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להיות  זכה  הוא  שנה  ראשי  עשר  שנים 
 • כולל בימי השבע ברכות שלו  באומן 
כשגילוהו הפורעים הוא קפץ תוך כדי נסיעה 
מהרכבת וכשהחיילים זרקו אותו לבור ורצו 
מהר"ם   • נס  בדרך  ניצל  הוא  בו  לירות 
להזכירו  שליח  אליו  שלח  זצ"ל  שפירא 
לפניו בערב ראש השנה • הוא גם הקים 
ישיבה על ביתו של היהודי הקדוש' שהפך 
לאורוות  פטירתו  מאז  שנה  שבעים  במשך 
סוסים • כשנכנסו הגרמנים לפשדבודז' 
השכן  את  והרגו  הכנסת  בית  את  שרפו 
ברח  הוא  התורה,  ספרי  את  שהציל 
המלחמה  בסערת  יסד  שם  לפשיסחה 
מחתרת של יהודים לומדי תורה • כשברח 
מאמשינוב  לאדמו"ר  רישיון  השיג  לרוסיה 
זצ"ל לוילנה • הוא נשלח לסיביר, חי שם 
בקולחוז למעלה משלש שנים, ונשללה 
ממנו כל אפשרות של חיי תורה ויהדות 
עד לפגישתו עם המנהיג האגודאי הנודע 
הצדיק ר' מרדכי דובין • הוא איבד את בנו 
העילוי פנחס ומרן ה'חזון איש' שעיין בכתביו 
שניצלו הורה להדפיסם • אחרי כל זאת לא 

הפסיק לשמוח ולשמח אלוקים ואדם
____________________

הנדיר  לראיון  חוזר  אברמוביץ  חנוך  הרב 
והמרתק שהעניק לו אוד מוצל מאש הרה"ח 
רבי בן ציון אפטר זצ"ל המתפרסם פה אחרי 

65 שנים • מסמך נדיר

חנוך אברמוביץ
צילומים: מכון ברסלב 'הר המור'

מר הכותב, זכיתי ושמעתי רבות 
על יהדות פולין, מני אדמורי"ה 
וגדוליה, חסידיה ולומדיה ועד 
שאשה  ולמרות  בה,  עם  פשוטי 
יוקד בי, בראיה לא קניתיה, כי 
יליד הארץ הנני, "צבר", פשוטו 
מעט  המור  ומריח  כמשמעו, 
הם  מרובים  וכמוני  נהניתי, 
וגדלים בארץ וחזיון העבר  ה"צברים" ההולכים 
זאת אעשה, למעני  ולכן אמרתי  נסתם  הקרוב מהם 
ולמען אחי הצעירים, אלך וארווה מלא הכוס מטיפוס 
יהודי מיוחד במינו, דרכו אשקיף נכוחה ואראה בחזיון 
המעטירה,  פולין  יהדות  של  מזעיר  קטן  חלק  בהיר 
מראיה  אלא  גרידא,  משמיעה  רק  לא  דעת  אקנה 

ושמיעה כאחת. זאת עשיתי והרי היא גם לפניכם:
בעיר שכולה חכמים, היא בני ברק המעטירה, בקרן 
הרחובות רבי יהושע ועבודה, בקומת הקרקע של בית 
המעניין  טיפוסי,  יהודי  אותו  גר  דברסלב,  החסידים 
ביותר מכל אלה שנפגשתי איתם אי פעם, והוא רבי בן 
ציון אפטר שמו, אמנם בשם ארבטמן יכונה, אך בפי כל 

ידוע בשם אפטר, ע"ש אפטא עיר מולדתו.
וכך  הזה,  המראה  את  ואראה  אסורה  אמרתי, 
פגשתיו לעת ערב בחדרו הקטן והצנוע כשהוא מעיין 
מברסלב  נחמן  רבי  הגדול,  רבו  מספרי  אחד,  בספר 
הוא  כי  במלה,  מלה  בפיו  שגורים  שכולם  זיע"א, 
מראשי חסידי ברסלב מאז ומתמיד ואחד מה"מגידים" 

המצויינים של תורת מוהר"ן מברסלב.

החסיד הנודד
זקנה קפצה כבר על רבי בן ציון, זה עתה מלאו לו 
שנות השישים – עד מאה ועשרים שנה – אולם אחרי 
כל מה ששמעתי ממנו ועליו גברה בדמיוני ההשערה 
שמספר שנות חייו של רבי בן ציון, אינם שישים, אלא 
שש מאות ויותר, כי מאורעות לאין ספור עדו עליו, 
הכיר ארץ ומלואה, עבר פעמים רבות את פולין וגליציה 
ולכן  וכפריהם  עריהם  בכל  ביקר  ולרחבם,  לארכם 
הכיר הרבה מיהודי פולין לשמם ולמקומם, לשושלת 
משפחתם ולהתעסקותם, ומובן הוא שמה שבקשתי 
מצאתי ברבי בן ציון, מצאתי בו אספקלריה חיה ומלאה 
של יהדות חיה ומלאה של יהדות פולין לכל גלויותיה, 

מלבד עוד גדולות וטובות שעליהם איחד את הדבור.
רבי בן ציון "הנודד" הייתי קורא לו, כי בנדודים 
בילה שנות חייו, יצא להפיץ את תורת רבו על פני 
יהודים  ואף  ברסלב  לחסידות  רבים  קירב  הארץ, 
רבים השיב מעוון, נדד עם ספרי רבו הגדול ברחבי 
מיוחדת  מדה  בזכות  אך  והפיצם,  מכרם  המדינות, 
נעלה  ומידה  והתפרסם,  נודע  לעצמו  סיגל  אותה 
עליה  ששקדו  מידה  היא  שמחה  שמה,  שמחה  זו 
בברסלב ורבי בן ציון אפטר שקד על מידה זו ככל בני 

החבורה, אף עלה גם נתעלה על כולם.
"שמחה יהודית" זהו מושג עליון ונעלה, שמחה 
שמחה  ביוצרה,  הנשמה  ודבקות  התעלות  היא  זו 
היא מזין הנפש, שמחה היא אחת מקניני החסידות 
מן  משהו  בשמחה  היה  בברסלב  אבל  הכלליים, 
יכולה  כל  שמחה  העיקר,  היא  שמחה  המיוחד, 
וכוללתם יחד את חיי היהודי, ובפרט את חיי החסיד 
הדבוק בתורת מוהר"ן מברסלב, כי כך אמר מוהרנ"ת, 
תלמידו המובהק של מוהר"ן מברסלב: "מי שיהיה 

בשמחה לא יראה את הגיהנום".
הארץ שמחה,  פני  על  להפיץ  יצא  ציון  בן  רבי 
והצליח בכך למעלה ראש, בכל מקום בואו השתתף 
בשמחות יהודיות, בחתונות, בבר מצוות ו"סעודות 
ורבנים  אדמו"רים  בחצרות  הסתופף  מצווה", 
ובמסיבות חסידים וקהל קודש, שם נתן בשיר קולו, 
צלול  קול  השמחה,  מלא  היהודי  ציון  בן  לרבי  כי 
ועדין, שובה לבב, והיה כנגן המנגן ותנח על כולם 

רוח השמחה היהודית השלימה והאמתית.
מידה נאצלה ששמחה שמה, לוותה את רבי בן 
ציון בכל ימי חייו, גם בשנות הזעם והפרעות, היא 
אתו כיום למרות סבל הימים עליו עברו, זה כוחה 
של שמחה, וכשנכנסתי לדירתו הצנועה של רבי בן 
ומשובב,  ל"שלום עליכם" רחב, מחיה  וזכיתי  ציון 

הרגשתי שוב טעמה של שמחה יהודית.
כוונתי, וספרתי לרבי בן  לא הסתרתי כלל את 
ציון שבתוקף "מקצועי" ברצוני ל"ראיינו", ורבי בן 
ציון נתן לי מיד את הסכמתו הנלבבת – "אין אני 
מפחד כלל מפרסום, בין כה וכה הנני מפורסם למדי" 
– וכך ישבתי שעות רצופות עד לשעת לילה מאוחרת 
והרויתי נפשי בדברו, קלטתי כל שיחה ואמרה, לא 
קבלתי הדברים בסדר ובמתכונת, כי לא יוכל עשות 
מגולות,  מגילות  ורשמתי,  ורשמתי  המספר,  זאת 

היסטוריה התקפלה תחת עטי והרי היא:

קפיצה מהרכבת ובור המוות
רבי  לאביו  באפטא  כאמור,  נולד  ציון  בן  רבי 
יחזקאל סופר ממשפחת "היהודי הקדוש", מחסידי 
האדמו"ר רבי אלימלך מגרודזיסק, האדמו"ר מזוולין 
והמגיד הקדוש מטריסק, ובסוף ימיו נסע פעם אחת 

לראש השנה לאומן בהשפעת בנו רבי בן ציון. ולאמו 
הצדקנית צרטיל בת ר' ליביש אפשטיין אב"ד אופלי, 

ממשפחת האדמו"ר מביאלא.
בעיר  למד  שנה,   14 בן  בהיותו  תרס"ה,  בשנת 
ואם בישראל לובלין, שם ישן ב"שטיבל" של חסידי 
ברסלב, התבונן בהליכותיהם והחליט להדבק בהם 
ואז נהפך לחסיד ברסלב. בהיותו בגיל 17 שנה בשנת 
תרס"ח הפך לחסיד ברסלב בפועל עת נסע בפעם 

בדרכו לאומן נסע מעיר ויניצה באוקראינה ברכבת 
של חיילים פורעים, כשנתקלו בו הפורעים, רצו 

לזרקו מהרכבת תוך כדי מהלכה, אולם בגלל בכי 
אשה, שלפי השערתו של רבי בן ציון הייתה מזרע 

ישראל, התמהמהו בדבר עד שהגיעה הרכבת 
לתחנה ואז קפץ רבי בן ציון במהירות מהרכבת

 תמונה
 נדירה

 בפרסום
ראשון

שנת ארעי. רבי בן ציון נרדם באוטובוס בדרכו למירון

סעד על שולחנו. האדמו"ר מסדיגורא זצ"לשלח להזכיר לפניו. המהר"ם שפירא זצ"ל

נסע לאומן בימי השבע ברכות שלו. אוהל ציון רביה"ק
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הראשונה לאומן לאוהל רבי נחמן מברסלב לראש 
השנה, שם היו חסידי ברסלב מתקבצים אצל רבם, 

בהתאם לצוואתו.
הנסיעות לאומן תופסות אצל רבי בן ציון מקום 
נרחב, בתריסר ראשי־שנה היה רבי בן ציון על קברו 
של רבי נחמן מברסלב זיע"א, כשכל נסיעה ונסיעה 
שהנסיעות  בשעה  בה  עצמה,  בפני  פרשה  מהווה 
הראשונות לאומן לא היו קשורות בקשיים מיוחדים, 
כיון שבימי הצארים הגבול היה פתוח למעבר, הרי 
מאז ימי המהפכה הותך מסך הברזל ונסיעה לאומן 
כרוכה בסכנת נפשות, ורק חסידים ספורים, וביניהם 

רבי בן ציון, נסעו במסירות נפש לאומן.
באחת מנסיעותיו הקדומות בשנת תרע"ד הלך 
רגלי לר"ה לאומן. באותה תקופה נערכו פוגרומים 
ביהודי רוסיה ונהרגו הרבה יהודים, ולמרות הכל הלך 
רבי בן ציון במסירות נפש לאומן כשחבילת הספרים 
על כתפיו. כשרבי בן ציון מעלה זכרונות מנסיעה זו, 
נזכר הוא בנסי־ניסים שקרו לו על כל צעד ושעל, 
בדרכו לאומן נסע מעיר ויניצה באוקראינה ברכבת 

רצו  הפורעים,  בו  כשנתקלו  פורעים,  חיילים  של 
בכי  בגלל  אולם  מהלכה,  כדי  תוך  מהרכבת  לזרקו 
אשה, שלפי השערתו של רבי בן ציון היתה מזרע 
ישראל, התמהמהו בדבר עד שהגיעה הרכבת לתחנה 
ואז קפץ רבי בן ציון במהירות מהרכבת, והיה לפלא 
גדול בעיני כל יהודי המקום, שהצליח להגיע ברכבת 

בשלום לעת כזאת.
בהמשך הדרך תפסוהו פעם הפורעים והכניסוהו 
לתוך בור בעבי היער על מנת להרגו ביריות, וראה 
האחרון  ברגע  אולם  עיניו,  לנגד  המות  את  כבר 

הסתלקו פתאום מבלי לדעת למה, וכך ניצל.
והפתקאות  תלאות  לאחר  הגיע  ניסים  בנסי 
מרובות לאומן ונשאר שם עד שנת תרע"ח בתקופת 
היה  זה  זמן  פרק  תוך  הראשונה,  העולם  מלחמת 
עמד  שם  הבעש"ט  עיר  מז'בוז',  בעיר  שנה  במשך 

לצבא ונפטר בעזרת רב העיר.
•  •  •

רבי בן ציון כדרכו מוכרח לשלב תמיד בכל דבר 
ברסלב,  חסידות  ובפרט  חסידות,  דברי  מדבריו 
שבנסיעה  הנפש  מסירות  מדת  על  מתעכב  והוא 
לאומן, כי באמת העולם מתמיה על מידת מסירות 
הנפש הזאת בנסיעה לר"ה לאומן, אולם מי שיעיין 
ימצא, שאמר לתלמידו מוהרנ"ת:  בלקוטי מוהר"ן, 
מוסיף,  ציון  בן  ורבי  לר"ה.  אלי  לבוא  הדבר  עיקר 
ששמע מתלמידים למה אין נוסעים לציון רבי נחמן 
מברסלב בי"ח בתשרי שהוא יום פטירתו אלא בר"ה, 
אלא מכיון שהיארצייט מתחיל בראש חודש כמאמר 
האר"י הקדוש, וכן אמר רבי נחמן מברסלב שהצליח 
לבקש מה' את ראש השנה שהוא עיקר לכל השנה, 
ולא את חג מתן תורה ככולם, ובר"ה יכול לעשות 

טובות לכל אחד, מה שאין כן בכל ימות השנה.
אך הסמך העיקרי למסירות הנפש בנסיעה לראש 
השנה לאומן, הוא מה שנאמר במדרש, שבכל החגים 
נאמר במעשה הקרבנות "והקרבתם" ואילו רק בר"ה 
נאמר "ועשיתם", ומפרש המדרש דהיינו שיקריב את 

עצמו במסירות נפש ויעשה אותו עצמו עולה.
והוא שיח חסידים שבעצם היתה פטירתו של ר' 
נחמן מברסלב בר"ה כשהיו אז באומן 1000 חסידים 
תוכחה"  "תקעו  בשם  ה"תורה"  אמירת  ובאמצע 
התחיל לשתת ממנו הרבה דם וחשבו שמיד יסתלק 
מהעולם, אולם בחסדי ה' חי עוד ח"י ימים, ונפטר 
"צדיקים במיתתם קרויים חיים" –  בח"י תשרי – 

ראיון נדיר 
 במרתף

טחוב
הרב חנוך אברמוביץ מספר על הקשר שלו כילד עם ר' בן ציון 

אפטר ועל הראיון שהעניק לו בהיותו בחור צעיר

אברמוביץ,  חנוך  הרב  יושב  ברק  שבבני  בביתו 
בערגה  ונזכר  ברק,  בני  בעיר  גור  חסידי  מחשובי 
בראיון המיוחד שהעניק לו הרה"ח רבי בן ציון זצ"ל. 
"הייתי אז בסך הכל בחור צעיר כבן שש עשרה והוא 
לא  בכלל  שלי  הצעיר  הגיל  כמה שעות.  איתי  ישב 

שינה לו כלום", הוא משחזר.
ר' חנוך מכיר את רבי בן ציון עוד מהיותו ילד. 
"היינו גרים בדרום תל אביב ואז בשנת תש"ז אבא 
בלודז'  תרע"ד  אב  בר"ח  נולד  אברמוביץ,  מאיר  יהודה  )הרב 
אגודת  של  העולמי  הפועל  ועד  ראש  יושב  היה   – שבפולין 
חבר  ולימים  ישראל  אגודת  של  הכללי  והמזכיר  ישראל 
בבת  החליט  תשס"ז(  אייר  בב'  נפטר  מטעמה.  הכנסת 
עד  שנים  כמה  בה  גרנו  ברק.  לבני  שעוברים  אחת 
ושבנו  אביב  תל  עיריית  ראש  לסגן  מונה  שאבא 
להתגורר בה. בשנים שגרנו בבני ברק רבי בן ציון היה 
מתארח על שולחננו מידי שבת הוא היה יושב שר 
ומנגן שירי ברסלב וניגוני ראש השנה עם הקרעכץ 

בראש ברסלב  של  הנוסח  את  מכיר  אני  ממנו   הברסלבי 
השנה.

"אבא כל כך אהב אותו הוא היה יושב ומתענג על סיפורי נדודיו בפולין, הוא 
הכיר כל עיירה וכפר בפולין ואנחנו הילדים היינו יושבים מרותקים, גומעים 

בצמא כל פרט על החיים בפולין לפני החורבן. 
"אני זוכר שהיו פעמים שכולם היו מסביב לשולחן בליל שבת ממתינים 
לקידוש אבל רבי בן ציון איננו. היינו גרים אז ברחוב רבי עקיבא 107. אבא היה 

שולח אותי לקרוא לו, הייתי נכנס לבית המדרש ברסלב 
ברחוב מימון, הם היו מאוד מאריכים בתפילה, רבי בן 
ציון היה מסמן לי להמתין ואז בסוף התפילה הוא היה 
אוחז בידי, גורר אותי למעגל הרוקדים ושר איתי בקול 

גדול 
ְּבֵענּו ִמטּוֶבָך  ְּבֵענּו, ַשׂ ְּבֵענּו, ַשׂ "ַשׂ
נּו ִּביׁשּוָעֶתָך – - – " ַּמח ַנְפֵשׁ ְוַשׂ

כשהוא שר רוקד ומקפץ כמו נער צעיר. 
"הריקוד הזה בליל שבת היה חשוב לו, ואבא ואנחנו 
הילדים ידענו את זה והמתנו בסבלנות. בחג השבועות 
רבי בן ציון הוא היה מתפלל בבית המדרש הגדול דגור 

בירושלים וזכה שם לקרבה גדולה".
חנוך,  ר'  מספר  מה",  בחשש  הגעתי  הזה  "לראיון 
"הוא כבר היה בן 60 ואני בחורצ'יק צעיר בן שש עשרה. 
ברחוב  הכנסת  לבית  מתחת  במרתף  אז  גר  היה  הוא 
מימון. מיד בכניסה לבית הבנתי את מה שכבר ידעתי, 
היהודי הזה תלוש מכל הוויות העולם הזה. הכל היה ישן 
ובלוי, וחוץ ממיטה עם מזרון דקיק וספרי קודש לא היה כלום בדירת החדר הזו. 

"אחרי 'שולעם עלייכם' לבבי, שהוא נתן לי החשש התפוגג וצללנו לכמה 
שעות של שיחה וזיכרונות.
"יהי זכרו הטהור ברוך".

היום ממרום שמונים ושתיים שנותיו מצטער הרב אברמוביץ על שלא ינק 
מר' בן ציון יותר חומרים למען ידעו דור אחרון "זה יהודי טיפוסי נדיר שלא יהיה 

עוד", הוא אומר בגעגוע, "לפחות הראיון הזה נותר לפליטה". אכן.

מהר"ם שפירא חיבבו 
למעלה ראש. לא תמיד 
הרגיש רבי בן ציון בכך, 

הרי כשרקד נתפשט 
לגמרי מעלמא הדין ולא 
שם לב לרוקדים סביבו, 

וקרה הדבר שלאחר 
ריקוד של שעתיים 

הרגיש רבי בן ציון שיד 
רבי מאיר נתונה בידו, 
וזאת בשעה שהפשיל 

שרוולו כדי למחות 
הזיעה מעל פניו...

הרה"ח רבי בן ציון אפטר זצ"ל

העביר אותו את הגבול. האדמו"ר ממודז'יץ זצ"לליבי כואב כשאני מסתכל בחידושים. הרב מפונבי'ז

המתיק את עונשו. רבי מרדכי דובין עם האדמו"ר הרי"צ זצ"ל
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חג  שהוא  הסוכות  בחג  נפטר  רבים  צדיקים  וכמו 
האסיף.

שר השמחה ואיש השמחה
יותר  אבל  הדור,  צדיקי  קורת  בצל  הסתופף 
שפירא  מאיר  רבי  אצל  נודעת  לחבה  זכה  מכולם 
מלובלין; "שר השמחה" קרב מאד את רבי בן ציון 

"איש השמחה".
פיוטרקוב  אב"ד  שפירא  מאיר  רבי  בהיות  עוד 
נקשרו קשרים אמיצים ביניהם, וכשבא רבי בן ציון 
לבית מהר"ם שפירא, כבדו בעצמו ובגופו; אך קשריו 
של רבי בן ציון נתהדקו יותר כשהוקמה פאר ישיבת 

חכמי לובלין המעטירה.
ידועה אמרתו של רבי מאיר שאמרה בדרך צחות: 
"הנני רבי בלי חסידים, חסידי ברסלב המה חסידים 
היו  הישיבה  ומאז הקמת  ונשתדך",  רבי, הבה  בלי 
בר"ה,  יחד  מתכנסים  פולין  מרחבי  ברסלב  חסידי 
בהתאם לצוואת רבם הגדול להתכנס יחדיו בר"ה, 
שהחל  לובלין,  חכמי  ישיבת  של  המפואר  בהיכל 
מיום א' דסליחות ועד למחרת יום הכפורים הועמד 

לרשותם.
כמובן שבתנאים אלה, כשרבי בן ציון נמנה על 
גדולי חסידי ברסלב נתקשרה ידידות ואהבה בין רבי 
מאיר מלובלין ור' בן ציון אפטר, ותלמידי הישיבה 
יזכרו היטב כיצד חיבב מאד רבי מאיר לרקוד יחד עם 
רבי בן ציון, בשעת הריקוד חפש אחריו בין הרוקדים 
ונתן יד קדשו בידו, כי חיבבו למעלה ראש. לא תמיד 
הרגיש רבי בן ציון בכך, הרי כשרקד נתפשט לגמרי 
וקרה  סביבו,  לרוקדים  לב  שם  ולא  הדין  מעלמא 
הדבר שלאחר ריקוד של שעתיים הרגיש רבי בן ציון 
בשעה שהפשיל  וזאת  בידו,  נתונה  מאיר  רבי  שיד 

שרוולו כדי למחות הזיעה מעל פניו...
אולם לא זה הכל, התחשבותו המלאה של רבי 
מאיר מלובלין ברבי בן ציון אפטר הגיעה גם לשיא 
הורעשתי לשמוע מפיו, שבליל  ומה מאד  פסגתה, 
ראש השנה שלח פעם רבי מאיר את תלמידו יהודה 

מאיר, הוא אבי שליט"א )ז"ל(, לרבי בן ציון וביקשו 
להזכירו בפניו...

•  •  •
במשך כל תקופת נדודיו בפולין הפיץ את תורת 
מוהר"ן מברסלב וניגוני ברסלב על פני הארץ, יסד 
ראדום,  בערים:  ברסלב  חסידי  של  "שטיבלך" 
נוסד  זו  בעיר  ה"שטיבל  פיוטרקוב,  צ'נסטחוב, 
בהסכמת רבי מאיר שפירא, רבה של פיוטרקוב אז, 

והוא עצמו חנך את ה"שטיבל".
פשיסחא,  קרקוב,  בבנדין,  "שטיבלך"  יסד  כן 
הקדוש"  "היהודי  בבית  היה  בפשיסחה  ה"שטיבל" 
ה"יהודי  פטירת  מאז  שנה  שבעים  במשך  אשר 
הקדוש" היו קיימים במקום אורוות סוסים גנובים, 
וגם  ליושנה  העטרה  הוחזרה  ציון  בן  רבי  בעזרת 

הוקמה ישיבה במקום.
חרושת  בבית  בראדום,  "שטיבל"  הקים  כן 
רוטנברג, באותו בית המדרש זרקו בימי שר הצבא 
ניקולאי ניקולוביץ, מת לתוך בית המדרש והעלילו 
ובפקודת  הגוי  את  שהרגו  המדרש  בית  יושבי  על 
ניקולאי נתלו שלשה אברכים צדיקים וקדושים והם: 
בן האדמו"ר מאלכסנדר בעל "תפארת שמואל" אחי 
בירושלים  אמת"  "שפת  ישיבת  ר"מ  סנקביץ,  הרב 

וחתנו של רוטנברג הנ"ל שהיה מחסידי סטריקוב.
בנסיעותיו לאין ספור ברחבי פולין מכר 30,000 
ספרי מוהר"ן מברסלב, גם הדפיס בפיוטרקוב לקוטי 
רבי  בהסכמת  שבת,  הלכות  חיים"  "אורח  הלכות 

מאיר שפירא, בדפוס צלבון.
בהיותו פעם אחת בעיר פיוטרקוב נקלע במקרה 
לבית אחד ממתנגדי רבי מאיר שפירא והוא מראשי 
מוסר  לו  הטיף  הדברים  ותוך  בעירו,  ה"בונד" 
עליו  והשפיע  בעולמו  האדם  חובת  על  והעמידו 
לטוב בדברי נועם, והיהודי הלז שזה עידן לא הניח 
תפילין והתפלל, הנה הלך למחרת היום לבית הכנסת 
להתפלל ותהום כל הקריה, ואך מעטים ידעו שכל זה 

רק בזכות רבי בן ציון.
בכל המקומות שיסד רבי בן ציון "שטיבלך" של 
חסידי ברסלב אמרו בכל לילה ולילה מאות יהודים 
"תקון חצות" והפיצו מעיינות חסידות ברסלב חוצה.

הגלות בסיביר
פרשה מעניינת ומותחת, היא פרשת גלותו של 

רבי בן ציון ברוסיה בימי מלחמת העולם השניה.
עם פרוץ המלחמה היה בעיר פשדבודז' וכשנכנסו 
השכן  את  והרגו  הכנסת  בית  את  שרפו  הגרמנים 
ציון  בן  רבי  ברח  משם  התורה,  ספרי  את  שהציל 
לפשיסחה ושם יסד בסערת המלחמה קבוצים של 
וחסידות  תורה  דברי  ואמר  תורה,  לומדי  יהודים 

בחושך, כשאסור היה להדליק חשמל.
רשיון  )רוסיה(  בקובל  השיג  לוילנה  בברחו 
לאדמו"ר מאמשינוב שליט"א )זצ"ל( לנסוע לוילנה, 
על ידי שעמד במשך כל היום בתור לקבלת הרשיון, 
האדמו"ר  הרכבת,  על  עלייתו  לפני  ממנו  ונפרד 
מאמשינוב המשיך עד לשנחאי ועם תום המלחמה 

היגר לאמריקה ושם תקע אהלו.
לוילנה  להגיע  הצליח  לא  ציון  בן  רבי  ואילו 
ובדרכו נאסר ונשלח לסיביר, שם חי בקולחוז חיי 
אכר בתקופה של למעלה משלש שנים, נשללה ממנו 
כל אפשרות של חיי תורה ויהדות ובמשך התקופה 

המיוחד שבחבורה
הרה"ח רבי מרדכי יגלניק זצ"ל

טור דומע ומטלטל הכולל עדויות מכלי ראשון שפרסם ר' מוטל 
בעיתון 'המודיע' אחר מיטתו של רבי בן ציון אפטר זצ"ל

כך ראוי להיות מנהג יראי ה', תיכף בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד 
בעלמא דאתי )ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ד(. אם רוצים להגדיר את רבי בן ציון אפטר 
ז"ל, וכפי שרגילים לקרוא לו אצל אנ"ש, "האפטר", אפשר לציין אותו רק על ידי 
האימרא של רבינו זצ"ל שציטטתי בתחילת המאמר. כי מי ששמע אותו לומד, אין 
לך לימוד ושיחה אתו בלי שיזכיר את התכלית של בן אדם ולתארו איך שמבלה 
בעוה"ז בשיטותיו ובמסחרו, ובטקסי ובטלפון. וכפי שהיה מבטאו על בן אדם: 
"מלך אביון". וביותר היה מגנה את העשירים שמתגאים בכסף שלהם, וחושבים 
את עצמם מי יודע מה הם. והיה יכול להחזיק קהל באמרותיו ובשיחותיו שעות 
על גבי שעות. וגם אותם העשירים שגינה היו שומעים אותו בלי להתמרמר עליו. 
אדרבא, דיבר על ליבם והיו מתחרטים בשעת שמיעה ומתביישים בעצמם למה 

מתנהגים כך. והרבה שבו בתשובה שלמה בשמעם אותו מדבר.
את ה"אפטר" הכרתי בשנת תרפ"ב בשעה שבא מאומן ששהה שם בזמן מלחמת 
העולם הראשונה, בשנת תרע"ה. הוא נסע לאומן ונלכד שם עד שבא בחזרה בשנת 
תרפ"ב לפולין. שמעתי ממנו שנולד באפטא ונסע ללובלין ללמוד בערך בשנת 

תרס"ח, ובאותו זמן נתייסד בית החסידים דברסלב בפולין 
אז  נתקרב  "האפטר"  וגם  לברסלב,  הרבה  אנשים  וקירב 
לברסלב, ומיד כשנתקרב נסע לאומן לר"ה, והתחתן עם 
אשתו מעיר ראדום, ובתוך שבעת ימי משתה נסע לאומן 
וחזר תיכף ויסד מנין ברסלב, על פי רוב בחורים ועבדו את 

ה' בעבודות גדולות.
אז  עליו  ועברה  להתבודד,  ליער  הלכו  לילה  בחצות 
מחלוקת על שמנהיג את הצעירים בדרך הזה, כי אז עוד 
לא שמעו את הדרך "המוזרה" דרכה של חסידות ברסלב. 
ואז התחיל לנדוד עם ספרי רבינו על שכמו – ועבר בימי 
נדודיו בכל עיירות שבפולין, עד שהתחילה מלחמת העולם 
הראשונה ונסע לאומן ונשאר שם. באותו זמן נמצא באומן 
הרה"ג רבי אברהם חזן, בנו של רבי נחמן מטולטשין תלמיד 
מברסלב.  מוהר"ן  של  מובהק  תלמיד  זצ"ל,  נתן  מוהר"ר 
והרה"ג רבי אברהם נחשב המקבל השלישי ממוהר"ן זצ"ל. 
מוהר"ן,  הליקוטי  על  הליקוטים,  ביאור  ספר  חיבר  הוא 
ועוד הרבה ספרים. הוא גר בירושלים ונסע כל שנה לאומן 
לר"ה, ומפאת המלחמה נשתקע באומן וה"אפטר" נתקרב 
אליו ושימש אותו בגשמיות, וספג ממנו במלוא חופניים 
ברוחניות. והרה"ג רבי אברהם אמר על ה"אפטר" שהגב 

שלו מסוגל לשמחה.
התבודד הרבה מאד ביערות שבסביבות אומן, ובתום 
המלחמה חזר לפולין. ואז התחיל ביתר עוז לנדוד על פני 
פולין וגליציה בסערה, ובכל עיר ועיירה גדולה וקטנה, בכל 
מקום שבא עם תרמיל ספרי רבינו על שכמו, כבש הרבה 
בחורים ואנשים שהיו רחוקים לגמרי מיהדות קירב אותם 

לדעת רבינו, והרבה נעשו בעלי תשובה גמורים.
בעיירה  ולמד  בחור  שבהיותו  מאנ"ש  אחד  וסיפר 
בבית החסידים ד'גור', והיו שם כמה חדרים, חדר לפנים 

מחדר. פעם אחת בלילה בלמדו, ראה איך שפתאום נעלמים בחורים והשולחנות 
מתרוקנים, ושאל לאיפה נעלמו הבחורים שלמדו? וענו לו בלחישה, תלך לחדר 
האחרון ותראה. וכשבא לחדר האחרון היה שם חושך, רק אור חדר מהחדרים 
החיצוניים. והחדר היה מלא מבחורים שעומדים צפופים, אחד על השני, ובצד 
יושב אחד ודורש בהתלהבות כזו שלא ראה מימיו. ובתוך אימרותיו מתחיל לנגן, 
ניגון ומאמר, וניגון ומאמר, וניגון. ובניגונו נשמעו געגועים שמושך את הנשמה עד 
כלות הנפש. וכך ממשיך שעות, ובסוף התחיל לנגן ניגון של שמחה ובתך כך קופץ 

ומתחיל לרקוד וממשיך את כולם לתוך הריקוד.
בנדודיו הכיר את מרן רבי מאיר שפירא זצ"ל, והתידד איתו. בהשפעתו נתן מרן 
זצ"ל את הישיבה בלובלין לחסידי ברסלב להתפלל בה בר"ה, עוד לפני שנסתיימה 

הבניה, ואחר שנחנכה הישיבה התפלל בר"ה עם 
תלמידיו, ביחד עם חסידי ברסלב. ואחר אמירת 
תשליך אמר רבי יצחק ברייטר ז"ל הי"ד מאמר 
בליקוטי מוהר"ן בין מנחה למעריב ביום ראשון 
דר"ה שמוהר"ן נהג בחייו. ורבי בן ציון אפטר ז"ל 

אמר בחדר צדדי שבישיבה מאמר, ורבי מאיר שפירא זצ"ל שמע מר' בן ציון את 
המאמר. וכפי שסיפר הגאון רבי שמואל וואזנר שליט"א )זצ"ל( בעת ההספד על רבי 
בן ציון, אחר המאמר נשק הגר"מ זצ"ל את רבי בן ציון על ראשו. ואח"כ התחילו 
הריקודים לפני מעריב והגר"מ זצ"ל רקד עם רבי בן ציון ביחוד עם כל תלמידיו 
והחסידים. ומי שלא ראה הריקודים הללו עוד לא ראה ריקוד מימיו. אי אפשר 
לתאר בעט אנושי את שמחת הריקודים, והשמחה היתה מתוך בכיה, שבכו מתוך 
רוב שמחה וגעגועים להשי"ת. והתקיימה אז האימרא של מוהר"ן שר"ת ב'שמך 

י'גילון כ'ל ה'יום – בכיה, שהעיקר לשמוח מתוך בכיה והתגעגעות להשי"ת.
ובתחילת המלחמה השניה, שנת ת"ש, ברח לרוסיה בכוונה להיות על ציון 
רבינו באומן. אבל התגלגל בדרכו, כפי שסיפר, בקולחוזים 
ואחר כך בא לטשקנט, ושם התידד עם רבי מרדכי דובין 
בפומבי  מאמריו  את  ולהטיף  להגיד  התחיל  וכאשר  ז"ל. 
נחבש בבית סוהר, וישב עד ששוחררו כל אנשי פולין. ואז 
נסע מרוסיה למחנות שבגרמניה, ושם החיה את הפליטים. 
והדפיס במינכן את הליקוטי מוהר"ן. ועוד ישנם אנשים 
הרוח,  בהתרוממות  שסידר  בפסח  הסדר  את  שזוכרים 
באמרותיו,  הבוקר  אור  עד  הלילה  כל  כולם  והחזיק את 
שכל  נפשו,  מגמת  ישראל  לארץ  בא  ומשם  והריקודים. 
חייו קיווה לזה, כי בזה קיים את מה שאמר מוהר"ן זצ"ל, 
כי קודם שבאים לבתי ארץ ישראל, אזי אל יתהלל חוגר 
כמפתח, אבל אח"כ, כשנוצח )היינו שבא לא"י( אזי נקרא איש 

מלחמה. )ליקוטי מוהר"ן סי' כ'(.
וכאן בארץ ישראל התחיל הכל מחדש, ובחר את בני 
ברק למקום שבתו. וביותר התידד עם אנשי פא"י, ונאם 
הראשונות  בשנים  כאן  וגם  רוחם.  את  והחזיק  לפניהם 
לבואו התחיל לנסוע לפתח תקוה, לצפת ולטבריה. ובכל 
ערב ר"ח היה במירון, עד לפני חודש שנפל למשכב ממנו 

לא קם עוד.
אבל אחרי הרפתקאותיו הרבות שעברו עליו וסבלו, 
הבן  ובפרט  ובניו,  את אשתו  ממנו  אחר שלקחו  ובפרט 
היקיר לו הרה"ג ר' פנחס הי"ד, שהדפיס כאן את חידושיו, 
אעפ"י שרוחו היתה עמו, אבל כוחותיו הגשמיים עזבוהו, 
ולא היה כבר יכול לנסוע מעיר לעיר, להפיח רוחו של רבינו 
ימיו  עד  מדבר  אותו  מי ששמע  אבל  היבשות.  בעצמות 

האחרונים, קיבל ממנו חיות דקדושה.
ראיתי  ובעצמי  כיבדוהו,  ישראל  בארץ  הגדולים  כל 
כשהייתי בשמחת בר מצוה בסוכות, ובא החזון איש זצ"ל 
להשתתף בשמחה. וכשעמד על סף הסוכה וסקר את הקהל, 
ראה את רבי בן ציון שישב בקצה כמנהגו, הלך החזון איש וישב על ידו. וחיבבו 

ובקש ממנו לנגן, וכן כך כל הגדולים.
לפני שנה וחצי חלה, ורצו הרופאים לנתח אותו באמרם שיש לו סרטן ר"ל. 
והייתי אני שליח מההשגחה העליונה ולא נתתי לנתח אותו בשום אופן, כי ראיתי 
באם ינתחו אותו ימות תחת הסכין, וב"ה חי עוד שנה ותשעה חודשים ונפטר 
מקלקול הכליות, ביסורים גדולים מתוך ישוב הדעת. וכשהייתי אצלו שני ימים 
לפני פטירתו ולקחו אותו עם המיטה לעשות לו צילום על הכליות, וקשה היה לו 
אז הדיבור, התאמץ ברמזים שאבוא לחדר הצילום בכדי שלא להיות עם האחיות, 

משום איסור יחוד.
 .חבל על דאבדין ולא משתכחין

בעצמי ראיתי כשהייתי 
בשמחת בר מצוה 

בסוכות, ובא החזון איש 
זצ"ל להשתתף בשמחה. 
וכשעמד על סף הסוכה 
וסקר את הקהל, ראה 
את רבי בן ציון שישב 
בקצה כמנהגו, הלך 

החזון איש וישב על ידו. 
וחיבבו ובקש ממנו לנגן, 

וכמו כן כל הגדולים

בברחו לוילנה השיג 
בקובל )רוסיה( רשיון 
לאדמו"ר מאמשינוב 

שליט"א )זצ"ל( לנסוע 
לוילנה, על ידי שעמד 
במשך כל היום בתור 

לקבלת הרשיון, ונפרד 
ממנו בעלייתו לרכבת, 
האדמו"ר מאמשינוב 
המשיך עד לשנחאי 
ועם תום המלחמה 

היגר לאמריקה 
ושם תקע אהלו

השיג עבורו ויזה. האדמו"ר מאמשינוב זצ"ל

ר' בן ציון בשינה ארעית
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ונשלח למאסר על פני הוולגה. בתחילה רצו לשופטו להורג, אולם רבי מרדכי 
דובין לא חסך כל מאמץ ובעזרת עורכי דין הצליח לדחות מפעם לפעם את 
הוצאת גזר הדין עד שלבסוף נקבע גזר דינו למאסר עשר שנים וניתן בצינוק 
של לחם צר ומים לחץ, לא הניח תפילין ולא הבדיל בין יום ללילה, ולמרות 
הכל היה בשמחה עצומה כשנזכר במאמר הזהר: שיוסף הצדיק רקד בבית 
הסהר במצרים. עד שברחמי ה' עם תום המלחמה ניתנה הוראה ממוסקבה 
לשחררו ואז חזר לפולין, ואחרי היותו במשך תקופה קצרה בגרמניה עלה 

לארץ הקודש.

החזון איש מתפעל
רבי בן ציון מבקשני להציג ציון לנפש יקיריו, אשת נעוריו ובניו שנספו, 
מקונן הוא מרה על בנו בכורו פנחס, מתלמידיו המובהקים של הגאון רבי 
אלחנן וסרמן הי"ד ויבדל לחיים הגאון רבי אהרן קוטלר )זצ"ל(, צנא מלא 

ספרי ומהעילויים המפורסמים של ישיבות ברנוביץ וקלצק.
חיבר ספר בכת"י בשם "גבעת פנחס" על מסכת קדושין, כתובות, בבא 
קמא ועוד כמה מסכתות, וזאת כששרת בצבא בעיר פשמישל וסעד על שולחן 
הצדיק מאוסטילה זי"ע ויבדל לחיים האדמו"ר מפשמישל )הכוונה לאדמו"ר רבי 
מש"י מסדיגורא זצ"ל( שליט"א שם כתב את חידושי התורה, שהמציאו לו בכתב 

רבותיו הגדולים וחידושיו הוא.
עם פרוץ מלחמת העולם השניה העביר במסירות נפש את כל ספרי 
הישיבה מברנוביץ וקלצק לוילנא, כן העביר מעבר לגבול לוילנא במסירות 
נפש כמה מגדולי התורה, וביניהם את האדמו"ר ממודזיץ, מנו"כ בירושלים 

עיה"ק.
בניו  ושני  אשתו  ואילו  קובנה,  בגיטו  לבסוף  נהרג  פנחס  העילוי  בנו 

האחרים הושמדו באושויץ.
מרן ה"חזון איש" שליט"א עיין בכת"י הנמצא בידי רבי בן ציון וציוה 
להדפיסו למען יראו חידושים יקרים אלה אור עולם. הגאון מפוניבז' שליט"א 
אמר לרבי בן ציון: "לבי כואב כשאני מסתכל בחדושים ורואה גדלותו של בנו 

שאיננו" והבטיח שיעשה מאמצים להדפסת הספר.
אינני הראשון שכותב ומציג את דמותו ואופיו של רבי בן ציון לפני קהל 
קוראים, כבר קדמני הסופר המפורסם רבי הלל צייטלין, כששמע על רבי 
בן ציון הזמינו לביתו בלודז' ובמשך שעות שאב ממנו חומר מעניין שאחר 
כך פרסמו בהמשכים בעיתונות, ובזכות פרסום זה יצא יותר ויותר לרשות 

הרבים.
מאז בואו ארצה איווה לו רבי בן ציון כמקום מגוריו את בני ברק העיר, 
שם בנו לו ידידים בית מגורים צנוע, אך רבי בן ציון לא התמכר לביתו, אלא 
ממשיך הוא בדרך חייו משנים ו"נודד" ברחבי ארץ הקודש, שאם כי איננה 
רחבת ידים כחו"ל, הרי לעומת זאת קדושתה מרובה, משתטח על הקברים 
המרובים של צדיקי ארץ, לא מחסיר אף ערב ראש חודש מלהשתטח על ציוני 
רבן שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במירון, שם מרבה תפילה ותחנונים 
בעד עם ישראל וידידיו הרבנים, נודד ברחבי הארץ ומפיץ חוצה מעיינות 
תורת רבי נחמן מברסלב, נמנה כמאז על חסידי ברסלב, ושוב משמח יהודים 
כדרכו מאז ומתמיד, מופיע בכל שמחה ושמחה ומשמח יהודים, משמיע דברי 
תורה וחסידות ונותן בשיר קולו בסימפוניה נאצלה ללא סיום והתחלה, מי 
זה אשר לא יכיר את נגוניו המפורסמים ה"צינגרל" ו"פרייליך זיי אייך" וכו' 
וכו', מופיע הערב בשמחה זו ולמחרת בשמחה אחרת, וחוזר חלילה, זוהי 

מסכת חייו, תורה, חסידות ושמחה, אבל שמחה, שמחה שלמה ואמיתית.
•  •  •

רבי בן ציון לא מעלים ממני את חולשתו בתקופה האחרונה, ומציין כי 
לולא היתה לו יותר הרחבת הדעת היה מזכני ומספר לי יותר ויותר, יש לו 
קצת טענות על יושבי הארץ, בחו"ל היה מצבו יותר מזהיר אולם למרות הכל 
כשהוצע לו להגר לאמריקה ולחיות שם חיי שלום והשקט, סירב, כי קשתה 

עליו הפרידה מקדושת הארץ ואדיר חפצו להיות בה באחרית ימיו.
בשעת חצות מאוחרת, כשאני טעון ידיעות, רשמים וחוויות לאין ספור, 
שלמרות הכל הן מעט מזעיר, נפרדתי לבבית מרבי בן ציון באחלי לו לקראת 
השנה הבעל"ט כתיבה וחתימה טובה ואריכות ימים ושנים מתוך שלווה 

 ."והרחבת הדעת – "עוד ינוב בשיבה דשן ורענן יהיה

הזאת לא הניח תפילין, עד שברחמי ה' הגיע לעיר 
קולבושוב ליד מוסקבה, מקום מושב מפקדת סטלין, 
ושם נפגש עם המנהיג האגודאי הנודע הצדיק רבי 
מרדכי דובין, מי שהיה ציר אגודת ישראל בפרלמנט 

הלטבי.
לטביה  עשירי  מגדולי  היה  דובין  מרדכי  רבי 
עם  הדוקים  מסחר  בקשרי  עמד  כתקונם  ובימים 
שלטונות רוסיה, ולכן גם כשנאסר על ידם זכה ליחס 
או  פחות  חפשי  באופן  בעיר  להמצא  ויכול  מיוחד 

יותר.
מה מאד שמח רבי בן ציון להפגש עם רבי מרדכי 
דובין, יחד למדו תורה יומם ולילה, בנו מקוואות והיו 
סנדקאים בבריתות מילה שנערכו בהחבא במסירות 
ויהודי טשקנט תומכים  נפש, שעה שחסידי חב"ד 

בהם כל הזמן.
רבי בן ציון מפליג בפניי בגודל צדקתו וקדושתו 

של רבי מרדכי דובין, במשך היותו שנה במחיצתו 
ראה בו גדולות ונצורות, נזהר היה בפת עכו"ם ולבש 
מאז ביאתו מריגא את מעילו הנושן ממולא הטלאים 
ולא רצה בשום אפן להחליפו במעיל אחר, כדי לא 
יחדיו,  ולילה למדו  יומם  להיכשל באיסור שעטנז. 
וכשרבי בן ציון ישן בלילות בבית הכנסת, ראה כיצד 
יושב רבי מרדכי ובקור של מינוס 20 מעלות למד 
תורה בקדושה וטהרה, תוך כדי לימוד נמנם וקיבל 
מכה חזקה בפניו מהשולחן עד כדי זוב דם, או פעם 
כמימרא:  ממש  הבוער,  הברזל  מתנור  בפניו  נכווה 
"אדם כי ימות באהל – אין התורה מתקיימת אלא 

במי שממית עצמו עליה".
באותה שנה היתה הזדמנות לרבי מרדכי דובין 
זאת,  לעשות  מיאן  הוא  אולם  לאמריקה,  לצאת 
כששאל רבי בן ציון לפשר סירובו ענה לו רבי מרדכי 
דובין כמאמר נעים זמירות ישראל: "אודך ה' כי אנפת 
בי, אך בי ישוב ותנחמני", אם כל השנים מיעטתי 
בלמוד תורה, בגלל היותי עסוק בצרכי צבור, הרי 
להקב"ה  לו  "אין  אחמיצנה?  לידי  באה  אם  עתה 
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד", יותר טוב לי 
לשבת בגלות רוסיה וללמוד תורה, מאשר באמריקה 

ששם אצטרך לצאת שוב למסלול הפוליטיקה.
באותה שנה נסע סטלין להפגש עם טרומן, וכדי 
הדת  פולחן  מה  במדת  הותר  הקרקע  להכשיר את 
באותה שנה, והחל מהימים הנוראים נפתחו דלתות 

בתי הכנסת לרווחה והתפללו בהם אלפי יהודים.
את  דובין  מרדכי  רבי  קנה  תורה  שמחת  בליל 
ה"אתה הראת" ב־1000 רובל וכבד בה את רבי בן 
ציון. לפני ה"הקפות" שתו יי"ש כנהוג, וכמאמרם ז"ל 
"נכנס יין יצא סוד" כן קרה הפעם עם מיודענו רבי 
בן ציון, לאחר ההקפות נתבקש רבי בן ציון לעלות 
ולערוך "מי שברך" לסטלין, בהתאם למבוקש ערך 
רבי בן ציון "מי שברך" לחבר סטלין וברכו שיצליח 
במלחמה ויכבוש את כל העולם ואף את פלשתינה 
וסיים  ישראל,  לארץ  ויחזירם  ביהודים  גם  ויזכור 

"לשנה הבאה בירושלים הבנויה"....
מנציגי  שרץ  הכנסת  שבית  לספר  מיותר 
החוצה  ציון  בן  רבי  נקרא  מהרה  ועד  השלטונות 
באזיקים  נכבל  נעליים,  לו  לתת  שרוצים  בתואנה 

בית הכנסת שרץ מנציגי 
השלטונות ועד מהרה 

נקרא רבי בן ציון החוצה 
בתואנה שרוצים לתת לו 
נעליים, נכבל באזיקים 
ונשלח למאסר על פני 
הוולגה. בתחילה רצו 
לשופטו להורג, אולם 
רבי מרדכי דובין לא 

חסך כל מאמץ ובעזרת 
עורכי דין הצליח לדחות 
מפעם לפעם את הוצאת 

גזר הדין עד שלבסוף 
נקבע גזר דינו למאסר 

עשר שנים וניתן בצינוק 
של לחם צר ומים לחץ

ר' בן ציון באמירת תהילים ברחבת הכותל המערבי

ר' בן ציון בלימודו

 נמצאה תמונה נדירה של
 רבי אברהם שטרנהרץ זצ"ל

לפני צאתו לארץ ישראל
הרה"ח רבי אברהם שטרנהרץ זצ"ל נינו של מוהרנ"ת, היה 
ממנהיגי חסידות ברסלב בדור הרביעי, וממייסדיה של 
החסידות בארץ ישראל. ייסד את ה"קיבוץ" של חסידי 

ברסלב בראש השנה בציון הרשב"י במירון.
בתמונה שחושפת המשפחה ניתן לראות את רבי אברהם 
זצ"ל לפני צאתו לארץ ישראל מקרמנצ'וג אוקראינה 
המשפחה  מאלבום  הנדירה  התמונה  תרצ''ו.  בשנת 

המתגוררת כיום בגרמניה מתפרסמת לראשונה.
דוד חנניה • 

 פרסום
ראשון
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