
1

ד' ויצא - ו' כסלו

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה.

לפני חזרת הש"ץ הניח מר"ש תפילין לבחורי הבר-מצוה 

מאשדוד,  נאכמאן  שלמה  ב"ר  פישל  אפרים  מרדכי  הבח' 

הבח' אשר אנשיל ב"ר אברהם דוד קארניאול, הבח' יחזקאל 

משולם ב"ר אריה ווייס מאשדוד, והבח' יעקב ב"ר דוד עקיבא 

ברקוביץ מבי"ש.

לאחר התפילה אמרו תהילים ליום החודש.

בסיום התפילה נכנס מר"ש לבית התפילה לברית מילה לבן 

הר"ר ישראל אליהו ווינד הי"ו מנוף הגליל )בה"ר יצחק יהודה 

וחתהרה"צ גדליה משה סאפרין האדמו"ר מקאמארנא גב"ש מב"ב(.

בכניסת מר"ש לבנא"ק הגיש הר"ר אביגדור פריעד שליט"א 

מתורתו של  החסידות׳,  תורת   - דמלכא  ׳מעיינא  הספר  את 

האדמו"ר מקאסוב שליט"א.

תפילת  והתפללו  העליונה  לקומה  מר"ש  עלה  כך  אחר 

מנחה.

בשעה 12:45 התפללו תפילת מעריב.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

למעמד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ששלח  קודש  מכתב 

גראסמאן  יוסף  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  והכתרת  הקבוצה  יסוד 

בביהמ"ד  לאברכים  אחד'  'בלב  קבוצת  למשפיע  שליט"א 

המרכזי באנטווערפן:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

הלילה  בשעות  נסע  שליט"א  מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ 

לחיפה להשתתף בשמחת נישואי נכדת דודו כ"ק האדמו"ר 

מוויז'ניץ שליט"א בת לחתנו הרה"צ ר' ברוך האגער שליט"א 

האדמו"ר  בן  עב"ג  שליט"א  וויז'ניץ  מסערט  האדמו"ר  בן 

מאונגוואר שליט"א מרמות.

כובד  ברכהמ"ז  ואחר  לסעודה  ידיו  נטל  שליט"א  הרה"צ 

עם  בריקוד  רקד  טאנץ  המצוה  בעת  מהש"ב,  ברכות  בשני 

ואח"כ  לחוד  החתן  עם  ואח"כ  שליט"א  מוויז'ניץ  האדמו"ר 

תשפ"ג | ד' ויצא - ג' וישלח
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הצטרפו האדמו"ר ובני משפחתו לריקוד משולב.

צילום: יהושע פרוכטר

ה' ויצא - ז' כסלו

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה. לפני חזרת הש"ץ 

אהרן  מנחם ב"ר  הניח מר"ש תפילין לבחורי הבר-מצוה הב' 

פארגעס מאשדוד, הבח' בנציון ב"ר משה שפירא מביתר עילית, 

הבח' שמעון דוב ב"ר מרדכי גלנדואר מבית שמש, הבח' מנחם 

מענדל ב"ר אהרן בר"מ גרינוואלד מקרית גת.

ני"וא,  נחום  ישראל מנחם  - ראשון: הבה"ח  כובדו  בעליות 

)יא"צ  שליט"א  פערלוב  צבי  נפתלי  משה  הר"ר  בנש"ק  שני: 

זקינו(, שלישי: הבה"ח אלעזר יחזקאל שרגא ני"ו. 

אחר שחרית אמרו תהילים, אח"כ נערכו הברית מילה לבן 

הר"ר יצחק דייטש הי"ו )ב"ר יעקב צבי מבי"ש וחת"ר אפריים דייטש(, 

ולבן הר"ר דוד אלימלך פינק הי"ו מאשדוד )בה"ר אברהם וחת"ר 

בעריש מושקוביץ מאשדוד(.

מנחה התפללו לעת שקיעת החמה.

א  הנכדים שעלו לתורה בירכו הגומל, לאחר שחזרו אתמול מנסיעה למקומות הק' בהונגריה, שם התלוו לזקינם כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א 

שנסע לכבוד יו"ד של זקינם הגה"ק בעל ה'מנוחת אשר' מטשענגער זצ"ל שחל ביום ה' כסלו.

 לעקיך און בראנפין לרגל הילולת
הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע

בשעה 9:20 התפללו תפילת ערבית.

אחר התפילה ערך מר"ש לאו"ב לכבוד הילולת הרה"ק רבי 

זי"ע,  מהרי"ד  מרן  כ"ק  של  חו"ז  זי"ע  מטשערנאביל  אהרן 

בהשתתפות הגבאי הרה"ח ר' מעכיל פירר שליט"א והבע"ת 

יחיאל  ר'  את  כיבד  מר"ש  שליט"א.  הירש  יחיאל  ר'  הרה"ח 

לספר עובדא וסיפר את העובדה שסיפר מר"ש לאחרונה מכ"ק 

הרה"ק  פני  מעל  הטלית  את  הרים  אשר  זי"ע  מהרי"ד  מרן 

מטשערנאביל בעת הלוויה בכדי לראותו בפעם האחרונה.

זי"ע עם  מר"ש סיפר שכאשר נפגש הרה"ק מטשערנאביל 

תורה  מרוז'ין  הרה"ק  אמר  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 

על הכתוב “שויתי ה' לנגדי תמיד", שהקב"ה שווה גם כאשר 

מר"ש  הזכיר  עוד  הרחמים.  מידת  וגם  הדין  מידת  שוררת 

שהרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע ובנו הרה"ק רבי אהרן 

רבי  הזקין  כאשר  וגם  תמיד,  לצדקה  כסף  אוספים  היו  זי"ע 

מרדכי וחלה היה פושט ידו לכל מי שבא לבקרו, בניו רצו גם 

לעשות כמעשהו אך לא עלה בידם.

מר"ש איחל 'לחיים', ובירך בברכות לכל היהודים מירושלים, 

לכל בני ישראל מארץ ישראל ולכל בני ישראל מכל העולם.

אחר כך התחיל מר"ש לקבל קהל לברכה ולישועה.

בין הנכנסים היו הר"ר משולם קאטצבורג הי"ו והר"ר חיים 

בביהמ"ד  ידידים'  'ונתנו  קבוצת  גבאי  הי"ו  קאטה  בר"ר  צבי 

'בית בנימין' באשדוד לקראת צאתם לשבת התאחדות, מר"ש 

התעניין היכן ישבתו ונתן להם בקבוק יין לשב"ק.

יו"ר  חיים אהרן קויפמאן שליט"א  כמו כן נכנס הרה"ג ר' 
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ארגון 'וועד הישיבות' לקבל הדרכה והכוונה בנושאים העומדים 

בני  את  לפטור  חדש  חוק  חקיקת  לקראת  ובפרט  הפרק  על 

ב  שב"ק פרשת שלח י"ט בסיון תשנ"ב התמוטט ונפטר בפתאומיות במהלך עריכת סעודה שלישית אצל דודו כ"ק האדמו"ר רבי ישראל מרדכי 

מראחמיסטריווקא זצ"ל.

ג  בן כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זצ"ל, אחיהם של כ"ק האדמו"ר רבי ישראל מרדכי זצ"ל מירושלים ויבלחט"א כ"ק האדמו"ר 

שליט"א מארה"ב.

ד  הרבנית הצדקנית מרת חיה דבורה ע"ה - הרבנית בזיוו"ש של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, היתה בתו של הרה"ק רבי אברהם שמואל מברעזנא 

זי"ע שהיה חתן הרה"ק רבי מרדכי )הראשון( מזוויעהל זי"ע וגיסו של הרה"ק רבי שלמה'קע מזוויעהל זצ"ל.

ה  הרה"ק רבי אלטער בן ציון גינזבורג מדאוויד - הורודוק זצ"ל, חתן הרה"ק רבי לוי יצחק מקאמין זצ"ל, חתן הרה"ק רבי יעקב לייב מקאוולא 

זי"ע, חתן הרה"ק המגיד רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע.

הישיבות מגיוס, ולקבל את ברכת הקודש לקראת נישואי בתו.

ביקור כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א בקו"פ

בשעה 10:50 הגיע לביקור כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א 

לקראת שמחת נישואי בנו בכורו עב"ג בת הרב יוחנן שטערן 

אב"ד  שליט"א  שטערן  מנחם  יהושע  ר'  הגה"צ  בן  שליט"א, 

הביקור  ב"ב.  מלעלוב  האדמו"ר  וחתן  ב"ב  ראחמיסטריווקא 

נמשך כעשר דקות.

תוכן השיחה:

למר"ש  הגיש  האדמו"ר 

הזמנה.

של  מעשיו  מהו  מר"ש: 

הוא  האדמו"ר:  מחותנכם? 

הנני  האדמו"ר:  בכולל.  לומד 

מרדכי  ר'  הרה"צ  של  חתנו 

טווערסקי זצ"ל, בנו של כ"ק 

מראחמיסטריווקא  האדמו"ר 

שליט"א מארה"ב, החתן קרוי 

על שמו. מר"ש: האם אכן הוא 

האדמו"ר:  נסתלק בצעירותו? 

אכן, בהיותו בן שלושים ושש 

נישאת  וכאשר  מר"ש:  שנהב. 

הוא כבר לא היה בין החיים? 

סייע  מר"ש  אכן.  האדמו"ר: 

מר"ש: כ"ק  אז רבות עבורם. 

מראחמיסטריווקא  האדמו"ר 

דודי,  בן  הרי  הוא  שליט"א 

האדמו"ר: אכן.

וציין מר"ש: אנו נכדים לבית זוועהיל, האדמו"ר: אכן.

מר"ש המשיך לעיין בהזמנה, ושאל אודות ייחוס הסבים: מה 

האדמו"ר:  זצ"לג עבורכם?  וועלוול טווערסקי  ר'  היה הרה"צ 

חותני ר' מוטל טווערסקי זצ"ל היה חתנו, הם בני דודים.

אכן,  האדמו"ר:  ממאקאווא?  הרב  של  נכדו  הנכם  מר"ש: 

בהיות אבי זצ"ל חתנו, מר"ש: 

של הגה"צ רבי משה נתן נטע 

זצ"ל )ה'עטרת משה' ממאקאווא(.

בנו  אודות  שאל  מר"ש 

הגדול?  בנכם  זהו  החתן: 

האדמו"ר: אכן.

רבי  זקינכם הרה"ק  מר"ש: 

זצ"ל  מזוועהיל  שלמה'קע 

אשר התגורר כבר בירושלים, 

 - ע"ה  זקנתי  של  דודו  היה 

אמו של כ"ק אבי ז"לד )הרבנית 

מרת חיה דבורה ע"ה, אשת כ"ק מרן 

מהרי"ד זי"ע(. חתנו של מי הוא 

)רבי שלמה'קע( היה? האדמו"ר: 

בן  אלטער  רבי  הרה"ק  של 

ציון מדאוויד - הורודוק זצ"ל, 

בית  נכד  היה  הוא  החתן: 

נעשכיזה.

הוא  מהצדדים  מי  מר"ש: 

חתנו של האדמו"ר מלעלוב? 

הוא חתנו של  יוחנן שטערן שליט"א  רבי  האדמו"ר: מחותני 

)אב"ד  ואביו  מר"ש:  ברק.  מבני  שליט"א  מלעלוב  האדמו"ר 

ראחמיסטריווקא שליט"א מב"ב( הינו חתנו של מי? האדמו"ר: חתנו 

של כ"ק האדמו"ר רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא זצ"ל, 

מירושלים.
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מר"ש ציין: היום חל הילולת הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל 

זכותו יגן עלינו.

וכיבד מר"ש את האדמו"ר 

מאכט'ס  היין:  על  לברך 

מר"ש  ובירכו  ברכה.  א 

והאדמו"ר בופה"ג.

לחיים,  מר"ש:  ואיחל 

לחיים, לחיים טובים ולשלום, 

אידיש  רוב  ממנו  שתראו 

יפה  יעלה  שהזיווג  נחת, 

ממנו  ותראה  עד,  עדי  לבנין 

ומבורכים,  ישרים  דורות 

חיים טובים וארוכים, בריאים 

ומאושרים )אמן(.

הנכם  היכן  מר"ש: 

האדמו"ר:  מתגוררים? 

בביתר.

לשבח  הזכיר  האדמו"ר 

בארה"ב,  הק'  קהילתנו  את 

עתה  זה  ביקרתי  באמרו: 

סיוע  שם  וקיבלתי  בארה"ב, 

בעלזא  קהילות  מאת  רב 

יוסף  משה  ר'  מהרה"צ  ובפרט  פארק,  ובבארא  בלעיקוואד 

מאסקאוויטש שליט"א.

האדמו"ר: בשבת הבאה  מר"ש: היכן הנכם שוהים בשבת? 

ו  במחוז ז'יטומיר.

שוהים?  הנכם  היכן  שבת  ובכל  מר"ש:  בירושלים,  אשהה 

מר"ש: שם יש לכם  האדמו"ר: בכל שבת הנני שוהה בביתר, 

האדמו"ר:  מדרש?  בית 

הן  שבתים  עורך  אני  כן. 

בירושלים והן בביתר.

שבעת  מספרים  מר"ש: 

רבי  )הרה"ק  זקינכם  שעלה 

שלמה'קע( זצ"ל לארץ ישראל 

הוא הסתיר את גדולתו, עד 

שאחד גילה אותו. האדמו"ר: 

בתקופה  היה  כך  אכן, 

הראשונה.

כיום  היא  היכן  מר"ש: 

האדמו"ר:  זוועהיל?  העיר 

רחוק  מר"ש:  באוקראינה. 

לא  האדמו"ר:  קיוב?  מהעיר 

במרכז  יותר  זה  מידי,  רחוק 

המדינהו.

דער  מר"ש:  ואיחל 

העלפן  זאל  אייבערשטער 

ענק זאלן זעהן גרויס אידיש 

נחת, ונפרדו לשלום.

בסיום הביקור ליווהו מר"ש עד פתח החדר.

גאליצקי  מענדל  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  בראשות  משלחת 

אצל  אבלים  לנחם  הקודש  בשליחות  הגיעו  מלונדון  שליט"א 

חנוך הכהן עהרנטרייא זצ"ל, ראב"ד  בני משפחת הגאון רבי 

השבוע,  שנפטר  אירופה',  רבני  'ועידת  ונשיא  לונדון  ביד"ץ 

עם מכתב תנחומין שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אל בני 

המשפחה:

ערש"ק ויצא - ח' כסלו

תפילת שחרית התפללו בחדר קבלת קהל. בסיום התפילה 
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אמרו תהילים לימים ח' ו-ט' לחודש.

אחר כך נכנס מר"ש לבית התפילה לברית מילה לבן הר"ר 

מרדכי שיק הי"ו )ב"ר מענדל מאשדוד וחת"ר ברוך וואסערמאן(.

נכנסו  כן  שבוע,  כבכל  הפירות  מביאי  נכנסו  הברי"מ  אחר 

לוריא  יהושע  שלום  והר"ר  הי"ו  גראס  מאיר  שלמה  הר"ר 

הי"ו עם קובץ 'אור הצפון' לחודש כסלו והקובץ 'ניצוצי אור' 

המצורף לו, מר"ש עלעל בין דפי הקובץ ועיין בתמונה הנדירה 

באיכות  לראשונה  שנגלתה  שבבעלזא  הק'  הכנסת  בית  של 

חדשה, ואיחל להם ברכות לרוב. כמו כן הכניס הבה"ח יעקב 

נפתלי ב"ר וואלף פראנצויז ני"ו מלונדון תה ששלח אביו.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

מכתב קודש שכתב מר"ש לקבוצת 'ונתנו ידידים' שבביהמ"ד 

'בית בנימין' באשדוד בראשות המשפיע הרה"ג ר' יהושע פירר 

שליט"א לקראת צאתם לשבת התאחדות לאברכי הקבוצה:

שבת קודש ויצא - ט' כסלו

מנחה וקבלת שבת

בשעה 4:50 נכנס מר"ש לתפילת מנחה בהיכל, לפני התיבה 

דירנפעלד  אהרן  ר'  הרה"ג  לצעירים  ישיבוה"ק  ראש  ניגש 

ר'  הרה"ג  הבע"ת  התיבה  לפני  ניגש  שבת  לקבלת  שליט"א. 

ירמיה דמן שליט"א, על לא תבושי שרו ניגון קארלין.

יצא בשירת  גוט שבת, מר"ש  אחר התפילה עברו לאמירת 

הניגון ישמחו במלכותך )דז'יקוב(.

שוה"ט ליל שבת

בגרויסע  השוה"ט  לעריכת   10:25 בשעה  נכנס  מרש 

שליט"א  עקיבא קרוגער  שטוב. הגבהת הכוס לקידוש: הר"ר 

ממונטריאול.

שרו: אתה קדשת )ר' ירמיה דמן(, לפניו נעבוד )לחן קודש(, כל 

מקדש )המהיר, ר' יוסף צבי ברייער(, שבענו, אכסוף, אוהבי ה' )ר' 

שמעון וואלף קליין(.

לחיים. על מנוחה ושמחה שרו מארש.

תורה

"מה נורא המקום הזה" - כל ארץ ישראל שקיפל 
הקב"ה תחת יעקב אבינו היא מקום יראה

פרנס הקובץ: הרב אביגדור בר"ד קליין שליט"א - בארא פארק; לרגל 
שמחת אירוסי בנו החתן  אפרים ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ

פרנס הקובץ: הרב ישי ב"ר מענדל פארגעס שליט"א - בארא פארק; 
לרגל שמחת היכנס  בנו הב' יחיאל מיכל ני"ו לעול תומ"צ למז"ט

זכות בקובץ: הרב משה פשעמיש שליט"א - ברוקלין; לרגל שמחת 
נישואי  בתו למז"ט ובשעטומ"צ

זכות בקובץ: הרב אברהם יהושע פראנק שליט"א - ברוקלין; לרגל 
שמחת נישואי  בנו כמר מנחם מאניס למז"ט ובשעטומ"צ

זכות בקובץ: הרב יצחק אריה פרידמאן שליט"א - בארא פארק; לרגל 
שמחת לידת בתו למז"ט

לכבוד  הקוגל  את  והכניסו  ידידות,  מה  שרו  התורה  לאחר 

החתנים.

בן  שליט"א  לייפער  נחום  ר'  הרה"צ  כובד  בברכהמ"ז 

האדמו"ר מנאדבורנא חיפה.

דוד  חיים  ר'  הגה"צ  הביד"ץ  חבר  ברכות: המחותנים  שבע 

שליט"א,  באב"ד  יוסף  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  שליט"א,  שובקס 

באניהאד,  אב"ד  שליט"א  מושקוביץ  עמרם  יוסף  ר'  הרה"ג 

מאיר  ר'  הרה"ח  שליט"א,  פריינד  מנחם  יוסף  ר'  הרה"ח 

המחותן  אחריתא:  ברכה  מאנטווערפן.  שליט"א  פרידמאן 

הרה"ג ר' ירמיה מנחם כהן שליט"א אב"ד פאריז.

https://drive.google.com/file/d/1ok1Nm9MV8Js11jPLnuj036XCHk1h_6O1/view?usp=share_link
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אחר השלום זכר שרו את הניגון ששרו על לא תבושי, ומר"ש 

יצא.

צפרא דשבתא

לפנה"ת  בהיכל,  שחרית  לתפילת  מר"ש  נכנס   9:15 בשעה 

ניגש המשפיע הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א, לשחרית ניגש 

הר"ר שלמה יעקב פריעד שליט"א.

הוצאה והכנסה: המחותן הרה"ג ר' אשר זאב ווייס שליט"א 

מב"ב. הדומ"ץ הרה"ג ר' אהרן זיכערמאן שליט"א קרא בתורה.

כהן: החתן משה ב"ר מנחם מענדל בר"נ טייכמאן ני"ו, לוי: 

המחותן  שלישי:  ני"ו,  דייטש  אליהו  ב"ר  אהרן  זכריה  החתן 

שישי  עלה  מר"ש  שליט"א,  באב"ד  יוסף  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ 

ני"ו,  ווייס  מענדל  ב"ר  ברוך  החתן  שביעי:  יוסף(,  לידת  )פסוקי 

הרה"ח  המחותן  ני"ו,  פריעד  בר"ע  אביגדור  ב"ר  משה  החתן 

יעקב ראזניץ  יצחק בערלינגער שליט"א מב"ב, הרה"ח ר'  ר' 

שליט"א )יא"צ אביו(, הר"ר כתריאל שלום קליין שליט"א )יא"צ 

אביו(,  )יא"צ  שליט"א  גאנצפריעד  בערל  הר"ר  המחותן  אמו(, 

אחרון: הרה"ח ר' יעקב קליין שליט"א מב"פ.

מפטיר: המחותן חבר הביד"ץ הגה"צ ר' שמאי קהת גראס 

שליט"א.

עמרם פריעד שליט"א, גלילה:  הגבהה: המחותן הרה"ח ר' 

הרה"ח ר' יוסף יונתן וועבער שליט"א מב"פ.

לתפילת מוסף ניגש הרה"ג ר' ישי מאנדל שליט"א מב"ב.

לאחר התפילה עברו לאמירת גוט שבת, סיימו בשעה 12:10 

ומר"ש יצא בשירת הניגון הוא אלוקינו.

קידוש

הגבהת הכוס: הבה"ח ב"ר אשר וואלף ני"ו.

שרו: ישמחו, ממקומך, על הכל, וכולהו מתעטרין.

מר"ש אמר דבר תורה:

ויאמר  “וירא  הפסוק  לפרש  הקדוש  שם  מהבעל  מובא 

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער 

השמים". ע"פ הגמרא )שבת לא א( 'חבל על דלית ליה דרתא, 

ותרעא לדרתא עביד'. שהתורה הוא שער ויראת שמים הוא 

'ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין  הבית, וזה הכוונה 

זה כי אם בית אלקים' היראה הוא הבית. 'וזה' מה שלמדתי 

שער  השמים'  'שער  הוא  ועבר  שם  בבית  תורה  מקודם 

ליראה.

ז  המובא במדרש בפרשתינו.

מיטאג טיש

בעת ה'מיטאג טיש' שרו: אין כאלוקינו, ניגון אקדמות )ה'דברי 

ישראל' ממודז'יץ זצ"ל שהשבוע יחול יו"ד דיליה(, ניגון חמול - מודז'יץ 

)ה'אמרי אש' ממודז'יץ זצ"ל(, על 'ברוך קל עליון' שרו ניגון שמחה 

)ה'דברי ישראל' זצ"ל(.

אברהם סאפרין שליט"א. אחר  ר'  כובד הרה"ג  בברכהמ"ז 

ברכהמ"ז שרו ניגון שמחה )קארלין(.

מנחה

 ,5:00 בשעה  מנחה  לתפילת  שטוב  לגרויסע  נכנס  מר"ש 

לפנה"ת ניגש המחותן הר"ר אהרן בארד שליט"א.

הוצאה והכנסה: הר"ר אשר וואלף שליט"א ממונטריאל. כהן: 

המחותן הרה"ח ר' שלום נחמן טייכמאן שליט"א מאשדוד, לוי: 

שלישי:  מלונדון,  שליט"א  בארד  אברהם  ר'  הרה"ח  המחותן 

העסקן הר"ר אהרן קליין שליט"א מלונדון.

הגבהה: הרה"ח ר' דוד בר"י שפירא שליט"א מב"פ, גלילה: 

הרה"ג ר' משה יצחק האפמאן שליט"א מלונדון.

רעווא דרעווין

על אתה קדשת שרו חלק שלישי ממערכה ד', על אודה ניגון 

אזכרה הקטן )ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זצ"ל(.

היה  ז"ל  קליין  ישראל  )שר'  עתיק  בניגון  שרו  עליון'  קל  'ברוך 

נוהג לשיר על 'אודה'(, כי אשמרה בניגון עתיק, 'שבת היום' בניגון 

מודז'יץ )ה'אמרי שאול' זצ"ל(, 'יום זה מכובד' שרו בוואלס )ר' בן 

ציון שנקר(, 'יום שבתון' בניגונו של ר' יוסף צבי ברייער, 'דרור 

יקרא' שרו בניגון רחם בחסדך )ר' יצחק אונגאר( וחזרו על הניגון.

תורה

"אני עניתי ואשורנו" - תפלת הצדיק המתקבלת 
מיד ומועילה רק לשעתה, "אני כברוש רענן ממני 
פריך נמצא" - תפלת הצדיק שכוחה יפה לדורי 

דורות 

השתתפות בקובץ: לע"נ הרה"ג רבי משה ב"ר מרדכי ז"ל וועבער 
דומ"ץ בקהילתנו הק' ב"ב נלב"ע י"ב כסלו תשפ"א; הונצח ע"י נכדו 

הרב  יהושע וועבער שליט"א - אשדוד
הרב שרגא גאנצפריעד שליט"א - בארא פארק; לרגל שמחת אירוסי 

בנו החתן יחזקאל זאב ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ

אחר התורה שרו צמאה לך נפשיז, אשא עיני, הטוב כי לא 

כלו )ר' בן ציון שנקר( לרגל הבשורה המשמחת על הולדת הנין 

https://drive.google.com/file/d/0B-_6buzNSV7pT1Bkb1lmWkZvRlk/view?usp=share_link&resourcekey=0-Erqm51NOuOQPBo4nBIBjFQ
https://drive.google.com/file/d/0B-_6buzNSV7pT1Bkb1lmWkZvRlk/view?usp=share_link&resourcekey=0-Erqm51NOuOQPBo4nBIBjFQ
https://drive.google.com/file/d/0B-_6buzNSV7pT1Bkb1lmWkZvRlk/view?usp=share_link&resourcekey=0-Erqm51NOuOQPBo4nBIBjFQ
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kfVaEMraawVMxAqJBGUTZpEweGk_aZAi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FvUHmcvUppDCWRiJIKEikSaQqi36OYUt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvUHmcvUppDCWRiJIKEikSaQqi36OYUt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvUHmcvUppDCWRiJIKEikSaQqi36OYUt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPxzI9yqD0-KFMbkgN7NkzmhX4YgtbA5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPxzI9yqD0-KFMbkgN7NkzmhX4YgtbA5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EPxzI9yqD0-KFMbkgN7NkzmhX4YgtbA5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oncBJ8Kr7Mz1EeFsooM745eU5gfffsX1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oncBJ8Kr7Mz1EeFsooM745eU5gfffsX1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oncBJ8Kr7Mz1EeFsooM745eU5gfffsX1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12S7xSAEk7bOgHxKH6zkjS13lcGe0JGGv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12S7xSAEk7bOgHxKH6zkjS13lcGe0JGGv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aYPUhIt4p68tVEdud096ClZkY7UJwUUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12S7xSAEk7bOgHxKH6zkjS13lcGe0JGGv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12S7xSAEk7bOgHxKH6zkjS13lcGe0JGGv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12S7xSAEk7bOgHxKH6zkjS13lcGe0JGGv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ucJB_ok-fGIQF2mSGfj8fXguC7kmHaiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucJB_ok-fGIQF2mSGfj8fXguC7kmHaiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucJB_ok-fGIQF2mSGfj8fXguC7kmHaiJ/view?usp=sharing
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למר"ש.

מר"ש בירך על הכוס ואמר את שבע הברכות.

שליט"א,  מושקוביץ  מרדכי  הר"ר  ניגש  מעריב  לתפילת 

לאחמ"כ עלו לרחוב בינת ישכר ל'קידוש לבנה', בסיומו שרו 

את הניגון המקובל.

הכוס:  הגבהת  הבדלה,  לעריכת  שטוב  לגרויסע  שב  מר"ש 

הר"ר יואל יצחק פוקס הי"ו מלעיקוואד.

אחר הבדלה שרו המבדיל ואליהו הנביא, אחר ויתן לך שרו 

טובים מאורות, 'סימן טוב ומזל טוב' ו'יהי החודש הזה'. עברו 

לאמירת א גוטע וואך ואח"כ רקד מר"ש עם החתנים.

בשעה 8:20 יצא מר"ש בשירת הניגונים ברוך הוא אלוקינו, 

קול רנה )וויז'ניץ(.

ְמחּו ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאלִֹקים יִקים ִיְשׂ  ְוַצִדּ
ְמָחה יׂשּו ְבִשׂ ְוָיִשׂ

שמחת בית בעלזא: בעת רעווא דרעווין התפשטה הבשורה 

נכד  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,  הנין אצל  המרנינה בהולדת 

לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א, בן הנולד אצל הרה"ג 

ר' אלימלך נתן נטע שליט"א.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

אביגדור  הבה"ח  ניגש  קודש  נאוה  לביתו  מר"ש  בכניסת 

ב"ר יצחק וועבער ני"ו מב"פ גבאי חברת 'נועם החסידות' עם 

קונטרס של 'מסילות באור החסידות' לימי החנוכה וקונטרס 

'ביאורי החסידות' על הפרשה שמחלקים לבחורים הלומדים, 

ומר"ש האציל מברכות קדשו על ספרי 'ולעבדו בכל לבבכם' 

נכנסה  כך  אחר  הלומדים.  לבחורים  שיחלקו   - תפילה  על   -

קבוצה מאנ"ש תושבי חו"ל עם קוויטלעך לברכה ולישועה.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

לכבוד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

הבחורים תלמידי ישיבה"ק 'ברכת אהרן' שבראשות הדומ"ץ 
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נסיעתם  לרגל  מאשדוד  שליט"א  רייכמאן  אהרן  ר'  הרה"ג 

ל'שבת התאחדות:

א' וישלח - י' כסלו

חזהש"ץ  לפני  קהל.  קבלת  בחדר  התפללו  שחרית  תפילת 

ב"ר  יצחק  הבח'  הבר-מצוה  לבחורי  תפילין  מר"ש  הניח 

אהרן ראזען מטומס ריווער, הבח' יהודה ב"ר נחמן זיגלמאן 

בר"י  יחזקאל  ב"ר  משה  הבח'  וויינשטאק,  הבח'  מלעיקוואד, 

פרידמאן ממאנסי.

לאחר התפילה אמרו תהילים ליום החודש.

לעת שקיעת החמה התפללו תפילה מנחה.

בשעה 9:45 החל מר"ש לקבל קהל אנ"ש לברכה ולישועה, 

סיימו בשעה 12:00 ונעמדו לתפילת ערבית.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

מכתב קודש שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לכבוד פתיחת 

הכוללים  רשת  לטובת  למדרגה'  'ממדרגה  השנתית  המגבית 

בעיר מונטריאל יצ"ו:

ב' וישלח - י"א כסלו

תפילת שחרית התפללו בחדר קבלת קהל. לפני חזרת הש"ץ 

ב"ר  זאב  ירוחם  הב'  לבחורי הבר-מצוה  הניח מר"ש תפילין 

צבי  אליעזר  ישראל  הבח'  מוויליאמסבורג,  גאנצפריעד  חיים 

בנימין  ב"ר  אריה  יוסף  הבח'  מאשדוד,  בערגער  יהודה  ב"ר 

צימרמאן מאשדוד, הבח' צבי הירש מאיר ב"ר חיים נתן גרויז 

מאשדוד.

בעליות כובדו - הוצאה והכנסה: הר"ר אליעזר טרום הי"ו. 

ראשון: הר"ר חיים גאנצפריעד שליט"א מוויליאמסבורג, שני: 

אביגדור  הר"ר  המחותן  שלישי:  הי"ו,  אדלער  מענדל  הר"ר 

בר"ע פריעד שליט"א. הגבהה: הר"ר בנימין צימרמאן שליט"א 

מאשדוד, גלילה: הבח' ירוחם זאב ב"ר חיים גאנצפריעד ני"ו.

לאחר התפילה אמרו תהילים ליום החודש.

לעת שקיעת החמה התפללו מנחה בקומה העליונה.

בשעה 7:40 הגיע כ"ק האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א לביקור 
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בקודש פנימה, לכבוד השמחה במעונו בנישואי נכדתו - בת 

לחתנו הרה"צ ר' ברוך האגער שליט"א בן האדמו"ר מסערט 

וויז'ניץ. האדמו"ר הגיע יחד עם צאצאיו והביקור נערך בקומה 

מז"ט  לו  איחל  ומר"ש  לחיים  ובירכו  יין  הכניסו  העליונה, 

בעלזא  בית  ממנהגי  שעה  כחצי  משך  ושוחחו  לרוב  וברכות 

וויז'ניץ. בשעה 8:15 יצא מבנא"ק.

שמחת השבע-ברכות בחצה"ק באיאן

יצא מר"ש מבנא"ק להשתתף בשמחת השבע  בשעה 9:15 

ברכות לבן כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א שהתקיימה בבית 

מדרשו שברח' מלכי ישראל. מר"ש הגיע לש"ב בשעה 9:35, 

הכבוד  ביותרת  מר"ש  פני  את  קיבלו  והמחותנים  האדמו"ר 

ומר"ש איחל מזל טוב לאדמו"ר ולחתן ולמחותנים והתיישב 

בין האדמו"ר לבנו החתן.

מר"ש בירך על היין והגישו לפני מר"ש לעקיך. מר"ש איחל 

וואגשאל  חיים  ר'  הרה"ג  ולמחותן  ולחתן  לאדמו"ר  'לחיים' 

שליט"א, ובהמשך שוחח מעט עם האדמו"ר, עם בנו החתן ועם 

המחותנים )וכן עם גבאי האדמו"ר(. במשך כל העת שרו ניגונים 

שונים, וביניהם ניגוני הקפה א' והקפה ד' לכבוד מר"ש.

מוויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  ניגשו אל מר"ש  במהלך השמחה 

צילום: חיים פונפדר
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ביהמ"ד  רב  שליט"א  אלישיב  משה  ר'  הרה"ג  שליט"א, 

יוסף שלום אלישיב  ובן הגאון האדיר רבי  'תפארת בחורים' 

זצ"ל, והמשפיע הגה"צ ר' צבי מאיר זילבערבערג שליט"א רב 

ביהמ"ד 'נחלת יעקב'.

שליט"א  מבאיאן  והאדמו"ר  ברכהמ"ז,  בירכו  מכן  לאחר 

הגביה את הכוס למר"ש וכיבדו בברכה אחריתא. לאחר מכן 

ותעצומות  בעוז  שרו  הריקוד  ובמשך  במקום  לריקוד  נעמדו 

ובכן צדיקים, ובסיומו - בשעה 10:15 - יצא מר"ש מביהמ"ד, 

והאדמו"ר מבאיאן הפסיק לרקוד כשהוא נותן את ידו לשלום 

למר"ש ולאחר מכן ליווה את מר"ש קצת בדרך צאתו.

האדמו"ר  כ"ק  ניגשו  ביהמ"ד  מהיכל  מר"ש  בצאת 

מנאדבורנה ביתר שליט"א, כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א, 

כ"ק האדמו"ר מראדושיץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מספינקא 

רמת אהרן שליט"א, והגה"צ ר' שלמה קאהן שליט"א גאב"ד 

והרחבת  שיפוץ  על  מר"ש  התעניין  צאתו  בדרך  מעלבארן. 

ביהמ"ד שהושלמה בתקופה האחרונה.

בשעה 10:25 שב מרן שליט"א לבנא"ק, בכניסת מר"ש ניגש 

העסקן הר"ר אליעזר שטערנליכט שליט"א מאנטווערפן עם 

סדרי זמירות לחנוכה שיחולקו לתומכי הכולל בעיר.

בשעה 10:50 התפללו תפילת מעריב בחדר קבלת קהל.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

מכתב ברכה שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לכבוד מעמד 

סיום לימוד הלכות טהרה והתחלת לימוד הלכות יו"ט בכולל 

מתיבתא שבראשות חבר הביד"ץ הגה"צ ר' חיים דוד שובקס 

שליט"א והדומ"ץ הרה"ג ר' ישראל גראס שליט"א:

ג' וישלח - י"ב כסלו

חזרת  לפני  קהל.  קבלת  בחדר  התפללו  שחרית  תפילת 
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שלמה  הבח'  הבר-מצוה  לבחורי  תפילין  מר"ש  הניח  הש"ץ 

ב"ר דוד היימאן מאשדוד, הבח' מנחם אריה מרדכי ב"ר יוסף 

בר"ב הוכהייזער מאשדוד, הבח' אשר משה ב"ר שמואל בר"מ 

מרבך  אהרן  ב"ר  עקיבא  יוסף  והבח'  שמש,  מבית  טאכובר 

מאשדוד.

בסיום התפילה אמרו תהילים ליום החודש.

אחר כך נכנס מר"ש לבית התפילה לברית מילה לבן הר"ר 

ברי"ד מאשדוד  ישראל משה  )ב"ר  הי"ו  רוזנפעלד  אברהם  מרדכי 

אנשים  ניגשו  הברי"מ  אחר  גרינוואלד(.  ראובן  יעקב  וחתה"ר 

לשאלות והזכרות וביניהם הגיש הר"ר אברהם אליעזר זאלץ 

הי"ו את ספר 'אביע בם'.

תפילת מנחה התפללו לעת שקיעת החמה, בקומה העליונה.

בשעה 9:40 התפללו תפילת מעריב בחדר קבלת קהל.

ח  נולד בשנת תרס"ג, ונפטר ביום כ"ח בטבת תרע"ט, בהיותו בן ט"ז שנים בלבד.

ולישועה. תחילה  לברכה  לאחמ"כ החל מר"ש לקבל קהל 

נכנסו הבחורים גבאי ההתחייבות עם המעות שנאספו מתלמידי 

הישיבות הק' בימים הנוראים העעל"ט ומר"ש האציל עליהם 

מברכות קדשו: “דער אייבערשטער זאל העלפן, שפע ברכה 

שמים  יראת  מיט  תורה  לערנען  זיין  זוכה  מ'זאל  והצלחה, 

ומידות טובות וזיווגים טובים" )אמן(.

מסכתא'  'שלימתא  ארגון  גבאי  בחורים  נכנסו  לאחריהם 

עבור  שיחולקו  סכינים  עם  באשדוד  לב'  'ישמח  בישיבה"ק 

הנלמדת  בגמ'  ה'סוגיות'  את  שכתבו  המצטיינים  הבחורים 

בישיבה - מסכת שבת.

יוסף מאיר רוקח שליט"א בן  בין הנכנסים היה הרה"צ ר' 

את  לקבל  מסאסוב,  האדמו"ר  וחתן  ממאכנובקא  האדמו"ר 

ברכת הקודש לקראת נישואי בנו עב"ג נכדת האדמו"ר  בעל 

'אור אברהם' מזוועהיל זצ"ל.

ביקור כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א בקו"פ

בסיום קבלת קהל הגיע כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א 

לביקור בקו"פ לרגל שמחת הבר מצוה לבנו, האדמו"ר שהה 

בקו"פ משך למעלה מעשרים דקות, ובמהלך הביקור הגיש את 

הספר 'אמרי יעקב'.

כ"ק מרן שליט"א קידמו בברכה, וביקש להביא דורון דרשה 

לחתן הבר-מצווה.

תוכן השיחה:

מר"ש שאל את בנו חתן הבר-מצוה: היכן אתה לומד? בנו 

כמר יצחק זלמן יוסף ני"ו: בתלמוד תורה בעלזא בבני ברק.

דרשה,  לדורון  הק''  'של"ה  הספר  את  לו  העניק  מר"ש 

ושאלו: שמעת כבר פעם מספר הקדוש 'של"ה הק'' זה? בנו 

חתן הבר-מצווה: אכן...

מר"ש איחל לו: דער אייבערשטער זאל העלפן, מ'זאל זעהן 

פון דיר גרויס אידיש נחת.

שהוציא  יעקב'  'אמרי  הספר  את  למר"ש  הגיש  האדמו"ר 

אצלינו  לאור  הוציאו  הספר  את  ואמר:  לאחרונה,  לאור 

נקרא  בקוידינוב אחד מהאדמו"רים  'מציאה',  הוא  לאחרונה, 

זצ"ל(,  מקוידינוב  יצחק  יעקב  רבי  האדמו"ר  )כ"ק  רבי"  יונגער  “דער 

לפני  האחרון  האדמו"ר  היה  הוא  מר"ש:  מתורתו.  וזהו 

כן, בשנות מלחמת  נפטר עוד לפני  האדמו"ר: הוא  השואה? 

בגיל בר  העולם הראשונהח, כלומר, הוא הוכתר לאדמו"רות 
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מצווה בשנות מלחמת העולם הראשונה, לאחר פטירת אביו 

הרה"ק רבי יוסף זצ"ל, בהיותו כבן שלוש עשרה, ולאחר כמה 

שנים הוא נפטר בצעירותו במגיפה שהיתה אז שם.

היה יהודי בשם הרה"ג ר' מאיר'ל סופר ז"לט, הוא היה גאון 

גדול, והוא התגורר אצל האדמו"ר וכתב במשך השנתיים שכיהן 

מונחת  היה  שכתב  והמחברת  תורתו,  דברי  את  באדמו"רות 

משך מאה שנה בכתב יד. בבני ברק התגורר נכדו הרה"ח ר' 

וכבר שמענו לפני  - מחסידי קוידינוב,  ז"ל  יצחק צוקערמאן 

כשלושים שנה שנמצא אצלו מחברת זאת, אולם הוא לא מצא 

שהוא  האמנו  לא  וכבר  זאת, 

בנו  וכאשר  אצלו,  זאת  ימצא 

אצלוי.  זאת  מצא  דירה  עבר 

כמעט לא יאומן דבר שכזה.

הספר  בשער  עיין  מר"ש 

שכתוב  הכוונה  מה  ושאל: 

האדמו"ר:  מינסק'?יא  'פה 

לאחר  במינסק,  התגורר  הוא 

שהיגר לשם בתחילת מלחמת 

מקוידינוב,  הראשונה  העולם 

עבר  כבר  אביו  מר"ש: 

האדמו"ר: אכן, רבי  למינסק? 

יוסף, והוא נפטר שם, בעת הבר-מצוה של בנו.

תרע"ו(,  כסלו  כ"ז  )ביום  חנוכה  בשבת  היתה  שלו  הבר-מצוה 

מר"ש: אביו עוד היה אז בין החיים? האדמו"ר: אכן, והוא ערך 

אז את הבר-מצוה לבנו.

רבינוביץ  נחום  מנחם  רבי  הרה"ג   - יהודי  התגורר  בחיפה 

הדברים:  התרחשות  את  שמעתי  ז"ל  נח  הרב  ומבנו  זצ"ליב, 

אביו רבי מנחם מנחום הגיע על אותה שבת חנוכה אל חותנו 

הלך  מקוידינוב  והאדמו"ר  זצ"ל(,  מקוידינוב  יוסף  )רבי  האדמו"ר 

 - עצמו  נח  ר'  הכנסת.  לבית  הבר-מצוה  חתן  בנו  עם  יחד 

שסיפר לי את הדברים היה אז ילד צעיר )כבן שש שנים( ונכדו 

של האדמו"ר, ואמו )בת האדמו"ר( ביקשה מאביה שיקח עמו גם 

ט  הלא הוא הגאון החסיד רבי מאיר דער סופר זצ"ל מסמארגאן.

י  הכתבים נמצאו בעזבונו אצל בנו הרה"ח ר' מאיר שליט"א.

יא  בשערי הספר מובא צילום משער הכתב-יד, ובסופו כתוב: “כל זה נעתק ונכתב פה ק"ק מינסק יצ"ו".

יב  חתנו של הרה"ק רבי יוסף מקוידינוב זצ"ל, מלפנים אב"ד קאנטיקוזיבא ולאחר מכן אב"ד בית הדין הרבני בחיפה, בעמח"ס “מחשבת נחום".

יג  בערב שב"ק ביום כ"ו בכסלו תרע"ו.

יד  חתנו של הרה"ק רבי אהרן מקוידינוב זצ"ל, אביהם של הרה"ק רבי יוסף מקוידינוב זצ"ל והרה"ק רבי נחמיה מקוידינוב - בראנאוויטש זצ"ל. 

כך שהיה דודו של כ"ק האדמו"ר רבי יעקב יצחק מקוידינוב - מינסק זצ"ל.

את בנה הקטן לביהכנ"ס, ולקח גם את הילד עמו. כאשר הגיע 

לביהמ"ד ניגש לפני התיבה ואמר 'הודו' ו'ידיד נפש' וקרבנות, 

]מר"ש: מי ניגש לפני התיבה? האדמו"ר: אביו הרה"ק רבי יוסף 

זצ"ל,[ וכאשר הגיע לפסוק 'ה' צבקות עמנו משגב לנו אלוקי 

ונסתלקיג,  הבר-מצווה  חתן  בנו  על  ידו  את  הניח  הוא  יעקב' 

מר"ש: בליל שב"ק? האדמו"ר: אכן, ואז הכתירו החסידים את 

בנו. אין זה ניתן להשגה כלל מה שהיה שם אז. מר"ש: הוא 

היה  אכן,  האדמו"ר:  הוכתר?  בחור כאשר  אז בסך הכל  היה 

בבחרותו, ואף נפטר בעודו בחור, ולא השאיר אחריו זש"ק.

בספר  ועיין  המשיך  מר"ש 

ר'  הרה"ג  האדמו"ר  ובן 

ציין  שליט"א  שלום  ישראל 

יעקב  על  בספר:  המובא  על 

מביא, מה שפיצל  הוא  אבינו 

על  פצלות  אבינו  יעקב 

רואים  ולבן,  שחור  המקלות 

מזה מידתו של יעקב אבינו - 

תפארת, ואומרים שהוא ליקט 

הזוהר  מכל  מקומות  מראי 

בחוש  וראו  והמדרשים,  הק' 

כי כל רז לא אניס ליה.

כ"ק מרן שליט"א הורה להכניס יין ל'לחיים'.

מקומו  את  למלא  התמנה  מי   - פטירתו  לאחרי  מר"ש: 

אבי- אחר,  ישב  לא  כבר  על מקומו  האדמו"ר:  באדמו"רות? 

זקיני הגה"צ רבי משולם זלמן יוסף זילבערפארב זצ"ל הי"ד 

הרב מטאפראוויד מילא את מקומו וסובב בין השטיבלעך דשם 

בקרב החסידים בין שבועות ועד ליום הראשון של סליחות, 

הוא סובב אז בין העיירות, בכל פעם בעיר אחרת, הבאנו בסוף 

הספר רשימה של חמישים עיירות שבהם התקיימו שטיבלעך 

דחסידי קוידינוב, מה שמצאנו.

זקיני זצ"ל היה נוהג לנסוע יותר, ודודי הרה"ק רבי נחמיה 

זצ"ל התגורר אז בעיר בראנאוויטש, הוא היה מחותנו של כ"ק 
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לו  והיו  בבראנאוויטש  יותר  והוא שהה  זי"עטו,  מהרי"ד  מרן 

חסידים משלו, ולא היו להם קשר עם חסידי אביו. מר"ש: אביו 

של מי? האדמו"ר: של רבי יוסף, שהיה אחיו, הם לא היו יחד. 

האדמו"ר: בבראנאוויטש,  נחמיה היכן התגורר?  ורבי  מר"ש: 

)רבי  האדמו"ר: אל הבן  מר"ש: והחסידים דשם להיכן הלכו? 

נחמיה?  לרבי  מר"ש:  בצעירותו(.  להסתלקותו  עד  זצ"ל,  יצחק  יעקב 

דהיינו,  לבנו.  לא,  האדמו"ר: 

היו  נחמיה  ורבי  יוסף  רבי 

יוסף  שרבי  ולאחר  אחים, 

ובעוד  בנו,  הוכתר  נפטר 

שרבי נחמיה למעשה התגורר 

היות  בגאליציה,  מתחילה 

רבי  הגה"צ  של  חתנו  והיה 

נפתלי צבי מראדיחוב זצ"לטז, 

ולאחר פטירת אחיו הוא הגיע 

בבראנאוויטש,  להתגורר 

החסידים,  אותו  קיבלו  שם 

שטיבל  היה  בבראנאוויטש 

את  ונתנו  קוידינוב,  דחסידי 

השטיבל הזה לרבי נחמיה, והוא ניהל את עדתו שם.

מר"ש שאל על בנו חתן הבר-מצוה: מה שמך? האדמו"ר: 

יצחק זלמן יוסף. מר"ש: על שם מי הוא קרוי יצחק? האדמו"ר: 

הוספנו את השם 'יצחק' על שם הרה"ק רבי יצחק מאלעסק 

נהרג  זצ"ל  מטאפראוו  יוסף  זלמן  רבי  הגה"צ  זקיני  זצ"ליז, 

במלחמה ולכן הוסיפו שם.

טו  אביו של בנש"ק הרה"צ ר' נפתלי פערלוב זצ"ל חתן כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע.

טז  נכד כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.

יז  אביו של רבי משולם זלמן יוסף זצ"ל - הגה"צ רבי משה זילבערפארב זצ"ל היה חתנו של הרה"ק רבי העניך מאלעסק זי"ע בעל ה'לב שמח'.

יח  הגה"צ רבי משה זילבערפארב זצ"ל היה חתנו הצעיר של הרה"ק רבי העניך מאלעסק זי"ע, מבתו שנולדה לו בזיוו"ש.

יט  מתוך ספר “הארי שבחבורה" - ערך הרה"ק רבי יצחק מאלעסק זצ"ל:

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק זצ"ל נסתלק בערב שב"ק פרשת שופטים, א' באלול תרמ"ד. בני קהילת אלעסק והחסידים נתנו את עיניהם 
בבנו הגדול רבי יצחק, שימלא את מקום אביו כאב"ד ומנהיג העדה.

בתחילה לא חפץ רבי יצחק לקבל את משרת הרבנות, כי לא רצה להנות מכתרה של תורה, מה גם שלא ראה עצמו ראוי להיות רבי ומנהיג 
לחסידים, אך קשה היה לו לעמוד בפני הפצרותיהם של ראשי הקהילה והחסידים, על כן גמר אומר לעזוב את גאליציה ולנסוע להשתקע בארץ 

ישראל ובכך להיפטר מהצעת הרבנות.

מיד כשעלה בידו לחסוך סך שש מאות רייניש שהיה צריך כדי לממן את הוצאות הדרך, החליט רבי יצחק שהגיע העת להוציא את רצונו אל 
הפועל. לקראת שבת קדש פרשת שמות נסע לבעלזא לשבות בצל דודו כ"ק מרן מהר"י זי"ע, כאשר בדעתו היה להסביר לדודו את סיבת סירובו 

לקבל על עצמו עול הרבנות ולספר לו על החלטתו, כדי לקבל ממנו הסכמה וברכת פרידה לקראת עלייתו להשתקע בארץ הקודש.

בערב שבת סמוך לתפילת המנחה, שלח מרן את משמשו להגיד לרבי יצחק שהוא ממתין עליו בחדרו, ומבקש הוא שיתעטף בטליתו ויבוא אליו, 
וילכו יחדיו להתפלל מנחה.

רבי יצחק הבין מיד את כוונת דודו בבקשתו אשר בפי השליח. נהוג היה בבעלזא שהרבי נכנס בערב שבת לתפילת מנחה וקבלת שבת כשהוא 
מעוטף בטליתו. והבין אפוא שכוונת דודו היא להסמיכו להיות רבי, ולכן פקד עליו להתעטף בטליתו!

כאשר זקיני הרב מטאפראוו הגיע לגיל מצוות, לקחו אבי-

אצל  תפילין  להניח  זצ"ל  זילבערפארב(  משה  רבי  )הגה"צ  זקיני 

הרה"ק רבי איציק'ל מאלעסק זצ"ליח.

מר"ש: היה להרה"ק מאלעסק אח נוסף בסאסוב. האדמו"ר: 

מסאסוב  הרה"ק  מר"ש:  זצ"ל,  מסאסוב  שלמה  רבי  הרה"ק 

פעל יותר מאשר אחיו, האדמו"ר: במופתים. אחיו רבי איציק'ל 

גם היה גדול במופתים. מר"ש: 

שמח'  ה'לב  הרה"ק  אביהם 

דיבוקים  עם  רבות  עסק  זי"ע 

שלאחר  ואומרים  וכדומה, 

מכן הרה"ק מסאסוב אף עסק 

הוצרכו  יהודים  וכאשר  בזה, 

לישועות בדברים שכאלו, הם 

נסעו לסאסוב.

רבי  הרה"ק  האדמו"ר: 

זצ"ל,  מאלעסק  איציק'ל 

הוא  נסתלק,  שאביו  לאחר 

ישראל,  לארץ  לעלות  רצה 

וצבר אצלו סכום של שלוש מאות רייניש, בכדי שיוכל לכלכל 

את עצמו בזה לאחר שיעלה לארץ ישראל. טרם נסיעתו נסע 

לבעלזא אל דודו כ"ק מרן מהר"י זי"ע להיפרד, ולפני שבת 

הורה לו כ"ק מרן זי"ע שיכנס אליו עטוף בטליתו, וקרא לו 

לעלות לתורה על הפסוק “ואנוכי אהיה עם פיך", והוא כבר 

הבין  כי  הכסף שהכין,  כל  את  אז  וחילק  שם,  שיישאר  הבין 

שאין לו כבר צורך במעות אלויט. 



14

מר"ש המשיך לעיין בספר שהגיש, ושאל: מה הם המנהגים 

שמצאנו  הזאת  המחברת  בתוך  האדמו"ר:  בספר?כ  שהובאו 

שנרשמו  ממה  שהועתקו  נוסחאות  שינויי  מעט  גם  הובאו 

דודינוכא הרה"צ  סידור', מה שכתב  ה'קוידינוב'ע  גליונות  על 

בנו  בן   - זצ"ל  יהושע  רבי 

מקוידינוב  הרה"ק  של 

נח  רבי  מיהו  מר"ש:  זי"ע. 

האדמו"ר:  מהראדישץ? 

מהראדישץ  נח  רבי  הרה"ק 

זצ"ל היה בנו של הרה"ק רבי 

זי"ע,  מקוידינוב  חיים  שלמה 

הוא  ברשותו  שהיה  ובסידור 

הגיה מספר הגהות, ובמחברת 

תורה  הדברי  את  שמצינו 

מובאים  זה,  בספר  שמובאים 

גם כן הגהות אלו.

בימות  להתפלל  נהג  זי"ע(  מרן מהר"א  )כ"ק  ז"ל  דודי  מר"ש: 

דרבינו  התפילין  עם  האדמו"ר:  סידור'.  ב'קוידינוב'ער  החול 

והנה, על אף שהיה נחוש בדעתו עד אז וסירב לקבל על שכמו את עול הרבנות וההנהגה, כעת ביטל רבי יצחק את דעתו בפני דעת דודו בבחינת 
“אם גזרה היא נקבל", ועשה כמצות דודו, מרן זי"ע. הוא התעטף בטליתו והלך אחרי השליח אל דודו, שאכן המתין עליו בחדרו, וכך עטופים 

בטליתותיהם תחת מלבושם העליון, הרעזשוואלקע, צעדו יחדיו אל בית הכנסת.

בהגיעם לפני פתח בית הכנסת נעמד מרן ופקד על רבי יצחק שיכנס לפניו, וכך כיבדו באופן מיוחד ביותר כל אותה השבת.

למחרת בעת קריאת התורה, נתכבד רבי יצחק לעלות לתורה “חמישי". מרן פקד על הבעל קורא להפסיק בפסוק )שמות ד, יב(: “ואנכי אהיה 
עם פיך והוריתיך אשר תדבר".

נוכח גילויי קירבה וכבוד אלו, הבין רבי יצחק כי שוב לא יוכל להימנע מלקבל עליו את עול הרבנות והנהגת עדת החסידים באלעסק, והוא נועד 
לכך משמים. הוא קבל את רצון ה' באהבה, וביטל את מחשבתו לנסוע להשתקע בארץ הקודש, ואת כל הכסף אשר חסך לצורך הנסיעה לארץ 

ישראל חילק לצדקה.

עם צאת השבת נכנס להיפרד ממרן לשלום. והנה בדרכו חזרה לאלעסק נתקבל בכבוד גדול בכל מקום שעבר, ורבים נכנסו אליו עם קוויטלעך. 
מאז היה “רבי איציק'ל אלעסקער" מפורסם מאוד כצדיק וקדוש ופועל ישועות בקרב הארץ.

כ  בהמשך הספר הובא ילקוט שינויי נוסחאות על סידורו של הרה"ק רבי שלמה חיים מקוידינוב זי"ע.

כא  הרה"ק רבי יוסף מקוידינוב זצ"ל היה חתן דודו-זקינו הרה"ק רבי נח מהראדישץ זצ"ל, בן הרה"ק רבי שלמה חיים מקוידינוב זי"ע.

כב   הסיפור כפי שהובא בספר 'ולעבדו בכל לבבכם' )עמ' שפו(:

הגה"ח ר' יהושע מענדל אהרנבערג זצ"ל מקראקא, לימים ראב"ד תל אביב-יפו ובעמח"ס “דבר יהושע", כובד פעם להתפלל לפני התיבה תפילת 
המוספין של שבת ראש חודש אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע, בעת שכבר התגורר בארץ ישראל.

בעת חזרת הש"ץ, בתפילת: “רצה במנוחתנו וחדש עלינו", הוסיף ואמר חלק מנוסח תפילת מוסף של כל שבתות השנה: “קדשנו במצוותיך, ותן 
חלקנו בתורתך… וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך", ואחר כך המשיך 

בנוסח תפילת ראש חודש: “כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות, ושבתות קדשך להם הודעת, וחוקי ראשי חדשים להם קבעת".

אחרי התפילה, כאשר שאלוהו מדוע שינה מן הנוסח המקובל והוסיף תפילת “קדשנו במצוותיך", השיב רבי יהושע מענדל: “יש בידי על כך 
'מעשה רב', כי כששהיתי בשבת ראש חודש אלול בצלו של מרן בהיותו בטשילקע, התפלל אז מרן תפילת מוסף לפני התיבה ואמר נוסח זה, 

על כן נוהג אני כמנהג מרן".

במקום פרץ ויכוח גדול, כאשר היו כאלו שטענו בתוקף שלא יתכן שמרן התפלל שלא כנוסח בעלזא, אך רבי יהושע מענדל טען שזוכר הוא 
בבירור ללא שום ספק כי כך היתה תפילתו של מרן. עד שהוחלט להציע את הדברים בקודש פנימה.

נענה כ"ק מרן זי"ע ואמר: “אלו ואלו צודקים. אכן אמת הדבר כי באותה שבת אמרתי כך, אולם סיבת הדבר היא, כיון שאז היה לפני 'סידור 
קוידינוב' אשר בו מובא נוסח זה, ולכן לא רציתי לשנות ואמרתי כפי שנדפס בסידור שלפני, אולם צודקים גם אלו בטענתם כי נוסח זה אינו לפי 

תם גם כן היה לומד בזה? מר"ש: ה'קוידינוב'ער סידור' היה 

הרי 'סידור אור הישר', ובו היה לומד.

האדמו"ר: היה פעם 'אינדערהיים', שהיה לכ"ק מרן מהר"א 

ראש  ובשבת  זה,  סידור  זי"ע 

כאשר  אחת  פעם  חודש, 

שב"ק.  על  בביתו  שהה  לא 

לנסוע  נהג  שהוא  ושמעתי, 

עם כמה סידורים עימו. פעם 

האם  דיברו  אביב  בתל  אחת 

חודש  ראש  בשבת  אומרים 

בתפילת מוסף בפיסקא “חדש 

עלינו" וכו', ואמר הגה"ח רבי 

שהוא  זצ"ל  מענדל  יהושע 

כ"ק  את  פעם  שמע  בעצמו 

כך,  שאמר  זי"ע  מהר"א  מרן 

לאחר  אמר  ז"ל  דודי  מר"ש: 

מכן שהיה זה פעם אחת בעת שהתפלל באכסניה בסידור זה 

ולכן לא אמר, ובדרך כלל היו אומריםכב.



15

מר"ש: מי ערך את הספר הזה? החסידים? האדמו"ר שליט"א 

הראה על בנו הרה"ג ר' ישראל שלום שליט"א שנכח שם, בנו 

הנ"ל: עשינו זאת כמה אנשים יחד. מר"ש שאל לבנו: מה אתה 

עשית בספר? האדמו"ר: הוא סייע רבות להוצאת הספר.

מר"ש המשיך לעיין בספר עוד.

הרה"ג ר' ישראל שלום שליט"א: ישנו בספר דבר תורה על 

הפסוק )דברים יד, א( “בנים אתם לה' אלוקיכם לא תתגודדו", 

ולכן  המתים,  תחיית  יהיה  והרי  הוא'  כהן   - 'אלקיכם  שהרי 

'לא תתגודדו'. ראיתי שהביאו זאת שנה שעברה בגליון 'עלים 

עשרות  לפני  שליט"א(  מרן  )כ"ק  הרבי  שאמר  ממה  לתרופה' 

שניםכג.

מר"ש: לפי איזה סדר הביאו זאת - מדוע יש כאן על בראשית 

שמות? הרה"ג ר' ישראל שלום שליט"א: ערכו את הספר לפי 

האדמו"ר:  תורה,  הדברי  את  האדמו"ר  שאמר  השנים  סדר 

הרה"ג ר' ישראל  לא שינו את הסדר מכפי שנכתב במקורו, 

שלום שליט"א: בכל מוצאי שבת הוא העלה את דברי התורה 

עלי כתב, האדמו"ר: יש כאן דברי תורה משנתיים בלבד, ולכן 

מנהגינו, כי אכן בבעלזא אין אומרים כך".

כג  מובא ב'עלים לתרופה' - פר' ראה תשפ"א )גליון א'רעז(, מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )ס"א, תשכ"ו. מתוך 'פניני קודש' גליון עב(:

בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת )יד, א(. יש לפרש סמיכות הפסוקים, בהקדם שאלת המין לרבי אבהו 
)סנהדרין לט:(: “אלקיכם כהן הוא, דכתיב )שמות כה, ב( 'ויקחו לי תרומה', כי קבריה למשה במאי קא טביל' )-כשקבר את משה במה טבל אחר 
כך כדי להטהר(, וכתבו התוס' )שם ד"ה במאי(, דלא הוקשה לו איך נטמא הקב"ה למשה רבינו, כי בני ישראל הם בנים למקום, ומותר לאב כהן 

להטמא עבור בניו.

ובהעלותי אתכם  ה' בפתחי את קברותיכם  אני  כי  “וידעתם  יג(:  לז,  )יחזקאל  נאמר  )דרוש כה(, שעל תחיית המתים  וכתב ה'פרשת דרכים' 
מקברותיכם", ולמדו חז"ל מזה )תענית ב:(, שמפתח תחיית המתים הוא בידו של הקב"ה בעצמו, ומזה מוכח שבני ישראל הם בנים למקום, דאי 

לאו הכי, היאך מותר להקב"ה להטמא לישראל בפתיחת הקברים.

והנה, הטעם מדוע הגוים מתגודדים ומשימים קרחה לאחר מיתת קרוביהם הוא, משום שאינם מאמינים בתחיית המתים, ולכן גדול צערם מנשוא, 
וגודל צערם מתבטא בפעולות אלו. אולם בני ישראל נצטוו “לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת", כי עליהם להפיג את גודל צערם 

ויגונם על ידי אמונתם בכך שהפרידה מהנפטר היא רק פרידה זמנית, כי עוד יתראו עמו כשתהיה תחיית המתים בקרוב ממש.

זהו שכתוב: “בנים אתם לה' אלקיכם", וההוכחה לכך היא מזה שהקב"ה מזהיר אותנו “לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת" מחמת 
האמונה בתחיית המתים, והרי תחיית המתים היא ביד הקב"ה בעצמו, ומזה מוכח בעליל שבני ישראל הם 'בנים', ולכן הקב"ה רשאי להטמא 

להם על אף היותו כהן.

הבאנו אותם כסדר אמירתם.

מר"ש כיבד את האדמו"ר: מאכט'ס א ברכה, ובירכו מר"ש 

והאדמו"ר בופה"ג.

מר"ש איחל לאדמו"ר: לחיים, לחיים טובים ולשלום, דער 

אייבערשטער זאל העלפן, א לעכטיגן חנוכה, און א פרייליכן 

תמיד )אמן(.

האדמו"ר הציג את צאצאיו שהתלוו אליו. מר"ש שאל את 

חתנו: וויאזוי הייסטו? וענה: לייבוש רובין, האדמו"ר: בנו של 

הרה"צ ר' יהושע רובין שליט"א האדמו"ר מטומאשוב.

בן האדמו"ר הבחור ניגש, מר"ש: בן כמה אתה? וענה: בן 

תשעה-עשר, מר"ש: היכן אתה לומד? וענה: בישיבת מיר.

מר"ש שאל לבנו האברך: חתנו של מי הנכם? בנו הרה"ג ר' 

ישראל שלום: הנני חתנו של רבי אברהם לעמבערגער זצ"ל 

ממאקאווא ב"ב.

העלפן  זאל  אייבערשטער  דער  לאדמו"ר:  מר"ש  ואיחל 

מ'זאל זעהן פון אלע גרויס אידיש נחת )אמן(. ונפרדו לשלום.

שמחת השבע-ברכות בחצה"ק וויז'ניץ

בשעה 11:50 יצא מר"ש מבנא"ק ונסע לאולמי לובר שברח' 

גיסו כ"ק  אהליאב להשתתף בשמחת השבע ברכות של נכד 

האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א בת לחתנו הרה"צ ר' ברוך האגער 

שליט"א  מאונגוואר  האדמו"ר  כ"ק  בן  החתן  עם  שליט"א 

מרמות, שנערכה עבור תומכי ונדיבי סמינר בנות לאה אסתר 

- וויז'ניץ בב"ב.

מר"ש הגיע לשמחת השבע ברכות לבוש בבגדי שבת וקיבלו 

את פני מר"ש בשירת הניגון שמחו בה', מר"ש איחל ברכת מזל 

האדמו"ר  ולמחותנים  לחתן  מוויז'ניץ,  האדמו"ר  לסבא  טוב 

בן  שליט"א  האגער  ברוך  ר'  והרה"צ  שליט"א  מאונגוואר 

האדמו"ר מסערט-וויז'ניץ, וישב בין האדמו"ר מויז'ניץ והחתן.

מר"ש בירך בופה"ג על היין ואיחל לחיים לחתן ולמחותנים, 

לעקיך  שיחלק  מוויז'ניץ  מהאדמו"ר  מר"ש  ביקש  אח"כ 
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לגבאים. במשך כל העת שרו מניגוני בית וויז'ניץ, ביניהם: כי 

בשם קדשך, ותגלה ותראה.

שבע  באמירת  שליט"א  מרן  את  כיבדו  המזון  ברכת  אחר 

)מר"ש לא בירך שנית ברכת  ואח"כ טעם מר"ש מהכוס  הברכות 

אני,  מודה  ושרו:  לריקוד  נעמדו  המזון  ברכת  לאחר  בופה"ג(, 

וחסד ה', כשמר"ש רוקד עם החתן והמחותנים, אח"כ שרו ניגון 

גיסו האדמו"ר  ו' ומר"ש רקד ריקוד נלהב ביותר עם  הקפה 

מוויז'ניץ לחוד ברוב דביקות, ואח"כ רקד מר"ש ריקוד מיוחד 

עם החתן לבדו בניגון הטוב כי לא כלו )מודז'יץ(. בשעה 12:15 

נפרד מר"ש מגיסו ויצא מהאולם, כשהאדמו"ר שליט"א מלווה 

את מר"ש עד לרחוב. מר"ש שב לבנא"ק בשעה 12:20.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן

  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי

https://bit.ly/belzinfo-org

