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החוטא פוגם בכפליים, הן שגורם צער למעלה, והן  
 עצמוצער לשגורם 

מה שאמרתי בעזרתו ית' בסעודה 
 שלישית בקלוז' התש"ח
 ובפרשת ואתחנן בגמזו תשכ"ג

 ג' דפורענותא, וז' דנחמתא

השבת קודש הזו אנו קוראים "שבת  את  

)ישעיה נחמו", מפני שמפטירים השבוע הפטורת 

י ֹיא ַנֲחמּו ַנֲחמוּ "מ, א(  ְרָצה ַעּמִּ י נִּ ַמר ֱאלֵֹקיֶכם וגו', ּכִּ

אֶתיָה". ָכל ַחּטֹ ם ּבְ ְפַליִּ ד ה' ּכִּ ּיַ י ָלְקָחה מִּ  ֲעֹוָנּה ּכִּ

המצרים מפטירים ג' דפורענותא, כי הם  בימי  

ָרֵאל"כ"א יום,  ש ְ כי גם )תהלים עג, א(,  "ַאְך טֹוב ְליִּ

 מדת הדין הוא נכבש בסופו במדת הרחמים. 

 )ויקרא כו, מב(בתוכחה מוזכרים הטובות  גם  

ְצָחק " י יִּ יתִּ רִּ י ַיֲָֽעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ יתִּ רִּ י ֶאת ּבְ ְוָזַָֽכְרּתִּ

ר  י ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹ יתִּ רִּ רְוַאף ֶאת ּבְ על ". ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכָֹֽ

כן בזכות שלושת אבות, אפילו בעת שסרחו, 

לא השיגו האויבים אלא בימי המצרים מי"ז 

 בתמוז עד תשעה באב.  

הם שבעה שבועות, שבזכות  "דנחמתא", אבל  

י ")איכה ג, לב( השבעה רועים יקויים בנו הפסוק  ּכִּ

ם הֹוָגה ֹרב ֲחָסָדיו", אִּ ַחם ּכְ )הושע ו, ז( והפסוק  ְורִּ

נּו".ַיְך " ֵ ש    ְוַיְחּבְ

שיוצא לנו  "שבת נחמו"דנחמתא היא  וראשון  

רעיא  צלותא דמשה בפרשת ואתחנן,בכל פעם 

 

 זצוק"לאברהם ברוך רוזנברגר  מהגה"צ מרן רבי

 ויזנבורג, וגמזויצא, ק+לאבד"ק סו+ל

 b0504137171@gmail.comאימאייל:  .0504137171פלא':  העלון אפשר לפנות: בעניני

 אברה+ם תורת

 זנ"תשפ"ב, גליון  ואתחנןפרשת בסייעתא דשמיא, 
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מהימנא, מעוררת רחמים אפילו בעת הסתרת 

 "ד להלן.יפנים, כאשר יובא בס

דקדוקים במדרש "חטאו בכפליים 
 וכו'"

)סוף פ' א(  אליהו רבהנביא מדרש  םומקוד  

 ֵחְטא ָחְטָאה")איכה א, ח( "חטאו בכפליים, דכתיב 

ם". ַלִּ ָ י "( )ישעיה מ, אולקו בכפליים, דכתיב  ְירּוש  ּכִּ

אֶתיהָ  ָכל ַחּטֹ ם ּבְ ְפַליִּ ד ה' ּכִּ ּיַ ". ומתנחמים ָלְקָחה מִּ

י ֹיאַמר  ַנֲחמּו ַנֲחמוּ " )שם(בכפליים, כדכתיב  ַעּמִּ

 ".ֶכםֱאלֵֹקי

 ויש כאן כמה דקדוקים.  

, "אלקים"למה בנחמה אמר הנביא השם  א.  

". ֹיאַמר ֱאלֵֹקיֶכם וגו'ַנֲחמּו "דין שהוא מורה על 

ָכל ואחר כך אומר " ם ּבְ ְפַליִּ ד ה' ּכִּ ּיַ י ָלְקָחה מִּ ּכִּ

אֶתיהָ  ת ", הזכיר שם הוי"ה המורה על מדַחּטֹ

 , כידוע. הרחמים

 ו"חטאמה הפירוש ]בדברי המדרש[  ב.  

איך זה אפשרי לחטוא בכפליים. ואם בכפליים", 

אפשר לחטוא בכפליים, איך אפשר לענוש 

בכפליים. חדא, הכי אפשר לומר שנענשו יותר 

מהמגיע, מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא 

דינא, הלא אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו. 

טא היה באמת כפול, לא היה עונש ואם הח

ד כפול, רק מדה כנגד מדה, ומה זה  ּיַ י ָלְקָחה מִּ "ּכִּ

אֶתיָה". ָכל ַחּטֹ ם ּבְ ְפַליִּ  ה' ּכִּ

מה  בכפליים", יםתנחממ"מה הפירוש  ג.  

 המכוון של נחמה כפולה.

גם בעת הסתרת פנים רח"ל, כובש 
 השי"ת את מדת הדין

את כל הנ"ל, הנני להקדים מה שכתב  וליישב  

או יאמר,  :בפרשת השבוע במאמר)בקדושת יו"ט 

, תמצית דבריו הק' ליישב (ואתחנן לה' בעת ההוא וגו'

שהוא לכאורה שפת יתר, וגם "בעת ההוא" לשון 

בלשון נסתר, ולא אמר "בעת ההוא" למה אמר 

 "בעת הזה".לשון נוכח 

מדבריו הק', שגם בעת הזעם והסתרת  היוצא  

פנים, תוכו רצוף אהבה. וחותר כביכול חתירה 

להמתיק הדינים, להיטיב ולא לכלות ח"ו, כמו 

ם ֹזאת )ויקרא כו, מד( שנאמר  ֶאֶרץ "ְוַאף ּגַ ְהיֹוָתם ּבְ ּבִּ

ים וגו'".   ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִּ

ינּו )תהלים מח, י( הפסוק  הרמ"אשפירש  כמו   ּמִּ "ּדִּ

ֶקֶרב ֵהיָכֶלָך", ָך ּבְ ים ַחְסּדֶ כלומר "דמינו  ֱאלֹקִּ

מדת  "אלקים"אלקים", מה שחשבנו שהוא 

 -הדינים בפנימיות  חסדיםהוא  "חסדיך" הדין,

 "בקרב היכליך".כלומר 

למלך, שבנו חטא נגדו, הוא נותן לו מה  משל 

שנותן לו בהסתרת פנים, כדי ליסרו שישוב 

לדרך טובה. ואף על פי שמראה לו פנים של 

 זעם, לא זז מחבבו. 

כן משה רבינו ע"ה שידע שיצא הקצף  ועל  

מלפני ה', וירע למשה בעבור זה. בכל זאת ידע 

כפירש , רחום בדיןמדותיו של הקב"ה שהוא 

 ה' אלוקים ]רחום בדין[.רש"י על הפסוק 

ן ֶאל ה'", בשאמר הכתו וזה   רחמים,  "ָוֶאְתַחּנַ

וא" ֵעת ַההִּ לשון נסתר, כלומר בעת הסתרת  "ּבָ
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ּלֹוָת וגו' רחום בדין,  "ה' אלוקים"פנים.  ה ַהחִּ "ַאּתָ

ְדְלָך" "ְוֶאת . מידת טובך וכו'פירש רש"י,  ֶאת ּגָ

תה כובש ברחמים את מידת שא ָיְדָך ַהֲחָזָקה",

 .אזהו תמצית דבריו הק' בקצרההדין החזקה. 

                                                           

, בעת ההואוזה לשונו: או יאמר, ואתחנן אל ה'    א
ת יתר, שנראה לכאורה כשפ יל"ד באמרו "בעת ההוא"

נסתר, ולא אמר בלשון  גם למה אמר בעת "ההוא"
 .נוכח"בעת הזה", לשון 

דמודעת  ,צודקתיתבאר לדעתי, והוא בהניח הנחה   
 ,אך לטובה שי"ת המהל השכל פעולותיו  רזאת אש

אדם שהם ל ראה עינו שאם נראה לפעמים למ לוואפי
ויהיה מרחוק בהם ל להרע ח"ו, גם אז אם ישכיל ויביט

, בהושיש בהם תכלית גדול לט רואה את הנולד, יראה
 ומאתו ית' לא תצא הרעות.

 ,מקוםוהענין הוא, שבעת שישראל עושין רצונו של   
ה מ .גליםת וטובות נקב"ה עושה להם נסים ונפלאוהאז 

אף מקום ח"ו, של  ונובעת שאין עושין רצ שאין כן
הכל  והטובהא עושה להם כל הנסים ום אז הגש

להטיב, אבל הוא בהסתר  צהרוב וכי מקור הט ,כמקדם
 ם.הסתרת פניונעלם, בבחינת 

 ךמל בןלעל דרך משל ק ה"נתבאר זה בס וכבר  
לו ולהראות אז לייסרו  הואביו רוצ ,אביו נגדשחטא 

מעשיו  הלכסל די שלא ישוב עודפנים של כעס כ
באמת כרחם אב על בנים, הרעים והחטאים הקודמים. ו

בשבט  לייסרו רע הזה לבנוהבר דלעשות כ וו בל עמבל
עמו מה מדבר ם גתן לו כל צרכו ונוא ולכן ה ר.מוס

שני  כדרךאבל היא בהסתרת פנים  ,ברדשצריך ל
לדבר זה עם זה, שאינם מדברים  שונאים שמוכרחים

, ואך מדבר עמו כדבר איש אל רעהו פנים אל פנים
אינו אז  ,ברד יזהבעת שנותן לו א םוג .פניםבהסתרת 

ורק הכל היא  ,רך שני אוהביםדכ דלי דנותן לו מי
ונה בזח שמוכרח להראות פנים של כווה .בהסתרת פנים

י לייסרו בשבט אנשים להטותו לצרפו כצרף דכ ,זעם
ם כל עאהבה, אף שבאמת תוכו רצוף  ל כןוע ,כסף
 כנ"ל. רת פנים למען טובתו תהס ומראה ל זאת

שישראל  תשבע ,אצל הקב"ה ם כןהיא גוכמו כן   
י דורוצה להראות להם פנים של כעס כ לפניו טאוח

אם מכעיסים בחטאיהם, חטאם 
 כפול

נחזור לענינינו, ישראל שנקראו "בנים  ועתה  

למקום", לר' יהודה "בזמן שנוהגים מנהג בנים 

ש"בין כך ובין כך  קרויים בנים", ובין לר' מאיר

, ולא נתקו מחבבן ובאמת עדיין לא זז ולצרפם, ליסרם
 ולזאת אף שנראה זיקי אהבה ממנו, וחסדי ה' לא תמנו.

ד מיתן לנו תנוהוא  ף על פי כןוא כמסתיר פניו מאתנו,
, ורק תודים כמדסחועושה עמנו רחמים ו כל צרכינו,

 שהיא בהסתר.

 צה לומרר ",אלקים" סוק,רמ"א הפה וכמו שפירש  
דת הדין, "חסדיך בקרב היכליך" שאף במדת הדין מ

ורק שהוא בהסתרת וחסדים גדולים, בתוכו רחמים יש 
  .פנים

ומשם בארה, הפסוק "ואתחנן אל ה' וגו'", דהנה משה   
יצא הקצף ע כי דוי ,ץרס לאנושבקש לכרבינו בעת 
קש יב ף על פי כןאכן א ,רוווירע למשה בעבמלפני ה', 
ם אז ג ,בעת הקצף והסתרת פנים שאף עדמחמת שי

רחמים גדולים שאינם נראים מחמת נכלל בתוכו 
 הסתרת פנים.

 צה לומר,ר ' בעת ההוא",אל ה ואתחנןוזהו שכתוב, "  
שהקב"ה היה בבחינת הסתרת פנים.  בעת האף שהי

ורמז בתיבת "ההוא" שגם הוא לשון נסתר. "לאמר ה' 
 רחום בדין.  ל"רש"י זירוש כפ אלקים"

"אתה החילות את גדלך", פירש רש"י, זו מדת טובך   
כובש ברחמים את מדת הדין  –וכו', "ואת ידך החזקה" 

ה לומר, שאף 'ידך החזקה' שמורה על מדת החזקה. ורצ
הדין, הוא מגביר אותה לרחמים על ידי שכובש כעסו 

 בחזקה.

ומכל אלה נשמע, שאף בדין ובעת הסתרת פנים, יש   
בתוכו רחמים. ולכן גם הוא ביקש אף בעת הסתרת 
פנים לעורר עבורו הרחמים וחסדים שנכלל בתוכו. וה' 

ה לישועות ונפלאות יזכינו לעשות רצונו ית"ש, ונזכ
 נגלים בגאולה שלימה במהרה בימינו אמן, והבן.
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נקראים בנים" שנאמר "בנים לא אמון בם" 

 . )קידושין לו, א(

מכעיסים לפני אבינו שבשמים  כשהם  

שעברו על  א.ומצערים אותו, חטאם כפול, 

שציערו אותו, שיש לו צער מזה  ב.מצוות ה'. 

שצריך להענישם. כמו אב שצריך לייסר את בנו 

 -להאב על שהולך בדרכים מקולקלים, כואב 

כמו להבן עצמו,  -העונש שמעניש את בנו 

ה' אלוקיך  ,ונאמר "כאשר ייסר איש את בנו

 מיסרך".

)דברים ד"ה א"י בכוונת  ועיין בקדושת יום טוב  

"כשאדם  )חגיגה טו, ב(על פי הגמרא המדרש וכו'( 

 בצער, שכינה מה אומרת, קלני מראשי וגו'",

 כהנ"ל.

"שכר [ )אבות(פירשו המפרשים ]המשנה  ובזה  

 על פי הנ"ל. עבירה עבירה",

"ַעל ֶמה ֻתּכּו )ישעי' א, ה( פי זה פירש הפסוק  ועל  

יפוּ עֹוד  מה  ]"על מה תכו"[והכוונה  "ָסָרה ּתֹוסִּ

שהם גורמים במעשיהם שהשי"ת מוכרח 

שאתם  "עוד תוסיפו סרה"להכותם ולייסרם, בזה 

גורמים בזה צער לאבינו שבשמים, עיין שם 

 בדבריו הק'.

כהנ"ל, בן  בכפלייםכן, החוטא, חוטא  ואם  

שמורד באביו עובר על כבוד אב, ועוד שמצער 

פי עצמו וכלפי אביו, אביו. ועוד שחוטא כל

כלפי הגוף וכלפי הנשמה, כלפי עצמו וכלפי 

 הכלל כולו. 

 רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, )מ( כבקדושין  

לפי שהעולם נדון אחר רובו וגו', עשה מצווה 

אוי לו  ,עשה עבירה אחת .אחת אשריו וגו'

שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 

וחוטא אחד יאבד טובה  )קהלת ט(חובה, שנאמר 

 הרבה.

בחינה זו יש לפרש גם מה שכתוב ועל   

כי שתים רעות " )ירמיהו ב(,שמעו" "בהפטרת 

עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב 

להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו 

 המים".

כלפי , "חטא חטאה ירושלים" בכפליים וזה  

וילכו שעזבו את ה' מיטיבם ומחיים,  מעלה

אחרי ההבל ויהבלו, אחרי עבודות זרות של כל 

, שתל"י לא בורות נשבריםהגויים, וחצבו להם 

נקלטו בתוכם ופלטו אותם, כמו שאמר הכתוב 

ונשארו קרחים מכאן  "אשר לא יכילו המים".

שירדו בין  כלפי עצמםומכאן, שחטאו גם 

הגויים לדיוטה התחתונה. כלומר שחטאו גם 

 כלפי מטה.

גם העונש הוא כפול, ולבסוף גם 
 הנחמה תהיה בכפליים

החטא הכפול, כלפי מעלה וכלפי מטה,  ולעומת 

שהתרחקו מה', זה  "ולקתה בכפליים"נענשו 

ונרדפו ונתדלדלו ונתבזו בין  העונש הרוחני.

ה . הרי עונש כפול, מדהעונש הגשמיהגויים, זהו 

 כנגד מדה.

file:///C:/Users/ברלינסקי/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_1.htm%23E268,0,ישעיה%20פרק-א%5e%5e566!


 

 

 

 ה
 
 

הובטח לעם בני ישראל  ,כלפי זה אמנם  

מאתו יתברך שמו, שנאמר  שנתנחם בכפליים

שגם הנחמה  "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם",

"השיבנו ה' תהיה כפולה. שיקויים בנו הכתוב 

חדש ימינו " עליה רוחנית,הרי זו  אליך ונשובה"

 . הרי עליה גשמית כקדם"

"והיו מלאכים אומנייך וגו', בנו המקרא שיקויים 

אפיים ארץ ישתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו, 

ועם  וידעת כי אני ה' אשר לא יבושו קווי".

ישראל תהיה סגולה מכל העמים, שנזכה 

 לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

בסעודה שהוספתי נופך בסי"ד להנ"ל,  מה]  
בה , עם המדרש רשלישית בגמזו בשנת תשכ"ח

"רבנן אמרי, אמר הקב"ה לישראל,  )פרשת ואתחנן כ"ב(
בני כל מה שבראתי בראתי זוגות, שמים וארץ 
זוגות, חמה ולבנה זוגות, אדם וחוה זוגות, העולם 
הזה והעולם הבא זוגות, אבל כבודי אחד ומיוחד 
בעולם, מנין ממה שקראנו בעניין שמע ישראל ה' 

 חסר ההמשך[ – אלקינו ה' אחד".
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 מכתב למנוע עריכת סרטים והרצאות בגמזו
 
 

 תשט"ז י"ד בסיון

לכבוד הנהלת הועד הפועל של הסתדרות פא"י,   
 39תל אביב רח' מונטפיורי 

פונה אליכם בזה, לבקשכם לפנות  הריני  
'מינהל ההסברה', בקשר למה בדחיפות למשרד 

שהם חותרים ומנסים בכל מחיר לדריסת הרגל 
שלהם בגמזו, לשכנענו בכל מיני כירכורים 
ונימוקים והנחיצות של הביקורים שלהם. למרות 
מה שכבר הודעתי להבאים שאין אנו מעונינים 
כלל בביקורים וההסברים וההרצאות שלהם, לא 

 ם.להמבוגרים, ועוד ביותר לא להפעוטי

הראשון ביקרו אצלי לקבל הסכמתי  בפעם  
להצגת 'סרט מאלף', וכשהתנגדתי,  -מתחילה 

רצו להראות להקהל 'פנס קסם'. ולבסוף נשאר 
 רק להרצאה, והמה רימוני, והראו סרט.

שזה גורם תסיסה, ניגודים, פילוגים  מובן  
 ומחלוקות במקום.

כשלעצמי רואה בזה רק נזק להמושב,  אני  
וער, ובתור רב המקומי הנני מתנגד בפרט להנ

בהחלט אף לההרצאות שלהם. ולא רק אני, 
ועד 'אלא כל האדוקים, המועצה הדתית, ו

 של המושב. 'החינוך

דתי מובהק,  –המקום, בתור מושב חרדי  כעת  
ואני בראשם. אינני מסכים בשום פנים ואופן 
שחילוניים ממוסד חילוני מובהק, אף כי 

ם דריסת הרגל, אף לא ממשלתי, יקבל במקו
 להרצאות, כי השקפתם היא חפשיית.

הם יכולים ליתן לנו, אנחנו איננו  מה  
פרימיטיבים, אבל חרדיים אדוקים, ויודעים 
הכל על החיים במדינה: על המלחמות במשטר 

בעד שמירת השבת במדינה,  -החילוני 
התערוכה, החזיר, וכל הכשרות, החינוך 

אין אזרחיים, האטהיסטי, המיסיון, נישו
האחוזים בהתיישבות הדתית, העברה של 

על דעת קונינו, כל  –העולים מארצות מזרח 
הנסיונות להצר צעדי הדתיים על ידי חוקים 

 מתנגדים לחיי תורה.

', יעיד כמאה כל הנזכר לעיל, וכו' וכו בקיצור,  
עדים כשרים ונאמנים שכל כוונתם להפוך 
 הקערה על פיה, הם מבקשים לעקור את הכל.

להרשות ביקורים  יסכימו אנשי הקידמה האם  
של אדוקים בקיבוצים שלהם לשם הסברה 
דתית! ובכן, אם אנחנו לא נועזים לנסות לחדור 
למאורות הצפעוני של הכפירה, בנקודות שלהם. 
יניחו אותנו לחיות כיהודים, ולא יפריעו 

 מנוחתינו.

שקבעו עם המזכיר של הכפר ליום ב'  נודעתי  
טעם הבא עלינו לטובה, לקיים פה הרצאה מ

'מינהל ההסברה'. אני דורש מכם במפגיע 
להתקשר איתם בדחיפות, להודיע להם ברורות 
 שאנחנו מתנגדים בכל תוקף לביקורים שלהם.
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גדול, לא מיניה ולא  א'' בלא' –יבואו  לא  
מקצתיה. ואני בתור הרב, איני מסכים לזה שהם 
ירצו הרצאות במושב שלנו. יש לנו מחנכים 

נו ולהם אי נעימויות, משלנו. לא יגרמו ל
ימחקו את 'גמזו' מהרשימה  –וקולטור קאמפף 

 שלהם.

לבטל בדחיפות את הביקורים של  אכפיל,  
 מינהל ההסברה בגמזו, לא להפריע לנו.

 בכל הכבוד
 אברהם ברוך רוזנברגר

 מחכה לתשובה חיובית ומיידית
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רבי " שעל ידי האדמו"ר מרכז ת"ת בארץ ישראלמכתב תודה ל"
 מסאטמאר זי"ע על תמיכתם בתלמוד תורה בגמזויואל 

 

 ו' אדר ב' תשי"ד

לכבוד מנהלי הישיבה הרמה ומרכז   
תלמוד תורות בארץ ישראל "ייטב לב 
ומחזיקי הדת" בנשיאות כ"ק אדמו"ר 
הגה"ק, מלפנים האב"ד סטמר, וכעת 
האב"ד דירושלים עיר הקודש של העדה 

 החרדית ת"ו, שליט"א.

דרישת שלומכם הטוב, ושלום  אחרי  
תורתכם הרמה, הנני בזה להדגיש 

דותי החמות על לפניכם רגשותי ותו
שכבוד ידידינו הרה"ח האיש הדגול 
מרבבה, מר שלמה בראווער שליט"א, 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן הבא בשליחות 
לארץ הקודש.  שליט"א מסטמר,

להרחיב את מסגרת התלמוד תורה 
מחזיקי הדת בארץ הקודש, לייסד 
תלמודי תורה במקומות שאין בכוחם 
להחזיק מעמד לבדם. יהי רצון שתשרה 

 שכינה במעשה ידיו.

גם במקומינו, מושב גמזו,  וביקר  
והכניס גם את התלמוד תורה שלנו, 
שכמעט שעמדה להתרופף מחוסר 
אמצעים, שתושבי המקום כמעט כולם 

המה פליטים, עולים חדשים, עניים 
ודלים, חיים חיי צער ועוני על טהרת 
הקודש ושמירת הדת ברוח התורה 

ולמרות כל והמסורה כבשנים קדמוניות. 
רצונם לחנך בניהם ברוח ישראל סבא, 
לא היה סיפק בידם לשלם שכר לימוד, 

מלמד אחד,  –לספק משכורתו של אף 
בזמן ששני מלמדים שלומדים בת"ת, 
מספיק בקישוי. והגיע הדבר לידי כך 
שלא יכולנו לשלם להמלמדים 
משכורתם, ואיימו בשביתה, שאם אין 
ה קמח אין תורה. בפרט ששניהם המ

מטיפולים, בני משפחות גדולות, ואף 
את המשכורת הזעומה לא יכולנו לשלם 
להם, אף שהיוקר מאמיר ודרשו הוספה 

ובצדק. מה שמר שלמה בראווער  –
שליט"א, בהיותו פה, הכיר בצדקת 

 תביעת העלאת משכורתם.

כ"ק מרן שלוחא דרבנן של  ובא  
, מר שלמה בראווער, והציל את שליט"א

שלנו מהסכנה שרחפה התלמוד תורה 
 על קיומה, בשעה השתים עשרה.

בפי די מילים להביע לפניכם, וקבל  אין  
עם ועדה, ביטויי תהילה למרן שליט"א 
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ולשליחו מר שלמה ברווער, שהואילו 
להכניסנו תחת כנפי רשת בתלמודי 
תורה שבמסגרת ת"ת מחזיקי הדת, 
הנתמכים ומתקיימים בהחזקתו וקיומו 

אדמו"ר הגה"ק מרן ופיקוחו של כ"ק 
מסטמר שליט"א, באמצעות השתדלותו 
של שליחו הנ"ל, וכבר אמרו ז"ל "שלוחו 

 של אדם כמותו".

ה' אלקים עמהם, ויעלו עם גואל  יהי  
שטעם  –הצדק לארץ הקודש. יראו פרי 

עצם ופרים שוה בעמלם, כאשר קיוו 
לעשות ענבים, וכן יעשה אי"ה 

צמו במקומינו. כאשר נוכח מר ש. ב. בע
שתלמידי התלמוד תורה שלנו מגודלים 
לתורה ותפילה בדרכי היראה והחסידות. 
צלם אלקים של ילדי הת"ת מרהיב עין 
רואה, כולם מגודלי פיאות ומחונכים 
 ,כבשנים קדמוניות ברוח ישראל סבא

 בלי שינוי זיז כל שהוא. 

 ,בדור –עין ראתה כל אלה  אשרי  
ר, ירדה עד לעפ 'קרן התורה והיראה'ש

בפרט בארץ הקודש. ואשרי מי שנותנים 
להחזיק מעמד  ,י מיסת הידנלפ ,יד

מוסדות קדושים כאלו, כמאמרם ז"ל 
"הזהרו בבני עניים שמהם מצא תורה", 
זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאתו 

 יתברך שמו.

אלה הנכתבים פה, הם מקצת  דברי  
מדברי התהילה הנובעים מלבי ומלב כל 

התלמוד תורה  אבות הילדים תלמידי
דפה, ומלב כל תושבי המקום. חכמות 
בחוץ תרונה, ומצוה לפרסם עושי מצוה, 

 מהם יראו וכן יעשו.

מלב מלא רגשי תהילה, למען המדבר   
כבוד התורה שעץ חיים הוא למחזיקים 
 בה, המצפה להרמת קרן התורה וישראל.

החותם בברכת התורה, המאחל לכם  
הפסח כשר שמחת פורים עולמית וחג 

 ושמח.
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, בו מספר מאר זי"עמסאטרבי יואל האדמו"ר מרבינו זי"ע למכתב 
תמיכה הלהמשך  על הקשיים בקיום מצות השמיטה, ובקשה
 בתלמוד תורה בגמזו

 במשך כל שנות קיומו ואכן, האדמו"ר זי"ע נענה לבקשה, והמשיך להחזיק את הת"ת

  

טובים ומתוקים, משוכן שחקים, ממקום  חיים  
  .חקים בו מן לצדיקיםושש

השנה ועד אחרית שנה, ועד שיקויים  מראשית  
'תשורי מראש אמנה', לעם שנאמר בו 'מי מנה', 

 ובראשם לקדוש ישראל למנה. 

שופר בקול, לגדול הדור. פרי עץ וכשיתקע   
הדר, אשר בקודש נאדר. בתפילותיו הק' הנקיים 

גים, יסכרו פיות המסטינים והמקטרגים, מכל סי
 וינצחו ויתרבו הסניגורים. 

יזכה ונזכה לתקיעת שופר  - בימיו ובימינו  
 גדול, וכתקוע שופר בקול, יחפרו שוטניו בכל.

קדישא, חסידא ופרישא, עובד ה' בוצינא   
בטהרה ובקדושא. נר ישראל, ראש גולת 
ישראל. עמוד הימיני, יושב ראש בשבת 

ני. פטיש החזק, מפה קדשו ניצוצות תחכמו
טסות כבזק. להלהיב לבבות לאבינו שבשמים, 
לנפוח בהם נשמת רוח חיים. לקנא קנאת ה' 

 צבאות, מפי צדיק נושעות.

התורה, קדוש ונורא. דמיטמרן גליא ליה, שר   
וכל רז לא אניס ליה. אשרי לההולכים לאורו, 

 ולדורו, שהוא זיוו והדרו.

פאר  מרן אדונינו מורינו ורבינו שליט"א כקש"ת 
מקדושים, מגזע תרשישים. צדיק כתמר יפרח, 

וכארז בלבנון ישגה. בירושלים עיר הקודש 
לנהלינו, לקבל פני משיח צדקינו. שתילים בבית 
ה' יהיו כל המסתופפים בצל קדשו. בחצרות 
אלקינו יפריחו כל המתחנכים בישיבות ותלמודי 

 ויהיו לעולם לאורה. תורה מחזיקי תורה, 

 

קידה קמי רבינו הק', ואחרי הבעת  אחרי  
ש'אל תהיה  –ברכתי ההדיוטה, כמאמרם ז"ל 

קלה'. יהי רצון שיקויים אצל כ"ק מרן שליט"א 
"יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא, מה שכתוב 

 נרננה בישועתך וכו' ימלא ה' כל משאלותיך וגו'".
ני משיח ונזכה כולנו עם רבינו בראש, לקבל פ

 בשנה הזו. -צדקינו בירושלם עיר הקודש 

נא כ"ק מרן שליט"א להזכירני גם אני  יאבה  
לטובה אות, ואת בני  –בתוך תפילותיו הק' 

ביתי ואת אנשי קהל עדתי, שלא יוכל שום צר 
 .ואויב להרע להם ח"ו, לא לנפשות ולא בנכסים

ויוכלו לעמוד בנסיון הגדול להיות "גבורי כח 
 ,יטה כהלכהמרו", לשמור את שנת השעושי דב

 כאשר קיבלו עליהם.

עשו בקיץ 'אספסת' ו'ירק', הגדל מעצמו  רובם 
כמה פעמים בשנה, בלי שום עבודה בשדה, רק 
בהשקאה למספוא להבהמות. וגם זה ב'אוצר 

 בית דין', כי רובם פרנסתם ממשק בהמות. 
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בתוך הירק מין יתוש המזיק ומכלה  ונתרבו  
צם וממונם שהשקיעו בזה ולקחו הכל, כל מר

על זה הלוואות, הולך ח"ו לאיבוד. הם מודאגים 
מזה מאוד. היה חוב קדוש ליתן להם עזר 
מסויים, כי דבר גדול הוא. אין יכולים לשער 
איזה קרבן הוא קיום השמיטה כהלכתה, רק למי 

 שחי כאן. 

המקומות שתחת פא"י, על פי הוראותיו  כל  
ן כהנא ועוזריו, עשו גם ועצותיו של הרב קלמ

סלק סוכר וכותנה בשנה שישית. מה שדורש 
עבודות בשנת השמיטה עצמה, שאין להתירם. 
והעיקר, שאת התוצרת מוסרים לבתי חרושת 
שהם חופשיים, וזה הוי ענין מסחרי טהור 
בפירות שביעית. זה נותן ימי עבודה הרבה 
לאנשי המקום, והכנסה של יותר מעשרת 

 אם היבול מוצלח. –הכפר אלפים לקופת 

להרב אפשטיין כאן בררתי זה בתשובה  ואני  
ועדיין לא השיב לי.  ראב"ד של העדה החרדית,

הביאו קרבן.  –אני אסרתי להם, וציויתי בזה 
והכרחי הוא שיקויים אצלם ההבטחה של 
'וציויתי את ברכתי וגו''. או שיקבלו עזר מבחוץ, 

ספוא עזרה ממשית שיוכלו לקנות חציר ומ
להבהמות, כל זמן שיש משנה שעברה. שמה 

 שעשו, אוכל רח"ל התולעת כנ"ל.

כבר נעשו בעלי חובות כדי להכין משהו, הם   
ועבדו שש שנים עד שעלתה בידם להקים משק 
בהמות. ועכשיו ח"ו יהיו מוכרחים למכור 
בהמתם בזול מחוסר מספוא. ויאכלו בשנה 

כי  שביעית ח"ו, כל מה שרכשו בשש השנים.
אין להם במה לעבוד, מחמת שלא עשו סלק 

 שנותן ימי עבודה. -סוכר וכותנה 

 -לבנות בית הכנסת ובתוכו חדרים  רצינו  
ארבע, להתלמוד תורה, שזה יתן קצת ימי 

שגם היה נותן קצת  –עבודה. וכביש פנימי 
עבודה, שטובעים בבוץ בימות הגשמים. אבל 

 אין תקציב על זה.

וא להבהמות על שנת , חסר מספוהעיקר  
השמיטה, שזה עולה לכסף תועפות. החלב אינו 
מכסה הוצאה זו, מלבד מה שהם חולבים 

כמות  –בשבתות וימים טובים על הקרקע 
 גדולה של ליטרים חלב.

שיעלה בידי לנסוע לארה"ב לעשות  קיוויתי  
משהו לטובתם, לעת עתה לא עלתה בידי, ואני 

 אובד עצות. ה' ישלח עזרו.

 

מרבי חיים אליהו לזה נתבשרתי  נוסף  
שרבי שלמה בשורת איוב,  שטרנברג שליט"א,

אמר לו, שהחל מחודש מרחשון  בראווער נ"י
הבא עלינו לטובה, הוא מפסיק את ההקצבה 

 לתלמוד תורה 'גמזו' ו'בני ראם'.

שאחד ששמו א. מ. הרעיש עולמות,  מאחר  
וביזה ושפך קיתון של שופכין על ר' שלמה 

אווער נ"י, על זה שנותן הקצבות למקומות בר
 אלו, למרות שלומדים עברית.

בשגעון ינהג,  –האיש הזה, כפי הנראה  הנה  
בלי שום חוות דעת, מבלי שידוע לו התנאים 
באלו המקומות, בפרט בגמזו. שאין שום דמיון 

אמיתי. שהמורה שהינהו איש שומר  'בית ספר'ל
פי התורה, בניו תורה, וכל בני ביתו מתנהגים על 

לומדים בישיבות, הוא חי בין אלו ששייכים 
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. ואינו לומד, רק אלכולל ה'חזון איש' זצ"ל
עם שני  -לימודי חול שעתיים לפני הצהרים 

כיתות, ושעתיים אחרי הצהרים עם שני כיתות 
 אחרות.

נכנס למסור השיעורים בתלמוד תורה,  כשהוא  
ם באותו זמן המלמד לומד עם שאר התלמידי

חסר לנו חדרים  - במקום אחר ]באמת
להמלמדים בשעות הנ"ל[. את הלימודים הוא 
מפרש בעיברית וגם ביידיש, כי ישנם ילדים 
שאינם מבינים היטיב יידיש, כגון ילדי עולי 
מרוקו, וגם ילדים מבעלי בתים שבאו הנה 
להתיישב, ממקומות שהחינוך היה רק בעיברית, 

ל כן הוא מוכרח ורגילים לדבר רק בעיברית, ע
 לתרגם בשני שפות.

הילדים לומדים את הלימודי קודש אצל  וכל  
שלשה מלמדים יראי אלקים, שביתם ריקם 

. אחד הוא 'שטראמיל'מעבירות, הולכים ב
. בשהיה תלמידו של רבינו הק' 'שוחט ובודק'ה

ר' חנוך  – ר' אייזיק רוט נ"יואחד הוא חתנו של 
 פייערווערגר. זינדל 

שאם יופסק התמיכה הזו, לא יהיה  חוששני  
שום אפשרות לקבל מלמד שלישי, והגורל יפול 
בעל כרחו על חתנו של ר' אייזיק רוט, כי השנים 

הם קבועים זה ששה שנים, ויש להם  –האחרים 
טענת חזקה. כולם מטופלים בשש ושמונה 

 ילדים בלי עין הרע.

עיקר, ולימודי עתה היה התלמוד תורה  עד  
החול טפל. כל הילדים, החל מגיל שלשה, אחרי 
שמגלחים אותם מניחים להם פאות, ולובשים 

                                                           
תלמידי חכמים הם אפרים פוטולסקי ז"ל, כל בניו  ה"ג ר'הלא הוא הר א

 מופלגים, הוא חמיו של הגה"צ המפורסם רבי שמעון גלאי שליט"א מב"ב.

מוליכים אותם למלמד דרדקי. אין  –טלית קטן 
 אף ילד אחד בבילורית, כולם מדברים יידיש.

שגדלו כאן, אינם יודעים לדבר עברית,  אלו  
אף שלומדים ככה לערך ארבע שנים, מחמת 

כמו שאנו  –ים להם רק על קצה המזלג שנותנ
 מעונינים בזה.

הספרי לימוד אני בודק, גם עכשיו פסלתי  את  
ספרים מאת דוד ש., ויש מהם שקרעו מהם 

 דפים שאינם מתאימים לחינוך שלנו. 

על ידי מה שאנו שייכים  - זה עלה בידיכל   
למרכז "מחזיקי תורה". אם יופסק התמיכה, 
יקומו תומכים אחרים מבחוץ שיעשו סדרים 
חדשים, ויהפך הבית ספר לעיקר והתלמוד תורה 
לטפל. שפחה תירש גבירתה ח"ו, ואהיה אין 

 אונים לשנות הרבה.

זכינו שרבינו הק' יהיה בארץ הקודש,  אילו  
איזה שעות, היה אפשר  ויבקר גם במקומינו על

לקוות שדברי מרן שליט"א ישפיע להטות לב 
הורי הילדים לוותר לגמרי על לימוד זה. אבל 
אני, טרם יש לי הכח להשפיע עליהם שיוותרו 
על מה שהרבה רבנים המליצו למצוה..., זה כבר 

בעיניהם של פשוטי העם,  – גובל עם קנאות
טרם יש לו הכח של ההשפעה  –ורב כערכי 
 הנחוצה לזה.

כשאשתמש בקנאות, רק יצמח מזה  אף  
מחלוקת ופירוד והפקרות, ואת התוצאות מי 
ישורן. חוששני ח"ו שזה יגרום מהפכה וחורבן 

במשך  ,ז"ל השוחט ובודק בגמזו הלא הוא הרה"ח ר' שמואל מאיר הולצר ב
 שנים רבות.
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רוחני במקום, תחת שהמקום הוא עתה אחד 
 מהמקומות החרדיות בארץ הקודש.

כדי להזיק ולגרום לחורבן רוחני  ,הזה האיש  
נאות, למרות הוא משתמש בק –במקום חרדי 

שאין הפרטים והתנאים ידועים לו. ואינני 
חושש כלל לומר שעל איש כזה נאמר הפסוק 
"וחוטא אחד יאבד טובה הרבה", דיני נפשות 
שנוי כאן, וצריך להיות רחום בדין. וענוותנותו 

של זכריה בן אקבוטל גרם לחורבן בית 
 מקדשינו.

שטוחה מול רבינו הק', למחול לדון  בקשתי  
בד ראש בדברי הנכתבים ברצינות ובצער בכו

 עמוק, המצפה לרחמים ולרחמי שמים.

 אברהם ברוך רוזנברגר

 

כתוב בספה"ק שהעושה נחת רוח לצדיק בעולם העליון, אין הצדיק נשאר חייב, ומשפיע לו 
 שפע רב בעולם הזה

ובזה אליכם אישים נקרא, מי שיש בידו עובדות קודש, כתבי יד, 
 תבים, תמונות וכדומהמכ

 מהרה"צ מרן רבי אברהם ברוך רוזנברגר זצ"ל
 אב"ד גמזו

 לזכות את הרבים, לעשות נייחא לנשמתו הק', כמו שידוע עד כמה השתוקק לזכות את הרבים בחידושיו וכתביו
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