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גליון 53

על אבדן הצדיקים וכבוד מקדשי מעט
מוצש''ק בהר בחוקותי ,נשמעו ברקים ורעמים
המשברים את הלבבות ,צדיקים ''נסתרים''
נלקחו מאתנו.

על הדור.
והלואי וירחם אבינו שבשמים ויהיו הם כפרה על
הכלל ,ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו ,ונזכה
לביאת משיח צדקנו ,בב''א.

במה דברים אמורים ,הגאון הצדיק רבי משה
אהרן ברוורמן זצוק''ל ,דמות אמת ,דמות
המקרינה  -עבודה ,יראה ,תורה,
אמונת חכמים ,ענוה ,סבלנות ,סבר
פנים יפות ,ועוד ועוד מעלות רמות
שהקרינו פניו האצילות.
וזה הכל עדיין רק בנגלה ,ובחלק
הנסתר לא ידעו ולא ישכילו ,באשר
היה ''גאון'' בהסתרה ,וכפי שהעידו
בני משפחתו החשובים שיחיו
שלא ידעו עד כמה הסתיר בכל
חלקי החיים.
ולא לחינם זכה לאימונם המלא של רבותינו גדולי
ומנהיגי הדור זצוק''ל ויבלחט''א ,כידוע ומפורסם.
והערכה גדולה היתה ניכרת אצל רבינו
להגרמ"א ,בכל עת בואו אצלו ,והדברים נשגבים.
והי' הגרמ"א מקפיד ברגלים לבוא לתפילה אחת
אצל רבינו .וכשהייתי מכבדו בעליה ,הי' לו כמין
תרעומת למה מגיע לו...
מה נאמר ומה נדבר ,עזבה אותנו עוד דמות עם
הוד קדומים ,שחיברה וקישרה אותנו לדורות
הקודמים ,בכל יסודי הדת ,שעליהם מושתתת
היהדות כולה.
אוי ,קשה לעכל שרבי משה אהרן כבר איננו
אתנו ...וכבר לא נזכה לחמימות והקירבה עם
הענוה העצומה ,שיכלו להרגיש גם באמירת מזל
טוב סתמית ,בשמחות שונות.

והנה אחרי השבר והיגון באה בשורה טובה לכלל
החרדים לדבר ה' בעת שנתן הקב''ה
את האפשרות לפתוח בתי כנסיות
ובתי מדרשות ,ועי''ז ניתן לפתוח
יותר בנקל את כל הישיבות הק' ,הרי
אין שמחה גדולה מזו ,כפי
שהתבטא המשגיח הגה"צ רבי
חזקי' י .מישקובסקי שליט"א ,והלואי
ונזכה באמת שיקויים בנו שבתי בבית
ה' ''כל'' ימי חיי וגו'.
וכפי שזיכנו הקב''ה ברחמיו
המרובים לרשכבה''ג מרן שר התורה שליט''א
''ספר תורה חי'' שכל התורה פרוסה לפניו .וכתב
השבוע במכתבו שסיבת הגזירה על סגירת בתי
כנסיות ובתי מדרשות ,בגלל שלא נוהגים
מספיק כבוד כראוי לפלטרין של מלך ,וכמבואר
בפוסקים ובזוהר הק'.
והצטרף אליו רבינו מרן רה''י שליט''א והוסיף ג"כ
את חובת הזהירות מדברים בטלים בבהכ''נ.
וב''ה שמעו הציבור והתעוררו לקבל על עצמם
דברי רבותינו ,ומשתדלים לקיים את הדברים .ומיד
זיכנו הקב''ה לפתיחת המקדשי מעט.
אך עלינו מוטל כעת לראות לתפוס חזק מאד
את מה שהורונו רבותינו במכתבם ,ולא להפיל
שערה ארצה ,כדי שלא יתעורר ח''ו שוב ...גזירה
על הבתי כנסיות ובתי מדרשות.

ומה נאמר ומה נדבר בהילקח מאיתנו בחטף הרב
רפאל אפרים שיינפלד זצ''ל ,שהסתובב בינותינו
כאחד האדם ,אבל מה שמתגלה מעט מן המעט,
שהי' ''כולו'' נסתר ,וכל מה שראינו וידענו עליו ,היה
רק אפס קצהו.
נוח לשמים ונוח לבריות ,כל מה שביקשו ממנו,
קיבלו ,והכל בסבלנות וארך רוח ,לא ידע רוגז ,ולא
התנשאות ,אוי לנו כי אבדה ארץ ,צדיקים
שכמותם.
הלב גועש ,והצער עצום ,בפרט בתקופה איומה
שכזאת ,כמה חסר לנו צדיקים שכמותם ,להגן

והלום ראינו דבר פלא שבתחילת החורף נשלח
פיתקא משמיא ,בגילוי מבהיל בחלום ,להרה''ג ר'
חזקי' יוסף פלמן זצ''ל לעורר על ענין זה ,וזכה
להתעוררות רבתי בענין.
ואח''כ שלח הקב''ה באופן יותר חזק את ההודעה
הזאת ,שמבקש לשמור על כבוד מקומות קדושים
אלו ,הלא דבר הוא .ולב מי לא יתעורר לקבל את
הדברים עם כל הרצינות ,ונתחזק בזה באופן
מוחלט ,לא להיכנס לתפילה עם טל' לא מנותק,
ולא לדבר דברי חולין בשעת התפילה בפרט,
ובבית הכנסת בכלל .ובזכות זה נזכה לכל הברכות.
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אחרי מכתבו של רח''י זצ''ל ,ונראה כעת להביא
עוד מעט.
ראשית מצאתי בימים אלו בהשגחה ,דברים
נוראים בספר חרדים (פרק ס"ו אות ק"י) וז"ל :כמה
קשה עונש המסיג גבול חברו ,בונה ביתו בלא צדק,
ואוי ואבוי למסיג גבול המלך השם צבקות,
להרהר בבית תפילתו או
מדרשו בדברי העולם או
לדבר בעניניו ,הגם לכבוש
את המלכה עמו בבית .ואסרו
אפילו לומר אסותא למתעטש
בבית המדרש ,קל וחומר שאר
דבור ,ואם הדבר צריך ,יצא
לחוץ ידבר ,וכתיב (ויקרא י"ט,
ל :כ"ו ,ב') ומקדשי תיראו וכדי
ביזיון וקצף .עכ"ל.
[ובמאמר המוסגר ,אמר רבינו
זצוק"ל שהי' בדעתו פעם
להוציא לאור פרק ס"ו מספר
חרדים ,בפנ"ע ,באשר הוא
פרק נשגב המעורר מאד].
ואביא כעת דברי חיזוק שנשא
רבינו בכינוס של ארגון "מורא
מקדש" בבהכ"נ דברי שיר-ב"ב
אור לכ"ט אב תשס"ב ,שיזם ופעל ידידנו מזכה את
הרבים הרה"ג ר' אברהם חיים שצ'יגל שליט"א
מח"ס "דולה ומשקה".
וז"ל רבינו :בדבר גודל הענין להיזהר שלא לדבר
דברים בטלים בבית הכנסת ובית המדרש ,ידוע מה
שכתוב בספרים ובזוהר הקדוש איזה עונש גדול רח"ל
יש אם מדברים דברים האסורים ודברים בטלים בבית
הכנסת ובהמ"ד ,וכמדומה שכתוב על האריז"ל שהי'
נמנע מלדבר אפי' בדברי תורה בבהכ"נ .ורק ללמוד
ממש הי' לומד ,אבל לדבר הי' נמנע מחשש שמא יבוא
לדברים בטלים .וא"כ מה צריך להוסיף?!
וכן ידוע שבעל התוס' יו"ט עשה מי שבירך מיוחד למי
שנזהר בזה ,וא"כ מה צריך להרבות בדברים.
והרי בלימוד התורה התיבות מה שאדם מדבר הם
קדושים ,אך ע"י דיבורים שלא כדין מטמאים אותם.
ולפעמים מצד אחד הוא אומר דברי תורה ,אבל זה
הולך רח"ל לקטרוג ,יש ע"ז קטרוג ולוקחים את
התיבות ומטמאים אותם.
ממילא בודאי שצריך כל אחד להתחזק ,ולראות לא רק
לחזק את עצמו ,אלא גם לעורר את השני שישתדל עד
כמה שאפשר לדבר רק דברי תורה!

ובודאי בזכות זה הקב"ה יעזור שכלל ישראל ינצל מכל
הצרות ,מה שכיום לדאבוננו לא חסר צרות .יום יום
נהרגים יהודים ,יש קטרוג גדול! ובודאי אם נתחזק
בדבר זה ,זה יציל הרבה מאד.
והקב"ה יעזור באמת שכל אחד מאתנו יתחזק בזה,
ועי"ז נינצל מהרבה צרות .ונזכה לגאולה האמיתית
במהרה בימינו אמן .ע"כ.
ובאשר בימים אלו לפני כ"ב
שנים ,זכו בני ארצות הברית
למסע רווי ההוד של רבינו
זצוק"ל ברחבי המדינות .וחלק
גדול הי' ביחד עם יבלחט"א כ"ק
מרן האדמו"ר מגור שליט"א,
אזכרה משהו מימים אלו.
כאשר בתוכנית המקורית [שהי'
גדול המעשה ידידנו היקר דבוק
לרבינו זצוק"ל בלו"נ יבלחט"א
הרה"צ רבי ישראל רנד
שליט"א] ,הי' אמור רבינו לחזור
לארץ הקודש בראש חודש סיון.
אך במשך כל השבת בהיותו
במעון שבחצר מיודענו הדגול
הרב ר' שמעון הכהן גליק
שליט"א ,הי' טרוד רבינו מאד
מעצם המחשבה שיהי' צריך להתפלל שחרית
בראש חודש במטוס[ ,והי' אז במטוס ציבורי ,כי לא
הסכים שיוציאו כסף למטוס פרטי] ,ולא נחה
דעתו מכך ,האיך אפשר להתפלל תפילת שחרית
ומוסף במטוס?
והמתינו עד מוצאי שב"ק ושינו את התוכנית,
[כמובן רק אחרי ששאל רשות את פי הרבנית
הצדקנית ע"ה] ,שיסעו עם תחנה בלונדון ,ויתפללו
שם בשדה התעופה שחרית ומוסף ,וימשיכו לארץ
הקודש.
ובשמוע כן הנגיד המופלג הרב ר' יצחק מאיר
צימרמן זצ"ל אמר שלא יתכן שבאים רבינו זצוק"ל
ויבלחט"א האדמו"ר מגור שליט"א ללונדון ואינם
נכנסים העירה לקהל החרדים שם.
ולכן הזמין על חשבונו כרטיסים יקרים לטיסה
המהירה ללונדון [במטוס קונקורד] ,ועי"ז הגיעו
בערך בשתים עשרה בלילה לקהילה בלונדון,
והתפללו שם מעריב ,ודיבר רבינו דברי חיזוק בבית
הנגיד הדגול הרב ר' יעקב לויסון שליט"א ,ואח"כ
עברו קהל האלפים לברכה.
והתפללו שחרית כותיקין ,ויצאו לארץ הקודש .וכל
זה מחמת שלא רצה להתפלל במטוס.
יה"ר שנזכה להתחזק בתורה ותפילה כראוי ,בפרט
לקראת מתן תורה .ונזכה לישועת ישראל במהרה.

