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 ִעם הספר 

ופה לעלות לציון בחנוכה מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי. זכיתי לצאת מגיא ההרגה באיר

תש"ה. זכיתי לחונן עפרה ולהקים בה יחד עם רעיתי מרים משפחה ענפה אשר מכלכלת את 

 שיבתנו ברוב נחת, יהי נעם ה' עליהם. בכך זכיתי להקים שם ושארית לבית אבי ואמי הי"ד.

זכורני שכאשר נפרדתי מהם בגטו בניסן תש"ד אחרי שנקראתי למחנה עבודה אמר לי אבי 

ז"ל "יש לי בטחון מלא שאתה בני תשרוד ותגיע לארץ ישראל". אכן בטחונו לא היה לשוא. 

זכיתי גם להשתתף במלחמת השחרור ולראות במו עיני את חסדו ואמונתו של השוכן בציון,  

אשר זכר לבית ישראל, באותה מלחמה ולאחריה במלחמת ששת הימים. אחרי אותה מלחמה 

ן בית גדול בגוש עציון "בית שמגדלין בו תורה", היא ישיבתנו זכיתי לקחת חלק נכבד בבני

 ישיבת הר עציון אשר אני עומד בראשה יחד עם עמיתי הרב הגאון ר' אהרן ליכטנשטיין הי"ו.

הוצאת ספר זה נתאפשרה הודות לבני הרב יואל הי"ו ר"מ בישיבת שעלבים שקיבל על עצמו 

בר בעיון על כל העניינים תוך לימוד הסוגיות לערוך את הספר כולו מהחל עד גמירא. הוא ע

הקשורות בהן, העיר והאיר, גרע והוסיף, תיקן ושיפר ככוחו הרב. הרבה עניינים נתבררו תוך 

כדי לימודנו בצוותא. אין מילים בפי להודות לשי"ת שזכיתי לכך. כן אני חייב תודה לרבים 

ם שהגיעו לידם. במיוחד אני חייב מהרמי"ם בישיבתנו אשר העירו הערותיהם בעניינים שוני

תודה לידיַדי הרב אליקים קרומביין והרב יעקב פרנצוס הי"ו שעברו על רוב רובם של 

 העניינים והעירו הערותיהם, והעניינים חזרו לעריכה סופית משותפת שלי ושל בני.

הרבה היססתי לפני הוצאת ספרי זה מטעמים שונים, אך חזקו עלי דבריהם של תלמיַדי 

הנאמנים ובראשם בִני וחתַני הי"ו שלא למנוע טוב מתלמידי הרבים הפזורים בארץ ובעולם 

ומצאצאינו אשר יגדלו בעז"ה לתורה ולתעודה. על הטוב תזכר גם רעיתי מרים מב"ת בת 

מו"ח הרב הגאון ר' צבי יהודה מלצר בן לגאון תפארתנו מרן רבי איסר זלמן מלצר זכר 

 ל רעיתי יש חלק נכבד בהיענותי לבקשת בַני להוצאת ספר זה.צדיקים לברכה. לעידודה ש

לסיום, עונג לי לציין את שיתוף הפעולה ההדוק תוך קרבת רוח ושותפות חזון עם יו"ר 

הנהלת הישיבה מיסדה ומקימה ידידי ר' משה מושקוביץ הי"ו, יוזם ובונה יישובנו אלון 

 ין השאר בהוצאה לאור של ספר זה.שבות והעיר אפרת. פרי שותפות זו בא לידי ביטוי ב
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 סבתי דינה קנר
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 ולנשמת אחותי
 חיה שרה

 שלא שרדה את הסבל והרעב שבמחנות המוות, 
 ונשמתה יצאה אחרי השחרור.

 הי"ד
 ונקיתי דמם לא נקיתי וד' ֹשכן בציון
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