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 בליל שב"ק פר' בשלח-שירה העעל"ט 
בעת עריכת השולחן:

יא(  בשלח,  )תנחומא  במדרש  איתא  פו"א, 
'ויאמרו לאמר )טו, א(, מהו לאמר, רבי אלעזר 
בן תדיא אומר משה פתח תחילה אשירה לה' 
עזי  אמר  משה  גאה,  גאה  כי  גומרין  וישראל 
ויהי לי לישועה,  י"ה וישראל אומרים  וזמרת 
משה אמר ה' איש מלחמה, וישראל אומרים 
ה' שמו, כולם כענין הזה'. ויש להבין משמעות 
זה,  באופן  דייקא  נאמרה  שהשירה  הדבר 

שמשה רבנו פתח תחילה ובני ישראל המשיכו 
באמירת השירה אחריו.

עוד יש לדקדק בלשון הכתוב )שם( 'אז ישיר 
משה ובני ישראל', כפי שכבר הקשה בפירש"י 
"ישיר" בלשון עתיד, ולא  )עיי"ש( מדוע נאמר 

נאמר "אז שר משה ובני ישראל" בלשון עבר.

מצרים  יציאת  לאחר  דמיד  להבין  יש  גם 
נאמר )יד, ב-ד( 'דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו 
ה'  אני  כי  מצרים  וידעו  וגו',  החירת  פי  לפני 
שבחן  להגיד  כן,  'ויעשו  ופירש"י  כן',  ויעשו 
ששמעו לקול משה, ולא אמרו היאך נתקרב 
אמרו  אלא  לברוח,  צריכים  אנו  רודפינו  אל 
אין לנו אלא דברי בן עמרם', אך להלן נאמר 
ישראל  בני  וישאו  הקריב  'ופרעה  י-יא(  )שם, 

את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו 
אל  ויאמרו  ה',  אל  ישראל  בני  ויצעקו  מאד 
לקחתנו  במצרים  קברים  אין  המבלי  משה 
דעתם  שינו  איך  פלא  והוא  במדבר',  למות 

אמרי קודש



 ב

לאחר שעברו ימים אחדים מאז שאמרו "אין 
לנו אלא דברי בן עמרם".

שבשעת  קע:(  )ח"ב  בזוה"ק  מ"ש  גם  ידוע 
ישראל  כלל  על  קטרוג  היה  סוף  ים  קריעת 
כי 'הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז', והענין 
ישראל  כלל  כשיצאו  שהרי  ביאור  צריך 
ובמסירות  שלמה  באמונה  נתעצמו  ממצרים 
איך  וא"כ  השי"ת,  רצון  את  לעשות  נפש 
ים  קריעת  זה בשעת  עליהם קטרוג  נתעורר 

סוף.

וי"ל דהנה ידוע )עבודת ישראל, שביעי של פסח( 
את  השי"ת  רומם  מצרים  יציאת  שבשעת 
ולכל  המדרגות  לכל  שזכו  עד  ישראל,  כלל 
המעלות ולאמונה שלמה בהשי"ת ברגע אחד 
באתערותא דלעילא שלא לפי ערכם, ואם כי 
הלכו אחר השי"ת באמונה שלמה ובמסירות 
נפש, כמ"ש )ירמיה ב, ב( 'כה אמר ה' זכרתי לך 
בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  וגו'  נעוריך  חסד 
לא זרועה', אך גם מדריגה זו לא היתה מכוחם 
אכן  מהשי"ת,  דלעילא  באתערותא  אלא 
יציאת  שלאחר  הראשונים  הימים  כשעברו 
לקטנות  העליונה  ממדרגתם  נפלו  מצרים 
בה  שהיו  הנמוכה  למדרגה  וחזרו  המוחין, 

בהיותם במצרים.

אלא  לנו  "אין  אמרו  שבתחילה  יובן  ובזה 
האמונה  למדרגת  אז  זכו  כי  עמרם",  בן  דברי 

ים  קריעת  לפני  אולם  דלעילא,  באתערותא 
ואמרו  חזרו  העליונה,  ממדרגתם  כשנפלו  סוף 
נתעורר  ולכן  במצרים",  קברים  אין  "המבלי 
והללו  ע"ז  עובדי  "הללו  של  הקטרוג  עליהם 

עובדי ע"ז".

בני  על  נמתק הקטרוג  איך  יש לדעת  אכן 
לקטנות  ממדרגתם  שנפלו  לאחר  ישראל 
המוחין. וי"ל דהנה בקדושת לוי )פרשת בשלח, 
ד"ה במדרש( פירש מ"ש "אז ישיר" בלשון עתיד, 

כי עוד לפני שנעשה לכלל ישראל נס קריעת 
ים סוף, כבר נתחזקו באמונה ובטחון בהשי"ת 
וזהו  נס,  השי"ת  להם  שיעשה  בטוחים  והיו 
שנאמר "אז ישיר משה" בלשון עתיד, כי לפני 
הנס  על  שירה  לומר  בלבם  עלה  כבר  הנס 
שיעשה השי"ת עמהם, ובזכות האמונה הזאת 
שהאמינו בהשי"ת עוד קודם הנס זכו לקריעת 

ים סוף.

חזרו  אכן  איך  להבין  יש  עדיין  אולם 
דלתתא  באתערותא  ישראל  בני  ונתעוררו 
וי"ל שזכו  ונתחזקו באמונה שלמה בהשי"ת. 
לזה ע"י השפעת האמונה שעורר בהם משה 
רבנו ע"ה, מדרגת הדעת )זוה"ק ח"ג רכא.(, ובכוחו 
הגדול נטע והשריש בהם את האמונה שיכירו 
בעוצם החסדים שעשה עמהם השי"ת, ועורר 
את לבם להודות עליהם, ובזה רומם את כלל 
שמכוחה  בהשי"ת  האמונה  למדרגת  ישראל 

זכו לנס קריעת ים סוף.

ולפי"ז יובן מ"ש במדרש "משה פתח תחילה 
אשירה לה', וישראל גומרין כי גאה גאה כו'", כי 
כל אמירת השירה של כלל ישראל נתעוררה 
מכוחו של משה רבינו ע"ה, וכשהתחיל ואמר 
שירה  לומר  הם  גם  נתעוררו  לה'"  "אשירה 
וענו ואמרו "כי גאה גאה", כי בשירתו השריש 
כדי  עד  בהשי"ת,  השלמה  האמונה  את  בהם 
ובטוחים  סמוכים  היו  כבר  הנס  שקודם  כך 
שיושיע אותם השי"ת, ולכן הודו לפניו ית' על 

חסדיו בטרם שנעשה הנס בפועל.

יום  בתפילת  מ"ש  גם  דזהו  י"ל  להאמור 
כי  חלקו  במתנת  משה  'ישמח  קודש  שבת 
עבד נאמן קראת לו', דידוע שיום שבת קודש 

הגיליון נודב ע"י
ידידנו הנכבד הר"ר שלמה בנימין צלר הי"ו

 לרגל שמחת הולדת בנו שיחי' 
למזל"ט בשעטו"מ 

 והברכה אחת קדם אביו הדגול 
הגאון רבי יוסף צלר שליט"א
ראש ישיבתנו הק' לצעירים

•

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט 
וירוו רוב נחת דקדושא מכל יוצ"ח בבריות גופא 

ונהורא מעליא וכל טוב וטוב.
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נתייחד לשבח והודאה להשי"ת על החסדים 
להרבות  קבעו  ולכן  עת,  בכל  עמנו  שעושה 
השבת  יום  בתפילות  ותשבחות  בשירות 
תשיר",  בו  "שבת  הרמז  וזהו  רפ"א(,  סי'  )טור 

במלאכתו  טרוד  אדם  השבוע  ימות  בכל  כי 
ובדברים המעיקים עליו, ואין מחשבתו נתונה 
להתבוננות הנדרשת בחסדים שהשי"ת עושה 

עמו.

רבנו ע"ה בחי'  ביום שבת קודש משה  אך 
ודור  דור  בכל  ישראל  בבני  משריש  הדעת 
בחסדי  הנדרשת  ההכרה  את  וזמן,  עת  ובכל 
ומתעוררים  המעשה,  ימי  ששת  בכל  השי"ת 
שמחה,  מתוך  חסדיו  על  ית'  לפניו  להודות 
וזהו שאומרים "ישמח משה במתנת חלקו כי 
עבד נאמן קראת לו", כי ע"י מדרגת הדעת של 
ולשמוח  להודות  ע"ה מתעוררים  רבנו  משה 

בחסדי השי"ת עמנו.

יעזור השי"ת היום הוא שבת שירה, וכאמור 
להודות  ביותר  להתעורר  יש  בו  הזמן  זהו 

עושה  הוא  אשר  החסדים  כל  על  להשי"ת 
האמונה  את  בלבנו  ולהשריש  ולנטוע  עמנו 
השלמה בו ית"ש, יעזור השי"ת שנזכה לשפע 
ברכה והצלחה, געזונט פרנסה ונחת, ושנזכה 
בקרוב לבנין הבית השלישי בביאת גואל צדק 

במהרה בימינו, אמן.

Y

 אמרי קודש שהשמיע
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

ביום שב"ק פר' בשלח-שירה העעל"ט 
אחר תפילת מוסף ע"פ ה'דאווין שטוב':

אמר שיחזרו על הנאמר בעריכת השולחן בליל 
שבת קודש, ואח"כ פו"א, על הכתוב )יד, טו( 'מה 
תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו', הקשה 
באוה"ח הק' )שם( מה היה הטענה בזה למשה 
להשי"ת,  לא  אם  יצעק  למי  וכי  ע"ה,  רבנו 

ובפרט שהיה זה בעת צרה. 

ברכת מזלא טבא וגדא יאהברכת מזלא טבא וגדא יאה
ברגשי כבוד וחיבה יתירה, בנועם מילים ובשפה ברורה, 

נביע מעומק לבנו ברכה נהדרה, ברגשי אהבה וידידות גדולה,
לידידנו הנכבד והמהולל איש המעלה, טוב לבו הזהב בפז לא יסולא,

מדע וחכמה מלא, עתיר המעש נלהב ומופלא, רב פעלים לתורה וליראה, 
ותיק ועושה חסד לאלפים ואציל המידות, מסור לכל קדשי בית סאדיגורה במסירות,

אהוב ונערץ מאד על הבריות, מקורבם של מרנן רבותינו הקדושים מאורי הדורות

הנה"ח מו"ה ר' יששכר קנול שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי בתו הכלה תחי' למזל"ט ובשעטו"מ

יה"ר מן קדם אבוהון דבשמיא שהזיווג יעלה יפה לקשר של קיימא
לבנין עדי עד ולדורות ישרים ומבורכים, מתוך געזונט פרנסה נחת

שפע ברכה והצלחה, שלוות הנפש והרחבת הדעת בגו"ר, בכל מכל כל
ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, לרוות רוב תענוג ונחת דקדושה במעון זבולו

ויצלח להגדיל תורה וחסידות ולהאדירה, מתוך רוב שמחה ואורה, ובבריות גופא ונהורא

המברך והמאחל ברגשי ידידות

אהרן טירהויז
ב/הנהלת מוסדותינו הקדושים
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ופירש על פי מאמרם ז"ל בזוה"ק )ח"ב קע:( 
ישראל  כלל  על  קטרוג  היה  שעה  שבאותה 
וכדי  ע"ז',  עובדי  והללו  ע"ז  עובדי  'הללו 
את  להגביר  הוצרכו  הרחמים  מדת  לעורר 
מדת הרחמים, וזהו שאמר השי"ת "מה תצעק 
המתבקש  ולכן  מונעת,  הדין  מדת  כי  אלי", 
שיתחזקו  ויסעו",  ישראל  בני  אל  "דבר  הוא 
וכמבואר  נפש,  במסירות  בהשי"ת  באמונה 
)סוטה לז.( שנחשון בן עמינדב נכנס לים  בגמ' 

סוף במסירות נפש. 

בן  נחשון  רק  שהרי  נתיישב  לא  עדיין  אך 
מה  וא"כ  נפש,  במסירות  לים  נכנס  עמינדב 
שבזכותה  ישראל  כלל  כל  של  הזכות  היתה 

ינצלו. 

וי"ל לפי דברי הקדושת לוי שהזכרנו, שעוד 
באמונה  נתחזקו  סוף  ים  קריעת  נס  לפני 
כך  כדי  נס, עד  ובטחון שיעשה להם השי"ת 
שכבר עלה בלבם לומר שירה על הנס שעתיד 

השי"ת לעשות עמהם. 

ולפי"ז יובן הענין דמאחר שכל כלל ישראל 
כולם  היו  לכן  בהשי"ת,  באמונה  אז  נתעצמו 
יזכו  הזאת  האמונה  שבזכות  ראויים  כאחד 

לקריעת ים סוף.

ויסעו",  ישראל  בני  אל  "דבר  שנאמר  וזהו 
שיקדימו להתעורר באמונה ובטחון בהשי"ת 

עוד לפני הנס, ובזכות זה יזכו שיצילם השי"ת 
ויעשה להם נס. 

Y

 אמרי קודש שהשמיע
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בעת רעוא דרעוין שב"ק פר' בשלח-שירה 
העעל"ט בעת עריכת השולחן:

אנה מאנתם  עד  ה' אל משה  ויאמר  פו"א, 
לכם  נתן  ה'  כי  ראו  ותורתי,  מצותי  לשמר 
השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם 
יומים וגו' )טז, כח-כט(, יש להבין מדוע כשעברו 
ציווי השי"ת שלא לצאת ללקט את המן  על 
מאנתם  מתי  "עד  להם  נאמר  השבת  ביום 
לשמור מצותי ותורתי", הרי החסירו במעשה 
הזה רק פרט אחד מכל המצות שציוה אותם 

השי"ת. 

גם מצינו שדרשו חז"ל )שמו"ר כה, יב( 'שקולה 
ששכח  שבשעה  כו',  המצוות  כל  כנגד  שבת 
משה לומר להם מצות שבת, אמר לו הקב"ה 
עד אנה מאנתם לשמר מצותי וגו'', הרי שלמדו 
מפרשת המן ששקולה שבת כנגד כל התורה, 

ויש להבין ביאור הדבר.

עוד יש לדקדק במ"ש )שם, ד( 'ויאמר ה' אל 
משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא 
העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך 
בתורתי אם לא', מהו הנסיון המיוחד בירידת 
שבזה  הדבר  ביאור  מהו  וגם  ולקיטתו,  המן 

נבחנו כלל ישראל "הילך בתורתי אם לא".

גם יש להבין מ"ש חז"ל )מכילתא בשלח, יז( 'לא 
ניתנה תורה אלא לאוכלי המן', דמה השייכות 

בין קבלת התורה לאכילת המן. 

עוד נאמר בפרשת המן )שם, טז-יט( 'זה הדבר 
אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר 
לגלגלת וגו' וילקטו המרבה והממעיט, וימדו 
בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר 
איש לפי אכלו לקטו, ויאמר משה אלהם איש 
אל יותר ממנו עד בקר', נזכרו כאן ב' מצות, א' 
ללקט איש לפי אכלו, ב' שלא להותיר ממנו 

הגיליון נודב ע"י
 ידידנו הנכבד 

הרה"ח ר' אליעזר ישראל הי"ו - בית שמש
•

 לרגל שמחת נישואי בתו הכלה תחי' 
למזל"ט בשעטו"מ

•
 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל 

 לבנין עדי עד ולקשר של קיימא 
 וירווה רוב נחת דקדושא מכל יוצ"ח 

בבריות גופא ונהורא מעליא וכל טוב וטוב.
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עד הבוקר, ויש להבין מהו הרבותא בכך שאכן 
לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר עד 
שנשנה הדבר בפסוקי התורה שאכן כך היה. 
גם יש להתבונן מהו טעם הציווי שלא להותיר 

מהמן עד הבוקר.

לכלל  שירד  לחם  היה  המן  דכידוע  וי"ל 
ישראל מן השמים, ומרמז על הפרנסה שהיא 
ישראל  לכלל  בזה הראה השי"ת  מן השמים, 
לדעת  יהודי  כל  שעל  הבאים,  הדורות  לכל 
שצריך לבטוח ולסמוך לגמרי על השי"ת, כי 

הפרנסה היא רק מאתו ית"ש. 

העדיף  ולא  בעמר  "וימדו  מ"ש  יובן  בזה 
המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו 
בהשתדלות  שהמרבה  ללמד  כדי  לקטו", 
והממעט  יותר,  מרוויח  אינו  פרנסתו  לצורך 
בהשתדלותו לצורך פרנסתו אינו מפסיד, כי 
נותן  הכל הוא רק לחם מן השמים שהשי"ת 
לאדם, ואין כל חילוק כמה ירבה בהשתדלות 

עבור פרנסתו.

מאומה  ישאירו  שלא  הציווי  טעם  גם  זהו 
ליום המחרת כמ"ש "איש אל יותר ממנו עד 
ישראל  כלל  ניסה השי"ת את  בזה  כי  בוקר", 
האמונה  במדרגת  יעמדו  האם  אותם  ובחן 
המתבקשת, ויבינו שכל פרנסתם הוא לחם מן 
סיבה להשאיר מהמזון  כל  אין  ולכן  השמים, 
הציווי  וכשיקיימו  למחרתו,  אחד  יום  של 

שלא להשאיר מן ליום המחרת יתברר תוקף 
אמונתם השלמה בהשי"ת.

להאמור יובן מ"ש על לקיטת המן "ויאמר 
ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים 
וגו' למען אנסנו הילך בתורתי אם לא", כי אכן 
לקיטת המן היתה נסיון כללי עבור בני ישראל, 
לברר שלמות מדרגת האמונה בהשי"ת, אשר 

בזה נכלל כל התורה כולה.

לאסוף  שלא  שנצטוו  הטעם  גם  יובן  בזה 
את המן ביום שבת קודש, כמ"ש )שם, כו( 'ששת 
יהיה  וביום השביעי שבת לא  ימים תלקטהו 
בו'. דהנה איתא במדרש )דב"ר ג, א( 'ואת סבור 
נתתי  לא  לך את השבת,  נתתי  לרעתך  שמא 
בר  חייא  רבי  אמר  כיצד  לטובתך,  אלא  לך 
אבא את מקדש את השבת במאכל ובמשתה 
ובכסות נקיה ומהנה את נפשך, ואני נותן לך 
שכר', ולכאורה זהו מדרש פליאה מדוע יעלה 
על הדעת לחשוב "שמא לרעתך נתתי לך את 

השבת", וכי יתכן לחשוב כך.

אדם  שיכול  המדרש  מפרשי  ביארו  אלא 
לחשוב דמאחר שנאסרה עליו המלאכה ביום 
מעבודתו,  להרוויח  יכול  ואינו  קודש  שבת 
ממון  להפסד  לו  גורמת  שהשבת  נמצא 
ולמניעת רווח, ולא עוד אלא שעליו להחסיר 
ממונו כדי לכבד את השבת במאכל ובמשתה, 
אומרים  העולם  שאומות  בחז"ל  וכדאיתא 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר ישראל הלוי הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

והברכה אחת לאמו מנב"ת מרת הלוי תחי' ]משפ' הרה"ח ר' צבי ז"ל[
וקדם זקנתו מנב"ת מרת הלוי תחי' ]משפ' הרה"ח ר' מרדכי מנחם ז"ל[

והברכה אחת לחותנו הרה"ח ר' אברהם וינטרוב הי"ו 

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים וירוו רוב נחת דקדושא מכל 
יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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לכלל ישראל שכל מה שמרויחים בעסקיהם 
להוצאות  מוציאים  הם  המעשה  ימי  בששת 
יש  וא"כ  מאומה,  להם  ישאר  לא  וכך  השבת 
מקום לטעות ולחשוב "שמא לרעתך נתתי לך 

את השבת". 

"לא  ישראל  לכלל  השי"ת  אומר  זה  ועל 
את  מקדש  את  כו',  לטובתך  אלא  לך  נתתי 
השבת במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ומהנה 
את נפשך, ואני נותן לך שכר", כי אדרבה מה 
שנראה לאומות העולם כחסרון ממון וכגורם 
השבת  שיום  הוא  האמת  ישראל,  לכלל  נזק 

משפיע ברכה לכל ששת ימי המעשה.

בזה יובן טעם הציווי "ששת ימים תלקטהו 
עצם  כי  בו",  יהיה  לא  שבת  השביעי  וביום 
שבת  ביום  המן  את  מלקטים  שאין  הדבר 
קודש פועל את השפעת הברכה לששת ימי 
המעשה, ומזה ילמדו לדעת שהכל תלוי רק 
בהשתדלות  ולא  השי"ת  שמשפיע  בשפע 

האדם בעבודתו. 

לראות  שיצאו  לאחר  מדוע  יתבאר  ולפי"ז 
ביום השביעי אם ירד המן, נאמר "ויאמר ה' אל 
משה עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורתי", 
השרישו  לא  שעדיין  במעשיהם  נתברר  כי 
בהשי"ת,  השלמה  האמונה  יסוד  את  בנפשם 
ולא הבינו שאם שומרים את מצות השי"ת ואין 
יוצאים בשבת ללקוט את המן, זהו המשפיע 

ברכה לכל ששת ימי המעשה, ובודאי שחסרון 
מצות  כל  בשמירת  פגם  הוא  הזה  האמונה 
מאנתם  מתי  "עד  זה  על  נאמר  ולכן  התורה, 

לשמור מצותי ותורתי".

זהו גם מה שלמדו מפרשת המן ששקולה 
בלקיטת  נאמר  ולכן  התורה,  כל  כנגד  שבת 
המן "עד מתי מאנתם לשמור מצותי ותורותי", 
האמונה,  יסוד  על  מורה  קודש  שבת  יום  כי 
האמונה  את  ישראל  בכלל  ומנחיל  ומשריש 

בהשי"ת השקולה כנגד כל התורה כולה.

יובן גם ביאור הכתוב בתחילת פרשת  בזה 
לא",  אם  בתורתי  הילך  אנסנו  "למען  המן 
דבר  אכן  הוא  בהשי"ת  השלמה  האמונה  כי 
כד.(  )מכות  ז"ל  וכמאמרם  הכל,  את  בו  הכולל 
'בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר )חבקוק 
התורה  כל  כי  יחיה',  באמונתו  וצדיק  ד(  ב, 

עומד  הכל  התורה  מצוות  תרי"ג  כל  כולה, 
"וצדיק   - האמונה  יסוד  על  אחד,  יסוד  על 
יותר  מתעצם  שיהודי  וככל  יחיה",  באמונתו 
באמונה בהשי"ת ובדביקות בהשי"ת כך הוא 
מתקרב אליו ית"ש, וכדאיתא בזוה"ק )ח"ב פב:( 
שהתורה ותרי"ג המצוות זה תרי"ג עיטין, שש 
להתקרב  איך  עצות  עשרה  ושלושה  מאות 

להשי"ת.

ולכן נתן השי"ת לכלל ישראל את המצוות 
ויגיעו  בנסיון  שיעמדו  בכדי  המן,  בירידת 
למדרגה הנפלאה של אמונה שלמה בהשי"ת, 
שיסמכו ויבטחו לגמרי בהשי"ת, וכשלא עמדו 
 - ישראל  כלל  על  תביעה  היה  כראוי  בנסיון 

"עד מתי מאנתם לשמור מצותי ותורתי".

וי"ל דזהו גם ביאור מאמרם ז"ל "לא ניתנה 
התורה אלא לאוכלי המן", דהרמז הוא לאלו 
הזאת, שכשאכלו  במדרגת האמונה  שנתעלו 
השמים,  מן  המן  את  שנה  ארבעים  במשך 
נתעצמו במדרגה הגבוהה של אמונה ובטחון 

בהשי"ת, ובזה ראויים הם לקבלת התורה. 

יעזור השי"ת שנזכה לשפע ברכה והצלחה, 
להוושע  הצריכים  ואלו  נחת,  פרנסה  געזונט 
הצריכים  ואלו  שיוושעו,  הגונים  בזיווגים 
ואנו  שיוושעו,  וקיימא  חייא  בזרעא  להוושע 

הגיליון נודב ע"י
ידידנו הנכבד הר"ר דוד שטייף הי"ו

 לרגל שמחת הולדת בתו שיחי' 
למזל"ט בשעטו"מ 
 והברכה אחת לאביו 

 הרה"ח ר' יצחק אייזיק שטייף הי"ו
ולחותנו הרה"ח ר' דוד משה וועבער הי"ו

•

יה"ר שיזכה לגדלה לתורה ולחופה ולמעש"ט 
וירוו רוב נחת דקדושא מכל יוצ"ח בבריות גופא 

ונהורא מעליא וכל טוב וטוב.
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כולנו נזכה בקרוב לבנין הבית השלישי בביאת 
גואל צדק במהרה בימינו, אמן.

Y

 אמרי קודש שהשמיע
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בליל שב"ק פר' יתרו העעל"ט אחר 
התפילה ע"פ ה'דאווין שטוב':

ט(  י,  )בר"ר  חז"ל  אמרו  הנה  פו"א,  ופירש 
בא  שבת  'בא  ב(  ב,  )בראשית  בפירש"י   והובא 
ביום  המנוחה  ענין  מהו  להבין  ויש  מנוחה', 

שבת קודש.

אנו אומרים בתפילת מנחה של שבת 'אתה 
אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  אחד  ושמך  אחד 
יום  ישועה,  ועטרת  גדולה  תפארת  בארץ, 
מנוחה וקדושה לעמך נתת כו', מנוחת אהבה 
שלום  מנוחת  ואמונה,  אמת  מנוחת  ונדבה, 
שאתה  שלמה  מנוחה  ובטח,  והשקט  ושלוה 
רוצה בה, יכירו וידעו כי מאתך היא מנוחתם'. 

את  תיקנו  הגדולה  כנסת  שאנשי  וי"ל 
שבין  החילוק  את  לבאר  כדי  הזאת  התפילה 
גם  למנוחה אחרת. שהרי  יום השבת  מנוחת 
אולם  מעמלו,  לנוח  אדם  יכול  החול  בימי 
המנוחה בימי החול איננה אלא מנוחת הגוף 
הגשמי, אך אין זה מנוחה שלמה כי אין בכוחה 

להרגיע וליישב את סערת הנפש, לעומת זאת 
רוחנית,  מנוחה  היא  קודש  שבת  יום  מנוחת 
שלוות  בה  יש  כי  שלמה  מנוחה  היא  ולכן 

הנפש.

וזהו שאומרים "יום מנוחה וקדושה לעמך 
אמת  מנוחת  ונדבה,  אהבה  מנוחת  כו',  נתת 
ואמונה, מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח", 
זוכים  כל חלקי המנוחה האלה  כי רק לאחר 
"מנוחה   - הוא  קודש  שבת  שיום  להכרה 
שלמה שאתה רוצה בה", וכלל ישראל מגיעים 

להכרה הנכונה מהו המנוחה כנכון. 

בזה יובן מה שמוסיפים ואומרים "יכירו בניך 
כשנפשם  כי  מנוחתם",  היא  מאתך  כי  וידעו 
מרגישים את המנוחה השלמה הזאת הרי הם 
כי  מהשי"ת,  היא  שהמנוחה  ומכירים  מודים 
מנוחת  כנכון,  המנוחה  את  נותן  ית'  הוא  רק 
יום שבת קודש שאיננה מנוחה גשמית אלא 
מנוחה רוחנית המרוממת את האדם לקרבת 
ה', שהרי זהו תכלית המנוחה להביא את האדם 
לקרבת ה', וזהו המנוחה השלמה שרוצה בה 

השי"ת.

זהו גם הביאור מה שבתחילה אנו אומרים 
ישראל  כעמך  ומי  אחד  ושמך  אחד  "אתה 
משיג  שיהודי  לאחר  רק  כי  בארץ",  אחד  גוי 
בדעתו כי "אתה אחד ושמך אחד", יכול להכיר 
בכוחה של שבת קודש המרוממת את האדם 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר אליעזר ראנד הי"ו - בארא פארק

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

והברכה אחת לאביו הרה"ח ר' ישראל ראנד הי"ו - בענסנהורסט 
ולזקנו הרה"ח ר' יוסף משה ראנד הי"ו - לעיקוואד  

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים וירוו רוב נחת דקדושא מכל 
יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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למנוחת הנפש, מנוחה שלמה.

בא  שבת  "בא  ז"ל  מאמרם  יובן  להאמור 
היא  קודש  שבת  יום  מנוחת  רק  כי  מנוחה", 
יכול  בשבת  שרק  מאחר  הנכונה,  המנוחה 
האדם להגיע ולהכיר שבכוחה של שבת קודש 

שאתה  שלמה  ל"מנוחה  האדם  את  להביא 
רוצה בה", שהיא מנוחה המקרבת את האדם 

להשי"ת.

גוט שבת, גוט שבת.

Y

n
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שיחות קודש

 פניני שיח עם כקש"ת 
 אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א 
 בעת שמחת השבע ברכות לנכדו 

 בן לבנו הגדול הרה"צ 
רבי מרדכי טווערסקי שליט"א

ליל שני פר' וירא אור לי"ג מרחשון העעל"ט:

[

אדמו"ר מטשערנאביל: הייתי אצל זקינכם מרן 
אדמו"ר הכנסת מרדכי זיע"א, אמרו אז שהוא 
כבר "רבי" יותר מחמישים שנה, יותר משלשה 

דורות!

תרע"ג  משנת  כיהן  אכן  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
הקדושת  אדמו"ר  מרן  אביו  הסתלקות  ]לאחר 

אהרן זיע"א[.

אדמו"ר מטשערנאביל: אביו ]אדמו"ר הקדושת 
זיע"א היה הבן הבכור אצל אביו ]מרן  אהרן[ 

אדמו"ר האור ישראל[ זיע"א?

.א למרן	אדמו"ר	הקדושת	אהרן	זיע"א	היה	אח	מבוגר	יותר	שהיה	הבכור	ונקרא	בשם	משה	מנחם	מרדכי	ונלב"ע	בגיל	י"א	שנים.	

כבו"ק מרן שליט"א: אכן הוא היה האח הגדול 
מבין האחים,. וכן היה מזיווג ראשון, אבל רוב 
האביר  הרה"ק  אדמו"ר  מרן  ]וביניהם  האחים 
יעקב זיע"א והרה"ק רבי שלמה'ניו זיע"א[ היו 

מזיווג שני.

אדמו"ר  ]מרן  זקינכם  מטשערנאביל:  אדמו"ר 
בידיעותיו  ידוע  היה  זיע"א[  מרדכי  הכנסת 
ידען  היה  הוא  התורה  מכמני  בכל  העצומות 
נוסע לאיזה מקום היה  גדול! בכל פעם שהיה 

חוזר עם ארגז מלא ספרים חדשים...

לאחר  הראשונות  בשנים  מרן שליט"א:  כבו"ק 
שהיתה  מסויימת  תקופה  היה  לארה"ק  שעלה 
ע"ה  הרבנית  נתנה  ולא  בביתו  גדולה  עניות 
להמוכר ספרים שיכנס אליו כי חששה שמעט 
אך  ספרים,  לקניית  ילך  בבית  שיש  המעות 
זקני זיע"א לא ויתר וסיכם עם המוכר ספרים 

שיכניס הספרים דרך החלון...

בנו הרה"צ רבי מרדכי שליט"א: יש עובדא עם 
לקנות  מעות  בידו  היה  שלא  הצדיקים  אחד 
את ספר השל"ה, ונכנס לביהמ"ד ולמד את כל 

הספר...

]הרה"ק  מאבי  אדמו"ר מטשערנאביל: שמעתי 
זצוק"ל  מטשערנאביל[  זוסיא  משולם  רבי 
מטשעחויב  ישעי'  רבי  הרה"ק  מזקינו  ששמע 
זיע"א, שבילדותו בעת שהתחיל ללמוד מסכת 
ובכה  גמרא  לקנות  ידם  השיגה  לא  קמא  בבא 
מאוד על שאין לו גמרא, כששמע אביו הרה"ק 
כד  לו,  אמר  בכייתו  סיבת  את  זיע"א  מצאנז 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

ידידנו הר"ר אריה הוברמן הי"ו - פתח תקוה

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת נכדתו תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

יה"ר שיזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים וירווה רוב נחת דקדושא מכל 

יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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הוינא טליא, בשנת הבר מצוה הדפיסו את ספר 
השל"ה הק' והשתוקקתי מאוד לספר הזה, אך 
לאבי לא היה מעות עבור זה, וכשקנו בביהמ"ד 
וישבתי שם  את השל"ה הק' הלכתי לביהמ"ד 
כל הלילה ולמדתי את כל השלה"ק, ועד היום 
אני זוכר את כל השלה"ק ואף שגם עתה אין לי 

את הספר!

זיע"א  מצאנז  הרה"ק  על  מרן שליט"א:  כבו"ק 
שבשנה  מסופר  דהרי  גדול,  חידוש  זה  אין 
הראשונה לנישואיו עבר על רוב סוגיות הש"ס 
בעיון על כל הראשונים! ואם בשנה אחת יכל 
יכול  בוודאי  הראשונים  עם  ש"ס  רוב  ללמוד 

ללמוד בלילה אחת כל ספר של"ה....

היה  מצאנז  הרה"ק  מטשערנאביל:  אדמו"ר 
סמוך אז על שולחן חותנו ]הגה"ק בעל הברוך 

טעם זיע"א[.

Y

שלום  רבי  הרה"ק  מרדכי:  רבי  הרה"צ  בנו 
הרה"ק  של  בביתו  נתגדל  זיע"א  מפראהבישט 
ונשא את נכדת  זיע"א,  רבי שלמה קארלינער 
אצל  חתן  ]שהיה  זיע"א  עינים  המאור  הרה"ק 
חתן  זיע"א  רבי אברהם מקאריסטשוב  הרה"ק 
הרה"ק המאור עינים זיע"א[, מסופר שהרה"ק 
שליחים  שלח  זיע"א  קארלינער  שלמה  רבי 
לחפש שידוך עבור רבי שלום זיע"א ואמר להם 
-ששם  פראהבישט  העיר  דרך  יעברו  שכאשר 

.א	ואני	הגבר	צעיר	בתלמידים,	מעודי	על	ברכי	התלמידים	נתגדלתי	ודבריהם	בצמא	שתיתי,	ובהיותי	בר	שבסר	זכיתי	להסתופף	בצל	הקודש	
ה"ה	מו"ח	זצללה"ה	הרב	הגאון	מופת	הדור	מוהרב"פ	זללה"ה,	ומאוד	נמצאתי	לחן	בעיניו	וידו	לא	זז	ממני,	ולערך	שנה	א'	הייתי	אתו	למדני	כמעט	

רוב	הש"ס	עם	הראשונים,	וכל	שעה	הראני	גדולות	ונפלאות	בפלפולו	וכו'.	)מתוך	הקדמת	הדברי	חיים	זיע"א	לספר	של	חותנו	הברוך	טעם	זיע"א( 

.א ספרה	לי	אמי	הצדקת	נבג"מ	אשר	שמעה	מאביה	אא"ז	קה"ק	מרוזין	זצקל"ה	שכאשר	נתבקש	המלאך	הקדוש	בישיבה	של	מעלה	בדמי	
ימיו,	נסעה	אמי	זקנתי	הרבנית	הצדקת	מרת	גיטל	נב"מ	לארץ	הקדושה,	וישארו	שני	בניה	היתומים	הלא	הם	אא"ז	קה"ק	רבי	שלום	ואחיו	
הגדול	ממנו	ר'	ישראל	חיים,	ולקח	אותם	הה"ק	רבי	שלמה	קארלינער	לגדלם,	ולקח	את	אחיו	הגדול	לו	לעצמו	לחתן,	ולאחיו	השני	שלח	שני	
אנשים	מליטא	למקום	פלוני	אלמוני	לבקש	לו	עזר,	ויאמר	להם	הדרך	שלכם	הוא	דרך	פראהבישט	מקום	תחנות	הה"ק	רבי	נחום	מטשערנאביל,	
כבואכם	שמה	הנני	מזהיר	אתכם	אשר	לא	תתמהמו	בעיר	פראבישט	כרגע,	רק	תסעו	הלאה,	ויסעו,	ויקר	מקרה	כי	באו	לפראבישט	בעש"ק	
ואא"ז	רבי	נחום	זצ"ל	ישן	אז	שינת	הצהריים,	ויחלום	לו	כי	הוא	בעולם	עליון	ויאמרו	לו	שעתא	קיימא	לך	כעת	לשדך	לנכדך	עם	נכד	רבך	הרב	
המגיד	הגדול	ממעזריטש	זצקל"ה,	ויעש	השידוכין	בעולם	העליון,	ויקץ	והנה	חלום,	וישאל	את	האנשים	שלו	ראיתם	איזה	עגלה	אשר	עבר	
כעת	דרך	כאן,	ויענו	לו	ראינו	כי	עברה	עגלה	עם	שני	אנשים	במרוצה	גדולה	דרך	העיר	לפני	איזה	רגעים,	וישלח	אליהם	רץ	אחר	רץ,	והמה	רצו	
לשבות	בכפר	הסמוך	לשם	וישיבו	אותם	העירה,	וכבואם	אליו	אמר	להם	כי	כבר	נעשה	השידוכין	למעלה	ובכן	מה'	יצא	הדבר,	ואין	לכם	לנטות	
ימין	ושמאל,	המה	ראו	כן	תמהו	מאין	נודע	לו	מטרת	נסיעתם,	ויראו	כי	דבר	אלקים	הוא	ויתחתנו	עמו,	זכותם	יגן	עלינו	וימליצו	היום	טוב	בעדנו	

אכי"ר.	)בך	יברך	ישראל,	פר'	חיי	שרה( 

באותם  זיע"א  עינים  המאור  הרה"ק  התגורר 
ימהרו  אלא  העיר  בתוך  יעצרו  שלא  ימים- 
כאשר  למעשה  אחרת,  לעיר  וימשיכו  בדרכם 
עברו בעיר פראהבישט נאמר להרה"ק המאור 
מוכשר  זמן  הוא  שכעת  בחלום  זיע"א  עינים 
להשתדך עם רבו הרה"ק המגיד הגדול זיע"א, 
תיכף שלח לברר אם ראו עגלה נוסעת שעברה 
תיכף  וישלח  ראו,  שאכן  ואמר  העיר,  דרך 
שיקראו להם ואמר שמשמיא יצא הדבר ואכן 

נתקשרו בקשרי שידוכין..

זה  שהיה  שמוסיפים  יש  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
בחלום  שנתגלה  זיע"א  הגדול  המגיד  הרה"ק 
לתלמידו הרה"ק המאור עינים זיע"א ואמר לו 
"נכדי עובר אצלך בעיירה ואינך מקבלו בסבר 

פנים יפות"?!

Y

מרן  כבו"ק  את  מטשערנאביל  האדמו"ר  וכיבד 
שליט"א בלחיים.

ולשלום,  טובים  לחיים  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
אסאך אידיש נחת.

אדמו"ר מטשערנאביל: אמן, ביי אייער קינדער 
אויף שמחות.

כבו"ק מרן שליט"א: אמן.

Y

[
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תוכן השיחה בעת ביקור שערך כבו"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א בבית ש"ב הגאון 

רבי מרדכי אויערבאך שליט"א רב 
קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב

אור לכ"ב טבת מוצש"ק פר' שמות – שבת 
התכנסות "וזוכר חסדי אבות" במשכן רבוה"ק 

בתל אביב:

[

הגר"מ אויערבאך: א גוטע וואך, ברוכים הבאים!

וואס מאכט מען?

כבו"ק מרן שליט"א: ברוך ה'.

וואס מאכט די רב?

הגר"מ אויערבאך: ברוך ה', ברוך ה', מודה על 
העבר וצועק על העתיד.

איך היה כאן השב"ק בעיר תל אביב?

לשאול  צריכים  זאת  את  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
את "התל אביב'ער יוד'ן"...

שלום  דרישת  קיבלתי  אכן  אויערבאך:  הגר"מ 
דרך  שהלך  אצלנו  כאן  הקהילה  מבני  מא' 
ארוכה להסתופף בעריכת השולחן, אמנם אינו 
את  כ"כ  הבין  לא  וע"כ  האידי"ש  לשפת  מבין 

התורה...

הרי  הלב"  "שפת  את  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
בוודאי שהבין...

היימישע  כמה  נשארו  עוד  אויערבאך:  הגר"מ 

בבית המדרש בתל אביב?

ביחס  שיריים  ממש  כבר  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
למה שהיה... אבל עדיין ישנם כמה.

כבר  אביב  תל  בעיר  בכלל  אויערבאך:  הגר"מ 
הגעתי  כאשר  יוד'ן...  היימישע  אין  כמעט 
להתגורר כאן העיר תל אביב היתה "עיר ואם 
ושלמים,  יראים  ביהודים  מלאה  בישראל", 
התפילה  לאחר  שב"ק  ביום  רוטשילד  שדרות 
ביהודים שיצאו מבתי המדרשות  היתה מלאה 
בשטריימל...  וחבושים  בטליתותיהם  עטופים 
היום אין שם נפש חיה... מה שכן נותר כהיום 
והקהילה  בעלזא,  של  הקטנה  הקהילה  רק  זה 
כאן אצלנו, וגם כאן אצלנו כולם אלו "יהודים 

חדשים" שנתווספו במשך השנים...

אפשר  הרי  "חדשים"  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
שיתווספו עוד הרבה! ואם כי יש פחות מהדור 
הרבה  בעוד  זאת  להשלים  יכולים  הרי  הישן 

"חדשים"...

באיזה שנה הגיע הרב שליט"א להתגורר בתל 
אביב?

]בשנת  נישואיי  אחר  אויערבאך:  הגר"מ 
תשכ"ה[ התגוררתי תקופה בבני ברק אך לאחר 
ז"ל[  למברגר  אהרן  ר'  ]הרה"ח  חותני  פטירת 
שנלב"ע בצעירותו ]י"א טבת תשכ"ח[ הגעתי 
השבעה  שלאחר  האמת  אביב,  בתל  כאן  לגור 
ז"ל  חותני  בבית  להתגורר  נשארתי  פשוט 
בכדי לגדל את שאר הילדים שנותרו יתומים, 
]מרת  ע"ה  חותנתי  פטירת  לאחר  גם  ואח"כ 
אברהם  רבי  הרה"ק  בת  ע"ה  למברגר  מלכה 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר יואב זיסוביץ הי"ו - לעיקוואד

לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה תחי' בשעטו"מ ובמזל"ט

יה"ר שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא ולבנין עדי עד, וירווה רוב 
תענוג ונחת דקדושא מכל יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה בגו"ר, אכי"ר.
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יהושע העשיל מקאפיטשיניץ זיע"א בכ"ג אדר 
תשל"א[ נשארתי להתגורר בסמוך בכדי לחתנם 
הדבר,  נתגלגל  כך  החופה,  תחת  ולהובילם 
בכל העת חשבתי שיבוא יום ואחזור להתגורר 
במקום שאני רגיל, אך מה' יצא הדבר ו"אלקים 
חשבה לטובה" והתחילו להתאסף סביבי אנשים 
כאשר בד בבד עם התמעט הדור הישן חדשים 
מקרוב באו לשוב לצור מחצבתם, עד שנתרבו 

ספסלי ביהמ"ד וכבר לא יכלתי לעזוב כאן...

Y

שאני  בפרשתנו  רמב"ן  יש  אויערבאך:  הגר"מ 
את  שיביאו  מהספרים  בא'  ראיתי  שלא  תמה 
דבריו, הנני חוזר עליהם בכל שנה בפר' שמות, 
הרמב"ן כותב עה"פ )שמות ג, טו( "זה שמי לעלם 
"יחזור אל אלקי אברהם   – זכרי לדר דר"  וזה 
ישכח  לעולם  לא  כי  יעקב  ואלקי  יצחק  אלקי 
"אלקי  יזכירו  כאשר  הדורות  וכל  אבות  ברית 
אברהם יצחק ויעקב" ישמע א-ל ויענם" )תהלים 
במשך  התפילות  בכל  הרי  עכלשה"ק,  כ(,  נה, 

טובים,  וימים  בשבתות  החול,  בימות  השנה, 
בברכה  מזכירים  תמיד  ויוה"כ,  השנה  בראש 
ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  "אלקי  הראשונה 
יעקב", והנה כאן אנו רואים הסיבה לכך, וזהו 
הבטיחנו  והשי"ת  התפילות,  שיתקבלו  סגולה 
"וזה זכרי לדור דור", שבכל פעם שיזכירו את 

האבות הק' "ישמע א-ל ויענם"!

כבו"ק מרן שליט"א: גם בפסוקי הגאולה מצאנו 
וזהו ענין  את הלשון של "ואזכור את בריתי", 
בין  בברית  האבות  ברית  על  לדורות  זכירה 
הבתרים שהבטיח השי"ת לאברהם אבינו ע"ה 

שאח"כ יגאל את בני ישראל.

Y

בפרשתנו  מפרש  רש"י  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
ויאמר  "ויחר אף ה' במשה  יד(  ד,  )שמות  בפסוק 
הלא אהרן אחיך הלוי" וגו' – "ויחר אף – וגו' אף 
בזו נאמר בו רושם הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה 
עתיד להיות לוי ולא כהן והכהונה הייתי אומר 
לצאת ממך, מעתה לא יהיה כן אלא הוא יהיה 

.א	"רבי	אבא	בר	כהנא	אמר	כל	מי	שנכפל	שמו	הוא	בשני	עולמות.	ויאמר	הנני	הנני	לכהונה	ולמלכות,	אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא	במקום	עמודו	
של	עולם	אתה	עומד,	אברהם	אמר	)בראשית	כב	א(	הנני	ואתה	אומר	הנני,	בקש	משה	שיעמדו	ממנו	כהנים	ומלכים,	אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא	אל	
תקרב	הלום,	כלומר	לא	יהיו	בניך	מקריבין	שכבר	מתוקנת	הכהונה	לאהרן	אחיך,	הלום	זו	מלכות	כמו	דתימא	)ש"ב	ז,	יח(	כי	הביאותני	עד	הלום	
ואומר	)ש"א	י,	כב(	הבא	עוד	הלום	איש,	אמר	לו	הקדוש	ברוך	הוא	כבר	מתוקן	המלכות	לדוד,	אף	על	פי	כן	זכה	משה	לשתיהן,	כהונה	ששימש	

בשבעת	ימי	המלואים,	מלכות	דכתיב	)דברים	לג,	ח(	ויהי	בישורון	מלך".	)שמו"ר	פרשה	ב,	ו( 

.א	"את	מוצא	הכהנים	בית	אב	הם,	הלוים	בית	אב	הם	שנאמר	)תהלים	קל"ה(	בית	אהרן	ברכו	את	ה'	בית	הלוי	ברכו	את	ה',	אם	מבקש	אדם	להיות	
כהן	אינו	יכול,	להיות	לוי	אינו	יכול,	למה	שלא	היה	אביו	לא	כהן	ולא	לוי,	אבל	אם	מבקש	אדם	להיות	צדיק	אפי'	גוי	יכול	הוא	שאינן	בית	אב,	לכך	

כהן ואתה הלוי" וכו', משמע כאן שמלכתחילה 
היה צריך משה רבינו ע"ה להיות כהן גדול ורק 
נתן הקב"ה הכהונה לאהרן הכהן מחמת  עתה 
פרשה  )שמו"ר  במדרש.  מצינו  לאידך  אך  עונש, 
ב, ו( "ביקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים, 
הלום,  תקרב  אל  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
מתוקנת  מקריבין שכבר  בניך  יהיו  לא  כלומר 
הכהונה לאהרן אחיך וכו', אמר לו הקדוש ברוך 
כן  פי  על  אף  לדוד,  כבר מתוקן המלכות  הוא 
זכה משה לשתיהן, כהונה ששימש בשבעת ימי 
מלך",  בישורון  ויהי  דכתיב  מלכות  המלואים, 
מלכתחילה  שכבר  אנו  רואים  מכאן  ולכאורה 
ולא למשה רבינו  ניתנה הכהונה לאהרן הכהן 

ע"ה, ולכאורה הם מדרשים חלוקים.

והנה אע"פ כן מסיים המדרש שזכה משה רבינו 
ע"ה גם לכהונה וגם למלכות, כהונה בשבעת ימי 
מלך,  בישורון  ויהי  דכתיב  ומלכות  המילואים 
אפשר ללמוד מכאן שלפעמים מפסיד אדם את 
ההזדמנות באיזה ענין ומפסיד את חלקו, אח"כ 
כאשר רוצה להשלים ולקבל מה שהפסיד, יתכן 
שיצליח לקבל זאת, אך לא באופן המושלם כמו 
שהיה מקבל זאת בראשונה, וישיג זאת רק לזמן 

מסויים וכדו'...

וגם  "כהונה"  גם  הרי  אויערבאך:  הגר"מ 
"מלכות" הם דברים שעוברים מדור לדור, ואכן 
משה רבינו ע"ה לא זכה שבניו המשיכו לכהן 

או למלוך תחתיו.

הרב  שהזכיר  זה  בענין  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
שליט"א שבתי כהונה ובתי מלכות נמשך מדור 
לדור, יש אימרא במה שאנו אומרים )תהלים קלה, 
יט-כ( "בית ישראל ברכו את ה' בית אהרן ברכו 

ברכו  ה'  יראי  ה'  את  ברכו  הלוי  בית  ה',  את 
את ה'", ולכאורה מפני מה אין מזכירים "בית" 
אצל יראי ה', לכאורה היה צריך לכתוב "בית 
שישראלים  לבאר  ראיתי  אלא  וגו',  ה'"  יראי 
זה משפחה מדור לדור וממילא יש להם "בית", 
וכן לויים וכהנים יש להם "בית", אך ליראי ה' 
אין בית... זה לא ענין של מסורה שעובר מדור 
יהודי  כל  אלא  למשפחה,  ממשפחה  או  לדור 

צריך להיות לעצמו "ירא ה'"!.
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הנהיג  שכאשר  מספרים  אויערבאך:  הגר"מ 
שיקימו  זיע"א  סלאנטער  ישראל  רבי  הרה"ק 
"בית המוסר", היו מתנגדיו אומרים דלא יתכן 
בפירוש  רואים  הנ"ל  שבפסוקים  משום  זאת, 
אבל  בית,  יש  ללויים  וכן  בית,  יש  שלכהנים 
אצל יראי ה' לא מצינו שיהיה להם בית, דהרי 
להקים  דורש  ואיך  ה'",  יראי  "בית  כתיב  לא 

"בית" ליראי ה'...

כמדומני בראשונים פירשו )עי' רש"י שם( שיראי 
לגרים  דהרי  ניחא,  זה  פי  ועל  הגרים,  אלו  ה' 

אין בית.

Y

מיני  על  לברך  שליט"א  מרן  כבו"ק  את  וכיבד 
מזונות ויי"ג.

הוא	אומר	)שם(	יראי	ה'	ברכו	את	ה'	בית	יראי	ה'	לא	נאמר	אלא	יראי	ה'	אינו	בית	אב	אלא	מעצמם	נתנדבו	ואהבו	להקב"ה	לפיכך	הקב"ה	אוהבם,	
לכך	נאמר	)שם	קמו(	ה'	אוהב	צדיקים	וגו'	הרבה	הקב"ה	אוהב	את	הגרים"	)מדרש	רבה	פר'	נשא( 

כבו"ק מרן שליט"א: לחיים, לחיים.

הגר"מ אויערבאך: לחיים, לחיים טובים ולשלום, 
יאריך ימים על ממלכתו עד ביאת הגואל.

ויה"ר שכבר תתפשט המלוכה של "והיתה לה' 
המלוכה".

כבו"ק מרן שליט"א: אמן.

יה"ר שיזכה הרב שליט"א לאריכות ימים ושנים 
טובות בבריות גופא. 

הגר"מ אויערבאך: אמן, אמן.

והזמין את כבו"ק מרן שליט"א לשמחת נישואי 
ויצא  ברכות  ברוב  ונפרדו  למזל"ט  נכדיו שיחי' 

ללוות את כבו"ק מרן שליט"א.

Y

[

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ח ר' דוד משה יעקובסון הי"ו 

לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה תחי' בשעטו"מ ובמזל"ט

יה"ר שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא ולבנין עדי עד, וירווה רוב 
תענוג ונחת דקדושא מכל יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה בגו"ר, אכי"ר.



 יד

בקודש פנימה

יום חמישי פר' בשלח י"א שבט

בשעות הערב יצא כבו"ק מרן שליט"א לפאר 
שלמה  ר'  הרה"ג  דודו  בבית  הנישואין  בשמחת 
שטערנבוך שליט"א בן הגאון הגדול רבי אליהו 

שטערנבוך זצ"ל ראב"ד אנטווערפן.

והיין  הלעקיך  על  בירך  שליט"א  מרן  כבו"ק 
אח"כ  שיחי',  ולמחותנים  לחתן  לחיים  ואיחל 
יצא  שליט"א  מרן  וכבו"ק  שמחה  ניגוני  שוררו 
לריקוד קודש במחול עם החתן שיחי' ואח"כ עם 
ובסיום  שיחי'  המשפחה  ובני  המחותנים  שאר 

נפרד ברוב ברכות ושב למעון הקודש.

n

יום שישי פר' בשלח י"ב שבט

לקראת שב"ק שיגר כבו"ק מרן שליט"א מכתב 
אנ"ש  בחורי  חבורת  התאספות  לכבוד  קודש 
אחד  כאיש  מרוממת  התאחדות  לשבת  בארה"ב 
בלב אחד בהיכל בית מדרשנו בעיר לעיקוואד, 

וזלשה"ק: 

"עמ"י עש"ו, יום ה' לסדר 'ראו כי ה' נתן לכם 
השבת', ה'תשפ"ג. 

עמם  ואתם  שליט"א  החבורות  ראשי  למע"כ 
צבאם  ועל  לאוי"ט,  שיחי'  היקרים  החבורות  בני 
הרה"ג רבי חיים שארר שליט"א ר"מ בית מדרשנו 
שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  יצ"ו.  בליקוואוד 
יחד  אחד  כאיש  ומתאחדים  המתכנסים  אחים, 
ברעותא  להתעורר  דאחד,  וברזא  חברים  באהבת 
דלבא ביום שבת קודש, ועל כל זאת טוב להודות 
נפשכם  את  יש  וכאשר  עליון.  לשמו  ולזמר  לה' 
להתעלות יותר ויותר בדרך העולה בית ה', ובפרט 
המבוא  כי  לדעת  יש  קודש,  שבת  יום  בקדושת 
והשער להאיר נפשנו באור השבת הוא בהקדמת 
דברי  וכידוע  השבת,  את  לקבל  הראויה  ההכנה 
האוה"ח הק' על הכתוב )שמות לא, טז( 'ושמרו בני 
ישראל את השבת' שהוא ע"ד מ"ש )בראשית לז, יא( 
'ואביו שמר את הדבר', מלשון ממתין ומצפה אימתי 
להתעצם  יהודי  כל  על  כי  השבת,  יום  כבר  יגיע 
חמדת  השביעי  יום  קדושת  לקבל  נפשו  בהכנת 
אשר  העבודה,  דרך  בכללות  גם  הוא  וכן  הימים. 

על כל אחד להתבונן בדעתו שכל דרכיו ומעשיו 
רצונו  את  לעשות  וכיסופין  תשוקה  מתוך  יהיו 
ית"ש בתורה ועבודה ומעשים טובים. וביותר יש 
להתבונן שגם השי"ת כביכול חפץ לקבל נחת רוח 
מעבודתם של בני ישראל. וי"ל דזהו הרמז בכתוב 
לאבינו  רומז  ד"ואביו"  הדבר",  את  שמר  "ואביו 
לעבודתם  ומצפה  יושב  ית"ש  שהוא  שבשמים, 
זקני הרה"ק  וכפי שפירש  של בני ישראל לפניו. 
המגיד הגדול ממעזריטש זיע"א מ"ש )משלי י, א( 'בן 
חכם ישמח אב', שהכוונה לכלל ישראל שנקראים 
במעשינו  שמח  ית"ש  שהבורא  למקום,  בנים 
במצותינו ובתורתינו ויש לו נחת רוח מזה. וכאשר 
יודעים עד היכן הדברים מגיעים, בודאי יתעורר 
לבבכם להתאזר בעוז ותעצומות לעסוק בתוה"ק 
בין  להיות  נפש,  ובכל  לב  בכל  השי"ת  ובעבודת 
ויהא  לפניו.  רוח  נחת  העושים  השי"ת  עובדי 
רעוא שיהיה נועם ה' עליכם, ותזכו לעלות מעלה 
מעלה במעלות התורה והיראה בדרך הסלולה לנו 
מרבוה"ק זיע"א, ולהתברך בשפע ברכה והצלחה 

בגו"ר וכל מילי דמיטב, אכי"ר. 

הדושה"ט המצפה לישועת ה' על עמו – חי"ק". 

n

ת" ָבּ יר ְליֹום ַהַשּׁ "ִמְזמֹור ִשׁ

שבת קודש פר' בשלח-שירה "שבתא דריגלא" 
בצל הקודש

התיבה  לפני  עבר  ערש"ק  מנחה  לתפילת 
הרה"ח ר' אברהם יצחק היזרעאלי הי"ו מאלעד, 
ר'  הרה"ח  ניגש  ומעריב  שבת'  'קבלת  לתפילת 
יצא  בשלום'  ב'בואי  הי"ו,  כהן  שלמה  מרדכי 
שטוב'  ה'דאווין  מחדר  שליט"א  מרן  כבו"ק 
ועודד הניגון לכבוד שבת מלכתא למשך זמן רב 
בהתלהבות, אחר התפילה עברו לפני הקודש כל 
קהלא קדישא והאורחים להתברך בברכת השבת.

n

הסעודות  ערכו  לעיר  מחוץ  שלומנו  אנשי 
שב"ק בהתרוממות הנפש ובדיבוק חברים בהיכל 
בהרחבה  השבת  סעודות  הקודש,  בחצר  התורה 
 - אורחים  "הכנסת  ע"י  האורחים  לכבוד  הוכן 
צבי לצדיק" שע"י בית המדרש הגדול, בסעודות 
זמירות  ושוררו  ערבים  דברים  נשמעו  השבת 

ותשבחות לקל חי בשבת אחים גם יחד.

n

בשעה 9:40 הופיע כבו"ק מרן שליט"א בהדרו 
בהיכל בית המדרש הגדול לעריכת השולחן הטהור 



 טו

אשר לפני ה', כבו"ק מרן שליט"א פתח בזמירות 
רבוה"ק  בנעימת  עליכם'  'שלום  קידוש  קודם 
ואמר בלחש 'רבון כל העולמים' עד 'מלך תמים 
דרכו' כנהוג, אח"כ אמר 'אשת חיל' בנעימה ומזג 
חיים  ר'  הרה"ג  את  כיבד  הכוס  בהגבהת  הכוס, 
שלום סגל שליט"א ר"מ בישיבתנו הק' לצעירים.

אחר הקידוש נטל ידיו לסעודה וסידר את הי"ב 
חלות ואח"כ בצע עליהם וזימרו 'אזמר בשבחין', 
'וייתי לנא' במשך זמן, אח"כ הגישו הדגים ונטל 
ידיו למים אמצעיים ושתה יי"ג ובירך לחיים לכל 
מרן  כשכבו"ק  מקדש'  'כל  שוררו  אח"כ  הקהל, 
שליט"א החווה שיחזרו וישוררו מ'יום קדוש הוא' 
וכן 'עזור לשובתים בשביעי' כמה וכמה פעמים 
לנועם קדושת השב"ק, בסיום  ברוב התעוררות 
סאדיגורא[,  ]פריילאכ"ס  שמחה  ניגון  שוררו 
הזמירות  בסדר  והמשיכו  המרק  הגישו  אח"כ 
למשך  הבא'  עולם  'מעין  ושרו  ושמחה'  'מנוחה 
כבו"ק  שטעם  ולאחר  הבשר  הגישו  אח"כ  זמן, 
מרן שליט"א זימרו בהתעוררות רבה הזמר 'קה 

ריבון עלם ועלמיא'.

הניגון  רבה  בהתעוררות  שוררו  התורה  קודם 
זיע"א  מזלאטשוב  הק'  המגיד  להרה"ק  המיוחס 
את  לנגן  בידו  החווה  שליט"א  מרן  כשכבו"ק 
הניגון כמה וכמה פעמים ולאחר מכן כבו"ק מרן 
שליט"א זימר ה'דביקות ניגון' ופתח באמרי קודש 
"ויאמרו לאמר, מהו לאמר, רבי  בדברי המדרש 
אלעזר בן תדיא אומר משה פתח תחילה אשירה 
לה' וישראל גומרין כי גאה גאה כו'", דיש להבין 
הטעם שהשירה נאמרה באופן זה, שמשה רבנו 
פתח תחילה ובני ישראל המשיכו באמירת השירה 
אחריו, וגם מדוע נאמר "אז ישיר" בלשון עתיד 

וכפי שהקשה בפירש"י, ועוד יש להבין שלאחר 
יציאת מצרים אמרו בנ"י "אין לנו אלא דברי בן 
עמרם" ולפני קריעת ים סוף אמרו "המבלי אין 
ואיך  במדבר",  למות  לקחתנו  במצרים  קברים 
שינו דעתם לאחר ימים אחדים מאז שאמרו "אין 
חז"ל  דברי  ידוע  וכן  בן עמרם",  דברי  לנו אלא 
על הקטרוג של "הללו והללו", וגם זה יש להבין 
י"ל  אלא  שעה.  באותה  הקטרוג  נתעורר  איך 
דבתחילה היה לכלל ישראל אתערותא דלעילא 
ולכן היו במדרגה הגבוהה ואמרו "אין לנו אלא 
והיו  ממדרגתם  ירדו  שוב  אך  עמרם",  בן  דברי 
בקטנות המוחין לכן נתייראו ואמרו "המבלי אין 
קברים במצרים וגו'", אלא דא"כ יש להבין איך 
אכן נמתק הקטרוג הזה, וי"ל לפי דברי הקדושת 
לוי שכלל ישראל נתעוררו לומר שירה עוד לפני 
מאד  עד  נתחזקו  כי  קרי"ס,  של  הנס  שנעשה 
להם  יעשה  שבוודאי  בהשי"ת  שלמה  באמונה 
נס, והזכות הזאת שהאמינו עוד לפני הנס בפועל 

עמדה להם שאכן יזכו לנס ולומר שירה.

לעורר  חזרו  אכן  איך  להבין  יש  עדיין  אך 
בכוחם  היה  ואיך  דלתתא  באתערותא  נפשם 
שזכו  וי"ל  בהשי"ת.  שלמה  באמונה  להתחזק 
לזה ע"י ההשפעה שעורר בהם משה רבנו ע"ה, 
שבכוחו הגדול השריש בהם את האמונה שיכירו 
ועורר  השי"ת,  עמהם  שעשה  החסדים  בעוצם 
כלל  את  רומם  ובזה  עליהם,  להודות  לבם  את 
זכו  בהשי"ת שמכוחה  האמונה  למדרגת  ישראל 
המדרש  דברי  יובן  ולפי"ז  סוף,  ים  קריעת  לנס 
"משה פתח תחילה אשירה לה', וישראל גומרין 
כי גאה גאה כו'", כי כשהתחיל משה רבנו ע"ה 
כלל  גם  מכוחו  נתעוררו  לה'"  "אשירה  ואמר 
גאה",  גאה  "כי  ואמרו  וענו  לומר שירה  ישראל 

 מזלא טבא וגדא יאה 
ברכת מזל טוב לבבית נשגר בזאת ברגשי שמחה קדם ידידנו הנעלה יקר שבערכין

אהוב למעלה ונחמד מאד למטה, העושה לילות כימים למען מוסדותינו הק'

ה"ה הר"ר שמואל יחזקאל לוסטיג הי"ו - מזכ"ל מוסדותינו הק'
לרגל שמחת לבו בהולדת בנו למזל"ט בשעטו"מ

יהי רצון שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים לתפארת כרם בית ישראל
וירווה רוב נחת דקדושא מכל יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה וכל טוב וטוב, אכי"ר.

המאחלים בלב ונפש

צוות חברי הנהלת מוסדותינו הק'
אהרן טירהויז, ישראל ביכלר, מנחם נחום טירהויז, מרדכי שלום יוסף אדלר, הלל כהן
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השלמה  האמונה  את  בהם  השריש  בשירתו  כי 
זכו  בהשי"ת, ומכח האמונה הזאת שקדמה לנס 

שיעשה להם השי"ת נס. 

במתנת  משה  "ישמח  מ"ש  גם  ביאר  ובזה 
חלקו כי עבד נאמן קראת לו", דיום שבת קודש 
החסדים  על  להשי"ת  והודאה  לשבח  נתייחד 
שמשה  ע"י  לזה  וזוכים  עת,  בכל  עמנו  שעושה 
רבנו ע"ה בחי' הדעת משריש בבני ישראל בכל 
הנדרשת  ההכרה  את  וזמן,  עת  ובכל  ודור  דור 
שאומרים  וזהו  שמחה,  מתוך  השי"ת  בחסדי 
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת 
ע"ה  רבנו  משה  של  הדעת  מדרגת  ע"י  כי  לו", 
מתעוררים להודות ולשמוח בחסדי השי"ת עמנו. 

וסיים בברכות. )תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

]ניגון  שמחה  ניגוני  שוררו  התורה  אחר 
ו'רחם  אהובים'[  שבחו  זאת  ו'על  טשארטקוב, 
מרן  וכבו"ק  הקוגל  הגישו  אח"כ  בחסדך', 
המלוכה  משפחת  לבני  וחילק  טעם  שליט"א 
זימרו  ולנכבדים שישבו בהשולחן, אח"כ  שיחי' 
הרב  משב"ק  יין,  העמידו  ובסיום  אכסוף'  'קה 
אנ"ש  שמות  את  הקריא  הי"ו  סגל  יוסף  מרדכי 
צדיק  של  שולחנו  על  יין  להעמיד  שביקשו 
השולחן  ליושבי  יין  חילק  שליט"א  מרן  וכבו"ק 
הקודש  קהל  כל  איחלו  בסיום  אנ"ש,  ולקהל 
בברכת לחיים וכבו"ק מרן שליט"א ענה לעומתם 
שוררו  אח"כ  ולשלום",  טובים  "לחיים  בברכת 
'צמאה נפשי' ]בניגון פיטסבורג[ והגישו פירות 
על  בירך העץ  מרן שליט"א  כבו"ק  וקאמפא"ט, 
משפחת  לבני  פירות  חילק  שטעם  ואחר  תמר 
המזון  ברכת  קודם  ולמכובדים,  שיחי'  המלוכה 
סוף',  ים  גזרי  בין  בניו  'המעביר  הניגון  שרו 
את  וכיבד  הכוס  על  בירך  שליט"א  מרן  כבו"ק 
בהגבהת  שליט"א  קארניאול  יהושע  הרב  פע"ח 
'אוי  הניגונים  שוררו  המזון  ברכת  אחר  הכוס, 
אוי אוי שבת', 'ביום השבת קודש שישו ושמחו' 
]סקולען[ וכבו"ק מרן שליט"א קם לריקוד קודש 

ונכנס לחדרו.

n

לפני התפילה התקיים השיעור בספה"ק קדושת 
אהרן שנתייסד בפקודת הקודש של כבו"ק מרן 
שליט"א ונאמר בטוב טעם ודעת ע"י הרה"ג ר' 
שלמה )ברי"מ( שצ'דרוביצקי שליט"א בהשתתפות 
ציבור נכבד מאנ"ש ובמהלך השיעור בשעה 8.25 
פתח כבו"ק מרן שליט"א ה'דאווין שטוב' וסקר 
את משתתפי השיעור והקשיב מעט וסגר הדלת. 

תפילת  התחילו   8:45 בשעה  דשבתא  ביומא 
התיבה  לפני  עבר  דזמרה'  ל'פסוקי  שחרית, 
הגאון ר' יוסף צלר שליט"א ראש ישיבתנו הק' 

פסוק  אמרו  הים'  'שירת  פסוקי  את  לצעירים, 
עבר  שחרית  לתפילת  כנהוג,  בנעימה  בפסוק 
לפני התיבה הרה"ג ר' אליעזר זוסיא ברגר הי"ו 
ז"ל[,  ברגר  צבי  יעקב  רבי  הרה"ח  אביו  ]יא"צ 
קודם קריאת התורה מכרו העליות לרגל שבתא 
דריגלא כשעליית 'שלישי' נמכר בדמים מרובים, 
פתיחת הארון הרב יהודה לייב צלר הי"ו, לעליית 
הי"ו  כהן  עובדיה  מאיר  ר'  הרה"ח  עלה  כהן 
מעיה"ק ירושלים, לוי הבה"ח מנחם מענדל סגל 
לעליית  לתורה  עלה  שליט"א  מרן  כבו"ק  הי"ו, 
שלום  הרב  רביעי  כנהוג,  הים  שלישי-שירת 
אליעזר אליאס הי"ו, חמישי הר"ר עדיאל ברזל 
הי"ו, שישי הרה"ג ר' אליעזר זוסיא ברגר הי"ו, 
שביעי הרב אהרן טירהויז הי"ו מנכ"ל מוסדותינו 
מרדכי  הרב  משב"ק  עלה  מפטיר  לעליית  הק', 
יוסף סגל הי"ו, הגבהה הרב בנימין רוטנברג הי"ו 
ישראל  הר"ר  גלילה  הגדול,  בית המדרש  מנהל 
עבר  מוסף  לתפילת  צפת,  מעיה"ק  הי"ו  שפונד 
לפני התיבה משב"ק הרב מרדכי יוסף סגל הי"ו, 
פתיחה ל'אנעים זמירות' הר"ר מרדכי שלום יוסף 

גרוזמן הי"ו מבית שמש.

לאחר התפילה עמד כבו"ק מרן שליט"א בפתח 
ה'דאווין שטוב' וביקש לקרוא להרב חיים יצחק 
אותו  ושאל  עילית  ממודיעין  הי"ו  כהן  )ברמ"ע( 

מדרשנו  בבית  בשב"ק  התפילה  סדרי  אודות 
לומדים  גם  האברכים  ואם  עילית,  במודיעין 
בשב"ק קודם התפילה, ואמר שצריך לייסד שיעור 
קבוע בספה"ק קדושת אהרן למשך מחצית השעה 
בכל יום שב"ק לפני התפילה ושהוא ימסור את 
השיעור בקביעות. אח"כ ביקש שיחזרו לפניו על 
מה שנאמר בליל שבת קודש, והוסיף אמרי קודש 
"מה  הכתוב  בביאור  האוה"ח  קושיית  ליישב 
תצעק אלי", )תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(, ולאחר 
מכן ביקש הגה"ח רבי יחזקאל טירהויז שליט"א 
להציע דבריו בפני הקודש אודות הנאמר בליל 
שההתעוררות  הוא  מהדברים  העולה  כי  ש"ק, 
שבאה מכוח הצדיק יש להם קיום תמידי. ובירך 

בברכת גוט שבת.   

n

ר'  הרה"ג  התיבה  לפני  עבר  מנחה  לתפילת 
הר"ר  הארון  פתיחת  הי"ו,  ברגר  זוסיא  אליעזר 
שלמה בנימין צלר הי"ו, לעליית כהן עלה הר"ר 
יוסף )ברי"מ( כהן הי"ו, לוי הר"ר שאול הלוי הי"ו, 
הגבהה  הי"ו,  ברגר  משה  הר"ר  משב"ק  שלישי 
הר"ר אליהו צבי גרוזמן הי"ו מאנטווערפן, גלילה 

הר"ר יונתן פלוק הי"ו מתל אביב.

n

מנחה  תפילת  אחר  בהאי שעתא,  חדו השתא 
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המדרש  בית  להיכל  שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס 
תחילה  דרעוין,  דרעוא  הטהור  השולחן  לעריכת 
נטל ידיו ובצע על הי"ב חלות וזימרו 'בני היכלא' 
וכבו"ק  ג"פ, אח"כ הגישו הדגים  ו'מזמור לדוד' 
'לחיים' לכל  מרן שליט"א בירך על היין ואיחל 
הקהל, המשיכו בסדר הזמירות 'יצוה צור חסדו', 
אח"כ  זמן,  למשך  נא'  'הגלה  ושרו  נפש'  'ידיד 
שוררו 'דרור יקרא' ושוררו כניגון הכנה לאמירת 
מרוז'ין  הסב"ק  למרן  המיוחס  הניגון  התורה 

זיע"א.

ה'דביקות  שליט"א  מרן  כבו"ק  זימר  אח"כ 
ניגון' ופתח באמרי קודש בענין הנאמר בפרשת 
המן "ויאמר ה' אל משה עד אנה מאנתם לשמר 
על  כן  נאמר  להבין מדוע  דיש  ותורתי",  מצותי 
הציווי השי"ת שלא לצאת ללקט את המן ביום 
מכל  אחד  פרט  רק  בזה  החסירו  הרי  השבת, 
המצות, וכן יש להבין דרשת חז"ל "שקולה שבת 
כנגד כל המצוות כו', שבשעה ששכח משה לומר 
להם מצות שבת, אמר לו הקב"ה עד אנה מאנתם 
לשמור מצותי וגו'", דאיך למדו זאת מפרשת המן 
ששקולה שבת כנגד כל התורה. עוד יש לדקדק 
בפרשת המן מה היה הנסיון המיוחד שנאמר עליו 
מהו  וגם  לא",  אם  בתורתי  הילך  אנסנו  "למען 
ביאור הדבר שנבחנו כלל ישראל דייקא בירידת 
המן "הילך בתורתי אם לא", עוד יש להבין דבמן 
נאמרו ב' מצוות א' ללקט איש לפי אכלו, ועל זה 
נאמר שהמרבה לא הוסיף והממעיט לא החסיר, 
ב' שלא להותיר ממנו עד הבוקר, דמהו הרבותא 
החסיר  לא  והממעיט  המרבה  העדיף  לא  שאכן 
עד שנשנה הדבר בפסוקי התורה, וגם יש להבין 

טעם הציווי שלא להותיר מהמן עד הבוקר. 

לכלל  שירד  לחם  היה  המן  דכידוע  וי"ל 
ישראל מן השמים, כדי לרמז על הפרנסה שהיא 
לכל  ישראל  לכלל  השי"ת  והראה  השמים,  מן 
לגמרי  ולסמוך  לבטוח  שצריך  הבאים,  הדורות 
ית"ש,  מאתו  רק  היא  הפרנסה  כי  השי"ת,  על 
המרבה  העדיף  ולא  בעמר  "וימדו  שנאמר  וזהו 
והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו", כדי 
ללמד שריבוי ההשתדלות אין בו תועלת כי הכל 
נצטוו  גם  ולכן  לאדם,  נותן  שהשי"ת  מה  הוא 
לבחון  כי  המחרת,  ליום  מאומה  ישאירו  שלא 
האמונה  במדרגת  יעמדו  האם  ישראל  כלל  את 
המתבקשת, לדעת שהכל הוא לחם מן השמים, 
ולכן אין כל סיבה להשאיר מהמזון של יום אחד 

למחרתו.

ולפי"ז יובן מ"ש "למען אנסנו הילך בתורתי אם 
לא", כי אכן היה זה נסיון כללי עבור בני ישראל, 
לברר את שלמות מדרגת האמונה בהשי"ת שבזה 
נכלל כל התורה כולה, ולכן גם נצטוו שלא לאסוף 
במדרש  מ"ש  דידוע  קודש,  ביום שבת  המן  את 
השבת,  את  לך  נתתי  לרעתך  שמא  סבור  "ואת 
לא נתתי לך אלא לטובתך, כיצד אמר רבי חייא 
בר אבא את מקדש את השבת במאכל ובמשתה 
לך  נותן  ואני  נפשך,  את  ומהנה  נקיה  ובכסות 
יכול  שאדם  המדרש  מפרשי  וביארו  שכר", 
לחשוב שהשביתה בשבת גורמת לו להפסד ממון 
ולחשוב  לטעות  מקום  יש  וא"כ  רווח,  ולמניעת 
"שמא לרעתך נתתי לך את השבת", וזהו שאמרו 
"לא נתתי לך אלא לטובתך כו'", כי אדרבה מה 
שנראה לאומות העולם כחסרון ממון וכגורם נזק 
משפיע  השבת  שיום  הוא  האמת  ישראל,  לכלל 

ברכה לכל ששת ימי המעשה.

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר שמעון ברנדוויין הי"ו - ביתר עילית

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

והברכה אחת לאביו הרה"ח ר' שמואל ברנדוויין הי"ו לרגל הולדת הנכד

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים וירוו רוב נחת דקדושא מכל 
יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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ולפי"ז יתבאר שעצם הדבר שאין מלקטים את 
המן ביום שבת קודש פועל את השפעת הברכה 
לששת ימי המעשה, ומזה ילמדו לדעת זאת גם 
לדורות עולם, ולפי כל זה יתבאר מ"ש בפרשת 
המן "עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורתי", כי 
נתברר במעשיהם שעדיין לא השרישו בנפשם את 
יסוד האמונה השלמה בהשי"ת, ובודאי שחסרון 
האמונה הזה הוא פגם בשמירת כל מצות התורה, 
ובזה יובן גם מה שלמדו מפרשת המן ששקולה 
שבת כנגד כל התורה, כי יום שבת קודש מורה 
על יסוד האמונה, ומשריש ומנחיל בכלל ישראל 
כנגד כל התורה  את האמונה בהשי"ת השקולה 
זה  בענין  קודש  מקראי  עוד  ביאר  ובזה  כולה, 

וסיים בברכות. )תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

והמשיכו  שמחה  ניגון  שוררו  התורה  אחר 
המזון  ברכת  קודם  מסתתר',  'קל  הזמירות  בסדר 
בטחתי'  'באלקים  הניגון  רבה  בהתעוררות  זימרו 
]סקולען[, בהגבהת הכוס לברכת המזון כיבד כבו"ק 

מרן שליט"א את הרב יואל יצחק בערגער הי"ו.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
משב"ק הרב מרדכי יוסף סגל הי"ו, אחר תפילת 
לעריכת  שליט"א  מרן  כבו"ק  ניגש  מעריב 
ההבדלה, בהגבהת הכוס כיבד את הגה"ח ר' זאב 
צלר שליט"א ראש כולל 'דעת משה' בבית מדרשנו 
בעיה"ק ירושלים ומשפיע רוחני דקהילתנו הק' 
בביתר עילית ובהחזקת הנר את הרה"ח ר' מאיר 
עובדיה כהן הי"ו מעיה"ק ירושלים, אחר הבדלה 
ה'  ו'אמר  ]'המבדיל',  כנהוג  הזמירות  שוררו 

ליעקב'[ ואח"כ שוררו הניגון 'צוה'.

ל'קידוש  המדרש  בית  לרחבת  יצאו  בסיום 
לבנה', אחר עלינו לשבח אמר כבו"ק מרן שליט"א 
'טובים מאורות',  ושוררו  כנהוג  ה'קדיש דרבנן' 
אח"כ נכנס ועמד ע"פ ה'דאווין שטוב' ועברו כל 
הקהל בסך לפני הקודש להתברך ב'א גוטע וואך, 
א גוט חודש'. לאחר מכן פתח ואמר: "ולקטו דבר 
 - הוא  ביומו"  יום  "דבר  של  הביאור  ביומו,  יום 
טאג איין טאג אויס ]בקביעות בכל יום ויום, מבלי 

להחסיר בעבודתו[. א גוט וואך".

n

יום ראשון פר' יתרו י"ד שבט

בחצר  נערך  המשניות  ושיעור  התפילה  אחר 
מרדכי  הר"ר  לבן  מילה  הברית  שמחת  הקודש 
מרן  כבו"ק  הי"ו,  גילרנטר  )ברי"ל(  יוסף  שלום 
כבו"ק  ערך  אח"כ  בסנדקאות,  נתכבד  שליט"א 
על  בירך  תחילה  לחיים,  שולחן  שליט"א  מרן 

אח"כ  השמחה,  לבעלי  וחילק  ולחיים  לעקיך 
איחל  מרן שליט"א  וכבו"ק  ליבשה'  'יום  שוררו 

לבעלי השמחה מברכות קדשו.

n

קבוצת  הקו"פ  אל  נכנסו  הצהרים  בשעות 
סוד'  'שיח  הנודע  הארגון  שע"י  תלמידים 
שליט"א  מרן  כבו"ק  הקודש,  בברכת  להתברך 
חילק לעקיך ולחיים לתלמידים היקרים. המנהל 
הרב שמעון לוי הי"ו ביקש שכבו"ק מרן שליט"א 
יברך את חברי הצוות הפועלים גדולות ונצורות 
לבקש  יש  וכי  אמר  ובתחילה  התלמידים,  עבור 
ממני לומר להם, אולי עלי לבקש מהם שיאמרו 
של  פניהם  את  כשרואים  ופו"א,  חיזוק...  דברי 
הרי  מאומה,  להוסיף  צריך  אין  כבר  התלמידים 
כל יהודי הוא יהלום מזהיר אך בפרט רואים זאת 
שלא  יתכן  פשוט  אדם  האלו,  התלמידים  אצל 
יהיה במדרגה הראויה לו, אך אצלם רואים איך 
נקיים  הם  הרי  הזה  לעולם  אותם  השי"ת שולח 
ומזוככים לגמרי, יעזור השי"ת שתזכו להצלחה 
להוסיף  ושתוכלו  דשמיא,  ולסייעתא  גדולה 
להתברך  כולם  ועברו  לטובה,  פעלים  ולהרבות 
לקראת  שליט"א  מרן  מכבו"ק  פירות  ולקבל 
אחד  כל  ובירך  הערב  שחל  בשבט  עשר  חמשה 
מרן  כבו"ק  ביקש  מכן  לאחר  הצלחה.  בברכת 

שליט"א לדבר עם המנהל הרב לוי ביחידות.

n

ָנה ָלִאיָלנֹות" "ֹראׁש ַהָשּׁ

 עריכת השולחן הטהור - 
ליל חמשה עשר בשבט

בשעה 8:20 בערב הופיע כבו"ק מרן שליט"א 
ה'  לפני  אשר  הטהור  השולחן  לעריכת  בהדרו 
ניגון  זימרו  תחילה  הגדול,  המדרש  בית  בהיכל 
דביקות המיוחס למרן הבעש"ט הק' זיע"א למשך 
זמן רב, אח"כ הגישו הדגים וכבו"ק מרן שליט"א 
בירך על יין גפן ואיחל לחיים לכל קהלא קדישא, 
'מכלכל  הנוראים  ימים  מניגוני  שוררו  אח"כ 
חיים' ו'חמול', כהכנה לאמירת התורה שרו ניגון 
שליט"א  מרן  וכבו"ק  סקולען  לבית  התעוררות 
זימר ה'דביקות ניגון' ופתח באמרי קודש בענין 
מ"ש בגמ' "אסור לו לאדם להנות מן העולם הזה 
בלא  הזה  מן  העולם   הנהנה  ברכה, שכל  בלא 
חכם  אצל  ילך  מאי תקנתיה  מעל,  כאילו  ברכה 
וילמדנו", ועוד אמרו בגמ' "כל הנהנה מן העולם 
וכנסת  הקב"ה  את  גוזל  כאילו  ברכה  בלא  הזה 
ישראל", ודבריהם ז"ל צריכים ביאור דמדוע לא 



 יט

אמרו כל האוכל בלא ברכה מהו משמעות אמרם 
"כל הנהנה מן העולם הזה", וגם מהו "ילך אצל 
לברך  יודע  אינו  אם  לכאורה  וילמדנו",  חכם 
שילך למלמד שילמד אותו לקרוא כראוי וכך ידע 
שיש  דבריהם  משמעות  להבין  צריך  גם  לברך, 
"גוזל את  וכן מהו  וגזילה מהקב"ה,  בזה מעילה 
הכתוב  עפ"י  הביאור  י"ל  אלא  ישראל",  כנסת 
בתהלים "ה' מעון אתה היית לנו וגו' תשב אנוש 
עד דכא ותאמר שובו בני אדם", ופירש הרה"ק 
ר"מ מפרמישלאן זיע"א דבתחילה היתה נשמתו 
של כל אחד מישראל תחת כסא הכבוד, ונשאלת 
השאלה מדוע זה נשלחה הנשמה הקדושה לעולם 
הזה הגשמי וזהו שאמר "תשב אנוש עד דכא" עד 
דכדוכה של נפש העליונה, ועל זה משיב הכתוב 
ואומר "ותאמר שובו בני אדם", כי זהו אכן רצון 
השי"ת שכאן בעולם השפל והגשמי יתעוררו בני 
קודש,  ית' למקור מחצבתם  אליו  ישראל לשוב 
וכמאמר הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זיע"א 
לכלל  דהכוונה  אב"  ישמח  חכם  "בן  הכתוב  על 
ישראל שהם נקראים "בן חכם" שמביאים שמחה 
וזהו  הזה,  בעולם  לפניו  בעבודתם  השי"ת  אצל 

"ישמח אב". 

נאמר  שהרי  הגמ'  דברי  לבאר  יש  ולפי"ז 
אף  יצרתיו  בראתיו  לכבודי  בשמי  הנקרא  "כל 
עשיתיו", ומפורש כאן שהשי"ת אומר לנו שכל 
מה שברא בעולם הזה הכל הוא רק לכבודו ובכדי 
מאתנו  שנדרש  מה  וזה  שמים,  כבוד  להרבות 
וכאמור "ותאמר שובו בני אדם", שישיבו ויחזירו 
הכל להשי"ת, ובזה יובן שאמרו בדרך כלל "כל 
כאן  אין מדובר  אכן  כי  הזה"  מן העולם  הנהנה 
רק במי שאינו יודע איך לברך אלא עומק המכוון 
הוא שכל הנהנה מהעוה"ז ואינו מבין מה נדרש 
מאתו, אם אינו מבין מדוע נדרש ממנו שיברך, 
זה  הרי  ברכה,  בלא  מהעוה"ז  נהנה  הוא  ועכ"ז 
כמועל בקדשים, שהרי "כל הנקרא בשמי לכבודי 
מזה  שיצא  כדי  להשי"ת  שייך  והכל  בראתיו" 
ולכן  אליו,  יתקרבו  ישראל  ושכלל  שמים  כבוד 
"ילך אצל חכם" שילמדנו איך להתקרב להשי"ת, 
שילמדנו לקיים מה שנדרש מאתו "ותאמר שובו 

בני אדם".

הקב"ה  את  כגוזל  הוא  מדוע  גם  יובן  ולפי"ז 
וכנסת ישראל, כי כל מה שיש בעולם הזה הוא 
כדי לבטא "לכבודי בראתיו" ואם אינו נוהג בדרך 
הזאת הרי זה גזלה  מהקב"ה וגם מכנסת ישראל 
המתבקש  התכלית  שזהו  מבין  ואינו  מפסיד  כי 
מנשמתו הפרטית, שיקיים "שובו בני אדם" והוא 
אינו מחזיר את נשמתו למקור מחצבתה קודש, 
בשבט  ט"ו  ביום  המיוחדת  העבודה  דזהו  וי"ל 
כדי  בו בברכות,  נוהגים להרבות  ישראל  שכלל 
שכל  הזה  בעולם  תפקידם  את  שמכירים  לרמז 

הרמז  וזהו  שמים,  כבוד  להרבות  הוא  ענינו 
הנרצה  תכלית  כל  כי  באילן,  עולה  שהשרף 
יהודי  וכל  להשי"ת,  שנשוב  רק  הוא  בעוה"ז 
מברך אלפי אלפים ורבבות ברכות כדי להתקרב 
התבוננות  של  זמן  הוא  הזה  והיום  להשי"ת, 
הזדמנויות  כמה  בנפשו  להתבונן  צריך  שיהודי 
למקור  חוזר  הוא  התבוננות  במעט  אשר  לו  יש 
יבוא  )תוכן האמ"ק  וסיים בברכות.  מחצתבו קודש, 

בעזהשי"ת(.

]קארלין[  שמחה  ניגון  שוררו  התורה  אחר 
והעמידו יין, משב"ק הרב מרדכי יוסף סגל הי"ו 
הקריא את שמות אנ"ש שביקשו להעמיד יין על 
שולחנו של צדיק וכבו"ק מרן שליט"א חילק יין 
ליושבי השולחן ולקהל אנ"ש, אח"כ שוררו 'אילן 
כהן  אברהם  הר"ר  בלחן  ]תחילה  אברכך'  במה 

הי"ו מבית שמש ואח"כ בלחן פיטסבורג[. 

אח"כ הגישו לפני הקודש טסי הפירות וכבו"ק 
]שבזכו מעליו  זית  על  בירך העץ  מרן שליט"א 
על  שהחיינו"  "ברכת  בירך  אח"כ  זית[  שמן 
שבירך  אתרוגים  מרקחת  ועל  חבושים  מרקחת 
האתרוגים  מרקחת  ]את  הסוכות  בחג  עליהם 
ר'  )הרה"ח  שיחי'  הלוי  משפחת  בחזקה  מביאים 
צבי הלוי ז"ל(, הגה"ח ר' יחזקאל טירהויז שליט"א, 

הרב פינחס אליהו צלר הי"ו ומרקחת החבושים 
הר"ר מרדכי )ב"ר אביגדור( כהן הי"ו[ אח"כ טעם 
מעט גם מרימונים ]מפירות א"י[, ענבים, תמרים 
אח"כ  ]משעורים[,  בירה  ממשקה  וכן  ותאנים, 
]סקולען[  להודות'  טוב  לך  'כי  הניגון  שוררו 

וכבו"ק מרן שליט"א קם לריקוד נלהב.

רבה  בהתעוררות  שוררו  המזון  ברכת  קודם 
הניגון 'נכספה וגם כלתה נפשי' ]בניגון הגרא"י 
צלר ז"ל[, אח"כ מכר משב"ק הרב מרדכי יוסף 
בעת  הקודש  בחצר  כנהוג  'מטבע'  הי"ו  סגל 
עידן רעוא, וערך מי שברך לכבו"ק מרן אדמו"ר 
אלימלך  רבי  מו"ה  המפואר  ולהרה"ח  שליט"א 
לקנות  שזכה  בעבור  שליט"א  שפירא  שרגא 
הכוס  על  בירך  שליט"א  מרן  כבו"ק  המטבע, 
הרב  בנש"ק  ש"ב  את  כיבד  הכוס  ובהגבהת 
ישראל בורנשטיין שליט"א ]בן כקש"ת אדמו"ר 
עברו  המזון  ברכת  אחר  שליט"א[,  מסוכטשוב 
זמן רב לקבל מאת הקודש מפירות  בסך למשך 
מלאכיו  'כי  שרו  בסיום  יום,  של  לכבודו  האילן 
יצוה לך לשמרך בכל דרכך' לרגל יציאת צדיק 
לעבר הים להשתתף בשמחת בית צדיקים בבית 
חותנו הגאון רבי אשר חיים שטערנבוך שליט"א 
יעקב  אהל  ביהמ"ד  ורב  הדת  מחזיקי  דומ"ץ 

באנטווערפן.

n



 כ

"ֵצאְתֶכם ְלָשלֹום"
כבו"ק מרן שליט"א  יצא  11.00 בערב  בשעה 
ובני הפמליא לעבר נמל התעופה בלוד ונכנס דרך 
שהמעבר  העסקנים  דאגו  שם  פתאל'  'טרקלין 
טוב,  היותר  הצד  על  הנחוצותיעברו  והפעולות 
וכעבור שעה קלה עלה כבו"ק מרן שליט"א אל 
המטוס ובשעה 1.00 לאחר חצות הלילה המריא 
בדרכו אל אדמת ארה"ב. ה' ישמר צאתך ובואך 

מעתה ועד עולם.

n

יום שני פר' יתרו ט"ו שבט

ית ה'" ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ה' ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ "ָבּ
לערך השעה 6.00 ]לפי שעון ארה"ב[ בבוקרו 
של יום שני נחת כבו"ק מרן שליט"א ]לאחר טיסה 
בשדה  הפמליא  בני  עם  יחד  שעות[  כ-12  של 
בהשתדלות  דזערסי,  שבניו  'נוארק'  התעופה 
העסקן הנמרץ הר"ר יעקב יוסף גולדמאן הי"ו יצא 
כבו"ק מרן שליט"א בדרך המלך מבית הנתיבות 
כשנכבדי וראשי אנ"ש בארה"ב מקבלים את פני 

הקודש.

שליט"א  מרן  כבו"ק  דרש  הנתיבות  בבית 
בשלום כקש"ת אדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א 

שנכח שם ושוחחו למשך זמן.

משם יצא כבו"ק מרן שליט"א ]ברכבו של הר"ר 
בישראל  ואם  עיר  עבר  אל  הי"ו[  ראנד  ישראל 
בארא פארק לבית האכסניא בבית ידידנו הנכבד 
ברוקער  אליעזר  יהושע  מו"ה  המפואר  הרה"ח 
הי"ו ]חתן מחודב"ן בנש"ק הרה"ח המפואר רבי 
אברהם יוסף שפירא ז"ל[ אשר ברחוב החמישים 

שבין השדרה ה 16 ל 17.

n

בשעה 9:15 נכנס כבו"ק מרן שליט"א לתפילת 
שחרית בבית האכסניא, לפני התיבה עבר הר"ר 
בפתיחת  פארק,  מבארא  הי"ו  וועבער  שלמה 
הארון נתכבד פע"ח הרב שמואל בנימין שפירא 
ר' אברהם  שליט"א, כבעל קורא שימש הרה"ח 
אשר בריקמן הי"ו, לעליית כהן עלה הר"ר ישראל 
דוב כהן הי"ו ממודיעין עילית, לוי משב"ק הרב 
כבו"ק מרן שליט"א עלה  מרדכי יוסף סגל הי"ו, 
ומלכות  בשם  'הגומל'  ובירך  שלישי  לעליית 
הגבהה  הפמליא[,  בני  שאר  את  יד"ח  ]והוציא 
הרה"ח ר' בנימין הלפרן הי"ו מלעיקוואד, גלילה 
מעיה"ק  אבא שטערנבוך שליט"א  אברהם  הרב 

ירושלים גיסו של כבו"ק מרן שליט"א.

אחר התפילה עברו אנ"ש המתפללים לברכת 
קורת  את  הביע  שליט"א  מרן  וכבו"ק  השלום 
רוחו משבת ההתאחדות הרוממה לבחורי אנ"ש 
שהתקיימה בשב"ק העלל"ט בבית מדרשנו בעיר 

לעיקוואד.

n

אחר התפילה הלך כבו"ק מרן שליט"א לבית 
חיים  אשר  רבי  הגאון  חותנו  של  האכסניא 
ורב  הדת  מחזיקי  דומ"ץ  שליט"א  שטערנבוך 
ביהמ"ד אהל יעקב באנטווערפן להקביל את פניו 

ולדרוש בשלומו הטוב.

n

בשעה 1:30 בצהרים החל כבו"ק מרן שליט"א 
לקבל קהל שבאו אל הקודש פנימה להפקד בדבר 
ישועה ורחמים, קבלת הקהל נמשכה כג' שעות 

כשאנ"ש נכנסים לפראווען בקו"פ.

n

בשעה 4:30 הגיע כבו"ק מרן שליט"א לביהמ"ד 
יאקע שם נערך מסיבת קבלת פנים רבתי ושולחן 
לחיים לכבוד היום – חמשה עשר בשבט, תיכף 
בהגיעו נכנס כבו"ק מרן שליט"א להדאווין שטוב 
עבר  התיבה  כשלפני  מנחה  תפילת  והתפללו 
מבארא  הי"ו  אדלער  שלמה  מרדכי  ר'  הרה"ח 

פארק.

אח"כ נכנס כבו"ק מרן שליט"א בהדרו לעריכת 
ימים  מניגוני  שוררו  תחילה  לחיים,  שולחן 
פיטסבורג[,  ]בניגון  פעול'  כל  'וידע  הנוראים 
אח"כ בירך על לעקיך ויי"ג ואיחל לחיים לקהל 
הקודש, אח"כ פתח באמרי קודש בענין המבואר 
בבני יששכר לבאר הטעם שברכת יוצר אור היא 
כל  עליו  מקבל  שמע  בקריאת  כי  ארוכה  ברכה 
המתבקשת  וההקדמה  מלכות שמים,  עול  יהודי 
ולכאורה  מהשי"ת,  הוא  שהכל  לדעת  הוא  לזה 
בכל  ושוקעת  זורחת  שהשמש  אדם  לבני  נראה 
במחשבה  לטעות  שלא  וכדי  הטבע,  בדרך  יום 
להשריש  כדי  ארוכה  ברכה  מקדימים  כזאת 
ולדרים  לארץ  המאיר  זה  הוא  שהשי"ת  בנפשו 
לב  בכל  לאדם  שיתברר  ולאחר  ויום,  יום  בכל 
ונפש כי הכל הוא רק מהשי"ת יוכל לקבל עליו 
עול מלכות שמים כראוי בקריאת שמע, וכמאמר 
הבעש"ט הק' זיע"א על הכתוב "לעולם ה' דברך 
בראשית  ימי  בששת  ה'  שדבר  בשמים"  נצב 
עדיין נצב בשמים ומהווה ומקיים בכל רגע ורגע 

את הנבראים.

הטעם  ולהבין  בטעמא  מילתא  י"ל  ולפי"ז 
השרף  שבו  בשבט  ט"ו  ביום  בברכות  שמרבים 
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עולה באילן, ויכול אדם לחשוב שזהו הטבעיות 
באילנות  לעלות  השרף  מתחיל  שנה  שבכל 
ואח"כ הוא מצמיח פירות והכל הוא דרך הטבע, 
בהכרה  להתבונן  מרבים  הזה  ביום  דייקא  ולכן 
הפשוטה והברורה שהכל הוא רק מהשי"ת והוא 
מחייה ומהווה את הכל ומשריש את השרף באילן 
יכול  כזאת  הכנה  ולאחר  הפירות,  את  ומצמיח 
יהודי לקבל מלכות שמים כראוי, וסיים בברכות. 

)תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(.

להודות'  טוב  לך  'כי  הניגון  שוררו  אח"כ 
טסי  הקודש  לפני  הגישו  בהמשך  ]סקולען[, 
'אילן  הניגון  ושוררו  היום  לכבוד  האילן  פירות 
במה אברכך', כבו"ק מרן שליט"א בירך העץ על 
תמר ואח"כ עברו אנ"ש ליטול את ברכת השלום 
וכבו"ק מרן שליט"א חילק פירות באנפין נהירין 
הרה"ח  אחרונה  ברכה  בירך  בסיום  זמן,  למשך 
ר' ישעי' הלפרן שליט"א, אח"כ התפללו תפילת 
אברהם  ר'  הרה"ח  עבר  התיבה  כשלפני  מעריב 

אשר בריקמן הי"ו ]יא"צ אמו ע"ה[.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  המשיך  הערב  בשעות 
להתברך  האכסניא  בבית  אנ"ש  קהל  את  לקבל 

בקודש פנימה ולהפקד בדבר ישועה ורחמים.

אדמו"ר  כקש"ת  הגיע  קהל  קבלת  בסיום 
כבו"ק  אצל  גומלין  לביקור  שליט"א  מסקולען 
מרן שליט"א שקיבלו ברוב כבוד וקיבל את פניו 
מעניני  שוחחו  היתר  בין  האכסניא,  בית  בפתח 
קבלת התורה )פר' יתרו( ומהקשר של צדיקי בית 
ענינים  ועוד  סאדיגורא  לבית  לרבוה"ק  סקולען 
שליט"א  מרן  כבו"ק  בעזהשי"ת(,  יבוא  השיחה  )תוכן 

בברכות  והתברכו  ויי"ג  לעקיך  על  לברך  כיבדו 
ללוותו  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  בסיום  לרוב, 

לרחובה של עיר עד לרכבו.

n

יום שלישי פר' יתרו ט"ז שבט

בשעה 9:00 נכנס כבו"ק מרן שליט"א לתפילת 
עבר  התיבה  כשלפני  האכסניא  בבית  שחרית 

הרה"ח ר' אברהם אשר בריקמן הי"ו.

n

בשעות לפנה"צ יצא כבו"ק מרן שליט"א לעבר 
משפחת  בבית  אבלים  לניחום  לעיקוואד  העיר 
מרדכי  משה  ר'  הרה"ח  ישבו  שם  שיחי'  שארר 
בית  ר"מ  שליט"א  חיים  ר'  הרה"ג  ובניו  הי"ו 
מדרשנו בלעיקוואד והר"ר שמואל הי"ו שישבו 
שרה  מרת  זוגתו-אמם  פטירת  אחר  ל"ע  שבעה 

ע"ה שנלב"ע בשיבה טובה, כבו"ק מרן שליט"א 
שוחח עמם למשך זמן וסיפרו ממעלותיה של אמם 
המנוחה ע"ה וההתקשרות של המשפחה לרבוה"ק 
מדור דור ובפרט היתה המנוחה ע"ה מיוחדת עד 
מאד באמונתה השלמה בהשי"ת ובצדיקים )תוכן 
מרן  כבו"ק  ניחמם  בסיום  בעזהשי"ת(,  יבוא  השיחה 

שליט"א בברכת התנחומין ושב לבית האכסניא 
בעיר בארא פארק.

לקבל  שליט"א  מרן  כבו"ק  המשיך  בהמשך 
את קהל אנ"ש בבית האכסניא, בסיום התפללו 
ר'  הרה"ח  עבר  התיבה  כשלפני  מנחה  תפילת 

אברהם אשר בריקמן הי"ו.

n

להשתתף  שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  אח"כ 
הרב  בנש"ק  החתן  גיסו  לבן  החופה  במעמד 
שלמה בן ציון שטערנבוך שליט"א בן הרה"ג ר' 
יצחק שטערנבוך שליט"א בנו הגדול של  יעקב 
שטערנבוך  חיים  אשר  רבי  הגאון  המלך  חותן 
ביהמ"ד  ורב  הדת  מחזיקי  דומ"ץ  שליט"א 
אדמו"ר  כקש"ת  וחתן  באנטווערפן  יעקב  אהל 
כקש"ת  ונכד  שליט"א,  קאלושין  מאסטראוו 
תחי'  הכלה  עם  שליט"א  מבאבוב-45  אדמו"ר 
נינת כקש"ת אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א 
ונכדת כקש"ת האדמורי"ם מסטרעליסק וסוליצא 

שליט"א.

הסב  של  ביתו  בחצר  נערכה  החופה  מעמד 
מראחמיסטריווקא  האדמו"ר  כקש"ת  המרומם 
שליט"א לרפו"ש, אחר החופה בירך כבו"ק מרן 
שליט"א למזל"ט את הסבים המרוממים שליט"א 
מברכות  והמחותנים שליט"א כשמברכם  ולחתן 

קדשו.

n

אח"כ נכנס כבו"ק מרן שליט"א לביקור בבית 
שליט"א  מראחמיסטריווקא  אדמו"ר  כקש"ת 
לבריאות  ובברכה  טוב  מזל  בברכת  ובירכו 
שלמה ולאריכות ימים ושנים טובים ועוד ברכות 
עונה  שליט"א  מראחמיסטריווקא  כשהאדמו"ר 
מרן  כבו"ק  איחל  ביציאתו  הברכות,  על  אמן 
הצדקנית  להרבנית  מזל"ט  בברכת  שליט"א 
מראחמיסטריווקא תליט"א בת הרה"ק מסקווירא 

זצוק"ל שנכחה שם ובירכה מברכות קדשו.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  המשיך  הערב  בשעות 
להתברך  האכסניא  בבית  אנ"ש  קהל  את  וקיבל 
ורחמים, תחילה התפללו  ישועה  בדבר  ולהפקד 
ר'  הרה"ח  עבר  התיבה  כשלפני  מעריב  תפילת 
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יעקב יוסף שארר הי"ו מלעיקוואד.

n

בהמשך הגיע כקש"ת אדמו"ר מסקולען מאנסי 
שליט"א לביקור גומלין אצל כבו"ק מרן שליט"א 
שוחחו  היתר  בין  כבוד,  ברוב  פניו  את  שקיבל 
מעניני אמונת צדיקים ומהקשר של צדיקי בית 
יבוא  השיחה  )תוכן  ענינים  ועוד  לרבוה"ק  סקולען 
כיבדו לברך על  כבו"ק מרן שליט"א  בעזהשי"ת(, 

לעקיך ויי"ג והתברכו בברכות לרוב, בסיום יצא 
כבו"ק מרן שליט"א ללוותו לרחובה של עיר עד 

לרכבו.

n

אח"כ שב כבו"ק מרן שליט"א לפאר בשמחת 
הנישואין של בן גיסו החתן בנש"ק הרב שלמה בן 
ציון שטערנבוך שליט"א בן הרה"ג ר' יעקב יצחק 
שליט"א,  המלך  חותן  בן  שליט"א  שטערנבוך 
בהגיעו איחל מזל"ט לזקנו האדמו"ר מאסטראוו 
אשר  רבי  הגאון  לחותנו  שליט"א,  קאלושין 
כקש"ת  החתן  ולסב  שליט"א  שטערנבוך  חיים 
האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א ולגיסו הרה"ג ר' 
יצחק יעקב שטערנבוך שליט"א ולשאר הסבים 

והמחותנים שליט"א.

המצוה  לסעודת  הסב  שליט"א  מרן  כבו"ק 
והגישו לפני הקודש דגים, קוגל ולחיים, כבו"ק 
השמחה  לבעלי  לחיים  איחל  שליט"א  מרן 
נתכבד  המזון  ברכת  ואחר  שליט"א  הנערצים 
אח"כ  אחריתא,  בברכה  שליט"א  מרן  כבו"ק 
שוררו ניגון שמחה ]ניגון ההקפות[ וכבו"ק מרן 
שליט"א נתכבד לרקד עם החתן בפרטות ורקד 
למשך זמן ואח"כ בפרטות לריקוד נלהב עם סב 
שליט"א   מבאבוב-45  האדמו"ר  כקש"ת  החתן 
חותנו  עם  רקד  ואח"כ  צדיקים[,  ובכן  ]בניגון 

שליט"א ושאר בני המשפחה.

הסב  תחילה  רקד  טאנץ  המצוה  במעמד 
האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א ואח"כ רקד הסב 
אחר  שליט"א,  קאלושין  מאסטראוו  האדמו"ר 
שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס  הכלה  לפני  שרקדו 
כן  המשפחה,  בני  שאר  עם  יחד  במחול  לרקד 
מאסטראוו  האדמו"ר  זקנו  עם  בפרטות  רקד 
ישב  בהמשך  זמן,  למשך  שליט"א  קאלושין 
עם  רב  זמן  למשך  ושוחח  שליט"א  מרן  כבו"ק 
בינתים  נקראו  כאשר  מבאבוב-45  האדמו"ר 
היתר  בין  הכלה,  לפני  לרקד  החו"כ  זקני  שאר 
ר'  הרה"צ  שליט"א,  מסוליצא  האדמו"ר  רקדו 
אדמו"ר  כקש"ת  בן  שליט"א  טווערסקי  בערל 
חותן  נקרא  ואח"כ  שליט"א,  מראחמיסטריווקא 
המלך הגאון ר' אשר חיים שטערנבוך שליט"א, 

אחר הריקוד עם החו"כ רקד בפרטות עם כבו"ק 
המחותנים  לרקד  נקראו  אח"כ  שליט"א,  מרן 
שליט"א ואחר ריקוד המחותן אבי החתן שליט"א 
רקד בפרטות עם גיסו כבו"ק מרן שליט"א, אח"כ 
זימר  טאנץ  המצוה  ובסיום  החו"כ  לרקד  נקראו 
מבאבוב-45  האדמו"ר  כקש"ת  המרומם  הסב 
שליט"א הפיוט 'אין כאלקינו' כמנהג אבותיו הק' 
המשפחות  בני  עם  יחד  שליט"א  מרן  כשכבו"ק 
כבו"ק  נפרד  בסיום  במחול,  מרקדים  הרוממות 
ושב  ברוב ברכות  מרן שליט"א מבעלי השמחה 

לבית האכסניא.

n

יום רביעי פר' יתרו י"ז שבט

בשעה 9:00 נכנס כבו"ק מרן שליט"א לתפילת 
עבר  התיבה  כשלפני  האכסניא  בבית  שחרית 

הרה"ח ר' בנימין הלפרן הי"ו מלעיקוואד.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  עלה  הצהרים  בשעות 
רבי  מוה"ר  הרה"ח  דודו  בבית  לביקור משפחתי 
שמואל זאנוויל שארף שליט"א חדב"ן מרן רבינו 

הקוה"ט העקבי אבירים זיע"א.

n

לקבל  שליט"א  מרן  כבו"ק  המשיך  בהמשך 
את קהל אנ"ש בבית האכסניא, באמצע התפללו 
יעקב  הר"ר  עבר  התיבה  כשלפני  מנחה  תפילת 

אדלער הי"ו מבארא פארק.

עסקני  חבר  נכנסו  הקו"פ  אל  הנכנסים  בין 
אנ"ש דבארא פארק, וכן קבוצה מבחורי ישיבת 
שליט"א  מרן  וכבו"ק  פארק  בבארא  נובמינסק 
חז"ל  מ"ש  בענין  קודש  שיחת  לפניהם  מסר 
ממנו  מעבירין  תורה  עול  עליו  המקבל  "כל 
יש מעלה  דבודאי  דרך ארץ",  ועול  עול מלכות 
העיקר  אולם  תוה"ק,  שלומדים  כמה  כל  גדולה 
הוא ללמוד מתוך קבלת עול, וחלף זאת שיהיה 
עליו להתעצם במלחמת היצר על כל חמש דק' 
של לימוד התורה, טוב יותר שיתעצם במלחמת 
היצר על קבלת עול תורה, וכאשר בחור מקבל 
עליו בהחלטה גמורה שהעול שלו הוא עול תורה, 
ובירכם  מאליהם,  יפלו  כבר  הענינים  שאר  כל 
בתורה  ויתעלו  הק'  בתורה  שיתמידו  בברכות 
וסייעתא  והצלחה  לברכה  ויזכו  שמים  וביראת 

דשמיא. )תוכן השיח"ק יבוא בעזהשי"ת(.

לביקור משפחתי פע"ח הרה"ח  בקו"פ  בא  כן 
רבינו  מרן  נכד  שליט"א  פרידמן  דניאל  רבי 
הקוה"ט הכנסת מרדכי זיע"א יחד עם בניו פע"ח 



 כג

הר"ר אליהו הי"ו ופע"ח הר"ר יצחק הי"ו, כבו"ק 
כבוד  ורוב  פנים  במאור  קיבלם  שליט"א  מרן 
ובסיום  ופירות  מזונות  מיני  על  לברך  וכיבדם 

נפרד מהם ברוב ברכות ויצא ללוותם.

אח"כ התפללו תפילת מעריב כשלפני התיבה 
]יא"צ  הי"ו  סגל  יוסף  מרדכי  הרב  עבר משב"ק 

אמו ע"ה[.

n

העיר  לעבר  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  אח"כ 
נגידי עם שהוזילו מהונם  ועלה אצל  פלעטבוש 
דמים מרובים לטובת החזקת תורה במוסדותינו 

הקדושים.

n

משם שב כבו"ק מרן שליט"א אל העיר בארא 
פארק והגיע לפאר בשמחת השבע ברכות שערך 
חותנו הגאון רבי אשר חיים שטערנבוך שליט"א 
יעקב  אהל  ביהמ"ד  ורב  הדת  מחזיקי  דומ"ץ 
בכורו  נכדו  נישואי  שמחת  לכבוד  באנטווערפן 
שטערנבוך  ציון  בן  שלמה  הרב  הנש"ק  החתן 
שליט"א בן לבנו הרה"ג ר' יעקב יצחק שטערנבוך 
מבאבוב-45  אדמו"ר  כקש"ת  חתן  שליט"א 

שליט"א.

כבו"ק מרן שליט"א נטל ידיו לסעודה והאזין 
לדרשות שנשאו שם חותנו הגאון רבי אשר חיים 
שליט"א, גיסו הרה"ג ר' שלמה זלמן שטערנבוך 
שליט"א, כן האזין לדברי חרוזין שהשמיע גיסו 
שליט"א,  שטערנבוך  אבא  אברהם  ר'  הרה"ג 
שמחה  לריקוד  קם  ברכות  ושבע  ברהמ"ז  אחר 
ורקד בפרטות עם החתן שיחי' ואח"כ עם שאר 
ברכות  ברוב  נפרד  ובסיום  שליט"א  המחותנים 

ושב לבית האכסניא.

שליט"א  מרן  כבו"ק  המשיך  האכסניא  בבית 
אחר  ומחצה  לשעה  עד  שנמשכה  קהל  בקבלת 

חצות הלילה.

n

יום חמישי פר' יתרו י"ח שבט

בשעה 8:20 נכנס כבו"ק מרן שליט"א לתפילת 
עבר  התיבה  כשלפני  האכסניא  בבית  שחרית 
בפתיחת  הי"ו,  סגל  יוסף  מרדכי  הרב  משב"ק 
רבי  מו"ה  המפואר  הרה"ח  נתכבד  הארון 
שלמה אברהם איינהארן שליט"א, לעליית כהן 
הי"ו  כהן  לייב  אריה  יחיאל  החתן  הבה"ח  עלה 
סגל  יוסף  מרדכי  הרב  משב"ק  לוי  מלעיקוואד, 
הי"ו, כבו"ק מרן שליט"א עלה לעליית שלישי, 
מו"ה  המפואר  הרה"ח  האכסניא  בעל  הגבהה 

גלילה  שליט"א,  ברוקער  אליעזר  יהושע  רבי 
הר"ר אלון נתנאל לייזער הי"ו מפלעטבוש, אחר 
מרן  וכבו"ק  הקודש  לפני  אנ"ש  עברו  התפילה 
שליט"א פתח באמרי קודש ודברי פרידה ואמר 
לאנ"ש הנאספים הרי היינו כאן יחד כמה ימים 
אצלו  שישאר  ולראות  להתבונן  אחד  לכל  ויש 
"ואהבת  נאמר  בתוה"ק  הנה  לטובה.  ההשפעה 
לרעך כמוך", ואמרו חז"ל "והוי דן את כל האדם 
כולנו  דהכי  הדברים  בביאור  וי"ל  זכות",  לכף 
נמצאים כאן בעולם הזה לתכלית אחת להרבות 
לכבודי  בשמי  הנקרא  "כל  וכמ"ש  שמים,  כבוד 
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו", ומאחר שאת הכל 
עשה השי"ת לכבודו, הרי הוא ית' מבקש מבני 
ולהרבות  בעולם  תפקידם  את  שימלאו  ישראל 
כבוד שמים, וכשעוסקים בעבודה הרצויה הזאת 
היכן יש בכלל זמן להקפיד על אחרים או לדבר 
אפשר  ואיך  אחרים,  על  הגונים  שאינם  דברים 
לדון  שצריך  מבואר  הרי  זכות,  לכף  לדון  שלא 
לכף זכות גם באופנים שנראה לכאורה שאין כל 
דורש  השי"ת  כי  הדבר,  ביאור  ומהו  לזה  מקום 
מאתנו שלא נטעה בהכרת תפקידנו בעולם, שלא 
נשנה מהמטרה והתכלית המתבקש בעולם, וא"כ 
שכאלה,  בהבלים  ולעסוק  לחשוב  זמן  יש  היכן 
"ואהבת  לקיים  אחד  כל  על  מוטל  בודאי  וא"כ 
לרעך כמוך" ולקיים "והוי דן את כל האדם לכף 
זכות", וסיים בברכות. )תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(, 
אח"כ שוררו 'כי מלאכיו יצוה לך' ועברו לברכת 

הפרידה.

n

ידידנו  האכסניא  בעל  נכנסו  התפילה  אחר 
הנכבד הרה"ח המפואר מו"ה רבי יהושע אליעזר 
ברוקער הי"ו ובני משפחתו היקרים שיחי' וכבו"ק 
ובירכם  האכסניא  על  להם  הודה  שליט"א  מרן 

ברוב ברכות.

n

מרן  כבו"ק  הלך  העיר  את  יציאתו  בדרך 
רבי  הגאון  חותנו  של  האכסניא  לבית  שליט"א 
מחזיקי  דומ"ץ  שליט"א  שטערנבוך  חיים  אשר 
הדת ורב ביהמ"ד אהל יעקב באנטווערפן ליטול 
ולשלום  לחיים  שובו  קודם  הפרידה  ברכת  את 

למעון קדשו בארה"ק.

n

לֹום ּתּוָבלּון" ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָשׁ י ְבִשׂ "ִכּ
אח"כ יצא כבו"ק מרן שליט"א לנמל התעופה 
תחילה  הקודש,  לארץ  חזרה  בדרכו  נוארק 



 כד

עבר  התיבה  כשלפני  מנחה  תפילת  התפללו 
משב"ק הרב מרדכי יוסף סגל הי"ו, בהשתדלות 
העסקנים סודר שכבו"ק מרן שליט"א יכנס תיכף 
בדרך המלך אל כבש המטוס כראוי וכיאות ובערך 
אל  בדרכו  המטוס  המריא  בצהרים   1:30 השעה 
מעריב  תפילת  כשאת  ורחבה  טובה  חמדה  ארץ 
עם  המטוס  על  שליט"א  מרן  כבו"ק  התפלל 

המשמשים בקודש ובני הפמליא.

n

יום שישי פר' יתרו י"ט שבט

ֶבת ִצּיֹון  י יֹוֶשׁ  "ַצֲהִלי ָוֹרִנּ
ָרֵאל" ְך ְקדֹוׁש ִיְשׂ ִקְרֵבּ י ָגדֹול ְבּ ִכּ

של  מטוסו  נחת  בוקר  לפנות   6 השעה  בערך 
כבו"ק מרן שליט"א בארצנו הקדושה ותיכף יצא 
כבו"ק מרן שליט"א ובני הפמליא מבית הנתיבות 

בדרכם לעבר חצר הקודש בב"ב.

n

בהדרו  שליט"א  מרן  כבו"ק  הופיע   8 בשעה 
הגדול,  המדרש  בית  בהיכל  שחרית  לתפילת 
אחר התפילה יצא כבו"ק מרן שליט"א ועמד ע"פ 
ליטול  וקהל הקודש עברו בסך  ה'דאווין שטוב' 

את ברכת השלום.

n

שבת קודש פר' יתרו בצל הקודש

לתפילת מנחה ערש"ק עבר לפני התיבה הר"ר 
מנחם נחום טירהויז הי"ו, לתפילת 'קבלת שבת' 
הי"ו  הלוי  זאב  הר"ר  התיבה  לפני  עבר  ומעריב 
ממודיעין עילית, ב'בואי בשלום' יצא כבו"ק מרן 
הניגון  ועודד  שטוב'  ה'דאווין  מחדר  שליט"א 
התפילה  אחר  זמן,  למשך  מלכתא  שבת  לכבוד 
להתברך  קדישא  קהלא  כל  הקודש  לפני  עברו 
בברכת השבת, אח"כ פתח כבו"ק מרן שליט"א 

באמרי קודש )תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(.

n

ביום השבת ל'פסוקי דזמרה' עבר לפני התיבה 
לתפילת  הי"ו,  רבינוביץ  שמעון  ישראל  הר"ר 
שחרית עבר לפני התיבה הרה"ג ר' ישראל דוד 
כהן  צבי  משה  הר"ר  הארון  פתיחת  הי"ו,  כהן 
הי"ו,  כהן  ברוך  הר"ר  עלה  כהן  לעליית  הי"ו, 
לוי הר"ר יחזקאל פיין הי"ו מבית שמש, שלישי 
פע"ח הרה"ג ר' דוד מרילוס שליט"א ראש כולל 
ור"מ בישיבתנו  בבית מדרשנו במודיעין עילית 
מאשדוד,  הי"ו  שפירא  אהרן  הר"ר  רביעי  הק', 
]הולדת  הי"ו  צלר  בנימין  שלמה  הר"ר  חמישי 
לעליית  כבו"ק מרן שליט"א עלה לתורה  הבן[, 
שישי-עשרת הדברות כנהוג, אחר העליה בירך 
כבו"ק מרן שליט"א ברכת הגומל בשם ומלכות 
לרגל חזרתו מעבר לים בערש"ק, שביעי הרה"ח 
שפירא  שרגא  אלימלך  רבי  מו"ה  המפואר 
ישראל  הר"ר  עלה  מפטיר  לעליית  שליט"א, 
טירהויז  אהרן  הרב  הגבהה  הי"ו,  כהן  )ברשח"י( 

הי"ו מנכ"ל מוסדותינו הק', גלילה משב"ק הר"ר 
משה ברגר הי"ו, לתפילת מוסף עבר לפני התיבה 
הר"ר שלמה בנימין צלר הי"ו, פתיחה ל'אנעים 

זמירות' הר"ר דוד משה יעקובסון הי"ו.

n

לתפילת מנחה עבר לפני התיבה הרב חנניה יוסף 
בריקמן הי"ו, פתיחת הארון הר"ר אלעזר פיקסלר 
אלימלך  שמעון  הר"ר  עלה  כהן  לעליית  הי"ו, 
ממודיעין  הי"ו  הלוי  זאב  הר"ר  לוי  הי"ו,  כהן 
עילית, שלישי הר"ר ברוך פינחס ברנדוויין הי"ו 
ממודיעין עילית, הגבהה הר"ר ישראל הלוי הי"ו, 

גלילה הר"ר יהושע שצ'דרוביצקי הי"ו.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
הבה"ח יעקב מרדכי ברנדוויין הי"ו, אחר תפילת 
ה'דאווין  ע"פ  שליט"א  מרן  כבו"ק  עמד  מעריב 
שטוב' ועברו כל הקהל בסך לפני הקודש להתברך 

בברכת 'א גוט וואך'.

n

[



 כה

שהשמחה במעונם

מזלא טבא וגדיא יאה נשגר קדם ידידנו היקרים מאנ''ש לרגל השמחה השרויה במעונם

הרה"ח ר' משה יוסף ברזל הי"ו – בני ברק
לרגל שמחת הולדת הנכדים שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"צ ר' אהרן ברנדוויין שליט"א – בני ברק

ולבנו הר"ר שמואל הי"ו – בני ברק
ולבנו הר"ר שמעון הי"ו – ביתר עילית

לרגל שמחת הולדת הנין - הנכד – הבן שיחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' משה גרינבוים הי"ו - אשדוד

לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר אריה הוברמן הי"ו – פתח תקוה

לרגל שמחת הולדת הנכדה תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' הלוי הי"ו – בני ברק
משפ' הלוי הי"ו – בני ברק

הר"ר ישראל הלוי הי"ו – מודיעין עילית
ולחותנו הרה"ח ר' אברהם וינטרויב הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנין - הנכד – הבן שיחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר מנחם הלר הי"ו – ירושלים

ולבנו הר"ר אהרן הי"ו –  פתח תקוה
ולחותנו הר"ר שמעון וילנר הי"ו – בני ברק

ולמשפ' וילנר תחי' – בני ברק
 לרגל שמחת הולדת הנין – הנכד שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' הלוי הי"ו – בני ברק
משפ' הלוי הי"ו – בני ברק

הר"ר שמואל יחזקאל לוסטיג הי''ו – בני ברק
לרגל שמחת הולדת הנין - הנכד – הבן שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 

הרב הלל ורטהיימר הי"ו – בני ברק
ולבנו הר"ר יצחק הי"ו – בני ברק

 לרגל שמחת הולדת הנכד - הבן שיחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' דוד משה וועבער הי"ו – בני ברק

ולחתנו הר"ר דוד שטייף הי"ו – בני ברק
ולאביו הרה"ח ר' יצחק אייזיק הי"ו – ביתר עילית

 לרגל שמחת הולדת הנכדה – הבת תחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר אריה כהן הי"ו – עמנואל

ולבנו הר"ר יצחק הי"ו – ירושלים
 לרגל שמחת הולדת הנכד - הבן שיחי'

 בשעטו"מ ובמז"ט

 
הנה"ח ר' חיים לנדאו הי"ו –  ירושלים

בונה ומקים בנין בית המדרש הגדול חצר הקודש
ולבנו הר"ר יצחק הי"ו –  תל אביב

 לרגל שמחת הולדת הנכד – הבן שיחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' שמואל נרקיס הי"ו - ירושלים

ולבנו הר"ר ישראל הי"ו – בני ברק
 לרגל שמחת הולדת הנכדה- הבת תחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' מרדכי שלמה סלמון הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הגאון רבי יוסף צלר שליט"א – בני ברק

ראש ישיבתנו הק' לצעירים מצוינים
ולבנו הר"ר שלמה בנימין הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנכד – הבן שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 



 כו

הרה"ח ר' יוסף משה ראנד הי"ו – לעיקוואד
ולבנו הרה"ח ר' ישראל הי"ו – בענסנהורסט

ולבנו הר"ר אליעזר הי"ו – בארא פארק
לרגל שמחת הולדת הנין – הנכד – הבן שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
מחודב"נ הרה"ח ר' יצחק מרילוס שליט"א

ולבנו הרה"ג ר' אברהם שמעון שליט"א
לרגל שמחת היכנס הנכד- הבן הבה"ח ברוך ני"ו  

לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' שרגא גרינבוים הי"ו - בארא פארק

ולחתנו הר"ר פנחס אהרן קליין הי"ו - בארא פארק
לרגל שמחת היכנס הנכד - הבן הבה"ח חיים יוסף ני"ו  

לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' שצ'דרוביצקי תחי'– בני ברק

הגה"ח רבי מאיר שצ'דרוביצקי שליט"א – בני ברק
ולבנו הרה"ח ר' מרדכי יוסף הי"ו – בני ברק

 לרגל שמחת היכנס הנין – הנכד - הבן 
הבה"ח חיים דוד ני"ו

לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 

הר"ר יוסף גולדשטיין הי"ו – בני ברק
לרגל שמחת נישואי הבת תחי' שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר אלכסנדר זיסוביץ הי"ו – לעיקוואד

ולבנו הר"ר יואב הי"ו – לעיקוואד
 לרגל שמחת אירוסי הנכדה – הבת תחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר דוד משה יעקובסון הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' אליעזר ישראל הי"ו – בית שמש

לרגל שמחת נישואי הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ג ר' יוסף נדב שליט"א – תל אביב

ולחתנו הר"ר נחמן ברוך כץ' הי"ו – בני ברק
לרגל שמחת נישואי הנכד – הבן הבה"ח שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
גב' קנול תחי' – תל אביב

הנה"ח ר' יששכר קנול הי"ו – בני ברק
 לרגל שמחת נישואי הנכדה – הבת תחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 

 יה"ר שיזכו לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח לתפארת כרם בית ישראל 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא וכל מילי דמיטב.

gilyon.sadigura@gmail.com :פנימי – המו"ל: מכון 'כנסת מרדכי' סאדיגורה, לפניות בענין הגיליון
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