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וירעם כתום לבבו ובתבונות כפיו ינחם
הרך  הילד  היתום הפליט,   | זצוק"ל  והטהור  הגדול הקדוש  רבינו  יריעה ראשונה אחר מטתו של מרנא 
שנמלט בגפו ושיכל את הוריו ומשפחתו בשואה הנוראה, שעלה ונתעלה לעלות על גפי מרומי קרת כרבה 

של ירושלים מרא דארעא קדישא | ראשי פרקים ראשונים מתולדותיו המסעירות של רבינו הגדול זיע"א

ציון במר תבכה
רבבות אלפי ישראל באשכבתא דרבי

אבינו רועינו רעיא מהימנא קדישא שר צבא ה' גאון ישראל וקדושו שר התורה והיראה מרנא בעל שערי 
טוביה זצוקללה"ה מרא דארעא קדישא

גליון 
אבל

ירושלים תתן קולהירושלים תתן קולה
יחד עם המוני בית ישראל אנו המומים ומזועזעים

עד דכדוכה של נפש, עם הסתלקותו בסערה השמימה, 
של עמוד ההוראה גאב״ד העדה החרדית 

מרן הגאון הגדול

רבי יצחק רבי יצחק 
טוביה וייסטוביה וייס זצוק״ל

אשר נתבקש לישיבה של מעלה בליל ש״ק 
לסדר ׳ואלה מסעי׳

נשגר כוס תנחומים קמיה בני משפחתו, 
הרבנים הגאונים שליט״א חברי הבד״צ,
 ורבבות תלמידיו ההולכים לאור תורתו. 

זכינו למאור פניו ולהסתופף בצילו במשך רבות בשנים כאשר 
האיר נתיבותינו  בכל ענייני רפואה והלכה

יה״ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו
ובבניין ציון וירושלים תנוחמו

צילום א. קופרשטוק
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אבל יחיד עשי לך
המומים והלומים אנו, יחד עם כל בית ישראל ובני ‘ירושלים של מעלה’, פלגי מים תיזלנה עינינו בהינטל מעמנו המאור הגדול, 

עטרת ראשנו אשר עמד על גבינו במשך שנים רבות ועודדנו כמלאך האומר ‘גדל’ להקים ולכונן את מרכז מעל”ה

רבינו הגאון והקדוש, רכב ישראל ופרשיו, אשר הרביץ תורה והוראה והלך לפני העדה כעמוד אש להנחות לפנינו הדרך בה נלך 
והמעשה אשר נעשה, גודר גדרים ועומד בפרץ, רוענו הנאמן

רשכבה”ג עטרת תפארת ישראל
כ”ק מרן רבינו

יצחק טוביה ווייס זצוקללה”ה
גאב”ד עיה”ק ירושלים תובב”א

בזכותו זכו ילדי ירושלים הטהורים להסתייע בלי לצאת חוץ לחומות הקדושה והטהרה

אהה! מי ייתן לנו תמורתו!
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’

המבכים מרה
חברי הנהלת המרכז בארה”ק ובארה”ב            מאות הבוגרים              הצוות המקצועי
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 גאב"ד העדה החרדית,
ראש ישיבת "חכמת התורה"

מגדולי אישי ההלכה,
 פוסק ומורה הוראה בעניני כשרות

שהלך לעולמו בשיבה טובה

 שולחים תנחומנו הכנים לבני משפחתו 
בנו הגאון רבי שלמה זלמן ווייס שליט"א

בנותיו, חתניו, נכדיו וניניו,
למרנן ורבנן הרבנים הגאונים שליט"א

חברי בד"צ העדה החרדית וועד הכשרות,
לתלמידיו הרבים ולבני קהילתו

בנחמת ציון ובבניין ירושלים – תנוחמו

משתתפים באבל הכבד בהסתלקותו של

 הגאון רבי
 יצחק טוביה ווייס

זצוק"ל

של  רום  לשמי  הילקחו  על  קולה,  תתן  וירושלים  תבכה  במר  ציון  כן  על 
הרועה הנאמן, המאור הגדול לממשלות הטהרה בארה"ק, צדיק יסוד עולם, 
המנורה הטהורה, מגזע אראלים ותרשישים, אוד מוצל מאש, האיש שעל 
העדה, עטרת תפארת הגחלת הנשארת, גדר גדר ועמד בפרץ, גיבור ואיש 
חכמים  עיני  מאיר  וההוראה,  התורה  עמוד  תמימה,  תורה  בדת  מלחמה 
בהלכה, מרביץ תורה ומוציאה לאורה, ראש גולת אריאל, קודש הקדשים,

ה"ה מרן
גאב"ד ירושלים

זצוקללה"ה
אבל יחיד נעשה לנו בארגון 'משמרת השלום' אשר נשא אותנו על לוח לבו הטהור 
ואף פיאר בהופעתו את מעמדי החיזוק ועודדנו וחיזקנו בעבודת הקודש בכל עת

אהה רבינו הגדול, על מי נטשת הצאן

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

הלומדיםההנהלהרבני הארגון
בלב נשבר ונדכה

משמרת השלום
הארגון העולמי להפצת שמירת הלשון

קול נהי נשמע מציון

שנתעלה בסערה השמימה בעיצומה של שבת קודש

ביושר הליכותיו ליווה את כל צעדינו למען ציבור יראי 
השם ובקשר של חיבה ניווט את דרכנו בכל ענייני הכשרות 

המהודרת

תנחומנו הכנים שגורים בזאת לבני משפחתו הרוממה 
ולרבנים הגאונים חברי הבד"צ שליט״א שיחי' 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד

 רבי יצחק טוביה וייס זצוק״ל

שר וגדול נפל בישראל
בתוך כל בית ישראל אנו מתעטפים באבל יחיד על 

הסתלקותו לשמי מרום של מאור ההוראה אשר עמד 
על משמרתו במסירות לחזק את גדרי הכשרות והנהיג 
אלפים שהתהלכו לאור פסיקותיו, משרידי דור דעה 

מרן הגאון האדיר

גאב"ד העדה החרדית ירושלים

  ‰‰˜̃„„ˆ̂‰‰  ˙̇ÙÙÂÂ˜̃""ÌÌÂÂÏÏ˘̆  ÈÈ„„ÒÒÁÁ""    
ÚÈÊ Ï‡ÂÓ̆  ÈÎ̄ „‰ ‡̄ Ó ÂÈÚÂ̄  ÂÈ·‡ Ï̆  Â„ÂÒÈÓ"‡  

·‡‚‰ Ô̄ Ó ÂÈ·̄  ̇ Â‡È̆ ·"ËÈÏ̆  ÔÓ„È̄ Ù È·̂  È·̄  ÔÂ‡‚‰ „"‡  

éáøòîä øð äáë 
הורם הנזר והוסרה , חומת בת ציון הורידי נחל דמעה כנהרות וכנחלים על כי נשבה ארון הקודש 

, כבה אורו ועינו של עולם ונכבית גחלת ישראל הנשארת, העטרה ונעלה הענן מעל משכן העדות
אשר , בסילוקו בסערה לגנזי מרומים של הארז בלבנון פאר חמדת ישורון נר ישראל עוזו והדרו

שר התורה אשר נתקדש קודש קודשים בעמל , אורו וקדושתו זורח מתחילת העולם ועד סופו
צדיק מושל ביראת אלוקים חסידא עמוד היראה , התורה והחכמה ובכל מיני קדושה וטהרה

תל תלפיות מאורן של ישראל האיש על העדה ממשיך דרכם וממלא , ופרישא בוצינא קדישא
במסירות לב ונפש עמד על משמר קדשי ישראל והחינוך , א"מקומם של מרנן ורבנן גאוני קמאי זיע

סבא כנגד מהרסי בעוז ובגבורה בראש מערכות ישראל ' שלחם את מלחמת ה', שר צבא ה, הטהור
  א בראש המערכה האדירה “עמד בכל עוז לימין רבינו מרנא הדרכי שמואל זיע, הדת וצוררי התורה

 להצלת גחלת ישראל הנותרת, לשמירת נפש האומה  

  פאר הדור והדרו רועה ישראל
 מרא דארעא קדישא עמוד האש

  ד רבינו"ק מרן הגאב"כ

éáåè ÷çöé'ñééåå   
 ה"זצוקללה

  ס"על התורה והש' שערי טוביה'ובעל  א"ק ירושלים תובב"ד עיה"גאב
   יחיד עשי לךאבל

 ושוועת אביונים עמלי זעקת להאזין, נטה חסדו על עניי ארץ הקודש,  אל דלהשכיל במאור פניו אשר
 את משא הקופה ונתן עיניו וליבו נשא', תורה מתוך הדחק הנאנחים והנאנקים למען כבוד שמו יתב

  ,  ובפי כתבובפיו וישועה האציל מרוחו הגדולה עלינו תמיד בעצה ותושיה ברכה, יום היווסדהעליה מ
 להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, לנחותינו הדרך נלך בה  

 בכל רחובות מספד ובכל חוצות יאמרו הוי הוי
  הגבאים       ההנהלה       הרבנים
ַּפסו גֹוְדֵרי ָגֵדר ּ יֵבי ֵחָמה. ּ ֻּצְמתו ְמׁשִ ֶפֶרץ ַאִין. ּ ּ ְראוִיים ְלַרצֹוְתך ָאֵפסו.ָּקִמים ּבַ ָּ ּ 
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 מבצרי בת יהודה
 ורידי כנחל דמעהה

 

 של ישראלומאורן רבן  על שבי ארון האלקים

  רבנו הגדול מרן
  הישיבהראש 
  ה"זצוקללה 

  אהה
        השליכו ימראשותי תפארת האיכ
   'כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף הו
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 מרכז גבוה להוראה ודיינות

äáùð ïåøà äùãå÷  
מרן הגאון , הורם הנזר והורמה העטרה, תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים

העמיד את הדת על תילה נלחם בעוז ועמד , פאר הדור והדרו, חסיד ועניו, האמיתי
ק ירושלים פלטרין "רה השבת והחינוך בעיהבפרץ לשמור על חומות הקדושה הטה

  של מלך ידיד גדול ונאמן למרכז גבוה להוראה ודיינות לשכת הפוסקים ארץ ישראל 
  א"ח קניבסקי זיע"מיסודו של רבינו הקדוש שר התורה הגר  

  ד הגאון הגדול רבי"מרן הגאב

÷çöé äéáåè ñééå  
  ל"זצוק

äèéðøá÷ ãáàù äðéôñì éåà äëáú øîá ïåéö ïë ìò  
åìå÷ ïúéé úåðáøäå úåðééãä äøåúä íìåò  

íéìáàúîä äøî  
íé÷ñåôä úëùì éðééãå éðáø  

éìëéä  
éæëøîä äàøåä éúá  

 äòáâB / äòáâC  øúéáúéìéò  

÷ãö ïéã úéá  
úåðåîî éðééðòì  

 øéàé ïá ñçðô éáø áåçø20 ùîù úéá  
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 ד"בס

 ממלכת התורה על טהרת הקודש 
 תפארת יעקבת "ת

 בני ברק –ירושלים 
 ל"ש אויערבאך זצוק"מיסודו של רבינו הגדול מרן הגר

  א"ן רבי צבי פרידמן שליטובנשיאות רבינו מרן הגאו
 

 

  כבה נר ישראל
 

 

סילוקו של צדיק יסוד על  יחד עם כל בית ישראל מתעטפים אנו באבל יחיד
שומר גחלת ישראל שלא תכבה גודר גדר ועומד , עולם עמוד האש לפני המחנה

ועמד , אשר נשא על ליבו את החינוך הטהור, גאון התורה ועמוד העבודה, בפרץ
בכל פעולותיו  ה"כצור חלמיש לימין רבינו הגדול בעל הדרכי שמואל זצוקללה

 םועמד בכל עוז לימין מוסדותינו הקדושים מיום היווסד, להעמדת הדת על תילה
 

 מרנא ורבנא
 יס ירבינו יצחק טוביה וו

 

  ה"זצוקללה
 

 ד ירושלים"גאב
 ומרא דארעא דישראל

 

 גדול כים שברנו מי ירפא לנו

 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד
 

 ההנהלה                             רבנן ותלמידיהון     

“˜
 ‡

‡ ˘“ ‚  „‚  
˘ „
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אבד כלי חמדה
יחד עם בית ישראל דואבים אנו את הסתלקות
הפוסק הגדול גאב"ד העדה החרדית ירושלים

תנחומינו למשפחתו הנכבדה,
 לועד הכשרות בד"צ העדה החרדית

 ולתלמידיו הרבים.

רבי

זצוק"ל
יצחק טוביה וייס

ליהנות מהטבע

ליהנות מהטבע
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אבל יחיד עשי לך
יחד עם אלפי רבבות החרדים לדבר ה' בארעא קדישא הדין
ובכל אתר ואתר כואבים אנו מרה את הסתלקותו של האי
ציס"ע עטרת תפארת בית ישראל נזר הרבנים אשר הרביץ
תורה והורה דבר ה' זו הלכה למעלה משנות דור ועמד כחומה

בצורה על משמר טהרת כרם בית ישראל

רב וגאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א
אשר נתבקש לישיבה של מעלה

יצחק טוביה וייס
זצוקללה"ה

מרן הגאון האדיר כקש"ת מוהר"ר

ותרב בבת ציון תאניה ואניה
ההנהלה

חיזק ותמך בפעילות ההצלה של יד לאחים
להצלת נפשות מיד צר

זכה "יד לאחים" ומרן זצוק"ל ניצב לימיננו עוד בהיותו יושב
על מדין באנטוורפן וביתר שאת וביתר עוז בארה"ק.
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שנסתלק לישיבה של מעלה 
תנחומינו שלוחה בזאת לבני המשפחה

 ומרנן ורבנן חברי הבד"ץ העדה החרדית שליט"א
ואלפי תלמידיו ומעריציו בארץ ובעולם

כ"ק מרן הגה"ק

 יצחק טוביה       
  ווייס זצוק"ל

רבי

גאב"ד ירושלים

דרכי ציון 
אבלות

יחד עם כל בית ישראל מבכים אנו את הסתלקותו לשמי 
מרום של עמוד האש ההולך לפני המחנה אשר זכינו 

להכוונה, עצה ותושייה בענייני רפואה והלכה
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מיסודו של גאון ישראל מרן הגה"ק רבינו מאיר בראנדסדארפער זצוקללה"ה – בעל "קנה בשם"
בנשיאות בנו הגאון רבי משה בראנדסדארפער שליט"א – גאב"ד היכל הוראה

רח' זוננפלד 3 ירושלים ת"ו                    טל' 02-5322775

תורה תורה חגרי שק על שריפת התורה , של מרא דשמעתא בפומיה
דרבנן בבי מדרשא, יחיד בדורו בתורותו יגיעתו התמדתו צדקתו ויראתו
עמד כחומת ברזל על קדו שת ארץ הקודש בכלל ועל קדושת ירושלים בפרט

רבינו הגדול גאב"ד ירושלים
בעל שערי טוביה זצוק"ל

הכואבים יחד עם כל ישראל
חכמי ורבני "היכל הוראה"       ההנהלה       ידידי ותומכי "היכל הוראה" בחו"ל
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אבד נשיא בישראל
 יחד עם כל בית ישראל

 אנו מבכים מרה את הסתלקותו
של מרן הגאון הגדול

מורה הוראה לאלפים
אשר הנחה אותנו
 בעצה ובתבונה

גאב"ד ירושלים עיה"ק

רבי יצחק טוביה וויס
זצוקלל"ה

תנחומינו לבני משפחתו
ולתלמידיו הרבים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 úåãìåéì äîìçä úéá * ÷åðéúìå íàì éàåôø æëøî *ïåèñ æìè íéøòé úééø÷ 

  גלה כבוד מישראל
יחד עם כל בית ישראל מבכים אנו מרה את השבר הגדול אשר 

גאון ישראל , השברנו בהילקח מאתנו עטרת תפארת ישראל
  , רבא דעמיה מדברנא דאומתיה, מאיר עיני ישראל, ותפארתו

  פאר הדור והדרו  

  מרן רבינו

  יצחק טוביה ווייס
  ל"זצוק

  ק ירושלים"ד פעיה"גאב
  אשר עלה בסערה השמימה

  וכל בית ישראל יבכו את
  'השריפה אשר שרף ה

  המבכים מרה בצער ובדמע
  ההנהלה

  מוסדות בית לפליטות
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

  מישראלגלה כבוד
על , עפעפינו יזלו מים, תינו וליבנו דווירבות אנחו, אוי כי נוטל כבוד מבית חיינו
 ישראל קדוש, מרן קודש הקדשיםבהילקח מאתנו , השבר הגדול אשר הושברנו

,  ובהוראותיו במשנה הלכות וענייני השעהמאיר עיני ישראל בתורתו, ותפארתו
  אשר ניהל' דשר צבא, מסר נפשו למען הכלל, לקים- ביראת אצדיק מושל 

לתורה קהילות הקודש החונים על דגל העדה החרדית והדריך תחת חסותו את 
עמוד ,  גדר גדר ועמד בפרץ,וחסידות וליראת שמים ולאמונה ולהשקפה  טהורה

  ואהבת ת " ואהבת השיצדקה וחסד הנחיל מורשה של ,האש ההולך לפני המחנה
  שריד מגדולי וגאוני קמאי, ישראל  

÷ä åðéúåãñåîì ïîàð ãéãé 'ðåìá" íéðùá úåáø ç
æåïøãñë ïéãéîú åãåãéòìå åéøå÷éáì óà åðéë ,ä"ä  

  ק מרן הגאון הגדול רבי"כ

 äéáåè ÷çöéñééå  
  ל"ד ירושלים זצוק"גאב

  מרא דארעא דישראל
 íéîé òáùå ï÷æ äîéîùä äøòñá äìò øùàùãå÷ úáù ìéìá  

 øãñì"éòñî äìà "á 'ôùú áà íçðî"á ,å úáùù ïåéëùôð äãáà éå  

  'כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף הו
ìàøùé úéá ìë íò äøî íéëáîä òîãáå øòöá  

úåãñåîä úìäðä 
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  ה"בד

  צדקת רבי מאיר בעל הנס         

  'כולל שומרי החומות'
  02-5322847:  פקס02-5322993'  ירושלים טל75מאה שערים 

  העטרה  הנזר והורמההוסר
   חומותיך ירושלים הפקדתי שומריםעל

ìòíéî äãøé éðéò éðéò äéëåá éðà äìà  ,åðééç úéáî ãåáë ìèåðå ùãå÷ä ïåøà äáùð éë ,
åðúøàôúå åðéùàø úøèò åðîî ç÷ìäá ,ì ãéøùøåãäòã  ,éøéùîäìåãâä úñðë  ,øàô 

åùåã÷å ìàøùé , íé÷åìà úàøéá ìùåî ÷éãöáøïðáø  ,äéîòã àðøáãî , ïåäúåìö ãåîò  
  ìàøùéã äáëùø" âàðøîãöä ïåàâä àðáøå ìàøùéã àòøàã àøî äøåäèä äøåðî ÷é  

áø ïøîåð  

÷çöééáåè  'ñééåå  
äìì÷åöæ"ä  

  א"ק ירושלים תובב"ד עיה"גאב
  ' הקנשיא כוללינוו

øùàì ìò àùð åáéàùî úà  øåäèä  ' úåîåçä éøîåù ììåë ' úà ïîåàä àùé øùàë
÷ðåéä,ø äùòå ìòôå úåáäøà ééðò øåáò " åéøáãá øøåòî ãéîú äéäå ÷ãéçéá úåìä÷îáå 

ø ú÷ãö úåîåçä éøîåù ììåëì òééñìå êåîúì åðìåë ìò úìèåîä äáåçä úà íò"äòá î"ð ,
äùòîë÷ä åðéúåáøå åðéúåáà  ,'éîåôá àìâøîå ' úåðùá åéáà úéáî äìâù äòùáù øôñì

äîçìîä , úà åìéîøúá åéáà íù'úåîåçä éøîåù ììåë çåì 'òâô ìëî ìöðäì äìåâñë .   

  'כולל שומרי החומות'אבל יחיד עשי לך 
  גדולה האבידה ואין לה תמורה - ילן יאה למבכ

  ' בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף הוכל
øòöá íéôúúùîä  

úåîåçä éøîù ììåë úìäðä         ïðáøãéîìúåéïåä 
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יחד עם כל בית ישראל מבכים אנו מרה את השריפה הגדולה
אשר שרף ה' עת נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים 

בסילוקו לגנזי מרומים של רבינו הגדול, משיירי כנסת הגדולה 
וממעתיקי השמועה לשעה ולדורות, עמוד ההוראה

הגאון רבי יצחק טוביה וייס זצוק"ל
גאב"ד העדה החרדית – ירושלים תובב"א

ובעל 'שערי טוביה'
אשר האיר בדבר ה' זו הלכה

בעמדו על משמרת הכשרות למהדרין מן המהדרין
לזכות את ישראל ביתרון ההידור כדת של תורה

בזאת שולחים אנו כסא דנחמתא למעלת משפחתו הרוממה
ולכל עולם התורה וההלכה, ומעתירים כי המקום ינחם אתכם

בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד,
וזכותו הגדולה תגן עלינו שלא ישמע עוד שוד ושבר
והוא ימליץ טוב בעדנו להוושע בתשועת עולמים.

בצער וביגון
הנהלת

אוי לספינה
שאבד קברניטה

תמיד תצאו בזול.
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úåãñåî  
éãéñç ìä÷ã áåñéøåô äøàá"åçáå ÷"ì  

ë úåàéùðá"èò ïøî ÷"åîãà ø"èéìù ø"à  

  שבת משוש ליבנו באשמורת הבוקר
úîàä ïééã êåøá  

 íìåòå äøèòä íøåäå øæðä øñåä øùàë åðéîò úá øáù ìò äîéøðå éëáå éäð ìå÷å éëáéîì éàé ïì
åç ìù åúå÷ìúñäá ìàøùéá ìôð ìåãâå øùù åðéãòá êùç"éàä ô úñðë éøééùî ÷éãöå ïåàâ 

÷ñôäå äòåîùä é÷éúòîîå äòã øåãì ãéøù äìåãâä , øåãä ìë ìò ïéâäå ìöäù ìåãâä øùðä
ä éðôì åãîòá 'ä úîçìî íçåìå äðçîä éðôì ãîåòä ùàä ãåîòëå ùà úáäìùá åéùã÷å '

åãáìî ãåò ïéàá ïåçèáå äðåîàá õøôá ãîåòå , äøåúä úöáøäì äðéãîì äðéãîî ããð øùðëå
äìåìàøùé úåìéä÷ ìëá íéøùé úåøåãå úåãäéä úãîò ,åúéòøî ïàöì ïîàð äòåø , úåáéì áøé÷

úåôé íéðô øáñá íãà ìë ìáé÷å íéîùáù íäéáàì ìàøùé , äéùåúå äöòá åðîî åðäð íéáøå
úåéîùâå úåéðçåøá , úöáøäá íéììåëå úåáéùéå êåðéç úåãñåî åîé÷éù ãéîú úåàøì âàãå

øãá úåãéñçäå äàøéäå äøåúäáåøì àáñ ìàøùé ê , ùãå÷ä úøäè ìò øåäè êåðéçä åéäéùå
úéãøçä úåãäéä ìù íåé÷ä ìë éåìú äæáù , íéðùá úåøùò äìåãâ äðåäëá ùîùì äëæå  

  ò úãä úîåç úãîòäå"á íéîåúå íéøåàä éçëóåñ ïéàä   

  ו"ק ת"ד דפעיה"מרא דארעא קדישא גאב

רבינו
  יצחק טוביה ווייס 

  ה"זצוקלל
øùà ÷áù íééç ìëì éç ùäåáé åúîùð úðéâîì åðáéì úøåîùàá áù"÷ øô' éòñî á' ðî"à ôùú"á  

äèéðøá÷ äãáàù äðéôñì äì éåàå íéìùåøé äøñç éå  
åúøåîú åðì ïúé éî  

ä óøù øùà äôéøùä úà åëáé ìàøùé úéá ìëå'  
מדרשו ומביעים אנו כוס תנחומין אל מול פני בנו יחידו ממלא מקומו כמרא דאתרא בבית 

, וכל המשפחה הרוממהא "שליט שלמה זלמן ווייס' ג ר"וראש הכוללים הרה
  המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד ולא ישמע עוד שוד 

  א"צ בב"דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר בביאת גוא' ושבר בגבולינו ומחה ה  

  להכאובים והדואבים בצערן של ישרא
  מנחמים מקרב לבו

   ראשי וגבאי הקהילה    הוןותלמידי רבנן     הנהלת המוסדות
 א"ר שליט"ק אדמו"בית כ



15 גליון אבל פרשת דברים תשפ"ב

כבה המאור הגדול
יחד עם כל בית ישראל

 מבכים אנו את הסתלקותו לשמי רום
של עמוד האש, מנהיג בחסד עליון,

העמיד תלמידים הרבה

כ"ק מרן גאב"ד ׳העדה החרדית׳ ירושלים 
הגאון הגדול רבי

יצחק טוביה וייס 
זצוקלל"ה

 שולחים אנו את תנחומינו למשפחתו 
הכבודה ולכל תלמידיו.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
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ב''ה זכינו בשמיטה זו להכפיל את כמות גיבורי הכח 
שומרי תומ''צ בארה''ק שלראשונה שובתים כהלכה.

עתה בעמדינו באמצע שנת השבע, עשרות מהם שחווים נזקים כספיים 
עצומים בעקבות ההשבתה, וההתחייבות לתמיכה של ועד להחזקת 
שומרי שביעית אינה מספקת אותם עומדים בפני החלטה גורלית. 

להישבר ח"ו או להמשיך בחירוף נפש.

הם הסכימו להשבית מכח ההתחייבות של עם ישראל לעמוד לימינם שלא יפלו.
מחובתנו לתמוך בהם ולעשות ככל שביכלתנו שימשיכו בגבורה לעמוד על משמר 

קדושת הארץ, כדי שח''ו לא תתחלל שם שמים על ידינו. 

הם מחייבים אותנו!
בהוראת מרנן ורבנן הגאוה''צ שליט''א חובה על כל יהודי ויהודי להחיש 

עזרה בעין יפה ורוח נדיבה במגבית שע"י קרן השביעית, וכל איש ישראל 
בכל אתר ואתר ישתדל לתרום לפי כוחו

זעקת 
הגיבורים

להחזקת ו>עד 
שומ>רי 
שבי>עית

שע"י העדה החרדית 
קרן השביעית

עבור הצלת השמיטה בארה''ק.כל אחד ישתדל לתת לכה''פ סך 1,200 ש''ח 

בס"ד

אהה!אהה!
שבת סורו מני שמעוני כסילה ד' כל אבירי, עיננו נדמה מאין הפגות תורה תורה חגרי שק והתפלשי 
באפרים, אבל יחיד עשי לך על שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידיים, בהלקח אדוננו מעל 
ראשנו בעלות לשמי רום של המאור הגדול, גיבור ואיש מלחמתה של תורה על משמר קדושת 

הארץ ומצוותיה , אשר נשא את גיבורי הכח שומרי השביעית על לוח לבבו באהבה רבה

מרנא ורב רבנא הגאון הצדיק רבימרנא ורב רבנא הגאון הצדיק רבי

זצוק"ל

גאב"ד העדה החרדית - ירושלים תובב"א גאב"ד העדה החרדית - ירושלים תובב"א 
 ונשיא הועד להחזקת שומרי שביעית ונשיא הועד להחזקת שומרי שביעית
שפסקיו והכרעתיו מאירים לארץ ובכל העולם כולו

כדת של תורה בכל פרטיה והליכותיה

אוי, גדולה האבדה ומי יתן לנו תמורתו
בעל הנחמות יחיש רפואה ושבע דנחמתא למשפחתו הרוממה ולקהל עדתו 

הפזורים בכל רחבי תבל ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו

הכואבים ומתאבלים מרה
רבני והנהלת קרן השביעית
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קבוצת שטראוס עלית
משתתפת יחד עם בית ישראל 

באבל הגדול על הסתלקותו של 
גאב"ד העדה החרדית ירושלים

מרן הגאון הגדול רבי

יצחק טוביה וייס
זצוק"ל 

שולחים אנו את תנחומינו הכנים 
למשפחה הנכבדה ולחברי הבד"ץ 

״המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד״

ההנהלה והעובדים
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דרכי ציון 
אבלות

 בלב כואב ונשבר, לאחר שנודע כי הורם הנזר והוסרה העטרה 
 בהסתלקותו לשמי רום של מרן הגאון הגדול אשר האיר את 
 עיני ישראל בדבר ה' זו הלכה, חיזק את לבבות עם ישראל 
 וקירבם לאביהם שבשמיים, מורה דרכם של רבבות ואלפים 

בדרך התורה המסורה לנו מדור דור

 גאב"ד העדה החרדית ירושלים

 רבי יצחק טוביה 

וייס זצוק"ל
שעלה לגנזי מרומים בטהרה ובקדושה בליל שב״ק

 בעל הנחמות יחיש נחמה לבני משפחתו, ויתן נחמת אמת 
 לתלמידיו וחסידיו ולכל עם ישראל החשים את החסר הנורא.

  ויהי רצון אשר מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די 
בעגלא דידן ובזמן קריב 

שמאי שזירי יו"ר
ההנהלה, הרופאים וצוות העובדים
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אבלים על פטירתו של גאון בישראל
עטרת תפארת, מבצר חומות הכשרות

ומנחיל מורשה לדורות

מרן הגאון 

רבי יצחק טוביה וייס 
זצוק"ל

גאב"ד העדה החרדית בירושלים

מביעים את תנחומינו מקרב לב
למשפחתו הנכבדה ולכל שומעי לקחו

על פטירתו של מורה דרך לרבבות

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

ההנהלה והעובדים

שר וגדול נפל בישראל
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כבה אור העולם
ובחמתו,  באפו  ה'  שרף  אשר  השריפה  על  דמעה  כנחל  הורידי  ציון  בת  חומת 
הימיני  עמוד  ישראל  נר  ישראל,  תפארת  עטרת  של  מרומים  לגנזי  בהסתלקותו 
פטיש החזק, האציל מרוחו הכבירה ונשא את עניני הכלל, מסר נפשו על עניני הכלל 
והקב"ה  גוזר  צדיק  ישראל,  אוהבן של  דישראל,  צלותהון  עמוד  היהדות,  וחומת 
בית  את  להורות  וההוראה  התורה  עמוד  צבקות,  ה'  למלאך  הדומה  הרב  מקיים, 
ישראל, באר מים חיים, מופלא ויחיד בדורו בגודל צדקותו פרישותו וענוותנותו, 
מזמנו  והעניק  לבו  לוח  על  הרבנים  ועד  את  נשא  ופרשיו,  ישראל  רכב  אבי  אבי 

להצלת עשרות אלפי עניי ארץ ישראל 

רבינו הגדול מרא דארעא דישראל

כ"ק מרן הגאב"ד
זצוקלה"ה

צדקה  לעניני  הרבנים  לועד  התורמים  לכל  עמוקה  טובה  הכיר  חי  אשר  ימיו  כל 
ונשא אותם על לוח ליבו הטהור בתפילותיו הזכות והיה מתפלל ומתחנן לישועתם 
בעתות רצון  מידי יום ביומו, למען הצלחתם וישועתם בכל ענין, גם בגנזי מרומים 

ימשיך להמליץ טוב בעד כל ההולכים בדרכיו ונשמעים להוראותיו

מי ינוד לך ארץ הקודש
ומי יחמול עליך ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

ומי יחוס עליכם אלמנות ויתומים קשי רוח ונפש
להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
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יחד עם כל בית ישראל נעטפנו באבל כבד 
וביגון קודר ומבכים אנו מרה את השריפה 

הגדולה בסילוקו של ענק בישראל
אשר האיר לרבבות באור תורתו וקדושתו 

כ"ק מרן הגאון
רבי יצחק טוביה וייס זצוק"ל

גאב"ד העדה החרדית בירושלים 
שולחים אנו את תנחומינו למשפחתו הכבודה 

ולתלמידיו הרבים 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד 
שוקי בורשטיין – מנכ"ל
ההנהלה וצוות העובדים

אוי לה לספינה
שאבד קברניטה
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å ìä÷úåãñåî  

÷çöé íäøáà úåãìåú  
ë úåàéùðá" ïøî ÷åîãà" øèò" øèéìù"à  

äøèòä äøñåäå øæðä íøåä  
ääòòîîãã  ììççððëë  ééããééøøååää  ííééììùùååøøéé  úúîîååçç    

á ìë íò ãçé"ì åúå÷ìúñä úà äøî íéëáî åðà éíåøî éîù , ìùéîòã äáøääéúîåàã àðøáãîå  , àòøàã àøî
ìàøùéã ,åøãäå øåãä øàô ,äìåãâä úñðëä éøééùî ,åàåíéñéð éñéðá äôåøéà úøòáú ùàî ìöåî ã . åéãéîìúî

øä ìåãâä ïåàâä ìù íé÷äáåîä"öæ øòãééðù î"ìøâäå à"öæ øòìñòã à"ì .åùåã÷å ìàøùé ïåàâ , úøèò
ìàøùé úøàôú ,å àùéøôå àãéñçíåéä ìë åéìò óôåç íùä úàøé ,ììäë ïúååðò. å íéáøì äøåú õéáøî äòåø

ãòì ïîàðåúéå, á ìàøùé úà èôùùééâãòäñè ,ïôøòååèðàå ïåãðåì,  êùîáíéðù ìáåéî äìòîì .å èòîëá
íéðåøçàä åéúåðù íéøùò , øàô ïäëì åúåìò æàîá ïàëäøà"÷,  ãîòë íùä àáö øùìàøùé úåëøòî ùàøá ,

úçä ïøî ìù ùãå÷ä êøãá"éæ åéãéîìúå ñ"ò, ì äìéú ìò úãä úãîòäåäøåúä ïø÷ úîøä, å äúîçìî úà íçì
 ìùèä êåðéçäå íéìùåøéøåä äøåáâáå æåòá ,ð åðéúåáø úåá÷òá" òå éìåãâ éâéäðîääøàá äôåøöä úåãäé"÷.  åáå  

  úòá  ãîò íâùã÷ úåøöç ïéîéìåð ååéúåìòôî ÷ä 'èçìáé ìù"ë à"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"àäøàôúå úåãéãéá    
  נורבימרן ת "כקש

ééáåè ÷çö' ñééåå  
  ה"זצוקללה

Ô· ‰¯‰" È·¯ Á‰ÓÏ˘ Ê"Ï  

áàâ" ãäéòôã" ÷íéìùåøé, ú"å  
çîòá" ñ"äéáåè éøòù "ùä ìò"ñ ,äò"åùå ú"ú )íéáåúëá(  

  )מסעי (.נשיא אחד ממטה תקחו: 'לס ,לפנות בוקר ק"שבשעלה בסערה השמימה ב
  ליינו הוא נישאוואת ח, בשיבה טובה

ב "תשפ, א"מנ 'ג, דברים) לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוקים הוא: 'לס( 'א יום ,היוםתצא ' הלוי
  הר הזיתיםבחלקת הנביאים בדרכה ל צ"הלפנ 10:00בשעה , ר זופניקמרחבת ככ

äìå÷ ïúú íéìùåøéå äëáú øîá ïåéö  
äå íéáàåëäáàåãíéìåãâä øáùä ìò åðúãò úà ã÷ô øùà   

ïåäéãéîìúå ïðáø  
äøàá"åçáå ÷"ì        

éàáâìéä÷ä úå  
äøàá"åçáå ÷"ì  

úåãñåîä úìäðä  
íéìùåøé-îù úéáù -úéìéò øúéá-á"á-äðåé øä  
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ùîù úéá øàîèàñ áì áèé ìä÷  
ò äãñééúð"äáëùø øåäèäå ùåã÷ä åðéáø ïøî é"éëòåòéæ â"à  

ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"äâä úåùàøá à"áà ö"øå ã"èéìù î"à  

ìàøùéî ãåáë äìâ  
úáäìù äìôð íéæøàá éë äòîã åðéðéò äðãøúå äëáú øîá ïåéö ,

äâä åðéáø ìù å÷åìéñá"ã àáö øù ÷ 'î éðôì êìåää ìàøùé äðç
åðéùàø úøàôú úøèò ,åéùøôå ìàøùé áëø ,åøãäå øåãä øàô ,

äôåøö ùãå÷ ùàá úîàä ãåîò äøåäèä äøåðî , íéòáùî äìòîì
øåã øåãî ìáå÷îë äøåúä úøåñî úà ìéçðä äðù , øæð íéðáøä ï÷æ

íéøåîä ,åùåã÷å ìàøùé ïåàâ , íøëì äðéöå ïâîìå äñçîì äéä øùà  
  äéáø ìù åúèéùá ìàøùé úéá"÷éæ äùî ìàåéå ìòá ïøî "ò  

äìåãâä úñðë éøééùî äéúîåàã àðøáãî äéîòã àáø  
ë"äâä åðéáø ïøî ÷"éáø ÷  

éáåè ÷çöé 'ñééåå  
ìì÷åöæ"ä  

  מרא דארעא קדישא
øùà åðøîà åìéöá äéçð ìòå éî úåçåðî åðìäðé, äúòå êùç åðøàú éë ãëìð åðéúåúéçùá, 

äðéôñë úôøåèî áìá íé åðåáæò, íéøåáù íéöåöøå åðéðòá, éåà äî äéä åðì  
äøî å÷òöå åàö íéìàøà ,äøåáçá åãâàä øåøîú ãåôñ , äøö äìåçë ìå÷

äøéëáîë ,äøåæô äù úãò ìò åððåàúä ,íéøåáéâ åìôðå åãáà äîçìî éìë ,  
  åçåðîáåìù ú 'íéøùé åçð ,íéøàùðì øáùå ãåù éåáàå éåà  

  'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד
  המבכים מרה

      רבנן ותלמידיהון                 הנהלת הקהילה              
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חשך העולם בעדנו
חשכו המאורות בהלקח אדוננו מעל ראשינו בעלותו בסערה השמימה 

אבינו רועינו רעיא מהימנא קדישא שר צבא ה' ראש מערכות אלקים חיים
גאון ישראל וקדושו שר התורה והיראה

מרנא בעל שערי טוביה זצוקללה"ה
מלכי צדק מלך שלם מרא דארעא קדישא

אבל יחיד עשי לך: 'העדה' באבל כבד לקרוא למקוננים ולסופרי בכי ונהי לבכות תמרורים על סילוקו של צדיק יסוד העולם מגן הדור ומושיעו ומצילו בעת רעה בהמוט מוסדות תבל מפני רוחות 
זעף וזדון | רוח אפינו משיח ה' אשר אמרנו בצילו נחיה בדור האחרון עד ביאת משיחנו נלקח בעוונותינו וסע למנוחות ואותנו עזב לאנחות | מי יחמול עליך  ירושלים ומי ינוד לך ואנחמך | אוי 

מי ירפא לנו 

מאת ד. פאר

רבבות  ליוו  ודווים  אבלים 
של  מטתו  אחר  ישראל  בית  עמך 
של  רבן  ורבינו  אדונינו  אפינו  רוח 
יצחק  רבינו  הגאב"ד  מרן  ישראל 
טוביה"  "שערי  בעל  ווייס  טוביה 
כבוד  לחלוק  באו  כאשר  זצוק"ל, 
רבינו  וצדיק  גאון  להאי  אחרון 
הקוה"ט עמוד האש שלפני המחנה 
שעזב אותנו לאנחות ונסע למנוחת 

עולמים.
בשעה  קודש  שבת  בליל 
תקופת  לאחר  בוקר,  לפנות   3
של  הבריאות  במצב  התדרדרות 
רבינו זי"ע, שקעה שמשו של עולם 
שמים  מלכות  עול  בקבלת  כאשר 
הטהורה  נשמתו  עלתה  מרטיטה 
השמימה, ובבת אחת רבבות אלפי 

ישראל נהפכו ליתומים באין אב.

התפשטה  השבת  בצאת 
השמועה הנוראה והמבהילה כאשר 
השמועה  למשמע  תדאב  אוזן  כל 
ואבלות  יתמות  תחושת  הנוראה, 
היהדות  שדרות  כל  את  אופפת 
החרדית בכלל ובני העדה החרדית 
בפרט בכל קצוות תבל, על כי ניטל 
רבינו  ויעל  העטרה  והוסרה  הנזר 

הגדול בסערה השמימה.
במוצאי שבת קודש עם חשכה 
עבר  אל  הטהורה  מיטתו  הועברה 
זי"ע ברחוב  רבינו  בית מדרשו של 
שם  עיה"ק,  בירושלים  משה  גבעת 
איוותה נפשו להרביץ תורה ויראת 
רבות  וזיוו  מאורו  והאיר  שמים, 

בשנים.
הוכנסה  שבר  זעקות  לקול 
המטה הטהורה אל תוך בית מדרשו 
היכל  על  צובאים  המונים  כאשר 
עמדו  הלילה  כל  ובמשך  הקודש 

תהילים  ואמירת  תפלה  משמרות 
בוכיה  כל  עיני  כאשר  מטתו,  לפני 
לדור  שריד  צדיק  של  סילוקו  על 
דעה, אשר הגין על הדור כולו, אשר 
נשא  ואשר  בפרץ,  ועמד  גדר  גדר 
את משא כל העם על שכמו ועל לוח 
עליך  יחמול  מי  ועתה  הטהור,  לבו 

ירושלים.
אשכבתיה דרבי נקבעה לשעות 
הראוי  כבוד  לחלוק  בכדי  הבוקר 
הבד"צ  רבותינו  כאשר  לתורה, 
ביטול מלאכה  שליט"א הכריזו על 
בשעת מסע ההלויה. לקראת השעה 
תשע בבוקר נערכה הטהרה במקוה 
כאשר  רבינו,  של  הפרטי  טהרה 
מכל  דרכם  עושים  ורבבות  אלפים 
רחבי הארץ לעבר בית מדרשו של 

רבינו לקראת מסע ההלויה.
החל  בבוקר  עשר  לשעה  קרוב 
בית  שלפני  ברחבה  ההלוויה  מסע 

בשם  ובכי  נהי  קול  כאשר  מדרשו 
רבינו  של  מדרשו  בית  מתפללי 
פנחס  רבי  הגדול  הגאון  הספיד 
ישיבת  ראש  שליט"א  ברויאר 
"כנסת אליהו", ממקורביו של רבינו 

זי"ע רבות בשנים.
דמותו  על  הרחיב  בדבריו 
באורח  ששילב  רבינו  של  הפלאית 
סופר  החתם  מרן  תורת  נדיר 
ותלמידיו הק' יחד עם תורת גדולי 
ועד  הישיבות  וראשי  ליטא  גאוני 
ומאורי  גדולי  עם  ההדוק  לקשר 
הקוה"ט  ורבינו  בכלל,  החסידות 
מסאטמאר  משה  הויואל  בעל  מרן 
מהותו  היה  זה  כאשר  בפרט,  זי"ע 
ויראת  תורה  כולו  כל  רבינו,  של 
לקנות  אפשר  שהיה  ואיפה  שמים 
יונק ולא משנה  עוד בדרכי ד' היה 
ושיטה, כך חתר תמיד  מאיזה דרך 
ובתמים  באמת  ד'  בעבודת  לאמת 

ובמדרגות נעלות ונשגבות מאד.
גם עמד על היסוד שהנחיל  כך 
כל  להיות  יש  כמה  עד  רבינו  לנו 
כאשר  אבותיו,  בבית  דבוק  אחד 
שלמד  שלמרות  ראו  רבינו  אצל 
ולמרות  רבי'ס,  הרבה  כך  כל  אצל 
האחרונה  בפעם  ראה  הוריו  שאת 
בגיל 12, הרי שכל חייו לא הפסיק 
בבית  שראה  היסודות  על  מלספר 
הוריו, כאשר זה היווה אבני דרכיו 
כלימוד  ומשמש  חייו  אורח  בכל 
יש  אחד  כל  כמה  עד  כולנו  עבור 
לו להיות מחובר למצוות שמע בני 

מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.
בשם  מינה  דבריו  בסיום 
מתפללי בית המדרש את בנו יחידו 
של רבינו זי"ע יבלחט"א הרב הגאון 
לשמש  שליט"א  זלמן  שלמה  רבי 
כמגדל  המשמש  המדרש  בית  כרב 
אור של תורה ותפלה, בכדי להציב 

כל  אשר  זי"ע  רבינו  לזכר  חיים  נר 
עוד  להרבות  וקיווה  איווה  חייו 

תורה ויראת שמים.
המרטיטים  דבריו  בסיום 
בניני  עבר  אל  ההלוויה  מסע  יצא 
בירושלים,  זופניק  בכיכר  עדתינו 
ישראל  בני  אלפי  רבבות  כאשר 
לאורך  המיטה  את  רגלית  מלווים 
הכהן,  עלי  משה,  גבעת  הרחובות 
כיכר  עבר  אל  יחזקאל,  צפניה, 
זופניק שם חיכו כבר רבבות אלפי 
אשכבתיה  מסע  להמשך  ישראל 

דרבי וההספדים.
פתח בסדר מסע הלויה הרה"ח 
ר' יצחק שלמה בלויא שליט"א סדד 
ובכי  נהי  דברי  פעיה"ק.  הביד"צ 
רבי  האדיר  הגאון  הראב"ד  נשא 
שהעיד  שליט"א  שטרנבוך  משה 
רבינו  נעוריו  ידיד  להבחל"ח  על 
נעורים למדו  זי"ע, אשר עוד מגיל 
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שניידר  משה  רבי  הגאון  אצל  יחד 
זצ"ל ר"י תורת אמת בלונדון, ועמד 
על כך שרבינו זי"ע עמד בניסיונות 
בימי  ובפרט  השנים  במהלך  רבים 
ונפלאה  העיתים,  ובצוק  נעוריו 
היתה התמדת התורה של רבינו נ"ע 
עוד מגיל נעוריו, ובפרט בערב שבת 
כן  יחדיו.  בידידות  כשלמדו  קודש 
וקבלם באהבה.  יסורים רבים  סבל 
של  בבי"ד  כי  הזכיר  את  בדבריו 
מעלה תמיד ממנים את צדיקי הדור 
ומכירים  שיודעים  עתה  זה  שבאו 
בניסיונות הדור, ועתה עמוד עמוד 
את  והכיר  ידע  אשר  זי"ע  רבינו 
צרות הדור, להיות מליץ טוב בעד 
עמנו, וסיים בתפילה שרבינו הגדול 
יהיה מליץ יושר בעדינו בעד העדה 

החרדית וכל כלל ישראל.
הגאון הגדול רבי אברהם יצחק 
רב  הבד"צ  חבר  שליט"א  אולמן 
ועד  של  הפוסק  ורב  שאול  דגבעת 
הכשרות, קונן בנהי כי יתומים היינו 
שימש  כמה  עד  הרחיב  אב,  ואין 
בסוגיות  עיניים  למאיר  רבינו 
התמדת  על  עמד  וכן  הסבוכות, 
הכולל  סדרי  על  ובפרט  התורה 
כולו  כל  שהיה  רבינו  של  המיוחד 
קודש לתורה. והנה עתה אבדנו כל 

זאת, וממש יתומים היינו ואין אב.
אורי  חיים  רבי  הגדול  הגאון 
פריינד שליט"א חבר הבד"צ וראש 
ישיבת הרמ"א ורב ק"ק קהל חסידי 
וביכה  מספד  דברי  נשא  ירושלים, 
ד',  גודל האבידה של שר צבא  את 
היהדות  של  הספינה  עתה  כאשר 
של  ים  בלב  מטלטלת  החרדית 
מים סוערים, ואנו מבקשים מבורא 
ישראל  כלל  של  שה'סוכה'  עולם 
לגאולת  במהרה  ונזכה  תמוט,  בל 

עולמים.
יהושע  רבי  הגדול  הגאון 
ראזנבערגער שליט"א חבר הבד"צ 
ורב אב"ד קרית הרמ"א ורמת בית 
עטרת  הק'  המוסדות  נשיא  שמש 
וזעקה  בכי  בקול  פתח  יהושע, 
ירא  האמת,  צדיק  את  אבדנו  כי 
אשר  האמת  עמוד  באמת,  שמים 
היה  האמת,  מן  נימה  כמלוא  זז  לא 
עצמו  הרגיש  כאשר  באמת  עניו 
כעפרא דארעא, ובפרט אבדנו את 
שומר האמת, אשר ירושלים זקוקה 

חומותיה,  על  שומרים  להפקדתי 
ועתה  האמיתי,  השומר  היה  הוא 

אבדנו כל זאת.
מנדל  יעקב  רבי  הגדול  הגאון 
הבד"צ  חבר  שליט"א  יאראוויטש 
פתח  אהרן  תולדות  ק"ק  ומרבני 
ויללה כי קול בכי נשמע  נהי  בקול 
ירושלים  צדיק,  של  בהסתלקותו 
בוכה, ארץ ישראל בוכה, כל העולם 
זי"ע אשר לחם  בבכי, כאשר רבינו 
משמר  על  ועמד  הגזירות  כל  מול 
גם  בדבריו  מעמנו.  נסתלק  הדת, 
הביא כמה מילי דהספידא מפי כ"ק 
שליט"א  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
במסע  בשמו  להשמיע  שביקש 

ההלוויה.
היסורים  קבלת  על  הרחיב  כן 
השנים  במשך  רבינו  של  באהבה 
והכל היה למען כפרת עם ישראל, 
מי יתן ויהיה מליץ יושר לכל עדת 
החרדית  העדה  ולבני  ישראל  בני 

בפרט.
פישר  יהודה  רבי  הגדול  הגאון 
פעיה"ק  הבד"צ  חבר  שליט"א 
תמרורים,  ומספד  בכי  בקול  פתח 
החרדית  העדה  לספינת  לה  אוי 
שאבדה קברניטה, כאשר הוא היה 
שלח  וממרום  ישראל,  בני  ראש 
ונלקח מאתנו בעוון  אש בעצמותי, 
הדור, לכפר על עוון הדור, ומשכך 
לא  כפולה  חובה  עלינו  מוטל 
להתעצל חלילה בהספדו של חכם. 
בדבריו עמד על כך שרבינו זי"ע  די 
היה לחזות במאור פניו בכדי לדעת 

את הדרך אשר נלך בו.
הגאון הגדול רבי שלמה יהודה 
הירש שליט"א חבר הבד"צ פעיה"ק 
ורבה של "ועד השחיטה" דעדתינו 
מירר בבכי על האבל הגדול בו אנו 
שרויים, ומי ירפא לך ירושלים על 
אמת,  צדיק  היה  רבינו  הרי  זאת, 
ישרות,  ובכזו  באמת  בתורה  גאון 
וכן היה גאון מופלא במידת הענווה, 

מי יתן לנו תמורתו.
דהספידא  מילי  הביע  כן  כמו 
מסאטמאר  אדמו"ר  כ"ק  מפי 
קינת  את  את  הביע  אשר  שליט"א 
מדובר  כי  בארה"ב  הגולה  יהדות 
החרדית  ליהדות  כבד  באבל 
כאשר  כולו  העולם  בכל  הנאמנה 
גאון  להאי  עיניהם  נשאו  כולם 

וצדיק רבינו מציל הדור ומגינו זי"ע 
למען  המלחמה  בקשרי  להתחזק 

קיום הדת בטהרה.
שמואל  רבי  הגדול  הגאון 
חבר  שליט"א  ברנסדורפער 
הנחל  תפארת  ק"ק  ורב  הבד"צ 
ביאר  יצחק,  וק"ק תולדות אברהם 
וגדולה  תורה  היה  רבינו  שאצל 
גדולתו  היתה  ומה  אחד,  במקום 
כאשר  ישראל,  את  מפרנס  שהיה 
מסר נפשו עבור הכלל וגם עבור כל 
נתוודע  כאשר  וביותר  ופרט,  פרט 
למקרה בו לא הכניסו ילד לתלמוד 
עצמו  מבזה  היה  ישיבה,  או  תורה 
כפשוטו בשביל לדאוג לאותו פרט, 
כי הדבר היה בנפשו והיה רבינו כל 
אצלו  היה  לא  וישרות  אמת  כולו 
לשם  היה  הכל  נגיעות  של  מושג 

שמים בטהרה.
יצחק  שמעון  רבי  הגדול  הגאון 
ורב  הבד"צ  חבר  שליט"א  שלזינגר 
לקרבה  שזכה  ירושלים  אנשי  ק"ק 
הספיד  זי"ע  רבינו  אצל  מיוחדת 
אבי  תמרורים,  ובכי  יללה  בקול 
רק  לא  ופרשיו,  ישראל  רכב  אבי 
רבי אלא אבי, היה איש אמת צדיק 
גיבור  כשנאבד  הרי  עולם,  יסוד 
גדולה,  אבדה  זו  המלחמה  בתוך 
רבבות  שמתחתיו  גיבור  כשנאבד 
שלא  שגם  הרי  מלחמה,  גיבורי 
גדולה,  האבידה  מלחמה  בשעת 
של  פטירתו  את  מבכים  אנו  וכאן 
הגיבור הגדול שמתחתיו היו גיבורי 
לאנחות  אותנו  ועזב  ד'  מלחמת 

בתוך המלחמה, אהה.
רבינו זצוק"ל היה גיבור בתורה, 
בעבודת  גיבור  בעבודה,  גיבור 
חטא.  ויראת  בענוה  וגיבור  החסד, 
כולל  וזה  ד',  עבד  היה  זי"ע  רבינו 
הכל, ועתה מי ירפא לנו את השבר 

הגדול על מה ניטש הצאן.
נשמעו  ההספדים  במהלך 
המשב"ק  מפי  נרגשים  דברים 
הרה"ח רבי עמרם שפירא שליט"א 
על  עמד  מקיפה  בצורה  אשר 
בענינים  רבינו  של  חייו  נקודות 

רבים. ]ראו מסגרת נפרדת[.
הפסד  דברי  נשמעו  כעת 
רחימו  יחידו  בנו  מפי  מרטיטים 
שליט"א  זלמן  שלמה  רבי  הרה"ג 
אבי  ונהי,  בכי  בדברי  פתח  כאשר 

יתומים היינו ואין אב
דברי הפרידה המרטיטים מיד ימינו ומשמשו בקודש במס"נ עילאית הרה"ג ר' עמרם שפירא שליט"א

ָמִים  ַהשָּׁ ָעָרה  סְּ בַּ הּו  ֵאִליָּ ַעל  ַויַּ
ָאִבי  ְמַצֵעק  ְוהּוא  רֶֹאה  ע  ֶוֱאִלישָׁ

יו! ָאִבי ֶרֶכב ִישְָׂרֵאל ּוָפָרשָׁ
ר  ֲאשֶׁ ה'  יַח  ְמשִׁ ינּו  ַאפֵּ רּוַח 
ד  ִנְלכַּ ַבּגוִֹים  ִנְחֶיה  ִצּלוֹ  בְּ ָאַמְרנּו 

ִחיתוָֹתם. שְׁ בִּ
כי נח נפשיה דרבי זירא, פתח 
שנער  ארץ  ספדנא,  ההוא  עליה 
גידלה  צבי  ארץ  וילדה,  הרה 
אמרה  לה  נא  אוי  שעשועיה, 
ירושלים, כי אבדה כלי חמדתה!

בטלו  השקדנים.  בטלו 
התורה.  כבוד  בטל  הדרשנים. 
פסקו  מעשה.  אנשי  בטלו 
זיו החכמה. בטלה  חסידים. בטל 
דורש  ואין  חטא.  ויראת  ענוה 
מי  על  שואל,  ואין  מבקש,  ואין 

לנו להשען, על אבינו שבשמים.
יוֶֹרה  ִמי  הגדול,  רבינו  אוי 
אחרון  מּוָעה,  שְׁ ָיִבין  ְוִמי  ֵדָעה 
דאך  זיך  האסט  דו  דעה,  לדור 
געווארן  נתגדל  און  געווייקט 
חיים,  החפץ  תלמידי  דעה,  בדור 
הגאלאנטער רב, הרב דסלר, רבי 

משה שניידר,
רבי יענקאלע מפשעווארסקי, 
למאה  קרוב  אברמסקי,  הרב 
שנים של הרבצת תורה והעמדת 
תלמידים לאלפים, איך יהיה לנו 
עוד דמות כזו של עמלות ויגיעה 
יראו  איך  ולילה,  יומם  בתורה 
בפסק  שמים  יראת  הבא  הדור 
הלכה, איך יראו כזו התמדה, אפי' 
כאן בארה"ק עם כל עניני העיר, 
ושמת  אחד,  סדר  החסרת  לא 

לילות כימים בהתמדת התורה.
הכהן  עלי  על  מספר  הפסוק 
כשסיפרו לו על מיתת בניו חפני 
ופנחס ועל הלקח ארון האלוקים 
ירוֹ ֶאת ֲארוֹן ָהֱא-לֹקים  ַהְזכִּ ַוְיִהי כְּ
שנפל  ית,  ֲאחַֹרנִּ א  סֵּ ַהכִּ ֵמַעל  ל  פֹּ ַויִּ

מחמת הארון ולא מחמת בניו.
אוי רבינו הגדול, קרוב למאה 
כל  יתואר,  בל  יסורים  של  שנים 
בעולם,  הקיימים  היסורים  סוגי 
וממחלות  המלחמה  משנות  עוד 
וצער גידול בנים ל"ע, ומעולם לא 
"קרעכץ"  ולא  אנחה  ממך  נשמע 
איזה  כשנשמעה  ומאידך  אחד, 

פירצה ביהדות, נחלית על זה.
שלך  הדרשה  לכולנו  זכור 
בכיכר  כאן  שאמרת  חינוך  על 
תגעו  "אל  קודש  בזעקת  השבת 
כל  לך  כאב  כמה  במשיחי", 
קברים,  חילול  כל  שבת,  חילול 
כשיצאת מביתך בגבעת משה עד 
למרחק שנפתח שם חניון בשבת, 
כלי  פגעי  בקרבך  בער  כמה 
ושוב  שוב  באזהרה  הטכנולוגיה 

להתרחק מכלים וכלים שונים.
מאז  הצאן,  נטשת  מי  על 
זכתה ירושלים להופעתך, לקחת 
בכשרות,  העיר,  עול  עצמך  על 
בשחיטה,  מהודרות,  במצות 
בהקמת  והעיקר  בעירובין, 
מוסדות תורה על טהרת הקודש, 
ידך,  על  נוסדו  מוסדות  כמה 
כמה  עם,  לנדיבי  טלפונים  כמה 
כוללים לאברכים, כמה נצטערת 
לו  שאין  תלמיד  או  ילד  כל  על 

בעבורו,  עולמות  והפכת  ישיבה 
כמה  שבוים,  לפדיון  עשית  כמה 
מי  כל  של  בצער  השתתפת 
בדמעות  אצלך  שמו  שהזכיר 

שליש.
עולה  כשאתה  רבינו,  אוי 
עבור  להעתיר  זכור  למעלה, 
ובפרט  ישראל,  כלל  כל 
שלא  עיה"ק  ירושלים  עבור 
צער,  וכל  ומדוה  חולי  ישמע 
החרדית  העדה  עבור  ותתפלל 
הבד"ץ  חברי  הצדיקים  הגאונים 
שעמדו  החשובה,  והההנהלה 
שיוכלו  הימים  כל  לימינך 
היהדות  בשמירת  להמשיך 
בארץ הקודש, מתוך בריות גופא 

ונהורה מעליא.
עשינו  לא  אולי  רבינו,  אוי 
כאן  ובאמת  עבורך.  מספיק 
שעמדו  אלו  כל  להזכיר  המקום 
אפשר  ואי  השנים  כל  לעזרתך 
להזכירם כי רבים הם, אך בשנים 
נפש,  במסירות  עבדו  האחרונות 
הולצמן  יהודה  חיים  ר'  הגבאים 
עמרם  ור'  פרידמן  מנחם  ור' 
יוסף  אהרן  ור'  ברייטשטין 
פרידמן ור' זוסיא גודלבסקי, בני 
ר'  הרב  בנך  שפירא,  שמעון  ר' 
שלמה זלמן, וכל צאצאיך ונכדיך, 
ר' אברהם חיים חשין ור' שמעון 
ראטער ור' יהושע אטיק וכל מי 

שעמד לימינך.
וכל  הגבאים  כל  בשם 
משפחתי אני מבקש מחילה אולי 
הראוי.  בכבוד  פעם  התנהגנו  לא 
כמו"כ רציתי לבקש בשמי ובשם 
שתמיד  הבית,  ובני  הגבאים  כל 
אחד  כל  את  לקבל  השתדלו 
בסבר פנים יפות, אבל אם פגענו 
באחד שלא נתנו לו להיכנס או כל 
השנים,  כל  במשך  שהיא  פגיעה 
גמורה  במחילה  לנו,  למחול  נא 
רבינו  נשמת  לזכות  זה  והיה 
המוות  ובלע  זצוק"ל.  הקדוש 
כל  מעל  דמעה  ה'  ומחה  לנצח 

פנים ונאמר אמן.
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אבי, אבי ברוחניות, אבי בגשמיות. 
למידת  זכה  שרבינו  כך,  על  ועמד 
שום  היה  לא  כאשר  ההשתוות, 
הבדל בין סעודת רעוא דרעוין עם 
לא  הציבור,  עם  או  המשפחה  בני 
בהתנהגות  שינוי  שום  אצלו  היה 
עם יחיד ומול אלפים, לא היו אצלו 
גינוני כבוד, שום דבר מהעולם הזה 

לא תפס אצלו מקום.
היה  זי"ע  רבינו  אמו"ר 
כאשר  חיים",  חפץ  "לעבדיגער 

ושיח  שיג  ממנו  שמעו  לא  מעולם 
בעניני אחרים כמו בסיומו של יום 
במשא  או  דין  בבית  ארוך  דיונים 
פנינים  ממנו  יכלולדות  לא  הדור 
היה  שלו  פיו  שהתרחש,  ממה 
אאמו"ר  קדוש.  פה  וחתום,  סגור 
הכ"מ בעצם דמותו השפיע על כל 
הסובבים, כולם רחשו לו דרך ארץ, 

ראו את הקדושה והטהרה.
כן ציין כי למרות כל עול הציבור 

המשך בעמוד אחרון

המשך בעמוד אחרון

צילום א. קופרשטוק
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  ק"ק בארה"המבצר הכוללים עט
   צפת-  בני ברק - בית שמש -ירושלים 

  ה"זצוקללה' שערי טוביה'ד ה"ק הגאב"ק מרן הגה"רבן של ישראל כ: מייסד ונשיא

  שרפי מעלה צעקו במרה
éúøàôú äëéà åëéìùä éúåùàøî ,áà ùãåçá áà ïéàå åðééä íéîåúé , ÷ù éøâç äøåú äøåú

øàôú øæð ìò íéøôàá éùìôúäåàùéã÷ àðéöåá ïîàðä åðéòåø åðú , çåø äøåäèä äøåðî
ä çéùî åðéôà 'äúùåã÷å äúøäèá äøåú ïòîì àééç éùòî äùò .  

ïúé éîä àáö øù ìò äòîã øå÷î åðéðéòå íéî åðùàø  'úéãøçä úåãäéä ìù äèéðøá÷ , ãîò
é" úôå÷úë äøòåñä äôå÷úä éìâ ìåî äøåáâáå æåòá úéãøçä úåãäéä ùàøá íéðù è

úàéùðä çéùî ìù å 'éøäîä åðéáø"äì÷åöæ ïé÷ñéã ì"÷ä åðéúåáø ìù íçëáå ä 'âáð" î
 úàå äá êìð êøãä úà åðì äøåäå ïîàð äòåøëå ïîçø áàë åðì äéäå ïéâäå íçì äãòä éãñééî

äùòð øùà äùòîä ,ùãå÷ä úøäè ìò úåãñåî úåøùò úåàéùðá ãîò , ìîò áåøáå
 äøåúä úëìîî úà íé÷äå ãñéé äòéâéå' øöáîäèò íéììåëä"äøàá ÷"÷ ' äðéô åðîî øùà

ùãå÷ä úøäè ìò ùãå÷ä õøàá äøåúä ìîòì ãñéå.  

åðì éåáàåðúåúéçùá øåãä ÷éãö ãëìð éë  , øåãì ãéøùî úåøåàîä äáëðå ãáà éë åðì íçðî ïéà
äòã ,íéðåøçàä úåøåãä éìåãâî äøåñîäå äòåîùä ÷éúòî , íéøåàë åùîéù åé÷ñô øùà

ùî äìòîì íéîåúåäðù íéòá.  

 åùåã÷å ìàøùé ïåàâ åðéáø
äáëùø"äìì÷åöæ â"ä  

ìàøùéã àòøàã àøî áàâå"äéò ã"ú ÷"å  
äøàá ùãå÷ä úøäè ìò íéììåëä øöáî àéùðå ãñééî"÷  

ùãå÷ úáùá ùãå÷ä ïåøà äáùðå íé÷åöîä úà íéìàøà åçöð  
úåçðàì áæò åðúåàå úåçåðîì òñð àåä  

  דרבי לחלוק כבודו האחרוןתופשי תורה ועמליה ישתתפו בהמון באשכבתיה 
  צ" לפנה10:30 בשעה ק"ב לפ"א תשפ"לחודש מנ'  ג–דברים  'היום יום א

  בהר הזיתים ומשם לחלקת מחוקק ספון אשר  העדה החרדית-מבנייני זופניק 

íéøôàá åùìôúäå ÷ù éøâç äøåú äøåú  
ääà : åðéáø - åðéáà -åðéòåø  ,êéììåë éëøáàå êúéòøî ïàö úà úùèð éî ìò  

ëåã óøù øùà äôéøùä úà åëáé ìàøùé úéá ì'  

  íéììåëä éùàø      åç  "  íéììåëä ø    äìäðää   
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äèéîùäå úåøùëä ãòå  
òù"ãá é"úéãøçä äãòä ö  

äéòô"ú íéìùåøé ÷"å  

ìàøùé øð äáë  
ùãå÷ä ïåøà äáùðå  

äøèòä äøñåäå øæðä íøåä éë éåã ááì ìëå éìçì ùàø ìë , äøòñá úåìòá
ä ùåã÷ ïåàâä åðéáø äîéîùä 'åéùøôå ìàøùé áëø , úåáø äàøåäå äøåú õéáøä

ä øáãá ìàøùé éðéò øéàäå íéðùá 'åæäëìä  , úåãåñé ìò íéãéîìú éðåîä ãéîòä
äàøåäá íéðúéà ,ìàøùéã ïåäúåìö ãåîò ,ìàøùé úåëøòî ùàøá ãîò , øãâ øãåâ  

  õøôá ãîåòå , ÷æçä ùéèôéðéîéä ãåîò ,ä úîçìî íçåì 'äîøá  

úåðîàðå úåøéñîá úåùòì àéìôä ,÷åæéçì úåøåöðå úåìåãâ úåð÷ú  
ïòîì ìàøùéá íéìëàîä úåøùëúåøåãì åãîòé   

ñéö" òìàøùéã àòøàã àøî  
ìàøùé úøàôú úøèò ë"ïøî ÷  

åðáø ÷çöé äéáåè ñééåå  
äìì÷åöæ"ä  

  ו"ק ירושלים ת"ד עיה"גאב
  טוביה למרום עלה לגנזי מרומים למגינת לבנו

  ב" תשפ"אלה מסעי"בליל שבת קודש פרשת 
 àöú äéåìä òñîïåùàø íåé íåéä  íéøáã úùøô äòùá10äðôì " ö

ðéðáîúéãøçä äãòä éçø ÷éðôåæ øëë  ' ñåàøèùíéúéæä øäì  

  'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה
  המבכים מרה

  ועד הכשרות והשמיטה

ãá"ä  äìöä ïø÷  
úä íåé÷ì"äøàá úåáéùéäå ú"÷  

  נסתלקו ענני הכבוד
úéãøçä úåãäéä ìù äøáù ìò åðà íéååãå íéìáà , íé÷ìà ïåøàå

 ùàä ãåîò ìåãâä åðéáø ìù äîéîùä äøòñá åúåìòá äáùð
ìàøùé äðçî éðôì ,äì ùãå÷ åéøåòðî åéîé úà ùã÷ ' äøåúá

ä úãåáòå 'éàî÷î ãçë , äàøåäå äøåú õéáøä úåøùò ìàøùéá
äáåèì íéååù íìåë íéðùá , àøîë øàô ïäëì äìòúðå äìò æàîå

ä éàøé ìò äìåãâä åúøáàá êëñ àùéã÷ àòøàã ' øùà íéãéøùä  
  ä 'àøå÷ ,äéøãâ éöøåôå äéñøäî ãâð äøåú ìù äúîçìî íçìå.  

ë"ïøî ÷ áàâ" ã
íìùåøé ìì÷åöæ"ä  

ק כאשר היה "אבל יחיד עשי לך קרן הצלה ומוסדות התורה והחינוך עטה
ל אשר נשא את משא המוסדות ונתן עיניו ולבו "זה מרן רבינו זצוק

  ובכוחו הגדול קיבץ ורבץ פעלים להגדיל את , להיות דואג ומיצר עליהם
  בחודשי ניסן ותשרי' ס חלוקה' רבדער'התמיכה וייסד   

éîì éàé ïìáð éë éëåä äìèðéùàø ìòî äøèòå  
áùú éôìàå äîéîùä äøòñá åðéáø úåìòá éäéå"åéùøôå ìàøùé  áëø éáà éáà íé÷òåö ø  

äøàá äìäðää"åçá äìäðää                        ÷" ì  
                           íéðáøä ãòå      äòá ãòå"á  

 ה"דב

à äáùðíé÷ìà ïåø  
éìçì ùàø ìëå éåã ááì ìë , úåøåàîä åëùç éë åðì äéä äî éåà

åðùàø ìòî åðéðåãà ç÷ìäá øæðä íøåäå , äîéîùä äøòñá úåìòá
àùéã÷ àðîéäî àéòø åðéòåø åðéáà úîùð , àðøáãî äéîòã àáø

äéúîåàã ,åùåã÷å ìàøùé ïåàâ , çëá øùà åéùøôå ìàøùé áëø
äðä åúùåã÷å åúøåú ìù äúîçìî íçì íòä àùî àùðå åðúåà âé  

  ä àáö øùë äìú ìò úãä ãéîòäì äøåú 'äãòä ìò ùéàå.  

  צדיק יסוד עולם ,עטרת תפארת ישראל

ïøî éñééåå äéáåè ÷çö 
÷åöæ"ì  

áàâ" ãíìùåøé  

àùéã÷ àòøàã àøîå  
  ב"לחודש אב תשפ' אשר שבק חיים בליל שבת קודש פר מסעי ב

מבניני העדה החרדית צ " לפנה10בשעה א "מנ' דברים ג ביום ראשוןאשכבתא דרבי 
  .א" מול מרום מראשון מקום מקדשינו שיבבככר זופניק להר הזיתים

äåàâä åðéúåáø íòèî"ãéáä ö"èéìù ö"à  
äéåìä úòùá äëàìî ìåèéá ìò æøëåä  
ä óøù øùà äôéøùä úà åëáé ìàøùé úéá ìëå'  

÷ãö ïéã úéá  
äãòä ìùúéãøçä   

úéãøçä äãòä  
äéòô"ááåú íìùåøé ÷"à 

  כתיועד הפיקוח הה
 של העדה החרדית 

 ä"ãá  

  íìùåøé äìáà
  

ועלה בסערה    ,וטל עטרת תפארת ישראל אוי לנו כי נ
הרועים אביר  מהשמימה  עצמו  ,  את  קידש  נעוריו 

רועה נאמן לעדתינו    ,ראבקדושת התורה ועבודת הבו
העם  אשר   משא  את  עליה,  נשא  הגן    ובקדושתו 

  גדול מרבן שמו                       

  ושת רבינו צדיק יסוד עולםכבוד קד
 זצוקלל"ה  éáåè ÷çöé ñééåå ä  רבי

 áàâ "úùåøé ÷"äéòô ã" å  
  הצאןמעט  את נו על מי נטשת יבאהה ר

היום יום ראשון פר' דברים ג' מנ"א    אשכבתיה דרבי
  מלשכת הביד"צ ככר זופניק ירושלם להר הזיתים  ,תשפ"ב

äîçìîä êåúá íéøåáéâ åìôð êéà  
  עטופים באבל ה

    ההההננההללהה                                                                                                                              ההררבבננייםם    
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 ק"מוסדות התורה והחינוך עטה

 ברסלב
 בארץ הקודש

 א''שליט משה קרעמערצ רבי ''בנשיאות הגה
 ק ברסלב בית שמש"ישיב* ' ת רמה ד"ת* ת בית שמש "ת* ת ירושלים "ת

ðùùãå÷ä ïåøà äá 
ä óøù øùà äôéøùä ìò íéøåøîú éëáå éäð ìå÷ àùéð íéî åìæé åðéôòôòå äòîã åðéðéò ìæéú 'ìàøà åçöð éë íé

ä àáö øù ìàøùé ìù ïáø íåøî éîùì äìòå ùãå÷ä ïåøà äáùðå íé÷åöîä úà ' ãåîò äéúîåàã àðøáãî
äðçîä éðôì ùàä ,ä úîçìî íçåì àùéøôå àãéñç éàä ' òâô ìëî ìàøùé íøë øåèðìå ïâäì úåîåöòúå æåòá  

  òâðå ,àøùéì ïéãå úãå äàøåä àöú íùî íéìùåøéá øùà úéæâä úëùìá äìéäú ñë ìò áùåéì  
  êàìîëå úåîåöòúå æåòá äðåáúáå äîëçá äéùåúå äöòá íéîéä ìë åðéúåãñåîì ïîàð ãéãé

 úåáø åúëøãäå åéøå÷éáì åðéëæå íé éøáùî ìë ìåî äðéôñä úà èååéðå ãîò ïë ìãâ åì øîåàä  
  ÷ä åðéúåãñåî úåøå÷ úçú øùàë íéðùá 'åéçéù åéöìç éàöåéî úåøùò íéëðçúî 

 אוהבן של ישראל צדיק יסוד עולם
  מרא דארעא קדישא

ïøî  

áàâ"íéìùåøé ã 
ìì÷åöæä"ä 

 10.30בשעה ב "אב תשפ' ג ביום ראשון אשכבתיה דרבי
 ו"ק ירושלים ת" עיה2מבית מדרשו רחוב גבעת משה 

íéøôàá éùìôúäå ÷ù éøâç äøåú äøåú ,íéøåøîú ãôñîå êì éùò ãéçé ìáà , éøùéî êëøòî éëøåò ìò
øåãäíé ,íéøåúñî éìâîå êéðåôö éçðòôîå , íåçìì êé÷îòî ããùé éî íéøäá úúñé éîå úåòáâá äö÷é éî

íéøòùì áåùìå êúîçìî ,íéøåáéâ åìôðå åãáà äîçìî éìë ,ä çéùî åðéôà çåø åðì äéä äî éåà ' øùà  
  åðéúåðååòá ñôúð åðìàåâ úàéá ãò äñçð åìéöá åðøîà 

 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה       קשה היום לישראל כשריפת בית אלוקינו
äøî íéìáàúîä    

úúååããññååîîää  úúììääððää                 ããééîîììúúåå  ïïððááøøééïïååää 

îø éøòù ìä÷"à  
òùåäé úøèò úåãñåî  

ò" ìù åøëæìå ùäâä åðéáø"îøä ïøî ÷"òéæ ãðééøô à"à  
ë úåàéùðá"áàä åðéáø ïøî ÷"èéìù ã"à        îøä úéø÷"ùîù úéá à 

åðéáåàëîë áåàëî ùéä  
íäâð åôñà íéáëåëå åøã÷ çøéå ùîù , ìçðë éãéøåä ïåéö úá úîåç

ô åðúú ìà äòîãåò úá íåãéú ìà êì úâ éàä ìù å÷åìéñ ìò êéðé
 ùéèô éðéîéä ãåîò åéìò ïòùð ìàøùé úéá ìë øùà áâùð ÷éãö
ìàøùé äðçî éðôì êìåää ùàä ãåîò ùãå÷ä úìçâ øîåù ÷æçä 

÷ä åðéúåáøå åðéúåáà êøã úåîåöòúáå æåòá ïåàâá êéùîäå ' éìá
àøåîå úç àììå éåðéù íåù ,éîòã äéáø 'äéúîåàã àðøáãîå  

                 ìàøùé úøàôú úøèò åðéâîå øåãä øàô  

áàâä ïøî úùåã÷ ãåáë"ã  
àùéã÷ àòøàã àøî  

äìì÷åöæ"ä  

íéìùåøé êéìò ìåîçé éî  
éë ìåãâíåà åðøáù éåðì äéä äî   

בענינו וינחם את שארית הפליטה השרידים ' שומר ישראל שמור שארית ישראל ירא ה
 האלו יתהפכו לנו לששון קורא ויחוש וימהר גאולתינו ופדות נפשינו והימים' אשר ה

  א"צ בב"ולשמחה בביאת גוא

äøåú ãåîìú  
òùåäé úøèò  

àúáéúîå äáéùé  
äéøà äùî úåãìåú 

úåðáì êåðéç úéá  
úåðá úøàôú  

ùøãîä úéá  
îø éøòù"à 

 קהל ומוסדות

 ירושלים תפארת
  ק"בארה

 
 

 
 

 

 השליך משמים ארץ
  תפארת ישראל

 
 

אנו כואבים ודוויים ומבכים מרה על סילוקו לשמי מרום של , ביחד עם כל בית ישראל
', לוחם מלחמות ה, פאר הדור והדרה, נזר תפארתינו, חסיד ועניו, רבינו הגדול שר התורה

נשא על לוח לבו את צעירי הצאן ובני , בעוז ובגבורה, אשר העמיד הדת על תילה
תפארתה , והקדיש כל כוחו לקומם את עולם הישיבות ללמד בני יהודה קשת, הישיבות

עמוד האש , שומר נאמן ומגן על חומות ירושלים שלא יפרצו בה פרץ, ומעוזה דירושלים
, עמד על משמר החינוך הטהור שלא יחללוה זרים, לך לפני המחנה להאיר נתיבותיהשה

 שי ומסורת ירושלים שתשאר בקדושתהמסר נפשו על קד
 

 אדונינו מורינו ורבינו
 ל"זצוק ווייס 'יצחק טובימרן רבי 

 א"ק ירושלים תובב"ד פעיה"הגאב
 מרא דארעא קדישא

 "חכמת התורה"וראש ישיבת 
 

 השמימהאשר עלה בסערה 
 

, ועד עלותו לשמי רום טרח במסירות רבה, ק ירושלים"זכינו אשר מעת בואו לכהן פאר בעיה
בא לחזק ולעודד את צעירי הצאן בני ציון היקרים , למען תלמידי מוסדותינו וחברי קהילתינו

 .שימשיכו את מסורת אבותם לשם ולתפארת לבלי לשנות מכל מה שקבלנו
 

 לים תתן קולהעל כן ציון במר תבכה וירוש
 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה

 

 רבנן ותלמידיהון         ההנהלה

  ה"בד

  בית המדרש המרכזי
  אהל שלמה מיכל

  מרכז התורה כוללי יד חיה פעסיל
  א"ד זיע"ק מרן הגאב"כ י מרן רבינו"נתייסד ע

  א"שליט מאיר הלרבראשות מרא דאתרא הגאון רבי 
   בית שמש–קרית חסידים 

åðáéì ùåùî úáù  åðìåçî ìáàì êôäð   åðùàø úøèò äìôð   

 äáùðå íé÷åöîä úà íéìàøà åçöðùãå÷ä ïåøà  
ñîð ìë áì åðéðéòå ìæéú äòîã åðéôòôòå åìæé íéî ìå÷á éäð éëáå íéøåøîú ìò äôéøùä øùà óøù ä' éë úøåîùàá 

úáù ùãå÷ åçöð íéìàøà úà íé÷åöîä äáùðå ïåøà ùãå÷ä äìòå éîùì íåøî, ïáø ìù ìàøùé øù àáö íùä ãåîò 
ùàä êìåää éðôì äðçîä éøééùî úñðë äìåãâä, ïåàâ àãéñç àùéøôå, ÷éãö ùåã÷å ìùåî úàøéá íé÷åìà äòåø ïîàð æåòá 
äåðòå, øåàîä ìåãâä úìùîîì äøåúä äàøéäå, íçåìä úîçìî ä' æåòá úåîåöòúå ãîåòå ùàøá úåëøòî ìàøùé àìì 

úç àøåîå, øîåù úåîåçä ìëî øîùî, ïâäì øåèðìå íøë úéá ìàøùé ìëî òâô úéçùîå, áùåé ìò ñë äìéäú ùàø éðáø 
õøà ìáúëù úéæâä øùà íéìùåøéá íùî àöú äàøåä úãå ïéãå ììàøùé, åúìéäú äàìî õøàä, øñî åùôð íåé÷ì 

äøåúä äúøäèá éáçøá äøà"÷ åùôð äúååéà ãåîòì úåàéùðá øöáî íéììåëä åãîòá ïéîéì úåàî éëøáà úåìéä÷ä 
åðøéòá éðá ïåéö íéàìåñîä, åáìå åçåøå äáåù÷ ìë íéîéä ìëì éðéðò ììåëä, ìë øáã ïåàéáé åçúôì ñìôì êøã ìåìñìå 

áéúð, êéøãäì òìåããå àðéòá àçé÷ô àéòøë àðîéäî åúãòì   

  עמוד התורה האמת והענוה אוהבן של ישראל צדיק יסוד עולם
  מרא דארעא קדישא

øåäèäå ùåã÷ä åðéáø úùåã÷ ãåáë  
ïøî éáø  

ñééåå äéáåè ÷çöé  
ìì÷åöæ"ä  

  ד ירושלים"גאב
  2רחוב גבעת משה  ומבית מדרש 11.30 בשעה ב"תשפ אב' ג ראשון ביום דרבי אשכבתיה

 םהר הזיתי -ומשם לחלקת מחוקק ספון בחלקת הנביאים   עדה החרדית ה-זופניק   דרך בניני

íéøôàá éùìôúäå ÷ù éøâç äøåú äøåú ,íéøåøîú ãôñîå êì éùò ãéçé ìáà , éëøåò ìò
íéøåãä éøùéî êëøòî ,íéøåúñî éìâîå êéðåôö éçðòôîå , íéøäá úúñé éîå úåòáâá äö÷é éî

íéøòùì áåùìå êúîçìî íåçìì êé÷îòî ããùé éî ,íéøåáéâ åìôðå åãáà äîçìî éìë.  
äéä äî éåàä çéùî åðéôà çåø åðì  'åðøîà øùà  

åðéúðååòá ñôúð åðìàåâ úàéá ãò äñçð åìéöá  
åéùøôå ìàøùé áëø éáà éáà .åðé÷åìà úéá úôéøùë ìàøùéì íåéä äù÷  

é úéá ìëåíùä óøù øùà äôéøùä úà åëáé ìàøù  
  המתאבלים מרה

 רבנן ותלמידיהון ד והכוללים"הנהלת ביהמ
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ú" ú'øåãâéáà ééç'  
òù"äøåúä úåìòî úåãñåî é - ùîù úéá  

  אללי לי,אוי לי ווי לי
éîò úá øáù ìò äòîã ìçðë åãéøåä , øùà áàëå ïåâé éìò òåîã ìæú ïéò ìëå éåã áì ìë

äøàá úéãøçä úåãäéä ììë úà óèåò"äìåâáå ÷ ,íùä óøù øùà äôéøùäá , úåìòá
 úøèò åðéòåø åðéðåãà úîùð äîéîùä äøòñáåðúøàôúå åðùàø , åúøãä ìàøùé ìò

åúøàôúå ,ã àáö øù ,'íé÷åìà úàøéá ìùåî ÷éãö ,äéúîåàã àðøáãî äéîòã äáø , ãáò
 åúòéâéå åúãîúäá íöòúðå äøåáâ øæà åîìåòá ããåá åúåéäá åúåãìé øçùî åàøåáì ïîàð

÷ä äøåúá åúå÷áãå 'åéç ùåùî ,äðîî ùî àì äáéùå äð÷æ éîéá åéúåçåë úéøàù ãòå ,é ãéç
ïåäúåìö ãåîòå øåãä ,øôòî åçåøå åùôð íîå÷ ,ìàøùé ïø÷ åîò íîåøå ,êøá ìôùå ïúååðò ,

íéðùá úåøùò äëìäá íùä øáã íùä íòì äøåä ,íéøùéì åøåà êùåçá çøæ , åúåìòá
ð õøà é÷åöî åðéúåáø áäæä úøùøù úëùîäá àùéã÷ àòøàã àøîë øàô ïäëì"ò ,

çäå äøåúä éøöáîå äùåã÷ä äãòä úâäðäáäèò êåðé"äìù ÷ , úåîçìîå úåëøòî ùàøáå
ã 'äéøéöîå äøéôî éãéî äøåúä úøîùî úøéîùá , åéãé åéäéå äéçð åìöá åðøîà øùàå  

  ùîùä çøæú éãò äðåîà ,úîàä ùéà åðì çøôå  

ë ìåãâä åðéáø"äâä ïøî ÷"÷  

éáø
 éáåè ÷çöé 'ñééåå 

÷åöæ"ì
  

áàâ"äéò ã"äåéæå äãåä íìùåøé ÷  
 éáø ïáäîìù öæ"éä ì"ã  

  ב בימי צער וחורבן"מסעי תשפ' ק לס"אשר נסתלק מעמנו בליל ש
  מי יקום לי עם מרעים ומי יתייצב עם פעלי און, והותירנו לאנחות כצאן ללא רועה

êì éùò ãéçé ìáà ,ìãâ åðì øîåàå åðéùàø ìò åðì äëîä êàìî ìò ,åúöò ìò ,åãåãéòå å÷åæéç , åúðååëä
åúëøãäå ,ðéúåçðäì åððéîéì åãîò ìòå äàø øùàë úåîåöòúå æåòá äá ïåëìé øùà êøãä åðúååúäìå å

äéò íìùåøéá êåðéçä úøåñî úà øåäèä åáì çåì ìò úàùì áåçäå úåëæä úà åãé÷ôúá"äúøäèá ÷ ,  
  äìà ìë åðøñç äúòå ,íìùåøé êéìò ìåîçé éî ,êàùî úà àùé éîå.  

  ויגדל המספד ביום ההוא בירושלם
áàëå ïåâé éôåèò  

          äìäðää                  íéëðçîäå íéãîìîä  

îúåãñå íéìùåøé áåè  
ùîù úéá ùãå÷ä úøäè ìò  

íéìùåøéå ïåéö ìáàú  
 ïáø úéá ìù úå÷åðéú íëì ãåðé éîå íéìùåøé äìîç êéìò ìåîçé éî éåà

úá íé÷åìà ïðç øùà íéãìéä íéùã÷ ïàö"äèò ú" ä÷åöå øáùî úòì ÷
íåø éîùì äìòúð ïîàðä äòåøä øùàë ,ä çéùî åðéôà çåø ' åðøîà øùà

 äìò äéçð åìéöáäîééîùä äøòñá ,ääà ,åðì àôøé éî åðéøáù íéë ìåãâ ,
ìàøùéá íåéä ìôð ìåãâå øù éë åòîùú àìä åòãú àìä ,éòø éàäà 

 øùà àðîéäîáúä ïéîéì ãîò ùãå÷ ïàöä úà åúìîç"÷ä ú ' øùàë
ùéäì äéðàä äáùçíéøòåñ íé éìâ ïéá øá ,÷åöæ àåä äéä æàå" øùà ì

úì íéðúéà úåãåñé ãéîòäå ìéöäå ïðâ åúøåú çëáå åúðåáú æåòá"÷ä ú ,'  
  ä"ìàøùé úøàôú úøèò åðéúøàôú øæð åðéæåò ïåàâ ä  

äâä"ïøî ÷  
áàâä"÷åöæ ã"ì  

ìàøùéã àòøàã àøî  
íéøåøîú ãôñîå êì éùò ãéçé ìáà  

åð íéçðàðå íéååã íéìáàå íéîåúé äòåø éìá ïàöë åðøú
â êåúáå ïáà äãáéàù äðîàðä úåãäéäå ìàøùé úì

äúãîç éìëå äùàøä  
 ìæéú åðéðéò éåàãåðéîò úá øáù ìò äòî 

  קרן רבי משה מנחם
  ק"ק בכל ארה"ליסד מוסדות עטה

  ה"זצללה ממששהה  ממננחחםםר "ב ממששהה  ממננחחםםלזכר נשמת מורינו רבי 
  סאטמאר מאנטריאל'מ תורת משה ד"ל ור"ץ דקיט"דומ

åðì äéä äî éåà  
èð éî ìòïàöä úà äúù  

áì ìë ñîðíééãé ìë åôøå  ,íéî åìæé åðéôòôò ,ðéòåø åðéáà ìù åúå÷ìúñä ìò ãåñé ÷éãö å
íìåòä ,ã àáö øù ìàøùé ìù ïáø ,' øåäèä êåðéçä àùî úà øåäèä åáéì çåì ìò àùð øùà
äøàá"÷ ,àáñ ìàøùé úìçâ äáëú àìù åùôð øñîå ,äøåáâáå æåòá äøåú ìù äúîçìî íçì ,

ùéà éðôî úç àìå ,äðåîàäå úîàä ãåîò ,äòåîùä é÷éúòî åðéúåáø úøåúî ä÷ùîå äìåã ,  
  äøåù÷ äúéä åùôðë ìù åùôðá "îåãä ÷" õäììöæ"äàìôð úåãéãéá õéîà øù÷á ä  

  מנורה הטהורה אוהבן של ישראל רועה נאמן
  מרא דארעא קדישא

øåäèäå ùåã÷ä ìåãâä åðéáø úùåã÷ ãåáë  
éáø ïøî  

ñééåå äéáåè ÷çöé  
äìì÷åöæ"ä  

  ד ירושלים"גאב
  שנתבקש לישיבה של מעלה

אבל יחיד עשי לך ומספד , תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים, אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים
  מי ישדד מעמקיך ללחום , מפענחי צפוניך ומגלי מסתורים, על עורכי מערכך מישרי הדורים, תמרורים

  כלי מלחמה אבדו ונפלו גיבורים, מי יקצה בגבעות ומי יסתת בהרים, מלחמתך ולשוב לשערים  

 ,אשר אמרנו  בצילו נחסה עד ביאת גואלנו נתפס בעוונתינו' אוי מה היה לנו רוח אפינו משיח ה
  קשה היום לישראל כשריפת בית אלוקינו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

  וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם
äøî íéìáàúîä  

äøàá äìäðää ãòåå"á       àãàð÷á äìäðää ãòåå           äøàá äìäðää ãòåå  "÷ 

íéøéòöì äáéùé ùãå÷ä úøäè ìò 

úîåç íéìùåøé  
ùîù úéá  

òîã ìçðë éãéøåä íéìùåøé úîåçä  
ה שוממין בהסתלקותו לשמי רום של רב החובל ואבי ירדרכי ציון אבילות שע

נושא על לוח ליבו לפני , עמוד האש לפני מחנה ישראל הנאמן' הישיבות הק
מ "יו הגדולים הגרכאשר ינק הוא מרבות' תמיד מורשת הישיבות הק' ה

ל האי רעיא מהימנא אשר פרש כנפי חמלתו "א דסלר זצוק"שניידר והגרא
  ועמד בעוז וכצור , וסיכך באברתו על מבצרי הישיבות שבכרם היהדות החרדית

  ק"יש על משמרת החינוך הטהור בארהחלמ  

 åðéáø ùåã÷ä ïåàâä  
áàâä ïøî"ã äìì÷åöæ"ä  

éáåè áì úðéâîì øùà"åøîì äìò äí  
íåéááù " øãñì ÷"ä éô ìò íù úîéå'"  

ääà, äìòî éîùì ìáåçä áø äìòðå åðéùàø ìòî åðéðåãà ç÷åì éë ,
íéøáùìå úåçðàì áæò åðúåàå úåçåðîì àåä òñ , ìàøùé úñðë êåúá

 ìåãâä àéáöîäå ïîàðä èéðøá÷ä äðîî ç÷ìéäá úîúåéîå äéååãä  
  ìàøùé ìù íáøå íäéáà.  

êì éùò ãéçé ìáàíéìùåøé úîåç ãéøåä é éë äòîã ìçðë 
êúøàôúå êøæð óñåà ,òéæ ìåãâä åðéáø" ïéâäå êðéîéì ãîò øùà à

êéìëéä úà åéøáãå åúòôåäá øàéôå êéúåîåç ãòá ,éä øùà åðéáø '  
  ïâîìå äñçîì êì ,åððéà .äòåø éìá ïàöë åðøúåðå.  

, א"שחוחים ומיותמים אחר מיטתו של אביהם ורבם מרן זיע' בני הישיבות הק
  א"צ בב"ת לנהלם בחמלתו עד עת בוא משיח גוא"ות אל היועיניהם צופי

ïåäéãéîìúå ïðáø 
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   זעליחוב-בית המדרש קהילות ירושלים 
  אנשי הישוב הישןי בני קהילות הקודש "שע

  א "ק ירושלים תובב" בעיה העדה החרדיתק מייסדי"ההולכים בדרכי רבוה
  .י.ק זעליחוב ברוקלין נ"א רב ק"שליט מרדכי בריללר "צ מוה"י הרה"נתייסד ע

  ה"ד זצוקללה"ק מרן רבינו הגאב"ר כ"בנשיאות עט
  ו"יצ' ת שמש גרמת בי

éúåçðà úåáø éë éîò åëá  
íéãé ìë åôøå áì ìë ñîðå äàá éë äàøåðä äòåîù ìò åðéãòá êùç íìåò , åúåìòá

åéùøôå ìàøùé áëø åðéòåø åðéáà ìù äîéîùä äøòñá , ìàøùéã ïåäúåìö ãåîò
äøäèå äùåã÷á ,íúøàôú úøèòå íéðáøä øæð ,éðéîéä ãåîò ,÷æçä ùéèô ,øåãä øàô ,

 äìò éøàúåîçìî øôñ åúéàå ìááî ,ä úîçìî íçì"íéñøäîä ãâðë úåîåöòúå æåòá ö ,
éçä ãåîòøåäèä êåð ,éáëù éèåèéçî ìàøùé éøá÷ ïâî , äøåú çëúùú àìù äùò

öé ùîù úéá åðøéòá äøåúä ïø÷ úîøäá ìàøùéî"å , àùî úà åàùðá éøàä áì åáì
åàë ãâðë íòä"úåôé íéðô øáñá à ,êøã ìò äîøá úåðáøä âéäðä äøåñîä äùåã÷ä 

ä ìòá äìåâä øåàî åðéáøî"øôåñ íúç "òéæ" éùåòî úåìãáúäáå úåîåöòúå æåòá à
äòùø ,åøéô íéùåò åéúåëøáå äðåîà åúöòú ,ìë éðôî úç àì øùà úîàä ùéà , øãâ

íîå÷î ìò èôùîäå äëìää ãéîòäå úåðáøá øàô ïäëì åúåìòá õøôá ãîòå øãâ , õéáøä  
  éñîá äøåú"íéðùá úåáø ð ,íå÷î ìëá åúåîë äëìäå äøåãñ åúðùî  

íéùã÷ä ùãå÷ ìàøùé øð äìåâä éðá ìë ìù ïáø  
áàâä ïøî"ä àáö øù ã'  

  ה"הזצוקלל הגדול רבינו
 ìòá"äéáåè éøòù"  

   נשיא בית מדרשינו-מרא דארעא דישראל 
 åúîùð äàöéáùãå÷ úáù ìù ø÷åáä úøåîùàá äøäè  

 øãñì"ä éô ìò 'íù úîéå ")éòñî (á 'ä áà íçðî'ôùú"á  
 úîàä ùéà åì çøô éë åìéìéäå åãôñ úàæ ìòå-íçðà êéàå éúåçðà úåáø .  

åìà úåááø ãîòîá åúåîá åì åùò ìåãâ ãåáëåìàøùé éô  
äùåã÷ä åëøãå åúöò éô ìò åìåë äðáð øùà åðéùøãî úéá äëæ,  

åðéùøãî úéá ïéðá úà êðç åéúåçåë úéøàùáå äðéôä ïáà úà ÷öé åãåáëá.  
ä àôøé ãò íçðúð äùåã÷ä åëøã êùîäá 'àåâ úàéáá åðéøáù úà" ö ìàøùé éúî úééçúåáá"à  

 לבנות חינוכי מרכז

 בנות ירושלים
 א"תובב ירושליםק "עיה

 

 

  ציון בת חומת
 

 דמעה כנחל הורידי
 

 
 

 העטרה והוסרה הנזר הורם, מישראל כבוד נוטל כי הושברנו אשר הגדול בשבר דוי ולבנו אנחותינו רבות
 ספינת קברניט, נחיה בצילו אמרנו אשר ישראל בית עטרת, השמימה בסערה ורבינו מורינו אדונינו בעלות

 את הנחה אשר ישראל לבית המסור הרועה, הסוערים לגלים בינות דרכה ומנווט ק"בארה החרדית היהדות
 ,ק"בארה הטהור החינוך של קרנה הרים ,המסורה דרךוב נאמנה בשרביט הרועים משכנות על מרעיתו צאן
 עזוז בכל בהתייצבו, יתירה בחביבות עלינו מהודו והאציל אבהית במסירות חסותו עלינו פרס כי זכינו וגם

 לטובת שכמו והטה, משמר מכל הטהור החינוך חומות על ולהגן מבצרינו לנטור חינוכנו בית לימין נפשו
 נפש ידידות שררה ומקדם ומאז, ועונה עת בכל למענינו אנפין רבת ובהשתדלות מגולה באהבה מוסדותינו

 הדרך את ולהורות אורחות ליישר הדרתו ישראל על, ל"זצ חינוכינו בית ולמייסד בינו מאד עד קרובה
 וטהרתו קדושתו, תורתו באור עליה ולדרים לארץ האיר, ותעצומות בעוז בפרץ ועומד גדר גודר, בה ילכון

 

  הגדול רבינו
  דישראל דארעא מרא

 הגולה בני כל של רבן
  ה"זצוקללה ד"הגאב מרן

 

, מרעים עם יקום ומי בפרץ יעמוד מי, דעה לנו יורה ומי לפנינו ילך מי, נרימה בכי וקול נשא נהי קול
 בציון' לד הנותרים את בקצפם לשטוף המבקשים הזמן פגעי נחשולי מול החומות משמר על איתן כצור יתייצב מי

 

 ?!?נטשת מי על הצאן אלה! אהה
  'ד שרף אשר השריפה את בכוי ישראל בית וכל

 

 ל"ובחו ק"בארה המוסדות הנהלת - המר המבכים

 מוסדות

 חסידי ירושלים קהל
 בארץ הקודש 

 א"ר שליט"אדמומרן ק "בנשיאות כ
 

 

 אוי לו לעולם שאבד מנהיגו 
  ואוי לה לספינה שאבדה קברניטה

 

 
 

משיירי כנסת , וירב בבת יהודה תאניה ואניה על השבר הגדול אשר הושברנו בסילוקו של האי גאון וצדיק זקן ויושב בישיבה
ליה מגדולי מעתיקי השמועה וממנחי, ודםויצק מים  על ידי זקני וגדולי הדור הק, פר רגלי רבותיוגדולה אשר התאבק בעה

גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר  ,ות  ונימי חייוס אשר היא היתה נר לרגליו בכל תהלוכ"שמר על משמרת תורת החתבטהרה 
הבעיר את  ,ר"והרים בגאון ועוז את חומת ההתבדלות  ושלא לשנות זיז כל שהוא מדרך המסורה בחינוך התשב, 'מלחמות ה

מסר נפשו על כל מערכות ישראל , פשו עליהלמען כבוד השבת וחירף נ בער כאש.לכבוד שכינתו ' רשפי אש שלהבת קנאת ה
ערום ביראה , ישראל בהצלת בתי קברות בארץ ובגולהר קדשי מעמד על מש, בראש המלחמה הלך לפני המחנה' כשר צבא ה
בו , בורח מן הכבוד והשליך את עצמו לבא לעזרת קטן וגדול באשר הוא שם ברגשי אבהית ובענוות ואצילות חן, וגאון בענוה

הנהיג את העדה ולהעמיד הדת על ללא נמנע עצמו מ, לופנו מסובלים בתורה ובמצוות מסובלים ביסורים כל ימי חייובזמן שא
 על לוח לבו הטהור ברחמים ובחמלהנשא את משא הדור בכלל ופרט על כל עניניו , תילה בדרכי האמת הצרופה בחכמה ושכלה

 עטרת ראשנו           אבינו רועינו   
 

 

  ת מורנו רבי"כקש

 ווייס טוביה יצחק
 ל "קזצו

 ק ירושלם ומרא דארעא קדישא "דפעיהד "גאב
 

 " קהל חסידי ירושלים"אבל יחיד עשי לך 
כאשר זכינו שכיבד אותנו במעמדי הקודש ובעידני שמחה והרעיף עלינו טללי אורה 
ונטפי חיזוק ועמד לעזרתינו שנוכל להמשיך במסורת דרך הקודש תחת שבט הנהגתו של 

 ב נפשבאמת והיה לנו למשי' ח עובדי ה"לגדל דור של תא "ר שליט"ר אדמו"ק מרן עט"כ
 אוי מי יתן לנו תמורתו 

 

 ב "מנחם אב תשפ' ב" עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש"' פרשת מסעי לסבתא שנתבקש לישיבה של מעלה בצפרא ד
 

, קהל עדתינו משתתפים בהמוניהם לחלוק כבוד לעמוד האש שהאיר את מחנינו בדור החושך הזה
 ת אלוקינו קשה מיתתן של צדיקים יותר משריפת בי

 

 ' וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה

 ! אוי מי יחמול עליך ירושלים
 

  המבכים מרה 
 מתפללי בית מדרשנו       רבנן ותלמידיהון             הנהלת המוסדות        

  ש"נהלך ברג תלמוד תורה
  רביתעיר ב

  ה"ד זצוקללה"ק הגאב"כק "הגהח מרן "ה א"ש הרבנית הצדקנית ע"ע

  ק"מוסדות תורה ויראה בארהבהנהלת 

ìèåð ãåáë úéáî åðééç  
åðéôòôò åìæé íéî åðéðéòå úåòîåã ïéàî úåâåôä ç÷ìéäá åðúàî úøèò åðúøàôú, íé÷î 

äìåò ìù äøåú õøàá ùãå÷ä ãéîòîå úãä ìò äìéú, áçåøá åáì åúðåáúå ìäéð úãò 
úéá ìàøùé èååéðå úà úðéôñ äéèåùî êøãá ääøåñî, øùë àáö êìåää éðôì äðçîä 

áöééúä àìá úç ìåî ìë òéøî, ì÷éñ ìë ìåùëî ä÷åôå ììñå êøã áéúðå úéøàùì 
äèéìôä äáòîá ìôøòä øøåùä åðøåãá ïåøçàä, ïâä ìëá åáì åùôðå ìò úùåã÷ äðçîä 

ìòå úøäè êåðéçä ìáì åèìùé íäá éãé íéãæ äìéìç, íéøäå ïø÷ äøåúä äàøéäå æåòá 
úåîåöòúå åðäëá øàô âéäðäì äîøá úà ìä÷ úãò ìàøùé íéðîàðä ãì' åúøåúìå,  

÷öé íìåàë çåúôä åáìá åðúáéúð ììñå åðéúåãñåî úåãåñé úà ,î åãîòá åðéìò
ìãâ åðì øîåìå åðãå÷ã÷ ìò úåëäì ïîàð êàìîë , åðéøöáîì ãúéå äðéô åðîîå  

   åãñååéä íåéî åúðååëäá ìäåðù äìòðä  

åúøàôúå ìàøùé ïåàâ ìàøùéã àòøàã àøî ìåãâä åðéáø  

áàâä ïøî"äìì÷åöæ ã"ä  
éòñî äìà øãñì ùãå÷ úáùá áì ìë úðéâîì ÷ìúñä øùà ,á 'ôùú áà ùãåçì"á  

ù úà åøéúåäáìàøùé úéøà  
äéðàúå íéøåøî úçðàá  

  ! אהה
אבל יחיד נעשה לנו באבדנו את קברניט ספינתנו בלב הים 

  !גדול כים שברנו מי ירפא לנו, הסוער בדור תלאובות
äøî íéìáàúîå íéëáîä  

       úåãñåîä úìäðä        íéãéîìúäå íéëðçîä   
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תורה יבקשו מפיהו
מפעל חייו של מרן זיע"א הישיבה הגדולה "חכמת התורה" בעיה"ק ירושלים | המהפכה בעולם הישיבות לבני 

הישוב הישן שחולל מרן משך שנות כהונתו | הרב הדומה למלאך ה"צ תורה יבקשו מפיהו

אחד מבני הישיבה
הכבירות  פעולותיו  מכלול 
זיע"א  הגדול  רבנו  מרן  של 
בהנהגת הכלל והפרט, משך כשני 
עשורים כולם שוים לטובה, כשר 
המחנה,  בראש  העומד  ה'  צבא 
הקודש  עיר  מלך  של  בפלטרין 
גדולות  לפעול  זכה  והמקדש, 
כהונתו,  ימי  שנות  משך  ונצורות 
בפרט,  מעלה  של  ירושלים  לבני 

ולעולם כולו בכלל.
הכבירים  מפעליו  כלל  בתוך 
ישראל,  בית  ולמסורת  לתורה 
חייו  מפעל  במיוחד  בולט 
הקדושה  הישיבה  הכביר, 
התורה"  "חכמת  והמעטירה 
יוצר"  כ"בית  המשמש  פעיה"ק, 
צעירים  לצורבים  במינו,  מיוחד 
לבני  ושמנה  מסלתה  עליה  בני 
גדול  בית  מעלה,  של  ירושלים 
שמגדלין בו תורה ויראה טהורה, 
מרן רבנו הקים וטיפח, כונן ויסד, 
מן המסד ועד הטפחות, במסירות 
ובאשר  הטהור,  לבבו  בדם  נפש, 
ברכה  ראה  דרכיו  בכל  איתו  ה' 
מיוחדת  דשמיא  וסייעתא 
זו,  תורה  מקום  להעמיד  בעמלו, 
תלמידי  של  עדרים  בו  ולגדל 
בחן  העטורים  מופלגים  חכמים 
מרן  טהרת  חותם  אשר  מיוחד, 
ואשר  פניהם,  על  חופפת  זיע"א 
בס"ד מאירים - ועוד יאירו רבות 

בשנים - את בית ישראל.
הישיבה  היא  מיוחדת 
וטעם  קדומים  בהוד  הקדושה 
זקנים, בשילוב נדיר של שאיפה 
העיון  בדרך  בתורה,  לגדלות 
ולמסבר",  "למגרס  האמיתי 
בטהרה,  והרבצתה  והנחלתה 
שמים  ויראת  ענוה,  אמת  מתוך 
תביעתו  לחכמתם,  הקודמת 
זיע"א  רבינו  מרן  של  הנוקבת 
שאלה  א  פאסקנען  וועט  "וער 
צרובה  ארום"  יאר  פופציג  און 
ומהדהדת  התלמידים,  בתודעת 
באוזניהם ללא הרף,  ואינה נותנת 
עונה  פניהם  הכרת  מנוח.  להם 
מובהקים  תלמידים  הם  כי  בהם 
נאמנים לדרך רבם ומאורם בכל 

מהותם וישותם.
הוא  הקדושה  הישיבה  ערש 
וצימאון  פרי תולדה של שאיפה 
רבינו  מרן  של  בשנים  רבת  עז 
זיע"א, להעמיד תלמידים הגונים 
אשר יהוו המשך וחוליה למסורת 

הנחלת התורה בהיכלי הישיבות 
שמקדמת דנא, מחוננים בישרות 
מחד,   ישרה,  וסברא  השכל 
יראה  המידות  טוהר  ומאידך, 
טהורה, באמת, וענות חן הנסוכה 

על פניהם.
זה,  מיוחד  ומיזוג  שילוב 
הגדול  לרבנו  לו  היא  מורשה 
נ"ע,  הגדולים  מרבותיו  זיע"א 
ורבו  מורו  מאת  ובמיוחד 
מרן  עניו,  אי  חסיד  אי  המובהק 
הגאון הצדיק רבי משה שניידער 
הקדושה  הישיבה  ראש  זצוק"ל, 
"תורת אמת" בלאנדאן - תלמידו 
מרן  ישראל  של  רבן  של  חביבו 
כרב  אשר  זיע"א,  חיים  החפץ 
מסר  צבקות  ה'  למלאך  הדומה 
לישראל  הקשים  בזמנים  נפשו 
תלמידים  ולגדל  תורה  להעמיד 
ישראל,  בבית  למאורות  שיהיו 
ומורה  ואם  לאב  להם  היה  והוא 
לכל  ופינה  יתד  וממנו  דרך, 
והנהגת  בטהרה  התורה  הנחלת 
הגדול  רבינו  מרן  של  הקודש 
זיע"א, באשר "תורת אמת היתה 
בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו", 
חיי  שנות  ימי  כל  משך  ומאז, 
מקומות  בכל  זיע"א  רבינו  מרן 
נידודיו, אחת היתה משאת נפשו 
ישיבה  להעמיד  חייו,  ומגמת 
הסלולה  בדרך  תלמידים,  ולגדל 
בו  שנטעו  הגדולים  מרבותיו  לו 

לכל זה שאיפה וצימאון.
זיע"א  רבינו  מרן  עלות  עם 
על מרומי גפי קרת, לשכון כבוד 
העדה  לפני  לעמוד  ה'  בעיר 
משאלתו  היתה  אחת  לשרתם, 
הפועל  אל  הכח  מן  להוציא 
וביותר  הלזו,  נפשו  משאת  את 
הבדולחים  בעניו  ראה  כאשר 
כאשר  לכך,  צריכה  השעה  כי 
מקום  בהעדר  החיסרון  הורגש 
תורה שתהווה מגדל אור לתורה 
וסברא  התמדה  בעמל  בטהרה 
ישרה, ד' אמות של הלכה נקיות 

מכל שמץ ורבב.
חגר  תשע"ב  בשנת  אז  או 
חייא בשעתו  וכרבי  בעוז מתניו, 
תורה  תשתכח  שלא  עביד 
רוחו  נאמני  עם  ויחד  מישראל, 
 - מעלה  של  ירושלים  יקירי 
שידיהם  מעשה  ואנשי  עסקנים 
להקמת  ומעשים  בפעולות  רב 
לשארית  תורה  מבצרי  והחזקת 

הפליטה עטה"ק, בראשות הגאון 
מינצברג  שלמה  רבי  הצדיק 
"תפארת  ק"ק  מנהיג  שליט"א 
זיע"א  מרן  ויסד  כונן  ירושלים", 
"חכמת  הגדולה  הישיבה  את 
תקופה  תוך  אשר  התורה", 
שם  וכתר  מוניטין  צברה  קצרה 
לה'  גדול  תורה  כמבצר  טוב, 
חוסים  בצילה  אשר  ולתורתו, 
מאות תלמידים לשם ולתפארת, 
במידות  המחוננים  תלמידים 
נקנית  שהתורה  חכמים  שמנו 
רבינו  מרן  גביהם  ועל  בהם, 
זיע"א אשר כמלאך האומר גדל, 
חופניים  מלוא  עליהם  הרעיף 
האמיתי  העיון  ודרך  תורה 
ארחות  לצד  ובסברא,  בישרות 
רבינו  ממרן  טהור  וחינוך  חיים 
ברוב  גדושה  במידה  זיע"א, 

אהבה וחמלה.
ברוב  זיע"א  רבינו  מרן  זכה 
את  להגשים  השי"ת  חסדי 
היה  ולבו  הגדולה,  נפשו  משאת 
מלא שבח ותהלה לבוכ"ע על כך, 
שזכה בערוב ימיו לראות עולמו 
מלך  של  לגיון  בהעמדת  בחייו, 
לדורות  והדר  הוד  היא  אשר  זו, 
זיע"א  מרן  הוביל  כך  קדומים, 
תורה  מקום  של  בערכו  'מהפך' 
משך  שנהפכו  ירושלים,  לבני 
להעמיד  למבוקשים  השנים 

ולהנחיל תורה על ידיהם.
הקדושה,  הישיבה  בני  יעידו 
חיבתו  על  ביתו,  באי  שאר  וכל 
הגדולה לתלמידיו שראה אותם 
הרמב"ם  וכלשון  ממש,  כבניו 
"התלמידים הם הם הבנים", בכל 
בשבח  מפליא  היה  מצוא  עת 
היה  אחרים  באוזני  וגם  ערכם, 
בפה  בהטעימו  בהם,  משתבח 
מלא: "חכמת התורה דאס איז די 

בעסטע ישיבה און ירושלים".
כעבור כמה שנים מאז פריחת 
מן  למעלה  הישיבה  ושגשוג 
זיע"א  רבינו  מרן  ראה  המשוער, 
הבית  בדקי  את  לחזק  צורך 
בהוספת כח וקיום רוחני למבצרו 
צירף  תשע"ד  ובשנת  הגדול, 
רבי  המפורסם  הגאון  את  לימינו 
שליט"א  מאירזאהן  פרץ  נתנאל 
החסיד  הגאון  מרן  של  חתדב"נ 
משיירי כנסת הגדולה רבי רפאל 
הגרי"ז  רשכבה"ג  מרן  בן  הלוי 
ורב  זיע"א,  זצוק"ל  מבריסק 

ביהמ"ד בריסק בעיה"ק ירושלם, 
שיואיל לשאת עמו בעול הנהגת 
בה  למסור  הקדושה  הישיבה 
שיעורים תמידין כסדרן, ולעמוד 
על התלמידים לראות בהצלחתם 
והמסורה  הסלולה  הדרך  כפי 

כאשר היא באמנה אתו.
הישיבה  קיום  שנות  במשך 
את  זיע"א  מרן  ניהל  הקדושה, 
וענוה  בעוז  הקדושה  הישיבה 
רבני  לצד  דבר,  ישק  פיו  ועל 
חרדו  אשר  שליט"א  הישיבה 
שליחותו  ומילאו  דברו  למוצא 
גילו  ממרום  ותמים,  באמת 

הציבור  עול  ולמרות  ומעמדו, 
כל  עם  עליו,  אשר  דמתא  ומילי 
עוז  ובכל  התמיד,  בוטל  לא  זה 
השיעורים,  במסירת  טורח  היה 
והכנת מראי מקומות לתלמידים, 
בקרן  להעמידם  במטרה  זה  כל 
העיון  דרך  להם  להורות  אורה, 
נועם  מצוף  ולהטעימם  בתורה, 
כן היה משמיע  מתיקות התורה, 
מוסר  שיחות  כסדרן  תמידין 
וכן  המקודשים,  הזמנים  לקראת 
במסיבות חנוכה ופורים, ובשאר 
בחיי  ומאורעות  הזדמנויות 
בישיבה  בתפילותיו  הישיבה, 
דמות  התלמידים  ראו  הקדושה 
קמאי  לחסידי  מוחשית  ודוגמא 
אשר היו מתפללים ומכוונים את 
לבם למקום, וכן בסדר מוסר ראו 
איך  חכמים  שימוש  התלמידים 

לגשת לסדר מוסר.       
האחרונה  התקופה  בכל 
הקדושה  הישיבה  בני  נשאו 
מרו  של  לרפואתו  רבים  תפלות 
יצאו  מיוחד  באופן  זיע"א,  רבינו 
באתרא  שיח  לשפוך  להשתטח 
קדישא מירון על יד ציון המצוינת 

של התנא האלקי רשב"י זיע"א.
בשעות  האחרון  חמישי  ביום 
הידיעה  הגיע  עם  הצהרים, 
מרן  כי  החולים  מבית  הקשה 
וכי  חייו,  על  נאבק  זיע"א  רבנו 
אראלים ומצוקים אוחזים בארון 
סדר  לאלתר  הופסקה  הקודש, 
פרצו  ומיד  הישיבה,  בהיכל  ב' 
הישיבה  בני  מלבות  שאגות 
אל  קדשך  "ורוח  הקדושה, 

הקודש  ארון  ובפני  ממנו",  תקח 
ארוכה  שעה  הרעישו  הפתוח, 
י"ג  ואמירת  נוראות,  בתפלות 
קר"ע  ופסוקי  רחמים,  של  מדות 
שט"ן, אשר הדהדו בכל סביבות 
לב  כל  אשר  הקדושה,  הישיבה 
אך  והזעקה,  הבכי  לקולות  נמס 
ונצחו  הגזירה,  נגזרה  השמים  מן 
ונשבה  המצוקים  את  אראלים 

ארון הקודש
היוודע  עם  מנוחה  במוצאי 
מרן  בהעלות  הקשה  הבשורה 
בסערה  זיע"א  הגדול  רבינו 
הישיבה  התעטפה  השמימה, 
על  התורה",  "חכמת  הקדושה 
באבל  ובוגריה  תלמידיה  מאות 
רבה  באבדן  משלה,  מיוחד  יחיד 
השבת  צאת  עם  הגדול,  ומאורה 
בהיכל  הפרוכת  הוסרה  קודש 
הישיבה הקדושה, וקול נהי ובכי 
הישיבה  תלמידי  כלל  את  אפף 
התארגנו  תיכף  אשר  הקדושה, 
בית  בהיכל  תפלה  למשמרות 
יד  על  זיע"א  מרן  של  מדרשו 
במשך  כאשר  הקדושה,  המטה 
התלמידים  שהו  הלילה  כל 
ואנחה  יגון  בבכי  לרבם  סמוך 
ממאנים להינחם, בתוך שבר בת 
תלמידים  של  שברם  בלטה  עמי 
על  הקריעה  כאשר  אלו,  כבנים 
הדומעות  ועיניהם  בגדיהם,  דש 
הקיום  על  מהכל,  יותר  מעידות 
אלו  לבניך  "ושננתם  של  הנצחי 

התלמידים".
הוא  אף  בחיים  מורשתו 

בחיים!

נוטל כבוד מירושלים של מעלה
צדיק יסוד העולם עמוד האמת, אשר בעוז ותוקף עמד איתן כצור חלמיש לנצור כבבת עינו על דרך ישראל 

סבא, בהדגישו כי הנהגת בית ישראל הוא רק פיקדון אצלו, ושליחותייהו דקמאי קעביד בלי שינוי כלשהוא - כי 
לא לפניו חנף יבוא

הרב ר. ברגמן
עיני עיני יורדה מים על שבר 
בת עמי, כי נפלה עטרת ראשינו, 
בכי תמיד מאין הפוגות כי חשכו 
בליבנו  יבעיר  מי  המאורות, 
יעמוד  מי  הקדושה,  גחלת  את 
ינהלנו  מי  גדר,  ויגדור  בפרץ 
לחוף מבטחים בין גלי שטף מים 
כי  לנו  אוי  הסוערים,  הזידונים 

אבדנו רועינו.
נשים לילות כימים על משים 
עצומה  ביגיעה  כימים  לילות 
העוסק  כל  הקדושה,  בתורה 
לדברים  זוכה  לשמה  בתורה 
חכמים  שמנו  מידות  כל  הרבה, 
הכ"מ,  ברבינו  נתקיים  בצדיקים 
ונתעלה  עלה  התורה  בקדושת 
ומסרה  התורה,  עצם  להיות 
צדקת  בטהרתה,  עולם  לדורות 

ה' עשה ומשפטיו עם ישראל.
נאנחת  ישראל  פזורה  שה 
החלל  על  וכאב,  בצער  ונאנקת 
בית  בכרם  הנפער  העצום 
ישראל, בסילוקו של צדיק יסוד 
בעוז  אשר  האמת,  עמוד  העולם 
חלמיש  כצור  איתן  עמד  ותוקף 
לנצור כבבת עינו על דרך ישראל 
בית  הנהגת  כי  בהדגישו  סבא, 
אצלו,  פיקדון  רק  הוא  ישראל 
ושליחותייהו דקמאי קעביד בלי 
לפניו  לא  כי   - כלשהוא  שינוי 

חנף יבוא.
עמוד  על  בהגיגי  תבער  אש 
בני  בתי  את  האיר  אשר  האש 
ואפל  חשוך  בדור  גם  ישראל, 
את  העמיד  לו,  יגיד  מקלו  אשר 
הנהגת הכלל על דרך לכתחילה 

מפי  משה  בתורת  כמסורה 
עצמה  אונים  ולאין  הגבורה, 
זרעו,  מפי  תשכח  לא  כי  ירבה 
ולא  נשתנה  לא  ישראל  וכנסת 
ישתנה, מעשי אבות סימן לבנים 
אשר  דור  ואין  עולמים,  לדורות 

בו נשתנו העיתים.
נטל כל חמודות והלך לו, עמד 
תמים,  בדרך  ה'  עם  את  לשרת 
בהתבדלות מרשעים והתרחקות 
רוחינו  את  והלהיט  מוחלטת, 
אבות  הקדושים  רבותינו  בדרך 
מרבינו  שקבלנו  כמו  העדה, 
וכל  זי"ע  סופר  החתם  הקדוש 
משנאיך  עמו,  אשר  קדושים 
בלי  שנאה  בתכלית  אשנא  ה' 
פשרות, והיא שעמדה לנו לעמוד 

איתן בנסיונות הגלות.
חכמת  אבדה  כי  נבכה  בכו 
אשר  דיהודאי  חכימא  חכמיו, 
מוסדות  לכל  אמונה  עצתו 
ותבונה,  בחכמה  הטהור  החינוך 
הזמן  נסיונות  נחשולי  מול 
כושלות,  ברכיים  ואימץ  חיזק 
זרות  רוחות  תחת  יכנעו  לבל 
תגעו  אל  בחוצות,  המנשבים 
שאחריות  תשב"ר,  אלו  במשחי 
מנהלי  כתפי  על  מוטל  חינוכם 
המוסדות, בני ובנות ישראל דור 
על  למבכי,  יאות  לכם  העתיד 
סילוק מגינכם לבל יחטאו בנפש 

הילד.
ה.(  )תענית  בגמרא  איתא 
יוחנן, אמר הקב"ה לא  אמר רבי 
עד  מעלה  של  בירושלים  אבוא 
מטה.  של  לירושלים  שאבוא 

רמז,  ע"ד  דבריהם  בכוונת  וי"ל 
מעלה  של  ירושלים  קדושת  כי 
של  ירושלים  מקדושת  נבנית 
שלימות  שאין  עוד  כל  מטה, 
של  בירושלים  כראוי  הקדושה 
מעלה  של  ירושלים  אין  מטה, 

ראויה להשראת השכינה.
כי מציון תצא תורה ודבר ה' 
מירושלים, עיני כל ישראל בכל 
לירושלים,  נשואות  היו  הדורות 
ומאורי  גדולי  היטב  ידעו 
כי  הגלות,  פזורות  בכל  אומתינו 
יש תקוה ואחרית לכנסת ישראל 
בזכות  הקדושה,  לקומת  וקיום 
יוצאת  שמשם  ירושלים  קדושת 
גם  העולם.  לכל  והוראה  אורה 
ודרך  כבוד  נהגו  העם  פשוטי 
מחמת  איד',  ב'ירושלימער  ארץ 
הסיבה הפשוטה כי בני ירושלים 
סיג  מסורת  עולם,  מעמידי  המה 

לתורה.
אור  אשר  הגדול  רבינו 
וממנו  בירושלים,  זרח  תורתו 
בכל  הדת  להעמדת  ופינה  יתד 
וקומם  בנה  ישראל,  תפוצות 
מטה,  של  ירושלים  הריסות 
עולם  של  אורו  עליו  והאיר 
מירושלים של מעלה, בשרשרת 
השרף  רשכבה"ג  ממרן  הדורות 
זי"ע,  דסקין  מהרי"ל  מבריסק 
קדושים  במעלות  ונתעלה  עלה 
השמימה,  בסערה  וטהורים 
ועזבנו כספינה מטורפת בלב ים.

בבכי  קינה  נשא  זאת  על 
תמרורים, אריד בשיחי ואהימה, 

ומספד רב ארעימה.

עם צוות רמ''י ישיבת חכמת התורה
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לא האמינו מלכי ארץ כי יחשך היום 
ויכבו המאורות

לא זו העת לבחור מילים וצחות המליצות, כאשר נבהלו העשתונות מהאבדה הקשה אשר פקדה אותנו. אציין רק 
כמה עובדות שיש בהם לימוד מוסר השכל, אשר חזו וראו בצלו של מרן זצוק"ל 

הר"ר נחמן דוד סירוטה 
שערך  הקודש"  ב"מסע  זה  היה 
מלך  צדק  מלכי  הקדוש  רבינו  מרן 
שם  שמש,  בית  בעיר  זצוק"ל  שלם 
מסכנת  להינצל  לברכתו  זכיתי 

הגיוס:
מרן זיע"א הגיע אז לביקורי הוד 
לישיבה  ביניהם  עטה"ק,  בישיבות 
התפלל  שם  למדתי,  בה  הלוי'  'בית 

איתנו תפילת שחרית.
שזכיתי  השניה  הפעם  זו  היתה 
זה  היה  הקודם  אצלו.  להתפלל 
עשו  ירושלים'  'טוב  בת"ת  כאשר 
בתפילה,  המצטיינים  לכל  מבצע 
מוקדמת  בוקר  בשעת  יצאנו 
לירושלים  שמש  מבית  באוטובוס 
להתפלל בבית מדרשו ומעון קדשו 

של מרן זיע"א.
עינה  כהתה  לא  השנים  בהפרש 
תפלה  אותה  של  ליחה  נס  ולא 
כבן  באהבה  תפילתו  כאשר  זכה, 
המתחטא לפני אביו לא היה בו שינוי 
של זקנה, אלא ההיפך; תנועות ידיו 
הפרושות בעת התחלתו את תפילת 
את  לשכוח  יוכל  מי  אוי,  שמו"ע... 

מחזה ההוד.
להתברך  עברנו  התפילה  לאחר 
הישיבה.  רבני  עם  לחיים  ברכת 
בצאתו, על מפתן הדלת, בקשתי את 

ברכתו להיפטר מרשויות הצבא.
יודע  אני  האם  שאלני  זי"ע  מרן 
תורה  עול  עליו  המקבל  'כל  כי 

מעבירין ממנו עול מלכות'?
מרא  קמיה  בענווה  הנהנתי 

דארעא קדישא.
וישאלני רבינו: האם הינך מקבל 

על עצמך עול תורה?
לטיפשותי  בי,  היתה  ילדות 

לא מיהרתי להשיב. מרן זי"ע 
אמר  מסתפק,  שאני  ראה 

לסובבים:
הרי  מפחד!...  "הוא 
עול  עליו  שמקבל  מי 
השמים  מן  מקבל  תורה 
את הכוחות להתמודד".

נו,  שוב:  וישאלני 
מקבל  הינך  האם  כעת, 

על עצמך?
עניתי כמובן: כן!

את  נטל  שליט"א  מרן 
ידי לתוך ידו הקדושה ובירכני 

כשאבוא  שמיד  ובאהבה,  בחום 
את  ובצרפו  יפטרוני,  מיד  לשם 
ברכתו הקדושה "שבתי בבית השם 
השם  בנועם  לחזות  חיי  ימי  כל 

ולבקר בהיכלו".
כזאת,  ברורה  הבטחה  אחרי 

ובשנותי את טעמי - גרשוני מיד...
*

אבינו  של  פרידתו  עלינו  קשה 
השורות  כתיבת  במשך  רועינו. 
"מרן  לכתוב  טעיתי  פעמים  כמה 
שליט"א". כי לא האמינו מלכי ארץ 

כי יחשך היום ויכבו המאורות.
לא זו העת לבחור מילים וצחות 
המליצות, כאשר נבהלו העשתונות 
מהאבדה הקשה אשר פקדה אותנו, 
בהם  שיש  עובדות  כמה  רק  אציין 
וראו  חזו  לימוד מוסר השכל, אשר 

בצלו של מרן זצוק"ל.
השורות,  כותב  מידידי  אחד 
צעיר  אברך  בהיותו  כי  סיפר 
פעם  הגיע  הרבנות,  שנות  בתחילת 

לאסיפה כלשהיא בבית מרן זי"ע. 
תוך כדי כך נעמד ליד כסאו של 
מרן זי"ע, כאשר מרן זי"ע היה עסוק 

בכתיבת מכתב כלשהוא.

אותו אברך לא חשב הרבה והחל 
מעיין בשורות הנכתבות...

הקפיד  בכך,  שהבחין  זי"ע  מרן 
את  לצאת  לו  והורה  כך,  על  מאד 
החדר על החוצפה להסתכל במכתב 

שאינו ממוען עבורו.
אותו  נשאל  כאשר  זאת,  עם 
נפגע  עצמו  את  הרגיש  אם  אברך 
היה  לא  זאת  גם  כי  הפטיר,  מכך, 
כי  "בחביבותא".  אלא  אישי  נגדו 
היה ברור שהוא מקפיד על המעשה 

ולא על העושה.
*

שליט"א  אאמו"ר  כשהגיע 
בשנותיו  קדשו  במעון  להתברך 
ואב"ד  כרב  לכהונתו  הראשונות 
נוספים  כמה  עם  המתין  ירושלים, 
מכיר  לא  מאתנו  מי  הבית.  בפתח 
ההמתנה  וחדר  מרן  של  ביתו  את 
אל קודש הקודשים פנימה. הרי זה 
החיצוני  חדרים,  שני  שבו  מסדרון 
הנאספים,  קהל  את  שימש  יותר 
מרן  של  לשכתו  היה  יותר  הפנימי 
הדברים  בכל  הגיעו  לשם  זי"ע 

והנושאים איש כלבבו.
נשמעו  החיצון  בחדר  ביושבם 
מהחדר  ושבר  זעקה  קולות  לפתע 

הפנימי יותר.
פרץ  אשר  זי"ע  מרן  זה  היה 
בזעקות נואשות מנהמת לבו הטהור, 
על  וכואב  עמוק  בכי  בקול  מלווה 
בחור אחד שהגיע לשם, כאשר תורף 

על  היה  אודות הדברים 

ו  ת ק ז ח ה
במכשיר טלפון לא כשר ח"ו!

דקות  משך  עליו  זעק  זי"ע  מרן 
ארוכות כי הוא מסכן את כל עתידו 
הוא  בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן 
ממיט על עצמו ועל משפחתו חרפה 
יגון  לצרות  מסוכן  והוא  גדולה 

ואנחה מכך ה"י.
של  חדרו  דלת  נפתחה  לפתע 
מרן זי"ע. מרן עצמו יצא את החדר, 
את  וסגר  ההמתנה  חדר  אל  ניגש 
בעת  מפטיר  שהוא  תוך  הדלת, 
הסגירה כי לא יהין איש לפתוח את 
ויפתח  יבוא  הדלת עד שהוא עצמו 

להם!
נוספות  דקות  כמה  עברו  כך 
עוברות  נשמעו  רבות  ופסיעות 
מרן  זה  היה  מבחוץ,  הדלת  את 
מבפנים  הבחור  את  שליווה  זי"ע 
החוצה, אך תוך כדי זהירות בכבודו 
בחדר  הדלת  את  סגר  יראוהו  שלא 

ההמתנה עד שהלה יצא.
ופתח  זי"ע  מרן  נפנה  אז  רק 

וקרא  ההמתנה,  בחדר  הדלת  את 
לנאספים להיכנס כל אחד בתורו...

*
במילים  הטורים  את  ואסיים 
אחדים משולחן מלכים שולחן גבוה, 
שליט"א,  שכטער  הגרי"מ  מכ"ק 
ידידותם  ידועה  להבחל"ח  אשר 
המאורות  שני  אלו  של  וחביבותם 
התורה  לממשלות  הגדולים 
זי"ע  הגאב"ד  רבינו  מרנא  והיראה, 
הגרי"מ  מורינו  להבלחט"א  עם 
שליט"א אשר עמד לימינו בכל עוז 
ידו  זזו  ולא  הקודש  מערכות  בכל 

מתוך ידו לחבב זה את זה.
כאשר  הוד  למחזה  זה  היה 
שמחה  בעתות  יחדיו  נתוועדו 
במערכות  ואף  טובים  ובמועדים 
המחבקים  הכרובים  כפני  הקודש, 
כאשר  הראשון  מיומו  עוד  א"ז,  זה 
לקח  זי"ע  הגאב"ד  מרנא  רבינו 
בירושלים  ההנהגה  עול  עצמו  על 
הגרי"מ  מורינו  אז  הפטיר  וארה"ק, 
האט  "ער  לשון:  בצחות  שליט"א 
פעקל,  שווערן  א  געכאפט  אריין 

ירושלים איז זייער שווער..."
יצא  כאשר  זאת  יודעים  כולנו 
השבת  למערכות  בגפו  זי"ע  מרנא 
בעלי  ורובו  וישטמוהו  ועוד,  הגיוס 
ומורנו  חת,  בלא  עמד  והוא  חיצים, 
בעוז  לצידו  שליט"א  הגרי"מ 
ועודדו  אימצו  חיזקו  ובגבורה, 

כאשר לא נשמע דוגמתו.
מהשנים  באחד  זה  היה 
האחרונות כאשר כ"ק מרן הגאב"ד 
להשתתף  הגיע  זצוקללה"ה 
מוהר"ן  של  ביארצייט 
זיע"א  מברסלב 
הגדולה  בסוכה 
'בנות  בחצר 
 . ' ם י ל ש ו ר י
ח  " ל ח ב ה ל
הגרי"מ  כ"ק 
א  " ט י ל ש
ו  ל ב י ק
בידידות עזה 
ואף  ועמוקה 
רקד עמו משך 
כאשר  רב,  זמן 
האציל  זי"ע  מרן 
לכל  קדשו  מברכת 
והפליא  הנאספים 
הגרי"מ  יבלחט"א  באוזן 
שליט"א על צעירי הצאן כי הם 

זרע ברך ה'.
הגרי"מ  פקד  מעמד  באותו 
שליט"א על אאמו"ר שליט"א לקבלו 
בברכת ברוכים הבאים כראוי, וישם 
דברו בפיו לאמור כי זה 50 שנה לא 

היה גאב"ד כזה לירושלים עיה"ק.
עליו  פקד  כאשר  עשה  אאמו"ר 
נדהם  זי"ע  מרן  שליט"א,  הגרי"מ 
מאד מהדברים, הוא הרים את עיניו 
בפליאה, אולם הגרי"מ הנהן בראשו 

כמאשר את הדברים.
את  לשאול  ניסו  לאחמ"כ 
רבותינו  היו  הרי  שליט"א,  הגרי"מ 
ובתוכם  ירושלים  כגאב"ד  שכיהנו 
מרן בעל הויואל משה המנחת יצחק 
והבאים אחריהם זיעועכי"א, במשך 
היה  ואיך  האחרונות,  השנים  יובל 

יכול לומר שלא היה דוגמתו.
שליט"א  הגרי"מ  מורינו  אולם 
לחזור  רצה  ולא  עמו  ונמוקו  טעמו 
כזה  גאב"ד  כי  בשלו,  והמשיך  בו, 
לא היה לירושלים זה 50 שנה. ויהי 

לפלא.

יתמות!
קינה ונהי כי רבינו הקדוש איננו! ויצא מבת ציון כל הדרה...

דוממים  ואנחה  יגון  עטופי 
מיטת  אחר  בסך  צעדנו  באבלנו, 
בלבנו  נפער  חלל  הכ"מ,  רבינו 
רבינו  אהה!  יתמות,  רגשי  האפוף 
כל  ציון  מבת  ויצא  איננו!  הקדוש 

הדרה.
איך ננחם בעת אשר נושא נזר 
מבית  כבוד  נוטל  איננו,  ראשינו 

חיינו וגלה יקרנו.
רוח אפינו אשר אמרנו בצילו 
יותר  לישראל  אתה  טוב  נחיה, 
מגלגל חמה - אהה מנורה הטהורה 

אשר האיר עינינו חשך.
ורצוצים עד דכדוכה  שבורים 
של נפש, הלא מראה אור זיו תואר 

פניו היתה משיבת נפש.
מגדולי  גדלות  במדרגות 
אוזן  למשמע  הקודמים  הדורות 
תאבה נפשינו, ועתה אהה נפשינו 

יבשה.
כנחל  הורידי  ציון  בת  חומת 
שומר  למנוחות  נסע  כי  דמעה, 
חומותיך, אשר בעמידתו האיתנה 
נסיון  כל  דוחה  היה  המשמר,  על 
להרמת ראש משנאי ה', אהה! כי 

תם גודר גדר.
נישא  רבנן  ועל  ישראל  על 
התורה,  כבוד  בטל  כי  ונהי,  קינה 
נזר הרבנים משיירי כנסת הגדולה, 
הכלל  בהנהגת  ולמופת  לאות 

תורה  אהה!  סבא,  ישראל  בדרך 
תורה חגרי שק על רעיא מהימנא.

עם  בבכי,  אמרר  מני  שעו 
המוני בית ישראל קהלא קדישא 
רחמן  מאב  שהתייתמו  הדין, 
את  נשא  אשר  נאמן,  ורועה 
קרן  ורומם  שכמו,  על  העם  משא 
ישראל, אהה כי גדע בחרי אף כל 

קרן ישראל.
"חכמת  הגדולה  הישיבה 
להרבצת  נפשו  משאת  התורה" 
נאלמנו  קרבניטה,  איבדה  תורה 
רבינו  אהה  הכבד,  באבלנו  דומיה 
האבידה  גדולה  נטשתנו,  מי  על 

ואין לנו תמורה.

נפלה עטרת ראשנו
כל העוסק במקצת במערכות הקודש, מרגיש אבלות פרטית ויתמות אישית נוראה, בבחינת "אנא אנו 

באים", אוי ואבוי לנשארים. הוא נסע למנוחות ואותנו עזב לאנחות. מי יתן לנו תמורתו!

הר"ר דוד רוטמן / מערכת 'קול זעקה'
בית  עמך  כל  עם  יחד 
מרה  מתאבלים  אנו  ישראל 
על פטירת אבינו רוענו עטרת 
ראשנו, אשר אמרנו בצלו נחיה 
ועתה  צדק.  גואל  ביאת  עד 
לאבל  ונהפך  הושברנו  אהה! 

מחולינו!
לפרט  המקום  כאן  אין 
האבידה  גודל  את  בפרטות 
ולאנשי  בכלל  ישראל  לכלל 
וביותר  בפרט,  הישן  ישוב 
מערכות  בחזית  לעומדים 
ה'  מלחמות  לוחמי  הקודש 
כאשר העומד בראש המערכה 
יתומים  ונשארנו  מאתנו  נלקח 
רכב  אבי  אבי  ממש,  אב  מבלי 

ישראל ופרשיו.
את  להזכיר  רק  ננסה 
בנים  גיוס  בגזירת  מלחמתו 
בעוז ובגבורה, ובשעה שנגזרה 
ע''י  פעולה  בשיתוף  הגזירה 
רבינו  קרע  המפלגות  אנשי 
עיר,  של  ברחובה  בגדו  זי"ע 
העולם  כל  את  שזעזע  דבר 

האיתנה  עמידתו  וכן  כולו. 
שחיזק בכל הזדמנות העומדים 
המה  הלא  המאבק  בחזית 
גיבורי החיל שהכינוס הראשון 
היה בסוכתו של רבינו, וכמו''כ 
רבינו  של  מלחמתו  היה  עזה 
אשר  זרים  בלימודים  זי"ע 
שוטפים  האחרונות  בשנים 

כמים הזדונים את מחוזותינו.
ומי ימלל מסירות נפשו של 
נגד  הכבירה  במערכה  אבינו 
מלחמתם  שלחם  שכבי  מחטטי 
מקום  את  לשמור  וגאון  בעוז 
הכלל  על  וללמד  מנוחתם. 
אחד  דבר  היה  שלא  יצא  כולו 
החרדית  ליהדות  נוגע  שהיה 
פטר  הגדול  שרבנו  ברוחניות 
מתניו  כגבור  שינס  אלא  עצמו, 
תורה  של  מלחמתה  ולחם 
מורשתם  את  בהמשיכו  ברמה, 
בקודש  למעלה  רבותינו  של 
בדרכי  מעלה,  של  בירושלים 
מהרי''ל  מרן  מבריסק  השרף 
חיים  יוסף  ורבינו  זי''ע  דיסקין 

הלוחמים  וכל  זי''ע  זוננפלד 
ירושלים  של  מלחמתה  עמהם 
כל  אבדנו  ועתה  וארה''ק, 
נטשת  מי  זאת! אהה רבינו! על 

הצאן?!
בראש  יעמוד  מי 
המלחמות? מי יגן על בני ובנות 
הזרות?  הרוחות  מן  ישראל 
ותושיה  עצה  נקבל  מי  אצל 
המסורה  המלחמה  בדרכי 
מי  פשרות?  וללא  חת  ללא 
מי  קדמונינו?  עצמות  על  יגן 
מי  בעוז?  מלחמתם  ילחם 
למען  הלוחמים  לימין  יעמוד 
ישמור  מי  ירושלים?  קדושת 
על חומות השבת שלא תתחלל 

בידי זדים?
במקצת  העוסק  כל 
מרגיש  הקודש,  במערכות 
אבלות פרטית ויתמות אישית 
אנו  "אנא  בבחינת  נוראה, 
לנשארים.  ואבוי  אוי  באים", 
ואותנו עזב  הוא נסע למנוחות 

לאנחות. מי יתן לנו תמורתו!

מי יקום לי עם מרעים ומי יתייצב 
לי עם פועלי און

הר"ר מרדכי טעפ
יחד עם רבבות אלפי ישראל 
המבכים מרה את השריפה אשר 
שרף ד', בהסתלקותו לשמי רום 
ד',  צבא  שר  רועינו,  אבינו  של 

עמוד האש לפני המחנה.
ממסע  כעת  חוזרים  הננו 
הלב  דרבי,  אשכבתא  ההלוויה 
דומע,  הלב  להינחם,  ממאן 
עם  להשלים  מסוגלים  לא 
והטהור  הקדוש  שרבינו  המצב 

זצוקללה"ה כבר איננו איתנו.
בכתיבת  להתחיל  קל  לא 
אלו.  בשורות  הלב  רגשות 
וזרם  ועולים,  צפים  הזיכרונות 
ולא  שוב,  מתחיל  הדמעות 
המילים  לצמצם  מסוגלים 

כשהלב עדיין רותח.
רבינו הקדוש שהיה כמלאך 
נגד  הקודש  במלחמות  המושיע 

בראש  ועמד  הדת,  על  הגזירות 
ובפרט  סבא,  ישראל  מערכות 
שזה  שכבי  חיטוטי  גזירת  נגד 
נגע בלבבו הטהור ממש, ובפרט 
שקיבלה  האחרונות  בשנים 
כמה  פי  קשה  חזות  הגזירה 
שביכולתו  מה  כל  עשה  וכמה, 
למנוע חילולי קברי הקדמונים, 
למרות שלא קיבל על כך כבוד 
ורוח  בבריאותו  פגע  והדבר 

אפנו נלכד בשחיתותינו.
פעמים  כמה  הקטן  זכיתי 
זיע"א  הקוה"ט  רבינו  עם  לדבר 
של  המבהיל  המצב  אודות 
לתאר  ואין  הקברים,  חילולי 
סערת  עליו  ניכר  היה  כמה 
מוצא  לא  ממש  נפשו,  רגשי 
והתבטא  הטהורה,  לנפשו  מנוח 
כשאין  כבול  מרגיש  הוא  כמה 

המצב  את  למנוע  ביכולתו 
הנורא.

זכינו  האחרונה  בשנה  גם 
והשתתף  הופיע  גילו  שממרום 
במחאות  כוחותיו  בשארית 
בגילה,  הקברים  חילולי  נגד 
לשמי  בהסתלקותו  עכשיו  אבל 
נסע  הוא  אלה,  כל  אבדנו  רום 

למנוחות ואותנו עזב לאנחות.
נטשת  מי  על  רבינו  אהה, 
הצאן, יתומים היינו ואין אב. אין 
מילים לתנות את גודל האבידה, 
המלחמה  של  בעיצומה  כאשר 
לעמוד  גיבור  הצבא,  שר  נפל 
בפרץ שהיה לנו לחומה ולמחסה 
ביום זעם, ועתה קמי בפרץ אין!

במערכה,  בודדים  נשארנו 
אהה, איך נפלו גיבורים ויאבדו 

כלי מלחמה!
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איש יהודי היה בירושלים אשר לא 
יכרע ולא ישתחוה

לשהות במחיצתו לרגע קט היה הרגשה של טבילה במי הדעת, הרגישו נועם הקדושה, ומיאוס הבלי העולם, 
ללא שום שייכות לעולם הזה והבליו, רחוק מכל גינוני פרסום ומכל עניני השקריות של עולם הזה, וכל רואיו 

ראו בן עוה"ב מתהלך בינינו, הוא הוא המאושר עלי אדמות!

הרב אריה ברים, משפיע דחסידי בוהוש
 אהה! שוד ושבר, רוח אפינו 
משיח ה', אשר אמרנו בצלו נחיה, 
והקדושה,  והיראה  התורה  עמוד 
וללא  כחל  ללא  האמת,  עמוד 
שרק, האי שופרא דשופרא בהוד 
מתעדן  העצני"  "עדינו  קדומים, 
ולכבד  כתולעת כשנוגע לכבודו, 
לכבוד  כשנוגע  ואילו  הזולת. 
נלכד  כעץ,  קשה  היה  שמים 

בשחיתותינו בעוה"ר.
במיוחד בזמן קשה כזה בו אנו 
גורל  ידו  נמצאים, ששבט הרשע 
ירושלים  הצדיקים,  גורל  על 
בסכנה,  ישראל  ארץ  בסכנה, 
כל  בסכנה,  שבקדושה  דבר  כל 
לעקור  איך  עלי,  מחשבותם 
ומהפרט,  מהכלל  הקדושה 
ולהכניס כל סוגי השחץ והתיעוב 

למיניהם רח"ל.
עמוד  כזה  בזמן  חסר  כמה 
וערך  לפנינו,  שהלך  האש 
השבת  לכבוד  קודש  מערכות 
קודש ולכבוד כל דבר שבקדושה, 
היה  זמן  תקופת  שכבר  אף  על 
שרוי בחולשה, אך אעפ"כ היתה 
הרגשה כמו שאמרו חז"ל בנחום 
שאני  זמן  "כל  שאמר  גמזו,  איש 
הרגשנו  נופל",  הבית  אין  בבית 
מלא  זקן  של  כוחו  לנו  שיש 
ואיש  גיבור  גיסא,  מחד  רחמים 
ועתה  גיסא,  מאידך  מלחמה 
בלב  מטורפת  כספינה  נשארנו 

ים, בעוה"ר.
הי'  פורים  בשושן  שנה  מדי 
מבוהוש  אדמו"ר  מרן  כ"ק  נוהג 
שליט"א לבוא לביתו נאוה קודש 
אמר  השנים  בא'  היין,  במשתה 
עפ"י  זצוק"ל  לרבינו  בכניסתו 
לייב  משה  ר'  שהרבי  העובדא 
זי"ע אמר אצל הרבי ר'  מסאסוב 
ופסח  זי"ע  מליזענסק  אלימלך 
רקד  שהקב"ה  הפתח,  על  ה' 
דר  כאן  איד",  א  וואוינט  "דא 

ר' משה  וכך התחיל הרבי  יהודי, 
הרבי  אצל  ולכרכר  לפזז  לייב 
איש  והפטיר:  זי"ע,  אלימלך  ר' 
ושמו  הבירה  בשושן  היה  יהודי 
מרדכי, אי"ש - האל"ף זהו אלופו 
רוקד,  גימטרי'  יש  עולם,  של 
שאיש  רוקד  עולם  של  שאלופו 
יהודי היה בשושן... והפטיר "על 

כן באתי הנה".
כמה זה תואם להרגשה הנ"ל, 
הצדיק  מרדכי  בזמנו  שכמו 
ולא  יכרע  שלא  היחידי  היה 
ובזה  זע,  ולא  קם  לא  ישתחווה, 
ישראל,  לכלל  הישועה  הביא 
היה  יהודי  "איש  בזמנינו  כמו"כ 

בירושלים..."
אמר  הרשע  המן  ועוד,  זאת 
איננו  זה  כל  אסתר,  סעודת  אחר 
רואה  שאני  עת  בכל  לי  שווה 
בשער  יושב  היהודי  מרדכי  את 
כרע  שלא  ע"ז  אמר  לא  המלך. 
עצמו  חשב  אלא  השתחווה,  ולא 
בשיא  אדמות  עלי  למאושר 
ישווה  ומי  לו  ידמה  מי  הפסגה, 
לו, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת 
שאני רואה את מרדכי היהודי - 
אני רואה שמרדכי שעסוק בשקו 
עלי  המאושר  הוא  הוא  ותעניתו 
אדמות, ורואה כל גדלותו וישותו 
לאפס אפסים הכל מתנפץ אצלו, 

וכל זה איננו שווה לי.
היה  יהודי  איש  כזה  גם 
שייכות  שום  ללא  בירושלים... 
רחוק  והבליו,  הזה  לעולם 
עניני  ומכל  פרסום  גינוני  מכל 
וכל  הזה,  עולם  של  השקריות 
מתהלך  עוה"ב  בן  ראו  רואיו 
עלי  המאושר  הוא  הוא  בינינו, 

אדמות!
קט  לרגע  במחיצתו  לשהות 
במי  טבילה  של  הרגשה  היה 
הקדושה,  נועם  הרגישו  הדעת, 
האי  על  העולם,  הבלי  ומיאוס 

שופרא דבלע בארעא קא בכינא.
בקודש  אורו  הופעת  לפני 
לשמש כגאב"ד ירושלים עיה"ק, 
אכן הכירוהו ובמיוחד חדי העין 
את  ידעו  הדור  וחכמי  צדיקי 
רבות.  כמפורסם  לפניהם,  אשר 
בקודש  כאן  לשמש  בהגיעו  אך 
העולם  בכל  גדול  מפורסם  נהיה 
ונראה  רצונו,  ונגד  טבעו  נגד 
הק'  רש"י  דברי  לזה  להסמיך 
ה'  עדות  י"ט  בתהלים  עה"פ 
]התורה[  היא  נאמנת  נאמנה, 
הפרסום  זה  בלומדיה,  להעיד 
לזה  וזכינו  שזכה  הגדולה  וכל 
בסוף ימיו, זה היה עדות התורה 
שמעידה בלומדיה, על אף שלא 

עלתה על דעתו כזאת מעולם.
שלו  בגמ'  ציין  זי"ע  רבינו 
אימרא ששמע מכ"ק מרן אדמו"ר 
שבת  ערב  שאמר:  זי"ע  מבוהוש 
מרגישים  כבר   - שבת  ָעֵרב  איז 
העריבות והמתיקות של השבת. 
לא בכדי ציין מאמר זה, כי כמה 
בזה,  בחרותו  מימי  שקוע  היה 
בליל  לעיניו  תנומה  נתן  שלא 
שישי וליל שבת, כמה הרגיש את 
וכמה  השבת,  ועריבות  מתיקות 
השבת  כבוד  בעבור  לחם  וכמה 

בחירוף נפש.
שבת,  בחי'  שהיה  רבינו  ואכן 
קודש  ונעימות  עריבות  כמה 
צריך  בשבת  בסביבותיו,  הורגש 
לראות כאילו כל מלאכתו עשויה, 
וישוב  ומנוחת  נפש  שלוות  כמה 

הדעת הקרין בעצם הופעתו.
שהיה  פעמים  וכמה  כמה 
רגיל להשתתף בשמחות ואירועי 
קודש בחצה"ק בוהוש, כשהופיע 
זה היה רגעי השיא של  בהדרתו 
השמחה, כמה חרד כ"ק אדמו"ר 
שמח  וכמה  לקראתו,  שליט"א 
עמו, כולם ראו וכן הבינו, מאמר 

הכתוב יראיך יראוני וישמחו...
ירושלים  על  ירדה  יתמות 
ארץ  על  ירדה  יתמות  עיה"ק, 
כל   על  ירדה  יתמות  הקדושה, 
עם  על  ירדה  יתמות  העולם, 
מיתת  גדולה  והמקדש,  הקודש 
אלוקינו.  בית  כשריפת  צדיקים 
על  מתאבלים  שאנו  בימים 
אבל  נוסף  אלוקינו,  בית  שריפת 
פר'  בקריאתינו  אבלינו.  על 
המסעות של בנ"י, נסע למנוחות, 
ושמח  שש  ערבות  רוכב  אכן 
ורוקד עם האיש יהודי הנ"ל, אך 

אותנו עזב לאנחות רח"ל.
בעניינו  נחמתינו  זאת  אך 
במיתתן  צדיקים  גדולים 
כאן  ומה  מבחייהן,  יותר 
עומד  התם  אף  ומשמש  עומד 
וודאי ישפיע ממרומים  ומשמש, 
עדת  על  רחמים  התעוררות 
ובכל  עיה"ק  בירושלים  בנ"י, 
בפרט  מושבותיהם,  מקומות 
הקדושה  של  והתגברות  ובכלל, 
שבט  ינוח  לא  הטומאה,  על 
עדי  הצדיקים,  גורל  על  הרשע 
גואל צדק במהרה בימינו,  ביאת 
לנו  יהפכו  המצרים  בין  וימי 
לששון ולשמחה, וניוושע בקרוב 

בתשועת עולמים.

"וטהר לבנו לעבדך באמת"
'שמע ישראל', שתכליתו של כל יהודי להיות בחינת 'שומע' את רבותיו, וכאשר יש 'שמע' יש 'ישראל', וכאשר 
אין 'שמע' אין 'ישראל'. להיות מן השומע ומן המקבל, להמשיך המסורת, לצעוד בדרכיך הקדושים והטהורים, 

דרך הזהב, אשר בזה יבחר האדם אשר נמנה בעדת ישראל

הר"ר חיים הנפלינג, נכד רבינו זי"ע
 יתומים היינו ואין אב.

כאשר  גוברים,  רגשותי 
נמצאים אנו בשעת חימום.

על  להעלות  אפשר  ואיך 
נלקח  רועינו  שאבינו  הדעת 

למרומים.
הלא דאבה נפשינו.

חטאנו. אבדנו.
רבן של כל בני הגולה.

טוביה למרום עלה,
ועד לכסא הכבוד נתעלה.

ואנו, בניך, את אבינו הגדול 
איבדנו,

ביום הכואב,
ב' אב.

בו ביום נסתלק האב.
)גימטריא  אב'  לנו  אין  'כי 
'מסעי', אשר בו נסתלק אבינו 

רועינו(.
לפני  ספורות  שעות 
ההסתלקות, כאשר מעין עולם 

הבא הרגשנו,
לידך  אבא  מבית  הזמירות 

שרנו,
ספורות  שעות  וכעבור 
בטהרה  הזכה  נשמתך  עלתה 

לגנזי מרומים,

בצל כנפי אבינו שבשמים.
בשלווה  כמימרא,  ברגע 

וברוגע, ובנהירו עילאה.
קרן  כי  העם,  כל  ויחרדו 
)טוביה  משה  פני  מפניו,  עור 
כפני  משה(  של  משמותיו 
צדקה  השמש  נשקע  החמה, 

ומרפא, ונגדעו קרני אורה.
שתחזור  קיווינו  כמה  אוי, 
ונזכה  הראשון,  לאיתנך 
קרבתך  בצל  להסתופף 

המקרינה.
לעבדך  לבנו  ה'וטהר 
והנחלת  בנו  שזרחת  באמת' 
לנו, ובעידנא דחדוותא במחול 
לצדיקים, בעת שמחת נישואי, 
הכוחות  כל  את  הכנסת  בזה 

בעבודת הקודש.
ה'לדבקה בו' שקיימת בכל 

עוז.
והעיקר "תורה תורה תורה 
תורה",  נאכאמאל  און  תורה, 
ללמוד וללמד ולהרביץ תורה, 
וכמו שהעדת על עצמך שלכן 
לימוד  בזכות  ימים,  הארכת 
התורה ובזכות הרבצת התורה.

אבינו רועינו, שם ליד כסא 

עלי  יושר  מליץ  תהא  הכבוד, 
החשובה,  המשפחה  כל  ועל 
והתלמידים  המשמשים 
דמיטב,  מילי  בכל  להוושע 
עולמים,  בתשועת  ובמהרה 

כאשר יבא לציון גואל.
ולקבל  לקבל  להמשיך 
קיבול  כלי  ולהיות  ולקבל 
לי  שאמרת  וכמו  ראוי. 
ישראל',  'שמע  הפסוק  לפרש 
שתכליתו של כל יהודי ויהודי 
'שומע' את  הוא להיות בחינת 
יש  'שמע'  יש  וכאשר  רבותיו, 
'שמע'  אין  וכאשר  'ישראל', 

אין 'ישראל'.
המשיך  רועינו,  אבינו 
השמים,  מן  עלי  להשפיע 
ועל כל בית ישראל, להמשיך 
להיות מן השומע ומן המקבל, 
לצעוד  המסורת,  להמשיך 
והטהורים,  הקדושים  בדרכיך 
יבחר  בזה  אשר  הזהב,  דרך 
בעדת  נמנה  אשר  האדם 

ישראל.
ובמילים אלו נפרדתי ממך,

אבי, זקני, מורי, רבי. שמע 
ישראל- 

האב הרחמן
מרן זצוקללה"ה דיבר בקודש במשנתו של מרנא ורבנא החתם סופר זי"ע, ביראת הכבוד ורוממות עד אין קץ, 

כאשר אף הוא בתור רבן של ישראל צועד נאמנה על דרכו ומשנתו של מרן ה'חתם סופר' זי"ע 

הר"ר עזריאל מרדכי יאזשעף 
שמים,  וזעקי  ארץ  צעקי 
על  כמים,  דמעה  תמנעו  אל 
והקדוש,  הגדול  רבינו  פטירת 
אבינו רועינו כזקן מלא רחמים, 
אשר נלכד בשחיתותינו, ונפלה 
לנו  ירעיף  מי  ראשינו,  עטרת 

אמרתו, ומי יתן לנו תמורתו.
יושבת,  אנכי  עמי  בתוך 
פטירתו  את  והדווים  האבלים 
זצוקללה"ה,  מרן  של  קשה 
מצוה,  הבר  יום  מאז  אשר 
תפילין,  זו  בפאר  ועטרני  זכיתי 
לחסות  זכיתי  שוב  ולאחמ"כ 
הבחרות,  בימי  הקודש  בצל 
בלטה  אשר  שונות,  במאורעות 
בתקיפות  התנהגותו  בהם 

ובאבהות בל יתואר.
זכיתי  האחרונות  ובשנים 
הקודש,  בצל  להסתופף  ב"ה 
תפילות  השנה,  ובמועדי  בחגי 

וכן  ויראה.  באימה  השנה  ראש 
תורה,  בשמחת  שנים  כמה  זה 
עת אשר ראו בחוש את שמחת 
ושס"ה  ברמ"ח  שסובב  התורה 
אשר  המהלך,  התורה  ספר  את 
לבדו  שר  כוחותיו  בשארית 
אלוקינו  הוא  "ברוך  הניגון  את 
שבראנו לכבודו", וכן "הנחמדים 
מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש 
"נישטא  וזמר  צופים"  ונופת 
גא-ט,  אונזער  ווי  גא-ט  אזא 
אין כאלוקינו", כאשר בכל אלו 
בשיר  בקודש  קולו  את  שמעו 
ממעמקי  עולמים  לחי  ושבח 

הלב.
קהל  ראתה  עין  אשרי 
בסעודה  רוגשים  הקודש 
שלישית בבית מדרשו, ובמיוחד 
קולו  את  השמיע  אשר  בעת 
הגדול  שבת  בדרשת  בקודש 

ובתוך  ממש,  כוחותיו  בשארית 
להשריש  מהציבור  דרש  דבריו 
הבאים,  הדורות  בלב  אמונה 
והזכיר את אשר הוחרט במוחו 
שלמה  ר'  הרה"ג  אביו  כאשר 
הסדר  בליל  התעלף  הי"ד  זצ"ל 
באמירת ברכת 'רחם' שבברכת 

המזון.
בזכרוני  היטב  נחרט  כמו"כ 
כאשר  הנעלים,  הרגעים  את 
'העדה'  בטאון  סופרי  עם  ביחד 
הקודש,  בצל  לשהות  זכינו 
ומרן  תש"פ,  לעשור  כסא  בין 
בקודש  דיבר  זצוקללה"ה 
במשנתו של מרנא ורבנא החתם 
הכבוד  ביראת  זי"ע,  סופר 
ורוממות עד אין קץ, כאשר אף 
הוא בתור רבן של ישראל צועד 
נאמנה על דרכו ומשנתו של מרן 

ה'חתם סופר' זי"ע.
זכיתי  אישיים  בענינים  גם 
בקודש  להכנס  השי"ת  בחסדי 
זצוקללה"ה,  מרן  אצל  פנימה 
פרטי  את  ששמע  ולאחר 
הק'  ברכתו  את  נתן  הדברים 
כיבוד  בעת  וכן  פנים,  במאור 
לילד  ותגלחת  לסנדקאות 
בשמחת  שמח  תמיד  חלאקע 
כל אחד ואחר ובירך את ברכת 

קדשו מעומק הלב.
שאמרו  במקום  אקצר 
האבל  רגשות  מפאת  להאריך, 
הקודש  עיר  ירושלים  כאשר 
כולה אבדה אב הרחמן, אבי אבי 

רכב ישראל ופרשיו! סופרי 'העדה' במעון קדשו של מרן רבינו זצוק''ל
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העוז והענוה 
רבינו בעוז ותעצומות, גידל ורומם דור שלם של בני ירושלים אשר אולי אף מביישים דורות קודמים, בעמידה נחושה 

וטהורה על קדשי האומה, כאשר כולם יונקים את העוז, את העמידה על האמת של שר צבא ד'

הר"ר דוד פריזנד
הדמעות עדיין רותחות, השבר 
עצום. העולם שבת מלכת. האבא 
אותנו  עזב  כולנו  של  רחימאי 

לאנחות.
מה נוכל לכתוב בשעה קשה זו? 
קשה  להתרכז.  קשה  לעכל.  קשה 
במילים.  להגשים  וקשה  לחשוב 
קשה ליישר מבט לרבבות יראי ד', 
אלפים רבים של תינוקות של בית 
ליתומים,  אחת  בבת  שהפכו  רבן 
כאשר הוסרה העטרה, ניטל הכתר 
ואין  כולנו  היינו  יתומים  וההוד. 
אב. זאת התחושה. זאת המציאות 

הקשה.
לא  זאת  בכל  כי  דומה  אבל 
נעשה טעות, אם נבחר להגדיר את 
דרך חייו של רבינו זצוק"ל במילים 

הכה הולמות "העוז והענוה".
הענוה  עמדה  אחד  מצד 
ממרום  רבינו  כאשר  המפליגה, 
בין  כשוה  חש  וגדלותו,  הודו 
עד  אמיתי  כך  כל  היה  זה  שווים. 
שפעמים הוא הצליח אף להטעות 
לרגעים את האנשים הכי קרובים, 
ליד  הם  עומדים  כי  לחוש  שלא 

מלאך אלוקים.
היהדות  כאשר  מנגד,  אולם 
שלא חת מפני  היתה בסכנה, הרי 
ובגבורה,  בעוז  ללחום  ויצא  איש, 
כשזה  גם  קשה,  היה  כשזה  גם 
אולם  אדירים,  נפש  כוחות  דרש 
מול פגיעה בכבוד שמים לא היתה 

אצלו מציאות של שלוות נפש.
אבא  היה  רועינו  אבינו  רבינו 
במלוא מובן המילה. כמה אלמנות 
והזקוקים  לב  נדכאי  ויתומים, 
סעד  אצלו  מצאו  לרפואה, 
ותמיכה. רבינו מסר נפש למען כל 
ממרום  הוא.  באשר  ויהודי  יהודי 
חש  לא  הציבורית  וההנהגה  גילו 
לעסקן  רגע  בין  מלהפוך  לכבודו 
שליהודי  בכדי  עולמות  ולהפוך 

נוסף יהיה טוב יותר על הלב.
הדת  יסודי  כאשר  ומנגד, 
שלבש  הרי  התקפה,  תחת  עמדו 
ועמד כמצביא, כעמוד  ותוקף  עוז 
נתן  לא  כאשר  המחנה,  לפני  אש 
מהדרך  להטותו  רבים  לחשבונות 
הסלולה, מדעת התורה הקדושה. 
ידעו כל הסובבים כי אוי להם אם 
או  אישיים  שיקולים  לערב  ינסו 
לכבוד  הנוגעים  בדברים  אחרים 

שמים.
זי"ע לא רק עמד בפרץ,  רבינו 
יחד  אלא  אסור,  מה  אמר  רק  לא 
את  עליו  נטל  בעוז  העמידה  עם 

כמה  יודעים  כולנו  הבנין,  עול 
נשא על לוח לבו את קיום החינוך 
הטהור, כאשר כל מוסדות החינוך 
הטהור זכו אצלו לאוזן קשבת, זכו 
שמנהיג הדור ישב וירים בשבילם 
טלפונים לקצווי תבל, כאשר הוא 
בית  לכל  אישית  בדאגה  נושא 
הכפיל  ואף  תורה  ותלמוד  חינוך 
ושילש את נדבת נדיבי הלב למען 

החינוך הטהור כולו.
גם  כולם,  על  נערץ  היה  רבינו 
מוסר,  תוכחת  משמיע  כשהיה 
מלב  רחום,  מלב  נובע  שזה  ידעו 
דואג למען העתיד הרוחני של כל 

אחד מאיתנו.
גם בתורת ד', מצד אחד רבינו 
ירד  הקשות,  הסוגיות  את  הקיף 
לנבכי הדקויות, אם בסוגיות הש"ס 
ואם באלפי תשובותיו בהלכה בכל 

שנות כהונתו בדיינות.
אולם מצד שני, במתק שפתים 
פסוק  כל  יקרות  באור  האיר 
בחומש. מתוק מדבש היה לשמוע 
הקדוש,  ברש"י  ביאור  ממנו 
שהיתה  דרעוין  ברעוא  "שמועס" 
על  מהפשט  מחשבת  מלאכת 
ועד  בהלכה  סוגיות  דרך  הפרשה 
להארת הדרך אשר נלך בה בנבכי 

הזמן.
אמן  היה  זי"ע  שרבינו  כמה 
וכל  הכבוד  מן  הבריחה  באומנות 
כשהדבר  הרי  לזה,  שבדומה  מה 
נגע לאחרים שם היה מומחה עולם 
ידע  תמיד  רבינו  הכבוד.  בגינוני 
הכבוד  את  ויחיד  יחיד  לכל  לתת 
כל  הראוי, את המילה המתאימה, 
לא  יחיד".  "בן  אצלו  הרגיש  ילד 
כל  תפקידו,  ורום  כבודו  על  חס 
אכן  כי  ללטיפה,  לחיוך,  זכה  ילד 
ומשכך  כפשוטו.  אבא  היה  רבינו 
ולא  כולנו,  של  לעתיד  דאג  גם 
נפש של  ובמסירות  חס מכוחותיו 
לבו  לוח  על  כולנו  את  נשא  ממש 

הזך והטהור.
ורק  האמת,  זי"ע  רבינו  אצל 
האמת, היא זאת שהיוותה מדריך 
מפני  חת  לא  האמת  ולמען  חייו. 
של  מאיומים  לא  אישיות.  שום 
או  תפקידים,  ובעלי  מפקדים 
רבינו  כאשר  אחרים.  חשבונות 
לא  ד',  רצון  זהו  כי  מסקנה  הסיק 
שיסיט  דבר  שיעצור,  דבר  היה 
של  הזו  המתנה  ואת  מהמסלול. 
לכולנו,  הנחיל  הוא  האמת,  כח 
ואין ספק כי אנו רואים היום בדור 
רבינו  ברכי  על  שהתחנך  הצעיר 

בבואה מאותה אמת יהודית בדרך 
המסורה, בעוז ותעצומות.

את  לתת  ידע  זי"ע  רבינו 
חכמים  לתלמידי  הראוי  הכבוד 
לשונו  על  ושמר  ועדה,  חוג  מכל 
סבר  כאשר  מנגד  ונקיה.  טהורה 
כגבר  אזר  בסכנה,  התורה  שדרך 
השערה,  למלחמה  ויצא  חלציו 
אחד,  באף  לפגוע  חלילה  מבלי 
האמת  את  בלהשמיע  נחוש  אבל 

בטהרתה.
גם בתקופות של חולשה, הרי 
לא  הכלל,  למען  נפשו  את  מסר 
השית לבו לכאבים שונים ויסורים 
ואזר  גופו,  כל  את  שאפפו  רבים 
כגיבור חלציו, להנהיג את העדה 
בעוז  וחמלה,  טוב  ברוב  הקדושה 

ובגבורה.
רבינו זצוק"ל הפקיר את עצמו 
למען הכלל. לא נתן מקום לעצמו. 
זקוק  שהיה  הוא  באשר  יהודי  כל 
לעידוד,  טובה,  למילה  להמלצה, 
ילד  בהכנסת  לעזרה  לעסקנות, 
ברפואה,  לעצה  תורה,  לתלמוד 
את  רבינו  אצל  מצא  לברכה, 
הכתובת, ותמיד בכזה מאור פנים, 

בכזו אכפתיות, בכזו הקרבה.
במבט לאחור, זה בלתי נתפס, 
כאשר  הדעת,  על  עולה  בלתי 
של  מנהיג  ירושלים,  של  רבה 
רבבות, יושב ומטפל באופן אישי 
רחום,  לב  כזה  ואחד.  אחד  בכל 
אוי,  רחמנות.  בכזו  מתיקות,  כזו 
קשה  כמה  הפרידה.  קשה  כמה 

האבידה. יתומים. זו המילה.
שאפפו  ייאוש  של  גלים  מול 
חשובים  עסקנים  לפעמים 
השבת,  על  הקשות  במערכות 
על  הגיוס,  על  ישראל,  קברי  על 
אתרא  על  ירושלים,  קדושת 
הטהור  החינוך  על  מירון,  קדישא 
ותעצומות,  בעוז  רבינו  עמד   -
השמיע קול ברור ונהיר, הפיח עוז 
במלאכת  העוסקים  אצל  ותקוה 
שלם  דור  ורומם  וגידל  הקודש, 
אף  אולי  אשר  ירושלים  בני  של 
מביישים דורות קודמים, בעמידה 
נחושה וטהורה על קדשי האומה, 
כאשר כולם יונקים את העוז, את 
העמידה על האמת של שר צבא ד' 

רבינו זכר צדיק וקדוש לברכה.
רבות עוד יסופר מימי חייו של 
בעיירה  נעורי  מימי  עוד  רבינו, 
בימי  חייו  ובטלטלות  פעזינג, 
זה  האימה, כאשר תמיד היה הוא 
כל  את  הקשות,  בשעות  שחיזק 
לזוז  ולא  בד',  לבטוח  הסובבים 
והמצוות.  מהתורה  נימה  כמלוא 
מרבותיו  ינק  בהם  מהימים 
ותוכחת  חיים  תורת  הגדולים 
מוסר, אותם הנחיל ללא הרף לנו 
הרביץ  בהם  מהימים  ודורותינו. 
כהונתו  ומימי  לעדרים  תורה 
ליום  ועוד  ובאנטווערפן,  בלונדון 
של  כרבה  לכהן  הוכתר  בו  גילה 

ירושלים מרא דארעא קדישא.
על  נסוך  היה  וזוהר  זך  כמה 
וטהרה  רוממות  כמה  רבינו,  פני 
אמונה  כמה  במחיצתו,  הרגישו 
בד'  ינקנו  ד'  וקרבת  ובטחון 
אלה.  כל  חסרנו  ועתה  אמותיו. 

אויה לנו.
על אלה אני בוכיה, עיני יורדה 
נפלה  כי  עמי,  בת  שבר  על  מים, 

עטרת ראשינו! אוי מה היה לנו!

דרכי ציון אבלות - אין לה מנחם
מרן זיע"א נשא את המערכה תמיד על לבו הטהור בתפילותיו הזכות והטהורות, ובברכת קדשו להצלחת 

המערכה ולהצלחת התורמים, את הכל נשא על שכמו הגדול, גידל וחיזק ועמד על העסקנים כמלאך העומד 
על קדקדם ואומר להם גדלו, חזקו ואמצו!

הר"ר ישראל רבינוביץ / הועד למען קדושת ירושלים
הבכי  הכאב  יתמות! 
ביחד  אנו  שעוברים  הטלטלה 
החרדית,  היהדות  בני  כל  עם 
דרכי ציון אבלות אין לה מנחם! 
אוי לה לספינה שאבד קרבניטה! 
אוי לו לדור שאבד מנהיגו, רוח 
אמרנו  אשר  ה"צ  משיח  אפינו 
בשחיתותנו,  נלכד  נחיה  בצילו 
נא  אוי  הושברנו,  כי  לנו  נא  אוי 

לנו כי חטאנו.
"הוועד  לך  עשי  יחיד  אבל 
אשר  ירושלים",  קדושת  למען 
רבינו  מרן  נשאה  הולדתה  מזמן 
הגדול זיע"א על לבו הטהור, לבן 
חוליו  ולמרות  ישראל,  של  ורבן 
האחרונות,  בשנותיו  ותשישותו 
רבה  דגברא  בטלטולי  איטלטל 
שלש פעמים למחאות הגדולות 
המערכה  את  ונשא  אילן,  בבר 
תמיד על לבו הטהור בתפילותיו 
הזכות והטהורות, ובברכת קדשו 
ולהצלחת  המערכה  להצלחת 
על  נשא  הכל  את  התורמים, 
ועמד  וחיזק  גידל  הגדול,  שכמו 
על העסקנים כמלאך העומד על 
חזקו  גדלו,  להם  ואומר  קדקדם 

ואמצו.
אין  היתמות  הרגשת  את 
יכול  הנייר  ואין  במילים  לתאר 
להכילו, כאשר במילים פשוטות 
ט-א-ט-ע!  א-ב-י!  נאמרות: 

 - ופרשיו  ישראל  רכב  אבי  אבי 
על מי נטשתנו!

למנהיג,  זכתה  ירושלים 
למצביא,  זכתה  ירושלים 
קדומים  להוד  זכתה  ירושלים 
אש  הוצת  הגדול  בכוחו  אשר 
מוסרי  מאות  בקרב  הקודש 
הנפש, אשר גדלו על ברכיו של 
רבינו הגדול והטהור אשר רוחו 
לנו  שעמדה  זאת  היא  הטהורה 
זאת שהחזיקה את  היא  לעינים, 
הלאה  להמשיך  המלחמה,  כלי 
משום  להישבר  ולא  והלאה, 
ועתה...  ייאוש.  ומחשבת  קושי 
יורה  מי  הצאן?  ניטש  מה  על 
יהודה  בני  ילמד  ומי  דעה?  לנו 
קדושת  למען  במלחמה  קשת 

ירושלים?
בדברי  לסיים  אלא  נותר  לא 

הפייט בקינות:

ֲעגּוָמה  י  ַנְפשִׁ זֺאת  ְלֵזֶכר 
ְוקוֹל  ְוָאִהיָמה  ִשׂיִחי  בְּ ָאִריד 
ִחְגִרי  ּתוָֹרה  ּתוָֹרה  ָאִריָמה:  ְנִהי 
ֵאֶבל  ָפִרים,  ֲבעַּ י  שִׁ לְּ ְוִהְתפַּ שַׂק 
ְמרּוִרים.  תַּ ד  ִמְספַּ ָלְך  ֲעִשׂי  ָיִחיד 
ּופוְֹרֵשׂי  ִיְך  ָמׁשוֹטַּ ּתוְֹפֵשׂי  ַעל 
ַמִים  בְּ ְוחוְֹבַלִיְך  ַחִיְך  ַמלָּ ִמְכמוִֹרים, 
ֵרי  ְמַישְּׁ ַמֲעָרֵכְך  עוְֹרֵכי  יִרים.  ַאדִּ
י  ּוְמַגלֵּ ְצפּוַנִיְך  ְמַפְענֵחי  ֲהדּוִרים, 
ּוִמי  ְגָבעוֹת  בִּ ה  ְיַקצֶּ ִמי  ִמְסּתוִֹרים. 
ֲהַוּיוֹת  ְיָפֵרק  ִמי  ָהִרים.  בֶּ ְיַסּתת 
ַיְפִליא  ִמי  ָבִרים.  שְׁ ְיָתֵרץ  ּוִמי 
ִמי  ְנָדִרים.  ַיֲערוְֹך  ּוִמי  ְנִזירוֹת 
ּוִמי  ִרים.  ְוַחּתּו ִאכָּ ִיְך  ד ַמֲעַמקַּ ְישַׂדֵּ
רים.  עִָ ְוָיׁשּוב ַלשְּׁ ְך  ִיְלחוֹם ִמְלַחְמתֶּ
ְוָנְפלּו ִגּבוִֹרים.  ֵלי ִמְלָחָמה ָאְבדּו  כְּ
ָרִקיַע  כָּ יִלים  ַמשְׂכִּ ֵריֶהם  ַאשְׁ
ָנחּו  לוֹם  שָׁ ְמנּוחוֹת  בִּ זוֲֹהִרים, 
ֶבר  ְושַׁ ד  ְושֺׁ ַוֲאבוֹי  אוֹי  ִרים,  ישָׁ

ְלנוָֹתִרים.

חשכה ירדה לעולם
אצל כלל בני היהדות החרדית שמו של כבוד קדושת מרא דארעא קדישא רבינו מהרי"ט וייס זכר צדיק 

וקדוש לברכה נישא בהערצה מופלגת ושימשה תמיד דמות וסמל למנהיג מורם מעם. עמוד האש ההולך לפני 
המחנה, להצילו מכל רוחות רעות

הרב שמואל הערש גאנז, מרביץ תו"י באלעד. 
אוי! איכה יועם זהב! הצדיק 

אבד לדורו אבד.
אבידה  כבדה.  אבידה 
הסתלקותו  היא  ונוראה  איומה 
עטרת  של  דרחמנא  גזא  לבי 
של  רבן  כבוד  ישראל,  תפארת 
קדישא  דארעא  מרא  ישראל 
וקדוש  צדיק  זכר  הגאב"ד  מרן 

לברכה.
עם   - לעולם  ירדה  חשכה 
של  טיבו  הצדיק.  של  סילוקו 
ויבוא,  יתרגש  כי  והיה  אסון 
ההלם בו מנחיל חזק יותר ברגע 
הוא  ואילך  וממנו  הראשון, 
להתאוששות  עד  והולך  פוחת 
הם  שונים  ההסתגלות.  או 
מדובר  כאשר  הדברים  פני 
על  ניחת  אשר  הכבד  באסון 
לגנזי  סילוקו  עם  ישראל,  בית 
עולם,  יסוד  צדיק  של  מרומים 
מרנא  תפארתו  שם  ניהו  הוא 
ורבנא יצחק טוביה וייס זצוק"ל. 
ככל  הימים,  שיחלפו  ככל 
שנתרחק מאותו יום מר ונמהר, 
של  ועוצמתו  ההלם  יגבר  כך 
אדירים  חלל  של  ומימדיו  כאב 

אשר נפער.
ישראל  אלפי  רבבות 
התהלכו במסע אשכבתיה דרבי 

להיפרד  ממאנים  כאומרים: 
שפרח  הפלאית  מאישיות 

מאתנו!
העדויות  הסיפורים  רבו 
קולחים  כולם  מפי  והשבחים, 
זהרורי אורה שזכו לדלות ממנו, 
גיצים ממידותיו התרומיות; מי 
אודות זהירותו המופלגת בכבוד 
הזולת, מי על התמדתו הבלתי-

מי  אורייתא,  בחוקי  מתפשרת 
לשמירת  העיקשת  מעמידתו 
ה'עין  אודות  סיפורים  הגחלת. 
מפקחותו  לו,  שהיתה  טובה' 
דרכים  המפעימה;  ותבונתו 
משא  בעת  שהתווה  ויסודות 
הנהגתו,  תחת  ההולכים  העם 

אותם רבבות שנשא על שכמו.
העטרה  והוסר  הנזר  הורם 
עמוד  ישראל,  תפארת  מאת 
המחנה.  לפני  הלך  אשר  האש 
כמהות  עינים  נושא  הצאן 
וטרוטות מבכי על רועם הנאמן 
שעלה והתעלה לשמי רום. אצל 
שמו  החרדית  היהדות  בני  כלל 
דארעא  מרא  קדושת  כבוד  של 
וייס  מהרי"ט  רבינו  קדישא 
נישא  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר 
ושימשה  מופלגת  בהערצה 
תמיד דמות וסמל למנהיג מורם 

לפני  ההולך  האש  עמוד  מעם. 
רוחות  מכל  להצילו  המחנה, 
של  ברחובה  הנושבות  רעות 
ומכופלת  היא  כפולה  עיר. 
עיר  בני  אצל  וההלם  התדהמה 
ירושלים  והמקדש  הקודש 
מאין  בוכים  היושבים  ועריה 
בארץ  בני  עם  יחד  כאן  הפוגות 
תבל,  רחבי   ובכל  הקודש 

האבדה כפולה ומכופלת.
התמדה,  עמל,  יגיעה, 
הפוגה,  ללא  התורה  ושקידת 
מרן  של  המסולאים  חייו  הן  הן 
יגיעתו  עוצם  זצוק"ל.  הגאב"ד 
בתורה כמו אין לה משל ותמורה 

בדור האחרון.
לגדל  איוותה  נפשו  ימיו  כל 
טהורה.  ויראה  תורה  של  דור 
ניתנה  ויעלת-חן  אהבים  אילת 
לנו עלי הר סיני; מרנא מהרי"ט 
זצוק"ל, הגדול בענקים, מני-אז 
את  נטל  דעתו,  על  עמדו  יום 
לא  וממנה  אותה  חבק  התורה, 
קל.  לרגע  לא  ואף  זע  ולא  נע 
בו  ויקדה  אליה,  וחמד  אהב 
כל חפציו  ולוהטת.  גחלת  כאש 

לא ישוו בה.
הוא.  טהור  הוא  פרוש 

רבינו אבינו רועינו זצוק''ל בערש''ק עם ה'קאפטן' מוכן לשבת ומעיין 
בגליוננו 'דורות'

המשך בעמוד אחרון
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 דת" אש  "מלחמת  אגודת 

 כבו המאורות
בבית ישראל תאניה ואניה, על מאור ישראל ותפארתו שעלה בסערה 
השמימה, נסע למנוחות ואותנו הותיר לאנחות, באין מי אשר יגדור גדר 
ויעמוד בפרץ, כאשר רשעי ישראל עומדים על עם הקודש ולהטותם מיני 

ור עליהם גזירות על דת כבימי יוונים ומתייוונים, ואשר אמרנו דרך ולגז
 בצלו נחיה, שבת ממנו משוש ונותרנו ערום ועריה באין מגן ומחסה, הלא 

 הוא אדונינו מורינו ורבנו עמוד האש ההולך לפני המחנה 
 כבוד קדושת הגאון הצדיק רבן של ישראל

 מרא דארעא קדישא זצוק"ל
 שר צבא ה', אשר זה עשוריים קם כמושיע ליהדות החרדית 

 תיהבארה"ק ללחום מלחמתה, להגן על קדשיה ולשמור על חומו 
מידי הזוממים ובפרט  ,להצלת הר הקודש מירון ציון המצויינתה כבראש המערעמד 

לחלל ולחלן את המקום הק' כפי  כל מאוויוש ,להפקיעה ולהעבירה לרשות השלטון
ר כאשר זמם ההפקעה עמד על ולפני כעש, וב המקומות הקדושים ה' ירחםשעשו ברו

נגד הגזירה, שאכן בטלה  בהפגנה אדירהאלפי ישראל  מרן זצוק"ל בראשעמד הפרק, 
במקום, הטריח עצמו עם הציבור לעלות "שיפוצים" בהחלו הללו וכאשר  ,באותה שעה

בשנים האחרונות עת אשר הלכה והתגברה ההשתלטות על  מירונה, ולמחות על כך.
, להמשיך במאבק ולא םעסקניה הר הקודש, היה זה מרן זצוק"ל שחיזק ועודד את

 חרי העוסקים בקודש, ובהשראתו וברכתו פעלו בהל מרדיפות שלטון הרשע אילה
 .גדולות ונצורות במשך השנה בכלל וביום ל"ג בעומר בפרטבס"ד  

נהיגנו אוי נא לנו כי חטאנו בהלקח מאתנו מ
 עמוד האש שהלך לפני המחנה ומגיננו

 מי יגדור גדר ומי יעמוד בפרץ אוי מי יחמול עליך ירושלים,
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, איבדה כלי חמדה יהדות הנאמנה בארץ הקודשה, נפלה עטרת ראשינו נהפך לאבל מחולנו
צדיק משרידי דור הישן, רך כקנה בכל הנוגע לכבוד עצמו, וקשה וגאון ארי שעלה מבבל האי 

 כארז בכל מה שנוגע לכבוד שמים, איש האמת אשר לא חת מפני כל והשמיע דעת תורה"ק
מאז ר שא ,מול שלטון הער"רללא כחל וסייג, עמד בראש מערכותיה של היהדות החרדית 

 כמלאך רו גזרותיהם באופן מבהיל ונורא, ומן השמים נשלח יעלותו לשכון כבוד בארה"ק הגב
 לעמוד כצור חלמיש איתן להשיב מלחמה השערה ולהשיב חרפנו דבר המושיע 

 םהגה"ק גאב"ד ירושל
 ונשיא אגודת "אתרא קדישא"

 זצוקללה"ה
 שעלה בסערה השמימה בימי האבל על חורבן בית מקדשינו, שמיתת צדיקים שקולה לו

בעמדנו זה למעלה מיובל שנים במלחמה תמידית להצלת קברי ישראל בכל רחבי  - לן יאה למבכי
ארה"ק וגם לרבות בחו"ל, היה זה רבינו משיח ה', שכאב את כאבם של ישיני עפר, ובעוז וגבורה יצא 
כגיבור ואיש מלחמה לתבוע את עלבונם וללחום את מלחמתם, הדיר שינה מעיניו בעושה ומעשה 

עמד בראש המערכה כל עת בפלטרין של מלך ו לשכון כבוד בארה"ק, וכאן להצלתם עוד לפני בוא
שנשמע על פגיעה כל שהיא בקברי הקדמונים, השמיע דברים כדרבונות על חובת כל יהודי להתייצב 

 ם בראש העם למחות במקומות החילול, וחפץ ה' הצליח בידו לעצור ויצא אין ספור פעמילמערכה, 
 החילול.ברוב המקומות את המשך  

בעיני כולם, לא  ןח הלא מצאעמדתו האיתנה המלחמה היתה מבית, ובעוה"ר גם כאשר ו
אשר נהגו רבנן קשישאי פי כבש דברו, הרים כשופר קולו והשמיע דעת תורה ברבים כ

בזדון בית קברות ענק בעת שעקרו בדורות עברו, וביותר נתפרסם דבר עמידתו האיתנה, 
קם כארי לזעוק ולהתריע על רבינו אשר רי שומרי תורה, בעיר בית שמש ע"י הני דמתק

חילול ה', חילול התורה וחילול הקדושים אשר בארץ, ואף טרח להופיע במקום החילול יחד 
 הקיפוהו בחבילות חבילות של ירדו לחייו ועם אלפי אלופי ישראל למחאה אדירה, אף ש

 לחצים, קיים לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלקים הוא! 

 הועד להגנת קברי ישראל
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 הועד למען אסירי ציון

עם הלקח מעמנו שריד לדור וחפויים נותרנו, כיתומים ואין אב,  אבלים
 דעה, זקן ויושב בישיבה, איש אלקים קדוש, עניו ושפל רוח, צדיק 

 שר צבא ה' ההולך לפני מחנה ישראל רבן של ישראל,יסוד עולם,  

 והטהור רבינו הקדוש
 צדיק וקדוש לברכה כרז

, בכל עת ועונה בעצה ותושיה "הועד למען אסירי ציון"עמד לימין אשר 
תמך עודד ופעל במסירות באהבה ובחמלה לכל, ובפרט  ,הדרכה והנהגה

הוראותיו הברורות לאסירי ציון ולכל הנלחמים למען כבוד שמו יתברך. 
והבהירות היו לנו לעיניים לכל אורך הדרך, והיא אשר עמדה לנו לפעול 
בס"ד גדולות ונצורות למען אסירי ציון המוסרים נפשם בעמידה איתנה 

בלי למעוד מהדרך הסלולה כיצד להתנהל על משמר קדשי ישראל, ל
 האכזריים והערמומיים, שאין  יםאמול השב ,וכדת מה לעשות ומה לא

 .מקרבין לאדם אלא לצורך עצמן 

 נותרנו באין מדריך עתה בהסתלק עמוד האש מתוך המחנה, 
 ומורה ובאין עצה ותושיה, כאשר היה באמנה אתנו עד הנה 

 מי יורה דרכנו ומי יפלס לנו נתיב בבהירות ואספקליה אוי 
 המאירה כאשר זכינו בחיי חיותו של מרן זיע"א 

 גדולה היא האבידה ואין לה תמורה!
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  איחוד טאלטשווא צפת
  להחייאת הישוב הישן

  ו"ק צפת"בעיה

  טאלטשווער כולל
  א"ק זיע" של הסבישיבה על קברו

   א"ד זיע"ק הגאב"בנשיאות מרא דארעא קדישא כ

ã àáö øù 'ðéàåð  
éååã åðáéìå åðúåçðà úåáø ,íéî åìæé åðéôòôò , øùà ìåãâä øáùä ìò

åðøáùä ,íéùã÷ä ùãå÷ ïøî åðúàî ç÷ìéäá , ìàøùé ùåã÷
åúøàôúå , úåëìä äðùîá åéúåàøåäáå åúøåúá ìàøùé éðéò øéàî

äòùä éðééðòå , çøåæ åúùåã÷å åøåà øùàòáù øàá ãòå ïãî , ÷éãö
à úàøéá ìùåî-ìåíé÷ ,ììëä ïòîì åùôð øñî ,ã àáö øù ' øùà

 úà åúåñç úçú êéøãäå ìäéðã íò 'äìåâáå õøàá äøåúì å úàøéì
äøåäè äô÷ùäìå äðåîàìå íéîùäôåøöå äúîçìî íçìå  , øãâ øãâ

õøôá ãîòå ,äðçîä éðôì êìåää ùàä ãåîò , éðåàâå éìåãâî ãéøù
éàî÷,  åðéëæå àåöî úò ìëá åðéðôá çåúô äéä åúìãå åðéëæ øùà  

  èøôäå ììëä éðéðòá åúëøãäì  

  ק"כג "רשכבה

àùéã÷ àòøàã àøî  
  ה"זצוקללה

á ìò éððå÷ú ïåéöêúé  
óøùð øùà  

  בכים מרההמ

 הוןירבנן ותלמיד

  ו"איחוד מוסדות על טהרת הקודש טבריה ת
  "מגן אברהם"מרכז 

  א"ל הירש שליט"ח רי"בהנהלת הרה
  "תולדות אהרן"ת "ת

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ
   "שער השמים"ת "ת

  א"א גוטפרב שליט"ר מ"בראשות הר
  "רויזא' אהל חי"בית חינוך לבנות 

  ע"ק מסאטמאר זי"ש בת רביה"ע

   אוי לך אמרה רקת-' ואני' דה תאניוירב בבת יהו
האיש על העדה אשר הנחיל , יחד עם כל בית ישראל מבכים אנו מרה את הסתלקותו בשמי מרום של האדם הגדול בענקים משיירי כנסת הגדולה

עמוד האש ההולך לפני ' שר צבא ד, ע"ם ומסורת רבותינו אבות העדה לדורותיהם זי"לנו בעוז וגבורה את מורשתו של החתם סופר ותלמידיו נבג
חקוקים על לוח , נשא את משא הדור בדרכי האמת, ערום ביראה וגאון בענוה, בער כאש שלהבת קה על כל דבר שבקדושה ללא חת ופחד,המחנה

  ו שם עיניו ולבו המשך מסורת "ק טבריה ת"גם בעירינו עיה, לבו הטהור הקמת מוסדות בכלל ובפרט דאג על כל אגפי המוסדות בכל עיר ועיר
  ם תלמודי התורה ובית חינוך לבנותכאשר עיניו שגשוג ופריחת הישיבות והכוללי, החינוך של העדה החרדית  

  ת" כקשאבינו רועינו מרא דארעא דישראל

רבינו
 éáåè ÷çöé 'ñééåå 

ה"זצוקלל
  

  תופשי משוטיך ופורשי מכמוריםעל        תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים
 מי ילחום מלחמתך               כלי מלחמה אבדו ונפלו גבורים

 מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פעלי און

 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד
ä äàøé éã ìàøùé úåøöì øîàé éã åîìåòì øîàù éî 'ìàøùé ìù ïúòåùéì äëæð äøäîáå åîò éðòá  

á ïúîçðåáá åðé÷ãö çéùî úàéáá íéîù úåëìî ãåáë úåìâúä"à  

 הוועד למען קדושת ירושלים

 יתמות!
, בית ישראל הנאמנים לה' ולתורתו הק'יחד עם כל  - תורה תורה חגרי שק

בן של ישראל, מרא דארעא יאביהן ולמבכים אנו מרה את הסתלקותו של 
מנהיגה של היהדות הנאמנה בארץ הקודש זה י"ט  שר צבא ה'קדישא, 

המוקפת מכל עבר בגלים החרדית קברניטה של ספינת היהדות שנים, 
מצביא כסוערים המבקשים להטביעה ח"ו, הוא הגבר הוקם על אשר עמד 

 על משמר חומותיה של היהדות החרדית  ,בעוז וגבורה בראש המערכה
 קדוש ה' בכלל ועל חומותיך ירושלים בפרט, הלא הוא מרנא ורבנא 

 כ"ק מרן הגאב"ד
 "הזצוקללה

מיום אשר  -הוועד למען קדושת ירושלים  -אבל יחיד עשי לך 
בשנותיו  חוליו ותשישותוועל אף  ,על ליבו הטהור ונשאהקמתו 

השתתף בגפו פעמים לג' בטלטולי דגברא  איטלטל ,האחרונות
להחדיר זימה ותועבה שלטון הרשע זמם נגד האדירות מחאות ב
בכל לבו עמד  .שכונותיה הקדושות של עיר הקודשטבורה של ב

 מקירות עודדם, ונשא תפילות לחזקם וללימין העסקנים ונפשו 
 להצלחת המערכה והתורמים לה.לבו הטהור  

 איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה
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  ק"בית חינוך לבנות עטה
  ו"ק ירושלים ת"בעיה חכמת לב

   הוסרהאהה כי
  עטרת ירושלים של מעלה

äúøäèá ìàøùé íøë éøèåð äìåâñ íò éðåîà êåúá ,äçðàå ïåâéî åðùçä äéîåã åðîìàð ,äôø åðéãéå åðáì ñîð , éë
äîéîùä äøòñá ïðòä ãåîò äìòúä ,äøåúä øæð ïðáø áø ìù åúå÷ìúñäá ,àéä íé÷åìà úàøé ìùåî ÷éãö åøöåà 

äúéîàì úîà úåâøãîä íåøá äøäèá,úé ïç úøàôúá äåðòäå úåìôùä ãåîò äøé' ,àåä åðéãò éðöòä' áùåé äéäùë 
õòë åîöò äù÷î äéä äîçìîì àöåéù äòùáå úòìåúë åîöò ïãòî äéä äøåúá ÷ñåòå,  øéáòîå äòåîùä ÷éúòî

àáñ ìàøùé êøãá äùåã÷ä íúèéùå íéòåøä éøéáà ìù íúøåúî äøåñîä ,ä úîçìî íçåì íé÷åìà àáö øù ' øåèðì
øå ó÷åú æåòá äìòî ìù íéìùåøé úåîåç úàäîöåò áå ,ä éäéå ' åúúéç éäúå íéîøë íéìáçî ìò ìèåä åàøåî éë åîò
äìéìç ìàøùé éùã÷á òåâðì éúìáì íäéìò , úã÷åé ùàá äøåúä éø÷åòá äéåìâ äîçìî êåøòì ìâãä íøåä åéîéáå  

  äáäì ,äàìôåî úåøéäáå äðåáúá äéúåãåñé øîåùå øåäèä êåðéçä ïðåâî ÷æçä ùéèô éðéîéä ãåîò,   

  רבנו רת ישראל רבן של כל בני הגולהמרן עטרת תפא

  יצחק טוביה ווייס
  ה"זצללה

àùéã÷ àòøàã àøî  
â ïåùàø íåé íåéä éáøã äéúáëùà 'íéúéæä øäì äëøãá úéãøçä äãòä ÷éðôåæ éðééðáî áà íçðî  

   ובנותיה'חכמת לב'אבל יחיד עשי לך 
ואף סמך ידיו , וממנו נהנינו עצה ותושיה, אשר כל ימיו עמד לימין בית חינוכנו באהבה וחמלה

  ,הטהורות על נאמנות מסורת אבות כי בעצתו אמונה התחנכו מצאצאיו בין כותלי בית חינוכנו

  !אויה לנו! אהה, ועתה
  מי יורה דעה מי יבין שמועה,  על תתני פוגת לךבת ישראל הורידי כנחל דמעה

~ ~ ~  
  תנחומנו שלוחה בזה לבנו יחידו מחמד נפשו ידיד מוסדותינו בנאמנות יתירה

   הרוממה שיחיווכל בני המשפחה א"שליט שלמה זלמןג רבי "הרה
  בעל הנחמות ישלח דברו וינחמם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד

  ואנחההעטופים באבל 
 על טהרת הקודש" חכמת לב"בית החינוך לבנות 

  הורי הבנות         ועד ההורים            ההנהלה 

  'קהל חוג חתם סופר-אמרי בינה'כולל הוראה 
  ץ" חבר הבדל"זצוק נפתלי הערצקא פרענקלצ רבי "הגהרבינו של מיסודו 

  ס"ד חוג חת"גאב -   א"שליט נקלעאהרן שמואל פר רבי הגאוןבנשיאות בנו 
           בני ברק                                     ק        "ירושלים עיה

øîá ïåéöäëáú   
øãå÷ ïåâéáå áø øòöá ÷åîò áàëá çúøåîå òåø÷ áìá , íéìáàúî

 ìò åðà÷éãöå ïåàâ éàä ìù åúå÷ìúñä ,åéùøôå ìàøùé áëø , øù
ùàä ãåîò àáöä ,äàøåää øæð , øùà ìàøùéá äàøåäå äøåú õéáøä  

  ä øáãá 'äëìä åæ ,ñéö" ìàøùé úøàôú úøèò ò  

ë" ÷ ïøîäâä"÷ éáø  

  יצחק טוביה ווייס
÷åöæ"ì  

áàâ"äéò íéìùåøé ã"÷  
  עם בבית דין צדקרבות בשנים  ,בחביבות יתירהו איתןאשר היו בקשר 

  צ"חבר הבד - ל"זצוק "אמרי בינה"בעל  מרןרבינו ק "כ
íéøáã úùøô ïåùàø íåé íåéä àöú äéååìä òñî  

éá éðéðáîã"ö úéãøçä äãòä -íéúéæä øäì ÷éðôåæ øëë   

à øîàé éîò åîçð åîçð -íëé÷ì  
ä ìòáíéìùåøéå ïåéö íçðî úåîçð ,íëåôãøé ãñçå áåè êà äúòîå øòö íåù ãåò åòãé àìå , òîùðå  

  úåáåè úåøåùá øùáúðå , äøäîá äëæðåä äçîå çöðì úååîä òìáì"éëà íéðô ìë ìòî äòîã à"ø  

  המשתתפים בצער ובאבל הגדול
        רבנן ותלמידיהון               אברכי הכולל

 "קנה בשם"כולל     "שערי אורה"מכון 
  בהוראה כולל המשתלמים                                                          מכון תורני להוצאת ספרי                        

 בית שמש                                                               א"זיע "קנה בשם"מרן ה                         
 א"בהנהלת הרב יששכר בראנדסדארפער שליט

 

 

 חשכו המאורות
  ותפארתה הוסרה מירושלים הודה

 

 
 

, יחד עם כל בית ישראל מבכים אנו על הסתלקותו של תפארת ישראל והדרה
, למען קדושת ירושלים' לוחם מלחמת ה ,גודר גדר ועמד בפרץ' שר צבא ה

 עשה פעלים לתורה בהעמדת כוללים בארץ הקודש
 

 

  ע"ציס    קדוש ישראל   מרנא ורבנא 
 מרא דארעא דישראל

 

 רבי ק מרן "כ

 יצחק טוביה ווייס
  ה"זצוקללה ר שלמה"ב

 

 דהעדה החרדיתו "ק ירושלים ת"פעיהד "הגאב
 

  "שערי טוביה"בעל 
 

  ה"זצוקל "קנה בשם"ידיד נאמן מעל יובל שנים למרן בעל ה
  ידות עצומה ואהבה רבהמקושרים זה לזה מתוך יד' שהי

 

הורה לנו " קנה בשם"ואשר עמד לימינינו בכל פעולתינו ובפרט בעת התייסדות הכולל 
ע "הלכות שחיטה והראה את השו' שיתחילו מסימן א' את הדרך הלימוד ובהוראתו הק

 ,שלו שלמד בזה בעודו אברך שהגליונות הוא גדושים בחידושים והגהות והערות
 ושיעמוד לימין הכולל בכל עתת קודש ברכ והאציל את ברכתו

 
ב "א תשפ"מנ' ההלויה תצא היום יום ראשון לסדר דברים ג  "ושפטו העדה"א לסדר "מנ' ח ביום שבת קודש ב"ששבל

  להר הזיתיםץ בניני זופניק "דרך רחבת לשכת הבד 2גבעת משה ' רחמבית מדרשו צ "לפנה 01בשעה 
 

 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה
 

 חברי הכולל          חברי המכון    
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 'משוך נועם' מפע_ל
 טהרת הקודש  ע_ל תורה ועבודת השי"תב הנוער _למשוך _ל_ל

עטופי אבל  בארה"ק ובגולה,    ראשנו, בני היהדות החרדותאוי נא לנו כי חטאנו, נפלה עטרת  
רוח אפינו אשר  על השמועה המרה כי באה, בהילקח  ובכי,   לגנזי מרומים,  רועינו הנאמן 

אשר עינו וליבו נתן כל הימים למען בחורי החמד ובני הנוער, לבל יפלו  אמרנו בצילו נחיה,  
ו  תבניסיונו ולהעלותם על במתי התורה  הזמן,  נפשו למען  ופגעי  והחסידות, מסר  היראה 

והתעלות   ובחורהצלחת  בחור  הישיבות    ,כל  קרן  את  להרים  וחיו  נפשו  משאת  שם  ובזה 
עטה"ק, שומר הגחלת עמוד האש ההולך לפני המחנה, לוחם מלחמת    ומוסדות הקדושות 

 ה' בעוז ובגבורה, ללא חת ומורא, באצילותו וצדקתו ומידת האמת והאמונה האיר פני תבל  
  ומלואו, עטרת תפארת ישראל,                                                   

 זצוקללה"ה  מרן הגאב"ד
 נסתלק מאיתנו למגינת לב כל בית ישראל בליל שב"ק לסדר 'מסעי' אשר 

 במסע הלוויה בה השתתפו אלפי הבחורים אחרי מפסד תמרורים, והובאה למנוחות עולמים 
 הר הזיתים ב חלקת הנביאים ב אב תשפ"ב -ביום הראשון לסדר 'אלא הדברים' ג' לחודש מנחם

 !! על מי נטשת הצאן יתומים היינו ואין אב 
 !עינינו תיזל דמעה על שבר בת עמינו 

 מרה את חורבן בית ישראל ומתאבלים המברכים 
 בארה"ק ובגולה  הנהלת המפעל 

 בשם אלפי בחורי ישראל דקהילות הקדושת עטה"ק 
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מאחר עלות 
הביאו לרעות 

ביעקב עמו
וירעם כתום 

לבבו ובתבונות 
כפיו ינחם

 יריעה ראשונה אחר מטתו של מרנא רבינו הגדול הקדוש והטהור זצוק"ל | היתום הפליט, 
הילד הרך שנמלט בגפו ושיכל את הוריו ומשפחתו בשואה הנוראה, שעלה ונתעלה לעלות על 
גפי מרומי קרת כרבה של ירושלים מרא דארעא קדישא | ראשי פרקים ראשונים מתולדותיו 

המסעירות של רבינו הגדול

 ויזרח אור
זצוק"ל  הגדול  רבינו  של  אורו 
זרח ביום ט"ו לחודש אלול תרפ"ו 
לעיר  הסמוכה  פעזינג   בעיירה 
שבצ'כוסלובקיה,  פרעשבורג 
בבית אביו הרה"ג רבי שלמה זצ"ל 
ואמו מרת ריקל ע"ה, הי"ד, נכדת 
הגאון רבי משה אהרן אדלר זצ"ל 
ומחשובי  בפעזינג  הקהל  ראש 

תלמידי מרן החתם סופר זי"ע.
של  בית  היה  זצ"ל  הוריו  בית 
תורה וחסד. מרן זי"ע היה מספר: 
התגוררה  הוריו  של  בביתם  כי 
אלמנה ישישה, רבנית חשובה ע"ה 
מרנא  של  ראשונה  נכדה  שהיתה 
החתם סופר זי"ע, בת בתו הרבנית 
הנודעת מרת שמחה לעהמאן ע"ה, 

שזכתה לאריכות ימים מופלגת.
התגוררה  הנ"ל  האלמנה  בתה 
הסיבה  בתה.  עם  יחד  אצלם 
לבואם אל בית הוריו היה כי מקום 

וכשעלה  בגרמניה.  היה  מגורם 
וטבעת  לשלטון  הנאצי  הצורר 
החנק החלה להתהדק סביב צוואר 
משם,  רבים  נמלטו  שם,  היהודים 
מצאה  זי"ע  סופר  החתם  ונכדת 

מקום מפלט בבית הוריו.
תמיד  מספר  היה  זי"ע  רבינו 
של  שמים  יראת  של  האש  על 
הוריו הצדיקים, כאשר היה חקוק 
התעלף  זצ"ל  אביו  איך  בזכרונו 
ברכת  באמצע  הסדר  בליל  פעם 
"רחם נא" בברכת המזון מרוב צער 
לבנין  תשוקה  ומרוב  החורבן  על 

ירושלים ובית מקדשנו.
תמיד  מספר  היה  גם  זי"ע  מרן 
איך החדירה בו אמו ע"ה את ענין 
תמיד  היא  כאשר  הלשון  שמירת 
כל  על  שמדברים  שלפני  אמרה 
איך  לדמות  יש  הוא  באשר  אדם 
הדלת  מאחורי  עומד  זה  אדם 

ומקשיב לדברים.

ימי המלחמה ונס 
ההצלה

בשלהי שנת תרצ"ט, כשנכנסו 
הגרמנים ימ"ש לפעזינג בעצם יום 
השבת, היתה ראשית דרכם לבית 
ונכנסו לבית הוריו, שהיה  הכנסת 
המדרש,  לבית  ביותר  הקרוב 
והוציאו את אבי רבינו זצ"ל הי"ד 
בעיירה,  קודש'  ה'כלי  שהיה 
מכוונים  שהם  כדי  תוך  ואלצוהו, 
להם  לתרגם  רוביהם,  את  אליו 
לשפה הגרמנית את כל הכתובות 
קדושי  של  ההרוגים  ושמות 
קודמות,  משנים  הי"ד  פעזינג 
שהיו חרוטים שמותיהם על מצבה 
התפילה  את  גם  לשער.  מסביב 
לא  ואבי  להם.  לתרגם  הכריחוהו 
להם  ותרגם  בידו,  ברירה  היתה 
נורא  פחד  מתוך  הכתובות  את 
שלא יירו עליו. האיום על חייו של 

אבי ז"ל היה כה מוחשי ורק אודות 
עליה  מורתי  אמי  של  בכיותיה 
השלום, שהתחננה בפניהם שיניחו 
לבעלה ולמשפחתה, עשרה ילדים 
לאב.  צריכים  והם  בביתנו  יש 

הניחוהו לנפשו.
הנאצים  לקחו  מכן  לאחר 
ימ"ש את כל חשובי העיר וראשי 
הקהל, יחד עם הגאון הצדיק רבי 
יהושע לייב שילל זצ"ל הי"ד רבה 
להוציא  אותם  וחייבו  פעזינג,  של 
מבית  והשולחנות  הספסלים  את 
מחוץ  ולשורפם  לשברם  הכנסת, 

לעיר.
הוצתה  הצהריים  אחר  בשבת 
האש בבית הכנסת. ובבית משפחת 
שבת  סעודת  באמצע  שהיו  רבינו 
ולא  אליהם,  שבה  טרם  ורוחם 
התאוששו מהטראומה הקשה של 
העמידה מול לועי הרובים שכוונו 
הכי  אפילו  אביהם.  של  ראשו  אל 

כאשר ראו אחיו הגדולים של מרן 
זי"ע את האש אוחזת בבית הכנסת 
אצו רצו להציל את ספרי התורה 

ולהוציאם מתוך הלהבות.
רע,  בכי  המצב  את  כשראו 
בן  ילד  בתור  זי"ע  מרן  נשלח 
לא  שהרשעים  הנחה  מתוך  י"ב, 
יפגעו בו, לכיוון העיר פרעשבורג 
להודיע לראשי הקהילה על המצב 

שבעיירה הסמוכה.
כשהגיע לשם מצא את מזכיר 
שאין  רב,  בצער  לו  שאמר  הוועד 
מה לעשות לזה, כי שום דבר אינו 
אבל  ימ"ש.  הנאצים  בפני  עומד 
הוסיף  מופלאה,  פרטית  בהשגחה 
משפחתו  ששם  מזכיר  אותו  לו 
שלמה  שהג"ר  שווארץ,  היה 
והגאון  זצ"ל  מלונדון  שאנפעלד 
הצדיק ר' מיכאל בער ווייסמאנדל 
'קינדער  כעת  מארגנים  זצ"ל 
ילדים(  )משלוח  טראנספארט' 

ידי  על  שאורגן  המיוחד  במבצע 
'ניקולס  העולם  אומות  חסיד 
של  רשימה  נסגרת  וכעת  וינטון', 
שיועברו  סלובקים  ילדים  עשרה 
עליו  להנצל  ברצונו  ואם  ללונדון, 
ולהודיע  הקהילה  בוועד  להרשם 
על רצונו להצטרף לרכבת ההצלה.

יצוין, כי הכנסתו של מרן זי"ע 
לרשימת ההצלה התאפשרה בשל 
ביטול מקום של ילד אחר שהוריו 
לימים  לבד,  אותו  לשלוח  חששו 
סיפר מרן זי"ע כי נפגש עם הילד 
ברכבת  נסע  לא  שבסוף  ההוא 
הצלה, אולם ראו את יד ד' כי אם 
ניצל  נגזר עליו שינצל אז גם הוא 

ב"ה והרבה דרכים למקום.
נרשם  זי"ע  שמרן  לאחר 
לעירו  עוד  חזר  ל'טראנספארט' 
'פעזינג' לזמן קצר עד עת הנסיעה, 
ולפני שנסע נפרד מהוריו בדמעות 
שליש, כאשר בעת שנפרד מאביו 

במנוחה בשוייץבעמלהתורה ושמחתהמרן זי''ע בקברי אבות באירופה
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רכבת  לתחנת  אותו  ליווה  ע"ה 
לו  ונתן  ל'פרעשבורג',  הנוסעת 
סידור וכתב בו: "תתפלל להקב"ה 
ובכל  מקום  בכל  אותו  ותמצא 
און  "איממער  )ובלשונו:  זמן" 
ויותר לא  נפרדו  ובזה  אימעטום"( 
זכר  תמיד  אולם  הוריו,  את  ראה 

את מורשתם.

בלונדון בצל הרבי 
מסאסוב זצ"ל

שלחו  ללונדון  הגיע  כשרבינו 
מתאים,  לא  למוסד  תחילה  אותו 
שליח  נשלח  עליו,  ד'  ובחמלת 
לונדון  מסאסוב  האדמו"ר  מכ"ק 
זצ"ל  רובין  שמחה  רבי  הגה"צ 
שהיה  למוסד  להעבירו  שדאג 

תחת פיקוחו.
וביום  השלוה,  ימי  ארכו  לא 
השניה  העולם  מלחמת  שפרצה 
לשלוח  אנגליה  ממשלת  החליטה 
הבירה  מלונדון  ילדים  מיליון 
וגם רבינו נשלח  נידחים,  לכפרים 
קטן,  לכפר  ילדים  ארבע  עוד  עם 
גויה  של  ביתו  אל  הובאו  שם 
יפות,  פנים  בסבר  אותם  שקיבלה 
כאשר הם מבקשים רק אוכל ללא 

חשש איסור ח"ו.
הגיעם  לאחר  השבת  ביום 

למקום, הגיעו ד"ר מאנדל ואשתו 
מחללי שבת והחלו לפתות את כל 
הגוים,  ממאכלי  להתגעל  הילדים 
'פיקוח  של  זמן  שזה  בהטעימם 
נפש', אך רבינו בהיותו ילד רך היה 
חבריו  ואת  עצמו  את  שחיזק  זה 
שלא להתגאל בפת בגם, והיה כבר 
שאחד הילדים כמעט ונתפתה ואז 
ודיבר אל לבו של  אזר רבינו עוז, 
היה  אביו  כי  שיזכור  ילד  אותו 
למנוע  הצליח  וכך  דמתא  השוחט 

ממנו לאכול איסור ח"ו.
וחבריו  רבינו  התעקשו  מאז 
הזה,  הבית  את  לנטוש  הילדים 
ומי שטיפל בהם בהשגחה פרטית 
זצ"ל  מופלאה היה הרבי מסאסוב 
החרדיים  הילדים  לשכן  שדאג 
להם  ודאג  מתאימים  במקומות 

לכל מחסור במסירות של ממש.
ת"ש  של  חורף  סוף  לקראת 
לפועל  להוציא  רבינו  התכונן 
בישיבה  ללמוד  חייו  שאיפת  את 
כל  קודש  לימודי  שם  שלומדים 
היום, ומכיוון שבבית היתומים לא 
נתנו לו רשות, הוא החליט לברוח 
שם  'בורמונט',  לעיר  בגפו  והגיע 
נכנס לתקופה קצרה לישיבתו של 
שפירא  יענקל'ע  רבי  האדמו"ר 
ההפצצות  בעקבות  אולם  זצ"ל 
הכבדות הישיבה נאלצה להיסגר.

והרבי  ללונדון,  חזר  אז  או 
לביתו  אותו  קיבל  זצ"ל  מסאסוב 
רחום,  כאב  לרבינו  והיה  הפרטי 
ומורה  רוחני  לאב  להם  היה  ואף 
דרך לכל דבר, והיה לומד בפרטות 
כולו  כל  ששקע  זי"ע  רבינו  עם 
בתלמודו והיא היתה נחמתו בעניו 
בהיותו עזוב בודד וגלמוד ללא אב 
בו  ונתקיים  וגואל,  מכר  ולא  ואם 

"לולי תורתך שעשועי".
מסאסוב  הרבי  של  בהמלצתו 
ללמוד  נכנס  שבועות  כמה  לאחר 
משה  רבי  הגה"צ  של  בישיבתו 
ראש  זצ"ל  שניידער  לייב  יהודה 
אמת'  'תורת  הנודעת  הישיבה 
המובהקים  מתלמידיו  בלונדון, 
זי"ע  חיים"  ה"חפץ  בעל  מרן  של 
הח"ח  שגידל  ליתומה  שהשיאו 

בביתו.
בחודשי אייר וסיון שנת תש"ד 
על  משפחתו  וכל  הוריו  נעקדו 
הרב  ואחיו  הוא  מלבד  ד',  קידוש 
שרידים  שנותרו  זצ"ל  יונה  דוד 
היה  זי"ע  רבינו  מאש.  מוצלים 
מכתב  ידיו  תחת  שיש  מספר  
תש"ב,  בשנת  זצ"ל  אביו  שכתב 
מספר ימים לפני הגירוש, בו הוא 
"תדעו  פשוטה:  באמונה  כותב 
כך  ורק  טוב  הוא  שהכל  בניי,  נא 
בכך  מאמין  ואני  טוב  להיות  יכול 

באמונה שלמה".

בצל רבו הגדול רבי 
משה שניידר זצ"ל

למד  אמת'  'תורת  בישיבת 
הראב"ד  וידידו  רעו  עם  יחד 
הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך 
רבי  האדיר  הגאון  ואחיו  שליט"א 
ראב"ד  זצ"ל  שטרנבוך  אליהו 
רבי  הצדיק  הגאון  אנטווערפן, 
"דער  שנקרא  זצ"ל  שלאס  משה 
קליינער חפץ חיים" ועוד מגדולי 
בדור  והיראה  התורה  מרביצי 

האחרון.
כל  בפי  שנקראה  זו  ישיבה 
'רבי משה שניידר'ס ישיבה' היתה 
מכל  היחידה  הישיבה  למעשה 
עוד  כולה  שניצלה  אירופה  רחבי 
לפני השואה, לאחר שנוסדה עוד 

בעיר מעמל שבגרמניה.

התלמידים  תש"ד  בשנת 
עברו לעיירות ספר באנגליה כמו 
בגלל  מקומות  ועוד  מנצ'סטר 
משה  רבי  הקים  שם  ההפצצות, 
שניידר מחדש את הישיבה, ובסוף 
ללונדון,  הישיבה  חזרה  המלחמה 
עוד  בישיבה  ללמוד  נכנסו  ואז 
שבורים  שהיה  רבים  פליטים 
ומדוכדכים לאחר מחזות האימים.

רבי  הישיבה  ראש  של  בחיקו 

והחלו  ניחומים  מצאו  זצ"ל  משה 
כולם  שזכו  עד  חייהם  את  לשקם 
חיי  עם  הבא  הדור  את  להקים 

תורה ויראה.
בעצמו  זי"ע  מרן  העיד  לימים 
'העדה'  לסופרי  קודש  בשיחת 
בהתמדה  למדנו  שם  "בישיבה  כי 
גדולה בכל העתות והזמנים, ביום 
ובלילה, בין הזמנים, ערש"ק, ערב 

יו"ט, מוצ"ש ובכל עת וכל שעה".

חידושי  של  רבים  קונטרסים 
בישיבה,  ההוא  בזמן  כתב  תורה 
תאריכים  בראשם  עליהם  ורשם 
מתי נכתבו החידושים כגון: "ערב 
סוכות"  "ערב  ר"ה",  "ערב  שבת", 

וכדו'.
לסופר  סיפר  זי"ע  רבינו 
אחת  שפעם  "דכירנא  'העדה': 
וחצי  חמש  בשעה  אותי  העיר 
לפנות בוקר, ואמרתי לו שלמדתי 

מכתב אב''ד פעזינג למרן זצוק''ל בהיותו כבן י''ג מכתב הגה''ק מנייטרא הי''ד על חתנו הגרמ''ד ווייסמאנדל זצ''ל אודות 
מרן זצוק"ל

על ציון זקינו זצ''ל תלמיד מרן החת''ס זי''ע

  ק"בארה "משכנות הרועים" ק"ק
  א" שליטר"אדמוק מרן "בנשיאות כ~ א "זיעט "קוהק מרן רבינו ה"מיסודו של כ

íìåòä øåà äáë 
äìå÷ ïúú íéìùåøéå äëáú øîá ïåéö, éîò úá øáù ìò åðéðéò äðãøú íéî éâìô,  íò
ìàøùéã àòøàã àøî ìù åúå÷ìúñä,ãéøù àùéøôå à÷éãö ì äòã øåã,  ìàøùé ïåàâ

åúøàôúå, ïáäåàìàøùé ìù ïáéìå  ,úîàå ãñç áø ,åøãäå øåãä øàô , ïåäúåìö ãåîò
ìàøùéã ,åðåàâå ìàøùé úøàôú ,åúøåú øåàá ìàøùé úéá úà øéàä,  êìåää ùàä ãåîò

äðçîä éðôì ,éöàáå åúåðúååðòáåðéúãò âéäðä åùôð úåìïîàð äòåøë ,  úà åáéì ìò àùðå
úéøá éòéùøî ìåî ùôð úåøéñîá øåãä àùî ,áãîòåìò  øîùîä  úåëøòî ùàøá

 ìàøùéäìéú ìò úãä ãéîòäì, äøòùä äîçìî áéùäì àùðúé éøàëå, íøë éìáçî ìåî 
ä"àøåîå úç àìì ö, úìùìù úà êéùîä îå úåøåãäîìéçðé äøåäèä äô÷ùä   

  îåîíéìåãâä åéúåáøì äòåîùä é÷éúò,   

ù÷ë" ú ïøî åðéáøäâä" ÷  

éáø éáåè ÷çöé'ñééåå  äìì÷åöæ"ä  

áàâ"äéòôã ã"ú ÷"å  
  'י"אלה מסעי בנ'לסדר  ומו של שבת קודשעלה לגנזי מרומים בעיצ

  ב"א תשפ"לחודש מנ'  בוירב בבית ישראל תאניה ואניה
  א"לחודש מנ' ג דברים' לס יום ראשוןב 11:00שעה במסע הלוויה תצא 

  יםזית להר הצ ככר זופניק"מלשכת הבד

åàéäãáàù äðéôñì äèéðáø÷   
éåà ! áöéúé éî íéòøî íò éì íå÷é éî éìïåà éìòåô íò  

åðéúëî øáù úà ùåáçéå àôøé àåä íéìùåøé äðåáå ïåéö íçðî  
éëà áéø÷ ïîæáå àìâòá åðùôð úåãôå åðéúìåàâ áø÷éå"ø  

äøî íéëáîä  
 úìäðääìéä÷ä                   ïåäéãéîìúå ïðáø 
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לישון  ללכת  ואיחרתי  מאוחר  עד 
זאת  בכל  אבל  לקום,  בכוחי  ואין 

גם  שעי"כ  כדי  לקום  ממנו  ביקש 
בחורים אחרים יקומו, וכן עשיתי, 

פנה  שחרית  תפילת  לאחר  ואז 
הישיבה  בני  כל  בפני  ע"ה  לבתו 
ואמר לה בקול רם: "גיטל, מאכט 

איהם א פאן שפייז".
זצוק"ל:  רבינו  סיפר  לנו  עוד 
בשעה  השבת  את  מקבלים  "היינו 

מוקדמת, בחורף בשעה שבע כבר 
שב"ק,  ליל  סעודת  את  סיימנו 
וקמנו  לישון  והלכנו  הזדרזנו  ואז 
בשעה 1:30 בחצות הלילה, ולמדנו 

ברציפות עד שחרית!"
עוד זכינו וסיפר לנו רבינו זי"ע 

רק  בישיבה  "היה  ימים  מאותם 
ריטב"א אחד. לא היו אז בישיבה 
היום  שיש  כמו  רבים  ספרים 
ריטב"א  רק  היה  לא  בישיבות, 
אחד,  וש"ס  אחד,  רמב"ם  אחד, 
הריטב"א,  את  ידענו  זה  כל  ועם 
וידענו את הרמב"ם. ולאחר שנים 
הריטב"א  פי'  לעצמי  כשקניתי 
כך,  כל  גדולה  שמחה  לי  הייתה 
ע"ז  לעשות  לי  שראוי  וחשבתי 

ברכת שהחיינו".

בצל גדולי ישראל

זצוק"ל  רבינו  זכה  היתר  בין 
התורה  גדולי  כל  את  להכיר 
בלונדון  השנים  במהלך  שביקרו 
בישיבה  שיעורים  למסור  ובאו 

המפורסמת בלונדון.
המלחמה  לאחר  זה  היה 
האיומה, הגיע לשם ראש ישיבת 
זצ"ל  קוטלר  הגר"א  לייקווד 
מספר פעמים, ובכל פעם שהגיע 
לבני  עמוק  שיעור  מוסר  היה 
דברי  בתוכם  ומשלב  הישיבה 
יחד  הגיע  תש"ו  בשנת  מוסר. 
ר"י  קאלמנאוויטש  הגר"א  עם 
שיעור  ואמר  זצ"ל  ארה"ב  מיר 

בישיבה.
לימודיו  במסגרת  זכה  כך 
להכיר  אמת  תורת  בישיבת 
וליהנות  הדור  גדולי  את  מקרוב 

מנועם אור תורתם.
במשך  שהה  תשי"ב,  בשנת 
קדשו  בצל  רצופים  שבועות  שתי 
של רבינו הקוה"ט מרן בעל ויואל 
שהגיע  זצוק"ל,  מסאטמאר  משה 

לביקור בן שבועיים ימים בלונדון, 
בנפשו  היטב  נחרטה  זו  תקופה 
לאורך ימים וחזר תדיר על דברים 
שנאמרו  אש  להבות  החוצבים 
בעל  רבינו  מפי  ימים  באותם 
הויואל משה זי"ע, ומפי רבינו זי"ע 
נרשמו הדברים שלאחמ"כ נדפסו 

בספה"ק דברי יואל.

בכולל בגייטסהעד

בברית  בא  לפרקו  בהגיעו 
מרת  הרבנית  עב"ג  הנישואין 
אסתר ע"ה בת הרה"ג ר' משה צבי 
פליישמן הי"ד. אביה ואמה נפטרו 
באנגליה  גדלה  והיא  בשואה 
הגרי"צ  דלונדון  הראב"ד  בבית 
לגיל  הגיעה  כאשר  זצ"ל.  דונער 
הגרי"צ  הראב"ד  בחר  השידוכים, 
רבינו  מרן  את  עבורה  לחתן  זצ"ל 

זצוק"ל.
ג'  בתאריך  התקיימה  החתונה 
מצד  העומד  כאשר  תשי"א  כסלו 
החתן היה כ"ק האדמו"ר מסאסוב 
דונער  הגרי"צ  הכלה  ומצד  זצ"ל 

זצ"ל.
רבינו  עבר  נישואיו  לאחר 
תורה  במקום  ללמוד  זצוק"ל 
רבו  אצל  דגייטסהעד  בכולל 
אליעזר  אליהו  רבי  הגה"צ  הגדול 
ה'מכתב  בעל  זצוק"ל  דסלר 
מאליהו' שראה גם בו רבו מובהק.

בגייטסהעד  לימודו  בעת 
מרב  הוראה  היתר  קיבל  דם 
נפתלי  רבי  הגדול  הגאון  העיר 
קיבל  כן  זצוק"ל,  שאקאוויצקי 
רבי  הגדול  מהגאון  הוראה  היתר 

íéðåéåöî íéëøáàì ììåë  
"éðéñ øä"  

äâä úåùàøá" éáø çøòâðéøôù ïøäà èéìù"à  

  ולםכבה אור הע
äòîã øå÷î åðéðéòå íéî åðéùàø ïúé éî , øùà äôéøùá àøåðä åðéøáù ìò

ã óøù ' øéàî åðéùàø úøèò åðéáøå åðéøåî ìù íéîåøî éæðâì åúåìòäá
åðéúåáéúð ,éëøãá åéëøãá êìéìå ÷åöéì åðéëæ øùàò äàøåääå äøåúä " é

èéìù åðéììåë ùàø ÷äáåîä åãéîìú"à ,íéòåøä øéáà , äøåúá ìåãâ
úåãéîá ïåàâå äàøéá àìôåîå ,ðîäøåäèä äøå ,éðéîéä ùéèô , ãåîò

úîàä ,íìåò ãåñé ÷éãö ,äðçîä éðôì êìåää ùàä ãåîò , ãîåòå øãâ øãåâ
äøåáâáå æåòá õøôá ,ã àáö øù 'äîçìî çåùîå øåáéâ , úìçâ øîåù  

  äøåäèä  äéçð åìöá åðøîà øùà  åðéìàåâ úàéá ãò  

áâùðå ÷éãö ìåãâä ïåàâä  
íéùã÷ä ùãå÷ ìàøùé úøàôú úøèò  

éáø ïøîáàâä åð"ã  
äìì÷åöæ"ä  

  מרא דארעא דישראל
  גדול השבר מי ינחמנו ומי ירפא לנו    אוי מי יורה דעה ומי יבין שמועה

  'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד
ç éîëììåëä éðáøå 

 ה"בד

äéòá úåðáì êåðéç úéá"úôö ÷"å  

àùèðòä úåðá  
éåà !úåøåàîä åëùç éë  

עטופים וכאובים , יחד עם כל שכבות היהדות בארץ ובתפוצות
לקותו לשמי רום של אבינו אנו באבל הכבד והקודר עם הסת

 תורתו והנהגתו הישרה ומופלא בצדקת, לבן של ישראל, נועור
עגלי ההלכה וההשקפה  הנחה את מללא חת ומורא, והאיתנה

ק "האציל מהודו על מוסדות התורה והחינוך עטה, בעוז ובגבורה
  ק וברוב מסירות אהבה וחמלה פעל והפעיל למען המשך "בארה

  ה"ה, קיומם והצלחתם ברוח ובגשם  

äâä"ñéö ÷"åç ò"ìàøùé ìù ïáø ô  
àðáøå àðøî  

ñééåå äéáåè ÷çöé  
äìì÷åöæ"ä  

ðéî àðéôúñéîã àøáâ ìæàä  
 íéùéùé òæâòúåîçìî øôñ ïîòå ìááî äì  

  ,א ישמע עוד שוד ושבר בגבולות ישראללש' יתן ד
בגאולתן של , ובמהרה נזכה לקיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר

 א"בביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו בב, ישראל

רבי יושע ליב שילל זצ''ל הי''ד

רבו הגה''צ רבי משה שניידר זצ''ל



45 גליון אבל פרשת דברים תשפ"ב

שמואל יוסף ראבינוב זצוק"ל בעל 
ימיו  בערוב  שעלה  שיר"  "דברי 
לראב"ד  מועמד  והיה  לארה"ק 

פעיה"ק אך סירב בענוותו.
הגרא"א  של  עלייתו  לאחר 
לא  וכבר  לארה"ק  זצוק"ל  דסלר 
הכולל  בראש  לעמדו  בכחו  היה 
את  מינה  דגייטסהעד,  המפורסם 
תלמידו חביבו מרן זצוק"ל לעמוד 
במקומו בראשות הכולל ולהדריך 
העיון  בדרכי  הלומדים  את 

והבקיאות בעמלה של תורה.
רבות סיפר רבינו זי"ע מאותם 
בגייטסהעד  בכולל  כאשר  ימים, 
נותנים  אחד  שמצד  הסדר  היה 
מנגד  אולם  לכולם,  מגורים  תנאי 
שום  היה  לא  הכולל  אברכי  זה 
דבר בחייהם מלבד הלימוד הרצוף 
כל  בשבוע,  ימים  שבעה  בכולל, 
תורה  של  באהלה  שקועים  כולם 
גשמי  דבר  שום  אליהם  נוגע  ואין 

שבעולם.
רבינו  חזר  שנים  מספר  לאחר 
זצוק"ל ללונדון, שם התקבל לכהן 
כר"מ ומגיד שיעור בישיבה הרמה 
הגדול  הגאון  להבחל"ח  ידי"נ  של 
שלזינגר  אליקים  רבי  הישיש 

שליט"א.
בתקופה זו גם שימש בהוראה 
שלמה  רבי  הגדול  הגאון  לפני 
בוימגרטן זצ"ל מגדולי רבני לונדון 
החומות'  'שומרי  כולל  ונשיא 
בלונדון, ואף התמנה על ידו לכהן 
נוסח  חיים'  'עץ  ק"ק  כרב  פאר 

ספרד בלונדון הבירה.
קשר עבותות רקם מרן זצוק"ל 
הגה"ק  וקדוש  צדיק  אותו  עם 
האדמו"ר בעל דברי שלום משאץ 
אצלו  נבחן  ואף  זצוק"ל  לונדון 

הרבה בהלכה.
לצאת  שמעו  החל  זו  בתקופה 
ברבים והמונים החלו להשכים אל 
פתחו לבקש את דבר ה' זו הלכה, 
ולקבל הימנו עצה ותושיה בתבונה 

ודעת ישרה.

ימי רבנותו 
באנטווערפן

דירתו  עקר  תשכ"ז  בשנת 
שבבלגיה,  לאנטווערפן  מלונדון 
שם התמנה לשמש כר"מ בישיבה 
הותיקה 'עץ חיים' ווילרייק. לאחר 
זמן לא רב הוכתר לכהן פאר כדיין 
דקהילת  דין  הבית  וחבר  דמתא 
העיר  רב  בראשות  הדת'  'מחזיקי 
הגאון הנודע רבי חיים קרייזווירט 

זצ"ל.
במסגרת תפקידו זה פעל רבות 
והכשרות  הדת  ענייני  לחיזוק 
על  היה  העירובין  עול  בעיר, 
שכמו, וכן הרים את קרן הכשרות 
תיקונים  הרבה  והכניס  העיר  של 
ההידור  תחומי  בכל  נחוצים 

בהלכה.
בעמל  כולו  כל  שקיעותו  לצד 
לכל  ההלכה  ובהוראות  התורה 
תושבי העיר, היה אוחז ידו בעמוד 
צדקה  בצרכי  עסק  ורבות  החסד 
כגבאי  בשנות  רבות  פעל  וכן 
החומות',  'שומרי  דכולל  הצדקה 
ונפשו  לבו  בכל  סייעו  ובמיוחד 
עטה"ק  הטהור  החנוך  למוסדות 
בארה"ק כאשר כל ענייני הצדקה 
בנאמנות  ידו  על  נעשו  הרבים 
והצנע  ובסתר  קץ  אין  ובמסירות 

לכת להפליא.
הוציא  הכבוד  מן  וכברחו 
והיה  בעולם  וטבעו  טיבו  הקב"ה 
בפי  ותהלתו  כל,  בפי  נערץ 
ביותר  מקורב  היה  קדושים. 

גדולי  וכן  העיר  וגדולי  רבני  אל 
וראשי  האדמורי"ם  הרבנים 
באירופה.  שביקרו  הישיבות 
יתירה  והערכה  חיבה  אותות 
פשעווארסק  בית  צדיקי  לו  הראו 
בצל  עוד  הסתופף  זצוק"ל, 
איציק'ל  רבי  הרה"ק  של  קדשו 
ואחריו  זי"ע,  מפשעווארסק 
רבי  הרה"ק  חתנו  אצל  בקודש 
בקשרי  ולהבחל"ח  זי"ע,  יענקל'ע 
כ"ק  ידי"נ  מ"מ  בנו  עם  עבותות 

אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א.
של  בעיצומו  פעם  כי  ידוע 
שמסר  אבות,  פרקי  על  שיעור 
רבי יענקלע זצוק"ל לפני הציבור, 
במתק  והטעים  המשנה  את  קרא 
פי  על  הדברים  ביאור  את  לשונו 
משנה  בכל  נהג  כך  הרע"ב,  דברי 
מאמר  הזכיר  פעם  אבות.  מפרקי 
חז"ל "כל הבורח מן הכבוד, הכבוד 
בפשטות  התבטא  אחריו"  רודף 
וכ"עברי  טבעי  כביאור  הלשון, 
הכבוד,  מן  הבורח  ש"כל  טייטש" 
טוביה  רבי  דיין  דעם  מען  מיינט 
לכך  המוחשית  שהדוגמא  ווייס", 
וכך  ווייס,  טוביה  רבי  הדיין  היא 
ואמר,  המשיך  טבעיות  באותה 
"הכבוד רודף אחריו", שעוד נכונו 
לו לדיין באנטוורפן דמתא גדולות 
לבוא"...  הכבוד  "וסוף  ונצורות, 
ואכן ראו זאת לאחר זמן בהכתרתו 
ירושלים  של  כרבה  להתמנות 
בעלותו על גפי מרומי קרת לכהן 

פאר בעיה"ק ירושלים.

בעלותו לכהן פאר 
בעיר וארץ הקדוש

רום  לשמי  הסתלקותו  לאחר 
המהרי"ם  הגאב"ד  מרן  כ"ק  של 
דושינסקיא זצוק"ל ביום כ"ב אדר 
היהדות  בני  כאשר  תשס"ג,  ב' 
כאשר  בכפלים  הנאמנה התייתמו 
הגאון  הראב"ד  האדיר  הגאון 
זצוק"ל  פישר  יעקב  ישראל  רבי 
כ"ה  ביום  כן  לפני  כחודש  נסתלק 

אדר א' תשס"ג.
הוכתר  תשס"ג  ניסן  בחודש 
מרן זצוק"ל לשמש כמרא דארעא 
עיר  ירושלים  של  ורבה  קדישא 
י"ד  וביום  והמקדש,  הקודש 
הדרתו  ברוב  הופיע  תשס"ג  תמוז 
להשתקע  מנת  על  הקודש  בארץ 
העדה  ברבנות  פאר  ולכהן  בה 
החרדית ומרא דאתרא דירושלים 

קרתא קדישא.
לרגל בואו ארצה נערך לכבודו 
מעמד קבלת פנים ברוב פאר והדר 
על פני ככר השבת במעמד גדולי 
הבד"צ  חברי  ובראשם  ישראל 
זצוק"ל ויבלחט"א כמו גם עשרות 
ישיבות  וראשי  רבנים  אדמו"רים 
יחד עם רבבות אלפי בני ישראל, 
הדגול  לרבה  כבוד  לחלוק  שבאו 
שהוכתר לשמש ולמלא את מקום 
של  ירושלים  רבני  פארי  קודמיו 

מעלה
תפילות  מקום  קבע  בתחילה 
גלאנטא  משה  פני  אור  בביהמ"ד 
לבית  משכנו  העביר  ובהמשך 
ברחוב  קדשו  מעון  ליד  מדרשו 

גבעת משה בירושלים עיה"ק.
והנהגתו  שבתו  ימי  כל 
עמד  הקודש  עיר  בירושלים 
וכשר  ישראל,  מערכות  בראש 
צבא ה' לחם את מלחמות ה' ללא 
חת וללא פשרות. אם זה בגזירות 
ישראל  בחורי  על  שהוטלו  הגיוס 
שלחם  שכבי  חיטוטי  בגזירת  או 
בכל מאודו למען כבוד שמים, ובני 
ירושלים מוסרי הנפש הלכו לאורו 

ומסרו גופם ונפשם על כך.
מנווטי  של  דרכם  כממשיך 
רבני  זקני  גדולי  הטהורה  הדרך 
ובדרי  לדורותיהם  ירושלים 
בדרכי  הגולה  מאורי  רבותינו 
מכל  שמר  הנפרדות,  הקהלות 
משמר לבל יהינו לפרוץ את גדרי 
חומת הדת שהעמידו ויסדו גדולי 
מסורת  את  המשיך  ארץ,  מצוקי 
לו  המסורה  התקיפה  ההנהגה 
קמאי  תקיפי  רבותינו  מקודמיו 
קדישי ודגל בתוקף ובעוז בחיזוק 
ושיטתם  דרכם  המשך  וביסוס 
על  הדת  גדרי  בהעמדת  הטהורה 

תילה.
נשא  אשר  זצוק"ל  רבינו 
שכמו,  על  העם  משא  את  תמיד 
תמיד  בער  הטהור  לבבו  ואשר 
של  וכבודה  שמים  כבוד  למען 
התורה  כבוד  למען  ירושלים, 
בשבתו   - בטהרה  דגלה  ונושאי 
על כסא המלוכה, מאן מלכי רבנן, 
כרבה  מלוכה  עיר  מלך  במקדש 

של בני ירושלים הנמנים על דגלה 
של העדה החרדית, נשא את עול 
ביום  בין  תמיד  וסבלותיו  הציבור 
והן  דמתא  במילי  הן  בלילה  ובין 
עד  נפש  במסירות  דשמיא  במילי 

אין קץ.
בכל  וגדולתו  גאונו  בהדרת 
היראה  ובדרכי  התורה  מכמני 
התקיפה  ובעמידתו  הטהורה, 
היתה  והיהדות,  הדת  משמר  על 
ירושלים  בני  על  היום  כל  גאוותו 
הטהורים  בנתיבותיו  הצועדים 
עד  המאיר  הבהיר  מאורו  שנהנו 

למרחקים.
עיר  מלך  מקדש  ובירושלים 
את  זצוק"ל  רבינו  הרים  מלוכה, 
וההשקפה  והיראה  התורה  קרן 
מבצרי  חיזק  והצרופה,  הטהורה 
יתארכו  עוד  כך  ועל  שעריך, 
הדורות  יספרו  ועוד  היריעות 

צדיק מה פעל.
ועתה אהה, הצדיק אבד, לדורו 

אבד.

 

 ד"בס

 קרן משה יהודה שאול
 ק"א בארה"ק מסאטמאר זיע"אלפי לומדי ספרי רביהלחיזוק תמיכה ו

 א"זיעד "קופת מרן הגאבי "שע
 

 

 

 אהה 
 

 'שר צבא הכי לוקח מאתנו 
 
 

נפרצו גדרות ה החומה הרסכי נ, כרם ישראל שאי נהי וקינה, עהחומת ירושלים הורידי כנחל דמ
בסערה כאשר לוקח אדוננו מעל ראשנו ויעל , ונשברו בריחיהטבעו בארץ שעריה נאבדו , כרמה

 התורה עמל של אחת מקשה חייו ימי כל אשר אלוקים ביראת מושל נשגב צדיק ,השמימה
 ודומיה באהבה יסורים קבלתיחיד הדור ב ,ובטהרה בקדושה עבודת הבורא ויגיעת

 

, המחנהעמוד האש אשר הלך לפני , שומר ירושלים וחומותיה הנאמןרועה ה
, עוקרי התורה' הרים ונישא דגל המלחמה במשנאי ה חיל ועוצמהוב בר

קיים בנפשו ציווי , באש דת השערהובתבונתו אין חקר לחם מלחמתה של תורה 
ועמד על משמר הדת , הטהורבתמימות לב וכוונה ' לא תגורו מפני איש'התורה 

שהיה  -' הוא עדינו העצני'עליו נקרא דרשת חכמים בפליאה  ,בעוז ובגבורה
שבו לעסוק בתורה ולנהל עדתו ברמה מעדן עצמו כתולעת לפני כל יציר נוצר בי

מר קדשי ישראל והיה מקשה עצמו כעץ בשעה שיוצא לערוך מלחמה על מש
עמוד הימיני פטיש החזק מגן החינוך הטהור ונוטר , בתבונה הדת יסודיהעמדת ו

ויואל 'של רבנו הקדוש והטהור ראש גולת אריאל מרן בעל יטה הקדושה הש
הוא הגבר אשר הרים ואשר הניף רוחם  ,ע כאשר קיבל ממנו באמנה"זי' משה

עמו כי מוראו ' ויהי ה 'של ישראל לצאת למלחמת אש דת גלויה במשנאי ה
 ישראל בקדשי לנגוע לבלתי עליהם חיתתו ותהיהוטל על מחבלים כרמים 

 המוני בני היהדות החרדית לערוך ובימיו נתעצמו ונתגברו ,חלילה
 סירות נפש נפלאה ובאש יוקדת להבהישראל בממערכות 

 

  'ה צבא שר ישראל של רבן
 

 ה"זצללה ד"ק מרן הגאב"כ
 

 מרא דארעא קדישא
 

יבכו אותו כל בית ישראל רבבות אלפי בני היהדות הנאמנה שחוחים כבוד גדול עשו לו במותו וו
יקוצו וירננו  כיעד ונגנז הארון במרומי הר הזיתים מול מקום המקדש ו אחר ארון הקודש צעד

 ובא לציון גואל בעגלא ובזמן קריב אמן מן הארץ שוכני עפר בעת מלכות הרשעה תבער ותכלה
 

 ואנחההעטופים באבל 

 ק"ק בארה"אלפי לומדי ספרי רבה                     ל "ק ובחו"הנהלת הקרן בארה
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øù ìåãâå ìôð ìàøùéá  

ïåâéå ìáà éôåèò åðà ìàøùé úéá ìë íò ãçé ,íéî åìæé åðéôòôòå äòîã åðéðéò ãøúå , äôéøùä ìò
ã óøù øùà 'ã àáö øù ìù äîéîùä äøòñá åúåìòäá 'ñéö øéãàä ïåàâä" ìàøùé úøàôú úøèò ò  
   éðéîéä ãåîòåøãäå øåãä øàô íéòåøä øéáà õøôá ãîåòå øãâ øãåâ ÷æçä ùéèô  

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"ר כ"ח לעט"לידיד נאמן להבח
 ולמפעלנו הקדוש' ולעדתינו הק

  רא דארעא קדישאמ
äâä ïøî"éáø ÷  

éáåè ÷çöé 'ñééåå  
÷åöæ"ì  

  ק ירושלים"ד עיה"גאב
 ìèåð éë ìò äòîã ìçðë éãéøåä ïåéö úá úîåç

êùàø ìòî äøèò ,êúøàôúå êãåä êøåà êùç  

äîçìî éìë åãáàéå íéøåáâ åìôð êéà  
äøî íéëáîä  

ðáøïåäéãéîìúå ï          äìäðää 

  אבל כבד
, יחד עם כל בית ישראל אנו מקוננים על הסתלקותו של רב האי גאון וקדוש

  פאר הדור , גאון ישראל וקדושו, צדיק יסוד עולם שהגין על הדור כולו
  עטרת תפארת ישראל, והדרו  

   ק"ק מרן הגה"כ

' יצחק טובי רבי
  ל"זצוק ווייס

  ד ירושלים"גאב
  מרא דארעא דישראל

  'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה
ותנחומינו שגורים למשפחתו הרוממה ולאלפי תלמידיו ומעריציו 

בהמשכת דרכיו  ק"ובני עדתו העדה החרדית בירושלים עיה
  הגדולים ננוחם יחד עם כל אבלי ציון וירושלים אמן

  עתיריםהמ
  גמגדנית קצבור

íéìùåøé úáç ììåë 
ìñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãöéæ "ò  

  ו" ירושלים ת120מאה שערים ' רח         

  נפלה עטרת ראשנו
 åúå÷ìúñä ìò íéáàåëå íéìáà ìàøùé úéá ìë íò ãçé ïåäéãéîìúå ïðáø ììåëä éðá úåçôùî éôìà

ïðáø áø éàä ìù ìòî éîùì ,äøåäè íé÷åìà úàøéá áâùðå ÷éãö ,ãåîò÷æçä ùéèô éðéîéä  , äøåúä øæð
äàøåääå ,äàìéò äàøéå äáäàá äìéú ìò úãä úãîòäì åéîé ìëá åùôð øñî øùà , ìù ïáéìå ïäéáà

ìàøùé ,ìàøùéã ïåäúåìö ãåîò ,õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå ä÷ãöá øáãîä éàãåäéã àîéçø . åãåòî
 úáéç ììåëã  ñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãöì äöéôç ùôðå áìá øåù÷ äéä íéìùåøé , åúåðáø éîé øçùî

åîãà ììåëä éàéùð íéëìî ïçìåù ìò êåîñ åúåéäá"éæ ÷ñøàååòùô úéá éø"öé ïôøòååèðà øéòá ò" ìòô å
ììåëä ïòîì úåøåöðå úåìåãâ , ïòîì åëøòðù úåøàåôîä ä÷ãöä úåáéñîá åãåàîáå åôåâá óúúùî äéäå

äøà ééðò"÷ ,áàâì åúåðîúäá øàô ïäëì åúåìòá óàå"äéò ã"÷ú " åãñç øëæ ìàøùéã àòøàã àøîìå å
íéìùåøé úáéçå ïåéö úáäàá åúðåîàå , ïùéä áåùéä éðá ïòîì ä÷ãöä úåé÷ð úà çáùì àéìôî åúåéäá

äøäèå äùåã÷á ,å ììåëä éàáâ úåçìùîì øéãú äçåúô äúéä åúìãäìäðää éøáçì , ìò ãîåò åúåéäá  
  ìàøùé úéá úå÷ãö úåáøä ïòîì åöîàå å÷æç åìãâ íäì øîåàå íäéáâ.  

  רבינו הגדול הגאון הקדוש
  ק מרן רבי"כ

éáåè ÷çöé'ñééåå ä  
  ל"זצוק

áàâ"äéò ã"ú íéìùåøé ÷"å  
 øãñì ùãå÷ úáùá íéîåøî éîùì ÷ìúñð øùà'éòñî äìàå'  

úåçðàì áæò åðúåàå úåçåðîì êìä àåä  
éððåëú ä÷ãöáå ,åðéçåø úà ÷æçúå åðéúåçøåà äååìú åðåöø úàååö øùàë , úà åðáéì ìò åðéøëåæá

àçñôã àçî÷ì ììåëä úåéáâî úà çúåô åúåéäá åùãå÷ úàøåä , åøîåàá'øáòùì éúééä åøéëî '
äøéèòîä ïôøòååèðà øéòá åúåðáø éîéá , ììåëä ú÷ãö úø÷é ìãåâ ìò òåîùì åðæåà äèä íù

÷ãöä úìòîåë åøáòù úåøåãä é÷éãö éôî åáù ä"÷åöæ ÷ñøàååòùôî íéøåîãàä ÷"éæ ì" ò- 
ììåëä éàéùð .'øúåéá åéùëòå 'àéøôåùã àúø÷ éîåøî éôâ ìò ïäëì äìò øùàë , áåø÷î åúåàøá

ììåëä é÷÷æð úåçôùî éôìàì ãåáë êøãá ùîî ìù òåéñá ììåëä úåìòôî ìãåâ úà , éøé÷é  
  äéðá éáåèå íéìùåøé ,éãéîìú íäáåíéâìôåî íéîëç  ,úåðîìàå íéîåúé ìù úåçôùîå.  

  מ הכולל בכל קצוות תבל"גו        ק"בני הכולל בארה
  ק"הנהלת כולל חבת ירושלים בארה

 אבל יחיד עשי לך
יחד עם כל בית ישראל אנו מקוננים על הסתלקותו של רב 

  , פאר הדור והדרו, גאון ישראל וקדושו, האי גאון וקדוש
  עטרת תפארת ישראל  

  רבי ק"ק מרן הגה"כ

  ווייס' יצחק טובי
  ל"זצוק

  ד ירושלים מרא דארעא דישראל"גאב
אשר זכינו להיות בשכנות למעון קדשו ובית מדרשו 

  ותו צדיק יסוד עולם שהגין על הדור כולושל א

  'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה 

  וו הרוממה ולאלפי תלמידיו ומעריציותנחומינו שגורים למשפחת
  ק"ובני עדתו העדה החרדית בירושלים עיה

  בהמשכת דרכיו הגדולים ננוחם
  יחד עם כל אבלי ציון וירושלים אמן

  המבכים מרה
 םוכל צוות העובדי משפחת רוט



גליון אבל פרשת דברים תשפ"ב48

 - בטאון העדה החרדית
כתובת למשלוח דואר:  ת.ד. 5804 ירושלים 
טל. 02-5829567 • פקס: 1532-5829567

סגירת המערכת ביום שלישי בשעה 8:00 בערב – 
הגליונות טעונים גניזה

לפניות בעניני חלוקה למנויים
ירושלים, בני ברק, ביתר:  052-71-70-873

בית שמש: 053314-4463
בשאר הערים אין לנו מעקב אחר הדואר.

מקור טופס זה, על שני חלקיו, ישלח לסניף הבנק, העתק הימנו, יימסר למשלם. 

את הטופס יש למלאות ולשלוח למערכת 'העדה' רח' מאה שערים 71 ת.ד. 5804 ירושלים

לתשלום בכרטיס אשראי

מספר חשבון בבנק      סוג חשבון    קוד מסלקה
סניף         בנק

קוד מוסד

4 6 5 1 9
אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה

טופס הצטרפות למנוי על 'העדה'

מספר חשבון בבנק      סוג חשבון    קוד מסלקה
סניף         בנק

קוד מוסד

4 6 5 1 9
אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה

לתשלום בהוראת קבע

חשכה ירדה לעולם
הרב שמואל הערש גאנז, מרביץ תו"י באלעד. 

דארעא  מרא  כליל,  התרחק 
ומן  חומר  ממיני  זצוק"ל  קדישא 
ומנסה  בה,  ממעט  הגשמיות. 

להרחיקו לגמרי.
עצמו.  בעיני  שפל  היה,  עניו 
קטני  מן  הוא  קטן  הינו  לדעתו 
מן  לגמרי  התרחק  הקטנים. 
מן  ברח  הצטנע,  תמיד  הכבוד. 
אילף  בכך  והגדולה.  הפרסום 
לכולנו לקח תבונה וחכמת חיים, 
והצנע  פשטות  חיי  לחיות  האיך 

עלי אדמות.
חוו  וקדושה  יראה  חדורי 
במחיצתו.  השוהים  כל  וחשו 
היה  דומה  רוממות.  של  יראה 
לעיניהם כי מרחפת מעל ראשם 
תלמידי  של  האלוקית  יראתם 
סופר  החתם  בעל  ורבנא  מרנא 

וגדולי סגל תלמידיו זי"ע.
או  רבינו,  את  שראה  מי  כל 
את  בעליל  נוכח  בקירבתו,  עמד 
הפרישות;  הלוהטת;  הדבקות 
מגבלות  אותו.  שאפפו  הטהרה 

מנעו  לא  והגוף  הטבע  ומחיצות 
גינוני  של  חיים  לחיות  ממנו 
וכך  מופלגים,  ופרישות  קדושה 
כמלאך  בעליונים  היה  דבוק 
אחוז  לארץ  שמים  בין  הניצב 
בשרעפיו הטמירים תוך שלהבת 
אנשים  בין  מתהלך  קודש.  אש 
הדר  מלאך  הוא  באמת  אבל   -
אצילות,  חיי  חי  תמותה,  בני  בין 

ומרומם על כל ברכה ותהלה.
חוו  הקדושה  מדריגות  את 
והשוהים  התלמידים  כל  וראו 
לנכון  ראו  וכך  במחיצתו, 
לעורר  איך  דרך  כתמרור 
ולהתעלות  לעלות  ולהתעורר 
במעלות רמות. הגם שהיה רבינו 
השמימה'  מגיע  'וראשו  בבחינת 
והשגותיו,  מדרגותיו  לרום 
מוצב  'סולם  בו  שנתקיים  הרי 
היה  ומיוחד  יחיד  כאשר  ארצה', 
בחכמת החינוך וידע כיצד לרדת 
ואחד  אחד  כל  של  דעתו  לסוף 
מתלמידיו ולהלך כנגד רוחו של 

כל אחד ואחד מביניהם.

תשעים  לנו  תמו  כי  לנו  צר 
תורתו  הרבצת  שנות  ושש 
תפילותיו  עבודת  היוקדת; 
צלילי  והמרוממות.  הלוהטות 
חדורי  האלוקיים,  חייו  מנגינת 
הכיסופין, מרחפים עדיין בחלל, 
קשה   - קשה  להיפרד.  ממאנים 
נעלות  עבודות  מן  הפרידה  היא 

אלו.
מה כאן עומד ומשמש. דומים 
אנו כמו שחרב עלינו עולמינו מי 
ירפא לנו ומי יחבוש את מכאבינו, 

אין מנחם לנו!
מה  שכן  נתנחם  בזאת  אך 
כאן עומד ומשמש אף שם עומד 
ומשמש. חזקה על רבינו הקדוש, 
שכשם שבחיי חייתו היה מבקש 
מפציר  ישראל,  של  טובתן 
ישראל,  של  גאולתן  על  ומתחנן 
ומשווע  הוא  עומד  עתה  גם  הרי 
ממש  ובקרוב  ישראל  כלל  למען 
בתחיית  בעין  עין  לראותו  נזכה 
הבחירה  בית  בבנין  המתים 

במהרה אמן.

המשך  מעמוד 35

המשך  מעמוד 26

"פרעגסט א גוטע שאלה, איך וועל דיר דערציילן דעם סוד"
שלהי שנת תרצ"ז.

נשמע  מרטיט  בכי  קול 
בבית משפחת ווייס שבפעזינג, 

הסמוכה לפרשבורג.
והנה קול נער בוכה...

היה זה הילד יצחק טוביה בן 
האחת-עשרה, בנה הצעיר של 
המפוארות  המשפחות  אחת 

בקהילה, משפחת וייס.
משחק  על  בכי  זה  היה  לא 
שנעלם.  ממתק  או  שנשבר 
היה זה בכי טהור, רצוף אהבה 

וגעגועים לתורה הקדושה.
"אבא רחימאי", בכה הנער, 
עם  שמי  את  להאיר  שעתיד 
ישראל ברבות השנים, ולשבת 
בעיה"ק  ברבנות  כס  על 
ללכת  רוצה  "אינני  ירושלים, 
אנא,  הגויי.  הספר  לבית  יותר 
בישיבה  ללמוד  אותי  שילחו 
למלא  אוכל  למען  קדושה, 
התורה  בלימוד  יומי  כל  את 
בטהרה ולשקוע בים התלמוד 

הש"ס והפוסקים".
בעיני  נקשרו  דמעות 
והתערבו  האוהבים,  ההורים 
והכאב,  הצער  של  הדמעות 
וזך  הילד  תום  עם  כהזדהות 
התרגשות  של  בדמעות  לבו, 

וגיל על ה'נחת' שזכו בה...
'חוק  לדעת:  יש  זאת  כי 
במדינת  חל  חובה'  חינוך 
ילד  כל  ולפיו  כולה,  סלובקיה 
בבית  ללמוד  חייבים  וילדה 
הספר המקומי. בשל כך נאלץ 
טוביה  יצחק  הרך  הילד  גם 
שעות  לשהות  יום  יום  ללכת 
הספר  לבית  הצהרים  לפני 
אחר  ורק  המקומי,  הנוכרי 
התשב"ר  ילדי  היו  הצהרים 
התלמוד  ב'חדר'  מתאספים 
הכפרית,  העיירה  של  תורה 
לימודי  ה'רבי'  אצל  ולומדים 
השעה  עד  ברציפות  קודש 

שבע בערב.
בתקופת החופשות, כאשר 
המקומיים  הספר  בתי  היו 
נפשותיהם  התענגו  סגורים, 
היהודים  התלמידים  של 
 - ימים  באותם  השכינה.  מזיו 
בקהילה  שלטו  ושמחה  ששון 

למדו  הילדים  היהודית. 
היום!  כל  התורה  בתלמוד 
מהבוקר עד הערב... מי ידמה 

להם ולאושרם!
אך את הילד יצחק טוביה זה 
מהוריו  דרש  דרוש  סיפק.  לא 
לעזוב  שליש  ודמעות  בבכי 
למקום  ולגלות  העיירה  את 
פורקן  לתת  יוכל  שם  תורה, 
והמתגעגעת  הכמהה  לנפשו 
את  להרוות  ויוכל  לתורה, 
צמאונו במים החיים, הנחצבים 

מבארה של תורה.
עם  יחד  דמע  הי"ד  האב 
צריך  כזו  "שאלה  ואמר:  הבן 
לשאול אדם גדול", ונסעו האב 
עם בנו ל'דין תורה' מרתק מאין 
הגאון  של  דינו  בבית  כמוהו, 
יהושע בוקסבוים  הקדוש רבי 
זי"ע הי"ד, גאב"ד וראש ישיבת 
גאלאנטא, מאור גולת הונגריה 

באותה תקופה.
לאחר  שנה  ושבע  שבעים 
הגאב"ד  מרן  ישחזר  מכן 
זצוק"ל את קורות אותה שאלה 
עצמו  בו  שעסקו  ותשובה, 
ה'  חסדי  על  ויספר  ובעתידו, 

ונפלאותיו.
הכרעה מפתיעה. "אני זוכר 
עד היום" - לימים נצצו  עיניו 
הגאב"ד  מרן  של  הטהורות 
הזה  המחזה   - זצוק"ל  רבינו 
לא מש מנגד עיני. זוכר אני את 
כאשר  לי,  שהיתה  ההפתעה 
היסס  לא  מגאלאנטא  הרב 
לאחר  בנידון,  שפסק  לפני 
בפניו  תיאר  זצ"ל  מורי  שאבי 
אותו  אמר  וכך  בכייתי.  את 
ללמוד  "מוטב  וקדוש:  גאון 
ולהיות  גויים,  של  ספר  בבית 
סמוך אצל שולחן אביך, מאשר 
ללמוד בישיבה רחוק משולחנו 

של אבא – "...
יותר  מאוד.  מופתע  הייתי 
מהנחרצות  הופתעתי  מזה 
כל  ללא  שנאמרה  שבתשובה, 

היסוס. אחרי זה כבר הבנתי -
הוא  הא...  כזה...  אבא  כן, 
נאנח, ונראה כי דמותו של אביו 
הצדיק חופפת עליו מעודו עד 

היום הזה…

זצוק"ל  הגאב"ד  ומרן 
מגאלאנטא  הרב  המשיך: 
ושבנו  פסוקו,  את  פסק 
הביתה. שנתים אחר כך פרצה 
שהפרידה  האיומה,  המלחמה 
היום   - לנצח  אבא  לבין  ביני 
מבין אני ומכיר טובה עד מאוד 
שגם  וקדוש,  צדיק  לאותו 
הוא נעקד על קידוש ה' הי"ד. 
שלא  ובזכות  הוראתו,  בזכות 
זכיתי  בכיי,  קול  לשמוע  נטה 
לשאוב מעיינות של חיי תורה 
עוד  מורי  מאבי  שמים  ויראת 

שנתיים תמימות…
מרן  את  שאלו  לימים 
לו  היו  מנין  זצוק"ל  הגאב"ד 
כאלו,  גבוהים  מושגים  לרבינו 
לבכות  עשרה,  אחת  בן  כילד 
ולהתחנן לגלות מבית אבא כדי 

ללמוד במקום שאהבה נפשו?
זצוק"ל  הגאב"ד  מרנא 
א  "פרעגסט  והפטיר:  חייך 
דיר  וועל  איך  שאלה,  גוטע 
)שאלה  סוד"  דעם  דערציילן 
את  לך  אגלה  שאלת,  טובה 

הסוד...(
יונה  דוד  רבי  הגדול,  אחי 
האירוסין  בברית  בא  ז"ל, 
והוא קיבל במתנה  זמן,  באותו 
לעשות'  'עת  הספר  את 
)באידיש( של הגה"ק רבי הלל 
מקאלאמיא זי"ע. עיינתי בספר 
דנן, וראיתי כי הוא מאריך עד 
כמה אסור ללמוד לימודי חול 
זה  גויים.  אצל  ובפרט  בכלל, 
נבע  ומכאן  השפיע עלי מאוד, 

מקור דמעותי…
זי"ע.  רבינו  דברי  כאן  עד 
לשער,  רק  אנו  יכולים  אבל 
נפש  תעצומות  לכך,  בנוסף  כי 
חינוך  לצד  לילד,  היו  גדולות 
בבית  שקיבל  ואיתן  שורשי 
ורבו  הי"ד,  שלמה  רבי  אביו 
יהושע  רבי  הגאון  בעיירה 
הי"ד,  זצוק"ל  שילל  לייב 
היוקדת,  נפשו  חוצבה  מהן 
שהתרגשה מדבריו המלהיטים 
זי"ע,  מקאלאמיא  הגה"ק  של 
ואש קודש זו היא שהאירה את 
דורנו עד עלותו הלום בסערה 

השמימה...

התנצלות
הרבה מודעות מחשובי מוסדות התורה והחינוך הטהור וקהלות הקודש

לא הספיקו להיכנס ב"גליון אבל" זה מפאת קוצר הזמן
המשך המודעות והמאמרים יתפרסמו

בגליון 'העדה' פרשת דברים חזון הבעל"ט

סגירת הגליון ביום ג' בשעה 11 בלילה
לשמירת מקומות אחרונים: מחלקת מודעות 05271-30240

המערכת

הרי  השנים,  במשך  עליו  שהיה 
שלו  ביחס  זה  כהוא  פגם  לא  שהדבר 
והתעניינות  בדאגה  המשפחה,  לבני 
על כל ילד, נכד, ברוחניות ובגשמיות. 
התורה  התמדת  על  עמד  ובמיוחד 
כלל  ישן  היה  לא  רבות  שנים  כאשר 
ימות  בשאר  ואף  קודש,  שבת  בליל 
השבוע היה קורה רבות שהיה נשאר 
הרבה  השאיר  וגם  הלילה,  כל  ער 
כתבים אשר ברוב ענוותנותו לא רצה 
בוודאי  עתה  אולם  בחייו,  שנדפיסם 
הגיעה השעה שנמשיך ביתר שאת ועז 
להוציא לאור את הדברים לאור עולם 

בתפלה שלא ניכשל בדבר הלכה.
הרה"ח  למשב"ק  הודה  בדבריו 
שליט"א  שפירא  עמרם  רבי 
נפשם  שמסרו  החשובה  ומשפחתו 
כל שנים, וכן הודה לשאר בני הבית 

ומקורבי ותלמידי מרן זי"ע.
חתנו  סיים  ההספדים  משא  את 
זילביגר  אלימלך  רבי  הגה"צ  חביבו 
ברסלב,  חסידי  משפיע  שליט"א 
אשר עמד על כך שרבינו זצוק"ל היה 
איש אמת, שכל כולו לייחד שמו ית' 
אחת  מחשבה  עם  תמיד  חי  באחד, 
לעשות רצון ד', ומזה לא היו יכולים 
שבעולם,  מחיר  בשום  אותו  להזיז 
חי  היה  איש.  בפני  תגורו  לא  וקיים 
תמיד עם האחד יחיד ומיוחד, זה מה 
כאשר  הצאצאים,  לכל  לנו  שהנחיל 
יחד עם זאת שם על לב לסייע בכל 

מה שיכל לכל פרט ופרט.
עם סיום מסע ההספדים שנערכו 
אלפי  רבבות  במעמד  ארוכה  שעה 
את  שמילאו  אלפים  מאות  ישראל, 
השבת,  ככר  כל  זופניק,  ככר  כל 
ובתי  שערים  מאה  גאולה,  רחובות 
כבוד  שחלקו  הסביבה,  וכל  וורשא 
הצדיק שעות ארוכות למרות החום 

הלוהט בשרב השמש הקופחת.
דיין  וברכת  הקריעה  לאחר 
ואיש"ר  הקדיש  ואמירת  האמת 
נשברות,  בלבבו  הרבבות  שזעקו 
יצאו רבבות עמך בית ישראל ללוות 
בדרכו האחרונה את אביהם ולבם של 
ישראל אבינו רוענו רוח אפינו, כאשר 
לכיוון  רגלית  הולכת  ההלוויה  מסע 
הזיתים,  הר  במרומי  הנביאים  חלקת 
ירושלים,  מנהגי  קיום  לאחר  שם 
נטמן למנוחות עולמים לקול בכי ונהי 

ופסוקי עולם מלכות שמים.
גם  ומשמש,  עומד  היה  כאן  מה 
הדור  על  להגן  ומשמש  עומד  שם 
בית  כל  על  יושר  ולהמליץ  כולו 
משיח  גאולת  פעמי  להחיש  ישראל 
עפר  שוכני  ורננו  ויקימו  צדקנו 
יהפכו  האבל  וימי  המתים,  בתחיית 
ולמועדים  ולששון  לשמחה  לנו 

טובים במהרה בימינו אמן.

מסע 
הלוויה


