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משפחת  בשמחת  מאות   « בחיפה  ויז'ניץ  סערט  דחסידי  גדולה  בישיבה  התורה'  כבוד  שכולו  'יום 
ההצלה'  'יום   « החומות'  שומרי  'כולל  במוסדות  ביקר  וואזנר  הגרצ"א   « יורק  בניו  רובשקין 
 « הכוללים   אברכי  בפני  בשיחה  שליט"א  מסקווירא  אדמו"ר  מרן  כ"ק   « אביב  בתל  בעלזא  בת"ת 
 « לרוסיה  הרה"ר  עם  בירושלים  זי"ע  התניא  בעל  הילולת   « בנתניה  ממונות  לענייני  צדק  דין  בית 
משכן   « ברק  בבני  צאנז  בת"ת  חומש  מסיבת   « במאנסי  ח"ן'  'אמרי  המדרש  לבית  הפינה  אבן 
באשדוד  טשארנאביל  בישיבת  התורה  כבוד  מעמד   « שמש  בבית  איש'  'דרכי  לישיבת  חדש 

במלאות 111 שנים ליום פתיחתו של בית החולים הירושלמי 'שערי צדק' – מביא 'קהילות' את 
הסיפור המרתק שמאחורי הקמת בית החולים והרופא האגדי שעמד בראשו

דף חדשדף חדש
מיוחד: הרב עזרא פרידלנדר 

מבורו פארק בראיון מיוחד 
על סדרת המפגשים שארגן, 

לבקשת הבית הלבן, בין צ'אק 
הייגל, המועמד לשר ההגנה 

של ארה"ב לבין מנהיגים 
יהודיים  עמ' 5

שיר חדששיר חדש
מסע מרתק בעקבות 

הניגונים שחוברו על קטעים 
מתוך 'ריבון כל עולמים'  

רב שיח מרתק עם מלחינים 
ומשוררים על מאות 

הניגונים  עמ' 18

עולםעולם
יהודייהודי

שערי צדק ומרפא
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אורח השבוע
הרב עזרא פרידלנדר 

בורו פארק

בימים אלו מתפתחת סיטואציה מעניינת בארה"ב: צ'אק הייגל, מועמדו של 
נשיא ארה"ב ברק אובמה לכהונת שר ההגנה של ארה"ב, ומי שידוע בביטויים 
הציבור  עם  ביחסיו  חדש  דף  לפתוח  מבקש   - לו  המיוחסים  ישראל  נגד  קשים 
ארגונים  וראשי  מנהיגים  עם  מפגשים  של  שורה  קיים  הוא  כך  לצורך  היהודי. 

יהודים. 
הרב  החרדי  והעסקן  הלוביסט  הוא  אלו  פגישות  ארגון  מאחורי  שעומד  מי 
עזרא פרידלנדר מבורו פארק, המטפל בכך ע"פ בקשת הבית הלבן. בקשנו לשו־

חח עימו ולשמוע ממנו על הנושא.

מי הוא צ'אק הייגל?

"ראשית, לכל הדעות מדובר באיש מקצוע מן השורה הראשונה בענייני צבא 
ובטחון, ולא בכדי בחר בו נשיא ארה"ב לתפקיד רב אחריות שכזה דווקא כאשר 

ארה"ב עומדת בפני אתגרים קריטיים שכאלו".

על מה יצא עליו הקצף?

"אי אפשר ואין צורך להסתיר את העבר. הייגל ידוע בכמה וכמה התבטאויות 
קשות בשנים האחרונות נגד התערבות צבאית יוצאת דופן של ארה"ב במזרח 
התיכון. הדברים שאמר לא נעמו כמובן לאוזניהם של ארגונים פרו ישראלים, 
לא  משפטים  של  בשורה  מדובר  רק.  ולא 
קלים. לכן, מובן אפוא שכאשר נשיא ארה"ב 
ארה"ב  של  ההגנה  כשר  אותו  למנות  מבקש 
בתקופה כה גורלית, כאשר הנושא האיראני 
עומד בפני הכרעה – היתה עם כך בעיה לא 

פשוטה".

ואיך כל הנושא קשור אליך?

פרי־ 'קבוצת  בראש  עומד  אני  "כידוע 
בעיקר  העוסקת  לוביסטית  קבוצה  דלנדר', 
אלינו  פנה  הלבן  הבית  יהודיים.  בעניינים 
מעו־ הייגל  שכן  זה,  בענין  שנסייע  בבקשה 

הארגונים  עם  ביחסיו  חדש  דף  לפתוח  נין 
היהודים, והתחלנו לעבוד בכיוון. 

אבל  ואחרות.  כאלו  התבטאויות  למחוק  או  להכחיש  יכול  אינו  אחד  "אף 
כשאדם מצהיר כי הוא מבקש לפתוח דף חדש, חשוב לפתוח לו את הדלת. מה 
ועלינו  זאת,  וקריטית  בכירה  למשרה  להתמנות  עומד  הוא  כך  ובין  שבין  עוד, 
לעשות את כל ההשתדלויות לכך שיראה ביהודים פרטנרים ושותפים וירגיש 

אחריות כלפיהם לפני הכרעה חשובה".

במה כרוך התהליך?

"הייגל קיים שורה של פגישות עם ראשי ארגונים יהודים מכל הקשת הצי־
בורית בהן הצהיר על מחויבותו לביטחונה של ישראל, ובכלל זה על נחישותו 
למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ולשמר את שיתוף הפעולה הביטחוני חסר 

התקדים של ממשל אובמה עם ישראל". 

האם במהלך הפגישות הוא הגיב לאשמות נגדו?

בע־ שאמר  הדברים  על  התנצל  הוא  להכחיש.  או  להתחמק  ניסה  לא  "הוא 
בר, והסביר את מדיניות הבטחון של ארה"ב כפי שהוא ראה את הדברים. הוא 
הצהיר כי הוא מעונין לפתוח דף חדש וחזר על מחויבותו למען בטחונה של יש־

ראל. כך גם הוא גילה כי אחד הדברים בהם הוא  מבקש לטפל בתחילת תפקידו 
הוא קידומו של פרויקט 'כיפת ברזל' ומתן כל הסיוע הדרוש עבורו. הוא הצהיר 

בפני כל משתתפי המפגשים כי הוא לוקח את 'כיפת ברזל' כפרויקט אישי".

איך התקבלו הדברים?

"אפשר לומר שהיו פגישות טובות מאוד. המשתתפים מצאו הזדמנות לדיון 
לומר.  להם  שיש  מה  את  בפניו  והשמיעו  האיראני  האיום  על  ומועיל  מעמיק 
כולנו התרשמנו כי הוא אכן מבקש לפתוח מעתה דף חדש ותקוותנו שאכן כך 
יהיה. כמובן שהכל בידי שמים ולב מלכים ושרים ביד ה', אבל עלינו לעשות את 

השתדלותנו בענין".

על סדר היום
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בבורו  לעולמו  הלך  האחרון  שבת  בערב 
פארק לאחר מחלה קצרה הרב זכריה ברוינער 
פארק,  בורו  סאטמאר  קהילת  מראשי  ז"ל, 

כשהוא בן 90 שנה.
המנוח ז“ל נולד בעיר ראצפערט בהונגריה, 
והיה חסיד גדול של אדמו"רי בית סיגעט. אח־

האמונה  בכח  שרד  אותה  האיומה  השואה  רי 
נקשרה  מהרה  ועד  יורק,  לניו  היגר  והבטחון, 
נפשו בכ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל ה'דברי יואל' 
בשכונת  להתגורר  כשעבר  זי"ע.  מסאטמאר 
בורו פארק, מינה אותו כ"ק מרן האדמו"ר זצ"ל 

לגבאי בית המדרש הגדול סאטמאר בשכונה.
דיוקנא  על  שהקפידו  הבודדים  בין  היה  השנים  באותן 
בימים  כבעל-תפילה  גם  זצ"ל  האדמו"ר  מינהו  כן  על  קדישא, 
יזכור  כי  מבטיחו  הוא  כאשר  בשכונה,  המדרש  בבית  הנוראים 

אותו בתפילות הימים נוראים.
הידועה  מאפיה  פתח  פרנסתו  לצורך 
כל  משך  יוטריקט.  בניו  ברוינער'  כ'מאפיית 
עזר  אשר  והוא  הקודש,  חצר  לימין  עמד  השנים 
וסייע רבות לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר בעל ה'ברך 
בית  הקמת  לשם  השטח  את  לקנות  זצ"ל,  משה' 
על  כיום  העומד  פארק,  בבורו  סיגעט  המדרש 

תלו בשכונה.
לא־ לבוראה  נשמתו  את  השיב  שישי  ביום 

חברי   .(90) צדי"ק  בן  כשהוא  קצרה  מחלה  חר 
הקהילה קיבלו בצער את הידיעה, שכן הוא היה 
הדמות בה"א הידיעה של הקהילה במשך יובל שנים, ממקימיה 
יואל'.  ה'דברי  בעל  מרן  כ"ק  של  הגדולים  ומחסידיו  הבולטים 
הלווייתו יצאה מבית המדרש הגדול של סאטמאר בבורו פארק 

לעבר בית החיים בקרית יואל.

נפטר הרב זכריה ברוינער ז"ל - ראש 
הקהל הוותיק של סאטמאר בבורו פארק
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התכנסו  התרגשות  רוויית  חסידית  באווירה 
בתל  בעלזא  ת"ת  תלמידי  האחרון  ראשון  ביום 
אדמו"ר  מרן  של  קודש  נאווה  בביתו  השוכן  אביב, 
לציין  כדי  העם,  אחד  ברחוב  זי"ע  מבעלזא  הרה"ק 
ואחיו  זי"ע  האדמו"ר  מרן  של  ההצלה'  'יום  את 
התקיים  הכנס  זי"ע.  מבילגורייא  מהר"מ  הגה"ק 
דיר־ אברהם  רבי  הגה"צ  דאתרא  המרא  בראשות 

נפלד שליט"א, הרב אברהם יוסף לייזרזון שליט"א 
ברייש  משה  רבי  הרה"ג  העצמאי',  'החינוך  יו"ר 
שליט"א יו"ר הנהלת הת"ת, מנהל הת"ת הרב יצחק 

ברנשטיין שליט"א וצוות המחנכים והמלמדים.
למסורת  שהפכה  המרוממת,  ההתוועדות 
והונחתה  ערוכים  שולחנות  ליד  התקיימה  שנתית, 
שובקס  יחזקאל  הרב  המחנך  על-ידי  טעם  בטוב 
שליט"א. בדברי הפתיחה עמד הרב שובקס על נס 
תל  של  החולין  ים  בתוך  המפואר  הת"ת  של  קיומו 

שב־ זי"ע,  האדמו"ר  מרן  זקן  אותו  של  מכוחו  זאת  שכל  אביב, 
משך 14 שנים ערך במקום קדוש זה את תפילותיו ושולחנותיו 

הטהורים.
התרגשות רבה עוררו בציבור המשתתפים מילות החרוזים 
ההצלה'  'יום  של  ומשמעותו  גודלו  על  התלמידים  שהשמיעו 
כיסופים  ניגוני  בהם  משלבים  כשהם  הבאים,  ולדורות  לדורנו 

משובבי לב שהשרו אווירה מרוממת על הנוכחים.
ברנ־ יצחק  הרב  הת"ת  מנהל  היה  במעמד  הדוברים  ראשון 

שטיין, המלווה את הת"ת במסירות ובנאמנות זה עשרות בשנים 
הנוכחים  את  ריגש  הוא  קליין.  יצחק  דוד  הרב  עמיתו  עם  יחד 
כאשר הקריא מכתב ששיגר הגבאי הרה"ח רבי הלל וינד זצ"ל 
לפני 65 שנים בפקודת הקודש לאביו, שהתגורר בגרמניה, במ־
לבני  תזכו  ה'  "בעזרת  נאמר:  בו  בזש"ק,  להפקד  לבקשתו  ענה 
חיי ומזוני" - בציינו כי היה זה הוא עצמו שנולד בנסים מאותה 
ברכת והבטחת צדיק. בהמשך דבריו הודה לכל צוות ההוראה 

המסור העושה מלאכת קודש בת"ת במסירות מופתית.
'החינוך העצמאי' שנתכבד  הרב אברהם יוסף לייזרזון יו"ר 
לשאת דברי ברכה, ריתק את הציבור בסיפורים מופלאים מחיי 
מרן האדמו"ר זי"ע השמורים בזכרונו כעד ראיה משנות ילדו־
תו, ותיאר את ההערצה העצומה והנדירה שרחשו לו כל גדולי 

ומגן  החופף  קדוש  אלוקים  איש  בו  שראו  ההוא,  הדור  ומאורי 
על הדור כולו. הוא ציין בין היתר כי יום גדול זה בו זכו בס"ד 
הודיה  של  יום  הוא  לאורה  מאפלה  לצאת  הקדושים  האחים 
ומעריצי  חסידי  עבור  אמנם  ובראשונה  בראש  להקב"ה  ושבח 
ובהתעצמותה  בתחייתה  לראות  שזכו  המעטירה,  בעלזא  בית 
של  הרוממה  הנהגתו  תחת  והמפוארת  הקדושה  העדה  של 
ממלא מקומו בקודש כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א - אך הוא גם 
יום חג והודיה לכל בני היהדות הנאמנה בארץ הקודש, ששאבו 
ממנו חיזוק, עידוד והשראה רוחנית, כאשר מרן זי"ע הפיח רוח 
תחיה בעצמות היבשות לאחר השואה הנוראה של חורבן יהדות 

אירופה.
רבה של קהילת בעלזא בתל אביב הדיין הגה"צ רבי אברהם 
וצדקותו  קדושתו  על  משאו  בתחילת  דיבר  שליט"א  דירנפלד 
גודל  ועל  הארץ,  בקרב  ישועות  שפעל  זי"ע  האדמו"ר  מרן  של 
מוצל  אוד  לנו  שהותיר  על  להשי"ת  ההודיה  ותחושת  השמחה 
מאש להחיות עם שרידי חרב. לאחר מכן השמיע דברים חמים 
"אשריכם  אמר:  הת"ת  לתלמידי  ובפנותו  המקום,  קדושת  על 
דברי  את  בצטטו  זה",  קדוש  בבית  ולהתפלל  ללמוד  שזכיתם 
שמ־ התפילות  עם  משתתף  העליון  בעולם  הצדיק  כי  הזוה"ק 

תפללים במקום בו התפלל בחייו; ובפרט שבחיים חיותו ביקש 
להקדיש את מעון קדשו לתורה ולתפילה. 

התוועדות חסידית לרגל 'יום ההצלה' 
של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא זי"ע 

בת"ת בעלזא בתל אביב - השוכן בביתו של מרן זי"ע


