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כלל גדול בתורה
נקראת  מדוע  סופר',  בדרשות ה'חתם  מובא  נאה,  רמז 
הגמרא בשם 'תלמוד' – לרמז את עניין ההתמדה בלימוד 
התורה. שכן הגמרא מספרת (עירובין נ"ד, ב) על רבי פרידא 
שלמד עם תלמיד אחד ארבע מאות פעמים מדי יום. הוי 
אומר, 'ת-למוד'  - ת' (=400) למוד. וכמו כן מדוע נקראת 
מיניה  "תנא  ב)  ז,  שמובא (מגילה  מה  על  לרמוז  'משנה' 
ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה". זאת מרומז 

ב'מ-שנה' – מ' (=40) שנה. 
עד כמה מחוייב יהודי להקדיש מזמנו ללימוד עם חברו? 
זוהי  כי  משה',  'תורת  בספרו  זי"ע  סופר'  ה'חתם  כותב   –
רבי  אמר  שעליה  כמוך",  לרעך  "ואהבת  של  עשה  מצוות 
עקיבא "זה כלל גדול בתורה". ולכן אם שנה אדם בתורה, 
אפילו מעט, וחברו זקוק לעזרה בלימוד, עליו לתת מעצמו 

ומעיתותיו כדי שגם חברו יעסוק בתורה. 
אגרות  בספרו (שו"ת  זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  אולם 
כי  וטוען  זו  קביעה  על  לחלוק  מנסה  העזר)  אבן  משה 
מפסוק "וחי אחיך עמך" למדים אנו שחייך קודמין, וענין 
לנצל  יהודי  שעל  ומשמע  התורה,  לימוד  לגבי  גם  חל  זה 
עיתותיו ללמוד בעצמו. אלא שבסוף אותה תשובה עצמה 
המובא  פרידא  רבי  מעשה  את  פיינשטיין  הגר"מ  מביא 
בגמרא, לפיו למד עם התלמיד ת' פעמים, וביום אחד כאשר 
התלמיד לא הבין אף שנה עמו שמונה מאות פעמים. ולכן 
לכאורה לפנינו מעשה לסתור. מכך מסיק ב'אגרות משה', כי 
אכן מחוייב כל איש ישראל לסייע לזולתו ולהקדיש מזמנו 
ללימוד תורה עמו. הוא רק מסתפק כמה השיעור שעל אדם 

לתת מזמנו לצורך לימוד עם חברו.
לא  תורה  מתן  ביום  סיני  הר  למרגלות  עמדנו  מאז 
כמעט  תורה.  בלימוד  הרבים  את  מלזכות  יהודים  פסקו 
תורה  שיעורי  נקבעו  כולו  ובעולם  באירופה  קהילה  בכל 
כסדרם, ואלפים ורבבות מאחינו בני ישראל קובעים עיתים 
לתורה דבר יום ביומו ומתחממים לאורה המזכך את הנפש 
ומטהר את הלב לעבודת הבורא יתברך. יריעה נכבדה ייחדנו 
בגליון חגיגי זה לקראת חג השבועות, ובה סקירה מדגמית 
התורה בקהילות אירופה ומי  צוהר אל שיעורי  שפותחת 
שעומדים מאחוריהם, מעודדים את הבאים להתמיד בכך 
בשלל דרכים יצירתיות. אשריהם של מזכי הרבים ומפיצי 

מעיינות התורה.
הפתעה נעימה מצפה לקוראי "קהילות" המארח בגליון 
מחשובי  התורה,  עולם  של  הפאר  מדמויות  אחת  את  זה 
המשפיעים הרוחניים שידיו רב לו בתורת הנגלה והנסתר 
שליט"א.  מורגנשטרן  מאיר  יצחק  רבי  הצדיק  הגאון   –
ובו  אירופה,  רבני  לטובת  נדיר  ראיון  העניק  לראשונה 
התייחסות מדהימה למיגוון רחב של תחומי החיים והדרכים 
באספקלריא  חודר,  תורני  ממבט  והכל  מולם –  להתמודד 
בפרט  הקבלה  מחכמת  הנגזרת  ורבת-השראה  מקורית 

ועולם התורה בכלל.
מרכז רבני אירופה מאחל לרבני קהילות ישראל שיזכו 
תורה,  מתן  חג  משמעות  את  לקחם  לשומעי  להעביר 
להרבות שיעורים חדשים ולחזק את הוותיקים לתפארת 

יהדות אירופה.
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"וְַאָּתה ְּתַצּוֶה ֶאת-ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל, וְיְִקחּו ֵאלֶי וגו' וְַאָּתה 
ַהְקֵרב ֵאלֶי ֶאת-ַאֲהֹרן ָאִחי וְֶאת-ּבָנָיו ִאּתֹו, ִמּתֹו ּבְנֵי 

יְִׂשָרֵאל--לְכֲַהנֹו-לִי" (שמות כז,כ, ו-כח,א)

אמרו רבותינו ז"ל במדרש רבה (תצוה פ' לז) "כשאמר 
הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך, הרע 
לו", למשה רבינו זה חרה, הוא חשב שהוא יעשה את 
העבודה, מה פתאום אהרן אחיו? אמר לו הקב"ה: משה, 
"תורה היתה לי", התורה היתה שלי, "ונתתיה לך". זה 

מדרש שהחתם סופר מביא אותו ומפרש אותו יפה. 
אבל אפשר לפרש את זה גם בצורה אחרת: הקב"ה 

אמר למשה "משה, תורה לי היתה ונתתיה לך" – 
ויובן בהקדים, מה שמביא החיד"א בשם קדמונים על 
דברי הגמרא במסכת שבת (פח, ב): כשהקב"ה רצה לתת 
תורה לעם ישראל, אמרו המלאכים להקב"ה "תנה הודך 
על השמים", מה אתה נותן את התורה לבריות, למטה? 
משה  לו  אמר  תשובה.  להם  החזר  למשה  הקב"ה  אמר 
לקב"ה ירא אני שישרפוני בהבל פיהם. אמר לו הקב"ה 
אחוז בכסא הכבוד והחזר להם תשובה. אז משה שואל 
אותם "כלום למצרים ירדתם? אב ואם יש לכם? כלום 
משא-ומתן יש ביניכם?" מייד הודו המלאכים ואמרו "ה' 

אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ". 
נשאלת שאלה פשוטה: הלא מדברים פה על מלאכי 
על  כתוב  שבתורה  ידעו  לא  הם  האם   – מעלה  ושרפי 
יציאת מצרים, והתורה מדברת על אב ואם ואצלם זה 
לא שייך? האם הם לא יודעים שאין אצלם משא ומתן, 

עד שמשה היה צריך לחדש להם זאת? 
המלאכים  טענת   – קדמונים  בשם  החיד"א  מביא 
הייתה על התורה כפי שהיא בשמים. אנחנו רואים שיש 
בתורה ראשי תיבות, סופי תיבות, גימטריאות. התורה 
ש'ישים  י'ש  תיבות  ראשי  'ישראל'  מאותיות,  מורכבת 
בשמים  היו  אותיות  אותן  ל'תורה.  א'ותיות  ר'יבוא 
בווריאציה אחרת. בווריאציה אלוקית, סוג אחר ששייך 
לשמים. כשהיו צריכים להוריד את התורה, הורידו את 
את  לקחו  לארץ,  ששייך  העניין  בשביל  אותיות  אותן 
אותן אותיות ועשו מהן את סיפור יציאת מצרים ודיני 
ממונות ודיני נפשות, כל מה ששייך לארץ. אותן אותיות 
רק הוחלפו. וזו הייתה טענתם "תנה הודך על השמים".

למה, אם כן, בכל זאת הוריד הקב"ה את התורה לארץ: 
לא  שמים  בצבא  מלאכים.  חסר  לא  להקב"ה  בעצם  כי 
חסרים כאלה שאין להם יצר הרע! אם האדם היה כמו 

המלאכים – לא בכך חפץ הקב"ה,  לא בזה רצונו. ההיפך: 
כל הניסיונות, כל הבעיות וכל מה שקורה בעולם הזה, 
נעשה לצורך מטרה ברורה, ולשם כך הוריד הקב"ה את 
התורה לבשר-ודם, כדי שהם יעבדו והם יתרוממו מעל 
רצונו  את  ולעשות  הניסיונות  על  להתגבר  ויוכלו  זה 
יתברך בקיום תורה ומצוות. וזה מה שאמר משה רבינו 
למלאכים "כלום יצר הרע יש ביניכם?", הלא רצון הבורא 
הקרוצים  האנשים  את  דווקא  צריך  הוא  ההיפך!  הוא 

מחומר בשביל שאלו יתגברו על נסיונות. 
כשאמר הקב"ה למשה "ואתה הקרב אליך את אהרן 

אחיך" חרה לו למשה. אמר לו הקב"ה, אתה לא שייך 
לניסיונות. משה, עבד ה', בחיר היצירה, הוא לא שייך 
לזה. לעומת זאת, אהרן שהיתה לו שייכות כלשהי עם 
להיכנס.  צריך  הוא  אהרן  דווקא  העגל,  חטא  עניין  כל 
והראיה, כשאמר משה לאהרן הכהן "קרב אל המזבח" 
(ויקרא ט,ז) אז אהרן נרתע, כי הוא ראה כמו דמות קרני 
העגל על המזבח. אמר לו משה למה אתה בוש - לכך 
נבחרת. אתה נבחרת דווקא משום שהייתה לך שייכות, 

כי זו הדרך. 
יואל  מר  הקונסיסטואר,  נשיא  קודם  הזכיר  בנאומו 
מרגי שי', שיש אנטישמיות בפאריס ובצרפת בכלל. על פי 
דברינו הנ"ל, אוסיף ואומר כי אם אתם שומעים שבצרפת 
יש אנטישמיות ובצרפת יש בעיות, סימן כי כוח התורה 
כפי  בצרפת.  עולה  היהדות  של  קרנה  בצרפת,  עולה 
חברון,  בישיבת  בן  כיום  יש  לנשיא  קודם,  ששמעתם 
אתם יודעים מה משמעות העניין? "זה לעומת זה עשה 
האלוקים". כאשר הקדושה מתגברת, גם הסטרא אחרא 
מנסה להרים ראש. שום דבר לא הולך קל, אך אנחנו לא 

צריכים להיבהל מזה. 
הכינוס הנוכחי מוקדש הפעם לנושא "הבית היהודי 
בעידן של תמורות": בבית בו יודעים שיש בעיות, זהו 
את  מלפתור  אותנו  פותר  זה  אין  להיבנות,  שיכול  בית 
אותן.  לפתור  וצריכים  יכולים  אנחנו  ולהפך,  הבעיות, 
בונה  היא  הבעיות  כל  עם  האנושית  ההתמודדות  אבל 

את הבנאדם, היא בונה את עם ישראל, 
רבנים  של  הביקור  על  שמחים  מאוד  מאוד  אנחנו 
כל  על  שמחים  יותר  עוד  אנחנו  בעירנו,  אירופה  מכל 
מה ששמענו, ההרצאות, הרמה הגבוהה של כל הדיונים, 
ואנחנו אומרים לכם שוב "לכו בכוחכם זה, והושעתם 

את ישראל". 
שה' יתן לנו את הכוח, כל רב בקהילתו, כל רב באזור 
נוכל  ויחד  ולהאדירה  התורה  את  להגדיל  שנוכל  שלו, 
להפיח חיי תורה וקדושה, כל אחד במקומו, ונקבל את 

פני משיח שיבוא בקרוב במהרה בימינו.

מתוך דברים שנאמרו בטקס קבלת פנים אשר נערך 
לכבודם של הרבנים המשתתפים בכינוס השנתי של רבני 
אירופה (ו-ח אדר), בבית הכנסת הספרדי הגדול בפאריס

של רבנותשל רבנות
  

מהותהמהותה

מדוע ניתנה תורה לקרוצי חומר?
כל הניסיונות, כל הבעיות וכל 
מה שקורה בעולם הזה, נעשה 
לצורך מטרה ברורה, ולשם 
כך הוריד הקב"ה את התורה 
לבשר-ודם, כדי שהם יעבדו והם 
יתרוממו מעל זה ויוכלו להתגבר 
על הניסיונות ולעשות את רצונו 
יתברך בקיום תורה ומצוות. וזה 
מה שאמר משה רבינו למלאכים 
"כלום יצר הרע יש ביניכם?", 
הלא רצון הבורא הוא ההיפך! 
הוא צריך דווקא את האנשים 
הקרוצים מחומר בשביל שאלו 
יתגברו על ניסיונות!

הרב ירמיה מנחם כהן
אב"ד פאריס וחבר נשיאות מועצת רבני אירופה
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במחוז מזרח הולנד התאחדו מספר ערים בהן 
מתגוררים מספר מועט של יהודים. מדובר 
בנסיעה של שעה בין הערים. אוכלוסיית הקהילה 
מבוגרת, אך יש בה מספר קטן של משפחות עם 
ילדים קטנים. מאתיים אנשי הקהילה היהודית 
אינם מונים את עשרות היהודים הפזורים בערים, 
יהודים שאינם מעוניינים בקשר עם הקהילה.

ן ש. פכטר ן 

ם חיפשתם כיצד לקבץ נדחי ישראל, א
אולי כדאי לפנות אל אחת הקהילות 
המרתקות בהולנד. כאן מצאנו קהילה 

קטנה שכל קיומה עומד על קיבוץ נדחי ישראל.
אז איך אפשר לחלוש על קהילה המונה כמאתיים 
מספר  פני  על  מתחלקות  כשהנפשות  נפשות, 
מקומות? כדי לסבר את האוזן, איך בדיוק פועלת 
הקהילה המאוחדת, מסביר ל"קהילות" הרב אליהו 

:(Enschede) פיליפסון, רבה של אנסחדה
במחוז  קהילות.  מספר  של  באיחוד  "מדובר 
מהסיבה  ערים  מספר  התאחדו  הולנד  מזרח 
הפשוטה: בכל אחד מהמקומות מתגוררים מספר 
בין  שעה  של  בנסיעה  מדובר  יהודים.  של  מועט 
הערים. הקהילה מבוגרת, אך יש בה מספר קטן 
של משפחות עם ילדים קטנים. למותר לציין כי 

היהודים באותן ערים מתגוררים בין הגויים. 
"מאתיים אנשי הקהילה היהודית אינם מונים 
יהודים   בערים,  הפזורים  היהודים  עשרות  את 

שאינם מעוניינים בקשר עם הקהילה.

על  שומרות  בערים  הקהילות  אחד,  "מצד 
משותפות",  הפונקציות  מאידך  אבל  עצמאות, 
מסביר הרב פיליפסון ומדגיש:  "אני הרב של כולם! 
הם  משתתפים בהוצאות המשותפות, ומתפללים 
אירועים  לערוך  משתדלים  שלהם,  הכנסת  בבתי 

וחגים בבית הכנסת המפואר שבאנסחדה".
הרב אליהו פיליפסון משמש בתפקידו, כרבה של 
המחוזות  הראשית של  הרבנות  מטעם  אנסחדה, 
בהולנד (IPOR), בראשותו של הגאון רבי בנימין 

יעקבס שליט"א, החבר במועצת רבני אירופה. 
הרב אליהו פיליפסון הגיע לכאן לפני כשנתיים. 
ותושבי  מתפקידו  פרש  זלצמן,  דב  הרב  קודמו, 

הקהילה חפשו רב.
"במשך שנים זכינו והיה לנו חזן בבית הכנסת. 
להביא  החלטה  בפני  עמדנו  נפטר,  שהוא  לאחר 
הרטוך,  מר  הקהילה,  נשיא  מאשר  לקהילה",  רב 
המשמש גם כיו"ר הרבנות הראשית של מחוזות 
הולנד (IPOR)."אבי שימש כנשיא הקהילה במשך 

שנים, לאחר שנפטר תפסתי את מקומו". 

החזן,  של  פטירתו  שלאחר  הביניים,  בתקופת 
שימש ברבנות בעיר הרב דב זלצמן שי', אשר היה 
בין התומכים והמעודדים להבאתו של רב קבוע 

ומסודר למקום, ה"ה הרב אליהו פיליפסון.
המשימה שנפלה על כתפיו של הרב החדש אינה 

פשוטה והסיבות לכך מובנות:
אחד  כל  היהודים.  כל  בין  לקשר  מאד  קשה 
בשלו וביניהם מפרידים שישים קילומטר מרחק. 
משתדל  אחד  כל  כולם.  בין  כוללת  היכרות  אין 
שבית  ומשתדל  שלו  בעיר  מקומו  על  לשמור 

הכנסת שברשותו יהיה פעיל.
הקהילה מורכבת ברובה מאנשים מבוגרים יותר. 
בגרו  שהילדים  או  ילדים  להן  שהיו  המשפחות 
ועזבו למרכזים יהודים וחלקם האחר עלה לארץ 

ישראל. אין ספק כי הקהילה הולכת ומצטמקת.
העבודה של הרב מורכבת בעיקר משמירה על 
ולמבוגרים  לילדים  שיעורים  מסירת  המסורת. 

ודאגה לפעילות חברתית וסוציאלית.
עיקר  את  בעצם  מרכיבה  מסורת  על  שמירה 

ב קיבוץ גקיבוץ גלויות

מקהלת חזנים מבאזל, 
שוויץ בבית הכנסת 

של אנסחדה
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של  קבועים  זמנים  על  מקפיד  הרב  הפעילות. 
בערים.  המתגוררים  המקום  לילדי  שיעורים 

ובמקביל - שיעורים למבוגרים.
"מאז שהגענו לכאן פתחנו את הדלת עבור אנשי 
הקהילה", מספר הרב על כאלה שבאים להתייעץ 
איתו, אם בשאלות בהלכה, בעיות אישיות, ומנגד 
וכמובן  הרבנית,  עם  להתייעץ  המגיעות  נשים 

רבים המבקשים להתארח בשבתות וחגים.
שעל  רק  יותר,  קלה  הייתה  הרב  של  עבודתו 

הרב להתפרס בו זמנית על חמש קהילות. 
השנה  רוב  מתגורר  הוא  רשמי  באופן 

באנסחדה.
במקום בית כנסת גדול ומפואר, שם מתקיימת 
הכנסת  בתי  בשאר  לעומתו  תפילה,  שבת  מידי 
הפזורים בערים הפעילות היא מספר פעמים בשנה, 

בעיקר בימים הנוראים ובשאר חגי ישראל. 
בבית  תפילות  מתקיימות  הנוראים  "בימים 
הכנסת הגדול והמפואר באנסחדה". מדגיש הרב 

כשהוא  שמתעוררות  הבעיות  אחת  על  ומצביע 
נוסע להתארח בשאר הערים.

להביא  עלינו  ולכן  לאכול,  כשר  מקום  "אין 
הרבנית  ואשתו  הרב  כאמור,  האוכל".  את  איתנו 
מחלקים את זמנם מספר פעמים בשנה, ומשתדלים 

להתארח בקהילות האחרות. 
כנסת  בית  פועל  מתגורר  אני  בו  "במקום 
מפואר, שקיים מאז שנת 1928. בתקופת השואה 
הנאצים ימ"ש השתמשו בו וריכזו בו את הפעילות 
את  הסובבת  ובגינה  עצורים  בו  החזיקו  שלהם, 
בית הכנסת הוציאו אנשים להורג. לאחר השואה 
לא נותרו אנשים רבים במקום. אולם בית הכנסת 
נותר על תילו אודות לשימוש הפרטי שעשו בו 

הנאצים. 
לפעמים, מרגיש הרב פיליפסון, הוא לא הצליח 
בבד  בד  אולם  לשפר.  ביקש  אותם  הדברים  בכל 
לעיתים  מוכיחה  המציאות  התחושה,  אותה  עם 

אחרת.

"כשהגענו למקום, הדבר הראשון שעשינו היה 
לערוך ביקורי בית, להזכיר לאנשים כי הם יהודים. 
חבר  כל  מבקר  כשאתה  להצלחה.  זכו  הביקורים 
וחבר בקהילה, פתאום הם מתחילים לדבר, אנשים 
היה  הבא  והצעד  הלב  את  בפנינו  לשפוך  החלו 

להזמין אותם אלינו הביתה. 
הדברים  ומטבע  מארחים  אנחנו  שבת  מידי 
דשמיא  בסייעתא  הצלחנו  מושפעים.  אנשים 
עכשיו  ואילו  מצוות  שמרו  שלא  יהודים  לקרב 

חזרו לקיים".

הרב.  של  תחושתו  על  חולק  הקהילה  נשיא 
התעוררות  נרשמה  למקום,  הגיע  שהרב  "מאז 
גדולה, אנחנו זוכים להכיר יהודים נוספים שהחלו 
להגיע אלינו לבית הכנסת, ולפעילויות השונות".

"ומה תפקידך כנשיא הקהילה?"
לרגע הוא צוחק.

כסאות  בסחיבת  מתחילה  שלי  "העבודה 

5
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ץ גלויות ב...קיבוץ גלויות ב...
הולנדהולנד
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לשיעורים אותם מעביר הרב ומסתיימת בעבודה 
במטבח".

נשיא  של  תפקידו  כי  מסתבר  צחוק,  צחוק 
הכיסאות  גרירת  עם  מסתיים  אינו  הקהילה 

לאולם.
אשתי  כי  להדגיש  חייב  "אני 
עזר  הם  משפחות  מספר  ועוד 
תמידי לשימור הקהילה היהודית 
וידינו מלאות עבודה ברוך השם". 
הכיסאות אותם הוא גורר לבית 

הרב מאיישים מאזינים רבים. 
"כשחברה הציעה לי להצטרף 
אל שיעור שמתקיים בבית הרב. 
השישים  בת  מרים  מספרת 
תושבת העיר אנסחדה, המקפידה 
באופן  לשיעורים  להגיע  כיום 

קבוע. 
"חשבתי שאין טעם. נכון, אני 

יהודיה, אבל זה לא אמר לי כלום. 
עד שגיליתי כי טעיתי". 

רק שהשיעורים פתחו לה צוהר 
לה,  הסבירה  הרבנית  מבחינתה.  אבוד  מקום  אל 
והיא  לחזור  אפשר  תמיד  אבודה,  נשמה  שאין 

התחילה בצעדים קטנים אך חשובים מבחינתה.
יעקבס  הגר"ב  של  אשתו  יעקבס,  הרבנית  גם 

שליט"א, מעידה, כי השיעורים לנשים מוכיחים 
פגשה  אותה  אישה  אותה  כדוגמת  עצמם,  את 

בביקור בארץ ישראל.
אותי  ששאלה  דתייה  לא  אישה  "פגשתי 
אותה,  זוכרת  אני  אם 
הגעתי  שנים  "לפני 
בשיעורים  להשתתף 
עשרים  לפני  שמסרת 
שנה ואת יודעת מה? מאז 
על  לשמור  מקפידה  אני 

כשרות". 

שהיא  יעקבס  הרבנית 
"עזר כנגדו" לבעלה הגאון 
הרב  יעקבס,  בנימין  הרב 
המחוזות  של  הראשי 
ועד  יו"ר  הולנד,  של 
וחבר  בהולנד  הרבנים 
אירופה:  רבני  מועצת 
שנים  עשרות  על  מספרת 
באמרספורט  גרים  שהם 

 .(Amersfoort)
"בתפקיד כמו של בעלי, האישה צריכה להכשיר 
את  להכין  אנשים,  לארח  הדברים,  לכל  ולדאוג 

הבית", היא מדברת ובקולה שמחה של מצווה.

החיים במקום דורשים מאמץ רב של מסירות 
נפש אמיתית. 

בחליבת  לחזות  הלך  בעלי  ראשון  יום  "מידי 
הפרות, בכדי שאוכל לתת לילדים חלב טרי – חלב 
ישראל", היא נזכרת בשנים הראשונות לשהותם 

במקום.
"אנחנו פה כדי להדליק את הנרות", חזר ואמר 

הרב בנימין, ואשתו מאשרת את הדברים. 
"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", היא מאששת 
ימים  אותה  שמלווה  סיפור  ומספרת  דבריו  את 

רבים.

שהתארחו  יהודים  פגשו  הם  השנים  במהלך 
אצלם, המשיכו הלאה, אך האירוח נחרת בליבם 
ובזכות החשיפה ליהדות, אי-שם בהולנד, הנקודה 

היהודית התעוררה.

היא גם מציינת את קידוש השם הכללי לו הם 
גורמים בעקיפין.

"השכנים הגויים ציינו בפנינו כי מידי שנה הם 
מאחורי  עומדים  הם  אז  הסוכות,  לחג  מחכים 

הסוכה ומקשיבים לשירה שבוקעת מתוכו".
או מקרה השכנה שהתייתמה בקטנותה. 

"היא נגשה אלי ואמרה לי: מידי שבת כשאני 
רואה מחלון ביתי את הילדים שלך לבושים בגדי 

הרב פיליפסון עם הרב שמואל שפירו מהולנד

 הרב אליהו פיליפסון על רקע ארון 
הקודש באנסחדה
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שבת חגיגיים ויפים, אני חושבת לעצמי, כי כך אמא 
שלי, לו הייתה בחיים,  כך הייתה מלבישה אותי".

הקשר שלהם עם אנסחדה רציף.
"אנחנו מארחים יהודים מאנסחדה ומבקרים שם, 

בעיקר את בית הכנסת המפואר במקום".
היא מציינת נקודה נוספת, חשובה לא פחות: חינוך 

הילדים במקומות אלו.
"דווקא כשבאים לתפקיד ציבורי חשוב זה, חייבים 
להשקיע בחינוך חזק בבית. אנחנו מודעים יותר לצורך 
פתוח  שהבית  למרות  כי  מבינים  הילדים  להשקיע. 
בפני ילדים יהודים הרחוקים מכל זיק של יהדות, הם 

חייבים לשמש כדוגמא. הגבול ברור. 
חייבים  אחרים,  שמקרבים  שבזמן  לשכוח  אסור 

לחזק את הקרובים לנו מכל, הילדים שבבית".
מנסה  היא  בלונדון",  חרדי  מבית  מגיעה  "אני 

להמחיש את הקשיים לצד עבודת הקודש.
כדי  לשם,  הילדים  עם  נסעתי  בחופשות  "ולכן 
לזכור  חייבים  מהי.  חרדית  קהילה  לילדים  להראות 
כשנמצאים במקומות נידחים אלו, כי גם אם לא רואים 
במהלך  בהן  חשים  השם  בחסדי  מידיות,  תוצאות 

השנים". 
הרב  של  בביתם  נערכים  שבועות  בשלושה  פעם 

והרבנית פיליפסון מפגשי נשים. 
ברג,  הגב'  היא  הפעלתן  מאחורי  שעומדת  מי 
של  בקהילה  וחברה  האיזורי  הקהילות  איחוד  יו"ר 

אנסחדה.
על כוס קפה הן שומעות שיעור מהרב. בכל פעם 
האירוח  "כי  הרב,  מדגיש  ספק",  "אין  אחר.  בנושא 
בביתנו הוא המשפיע העיקרי על האנשים, הם חוזים 

במו עיניהם איך עושים שבת וכיצד חוגגים חג".

גב' ברג מסכימה איתו. היא מוסיפה ומדגישה בפני 
את השינוי האמיתי שחל באנסחדה בעקבות ההחלטה 

שנפלה במקום לפני כשש שנים, להביא רב.
"מדובר במהלך היסטורי של ממש. מאז שהבאנו רב 

למקום, מרגישים בשינוי אמיתי. 
הקהילה  את  לנו  מחייה  פשוט  במקום  הרב 

היהודית".
היא מספרת על תפקיד נוסף שלה.

"לאחד בין הקהילות! האחדות שלנו חשובה מאד, 
אני מוציאה פעם בששה שבועות עיתון המופץ בין כל 
הערים. אנחנו מארחים כאן בשבתות ובחגים, תושבים 
יהודים מהערים הסמוכות. אישית, אני ושאר נשות 
הקהילה משתדלות לערוך מפגשים משותפים וכאמור 
והרבנית  הרב  אצל  קפה'  ב'מפגשי  נפגשות  אנחנו 

לשמיעת שיעור חודשי". 
לדבריה, הפעילות מקרבת ומאחדת בין כל היהודים 

במקום.
"חשוב לנו כי הקהילה היהודית תפרח".

סיפורי ההצלחה מתחילים שם ומסתיימים בארץ 
ישראל. כדוגמת אותו ילד שהצטרף אל שיעורי היהדות 
שמסר הרב, מה שגרר את אמו להתעניין ביהדות. "הם 

כבר לא כאן, הם עלו לארץ ישראל".
הרב מספר על צעירים שעוזבים את המקום כשהם 
מסיימים בית ספר תיכון כדי להמשיך את לימודיהם 

בערים הגדולות כדוגמת אמסטרדם. 
אישה נוספת שקבלה בנערותה חינוך יהודי שטחי 

הרב אליהו פיליפסון: "כשהגענו למקום, הדבר הראשון שעשינו היה לערוך ביקורי בית, 
להזכיר לאנשים כי הם יהודים. הביקורים זכו להצלחה. כשאתה מבקר כל חבר וחבר בקהילה, 
פתאום הם מתחילים לדבר, אנשים החלו לשפוך בפנינו את הלב והצעד הבא היה להזמין 
אותם אלינו הביתה. מידי שבת אנחנו מארחים ומטבע הדברים אנשים מושפעים. הצלחנו 
בסייעתא דשמיא לקרב יהודים שלא שמרו מצוות ואילו עכשיו חזרו לקיים".

בשיעור תורה לילדי הקהילה

הרב באמירת קדיש בבית העלמין של הקהילה



קהילותאייר - סיון תשס"ט 8

החלה את דרכה אצלם בבית, היא באה להתארח 
בביתם בשבתות וכיום", הרב מאושר לספר.  

לפי  מלא,  באופן  וכשרות  שבת  שומרת  "היא 
השולחן ערוך"..

כאמור הרב מקיים שיעורים לילדים מדי יום 
ראשון. הוא  נוסע למקומות המרוחקים ביותר כדי 

ללמד את הילדים היהודים שמתגוררים שם.  
"אני נוסע ביחד עם אשתי, שם אנחנו מחלקים 
את הילדים בינינו. פעם בשבוע אני מחלק את זמני 
בין הערים. בכל פעם אני נוסע לעיר אחרת כדי 
לתת שיעורים למבוגרים, מה רבה הייתה הפתעתי 
כשגיליתי כי רבים מהם למדו לראשונה בחייהם 

משניות".
רצוף,  שעות  ארבע  במשך  שני  יום  בכל 

"פירומנים" על שום מה?

מימי  עוד  התיישבות  בו  שהייתה  לכך  עדויות  יש  אנסחדה,  העיר  היום  נמצאת  בו  במקום 
הביניים.

במשך שנים הודבק לתושבי העיר אנחסדה הכינוי, "פירומנים". 
הכינוי שדבק בהם מקורו במספר השריפות הרב שפקדו את המקום, העיר שהוכרזה רשמית 

כעיר בשנת 1325 הייתה בנויה ברובה מבתי עץ והיא נשרפה מספר פעמים רב.
לעיר  והפכה  העיר  התפרסמה  העשרים  המאה  בשנות  טקסטיל  מפעלי  הקמת  בעקבות 

תעשייתית. 
בעיקר התפרסמה העיר בזכות בד עמיד העשוי כותנה ופשתן שייצרו במפעליה. רוב תושבי 

המקום עבדו באותם מפעלים.  
בשנים האחרונות הוקמו במקום מערכת פסי רכבת ענפה, נמל מסחרי גדול על תעלות המים 

הזורמות ליד העיר וכן שדה תעופה מסחרי.
כעבור עשרות שנים של תעשייה מתקדמת, תעשיית הטקסטיל כמו מרבית תעשיות הטקסטיל 

ברחבי העולם עברה למזרח הרחוק, ובכך נסגרו המפעלים ותושבי המקום נותרו ללא פרנסה. 
לאחר שהעיר פשטה רגל, הממשלה ההולנדית החליטה לבנות אותה מחדש, ומרכז העיר הפך 

למרכז קניות גדול מאד.
העיר אנסחדה הפכה למקום תוסס עבור כל תושבי מזרח הולנד ומערב גרמניה.

כיום העיר נהנית משגשוג כלכלי הודות למרכז המסחרי הגדול ומוסדות החינוך שלה. סטודנטים 
מכל העולם מגיעים ללמוד שם. 

אחד המקרים שבעטיים עלתה העיר לכותרות אירע לפני כתשע שנים.  
הזיקוקים  ומאגרי  המפעל  אנסחדה.  של  מגורים  שכונת  בלב  ששכן  זיקוקים  מפעל  הוצת  אז 
שבתחומו התפוצצו וגרמו לנזק עצום: 23 הרוגים, כ-1000 פצועים וכל רובע המגורים רומבייק 

נמחק כליל. כיום, מסתיימות פעולות השיקום והבינוי של המקום.
לעיר שפה משלה "טוונטס" (Twents) ועד היום תושבי המקום הוותיקים דוברים בה.

והיהודים? מתי הם תקעו לראשונה יתד בעיר אנסחדה?

בית הכנסת הראשון
לתוהים, ישנם גם עדויות בקשר להתיישבותם של היהודים באנסחדה, בית הכנסת הראשון 
הוקם בשנת 1834. היהודים שגרו שם מימנו את הבנייה שלו. עשרות שנים לאחר מכן בית הכנסת 

נשרף, אולם היהודים מיהרו לבנות בית כנסת חדש.
עבור  קטן  היה  הישן  הכנסת  בית  לאנסחדה.  שזרמו  הפליטים  בעקבות  וזאת  גדלה  הקהילה 

התושבים הישנים והחדשים. 
היתר  בין  הכולל  השיש,  ורצפות  הנחושת  כיפות  עם  המפואר  הכנסת  בית  נחנך  בשנת 1928 

אולם שמחות גדול. .
אותו בית הכנסת קיים עד עצם היום הזה. לפני מספר שנים זכה לשיפוץ מאסיבי ונפתח בטקס 

ממלכתי חגיגי הודות להכרזה על המקום כאתר היסטורי לאומי.
איש,  כ-100  המונים  והסביבה,  אנסחדה  של  האורטודוכסים  היהודים  את  משמש  הוא  כיום 

ובמקום מונה גם רב ומתקיימות פעילויות חברתיות שונות.
כאמור, בשנים בהן העיר שגשגה כלכלית בעקבות תעשיית הטקסטיל לא נפקד מקומם של 
הקהילה  למוסדות  כסף  להזרים  דאגו  מההצלחה,  חלק  שהיו  יהודיות  משפחות  מספר  היהודים. 
שהם היו חלק ממנה. הם גם דאגו לצרכיהם של הפליטים היהודים הרבים שנהרו לעיר כשרוחות 

מלחמת העולם השנייה החלו לנשוב. 

מחתרת אנטי-גרמנית
במלחמת העולם השנייה קמה באנסחדה תנועת התנגדות גדולה ויעילה לכיבוש הגרמני. התנועה 
הוקמה בראשות של כומר בשם לנדרט אוורדואין, תוך הסכמה שבשתיקה מצד גורמים רבים, החל 

באנשי המשטרה וכלה באנשי הכנסיה.
מחצית מתושביה היהודים של אנסחדה נצלו בתקופת השואה, הודות למחתרת שספקה להם 

מקום מחבוא. רק כדי לשבר את האוזן: בשאר רחבי הולנד ניצלו רק 20% מהיהודים.
תושבי אנסחדה אף הקימו אכסניות עבור מאות פליטים צעירים יהודים לקראת עלייתם לארץ 

ישראל, וסייעו להסתירם בזמן השואה.

חזית בנין בית הכנסת של קהילת אנסחדה

הכנה לתקיעות שופר
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הרבנית  אשתו  בעוד  לגברים,  שיעורים  מתקיימים 
עובדת עם הנשים. 

קבועים,  בית  לביקורי  מוקדשות  הבוקר  שעות 
אצל אנשים בודדים, במקום ישנם מבוגרים רבים. 
אותם  גם  חולים,  גם  התושבים  בקרב  יש  "לצערנו 

צריך לבקר".
כחלק מתפקידו הוא מכין נערים לבר מצווה.

ארבעה  שלה  הקהילה  מתושבות  לאחת  "הצענו 
בנים להכין את הבן שלה לקראת בר המצווה שלו. 
התגובה הראשונית שלה הייתה התנגדות מוחלטת. 

"מה פתאום? זה לא בשבילנו". 
הילד הגיע למספר שיעורים למרות התנגדות אמו, 
עד שבאחד השיעורים היא הופיעה והצהירה בקול: 
"אני רוצה את הבר מצווה. בשבת בר המצווה של 
הנער, הרב כבר יודע, שהוא ואשתו ילכו להתארח 

בעיר הזאת, ויערכו להם את סעודות השבת.
ומה עם אוכל כשר?

אנחנו  בשבת  אוכל.  לרכוש  אפשר  "באמסטרדם 
עורכים בבית הכנסת מפגשים ואירועים כולל קידוש 
לאחר התפילה ולעיתים יש ארוחות משותפות, אותן 

מכינות ביחד נשות הקהילה בשיתוף עם הרבנית. 
יש לנו מטבח, ובבית הכנסת בו נערכים סיורים 
מודרכים פעמיים בשבוע, מגיעות קבוצות, לא רק 
אוכל  מבקשים  הם  שגם  הוא  המעניין  יהודים.  של 

מקייטרינג כשר. 
ומגיעים  בארץ  מתגוררים  הרב  של  ונכדיו  ילדיו 

מספר פעמים בשנה לבקר אותם.
"אחד מהבנים שלי מגיע בימים הנוראים לעזור לי 

בתפילות", קולו של הרב מתחזק לרגע.
כאן  להתארח  באים  והנכדים  שלי  "כשהילדים 

באנסחדה, הם מושכים תשומת לב חיובית. 
עיניהם  במו  לראות  מתרגשים  בקהילה  אנשים 

משפחה יהודית אמיתית מהי".

"במקום בו אני מתגורר 
פועל בית כנסת מפואר, 
שקיים מאז שנת 1928.  
בתקופת השואה הנאצים 
ימ"ש השתמשו בו וריכזו 
בו את הפעילות שלהם, 
החזיקו בו עצורים  ובגינה 
הסובבת את בית הכנסת 
הוציאו אנשים להורג. 
לאחר השואה לא נותרו 
אנשים רבים במקום. אולם 
בית הכנסת נותר על תילו 
אודות לשימוש הפרטי 
שעשו בו הנאצים"

פנים בית הכנסת של אנסחדה
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בערש"ק ט"ז ניסן, א דחוה"מ פסח, הובא בירושלים 
למנוחות הגה"צ רבי אהרן גדליה הופמן זצ"ל, מחשובי 
הרבנים בארץ ישראל ובגולה, שכיהן כגאב"ד בודפסט 
והעמיד שם את מוסדות הדת והכשרות. בן שבעים 

ושלוש שנה היה. 
הגה"צ  לאביו  שברומניה,  בטעמעשוואר  נולד 
רבי משה צבי זצ"ל, מו"צ בטעמעשוואר, אשר נודע 
בחסידותו וצדקותו. בילדותו למד אצל תלמידי חכמים 

מובהקים בעיר הולדתו. 
סבל  וסבלה  המשפחה  התגלגלה  המלחמה  בימי 
רב. בשנת תשי"ב עלה עם הוריו לארץ ישראל. האב 
התקבל כשו"ב מומחה לרבים בקרית אתא ובסוף ימיו 
בבני ברק. כאן היה תלמיד מובהק של הגאון הצדיק 
בעל "עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל וכ"ק מרן אדמו"ר 
בעל "מקור ברוך" זי"ע מסערט ויז'ניץ. בגיל שמונה 
הרבנים  חשובי  מאת  ההוראה  בכתר  הוכתר  עשרה 

והבד"צים בארץ ישראל. 
בת  ע"ה,  זוגתו  עם  ביתו  הקים  לפרקו  בהגיעו 
הרה"ח ר' משה אברהם שטיינמץ ז"ל מחשובי חסידי 
ויזניץ. מיד לאחר נישואיו כיהן כרב בחיפה בקהילת 
"עדת ישורון", והיה אז הרב הצעיר ביותר בארץ. מאז 

המשיך לכהן ברבנות במשך 52 שנים רצופות. 
רבות פעל בעת שכיהן כרבו של היישוב האגודאי 
כראב"ד  בכהונתו  רבות  עשה  כן  אחרי  גדעון.  כפר 
בבאר שבע. כאן רבתה השפעתו על מערכת הכשרות 
של  הכשרות  מחלקת  בראש  עמד  לימים  המהודרת. 
מערכות  להעמדת  פעל  כן  יפו.  אביב  בתל  הרבנות 

כשרות במקומות שונים בחו"ל. 
כאשר עלה מן הגולה כ"ק מרן אדמו"ר ממכנובקה 
זי"ע, לאחר שנות ייסורים וגלות במאסר, והקים את 
בית מדרשו בבני ברק, ביקש מהרב הופמן לכהן כרב 
בית מדרשו. הוא זכה להיות מגדולי מקורביו ויד ימינו. 
קשר מיוחד היה לו עם אדמו"רי בית ויז'ניץ, מכנובקה 

ורחמסטריבקה. 
פרק מיוחד בחייו היה פעלו כמקים חורבות היהדות 

בבודפשט. לפני יותר משלושים שנה, בשנת תשכ"ג, 
התמנה לרבה הראשי של קהילת יהודי הונגריה ורבה 
לעבי  נכנס  הוא  בודפסט.  הבירה  עיר  של  הראשי 
את  הקים  שנה  עשרים  ובמשך  כוחו  בכל  הקורה 
הכשרות והדת והפעילות הרוחנית בעיר, עם השפעה 
רחבה על המדינה כולה. בפעלו ובנועם שיחו, רבים 

השיב מעוון. 
לאחר עשרות השנים של פעילות רוחנית עניפה, 
של  למינויו  לפעול  בריאותו,  מצב  מפאת  החליט 
וייסברגר  טוביה  משה  רבי  הגאון  במקום,  חשוב  רב 

שליט"א, המכהן גם כחבר מועצת רבני אירופה. 
נשמתו  השיב  והוא  נחלש  האחרונה  בתקופה 
לבוראה. הלווייתו התקיימה בהר המנוחות, שם נטמן 
בחלקת הרבנים. הניח בנים וחתנין רבנן, מהם מרביצי 

תורה, נכדים ונינים. 

לזכרו של הגה"צ ר' אהרן גדליה הופמן זצ"ל – רבה של בודפשט

הגה"צ רבי אהרן גדליה הופמן זצ"ל

הגרא"ג הופמן זצ"ל (מימין) לצד כ"ק אדמו"ר מסאטמר הגר"מ טייטלבאום זצוק"ל, באחד מביקוריו בבודפשט

במלאות שלושים לפטירתו של גאב"ד בודפשט הגאון הצדיק רבי אהרן גדליה הופמן זצ"ל, אשר 
נלב"ע בערב שבת קודש, א' של חול המועד פסח, התקיימה בבית הכנסת 'קוזניצי' בבודפשט עצרת 

הספד לזכרו. 
את  הנערץ.  לרבם  אחרון  כבוד  לחלוק  בכדי  המקומית,  הקהילה  מבני  מאות  התאספו  למעמד 
המעמד פתח בדברים קצרים ראש הקהילה הר"ר יעקב הרצוג שי', אשר תיאר את גודל האבידה 
עבור קהילתו. ההספד המרכזי נמסר על ידי ממלא מקומו של הגרא"ג הופמן זצ"ל ברבנות דק"ק 'עדת 

יראים', ה"ה הגאון רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א, המשמש גם כחבר מועצת רבני אירופה.
את ההספד פתח הגרמ"ט וייסברגר שליט"א בדברי ירמיהו הנביא "שבת משוש ליבנו נהפך לאבל 
מחולינו נפלה עטרת ראשינו אוי נא לנו כי חטאנו". על דברי הנביא הסביר הגרמ"ט וייסברגר כי הרב 

זצ"ל היה מרכז הקהילה כמו הלב שהוא מרכזו של הגוף ועל כן בלכתו "שבת משוש ליבנו".
את הספדו סיים הגרמ"ט וייסברגר במילים הנרגשות "ובקשתינו מרבינו זצ"ל כאשר עולה בעולם 

העליון "רק הרחק לא תרחיקו ללכת; העתירו בעדי" שלא ישכח את בני קהלתו...".
לאחר הספדו של הגרמ"ט וייסברגר שליט"א שנמשך שעה ארוכה, נשא חזן הקהילה הרב אהרן 
צבי קעסטנבוים שי' תפילת קל מלא רחמים לעילוי נשמתו של הרב זצ"ל, והקהל פנה לסיום מסכתא 

ולאחריה הסב לסעודת מצווה.

[ הגרא"ג הופמן זצ"ל  הגרמ"ט וייסברגר שליט"א: "הרב זצ"ל היה ליבה של הקהילה" 
שימש כאב"ד בודפשט במשך כחצי יובל שנים

בבודפשט ספדו לגרא"ג הופמן זצ"ל

הגרמ"ט וייסברגר בנאום ההספד
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אנגליה,  בבירת  התקיימה  באייר  י'  שני  ביום 
חברי  הרבנים  של  הדו-שנתית  האסיפה  לונדון, 
מגדולי  המורכבת  המועצה  אירופה.  רבני  מועצת 
הרבנים במדינות אירופה ואשר מהווה את הסמכות 
ההלכתית העליונה של מרכז רבני אירופה מתכנסת 
בשאלות  להכריע  בכדי  חודשים  שישה  מידי 

העומדות על סדר יומה של יהדות אירופה.
את אסיפת מועצת רבני אירופה אירח הגאון רבי 
דק"ק  ראב"ד  שליט"א,  ליכטנשטיין  יעקב  ישראל 
בני ישראל – פדריישין בלונדון וחבר הנשיאות של 
המועצה, בבית הכנסת 'שומרי הדת' בהאמפסטעד, 
רבי  הגאון  שימש  הנוכחית  האסיפה  כיו"ר  לונדון. 
וחבר  פאריס  אב"ד  שליט"א,  הכהן  מנחם  ירמיה 

הנשיאות של המועצה. 
האסיפה החלה בשעות הצהריים לאחר שבשעות 
הבוקר נחתו הרבנים שהגיעו מכל מדינות אירופה. 
הרבנים  של  יומם  סדר  על  עמדו  רבים  נושאים 
הגאונים חברי המועצה והאסיפה נמשכה במשך שש 
שעות תמימות של דיונים. בתוך כך שמעו הרבנים 
סקירה מאת הרב אריה גולדברג שי' סמנכ"ל מרכז 
רבני אירופה על פעילות המרכז ועל הפניות השונות 

מצד הקהילות.
מהנושאים המרכזיים שעלו באסיפה הוא  אחד 
הליך קבלת ההחלטות בנושאים הרי גורל. במרכז 
רבני אירופה, הגוף הביצועי של המועצה, מתקבלות 
מידי יום עשרות שאלות מקהילות ורבניהן, חלקן 
שאלות הרות גורל המצריכות הכרעה מצד רבנים 
בעלי סמכות, שאלות אלה, הוחלט כי יהיו מופנות 

לרבנים הגאונים חברי המועצה.
כמו כן, רבני המועצה שבחו את פעילי מרכז רבני 
בהלכה  רבות  שאלות  מפנים  שהם  כך  על  אירופה 

ובהשקפה לפוסקי הדור שליט"א.
חדש  חבר  של  צירופו  על  הוחלט  באסיפה 
רובין  ראובן  יצחק  הרב  אירופה.  רבני  למועצת 
שליט"א אשר משמש ברבנות עשרות שנים ואשר 
שימש  ואשר  מנשסתר  דרום  של  רבה  כיום  הינו 
בעבר כיושב-ראש ועד רבני המחוזות של אנגליה 
ומי שנחשב לאחד מחשובי הנואמים באנגליה נבחר 
בהצבעה שהתקיימה בקרב חברי המועצה לתפקיד 

הרם של חבר מועצת רבני אירופה.
מר  מפי  נאום  הרבנים  שמעו  האסיפה  במהלך 
אברהם פינלי שי', נשיא הפדריישין באנגליה, אשר 
עסק בחשיבות של אתיקה בעסקים. הרבנים הביעו 

התפעלות רבה מהדברים וחשיבותם.
רבות  הרבנים  עליו  דנו  אשר  נוסף  חשוב  נושא 
רבני  מרכז  במסגרת  היהדות.  בירורי  עניין  הוא 
בירורי  בנושא  העוסק  שלם  אגף  פועל  אירופה 
חודש  מידי  פניות  עשרות  מקבל  ואשר  יהדות, 
מקהילות באירופה ומפנה אותן לבודקים מוסמכים 
זאת  עם  ישראל,  גדולי  על  המקובלים  דין  ולבתי 
ישנן עדיין קהילות אשר לא מפנות את תיקי בירורי 
היהדות שלהן לבוררים מוסמכים וסומכות על חוות 
דעת לא מקצועיות בנושא, מה שמביא לצירופם של 
הביעו  הרבנים  היהודיות.  לקהילות  יהודים  אינם 
אירופה  רבני  מרכז  מפעילות  רבה  רצון  שביעות 
הרב  המרכז  סמנכ"ל  ידי  על  שהוצגה  כפי  בתחום 

אריה גולדברג.

מועצת רבני אירופה התכנסה בלונדון
רבני  מועצת  חברי  של  הדו-שנתית  האסיפה  התקיימה  בלונדון 
אירופה > רבי יצחק ראובן רובין שליט"א נבחר לכהן כחבר במועצה

(מימין לשמאל) הגר"י ניאזוב, הגרי"ד שמאהל, הגרי"מ הערץ, הגרי"ר רובין, הגרד"מ ליברמן, והגר"א דוד שליט"א

(מימין לשמאל) הגר"י טובול, הגרמ"ט וייסברגר, הגרג"מ גרליק, הגר"ב יעקבס והגר"ב אוברלנדר שליט"א

כינוס מועצת רבני אירופה, במרכז נראים (משמאל לימין) המארח הגרי"י ליכטנשטיין ויו"ר הדיון הגרי"מ כהן שליט"א
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בפתאומיות  נפטר  בירושלים  באייר,  חמישי כ'  ביום 
הגאון הצדיק הנודע רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל, מראשי 

רב  בירושלים,  החרדית  העדה  בד"צ 
קהילת חסידי "תולדות אברהם יצחק", 
מגדולי הפוסקים ועמודי ההוראה, אשר 
של  דור  ועיצב  הרבה  תלמידים  העמיד 
משיבים ומורי הוראה, הוא הגבר הוקם 
עול להעמיד יסודות דת על תילה בדרך 
החסידות וההלכה הצרופה המסורה מדור 
תורה,  במכמני  הבקי  מופלג  גאון  לדור. 
מוהל מומחה שהכניס רבבות ילדי ישראל 
ומעמודי  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
בירושלים, ירא  החסד  התווך של עולם 

שמים וירא חטא בצורה מופלגת.
תפארת  עטרת  נוטלה  פטירתו  עם 
פוסק  עצום  חכם  תלמיד  רבנן,  רב  של 
הלכות ודיין מובהק, כרב מדורות קמאי, 
איש מעלה אשר לבו פתוח היה כאולם 
לצרכי הכלל והפרט, אשר העמיד עצמו 
מופלאה,  ובהתמסרות  נפש  במסירות 
וללא לאות וללא הפסקה השיב לשואליו 

שבעים  בן  ובמצוקותיהם.  בדאגתם  עמם  ונשא  דבר, 
וחמש שנים היה בפטירתו. 

.נולד בכ"ז באלול תרצ"ד, באנטוורפן שבבלגיה, לאביו 

בירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל,  שלמה  רבי  הצדיק  הרב 
אמונים" "ותולדות  בקהילת "שומרי  ה'  עובדי  ומגדולי 

אהרן" בעיר הקודש. 
לאחר שזכה להכיר את הרבי, 
בו  ודבק  הגדולה  באשו  נאחז 
לב,  ובכל  נפש  בכל  להט,  בכל 
והיגר עם משפחתו לירושלים. 

בספרו ההלכתי "קנה בשם", 
מאיר  רבי  מברר  ראשון,  חלק 
ענין  הלכתית,  בתשובה  לימים, 
ברכות,  בהלכות  הרבי  ששאלו 
פרי  בורא  ברכת  פוטרת  איך 
הגפן את כל משקין, כאשר היה 

ילד לפני הבר מצוה. 
תורתו  קנה  הנישואין  אחרי 
דרכו  התחיל  שם  מיר,  בישיבת 
גדולי  עם  בלימוד  בהוראה 
אצל  בהוראה  התחיל  ירושלים. 
זצ"ל,  פדווא  חנוך  רבי  הגאון 
ושימש  בירושלים  אז  שהיה 
משה  רבי  הגאון  אצל  בהוראה 
אריה פריינד זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית. השלים עצמו  
בהוראה ובגיל כ"ב נבחן והוסמך להוראה אצל גדולי רבני 
לברכה:  צדיקים  זכר  הנודעים  הגאונים  בהם  ירושלים, 

עפשטיין,  פינחס  רבי  הגאון  הראב"ד  גולדשטיין,  הרב 
שאמר שהוא מקווה ומצפה להכניסו לתוך בד"צ העדה 
החרדית, הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן שהפקידו על 
המקוואות בירושלים, תפקיד בו החזיק עד יומו האחרון 
ממש, והיה בו מומחה בכל העולם, הגאון רבי דוד יונגרייז 
ולהבדלחט"א מרן פוסק הדור הגאון בעל "שבט הלוי", 

רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א. 
השנים  וזכורות  הדחק,  מתוך  תורה  למד  השנים  כל 
בהן התגורר בדירת חדר וחצי בבתי אונגרין בירושלים 
בבית בו גדלו ילדיו הקטנים, והוא היה ער כל הלילה 
ומטפס מעל מיטות ילדיו, מוריד ספר מתקרת הגג ולומד 
בו. בבית הזה היה גם די מקום ללמוד בו תורה והוראה 
מדי לילה עם תלמידים. מאס בהבלי העולם ובמעט כסף 

שהיה בידו הלך וקנה ספרים. 
בשנים ההן טרם הונהג שיהיה רב לכל שכונה, אך הוא 
התמנה כבר בגיל 30 לרב שכונת בתי אונגרין.  מאז ועד 
יומו האחרון היה מקבל כל יום שואליו בדבר ה' זו הלכה. 
הטביע  הוא  לילה.  ולא  יום  ולא  שעות  אצלו  היו  לא 
חותמו במגמה שמורה הוראה הפך להיות משרת הציבור 

24 שעות ביממה, באישון לילה ובאשמורת הבוקר.
בשנת תשמ"ט התמנה לחבר בד"צ העדה החרדית, יחד 
עם עמיתו ורעהו הגאון הצדיק רבי משה הלברשטאם 
כן  אחרי  בהלכה.  ארוכה  דרך  כברת  עשה  עמו  זצ"ל, 

התמנה לרבה של קהילת "תולדות אברהם יצחק". 

הגאון הצדיק רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל
מראשי בד"צ העדה החרדית מגדולי הפוסקים ומורי ההוראה

    הגה"צ רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל

ביום שלישי י"א באייר, הלך בירושלים לעולמו הרב 
אברהם משה הלוי רוז ז"ל, ששימש כמנכ"ל 'ועידת רבני 

אירופה' במשך עשרות בשנים.
ברמינגהם  בעיר  תרפ"ה,  באלול  נולד  ז"ל  רוז  הרב 
שבאנגליה, לאביו ר' שמעון ולאמו מרת מלכה ז"ל. עקב 
המצב הכלכלי באנגליה, המשפחה היגרה לאוסטרליה 
בשנת תרפ"ט. אולם בשל מצב החינוך, חזרו לאנגליה 

בתרצ"א.
בריטניה.  של  הראשי  הרב  לשכת  כמנכ"ל  שימש 
'ועידת רבני אירופה'.  באותו הזמן, הוא מונה למנכ"ל 
מאז הוא זכה לחזות בפריחתן והעצמתן של הקהילות 

היהודיות באירופה.
'ועידת  של  הפעולות  כל  על  אחראי  היה  רוז  הרב 
רבני אירופה' וגם על הכנסים משנת תשכ"ב. הרב רוז 
ומשפחתו עלו לארץ בשנת תשל"ג. אולם, על אף שפרש 
בתפקידו  המשיך  הוא  הראשי,  הרב  בלשכת  מתפקידו 
כמנכ"ל 'ועידת רבני אירופה'. משרתו הראשונה בישראל 
חלקית  במשרה  ומרצה  אדמיניסטרטיבי  כמנהל  היתה 

בישיבת "דבר ירושלים". 
במשך השנים כתב הרב רוז מאמרים רבים לעיתונים 
ההלכתיות  ההבהרות  את  תרגם  הוא  וירחונים. 
הסמכותיות של הרב שטיינברג שנקרא "אימוץ בהלכה 
הוא  הראשי,  הרב  בלשכת  שירותו  בעת  היהודית". 
הכין והביא לדפוס את מדריך הכשרות הראשון עבור 
מדריך  לאור  יצא  בעקבותיו  האנגלו יהודית.  הקהילה 

של  הכשרות  מחלקת  ע"י  כיום  לאור  היוצא  הכשרות 
בית הדין בלונדון. 

היה בין מניחי התשתית של קהילות הקודש באירופה 
הודף  כשהוא  בעזרתו,  הקודש  טהרת  על  שהתנהלו 
בתבונה ובעוז את תנועות הרפורמים והקונסרבטיביים 
שאיימו לכבוש את ליבם של ניצולי השואה. הרב רוז 
אירופה  מזרח  למדינות  יוצא  רבות  שנים  במשך  היה 
שהיו אז תחת השלטון הקומוניסטי, תוך סיכון עצמי 
כדי להחיות את הקהילות היהודיות ולהביא להם ספרי 

קודש ותשמישי קדושה. 

במשך 42 שנה שימש כמנכ"ל 'ועידת רבני אירופה' 
הלורד  והגר"י  ברודי  הגר"י  של  נשיאותם  תחת 
שליט"א.  שתרוק  הגר"י  ויבדלח"א  זצ"ל  יעקובוביץ' 
תוך  מחלוקות  כל  ללא  רמה.  ביד  ניהל  הועידה  את 
שהוא מטפח את הקהילות הקטנות ברחבי אירופה כדי 
ודואג  סבא  ישראל  ברוח  הקודש  טהרת  על  שיתנהלו 

לכל מחסורם.
יצחק  אהרון  בנו,  קבר  ליד  המנוחות  בהר  נטמן 
רבת  בהלוויה  הגליל'.  'שלום  במלחמת  שנהרג  הי"ד, 
להר  שאול'  'גבעת  ההלויות  מבית  שיצאה  משתתפים 
המנוחות בירושלים ספדו לו מרורים הגאון רבי יוסף 
אפרתי ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות, הרה"ג 
רבי נחום אייזנשטיין, רב שכונת 'מעלות דפנה' וידידו 
הטוב, הרה"ג רבי אהרן נשר, ראש בית המדרש 'משכיל 
לדוד' שעמדו על מידותיו התרומיות ומסירותו הרבה 

לכלל ולפרט. 
ובני  וידידיו  ממכריו  רבים  המתינו  ההלוויות  בבית 
משפחתו שביכו את הסתלקותו של אדם יקר שחי את 
ספד  המשפחה  בשם  פנים.  ובמאור  לכת  בהצנע  חייו 
לו בנו הצעיר הר"ר דוד הי"ו, שעמד לימינו בעשרות 
בפעילות  דרכו  את  ממשיך  ואשר  האחרונות  השנים 
הציבורית לטובת קהילות ישראל באירופה כמנהל אגף 
את  ביכה  דוד  הר"ר  אירופה.  רבני  במרכז  הסמינרים 
למודל  שהייתה  חייו  מסכת  על  ועמד  הקשה  האבדה 
למשפחה לידידיו ומכריו, מודל של איש אמת שתוכו 

כברו, מלא יראת שמיים ויראת חטא.

הרא"מ הלוי רוז ז"ל (יושב שני משמאל) בטקס 
חנוכת הבית למשרדי מרכז רבני אירופה בירושלים, 

בהשתתפות מרנן ורבנן מאירופה ומארץ ישראל

הרב אברהם משה הלוי רוז ז"ל – למנוחות
מי ששימש מנכ"ל ועידת רבני אירופה קרוב לארבעים שנה
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In t er nat ional  
moving ser vices 
- Door to Door services        

- Commercial crat ing and logist ics

- Professional art  packing
. Sea and air services 

-
 

Projects, storage etc.

- import /export  services to israel

- Packing of  house hold good and personal ef fects

Proud member of: HHGFAA, AMSA, PPIS (ISPM # 15)
info@teamnet.co.il   -   w w w.teamnet.co.il

Tel: + 972-4-866-9991  Fax: + 972-4-866-9995   1-800-331-222

 Internat ional shipping of
 personal ef fects and commercial
 shipments f rom Europe to USA
 and f rom USA to Europe, and

also all over Europe

אדר - ניסן תשס"ט

לפני כחודש, קיבלו מנהלי בתי הספר ברוסיה ממשרד 
לתלמידים  שמבחני הבגרות  הודעה  הרוסי,  החינוך 

יתקיימו ביום שישי, בו חל  השנה חג השבועות. 
ההודעה הגיעה לכל בתי הספר של רשת החינוך "אור 

אבנר " ברוסיה, מיסודו של הנגיד ר' לוי לבייב הי"ו.
מנהלי בתי הספר התארגנו ופנו למשרד החינוך כדי 

בטענה,  נידחו   אך  המבחן,  מועד  את  לדחות  לנסות 
פנים  בשום  ניתן  ולא  וגורלי  חשוב  במבחן  שמדובר 

לדחותו.
מועצת רבני אירופה  וחבר  הראשי של רוסיה  רבה 
הרה"ג רבי בערל לאזאר שליט"א, פנה מיידית, ללשכת 
להיפגש  בבקשה  מדוודב  דימטרי  מר  רוסיה  נשיא 

עימו.
לאחר מספר ימים, הוזמן הרה"ר לפגישה עם הנשיא. 
בפגישתם, הציג שוב הרב הראשי את בקשתו לדחיית 
השבועות. הנשיא  חג  חל   זה  וביום  היות  המבחן, 
התרגש לשמוע שיום זה הוא חג מתן תורה, וע"כ הורה 
מיידית לשר החינוך לאפשר לכל בתי הספר של "אור 
אבנר" ובהם כל תלמיד יהודי גם בבתי ספר לא יהודיים, 

לדחות את המבחן במספר ימים.
בהמשך הפגישה, בה השתתף גם ר' אלכסנדר ברדה 
נוספות  בדרכים  דנו  ברוסיה -  הקהילות  איגוד  נשיא 
ההולכת  רוסיה,  יהדות  למען  פורה,  פעולה  לשיתוף 
ומתפתחת בחסדי שמים, בכל הערים והקהילות הרבות 

ברוסיה.
הרוסי  החינוך  משר  המכתב  יצא  השבוע,  בתחילת 
לדחיית  מיוחד  אישור  עם  ברוסיה,  המחוזות  לכל 
להגיע  בעז"ה  יוכלו  כך  יהודים,  לתלמידים  המבחנים  
ולשמיעת  לתפילה  רוסיה,  בכל  הרבים  הכנסת  לבתי 

עשרת הדיברות.

הישג ליהדות ברוסיה:

בעקבות פגישת רבה הראשי של רוסיה עם נשיא 
רוסיה מבחני הגמר לא יתקיימו בחג השבועות

הגר"ב לאזאר בפגישה השבוע עם נשיא רוסיה מר דמיטרי מדוודב

(

מרכז רבני אירופה על אגפיו ושלוחותיו 
מברך את הרב הדגול, פה מפיק מרגליות 

מגדולי הדרשנים באנגליה שידיו רב לו 
בקירוב אחינו בני ישראל לכור מחצבתם 

ה"ה

הגאון הרב יצחק ראובן רובין שליט"א
רבה של דרום מנשסתר וחבר 
הרבנות הראשית בבריטניה

 עם היבחרו לכהן פאר 

כחבר מועצת רבני אירופה

יהא רעוא מן שמיא שיזכה 
רבות בשנים לרומם קרנה של 
תורה לתפארת יהדות אירופה

מועצת רבני אירופה            ההנהלה



י. הרשקוביץ 

שיחה,  של  שעה  אחרי  אביב.  תל  'עזריאלי',  מגדלי 
קוטע עורך הדין את הפגישה. הלקוח שמנסה להעלות 
שאלה נוספת נענה באדיבות אך בצורה שאינה משתמעת 
לשני פנים, שזהו, הגיע הזמן לסיים. המזכירה מקבלת 
הוראות אחרונות תוך שעורך הדין מיישר את העניבה, 
מטיב את תסרוקתו והוא נעלם במהירות מבעד לפתח. 
בו  מבחין  השיחה,  את  להמשיך  מנסה  שעוד  הלקוח 
מכמה  עתה  נוהרים  לשם  סמוך,  למשרד  נכנס  כשהוא 

משרדים סמוכים.
מסביר  הוא  הסתם'  מן  דין  עורכי  של  'התייעצות 
יודע  שהוא אינו  מה  מחר.  לכאן  לשוב  ומחליט  לעצמו 
שהנוכחים בפגישה אינם עורכי דין בדווקא, ובעצם לא 
הפן המקצועי הוא מה שמקשר אותם כרגע. אחד מהם 
חנות  בעל  השלישי  עסקים,  איש  סתם  השני  מהנדס, 
גדולה של אלקטרוניקה. המכנה המשותף שלהם מסתכם 
בכך שלכולם משרדים באותו מבנה או באותו האיזור, מה 

שגרם להם לשבת כל יום לשיעור דף היומי.
את השיעור יזם ארגון 'מאורות הדף היומי' שאף דאג 
לשגר למקום מגיד שיעור מטעמו. והמחזה הזה חוזר על 
עצמו יום אחר יום, ולא רק בעזריאלי. בבנייני משרדים 
רבים, כמו בבסיסי צבא, בתי ספר, בתי חולים, מפעלים, 
משרדי ממשלה ואפילו במקומות כמו משרדי פרקליט 
המדינה, מתכנסים כיום יהודים מכל גווני הקשת – יש 
ביניהם שאפילו אינם חובשי כיפות במשך היום – והם 
כמו  ממש  היומי,  הדף  של  בשיעור  יום  כל  עוסקים 

בשטיבלאך של מאה שערים.
שמונים שנה אחרי שתיקן רבי מאיר שפירא מלובלין 
התקנה  הצליחה  היומי,  הדף  לימוד  תקנת  את  זצ"ל 
להתפשט על פני מעגלים שמלכתחילה לא נחשבו 'לקהלי 
יעד' קלאסיים של התקנה. מדובר באנשים שלא תמיד 
ידעו קודם מהו לימוד תורה, ודאי שלא חוו את הטעם 
הוא  היומי  הדף  לימוד  כיום  אך  היומי.  דף  לימוד  של 
מבחינתם חוק ולא יעבור, ה'דף' הפך ללחם חוקם במלוא 
המובן. ככה זה כאשר מרגישים פעם אחת את מתיקותה 

של הסוגיה.
מבני  צנוע  יהודי  הוא  מהפיכה  לאותה  שאחראי  מי 
ברק. הרב חיים דוד קובלסקי שליט"א שמו. האיש, תלמיד 
חכם שניחון בכושר הסברה נדיר, שפה רהוטה ופה מפיק 
מרגליות, אך בעיקר התלהבות חסרת מעצורים וגבולות, 
שימש כמגיד שיעור בדף היומי ולשיעורו נהרו המונים. 
בשלב מסויים הקים, בסיועו של הנגיד ר' מוטי זיסר שי', 
את 'בית המדרש למגידי שיעורים' שהפך לארגון 'מאורות 
הדף היומי', החולש כיום על מאות שיעורים המתקיימים 
בכל רחבי תבל. בזכותו, גם יהודים שלפני כן לא ידעו 

צורת דף מהי, נוהגים להציץ תוך כדי לימוד למהרש"א 
על מנת להבין טוב יותר את תירוצו של רב פפא. 

ד"ש מג'יברלטר
מגיעה  הדרישה  'מאורות',  אנשי  מספרים  כיום, 
מחט'  של  כחודו  פתח  לנו  'פתח  עצמו.  מהשטח 
פתח  לכם  אפתח  'ואני  חז"ל  מאמר  את  מזכירים  הם 
כפתחו של אולם'. "בימים הראשונים מצאנו את עצמנו 
מבקשים מאנשי עסקים שיסכימו לכונן שיעור במשרד 
או להשתתף בו. היום אנו מוצפים בדרישות שמגיעים 
'רחוקים' ממש", אומר ר' משה  הנחשבים  גם מאנשים 
הדף  'מאורות  במסגרת  מכבר  לא  עד  שפעל  שטרייכר, 

היומי' ביסוד שיעורי דף היומי ברחבי הגלובוס.
הנה דוגמא לשיעור שנוסד בזכות התעוררות של יהודי, 
שבסך הכל ביקש ללמוד דף היומי, ואם אפשר – לזכות 
עוד כמה יהודים על הדרך. עו"ד ר' פנחס נצר ז"ל, התגורר 
בג'יברלטר, הוא ניסה כמה פעמים להקים שיעור בעירו 
אך היוזמה נכשלה. כאשר שמע על השיעורים הנוסדים 
במהירות בנקודות שונות בעולם, פנה לארגון וביקש עזרה. 
סיפר  לשוא",  היתה  לא  שהיגיעה  מתברר  "פתאום 
בהתרגשות ר' פנחס. "הרעיון התקבל בהתלהבות וראש 
החליט  שי',  לוי  חיים  עו"ד  חותנו  יבלחט"א,  הקהילה 
המונה   HASSAN המכובד משרדו  את  להעמיד  אף 

מאה ועשרים עורכי דין יהודים וגויים, לטובת השיעור 
באופן קבוע". השיעור הראשון היה במסכת ראש השנה, 
והשתתפו בו קהל מגוון של לומדים ובהם צעירי הקהילה, 
השורה.  מן  בתים  ובעלי  מקומי,  שוטר  עסקים,  אנשי 
מגיד השיעור היה הרב נתנאל במברגר, אך קודם השיעור 
הדף  אתר "מאורות  את  נצר  עו"ד  הלומדים  בפני  הציג 
היומי" על גבי מסך, ובו הציג לפניהם את האפשרויות 
השונות לשמיעה וצפייה בשיעורי דף יומי בשפות שונות, 
עדכונים שוטפים מהנעשה והנשמע בדף היומי ברחבי 
לעשרה  קרוב  עם  החל  השיעור  ועוד.  והעולם  הארץ 
לומדים, וכיום נוטלים בו חלק באופן קבוע גרעין שמונה 
לא פחות מעשרים לומדים שזכו ללמוד ולסיים כבר חלק 

ממסכתות הש"ס.
ר' פנחס נפטר בפתאומיות זמן קצר לאחר היווסדו של 
השיעור כך שלא זכה לראות בהתפתחותו. אולם פירותיה 

של אותה השקעה עומדים לו בעלמא דקשוט. 

מחוץ להיכל
אם נרצה לשים אצבע על המהפיכה, נגדיר זאת כך: 
ספר התורה יצא מההיכל – לרחובה של עיר. אם בעבר 
היה מקובל שישנם לומדים, וישנם – מן הצד השני של 
המתרס - כאלו שהם יהודים טובים שמוכנים לתמוך ביד 
תרומות  ולהרים  ישיבות  להקים  התורה,  בעמלי  רחבה 

נותני התורה
שמור  הבאים,  לדורות  השמועה'  'מעתיקי  התורה,  ומרביצי  הישיבות  ראשי  של  מקומם  לצד 
מקום של כבוד לנותני התורה לעם – אלו הזוכים להאהיב את התורה ולהטעימה להמון העם 
> שיעורים בוידאו קאנפירענס (video conference), הסברים מעל גבי האתר, המחשות והדמיות 
– הם חלק מהדרכים בזכותם רבים שאין 'תורתם אומנותם' זוכים לחוות את טעמה הטוב של 

סוגיה בהירה > ערב שבועות תשס"ט אפשר לסכם - התורה כבר אינה מונחת בקרן זווית
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שיעור בדף היומי במשרד עורכי הדין Hassan בג'יברלטר, ראשון משמאל יושב פנחס נצר ע"ה, מייסד השיעור



קהילות אייר - סיון תשס"ט

ענק למפעלים תורניים, אך לפתוח דף גמרא לא עלה על 
'איכשר דרא': היום, וזו מציאות שאפשר  דעתם, כיום 
לפגוש בה בכל מקום, ניתן לגלות יהודים רבים שלצד 

החזקת התורה לא יוותרו על לימוד התורה. 
בהקשר זה אי אפשר להתעלם מתרומתן של גמרות 
שבארה"ב,  'מסורה'  מבית  הגמרות,  'שוטנשטיין'. 
בשפה  הסוגיה  מהלך  ואת  הגמרא  שפת  את  מבהירות 
הכרכים  אור  ראו  כאשר  בשעתו,  לכל.  ומובנת  ברורה 
כיום,  צוננת.  בתגובה  נתקלו  הם  בהוצאה,  הראשונים 
רחבי  בכל  עותקים  ב-80,000  נמכר  כרך  כל  כאשר 
העולם, אי אפשר שלא להסכים עם הקביעה שהתחוללה 

כאן מהפיכה. 
"הדרישה לגמרות מגיעה מכל מקום בעולם" מספרים 
בעלי הוצאת 'מסורה'. "סטודנטים בקמפוסים, צעירים 
יהודיים שבקושי מכירים את הדת, מתוודעים לגמרא ויש 

מהם שזכו לסיים מסכתות בזכות הפירוש הבהיר". 
ר.ל., איש עסקים ישראלי, נתקל בתופעה מקרוב. הוא 
נסע ברכבת למוסקבה כאשר ניגש אליו צעיר שביקש 
ממנו הסבר לקושיית הגמרא. לתמיהתו סיכם הצעיר את 
מהלך הסוגיה, כאשר לאחר מכן הבהיר לו שמאז נחשף 
לגמרות שוטנשטיין החל לקבוע שיעורים בגמרא באופן 
קבוע. "לולי הפירוש לא הייתי יודע מאיזה צד מחזיקים 

את הגמרא", סיפר.

חברותא בכל עת
בכל  שיעורים  שמוסרים  השיעורים  מגידי  את  ויש 
'קול הדף', להם  מקום ובכל עת. מדובר במג"שים של 
ברכישת  או  הדף  קול  למוקד  בחיוג  אם  להאזין  ניתן 
נוסד  שנה  השלושים  בן  המפעל  השיעורים.  קלטות 
ור'  ליצמן  פתחיה  ר'  מירושלים,  אברכים  צמד  בידי 
יצחק ברוידא, שיצאו לדרך עם טייפ ביתי שבו הקליטו 
זילבר  מיכל  ר'  הידוע  השיעור  מגיד  של  שיעוריו  את 
שליט"א אשר הועתקו על ידם באמצעים פרימטיביים. 
היום המפעל מחזיק בסניפים רבים, מערכת ממוחשבת 
אלפי  עשרות  מאזינים  להם  ודיסקים  קלטות  ואלפי 

יהודים בכל רחבי העולם.
לדף  מדף  לעבור  עת,  בכל  להתקשר  ניתן  למוקד 
וממסכת למסכת, כמו גם ליהנות מיתר שיעורי התורה 
המערכת.  של  הענק  במאגר  המאופסנות  וההרצאות 
משניות  וירושלמי,  בבלי  בתלמוד  שיעורים  שם  יש 
והלכה, מה לא. אולם החידוש הבולט של המערכת היא 
האפשרות להשאיר שאלה או הערה כאשר בהמשך ניתן 

לקבל מענה מאחד ממגידי השיעורים. 

בשביל יהודים רבים ההמצאה ששמה 'קול הדף' היתה 
הצלה ממש. חולים ששכבו בבתי חולים, קשישים שאינם 
שיעור  של  מהאפשרות  נהנים  מבתיהם,  לצאת  יכולים 
בכל עת והסבר ברור לסוגיה בלא מאמץ. השילוב של 
מיטב הטכנולוגיה והתאמתה לשירות הלומדים הוכיח 

את עצמו מכל בחינה.

טוב מראה עיניים
נחזור ל'מאורות'. בארגון לא נוטשים את השיעורים 

קובע.  לליווי  זוכים  והמשתתפים  נוסדו,  שהם  לאחר 
מפעם  הנערכות  ההמחשות  כל  על  מספר  שטרייכר 
לפעם, כאשר נתקלים בסוגיה שאינה מובנת. כך כאשר 
בארגון מעמדים של  עסקו בלימוד מסכת זבחים יזמו 
שחיטות או הקרנת שיקופיות שהמחישו שחיטה ומבט 
למעמדים  נהרו  המונים  כאשר  הבהמה,  לחלקי  מקרוב 

אלו שהצליחו להבהיר טוב יותר את מהלך הסוגיה. 
לפני מסכת ראש השנה הובאו מומחים שהסבירו את 
המלאכות.  ל"ט  הומחשו  שבת  ובמסכת  הלבנה,  מהלך 
נתקלו  מסויים  שיעור  משתפי  כי  גילינו  "כאשר 
יזמנו  לעומקה,  לרדת  הצליחו  לא  והם  סבוכה  בסוגיה 
את  העביר  קובלסקי  הרב  כאשר  חי  שיעור  פעם  לא 
 video) 'וידאו קונפירענס' השיעור מהארץ באמצעות 
למדו  כך  וידאו),  בשיחת  הנמסר  שיעור   .conference
באותה  הדף  אותו  את  ברק  ובני  קונג  מהונג  יהודים 

שעה".
אגב הונג קונג. שם נוסד השיעור כאשר לרב הקהילה 
ניגש יהודי רחוק, שביקש להתחזק ביהדות. הרב אמר לו 
שיקבע שיעור בגמר. "כך?" תמה האיש, "הרי איני מניח 
תפילין, לא שומר שבת. איך אגש לגמרא?" אך הרב לא 
הרפה. הוא יצר קשר בינו לבין 'מאורות' והשיעור יצא 
לדרך. מיותר לספר שתקופה לאחר מכן הוא הניח תפילין 

ושמר שבת, וכמובן לא ויתר על דף גמרא ביום.
שפירא  מאיר  "רבי  כך:  זאת  מסכמים  ב'מאורות' 
זצוק"ל, כאשר הוא העלה את הצעת לימוד הדף היומי, 
ראה בחזונו 'יהודי שמפולין שנפגש עם יהודי מאמריקה 
והם דנים ביחד על הסוגיה שנלמד היום בדף'. כמדומנו 
יהודים  שאת.  ביתר  לו  מתממש  חזון  אותו  שהיום 
שלכאורה אין ביניהם כל מכנה משותף – שותפים בזכות 

הלימוד היומי הקבוע המאחד למרות כל המחיצות".

15

שיעור תורה ל"בעלי בתים"

טקס סיום בעיר אנטוורפן, בלגיה
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גאון עצום בנגלה ובנסתר, בקיא נפלא בכל חלקי התורה ועובד ה' 
מנעוריו, המרכז סביבו חבורה הולכת וגדלה של חסידים ומקושרים 
מכל קצווי תבל החרדים למוצא פיו ואינם זזים צעד בלעדיו. 
סדר יומו מהווה רצף של לימוד, שיעורים עמוקים בנגלה ובנסתר 
הנאמרים מפיו מדי יום ביומו בישיבתו "תורת חכם", כתיבת חידושי 
תורה, קבלת קהל ועבודת ה' מופלאה במושגים של דורות קודמים. 
בשיחה נדירה וגלויה פורש הגרי"מ מורגנשטרן את משנתו הסדורה, 
ובה דברי הדרכה, התעוררות וחיזוק לקראת חג השבועות הבעל"ט

ן ישראל פינחס טירנואר / צילומים: עזרא לנדא ן 

הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, מגדולי המקובלים והמשפיעים בדורנו, 
בשיחת-קודש ראשונה ונדירה ל"קהילות" לקראת חג מתן תורה תשס"ט

"

"בני נוער 'נושרים'
הם נשמות גבוהות
הכמהות לרוחניות"
לקהילות

בלעדי 
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ויראת-הרוממות >> חרדת-קודש  של  בתחושה 
רבי  הגה"צ  המיוחדים,  אחד  של  במעונו  התקבלנו 
יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, מגדולי המקובלים 
והמשפיעים בדורנו, אשר ניאות לייחד מזמנו המדוד 
רבני  של  לכבודם  הסדורה  משנתו  את  ולהשמיע 

קהילות אירופה. 
בקיא  ובנסתר,  בנגלה  עצום  כגאון  נודע  הגרי"מ 
נשגב  ה'  ועובד  התורה  חלקי  בכל  כמותו  שמעטים 
חסידים  של  וגדלה  הולכת  חבורה  סביבו  המרכז 
ומקושרים שאינם זזים צעד בלעדיו. מספר מעגלים 
הקרובים  התלמידים  מעגל  הגרי"מ -  את  מקיפים 
השומעים מפיו שיעורים עמוקים בקבלה - שיעורים 
שרובם פתוח לציבור הרחב ונאמרים מדי יום ביומו 
בארץ  לקחו  שומעי  מעגל  חכם",  בישיבתו "תורת 
ובחו"ל, ומעגל של יהודים בעלי חסד מגדולי מחזיקי 
למוצא  ומייחלים  אותו  המעריצים  בדורנו  התורה 

פיו. 
לימוד,  של  רצף  מהווה  הגרי"מ  של  יומו  סדר 
שיעורים בנגלה ובנסתר, כתיבת חידושי תורה, קבלת 
קהל ועבודת ה' מופלאה במושגים של דורות קודמים. 
כאמור, זכינו בזכות ראשונים להתקבל לשיחה במעונו 
ולשמוע מפיו דברי הדרכה, התעוררות וחיזוק לקראת 
הגרי"מ  נוגע  היתר  ובין  הבעל"ט,  השבועות  חג 

בדברים שלדעתו טעונים תיקון בדורנו.
מ האם הרב יכול להצביע על הנקודה הטעונה ביותר 

תיקון בדורנו?
ובפרט  קדושה  בענייני  במיוחד  פרוץ  דורנו 
בשמירת עיניים, והדרך לכל תיקון ובפרט בנושא זה 
עוברת בשני מישורים - 'סור מרע ועשה טוב'. שני 
דרכים אלו מרומזים ב'אוב'- (אב) ו'נוב' - (בן) - 
שני החטאים בהם נכשל שאול המלך ע"ה. אוב היא 
קליפה רוחנית, ונוב עיר הכהנים - כהונה - מרמזת 

על חכמה וקדושה.
הדרך לסור מרע עוברת ראשית כל בשמירת עיניים. 
וכוונתי במיוחד לכלי המשחית הנקרא אינטרנט. זהו 
ואיום שהרס וכילה כל חלקה טובה. אין  נורא  כלי 
לתאר ואין לשער כמה חללים הוא הפיל. אני שומע 
על כך הרבה סיפורים ועדויות מחרידות מכל קצווי 
תבל. הבעיה הגדולה ביותר עמו היא שישנם כאלו 
הטוענים שאינם יכולים להוציאו לגמרי משום שהם 
זקוקים לו לצורך עסקים. חובה גמורה ודחופה על 
הנגע  את  ולמנוע  לחסום  דרכים  למצוא  העסקנים 
הטכנולוגים  האמצעים  כל  את  להפעיל  הזה.  הרע 
בלבד.  עבודה  לצרכי  אכן  ישמש  שהאינטרנט  כדי 
ובכל אופן לבל ייראה ובל יימצא בבית אלא בעבודה 

בלבד. 
אני חוזר ואומר - האינטרנט הוא יצר הרע של 
דורנו ומייצג את אב הטומאה של היפך שמירת עיניים. 
לפני עיסוק בכל דבר, מוטלת על הרבנים המשימה 
להילחם בו. המצב באירופה הוא קשה במיוחד משום 
שאפילו סלולארי כשר עדיין אין שם. חובה גמורה על 
הרבנים להתריע בפני עדתם על המכשולות הנוראים 

שבאינטרנט וגרורותיו.
לאחר מכן עלינו לפנות לכיוון של 'עשה טוב' - 
שיידחו  ורוחניות  טובות  עיניים  לנו  ליצור  כלומר, 

ממילא את העיניים שאינם טובות. 
סמוך  עומדים  אנו  מסוגלת.  עת  היא  תקופתנו 
לגאולה השלימה ואנו רואים במוחש כיצד כולם - 
צמאים  רוחניות,  מחפשים  ביותר  הרחוקים  אפילו 

לאלוקות. אבל לדאבוננו הצימאון הזה מופנה לעתים 
בדרכם  תועים  המחפשים  נכונים.  לא  לכיוונים 
ונופלים לרוחניות מזויפת - כמו ה'אוב' - רוחניות 
שהיא קליפה. ישנה רוחניות השייכת לס"א [=לסטרא 

ידי  על  הנמסרים  בקבלה'  'שיעורים  כמו  אחרא] 
דוקטורים למיניהם ושאר מרעין בישין. רוחניות כזו 

יוצרת רק דעות כוזבות, רח"ל. 
הדרך לתיקון העולם - תיקון של עיניים טובות 
ורוחניות - היא להקים בכל מקום שיעורים ללימוד 
חסידות ופנימיות התורה. כשלומדים חסידות בדרך 
נאמנים,  אנשים  מפי  האמיתית  והקבלה  הבעש"ט 
כל  על  שמקרין  מאיר  רוחני  מבט  האדם  אצל  נוצר 
חייו וסדר יומו. או אז יימחק מאליו היצה"ר מליבו. 

מ האם נושא ה'קדושה' כל כך חשוב ויסודי?

אין ספק, הקדושה היא יסוד ושורש לכל, בלעדיה 
היה  זי"ע  מליובאוויטש  הרש"ב  אדמו"ר  כלום.  אין 
בים,  המפליגה  טוב  כל  מלאה  לספינה  זאת  ממשיל 
אולם יש בה חור זעיר,  ברור שאין שום שווי לספינה 
הזו - הרי כל אשר בתוכה ייפול דרך החור, המים 
יכול  אדם  כך  תטבע.  כולה  והספינה  פנימה  יחדרו 
להרבות בתורה, תפילה ומצוות. אולם אם הוא פגום 
בענייני קדושה – שזהו 'נקב' בנשמתו, אין הכל שווה 

מאומה - כל עבודתו תלך לריק.
בעל ה"ישמח משה" אמר פעם - 'רואה אני יהודים 
הלומדים ומתפללים בריבוי בכמות ואיכות - אם כן 
אינני מבין - הרי היה עליהם להתעלות עד למאוד 

הראיון
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שהם  אנו  רואים  מדוע  נשגבות,  מדרגות  ולהשיג 
נשארים באותו מקום'?! אין זאת אלא, אמר ה"ישמח 
נעוריהם,  חטאות  את  תקנו  לא  עדיין  שהם  משה", 
למרות  להתעלות  מהם  ומונע  להם  מפריע  זה  דבר 
כל עבודתם. לכן עלינו קודם כל לשוב בתשובה על 
חטאות נעורים ולתקן כל אשר פגמנו ורק אז נזכה 

להשיג משהו בעבודת ה' ולהתקרב לה' יתברך.
מ על כולם ללמוד קבלה? גם אנשים פשוטים?

אבל  חסידות,  ללמוד  פשוטים  יהודים  על  גם 
הקבלה.  ללא  להבין  אפשרי  בלתי  לעומקה  חסידות 
אין  קבלה.  ללמוד  צריכים  יותר  כשמתקדמים  לכן 
ספק שעל כל יהודי חובה גמורה ללמוד את כל חלקי 
שיש  אלא  הנסתר,  תורת  את  גם  וממילא  התורה, 

לעשות זאת בשלבים וכמובן מתוך קדושה.
באלו ספרי קבלה יש להתחיל?

"שומר  ספר  האמת,  לחכמת  ההקדמות  ספרי 
מכן  ולאחר  העבודה"  ספר "עמוד  הקדמון,  אמונים" 

"אוצרות חיים".
באופן  ללמוד  שאפשר  או  רב  מפי  ללמוד  חובה  מ 

עצמי?
ספרי  כיום  ישנם  אבל  מרב,  ללמוד  שעדיף  ברור 

קבלה עם פירושים טובים בלשון קלה כמו "אוצרות 
חיים" - אותם ניתן ללמוד גם ללא רב.

עומדים אנו לפני חג מתן תורה, רואים אנו את  מ 

עולם התורה פורח בדורנו, ריבוי ישיבות וכוללים, 
האם בכל זאת יש מה לשפר?

ודבקות,  קדושה  מתוך  תורה  ללמוד  הוא  העיקר 
להרגיש את האלוקות בתוך הלימוד. לא סתם ללמוד 
בקרירות וחיצוניות. רק תורה המביאה לדבקות וקשר 
עם הקב"ה זוהי תורה אמיתית. לכך מגיעים על ידי 
לימוד חסידות ופנימיות התורה. לא לחינם הסתלק 
מהלך  כל  כי  מראה  הדבר  השבועות.  בחג  הבעש"ט 
ביד  יוצאים  ישראל  בבעש"ט - "ובני  קשור  התורה 
רמה" - "בריש גלי" - ברי"ש ר"ת 'שמעון בר יוחאי' 

וכן 'רבי ישראל בעל שם'.
מתחזים  של  וגוברת  הולכת  לתופעה  אנו  עדים  מ 

ל"מקובלים", אליהם נוהרים יהודים לקבלת ברכות 
וסגולות, מה דעת הרב על תופעה זו?

אור  למעט  צימאונם  מרוב  תמימים  יהודים  אכן, 
ורוחניות פונים ל'בארות נשברות' - אנשים מזויפים 
שמתחזים לצדיקים וגורמים להרחיק אנשים מתורה 

ויראת שמים. 
מ מי יכול להיקרא מקובל וצדיק אמיתי?

"הוא אשר דיבר לעם סגולתו שמור לקדשו מבואו 
'דבר  ועד צאתו" - מיהו זה הראוי להיות מנהיג - 
שמור  שהוא  הידוע  זה  רק  לישראל?  לדור' -  אחד 
הלום.  ועד  מקטנותו  צאתו -  ועד  מבואו  בקדושה 
רק השמור בקדושה כל ימיו יכול להיחשב אדם גדול. 
נכון שישנם יוצאים מהכלל כמו רבי עקיבא שבערוב 
ימיו תיקן את צעירותו, אבל אלו הם מקרים נדירים 

בוודאי ידוע  אמנם, אם  בדרך כלל.  שכיחים  שאינם 
שעשה תשובה באמת אז נחשב כגדול.

מ ואם אינני מכיר את ההיסטוריה שלו, כיצד אוכל 
לזהות האם הוא אדם גדול באמת?

כלל  בדרך  הוא  שמים  ויראת  לתורה  שמעורר  מי 
שאין  אומר  מקאמרנא  הגה"ק  הקדושה.  לצד  שייך 
רק  שיתקרב  מאוד  להתפלל  רק  אחד,  שום  לפסול 

לקדושה.
וצוברת  הולכת  צדיקים  לקברי  הנסיעות  תופעת  מ 

תאוצה, מה עלינו לכוון בהיותנו על ציון הצדיק, 
מה התכלית בזה?

מי שעדיין לא זכה להתקשר לצדיקים חיים, מוטב 
בזכותם  שיזכה  שם  ויתפלל  צדיקים  לקברי  שייסע 
ישנם  דור  בכל  בחיים!  שעודם  לצדיקים  להתקשר 
צדיקים וקדושים, כפי שאומר המדרש - "אין לך דור 
שאין בו כאברהם יצחק ויעקב", ומי שעדיין לא מצא 
לו  שיעזור  הקדושים  בציונים  להתפלל  עליו  אותם 

השי"ת למצוא את אותם צדיקים. 
אולם כמובן שגם המקושר לצדיקים חיים יש לו 
עניין בנסיעה לקברים - הרי גם הצדיקים החיים זוכים 
לשפע בזכות הצדיקים שבעולם העליון. השכינה שורה 
בקברי הצדיקים והמקום מסוגל לקבלת התפילות. על 
האדם להתפלל על כך שיזכה ללכת בדרכיו של הצדיק 
מילי  לכל  שיזכה  הצדיק  בזכות  ולבקש  שם,  הטמון 

דמיטב ברוחניות וגשמיות.
הנושר,  הנוער  תופעת  בדורנו  מתרחבת  לצערנו  מ 

ממה היא נובעת? וכיצד ניתן למנוע זאת?
נשמות  בעיקרם  הם  'נושרים'  המכונים  אלו 
פנימי  טעם  חיפשו  הם  לרוחניות,  הכמהות  גבוהות 
ועמוק בחיים ולא מצאו ועל כן הם נפלו לקליפות. 
קדושה  בענייני  העוונות  מצטרפים  כלל  בדרך  לכך 
הדרך  לכן,  מהקדושה.  אותם  הרחיק  הזה  והשילוב 
להעניק  היא  למוטב  ולהחזירם  בהם  לטפל  היחידה 
זאת  ה'.  ועבודת  התורה  בלימוד  וסיפוק  טעם  להם 
יתכן רק על ידי פנימיות - ללמוד עמם ספרי חסידות 
ולהסביר להם מה זו תורה ומה זו תפילה, להראות 
להם את העומק והטעם האינסופיים שקיימים בכל 

פרט בתורה ומצוות. 

גפ"ת.  ללמוד  רק  מהם  שדורשים  היא  הבעיה 
אם  אך  ביותר.  והעיקרי  החשוב  הדבר  שזהו  כמובן 
הם יסתכלו על זה במבט חיצוני הם שוב לא יחושו כל 
חיבור לגמרא ולקב"ה נותן התורה. בימינו כשיצר הרע 
כל כך גדול - עוד לא היה דור שסבל מכל כך הרבה 
עוצמתי  בנשק  כנגדו  להצטייד  יש  רוחניות,  מחלות 
יותר - פנימיות ושוב פנימיות - להעניק להם תוכן 
עמוק בעבודת ה' וקשר ישיר עם הקב"ה. וזאת רק על 
ידי לימוד חסידות וספרי עבודה פנימיים המבארים 

"הוא אשר דיבר לעם סגולתו שמור לקדשו מבואו ועד צאתו" - 
מיהו זה הראוי להיות מנהיג - 'דבר אחד לדור' - לישראל? רק 
זה הידוע שהוא שמור בקדושה מבואו ועד צאתו - מקטנותו ועד 
הלום. רק השמור בקדושה כל ימיו יכול להיחשב אדם גדול. נכון 
שישנם יוצאים מהכלל כמו רבי עקיבא שבערוב ימיו תיקן את 
צעירותו, אבל אלו הם מקרים נדירים שאינם שכיחים בדרך כלל.

הוא
הו

דול.
תיקן את
דרך כ
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היטב את עומקו וסיבתו של כל פרט במצוות ועבודת 
ה'. לאחר מכן הם מעצמם יימשכו ללימוד גפ"ת.

בהן  נידחות  בקהילות  המכהנים  רבנים  ישנם 
חברים גם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, כיצד 
לקיים  אותם  לעורר  יש  מצוות  ואלו  לקרבם?  ניתן 

ראשונה?
עלינו  תורני.  שיעור  עמם  לקבוע  יש  כל  ראשית 
להבין שלפני כל הדרישות הדבר החשוב ביותר הוא 
ליצור קשר מסוים של היהודי לרוחניות. לאחר שישנה 
נקודת אחיזה רוחנית ואפילו הקטנה ביותר - תשמש 
נקודה זו למנוף שיגביה את היהודי ואז תוכל לבקש 

ממנו לקיים מצוות.
מחלל  הוא  אם  ואפילו  תורה?  שיעור  כל  קודם  מ 

שבת?
בהחלט, אפילו מחלל שבת רח"ל. הסיבה פשוטה 
- אנשים נרתעים מלקבל על עצמם דברים מחייבים. 
אבל שיעור תורה נשמע לו בלתי מחייב והוא יסכים 
ולאוזניו  לשיעור  מופיע  כבר  כשהוא  ולשמוע.  לבוא 
נכנסו דברי תורה - מעט יידישקייט, הוא כבר אדם 
אחר, והרב יוכל בקלות לאין ערוך לקרב אותו ליהדות 

בצעדים נוספים. 
מעשיות -  מצוות  של  לכיוון  אנו  כשמתקדמים 
אזי הראשונות בסדר העדיפויות הן - שבת, כשרות, 

תפילין וקריאת שמע.
מ מהו עיקרו של חג השבועות, וכיצד יש להתכונן 

לקראתו?
קבלת התורה מתרחשת בכל שנה מחדש ועל האדם 
אדם  להיות  ייהפך  כי  עד  בכל  ולהשתפר  להתעלות 
המתבקשת  שאלה  שמתעוררת  אלא  לגמרי!  חדש 
זו  הרי  אחד?!  ביום  להשתנות  אפשר  וכי  מאליה? 

עבודה שנראית בלתי אפשרית!
ההסבר הוא: מובא בספה"ק ששבועות הוא בחינת 
 – מתינות  כלומר  המתנה' -  עניין  הוא  'כתר  'כתר'. 
ברכאן,  "ובפנימיות  מוהר"ן:  בליקוטי  שמובא  וכמו 
והמישב  המסדר  מהם  נתברך  הברכאן,  דקות  שהוא 
את השכל, שהיא בחינת כתר. בחינת (בראשית כ"ו): 
כמו  המתנה,  לשון  הוא  כתר,  ואברכך",  עמך  "ואהיה 
כששואלין  כי  זעיר",  לי  "כתר  ל"ו):  (איוב  שכתוב 
את האדם איזהו שכל, אומר: המתן עד שאתישב"... 

(מהדורא קמא סימן כד). 
למה כוונתי אמורה - תורה דורשת מתינות וישוב 
הדעת. אי אפשר לקפוץ בה דרגות ללא סדר. להבדיל 
שלומד  אדם  כי  רואים  אנו   - הבדלות  אלפי  אלף 
שלאחריהן  לימוד  של  שנים  וכך  לכך  נזקק  רפואה 
הוא נהפך לרופא. התורה הקדושה לעומת זאת היא 
אינסופית, ארוכה מני ארץ ורחבה מני ים, ולכאורה 
להגיע  אפשר  אי   - חיינו  ימי  כל  אפילו   - לעולם 
להשגתה, ובפרט שהאדם מחויב ללמוד את כל חלקי 

התורה. 
מ אם כן, מה עלינו לעשות? עלינו לקבל על עצמנו 

עול תורה באמת ואז כבר תבוא מאליה הסייעתא 
דשמיא. כלומר, אין הדבר תלוי בלימוד אלא בקבלה! 
כפי שהאדם יקבל על עצמו בעומק וברצון חזק עול 

תורה כך היא אכן תינתן לו במתנה משמים. 
וההכנה  השבועות  חג  עבודת  תכלית  זוהי  ממילא 
בימים שלפניו - שהאדם יחשוב לעצמו - אני מקבל 
על עצמי עול תורה, לשבת וללמוד יהיה מה שיהיה 
ויימשך כמה זמן שיימשך ואפילו אם הדבר יקח שנים 
רבות. זו אכן קבלה שאפשר לקבל ביום אחד. ועלינו 
"כל   - בתחילתם  הם  קשים  תורה  שדברי  לזכור 

יצפה  אל  לכם".  יערב  ואילך  ומכאן  קשות  התחלות 
ובמהירות,  בקלות  לו  ילך  לימודו  שבתחילת  האדם 
ההתחלה קשה היא ובפרט הקבלה, אבל אם הקבלה 
מכאן  הדעת -  וישוב  מתינות  ומתוך  ראויה  תהיה 

ואילך יערב לו.
מ כיצד אפשר להתמודד עם הקשיים בעבודת ה'?

יהודי המבקש לבוא בשערי עבודת הבורא ית' ונדבה 
ליבו לקרבה אל המלאכה, בין אם זה מבחורי ישראל 
בית  העולה  בסולם  ולהתעלות  לעלות  שמבקשים 
א-ל, ובין אם מדובר באברכים בני עליה המבקשים 
בהתמדה  ללמוד  ומתחילים  נעוריהם,  כנשר  לחדש 
גדולה ולהתפלל שלוש תפילות בכל יום בהשתפכות 

אלו המכונים 'נושרים' הם בעיקרם נשמות גבוהות הכמהות לרוחניות. הם 
חיפשו טעם פנימי ועמוק בחיים ולא מצאו ועל כן הם נפלו לקליפות. לכך 
בדרך כלל מצטרפים העוונות בענייני קדושה והשילוב הזה הרחיק אותם 
מהקדושה. לכן, הדרך היחידה לטפל בהם ולהחזירם למוטב היא להעניק להם 
טעם וסיפוק בלימוד התורה ועבודת ה'. זאת יתכן רק על ידי פנימיות - ללמוד 
עמם ספרי חסידות ולהסביר להם מה זו תורה ומה זו תפילה, להראות להם 
את העומק והטעם האינסופיים שקיימים בכל פרט בתורה ומצוות. 

לו המ
שו ט

הם להראו
תורה ומצוות.



הס"מ [=השטן]  בא  אז  הנה  גדולה,  ובדבקות  הנפש 
ומבלבל  ענינו  לפי  אחד  כל  לשטנם  ועומד  הרשע 
ואינו  וערמות,  תחבולות  מיני  בכל  מעבודתו  אותו 
מניחו להמשיך להתמיד בעלייתו והוא בסוד הכתוב 
(בראשית ל"ב, כ"ה) 'ויאבק איש עימו'. היהודי הזה 
הוא בבחינת צדיק ורע לו, כלומר שרוצה להיות צדיק 
בכל דרכיו אך 'ורע לו' שאין היצר הרע נותן לו מנוחה 
ההוא  האדם  עומד  אז  או  בעבודתו.  לו  ומיצר  ומרע 
ותמה למה אגרע מלהסתפח בנחלת עבדי ה'?! אך עליו 
לדעת שכל הקטרוגים הגדולים שמתעוררים בשמים 
בכל דור אשר הצדיקים הגדולים במעלה רואים עד 
אלו  כל  הנה  הדור,  אותו  על  הקטרוגים  גדלו  כמה 
הקטרוגים מתבטלים על ידי העובד ה' העומד ונאבק 
להילחם ביצרו, ואע"פ שבאמת יש עובדי ה' שמצליח 
להם בנקל לגמור את המלאכה, על כך אומר הזוה"ק 
שהוא כמשל מי שבא לרפאות החולי מגופו ע"י הקזת 
דם אשר אינו צריך להקיז דם מכל גופו ודי לו שמקיז 
סיבב  שהשי"ת  הדבר  כן  ונתרפא,  אבר  מאיזה  דם 
ללחום  שיצטרכו  ודור  דור  בכל  צדיקים  כמה  שיהיו 
מלחמת ה' בעוז ובתעצומות, אך לא יחשבו בדעתם 
שהשי"ת ימנע ח"ו שכרם מעימם, אלא ידעו נאמנה 
שנאמן הבורא ית' לשלם שכרם על שהם מתאבקים 
ית',  לעבודתו  וחלבם  דמם  את  ומקיזים  השטן  עם 
ובזה הם מסירים כל הקטרוגים הקשים מאנשי הדור 

ההוא.
בעולם  המתעוררות  המלחמות  שכל  לדעת  יש 

מלחמות  כל  ושורש  תורה,  של  במלחמתה  שורשם 
ביצרם,  הנאבקים  ה'  עובדי  במלחמות  הוא  התורה 
יחוד  בסוד  למעלה  למעלה  הוא  מלחמתם  ושורש 
קוב"ה ושכינתיה, והצדיקים האמיתיים עוסקים בכל 
עת לייחד קוב"ה ושכינתיה. וע"י שהאדם יודע כיצד 
ית',  הבורא  עבודת  בדרכי  וללכת  ולהתגבר  להתחזק 
זוכה  ובכך  בעליונים  המלחמה  גם  מפסיק  הוא  בכך 

לגמור ולנצח על מלאכת בית ה'.
בעת  בשורש  בקליפה  שנלחמים  הצדיקים  כן  על 

דקליפה'  ה'חכמה  של  הקרירות  שעניין  שמרגישים 
גובר עליהם, אזי צריכים הם לעורר את עניין "בקנאו 
את קנאתי" בבחינת אש ההתלהבות, כי לא די לעשות 
ייחודים בקרירות בהשקט ובטח אלא יש להיכנס אל 
עבודת ה' ברשפי אש שלהבת י-ה. ובזו הדרך יבוא כל 
אדם לעבוד את בוראו, שבעת לימודו ותפילתו עיקר 
דבקותו תהא בכך שישמח ויגל על שהוא חי וקיים 

וישמח ישראל בעושיו ויגל במלכו. 
להשכיל  שנזכה  עינינו  ויאיר  עלינו  ירחם  השי"ת 
כמה גדולה מעלת העובד ה' הלוחם מלחמות הוי"ה 
שבכל מעט שהוא מתגבר להילחם ביצרו הוא מסיר 
מרגיש  שהוא  ובעת  ישראל,  בני  מעל  הקטרוגים 
קרירות בעבודתו מבלי חיות והשתוקקות צריך הוא 
להתקשר בנשמת משה רבינו שעל ידו יקבל את אש 
הבינה ואת אש הקנאות לקנא קנאת ה' ולעובדו מתוך 
אש ושלהבת קדש ובזה יכניע כל מריע ומקטרג, ויזכה 
של  הגדולים  מהאורות  בנשמותינו  ולהמשיך  לקבל 

משה רבינו ופנחס ואליהו.
 מ הזכרתם כי אנו עומדים סמוך לגאולה, כיצד נוכל 

לקרבה?
על היהודי לקיים כל מצווה כשהוא חדור בתחושת 
את  לקרב  מסוגל  בתורה  חלק  כל  הגאולה.  קירוב 
המסוגלות  מצוות  שלוש  ישנן  אבל  המשיח.  ביאת 
לכך  במיוחד - לימוד פנימיות התורה, תפילה ונתינת 
צדקה. יש להרבות בהן מתוך כוונה של להביא לימות 

המשיח.

ADVISORY FOR KOSHER CONSUMERS
KELLOGG’S COCO POPS ROCKS 350 g

ONLY IN BELGIUM, LUXEMBOURG & THE NETHERLANDS

Kellogg’s Coco Pops Rocks (350 g) packs, that are sold exclusively in Belgium, Luxembourg and the Netherlands, 
have been erroneously labelled as kosher. As Kellogg’s Coco Pops Rocks contain dairy ingredients which have not 

been checked by the competent authorities, they do not qualify as being kosher and thus the use of the kosher symbol 
is not warranted. Kellogg’s wishes to apologise to consumers who prefer to buy foods that are certified kosher and to 

the certifying agency responsible for the certification of its products.

The procedure which led to the use of the kosher symbol on this product has meanwhile been changed. Moreover, we 
have stopped distributing any packs that were erroneously labelled as kosher.

It is important to note that Kellogg’s Coco Pops Rocks are perfectly safe for consumers who do not adhere to a kosher 
diet. Kosher consumers wishing to receive a refund for purchased Coco Pops Rocks packs can send the top flap of 

the package (with the best before date) to the Kellogg’s customer service at the address mentioned below.

We would like to reassure all consumers that this advice only applies to Coco Pops Rocks (350 g) sold in Belgium, 
Luxembourg and the Netherlands. 

Kellogg’s commits to complying with the strictest quality standards. We sincerely apologise to all consumers for this 
inconvenience.

KELLOGG’S CUSTOMER SERVICE

Belgium & Luxembourg
Belgicastraat 7 / 10
B-1930 Zaventem

The Netherlands:
Antwoordnummer 11102-NL

5200 VC Den Bosch

קהילות 23אייר - סיון תשס"ט



הנעשה והנשמע אייר - סיון תשס"ט 24

את  ששרדו  יהודים  ניצולים,  אלפי  לא  אם  מאות 
השואה, ניסו במשך שנים לטוות קרעי חייהם, לאתר 
שעד  ישנם  אך  לפתרון,  הגיעו  חלקם  מידע.  פיסות 
היום אינם יודעים מה שמם האמיתי, היכן הם נולדו? 

מתי נולדו? מי ההורים שלהם?
זה כואב, הספק מציק, מטריד. 

"זהות  מהם  אחד  לעזור,  שמנסים  ארגונים  קמו 
אבודה". 

מידע,  כרטיסי  שמציג  המאגר   – אבודה"   "זהות 
הכוללים תמונות של אותם ניצולים כילדים וגם את 
תמונותיהם כבוגרים. כל כרטיס מספר את מעט המידע 
שהניצול ידע לספר על קורותיו, מפרט מפגשים אם 
היו עם מי מבני משפחתו או נציגי המשפחות שסייעו 

בהצלתו ומציג את המזכרות הבודדות שיש בידיו. 
חלקם של הניצולים הצליח במהלך השנים לעלות 
על עקבותיהם של בני משפחתם ולהתאחד עימם ואין 
שמחה כהתרת הספק, אבל עדיין מסתובבים בתוכנו 

רבים וטובים עם זהות אבודה.  
יודעים  הייתם  לא  כי  אחד  לרגע  לעצמכם  תארו 
מה שמכם האמיתי ומיהם הוריכם הביולוגיים. קשה 
ריק  שנותר  שחור  חור  לראות  רק  אפשר  לדמיין, 
שישים  מאות  שלוש  ביממה,  שעות  וארבע  עשרים 
מעורר  זה  מתסכל,  זה  רודף,  זה  בשנה.  יום  וחמש 

תהיות לאורך כל הדרך.
ילדים רבים ניצולי השואה האיומה, נותרו עד היום 

ללא ידיעה על מוצאם האמיתי.
גילם,  את  משערים  הם  השערות,  לפי  חיים  הם 

משערים את מוצאם ומחפשים באדיקות בדל מידע 
ולו הקטן ביותר שישפוך אלומת אור על עברם. הם 
שרדו את השואה כילדים,  חלקם שהו אצל משפחות 

פולניות שלא תמיד ידעו את שמם האמיתי. 
חלק משמות הילדים בדויים. הם ניתנו להם כשחצו 
גבולות בצורה בלתי חוקית והיו חייבים לשנות את 

השם  על  שיעיד  מסמך  בידיהם  נותר  ולא  שמם, 
האמיתי.

לפתור  שמנסים  בתחום  רבים  פעילים  ישנם   
תעלומות אילו, תקצר היריעה מלהכיל ולפרט,  אחת 
מהם בשם אווה פלורסהיים -  אווה, בת לאם שוודית 
ואב נורבגי (או להיפך...) עלתה ארצה בשנות ה - 60, 
פעילה  היתר  ובין  ישראלי  לבחור  ונישאה  התגיירה 
בחברה הגנאולוגית של הגליל. מזה יותר מעשר שנים, 
היא מסייעת בפענוח מקרים של "זהות אבודה" של 
אילו  שהיו ילדים בזמן השואה, הופרדו ממשפחתם 

ועד היום מחפשים תשובה לשאלה: "מי אני?". 
פשוטה.  תמיד  אינה  יודעים,  שאנו  כפי  התשובה, 

אווה הצליחה לעזור בפתירת מספר תעלומות.
והילדים, כיום מבוגרים, ממשיכים את חייהם כרגיל 
לצד חיפוש מתמיד. חולמים שאולי עוד יזכו בחייהם 

ויום אחד מישהו יחפש אותם. וימצא!
שאול ויעל הולנדר עוסקים  בתחום זה שנים.  גב' 
הולנדר מציינת את שיתוף הפעולה המתמיד עם אווה 
לעזור  כדי  בהתנדבות  שנים  שהקדישה  פלורסהיים, 

לכל אותם אנשים שמחפשים את זהותם. 
היו  הן  זהותן,  את  ידעו  שלא  נשים  שתי  "הכרתי 
להן.  לעזור  ניסו  וטובים  ורבים  למפגשים  מגיעות 
זהותן,  את  גילו  הן  שמח,  הסוף  במקרה הזה,  דווקא 
שנותר  לאח  מהן  אחת  כל  בין  מרגש  מפגש  ונערך 
בחיים. הן אינן בין החיים אך הן נפטרו בידיעה מי 

הן והיה זה שכרינו".

אותם.   מלווה  תמידית  כשמועקה  מסתובבים  עדיין  אנשים,  אותם  והם,  אחרי -  שנה  שישים 
אחד  בהבדל  רק  בתוכנו,  נמצאים  הם  משפחות,  הקימו  חלקם  ידיעה.  באי  שמקורה  מועקה 
מהותי - הם אינם יודעים את זהותם. הם חיים לפי השערות, הם משערים את גילם, מעריכים 
את מוצאם ומחפשים באדיקות בדל מידע ולו הקטן ביותר שישפוך אלומת אור על עברם

ן ש. הימל ן 

מי אני?

מר רוני לאודר. יסד ארגון המסייע לניצולי שואה 
באיתור בני משפחתם
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לגעת 
בהיסטוריה

סיפורה של אריקה
שהיא  גילתה  עצמה  את  זוכרת  היא  כך  אריקה, 
חסרת זהות רק בגיל שלוש עשרה. עד אז היא הייתה 
בטוחה ששני הוריה הפולניים, הם הוריה הביולוגיים, 

וכי אחיה ואחיותיה הם שלה לכל דבר.
רק ששיערה הכהה ועיניה השחורות הצליחו לעורר 

את לעגם של ילדי בית הספר.
"את יהודיה מלוכלכת", אמרו לה והיא רצה בוכה 

לאמה.
בהיר.  ביום  כרעם  עליה  נחתה  הידיעה  נכון",  "זה 
"היית תינוקת קטנה שרק נולדה, העבירו אותך לאישה 

פולניה, הבריחו אותך מהגטו, וכך הגעת אלינו".
הם  מי  מושג  של  שמץ  היה  לא  המאמצת  לאמה 

הוריה.
היא מצידה יצאה למסע חיפושים שנמשך עד עצם 

היום הזה.
אחת  תעודה  לידה,  תעודת  לה  הייתה  רק  אם 

מזהה". המחשבה מטרידה אותה זה שנים. 
של  שולחנם  על  שנחתה  נוספת  נרגשת  פנייה 

העוסקים בתחום, היא רק אחת מרבים. 
אני  כי  לי  גילתה  מותה  טרם  אמי  קלרה,  "שמי 
אליה  והוברחתי  כשרה,  כיהודיה  נולדתי  מאומצת. 
אותי,  הימם  המידע  השנייה.  העולם  מלחמת  בזמן 
ואני זקוקה לעזרה. כל מה שאני יודעת זה את שמי 

הפרטי הקודם.

היא  אח,  לי  יש  כי  לי  ספרה  גם  המאמצת  אמי 
נקבה בשם המחנה וזה כל המידע שברשותי. תעזרו 

לי למצוא מי אני".
היא חותמת את המכתב בתחינה נרגשת וזהו רק 

מכתב אחד מיני רבים.
אגודת  של  ההצלה  ועד  התגייסו  המלחמה  בגמר 

ישראל ועסקנים עצמאיים בפני משימה רצינית. 
קלה,  לא  משימה   - מוחבאים"  ילדים  "להציל 
וכי  חסוי  היה  לעיתים  המידע  כי  בעובדה  בהתחשב 

משפחות פולניות רבות לא רצו לוותר על הילד. 
מוכנות  שהיו  משפחות  התגלו  כי  הוא  המעניין 

לאחסן תינוקות יהודיים. 
זה היה בשיא המלחמה ועונש חמור הוכרז על מי 

שינסה להחביא יהודים.
בסוף  שנולדה  (תינוקת  חנה,  של  סיפורה  גם 
המלחמה והובאה לידי הורים פולניים). יש לו התחלה 
אבל אין לו סוף (בינתיים), הגם שהיא התחתנה ועלתה 
את  למצוא  הרצון  משפחה,  להקים  וזכתה  לישראל, 

שורשיה אינו מניח לה.
שהוריה  ולאחר  מעבודתה  שפרשה  לאחר  כיום 
היקרים נפטרו, (הוריה המאמצים - להם לא רצתה 
לא  ולכן  היום  עד  טובה  מכירה  היא  להם  להכאיב, 
ניסתה לחפש כשהם חיו כדי לא לצער אותם) עוררה 
אוטומטית את מה שדחקה שנים עמוק בלבה לחפש 
הזהות  אחר  בחיפוש  עסוקה  היא  שורשיה.  את 
האבודה של תינוקת שנולדה מתי שהוא, איפה שהוא, 

להורים שיש להם שם וגם ללא ידיעתם זכו להקים 
דור שלם.

במסגרת חיפושיה, שלחה מכתב למר רונלד לאודר, 
נשיא הקונגרס היהודי העולמי שהקים ארגון המסייע 
על  מידע  למצוא  השנייה  העולם  מלחמת  לניצולי 

עברם.
הם עשו מאמצים כבירים. הנתונים הדלים היחידים 
שעמדו לרשומתם היו דלים, כמו התג שהיה על בגדה 
לו  יש  האם  לרנר.  חנה  השם  ובו  לצרפת  כשהגיעה 
משמעות מסוימת? הרי ברור כי מישהו פנה אל אגודת 
משפחה  מאותה  הילדה  את  להוציא  בבקשה  ישראל 

פולנית, מישהו ידע שתינוקת נמסרה לידיהם.
בשם  אדם  כי  למידע  הגיעו  בארכיונים  בחיטוט 
יונה ד. שלח מכתב בסוף המלחמה מהמחנה בו שהה. 
לרנר  חנה  משפחתו  קרובת  את  למצוא  מבקש  הוא 
מביתה  שנה  כחצי  לפני  ונלקחה  ב-1942  שנולדה 
של  שמה  את  נקב  הוא  וכאן  פולנית -  משפחה  של 
הפולנייה שטפלה בה במסירות וראתה אותה כבתה 
ממש, עד שסירבה להחזיר אותה ולכן נאלצו "לחטוף" 

אותה מביתם. 
המכתב נשלח מאוחר מדי ואותו אדם בשם יונה 
לא הצליח לאתר אותה. לפי המידע הם משערים כי 
אותה חנה לרנר זאת היא. הם ניסו לאתר את אותו 
יונה אך עקבותיו נעלמו. אולי הוא עלה לארץ ישראל, 

אולי היגר לארצות הברית, מי יודע?
משפחה  על  מידע  חפשו  זה,  מידע  על  בהתבסס 

פרקים מהעבר היהודי באירופה

ילדים יהודיים יתומים במחנה ריכוז
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בשם לרנר באותה עיר בו התגוררה המשפחה הפולנייה 
שהיא לא יודעת את שמה ובערים סביב לה, אך אין 
בנמצא לרנר ובמקביל המשיך לחפש מידע על אותו 

יהודי בשם יונה שחיפש אותה.
שעלה  יונה  שם  כל  הפכנו  הפנים  במשרד  "אפילו 
משנה מסוימת לארץ", משתפת אותי חני בחיפושים 
הקרובים  משפחתה  בני  וגם  מחייה  לחלק  שהפכו 

שותפים להם.
כל בדל מידע נסרק, וכל ידיעה, ולו הקטנה ביותר, 

נבדקת.  
בכל  חפשו  הם  לה,  לעזור  נרתמו  וטובים  רבים 
וצרפת,  פולין  בגרמניה,  בארכיונים  אפשרי,  ארכיון 
מעולם לא נענו לבקשת החיפוש שלה. אישה שעובדת 
עם המכון הגנאולוגי סרקה כל מסמך שאולי יועיל. 

ויליאם נובק שחי בשיקגו ואשר היה אחראי בזמנו 
יכולתו  ככל  ניסה  אבודים,  ילדים  אותם  של  למבצע 
לעזור לה אך ללא הצלחה. במסמכי אגודת ישראל דאז 

אין מידע על עברה.
מטרתם אז הייתה להציל את הילדים כמה שיותר 
מהר ולא התעכבו על זהותם, טענו. ומי שהוציא אותה 

משם היו "חאפרים".
מכתב רודף מכתב. ניסיון לחבר פאזל שיהווה רצף 

הגיוני.
לעומתה, חיים, חיפש ומצא. 

חיים חיפש את השורשים שלו. הוא רק ידע שהוא 
שהה בבית יתומים בפולין. הוא לא ידע מי הוריו, היכן 

משפחתו, המצב הציק לו.
יש  אם  בקשה,  בעיתון  לפרסם  החליט  כשבגר 
מישהו שיש לו פרטים על ילדים ששהו באותו בית 

יתומים בין השנים 1940 ועד גמר המלחמה. 
אותי,  זוכר  הוא  כי  שטען  מאדם  מכתב  "קיבלתי 
הוא שהה יחד איתי בבית היתומים, התפנית האמיתית 
בסיפורו של חיים התרחש כשאותו אדם זכר את שם 

אביו".
במכתב  כתב  שלך",  אבא  את  אשכח  לא  "לעולם 

ארוך ומנומק: 
עצובים  ילדים,  של  גדולה  קבוצה  שם  "היינו 
ובודדים, הרעב לא פסח על בתי היתומים בתקופת 
של  חצר  אל  טפסנו  אחד,  בוקר  זוכר  אני  המלחמה. 
איכר שהתגורר בסמוך כדי לקחת משם תפוחי אדמה. 
הוא הופיע,  אחד  יום  רחם ואז  בנו ללא  הרעב הכה 
התחנן  להסתנן,  הצליח  הוא  צבא,  במדי  שלך,  אבא 
לפגוש את התינוק שלו. הוא חילק לנו מיני מתיקה, 
אותו  שאלתי  תודה.  אסירי  היינו  מאוד.  נדיר  מצרך 
לשמו. אני לא יודע למה, אבל אני זוכר שהוא ענה לי 

ואמר: שמי מיכאל נובוגרוצקי.
ואז העבירו אותך. הם חלקו אותנו לקבוצות, את 

התינוקות העבירו לבית יתומים אחר".
לולא נתקל אותו אדם בבקשה של חיים, ספק אם 
חיים היה פותר את תעלומת שורשיו עד עצם היום 

הזה.
החל  הוא  אביו,  שם  את  שקיבל  לאחר 

בחיפושים. עדיין לא יודע בוודאות: האם השם של 
אביו הוא אכן שמו של אביו הביולוגי.

בארכיונים,  ביקור  מכתבים,  שליחת  כלל  החיפוש 
פגישה עם אנשים, כשבסופו של דבר הוא גילה כי אביו 

ואמו נרצחו על קידוש השם, הוא התינוק ניצל.
"לאחר מסע ארוך של חיפושים, מצאתי דוד אבוד. 
הוא ניצל מן התופת, כל כך התרגש לגלות שיש לו 

אחיין חי".
של  הצער  את  זוכר  גם  ואני  שנולדת,  זוכר  "אני 
תינצל,  כי  התקווה  את  זאת  עם  ויחד  שלך  ההורים 
אחיך הגדול נספה יחד איתם. אני מרגיש שאתה בן 

משפחה שלי".
"אולי לא זכיתי לפגוש את הורי, אבל עצם הידיעה 
מאין באתי הביאה לי מרגוע לנפש", מסיים חיים את 

סיפורו, סיפור אחד מיני רבים.
"אין ספק שבעולם מסתובבים רסיסי מידע. לכל 
אחד יש שורש, לכל אחד יש שם. צריך רק לגלות את 

הזהות האמיתית".
רחל  של  סיפורה  הוא  נוסף,  מצמרר  סיפור 

רוזנבלום.
"נולדתי כבת יחידה להוריי", היא מספרת לי בקול 
שם  בארה"ב,  כיום  מתגוררת  היא  לקו.  מעבר  רועד 

השתקעה לאחר נדודים רבים.
"אישה נוצרייה הסכימה לקבל אותי תמורת תשלום, 

הורי כנראה הבינו כי טבעת החנק מתהדקת".
רחל גדלה כנוצרייה, תמיד הרגישה דחייה מסוימת 

מצד האישה לה קראה אמא.
"בתוך תוכי ידעתי שאני לא שייכת לשם", בגיל שש 

היא נשלחה למנזר.
לך  כדאי  אבל  יהודייה,  את  שלך,  אמא  לא  "אני 
לטובתך להתנצר". היא מחקה מזיכרונה כל בדל זיכרון 

מילדותה העלובה.
"אנשים טובים שמעו עלי בגמר המלחמה והצליחו 

לחלץ אותי משם".
רחל מספרת על שנים קשות. היא הסתובבה עם 

תעודת לידה ביד. 
"זה היה המזל שלי. בעזרת תעודת הלידה, הצליחו 

להרכיב לי כרטיס".
אחד מהדודים שלה שניסה לאתר קרובים ששרדו 

את המלחמה, גילה כי היא בחיים.
רחל. "חלמתי  נזכרת  נרגשת",  הייתי  "כשנפגשנו 

לפגוש אחים או אחיות".
מסיבה  אבודים,  אחים  גלתה  לא  שרחל  נכון  אז 
והיא  דרכם,  בתחילת  צעיר  זוג  היו  הוריה  פשוטה, 

הייתה כאמור בת יחידה.
הורים  לה  היו  כי  לגלות  שמחה  כן  שהיא  מה 

נפלאים.
אחר  להתחקות  הצלחתי  עליהם,  לי  סיפר  "הוא 
גורלם ויש להם להורי, מי שיזכור אותם, מי שילמד 

לעילוי נשמתם, ילדים ונכדים שנקראו על שמם".
כאמור, לא כולם ברי-מזל. 

אריקה, כך היא זוכרת את 
עצמה, גילתה שהיא חסרת 
זהות רק בגיל שלוש עשרה. 
עד אז היא הייתה בטוחה 
ששני הוריה הפולניים, הם 
הוריה הביולוגיים, וכי אחיה 
ואחיותיה הם שלה לכל דבר. 
רק שצבע שיערה ועיניה 
השחורות הצליחו לעורר את 
לעגם של ילדי בית הספר. 
"את יהודיה מלוכלכת", 

אמרו לה  והיא רצה בוכה 
לאמה. "זה נכון", הידיעה 
נחתה עליה כרעם ביום בהיר. 
"היית תינוקת קטנה שרק 

נולדה, העבירו אותך לאישה 
פולניה. הבריחו אותך מהגטו, 
וכך הגעת אלינו". לאמה 
המאמצת לא היה שמץ של 
מושג מי הם הוריה. היא 
מצידה יצאה למסע חיפושים 
שנמשך עד עצם היום הזה.

הנעשה והנשמע אלול - תשרי תשס"ח
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בבולגריה  פמפורובו  הנופש  בעיירת  ברמה  חופשה 








GLATT  KOSHER

Rabbi M
oshe Nachshoni

שינפלד.
כי על חופשה ברמה לא מתפשרים בלבד! לשבוע 579579575779

הקדמת הרווחת

מקדימים להזמ
רווחקדמת הרווחתמבצע מיוחד ל

שינפלד תיירות

טל. 
Email: info@shainfeld.com  www.shainfeld.com

קיץ 2009
המלון יהיה פתוח אי"ה בין התאריכים 23/6/09 עד 31/8/09. 

קבוצות מידי שבוע, לשבוע, ל - 10 ימים ול -  12 יום 

עם אירוח בארמון מהא

שינפלד.
מת מתתפמתפפשתפששרפשררישריםריםיםלא מתפשרים חו חוופחופפשפששהפששהכי על חופשה ברבררמברממהרמהללמהללהברמהללאלאללא על עלעל כיכיכיכי עלשבוע

ת! 
מין...

PAMPOROVOאגדות
H o t el

 DLX

אירוח ברמה! 
 5  DLX  מלון שהוא ארמון מהאגדות. המלון הכשר הגדול והמפואר בכל אירופה

עם 207 חדרי DLX וסוויטות.

מקום ברמה! 
עיירת הנופש היוקרתית פמפורובו בגובה 1650 מ' המשקיפה על נוף עוצר נשימה.

אוכל ברמה! 
מטבח גורמה כשר למהדרין עם השף גבי מרדכי 

שזכה במקום שני בתחרות העולמית בקרמלין במוסקבה.

טיולים ברמה! 
מסלולי הטיולים היפים ביותר באירופה.

קבוצות ברמה! 
הוספנו קבוצות מיוחדות לזוגות ברוח צעירה ולמשפחות עם ילדים.

שקט נפשי ברמה! 
בולגריה מדינה אוהבת יהודים בה 

כל יהודי יכול ללכת בלבוש מסורתי ולהרגיש בטוח.

מחיר שרק שינפלד יכולים להציע.

בס"ד

Shainfeld Tours fax: +972-(0)3-6189199 

Tel:          +972-(0)3-618-9999

קהילות

דרוש
איש שיווק ופרסום 

למגזין 'קהילות' 
בארץ ובאירופה

תנאים טובים 
למתאימים

קו"ח לפקס
+972.2.651.65.85

תפארת לעושיה
ובו  ג,  חלק  אירופה  תפארת  הספר  של  לאור  יציאתו  עם 
מאמרים הלכתיים מגדולי הרבנים באירופה ובארץ ישראל, יצא 
רבני  במרכז  לשו"ת  מענה  אגף  מנהל  שי'  ביטון  מרדכי  הרב 
הספר.  את  להם  והעניק  ישראל  גדולי  של  לבתיהם  אירופה 
קנייבסקי שליט"א מעיין  הגאון רבי חיים  מרן  נראה  בתמונה 

בספר תפארת אירופה חלק ג, לצידו עומד הרב מרדכי ביטון.
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אירופה 
לבשה חג 

בברכת 
החמה

טלית  עטורי  ישראל  בית  המוני 
ותפילין, קידמו בתפילה את הנץ החמה 
חג  ערב  בניסן,  י"ד  יום  של  בשחרו 
חמה  וזהרי  השמש,  עלות  ועם  הפסח, 
כבשו את תכלת השמים הטהורים, פצחו 
מושבותיהם  מקומות  בכל  ישראל  בני 
וחזק,  אדיר  בקול  הארץ,  כדור  פני  על 

בשמחה עצומה וברננת חג:
"ברוך... עושה מעשה בראשית" 

היה זה מעמד נשגב ונהדר - קריאת 
האמונה בבורא העולם ובמנהיגו. היתה 
זו הכרזה חגיגית, הצהרת אמונים והגדת 
הוא  הנבראים.  לכל  בורא  שיש  עדות, 
שתל  הוא  השמים,  צבא  את  המציא 
אותם בדייקנות אלוקית ברקיע השמים, 
והם עושים באימה וביראה רצון קונם. 
מעמד  הוא  החמה  ברכת  מעמד  שכן, 
האמונה הצרופה, הזכה והבהירה, כי יש 

מנהיג לבירה.
וההיס־ המרוממים  המעמדות  את 
ברחבי  שהיו  החמה  ברכת  של  טוריים 

אירופה תיעדנו בצילומים מרהיבים.

מרדכי ימיני

לונדון

כ"ק אדמו"ר מסטניסלאוו שליט"א עם הגר"א פדווא

 הגאון רבי אפרים פדווא שליט"א אב"ד דהתאקה"ח בלונדון

D
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ציריך

אנטוורפן

אמסטרדם

הגאון רבי פנחס פדווא שליט"א רב דק"ק עץ חיים באמסטרדם
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כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א
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מנשסתר

אירופה 
לבשה חג 

בברכת 
החמה

הגאון רבי מנחם מנדל שנייבלג שליט"א רב דק"ק מחזיקי הדת במנשסתר

הגאון רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א רב דק"ק עדת יראים בבודפשט וחבר מועצת רבני אירופה



לונדון

ג'יברלטר
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הגאון רבי חיים וואזנר שליט"א, אב"ד דק"ק ייטב לב סאטמר בלונדוןהגאון רבי אלחנן היילפרין שליט"א נשיא דהתאקה"ח בלונדון
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