איש חסיד היה

רב חסד ולבת אש

נטפי דמע ,ניצוצי אורה וגיצי אש של חסידות והתקשרות ,התבטלות ומסירות אחר מיטתו של איש חסיד,
הרה"ח ר' נחמן הלר ז"ל ,ממקורבי ונאמני בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע
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"איש חסיד היה" ,דקדקו המפ־
רשים באריכות הלשון איש חסיד ,כי
לכאורה ניתן היה לומר חסיד היה.
אלא איש חסיד הכוונה שחסידותו היא
היא מהותה של אישיותו ,היא נמסכה
בקרבו ,נבלעה בדמו.
ר' נחמן הלר  -איש חסיד היה.
חסידותו ,התקשרותו והתבטלותו אל
רבותיו הקדושים ,היתה מהותו ,היתה
נשמתו.
החסידות לא היתה בעיניו כעודף,
ול ּו כפרט חשוב; החסידות היתה הנ־
שמה .ומשכך  -היתה  -ועודנה  -הת־
קשרותו אמיתית ,קבועה וקיימת ,לא
כהתה עינה ולא נס ליחה בתהפוכות
הזמן; כאותו אילן ששרשיו מרובים
ושום רוח לא תוכל לנענעו ,כך היתה
אישיותו של ר' נחמן בנויה ויציבה
והתקשרותו איתנה ,כגזע לשרשיו
המרובים והחזקים; לא תהפוכות הז־
מן ,לא עליות ומורדות כלכליות ,לא
נסיונות ורוחות שאינן מצויות ,כל אלו
לא יכלו לו.
משרשיו ,מרבותיו הקדושים ,ינק
את לשד חיותו ,מהם ניזונו ושאבו את
כוחו פעימות לבו ,ומשכך ,טוב היה.
מלא טוּב שופע ,מלא חדוות חיים,
ומלא רצון עז וכן להיטיב ,לשמח,
להחיות ,להעלות חיוך .הנאתו של
הזולת  -היתה מקור הנאתו וחיותו .כל
כולו טוב וחסד.
המנוח ר' נחמן דוב הלר נולד ביום
כ"ב שבט תש"י לאביו הרה"ח ר' פסח
דוד ,מגזע היחס ,בן אחר בן להגאון
הקדוש בעל התוספות יום טוב זי"ע .ר'
נחמן דוב נקרא על שם זקנו אבי אביו,
שהיה מנכבדי ופארי קהל היראים
בעיר ואם בישראל מאקווא .לאחר
השואה הנוראה ,ממנה ניצל בניסים,
התגלגל ר' פסח דוד למחנות הגולים
בקפריסין ,שם השתדך עם בת זוגו
מרת רבקה ע"ה ,שהיתה בתו של הרב
החסיד ר' יעקב שלום מאירוביץ ,מג־
דולי חסידיו ונאמנו של הסבא קדישא
מויז'ניץ ,האהבת ישראל זי"ע .ר' יעקב
שלום היה חסיד בכל רמ"ח ושס"ה,
ואת רוח החסידות נישב בין כתלי ביתו.
אף כעבור עשרות שנים ,כאשר הזכירו
במחיצתה של בתו את שם הקודש
'ויז'ניץ' ,עלו דמעות התרגשות וערגה
בעיניה .כשהוצע לבתו השידוך ,התנ־
תה את הסכמתה בכך שאת צאצאיהם
ישלחו להתחנך בויז'ניץ ,ותפילות
ימי הדין ,ראש השנה ויום הכיפורים,
יתפלל ר' פסח דוד בויז'ניץ .על אדני
יסודות אלו ,קם הבית ונבנה.
בחסד ה' ,עלו לארץ הקודש.
תחילה שוכנו ביפו ,משם עברו למ־
סמיה ' -בני ראם'  -אך כעבור שנים
ספורות ,בהגיע הילד נחמן דוב לגיל
ארבע והוריו נוכחו כי לא כשיר המקום
לחינוך הילדים כאוות נפשם ,להמשיך
את מסורת אבותיהם ,החליטו כי אינם
דרים אלא במקום תורה ,ועקרו לבני
ברק.
כבר משחר טל ילדות התחנך ר'
נחמן בתלמוד תורה ויז'ניץ ,ובהגיעו
למצוות הצטרף כתלמיד מן המנין
לישיבת ויז'ניץ ,באברתו של כ"ק מרן
אדמו"ר הקוה"ט האמרי חיים זי"ע,
בו דבק בכל נימי לבו ונפשו .באישו
הגדולה והקדושה ,כבש האמרי חיים
את לבו השוקק ,את נפשו העדינה
והאצילית; אמיתו היוקדת של הרבי
הקדוש ,קנתה שביתה בלבו ,לעד.
ט' בניסן תשל"ב .ליקוי החמ"ה.
רבנו הק' האמרי חיים עלה בסערה
השמימה .ר' נחמן חישב כי עולמו חרב
בעדו .חלל עצום נפער בקרבו ,כבן
יחיד ,כענף מאילן ,חש כלפי האמרי
חיים ,ומה יהיה עתה.
'לא קל היה המעבר ,לא בנקל
עלתה ההתקשרות אל הרבי ה'חדש'',
שח ר' נחמן לימים ,באחת ההזדמנויות
הבודדות שפתח חרך צר למסתרי לבו,
'אבל משנתקשרתי אליו ,לא הרפיתי,
לא עזבתיו לרגע!'
מאז ,נטוותה מסכת התקשרות
והתבטלות מופלאה; נפשו היתה
קשורה בנפשו של רבנו הק' ה'ישועות
משה' בעבותות של אהבה ויראה,
של מסירות לב ונפש ,של נאמנות
בלתי מסוייגת ,נעדרת פשרות וחסרת
מעצורים.
מים רבים לא יכלו לכבות את
האהבה ונהרות לא ישטפוה .אף את
כל הון ביתו נתן בעדה ,ויבז בעיניו אף
להתייחס לכך ,כי מה שוויים של מעות
ודמים ,נוכח חיי החיים.
בעיניו
הקדושה,
באמיתו
הטהורות ,חזה רבנו הק' וראה וידע את
רוחו של תלמידו ,מצא את לבבו נאמן
לפניו ,הביאו המלך חדריו וגילה לפניו
את צפונותיו .ידע בו כי נאמן רוח הוא,
בר לבב ,וידע כי פיו חסום וחתום וכל
מעייניו  -אליו המה נתונים.
היה ר' נחמן נושא עיניו ולבו אל
הרבי הק' ,ותר כיצד יוכל להעלות
קורת רוח לפניו.

'נחמן' ,קרא כ"ק מרן אדמו"ר
הקוה"ט שליט"א בדברי הפרידה לפני
מיטתו' ,שמו של אדם  -הוא נשמתו
ומהותו ,ככתוב בזוהר הק' ,נחמן
אותיות נח והשאר עולה למספר צ',
מה רבה היתה שאיפתך להעלות נייחא
לאותו צדיק וקדוש'...
עמד לפניו כעבד נאמן בשמחה
רבה ,ותדיר תר אחר כל טצדקי ,לשמח
ולהנות את לבו הטהור.
בשנת תש"מ ,השיא רבנו הק' זי"ע
את נכדו הבכור ,הרה"צ ר' אהרן מענ־
דיל טווערסקי בן חדב"נ כ"ק אדמו"ר
מסקווירא שליט"א; החתונה התקיימה
בארה"ב ,והרבי הק' התעתד לנסוע
לפארה בנוכחותו הכבודה .מוחו של
ר' נחמן הגה ,כי כשהמלך במסיבו ,מן
הראוי שיעמדו לפניו משורריו ,מנעימי
הזמר המלווים תמידין כסדרן את ערי־
כת השולחנות הטהורים ומעמדי הקו־
דש .וכי למה יגרע חלקה של שמחה
זו ,רק בשל היותה בגולה?! וממחשבה
 למעשה .מכיסו מימן את הוצאותנסיעתם של כל חברי המקהלה ,למען
תהא שמחתו של הרבי שמחה שלמה,
על כל פרטיה ודקדוקיה!
ידא אריכתא של הרבי הק' היה ר'
נחמן ברעיון של איתור פתרון דיור לא־
ברכים בעיר רחובות; הרבה מעש ,הוזיל
הון עתק והיה הרוח החיה בכל הענין.
אך ממעמקי לבו המסור ,לא הסתפק
בפעולות הגדולות .הוא חפץ להעלות
נחת רוח לרבי הק' על כל צעד ושעל.
היה נוסע לרחובות ,מזרז את אברכי
הכולל להתמיד בתורתם ,ולשם כך
מימן עבורם ואף טרח בגופו בהכנת
פת שחרית בתוככי הכולל; על חשבונו
ובעצמו טרח להביא סלי מזון ברוחב
לב ,לבל יחסר המזג' :שבו ולימדו ,היו
מאושרים ושבעי רצון ,על מנת שהרבי
הק' ישמע שהאברכים מרוצים ,שקול
התורה נשמע מתוך הרחבת הדעת'!
מסכת מיוחדת בדברי ימיו של ר'
נחמן ,היא היותו 'בעל האכסניא' של
הרבי הק' זי"ע בעיר ערד' .בעל אכסניא
היה ר' נחמן'?! התבטא כ"ק אדמו"ר
הקוה"ט שליט"א בתמיהה' ,הן הוא
היה הכל בכל מכל כל ,היוזם והמבצע,
המוציא והמכניס'!  -ועל הכל  -העומד
בצדי דרכים ,נחבא אל הכלים ,נמצא
רק כשהוא נדרש ומבוקש...
'הבית והנופש בערד  -אינם
משלי כלל' ,שח פעם ר' נחמן לכותב
הטורים' ,הכל פרי מלאכתו של רבנו
הק' שליט"א' ...כמה אופייני הדבר
לר' נחמן ...וכך סיפר :באחד מימי
קיץ תשל"ט ,הזמין ר' נחמן את כ"ק
אדמו"ר הקוה"ט שליט"א ,אז אברך
משי ,לנופש בדירתו שבערד .תחת אחד
השיחים ,העלה ר' נחמן בספקנות רבה
וכחלום בהקיץ את הרעיון ,שהרבי הק'
 ה'ישועות משה'  -יבוא הנה לנופשולהבראה ,אחר ירח האיתנים ,המלא
וגדוש בעבודת הקודש.
היה זה רעיון חדשני ,יוצא דופן
ורב תעוזה .אך כ"ק אדמו"ר הקוה"ט
שליט"א החליט להעלות את הענין
בקודש פנימה ,ולמרבה הפלא  -הביע
הרבי הק' את הסכמתו!
מן הרגע שהגיעה ההסכמה
המיוחלת  -ולמשך עשרות שנים  -היה
מעון הקודש בערד לליבת חייו של
ר' נחמן .הוא רכש לכבוד הרבי דירה,
ועוד דירה ,למעון הפרטי ,לבית המד־
רש ,לקבלת הקהל ,ובהמשך עוד דירה
עבור בני המשפחה והגבאים .כל חייו
סבבו סביב הציר של אותם שבועות,
בהם שהה הרבי הק' בערד.
בפעם הראשונה ,הגיע התשובה
הסופית ביום חמישי אחר הצהריים.
לפתע קלט ר' נחמן ,כי אכן רכש את
הדירה לכבודו של הרבי ,אך לסלון -
שיועד לחדרו של הרבי  -אין דלת ,והוא
בנוי כחלק מהכניסה לדירה .הזמן היה
מאוחר מכדי להזמין דלתות חדשות.
מה עושים  -ר' נחמן לא מהרהר ולא
מסתפק ,על אתר הפשיל שרוולים ,פי־
רק את דלתות הסלון שבביתו ,העלה
אותו על רכבו ו'טס' לערד ,להרכיבן
בחדרו של הרבי...
בשנים הראשונות ,טרם אושרה
הגעתם של בחורים או אברכים לערד.
ועל מנת שבשבתות יהיה המנין יותר
מכובד ,היה ר' נחמן מכתת את רגליו
בין בתי ישישי העיר ונופשיה ,לבקשם
לבוא ולהתפלל במניינו של הרבי...
בשנת תשמ"ב ,שהה הרבי הק'
בערד בשבת פרשת בא .בערב שבת
הבחין ר' נחמן בעננה סמויה השרויה
על פני קדשו ,ובעדינות שאל האם
חסר משהו; הרבי הפטיר באנחה,
'שבת כזו ,בה קורין פרשת יציאת מצ־
רים והקריאה מעורר הזמן  -חג הפסח
 והנני שרוי כאן בדד ,בלא חמימותלוהטת של אחים גם יחד'' ...הרבי
מעוניין שיבואו חסידים'? שאל ר' נחמן,
ומשניתנה תשובה חיובית ,התקשר על
אתר לבני ברק והזמין על חשבונו שתי
מוניות גדולות שיביאו חבורת אברכים,

כשהוא מוסר להם את דירתו הפרטית
לאכסניה ,הוא כבר יסתדר...
מאז ,החל הסדר שהיו חבורות
בחורים או אברכים באים לשהות בצלו
של הרבי בערד ,כשר' נחמן  -כמובן -
דואג לכל מחסורם...
פעם שאלו אחד מקרוביו ,מדוע
אינו דואג לבניו ,כדרכם של בעלי
אכסניא רבים ,שבניהם  /חתניהם
 /נכדיהם מקבלים יתר תשומת לב,
מקבלים תפקידים שונים ב'גדולה
שימושה' ,מקומות מועדפים ,וכדו'.
בצניעותו האופיינית ,הניף את ידו
בתנועת ביטול ואמר' :שמע נא לי ,הכל
הבל ,כבוד מדומה! מוטב יגדלו ויתחנ־
כו להיות חסידים מן השורה  -להרגיש
תמיד כי הם נועדו עבור הרבי ,ולא
הרבי  -בעבורם ...כך חי .כך הרגיש .כך
חינך ,כך הדגיש.
ומשלא דאג לעצמו וטובתו
האישית לא תפסה מקום כלל ,היה
מוכן אף לפסוע באש למען הרבי.
וכה שח כ"ק אדמו"ר הקוה"ט
שליט"א בדברי הפרידה :לא אשכח
כיצד באחד הימים ,בשעות לפני הצה־
ריים ,בעוד הרבי הק' שקוע בלימודו,
דפק ר' נחמן על דלת חדרו הנעלה של
הרבי )צעד שהיה תעוזתי בפני עצמו(.
'מי שם'? שאל הרבי' .נחמן'! והדלת
נפתחת .הרבי יושב שקוע בין ערמות
ספרים ,משוש חייו ,אהבת נפשו -
תורת ה'!
ור' נחמן עומד ומפציר' ,הן סוכם
שהרבי ינצל את ימי הנופש ויצא לטיול
יומי ,להברות את גופו הטהור ,דבר
שהרופאים כה מכבירים בחשיבותו'.
אך הרבי הק' ,נפשו חשקה בתורה:
'נחמן ,ראה מה 'הולך' כאן ,ראשונים
ואחרונים ,עולם מלא ,וואס ווילסטו פון
מיר' ]מה רצונך ממני[?
 ולהדגיש ולציין ,כי היה זה גבולדק ורגיש עד מאוד ,וסביביו נשערה
מאוד ,מי שהעיז להפריע לרבי הק'
בלימודו ,עלול היה 'לשלם' בכך במבט
נוקב ומפלח ובאיבוד קרבתו ואמונו -
אך ר' נחמן ,בשלו:
'רצוני שהרבי יהיה בריא וחזק!'
ומשמלא אמת היה ,מצאו דבריו
הכנים מסילות אל הלב הטהור .הרבי
הק' קם ויצא לטיול ומאז נהג כך
במשך עשרות בשנים ,כשלצדו פוסע
ר' נחמן ,בהכנעה ,בשפלות ברך...
והיו עבותות ההתקשרות הולכות
ומתעבות ,נמסכות בנימים של מסי־
רות ,הקרבה ואהבה; קרה ור' נחמן היה
מעורב בענין ציבורי מסויים ,שכחלק
ממנו הועברו סכומי עתק לקופת המו־
סדות ,כשר' נחמן נוטל ערבות ואחריות
על מלוא הסכום .בינתיים ,ארע אחד
המשברים הכלכליים הקשים בארץ,
והמוסדות נקלעו למצב קשה מאוד.
באותה תקופה ,נכנס פעם ר' נחמן אל
הקודש פנימה .עם היכנסו ,אמר לו
הרבי הק'' ,שמע נא נחמן ,אם רצונך
לשוחח על פרשת הכסף ,אנא ממך,
קשה לי עד מאוד להתערב בענין זה'.
על אתר נענה ר' נחמן' :רבנו ,מבטיח
אני כי מעתה לא אעלה כלל את הענין.
מבחינתי  -לא ארע מאומה והפרשיה
מחוקה'.
כעבור עשרות שנים ,ור' נחמן
עצמו נקלע למצב כלכלי לא פשוט
כלל .שאלו אחד ממקורביו ,מדוע לא
יעלה את דרישת החוב ,הן מדובר היה
בסכום עתק של כארבע מאות אלף
דולר  -אז!  -שכמובן הכפילו ושילשו
את ערכם; גביית חוב זה תוכל לפתור
את מצוקתו ולשוב ולהעמידו על רגליו.
'כיצד עלה הדבר על דעתך'?
תמה בפשטות' ,שאני אחזור בי ממלה
שנתתי לרבי'?! הנושא לא עלה יותר
לדיון...
והקשר  -קשר עליון ,קשר נצחי:
'נחמן' ,שח לו פעם הרבי' ,יבוא יום,
ותזדקק לעזרה ,להצלה ולפדות ,ואני
אשליך לך מרחוק את אבנטי ,ואתה
תאחוז בו בחזקה ,ולא תרפה .ואם
תצליח להתמיד באחיזתך למרות כל
המניעים והקשיים  -בוא תבוא אלי'!
ור' נחמן  -לא הרפה .בשום מצב.
עמד בכל הקשיים .בכל הניסיונות .בכל
המהמורות.
עלטה השתררה .חשכו המאורות.
רבנו הקדוש ,נקודת לבבו  -עלה הש־

מיימה .הלב נשבר לרסיסים.
אבל ר' נחמן ,כדרכו ,לא חושב על
עצמו .לא שוקע בדכדוך ,לא מרפה
מאחיזתו בקשר הנצחי ,וממשיך בדב־
קותו בכל עוז ,בכל נימי לבו ונפשו ,כ"ק
מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.
ולא כאחד מזקני העדה שבאים
'לכבד' ו'לחזק' ,לא כאדם נכבד שבא
לקצור פירות השקעתו רבת השנים
והמעש ועתה רווה כיבודים ,יחס מו־
עדף ומתן תשומת לב .לא ולא .כל אלו
רחוקים היו ממנו כרחוק מזרח ממערב.
ר' נחמן מתייצב כחסיד מן השורה
במרכז חסידי ויז'ניץ ,כאשר היה באמ־
נה עם הרבי הק' זי"ע ,וביתר שאת ועוז.
אינו מחסיר 'טיש' ,ויושב דומם ,באימה
וביראה ,כשעיניו ולבו נתונים אל הרבי
הק' .תומך במוסדות הק' ככל יכולתו
ואף יותר מכך.
אינו נעדר משום מעמד או הת־
כנסות ,אף כשבני הקהלה מתכנסים
בצוותא לחיזוק ההתקשרות ,לזיץ
חסידי מרומם ומחמם  -ר' נחמן
במרכז ,כשווה בין שווים .והיה ואחד
האברכים מוסר שיעור או שיחה במילי
דחסידותא  -ור' נחמן שם ,כדבר מובן
מאליו .כל מה שקשור לרבי הק',
לויז'ניץ  -ר' נחמן הוא המחותן הראשי.
בענות חן ,בפשטות הכה אופיינית לו.
חסיד אמיתי .במלוא המובן.
מדי ערב ,מופיע ר' נחמן בשיעור
הדף היומי בביהמ"ד ,בעת שיעורי
תורה ברבים ,כתקנתו הקדושה של
הרבי .ולפני תפילת ערבית ,משלב
ידיים בריקוד הק' שהנהיג הרבי .חיוך
על שפתיו ,פניו מאירות .הן זוכה הוא
לשמוע ולציית!
"יעקב חבל נחלתו"  -וכשמנענעים
חבל בקצה האחד ,הריהו מתנענע גם
בעבר השני .פעם פגשו אחד ממקורביו
ברחוב ,והוא הבחין בו כי מדוכדך הוא,
שקוע בעצמו' .ר' נחמן ,מה קרה'? שאל
בידידות .לאחר התחמקות קצרה ,שח
ר' נחמן את לבו ,כי נחוצה לו בדחיפות
הלוואה בסכום עצום של שלוש מאות
אלף ש"ח ,ואינו יודע מאין ישיג .על
אתר נענה הידיד – 'ר' נחמן ,השגת'!
כתגובה ראשונית ,פרץ ר' נחמן בבכי
סוער .הידיד נדהם ,ביקש לשמח -
והנה בכי?! 'הבן נא' ,שח לו ר' נחמן,
'כרגע ממש שב אני מן הציון הקדוש,
העול השתרג על צווארי ולא נתן לי
מנוחה .פניתי אל הרבי הק' וביקשתי
שיעזור לי ,שיעמוד לצידי .והנה ,לא
חולפות דקות ספורות  -וכל הסכום
בידי'! ]מיותר לציין ,הוסיף אותו ידיד,
כי כעבור שלושה חדשים ,בדיוק ביום
הפרעון ,מתדפק ר' נחמן על דלת ביתי
ומלוא הסכום בידיו.[...
כך חי ר' נחמן ,תמיד הרגיש וחש
את קרבתו של הרבי אליו ,ותדיר שאף
להגביר קירבה זו ,בכמות ובאיכות.
בתחילת חודש אדר השתא ,יושב
ר' נחמן בבית הרבי ,ממתין להיכנס
בקודש פנימה ,להגיש קוויטל .פניו
משדרות דריכות ,חרדת קודש .ספר
תהילים בידיו ,ושפתיו מרחשות .בין
הנוכחים התפתחה שיחה במילי דח־
סידותא ,בגודל מעלת הזכיה לכנוס
כמראה
ָ
בקודש פנימה ,בהוות הקוויטל
בפני הרבי ,אשר יביט ויראה את כל
צפונותיו של הכתוב בו לחיים ,עבר
הווה ועתיד .ר' נחמן מתרגש ,ולא
מצליח להתאפק .בין פרק לפרק הוא
אומר בקולו השקט :ולוואי הייתי שומע
שיחות אלו לפני עשרות שנים ,הייתי
אז נכנס אל הרבי הק' זי"ע ביתר אימה
ויראה ,ביתר התבוננות ומחשבה לפני
מי אני עומד...
כך אמר זה שזכה לקרבה נדירה
ומיוחדת במינה; זה שזכה לעשרות
אם לא מאות של שעות שיחה בקודש
פנימה ,איש סודו ואמונו של הרבי היה,
ועם זאת  -כך הרגיש...
'ועתה' ,קרא כ"ק אדמו"ר הקוה"ט
שליט"א בקול בוכים אחר מיטתו' ,עתה
בא אבי הק' לקראתך ,אין לי כל ספק
בכך .סמוך היית ללבו בחייך ,וסמוך
תהא לו בחיי הנצח'!
במהלך ימי השבעה לא הפסיק
זרם הטלפונים ולו לרגע אחד ,כאשר
ידידים ,מכרים ,וחסידים מגלים טפח
וטפחיים ממעשי החסד הרבים ,מה
שלא היה גלוי לכל ,זה ציין כי בחשאי
ובלאט היה ר' נחמן מעביר לו משכורת
חודשית עשרות בשנים ,השני אף ציין
כי המנוח מימן את הוצאות נישואיו עד
הפרט האחרון ,מעשי החסד הנסתרים
החלו אט אט לזרום בימי השבעה ללא
הרף ,בני המשפחה מבקשים בזאת את
סליחתם בפני מאות המנחמים אשר
ניסו להתקשר ולא עלה בידם עקב
קריסת מערכות הטלפונים ,ולאור זאת
העמידו בני המשפחה קו פקס מיוחד
וכתובת אימייל ,אשר אליו ניתן עדיין
לאלו הרוצים לנחם ,או לספר עובדות
מהמנוח להעלות מע"ג הכתב ולשגרם
למספר 03-6783496 :כתובת אימייל –
.cmlr@gmail.com7799

מקרית ויזניץ שבבני ברק ,נעקרה
השבוע אחת מדמויות ההוד שלה,
דמותו של החסיד הישיש והמפורסם,
משמח אלקים ואנשים ,איש חי וכביר
פעלים לכל דבר שבקדושה בהת־
להבות ובאש קודש ,רב חסד ומרבה
להיטיב ,קשור ואדוק בלו"נ לרבותינו
הקדושים לבית ויזניץ ,החסיד רבי ניסן
צבי ויינר ז"ל.
עם פטירתו ,אבדה לקרית ויזניץ
שבבני ברק ,דמות מופת ,דמות של
חד מחסידי קמאי ,חסיד נאמן וירא
אלקים ,שצהלתו בפניו בכל עת מצוא,
שמח ומשמח אלקים ואנשים ,איש
שכל מהותו אמרה חסידות ,שמחת
השי"ת והתלהבות של מצוה בכל עת.
דמות שהיתה להם ,לדורות הגדלים
בערוגותיה של ויזניץ ,סמל לחסידות,
סמל לשמחה ,סמל לעשיית חסד,
סמל להשתוקקות ותשוקה של מצוה
שבערה ופיעמה בקרבו וסחפה אחריה
את כל רואיו ואת כל סובביו.
הרה"ח ר' ניסן צבי ויינר ,הינו
יליד עיר מלוכה ,העיר ויזניצא שבחבל
בוקובינה ,על גדות הרי הקרפטים .אד־
מת הקודש בה היתה תחילת הווייתה
ויצירתה של היכל הקודש ,על אדמתה
התהלכו רבותינו שרפי מעלה ,שם,
נולד רבי ניסן צבי בשנת תרצ"ב ,לאביו
הרה"ח ר' זאב ז"ל ,יהודי ירא ושלם
ונקי כפים ,ולאמו מרת שיינא רייזא
לבית בכר ,שמוצאה מהעיר קיטוב
הסמוכה .לימים היה ר' הערשיל מספר
על ימי נערותו העליזים בהם שחה את
נהר הצ'רמוש כדי לבקר את סבו וסבתו
שהתגוררו בקיטוב.
את אווירה הצח של אותה העיר
נשם .ואל קרביו ספג מאותה רוח
טהרה מרוממת ,הוד קדומים ששרתה
על העיר .בברית המילה היה הסנדק
הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע רבה
של העיר .בן צעיר לאביו היה ,ואחיו
הגדולים עוד תיארו בפניו בגעגועים
את ביקוריו של הרבי ה'אהבת ישראל'
זי"ע בעיר ויזניצא.
לא ארכו ימי עלומיו העליזים,
וצוק העתים לא פסח על ביתם השלו,
יחד עם כל בני העיר וכל יהודי החבל
גורשו לטרנסניסטריה ,שם ,במוגילוב,
שוכנו בצריף עלוב ,דלוח וקטן .כה
נמוך היה גגו של הצריף – היה מספר,
עד ש"הגדיים היו נעמדים על רגליהם
האחוריות ,והיו אוכלים את הקש שבגג
הצריף".
על אף צרות ,יגון ואנחה שתכפו
עברו עליהם ,לא איבד אביו רבי זאב
ז"ל את אמונת הבורא שיקדה בקרבו.
בשמחה מיוחדת היה מפעים בקרב
צאצאיו את האמונה בבורא ית' ובי־
שועה הקרובה לבוא .וביותר הקפידו
הקפדה יתרה על כל קוצו של יוד.
מסופר כי הגאון הדיין מויזניץ זצ"ל
התיר אז לבשל לצאצאים אף בשבת
מחמת פיקוח נפש ,אך היא – בעלת
הבית – לא חפצה להשתמש עם אותו
היתר ,לימים זכתה מחמת אותה
מסירות נפש ,להיטמן בחלקת שומרי
השבת בביה"ח בויזניץ.
השגחה פרטית וחסד הבורא היו
מורגלים בפיהם ובלשונם אף בתוככי
גיא הצלמוות בו היו .כל ימי חייו היה
מתאר ומספר את שני חגי הפסח שע־
שו בתוככי הגלות המר ,בשניהם זכה
לגילויי השגחה נפלאים.
ככלות גלות טרנסניסטריה ,התג־
לגל רבי הערשיל ובא לצ'רנוביץ העיר
ומשם לאראד ,שם ,התגדל על ברכי
הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען
זי"ע ,אשר גידלו ואהבו כאב ואספו אל
חיקו באהבה עזה" .את היידישקייט
שלי חב אני לרבי מסקולען" היה רבי
הערשיל מספר בערגה ,עד סוף ימיו
החזיק טובה עצומה לרבי ה'נועם אלי־
עזר' זי"ע ולבנו הרבי מסקולען זי"ע.
באראד ,היה סועד על שולחנו של
החסיד המפורסם רבי שואל לייב גנץ
ז"ל .ביתו של רבי שואל-לייב פתוח
היה תמיד לרווחה לעניים ודלים ,אך
בליל שבת לא אהבו הללו לבוא לשם,
שכן רבי שואל לייב היה מאריך בליל
שבת קודש כמה וכמה שעות בלימוד
ספרי חסידות ,נועם אלימלך' ,תולדות'
ואהבת שלום" .מאותה סיבה שהם לא
רצו לבוא ,רציתי אני כן לבוא" ,היה רבי
הערשיל מפטיר .תשוקתו אל החסידות
כבר התגלתה אז ,ורבי שואל לייב כיוון
את צעדיו אל גרויסווארדיין העיר ,שם
היה מקום מושב רבנו ה'אמרי חיים'
זי"ע באותם ימים.
רבי הערשיל הגיע לגרויסווארדיין,
ובהשגחה מופלאה הגיע אל השבת
האחרונה שעשה ה'אמרי חיים' בג־
רויסווארדיין טרם יצא משם ,שם ראה
את האש הגדולה ,האש ניצתה בקרבו,
אש תמיד שלא כבתה כל ימיו ,הוא
התקשר בקשר עז ונצחי ובגעגועים
עצומים ,זכרה של אותה שבת לא מש
ממנו כל ימיו ,היה מצטט בערגה את
דבריו של הרבי באותה שבת.

כאשר הרבי ה'אמרי חיים' עזב את
גרויסווארדיין ,נשאר שם רבי הערשיל
בצילו של בנו הרבי ה'תורת מרדכי'
מויזניץ מאנסי זי"ע ,אשר נשאר בג־
רויסווארדיין תקופה נוספת .הוא אסף
אליו את ר' הערשיל ,שסובב אצלו כבן
בית ושימשו .לימדו תורה וחכמה ,יראה
וחסידות.
כאשר עלה רבי הערשיל לארה"ק
באחת מספינות המעפילים ,שוכן
במחנה עתלית ,שם הסתובבו נציגי
הקיבוצים ולכדו את הצעירים אל תוך
רשתם .באחד הימים שמע תחת אחד
השיחים את השמועה אודות ישיבת
ויזניץ שהתחדשה בתל אביב ,ובליבו
החל רוקם מזימות להשתחרר מהמ־
חנה ולהגיע לתל אביב.
באחד הימים הגיע אחד ממצילי
הנפשות באותם ימים ,היה זה יהודי
מירושלים של מעלה ,החסיד המפור־
סם רבי אליהו ויינברגר זצ"ל ,שליחו
של הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע ,שה־
גיע ומסר נפשו להציל נפשות ישראל
מרדת שחת ,עמד ודיבר על לבבם של
הצעירים לבוא לירושלים לישיבת שו־
מרי אמונים ,ומסר בידי כל צעיר שטר
של  5לירות לנסיעה.
רבי הערשיל קיבל את ה 5-לירות
בתודה ,אך המחנה היה סגור ומסוגר
בלא אפשרות יציאה .רבי הערשיל אזר
אומץ וחפר לו תעלת-שוחה מתחת
לגדר ,וכך ברח מן המחנה באישון ליל.
היטלטל בדרכים והגיע לתל אביב.
בהגיעו לתל אביב ,סובב ברחובות
העיר וחיפש את ישיבת ויזניץ ,והנה,
שומע הוא קול שאגת ארי ,צווחת
אדירים "ברוך שאמר" בנוסח היוקד
של ויזניץ .נפשו איוותה ויעש והוא
החל רץ ברחובה של עיר כמי שאחזו
השיגעון מרוב תשוקה ואהבה ,עד
שפרץ בסערת נפש הומיה אל חללה
של הישיבה .דמותו של הרבי ה'אמרי
חיים' זי"ע נגלתה אליו ,בעיצומו של
להט התפילה .ותיפעם רוחו.
תפילת השחרית החייתה את
נפשו ,נפש של בחור צעיר ,נפש פצועה
ויגיעה מכל התלאה ,נפש בודדת ,ציה
ועייפה ,שלפתע פתאום מצאה מקור
מים חיים.
לאחר התפילה ,ניגש הבחור
אל הרבי" .אדיר חפצי להתקבל אל
הישיבה" ,שטח בפני הרבי את בקשתו.
והרבי פוכר ידיו בצער "מה אעשה ,בני
יקירי ,והישיבה נאבקת על מצוקת
קיומה ,אין לנו מקום לתלמיד נוסף".
רבי הערשיל פרץ בבכי תמרורים ,ולבבו
של הרבי נמס כמים" ,גש נא אל בני,
ראש הישיבה ,הוא ידאג לך".
רבי הערשיל ניגש אל ראש הישי־
בה ,הלא הוא הרבי ה'ישועות משה'
זי"ע ,והחל מתחנן אליו שיקבלו לי־
שיבתו "איני זקוק למאומה ,לא מיטה
ולא אוכל ,רק ללמוד בהיכל הישיבה,
בכל השאר אסתדר".
הרבי ראש הישיבה קיבלו בזרועות
פתוחות ,ורבי הערשיל החל את חק
לימודיו בישיבה ,בסיועם של ידידים
נאמנים ,מצא לעצמו מקום ללון באחת
מחנויות הסביבה.
בגפו עלה ר' הערשיל ממוראות
המלחמה ,מעולם לא למד בישיבה לפ־
ני כן .וכמובן שידיעותיו היו דלות .אך
תשוקת הלימוד שלו היתה מפעימת
עין" .הוא היה מתחנן בפני הבחורים,
הסבירו לי את התוספות ,הסבירו לי
מה הגמרא אומרת" ,ואחר שהסבירו לו
שוב ושוב עד שהבין ,היה מתרגש כל
כך עד שהיה נושק לבחור על ידיו מרוב
רגשי הכרת הטוב שפיעמו בו .אט אט
הלך ועשה חיל בלימודי הישיבה בה־
תמדה יתרה ,עד כדי שחבריו מאותה
תקופה מספרים ,כי לאחר שיעורו של
המג"ש הגאון רבי מנשה הס ,נוצרו שני
התגודדויות של בחורים שחפצו להבין
את השיעור ,אצל הגאון רבי מנשה
זי"ע ,ואצל התלמיד ר' הערשיל...
הישיבה ,שבינתיים קבעה את
משכנה בשיכון ויזניץ החדש ההולך
ומוקם ,היתה לביתו ,בית רוחני וגשמי.
הוא קשר עצמו בקשר אדוק ועצום
עם רבנו ה'אמרי חיים' ועם בנו הרבי
ה'ישועות משה' זי"ע ,ומהם לא מש כל
ימיו ,על כל תזוזה ועל כל ניע שאל
את פיהם.
בהגיעו לפרקו ,נשא לאשה את
בתו של החסיד הירושלמי הנודע רבי
מענדיל בריכטא זצ"ל ,מיקירי קרתא
דירושלים ,וקבע את ביתו בתחומי
שיכון ויזניץ שבבני ברק.

שמחה של מצוה

רבי הערשיל היה דמות מופת,
מלאה שמחה וצהלה בכל זמן ועידן.
צהלתו היתה נסוכה על פניו ,החיוך
העז והשמחה היתרה שבעבעה בו
היתה מתפרצת חוצה וסוחפת אחריה
את כל ישותה.
היעוד הנשגב שלו היה לשמח אל־
קים ואנשים .הוא התמסר לכך ,הסכים

איש חינוך משכמו ומעלה

אשת חיל עטרת בעלה

לדמותו של הרב יקותיאל פרידנר זצ"ל

נטפי דמע בעקבות פטירתה בלא עת של האישה החשובה והדגולה מרת רחל
ברבר ע"ה מחברתו של שר העסקנים הצדקה והחסד ,חביבם של גדולי ישראל
הרב בנימין ברבר הי"ו מראשי ונכבדי היהדות הנאמנה בארה"ב

בצער רב התקבלה בא' דחוהמ"פ
הידיעה המצערת על פטירתו של המח־
נך הדגול והנערץ הרב יקותיאל פרידנר
זצ"ל שנפטר בשיבה טובה בשנתו הצ"ו
וזכה לקבורה עוד באותו היום בפניא
דמעלי שבתא.
הרב יקותיאל פרידנר זצ"ל נולד
בחוהמ"ס תרפ"א בעיירה רומלסבורג
על גבול פולין וגרמניה ,ובגיל צעיר
עברו הוריו לפרנקפורט ,שם שימש
אביו בתפקיד הכלי קודש של הקהילה.
ראשית חינוכו של הנער היתה מידי
אביו וגם בביה"ס של קהילת היראים
במקום.
כאשר חוו הוריו מקרוב במראות
ליל הבדולח )תרצ"ט( ,לא נותר ספק
בליבם לאן פני הדברים מובילים,
ובסייעתא דשמיא הצליחו בעוד מועד
להעביר את בנם במשלוח ילדים מיוחד
לשוויץ .את הוריו כבר לא זכה לראות
יותר ,כאשר נספו עם רבים מבני
הקהילה ע"י הארורים הרשעים ימ"ש.
כחמש שנים שהה במוסד לילדים
אלו בשוויץ ,ושם התגלה בשיעור
קומתו כאשר הרגיש שמוטלת עליו
אחריות להמשך חיי תורה ,כשהוא מנ־
צל כל רגע פנוי לעמול בתורה .הנהלת
המוסד הכירה במעלותיו וקישרו אותו
עם ת"ח שגרו במקום קרוב ,ובהדרכתם
ובלימודו עמם עלה ונתעלה .יחד עם
זאת החל לתת שיעורים לילדי המוסד
בשבתות ובכל יום לפני צאת הבחורים
לעבודתם באזור .כבר אז התגלה בכי־
שרון החינוך ובגודל שאיפתו להמשיך
בזה גם בהמשך הדרך .בתום המלחמה
רצה להשלים את שאיפתו ולעלות
לא"י ,אך בדרכו בספינת מעפילים
נעצרו ע"י האנגלים והספינה הוגלתה
לקפריסין .גם שם התגלתה אישיותו
כשלקח על עצמו את התפקיד ללמד
את הילדים שהיו באניה והחל ללמדם
תורה ולחנכם לחיי תורה .בהגיעו לארץ
בנה את ביתו עם אשתו שתחי' שגם
היא כמוהו ניצלה באותו משלוח ילדים
לשוויץ .בתקופת אירוסיו קבע לימודו
בישיבת פוניבז' יחד עם ידידו מנוער
הרה"ג ר' אורי קלרמן זצ"ל .מכורח
הנסיבות היה אנוס לדאוג לפרנסתו.
כאיש חינוך ,שמעו הלך לפניו .ידיד

שהכיר אותו משכבר הימים גייס אותו
לצורך חינוך ואכן נשלח מייד למחנה
עולים ע"י רעננה .אחר תקופה עבר עם
הקבוצה למושב יסודות .שמעו הגיע
גם למשרד הסעד דאז ,והוא ואשתו
נשלחו לחנך במוסד בכפר חסידים
לנוער עזוב .תחנתו הבאה היתה בניהול
פנימיית 'חורב' בירושלים עבור נוער
חרדי מגרמניה ונערים פליטי שואה.
השקעתו הגדולה בנערים אלו ניכרה
היטב בחינוכם ואכן כל אלו שעברו
תחת ידם לא שכחו את אשר קבלו
באותה תקופה.
פרק חדש בחייו החל כאשר פנו
אליו שני המנהלים של סמינר 'בית
יעקב' .הרב פנחס הכהן לוין זצ"ל
והרב הלל ליברמן זצ"ל ,שיקבל על
עצמו ללמד את המקצועות הפדגו־
גיים .מאוחר יותר קיבל על עצמו גם
את התפקיד ללמד היסטוריה ובעיקר
תולדות ישראל .תוך כדי לימוד ההיס־
טוריה הורגש צורך להכין ספר שיתאים
לרוח בית יעקב .אכן נרתם הרב פרידנר
גם למשימה זו וזכה להוציא חמשה
ספרים במקצוע זה .החל מדברי ימי
הבית השני וכלה בתולדות הדורות
האחרונים ,וניכר בהם עמלו הגדול
להישען על מקורות נאמנים בלבד,
דברי חז"ל ,גמרות ומדרשים ועל עוד
מחברים נאמנים כגון הספר 'דורות
ראשונים' .שמר על עצמו לא להיגרר
ח"ו על מקורות זרים .כל נושא עבר
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בדיקה אחר בדיקה שיהיה כולו על
הצד הנכון.
הגם שמטרת כתיבת ספרים אלו
היתה לצורך לימוד שיתאים לרוח בית
יעקב ,לאחר כתיבתם נתבררו כמי
שחידשו צורת למידה חדשה מעמי־
קה ויסודית ,כך שבנוסף לכך שהם
נלמדים במוסדות תורניים בכל רחבי
תבל ,גם תלמידי חכמים המתעניינים
בהיסטוריה נהנים מאוד מקריאתם.
גם במקצוע פסיכולוגיה ,חיבר
חוברות ללימוד המקצוע שעברו לעיונו
של הגר"ש וולבה זצ"ל שהגיב בהת־
להבות לתוכן החוברות .אחד מחשובי
ההורים התבטא ,הרי הם ספרי מוסר
כי שם ניכר עיונו הגדול במקורות
הנאמנים.
תלמידותיו שהינן בעלות מקצוע
בתחום זה מספרות שהרב פרידנר יצק
אצלן את התשתית האמונית והשור־
שית לגישה יהודית למקצועות בריאות
הנפש .הוא המקור ממנו ינקו את
המבט היהודי על נפש האדם ,הוא בנה
את התשתית שעליה הם ממשיכים
לפעול היום.
מנהל הסמינר הרב פנחס לוין
זצ"ל העריך את הרב פרידנר בהערכה
מיוחדת ואף מינה אותו בשלב מסוים
כסגן המנהל ושם מצא כי נראה להע־
שיר את הסמינר בתחומים רבים שיותר
מאוחר היו מודל גם לסמינרים אחרים.
דמותו הרבגונית ומרחבי הידע שהיה
בקי בהם היוו את התשתית להנחת
יסודות מקצועיים חינוכיים בעולם
של שממה ומדבר ,יסודות איתנים
ומוצקים.
אצילותו וחכמתו היו לשם דבר
גם אצל אברכים אשר למדו מפיו את
תורת ההוראה במכון למורים.
כמי שהיה חכם בתורת נפש האדם
ידע לרומם כל אדם ,ועיקר שיחו ושיגו
עם הסובבים אותו היה במטרה זו ,קיים
במלוא מובן המשפט את אשר כל אדם
נשאל ליום הדין ,האם המלכת את
חברך בנחת רוח .כל אדם הרגיש מלך
לאחר שיחה עם הרב פרידנר זצ"ל.
זכה לדורות ישרים מבורכים ,נינים
ובני נינים.
ת.נ.צ.ב.ה

לא קלים המה ימים אלו לכל
אשר ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו.
ומשעה שניתנה רשות לשטן להשחית,
רח"ל ,אינו מבחין בין יהודי לבין מי
שאינו בן ברית .בין צדיק לבין הפכו.
בתוך סאת היגון והאנחה וצרת הרבים
שיהדות העולם מתמודדת עמה בימים
לא פשוטים אלו ,לא נפקדו גם צרות
הפרט והיחיד ,אבל גם צרה זו היא צרת
הכלל ,כי פטירת אשה גדולה זו שעמדה
לימין בעלה הגדול ,ליבם של ישראל,
היא גם צרת הרבים.
יהיה מי שיאמר ,ליבה של אותה
צדקנית לא יכול היה לעמוד נוכח צרה
זו ,וקרס מבעוד מועד.
במשך שלושים וחמש שנים
רצופות ליווה רבי בנימין יבלחט"א את
זוגתו ביום ובלילה ,מאז שהחלו ייסו־
ריה .ומעולם איש לא יכול היה לדעת
כי מצבה כה חמור ומסוכן .ביתם היה
פתוח לכל דכפין ,אלפי אורחים נכנסו
לביתם זה במשך שנים אלו .את כולם
קיבלה במאור פנים ,הם זכו לאש"ל
מלא ומילאו את משאלות ליבם ,ואיש
לא היה יכול לחשוב שרק עתה שב ר'
בנימין יחד עם זוגתו מעוד טיפול סבוך
או מעוד ביקור אצל הרופא .צרה של
יהודי היא לפני הצרה הפרטית שלנו,
אמר ר' בנימין כשהילדים בבית היו
שואלים ,אבא ,אמא ,עד היכן תגיע
מסירות נפשכם עבור הזולת .והם
לעומתם ענו בפשטות ,עד זיבולא
בתרייתא .ואכן כך היה.
מרגלא בפומיה דעמא דבר" :מא־
חורי אדם גדול עומדת אשה גדולה".
כשמדובר אודות הנפטרת הדגולה אין
זו עוד קלישאה .המנוחה עמדה לימינו
של בעלה הדגול בכל מפעולותיו הב־
רוכים ,מאחורי כל חסד ליהודי הפרטי,
ומאחורי כל פעולה בינלאומית למען
כלל ישראל ,לפני ואחרי כל פגישה עם
אנשי ממשל ושררה למענם של כלל
ישראל .היתה אותה צדקנית עומדת
לימין בעלה הדגול בכל צעד ושעל.

הייתה הרוח המחייה ,בעצה ,במעש,
בעידוד ודרבון.
תדיר היה ר' בנימין קורא עליה
"שלי ושלכם – שלה היא" ,הכל בזכו־
תה ,הכל שלה .היא מסרה את נפשה
לגידול צאצאיהם ,כדי שבעלה יוכל
להתמסר כולו למען כלל ישראל .היא
החרישה בנושאה את העול בעוד הוא
מתמסר לעשות עוד חסד עם יהודי.
לעזור לחולה המתייסר על ערש דווי
בבית חולים מרוחק .להוציא אסיר
יהודי מבית כלא שיוכל להשתתף
בשמחה משפחתית ,לחלץ יהודי
שהרשויות מבקשות להוציא מהבית
בגלל חובותיו .כל דבר שכזה דורש
שעות ארוכות ופעילות אינסופית,
והכל כמובן שלא על מנת לקבל פרס.
ואשה גדולה זו ,היתה אומרת לבעלה,
לך לסבלותיהם של ישראל.
אמנם ,הנה כי כן ,את טוב
הלב ומידת החסד ראתה צדקנית
זו בבית הוריה הדגולים הרה"ח ר'
פנחס דוידוביץ ז"ל מנכבדי קריית
באבוב בת ים ,ולאחר מכן בבורו פארק
שבברוקלין ,הזכור היטב כמי שכיבד
את ה' מגרונו ,לא אחת ולא שתיים,
בשולחנו הטהור של כ"ק מרן האדמו"ר
מהר"ש מבאבוב זצוק"ל .היא הייתה
סמל ומופת למצוות כיבוד אב ואם –
עד קצה האחרון .דבר לא עמד בדרכה
כשמדובר היה בכיבוד הורים .אנשים
היו עומדים ומשתוממים – ולוקחים
מוסר.
את זאת יעידו כל מכרותיה .כפה
פרסה לעני וידיה שלחה לאביון .לא
בכדי מכונה בעלה ר' בנימין כשר
הצדקה והחסד .מעולם לא השיב את
פניו של יהודי ריקם .אבל צדקנית זו,
ניהלה רשת של חסד משל עצמה' .בן-
ברבר' הוא מותג בינלאומי של מצעי
עילית וביגוד יוקרתי .אך הפלא הגדול,
כיצד חתנים וכלות מעטי יכולת היו
מצטיידים בכמה סטים מהמותג הזה.
התשובה עתה ידועה .במשך השנים

הגיעו עשרות אלפי סטים כאלו לב־
תיהם של חתנים וכלות שלא יכולים
היו להרשות לעצמם לרכוש זאת,
והכל מן המיטב ,המלה האחרונה של
הקולקציה החדשה.
לא מעטים ואף רבים מספור היו
מכנים את צדקנית זו ,רחל אמנו .והכ־
וונה לאותן נשברות לב ,נשים שמצבן
לא שפר עליהן ,חולות ונזקקות ,וקשות
יום .היא היתה להן לאם רחמניה ,ניג־
בה את דמעותיהן והשלימה את שברי
לבבן ,בחן בחסד וברחמים .כאילו היא
עצמה אינה מלופפת עתה בייסורים
קשים .כמו היא עצמה אינה לפני או
אחרי טיפול כואב .זר לא יבין את זאת.
וכמו לא היה די בכל אלו ,אמונת
הצדיקים שלה היתה מופלאה ביותר.
התפילות בחצר הקודש באבוב החיו
את נפשה .הביקורים בקודש פנימה
יחד עם בעלה היו משוש חייה .וכ־
ששמעה שוב ושוב מבעלה אודות
הקירובים הגדולים להם הוא זוכה
מאת גדולי ישראל אליהם הוא כה
מקורב ,לא היה קץ לאושרה הגדול.
והנה בעיצומם של הימים הנו־
ראים בהם כלל ישראל כה מתאבל
וכואב ,נלקחה צדקנית זו לבית עולמה.
היא נפטרה בחטף על מיטתה בביתה
הפרטי ,לא קמה משנתה .ובתוך ארבע
וחצי שעות מאז שנפטרה ,כבר נקברה
בחלקת קבר שרק שעות אחדות קודם
הוקדשה לבית החיים.
שעה קלה לפני צאת הארון ,על סף
מפתן ביתו אמר לה בעלה בקול בוכים:
"המקום ינחם אותנו" – המקום שבו
את נמצאת עתה בצילם ובמחיצתם
של הצדיקים הרבים שכה עשית למען
כבודם; המקום שבו את נמצאת עם
רבבות זכויות שהספקת לעשות בחייך
הקצרים אך העמוסים לעייפה  -הוא
שינחם אותנו ,ויאמר לצרותינו די .ויהי
רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה'
דמעה מעל כל פנים ,בגאולה קרובה,
בעגלא דידן.

משמחי ויזניץ בשמחת נישואין ,בתווך משמח הרה"ח ר' ניסן צבי ויינר ז"ל בעיניו
הבורקות ,משני צידיו הרה"ח ר' מרדכי ברוך גייגר ז"ל והרה"ח ר' חיים גדלי' רוב ז"ל

להשתטות לעתים ,כדי לשמח לבבות
נשברים .מצר בצרתן ושמח בשמחתם.
כל זאטוט בקריה ,מכיר את זעקת
ה"ברוך השם" שפילחה רחובות ,כאשר
נודעה לו כל בשורה כאשר הוא ,אצל
כל אחד מתושבי השיכון ולא רק .כל
בשורה שהגיעה לאזניו ,אברך כי יבוא
ליטול ברכת 'מזל טוב' על הולדת בנו,
ושידוך שנסגר בקצה השני של הקריה.
השמחה היתרה שלו סחפה את הכל.
פרק מיוחד במינו ,הוא השתדלותו
לשמח את רבוה"ק לבית ויזניץ בכל
זמן ועידן ,וביותר בימי הפורים ,בהם
הוכתר ל'שמש הצדיקים' של הפורים
רב .ובעצם שימש כרוח החיה של כל
עניני השמחה בימי הפורים .הוא פיקד
ברמה שנים רבות על עריכת הפורים
שפיל ,והיה עולה על השולחן עטור
מלבושים ממלבושים שונים ,על מנת
לזכות להעלות חיוך על פניהם של
רבותינו ,בכך ראה פרי לעמלו הרב.
הכנות אלו לוו תמיד בשמחה מהולה
באימה ויראה .היה תמיד מתרה באלו
שעלו על השולחן לשמח" ,שולחנו של
הרבי הוא מקום קדוש ,יש לזכור כי לא
את הכל מותר לומר על השולחן חלילה
וחלילה" .כך היה מזהירם לשמור על
קדושת המקום ועל הרמה הגבוהה
הנדרשת גם בעת שמחה בדברים.
תשוקתו לשמח לבבות ,התבטאה
גם בהשתתפותו המיוחדת בכל שמחה
ושמחה .כל ימיו ,היה מכתת רגליו
בלא להרפות ,ובכל שמחת חתונה היה
רוקד בכוחות עילאיים ,משתטה לע־
תים ,מנגן על כינור עלום ובלתי נראה,
רוקד בידיו וברגליו באמצע המעגל ,עד
שראה שהצליח לשמח את החתן.
נוהג זה נהג כל ימיו ,כאשר כבר
אפסו כוחותיו להשתתף בשמחות
חתונה ,היה מגיע לכל חופה ,והיה
מכריז בכל כוחו את ה"ברוך הבא".
בכך ,ביטא את השתתפותו בכל שמחה
ושמחה.
גם לנחם אבלים היה מוסר נפשו.
הוא היה מכתת את רגליו עד לקצה
השני של העיר ואף לערים אחרות ,היה
מגיע לכל בית אבל באשר הם ,והיה
מרעיף עליהם דברי חיזוק ואמונה
תמימים וזכים .לעתים בטלטולי דר־
כים קשים ואף מוניות ששילם מכספו
הדל .ולא היה זז משם עד שהיה מעלה
חיוך על הפנים המיוסרות .בד"כ היה
אף מנחם את האלמנה בדברים ומעו־
דד את רוחה.

החכמה להיות תם...

מכיריו הרבים מגדירים את ר'
הערשיל כאיש שהשקיע חכמה יתרה
ופקחות עצומה דווקא במאמציו להיות
ולהיראות תם ...תמימותו וחסידותו
הסתירה לעתים תחתיה אוצר גלום
של חכמה עצומה בה השתמש לצרכי
מצוה ,כל מצוה היתה אצלו יעד נכסף
שאליה חתר בכל מאודו לכבוש.
את ברכתו של החסיד הנודע רבי
דוד לייב זי"ע ,שאליו היו קשור בקשר
נפשי בל ינתק כל ימיו "זאלסט וואק־
סן א גרויסער חניוק" ,שתגדל להיות
חניוק ,היה מסביר – כששאלוהו 'מהו
חניוק'" .הפעולה הנכונה בדקה הנכונה
– זהו חניוק" – היה מסביר תמיד.
וכך היה נוהג ,בתמימות חסידית
אופיינית ,אך כזו שלפעמים הסתירה
ערמומיות יתרה כדי להביא מזור ללב
זולתו .השתמש בתחבולות ונקט עצות
מקוריות על מנת לבצע מעשי חסד
מוסתרים מעין רואים ומופלאים.
רבים הם המנחמים הזורמים
בימים אלה עם עובדות פלאיות אודות
מעשי צדקה וחסד שידי רבי הערשיל
ז"ל 'בחשו' בהם ,דברים שהיו מכוסים
עד עצם היום הזה.
את תכונותיו אלו ,ניצל גם כדי
לעסוק בשידוכים ,משימה אותה הטיל
עליו הרבי ה'ישועות משה' ,במיוחד
לבחורים המתבגרים ,ועסק בה בכל
כוחו ,בתחבולות ובעצות רבות כדי
להביא שידוכים לידי גמר .הרבי עצמו
היה מזמן אותו אליו ומורה לו לעתים
להתעסק בשידוך לבחור זה או אחר.
כששמע על שידוך שנסגר ,היה
ממהר אל שני הצדדים לשמוח בשמח־
תם ,ולהרעיף שבחים אודות הצד השני.
כך היה עם בחור מסוים ,שהיה 'תקוע'
שנים רבות ושידוכים רבים דוברו בו
ולא הגיעו לידי גמר .כאשר סוף כל סוף
בא השידוך לידי גמר .מיהר אל הצד

השני בהרעיפו שבחים על ראש החתן,
"וכי יודעים הינכם כמה משפחות
דיברו על השידוך הזה"?!

ביתו של אברהם אבינו

כשם שמידותיו תרומיות היו ,כך
היה ביתו פתוח לרווחה בפני כל עני
וכל דל .שנים רבות עמל רבי הערשיל
על הפרנסה והפרוטה לא היתה מצויה
בכיסו .אולם לאורחים תמיד דאג לש־
פע רב ולכל טוב וטוב.
ביתו שהיה ממוקם ממול ביהמ"ד
בית הלל ,היה מקום מפלט לכל פושטי
היד בביהמ"ד ,שידעו שבביתו של רבי
הערשיל ניתן לקבל מנה חמה להשיב
נפש והיו עולים אליו בקביעות לסעוד
את לבבם ,כשרבי הערשיל טורח סבי־
בם ומביא להם מכל הבא ליד ,מתרוצץ
אל המכולת ומביא מוצרים נוספים.
גלמודים ונדכאים שאיש לא
חמל עליהם ,מצאו את מקומם בביתו
של רבי הערשיל .גלמוד אחד שהיה
סועד בביתו בקביעות בשבתות,
החליט משום מה שמקומו הראוי לו
הוא בראש השולחן .וכך – מספרים
הצאצאים – במשך כמה שנים ישב
אותו גלמוד בקביעות בראש השולחן,
כאשר אבי המשפחה ר' הערשיל יושב
בצד השולחן והלה 'מנהל' ברמה את
סעודות השבת.
בתקופה הראשונה שלאחר
נישואיו ,כאשר התגורר בבנין הסמוך
לביהמ"ד בית הלל ,שימש ביתו
בקביעות כ'חדר היחוד' לכל החתנים
והכלות שחופתם התקיימה ,באותן
שנים ,בחצר ביהמ"ד בית הלל.
כיתות רגליו לביקור חולים היתה
לשם דבר ,בוקר ולילה עלה לבתים
בהם היה אי מי שנפל למשכב ,וישב
במשך שעה ארוכה לחזק ולעודד,
לשמח ולשים צרי על מכתם .כאשר
הוא מביט אנה ואנה לראות ,לרחרח
ולקלוט אם זקוקים שם לעזרה נוספת
כלשהי ,כשבתבונה יתרה השכיל אל
דל וניווט לפעמים את הסיוע בדרכים
לא דרכים.

טהרת ישראל

בפקודתם ובשליחותם של רבני
העיר בני ברק ,הופקד על משרתו
הרמה בה נהג ,כאחראי וכממונה על
קדושת המקוואות ,בהם פעל גדולות
ונצורות לטהרת ישראל.
במכתב מיוחד ,כותבים גדולי
רבני העיר זצ"ל בשנת תשמ"ח אודות
תפקידו" ,השמירה נחוצה ביותר ,ובלי
זה אין היתר לפתוח המקווה לא בערב
שבת ולא בימות החול".
את תפקידו זה ,קיבל מאת
האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצ"ל,
אשר הפקידו על כך ועמד על כך
שימלא את תפקידו בנאמנות ,כאשר
בכל השנים עודדו רבותיו לבית ויזניץ
את התפקיד וחיזקוהו ביותר לעמוד על
משמר הקודש.

אמונה זכה ותמימה

רבי הערשיל זצ"ל ,אות ומופת
היה באמונה .אמונתו הזכה ,התמימה
והיוקדת ,היתה לשם דבר ,לאות ול־
מופת.
אמונתו בהשי"ת היתה עזה ,ממנה
לא נע ולא זע כל ימיו.
מספרת בתו שתחי' :כשהייתי
בת  ,7השכמתי בבוקר למשמע רח־
שים כלשהם בשעה  6בבוקר .קמתי
חרישית ,וראיתי את אבי עומד על
יד המזוזה ,ורוקד "כי בשם קדשו ,כי
בשם קדשו ,כי בשם קדשו בטחנו" ,כך
עמד במשך למעלה משעה )!( כאשר
הינו רוקד וחוזר על התיבות הללו שוב
ושוב.
לאחר שעה ,כבר לא התאפקתי,
ופניתי אליו לשאול "מה יום מיומיים"?
"עלי להחזיר היום הלוואה עצומה של
 15אלפי דולרים ,ואין לי שמץ של
מושג מאין" ,באה התשובה" .אבל
מהיכן יהיה לך"? שאלתי ,שאלה של
בת דאוגה" .כי בשם קדשו ,כי בשם
קדשו ,כי בשם קדשו בטחנו" – באה
התשובה שוב .לא חלפו מספר שעות,
ובשורה פשטה .יהודי אחד מתושבי
האזור ,גלמוד שהיה סועד על שולחננו,
השיב את נשמתו ליוצרה .ואבי כמובן
נכנס מיד לענייני ההתעסקות בהכנות
להלוויה וכדומה.
והנה ,נקישות נשמעות על הדלת.

נכדו של אותו יהודי ,יהודי אמיד
מארה"ב ,נחת בארץ להלוויית סבו.
היות וההלוויה מתקיימת מיידית ,הוא
זקוק לטובה עצומה ,מזוודה יש בידו
ובה כמה עשרות אלפי דולרים ,והוא
מבקש להפקידה ביד אבי למשמרת
לשבועות הבאים ,עד שיבוא ליטלה.
"יכול הינך ללוות הימנה במידה
ותזדקק" – מפטיר הנגיד" .סומך אני
עליך" .וכך היה.
כאלו היו חייו של רבי הערשיל,
רצופים אמונה תמימה ,בהם נסך עידוד
וחיזוק לעצמו ולסובביו.

אמונת צדיקים

אמונת צדיקים יקדה ופיעמה בו
בעוז ,בכל ימי חייו לא זז מבלי לבקש
את עצת רבותיו הק' מויזניץ זיע"א
ולהבחל"ח מרן אדמו"ר שליט"א,
אליהם התקשר בכל נימי נפשו ומאודו,
מהם לא זע אף לא צעד אחד.
התאבק בעפר רגליהם וייחל לבר־
כתם ,בכל עת מצוא היה ניגש באימה
וביראה מחלה פניהם ומבקש את
ברכתם .רגלו לא משה מבית מדרשם
ושולחנותיהם הטהורות היו לחם חוקו
בכל עת.
השתוקקותו העצומה למשמע
קולם בקודש היתה מן המפורסמות.
בשמעו את קולו של מרן אדמו"ר
שליט"א בתפילותיו ,היתה נפשו מתע־
נגת ממש ,השתוקקותו והרוויית צמאון
נפשו היתה ניכרת עליו ממש ,וארשת
פניו כל כולה אמרה 'להתענג על ה'.
כל אחד הכיר את אנחות העונג
של ר' הערשיל ברמה ,כשהיתה ליבו
עולה על גדותיו מרוב תענוג רוחני
עילאי שהיה שואב בתפילות ,בשיחות
הקודש ובזמירות הנערגות .אלו היו לו
למזון ולמחיה ומהם שאב את חיותו
ממש.

דולה ומשקה

בקולו קול עז ,שהיה מתוק מדבש,
היה מרבה לספר ,מרבה להשמיע בפני
צעירי הצאן את אמריו הנעימים והנא־
מנים ,פנינים יקרים ועובדות יקרות
להם היה עד במהלך חייו הנפלאים.
פנינים אלו היו תמיד שזורים בחן
עצום ,וזכרונותיו המיוחדים העלו תמיד
חיוך של עונג למשמע שומעיהם.
בייחוד היו אמריו אלה קולחים
בסעודות המלוה מלכה בביהמ"ד בית
הלל ,אותה ייסד החסיד המפורסם רבי
דוד לייב שווארץ זצ"ל ,אשר נפשו של
רבי הערשיל היתה כרוכה בו תדיר –
סיפור חיים שראוי להקדיש לו יריעה
נכבדת בפני עצמה  -באהבה עזה
ומיוחדת .את מסורת זו המשיך רבי
הערשיל ז"ל בכל מאודו ,וערך את
סעודת המלוה מלכה ,כשהוא יושב
ומספר סיפורי זכרונות ועובדין טבין
מבעלי ההילולא.
בכל עת מצוא היה פיו שזור
אמרי חן" ,דאס ריכטיגע ווארט אויף
די ריכטיגע פלאץ" – תמיד ידע לקלוע
השערה באמרה שנונה וקולעת.

התקופה האחרונה

בשנים האחרונות ,נחלש רבי
הערשיל וכוחותיו לא עמדו לו .אך
במסירות נפשו המשיך להקפיד על
סדר יומו העמוס ,בתפילות ,בשיעורי
תורה ובהסתופפות בצל מרן האדמו"ר
שליט"א.
בשבועות האחרונים הלך ונחלש,
ובליל שישי האחרון ,אור לכ"ג בניסן,
השיב את נשמתו ליוצרה במעמד
יציאת נשמה מלא הוד ובזעקות שמע
ישראל ע"י משפחתו הברוכה .הלווייתו
התקיימה למחרת ברחובות קרית
ויזניץ .על פי ההנחיות המשטרתיות
הנוקשות ולאור מצב התקופה .נושאי
המיטה סבבו ברחובות קרית ויזניץ כו־
לה ,כאשר אלפי אנשים נשים וטף יצאו
אל המרפסות וחצרות הבתים וליוו את
המיטה והעניקו לו את כבודו האחרון.
נטמן בבית העלמין ויזניץ ,שהוא
מותיר אחריו ברכה את משפחתו
המורחבת ,בנין וחתנין רבנן יראי ה',
חסידים ואנשי מעשה ,בניו החסידים ר'
משה; ר' זאב; ר' שמואל; ר' אלכסנדר;
ר' טוביה; ר' שלמה זלמן; ר' יעקב יוסף;
ר' יחיאל מיכל; ר' יצחק ור' ברוך ,חתניו
הרה"ח ר' בערל פינקוס ור' יונה יצחק
קולודצקי ,נכדים ונינים חסידים ואנשי
מעשה המפארים את כרם בית ה'.

יצא לאור :הקובץ התורני 'דברי
חפץ' חלק ארבעה-עשר

שמחה והתרגשות רבה אוחזת בק־
רב ציבור בני התורה ולומדיה ,עם צא־
תו לאור של הקובץ התורני 'דברי חפץ'
חלק ארבע עשרה ,חודש ניסן ה'תש"פ
ליצירה ב'של"א לשטרות ,לחידושי
תורה להלכה ולמסורת ,היוצא לאור
זו השנה השביעית ,ע"י מוסדות יד
מהרי"ץ – הארגון העולמי להפצת
תורה ומסורת ק"ק תימן ,בנשיאות
מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק
רצאבי שליט"א.
בין המאמרים בקובץ ,ניתן למ־
צוא את חידושי רבינו סעדיה עדני
זלה"ה על הרמב"ם הלכות תפילין
ומזוזה ,ושבעה מאמרים ממרן הגאון
רבי יצחק רצאבי שליט"א שלשה מא־
מרים בהלכה בעניין חישוב השעות
מהנֵץ החמה עד שקיעתה.
הזמניות ָ
ואודות מדידת הצל לפי סימן מכ"י

וג"ב ,ובעניין שמירת האפיקומן ,ונגד
מנהג גניבתו .ובעניין סגולתו לשמירה,
אם הוא הדין שאר ַמ ּצוֹת ,ובענין אמי־
רת פיוט יגדל ,והללות ,לכבוד יומא
דהילולא של מהרי"ץ ,אעפ"י שהוא
חל בימי ספירת העומר ,וביאורים
בברכת אשר יצר את האדם בחכמה.
ומדוע הובא בשלחן ערוך פירושה
של־ברכה זו .ועוד שלשה מאמרים
באגדה.
זאת ועוד ,כתפוחי זהב במשכיות
כסף ,משובצות אחת הנה ואחת הנה
הערות נכבדות ומאירות עיניים ממרן
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א ,מה
שהעיר והאיר תוספת שבח ,ולחזק כל
מקום שמצא שם בדק ,להעמיד תורה
בקרן אורה ,לרוב חביבותו והערכתו
לבמה נכבדה זו.
בנוסף הובאו בירורי הלכה מאת

רבני בית ההוראה 'פעולת צדיק',
בראשות מרן פוסק עדת תימן הגאון
רבי יצחק רצאבי שליט"א ,הלא המה
הרבנים הגאונים הרב יואל סיאני
שליט"א והרב משה רצאבי שליט"א.
כמו כן הובאו עשרה מאמרים בהלכה
ובאגדה מאת תלמידי חכמים חשו־
בים עמלי התורה ,וכן הובאו חידושי
מהרי"ץ על הגדה של פסח ,שלוקטו
מכל ספריו.
את הקובץ הזה ,כמו את י"ג
הקבצים שיצאו לאור עד כה ,ניתן
לקבל במהדורה דיגיטלית ע"י שלי־
חת בקשה למייל מערכת דברי חפץ
 d.chefats@gmail.comובעז"ה
כשירחיב ה' לנו ונעבור את מצב
החירום ניתן יהיה לקבלו במשרדי יד
מהרי"ץ ב"ב ,וכן אצל הפעילים בכל
רחבי הארץ.

בינינו – משלוח ערכות מיוחדות
למאות ילדים מכל רחבי הארץ

מי נוקש בערב פסח שחל בעידן
הקורונה בדלת ביתנו?
מי איתר פנאי ופניות בימים כה
טרופים להתפנות גם אלינו?
מי עיצב מתנות יוקרתיות עטופות
בלב ענק ,מרגיש ומכיל במיוחד עבורנו?
ניחשתם נכון' .בינינו'.
'בינינו' – שוב הם כאן ,הבית לילדים
שביתם התפצל .והפעם כשהמציאות
מורכבת למדי חושבים ראשי הארגון
מחוץ לקופסא ולא מוותרים על הזכות
להאיר ,להחיות ולחמם לבבות.
החנויות נעולות ,הספקים שובתים,
התקנות מחמירות והמחסומים מעכבים.
אך ראו זה פלא ,גם כשמכל כיוון הכל
איים לסגור על יוזמת 'בינינו' ,יושב במ־
רומים דווקא פתח ואפשר ,הזרים וסייע
והסיע .ובערב פסח צהלו וריננו כל ילדי
החמד של 'בינינו' מכל ערי הארץ כאשר
העניק בחיוך השליח האדיב מטעם
הארגון תשורה שאותה לא חלמו לקבל.
הערכות המעוצבות בחן כללו ספר
חשיבה אתגרי לכל המשפחה ,משחק

אורות חדיש המעודד חשיבה ויזואלית
וחידוד הזיכרון ,חטיפים מיוחדים לפסח
ומיני מתיקה איכותיים והחשוב מכל,
ברכה חמה נלבבת ומיוחדת ששיגרו
ראשי הארגון מלב אל לב.
'בינינו'  -בראשות הרב טוביה לפה
וב"ב שיחיו  -מזמין במשך כל מועדי
השנה ובחופשות 'בין הזמנים' את בני
הקבוצה החביבים והמסולאים בפז
לכנסים מיוחדים ,הפעלות ונסיעות
למקומות הקדושים.
'בינינו' – הבית שמעניק תחושת

שייכות .הבית שמאגד ומייחד ילדים
יקרים שחוברים יחדיו למשפחה אחת
איתנה ועוצמתית .משפחת 'בינינו'.
ילדי 'בינינו' דווקא מתוך החסר
מעפילים לדרגות גבוהות ברוח ובגשם,
צומחים ,מתחשלים וצועדים בביטחון
אף כשהמשעול סבוך ומסועף .מסו־
פר אודות האדמו"ר רבי יוסף-יצחק
מליובאוויטש ,ששנה אחת ,בסעודת
אחרון-של-פסח לא היו לו מצות שלמות
די הצורך ,והמשתתפים בסעודה החלו
להפוך את המצות ולחפש ביניהן מצות
שלמות .הרבי הביט בהם ואמר" :האמת
היא ,שהשלמות העיקרית היא דווקא
בשבורות"..
מי ייתן ונזכה בקרוב לקיום דברי
רבי אבא" :כימי צאתך מארץ מצרים
אראנו נפלאות ,עתיד הקב"ה להראות
גאולה לבניו כאלו הימים ששלח הקב"ה
להוציא ישראל ממצרים.. ,והכה אותם
בשביל ישראל ...ואז יתכבד הקב"ה בכל
העולם ,וידעו הכל ממשלתו ,וכולם יוכו
במכות עליונות"...

