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MESSAGE FROM
שליט“א THE ROSH HAYESHIVA

ריש ירחא דאלול תשע"ו גייטסהעד
לכבוד הבני עליה התלמידים שלמדו מכבר בהישיבה הקדושה
בגייטסהעד נועם ה' עליהם תמיד,
כשחשבתי אודות הדברים שיהא להם לתועלת לרגלי ימי הדין
הבאים לקראתינו החלטתי שמן
הראוי להעתיק להם דברי אאזמו"ר
זצ"ל בספר לב אליהו וז"ל:
אנו מתקרבים לימי הדין
והרחמים ,חודש "אלול" – ידוע
נוטריקון שלו" :אני לדודי ודודי לי",
כי אלו הימים הם ימי הכנה לאדם
שיתכונן לזכות בדין ביום הדין.
ומה היא ההכנה? – שיתקרב למי
שדן את הדין! וזהו" :אני לדודי"!
אבל צריך לידע ,כי גם בזה – נמדד
לאדם מדה כנגד מדה ,דהיינו עד
כמה ש"אני לדודי" – כך במדה כזו
"דודי לי"!
ואע"פ שמדת ההשפעה של
"דודי לי" באה לאדם אלפי אלפים
ורבוא רבבות פעמים אין קץ כנגד
מדת האדם של "אני לדודי",
אעפ"כ הרי"ז נמדד כנגד מדתו,
וכל מי שאצלו "אני לדודי" יותר
– כמו"כ "דודי לי" מתקיים עליו
ביותר!
וכשמגיעים ליום הדין – אחז"ל
)ר"ה טז" (.אמר הקב"ה :אמרו לפני
בר"ה מלכיות – כדי שתמליכוני
עליכם" .הרי לנו הערה נפלאה
בכח קדושת התורה ,כי הלא ודאי
"שתמליכוני עליכם" – אין זה דבר
קל ,גם אינו מן הפשוט ,אבל עמוק עמוק הוא! מי בעל לב יגש אליו
וימצאנו ,והקב"ה אומר" :אמרו לפני פסוקי תורה של מלכיות – ובכך
אתם זוכים שתמליכוני עליכם"!
כלומר כל כך הרבה קדושה נמצא באותיות התורה ,וכ"ש
כשמצטרפות האותיות לתיבות והתיבות לפסוקים – עד כדי להשפיע
על כל אדם באמירתו אותם – להכנע אליו יתברך ,ולקבל על עצמו
מכותו – מלכות כל עולמים – "שתמליכוני עליכם"! סגולה נפלאה
כזאת נמצאת בתוה"ק! היש לך חיק מתוק מזה?!
אבל יש לפרש במאמר זה גם תנאי ,כלומר" :אמרו לפני מלכיות"
– בכוונה "שתמליכוני עליכם" ,אבל לא באמירה בעלמא – שאינו שם
על לב מהו אומר .ובהכי גם מדוייק מה שאמרו" :אמר הקב"ה :אמרו
לפני מלכיות" ,,והלא בודאי מה שאומרים – הוא לפניו יתברך! אבל
הענין הוא כמ"ש ,לעורר הכוונה וההתבוננות בעת אמירת המלכיות

אלול תשע‘‘ו

– שאתם עומדים לפני! ובכך תמליכוני עליכם...
עוד צריך לדעת ,ומרגלא הוא בפומנו לחזור על מאמר זה של מאור
עיני ישראל הגרי"ס זצוק"ל ,שאמר כי אדם עלול להשתדל ולהגיע
בכוונה נכונה להמליך את הקב"ה על כל העולמות ,וגם על כל העולם
הזה כולו בכל ארבע פינותיו – מים ועד ים ומצפון ועד מזרח ,בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת ,ורק על
בריאה אחת – עליו עצמו – ישכח
ח"ו מלקבל עול מלכות שמים!
ולכן יש להדגיש כאן מה
שאמרו" :אמר הקב"ה :אמרו וכו' –
כדי שתמליכוני עליכם ,כלומר :אל
תשכחו את העיקר – להמליך אותו
על עצמכם! עכ"ל.
וז"ל הספר היראה לרבינו יונה
ז"ל שכתב )בסימן כ"ז( "ובכל אחד
משלשה שמות האמורים בפסוק
ראשון ]של קריאת שמע[ יאריך עד
שיחשוב בלבו היה הוה ויהיה וכו'
ויאריך בדל"ת עד שיחשוב בלבו
שבורא עולם הוא מלך למעלה
ולמטה בשמים ובארץ ובארבע
רוחות העולם מזרח ומערב צפון
ודרום ובתהום רבה וברמ"ח אבריו
שבו" וכו' עכ"ל ,והוא כדברי הגר"י
מסלנט זצ"ל הנ"ל.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנת ברכה והצלחה שנה שימלא
ה' כל משאלות לבכם לטובה
הגה"צ
באאמו"ר
אברהם
מוהר"ר ר' ארי' זאב זצוקללה"ה
גורביץ.

YESHIVA NEWS
•

The Yeshiva began learning Maseches Nedorim
at the beginning of summer Zman, and have
continued learning the same Masechta into the
current Elul Zman.

•

Tamuz saw the advance arrival of the incoming
‘שיעור ג,  ב“הthese Bochurim settled into Yeshiva
successfully, with a full daily schedule consisting
of two daily Shiurim, delivered by Horav Eli
Gurwicz and Horav Refoel Lieberman, as well as
full participation in the Yeshiva Sedorim. At the
same time, the Yeshiva welcomed the newest
addition to the faculty of the Yeshiva – Horav
Simcha Feld (see separate article).

•

Over the course of the summer Bein Hazmanim,
the Yeshiva successfully completed the
installation of new hot water boilers in the Sebba
House block, as well as two new cold storage
tanks (total capacity 11,000 litres) servicing the
dormitory blocks. The Yeshiva is grateful to a
loyal and trusted friend for financing this project.

•

Elul Zman has seen a rise in the number of
Talmidim, with new Bochurim joining from
schools and Yeshivos Ketana from across the
world. The Rosh Yeshiva delivered the Shiur
Pesicha to mark the Yohrzeit of Horav Leib Lopian
zt”l, and a group of Bochurim from Shiur Kibutz
visited the Beis Olam. At this time, there are
around 340 Bochurim and Yungerleit learning
in the Beis Hamedrash, including a number of
former Talmidim who have returned to spend
Elul in Gateshead Yeshiva.

HARAV SIMCHA FELD שליט“א
The Yeshiva was delighted to welcome Horav
Simcha Feld as a Shoel uMeshiv . Reb Simcha
is a son of the late R’ Moshe Feld of Golders
Green, London, and a son-in-law of Horav
Shlomo Steinhaus of
Gateshead. An alumnus
of Gateshead Yeshiva,
and later of Yeshivos
Ponevez, Reb Zvi Kaplan
and Gateshead Kollel,
Rabbi Feld has in more
recent years served as
a Magid Shiur at the
Mechina
LeYeshiva,
Gateshead, and gives a
daily Shiur at Yeshivas
Tiferes Yaakov.
Apart
from
his
proficiency in delivering well-prepared
Shiurim, Reb Simcha has also demonstrated
an unusual ability to reach out and connect

to young Bochrim on a personal level. Rabbi
Feld will be primarily responsible for Bochrim
who have just joined the Yeshiva, and he
will be actively involved in helping them
prepare for Shiur during
morning Seder. Reb
Simcha’s joining was
timed to correspond to
the arrival of the Tamuz
intake, and indeed in
the short time since
his arrival, he has
succeeded in developing
a strong connection
to the Bochrim. The
Hanholas HaYeshiva are
confident that Rabbi
Feld’s appointment will
provide the incoming
Shiur with both direction in learning and
support in acclimatising and achieving their
best in Yeshiva.

MR. ARNOLD COHEN ז“ל
The Yeshiva, the Alumni and many communities
around the world were shocked and saddened at
the petirah on 17 July ’16 (11 Tammuz) of Arnold
Cohen  ז“לin North West London, aged 79.
Arnold was a talmid of Rabbi N Ordman  זצ“לat
Eitz Chaim Yeshiva in the East End of London
before going to learn at Gateshead Yeshiva from
1952 until 1957 under the guidance of Rav Leib
Lopian  זצ“לand Rav Leib Gurwicz זצ“ל. He then
learnt with Rav Nachman Shlomo Grynspan זצ“ל.
As well as running a very successful
accountancy business he found time to be a
governor at Hasmonean Schools, where he also
gave shiurim and lectures. The material he used
became the basis of two popular seforim in

English- one on Jewish Civil Law, the other on
Jewish Matrimonial Law - which are still in print
today.
Arnold was involved with many tzedokos
during his life. He served as treasurer of Hendon
Adas Shul, and when he moved to Finchley
Road, he was a regular mispallel at Sassov Beis
Hamedrash for over 30 years. It was at this
stage that he became active in the Federation of
Synagogues, serving as President and developing
an organisation that was to carry much gravitas
in terms of its unﬂinching commitment to Torah
standards.
For us on the Alumni, we owe our existence to
his foresight back in the mid 60’s when he formed
Continued on next page
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the Alumni association, set up a committee and
organised the early dinners. He maintained his
close links with the Yeshiva and was held in great
esteem and respect by all the Roshei Yeshiva.
He was also one of the founders of Achisomoch
and indirectly has been responsible for raising
literally millions of pounds for our Yeshiva.
Arnold was “one of those rare individuals
who incorporated his Torah knowledge and
learning, mature leadership. and dedicated
public service with probity and integrity…” The
legacy he leaves, is of organisations dedicated
to the support of Torah and mitzvos.
יהי זכרו ברוך

Adapted from an obituary printed by the Jewish
Tribune, London

…בימים ההם

The Yeshiva Beis Hamedrash – 1958

The Yeshiva extends heartiest Mazel Tov wishes to:
Horav Chaim Ozer Gurwicz
on the occasion of his grandson’s Chasuna
Horav Mordechai Yosef Karnowsky
on the occasion of his grandson’s Bar Mtizva
Horav Ezriel Rosenbaum
on the occasion of two grandsons’ Chasunos, and a
grandson’s Bar Mitzva
Horav Yakov Yehuda Rosenbaum
on the occasion of his son’s Chasuna and his son’s

Bar Mitzva
Horav Yakov Prijs
on the occasion of his grandson’s Bar Mitzva
Mr Shimon Guttentag
on the occasion of two grandchildren’s Chasuna
Mr Stanley Esofsky
on the occasion of two grandsons’ Bar Mitzva

