
מעכטיגער תורה צוזאמקום ברענגט צונויף
ערליכע אידן אין א רוח טהרה אין טבריה

הגאונים הרב ברוך מרדכי אזרחי און הרב שמעון בעדני באטייליגן זיך ביי די הערליכע דרשו סיום פון מסכת חולין
דורך: חיים גאלד

“די שטאט טבריה האט נאך קיינמאל נישט 
געזען אזא מעכטיגע צוזאמקום און איבערווייז פון 
ציבור  די  תורה.  הייליגע  די  פון  וויכטיגקייט  די 

איז  עס  און  ענערגיש  גאר  געווען  איז  הנאספים 
געווען גאר שטארק מערקבאר אז די איינוואוינער 
פון טבריה, וואס האבן א פלאקער צו אידישקייט, 
מען  מסיבה.  דער  פון  בארירט  טיף  געווען  זענען 
האט געזען גדולים פון אלע קרייזן, אין שפיץ פון 
אזרחי  מרדכי  ברוך  הרב  גאון  אשכנז’ישער  דער 
דער  און  ישראל,  עטרת  ישיבת  ראש  שליט”א, 
ספרד’ישער גאון הרב שמעון בעדני שליט”א ראש 
ישיבת דרכי חיים, צוזאמען מיט עטליכע חסידישע 
קינדער  די  ווי  שטייגער  א  פערזענליכקייטן, 
כ”ק  און  קלויזענבורג  מצאנז  אדמו”ר  כ”ק  פון 
האבן  אלע  זיי  וואס  שליט”א,  מסטאלין  אדמו”ר 
זיך מטריח געווען בטלטולי דאורחא ספעציעל צו 
פארן קיין טבריה אין אזעלכע ערב יום טוב’דיגע 
ערליכע  די  פאר  חיזוק  דברי  איבערגעבן  צו  טעג 
מען  האט  צוזאמען  און  שטאט,  אין  איינוואוינער 
אראפגעלייגט א יסוד צו ‘נצח ישראל לא תשקר’ 
מיט א כח פון אחדות און כבוד התורה, אזאנס וואס 

דער שטאט האט נאך קיינמאל נישט געזען!”.
אט דאס זענען די ווערטער פון ר’ דוד שלום, 

פון די פירנדע עסקנים אין די שטאט טבריה.
טאקע  האט  וואס  הערן  שוין  לאמיר  אלזא, 
פארלאפענע  טבריה  שטאט  די  אין  פאסירט 
וואך, אין די וואך פון ראש חודש ניסן וואס האט 
שטאט?  דעם  אויפגעשאקעלט  שטארק  אזוי 
מסכת  סיום  הערליכער  א  פארגעקומען  איז   עס 
האט  פראגראם  היומי  דף  דרשו  די  וואס  חולין, 
זעלבסט,  מסיבה  דער  הגם  און  געענדיגט,  יעצט 
לכבודו של תורה פאר ענדיגן אזא שיינעם מסכת, 
מסיבה  דער  אבער  האט  שמחה,  גרויסער  א  איז 

אריינגענומען אין זיך נאך עפעס.

דער ענטפער אויף א קאמף קעגן תורה 
איז א פארשטערקערונג אין לימוד 

התורה!
ערליכע  אלע  פאר  סוד  א  פון  ווייט  איז  עס 
און  ישראל  ארץ  אין  וואוינען  וואס  די  סיי  אידן, 
סיי אין חוץ לארץ, אז די ערליכע אידן אין טבריה 
זענען אונטער אן אטאקע. דער אטאקע קומט נישט 
פון  גאר  נאר  פיינט,  דרויסענדיגע  פרעמדע  פון 
לאנג  נישט  איז  וועלכער  מעיאר,  ארטיגער  דער 
צוריק געווארן ערוויילט צו זיין אמט. דער מעיאר, 
פרייער  אויסגעשפראכענער  אן  איז  קובי,  רון 
וואס האט ליידער נישט געמאכט קיין  דעמאגאג 
וואס  זאך  יעדע  קעגן  שנאה  וויסטע  זיין  פון  סוד 
און  אידנטום,  ערליכע  מיט  שייכות  א  נאר  האט 
אין  איינוואוינער  חרד’ישע  די  קעגן  ספעציעל 
מיסיע  א  פאר  זיך  אויף  געומען  האט  ער  שטאט. 
רח”ל  קודש  שבת  פון  קדושה  די  צוברעכן  צו 
צו  זיין מאכט  אין  זאך  יעדע  און טוט  אין שטאט, 

שטערן די ערליכע איינוואוינער אין שטאט מיט 
וואס נאר מעגליך.

טבריה  פון  גרופע  א  זענען  לעצטענס 
און  רבנים  חשובע  פון  שפיץ  אין  איינוואוינער 

עסקנים, אריבער אין שטו בפו הגאון הרב גרשון 
זיך  פאנעוויזש  ישיבת  ראש  עדלשטיין שליט”א, 
טון. דער  זיי קענען  וואס  אים  מיט  דורכרעדן  צו 
איז  ענטפער  אומגעראכטענער  ישיבה’ס  ראש 
די  אפהאלטן  צו  פרובירט  ער  אויב  אז  געווען, 
איינציגסטער  דער  איז  דאן  תורה,  פון  וואוקס 
עכטע ענטפער דערויף צו פארמערן דאס לימוד 

התורה און כבוד התורה אין שטאט.
אין ליכט פון זיינע רייד, האט די הנהלה פון 
אריינגיסן  טאקע  דארף  מען  אז  באשלאסן  דרשו 
לימוד  פארמערן  צו  טבריה  און  כוחות  פרישע 

התורה און התמדת התורה.

הרב אזרחי שליט”א: א דאנק פאר... די 
קעמפערס קעגן תורה?

פון  הנהלה  די  פאר  דאנק  א  אפגעבן  נאך 
דרשו, וואס טוט פארמערן תורה אין שטאט אויף 
אזרחי  הרב  האט  פארנעם,  אומבאשרייבליכן  אן 
שליט”א פארגעזעצט מיט א דראמאטישע דרשה, 
זענען  אידן  די  “ווען  אנדערע,  צווישן  זאגנדיג 
זיי  ארויס פון מצרים, געפינען מיר אז פרעה איז 
‘פרעה  אונז:  זאגט  פסוק  דער  און  נאכגעלאפן, 
באדייט  דאס  געקומען.  נאנט  איז  פרעה  הקריב’, 
פון ‘נאנט’ איז א פאזיטיווער, און מען נוצט דאס 
געווענליך אין א פאזיטיווע דערמין, אבער פרעה 
האט  ער  אידן?!  די  שעדיגן  געוואלט  דאך  האט 
חז”ל  ישראל!  בני  די  צושטערן  געוואלט  דאך 
לערנען אונז אז עס איז טאקע יא ארויסגעקומען א 
גוטע זאך דערפון, פארוואס? ווייל אין רעזולטאט 
אין  אריינגעברענגט  האט  ער  וואס  פחד  די  פון 
אידן  די  אז  צוגעברענגט  פרעה  האט  אידן,  די 
זיי  ווען  אייבערשטן”.  צום  נאנט  “ווערן  זאלן 
זיי  האבן  אן,  שוין  קומט  פרעה  אז  געזען  האבן 
געוואוסט אז זייער איינציגסטע זאך וואס בלייבט 
איבער, איז דאווענען צום אייבערשטן! עס האט 

אריינגעברענגט אין זיי יראת שמים”.
רב אזרחי האט דאן פארגעזעצט: “דעריבער 
וויל איך דא אויך גיבן א דאנק פאר די אלע וואס 
האבן געמיינט אז מיט זייערע געפארפולע מעשים 
שטאט,  אין  אידנטום  ערליכע  שעדיגן  זיי  וועלן 
אבער אין רעזולטאט זעען מיר דא אזא הערליכע 
זענען  וואס  איינוואוינער  אזויפיל  פון  צוזאמקום 
אייבערשטן א דאנק דעם,  צום  נאנטער  געווארן 
און ווי די הנהלה פון דרשו גיבט איבער, עפענט 
מען אין די טעג אזויפיל ווי צען נייע שיעורים אין 
שטאט, און נאך צענדליגער נייע חברותות הייבן 
אן צו לערנען די סדרים פון דרשו! אזויפיל תורה 
א  שטאט  אין  פארמערט  ווערט  שמים  יראת  און 
דאנק די וויסטע העצע פון די לינקע, טאקע דא 

אין שטאט!”.

אזרחי  הרב  האט  אלעם,  דעם  מיט  אבער, 
געזאגט, קען שוין דער לינקער מעיאר אויפהערן 

מיט זיינע ווילדע רעטאריק, “גענוג איז גענוג!”.
דרשו  הנהלת  די  טאקע  האט  סיום  ביים 
צען  ווי  מער  עפענען  וועלן  זיי  אז  אנאנסירט 
נאך  אויך  אזוי  שטאט,  אין  שיעורים  גמרא  נייע 
זיי  וועלן  צוגאב  אין  שיעורים.  היומי בהלכה’  ‘דף 
אננעמען נאך פרישע לומדים וואס ווילן אריינגיין 
אנהייבן  און  פראגראמען  פילע  די  פון  איינע  אין 
די  אראפנעמען  וועט  און מען  בחינות,  די  נעמען 
די  ביי  אין פלאץ  זענען  וואס  געווענליכע תנאים 
אנדערע לאקאלן אין ארץ ישראל. אזוי אויך וועט 
אנהייבן  ווילן  וואס  פאר מענטשן  הילף  גיבן  מען 
גיבן שיעורים, צו פארבעסערן די מעגליכקייט צו 

פארלערנען שיעורים בטוב טעם ודעת.

הגאון הרב שמעון בעדני: חיזוק אין לימוד 
התורה איז מקרב די גאולה!

האבן  וואס  ישראל  גדולי  די  פון  איינער 
דאס  איבער  זארג  שטארקע  זייער  אויסגעדרוקט 
שמעון  הרב  איז  אידן,  טבריה  די  פון  וואוילזיין 

בעדני.
הרב בעדני האט אדרעסירט די פארזאמלטע, 
האט  ער  קינדער.  זיינע  צו  רעדט  פאטער  א  ווי 
צו  ארומצופארן  אויס  מיר  קומט  “עס  געזאגט: 
אזויפיל ערטער אין די וועלט, און איבעראל וואו 
אים קום נאר אן, זעט מען ב”ה אז א רעוואלוציע 
קומט פאר. אזויפיל מענטשן וואס פלעגן ליידער 
נישט לערנען תורה בי זהיינט, הייבן אן צו לערנען 
נאר  חומש,  בלויז  נישט  זיי לערנען  מיט התמדה. 
אויך גמרא! מען רעדט נישט פון בני תורה, נאר 

פון ביזנעסלייט! 
אזויפיל  פון  זכות  די  אז  זיכער  בין  “איך 
זיין  מגין  וועט  דא,  לערנט  מען  וואס  תורה  נייע 
וועלן  אידישקייט  קעגן  העצן  וואס  אלע  די  אז 
דער  ווי  אויס  קוקט  עס  זיין.  מצליח  נישט  זיכער 
אייבערשטער האט געשיקט דעם נסיון פאר דער 

שטאט כדי מיר זאלן זיך נאך מער מחזק זיין”.
בעדני,  הרב  און  אזרחי  הרב  פון  דרשות  די 

וואס  דרשה  די  דורך  געווארן  נאכגעפאלגט  איז 
דער  פון  זון  דער  דורך  געווארן  געגעבן  איז 
דוב  משה  יוסף  הרב  הגאון  רבי,  קלויזנבורגער 
דער  אלס  דינט  וועלכער  שליט”א,  הלברשטאם 
ראש ישיבה פון די נעץ פון צאנזער ישיבות, און 
איז געקומען אין די פערזענליכע שליחות פון זיין 

פאטער.

הרב דוד האפשטאטער: מסירות נפש 
פאר תורה און מצוות וועט ברענגן די 

גאולה
געווארן  געגעבן  איז  דרשה  לעצטער  דער 
פון דרשו, הרב דוד  דורך דער בארימטער נשיא 

האפשטאטער שליט”א.
הרב האפשטאטער האט אנגעהויבן זיין דרשה 
מיט א פערזענליכע אנעקדאט, זאגנדיג, “ווען איך 
יארן  בין צום ערשט געקומען קיין טבריה, אסאך 
צוריק, האב איך געפינען א רוחניות’דיגער מדבר. 
ציבור ערליכע  די  ווי  זעט מען  היינט  אבער ב”ה 

אידן וואקסט און וואקסט און וואקסט, ב”ה!”
פארגעזעצט,  ער  האט  אלץ”,  נאך  “אבער 

“דער גאולה אין טבריה און אין די גאנצע וועלט 
זיך  פארמערט  עס  אנגעקומען.  נישט  נאך  איז 
אפילו  און  איבעראל,  אנטיסעמיטיזם  ליידער 
פארמערט  מען  וואס  טראץ  ישראל.  ארץ  אין 
צו  שנאה  אזא  אלץ  נאך  מען  זעט  התורה  לימוד 

אידישקייט, פארוואס איז דאס?
די  מיט  פארשטיין  דאס  מען  קען  “אפשר 
באקאנטע מדרש וואס זאגט, אז ווען די אידן האבן 
א  געקומען  איז  מצרים,  פון  ארויסגיין  געדארפט 
זיי  האט  מצוות,  פון  ליידיג  זענען  זיי  אז  קטרוג 
דעריבער דער אייבערשטער געגבן די מצוות פון 

קרבן פסח און ברית מילה.
“די אידן זענען געווען באאיינפלוסט פון די 
מצרי’שע קולטור, זיי זענען געווען געזינקן אין די 

מ”ט שערי טומאה...
זיך  האבן  זיי  וואס  וועג  איינציגסטע  “די 
איז  קאלטור,  מצרישע  די  פון  אפרייסן  געקענט 

פון  בלוט   - בלוט  מיט  נפש.  מסירות  מיט  געווען 
ברית מילה און בלוט פון קרבן פסח.

א  זיין  צו  אבער  זכותים,  האבן  מיר  “יא, 
נפש.  מסירות  מען  דארף  ה’,  עובד  ריכטיגער 
אדער  דרייסיג  א  מיט  אז  טאקע  מיינט  איינער 
זיין, און  יוצא  פערציג מינוט’דיגע סדר, וועט ער 

דערמיט האט ער געענדיגט?
מיר דארפן ווייזן אז מיר האבן ליב די תורה, 
מען  און  נשמה,  און  הארץ  גאנצע  אונזער  מיט 
קאלטור  גוי’שיע  די  פון  אפ  גענצליך  זיך  האקט 
דער  וועט  דעמאלט  און  לעבנסשטייגער,  און 
אייבערשטער אונז העלפן, פונקט ווי ער האט אונז 
אונז  ער  וועט  פןו מצרים,  אויסגעלייזט דעמאלט 
ניסן  חודש  דעם  אין  נאך  אויסלייזן  יאר  היי  אויך 

מיט די גאולה שלימה”.

ר-ל הגאון ר’ ברוך מרדכי אזרחי, הרב דוד האפשטעטער- נשיא דרשו , הגאון רבי שמעון בעדני

הגאון רבי יוסף משה דוב האלברשטם, בן כ”ק האדמו”ר מצאנז שליט”א

גרויס התרגשות הערשט לקראת נסיעה קיין ליסקא
ביומא דהילולא פון הרה"ק בעל טל חיים זי"ע 

אין די טעג הערשט א גרויסע התרגשות לקראת 
די  אויף  ליסקא  שטאט  די  צו  נסיעה  געהויבענע  די 
יארצייט פון דעם צדיק וקדוש אשר מפיו אנו חיים, 
וואס האט באלאכטן די וועלט מיט זיין צדקות ופרישות 
און התמדת התורה,  הרה"ק בעל טל חיים מליסקא 
זי"ע ט' אייר הבעל"ט. היי יאר איז די ערשטע מאל וואס 
מען ארגאניזירט א אפיציעלע נסיעה קיין ליסקא צו 
זיין דארט ביומא דהילולא פון הרה"ק בעל טל חיים 
תרס"ד,  אייר  ט'  געווארן,  נסתלק  איז  זי"ע,וועלכער 
ומנוחתו  צוריק,  יאר  פופצן  און  הונדערט  מיט  גענוי 
כבוד הארט נעבן  פון זיין גרויסן שווער הרה"ק בעל 

אך פרי תבואה זי"ע.
דארט  געזעהן  שוין  האבן  אידן  הונדערטער 
ישועות נאכן מתפלל זיין דארט, און אידן טוען עדות 
של  זרע  מיט  געווארן  געהאלפן  זענען  זיי  אז  זאגן 
קיימא נאכן מתפלל זיין ביים ציון הק' ביומא דהילולא.
זיין דרך אין עבודת  יעדער צדיק האט געהאט 
השם, און דער דרך פון הרה"ק בעל טל חיים זי"ע איז 
געווען תורה, תורה, און נאכאמאל תורה. ווען אידן האבן 
געדארפט ישועות, איז מען געגאנגען קיין ליסקא, און 

מען איז תיכף געהאלפן געווארן.
די גאנצע נסיעה ווערט צוגעשטעלט דורך "גאו-
גאלד" טרעוול, מען פארט ארויס זונטאג פר' אמור, און 

מען קומט אן צוריק דינסטאג פר' אמור.
דער הייליגע "טל חיים" פון ליסקא זי"ע איז נישט 
געווען אזוי באקאנט אין זיינע צייטן, וויבאלד ער איז 
שטארקע  א  אויף  הזה  עולם  פון  אויסגעטון  געווען 
פארנעם, און איז געזעצן און געלערנט די הייליגע תורה 

שעות אויף שעות מיט א זעלטענע התמדה.
ס'איז געווען אמאל א איד פון ליסקא וואס איז 
אריינגעקומען צו הרה"ק בעל דרכי תשובה ממונקאטש 
דו  געפרעגט:  רב  מונקאטש'ע  דער  אים  האט  זי"ע, 
נישט  גייסטו  פארוואס  ליסקא,  אין  דאך  וואוינסט 

איד  דער  האט  חיים?  טל  הייליגן  צום 
זיצט  חיים  טל  דער  אז  געענטפערט 
האלט  ער  און  לערנט,  און  טאג  אגאנצן 
אז ער איז נישט ראוי דערפאר. האט אים 
זאג  גיי  געזאגט,  רב  מונקאטש'ע  דער 
געזאגט  האב  איך  אז  רב,  ליסקא  פארן 

ער איז יאר ראוי!
מהר"י  הרה"ק  האט  אויך  אזוי 
מבעלזא זי"ע מעיד געווען אויף הרה"ק 
בעל טל חיים זי"ע, אז ער איז א ל"ו צדיק 
פלעגן  אידן  ווען  דור.  היינטיגן  פונעם 
קומען זיך מזכיר זיין ביי הרה"ק דער טל 
און   , אנוואונטשן  ער  זי"ע,פלעגט  חיים 

איז מקוים  מויל  וואס ער האט ארויסגעזאגט מיטן 
געווארן, עס פלעגן זיך דרייען דארט אין שטוב אותות 

ומופתים פאר אידישע קינדער
אין יאר תרס"ד האט געשוועבט א שווערע גזירה 
אויף די אידן אין אונגארן, און דער "טל חיים" זי"ע האט 
זיך דאן אוועקגעגעבן אלס קרבן ציבור, און ער איז 
נסתלק געווארן אין בלויזן עלטער פון פיר און זעכציג 

יאר, און אזוי אראפגענומען די גזירה פון די אידן
ביי זיין לוויה איז געשעהן א גרויסע נס, אז דער 
אוהל פון זיין גרויסן שווער דער ‘אך פרי תבואה,’ איז 

פלוצלינג גרעסער געווארן, און ס'איז געווען פלאץ אים 
צו באערדיגן דארט אינעם אוהל הק'.

דורכאויס די יאהרן האבן אידן אלץ פרובירט צו 
גיין מתפלל זיין אויפן ציון הק' ביומא דהילולא, און 
פילע  ישועות,  אפענע  דארט  זעהן  כסדר  מ'פלעגט 
מעשיות  שיעור  א  אן  דערציילן  אידן 
געהאלפן  זענען  זיי  ווי  מופתים  און 
ציון הק' פון הרה"ק דער  ביים  געווארן 

טל חיים זי"ע
א איד האט פארציילט אז ער איז 
ליסקא  קיין  אנגעקומען  פונקט  אמאל 
ביום ט' אייר, און זעענדיג אז עס איז די 
יארצייט פון הרה"ק בעל טל חיים זי"ע 
שיח  לשפוך  דארט  געגאנגען  ער  איז 
בזכות פונעם צדיק, דער איד האט נישט 
געהאט קיין קינדער, און זייענדיג דארט 
געלעגענהייט  די  אויסגענוצט  ער  האט 
אויסצובעטן א ישועה, און טאקע א יאר 
דערויף איז ביי אים געבוירן געווארן דאס ערשטע קינד
טאג,  אויפן  שוין  זיך  מ'גרייט  ווען  אצינד  און 
הערשט א געוואלדיגע התעוררות , מ'גרייט זיך צו פארן 
א גאנצע ציבור אידן אינאיינעם צו מתפלל זיין אויפן 

הייליג פלאץ, להיפקד בדבר ישועה ורחמים
מיר וועלן אויך באזוכען די שוהל ווי דער יארצייט 
ועט פארקומען וואס איז געבויט געווארן דורך כ"ק מרן 
רבינו צבי הירש מליסקא זיעועכי"א וואס איז לעצטנס 
איבערגעבויט געווארן אין איז נתחנך געווארן דורך כ"ק 

מרן רבינו ה"טל חיים" מליסקא זיעועכי"א
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