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 האט'ס געפועל'ט אלעס גוט'ס 

פע שמחה ורוב שמחות  ושפע ש שמחה זו י פני אבינו שבשמים שמויהי רצון מל 
 בישועתן של ישראל בביאת גואל צדק בב"א. לכלל אנ"ש ונזכה לראות 

 הוועד החתונ 

דחסידי תולדות אהרן בארה"ק ובחו"ל

חידושים בפנימיות ← משולחן המלך · אם עובר יום שהעתונים אינם מבזים אותו הוא 
מהרהר בתשובה ← בבית גנזי · זכרונות מבית השחיטה ← כלי ראשון · המלמדים 

מקבלים חמשת אלפים דולר ← בחצרות אנ"ש

ב'אור פניך' - 
תבהיקם

פרשיות,  ד'  די  קומען  זאל  גערן  שוין  וואלט  "איך 
איך זאל מיך זעהן מיט דעם אייבערשטן", כך היה אומר 
הרבה  בהשתוקקותו  זי"ע  מקאריץ  פנחס  ר'  הרה"ק 
רביה"ז  כ"ק  ואילו  פרשיות.  ד'  של  הקודש  לשבתות 
עצמו,  על  אמר  זי"ע  מבלאז'וב  שרביה"ק  סיפר  זי"ע 

שבארבע הפרשיות הוא אדם אחר לגמרי.
שאנו  הפרשיות  ארבע  של  הראשונה  השבת 
רביה"ק  של  קדשו  בצל  התייחדה  עתה,  בה  פוסעים 
זי"ע בגעגועים עצומים ל'אור פניך'. חביבות מיוחדת 
כמין  אותו  ודרש  זה,  לפיוט  זי"ע  לרביה"ק  לו  היתה 
חומר בכל שיחות קדשו בסביבת שבת שקלים, וברבות 
רב  ברגש  קודש  שבת  בליל  לנגנו  החל  אף  הימים 
)בניגון סלאנים עתיק, שיש המייחסים אותו להרה"ק 
בצלא  נדרשת  היתה  כשיפה  זי"ע(,  מקאליסק  ר"א 
מסטאלין  אשר  ר'  הרה"ק  של  אימרתו  דמהימנותא 
זי"ע "באור פניך - תבהיקם" - "מיט'ן ניגון 'אור פניך' 

וועסטו זיי באלייכטן".
כשאדם  קדשו:  בשיחות  מתרפק  רביה”ק  והיה 
שקוע בתאוות ועבירות ח”ו נעשה מגושם ואינו יכול 
פניך  “אור  מתחננים  אנו  כן  על  השי”ת,  באור  לחזות 
יתברך  מאורך  עלינו  תשפיע   - נשא”  אדון  עלינו 
באתערותא דלעילא, “ושקל אשא” - כי אז נפשי )נפש 
באורך.  לחזות  משפלותה  תתרומם  שקל(  בגימטריא 
לגוף  רומז  )בית  הגוף  גם   - ונשא”  נכון  “בבית  ואז 

כמובא בקדמונים( יזדכך ויתרומם אליך.
שהיה  שעה  זי”ע  רביה”ק  בפני  בערו  אש  להבות 
לאור  בהשתוקקות  הללו  דברים  ומדבר  מתגעגע 
נפשו  ושומע את הקולות  וכל הרואה  חיים,  פני מלך 
ב’זכור  זה  כל  )וראה  הצדיק  בתשוקת  מתלהטת 

לאברהם’(.

בס"ד • מהנעשה והנשמע בצל הקודש של כ"ק מרן רבינו שליט"א ובהיכלי אנ"ש בכל אתר ואתר · גליון 74  • פרשת משפטים תשפ"ג

כאור 
משפטנו

בפתח
הבלעטל
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ראשי וחו"ר כולל 'חושן משפט' 
בשיחה מאלפת על דיני ממונות ועל 
הכולל שיסד רבינו שליט"א



יו"ל ע"י מערכת 'קול אנ"ש'

מו"ל ומנהל המערכת:
הר"ר מרדכי קרויס

אחראי תוכן:
הר"ר שמעון דימאנט

אחראי ניהול:
הר"ר שמעון קעלער

אחראי פרסום ומודעות:
הר"ר משה קרישבסקי

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

תמונות:
הר"ר יוסף שלום קרויס

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

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

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

פרסום עסקים:
02-5630-350

פרסום ארגונים:
05331-70320 | 05484-07851

דחסידי תולדות אהרן בארה"ק ובחו"ל

בס"ד • 
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• פרשת 

משפטים 
תשפ"ג

ירושלים
בית שמש

חריש
טבריה

ניו יורק
לונדון

מנצ'סטר
מיאמי

4:50
4:49
4:44
4:46

5:19
5:02
5:02
6:01

6:43
6:41
6:46
6:38

6:47
6:32
6:34
7:28

הדה"נ ר"תפר' משפטים

זמני כניסת ויציאת השבת

28 - יקב ווייס עם סדרה מושלמת ומיוחדת

שבת של רצונות
שמישהו  מצב  יש  היחוד.  תכלית  את  מבטא  הפנים,  אור 
מישהו  אם  אבל  וניתוק.  שנאה  זו  הרי  ממך,  פניו  את  מסב 
מאיר לך פנים, זה מבטא יחוד ודביקות. כביכול בנמשל, אנו 
להתייחד  חיים,  מלך  פני  באור  לראות  ומשתוקקים  מתחננים 

באהבה ורצון בו יתברך.
אלא שיש בזה הרבה יותר. הארת הפנים המצטיירת בתווים 
וקמטים מסוג מסוים על המצח והלחיים, אינה אלא ביטוי גשמי 
למה שמתחולל בפנים. ה’ָּפִנים’ נקראים כך, מפני שהם מבטאים 
את ה’ְּפִנים’. הארת הפנים נובעת מתוך כך שבפנימיותו האדם 
המחייך אליך רוצה בך ומתענג איתך. ובנמשל, מבשרי אחזה 
כן  ועל  ישראל,  בכלל  הוא  הפנימי  רצונו  כביכול  הרי  אלוק, 

“אור פניך” זהו הרצון הפנימי של הקב”ה בישראל.
ותשוקה.  רצונות  של  שבת  אפוא  היא  הזאת  השבת 
כשאנחנו מנדבים שקלים ומקריבים קרבנות )שלשם כך נדבו 
את השקלים(, או בימינו כשאנחנו מתחננים “אור פניך”, אנחנו 
מבטאים שהרצון הפנימי והעמוק שלנו הוא לחזות באור פני 
וזה  בנו,  העליון  הרצון  את  מעוררים  אנחנו  ואז  חיים,  מלך 
הפנים  כמים  אליו,  ועמוק  פנימי  רצון  בחזרה  אצלנו  מעורר 

לפנים.

השבת הזאת היא תבערה אחת של “רצוננו לעשות רצונך”, 
רצון מאתנו להשי”ת ורצון השי”ת בנו. אנחנו צריכים לחתור 
שלנו  העמוקה  התשוקה  את  משם  ולהוציא  בלבנו  חתירות 
להשי”ת, ולהתחנן לפניו “אור פניך עלינו אדון נשא” - תעורר 
נא גם אתה רצונך בנו. ואין לך הכנה גדולה מזו לימי הפורים 

והפסח הבעל”ט, לעורר את היחוד והדביקות בו יתברך.

זוקף את ראשן
שבת זו היא גם שבת של המשכת הדעת. משה רבינו עומד 
וזוקף את ראשן של ישראל בשעה שאנו קוראים פרשת שקלים, 
דמשה  ה”אתפשטותיה  ידי  על  שזהו  ידעו  חסידים  ובחצרות 
שבכל דרא ודרא” - בהיכל הצדיק, ונסעו מכל קצוי ארץ אל 
הצדיק לזכות לזקיפת הראש הזאת, ואין ראש אלא דעת. שם, 
בהיכל הצדיק, בשבת קודש זו, אנחנו מקבלים דעת דקדושה, 
למען  השי”ת.  במציאות  שלימה  ודעת  ברורה  בהכרה  להכיר 
דעת כי ה’ הוא האלקים אין עוד. הבה נהיה כלים מוכנים וזכים 

לכך.
ת ב ש ן  ג י ט כ ע ל א 

מערכת 'קול אנ"ש'
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אלא שיש בזה הרבה יותר. הארת הפנים 
המצטיירת בתווים וקמטים מסוג מסוים על 
המצח והלחיים, אינה אלא ביטוי גשמי למה 
ִנים’ נקראים כך, מפני  שמתחולל בפנים. ה’ּפָ

ִנים’ שהם מבטאים את ה’ּפְ

מתחדשים בשבילכם!

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

לקוחות מאוחדת, במיוחד עבורכם  
שידרגנו, הוספנו מגוון שירותים רפואיים
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לפרסום במדור זה בהנחה מיוחדת לבעלי שמחה יש להתקשר+היכל השמחות
02-5630-350 

בעזהשי"ת

קול ששון                                                                                                     וקול שמחה

קול חתן                                                                                   וקול כלה

בשבח והודיה להשי"ת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הננו מתכבדים להזמין את מע"כ וב"ב שיחיו

להשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום שלישי לס' 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' - תרומה

ל' שבט )ר"ח אדר( תשפ"ג לפ"ק
21.02.2023 למנינם

קבלת פנים בשעה 5:30                    חופה בשעה 6:15
שמחת חתן וכלה 10:00

באולם ישמח משה - בעלז
1 Belz Terrace - London

ואי"ה ביום שמחתכם נשיב לכם בל"נ כגמולכם הטוב

ידידכם המצפים לקבל פניכם באהבה ובשמחה

החתן הבחור המופלג בתוי"ש

א+ברהם +++ני"ו
בן הרה"ח ר' יוסף ז"ל

הורי החתן                                                                                     

ז. גרינפע_לד                                                
לבית ליבערמאן )קוממיות(                                                            
ירושלים                                                                                     

הורי הכלה
ישרא_ל מאיר גוט_ליב

ורעייתו לבית זופניק
לונדון

הכלה הבתולה המהוללה

חיה ח+++נה +תחי' עב"ג

תינו
נעלה את ירושלים על ראש שמח

שמחת הפארשפיל

נודה לד' על רוב רחמיו וחסדיו שהחיינו וקיימנו
לזמן כלולות נכדינו היקרים שיחיו

אנו מצרטפים להזמינכם להשתתף בשמחתינו

מרת רח_ל גוט_ליב - מרת שרה זופניק

העליה לתורה
בשב"ק פר' משפטים - שקלים

בהיכ_ל ביהמ"ד הגדו_ל תו_לדות אהרן
רח' שבטי ישראל 35 ירושלים
זמן תפלה בשעה 8:30

קידושא רבא אחר התפלה

ה ח מ ש ב ן  י ב ר מ ר  ד א ס  נ כ נ ש מ

תתקיים ברצו"ה
במוצש"ק פרשת משפטים

באולם 'פארהאנד'
בית יעקב הישן
משעה 9:00

אשמח לראותכם משתתף
באנפין נהירין

החתן והשמפחה

בס"ד

בסייעתא       דשמיא

שערי רחמים ווינק�...

צו אייער ישועה דורכ'ן רבין'ס קאסע  
053.3186.781

עת רצון...
אל מע"כ אנשי החסד והמעש שליחי הקודש 
מתולדות  אדמו"ר  כ"ק  קופת  הנהלת  חברי 

הע"י. רחמים"  "שערי  שליט"א  אהרן 

לא באתי כאן להכביר בגודל פעולות הצדקה 
והחסד שאתם שליחים העוסקים בה, ואף לא 
להרבות בשבחו של אותו צדיק כ"ק אדמו"ר 
שליט"א אביהם של אלפי אלמנות ויתומים, כי 

קצרה היריעה מהכיל.
אך באתי בזאת לפרסומי ניסא, לפרסם ברבים 
הגדולות  והישועות  הצדקה  מעלת  גודל  את 
בבחי' זורע צדקות מצמיח ישועות מעל לדרך 

ממש. הטבע 
ואף  אהרן  תולדות  עדת  קהל  בין  נמנה  אינני 
לא מדרי ירושלים עיה"ק, אך שמועה שמעתי 
שליט"א  האדמו"ר  של  החסד  מעשי  בגודל 
ויתומים בכל ארה"ק,  נפשות אלמנות  המחיה 
ובהיותי זקוק לישועה פרטית כאשר בני היקר 
נ"י לא זכה להיוושע בזש"ק מעל תשע שנים 
את  להיכנס  קרוב  וידיד  חבר  לי  הציע  ל"ע, 
החסד,  במעשי  חלק  ולקחת  פנימה  הקודש 
ואזכה להבטחת אביהם של יתומים "אם אתה 

אני משמח את שלך". משמח את שלי 
עצמי  על  ולקחתי  הצעתו  את  לקיים  זכיתי 
חיפה  בעיר  מגוריי  שבאזור  לאמנות  לחלק 
– כמה עשרות משפחות, מדי חג את תשורת 

שליט"א. האדמו"ר 
הגעתי  בהזדמנות 
ונכנסתי  לירושלים 
פנימה,  לקודש 

וסיפרתי לרבי את חלקי במצווה גדולה זו ואת 
שהנני  מהאלמנות  הגיל  ודמעות  ההתרגשות 
חווה כל חלוקה מחדש, וביקשתי ברכה עבור 

בקרוב. בזש"ק  שיוושע  בני 
הרבי הכביר בגודל מעלת המצווה להרנין לב 
אלמנות ויתומים, ואמר לי "בעת שאתה מחלק 
ומשמח את האלמנות זה עת רצון גדול בשמים, 
של  מאביהם  ותבקש  הנשגב  הזמן  את  תנצל 
יתומים עבור ישועת בנך ובטוח אני שתיוושע 

במהרה..."
לחגוג  זכיתי  וב"ה  הרבי,  מצוות  את  קיימתי 
לפני חנוכה האי שתא בביתי שלום זכר לנכדי 
נ"י, וסיבבו מן השמים שהמחלק באיזור החוף 
בליל  הגיע  שליט"א  סטאריק  מאיר  הר"ר 
הוואך נאכט להביא את דברי החלוקה לכבוד 
של  אישי  כשליח  בשמחתי  והשתתף  חנוכה, 

שליט"א. הרבי 
לכן באתי במכתבי זה לפרסם את הנס ולהודיע 
ולבקש מאברכי אנ"ש המתנדבים היקרים וכן 
"נצלו את  זו  התורמים הנוטלים חלק במצווה 
זמן החלוקה כי שעת רחמים ורצון הוא בשמים 

ואפשר לפעול אז ישועות גדולות..."
במעשי  ולהמשיך  להרבות  שתזכו  ויה"ר 
ואבי  הקודש  בשליחות  והחסד  הצדקה 
ימים  אורך  שליט"א  לרבי  יעניק  היתומים 
והרחבת  וששון  בשמחה  ושלום  חיים  ושנות 

הענק. החסד  מפעל  בכל  וס"ד  הדעת 
בברכה מרובה:
י. הורביץ
סערט ויזניץ – חיפה

בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו מאז ומעולם
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה בבריות גופא ונהורא מעליא

הננו מתכבדים להזמין את קרובינו וידידינו וכל הקרובים אל לבנו
לשוש ולהשתתף עמנו בשמחת כלולות בנינו היקרים

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
ביום שלישי יום שנכפל בו כי טוב

לסדר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
פרשת תרומה ל' שבט א' דר"ח אדר תשפ"ג
באולם "פארהאנד" רח' רשב"י 7 בית שמש

 קבלת פנים בשעה 5:45  
החופה אי"ה בשעה 6:30

ידידיכם המחכים לקבל בשמחה את פניכם
השתתפותכם תסב לנו עונג רב

הורי החתן
יוסף דוב בעריש הלוי סטאריק

וב"ב לבית קרישבסקי
לונדון

החתן הבחור המופלג בתוי"ש

+משה הלוי ני"ו

הורי הכלה
זאב יחזקאל לויפער 

וב"ב לבית סטאריק
בית שמש

הכלה הבתולה המהוללה

דבורה תחי'

קול ששון
קול חתן

וקול שמחה
וקול כלה

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

מרת סטאריק
אשת הרב יעקב ז"ל

קדיש קרישבסקי וב"ב

אלטר גרשון לויפער

מרת סאמעט
אשת הרב יעקב צבי ז"ל

רפאל לויפער וב"ב

העליה לתורה אי"ה בשבת קודש פרשת משפטים-שקלים
בביהמ"ד תולדות אהרן שבטי ישראל 35 ירושלים

זמן התפילה בשעה 8:30
קידושא רבא לאחר התפילה

תחבורה מהדרין: 02-9999221

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

עב"ג

בעזהשי"ת

++מז++ל אדר +ד++גים

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו
עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים

בס”ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

   אסאךקאסט

בויען א שול

היה שותף בבית הגדול להשם ולתורתו - התקשר עכשיו 

שלוחהמערכת קול אנ"ש - 12
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בסייעתא       דשמיא

שערי רחמים ווינק�...

צו אייער ישועה דורכ'ן רבין'ס קאסע  
053.3186.781

עת רצון...
אל מע"כ אנשי החסד והמעש שליחי הקודש 
מתולדות  אדמו"ר  כ"ק  קופת  הנהלת  חברי 

הע"י. רחמים"  "שערי  שליט"א  אהרן 

לא באתי כאן להכביר בגודל פעולות הצדקה 
והחסד שאתם שליחים העוסקים בה, ואף לא 
להרבות בשבחו של אותו צדיק כ"ק אדמו"ר 
שליט"א אביהם של אלפי אלמנות ויתומים, כי 

קצרה היריעה מהכיל.
אך באתי בזאת לפרסומי ניסא, לפרסם ברבים 
הגדולות  והישועות  הצדקה  מעלת  גודל  את 
בבחי' זורע צדקות מצמיח ישועות מעל לדרך 

ממש. הטבע 
ואף  אהרן  תולדות  עדת  קהל  בין  נמנה  אינני 
לא מדרי ירושלים עיה"ק, אך שמועה שמעתי 
שליט"א  האדמו"ר  של  החסד  מעשי  בגודל 
ויתומים בכל ארה"ק,  נפשות אלמנות  המחיה 
ובהיותי זקוק לישועה פרטית כאשר בני היקר 
נ"י לא זכה להיוושע בזש"ק מעל תשע שנים 
את  להיכנס  קרוב  וידיד  חבר  לי  הציע  ל"ע, 
החסד,  במעשי  חלק  ולקחת  פנימה  הקודש 
ואזכה להבטחת אביהם של יתומים "אם אתה 

אני משמח את שלך". משמח את שלי 
עצמי  על  ולקחתי  הצעתו  את  לקיים  זכיתי 
חיפה  בעיר  מגוריי  שבאזור  לאמנות  לחלק 
– כמה עשרות משפחות, מדי חג את תשורת 

שליט"א. האדמו"ר 
הגעתי  בהזדמנות 
ונכנסתי  לירושלים 
פנימה,  לקודש 

וסיפרתי לרבי את חלקי במצווה גדולה זו ואת 
שהנני  מהאלמנות  הגיל  ודמעות  ההתרגשות 
חווה כל חלוקה מחדש, וביקשתי ברכה עבור 

בקרוב. בזש"ק  שיוושע  בני 
הרבי הכביר בגודל מעלת המצווה להרנין לב 
אלמנות ויתומים, ואמר לי "בעת שאתה מחלק 
ומשמח את האלמנות זה עת רצון גדול בשמים, 
של  מאביהם  ותבקש  הנשגב  הזמן  את  תנצל 
יתומים עבור ישועת בנך ובטוח אני שתיוושע 

במהרה..."
לחגוג  זכיתי  וב"ה  הרבי,  מצוות  את  קיימתי 
לפני חנוכה האי שתא בביתי שלום זכר לנכדי 
נ"י, וסיבבו מן השמים שהמחלק באיזור החוף 
בליל  הגיע  שליט"א  סטאריק  מאיר  הר"ר 
הוואך נאכט להביא את דברי החלוקה לכבוד 
של  אישי  כשליח  בשמחתי  והשתתף  חנוכה, 

שליט"א. הרבי 
לכן באתי במכתבי זה לפרסם את הנס ולהודיע 
ולבקש מאברכי אנ"ש המתנדבים היקרים וכן 
"נצלו את  זו  התורמים הנוטלים חלק במצווה 
זמן החלוקה כי שעת רחמים ורצון הוא בשמים 

ואפשר לפעול אז ישועות גדולות..."
במעשי  ולהמשיך  להרבות  שתזכו  ויה"ר 
ואבי  הקודש  בשליחות  והחסד  הצדקה 
ימים  אורך  שליט"א  לרבי  יעניק  היתומים 
והרחבת  וששון  בשמחה  ושלום  חיים  ושנות 

הענק. החסד  מפעל  בכל  וס"ד  הדעת 
בברכה מרובה:
י. הורביץ
סערט ויזניץ – חיפה

בס”ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש
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   אסאךקאסט

בויען א שול
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בית
 מכתבים תמונות ומסמכים ישניםגנזי

מרבוה"ק ומחצר הקודש

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

◄
ילדי 
ובחורי 
אנ"ש 
בשנות 
קדם 
ברחוב 
מאה 
שערים 
ליד בית 
מדרשנו  

מימין לשמאל: הילד הקטן - בנו של הרב אהרן בצלאל, הילד עם החאלאט - ר' אברהם יונה פערל, הבחור - ר' יהושע ווייס, הילד - ר' משה יונה 
ראזנפעלד, הבחורים - ר' יעקב ברוין, אחד מגיסי רבינו שליט"א ממשפחת לאבין

 קול רנה וישועה
באה>לי צדיקים

בגיל ובשמחה אנו צוהלים ושמחים בשמחת אלפי ישראל 
 החונים תחת דגל הקהילה הקדושה והמפוארת

"תולדות אהרן"
ביום שמחת ליבם - שמחת מנהיג העדה הקדושה

פאר הדור והדרו אביהן וליבן של ישראל

בת לבנו הרה"צ הרב מנחם נחום שליט"א 
 רב הקהילה בבית שמש חתן ראש הישיבה הגה"צ

הרב משה קאהן שליט"א

עם החתן היקר והחשוב כמר יהודה הורונצ'יק נ"י

נכדו של מכובדינו הנערץ מגדולי פוסקי דורינו
ממכווני דרכה של "מאוחדת" בהלכה ובעצה

 יתן ה' שמשמחה זו יושפע רוב שמחה בכל בתי ישראל
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל ברוב אושר ועושר.

 המברכים בהערכה והדרת כבוד
הנהלת מחוז ירושלים

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א
עם שמחת נישואי נכדתו הכלה תחי'

 הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א
 רבה של שכונת רמת שלמה

 נשיא המרכז לרפואה לאור ההלכה "יד הרמ"ה"

►
מכתב רבינו זי''ע לידידו הגה"ק 
מקאשוי זצוק"ל, ובו מחזקו על 

עמידתו במלחמת דת השערה למחות 
על כבוד הצדיקים ממחרפיהם

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

יום ג' חיי שרה כ' מרחשון תשמ"ב

הגאון  הרב  היקר  ידידי  למעלת  וכט"ס  והשלום  החיים 
המפורסם גודר גדר ועומד בפרץ מרביץ תורה ויראת שמים 

כש"ת מו"ה רפאל בלום שליט"א.

אחדשה"ט.

וברכתי  תודתי  את  אלה  בשורותי  להביע  לנכון  מצאתי 
למעכת"ה על אשר אזר חלציו לקנא קנאת ה' צבקות למחות 
על גודל חילול ה' שנתהו' ע"י אלו אשר הערו פיהם ולשונם 

תהלך בארץ לדבר על רבותינו הקדושים צדיקי יסודי עולם.

מלחמה  להשיב  שזכה  מעכת"ה  זכאי,  ע"י  זכות  מגלגלים 
להאיר  הלב  אל  ונכנסים  הלב  מן  היוצאים  בדברים  השערה 

עיניהם ולבם של ישראל.

ראיתי  באשר  השאננים,  מלעג  לבו  יפול  ואל  לבבו  ירך  אל 
בספר 'נתיב מצותיך' מהגה"ק מקאמארנא, שאמר לו הרה"ק 
מראפשיץ, שאורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך בזה, ושמעתי 
זי"ע, שאמר לי בשם  מפ"ק הגה"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר 
הגאון בעל 'מחנה חיים' שבאם עובר יום שהעתונים לא יבזו 

אותו הוא מהרהר בתשובה.

ויזכה מעכת"ה להרבת כבוד שמים להגדיל תורה ולהאדירה, 
דשנים  בשיבה  ינובון  עוד  הדעת,  והרחבת  בריאות  מתוך 
ובגאולתן  ישראל  של  בישועתן  לראות  ונזכה  יהיו.  ורעננים 

בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

הכ"ד ידידו הדושת"ה חתי"ק

6 • אנ"ש בלעטל • פרשת משפטים תשפ"ג



 קול רנה וישועהלשליחת מסמך יש לפנות למס' טלפון 0527-69-1118 
באה>לי צדיקים

בגיל ובשמחה אנו צוהלים ושמחים בשמחת אלפי ישראל 
 החונים תחת דגל הקהילה הקדושה והמפוארת

"תולדות אהרן"
ביום שמחת ליבם - שמחת מנהיג העדה הקדושה

פאר הדור והדרו אביהן וליבן של ישראל

בת לבנו הרה"צ הרב מנחם נחום שליט"א 
 רב הקהילה בבית שמש חתן ראש הישיבה הגה"צ

הרב משה קאהן שליט"א

עם החתן היקר והחשוב כמר יהודה הורונצ'יק נ"י

נכדו של מכובדינו הנערץ מגדולי פוסקי דורינו
ממכווני דרכה של "מאוחדת" בהלכה ובעצה

 יתן ה' שמשמחה זו יושפע רוב שמחה בכל בתי ישראל
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל ברוב אושר ועושר.

 המברכים בהערכה והדרת כבוד
הנהלת מחוז ירושלים

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א
עם שמחת נישואי נכדתו הכלה תחי'

 הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א
 רבה של שכונת רמת שלמה

 נשיא המרכז לרפואה לאור ההלכה "יד הרמ"ה"



רישמה משבת שקילם תשע”ב

ניגונים לשבת שקלים
רבינו  ציווה  ברכהמ”ז  אחר  קודש  שבת  בליל 
‘מארש’ לכבוד שבת שקלים, ואח”כ  שליט”א לזמר 
‘ממקומך’, ואח”כ ‘אור פניך’ - מהיוצרות למוסף של 
ז’  כלל  בדרך  ומזמרים  הידוע.  בניגון  שקלים  שבת 
פעמים את הניגון, כנגד ז’ ברכות של תפילת מוסף, 
וכמובן שאין  פניך’.  ‘אור  אומרים שם  ברכה  שבכל 

בזה כללים קבועים.

לשקול את המעשים
אחר חלוקת הפירות אמר רבינו שליט”א: “ושקל 
המעשים  את  עושים  אם   - ונשא”  נכון  בבית  אשא 
בבהלה בלי להתיישב ולהתבונן מה הולכים לעשות, 
אם  אשא”  “ושקל  אבל  ח”ו,  להיכשל  עלולים  אז 
נכון  “בית  לבנות  אפשר  אזי  המעשים,  כל  שוקלים 

ונשא”.

מחשבות זרות בטלית בתפילה 
אחת...

רבינו  סיפר  דשבתא  בצפרא  רבא  בקידושא 
שליט”א עובדות מהט”ז זי”ע לרגל ההילולא, וסיפר 
שפעם אחת בא איזה עשיר ורצה ליתן לט”ז טלית 
הט”ז  לו  ואמר  הישנה,  את  לו  יתן  והט”ז  חדשה 
שמתפלל בזה הטלית כבר שנים רבות ומיום עמדו 
על דעתו לא היתה לו מחשבה זרה בזו הטלית, ואינו 

יכול לוותר ע”ז.
מספר  כפי  כיום  שליט”א:  רבינו  כך  על  סיים 
הנימין שיש בטלית - כך מספר המחשבות הזרות יש 

בתפילה אחת...

בעבור דוד עבדי
אויבים  צרו  שפעם  עוד,  שליט”א  רבינו  וסיפר 
על עירו של הט”ז, והט”ז עשה יום תפילות, ונפלה 
פיתקא מן שמיא שהיה כתוב בה הכתוב )מלכים ב, 
כ, ו( “וגנותי על העיר הזאת בעבור דוד עבדי”, וכן 

הוה, שניצלו כולם בזכות רבינו דוד הט”ז זי”ע.
הנוכחים  לאחד  שליט”א  רבינו  ואמר  ונענה 
שהיה צריך ישועה, שהוא יחלק קוגל לכולם, ואמר 

לו “כדי לזכות ל’וגנותי’ צריכים לחלק ליהודים...”.

להשיג את הפנימיות
במוצאי שב”ק אמר אחד מאנ”ש בחו”ל לרבינו 
מדברים  שלא  שראה  מאד  שנתפעל  שליט”א 
רבינו  ואמר  לגברא,  גברא  בין  כזה  גדול  בביהמ”ד 
חידושים...  עוד  יש  שראית?  מה  כל  זה  שליט”א: 

התפילה  כל  עמדו  שהבחורים  שראה  הלה  ואמר 
והתייגעו בתפילה בחיות והתלהבות. אמר לו רבינו 
שליט”א: יש עוד חידושים... כל מה שראית עד עתה 
וכדי להשיג את הפנימיות אתה  זה רק החיצוניות, 

צריך להישאר יותר כאן.

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

לשול+חן 
השב+ת

דיני ממונות אינם מצד ישרות 
השכל אלא משפטי ה’ עליונים 

שנשתלשלו למטה לישראל 
דווקא

ללכת  שאסור  בפרשתנו  חז”ל  דרשו 
דין  על  יודעים  אם  ואפילו  הגויים,  לערכאות 
ישראל,  כדיני  בערכאותיהם  שדנים  מסוים 
הוא מחלל שם שמים.  הרי  לדון אצלם  ההולך 
הדין,  אותו  הוא  הדין  אם  גם  כי  בזה,  והביאור 
ישרות  מצד  כן  פוסקים  העולם  אומות  הרי 
השכל ולא מצד מצות השי”ת שקבע חוק אלקי 
זה למעלה עד שהשתלשל לעולם הזה, ולכן הוא 
מחלל שם שמים שחושב שהדין שווה, כי באמת 

אין הנידון דומה לראיה כלל.
ועל דרך זה כתב הרמב”ם גם לגבי מצוות 
נח  בני  מצוות  שבע  שמקיים  נח  שבן  נח,  בני 
לנכון,  לו  נראה  שכך  ומשום  ההגיון  בגלל 
העולם  אומות  מחסידי  ואינו  תושב  גר  אינו 
שיש להם חלק לעולם. כי רק כשמקיימים את 
ייחשבו.  למצוות  אז  ה’,  מצות  מצד  המצוות 
שנצטווינו,  כפי  ממונות  דיני  כשמקיימים  ולכן 
השכל,  ישרות  מחמת  זה  שאין  לדעת  צריכים 
עליון,  אלקי  חוק  ועושים  מקיימים  אנו  אלא 
שנתן לנו השי”ת כדי להתדבק בו “מגיד דבריו 
ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל 

גוי”, כי לישראל דייקא ניתנו להתדבק בו.

)משפטים תשפ”ב; עיה”ק טבריא( 

בקריאת שבת שקלים זוכים 
לדעת דקדושה של משה רבינו

רבינו  משה  הכניס  שקלים  מצות  ידי  על 
דעת קדושה בתוך בני ישראל, שיוכלו להתדבק 
המקדש  בית  שאין  ובזמנינו  השי”ת.  באחדות 
שקלים,  מצות  ואין  קרבנות  הקרבת  ואין  קיים 
ע”י קריאת שבת שקלים נתגלה הדעת של משה, 
כדברי רז”ל )תנחומא תשא ג( “אמר משה לפני 
נזכר? אמר  הקב”ה רבש”ע משאני מת אין אני 
לו הקב”ה: חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן 
להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשן - כך 
כאילו  לפני,  אותה  שקוראים  ושנה  שנה  בכל 
ראשן,  את  וזוקף  שעה  באותה  שם  עומד  אתה 
‘וידבר ה’ על משה כי תשא את ראש’,  שנאמר 
וענין  ‘כי תשא’”.  נאמר, אלא  לא  שא את ראש 

זקיפת הראש הוא הכנסת הדעת דקדושה.
)שקלים תשע”ז; הדעה שקלים ע”ח. הערת 
המעתיק: אומר רבינו שליט”א תמיד שבשבת שקלים 
היה א גרויסע פארעריי צו צדיקים, והענין הוא כיון 
שאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, כמובא בזוה”ק 
וכל מנהיג ישראל יש לו איזו ניצוץ מהתפשטות משה 
לדורות, לכן נוסעים אל הצדיק כדי לזכות לבחי’ ‘זוקף 
את ראשן’ ודעת דקדושה להכיר באחדותו יתברך(.

 פניני דא"ח
 על פרשת

השבוע

משולחן המלך
הר"ר אהרן ברי"א יאראוויטש



א. דער הרגש האט מיר נישט 
גענארט

אחי הרה”ח ר’ ברוך יעקב שליט”א סיפר לי כמה פעמים שכשזכה לשמש 
בקודש פנימה אצל רבינו זי”ע התבטא אז כמה פעמים: “כל זמן דער הרגש 
האט מיר נישט גענארט, גיי איך לויטן הרגש”. דהיינו שאות משמים היא, 
מדרשו  בבית  הופיעה  הקודש  רוח  כאשר  לראות  מפליא  זה  היה  ובאמת 

לענות תשובות שהתגלו כפלאיות ביותר.
חשוב  איש  איזה  שהיה  בזה.  לו  שהיה  מעשה  שליט”א  אחי  לי  וסיפר 
זי”ע  לרבינו  ובא  זי”ע,  רבינו  קמי  גמור  בביטול  שהתבטל  מאד  ותמים 
להתברך בפרידת שלום כדי לצאת לחו”ל לצורך איסוף כספים, ורבינו זי”ע 
בירך אותו בהצלחה, אולם תיכף לאחר שיצא מהקודש פנימה, שלח רבינו 
זי”ע את אחי ר’ ברוך יעקב שליט”א לקרוא אותו בחזרה, ואמר לו רבינו זי”ע 
“לא – בינתיים אל תיסע”. ושמע לדברי רבינו זי”ע וביטל את הנסיעה. ולא 

הבינו את הסיבה לכך.
באות יום כשביקר אחי בבית הוריי, אמי ע”ה 
התלוננה  יהודי,  אותו  אשת  ששכינתה,  לו  סיפרה 
וקשה  לחו”ל,  לנסוע  עומד  שבעלה  על  רב  בצער 
לה מאוד להישאר לבדה, והלוואי שרבינו לא יאשר 

לבעלה לנסוע...
רבינו  לו  אמר  זי”ע,  לרבינו  זאת  סיפר  אחי 
נישט  מיר  האט  הרגש  “דער  קדשו  בענוות  זי”ע 

גענארט’.... 

ב. ריקודין באמצע התפילה
שלשים יום קודם החג: הרה”ח ר’ מרדכי סימון 
של  הנפלאים  הזכרונות  את  בי  העלה  שליט”א 
רבינו  אצל  הפורים  יום  של  המרוממות  התפילות 
לו  היתה  הישיבה  מבחורי  אחד  שכל  אף  כי  זי”ע. 
התחייבות להביא סכום כסף שאסף לצדקה לטובת 
מזומן  היותר  והזמן  הפורים,  ימי  במשך  הישיבה 
להצלחה זו היה להסתובב בין בתי הכנסת השונים 
בעיר בפורים לפני התפילה, דער ברען פון צדקה 
בו ביום - אבל המח לא נתן מרגוע וכל הזמן דחף 
זי”ע  רבינו  במנין  לתפילה  לחזור  ולהספיק  למהר 

ולהיות מוכן בזמן לפני ברכות.
התפילה היתה בבחינת מרדכי ואסתר בשושן 
הבירה, תשובה מתוך אהבה, אשר קשה להעלותה 
על הכתב. ובנוסף הריקודין תוך כדי אמירת פסוקי 
בריקוד סביב  נוצר מעגל  היה  ויוצר, שאז  דזמרה 
השולחנות בטלית ותפילין באמצע התפילה. מי יתן 
לי אבר כיונה אעופה ואשכונה, די הארץ הייבט זיך 

אויף.

ג. בבית העוף
יואל  ר’  הרה”ח  של  העופות  בחנות  לפרנסתי  שעסקתי  תקופה  היתה 
מאיר  ר’  להרה”ח  אח”כ  עברה  שהבעלות  מא”ש,  שוק  בתוך  ז”ל  סאמעט 
עוף  המיוחד,  המאשין  על  הנוצות  במריטת  עבדתי  כן  )ולפני  ז”ל  וואלעס 
עוף לחוד, שהי’ בבעלות הרה”ח ר’ משה יצחק ווייזער ז”ל, ועבר אחר כך 

להרה”ח ר’ יוד’ל סאמעט ז”ל(.
הריאות  לבדיקת  ולהכינם  העופות  את  לפתוח  היתה  בחנות  עבודתי 
ולהציגם לשאול את גיסי הגאון הגדול ר’ מאיר בראנדסדארפער זצ”ל על כל 

עוף ועוף. לפעמים הלכו לבית הגר”מ עם כמה ארגזים.
ואכתוב מעט מהזכרונות, ובפרט מהענינים המביאים לקח ומוסר השכל.

ד. לא ויתר על מנין רבינו
הסדר הי’ שהביאו את העופות החיים בבית השחיטה באשמורת מוקדם 
עם  שליט”א  זילבערמאן  מיכאל  ר’  הרה”ח  הביאם  דאז  בתקופה   - מאד 
האוטו-משא שלו. והשוחט הרה”ח ר’ אברהם בנימין ליכטנשטיין ז”ל שרצה 
להתפלל במנין רבינו זי”ע, היה נוהג להשכים השכם בבוקר והלך למקוה, 
ובא מקודם לבית המדרש שישמעו ממנו את ברכות התורה וברכת השחר 
ואם  ל’הודו’,  עד  התפילה  סדר  כל  התפלל  כך  ואחר  אמן,  עליהם  לענות 
הסחורה הגיעה מאוחר השלים ואמר עד ‘ברוך שאמר’, ואז ניגש לעבודת 
השחיטה למשך כשעה או שתים, ואחר כך חזר להמשך התפילה במנין רבינו 
בשעה 7:15, ואחר התפילה חזר שוב לעבודת הקודש, כשהעופות השחוטים 
לטיפול  מאיר  ר’  של  לחנותו  לבינתיים  עוברים 

העובדים.
היה זה כנראה תנאי של ר’ אברהם בנימין לא 
לחסר למנין רבינו זי”ע, ובהיות שהיו קונים שנזקקו 
לעופות בשעה מוקדמת בין השעות 8-9, היה מגיע 
לשחוט קצת עבורם לפני התפילה, אם לא הספיקו 
העופות ששחט באותן שעתיים לפני התפילה, היו 

צריכים לחכות עד שחזר מהתפילה.
נפש’ בקהילתנו  ‘פדיון  וביום שנקבעה תענית 
רבינו,  במנין  יחד  מתפללים  היו  כשכולם  הק’, 
הפועלים  וגם  ז”ל  וואלעס  מאיר  ר’  הרה”ח  גם 
מאנ”ש, וגם בניו שליט”א שהיו עובדים אצלו, אז 
באיחור,  המכירה  תתחיל  שהיום  הקונים  כל  ידעו 
וכל  בקהילתנו  נפש  פדיון  צום  ליום  שנקבע  כיון 

העובדים נמצאים בתפילה במנין רבינו. 

ה. רבינו זי”ע בדק 
את החלף

של  רק משחיטתו  אכלו  אנ”ש  היה שכל  נהוג 
ר’ אברהם בנימין, אף שהי’ עוד שוחטים חשובים 

ויראי שמים מרבים שע”י העדה החרדית.
ואם הי’ יום ששחט עבור בית רבינו זי”ע, הביא 
את סכין השחיטה יום או לילה מקודם לפני רבינו 
זי”ע, ורבינו היה עובר על החלף ובדק אותו ואת 

כשרותו, ומסר לו בחזרה.
היו כמה פעמים שנגמרו העופות בבית רבינו 
בחול המועד, אז פתח ר’ מאיר וואלעס את החנות 
במיוחד, ור’ אברהם בנימין היה בא לבית השחיטה 
לשחוט כמות קטנה של עופות - שהובאו במיוחד -- 
עבור בית רבינו. ואני זכיתי להכין אותם להכשרה 

עד אחרי כל העבודה ולהביאם לבית רבינו. 

ו. שומר עמו ישראל לעד
בזמן מלחמת עיראק, כששלחו טילים לארץ ישראל )שבט אדר תשנ”א(, 
וב”ה שלבסוף לא נפלו כמעט על מקום מיושב, אך אז היה הפחד נורא שלא 
ידעו בכל משלוח טיל איפה יפול, רבינו זי”ע זירז את הכהנים שיכוונו בברכת 
בברכת  ביותר  לכוון  אנ”ש  לכלל  עורר  וכן  “וישמרך”,  באמירת  הכהנים 
‘השכיבנו’ באמירת הברכה “שומר עמו ישראל לעד”, ובס”ד היו נסים גלויים.

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

הרה"ח ר' נתנאל קרישבסקי שליט"א

שנת תש"מ בערך
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אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

24  ₪ 100

24  ₪ 40

24  ₪ 200

אבן 
הפינה

בונה 
הבית

24  ₪ 400
24  ₪ 1250

זכות 
בביהמ"ד 'אמה' 
החדש

הנצחה על
קיר ביהמ"ד

בביהמ"ד שותפות 
החדש

זכותים אדירים
           לנצח נצחים

קנה לך

זכות 
בביהמ"ד 'מטר' 
החדש

הנצחה על
קיר ביהמ"ד
עם הסכם

שותפות חתום

זכות
בביהמ"ד 'מקום' 
החדש

על קיר ביהמ"ד'אבן הפינה'הנצחה מכובדת
עם הסכם

שותפות חתום

זכות
'10 מקומות' 

בביהמ"ד 
החדש

הנצחה מכובדת
'בונה הבית'

על קיר ביהמ"ד
עם הסכם

שותפות חתום

תעודת הוקרה
חתום ע"י כ"ק

מרן רבינו שליט"א

שלוחהמערכת קול אנ"ש - 12
היה שותף בבית הגדול להשם ולתורתו - התקשר עכשיו 

מקומו 
של אדם 
'ד' אמות'

כל בי 
עשרה 
שכינתא 
שריא
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בס”ד
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ואלה
המשפטים

כאור משפטנו | יריעה 
מיוחדת על עניני ‘חושן 

משפט’ לרגל הפרשה



למה יסד רבינו שליט”א כולל ל’חושן משפט’? מה הטעות הנפוצה 
ביחס לדיני ממונות? מה הקושי שיש בלימוד ‘חושן משפט’ שהופך 
אותו לחשוב במיוחד? ומה הדברים שצריכים לדעת כשניגשים לדין 
תורה? | לרגל פרשת משפטים ישב ‘אנ”ש בלעטל’ לשיחה מאלפת עם 

ראשי ואברכי כולל ‘חושן משפט’ דמוסדותינו הק’, הגאון ר’ אברהם 
דיאמנט שליט”א, הרה”ג ר’ אליהו גוטליב שליט”א, והרה”ג ר’ 

יחזקאל יאקאבאוויטש שליט”א, שפותחים צוהר לעולם המשפט 
האלקי שבתורתנו הקדושה. הרוצה להחכים

כל המבקש לקבל הבנה אמיתית בפירוש 
המושג ‘ריתחא דאורייתא’ - מוזמן להיכנס 
בפינה  מדרשנו,  שבבית  הכוללים  להיכל 
הדרומית מערבית, איפה שיושבת קבוצה 
נבחרת מאברכי קהילתנו, העוסקת בהלכות החמורות של 
דימאנט  אברהם  ר’  הגאון  הדיין  בראשות  משפט’  ‘חושן 
שליט”א, והנושא ונותן הרה”ג ר’ אליהו גאטליב שליט”א, 
אברכים  איך  דאורייתא.  ריתחא  זו  מה  בחוש  לראות 
מסוגלים לבעור ולרתוח עם קושיא של הש”ך, הבנה של 
ובעונג  יוסף’, באש קודש  ה’בית  דיוק בדברי  או  הסמ”ע, 

עילאי. 
באברכים  מלא  הק’  מוסדותינו  שע”י  הכוללים  היכל 
זה  הפוסקים,  ספרי  על  המתרפקים  רוחני  עונג  מדושני 
במקצוע זה וזה במקצוע אחר, ועם כל זה יש גוון מיוחד 
אחרים,  במקצועות  שאין  מה  משפט’  ‘חושן  של  למקצוע 
משפט’,  ‘חושן  מקצוע  של  הזו  למיוחדות  רבים  ופנים 
כפי שיתואר היטב ברב שיח המיוחד שערכנו עם הראש 
כולל ר’ אברהם, הנושא ונותן ר’ אליהו, יחד עם הרה”ג ר’ 

יחזקאל יאקאבאוויטש שליט”א מחשובי הת”ח בכולל. 
את השיחה עם תלמידי החכמים ערכנו לרגל פרשת 
בפרשה  פוגשים  כולנו  כאשר  זו,  בשבוע  החל  ‘משפטים’ 
את חלק התורה המיוחד הזה של הדין והמשפט. וכמובן, 
ביקשנו בעיקר לדלות מעוסקי המקצוע, איך כל זה נוגע 
והפרה,  השור  את  מתרגמים  איך  מאיתנו,  אחד  כל  אל 
אלינו  שנוגע  באופן  למעשה,  -להלכה  והדליל  התרנגול 

בחיי היום יום.
לאפיקים  והתרחבה  בנעימות  התגלגלה  השיחה 
על  עניין  מעוררי  בפרטים  גם  השאר  בין  בתחום,  נוספים 
מפעל קדשו המיוחד של רבינו שליט”א בתחום, וגם ציידה 
אותנו עם כלים וכללים יסודיים בכל הקשור לתחום הנוגע 

והנחוץ הזה, כפי שיחזו עיני הקוראים.

הר"ר נתן ליכטנשטיין
צילום: הר"ר יוסף שלום קרויס
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הכולל 
שיסד רבינו 

שליט”א
ה’חושן  היכל  אל  אתכם  הכניס  מה 
עם  השיחה  את  פותחים  אנו  משפט’? 
אברהם  ר’  הגאון  הכולל  לראש  שאלה 
להשקיע  אתכם  הביא  מה  דימאנט: 

בחלק התורה הזה?
אל  אותנו  הכניס  שבפועל  מה 
רבינו  של  יוזמתו  היתה  החכמה  שערי 
שליט”א בתחילת נשיאותו, להקים כולל 
כיום  ב”ה  משפט.  חושן  ללימוד  מיוחד 
היכל ה’חושן משפט’ הוא היכל שרבים 
רבים דשים בו. בכל פינה ופינה מצויים 
בסוגיות  בשקידה  העוסקים  כוללים 

חושן משפט. בכל אזור מוקמים בתי דין. 
נדמה לי שיש בירושלים לבד כ-30 בתי 

דין כיום!...
אך זוהי אכן בחינה של ‘אכשר דרא’ 
בריבוי העסק בחלק התורה הזה, זה לא 
תמיד היה כך. בשנים עברו, לא היה ניתן 
למצוא כמעט כוללים על סוגיות נחוצות 
תלמידי  יחידים  נחלת  היתה  וזו  אלו, 
בחכמה  לעסוק  שפנו  מובהקים  חכמים 
הכולל  את  שליט”א  רבינו  פתח  ואז  זו. 
המיוחד הזה, שזכיתי להיכנס אל שעריו.
כן לא היה בקהילתנו כולל על  לפני 

מקצוע זה? 
היתה  זו  אז  וגם  היה,  כן  לפני  גם 
שדרש  זי”ע  רבינו  של  מיוחדת  יוזמה 
להקים כולל במיוחד למקצוע זה, והקים 
אז את הכולל בראשות חדב”נ הגה”צ ר’ 
נפתלי הערש ראטנבערג שליט”א, ולצדו 
הגאון ר' אברהם ישעי' סטאריק שליט"א 

מרבני 'ועד הכשרות'.
רגיל,  כולל  היה  זה  שאז  אלא 
של  סדר  הכוללים,  שאר  במתכונת 
שלש שעות וחצי. אך כשרבינו שליט”א 
לחולל  ביקש  הוא  ההנהגה  את  התחיל 

מהפכה של ממש בענין. רבינו שליט”א 
מקורבו  אל  במיוחד  כך  לשם  אז  נסע 
הוותיק הנגיד המפורסם ר’ משה מענדל 
מענדלאוויטש ז”ל, ורתם אותו למשימת 
הקודש, וכך קם אז הכולל המיוחד במינו 
שלשה  של  כולל  אלו,  הלכות  ללימוד 
סדרים מלאים, מהבוקר עד תוך הלילה, 

ללימוד הלכות שבסדר חושן משפט.
הכולל התייחד גם באיכות הלימוד, 
להנהיג  תבע  גם  שליט”א  רבינו  כאשר 
כדי  מיוחדים לחזרה,  זה סדרים  בכולל 
שנצא ותלמודנו בידנו. ואז זה עדיין היה 
עדיין  נהוג  היה  לא  זה  כאשר  חידוש, 
החיבור  את  העצים  וזה  הכוללים,  בכל 
הורה  כן  כמו  כמה.  פי  ללימודים  שלנו 
גאונים  אצל  שניבחן  שליט"א  רבינו 
ונבחנו אצל  ודיינים היושבים על מדין, 
זצוק"ל  בלויא  יעקב  ר'  הגדול  הגאון 
פריימאן  אשר  ר'  הגאון  ולהבלחט"א 
בין  להתבשם  אז  זכינו  וב”ה  שליט"א,  
חכמה  של  מאורה  הכולל  חברי  שאר 

קדושה זו.
בער  מה  מצדכם,  זאת  הבנתם  איך 
דווקא  כולל  כ”כ לרבינו שליט”א להקים 

על ענייני חושן משפט? 
להסביר  לדעת  מתיימר  אינני 
אך  שליט”א,  רבינו  של  כוונותיו  את 
כשמסתכלים היום על הפירות הנפלאים 
שיצאו מן הכולל הזה, נדמה שכל הסבר 

מיותר.
די להסתכל על שורות של תלמידי 
חכמים מופלגים שהם דוגמאות למופת 
כור  היה  זה  כולל  אשר  אנ”ש,  בקרב 
ההיתוך שבנה אותם. בוגרי הכולל האלו, 
בכל כולל שנכנסו לאחרי סגירת הכולל, 
המדברים  לראשי  תיכף  שם  הפכו  הם 
שכל בני הכוללים נהנים לאורם, כידוע 

בספסלי דבי מדרשא. 
את  שהזכרנו  לפני  עוד  וזאת 
ממונות  דיני  לענייני  העצומה  התועלת 
גופא, כאשר כיום כשיש לאברך מאנ”ש 
של  שורה  לו  יש  ממונות  בדיני  שאלה 
מדרשנו  בית  בתוך  חכמים  תלמידי 
הנושא.  את  עמהם  ללבן  יכול  שהוא 
בראש ובראשונה הדומ”צ הגאון הגדול 

ר’ אהרן בראנדסדארפער שליט”א, אשר 
הארץ  כל  פני  על  היום  נפוץ  כבר  שמו 
ויהודים  ממונות,  בדיני  מומחה  כיחיד 
מכל גווני הקשת הולכים לאורו בסוגיות 
אלו - גם הוא מגידולי אותו כולל שרבינו 
עדיין  כן  אם  צריכים  העמיד.  שליט”א 
להסברים על רצונו של רבינו שליט”א, 

אחרי פירות כאלו שצמחו משם?

שאלה 
ממונית לא 

מכריעים 
בהגיון

ר’ אליהו גאטליב: אציין, שר’ אברהם 
ויש  עצמו...  אותו  להזכיר  כנראה  שכח 
עוזר  שמעון  ר'  הרה"ג  את  גם  לציין 
ברא"מ ווייס שליט"א, שגם הם מגידולי 
מדי  לאורם  נהנים  שאנו  כולל,  אותו 
דמוסדותינו  משפט  חושן  בכולל  יום 
שבראשותו, בנוסף לרבים הנהנים מהם 

עצה ותושי’ה בדיני ממונות... 
לפי  כמובן   - פעם  חשבתי  אני  אך 
לעמוד  להתיימר  ובלי  הדלה,  השגתי 
הזו  מהמטרה  שמלבד   - קדושים  בסוד 
של העמדת תלמידי חכמים בקרב אנ”ש, 
יש בעצם העמדת כולל על סוגיות חושן 
שלכך  שיתכן  עצומה,  תועלת  משפט, 

כיוון רבינו שליט”א בהעמדת הכולל. 
הזו,  המצויה  להרגשה  מתכוון  אני 
שבשאלות  רבים,  אנשים  אצל  הרווחת 
לעצמם  מכריעים  הם  ממונות  דיני  של 
של  שבשאלה  בעוד  כי  הסברא.  מתוך 
הלכות בשר וחלב או תערובות, לעולם 
לא נחשוב שאנו יכולים להכריע מסברא 
גם  זה  וכך  המותר,  ואת  האסור  את 
בכל שאלה של הלכות שבת או הלכות 
יכול  שהוא  יחשוב  לא  שאיש  ברכות, 
ומה  אסור  מה  סברות  פי  על  להחליט 
איזו ברכה לעשות או  או  מותר בשבת, 
זה  שאין  מבין  אחד  כל  כי  לעשות,  לא 
קשור כלל לסברא, וזו תורת ה’. לעומת 
זאת בדיני ממונות אנו נפגשים הרבה עם 
בתחום  שההכרעות  כאילו  כזו,  הרגשה 
זה נמסרו לשיקול ההגיון. אנשים נוטים 
לחשוב משום מה, שההכרעה בהגדרות 
נמסרה  שכיר,  שכר  עושק  או  גזל  של 
לפעמים  ופוסקים  אנושי,  והגיון  ליושר 
פי  על  להם  שנראה  מה  לפי  הדין  את 

שכלם הקט. 
כי אדרבה,  וזו טעות חמורה מאד! 
הזהירות  חשובה  משפט’  ב’חושן 
ערוך  שהשולחן  לכללים  וההיצמדות 

לא מדברים כאן על שבת או על מצוה אחרת, 
מדברים על מסחר. ואז המח שלנו הרבה 
פעמים מתנגש עם השולחן ערוך... השכל 

האנושי אומר שכך זה יותר ‘יושר’...
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אין  כי  אחר,  תחום  מכל  יותר  מציב 
לך עוד תחום כזה שכל שאלה בו היא 
ממש שאלות של איסורים ‘דאורייתא’. 
גובלת  הצרופה,  מההלכה  טעות  כל 
באיסורים של ‘לא תגזול’, ‘לא תעשוק’, 
שבשאר  בעוד  וכדומה.  תלין’  ‘לא 
הלכות  כמו  הנלמדים  המקצועות 
בשר בחלב והלכות תערובות, והלכות 
רוב  שבת,  הלכות  ואפילו  ברכות, 

הסוגיות הן על שאלות של ‘דרבנן’.
כשמוקם  העצומה  התועלת  וזוהי 
כולל שכולו עוסק דווקא בליבון סוגיות 
המודעות  את  היטב  מחדיר  זה  אלו. 
ה’  תורת  רק  ממונות  בדיני  שגם 
מיבעיא  לא  הכללים.  את  לנו  קובעת 
אצל לומדי הכולל עצמם, שכל הראש 
התורה,  בדעת  ונצרף  משתנה  שלהם 
כולל  שקיים  העובדה  בעצם  אלא 
זה מכריז את  ללימוד ההלכות האלו, 
הידיעה הנחוצה הזו, שגם הכרעות של 
דיני ממונות בין אדם לחברו ניתנו לנו 
שרבינו  מה  זה  כי  מאד  ויתכן  מסיני, 

שליט”א רצה עם הכוללים האלו. 
יצוין על כך, כי גם הכולל הנוכחי 
שאני זוכה ללמוד בו בצילו של ראש 
מוסדותינו  שע”י  אברהם,  ר’  הכולל 
הק’, גם זה בא מתוך רצונו של רבינו 
כולל  שוב  להקים  שתבע  שליט”א 
שוב  ראינו  כשכאן  ‘חושן משפט’,  של 
כמה הדבר בער בנפשו. ותודה ל’ועד 
הכוללים’ על ההתמסרות למילוי רצון 

הקודש.

חושן 
משפט - א 
חסיד’ישע 

מקצוע...
מוסיף  יעקובוביץ  יחזקאל  ר’ 

לדברים סברה נוספת: 
אומר,  אליהו  שר’  הזה  הקושי 
הדברים  ממונות  דיני  שגם  להכיר 
קושי  הוא  ה’,  רצון  לפי  מוכרעים 
שנפגשים אתו לא רק בשאלות בשוק 
המסחר, אלא גם במהלך הלימוד עצמו 
משפט...  חושן  בסוגיות  הכולל  בתוך 
כי אינו דומה כלל לימוד חושן משפט 
לדוגמא  כי  אחר.  מקצוע  כל  ללימוד 
כשאנו באים לדון על שאלה בהלכות 
מכיר  המח  שבת,  בהלכות  או  ברכות 
לכתחילה בכך שעליו לקבל ולהתבטל 
מעמיד  ערוך  שהשולחן  היסודות  אל 
לנו בדברים, כי הרי כל העסק כאן הוא 

השי”ת,  של  המצווה  את  לקיים  איך 
יכול  בעצמו  השי”ת  שרק  לנו  וברור 
הצורה  מהי  בתורתו  אותנו  ללמד 
המדויקת של קיום מצוות השבת שלו, 

או הברכות אליו.
על  דנים  זאת, כשאנו  לעומת  אך 
שאלות של חושן משפט, שכאן הנידון 
לא  לחבירו’,  אדם  ‘בין  על  כבר  הוא 
מצווה  על  או  שבת  על  כאן  מדברים 
המח  ואז  מסחר.  על  מדברים  אחרת, 
עם  מתנגש  פעמים  הרבה  שלנו 
אומר  האנושי  ערוך... השכל  השולחן 
שכך זה יותר ‘יושר’... וכפי שר’ אליהו 
יכולים  אנו  אנו מרגישים שכאן  אמר, 
זה השטח  להכריע לעצמנו לבד, כאן 
שלנו שגם להיגיון שלנו יש מה לומר, 

ח”ו... 
מיוחדת,  עבודה  כן  אם  כאן  ויש 
להכיר שהאמת היחידה היא רק האמת 
בשולחן  לנו  המתגלה  האלקי  והיושר 
האנושי  השכל  של  היושר  ולא  ערוך, 
גם  שאולי  וחשבתי  ח”ו.  שלנו  העלוב 
זו יכולה להיות סיבה לחשיבות הרבה 
כוללי  להקמת  ייחסו  הק’  שרבותינו 
את  לנו  לתת  פשוט   - משפט  חושן 
המתנה הזו להכניע את השכל האנושי 
הרי  היא  זו  האלקי.  לשכל  שלנו, 
משאלת נפשו של חסיד: לבטל לגמרי 
את השכל האנושי לשכל האלקי, ואין 
או  משפט’  ‘חושן  סוגיות  ליבון  כמו 
התנהגות על פיהן, להגשמת המשאלה 
הזו בשלימות. וכבר אמרו חז”ל: “האי 
מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי 

דנזיקין”.
חשבתי פעם בתפילת שחרית, שזה 
העומק במה שאנו אומרים ב’הללוקה’: 
בל  ומשפטים  גוי  לכל  כן  עשה  “לא 
על  מיוחדת  בהתייחסות  ידעום”, 
כי  לנו.  נתן  שהשי”ת  המשפטים  חלק 
בתוך  הנוגע  המשפט,  בחלק  דווקא 
ענייני העולם הזה, מתבטאת המעלה 
רק  אשר  ישראל,  כלל  של  המיוחדת 
להם יש את הכח הזה לחיות גם בתוך 
המסחר לפי רצונו וחכמתו ית’, מאחר 
שרק הם הדבוקים באמת ה’, מסוגלים 
מול  האנושי  השכל  באפסיות  להכיר 

אמת השכל האלקי.
את  מטעים  דימאנט  אברהם  ר’ 
הדברים: הדבר מבואר בספרי חסידות, 
שעניני חושן משפט הם תכלית רצונו 
כידוע  שהיא  הבריאה,  בכל  יתברך 
כמבואר  בתחתונים,  דירה  לו  להיות 
בחקותי.  ובתנחומא  בראשית  במדרש 
אורו  שיומשך  הקב"ה  שרצה  והיינו 
והשקרי.  השפל  העולם  בתוך  יתברך 
ומבארים הספה"ק שלכן "כל דיין שדן 
נעשה שותף  כאילו  דין אמת לאמיתו 
כשדן  כי  בראשית",  במעשי  להקב"ה 
העולם  בתוך  אמת  דין   - תורה  דין 
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כשהשכן עשה את זה, הגיעו אז כמה שכנים 
להתדיין אתו לדין תורה, לתבוע תשלום על 
החלק הזה ששייך בשותפות לכל דרי הבנין. 
והדיין שבדק את הדברים, פסק אז שהשכן 
אינו צריך לשלם מאומה, מדין ‘זה נהנה וזה 

לא חסר’

ים
פט

ש
המ

ה 
אל

ו

השפל והשקרי, אשר חותמו של הקב"ה 
מקום  בזה  עושה  הוא  הרי  אמת,  הוא 
בתוך  יתברך  שכינתו  והשראת  דירה 
ידי  על  ומתקיים  השקר,  עולם  ובעצם 
בראשית,  מעשה  בכל  יתברך  רצונו  זה 
ועל כן נעשה שותף בזה. וזוהי המעלה 
עסק  שגם  ממונות,  בדיני  שיש  היתירה 
המשא ומתן בתוך העולם השפל, שבדרך 
וכו',  ורמיה  וכזבים  שקרים  מלא  כלל 
שם ישכון אורו יתברך והאמת האלקית 
בכל  ממונות  דיני  קיום  ידי  על  תשלוט 

פרט ופרט.

הקרבן 
שהקריב 

כלל 
ישראל על 
ש”ך חושן 

משפט
ר’ יחזקאל מוסיף לתבל את הדברים 
עם סיפור נורא: אם נרצה לדעת עד היכן 
הדברים מגיעים בחשיבות הלימוד הזה, 
פעם  ששמעתי  הנורא  הדבר  את  אציין 
פריינד  אורי  חיים  ר’  הגדול  מהגאון 
כאשר  בישיבה,  כללי  בשיעור  שליט”א, 
בחושן  הש”ך  מדיבורי  אחד  את  ציטט 
הסיפור  את  לכך  והקדים  משפט, 
אך  ידוע,  הראשון  שחלקו  המבהיל, 

חלקו השני פחות. 
הוא סיפר שהש”ך חיבר את חיבורו 
ות”ט,  ת”ח  צרות  של  המרה  בתקופה 
שנהרגו אז שליש כלל ישראל לא תקפ”ץ. 
ומקובל שלפני פרוץ הגזירות הנוראות, 
ישראל,  גדולי  אז משמים לשלשה  גילו 
זי”ע  מאוסטרופוליא  שמשון  ר’  הרה”ק 
והרה”ק בעל ה’תבואות שור’ זי”ע ורבינו 
הש”ך זי”ע, כי השטן עורר בשמים גזירת 
והשי”ת  רח”ל,  ישראל  כלל  על  כליה 
מבקש לכפר על הדור ע”י פטירת שלשה 
גדולי הדור, ושאלו משמים להסכמתם. 

זי”ע  מאוסטרופוליא  הר”ש  הרה”ק 
אך  מיד,  הסכימו  זי”ע  שור’  וה’תבואות 
היה  כי  שמיא  כלפי  אמר  הש”ך  רבינו 
עדיין  שהוא  שכיון  אלא  לכך,  מסכים 
עוסק בחיבור ספר הש”ך, הוא לא יכול 
להסתלק טרם השלמת החיבור, ואכן שני 
בזכות  אז  ניצלו  ישראל  מכלל  שלישים 
פטירת הר”ש מאוסטרופולי, והתבואות 

שור, ושליש אחד נהרג בפרעות.
כי  אורי,  חיים  ר’  כך  על  והוסיף 
מקובל שהחלק שהש”ך ביקש להשלים, 
היה הש”ך על חלק חושן משפט! “שרק 
תדעו איזה קרבן כלל ישראל הקריב על 
אמר  כעת”,  לומדים  שאנו  הזה  הש”ך 

לנו. 
זהו סיפור נורא נוראות, הפותח לנו 
חרך, להבין עד כמה אין לנו השגה בשגב 

קדושת התורה בכלל, וחלק זה בפרט. 

הפטיש 
שניפץ את 

ההגיון 
האנושי

נחזור  הבה  אברהם:  לר’  פונים  אנו 
אמר  אליהו  שר’  הנחוצים  הדברים  אל 
בדיני  לבד  לפסוק  המסוכנת  הטעות  על 
ממונות על פי שיקול דעת אנושית. האם 
שבדברים  הטעות  את  להמחיש  תוכלו 

מתוך דיונים שהובאו אל שולחנכם? 
רבות...  רבות  הדוגמאות  אוהו... 
מעניינת  שאלה  של  דוגמא  אנקוט 
כאן  היה  זה  זה:  בשבוע  אלינו  שהגיעה 
האחרון,  סוכות  במוצאי  מא”ש  בשוק 
פירק  שכבר  השכנים  אחד  של  בביתו 

עדיין  נשארו  הסוכה  ועצי  סוכתו,  את 
במרפסת יחד עם כלי העבודה הפטיש, 

המברג, וכו’. 
ברוכת  במשפחה  התברך  הלה 
ילדים,  של  כדרכם  והילדים,  ילדים, 
ובמרפסת,  בבית  והשתוללו  שיחקו 
אחד  ממשפחת  נוספים  ילדים  עם  יחד 
משחק  כדי  תוך  ויהי  בבנין,  השכנים 
מתוך  הפטיש  גלש  במרפסת,  הילדים 
ידו של אחד הילדים אל הרחוב, היישר 
אחד  של  תמים  רכב  שמשת  תוך  אל 
שם,  שחנה  השטיבלאך  ממתפללי 

והשמשה התנפצה תיכף לרסיסים...
יהודי  עושה  מה  כאן.  נעצור  הבה 
שיש  כך  על  המודעות  את  לו  שאין 
בתורה חלק של חושן משפט? הוא פוסק 
לעצמו את ההלכה מסברא... קודם כל, 
וכי מה אני אשם שהילדים שלי שיחקו, 
הרי לא מסרתי להם את החפצים? ואולי 
אלו היו ילדי השכן? ובכלל, זה היה רק 
גרמא. וכהנה הן הסברות שהאדם יכול 
להמציא לעצמו, וללכת הלאה חף מכל 

מצפון.
אך ב”ה שאותו יהודי כן היה מודע 
בדיני  להכריע  א”א  כי  הברזל  לכלל 
ממונות על פי סברא אנושית, ואכן לפי 
שיקול דעתו היה נראה לו שהוא פטור, 
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שהילד  הוא  חשב  שהוא  והמקסימום 
בר  כשייעשה  חייב לשלם  יהיה  ששיבר 
מצוה, ובכל זאת הוא בא להתייעץ אתי 

על כך.
לשמוע שהתשובה  הופתע  והיהודי 
אינה נוטה כל כך לפטור אותו כפי שהוא 
בבבא  הגמרא  את  לו  הראיתי  חשב. 
בדליל,  מהדס  שהיה  תרנגול  על  קמא, 
שיתכן מאד שהילדים הקטנים נחשבים 
העבודה  ושכלי  המהדס,  כתרנגול 
נחשבים כדליל ששיבר את הכלים, וכיון 
שהוא בעל הדליל ולא הניח את הדליל 
דווקא  מוטל  החיוב  המוצנע,  במקום 
הילדים שלו  אם  כלל  )ולא משנה  עליו 

הזיקו או ילדי השכן(.
דוגמא נוספת שהיתה לי עכשיו עם 
כן שאלה  גם  בבית שמש,  בבנין  שכנים 
לעצמם  פסקו  כמעט  הדינים  שבעלי 

בעצמם את הפסק באופן שגוי. 
הם גרו באחד הבנינים העומדים שם 
והקבלנים  הפרויקט,  הקמת  מראשית 
בנו אותו בצורה כזו שבקומה התחתונה 
של הבנין נשאר שם חלל ריק מתחתיו. 
ולפני שנים רבות הלך השכן שגר בקומה 
בקומה  דירתו  את  והרחיב  התחתונה, 

נוספת לצד מטה, על אותו חלל ריק. 
אז  הגיעו  זה,  את  עשה  כשהשכן 
תורה,  לדין  אתו  להתדיין  שכנים  כמה 
ששייך  הזה  החלק  על  תשלום  לתבוע 
בשותפות לכל דרי הבנין. והדיין שבדק 
את הדברים, פסק אז שהשכן אינו צריך 
לא  וזה  נהנה  ‘זה  מדין  מאומה,  לשלם 
חסר’, מאחר שהחלל עמד באופן שהוא 
לשאר  שימוש  לשום  לבוא  יכול  לא 
של  הדירה  להרחבת  אם  כי  השכנים, 

פלוני. 
השכן  הלך  רבות  שנים  אחרי  והנה 
הוא  גם  והרחיב  העליונה,  בקומה  שגר 
למעלה.  נוספת  קומה  עם  דירתו  את 
והוא כבר לא העלה על דעתו שיש כאן 
לשכן  אז  פסק  כבר  הרב  הרי  שאלה, 
צריך  אינו  שהוא  התחתונה  בקומה 

לשלם לשכנים, ובמה הוא שונה? 
לידי  השאלה  כשהגיעה  אבל 
הדיינים, הסברנו לו את ההבדל הגדול. 
כי בעוד שלמטה לא היה שייך לעשות 
אפשר  אי  כי  הריק,  החלל  עם  מאומה 
דריסת  שאין  בהיות  זה  את  למכור 
היה  זה  שם,  הגר  לשכן  אלא  לשם  רגל 
והשכן  חסר’  לא  וזה  נהנה  כ’זה  נחשב 
זה  שלו,  במקרה  שכאן  הרי  פטור,  היה 
שוויות  כאן  יש  כי  חסר’,  וזה  נהנה  ‘זה 
יחד  לבנות  יכולים  שהיו  לשכנים  ממון 
למעלה,  דיור  יחידות  של  נוספת  קומה 
הלאה,  וכן  למכור  או  אותם,  ולהשכיר 

והוא בא ותפס את השטח שלהם.
די  סברא  של  דוגמא  כבר  וזו 
פשוטה, שבעל הדין בכל זאת לא תפס 
גזל  באיסור  נכשל  וכמעט  ההבדל,  את 

החמור.

מתי ללכת 
לדין 

תורה?
אברהם  לר’  פונים  אנו   - נבין  הבה 
- כשמתעוררת לנו שאלה בדיני ממונות, 
מה הדבר הראשון שעלינו לעשות? האם 

תיכף נרוץ לבית הדין?
כבר  חז”ל  כל  קודם  לא.  ממש  לא, 
הדין,  מן  עצמו  החוסך  במעלת  הכבירו 
משורת  לפנים  ההליכה  מעלת  ועל 
עם  לחיות  שזוכה  מי  ואשרי  הדין, 
במה  נוגע  אדם  שאין  חושית,  אמונה 
שמוכן לחברו כמלוא נימא, שאז יעדיף 
הצורך  ללא  דינו,  בעל  עם  להתפשר 
אף  רבים  ובמקרים  תורה.  לדין  להגיע 
רואים את הרווח בכך בעיני בשר תיכף 
ומיד, כשחוסכים עם כך הרבה כאב ראש 

ועוגמת נפש.
לידי  להגיע  אפשר  כשאי  כמובן, 
לוותר  במדרגה  עומדים  ואין  פשרה, 
בלב שלם, אז הזמן להתחיל לחשוב על 

דין תורה.
עם  אברהם  ר’  אותנו  מצייד  וכאן 
דין,  לבית  שהולכים  וטרם  חשוב:  כלל 
מומלץ מאד בדרך כלל לפנות לתלמיד 
חכם הבקי בסוגיות חושן משפט, לשטוח 
לפניו את השאלה הזו, כי הרבה פעמים 
שאלה,  לא  כלל  שזו  אז  מתוודעים 
אחד  לטובת  מעיקרא  מוכרע  והדבר 

מהצדדים...
טרם  מעיר:  יעקובוביץ  יחזקאל  ר’ 
מאד  ראוי  תורה,  לדין  הולכים  שאנו 
האמורה,  הנקודה  את  לעצמנו  להזכיר 
שדיני ממונות זה המקום שמלמד אותנו 
לשכל  שלנו  האנושי  השכל  את  לכופף 
מוכנים  אנו  כי  לעצמנו  ונבהיר  האלקי. 
ומזומנים לקבל את הפסק גם כשהוא לא 

יתאים לפי השכל האנושי שלנו.
בבתי ערכאות הגויים, להבדיל, ידוע 
דין’  ‘עורך  דין’.  ‘עורכי  של  מושג  שיש 
ספר  עם  לשחק  שמומחה  אדם  פירושו 
אותו  להתאים  הכל  ולעשות  החוקים, 
אותו...  ששכר  הדין  בעל  של  לטובתו 
אך בתורה הקדושה, להבדיל אלף אלפי 
לא  אנו  כאלה...  דברים  אין  הבדלות, 
ח”ו,  אלינו,  התורה  את  להתאים  רוצים 

אנו רוצים להתאים את עצמנו לתורה.
ברחוב יש מושג של טוענים רבניים 
על  גם  כי  לדאבוננו  שחושבים  שונים, 
התורה הקדושה אפשר להיות עורך דין... 
יעשו  שהם  ללקוחותיהם  מבטיחים  הם 
הכל, כולל שינוי פרטי הסיפור האמיתי, 
כדי שהם יצאו זכאים בדין תורה, רחמנא 
ליצלן. זה אבסורד מאין דוגמתו לעשות 
ליצנות כזו מהתורה. דומים הם טוענים 
שנדבה  זקנה  אשה  לאותה  אלו  טועים 
מטפחת לספר תורה שבבית הכנסת, אך 

המטפחת היתה קצרה מדי, ולכן ביקשה 
האשה לחתוך את הספר תורה שיתאים 
את  לחתוך  שבא  כזה  טוען  למטפחת... 
הוא  פרנסתו,  בשביל  לגזרים  התורה 

טיפש ורשע, שעלינו ליזהר ממנו. 
ר’ אליהו גאטליב מוסיף בכך נקודה 

נוספת: 
של  הקושי  לצד  כי  לציין  ראוי 
תורה,  לדעת  האנושי  השכל  הכנעת 
נוסף  נפשי  קושי  כאן  היצר  לנו  מערים 
- יותר מכל שאלה אחרת שפונים עמהם 
הקושי  הניצחון.  תאות  שזוהי   - לרב 

העצום לראות בניצחון הבעל דין...
כולנו מכירים את הסיפור על אותו 
בכעסו  העיירה  את  שהרעיש  דין  בעל 
מאה  על  תורה  בדין  חייב  שיצא  אחרי 
אתמול  כי  הרב,  לו  הזכיר  ואז  דולר. 
הגיע אליו עם שאלה של כלי בשווי אלף 
את  להטריף  פסק  כשהרב  וגם  דולר, 

הכלי, הוא קיבל את הפסק באהבה...
זו נקודה נוספת שעלינו לזכור, כדי 
שזה לא יבלבל אותנו מלקבל עלינו את 

דיני התורה באהבה...

תרומה 
אחרי 

משפטים
ר’  לדיין  מורה  המתאחרת  השעה 
אברהם לסיים את השיחה, אך הוא רק 
מבקש לצטט לנו לשון מופלא במדרש, 
“אמר  הלשון:  את  מקריא  אברהם  ר’ 
אתם  ואין  הדין,  את  עשיתם  אם  הקב”ה, 
אבנה  העולם,  אומות  לפני  מדקדקין 
לכם בית המקדש, ואושיב לכם סנהדרין, 
ושביה  תפדה  במשפט  ציון  שנאמר 

בצדקה”.
דברים מופלאים רואים כאן, כי כל 
העסק שלנו בדיני תורה ובהלכות חושן 
משפט ומה שאין אנו הולכים לדון לפני 
- הולך ומזרז את הגאולה... -  ערכאות 

מתפעל ר’ אברהם.
שהראש  מה  לפי  מעיר:  יחזקאל  ור’ 
פי  על  שההתנהגות  הזכיר,  כבר  כולל 
חוקי התורה בעולם הגשמי, זוהי השלמת 
‘דירה  ית’  לו  לעשות  הבריאה  תכלית 

בתחתונים’ - הדברים מובנים מאד...
אנו  מבריק:  גאטליב  אליהו  ור’ 
למה פרשת תרומה  כן  כבר אם  מבינים 
תיכף  באה  המשכן,  בעשיית  העוסקת 
אחרי משפטים, כי אחרי לימוד הדינים 
הדירה  המשכן,  נבנית  והמשפטים, 

בתחתונים...
אמן ואמן, יזכנו ה’ במהרה! אנו עונים 
הדברים  על  נרגשת  בהודיה  וחותמים 

יםהמופלאים והנחוצים. 
פט

ש
המ

ה 
אל

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

קריה,  תעלוץ  צדיקים  בשמחת 
עם  קדשנו  בחצר  הגדולה  בשמחה 
רבינו שליט”א  כ”ק  נכדתו של  נישואי 
שליט”א  נחום  מנחם  הרה”צ  לבנו  בת 
חתן  ירושלים  בגבעת  קהילתנו  אב”ד 
עב”ג  שליט”א,  ישיבתנו  ראש  הגה”צ 
מקדושים  פאר  המופלג  החתן  הבחור 
צבי  מארים  אריה  יהודה  הרב 
האראנצ'יק הי"ו בן הרה"צ ר' שמן נתן 
נטע שליט"א ראש כולל תורת חיים, בן 
שליט"א  האראנצ'יק  מנחם  ר'  הגה"צ 
מתתיהו  ר'  הגה"צ  וחתן  מלעלוב, 

דייטש שליט"א גאב"ד רמת שלמה. 
הטכניים:  החתונה  סדרי  להלן 
החתונה הגדולה תתקיים בע”ה ברוב 
גיל ודיצה ביום רביעי פרשת תרומה 
אור לב’ אדר במתחם קרית הישיבה 
תתקיים  לתורה  עליה  שבת  באלעד. 
משפטים-שקלים  פ’  קודש  בשבת 

בעיר ביתר אצל המחותנים. 
משפטים  פרשת  שלישי  ביום 
יום  רביעי  ביום  ולמחרתו  בלילה 
בבית  שחרית  תפילת  אחר  החתונה 

- תתקיים  בירושלים  הגדול  מדרשנו 
להפקד  פנימה  הקודש  אל  כניסה 
לרגל השמחה  ורחמים  ישועה  בדבר 

הגדולה. 
יאמרו  החתונה  שלפני  בימים 
הכוללים  בהיכלי  תהלים  פרקי 
יתקיים  כן  כמו  החתונה,  להצלחת 
הגדול  המדרש  בבית  תהלים  מנין 
מדרשנו  בבית  כמו”כ  בירושלים, 

בשכונת גבעת ירושלים בבית שמש.
כאמור החתונה הגדולה תתקיים 
בהיכל הישיבה גדולה בקרית הישיבה 
באלעד. החופה תתקיים בע”ה בחניה 
מסוף  ליד  הישיבה  היכל  לפני  אשר 
האוטובוסים. סעודת החתונה לציבור 
אנ”ש תתקיים בקרית הישיבה, לזקני 
והנכבדה  החשובה  ולמשפחה  אנ”ש 
היכל  בתוככי  הסעודה  תתקיים 
תתקיים  הציבור  ולשאר  הישיבה, 
שיהיו  כפי  מיוחד  במקום  הסעודה 
להישמע  ונא  במקום,  ההוראות 
להוראות הסדרנים משך כל החתונה.

טאנץ  המצוה  ריקוד  אחר  בע”ה 

הסעות  יהיו  שליט”א  רבינו  כ”ק  של 
לכל ריכוזי קהילתנו בארץ הקודש.

קבלת  לנשים:  החתונה  סדרי 
שעל  באולם  תתקיים  לכלה  הפנים 
בעיר  ושלום  ניסים  המדרש  בית  ידי 
הסעות  יהיו  החופה  לאחר  אלעד. 
שם  פרידמן  עטרת  לאולמי  לנשים 
ולנשים  למשפחה  הסעודה  תתקיים 
 9:30 ומהשעה  שנים.  חמשים  מעל 
ובנות  הנשים  לכל  כיבוד  יוגש 
הריקודין  יתקיימו  ושם  קהילתנו 
המשפחה  ואת  הכלה  את  לשמח 
בשעה  כאשר  המלוכה,  משפחת 
11:00 יהיו הסעות לנשים הצדקניות 
המעטירה  ולמשפחה   50 גיל  מעל 
הנשים  ולשאר  טאנץ,  למצוה  לנסוע 
ולכל  לירושלים  לחזור  הסעות  יהיו 

שאר ריכוזי קהילתנו בארץ הקודש.
את  בזאת  מבקשים  העסקנים 
החשובות  מהנשים  התנצלותם 
שם  הישיבה  בהיכל  המקום  שבאשר 
יתקיים המצוה טאנץ צר מהכיל את 
כל הקהל הקודש הזה, וחלילה עלול 

ולכן  נפש,  פיקוח  לידי  לבוא  המצב 
למצוה  הכניסה  הטוב  הרצון  כל  עם 
טאנץ מיועדת אך ורק לבני המשפחה 

ולנשים מעל גיל 50.
סעודת  לבחורים:  החתונה  סדרי 
כל  בע”ה  תתקיים  לבחורים  החתונה 
ישיבה בהיכל הישיבה, שם גם יתפללו 
תפילת מעריב, ואחר כך יבואו בחורי 
למקום  מאורגנות  בהסעות  החמד 
ולשמח  וכלה  חתן  לשמחת  החתונה 

את המשפחה החשובה. 
שבת שבע ברכות תתקיים בשבת 
הקודש  בחצר  תרומה  פרשת  קודש 
בירושלים. לכל אלו שרוצים להשכיר 
תרומה  פרשת  קודש  לשבת  דירות 
בירושלים, ולכל אלו שרוצים להטות 
נא  הגדולה  לשמחה  בהכנות  שכם 
ברוין  אהרן  הר”ר  עם  קשר  ליצור 

שליט”א במס’ פל 05271-31016.
סדרי  ושאר  ההסעות  סדרי  על 
המודעות  אחר  לעקוב  נא  החתונה 
ההודעות  ואחר  מדרשנו,  בתי  בכל 

במערכת קול אנ”ש.

ובכן צדיקים יראו וישמחו וחסידים ברינה יגילו 

תכונה רבתי בקרב אנ”ש לקראת ימי השמחה בחצר קדשנו 
בנישואי נכדת כ”ק רבינו שליט”א

ונכדת הגה”צ ראש הישיבה שליט”א | בת לבנו/חתנו הרה”צ ר’ מנחם נחום אב”ד קהילתנו בגבעת ירושלים בית שמש

נערך  מיוחדת  בהתרוממות 
שכולו  יום  האחרון  חמישי  ביום 
החמד  בחורי  ידי  על  לה’  קודש 
כל  שבמשך  שערים,  מאה  בישי”ק 
היום מבואו ועד צאתו עסקו בלימוד 
התורה כשחזרו וסיימו 45 דפי גמרא 
- חזרה על כל מה שלמדו בתקופות 
שעות   12 במשך  עתה.  עד  השנה 
מתוך  התורה  עסק  של  רצופות 
להתייחס  בלי  הנפש,  התרוממות 
בחורי  כל  שבחוץ,  המפריעים  לכל 
החמד בלי שום יוצא מן הכלל, ביום 

שכולו קודש לה’ מבואו ועד צאתו.
עם  התחיל  המסוגל  היום 

מאוד  מרוממת  שחרית  תפילת 
מחשובי  הצטרפו  לתפילה  כאשר 
ברכה’,  ‘ישא  בכולל  האברכים 
ולפני התפילה נשא דברים נלהבים 
הכהן  אייזיק  יצחק  ר’  הרה”ח 
ישא  ר”כ  שליט”א  שטיינבערגער 
בחורי  לבב  את  שהלהיב  ברכה 
נערכה  עצמה  והתפילה  החמד, 
בהתרוממות באופן יוצא מן הכלל, 
אף  עולם’  ‘אהבת  בברכת  כאשר 
את  לעורר  התעוררות  ניגון  שרו 

הלב ללימוד התורה. 
שחרית  פת  אכילת  בשעות  גם 
היתה  ההרגשה  בצהרים,  ובהמשך 

כחלק  ונעלית,  מאוד  מרוממת 
לימוד  של  הקדושה  מחטיבת 
הרצופות, ריח של קדושה והתעלות 

נישא באויר בכל שעות היום.
סדרים  שלש  התקיימו  אח”כ 
 4 של  ראשון  סדר  ‘משמורות’. 
 5 של  שני  סדר  רצופות.  שעות 
של  שלישי  וסדר  רצופות.  שעות 
ועוד  רצופות,  שעות  וחצי  שתיים 
ישבו  כבר  הסדרים  התחלת  לפני 
מרצונם  והקדימו  החמד  בחורי 
בדברי  ולעסוק  ללמוד  הטוב 
בקול  הדהד  התורה  וקול  תורה, 
אמיץ וחזק עוד לפני הזמן שנקבע 

להתחלת לימוד השעות רצופות.
הבחורי  זכו  הלימודים  בשעת 
בין  והסתובבו  כשהופיעו  חמד 
ולעודדם  לחזקם  החמד  בחורי 
רבני ודייני קהילתנו הק’ שליט”א. 
הנהלת  חברי  במקום  ביקרו  כן 
בפרי  לחזות  שבאו  המוסדות 
החמד  שבחורי  לציין  יש  עמלם. 
עד  בלימודם,  כך  כל  שקועים  היו 
לא,  ומי  הופיע  מי  לב  שמו  שלא 
על  שמעו  יום  של  בסיומו  ורק 
שבאו  המבקרים  של  התפעלותם 
של  ובשקידותם  ה’,  בנועם  לחזות 

בחורי החמד.

חזו בני חביבי: ‘יום שכולו תורה’ בישי"ק במאה שערים
י"ב שעות רצופות | רבני קהילתנו שליט”א הגיעו לראות מקרוב את עמל התורה של בחורי החמד
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לאחר שלפני כשנה התבשרו קהל 
אנשי שלומנו על יסוד הקרן המיוחדת 
‘וביום שמחתכם’ בכדי לעזור למלמדי 
הקודש  במלאכת  העוסקים  התשב”ר 
בעת שמחת נישואי צאצאיהם שיוכלו 
נשבר  השבוע   - ובניקל  בקלות  לחתן 
אחד  בשבוע  חילקה  כשהקרן  שיא 
חיתנו  מלמדים  כש-3  דולר,  אלף   15

במהלך השבוע את צאצאיהם.
יוזמתו  היא  המיוחדת  הקרן 
של איש החסד וכביר המעש הרבני 
יאזשעף  מרדכי  יעקב  ר’  הנגיד 
שליט”א, בכדי להקל את העול הכבד 
הרבים  מצדיקי  של  כתפיהם  מעל 
של  תינוקות  מלמדי  אלו  ככוכבים 

במלאכת  לעסוק  הזוכים  רבן,  בית 
על  משמר  מכל  ולשמור  הקודש 
על  להדריכם  היקרים  פקדונותינו 
שסללו  וכפי  הקדושה  התורה  דרך 

אותה רבותינו הק’.
‘חכם לב יקח מצוות’ - מי שלקח 
למען  הכבד  העול  את  עצמו  על 
יממש את יעודו ולקח את המושכות 
לידיו הוא אחד מיקירי אנשי שלומנו 
ר’  וחסד הרה”ח  רודף צדקה  בחו”ל 
אשר  שליט”א  הילמאן  פרץ  יעקב 
פועל גדולות להתרים את אחינו בני 
ישראל בגולה למען מטרה נעלית זו, 

וב”ה ברוב הצלחה. 
כאמור הקרן הזאת היא מיוחדת 

מוסדותינו  למלמדי התשב”ר שבכל 
ובכל תלמודי התורה  בארץ הקודש 
בירושלים בית שמש טבריא וחריש, 
והשבוע זכו לראות עין בעין בפירות 
השקעה  מאותה  שצמחו  המבורכים 
חולקו  אחד  בשבוע  כאשר  אדירה, 
אלף  עשרה  חמש  תשב”ר  למלמדי 
מהמלמדים  שלשה  כאשר  דולר, 
צאצאיהם  את  השיאו  החשובים 
התרומה  את  לקבל  וזכו  היקרים 
אלפים  חמשת  של  הזאת  המיוחדת 

דולר כל אחד. 
תחילתה  היא  הזאת  התמיכה 
זו אשר  יוזמה מבורכת וחשובה  של 
אדירים,  לממדים  תתפתח  בע”ה 

צופים  שלומנו  אנשי  קהל  כאשר 
ומקווים להצלחת המיזם החשוב הזה 
למלמדי  הרווחה  בעז”ה  תביא  אשר 
התשב”ר העומדים בשלבים מכריעים 
בחייהם, כאשר הם זוכים להשיא את 
אחד מצאצאיהם וההוצאות הגדולות 
את  ומטרידים  כתפיהם  על  רובצות 

מנוחת הנפש.
הם  אף  מצפים  הקרן  עסקני 
לעוד  הזה  המבורך  הדבר  להרחבת 
ובעוד  המלמד  של  בחייו  שלבים 
סיוע  שיהווה  מה  שונות,  שמחות 
בהוצאותיו  מלמד  לכל  ממש  של 
להמשיך  יוכל  למען  החריגות, 

בעבודת הקודש בכל עת.

בס"ד

הננו שמחים לבשר
מתומצתשיעור כי יתקיים בעז"ה

בהלכות יו"ד ח"ב
ת ו צ ו ח נ ה ת  ו כ ל ה ה ל  כ ת  א ף  י ק י ש

מאת הדומ"צ הגאון ר'
ברך יהודה היימליך

שליט"א
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שובבי"םתיקון גרעסטערדער 

מוצאי פדיון נפש
שובבי"ם ת"ת
ליל שישי

מיד אחר סיום הצום וטעימה

 אין די
פאסיגסטע צייט

שיעור מתומצת

ביום חמישי אחר הצום
בהיכל בית מדרשנו

לאברכים 
מגיל 26 
ומעלה

הערב
השיעור הנחוץ

המתומצת

נשבר שיא בקרן ‘וביום שמחתכם’:

קרן ‘וביום שמחתכם’ לעזר מלמדי התשב”ר בעת שמחת 
נישואי צאצאיהם חילקה 15 אלף דולר רק בשבוע אחד; 5 

אלף דולר למלמד



 

 בס"ד 

 
 

 

 אצל  םתברך לפני ולפנילה

 כ"ק מרן אדמו"ר
 "ר שליט"אעט

 לרגל ימי השמחה הבעל"ט 

 יתקיים ברצו"ה 

 שלישי ביום  
 תרומה פרשת  

 בערב  9:30עד  8:00משעה 

 האט'ס געפועל'ט אלעס גוט'ס 

פע שמחה ורוב שמחות  ושפע ש שמחה זו י פני אבינו שבשמים שמויהי רצון מל 
 בישועתן של ישראל בביאת גואל צדק בב"א. לכלל אנ"ש ונזכה לראות 

 הוועד החתונ 

 

 בס"ד 

 
 

 

 

וגעשטעלט פאר  צ  וואס איז  היכל הישיבהאל פון  ן זאזוי ווי אי
יען און  , איז נישט דא גענוג פלאץ פאר אלע פרוה טאנץמצדי  

 . פון אונזער הייליגע קהלה מיידלאך 
 וקומען חלילה צו א מצב פון פיקוח נפששט צוצ און כדאי ני

אנג אז דער אריינג מעלדן שולדיגן און  ענט זיך  רמיוהען  ט
 גנטצו די מצוה טאנץ איז געאיי

 שובע משפחה י ח פאר דנאר 
 פופציג יאהר און העכערפרויען פון  און 

זיך  קהלה זענען געלאדנט צו קומען  רויען פון אונזער  אלע פ
געבן  אפ און  רויסע שמחה בבית צדיקים,  ט די גמימיט פרייען  

חשובע   די  פאר  מז"ט  פון  אין  משפחה  ברכת  'עטרת  זאל 
 .פרידמאן' 

סטערע באסעס אהיים צו פארן, און  נאכן טאנצן וועלן זיין עק
ביטע  מצוה טאנץ,  צום  פירן  וועלן  וואס  עקסטערע באסעס 

 גייט ארויף אויפן באס.כקוקן פאר מ'נא 

 ה וועד החתונ

 

 

                       בס"ד                           

 

 

 

 

 הלוך
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 ירושלים
 גברים

 רח' שבטי ישראל ליד ביהמ"ד

 נשים
 ישראל פינת שומרי אמונים ישבט 'רח

 - החופללקבלת פנים ו -
 6:30 שעה עד 4:30מהשעה 

 מתמלא ונוסע צוףר
 8:00בשעה 
 8:30בשעה 
 9:00בשעה 

 לבירורים על הנסיעות בירושלים
074-796-4510 

 חריש
 'קו מהדרין'הרשמה אצל ב

0765-980-180 
 ט הראשיבתפרי 6חיצת לב

 בית שמש
 מסלול מהדרין א'

 מסלול צ' רמה ד'מהתחלה 
 לקבלת פנים והחופה - 5:00בשעה 

 7:00בשעה 
 8:00בשעה 
 8:30בשעה 

 לבירורים על הנסיעות
 בבית שמש

05331-33-513 

 טבריא
 בהרשמה אצל

 שליט"א בלוםאברהם הר"ר 
05276-95-132 

 

 חזור 
 ת שמש ביול  לירושלים בלילה 11:00. בשעה 1
 . אחרי הריקודין קדישין של כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א 2
 . אחרי המצוה טאנץ 3

 הורדת והעלאת נוסעים בהלוך ובחזור
 יהודה הנשיא ליד היכל הישיבה י בר ח' בר  :לגברים 

 היכל הישיבה חופה ליד הם ו ני קבלת פל:  לנשים
 ליד אולמי עטרת פרידמאן לסעודת החתונה  

 ש"ח 40הלוך וחזור נסיעה ירושלים וב"ש מחיר 

 ש"ח  25דרך אחד 

 ה וועד החתונ

 

 בס"ד 

 
 

 

 

מרבותי קבלתי פי' הפסוק מי ימלל היינו מי שרוצה למלל ולשבר הדינים, 
ישמיע כל תהלתו ספר תהלים מראש ועד סוף מבלי הפסק ובזה ממתיק 

 וממלל כל הדינים.
 פ' ויחי על זוה"ק דרמ"ט( עטרת צבי ) 

 
רעים  ופגעים  פרעניות  מיני  כל  דוחה  בתהילים  דהרגיל  בספרים  כתוב 

ביתו ומשפחתו וכל בני דורו ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע  מעליו ובני
והצלחות ורחמים וחסדים, ואין לך דבר להגין מפני המזיקין ברכות טובות  

 כאמירת קדיש על תהלים וצריך לומר תהלים במתון.
  (י מגדים פר )

 ימי השמחה הנעלים הבעל"ט   לאור
 שליט"א בבית כ"ק מרן אדמו"ר 

 ה וסייעתא דשמיא מרובים נדרש בכל צעד ושעל הצלחוכידוע 
 חה של תהלים ידועה היא ווכ

 ע"כ יתאספו 

 תהליםפרקי    אמירתל
 רביעייום הב

 באשמוה"ב 6:30בשעה 

 בהיכל בית מדרשינו הגדול
 רבינו' בסדר כולל 'ישא ברכה מנין

 הישיבות ות"ת יתהלים בהיכל"כ יאמרו פרקי כמו

להמשיך השפעות טובות   ברצוןחמים וויה"ר שיתקבל תפילתינו בר

 הנשפע בעת שמחת צדיקים לנו ולכל ישראל אמן

 ה וועד החתונ

צדיקיםבאה_לי וישועה קול רינה 
סדרי ימי השמחה 
בחצר קדשנו



שב"ק
משפטים

שב"ק
תרומה

ג
תרומה

א
תצוה

ד
תרומה

ב
תצוה

ה
תרומה

ג
תצוה

הקבלת פנים
בשעה 5:00 בהיכל הישיבה - אלעד
לנשים באולם ביהמ"ד 'נסים ושלום'

מעמד החופה
בשעה 6:00 בפינת רח' ר' יוחנן בן זכאי ר' יהודה הנשיא

)ליד חניית אוטובוסים 'קווים'(

תפילת מעריב בחצר הישיבה

סעודת החתונה
להמשפחה ולכלל אנ"ש מגיל 40

בהיכל הישיבה
 לאברכים החשובים בחצר הישיבה 

וכפי שיצויין במקום
לבחורי הישיבות תבא הודעה מיוחדת
לנשים באולם עטרת פרידמאן

מצוה טאנץ
לנשים בהיכל העזרת נשים בהיכל הישיבה
הכניסה מישיבת ביאלע וכפי שיצויין במקום

הסעות
ראה הודעה נפרדת

סדר החתונה
_לוח ימי השמחה בס"ד

לקראת שמחת נישואי נכדת
כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

והגה"צ מרן ראש הישיבה שליט"א
בת לבנו / חתנו הרה"צ מוה"ר מנחם נחום הכהן שליט"א
יום רביעי פרשת תרומה אור לב' אדר תשפ"ג

שבת אויפרוף
בביהמ"ד לעלוב בני ברק

שבת שבע ברכות
 בצל הקודש

דכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

קבלת קהל
 בקודש פנימה 
בין השעות 8:00-9:30 בערב

סעודת שבע ברכות
ע"י המחותנים

יום שמחתינו
אמירת תה_לים
 בהיכל ביהמ"ד הגדול באשמוה"ב 
בסדר הכו_ל_ל 'ישא ברכה מנין רבינו'
כמו"כ יאמרו תהלים בהיכלי הישיבות ות"ת

סעודת שבע ברכות
ע"י המחותנים
ברמת שלמה

סעודת שבע ברכות
ע"י המחותנים

סעודת שבע ברכות
ע"י קהילתנו הק'

בבית מדרשינו גבעת ירושלים

 

 בס"ד 

 
 

 

 פאר די כלה  קבלת פנים 
 א זייגער אי"ה  5:00וועט פארקומען 

 רח' רבי יהודה הנשיא פון אריינגאנג   ,זאל פון בית המדרש 'ניסים ושלום'אין 

 חופהמעמד ה
 ר' יהודה הנשיא -' ר' יוחנן בן זכאי רחין ווינקל פון  א זייגער אי"ה א  6:00קומען וועט פאר

 ווייזונגען אויפן פלאץ בי יהודה הנשיא לויט די אנרח' ר ויףטיין אשדי פרויען וועלן 

 ישואין נה  סעודת
 סעודה פון די חתונה  נאך די חופה וועט פארקומען בעז"ה די

 פה צום זאלפון די חועט זיין א הסעה ס'וו - דמאן'רי'עטרת פפון  ןלאין די זא

 יאהר און עלטער  50פון ען ה און די עלטערע פרויחדי חשובע משפ
 ונהחתט צו די סעודה פון די אדנזענען געל

 כערי"א און הע כתה מיידלאך פון יען און חשובע פרודי 
 ם זאל א זייגער צו 9:30אדנט צו קומען ען געלזענ

 השפח שובע מח כלה און די  עחשוב  זיין די משמח וצ

 מיידלאך  פרויען און אר דיעלט כיבוד פס'וועט זיין צוגעשט
 נג פון זאלביים אריינגא

 אלישר  אויף רח' שבטי א זייגער 8:30צוגעשטעלט באסעס זיין  ועטו'ס

 ץ טאנ  מצוה
 זייגער וועט ווערן געעפנט די עזרת נשים א 11:00

 יאהר און העכער 50פון  פרויעןעלטערע די  פארמשפחה, און  חשובעפאר די 
 ן פלאץיזונגען אויפוילויט די אנו עיאלשיבת בג פון יאריינגאנ - אין היכל הישיבה

 ס'וועט זיין א הסעה פון זאל צום היכל הישיבה 

 די פרויען געבעטן ארויס צוגיין וערןנץ ו גלייך נאך די מצוה טא
 ונגען אויפן פלאץ יז לויט די אנווי

 הסעות
 צוגעשטעלט באסעס צו פארן צו די חתונה זיין  ועטו עס

 י אמוניםן רח' שומרווינקל פו  פון ירושלים פון רח' שבטי ישראל ביים
 מהדרין א' פון בית שמש לויט מסלול 

 ף די סדרי הנסיעה[ עה אויבייגעלייגטע מוד יעה דז]

וואס   הייליגע שמחה  זאל העלפן די  זאל ברענגען  די  השי"ת  זיין מיט אונז  וועלן זיך משתתף  הייליגע רבי'ס 
שפע ברכה והצלחה פאר אלע אידישע קינדער ונזכה  בקרוב בימינו די "שמחה אמיתית" און ס'זאל נשפע ווערן 

 א בראשינו בב" נו ומלכינוקבל פני משיח צדקילבמהרה  

 ה וועד החתונ

 

 בס"ד 

 
 

 

 קבלת פנים
 אחה"צ  5.00בשעה תתקיים ברצו"ה 

 אלעד'  -קרית הישיבה הק' 'בה הישיבהיכל 

 חופה מעמד ה
 6:00בשעה ברצו"ה תתקיים 

 וים'( ו וסים 'קאוטוב)ליד חניית  ר' יהודה הנשיא - כאירחוב ר' יוחנן בן זבפינת 

 בחצר הישיבה פלת ערבית אחרי החופה והריקודין קדישין בעז"הת

 ישואיןנסעודת ה
 40מגיל "ש ולכלל אנ  ולהאורחים החשובים, ,להמשפחה

 הישיבה הק' בהיכל 

 ום וכפי שיצויין במק  יבהשבחצר הי  כים החשוביםלאברהסעודה 

 עס טש החשובים על הברענ והבחורים יעלו האברכים בגמר הסעודה  

 ץ טאנ מצוה
 רי המצוה טאנץ של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אח

 גנת ורים בהסעה מאורהבחחזרו י

 הסעות 
 פה והחתונה וחזור על סדרי ההסעות לחו 

 חדת ראה הודעה מיו

האמיתית יושפע השמחה  זו  ברכה    יעזור הקב"ה שמשמחה  עם  ויושפע שפע  לכל  והצלחה 
שמחתינו ישאיר רישומא   –וזכות אבותינו ורבותינו נבג"מ הבאים להשתתף בשמחתם    ישראל

מבשר לקול  נזכה  ובקרוב  והשפעה,  בראשינו   דקדושה  ומלכינו  צדק  גואל  בביאת  ישועה 
 במהרה בימינו אמן. 

 ה וועד החתונ



למודי  שלומנו  אנשי  ציבור 
התורה  מבצרי  למען  והחסד  הצדקה 
נרתמים  הק’   רבותינו  של  והחסידות 
בימים אלו במלוא עוז ותעצומות למען 
הרחבת  ולמען  קהילתנו  בניית  המשך 
גבולי הקדושה בבניית בית ה’ על דרך 
היקרים  קהילתנו  לחברי  הק’  רבותינו 

המתגוררים ברמה ד’ 2 בבית שמש.
כבר עקב בתקופה  אנ”ש  ציבור 
של  ההתפתחות  אחר  הקרובה 
ושכונת  בפרט   2 ד’  ברמה  קהילתנו 
כאשר  בכלל,  שמש  בבית  ד’  רמה 
בבית   2 ד’  ברמה  קהילתנו  חברי 
בית  לבנות  מתניים  שינסו  שמש 
כ”ק  כהוראת  ומפואר  חדש  המדרש 
חדש  בית  להקים  שליט”א,  רבינו 
כל  יתקיימו  שם  אשר  ולתורתו  לה’ 
ושם  הקהילה,  של  הקודש  פעולות 
יהיה בית חייהם לשאוב חיות רוחנית 

ממקום השראת השכינה.
כבר הוארך בשבועות האחרונים 
בגיליוננו על המסירות נפש הגדולה 
שעשו חברי הקהילה כאשר כל אחד 
ואחד מבין חבריה לקח על עצמו את 
העול הגדול על כתפיו וביחד הביאו 
בניית  לטובת  שקלים  וחצי  כמיליון 
בית המדרש, עובדא אשר כ”ק רבינו 

שליט”א שיבחה והעריכה מאד. 
בע”ה בימים הקרובים כלל אנשי 
עז  ויתר  שאת  ביתר  ירתמו  שלומנו 

בית  להקים  הנעלית  המטרה  למען 
מקדש מעט ברמה ד’ 2 בבית שמש. 
הימים שנבחרו והוקדשו למען הדבר 
ול’  כ”ט  הם  הזה  והנשגב  הגדול 
שבט שבהם כל הקהל הקודש אנשי 
שלומנו די בכל אתר ואתר כל אחד 
לפי יכולתו ומעבר לכך יזכה לקחת 

חלק בעתיד קהילתנו ברמה ד’ 2. 
העסקנים  ידי  על  שנבחר  היעד 
וחצי  מיליון  כשני  הוא  החשובים 
שקלים - זהו הסכום אשר יצא בע”ה 
מקרב חברי קהילתנו למען המטרה 
מיליון  כי  לציין  יש  הזאת.  הקדושה 
וחמש מאות אלף שקלים מתוך היעד 
הקהילה  חברי  ידי  על  הושגו  כבר 
בעצמם, שללא מחשבה קפצו לתוך 
היורה הרותחת למען בניית בית ה’, 

עבודת  החלה  כבר  לזכותם  ואשר 
וכעת  המדרש,  בית  בשטח  הבנייה 
חברי  הקודש  הקהל  לכל  מצפים 
שיענו  שהם  מקום  בכל  קהילתנו 
זו,  גדולה  מצוה  למען  בהתלהבות 
וישלימו את החסר כדי שיוכלו לברך 

על המוגמר בקרוב ממש.
אותו  והסכום  שהוצב  היעד 
בשני  אליו  להגיע  העסקנים  הציבו 
הנדרש  הסכום  הוא  הללו,  הימים 
בכדי שחברי קהילתנו היקרים ברמה 
אל  להיכנס  יוכלו  שמש  בבית   2 ד’ 
בתקופה  כבר  המדרש  בית  היכל 
קהילתנו  חברי  כאמור,  הקרובה. 
זמני  במקום  עתה  זה  שנמצאים 
המדרש  בית  אל  להגיע  חפצים 
הקבוע בתקופה הקרובה ממש בע”ה, 

היעד של  הציבו העסקנים את  ולכן 
שני מיליון וחצי שקלים, לאפשר את 
הכניסה לבית המדרש ממש בתקופה 
שישכללו  הגימורים  לפני  הקרובה, 
את בית המדרש במלוא פארו והדרו, 
העסקנים  קשות  עובדים  שעליהם 
ושלוחי הקהילה בחו”ל להתרים את 
ולפארו  לגמרו  הביא  למען  אחב”י 
הגימורים,  לפני  שדרוש  מה  והדרו. 
פשוט כדי להיכנס לבית המדרש, זה 
היעד האמור של שני מיליון וחצי ₪ 

שצריך להגיע בעז”ה מארה”ק.
ברמה  קהילתנו  חברי  עם  ביחד 
ד’ 2 בבית שמש נושאים אנו תפילה 
לקל חי שחפץ ה’ בידם יצליח ותשרה 
שכינה במעשי ידיהם להרבות כבוד 

שמים ולקדש שמו הגדול בעולם. 

בקודש חזיתיך

כלל אנ”ש נרתמים למגבית ‘בקודש חזיתיך’ בשני ימי 
ההתרמה כ”ט ול’ שבט עבור קהילתנו ברמב”ש ד’ 2

התורמים סכומים חשובים יזכו בהנצחות מיוחדות בהיכל בית המדרש החדש

בס”ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

   אסאךקאסט

בויען א שול

היה שותף בבית הגדול להשם ולתורתו - התקשר עכשיו 

שלוחהמערכת קול אנ"ש - 12

0 7 2 2 -7 2 2 -7 3 3

פארן רעבי'נס רצוןמיט א ברעןאנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:

קען מען דאס באווייזן  מיטן כח הרבים מעמד 'כבוד התורה' בקהילתנו ברמב"ש ד' 1
לרגל התעטרותו בכתר הרבנות של הרה"ג ר' אהרן היימליך שליט"א מו"צ ושליח רבינו שליט"א לקהילה

נואמים הגאון ר' אהרן בראנדסדארפער, הגאון ר' חיים היימליך, והדומ"צ
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בס”ד

אהרןתולדותביהמ”ד
רמת בי”ש

ד’ 2

כ”ט -ל’ שבט

   אסאךקאסט

בויען א שול

היה שותף בבית הגדול להשם ולתורתו - התקשר עכשיו 

שלוחהמערכת קול אנ"ש - 12

0 7 2 2 -7 2 2 -7 3 3

פארן רעבי'נס רצוןמיט א ברעןאנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:

קען מען דאס באווייזן  מיטן כח הרבים
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אם ננסה להעמיד ולשרטט את סיפור חייו 
הכהן  אליהו  ר'  הרה"ח  נלבב,  חסיד  האי  של 
של  ימינו  ויד  אמונו  איש  ז"ל,  שטיינבערגער 
כ"ק מרן רבינו הזקן זי"ע - יכלו הגליונות ולא 
והתלהבותו  חסידותו  לתאר  אם  לספר.  נכלה 
באנו  ואם  עמלנו.  לשווא  הרי  מצוה  לדבר 
לרבינו  בקודש  ושירותו  התקשרותו  להזכיר 
הזקן, נצטרך לזה ספר שלם. אולם להיפטר בלא 
נקודות  כמה  אפוא  נציין  אפשר,  אי  גם  כלום 
וכן  בכתביו,  בעצמו  שרשם  מה  פרקים  וראשי 
ושאר  ז"ל  אהרן  ר'  הרה"ח  מבנו  ששמענו  מה 

בניו ובני משפחתו.

מחצבתו
'בערעט- בעיירה  נולד  אליהו  ר'  הרה"ח 
אופלא' בהונגריא עילית - אויבער לאנד, בשנת 
ז"ל,  הכהן  שמעון  ר'  הרה"ח  לאביו  תרע"ו, 

ולאמו מרת קריינדל ע"ה.
של  בתו  היתה  ע"ה  קריינדל  מרת  אמו 
גאב"ד  של  חתנו  ז"ל,  יהודא  משה  ר'  הרה"ח 
דעערעטשקע הגה"צ רבי אליהו אייזנשטאטער 
'דעערעטשקע' בה שימש ברבנות  זצ"ל. העיר 
לתורה  הסביבה,  לכל  אור  למגדל  היתה 
שמים.  ויראת  תמימות  של  וסמל  ולהוראה, 

מגדולי  לאחד  נחשב  והנכבד  הנערץ  רבה 
מפיצי תורה וטהרה ביהדות הונגריא. כהוכחה 
לפעולותיו הגדולות על פני אונגארן, יש לציין 
מה שמצאו בני המשפחה כתב-עת משנת תרל"ו 
שיצא באונגארן, המבשר ומבכה על 'שני גדולי 
באותה  אורם  שכבה  אירופא  מיבשת  הדור' 
שנה ונתבקשו לישיבה של מעלה, ה"ה רבן של 
זי"ע בפולין - ביום כ"ה  ישראל הגה"ק מצאנז 
ניסן, וה'דעערעטשקער רב' מאונגארן - ביום ו' 
טבת. ואכן על שמו ולזכרו נקרא שמו בישראל 

'אליהו'.
נעוריו  ידיע. משנות  בוצין בוצין מקטפיה 
הבר  אחרי  טהרה.  וסימני  ניצני  בו  נראו  כבר 
מצוה בגיל י"ד נסע ונכנס ללמוד בישיבתו של 
ולימים  זי"ע,  המישקאלץ  יעקב'  ה'יגל  הגה"ק 
נסע לפאפא ללמוד בישיבתו של המרא דאתרא 
ועשה  זי"ע,  מפאפא  יעקב'  ה'ויגד  הגה"ק 
ה'  בעבודת  ונתעלה  עלה  וגם  בלימודיו,  חיל 

וביראתו הטהורה.
עוד טרם נתוודע לדרך החסידות, היתה לו 
חמימות והתלהטות לדבר ה', שביבי אש כאור 
ניכר  אז  הבגרות,  בגיל  יותר  שהתלהבו  נוגה, 
בסימניו כ'חסיד' הבוער כשלהבת לה' ולתורתו 
ישראל  לבבות  להלהיב  ומעש"ט,  ולמצוות 

לאביהם שבשמים.
היתה  זי"ע  רביה"ז  לכ"ק  התקשרותו 
י"ח  כבן  בהיותו  מופלאה.  פרטית  בהשגחה 
שנה, בשנת תרצ"ג, אחז בו חשק לנסוע לפולין, 

המפורסמת  בישיבה  ללמוד 
'ישיבת חכמי  המגדלת תלמידי חכמים 

עפ"י  אך  לזה,  בהכנות  החל  וכבר  לובלין', 
מסבב כל הסיבות נשאר תקוע בגראסווארדיין 

בן-דודו,  אצל  התאכסן  שם  שבראמעניא, 
ר'  הרה"ח  ה"ה  רביה"ז,  תלמידי  אחד מחשובי 
נהפך שם  )לימים  ז"ל  נאסענצווייג  יודא  משה 
י'הודה  מ'שה  ר"ת  והוא  ל'מינץ',  המשפחה 
נ'אסנצ'ווייג(, והיות ובן דודו ר' משה יודא כבר 
הסוערת,  נפשו  בראותו  לרביה"ז,  מקורב  היה 
התחיל לדבר על לבו, לנסוע ל'סאטמאר' לבקר 
אצל רביה"ז זי"ע, ויראה אם נמשך לבו אחריו 

ואחר חבורתו.

"הבחור הזה הוא 
משלנו"

לבו הבוער אכן משך אותו כאבן השואבת 
למקור הקדושה. היה זה בין כסא לעשור שנת 
תרצ"ג, עלה הבחור אליהו על הרכבת שפניה 
מועדות היו לעבר העיר סאטמאר, שם מתגורר 
הצדיק ר' אהרן, כדי לחזות בצדיק הפלאי עליו 
שמע מבן דודו. אחרי שעות ארוכות של טלטול 
דרכים הגיע לסאטמאר, ואחרי בירור קצר נודע 

 הרה"ח רבי
אליהו הכהן

שטיינבערגער ז"ל
ז " מ ש ת ט  ב ש ך  " ז

ציון זקינו אב"ד דערעטשקא שעל 
שמו נקרא

ציון ידידו ושאר בשרו ר' 
משה יודא מינץ, שקירב 

אותו לרביה"ז

חמיו ר' נתן נוישטאט. במכבסה בשוק מאה שערים )דאז(
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 ללמוד לקחחסידי קדמאי
מחסידים הראשונים

לו היכן גר רבינו הזקן.
מפתן  על  ודרך  הדלת  את  פתח  אך  והיה 
ביתו של רבינו, לחש רבינו הזקן באזני תלמידו 
הגדול הגה"צ רבי צבי אביגדור פיש זצ"ל אב"ד 
ניר אדאני, שהיה אז באמצע שיחה עם רבינו, 
)זה  משלנו!"  איז  בחור  דער  "זעסטו,  בזה"ל: 
נודע לו רק אחרי כשנה מהרב דאדאני(. הבחור 
ניגש אל רבינו, ובנימה של בושה אמר לרבינו, 
בישיבתו,  ללמוד  אליו  אותו  שלח  שבן-דודו 
כל  סיבת  עפ"י  אתר, שכעת  על  לו  ענה  רבינו 
כאן  תלמיד  לו  יש  אך  ישיבה,  לו  אין  הסיבות 
בעיר, שמו הגה"צ רבי חיים יצחק מאליק זצ"ל, 
בערך,  בחורים  שמונים  בת  ישיבה  מנהל  הוא 
ה' המסתובבים  וכמה דורשי  יש כמה  וביניהם 
ראה  המפוארת  ישיבתו  ועל  )עליו  בחבורתנו 

בהרחבה בגל' מס' 56 פרשת וישב(. 
אליהו  לבחור  הציע  זי"ע  הזקן  רבינו 
מנחה  להתפלל  שלו  למנין  עכשיו  להצטרף 
אליהו  ר'  - מספר  באתי שמה"  "ואני  ומעריב, 
לימים בספרו 'עובדא דאהרן' - "מה אומר ומה 
אדבר, הנה מצאתי שם קיבוץ של עובדי השם, 
חלק חשוב מהם עם בעקיטשע'ס מבריקים אשר 
מעולם לא ראיתי כמותם, ואני עומד ומתפלא 
על תוארם והדרת פניהם. הבעל תפלה התחיל 
שומע  אני  פתאום  והנה  שמו"ע,  לפני  הקדיש 
קולות וברקים כקולות מים רבים אדירים, היה 
מעולם  אשר  רבא',  שמיה  יהא  'אמן  עניית  זה 
התפללו  אח"כ  כזאת.  ראיתי  ולא  שמעתי  לא 
שמו"ע ביגיעות עצומות מקטן ועד גדול, ואחרי 
הפסק קצת התפללו מעריב בהתלהבות ויגיעות 
ויקד יקוד אש אשר לא ראיתי כזה רק בספורי 

מעשיות מסטרעליסק או לעכאוויטש...".
אך  בקרבו.  גדלה  הלהבה  בו,  אחזה  האש 
להרע,  חכמים  רעים,  עליו  הרבו  גם  בבד  בד 
מרבינו  ולהרחיקו  ממחשבתו  להניאו  שניסו 
לשונם  שחוט  כשחץ  דילי',  והחבריא  הזקן 
ודוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז, וכך עברה 
בין  עומד  כל שנת תרצ"ג כשעדיין  עליו משך 
תרצ"ד  השנה  ראש  שלפני  עד  המשפתים. 
השפל  עלי  ה'  "ֶהעָרה  בספרו:  מתאר  הוא 

ואחזני  ים,  במצולות  אשקע  שלא  ממרום  רוח 
חשק להתקשר ברבינו והחבריא דילי', וראיתי 
והבנתי שמי שרוצה באמת לעבוד השי"ת בלי 
תרמית, ולשוב אל ה' בתשובה שלימה, אין לו 
מקום אחר... וב"ה וב"ש שלא עזב חסדו ואמתו 
בקשר  הקדוש  ורבי  במורי  והתקשרתי  ממני, 
ונאמנה,  עזה  באהבה  קיימא,  של  קשר  אמיץ 

הק',  ידו  מתוך  ידי  זז  לא  והלאה  אז  ומני 
ועמדתי לפני רבינו לשרתו ולעשות 

רצונו כעבד נרצע...".
אליהו  ר'  נהפך  לימים 

החבריא  התווך של  לעמוד 
המשמש  בסאטמאר, 
צרכי  לכל  דואג  והגבאי, 
כל  ומתמסר  החבורה, 
הרבה  רבינו.  עבור  כולו 
ועבודה  קדושה  עניני 
מן  הזקן  רבינו  שהוציא 
הכח אל הפועל בחבורתו 
לזכותו  ייזקפו  ובסביבתו, 
שעמד  אליהו,  ר'  של 
בתוקף  הזקן  רבינו  לימין 
משמרתו, וממנו לא הסיח 
היה  ככה  לרגע.  ולו  דעת 
גם  היה  וככה  בסאטמאר, 
כשנשתקע  מכן  לאחר 

רביה"ז בבערגסאס.

ואת יהודה 
שלח לפניו...

בתחילת שנת תרצ"ט עדיין שהה רבינו הזקן 
בעיר סאטמאר, ושם עשה את הימים הנוראים, 
ור' אליהו הסתופף בצל הקודש, תוך כדי שהוא 
כל העת בפחד מהצבא ההונגרי, בהיותו טמיר 
מהצבא  המשתמטים  שכל  )כידוע  ונעלם'ניק 
עליו  עבר  כך  ונעלם'ניקעס(.  טמיר  בשם  כונו 
כשהוא  הזקן  רבינו  בצל  תשרי  חודש  כל 
בצילא  עליונה  קדושה  חופניים  מלוא  שואב 

דמהימנותא.
חודש  בתחילת  שכבר  מספר  אליהו  ר' 

חשון תרצ"ט אמר רביה"ז שהגיע הזמן לחזור 
רביה"ז  חזר  תקופה  באותה  עיה"ק.  לירושלים 
אל  בדרכו  הדרך  אם  על  אז  וגם  לבערגסאס, 
מהשתוקקותו  הרבה  רביה"ז  דיבר  הרכבת 
בהמשך  הקודש.  ארץ  פני  לחלות  הגדולה 
בבחינת  לפניו  אותו  שולח  שרבינו  לו  התברר 

"ואת יהודה שלח לפניו".
התחיל  וכסלו  חשון  חודשי  במהלך 
רבינו  במחיצת  להתחמם  האוויר 
מעשיות  בפעולות  זי"ע  הזקן 
ומאמצים רבים לממש רצונו 
והחלטתו לנסוע לארה"ק. 
החלו  אחדים  תלמידים 
ניירות  בהכנת  הם  גם 
מזוייפים.  או  מתאימים 
היא  גם  המלחמה  רוח 
באוויר  לרחף  החלה 
באותו זמן. חלק ממדינת 
נכבש  כבר  טשעכיי 
הגרמני,  הצורר  בידי 
עירו   - בערגסאס  וגם 
לידי  עברה   - רבינו  של 
והאפשרות  ההונגרים, 
נהייתה  לאר"י  לנסוע 
רבינו  אך  בהרבה.  קשה 
נואש,  אומר  לא  הזקן 
מהתלמידים  גם  וביקש 
עבורו  להשיג  שבא"י 
לארץ  כניסה  אישור 
סערטיפיקאט,   - ישראל 
אופן  בכל  משתדל  והיה 
לעלות  דרך  להשיג  שהוא 

לאר"י.
לעומת זאת ר' אליהו כשלעצמו, לא חלם 
אז עדיין כלל על נסיעה לאר"י, כל פסיעה שלו 
לאחר  מוחלטת,  בסכנה  כרוכה  היתה  ברחוב 
גם  ומה  רב,  זמן  אותו  חיפש  ההונגרי  שהצבא 

שלא היה לו שום נייר חוקי לנסיעה.
אך ראה זה פלא: באמצע חודש כסלו, בליל 
אליהו,  לר'  רביה"ז  קרא  וישלח,  פרשת  שב"ק 
ואמר לו שעל אף שאין דרכו לדבר בעידן כזה 
למסור  רוצה  אני  "אמנם  קודש,  ליל שבת  של 
הקודש  בארץ  לתלמידיי  להודיע  שליחות  לך 
את דרכי מאז בעבודת התפלה ביגיעות וחיות 

הר"ר חיים טוביה פוקס

תמונות ומסמכים: מארכיונו הנפלא של 
ר' חיים אלעזר ראזנפעלד, נכדו ר' פנחס 
בירנהאק, ובני המשפחה. 

וב"ה וב"ש 
שלא עזב חסדו 

ואמתו ממני, 
והתקשרתי במורי 

ורבי הקדוש 
בקשר אמיץ 

קשר של קיימא, 
באהבה עזה 

ונאמנה, ועמדתי 
לפני רבינו לשרתו 

ולעשות רצונו 
כעבד נרצע...
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אליהו  ר'  לשם".  לנסוע  כשתזכה  התלהבות, 
תמה והתפלא. וכי כיצד יזכה לנסוע לארה"ק?! 
כאן הוא מסתתר מהצבא בלי ניירות, והנה יש 

לו שליחות לארץ הקודש...
נשנתה  דשבתא  צפרא  בסעודת  למחרת 
הפליאה ביתר שאת: רביה"ז ישב עם התלמידים 
והבעלי-בתים שבעיר, ובאמצע הוא קורא לר' 
שהיה  מהעוף  אחד  עצם  בידו  ומוסר  אליהו, 
נדמה כספינה, ואומר לו: "הא לך ספינה, שמור 

על זה לנסוע לירושלים עיה"ק...".
ואמר  בשלישית,  רבינו  לו  קרא  במוצש"ק 
לו: "הנני שולח אותך לירושלים בבחינת 'ואת 
גושנה'.  לפניו  להורות  וגו'  לפניו  שלח  יהודה 
אתה תהיה שליח לפני ביאתי, להורות להם את 
דרכי בעבודת התפילה". רבינו אחז אז בשולחן, 
ואמר לו: "כל תיבה ותיבה בתפילה צריך לומר 
את  בחוזק  שאוחז  כמי  וביגיעה,  גדול  בכח 
בכל  הקדושה  התיבה  את  אוחז  כך   - השולחן 
כוחותיו. ואז אפשר להרגיש מתיקות גילוי אור 

השי"ת בכל תיבה".
בכך ראה ר' אליהו כי כבר דבר מנוי וגמור 
הוא אצל רבינו הזקן שיסע לארץ הקודש, אך 

לא מילל ופילל כיצד יקיים דברי הרב.

נסי נסים בדרכו 
לאר"י

במוצש"ק שוב קרא אותו רביה"ז, ואמר לו 
שיסע מיד בבוקר יום ראשון...

ביום ראשון בבוקר שוב קרא לו, נתן לו את 
מקלו בידו, והורה לו לנסוע...

ייסע לא"י  ר' אליהו עמד כמשתומם, איך 
בעוד שכל פסיעה שלו ברחוב כרוכה בסכנה?! 
רבו  בדברי  פשוטה  באמונה  התחזק  הוא  אך 
לטשעכיי,  הגבול  את  ועבר  למונקאטש,  ונסע 
מיני  כל  את  ניסה  הוא  לפרעשבורג.  ואח"כ 
האפשרויות של הפלגה ונסיעה לארץ ישראל, 
ובינתיים נעצר כמה פעמים )!( בידי השלטונות 
על אם הדרך. בפרעשבורג הוא גם ניסה לבקש 
סירבו  הם  אך  הציונים,  ראשי  של  עזרתם  את 
אפי' להביט לעברו בעודו עטור בפיאות וזקן, 
בתנאי  הכל  לו  לסדר  לו  הבטיחו  כשמאידך 
שיוריד את הזקן... בראותו שאין לו שום דרך 
לרבינו,  דחוף  טעלעגראם  שלח  אחרת,  מוצא 
לו  ענה  ורבינו  ומבוכותיו,  ספיקותיו  הציע  בו 
"דיזער  קצרות:  במילים  בטעלעגראם  בחזרה 

ארט נישט פארן" - אל תיסע בספינה זו.
במקומו תפס יהודי אחר את מקומו, ואחר 
כעבור פחות מעשרה ימים הזדמן לו דרך אחרת 
לנסוע, גם בלי גזיזת הזקן, ושאל שוב את רבינו 
ע"ז, ורבינו ענה לו על הכתב: "נסיעה טובה", 
לשם,  בהגיעו  ישראל,  לארץ  אז  נסע  ואכן 
פלוני שנסע במקומו  ע"י אחיו של  לו  התברר 
בידי  ונאסר  נתפס  שהלה  הקודמת,  בספינה 

השלטונות והחזירוהו לראמעניא...
שינה  נתן  לא  עיה"ק  לירושלים  בהגיעו 
הלילה  כל  ישב  לעפעפיו,  ותנומה  לעיניו 
בשיחות נעימות והתעלס באהבים עם החברים 
בחבורה, ודיבר אודות רבינו, ואודות שליחותו 
אליהו  ר'  החל  היום  למחרת  ומיד  רבינו.  של 

להשיג  ידועים  עסקנים  מול  שונות  בפעולות 
'סערטיפיקאט' לרבינו, ובד בבד הלך יחד עם 
זה  גדול  צורך  עבור  מעות  לאסוף  החברים 
לשחד את הפקידים לשחרר עבור רבינו האישור 
הנכסף. אחד החברים ר' חיים יוסף גוטליב ז"ל 
עד  זה,  עבור  שלו  היקר  הש"ס  את  מכר  אף 
שעלה הדבר בידו בעז"ה להשיג הכרטיס, ואכן 
בתחילת שנת ת"ש כבר דרכו רגליו של רבינו 

על אדמת ארץ הקודש.
ר'  התחיל  לארה"ק,  רבינו  של  בואו  עם 
עבור  כספים  לגייס  נמרצות  בפעולות  אליהו 
שעלה  עד  לרבינו,  קבוע  המדרש  בית  בניית 
וכן  במא"ש,  והמקוה  הביהמ"ד  לבנות  בידו 
הידועים  המבורכים  כשרונותיו  בכל  התמסר 
לכל צרכי רבינו והביהמ"ד. כמו"כ עשה ופעל 
לחזק  ת"ש-תש"ה  המלחמה  בשנות  הרבה 
בגולה  ששהו  רבינו  תלמידי  כושלות,  ברכיים 
בתקופת המלחמה, וחיו בצער ובמצוקה תחת 

פחד מוות, הפיח בהם רוח חיים דרך מכתבים, 
וגם בתום המלחמה עמד אתם בקשרים אדוקים, 
עד שזכו לעלות לארה"ק, ולבנות את ביתם. גם 
בכפר  והשטיבל  החבריא  בהקמת  לו  רב  ידיו 
אתא ובפתח תקוה. באותו זמן גם נשא את זוגתו 
מרת רבקה ע"ה בת הרה"ח ר' נתן ניישטאט ז"ל 

)היאצ"ט שלה בכ"ט שבט(.

דעם בעסטן 'זכור 
ברית'...

ספרו  בהדפסת  רביה"ז  עסק  שב"ת  בשנת 
'שומרי אמונים', והיה לו חשק גדול לגמור את 
שב"ת  בבחינת  שהיא  זו,  בשנה  הספר  הדפסת 
לה', לחזק את האמונה בעת המלחמה הנוראה. 

"ער בריהט מיר מיט זיין בדחנות". ר' אלי' בעת הבדחנות והחרוזים בחתונה
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שנת  השנה  וראש  מתקרבים,  הימים  והנה 
גדולה,  מלאכה  נשארה  ועדיין  בשער,  תש"ג 
אך סידור הדפוס של 'מבוא השער' טרם נגמר. 
רבינו  את  כי  ותעצומות,  עוז  חגר  אליהו  ר' 
להחיות, שאף כל ימיו בכל מחיר ומעות. בליל 
ערב ראש השנה ישב ר' אליהו כל הלילה ולא 
האותיות,  סידור  ידיו  במו  וערך  עין,  עצם 
אז.  של  הדפוס  בסדר  ומפרכת  קשה  עבודה 
לשם  המלאכה  נגמרה  התפילה,  לפני  בבוקר 
ברית'  'זכור  של  הסליחות  את  אך  ולתהילה, 

אצל רביה"ז הוא הפסיד בשביל זה...
רבינו בראותו את גמר המלאכה בתפארתה 
כשהספר אכן נגמר בטרם צאת השנה, התמלא 
שמחה וחדוה, והסב פניו אל ר' אליהו, ואומר 
לו: "וואס זאל איך דיר זאגן, דו האסט געזאגט 

דעם בעסטן זכור ברית...".
הספר  בהדפסת  להתעסק  זכה  כמו"כ 

בהדפסתו  )שעסקו  אמונים'  שומרי  'אגרות 
שנשארו  והתלמידים  בא"י,  אשר  התלמידים 
התאחדו  ולימים  עצמו,  בפני  הדפיסו  בחו"ל 
זה  את  הביאו  ההדפסה  בגמר  אחד(.  בספר 
ושתה  לתלמידים  קרא  רבינו  הזקן,  לרבנו 
לחיים, ואמר להם: "אור חדש על ציון תאיר. 
ידו  על  כאן,  תמצאו  ה'  בעבודת  חדש  דרך 

יתעוררו בני ישראל לעבודתו יתברך שמו".
כששבט  זי"ע  רביה"ז  של  פטירתו  לאחר 
ההנהגה עבר לידי כ"ק מרן רביה"ק זי"ע, היה 
הקהילה  בניית  למען  נמרץ  עסקן  אליהו  ר' 
וקיבץ  תבל  קצוות  בכל  נדד  והמוסדות, 
כספים עבור בניית הבנין, ועבור הקמת הת"ת 
והישיבה, והיה געטריי בכל לבבו ובכל נפשו 
והמשך  וישיבה כנספח  ביסוס ת"ת  ועמל על 
לחבורה הקדושה, ושנים רבות שימש כשד"ר 
המוסדות לחזק היתדות ברוחניות ובגשמיות.

ואני תפלה
תפלתו היתה בחיות ובהתלהבות וביגיעות 
של ממש. הוא האיש אשר שלחו רביה"ז בעודו 
בחו"ל להראות לתלמידים את דרכו בעבודת 
ממש.  במילואה  קיימה  עצמו  והוא  התפילה, 
כל מי שעמד בצלו בשעת התפילה לא ימלט 
שלא נדלקה בו אש התפלה, היה חי ונכנס לכל 
גדול,  ובקול  כוחו  והתייגע בכל  ותיבה  תיבה 
בבכי  עיניו,  את  שוטפות  רותחות  כשדמעות 
ובתחנונים יבוא, אשרי מי שראה פניו בעבודת 
בכוונה  נאמרו  ברכותיו  כל  כמו"כ  התפילה. 

ובמתינות, והוא הדור בלבושיו.
בלום  הכהן  מרדכי  ר'  הרה"ח  מספר 
ר'  עבר  פעם  השמועה:  ממעתיקי  שליט"א 
אליהו ניתוח על שבר פנימי, ושכב בביתו זמן 

ר' אלי' בחו"ל

תעודה שהעניק לתורם עבור המוסדות 
באוסטרליה בשנת תשכ"ב. תודות לר' אהרן 

ראכמאן שהמציאו לידינו

בחנות הספרים של הרה"ח ר' מרדכי דוד בלום, 
נראה גם ר' דוב אייזנבערג
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1. בביקורם בישיבה ובהיכל 
הכולל )בעזרת נשים(. מימין 

לשמאל: ר' מאיר וויינבערגער, 
ר' אהרן שט"ב ז"ל, ר' בנימין 
ראזנפעלד, )נראים מאחור ר' 

מענדל אייזנער, ורח"א מייזליש(, 
ר' פנחס דוד וועבערמאן ז"ל, 

הנגיד מר טננבוים, ר' דוב 
אייזנבערג ז"ל, )נראה מאחור 

ר' שלמה גרומאן(, רש"י שטרן 
ז"ל, הרב הרמן, ר' אלי' דורש, 
ר' קדיש קרישבסקי, ר' יצחק 

מארקאוויטש, יושב ר' דוד לייב 
ברוין ז"ל, נראה גם יושב ר' 

מרדכי יצחק ליכטנשטיין.

2. בביקורם בתלמוד תורה, 
נראה גם בנו המנהל רבי אהרן 

שטיינבערגער ז"ל, והמלמד 
הותיק ר' אברהם בריזל ז"ל.

3. בשתיית לחיים, נראים גם 
המנהל ר' בנימין ראזנפעלד 

שליט"א, ומשגיח הישיבה דאז 
הרה"ג ר' דוד פערל שליט"א 

)מקרית יואל(.

4. בשתיית לחיים, נראים גם 
רש"י שטרן, וידידיו של הנגיד, 
וליד ר' דוב אייזנבערג נראה ר' 
נחום דוד הרמן }בן הגה"צ רבי 

יעקב יוסף הרמן מרבני ארה"ב{.

5. הנהלת המוסדות בחצר בית 
חיינו - כנ"ל.

היה זה בתקופה קשה שעברה על המוסדות, והרב החסיד רבי נפתלי ראזנפעלד ז"ל התאונן 
בפני שותפו ר' שמואל יצחק שטרן ז"ל ממנהלי בית לפליטות על מצב המוסדות המשווע, 

ואז הביא ר' שמואל יצחק את הנגיד מר יוסף טננבוים ממיאמי לראות מקרוב את מצב 
המוסדות )לכבוד הנגיד הופיע ר' אליהו במלבושי כבוד ואיצטלא דרבנן וכו'(.
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מה, הלכתי לבקרו בביתו, והנה אני רואה הוא 
מתפלל בכח גדול כמאז במנין הגדול, לשאלתי 
לי  ענה  כוחותיו,  על  משגיח  איננו  הוא  איך 

בפשטות: "בלי התפלה חיי אינם חיים"...
בעדו  חצצה  לא  אמריקה  אדמת  גם 
מכיריו  סיפרו  מאז.  כדרכו  מלהתפלל 
הרבה  אליהו  ר'  את  שהכירו  מוויליאמסבורג 
שנים בהיותו גר בוויליאמסבורג, שאינם יכולים 
ובהתלהבות.  בכח  שלו  התפילה  את  לשכוח 
ידיו רב לו בהקמת ה'שטיבל' של חסידי  ואכן 
בוקר  בכל  בוויליאמסבורג.  אהרן  תולדות 
וויליאמסבורג  ברחובות  ברכבו  מסתובב  היה 
מושבותיהם  ממקומות  החברים  את  לקבץ 
התפעל  לא  הוא  המנין.  עם  להתפלל  להגיע 
מהסביבה, והתפלל בחיות וברשפי אש שלהבת 
לצדיקי  ומקושר  קרוב  שם  היה  כמו"כ  קודש. 

הדור שבחו"ל הרה"ק מסאטמאר זי"ע 
והרה"ק מסקווירא זי"ע ועוד.

שמחה 
וחיות 

בעבודת ה'
וחדוה  ושמחה  חיות 
אפפוהו כל הזמן, ועצבות 
את  והלאה.  ממנו  הייתה 
בעבודת  והשמחה  החיות 
רבו  אצל  למד  השי"ת 
זי"ע,  הזקן  רבינו  הגדול 
שזהו  בספרו  שכותב  כפי 
ור'  העבודה,  מעיקרי 
זה  על  וחזר  דיבר  אליהו 

בכל עת ועידן.
בביתו  קודש'  ה'שבת 
הבא.  עולם  מעין  היתה 

שעות  וזימר  ישב  הוא 
כל  וכן  שמחה.  וניגוני  דביקות  ניגוני  ארוכות, 
הימים טובים ויומי דפגרא הרגישו כל בני הבית 
מגדול ועד קטן את אור היום טוב, את קדושת 
הקט  ולבם  במוחם  האור  ונחרט  טוב,  היום 

לאורך ימים.
הוציא  כבר  הוא  חנוכה  לפני  כשבועיים 
יום  והניחה על השולחן, והשמיע  את המנורה 
הנה  חנוכה  טוב  שהיום  הילדים  באזני  ולילה 
הוא בא, או כשהגיע חג הפסח, הכניס קיתונות 
מלאים שמחה בתוך ביתו על העבודה הגדולה 
כמה  עוד  בא,  זה  ושהנה  פסחים,  ערבי  של 
החג  את  לקבל  נזכה  וכבר  ימים  או  שבועות 
עצמו,  ה'סדר'  על  מדבר  כבר  ומי  הקדוש... 
הוא ישב כמלך בגדוד, וכל הילדים והזאטוטים 
מכל  לביתו  שהביא  אורחים  ולצידם  מסביבו, 
ושורר  בהתלהבות  ההגדה  ואמר  ליד,  הבא 
לו  השמורים  הנפלאים  בכשרונותיו  וסיפר, 
מאת הבורא, כשבכל עת אמירת ההגדה הוריד 

דמעות כנחל מרוב געגועים והשתוקקות.
בעת  שלש  הבן  נכדו  אותו  שאל  פעם 
לו  ענה  וויינסטו?".  פארוואס  "זיידי,  ההגדה: 
שאל  אז  טוהן!".  תשובה  וויל  "איך  אליהו:  ר' 
אותו שוב נכדו בתמימות: "נו, ווער לאזט דיר 

ללא  הדמעות  מעיינות  גברו  מיד  נישט...". 
מעצור...

חינוך הילדים
הוא לא הצטרך לכלים מיוחדים ולא למאה 
הקודש  אש  הילדים.  לחינוך  כללים  ואחד 
תכבה,  לא  תוקד  תמיד  אש  בביתו,  שבערה 
הבעירה את נשמות הילדים בהתלהבות ותענוג 
לתענוגים  מקום  להם  השאירה  ולא  רוחני, 

והשגות אחרות.
הזרוע,  בכח  הרבה  השתמש  לא  גם  הוא 
לזה  עשה  אז  לזה  כשהוצרך  כשלפעמים  אך 
הגארטל  לבש את  הוא  דרבה',  'הכנה 
לילד  ואמר  יחוד'...  'לשם  ואמר 
אם  כי  ברירה  אין  שעכשיו 
העונש  בכח  להשתמש 
בספרים,  המבואר  כפי 
לטובה,  להדריכו  כדי 
 )!( בעיניו  ובדמעות 
נתן לילד את המגיע לו. 
מובן מעצמו שכעס כבר 
והנוכחים  שם,  היה  לא 
את  בעליל  הרגישו 
הטמונה  האהבה  גודל 
ומובן  זו,  לחי  בסטירת 
ממילא מה שפעל ועשה 
רושם על הילד - ההכנה 
שפעלה  למכה  שקדמה 
עצמה.  מהמכה  יותר 
"כמה אהבנו אותו אחרי 
מספרים  שכזאת",  מכה 

בניו.
היה  רבות  שנים 
קצוי  בכל  לגולה  נודד 
עבור  נדבות  לקבץ  תבל 
בני  לעורר  וכן  המוסדות 
היה  ההם  בימים  הנלהבות.  בדרשותיו  ישראל 
)כפי  ברציפות  שנה  לחצי  לפחות  לנסוע  רגיל 
עד  הדרך(,  הוצאות  מפני  אז,  מקובל  שהיה 
שברבות הימים כשבניו התבגרו, העתיק מושבו 
בקביעות לארה"ב, ומאוחר יותר חזר לארה"ק 

בהוראת רביה"ק זי"ע.
בחו"ל  ששהה  התקופות  באותן  גם  אולם 
קלה  לשעה  ולו  הזניח  לא  מילדיו,  הרחק 
רבי  להגה"צ  שילם  הוא  ילדיו.  עם  הקשר  את 
כדי  חודש  מדי  הגון  סכום  זצ"ל  פריש  דניאל 
לפקוח עין על הילדים, ורבי דניאל היה מגיע 
כהוגן,  הכל  אם  לבדוק  לביתם   )!( לילה  בכל 
והיה שואל לזוגתו כיצד היתה ההתנהגות של 
הילדים היום, וכן הגיע רבות בבוקר לעורר את 
הילדים ללכת לחדר. וכן ניסה כל דרך להיות 
בקשר אתם. המושג 'טלפון' היה אז עדיין דבר 
מלאים  מכתבים  כסדר  שולח  היה  ולכן  נדיר, 
התרגשות וגעגועים לילדיו. "ספק אם הילדים 
היום מקבלים כ"כ מלוא חפניים אהבה מקרוב, 
מסיימים  מרחוק"  ממנו  מקבלים  שהיינו  כמו 

בניו.

איש האשכולות
וכוחות  רבים  בכשרונות  ניחן  אליהו  ר' 
באדם  כמותם  למצוא  שקשה  אדירים  נפשיים 
רגיל מן השוק. כל המעלות והכישרונות כולם 
מן  זה  היה  ואולי  אחד,  באדם  ובאו  נקבצו 
למלאות  הגון  שליח  שיהיה  בכדי  רק  השמים 
משאות נפשו של כ"ק רבינו הזקן זי"ע ופעליו 
הגדולים בעלמא הדין, כששימש כידא אריכתא 

להוציאם מן הכח אל הפועל.
וספרן,  עמקן  ועסקן,  דרשן  ושדכן,  בדחן 
גבאי צדקה ושלל כשרונות נוספים. ספרא רבה 
בעל  נפלא,  ועמקן  בישיבה  שיעור  מגיד  היה, 
תפיסה מהירה וזכרון חד, גם היה לו חוש הציור 
וכן הלאה. כמעט  הדיבור,  וחוש  נפלא,  באופן 
ניחן  כולם  ועל  בו,  ניחן  שלא  כשרון  היה  לא 
בחיות וחמימות באופן יוצא דופן, ואת כולם - 
בלי יוצא מן הכלל - הוא שמר לצורך עבודת 
בוראו ותו לא, כשכמעט אינו לוקח תגמול על 

מלאכתו בקודש בכל כשרונותיו האדירים.
הוא היה השדכן של עשרות אנ"ש, ובכלל 
כמה  כסף.  אין  חינם  ישראל,  אמוני  לשלומי 
לפלוני  שידוך  להביא  רביה"ז  שלחו  פעמים 
ישיב  שאל  תנאי  אתו  כשמתנה  ואלמוני, 
זכה להעמיד  כך  ואכן  ריקניות...  בידיים  לכאן 
משפחות רבות נושאות לבושי הקודש ותקנות 
תשלום  שום  בלי  ולתפארת,  לשם  רבוה"ק 
השדכן  היה  שהוא  יצוין  כמו"כ  שכר.  וקבלת 
גיסו  של  השדכן  וגם  זי"ע,  הקוה"ט  רבינו  של 
האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל עם נכדתו של 
זי"ע, ואז הבטיח  הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל 
דעם  פון  וועסט  "דו  לישנא:  בהאי  רביה"ז  לו 

עולם נישט גיין אן א תיקון הנפש".
כאמור גם היה שד"ר ומנהל, ועסק הרבה 
ר'  הרה"ח  הק'.  מוסדותינו  העמדת  למען 
מרדכי הערש ברייער ז"ל היה רגיל לומר שהיו 
צריכים להוביל את ר' אלי' "אויפ'ן גאלדענעם 
טאץ", על כל מה שפעל ועשה למען קהילתנו 
הקדושה, בכללות - למען הקהילה והמוסדות, 

ובפרטות - למען כל אחד ואחד. 
וספרא  כותב  גם  כאמור  היה  זאת  לצד 
רבא. הצצה קלה וחטופה בתוך י"ב כרכי 'ליכט 
שטראלן' עבי הכרס, דיה בכדי להיווכח על רב 
כחו וחכמתו וידיעותיו המסועפות בהיסטוריה 
בקרבו,  שבערה  קודש  אש  ושלהבת  היהודית, 
וחסידות  יראה  להנחיל  עטו  את  ניצל  כאשר 
בקוראיו. כן ראוי לציין, בקשר לכח הציור שלו, 
בביתו,  שתלאן  יפות  תמונות  כמה  לו  היו  כי 
כ"ק  עליו  וכשפקד  ידיו,  במו  ציירם  שהוא 
רבינו זי"ע לעזוב את אמריקה, עזב הכל בכל, 
ובתוכם גם תמונות הללו, שהכניס בהם הרבה 

כח ומחשבה, ונסע לארה"ק.

"ער בריהט 
מיר מיט זיינע 

בדחנות"
וכלה,  חתן  במצות שמחת  מאד  רגיל  היה 

כשבועיים לפני 
חנוכה הוא 

כבר הוציא את 
המנורה והניחה 

על השולחן, 
והשמיע יום 
ולילה באזני 

הילדים שהיום 
טוב חנוכה הנה 

הוא בא
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ובפרט בחתונת יתום ואלמנה, או סתם אנשים 
ויקירי  לאנ"ש  שמחות  בסתם  וכן  לב,  שבורי 
כוחותיו,  בכל  ורקד  ושמח  שימח  ירושלים 
ואח"כ עמד שעה ארוכה בחיות ואש להבה וחרז 
אמירתם,  כדי  תוך  ש'הוכנו'  וניגונים  חרוזים 
וכ"ז בלי שום תגמול על זה. הוא היה מומחה 
וגדוש  מלא  היותו  לצד  חרוזים  בבניית  עצום 
שרשרת  היו  שדבריו  כך  ובחסידות,  בתורה 
בימי  שפעם  מסופר  וחסד.  חן  בפניני  חרוזה 
לסעודת  שבת  במוצאי  הלך  רביה"ז  של  חייו 
ושר  מלכה,  במלוה  משולבת  ברכות  שבע 
הדא"ח  תוכן  כל  את  בחרוזים  מעמד  באותו 
חלק  שלישית...  סעודה  באותה  רביה"ז  שנשא 
קטן מחרוזיו ונגוניו הנפלאים שרשם עלי גליון, 

נלקטו ונדפסו בספר 'ילקוט קול אליהו'.
ידוע גם שהוא רקד ושימח בחרוזים בחתונת 
גאב"ד  זצוק"ל  דושינסקיא  המהרי"ם  כ"ק 
)והתמונה  רביה"ז  בנוכחות  שהיה  ירושלים, 
המחותן  לצד  יושב  כשרביה"ז  מפורסמת 
המהרי"ץ(, והמחותן הגאב"ד המהרי"ץ נתמלא 
שהוא  בקודש  משמשיו  ואמרו  פיהו,  שחוק 
וגם  כך,  כל  לשמחו  הראשונה  בפעם  הצליח 
אחרי ששיבח בחרוזיו את מנהג ה'מצוה טאנץ' 
הגארטל  את  מהרי"ץ  לקח  הצדיקים,  שנהגו 
ורקד כמה רגעים לראשונה בימי חייו... )ואגב, 
גם ההסכמה הנלהבת שקיבל על ספרו 'עובדא 
היחידות  ההסכמות  מן  היתה  היא  גם  דאהרן' 

שנתן על ספרי תולדות(.
השולחן  על  עמדו  בעת  שפעם  ידוע  כן 
לשמח בחרוזים ודברי בדחנות, התבטא רביה"ז 
בדחנות".  זיינע  מיט  מיר  בריהט  "ער  ואמר: 
בתוך החרוזים הוא ניצל את ההזדמנות לשלב 
רבינו,  של  התפלה  עבודת  דרך  על  בחרוזיו 
בחרוזים  וכו',  אכילה  וקדושת  הצניעות,  ויופי 

וגימטריות לרוב שנרקמו על אתר.

רבים השיב מעון
הוא נסע הרבה בערי הפזורות והמושבות 

הנדחות לקרב ולהלהיב נשמות ישראל לאביהם 
שבשמים. בכל פעם שנסע לצרכי צדקה, ניצל 
ישראל.  של  לבם  לחמם  ג"כ,  ההזדמנות  את 
פעם,  שליט"א:  קרויס  סנדר  ר'  הרה"ח  מספר 
עם  )ביחד  אתו  נסעתי  שנה,  כחמישים  לפני 
על  לשהות  ז"ל(  וויזל  וואלף  ר'  להבחל"ח 
שב"ק במושב פרדס חנה. היה זה בשבת פרשת 
היהדות  מצב  את  וראה  לשם  הגיע  הוא  ויצא, 

שם, והבין את המוטל עליו לחזק מצב 
ענקיות  מודעות  בעיר.  היהדות 

נתלו ברחבי העיר המכריזות 
הציבור  את  וקוראות 

בדרשותיו  להשתתף 
נשא  ואכן  הנלהבות, 
שם במשך השבת קרוב 
לכל  דרשות  לעשר 
ביניהם  אנשים,  סוגי 
מקרב  שלא  אנשים 
מאות  כשבע  המחנה. 
פעורי  עמדו  בחורים 
פתוחות  ובעיניים  פה 
עשו  ודיבוריו  לרוחה, 

רושם רב... 
שביקר  בעת  פעם 
ראה  המושבות,  באחת 
המתגורר  תמים  יהודי 
הרבים  צאצאיו  עם  שם 
לחצאין,  חילוני  בישוב 
וכבר עמד לגמור שידוך 
הריקים  אחד  עם  לבתו 
הרחמנות  ה"י.  שם, 
של  לגורלו  בו  גברה 

בתחנונים:  לו  וצעק  אליו  ניגש  הוא  האיש, 
קום ברח לך מן המקום הזה המלט על נפשך 
שסידר  עד  ממנו  הרפה  לא  הוא  תעמוד...  אל 
חרדית,  בסביבה  ופרנסה  מגורים  מקום  לו 
וצדיק  תשובה  לבעל  ונתעלה  עלה  שהלה  עד 
לשם  ומבורכים  ישרים  דורות  והעמיד  גמור, 

ולתפארת. אכן כזה היה האיש ופעולותיו.  

איש אשר קנא 
לשם הא-ל... 

אליהו...
קנאי בדמיו היה, ועפ"י הוראת כ"ק רביה"ז 
זי"ע חיזק מאד את 'העדה החרדית' והעומדים 
בראשה, ונטל חלק בראש בכל מערכות הדת. 
על קנאותו מסופר סיפור של הקרבה מיוחדת: 
בדרום  בגולה  כספים  לגיוס  נדודיו  בעת  פעם 
פלוני  שעסקן  שבת  לקראת  ראה  אמריקה, 
מארץ ישראל מתכונן לעלות בכל בתי הכנסת 
שבעיר ולדרוש. בשבת כשהעסקן עלה לדרוש, 
עוסק לשבח  אליהו לתדהמתו שהלה  ר'  שמע 
את מדינת הציונים. באותו רגע שכח ר' אליהו 
והלך בכל בתי הכנסיות  לגמרי מטרת ביאתו, 

בהקמת  הגדול  הנסיון  על  שם  ודרש  שבעיר, 
שם  קיבץ  לא  שכבר  כמובן  הציונים.  מדינת 
כסף, רק מלוא חפניים ביזיונות, אך חילול שם 

ה' ועמו בער בו ולא היה מסוגל לחשות.   
ראו  שעיניו  מה  לספר,  נהג  אישי  סיפור 
מתוך  לימד  חרדי  מלמד  כיצד  קלטו,  ואזניו 
שר"י,  מענדלסאן  הידוע  המשכיל  של  החומש 
ולא שעה לאזהרות שהזהירוהו שבנפשו ונפש 
שהכיר  אליהו  ור'  משחק,  הוא  דורותיו 
את שלשת ילדיו של המלמד העיד 
בצעירותם  שהיו  ששלשתם 
שמים,  ויראי  תורה  לומדי 
ליהדות  עורף  לבסוף  הפנו 
שבתות  למחללי  והפכו 

רח"ל.

שבר על 
שבר

הגיע  פטירתו  ביום 
ליד  התיישב  לביתו, 
שלו  הקבוע  הסטנדר 
בבית, וכך נפח את נשמתו 

בטהרה.
יהודה  משה  ר'  בנו 
ז"ל  אבי  אומר:  שליט"א 
הבטיח  שרביה"ז  לי  סיפר 
נישט  וועסט  "דו  פעם:  לו 
א  אן  עולם  דעם  פון  גיין 
תיקון הנפש", אכן נתייסר בייסורי נפש שונים 
תיקונו  על  הגיע  ובוודאי  האחרונות,  בשנותיו 

כהבטחת רביה"ז זי"ע.
בקהילתנו.  גדול  חלל  נותר  פטירתו  עם 
הרה"ח  לעולמו  הלך  פטירתו  לפני  ימים  כמה 
טרם  קהילתנו  ובני  ז"ל,  בלום  דוד  מרדכי  ר' 
ימים  כמה  אחרי  ושוב  מפטירתו  התנחמו 
ר'  של  פטירתו  על  איומה  בבשורה  נתבשרו 
אליהו. הלווייתו נערכה באישון ליל, רבינו ז"ל 
אלה  "על  הפוגות:  מאין  ובכה  הדוכן  על  עלה 
ונטמן  השברנו".  שבר  על  "שבר  בוכיה"  אני 
במרומי הר הזיתים סמוך ונראה לציוני רבותינו 
זיע"א, כשמותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים 

בנין וחתנין רבנן. ת. נ. צ. ב. ה. 

החסידים שנכתוב עליהם בשבועות הבאים בע"ה:
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

פעם 
שאל אותו 

נכדו הבן שלש 
בעת ההגדה: 

"זיידי, פארוואס 
וויינסטו?". ענה 

לו ר' אליהו: 
"איך וויל תשובה 
טוהן!". אז שאל 
אותו שוב נכדו 
בתמימות: "נו, 
ווער לאזט דיר 

נישט..."

גיסו ר' אייזיק פינקלשטיין )לא 
השאיר אחריו זש"ק(
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 תגובות הערות ודיונים
בין אנ"ש

כיצד לעשות 
מיראה חיצונית 
'מעבר' לאהבה 

ויראה פנימית
73 ן  ו י ל ג  / ל  עט ל ב ה ח  ת פ ב

המזכים  הע”י  בלעטל’  ‘אנ”ש  מערכת  לכבוד 
את הרבים בכל הענינים במידה גדושה ובעין טובה.
בפתח  שהובא  מה  ולברר  לחדד  רציתי 
הבלעטל פירושו של כ”ק אדמו”ר שליט”א על מה 
שעמדו  בשעה  ישראל  לכלל  רבינו  משה  שאמר 
ישועת  את  וראו  התייצבו   - תיראו  “אל  הים  על 
העונש  יראת  של  במצב  תשארו  אל  שזהו:  ה’”, 
חסד  את  לראות  אתכם  יביא  הפחד  אלא  גרידא, 

ה’ שמעורר אתכם מן התרדמה, ואדרבה תתעוררו 
מכך לעבדו יתברך מתוך אהבה.

שליט"א  רבינו  שהוסיף  ממה  לחדד  ורציתי 
ע”י  אהבה  מתוך  לעבדו  הדרך  מהי  בפירוט, 

העונש, ואיך עושים את זה.
נמצא  השי”ת  כי  ה’אמונה’  היא  ההתחלה  כי 
כאן, והוא המחיה ומהווה את הדבר הזה שמפחדים 
ממנו, ואין לדבר המפחיד הזה כי אם חיות השי”ת, 
שמגלה את עצמו באופן זה. וכמו שמבואר בפרי 
הארץ )בשלח( שהזכירו רבינו שליט”א, כי יראת 
העונש אינה מטרה בפני עצמה להישאר בה, רק 
ידי  על  והיינו  הרוממות,  ליראת  לבוא  ‘מעבר’ 
מהשי”ת שמהווה  היא  היראה  כי  האמונה  הכרת 

את אותו גורם הפחד.
בדבר  עצמו  מגלה  השי”ת  כן  אם  ולמה 
מתרדמתנו  שנתעורר  כדי  רק  הזה?  המפחיד 
את  הבורא  שהוא  עולם,  בורא  יש  כי  להכיר 
הבריאה והננו מסורים בידו. שכשאנו רואים כיצד 
מוסדי הרים ירגזו, אנו מבינים שיש מנהיג לבירה 
ואנו לגמרי תלויים בו, ומתעוררים מתרדמת הזמן 

להתדבק בו.
אל   - תיראו”  “אל  משה  להם  שאמר  וזהו 
גופכם,  יראת  שהיא  העונש  ביראת  תישארו 
שמחמת זה אמרתם “המבלי אין קברים”, בהעדר 
הביטול אל ה’ והאמונה שכל המצרים אינם באים 
העונש,  בפנימיות  תסתכלו  רק  מהשי”ת,  אם  כי 
ותתבוננו שהשי”ת הוא המחיה ומהווה את העונש 
בזה  אליכם  עצמו  את  מגלה  הוא  ולמה  הזה, 

האופן? רק כדי שתתעוררו מתרדמתכם.
שכל  לאמיתו  באמת  האמונה שתאמינו  וע”י 
בענין  )ולמשל  יתברך  ממנו  הן  הפחד  סיבות 
לא  ותרעד(,  לארץ  המביט  הוא  כיצד   - המאמר 
להתקרב  תתעוררו  רק  עצמו,  מזה  כבר  תתיראו 
אליו יתברך. ועי”ז הרצון וההשתוקקות להתקרב 
הדינים  כל  יומתקו  ורצון,  אהבה  מתוך  אליו 
מה’אוהב  שליט”א  רבינו  שביאר  וכמו  מעליכם. 

ישראל’ וה’טהרת הקודש’.
הצלחה מרובה בפעולותיכם הברוכות. 

שלמה שטיינבערגער
)מכותבי הדא"ח(

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

בס"ד

בס"ד יצא לאור חלק ג': הלכות ערב שבת
הכנת צרכי שבת, אפיית החלות לכבוד שבת, הכנת גופו וטבילה

במקוה לכבוד שבת, שנים מקרא ואחד תרגום, דיני יום השישי ערב שבת

הקונטרסים שהאירו אלפי שבת טיש'ן
והבהירו אלפי שאלות בהלכות שבת

ה כ ל ה כ ת  ב ש ר  ו מ ש ל  | ת  ב ש ה ן  ח ל ו ש ת  א ן  ד ע ל

אחד מאנ"ש מציע לחבריו:

רבינו שליט"א בשיחת קודש בטבריא

כינוס 'טהרנו' בת"ת 'דברי אמונה' בי"ש



 שמחות
בלעטל

 לעילוי
נשמת ברכתנו שלוחה לחברינו 

היקרים אנ"ש וידידי בית חיינו

 בחרדת קודש שלוחה בזה
ברכת מזל טוב

להוד כ"ק רבינו עט"ר שליט"א
ולהגה"צ מרן ראש הישיבה שליט"א

לרגל שמחת נישואי נכדתם
בת הרה"צ ר' נחום שליט"א

אב"ד קהילתנו גבעת ירושלים בי"ש
עב"ג החתן הרב יהודה אריה מארים צבי ני"ו

בן הרה"צ ר' שמעון נתן נטע האראנטשיק שליט"א
ר"כ תורת חיים

 בן הגה"צ ר' מנחם מענדל
האראנטשיק שליט"א מלעלוב

חתן הגה"צ ר' מתתיהו דייטש שליט"א
גאב"ד רמת שלמה

 שמחת החתונה תתקיים
ביום רביעי פרשת תרומה

בהיכל ישיבתנו הק' אלעד יצ"ו
 שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

ם י ט פ ש מ ת  ש ר פ י  ש י מ ח ם  ו י

הרה"ח ר' יעקב ארי'ה ראזען שליט"א – ירושלים
בן הרה"ח ר' קלונימוס קלמן ז"ל

חתן הרה"ג ר' יהושע זעליג תרשיש ז"ל
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הלל דוד מרדכי ני"ו

באולם סאטמאר – רח' יואל

ה מ ו ר ת ת  ש ר פ י  נ ש ם  ו י

הרב הגאון ר' אריה לייב ווייס שליט"א – בי"ש
לרגל שמחת נישואי בנו משה ני"ו

עב"ג בת הרה"ח ר' אריה בראנדסדארפער שליט"א 
– ירושלים

באולם אינזליכט – בנות ירושלים

ה מ ו ר ת ת  ש ר פ י  ש י ל ש ם  ו י

הבה"ח אברהם גרינפעלד ני"ו – ירושלים
בן הרה"ח ר' יוסף ז"ל

לרגל שמחת נישואיו
עב"ג בת הרה"ח ר' ישראל מאיר גוטליב שליט"א – 

לאנדאן
באולם ישמח משה בעלזא – לאנדאן
שמחת הפארשפיל תתקיים במוצ"ש משפטים

באולם פארהאנד – בית יעקב הישן

הרה"ח ר' משה יעקב מארקאוויטש שליט"א – ירושלים
לרגל שמחת נישואי בנו חיים ני"ו

עב"ג בת הרה"ח ר' משה פריש שליט"א – ירושלים
באולם אינזליכט – בנות ירושלים

הרה"ח ר' יוסף דוב בעריש בר"י סטאריק שליט"א – 
לאנדאן

לרגל שמחת נישואי בנו משה ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' זאב יחזקאל לויפער שליט"א – בי"ש

באולם פארהאנד – בי"ש

ה מ ו ר ת ת  ש ר פ י  ש י מ ח ם  ו י

הרה"ח ר' יואל היימליך שליט"א – בי"ש
לרגל שמחת נישואי בנו אהרן ני"ו

עב"ג בת הרה"ח ר' יואל בר"י איינהורן שליט"א – בי"ש
באולם עסטרייכער – בי"ש

ם נ ו ע מ ב ה  ח מ ש ה ש

הרה"ח ר' זלמן דוב בירנהאק שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו החתן אליהו ני"ו

עב"ג בת הרה"ח ר' יואל זעליקאוויטש שליט"א

הרה"ח ר' אליעזר שלום באדאנסקי שליט"א - מאנסי
לרגל שמחת אירוסי בנו החתן יחזקאל ני"ו

עב"ג בת הרה"ח ר' חיים זאב ווייס שליט"א - וויליאמסבורג

ר' גרשון מענדל איינהארן  שליט"א מאנסי
לרגל שמחת אירוסי בתו עב"ג החתן אהרן דוב ני"ו

בן הרה"ח ר' משה שמואל מנחם כהן שליט"א מאנטריאל

הרה"ח ר' יוסף כהנא שליט"א – קרית יואל
בן הרה"ח ר' צבי ז"ל

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

ם י ל ש ו ר י  - ם  י א צ א צ ה ת  ד ל ו ה ל

הרה"ח ר' משה גאטליב שליט"א
בן הרה"ח ר' אברהם שליט"א 

חתן הרה"ח ר' יוסף יצחק יאקאבאוויטש שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן 

הר"ר יואל יאראוויטש הי"ו
בן הרה"ח ר' יהושע שליט"א

חתן הרה"ח ר' יהושע קרויס שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבת

הר"ר ישראל סימון הי"ו
בן הרה"ח ר' משה שליט"א

חתן הרה"ח ר' חיים מנחם בלענדער שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

הר"ר אפרים פישל קרויס הי"ו
בן הרה"ח ר' יוסף יחזקאל שליט"א 

חתן הרה"ח ר' חיים אלעזר בראנדסדארפער שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבת 

הר"ר אהרן העלער הי"ו
בן הרה"ח ר' צבי מיכל שליט"א

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

הר"ר מאיר סטאריק הי"ו
בן הרה"ח ר' אברהם ישעי' בר"י שליט"א

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

ש מ ש ת  י ב

הר"ר אברהם מרדכי קאהן הי"ו
בן הרה"ח ר' נתן שליט"א

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

הר"ר יוסף קדיש קרישבסקי הי"ו
בן הרה"ח ר' יעקב שליט"א

חתן הרה"ח ר' גבריאל חיים צבי בר"ר פפנהיים שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבת

הר"ר הלל ליכטנשטיין הי"ו
בן הרה"ח ר' אשר אנשיל שליט"א

חתן הרה"ח ר' פנחס דוד נתן קאהן שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

ר ע ט ס ע ש ט נ א מ

הר"ר ישראל פנחס היימליך הי"ו
בן הרה"ח ר' נחום משה שליט"א

חתן הרה"ח ר' חיים יחזקאל קרישבסקי שליט"א
לרגל שמחתו בהולדת הבן

 הילולא 
דצדיקיא

י  ש י מ ח ם  ו י
ט ב ש ה  " כ ם  י ט פ ש מ

רבי יחיאל מיכל מגלוגא בן רבי 
עוזיאל מקאליש )נזר הקודש(

ת"ץ

רבי דוד ממיקאלייב )תלמיד 
הבעש"ט ור"פ מקאריץ(

תק"ט

רבי שבתי )אבי המגיד מקאזניץ(
תקכ"א

רבי ישראל )ליפקין( סלאנטער 
ב"ר זאב וואלף

תרמ"ג

י  ש י ש ם  ו י
ט ב ש ו  " כ ם  י ט פ ש מ

רבי דוד ב"ר שמואל סג"ל הלוי 
)הט"ז( )מלבוב(

תכ"ז

ק  " ב ש ם  ו י
ט ב ש ז  " כ ם  י ט פ ש מ

רבי אלכסנדר סנדר ב"ר 
אפרים זלמן שור )תבואות שור(

תצ"ז

רבי עמנואל ב"ר ישעי' 
מפשעדבורז

תרכ"ד

ה  מ ו ר ת י  נ ש ם  ו י
ט ב ש ט  " כ

רבי ישכר בעריש מדאלינא ב"ר 
יצחק אייזיק מזידיטשוב

תרמ"ו

רבי חנניה יו"ט )ליפא( ב"ר 
יקותיאל יהודה טייטלבוים 

אב"ד סיגוט )קדושת יו"ט(
תקצ"ו - תרס"ד

רבי יצחק ירוחם דיסקין ב"ר 
משה יהושע יהודה לייב

תרפ"ה

ה  מ ו ר ת י  ע י ב ר ם  ו י
ר ד א  ' א

רבינו אברהם בן מאיר )אבן 
עזרא(

אד"א ד"א תתקנ"ד

רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן כ"ץ 
)מח"ס נקודות הכסף, שפתי 

כהן - ש"ך(
אד"א תכ"ג

רבי עמנואל חי ריקי ב"ר 
אברהם )משנת חסידים, קיצור 

סדר קבלה(
תק"ג

רבי יצחק אייזיק ב"ר צבי מכפר 
ספרין )אבי העט"צ(

תק"ס

רבי ברוך מגארליץ ב"ר חיים 
מצאנז

תקפ"ט - תרס"ו

 יארצייטן אנ"ש
ק  " ב ש ם  ו י

ט ב ש ז  " כ ם  י ט פ ש מ

הרה"ח ר' אליהו ב"ר שמעון 
הכהן שטיינבערגער ז"ל

תשמ"ז

]ראה בהרחבה על תולדותיו וחייו 
במדור 'חסידי קדמאי' במדור זה[

ה  מ ו ר ת י  נ ש ם  ו י
ט ב ש ט  " כ

מרת רבקה ע"ה בת"ר נתן ז"ל 
אשת הרה"ח ר' אליהו הכהן 

שטיינבערגער ז"ל
תשנ"ז

ה  מ ו ר ת י  ש י ל ש ם  ו י
ט ב ש  ' ל

הבה"ח יהושע ז"ל בן יבלחט"א 
הרב הגאון ר' אהרן סאמעט 

שליט"א
תשע"ז

ה  מ ו ר ת י  ע י ב ר ם  ו י
ר ד א  ' א

הנערה הינדא בילא ע"ה בת 
יבלחט"א הרה"ח ר' אפרים 

פרידמאן ז"ל
ההצטרפות עד גיל 3 בלבד! תש''ע

מס' מסלול:
יחידות

תרומה 
חודשית

מס' 
תשלומים

ס"ה 
התרומה

גובה ההלוואה 
בחתונה

ההחזר 
החודשי

גובה 
המענק

38,400 ש"ח1,560 ש"ח240,000 ש"ח57,600 ש"ח300192 ש"ח6פריסה מורחבת 
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לחזות
גליון מיוחד לקראת קמפיין 'בקודש חזיתיך' • שבט תשפ"ג 

בס"ד

לעשות רצון צדיקבקודש חזיתיך – דבר הקמפיין

מצורף 
לאנ"ש 
בלעטל

הרה"ח ר' שמעון
    ולבקר בהיכלומביע את התרגשותו מהפרוייקט:שטיינבערגער שליט"א 

         חזיתי חזון טבא     עסקני הקהילה בתיאור חזון הבניה:
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ִא
נּוָמה.  ְתּ י  ְלַעְפַעַפּ ְלֵעיָני  ַנת  ְשׁ ן  ֶאֵתּ ם 
נֹות ַלֲאִביר  ָכּ ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה' ִמְשׁ
נעים  שאמרו  זה  בפסוק   – ַיֲעֹקב 
ישראל,  מלך  דוד  ישראל  זמירות 
יהודי  נפש  של  והכיסופין  הערגה  את  שמבטא 
למצוא מקום לה', משכנות – משכנותיך ישראל 
– מקום המיועד להשראת השכינה, בית כינופיא 
לתורה ולתפילה. ההגדרה היא שאין שינה ואין 
בהבנותו  הבית  את  לראות  שזוכים  עד  תנומה, 
רבינו  כ"ק  ביטא  זה  בפסוק  ולתפארת.  לשם 
קהילתינו  חברי  בפני  קדשו  רצון  את  שליט"א 
הק' ברמה ד' 2 לראות בנין בנוי לתלפיות, פינת 
יקרת תל תלפיות שכל פיות פונות לשם. וכלשון 

קדשו: "איך וויל זעהן א געבויעטע שוהל"...
להתלכד  הקהילה  לחברי  גרמה  קדשו  רצון 
ממש,  נפש  במסירות  אחד  בלב  אחד  כאיש 
וכפי שכתב רבינו הקוה"ט זי"ע במכתבו הידוע, 
לגבי בניית בית מדרשינו שאפילו את המעילים 
שוב  כך  כן  לה',  בית  לבנות  בשביל  ימשכנו  
זכו האברכים היקרים לקבל על עצמם בכוחות 
מאוחדים סכום אדיר של 1.5 מליון ₪ המהווה 
את הבסיס האיתן לקראת התחלת הבנייה שכבר 

החלה בימים האחרונים. 
את  שבונים  הקודש  במלאכת  העוסקים 
ידי  על  הכל  וטהרה  בקדושה  המדרש  בית 
אברכים יראים ושלמים מאנשי שלומינו, החלו 
כאמור,  האחרונים  בימים  הקודש  עבודת  את 
הטרקטור עלה על השטח, כ"ק רבינו שליט"א 
ירה את אבן הפינה, והכוונה היא בע"ה שלקראת 
חג הפסח, גם אם טרם תושלם הבניה בשלמות, 
הרי שבע"ה היכל בית המדרש יהיה מוכן בע"ה 
שיוכלו להכנס להתפלל לקראת חג המצות הבא 
עלינו לטובה. ובהמשך להשלים את הקמת העז"נ 

והמקוה טהרה והיכל התורה לשם ולתפארת. 
נח"ר  ולעשות  צדיק  רצון  לעשות  כדי 

בהוד  לשמו  בית  לבנות  שמו  יתברך  להבורא 
היום  זקוקים  וידידינו  חברינו  צאצאינו,  והדר, 
ביעדים   לעמוד  אכן  שיוכלו  כדי  לעזרתינו. 
שהציבו לעצמם על פי רצון הקודש, הם זקוקים 
היום לתרומתינו. מאת כל איש אשר  ידבנו לבו 
תרומה,  בפרשת  הזה  לסדר  תרומתי.  תקחו את 
הנדירה  בזכות  כולנו,  את  לזכות  מבקשים  הם 
וחקר,  ערך  לה  שאין  נצחים  לנצח  זכות  הזאת 
בהקמת ובניית בית המדרש, אשר תשמש בע"ה 

לימים ושנים רבות, הכל יהא נזקף לזכותכם. 
לשאר  להראות  פז,  הזדמנות  גם  לנו  יש 
בכל מקום  ואתר,  בכל אתר  די  אנשי שלומינו 
ומקום שיקימו והקימו קריה נאמנה לה' ולתורתו, 
בעקבי  דור,  מדור  לנו  הסלולה  בדרך  להמשיך 
הצאן שסללו לנו רבוה"ק שבע"ה ובס"ד גם הם 
ולבנות בית לה'  יוכלו כל אחד במקומו להקים 
הק'  קהילתינו  חברי  את  וכשרואים  ולתורתו, 
בזה,  לעמוד  בע"ה  שניתן  2 שהוכיחו  ד'  ברמה 
זכות התרומה הנוכחית היא בעצם זכות בהקמת 

ובניית שאר בתי מדרשינו בכל אתר ואתר. 
ומכאן הקריאה יוצאת מקרב לב לכלל אנשי 
ובחו"ל,  בארה"ק  ואתר,  אתר  בכל  שלומינו 
את  פתחו  בגיבורים,  ה'  לעזרת  בואו  אנא, 

לבבכם וכסכם כפתחו של אולם, והרימו תרומת 
למעננו  זה  כי  זו,  נשגבה  מצוה  לטובת  הקודש 
להמשיך  עמוד  שיוכלו  דורותינו,  עתיד  ולמען 
שושילתא דדהבא בדרך ישראל סבא, להתפלל, 
וימים  ולשבת בדיבוק חברים בשבתות  ללמוד, 
והחסידות  התורה  במעלות  ולהתעלות  טובים, 
רבינו  מרן  כ"ק  של  בקודש  הדרכתו  תחת 

שליט"א. 
בימים הבאים יום ראשון ושני פרשת תרומה. 
לסדר 'ויקחו לי תרומה' נתייצב כולנו כאיש אחד 
העושים  מן  להיות  אחד  כל  ונפעול  אחד,  בלב 
המיוחד,  המגבית  הצלחת  לטובת  והמעשים 
שנזכה לראות בקרוב בבנינה ברוב  יפיו והדרו, 
כיאות ו כראוי לבית ה'. בשני הימים המסוגלים 
איננה  עמלכם  היקרים,  האברכים  בפני  נכריז 
לשוא, אנו רואים את המסירות נפש שלכם, ואנו 

כאן כדי לעזור לכם להצליח בעבודת הקודש.
עוז,  לימינם  נעמוד  לבד,  אותם  נשאיר  לא 
המקדש  בית  לבנין  בקרוב  נזכה  זה  ובזכות 

ומלכינו בראשינו בב"א.
בנה בניתי בית זבל לך מכון 
לשבתך עולמים. 

בקודש חזיתיך – 
לעשות רצון צדיק
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פארן רעבי'נס רצון    מיט א ברען    אנשי שלומנו בארה"ק מתלכדים:



ר    ֹוְּלַבֵקּ
ֵהיָכלו  ְבּ

כ
בקרב  החלו  אלו  בימים  ידוע 

פי  על   2 ד'  ברמה  הק'  קהילתינו 

רצון קדשו של כ"ק רבינו שליט"א 

'שרוצה לראות הבית בהבנותו' ועל 

חברי  כאשר  נאספים,  הם  קדשו  דברות  פי 

הקהילה קפצו לפרוייקט אדיר זה להקים בית 

הק'  קהילתינו  צרכי  כל  עם  מפואר  מדרש 

לטובת  הגונות  תרומות  והרימו   2 ד'  ברמה 

שלומינו  אנשי  כלל  המדרש,  בית  הקמת 

הקהילה  חברי  של  נפשם  ממסירות  נדהמו 

כאשר כל אחד באשר היא הרגיש את החובה 

הנעימה לעמוד לימינם לקיים רצון צדיק. 

מצאנו  חזיתיך'  'בקודש  קמפיין  במסגרת 

לנכון לערוך שיח בענין זה עם הרה"ח המפו' 

שליט"א  שטיינבערגער  הכהן  שמעון  ר' 

הכלל,  למען  הכבירות  לפעולותיו  שבנוסף 

יש לו חיבה מיוחדת לרמה ד' על שכונותיה 

השונות, כאשר זכה להרביץ בה תורה לרבים 

המהודר  הספרים  אוצר  את  מהונו  כשתרם 

בבית מדרשינו ברמה ד' 1 ובהמשך אף בבית 

מדרשינו ברמה ד' 2 אוצר ספרים מלאה מזן 

אל זן עם ספרי קודש מספרי יסוד ועד ספרי 

החסידות וספרי רבוה"ק. 

נאה  של  מצויינת  דוגמא  הוא  שמעון  ר' 

ר    ֹוְּלַבֵקּ
ֵהיָכלו  ְבּ

ַעם ה':
ֹ
נ ת ְבּ

ֹ
  ַלֲחזו

הרה"ח המפו' ר' שמעון הכהן שטיינבערגער 

שליט"א העומד לימין קהילתינו הק' ברמה ד' מאז 

יסודה בשיחה מיוחדת מביע את התרגשותו לקראת 

הקמת הבית הגדול לה' ברמה ד' 2 על פי רצון קדשו 

של כ"ק מרן רבינו שליט"א.

4
אהרןתולדותביהמ”ד
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ר    ֹוְּלַבֵקּ
ֵהיָכלו  ְבּ

דורש ונאה מקיים, כאשר חוץ מעצה ותבונה 

דורש  לכל  לבו  בטוב  שמעניק  ותושיה 

ומבקש, הוא גם מוזיל זהב מכיסו לטובת בני 

קהילתינו הק' עטה"ק בדרך ישראל סבא. 

המדרש  בית  של  הבנייה  התחלת  לרגל 

אבן  הנחת  מעמד  ולרגל  והמפואר,  החדש 

שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  בהשתתפות  הפינה 

הוא  איך  מבטו  מנקודות  לשמוע  ביקשנו 

המרובים  ה'  חסדי  ואת  הדברים,  את  רואה 

גבולי  בהרחבת  הלום  עד  הגענו  שב"ה 

הקדושה לשם ולתפארת. 

אף  ואולי  ראיתם  אתם  גם  בודאי  ש. 

מיוחדת,  בס"ד  אשר  מקודם  שמעתם 

רבינו  מרן  כ"ק  של  המיוחדת  בקשתו  לאור 

 2 ד'  ברמה  הק'  קהלתינו  מחברי  שליט"א 

לאזור עוז ולבנות בית מדרש מפואר בפועל, 

לצדם  העומדים  מאלו  להיות  זכיתם  אתם 

ברמה  בכללות  קהילתינו  חברי  של  ולימינם 

רואים  אתם  איך  ובמעש,  ותושיה  בעצה  ד' 

קהילתינו  בקרב  זוכים  כאשר  הדברים  את 

הק' לבנות עוד מקום לתורה ועבודת ה' בדרך 

רבותינו הק' ברוח ישראל סבא?

מעסקני  כך  על  שמעתי  אכן  שמעון:  ר' 

צריכים  הם  מה  ובאמת,  מראש,  הקהילה 

את  לקיים  זוכים  כאשר  ולדכוותי  לדידי 

רצון קדשו של כ"ק רבינו שליט"א ומי יבא 

יכולים להתפעל מהעוז  ובאמת  אחר המלך, 

דקדושה של אברכי הקהילה שמיד ששמעו 

את רצון קדשו של רבינו שליט"א לא חשבו 

הזאת  הגדולה  לזכות  קפצו  ומיד  פעמיים 

לבנות בית לה' ולתורתו בדרכי רבוה"ק ועל 

פי משנתם הטהורה. 

זה גם טובה גדולה לבני הקהילה לעצמם, 

בנין  לטובת  ומאונם  מהונם  מורידים  כאשר 

בית המדרש, דבר ברור היא ששכרם הרבה 

שתורמים  בכך  גם  אבל  ובבא,  בזה  מאוד 

זה מחבר מאוד את הציבור  נפש,  במסירות 

פנימית  להתחייבות  וגורמת  המדרש,  לבית 

בכל  וכו'  ובשיעורים  בתפילות  להשתתף 

ביתו,  שזה  מרגיש  אחד  כל  זמן,  ובכל  עת 

שמים  ויראת  בתורה  להתעלות  יכולים  וכך 

וחסידות. 

קפצו  שאכן  האברכים  את  רואים  ש. 

לתוך הפרוייקט בכל הכח, וקבלו על עצמם 

לבנין  הבסיס  את  שמהווה  אדירים  סכומים 

בית המדרש, מה לא טוב בבית מדרש זמני, 

התפילה  והתוכן,  הפנימיות  היא  העיקר  הרי 

בכוונה והתהלהבות ושיעורי תורה וכו', למה 

ַעם ה':
ֹ
נ ת ְבּ

ֹ
  ַלֲחזו
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ם  ה

לבית  זקוקים  אכן 

מדרש גדול משלהם, מה לדעתכם זה 

אמור לגרום לבני הקהילה כאשר זוכים לבית 

מדרש מפואר ומרווח?

פשוט  דבר  שזה  מכך  נתחיל  שמעון:  ר' 

שבית  ערוך,  בשולחן  הכנסת  בית  בהלכות 

והדר,  פאר  ברוב  בנוי  להיות  המדרש אמור 

עוד יותר מפואר ומרווח מהבית הפרטי, כפי 

שמצאנו שצריך להיות גבוה יותר מכל בתי 

העיר וכדו', ולא תהא כהנת כפונדקית שבית 

ה' נמצא בתוך היריעות לעומת הבית הפרטי 

של כל אחד ואחד. 

ובעיקר, 

לתפילה  המדרש  לבית  מגיע  אברך  כאשר 

וקטן,  זמני  מדרש  בבית  תורה  לשיעורי  או 

לבא  והחיות  הגישמאק  את  ממנו  לוקח  זה 

אדרבה,  צריך,  כי  רק  ומגיע  המדרש,  לבית 

צריך להיות לאברך חיות שירצה לבא לבית 

המדרש בכל עת, שיהיה מקום נעים ונוח, הן 

שיתחשק  והן  ובהתלהבות,  בכוונה  להתפלל 

לאברך להגיע בקביעות לשיעורי תורה וכדו', 

הנוחיות,  לכל  המדרש  בבית  לדאוג  צריכים 

המדרש  לבית  אותו  מוליכות  רגליו  שיהיו 

לשבת  הן  חברותא,  עם  ללימוד  הן  מאליו, 

אחים, והן לתפילה וכל שאר הענינים. ולזה 

שיהי'  ומפואר,  מרווח  מדרש  לבית  זקוקים 

להם חשק לבא לשם בכל עת ובכל זמן. 

את  רואים  אתם  איך  כללי,  ובאופן  ש. 

בבית  ד'  ברמה  הק'  קהילתינו  התפתחות 

שמש?

ר' שמעון: אני זוכר שבעבר זכיתי לשאת 

הרמ"א  בקרית  הקהילה  חברי  בפני  דברים 

בבית שמש, כאשר בית מדרשם עדיין היה 

באופן זמני בתוך מחסן קטן כלשהי, אמרתי 

להתגורר  הגיעו  שאברכים  שמה  אז  להם 

כאן במקום הזה, אין זה בגלל ש'אין דירות 

בירושלים' אלא מן השמים גזרו עליהם לבא 

זה, כי יש להם שליחות לבצע  לגור במקום 

כאן, לבנות לו דירה בתחתונים, זה שליחותו 

זה  ואין  לכאן,  שהגיע  ואחד  אחד  כל  של 

מתגורר  שהוא  שחושב  מי  חלילה.  מקרה 

במקום זה רק כי אין לו דירה אחרת במקום 

אחר מכל סיבה שהיא, הוא בפראבלעם קשה 

יש להם שליחות מיוחדת תפילת שחרית בשטיבל הזמני
חנוכת השטיבל הזמני 

שבט תשפ"ב
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אחד  כל  אלא  נכון,  לא  זה ממש  כי  מאוד, 

לתקן,  צריך  הוא  איפה  מלמעלה  לו  נקבע 

ואיפה על פי שורש נשמתו יש לו לגור, וזה 

הסיבה,  וזה  זה,  במקום  לגור  שלהם  התיקון 

ולא משנה איך מסבב כל הסבות סיבב זאת.

כך במקום זה, ברמה ד', שרואים ממש עין 

בעין, איך מן השמים סיבבו שבני קהילתינו 

הק' ימצאו במקום קורת גג לראשם, וזכו כבר 

לא  זה  במקום,  קהילות  וכמה  כמה  להקים 

דירות אחרות, אלא שיש להם  כי אין להם 

זה  ולתקן במקום  שליחות מיוחדת להשפיע 

וזה אמור להיות בראש מעייניהם כל הזמן, 

ספק  ללא  היא  הללו  התיקונים  מן  ואחד 

הקמת ובנין מקום קדוש לה' ולתורתו עטה"ק 

בדרך ישראל סבא, להרחיב גבולי הקדושה 

לשם ולתפארת. ואשריהם של אלו האברכים 

שזוכים לקיים את השליחות עליה הופקדו מן 

השמים בשלמות.

ולסיום, 

של  זכותם  כי  ספק  אין 

האברכים האלו רב מאד, הרבה יותר מעצם 

נוטלים  גם  הם  הנוכחי,  המדרש  בית  הקמת 

שכר כנגד כולם, כאשר בעקבות התרחבות 

גבולי הק' בליעה"ר, כאשר אברכי קהילתינו 

הק' מתאכלסים בעוד ועוד מקומות בשכונה 

זו, וגם בערים אחרות כמו בטבריה ובחריש, 

בתי  ולבנות  להקים  שצריכים  הדבר  וברור 

מדרש נוספים בע"ה, הרי הם בבחינת עשרה 

שמהם  הסוערים,  למים  שקפצו  הראשונים 

ו  א ר י

האחרים,  גם  יעשו  וכן 

שיראו בחוש כי זה אפשרי, וזה יהיה לתועלת 

לכולם כל אחד במקומו. 

את  ולהקים  לבנות  להם  כשעוזרים  אז 

תורה  בה  שמגדלים  בית  לה',  הגדול  הבית 

ועוד  עוד  בהקמת  זכות  בעצם  זה  ותפילה, 

אתר  בכל  טהרה,  ומקוואות  מדרש  בתי 

קדשם  לימין  לעמוד  הזוכה  ואשרי  ואתר, 

בעת הזאת. 

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

הרחבת השטיבל הזמני שבט תשפ"בקפצו לזכות הגדולה הזאת  אסיפת העסקנים לקראת הקמפיין
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הרה"ח ר' יהודה מנחם סאקס שליט"א יחד 

עם הרה"ח ר' אהרן בר"ד ווייס שליט"א 

מטובי עסקני הקהילה, מעניקים לנו הצצה 

ישירה, מרגשת ומלהיבה, המרנינה את הלב 

עם כל פרטי החזון הנפלא וקרימת העור 

והגידים שלו ההולכת ומתרחשת בימים אלו 

בשטח הבני'ה. 
חזיתיטבא חזון 
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דינער
השנתי

בנשיאות
כ”ק מרן רבינו

הגה”ק שליט”א

בנשיאות
כ”ק מרן רבינו

ארהגה”ק שליט”א
מ

קרית יואל בני ברקמרכז מוסדות סאט
קרית יואל בני ברק

שיבה קטנה • ישיבה גדולה
 י

ת 
ד תורה • בית חינוך לבנו

מו
תל

למען מבצרי
מוסדותנו
הקדושים

דינער
השנתי

בנשיאות
כ”ק מרן רבינו

ארהגה”ק שליט”א
מ

מרכז מוסדות סאט

שיבה קטנה • ישיבה גדולה
 י

ת 
ד תורה • בית חינוך לבנו

מו
תל

למען מבצרי
מוסדותינו
הקדושים

דינער
השנתי

למען מבצרי
מוסדותינו
הקדושים

א
ואתר  אתר  בכל  די  נ"ש 
להתרגשות  אלו  בימים  שותפים 
את  עתה  האופפת  ההיסטורית 
האויר בקהילתנו ברמה ד', זו היא 
התרגשות שמדביקה כל מי שרק נקלע לשיג 
בהזדמנות  הקהילה  או שיח עם אחד מחברי 
התרגשות  לך  מה  פלא,  לא  וזה  שהיא.  כל 
המצויים  האלו  האברכים  של  מזו  גדולה 
הרוחניים,  חייהם  מעוז  וכינון  בניית  בסערת 

שילווה אותם ואת דורותיהם לנצח? .  
ותפסנו  הבוער,  הבני'ה  לשטח  קפצנו 
מחשובי  המסור  הקבלן  את  קצרה  לשיחה 
אנ"ש הרה"ח ר' יהודה מנחם סאקס שליט"א 
יחד עם הרה"ח ר' אהרן בר"ד ווייס שליט"א 
לנו  העניקו  השניים  הקהילה,  עסקני  מטובי 
הצצה ישירה, מרגשת ומלהיבה, המרנינה את 
הלב עם כל פרטי החזון הנפלא וקרימת העור 
אלו  בימים  ומתרחשת  ההולכת  והגידים שלו 

בשטח הבני'ה. 
•••

הבניי'ה  בשטח  פה  רואים  אנו  כל,  קודם 
קצת  שונה  ייחודי,  בניי'ה  בסוג  שמדובר 
בתי  כל  בבניית  לראות  רגילים  שהיינו  ממה 
פותחים  אנו  אנ"ש...  של  האחרים  המדרשים 
את השיחה עם הקבלן המסור ר' יהודה מנחם 

סאקס שליט"א 
ר' יהודה מנחם מהנהן בהתלהבות:

מדובר  כאן,  הגדולה  הבשורה  זה  אכן, 
ומשוכלל  בנוי  דבר,  לכל  מדרש  בית  בבניין 
לתפארת ללא פשרות, וכפי שהציבור ראה את 
ההדמי'ה המפוארת שהתפרסמה, אשר זו היא 

בעצם 
התכנית 

המדוייקת 
ך  י א

הולך  שהביהמ"ד 
להראות בס"ד. ומצד 

המפואר  הבניין  שני 
השגה,  בר  מוצר  היא  הזה 

-בעז"ה ובזכות הרבים- תודות 
לשיטת הבניי'ה הקלה שאיתה אנו 

משתמשים עתה בבניין. 
אומר  זה  מה  יותר,  לנו  תפרטו  אכן  אולי 

לנו שהבניין נבנה בשיטת הבני'ה הזו ? 
זה אומר לנו שבעצם הולך להיבנות כאן, 
ומבוסס של  בנוי  ביהמ"ד  בסייעתא דשמיא, 
קומתיים וחצי, כזה שאפשר להשתמש איתו 
של  מתאים  גובה  עם  הקהילה,  צרכי  לכל 
קומה  ועם  נשים,  עזרת  קומת  ביהמ"ד,עם 
מבוססת,  קרקע  על  בעתיד,  מקווה  לבניית 
יכולים  שאנו  באופן  זה  מלא.-וכל  ובאיטום 

להגיע לזה בהישג יד. 
שכולנו  כפי  כמובן,  עצומה  בשורה  וזו 
מבינים כי רק בית מדרש כזה, מקים קהילה 
על רגליה. עם בית מדרש כזה,- בגובה הראוי, 
ועם מקום ראוי לנשים- אין צורך עוד להזדקק 
לחסדי בתי הכנסיות השכנים בכל עת מצוא, 
שליט"א,  רבינו  עם  לחיים  למסיבת  זו  אם 
חיזוק,  מעמד  כל  או  הת"ת,  לילדי  מסיבה 

ומאורע 
ר  ד ס ב ש
השנה,  מעגל 
אשר מפגיש עם המצב 
ראוי  אינו  שלנו  שהביהמ"ד 
להעמיד בו ספסל על שולחן, וק"ו 
ומוכרחים  לנשים,  ראוי  מקום  בו  שאין 

לפנות אל השכנים, ולצפות שהם יסכימו.
בעבר, אכן לא היתה ברירה אחרת, ואנ"ש 
בקהילות השונות בבית שמש, נאלצו להסתפק 
שבעו  ואכן  קרוואנים,  בתוך  קהילה  חיי  עם 
כבר מכל החסרונות העצומים שיש לקהילה 
שכאן  וב"ה  לשמו,  ראוי  ביהמ"ד  לה  שאין 
זכינו, שהדברים מתאפשרים לנו, ואנו יכולים 

לבנות ביהמ"ד כפי שביהמ"ד צריך להיות...
עכשיו  אוחזים  אנו  באיזה שלב  למעשה, 

עם הבניי'ה? 
האחרונות  בהכשרות  עוסקים  אנו  עכשיו 
הכלונסאות  תקיעת  לקראת  השטח,  של 
הזה  מהשלב  אשר  הבניין-  עומד  שעליהן 
לברך  נוכל  מספר  חדשים  שתוך  מקוים 
וכלול  מוגמר  ביהמ"ד  היכל  על  שהחיינו 

בהדרו. 
כדי  האחרונים,  השלבים  כבר  אלו  אך 
כל  קשות  כאן  עמלו  זה,  לשלב  להגיע 
אלול בשנה  עוד מחודש  במלאכה  העוסקים 
עד  העעל"ט,  החורף  כל  ובמשך  העברה, 
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לתקוע את  האלו,  המרנינים  לרגעים  שהגענו 
יסודות ביהמ"ד.

מה עשו כ"כ הרבה במשך כל החורף?
שעתיד  כזה  בניין  תכנון  כי  להבין,  צריך 
בעז"ה לשמש קהילה גדולה כזו במשך עשרות 
שנים, הוא בכלל לא דבר פשוט... תשימו לב 
שאנו צריכים לשקול ולחתוך דברים שיכריעו 
על נוחיותם ורווחתם של כל מתפללי ביהמ"ד, 
בשלשים השנים הבאות,-אשר מיותר לתאר 
איך רמה ד' תיראה בעוד שלשים שנה,- וכל 

החלטה נשקלת בזהירות ובאחריות רבה. 
בתחילת  התחלנו 

ראשית  החורף 
 , ל כ

לשבת עם אדריכלים, לשרטט כל פרט ופרט, 
וזה מתחיל מקביעת גובה ביהמ"ד הרצוי באופן 
וכיאה  הקהילה,  צרכי  כל  שיוכל לשמש את 
שהשירותים,  הפרטים:  לפרטי  ועד  ה',  לבית 
יהיו כפי הנדרש, די הצורך ובצניעות וכבוד, 
יהיה  שטיבל'  ושה'קאווע  לאנ"ש,  כמתבקש 
רחב מספיק, שיהיה מקום לשתות, ויוכלו גם 
השותים,  בכוסות  ליתקל  בלי  וליכנס  לצאת 
וכדומה לזה פרטי פרטים עד אין סוף. אפילו 
הקידושא  וצרכי  הקוגל  לאחסנת  המקום  על 
רבה, דאגו,על פי נסיונם של הגבאים, שיהיה 
לו מקום נפרד שלא בתוך ה'קאווע שטיבל... 
שממחישות  דוגמאות  כמה  רק  ונקטתי 
שיהיה  נקודה  כל  כאן  חישבו  כמה  עד 
במקסימום התועלת והנוחות לדורות...

בשלב זה היינו צריכים לשלב 
גם את חלק ההנדסה, לשבת 
מומחים  מהנדסים  עם 
הגובה  את  לחשב 
כמה  המתאים, 
להרים  אפשר 
גובה  את 

מטר,  וחמשים  מאתיים  של  בשטח  התקרה 
וכן לחשב, איפה להעמיד את העמודים, שלא 
נמצא את עצמנו עם עמוד בתוך בור המקווה 

וכן שאלות דומות בכל הפרטים.  
שמש  בבית  כאן  הוזקקנו  לכך  בנוסף 
האדמה  הקרקע.  על  גם  מיוחדת,  להנדסה 
כידוע  שוקעת,  אדמה  היא  שמש  בבית 
קרוואן  להעמיד  כשרוצים  בתחום.  לעוסקים 
שלא  מראש,  להנדס  חייבים  כזו  קרקע  על 
ניקלע במשך השנים למצב שכאשר מישהו 
יתחיל לרקוד בבית המדרש, יצטרף כל הבית 

המדרש כולו לרקוד איתו... 
המהנדסים,  עם  להמציא  הצלחנו  וב"ה 
שבביהמ"ד שלנו לא יורגש בעז"ה שום שינוי 

מההרגשה בביהמ"ד בנוי מאבן.
רב,  הון  גובים  ואדריכלים,  מהנדסים 

כידוע, מי שילם על כל זה? 
כאן,  שיש  היקרים  העסקנים  אלו  ב"ה 
כי  ידעו  הם  נפש.   ומוסרי  מסורים  אברכים 
צריכים ביהמ"ד, וקפצו לים והתחייבו מראש 

את כל הסכומים האלה...
מהנדסים  עם  נגמר,  שזה  תחשבו  ''ואל 

ואדריכלים...'' קוטע אותנו ר' אהרן ווייס 
הפיתוח,  חלק  על  כלל  נגענו  לא  ''עדיין 
לדוגמא, אשר גם זו השקעה רבה שהוזקקנו 

להשקיע כאן על השטח. 
אנשים חושבים שהדברים האלו מתרחשים 
מעצמם, אך כשבונים בניין מופתעים ליפגש 
מראש,  נדאג  לא  אנו  שאם  המציאות  עם 
להיות  השטח  את  להכשיר  כך  על  ונשלם 
המים,  צינורות  הביוב,  לצינורות  מחובר 
ולא  מים  לנו  יהיה  לא  וכדו',  בזק,  חשמל, 
ר'  השקיע  זה  על  וגם  כלום.  ולא  חשמל 
רבים  יהודה מנחם עם העסקנים מאמצים 

במשך החורף.  
גם בחלק הנחוץ של המדידות עוד לא 
נגענו, אשר גם זה גורר להוצאות מרובות, 
לשכור מודדים מקצועיים בכסף רב, להבטיח, 
שנמצה את השטח שקיבלנו בשלימות, ושלא 

ייפלו לנו חלקים יקרים ממנו.
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החוט  את  לנו  מראה  מנחם  יהודה  ר' 
זה הסימן  'הנה  האדום המקיף את השטח. 

לנו.  ששייך  השטח  גבול  היכן  עד  שלנו, 
ולצורך זה גם בנינו עתה את הגדר שמסביב, 
שלימות  לשמירת  נחוצה  פעולה  זו  שגם 

השטח.' 
שנשארה  המפורטת  התכנית  הוא  מה  אז 

לנו עתה עד פסח, להשלמת הבניין? 
ר' יהודה מנחם: כאמור, עתה אנו מעמידים 
את היסודות. העבודה על יישור השטח כבר 
הסתיימה, ובימים אלו קודחים חורים עמוקים 
בכל הקרקע שמסביב, שלשים וארבע במספרן 
הכלונסאות  את  יכניסו  שבהן  המדוייק, 
המעמידות את הבניין. ואנו מנצלים כבר את 
ההזדמנות גם לחפירת בורות המקווה לעתיד. 

של  המרגש  לשלב  בס"ד  נפנה  ומכאן 
שנכונה  -האמת  תלו.  על  ביהמ"ד  העמדת 
לנו עדיין עבודה רבה עד לראות את ביהמ"ד 
תושבי  יוכלו  שבפסח  הוא  החלום  אך  שלם, 
מפואר  נאה  ביהכ"נ  עם  להתחדש  השכונה 

ומצוחצח, שיקדם את פניהם.
תרצו לשמוע את העבודה המחכה לנו ביתר 
פירוט? אז ככה, קודם כל יש לנו את העבודה 
של הקמת השלד על מכונו.  ואז אנו צריכים 
את  לבודד  האיטום,  ואת  הבידוד  את  לבנות 
ביהמ"ד מהרעשים והמזג אויר שמבחוץ, שלא 
שומעים  לא  גשמים  שכשיורדים  מצב  יהיה 

את החזן...
אחר כך יש לנו גם את חלק החלונות. כפי 
ביהמ"ד  של  הצורה  בהדמי'ה,  ראה  שהציבור 
הוא בי"ב חלונות כנגד י"ב שבטי ק-ה, על פני 
בשלימות  ומפוארות  מקושתות  ביהמ"ד,  כל 
היופי וההדר כראוי לבית ה', אשר זה עבודה 
מיוחדת.  וכמובן, כלול כאן גם את החלונות 
הנדרשים  הסורגים  את  נשים,  העזרת  של 
המיוחד  החיפוי  את  קומותיים,  של  בבניין 
לחלונות  והחיפוי  נשים,  העזרת  לחלונות 

הגדולים. 
בניית  של  הפרוייקט  את  גם  עוד  לנו  יש 
בניית  גם את  ואח"כ  נשים,  לעזרת  המדרגות 

התקרה, 
שמקוים 

ה  " ז ע ב
יהיה  שזה 

היופי  בשלימות 
וההדר הראוי, וגם את 

המיזוג,  התקנת  פרוייקט 
בס"ד

את  לגמר  צריך  וכמובן, 
לקליטת  ומזומן  מוכן  ביהמ"ד 

ודלתות  ראשית,  דלת  להתקין  המתפללים, 
בכל החדרים, בקאווע שטיבל, בשטיבל של 
את  לרהט  הגבאי,  בחדר  הרב,  בחדר  רבינו, 
ביהמ"ד, בארונות שולחנות וספסלים. לאבזר 
ותעלות  וכיורים  בשיש  שטיבל  הקאווע  את 

נירוסטה במקרר וכל הנדרש. 
מרשימה  כמעט  מסתחרר  שלנו  הראש 
היא  שצצה,  העיקרית  והשאלה  כזו...  ארוכה 
מי ישלם את כל זה? נדמה שאיבזור הקאווע 
שטיבל עצמו כבר עולה איזה מאה אלף ₪ 

לפחות, מי יממן את כל הרשימה הזו? 
שאלת  הרי  היא  זו  אוהו..  ווייס:  אהרן  ר' 
יוצאים  הרי  אנו  שבשבילה  שלנו,  השאלות 
כאן לציבור... ואגלה לך שר' יהודה מנחם עדיין 

לא פירט את חצי הרשימה של ההוצאות...
כלומר?  

לא אוכל לפרט כאן הכל, אך צריך להבין 
שכשמדברים על בניית ביהמ"ד מדברים על 
אינסטלצי'ה,  על  על תאורה  מיזוג  על  הכל.  
כרוך  מה  יודע  אתה  דבר שצריכים.  כל  ועל 
בכל פרט מזה? המיזוג עצמו יכול לעלות שלש 
בניין לדורות,  בונים  מאות אלף ₪. אנו הרי 
אנו  ערבית...  עבודה  כאן עם  להסתפק  וא"א 
לוקחים לכל דבר את הטובים ביותר, יש לנו 

אכן 
ת  א
יהודה  ר' 
לו  וכדומה  מנחם, 
מטובי  הם  העוסקים  כל 
דבר  לכל  בתחום.   המומחים 
אנו לוקחים גם יועצים, יועצי תאורה 
שהקבלנים  כפי  הכל  אינסטלצי'ה,  ויועצי 
ומטפסים  עולים  והסכומים  לנכון.  רואים 
לסכומים שגם אנו עצמנו לא שיערנו עליהם 

כשקפצנו לפרוייקט. הון תועפות ממש. 
שקלים  וחצי  מיליון  שתי  באמת  ואיך 
עצמו  המיזוג  כאשר  ההוצאות,  לכל  יספיקו 

הוא כבר למעלה מרבע מיליון ש"ח? 
ר' אהרן ווייס מסביר: האמת היא שזה אכן 
לא מספיק, אך זה הוא הסכום שיאפשר לנו 
את בניית עצם הביהמ"ד. ואכן לצד המגבית 
למכור  לחו"ל,  הקהילה  עסקני  יוצאים  הזו, 
אנו  שאיתם  בבניין,  זכויות  עם  נדיבי  אצל 

מקוים להביא את הבניין לשלימותו. 
מצפים  בהדמיות,  ראה  שהציבור  כפי 
אכן לבנות בניין שיהיה לא רק מושלם לכל 
מיוחד  ופאר  ביופי  גם  יתבלט  הצרכים, אלא 
להתפשר  בס"ד  מתכוונים  איננו  במינו,ואכן 
על שום פרט מהם, כפי שהיתה הוראת רבינו 
שליט"א לעסקנים שיש לקיים כאן 'זה ק-לי 
תועפות  להון  המסתכם  זה  לכל  אך  ואנוהו'. 
שביחד  בחו"ל,  עם  מנדיבי  להשלים  פנינו 

נקווה להשלים את כל הסכומים הנדרשים.
באיחול  חתמנו  יצליח!  בידכם  ה'  חפץ 
פנו  שכבר  אהרן  ור'  מנחם  יהודה  לר'  נלבב, 

תיכף להמשיך בעבודתם...
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