
79 שנים חלפו - עברו מאז נסתלק מ'האי 
קודש  ורבנא  מרנא  העשייה,  עולם   – עלמא' 
רבינו  הארץ,  בקרב  ישועות  פועל  הקודשים, 
זכותו  משטפנשט,  הצדיק  מתתיהו  אברהם 

תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

התקדש  תמוז  כ"א   - המיוחס'  ה'יום 
ורבבות  חסידים  המוני  בקרב  והתקבל 
המסוגל  כיום  קברו,  חלקת  את  הפוקדים 
מושיען  של  כוחו  מתגדל  בו  יום  לישועות, 
של ישראל - להמשיך שפע של ניסים גלויים 
גם לעושים ופועלים  את ציונו, כמו  לפוקדים 
למען הנצחת זכרו והקמת שם ושארית לשמו 
ביקש  בה  הקדושה  צוואתו  ולקיום  הגדול 

'להמשיך ולקיים, בתי תורה ובתי תפילה ובתי חסד' 
כמובא בספר השו"ת למהרי"ל צירלזון זצ"ל.

הישועות בשטפנשט - כנחל שאינו פוסקהישועות בשטפנשט - כנחל שאינו פוסק

נתגלגלה זכות לדורינו, ומעיין הישועות הפלאיות 
שהפציעו בחצר הצדיק משטפנשט נובע כיום ביתר 
שאת וביתר עוז. ניסים למכביר מתרחשים תמידין 

כסדרן, כנחל שאינו פוסק וכמים שאין להם סוף.

פעולות  נעשו  בדורנו   - לפנים"  הפנים  ו"כמים 
בהקמת  הצדיק:  זכר  להנצחת  ומבורכות  רבות 
ישיבה על קברו - תלמוד תורה לתינוקות של בית 
מופלגים  תורה  ללומדי  אברכים  כולל  בייסוד  רבן; 
קרנות  בפיתוח  וההוראה;  התורה  על  השוקדים 
קבע  אורח  מתבצעת  במסגרתם   - חסדים  גמילות 
חלוקה ועזרה לנזקקי עם ישראל, בכל שבת ושבת 
לאור,  והוצאה  מחקר  מכון  בהפעלת  חגים;  ובערבי 
ותורת  תולדות  אחר  מומחים  חוקרים  מתחקים  בו 
שטפנשט,  בית  וצדיקי  רוז'ין  ובית  רומניה  גאוני 

ובהפצת תורתם ברבים.

בהקמת  האחרון,  בדור  ולעשות  להגדיל  זכינו 
הצדיק,  של  תהלתו  לשם  לזכרו  קבע  של  משכן 
ברחוב   - ותפילה  תורה  בו  שמגדלין  הגדול  בבית 
חסד  בו  שיגדלו  הגדול  ובבית  ברק,  בבני  מהרש"ל 
לאלפים - ברחוב החלוצים בבני ברק שיבנה בב"א.



מעלת סיפור הנס שבכוחו להוסיף ניסיםמעלת סיפור הנס שבכוחו להוסיף ניסים

נאמר בזוהר הקדוש פרשת בא (ח"ב מ', ב'), כי 
לבורא  שמקלסים  בשעה  ניסים,  שמספרים  בשעה 
לספר  הוא  זו,  שלאחר  המצוה  נפלאותיו,  על  עולם 
בשבח יציאת מצרים, שהוא חוב על האדם לעולם 

לספר בשבחים האלו.

הנס,  בסיפור  המספר  אדם  כל  העמדנו:  כך 
ושמח בספור ההוא בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם 
שזה  צד,  מכל  שמחה  שהיא  הבא,  לעולם  השכינה 
שמח  הוא  ברוך  והקדוש  באדונו,  השמח  אדם  הוא 

בספור ההוא שלו.

כל  את  הוא  ברוך  הקדוש  מקבץ  בשעה,  בה 
לכו  להם,  ואומר  מעלה,  של  הפמליה  המלאכים 
בני,  שמספרים  שלי  השבח  של  הספור  ושמעו 
ובאים  כולם  מתקבצים  אז  בגאולתי.  ושמחים 
השבח  סיפור  ושומעים  ישראל,  עם  ומתחברים 
ששמחים בשמחת הגאולה, ובאים ומודים להקדוש 
לו  ומודים  והגבורות  הנסים  אלו  כל  על  הוא,  ברוך 
בשמחת  ששמחים  בארץ,  לו  שיש  הקדוש  עם  על 

הנס.

אז נתוסף לו כוח וגבורה למעלה. וישראל בסיפור 
כוח  לו  שנוסף  כמלך  לאדונם,  כח  נותנים  ההוא 
והכל  לו,  ומודים  גבורתו  שמשבחים  בעת  וגבורה 
יראים מפניו ועולה כבודו על כולם. ומשום זה, יש 
זה  כעין  שלמדנו.  כמו  הזה,  בסיפור  ולספר  לשבח 
חוב הוא על האדם, לספר תמיד לפני הקדוש ברוך 

הוא ולפרסם הנס בכל אלו הנסים שעשה.

ואם תאמר, למה הוא חוב לספר את הנסים, 
והלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל, כל מה שהיה 
על  לפניו  הזה  הפרסום  ולמה  מכן,  לאחר  ויהיה 
ודאי  אלא  ומשיב,  ידע.  והוא  עשה  שהוא  מה 
מכל  לפניו  ולספר  הנס  לפרסם  האדם  צריך 
וכל  עולות,  המילות  שאלו  משום  שעשה,  מה 
אותם,  ורואים  מתקבצים  מעלה  של  הפמליא 
כבודו  ועולה  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  ומודים 

עליהם למעלה ולמטה.

לאור  היוצאת  זו,  קבועה  במה  ננצל  אנו  אף 
מדי שנה בשנה לכבוד יומא דהילולא קדישא - 
לתאר במקצת את מפעל ההנצחה עתיר המעש, 
שטפנשט  בית  לזכר  ושארית  שם  להקים  שנועד 
ותהילות מופתיו בקרב הארץ, ולהודות על ש"ראה 
דור  בכל  ושתלן  עמד   - מועטים  שצדיקים  הקב"ה 

ודור"...

הצדיק  של  ונפלאותיו  ניסיו  מעשי  תוקף 
מדרך  שלמעלה  וישועות  מופתים  משטפנשט, 
עירו  שער  באי  לכל  ומפורסמים  ידועים  הטבע, 
ואוהל ציון קדשו אשר בבית העלמין נחלת יצחק - 
תל אביב, וכל מי שזוכה לתמוך ולהחזיק את מפעלי 
הטהורה  נשמתו  לזכר  שהוקמו  והתורה  ההנצחה 

כלשונו הזהב בצוואת קדשו הנדפסת.



זוכים לראות ישועותזוכים לראות ישועות

נפלאות"  אראנו   – מצרים  מארץ  צאתך  "כימי 
(מיכה ז', ט"ו).

הצדיק  שבחי  בזכות  כי  אנו  ובטוחים  סמוכים 
סיפור  מצוות  קיום  בזכות  פינו,  על  הנישאים 
הקדוש  הזוהר  כדברי   – כהלכתה  מצרים  יציאת 
ונחמות;  ישועות  חופניים  למלוא  נזכה  האמורים, 
הצלחה ובריאות יהיו מנת חלקינו; וכל אלו מעימנו 
הזקוקים לישועת ה' בפרטות – יזכו לראותה בעיני 

בשר – במהרה ובקרוב.

אמן, כן יהי רצון.

מדברי הזוהר למדים אנו, עד כמה יש חשיבות לסיפור הנס, הנותן כוח בפמליה של מעלה,מדברי הזוהר למדים אנו, עד כמה יש חשיבות לסיפור הנס, הנותן כוח בפמליה של מעלה,
להמשיך עוד ישועות ועוד ניסים לכל המספרים, השומעים, והעוסקים בהם.להמשיך עוד ישועות ועוד ניסים לכל המספרים, השומעים, והעוסקים בהם.

התפילות בקבר הצדיק יומם ולילהתפילות בקבר הצדיק יומם וליל



והשראה  רושם  רב  מיוחד  במעמד 
למתחם  הפינה  אבן  הנחת  טקס  נערך 
בית  היתר:  בין  יכלול  אשר  שטפנשט 
כולו,  לאיזור  ושטיבלאך  מרווח  מדרש 
מבקרים  ומרכז  מוזיאון  טהרה,  מקוה 
שטפנשט,  של  ההיסטוריה  להנצחת 
וארבע קומות תורה וחסד וביניהם אולמי 
כסף  אין  חינם  שינתנו  לנזקקים  שמחות 
ילדים  ברוכות  משפחות  עול  על  להקל 

העורכים שמחות לרוב.

הנבואה שהתגשמההנבואה שהתגשמה

משטפנשט  החסידים  זקני  שרידי 
נערכה  בו  יום  באותו  בערגה  נזכרו 
ההלויה של הרבי משטפנשט, יום ראשון 
כ"ב תמוז תרצ"ג, אל ההלויה נהרו רבבות 
אדמו"רים  לה  ומחוצה  מרומניה  יהודים 
וגדולי הרבנים בראשות המהרי"ל צירלזון 
לאחר  כולה,  ובסרביה  קישנוב  של  רבה 
התאספו  התוגה,  רבת  מההלויה  ששבו 
הקמת  על  והוחלט  הרבי  בחצר  כולם 
ישיבה לבחורים ואברכים מרומניה כולה, 

בראשות הישיבה הועמד רב העיר הגאון 
האחרון  רבה  זצ"ל,  ברייאר  יוסף  רבי 
שנות  עד  פעלה  הישיבה  שטפנשט.  של 
חצר  על  בשנית  הכורת  עלה  אז  השואה 
הכרזת  ביום  בדיוק  ועתה  זו,  מפוארת 
החסידים  זקני  שבים  הישיבה  הקמת 
ומחיים חצר חסידית מפוארת זו, בהקמת 
למרכז  הפינה  אבן  ובהנחת  ושארית  שם 

המוסדות

המעמדהמעמד

לשיאם הגיעו הגיעה אירועי ההילולא 
שנערכה  המרכזית  ההילולא  בסעודת 
המגרש  מתחם  בהיכל  והדר  פאר  ברוב 
גהה,  ז'בוטינסקי  צומת  החלוצים  ברחוב 
כשאלפים הגיעו לחגוג את מעמד הנחת 
עור  לקרום  שהחל  לבניין  הפינה  אבן 

וגידים בימים אלו.

בנוכחותם  המעמד  את  כיבדו  כן  כמו 
האדמו"ר ממחנובקה שליט"א, האדמו"ר 
אהרן  רבי  הגה"צ  שליט"א,  מביאלא 

שבירך  בב"ב  כץ  פרדס  אב"ד  רב  שפירא 
את ברכת המקום השמחים בהגיע מוסד 
רוחניות  שממות  להפריח  חשוב  תורני 
בתככי פרדס כץ ותיאר את ימי הבראשית 
חיי  בה  פיכו  לא  כשעדיין  כץ  פרדס  של 
דוד  אליעזר  רבי  הגה"צ  וטהרה.  תורה 
מגיד  הרה"ג  צאנז,  קהילת  רב  שפירא 
מירושלים  הכהן  נחום  רבי  המישרים 
ציון  הרה"ג  להבות,  חוצב  נאום  שנשא 
אריה  הרה"ג  יהודה,  אור  של  רבה  כהן 
ודומ"צ  אטניא  רו"כ  שליט"א  טוביאס 
למברגר  הגר"ש  בב"ב,  ויזניץ  ק,  בי"ד 
את  שהקריא  אשדוד  ממאקוא  גאב"ד 
ברכת חמיו גאב"ד קרית הרצוג שליט"א, 
הרה"ג רבי משה מרדכי טוביאס רבה של 
קדימה, הגרש"ש סיגלר רב בקרית הרצוג, 
והגר"נ לנדמן רב דחולון, את משא הסיום 
סלמון  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ג  נשא 
קטעי  השמיעו  רב  ברגש  המוסדות  ראש 
משה  רבי  המנגן  בעל  ותפילה  חזנות 
ויינטרוב ולהקת המשוררים עם הזמר רבי 
וניגון  רגש  בשירי  שהנעימו  בלוך  מאיר 
תולדותיו  על  זה  לערב  שהולחן  מיוחד 
משטפנשט.  הישועות  פועל  של  ופועלו 

הרב  טעם  בטוב  הנחה  האירוע  את 
טוב  שם  אבנר  והרב  שליט"א  וייס  מנחם 
הקירוב  פעילות  את  המלווים  מירושלים 

של המוסדות ברחבי הארץ.

לקראת המעמד יצא לאור קובץ תורני 
יחודי בהיקפו 'תורת אמת' ק"ג, על עניני 
מעמד הנחת אבן הפינה ובו: כ150 דרשות 
על  הדורות  במרוצת  ישראל  מגדולי 
מעמד נשגב זה, בספר גם שולבו תמונות 
את  המקיימים  וצדיקים  רבנים  כ200  של 
קובץ  וכן  פינה,  אבן  הנחת  של  המעמד 
נקבצו  שכולם  למעמד,  והנהגות  הלכות 
אל גורן אחד לראשונה, גנוזות ומכתבים 
בחשיפות ופירסום ראשון לתולדות חצר 
על  מצדיקים  ומכתבים  שטפנשט  בית 
הקמת בתי כנסת שטפנשט ברחבי הארץ 
מפעליו  מזעיר  מעט  להכיר  ניתן  ממנו 
לכלל  ישועות  בהשפיעו  צדיק,  אותו  של 
האי  של  לברכתו  ולזכות  ישראל  עם 
צדיק וקדוש שימליץ טוב על עם ישראל 
לתשועת עולמים ולהחיש גאולת ישראל 

ופדותו בב"א.

והשראה רושם רב מיוחד הגאוןבמעמד העיר רב הועמד הישיבה שבירךבראשות בב"ב כץ פרדס אב"ד רב הרבשפירא טעם בטוב הנחה האירוע את

הגרי"מ לאו שליט"אהגרי"מ לאו שליט"א
במשא המרכזי במעמדבמשא המרכזי במעמד

אדמו"ר מסאסוב שליט"אאדמו"ר מסאסוב שליט"א
מניח אבן יסודמניח אבן יסוד

ראש עיריית ב"ב הרב יעקב אשרראש עיריית ב"ב הרב יעקב אשר
בהנחת אבן הפינהבהנחת אבן הפינה

הגר"צ לייבוביץ שליט"אהגר"צ לייבוביץ שליט"א
ראש ועד חסידי שטפנשט בקריאת מגילת היסודראש ועד חסידי שטפנשט בקריאת מגילת היסוד

אדמו"ר מאטיניא שליט"אאדמו"ר מאטיניא שליט"א
בתפילה לפני מעמד הנחת יסוד הפינהבתפילה לפני מעמד הנחת יסוד הפינה

המקובל הגר"י עדסהמקובל הגר"י עדס
בתפילה בעת הנחת אבן הפינהבתפילה בעת הנחת אבן הפינה

אדמו"ר מסדיגורה שליט"א בהנחת אדמו"ר מסדיגורה שליט"א בהנחת 
המטבעות המבורכות באבן הפינההמטבעות המבורכות באבן הפינה

אדמו"ר ממחנובקה שליט"אאדמו"ר ממחנובקה שליט"א
בהנחת היסודבהנחת היסוד

הגרא"ד שפירא שליט"א רב דק"ק צאנז ב"בהגרא"ד שפירא שליט"א רב דק"ק צאנז ב"ב
בחתימה על מגילת היסודבחתימה על מגילת היסוד
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בנשיאות  ראשונה  היושבים  שליט"א  ורבנן  מרנן  ברשות 
צבי  רבי  הגה"ח  שטפנשט  חסידי  ועד  ראש  זה,  קדוש  מעמד 
לייבוביץ שליט"א, שכפי הידוע הוא עוד זכה לראות עין בעין 
אתנו  נמצא  הוא  חיותו,  בחיים  משטפנשט  הצדיק  מרן  את 
ההארה  את  ומביא  הפינה,  אבן  הנחת  של  זה  במעמד  כאן 
וההשראה מכוחו של הצדיק משטפנשט לכאן ליום ההילולא, 
להנצחת  להיבנות  שהולך  למרכז  הפינה  אבן  הנחת  למקום 

זכרו של הצדיק משטפנשט.

כל הקשיים שאנו חווים 
הצורך  את  לנו  מראים  כאן 
צריכים  אנחנו  שבע"ה 
הבנין  את  ולהקים  להזדרז 
הפעילות  שגם  כדי  הזה, 
הזה,  הקדוש  במקום  כאן 
יהיו  ההילולא  סעודות  וגם 
בכבוד המתאים ליום קדוש 

ונשגב זה.

'ויהי בנסוע הארון ויאמר 
משה קומה ה' ויפוצו אויבך 
את  מפניך',  משנאיך  וינוסו 
הגאון  דרש  הזה  הפסוק 
זוננפלד  חיים  יוסף  רבי 
מרא דארעא דישראל, לפני 

שמונים וחמש שנה, במעמד הנחת אבן הפינה לישיבת שפת 
אבן  הנחת  במעמד  כשעומדים  הסביר,  הוא  בירושלים,  אמת 
ממכשולות  להנצל  דשמיא,  לסייעתא  להתפלל  צריך  הפינה, 
לרכוש,  שטח,  לאתר  שזוכים  עד  ומבחוץ,  מבית  והפרעות 
השכנים  מכר,  שהוא  מה  עם  שלם  תמיד  לא  המוכר  לשלם. 
לא תמיד מרוצים, העירייה לא תמיד מוכנה לאשר, ומבחוץ, 
הזה, שיקחו חלק  עד שזוכים לאסוף שותפים לרעיון הגדול 
ושותפים  שמשתתפים  אלו  מסביב,  העולם  הבנין.  בהקמת 
ושומעים על העניין הזה של הנחת אבן הפינה בית לה' ולזכר 
הצדיק, לא תמיד רואים בעין טובה את התמשכות והתארכות 
הענינים, יש ששואלים מאיפה הכסף, או מה עשו עם הכסף, 

למה מחכים כל כך הרבה זמן.

כבר  ברשותינו  נמצא  כבר  הזה  שהמקום  חושבים  אנשים 
שלושים שנה, פתחתי בספרים של המוסדות שכחתי פשוט, 
שנת  של  בהילולא  המגרש.  שטח  את  שקנינו  התאריך  את 
לכבוד  שטח  לרכוש  והשאיפה  הרעיון  על  פרסמנו  תשס"ה 
תשס"ו  בשבט  ובט"ו  חדשים  כמה  עברו  משטפנשט,  הצדיק 
ברחוב  המגרש  משטח  מחצית  רכישת  על  חוזה  חתמנו 
התשלום  כל  את  לשלם  לנו  היה  שלא  מכיון  החלוצים,  
המגרש לא עבר לחזקתינו רק כעבור כשנתים ימים, בהמשך 
נחתם חוזה עם בעל החלקה השניה וכך אוחדו שתי החלקות 

לכדי שטח המגרש כולו עליו אנו עומדים 
שנים  שמזה  כך  ובצהלה,  בשמחה  כעת 
לב,  נדיבי  מחפשים  אנחנו  מועטות 
אוספים שותפים נאמנים לרעיון, להקים 
את  ולהרים  הזה  הקדוש  המקום  את 
הבנין המפואר הזה, מכל כך הרבה סיבות 
שמנינו ה'עין טובה' תמיד מעלה שאלות 

מתי יבנה בית ה' ?.

זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  אומר 
האדמה  את  שפותחים  בשעה  זצ"ל, 
לעשות מעמד הנחת אבן הפינה, זה כמו 
זמן שפותחים את ארון הקודש, כל פעם 
זה  שבקדושה,  לדבר  פתיחה  שעושים 
הזמן, זה העת לבקש 'ויהי בנסוע הארון, 
ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויבך וינסו 
שונאים,  כאן  אין  ב"ה  מפניך',  משנאיך 
מזה,  פחות  וקצת  טובה',  ה'עין  כל  אבל 
ושואלים  גדול,  כזה  פרוייקט  כשרואים 

מתי זה יבנה, ואיך זה יבנה, זו התפילה וזו העת רצון להתפלל 
המפריעים  וכל  המקטרגים  כל  מפניך'  משנאיך  'וינוסו 

והמכשולות.

שנים  ושמונה  שבעים  היום  עומדים  אנחנו  ורבותי,  מורי 
קודש  בשבת  השנה,  כמו  בדיוק  הצדיק,  של  מהסתלקותו 
הסתלק בסערה השמימה בעל ההילולא הצדיק משטפנשט, 
ביום ראשון בבוקר נערכה ההלויה, במעמד של קרוב למאה 
אלף איש, גדולי ורבני רומניה, ואדמו"רים מכל רחבי רומניה 
הגיע  משטפנשט,  הצדיק  של  ללוויה  שהגיעו  ובסרביה 
גיסו  בצ'רנוביץ,  שהיה  מסדיגורה  יעקב'  ה'אביר  האדמו"ר 
הראשון  האדמו"ר  של  חתנו  מאדז'וד  האדמו"ר  הצדיק  של 
האדמו"ר  משטפנטש, 
המהרי"ל  מפאשקאן, 
קישינוב  של  רבה  צירלסון 
בסרביה,  יהדות  של  ורבה 
החסידים  קהל  ובראש 
העיר  של  רבה  האבל 
יוסף  רבי  הגאון  שטפנשט 
כזאת,  בשעה  ברייאר. 
מהלויה  שחזרו  בשעה 
השקיעה,  אחרי  לקראת 
בהויף,  בחצר,  התכנסו 
ובכל  המשיח,  ובחדר 
הצדיק  בית  של  המבואות 
התיישבו  משטפנשט, 
שבעה  לישב  הארץ  על 
אז  ומושיעה.  רומניה  יהדות  פאר  הסתלקות  על  ולהתאבל 
בידי  אותה  שמסר  משטפנשט,  הצדיק  של  הצוואה  התגלתה 
שוורץ,  לייב  פסח  רבי  גולדנברג,  פייבוש  רבי  הגה"ח  גבאיו 
ורבי גרשון ריינס, הצוואה הזאת התפרסמה לימים בספר לב 
יהודה של המהרי"ל צירלזון בסימן צח, הרבי כותב שם שהוא 

מבקש מכל החסידים שלא לשנות את 
הבתים והחצרות לדבר אחר חס ושלום, 
הרבי  ותפילה,  תורה  בתי  ישארו  רק 
שהחצר  מבקש  שהוא  בצוואתו  כתב 
שהאור  מבקש  הוא  ותתקיים,  תמשיך 
הזה של שטפנשט ימשיך ויבקע, ימשיך 
לפתוח  החסידים  החליטו  ואז  ויאיר. 
על  ישיבה  השבעה  ימי  בתוך  במקום, 
ישיבה  צעירים,  לבחורים  ישיבה  קברו, 
שהתקיימה  אברהם'  'בית  שנקראה 
שנים  שבע  השואה,  ימי  עד  ופעלה 
לערך,  ת"ש  שנת  עד  תרצ"ג  משנת 
בחצרו  אברהם  'בית  נקראה  הישיבה 

של הצדיק משטפנשט'.

אנחנו נמצאים שבעים ושמונה שנה 
מאז, ארבעים ושתים שנים מאז שהעלו את ארונו הקדוש של 
שטפנשט  עיר  של  הקברות  מבית  הצדיק 
אנחנו  זה  קדוש  ובמעמד  הקודש,  לארץ 
'אבן  קדוש,  עם  בראשות  ומכריזים  שבים 

מאסו הבונים היתה לראש פינה'.

'שמחתי  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
הוא  והיכן  נלך',  ה'  בית  לי  באומרים 
תפילה?  אותה  נאמרה  ומתי  הבית  אותו 
בית  אפשרויות.  ג'  בזה  כותב  עזרא  האבן 
היה  שזה  אומרים  יש  הראשון,  המקדש 
שהכוונה  אומרים  ויש  המלך,  דוד  בית 
לבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. ויש 
להעיר מדוע כתוב שם 'עומדות היו רגלינו' 
'עומדים  לכתוב  צריך  היה  עבר,  בלשון 
ההכנות  במהלך  ה'.  בית  בחצרות  אנו' 
דאפשר  חשבתי  הפינה  אבן  למעמד  כאן 
לומר בכוונת דוד המלך, דאמנם אנו כעת 
אל  נשואת  עינינו  אבל  חדש  בית  בחנוכת 
על  אבל  חדש  בבית  אנו  עומדים  וההדר,  ההוד  רווי  העבר 
שהולכים  חדש  בבית  אנו  נמצאים  פה  גם  עתיקים,  יסודות 
לבנות, מניחים לו אבן פינה, אבל הבית הזה הוא על יסודות 

עתיק  בית  על  ישנים, 
כבר,  שהיה  בית  יומין, 
אנחנו  הזה  הבית  על 
הזה  הבית  ואת  דורכים, 

אנחנו מקימים.

כאן  הולכים  אנחנו 
להקים  הולכים  חדש,  לבית 

הצדיק  של  לכבודו  בנין  כאן 
בית  לא  זה  אבל  משטפנשט, 

אותה  זה  הכוונה,  אותה  זה  חדש, 
ברומניה,  משטפנשט  לצדיק  שהיה  שהיה הקדושה 

צדקינו,  משיח  לכבוד  שהכין  ומסוגר  סגור  חדר  בבית  לו 
שהיה נקרא 'חדר המשיח', את הקדושה הזאת, שפע הניסים 
בית  עמך  לרבבות  חיותו  בחיי  משפיע  היה  שהוא  והישועות 
ישראל, את הקדושה, ואת האור והברכה הזו אנחנו מביאים 
ובזה  הפינה,  אבן  של  והנשגב  הקדוש  למעמד  היום,  לכאן 
אנחנו זוכים להתגשמות מאמר ונבואת חז"ל במסכת מגילה 

(כט, א) עתידין בתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל.

היסטורית  עת  הפינה,  אבן  הנחת  מעמד  הלום,  עד  הגענו 
והתעוררות  רצון  עת  פעמית,  וחד  נרגשת  שעה  ומרוממת, 
ידיו  פורס  כאן,  אתנו  נמצא  שהצדיק  בטוחים  אנחנו  לבבות, 
העוסקים  כל  על  חיותו  כבחיים  יושר  וממליץ  ומברך  עלינו 

במלאכת הקמת הבנין והמשתתפים במעמד עת רצון זו.

שליט"א  מבאיאן  האדמו"ר  אצל  נכנסתי  שעבר  בשבוע 
להתברך לקראת מעמד הנחת אבן הפינה, הוא סיפר לי שאביו 
שהיה יליד העיר שטפנשט סיפר לו איך שהנאצים ימח שמם 
וזכרם כשנכנסו לעיר שטפנשט, הרסו את בית הכנסת וחצרו 
של הצדיק, לא בכלים אלא בידים, אבן 
של  והחצר  הבית  את  הרסו  אבן,  אחרי 
הצדיק משטפנשט בחמת זעם, כך הוא 
סיפר. אנחנו זוכים כעת בזכות קהל עם 
איננו  ואשר  כאן  ישנו  אשר  את  קודש, 
כאן, כי חילקנו את המעמד הזה לארבע 
ימים, ובימים אלו מוזמנים לכאן ששת 
אלפים אנשים כמו בחנוכת המזבח, כל 
לאנשים  ומעבר  אחר,  נשיא  היה  יום 
הארץ  ברחבי  הסתובבנו  לכאן,  שבאים 
ועד  מדן  האחרונות,  השנים  במהלך 
כמעט  שלומי,  ועד  מאילת  שבע,  באר 
שפסחנו  כפר  או  וישוב  עיר  היה  שלא 
עם  שהגענו  ומקום  מקום  ובכל  עליו, 
ספר התורה של הצדיק משטפנשט, עם 
אותנו  קיבלו  משטפנשט,  הצדיק  של  והישועות  הניסים  דבר 
הרבה  והרבה  חפיצה,  בנפש  אותנו  קיבלו  פתוחות,  בזרועות 
את   , לברכה'  מטר  'ותן  של  הזה  המיוחד  למבצע  הצטרפו 
אנחנו  אבן,  אחר  אבן  הצוררים  הרסו  שטפנשט  בעיר  הבנין 
זוכים כאן לראות את הבניה המחודשת של המקום הקדוש 
הזה, אבן אחר אבן, מטר אחרי מטר, אבן יסוד אחרי אבן יסוד, 
זה  הזה,  הקדוש  למקום  עושה  ישראל  שעם  השותפות  זה 
את  שהרסו  רשעים  ארורים  לאותם  הנצח  עם  של  התשובה 

חצרות בית ה' שם בארצות הגולה.

הוא  הפרוייקט  לעוד,  זקוקים  אנחנו  ורבותי  מורי  אבל 
ומקדמים  בברכה  מקבלים  ואנחנו  ענק,  הוא  המבצע  גדול, 
את כל השותפים החדשים, אלו של היום, ואלו של השבועות 
הצדיק  של  ולכבודו  זכרו  להנצחת  משהו  שיעשו  הקרובים, 
הצדיק  של  קדשו  צוואת  לפי  כי  בזה  בטוחני  משטפנשט, 
תלמוד  ובתי  תפילה  בתי  תמיד  ישאר  המקום  משטפנשט 

תורה.

בזכות זה הצדיק ימליץ טוב על כולנו, ימלא ה' לכל אחד 
הבית  לבנין  ונזכה  ולברכה,  לטובה  לבו  משאלות  כל  את 
יהי  כן  אמן  בימינו,  במהרה  שיבנה  המקווה  הבית  השלישי 

רצון

בנשיאות ראשונה היושבים שליט"א ורבנן מרנן ישנוהמכשולותברשות

שבעים ושמונה שנה מאז שבעים ושמונה שנה מאז 
הסתלקותו, ארבעים ושתים הסתלקותו, ארבעים ושתים 
שנים מאז שהעלו את ארונו שנים מאז שהעלו את ארונו 

הקדוש של הצדיק מבית הקדוש של הצדיק מבית 
הקברות של עיר שטפנשט הקברות של עיר שטפנשט 

לארץ הקודש, ובמעמד קדוש לארץ הקודש, ובמעמד קדוש 
זה אנחנו שבים ומכריזים זה אנחנו שבים ומכריזים 

בראשות עם קדוש, 'אבן מאסו בראשות עם קדוש, 'אבן מאסו 
הבונים היתה לראש פינה'.הבונים היתה לראש פינה'.



נערכה  התשע"ב  טבת  ה'  קודש  שבת  במוצאי 
הרחבת  מעמד  לציון  עם  ברוב  מלכה  מלוה  סעודת 
גבולי הקדושה, בהיכל ביהמ"ד דקהל שטפנשט ברחוב 

מהרש"ל בבני ברק.

הזה  המדרש  בית  יסוד  יום  את  גם  ציינו  זה  ביום 
חנוכה  זאת  המסוגל  ביום  שנה,   13 לפני  שנחנך 
מרן  כ"ק  בה  שנתכבד  המזוזות  בקביעת  התשנ"ט, 
נמרץ  באופן  המעודד  שליט"א  מסדיגורא  האדמו"ר 
את הקמת המרכז הרוחני על שמו ולזכרו הטהור של 
הארץ  בקרב  ישועות  פועל  קדישא  סבא  האי 
יום  כי  יצוין  זיע"א.  משטפנשט  הרה"ק  מרן 
זאת חנוכה היה יום כניסתו בבריתו של אאע"ה 
מרוז'ין  קדישא  הסבא  כן  ועל  תר"ח,  בשנת 
כח  בעל  "שיהיה  באמרו:  מתתיהו  בשם  קראו 
כמתתיהו בעל נס חג החנוכה להשפיע ישועות 

לעם ישראל".

מני אז זכה מקום תורה זה לגדול ולהתרחב 
רבים  תורה  ללומדי  משכן  מקום  ולהיות 
ומופלגים, ולמרביצי תורה ויראה שבאים לחזק 

ולמסור דברי תורתם ברבים.

זה  וחסידות  תורה  מקום  התבססות  עם 
במרכז בני ברק נעשה המקום צר מהכיל את 
על  השוקדים  והלומדים  המתפללים  המוני 
תלמודם בין עמודי דגרסי בהיכל שטפנשט, 
שטפנשט  קהילת  של  חגה  יום  ציון  ולרגל 
דשטפנשט  התורה  היכל  ושוכלל  הורחב 
בהרחבת  המדרש  לבית  ספסלים  בהוספת 
בית המדרש, וציוד הריהוט החדש והמפואר 
וארון הקודש המפואר שעוצב ע"י אמן העץ 
כעיטורים  מאשדוד,  עשור  מני  מר  הנודע 
כתר  נלקח  הגילופים  לאמנות  מסביב 
המפורסם של הצדיקים משטפנשט שהיה 
מונח למשמרת ב'חדר המשיח' אותו תיכן 
הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט זצ"ל, 
מגנזי  וירושת  אוצרות  מונחים  היו  ובו 
נמצא  אשר  הכתר  הקדושים.  אבותיו 

שנות  עשרות  לאחר  שטפנשט  מוסדות  ידי  על  ואותר 
המדויק  ושיחזורו  מרכזי  כמוטיב  שוחזר  היעלמות, 

מעטר את ארון הקודש וספסלי בית המדרש.

בית המדרש מהוה מגדלור ואבן שואבת לכל תושבי 
הסביבה, מניני תפילה בחול ובשבת, ואף כולל אברכים 
לומדים  בו  המדרש  בבית  פועל  ולרבנים  להוראה 
יוסף  הרה"ג  הכולל  ראש  בראשות  אברכים  כחמישים 
לרוב  וחסידות  תורה  שיעורי  שליט"א,  שטיין  מנחם 
מושב  מקום  את  קבעו  אשר  ויראה  תורה  גדולי  מפי 
הוראה  תורה  בשיעורי  זה.  מדרש  בבית  תלמודם 
וחסידות לרוב ובמשך כל שעות היממה. לרגל המעמד 

יצא לאור קובץ תורני מרשים 'תורת אמת' - ד'

בית  מגזע  משטפנשט  רבוה"ק  האדמו"רים  ברכת 
רוז'ין זיע"א שעל שמם הוקם מקום תורה זה המלוה 
כל  על  יושר  תמליץ  זה  קודש  מקום  התפתחות  את 

המסיעים להנצחת זכרם בכל מילי דמיטב.

הרבנים  חלק  נטלו  מלכה  המלוה  סעודת  במעמד 
ונשאו  המדרש  בית  ומרבני  אורחים  והאדמו"רים 

נאומים:

מקרוב  שהעיד  שליט"א  מזויעיהל  אדמו"ר  כ"ק 
שטפנשט  כתלי  בין  ומלבלב  הפורח  התורה  מקום  על 
אברכים בעלי תורה ויראה מופלגים בכל מידה נכונה 
האי  של  מכוחו  ומלבלב  פורח  זה  קודש  מקום  אשר 

צדיק פועל ישועות משטפנשט.

הרצוג  קרית  אב"ד  רב  שליט"א  שיינפלד  הגרי"ח 
נפש  מסירות  בסיפורי  הקהל  את  שריגש  שליט"א 
להקמת מוסדות תורה ועל ידי זה רואים את התגשמות 
בארץ  שיקבעו  שבבל  כנסת  בתי  שעתידין  הנבואה 
ישראל כדוגמת בית מדרשם של הצדיקים משטפנשט 

שזוכה לפריחה מחודשת פה בארץ ישראל.

קהילות  רב  שליט"א  הורוביץ  זושא  הג"ר 
המאזינים  קהל  את  ריתק  באלעד  החסידים 
בסיפורי תלמידי הבעש"ט אשר נשזרו בדברי 

תורה ערבים לנפש.

הביע  אלעד  העיר  ראש  עידן  יצחק  הרב 
רגשי לבבו: "את המסירות נפש להקמת תורה 
למקום  מתוודע  אני  עתה  מכיר,  אני  באלעד 
התורה המלבלב של שטפנשט בבני ברק אשר 
חוט של מסירות נשזר בכל מקום שהם למען 

התורה ולומדיה".

המוסדות  ראש  השמיע  המעמד  דבר 
שסקר  שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם  הרה"ח 
בהרחבה את דברי הימים של מקום תורה זה 

הרב אברהם יעקב סלמון ראש המוסדותהרב אברהם יעקב סלמון ראש המוסדות

חלק מהקהל במעמדחלק מהקהל במעמד

הרב יצחק רוטהרב יצחק רוט
המנהל החינוכי דת"ת שטפנשטהמנהל החינוכי דת"ת שטפנשט

הגרי"ח שיינפלד שליט"אהגרי"ח שיינפלד שליט"א
רב אב"ד קרית הרצוגרב אב"ד קרית הרצוג

הגר"י טוביאס שליט"א ראב"ד שיכון ו', הגר"א שפירא הגר"י טוביאס שליט"א ראב"ד שיכון ו', הגר"א שפירא 

ראב"ד פרדס כץ, הגר"ש טוביאס ראב"ד יאס ומולדובה 
ראב"ד פרדס כץ, הגר"ש טוביאס ראב"ד יאס ומולדובה 

ראש העיר אלעד הרב יצחק עידן, הגרא"ד שפירא רב ראש העיר אלעד הרב יצחק עידן, הגרא"ד שפירא רב ברומניה, הגר"י שטיין ראש כולל שטפנשטברומניה, הגר"י שטיין ראש כולל שטפנשט
דק"ק צאנז ב"ב, הגר"י צלר ר"י סדיגורה, הגרי"י כהן דק"ק צאנז ב"ב, הגר"י צלר ר"י סדיגורה, הגרי"י כהן 

מו"ץ דק"ק שטפנשטמו"ץ דק"ק שטפנשט

הגר"ז הורוויץ שליט"אהגר"ז הורוויץ שליט"א
רב דקהילות החסידים באלעדרב דקהילות החסידים באלעד
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נשאר  מהעולם  שנסתלקו  אחרי  שגם  ויש  לדורם,  שהאירו  צדיקים  ...יש 
ישועות  פועלים  יהודים  והרבה  להתפלל  באים  שרבים  צדיקים  קברי  מהם 
מהמוקדים  זה  משטפנשט  הצדיק  שציון  שידוע  כמו  תפילה,  אותה  בזכות 
ושומעים  תבל,  קצוי  ומכל  ארץ  קצוי  מכל  באים  שיהודים  בארץ,  הגדולים 

ישועות גדולות.

יהודים,  למען  עשה  חייו  בימי  מהלך,  בבחינת  הוא  שהצדיק  לומר  אפשר 
והוא פועל גם לאחר הסתלקותו, יהודים נושעים על ידו.

האמת היא שמי שמתעמק בכל הסיפורי צדיקים, צדיקים רצו שיהיה להם 
ידוע  שהיה  שלומ'קה,  רבי  שהסבא  ידוע  אצלנו  לומדים,  ששם  מדרש  בית 
מיני  כל  ייסד  המשפחה,  טהרת  הקים  גדולות,  פעל  בימיו  ישועות,  כפועל 
מוסדות צדקה וחסד, בזמנו לא רצה בית מדרש לעצמו, רצה להיות מוסתר, 
כך היה - שגם בין צדיקים יש מעט, שבכלל לא היה לו רצון, ביתו היה הפקר 
לכל, מי שנכנס הרגיש בעל הבית כמוהו, יש ממנו אימרה שאמר על הפסוק 
נשיאות  לכזו  זכתה  למה  רואיה',  כל  בעיני  חן  אסתר  'ותשא  יז)  ב,  (אסתר 
חן, בגלל שהיתה 'לא בקשה דבר' (שם פסוק טו), היא לא צריכה כלום, מי 
שלא צריך כלום יש לו נשיאות חן, הוא היה 'לא בקשה דבר', לא היה צריך 
כלום. אף על פי כן התבטא ואמר ליבי ורצוני שתהיה לי ישיבה לעילוי נשמת 
אבי. רואים שצדיקים כמה שהם נסתרים, ופועלים ישועות לעם ישראל, אבל 

ישיבה על קברם זה מה שהם צריכים.

לציונו  עולים  היו  ורבבות  שאלפים  אפילו  דבר,  שום  היה  לא  זה  במקום 
ונושעים, כל זמן שאין לו את ה'אגורה באהלך עולמים', אין לו את רצונו, זה 
להקים  להורות'  לפניו  שלח  יהודה  'ואת  שרואים  הצדיק,  של  האמיתי  רצונו 

לו בית תלמוד.

ודאי זה נחת רוח לצדיק הקדוש משטפנשט, קם אחד שאיני יודע מי העיר 
את רוחו, אבל איש אשר רוח בו, והבין את רצונו של צדיק, שצריך להקים גם 
אהליך,  טובו  מה  לפניו,  להורות  הוא  ששם  מקום  להורות,  בית  תורה,  מקום 
וב"ה עשה פרי, המקום שמו לתהילה, אברכים יושבים ועמלים בתורה, זכה 
שאין  גדולה,  דשמיא  בסייעתא  הכל  חשוב,  כולל  ולראש  חשובים,  לאברכים 
מראה רק את זכותו של אותו צדיק, אלא מראה גם את רצונו של אותו צדיק, 
על ידי זה נהיה הצדיק 'מהלך', וכפי ששייך לומר שעושים לעילוי נשמתו של 

הצדיק מכל מקום.

שמחצית  כתוב 
המטרה  השקל 
נשמת  לעילוי  היא 

משה רבינו, איזה השגה יש לנו בכך, אבל כתוב שיש כזה דבר שעושים לעילוי 
של  לזכרו  לחכמים,  ועד  בית  תלמוד,  בית  מקימים  אם  הצדיק,  של  נשמתו 
אותו צדיק, ודאי שזה טובה בשבילו, וכשזה טובה בשבילו – פועל חזרה בכפל 
כפליים ממרומים, תיתי ליה לרבי אברהם יעקב סלמון ראש המוסדות שזכה 

בזכיה הזו.

חביבות,  מקום  גם  תורה,  מקום  רק  לא  הוא  המקום  שכל  להוסיף  ברצוני 
דקמסיים  מרבנן  צורבא  חזינא  דקא  לי  תיתי  שאמר  אביי  על  בגמרא  כתוב 
לזכותי,  תעמוד   – לי  תיתי  רש"י  ומפרש  לרבנן,  טבא  יומא  עבידנא  מסכתא 
וצריך להבין, שהרי איזו השגה יש לנו באביי, שהרביץ תורה כל ימיו, והיו לו 
פי  על  אף  מאביי,  מימרא  בה  שאין  בגמרא  דפים  כמה  ואין  תלמידים,  אלפי 
כן אומר אביי, תיתי לי, הזכות תעמוד לי, מה שאני עושה יומא טבא לרבנן, 
לפעמים  לו  יש  לרבנן,  טבא  שיומא  בגלל  אלא  הגדולה.  החשיבות  זו  ומה 
חשיבות יותר מתורה, בגלל שהוא מראה את החביבות של התורה. צדיקים 
אין  מצוה  סעודת  ל'עשות,  א'ין  מ'סכת  ס'יום  תיבות  ראשי  שסמא"ל  אמרו 
לעשות, חביבות המצוה היא שמפריעה לס"מ את הדרך, כשנמצאים בסעודה 
זה  ועל  אהלך,  מקום  הרחיבי  קדושה,  מקום  הרחבת  של  מצוה,  חביבות  של 
אברכים מצליחים וגדלים בתורה, זה תיתי ליה, החביבות של תורה וקדושה.

עד  החמץ',  את  ש'בודקים  כתוב  עשר'  לארבעה  ב'אור  אוחז  כאן  המקום 
כולו  עשר,  לארבעה  לאור  הגיעו  כשכבר  המפריעים,  דברים  יש  עשרה  שלש 
קדושה, כבר הוציאו החמץ ויש רק מצה, השי"ת יעזור שהמקום ימשיך יעלה 
המסתופפים  וכל  כאן  הלומדים  כל  והצלחה,  בתורה  יעלה  רטוב,  כגן  ויפרח 
יגדלו כרצון ה' וכרצון יראיו. וזכותו ורוחו של אותו צדיק שחופפת על המקום 
תעזור לכולם שיוושעו בכל מילי דמיטב, וברכה אחת לראש המוסדות שיוכל 
זכר  צדיק,  אותו  לזכר  יהיה  ושהכל  כשאיפותיו,  ולהגדיל  ולהנהיג,  להמשיך 

צדיק לברכה, אמן ואמן

מאז הוקם לפני י"ג שנה בשטח צר מאוד, ועתה זוכים 
אנו לחנוכתו המחודשת בפאר והידור רב.

תורה  התלמוד  מנהל  מדברותיהם  השמיעו  כן 
שטפנשט באלעד הרה"ח רבי יצחק רוט שליט"א. וראש 
את  הנחה  שליט"א.  שטיין  הגרי"מ  להוראה  הכולל 
המעמד בטוב טעם הרב מנחם ויס איש החינוך ומרצה 
בכיר בתנועת התשובה של שטפנשט ברחבי הארץ. סיים 
בעובדות מבעלי ההילולא הרב יהודא מאיר מושקוביץ 

הי"ו.

האחים המשוררים אהרן הלוי וברוך ויזל ותזמורתם 
הנעימו את המעמד לכבודה של תורה.

כן השתתפו כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א מרמת 
אהרן כ"ק גאב"ד חוג חתם סופר בני ברק, הגרא"ד שפירא 
בית  כותלי  בין  לרבנים  ומג"ש  צאנז  ק"ק  רב  שליט"א 
בשבוע,  שבוע  מדי  לאברכים  הקבוע  בשיעורו  המדרש 
הגר"א שפירא שליט"א רב אב"ד פרדס כץ ונשיא הת"ת, 

אב"ד  רב  טוביאס  הגר"י 
דומ"ץ  טוביאס  הגר"א  ו',  שכון 

טוביאס  הגרמ"מ  ב"ב,  ויזניץ  ב ק,  ר
דרכי  ר"מ  טוביאס  מנדל  מנחם  הג"ר  קדימה,  אב"ד 
הגר"י  רומניה,  יאס  אב"ד  רב  טוביאס  הגר"ש  שמואל, 
צלר ר"י סדיגורא, הגרי"י כהן ר"כ סקווירא בב"ב ומו"ץ 
הישיש  הרה"ח  כובד  המזון  בברכת  שטפנשט,  דק"ק 
הרה"ק  של  קדשו  מפה  להתברך  שזכה  כהן  נפתלי 

משטפנשט בילדותו.

אגורה באהלך עולמיםאגורה באהלך עולמים
חלק מדברי כ"ק האדמו"ר מזוויהל שליט"א במעמד הרחבת גבולי הקדושה, 

וחגיגת י"ג שנה להקמת בית המדרש שטפנשט ברחוב מהרש"ל בבני ברק
(המאמר בשלימותו יופיע בעז"ה בקובץ התורני תורת אמת חלק ה')

האדמו"ר מזויהל שליט"א במשאו האדמו"ר מזויהל שליט"א במשאו 

משמאל האדמו"ר מביאלא שליט"אמשמאל האדמו"ר מביאלא שליט"א
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דקהל  והמפואר  המרווח  המדרש  בית  כותלי  בין  הפועל  להוראה  האברכים  כולל 
שטפנשט בבני ברק, הוא בבחינת הושיבו ישיבה על קברו של הצדיק. והיא אחת מפעולות 
כולל  ישיבת  הקמת  בעת  שנים,  כעשור  לפני  הצדיקים  לזכר  שנעשו  הראשונות  ההנצחה 
האברכים להוראה הועמד בראשות הכולל הגאון רבי יוסף מנחם שטיין שליט"א מחשובי 

מרביצי התורה וההוראה בבני ברק, המרביץ תורה זה עשרות בשנים.

רבנים  ויראה.  בתורה  מופלגים  אברכים  הרבה,  תלמידים  והעמיד  זה  תורה  מקום  זכה 
ומורי הוראה המגיעים תמידים כסדרן לומר שיעורי תורה וסיכומי הלכות לאברכי הכולל, 
משבחים את יחודיותו של פינת יקרת זו בלימוד וליבון ההלכון לאסוקי שמעתתא אליבא 

הבאים,  לדורות  והנחלתה  התורה  בקניני  יסוד  שהינו  דהלכתא 
ומהוה המשך ישיר לישיבת 'בית אברהם' שפעלה בהוראתו ועל 

פי צוואתו של הצדיק משטפנשט ובחצר קדשו ברומניה.

של  מקום 

אמת'  'תורת  התורני  הקובץ  לו  קנה  כבוד 
ביכורי  מפרי  והוא  המוסדות  במסגרת  היו"ל 
האברכים ומתנובות תלמודם, דברים מאירים 

המפיצים אורם הבהיר בכל רחבי הארץ.

כעת עומדים האברכים לפני סיום מחזור נוסף 
מתעתדים  הקרובים  ובשבועות  טהרה,  בהלכות 

ההוראה,  גדולי  לפני  המבחן  בכור  לעמוד  האברכים 
ולהתעטר בכתר סמיכת חכמים.

בטוחים אנו כי זכות הצדיקים שעל שמם נוסד מקום תורה זה, 
מלווה את לומדי בית המדרש, בסייעתא דשמיא, להצלחתם בתלמוד 

התורה ובכל מעשי ידיהם.

שריפה גדולה השתוללה באשמורת יום י"ד אייר בבנין מוסדות שטפנשט ברחוב 
מהרש"ל בבני ברק

בחסדי שמים לא נפגע איש, ספרי התורה ניצלו בנס, למקום נגרמו נזקים בהיקף 
של מאות אלפי ש"ח

שטפנשט  מוסדות  מבנה  בחצר  אש  פרצה   6:30 השעה  בסביבות  ראשון  ביום 
בבני ברק האש הבעירה שש בלוני גז שעמדו בסמוך והתפשטה במהירות אל תוככי 

המבנה שבו נמצאים בית המדרש, משרדי המוסדות שטפנשט, ודירות מגורים.

אורח  עובר  שטפנשט  מוסדות  ראש  סלמון  להרב  ניגש  הרבה  ההמולה  כל  בתוך 
וביקש ממנו את מפתחות ארון הקודש כדי למלט מהמקום את ספרי התורה, בהם 

ספר התורה הקטן של האדמו"ר משטפנשט זצוק"ל.

דקות  אחרי  רק  בכך,  הבחנתי  לא  שם  ששרה  הבהלה  כל  עם  סיפר:  סלמון  הרב 
בספרי  נזכרתי  העזה  הדליקה  את  לכבות  ניסו  האש  מכבי  שכבאיות  בשעה  רבות 
התורה וכשרציתי להוציאם ראיתי כי ארון הקודש ריק, זה ממש חסדי ה', כי אם אותו 

יהודי לא היה מוציא אותם הם היו ניזוקים רח"ל בצורה קשה.

את  ועזב  הרגיל  מן  מוקדם  שקם  אחד  דייר  היה  רבים  ניסים  נראו  האירוע  בתוך 
המקום לפני השריפה, והיה אחד שקפץ מגובה מקומה שלישית ובחסדי שמים לא 
נפגע כלל. גם העובדה שבקומה העליונה היו ילדים שלא סבלו אפילו משאיפת עשן 

אינה דבר של מה בכך.

למקום נגרם כאמור נזק רב, ספרים וחומר הסברה רב עלו באש, השריפה כמעט 
להשתלט  הצליחו  הכבאים  אך  בסמוך  השוכנת  חב"ד  ספריית  לעבר  גם  התפשטה 

עליה לאחר שליחכה את התריסים והחלונות בבנין הסמוך בו ממוקמת הספריה.

חוקרי שריפה מטעם המשטרה וכוחות ההצלה חקרו את נסיבות האירוע שנגרם 
מהצתת זדון של מחסן מחוץ לבנין שהתפשט אל תוככי הבנין, המצית נלכד ונעצר 

עד תום ההליכים.

התורה  זכות  כי  אומר  המוסדות  ראש 
על  שמרו  מכאן  היוצאים  והתפילה 
הבנין, ובעז"ה למרות הנזק הגדול נוסיף 
הקדושה  גבולות  את  ונרחיב  בפעילות 
שטיבלך  הוספת  מתוכננים  כשבקרוב 
שנרכשו  מדירות  ותפילה,  לימוד  חדרי 

לשם  המוסדות  בבנין  מכבר  לא  זה 
הרחבת גבולות הקדושה.

עם שוך הלהבות החלו במוסדות 
שטפנשט לתכנן את שיפוץ המשרד 
נחנכו  תמוז  י"ב  וביום  מחדש, 
והחדשים,  המרווחים  המשרדים 
ולתועלת  הרבים,  העובדים  לרווחת 
במגוון  והנעזרים  הפונים  המוני 
הבקשות  ומוקד  המשרד  שירותי 

והישועות.

בשל חוסר ביטוח המבנה, הוצאות 
כתפי  על  נפלו  הרבות  השיפוץ 
לממן  עצמה  על  שלקחה  ההנהלה, 
נדבנים,  יהודים  מכספי  השיפוץ  את 
זיכוי  של  המטרה  למען  שנחלצו 
המשרד,  כתלי  מבין  הנובע  ד הרבים  ח א ש כ

הרבנים המפורסמים התבטא: ידוע פתגם העולם שאחרי שריפה מתעשרים. אם כן 
כשמקום ציבורי עולה בלהבות, אז כל הנרתמים לבנייתו הופכים לשותפים לסגולה 

הנפלאה, ומתעשרים מכח העזרה שהם נותנים לחדש את הפעילות כמקדם.

>>>   מאפר לפאר   <<<
חודשיים אחרי השרפה הגדולה

נחנכו המשרדים המשופצים של משרדי מוקד הישועות
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השריפההשריפה

הגר"מ גלבר רב דק"ק מונקאטש ב"בהגר"מ גלבר רב דק"ק מונקאטש ב"ב

בשיעור לאברכי הכוללבשיעור לאברכי הכולל
האדמו"ר מאטיניא שליט"אהאדמו"ר מאטיניא שליט"א

בעת שיעור הכנה לבחורי הישיבותבעת שיעור הכנה לבחורי הישיבות
ראש הכולל הגרי"מ שטייןראש הכולל הגרי"מ שטיין
בשיעורו לאברכי הכוללבשיעורו לאברכי הכולל

ספרי התורה שניצלוספרי התורה שניצלו



כמדי יום חמישי מתכנסים רבים לתפילה ולתיקון על יד קבר הצדיק משטפנשט בבית העלמין נחלת יצחק תל אביב, את התפילה כמדי יום חמישי מתכנסים רבים לתפילה ולתיקון על יד קבר הצדיק משטפנשט בבית העלמין נחלת יצחק תל אביב, את התפילה 
עורך ראש המוסדות הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א, כשלאחר התיקון ואמירת דברי תורה מפרשת השבוע וסגולת השבוע, עורך ראש המוסדות הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א, כשלאחר התיקון ואמירת דברי תורה מפרשת השבוע וסגולת השבוע, 

ניתנת הרשות ל'בעלי ניסים' לספר את ניסיהם וישועותיהם, כדי שיזכו לומר ברבים 'מזמור לתודה', מעמד זה מעורר קידוש השם ניתנת הרשות ל'בעלי ניסים' לספר את ניסיהם וישועותיהם, כדי שיזכו לומר ברבים 'מזמור לתודה', מעמד זה מעורר קידוש השם 
והתעוררות רוחנית אדירה כשרבים זוכים להתקרב לצור המחצבת ולטעום מיינה של תורה.והתעוררות רוחנית אדירה כשרבים זוכים להתקרב לצור המחצבת ולטעום מיינה של תורה.

ביום חמישי של ערב פרשת קרח נשמעו ניסים ועוד ניסים מפי בעלי המעשה, ונביא לקט קצר מהתרחשות שבועית קבועה ביום חמישי של ערב פרשת קרח נשמעו ניסים ועוד ניסים מפי בעלי המעשה, ונביא לקט קצר מהתרחשות שבועית קבועה 
בתפילת רבים אחת מני רבים:בתפילת רבים אחת מני רבים:

נכנס  משפחתי  מבני  שאחד  מאז  משטפנשט,  לצדיק  מיוחדת  הטוב  הכרת  לי  יש 
לשידוכים היו כמה הצעות, יום אחד הוא נסע לתפילה בקבר הצדיק משטפנשט, ומאותו 
יום ההצעה שהציעו החלה להתגלגל ונגמרה בכי טוב, מאז יש לי הכרת הטוב מיוחדת, ואני 

מרגיש מחוייב להגיע להילולת הצדיק, ולערבי ההתעוררות ברחבי הארץ

כשהייתי בחור הייתי גר בבית וגן, והגיע לשם האדמו"ר מרימניץ תלמידו של האדמו"ר 
משטפנשט, ואני זוכר, הדירה שבה הוא היה גר היתה קרובה לישיבה שבה למדתי, עשרות 
אנשים היו מחכים שעות על גבי שעות, משמונה וחצי בערב עד חמש לפנות בוקר, לזכות 
בברכתו, בגלל המופתים הגדולים שהיו אצלו, אני עצמי היות שלמדתי בישיבה קרובה 
נכנסתי  ואכן  אליו,  להיכנס  שאפשר  דקות  כמה  יש  מתי  יודע  הייתי  לשם, 
אליו כמה וכמה פעמים, אני יכול לומר במו עיני חזיתי ברוח קדשו 

צדיקים  אצל  זה  את  ראיתי  זה,  את  אומר  צדיקים  הרבה  על  לא  אני  פעמים,  וכמה  כמה 
אברהם  רבי  הצדיק  של  המובהק  תלמידו  היה  והוא  ביניהם,  והוא  האחרון  בדור  בודדים 
מתתיהו משטפנשט, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכה ידידי היקר הרב סלמון להנציח את 

זכרו להקים בתים לתורה לתפילה למצות לגמילות חסדים לזכר נשמתו ולעילוי נשמתו.

מתתיהו  אברהם  רבי  משטפנשט  האדמו"ר  יעמוד  בידו  שמסייע  מי  שכל  ברור  הדבר 
משטפנשט זצוק"ל, ואבא שלו רבי מנחם נחום זצוק"ל, ולמעלה בקודש רבי ישראל מרוז'ין 
זצוק"ל  המלאך  אברהם  רבי  ולמעלה  זצוק"ל  מפרוהבישט  שלום  רבי  ולמעלה  זצוק"ל, 
ולמעלה הוד כבוד קדושת רבי דוב בער המגיד ממזריטש זצוק"ל, שהם יעתירו בתפילה 
על כולנו ועל כל המסייעים לבניית המקום הקדוש הזה ולכל החזקת מוסדות שטפנשט 

שנזכה כולנו לישועות ונפלאות, לטובה ולברכה, בכל הענינים.

עדותו המיוחדת של המקובל הרב יעקב עדס שליט"א מירושליםעדותו המיוחדת של המקובל הרב יעקב עדס שליט"א מירושלים

9 - 8

זיווג מן השמיםזיווג מן השמים

נישואין  בשמחת  נוכח  הייתי  אמש  פתח:  סלמון  הרב 
לזוג שהיו באים רבות להתפלל בקבר הצדיק פה בתפילת 
בעיניו  חן  מצאה  לא  החתן  של  לאבא  אולם  חמישי,  יום 
אותנו:  שתעזוב  האבא  מספר  ממנה  ביקשתי  הזוג,  בת 
המשפחות לא מתאימות, אמרתי לה. וראה זה פלא לפתע 
חייב,  נשאר  לא  הצדיק  ואולם  לנפשינו.  אותנו  עזבה  היא 
ומיד אחר כך מצאנו את הזיווג הראוי שאמש נישאו למזל 

טוב.



הרב מנחם וייס הוסיף: מקרה כזה בדיוק הייתי עד לו 
הצדיק  של  התורה  ספר  עם  כשביקרנו  ימים  כמה  לפני 
ערבי  במסגרת  שבתענכים  אביטל  במושב  משטפנשט 
ברחבי  ערב  מדי  שטפנשט  מוסדות  שעורכים  ישועות 
הארץ, ניגשה אלי אשה שבנה עמד לסגור תאריך לנישואין, 
מיד  מתאים.  לא  זה  זה,  לא  שזה  הייתה  התחושה  ואלם 
שהבן  וביקשנו  משטפנשט,  הצדיק  למוסדות  התקשרנו 
ימצא את הזוגיות הנכונה. ואכן תוך כמה שבועות הבן עזב 
את הזיווג הקודם ומיד מצא את הזיווג המתאים, עמה בא 

בברית הנישואין למזל טוב.

הרב  הגאון  התפילה  לרחבת  נכנס  הדיבורים  כדי  תוך 
הדיבורים  כדי  ותוך  חולון,  של  רבה  שליט"א  לנדמן  נתן 

ביקש להוסיף את סיפור הנס של נהגו ומלווהו המסור.



רשות הדיבור לנהג של הרב לנדמן שליט"א: לפני חודש 

הייתי כאן עם מורי ורבי הרב לנדמן בתפילת יום חמישי, 
המטר  שותפות  לסגולת  להצטרף  שאפשר  וכששמעתי 
אעשה  אולי  לנפשי  אמרתי  הצדיק,  לכבוד  שבונים  בבנין 
שמונה  שמספר  כששמעתי  הזו,  הנפלאה  הסגולה  את 
את  לנסות  החלטתי  המזל,  ומעל  הטבע  שמעל  מספר  זה 

המזל שמעל המזל, והצטרפתי לשותפות.

היינו באמצע שלב רכישת דירה בחולון, למחרת צילצל 
אלי הקבלן שהקרמיקות שהזמנו הם לא לפי ההתחייבות 
שלו, ושנבוא לבחור קרמיקות אחרות. התאכזבנו והחלטנו 
ללכת לחנות המפעל לבחור לבד קרמיקות אחרות, אולם 
הקודמות,  הקרמיקות  עם  שנשאר  התעקשה  האשה 
כשהגענו לתשלום, התברר שההפרש הוא סכום של 3,680 
₪, ולפתע המוכר עשה הנחה מיוזמתו על כל הסכום הנ"ל, 
כפול  סכום  בדיוק  שזהו  חשבון  עשיתי  הביתה  כשהגענו 
מעל  פעמים  עשר  זה   ₪ וה-80   ,₪  1,800 המטר  מסכום 
המזל, כך שלא הפסדתי כלום מהשותפות עם הצדיק, ולא 

עוד אלא שהרווחתי כפול מסכום ההתחייבות.



הניסים לא הסתיימו בזה, אלא המשיכו לזרום ולזרום, 
מחדש  פעם  כל  הנדהמים  הרבים  המתפללים  לאוזני 

למראה ולמשמע שפע הניסים.

גברת מהקהל סיפרה בקול בוכים: כי לאחר שהתגלתה 
הצדיק,  בקבר  להתפלל  הגיעה  היא  הארורה  המחלה  בה 
וכעת היא זוכה להביא מנחת תודה וסעודת הודיה לזוכר 
דוכאה  והמחלה  הועילו  והטיפולים  שזכתה  לאחר  הנס, 

בסייעתא דשמיא.

מצד הגברים נשמע קול סיפורו של דוד ברהום שאמר: 
כאלו  ניסים  שומע  כשאני  אבל  לדבר,  חשבתי  לא  אני 
הייתי  יותר  אולי  כחודש  לפני  אתכם,  לשתף  חייב  אני 
למרות  מטר,  של  שותפות  לקחתי  אני  גם  בתפילה,  כאן 
את  לשלם  אוכל  ומאיפה  עזרי  יבוא  מאין  ידעתי  שלא 
הצדיק  מקבר  שיצאתי  איך  פלא,  זה  וראה  ההתחייבות, 
ולהתפרנס  לעבוד  והתחלתי  עבודה  הצעת  בפני  נקרתה 
לומר  יכול  אני  מתלבטים,  יש  למה  יודע  לא  אני  בכבוד. 
עצמה  את  הוכיחה  הצדיק  עם  שלי  שהשותפות  לכם 

כמשתלמת ביותר.



למשמע הבקשה האחרונה איש בקהל לא נשאר אדיש, 
לפני  כי  בוכים  בקול  שסיפרה  מהקהל  גברת  זו  הייתה 
יהודים  כעשרה  עוד  עם  יחד  אחיה  נעלם  לערך,  שנה   16
בטהרן שבאיראן, מאז נעלמו עקבותיהם ולא ניתנה יותר 
מהם אות חיים, היא מתחננת שיעתירו בתפילה ושתזכה 
שלמה  אחיה  שם  טובות,  בשורות  ההילולא  עד  להתבשר 
בן פארי, יחד עם כל אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה 
לרווחה,  מצרה  ויוציאם  עליהם  ירחם  המקום  ובשביה, 
ומאפילה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלה ובזמן 

קריב.



ואם  דחקה,  הצדיק  בקבר  המאוחרת  שהשעה  לא  אם 
מוגבל,  הניסים  שרשרת  את  בו  כותבים  שאנו  שהנייר  לא 
ניסים  ולכתוב,  להמשיך  ולשמוע,  להמשיך  יכולים  היינו 

חיים מבעלי המעשה עצמם עוד ועוד ועוד.



מספר אבי הבן: הגענו להתפלל בקבר הצדיק משטפנשט 
להפקד בזרע של קיימא, והבטחנו לתת לילד את שם הצדיק 
'אברהם מתתיהו', מיד אחרי התפילה זכינו והתפילה נענתה 
הצדיק  שם  את  לתת  ההבטחה  דבר  ואת  נפקדה,  והאשה 
תסמיני  בו  התגלו  ולפתע  גדל,  הילד  שנתיים  עברו  שכחנו, 
חולי בלתי מוסבר. הקאות, חום וכדומה, הלכנו לרופא, אך 
ראה זה פלא, כשהגענו לרופא לא היה זכר לכל אותם ניצני 
קורה,  מה  הבנו  ולא  פעמים  כמה  נשנה  הדבר  כך  מחלה. 

הילד חולה ומיד מבריא וחוזר חלילה.

כעבור תקופה שוב המתנו לשמחה וציפינו לילד, בדרך 
לפתע  מאחור,  ישבה  מונית,  עם  האשה  נסעה  לידה  לחדר 

משטפנשט,  הצדיק  תמונת  הרכב  רצפת  על  לה  בצבצה 
ופתאום הכל התחיל מתחוור לה, הם הרי הבטיחו לתת שם 
את  לה  ומזכיר  בתמונה  לה  מופיע  הצדיק  כעת  הצדיק,  על 

הכל.

כעת גמלה בלבה ההחלטה, את שם הילד הבא היא תקרא 
על שם הצדיק 'אברהם מתתיהו' ויהי מה.

הגאון  את  למוהל  קראו  ההורים  זכר,  בן  שוב  נולד  ואכן 
שישי  ליום  נועדה  הברית  שליט"א,  מחפוד  שלמה  הרב 
מוסדות  לראש  קראו  גם  הם  ברק,  בבני  ויז'ניץ  באולמי 
את  הנימול  לרך  שיתן  סלמון  יעקב  אברהם  הרב  שטפנשט 

שם הצדיק, הכל היה נראה יפה וטוב.

עד יומים לפני הברית.

הרב  לגאון  והמשמח  המוזר  סיפורו  את  סיפר  הבן  אבי 
וממנו  ידידות  בקשרי  הוא  עמו  שליט"א  זילברשטיין  יצחק 
הוא שומע שיעורים בעירו חולון, הרב זילברשטיין עצר בעד 
אם  הלכתית,  שאלה  והעלה  הנרגש,  האב  של  דיבורו  שטף 
הבטחתם לתת לילד הקודם את שם הצדיק, הרי זה נדר אם 
ל'אברהם  הקודם  הילד  של  שמו  את  להחליף  צריך  אולי  כן 
מתתיהו', ולא לתת לילד החדש את השם של הצדיק. אולי 
גם זה מסביר את פשר מחלותיו המסתוריות של הבן הקודם, 

תהה הרב זילברשטיין בקול.

את  לשאול  צריך  זילברשטיין  הרב  אמר  זו  שאלה  אולם, 
גיסי הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שהוא יכריע 
בספק, הרב זילברשטיין הוסיף שיש לו קביעות בכל יום שישי 

ד  ו מ ל ל
שולחנו  על  יעלה  הוא  ואז  חיים,  רבי  הגדול  הגאון  גיסו  עם 
מתקיימת  מתי  להתעניין  נסה  האב  ההלכתית.  השאלה  את 
בשעה  מתחילה  היא  כי  ציין  זילברשטיין  והרב  החברותא, 
10:30 ומסתיימת באיזור השעה 11:30 אולי קצת אחרי. אבל 
מוכן  לא  המוהל  מחפוד  והרב   11:30 לשעה  נועדה  הברית 

להמתין דקה נוספת מעבר לזמן שנקבע.

הבן  מאבי  שביקש  זילברשטיין,  הרב  הפטיר  בסדר  יהיה 
ומהילד החולני שיהיו גם בבית רבי חיים בשעה 11:00.

הגאון  לבית  הבן  עם  הגעתי  הבן:  אבי  ומספר  ממשיך 
הגדול רבי חיים קנייבסקי, חשבתי שזו תהיה שאלה קצרה 
מה  אולם  לאולם,  ואמשיך  ברכה  שאקבל  'לא',  או  'כן'  של 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  את  בראותי  התפלאתי  מאוד 
המצדדות  וגמרות  שו"תים  צילומי  דפים,  מקלסרו  מוציא 
בפרטי הספק, למי צריך לקרוא את שם הצדיק, ואז פתאום 
כשהרב זילברשטיין מנסה לצדד שצריך לקרוא לילד הראשון 
שאינו  ואומר  מזדעק  'יהודלה'  הקטן  הילד  הצדיק,  שם  את 
מסכים, הוא כבר רגיל עם שמו, וגם כל החברים קוראים לו 

'יהודלה', ואיך יחליף בגיל שבע את שמו.

כי  מיד  הכריע  הקטן,  הילד  זעקת  את  חיים  רבי  כששמע 
התינוק החדש יקרא אברהם מתתיהו, ויהודלה הקטן ימשיך 
דבר,  של  בסופו  הנדר  קיום  ובזכות  הקודם,  בשמו  להקרא 
הוא מברך את יהודלה הקטן כי יבריא ממחלתו המסתורית, 

ויהיה בריא אולם.

שמחים וטובי לב נסעו האב והילד לאולם הברית, שם כבר 

המתינו כולם בדריכות וללא שידעו על הדרמה שהתחוללה 
רבי  הגדול  הגאון  ישראל  של  רבן  בבית  אחדות  דקות  לפני 

חיים קנייבסקי שליט"א.

אברהם  בישראל  שמו  'ויקרא  בקולו  סלסל  כשהחזן 
מתתיהו', נראתה אנחת רווחה על פני הורי התינוק והסבים 
והסבתות שליוו את ההתלבטות והספקות של ההורים במשך 

הימים האחרונים.

את  לנוכחים  סלמון  הרב  סיפר  הברית  סעודת  בעת 
מעזרת  והאם  הגברים  מעזרת  כשהאב  הנס,  השתלשלות 
מכל  הנס  להשלמת  החסרים  הפרטים  את  הוסיפו  הנשים 

היבטיו ופרטיו.

נס  שכשמספרים  בידיו  מקובל  כי  הפטיר  סלמון  הרב 
מקום  בכל  וכי  נוסף בעקבותיו,  נס  שהתגשם מוכרח שיבוא 
ומספר  קם  נוסף  מישהו  תמיד  מהצדיק  ניסים  מספר  שהוא 

נס נוסף.



צלם  של  מידיו  המצלמה  נשמטה  המשפט  את  כשסיים 
כשהוא  מיוחדת,  מהתרגשות  ביטון  ישעיהו  אברהם  האירוע 

מספר לקהל הרחב, גם לי יש נס מהצדיק משטפנשט.

לפני שבע שנים הייתי מעוכב זיווג, הלכתי להתפלל בקבר 
שם  עמדה  החוצה  כשיצאתי  אביב,  בתל  משטפנשט  הצדיק 
מישהי  לי  הציעה  אתר  ועל  תפילתי  את  ששמעה  שדכנית 
משטפנשט.  הצדיק  אצל  להתפלל  'במקרה'  הגיעה  שגם 
פגישת ההיכרות הפכה מיד לשידוך שהוביל לנישואין בשעה 

טובה ומוצלחת.

ואנו מצפים בימים אלו לבן ראשון שגם הבטחנו לקרוא לו 
על שם הצדיק רבי אברהם מתתיהו.

גאתה  הברית  שמחת  משתתפי  בין  אז  שפרצה  השמחה 
עד לב השמים.

מתתיהו  אברהם  שני  על  ניסים  שני  להם  התאחדו  וכך 
משטפנשט.

יחד עם רפואת הבן וזיווגו של הצלם.
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הגר"י זילברשטיין בתפלההגר"י זילברשטיין בתפלה

על ציון הצדיק בנחלת יצחק ביום ההילולאעל ציון הצדיק בנחלת יצחק ביום ההילולא



שטפנשט   – אמת  תורת  הספרים  אוצר  מכון  במשרדי 
רושמים לאחרונה תנופת עשיית וחדוות יצירה נרחבת, עם 
חנוכת המשרדים החדשים של המכון בבנין בית שטפנטש 
ספרים  ועורכי  חוקרים  ברק,  בני   13 מהרש"ל  שברחוב 
רבותינו  יד  כתבי  פענוח  על  ארוכות  שעות  במשך  עמלים 
שטפנשט,  רוז'ין  בית  לממלכת  התורה  אדירי  הקדושים 

וגאוני יהדות רומניה בדורות עברו, ועד ימינו אנו.

וארכיון  כותרים,  אלף  כעשרים  בת  העשירה  הספרית 
וחוקרי  רבני  לשרות  הכן  עומדים  ערך  רב  היסטורי 
המכון המסתייעים דרך קבע באוצר ההסטורי שנאגר 

ונאסף בעמל של שנים.

במהלך השנה החולפת הופיעה מהדורה ראשונית 
של 'רשפי קודש' אוסף תורת הרה"ק רבי שלום יוסף 

מרוז'ין בנו בכורו של הסבא קדישא מרוז'ין.

תורת  קבצי   2 הופיעו  הכולל  אברכי  ומתנובת 
בית  לומדי  מתורת  עמודים  ו-ד'. (ובו 350  ג'  אמת 
ההיסטוריה  וחקר  ולגנוזות  הכולל,  אברכי  המדרש 
העלומה של רבוה"ק מבית שטפנשט, רוזין וחכמי 
בארוכה  לראשונה  מתפרסמים  בקובץ  רומניה. 
בצפת  שטפנשט  של  החרב  הקלויז  תולדות 
'מכון  של  האדירים  ממפעל  פרק  וכן  העתיקה, 

על  והפעם  רומניה,  לחכמי  אנציקלופדיה   - שטפנשט' 
חכמי בוקרשט הבירה, ובהם גילויים על המלבי"ם והפלא 
יועץ מתקופת רבנותם בבוקרשט. כן מתפרסמת לראשונה 
שטפנשט,  מכון  מגנזי  מרויזין  מהסב"ק  כתבים  רשימת 

הרואה אור לראשונה)

ועתיר  ערך  רב  ספר  להופיע  עומד  הדפוס  מכבש  על 
ובה  רוז'ין  בית  אנציקלופדיית  שבמלכות',  'מלכות  חומר 
ימינו  עד  ממזריטש  הגדול  המגיד  מצאצאי  אישים   100

שיופיע  הספר  אנו 

יושק  כרומו  עמודי  מאות  כשש  עם  אלבומית  במהדורה 
י"ט  ממעזריט  הגדול  המגיד  של  ה240  ההילולא  לקראת 

כסלו תשע"ג.

רק  רומניה  חכמי  אנציקלופדיית  על  המחקר  יריעת 
ערי  ארבע  ונדפסו  תועדו  עתה  עד  ומתרחבת,  מתרחבת 
ופיאטרא  יאס,  בוקרשט,  טשרנוביץ,  ברומניה,  קודש 

ניאמץ, והתקבלו בהערכה בקרב שוחרי תורה ומדע.

ולראות  להמשיך  נזכה  בקרוב  כי  לקוות  יש 
מפוארת  תורה  המכון,  רבני  ביכורי  פרי  מתנובת 
וגאוני  שטפנשט  בית  צדיקי  לזכר  מפואר,  בכלי 
רומניה שבכל הדורות.

בשנה החולפת איבד עם ישראל שלושה ממנהיגיו הדגולים.בשנה החולפת איבד עם ישראל שלושה ממנהיגיו הדגולים.

במרוצת השנים של הקמת מוסדות הצדיק משטפנשט זכינו להתברך מפי קדשם ולהתענינותם בהתפתחות במרוצת השנים של הקמת מוסדות הצדיק משטפנשט זכינו להתברך מפי קדשם ולהתענינותם בהתפתחות 
המוסדות, ובמיוחד בהפצת היהדות לשכבות האוכלוסיה המגוונות.המוסדות, ובמיוחד בהפצת היהדות לשכבות האוכלוסיה המגוונות.

תמונת  את  וכשראה  המכון,  ספרי  בהוצאת  שהתעניין  זצ"ל  משה'  ה'ישועות  בעל  מויזניץ  האדמו"ר  תמונת כ"ק  את  וכשראה  המכון,  ספרי  בהוצאת  שהתעניין  זצ"ל  משה'  ה'ישועות  בעל  מויזניץ  האדמו"ר  כ"ק 
הרבי  על  אמר  זצ"ל  ישראל'  ה'אהבת  זקיני  באומרו:  אותה,  ונישק  קדשו  פה  אל  קירבה  משטפנשט  הרבי הצדיק  על  אמר  זצ"ל  ישראל'  ה'אהבת  זקיני  באומרו:  אותה,  ונישק  קדשו  פה  אל  קירבה  משטפנשט  הצדיק 

משטפנשט שהוא היה ה'הימלדיגער איד' – נשמה שמיימית.משטפנשט שהוא היה ה'הימלדיגער איד' – נשמה שמיימית.

בעל  האדמו"ר  אביו  של  ביקורו  את  ציין  זצ"ל  מנדבורנה  האדמו"ר  כ"ק 
בעיר  הצדיק  קורת  בצל  שלימה  שבת  למשך  בצעירותו  בעודו  חיים'  ה'דבר 
שטפנשט ממנו למד הליכות חיים לכל ימי חייו ואף שלחנו לשמוע את סיפור 
השתלשלות הביקור לפרטי פרטים מפי אמא של מלכות אמו הרבנית ע"ה, 
א"ח לכ"ק האדמו"ר רבי חיים מרדכי זצ"ל, שהיתה חיה אז והתגוררה בסמוך 

למקום מגוריו.למקום מגוריו.

הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל זקן ראשי הישיבות וראש ישיבת 
תורה אור, שהטריח את עצמו לכתוב אות בספר התורה שנכתב לזכר הצדיק 
הצדיק  עם  'יחד  הפטיר:  התורה  לספר  ההגבהה  מצוות  ובקיימו  משטפנשט, 

משטפנשט נגביה עצמינו להתקרב לאבינו שבשמים'.משטפנשט נגביה עצמינו להתקרב לאבינו שבשמים'.



לעד,  בליבנו  נצור  הקדוש  זכרם  יהי 
את  ילוו  הקדושות  ברכותיהם  וזכות 
להנצחת  הברוכה  העשייה  המשך 
הצדיק  זכר 

משטפנשט 
ה  ע ו ש י ל

ולברכה.ולברכה.

גר 

ת
ף

ת
ת

 

 

 
קק 
קק 

גבאי ר"ת 'אנא בכח גדולת 
ימינך'

לזכרו של גבאי בית מדרשינו הרה"ח פסח 
גולדשטיין זצ"ל, נלב"ע ר"ח ניסן תשע"ב

דמותו  נעקרה  ברק  בבני  שטפנשט  המדרש  בית  מנוף 
של הגבאי המסור רבי פסח גולדשטיין ז"ל שהיה מעמודי 
החול.  בימות  הכנסת  בית  מנייני  התייסדות  של  התווך 
התפילה  אחרי  שעות  כעבור  ואף  שחר,  עם  האירה  דמותו 
כתלי  בין  חי  לא-ל  תהילות ותשבחות  מלא  פיו  עדיין  היה 
בית מדרשינו. את חוליו הוא נשא בדומיה, ואת סאת יסוריו 
המרים קיבל באהבה, כשהוא מתכונן בסילודין ליום הדין 

הגדול והנורא.

אף בעת שגבר עליו חוליו התאמץ להגיע לתפילה בבית 
המדרש שטפנשט, כשלבניו הוא מתחנן שיעזרו לו להגיע, 
ולו לעוד תפילה בבית הכנסת שטפנשט, משוש חייו בערוב 
מסופר,  מיוחדת.  חיות  לו  נותן  המקום  כי  באמרו  ימיו 
האדמו"ר  מכ"ק  להתברך  הגיע  בארה"ב  פעם  כשביקר 
ענה  גבאי,  הוא  שלפרנסתו  לו  ואמר  זצ"ל,  מליובאוויטש 

גבאי  האדמו"ר  לו 
ב'כח  א'נא  ר"ת: 
כך  י'מינך.  ג'דולת 
שמו  יחרט  אכן 
קהל  בקרב  לעד 
בית  מתפללי 
יהיה  המדרש.  

זכרו ברוך
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האדמו"ר מסדיגורה שליט"א 
האדמו"ר מסדיגורה שליט"א 

בקבלת הספר רשפי קודשבקבלת הספר רשפי קודש

בעת לימודו בבית מדרשינובעת לימודו בבית מדרשינו

דוכן שטפנשט ביריד הספרים דוכן שטפנשט ביריד הספרים 
החסידי של עיתון המבשרהחסידי של עיתון המבשר

במכבש הדפוסבמכבש הדפוס



אלעד,  העיר  ופרנסי  רבני  במעמד 
אדמורי"ם  ובהם  נכבדים  אורחים 
החינוכי  תורה  התלמוד  צוות  ורבנים 
הרב  העיר  ראש  ובהם  והניהולי 
מסאסוב  האדמו"ר  כ"ק  עידן  יצחק 
רב  שליט"א  הורוביץ  הגר"ז  שליט"א, 
הגר"י  באלעד  החסידיות  הקהילות 
צאנז,  דקהילת  רב  שליט"א  לייזער 
העיריה,  מנכ"ל  חנונו  יחזקאל  הרב 
העיר,  ראש  יועץ  דוכאן  בועז  הרב 
חסידי  הכלל  תורה  התלמוד  וילדי 
באלעד  שטפנשט   – אמת'  'תורת 
האגף  את  בשבט  ט"ו  במוצאי  חנכו 
החדש של 2 כיתות הת"ת אשר שופצו 
לאחר  הת"ת  ילדי  לרווחת  וחודשו 
שהמקום הקיים נעשה צר מהכיל את 

ילדים הלומדים בתלמוד תורה.

על  הראשית  המזוזה  קביעת  לאחר 
כובד  עידן,  יצחק  הרב  העיר  ראש  ידי 
בקביעת  שליט"א  מסאסוב  האדמו"ר 

והגר"ז  הנוספת,  הכיתה  בפתח  מזוזה 
בקביעת  כובד  שליט"א  הורוביץ 
בה  היחידנית  הכיתה  בפתח  המזוזה 
ידי  על  פרטני  באורח  הילדים  לומדים 
תגבור הוראה בשיתוף תכנית שמידט.

מחנך  ערך  הלחיים  שתיית  במהלך 
כיתה ג' הרב אשר קורץ מבחן במסכת 
הכיתה  חניכי  סיימו  אותה  סוכה 
את  הפליאו  והתלמידים  אלו  בימים 
לנוכח  וכישרונותיהם  ידיעותיהם 
האורחים  של  המשתאות  אוזניהם 
מסאסוב  האדמו"ר  כ"ק  הנכבדים. 
בירך את התלמידים וחילק למצטיינים 
הורוביץ  הגר"ז  ופרסים.  עידוד  ספרי 
זה  חסידי  תורה  מקום  על  הפליג 
של  הקשים  התנאים  למרות  הפורח 
אט  אט  אשר  וההמבנים  הקארואנים 
רב  תורה  תלמוד  של  צורה  לובשים 
בירך  שליט"א  לייזער  הגר"י  פארות. 
שכל  אילן  אילן  בברכת  הילדים  את 

כמותך,  יהיו  ממך  שנוטעים  פירות 
וראש העיר ישב שעה ארוכה עם ילדי 
לשמוע  והמחנכים  תורה  התלמוד 
וההספק  השיגיהם  על  ראשון  מכלי 
התלמודי הוא שיבח את הצוות הרחב 
אשר לא חוסך כל מאמץ למעד פריחת 

הת"ת ושגשוגו.

החינוכי  המנהל  דברים  נשאו  כן 
הרב  הת"ת  מיסד  רוט,  יצחק  הרב 
נשכחות  העלה  סלמון  יעקב  אברהם 
לעיר  נכנס  עת  הקארוואן  מעלילות 
היום  שזוכים  עד  נפש  במסירות 
לשכת  בשיתוף  ולהרחבתו  לשיפוצו 
הנמרץ  ובעידודו  באלעד  העיר  ראש 
והאישי של ראש העיר המטה אוזן ולב 

לכל צרכי התלמוד תורה.

רב  הגיליון  הופיע  המעמד  לרגל 
על  עוללים'  'מפי  החינוכית  הכמות 
בין  הנעשה  ועל  והוראה  חינוך  דרכי 

כותלי התלמוד תורה.

חנוכת אגף נוסף בת"ת הכלל חסידי "תורת אמת" 
שטפנשט באלעד ביום ט"ו בשבט • המבנה 

ההיסטורי של שטפנשט באלעד שופץ והוסב 
לכיתת לימוד לילדי התלמוד תורה

ועידת החינוך השלישית
של ת"ת תורת אמת שטפנשט באלעד

ננעלה בטבריה

מנהל אגף החינוך באלעד הרב מנהל אגף החינוך באלעד הרב 
ממליה בדברי ברכה בועידהממליה בדברי ברכה בועידה

משא הקודש לילדי הת"ת

כ"ק האדמו"ר 

מסאסוב 
שליט"א

נועם שיח לילדי הת"ת

הגה"צ הגר"ז 
הורוביץ שליט"א 

רב הקהילות 
החסידיות באלעד

משא חינוכי

הרה"ח
ר' יצחק רוט
המנהל החינוכי 

של התלמוד תורה

עצות בחינוך

הרה"ח
ר' מנחם וייס

מפקח ויועץ פדגוגי בת"ת

02020607

04

הרב יצחק 
עידן

ראש העיר

ביטאון התלמוד תורה

לנושאים מרכזיים בחינוך והוראה 
רחוב רש"י 5 אלעד

טלפון 03-909-33-99 

המשרד הראשי 03-579-03-03

1

אדר תשע"ב 

תורת אמת שטפנשט אלעד נואםהרב יצחק רוט מנהל החינוכי דת"ת הרב יצחק רוט מנהל החינוכי דת"ת 
העלון החודשיהעלון החודשי

של התלמוד תורהשל התלמוד תורה

תת

פאנל חינוכי למרגלות הכינרתפאנל חינוכי למרגלות הכינרת

סגן ראש העיר הרב חיים מאיר כץ סגן ראש העיר הרב חיים מאיר כץ 
בנאום בוועידהבנאום בוועידה

האדמו"ר מסאסוב נואם במעמדהאדמו"ר מסאסוב נואם במעמד

הרב אשר קורץהרב אשר קורץ
בדבריו במעמדבדבריו במעמד

הרב אברהם יעקב סלמוןהרב אברהם יעקב סלמון
ראש המוסדות נואםראש המוסדות נואם

הגאון רבי זושא הורביץהגאון רבי זושא הורביץ
רב למהקלות החסידים קובע מזוזהרב למהקלות החסידים קובע מזוזה



המסע  ממשתתפי  רבים  כך  השמעתו,  לאחר  דקות  המצטלצל  הגונג  צליל  כמו 
ההסטורי לא ישכחוט את המסע המיוחד לערש החסידות ולערש חסידות שטפנשט 
ברומניה. וכמו צלילים ענוגים מצטלצל באזניהם שמות הערים הקדושות בהם פעלו 
בוטשעשט,  גאלאץ,  יאס,  שטפנשט,  ישראל.  לעם  ישועות  החסידות  ומאורי  גדולי 
בוטושאן, פיאטרא-ניאמץ, בוהוש, הם רק חלק ממסע אל ערש החסידות שאורגן באורח 

קפדני ומקצועי על ידי אנשי הלוגיסטיקה של מוסדות שטפנשט.

שבת הסטורית בבית מדרשו של הבעל שם טוב, כשלראשונה מאז השואה נראה 
בתפילת  והשיא  עיר,  של  ברחובה  בגאון  מהלכים  וכיפות  שטריימלאך  חובשי  מאות 
רבים על קבר בעל ההילולא הצדיק רבי מנחם נחום משטפנשט בנו הרביעי של רבי 
ישראל מרוז'ין שנטמן בעיר יאס באהל מיוחד ששרד עד ימינו אנו בפתח בית העלמין 

העתיק וההסטורי.

בתזמון מופלא הגיעה הפמליה הגדולה קודם אל קבר חתן בעל ההילולא האדמו"ר 
רבי אברהם יהושע העשיל מאדז'וד הטמון בעיר גאלאץ, וכשהגיעו אל האהל הזכיר 
הרב אברהם יעקב סלמון ראש מוסדות שטפנשט כי זכות זו שנראית כאקראית, אולם 
מכיון שמסע זה מתחיל בקבר חתן בעל ההילולא שלבטח ילך ויודיע לבעל ההילולא 
על הקבוצה הגדולה שמגיעה לפקוד את קברו ו לבקש על עצמם ועל משפחתם ועל 

עם ישראל כולו לישועה ולנחמה.

האדמו"רים  נכד  מפי  התעוררות  דברי  נשמעו  בוהוש  אדמו"רי  של  הכנסת  בבית 
לקברי  הפמליה  יצאה  ומשם  ירושלים,  מבוהוש  טווערסקי  אהרן  רבי  הרה"צ 
האדמו"ר  של  יחידתו  בתו  טמונה  שם  הרבניות  ואהל  העלמין  שבבית  האדמו"רים 
הראשון משטפנשט, על קברה נחרת באותיות זהב ונותר בשלימות עד ימינו אנו "בת 

הרב הצדיק הקדוש אור הבהיר בשחקים מו"ה מנחם נחום".

יש לזכור כי היום הראשון למסע היה יום שישי ועל כן מיהרנו לסיימו בטרם ימשך 
ניאמץ  פיאטרא  הבעש"ט  שבעיר  צ'כלאו  במלון  קידם היום.  שם 

אותנו רבה של מולדובה 
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בתפילה באהל הצדיק משטפנשטבתפילה באהל הצדיק משטפנשט

תזמורתתזמורת מקומיתבבית המדרש 'אפטר שול' ביאסבבית המדרש 'אפטר שול' ביאס בקבר אחים נרצחי הרכבות ביאס
בקבר אחים נרצחי הרכבות ביאס



ויאס הגאון רבי שלמה טוביאס שליט"א שהוא בנו של רבה האחרון של פיאטרא ניאמץ 
הרה"צ רבי שמואל טוביאס זצ"ל.

במהלך השבת נשמעו דברי תורה והתעוררות 
מפי רבני המסע, הגאון הצדיק רבי אהרן שפירא 
נתן  רבי  הצדיק  הגאון  ברק,  בני  כץ  פרדס  רב 
לנדמן רבה של חולון, הגאון הצדיק רבי שלמה 
רבי  הצדיק  הרב  ויאס,  דמולדובה  רב  טוביאס 
ירושלים,  מסקאליא  גולדשטיין  פנחס  ברוך 
בבני  כולל  ראש  שטיינמץ  זאב  רבי  הגאון  והרב 
ד"ר  הרב  וונדר,  מאיר  רבי  הנודע  החוקר  ברק, 
מירושלים,  הוטנר  חיים  החזן  שוסהיים,  אלי 
מבית  שירן  אליהו  הרב  מנתניה,  הלוי  צבי  הרב 
אל, והרב יעקב צייגר מחיפה. את מסע הדרשות 
הנחה בטוב טעם המרצה הבכיר הרב מנחם וייס 

המלווה את אירועי המוסדות ברחבי הארץ.

שבת ההתעלות הסתיימה וסעודת מלוה מלכה משולבת עם סעודת ההילולא מפוארת 
נערכה באולם המלון, כשאת הצלילים המוסיקאליים מלוה אמן הגיטרה חזקי סופר מלווה 

בתזמורת מקומית שליוותה את כל הסעודה.

גולת כותרת המסע נועדה ליום ראשון בבוקר, כשקרוב ל-200 משתתפי המסע, מלווים 
עם בני הקהילה המקומית, ערכו תפילות על ציון בעל ההילולא לישועות ולרפואות, כפי 

שנודע בחיים חיותו כפועל ישועות לרוב.

מקום  שטפנשט  לעיירה  שהמשיך  המסע 
מתתיהו  אברהם  רבי  הצדיק  ומגורי  קבורת 
את  לחיים  עורר  כמו  חיותו,  בחיים  משטפנשט 
 – הרומני  בגבול  הממוקמת  השכוחה  העיירה 
גדרות  סביבות  התקבצו  המקום  וגויי  מולדאבי, 
בית העלמין לצפות בפלא הגדול, יהודים שבים 

לכור מחצבתם.

עוד תחנה קצרה בקבר הצדיקים מבוטשעטש 
והיחודי,  המרגש  המופלא,  המסע  את  חותמת 
המשתתפים  בלב  העז  רושמו  את  שהותיר 

לתקופה ארוכה, וזכרה לא ימוש לעד.

המסע,  ימי  שבוע  לכל  הקודש  מארץ  כשר  אוכל  בשינוע  המורכב  הלוגיסטי  הצד  על 
ניצח בעוז הרב שמואל מילר וצוות עוזריו המסור, עד שלא אחת נדמה היה כי אנו נמצאים 

בלב  בני ברק או ירושלים שבארץ ישראל.במסעדה 
בת

ץ ק

החלה ההרשמה לנסיעההחלה ההרשמה לנסיעה
לשטפנשט רומניהלשטפנשט רומניה

לאור ההצלחה הגדולה של המסע המיוחד בשנתיים 
האחרונות החלו ההכנות הלוגיסטיות לנסיעה 

בפעם השלישית להילולת האדמו"ר הראשון שתחול 
ביום רביעי י"ד כסלו תשע"ג

מוקד הרשמה במשרדי המוסדות 03-579-03-03

המלון בו שהינו למרגלותהמלון בו שהינו למרגלות
הרי הקרפטים בם שהה הבעש"טהרי הקרפטים בם שהה הבעש"ט  מקומיתתזמורת מקומית

באר המים בשטפנשטבאר המים בשטפנשט



המגילה  קריאת  שנה  ששים  מזה  לראשונה 
המיוחד  שליח  של  בואו  עם  שברומניה  ביאס 
דיאס  המקומית  הרבנות  לשכת  מטעם  שנשלח 
בשיתוף פעולה עם ארגון תמיר – תרבות מורשת 
שליט"א  טוביאס  הגר"י  בנשיאות  רומניה  יהדות 
גאב"ד שיכון ו' בני ברק, ומוסדות שטפנשט בארץ 
הקודש בנשיאות הרב אברהם יעקב סלמון שנטלו 
על עצמם את משימת הקודש להחיות את שארית 
הפליטה קהילות הקודש היהודיות ברומניה בכלל 

ובאיזורי מולדובה שברומניה הישנה בפרט.

כזכור לפני חודשים אחדים בסיועו הפעיל של 
הגאון  מונה  שליט"א  מסקולען  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
כרבה  פאר  לכהן  שליט"א  טוביאס  שלמה  רבי 
יאס,  העיר  היא  שבירתה  מולדובה  של  הראשי 
העיר הגדולה לאלקים אשר כיהן בה הרה"ק בעל 
בטרם  דשם,  אב"ד  כרב  מאפטא  ישראל'  ה'אוהב 
מצוקי  עולם  גאוני  בו  כיהנו  וכן  למז'יבוז',  שעבר 
שמואל  רבי  טויבש,  משה  אהרן  רבי  כהגאון  ארץ 
מרדכי  רבי  הרה"ק  של  חותנו  טויבש  שמעלקא 
'ברכת  שו"ת  בעל  לנדא  יוסף  ורבי  מנדבורנה, 
יוסף'. ובבית העלמין שבו קבורים גאוני תבל רבני 
קברו  ובהם  וצדיקים  אדמור"ים  לדורותיהם  יאס 
נחום  רבי מנחם  אדמו"ר  ישועות  פועל  מרנא  של 

משטפנשט בנו הרביעי של הסב"ק מרוז'ין. 

מהפעולות הראשונות של הרב החדש להחייאת 
על  הראשי  הרב  לשכת  הוקמה  הפליטה  שארית 
הפדרציה  ברומניה  היהודיות  הקהילות  איגוד  ידי 
המרכזית בראשות הנשיא מר אאוראל ויינר, ויו"ר 

ספרי  מאות  הובאו  גילטמן,  מר  דיאס  הקהילה 
קודש ליהדות וללימודי תורה וחסידות, ונמסרים 
שיעורים ברמות שונות, החל מגיל הנעורים והבר 
ישראלים  לסטודנטים  מיוחדים  שיעורים  מצווה, 
מסור  וטיפול  ביאס,  רפואה  בלימודי  השוהים 

ליהודי יאס המקומיים.

כמו כן מופעלת מקווה הטהרה מדי יום ביומו 
גם  בהם  האורחים  ולרווחת  המקומיים  לבקשת 
לפקוד  המגיעים  מתפללים  וקבוצות  תיירים 

מקומות קודש.

זו  קודש  למשימת  נשלח  אשר  המצווה  שליח 
הגיע  מלונדון,  שליט"א  גרינצוויג  יהושע  הרב 
קהילות  הקהיל  בהם  קודם,  יומיים  כבר  לעיר 
וזירזם  המקומיים,  היהודים  בקרב  פעלים  והרבה 

לחשיבות מצוות היום.

לקריאת המגילה נאספו כמאה מיהודי המקום, 
שזכו לקיום כל מצוות היום בהידור רב.

לאחר קריאת המגילה התאספו בבנין הקהילה 
גרינצוויג  כשהרב  החג,  ולשמחת  פורים  לסעודת 
מעורר את ליבם בדברי תורה ובדברים המשמחים 

את הלב.

לסיום הודו נרגשות לשליח המצווה, ואף כמה 
סטודנטים ישראלים הבטיחו כי אם ישאר לשבת 
הרב  בחייהם,  לראשונה  השבת  את  ישמרו  הם 
גרינצוויג סיים ואמר, מי כעמך ישראל, רואים עד 

כמה גדול הניצוץ היהודי כי לא ידח ממנו נדח.

ת  א ר ק ל
ביאס,  לקהילה  גרינצווייג  הרב  שוב  הגיע  פסח 
וערך שתי סדרים מרגשים, כשלפני אכילת המצה 
שבביתם  החמץ  לבער  היהודים  זכו  כהלכתה 
נדחי  קיבוץ  של  הגדול  למעמד  כהכנה  ובליבם, 

ישראל, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא

מפעל תומכי שבת ועזרה הדדית למשפחות (ולאו דוקא נצרכות - שכבר 
כרעו תחת עול הסבל, המתקיים בבית הכנסת 'שטפנשט' שבבני ברק צובר 

תאוצה.

בשקט, בשקט הרחק מאור זרקורי הפרסום והתעמולה, מחולקות מידי 
שבת בשבתו מאות חלות למשפחות רבות. הדבר החל כיוזמה צנועה לסייע 
למתפללי בית הכנסת, ועד מהרה הפך לחלוקה מרכזית לכל תושבי האזור.

משפחות רבות נהנות מידי שבוע ממפעל ייחודי זה, המעניק מימד נוסף 
- גדול, נעלה וחשוב - למושג - 'תומכי שבת', והכל ללא רעש וצלצולים 

מיותרים.

ידועה הסגולה, לחלק כיכרות לחם (וחלות) בעיתות שמחה, כמו למשל 
ביום החופה של הצאצאים, או בימי ברית ובר מצווה, כמו גם בימי זיכרון 

ויארצייט. רבים שתרמו מהונם עבור סגולה זו, נושעו בכל ענייניהם.

המפעל  בהוצאות  חלק  ליטול  נפלאה,  זכות  לעצמם  רואים  רבים  אכן, 
אשר  זו,  ונעלית  ייחודית  יקרה,  במצווה  שותפים  להיות  ובכך  הברוך, 
מקוימת בלילות שבת, כאשר מלווים לו לאדם שני מלאכים השומרים עליו 
בדרכו מבית הכנסת לביתו, והמברכים אותו בכל הברכות הכתובות בתורה.

במשרדי  קשר  ליצור  יכולים  זו,  נפלאה  לסגולה  להצטרף  המעוניינים 
המוסדות, ויזכו לברכת שני המלאכים מידי שבת בשבתו.

ל ) ל לל ל ( ל ) ל ל ל ל

המגילה קריאת שנה ששים מזה ספרילראשונה מאות הובאו גילטמן מר דיאס הקהילה

ל

15 - 14

הגר"ש טוביאס רב הראשי ליאס ומולדובה הגר"ש טוביאס רב הראשי ליאס ומולדובה 
רומניה בעמוד התפילה של הרה"ק מאפטארומניה בעמוד התפילה של הרה"ק מאפטא



עת התקרב הילולא דצדיקיא מרנא ורבנא פועל ישועות בקרב הארץ צדיק יסוד עולם
אדמו"ר קודש הקדשים רבינו אברהם מתתיהו בן רבינו מנחם נחום בן רבינו אור ישראל מרוז'ין

הצדיק משטפנשטהצדיק משטפנשט
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הן נודע בשער בת רבים לשונו הטהור בצוואת קדשו אותה מסר ביום הסתלקותו ממש לרב העיר שטפנשט הגה"ח רבי יוסף ברייאר וכן לגבאיו משמשיו בקודש 
הגה"ח ר' פייבוש גולדנברג הגה"ח ר' גרשון ריינס והגה"ח ר' פסח לייב שווארץ זצ"ל, ולאח"כ נמסרה בידיו של מקורבו הגדול הגאון האדיר המהרי"ל צירלזון זצ"ל רב 

דקישנוב ובסרביה ונתפרסמה בספר השו"ת שלו לב יהודה.

אשר רצון קדשו ברור: "שיומשך הבתי תורה והבתי תפילה והבתי חסד כאשר היה באמנה אותו בחיי חיותו".אשר רצון קדשו ברור: "שיומשך הבתי תורה והבתי תפילה והבתי חסד כאשר היה באמנה אותו בחיי חיותו".
וזה ברור שצוואתו ורצונו הטהור שאור ישועתו ימשיך ויזרח לארץ ולדרים עליה ברחמים

ולכל הבאים לפקוד את ציון קדשו ולהעתיר בתפילה לישועה ולנחמה שלימה.
והנה זכינו בסיעתא דשמיא ובחסד ה' כי גבר עלינו לקיים רצון צדיק ולאחר שנות דור הוקם מרכז התורה והחסד, בתי תפילה, בתי תורה ובתי חסד מקום שוקק יום 
וליל לא ישבותו, אברכים מופלגים לומדים הוראה בישיבת כולל האברכים ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ילדי חמד לומדים בטהרה בתלמוד תורה לתשב"ר הנושא את 
שמו הטהור של רבינו ברחוב רש"י באלעד, ובהעמדת משמרות תפילה על ציון קדשו של רבינו משטפנשט בבית העלמין נחלת יצחק בת"א מדי יום ביומו, ובתפילת 

רבים קבועה מדי יום חמישי בשבת לבקשת המוני מבקשי ישועות ורפואות. הן המה 'מוסדות שטפנשט' בארה"ק אשר הוקמו בדי עמל ומסירות ע"י ועד חסידי 
שטפנשט בראשות זקני החסידים אשר חרדו לקיום רצונו בצוואת הקודש

נישא כפיים לנורא עלילה תהא השעה הזאת עת ההילולא קדישא יום כ"א תמוז שעת רחמים ועת רצון,נישא כפיים לנורא עלילה תהא השעה הזאת עת ההילולא קדישא יום כ"א תמוז שעת רחמים ועת רצון,
שנזכה להיות שליחים נאמנים לכל עמך בית ישראל, להיות מבשרי ישועה ומשמיעי ישועותשנזכה להיות שליחים נאמנים לכל עמך בית ישראל, להיות מבשרי ישועה ומשמיעי ישועות



יום שלישייום שלישי
סעודת ההילולאסעודת ההילולא

בני ברק בני ברק 

תיערך בהיכל בית 
מדרשינו רחוב 

מהרש"ל 13 בני ברק  

בשעה בשעה 20:3020:30

בהשתתפות 
משפיעים ורבנים 

שליט"א וזקני חסידי 
שטפנשט שזכו 

לראות ולהתברך מפי 
בעל ההילולא זיע"א

יום רביעייום רביעי
יומא דהילולאיומא דהילולא

גבעתיים גבעתיים 

סעודת ההילולא 
המרכזית  בהשתתפות 
מרנן ורבנן אדמו"רים 
ורבנים שליט"א וקהל 

עם קודש תיערך 
באולמי רנסאנס 

המפוארים 

רחוב תפוצות ישראל 
6 גבעתיים 

בשעה בשעה 20:0020:00

אהל הכנסת אורחים אהל הכנסת אורחים 
במתחם הציון במתחם הציון 

הקדוש הקדוש 

לראשונה יפעל אוהל 
ממוזג להכנסת אורחים 
ולתפילות, ע"י מוסדות 

שטפנשט בארה"ק

האהל ממוקם ברחוב אבני האהל ממוקם ברחוב אבני 
זכרון פינת רחוב עליית הנוער זכרון פינת רחוב עליית הנוער 

סמוך ונראה לציון הקדושסמוך ונראה לציון הקדוש

כמו כן סודר רכב השתיה 
הקבוע ע"י המוסדות 
להשקות צמאי חסדך

הקהל הרחב מוזמן

התפילה המיוחדת התפילה המיוחדת 
בחצות מוצאי בחצות מוצאי 

ההילולא ההילולא 

במהלך כל יום ההילולא 
יערכו תפילות על ידי רבנים 

שליט"א. 

במוצאי יום רביעי כ"א תמוז 
תערך תפילת רבים לישועת 
עם ישראל ולכל הבקשות 

והפתקאות שנשלחו ע"י כלל 
ישראל למוקד הישועות 

מעמד קבלת עול מלכות 
שמים בראשות הגאון רבי דוד רבי דוד 

בצרי שליט"אבצרי שליט"א ראש ישיבת 
המקובלים ישיבת השלום

תפילתתפילת
יום חמישי יום חמישי 

כמידי יום חמישי תיערך 
תפילת רבים בציון 

המצוינת של הצדיק 
משטפנשט בבית העלמין 

נחלת יצחק גבעתיים 
מתחיל בשעה מתחיל בשעה 21:0021:00

ומסתיים בשעה ומסתיים בשעה 22:0022:00 

מעמד  המחבר בין שלומי 
אמוני ישראל לבין אחב"י  
העם שבשדות המתחזקים 

ומתקרבים לאבינו 
שבשמים מכוחו של אותו 

צדיק בעל ההילולא


