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שבר על שבר הושברנו - אבדה ירושלים כלי חמדה 

הגאון המפורסם רבי מרדכי 
פרידלנדר זצ"ל 

מאת סופר העדה

בהלם ובתדהמה ליוו קהל רב מבני 
ובמרכזם  ירושלים  בני  ויקירי  עדתינו 
תושבי שכונת רמת שלמה, את מיטתו 
מרדכי  רבי  המפורסם  הגאון  של 
מרבני  דעדתינו  מו"ץ  זצ"ל,  פרידלנדר 
הפוסק  והרב  ההלכתי  הפיקוח  ועד 
דעדתינו,  סת"ם  לעניני  הוראה  בבית 
החומות'  'שומרי  קרית  של  רבה 
בשכונת רמת שלמה וראש ישיבת אור 
שנפטר  טלזסטון,  יערים  בקרית  חדש 
ערב  שישי  ביום  פתאום  לפתע  בחטף 
ומכריו  תלמידיו  לתדהמת  קודש  שבת 

הרבים. אוי נא לנו כי חטאנו. 
איבדה  הפתאומית  בפטירתו 
יצא  כאשר  חמדתה,  כלי  את  ירושלים 
מרדכי  ר'  המופלא  הגאון  של  טבעו 
האשכולות  כאיש  זצ"ל  פרידלאנדער 
בכל קנה מידה, מרביץ תורה שהעמיד 
אורה  בקרן  תלמידים  של  רבות  מאות 
והתמסר להם כאב לבנים, עמוד הצדקה 
להפליא,  עד  ובממונו  בגופו  והחסד 

ורבים נהנו ממנו עצה ותושיה. 
פטירתו הפתאומית במיטב שנותיו 
אבל  השרתה  הרוחנית  הנהגתו  ובשיא 

בקרב  ובפרט  מכריו  המוני  בקרב  כבד 
וביותר  שלמה,  רמת  שכונת  תושבי 
של  הקודש  בעבודת  העוסקים  בקרב 
היה  להם  והמסתעף,  סת"ם  כתיבת 
מגדולי  כאחד  דרך,  ומורה  נאמן  רב 
סת"ם  בהלכות  והבקיאים  המומחים 

בדורנו. 
גם בקרב משפחות אלמנות יתומים 
ונשברי לב להם שימש אב נאמן ורחמן, 
מצוקותיהם,  את  לבו  לוח  על  כשנשא 
ומסר את נפשו בעבורם, יום ולילה לא 

ישבות. 
בבודפשט  נולד  זצ"ל  הגר"מ 
תש"ד,  חשון  כ"ג  ביום  שבאונגארין 
באותם  הי"ד.  שלמה  ר'  הרה"ג  לאביו 
ימים פרצה המלחמה באונגארין, אביו 
ואילו  העבודה,  למחנות  נשלח  ז"ל 
הופקד  כאשר  לאושוויץ,  נשלחה  אמו 
אצל  דודו  בן  עם  יחד  קטן  כתינוק 
באחד  בבודפשט.  הונגרית  משפחה 
שהו,  בו  הבנין  על  פצצה  נפלה  הימים 
ניסי  באופן  לחלוטין.  נהרס  והבית 
בחיים  הרכים  הילדים  שני  נשארו 

כשנפלו מתחת לשולחן שהגן עליהם. 
חירף  ז"ל,  הוצלר  משה  הר"ר  דודו 
הילדים,  שני  את  להציל  בכדי  נפשו 

ושבה  ניצלה  אמו  בחיים.  נותרו  והם 
בחיים מאושוויץ, ואילו אביו ר' שמואל, 
העבודה  מחנות  את  הוא  גם  ששרד 
כשהיה  מקומי  גוי  ע"י  נרצח  בחיים, 

בדרכו הביתה, הי"ד. 
להתגורר  עברו  שמונה  בגיל 
בוויליאמסבורג.  והתיישבו  בארה"ב 
צעהלים,  בת"ת  ללמוד  נכנס  מרדכי  ר' 
לכ"ק  להתקרב  זכה  צעיר  וכבחור 
מסקווירא  יוסף  יעקב  רבי  האדמו"ר 

זצוק"ל בו היה דבוק כל ימי חייו.
בישיבת  קנה  תלמודו  משנת  את 
מיכאל  רבי  הנודע  הגאון  אצל  נייטרא, 
מכן  ולאחר  זצ"ל,  ווייסמאנדל  בער 

המשיך  שם  לייקוואד,  בישיבת  למד 
כשהוא  והוראה  בתורה  להתעלות 
התורה  ליגיעת  כולו  כל  עצמו  מקדיש 
ולילה  יומם  הרף  ללא  ושקידתה 

באהבתה ישגה תמיד.
בשנת תשכ"ה נישא לנוו"ב הרבנית 
זצ"ל, בנו  ר' דוד לובל  תחי' בת הרה"ג 
זצ"ל  לובל  זאב  ישראל  ר'  הגאון  של 

מרבני העיר איהעל. 
כיהן  שנה  עשרה  כארבע  במשך 
שמואל"  "תפארת  בישיבת  כר"מ 
בבארא פארק, שם העמיד מאות רבות 
במסירות  אורה  בקרן  תלמידים  של 
תשמ"ב  ובשנת  גבול.  ללא  ונאמנות 
בעיה"ק  והתיישב  הקודש  לארץ  עלה 
לירושלים  הגיעו  עם  מיד  ירושלים, 
דבק בלב ונפש בהחסיד הנודע הגה"ח 
ר' אלי' ראטה זצ"ל מקורבו של הרה"ק 

ר' שלמה'קע מזוועהיל זי"ע. 
הושע  ברח'  התיישבותו  בתקופת 
רבי  האדמו"ר  לכ"ק  עיה"ק  בירושלים 
והחל  זיע"א,  מלעלוב  שלמה  אברהם 
להסתופף בצלו ולא החסיר מלהשתתף 
בבית  השולחנות  ועריכת  בתפילות 
שתה  פעיה"ק,  צפניה  ברח'  מדרשו 
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מעמד יקרא דאורייתא לתלמידי 
ישיבה"ק ''תולדות אהרן'' 
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שערוריה: חתן יקר שצועד לחופתו 
היישר מהכלא הצבאי וחוזר לשם 

עם תום ימי השבע ברכות
מאת י. פערל

ויגש  פר'  חמישי  ביום 
שמחת  התקיימה  העעל"ט 
החתונה של החתן החשוב הר"ר 
שלמה אברמוב הי"ו שיושב זה 
כבר כמה חדשים בכלא ב"עוון" 
מגיוס  והשתמטות  עריקות 
תנאי  לפי  כאשר  הטמא,  בצבא 
סמוך  ממש  מהכלא,  שחרורו 
לבין  לחזור  עליו  חופתו,  ליום 
כתלי הכלא, תיכף עם תום ימי 

השבע ברכות. 
נוראה  בשערוריה  מדובר 
שהיתה חייבת לזעזע ולהרעיד 
ארה"ק  בכל  הספים  אמות  את 

לבשתינו  אך  לה,  ומחוצה 
פה  פוצה  אין  כבר  וכלימתינו 
ומצפצף, כאשר צרות אחרונות 

תחת  הראשונות  את  משכחות 
ונוטריה  הדת  רודפי  רמיסת 

בארה"ק..

החתן החשוב הי"ו אינו מוכן 
לצבא  להתגייס  אופן  בשום 
תשובה  בעל  בהיותו  הנבזה 
ה',  לדבר  וחרד  ירא  אמיתי 
במתי  על  ונתעלה  עלה  וכבר 
ובקי  והפך לת"ח עצום  התורה 
בלעה"ר,  השו"ע  חלקי  בכל 
של  צערו  על  גדול  הכאב  אך 
חדשיים  כבר  שיושב  ת"ח 
להיפטר  מטרתו  מתוך  בכלא 
המתהפך  הגיוס  חרב  מלהט 
שהןא  כך  כדי  עד  צווארו,  על 
משמחת  למחרת  לחזור  אמור 
חדשים  ג'  לעוד  ברכות  השבע 
הצבאי  הכלא  כתלי  תוככי  אל 

ירח טבת מאד 
לקיתי בו

מאת י. לייטנער

אזכרה מצוק אשר קראני,
שתי מכות בחודש הזה הגיעני,

בחמישי בו הניאני והכאני,
כאשר הנותן "אמרי בינה" בו אבדתי.

מיושבי שער העביר אדרת,
חמתו באש בער והרים עטרת,
ומלבנון יער השליך תפארת,
ואז שבר על שבר עלי נופלת.

זועמתי בשמונה בו בכלימה וחפר,
חשך מעלי מעיל הוד וצפר,

טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר,
שהעמיד בישראל "הלכות הסופר".

קראתי שמך מתנחם על רעתי,
ראה עניי ושמע קול פגיעתי,
שמע תחינתי חיש ישועתי,

אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי.

ירח טבת בכפלים לקיתי בו,
ונשתנו עלי סדרי נתיבו,

סררתי ופשעתי יגלה לי טובו,
האומר לצרותינו עד פה תבא.

)מיוסד עפ"י הסליחות לעשרה בטבת( 
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