכיר מקשרי מחותנות - 
שלקחה על עצמה את בניית בנין הישיבה, על 
ואהבת הבורא המושרשת בהם  אהבת התורה 
משנים קדמוניות ועל הקשר המיוחד לקהילת 
‘ענבי  בבחינת  ממש  אהרן,  תולדות  קודש 
וכמה  ומתקבל’,  נאה  דבר  הגפן  בענבי  הגפן 
ראוי שהבנין הזה יקרא על שמו של הרה”ח ר’ 

אברהם משה שליט”א.
הרבני הנגיד הרה”ח ר’ משה גאלדבערגער 
ובמתק  חן  בנועם  דבריו  את  נשא  שליט”א 
בלילה  שזוכה  הורים  הכיבוד  מצות  על  לשון, 
הזה לחידוש מיוחד, כאשר בדרך כלל אנשים 
תורמים לכבוד הוריהם רק אחר פטירתם, אך 
לטוב  שינוי  בו משום  יש  הזה  הקדוש  במקום 
הכאשר הנדיבים החשובים לקחו על עצמם את 
העול לזכות אביהם בחיים חיותו לאורך ימים 
ושנים, כמה חשובה ונשגבה היא מצוה חשובה 

זו של כיבוד אב ואם.
כמו כן נשמעו חרוזים נאים במעשה אומן 
של הגראמער והבעל מנגן הנודע הר”ר ישראל 
הפעים  רגש  מלא  בלב  אשר  שליט”א,  אדלער 
את  תיאר  כאשר  ונגינה  בשירה  הציבור  את 
הישיבה  השתלשלות  העניינים,  השתלשלות 
הזה,  הגדול  ליום  הלום  שהגיעו  עד  הקדושה 
הגדולה  הזכות  על  בעם  הנדיבים  את  ושיבח 

בלילה הזה.
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הופעת רבינו שליט”א
רבינו  כ”ק  הדרתו  ברוב  הופיע  מכן  לאחר 
בניגוני  החלו  הנגינה  וכלי  והמשוררים  שליט”א 
רבינו  של  בנו  לדבר  ונעמד  ודביקות,  התעוררות 
שליט”א ראש הישיבה הרה”צ ר’ מנחם נחום שליט”א 
ציין  בדבריו  אשר  ירושלים,  בגבעת  קהילתנו  אב”ד 
את העובדה כי הישיבה קטנה הראשונה בבי”ש היא 
המוסד הראשון אשר בנה רבינו שליט”א מאז עלה על 
כס ההנהגה, ויש לו לרבינו שליט”א חביבות מיוחדת 

לישיבה ורבות השקיע בה.
בבא בתרא  על מסכת  סיום  לאחר מכן התקיים 
על ידי אחד מבחורי החמד, וכ”ק רבינו שליט”א אמר 
מעמד  באותו  כאשר  לחיים,  מעמד  והתקיים  קדיש, 
בחורי  ידי  על  מיוחד  דורון  שליט”א  לרבינו  נמסר 
ללימוד  בתורתך’  ‘ותרגילנו  השם  תחת  הישיבות 
הפרויקט  במסגרת  השובבי”ם,  בימי  רצופות  שעות 
שבעת  לאחר  הישיבה,  סדרי  את  המקיף  לבי’  ‘רחש 
ייסוד הישיבה אמר רבינו שליט”א שיעמידו ביסודות 
הישיבה את שלשת האדנים: ר’ציפות ח’זרה וש’קידה, 
בכתוב  וכנרמז  החמד,  מבחורי  לבו  משאלת  שזוהי 

“רח”ש לב”י דב”ר טוב”.
דביקות  ניגוני  שינגנו  ביקש  שליט”א  רבינו 
מיוחדים בענין התורה הקדושה, ולאחר מכן האריך 
בדברי אלקים חיים ובין השאר במעלת הזמן הגדול 

הזה אשר נבנית ישיבה קדושה על טהרת הקודש.
לצדיקים  במחול  שליט”א  רבינו  יצא  לסיום 
של  ולכבודה  המעמד  של  לכבודו  קודש  בריקודי 
תעודת  שליט”א  רבינו  העניק  מכן  ולאחר  תורה, 
הוקרה לנדיבים החשובים ולהרה”ח ר’ אברהם משה 
וויצרבערגער שליט”א ושיבח מאד את כיבוד ההורים 

של הנדיבים היקרים.

  הוראה היכל 
 

  

 בצער רב וביגון קודר משתתפים אנו יחד עם כל בית ישראל  
 מגדולי המורים והפוסקים בדורינו להאי גברא רבה  

 מרן בעל הקנה בשם זיע"א ורבינו בנו בכורו ומ"מ של מורינו 

 שליט"א הגאון הגדול רבי 
 שמש אב"ד תפארת הנחל בית   -לדות אברהם יצחק ורב ודומ"ץ ק"ק ת

 וחבר הבד"ץ העדה החרדית

 בעלת החסד   היושב בעמק הבכא על פטירת אשתו 
 ע"ה   אסתר רחל מרת הרבנית הצדקנית 

 ר' מרדכי צבי ברייער זצ"ל   צה"רבת ה

 בניה הרבנים ולבנותיה  לשלוחה בזה וכוס תנחומים 
 ו שיחי לכל המשפחה החשובהו אחיותיהולאחיה ו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, הרופא לשבורי לב ירפא שברי 
ששון ושמחה ישמע תמיד  ירדפכם , ואך טוב וחסד עוד  לבכם, ולא תוסיפו לדאבה

 במעונכם אכי"ר 
 הנהלת ההיכל -  המנחמים מעומקא דליבא

 

 בערי ארה"ק שע"י היכל הוראה לדברי הניחומים בשם רבני מורי הוראות בבתי ההוראה  ג"א מצטרפים

 יעקב דוב ראזנפעלדהרב   - בראנדסדארפער     בן מורינו הרב שליט"א שמעון עוזרהרב 
 מרכז -ירושלים ת"ו עיה"ק 

 שמואל לוביןהרב          ישראל מונדרר הרב אהרן בורזבסקי      הרב        דוב קילהרב שלמה צדוק רבינוביץ         הרב     מנחם משה נוסבויםהרב 
 טבריה                                             צפת                                     אשדוד                            ביתר                                               בני ברק                                                                                בית שמש                                         

 יואל גינזבורגהרב יעקב הלוי סגל                הרב ר              בינדבוכ איתמרהרב אהרן פארטוש            הרב א. אליעזר יוחנן             הרב 
 אור הגנוז                                     הר יונה                                                    כרמיאל                                                                 רעננה                                                                                      זיתיםגליל כפר                          

 

 

  

 

 זיע"א  "קנה בשם"ה גאון ישראל שר ההוראה מרןמיסוד  
   שליט"אמשה בראנסדארפער  רביהגדול נו הגאון יבנו מור נשיאותב

 גאב"ד ומח"ס היכל הוראה

 02-5322775טל'                                                                               ירושלים ת"ו   3 רח' זוננפלד 
 בס"ד
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הרה"ח ר' מאיר ז"ל 
נולד בשבת קודש פרשת 
שנת  כסלו  כ"ג  מקץ 
הבירה  בעיר  תרפ"ח 
שבעסטרייך,  ווינא 
והחרד  הירא  לאביו 
דוד  מוהר"ר  ה'  לדבר 
ולאמו  ז"ל,  שישא  הלוי 
בת גדולים הרבנית מרת 
הרה"ג  בת  ע"ה  הינדל 

זצ"ל, בן  יהודה שרייבער ]סופר[  נתן  מוהר"ר 
הגאון רבי יעקב עקיבא סופר זצ"ל, בן הגה"ק 
ה'כתב  זצוק"ל  בנימין  שמואל  אברהם  רבי 

סופר', בן מרנא הגה"ק ה'חתם סופר' זיע"א.

משפחת שישא 
בוויען

מוהר"ר  הרה"ג  של  בנו  היה  דוד  ר'  אביו 
'עת  מח"ס  משאפראן  זצ"ל  שישא  אברהם 

לדבר', שתוכנו דברי קנאות נגד כת ה'נעאלאגן' 
בעירו שאפראן. מלפנים הרביץ תורה לתשב"ר 
גאלאנטא  של  רבה  עליו  והעיד  פאפא,  בעיר 
הרבה  שהכניס  זצוק"ל,  בוקסבוים  ר"י  הגה"ק 
יראת שמים בילדים. ר' אברהם היה בנו של רבי 
ר'  נקרא  שמו  שעל  ממאטעסדארף,  ז"ל  מאיר 

מאיר ז"ל, אמו של ר' דוד. 
בצעירותו  נתייתם  ז"ל  שישא  דוד  ר' 
מהוריו. היה זה בימי מלחמת העולם הראשונה, 
אונגארן  ארצות  עם  נלחמה  יגוסלביה  כאשר 
ועסטרייך, ואז גלה דוד הצעיר מעיר לעיר עד 
שהגיע לוויען, ונתקבל בכבוד אצל הדיין דוויען 
עבורו  זצ"ל שדאג  בומגארטן  יוסף  רבי  הגאון 
לכל מחסורו. אולם גם שם לא שקטתי, סיפר ר' 
דוד, כאשר רצו לגייס את כל האזרחים לצבא 
הגרמני, שרבים לא חזרו משם שלם ברוחניות 

ובגשמיות.
ביתו  את  ז"ל  דוד  ר'  בנה  וויען  בעיר  שם 
כבית נכון רם ונישא, במסגרת הקהילה החרדית 
של בני אשכנז 'שוף-שוהל', שם שימש הגאון ר' 
כמנהיג הקהילה. שמו של  זצ"ל  פישר  שמשון 
ביתו  בעיר,  דבר  שם  והיה  לפניו  הלך  דוד  ר' 
צרכי  ושאר  דכפין  לכל  לרווחה  פתוחה  היה 
חסד. אנשים רבים, קרובים ורחוקים מצאו שם 

אצלו  והרגישו  מכובדת  פינה 
כמו בני הבית, נכנסים רעבים ויוצאים 

מקלט  כמקום  ביתו  היה  ביותר  שבעים. 
השניה.  העולם  מלחמת  בעת  רבים  לפליטים 

ר' דוד התפרנס דרך חנותו המפורסמת ברחבי 
העיר, שהיתה מהחנויות הגדולות בעיר, ופעלה 

עד שעלה הכורת ר"ל. 
היתה  בווינא  שישא  דוד  ר'  של  משפחתו 
לשם דבר בעיר בדרגתם הרוחנית, כמו שסיפר 
זצוק"ל,  הלוי'  ה'שבט  פוסה"ד  מרן  העיר  בן 
שהיה ידוע אצל כל אנשי העיר בווינא שר' דוד 
שישא ובניו הם משכימי קום לביהמ"ד, וכשבני 
העיר יצאו בימי החורף בבוקר לתפלה בשלגים 
הגדולים, כבר היו נראים וניכרים צעדיהם של 
ר' דוד בבנים  זכה  ואכן  - בשלג.  ובניו  ר' דוד 
ז"ל,  אברהם  ר'  הרה"ח  הם:  הלא  מופלגים, 
מאיר  ר'  הרה"ח  ז"ל,  עקיבא  יעקב  ר'  הרה"ח 

ז"ל, והרה"ח ר' שמואל בנימין ז"ל. 
ידידים ומכירים סיפרו, שפעם אחת שאלו 
את ר' דוד: "ווי האט איר זוכה געווען צו אזעלכע 
פיינע געראטענע קינדער?". ענה בלשונו: "איש 
]איך[ האב צו זעהט קיינמאל געגעסן!" - מימי 
מרן  כ"ק  הגיע  כאשר  שביעה.  כדי  אכלתי  לא 
הגאב"ד הגרי"ט בעל שערי טוביה זצוק"ל לנחם 

 הרה"ח רבי
מאיר הלוי

שישא  ז"ל
כ' שבט תשע"א

מאחורי רבותיו, רביה"ז ומהרי"צ דושינסקיאאביו ר' דודיחוס אמו עד החתם סופר - שרשם לעצמו
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 ללמוד לקחחסידי קדמאי
מחסידים הראשונים

אחר פטירתו של ר' מאיר, וסיפרו לו כדברים 
האלה, ענה ואמר: "הלא דבר זה מרומז בתורה 
ושבעת,  תאכל  פן...  לך  'השמר  עקב:  בפרשת 
כדי  תאכל  כשלא  דהיינו  תבנה',  טובים  ובתים 

שביעה, אז תבנה בתים טובים"...

עלייתם לארץ 
הקודש 

השנה שנת תרצ"ט, הימים ימי הרס עולם, 
בגרמניה  ההגה  את  תפס  כבר  הנאצי  השלטון 
 - אוסטריה  על  פרוסה  כשמצודתו  הארורה 
היהודים  השכינה.   – גרמניה  של  בריתה  בת 
את  בשרם  על  לחוש  החלו  הללו  במדינות 
הוגלו  רבים  הנורא,  וארסם  הנאצים  מוראות 
לארצות אחרות, והרבה יראים וחרדים לדבר ה' 
נתנו פניהם לעלות לארץ ישראל, הארץ אשר 

עיני ה' אלקיך בה.
גם ר' דוד החליט לעזוב את ארץ הארורים 
היתה  הארץ  אולם  הקודש,  לארץ  ולעלות 
סגורה ומסוגרת, הבריטים ששלטו אז בארץ לא 
נתנו ליהודים רשות כניסה לארץ הקודש. אופן 
ועלייתם  הדמים  מארץ  שישא  משפחת  יציאת 
נפלאה  פרטית  בהשגחה  התנהל  לארה"ק 
לאר"י  כניסה  רשות  לקבל  כי  פלא,  ובאורח 
היה כרוך בהשגת רישיון מממשלת המנדט של 
בריטניה, אשר היה יקר המציאות באותם ימים 

טרופים.
לכהן  עלה  ההוא  בשנה  מעשה:  היה  וכך 
מהרי"צ  הגה"ק  מרן  קדישא  דארעא  כמרא 
דושינסקיא זיע"א, ובתור הרב הראשי ליהדות 
קבועה  מכסה  קיבל  ישראל  בארץ  החרדית 
ושלחם  ]סרטיפיקטים[  עליה  רישיונות  של 
מהכא להתם למשפחות מכובדות, למען יוכלו 
לקבל  שזכו  אלו  מבין  לארץ-ישראל.  לעלות 
ר'  הרה"ח  של  משפחתו  היתה  אלו  רשיונות 

איש  שהיה  זצ"ל  פאפנהיים  צבי  חיים  גבריאל 
התאחדות  ויו"ר  הנאמנים  ומתלמידיו  אמונו 
שברשות  ובהיות  המהרי"צ,  של  התלמידים 
משפחת פאפנהיים הנכבדה כבר היו רישיונות 
כניסה ממקום אחר, ע"כ העבירו אותם לר' דוד 
שישא ומשפחתו, ואכן תוך זמן קצר ארזו את 
חפציהם ועלו לארץ הקודש, ור' מאיר ז"ל היה 

)בין  מצוה  הבר  לפני  עשר  אחד  בגיל  אז 
ירושתם  את  במיוחד  ארזו  השאר 

של  אליהו'  של  'כוס  החביבה, 
הגה"ק  מרן  הגדול  זקינם 

הכתב סופר ומאביו החתם 
אשר  זצוקלל"ה,  סופר 
מרת  זקינתם  אותו  ירשה 
הר"ר  מאביה  ע"ה  הינדל 
כהיום  זצ"ל.  יהודה  נתן 
נמצא הכוס אצל משפחת 
עקיבא  יעקב  ר'  הרה"ח 

שישא זצ"ל(.
שעמדו  אחרי 
בארץ  יפו  בנמל  רגליהם 
טובה  בשעה  ישראל 
תרצ"ט,  בשנת  ומוצלחת 
שישא  משפחת  המשיכו 
עיה"ק,  ירושלים  לעבר 
אונגארן,  בבתי  והתיישבו 
ומכאן זרח שמשו של האי 

חסיד, ר' מאיר.
ר' מאיר זכה להיכנס 
המהרי"צ  בישיבת  מיד 
גילו  למרות  דושינסקיא 

הלכו  וב"ב  דוד  ר'  כאשר  זה  היה  אז.  הצעיר 
הכרת  להביע  המהרי"צ  של  פניו  את  להקביל 
שקיבלו  הרשיונות  על  לו  ולהודות  הטוב 
ממנו בדרך לא דרך )המהרי"צ היה גם מסדר 
בתוך  באירופה(,  עוד  בחתונתם  הקידושין 
הדברים הסכים המהרי"צ לפרוס את חסותו על 
בניהם, וקיבל את בני משפחת שישא לישיבתו 
חסותו  תחת  שם  ואכן  הצעיר.  גילם  למרות 
התעלו ילדיהם עד מאד בתורה וביראת שמים.

בעבותות  המהרי"צ  ברבו  נקשר  מאיר  ר' 
הן  הימים,  כל  לפניו  עמדה  ומשנתו  אהבה, 
בזקנותו,  הדבר  בלט  בהשקפה.  והן  בהלכה 
כשלא רצה להשתמש עם כסא גלגלים בשבת, 
כידוע דעתו של המהרי"צ לאסור נהיגת עגלה 
חלציו  כשיוצאי  נפלא  מחזה  זה  והיה  בשבת, 
נראה  שהיה  ואף  בידיהם,  כסא  עם  הובילוהו 
שרבו  אחר  התפעל,  לא  זאת  עם  תימה,  כדבר 
אמון  היה  ובכלל  זה,  בדבר  החמיר  המהרי"צ 

מאוד על אמונת חכמים וציות מוחלט. 

א מצוה דארף 
מען טוהן 
בשלימות

מאיר,  ר'  של  בחרותו  מימי  נפלא  סיפור 
יהונתן  אברהם  ר'  הרה"ח  סיפר 

גוטליב ז"ל:
שררו  תש"ו  בשנת 
לתושבי  נוראים  פחדים 
והסביבה,  שערים  מאה 
הרשעים  כשהציונים 
מדינתם  את  להקים  רצו 
עם  אז  ולחמו  הטמאה 
הבריטי  השלטון  חיילי 
בארץ  כאן  שלטו  אשר 
יצאו  פעם  הקודש. 
שבטי  ברחוב  הציונים 
מוקש  והעמידו  ישראל 
וארוך  דק  חוט  עם 
עד  משוך  שהיה  מאוד 
וכשעברו  הרחוב,  סוף 
על  הבריטים  החיילים 
אותו  פיצצו  המוקש 
הגדולים  הקצינים  וכל 
לאור  נהרגו.  שלהם 
חמת  עלתה  המקרה 
הבריטים, ויצאו לרחובות 
הסמוכים, ומי שנמצא אז 
בראש  כדור  קיבל  ברחוב 
מנפשות  חללים  הרבה  ונפלו  ונהרגו  רח"ל, 
שערים,  )מאה  הסמוכות  בשכונות  ישראל 
שבטי ישראל, ובתי אונגרין(. הם לא הסתפקו 
בכך אלא גם ירו לתוך בתים, אם חשדו שאנשי 
פחד  היה  בקיצור,  שם.  מסתתרים  המחתרת 
גדול לצאת ברחובות, ואפילו בבתים שכבו על 
הרצפה מפחד, כדי שאם הבריטים יירו ח"ו לא 

ייפגעו מזה. 
בביהכ"נ  ההוא  בזמן  הייתי  אני 
הרועים'(  'משכנות  )כיום  מארמרוש'ער-שוהל 
בן  ילד  אז  הייתי  לבד.  הביתה  ללכת  ופחדת 
עשר ורבע שנה, וע"כ יצאתי בחוץ לראות אם 
הוריי  לבית  אותי  ללוות  שיוכל  ושב  עובר  יש 

בשכונת בתי אונגרין.
בחור  שהיה  מאיר,  ר'  את  ראיתי  פתאום 
'שומרי  המדרש  מבית  יוצא  שיבסר,  כבר 
חשב  לא  מאיר  ר'  הרחוב.  שבהמשך  אמונים' 
אבל  משהו,  לראות  יצא  ורק  הביתה  ללכת 
כשראה אותי עומד בפחד, שאל אותי למה אני 

הר"ר חיים טוביה פוקס

ר' אברהם יהונתן 
סיים, שדברים 

אלו שאמר לו אז 
ר' מאיר, נחקקו 
בעומק עצמותיו 

לכל חייו, "א 
מצוה דארף מען 
טון בשלימות!". 
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עומד כאן, ועניתי שאני רוצה לחזור הביתה אבל 
הפחדים גוברים עלי.

בחור  הכל  בסך  היה  שכאמור  מאיר  ר' 
בידו  אותי  ולכאורה פחד לא פחות ממני, לקח 
והוביל אותי עד שכונת בתי אונגרין. הלכנו ביחד 
יירו  אם  ושח"ו  לב,  לנו  ישימו  שלא  הקיר  ליד 
עלינו. כשהגענו  יהיה  לא  ברחוב שזה  החיילים 
חשבתי  שישא,  משפחת  בית  ליד  אונגרין  בבתי 
שר' מאיר כבר ייכנס לביתו ויתן לי להמשיך את 
היה  )ביתם  לבד  שנותרה  הקצרה  הדרך  כברת 
בפרט  רחבה(,  היתה  באמצע  אבל  ביתנו,  מול 
כי  ביותר,  מפחידה  היתה  דרך  כברת  שאותה 
היה מקום  וזה  חיילים  הרבה פעמים עמדו שם 
סכנה, אבל ר' מאיר המשיך ללוות אותי עד דלת 

ביתי ממש.
שאלתי  ביתנו,  דלת  ליד  כבר  כשעמדנו 
אותו: מילא כל הדרך, אבל למה המסירת הנפש 

הזאת ללוות אותי עד הדלת?
ענה לי ר' מאיר בזה הלשון "א מצוה דארף 

טון בשלימות!".
ר' אברהם יהונתן סיים, שדברים אלו שאמר 
לו אז ר' מאיר, נחקקו בעומק עצמותיו לכל חייו, 
למשל,  בשלימות!".  טון  מען  דארף  מצוה  "א 
סיפר, שמאז שר' מאיר לו את זה, אם אחד שואל 
אותו היכן מקום פלוני, אינו עונה לו היכן, אלא 

פשוט הולך ומראה לו את המקום הנכון.

בצל 
רבותינו 

הקדושים 
כ"ק  שהגיע  לאחר 
לארץ  זי"ע  הזקן  רבינו 
הקודש בשנת ת"ש, הגיעה 
ר'  של  לאזניו  השמועה 
הקדוש  הצדיק  על  מאיר 
ודרכו  מבבל  שעלה 
הקדושה בעבודת התפילה, 
באופן  להימשך  והחל 
והיה  הזקן,  לרבינו  טבעי 
מגיע לעתים קרובות לבית 
מדרשו - לאחר שקיבל את 
ישיבת  מהנהלת  הרשות 
להשתתף   - המהרי"צ 

בתפלות באש להבה. 
בחוברת  לראות  ניתן 

שכתב  המהרי"צ,  רבו  מדברי  שכתב  החידושים 
שם גם דברי מוסר וחסידות מכ"ק רביה"ז זיע"א, 
מה ששמע ממנו בזמן התחלת התקרבותו. כמו 
שחיבר  התפילות  כל  בחוברת  שם  כתובות  כן 
רביה"ז - הנמצאות ב'טהרת הקודש', כמו תפילת 
השב והתפילה קודם הלימוד ועוד תפילות. את 
התפילות כתב כדי שיהיו תחת ידו שיוכל לומר 

אותן בכל יום קודם הלימוד, ובכל עת רצון.
להסתופף  המשיך  רביה"ז  של  פטירתו  עם 
ובשר  מעצמה  לעצם  ונעשה  רביה"ק,  בצל 
המקושרים  בין שאר  הק'  קהילתנו  מבשרה של 
באילנא דחיי. כמו כן שימש בהנהלת המוסדות 
שימש  קצרה  תקופה  וגם  שונים,  בתפקידים 

כמשגיח ונו"נ בישיבה גדולה.

בתחילת שנות כהונתו של כ"ק רבינו זיע"א 
היה איש אמונו של רבינו ומינהו לנהל את קופתו 
מאוד  רבינו  ונהנה  במלואו,  זיע"א  רבינו  קופת 
מהתמסרותו לכך, וכמה פתקאות נמצאו ששלח 

רבינו אליו כדי לגבות ממון מתלמידים.
במסירות  המוסדות  כמנהל  אז  כששימש 
ממש, היה זה שלא על מנת לקבל פרס, ולא לקח 
רבינו  והקים  כשבנה  וגם  זה.  על  תשלום  שום 
והשקיע  המהודרת  המצות  מאפיית  את  זיע"א 
תרתי  בדמים  מאוד  הרבה  זיע"א  רבינו  בזה 
משמע, ניהל מכספו את כל ההוצאות והכנסות 
את  ניהל  בכלל  ביותר.  והמועיל  הטוב  באופן 
את  בו  שנתנו  צדקה  מקופות  בכמה  החשבונות 
אמונן. בשמחת נישואין של בני רבינו זיע"א היה 
מנהל את החשבונות. וגם ניהל את קופת הצדקה 
של הרה"ק ר' יהודה'לה מדז'יקוב זי"ע כאן בארץ 
ישראל כדי לחלק את כספי הצדקה לעניי ארץ 

ישראל בנאמנות.

האיש מקדש
עם  נכבדות  בו  דיברו  לפרקו  כשהגיע 
בת  ע"ה,  רות  מרת  הנודעת  המחנת  האה"ח 
העסקן והפרנס הדגול הרה"ג גבריאל חיים צבי 
פאפענהיים ז"ל בנו של הרה"ג ר' וואלף 
של  הקהל  ראש  ז"ל  פאפנהיים 
שוף-שוהל  החרדית  הקהילה 
בעיר ווינא, ולמעלה בקודש 
לדורותיהם,  פרנסי הציבור 
הנודעת  המחנכת  ואשתו 
מרת חנה ע"ה, בת הרה"ג 
זצ"ל  גולדשמיד  שלום  ר' 
אשכנז  יהדות  ממנהיגי 
את  המושך  בגרמניה, 
מאירות',  לה'פנים  יחוסו 
וה'סמיכות  צבי'  וה'חכם 

חכמים' ולמעלה בקודש.
ביום  בשעטומ"צ 
מנוחה  במוצאי  אייר  ח' 
פרשת אחרי קדושים שנת 
תש"ט באו בקשרי שידוכין 
למזל טוב, וביום ג' פרשת 
חודש  דראש  ב'  תזמ"צ 
התקיימו  תש"י  שנת  אייר 

התנאים.
היה זה כג' שנים אחר 
גבריאל  ר'  חותנו  פטירת 
חיים צבי שנתבקש לישיבה 
בהיותו  תש"ו,  שנת  ניסן  י"ד  ביום  מעלה  של 
זי"ע  רבינו  כששמע  שנה.  מ"ז  בן  לימים  צעיר 
שנשארו שתי בנות יתומות בבית ר' גבריאל ז"ל, 
המאיר'ס  לשני  שידוכים  לנו  יש  "הנה  התבטא 
וגיסו  ז"ל  שישא  מאיר  ר'  ה"ה  שבחבורתנו"... 
לפני  כאן  הרחבנו  )עליו  ז"ל  וואלעס  מאיר  ר' 

שבועיים(.
שנת  אלול  י"ז  תבוא  כי  פרשת  ב'  ביום 
תש"י התקיימה החתונה בעיר הקודש ירושלים, 
גאב"ד  הרה"ג  ש"ב  נתכבד  קידושין  וכמסדר 
זצ"ל,  שרייבער  עקיבא  יעקב  ר'  פרעשבורג 
והחתונה  זי"ע,  הקדוש  רבינו  נתכבד  ובברכות 
היתה ברוב פאר והדר בהשתתפות אנ"ש שבאו 

הילדים בבית 
שמעו אותו מעורר 

אותם משינתם 
בקריאתו: 

"די הייליגע 
דינסטאג".
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סדרת תמונות 
מיוחדות 

מחתונתו של ר' 
מאיר

בשמחת שבע ברכות רבינו זי"ע בברכות בחופה

מהרי"ם דושינסקיא בברכות

גאב"ד פרשבורג בסידור קידושין

בדרכו לחופהבקבלת פנים

עם השושבינין אביו ר' דוד ז"ל, ודודו ר' ישראל גאלדשמיד ז"ל
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 מה אהבתי
תורתך

בשיעורים של ר' יחזקאל 
דיאמנט ור' עמרם דייטש, 

ר' יחיאל כהן. בחברותא עם 
ר' יוסף וואלבערג, ר' יעקב 

 יצחק ווייס. כן נראה רכון
 על תלמודו בכולל

גאליציא

משא ומתן באמונה. בזמן שמחה בעבודתו במשרד חיבת ירושלים גאליציה. לידו 
יבלחט"א הרה"ג ר' שמעון שמואל הלברשטאם, והמנהל ר' שלמה פרוכטהנדלר.
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לשמח חתן וכלה. 
ביתו  לבנות  זכה  וחסדיו  רחמיו  וברוב 
הטהורה  כשאיפתו  והיראה  התורה  אדני  על 
כולל  בהיכל  ללימודו  מקום  וקבע  הימים,  כל 
כ"ק  של  הנהגתו  תחת  אז  שהיה  תרביצ"א, 
זיע"א  הורוויץ  יהודה'לה  ר'  הרה"ק  האדמו"ר 
מדזי'קוב, וזכה לשמשו בשימוש חכמים והראה 
יהודה'לה  ר'  שהיה  כידוע  יתירה,  חיבה  לו 
אשכנז,  בני  של  וישרותם  מתמימותם  מתענג 
ודין רפיש מבית אבא, שאהב וחיבב מאוד את 

אביו ר' דוד.
האי אריה דבי עילאי הרה"ק ר' יהודה'לה 
הרוממה,  שישא  משפחת  את  תמיד  שיבח 
קשור  היה  )אליו  סופר'  ה'חתם  מנכדי  שהם 
המבורכים,  דורותיו  ושהם  כידוע(  מאוד, 
שמי  בהם  "ויקרא  בבחינת  מתברך  היה  ובהם 
וצוואתו  סופר  החתם  ושדברי  אבותי",  ושם 
הק' נר לרגלם תמיד, והיתה דרכו לעבור דרך 
ביהמ"ד פרעשבורג בערב שבת קודש, במיוחד 
שיר  אומר  דוד  שר'  איך  ולשמוע  להאזין  כדי 

השירים בתמימות ובהתעוררות רבה. 

ויברך - כל בשר
לרבים,  דוגמא למופת  היה  ז"ל  רבי מאיר 
שבקדושה,  הדברים  בכל  בגבורה  בעומדו 
מעשרה  הוא  שהיה  התפלה,  בעבודת  זה  אם 
כנסיות  לבתי  ומעריב  משכים  הראשונים, 
אותו, במשך  ראו  ובחום  ובתי מדרשות. בקור 
המוקדמות,  הבוקר  משעות  בשנים,  עשרות 
משעה שתים והלאה, לומד ביחד עם החברותא 
מחותנו הרב החסיד רבי יוסף וואהלבערג ז"ל, 
ועבר אתו יחד במשך השנים ד' חלקי השולחן 
ערוך, בבהירות ובדייקנות סעיף אחר סעיף עד 

הלכה למעשה.
שהזכיר  כמו  לתפלתו,  מקום  קבע  ואח"כ 
בשנים  בהספידו.  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
הקודמות, אע"פ שרבינו זי"ע פטר אותו מלבוא 
למנין רבינו באמרו כי טרוד הוא בעסקי הכלל, 
עכ"ז לא וויתר לפחות על יום ג' שנכפל בו כי 
טוב לבוא להתפלל במנין הגדול, וזה היה אצלו 
אותו  שמעו  בבית  הילדים  יעבור,  ולא  כחק 
הייליגע  "די  בקריאתו:  משינתם  אותם  מעורר 

דינסטאג".
עמו,  היו  כשכוחותיו  הקודמות,  בשנים 
מאז  חיותו  היתה  וזו  ובכח,  בחיות  התפלל 
לרביה"ז  התקשרותו  כל  כשבאמת  ומקדם, 
היתה מחמת גודל האור שראה אצלו בעבודת 

אהרן  ר'  הרה"ח  שיבדלחט"א  חתנו  התפילה. 
עדיין  לו  שזכור  לנו,  סיפר  שליט"א  פפנהיים 
זצ"ל  יאראוויטש  אברהם  ר'  הגה"צ  כשהיה 
עבודת  אודות  הבחורים  בפני  שיחותיו  נושא 
התפלה בחיות ובהתלהבות, הראה להם באצבע 
ואמר להם: ראו, איך שר' מאיר שישא מרטיב 

את בגדיו בעת התפילה!
מספר הרב החסיד ר' אברהם צבי שפיצער 
בסעודה  הרבה  מגיע  היה  מאיר  ר'  שליט"א: 
שלישית של שבת או בהזדמנויות אחרות לבית 
סופר  עקיבא  רבי  הגדול  הגאון  של  מדרשו 
גאב"ד פרעשבורג זצ"ל )שהיה המנהיג השריד 
לשמוע  כדי  המלחמה(  אחרי  אונגארן  ליהודי 
את שיחותיו. פעם בעת שהלכתי לשמוע אותו, 
נוכח שם, אמר  ג"כ  היה  ז"ל  ר' מאיר  והרה"ח 
א  זאגן  איך  וועל  "יעצט  השיחה:  בתוך  הגאון 
הנאה  אויך  וועט  שישא  מאיר  וואס  ווארט 
בשר  כל  "ויברך  הכתוב  את  ופירש  האבן!"... 
שם קדשו"... ועמד על הלשון "כל בשר", וביאר 
בשר",  "כל  של  באופן  ולהתפלל  לברך  דהיינו 
"כל  ובבחי'  ממש,  וכחו  גופו  כל  עם  דהיינו 
עצמותי תאמרנה". היה זה תקופה קצרה לאחר 
שהצטרף ר' מאיר לחבורתנו וראה את עבודת 
בזה  כיוון  הנ"ל  והגאון  התפלה,  בעת  הקודש 
בעבודת  זי"ע  אדמוה"ז  של  המיוחדת  לדרכו 

התפלה בכל כחו וחיותו, ונהנה מזה.

שיעורי תורה – 
בבת עינו

מעולם לא וויתר על אף שיעור משיעוריו 
בכל  שהתקיימו  השיעורים  בכל  הרבים. 
מזומנים  בעתות  שהזדמנו  התורה,  מקצועות 
בהיותו  גם  וכדו',  ובחוה"מ  ביו"ט  בשבת  כגון 
משתתף בשולחן הטהור בליל שבת קודש עד 
שעה מאוחרת, היה למחרת ניצב כחייל בשעה 
בירך  רבי  הגאון  של  שיעורו  לשמוע  מוקדמת 

יהודה היימליך שליט"א.
בגמרא  הקבועים  שיעוריו  שכן  וכל 
לא  הערב,  ובשעות  הבוקר  בשעות  ובהלכה, 
האחרונות,  בשנותיו  גם  מהם.  אחד  אף  הזניח 
כשכוחותיו תמו ואזלו, לא הרפו ידיו מקביעותו 
בחוש  נראה  והיה  אופן,  בשום  תורה  בשיעורי 
ו"לולי  וסיפוקו,  חיותו  כל  שואב  הוא  שמזה 

תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".
בקביעות  מגיע  היה  הקודמים,  בימים 
לשיעורו של הרה"ג ר' שמעון עוזר ווייס זצ"ל 

כמה  הש"ס  כל  על  לעבור  זכה  ואכן  בש"ס, 
פעמים. אז לא התגלגלו על השולחנות גמרות 
בכריכה רכה כמו היום, מי כבר חלם על גמרות 
הגמרא  עם  הגיע  יום  בכל  והוא  ביאורים,  עם 
החומה הכבדה מביתו ומחזירה אחר השיעור. 
של  בשיעורו  בקביעות  משתתף  היה  כן  כמו 
הרה"ג ר' מאיר פישמאן זצ"ל בביהמ"ד 'הדיין 

מפאפא'.
משהחלו השיעורים בבית מדרשנו ב'עמוד 
היום', היה ר' מאיר משתתף בקביעות תמידין 
דייטש  עמרם  ר'  הרה"ג  של  בשיעורו  כסדרן 
מספר  השיעור.  בתוך  היה  כולו  וכל  שליט"א, 
את  ראיתי  פעם  השיעור:  ממשתתפי  אחד 
לשיעור  עצמו  ומכין  יושב  עמרם  ר'  המגי"ש 
אליו  ניגשתי  הראשונים,  דברי  בכל  ומעיין 
היטב  להכין  מספיק  לא  וכי  אותו:  ושאלתי 
הגמרא ורש"י? למאי צריך כל הראשונים בעת 
מה  וכי  לו:  וענה  חייך  המגי"ש  רגיל.  שיעור 
לפעמים  אותי  שואל  שישא  מאיר  שר'  אעשה 
על  מדברים  שהראשונים  קושיות  באמצע 

זה?!...
או  ילדיו,  שמחות  לרבות  בשמחות,  גם 
עם  בשיעורים  להשתתף  הגיע  דפגרא,  ביומי 
בגדי שבת כאילו לא היה, וגם למחרת שהשיא 
אחד ממשפחתו והלך לישון מאוחר הגיע כרגיל 
באשמורת  החברותא  עם  התמידי  לשיעורו 

הבוקר, ביודעו שזה כל חיותו.
ממש  רש"י,  בחומש  לו  היה  קבוע  שיעור 
אופן.  בשום  ממנו  חדל  ולא  תפלין,  כהנחת 
שלמים  ופרקים  משניות,  הרבה  חזר  כן  כמו 
לו  היתה  וכן  הלשון.  על  פיו  על  שגורים  היו 
בקיאות נפלאה בהלכות שבת ובהלכות ברכות. 
החל  רבותיו,  בספרי  קבוע  שיעור  לו  היה  כן 
מספרי ה'חתם סופר' זי"ע ועד ספרי כ"ק רבינו 
ב'הכתב  גם  לו  היה  קבוע  שיעור  שליט"א, 

והמכתב' וב'חסד נעוריך'.

משאו ומתנו 
באמונה 

באמונה  היה  אנשים  עם  ומתנו  משאו 
כמה  וניהל  עסק  חייו  במשך  להפליא.  וביושר 
במקומות  דברים  של  וכדרכם  מוסדות,  וכמה 
ענינים  והרבה  כספים  הרבה  מתגלגלים  אלו 
צד  על  הכל  ניהל  והוא  ומסובכים,  ציבוריים 
הוא  פעם  וכל  ובנאמנות,  ביושר  טוב  היותר 
העדיף לוותר יותר מלקבל יותר, ולא היה איש 

משא ומתן באמונה. בזמן שמחה בעבודתו במשרד חיבת ירושלים גאליציה. לידו 
יבלחט"א הרה"ג ר' שמעון שמואל הלברשטאם, והמנהל ר' שלמה פרוכטהנדלר.

על ציון הוריובשולה"ט פורים בצל הקודש
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הבנים  כסף.  לו  חייב  שהוא  לומר  יכול  שהיה 
סכום  דהוא  מאן  לו  חייב  היה  שפעם  מספרים, 
כסף, והלה לא הרגיש בנוח ממנו וניסה להתחמק 
תמנע  אל  לו:  ואמר  מאיר  ר'  אליו  ניגש  מפניו, 

רגלך מלבוא לביהמ"ד בגללי...
הרב שלמה פרוכטהנדלר מנהל כולל 'חיבת 
שנים,  עשרות  מאיר  ר'  עבד  שם  ירושלים', 
סיפר: על ר' מאיר יכולני להליץ מה שאמר רבי: 
מאיר  לרבי  דחזיתיה  מחבראי,  דמחדדנא  "האי 
מחדדנא  הוה  מקמיה  חזיתיה  ואילו  מאחוריה, 
שנה,   28 אתו  לישב  יג):.זכיתי  )עירובין  טפי" 
ולמדתי ממנו יראת שמים, ישרות, נאמנות, תורה 
להסתיר,  יכול  היה  לא  וכאן  לא.  ומה  ופקחות 
לפעמים אחד יושב ליד השני בתפלה בביהמ"ד, 
אתו  ישבתי  אני  אבל  משהו,  להסתיר  יכול  הוא 
בחדר אחד כל יום במשך כ"ח שנה, והרבה הרבה 
למדתי ממנו. ראיתי את בקיאותו העצומה בש"ס 
סופר'  ה'חתם  זקינו  בספרי  ובפרט  ובפוסקים, 
ה'חתם  מנכדי  כשהרבה  בזכרונו,  חקוקים  שהיו 
לברר  למשרד  מגיעים  היו  ספריו  והוגי  סופר' 

אצל ר' מאיר מראי מקומות שונים...
חסרון  שאיזה  מצאו  חשבון  כשערכו  פעם 
ר'   - שלמה  ר'  מספר   - בחשבונות  היה  וטעות 
באשמתי,  זה  אם  מיד:  נענה  יראתו  ברוב  מאיר 
ומיד... הכל היה בדייקנות  הריני מתפטר תיכף 
מסוימים  אנשים  שהיו  עד  מופלגת,  וזהירות 
שנהגו להעביר לטובת הקופה לצדקת רבי מאיר 
בעל הנס העדיפו להעבירם אך ורק לתוך ידיו, 

מרוב ישרותו ונאמנותו.
איזה  לעצמו  חיפש  לא  'מנהל'  בהיותו  גם 
אלא  )פראטעקציע(,  צדדיים  וטובות  רווחים 
אפילו  לא.  ותו  נאמן  כפועל  עבודתו  את  עשה 
לעשות  בשו"א  רצה  לא  הוא  אישיים  טלפונים 
רשות  ע"ז  שקיבל  למרות  המשרד,  של  בטלפון 

מאה פעמים מהמנהל, וכמו כן רבות.
כמו כן יש לציין את מידת השמחה שהיתה 
בו, ובפרט לשמח לב אנשים במילתא דבדיחותא 
גם  הפסיק  לא  זה  וממנהגו  טבא,  ובאימרא 
בתקופת חוליו הקשה, אעפ"י שהתייסר ביסורים 

נוראים.

מ"מ ספרא דדיינא
דדיינא  ספרא  כמ"מ  שימש  רבות  שנים 
במקום הגרא"מ ברייטשטיין ז"ל, בתקופת הגר"פ 
ובהמשך  זצ"ל,  יונגרייז  והגר"ד  זצ"ל,  עפשטיין 
גם בבית דינו של מרן בעל ה'מנחת יצחק' זצ"ל, 
ושמחתו  ושלוותו  מחריצותו,  מאד  ממנו  ונהנו 
שהשרה בכל הסביבה, ולא אחת אמרו הדיינים 
שהוא עוזר מאד - בעצם השתתפותו - למהלכי 

דיני התורה
פעם  המשפחה:  בני  בין  ידוע  נפלא  סיפור 
באיזה יום שלישי באחת הפעמים ששימש כספרא 
דדיינא הגיע ר' מאיר לבוש בחאלאט ירוק... מה 
גילתה  תקופה  כעבור  כולם.  התפלאו  לו?  קרה 
הירוק...  החאלאט  מהיכן  ע"ה  רות  מרת  אשתו 
היה באותו יום דין תורה בין חייט ללקוח בנוגע 
לחאלאט המוזר. הלקוח טען שאין זה כלל דגם 
בד  הזמין  שהלקוח  טען  והחייט  שהזמין,  הבד 
לו אלא להלין על עצמו. כשר' מאיר  ואין  כזה, 
אל  ניגש  פשוט  הוא  מסתדרים,  לא  שהם  ראה 

רק  שקנה  החדש  החאלאט  את  חלץ  הלקוח, 
בפשטות  לביתו  לו  וצעד  לו,  והעניק  לאחרונה 

עם חאלאט ירוק...

אמונת חכמים
בפשטותו  להפליא,  הי'  שלו  חכמים  אמונת 
בטל  אם  כי  ישות  שום  בו  ראה  לא  העצומה 
דבוק  היה  כאמור,  הגדול.  האור  אל  לגמרי 
ורבינו  ורביה"ז,  דושינסקיא,  מהרי"צ  ברבותיו 
הק', זכותם יגן עלינו, ולאחריהם התבטל כעבדא 
שליט"א.  אדמו"ר  מרן  כ"ק  קמיה  מאריה  קמיה 
בכל דבר קטן כגדול אמר לשאול את דעת רבינו 
הוא  שבצוואתו  מזה  יותר  לנו  ומה  שליט"א, 
כותב: "הכל על דעת רבינו שליט"א, ויכול לשנות 
מה שמוצא לנכון" )יש לציין שצוואתו כבר כתב 
בטבת תשנ"ח - כשנה בלבד אחרי שעלה רבינו 

שליט"א לכהן בהנהגה(.

חינוך הילדים
לבנות  חינוך  הבית  של  מהמייסדים  היה 
חנה  מרת  חמותו  אשר  ירושלים',  'חינוך 
ע"ה  רות  מרת  רעייתו  ואחריה  ע"ה  פאפנהיים 
רבבות  והעמידו  אומן,  ויד  כשרון  ברוב  ניהלו 
תלמידות הנטועות בבית ה' בחינוך הטהור בדרך 
ימיו  וכל  סבא,  ישראל  בדרך  והיראה  התורה 
התמסר למען המוסד בהתמסרות עצומה, ורבים 

הסיפורים הידועים בכך.

יסורים ממרקים
בגוף  הרבה  סבל  האחרונות  שנותיו  בעשר 
עילאיים,  בכוחות  כארי  התחזק  ועכ"ז  ובנפש, 
הכוחות  בשארית  ולהשתתף  להגיע  והתאמץ 
בשיעורי תורה, ובמנינו הקבוע לתפלה, בלי שום 
גרעון. וגם בשנתיים האחרונות וביותר בחודשיים 
והיה  אנוש,  מהשגת  יותר  התאמץ  האחרונים, 
וסמל לרבים שלא להזניח העבודה בכל  דוגמא 

האופנים ובכל המצבים.
סיפר בנו הרה"ח ר' גבריאל שליט"א שכמה 
פעמים אמר בתקופה האחרונה שאין הוא מוכן 
או  עסוק  היה  ימים  באותם  גם  ואכן  עדיין... 
בלימודו או בתפלה או במשא ומתן, ומעולם לא 
עצמו  את  להכין  כשמנסה  בטל,  יושב  מצאוהו 

ביתר שאת להיכנס לטרקלין.

לך בשלום!
בשנותיו המאוחרות כשרבינו שליט”א החל 
גדול “אנא ה’,  לזמר את התיבות בעבודת הכהן 
הידועה  וואהלין,  בתנועת  עויתי...”  חטאתי, 
במתיקות מיוחדת שכל לבב נמס בשמעו, התרגש 
מאד, וביקש מיוצ”ח שבעת יציאת נשמתו ישירו 

לפניו תנועה זאת, וכן עשו.  
רבינו  "רק  להספידו,  שלא  בצוואתו  ציווה 
התקיימו  לא  כן  ועל  רוצה",  ירצה  אם  שליט"א 
שישא  גבריאל  ר'  הרה"ח  בנו  ורק  הספדים, 
שליט"א ביקש מחילה בשם כל המשפחה וחברי 

קהילתנו.
מכ"ק  קצרים  הספד  דברי  נשמעו  אחריו 
האבדה  על  בדבריו  שקינה  שליט"א,  רבינו  מרן 
גוטער  ה"הארציגער  על  במיתתו,  שאבדנו 
בתורה  בחוזק  לעמוד  דוגמא  שהיווה  פריינד" 
חז"ל  דברי  שליט"א  רבינו  עליו  וקרא  ותפילה, 
"כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו... 
הי חסיד הי עניו מתלמידיו של אברהם אבינו". 
לאחר מכן ביקש ממנו רבינו שליט"א שילך אל 
רביה"ז ורביה"ק שזכה להתאבק בעפר רגליהם, 
שיעתירו רחמים רבים על מצבנו, שנוכל להעמיד 
דורות ישרים ומבורכים כרצון הבורא, ושבקרוב 

נצא מחשיכה לאורה, מגלות לגאולה, בב"א.
רבינו  ליווהו  הלוויה  בעת  מכן  לאחר 
שליט"א – לפליאת כל המלווים – יותר מן הרגיל, 
פעמים:  שלש  הגמרא  כדברי  הפטיר  ובהיפרדו 

"לך בשלום".
השאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים לשם 

ולתפארת, עוסקים בתורה ובמצוות.

והכל על דעת רבינו שליט"א ויכול לשנות מה שמוצא לנכון. 
צוואתו

החסידים שנכתוב עליהם בשבועות הבאים בע"ה:
בשבוע פרשת משפטים על הרה"ח ר' אלי' שטיינבערגער 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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והכל על דעת רבינו שליט"א ויכול לשנות מה שמוצא לנכון. 
צוואתו

 תגובות הערות ודיונים
בין אנ"ש

דער רבש”ע האט 
רחמנות געהאט 

אויף אונז...
ו ז ש  ד ו ק ת  שב ת  ל מע ב

לכבוד מערכת ‘אנ”ש בלעטל’ החשובה.
לקראת שבת פרשת יתרו, רציתי להעתיק מה 
הערש  אברהם  ר’  החסיד  הרב  מזקיני  ששמעתי 
ב’שפאציר’  ללכת  זכה  שפעם  שליט”א,  שפיצער 
בפרשת יתרו לצד רביה”ק זי”ע בעיה”ק טבריה, 
את  זי”ע  רבינו  לפני  הזכיר  השפאציר  ובמהלך 
מאמר העולם שבמידת מה ה’קבלת התורה’ של 
פרשת יתרו - שהקריאה מעוררת הזמן - חשובה 
כי קבלת התורה של  גופא,  יותר מחג השבועות 
שבועות היתה אחר שכלל ישראל התכוננו לזה, 

אבל יתרו היה בדרך רחוקה.
וגם מצאנו שבפרשת יתרו מפטירים במעשה 
מפטירים  ובשבועות  הנביא  דישעיה  מרכבה 
במעשה מרכבה דיחזקאל, ואיתא בחז”ל )חגיגה 
בנבואה  גדול  יותר  היה  ישעיהו  שהנביא  יג:( 
יחזקאל  שראה  מה  “כל  שם  שאמרו  מיחזקאל, 
כרך  לבן  דומה  ישעיה  למה  וכו’  ישעיה  ראה 

שראה את המלך”, ע”ש ובפירש”י.
“וואו  לעברו:  הפטיר  זי”ע  רבינו  אולם 
דאך  איז  שבועות  שבועות?  צו  צו  דאס  קומט 
נאר דער רבונו של עולם האט  געווען מתן תורה. 
מתנה  א  געגעבן  און  אונז,  אויף  געהאט  רחמנות 
צו  אביסל  זיך  יתרו,  פרשת  ווינטער,  אינמיטן 

דערווארעמען”.
נכדו ש. שפיצער

: ת כ ר מע ה ת  ב תשו
יישר כח גדול על החידוש המיוחד שנתחדש 
שהשי”ת  חמה  אור  קרן  היא  יתרו  שפרשת  בזה, 
גם  התורה  בקבלת  אותנו  לחמם  במיוחד  שלח 
בימי החורף, ומי יתן ואכן ננצל את השבת הזאת 
שכשהה  הסיפור  וידוע  דערווארעמען”,  צו  “זיך 
זי”ע בצל אביו הרה”ק מצאנז  הרה”ק משינאווא 
את  חיים’  ה’דברי  כשקרא  יתרו,  בפרשת  זי”ע 
עשרת הדברות, הרגיש הרה”ק את מעמד קבלת 
התורה בפועל ממש, ואף זכה לשמוע את הקולות 
והברקים )ואגב, לענין ההפטרה, יש לציין שהיו 
פרשת  של  ההפטרה  בקריאת  גם  לעמוד  שנהגו 
בקריאת  לעמוד  הפוסקים  שכתבו  כמו  יתרו, 
ההפטרה בחג השבועות. כך כתב הגר”ח פלאג’י 
בספרו ‘ספר חיים’ סל”א. לא נהוג אצלנו כך, אך 

רצוי לדעת גודל הפטרה זו(.

הספר 'שומר 
אמונים' שנלקח 

לבדיקה
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לכבוד מערכת 'אנ"ש בלעטל'.
הערש  שמואל  ר'  הרה"ח  על  המאמר  בענין 
משמש  בהיותו  שפעם  ציינתם  ז"ל,  אורדנטליך 
שדות  על  והשגיח  כשרות  כמשגיח  בתפקידו 
בין  נשבה  בשמיטה  המשולש  באזור  הנכריים 
והיו  שבועות,  כשלשה  אצלם  ושהה  הירדנים, 

שולחים לו מזון כביסקויט וכדו' עם האו"ם וכו'.
ראיתי להוסיף עוד נקודה חשובה ששמעתי 
מאבי מורי ר' שלמה ז"ל, וכן גם שמעתי זאת ביום 
היא"צ שלו מהמגי"ש הרה"ח ר' יחזקאל דימאנט 
שליט"א, שבהיותו שוהה בשדות היה לוקח אתו 
את הספר 'שומר אמונים' שיהיה לו מה ללמוד, 
וכשנשבה ביניהם לקחו את הספר לבדיקה אם אין 
בו מפעולות ריגול וכדו', וכנראה זה גופא עמד לו 

להינצל מידיהם.
א. פאפנהיים

"הייתי מכתת רגלי 
בכל עיר וכפר 

להכריז שילמדו 
בספר זה"

ת ו נ ו ש
ק"ק  שע"י  בלעטל'  'אנ"ש  מערכת  לכבוד 

תולדות אהרן בירושלים עיה"ק.
לרגל היא"צ של הרה"ח רבי ישראל רוזנצווייג 
)כ"ב שבט( שכידוע האדמו"ר הזקן התבטא  ז"ל 
עליו שיש לו דעת אלקות, ולרגל ימי השובבי"ם 
בהם אנו שרויים, ראיתי להזכיר מה שר' ישראל 
מעיר  רגלי  מכתת  הייתי  כח,  לי  היה  "אם  אמר 
לעיר ומכפר לכפר להכריז שילמדו בספר 'טהרת 
ונכדיו  מבניו  אחד  לכל  ציוה  ובאמת  הקודש'". 
'טהרת  מספר  אחד  דף  אחד  יום  בכל  שילמדו 
הזה,  בספר  ילמדו  באם  שבודאי  ואמר  הקודש'. 
בטח יהיה התיקון השלם! ולא נצרך הדבר אלא 
הלימוד  מעלת  את  לפרסם  לקרא  ועוד  כיהודה 
בספר הקדוש הזה, וכפי שכבר הבאתם בתחילת 

ימי השובבי"ם בשם כ"ק האדמו"ר שליט"א.
שהאדמו"ר  זה,  בספר  הלומד  לכל  וכידוע 

כל  את  ביותר  נפלאה  בצורה  שם  סידר  הזקן 
הסוגיות היסודיות בקדושת ישראל וכל התיקונים 
מפליא  באופן  קלות,  בדרכים  גם  היסוד  לפגם 

ביותר.
אין  הרבים  את  המזכה  וכל  ידיכם,  תחזקנה 

חטא בא על ידו.
אהרן מאיר ג. פה בני ברק

היה נסער בכל 
אותם הימים

6 8 ן  ו י ל ג  / / י  א מ ד ק י  ד י ס ח
תחרישון...  ואתם  לסדר  ד'  יום  בעזהשי"ת 

עשירי לעשתי עשר חודש תשפ"ג
לכבוד מו"ל 'אנ"ש בלעטל' הי"ו.

בכמה  להעיר  הרצון  מתעורר  לפעם  מפעם 
ולפעמים  נחוצים  בדברים  לפעמים  ענינים, 
בענינים פשוטים, ומה אעשה ויצר העצלות גובר. 

אך בפעם הזאת התגבר הכותב על עצלותו...
נעורים  ידיד  אודות  ברצוני להוסיף למאמר 
יבלחט"א  אחיו  אך  ז"ל,  נויפעלד  אהרן  רבי 
הררמ"א הקדימני, וכבר כתב מה שחפצתי לכתוב. 
מכל מקום עדיין אפשר להוסיף פרט. הוא הוסיף 
כי הגה"ק מהר"י מדזיקוב זצ"ל ליווה מיטת ר"א, 
כי מהר"י  יש לציין עוד  עד מקום מנוחתו, אבל 
סתימת  אחר  עד  הקבר,  ליד  ועמד  המתין  זצ"ל 
הגולל, בעיני ראיתי בעמדי שם. ובכלל, נפשו של 
מהר"י זצ"ל נסערה מאד בכל אותם ימים, מחמת 

האבידה הגדולה והנוראה שאירעה בפתאומיות.
הובאה  האחרונים  הבלעטלעך  באחד  ותו, 
תמונת שטר שאילה בין בעלת ס"ת ובין הביהמ"ד 
הדפיסו  השטר  תמונת  ליד  בתרצ"ה.  בירושלים 
העתקת הדברים, ברם טעות קטנה נפלה, ואמנם 
אין כאן גט ח"ו ואפילו לא כתובה... אך טעות זו 
משבשת כל הבנת הדברים. בשטר כתוב: אנחנו 
על  וכו'  ממנה  קבלנו  מטה[  ]החתומים  החמ"ט 
מנת לקרות בה, וכ"ז שהאשה הנ"ל מבקשת וכו'. 
כלומר, "וכל זמן" - אין יעדע צייט וואס האשה 
הנ"ל וועט צוריק בעטן דעם ס"ת. אך המילים היו 
מפוענחות: לקרות בה וכו', שהאשה הנ"ל. הבנת 
ככתוב   - וכ"ז  קוראים  אם  לגמרי  הדבר משתנה 
כפי  אך  כלל,  פירוש  לו  שאין  וכו',  או   - בשטר 
התיקון הכל מובן. ושוב, אין כאן שאלה בהלכה, 
בדברים  בפרט  בדבריכם!  הזהרו  חכמים  אבל 

שנראים כסותרים.
עוד ראיתי להעיר ולהזכיר, ואין מזרזין אלא 
'איווריט',  המזוהמת  משפתם  להזהר   - למזורזין 
הקדושים,  ורבותינו  אבותינו  בה  שנזהרו  דבר 

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.
בידידות ובכל הכבוד
ישי הלוי

שיח אנ"ש
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



בחדר  שהופיע  האיש  של  הנוצצת  דמותו 
הקבלת קהל של האדמו”ר מאוז’רוב חנצ’ין, חרגה 

מן הנוף באופן בולט. 
בקפידה,  מגוהצים  האיש  של  מלבושיו 
דומים כמי שיצאו זה עתה מבית החייט. מגבעתו 
בוהקת, מנעליו מבריקים, עניבתו ממותגת, וכולו 

אומר הדר במיטב המודרנה האמריקאית. 
רק מבע פניו המורעף בדאגה, שבלט מתוך 
זקנו הלבנבן הקצוץ והמסורק, היה שווה לאחרים 
הרבי,  של  במעונו  להתקבל  כאן  המחכים  מבין 
שפקדו  מהמצוקות  להיוושע  מבקשים  כולם 
להתפתות  נטו  כזה  שבמצב  ביניהם  ויש  אותם, 

ליצר הדאגה. 
אחרי ציפייה לא רבה, נפתחה דלת הקודש 

לפני האיש המגוהץ, והוא נבלע בפנים. 
***

של  המאירות  עיניו 
האדמו”ר הרה”ק ר’ משה יחיאל 
האמריקאי  את  שסקרו  זצ”ל, 
באהבה וחמלה, הפשירו תיכף 

את הרגשת הניכור.
והניכור  הפחד  משהרגשת 

לשטוח  החל  הוא  קמעא,  הופגו 
הנה.  שהביאתו  מצוקתו  דבר  את 

הרחק  לא  מתגורר  אני  קדוש!  “רבי 
השכונות  אחת  בשם  ונקב  האיש  פתח   - מכאן” 
המודרניות באמריקה - “הגעתי לשם לפני שנים 

רבות, אולי עשרים שנה, או יותר.
“ברוך ה’, אני הוא זה שהקמתי שם את בית 
הכנסת המקומי בשכונה, אני הוא זה שארגנתי את 
התדפקתי  נדיבים,  פתחי  על  סובבתי  המגביות, 
אחרי קרנות צדקה, ולא ישנתי ימים ולילות עד 

שהקמתי את הבית כנסת שלנו כלול בהדרו”.
בדבריו,  והמשיך  נשימה,  לקח  האיש 

כשהרה”ק מקשיב לו באהבה. 
“זה לי כבר עשרים שנה שאני הוא זה שמנהל 
את הבית כנסת, אני הוא ה’פרעזידענט’ של בית 
הכנסת,  בית  של  העול  מונח  כתפיי  על  הכנסת. 
במסירות  הבית  של  המלאה  לתחזוקה  דואג  אני 
שחברי  יכולתי  ככל  אני  משתדל  ובנאמנות. 
הקהילה ירגישו בנוח בבואם לבית הכנסת, ושלום 
הדדי שוררת ביני ובין ידידיי המתפללים, כשאני 
נהנה לרצות את המתפללים, והם נהנים מעבודתי 

המסורה. 
רוח  לנשוב  החלה  האחרונה,  בתקופה  “אך 
האמריקאי  של  קולו   - הכנסת”  בבית  חדשה 
נשבר, וזרזיף דק של דמעות החל לנשור מעיניו, 

כשהוא הגיע לשלב זה. 
והם  קם  המתפללים  של  הצעיר  “הדור 
מתחילים לחולל מהומות. הרבי הרי מכיר מסתם 
שהעולם  שחושב  הצעיר,  האמריקאי  הדור  את 
כולו שייך רק להם, הצעירים האלו בטוחים שהם 
חכמים יותר מכולנו, והם רוצים להמציא סדרים 

חדשים בבית הכנסת, כפי שהם מבינים”.
המשקפיים  מאחורי  זלג  נוסף  דמעות  נחיל 

הזהובות. 
“ואני הרי לא אמור לכרוע ברך למשוגותיהם, 
הצעירים  הם  באים  כן  ועל  שלי,  על  עומד  ואני 
בהנהגתי  דופי  מטילים  שמי,  את  ומכפישים 
כשמטרתם  השנים,  כל  של  והמסורה  הישרה 
יודאיקה  לחפץ  אותי  להפוך  רוצים  הם  ברורה, 
הכנסת,  בית  במזרח  שיעמוד  עתיק, 
כולה  ההנהגה  מושכות  את  ולקחת 
לנשל  בכפי,  עוול  ללא  לידיהם, 
המעמד  מכל  לגמרי  אותי 
שקניתי לי בעמל של שנים על 

גבי שנים”.
הפרעזידענט המזדקן סיים 
מבכיו,  קמעא  נרגע  דבריו,  את 

ותלה מבט מתחנן ברבי הקדוש.
***

הרה”ק הישיר את מבטו אל היהודי. 
לך  אספר  “הבה  ברוך.  אליו  פנה  היקר”  “אהובי 
משהו מחיי האישיים”. הפרעזידענט זע במבוכה, 
אליו,  הרבי  של  והענוותנית  הישירה  מפנייתו 

והרבי פתח בסיפור. 
רבות.  שנים  בארה”ב  כאן  כבר  אני  “בעצם 
עוד הרבה לפני המלחמה הגעתי לכאן מאוז’רוב 

שבפולין, בשנת תרפ”ו. 
“איני צריך לספר לך, איך היתה נראית פולין 
בשנת תרפ”ו, החיים היהודיים תססו בעוז, בכל 
ושטיבלעך  מדרשים,  בתי  שקקו  ופינה  פינה 
של  קדשם  בעיר  אז  התגוררתי  אני  חסידיים. 
אבותיי הקדושים באוז’רוב, וגם אני הנהגתי את 
הן אלו שהסתופפו בצל אבי  עדת צאן מרעיתי, 
אותי  שאהבו  העיירה  תושבי  והן  זי”ע,  הקדוש 
דרכם,  ומורה  לרבם  הייתי  אליי,  מקושרים  והיו 

ועניתי להם על כל שאלה. 
“בנוסף לכך, גם הנהגתי שם ישיבה לתפארת, 
למדו בה ממיטב בחורי יהדות פולין המעטירה, 

ושקדו תחת הדרכתי בהתעלות בתורה ויראה.
“תשאל עתה בצדק, מה ההגיון בכך שביום 
לאמריקה  ואהגר  אלה  כל  את  אעזוב  הימים  מן 
והזרה?” קרא הרה”ק לפרעזידענט את  הרחוקה 

מחשבותיו. 
עתה  התייחס  לא  הרה”ק  אך  הנהן.  הוא 

לשאלה, ופנה להמשיך בסיפור קורותיו.
***

“הייתי קשור לעיירתנו אוז’רוב בקשר בלתי 
הזו  בעיירה  מונח  היה  ודמי  חלבי  כל  ישוער, 

ותושביה הצמודים על לוח לבי.
כששימשתי  זי”ע,  הקדוש  אבי  בחיי  “עוד 
הישיבה  את  וניהלתי  בעיירה,  צדק  ומורה  כרב 
הגדולה שבעיר שבעצמי יסדתי, וליוויתי כל צעד 
אליי  פנו  העיירה,  של  השוקקים  היהדות  בחיי 
מכובדות  בהצעות  רבות  מעיירות  שנים  באותם 
מקושר  כה  שהייתי  אני  אך  רבנות,  משרות  של 
לעיר אבותיי הקדושים לא אביתי לשמוע בכלל 

מלעזוב את גבול אוז’רוב.  
לפתע  פרצה  אברך,  בעודני  השנים,  “באותן 
למוטט  שהחלה  הראשונה,  העולמית  המלחמה 
ככדור  התגלגלה  עיירתנו  עיירתנו.  יסודות  את 
בין הכובשים השונים, שכל אחד הותיר חותם של 
חורבן על הקהילה היהודית, באופן שלו. והצרות 
הגיעו לשיאן, כאשר בשלב כל שהוא נגזרה גזירת 
גירוש נוראה על תושבי העיירה היהודיים כולה. 

לעזוב  התפנו  כבר  כשהתושבים  אז  “אך 
השכנים  את  כלות  בעיניים  ראו  וכבר  העיר,  את 
 - הריקים  הבתים  את  לשלול  פונים  הנוכריים 
פרצה שריפה אדירה בעיר, והיא הפכה בבת אחת 

את העיר כולה לעיי חרבות. 
“עובדה זו שיחקה לטובתנו, כאשר בזה סרה 
כגולים  לנדוד  ובמקום  מעלינו,  הגירוש  גזירת 
על הארץ כולה ממקום למקום, יכולנו לסוב על 
לנו מקום איפה לבנות  יש  עקבותינו, כשלפחות 

את חיינו החדשים.
להרבות  והחילותי  מתניי,  את  אז  “חגרתי 
פעלים בשיקום ההריסות. ארגנתי מגביות בערים 
שסביב, לשקם את העיירה, ופעלתי במרץ לעודד 
בתיהם,  את  שוב  לבנות  התושבים,  אחיי  את 
ועזרתי להם בכספים, בניתי שוב את בית המדרש 
של אבי הקדוש, ואף הישיבה קמה שוב על תלה.

“באותה תקופה פגעה בי שוב יד ה’ כשפרצה 
מגפה בעיר שנפטרה עלי זוגתי ושני ילדיה, וגם 
שהעניקו  מיוחדים  בכוחות  אך  הקדושים,  הוריי 
עד  אחיי,  למען  מפעליי  הרפיתי  לא  משמים  לי 
ולחזור  שוב,  להשתקם  העיירה  החלה  אט  שאט 
לאיתנה הראשון, ואני מוניתי למלאות את מקום 

אבי הקדוש.  
“תושבי העיירה היו מקושרים בי באהבה, וגם 
חסידי אבי זי”ע מכל הגלילות החלו לנסוע אליי, 

מעשה ולקחו

נמלט מאש העיירה

סיפורי מידות טובות
על פי פרשת השבוע
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כשאני משתדל למלאות את תפקידי נאמנה”.
אוז’רוב  את  עזב  הרבי  איך  הגדולה  השאלה 
לשיאה  החריפה  כבר  לארה”ב,  פתאום  והיגר 
במוחו של הפרעזידענט, והרה”ק נפנה סוף סוף 
לדבר אודות החידה הגדולה. “איך כן הגעתי לכאן 

לארה”ב בדיוק באותה תקופה? הבה ואספר לך.
הצלחתי,  את  סבל  לא  כנראה  דבר  “הבעל 
בעיירה  יהודים  כמה  להם  קמו  תקופה  ובאותה 
והחליטו על איזה יהודי זקן ממשפחת בית אבא, 
מקום  וכממלא  העיירה  כרב  לכהן  יאה  שלו 

אבותיי.
“הם דווקא היו מיעוט שולי בעיירה, והעיירה 
מינה  שאבי  גם  מה  מאד,  אותי  אהבה  כולה 
הממשלה  מטעם  וגם  העיירה,  לרב  בחייו  אותי 
בשביל  כידוע  אך  הרבנות.  על  המורשה  הייתי 
ההגיון,  להסכמת  זקוקים  אין  מחלוקת  ליצור 
ריח של מחלוקת חריפה  ואני שהתחלתי להריח 
המתקרבת ובאה, ידעתי כי לזה לא אוכל להסכים. 
חפציי,  ארזתי  ותיכף  שאלות,  שאלתי  “לא 
איפה  וברחתי לאמריקה הרחוקה, הרחק הרחק, 
שהתושבים ידעו בבירור כי החלטת עזיבתי הוא 
סופית ובלתי ניתנת להשיב, וכך הצלתי את נפשי 

ונפש אחיי היקרים ממחלוקת נוראה”.
***

הרה”ק שקע לרגע בשרעפיו, כשהפרעזידענט 

ואמר  הרה”ק  הוסיף  ואז  כמאובן.  עומד  עדיין 
בקול נשנק מבכי:

הידיעות  לאוזניי  כשהגיעו  שנים,  “אחרי 
חוללו  ימ”ש  שהנאצים  הזוועה  על  הנוראות 
באוז’רוב לא תקפ”ץ, ראיתי שניצלתי ע”י הבריחה 
ימ”ש  כשהנאצים  רח”ל.  משונה  ממיתה  גם  הזו 
בכל  שביקשו  כפי  ביקשו,  הם  לעיירה,  פלשו 
היהודית  גאוותם  את  לשבור  כל,  ראשית  עיירה, 
התושבים  כל  את  קיבצו  ולכן  היהודים,  של 
היהודיים לכיכר העיר, שם העמידו אותם בשתי 

שורות ארוכות. 
“הם העמידו את הרב הקשיש באמצע, כשהם 
מעמיסים עליו את הארון הקודש היהודי, כשהוא 
נמחץ רח”ל למוות אחורי ארון הקודש, ה’ יקום 

דמו”.
אל  מבטו  את  שוב  עתה  הישיר  הרה”ק 
הפרעזידענט, והפטיר בקדשו: “רצוני שקודם כל 
תחשוב שוב על כל מה שסיפרתי לך, ורק למחר 
ונדון על כך  תוכל לשוב אליי שוב עם השאלה, 

שוב בעז”ה”.
***

מיותר לציין, שאיש לא שב למחרת לדון על 
על  תיכף  הודיע  הנרגש  הפרעזידענט  השאלה. 

התפטרותו, והמחלוקת נקטעה בעודה באיבה.

הר"ר נתן ליכטנשטיין

“הדור הצעיר של 
המתפללים קם והם 
מתחילים לחולל 
מהומות. הרבי הרי 
מכיר מסתם את הדור 
האמריקאי הצעיר, 
שחושב שהעולם 
כולו שייך רק להם, 
הצעירים האלו 
בטוחים שהם חכמים 
יותר מכולנו, והם 
רוצים להמציא סדרים 
חדשים בבית הכנסת, 
כפי שהם מבינים”.

ה ד י מ ה  נ ק

מחלוקת - אש!
סיפור נורא זה, המסופר על גדול בישראל שחי קרוב לזמנינו )הרה”ק מאוז’רוב זי”ע 
נפטר כאן בארה”ק בשנת תשל”א, ואגב, ידועה הערצתו העצומה על ספרי רביה”ז זי”ע, 
מחמשים  למעלה  חיבר  הוא  כאשר   - ספרים  בחיבור  מבין  עצמו  שהוא  שאחרי  שאמר 
ספרים - הוא בטוח על ספרי רביה”ז ש”רק אש ירדה מן השמים וכתבה את הספרים האלו”( 
מצטרפת כחוט השני לסיפורי כל גדולי הדורות, שזו ורק זו היתה התייחסותם למחלוקת, 

בריחה כמפני אש.
כבר הובא בעבר במדור זה, סיפור דומה על הרה”ק ר’ מרדכי מנאדבורנא זי”ע, וכהנה 
עוד ידועים סיפורים רבים, וכאן בסיפור מבהיל להתבונן בכך, כאשר שווה היה להרה”ק 

לעזוב קהילה שלימה וישיבה ללא מנהיג, ובלבד שלא ליפול למחלוקת. 
ויאלפו אותנו הדברים לקח, עד כמה חמורה היא כל מחלוקת שהיא, שנדע  הלוואי 

ליזהר ולהישמר מנגוע בקצה טומאתה. 
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היקרים אנ"ש וידידי בית חיינו

ב ו ט ל  ז מ ת  כ ר ב
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באולם פארהאנד – בית יעקב הישן

הרה"ח ר' שמואל חיים סטאריק 
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לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אהרן ני"ו

בביתו רחוב קלישר 91 – ב"ב
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ם י ט פ ש מ

הרה"ח ר' חיים ישעי' אקער שליט"א
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לרגל נישואי בתו למזל טוב
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באולם בערגער

הרה"ח ר' שמואל מרדכי פרידמאן 
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בן הרה"ח ר' ישראל יו"ט שליט"א
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בכולל ברסלב – שבטי ישראל 84
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לרגל שמחתו בהולדת הבת

הר"ר מרדכי דוד גולדמאן הי"ו
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הר"ר אהרן יעקב אליעזר פרידמאן הי"ו
בן הרה"ח ר' שמואל מרדכי שליט"א

חתן הרה"ח ר' אהרן ברא"פ קרויס 
שליט"א

לרגל שמחתו בהולדת הבן

הר"ר משה שטיינבערגער הי"ו
בן הרה"ח ר' יוסף שבתי שליט"א

חתן הרה"ח ר' שלמה הירש שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבת

ה י ר ב ט

הר"ר שלום אייזנבערג הי"ו
בן הרה"ח ר' אהרן שליט"א

חתן הרב הגאון ר' בירך יהודה היימליך 
שליט"א

לרגל שמחתו בהולדת הבת

ל א ו י ת  י ר ק

הר"ר יהודה טרייטל פעלדמאן הי"ו
בן הרה"ח ר' טובי'ה שליט"א

חתן הרה"ח ר' יצחק לייב הירש שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

 הילולא 
דצדיקיא

י  ש י מ ח ם  ו י
ט ב ש י  " ח ו  ר ת י

רבי משה מלאדמיר ב"ר 
שלמה מקארלין

תקפ"ט

רבי מרדכי יהודה לעוו 
אב"ד אינטערדאם ונאסויד 

ב"ר ישכר
תרס"ז

ו  ר ת י י  ש י ש ם  ו י
ט ב ש ט  " י

רבי שמואל מסלאנים ב"ר 
יחיאל מיכל אהרן )דברי 

שמואל(
תרע"ו

רבי שמעון ב"ר יהודה 
גרינפלד מסמיהלי )שו"ת 

מהרש"ג(
תר"ץ

ק  " ב ש ם  ו י
ט ב ש  ' כ ו  ר ת י

אשר בן יעקב משבטי י-ה
ב"א ש"כ

רבי חיים דוד דאקטור 
מפיעטרקוב )תלמיד 

רבי דוד מלעלוב( ב"ר 
ישכר בער

תרי"ח

ן  ו ש א ר ם  ו י
א  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

רבי יהודה לייב חנליש 
ב"ר מאיר )חידושי הגהות 

על הטור - ויגש יהודה(
שנ"ו

רבי משה ב"ר יונתן 
)גאלנטי השני, הראשון 

לציון מעיה"ק(
תמ"ט

רבי יצחק ב"ר מרדכי 
מנעשכיז )תולדות יצחק, 

זכרון טוב(
תרכ"ח )וי"א כ"ב שבט(

רבי יחיאל מאיר 
מגאסטינין ב"ר יעקב צבי

תרמ"ח

רבי יעקב ב"ר אליעזר 
כוכב מיעקב

תרנ"ד

י  נ ש ם  ו י
ב  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

רבי יעקב שמעון סופר 
מקראקא )תלמיד החוזה(

תקצ"ח

רבי מנחם מענדל ב"ר 
לייביש השרף מקאצק

תרי"ט

רבי יהודה לייב ב"ר 
שלמה אייגער מלובלין )ר' 

לייבלי איגר, תורת אמת(
תרמ"ח

י  ש י ל ש ם  ו י
ג  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

רבי יהושע מבעלז ב"ר 
)השר( שלום

תקפ"ה - תרנ"ד

רבי משה ב"ר מאיר 
קליערס מטבריא )תורת 

הארץ(
תרצ"ד

י  ע י ב ר ם  ו י
ד  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

רבי שאול הלוי מורטירא 
אב"ד עדת הספרים 

באמשטרדם ב"ר יוסף 
)גבעת שאול(

ת"ך

רבי שמואל מזעלישטשיק 
ב"ר יצחק דוב אב"ד 

יאזלוויץ )תלמיד הבעש"ט(
תקס"ה

 יארצייטן 
אנ"ש

י  ש י מ ח ם  ו י
ט ב ש י  " ח ו  ר ת י

מרת מלכה ע"ה בת"ר 
אברהם דוב שטעסל ז"ל

תשע"ט

ו  ר ת י י  ש י ש ם  ו י
ט ב ש ט  " י

מרת חי' מערא ע"ה 
בת"ר מאיר הלוי ז"ל אשת 

הרה"ח ר' צבי אלימלך 
גולדמאן ז"ל

תשע''א

הרה"ח ר' אברהם 
מאיר ב"ר אהרן ליפשיץ 

)בריזל( ז"ל )מלמד תשב"ר 
במוסדותינו רבות בשנים(

תשפ"א

ק  " ב ש ם  ו י
ט ב ש  ' כ ו  ר ת י

הרה"ח ר' בנימין אברהם 
ישעיהו יהודא לייב 

ב"ר חיים אשר זעליג 
צוועבנער ז"ל, ירושלים

תשמ"ט

הרה"ח ר' מאיר ב''ר דוד 
הלוי שישא ז"ל

תשע''א

]ראה בהרחבה על חייו במדור 
'חסידי קדמאי' בגליון זה[

ן  ו ש א ר ם  ו י
א  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

הרה"ח ר' מנשה ב"ר 
משה גוטליב ז"ל

תשל"ו

י  נ ש ם  ו י
ב  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

מרת גיטל לאה סטאריק 
ע"ה בת"ר ישראל ז"ל, 

מפתח תקוה
תש"ם

הרה"ח ר' ישראל ב"ר 
אליעזר ליפא הלוי 

רוזנצווייג ז"ל
תש"ן

י  ש י ל ש ם  ו י
ג  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

מרת חי' פערל בת"ר 
דוד הכהן אשת הרה"ח ר' 

שלמה צבי פערל ז"ל
תשס"ד

י  ע י ב ר ם  ו י
ד  " כ ם  י ט פ ש מ

ט ב ש

הבה"ח צבי מאיר ב"ר 
נחום לעבאוויטש ז"ל 

)הערשי(
תשמ"ה

הרה"ח ר' מרדכי דוד ב"ר 
בצלאל בלום ז"ל

תשמ"ז


