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É¯ ÇÉ´¸³ »ºº ÇÅÆ»´ µÇµ» ÈÆ¸° ³° »"Åµ ¾Ç½ »È ´È²Æ É¯´´Å ¸Ã »Á
,¸¿´½³³ ³¸´´»³³ ÁÀ½ É¯ ¾±Ç¯» È¸¶ ´µÇ²µ³ ,³Ç´°Æ» ³Ç¸·Ã³ ¾¸° É´³È³
°´¶Ç° ´È²Æ ¾´Á½ Ç°Á» ,ÄÇ¯³ ¸°¶Ç »º½ ¼´Çµ» ´»¶³ »¯ÇÈ¸ ¸¿° É´°°Ç´
¼Á» ³¯Ç´³´ ³Ç´É ³¯Å¸ ¼È½´ É´¸Ã»É »É» ³¸³È ¼´Æ½³ ,5 È¸¯ ¾´µ¶
.»¯ÇÈ¸
´É´Æ»ÉÀ³ É¯ É´Ç´Ç½ ´º¸°´ ´²½ÁÈ »¯ÇÈ¸ É¸° ¸¿´½³ ´Ç³¿ ¼´Æ½»
³¯Ç´¿ ³ÆÁµ´ ³¸º°° ÄÇ¯» ´È»ÃÉ³´ ,³Ç´É³ É»È½½» »´²±³ Ç´¯½³ »È
.»´²±³ ´Ç´¯½ É´¿³¸» ²´Á ´ºµ¸ ¯» ¾º¯È ¾¸½¯³» ¼¸»±´À½ ¼¿¸¯Èº
´É´»Á »Á Ç½ ¸º°° ´¶Ã¸¸É³ ³¸´´»³° ÂÉÉÈ³» ´Á¸±³È ¼¸Ã»¯³ É´¯½
È¸·Ã³ ¸¿¸½¸³ ²´½Á Ç´² ±¸³¿½ »¯ÇÈ¸ ÉÇ¯ÃÉ ÉÇ·Á »È ³½¸½È³ ³ÇÁÀ°
ÈÃ¿ Â´Ç¸¶° ²½ÁÈ Ç´À½³ ·¸¿Ç°Æ³ ,´Ã¸Éº »Á ¼Á³ ¯È½ É¯ ¯È¿È ,Æµ¶³
.³Ç³·³´ ³Ç´É³ »Á ¾±³»
Ç´²³ ¸Æ¸²Å´ ¸¿´¯± ¸»´²± ¾¿°Ç´ ¾¿Ç½ ÂÉÉÈ³» ´Á¸±³ ³Ç¸²¯³ ´É¸´´»³°
¸°È´½´ ¸ÇÁ »º½ ¾¸²½ »Á ¸°È´¸´ ¼¸¿°Ç ,É´°¸È¸ ¸È¯Ç ,¼¸Ç"´½²¯ ,¯"·¸»È
Ç´¯° ´»´º Ç´²³ »Á ¾±³È »¯ÇÈ¸ »È ¾°Ç» ¾´Ç¶¯ ²´°º Æ´»¶» ´¯°È ,ÄÇ¯³
.´ÉÆ²Å´ ´ÉÇ´É
»º° °Ç Æ¶´²´ À½´Á È±Ç´³ Ç°º ³¸´´»³³ É¯Å ²Á´½ ¸¿Ã» ³º´Ç¯ ³ÁÈ
¼ÈÆ°° Ç¸Á³ µºÇ½ Ç´µ¯ Ç°Á» ´Ç³¿ ¼¸Ã»¯ É´¯½ ÇÈ¯º ,ÆÇ° ¸¿° É´°´¶Ç
´µ´Á ³Ç´É³ Éº»½½ ¯¸È¿» ¾´Ç¶¯ ²´°º Æ´»¶» ¸°Ç² ³¸É°ºÈ¯° ÂÉÉÈ³»
.´±¸³¿½´
¸º° Ç°È É´ÆÁµ´ ,É´Ç´Ç½ »³Æ³ ÆÁµ ´É¸° ²¸ »Á È²´Æ³ ¾´Ç¯ Á¸±³ ¼Á

  
³°´¶ Â¯´ ÇÉ´½ ¸º ÇÀ½¿ ¯"·¸»È ¸ÆÀ°¸¿Æ ¼¸¸¶ ¸°Ç ¾´¯±³ ¾Ç½ ¼È°
¾Ç³¯ ¸°Ç ¾´¯±³ ¾Ç½ »È ´ÉÇ¸·Ã »Á É´ÇÇ´ÁÉ³´ »°¯ ¸Ç°² ¼ÀÇÃ»
¸¿°» ¼¸²Á´¸½ ´É¯´´Å° °ÉºÈ ´¸Ç°²´ ,»"Æ´Åµ ¾½¿¸·È °¸¸» ³²´³¸
.Ç´°¸Å³ »»º» ¯»´ ³¶ÃÈ½³
¼¸»È´Ç¸´ ¾´¸Å É½¶¿° ´¿½¶¿¸ '³´
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ÇÁ¿º ³È´²Æ² É´¸¶°´ ³¯»Ã´½ É´Ç¸³°° ³Ç´É³
.¼¸½¸» Ç¸ÁÅ
³¸³ É´¿´Ç¶¯³ ¼¸¿È³ »º ¹Ç´¯» ´½´¸ Ç²À
,Ç¶È³ É¯ ÇÇ´Á½ ´É´¸³° ,²¯½ ²Á ¯¸»Ã³»
³¸³ Ç¶È³ É´»Á ¸¿Ã» ²´Á É´ÁÈ ³½º ¹È½°´
č 'ĚĞč ĖĥĚĐ
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³Ç½³ ³Ç´È°³ ³¿½¯¿³ É´²³¸³ É´Ç²È »º ¾¸° ÇÆ´°° »´½É¯ ³·ÈÃÉ³ ¼¸Å´Æ ³²È° È¯º
³²´³¸ ¾Ç³¯ ¯¿°Ç ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½ ³»´±³ ¸¿° »º »È ¾°Ç »È ´É´Æ»ÉÀ³ »Á ³°¸¯²½³´
»¯ÇÈ¸ ¹½Á »Á ³ÁÈÇ³ É´º»½ ³²½ÁÈº È¸½»¶ Ç´Åº ²½Á ÇÈ¯ ¯´³ .³"³»Åµ ¾½¿¸·È °¸»
¸Ç¯º Ç°±É³ ³»´²±³ ´ÈÃ¿ É´¿É¸¯°´ ´¶´Ç µ´Á° .¹¿´ÅÇ ¸Æ´¶ »Á½ ¼Ç¸°Á³»´ ¹ÉÇ´É ¼¶¸ºÈ³»
¸²¸° ¼¸²µ ´¶Å´¿´ ,¼°¸Ç É¯ É°Ç ,¼ÉÇÅ ÉÁ° ¼³» É²½Á ¼¸°Ç³ ¹¸½¶Ç°´ ³»Å³³ ³É¸³ ´É´ºµ°´
»´²± ¾³º »È ´½É´¶° Ç´³·³ ¾½È³ ¹Ã Ç½È¿ ,É´»¸»°´ ¼¸½¸° '³ É¸°° ¼¸²½´Á³ ¹ÉÇ´É ¸ÆÀ´Á
° ²´½Á° ¯»½³ Ç½¯½³
.¹È²Æ É´ÇÅ¶° ³Ç´É Ç´¯ Æ»²´

ÇÈ¯ ³ÈÁ½³ É¯´ ´º»¸ ÇÈ¯ ¹Ç²³ É¯ ¼ÉÇ´³»
É´¸»Ç´±´ É´¸¿´ÇÆÁ É´»¯È ´Á¸±³ ´¿¶»´È» .´ÈÁ¸
¸È¯Ç ¸»´²± ,¼»´Á°´ ÄÇ¯° ·ÇÃ³´ »»º³ É±³¿³°
»°Æ» ¼ÈÆ°° ´Ç²¶» ´À¿º¿ ²´Á ¼¸¿°Ç³´ É´°¸È¸³
²°»½´ ,ÈÃ¿ ¶´Æ¸Ã ¸¿¸¸¿Á° ´É¯Ç´³´ ´É¿´´º³ É¯
ÉÁ¸±¸´ »½Á» '³» È²´Æ ´¸³ ´¸É´É¸Á »º É¯µ



'À½ ¾¸¿°° .³ÆÀ°´·À¸» °´¶Ç° ÆÀ¸Ç°½ °Ç³
©É³ 46 'À½ ¾¸¿°°´ ÆÀ¸Ç°½ °Ç³ ÇÇ´±É³ 44
°Ç´Æ½ É´¸³» »"Åµ ¾Ç½» ´» ¯Å¸ ¹º .¼³ ´ÇÇ´±
µ"¸Ç±³ ¾Ç½ ³»´±³ Ç´¯½ »¯ ¼³³ ¼¸½¸° Ç°º
´É´²»¸° ³¸³ ÇÉ¸³ ¾¸° .Á"¸µ ÆÀ¸Ç°½ ¸´»³
č 'ĚĞč ĖĥĚĐ

³Á¸ÅÃ³ Á"¸µ ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½ »È ´È½È
©°È ÆÀ¸Ç° Ç¸Á° ²"ÁÇÉ ·°È È²´¶° ³¶Çµ´
»"Åµ ¸°Å ¶¿ ¸°Ç ²°º¿³ ´¸°¯» ²»´¿ ÉÁ ,¯·¸»
µ"¸Ç±³ ÆÀ¸Ç°½ °Ç³ ¾Ç½ »È ´É¸° ¸¿°½ ³¸³È
.»"Åµ
¼Á É´¿ºÈ° ´ÇÇ´±É³ »"Åµ ¾Ç½ »È ´¸Ç´³

©ÅÆ »º° É¸²Ç¶³ É´²³¸³ »Á »´½É¯ ³²Ç¸ ³¯Ç´¿ É´ºÈ¶´ É´Ç²Æ É´½É¸ ÉÈ´¶É
³°È¿´ ¼¸Æ´Å½³ É¯ ¼¸»¯Ç¯ ´¶Å¿ ¸º »Á ³Ç½³´ ³ÈÆ³ ³Ç´È°³ Á¸±³ ¼Á ,»°É ¸°
³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½ »¯ÇÈ¸ ÉÇ¯ÃÉ ÉÇ·Á »È ³½¸½È³ ³ÇÁÀ° É´»Á° È²´Æ³ ¾´Ç¯
´É½È¿ É¯ °¸È³È ,'Ç¶È³ É»¸¯' »Á° ³"³»»Æ´Åµ ¾½¿¸¸·È °¸¸» ³²´³¸ ¾Ç³¯ ¯¿°Ç
¼»´Á³ »º° »¯ÇÈ¸ É¸° ¸¿´½³ »È ¼°» É¿¸±½» ,´¸¸¶» 104©³ É¿È° ³¯Ç´°» ³Ç´³·³
.¼¸½¸³ »º ´ÉÈ´²Æ´ ´ÉÇ´É Ç´¯» ´º»³É³ ÇÈ¯ ´»´º

´°Å½° É¸½´¯ÉÃ É´Ç²Ç²¸³ ³»¶ ÇÆ´°° 6.30
´²½Á¿ 'Æ³ É´°¸È¸³ ¸»º¸³° .¼²¿ Ç´³·³ ´°¸»´
.¼¸¿´¿¶É°´ É´»¸ÃÉ° ¼¸½¶Ç³ ¸ÇÁÈ Á´ÇÆ» ²¸½
²´¶¸¸ ¸Æ´ÀÃ ´¯ÇÆ´ ¼´Æ½» ´ÆÁµ´³ ³¶ÃÈ½³ ¸¿°
¼¸»¯Ç¯ ´¶Å¸¿È ²Á É´Ç¸²¯ É´ÆÁµ° Á½È É¯¸ÇÆ´
³»Á »"Åµ ¾Ç½´ ,È²´Æ³ ¾´Ç¯ ³°È¿´ ¼¸Æ´Å½³ É¯
¾³° ¼¸¿È Á°Ç¯´ ³¯½ Ç¶¯» ³½¸½È³ ³ÇÁÀ°
.³¸»Á ¼¸Ç²³´ ÄÇ¯³ É¯ Ç¸¯³
³Ç´É³ ¸»´²± É´È¯Ç° »¯ÇÈ¸ ¸Ã»¯ É´°°Ç
³¸´´»³³ ÁÀ½° ´ÃÉÉÈ³ ¯"·¸»È É´²¸À¶³´
»É ³¸³È É¸°³ ,5 È¸¯ ¾´µ¶ °´¶Ç° ´É¸°½ ¯Å¸È
¼¸¸¶³ É¸°» ³ºÇ²° ,¼¸¿È° É´ÇÈÁ ¹È½° É´¸Ã»É
¼Á É´°°Ç »È ¸³¿´ ¸º° »´Æ» ¾½·¿ ¼È ,ÆÇ° ¸¿°°
.È²´Æ

Ç´²³ ¯È½ É¯ ´¸ÃÉº »Á ¯È¿ ´É´Æ²Å´ ´ÉÇ´É ¶º°
´É´¸¶ ¸½¸ »º .Ç´² É´¿È ¹È½ É¸¯½¸¶Ç³ ´É±³¿³°
¶Ã·» »Á ¼Æ´³ Ç°±³ ¯´³´ »¯ÇÈ¸ »»º» È²´Æ ´¸³
¯»» °¸¶Ç³» ²À¶³´ ³Ç´É³ É´²À´½ É¯ ¾¿´º»´
»È ³»´Á ¼¸Æ³»´ ³È´²Æ³ ¸»´°± É¯ ÆÀÃ³´ É´¯»
.»¯ÇÈ¸° ³Ç´É
µºÇ½° ¾´Ç¶¯³ È²´¶° ³³È »"Åµ ¾Ç½
³¿´Ç¶¯³ ³¿È³
´°Å½° ³Ç½¶³ Ç¶¯» '³Á´È¸³ ¸¿¸¸Á½' ¸¯´ÃÇ³
¹¸È½³ ,³¿Èº ¸¿Ã» ²Á ,±»Ã´½³ ´»¸± É´Ç½»
¼³¸É´°È´½ É´½´Æ½ »º° »¯ÇÈ¸ »»º .¸¯´ÃÇ³
É´¿Á»´ »³Æ »°Æ» ´¸É´¶´º É¸Ç¯È° ´±³´¿° ³»¶ ¼¸¿´Ç¶¯³ ¼¸½¸°´ ,´É¯´ÃÇ» É´»¸ÃÉ ´¯È¿
´É¸°» ¼¸Á¸±½ ´¸³ ¼¸¿´½³ ÇÈ¯º ,´¸»¯´È ¸¿´½³» ³ÁÈ° »´½É¯ ¼»´¯ .´°Å½° É½¸´À½ É´°Å¸¸É³

Å´¹·°½¯·«ÃÄ´Å®°«Å°Ã®Å¼¯
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»´½É¯ ´É´Æ»ÉÀ³ »Á ³·ÈÃÉ³È ³Á´½È³
°ÇÆ° Ç³½ È¸¶ ³·ÈÃ ,É½²Æ´½ ÇÆ´° ÉÁÈ°
³½Ç±´ ,»°É ¸°¶Ç »º° »¯ÇÈ¸ É¸° ¸¿´½³
»È ¼´Ç ¸½È» ´¶Æ»³ »Á Ç²´Æ ¾´±¸´ ÇÁÅ ÉÈ´¶É»
³ºµ »¯ÇÈ¸ »»ºÈ ³Ç´É³ É»È½½» »´²±³ Ç´¯½³
»¯ÇÈ¸ ¸¿¸Á É¯ ´Ç¸¯³° Ç¸³µ½³ ´Ç´¯½ ¼È°É³»
.³±³¿³³´ ³Ç´É³ É´°¸É¿°
É´Ç´² ÇÈ¯ È¸¯ ´¿½»´Á½ ÇÆÁ¿ ´É´Æ»ÉÀ³°
,´Ç²³´ Ç´²³ ±¸³¿½ – ³¸É½´¯² ¯¿°Ç²½ ´¸¿¸Á ´¯Ç
¯» µÇ »º´ ³¸» ¾¸Ç¸³¿ ¾¸»¸°È »º ÇÈ¯ ³Ç´É³ ÇÈ
ÇÈ¯´ ,³Ç´É³ É´Á´ÅÆ½´ ¸Ç²¶ »º° ¸Æ° .³¸» À¸¿¯
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ĐĜĕĠĝĘ ĕđČ
ĐĔĕĜĤčģ ďčČĥ
ĐĠĕĤĥĐ ĦČ ĐĤĚ đĜČ ęĕėčĚ ĘČĤĥĕ Ħĕč Ęė ęĞ ďēĕ
ęĕģđĢĚĐ ĦČ ęĕĘČĤČ đēĢĜ ĦĞ 'Đ ğĤĥ ĤĥČ ĐĘđďĎĐ
ęĕĚđĤĚ ĕĒĜĎĘ đģđĘĕĝč ęĕģđĘČĐ ěđĤČ ĐčĥĜđ
ĐčĤĐ ęĕďĕĚĘĦ ďĕĚĞĐ ,đĦĤČĠĦđ ĘČĤĥĕ ěđČĎ Ęĥ
ĐĠ ĘĞčĥ đĦĤđĦčđ čĦėčĥ đĦĤđĦč

ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ đĜĕčĤ

čČ ěĕČđ đĜĕĕĐ ęĕĚđĦĕ
ĐĤĔĞĐ ĐĤĝđĐ ĤĒĜĐ ęĤđĐ
ĥĠĜ Ęĥ Đėđďėď ďĞ ęĕčČđėđ ęĕĕđđď ęĕĘčČ
đĜėĤď ĐĤđĚ Ęĥ ęĕĚđĤĚ ĕĒĜĎĘ đĦđģĘĦĝĐ ĦČ
đĤďĐđ đĤČĠ ĤđďĐ ĎĕĐĜĚ

čĕĕĘ ĐďđĐĕ ěĤĐČ ěĤĚ ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ ěĤĚ ĎÂĐčėĥĤ
ĘđďĎĐ ěđČĎĐ
Đ"ĐĘĘģđĢĒ ěĚĜĕĔĥ
ĐĘĞĚ Ęĥ ĐčĕĥĕĘ ĥģčĦĜ ĤĥČ

ČĦĚēĜď Čĝė đĜČ ęĕēĘđĥ ĦČĒč
,ĦđčĕĥĕĐđ ĐĤđĦĐ ęĘđĞĘđ ĐĚĚđĤĐ đĦēĠĥĚ ĦĘĞĚĘ
ěđĕĢ ĕĘčČ ĤČĥ ĖđĦč ęėĦČ ęēĜĕ ęđģĚĐ ĕė ęĕĤĕĦĞĚđ
ěĎĦ ĐĘđďĎĐ đĦđėĒđ ,ďđĞ ĐčČďĘ đĠĕĝđĦ ČĘđ ęĕĘĥđĤĕđ
čđĔ ġĕĘĚĕđ Ĥčĥđ ďđĥ ďđĞ ĞĚĥĕ ČĘĥ đĜĕĘĞ
.ęĕĚĘđĞ ĦĞđĥĦč ĞĥđđĐĘ đĜďĞč

ĐĘĐĜĐĐ
.תמיד תצאו בזול

~~
~~~

ĐďđĐĕ ěĤĐČ ĕčĤ
ĘÂģđĢĒ ěĚĜĕĔĥ čĕĘ

ĐĤđĦ ĦĞď đĦĞďč đĜĕĦđčĕĦĜ ĐđđĦĐđ đĜĕėĤď ĘĘĝ
ÄĐ ĦđĚēĘĚđ ĐĘĢĐĐ ĦđėĤĞĚč ĐĘđĞĠđ ĐĘđĞĠ Ęė ĘđĞč ČĥĜđ
,ĐĤđĦ ĦĢĠĐĘ ęĕčĤĐ ĕđėĒ ĦďđčĞč
ęĕģđēĤĐ čđĤģđ ĘČĤĥĕ ĕďĘĕ ĖđĜĕē
čĤģĦĚđ ĤĞĜđ ďĘĕ Ęė ęČđ čČė đĕĠė ĘĞ ČĥĜ
ĐĤđĦč ęĥĠĜ Đģĥēĥ

ĐĔĕĜĤčģ ďčČĥ ĐĜĕĠĝĘ ĐĘ ĕđČ

נפלה עטרת ראשנו

אבד רבן של כל בני הגולה

כאש בשדה קוצים התפשטה אתמול בבוקר בין כל שדרות היהדות הנאמנה
הבשורה המרה והמדאיבה על הסתלקותו של רבן של כל בני הגולה מרן ראש
הישיבה רבנא אהרן יהודה ליב שטינמן זצלה"ה .הוא אשר עמד כצור חלמיש
כשעמדה מלכות הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי
רצונך .בעוז רוחו ובאיתנות נפשו הגדולה התגבר כארי ובזכותו היתה ההצלה
וברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם ,רבת את ריבם ,ונוצחו זדים בידי עוסקי
תורתך העומדים בבית ה' בימים ובלילות ,נשמר פך השמן הטהור בחותמו של כהן
גדול ודלק אור תורה בחצרות קדשך.
ארץ בריסק הרה וילדה ,וארץ צבי גידלה שעשועיה .אוי נא לה אמרה ארץ
הקודש ,אשר נפל בה המנהיג ,האיש אשר על העדה ,על פיו יצאו ועל פיו יבואו.
אהה על זקן שקנה תורה וחכמה במשך למעלה ממאה שנה ,חכם וקברניט אשר
בחכמה ובתבונה ניווט את ספינת היהדות החרדית והיה בין תופסי הנהגתה משך
כמה עשורים .מראות הכאב והאבל שנראו אמש ברחובותיה של בני ברק ,העיר
בה איווה למושב לו ,ובכל רחבי ארץ הקודש ביטאו נאמנה את תחושת היתמות
הקודרת שנפלה על עם הקודש בערב חנוכה תשע"ח .כל יחיד ויחיד מכל החוגים
והעדות ספדו ודמעו ,וחלקו את הכבוד הראוי.
איש דורות היה ראש הישיבה זצללה"ה .זכה לראות את הגדולים אשר בארץ
המה ,אשר העניקו חמה בקומתן ,וקנה דעת בבית מדרשם .בן בית דעיילי בלא בר
היה אצל מרנן ורבנן זצוקללה"ה וינק בצמא את דבריהם ומוצא פיהם אשר היו לו
למים חיים ולמשיב נפש .אף הם החזירו לו אהבה על אהבתו ,ראו בו כלי מושלם
של תורה וגדולה ,עקבו אחריו בעיניים רוות נחת וכיבדוהו בכל עת מצא בכל
מיני כיבוד והערכה באופן יוצא מן הכלל .היו אלו כמרמזות ולוחשות כי עוד יגדל
ויהא למנהיגו של דור יתום ,דור אשר השאלות והאתגרים המונחים לפתחו רבים
ומסובכים הם ,והוא אשר ישא עול העם.
אחד ומיוחד היה ראש הישיבה זצלה"ה כאשר יחד עם היותו חכימא ורחימא
דיהודאי ,ידע ללבוש אזור חלציו ולתת מלחמה בחכמה ובתבונה במגמתם של
שונאי תורה ,המבקשים לעשות ככל העמים בית ישראל .דקה מן הדקה היתה
הבחנתו בעניינים שעלו על שלחנו .ידע צדיק נפש בהמתו ,והטיב לחלק ולהבדיל
באיזמל האבחנה התורתית בטהרתה ,בין דברים הטעונים תיקון ,לבין אלו שאין
בהם ממש; בין דברים שיש למסור עליהם את הנפש ,לבין אלו שהמחאה דיה להם;
בין דברים שיש לצאת נגדם בקול רעש גדול ,לבין אלו שעדיף שייעשו בהשקט
ובטח ,בחדרי חדרים ובקיטוני עסקנים.
בכתפיו הרחבות וברוחב דעתו ,דעת התורה וההלכה הצרופה ,הנהיג את העם
בצמתים מרכזיים בחיי היהדות הנאמנה בארץ הקודש .העניינים כבדי המשקל
שחיכו להכרעתו היו משמעותיים מאד לדורו ולדורות .אופן התייחסותו והארת
פניו שענתה בו ,עוד בטרם פתח פיו בחכמה להשמיע את דעתו ,היה בו כדי ללמד
הרבה כיצד יש לגשת ולדון בנושא שעמד בפניו ,ומה הן המוסכמות והיסודות.
הכרעתו היתה ברורה ומחוורת ,חדה כתער ,סמוכה על יתדות איתנים ויסודות
מוצקים .הבהירות והצלילות היתה מנת חלקן של כל ההכרעות שיצאו מעם
שולחנו .לא היה בהן פן של ספק או עמימות כל שהיא.
בבואה נאמנה לדורות קודמים היה .הוד קדומים נסך עליו ,על דיבוריו ועל
מענהו למחלי פניו בשאלות ובברכות .לא פלא כי אלפי אלפים היו משחרים
לפתחו ,מתדפקים על דלתו ,ומבקשים להתברך ולבקש עצה ההוגנת להם .ידעו
אלה כי אב רחום לנגדם ,רועה רחמן יושב לפניהם .הארת הפנים והלב לכל מי
שעבר את מפתן דלתי ביתו הפתוח לרווחה ,היו לדוגמה .התייחסותו האבהית
והרחימאית לכל ילד ועולל שהזדמנו לפניו ,היתה שופעת טוב לב ונפש .רבים נהנו
ממנה עצה ותושיה ,גם אם לא נמנו על יושבי בית מדרשו או חוג קהלו .השפעתו
הגדולה חרגה הרבה מעבר לגבולות חוג מוגבל ומוגדר.
גדולה היא המכה ורב הוא הכאב .אוי מי ירפא לנו ומי יחבוש מזורנו .בשעה
זו ,כאשר רגבי העפר אשר על קברו טריים ורעננים ,אין עדיין בידנו את הכושר
להעריך את גודל המכה ועומק השברון .רק כעבור זמן ,ממרחק העת ,נוכל להשכיל
אפס קצהו של אותו גדול וצדיק אשר אבד לדור .לעת כזאת ,כאשר עולם התורה
מצוי בסכנה ותחת איומי מקטרגים ,זקוקה היהדות התורתית לאורו ולהנהגתו של
מרן זצ"ל .עתה ,כאשר לא זכינו ,ומרן זצ"ל נסע למנוחות ואותנו עזב לאנחות ,אין
לנו אלא לייחל ולבקש כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו ,עדי יקיצו וירננו שוכני עפר
במהרה בימינו ונוושע תשועת עולמים.
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מרן הגראי"ל שטינמן זצוקללה"ה
המשך מעמ' ראשון

לן בעומקה של תורה ומתנגן
בנעימות בלימוד הגמרא
בחשקות מופלאה ובהתמדה
רבה ,ולאחריו עמד להתפלל
בזמן הנץ ,ושוב המשיך בסדר
יומו חוזר חלילה.
השינוי במצבו החל בדיוק
לפני כשנה ,כשבנר שני של חנוכה
הובהל מרן זצ"ל למרכז הרפואי
'מעייני הישועה' בבני ברק,
לאחר שסבל מחולשה גדולה
עד מאד ,ומצבו הרפואי הלך
והחמיר .טובי הרופאים הוחשו
למיטתו ועשו מאמצים גדולים
לעלות על סיבת היחלשותו
ופעלו במסירות נאמנה למצוא
לו מזור ותרופה ,שיחזור לאיתנו
ובריאותו השלימה.
הידיעה על אשפוזו בביה"ח
ומצבו הבריאותי הקשה ,פשטה
חיש מהר בעולם הישיבות
ברחבי העולם כולו ,כאשר
בהוראת ראשי הישיבות החלו
מיד המוני התלמידים באמירת
פרקי תהילים לרפואתו בזעקם
נוראות בתפילה ותחנונים לבורא
עולם ,שישאיר לנו לפליטה את
מנהיג הדור וקברניטו המאיר את
עיניהם של ישראל מזה דורות.
כינוסי תפילה נרגשים
נערכו במקומות הקדושים ,וכן
ליד שריד בית מקדשנו ברחבת
הכותל המערבי ,וליד ציוני גדולי
הצדיקים ובראשם בבית החיים
בבני ברק על יד ציון מרן החזון
איש זי"ע .עפ"י הוראת מרנן
ורבנן גדולי ישראל שליט"א,
הוכרז על הצורך להרבות
בתפילה לרפואתו השלימה של
רבן של ישראל .רבבות עמדו
במשך שעות ארוכות בתפילה
והתחננו בבכי מרטיט וסוער
לרפואתו השלימה של שריד
לדור דיעה ,מנהיג הדור ופארו.
יחד עם זאת כונסו רבבות
ילדי הת"תים בכל אתר ואתר,
לתפילה מיוחדת בשוועם
בתחינה לבורא עולם מעמקי
לבם לרפואתו ולהחלמתו,
כאשר לפני תחילת התפילה
נשאו המחנכים דברי התעוררות
על החובה המוטלת על כל אחד
ואחד לזעוק ולהתחנן לפני אבינו
שבשמים להותיר לפליטה את
גדול הדור העומד על משמר
הקודש אשר ממנו ישקו כל
העדרים ,בציינם שלתפילתם של
תינוקות של בית רבן שלא חטאו
יש משמעות מיוחדת בשמים.
כינוסי תפילה מיוחדים
נערכו בכל היכלי התורה
בארה"ב ובאירופה ,כאשר גדולי
ראשי הישיבות שליט"א עברו
לפני התיבה באמירת תהילים
פסוק בפסוק בהתעוררות
והתרגשות רבה בזעקה אדירה
בבכי מרטיט קורע לב לקיים
בנו חכמי ישראל ,כאשר המוני
בני היהדות החרדית עקבו כל
העת בדאגה עצומה אחר מצב
בריאותו מאז הגיעה הידיעה על
אשפוזו.
מצבו הקשה ידע עליות
ומורדות כאשר המוני בית
ישראל המשיכו כל העת בתפילה
וזעקה והתחזקות בלימוד
התורה לרפואתו השלימה של
רבן של ישראל ,כשגדולי וטובי
הרופאים עושים מאמצי על
לרפאו ולהשיבו לאיתנו .ואכן
במשך התקופה התפילות עשו
רושם ובחסדי שמים מרן זצ"ל

שב לביתו ולמרות חולשתו
הרבה המשיך בסדר יומו ,ומדי
פעם אף קיבל לעצה וברכה
והאציל מברכות קדשו לבאים
אליו .מדי פעם אושפז שוב
בבית החולים אך שב לביתו .כך
נמשך מצב זה במשך אחד עשר
החודשים האחרונים.

החודש האחרון

לפני כחודש פונה מרן זצ"ל
לבית החולים ,לאחר שעבר
טיפול רפואי שנקבע מראש.
הוא אושפז במחלקה רגילה,
אולם מצבו הידרדר הועבר
לטיפול נמרץ ומאז מצבו ידע
עליות ומורדות .לפני כשלושה
שבועות נפטרה לבית עולמה
באופן פתאומי בתו הרבנית רחל
דבורה ברלין ע"ה אשת חתנו,
הגאון רבי זאב ברלין שליט"א,
ראש ישיבת גאון יעקב.
באותו בוקר חלה לפתע
הידרדרות חמורה ביותר במצבו
והמוני בית ישראל נזעקו לקרוע
שערי שמים לרפואתו .בחסדי
שמים היתה הטבה במצבו,
והושאר לאישפוז והשגחה בבית
החולים .ביום חמישי האחרון
הועבר שוב לטיפול נמרץ ,אך
הצליחו לייצב את מצבו.
אולם אתמול בבוקר מצבו
הידרדר לפתע לאחר דום לב
שעבר .למרות השעה המוקדמת
ביותר התפרסמה הידיעה חיש
והמונים נזעקו להרעיש ולקרוע

שערי שמים בתפילה .על
דלתות בית החולים ומחלקת
טיפול נמרץ צרו בני המשפחה
תלמידים ומקורבים אשר
בקשו להיות ברגעים אלו קרוב
למקור חיותם ,המקום כולו היה
לחרדת אלוקים כשמכל עבר
נשמעו קולות של תפילה וזעקה
ובכי ,אך כבר נגזרה גזירה ,נצחו
אראלים את המצוקים ונשבה
ארון הקודש .ולמרות מאמצי
ההחייאה של הרופאים השיב
מרן זצ"ל את נשמתו הטהורה
לבוראה ,כבה נר ישראל ונדם
ליבם של ישראל.
הצבור הגדול שהיה סביב
בית החולים החל מיד למרר
בבכי נורא על הפרדו מעמם,
ופתחו בזעקות שבר אדירה על
האבידה הגדולה לבית ישראל
בעלותו לגנזי מרומים ,והתפלשו
בעפרים על השריפה אשר שרף
ה'.
המוני בני הישיבות בכלל,
ובפרט בני הישיבות הק' אשר
זכו שמרן זצ"ל עמד בנשיאותם,
קיבלו בתדהמה רבה את בשורה
האיוב על הסתלקותו בשעה
שעוד עמדו בהיכלי הישיבות
בשאגה ובתפילה לרפואתו,
כאשר קיוו כל העת כי למרות
מצבו האנוש יצליחו להבקיע
שערי שמים ולבטל את רוע
הגזירה כאשר בורא עולמים
ישאיר לנו לפליטה את מרן ראש
הישיבה.

אולם אראלים גברו במאבקם
על המצוקים ונשבה ארון הקודש
ונשמתו הטהורה של האי קברניט
הדור עלתה בסערה השמימה.
המוני בני הישיבות והאברכים
פרצו בבכי מר וסוער על אבדן
עמוד הימיני המאור הגדול,
ליבם של ישראל אוהב ישראל

באמת ,אשר עמד בחירוף נפש
להדריכם ברוב חמלתו בהנהגתו
הרחימאית .במקומות רבים
הוסט הפרוכת מעל ארון הקודש,
ומכל עבר נשמעו זעקות שבר על
גודל האבידה לדור.
היה זה מחזה נוגע לב לראות
את מתפללי בתי הכנסת ברחבי

הארץ שהגיעו לתפילת שחרית,
ומיד כששמעו את בשורת
האיוב פרצו בבכי מר ובזעקה
מר על הסתלקותו של פאר הדור
הודו והדרו ,המנורה הטהורה
שהאירה לארץ ולדרים עליה
כבה אורה והועם זיווה.

למרות פרק הזמן הקצר :עשרות אלפים
הגיעו בתחבורה ציבורית מתוגברת
למרבה הצער נוסעים רבים לא הצליחו להגיע למסע ההלוויה בשל העומס הכבד ^ כמו
כן ,שעות ארוכות לאחר ההלוויה רבים התקשו לצאת מבני ברק ולחזור לבתיהם
מאת חיים מרגליות
עם ההודעה בשעות הבוקר
על מועד ההלוויה ב־ 12בצה־
ריים ,החלה היערכות כללית בח־
ברות התחבורה הציבורית לשם
שינוע עשרות האלפים מכל
ריכוזי הציבור החרדי ברחבי
הארץ .במקביל המליצה המשט־
רה על הגעה בתחבורה ציבורית
במקום ברכבים פרטיים וחסמה
את הכבישים המובילים לבני
ברק לתנועת רכבים פרטיים.
למרות ההיערכות הגדולה,
עומסים כבדים נוצרו כבר בכביש
 1בואכה בן גוריון ,לצד עומסים
שנוצרו בתחנות המוצא בערים
השונות .מה שגרם לאלפים אחרים
שלא להספיק להגיע ללוויה במועד.

בין השאר תוגברו הקווים
מירושלים לבני ברק ,כשהציבור
נקרא להגיע לתחנת המוצא של
האוטובוסים .כאמור ,למרות
התגבור הרב ,רבים עוד נותרו
בירושלים ולא הספיקו להגיע
להלוויה.
עשרות אוטובוסים יצאו על
ידי חברת קווים ממוקד היציאה
בכניסה לעיר ביתר עילית .בה־
תאם להנחיות משטרת ישראל,
התחבורה הציבורית בחזור
יצאה לביתר ממוקד מרכזי אחד
ברחוב הרב אבוחצירא פינת
רחוב ז'בוטינסקי.
גם חברת סופרבוס נערכה
ותגברה את פעילות הקווים
מבית שמש ,קרית יערים וטב־
ריה לכיוון בני ברק.

גם בעיר אלעד נערכו להס־
עת ההמונים ,באמצעות עשרות
אוטובוסים שהגיעו עד לגבול
גבעת שמואל ובני ברק ,שם
ירדו הנוסעים ,ומשם גם שבו
לעיר אלעד.
רכבת ישראל נערכה אף היא
והפעילה מערך רכבות מיוחדות
לשרות הבאים מאזור חיפה ,בית
שמש ,באר שבע וישובי הדרום.
בבוקר יצאה רכבת מיוחדת
מחוף הכרמל שעברה בתחנות
החוף – בנימינה ,קיסריה  -פר־
דס חנה ,חדרה־מערב ,נתניה,
נתניה ספיר ,בית יהושע והרצ־
ליה; וסיימה את נסיעתה בתחנת
בני ברק .כמו כן יצאה רכבת
מיוחדת מתחנת בית שמש לכיוון
בני ברק ,דרך תחנת לוד.

תוגה  /ש .סופר

מנותר קנקנים
משיירי כנסת הגדולה היה ראש הישיבה .מאותם שיירים
של פך השמן הטהור ,החתום בחותמו של כהן גדול ונשמרים
בטהרתם כבראשונה.
לא היו לפניו לא גינונים ולא מצג לפנים .הכל החל והס־
תיים עם האמת לאמתה ,היא ורק היא .איש של אמת ואמונה
היה ,כאותם אנשי אמת של דורות הראשונים .תגובותיו שהיו
לפעמים מעלות חיוך שובב על פני הנוכחים ,היו גם הן שיחת
חולין שצריכה תלמוד והעמקה.
איתן היה בדעתו ובהבנתו בשלל הנושאים הערכיים
והחשובים שהשתרגו ובאו בצוק העתים .את הכל בחן ובדק
באספקלריה המאירה ,שלא הועמה ולא כהתה צלילותה .בכוחו
הגדול חיבר את שנות התר"פ והתר"צ אל התש"ס והתש"ע .את
הבהירות של אותו דור דעה ,הלביש כדמותה וכצלמה בתוך
התנאים שהתחדשו ובאו ובהתאם לתמורות ולנסיבות שחלו.
והכל על יסודות איתנים של עולם מלא שראה בימי קדם.
בדמותו השתקפה ארשת מנהיגי עדת ישורון של אותם
ימים .מאותה שעה שנתפרסם התיעוד ההיסטורי שובה־הלב
של הכנסיה הגדולה של אגודת ישראל שנערכה בווינה ,בה
נראה הכהן הגדול מאחיו מרנא בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל צועד עם
חבר מלוויו ואנשי קרובו ,קראו רבים בהתפעלות ספונטנית:
הילוכו ותנועותיו מזכירים את הרב שטיינמן ,הילוכו של צדיק
המתהלך בתומו בענוות חן.
את אותה מקוריות ,שירש מעולם מופלא שהיה ואיננו,
הנחיל כדרך לרבים בתוך הוראותיו .ממוצא דבר אתה למד
ממנו את הבוז ואת הזלזול במנעמי עולם ומלואו לעומת העונג
שבעשיית רצון שמים בתורה ובתפילה .שומעי לקחו נחלו ממנו
את הסלידה מגלגול עיניים צדקני לעומת החתירה הנדרשת
לעשות הכל כדי לקדש שמו יתברך בעולם ולעבדו בלבב שלם
בלי פניות וזיקות אישיות.
מלמד שלא שינה .אותה אמת שהביא ארצה מקמניץ ומב־
ריסק ,הנחיל כאן ללא כחל וללא שרק .לא נתן לרעשים מסביב
להכתיב צעדים ולא הסכים להגרר אחר תעמולות שוא ומדוחי
הבל .הכל היה מדוד 'מיט א ריינקייט' ,בנקיות הלב ובטהרת
הדעת.
וכמנהיג ואיש על העדה הביט בעיני נץ הרואות למרחוק,
על כל הנסיונות שעלו ובאו בדורנו .לא במבט מצומצם או
שטחי ,כי אם בחינה וסקירה ארכית ורחבית ,הבוחנת הדק
היטב על כל קרביהם את כל הסיכונים והסיכויים ,ההשלכות
וההשפעות ,במישרין או בעקיפין.
משעלה לאור באור החיים – אהה ,מי יורה דעה!

שר וגדול נפל בישראל
יחד עם עולם התורה
וכל עם ישראל כואבים אנו
את השבר הגדול אשר פקד
את העם היהודי בהסתלקותו לגנזי מרום
של עמוד התורה הצדקה והענווה,
פאר הדור והדרו,

מרן רבי אהרן יהודה
לייב שטיינמן זצוק"ל

אשר האיר באור תורתו את עם ישראל
גדולה האבידה ומי ייתן לנו תמורתה
מביעים אנו את תנחומינו הכנים למשפחתו,
תלמידיו ולכל עם ישראל
ומי ייתן ולא נדע עוד צער
זאב וורמברנד  -מנכל
ההנהלה והעובדים
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מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן זצוקללה"ה
מתוך צוואתו

לפני תחילת מסע ההלוויה הוקראו קטעים מצוואתו הקדושה ע"י הגאון רבי חזקיהו מישקובס־
קי שליט"א משגיח ישיבת 'ארחות תורה' .כשהציבור כולו עומד נפעם ונרעש מענוותנותו הגדולה
בה מבקש ומתחנן שלא יספידו אותו ולא יעשו שום דבר לכבודו.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

אבקש מאוד לא להספידני ,לא בפני ,ולא שלא בפני,
ולא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל ,או כל מיני
שמות שבודים והכונה בהם להספיד.
לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים שבועיים,
חודשיים ,ולא להדפיס תמונתי ולא כמו שרגילין לכתוב
תולדותיו.
לא להדפיס מודעות על הלוויה ,לא להודיע ע"י רמקול
או רדיו ,מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלוויה.
להשתדל שלא לשהות בין מיתה לקבורה ,רק לזרז
שיהיה קבורה הכי סמוך למיתה.
מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.
לא לכתוב על המצבה שום תארים אלא "פה נקבר ר'
אהרן יהודה ליב ב"ר נח צבי שטיינמן".
המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה ,לא לבזבז כסף עבור
קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר ,אבל אם רו־
צים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום.
בימים שהמנהג בהם ללכת אל הקבר כגון בכלות הש־
בעה ושלשים ויא"צ ,מ"מ לא יבזבזו יותר מדי זמן עבור
זה ,ויותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד

ט.

י.

יא.
יב.
יג.

יד.
טו.

כסדר ובלי לדבר אז דברים בטלים.
אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד
יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים
בזמן הזה.
אבקש שכל מי שרוצה בטובתי ,ילמוד כל יום פרק א'
משניות עד גמר י"ב חודש .והבנות יאמרו כל יום עשרה
פרקי תהלים גם בשבת ויו"ט.
הכתבים בד"ת וכן באגדה ,אין להדפיס רק אלה שידעו
שעברתי עליהם והם מוכנים לדפוס.
אבקש לא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים כדי שלא
אתבזה עי"ז בעולם העליון.
אבקש מאד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו ,וכן מי
שאני חייב לו כסף ולא ידוע ושבמציאות לא יגבה ]היינו
דלא יוכל לגבות עפ"י דין[ נא למחול לי.
כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המטה כמנהג ירושלים
ת"ו.
היות שהרבה טועין בי ,ולכן הנני מצדי אני מיעץ לא
לקרוא ילדים על שמי ]אבל איני אוסר את זה[.

אשכבתיה דרבי
המשך מעמ' ראשון

ויגון נשמעו מכל עבר ,ותרב בבית יהודה תאניה
ואניה.
מסע הלוויה נפתח בפרק תהילים שנאמרו
בקול נהי ובכי .בהתאם לצוואתו הקדושה לא
נערכו הספדים ,ודברי התעוררות קצרים אחדים
נשמעו ע"י מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי
גרשון אדלשטיין שליט"א ,שאמר:
"יש חיוב הספד ,על אדם גדול יש חיוב הספד,
יותר חיוב מאשר על אדם אחר .אבל יש צוואה ,הוא
השאיר צוואה שלא להספיד אותו ,לכן אי אפשר
להספיד ,להגיד את שבחיו אי אפשר ,הוא ציווה
שלא ,לכן אי אפשר להגיד את השבחים.
"הספד אי אפשר לומר ,אבל יש עוד דבר
חוץ מהספד ,יש הספד ויש בכי" ,לספוד לשרה
ולבכותה" ,יש בכי חוץ מהספד ,הבכי הוא צער,
צער של החיים ,אלו שנשארו בחיים ,שמצטערים
על מה שחסר להם ,חסר להם האדם הגדול ,חסר
להם המשפיע ,חסר להם! ועל מה שחסר מותר
וחייבים לדעת מה חסר לנו ,מה חסר לנו עכשיו.
"יש הספד בגמרא )מו"ק כה ,ב( על רבי יוחנן,
רבי יוחנן היה גדול הדור ,וכשהספידו אותו,
המספיד אמר "בא השמש בצהריים" ,השמש באה
בצהריים ,צהריים זה הזמן שהשמש בתוקפה,
האור הכי חזק ,ההשפעה הכי גדולה היא בצהריים,
ופתאום בא השמש ,בצהריים ,היה צהריים ,ובאופן
פתאומי ,לא צפוי ,בא השמש ,ואין שמש.
"מה זה שמש? העולם צריך את השמש ,השמש
נותנת אור ,אור ועוד הרבה דברים ,כל אדם צריך
את אור השמש ,בלי השמש יש חושך ואי אפשר
לעשות כלום ,לא שייך שום פעילות בלי השמש
שנותנת את האור .היה לנו "שמש" ,שמש נותנת
את הדברים החיוניים ביותר ,כל הבריאה בלי
השמש לא היתה מתקיימת ,כך זה בדרך הטבע,
במקום שאין שמש אין השפעה ,בלי השמש לא
טוב ,בחושך־בלילה כשאין שמש זה לא טוב .זהו
בעניינים גשמיים.
"ואנו מדברים עכשיו על דברים רוחניים ,חיים
רוחניים ,הצלחה רוחנית ,חיי אשריך בעולם הזה
של תורה ,האשריך של תורה ,בעולם הזה ,צריכים
שמש להאיר לנו ,שיהיו לנו החיים המאושרים
בעולם הזה ,חוץ מהעולם הבא ,טוב לך לעולם

להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק.
"בפרט בימי החנוכה ,שהם זמן שצריך חיזוק ,כי
בדרך הטבע בחנוכה אנשים מרגישים כאילו שיש
"חופש" ,חופש מכל השעבודים ,חופש מתורה,
וכאילו אין איסור ביטול תורה בימים אלו ,כך
ההרגשה ,וזה לא נכון ,אלא ההיפך! מפורש בשל"ה
הקדוש כי "הימים הקדושים האלו ראויים ביותר
להתמדת תורה מבשארי ימים" ,ימי החנוכה הם
ימים המסוגלים להצלחה בתורה ,ואפשר לנצל
אותם להצלחה בתורה ,על ידי התמדה בעסק
התורה.
"אם לא מנצלים את ימי החנוכה לתורה ,זוהי
הזדמנות שאינה חוזרת עד לשנה הבאה ,ימי
החנוכה שמתחילים הערב ,שמונה ימים כאלה,
שגם אומרים בהם הלל ,ועל הניסים – הודאה ,הם
ימים המסוגלים להצלחה בתורה ,ויש להתחזק
בהם בהתמדה בתורה.
"כל אחד ואחד מאיתנו שיתחיל התחלה ,איזו
התחלה שהיא ,התחלה קטנה של חיזוק ,פתחו לי
פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו
של אולם )עיין שיהש"ר ה ,ב( ,והבא ליטהר מסייעין
אותו )יומא לח ,ב( ,כל אחד מאיתנו שיזכה להתחזק,
כל משהו חיזוק זה דבר גדול מאד ,ואין שיעור
לחשיבות של החיזוק הכי קטן.
"אם אנחנו מתחזקים בזמן הזה ,ברגע הזה,
בהלוויה של רבינו הגדול ,אנחנו גם נותנים לו עוד
זכויות ,שאין סוף לזכויות ,האדם הכי גדול ,אפילו
משה רבינו גם כן מוסיף זכויות ,כמו שמפורש
במשנה )אבות ה ,יח( "זכות הרבים תלוי בו" ,וכל
מה שמתעוררים ועושים מכוחו נזקף לזכותו ,וזוכה
בזה לעוד ועוד תענוגי העולם הבא שאין להם סוף.
"אם אנו רוצים לגמול לרבינו את מה שאנו
חייבים לו ,עלינו להתחזק ,והחיזוק הוא התשלום־
הגמול הכי טוב שיכול להיות ,מה שאנו חייבים
לרבינו הגדול ,ובזכות החיזוק שלנו הוא גם יהיה
מליץ יושר עלינו ,רבינו הגדול ,שאנו עושים איתו
חסד עם החיזוקים שלנו.
"והבא ליטהר מסייעין אותו ,מי שמתחיל
להתחזק ,קצת חיזוק ,יש תוספת סייעתא דשמיא
לחיזוק ,ואין סוף לסייעתא דשמיא ,אם באים
ליטהר יש סייעתא דשמיא .ובזה נזכה לגאולה

ומהו תפקידנו בשעה זו ,מה תפקידנו כדי שיהיו
לנו חיים מאושרים – חיים אמיתיים בעולם הזה
ובעולם הבא?
"כל אחד ואחד מאיתנו מוכרח להתחזק בעצמו,
כיון שחסרה לנו ההשפעה שהיתה ,יש משפיעים,
הבא ,אבל גם בעולם הזה אשריך ,האושר הזה שאין אבל לא השפעה כזאת ,לכן כל אחד ואחד מאיתנו
כמוהו בעולם הזה חוץ מתורה ,זקוקים לשמש ,חייב להשתדל בכל האמצעיים האפשריים
לאור ,שמש רוחנית.
"היה לנו השמש ,ועכשיו חסר לנו השמש ,חסר
הרהורים  /זאב שכטר
לנו ההשפעה ,השפעה על כל הדברים הרוחניים,
השפעה על עסק התורה ,שבלי תורה אין אשריך
בעולם הזה ואין עולם הבא ,אין כלום בלי תורה,
ועכשיו חסרה לנו ההשפעה של תורה ,השפעה של
תורה בכמה מובנים.
רבינו ,למה עזבתנו...
"ראשית עצם הדבר ,חיזוק בתורה ,להתחזק
ברגעי התוגה הקשים הראשונים בהם אנו לא מצליחים לעכל כי רבינו הקדוש ,אבינו רועינו,
בלימוד התורה ,וללמוד בצורה הנכונה ,שהתורה
סבא קדישא לדור כולו חכימא דיהודאי אשר אמרנו בצילו נחיה.
תיתן לנו את האושר ,צורת הלימוד והתמדה ,וגם
פרח לו ועלה לעולם האמת אליו הכין עצמו כל ימיו בסילודין ,עומדים אנו ליד גופו הטהור
כל מה שהתורה נותנת ,שהתורה משפיעה על
כלא מאמינים ומרגישים כי העולם נחרב וכי עולם אחר שומם עומד לפרקינו.
האדם ,על כל האופי של האדם .אדם יש לו יצר
אהה ,סבא קדישא.
הרע ,והתורה היא התבלין ,רק התורה היא התבלין
חי חיי פרישות תוך הסתגפות מופלגת ,לא נהנה מעולם הזה בחוט השערה ובז בזות מוחלטת
ואין תבלין אחר ,תורה זו התרופה היחידה נגד
תוך הוצאת כל ההנאות המדומות והרגעיות שלא היה להם מקום מעולם על מפתן ביתו.
היצר הרע ,נגד טבע הגוף ,שבלי תורה האדם הוא
אהה ,חכימא דיהודאי.
כמו בהמה ,וכדי שאדם יהיה אדם ולא יהיה בהמה,
כל בני הנוער בפרט וכל בעיות וקשיי הדור בכלל נכנסו לחדרו והיו על שולחנו ,הבין את
העצה היחידה היא רק עסק התורה ,זוהי התרופה
מצוקותיהם בכל תחום ורוממם ,תוך הבנה מעמיקה לרגשות ורחשי הלב של כל יחיד ויחיד.
היחידה ,ועכשיו חסר לנו מי שיחזק אותנו בזה.
רבינו האמין ונטע תחושת חוזק אישית ביכולת של כל יחיד להתגבר על כל קושי.
אהה ,איש האמת.
"ועוד דבר ,הדבר הגדול ביותר" ,בא חבקוק
סלד מכל נידנוד קל שבקלים מסטיה כלשהיא מהאמת הצרופה ,גם סיפור פשוט ביותר היה
והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה"
)מכות כד ,א( – לחיות עם אמונה ,בלי אמונה
חייב להיות סולת נקיה ללא אפשרות גוזמה ולו הקטנה ביותר.
האדם מסכן ואומלל ,בלי אמונה הוא חי חיים רעים
היה פחד לא להניח אמת ברורה.....
וסובל מאד ,ועם אמונה האדם מאושר ,אם אדם
אהה .אבינו רוענו.
מאמין שהכל בידי שמים ,וכל דעביד רחמנא לטב
הלא הוא עשה שלא תשכח תורה מישראל,
העמיד את עולם האברכים במרכז החברה החרדית כולה בארץ ובתפוצות .לא אפשר בחצי
עביד ,הכל לטובת האדם ,ומקבל באהבה כל דבר,
יובל שנים האחרונות בכל ישוב חרדי בעולם כולו שלא יהיה בו כולל אברכים ,הפך את ה"אברך"
ומתבונן תמיד מהו הטוב ,מה המטרה של הקשיים,
הוא מאושר! זהו מה שהתורה נותנת ,והאמונה
לפאר ההישגים בדורנו ולפסגת ההצלחה אצל כל החוגים והעדות.
נותנת.
רבינו זצוק"ל כיתת רגליו בעולם כולו במסירות נפש שלא ניתנת לתיאור לרומם קרנה של
"חיזוק האמונה ,הוא נתן הרבה חיזוק באמונה
תורה .לקח את גופו הצנום בזקנותו המופלגת וכוחותיו הדלים ,והפך עולם ומלואו להחזיר שפיות
עם כל השיחות שלו ,שהיו מדפיסים תמיד ממה
של מושגים רוחניים אמיתיים.
שהיה אומר ,היה מוסיף ומוסיף ומוסיף חיזוק
אהה ,רבינו אבינו רועינו.
באמונה" ,באמונתו יחיה" ,החיים האמיתיים –
כמה ברח מהכבוד תוך סלידה גמורה.
החיים הנצחיים בעולם הבא ,וחיים מאושרים
אבל למען הקמת עולם התורה "הסכים" בצדקותו הרבה לכל מעמדות "כבוד" התורה ,העיקר
בעולם הזה ,וכל הדברים הצריכים חיזוק ,יראת
להרבות כבוד שמים כשאיפתו הטהורה.
שמים ,ומידות טובות ,הכל היה משפיע ,דברים
רבינו זצוק"ל ,מעולם לא ביקש ...דרש ....אמר ...תבע...
כאלה שצריכים חיזוק תמיד ,כי הם נגד הטבע,
התביעה היחידה שלו היתה לעולמם של שועי העולם תמכין דאורייתא לתת עוד ועוד ,כמה
ואם אדם לא מתחזק תמיד ,חסר לו ואין לו את זה.
שנתנו דרש ותבע עוד ועוד...
"זאת ההשפעה שהיתה ,שכל הדור היה מושפע,
עוד בן תורה ...עוד אברך ....עוד כולל ...עוד ישיבה...
כל העולם ,כל העולם היהודי היה מושפע ,ועכשיו
אהה ,עזב אותנו לאנחות "השליך אמת ארצה" ואנו אנה אנו הולכים...
חסרה לנו ההשפעה .מה אנחנו יכולים לעשות

ניצחו אראלים את המצוקים
ונשבה ארון האלוקים
אבלים ודוויים בהסתלק מעמנו
שר החכמה ועמוד האש ,רבן של כל בני הגולה,

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

אהרן יהודה לייב
שטיינמן זצוק"ל
שעלה בסערה השמימה
וכל בית ישראל יבכו
את השריפה אשר שרף ה‘

משתתפים בצער ובדמע
הנהלת פאגי מקבוצת הבנק הבינלאומי

פרח לו איש האמת

ĐĔĕĜĤčģ ďčČĥ ĐĜĕĠĝĘ ĐĘ ĕđČ
יחד עמ כל בית ישראל נעטפנו באבל כבד וביגונ קודר ומבכימ אנו מרה
את השריפה הגדולה אשר שרפ ה' בילוקו של ענק בישראל,
אשר האיר לאלפימ ולרבבות באור תורתו ,קדושתו ויראתו,

ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ đĜĕčĤ ěĤĚ

čĕĕĘ ĐďđĐĕ ěĤĐČ
ěĚĜĕĔĥ
Đ"ĐĘĘģđĢĒ

אנו שולחימ תנחומימ למרננ הרבנימ הגאונימ
בניו וחתניו שליט"א ולמשפחתו הכבודה ולכל עולמ התורה

המקומ ינחמ אתכמ בתוכ שאר אבלי ציונ וירושלימ

שלמה במהרה בימינו ובלע המוות לנצח ומחה
השם דמעה מעל כל פנים עם בשורות טובות".
לאחר אמירת קדיש ועריכת הקריעה על יד
בניו הרבנים שליט"א .התנהלה הלוויה ברחובות
בני ברק עד לבית החיים בבני ברק ,כשמאות
אלפים מלווים את רבינו בדמעות שליש.
עם הורדת גופו הטהור של מרן זצ"ל אלי קבר
נשמעו קולות בכי וזעקה מכל עבר ע"י המוני
התלמידים וצבור בני התורה אשר זעקו והתייפחו
מרורות.
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א השתתף אף

הוא במעמד הקבורה ואמר קדיש לעילוי נשמתו
הטהורה של מרן זצ"ל.
עוד שעה ארוכה לאחר סתימת הגולל צבור
תלמידים גדול נשאר לעמוד דומם ליד רגבי העפר
של הקבר הטרי בו נטמן רבן ומאורן של ישראל,
ולמרות הדלקת נר ראשון של חנוכה ההולך
ומתקרב ,מיאנו להיפרד מהמקום.
יצוין שבהתאם להוראת מרן הגר"ח קנייבסקי
התבקשנו לכתוב דברי התעוררות והספד על מרן
זצ"ל באומרו שהצוואה נאמרה לבני המשפחה אבל
הציבור מחוייב לכבודו.
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משתתפים בצער
על הסתלקותו של גדול הדור
מרן ראש הישיבה,
נשיא מועצת גדולי התורה
הגאון הרב

אהרון יהודה לייב
שטיינמן זצל
שהעמיד תלמידים רבים
ורבים נאותו לאורו
תנחומינו לבני משפחתו היקרים,
לתלמידיו הרבים ולעולם התורה
בהמשך מורשתו הגדולה ודמותו המאירה
ינוחמו בנחמת ציון וירושלים

Ę"ėĜĚ - ěĕĕĔĥĤđč ĕģđĥ
ęĕģĝĞđ ĦđďĝđĚĘ ĒėĤĚĐ ĘĐĜĚ -ĎĤčĢĘđĐ ęĕĕē
ęĕďčđĞĐ ĦđđĢđ ĐĘĐĜĐĐ

המבשר | יום ד' ,כ"ה בכסלו תשע"ח | עמוד ג

מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן זצוקללה"ה
מתולדותיו

המשך מעמ' ראשון

ונצורות .בילדותו הכירו בו הכל כי
עדיו לגדולות ,וכי עתיד הוא להיות
לגדול בישראל ולהאיר את עיניהם
של ישראל בתורתו ובצדקתו ולה־
נהיגם ברבות הימים בדרך יושר.
את דרשת הבר־מצוה הכין לבדו
מספרו של הגאון רבי אייזיל חריף
זצ"ל ,והשמיע זאת לפני רבו הגאון
רבי משה סוקולובסקי זצ"ל בעל
ה'אמרי משה' וראש ישיבת 'תורת
חסד' בבריסק – שיצא מגדרו בהת־
פעלות לשמע דרשתו של הנער הצ־
עיר )בשבת הבר־מצוה עלה לתורה
במניין שיתקיים בבית רבו ה'אמרי
משה' – עקב פטירת חמותו התקיים
המניין בבית( ,ולפי גרסה שונה הוסיף
לומר" :בטוחני בו שיורה הוראה בי־
שראל."...
בגיל אחת־עשרה ,קיבל את
הסכמת הנהלת ישיבת 'תורת חסד'
בבריסק ,והעומד בראשה הגאון רבי
משה סוקולבסקי זצ"ל בעל ה'אמרי
משה' ,להתקבל כתלמיד מן המנין
בישיבה .על אף שהישיבה מנתה
בחורים רק מעל גיל ארבע עשרה,
לא יכלו לסרב לו נוכח התמדתו
וכשרונותיו הברוכים ,והוסכם לקבלו
למרות גילו הצעיר .לימים שיבח מרן
זצ"ל את הישיבה והזכיר בין היתר,
שבישיבתו של בעל האמרי משה היו

נבחן אצלו על תלמודו מידי חודש
במסכתות שלמד בתקופה ההיא,
כמו :יבמות ,גיטין ועוד .כשהיה מרן
זצ"ל בגיל  12לפני בר מצוה ,בחן
אותו הרב מבריסק דפי גמרא ממסכת
יבמות וגילה לו ,שהוא שואל אותו
כעת את אותן שאלות ששאל אותו
אביו מרן הגר"ח זי"ע כשנבחן אצלו
בדיוק באותו גיל.

ה'עילוי מבריסק'

כבר מקטנותו היה שקוד יומם
וליל על תלמודו בהתלהבות והתמ־
דה מופלאה ,והגם שהיה צעיר לימים
כבר יצא שמו לפניו כלמדן ותלמיד
חכם .ביגיעה עצומה עד תמצית דמו
וחלבו וברציפות מדהימה עסק בתו־
רה יומם וליל שעות על גבי שעות
עד שהיה לפלא לעין כל רואיו איך
ילד שעוד לא הגיע לגיל הבגרות
מזניח את מחמדי העולם הזה ונוטש
את משחקי הילדים ומשקיע את כל
כוחו ומרצו לרכוש עוד ועוד ידיעות
במרחבי הש"ס והפוסקים.
כבר אז ,בגיל כה צעיר ניכרה
גאונותו לעין כל והפליאה את רואיו.
כולם הפליאו את כשרונותיו הנדירים
של הילד הנפלא ולא פסקו מלמנות
שבחיו בכל עת ולצפות לו גדולות

מאריכים את הסדר קצת בליל ט"ו
באב ,לאות מה שכתוב בגמ' "מאן
דמוסיף ,יוסיף".
בבריסק שבאותם הימים כונה ע"י
מכיריו 'העילוי מבריסק' ,כבר בהיותו
כבן  15ידעו כל מכריו כי שולט הוא
בכל מרחבי הש"ס והפוסקים .יליד
העיר בריסק ,הגה"צ רבי זאב אייד־
למן זצ"ל ,שהיה ידידו הטוב והכירו
עוד מהימים ההם סיפר ,שזוכר הוא
בישיבה שדיברו עליו כמי שרוב מס־
כתות הש"ס נהירין לו עם כל פירושי
רש"י והתוס' ,וכל בחור שהיה רוצה
להבין מאמר כלשהו היה פונה אליו
לברר את הפשט הנכון.
חבריו לספסלי הלימודים העידו,
כי ימים ולילות היה רכון על תלמודו
בתוך ד' אמות של גמרא והלכה ללא
שידע מהנעשה בעולם החיצוני כלל
וכלל .הבחורים ידעו אף לספר ,כי היו
לילות שלמים שכלל לא נכנס לחדרו
לנום את שנתו על מיטתו.
בבחרותו זכה להיכנס מספר
פעמים לשיעורים של מרן הגרי"ז
במסכתות קדשים ,היה בכך דבר
נדיר ,שכן זכות זו נפלה בחלקם של
יחידי סגולה ממש ,וכניסה לצעירים
כמותו לא היתה לכך תקדים ,אך
משום היכרותו המוקדמת של מרן
הגרי"ז ,שכאמור ידע על כישרונותיו
הברוכים וייחודיותו בדרכי הלימוד
וההבנה ,הסכים שיכנס לשיעור.
מאוחר יותר כאשר מרן הגרא"י
פינקל זצ"ל שלח ממיר קבוצות בחו־

úéìéò ïéòéãåî úééøéò
åðéùàø ìòî åðòåø åðéáà ç÷åì íåéä
åéùøôå ìàøùé áëø éáà éáà

עירנו המעטירה מודיעי עילית ,יחד ע כל בית ישראל בכל קצווי תבל ,אבלי ,שבורי
וכואבי ומבכי מרה את עלייתו לשמי רו בסערה ,של ראש גולת אריאל ,מגזע אראלי
ותרשישי ,ארי עלה מבבל ,רב של כל בני הגולה ,שהאיר על פני תבל ,שריד לשיירי כנסת
הגדולה ,חסידא ופרישא ,בוצינא קדישא ,איש אלוקי קדוש הוא ,הרב הדומה למלא ה'
צבקות ,אביה של ישראל ,רוח אפינו אשר אמרנו בצלו נחיה ,עמוד האש שלפני המחנה ,מוסר
ההשקפה הטהורה ,מרנא ורבנא ,שר התורה ,מרא דכולא תלמודא ,אשר הרבי תורה כל חייו
והעמיד לגיונות של תלמידי גדולי תורה  ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות בכל אתר ואתר
המנחילי את תורתו ומורשתו הכבירה והעמדת הדת על תילה ,עטרת תפארת ישראל

åðéëøã äøåî ,åðòåø åðéáà

åîù ïáøî ìåãâ ,åúøàôúå ìàøùé ïåàâ
ùåã÷äå ìåãâä åðéáø äáéùéä ùàø ïøî
רבי

רים לשמוע שיעורים ממרן הגרי"ז,
ביניהם אריות בתורה ,כמו :הגרי"מ
פיינשטיין ,הגרא"ל מאלין וכדו' ,אז
כבר התבייש להיכנס ,מפני שהיה
צעיר מהם וגם נמוך קומה.
הרב מבריסק עודד את בנו הגרי"ד
זצ"ל בצעירותו ללמוד בצוותא חדא
עם מרן זצ"ל .היה זה עוד לפני גיל בר
מצוה כשמרן החל ללמוד ב'חברותא'
עם רבי יאשע בער .מרן התבטא פעם,
כי קביעות לימוד זה עם בנו של הרב
מבריסק ולימים ראש ישיבת בריסק
הסבה לו נחת ועונג מיוחד.
כמו כן ,למד בצוותא חדא עם
הגאון רבי יצחק ניימן זצ"ל שהעיד,
כי בעיר בריסק הרבו לשוחח על מרן
על כך ש'חפץ חיים' חדש שצומח
בעיר.
על גודל התמדתו של מרן זצ"ל
ניתן להיווכח מהעובדה הבאה ,שכ־
שהיה כבן  12בלבד למד עם ידידיו
הגרי"ד סולובייצ'יק והגר"י ניימן
את כל מסכת קידושין בשני ימי חג
השבועות ,חציה ביום הראשון וחציה
ביום השני.
התמדתו העצומה מנערותו עד
בגרותו ,היתה לשם דבר ,ממש לא
פסק פומיה מגירסא ,והחל מהשעות
של לפנות בוקר ועד השעות הקטנות
של הלילה תמיד היה שקוע בתוך
עמקי הגמרא וההלכה .כבר באותם
ימים נראתה אצלו אותה אהבת
תורה נדירה שברבות הימים תתגלה
ותתפרסם בכל העולם.

בשנים ההן נרקם קשר נפשי
עמוק בין מרן לידידו הגאון רבי משה
סולובייצ'יק זצ"ל נכד מרן הגר"ח
מבריסק זצוק"ל ,היה זה קשר של
קיימא שנמשך למעלה מיובל שנים
בלימוד ביגיעה בצוותא.
כן שררה ידידות אמיצה בינו לבין
הגה"צ רבי זאב איידלמאן זצ"ל ,וכה
רבה היתה הידידות ביניהם עד שכל
ימיו של רבי זאב החל מילדותו של
ועד אחרית ימיו המשיכו שניהם וחיו
בקשר אמיץ וחזק.
תקופה מסוימת גלה למקום תו־
רה בעיר קוברין לקבל תורה ולדלות
מאוצרו של מרן הגאון רבי פסח
פרוסקין זצ"ל .בקוברין למד בצוותא
חדא עם הגאון רבי ראובן גרשונוביץ
זצ"ל ראש ישיבת הנגב.
כך גם לתקופה של כחצי שנה
נטש מרן זצ"ל את ישיבת 'תורת חסד'
בבריסק ונסע אל קלעצק לישיבת
'עץ חיים' – שם זכה לשמוע שיעו־
רים ממרן הגאון רבי אהרן קוטלר
זצ"ל .השיעורים – כך סיפר – נאמרו
בעומק רב מאוד ,ורק חלק משומעי
השיעורים בקרב בני הישיבה הצליחו
להבין את תוכנם .לימים כאשר הגיע
מרן הגר"א קוטלר זצ"ל ארצה ,ומסר
שיעור בכולל בו למד מרן זצ"ל 'תו־
רת ארץ ישראל' בפתח־תקוה ,הוא
הופתע לראות כי רבי אהרן קוטלר
הכירו למרות השנים שחלפו ,עיסו־
קיו הרבים והמוני התלמידים שעברו
תחת ידו – כל אלו לא השכיחו ממנו

'המבשר' במעונו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל

זכתה מערכת 'המבשר' לזכות
נדירה ומיוחדת כאשר מרן ראש
הישיבה זצוק"ל קיבל את צוות
המערכת לשיחה מיוחדת לקראת
חג הפסח תשע"ב.
מרן זצוק"ל בחיבתו הרבה
לעיתון היהדות הנאמנה 'המבשר'
הקדיש שעה ארוכה מזמנו היקר
וקיבל את חברי המערכת בפנים
מאירות ומסבירות זמן רב .חברי
המערכת שטחו לפניו את שאלו־
תיהם והערותיהם בענייני השעה,
ומרן זצוק"ל האיר את עיניהם דבר
דבור על אופנו.
במהלך השיחה עלו על השולחן
נושאים רבים ומגוונים ,ביניהם :קת ואהבת התורה ,המצב הכלכלי רכו הסלולה והייחודית דבר דבור
הדרך להתייחסות בעתון חרדי כנ־ הקשה ,ענייני חינוך והשקפה ,ועוד על אופניו ,עד אשר היו הדברים
גד ההסתה על שומרי התורה ,חש־ ועוד ,כאשר מרן זצוק"ל מבאר בד־ מאירים ומחוורים כשמלה.

תלמיד כדוגמת מרן זצ"ל.
בקשר מיוחד במינו נקשר מרן
זצ"ל – באהבה עזה ,בחיבה ובהע־
רצה של רב לתלמיד ותלמיד לרב,
עם הגאון רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל
מי שמוכר בפי כל בתואר' :הדיין
מבריסק' ,שהיה עמקן ועילוי .מרן
זצ"ל היה מייחס את עצמו לתלמידו
ומחשיב את הצלחתו והרבה מתורתו
לאותו גאון) .הרבנית ע"ה סיפרה
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זצוקללה"ה

אבי עירנו – הודה זיוה והדרה ,שהניח באהבה את יסודי התורה הקדושה והטהרה של עיר הלווי בדורנו,
ניווט והנהיג ,הורה והדרי דרכה של תורה כל דבר קט וגדול ונשא באמונה את משא העיר כאב הנושא את
בנו ועל כל מוצא פיו הנחנו על מי מנוחות ,מקי ומעמיד עיר על תילה :קהילות הקודש והיכלי התורה,
הישיבות והכוללי ,תלמודי התורה ובתי החינו והעמדת הדת לשמירת גדרי ההלכה ושמירת חומת הדת,
המשביר הגדול לקיו עול התורה בכלל ובעיר מודיעי עילית בפרט ,שבעמל ויגיעה ומסירות נפש האציל
מהודו ורוחו עלינו ,ובזכותו נוסדה עיר גדולה לאלוקי של חכמי וסופרי לש ולתפארת.
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ĤčđďĐ ĦėĥĘ

,ĐĕďčđĞđ ĐĕĤčē ,ĐĕĥČĤ ,ĥĚĥ Ħĕč ĦĕĕĤĕĞ
,ěđĕĘĞ ĥđďģđ ģĕďĢ Ęĥ đģđĘĕĝč ,ĘČĤĥĕ Ħĕč Ęė ęĞ ďēĕ ęĕĘčČ
,ġĤĠč ďĚđĞđ ĤďĎ ĤďđĎ ,đĦČĤĕčđ đĦĤđĦč ĘČĤĥĕ ĤĕČĚ
ĐĜēĚĐ ĕĜĠĘ ĖĘĐĥ ĥČĐ ďđĚĞ ,ĘČĤĥĕ ĦĕčĘ ĐČĤđĐĐđ ĤđČĐ ďđĚĞ ěĤĚ
,ĘČĤĥĕ ĕĠĘČ ĦđččĤč ĐĤĐĔđ ĐĤđĦ ĤĕďēĐđ ęĕĜĥ ĘčđĕĚ ĐĘĞĚĘ
ĥĚĥ Ħĕč đĜĤĕĞč ĦĕĜĤđĦĐ ĦđēĦĠĦĐĐ ěĕĚĕĘ ďĚĞđ
ĦđčĤ ęĕĜĥ ĖĥĚč ĐĕĥđĦđ ĐĢĞ ĐĎĐĜĐč

ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ ěĤĚ

ĕčĤ ěđČĎĐ

ďīĝč
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ראש עיריית מודיעי עילית 

ĥĚĥ Ħĕč ĦĕĕĤĕĞ

כי אף נסמך על ידו בסמיכת 'יורה
יורה ידין ידין' ,אלא שסמיכה זו
אינה נמצאת כהיום ,גם לא בגנזי מרן
זצ"ל .כפי הנראה שזו אבדה יחד עם
הרבה מסמכי דואר ,ספריו העתיקים
וחידושי תורתו של מרן שכתבם
בצעירותו ,שנשלחו בחבילה בשנת
תש"ח לכיוון אר"י ואבדו כאשר הר־
כבת בה נשלחה הופצצה ע"י מטוס
מצרי ,אך מרן זצ"ל מעולם לא סיפר

מה עלה בגורל אותו מכתב סמיכה(.
מרן זצ"ל סיפר כי היה מרגליה בפו־
מיה דהגרש"ז בכל עת מאמר חז"ל:
"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא
קשה כארז".
ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי
ברוך רוזנברג זצ"ל העיד לימים ,כי
התמדתו הפליאה כבר באותם ימים
את הכל ,וכי שקידתו התדירה היתה
לשם דבר בפי כל מכיריו.

čĕĕĘ ĐďđĐĕ ěđĤĐČ
ěĚĜĕĕĔĥ
Đ"ĐĘĘģđĢĒ

ĐĤđĦĐ ĕĘđďĎ ĦĢĞđĚ ČĕĥĜ
'ęĕĤĕĞĢĘ 'ĒčĕĜđĠ'đ 'čģĞĕ ěđČĎ' ,'ĐĤđĦ ĦđēĤđČ' Ħđčĕĥĕ ĥČĤ ,'ĤēĥĐ ĦĘĕĕČ' ĘĞč
ĐĤĕĔĞĚĐđ ĐĚĚđĤĐ ĐēĠĥĚĘ ęĕĜėĐ đĜĕĚđēĜĦ
ĐĒĐ ĐĥģĐ ĘčČč ęĕđđďĐđ ęĕĘčČĐ đĕďĕĚĘĦ ĘėĘđ
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מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן זצוקללה"ה
מתולדותיו

הבריחה לשוויץ

לאחר שמרן זצ"ל קיבל צו גיוס
מהצבא הפולני ,הוא עקר לשווייץ.
עקרונית היתה אפשרות חוקית
שהוא ייפטר מגיוס ,בעקבות גיוסו
של אחיו הגדול ,אך בפועל זה לא
עזר לו ,וגם שינוי שם משפחתו לשם
שטיינמן לא הועיל ,והברירה היחידה
שנותרה היתה עזיבתו את המדינה.
וכך בשנת תרצ"ז ,בתקופה של־
פני מלחמת העולם השניה ,בהיותו
כבן  23החליט יחד עם ידידו הגר"מ
סאלאוייצ'יק לברוח לשווייץ .לפי
עדותו של מרן זצ"ל ,היה זה לאחר
שערכו יחד גורל הגר"א בשאלה
אם לעשות את הצעד הזה .לאחר
שהצליחו בדרך לא דרך להשיג את
האישורים להיכנס לשווייץ נסע
לשם ובדרכו עבר דרך ערי הבירות
של מדינות פולין וגרמניה – וורשא
וברלין .לימים התבטא מרן בעצמו ,כי
בעקבות המסע הארוך הזה זכה לח־
זות בזיו פניו של מרן הגר"ש שקאפ
זצ"ל ,וכי הרושם שנותר לו מראיית
פניו הוא רב ומשמש לו לכל ימי חייו.
מספר חדשים לאחר שהגיע מרן
לשווייץ הגיע אחריו גם ידידו הטוב
הגר"מ סאלאוייצ'יק ובידו המלצה
מיוחדת ממרן הגאון רבי ברוך בער

לייבוביץ' זי"ע בה הוא מבקש מהגאון
רבי ירחמיאל אליהו בוצ'קו זצ"ל
ראש ישיבת 'עץ חיים' במונטריי שב־
שווייץ ,שימנה את מרן וידידו הגר"מ
במשרות רמות בישיבתו.
במכתב המלצה זה שיבח רבי
ברוך בער את מרן וידידו הגר"מ
בתארים מפליגים ביותר .ואכן
בהיותו בחור בן  23בלבד ,כבר נת־
מנה אחר כבוד לשמש כר"מ בישיבת
מונטריי שבשווייץ ,ומסר שיעורים
לבני הישיבה .בתפקיד זה המשיך גם
לאחר מלחמת העולם השניה.
בשווייץ עמד מרן בקשרי אהבה
עם הגאון רבי יעקב יחיאל ויינברג
בעל 'שרידי אש' ,ועם רבה של ציריך
הגאון רבי מרדכי יעקב ברייש בעל
'חלקת יעקב' זצ"ל .כמו כן זכה להת־
קרב אל מרן המשגיח הגרא"א דסלר
זצ"ל בתקופת שהותו בימים ההם
בשווייץ ,ושעות רבות שוחח עמו
ביחידות בענייני תורה ומוסר.
בשנת ת"ש ,בעקבות פריצת מל־
חמת העולם השניה ,עבר מרן זצ"ל
לעיירה 'בה' ומשם נלקח יחד עם
הגר"מ סולובייצ'יק למחנה העבודה
שאונברג ,בו הועבדו בסלילת כביש
כעבודות כפיה.
לאחר זמן ,פטר מנהל מחנה הע־
בודה את מרן זצ"ל מחובת העבודה,

היות והגיע למסקנה כי "מדובר באדם
רוחני" .במחנה זה ,חלה מרן זצ"ל בד־
לקת ריאות ואושפז .במהלך האשפוז
ביקש מלווהו של מרן מחולה שחפת
שיירק לתוך מבחנת הבדיקה שלו,
על מנת שמרן יאובחן כחולה במחלה
מדבקת וישוחרר מהמחנה ,וכך אכן
אירע ומרן זצ"ל הוצא מהמחנה.

העליה לארץ ישראל

בחודש טבת תש"ד בתקופת
שהותו בשווייץ ,נשא את רעייתו
הרבנית הצדקנית מרת תמר ע"ה
בת רבי שמאי קורנפלד זצ"ל ,נכד
אחיו של הרה"ק בעל 'חידושי הרי"ם'
מגור זי"ע .לאחר נישואיו נשאר לגור
תקופת מה בשווייץ ,אך חשקו היה עז
לעלות ולחונן את עפר ארה"ק.
סיפרה הרבנית ע"ה ,שכאשר
הגיע כ"ק אדמו"ר רבי יואל מסאטמר
זי"ע לשווייץ לאחר שניצל מהשואה
היא נכנסה אליו לשאול אותו האם
כדאי לה לעלות יחד עם בעלה לה־
שתקע בארץ ישראל .תחילה השיב
לה האדמו"ר כי לא כדאי להם לעלות
לארץ הואיל והציונים גרים שם וצ־
ריך מאוד להישמר ולהתרחק מהם.
אך לאחר שטענה כי בעלה ירא שמים
וכי יידע היטב כיצד להישמר אמר לה
כי הוא חפץ הוא לעמוד על טיבו של
בעלה ורק אח"כ יוכל לומר לה האם
יכולים הם באמת לעלות לארץ ולא
תזיק להם השפעת הציונים בארה"ק.
כעבור שעות אחדות התייצב מרן על

פתחו ,ובמשך שלוש שעות שוחחו
בדברי תורה ובענייני השעה ,כשמיד
עם סיום השיחה אישר האדמו"ר
בפני הרבנית ,כי אכן בעלה הוא ירא
שמים בתכלית וכי ניכר בו שהוא
קדוש מרחם.
ולא רק שהסכים על עלייתם אר־
צה ,אלא שביקש מהם אף ליצור קשר
עמו תיכף בבואם לארץ ישראל .מרן
נענה לבקשתו ומיד עם בואו ארצה
שלח לו מכתב לבשר לו על בואו
בשעטו"מ לארץ הקודש .הרבי מסא־
טמר שקיבל את מכתבו שלח לשאול
אותו ,האם כדאי לו אף הוא לעלות
ארצה ולהשתקע שם ,אך מרן השיב
לו כי היות שש"ב האדמו"ר רבי חנוך
העניך מסאסוב זצ"ל עלה זה עתה
לארץ ובכוונתו להילחם מכאן כנגד
כוונותיהם של הציונים ,לכן מן הראוי
והטוב שהרבי ישאר בחו"ל ,וכך הם
ילחמו יחדיו זה מכאן וזה משם .הרבי
מסאטמר אכן קיבל את דעתו והחליט
להישאר בינתיים בחו"ל.
בשנת תש"ה עלה לארץ ישראל
והתיישב בבני ברק .בימים ההם חי
בעניות מרודה ולמד כאברך מן המנין
בישיבת 'תורת ארץ ישראל' בפתח
תקוה.
מסופר ,כי אחת השליחויות שה־
טיל עליו האדמו"ר מסאטמאר זי"ע
לפני נסיעתו ארצה היתה להיכנס
למעונו של הרה"ק רבי אהרן מבע־
לזא זי"ע .בביקורו זה ,אליו התלווה
הגרי"ד סולובייציק ,הרים הרה"ק

מבעלזא את עיניו שהיו תמיד שחות לראש ישיבת 'חפץ חיים' בכפר סבא.
לארץ ,הביט בו והתבטא באופן מופ־
לא על גדולתו של האברך.
עם מרן החזון איש זי"ע
בשנת תש"ח נשלחה חבילה עם
מסכת שלימה היא אותה אהבה
הרבה מכתבי ידו בהם חידושי תו־ וידידות ששררו בינו לבין מרן בעל
רה רבים שכתב בצעירותו כמו גם ה'חזון איש' זצוק"ל .תיכף עם עלותו
ספרים שהיו ברשותו' :עונג יו"ט' ארצה החל בקשריו העמוקים עם
ו'שיטה מקובצת' על מסכתות ב"מ מרן החזון איש שעמד על טבעו הפ־
וב"ב ,וספר יסוד ושורש העבודה ,לאי ועל גדלותו בתורה .מרן החזו"א
וכן מספר מכתבים מהדיין דבריסק ידע להעריכו והוקירו ביותר .כאמור,
הנ"ל שהתכתב עמו אז ,ובהם גם כתב באותה תקופה הורה לו לעזוב את
הסמיכה שקיבל ממנו ,אלא שלדאבון לימודיו בישיבת 'תורת ארץ ישראל'
לב הרכבת בה היו מונחת החבילה בעיר פתח תקוה ,ולהתחיל בהרבצת
הופצצה בדרך ע"י המצרים וכך נאב־ תורה ויראה .הוא פנה אל הנהלת
דו הרבה כתבי יד של מרן זצ"ל.
ישיבת 'חפץ חיים' שבכפר סבא שע־
במעמד סיום הש"ס שנערך ע"י מדה תחת חסותו וביקש מהם למנות
תלמידי ישיבת 'קהילות יעקב' העו־ אותו כראש הישיבה הגדולה שלהם.
מדת בראשות בנו הגאון רבי שרגא הנהלת הישיבה קיבלה את בקשתו,
שליט"א ,ובה למדו רבים מצאצאיו והחל מאז החל מרן זצ"ל לכהן פאר
של מרן השתתף אף הוא ,ונשא כראש ישיבת חפץ חיים בכפר סבא
דברים מרגשים לכבוד התורה ,ול־ לצדם של הגאונים :רבי דוד רוטנברג
מחרת באשמורת בהעלות מרן זצ"ל ורבי שמואל אליהו אורלנסקי.
את זכרון הישיבה הקדושה אשר
החל מאז ,התחיל מרן זצ"ל לה־
מספר ניכר של צאצאיו לומדים שם ,רביץ תורה ויראה במסירות אין קץ,
וכן מצאצאיו הלומדים בישיבותיו את שיעוריו העמוקים והברורים
האחרות ,התבטא ואמר" :כי במקלי כאחד החל למסור לתלמידיו הרבים
עברתי את הים התיכון ...ועתה הייתי שגמעו בשקיקה כל מילה שיצאה
לכמה מחנות "...והוסיף לספר על מפיו .רק עצם נוכחותו והתמדתו
הרבה דברים שאירעו לו בימי נעוריו ,בתורה בהיכל הישיבה השרתה רוח
שהיה נראה לכאורה שאינם לטובה ,של יגיעה בתורה ללא מיצרים וגבו־
ובסוף ראו כיצד כל הדברים היו מכ־ לות .בקרב התלמידים החדיר אהבת
וונים משמים כדי להצילו ממות.
תורה עצומה ושקידה בתורה מאין
כעבור זמן מה מעת שעלה כמוה .וכמובן שהם ידעו לרכוש ממנו
לארה"ק מונה בהמלצת החזון איש את קנייני לימוד התורה ,והיטיבו

 17שנות חסד לעניי ארץ ישראל

אתמול בערב היה אמור מרן
זצ"ל להעתיר בשנה ה־ 17בהדל־
קת נרות חנוכה על תורמי 'קופת
העיר' 17 .שנים ש'קופת העיר'
לא סרה משולחנו ,על נתמכיה,
תורמיה וכלל פעולותיה חובקות
העולם 17 .שנים שבהם לא הסיר
מחשבתו כיצד להקל על מכאובם
של הנצרכים ,איך יוכל לסייע לעוד
יהודי במצבו הכלכלי.
הנהגות מיוחדות שלא נהג מי־
מיו ,פרץ גדר בעבור סיוע ל'קופת
העיר' והגדלת כספי הצדקה
שמיועדים להחיות נפשות .בראש
סדרי העדיפויות ,בקידמת החשי־
בות היתה תמיד 'קופת העיר' ,כל
מאמץ וטירחה לא חסך בעבורם.
האם יש עוד ארגון מלבד ישי־
בותיו של מרן זצ"ל שזכה שיהיה
חבר בעצמו בעמותה החוקית?!

ביותר לדעת פרק בחובת האדם
בלימוד התורה מהי .ניתן לומר כי אז
החלה תקופת רבת השנים של הרב־
צת התורה המופלאה שלו לרבים.
אף הצלחה גדולה נרשמה לי־
שיבה עם עצם העובדה שמרן זצ"ל
שימש שם כראש הישיבה .החזון איש
בכבודו ובעצמו שיגר אליה תלמידים
תוך כדי שהוא משכנע את ההורים

אך לא היה זה רק תפקיד פור־
מלי ,היתה זו מעורבות יסודית
ויום־יומית ,ששילבה מסירות
והקרבה למען עניי ארץ ישראל
ביחד עם הלב הרחום שכאב את
צערם של מבקשי הישועות שצי־
רפו תפילתם לתרומתם ל'קופת
העיר'.
אבל יחיד עשי לך 'קופת
העיר' ,על הסתלקות הענק שב־
ענקים שפתח לבו כאולם למול
צער כל דל ונזקק ,דמוע תדמע כל
עין על עמוד האש שלפני המחנה
שבענוותנותו המיוחדת מסר את
עצמו להרבות צדקה וחסד.
ב'קופת העיר' מתפללים
ומייחלים ,אך סמוכים ובטוחים,
שימשיך מרן זצ"ל לבקש ולפעול
ישועות בשמי שמים ,כבהנהגתם
בימי חיותם ,עד ביאת גואל צדק.

שישלחו לשם את יקיריהם" .ישנו
אדם גדול העומד שם בראש" ,נימק
באזניהם.
אחד מתלמידיו בתקופה ההיא,
הגאון רבי אליעזר אלפא זצ"ל ,העיד
לימים במכתבו ,כי מרן החזו"א אמר
לו במפורש בתקופת לימודיו אצל
מרן בכפר סבא ,כי יכול הוא להתע־
המשך בעמוד ו
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מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן זצוקללה"ה
המשך מעמוד ה

מתולדותיו

לות ולהצליח בתורה במידה מרובה ביותר משיעו־
ריו של ראש הישיבה.
מנהל הישיבה באותם ימים היה הרב אברהם
ריין .לימים סיפר בפני הגאון רבי משה מרדכי שו־
לזינגר זצ"ל ]מובא בספר משמר הלוי של הגרמ"מ[
את מה שהתרחש עם מרן זצ"ל בימים ההם ,וכה היו
דבריו :עם כניסתו של מרן לשמש כראש הישיבה
בכפר סבא סיכמתי עמו על קביעת סכום משכורת
חודשית אותה אדאג לשלם לו מדי ראש חודש.
בעקבות ההוצאות הגדולות וההכנסות המעוטות
לא היתה בידי אפשרות לשלם לו את כל הסכום
שקבעתי לשלם ,ולכן שילמתי לו כמה שעלה בידי
להשיג ,ובסך הכל הוא קיבל סכום מסוים הרבה
פחות ממה שהיה אמור לקבל .כמובן שחפצתי
לסדר לו את הסכום המלא ,אך היות שלא עלה בי־
די הדבר הבטחתי לו שבתקופות ניסן ותשרי בהן
בדרך כלל זרם ההכנסות של הישיבה גדול יותר,
אשלים לו את היתרה במלוא הסכום שהצטבר
לזכותו.
מרן זצ"ל שהסתפק לכשעצמו בפת חרבה
ומעט מים קיבל באהבה ובשמחה את המשכורת
הזעומה בראש חודש והצליח איכשהו להעביר את
החודש במחייתו המצומצמת .בהתקרב חדשי ניסן
או תשרי כשניגשתי סוף סוף לשלם לו את היתרה
הוא סירב נחרצות לקבל אותה" ,ב"ה הסתדרתי
כבר בלעדיה" ,אמר .ולמרות דבריי שזה מגיע לו
כדת וכדין לא הסכים לקחת את הכסף .בהפטירו
כי "אין ליטול מכספי הישיבה כשאין צורך בכך".
מתוקף תפקידו כראש הישיבה היה נכנס

ויוצא כסדר אל החזו"א להתייעץ בכל המצטרך,
ובין היתר השמיע באזניו את שיעוריו שמסר לפני
התלמידים ,וכך זכה שהחזו"א יאיר לו את דרכי
הלימוד אותן ימסור הלאה לתלמידים.
החזו"א אף העניק לו במתנה את ספרו 'חזון
איש' על מסכת מקוואות ולא הסכים בשום אופן
לקבל תמורה על כך .הוא התבטא בפניו כי מאן דהו
תרם לו סכום הגון בכדי שיוכל לחלק את הספר
לעמלי תורה ,ולכן לא הסכים לקבל שום תמורה.
כנודע שכל מעשיו של החזון איש שקולים
ומדודים היו ולא היה עושה פעולה כלשהי ללא
כוונה תחילה ולכן רק כשביקרו אצלו אנשים
מכובדים ביותר שבדרך כלל נמנו בין גדולי הדור
ההוא נוהג היה ללוות אותם עד פתח ביתו .וסיפר
מרן הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א ,כי חרוט לו
בזכרונו אותה תופעה נדירה בעת תקופת שימושו
של מרן כר"י בכפר סבא ,איך שדודו מרן החזו"א
קם לכבודו ומכבדו יתר על המידה .וכשנשאל בה־
זדמנות על הכנעתו היתירה בפני מרן ועל הציות
המלא לכל דבריו השיב ,כי איך לא יעשה כן ,כאשר
ראה במו עיניו איך שהחזו"א כ"כ מכבד אותו הרבה
יותר מכפי הרגלו ,וכל זאת כשמרן היה בגיל צעיר
פחות מארבעים שנה.
גם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי העיד ,כי במו
עיניו ראה איך שדודו החזו"א מלווה את מרן זצ"ל
עד לדלת הבית – מנהג שלא נהג לעשות לכל אחד
אלא ליחידי סגולה.
נוו"ב של מרן הרבנית הצדקנית מרת תמר ע"ה
סיפרה ,כי באחת הפעמים לאחר שחזר בעלה – מרן
מביקור אצל החזו"א אמר לה בכאב תוך שדמעות
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זולגות לו בעיניו ,כי יותר איננו חפץ לבקר אצלו להיוועץ בכל ענייני הישיבה עם דעתו של מרן המשיך לומר להם – "הוא המשגיח רבי יחזקאל
כי חושש הוא ודואג שמא ינוכה לו שכרו בעוה"ב החזו"א ,והוא זה שייעץ לו להעמיד את מרן כראש לווינשטיין ,ומשנהו הוא רבי אהרן לייב שטיינמן
מחמת הכבוד הגדול שקיבל מהחזו"א בעת ביקורו הישיבה לצעירים – שעמדה להיווסד ,במסגרתה שמתגורר ברחוב חזון איש ."5
אצלו .כי אם יש לו כעת את ה'עולם הזה' ,שמא יעביר שיעורים יומיים ,ובמקביל כראש הכולל
המרכזי בו ישמש כסמכות רוחנית עליונה וימסור
יפסיד את כל חלקו בעוה"ב.
עם מרן הגרא"מ שך זצ"ל
גם בנושאי ציבור שונים היה מטיל עליו תפ־ שיעורים כלליים ושיחות מוסר שבועיות .יש לציין
יריעה מיוחדת תידרש כדי להקיף את מסכת
קידים כשהוא סומך עליו בעיניים עצומות ,כמו כי במשרה זו האחרונה שימש מרן עד סוף ימיו .קשריו עם מרן הגרא"מ שך זצ"ל .ההיכרות בי־
לדוגמא בהקמת 'כולל חזון איש' ,ועוד .שיחות הרב מפוניבז' רצה בתחילה שמרן יעזוב את משרתו ניהם עוד התחילה מימי מגוריו של מרן בבריסק
רבות קיימו ביניהם כשהחזו"א מנחיל לו בכך את בישיבת פוניבז' לצורך כך ,אך לבקשת מרן הגאון אז התארח מרן הגרא"מ שך בבית הוריו של מרן
דרכי ההשקפה וההנהגה.
רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זצ"ל ששימש אף הוא כשנקרא למלא את מקומו של בעל ה'אמרי משה'
וכבר התבטא הגאון רבי דוב לנדא שליט"א כראש ישיבת פוניבז' לצעירים ,הסכים שמרן יכהן זצ"ל ראש ישיבת 'תורת חסד' בבריסק .לאחר
מכן כשלמד בקלעצק החל לרקום את קשריו עם
ראש ישיבת סלבודקא ומחשובי תלמידי החזו"א ,בשני התפקידים יחד.
מרן אכן החל לשמש כראש ישיבת פוניבז' לצ־ הגרא"מ שך ששימש באותה כמרביץ תורה בישי־
שמרן היווה כמין 'בבואה' של החזו"א.
מרן זצ"ל גילה פעם בין השיטין את הסיבה עירים ,ותקופה מסוימת עוד היה נוסע מכפר סבא בתו של מרן הגר"א קוטלר ,ומאוחר יותר כשעלה
שהקפיד החזו"א כ"כ על חלומותיו ,היות ונפטרה כל יום לבני ברק למסור את שיעוריו בישיבה ,עד לארץ התיידדו השניים שוב במסגרת עבודתם
לו בת קטנה – כבת שבע ,ולפני פטירתה חלם איזה שברבות הימים עבר להתגורר בבני ברק סמוך אל במוסדותיו של הרב מפוניבז'.
הערכתו כלפי מרן זצ"ל היתה מן המפורסמות,
חלום ,ומני אז התחיל לחשוש מאד לחלומות .וכ־ הישיבה.
וכאמור החלה הערכתם האחד את השני עוד מת־
ששאל הגאון רבי ברוך שפירא את מרן זצ"ל אם
במשך ימי חייו ערך לפעמים הטבת חלום ,חשב עם מרן ה'קהילות יעקב' זצ"ל קופת נעוריו בבריסק.
כשהקים מרן הגרא"מ שך את 'דגל התורה' בש־
מרן זצ"ל והשיבו שאולי פעם אחת הוא עשה זאת.
בנוסף לקשרי הערכה שהיה למרן עם מרן הח־
מרן הוסיף לספר לו ,שבר"ח ניסן לפני פטירת מרן זון איש זכה להיכרות מיוחדת עם מרן הסטייפלר נת תשמ"ט עירב את מרן זצ"ל בסוד העניינים ושלח
החזו"א חלם איזה דבר על כך ,היה זה יותר משבעה זצ"ל .מרן ה'קהילות יעקב' העריכו ביותר ,והיה לעדכן אותו בכל הפרטים הנדרשים .באותה תקו־
רגיל על לשונו לכנותו בתואר 'אדם גדול' ,וכששמע פה ביקש לצרפו כחבר מן השורה במועצת גדולי
חדשים קודם לכן.
יצוין כי בתקופת שימושו של מרן כראש ישיבת שמרן מזכיר בספרו איילת השחר קטעים מתוך
כפר סבא הוצע לו לשמש כחבר בד"ץ בבית הדין ספרו קהילות יעקב התרגש מאוד שאדם גדול
יעקב
של 'העדה החרדית' בירושלים .היה זה בשנים כמרן מזכיר בספרו קטעים מחידושי תורתו.
בהן כיהן כראב"ד העדה החרדית מרן הגאון רבי
בהקשר לכך מסופר ,שאחד מקרובי משפחתו
פנחס עפשטיין זצ"ל ,אלא שמרן סירב להצעה זו ,של אחד מראשי הישיבות לצעירים חלה וכפ־
כי העדיף להרביץ תורה לתלמידים ולא לשמש על סע היה בינו לבין המוות .קרובי משפחתו הגיעו
מדין למרות שהוסמך לכך ע"י רבו הדיין דבריסק .להזכירו אצל מרן הסטייפלר שטען שאין בכוחו
היהדות הנאמנה על כל חוגיה ,עדותיה
לעזור ,אך הוסיף לומר להם ,ששניים בדור הוא
ושבטיה ,עולם התורה והישיבות בארה"ק
מכיר שבכוח תפילתם יוכלו להעתיר בתפילה ול־
ובחו"ל ,עטו תחושת קדרות ואבל כבד עם
ראש ישיבת פוניבז' לצעירים
כאשר עלה מרן הרב מפוניבז' הגאון רבי יוסף פעול ישועה עבור החולה ,והוא ממליץ להם לפנות
הגיע הבשורה הקשה אתמול בשעת בוקר על
הסתלקותו לשמי רום של הקברניט הגדול
שלמה כהנמן זצ"ל להשתקע בארה"ק היה מתמיד אליהם על מנת שיעתירו בעד החולה" .האחד" –
והדגול ,פאר הדור והדרו ,אביהם ואהובם של
ישראל ,מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן
יהודה לייב שטיינמן זכר צדיק וקדוש לברכה.
עם הסתלקותו של מרן ראש הישיבה
זצוק"ל נעקרה מתוכנו ומדורנו דמות קמאית
של ענק רוח מופלא ונערץ ,איש דורות ראו
עיניו ,גשר איתן שחיבר בין כמה דורות ,כאשר
מער
תמיכה
אלפים ורבבות בארץ ובעולם כולו נהנו ממנו
רפואית
עצה ותושיה ואף נתעלו בהשראתו במעלות
התורה ויראת ה' טהורה.
מיוחד היה מרן ראש הישיבה זצוק"ל
בגדלותו בכל תחום מתחומי החיים .עוד לפני
כשישים ושבעים שנה בהיותו אברך צעיר
לימים כבר עמדו הכל מתפעלים מדמותו
הזוהרת והמאירה .שמו הטוב נישא בהערצה
רבתי בקרב תלמידיו ומכריו שהחלו לדבוק
בו בכל נפשם .גם גדולי הדור דאז ובראשם
מרן החזו"א זי"ע יצאו מגדרם לכבדו כראוי
לאברך צעיר השקוע כל כולו בעולם של תורה
kvduedoqdwdoh`_kq-do`kcddbchccekq
וקדושה ודבוק בבוראו תדיר .תלמידי החזו"א
אף העידו כי רבם מרן החזו"א אף היה מלווה
dyw_sydwdbcbhfhdoyh_mfvkhckq-dohohqdjxfck_kq
אותו עד לפתח ביתו לפליאת בני הבית כולם,
qdwe`do`whvikoc`iwbcy_dokydwdckdxsodd`knyox
וזאת למרות היותו אברך צעיר לימים כשהוא
בשנות השלושים לחייו.
_ljfyuq`dyqb`fdwmdd`dgmdohkqrhqwcdc`c
קשה במסגרת קצרה זו להקיף ולו במקצת

שבמקצת את מסכת חייו המופלאים והפלאיים
שכל כולה היתה חטיבה ומקשה אחת של תורה
לשמה ,של הרבצת תורה במשך כשבעים שנה
לאלפי ורבבות תלמידים שגדלו על ידו וראו
בו את רבם ורועם הרוחני שהעמידם על רגלם,
ואחריו נכרכו בעבותות אהבה אין קץ במשך
שנים רבות עד כי לא עשו צעד וחצי צעד
בחייהם מבלי להיוועץ עמו ולשמוע את דעת
תורתו הבהירה ,וכאשר יאמר כן יהיה.
קשה הדבר שבעתיים לבא ולכתוב עלי
גליון אודות פרשת קדושתו וטהרתו הפלאית
עלי אדמות החל מילדותו ועד סוף ימיו ,כאשר
מאס ותיעב כל הבלי העולם הזה בתיעוב של
ממש וברח עד קצה היכולת מכל עניני העולם
הזה ,כאשר במשך עשרות בשנים כמעט ולא
הכניס אוכל לפיו ולא נתן שינה לנגד עיניו,

והנהגתו בענינים אלו היתה כחד מצדיקי קמאי,
כאשר יעידון על כך בני ביתו ואלפי תלמידיו
שלא פסקו מלהתפעל מהנהגותיו הקדושות
`chchxdokbdmqykdbacdoh`wydjex_xhocohfywqxykhqoyq
שהיו לאות ולמופת.
xbdvcybd`q`com_oihxmckkjdonqmkbd`jc_pjhoskwxdhthkm
כך גם פשטותו וענוותנותו הדהימו והפליאו
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_dow`xdchjdokhd
k_hw_ykdax_w

nwmkdbacdoh`w

_`hhkcbdchnwc
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ביותר את כל מי שזכה להיכנס אי פעם לשערי
ביתו הדל והצנוע בב"ב .כל מלה בדבר מיותרת
לראותו חי בהרגשה מוחשית ומעשית של 'עולם
הזה דומה לפרוזדור ...התקן עצמך בפרוזדור
כדי שתיכנס לטרקלין'...
אולם ,יותר ויותר התגלתה לעין כל בעשרות
השנים האחרונות לחייו מסכת אהבתו לישראל
עם קדושים ,כאשר בעשרים שנותיו האחרונות
פרש את אדרתו על קהל ה' והחל להנהיג את
ספינת היהדות החרדית בארה"ק ובעולם
כולו כאב רחום וכרועה נאמן ,וביתו היווה תל
תלפיות של תורה והוראה לעם ה' כאשר כל
דבר הקשה יביאון אליו.
באותן שנים החלו המונים רבים מכל החוגים
ובהם רבנים ,ראשי ישיבות ,ראשי הכוללים,
פרנסי הציבור לצבוא על דלתות ביתו ,והוא
בכוחות על אנוש התמסר עבורם ודאג את
דאגתם באבהיות שאין בדומה לה ,וכך נהג עד
ערוב ימיו כשכבר עבר את גיל המאה לחייו,
למרות חולשתו לא סגר את דלתות ביתו בפני
ההמונים ,והיה מאזין לכל יחיד ויחיד בבחינת
'שמח בשמחתם ומצטער בצערם'.
באותם שנים אף זכו הישיבות הק' לצד
כוללי האברכים לפריחה ולעדנה מיוחדת,
כאשר הוא הגדול עמד על גביהם במסירות נפש
עילאית מתוך מטרה להרחיב גבולות הקדושה
בארה"ק ובעולם כולו ,ואכן את התוצאות אנו
רואים היום ברשת הכוללים שנוסדו בהשראתו
וכן שרשרת הישיבות הק' שקמו בזכותו והיו
לפאר וליופי היהדות החרדית בס"ד.
מגן לדור היה בעצם שהותו בקרבנו .גם
בתקופה האחרונה ,עת חולינו הוא נשא .הידיעה
כי מן השמים הותירו בקרבנו את האי סבא
קדישא גדול בישראל שכבר בדור הקודם נחשב
היה לאחד המיוחדים שבין גדולי הדור זצוק"ל,
היה לחוסן ולעידוד עבור המוני בית ישראל
שחסו בצלו ונהנו לאורו הגדול עשרות בשנים.
האור שקרן מביתו והאיר את עולם התורה
כולו ,משך בעבותות אהבה את ההמונים מכל
אתר ואתר שנשבו בקסמו בבחינת "ישמעו
רחוקים ויבואו" ,ואף מי שלא זכה לראותו פנים
אל פנים ,להסכית לשיעוריו ולשיחותיו – חש
בעומק לבו אמש כי שר וגדול נפל בישראל.
עם התעלותו של גדול בישראל לגנזי
מרומים ,נישאת התפלה כי כאשר עשה בחיי
חיותו ,בהם פעל והתמסר להיטיב עם ישראל
ולשמרו מכל משמר – כן יפעל לאחר הסתלקותו
במרומים להרחיב את גבולות התורה והקדושה
אשר כה שאף בחיי חיותו והיא אשר היתה
משאת נפשו הטהורה כל הימים ,עדי נזכה לקץ
הימים בהקיצו וירננו כל שוכני עפר .זי"ע.
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הייזלר

כבה נר ישראל

הצלה
איחוד
בנשיאות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

   

התורה של התנועה שתכוון ותדריך את דרכה של
התנועה החדשה.
בכינוס של ייסוד התנועה שהתקיים בבנייני
האומה בירושלים נכנס מרן הגרא"מ שך אל האולם
כשלימינו מרן הגרי"ש אלישיב ולשמאלו מרן זצ"ל
יחד עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ושאר ראשי
הישיבות .גם בסדרי הישיבה הושיב הגרא"מ שך
את מרן בסמיכות אליו.
בכל כינוסי המועצת היה הגרא"מ שך – שישב
בראש השולחן – מושיב את מרן לצד ימינו ,וזאת
על אף שהיו שם גדולים בתורה מבוגרים יותר
בשנים ממנו.
וכך היה נראה סדר הדברים בעת כינוסי המוע־
צת :הגרא"מ שך היה נושא את דבריו תחילה ומציג
את עמדותיו ועקרונותיו שהוא מעוניין שידונו
בהם ,ומיד לאחר מכן היה מבקש ממרן לשאת את
דבריו בפני המשתתפים ולהציג את דעתו בכל ענין
וענין.
גם כשלא היה משתתף מסיבה כלשהי בעת
האסיפות היה הגרא"מ שך שולח באמצעות הרב
וולף את בקשתו האישית שיואיל נא לבוא ולנהל
את הישיבה כשהוא אף שולח עמו פרטים על דעתו
בעניינים העומדים על הפרק וכן על הנושאים בהם
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מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן זצוקללה"ה
מתולדותיו

מעוניין הוא שיוצגו לדיון בפני גדולי
הדור חברי המועצת.
במרבית שנותיו – משך כששים
שנה התנזר מכל פרסום והתערבות
בענייני הכלל על כל אביזרייהו ,עד
שהוטלה עליו עול הנהגת הכלל ע"י
מרן הגרא"מ שך זצ"ל.
עשרות ראשי ישיבות רבנים
ועסקנים העידו ,שבסוף ימיו שלח
אותם הגרא"מ שך להיוועץ עם מרן
זצ"ל ,ורבים הם הסיפורים שהפנה
בכל ענייני עולם התורה והישיבות
וכן בענייני עצה וחינוך אל מעונו.

עם מרן הגרי"ש
אלישיב זצ"ל

בתקופה שאחרי פטירתו של מרן
הגרא"מ שך זצ"ל בשנת תשס"ב ,עמד
יחד עם רעו מרן פוסק הדור הגרי"ש
אלישיב זצ"ל בהנהגת עולם התורה.
הערכתו של מרן הגרי"ש זצ"ל
אל מרן הלא היא מן המפורסמות.
העיד מקורבו של מרן הגרי"ש ה"ה
הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א ,כי
רבו הגרי"ש התבטא פעם על מרן כי
אין בנמצא נקי דעת ולב יותר ממנו.
כמו כן סיפר הגאון רבי בן ציון קוק
שליט"א ממקורביו של הגרי"ש ,שה־
תלווה אל רבו הגרי"ש בעת הלווייתו
של מרן הגרא"מ שך ,ורבו התבטא

בפניו ,שכנראה יש כעת הרבה מה־
גדולים שירצו את ההנהגה ויחפצו
למלא את מקומו של הגרא"מ שך,
אולם רק אחד יש שמתאים לתפקיד
רם זה ,והוא הרב שטיינמן.
כמובן שמרן זצ"ל בענוותנותו לא
רצה לקבל את ההנהגה והעביר את
הכל למרן הגרי"ש זצ"ל .מאידך ,ברוב
הדברים כשבאו לשאול את הגרי"ש
היה רוצה לדעת מה דעתו של מרן,
ובדרך כלל ההחלטות שלהם היו
תואמות.
ראשי ישיבות לצד מרביצי תורה
ומקורבים העידו ,כי כמעט בכל נו־
שא ציבורי ביקש מרן הגרי"ש לסייג
את חתימתו בנושא ,והתנה זאת בכך
שאם יסכים על ידו מרן כי אז יסכים
אף הוא לצרף את חתימתו .המוני
ראשי הישיבות לצד רבנים עסקנים
ואישי ציבור יעידו אף הם על עשרות
ומאות הפעמים שנשלחו ע"י הגרי"ש
לשאול את חוות דעתו של מרן.

בהנהגת הכלל

לאחר פטירתו של מרן הגרי"ש
זצ"ל עברה ההנהגה כולה אליו .כל
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים
עמדו כולם בפניו בהתבטלות ממשית
ודעתם בטלה היתה לדעת תורתו
הצרופה.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
כתב בכתב ידו באחד ממכתביו על
מרן בזה"ל" :הנה הנהגת הדור מסו־
רה כיום למרן גאון ישראל הגראי"ל
שטיינמן שליט"א ,אשר כל מעשיו
לשם שמים".
בשילהי דקייטא שנת תשע"ב,
לאחר שכמה מזקני ראשי הישיבות
שכיהנו כחברי מועצג"ת של דגה"ת
הלכו לעולמם הורה מרן לצרף אל
המועצת עוד תשעה חברים .עם הר־
חבת שורותיה של המועצת התקיים
כינוס מיוחד בבית מרן כשהוא פותח
את הישיבה המיוחדת ,וכה היו דבריו
במעמד ההוא" :כל אחד ודאי יודע
את המצב בו אנחנו נמצאים ,מעת
אשר המדינה קמה עד עכשיו אפילו
שלא היו כל כך הרבה דתיים השת־
דלו שבתורה לא נגעו ,שע"י התורה
מקיימים את העולם כמו שכתוב 'אם
לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים
וארץ לא שמתי'.
"עכשיו לדאבוננו יש עלינו צרה
גדולה ,רוצים לבטל ח"ו את לומדי
התורה ,ואם מבטלים את לומדי התו־
רה ,ובחור צעיר לא יכול ללמוד תו־
רה ,מתי הוא ילמד ,בגיל שמונים?...
כל התורה צריך לרכוש בצעירותו
ובשביל זה יש את הישיבות ,ואם ח"ו
יבטלו את זה ,הרי חלילה מבטלים את
כל התורה ,נורא ואיום ,וצריך רחמים
גדולים מהקב"ה".
ראש הישיבה סיים את דבריו
הנרגשים ,באומרו" :לכן התאספנו
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כאן להגיד את הכאב שיש לנו ,ול־
בקש רחמים שהשלטונות לא יגעו
בתורה ובלומדיה ,ונזכה להמשיך עד
ביאת הגואל את לימוד התורה ויזכנו
הקב"ה שנוושע תשועת עולמים ,ואז
אנו יכולים להמשיך ,וב"ה שבמשך
הזמן הצטרפו אלפים אלפים שלו־
מדים תורה ,ובהם כאלו שאף חיברו
חיבורים יפים על הש"ס ,והבחורים
שלמדו תורה גדלו מאד מאד והפכו
להיות ת"ח גדולים מאד ,ועכשיו אנו
מבקשים רחמים שהקב"ה יעזור לנו
שלא יפסק ח"ו לימוד התורה מכלל
ישראל ,כי בזה חיינו ,והקב"ה יעזור".
כאשר יצא הכרוז ממרן וכל שאר
חברי מועצות גדולי וחכמי התורה,
לקרוא לעצרת תפילה המונית בר"ח
חודש אדר תשע"ד ,הדגיש מרן זצ"ל,
שהעיקר מה שיש להבין הוא ,היות
ונעשה כאן חילול השם נורא ע"י
יהודים ,שקוראים למי שיושב ועו־
סק בתורה – עבריין רח"ל ,ורוצים
להושיבו בכלא על זה ,חובה לזעוק
ולהביע את הצער והכאב על חילול
השם הנורא ,ויהיה בזה קידוש השם
כנגד החילול השם.
מרן זצ"ל הדגיש ,שאין זו חלילה
'הפגנה' אלא כעין מה שכתוב "קראו
עצרה" ,שמתאחדים כל הכואבים
על כבודו ית"ש המחולל ,ובכוונתם
לעשות בזה קידוש השם עצום ,שי־
כפר על חילול השם הנ"ל ,ולזעוק
ולהתפלל אל אבינו שבשמים שיחוס
וירחם עלינו ,ויזכנו להמשיך לגדל

לומדי התורה ,בכל הדורות ,ללמוד
וללמד ולהוסיף חיילים בתורה ,בלי
שום הפרעות ח"ו.
מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל בעל
'שבט הלוי' התבטא לפני העצרת,
כי תמיד יש גנרל שהוא מנהיג את
המערכה ,ובמערכה של דורנו ,הרב
שטיינמן הוא הגנרל ,ומה שהוא מורה
לעשות עושים.
למחרת מעמד עצרת המיליון
התבטא בזה"ל" :נעכטן איז געווען א
מופת "...אתמול היה מופת .וכן הת־
בטא "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו
ישלים עמו".

באהבתה ישגה מאוד

בקי היה בכל הש"ס והפוסקים
והיו נהירין לו שבילי התורה כשבילי
בני ברק עד שלא היתה סוגיא שהת־
קשו בה הלומדים המופלגים ולא היה
בידו להכריע בה .דרכו היתה לחתור
בכל סוגיה אל עומק הפשט .כל מילה
בסוגיה ובדברי הראשונים היתה
נבחנת ומזוקקת שבעתיים תחת כח
עיונו הנורא .בדייקו בכל מילה ומילה
שוב ושוב היה דולה ממצולות הסוגיה
אבנים ומרגליות טובות ומאיר את כל
הסוגיה באור חדש ומקורי.
שיעוריו התאפיינו מימים ימימה
באותה חתירה בלתי מתפשרת לע־
מוד על האמת הצרופה .בכל סוגיה
יגע רבות לבקש את נקודת היסוד
שתקרין בהירות על כל הסוגיה.
כל ימי חייו הקדיש לתורה ועמ־

לה .פרוש היה מכל הבלי העולם הזה
ורחוק מכל הוויות העולם הגשמי.
שנות חייו המופלאים היו מקשה
ומסכת אחת רצופה של עבודת ה'
ביגיעה עצומה .שקידתו והתמדתו
הפליאו את כל רואיו אשר עמדו
נפעמים נוכח המחזה שנגלה לעי־
ניהם דבר יום ביומו .יושב היה בביתו
או בבית המדרש ולומד דף אחר דף
במתיקות נפלאה ,עד שנראה היה
כי אין לו בעולמו אלא ד' אמות של
הלכה בלבד.
באהבתה ישגה תמיד .אהבת תו־
רה האמתית שלו היתה ללא מיצרים.
גם כשכיהן כראש ישיבה לאלפי
תלמידים ,והטרדות שרבצו על שכמו
היו רבות ועצומות נשאר תמיד דבוק
לגמרא ,ובכל עת שנכנסו לביתו ראו
אותו כשתלמודו לפניו וכל כולו
שקוע בין דפיו.
כל ימיו רכש לעצמו תורה ודעת
תוך התמדה מופלאה והתעלות רצי־
פה ובלתי פוסקת אשר הוציאה את
שמו לתהילה.
תמיד היה מעורר את ליבם של
ישראל על חשיבותו העליונה וגודל
ערכו ומעלתו של לימוד התורה .הוא
לא חדל מלעורר אודות החובה הק־
דושה של לימוד התורה ,וחזר עליה
שוב ושוב בכל עת מצוא.
מכל בחורי הישיבות ואברכי
הכוללים תבע להגביר חיילים לתו־
רה הן בכמות והן באיכות ,ולא חדל
לרגע מלדרבן את תלמידיו לשים את

כל מעייניהם בתורה הקדושה ולקנות בגודל השלום ובגנות המחלוקת,
ותמיד חיפש אחר שביל הזהב בכל
קנין בכל חלקיה ומדוריה.
יכלו המילים ולא נוכל אפילו לג־ העניינים שבין אדם לחברו.
עת בקצות דרכיו של ראש הישיבה
ובהתמדתו הנדירה.
עמוד צלותהון דבית

מנהיג הדור

דמותו של מרן היתה כדמות מלך
בגדוד ,וסמכות עצומה קרנה ממנו
והקרינה על כל סביבותיו .קשה עד
בלתי אפשרי לתאר את יראת הרו־
ממות הנדירה בה התאפיינה הנהגתו
המלכותית לאורך השנים .היהדות
החרדית על כל גווניה ופלגיה ,ללא
יוצא מן הכלל ,חשה כלפיו יראת
כבוד מהולה באהבה ובקשת קירבתו.
רבים מספור שיחרו לפתחו
ובחרו להניח בפניו את ספקותיהם
ולבטיהם מאחר ודרכו היתה לפסוק
ולהכריע על אתר ,ותמיד יצא השואל
מעם פניו כשבידו מענה ברור וחותך
לשאלתו .עצות רבות ונפלאות היו
באמתחתו לכל ענין ונושא ,ובכל הז־
דמנות חלק והשפיע מאוצרו הגדול
לכל מבקש ה' .גם בשאלות החמורות
ביותר נהג כך והכריע על אתר ,והכל
בכח תורתו וצדקותו.
מאז ומעודו בלטה דמותו תמיד
כאיש השלום אשר שאף בכל מאודו
ואף השקיע כוחות ומאמצים מרובים
כדי להרבות שלום בעולם .יותר מכל
דבר סלד מפני מחלוקות ,והתרחק
כמטחווי קשת מכל דבר שעשוי היה
לעורר ריב ומדנים .תדיר היה מעורר

ישראל

בתפילתו היה מרן בבחינת צדיק
גוזר והקב"ה מקיים .סיפורי מופתים
רבים סופרו על נפלאות שחולל
בברכותיו ותפילותיו.
עבודת התפילה היתה לשם דבר,
ורבות היה משתפך בתפילה זכה
וטהורה ,והיא היתה מופת לכל .בני
הישיבה שזכו לראותו בהשתפכות
נפשו ברגש אמיתי בשעת עבודת
קדשו קיבלו מושג אמיתי אודות
התפילה האמיתית והטהורה היאך
צריכה היא להיראות.
סיפורים רבים ,מהם סיפורי
מופת של ממש נכרכו בראש הישי־
בה .התמסרותו הרבה לתלמידיו
האהובים השפיעה והרעיפה עליהם
ישועות רבות .ברכותיו ותפילותיו
חוללו מופתים רבים ופלאים עצומים
אלא שכדי להרחיב בכך תידרש ירי־
עה נפרדת.
לפני שנים רבות הדפיס מרן זצ"ל
את הספר 'אור השנים' של הגאון רבי
ארי'ה לייב עפשטיין זצ"ל שהיה עד
אז ספר נדיר ,והוא אחד משני הס־
פרים הבודדים שזכו להסכמתו של
הגר"א זי"ע .הספר מבאר את ההכנה
של כל מצוה ומצוה .וכך כתב מרן
המשך בעמוד ח
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המבשר | יום ד' ,כ"ה בכסלו תשע"ח | עמוד ז

מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן זצוקללה"ה
מתולדותיו

נראה עבודתו ליוצרו בקיום כל מצוותיו באהבה
ובהתרגשות ...ולהיות הזוכים והמזכים בקיום
המצוות כרצונו יתברך".

ריבוי הספיקות בברכה הראשונה והאחרונה וב־
שיעורי אכילתם .כמו כן היה מקפיד שלא לאכול
מאכלים בשריים בימות החול ,וכן שלא לשתות יין
בימות השבוע.
עוד היה מקפיד כל שנותיו ,שלא לשתות רק
חלב שבא היישר מהפרות כדי שלא יהיה בו כל
חששות בחליבה ושאר חששות המסתעפים.
בכל יום היתה דלתו פתוחה לכל .לפתחו שחרו
המוני אנשים מכל גווני הקשת של הציבור החרדי,
כל אחד ואחד לפי ענינו ,מי בא לבקש עצה או
ברכה ,מי בא לפלפל עמו בלימודו ומי שבא כדי
לשאול אותו שאלה בהלכה .לכל אחד היה עונה
בטוב טעם ונעימות ,ברוב חכמה ותבונה.
בית מרן זצ"ל שברחוב חזון איש  5היה לתל־
תלפיות שהכל פונים אליו ,והיה לכתובת מרכזית
לכל נזקק ונצרך.
מרן היה נושא בעול החזקת האברכים השוק־
דים על דלתי התורה ועמד בראשות רשתות רבות
של כוללים ובהן אלפי אברכים ,ביניהם' :עטרת
שלמה' ,בראשות הגרש"ב סורוצקין ,ו'יששכר
באהליך' ,ועוד.
החל מסוף ימי חייו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל
שימש אף כנשיא ומכוון דרכו של ארגון 'לב לא־
חים' .יחד עם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א
הקים את רשת 'נתיבות משה' .הללו נסעו יחדיו
למסעות התרמה בחו"ל עבור מוסדות אלו ועבור
בצוק העיתים
בתקופות צרה בהן אירעו מקרים מזעזעים
רשת 'שובו' ,בשנים תשנ"ח ,תשס"ו ,תשס"ז .למרות
גילו המבוגר המשיך מרן במסעות חיזוק בקהילות וטרגדיות נוראיות הורה כמה וכמה פעמים לכלל
החרדיות באירופה ובאמריקה ,גם בשנים תש"ע הציבור להתרגל להקדים את זמן כניסת השבת
מוקדם מהרגיל.
ותשע"ב.
בחודש תמוז תשע"ד בעיצומו של מבצע 'צוק
נשיא קופת הצדקה 'קופת העיר' איתן' כשנשאל אחרי שרואים כ"כ הרבה נסים ,מה
מיום היווסדה של 'קופת העיר' הנהיג מרן זצ"ל המטרה בכל זה ,ובמה יש להתחזק ,השיב ,שבני
את כל דרכיה והליכותיה ,כשהוא משקיע רבות תורה צריכים להתחזק בענין שמירת הדיבור ,כי
מזמנו למען רבבות עניי ארץ ישראל .כל צעד ושעל עיקר עיסוקם הוא ב'פה' ,ועל המון העם להתחזק
הונח על שולחנו וקיבל את הכרעת התורה למען בשמירת השבת.
הרבות צדקה וחסד.
במהלך מבצע 'צוק איתן' שבמדינת ישראל
מרן זצ"ל שימש כחבר עמותת 'קופת העיר' ,החלו התושבים לספוג ירי של טילים מכיוון אויבי
התווה את דרכה והנחה אותה בשאלות המתעו־ ישראל ,התבטא רבינו שאמנם איננו נביאים ,ולא

המשך מעמוד ז
והנה הוא עיקר עבודת האדם בעוה"ז הוא בעשיית
הנהגות קודש
בעצמו בהקדמתו לספר" :הספר הוא מנין המצוות ,המצוות ,ועל יסוד זה סובב והולך הספר .וספר כזה
משך כשבעים שנה היה מרן מקפיד לצום –
מסודר לעבודת האדם מדי יום ביומו ,בצירוף אמי־ משנה צורך הוא לנו ,כי בספרים מסוג זה במיוחד מטעמים הכמוסים עמו – מדי שני וחמישי ובעוד
רה בפה ,לפני כל עשיה שיהא מזומן לקיום המצוה ,יש אפשרות לתאר לעצמו עובד השם שמכל תנועה הרבה הזדמנויות .לאחרים היה מזהיר מאוד שלא
לצום ,מחשש שמא יזיק להם ללימוד התורה ,ורק
למי שיהיה בטוח שלא יזיק לו ללימוד נתן היתר
דמעה  /יוחנן ברנשטיין
להתעלות אף בדברים אלו.
בשנים האחרונות עת רבו הציבור המתחקים
אחריו ומביטים בו על כל צעד ושעל ,חדל מתע־
יחד עם כל בית ישראל עטופים אנו באבל לו רב החובל ,האיש המרגיז ממלכות ,שעמד
ניותיו וחומרותיו המופלגות שנהג בהן משך רוב
כבד וביגון קודר על הסתלקותו של האי רעיא בחירוף נפש לקנא את קנאת ה' צבא-ות בעוז
שנותיו כדי שלא לפגום במעשים שנעשו מתוך
מהימנא עטרת תפארת ישראל יחיד הדור עוזו ובחירוף נפש ,בנהלו מלחמת חרמה במרשיעי
יראה פנימית ולערבם חלילה בעוד פניות וכוונות
פארו הארז בלבנון שר התורה והיראה קודש הברית ועמד להגן בעוז ובעצמה על פך השמן
זרות .כמו כן שינה מהנהגתו לבכות בדמעות שליש
הקדשים השרף הנורא כש"ת מרן רבי אהרן הטהור ,היכלי התורה הק' ולומדיה בשמירת
בתשעה באב על חורבן הבית ובעת אמירת הס־
יהודה ליב שטינמן זצוק"ל ,כאשר כל בית ישראל קדושתם וטהרתם.
ליחות על התשובה ומתוך אימת הדין שהיה בוכה
בעלותו בסערה השמימה של רבא דעמיה
יבכו את השריפה אשר שרף ה'.
תמיד מתחילה ועד סוף .גם לאחר שהפסיק לצום
קשה הוא סילוקם של צדיקים כשריפת ומדברנא דאומתיה .תורתנו הק' זועקת ומייללת
את תעניותיו המרובות וחזר לאכול כדרך כל איש
שוב כבר לא היה מסוגל להכניס מאכלים שונים לפיו
בית אלוקינו ,בהסתלקותו נעלמה מאתנו דמותו מרה ,אוי גיוואלד! מי יעמוד בשער וילחום
והחל לאכול אך ורק את מאכל הדייסה שהכינה לו
הזוהרת של רבן של כל בני הגולה עמוד האמת מלחמתי ,מי יגן על כבודי עוזי ותפארתי – מי
כלתו ע"ה – בתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
אשר כל בית ישראל נשען עליו כשהוראותיו יעמוד בפרץ למען לא תמוש חלילה התורה מאלו
הבהירות היו נר לרגליהם בבואם לקיים את הממיתים את עצמם באהלה.
כל ימיו נמנע היה מלשבת על כסא עם משענת
רצון אביהם שבשמים ,וכולם כאחד שותפים
על דא ועל הא קא בכינא ,על הלשון הממהרת
או לשבת על כסא עם ריפוד .ובמשנה זהירות היה
לאבל והיגון הכבד שפקד את עם ישראל בעלותו להורות אמרי שפר המלחכת את העפר ,כאשר
נזהר מלהישען בשעת התפילה ולימוד התורה.
בסערה השמימה של גדול הדור ומנהיגו ,ואוי לה התורה חוגרת שק ומתפלשת באפרים ,וזועקת
במהלך רוב שנות חייו היה הוגה בלימוד התורה
עד שתחטפנו שינה ,וכמעט שלא קרה שהיה נשכב
לספינה שאבדה קברניטה.
מרה על אבדן תופשי משוטיה ופורשי מכמוריה,
לישון שנת קבע במיטה .בני ביתו העידו תמיד על
בשעה זו ,כאשר בפתע פתאום חשכות איומה על סילוק מלחיה וחובליה במים אדירים ,מוזילה
חוסר שינה משווע שיש לו תמיד .החל מהשעה 3
וליקוי המאורות פקד את עם ישראל ,קשה עדיין כנחל דמעה על עורכי מערכותיה ומיישרי
להעלות קווים לדמותו הטהורה והמופלאה ,הדוריה ,על מפענחי צפוניה ומגלי מסתוריה,
לפנות בוקר קם כבר משנתו לאחר ששעות השינה
ולהקיף את גודל האבידה הגדולה בסילוקו של מקוננת מייללת ובוכיה "מי ידאג לפרחי השושנה
שלו הסתכמו בשלוש עד ארבע שעות ליממה,
צדיק הדור ,אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים והוא לגדלם ללמוד תורה לשמה – כאשר נפלו גבורים
וזאת למרות גילו המופלג .השעות הרבות הללו
אשר יוליכנו לקבל פני משיח צדקנו.
ונאבדו כלי מלחמה".
מוקדשות היו כמובן להתמדה נפלאה בהתנתקות
מה נאה הדבר למי שאמרם ,הסברו של מרן
מוחלטת מהוויות העולם כשהוא שרוי שעות מרו־
גדולה האבידה ואין לה תמורה ,נמצאים
בות בתענית דיבור מוחלט.
אנו בדור יתום ,דור אשר בו החושך יכסה ארץ ,זי"ע על הפסוק במשלי 'עת ספוד ועת רקוד'
גם היה נוהג בכל שנות חייו שלא לאכול עוגה
ובהסתלקותו של האי גאון צדיק וקדוש המנורה אומרים המפרשים שהפסוק מתייחס לספוד
הטהורה שריד לדור דיעה אשר בתורתו הגה והרקוד שהוא באותו זמן במקביל ,דהיינו :מאחר
ושאר מיני מזונות של פת הבאה בכיסנין מחמת
ועמל יומם ולילה  104שנים ברציפות – הרי ורוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי
עין במר בוכה ,ולב שוקד לקיים בקשת מרן זצוק"ל בצוואתו הקדושה:
חשך משחור תארנו ונפער חלל אדיר אשר לא וצדיק ,הרי באותה שעה שכאן בעולם הזה הוא
ניתן למלאותו.
עת בכי וספוד ,שם בעולם העליון הוא עת שמחה
בעוון הכלל נלקח מאתנו המאור הגדול ורקוד .והסביר מרן זי"ע מהי השמחה כשמגיע
לממשלת התורה ,שריד לדור דעה ,הרועה עוד צדיק וכי חסר צדיקים בשמים? אלא
הנאמן לבית ישראל ,האיש אשר נשא על שכמו הפירוש הוא כך ,רוכב ערבות הרואה בבוא אליו
את משא הדור כאשר ישא האומן את היונק ,נפש נקי וצדיק ,הוא שש ושמח – הנה מגיעה
בשברון לבב ובתחושת יתמות נוראה בהסתלקותו לשמי רום של מרן ראש הישיבה זצוק"ל אשר טיפח
ובשארית כוחותיו שרך את רגליו וגופו הצנום עוד נשמה טהורה ,של יהודי שעמד בנסיונות
ורומם את מפעל הקודש 'לב לאחים' ונשאו על לוח לבבו הטהור בחיבה מופלגת ,יתקיימו היום לעילוי
במסעותיו לכל קצווי עולם בהכריזו את הקריאה תהפוכות החיים ,ויכול להתייצב ולומר בבטחה
נשמתו הטהורה סדרי הלימוד המיוחדים ב־ 12מוקדים ארציים ,בהשתתפות נערי המדרשות לצעירים
עתיקת היומין 'מי לה' אלי' בבקשו ללחך באשו – אלוקי! נשמה שנתתי בי ,טהורה היא – טהורה
'מתחזקים' ובע"ב מתקרבים הלומדים ב'בתי המדרש' של 'לב לאחים' ^ אליהם יצטרפו המוני מתקרבים
הגדולה את כל החוחים והקוצים הסובבים את לקחתיה וטהורה החזרתיה לך ,שמרתי עליה מכל
חדשים ,לקיים צוואת הקודש ולהרבות חיילים לתורה ביתר שאת ועוז
השושנה ,ומעומק לבו הטהור זעק – יהודים! משמר לזככה ולשמרה בטהרתה ולהחזירה נקיה
הביטו וראו כי טוב ה' ,וכמלאך ה' צבקות עמד ומזוקקה מכל רבב ופגם ,מאירה היא כבדולח.
היום יתקיים מעמד חיזוק חיזוק מרתקת .מנסיון העבר ,המ־ גדולי מרביצי התורה והרבנים
התורה הגדול של 'לב לאחים' עמד האדיר משאיר על משתתפיו שליט"א.
'עת אבדו חסידנו ומפגיע אין בעדנו' נבקש
להכות על קדקדו של כל אחד ואחד ואומר לו
ברחבי ארץ הקודש ,בו ילמדו בח־ רושם עז ומביא לחיזוק עצום
בתוך כך ,כאשר 'עין במר בוכה',
'גדל' ,ביקש והתחנן אנא שמרו על הפקדון היקר ונפציר מעומק הלב ,מי כמוך רבנו הגדול ידעת
ברותא אלפי בעלי בתים וצעירים כאשר לרבים מהם זו הפעם הרא־ נראו אתמול במעמד הלוויה אלפי
שבידכם הבטחת המשך רציפות הדורות בלגיונו בצרות עם ישראל אשר כל לבב דווי וכל ראש
מתחזקים ,יחד עם אברכים בני שונה לחוויית סדר לימוד ישיבתי .נערי קירוב ממאות המדרשות בר־
של מלך  -כי איך אעלה אל אבי והנער איננו לחלי ,שם במרומים בהיותך בצל כנפי השכינה
תורה ,בהתאם למתכונת שחיזקה ההתפעלות וההתרגשות מעוצמת חבי הארץ ,בשברון לב ודמעות ית־
– בעת אשר רוכב ערבות וכל פמליא של מעלה
איתי.
עד כה רבים ושימשה נדבך מש־ החוויה ,הביאו לכך שנערים רבים מות באשכבתי' דרבי ,על מרן ראש
יחיד הדור היה בעמידתו בראש מערכות יבואו לקבל את פניך בששון ובשמחה ,המשך
מעותי בהליך התקרבותם לחיי הביעו נכונות לבקר בישיבות קד' הישיבה שהיה להם כאב והאיר להם
וחלקם הגדול קבע בהם את מקומו ,פנים דרך קבע ,כאשר רבים מהם
תורה ומצוות.
ישראל להציל נשמות אשר תעו במדבר בישימון לעמוד על משמרתך ,והרם כשופר קולך בזעקה
לשאלת רבים ,סדרי הלימוד והשאיפה היא כי כך יהיה גם השנה מציינים את רגע קבלת הגמרא מידי
דרך ובנועם שיחו ובפקחותו העצומה פעל אדירה שתשמע מסוף העולם ועד סופו ,אוי
יתקיימו במועדים שנקבעו ופורסמו בעז"ה .סדרי הלימוד יתקיימו בבית מרן זצוק"ל ככזה ששינה את עולמם
להשיבם לאביהם שבשמים להכניסם תחת גיוואלד! אבינו שבשמים 'מרובים צרכי עמך
בראש והם יישאו את זכרו הטהור שמש ,בבני ברק ,בחיפה ,בטבריה ,לדורות .תחושת היתמות לוותה בה־
צל כנפי השכינה ,בנשאו על לוח לבו הטהור ודעתם קצרה' .הפל תחינה ובקשה בקול גדול
של מרן ראש הישיבה זצוק"ל ,בירושלים ,במודיעין עילית ,במעלה מוני קבלות חיזוק ורוממות להחזיק
את מפעלי החינוך הנאדרים בקודש של רשת ולא יסף 'מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני
כאשר למרות האבל הגדול ו'אבל אדומים ,בנתיבות ,ברכסים ,בנתניה בתורה ולהגות בה ביתר שאת כרצון
מוסדות החינוך העצמאי ,מפעלי שובו ,קרן קונך תחינתנו הפילי ובעד עמך רחמים שאלי'
היחיד' של לב לאחים שזכה לחיבת ובבאר שבע .בכל אחד מן המקומות אביהם וליבם של ישראל ועמלו בכל
אב מופלגת ממרן זצוק"ל ולעמלו הללו יביאו את דבר השם זו הלכה כוחות הנפש ,לשעה ולדורות.
נתיבות משה ,ארגון לב לאחים ,קרן ההסעות וכדרכך בקודש בחיי חיותך עלי אדמות בעבודתך
הנורא עבורם עד התקופה האחרונה
ועוד ,כאשר ריבואי רבואות ילדי ישראל נתקרבו הק' כאשר כל רמ"ח איבריך ושס"ה גידיך ולשד
ממש ,הוחלט בהנהלת הארגון שלא
עצמותיך מסרת להמשכת ישועה ליהודי .כעת
לחיי תורה ומצווה מכוחו.
לבטל את המיזם הכביר שתוכנן
מרן זי"ע ישב לו בקיטונו הקט בדירתו בלכתך מאתנו עמוד על שלך ואל תוותר ,עדי
לזכות ולרפואת מרן ,ועתה כאשר
הצנועה ברחוב חזון איש  5בבני ברק ,על כסאו נתבשר במילוי משאלות עם מייחדיך.
כבה המאור הגדול ונצחו אראלים
את המצוקים ,יתקיימו סדרי הלימוד
אנא ממך רבנו הקדוש והטהור! בכייך
הדל ללא משענת לגוו הכפוף והמיוסר ,ולמד לו
במתכונת מיוחדת של ריבוי חיילים
תורה לשמה בסלסול ובנעימה בהשקט ובשלווה ,המרטיט בדמעותיך הטהורות בישיבת מועצת
לתורה לעילוי נשמתו הטהורה של
חברת 'נתיב אקספרס' התארגנה צה בקווים המסיעים מצפת לבני
והנה התורה הק' מכרזת עליו ואומרת 'אשרי מי גדולי התורה ,חדורה בעומק לבנו .אנא המשך
גדול הדור.
אתמול בבוקר במהירות וסיפקה ברק ומנתניה לבני ברק .החב־
שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו' ,ומשמיא בבכיה ותחינה לחיזוק התורה ולומדיה ,תקרא
מהותו של סדר הלימוד הוא הסעות להלוויה מצפת ונתניה וחזור ,רה הפעילה 'חדר מצב' מיוחד
קא זכו ליה להנחיל את תורתו ויראתו לרבים ותזעק בקול גדול לאותם ענקי רוח גאונים
והתארגנה במהירות.
הטעמת דף הגמרא להמוני מת־ בצורה מרשימה ומסודרת.
מדיווח מהשטח שהגיע אל חדר
מיד בשעת הבוקר המוקדמת,
וקדושים משרתי פני דר עליון 'תורה הקדושה
ומצודתו פרוסה על כל קצוות תבל.
קרבים העושים בימים אלו צעדים
ראשונים והתעניינות בחיי תורה לאחר השעה שמונה ,כאשר נודע על המצב של 'נתיב אקספרס' ,עולה כי
'אבל יחיד עשה לך עולם התורה' כאשר התחנני בבקשה' מה יהיה על המוני עדרייך –
ומצוות .במהלכו ילמדו בכל אחד פטירתו הפתאומית של הגאון רבי ניתן לסכם בשביעות רצון ,שלמרות
בשעה טרופה וקשה זו בעת ימי מצוקה נוראים הזעק עולם ומלואו לביטול הגזירות הנוראות,
ממוקדי הכינוס האזוריים ,המונים אהרן לייב שטינמן זצ"ל ,פתחה חברת ההתרעה הקצרה מאוד ,הצליחה
אלו ,כשספינת התורה מטלטלת לה בגלים לבל יצליחו שונאי הדת לפגוע חלילה במעמדם
מן המשתתפים באופן קבוע בשי־ 'נתיב אקספרס' בהכנות קדחתניות החברה להסיע אנשים רבים מצפת
הסוערים בלב ים ,שעה שקמו עליה שונאי של בני הישיבות עמלי התורה והוגיה באהבה
עורי התורה ובמדרשות 'לב לאחים' להסדרת התחבורה בקווים הייעודיים ומנתניה לבני ברק ולהחזירם ליעדיהם
שבאותו אזור ,והוא ישולב בחוויה שהיא מפעילה לבני ברק וממנה.
לאחר תום ההלוויה ,ללא המתנות
היהדות ומבקשים להטביעה חלילה ,נסתלק וביראה.

אי"ש סחו אחריו – ה' הוא האלוקים

ררות ,כשבראשית דרכה אף השתתף בעצמו בח־
לק מאסיפות הרבנים שליט"א לחלוקת התמיכות
לנזקקים.
מרן זצ"ל חרג בכל ימיו מהנהגותיו בעבור 'קו־
פת העיר' על כל אגפיה ומפעלותיה .בכל עת שה־
גיע לציונים הקדושים היה מקפיד להעתיר ולבקש
על תורמי הקופה .במסעותיו המפורסמים לחיזוק
ארצות הגולה ,היה תורם סכום נכבד ל'קופת העיר'
כשמירה בנסיעתו ,וכמובן הקדיש את כל הזמנים
המסוגלים לישועה להעתיר עבור תורמי הקופה.
בחנוכה ובפורים ,בשעה התשיעית ובער"ח סיון,
כל עת רצון שהיא ,היתה מוקדשת להצלתם של
תורמי 'קופת העיר'.
עמד בראש אסיפות וכינוסי התפילה של 'קו־
פת העיר' בהשתתפות גדולי ישראל ,כשאף נעתר
פעמים רבות לקיימם במעונו ,בכמה מהכינוסים אף
נשא דברים בשבח מעלתה של 'קופת העיר' כשהוא
מתבטא" :ראויה הצדקה של 'קופת העיר' לעשות
בשבילה כל מאמץ להרבות צדקה בישראל".
ליווה ועודד את 'קופת העיר' לייסד את מסעות
התפילה לציון הגר"א בוילנא ,ועורר לרבים את
מעלתם העצומה .מרן זצ"ל אף ביקש בעצמו מכמה
ממרביצי התורה שיצטרפו למסע והדבר יעמוד
להם לזכות ליום הדין.

יכולים לדעת ברור את דרכי ה' ,אבל יתכן שזה
קרה בדיוק כאות וסימן מהקב"ה לרשעים שיצאו
למלחמה על התורה לגייס את בחורי ישראל בני
הישיבות ,שהקב"ה אומר להם כביכול" :אתם
הכרזתם מלחמה על התורה ,מיד אני שולח את
אומות העולם שילחמו בכם" .מרן שלח באותה
תקופה מסר עם מר יצחק הונליין מארה"ב לראש
הממשלה ,שידע כי בלי שיתנו אפשרות לאברכים
ובני תורה לשבת וללמוד ,אין זכות קיום למדינה
כזאת.
בכ"ה בסיון תשס"ב נפטרה על פניו רעייתו
הרבנית הצדקנית מרת תמר ע"ה ורבינו קיבל על
עצמו את הדין באהבה.
רבינו השאיר אחריו ברכה בחיבור ספריו הר־
בים הנודעים לשם ולתהילה בעולם התורני ,ואלו
הם' :אילת השחר' ,חידושים על כמה ממסכתות
התלמוד 15 ,כרכים' .אילת השחר' על התורה ,ה'
חלקים .הגדה של פסח – אילת השחר' .חסד ומש־
פט' על מסכת סנהדרין' .ימלא פי תהילתך' ,שלושה
כרכים של שיחות מוסר וכרך ביאורים על סידור
התפילה' .מפקודיך אתבונן' ,שיחות לימים נוראים.
'עוזי ומגיני' ,שיחות על מתן תורה.
לצד ספרים אלה התפרסמו ספרים וקונטרסים
ובהם נערכו דברים שאמר בעל פה ,כגון הספר
'מאחורי הפרגוד' שבו הנהגות ואמרות ממנו ומה־
גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א .כמו כן תלמידו
ואיש אמונו הגאון רבי משה יהודה שניידר הוציא
מדי שבוע עלון בשם 'פרי חיים' ובו שיחותיו ,דברי
תורתו ותשובות הלכתיות.
מרן זצ"ל השאיר אחריו את בניו :הגאון רבי
משה ר"י אור אליעזר ,הגאון רבי שרגא נח ר"י
קהילות יעקב לצעירים וחתנו של מרן הגר"ח
קנייבסקי שליט"א .בתו הרבנית שפירא אשת הגאון
רבי דב שפירא ,ר"י יד הלוי ירושלים .בתו הבכורה
הרבנית ברלין ע"ה ,אשת יבלחט"א הגאון רבי זאב
ברלין ר"י גאון יעקב ,נפטרה לפני כשלושה שבו־
עות .וכן דור זרע ברך ה' ,בנים ובני בנים צאצאים
רבים גדולי תורה ותלמידי חכמים מופלגים.
אהרן גלבשטיין

כ־ 500מתנדבי וכונני מד"א וארגוני ההצלה
אלפים יקדישו היום את סדרי הלימוד של 'לב
לאחים' אבטחו את מאות אלפי המשתתפים בהלוויה
לעילוי נשמתו הטהורה של מרן ראש הישיבה זצוק"ל

'נתיב אקספרס' התארגנה במהירות
וסיפקה הסעות להלוויה מצפת
ונתניה וחזור

מרוממת של לימוד עיוני ושיחת



במיוחד היתה הפעולה נחו־

ארוכות ובלי לחץ.
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עמוד ח | יום ד' ,כ"ה בכסלו תשע"ח | המבשר

מאת חיים מרגליות
כ־ 500מתנדבים חובשים
כוננים ופרמדיקים של מד"א
וארגוני ההצלה הכפופים לה,
התפרסו לאורך כל צירי מסע
ההלוויה ואבטחו את מאות אלפי
המשתתפים .החפ"ק המשוכלל
של מד"א הוצב בהלוויה וממנו
נוהל מבצע האבטחה בפיקודו
של מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין.
במגן דוד אדום בישראל
החלו עם קבלת ההודעה על
הפטירה בהכנות ובתיאומים
לקראת מסע ההלוויה ההמוני,
וזאת בפקודת ובהוראת משטרת
ישראל .במטה מד"א הוקם חפ"ק
וחדר מצב ,שם התכנסו ראשי
ובכירי מד"א על מנת לארגן
את כל מסע ההלוויה ופריסת
הכוחות בשטח .בנוסף לכך נציגי
מד"א השתתפו בהערכת המצב
עם משטרת מרחב דן ובישיבת
ההכנה וההיערכות בדגל התורה
למען יאובטחו מאות אלפי המ־
שתתפים באופן מקסימאלי.

מאות מתנדבי מד"א וארגוני
ההצלה הכפופים לה בראשם
'מד"א – הצלה' וכוננים מצ־
וות הצלה ,הצלה פ"ת ,הצלה
כפר חב"ד ,הצלה כרמל ,הצלה
רחובות ,הצלה ביתר ,הצלה
בית שמש ,הצלה גלבוע והצלה
מודיעין עילית הגיעו לבני ברק
ונטלו חלק במבצע האבטחה
המורכב במסע הלוויה.
מתנדבים ,חובשים ,כוננים
ופרמדיקים מטעם מד"א התפ־
רסו לאורך כל הציר שבו נערכה
ההלוויה .בעשרות אמבולנסים,
אופנועים ,נט"ן ואט"ן והעניקו
מענה ראשוני לנזקקים לטיפול
הרפואי .מאות המתנדבים,
הן המקומיים כמו גם הכוננים
שהגיעו מכל רחבי הארץ הת־
רכזו וקיבלו הנחיות ברורות על
פקודת המבצע ומשם הם שובצו
וצוותו לשטח.
רכב החפ"ק המשוכלל של
מד"א הוצב במסע ההלוויה,
כשמשם נוקזו הפניות שהתקבלו
במוקד  101במהלך ההלוויה.

צוות החפ"ק עקב באמצעות
המצלמות על כל נקודה ונקודה
באון ליין וכיוון את הכוננים לע־
בר מוקדי ההתרחשויות .במהלך
מסע ההלוויה טיפלו צוותי מד"א
ב־ 96אנשים ,כשמתוכם פינו
צוותי מד"א שישה אנשים לבית
החולים באמצעות אמבולנסים
של מד"א.
על מבצע האבטחה הגדול
פיקדו בכירי מד"א ובשיתוף
פעולה וסינדיקציה עם בכירי
המשטרה וקברניטי העיריה.
מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין סיכם
את המבצע ואמר" :מרגע קבלת
ההודעה הקשה על פטירתו של
מנהיג הדור והוראת המשטרה
כי על מד"א לאבטח את מאות
אלפי המשתתפים ,תגבר מד"א
כוחות והועלתה רמת הכוננות
של כוחות מד"א בגוש דן לרמה
הגבוהה .הפריסה הגדולה של
מאות המתנדבים ,החפ"קים
והציוד שנפרס בשטח הביאה
לכך שמבצע האבטחה המורכב
עבר על הצד הטוב ביותר".

מאות מתנדבי 'איחוד הצלה' לקחו חלק
באבטחת מאות אלפי המשתתפים
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מאת חיים מרגליות
מתנדבי רפואת חירום של
'איחוד הצלה' העניקו במהלך
שעות הלוויה סיוע רפואי רא־
שוני לכמאה נפגעים קל במהלך
מבצע האבטחה הרפואית בבני
ברק .מדובר במקרים של חבלות
ופציעות ,עלפונות ,ומקרים
רפואיים נוספים.
מאות מתנדבי 'איחוד הצלה'
איבטחו רפואית את מסע ההל־
וויה באמבולנסים של 'איחוד
הצלה' .ניידת טיפול נמרץ148 .

אופנועי חירום )אופנולנסים(
ומשאית חפ"ק .המתנדבים אף
סייעו בחלוקת שתיה בכדי
למנוע מקרים של התייבשות או
איבוד נוזלים.
משה טייטלבוים מנכ"ל
'איחוד הצלה' מסר" :הנהלת
הארגון ,ראשי הסניפים ,ואלפי
המתנדבים של 'איחוד הצ־
לה' אבלים יחד עם כלל בית
ישראל לאור פטירתו של מרן
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן
זצוק"ל שליווה והנחה את פעי־
לות הארגון מאז היווסדו".

אפי פלדמן ראש סניף
'איחוד הצלה' בבני ברק סיכם:
"מאז קיבלנו את הידיעה המרה
על פטירת מרן ראש הישיבה
נערכנו בכוחות גדולים לאבטח
רפואית את מסע ההלוויה תוך
שיתוף פעולה עם כוחות החירום
ועיריית בני ברק .בחסדי ה' מסע
ההלוויה הסתיים ללא אירועים
חריגים .המתנדבים העניקו
במהלך ההלוויה סיוע רפואי
ראשוני לכמאה מקרי שגרה של
חבלות ופציעות קלות עקב הדו־
חק הרב במהלך ההלוויה".

