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  כ"ב טבת -וארא  ' פ ראשוןיום  
רבנו התפלל תפילת שחרית בביתו נאוה     

קודש, לפני התפילה 
תפילין  רבנוהניח 

להבחור הבר מצוה בן 
הרה"ח ר' שמשון 

 . בר"מ שטרן
אחר התפילה הזכיר     

את יום היארצייט  רבנו
של האדמו"ר רבי 

, שהוא בן שלום משאץ
אחר בן להרה"ק רבי 
יחיאל מיכל 

, ואמר מזלאטשוב
 דודתי הרבנית: רבנו

האדמו"ר א"ח 
 מטשחויב מחיפה
היתה אחותו, 

זצ"ל  האדמו"ר משאץ

 מאוד היה מקובל
קרב הציבור, ונכדיו ב

שליט"א ממשיכים 
כהיום את השולשלת. 

גם יום  רבנווהזכיר 
דודתו היארצייט של 
ע"ה  הרבנית ממאנסי

האדמו"ר בעל א"ח 
 .י"עז תורת מרדכי

רבנו הזכיר את פטירתה של האה"ח אלמנת     
, בערב שבת, שזכתה יוסף אריה כץהרה"ח ר' 

, האהבת ישראלבנעוריה לראות את רבנו 
שר התגוררה בחצר הקודש בגרויסוורדיין, בא

והיתה בת י"ב שנה בהסתלקות הסב"ק זי"ע, 
 והיא זכיה שזכתה להסתופף בצל הקודש.

רבינו הק' מענין לענין הזכיר רבינו מה שאמר     
זי"ע על הפסוק וראך ושמח  בעל אמרי חיים

בלבו, שאמר השי"ת 
למשה שאהרן הכהן 
ישמח בראותו מגיע 
להוציא את ישראל 

: וסיפר רבנוממצרים, 
באסיפה של כלל חסידי 
ויזניץ בארה"ק 
שהתקיימה בפרשת 
שמות תש"ח בבית 
הכנסת בארשא ברחוב 

, שם העלייה בת"א
התפללו כל חסידי 
בארשא, אנטניא, 

מר זאליטשיק ועוד, א
 זקיני הק' האמרי חיים
בדרשה אשר בפרשת 
השבוע כתוב ויאמן 
העם וישמעו כי פקד ד' 
את ענים, ולכאורה היה 
צריך לומר תחילה 
'וישמעו' ואח"כ 'ויאמן 

כי  זקיני הק'העם', ואמר 
איתא במדרש שיר 
השירים עה"פ מי יתנך 
כאח לי, שמימות עולם 
לא היו שני אחים שחיו 

חוה, קין שנא את אחיו בצוותא חדא באהבה וא
הבל, לוט את אברהם, ישמעאל את יצחק, עשיו 
את יעקב, עשרת השבטים את יוסף, והנה כאן 

 

 קול רנה וישועה באהלי צדיקים
 

 בחרדת קודש וברגשי גיל ושמחה מביעים אנו את ברכותנו
 בשם קהל הקודש דאנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

 הטהורה, האי רעיא מהימנאקדם פני המנורה 
 אשר בצילו אנו חוסים ומימיו אנו שותים

 מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
 לרגל שמחת הולדת הנינה

 א"שליטר עגאחיים מאיר ה 'ג ר"בת לנכדו הרה
 בלומינגראוו יזשניץוו ד"אברב ו

 שליט"א אמסבורגילייזשניץ ווהאדמו"ר מובן 

 שליט"א יזשניץ ב"שוהאדמו"ר מוחתן חדב"נ 
 

 לרגל שמחת הולדת הנין
 א"שליט טייטלבוים נפתלי צביחדב"נ הרה"ג ר' ל נכדה

 שליט"א אב"ד וואלווע צה"גהבן 

 שליט"א אהרן יחיאל לייפערהרב  חתנובן ל

 שליט"א לייפערמאיר הרה"ג ר' ן ב

 שליט"א האדמו"ר מנדבורנא חיפהבן 

 שליט"א שמואל אליעזר שטרןהגאון רבי חתן 
  מערב בני ברקואב"ד רב 

 

 יהא רעווא ויזכה מרן רבנו שליט"א לרוות מלא חפניים
 תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך רוב שמחה ואושר

 בבריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים
 דשנים ורעננים עדי יוליכנו לקראת משיח צדקנו אכי"ר.

 

 בקידה מול פני הקודש:
 מערכת 'פונעם רבינ'ס הויף'
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ראו בני ישראל דבר מחודש, שמשה ואהרן 
חיים באהבה ובצוותא חדא, בריעות וחביבות, 
וביותר אשר אהרן הכהן הגדול מאחיו רואה את 
אחיו הקטן מנהיג את בני ישראל, ואף משמש 
לו כמתורגמן, נתעוררו בני ישראל לענין זה 
'ויאמן העם' כי אכן דבריהם דברי אמת, ואין 

 לערער, ועל כן 'וישמעו'.
וביקש  זקיני הק' האמרי חייםוהמשיך     

לבנות מהציבור שיתבוננו ויאמינו להם שרצונם 
 זקיני הק', ואמר מחדש את בית ויזניץ בארה"ק

רנו שנים אז, ארבעה אחים היינו ועתה נשא
, תנו לנו הכוח לקומם מלכות בית ויזניץבלבד, 

המקור דבריו קם אחיו  האמרי חייםכאשר סיים 
ואמר, אין לי מה להוסיף על דברי אחי  ברוך

הגדול, ורצוני לתקן רק ענין אחד מדבריו, 
שאמר שהיינו ארבעה ונשארו שנים, ואינו כן כי 

 מאוחדים אנו בכל עניןנשארנו בבחינת 'אחד', 
 .כאחת

 
בסנדקאות  רבנואחר הדברים האלה נתכבד     

ובאמירת הברכות בבריתות לבני אנ"ש )לבן 

 ישראל הר"ר שאול בנימין שטרייכר, לבן הר"ר
יים ורטהיימר, לבן הר"ר אברהם איינהורן(, ח

רוב ברכות לאבות הבנים ולכל  רבנואחר האציל 
 בני המשפחות.

  שמחת הברית 
עלה רבנו לביהמ"ד  11:15לפנה"צ בשעה      

, בן שמחת הברית לנינוהגדול בבגדי שבת לרגל 
, חתן חדב"נ יהודה לייב רוזנפלדלנכדו הרב 

דוד , ובן הרה"ג ר' מנחם מענדילהרה"ג ר' 
, ב'כסא של אליהו' רוזנפלד מקרלין לעלוב

, 'מהכסא' הסב דודנתכבד הסב הרה"ג ר' 
רבנו נתכבד , ר' מנחם מענדילחדב"נ הרה"ג 

האדמו"ר מקרלין , 'מהסנדק' בסנדקאות

יעקב , עמידה לברכות הסבא הרה"ח ר' לעלוב
ישראל , ואת הברכות אמר הגה"צ ר' העניג

, ויקרא אליעזר הגר, אב"ד סערט ויזניץ ירושלים
, אחר הברית אמר 'חיים מאיר'שמו בישראל 

איחל  רבנוקדיש, ופתחו בשירת קול רנה, ו רבנו
טוב לבני המשפחה, לאבי הבן אמר  ברכת מזל

 'חיים מאיר' ער מאכט לעכטיג דאס לעבן,: רבנו
למסיבת לחיים, ובירך על מיני  רבנואחר הסב 

לרך המזונות ועל היין ואיחל לחיים, אחר אמר: 
הנימול נתנו השם חיים מאיר, על שם זקיני הק' 
בעל אמרי חיים, הכוונה 'חיים מאיר' היינו ער 

אידן,  אלע פאר לעבן דאס ימאכטהאט לעכטיג ג
, עם היותו תקיף וחריף האיר עיני כלל ישראל

שליט"א, שראינו דבר  אמרתי אתמול למחותן
פלא במחיצתו, שכל אלו שבאו בקשר 
המשפחה הרגישו עצמם קרובים ביותר, 
כהרגשה של בנים הסמוכים על שולחן אביהם, 
כל אחד הרגיש בנפשו קשר וקירבה מיוחדת, 

היה חריף ותקיף ומאידך מלא אהבה,  ק'זקיני ה
הציבור אינו יודע את שגב גדולתו, כי היה גונב 

מנחם של ר'  לפני ולפנים'דעת הבריות, הספר '
מירושלים מגלה במעט קט גודל  אליעזר מוזס
, ואכן זכה אבי הבן שיחי' זקיני הק'קדושתו של 

שהיה אפשר לתת לבנו הרך הנולד למז"ט השם 
 שם זקיני הק'. חיים מאיר, על

פתח בזמר בגלל אבות אח"כ אמר:  רבנו     
היה מפרש  מאיר מפרימשלאןהרה"ק רבי 

כדרכו בקודש, בגלל אבות תושיע בנים, גלל 
היינו אשפה, ובאידיש היינו מיסט, אבות לשון 
רצון, והיינו מיסט וועלן להושיע את הבנים, 

היה כאבן  זקיני הק' האמרי חייםוהפטיר: 
השואבת )מגנט(, שנתדבקו אליו רבים וטובים, 

לכל הקהל למהר לחזור לישיבות  רבנווהורה 
 ולכוללים לעסק התורה.
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 יהודה לייב רוזנפלדרבנו אמר לאבי הבן הרב      
בצחות: שוחחתי על ענין נתינת השם 'חיים 
מאיר' עם היולדת, אם היא מסכימה לתת לבנה 
שם זה, שהיה גונב דעתן של הבריות, גנב עה"א 
גימ' חן, זה היה ה'חן' של זקיני הק', ווי ער האט 

, בכל פעם שגילה פשוט נישט זיך בא'גנב'עט,
ענין רציני מיוחד היה דואג לטשטש הרושם, 

השבועות ]אחר שהחלים מחוליו  במוצאי חג
בפסח תשי"ח[ אמר תורה באש שלהבת, 
בבכיות נוראות, עה"פ ויחן שם ישראל נגד 

הסבא ' היינו אבי ישראלההר, ופירש אז לאמר, '
 מיין טאטע האט מיך אויס געבטן,, קדישא

זי"ע אתה שמח  אבי הק'כמו"כ שאל אז את 
שלא הפכת להיות יתום, את התורה אמר 

עצומות, וכאשר סיים ופתח עיניו ראה  בעיניים
את הציבור מלא התרגשות והשתוממות, על כן 

מרדכי ברוך ביקש לטשטש הרושם ופנה אל ר' 
, אשר בפורים הציג עצמו גייגר

אנצשטופ' ושאלו, נו, פרופ' ג כ'פרופסור
גאנצשטופ, מה אתה אומר? הציבור שחק 
מהשאלה, ובכך עלה בידו לטשטש את רושם 

זכותו יגן עלינו ועל : רבנוההתלהבות, והפטיר 
כל ישראל, א גוטן טאג, אלע זאלן מצליח זיין, 

  מאכן שמחות, אלע אידישע קינדער.
 

נתכבד בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנו    
ברית לבן הר"ר שמעון שמילוביץ, אחר איחל ב

  ברכות לרוב לאבי הבן ולכל בני המשפחה.

 
  סעודת הברית 

באולם בית ויזניץ,  לסעודת הבריתרבנו הגיע     
נטל ידיו וביצע על הפת שרו אודה,  רבנואחר ש

 אב"ד סערט ויזניץעם מחותנו הגה"צ  רבנוושח 
: כאשר רבנובירושלים, בתוך הדברים סיפר 

 מנחם מענדל"ח ר' את הרהזקיני הק' פגש 
גיי גיי דער עמוד 'היה אומר לו בצחות , גנזלר
 זקיני הק'כאשר  כן'מי פתי יסור הנה', ו ',רופט

בחיפה בנאות  המקור ברוךנפש יחד עם אחיו 
יורד לפני התיבה,  מנחם מענדלר' היה דשא 

היה אומר לו בכל פעם 'העמוד קורא מי פתי ו

  הנה'.יסור 
את  רבנושרו אודה ד' בכל לבב והזכיר     

ואמר: די  משה מרדכי מלעלובהאדמו"ר רבי 
אידן האבן גילעבט מיט השי"ת עשרים 

  וארבעה שעות ביממה.
רבנו איחל לחיים ואמר: כשנכנס לברית דודי     

 האהבת ישראלזצ"ל לא היה  האדמו"ר ממאנסי
בביתו, כי יצא לנפוש למנוחה בימי הקיץ, 
כאשר שב לביתו שוחח עם זקנתי 

ע"ה אודות השם 'מרדכי'  מרגלית הרבנית
שניתן לרך הנימול על שם זקינו הרה"ק רבי 

, ואמרה הרבנית הלוואי מרדכי מטשערנאביל
שיעלה ויגדל לפחות כמו חצי מעלת רבי מרדכי 

, ומה האהבת ישראלמטשערנאביל, אמר 
כפת לך שיהא כרבי מרדכי בשלימות, אי
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זקיני ומעתה כאן שנתנו השם לרך הנולד ע"ש 
אפשר גם לומר בדרך זה, הק' האמרי חיים 
 כזקיני הק' האמרי חייםהלוואי שיהא 

 בשלימות, הוא האיר את החיים לכאו"א.
, ואילו )סקולען(שרו סימן טוב, אודך ד' אלוקי     

, נפשינו )סקולען(, עשה עימי )ר' יעקב דסקל(פינו 
זקיני הק' , אח"כ אמר רבנו: )אמ"ח(חכתה לד' 

אמר פעם על ניגון זה 'מיין יונג  האמרי חיים
הארץ האב איך אריין געלייגט אין דעם ניגון', 
וראיה יש לי שהניגון עלה יפה כי יחיאל 
שטיינמץ כאשר מוליך ילדיו אל תחת החופה 

הנגינה  משורר ניגון זה. אצל זקיני הק' היה כוח
גדול מאד, מורא'דיג, אם שמע מקצה השני של 
בית המדרש שמנגנים שלא כהוגן היה הדבר 

  מפריע לו.
ה זכות אבות, אחר אמר רבנו: שמעתי -שרו י    

זצ"ל  שהאדמו"ר מסלונים בעל ברכת אברהם
'א פרייליכער  זקיני הק' האמרי חייםאמר על 

ראות צדיק', והיא הגדרה מדוייקת, וזכינו אנו ל
 זאת.

שרו ניגון מחצר לעלוב ורבנו התעניין אצל     
המחותן באיזה הזדמנות שרים ניגון זה, וענה 

: הייתי רבנוביום שביעי של פסח, אחר סיפר 
האדמו"ר לאחרונה בירושלים לנחם אצל 

על פטירת אמו ע"ה ושאלתי על  מלעלוב
ההגדרה שאמרו על לעלוב, שהוא נוט' לו לב, 
ואמר שם אחד הנוכחים שהמאמר אמר 

  .הרה"ק מצאנז

: יש אומרים שאמר זאת הגר"ד רוזנפלד     
 .הרה"ק משינאווא

אמרתי לנכדיי, שחצרות לעלוב  רבנו:     
וחצרות וויזניץ יש ביניהם מכנה משותף, כי 

 ת שוררת השמחה.בשתי החצרו
שרו אודך בקהל רב, אחר נשא דברים חדב"נ     

, ובהמשך נתכבד לזמר מנחם מענדילהרה"ג ר' 
נחמן יום ליבשה, שרו בגלל אבות והרה"ח ר' 

אמר מי שברך כנהוג, בברכת המזון על  וייס
 הגה"צ ראש הישיבההכוס נתכבד מורינו 

שמואל שליט"א, באמירת הרחמן נתכבדו הרב 
 .משה מרדכי בידרמן, הרב נסטריצחק אר

 
אחה"צ הלך רבנו לבית חדב"נ הרה"ג ר'     

לבקר אצל היולדת ולהאציל לה  מנחם מענדיל
לבית האכסניה למנוחה ושב רבנו מברכות פיהו 

  .בעיר נתניה
 

  כ"ה טבת -וארא  ' פ רביעייום  

  ביקור אצל האדמו"ר מצאנז שליט"א 

האדמו"ר מצאנז  אתהגיע לבקר  רבנו    
, אחר במעונו בקרית צאנז בנתניה שליט"א

: הרבי האדמו"ר מצאנזברכת שלומים נענה 

צריך להטריח עצמו לבוא הנה לביקור,  היה לא
אבל לא רציתי לומר שאיני מכניס את הרבי 
לביתי, אין מן הצורך לשבש את הימים שנקבעו 

  למנוחת הגוף.
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הביקור אינו מפריע לי את המנוחה.  רבנו:    
דברי יואל מסופר על האדמו"ר בעל 

בקר בבית גביר נכבד ל לבוא שרצה מסאטמאר
כדי להתרימו לצורך צדקה, הגביר ידע 

מאחר בכל פעם, על כן  שהאדמו"ר מסאטמאר
בבוקר  8:00התנה מראש שיבוא הרבי בשעה 

בדיוק, ויהי בבוקר הופתע הגביר לראות את 
מגיע כמה דקות לפני  מסאטמאר האדמו"ר

השעה שמונה, והנה הוא כבר ממתין מחוץ 
האדמו"ר לביתו, תמה הגביר ושאל את 

 הרבי מסאטמארעל הדבר, ענה  מסאטמאר
ידוע בקרב החסידים שאסור להיות דייקן מאד, 

ל נוצר רק כיון שבני ישראל -ג-כי מעשה הע
דקדקו על הזמן המדויק, וראו כי בושש משה 
לבוא, אילו לא היו כל כך מדייקים היו ממתינים 

 – הרבי מסאטמאראמר  –מעט שיגיע, על כן 
הגעתי כמה דקות לפני הזמן כדי שלא להיות 

  דייקן. 
: בחצר צאנז מניחים הבחורים אל רבנווש    

 תפילין בימי חול המועד?
כך נהוג מאז ימיו של  האדמו"ר מצאנז:    

, שבחו"ל מניחים הבחורים הרה"ק מצאנז
ראה  שהרה"ק מצאנזתפילין, המעשה היה, 

ימי חוה"מ באפס מעשה, ב מסתובבים בחורים
אמר להם כיון שאין מניחים תפילין על כן חסר 

שמים, ולכן הנהיג שהבחורים יניחו בכם יראת 
תפילין בימי חוה"מ, באומרו שבחורים אין 
צריכים להיות חסידים, כי אם לשבת וללמוד, 

 על כן יניחו תפילין בחוה"מ כמובא בשו"ע.
המנהג להניח תפילין בצנעא או  רבנו:    

 בביהמ"ד בעת התפילה.
בביהמ"ד, עד תפילת הלל,  האדמו"ר מצאנז:    

אבי זצ"ל בהיותו בחו"ל, בשמחת הבר  וכן נהג

בענין זה עד שמצא  אבי זצ"למצוה שלי עסק 
כמה מקורות שמנהג ארץ ישראל שאין מניחים 
תפילין בחוה"מ, על כן אמר אבי זצ"ל כיון 
שבחו"ל גם האשכנזים הניחו תפילין בחוה"מ 
על כן ימשיכו בני חו"ל להניח תפילין בחוה"מ, 

תפילין הורה שלא  ובארץ ישראל שאין מניחים
 יניחו הבחורים בחוה"מ.

איך מנהג צאנז בסדר הנחת תפילין,  רבנו:    
 ?כנוסח אשכנז או ספרד

הניח כנוסח  הרה"ק מצאנז האדמו"ר מצאנז:    
אשכנז, וכן נהגו בניו הק' אחריו, אמנם לציבור 

הגיע לעול  אבי זצ"ללעשות כן, כאשר  הורה לא
מה  מרודניקהרה"ק המצוות הסתפק אביו 

לעשות, כיון שהוא עצמו עוד ישב 'קעסט' אצל 
לכן הניח כנוסח אשכנז, ולמעשה  הרה"ק מצאנז

התיישב והורה לאבי זצ"ל להניח כנוסח ספרד, 
כיון שבנוסח אשכנז עלולים להכשל שהיו"ד 
יזוז ממקומו, מפני שכורכים הרצועות לצד חוץ, 
ועל פי האר"י הק' יש להיזהר בכך מאד, אכן 

היום ישנם פתרונות לחשש זה, ואמר אז אבי כ
הרה"ק אם זקיני  הרה"ק מרודניקזצ"ל לאביו 

הניח על פי נוסח אשכנז גם אני רצוני  מצאנז
לעשות כן, אמר לו אביו, יגיע זמן ותניח כנוסח 
אשכנז, שאל אבי מתי יהיה זמן זה, אמר לו 
אביו, הנני אומר לך עתה שתדע שיגיע זמן לכך, 

אבי באושוויץ לא היה לו תפילין,  ואכן בהיות
וחיפש ומצא יהודי שהיה לו תפילין שנעשו 
כנוסח אשכנז, וחיפש אבי אם יש בין יהודי 
אושוויץ היודע לשנות התפילין מאשכנז 
לספרד, ולא מצא, הבין אבי שכנראה לימים 
אלה התכווין אביו, והניח אבי התפילין על פי 

  ל ימיו.נוסח אשכנז ומאז נשאר מנהגו זה לכ
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 לזכר עולם  
 של רב האי גאון וצדיק, נזר הרבנים, מרא דכולא תלמודא,

 גודר גדר ועומד בפרץ. צדיק נשגב, עמיקא וטמירא, חסידא ופרישא,
 נהורא נפישא. עמוד התורה וההוראה,
 כל רז לא אניס ליה בנגלה ובנסתרות.

 רמו עיניו.מפלאי הדור בענווה ושפלות ברך, מעודו לא גבה ליבו ולא 
 סיגף עצמו כל ימי חייו ולא נהנה מעוה"ז, אות ומופת לדורות

 בשמירת עיניו ולשונו. כל ימיו התעלה בסילודין בראש אשמורות,
 ביגיעה עצומה, בפרישות וקדושה יתירה.

 דלתו הייתה פתוחה תמיד לשרת בקודש להשיב לעם את הדרך
 ובאהבתה ישגה תמיד.ילכו והמעשה אשר יעשון. לא פסיק פומיה מגירסא 

 מגדולי הפוסקים והמורים בעיר התורה והחסידות,
 עמד בעוז ובגאון על משמר הטהרה והכשרות.

 אוצר היראה, עמוד צלותהון ברעותא דליבא ובהשתפכות הנפש,
 כאשר כל עצמותיו תאמרנה. תורה ביקשו מפיהו כאורים ותומים

 בכל שעות הימים והלילות.
 בעל האמרי חיים ובעל הישועות משה זי"ע קשור בלב ונפש לרביה"ק

 ויבלחט"א מרן רבינו שליט"א, אשר שומר העמידוהו לעירם
 וסמכו עליו ללא סייג בכל דבריו ופסקיו, שריד לדור דעה,

 משיירי כנסת הגדולה.
 

 כקש"ת הגאון הגדול

 זצוקללה"המשולם זושא לוריא רבי 
 זצ"לאהרן יוסף ה"צ רבי רבן ה

 

 דקהילתינו הק' למעלה מיובל שניםדיין ומורה צדק 
 שעלה בסערה השמימה ט' בשבט תשע"ז 

 מפניהם"לסדר "ויסע עמוד הענן 
 
 

 הונצח ע"י נכדו חביבו

 שליט"אשמואל אריה עקשטיין הרה"ג ר' 
 וויליאמסבורג יצ"ו

                 

 



 ח
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' -קכ"ח  גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  viz6748494@gmail.com איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ"בא 

 בס"ד

כאשר הגיעו  זקיני הק' האמרי חייםאצל  רבנו:    
לפניו נערי בר מצוה אשר ההורים הניחו תפילין 
כנוסח אשכנז, בדרך כלל הורה להמשיך במנהג 
אבותיהם ולהניח התפילין כנוסח אשכנז, אמנם 

 היו כאלה שאמר להם לשנות לנוסח ספרד.
היה  הרה"ק מצאנזאצל  האדמו"ר מצאנז:    

שאביו הניח לו  אלימלך הערפסטיהודי בשם 
הורה לו  והרה"ק מצאנזבנוסח ספרד, תפילין 

להניח בנוסח אשכנז, וגם להתפלל בנוסח 
 אשכנז.

איך המנהג בנוסח התפילה, אשכנז או  רבנו:    
 ?ספרד

, וישנם האר"י הק'נוסח  האדמו"ר מצאנז:    
כמה שינוים מנוסח אשכנז שנהג הרה"ק מצאנז 

  לומר
בחצר בעלזא ישנם כו"כ מנהגים  רבנו:    

ות כמנהג בני אשכנז, נהרא נהרא ונוסחא
  ופשטיה.

לא היה  להרה"ק מצאנז האדמו"ר מצאנז:    
היה אומר מי שלא היה  זקיני הק'נוסח קבוע, 

עשר שנים בצאנז אינו יודע את הענינים כראוי, 
כי הוא היה משנה הרבה דברים מפעם לפעם, 
לפי מה שעלה במחשבה לפניו ע"פ קבלה, 
שמעתי מאבי זצ"ל שהיו כמה נכדים שרצו 
לקבוע את נוסח התפילה המדוייקת, והתארגנו 

לשמוע  זקיני הק' מצאנזהנכדים שהתפללו עם 
דוק איך מתפלל, כי היה מתפלל בקול רם בדק

ובאש להבה, ועלה בידם לדייק בכמה דיוקים, 
לאחר שסיימו לערוך הדברים רצו לבדוק 
בשנית כל מה שכבר כתבו וערכו, והנה שמעו 
כי נשתנו הדברים, תיקנו את הדברים ושוב 
ביקשו לקבוע והאזינו בשנית והנה שוב נשתנו 

ת משתנות מזמן הנוסחאות, והבינו כי הנוסחאו
 לזמן.

האר"י אמר שמובא מתלמידי  הרה"ק מצאנז    
שכל כוונות האר"י המובאות בסידור  הק'

האר"י הוא לפי תפילה אחת שהתפלל, כי בכל 
תפילה נשתנה הכוונה, חוץ כמה דברים שהיו 

היה נוכח כאשר  הרה"ק מרודניקעל פי קביעות, 
שמע בעל תפילה האומר  הרה"ק מצאנז

שאין  הרה"ק מצאנזישועה' זעק 'מצפים ל
אומרים מצפים לישועה, שהרי כתבו בסידורים 
שלא לומר מצפים לישועה, כעבור שבוע ניגש 
בעל תפילה לפני התיבה ולא אמר מצפים 

שיש לומר מצפים  הרה"ק מצאנזלישועה זעק 
 לישועה.

רבי היה בנו של הרה"ק  הרה"ק מרודניק רבנו:    
 .הרה"ק מצאנז, בן ברוך

, רבי צביאכן, ונקרא שמו  האדמו"ר מצאנז:    
היה נותן לו הוצאות  הרה"ק מצאנזוזקינו 

 החודש.
 משינאווא ומגארליץאומרים שהרה"ק  רבנו:    

 הרה"ק  ואמר   האמת,   במידת    מיוחדים  היו 

 עגע
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אף אם יהא הר שכולו אמת אמנם יהא  מגארליץ
הרה"ק בו מעט שקר איני ניגש אליה, ואחיו 

אמר אף אם יהא הר מלא שקר, אם  משינאווא
אראה בה מעט אמת אקח את כל ההר, מפני 

 מעט האמת שבה.
המאמר הזה מביא בעל  האדמו"ר מצאנז:    

 .אמרי יהודה מבערזאן
בן זיי האבן געקענט זאגן, זיי הא רבנו:    

 געהאלטן דערביי.
היה  האמרי יהודה מבערזאן: האדמו"ר מצאנז    

אברך צעיר בעת פטירת אביו, וקיבלו אותו 

אצל  האמרי יהודה התאונן למנהיג בבערזאן,

להיות כגונב  איך אקבל קויטלך הרה"ק מצאנז

ענה  שחיבבו מאד והרה"ק מצאנזממון אחרים, 
ם לו, שיש לסייע לכל יהודי, וכאשר מרגישי

הכאב של הזולת ככאב של עצמו אפשר לסייע 
יש לי סמיכה  האמרי יהודהלו בכך, ואמר 
 לקבל קוויטלך. מהרה"ק מצאנז

לסייע ליהודי הוא ענין גדול ונשגב, א  רבנו:    
גיוואלדיגע זאך, כמאמר דוד המלך ע"ה עולם 

  חסד יבנה.
אודות הזהירות בענין לענין ראשון  רבנווחזר     

זקיני הק' ואמר: קיים מכתב שכתב  אמת
כאשר עמד על הפרק מינוי אחד  האמרי חיים,

 זקיני הק'החסידים למשרה מסויימת, כתב 

היט זיך פין א  ער צו 'ווער מיר גיווארבמכתבו 
לא כתב לברר אם הלה  זקיני הק'', נישט אמת

, וכותב עוד 'א נישט אמת'מדבר שקר, כי אם 
וגם כל המעלות שהאומר שקר מאבד את החן, 

שלו נחשכות, היינו אף שיש לו מעלות רבות 
היה זקיני הק' הכל נחשך בגין דברי שקר, ואכן 

פעם  ער האט גהאלטן דערביי,יכול לכתוב כן, 
 ח. מ. הגר איז גראד ווי א לונילאמר על עצמו 

מנחם אליעזר ]ישר כסרגל[, כאשר הגיע ר' 
להזכיר לרפואה את  אביכם זצ"ללפני  מוזס

והביע חשש שאולי סובל  זקיני הק' האמרי חיים
מחמת עין רע, נענה אביכם שאי אפשר לומר 

, והזכיר אז שכאשר טוב עין הוא יבורךעליו כן, 
אודות בניית שיכון  זקיני הק'הגיע לשוחח עם 

 הציע לו לקנות את השטחים על יד קרית ויזניץ.
אבי זצ"ל דיבר על ענין זה  האדמו"ר מצאנז:    

 ד, ברוב התפעלות.תמי
כהיום יש שטיבל לחסידי צאנז בתוככי  רבנו:    

שחסידי צאנז שיכון ויזניץ, וכן שמעתי 
בית מדרשנו הישן, בבמאנצעסטער מתפללים 

היה אומר תמיד שכאשר  אבי הק' זי"ע
משוחחים על חסידי קמאי הדבר מחייב יותר 

הבעש"ט מאשר השיחות אודות גדולי תלמידי 
, כי כאשר משוחחים מתלמידי הבעש"ט הק'

אפשר להרהר מה לי ולענינים נשגבים כאלו, 
הרבי ר' איך שייך להגיע להשגות של הרה"ק 

, אבל כאשר עוסקים במשנתם של אלימלך
חסידי קמאי, צדיקים בני דורינו, הדברים 

 מחייבים יותר.

 עחע
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ב"ה  האדמו"ר מצאנז:    
שמזג האויר היה נאה בימי 
השבוע, והיה הרבי יכול 

 לטייל לרוח היום.
אכן, ואמסור בזה  רבנו:    

פריסת שלום מהנכד 

]בן  שטרנבוך וועלוול
הרה"ג ר' ברוך שטרנבוך, 

הרה"ג ר' יוסף דוב  וחתן
הלברשטאם בן האדמו"ר 

שהיה אצלי  מצאנז[,

  בשב"ק.
רבנו בירך על המזונות     

האדמו"ר ועל היי"ש, ואמר 
: אברך תחילה מצאנז

שהכל על היי"ש, ואח"כ 
ברכת בורא מיני מזונות 

 כמנהג שינאווא. 
אבי  האדמו"ר מצאנז:    

נשאל לפעמים למה  זצ"ל
אינו נוסע למנוחה, ענה אבי 
הרי כל העולם באים 
לנתניה לנפוש ואני אצא 

כאן למנוחה במקום מ
 אחר?

לקרית צאנז נתניה  רבנו:    
יש זכייה גדולה, שאפשר 
לקיים מצוות הכנסת 
אורחים, רבים מגיעים הנה 
לשבתות וכדומה, כבר 
שאלתי לרבים שהתאכסנו 
בנתניה ואמרו שהיו להם 

 אכסניא בקרית צאנז.

: רבנו איחל לחיים ואמר    
השי"ת יעזור להשפיע 

ל השפעות טובות לכל
ישראל בגשמיות ורוחניות, 
א גוט'ן חודש, בשבת 
הבעל"ט מברכים חודש 
שבט, החודש שבו הואיל 
משה באר את התורה 

זקיני הק' בעל הזאת לאמר, 
פירש במה  אהבת ישראל

שאמרו חז"ל אם אין תורה 
אין קמח ואם אין קמח אין 
תורה, אם כן מה קודם, 
קמח לתורה או תורה 
לקמח, ואמר האהבת 

הואיל משה באר ישראל 
את התורה הזאת, בא"ר 
עולה למס' בני חיי מזוני, 
קודם 'באר' ואח"כ 'את 

  התורה הזאת'.
 האדמו"ר מצאנזוענה     

כנגד הברכות: לחיים 
טובים ולשלום, גוטע 

 על ימים יאריך למען יארן,
, להמשיך לעמוד ממלכתו

על המשמר, להשפיע 
 לישראל כל טוב.

לשוחח  רבנווביקש     
ביחידות עם האדמו"ר 

, לאחר כמחצית מצאנז
האדמו"ר השעה יצא 

ללוות את רבנו עד  מצאנז
 הרחוב.
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  כ"ו  -וארא  ' פחמישי יום

  טבת
תפילת שחרית התפלל     

בבית האכסניא  רבנו
בנתניה, לפני התיבה עבר 

 רבנו, זאב שטרנבוךהרב 
ניגש לפתיחת הארון )עלו 

יחזקאל ר לתורה: הר"
הר"ר ישראל נח בינדר, 

יעקב אדלר,  נה"ח ר'ויזל, ה
הר"ר צבי  –הגבהה 

 -הערשיל הלפרין, גלילה 
  הבח' מרדכי ברוך גרוס(.

 
 ניחום אבלים  

 בבית משפ' כץ 

לעיר הקודש רבנו נסע     
והגיע תחילה אל  ירושלים

, לנחם משפחת כ"ץ
האבלים על פטירת אמם 

, ע"ה הינדא צירל כץמרת 
יוסף אלמנת החסיד ר' 

ז"ל שוב סעקהליד  אריה
 וקרית גת. 

התעניין אצל הבן  רבנו    
על  אפרים זאבהרה"ח ר' 

בואו מארה"ב, ומתי שמע 
הבשורה על פטירת האם 

 ע"ה. 
 הרה"ח ר' אפרים זאב:    

בערב שבת שוחחתי עם 
אמי ע"ה בטלפון, דרשתי 
בשלומה, ואיחלתי ברכת 

 גוט שבת.

הוא  ' הערשיל:הרה"ח ר    
כבר הספיק לשמוע על 
הבשורה בערב שבת ומיד 
החל במנהגי אבלות, 
לשבת שבעה וכד', כאשר 
אמינו ע"ה נפטרה כאן 
בער"ש היה בארה"ב עוד 

 היום גדול.
לפי"ז כבר תוכל  רבנו:    

היום לקום מהשבעה, כי 
 כבר עברו שבעה ימים.

 הרה"ח ר' הערשיל:    
לכבוד המשפחה הוא 
נשאר לשבת איתנו עד 

 כלות ימי השבעה.
מופיע בהלכה  רבנו:    

הענין הזה, שהולכים אחר 
רוב המשפחה לענין שבעת 

 ימי אבל.
 הרה"ג ר' בנימין אליעזר:    

מבואר שאפשר להקל 
בענין שבעה לפי רוב 
המשפחה, אבל לא 

 להחמיר.
: אמכם ע"ה נולדה רבנו    

קיני הק' זבחצר הקודש של 
בעל אהבת ישראל 

בתו של  בגרויסוורדיין,
 ברוך הערלינגהרה"ח ר' 

 הי"ד.
ר' הרה"ח  בני המשפחה:    

היה בנו של החסיד  ברוך
 זיידא הערלינגהמפורסם ר' 



 יב
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' -קכ"ח  גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  viz6748494@gmail.com איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ"בא 

 בס"ד

 ע"ה. ישראל הערלינגואחיו של הבחור 
שה'אהבת בשעה  הרה"ח ר' הערשיל:    

ד הגיע מויזניץ לגרויסוורדיין הגיעו יח ישראל'
 ברוך הערלינגור'  זיידא הערלינגעמו גם זקיני ר' 

עם עוד כשבעים אנשים, אח"כ נולדה אמי 
בפטירת האהבת  12בשנת תרפ"ד, והיתה כבת 

 ישראל.
 .האהבת ישראלאם כך זכרה היטב את  רבנו:    
בכל עת היתה מספרת  הרה"ח ר' הערשיל:    

על העבר, עובדות והנהגות מאהב"י, כל 
 התפילות ראתה במו עיניה.השולחנות ו

האם חיים בימינו עדיין חסידים  רבנו:    
 ישישים הזוכרים את האהבת ישראל? 

לאוי"ט ראה  בערל גוטמןר'  בני המשפחה:    
 את האהב"י פעם אחת בדיבווא.

מרדכי את החסיד רבי  הרה"ח ר' הערשיל:    
במשפחתינו 'דער זיידע ר' היו קוראים  חנא

 בנימין אליעזר שפיצער, כי זקיננו ר' מרדכי חנא'
, אמי רבי מרדכי חנאנשא לאשה בזוו"ש את בת 

ע"ה סיפרה שר' מרדכי חנא היה מחזיק אותה 
 על ברכיו.

אברהם הלוי יש סיפור ידוע שהרה"ח ר'  רבנו:    
הגיע לגרויסוורדיין להתעסק באיזה  ברגר

  שידוך, האם ידוע באיזה שידוך מדובר.
סיפר לי את  אברהם הלויר'  ברוך: הרה"ג ר'    

המעשה, כאשר הציעו למרת אסתר בתו של ר' 
אחיו  מנדל שרףאת ר'  בנימין אליעזר שפיצער

, שלחו אותו לגרויסוורדיין לראות ישעיה של ר'
את ר' מנדל ולתהות על קנקנו, זאת היתה סיבת 

מנדל בואו לגרויסוורדיין. בימי המלחמה היה ר' 
, ישראל הערלינגיחד עם ר'  הי"ד בבונקער שרף

שביום ח' תמוז  בעריש ראפפורטושמעתי מר' 
 תש"ד נתגלה הבונקער.

נפטר בשנת תרצ"ב, לר'  מרדכי חנא ר' רבנו:    
מרדכי היה בן שנקרא ע"ש ר'  אברהם ברגר

 .חנא
: היה זה השם הראשון שנתנו הרה"ג ר' ברוך    

 .מרדכי חנאאחר החסיד ר' 
שמעתי שאמכם היתה בצלילות הדעת  רבנו:    

 עד הרגע האחרון.
ממש כך היה, הגעתי  הרה"ח ר' הערשיל:    

אחר הלכה לנוח,  12לכאן בערב שבת בשעה 
דיבר עמה  אחי אפרים בטלפון, כאשר  2בשעה 

ראינו שהשבת מתקרבת אמרתי שעוד מעט 
שבת וצריך להדליק נרות, אמרה להביא לה 

רו דקות ספורות ה'טיכעל' של שבת, לא עב
וראינו שאינה מגיבה, תיכף קראנו להצלה, 

להזכירה לטובה  לר' יענקל אדלרהתקשרתי 
 , והשיבה נשמתה ליוצרה. רבנואצל 

בזכותה אנו כולנו כאן, היא  הרה"ג ר' ברוך:    
שנים, והתאמצה מאד לגדל  46היתה אלמנה 

 בניה לבד על ברכי התורה והיראה.
רה עד שהגיעה לדירה זו היכן התגור רבנו:    

 בירושלים.
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בשנת תשי"ט עלינו  הרה"ח ר' הערשיל:    
ארצה והתגוררנו בקרית גת, שם קיבל אבי ע"ה 
את עול השחיטה, לאחר פטירת אבינו ז"ל 
מכרה את הדירה ועברה לגור כאן בירושלים, 
סמוך לבנותיה, בדירה זו התגוררה משנת 

  תשל"ז.
הגיעו לגור אמי היתה מספרת, שכאשר     

ושאלו  האמרי חייםבקרית גת נכנסו הורינו אל 
מה לעשות עם חינוך הילדים, שהרי בקרית גת 

לא נתן האמרי חיים לא היו מוסדות חינוך, אבל 
להם לעבור לב"ב, באמרו בקרית גת צריכים 
לשוחט ירא שמים, ועם חינוך כבר תסתדרו, 
ואכן כבר משנות הנעורים נשלחנו לבני ברק 

  ך בבתי החינוך של ויזניץ.להתחנ
שלח את בנו ר'  שלמה זלמן מוזסגם ר'  רבנו:    

כבר בימי הילדות להתחנך  מנחם אליעזר
 בויזניץ.

היה מבוגר  יוסף אריהאביכם ר'  ושאל רבנו:    
  ?יששכר דבמאחיו ר' 

היה  חיים משהאכן, והאח ר'  בני המשפחה:    
 הצעיר מכולם.

 וויזניצ'ע היסטוריה...: ס'איז א רבנו    
האדמו"ר זי"ע וכן  רבנו הרה"ג ר' ברוך:    

היו אומרים לי פעמים רבות, זכות גדול  ממאנסי
 האהבת ישראלהיה לזקינך שהיה לומד יחד עם 

 בחברותא הספר 'ברית כהונת עולם'.
היה חברותא של  זיידא הערלינגאכן, ר'  רבנו:    

 האהב"י.
 הישועות משה רבנו זר:הרה"ג ר' בנימין אליע    

זי"ע היה אומר 'זיידע'לע לא הכיר צורתא 
 דזוזא'.

שמעתי מאבי ע"ה שאחר  הרה"ג ר' ברוך:    
המלחמה כשהיו כולם שבורים ורצוצים, אמר 

תורה ופירש הפ' וזאת הברכה  האמרי חיים
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אשר ברך משה לפני מותו, 
שלא יצטרכו להגיע לעצה 
של יזכיר לו, והיה מוסיף 
לפני מתו היינו האותיות 
שלפני האותיות מ'ת'ו' 
שהם אותיות ש'ל'מ' נוט' 
מזמור ליום השבת, בכח 
שירות ותשבחות של יום 
השבת אפשר לנצח היצר 
הרע מבלי להגיע אל העצה 
של יזכיר לו, שעלולה 

ת, כך היה להביא לידי עצבו
שהאמרי מחדיר בנו איך 

היה מעודדם בשירות  חיים
ותשבחות להרגיש נועם 
השבת, וידוע מרבים 

היה  שהאמרי חייםשאמרו 
לו כח מיוחד לכבס נשמות 
ישראל עם שירות 
ותשבחות יותר מאשר 
דרשות התעוררות שאמרו 
צדיקים בשבתות 

  שובבי"ם.
אמרי אכן, בספר  רבנו:    

רי תורה אין הרבה דב חיים
על ענינים של תיקונים בימי 

 השובבי"ם.
על יחוס  רבנווהתעניין     

 המשפחה לשבט הכהונה.
עד  הרה"ח ר' הערשיל:    

פרוץ המלחמה היה 
במשפחה ייחוס מפורט דור 

 אחר דור.

שמעתי  הרה"ג ר' ברוך:    
, יששכר בערישמדודי ר' 

שלפני המלחמה ראה את 
הייחוס עד איתמר בן אהרן 

 הן. הכ
: כאשר נפטרה רבנו    

האם לא הייתם צריכים 
 לצאת מהבית.

 הרה"ח ר' הערשיל:    
במהירות ובזריזות פינו 
אותה מהבית לבית הלויות 

 בשמגר.
הרה"ח ר' זעליג     

יצאתי מכאן  קורניצר:
סמוך לכניסת השבת, 
לכיוון שמגר, ועוד 
הספקתי לחזור עם הרכב 

 לפני שקיעת החמה.
באיזה שנה נישאו  רבנו:    

 הוריכם ז"ל.
בשנת  בני המשפחה:    

בת כ"ב  היתהתש"ו כש
 שנה.

יוס'ל דודכם ר'  רבנו:    
 נישא לפניהם? שטיינמץ

 יוס'לר'  הרה"ג ר' ברוך:    
נישא בחודש חשוון, 

 והורינו בחודש שבט.
מתי הגיע ר' יוס'ל  רבנו:    

 לארה"ק.
בשנת  הרה"ג ר' ברוך:    

תש"ח, ומתחילה היה 
 באנטוורפן.
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 האמרי חייםזקיני  רבנו:    
 שיוס'ל שטיינמץהיה אומר 

עזר וסייע לו מאוד בבניית 
השיכון ועמד לימינו בכל 
הנצרך, והכיר לו טובה, 
באחת השנים בבואו 
מארה"ב להסתופף בצל 

לימים הנוראים זקיני הק' 
נתכבד לעבור לפני התיבה 

רב גם בתפילת מנחה ע
ראש השנה וגם בכיבוד 
נוסף, ואמר אז זקיני הק' 
שעושה זאת מפני הכרת 
הטוב, שאנו לומדים 
מ'ביכורים' שהכרת הטוב 
הוא מהדברים שאין להם 

 עביר וייסשיעור, גם לר' 
זי"ע  לזקיני הק']הזקן[ היה 
  הכרת הטוב.

האדמו"ר פנה אל  רבנו    
ושאל:  מנדבורנה ירושלים

 אריהיוסף הכרתם את רבי 
 ז"ל. 

האדמו"ר מנדבורנה     
קצת. אבי זצ"ל  ירושלים:

היה אומר על כגון דא, 
שהנוסח ואל תיטוש 'תורת' 
אמך מובן היטב, כי לכאורה 
מה שייך תורה אצל אם, 
אמנם ישנם נשים 
שמנחילים תורה שלימה 

 לצאצאיהם.
 הרבנית תליט"א רבנו:    

אמרה לי הרבה פעמים 

שיש לה התפעלות 
ע"ה. א זכיה, מאמכם 

 שהיתה צלולה בדעת.
הינדה צירל בת ר'  רבנו:    

מה טעם  רבנו, ושאל ברוך
הרי  ר' זיידאקראו לסבא 

 .אפרים זאבשמו היה ר' 
לא  הרה"ח ר' הערשיל:    

ידוע לנו הסיבה, שאלתי 
זצ"ל  הרבי ממנאסיגם את 

 ועוד רבים.
הנכדים הקרויים  רבנו:    

על שמו נקראים רק בשם 
 .ם זאבאפרי

על  בני המשפחה:    
זיידא המצבה שלו נרשם 

 .אפרים זאב
היכן מקום  רבנו:    

 מנוחתו?
על יד  בני המשפחה:    

האוהל בגרויסוורדיין, על 
יד הקבר של הגאון בעל 

 .פתחא זוטא
בנימין אליעזר ר'  רבנו:    

היה זקינכם, ור'  שפיצער
היה  אברהם הלוי ברגר

 חתנו.
בנימין ר'  בני המשפחה:    

היה השו"ב  אליעזר
באויוואר כחמישים שנה. 
בשנים הראשונות היה ר' 

מגיד שיעור  אברהם ברגר
בשיכון, ומסופר שכאשר 
הגיעו תלמידיו להיבחן 
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, שאל אותם על בעל החזו"אאצל הגאון 
המלמד, בראותו איך כל מה שלמדו חקוק על 

  לבם בבהירות מופלאה.
הגיע פעם  הםאברידוע שכאשר ר'  רבנו:    

אמר לו  האהב"יראשונה לגרויסוורדיין אל 
האהב"י 'מיר קענען זיך', כי חסידי ויזניץ תושבי 
אויוואר ביקשו ממנו לכתוב להם הקוויטלעך 

זי"ע, גם ידוע  האהבת ישראלששלחו אל 
הסיפור ששמע פעם מאת הסבא קדישא אומר 

תפילת נשמת כל חי, 
ובאמרו 'המנהג עולמו 

 ' אברהםרבחסד' קיבל 
התעוררות, ומאז נהפך 
לבבו להיות מעריץ גדול 

, כך הסבא קדישאשל 
אליעזר דוד שמעתי מר' 

ששמע זאת מר'  פרידמן
, ואמר ר' אברהם הלוי

שאלו הדברים  אברהם
'המנהג עולמו בחסד' ליוו 
אותו כל השנים במלחמה 
הקשה, ומכך התחזק, 
ועתה הביטו וראו מה 

 מפיו. השפעה יש לתיבות שצדיק מוציא
 בנימין אליעזרהתעניין אצל הרה"ג ר'  רבנו    

זאב צבי אם היה בהלווית חותנו הרה"ח ר' 
 ז"ל, שנפטר בימי השבעה של אמו. שטרן

: הייתי בהלוויה הרה"ג ר' בנימין אליעזר    
ואח"כ ישבתי שבעה בביתי לכמה שעות, וכך 
נמנע ביטול תורה מאברכי הכולל שלא הצטרכו 

 שהרבי שליט"אם לנחם, כיון לבוא לירושלי
משה שאול הורה לי לשאול רב, פניתי אל רבי 

, והתיר לי, כיון שכבר היה ביום השלישי קליין
מימי השבעה, וברמ"א מקל מיום שלישי, 

ולכבוד הלוויה של חותני התיר לי לצאת ללוות 
 את המיטה כברת דרך.

היה פין די ז"ל  זאב צביגם חותנך ר'  רבנו:    
געווארדיע, לא שייך לומר עליו אלטע 

שהסתופף אצל האמרי חיים, ער האט 'געוויקט' 
 .אין 'געלעבט' ביים אמרי חיים

זי"ע היה אומר  אבי הק' והמשיך רבנו:    
 שהדיבור אודות מעלת חסידי קמאי מחייב יותר.

ישראל בנימין שוחח עם הגיס הרה"ח ר'  רבנו
שיחי' אודות אחיו ז"ל ממשפחת גפנר,  גפנר

שהיו מתלמידי ישיבה"ק 
בימי קדם, כן הרעיפו בני 
המשפחה דברי שבח 
אודות הגיס הרה"ח ר' 

שיחי', אשר  גפנרשמואל 
הוא וב"ב התמסרו שנים 
רבות לעזור ולסייע לאם 
המשפחה, ומתוך כבוד 
רב במסירות נאמנה עשו 
כל אשר לאל ידם 
שתאריך ימים ושנים 

 בטוב ובנעימים.    
וניחם רבנו בדברי      

, אחר עמד על תנחומים
 הפתח וניחם את הנשים.
 

  ניחום אבלים אצל הגרש"א פיליפ 
לביקור חולים וניחום אבלים אצל  רבנוסע ונ     

על שליט"א  שלמה אליעזר פיליפהרה"ג ר' 
ע"ה  רזמוביץמלכה  מרתהאה"ח ו פטירת אחות

 ז"ל משב"ק. יצחק דודאלמנת הרה"ח ר' 
רבנו התעניין בשלומו וציינו בני המשפחה     

שממשיך בלימודיו באמצעות מכשירים שונים 
 וכו'.

 

 ברכת מזלא טבא
 לידידנו היקר, איש חי ורב הפעלים

 בהקניית הקריאהבעל ניסיון רבות בשנים 
 לצעירי צאן הקדשים

 העומד לימיננו בכל עת ועידן

 הי"ו דוד גייגר "רהר
 לקידום הוראת הקריאה -'הצלחאות'  מבעלי מכון

 

 והפצת הגליון להדפסת םשתר
 ולרגל השמחה השרויה במעונ

 יקירובהכנס בנו 

 ו’’ני שראלי’ הב

 לעול התורה והמצוות
 בעבודת הקודששתזכה לרוב הצלחה  יהא רעווא

 ,רוב תענוג ונחת מכל יו"ח לרוותותזכה 
 .וכל טוב סלה, ורוב הצלחה מתוך שפע ברכה
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פין די אלטע געווארדיע, בהיותי  רבנו:    
אברהם בישיבה למדתי בחברותא עם ר' 

, שניהם למדו אז בישיבה"ק שמואל פיליפ

  בויזניץ.
רבנו התעניין אצל בנו על חותנו הרה"ח ר'     

ואמר רבנו: היימיש ברויט, הוא למד  עזרא ויזל
עם חתני ]ראש ישיבת סאטמאר[ שנים רבות 
בחברותא, חתני נהנה מאד ללמוד עמו, ואמר 

: המקום ינחם אתכם וכו', והשי"ת יעזור רבנו
 שתהא בריא וחזק, זיך עלטערן און פריידן.

 
, 'דלישס'לקביעת מזוזה במאפיית הגיע  רבנו     

אחר קביעת , הרשטיקיוסף בבעלות הר"ר 
: השי"ת יעזור יוסףלהר"ר  רבנוהמזוזה איחל 

שפע ברכה והצלחה, עם כל ההשפעות הטובות 
הגעתי לכבוד בית : רבנובכל הענינים, והפטיר 

  .שיחיו אבא הרה"ח ר' יעקב דוד

 
  בניחום אבלים בבית משפ' מייזלער 

ה"ח נהגיע לניחום האבלים על פטירת ה רבנו    

  ז"ל. רענפתלי הערץ מייזלר' 
הי"ו  חיים שלמההר"ר אצל בנו  רבנווהתעניין     

על בואו לארה"ק להלווית אביו ז"ל אח"כ אמר: 
נקודה אחת חשובה ומיוחדת ראינו אצלו, שהיה 
מציית בכל ענין למה שאמר לו אבי הק' זי"ע, וגם 
למה שאני הייתי אומר לו, הוא ביקש לשמוע 

לעשות, מה הרבי אומר, וכך חי ולדעת מה עליו 
כל ימיו, בלי חכמות, הן בעניני גשמיות והן 
בעניני רוחניות, חינוך הבנים וכדומה, מה שהרבי 

 אומר זאת יעשה.
בכל תקופת חוליו עמד בקשר עמי, והייתי     

מזכיר שמו לרפואה בכל תפילת שמונה עשרה, 
וכפי שאמרת היה א ריכטיגער חסיד, כו"כ 
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סר ל"ע, והיה מעדכן בכל פעם על שנים התיי
 המצב.

רבנו שאל אם זכה המנוח ז"ל לראות את  רבנו    
 זי"ע. הק' בעל אמרי חיים

: כן, וגם אני זכיתי אחיו הרה"ח ר' מאיר אליהו    
 .מאיר בערל פיקסלרלכך, בחופת ר' 

היה  האמרי חיים: הרה"ח ר' בערל פיקסלר    
 א.מסדר הקידושין בחופתי, בשנת תשל"

: בשנים האחרונות היה לו צער שאינו רבנו    
יכול לבוא להשתתף כהרגלו בכל השנים בכל 

 המועדים והאירועים בחצרות קדשינו.
 ויזניץ האט איהם גיברענט. בני המשפחה:    
ממש אזוי, גם אופן פטירתו היה  רבנו:    

להפליא, שבני הקהילה ישבו כאן בליל שבת 
 שבחות.ושוררו על ידו שירות ות

בני המשפחה סיפרו שאחר הבאטע בליל      
שבת האחרון ראו שמפריע לו משהו, ונרגע 
כאשר אמרו לו שהנכרי ששימשו כבר הלך לו, 
אז הבחינו בירידת המדדים, קראו קריאת שמע 
ויצאה נשמתו באחד, וסיפרו שאמר מזמן 
שאינו רוצה שהנכרי יעמוד על ידו בעת יציאת 

לעזוב את בית החולים הנשמה, ועל כן רצה 
ולחזור לביתו לפני שבת, וחתם על כתב סירוב 
אשפוז, הרופאים תמהו איך חותם על מסמך 
זה. וזכה ושב לביתו לקראת שבת, וסימן לנכרי 
בידו שמעתה כבר אין ביניהם קשר, והנכרי יצא 
לביתו, למחרת חזר הנכרי ונוכח שכבר אינו בין 

  החיים.

 היה חסיד ויזניץ? שלמהחיים אביו ר'  רבנו:    
הוא היה תלמיד בעל  הרה"ח ר' מאיר אליהו:    

האהבת , וגם נסע אל שארית מנחם מוישווא
לבקש ברכה לעלות לא"י היות וזימנו  ישראל

בירך  האהבת ישראלאותו לעבודת הצבא, 
 אותו בלשון 'וועסט אי"ה אויסדינען'.

היה חבר  נפתלי הערץר'  בני המשפחה:     

באנטוורפן ועמד על המשמר  קדישא בחברא
שיש לומר וידוי עם חולים, בפרט אצל כאלה 
שאין בהם אידישקייט, וקרה כמה פעמים 
שאמר וידוי עם חולה ומיד כשסיים נפטר 

 החולה לבית עולמו.
הוא היה א ערנסטער מענטש, בכל  רבנו:     

השנים הערכתי אותו, אני אוהב אנשים כאלו, 
כמות, הוא לא היה מדבר עם ערנסקייט, בלי ח

 הרבה.
: בעת משב"ק –הרה"ח ר' בנציון שטנגר     

ההלויה ראינו איך כל מתפללי בית מדרשינו 
ברחוב מנחת יצחק בוכים אחריו, כולם אהבו 

 אותו.
 היכן למד בימי בחרותו? רבנו:    
תחילה בלוצערן ואח"כ  בני המשפחה:    

 בישיבה ב'תפרח'.
באיזה ישיבה  מאיר אליהורבנו שאל את ר'      

למד, וענה: בישיבת מיר, והייתי מגיע לוויזניץ 

בערך בכל שבת שלישית, בכל פעם הזמין אותי 

זי"ע לקידושא רבה ולסעודת היום,  רבנו הק'
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הלך לביתו  רבנואחר כמה שנים כאשר 

מביהמ"ד שאל אותי הרבי זי"ע בצחות, האם 

מאז  , ובלילה לא,ביום המזוזה בביתי כשירה רק

הייתי מגיע לסעוד בבית רבנו זי"ע גם בסעודות 

  ליל שבת.

א זכיה פין א איד, שנפטר מתוך אסיפת  רבנו:    

 מרעים בביתו בליל שבת.

הוא : ר' חיים שלמה בנו    

לא היה מוותר אף פעם על 

אסיפת מרעים בלילות 

שבת, בשנים אחרונות היה 

מגיע אל שולחנו של 

האדמו"ר מסקולען 

, לאחרונה היה ירושלים

אומר לי שילך רק לזמן 

מועט, ולמעשה היה נשאר 

 משך שעתיים וחצי.

היה נראה שהוא  הרה"ח ר' מאיר אליהו:    

לעבור לעולם שכולו טוב, בר"ח  מתכונן כראוי

]מאנשי  שלמה קלירסחשון נפגש עם הר"ר 

חברא קדישא[ וישב עמו משך כשעה ואמר לו 

  כל מה שצריך לומר.

הוא ביקש ממני שבעת : ר' חיים שלמה בנו    
יציאת נשמה ישוררו תתברך, ולפני שבת 

, ואמרתי לוי כהנאבן ר' שלמה התקשרתי לר' 
לו שאם קורה משהו ידע שצריך לשיר תתברך, 

ישב כאן שעות ארוכות וסייע  שלמה כהנאר' 
  לאבי ז"ל.

הוא סבל מאד  הרה"ח ר' מאיר אליהו:    
 בתקופה אחרונה.

ראיתי זאת, וגם ביקרתי אצלו לפני  רבנו:    
 שלש שבועות, ליבי אמר לי שאני נפרד ממנו.

: כאלו יהודים בערל פיקסלראל ר'  רבנוופנה 
 היית מארח בביתך.

הוא היה  בני המשפחה:    
אומר דעתו בכל מיני 
ענינים, ומפטיר ואומר, כל 
זאת רק אם הרבי אינו 

 אומר אחרת.
במוצ"ש אמרו לי  רבנו:    

שהורה שלא ימתינו 

להלויה אפילו על הבן, אבל 

הכרעתי שהיות והנך בן 

יחיד יש להמתין שתגיע 

 להלויה.

היה כאן יהודי שסיפר על  בני המשפחה:    

לב ובניסי ניסים ניצל,  עצמו שעבר התקף

לתקופה פגש את המנוח ואמר לו שיש סגולה 

ת לאריכות ימים לרכוש חלקת קבורה בבי

החיים, סיפר לו המנוח שכבר רכש חלקה ובכל 

ער"ח הולך לומר שם פרקי תהלים, בני 

 המשפחה לא ידעו על מנהגו זה.

 

 התודה והברכה
 איש חי ורב הפעלים לידידנו הדגול והנכבד

 ועידן העומד לימיננו בכל עת

 הי"ו מנחם אליעזר מוזסהרה"ח ר' 
 ת"ו ירושליםמעיה"ק 

 והפצת הגליון להדפסת םשתר
 האשה החשובה לע"נ אמו

 ע"המרים פייגא מרת 

 ע"המנחם מנדל בת הרה"ח ר' 
 נלב"ע ו' שבט תשס"ו

 ת.נ.צ.ב.ה.
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זקיני הק' חסידים הראשונים נהגו כן,  רבנו:    
יעקב קאפיל סיפר על הרה"ק ר'  האמרי חיים

, שהכין לעצמו במרתף ביתו חלקת קבר, חסיד
 רקי תהילים.והיה מגיע לשם בכל ערב ואומר פ

מעשה בחסיד  חדב"נ הרב מנחם מענדיל:    
אחד שלא היה מגיע לאסיפת מרעים בלילות 

 האמרי חייםשבת, כי היה נרדם בביתו, אמר לו 
כאשר הנשמה עולה למעלה בכל לילה שואלים 
אותה מנין מגיעה, אם משיבים שמגיעים 
מאסיפת מרעים יש לכך פנים אחרות מאשר 
עונים שמגיעים מן המיטה, נשמתו של ר' 

ז"ל עלתה השמימה מאסיפת  נפתלי הערץ

  מרעים בליל שבת.
 כל אופן ההסתלקות היה פלאי. רבנו:     

כאשר  משב"ק: –שטנגר הרה"ח ר' בנציון      
היה מתקשר כדי שנזכיר שמו בקו"פ היה 
מתנצל על כך, ואחר היה מודה בברכת יישר 

 כח.
נפתלי יש הרבה מה ללמוד מר'  רבנו:    

, אמונת חכמים מיט א ערנסקייט, ה"ע הערץ
רגיל אני לומר ש'אמונה' הוא לשון אימונים, 
הוא התאמן הרבה, היה מגיע בכל יום לשמוע 

 מנשה רייזמאןוכמה שיעורים אצל ר' כמה 
 ועוד.

בששה שיעורים השתתף בכל  בני המשפחה:    
יום, כל סדר היום נסוב אודות השיעורים, לא 
הלך לשמחות ולא הרים טלפונים בעת 

 השיעורים.
כעת הוא ממתין  הרה"ח ר' מאיר אליהו:    

 א יעשה לו טובה.שהרבי שליט"
חיים רבנו התעניין כמה בנים היה לאביו ר'     

שלפני המלחמה  מאיר אליהו, וענה ר' שלמה
היו לו ג' ילדים אשר נרצחו ל"ע באושוויץ ואחר 

 המלחמה זכה ונולדו לו עוד ג' ילדים.

מקור המשפחה מעיירה לערדינע, שם  רבנו:    
 .ישכר שטוקהמרהתגורר הרה"ח ר' 

יהושע משה : ר' הרה"ח ר' מאיר אליהו    

לברך  התחיל בויזניץ אותנו פגש שטוקהמר
חיים ולהודות על כך שזוכה לראות בניו של ר' 

 בויזניץ. שלמה מייזלר
ז"ל יש הרבה זכיות,  יהושע משהלר'  רבנו:    

היה אדם ישר דרך, בכל צעד ושעל בדרכו ניכר 
 ערנסקייט.

ז"ל  נפתלי הערץהיה לו לר'  בני המשפחה:    
לטבילה במקווה, כאשר היה צריך  מסירות נפש

לצאת לחו"ל קם מוקדם כדי שיספיק לטבול 
במקווה, ואם לא היה יכול לטבול ביקש 
מאחרים שיכוונו אותו ויטבלו לזכותו, כאשר 
היה בסנט מוריץ בשנים האחרונות ולא היה שם 
מקווה, נסע בכל יום אל הנהר וטבל שם, מבלי 

 להתייחס אל הקור ואל החום.
חסידים של פעם, פשוטו כמשמעו,  רבנו:    

 א ריכטיגער חסיד.כמו שאמרו מקודם, 
כאשר  רבנו אמר בענין האבלות בערב שבת:    

פסקו לשבת  אמי הרבנית ע"הישבתי שבעה על 
עד שעה לפני שבת, הלכתי אז למקווה אחר 
תפילת מנחה של ערב שבת, בערבי פסחים 

רני ובערב יום הקדוש יושבים עד חצות, זכו
אמר פעם לתלמידים בישיבה  שאבי הק'

שישבו שבעה על אחותם בערב יו"כ, שישבו 
 עד חצות היום.

ז"ל יש מה  נפתלי הערץמר'  ואמר רבנו:    
ללמוד, והחי יתן אל ליבו, הרבה נקודות טובות 
ראו בו, לא עשה מעצמו מאומה, לא רצה 
שידברו אודותיו, א ריכטיגער חסיד, אשר מפני 

 היה לו חתימת זקן.מחלה לא 
 רבנו הק' בעל הישועות משה בני המשפחה:    

 זי"ע אמר לו פעם בצחות, יש לך זקן אלא שהיא
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 נטפי נוחם

קדם ידידנו הדגול ומכובדנו הנעלה, העומד לשרת בקודש במסירות מופלאה 
 וחריצות רבה, אציל מידות ונעים הליכות, מתהלך בהצנע לכת

 רוחו של כל אחד בחן ובנועם, נאמן על משמרתוומיטיב להלוך כנגד 
 ולהביא בשורת ישועה, מסייע לנו בנאמנות תדירה להאזין שוועה

 את דבר המלך ודתו לרווחת קהל אנ"ש להביא בכל עת ובכל מקום

 שליט"איהושע קרויזר הרה"ח ר' 
 משב"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 עמו אביו היקר והנכבד, מפארי חשובי אנ"ש-ואתו

 שליט"איעקב חיים הרה"ח ר' 
 אחיו הנכבדים וכל בני המשפחה המעטירה שיחיו

 

הבן היקר באנשים, רדף צדקה וחסד והשכיל אל דל -באבל הגדול עם פטירת האח
דרך, תומך תורה ומוקיר -בענוות חן ובהצנע לכת, מחשובי ויקירי קהל עדתנו, ישר

 ר בכתר שם טוברבנן, שקד על דלתי תורה בקביעות ובה השתעשע, עטו

 ז"למרדכי אלחנן הרה"ח ר' 
 עמוד התווך בית מדרשנו 'בית פנחס' ויזניץ ברמת שלמה, ירושלים ת"ו 

 

 המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים. ממרום ימליץ זכות עבורכם
 ובהמשך מעשיכם הברוכים לכלל ולפרט תנוחמו ואך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים.

 

 העמוקהמשתתפים בצער 

 חברי מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'
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אינה נראית, הוא היה  
מסיים ששה סדרי משנה 
בכל שנה, בכל עת פנוי 
עסק בלימוד משניות, גם 
התפילות שלו היו להפליא, 
מתחילה ועד סוף, בלי 
דילוגים וכד', אחר התפילה 
ישב ואמר פרקי תהילים, 
פרשת היראה ופרשת 

  התשובה ועוד.
כאשר כבר אמרת  רבנו:    

 תחילה, א ריכטיגער חסיד.
המגיד  בני המשפחה:    

 מנשה רייזמאןהנודע ר' 

פעם במסיבה שערך  אמר
המנוח אחר סיום משניות, 
שלמד גם בתקופת החולי, 
שסיום המשניות היה 

נפתלי בסכנה, כיון שר' 
היה בבית החולים  הערץ

משך כחודשיים, ועם כל 
זאת למד גם בכל התקופה 

, וזכה לסיים פעם ההיא
נוספת כל ששה סדרי 

 משנה.
רבנו התעניין על מוצאו     

בעיירה לערדינא 
שבמארמראש, וסיפרו בני 
המשפחה על בית אבותיו, 
ועל אמו ע"ה שהיתה 
מסורה מאד עבור בניה 

 וכו'.
אשה כשירה, ווי  רבנו:    

נעמט מען נאך היינט 

אזעלכע אידן, א פשוט'ע 
בעל הבית, הרבה 

הם מ ללמוד אפשר תנקודו
ומהמנוח ז"ל, תמימות 
וערנסקייט, כאשר נקיף 
ונערוך כל המכלול של 
היהודי הזה נמצא הרבה 

 ענינים לתפארת ולשם.
 )בר"צ(יצחק אייזיק  "רהר    

האברכים שישנו על  שטרן:
ידו בבית החולים מציינים 
על הקפדתו בדקדוק 
ההלכות והמנהגים, הוא לא 
זז ממיטתו לפני נטילת 

 ידים וכדומה.
הוא היה שמור  רבנו:    

כ'האב וזהיר מכל דבר, 
ארויף געקוקט אויף דעם 

כבר שנים רבות ראיתי , איד
בו א ערנסקייט, בכל ענין 
הגיע לשאול, אם בחינוך 

לדים, אם בשאר ענינים, הי
בכל צעד ושעל ראו שעסוק 

 .בענינים של ערנסקייט
 הרה"ח ר' מאיר אליהו:    

עתה הזמן לעשות לו טובה 

  בעולם העליון.
השי"ת יעזור  רבנו:    

שנוכל לעשות לו טובה, 
נפתלי הערץ בן חיים 

 .שלמה
הזכיר שהיה  רבנו    

מחשובי המתפללים בבית 



 כג
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' -קכ"ח  גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  viz6748494@gmail.com איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ"בא 

 בס"ד

מנחת מדרשינו ברחוב 
יצחק, מאז שהגיע 
להתגורר באיזור, והיה 
משתתף בקביעות 
באסיפות מרעים בליל 

  שבתות.
 אחד המתפללים:    

בביהמ"ד היינו צריכים 
, אהבת שלוםלהכין לו ספר 

כי היה לומד בכל שבוע את 
כל המאמרים שבספר 
אהבת שלום על פרשת 

 השבוע.
שלמה ואמר רבנו להר"ר     

וח: שסייע רבות למנ כהנא
היה לך מהיכן ללמוד 

לוי גמילות חסדים, מאביך 
שיחי', שהוא כולו חסד, 
וכמאמר דוד המלך 'עולם 

 חסד יבנה'.
אברכי  בני המשפחה:    

הקהילה התמסרו מאד, 
בכל לילה ישן אחד מבני 
הקהילה עמו, גם בליל 
פורים וליל בדיקת חמץ, 
כדי שנוכל להיות צמודים 

 אליו בכל שעות היום.
התפלל  רבנור שאח    

תפילת מנחה בבית 
ישב והפריש  האבלים

סכום כסף לצדקה לעילוי 
נשמת המנוח ז"ל אחר 

נפתלי אילה שלוחה, אמר: 
אפשר להאריך עוד הרבה 

, וניחם על מעשיו הטובים
בברכת תנחומין, אחר  רבנו

עמד על הפתח וניחם אצל 
 הנשים.

 
 בקביעת מזוזה  

 בבית הגר"ד ארנסטר 

לקביעת מזוזה הגיע רבנו 
ה"ג בבית הר וחנוכת הבית

 ארנסטרדוב בעריש דוד  ר'
, אחר שרבנו קבע שליט"א

את המזוזה, הסב למסיבת 
לחיים, רבינו בירך על מיני 
המזונות וכיבד את בני 

והאריך בנועם המשפחה 
שיח אודות זקינו הק' בעל 

והזכיר את  אמרי חיים זי"ע
יום היארצייט של חתנו 

, משה ארנסטר בירהרה"צ 
ושח בזכרונות מימים 
קדמונים אודות התמסרות 

והרבנית זצ"ל  רבי משה
לרבינו הק' ע"ה  שבע ברכה

, אחר בירך בעל אמרי חיים
רבינו על היין ואיחל לחיים 

 רבי זאב ארנסטרלהגה"צ 
 ,אב"ד מאור חיים ירושלים

 דוד דוב בערישולבנו הרב 
לכבוד שמחת חנוכת הבית 

וא אי"ה )תוכן הדברים יב

  בגליונות הבאים(.

 
 רבנובדרך היציאה אמר     

חיים מאיר להר"ר 
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ז"ל זכה  יהושע משה: זקיניך רבי שטוקהמר
לקרב הרבה יהודים תחת כנפי השכינה, לעורר 
אותם לתשובה, ושמעתי ממאן דהוא ששמע 
מפי אחד מגדולי ישראל שליט"א שבגולה 
שאמר על עצמו שזקינך החזיר אותו לדרך 

  התורה ולתשובה שלימה.
 

  ז"ך טבת -וארא  ' פ שישי ערש"קיום  
תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח      

לבחורי הבר מצוה בני אנ"ש 
)לבן הר"ר יעקב דוד פליגמן, 
לבן הרב אהרן שמשון זעליג 

 הרבלונדון, ולבן  – דויטש

   ברוך ראובן שטיין(.

 
 ניחום אבלים  

 בבית משפ' שטרן 

 רבנואחר התפילה הגיע     
לשמחת ז"ל  זאב צבי שטרןלבית הרה"ח ר' 

התעטף בטלית  רבנו, ברית ולניחום אבלים
תם, ואמר ארבע פרשיות  רבנוולבש תפילין ד

וקריאת שמע ונתכבד בסנדקאות בברית לבן 
הברכות  רבנוהר"ר ישראל שטרן, אחר אמר 

ונקרא שמו בישראל 'זאב צבי', אחר הברית 
ברכת מזל טוב לאבי הבן ולכל בני  רבנואיחל 

הטו"ת וישב לנחם  רבנוהמשפחה, ופשט 

של החסיד המפו' ר' זאב האבלים על פטירתו 
  צבי ז"ל.

ז"ל לא רק הסתופף  וועלוויל הערש רבנו:    
, כי אם ספג וחי בצל זקיני הק' האמרי חייםאצל 

ער האט געוויקט ביים אמרי חיים, דאס הקודש, 
 .איז געווען זיין לעבן, יומם ולילה

ז"ל  זאב צביאודות ערב פסח שר'  רבנוושאל     
כדי  האמרי חיים רבנו הסתתר כמה שעות בבית

 שיוכל להיות בליל הסדר במחיצת הקודש.
זה היה  :בני המשפחה    

האמרי בשנת תשי"ח כאשר 
ערך הסדר בביתו,  חיים

הסתתר אבי ז"ל מאחר 
אפיית המצות עד לליל 
הסדר בסוכה שבקומה 
העליונה בבית האמרי חיים, 

גרשון בנציון יחד עם ר' 
שיחי' ולהבחל"ח ר' פרידמן 

ז"ל, ובתחילת ליל הסדר ירדו  שלמה צבי גנז
ל מהסוכה ונכנסו אל החדר וזכו להיות בצ

 הקודש.
: גם אני זכיתי הרה"ח ר' חיים יצחק שטרן    

להיות בליל הסדר הזה, הורי התגוררו אז 
בשיכון ה' בבני ברק, וסיכמתי עם אחד 
הבחורים מתושבי שיכון ה' שאחר סיום 
התפילה בליל החג נלך יחד, כי פחדתי ללכת 
לבד באותם הימים אשר משיכון ויזניץ עד 

 התודה והברכה
 לידידנו הדגול והנכבד איש חי ורב הפעלים

 הי"ו יצחק זאב רוטנרהרה"ח ר' 
 והפצת הגליון להדפסת םשתר

 לע"נ אמו

 ע"ה שרהמרת 

 ע"ה משה יהושעהרה"ח ר' ת ב
 שבט 'י נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.
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ם, אחר התפילה שיכון ה' היה המקום שומ
ראיתי כי הבחור איננו, מרוב פחד ללכת לבד 
נשארתי לשבת על הספסל שעל יד דלת 
הכניסה לבית האמ"ח, לפתע יצא מהבית אחד 
מבני המשפחה ושאל אותי למעשי כאן, בכיתי 
לפניו שאין לי לאן ללכת, והנני מפחד לחזור 
הביתה לבד, פתח לי הלה את הדלת ונכנסתי 

י על אל הבית, והסבת
רבנו שולחן הסדר של 

  זי"ע. האמרי חיים
הרה"ח ר' אברהם     

גם אני הייתי  וסרמן:
רבנו באותה סדר, 

הכניס אותי  הישועות משה
 פנימה. 

ישב אז  זקיני הק' רבנו:    
בליל הסדר כאשר סביב 
ראשו כרוכים שתי כריות, 

 להקל על כאבי הראש.
 ואמר רבנו:    

ז"ל איז א היסטוריה... ובירר  שהער וועלוויל
על השנה שהגיע ללמוד בישיבה"ק אחר  רבנו

 זקיני הק'אמר: בשנת תשי"ב כבר התגורר 
בשיכון, הישיבה עברה מתל אביב לשיכון 

הגיע מתל אביב  וזקיני הק'בחודש אייר תשי"א, 
  אל השיכון בחודש סיון תשי"א.

אבינו ז"ל השאיר לנו צוואה,  בני המשפחה:    
לכל שעות היום והלילה, בעצם התנהגותו 

 לאורך ימיו ושנותיו.
הציבור כהיום אין מסוגל להבין מה הוא  רבנו:    

, הרבה אברכים מסתובבים 'וועלוויל הערש'
כאן ואינם יודעים המשמעות שבדבר, ער האט 

 געאטעמט דעם הייליגן זיידע דער אמרי חיים.
הוא זכה  המשפחה: בני    

לשמש בקודש אצל 
בפרט בימי  האמרי חיים

בין הזמנים, שנשאר 
בישיבה ולא הלך הביתה 
לשיכון ה', הוא סיפר לנו 

 האמרי חייםשעלה עם 
לפני פסח תשט"ו לבית 

זי"ע כדי לבקר את  רבנו
 מרן אדמו"ר שליט"א
שהיה שוכב בבית במחלה 

עמד  האמרי חייםמדבקת, 
על יד הפתח ולא נכנס אל 

'אריכות ימים  רבנוהחדר, וקרא בקול לעבר 
 ושנים טובים'.

הביתה  אבי הק'באותה שנה הגיע  רבנו:    
 זקיני הק' האמרי חייםבאמצע עריכת הסדר של 
ית, כיון שהייתי רתוק כדי לערוך את הסדר בב

 למיטה.

 

 לעילוי נשמת
 האי גברא רבה ויקירא, ותיק וחסיד,

 ,זיע"א מקושר בלו"נ לרבוה"ק
 ולהבדלחט"א מרן אדמו"ר שליט"א

 ומופלא באמונת צדיקים, ממעתיקי השמועה,
 תתפילותיו נשפכו כמים במתיקות ובחמימו

 ובלהט אש בו אפף את כל סובביו 

 ז"ל זאב צבי שטרןבי ' רהחסיד המפו

 ז"לשלמה בן הרה"ח ר' 
 טבת תשפ"ג גנלב"ע כ"

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

 הונצח ע"י נכדו

 הי"ו חיים משה שטרןהר"ר 
 לונדון
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הוא סיפר שגם היה משמש  בני המשפחה:    
בבין הזמנים תשרי תש"כ,  האמרי חייםאת 

אל  האמרי חייםוסיפר שבערב יו"כ הלך עם 
רבנו הק' המקוה לפני תפילת כל נדרי, והגיע 

הגאון להזכיר לטובה את  הישועות משה
קרא  רבנוזצ"ל, שנחלה בפתע פתאום,  מבריסק

לרפואה  ליפשא יצחק זאב בןבקול את השם 
לא שת לבו, וחזר  האמרי חיים רבנושלימה, ו
לומר בקול שם החולה לרפואה  רבנו זי"ע

כאילו לא שמע מאומה, כך חזר  והאמרי חיים
ונשנה הדבר כמה פעמים, אחר כך נתברר 

 שבאותה שעה כבר יצאה נשמתו.
 מטשעביןהגאון זכורני שאחר שנסתלק  רבנו:    

זצ"ל בערש"ק, היה המדובר אם לעשות את 

ראשון, וביקשו להביא  ביום או ש"במוצ הלוויה
 הגאון מבריסק,ראיה ממה שהיה אחר פטירת 

ביום המחרת ולא במוצאי יום שערכו הלוויה 
 הגאב"ד מטשעבין, למעשה הלווית הקדוש

  נערכה במוצש"ק.
 זאב צביבפסח תשכ"א היה ר'  בני המשפחה:    

המשמש, ובעת אמירת יחץ קיבל את 
, כאשר היתה האמרי חייםהאפיקומן  מידי 

הישועות  רבנוההפסקה באמצע הסדר ניגש אל 
ושאל מה לבקש  רבי יודא'ליואל הרה"ק  משה

שכלל לא  זאב צביואמר ר'  -תמורת האפיקומן, 
עלתה על דעתו לבקש על זיווג הגון אף שכבר 

אני  יודא'לי רביואמר לו  -היה בחור מבוגר 

'צפון'  האמרי חייםאבקש עבורך, כאשר קרא 
שהוא זקוק  להאמרי חייםואמר  רבי יודא'ליקם 

'כן,  האמרי חייםלברכה לזיווג הגון, נענה 
בקרוב', ובאותה קיץ בא בברית אירוסין 

 ובחודש אלול כבר נישא.
בכמה שנים היה צעיר מאחיו הגדול ר'  רבנו:     

 ז"ל. ברוך
נולד בשנת  ברוך: ג' שנים, ר' משפחהבני ה    

תרצ"ו, ושמו כבר נרשם בקוויטל שהגיש אביו 
, ונפטר ביום כ"ב אדר הסבא קדישאלפני 

 זי"ע. רבנו הק'תשע"ב, יומיים אחר הסתלקות 
על עבודת  בני המשפחה המשיכו לספר    

התפילה באש להבה ובמתינות, על גמילות 
ות חסדים, על מסירות נפש למקוה גם בשנ

חוליו, ועל קדושת השבת שבערה בקרבו, 
שכמעט ולא נח בכל שעות היממה, גם אחר 
השולה"ט ישב להתוועד עם הבחורים וכאשר 
הגיע לביתו המשיך לשורר שעה ארוכה, 
ובאשמורת הבוקר כבר קם להכנה לתפילה, 
ופעם העיד על עצמו שמאז הבר מצוה לא 
 הפסיד קריאת שמע של שחרית בזמן הראשון.

אין אנו הולכים כשיטת אף שלמנהגנו  רבנו:    
והיינו יכולים להקל בקריאת שמע  רבנו תם,
זי"ע  אבי הק', בכל זאת היה הגר"אכשיטת 

מדקדק בזה ומעורר לקרוא קריאת שמע של 
שחרית בזמן הראשון, והורה למשגיח הישיבה 

 לפני סוף  להעיר את הבחורים   אלקנה אוביץר' 
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הזמן הראשון, ואולי כיון שקרי"ש הוא 
מקיל  אבי זי"עדאורייתא, בענין תפילה היה 

  להתפלל עד סוף הזמן השני.
סיפר אחד מאנ"ש  בני המשפחה:    

כשישים שנה כאשר היה אברך צעיר  שלפני
אחר נשואיו הגיע משיכון ה' עם זוגתו לעריכת 

וסיכם עמה  רבנו האמרי חייםהשולה"ט של 
שאחר סיום הטיש ישובו הביתה, וסיכמו על 
מקום מסויים שם היא תמתין עליו, למעשה לא 
מצאה האשה את בעלה ועמדה נבוכה על יד 
בית המדרש, אבינו יצא מביהמ"ד באשמורת 

והבחין בכך, והבין שהאשה 
במצוקה, ניגש אליה ובירר 
במה הענין, סיפרה לו על 
הדבר, נענה אבינו בחכמה 
גם אני מתגורר לא רחוק 
משם, ובכן אלך מלפנים 
ואתם תבואו אחרי, עד 
 שנגיע אל הבית בשיכון ה'.

אלו הם מהדברים  רבנו:    
 הקטנים...

אמרו בצחות  חדב"נ הרה"ג ר' מנחם מענדיל:    
שנפטר הבחור המבוגר ביותר במחננו, כי כל 
הנהגתו היה כבחור צעיר עובד ד' בהתלהבות 

 נעורים.
בשנת תשע"ד כאשר הגיע  בני המשפחה:    

לאפיית המצות בערב פסח מצא שכבר נעלו 
דלתות ההיכל, בצר לו שלא יוכל לראות עבודת 
הקודש חיפש ומצא חלון פתוח, וביקש עזרת 
כמה בחורים טיפס כאיש צעיר מהכא להתם 
עד שעלה בידו להיכנס אל ההיכל מבעד החלון, 

 וכבר היה אז למעלה משבעים שנה.
]בתמיהה[: תשע"ד? הרי כבר היה אחר  רבנו    

 זי"ע... אבי הק'הסתלקות 

 האדמו"ר מתוא"י שליט"א בני המשפחה:    

מספר שלמד בישיבתינו בסה"כ חצי שנה, אבל 

ז"ל שולח  זאב צביאחר שחזר לירושלים היה ר' 

לו מכתבים, והיה מעורר ומזרז אותו להמשיך 

מועדים, בשבתות ו האמרי חיים רבנולבוא אל 

וכתב לו דברי התורה ועל הנעשה והנשמע וכו' 

ובכך נמשך הקשר לבית ויזניץ והיינו דאהנו ליה 

 להחזיק איתן באילנא דחיי.

היה כאבן שואבת, ונתדבקו  רבנו: זקיני הק'    
 אליו רבים וטובים.

בעת  בני המשפחה:    
לימודיו בישיבה היה 
מהאריות שבחבורה, ישב 
בשיעורים של הגאון ר' 

שאול והגאון ר'  גדליה נדל
, והשתעשע בשיעורי ברזם

 העיון וכו'.
: כל השנים הערכתי רבנו    

אותו, ראיתי בו איש מלא 

תוכן, מלא איכות, שאינו 

רק מתעסק בהבלים, 

ולא חדשות,  פולטיקה , לאזאכן ערנסטע

ז"ל כאשר  מרדכי חנאבבחינת מה שאמר רבי 

מצא אנשים משוחחים בחדשות היום, אמר 

להם, מ'וויסט שוין פינקטליך, ביום זה הרבי 

 רבנונוסע לכאן, וביום זה הרבי חוזר לביתו, ו

וועלוויל יתאכסן במקום פלוני, כזאת היה 

, כאשר קיבלתי את הידיעה בהיותי הערש

בנתניה אמרתי, עתה נגדע אחד 

ייקטע חסידים, לא החסידים, פין די געוו מזקיני

חלפה זמן רב מאז שהזכירו שמו לרפואה 

 והגיעה הידיעה על פטירתו.

 

 התודה והברכה
 איש חי ורב הפעלים לידידנו הדגול והנכבד

 ועידן העומד לימיננו בכל עת

 הי"ו קלמן זאב רובינשטייןהנה"ח ר' 
 נ.י. ברוקלין

 והפצת הגליון להדפסת םשתר
 לע"נ אביו

 ז"ל  מנחם מנדלהרה"ח ר' 

 ז"ל קלונימוס קלמןהרה"ח ר' ן ב
 י"ב שבט נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.
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אחר שרבנו התעניין על שנותיו האחרונות     
של המנוח הפטיר: חבל על דאבדין, על היינו בני 

 עליה, שבני עליה נאבדים.
בני המשפחה סיפרו על דביקות באמונה ועל     

ל הכותל אהבת השי"ת, שכאשר היה מגיע א
המערבי לא יכול היה להיפרד מהמקום, וביקש 
תמיד להמשיך להתפלל ולהתרפק על אבני 

  הכותל.
רבנו: זקיני הק' האמרי     

היה מפרש ונפשי  חיים
 כעפר לכל תהיה ר"ת כותל.

הוא היה  בני המשפחה:    
מצייר לפנינו בכל עת איך 
היה נראה אכילת 

רי האמ אצל מצה כזית
ות והשתוקק חיים,

החסידים לראות עבודת 
 הקודש.

בבית המדרש שרר  רבנו:    
אז שקט ודממה, היה 
אפשר לשמוע קול זבוז 
המתעופף בחלל, אי אפשר 
לצייר את האוירה ששרר 

בביהמ"ד בשעת אכילת כזית מצה, אין לתאר 
 ואין לשער.

משך שנים רבות היה נוסע  בני המשפחה:    
למירון לפני הפסח עם קבוצת חסידים, כדי 
לבקש אצל הרשב"י לזכות ל'דעת' בעת אכילת 

האדמו"ר הרמ"מ ] גם אחיו של רבנו,כזית מצה, 
 [ היה נוסע בקבוצה זו.שליט"א

לפני פסח  זקיני הק'באחת השנים נסע  רבנו:    
שנכח  אפרים זלמן לרנרלמירון, ושמעתי מר' 

 זקיני הק'ם שהאזין לנוסח הבקשות שאמר ש

על יד הציון, בין השאר ביקש גם שיזכה ל'דעת' 
 בעת אכילת כזית מצה.

משך כשישים שנה נסע  בני המשפחה:    
למירון בל"ג בעומר והיה נדחק בין הקהל ונכנס 
אל תוך המערה באמרו שרוצה להיות תחת 
קורת גג אחד עם הרשב"י, והיה מזדרז לחזור 

י ברק לתפילת שחרית אצל הרבי, כי ביקש לבנ
 להתפלל בתפילה הלוהטת ביום זה.

אחד מבני החבורה,  רבנו:    
אין הרבה מהסוג הזה, 

היה ממין  וועלוויל הערש
 מיוחד.

אחר שבני המשפחה      
סיפרו אודות עבודת 
קריאת שמע שעל המיטה 

מ'הערט דא : רבנוועוד נענה 
גישמאקע זאכן אויף 

 וועלוויל הערש.
התעניין על זמן  רבנו    

האבילות בערב שבת, 
ואמר: בעת האבלות על 

 ע"ההרבנית אמי פטירת 
אמרו לי שהזמן לקום 
לקראת שבת הוא כשעה 
לפני זמן הדלקת נרות, כך פסקו לי אז, אל 
המקווה הלכתי אחרי תפילת מנחה, בשבעה 

זי"ע הלכתי אל המקוה  אבי הק'אחר הסתלקות 
 בליל שבת אחר התפילה.

אפשר לעשות חוברת מכל אלו  ואמר רבנו:    
 הדברים שסופר כאן.

זי"ע היה מהדר  רבנו הק' המשפחה:בני     
גם רבים  זאב צבי,לרכוש את המזוזות שכתב ר' 

 מבני משפחת המלוכה רכשו אצלו מזוזות.

 ברכת מזלא טבא
 איש חי ורב הפעלים לידידנו הדגול והנכבד

 שליט"א אהרן גפנרהרב 
 קרית מלך רבמנהל הת"ת ב

 

 והפצת הגליון להדפסת םשתר
 ולרגל השמחה השרויה במעונ

 תחי' ותבבנישואי 
 המופלג בתורה ויר"שהבחור החתן עב"ג 

 ני"ו פרידמן יוסף כמר

 הי"ו מאירהרה"ח ר'  ןב
 לרוות וזכייהא רעוא מן קדם דבשמיא ש

 מתוך שפע ברכה, רוב תענוג ונחת מכל יו"ח
 .וכל טוב סלה, ורוב הצלחה
 

 שמחת החתונה יתקיים אי"ה
 בשלח ז' שבטפ'  ראשוןביום 

 ' בבני ברקארמונות חןבאולמי '
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הרי ראו אצלו כל מה שכתוב בספרים  רבנו:    
  שנדרש מסופר סת"ם.

, רבנו ניחם את בני המשפחה בדברי תנחומים    
וכן עמד על הפתח וניחם את הנשים, בצאת 

הבית קרא את מודעות האבל והתבטא מ רבנו
 וועלוויל הערש ליגט שוין אויפ'ן וואנט.בכאב: 

לאחד מנכדי המנוח ז"ל: שמענו  רבנוואמר     

, היה לך המזלג קצה על כאן מקצת שבמקצת,

 ?השגה קאפעלע א קצת השגה מי היה זקיניך?

 

  בניחום אבלים אצל הרי"ש פיליפ 

ישעי' שלמה ר'  לנחם את הרה"ח רבנוופנה     

על פטירת אחותו, אלמנת הרה"ח הי"ו,  פיליפ

 .ז"ל משב"ק יצחק דוד רזמוביץר' 

לפני שבועיים הייתי אצלך  ואמר רבנו:    

, אתמול מרת נוימןלניחום על פטירת אחותך 

שלמה הייתי בירושלים לנחם את אחיך ר' 

 ולביקור חולים. אליעזר

: דור רבנו התעניין על המשפחה אחר אמר    

הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, ויש בזה 

פירוש שאמרו חסידים, ארץ רומז לאמת, ארץ 

היינו אלף מאתיים תשעים, וכן אמת נוט' אלף 

מאתיים תשעים, אמת רומז לתורה, אמת 

שמא דקוב"ה, והיינו דור הולך ודור בא, אבל 

  התורה עומדת לעולם.

היה ז"ל  יצחק דודגיסי ר'  ר' ישעי':    
מהתושבים הראשונים בשיכון, בימים ההם 

 היה המקום מדבר שממה.
אני זוכר אותו כאשר היה עדיין תלמיד  רבנו:    

היה מגיע בכל שבוע מת"א  אבי הק'בישיבה, 
אל הישיבה בשיכון, בתקופת הימים שבין אייר 

 אבי הק'תשי"א עד כסלו תשי"ב, והיה 
ק יצחמתאכסן בשיכון בכל ימות השבוע, ר' 

לשמשו ולעזרו,  אבי הק'היה הולך אז עם  דוד
 בישיבה עשה חבורה של חסידים וכו'.

חמותי ע"ה סייעה הרבה  הרה"ג ר' יעקב לבין:    
לבנין ולצביון השיכון, בוודאי יעמוד לה לעזר 

 זי"ע. רבנו הק' בעל אמרי חייםבשעה זו 
 כמובן. רבנו:    
המו' , שיבולע וסיים רבנו בדברי תנחומים    

 לנצח, ולא יוסיפו לדאבה עוד.
 

 וארא שבת קודש פרשת  

  בצל הקודש 

שטריימלך  רבנובפניא מעלי שבתא הלביש     
על ראשי החתנים בביתו נאוה קודש, כן באו 

שבת עליה לרגל  בני משפחת המלוכהבקו"פ 
אליעזר מרדכי אפרים של החתן הרב  לתורה

אברהם בן הרה"ג ר'  יצחק צבי, בן הרב הגר
, רבנו אהרן אליהו פלדמןחתן הרה"ג ר'  אביש

זלמן קידם בכבוד את פני המחותן הרה"ג ר' 
האדמו"ר מזידיטשוב בן  לייב אייכנשטיין
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 רבנו, ומסר להאדמו"ר מבאיאןוחתן  שיקאגו
שליט"א, אחר  האדמו"ר מבאיאןפ"ש מחותנו 

הלביש השטריימיל על ראש החתן, עלה  רבנוש
פתח בתפילה מנחה  רבנומ"ד בקול רינה, לביה

, צבי פייביש מילרועבר לפני התיבה הרה"ח ר' 
סמנכ"ל איגוד מוסדות ויזניץ, לתפילת קבלת 

 בערל בעקשבת עבר לפני התיבה הרה"ג ר' 
הרב אב"ד מאדע, בזמר לכה דודי נתכבד 

, רבנו רקד ישראל ברייער בן האדמו"ר מבאיאן
ם, אחר התפילה עם החתנים בחרוז בואי בשלו

עברו כל הקהל בסך מול פני הקודש לברכת א 
גוט שבת, בסיום עמדו תלמידי הישיבות 
לאמירת הזמירות, שלום עליכם וכו' עד אחר 

  אשת חיל.
 

  עריכת השולה"ט 

אל היכל עריכת  רבנועלה  9:00בשעה     
השולחנות ופתח באמירת הזמירות שלום 
עליכם וכו', אחר קידוש שר רבנו חו"ק הניגון 

נטל ידיו וביצע על הפת ושרו  רבנווראו בניו, 
אמת ממצרים, וייתי לנא, בעת ברכת לחיים 

שבת מברכים חודש שבט, וביום  רבנוהזכיר 

, הזאת התורה את באר משה ראש חודש הואיל
רבי משה ר ימי הילולא של הרה"ק אחר הזכי

זצ"ל,  האדמו"ר מאוזרוב, צבי אב"ד סטאנוויץ
, הרה"ק הרבי ר' משולם זוסיא מאניפוליהרה"ק 

בעל ה'שפת , הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב

אלע זענען געווען גרויסע : רבנווהפטיר  אמת'
, רבנו שר כל מקדש אח"כ פתח בזמר ביום לייבן

יא שעמדה, אחר השבת )סקולען(, ושרו וה
שירת מנוחה ושמחה שרו משוך חסדך 
)סקולען(, שבת קודש )ר' יצחק אונגר(, לב 
טהור )ר' בנימין הרטמן(, והאר עינינו, והורה 

לזמר  שטרן משה הערשלהרה"ח ר'  רבנו
' )ר' וועלויל אמת –ואמונה כל זאת '

רבנו פתח באמירת דברי אלוקים , שימשוביץ(
בהתקשרות עם  חיים בענין לימוד התורה

 הקב"ה, ועורר בענין התפילה בהתלהבות
)הדברים באריכות יבואו אי"ה בגליון דא"ח( 

, יצחק צבי הגרבזמר הילוכך נתכבד הרב 
ובברכת המזון על הכוס נתכבד הרה"ג ר' 

 .אייכנשטיין צבי יהודה שלמה

 
  השולה"ט השני 

רקד בניגון רננו צדיקים, אחר שרו מה  רבנו    
נמלצו לחכי )סקולען(, בזמר צור משלו נתכבד 

, פנחס שטרנבוך חתן האדמו"ר מבאיאןהרב 
ופתח רבנו שרו רחם בחסדך )ר' יצחק אונגר(, 

בנועם שיח אודות שגב קדושתו של הרה"ק 
)תוכן הדברים יבוא אי"ה בגליון  הרבי ר' זושא

, וקול במצוותיך ושרו הניגון קדשינדא"ח( 
השירה היה הולך וגדל משך כרבע שעה, כאשר 
רבנו מעודד השירה בעוז והקהל מתרומם 

, בהמשך שרו ומתלהב ברגשי שלהבת קודש
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לולי תורתך, והניגון צמאה נפשי )ר' יצחק 
ליפא ה אכסוף נתכבד הרב -אונגר(, בזמר י

, אחר שרו השבת נועם הנשמות מייזליש
, שרו ניגון ג' רבנו בנועם שיחוהמשיך )בלאזוב(, 

בבות )ויזניץ(, אחר ניגשו לפני הקודש אבות 
האציל  רבנוהבנים לרגל שמחת שלום זכר, 

ברכה לכאו"א ונתן בידם פירות לברכה, אחר 
ה רבון והמארש רקדו בניגון -שירת הזמר י

  ונשגב ד' לבדו ג"פ.
 

  וביום השבת 

בקול  רבנו עלה לביהמ"ד מלווה בחתנים    
באמירת פרקי תהלים  רבנושירה כנהוג, ופתח 

וברכות השחר אחר נתכבד באמירת הברכות 
, לתפילת אברהם שמואל פליגמןהרה"ח ר' 

אפרים פסוקי דזמרה עבר לפני התיבה הרב 
ב"ש, לתפילת שוכן עד עבר  - פישל פלדמן

, אברהם אביש הגרלפני התיבה הרה"ג ר' 
לחזרת הש"ץ שמונה עשרה של שחרית הרה"ג 

, בפתיחת שלמה יהודה צבי אייכנשטייןר' 
עלה  רבנוו יצחק צבי הגרהארון נתכבד הרב 

לתורה שישי כנהוג )עוד עלו לתורה: הרב חיים 
מאיר כץ, הרה"ג ר' בערל בעק אב"ד מאדע, 
חתנים, הרה"ג ר' אברהם אביש הגר, הרה"ג ר' 

שטיין, הרה"ח ר' שלמה יהודה צבי אייכנ
ישראל גרוס, הנה"ח ר' שלום זושא פלדמן, 
הרב בנש"ק ישראל ברייער, הרה"ג ר' אהרן 

הר"ר משה גלצר,  - אליהו פלדמן, הגבהה
הב' בנש"ק דוד שטיין נכד האדמו"ר  -גלילה 

 רבנו בירך החודש שבטמוויזשניץ ירושלים(, 
אחר נתכבד לעבור לפני התיבה לתפילת מוסף 

, חתן האדמו"ר מבאיאן שטרנבוךפנחס הרב 
אנעים זמירות חו"ק, אחר התפילה  רבנוואמר 

בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנונתכבד 
בברית לבן הר"ר יקותיאל זושא נוימן, אחר 

רוב ברכות לאבי הבן ולכל בני  רבנוהברית איחל 
 המשפחה.

 
להיכל עריכת  רבנואחר התפילה נכנס     

תחו בשירת קול , פלקידושא רבההשולחנות 
רינה לרגל השמחה השרויה במעון הקודש 

בן  חיים מאיר הגרבהולדת הנינה, בת להרב 
 חדב"נ , חתןהאדמו"ר מוויזשניץ ויליאמסבורג

, אחר שרו שבענו ב"ש -האדמו"ר מוויזשניץ 
מטובך, יברך את בית ישראל, יוסף ד' עליכם, 

ברכת מזל טוב לאבי הבת הר"ר  רבנוואיחל 
 רבנומיכאל קרויזר ולכל בני המשפחה, ואמר 

ז"ל לא הסתופף  זאב צבי שטרןבסיום: ר' 
, ער האט גיקנעייט ביים זקיני הק'בעלמא בצל 

שיחי',  לוריא הערשילזיידן, גם להבחל"ח ר' 
]חו"ז של אבי הבת[ לא הסתופף סתם אצל 

החיים,  האמרי חיים, כי אם ספג בקרבו מאור
 ער האט געוייקט ביים זיידן.
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  מיטאג טיש 

רבנו נטל ידיו וביצע על      
הפת, ושרו מזמור שיר 
ליום השבת, ועל הנסים, 

פתח ואיחל לחיים  רבנו
יומא לרגל  בניגון מחצר גור

אמת  האמרידהילולא של 
, אחר שרו זכר דבר מגור

לעבדך, שבשפלנו זכר לנו 
)ר' חיים שמשון פייג(, אור 
פניך עלינו, ניגון המיוחס 

אברהם להרה"ק רבי 
, אל תעזבנו, מקאליסק

בזמר מזמור לדוד נתכבד 
אברהם דוד הב' 

בנש"ק, נכד  אייכנשטיין
, שרו האדמו"ר מבאיאן

ערב ובוקר )סקולען(, 
יום היארצייט  רבנווהזכיר 

, ישראל אבוחציראבי של ר
, בזמר השמים הבבא סאלי

 רבנומספרים נתכבד נכד 
, ילדי זאב טייטלבויםהב' 

החמד שוררו בנעימים 
הניגון והיא שעמדה ורבנו 

שזקינו הק' בעל סיפר 
עלה פעם  אמרי חיים

לביהמ"ד וקרא 
בהתרגשות לכמה מחשובי 
החסידים לאמר, 
השמעתם מה שעלה 
ברעיוני, בזמר והיא 

לא צריך לחזור שעמדה 
שוב ושוב על התיבות 

שבכל דור ודור עומדים 
עלינו לכלותינו שמעורר 
בקרבנו רגשי פחד ומורא 
ואפשר לחזור על התיבות 
'והקדוש ברוך היא מצילנו 
מידם', ומיני אז נקבע הדבר 

 לדורות.
בהמשך שרו יום ליבשה     

לרגל שמחת הברית לבן 
הר"ר יקותיאל זושא נוימן, 

רכת המזון אביו ונתכבד בב
אשר אנטשיל הרה"ח ר' 

, ובאמירת הרחמן נוימן
נתכבדו בני המשפחה 

ר' יעקב יהושע הרה"ח 
 משה קליין, הרה"ח ר' נוימן

ישראל ויזניץ, הרה"ח ר'  -
 .עקיבא קליין

אפרים הודה להרב  רבנו    
על התפילה  פישל פלדמן

המרוממת בפסוקי דזמרה, 
ואמר שהיה 'לעילא 

קולו כראוי  ולעילא' ונשמע
בכל קצוי ביהמ"ד הגדול, 

זקיני על כגון דא היה אומר 
 'פרימה'. הק' האמרי חיים
 

  רעווא דרעווין 
 רבנובעלות המנחה עלה     

אל היכל עריכת 

השולחנות, לפני התיבה 

ישראל עבר הרה"ח ר' 

ניגש  רבנו, אברהם שכטר



 לד
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' -קכ"ח  גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  viz6748494@gmail.com איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ"בא 

 בס"ד

לפתיחת הארון ולהגבהת הספר )עלו לתורה: 

לונדון, הרה"ח ר'  –חיים זעליג שיין הרה"ח ר' 

מרדכי ברמינקא, הרה"ח ר' ישראל מאיר 

הבח' לייבוש בן הרב יעקב יוסף  -פלדמן, גלילה 

  הגר, נכד האדמו"ר מוויזשניץ לונדון(.

נטל ידיו וביצע על הפת, שרו שבענו  רבנו    

 רבנומטובך, ומלכותו, אחר ברכת לחיים שר 

מזמור לדוד הראשון, הזמירות בני היכלא וכו' ו

אליעזר מרדכי במזמור השני נתכבד הרב 

, המזמור השלישי שוררו חברי אפרים הגר

המקהלה, לפני אמירת דברי אלוקים חיים שרו 

ואמר רבנו דברות קודש ואטהר ואתקדש, 

ועורר בענין שמירת הפה, האיסור לפנות 

לערכאות, פגעי הטכנולוגיה, וכן הזכיר פטירתם 

זאב צבי שטרן והרה"ח ר' נפתלי של הרה"ח ר' 

)תוכן הדברים יבואו אי"ה בגליון  הערץ מייזלר

אהרן דא"ח(, אחר נתכבד בזמר דרור יקרא הרב 

רבנו שר כבודו לונדון,  – שמשון זעליג דויטש

הרב  חו"ק, לרגל שבת עליה לתורה לחתן

, אחר שרו לכבוד אליעזר מרדכי אפרים הגר

בר מצוה החתנים כנהוג, וניגשו בחורי ה

הגה"צ לאמירת הפשעטיל, ונתכבד מורינו 

שליט"א בברכת המזון על הכוס,  ראש הישיבה

לתפילת מעריב עבר לפני התיבה הרה"ח ר' 

הבדיל על הכוס  רבנו, שמואל ברח"י שטרן

פסח עם החתן  רבנוושרו המבדיל אחר רקד 

לונדון, בהמשך צירף לריקוד את אבי  – וייס

אמר להרה"ג  רבנוו, הי" נחמןהחתן הרה"ח ר' 

הזכרתי בשבת מה  ישכר דב אסטרייכר:ר' 

שאמרו החסידים שאם  המגיד הק'שהיה אצל 

הרבי מבקש לחפש היתר לעגונה משמע שיש 

זקיני היתר ויש רק לאתר אותו, וכך היה כאשר 

ביקש היתר לעריכת שני לילות הסדר  הק'

הביא  הגאון מטשימפאבהיותו בארה"ב וזקינך 

  את ההיתר.

 

מודעת 'כוס מן ההיכל קרא את  רבנובצאת     

 חיים מאירהרה"ח ר' האחים ל תנחומים'

, על פטירת אביהם שמואל שטרןוהרה"ח ר' 

ואמר: כל מה שכתוב  זאב צבי שטרןהרה"ח 

כאן הוא אמת ונכון, יש מאמר על מה שאמרו 

חז"ל קשה רימה למת כמחט בבשר החי, שאם 

אומרים על המת דברי שבח מיותרים היינו 

שמרוממים אותו, הרי זה קשה לו כמחט בבשר 

החי, אמנם מה שכתוב כאן במודעה הוא אמת 

ונכון, ואין זה בכלל רימה למת, ואין כל חשש 

 ים כמחט בבשר החי.שהדבר
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