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ניסן תשפ''ב

Yeshiva Update - the last few months
‘ ערב ר”ח אדר ב.In light of the situation in Ukraine - The
Yeshiva were mispallel  יום כיפור קטןfor our brethren
in the region.
A powerful  אסיפהwas held recently in Yeshiva focused
on mobile phones. It was addressed by מרן ראש הישיבה
שליט”א, the Guest Speaker Horav Yeshaya Schlesinger
 שליט”אfrom London and  מרן המשגיחHorav Mordechai
Yosef Karnowsky שליט”א.
The Yeshiva has an integrated
phone system installed in every
bedroom, an initiative facilitated
by the late R’ Bentzi Dunner z’l.
This serves the communication
needs of our bochurim – reducing
the need for mobile phones.
The Yeshiva subsidised MP3
players for music to encourage
the Bochurim to give up their
mobile phones and increase
hasmodoh until the end of zman.
This campaign was headed by
Horav Benzion Fierstone.

Purim in Yeshiva: In line with the last few years, and in
liaison with the local authorities, a quality program was
provided within the Yeshiva campus. Live music by Yissy
Shadmi and popular singer Sruli Friedman enhanced the
Ruach . Seudos and Mesibos on both nights attended and
addressed by the Rosh Yeshiva and Rav Simcha Feld.
Yeshiva renovations: During a recent Alumni visit, led
by R’ Yitschok Katz, the trustees met with the Yeshiva
Rabbonim and the Management
team. The annual Pesach bein
hazmanim maintenance drive
was presented and discussed.
The GYA will fund the prioritised
Fire Alarm installation
and
renewal of dated radiators in the
dormitory block. Sponsorships
are still sought to replace the
flooring in the Beis Hamedrash
and also various large appliances
in the kitchen.

Shabbos group visits: Over thirty boys from Manchester
Mesivta came to spend  שבתin Yeshiva.

This Yeshiva is most appreciative of a very generous
proposal by a Charitable fund to completely renew the
toilet facilities in the dormitories.

A group of twenty bochurim from Tal Torah in Antwerp,
as well as thirty boys from Menorah Grammar School in
London.

Work has now started on a revamp of the GYA website. We
now have monthly updates from the Yeshiva on our website
to keep you up to date with the Yeshiva activities.

• Horav Reb Ezriel Rosenbaum who travelled to
 ארץ ישראלto celebrate the  חתונהof a grandchild,
of Family R’ Avrohom Rosenbaum.
• Horav and Rebbetzen Shimon Grun on the
milestone of becoming a grandparents through
his daughter and son-in-law Rabbi and Mrs.
Yisroel Meir Rebenwurzel in ארץ ישראל.
• Horav Reb Rephoel Lieberman on the upcoming
 חתונהof his daughter to Eliyohu Pinchos Hepner
from Gateshead

• Horav Reb Eli Gurwicz on the engagement of his
son Dovid to Esther, the Daughter of R’ Doniel
Dickman from ארץ ישראל
• Mr Shimon Guttentag who celebrated the
wedding of a granddaughter (Family Sulzbacher)
• Mr. Chaim Karniol, Accounts Manager of
Gateshead Yeshiva on the birth of a girl.
• Mrs S Maxwell the Yeshiva secretary who
celebrated the marriage of her Son Aron. The
Hanholas Hayeshiva made שבע ברכות

As we go to print – we wish מורינו הרב עזריאל בן קיילא לרפואה שלמה בקרוב
To all our Friends and Alumni, please ensure we have your up to date contact information to keep you fully aware
of all our events and activities. You can fill in an online form via our website www.gyalumni.org

בברכת חג כשר ושמח
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שליט"א

Lichvod Chag Hapesach - Rabbi Shimon Grun

למעלת כבוד תלמידים היקרים של ישיבתנו הקדושה די בכל
אתר ואתר הי”ו,
איתא במדרש רבה (שמות י”ט ו’) כל בן נכר לא יאכל בו לקיים
מה שנאמר מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל אמר להם
הקב”ה אומה אחרת אל יתערבו בו ואל ידעו מסתוריו אלא אתם
לעצמכם ,בעוה”ז כשאכלו ישראל את הפסח במצרים אכלו אותו
בחפזון שנאמר וככה תאכלו אותו ,על שם כי בחפזון יצאת מארץ
מצרים אבל לעתיד לבא (ישעי’ נ”ב י”ב) כי לא בחפזון תצאו
ובמנוסה לא תלכון ,ע”כ .והמדרש הזה אומר דרשוני ,דלכאו’
צריכין להבין מה הכוונה בהא דאומה אחרת לא ידעו מסתוריו
של ישראל בשעה שאכלו את הפסח דאיזה סודות ומסתרים היו
כאן הלא עשו כל זאת לעיני המצרים וכמ”ש הטור באו”ח סי’ ת”ל
דלכך נקרא שבת שלפני פסח שבת הגדול לזכר הנס שאירע בו
שלקחו כלל ישראל הצאן לק”פ שהיה יראתם של המצרים ולא
עשו להם מאומה ובוודאי ידעו ג”כ כשאכלו את הפסח כשצלו
פסחיהם והלך הריח מ’ יום כמ”ש במד”ר ,ועוד צ”ב השייכות בין
הא שאכלו בחפזון לדבר זה וגם מה דלעומת זה לעתיד לבוא לא
תהא היציאה והגאולה בחפזון דמהו הענין בזה וצ”ע.
ונראה לבאר דהנה ידוע בשם האר”י הק’ ז”ל בביאור הא
דאומרים בהגש”פ“ ,ואילו לא הוציא הקב”ה את
אבותינו ממצרים הרי אנו ובני בנינו משועבדים
היינו לפרעה במצרים” ,דאם היו שוהים אפי’
שעה אחת יותר במצרים היו נכנסים בשער
החמשים של טומאה ולא היו יכולין להגאל
מטומאתן לעולם ,והוסיף בזה הבית הלוי
בפרשת בא דמשו”ה לולא שנגאלו אז
תיכף ומיד לא היה להם אפשרות להגאל
עוד לעולם ,מכיוון דהמצרים בשעבודם
החטיאו אותם באונס עד שישראל נשתקעו
בעבירות ובטומאתן של מצרים ואם היו שם
עוד היו נשקעים כל כך בטומאה עד שלא היה
כלל שום רושם קדושה ממה שירשו מאבותיהם והיו
מושרשים בטומאתן חלילה בלא שום הבדל ושוב לא היה להם
יחוס לאבותיהם ולא היה מקום להבטחת כי גר יהיה זרעך וגו’
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול דההבטחה היתה לגאול זרעו של
אברהם ולא למי שאינו נקרא זרעו ,ולפי דבריו יל”פ דטעם החפזון
בשעת אכילת פסח היה משום דהוצרכו להיות נגאלים מיד ביום
ט”ו בניסן ולולא זאת היו ח”ו נשארים מושקעים בטומאת מצרים
בלי שייכות לגאולה והוצרכו לזה זכות הפסח ומילה בכדי שיהיו
זכאין להגאולה וכמו שאה”כ ואומר לך בדמיך חיי וגו’ ואחז”ל שזו
דם פסח ודם מילה.
וכתב עוד בביה”ל שם דבילקוט על הפסוק החדש הזה לכם
מבואר דבאמת לא הגיע עדיין זמן הגאולה דהגזירה בברית בין
הבתרים היתה לד’ מאות שנה אלא שגאלם תוך הזמן ,ומבאר
דכיון דלא יכלו להתמהמה שם עוד וכנ”ל דאם היו שוהים לא
היו נגאלים לעולם א”כ נמצא דנגאלו תוך הזמן כדי שיהא מקום
לגואלם לעתיד ומביא מהמפרשים דכשיתחייבו עוד לגלות
ישלימו גם זה הזמן החסר להם .וא”כ גאולה העתידה המוכרחת
להיות היא גרמה לגאולה הראשונה הגם דלא הגיע זמנה כלל
והעתידה היא העיקרית והיא הכריחה להראשונה להיות ,ע”ש
שהאריך בזה.

ועפי”ז י”ל בביאור דברי המדרש הנ”ל דבשעת גאולת מצרים לא
היו אומות העולם יודעות כלל דבר נסתר הזה דהגם דראו מבחוץ
מעשה הקרבת הפסח וצלייתו ,לא הבינו תוכן הענין דבאמת לא
היו ישראל עדיין ראויין לגאולה ומה שהוצרכו לאכול הפסח
בחפזון הי’ משום דבלא”ה ח”ו לא היו נגאלים כלל ,ואלו ידעו
הסוד הזה בוודאי היו משתדלים בכל כוחם וברוב עוז ותעצומות
למנוע מכלל”י לקיים המצוה כתיקונה כדי שלא יוכלו ליגאל אז
ושוב יהיו נשקעים בטומאת מצרים בלי אפשרות לגאולה עוד
ח”ו ,ומוסיף המדרש דלעתיד לבוא לא יהא הדבר כן דמכיוון דאז
נהיה ראויין לגמרי להגאולה דכבר יתבטלו כל העיכובים ולא יהי’
צורך לגאולה קודם הזמן רק יהא הזמן מסוגל לגאולה האמיתית
שאין גלות אחריה א”כ לא תהא צורך לענין חפזון דרק ביציאת
מצרים הי’ דבר זה מפני שהיתה באופן של גאולה קודם הזמן וכדי
לחלצם ממיצר שלא יהיו מושקעים בנ’ שערי טומאה משא”כ
בגאולה העתידה.
ומסיים המדרש ,לשעבר אני ובית דיני הייתי מהלך לפניהם
שנאמר וד’ הולך לפניהם אבל לעתיד לבוא אני לבדי שנאמר כי
הולך לפניכם ד’ ומאסיפכם אלקי ישראל ,ולפמש”נ יש לפרש
בזה דמשום שבשעת יציאת מצרים היתה הגאולה תוך
הזמן ממילא היו הקב”ה ובית דינו מהלכים לפניהם
שכביכול הכריע הקב”ה עם בית דינו לדלג על
הקץ מפני הטעם האמור אבל לעת”ל לא יהא
צורך לשום הכרעה בזה דכבר יגיע הזמן
הראוי להגאולה האמיתית.
ועפי”ז יש להטעים הא דמצינו בקרבן פסח
דמי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים אסור
לאכול בו וכבר עמדו המפרשים בזה דמדוע
מצוה זו משונה מכל המצוות שבתורה דבכל
התורה קיי”ל אע”פ שחטא ישראל הוא וחייב
בכל המצוות שבתורה חוץ מהבאת קרבן דבאה
לכפרה אבל שארי מצוות שאינם הבאת קרבן גם הוא
חייב בהם ואכילת פסח היא ג”כ מצוה בפני עצמה ומ”מ
באה האזהרה שלא יאכל בו ואע”ג שבשעת הקרבה ל”ה מומר
ולמה בשביל שהוא מומר עתה נאסר באכילתו מה דלא מצינו דבר
זה במצוות אחרות וצ”ב ,ולהמבואר י”ל דמאחר שכל ענין הפסח
היה בגדר מסתורים שהיה נמנע מן האומות לדעת סודה ממילא
גם מצות פסח לדורות שהיא זכר לפסח מצרים צריכה להיות
מנותק מכל קשר לבן נכר גם באכילתה וא”ש הא דהמדרש מעמיד
כל הענין הזה על הפסוק דוכל בן נכר לא יאכל בו דהמדרש הולך
ומבאר יסוד הדבר הא דבן נכר אסור בק”פ ,וכמש”נ.
ויש להתעורר מכ”ז בעבודת הימים הקדושים הבעל”ט ,דבאמת
כל גאולת מצרים היתה כהכנה להגאולה העתידה ,והקב”ה גאלנו
בזכות הק”פ אבל עדיין היתה קודם הזמן והכל כדי שלעת”ל יהיה
שייך הגאולה האמיתית ומטרתנו ומגמתנו הוא לעלות מעלה
מעלה ע”י החיזוק בענייני אמונה והשגחת ד’ ובקיום המצוות של
החג להיות באמת זכאים לגאולה קרובה.
ויה”ר שנזכה להצלחה האמיתית בשני העולמות ונתבשר בשורות
טובות ישועות ונחמות ויושפע שפע רב ממרום ונראה כולנו יחד
בישועתן של ישראל ובגילוי כבוד מלכותו ית’ עלינו בזמן קרוב
ויחון אותנו לפליטת עולמים במהרה בימינו אמן.
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L’Dovid Mizmor Building Update
We are delighted to share with you the news that,
at the request of the Hanholoh, a team of architects
and professional consultants have been appointed
and a pre application has been submitted to the
local authority for the planning for a new build multipurpose study and dormitory block. It will be situated
on the Rectory Road site that currently houses the
Yeshiva administration facilities and temporary
sleeping accommodation unit.
The yeshiva has grown steadily in recent years. 430
students enrolled for the current Zman. and the
poor state of the current Rectory Road facilities has

created an urgent need for a new building. As in every
industry, the Yeshiva meets continued demands for
higher standards in compliance and health and safety
to enhance the physical and emotional well-being of
the Rabbonim and Talmidim. The new building will
meet full regulatory and sustainable enhancements to
modern standards.
The Yeshiva has always prided itself in providing all
the needs of its Talmidim, minimising the need for
them to leave the Yeshiva campus. The new building
will provide additional facilities for food preparation,
laundry and more space to live and learn.

The new building with be a 4 story multi-use building containing.
• large bright shiur rooms,
also usable as function
rooms

• Courtyard and landscaped
grounds

• Consultation rooms for
small groups and one to
one learning

• Kitchen Suito

• New bedrooms containing
113 new beds

Rosh HaYeshiva in
Lakewood
As the world and travel exited from
the restrictions of Covid, the Rosh
Yeshiva  שליט”אand the Rebetzen
 ’תחיtravelled to a family simcha in
Lakewood USA in December ‘21.
It was a private visit but nevertheless
a precious opportunity for many
talmidim to visit and reconnect.
Visits were arranged for tefillos
and words of chizuk to a number of
Mosdos - along with a Shiur hosted
by our alumni R’ Yanki Stern to
benefit the Yeshiva.

• Laundry Suite
• First- Aid Suite
• Recreation Room
• Administration Offices
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~ Save the Date ~
YEMEI LIMMUD

2

25/26 Tammuz 24/25 July
We are proud to announce that
the popular Yemei Limmud
event will be held in Gateshead
Yeshiva on 25/26 Tammuz 24/25
July 2022. Following on from the
tremendous success of last year,
the Hanholo together with the
Alumni invite you all to join us for
two days of learning back in the
sitting side by side with your son,
grandson and all the bochurim -

reliving the unique experience
that we all cherish.
The programme will consist of two
days of limud torah, shiurim and
vaadim from the Rosh HaYeshiva
and all our Rabonei HaYeshiva.
Details
of
Group
travel
arrangements
and
hotel
accommodation will be announced
in due course together with a

detailed program. The yeshiva
will be learning the first perek of
meseches gittin
We look forward to welcoming
Alumni and friends of the Yeshiva,
of all ages, to participate in this
memorable event now firmly fixed
in the Yeshiva calendar
To register your interest please
email yl@gyalumni.org

Gateshead Yeshiva is grateful to Achisomoch (AAC)
AAC has been supporting Gateshead Yeshiva for over
40 years and given them millions of pounds of grants
from its’ profits.

leading charity compliance team ensures that all your
giving, (domestic and overseas), is automatically fully
compliant with the rules of charity giving.

Giving your Tzedoko via AAC is easily managed through
their secure website or app. Furthermore their industry-

Why not open a charity account with them and help the
Yeshiva indirectly - visit www.achisomoch.org

