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

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

)אבודרהם,  הראשונים  בדברי  מבואר  פו"א, 
התפילות  שג'  רצ"ב(  סי'  ובטור  שבת  תפילות  סדר 

ביום שבת קודש הם כנגד ג' שבתות, תפילת 
השביעי  ביום  קדשת  'אתה  קודש  שבת  ליל 
כו'' הוא כנגד שבת בראשית, תפילת יום שבת 
לפניך  כו' בעמדו  'ישמח משה במתנת חלקו 
תורה,  מתן  של  שבת  כנגד  הוא  סיני'  הר  על 
דלכו"ע בשבת ניתנה תורה )שבת פו:(, ותפילת 
ומי  אחד  ושמך  אחד  'אתה  שבת  של  מנחה 
כעמך ישראל גוי אחד בארץ' הוא כנגד שבת 

דלעתיד לבא כשיהיה ה' אחד ושמו אחד.

ויש להתבונן מה המשמעות של ג' שבתות 
אלו, ומה עלינו ללמוד מכך. 

וי"ל דהנה ישנם ג' מדרגות בקיום המצות, 
המנוחה  מצות  את  שמקיים  הא'  המדרגה 
ציווי  מחמת  קודש  שבת  ביום  והשביתה 
התורה. המדרגה הב' מי שזוכה ומתחיל כבר 
את  המצוה,  פנימיות  את  גם  ולהבין  להשיג 
כשמלבד  המצוה,  טעמי  ואת  התוה"ק  כוונת 
הוא משיג מעט  כפשוטו,  קיום המצוה  עצם 

גם את פנימיות הדבר, כל אחד לפי השגתו. 

את  שמקיים  זאת  שמלבד  הג'  והמדרגה 
זאת  ומלבד  התוה"ק,  ציווי  מחמת  המצוה 
המצוה,  פנימיות  את  מעט  להשיג  שזוכה 
הנפש  לכלות  עד שמגיע  להשי"ת  נכסף  לבו 
כי  המצוה  את  ומקיים  בהשי"ת,  בדבקותו 
הוא חושק ומתאוה לדבקות בו ית"ש, לא רק 
מחמת הציווי, ולא רק מחמת ההבנה שמבין 
משתוקקת  נפשו  אלא  המצוה,  בפנימיות 

להשי"ת, וממש כלתה נפשו לקיים את המצוה, 
כי כל רצונו וחשקו הוא להתקרב ולהתקשר 

ולהדבק בהשי"ת.

לפי"ז יש לבאר את ג' השבתות, דקיום מצות 
)בראשית  כמ"ש  הוא  קודש  בליל שבת  השבת 
ב, א-ב( 'ויכלו השמים והארץ וגו', ויכל אלקים 

הכתיב  שהשי"ת  ומאחר  וגו'',  השביעי  ביום 
ביום  'וינח  יא(  כ,  )שמות  כמ"ש  לעצמו  מנוחה 
השביעי', גם אנו מקיימים את מצות השביתה 
לנו  שציוה  כמו  קודש  שבת  ביום  והמנוחה 

השי"ת. 

אמנם ביום שבת קודש נתעלה יותר, ומבין 
קודש,  שבת  יום  מצות  מפנימיות  מעט  כבר 
וזהו כנגד שבת קבלת התורה הנרמז ב"ישמח 
זוכה  שכבר  דהיינו  כו'",  חלקו  במתנת  משה 
להבין מעט את כוונת מצות התורה בשביתת 

יום שבת קודש. 

וכשמגיע זמן מנחה של שבת קודש, לאחר 
בהגיע  קודש,  שבת  יום  כל  עליו  עבר  שכבר 
זמן רעוא דרעוין בסעודה שלישית כשיהודי 
"אתה  למדרגת  והגיע  מאד  עד  כבר  נתעלה 
אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  אחד  ושמך  אחד 
בארץ", מדרגת שבת דלעתיד לבא שיהיה כולו 
שכל  עד  במדרגתו  מתעלה  גוף,  בלי  נשמה 
בהשי"ת,  דביקות  הוא  אצלו  השבת  שמירת 
וממש כלתה נפשו מדבקות בהשי"ת. ער גייט 

אויס פארן רבש"ע.

גוט שבת, גוט שבת.

Y

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

בעת רעוא דרעוין שב"ק פר' תרומה 
העעל"ט בעת עריכת השולחן:

פו"א, בפרשתנו נאמר )כה, ט( 'ככל אשר אני 
מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל 
דהרי  הקשו  התורה  מפרשי  תעשו',  וכן  כליו 
כבר נאמר קודם לכן )שם, ח( 'ועשו לי מקדש 
הכתוב  שהוסיף  מהו  וא"כ  בתוכם',  ושכנתי 

אמרי קודש
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מה  הביא  כבר  ובפירש"י  תעשו",  "וכן  ואמר 
שדרשו חז"ל מיתור הלשון )עיי"ש(. 

)עי'  בספרים  המבואר  ידוע  דהנה  וי"ל 
בכללות  המשכן  שכלי  ג(  פקודי,  תנחומא 

עולם  שהוא  האדם  כנגד  מכוונים  ובפרטות 
הראוי  למקום  המשכן  נועד  דבכללות  קטן, 
ורומז גם על  להשראת השכינה בעולם הזה, 
האדם שצריך לטהר נפשו כדי שתשרה עליו 
השכינה, וכדברי האלשיך הק' )פר' תרומה, שם( 
בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו  חז"ל  בשם 
בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד 
ואחד', דהמשכן מלמד מהו האופן המתבקש 

להשראת השכינה אצל כל אחד מישראל.

וזהו הרמז גם בכלי המשכן בפרטות, וכפי 
שפירש באוה"ח הק' )כו, טו( 'ועשית הקרשים 
למשכן, רמז המשכן קרשים אין קרשים אלא 
כל  ויתיחדו  יתקשרו  שבאמצעותו  קשרים, 
וכולן  ותחתונים,  עליונים  הקדושה  בחינות 
המשכן  בנין  שכל  כמבואר  והוא  בו',  רמוזים 
ישראל  כלל  התקשרות  על  רומזים  וכליו 

לאביהם שבשמים.

ד"ה  תרומה  )פר'  לוי  בקדושת  ביאר  זה  ע"ד 
יהיו  הארן  'בטבעת  טו-טז(  )כה,  מ"ש  בטבעות( 

את  הארן  אל  ונתת  ממנו,  יסרו  לא  הבדים 
העדת אשר אתן אליך', דיש להבין הטעם שרק 
על בדי הארון ציותה התורה הק' שלא יסורו 
הבדים לעולם, ומשא"כ בשאר כלי המשכן לא 
אסרה התוה"ק להוציא מהם את הבדים, ומאי 

שנא הארון מהשולחן והמזבח. 

מצוות  על  מרמזים  המשכן  דכלי  ופירש 
הוא  קיומם  שחיוב  מצות  יש  והנה  התוה"ק, 
תמידי, כידוע שיש שש מצות תמידיות שיהודי 
כמצות  רגע,  ובכל  עת  בכל  לקיימם  צריך 
האמונה בהשי"ת - אנכי ולא יהיה לך, מצות 
יחוד ה', וכל המצות התמידיות, שבכל מקום 
במחשבתו  אפילו  לקיים  צריך  נמצא  שיהודי 
בכל רגע את המצוות התמידיות, ובנוסף יש 
מזמן  רק  הוא  קיומם  שחיוב  המצות  את  גם 
לזמן, כמצות תפילין וציצית שחיובם הוא ביום 

ולא בלילה, וכן מצות השבתות והמועדים.  

וי"ל דהארון שבתוכו מונחים לוחות הברית, 
רומז לקיום המצות התמידיות "אנכי ולא יהיה 
לך", ולכן נאמר בו "בטבעות הארון יהיו הבדים 
לא יסורו ממנו", לרמז שאסור ליהודי להסיח 
דעת מהמצוות התמידיות, כי חיוב קיומם הוא 

בכל עת ובכל זמן. 

אמנם כלי המשכן האחרים רומזים למצוות 
שחיובם הוא מזמן לזמן,  כל כלי מכוון כנגד 
מצות  שחיוב  וכפי  ענינה,  לפי  אחרת  מצוה 
הבדים  גם  תמידי,  ואינו  לזמן  מזמן  הוא  אלו 
נושאי הכלי הרומז למצות אלו מותר להסירם 

ואין בהם חיוב "לא יסורו ממנו".

על  מרמזים  וכליו  דהמשכן  י"ל  זה  ע"ד 
העבודה השלמה הנדרשת מכל אחד מישראל, 
בו  ונרמז  קטן  עולם  הוא  האדם  דכאמור 
כל  עם  שהמשכן  וכפי  המשכן,  כלי  ובאבריו 
כך  השכינה,  להשראת  מוכן  מקום  הוא  כליו 
אבריו  כל  ואת  עצמו  להכין  אחד  כל  צריך 
לעשות  שלמה  בעבודה  מוכנים  כולם  שיהיו 
את רצון השי"ת, כשבכל אחד מאברי האדם 
יעשה את העבודה המתבקשת כרצון השי"ת. 

מראה  אני  אשר  "ככל  בפסוק  הרמז  זהו 
אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו", 
העשייה  על  העשייה,  עצם  על  בזה  הכוונה 
הכללית בחיצוניות בנין המשכן, אמנם הוסיף 
הכתוב ואמר ציווי מיוחד לכלל ישראל - "וכן 
הלב,  בפנימיות  גם  זאת  שיקיימו  תעשו", 
שילמדו מבנין המשכן וכליו שתהיה עבודתו 
עד  מעשיו,  בכל  שלמה  עבודה  יהודי  של 
שלא תהיה אצלו שום פעולה היוצאת מגדר 

העבודה. 

כל  בתוך  בתוכם,  "ושכנתי  מ"ש  שיקיימו 
מוכן  מקום  אחד  כל  שיהיה   - ואחד"  אחד 
להשראת השכינה, וללמוד מכלי המשכן איך 
עד  נפשו,  את  ולקדש  לטהר  יהודי  כל  על 
שהכל  שלמה  בהתקשרות  עבודתו  שתהיה 

יהיה כרצון השי"ת ולקיים "וכן תעשו".

יעזור השי"ת חתן בונה בית יהודי חדש, גם 
בו יש מצד אחד את בנין המשכן החיצון וצריך 
שתהיה עבודתו שלמה בכל פרטיה ודקדוקיה 
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כשכל אבריו עושים את רצון קונם, אכן מאידך 
זהו גם המשכן הפנימי, כשנעשה יהודי שלם, 
וזוכה להשראה של תורה ע"ד התורה שבארון 
וזובח  סב:(,  יבמות  )עי'  לשמירה  וזוכה  העדות, 

את יצרו על המזבח. 

עד  עדי  בנין  הבית  שיהיה  השי"ת  יעזור 
וקשר של קיימא, יעזור השי"ת שנזכה לשפע 
ונזכה  נחת,  פרנסה  געזונט  והצלחה,  ברכה 
בקרוב לבנין הבית השלישי בביאת גואל צדק 

במהרה בימינו, אמן. 

Y

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

ביום שלישי פר' תרומה א' דר"ח אדר 
 העעל"ט אחר תפילת מוסף 

ע"פ ה'דאווין שטוב':

פו"א, אודך כי עניתני ותהי לי לישועה, אבן 
מאסו הבונים היתה לראש פנה )תהלים קיח, כא-
כב(, ויש להבין מהו שמודים להשי"ת על "כי 

עניתני". 

וי"ל דאכן מודים להשי"ת על זאת ואומרים 
גם  אומרים  שמיד  אלא  עניתני",  כי  "אודך 
"ותהי לי לישועה",   - זו  מהו הטעם להודאה 
כי מחמת זאת היתה לי התעלות, וזהו גם מה 
לראש  היתה  הבונים  מאסו  "אבן  שאומרים 
בתחילה  שנתייסרתי  היסורים  ע"י  כי  פינה", 
זכיתי לשוב להשי"ת, ומחמת זאת זכיתי לאחר 

מכן - "היתה לראש פנה". 

אומרים  אנו  הזאת  ההנהגה  על  אמנם 
היא  זאת  היתה  ה'  'מאת  כג-כד(  )שם,  להשי"ת 
נפלאת בעינינו', ומבקשים אנו שנזכה שיתנהג 
נגילה  ה'  עשה  היום  'זה  של  בדרך  עמנו 
השי"ת  שישפיע  שנזכה  דהיינו  בו',  ונשמחה 
עלינו חסדים מתחילה, מבלי שנזדקק להגיע 

קודם לכן ליסורים. 

הגדול  המגיד  הרה"ק  זקני  וכמאמר 
פר'  למהרש"ם,  מרדכי  )תכלת  זיע"א  ממעזריטש 
חסדך  'משוך  מקדש(  כל  )זמר  מ"ש  על  שופטים( 

לו  היה  דלכאורה  ונוקם',  קנא  א"ל  ליודעיך 
כאן  מדבר  שהרי  וחנון"  רחום  "א"ל  לומר 
"קנא  מהו  וא"כ  החסדים,  המשכת  אודות 
ונוקם", אלא פירש שמבקשים מהשי"ת שאם 
רוצה לנקום בנו שיעשה זאת ע"י השפעה של 
עושה  השי"ת  איך  וכשנראה  גדולים,  חסדים 
יפעל  עצמו  זה  כך,  כל  מרובה  טובה  עמנו 
בנפשנו להתבונן ולהרגיש עד כמה מחוייבים 

אנו לעשות את רצונו ית"ש. 

היתה  הבונים  מאסו  "אבן  שאומרים  וזהו 
נפלאת  היא  זאת  היתה  ה'  מאת  פנה,  לראש 
יסורים,  שתחילת  ההנהגה  על   - בעינינו" 
מחמת  ית'  בו  להכרה  שנגיע  היא  והבקשה 
השפעת החסדים, עד שנדע כי "זה היום עשה 

ה' נגילה ונשמחה בו". 

א גוטן חודש.

Y

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

ביום חמישי פר' תרומה ב' אדר העעל"ט 
אחר תפילת שחרית בהיכל ישיבתנו הק':

פו"א, משנכנס אדר מרבים בשמחה )תענית 
פירש  וזהו(  ד"ה  תרומה  )פר'  עינים  במאור  כט.(, 

- א' רומז לאלופו  הרמז בזה "משנכנס אדר" 
שכינתו  משרה  כשהשי"ת   - "דר"  עולם,  של 
כשזוכים  כי  בשמחה",  "מרבין  ישראל  בבני 
כל  זה מרבה שמחה אצל  להשארת השכינה 

אחד מישראל. 

והנה מכך שרמזו זאת על חודש אדר נראה 
זוכים  אדר  בחודש  שדייקא  גרמא  שהזמן 
ביותר שהשי"ת משרה שכינתו בתוכנו. ומהו 
הדרך איך אכן מתקרבים להשי"ת - התשובה 

לזה הוא - תורה, תורה, תורה. 

של  ואלופו  אדר"  "משנכנס  הזה  בזמן  כי 
התוה"ק  גם  בתוכנו,  שכינתו  משרה  עולם 
יותר  מתקרבים  זה  וע"י  בתוכנו,  נשרשת 
להשי"ת, וזהו "מרבין בשמחה" כי ההתקרבות 
כל  אצל  השמחה  את  מרבה  להשי"ת  הזאת 



 ה

יהודי.

ומהו הטעם שמרבים כל כך לעורר אודות 
לימוד התוה"ק, הרי ישנם עוד ענינים שצריך 
כל אחד להתחזק בהם, אולם אכן זהו הנכון, 
כי אין לנו שיור רק התורה הזאת, התעלותו 
של כל יהודי ושל תלמיד ישיבה בפרט הוא 
בכך שהוא שקוע בלימוד גמרא רש"י ותוס', 
הנלמדת,  המסכתא  בלימוד  שקוע  כשהוא 
כשהוא שוקד על לימודו בכל סדרי הישיבה, 
ומעשים  מצוות  עוד  קיום  בודאי  כי  אם 
טובים דבר טוב מאד הוא, אולם כל זה הוא 
לימוד  הוא  הכל  תחילת  כי  מכן,  לאחר  רק 

לכל  גם  מקום  יש  זאת  לאחר  ורק  התורה, 
הענינים האחרים. 

כי התעלותו של בחור בפרט ושל כל יהודי 
בכלל, הוא רק כשהוא שקוע בלימוד התורה 
הק' ונתעלה והולך מחיל אל חיל, דרגה אחר 
דרגה, וכשזוכה להשלים עצמו בתורה ויראת 

שמים כאחד, נעשה השלמות. 

רבה  להצלחה  שתזכו  השי"ת  יעזור 
לעלות  ושתזכו  דשמיא,  ולסייעתא 

ולהתעלות.

Y

n

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ח ר' יצחק יואל זאב הלוי הי"ו - עיה"ק ירושלים

לרגל שמחת נישואי בנו היקר החתן צבי דוד ני"ו בשעטו"מ ולמזל"ט

והברכה אחת קדם מנב"ת מרת הלוי תחי' לאוי"ט לרגל שמחת נישואי הנכד

שמחת הנישואין תתקיים בעזהשי"ת ביום חמישי פר' כי תשא ט"ז אדר - באולמי "כתר הרימון" בני ברק

יהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא ולבנין עד עד, וירוו רוב נחת דקדושא 
מכל יוצאי חלציהם מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת באין מחסור כל, געזונט פרנסה ונחת אכי"ר.



 ו

שיחות קודש

 תוכן השיחה בעת ביקור 
כקש"ת אדמו"ר מגארליץ שליט"א 

 בקודש פנימה אצל 
כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ליל רביעי פר' בשלח אור לי' שבט העעל"ט:

[

ההזמנה  את  מגארליץ  האדמו"ר  הגיש  בתחילה 
לקראת שמחת נישואי נכדו הבכור הי"ו והזמין 
את כבו"ק מרן שליט"א לשמחת השבע ברכות 

שיערוך בבית מדרשו.

Y

חוב,  קצת  לי  שיש  האמת  מגארליץ:  אדמו"ר 
אך  הזדמנויות  בכמה  זאת  לומר  רציתי  כבר 
את  תדיר  מקבל  הנני  מילתא,  אסתייעא  לא 
הגליונות מחצר הקודש והנני נהנה מאד מכך, 
לפני תקופה ארוכה ראיתי באמרי קודש שהרבי 
שליט"א חזר מביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה 
שליט"א ואחר תפילת מעריב אמר לפני הקהל 
ג,  )דברים  עה"פ  הימנו,  ששמע  נפלא  ווארט 
וגו',  לאמר  ההוא  בעת  ה'  אל  'ואתחנן  כג-כו( 

עוד  אלי  דבר  תוסף  אל  לך  רב  אלי  ה'  ויאמר 

יהא  זה  ידי  יתברך שיהא בוער בקרבו רשפי אש על  בו  כוונתו בתפלה בדביקות  ידי  פי' דעל  אמרו חז"ל הלואי שיתפלל אדם כל היום.  .א 
בדביקות כל היום. )אמרי קדוש-סטרעליסק, אות צו( 

בא .מרי קודש שהשמיע כבו"ק מרן .דמו"ר שליט". .ור ליום שלישי פרשת ויק"פ תשפ". .חר תפילת מעריב ע"פ ה'ד.ווין שטוב': פו"א, 
רוצים אתם לשמוע א גוט ווארט, הרי יש בזה רק תועלת. הייתי כעת אצל האדמו"ר מנדבורנה שליט"א ואמר א מורא'דיג ווארט על הכתוב 
)דברים ג, כג-כו( 'ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר וגו', ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה'. הרגילות היא לפרש שמשה רבנו 

ע"ה התפלל להשי"ת שיסיר ממנו את הגזרה שלא יכנס לארץ ישראל, אך השי"ת אמר לו שאינו מקבל את תפילתו. אולם האמת היא שכל מה 
שמשה רבנו ע"ה התפלל לפני השי"ת היה כי הבין שזהו רצון השי"ת שיתפלל לפניו, ובשעה שאמר לו השי"ת "רב לך אל תוסף דבר אלי", לא 

הוסיף להתפלל כי זהו רצון השי"ת שלא יתפלל על כך. 

כך צריכה להיות כל מגמת האדם בתפילה לפני השי"ת, שכל מה שמבקש מאתו ית' הסיבה היא רק מאחר שזהו רצונו ית"ש, ובאם רצון 
השי"ת שלא יתפללו לפניו - אין מתפללים. זהו שאמרו בגמ' )יבמות סד.( 'הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים', ובמדרש )שמו"ר כא, ה( 'כיון שראו 
ישראל שהיו מוקפין משלש רוחות, הים סוגר כו', תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו להקב"ה שנאמר )שמות יד, י( ויצעקו בני ישראל אל 
ה', ולמה עשה הקב"ה להם כך, אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן. דסיבת הדבר שמביאים צרה לאדם הוא כדי שכל אחד יתפלל 

להשי"ת, הוי אומר שהצרה היא אמצעי כדי שיהודי יתפלל, אולם כשהשי"ת אומר אינני רוצה שתתפלל לפני - אין מתפללים. 

הרי משה רבנו ע"ה רצה לסגל מצות ומעשים טובים בארץ ישראל )סוטה יד.( אך אם אין השי"ת רוצה בזה, כל רצונו הוא רק לעשות כרצון 
השי"ת. מבינים אתם, עיקר הכל הוא שאין "אני רוצה" כי "אני אינני רוצה", רק אם השי"ת רוצה שיתפללו על צרה מתפללים כי זה רצון 

פעמים  שיש  אנו  למדים  שמכאן  הזה',  בדבר 
דהרי  וקצת תמהתי  בתפילה,  למעט  שצריכים 
אפי' כאן אצל משה רבינו ע"ה ידוע שאכן אם 
והיה  נענה  היה  תפילה אחת  עוד  היה מתפלל 
מתקבל תפילתו, אלא שאצל משה רבינו ע"ה 
כתוב שהקב"ה אמר לו בפירוש "אל תוסף דבר 
אלי עוד בדבר הזה", וכן ידוע מ"ש בגמ' )ברכות 

כא.( "ולוואי שיתפלל אדם כל היום".

ש"ולוואי  מבארים  כבר  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
לדביקות  הכוונה  היום"  כל  אדם  שיתפלל 

בהשי"ת, דתפילה היא דביקות..

קח  )סי'  תפילה  בהלכות  הרב  ערוך  בשולחן 
ועוד מקומות( מביא ראיה מדברי הגמ' הנ"ל גבי 

תפילת נדבה.

רש"י בברכות )לב:( מבאר מהו "עיון תפילה" - 
סוף  הארכתו,  ידי  על  בקשתו  שתעשה  מצפה 
חנם  ממושכת  תוחלת  ונמצאת  נעשית  שאינה 
והיא כאב לב כשאדם מצפה ואין תאותו באה", 

וזהו כאשר הוא מפציר בתפילתו.

מעט  בשינוי  היה  אז  שאמרתי  האימרה  אך 
צריכים  שאין  פעמים  שיש  לא  מדבריכם, 
אמר  השי"ת  שכאשר  אלא  בתפילה,  להרבות 
הפסיק  להתפלל  להפסיק  ע"ה  רבינו  למשה 
ואיך אכן ידע זאת משה רבינו  מיד בתפילתו! 
דבר  תוסף  "אל  בפירוש  לו  אמר  השי"ת  כי 
להשי"ת  בטל  שהיה  הוא  וההדגש  עוד",  אלי 
בכל רצונותיו, ואכן גם כל רצונו להכנס לארץ 
זאת  ומחמת  ית"ש.  לכבודו  רק  היה  ישראל 
שלא  עוד  שכל  בודאי  אך  להתפלל,  הפסיק 
האדם  על  להתפלל  להפסיק  מהשי"ת  נצטווה 

להוסיף ולבקש תמיד מאתו ית"ש.ב



 ז

אדמו"ר מגארליץ: ואכן אנו שאין אנו מקבלים 
הוראה מלעילא כמשה רבינו ע"ה מתי להמשיך 
אנו  צריכים  לכן  להפסיק,  ומתי  להתפלל 

להמשיך להתפלל עוד ועוד.

וצליתי   - ה'  אל  "ואתחנן  )שם(  איתא  בתרגום 
קדם ה'", היינו ש"ואתחנן" זהו לשון תפילה - 
צלותא, ולכאורה אח"כ כשהשי"ת אומר למשה 
רבינו ע"ה שיפסיק לבקש כתוב הלשון "אל תוסף 
דבר אלי עוד", בתחילה כתוב לשון "ואתחנן" 
וכעת לשון "דבר", והיה צריך לומר "אל תוסף 
להתחנן אלי עוד בדבר הזה", וחשבתי שאולי 
ולהתפלל לא אמר  הכוונה בזה שאכן להתחנן 
לו השי"ת שיפסיק, תמיד יהודי יכול להמשיך 
צער  מרוב  לדבר  "דבר"  אך  ולבקש,  להתחנן 
"אל  זה  בתפילתו  מפציר  שעליו  הענין  אודות 
תוסף", יהודי צריך לבקש ולהתחנן על צרותיו 
ואכן  מדאי,  יותר  הצרה  אודות  לדבר  לא  אך 
התרגום מפרש "אל תוסף דבר אלי עוד – לא 

תוסיף למללא".

סי'  )או"ח  מצינו  בשו"ע  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
גשמים  שצריכה  מדינה  אודות  נידון  ס"ב(  קיז 

גשמים  שאלת  לגבי  דינה  מה  הקיץ  בימות 
)כלל  הרא"ש  כשיטת  השו"ע  דעת  בתפילה, 
אך  תפילה,  בשומע  גשמים  שיבקשו  י(  סי'  ד' 

הט"ז מביא בשם הב"ח שלא יבקשו כלל אפי' 
גדולי ישראל  ב'  ומוסיף שהיו  בשומע תפילה, 
שהנהיגו לבקש בשומע תפילה ול"ע לא הוציאו 
כלפי  הטריחו  כביכול  כי  רח"ל,  שנתם  את 
במדינות  לעשות  יכולים  שכן  מה  ואך  שמיא, 
אלו שצריכים לגשמים, כתב הב"ח שם שירבו 
ויבקשו רחמים, אמנם הט"ז  ותענית  בסליחות 

חולק עליו אבל מביאו.ג

זהו פלא, דהרי במקום להוסיף תיבות  ולכאורה 
ספורות בשומע תפילה של "ותן טל ומטר לברכה" 
צריכים לערוך תעניות וסליחות שזה כבר ריבוי 

השי"ת, ואם השי"ת רוצה שלא יתפללו אין מתפללים כי זהו רצונו, מבינים אתם, אין "אני". ס'איז א מורא'דיג ווארט. בדרך כלל מהלך מחשבה 
הוא שאם חסר לאדם דבר מה וברצונו לקבל זאת, הרי הוא מבקש מהשי"ת שימלא בקשתו, אבל האמת הוא ש"אני איני רוצה", רק אם השי"ת 

רוצה שיתפללו – מתפללים. 

ג. וראיתי למו"ח ז"ל שכ' קבלתי דיש ליזהר שלא לשאול גשמים כלל שלא בזמנה אפי' בשומע תפילה אלא מרצים בתענית וסליחות כו'. 
ושמעתי ששני גדולים עשו מעשה בעת עצירת גשמים בימות החמה לשאול בצבור ותן טל ומטר בשומע תפילה ונאסף כל אחד אל עמיו 
באותו שנה ותלו הדבר בדאטרחו קמי שמיא עכ"ל. אם יש עיקר לקבלה זו נראה פשוט שבתפלה של הש"ץ קאמר ולא מטעם הטריחו כלפי 
שמיא דלא נמצא דבר זה אלא בההיא דרבא פ"ג דתענית דף כ"ד שכמעט שלא נענש על שביקש גשמים בתמוז שלא לצורך כדפרש"י התם 
והיינו שהיה רוצה להראות למלך שיש לו כח להתפלל על הנס כמו דאי' שם אבל במקום שיש צורך גשמים אין שום טעם או ריח טעם למנוע 
בקשה של גשמים בש"ת כדאי בסי' קי"ט ששואל אדם צרכיו בש"ת ועמ"ש שם וחלילה שיהיה אדם נענש על ככה אם לא שהש"ץ מזכיר 
זה בחזרת התפלה זה אינו נכון מטעם שזכרתי שאז נעשה תפלת צבור ונרא' להביא ראיה מלשון ר' שהשיב לבני ננוה כיחידים דמיתו ובש"ת 
למה הזכיר ובש"ת היה לו לומר בקיצור כיחידים דמיתו דהא ע"ז היתה השאלה אלא נר' דרמז להם שאפילו בש"ת לא יזכירו זה בצבור דהיינו 

בתפלת הש"ץ ע"כ אמר כיחידים דמיתו ובש"ת דגם בש"ת תהיו כיחידים דוקא כנלע"ד נכון. )ט"ז סי' קי"ז ס"ב( 

וכדי  ותחנונים,  תפילות  של  ויותר  יותר  גדול 
שלא  בגשמים  שמיא  כלפי  מלהטריח  להמנע 
בזמנם אין מבקשים "ותן טל ומטר", אלא עורכים 
עצרות סליחות ותעניות?! אלא מאי רואים כאן 
את כח התפילה בשמו"ע שכמה תיבות של בקשה 
בשעת התפילה כוחו גדול יותר מריבוי תפילות 

וסליחות שלא בשעת התפילה!

ראיתי בשם הגה"צ ר' חיים  אדמו"ר מגארליץ: 
ברים זצ"ל שמביא בגודל מעלת התפילה אפי' 
של יהודי הכי פשוט שיהיה, ומביא שיהודי כפרי 
שנמצא כל היום בעבודת השדה או ברפת של 
נכנס  השקיעה  לפני  דקות  כמה  ומגיע  בהמות 
במרוצה לבית הכנסת של הכפר בכדי להתפלל 
כי  העבודה  בבגדי  כך  ומגיע  מנחה,  תפילת 
ובעת  הזמן,  קוצר  לא הספיק להחליפם מחמת 
לברכה"  ומטר  טל  "ותן  מבקש  שמו"ע  תפילת 
ניגש  התפילה  אחר  הקיץ,  בימות  שזה  אעפ"י 
אל רב בית המדרש ושואלו מה דינו, אומר לו 
הרב שבשו"ע נפסק שצריך לחזור שוב להתפלל 
כי בקשת גשמים בימות הקיץ זהו סימן קללה, 
רואים כאן כמה גדול כוחו של תפילה אפי' אצל 
יהודי כפרי פשוט שאומר בתפילתו בימות הקיץ 
ותן טל ומטר, כלפי שמיא זה עושה רושם תפילה 
זו, וזהו סימן קללה, וע"כ צריך לחזור להתפלל.

כבו"ק מרן שליט"א: אצל משה רבינו ע"ה ג"כ 
אנו רואים לאידך גיסא שאם היה מתפלל עוד 
מכניסו  היה  והקב"ה  נענה  היה  אחת  תפילה 
היה  ית"ש  משום שרצונו  וע"כ  ישראל,  לארץ 
שמשה רבינו ע"ה לא יכנס לארץ ישראל ביקש 
ממנו "אל תוסף דבר אלי עוד", כי אם תמשיך 
לבקש הנני מוכרח לקבל תפילתך, וע"כ תפסיק 

לבקש.

מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  מגארליץ:  אדמו"ר 
וסרמן  אלחנן  רבי  להגאון  פעם  אמר  זצוק"ל 
זצוק"ל כשנפגשו באחד מערי הנופש ביאור על 
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בגימטריא  שואתחנן  י(  יא,  )דב"ר  המדרש  דברי 
תקט"ו, שמשה רבינו ע"ה התפלל חמש מאות 
וחמש עשרה תפילות, וביאר בשם זקנו הרה"ק 
שדייקא  שהענין  זיע"א  מבעלזא  שלום  השר 
)מדרש  חז"ל  דברי  דידוע  זה,  כמספר  התפלל 
תנחומא שמות, לח( שבית מקדש של מעלה מכוון 

כנגד בית המקדש של מטה, ומי בונה את בית 
הנעלם(  )מדרש  מדרש  יש  מעלה,  של  המקדש 
ומחנה  בנאיה, הקב"ה  "מקדש של מעלה מאן 
בנאיה  אברהם  הראשון,  לכותל  בנאיה  דיליה 
לכותל ב', יצחק בנאיה לכותל ג', יעקב לכותל 
"הקב"ה  מהו  והקשה  לגג",  בנאיה  ומשה  ד', 
שהקב"ה  הוא  תימה  דדבר  דיליה",  ומחנה 
בבניית  לו  שיעזרו  מחנה  איזה  צריך  כביכול 
לבדו  והלוא  מעלה,  של  המקדש  לבית  הכותל 
יכול לבנות הכל, ומהו "ומחנה דיליה", וביאר 
השם  וזה  ק"ג  בגימטריא  הוא  מחנ"ה  שתיבת 
של בנין, והקב"ה בנה את הכותל באותו "שם". 

מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  ביאר  זה  ועפ"י 
ר'  "ואמר  פח.(  )פסחים  הגמ'  דברי  את  זצוק"ל 
אלעזר מאי דכתיב )ישעי' ב, ג( והלכו עמים רבים 
ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב 
וגו', אלקי יעקב ולא אלקי אברהם ויצחק, אלא 
לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר )בראשית כב, 
יד( אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ולא כיצחק 

ויצא  סג(  כד,  )בראשית  שנאמר  שדה  בו  שכתוב 
בית  שקראו  כיעקב  אלא  בשדה,  לשוח  יצחק 
המקום  ויקרא את שם  יט(  כח,  )בראשית  שנאמר 
מה  מפני  לבאר  צריכים  ולכאורה  בית",  ההוא 
ראו אבותינו כל אחד לקרוא בשם אחר, ועפ"י 
הנ"ל ביאר כך, דאברהם אבינו ע"ה בכדי לבנות 
את הכותל שלו בבית המקדש של מעלה היה 
צריך פעמיים לכוין את תיבת מחנ"ה שהוא שם 
של בנין, וזהו ה"ר שהוא גימט' ב' פעמים מחנ"ה 
צריך  היה  כבר  ע"ה  אבינו  יצחק  הכולל,  עם 
שד"ה  וזהו  מחנ"ה,  של  השם  את  נוספת  פעם 
שהוא גימט' ג' פעמים מחנ"ה, יעקב אבינו ע"ה 
היה צריך פעם נוספת את השם של מחנ"ה וזהו 

דא וידבר אלקים גו' ויאמר גו'. ופירש"י ז"ל דבר אתו קשות. לכאורה דיוקו של רש"י ממה שהוזכר כאן לשון וידבר אלקים כי דיבור הוא לשון 
קשה, וגם שם אלקים מורה על דין וגבורה ותוקף ובעל היכולת ליפרע מעוברי רצונו כנודע. וא"כ קשיא סוף הפסוק שנ' ויאמר אליו אני ה' שזה 
מורה על רחמים גמורים, כי ויאמר הוא לשון רך, וגם שם הוי"ה ב"ש הוא כולו רחמים, ואיך דייק רש"י מכאן שדיבר אתו קשות, ונראה דרש"י 
אזיל לשיטתו שפי' בסוף הפרשה שלמעלה מזו. ע"פ עתה תראה אשר אעשה גו'. עתה תראה גו' אבל במלחמות ל"א מלכים לא תראה. וזה 
הדבר היה בודאי קשה בעיני משה שלא יזכה לראות את הארץ הקדושה. לזה דייק רש"י שפיר שמה שהתחיל כאן וידבר אלקים על שדיבר 
אתו קשות ובסוף הפסוק מרמז שגם זה לא היה מצד הדין רק אדרבה זה היה מצד הרחמים ואהבה גמורה וחיבה יתירה נודעת לו. ר"ל שהש"י 
הודיעו אז הטובה הגדולה שיגיע לישראל מזה כמאחז"ל ע"פ מזמור לאסף כו' קינה מבע"ל אלא לפי ששפך הקב"ה את חמתו על העצים 
ועל האבנים. אבל אם משרע"ה היה מכניס את ישראל לא"י. אז היו כל אויביו נופלים לפניו והיו כלא היו. והיתה הארץ כבושה לפני ב"י באין 
פוצה פה. ואז היה משרע"ה בונה הבהמ"ק בעצמו. כמ"ש בפ' ראה. והניח לכם מכל אויביכם מסביב גו' והיה המקום ולזה לא היה באפשרי אז 
להחריב את הבהמ"ק שהיה מעשה ידי משה. והיה מוכרח כביכול לשפוך חמתו על שונאי ישראל נמצא שזה הדבר היה באמת טובה גדולה 

ומשה  מחנ"ה,  פעמים  ד'  גימט'  שהוא  בי"ת 
רבינו ע"ה רצה לבנות את הגג וע"כ כבר היה 
נוספת את השם של מחנ"ה,  לכוין פעם  צריך 
וע"כ  בגימט' תקט"ו,  עולה  מחנ"ה  פעמים  וה' 
התפלל תקט"ו תפילות בכדי שיזכה לבנות את 

גג בית המקדש של מעלה, ואכן זכה לכך.

לנו  יוצא  זה  מאמר  עפ"י  מרן שליט"א:  כבו"ק 
א'  ענינים,  ב'  עבור  התפלל  ע"ה  רבנו  שמשה 
שיזכה לביאת הארץ, וב' על ענין הנ"ל של בנין 

הגג לבית המקדש של מעלה.

דהרי  הוא,  אחד  ענין  אולי  מגארליץ:  אדמו"ר 
איתא שמשה רבינו ע"ה השתוקק להכנס לארץ 
בית  את  בעצמו  לבנות  לזכות  בכדי  ישראל 

המקדש.

אוהב  בספה"ק  איתא  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
"וידבר  ב(  ו,  )שמות  עה"פ  וארא(  )בפר'  ישראל 
אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'", ופירש"י 
איתו משפט,  דיבר   - אל משה  אלקים  "וידבר 
לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על 
דאם  זיע"א  מאפטא  הרה"ק  ושאל  הזה", 
וכן  "וידבר" לשון קשה  בתחילת הפסוק כתיב 
בסוף  מדוע  הדין,  מידת  על  שמורה  "אלקים" 
הפסוק כתיב "ויאמר" שזהו אמירה רכה, "אני 
ה'", שזהו שם של רחמים, ומבאר שזה קאי על 
החסדים שיצמחו מזה עבור כלל ישראל, וכבר 
עתה סיפר לו השי"ת את הטובות שיעשה לבני 
ישראל, ועפ"י מאמר חז"ל )איכ"ר ד, יד(   "מזמור 
לאסף" וגו' )תהלים עט, א(, ולכאורה קינה לאסף 
שכילה  על  שירה  אמר  אסף  אלא  ליה,  מיבעי 
הקב"ה חמתו בעצים ואבנים שבביתו ומתוך כך 
הותיר פליטה בישראל", דהיינו שאם היה משה 
רבינו ע"ה מכניס את בני ישראל לארץ ישראל 
והיה בונה בעצמו את בית המקדש לא היה יכול 
להחרב ביהמ"ק, וחלילה לא היה את האפשרות 
וממילא  והאבנים,  העצים  על  חמתו  שפך  של 
תראה"  "אתה  לו  אמר  זה שהקב"ה  מכל  יוצא 
אבל במלחמת ל"א מלכים לא תראה רק טובה 

וחסדים לבני ישראל.ד
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האור החיים הק' ג"כ מביא )בפר' חקת( גבי "מי 
חוטאים  היו  לא  שאם  זה,  ענין  את  מריבה" 
משה  והיו  גדול  ה'  קידוש  היה  מריבה"  ב"מי 
בונה  רבינו  משה  והיה  לארץ,  נכנסים  ואהרן 
את בית המקדש והיה תיקון השלם, והיה חשש 
להשלכת חמתו על ישראל כשיהיו חוטאים ח"ו, 
מריבה  במי  ע"ה  רבינו  משה  כוונת  היתה  וזה 

שרצה לטובת כלל ישראל.ה

אדמו"ר מגארליץ: בספה"ק ישמח ישראל איתא 
)בפר' וארא( עה"פ )שמות ה, כב( "למה הרעתה לעם 

בעיני משרע"ה שיציל במיתתו את כל ישראל. וזאת היתה מדתו מעולם למסור נפשו עבור ב"י. מעתה מתוך דברים אלו הנראים זרים לעין 
הרואה נתגלה למשה גודל האהבה והחסד והרחמים גמורים הנצמחים מזה לכל ישראל. זהו ע"ד הפשוט. ויש עוד טובות פנימיות כמוסים 
ונעלמים בזה כמבואר בספה"ק. וזה"ש שהמע"ה. טובה תוכחת מגולה גו'. אשר ע"כ חייב אדם לברך על כו' בשמחה כשם שהוא מברך על 

הטובה. וכנ"ל.

והנה כתיב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. היינו כאשר בא אל האדם איזה סיבה לא טובה וצרה ודחקות ח"ו. הכל הוא לטוב לו. אך טובי' 
גנוז בגוויה. וכל איש מזרע ישראל מחויב להאמין בזה שהכל הוא לטובתו מאת הש"י וית'. אשר דרכו להיטיב לברואיו ובפרט לזרע ישראל 
עם סגולתו. אך כעת הזאת עדיין לא נתגלה הטובה והחסד ההוא. והוא טמיר וגנוז מחמת שהאיש הלזה עדיין אינו ראוי לטוב זה. וכאשר יגיע 
האדם לשכל ואמונה כזו בלב שלם. אז היה יכול להמתיק מעליו הדינין באמונתו השלימה כזו. והיה מבין ומביט וצופה את הטוב והחסד אשר 
וגנוזה בתוכה כנ"ל  וית' בזה. וזהו טובה תוכחת מגולה הבאה מאהבה מסותרת ר"ל מחמת שהאהבה וחסד מסותרת  עשה אתו הבורא ית' 

שבאמת הכל הוא לטובתו. )אוהב ישראל ריש פר' וארא( 

הא ואל ירע בעיניך לומר שמשה לא הבין אמיתות כוונת ה', כי אין הנביאות באה להצדיק בעיון ולזה תמצא שאמרו ז"ל )בבא בתרא יב.( חכם עדיף 
מנביא, ובמה שלפנינו לא נעלם מעיני משה גם כן המשמעות שנתכוון אליו ה' אלא שנפל לו ספק במשמעות אחר ומשום מיחוש כבודו יתברך 
הטה למה שעשה כנזכר ואחר שמצאנו טעם למעשה נביא אשא עיני להבין מאמרו יתברך בהקפדתו במאמר יען לא האמנתם בי להקדישני, 
פירוש אתם עשיתם ההכרעה לצד חששא שהסלע לא תתן מים אלא אם תהיה הסלע הידוע ודוקא על ידי הכאה ולא הכרעתם לצד קדושת 
שמי להקדישני בהוצאת מים מסלע אשר ירצו הם ובלא הכאה שבזה היה ה' מתקדש לעיניהם כשיראו שאפילו הדומם כל שהוא מפליא 

לעשות בדיבור לבד ובהער' בשנות עליה פרק אחד, והיה לכם לבטל המיחוש בעוצם האמונה שהייתם צריכין לעשות.

ועומק הדברים הוא שאם היו משה ואהרן עושים קידוש ה' הגדול באמצעות שהיתה העדה גם כן כולה שלימה וצדיקים היו מחליטים אמונת 
ה' בלבם שלימה והיה נגרש מהם חלק הרע והיה כח בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות, ומעתה היו משה ואהרן נכנסים לארץ והיה משה בונה 
בית המקדש ואין חשש להשלכת חמתו על ישראל כשיהיו חוטאים כאמור בדבריהם )מדרש תהלים ע"ט(, בפסוק מזמור לאסף וגו' וכתבנוהו 
במקומות אחרים, וכיון שבא תיקון הדבר על ידיהם ולא עשאוהו נחלט הדבר ואמר ה' לכן פירוש בשביל זה גם לשון שבועה שלא יביאו וגו', 
כי ראה ה' מה שעתידין לעשות באחרית הימים בארץ ישראל, וכמו שאמר להם משה עצמו )דברים לא( ידעתי כי השחת תשחיתון, ולזה אם 
יכנס משה לארץ ויבנה בית המקדש יצטרך ה' להשליך עליהם חמתו כשירשיעו ולא על בית המקדש ויכלו כל ישראל ח"ו, לזה אמר לכן לא 
תביאו וגו', ודקדק לומר את הקהל הזה, אמרו במדרש )ילקוט( הזה אינכם מביאים אבל אתם מכניסים את כל ישראל לעתיד לבוא דכתיב וענתה 
שמה כימי נעוריה זה משה ואהרן עד כאן, ומתוכיות הדברים נשמע שאם היו מקדשים שם שמים לעיניהם היה הדור ההוא כדור שבן דוד בא 

שיעביר ה' את רוח הטומאה ומלאה הארץ דעה את ה'. )אור החיים הק' פר' חקת( 

וא ואפשר עוד על דברי המדרש הזה עפ"י מש"כ רש"י ז"ל דיבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרעת, היינו שאין שום שינוי ברצון 
הבוב"ה, וכמאחז"ל )יבמות סד.( מפני מה היו אבותינו עקרים מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים, היינו מפני שהקב"ה היה מתאוה 
לתפילתן היה מעקר אותם בבריאתם כדי שיתפללו ויתגלה ויתפרסם עי"ז לעין כל מדת טובו ורחמנותו גם בעולם השפל, כי לולא זאת לא היה 
בוחר בעבודת שוכני אדמה, וכלום חסר לו מלאכים ושרפים העומדים ממעלו לו לעבדו בפחד, וזה כמו"ש חז"ל צור ישראל מושל באדם צדיק 
מושל ביראת אלקים שהקב"ה גוזר והצדיק מבטל, והיינו שהקב"ה גוזר הגזירה כדי שהצדיק יתפלל ויבטל הגזירה, ויהיה ניכר עי"ז לעין כל 
מדת אמיתות שלו הוא מדת הרחמנות, שאין מטרת כוונתו על הדין ח"ו כי דרכו הטוב להטיב לברואיו, ובפרט לזרע ישראל עם סגולתו, ואין 
שום שינוי ברצונו ח"ו, וזה כמו"ש הה"צ ר"י מווענגרוב זצ"ל ע"ד רש"י ז"ל שכ' דבר אתו משפט, ולכאורה לא מצינו כאן שדיבר עמו משפט, 
אדרבה הקב"ה אמר לו לכן אמור לבני ישראל אני ד' וגו', אך הענין הוא דהאבות הקדושים שהיו יודעים רצונו וגזרתו לא היו מבטלים גזרתו, 
וכמאחז"ל )שבת פט:( כשאמר הקב"ה להאבות הק' בניך חטאו אמרו ימחו על קדושת שמך, אבל משה רבינו ע"ה היה מוסר נפשו בעד כללות 
ישראל והיה טוען למה הרעתה ורצה לבטל גזירת המקום כדי שיהיה ניכר ונתפרסם מדת רחמנותו ורצונו הטוב לעין כל, לכן אמר לו הקב"ה 
לכן אמור לבני ישראל כי לך משפט הבכורה להיות מנהיג ורועה צאן ישראל, ולך נאה ויאות לך עפ"י הדין, וזש"כ רש"י ז"ל דיבר אתו משפט 
היינו משפט החוקה כי ראוי ונכון להיות מנהיג ישראל, ע"כ. וז"ש רש"י ז"ל ושמי ה' לא נודעתי להם כי נכרתי להם במדת אמיתות שלי, היינו 
כהנ"ל שלא היו מבטלים גזירת המקום ולא היה נתפרסם וניכר מדת אמיתיות שלו היינו מדת הרחמנות, אבל ע"י משה רבינו ע"ה ע"י שרצה 

לבטל גזרתו היה נתפרסם בעולם מדת אמיתית שלו שהוא המרחם על כל ורצונו רק להיטיב. )ישמח ישראל פר' וארא( 

ועל  האמיתי  המנהיג  על  דקאי  לפרש  הזה" 
ישראל  כלל  עבור  באמת  דואג  שאכן  הצדיק 
ומוכן אפי' חלילה לרדת ממדריגתו ולא ליכנס 

לארץ ישראל רק בכדי להטיב עם בני ישראל.ו

ואכן משה רבינו ע"ה ידע שלכלל ישראל חלילה 
וכדאיתא שהיו  ממצרים  לצאת  זכות  שום  אין 
במצב של "ואת ערום ועריה" )יחזקאל טז, ז(, ורצה 
שיהיה איזה זכות שיעמוד להם, וידע שהזכות 
זה  ישראל  כלל  אצל  למצוא  שאפשר  היחידי 
אך  ויעקב,  יצחק  אברהם  זכות  אבות,  זכות 



 י

הוא  שאם  ענוותנותו  ברוב  חשב  רבינו  משה 
יזכיר את הזכות אבות לא יהא זה נחשב כלפי 
קוב"ה, ורק אם ה' יתברך בכבודו ובעצמו יזכיר 
ולכן  יכול לעזור,  זכות אבות או אז הדבר  את 
התחיל לדבר משה רבינו קשות כלפי כביכול, 
לו  אמר  וכו',  הזה,  לעם  הרעתה"  "למה  וטען 
הקב"ה כלפיו "וארא אל אברהם אל יצחק ואל 
יעקב" היה לי כאן את האבות הקדושים שהם 
שמשה  מה  בדיוק  וזה  כך...  אליהם  דיברו  לא 
רבינו רצה.. שה' יתברך בעצמו יזכיר את זכות 
האבות וכך יתעורר זכות אבות אליהם, ובזכות 

זה יצאו ממצרים.

ע"כ אמר הרה"ק הישמח ישראל זיע"א דזהו אכן 
מנהיג אמיתי שדואג לעת צאן מרעיתו, שהוא 
מוכן לרדת ממדרגתו, לדבר קשות כלפי קוב"ה 

כביכול, והכל – בכדי להושיע את בני ישראל.

ר"מ  שליט"א  הלברשטאם  ברוך  ר'  הרה"צ  בנו 
באופן  ג"כ  זהו  ולפעמים  גארליץ:  ביהמ"ד 
שהצדיק מכניס עצמו לסכנה על עצם דיבורים 
קשים אלו, חלילה יכול ליפול לגמרי ממדרגותיו 

עבור כך.

כבו"ק מרן שליט"א: אצל אהרן הכהן ע"ה ג"כ 
מצינו זאת, בגמ' איתא )סנהדרין ז.( "דאמר רבי 
תנחום בר חנילאי לא נאמר מקרא זה אלא כנגד 
מעשה העגל שנאמר )שמות לב, ה( וירא אהרן ויבן 
מזבח לפניו, מה ראה א"ר בנימין בר יפת א"ר 
אלעזר ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא 
ומיקיים  בחור,  כדעבדו  לי  עבדו  השתא  להו 
ונביא  כהן  ה'  במקדש  יהרג  אם  כ(  ב,  )איכה  בי 
דליעבדו  מוטב  לעולם,  להו תקנתא  הויא  ולא 
לעגל אפשר הויא להו תקנתא בתשובה", היינו 
באופן  עצמו  להפקיר  בחר  ע"ה  הכהן  שאהרן 
שנחשב כאילו לא מנע את מעשיהם והכל מתוך 
יזכו לשוב בתשובה, דהרי אם  מחשבה שעי"ז 
היה מונעם היה נהרג כמו חור, ואח"כ לא היה 

יכול להיות לכלל ישראל תקומה.

Y

של  ההצלה  יום  היה  היום  מגארליץ:  אדמו"ר 
שבט[  ]ט'  זצוק"ל  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק 
שבו זכה לעלות לארץ הקודש ולהימלט מן הצר 
ובתחילה  תש"ד  בשנת  היה  זה  ימ"ש,  הצורר 
רבי  הצדיק  ]הגאון  חותני  חיפה,  לעיר  הגיע 
קוממיות[  גאב"ד  זצ"ל  מנדלזון  מענדל  מנחם 
רבי  ]הגאון  ואביו  ]כבן שש[,  ילד קטן  אז  היה 
בנימין מנדלזון זצ"ל גאב"ד קוממיות[ כיהן אז 
לארה"ק  עלה  הוא  אתא,  כפר  של  כרבה  עדיין 

מבעלזא  שהרה"ק  שמע  וכאשר  תרצ"ה,  בשנת 
זצוק"ל הגיע לחיפה נסע מכפר אתא לקבל את 
פניו ולקח עמו את בנו-חותני זצ"ל, כאשר ראה 
פיאות"  עם  קטן  "ילד  זצוק"ל  מבעלזא  הרה"ק 
הפסק  ללא  ידו  את  לו  והושיט  מהרגלו  שינה 
מגבת ]כפי שהיה רגיל לתת לשאר ילדים[ ואמר 
בהתרגשות "ראו ילדו של הרב הולך עם פיאות"! 
כי קודם שעלה לארה"ק  והיה בהתרגשות מזה 
היו שאמרו לו שחלילה בארץ ישראל כבר אין 
השונים  הארגונים  ומחמת  רח"ל  אידישקייט  
נמחק חלילה הכל ואין שם ושארית לאידישקייט 
רח"ל, וכעת שראה שאין אמת בדבריהם וראה 

ילד עם פיאות נתמלא מזה שמחה עצומה!

תמונה  יש  הלברשטאם:  ברוך  ר'  הרה"צ  בנו 
מפורסמת איך שהרה"ק מבעלזא זצוק"ל מראה 
בחביבות ובהתרגשות על ילד חסידי שהולך עם 

פיאות.

הראשונה  שהתחנה  האמת  מגארליץ:  אדמו"ר 
של הרה"ק מבעלזא זצוק"ל בארה"ק היה בעיר 

נהריה.

אהרן  רבי  הרה"ק  הרי  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
דמשק  העיר  מכיון  הגיע  זצוק"ל  מבעלזא 

שבסוריה.

מכקש"ת  פעם  שמעתי  מגארליץ:  אדמו"ר 
האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א שסיפר 
לי שבשנת תשל"ז שלח אותו זקנו הרה"ק הבבא 
סאלי זצוק"ל שיכהן פאר ברבנות העיר נהריה 
שהעיר  מחמת  הן  עבורו,  קשה  מאד  היה  וזה 
וגם  היתה כמעט ריקה משומרי תורה ומצוות, 
שבניו כבר התחילו לגדול ולא היו שם מוסדות 
תורה כמו בערים הגדולות בארה"ק, ואעפ"י כן 
שיברר  והתבטא  שם,  דוקא  שילך  זקנו  שלחו 
היטב אם אכן לא היה איזה צדיק שביקר פעם או 
התגורר בעיר נהריה, וסיפר לי שממש כל הדרך 
לנהריה קיוה ששום צדיק לא היה שם... כי לא 
סיפר  בדיוק  לאחמ"כ  אך  שם,  להתגורר  רצה 
בעת  זצוק"ל  מבעלזא  אחד שהרה"ק  יהודי  לו 
והתפלל  נהריה  בעיר  התעכב  לארה"ק  שעלה 
נסע משם לעיר  ורק אח"כ  שם תפילת מנחה, 
הבבא  הרה"ק  לזקנו  זאת  סיפר  כאשר  חיפה, 
המקום  זה  רואה,  "הנך  לו  אמר  זצוק"ל  סאלי 

שאתה צריך להתגורר שם"!

Y

אח"כ הציג את בנו הרה"צ ר' ברוך הלברשטאם 
שרגא  יחזקאל  ר'  הרה"צ  חתנו  ואת  שליט"א 

טווערסקי שליט"א.
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כבו"ק מרן שליט"א: א טשערנאבילער אייניקל!

אנו ג"כ נכדי  בנו הרה"צ ר' ברוך הלברשטאם: 
טשערנאביל.

אדמו"ר  ]כקש"ת  אבי  אם  מגארליץ:  אדמו"ר 
רבי ברוך מגארליץ זצ"ל[ היתה בתו של הרה"ק 

רבי מרדכי דוב מהארנסטייפל זיע"א.ז

מגארליץ  אלישע  רבי  אדמו"ר  ]כקש"ת  זקני 
זצ"ל[ היה חתן אצל דודו הרה"ק מהארנסטייפל 

זיע"א ]שהיה חתנו של הרה"ק מצאנז זיע"א[.

כבו"ק מרן שליט"א: וזקינכם בן של מי היה?

אדמו"ר מגארליץ: הוא היה בנו של הרה"ק רבי 
זצוק"ל בנו של הרה"ק מצאנז  ברוך מגארליץ 

זיע"א.

כבו"ק מרן שליט"א: היוצא שזקינכם היה חתן 
ממש אצל דודו.

כאשר  וזקנתי  זקני  אכן,  מגארליץ:  אדמו"ר 
היו אך בני שלוש או ארבע כבר דיברו אודות 
כשהיו  עוד  השידוך  נגמר  וכן  השידוך שלהם, 
בקטנותם כשהיו ישובים יחדיו על ברכי זקנם 

המשותף הרה"ק מצאנז זיע"א.

חתני הוא נכד של הרבנית רעכיל דבורה ע"ה 
בתו של הרה"ק רבי ישעי' מטשעכויב זצוק"ל 
היא  ברק,ח  בני  בעיר  כאן  שהתגוררה  הי"ד 
משולם  רבי  אדמו"ר  כקש"ת  של  אמם  היתה 
זוסיא מטשערנאביל זצוק"ל ושל אחיו הרה"צ 
רבי יחיאל זצ"ל, וחתני הוא נכדו של רבי יחיאל 

זצ"ל.

הרבנית מטשעכויב ע"ה היתה מפורסמת מאד 
והיו הרבה יהודים חשובים שעלו לביתה להזכיר 
עצמם אצלה, זכורני בשנות ילדותי שאבי זצ"ל 

לקח אותי להתברך אצלה.

מסופר שכאשר הרה"ק מסאטמאר זצוק"ל ביקר 
ובאותו  אכסנייתו,  בבית  אליו  עלתה  בארה"ק 
הרה"ק  בארה"ק,  כאן  מבניה  ב'  היו  כבר  זמן 
רבי משולם זוסיא מטשערנאביל זצוק"ל ואחיו 
הרה"צ ר' יחיאל זצ"ל, אך היה לה עוד בן בשם 
והזכירה  ברוסיא  עוד  שנשאר  ז"ל  יעקב  רבי 
אותו אצל הרה"ק מסאטמאר זצוק"ל שיתפלל 
ולעלות  מרוסיא  לצאת  יזכה  שגם  עבורו 
לארה"ק, והוסיפה ואמרה שב"ה שמעה שכבר 

זא הרה"ק רבי מרדכי דוב מהארנאסטייפל זיע"א היה בנו של הרה"ק רבי משולם זושא מטאלמיטש זצ"ל )בן הרה"ק רבי יחיאל מיכל מקורימא זיע"א 
בן הרה"ק רבי צבי מנחם מאניפולי זיע"א בן הרה"ק הרבי רבי משולם זושא מאניפולי זיע"א( שהיה חתן הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיע"א בן הרה"ק 

רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל זיע"א )וחתן הרה"ק רבי דובער מליובאוויטש זיע"א בן הרה"ק בעל התניא זיע"א([. 

חא הרבנית רעכל דבורה ע"ה היתה אשת הרה"ק רבי חיים יצחק מלויעב זצוק"ל ]מגזע טשערנאביל[. 

מסאטמאר  הרה"ק  התבטא  זקנו...  את  מגדל 
זצוק"ל בחריפות "מעניין שנכד להרה"ק מצאנז 
זיע"א מגדל זקן"... תיכף כשאמר זאת נפגעה 
ברוסלאנד  נמצא  הוא  דהרי  זו,  מאמירה  מאד 
שם  ללכת  חושב  בכלל  ומי  ברק...  בבני  ולא 
זצוק"ל  מסאטמאר  הרה"ק  אך  זקן...  בחתימת 
שם לב לגודל פגיעתו וידע היטב לפייס, תיכף 
נטל את המפה שהיה מעל שולחנו והיה עמוס 
בערימת קוויטלאך ופדיונות וכך קיפל הכל יחד 
דבורה  רעכיל  הרבנית  אמרה  לפניה...  והניח 
לעשות...  מה  לי  יש  הפדיונות  עם  מילא  ע"ה 
את מה אעשה עם הקוויטלאך? אמר לה הרה"ק 
האט  אייניקל  סאנזער  "א  זצוק"ל  מסאטמאר 
ונתרצתה  פייסה  וכך  קוויטלעך"?!  פון  מורא 
ומיד ענתה "אכן, אך מה אעשה עם קוויטלעך 

שכבר מישהו אחר קרא אותם"...

Y

אדמו"ר מגארליץ: ב"ה הנני עומד כעת גם קודם 
שמחת נישואי בתי הצעירה תחי', בחודש סיון 
וזכיתי  בעזהשי"ת,  החתונה  תתקיים  הבעל"ט 
שהוא  שיחי'  החתן  עם  להשתדך  זה  בשידוך 
זצוק"ל,  מויזניץ  ישראל  נו"נ להרה"ק האהבת 
שפירא  מאיר  יעקב  ר'  הרה"ג  הוא  המחותן 
רבי  הגה"צ  מחותננו  בנו של  מחיפה,  שליט"א 
רמת  חסידים  קהל  אב"ד  שליט"א  צבי  חיים 
אהרן וראב"ד דקהל מחזיקי הדת בעלזא, וחתנו 
הגה"צ  חתן  שליט"א,  כץ  מאיר  ר'  הרה"ג  של 
רבי משה הגר זצ"ל ראש ישיבת סערט ויזניץ, 

הם הרי קרובים עם הרבי שליט"א...

הי"ו  מוזס  אליעזר  מנחם  ר'  מהרה"ח  שמעתי 
שביום ב' סיון הילולת הרה"ק האהבת ישראל 
זצוק"ל בשנת תשל"א ]שהיתה השנה האחרונה 
זצוק"ל  מויזניץ  חיים  האמרי  הרה"ק  לחיי 
שנסתלק בט' ניסן תשל"ב[, בשעות הבוקר ישב 
הרה"ק האמרי חיים זצוק"ל במרפסת ביתו והיה 
חלוש מאד, והרה"ח ר' מנחם אליעזר הי"ו נכנס 
אליו וסיפר שבליל אמש היסבו החסידים יחדיו 
הרה"ק  שאלו  היום,  לכבוד  הילולא  לסעודת 
אבי  של  הק'  "וממידותיו  זצוק"ל  חיים  האמרי 
זכרונו לברכה ג"כ שוחחו שם?! וסיפר הרה"ק 
האמרי חיים זצוק"ל שבעת שמחת השבת שבע 
ברכות של גיסו הרה"ק רבי אלתר'ל מדז'יקוב 
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זצוק"ל ]שהיה חתן אביו הרה"ק האהבת ישראל 
זצוק"ל[ הגיע אבי החתן הרה"ק העטרת ישועה 
מדז'יקוב זצוק"ל לשבות בצל אבי הכלה הרה"ק 

האהבת ישראל זצוק"ל.

]שהיו  המחותנים  ביניהם  סיכמו  השבת  קודם 
ישראל  האהבת  הרה"ק  בהיות  גיסים  ג"כ 
זצוק"ל חתן אצל הרה"ק האמרי נועם מדז'יקוב 
על  יותר  דגש  היה  ובויזניץ  שהיות  זצוק"ל[ 
ישראל[  ]האהבת  הוא  יאמר  וע"כ  שב"ק  ליל 
תורה בליל שב"ק, ובדז'יקוב היה רעוא דרעוין 
בדגש יותר וע"כ יאמר הרה"ק העטרת ישועה 
זצוק"ל תורה בעת רעוא דרעוין, למעשה בעת 
עריכת השולחן בליל שב"ק באמצע הטיש קם 
מה  לזמן  ויצא  זצוק"ל  ישועה  העטרת  הרה"ק 
לנצל  חשב  זצוק"ל  ישראל  האהבת  והרה"ק 
הזמן ולהשמיע מדברותיו באותו זמן שלא יהיה 
בפניו של מחותנו, וכן התחיל לומר תורה, תוך 
חסידים  הדז'יקובער  לעצמם  חשבו  כך  כדי 
שהרבי  כך  יתכן  שלא  חסידים  שארפע  שהיו 
הרבי  כאשר  בדיוק  תורה  יאמר  שלהם  שאינו 
ברבם,  כפגיעה  זאת  וראו  החוצה,  יצא  שלהם 
קודם  ביניהם  שעשו  מההסכם  ידעו  לא  דהרי 
לשיר  להתחיל  חוצפתם  ברוב  והעיזו  השבת, 
יותר בקול  וכך שרו  ניגון, תחילה שרו בשקט 
ואף התחילו לרקוד ולבלבל את הציבור, כאשר 
זצוק"ל,  ישראל  האהבת  הרה"ק  בזאת  הבחין 
לא חס על כבודו ותיכף הפסיק לומר והתבטא 
"הנה יש כאן יהודים שמרקדים לכבוד השבת 
קודש, הבה נצטרף אליהם"... ואכן קם לרקוד 
זצוק"ל  חיים  האמרי  הרה"ק  והפטיר  עמם... 

"לזאת קוראים מידות טובות"! 

רבי מנחם אליעזר הי"ו אמר לפניו שמעודו לא 
זו, והיתכן שהרבי  שמע מרבו עובדא מפליאה 
לו  אמר  מעולם?!  זה  נורא  סיפור  סיפר  לא 
חושב  הנך  "ומה  זצוק"ל  חיים  האמרי  הרה"ק 
שפעם  הנכדים  של  להדור  לספר  צריך  שאני 
היו חצופים כאלו"... "אך זאת אומר לך, שיתכן 
בתורה,  ויגעים  ה'  עובדי  שהם  יהודים  שיהיו 
אך כשזה מגיע למידות טובות הם מתבלבלים 

ואינם מוצאים את עצמם בבית"...

דברי  בשו"ת  תשובה  לי  הזכיר  ממש  זה  ענין 
ושלח  ידועה  זו  תשובה  י"ד(,  סי'  ח"א  )יו"ד  חיים 
אותה לקהילת סקאליט שהיה להם איזה ענין 
עם השו"ב דשם ומחמת זה יצא שרב העיר פגע 
בכבודו של רבה של לעמברג הגאון בעל שואל 
בארוכה  מנמק  תשובה  באותו  זצוק"ל,  ומשיב 
התשובה  ובסוף  נכון,  הפסק  מי  עם  ומצדד 
הרב  את  לפייס  העיר  רב  יסע  שלדעתו  כותב 

כי הרבה  "ואם  בזה"ל:  וממשיך שם  דלעמברג 
הגאון  שארי  ידידי  בכבוד  שפגם  במה  לפשוע 
אתו  זה  כל  עם  לבוב,  האבד"ק  הדור  מופת 
הסליחה ועל הרב הנ"ל מוטל ליסע ולפייס את 
הגאון הנ"ל, וידעתי בטוב משפחתנו אם כי המה 
נוחים לכעוס על דבר הראוי לכעוס כי ירושה לנו 
עוברי  זה  כל  עם  זצללה"ה,  הגאונים  מאבותינו 
טובי לב  כי תולדותם המה  ונוחים לרצות  פשע 
ורחמנות בלבבם על כל ישראל, ולכן ימחול לו 

הגאון הנ"ל להרב" וכו'.

שואל  בעל  שהגאון  ידוע  מרן שליט"א:  כבו"ק 
עם  יחד  מספריו  אחד  את  ערך  זצוק"ל  ומשיב 
זצוק"ל  איטינגא  זאב  מרדכי  רבי  הגאון  גיסו 
)ספר "הגהות הלבוש על הש"ס"(, ומסופר שהיה אחד 

שרצה להראות את כוחו בתורה ושלח הערות 
סופר  החתם  להגה"ק  ספר  אותו  על  שכתב 
החתם  להגה"ק  הערותיו  הגיעו  כאשר  זיע"א, 
סופר זיע"א התרעם עליו מאד ואמר, אם אכן 
יכל  הרי  תורה  לאמיתה של  להעיר  רוצה  היה 
לשלוח את ההערות למחבר הספר הגאון בעל 
אלא  אלי,  שלח  ומדוע  זצוק"ל,  ומשיב  שואל 
מאי אין כוונתו לשם שמים ורוצה רק להתנצח 
שלא לשמה... וכותב הגה"ק החתם סופר זיע"א 
יורה  סופר  חתם  שו"ת  )עי'  מאד  חריפים  בלשונות 

דעה סי' לב וסי' לג(.

Y

וכיבדו כבו"ק מרן שליט"א לברך על היין.

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

אדמו"ר מגארליץ: לחיים טובים ולשלום.

זיין  זאל  השי"ת  יעזור  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
ואצל  החתן  נכדכם  אצל  נחת  אידיש  אסאך 
נינים עד  ובני  יוצ"ח ובס"ד אצל הנינים  שאר 

סוף כל הדורות.

אדמו"ר מגארליץ: אמן, אמן.

Y

שנים  לפני  הלברשטאם:  ברוך  ר'  הרה"צ  בנו 
רבות אחר נישואיי נכנסתי פעם למרן אדמו"ר 
עוסק  שהנני  ואמרתי  זיע"א  אבירים  העקבי 
באמצע  זה  היה  מאד,  אותו  ובירך  בשידוכים 
שמחה והיה רעש מסביב ואעפ"י כן דיבר עמי 
בארוכה וראיתי הצער והדאגה שהיה לו, ואמר 
לפרקם  שהגיעו  בחורים  וכמה  כמה  שמכיר 
ועדיין צריכים שידוך וממש דאג להם, כמו"כ 
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אצל מרן אדמו"ר זיע"א ג"כ יצא שכמה וכמה 
אמת"  של  "חסד  ממש  שזה  לי  אמר  פעמים 
ממש  היה  והדבר  שידוכים  בעסקי  לעסוק 

בנפשו.

קצת  ב"ה  יש  כהיום  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
השי"ת  יעזור  ובירכו:  זה,  בענין  התעוררות 
שיהיה עם הרבה הצלחה ביתר שאת וביתר עוז.

לחבירו  יאחל  שאחד  שטוב  שגור  העולם  בפי 
"גרויסע  ולא  שמחות"  "קליינע  שיעשה 

שמחות"...

Y

אדמו"ר מגארליץ: חותנו של הרבי שליט"א הוא 
צאנזער אייניקל דרך הרה"ק רבי משה אונגער 

זצוק"ל ]חתן הרה"ק מצאנז זיע"א[.

מדז'יקוב  הורוביץ  חיים  נפתלי  רבי  הרה"ק 
זצוק"ל היה חתנו של הרה"ק רבי משה אונגער 

זצוק"ל.ט

הרה"ק רבי משה אונגער זצוק"ל התגורר בערוב 
ימיו בעיה"ק צפת ושם מנוחתו.

בחיי  לארה"ק?  עלה  מתי  מרן שליט"א:  כבו"ק 
חותנו הרה"ק מצאנז זיע"א?

חותנו,  פטירת  לאחר  לא,  מגארליץ:  אדמו"ר 
חותנו  לשולחן  סמוך  התגורר  שנה  כארבעים 
זוגתו  עם  יחד  עלה  הסתלקותו  ולאחר  בצאנז 
כתוב  צפת  בעיה"ק  מציבתו  על  לארה"ק, 

"שימש ארבעים שנה את אבדק"ק צאנז".

קרויה  והיתה  ע"ה  מרים  הרבנית  היתה  זוגתו 
ע"ש אם אביה הרה"ק מצאנז זיע"א והיתה הבת 

הבכירה שלו.

משינאווא  הרה"ק  הלא  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
זיע"א היה הבן הבכור.

אדמו"ר מגארליץ: אכן, ואחריו היה הרה"ק רבי 
דוד מקשאנוב זיע"א והיא היתה אחריהם.

כבו"ק מרן שליט"א: מי היה צעיר הבנים הרה"ק 
או  זצוק"ל  מראצפערט  אליעזר'ל  שלום  רבי 

הרה"ק רבי ישעיל'י מטשעכויב זצוק"ל?

אדמו"ר מגארליץ: הרה"ק רבי ישעי' מטשעכויב 
זצוק"ל היה הבן זקונים, בהסתלקות אביו ]כ"ה 

טא הגרא"ח שטערנבוך שליט"א )חותנו של כבו"ק מרן שליט"א( הוא בנו של הגאון רבי אליהו שטערנבוך זצ"ל ראב"ד אנטווערפן חתן הרה"ק המקור 
ברוך מסערט וויז'ניץ זצוק"ל חתן הרה"ק רבי אליעזר ניסן הורוביץ זצ"ל בן הרה"ק רבי נפתלי חיים הורוביץ מדז'יקוב זצוק"ל. 

אחיו  מצוה,  הבר  לפני  עוד  היה  תרל"ו[  ניסן 
הרה"ק רבי שלום אליעזר'ל זצוק"ל היה מעט 

אחר הבר מצוה, והיה כבן ארבע עשרה.

רבי  שהרה"ק  היוצא  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
היה  גילו  כאשר  לאביו  נולד  זצוק"ל  ישעיל'י 

כבר קרוב לגיל שבעים!

לאחר  הלברשטאם:  ברוך  ר'  הרה"צ  בנו 
ההסתלקות קיבל את התפילין של אביו הרה"ק 

מצאנז זיע"א.

הנ"ל  מרים  הרבנית  על  מגארליץ:  אדמו"ר 
זצוק"ל  מגארליץ  הרה"ק  אחיה  התבטא 
לאחד  נחשבת  והיתה  קאלפיק  רק  לה  שחסר 

האדמורי"ם...

מצאנז  הרה"ק  אביה  נסע  אחת  שפעם  מסופר 
זיע"א לעיירת המרפא קרעניץ ושם שהה ג"כ 
הרה"ק רבי דוד מדינוב זיע"א ]בן הרה"ק הבני 
הרה"ק  ביקש  שבת  בערב  זיע"א[,  יששכר 
מצאנז זיע"א מבתו הבכירה הרבנית מרים ע"ה 
]שהצטרפה עמו בנסיעותיו[ שתלך לעזור בבית 
השבת  צרכי  את  להכין  זיע"א  מדינוב  הרה"ק 
בני משפחתו, לא'  משום שהיה שם לבדו בלי 
מאד  הדבר  חרה  זיע"א  מצאנז  הרה"ק  מגבאי 
שבתו של הרבי תלך לעזור בבית אחר, כשהבחין 
בכך הרה"ק מצאנז זיע"א אמר בצחות "ומה אם 
קוגל  יודעת להכין  ידעו בבתים אחרים שבתי 

טוב לשבת"...

היתה  זה  אם  יודע  איני  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
הכוונה כאן אך בדומה לזה מסופר שפעם באו 
שך  מנחם  אלעזר  רבי  להגאון  סמינר  בנות  ב' 
באיזה  פשט  ושאלו  פוניבז'  ישיבת  ראש  זצ"ל 
מזונות  איזה ממיני  ציוה שיכניסו  מיד  רמב"ן, 
שהיה במטבח ביתו ושאלם "האם הנכם יודעים 
היתה  וכוונתו  זה"...  את  אופים  איך  כבר 
כראוי  למלאות את תפקידם  צריכים  שתחילה 

ורק לאחמ"כ יכולים לשאול פשט ברמב"ן...

אח"כ קם האדמו"ר מגארליץ ובירך כבו"ק מרן 
שליט"א: זכותם יגן עלינו.

ויצא  לשלום  ונפרדו  אמן,  מגארליץ:  אדמו"ר 
כבו"ק מרן שליט"א ללוותו.

Y

[
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בקודש פנימה

יום רביעי פר' תרומה א' אדר – ב' דר"ח אדר

ר'  הרה"ג  התיבה  לפני  עבר  לתפילת שחרית 
הר"ר  הארון  פתיחת  הי"ו,  צלר  שלום  מרדכי 
כהן  לעליית  מאשדוד,  הי"ו  טירהויז  הירש  צבי 
עלה הר"ר נחמן כץ' הי"ו, לוי הר"ר דוד שארר 
הי"ו, שלישי הרה"ח ר' יצחק בער ווירצבערגער 
עלה  שליט"א  מרן  כבו"ק  מוויליאמסבורג,  הי"ו 
לרפואת  שברך'  'מי  ערך  אח"כ  רביעי,  לעליית 
ש"ב כקש"ת אדמו"ר מויזניץ רבי ישראל בן לאה 
אסתר שליט"א לרפו"ש בתושח"י, הגבהה הר"ר 
הלפרן  שלמה  הר"ר  גלילה  הי"ו,  פלדמן  שלמה 
הי"ו מעיה"ק ירושלים, לתפילת מוסף עבר לפני 
התיבה הרה"ח ר' אברהם יעקב קעסטנבוים הי"ו.

שטוב'  ה'דאווין  בפתח  עמד  התפילה  לאחר 
כי  "אודך  ההלל  פסוקי  על  קודש  באמרי  ופתח 
יסורים  ע"י  כי  דאם  הרמז  ופירש  וגו'",  עניתנו 
מבקשים  אבל  להשי"ת  להתקרב  יהודי  מתעלה 
ועי"ז  חסדים  רוב  עלינו  שישפיע  מהשי"ת 
אמרי  במדור  האמ"ק  )תוכן  ויותר  יותר  אליו  נתקרב 
חסידים  של  דרכם  אודות  דיבר  ואח"כ  קודש(, 

לוח  על  אותם  הנושאים  לצדיקים  והתקשרותם 
לבם. ובירך בברכת א גוטן חודש.

n

לחיים'  'מסיבת  בקו"פ  נערך  הערב  בשעות 
לרגל השידוכין של החתן הבה"ח אברהם יעקב 
בן  הק'  ישיבתנו  מתלמידי  הי"ו  שצ'דרוביצקי 
שצ'דרוביצקי  ]בהגרי"מ[  שלמה  ר'  הרה"ג 
שברו  תחילה  הק',  בישיבתנו  ר"מ  שליט"א 
'סימן טוב', אח"כ  הצלחת כנהוג ושוררו הניגון 
ולחיים  לעקיך  על  שליט"א  מרן  כבו"ק  בירך 
ר'  הגה"צ  להסב  וכן  ולמחותנים,  לחתן  ואיחל 
ולהסב  ביליץ  גאב"ד  שליט"א  שטערן  פינחס 
אח"כ  שליט"א,  שצ'דרוביצקי  מיכל  ר'  הגה"ח 
שוררו 'עוד ישמע' וכבו"ק מרן שליט"א בירכם 

מברכות קדשו.

n

לפאר  שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  בהמשך 
לרגל נישואי הכלה תחי'  בשמחת השבע ברכות 
שליט"א  מרן  כבו"ק  הי"ו,  קוויט  צבי  הר"ר  בת 

בירך על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן ולמחותנים, 
שליט"א  מרן  וכבו"ק  שמחה  ניגון  שוררו  אח"כ 
ובהמשך  בפרטות  החתן  עם  לריקוד שמחה  קם 
ברוב  נפרד  ובסיום  שיחי'  המחותנים  את  צירף 

ברכות ושב למעון הקודש.

n

יום חמישי פר' תרומה ב' אדר

שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  שחרית  לתפילת 
במפתיע להיכל ישיבתנו הק', בשעה 7:30 נכנס 
כבו"ק מרן שליט"א לה"דאווין שטוב" ולתפילת 
מרדכי  יעקב  הבה"ח  התיבה  לפני  עבר  שחרית 
ברנדוויין ני"ו, בשעת פסוקי דזמרה יצא כבו"ק 
הישיבה  בהיכל  וסובב  מחדרו  שליט"א  מרן 
התפילה,  בעבודת  מתלהבים  כשהתלמידים 
זעליג  שמואל  הבה"ח  נתכבד  הארון  בפתיחת 
הבה"ח  החתן  עלה  כהן  לעליית  ני"ו,  פרענקל 
ישראל שניאור זלמן )בראמ"ש( כהן ני"ו, לוי הבה"ח 
שליט"א  מרן  כבו"ק  ני"ו,  רוזנשטיין  דוד  אהרן 
]סנדקאות[, הגבהה החתן  עלה לעליית שלישי 
שצ'דרוביצקי  )בהגר"ש(  יעקב  אברהם  הבה"ח 

ני"ו, גלילה הבה"ח משה צבי אייכלר ני"ו.

אחר התפילה יצא כבו"ק מרן שליט"א לפתח 
ה'דאווין שטוב' ופתח באמרי קודש אודות מעלת 
אלו  בימים  כי  בשמחה,  בו  שמרבין  אדר  חודש 
איך  והדרך  השכינה,  להשראת  ביותר  זוכים 
זוכים לזה הוא ע"י לימוד התוה"ק, וכי זהו עיקר 
תלמיד  של  ובפרט  יהודי  של  עבודתו  תכלית 
)תוכן  התוה"ק.  בלימוד  ביותר  להתעצם  ישיבה 

האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

הקודש  לפני  בסך  החמד  בחורי  עברו  אח"כ 
שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס  ובסיום  להתברך 
לחדרו, בהמשך נכנס כבו"ק מרן שליט"א בעת 
שעסקו הבחורים שיחי' בסדר א' והתבונן למשך 
זמן בקול התורה שנשמע למרחוק, כן שוחח עם 
הישיבה  ורמ"י  הצוות  חברי  הגאונים  הרבנים 
שליט"א, ביציאתו סקר כבו"ק מרן שליט"א את 
מבואות ואגפי הישיבה הק' וכן נכנס לישיבתנו 
הק' לצעירים והביע את קורת רוחו מאש התורה 

שנשמע בהיכל ה'.

n

משם הגיע כבו"ק מרן שליט"א לניחום אבלים 
אצל הרה"ח ר' ישראל זוסמן הי"ו שישב שבעה 
אלמנת  ע"ה  כהן  עטל  מרת  אחותו  אחר  ל"ע 
שנלב"ע  אנ"ש  מזקני  ז"ל  כהן  אהרן  ר'  הרה"ח 
שוחח  שליט"א  מרן  כבו"ק  טובה,  בשיבה 
ע"ה  המנוחה  ממעלות  וסיפרו  זמן  למשך  עמם 
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ומהתקשרות בעלה והוריה ברבוה"ק לבית רוז'ין 
כבו"ק  ניחמם  בסיום  בעזהשי"ת(,  יבוא  השיחה  )תוכן 

וניחם  וכן עמד  מרן שליט"א בברכת התנחומין 
ע"פ בית הנשים ושב לחצר הקודש.

n

קודם תפילת מנחה נערך בחצר הקודש שמחת 
הברית מילה לבן הר"ר דוד שארר הי"ו בן הרה"ג 
ר' חיים שליט"א ר"מ בית מדרשנו בלעיקוואד, 
כבו"ק מרן שליט"א נתכבד בסנדקאות ובברכות, 
לחיים,  שולחן  שליט"א  מרן  כבו"ק  ערך  אח"כ 
לבעלי  וחילק  ולחיים  לעקיך  על  בירך  תחילה 
'יום ליבשה' וכבו"ק מרן  השמחה, אח"כ שוררו 

שליט"א איחל לבעלי השמחה מברכות קדשו.

n

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר 
בשמחת בית קאז'ניץ שמחת נישואי החתן שיחי' 
בן כקש"ת אדמו"ר מקאזניץ שליט"א, כבו"ק מרן 
שליט"א בירך על מזונות ולחיים ואיחל להחתן 
האדמו"ר  ולמחותן  מקאזניץ  ולהאדמו"ר  שיחי' 
מטריסק שליט"א ונפרד ברוב ברכות ושב לחצר 

הקודש.

n

יום שישי פר' תרומה ג' אדר

יצאו בחורי החמד  לקראת שב"ק פר' תרומה 
תלמידי ישיבתנו הק' לצעירים לשבת התאחדות 
להתעלות  אחד  ובלב  אחד  כאיש  והתוועדות 
בעבודת הבורא ית"ש, כבו"ק מרן שליט"א שיגר 
שיזכו  השי"ת  "יעזור  בזה"ל:  הק'  ברכתו  את 
קודש,  שבת  ביום  המתבקש  העונג  את  להפיק 
את האידישקייט של יום שבת קודש, ואת הטעם 
להצלחה  ושיזכו  קודש,  שבת  יום  של  הרוחני 

ולסייעתא דשמיא". עכלה"ק.

n

שבת קודש פר' תרומה בצל הקודש ד' אדר - 
 יא"צ הרבנית הצדקנית מירה מירל ע"ה 

א"ח מרן רבינו הקוה"ט הכנסת מרדכי זיע"א

מרן  כבו"ק  הדליק  הנרות  הדלקת  בזמן 
זקנתו  של  היא"צ  לרגל  נשמה  נר  שליט"א 
להיות  שחל  ע"ה  מירל  מירה  הצד'  הרבנית 
בכל  הקדישים  לאמירת  יצא  כן  בשב"ק, 

התפילות במשך השב"ק.

קודם תפילת מנחה כבו"ק מרן שליט"א חבש 
מאיר  שלמה  הבה"ח  החתן  לראש  השטריימל 

יוסף חיים צלר  צלר הי"ו בן משב"ק הרה"ח ר' 
הי"ו ובסיום בירכו מברכות קדשו, לתפילת מנחה 
טירהויז  יעקב  הרב  התיבה  לפני  עבר  ערש"ק 
נו"נ בישיבתנו הק', לתפילת 'קבלת שבת'  הי"ו 
צלר  יוסף  ר'  הגאון  התיבה  לפני  עבר  ומעריב 
שליט"א ראש ישיבתנו הק' לצעירים ]יא"צ אמו 
שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  בשלום'  ב'בואי  ע"ה[, 
לכבוד  הניגון  ועודד  שטוב'  ה'דאווין  מחדר 
החתן  עם  רקד  אח"כ  זמן,  למשך  מלכתא  שבת 
צירף את המחותנים שיחי', אחר  ובהמשך  הי"ו 
קדישא  קהלא  כל  הקודש  לפני  עברו  התפילה 

להתברך בברכת השבת.

אח"כ פתח כבו"ק מרן שליט"א באמרי קודש 
אודות המבואר בדברי הראשונים שג' התפילות 
ליש"ק  שבתות,  ג'  כנגד  הם  קודש  שבת  ביום 
כנגד שבת בראשית, יום שבת קודש כנגד שבת 
שבת  כנגד  שבת  של  ומנחה  תורה,  מתן  של 
ללמוד  עלינו  מה  להתבונן  ויש  לבא,  דלעתיד 
א'  המצות,  בקיום  מדרגות  ג'  דיש  ופירש  מזה, 
מחמת  קודש  שבת  שביתת  מצות  את  שמקיים 
ציווי התורה. ב' מי שזוכה ומתחיל להשיג ולהבין 
השגתו,  לפי  אחד  כל  המצוה,  פנימיות  את  גם 
ומתאוה  חושק  הוא  כי  המצוה  את  שמקיים  ג' 
לדבקות בו ית"ש, לא רק מחמת הציווי, ולא רק 
וממש  המצוה,  בפנימיות  שמבין  ההבנה  מחמת 
כלתה נפשו לקיים את המצוה ולהדבק בהשי"ת, 
וזהו הרמז דג' השבתות, דליל שבת קודש הוא 
כנגד השביתה ששבת השי"ת מכל מלאכתו וגם 
כציווי  בשבת  השביתה  מצות  את  מקיימים  אנו 
השי"ת, וביום שבת קודש נתעלה יותר, להשיג 
גם את פנימיות המצוה, והוא כנגד שבת קבלת 
התורה שכבר זוכה להבין מעט את כוונת מצות 
של  ובמנחה  קודש,  שבת  יום  בשביתת  התורה 
שבת יהודי מתעלה כבר עד מאד למדרגת שבת 
עד  גוף,  בלי  נשמה  כולו  שיהיה  לבא  דלעתיד 
שכל שמירת השבת אצלו הוא דביקות בהשי"ת, 
במדור  האמ"ק  )תוכן  רבש"ע.  פארן  אויס  גייט  ער 

אמרי קודש(.

n

לפני  עבר  דזמרה'  ל'פסוקי  דשבתא  ביומא 
הי"ו  צלר  חיים  יוסף  ר'  הרה"ח  משב"ק  התיבה 
לפני  עבר  שחרית  לתפילת  ע"ה[,  אמו  ]יא"צ 
התיבה הגאון ר' יוסף צלר שליט"א ראש ישיבתנו 
הק' לצעירים, בפתיחת הארון נתכבד החתן שלמה 
מאיר צלר הי"ו, לעליית כהן עלה הר"ר שלמה 
פקשר הי"ו, לוי הרה"ח ר' מיכאל בער אונגר הי"ו 
מבארא פארק, כבו"ק מרן שליט"א עלה לעליית 
שלישי, רביעי הגאון ר' יוסף צלר שליט"א ראש 
שלמה  החתן  חמישי  לצעירים,  הק'  ישיבתנו 
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מאיר צלר הי"ו, שישי הרה"ח המפואר מו"ה רבי 
אלימלך שרגא שפירא שליט"א, שביעי חתן הבר 
מצוה הבה"ח חיים דוד )ברמ"י( שצ'דרוביצקי ני"ו, 
אחרון הרב שמחה ראם הי"ו, מפטיר הרה"ח ר' 
שמואל צלר הי"ו, הגבהה הר"ר בנימין ויינשטוק 
יעקב  חיים  אהרן  הר"ר  גלילה  מעמנואל,  הי"ו 
לפני  עבר  מוסף  לתפילת  מנתניה,  הי"ו  פרידמן 
התיבה פע"ח הרב ישראל יוסף מרילוס שליט"א, 
כהן  צבי  משה  הר"ר  זמירות'  ל'אנעים  פתיחה 
לפני  השמחות  בעלי  עברו  התפילה  אחר  הי"ו, 

הקודש ליטול ברכת מזל"ט.

n

ר'  הגאון  התיבה  לפני  עבר  מנחה  לתפילת 
יוסף צלר שליט"א ראש ישיבתנו הק' לצעירים, 
פתיחת הארון הרה"ח ר' אהרן משה שמואל כהן 
)ברמ"ש(  ישראל  הר"ר  עלה  כהן  לעליית  הי"ו, 
כהן הי"ו, לוי משב"ק הרה"ח רבי דוד משה סגל 
משב"ק  שלישי  רבוה"ק,  בית  נאמן  שליט"א 
הרה"ח ר' יוסף חיים צלר הי"ו, הגבהה הרה"ח ר' 
מרדכי יוסף שצ'דרוביצקי הי"ו, גלילה הרה"ג ר' 

אליעזר זוסיא ברגר שליט"א.

n

כבו"ק מרן שליט"א  נכנס  אחר תפילת מנחה 
הטהור  השולחן  לעריכת  המדרש  בית  להיכל 
ובצע על הי"ב  ידיו  דרעוא דרעוין, תחילה נטל 
ג"פ,  לדוד'  ו'מזמור  היכלא'  'בני  וזימרו  חלות 
בירך  שליט"א  מרן  וכבו"ק  הדגים  הגישו  אח"כ 
המשיכו  הקהל,  לכל  'לחיים'  ואיחל  היין  על 
נפש'  'ידיד  חסדו',  צור  'יצוה  הזמירות  בסדר 

ו'דרור יקרא'.

ה'דביקות  זימר  שליט"א  מרן  כבו"ק  אח"כ 
ניגון' ופתח באמרי קודש בענין הנאמר בפרשתנו 
"ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן 
ואת תבנית כל כליו וכן תעשו", דיש להבין מהו 
"וכן תעשו", הרי כבר נאמר "ועשו לי  ההוספה 
המבואר  עפ"י  ופירש  בתוכם",  ושכנתי  מקדש 
בספרים שכלי המשכן בכללות ובפרטות מכוונים 
שהמשכן  וכמו  קטן,  עולם  שהוא  האדם  כנגד 
כך  הזה,  בעולם  השכינה  להשראת  מקום  הוא 
עליו  כדי שתשרה  נפשו  לטהר  צריך  האדם  גם 
השכינה, וכפי שפירש באוה"ח הק' מ"ש "ועשית 
הקרשים למשכן", ד"אין קרשים אלא קשרים", 
כי עי"ז יתקשרו כל המדרגות ויתייחדו להשי"ת, 
ע"ד זה ביאר בקדושת לוי מ"ש "בטבעת הארון 
יהיו הבדים לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את 
העדות אשר אתן אליך", דיש לבאר הטעם שרק 
יסורו  שלא  הק'  התורה  ציותה  הארון  בדי  על 
המשכן,  כלי  בשאר  ומשא"כ  לעולם,  הבדים 

ופירש דכלי המשכן מרמזים על מצוות התוה"ק, 
ויש מצות שחיוב קיומם הוא תמידי, כידוע שיש 
גם את המצות  יש  ובנוסף  שש מצות תמידיות, 
שחיוב קיומם הוא רק מזמן לזמן, כמצות תפילין 
וציצית, שבתות והמועדים,  והארון רומז לקיום 
המצות התמידיות ולכן נאמר בו "בטבעות הארון 
יהיו הבדים לא יסורו ממנו", לרמז שאסור ליהודי 
להסיח דעת מהמצוות התמידיות, אך כלי המשכן 
האחרים רומזים למצוות שחיובם הוא מזמן לזמן,  
וכפי שחיוב מצות אלו הוא מזמן לזמן גם הבדים 
חיוב  בהם  אין  אלו  למצות  הרומז  הכלי  נושאי 

"לא יסורו ממנו".

על  מרמזים  וכליו  דהמשכן  עוד  י"ל  ולפי"ז 
מישראל,  אחד  מכל  הנדרשת  השלמה  העבודה 
שצריך כל אחד להכין את עצמו ואת כל אבריו 
לעשות  שלמה  בעבודה  מוכנים  כולם  שיהיו 
את רצון השי"ת כמו המשכן וכליו, שבכל אחד 
המתבקשת  העבודה  את  יעשה  האדם  מאברי 
כרצון השי"ת, וזהו הרמז בפסוק בציווי המיוחד 
לכלל ישראל "וכן תעשו", שילמדו מבנין המשכן 
שלמה  עבודה  יהודי  של  עבודתו  שתהיה  וכליו 
פעולה  שום  אצלו  תהיה  שלא  עד  מעשיו,  בכל 
היוצאת מגדר העבודה, והוסיף שזהו גם העבודה 
שיש  חדש,  יהודי  בית  הבונה  מחתן  הנדרשת 
וצריך שתהיה עבודתו  בנין המשכן החיצון  את 
גם  זהו  ומאידך  ודקדוקיה,  פרטיה  בכל  שלמה 
וזוכה  שלם,  יהודי  כשנעשה  הפנימי,  המשכן 
להשראה של תורה ע"ד התורה שבארון העדות, 
וזוכה לשמירה, וזובח את יצרו על המזבח, וסיים 

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

והמשיכו  שמחה  ניגון  שוררו  התורה  אחר 
]לכבוד  ישמע'  ו'עוד  מסתתר'  'קל  בזמירות 
בהתעוררות  שוררו  המזון  ברכת  קודם  החתן[, 
הכוס  בהגבהת  בטחתי',  'באלקים  הניגון  רבה 
לברכת המזון כיבד כבו"ק מרן שליט"א את החתן 

שלמה מאיר צלר הי"ו.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
תפילת  אחר  הי"ו,  צלר  חיים  יוסף  ר'  הרה"ח 
להבדלה,  שליט"א  מרן  כבו"ק  ניגש  מעריב 
הי"ו  כיבד את הרב שמחה ראם  הכוס  בהגבהת 
הי"ו,  ויינשטוק  בנימין  ובהחזקת הנר את הר"ר 
]'המבדיל',  כנהוג  הזמירות  שוררו  הבדלה  אחר 
ו'אמר ה' ליעקב'[ ועברו לפני הקודש להתברך 

בברכת 'א גוט וואך'.

n

הרבתית  ההתכנסות  נערך  מוצש"ק  בשעות 
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"קיימו וקבלו" לטובת החזקת התורה במוסדותינו 
שם  חברים,  ואהבת  מרעים  במסיבת  הקדושים 
סאדיגורה,  בית  וידידי  חסידי  לך  ובאו  נקבצו 
ראשי בית אב וכלי קודש, נדיבי עם ופני קהילתנו 
הק' שבאו להוקיר ולחזק את "בדק הבית" שלהם 
יחדיו  התקבצו  חסידים  "סאדיגערער  עצמם, 
למען   - דורותיהם"  ולמען  למענם  קרנם  לרומם 
שמים  וכבוד  התורה  קרן  ותזרח  תתרומם  אשר 
במחנה ישראל, הכינוס המרומם התקיים בהיכל 
כיד  היה ערוך  וואלי בכפר סבא שם  האירועים 
חגיגית  מלכה  מלוה  סעודת  וכבוד  ביקר  המלך 
בזמירות ותשבחות בנועם ושירים כשבת אחים 

גם יחד.

לקראת סיום המעמד זכו קהל אנ"ש להופעתו 
של כבו"ק מרן שליט"א בהדרת כבודו במפתיע 
שהסיבו  וזבולון"  ה"יששכר  את  ולהוקיר  לפאר 
בשירה  הקודש  פני  את  וקיבלו  מחתא  בחדא 

אדירה בניגוני שמחה וחדוה.

אח"כ בירך כבו"ק מרן שליט"א את המשתתפים 
שכל  השי"ת  שיעזור  לברך  "ברצוני  בזה"ל: 
בהחזקת  חלק  שלקחו  אלו  וכל  כאן  המשתתפים 
התורה, בהחזקת פעולות לריבוי תורה ויראה בקרב 
ישראל, ובהחזקת פעולות שמרבים כבוד שמים, 
פרנסה  געזונט  והצלחה,  ברכה  בשפע  שיתברכו 
ובמצוות  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  ונחת, 
עד סוף כל הדורות, ושנזכה לביאת משיח צדקנו 
במהרה בימינו אמן". עכלשה"ק, אח"כ הוסיף עוד 
הנכון  מן  להשתתף,  באתי  שכבר  "כעת  בזה"ל: 
שהציבור יראה להכפיל את תרומתם ממה שחשבו 

לתת בתחילה, א גוטע וואך".

בעוז  ברודער"  "טייערע  הניגון  שרו  בסיום 
וינועו  זמן  למשך  הקודש  לפני  ורקדו  וחדוה 
עודד  שליט"א  מרן  כשכבו"ק  הסיפים  אמות 
הניגון  ששוררו  בעת  כפיים  בטפיחת  הנגינה 
"והריקותי לכם ברכה עד בלי די", ביציאתו ליוו 
ושנות  ימים  אורך  "כי  בשירת  הקודש  פני  את 
חיים יוסיפו לך" וכבו"ק מרן שליט"א שב למעון 

הקודש בב"ב.

n

יום ראשון פר' תצוה ה' אדר

בשעות הערב נערך בקו"פ שמחת החאלאק"ע 
לבן הר"ר ברוך חיים שווימר הי"ו ]בן הרה"ח ר' 
ז"ל[,  הלוי  צבי  ר'  הרה"ח  וחתן  הי"ו  צבי  יוסף 
של  ראשו  ממחלפות  גזז  שליט"א  מרן  כבו"ק 
חתן החאלאק"ע ואיחל לבעלי השמחה מברכות 

קדשו.

n

יום שני פר' תצוה ו' אדר

אחר קבלת קהל יצא כבו"ק מרן שליט"א לעבר 
ברכות  השבע  בשמחת  לפאר  אביב  תל  העיר 
לרגל  בביתו  הי"ו  לוי  שלמה  ר'  הנה"ח  שערך 
נישואי נכדתו הכלה תחי', כבו"ק מרן שליט"א 
בירך על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן ולמחותנים, 
אח"כ כיבד את א' מבני המשפחה לשאת דברים 
ובין היתר הזכיר את המחותן המנוח הר"ר נתנאל 
ז"ל בן יבלח"ט ר' שלמה שיחי' אח"כ שוררו ניגון 
לריקוד שמחה  וכבו"ק מרן שליט"א קם  שמחה 
עם החתן בפרטות ובהמשך צירף את המחותנים 
ר' שלמה  הסב  עם  בפרטות  רקד  ואח"כ  שיחי', 
למעון  ושב  ברכות  ברוב  נפרד  ובסיום  הי"ו 

הקודש בב"ב.

n

יום שלישי פר' תצוה ז' אדר

נכנס  הקו"פ  אל  הנכנסים  בין  הערב  בשעות 
הרב מרדכי דוב הלברשטאם שליט"א בן כקש"ת 
הבר  שמחת  לרגל  שליט"א  מגארליץ  האדמו"ר 

מצוה לבנו הבה"ח נ"י בשעטו"מ.

n

קודם תפילת מעריב נכנס כבו"ק מרן שליט"א 
לבית שני שבבית המדרש הגדול והאזין למשך 
זמן לשיעור נ"ך הקבוע הנמסר ע"י מגיד מישרים 
הרה"ג ר' יחזקאל טויסיג שליט"א ר"מ בביהמ"ד 
שיעור  פורים  יו"ט  לקראת  עתה  ומסר  הגדול 

נפלא במגילת אסתר בטוב טעם ודעת.

n

[
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מהנעשה והנשמע

ועידת 'קיימו וקיבלו' למחזיקי עץ החיים במוסדותינו הק'
N

עץ חיים היא למחזיקים בה. ברוב התרוממות התכנסו אחים ורעים הע"י לוועידה הרוממה 'קיימו וקיבלו' 
לציון כברת דרך כבירה בהיכלי התורה ומוסדות החינוך של קהל עדתנו הק' והאדרתם לשם ולתהלה, יחד 

עם מסיבת ה'דינער' להעמדת בסיס איתן לבית היוצר הגדול לתורה ויראה טהורה לנו ולזרענו אחרינו. 

בשבועות טרם ההתכנסות נשלמו ההיערכויות הרבות כשבין היתר יצאו הנהלת המוסדות בקריאה של 
ולישא בעול החזקת המוסדות הק', כן נאספו  וידידי בית חיינו להשתתף בכינוס הנאדר  חיבה לאנ"ש 
בני קהילותינו הק' במקומות מושבותיהם ברחבי ארה"ק כשעמם מסב המנכ"ל המסור בלו"נ הרב אהרן 
נאמנים למפעלי  להיות שותפים  הנעלית  נחיצות המטרה  הי"ו לאסיפות מרעים שם העלו את  טירהויז 
הקודש. כמו"כ בגליוננו 'פונעם רעבינ'ס הויף' הופיעה יריעה נכבדה מעוטרת באמרי קודש ממרן אדמו"ר 
מהמעמדים  מיוחד  סיקור  גם  כך  החיים,  עץ  מחזיקי  בשבח  שונות  בעיתים  נשא  אשר  זיע"א  הקוה"ט 

הנאדרים 'אדני מלכות' ו'מעלין בקודש' אשר נערכו בהילו נרו על ראשנו ובהשתתפות המון עם רב.

'וואלי' בכפר סבא ברוב פאר והדר  ונושאי דגלה נערך במשכן הקונגרסים  המעמד לכבודה של תורה 
במוצאי שב"ק פרשת תרומה העעל"ט, שותפי מוסדותינו הק' - אנ"ש ראשי בית אב ונדיבי עם, אוהדים 
הגאונים  הרבנים  הקודש  כלי  נראים  צבאם  כשעל  הנכבד  למעמד  ובאו  נקבצו  כולם  נאמנים,  וידידים 
ראשי הכוללים והישיבות ופני קהילתינו הק'. הוועידה נפתחה בתערוכה מיוחדת שהתפרסה לאורך חצר 
גינת הביתן אשר האירה באור יקרות את קורות בתינו והתפתחות המוסדות בעשור השנים החולף כאשר 
כיד  כדת  נתכבדו בשתיה  ייחודית. במקום  בצורה  ותמונות משולבות  מוצגת לבדה במוצגים  כל שנה 

המלך ממיטב היינות והמשקאות לאחד הלבבות בלגימה המקרבת.

בשעה היעודה נפתחו דלתות האולם המפואר והקהל נהר פנימה כאשר שליחי המוסדות מקבלים כל אחד 
בנעימות ובסבר פנים יפות, מלאי התרוממות הסב הציבור על יד השולחנות הערוכים איש על מחנהו 

ואיש על דגלו וסעדו ליבם בסעודת מלוה מלכה מפוארת ועשירה.

את הוועידה הנחה בטוב טעם ובכשרון הרה"ח ר' יוסף חיים גלרנטר הי"ו שקידם את פני הבאים בתודה. 
ביני לביני נשמעו קול צלילי נגן על ידי מקהלת מלכות בניצוחו של הר"ר פינחס ביכלר הי"ו מיקירי אנ"ש 

אשר הנעימה בפרקי שירה וזמרה להודות ולהלל פני שוכן מעונה על כל הטוב אשר גמלנו.

שליט"א להשמיע את המשא המרכזי,  רבי חיים יצחק קאפף  אחר נתכבד 'נואם הכבוד' הנודע הרה"צ 
במתק שפתיים נאם למשך זמן בשגב החזקת תורה ובשילובם של תורה וחסד גם יחד ובפרט בזמן המסוגל 
החשיבות  אודות  השראה  רבי  בדברים  הרחיב  כן  השקלים,  על  משמיעין  בהם  אשר  חודש  בימי  לכך 
המיוחדת עבור כל אחד להרים מנדבת לב למען קהילתו ומוסדות התורה והחינוך בהם מתגדלים צאצאיו 

לשם ולתפארה.

דברים מיוחדים נשא מנכ"ל מוסדותינו הק' הרב אהרן טירהויז הי"ו בהם הביא את דבר המוסדות ברמה, 
את דבריו פתח בשבח העוסקים בצרכי ציבור באמונה חברי ההנהלה העושים לילות כימים להצלחת 
המשרד  שערי  פתיחת  מיום  המוסדות  פעולות  על  מיוחדת  סקירה  נתן  בהמשך  ושגשוגם.  המוסדות 
בפקודת הקודש של מרן אדמו”ר הקוה”ט זיע”א לפני כעשור שנים ועד עתה והציג את תנופת ההתפתחות 
האדירה בגשם וברוח בהיכלי התורה ומוסדות החינוך ובפרט ברשת הכוללים העניפה אשר כבר פקיע 
שמיה בחצרות בית ה' לשם ולתהלה, כן הציב יעדים חדשים העומדים לפתחנו במשך העשור העתיד 

לבוא בס"ד להגדיל תורה ולהאדירה ולרומם קרן התורה והחסידות בחצר קדשנו.
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אחר פנו לתוכנית מרוממת ומלאת הוד קדומים, כאשר לפני הקהל הוצגה מצגת ערוכה במראה ואומר 
מימי חייו הנאדרים בקודש של מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א, החל מ'אשכבתיה דרבי' הלווית מרן רבנו 
העקבי אבירים זיע"א אז נתעטר רבנו הקוה"ט זיע"א בכתר מלוכה, המשיך בהנהגתו הרוממה עת הפריח 
מיוחד  פרק  לה.  ומחוצה  והרחיב את קהילות הקודש בארץ  ביסס  עוז את מפעלות חצר הקודש,  בכל 
מתקופת חליו הקשה ושהותו בגולת לאס אנג'עלעס עת אזר חלציו ובשארית כוחותיו עמד כארי והרבה 
הק'  דמותו  על  ובערגה  עזים  בגעגועים  התרפק  הקהל  ית'.  שמו  כבוד  למען  ולחסידות  לתורה  פעלים 
בקודש. המצגת  קולו  נשמע  עת  מיוחד עבר  רטט  מאוד,  עד  נפשנו  נכספה  לזכרו  אשר  צדיק  ובזכרון 
והכין הדרך  ובא השמש' כשקהל הקודש רואה כיצד רבנו הציב ציונים  'וזרח השמש  המשיכה בפרק 
עוד בימי חייו כאשר מינה את בנו ממלא מקומו בקודש כבו"ק מרן שליט"א לרומם קהל עדת ישורון. 
ברגשות מרוממים הסתיימה המצגת בנעימת 'בגלל אבות תושיע בנים' מימי הוד בשמחת הברית לבנו 

של כבו"ק מרן שליט"א אשר משם שאבנו רוח של קדושה וטללי תחיה. 

אחר השמיע ידידינו הרב ישראל פרוש הי"ו ראש עיריית אלעד דברים נלהבים ביקוד אש, בדבריו עורר 
את הנאספים להיות שותפים נאמנים לבית המלך והתחיל להתרים את הקהל נדיבי הלב. תוך כך חולקו 
'כתבי שותפות' שנתמלאו מהרה על ידי אנ"ש ידידים ואוהדים אשר הוזילו מכספם בעין יפה ורוח נדיבה 
סכומים עצומים להחזקת תורה ויראה. ביני לביני נעמד הרה"צ רבי נחום כהן שליט"א מעיה"ק ירושלים 
והלהיב את הקהל אודות יקרת זכות החזקת תורת אמת. ר' ישראל הקריא את כתבי השותפות כאשר 
ההתחייבויות מוצגות על גבי המסך במרכז בימת הכבוד וקהל הנאספים רואה עין בעין כיצד כולם כאחד 

מהווים שותפות נאמנה למפעלי הקודש בסכומים אדירים תלי"ת.

פרץ של התרגשות אחז את הקהל עת בעיצומו של המעמד הופיע במפתיע כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
שנתקבל בקול רינה ותודה ובשירה ושמחה אדירה, אחר שהאציל את ברכת קדשו פצחו בניגון "טייערער 
ברודער" ורקדו לפני הקודש בעוז וחדוה כשביציאתו ליוו בשירת "כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך".

לקראת סיום המעמד נערכה ההגרלה המיוחדת כפי שפורסם כאשר הזוכים המה הר"ר שמואל יורוביץ 
הי"ו מבית שמש שעלה שמו לזכות בטיסה לציון המצויינת של הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א 
והר"ר יצחק כץ הי"ו שעלה שמו לזכות בטיסה לציון הקודש של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א. 

אחר נקרא אל בימת הכבוד ידידינו הרב ישראל פרוש הי"ו לקבל תעודת הוקרה והערכה על עמידתו 
לימין מוסדותינו הק' תמידין כסדרן בלב ונפש חפיצה, מנכ"ל המוסדות הרב אהרן טירהויז הי"ו העניק 
לו את כתב התעודה מעוטר בברכת קדשו של מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א אשר האציל עליו בהילו נרו 

על ראשנו חתום בחי"ק. בברכת המזון על הכוס נתכבד הגה"ח רבי יחיאל מיכל שצדרוביצקי שליט"א.

לב  לריקוד במחול בחדוות  וקהל הקודש התרומם  והודיה להשי"ת  בניגוני שבח  אחר פצחה המקהלה 
הלום.  עד  שהגיענו  אלוקינו  הוא  ברוך  בהרגשת  גואה  חי  לקל  וההודיה  השירה  כאשר  הנפש  ושמחת 
ביציאה חולק לכל אחד מנחת שי כמזכרת מהכינוס הנכבד. את הכינוס יצאו גדושי התרוממות וטעוני 

חיזוק רב בהתקשרות עמוקה למפעלות מוסדותינו הק'.

ברכות מקרב לב עיטרו הכל קדם חברי הנהלת מוסדותינו הקדושים כל אחד בשמו הטוב יבורך אשר 
הי"ו אשר פעל ללא לאות  וייסבלום  וקדם הר"ר שמעון  ועמלו רבות לארגן את הכינוס הנאדר,  טרחו 
להוציא את דבר המעמד על מתכונתו כראוי וכיאות לבית המלכות. כן נקשרו כתרי תהילה לשמם הטוב 
לרווחת באי  וטרחו  יבורך אשר עמלו  כ"א בשמו הטוב  הנושאים בעול הציבור  יקירים  של האברכים 

הוועידה על הצד היותר טוב. 

N
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התייסדות שיעורי תורה וחסידות

בבית המדרש הגדול:

אורה זו תורה. במסגרת שיעורי התורה הנשמעים בין כותלי בית המדרש תמידין כסדרן התווספו בס"ד שיעורים 
חדשים בתורה ובחסידות לשמחת לב קהל אנ"ש דורשי דבר ה'.

בקריאת הקודש של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א להתחזק בלימוד התורה הק' ביום השבת ובפרט קודם התפילה 
בצפרא דשבתא התייסד שיעור בספה"ק קדושת אהרן מדי שבת בשבתו קודם התפילה, השיעור נמסר במתק 
שפתיים מפי הרה"ג רבי שלמה )בהגרי"מ( שצדרוביצקי שליט"א ר"מ בישיבתינו הק' שמבאר בשפה ברורה את 
תורתו העמוקה של אותו צדיק. כמו כן נפתח בימים אלו שיעור בעיון הש"ס בזמן ה'קביעת עתים לתורה' דבר 
יום ביומו, השיעור נמסר על ידי הרב שלמה )בהגרמ"ש( שצדרוביצקי שליט"א המנחיל בקרב חברים מקשיבים את 

צוף נועם התורה.

n 

בקרב קהילתינו הק' במודיעין עילית:

התייסדות שיעור בספה"ק קדושת אהרן בצפרא דשבתא
בקדושתו של אהרן. כקריאת הקודש מתקבצים בני קהילתינו הק' בצפרא דשבתא קודם העבודה שבלב זו 
תפילה להגות באמרי שפר ולשמוע מילי מעלייתא בשיעור הנמסר בנועם על ידי הרב חיים יצחק כהן שליט"א 

בספר הק' קדושת אהרן כשהוא מבאר את הדברים בטוב טעם.

n 

ימי השובבי"ם בקרב מקהלות אנ"ש
שיעורים מיוחדים בהלכות טהרה בבתי מדרשנו ברחבי ארה"ק

שובו בנים שובבי”ם. בימי השובבי"ם הנעלים בהם מתחזקים שלומי אמוני ישראל בלימוד התורה ובקדושה 
בבתי  סדרת שיעורים מיוחדים בהל' טהרה  וטהרה יתירה וכפי שהנהיג מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א התקיימו 
מדרשנו במקומות מושבות אנ"ש, השיעורים אורגנו בסדר נפלא על ידי 'ועד אהבת תורה' ונמסרו בטוב טעם מפי 
גדולי מורי ההוראה וחבר הרבנים מקהל עדתנו הק' והתקבלו בקרב קהל הקודש באהדה ובצמאון רב לדבר ה' זו 

הלכה.

בבית המדרש הגדול חצר הקודש מסרו הגאון הגדול רבי משה שטיין שליט"א גאב"ד קהל חסידים קרית 
הרצוג ודומ"ץ בביד"ץ דהגר"ש וואזנר זצ"ל, הגאון רבי יצחק שלמה פייגנבוים שליט"א ראש כולל גבוה להוראה 
בחצר הקודש, הרה"ג ר' אליעזר זוסיא ברגר שליט"א ראש כולל 'הלכה למעשה' בחצר הקודש והרה"ג רבי שלמה 
שצדרוביצקי שליט"א ראש כולל להוראה בחצר הקודש ור"מ בישיבתינו הק'. בבית מדרשנו במודיעין עילית 
מסרו הרה"ג רבי ישראל צוקרמן שליט"א מראשי כוללנו המעטירה להוראה זכרון שמואל, הרב אברהם גרשון 
שצדרוביצקי שליט"א, הרב מאיר שטייף שליט"א והרב נחמן אליעזר פיקסלר שליט"א. בבית מדרשנו באשדוד 
מסרו הגאון רבי יצחק אהרן ישראלי שליט"א ראש כוללנו המעטירה להוראה עטרת ישראל ודומ"ץ צאנז אשדוד 
והרב ישראל שצדרוביצקי שליט"א. בבית מדרשנו בביתר עילית מסרו הרב חיים יצחק כהן שליט"א והרב מאיר 
שטייף שליט"א. בבית מדרשנו בחיפה מסרו  הרה"ג ר' מרדכי שלום צלר שליט"א ראש כולל ערש"ק עקבי אבירים 
בחצר הקודש והרה"ג רבי שלמה שצדרוביצקי שליט"א מרבני ועד אהבת תורה. בבית מדרשנו באלעד מסרו 

הרה"ג ר' אהרן ביכלר שליט"א ראש כולל להוראה בחצר הקודש והרב שלמה צלר שליט"א.

*

בישיבתינו הק' לצעירים
את תקופת הימים הנעלים ערכו ברוב התעלות ובחיזוק גדול בסדרי הלימוד הקבועים דבר יום ביומו. חיזוק 
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מיוחד נרשם מדי ליל ששי בו האריכו את סדר ג' לארבע שעות לימוד רצופות כאשר החומר הנלמד הוא לימוד 
העיון ביגיעה רבה בעומקה של תורה אשר ב"ה במשך כולא שתא הרי הוא לראש פינה כלימוד עיקרי בו עוסקים 

הצורבים מתוך חדוותא דשמעתתא.

בליל ששי פרשת בשלח העעל"ט יצאו לנסיעה מרוממת לקברי הצדיקים בצפון ארצנו הקדושה, תחילה נסעו 
לציוני רועי החסידות תלמידי הבעש"ט הק' זיע"א בבית החיים בטבריה שם שפכו שיח למשך זמן, לאחר מכן 
הגיעו לבית מדרשנו בעיה"ק צפת ת"ו והסבו ל'אסיפת מרעים' רבתי בה זימרו כאחד ניגוני התעוררות ודביקות 
ושמעו לקח טוב מפי המנהל הרוחני הרה"צ רבי דוד הלברשטאם שליט"א שהלהיב את בני הישיבה הק' אודות 
חשיבות לימוד התורה הק' בזמנים זמנים טובא שמצוי בהם רפיון בעסק התורה והאריך דבריו בדגש מיוחד לאזור 
עוז ולעסוק בדברי תורה ביום הששי ויומא דשבתא. את הנסיעה סיימו טעוני חיזוק רב להמשך הלימוד ביתר שאת 
ויתר עוז. יצויין כי תלי"ת פנו בחורי החמד לעשות חפץ וקנין ואכן הדבר ניכר בבית המדרש הגדול חצר הקודש 
ובבית מדרשנו במודיעין עילית המלאים ביומא דשבתא בתלמידי הישיבה הק' הנותנים נפשם בעמל התורה בכל 

עת וזמן.

n 

בקרב התאחדות חבורות הבחורים:

שבת התאחדות והתעלות לבני החבורות הק' בארה"ב
ל'שבת התאחדות'  ארה"ב  מרחבי  שיחי'  אנ"ש  בחורי  כלל  התכנסו  ובצהלה  ברינה  נועם שבת המתאחדת. 
מרוממת, להתאחד כאיש אחד בלב אחד ולהתעורר ברעותא דליבא ביום שבת קודש. השבת התקיימה בעיר 
התורה לעיקוואד בבנין בית מדרשנו המפואר שם הוקצו כמה קומות בייחוד עבור השבת המתאחדת שנערכה 
בהוד והדר וכיד המלך, כן סודרו אכסניות נאות לבאי השבת בקירבת בית המדרש. יצויין כי לקראת השבת הופיע 
הגליון 'עטרות מלכות' וכן יצא לאור לראשונה גליון 'קול החבורה' המכיל בתוכו מאמרים מתהלוכות הקודש כך 

גם ידיעות נחוצות וסיקור מיוחד משלל פעולות החבורות הק' בארה"ב.

שעה ארוכה קודם כניסת השבת כבר המה היכל בית המדרש מקול התורה אשר נשמע ברמה ב'סדר לימוד' 
מיוחד כהכנה דרבה. אחר זמן הדלה"נ החלו בתפילת מנחה של פניא דמעלי שבתא ברוב התרוממות. הר"ר שלמה 
שארר הי"ו מיקירי קהילתינו הק' בלעיקוואד השמיע אקדמות מילין בפתחה של השבת המתאחדת, לאחר מכן 
נשמעה דרשה נלהבת מפי האורח הרם הרב הלל כהן הי”ו יו"ר התאחדות החבורות שהגיע במיוחד מארה"ק לחזק 
ולרומם את השבת הנכבדה של בני חבורתא קדישתא. את קבלת שבת ותפילת ערבית ערכו ביקוד אש כשב'בואי 

בשלום' פצחו בריקוד מרומם לכבוד שבת המלכה.

סעודתא דחקל תפוחין קדישין נערכה ברוב עונג וגם שמחה ב'היכל טובה שיינדיל' כשליד מקומו של כל בחור 
מונח 'זמירות לשבת קודש' כסדר הנהוג בחצר הקודש. עם תחילת הסעודה נשמעה בקשב רב שיחה מאלפת 
ויוקדת מפה מפיק מרגליות מורנו הרה"ג רבי חיים שארר שליט"א ר"מ בית מדרשנו בלעיקוואד. אחר הדגים חולק 
'לחיים' בין כל הציבור, לאחר מכן נשא הרב הלל כהן שליט"א משא מרומם בו ביאר בטוב טעם בדברים אודות 
קדושת השבת והפליג במעלת האחדות ואסיפתן היא טהרתן. בהמשך נשמעו בקשב רב דברים ערבים מפי הרה"ח 
ר' ישעיה הלפרן שליט"א ראש החבורות הק' בארה"ב שהאריך בנועם שיחו בסיפורי צדיקים מלאים זיו ומפיקים 
נוגה כיד ה' הטובה עליו כשמכל מעשה הוא מבאר את הנלמד לנו לילך בדרכי ישרים. במהלך הסעודה נשמעו 
גם אמרים נעימים מפי הבה"ח שלום כהן ני"ו ממאנסי והבה"ח יונה זאב ריביאט ני"ו מלעיקוואד שהרחיבו בדברי 
תורה ופרפראות על הפרשה. הסעודה נמשכה שעות ארוכות בזמירות שירות ותשבחות מתוך אחדות הלבבות 

והתרוממות הרוח. 

אחר הסעודה התאספו ל'שבת אחים' מרומם בראשות ראשי החבורות הק' שליט"א שהשמיעו מילין יקירין 
אודות מעלת האחדות ואהבת חברים ובחשיבות ונחיצות מידות טובות שעל כל אחד לסגל לעצמו לטוב כל הימים. 

ה'זיץ' נמשך זמן רב כשמשוררים ניגוני קודש עד השעות המאוחרות של הלילה אשר כיום האיר.

נמכרו  העליות  תפילה.  זו  לעבודה שבלב  דרבה  כהכנה  מיוחד  לימוד'  ל'סדר  הכל  התכנסו  דשבתא  בצפרא 
ב'שעות לימוד רצופות' על ידי בחורי החמד בסך כולל של 1719 שעות של יגיעה ושקידה בלימוד התורה, כן 
נתכבדו בעליות ראשי החבורות הק' והאורחים הע"י. אחר קריה"ת נתכבד הרב ליפא שווארץ הי”ו מראשי החבורות 
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הק' בלעיקוואד להקריא את אגרת הקודש ששיגר כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א לשבת המרוממת תוכו רצוף דברי 
הדרכה ישרים וברכות קדשו, כשבתחילה הפליא את יקרת הזכות הנשגבה לה זכו בני החבורות הק' לאותות יקר 
מכבו”ק מרן שליט”א ששלח עבורם מכתב חתום בכתי"ק לכבוד השבת המתאחדת, ברגשי קודש ובהשתוקקות 

רבה האזינו כולם למשמע לשון הקודש כשהדברים נלמדים בהתבוננות רבה.

ברוב  נערכה  הסעודה  ביום,  מעשהו  כך  בלילה  כמעשהו  קדישא,  דעתיקא  לסעודתא  הסבו  התפילה  אחר 
התרוממות ובשירות ותשבחות לקל חי, בין מאכלי וזמירות השבת בטוב טעם נשמע משא מרומם מפי מורנו 
הרה"ג ר"מ בית מדרשנו בלעיקוואד שליט"א שבשפה ברורה מסר הדרכה נעימה בענייני ימי הבחרות המיוחדים 

במעלתם כי רבה. בהמשך השמיע הרה"ח ר' ישעיה הלפרן שליט"א מדברותיו הנעימים. 

בעת רעווא דרעווין התכנסו יחדיו ושוררו ניגוני ערגה ודביקות ברעותא דליבא בתוקף קדושת הזמן. לקראת 
נעילת השבת נשא מגיד מישרים המפורסם הרה"ח ר' בנימין הלפרן שליט"א מנכבדי קהילתינו הק' בלעיקוואד 
נאום נלהב, בדבריו הדגיש את חשיבותה העצומה של שבת זו עבור כל בחור ובחור, כן העביר לידיעת בחורי החמד 
את הבשורה המרנינה כי בס"ד מדי שבוע בשבוע בימי ראשון יזכו ליטול עצה וברכה מאת הקודש ב'פראווען' אצל 

כבו"ק מרן שליט"א על ידי הטלפון. 

במוצאי יום מנוחה התכנסו בחורי החמד לסעודת מלוה מלכה מפוארת ועשירה ושוררו הזמירות בחן וחסד,  
במהלך הסעודה השמיע הרב ליפא שווארץ הי”ו מראשי החבורות הק' בלעיקוואד דברים אחדים בהם סיכם את 

תכלית שבת ההתחזקות ופירותיה.

את השבת עתירת הרושם יצאו הכל גדושי התעלות ומלאי תענוג רוחני כשרגשי קודש אופפים את ישותם 
בהיותם אדוקים וקשורים בעבותות לבית חיינו לטוב להם כל הימים.

ני"ו ממאנסי הבה"ח שמעון  כהן  שלום  'ועד השבת' הלא המה הבה"ח  כולם קדם  וגדולה הביעו  יקר  שבח 
יחזקאל ווירצבערגער ני"ו מוויליאמסבורג הבה"ח זלמן זיטער ני"ו והבה"ח דוב יוסאוויט ני"ו מלעיקוואד, שפעלו 
ללא לאות להוציא את השבת על מתכונתה על הצד היותר טוב. כן עיטרו הכל ברכות מקרב לב קדם האבר"ך היקר 

הר"ר שלמה שארר הי"ו שעמד לימינם בלב ונפש חפיצה.

n 

 כינוס נשות אנ"ש לרגל יומא דהילולא העשירי 
של מרן רבנו העקבי אבירים זיע"א

יזכור אהבתם ויחיה זרעם. ברגשות מרוממים התכנסו נשות אנשי שלומנו הע"י מרחבי ארה"ק בצוותא חדא 
לכינוס 'צאי לך בעקבי' לרגל שנת העשור להסתלקותו לגנזי מרומים של מרן אדמו"ר הקוה"ט העקבי אבירים 
זיע"א להתאחד יחדיו בדרכו ומשנתו שהנחיל לנו כל הימים, הכינוס נערך על ידי ארגון נשות סאדיגורה והתקיים 
הרבנית שפירא  דמלכא  ברתא  ובהשתתפות  תליט"א  הצדקנית  הרבנית  בראשות  ברק  בבני  'פריילעך'  באולמי 

תליט"א כשלפני הנאספות הוגש כיבוד נאה כיד המלך.

דברי פתיחה נפלאים נשמעו מפי גב' אנגלרד תחי' שהזכירה את מכתב קדשו של רבנו העקבי אבירים זיע"א 
להתכנסות נשות אנ"ש באחת השנים בהילו נרו על ראשנו. לאחר מכן השמיע הרב ישראל גולדוואסר שליט"א 
הרצאה מיוחדת על מקומה ותפקידה של אשת החיל בקהילה ובחצר הקודש. בהמשך התקיימה תכנית אומנתית 
יצויין כי במהלך  וגאולה שתיארה במוחש את הציפייה לגאולה השלימה.  ייחודית בנושא גלות  בשילוב מצגת 
הכינוס חולק קונטרס מלא בסיפורי הוד על רבנו בעל ההילולא זיע"א מפי ברתא דמלכא הרבנית שארף תליט"א 

שהעלתה זכרונות ענוגים מאשר זכתה לראות לפני ולפנים.

n 

 עצרת חיזוק במלאת השלושים לפטירת 
הרה"ח המפואר רבי מרדכי מנחם הלוי ז"ל

אבל יחיד עשי לך. קהל אנ"ש ותלמידי ישיבותינו הקדושות התכנסו יחדיו ל'כינוס חיזוק והתעוררות' במלאת 



 כג

השלושים להסתלקותו לשמי רום של הרה"ח המפורסם רבי מרדכי מנחם הלוי ז"ל, להעלות את זכרונו הטוב ואת 
פעליו הכבירים ולהתחזק יחדיו בדרכיו הנעימות.

הרב אהרן טירהויז הי"ו מנכ"ל מוסדותינו הק' פתח בדברי הנחיה וכיבד את בנו הרה"ג ר' יצחק יואל זאב הלוי 
שליט"א מעיה"ק ירושלים לערוך סיום על ששה סדרי משנה, לאחר מכן השמיע הרה"ג רבי דוד רוטנברג שליט"א 
משגיח רוחני דישיבתינו הק' לצעירים דברי זיכרון מיוחדים לזכרו הטוב של האי ותיק וחסיד כשהוא מתאר את 
דמותו הנשגבה של חסיד אמת מדור העבר אשר היה ספוג באמונה תמימה ברבותינו הק' מצוקי ארץ ואודות 
היותו דולה ומשקה מתורתם כשכל מעשה ועובדא חדרו אל עומק פנימיותו עד שהיה יושב ושונה את הדברים 

כל ימי חייו, כן העלה ממידותיו הנעלות ומקביעות לימודו בתורת קל חי. 

בהמשך נשא המשפיע הנודע הרה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א משא מרומם בו הלהיב את הקהל 
אודות תוקף קדושת ימי חודש אדר בהם זוכים לקבלת התורה כמאמר חז"ל 'הדר קבלוה מאהבה', והאריך בדברי 
התעוררות בהם עורר את לבבות בחורי החמד לנצל את ימי הבחרות לעסוק בדברי תורה וכפי שנשמע מפי המנוח 
ז"ל כל ימי חייו ובפרט על כל אחד לראות שיהיה לו מושגים והכרה ברורה בערך וחשיבות לימוד תוה"ק בכל עת 

ובכל שעה.

n 

ברכת מזלא טבא וגדא יאהברכת מזלא טבא וגדא יאה
באהבה רבה ובמענה רך, ברכה רבה ועמוקה בהוקרה תיערך, 

לידידי ויקירי הנלהב והדגול יקר הערך, שמו הטוב ברוך ומבורך, 
ברגשי כבוד וחיבה יתירה, בנועם מילים ובשפה ברורה, אביע 

מעומק לבי ברכה נהדרה, ברגשי אהבה גדולה, קדם האי גברא רבה

הנה"ח מו"ה ר' נחום רוקח שליט"א
אב"י בעיר התורה והחסידות לעיקוואד

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
באירוסי בנו היקר והחשוב הבה"ח שמחה נ"י למזל"ט ובשעטו"מ

יה"ר מן קדם אבוהון דבשמיא שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא לבנין עדי עד 
ולדורות ישרים ומבורכים, ויתברך ממעון הברכות בגעזונט פרנסה ונחת אושר ועושר 
שפע ברכה והצלחה בכל הענינים, שלוות הנפש והרחבת הדעת בגו"ר בכל מכל כל
ואך ששון ושמחה ישמע תמיד באהלו, לרוות רוב תענוג ונחת דקדושה במעון זבולו

ויצלח ה' בכל מעשיו ברוב הרווחה וסייעתא דשמיא לרומם ולהגדיל תורה וחסידות 
ולהאדירה, מתוך רוב שמחה ששון ואורה, ובבריות גופא ונהורא מעליא 

המברך והמאחל ברגשי ידידות

אהרן טירהויז
ב/הנהלת מוסדותינו הקדושים



 כד

שהשמחה במעונם

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

הר"ר אברהם אפשטיין הי"ו – בני ברק
ולבנו הר"ר טוביה הי"ו – חיפה

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

 
הרה"ח ר' אהרן יוסף בריקמן הי"ו – ביתר עילית

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

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

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

 
הרה"ח ר' חיים גרינפלד הי"ו – שווייץ

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

 
הרה"ח ר' מנחם מנדל דוידוביץ הי"ו – בני ברק

ולבנו הר"ר יקותיאל הי"ו – בני ברק
 לרגל שמחת הולדת הנכד - הבן שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' יוסף יצחק פיקרסקי הי"ו – תל אביב

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

 
הרה"ח ר' מנחם רוזנפלד הי"ו– בני ברק

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

 

הגאון רבי יוסף צלר שליט"א – בני ברק
ראש ישיבתנו הק' לצעירים מצוינים

לרגל שמחת היכנס הנכד הבה"ח ישעי' מרדכי ני"ו
לנועם עול תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' הלוי שיחי' – בני ברק

הרה"ח ר' יצחק הלוי הי"ו – ירושלים
לרגל שמחת נישואי הנכד – הבן הבה"ח צבי דוד ני"ו 

בשעטו"מ ובמז"ט
 החתונה תתקיים אי"ה ביום חמישי ט"ז אדר

 באולמי 'כתר הרימון' בני ברק

 
הרה"צ ר' נחום כהן שליט"א – ירושלים

ולבנו הרה"ח ר' אהרן משה שמואל הי"ו – בני ברק
לרגל שמחת אירוסי הנכד – הבן הבה"ח ישראל ני"ו

מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' נחום רוקח הי"ו – לעיקוואד

 לרגל שמחת אירוסי הבן הבה"ח שמחה ני"ו
 בשעטו"מ ובמז"ט

 
מחודב"נ מוה"ר רבי יצחק יהודה שפירא שליט"א
ולבנו הרה"ח ר' אליקים שרגא הי"ו – ירושלים
 לרגל שמחת אירוסי הנכד – הבן הבה"ח ני"ו 

בשעטו"מ ובמז"ט

 

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