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שלום אני צריך 
דיסק קשיח בשביל
לשמור שיעורים 

יש כמה סוגים
תלוי בכמות החומר 
שאתה מעוניין לאחסן

אשמח לקבל
משהו במחיר

סביר

סליחה...
מדוע אתם נסערים כל כך? 

בקשתי משהו
שאין במלאי?

לא... קחו את הדיסק
היקר והאיכותי ביותר.

בחינם!!!

מה???
מדוע???

פארוואס???

הרב פרנקל גירשת את 
העצבות מהבית שלנו. 

הבאת לנו שמחה.
אני אישית גם רוצה

לחתום הורא"ק. אני גם 
לזקוק לישועה פרטית.

מה אוסיף ומה
עוד אוכל לומר?

זכותו יגן עלינו ועל כל 
ישראל

מעניין... הרב הזה מוכר  
לי מאיזה מקום

אה... זה הרב פרנקל...
מ'דרכי חיים מרדכי'

ר"ח תמוז תש"פ

שני אחים מבוגרים היו לי.
כשאבי מביט בהם ועיניו כלות.

שבועיים עברו. והאח הראשון התארס.
כשלאחר מכן עברו עוד שבועיים. והאח השני

גם הוא התארס בס"ד

מה לא ניסינו?
40 יום ו40 לילה וישועה אין

עד
שאבא

שלי
פגש בך

בביהמ"ד.

אבא חתם
הוראת
קבע
למען
הכוללים
על שם
הצדיק
ומאז הכל
השתנה



תשרי תרנ"ה. כבה אור העולם. הרה"ק ר' מרדכי 
מרדכי  ר'  האלוקים.  אותו  לקח  כי  איננו  מנדבורנה 
זיע"א אשר אליו נהרו אלפי יהודים מכל תפוצות הגולה, 

מהונגריה, גאליציה ושאר אזורי אירופה.

ידעו הכל כי כאשר יגיעו אל ר' מרדכי'לה כפי אשר 
לישועת  יזכו  הדורות.  צדיקי  ידי  על  חיבה  בלשון  כונה 
עולם בכל המצטרך. מי מהם אשר זקוק לישועה ורפואה, 
ומי אשר זקוק לעצה ותושיה, מי לברכה להנצל מגיוס 
מוות  לגזירת  משול  היה  הימים  באותם  אשר  לצבא 
בחזיתות עקובות מדם, ומי מהם אשר באו לבקש להם 

מזון ומחיה למען יעתיר בעבורם הצדיק ויזכו לרווחה.

גדולה  וחשיכה  הנר  כבה  כאשר  יעשו כעת?  ומה 
אפפה אותם? 

אולם לא אלמן ישראל, נודעה לתהילה 
ר'  הרה"ק  הבטחת  תבל  קצוות  בכל 
על  להשתטח  יגיע  אשר  כל  כי  מרדכי'לה 
קברו ב'תשעת הימים'  יזכה לישועה גדולה 

ותתמלא בקשתו לטובה.

וזכה הדור האחרון  בא.  ודור  הולך  דור 
משלו  נופך  בתוספת  הנפלאה  לסגולה 
וכפי אשר מסר לנו הרה"צ ר' וועלוול בורד 
שליט"א שכאשר נכנס תחת אחד השיחים 
מרדכי  חיים  ר'  הרה"ק  ורבו  מורו  אל 
מרדכי'לה  ר'  של  נכדו  זיע"א  מנדבורנה 
להשתטח  הנוראה  הסגולה  אודות  ושחו 
ואמר:  הרה"ק  נענה  בבישטנא.  הציון  על 
יגיעו  כאשר  אצלי  גם  אויכט".  מיר  "ביי 
בתשעת הימים על קברי. יזכו שיתמלאו כל 
משאלותם. ואם לא די בכך הרי שידוע מה 
שאמר על עצמו כי "מה שלא יפעל בעולם 

הזה יפעל בעולם הבא".  

ברכה בתרומה של הוראת קבע למען רשת הכוללים ומפעלות 
החסד 'דבר חיים'. 

התנה  אך  לבקשתו  נענה  ב"ה,  טוב  לב  לו  יש  אשר  חתני 
זאת בתנאי קודם למעשה. "אני איני נותן הוראות קבע" אבל אני 
מוכן להתחייב על סכום אותו אשתדל לשים בצד כל חודש ואני 
אתרום אותו בכל תקופה את הסכום שיצטבר לצורך המצווה 
החשובה, כשבעז"ה אשים בתא מיוחד בארנק את סכום הכסף 
של אותו חודש". ואכן מאז אותו היום הוא הוא התחייב על סכום 

הגון, בשמעו על סגולת הדברים.

"היה זה לאחר מספר חודשים שבתי ובעלה טרחו לחפש 
דירה חלופית ולא מצאו, התעניינו אצל מתווכים, חיפשו במודעות 
שמצאו  הדירה  על  חוזה  לסגור  באים  שהיו  פעם  ובכל  רחוב, 
לאחר טרחה ויגיעה רבה, היה המשכיר מתחמק מסיבות שונות 
וסוגר חוזה עם אדם אחר שהוסיף לו על דמי השכירות. הלחץ 
ודירה  הדירה  את  לפנות  עליהם  היה  ליום,  מיום  גבר  עליהם 

אחרת לא הייתה בנמצא"

יום אחד חוזר חתני מודאג. הוא יודע כי מחרתיים הוא צריך 
לפנות שוב את דירתו בפעם השניה. אך דירה מתאימה עדיין 
לא נמצאה. והנה נופלות עיניו על התא בארנק, כשהוא מזהה כי 
ב"ה התא כבר התמלא דיו והצטבר שם סכום מכובד במטרה 
להעביר את המעות אל היעד, כשטרדות הזמן עיכבוהו מלבצע 

את מחשבתו.

והנה אומר הוא לעצמו, אולי אם אשתדל להעביר את הכסף 
ליעדו, אזכה ויסתייע בידי למצוא דירה... תוך כדי דיבור הוא מרים 
טלפון אל ידידו אשר ביקש הימנו לחתום על ה'הורא"ק'. והידיד 
מעדכן אותו כי הוא בכלל לא צריך לטרוח, שכן הוא ישלח אליו 
שליח לאסוף את הכסף. אך חתני אינו מסתפק בזה. הוא כבר 

החליט לעשות 'למען המטרה הזאת - ומעבר'.

אני רוצה לקחת את זה לבד. הוא מכריז. יותר ממה שהם 
צריכים את הכסף. אני זקוק כעת לישועה.

בכדי  הרשת  משרדי  עבר  אל  ופונה  אוטובוס  לוקח  והוא 
ולמותר לספר  ליעדו...  מגיע  ליעדו. הכסף  להעביר את הסכום 
כאשר  איך?  אבל  חלומותיו...  דירת  את  מצא  הוא  אחרי  שיום 
יצא מהמשרד לאחר התרומה, הוא פנה אל תחנת האוטובוס 
והנה על קיר התחנה מפורסמת מודעה על דירת 3  הסמוכה, 

חדרים במחיר טוב. במרכז ירושלים.

התברר כי המשכיר כבר תקוע עם הדירה הזאת 3 חודשים!!!

בדיוק הזמן שחתני התחיל לאסוף את הכסף.

המשכיר גר בחו"ל.

ואין לו כח וזמן להתעסק עם זה. המחיר היה יקר מידי. 
אבל עכשיו הוא מוכן לרדת. כי אנשים לא רוצים לשכור את 

הדירה בגלל  שהיא אינה צבועה יפה... )!(

לחתני ב"ה ידיים טובות )חוץ מהידיים הטובות שאוסופות 
חסדים(. 

תוך יום אחד שידרג את הדירה הזו. צבע אותה מהמסד 
עד הטפחות והוא מתגורר שם כבר באושר ועושר כבר כמה 
השוכר  הבית,  על  השוכר ששומר  על  מרוצה  המשכיר  שנים. 

מרוצה מהמחיר הטוב שהוא משלם על דירה במרכז העיר. והכל 
בא על מקומו בשלום. והכל בזכות השקעה קטנה. איין טריט 

פאר יענעם. 

הישועה ש)עדיין( לא הגיעה...
במגבית לפני כמה שנים הגעתי לאיזה צורך שהוא אל עורך 
דין מפורסם, ותוך כדי הדיבור איתו הוא סיפר לי שהוא כבר גרוש 
מעל 7 שנים, ולמרות שעשה השתדלויות מרובות למציאת זיווגו 
העלה חרס בידו. וכבר כמה וכמה שנים פונה לשדכנים וכל מיני 

ארגונים המתעסקים בנושא ועדיין לא נושע. 

פניתי אליו בשאלה "ואתה הבטחת הצדיק כבר ניסית" ותוך 
כדי סיפרתי לו ההבטחה הנ"ל, העו"ד התרגש ומיד באותו מעמד 
חתם הורא"ק של 100$ לכל חודש. לאחר זמן שוב הזדמנתי אליו 
ושמח לספר לי על הצעה מסויימת שהגיעה אליו ונראית לו ממש 
הצעה מתאימה. לאחר שעברו שנה הוא ביטל את הורא"ק, ואני 

בהיותי עסוק לא שמתי לב לזה.

לאחר כמה חודשים הוא מתקשר אלי אם הוא יכול לתרום 
ונראה  סמוך  ממש  השידוך  שהתבטל  לי  וסיפר  הורא"ק,  שוב 

לביטול ההורא"ק והוא חושש שהשידוך התבטל בגלל זה.

סיפורי המופתים ממשיכים לזרום. ואין זה אלא כטיפה מן הים. 
בס"ד, אין לנו אלא הזכות להידבק בדרכיו 

להבטחתו  ולזכות 
וישועותן של ישראל 

גואל.  בבוא 
אכי"ר.

כפי  עורך  אני  אשר  הקבועים  ההתרמה  ימי  "במהלך 
משמשו  להיות  זכיתי  אשר  זיע"א,  ורבי  מורי  הבטחת 
זיע"א  מנדבורנה  מרדכי  חיים  ר'  הרה"ק  של  ביתו  ונאמן 
אני מסתובב בבתי כנסיות ומדרשות", מספר מנהל רשת 
"ומטבע  שליט"א.  פרנקל  יחזקאל  ר'  הרה"ח  הכוללים 
הדברים ניגשים אלי המוני העם ומספרים לי סיפורי מופת 
ביודעם  כאשר  בשר',  'עיני  בעיניהם  וחזו  ראו  אשר  רבים 
ובמכירם ראו כי נושעו בזכות התרומה לצדיק". וכך סיפר 

לי יהודי לפני שנה:

ישועה כפולה
אני מספר לך סיפור ששמעתי מאח שלי המתגורר בארה"ב, וכך 
הוא מספר: הנה זכיתי להשיא את כל ילדיי. וב"ה זכיתי לבנים ובנים 
בנים. והנה לפני 8 שנים זכיתי להשיא את בני הצעיר 'המוז'יניק' ומה 
מאוד שמחתי שמחה בגדולה בנישואיו, 'וכי יש לך מתנה גדולה מזה?', 
והם עדיין מצפים  גם שנתיים,  וקוץ בה, עברו שנה עברו  אך אליה 
לישועת ה' להוושע בזרש"ק, ואני הייתי שבור כולי, ראיתי את דמעותיו 
ולא  בני, הדמעות אותם הוא שפך בכל תפילת שמונה עשרה,  של 
יכולתי לעמוד בצד. ניגשתי ליהודי תלמיד חכם בעירי,  וביקשתי ממנו 
"הרי  ואמר  בפני  נענה  בקשתי  את  שמע  אך  כאשר  ותושיה.  עצה 
עתה אנו עומדים ממש סמוך לתשעת הימים, והרי ידועה הבטחתו 
של הרה"ק ר' חיים מרדכי מנדבורנה אודות התפילה על ציונו בהר 
טלפון  אלי  הרים  מיד  הנ"ל,  הת"ח  דברי  את  אחי  כשמוע  הזיתים". 

וביקש ממני לברר לו אודות קיום הסגולה.

בירושלים  ששביהמ"ד  שטיבל'  ב'קאווע  עדיין  עומד  הנני  ואני 
עיה"ק ואתה עובר על ידי ובידך 'פרוספקט' אודות הסגולה הנוראה, 
ואני נשתוממתי כולי, ועל כן הבאתי לך מיד 100$ לכולל אשר ממשיך 
את מורשת הצדיק וביקשתי ממך שתתפלל על אחי ועל בנו, כי איך 

יוכל לראות בצער בנו ו'הנער-התינוק' איננו איתו.

אני לא אגזים אם אומר שבמלאות 9 ירחים בדיוק. כמעט ואפשר 
לומר 'מיום ליום' נושע בנו-אחייני בתשועת עולמים. וזכה לזוג תאומים 

בס"ד.

הרב  מספר  )כך  זר  ולא  עיני  שראו  מה  אזכור  זכור  גררא  אגב 
פרנקל שליט"א( שכאשר הייתי פעם אחת בשוה"ט אצל רבינו זיע"א 
נענה ואמר באמצע הטיש "קיבלתי כעת רשות לחלק זרש"ק לאנשים" 
מי רוצה בנים? והיו שם כמה אשר נזקקו לישועה. וביקשו ונענתה 

בקשתם והבטחתו של אותו צדיק. 

מדירת ארעי לדירת קבע 
היה  סביו  אכן.  נדבורנה.  לחסידות  כלל  משתייך  אינו  צ.ק.  הרב 
אצל  להיוות  לו  יצא  כך  ומשום  ושס"ה  ברמ"ח  איד'  'אונגערישער 
הגה"ק ר' מורדכ'לה מנדבורנה בחיי חיותו, אך בזה מסתכם הקשר 

בינו לבין נדבורנה. וכך הוא מספר:

"משפחתי אינה קשורה כלל וכלל לחסידות נדבורנה. לפני תקופה 
זמני, אך  לגור בדירה שכורה באופן  ונכנסה  התחתנה בתי הגדולה 

לאחר זמן קצר נאלצה לחפש דירה אחרת. 

באותה עת דיבר עם חתני ידיד טוב והציע לו להכניס אל תוך ביתו 


