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 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 בליל שב"ק פר' וארא העעל"ט 
אחר התפילה ע"פ ה'דאווין שטוב':

עבד  כי  חלקו  במתנת  משה  ישמח  פו"א, 
להבין  יש  שב"ק(,  יום  )תפילת  לו  קראת  נאמן 
במה נתייחד יום שבת קודש שנחשב ל"מתנת 
חלקו" של משה רבנו ע"ה, גם יש להבין מהו 

נתינת הטעם - "כי עבד נאמן קראת לו".

יראה  בחי'  הוא  ע"ה  רבנו  משה  דהנה  וי"ל 
'ראשית  י(  קיא,  )תהלים  וכמ"ש  לחכמה,  שזכה 
חכמה יראת ה'' )קדושת לוי פר' וארא, ד"ה או יאמר(. 
והוא כמאמרם ז"ל )ברכות לג:( 'ועתה ישראל מה 

ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה )דברים י, 
יב(, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא כו', 

אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא', ומפורש 
כאן שמשה רבנו ע"ה הוא בחי' יראה.

והנה בברכת מעין שבע )תפילת מעריב של ש"ק( 
קדשו,  שבת  ביום  לעמו  'המניח  אומרים  אנו 
ביראה  נעבוד  לפניו  להם,  להניח  רצה  בם  כי 
השבת(  תפילות  סדר  )אבודרהם,  ומבואר  ופחד', 
דמ"ש "לפניו נעבוד ביראה ופחד" מכוון כנגד 
ברכת העבודה, ויש להבין מהו שמוסיפים גם 

"ביראה ופחד" שלא הוזכר בברכת העבודה. 

אכן י"ל הביאור בזה דידוע מ"ש בירושלמי 
)דמאי ד, א( שאפילו עם הארץ אימת שבת עליו, 

קודש  שבת  ביום  שקר  דבר  מלומר  ומתיירא 
יותר מבימי החול, כי גם אם בכל ימי השבוע 
קדושת  בכוח  השי"ת,  מעבודת  רחוק  הוא 
יראת  את  בנפשו  ולעורר  להשפיע  השבת 

שמים. 

קודש  בשבת  שדייקא  הטעם  יובן  ולפי"ז 
נעבוד  "לפניו  שבע  מעין  בברכת  מוסיפים 

אמרי קודש
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ביראה ופחד", כי זהו סגולתה וכוחה של שבת 
קודש - להשפיע יראת שמים על בני ישראל.

במתנת  משה  "ישמח  מ"ש  יובן  להאמור 
חלקו", כי ביום שבת קודש מתעורר השפעת 
משה  של  המיוחד  חלקו  שהוא  היראה  מדת 
רבנו ע"ה, וזהו גם מ"ש "כי עבד נאמן קראת 
לו", מאחר שזהו העבודה לפניו ית' כנכון, יהודי 
שיש בו יראת שמים הרי זה מוכיח כי הוא עבד 
ה', ובזה נגלה לכל כי הוא מסור ונאמן למלכות 

שמים.

גוט שבת, גוט שבת.

Y

 אמרי קודש שהשמיע
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בעת רעוא דרעוין שב"ק פר' וארא 
העעל"ט בעת עריכת השולחן:

משה  'ויאמר  ה(  )ח,  נאמר  בפרשתנו  פו"א, 
לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך 
רק  ומבתיך  להכרית הצפרדעים ממך  ולעמך 
ביאר תשארנה', כבר הקשה באוה"ח הק' מהו 
הענין שאמר משה רבנו ע"ה לפרעה "התפאר 

עלי". 

ביותר יש להבין המשך הכתוב )שם, ו( 'ויאמר 
כה'  אין  כי  תדע  למען  כדברך  ויאמר  למחר 
אלקינו', דמאחר שהצפרדעים לא נתנו מנוחה 
הצפרדעים  את  שיכרית  ביקש  מדוע  לפרעה 

רק למחר. 

עוד יש לדקדק מהו שהשיב לו משה רבנו 
"למען תדע כי אין כה' אלקינו", דלכאורה היה 

לו לומר רק "כי אין כה'". 

א-ב(  )ה,  נאמר  שמות  בפרשת  דהנה  וי"ל 
ויאמרו אל פרעה כה  'ואחר באו משה ואהרן 
לי  ויחגו  עמי  את  ישראל שלח  אלקי  ה'  אמר 
במדבר, ויאמר פרעה מי ה' אשר אשמע בקלו 
את  וגם  ה'  את  ידעתי  לא  ישראל  את  לשלח 
ישראל לא אשלח'. בתשובת פרעה מדוע אינו 
מוכן לשלח את בני ישראל ממצרים נכללו ב' 
חלקים, א' "מי ה' אשר אשמע בקולו" - בדבריו 

את  "וגם  ב'  ר"ל.  ית"ש  בהשגחתו  כפר  אלו 
ישראל לא אשלח" - מי הם כלל ישראל ומה 
חשיבותם שמחמת זאת השי"ת ישגיח עליהם 
זכות  להם  אין  הרי  ועוד  מיוחדת,  בהשגחה 
וכידוע  המצב,  בשפל  שהם  מאחר  מיוחדת 
מאמרם ז"ל שאכן היה קטרוג על כלל ישראל 

)זוה"ק ח"ב קע:( שהללו והללו עובדי ע"ז.

זיע"א  מאפטא  הרה"ק  זקני  שפירש  וכפי 
)ז, ח-ט(  ה'( מ"ש  ויאמר  ד"ה  וארא  פר'  ישראל,  )אוהב 

'ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי ידבר 
דיש  וגו',  מופת  לכם  תנו  לאמר  פרעה  אלכם 
היה  לכאורה  מופת",  לכם  "תנו  מהו  לדקדק 
לו לומר "תנו לי מופת", וכי נדרש מופת עבור 

כלל ישראל או עבור משה ואהרן. 

אלא הביאור הוא שהיה חידוש אצל פרעה 
שהשי"ת חפץ לגאול את בני ישראל ממצרים, 
מצרים,  בתועבות  לגמרי  שקועים  היו  שהרי 
לזכות,  להם  שיעמדו  מצוות  קיימו  לא  וגם 
וא"כ מדוע שיזכו לגאולה, ולכן אמר "תנו לכם 
הוא  השי"ת  רצון  שאכן  להוכיח  כדי  מופת", 

לגאול את כלל ישראל למרות שפל מצבם.

כהמשך  השי"ת,  להם  שנתן  המופת  ומהו 
מטך  את  קח  אהרן  אל  'ואמרת  )שם(  הכתוב 
והשלך לפני פרעה יהי לתנין', והיינו שהראה 
מטה  כידוע  הוא  שבידו  המטה  כי  לפרעה 
לפני  אותו  כשהשליך  עכ"ז  אולם  האלקים, 
פרעה נהפך לתנין הרומז לסט"א, וכן הוא גם 
ישראל, דאם אמנם הם עומדים בשפל  בכלל 
המדרגה, עד כדי כך שיש עליהם קטרוג של 
"הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז", אך כל זה 
יד  תחת  מצרים  שעבוד  זאת  מחמת  רק  הוא 
פרעה, ומיד כשיצאו ממצרים תתעורר פנימיות 
נפשם הזכה וישובו למדרגתם האמיתית, וכמו 

המטה שחזר אחר כך להיות מטה האלקים. 

לפי"ז יש לבאר גם מ"ש )ד, כא-כג( 'ויאמר ה' 
אל משה וגו', ואמרת אל פרעה כה אמר ה' בני 
בכרי ישראל, ואמר אליך שלח את בני ויעבדני 
וגו'', דיש להבין טעם הקדמת האמירה לפרעה 
הציווי  לפני  ישראל"  בכורי  בני  ה'  אמר  "כה 
"שלח את בני ויעבדוני", וכי לא היה די בעצם 
הציווי לפרעה שישלח את בני ישראל מארצו. 
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הזאת  האמירה  שבציווי  הוא  והביאור 
לפרעה נכלל שלא יטעה לחשוב שכלל ישראל 
בכורי  "בני  כי  העולם,  אומות  ככל  אומה  הם 
ישראל" ופנימיות נפשם מזוככת וטהורה, ומה 
שהם בשפל המצב ושקועים במ"ט שערי היפך 
שמצרים  השעבוד  מחמת  רק  הוא  הקדושה 

משעבדים אותם. 

שאמר  הדברים  ביאור  דזהו  י"ל  להאמור 
למתי  עלי  "התפאר  לפרעה  ע"ה  רבנו  משה 
אעתיר לך", דפרעה רצה להכחיש את מלכותו 
ית"ש ח"ו, ובנוסף לא הסכים להכיר במעלתם 
וזהו  ישראל,  כלל  של  המיוחדת  וסגולתם 
אינו  כי  אשלח",  לא  ישראל  את  "וגם  שאמר 
היודע  ומיהו  הנבחר,  העם  שהם  בכך  מכיר 
מיוחדת,  בהשגחה  עליהם  משגיח  שהשי"ת 
וגם אם אכן הם העם הנבחר לפניו ית', עדיין 
אינם ראויים לגאולה מחמת שפלות מדרגתם. 

משה  לו  אמר  דבריו  כל  על  להשיב  ובכדי 
רבנו ע"ה "התפאר עלי", שכשיראה פרעה את 
עוצם כוחו,  יבין שאכן כלל ישראל הם מבחר 
הבריאה - "בני בכורי ישראל", שהרי כל כוחו 
של משה הוא בזכותם של בני ישראל, וכמ"ש 
שכל  וגו',  אלי  ה'  'וידבר  יז(  ב,  )דברים  בפירש"י 
ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים, לא נתיחד עמו 
הדבור בלשון חיבה פנים אל פנים וישוב הדעת, 
ללמדך שאין השכינה שורה על הנביאים אלא 

בשביל ישראל'. 

והוא ע"ד שפירש באוה"ח הק' דמה שאמר 
משה רבנו ע"ה "התפאר עלי למתי אעתיר לך", 
והשיב לו פרעה "למחר", כי פרעה חשב שכוחו 
של משה הוא ככוחם של החרטומים, ומאחר 
שהמכשפים אינם מסוגלים לפעול לזמן מאוחר 
יותר, וכל מה שבכוחם לעשות שידוד מערכות 
הטבע הוא רק באותה שעה שעוסקים בה, לכן 
אמר לו "למחר", כדי שיוכיח שאכן כלל ישראל 
שיבקש  בכך  השי"ת,  לפני  הנבחר  העם  הם 

היום על סילוק הצפרדעים רק למחר.

דמאחר שכוחו של משה רבנו נובע מזכותם 
של כלל ישראל, כאשר השי"ת ישמע לתפילתו 
ויעשה נס נפלא שאין בכוחם של אלהי הארצות 
לעשותו, יווכח לדעת כי אכן הם העם הנבחר 
מיוחדת  בהשגחה  עליהם  משגיח  והשי"ת 

למרות שפל מצבם וחפץ בגאולתם. 

ע"ה  רבנו  משה  תשובת  גם  יובן  ולפי"ז 
לפרעה "למען תדע כי אין כה' אלקינו", שגם 
יוכרח להכיר בהשגחת השי"ת על כל העולם, 
שהרי רק מלפניו אפשר לבקש היום שיעשה 
בהשגחתו  להכיר  יוכרח  וגם  למחר,  הנס 
כה'  אין  "כי  וידע  ישראל,  כלל  על  המיוחדת 
אלקינו" כי הוא שומע רק את תפילות ישראל 
גם  "אלקינו"  בשם  ונקרא  עליהם,  ומשגיח 

כשנמצאים בשפל המצב בתוך גלות מצרים.

  נר זכרון  
הגליון השבוע נתנדב לעילוי נשמת

הרה"ח הישיש רבי מרדכי מנחם הלוי )דויטש( ז"ל

מסור ודבוק בלו"נ לרבותינו הק' זיע"א
נלב"ע ליל כ"ט טבת ה'תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בני משפחתו היקרים שיחי'
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יעזור השי"ת אנו עומדים בתקופת הפרשיות 
בהם רואים שלמרות שכלל ישראל היו שקועים 
במ"ט שערי היפך הקדושה, עכ"ז נתקיים בהם 
והוכרחו המצריים  )יב, לו(,  'וינצלו את מצרים' 
וא"כ  לחפשי,  ולשלחם  משעבודם  לשחררם 
שכימים  גם  מזה  ללמוד  שיכולים  וק"ו  כ"ש 
ישראל  מבני  אחד  כל  ידע  הזה  בזמן  ההם 
שבכל מקום שנמצא ובכל מדרגה שעומד בה, 

אפילו בשפל המצב, נאמר עליו "למען תדע כי 
אין כה' אלקינו".

יעזור השי"ת שנזכה לשפע ברכה והצלחה, 
לבנין  בקרוב  ושנזכה  נחת,  פרנסה  געזונט 
במהרה  צדק  גואל  בביאת  השלישי  הבית 

בימינו, אמן.

Y
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שיחות קודש

תוכן השיחה בעת ניחום אבלים שערך 
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 אצל זקנו 
כקש"ת אדמו"ר מאסטראוו קאלושין 

 שליט"א ובניו הרה"ג שליט"א,
 שישבו שבעה ל"ע אחר פטירת זוגתו-
אמם הרבנית הצדקנית מרת דבורה 
אסתר שפיגל ע"ה שנסתלקה לבית 

עולמה בשיבה טובה ת.נ.צ.ב.ה.
ליל שלישי פר' ויגש אור לג' טבת העעל"ט:

[

מאסטראוו  האדמו"ר  כקש"ת  קיבל  תחילה 
מרן שליט"א  כבו"ק  פני  קאלושין שליט"א את 
והביע את קורת רוחו ממה שטרח ובא מעבר לים 

לנחמו בעת אשר ישב בעמק הבכא רח"ל.

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: בהפטרה 
של שבת הגדול ]וערבה[ אנו אומרים הפסוקים 
את  לכם  שלח  אנכי  "הנה  כג-כד(  )ג,  במלאכי 
והנורא,  הגדול  ה'  יום  בוא  לפני  הנביא  אליה 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" 
הנביא  שהתנבא  האחרונה  הנבואה  זהו  וגו', 
מלאכי לכלל ישראל, ובו בכוונתו לנחם את בני 
ישראל ולבשרם ולעודדם את אשר יהיה עמם 
עת יבוא גואל ויזכו לתחיית המתים, ולכאורה 
יש  ועידוד  נחמה  דברי  אלו  להבין  קשה  קצת 
דייקא בדברים אלו, ויש ביאור בזה מרב סעדיה 
שהאדם  הוא  הדרך  דהלוא  כך,  שמבאר  גאון 
ולומד  בדרכיהם  ודבוק  ולזקיניו  לאביו  נקשר 
ממעשיהם, ועל כן כאשר מגיעים לבשר לכלל 
ישראל שיזכו לתחיית המתים הרי דבר זה יכול 
לטרדם האם אכן יזכו גם אז לאותו מצב לישב 
בא  ע"כ  מאורם,  ולדלות  אבותיהם  במחיצת 
מלאכי ומבשר לכלל ישראל שתיכף כאשר יזכו 
לתחיית המתים אכן יהיה הבחינה של "והשיב 

לב אבות על בנים ולב בנים על  אבותם".

כבו"ק מרן שליט"א: איתא שכאשר אחד נלב"ע 
את  מחשב  הקב"ה  ושנים,  ימים  בקיצור  ל"ע 
לבוראו.  ועבד  חי  היה  כאילו  והשנים  הימים 
איתא  )תרס"ז(  שרה  חיי  פר'  אהרן  קדושת  )בספה"ק 

וזלשה"ק: "או"א שהצדיק בין שהוא חי מאה בין שהוא חי 

פחות – שני חיי שרה, ופירש"י 'כולן שוין לטובה', היינו 

פחות  חי  שהיה  להצדיק  שאפילו  שוה,  שכרן  שנותנים 

יכול לחיות עוד",  לו שכר עבור אלו השנים שהיה  נותנים 

ועי' עוד באריכות בספה"ק כנסת מרדכי י"ט תשרי תר"פ(

אכן  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
בשלימות,  פרט  כל  על  שכר  משלם  השי"ת 
כדכתיב )איוב מא, ג( "מי הקדימני ואשלם תחת 

כל השמים לי הוא".

כבו"ק מרן שליט"א: "ה' נתן וה' לקח" )איוב א, 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר חיים פרידמן הי"ו

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבה"ח שמעון נ"י בשעטו"מ ובמז"ט

והברכה אחת קדם מנב"ת מרת הלוי תחי' לאוי"ט - בני ברק

וקדם הר"ר אליהו פולק הי"ו – עיה"ק ירושלים

יה"ר שירוו רוב נחת דקדושא מכל יוצאי חלציהם מתוך געזונט פרנסה ונחת
שפע ברכה והצלחה שלוות הנפש והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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כא(, כאשר מתבוננים ש"ה' נתן" - שהוא ית"ש 

הביא המתנה, ממילא אין קשה לומר "ה' לקח", 
אין  וממילא  אליו,  החזירו  המתנה  נותן  כי 

להצטער הרבה.

שליט"א:  וויינבערג  אהרן  רבי  הרה"ג  חתנה 
ממו"ח  פעם  שמעתי  הנ"ל,  לדברים  כהמשך 
אנכי  "עמו  טו(  צא,  )תהלים  מ"ש  שזהו  שליט"א 
יחד עם  נמצא  אלו השי"ת  בצרה", שבמצבים 

האדם גם בצערו שיש לו מזה.

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: בתוה"ק 
למצרים  ירד  ע"ה  אבינו  שיעקב  בעת  מצינו 
כט(  מו,  )בראשית  כתוב שם  יוסף  בנו  עם  ונפגש 
ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף  "ויאסר 
אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על 
יוסף  צואריו עוד", ופירש"י שם "וירא אליו - 
נראה אל אביו", ולכאורה תמוה מה בא רש"י 
להוסיף כאן, ושמעתי פעם לפרש, דהרי שניהם 
רצה  אבינו  יעקב  השני,  את  אחד  לראות  רצו 
את  לראות  רצה  ויוסף  יוסף  בנו  את  לראות 
עמוקה  כוונה  עוד  היה  ליוסף  רק  יעקב,  אביו 
"יוסף  מוסיף  וכפי שרש"י  אביו,  עם  בפגישתו 
נראה אל אביו", יוסף רצה להראות את עצמו 
לפני אביו שיראה שלא זז כמלוא נימה מדרכו 

ומאמונתו.

בנה הרה"ג רבי יוסף שפיגל שליט"א: ברוך ה' 
כפי  נראים  כאן  שהילדים  כאן  לומר  אפשר 

שרצתה אמם ע"ה שכך ֵיָראו!

הנ"ל  עפ"י  ואולי  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
זה היתה גם כוונת יוסף הצדיק כאשר שלח עם 
"ולאביו  כג(  מה,  )בראשית  כדכתיב  לאביו  אחיו 
שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים" 
וגו' ופירש"י שם "מטוב מצרים - מצינו בגמרא 
הימנו",  נוחה  זקנים  ישן שדעת  יין  לו  ששלח 

.א "וישמני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים" וגו' )בראשית מה, ח(, על פי מעשה כשהגיע לסאדיגורא והיתה העיר פרוץ 
מרובה על העומד, ואין יראת ה' במקום הזה, והיו שם רשעים גדולים והיו רוצים תמיד לעשות לו עלילות, וב"ה שלא עלתה בידם, ופעם אחת 
לקחו גוי קטן והשליכו אותו אל הבאר אשר בחצירו, וב"ה גם זה לא עלתה בידם, ונחלץ צדיק מידי רשעים, ויתמהו עליו ויבואו אצלו ויאמרו 
לו, הן ידענו כי איש אלקים אתם ואינו מזיק לכם שום דבר, אך זאת הוא לפלא מפני מה אין אתם יושבים בארץ רוסיא, ומה היא הסיבה ולמה 
הגיע לזאת, והשיב להם כי הנה כתיב אצל יוסף כשהכיר את אחיו, שאמר "מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלקים 
לאדון לכל מצרים", ולכאורה מה זה ששלח לבשר לאביו כי הוא אדון במצרים אדמה טמאה ואומה בזויה ופחותה כמוה, ולאיזה תכלית יבושר 

יעקב אבינו ע"ה בחיר האבות בבשורה כזאת.

אלא האמת היא שבסיבת ממשלת יוסף במצרים ומלכותו עליהם, נתפרסם ונודע על ידו כי יש אלקים בארץ, והוא אלקים אמת ומלכותו בכל 
משלה, וזה שאמר יוסף לומר לאביו, "כה אמר" היא השכינה הקדושה הנקראת כה, והיינו שהשכינה אומרת "בנך יוסף שמני אלקים לאדון 
וזה  ובסיבתו,  ידו  ואדנותו במצרים על  ונתפרסם אלקותו  ולאדון, שנתידע  יוסף במצרים שם אותי לאלקים  ידי שמלך  לכל מצרים", שעל 
שנאמר עוד "ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם" ורק אח"כ נאמר "וידברו אליו את כל דברי 
יוסף אשר דבר אליהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו", ויש להבין מה הוסיפו בדבריהם שכעת האמין להם, אלא שבתחילה 
אמרו רק שהוא מושל בכל ארץ מצרים, ובזה לא היה ליעקב אבינו ע"ה כל רבותא, ורק כשאמרו לו "את כל דברי יוסף", והיינו שאמרו כנ"ל 

"שמני אלקים לאדון בכל ארץ מצרים", בזה "ותחי רוח יעקב אביהם".

וזה בא לרמז לו שנשאר אצלו טעם זקנים והוא 
הדרך שנתחנך אצל אבותיו הק'.

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: הזכרתם 
הענין של "יין שטעם זקנים נוחה הימנו", אבי 
]הרה"ק רבי פינחס אליהו מאסטראוו קאלושין[ 
יין בימים ההם משום  זצוק"ל היה עושה לבד 
שחשש מאד לקחת ולקנות אצל אחרים, ועמל 

רבות להשגיח ע"ז.

יוסף הצדיק איתא  מענין  כבו"ק מרן שליט"א: 
בפסוק  שפירש  זיע"א  מרוז'ין  הסב"ק  ממרן 
ואמרתם  אבי  אל  ועלו  "מהרו  ט(  מה,  )בראשית 

לאדון  אלקים  שמני  יוסף  בנך  אמר  כה  אליו 
לבשר  ששלח  זה  מה  ולכאורה  מצרים",  לכל 
לאביו כי הוא אדון במצרים מה הרבותא שהוא 
האמת  אלא  כזאת?  שפילה  אומה  על  מושל 
ומלכותו  במצרים  יוסף  ממשלת  שבסיבת  היא 
אלקים  יש  כי  ידו  על  ונודע  נתפרסם  עליהם 
בארץ, וזה שאמר יוסף לומר לאביו, "כה אמר" 
ח''ג  )זוה''ק  כה  הנקראת  הקדושה  השכינה  היא 
יוסף שמני  "בנך  רסט:( כלומר השכינה אומרת 

שמלך  ידי  שעל  מצרים",  לכל  לאדון  אלקים 
ולאדון  לאלקים  אותי  שם  במצרים  יוסף 
במצרים  ואדנותו  אלקותו  ונתפרסם  שנתידע 
)בראשית מה,  עוד  וזה שנאמר  ובסיבתו,  ידו  על 
כו( "ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל 
בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם" 
ורק אח''כ נאמר )שם, כז( "וידברו אליו את כל 
ויש להבין  וגו',  יוסף אשר דבר אליהם"  דברי 
מה הוסיפו בדבריהם שכעת האמין להם, אלא 
ארץ  בכל  מושל  שהוא  רק  אמרו  שבתחילה 
כל  ע"ה  אבינו  ליעקב  היה  לא  ובזה  מצרים, 
רבותא, ורק כשאמרו לו "את כל דברי יוסף", 
ארץ  בכל  לאדון  אלקים  ש"שמני  כנ"ל  והיינו 

מצרים", בזה "ותחי רוח יעקב אביהם"..
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והתעניין כבו"ק מרן שליט"א באיזה שנה הגיע 
זקנו שליט"א להתגורר בסידרהויסט.

אז  המצב  אם  יודע  איני  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
היה כמו במצרים, אך בודאי לא היה המצב אז 

באידישקייט כמו עכשיו...

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: לא היה 
אז כלום... המצב היה כמדבר שממה...

Y

בנה הרה"ג רבי נפתלי שפיגל שליט"א: מסופר 
על מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א שהתבטא בכאב 
הצדקנית  הרבנית  מחברתו  נסתלקה  כאשר 
לארץ  לעלות  יזכה  לא  כבר  שכעת  ע"ה  שרה 

ישראל.

שתקוותו  והתבטא  אכן,  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
כעת  אך  ישראל,  לארץ  לעלות  שיזכה  היתה 
הפלג  מסתמא  כאן,  נשאר  גופו  שפלג  שרואה 

השני ג״כ סופו שישאר כאן...ב

מרן  את  שראו  הבודדות  מהפעמים  זה  היה 

וסיים: בארץ רוסיא כבר יודעים ומכירים שיש אלקות בעולם, וכאן עוד אין אתם יודעים שיש אלקים בעולם, ולכן באתי לכאן לפרסם והודיע 
שיש אלקים בעולם אשר מלכותו בכל משלה. )עירין קדישין פר' ויגש( 

בא פעם אחת סיפר אדמו״ר זצ״ל מבוהוש בליל אחרון של פסח בזה הלשון, שמעתי מר׳ אליעזר טופבער שהוא היה עוד מחסידי סטרעליסק 
ואח״כ בא לא״ז לרוז'ין, והוא סיפר שביום פטירת אמי זקנתי ז״ל ]הרבנית שרה ע"ה מחברתו הטהורה של מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א[ אז 
היה א״ז בוכה מאד ממש באין הפוגות, ונכנסנו לפניו ודיברנו על לבו ואמרנו רבינו, די, די, רבינו, הלא היום יום טוב ]הרבנית נסתלקה ביום 
אחרון של פסח[, והשיב לנו בפיו קדשו בזה״ל: הבעש״ט זי״ע ועכ״י בכה בחייו ג׳ פעמים מחמת צער, הא' בזמן שנלקחו מאתו כל המדריגות 
וההשגות, הב׳, בזמן שבתו הצדיקת אדילע נפלה להים, והג', בזמן שנפטרה הרבנית שלו, ואז אמר לנו אדמו״ר, תקותי היתה שתהא מנוחתי 
באה״ק, כעת כאשר אני רואה פלג גופי נשאר פה, מסתמא הפלג השני ג״כ סופו להשאר פה, וע״ז אני מצטער, כן השיב להם, זה שמעתי מר׳ 

אליעזר טופרובער הנ״ל. )מכי"ק של מרן אדמו"ר הכנסת מרדכי זיע"א( 

הסב"ק מרוז'ין זיע"א שהוריד דמעות היה בעת 
שנלב"ע הרבנית הצדקנית ע"ה.

אח"כ נשא בזיווג שני את אלמנת הרה"ק רבי 
צבי הירש מרימינוב זיע"א.

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: א' המנחמים אמר כאן 
בשם הרה"ק מסלונים זצוק"ל שה"עזר כנגדו" 
ובזה שיכולה  גם לאחר פטירתו,  נשארת לעד 

לסייע ולפעול מלעילא.

מסלונים  הרה"ק  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
מרוז'ין  הסב"ק  מרן  בשם  אומר  היה  זצוק"ל 
זיע"א עה"פ )בראשית ב, יח( "לא טוב היות האדם 
טוב'  'לא  מתי  כנגדו",  עזר  לו  אעשה  לבדו 
עבור האדם, כאשר הוא "לבדו", וחלילה שוכח 
שהשי"ת עמו, והעצה לזה לזכור את ה"ונשגב 

ה' לבדו ביום ההוא".

אדמו"ר  כקש"ת  שפיגל:  נפתלי  רבי  הרה"ג 
]בעת  צדיקים  בשם  אמר  שליט"א  מבאיאן 
הטעלעפא"ן[  ע"י  שליט"א  אבינו  את  שניחם 
כאשר השי"ת לוקח מאדם את זוגתו, אז אומר 
לו "אעשה לו עזר כנגדו", כביכול השי"ת אומר 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר יהושע יוזביץ הי"ו - מאנסי

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים וירווה רוב נחת דקדושא מכל 

יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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לו "כעת אני יהיה עבורך העזר כנגדו".

כו(  קד,  )תהלים  בפסוק  צדיקים  פירשו  ועפי"ז 
מה  על  ולכאורה  בו",  לשחק  יצרת  זה  "לויתן 
זכה הלויתן שכביכול הקב"ה בעצמו משחק בו, 
רב  "אמר  )בבא בתרא עד:(  חז"ל  ידוע מ"ש  אלא 
בעולמו  מה שברא הקב"ה  כל  רב  אמר  יהודה 
זכר ונקבה בראם אף לויתן וכו' מה עשה הקב"ה 
לבא",  לעתיד  לצדיקים  ומלחה  הנקבה  הרג 
הלויתן  נשאר  הנקבה  שהרג  מאחר  וממילא 
השי"ת  כביכול  בודד  שנשאר  ומאחר  בודד, 

בעצמו עומד ומפייסו.

Y

ומפורסם  ידוע  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
זיע"א  מרוז'ין  הסב"ק  מרן  של  מאמרו  בעולם 
חנוכה", שמה  "זאת  היום של  גודל מעלת  על 
יכול  יכולים לפעול בימים הנוראים  שצדיקים 

כל יהודי פשוט לפעול בזאת חנוכה.ג

והלוא היום הוא "זאת חנוכה", ואם הזמן ביום 
אחת  שעל  בודאי  פשוט  יהודי  לכל  יקר  הזה 
כמה וכמה להרבי שליט"א, והנה הרבי הקריב 
כ"כ הרבה שעות של "זאת חנוכה" בכדי לבוא 

הנה לנחם...

הלוא עפ"י המאמר הנ"ל  כבו"ק מרן שליט"א: 
אי אפשר לומר כן, כי ביום כזה אין הבדל בין 
פשוט  הכי  יהודי  כל  הרי  כי  שונות,  מדריגות 

ג"כ יכול לפעול...

שבספר  האמת  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
זצוק"ל  ממונקאטש  להרה"ק  יששכר"  "שער 
)מאמרי חודש כסלו( מביא שם בזאת חנוכה בזה"ל 

"והנה מבואר לעיל בשם הצדיקים ז"ל בספרים 
עצרת  ושמיני  בסוכות  שהיה  החותם  גמר  כי 
נמשך עד חנוכה, והנה באמת בגמרא ומדרשים 
בשום  זה  מצינו  לא  האריז"ל  וכתבי  וזוה"ק 
מקום, ודבר זה )שנמשך עד חנוכה( נמסר בסוד ה' 
יודעים  והנה  ליראיו המקובל איש מפי איש", 
אנו מי גילה רז זה שכל העולם רועש ביום הזה 
לפעול ישועות ורפואות, והמקור הראשון לזה 
הוא מאמר הנ"ל של מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א 
שגילה הכח שיש לכל יהודי הכי פשוט לפעול 

ביום זה. 
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גא סיפר בשם הס"ק מרוזין זי"ע שאמר, מה שהצדיקים יכולים לפעול מהשי"ת בראש השנה ויום הכפורים, יכול יהודי פשוט לפעול מהשי"ת 
בזאת חנוכה. )אביר יעקב, זאת חנוכה תשי"ז( 

כבו"ק מרן שליט"א: האמת שכמעט לא הכרתי 
ברכות  השבע  שמחת  בימי  ע"ה,  הרבנית  את 
החדש,  הנכד  שאני  בפניה  אותי  הציגו  שלי 
וגם כאשר ביקרתי כאן הייתי אצלה, אבל מפי 

השמועה שמעתי אודותיה רבות.

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: הפעם האחרונה שנסעה 
לארץ ישראל היה לכבוד שמחת הנישואין של 
גדול,  במאמץ  היה  זה  תשע"ח[,  ]שבט  הרבי 

היום אין זה שאלה מדוע טרחנו אז כל כך...

זה היה אז אודות  וויינבערג:  הרה"ג רבי אהרן 
לבנה רבי יוסף שליט"א שטרח עבור זה.

ראו אצלה  גדול  דבר  יוסף שפיגל:  רבי  הרה"ג 
והיתה  מוחי[  ]אירוע  הסטרא"ק  שעברה  אחר 
דבר  ל"ע,  להגיב  יכלה  ולא  רח"ל  משותקת 
אחד כן ראו עליה, שמחה וצער, אפילו כאשר 
האם  להבין  וניסו  מה  דבר  אותה  שואלים  היו 
משיבה הן או לאו לא יכלו לזהות, אבל שמחה 

וצער כן ראו עליה.

פעם כאשר ראו עליה סימני צער ולא ידעו את 
סיבת הכאב, הזעקנו את הרופא שיבוא לבדקה, 
צורתה  נשתנה  לחדרה  נכנס  כאשר  אך  והנה 
מיוחדת,  אצילות  לה  היתה  בשמחה,  ונהייתה 

הרי היא היתה בת מלך, בת קדושים!

נישואי  שנת  על  שליט"א  מרן  כבו"ק  והתעניין 
זקנו שליט"א עם להבחל"ח הרבנית ע"ה.

שמחת  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
נישואיי התקיימה בחודש סיון תשכ"ב.

זה  היה  לכאורה  שפיגל:  יוסף  רבי  הרה"ג 
מהרעבישע חתונות הראשונים כאן על אדמת 

ארה"ב.

כבו"ק מרן שליט"א: זקינה הרה"ק רבי איתמר'ל 
כאן  התגורר  ג"כ  עוד  זצוק"ל  מנאדבורנא 

בארה"ב ]ועלה לארה"ק בשנת תשכ"ט[.

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: אכן, השתתפו בחתונה 
ב' זקני הכלה, הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג 
זצוק"ל והרה"ק רבי איתמר מנאדבורנא זצוק"ל, 
זה היה חתונה מאד מפורסמת בימים ההם, בכל 
הצייטונגען ]עיתונים[ כתבו אודות חתונה זו! 

זה היה חידוש באותם ימים.

מצאו  לאחרונה  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
הקלטה מהחופה, שומעים שם חוץ מהרעבי'ס 
זצ"ל  קמנצקי  יעקב  רבי  הגאון  את  גם  עצמם 
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בברכה  שנתכבד  ודעת  תורה  ישיבת  ראש 
רבי  הגאון  את  וכן  מחותן[,  ]שהיה  בחופה 
מנחם מענדל זקס זצ"ל חתנו של הגה"ק החפץ 
חיים זצוק"ל, הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל לא 

השתתף כי כבר לא הרגיש טוב.

כבו"ק מרן שליט"א: שמעתי פעם שבא' משמחות 
הנישואין במשפחה לא חבש הסבא הרה"ק רבי 
כבודו  מפני  השטריימל  זצוק"ל  אליהו  פינחס 

של המחותן הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל.

בעת  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
יצחק  יעקב  נישואי אחי האדמו"ר רבי  שמחת 
זצ"ל שנשא את בתו של הגאון רבי משה ביק 
זצ"ל אב"ד מעזיבוז היה עסק שלם אם החתן 

יחבוש השטריימל.

שבשמחת  גם  היה  שפיגל:  נפתלי  רבי  הרה"ג 
נישואי אחות אבי שליט"א עם בנו של הגאון 
רבי יעקב קמנצקי זצ"ל שבעת סעודת החתונה 
הכובע  הוריד  זצ"ל  יעקב  רבי  הגאון  כאשר 
מפני  השטריימל  זקננו  גם  הוריד  כמנהגו, 

כבודו, כנראה שלזה היתה כוונת הרבי.

הרה"ג רבי אהרן וויינבערג: כאשר הגיע הגאון 
מימי  בא'  להשתתף  זצ"ל  קוטלר  אהרן  רבי 
השבע ברכות אצל מו"ח שליט"א ביקש לברר 
אם כתבו בשטר התנאים או בשטר הכתובה את 

התואר "הרב" על החתן...

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: הגאון רבי אהרן קוטלר 
זצ"ל לא היה מפריז בתוארים, וכל מילה היתה 

מדודה...

זקננו הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג זצוק"ל 

כמעט ולא יצא מביתו.

אלא  כמעט  לא  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
"בכלל" לא יצא מביתו, חוץ מפעם אחת בשנה 

שהיה יוצא לאמירת תשליך.

לי  סיפרה  ע"ה  אמי  שפיגל:  יוסף  רבי  הרה"ג 
שקודם נישואיה עם יבלח"ט אאמו"ר שליט"א 
היו בטוחים שבודאי לא יטרח ויבוא עד לנוארק 
אמר  לבסוף  אך  הנישואין,  בשמחת  להשתתף 
המשפחה  כל  את  והפתיע  שלו  שמחה  שזהו 

וטרח להגיע. 

כבו"ק מרן שליט"א: שמעתי שפעם אחת אמר 
לילדיו  נותן  שלא  מה  על  לזקננו  אחד  יהודי 
לגרום  יכול  שזה  כלל,  לביתם  מחוץ  לצאת 
]פרמיטיבים[,  ופשוטים  מיושנים  שיגדלו 
והתבטא לאותו אחד, איני דואג ותראה שלבסוף 

לא יחסר להם מאומה...

זקננו  אצל  היה  זה  שפיגל:  נפתלי  רבי  הרה"ג 
]אבי אבי[ הרה"ק רבי פינחס אליהו מאוסטראוו 

קאלושין זצוק"ל.

משב"ק  חוץ  מביתו,  כמעט  יצא  לא  הוא  גם 
בבוקר קודם התפילה שהיה הולך למקוה, וכן 

בערב היה יוצא להליכה קצרה בסמוך לביתו.

אליהו  פינחס  רבי  הרה"ק  שגם  הדבר  מעניין 
באו  זצוק"ל  יוסף  הצדקת  הרה"ק  וגם  זצוק"ל 
והתגוררו  בארה"ב,  להתגורר  תקופה  באותה 
ממש במדבר שממה, הרה"ק רבי פינחס אליהו 
זצוק"ל הגיע לארה"ב כבר בשנת תרפ"ו, כמעט 
לפני מאה שנה! והרה"ק הצדקת יוסף זצוק"ל 

הגיע עוד קודם, בשנת תרפ"ד. 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ח ר' אריה לייב פישר הי"ו 

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה תחי' בשעטו"מ ובמזל"ט

יה"ר שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא ולבנין עדי עד, וירווה רוב 
תענוג ונחת דקדושא מכל יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה בגו"ר, אכי"ר.
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הצדקת  הרה"ק  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
יוסף זצוק"ל התבטא באזני בנו הרה"ק האמונת 
השידוכין  בעת  זצוק"ל  מפיטסבורג  אברהם 
של מו"ח שליט"א איזה הגדרה אודות המחותן 

הרה"ק רבי פינחס אליהו זצוק"ל.

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: הוא אמר 
יודע  בעצמך  אתה  אם  יודע  "איני  בזה"ל  לו 

איזה מחותן חשוב בחרת לעצמך"...

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: אאמו"ר שליט"א מספר 
רצה  זצוק"ל  אברהם  האמונת  הרה"ק  שזקננו 
הרה"ק  ]זקננו  המחותן  את  אביו  בפני  להציג 
רבי פינחס אליהו זצוק"ל[ שהוא היה המחותן 

הראשון שלו.

מאותו  היו  לא  הרי  שפיגל:  נפתלי  רבי  הרה"ג 
גזע, הרי המחותן היה פולישער, ולאחר ששמע 

מאביו את ההגדרה הנ"ל היה ניחא דעתיה.

היא"צ  היה  היום  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
של זקיני ]אבי אבי[ זצ"ל שהיה בנו של הרה"ק 
הברכת אברהם מסלאנים זצוק"ל, כאשר הגיע 
לי  אמר  שלי  הנישואין  לשמחת  לארה"ב  כאן 
משפחה  עם  השתדכת  ראה  הריקודין,  בעת 
מיוחסת מאד, צאצאי בית אוסטראוו קאלושין, 
הוא  הגדול  היחוס  אך  פיטסבורג-נאדבורנא, 
אדם  כלבבי,  אדם  הוא  חותנך,  על  שתביט 

כערכנו, ב"ה שזכינו למחותן כזה...

קודם  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
זצ"ל  מאבי  זצ"ל  חותני  ביקש  חתן  שנהייתי 
היחוסין שלנו, תחילה אמר שאנו  את  שיאמר 
אח"כ  זיע"א,  מלובלין  החוזה  הרה"ק  נכדי 
שאלו ולמי עוד אתם מתייחסים, ענה אבי זצ"ל: 
כששאל  אח"כ  מזה...  יותר  צריך  לא  מספיק! 
זיע"א  מלובלין  הרה"ק  אל  שלנו  היחוס  איך 
קלמן  קלונימס  רבי  הרה״ק  נכדו  שדרך  אמר 
זיע"א שהיה בן הרה״ק רבי ישראל  מפאריצק 

בן הרה"ק החוזה מלובלין זיע״א.ד

ירושלים  בעיה"ק  הזיתים  בהר  מנוחתו  מקום 
ועל מצבתו כתוב בזה"ל: "פ"נ הרב החסיד מ' 
קלונימס קלמן הלוי בהרב ר' ישראל בן מו"ר 

הרב הקדוש זיע"א מלובלין".

ידוע  אימרא  יש  שפיגל:  יוסף  רבי  הרה"ג 
האדם,  את  מחייב  רק  זה  ש"יחוס"  מצדיקים 
הרה"ק  אחר  שמתייחס  אמר  כאשר  וממילא 

דא כקש"ת האדמו"ר מאוסטראוו קאלושין שליט"א הוא בנו של האדמו"ר רבי פינחס אליהו מאוסטראוו קאלושין זצ"ל שהיה בנו של האדמו"ר 
רבי נפתלי אריה מאוסטראוו קאלושין זצ"ל שהיה חתנו של הרה"ק רבי יעקב יצחק מקאלושין זצ"ל בן הרה"ק רבי אברהם אלחנן מקאלושין 

זצ"ל שהיה בנו של הרה"ק רבי מרדכי דוד מדאמבראווא זיע"א וחתן הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מפאריצק זיע"א. 

שזה  זצ"ל  זקני  אמר  זיע"א  מלובלין  החוזה 
ואדרבה  ית"ש,  לעבודתו  אותו  מחייב  מספיק 

מפחד הוא מעוד התחייבויות...

יש  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
הסדר שיש  ליל  "קערה" של  אצלנו במשפחה 
הרה"ק  לזקיננו  מיוחסת  שהיא  בקבלה  לנו 
החוזה מלובלין זיע"א, זה נמצא אצל משפחת 

אחי האדמו"ר רבי יעקב יצחק זצ"ל.

דודנו  משפחת  אצל  שפיגל:  יוסף  רבי  הרה"ג 
רבי יוחנן יש ג"כ בירושה "ספל" לנטילת ידים 
אין  זיע"א,  מלובלין  החוזה  להרה"ק  שמיוחס 
בנמצא כהיום הרבה חפצים מהרה"ק מלובלין 

זיע"א.
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הרבה...  לנחם  אפשר  אי  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
זהו  והנינים  הנכדים  את  רואים  כאשר  אבל 

עצמו הנחמה הגדולה ביותר!

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: שחלילה 
הדורות  שילכו  ח"ו...  כהפסק  אנחנו  נהיה  לא 

הבאים וישתוו לאבותינו הק'.

"ויקרא בהם שמי  וויינבערג:  הרה"ג רבי אהרן 
יעקב  ביקש  וכן  טז(,  מח,  )בראשית  אבותי"  ושם 
ושמעון  כראובן  ומנשה  "אפרים  ע"ה  אבינו 
ואפרים  שמנשה  ה(,  שם,  )בראשית  לי"  יהיו 
יהיו באותה  ישתוו לראובן ושמעון, שהנכדים 
מדריגה של הבנים, של הדור הקודם... וזה גם 
וכמנשה"  כאפרים  אלקים  "ישמך  שביקש  מה 

)בראשית שם, כ(.

Y

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: עד מתי 
הרבי נשאר כאן בארה"ב?

כבו"ק מרן שליט"א: בעזהשי"ת הנני חוזר מיד 
לארה"ק, בשעות הקרובות.

בהגיעי לכאן היה עיכוב קצת בשדה התעופה, 
מאחר והמטוס לא מצא מקום היכן לחנות.

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: בעת הלוויה של זקננו 
הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג זצוק"ל, שיצא 
בהר  נטמן  שם  ישראל  לארץ  מארה"ב  כאן 
המנוחות בעיה"ק ירושלים, היה סיפור מעניין 
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מחמת עיכוב יציאת המטוס.

הרה"ק  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
פורים  בשושן  נסתלק  זצוק"ל  יוסף  הצדקת 
פורים  שושן  חל  שנה  באותה  תשכ"ו[,  ]שנת 
ארונו  הועלה  שב"ק  ובמוצאי  חמישי  ביום 
התעופה  בשדה  היינו  כאשר  לארה"ק,  במטוס 
עם  לארה"ק  לדרכנו  לצאת  בכדי  במוצש"ק 
יצא  שהמטוס  רב  זמן  חיכינו  הק'  הארון 
לדרכו, כאשר עברה שעה ארוכה ולא יוצאים 
וענו לנו  לדרך הלכנו לשאול על מה העיכוב, 
שממתינים שיבוא עוד מטוס עם ארון של בר 
לעלות  צריך  ההוא  הארון  את  וגם  רח"ל  מינן 
כעבור  השני,  למטוס  ממתינים  ולכן  לארה"ק, 
הארון  את  והעבירו  המטוס  הגיע  אכן  מה  זמן 
האבלה  המשפחה  שעלו  בעת  שלנו,  למטוס 
מוכרות  ראינו שפניהם  השניה מהמטוס השני 
בני  שהם  התברר  אלינו  התקרבו  כאשר  לנו, 
המשפחה של הגבאי של זקיננו הרה"ק הצדקת 
יום  באותו  שבדיוק  לנו  וסיפרו  זצוק"ל,  יוסף 
לא  כלל  ואנחנו  אחר  באיזור  הגבאי  נלב"ע 
ידענו על כך, כי הרה"ק הצדקת יוסף זצוק"ל 
שהה בשנתיים האחרונות בדענווער אצל בתו 
הרבנית טווערסקי ע"ה, ולא היה קשר עם בני 
הדבר שארונו  יצא  ומה'  בפיטסבורג,  הקהילה 
של  ארונו  בליווי  לארה"ק  עלה  הרבי  של 

הגבאי...

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: זהו ממש מעשה פלא.

אצל דודנו הרה"ק רבי ישכר בער מסטראז'ניץ 
איתמר  רבי  הרה"ק  זקננו  של  בנו  זצוק"ל 
מנדבורנא זצוק"ל ג"כ היה מעשה פלא מענין 

כאן  התגורר  הוא  לארה"ק,  ארונו  עליית 
בארה"ב ונלב"ע בשנת תשמ"א.

קודם  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
אך  ישראל  לארץ  שיעלוהו  ביקש  הסתלקותו 
בתנאי שבשום אופן לא יקחו אותו בתא המטען 

אלא במחלקה רגילה.

האדמו"ר רבי שמואל שמעלקא רובין מסוליצא 
השתדלויות  מיני  כל  ועשה  חתנו  היה  זצ"ל 
לעסקנים  כסף  ושילם  חותנו,  רצון  את  למלא 
וכו' וכולם ענו לו פה אחד שאין דבר כזה להוביל 

ארון של בר מינן במחלקת נוסעים רגילה...

רבי  שהרה"ק  מסופר  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
יהושע'לי מבעלזא זיע"א נסתלק בעיר הבירה 
לצרכי  האחרונה  בתקופה  שהה  שם  וויען, 
ברכבת  העבירוהו  ההסתלקות  ולאחר  רפואה, 
חזרה לעיירה בעלזא ששם נערכה הלוויה ושם 
נטמן, וברכבת הושיבוהו במחלקה רגילה כאילו 

היה בין החיים.

אצל  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
שממש  בסוף  יצא  זצ"ל  מסטראז'ניץ  דודנו 
משמים הגיע באותם שעות מטוס שהיה אמור 
לדייטשלאנד,  מארה"ב  מנוסעים  ריק  לחזור 
וניגשו לדבר עם אנשי צוות המטוס אם שייך 
להעלות ארון עם בר מינן למטוס שממילא נוסע 
אדם  שרק  בתנאי  הסכימו  מאמץ  ולאחר  ריק, 
אחד יסע יחד עם הארון, וכן יצאו לגרמניה ושם 
ג"כ משמיא איסתייעא שהיה מטוס ריק שנסע 
לארה"ק ואכן זכה שתתמלא בקשתו והעלו את 

ארונו לארה"ק במחלקה רגילה...

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר שמואל ברנדוויין הי"ו

לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

והברכה אחת קדם אביו הרה"צ רבי אהרן ברנדוויין שליט"א

יהי רעווא מן קדם אבוהון דבשמיא שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא, לבנין 
עדי עד ולדורות ישרים ומבורכים, מתוך געזונט פרנסה נחת, שפע ברכה והצלחה, 

שלוות הנפש והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, בכל מכל כל, אכי"ר.
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גאב"ד  אצל  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
אנטווערפן הגאון רבי חיים קרייזווירטה זצ"ל 
ג"כ היה כעין זה כאשר העלו את ארונו לארה"ק 
העלאת  עם  התעסק  אז  תשס"ב[,  ]בשנת 
הארון, חותנו של הרבי - הרה"ג רבי אשר חיים 
שטערנבוך שליט"א מאנטווערפן, וסיפר שבכל 
עת הנסיעה עם הארון היה ממש "כובד ראש" 

אצל כל הנוסעים באותו טיסה.

חיים  רבי  הגאון  שליט"א:  מרן  כבו"ק 
קרייסווירטה זצ"ל היה כאן פעם בסידרהויסט?

הרבה  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
פעמים ביקר כאן והתאכסן אצלנו, גם בשבתות, 
ניתוח  איזה  לעבור  לארה"ב  הגיע  אחת  פעם 
היה  ואח"כ  בבוסטון,  הרפואה  בבית  מורכב 
צריך לנוח כשבועיים קודם שיכל לחזור לביתו 
שבאנטווערפן, והגיע לביתי לשבועיים, היה זה 
בימי חודש אדר וכך יצא שהיה כאן אצלנו בחג 

הפורים.

כבו"ק מרן שליט"א: בחג הפורים יצא שלא היה 
בביתו באנטווערפן?! הרי העולם אומר בצחות 
שבב' זמנים לא יכול המרא דאתרא לעזוב את 
עירו, ביום הפורים ובערב פסח... ]שבהם אנשי 

העיר נותנים מעות לרבם[

אכן,  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
הפורים  יום  ובאותו  המעשה,  היה  כך  אבל 
אמר לי שמוכן להצטרף אלי לכל טיש שארצה 
לקחתו עמי במוצאי פורים, והצעתי שאולי נלך 
זצוק"ל,  זוסיא מסקולען  להרה"ק רבי אליעזר 
והרה"ק  נכנסנו  בבואנו שם  אליו,  נסענו  ואכן 
היה  ימיו  בערוב  היה  שכבר  זצוק"ל  מסקולען 
סגי נהור ל"ע ולא ראה טוב, ושאל את הגאון 
רבי חיים זצ"ל האם יש עוד מישהו עמכם כאן? 
היה  וזה  מישהו,  עוד  כאן  נמצא  שאכן  וענה 
אני, וביקש הרה"ק מסקולען זצוק"ל שברצונו 
לאחר  מחדרו,  ושאצא  ביחידות  עמו  להישאר 
כחמש עשרה דקות שהיו לבדם שלח לקרוא לי 

שאני כבר יכול להיכנס...

חיים  רבי  הגאון  שפיגל:  נפתלי  רבי  הרה"ג 
מחסידישע  במקורו  היה  זצ"ל  קרייסווירטה 
משפחה, הוא היה מסדר קידושין כמה פעמים 
הגיע  אפילו  הוא  המשפחה,  מבני  כמה  אצל 

לפעמים מעבר לים במיוחד לכבוד השמחה.

לפני  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
הניתוח הנ"ל דאג מאד שחלילה לא יפגע אצלו 
על  עבורו  שאתפלל  ממני  וביקש  "הזכרון", 
כך שיעבור הכל בשלום, כאשר ביקרתי אצלו 
כיומיים לאחר הניתוח שאלתיו האם הכל בסדר 

שהתעורר  לאחר  שמיד  לי  ענה  שהיה,  כפי 
-תוך  בראשו  והעביר  לתקרה  הביט  מהניתוח 
שהעביר  איך  אצבעו  עם  לי  הראה  כך  כדי 
בראשו- ברכות... שבת... עירובין... פסחים... 

וכן הלאה...

ברנדוויין  ברוך  שמואל  רבי  הרה"ג  חתנה 
שליט"א: פעם אחת כאשר הגעתי לאנטווערפן 
בערב שבת ועוד לא הספקתי לעלות להקביל 
בליל  השלום,  ברכת  ממנו  וליטול  פניו  את 
גיסי  בבית  זצ"ל  חיים  רבי  הגאון  דפק  שב"ק 
הרה"ג ר' אשר חיים שליט"א ואמר לי "אם לא 

באת אלי, אני יבוא אליך"...

הרה"ג רבי יוסף שפיגל: אכן היה מאד בקירבה 
יתירה עם כל בני המשפחה.

אצל  בשמחות  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
משתתף  היה  שליט"א  חיים  אשר  רבי  הרה"ג 
בבר  אפי'  המצוה,  לסעודות  ידים  נטל  ואפילו 

מצוה.

כבו"ק מרן שליט"א: אכן שמעתי שבכל מוצאי 
ושוחחו  שליט"א  חותני  עמו  יושב  היה  שבת 

ארוכות בחביבות.

שמעתי  אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: 
זצ"ל  קרייסווירטה  צבי  דב  ר'  הגאון  מגיסי 
חיים  רבי  הגאון  אביו  עם  ביקר  אחת  שפעם 
זצ"ל אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, ותוך 
קנייבסקי  הגר"ח  אמר  בלימוד  שדיברו  כדי 
מיד  וכך,  כך  איתא  בתרומות"  ש"בירושלמי 
אמר הגר"ח קרייסווירטה "אין כזה ירושלמי"... 
הגר"ח  וביקש  בחדר  דממה  שקט  שם  ונהיה 
ואמר  מהארון,  ירושלמי  שיוציאו  קנייבסקי 
להוציא!  צורך  שאין  קרייסווירטה  הגר"ח 
והמשיכו לשוחח בלימוד, לאחמ"כ אמר הגר"ח 
הוא  הנ"ל  המאמר  שאכן  זצ"ל  קנייבסקי 

"תוספתא בתרומות" ולא ירושלמי...

ר'  הגאון  דודנו  וויינבערג:  אהרן  רבי  הרה"ג 
כשנתיים  התגורר  זצ"ל  קרייסווירטה  צבי  דב 
בביתו של הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, הרי 
אביו שלחו מאנטווערפן ללמוד בארץ ישראל 

בגיל צעיר מאד.

כבר  שליט"א:  קאלושין  מאסטראוו  אדמו"ר 
הוא  הרי  ישראל,  לארץ  אביו  שלחו  בילדותו 
אכסניא  עבורו  וחיפש  בבלגיה  התגורר  כבר 

ושלחו להתגורר אצל הגר"ח קנייבסקי זצ"ל.

קשרי  גם  לנו  יש  שפיגל:  נפתלי  רבי  הרה"ג 
משפחה, כי נכד זקננו הרה"ק רבי פינחס אליהו 
נשא  זצ"ל[  זקס  צבי  רבי  לחתנו  ]בן  זצוק"ל 
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את נכדת הגאון הסטייפלער זצוק"ל ]בת לבתו 
הרבנית ברזם[.

כבו"ק מרן שליט"א: הגאון הסטייפלער זצוק"ל 
עוד היה בחיים חיותו בשמחת הנישואין?

אדמו"ר מאסטראוו קאלושין שליט"א: אכן.

אבי זצ"ל נסע במיוחד לארץ ישראל להשתתף 
וזה היה הפעם היחידה  נכדו,  נישואי  בשמחת 

שהיה בארץ ישראל!

Y

ובירך כבו"ק מרן שליט"א: המקום ינחם אתכם 
תוסיפו  ולא  וירושלים  ציון  אבלי  שאר  בתוך 

לדאבה עוד, מ'זאל נישט וויס'ן פון קיין צער.

בני המשפחה: אמן.

אח"כ עמד כבו"ק מרן שליט"א וניחם ע"פ בית 
אבלי  בתוך שאר  אתכם  ינחם  המקום  הנשים: 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, מ'זאל 
וויס'ן פון שמחות, והוסיף ואמר: מ'זעהט אויף 

די אייניקלעך וואס די באבע איז געוועהן...

Y

[
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בקודש פנימה

יום רביעי פר' וארא כ"ה טבת

בשעות הערב עלה כבו"ק מרן שליט"א לעיה"ק 
משפחת  בבית  אבלים  לניחום  והגיע  ירושלים 
מייזלער  אליהו  ר'  הרה"ח  ישבו  שם  מייזלער 
פטירת  אחר  הי"ו  מייזלער  שלמה  והר"ר  הי"ו 
אחיו-אביו הרה"ח ר' נפתלי הערץ מייזלער ז"ל 

שנלב"ע אחר יסורים קשים רח"ל.

זמן  למשך  עמם  שוחח  שליט"א  מרן  כבו"ק 
וסיפרו ממעלותיו של המנוח ז"ל ובסיום ניחמם 
כבו"ק מרן שליט"א בברכת התנחומין, כן עמד 

וניחם ע"פ בית הנשים.

n

להשתתף  שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  משם 
בסעודת מצוה לרגל סיום ימי השלושים לפטירתה 
של זקנתו הרבנית הצדקנית מאסטראוו קאלושין 
שפיגל  נפתלי  ר'  הרה"ג  בנה  ע"י  שנערך  ע"ה 

שליט"א.

שנשאו  לדרשות  האזין  שליט"א  מרן  כבו"ק 
גיסה  שליט"א,  נפתלי  ר'  הרה"ג  בנה  לזכרה 
וב"א  שליט"א  פרל  מאיר  גרשון  ר'  הרה"צ 
ישיבת  ראש  שליט"א  לייפער  יעקב  ר'  הרה"צ 
כקש"ת  עם  זמן  למשך  שוחח  וכן  פיטסבורג, 
אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א, לאחר כשעה נפרד 

ברוב ברכות ושב למעון הקודש בב"ב.

n

יום חמישי פר' וארא כ"ו טבת

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר 
בשמחת השבע ברכות לרגל נישואי הכלה תחי' 
מאשדוד,  הי"ו  אדלר  לייב  יאיר  ר'  הרה"ח  בן 
ולחיים  לעקיך  על  בירך  שליט"א  מרן  כבו"ק 
הסב  את  כיבד  אח"כ  ולמחותנים,  לחתן  ואיחל 
מדבריו  שישא  הי"ו  אורצל  עקיבא  ר'  הרה"ח 
ואח"כ שוררו ניגון שמחה וכבו"ק מרן שליט"א 
צירף  ובהמשך  בפרטות,  החתן  עם  לריקוד  קם 
את המחותנים שיחי' ובסיום נפרד ברוב ברכות 

ושב למעון הקודש.

n

שב"ק פר' וארא בצל הקודש

לתפילת מנחה ערש"ק עבר לפני התיבה הרה"ג 
ר' מרדכי שלום צלר הי"ו, לתפילת 'קבלת שבת' 
הי"ו,  כהן  אלימלך  שמעון  הר"ר  ניגש  ומעריב 
מחדר  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  בשלום'  ב'בואי 
ה'דאווין שטוב' ועודד הניגון לכבוד שבת מלכתא 

למשך זמן.

להתברך  הקודש  לפני  עברו  התפילה  אחר 
בברכת השבת, אח"כ פתח באמרי קודש בענין 
הנאמר בתפילת שחרית של שב"ק "ישמח משה 
במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו" דיש להבין 
של  חלקו"  ל"מתנת  השבת  יום  נחשב  מדוע 
"כי  הדברים   המשך  מהו  וגם  ע"ה,  רבנו  משה 
ע"ה  רבנו  דמשה  ופירש  לו",  קראת  נאמן  עבד 
הוא מדרגת היראה כמאמרם ז"ל "אין לגבי משה 
רבנו  שמשה  ומפורש  היא",  זוטרתא  מילתא 
שבע  מעין  בברכת  והנה  יראה,  בחי'  הוא  ע"ה 
אומרים "המניח לעמו ביום שבת קדשו, כי בם 
רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד", ויש 
ופחד" מה שלא  "ביראה  נזכר כאן  להבין מדוע 
דידוע  וי"ל  החול,  בימי  העבודה  בברכת  הוזכר 
עליו,  שבת  אימת  הארץ  שעם  בירושלמי  מ"ש 
כי בכוח קדושת השבת להשפיע ולעורר בנפשו 
יובן שמוסיפים בשבת  ולפי"ז  יראת שמים,  את 
של  כוחה  זהו  כי  ופחד",  ביראה  נעבוד  "לפניו 
יובן  ולפי"ז  יראת שמים,  להשפיע  קודש,  שבת 
מ"ש "ישמח משה במתנת חלקו", מאחר שביום 
חלקו  שהוא  היראה  מדת  מתעורר  קודש  שבת 
המיוחד של משה רבנו ע"ה, ולכן גם אומרים "כי 
יראת  בו  שיש  יהודי  כי  לו",  קראת  נאמן  עבד 
שמים הרי זה מוכיח שהוא עבד ה'. )תוכן האמ"ק 

במדור 'אמרי קודש'(.

n

לפני  עבר  דזמרה'  ל'פסוקי  דשבתא  ביומא 
שליט"א  טירהויז  יחזקאל  ר'  הגה"ח  התיבה 
ראש החבורות הק', לתפילת שחרית עבר לפני 
מאלעד,  הי"ו  הלוי  יוסף  שלום  הר"ר  התיבה 
הי"ו,  טירהויז  נחום  מנחם  הר"ר  הארון  פתיחת 
כהן  דוד  ישראל  ר'  הרה"ג  עלה  כהן  לעליית 
הי"ו ממודיעין  יצחק סגל  יעקב  לוי הר"ר  הי"ו, 
עילית, כבו"ק מרן שליט"א עלה לעליית שלישי, 
הי"ו,  חסידה  יוסף  שלום  מרדכי  הר"ר  רביעי 
שישי  הי"ו,  יעקובסון  משה  דוד  הר"ר  חמישי 
הר"ר אהרן דוד קלויזנר הי"ו, שביעי הרב יהודה 
ר'  הגה"ח  עלה  מפטיר  לעליית  הי"ו,  צלר  לייב 
יחזקאל טירהויז שליט"א ]יא"צ אביו הרה"ח רבי 
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בנימין(  )ב"ר  ישעי'  ז"ל[, הגבהה הבה"ח  דוב  דוד 
הבה"ח  החתן  גלילה  מלעיקוואד,  הי"ו  הלפרן 
שמואל צבי סעמיועלס הי"ו מלעיקוואד, ל'ברכת 
ועמד  מחדרו  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  החודש' 
אצל הבימה וכיבד את הרה"ח ר' מרדכי שלמה 
כהן הי"ו לעבור כש"ץ, לתפילת מוסף עבר לפני 

התיבה הגה"ח ר' יחזקאל טירהויז שליט"א.

אחר התפילה נכנס כבו"ק מרן שליט"א להיכל 
בשבתו  שבת  מדי  אנ"ש  מסיבים  שם  התורה 
למשך  והאזין  מרעים  באסיפת  רבה'  ב'קידושא 
זמן לסיפורי צדיקים שהשמיעו שם זקני אנ"ש, 
ועורר להתאסף יחדיו מדי שב"ק בקידושא רבה 
והנהגותיהם  הצדיקים  בדרכי  הלבבות  לעורר 
מהרה"ק  העובדא  סיפרו  היתר  בין  הקודש, 
כיבדו  ברכות  שבע  שבשבת  זיע"א  מפאשקאן 
וכשנתנו  המזון,  בברכת  וכו'  מהאשפתות  יהודי 
עדינותו  מרוב  ברכה  של  מהכוס  לשתות  לחתן 
שם הכוס מתחת השולחן והעביר מפית על הכוס, 
זיע"א  מבאהוש  אדמוה"ז  מרן  אביו  לו  ואמר 
משה  רבי  הרבי  הרה"ק  ע"ש  קרוי  הרי  שהוא 
ככה,  עושה  הוא  וכיצד  זיע"א  סאסובער  לייב 
וביקש כבו"ק מרן שליט"א שוב העובדא, וביקש 
לייב  משה  רבי  הרבי  מהרה"ק  המאמר  שיאמרו 
בפיו  למצוץ  מסוגל  שאינו  שמי  זיע"א  מסאסוב 
הגיע לאהבת  לא  וכו'  מוגלות  יהודי עם  יד של 

ישראל מימיו...

n

לתפילת מנחה עבר לפני התיבה הר"ר שניאור 
הארון  פתיחת  עילית,  ממודיעין  הי"ו  כהן  זלמן 
הי"ו,  שצ'דרוביצקי  יוסף  מרדכי  ר'  הרה"ח 
זלמן  שניאור  ישראל  הבה"ח  עלה  כהן  לעליית 
)בראמ"ש( כהן הי"ו, לוי הר"ר ראובן צביאלי הי"ו, 

שלישי הרה"ג ר' פינחס שטערנבוך שליט"א גיסו 
אדמו"ר  כקש"ת  וחתן  שליט"א  מרן  כבו"ק  של 
מבאיאן שליט"א, הגבהה הר"ר נפתלי ברמן הי"ו 
מביתר עילית, גלילה הר"ר יהושע הלפרין הי"ו.

n

כבו"ק מרן שליט"א  נכנס  אחר תפילת מנחה 
השולחן  לעריכת  הגדול  המדרש  בית  להיכל 
הטהור דרעוא דרעוין, תחילה נטל ידיו ובצע על 
לדוד'  ו'מזמור  היכלא'  'בני  וזימרו  חלות  הי"ב 
שליט"א  מרן  וכבו"ק  הדגים  הגישו  אח"כ  ג"פ, 
בירך על היין ואיחל 'לחיים' לכל הקהל, המשיכו 
נפש',  'ידיד  חסדו',  צור  'יצוה  הזמירות  בסדר 

אח"כ שוררו הניגון 'הגלה נא' ו'דרור יקרא'.

כבו"ק מרן שליט"א זימר ה'דביקות ניגון' ופתח 
באמרי קודש בענין הנאמר בפרשה  "ויאמר משה 

ולעבדיך  לך  אעתיר  למתי  עלי  התפאר  לפרעה 
ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר 
תשארנה", דכבר הקשה באוה"ח הק' מדוע אמר 
מדוע  להבין  יש  גם  עלי",  "התפאר  רבנו  משה 
אמר פרעה "למחר" וכי לא הפריע לו הצפרדעים 
וא"כ איך לא ביקש שיסורו מאתו מיד, עוד יש 
לדקדק במה שהשיב משה רבנו "למען תדע כי 
אין כה' אלקינו", מדוע הוסיף לומר גם את השם 

"אלקינו". 

משה  באו  "ואחר  הכתוב  בהקדם  לבאר  ויש 
ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלקי ישראל 
שלח את עמי ויחגו לי במדבר, ויאמר פרעה מי ה' 
אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את 
ה' וגם את ישראל לא אשלח". דבתשובת פרעה 
בהשגחתו  בדבריו  שכפר  מה  א'  ענינים,  ב'  יש 
במעלתם  להכיר  הסכים  שלא  ב'  ר"ל.  ית"ש 
שזוכים  ישראל  כלל  של  המיוחדת  וחשיבותם 
בשפל  שהם  ובפרט  מהשי"ת,  מיוחד  להשגחה 
המצב הרוחני, וכפי שפירש הרה"ק מאפטא מה 
שאמר פרעה למשה רבנו ע"ה "תנו לכם מופת" 
אלא  מופת",  לי  "תנו  לומר  לו  היה  דלכאורה 
אכן  שהשי"ת  לכך  מופת  פרעה  שביקש  פירש 
חפץ לגאול את כלל ישראל ממצרים למרות שפל 
השי"ת,  להם  המופת שנתן  וזהו  הרוחני,  מצבם 
לפני  והשלך  מטך  את  קח  אהרן  אל  "ואמרת 
פרעה יהי לתנין", דהראה לפרעה שהמטה שבידו 
שהוא כידוע מטה האלקים, אך כשהשליכו לפני 
פרעה נהפך לתנין הרומז לסט"א, דכן הדבר גם 
בכלל ישראל, שלמרות שהם בשפל המדרגה, אך 
זהו רק מחמת שעבוד מצרים אבל מיד כשיצאו 
וישובו  הזכה  נפשם  פנימיות  תתעורר  ממצרים 

למדרגתם האמיתית. 

בשליחות  לפרעה  רבנו  משה  מ"ש  יובן  ובזה 
השי"ת "בני בכורי ישראל", כי בציווי זה נכלל 
הגילוי שכלל ישראל הם אינם אומה ככל אומות 
העולם, כי פנימיות נפשם מזוככת וטהורה, והם 
בשפל המצב ושקועים במ"ט שערי היפך הקדושה 
רק מחמת שעבוד מצרים,  ולפי"ז יש לפרש מ"ש 
"התפאר עלי למתי אעתיר לך", דמאחר שפרעה 
הסכים  ולא  ח"ו,  ית"ש  מלכותו  להכחיש  רצה 
להכיר במעלתם והמיוחדת של כלל ישראל, לכן 
השיב לו משה רבנו ע"ה "התפאר עלי", דכשיראה 
את עוצם כוחו,  יבין את מעלתם המיוחדת של 
כלל ישראל כי כל כוחו של משה הוא בזכותם, 
ל"ח  שכל  וגו',  אלי  ה'  "וידבר  בפירש"י  כמ"ש 
שנה שהיו ישראל נזופים, לא נתיחד עמו הדבור 
בלשון חיבה פנים אל פנים וישוב הדעת, ללמדך 
בשביל  אלא  הנביאים  על  שורה  השכינה  שאין 
מ"ש  הק'  באוה"ח  שפירש  ע"ד  והוא  ישראל", 
"התפאר עלי למתי אעתיר לך", והשיב לו פרעה 
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הוא  משה  של  שכוחו  חשב  פרעה  כי  "למחר", 
לפעול  מסוגלים  שאינם  החרטומים  של  ככוחם 
שעוסקים  שעה  באותה  רק  יותר,  מאוחר  לזמן 
בה, לכן אמר לו "למחר", כדי שיוכיח שאכן כלל 
ישראל הם העם הנבחר לפני השי"ת, שהרי כל 
כוחו של משה נובע מכוחם של כלל ישראל, ורק 
בזכותם הוא מקבל תפילתם. ולכן גם אמר משה 
אלקינו",  כה'  אין  כי  תדע  "למען  לפרעה  רבנו 
כדי שיכיר בהשגחת השי"ת על כל העולם, ויכיר 
גם בהשגחתו המיוחדת על כלל ישראל, ונקרא 
כשנמצאים  גם  עמהם  הוא  כי  "אלקינו"  בשם 
בשפל המצב בתוך גלות מצרים, וסיים בברכות. 

)תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

אחר התורה שוררו ניגון שמחה ]ליובאוויטש[ 
למשך זמן והמשיכו בסדר הזמירות 'קל מסתתר' 
קודם  מברכין[,  שבת  ]לרגל  עלינו'  ו'חדש 
ברכת המזון שוררו ברגש רב הניגון 'לב טהור' 
]פיטסבורג[, בהגבהת הכוס לברכת המזון כיבד 
פינחס  ר'  הרה"ג  גיסו  את  שליט"א  מרן  כבו"ק 

שטערנבוך שליט"א.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
הגה"ח ר' יחזקאל טירהויז שליט"א, אחר תפילת 
לעריכת  שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס  מעריב 
ההבדלה, בהגבהת הכוס כיבד את בן גיסו פע"ח 
הבה"ח משולם זוסיא שטערנבוך הי"ו ובהחזקת 
אייכנשטיין  דוד  אברהם  הבה"ח  פע"ח  את  הנר 
שליט"א[,  מבאיאן  אדמו"ר  כקש"ת  ]נכדי  הי"ו 
]'המבדיל',  כנהוג  הזמירות  שוררו  הבדלה  אחר 
בסך  הקהל  כל  עברו  ואח"כ  ליעקב'[  ה'  ו'אמר 

לפני הקודש להתברך ב'א גוט וואך'.

לכמה  שליט"א  מרן  כבו"ק  עורר  היתר  בין 
וכמה מאנ"ש הי"ו אודות החיזוק הנדרש בלימוד 
בבתי  הערב  בשעות  עתים"  ב"קביעות  התורה 
הקבועים  ובשיעורים  ואתר,  אתר  בכל  מדרשנו 
והן  תנ"ך  בשיעור  הן  מדרשנו  בבית  הנשמעים 
אודות  מברר  שאמנם  ואמר  חסידות,  בשיעור 
מכוונות  שאלותיו  אבל  הגדול  המדרש  בית 
מכן  ולאחר  ואתר,  אתר  בכל  די  אנ"ש  לכלל 
עמד בפתח הדאווין שטוב בדבקות והמתין מעט 
ואח"כ אמר "שובבי"ם, דארף מען תשובה טוהן, 
למשך  והביט  בהמשך  יצא  כן  ונתחזקה".  חזקו 
בתורה  שעסקו  שיחי'  היקרים  בהלומדים  זמן 
ובנים",  "אבות  לימוד  במסגרת  החן  ילדי  עם 
והתעניין האם כל האבות אכן מגיעים ללמוד עם 

צאצאיהם. 

n

הקו"פ  אל  הנכנסים  בין  מוצש"ק  בשעות 
לייב אייכנשטיין שליט"א  זלמן  ר'  נכנס הרה"ג 
אבד"ק זידיטשוב שיקאגו וחתן כקש"ת אדמו"ר 
כבו"ק  את  ולהזמין  להתברך  שליט"א  מבאיאן 
תחי'  הכלה  בתו  נישואי  לשמחת  שליט"א  מרן 

למזל"ט בשעטו"מ.

n

יום ראשון פר' בא כ"ט טבת

ליוו  לפנה"צ  בשעות  הארץ.  מן  חסיד  אבד 
רבא  גברא  האי  את  למנוחות  אנ"ש  המוני 
לרבוה"ק  בהתקשרותו  מפורסם  שהיה  ויקירא 
מעתיקי  מגדולי  לחכמתו,  קודמת  תמיד  ויראתו 
השמועה בחצה"ק, כיבד את ה' מגרונו כשעבר 
לפני התיבה רבות בשנים כ"בעל שחרית" בימים 
של  צדקם  לימין  עמד  הקודש,  בחצר  הנוראים 
רבוה"ק ותמך בכל מפעלותם הק', הרה"ח הישיש 
ז"ל מחשובי זקני  )דויטש(  מרדכי מנחם הלוי  רבי 
ונכבדי אנשי שלומינו שהיה דבוק ומקושר בלו"נ 
מרומים  לגנזי  נתבקש  אשר  לרבוה"ק,  מנעוריו 
ושבע  זקן  רח"ל  ארוכה  חולי  תקופת  אחר  ל"ע 
אחריו  בהשאירו  שנים,  וחמש  תשעים  בן  ימים 
מפארי  ושלמים  יראים  ישרים  דורות  ברכה 

וחשובי אנ"ש. ת.נ.צ.ב.ה.

הלוייתו של הרה"ח ר' מאטל ע"ה יצאה בשעה 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כבו"ק  בראשות   10:30
מרחבת חצר הקודש, תחילה נשאו דברי הספד 
ר'  והרה"ג  הי"ו  פולק  אליהו  ר'  הרה"ח  חתניו 
בשם  הספידו  אח"כ  הי"ו,  טפר  אייזיק  יצחק 
קהילתנו הק' הגאון ר' יוסף צלר שליט"א ראש 
ישיבתנו הק' לצעירים והגה"ח ר' יחזקאל טירהויז 
בנו  הספיד  אח"כ  הק',  החבורות  ראש  שליט"א 
אמרו  ובסיום  הי"ו  זאב  יואל  יצחק  ר'  הרה"ח 
בניו שיחי' הקדיש, כן ניגש כבו"ק מרן שליט"א 
ע"י המיטה ואמר קדיש, אח"כ ליוה כבו"ק מרן 
שליט"א בראש המוני אנ"ש את מיטתו בדרכה 
יצחק  נחלת  החיים  בבית  עולמים  למנוחת 
בחלקת רבותינו הקדושים, כבו"ק מרן שליט"א 
ברגבי  כיסה  וכן  הגולל  סתימת  לאחר  עד  ליוה 
משה  דוד  רבי  הרה"ח  למשב"ק  ציוה  ואף  עפר 
סגל שליט"א שיכסה, אח"כ עמד ב'שורות' וניחם 

האבלים ושב לחצר הקודש.

n

נכנס  הקו"פ  אל  הנכנסים  בין  הערב  בשעות 
כקש"ת  בן  שליט"א  הלברשטאם  ברוך  הרב 
הבר  שמחת  לרגל  שליט"א  מגארליץ  האדמו"ר 

מצוה לבנו הבה"ח נ"י בשעטו"מ.



 יז

n

ברגר  ציון  בן  הר"ר  הקו"פ  אל  נכנס  בהמשך 
אדמו"ר  מרן  כבו"ק  בית   – 'מעמדות  גבאי  הי"ו 
שליט"א' להגיש לפני הקודש את רשימת אנשי 
העעל"ט  החודש  של  ה'מעמדות'  נותני  שלומנו 
בדבר  ולהוושע  ולפנים להתברך  לפני  להזכירם 
על  עבר  שליט"א  מרן  כבו"ק  ורחמים,  ישועה 
השי"ת  "יעזור  בזה"ל:  בפ"ק  ובירך  הרשימות 
ושיבשרו  והצלחה,  ברכה  בשפע  יתברכו  שכולם 
ט'הרה,  ב'רכה  לש'מירה  ושיזכו  טובות,  בשורות 

ולהצלחה רבה בסייעתא דשמיא". עכלה"ק.

n

יום שני פר' בא א' שבט – ראש חודש שבט

ר'  לתפילת שחרית עבר לפני התיבה הרה"ח 
אברהם חיים פינחס פלדמן הי"ו, פתיחת הארון 
הר"ר  עלה  כהן  לעליית  הי"ו,  צלר  הר"ר שמאי 
יעקב  אברהם  ר'  הרה"ח  לוי  הי"ו,  כץ  נחמן 
זילברשלג הי"ו, שלישי הרה"ח ר' אברהם יעקב 
עלה  שליט"א  מרן  כבו"ק  הי"ו,  קעסטנבוים 
יעקב  הרב  הגבהה  ר"ח[,  ]לרגל  רביעי  לעליית 
הרב  גלילה  הק',  בישיבתנו  נו"נ  הי"ו  טירהויז 
יהודה לייב צלר הי"ו, לתפילת מוסף עבר לפני 
התיבה הרה"ח ר' אברהם יעקב קעסטנבוים הי"ו.

n

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א לניחום 
ר'  בני משפחת הלוי שיחי' הרה"ח  אצל  אבלים 
יצחק יואל זאב הי"ו מעיה"ק ירושלים והרה"ח ר' 
אברהם יעקב הי"ו שישבו שבעה ל"ע אחר פטירת 
הישיש  הרה"ח  דעה  לדור  שריד  הדגול  אביהם 
מו"ה רבי מרדכי מנחם הלוי )דויטש( ז"ל שנלב"ע 
זקן ושבע ימים, כבו"ק מרן שליט"א שוחח עמם 
למשך זמן וסיפרו ממעלותיו ודרכיו הישרים וכן 
התקשרותו בלו"נ לרבוה"ק זיע"א ועוד ענינים, 
ניחמם  בסיום  בעזהשי"ת[,  יבוא  השיחה  ]תוכן 
כבו"ק מרן שליט"א בברכת התנחומין, וכן עמד 

וניחם ע"פ בית הנשים.

n

הקו"פ  אל  הנכנסים  בין  קהל  קבלת  בשעות 
נכנס הרה"ג ר' אברהם שמעון מרילוס שליט"א 
נ"י  הבה"ח  לבנו  מצוה  הבר  שמחת  לקראת 

בשעטו"מ.

n

משה  רבי  הרה"ג  מסר  מעריב  תפילת  אחר 
דהגר"ש  הוראה  בבית  דומ"ץ  שליט"א  שטיין 
הרצוג  קרית  חסידים  דקהל  ורב  זצ"ל  ואזנר 
השיעורים  סדרת  במסגרת  הלכה  שיעור  ב"ב 
המיוחדים לימי השובבי"ם בכל בתי מדרשנו בכל 
אתר ואתר שע"י ועד 'אהבת תורה', כבו"ק מרן 
שליט"א האזין לשיעור שנאמר בטוב טעם ודעת 
ובירכו  שליט"א  משה  ר'  להרה"ג  הודה  ובסיום 

מברכות קדשו.

n

יום שלישי פר' בא ב' שבט

קודם תפילת מנחה עורר כבו"ק מרן שליט"א 
שיתחילו לבקש התפילה של "ועננו בורא עולם" 
בתפילת שמו"ע לעורר רחמי שמים לגשמי ברכה 

בארצנו הקדושה. 

n

בשעות הערב נערך בקו"פ 'מסיבת לחיים' לרגל 
של החתן הבה"ח נחום שצ'דרוביצקי  השידוכין 
שברו  תחילה  הי"ו(,  יוסף  מרדכי  ר'  הרה"ח  )בן  הי"ו 
'סימן טוב', אח"כ  הצלחת כנהוג ושוררו הניגון 
ולחיים  לעקיך  על  שליט"א  מרן  כבו"ק  בירך 

ואיחל לבעלי השמחה ושוררו 'עוד ישמע'.

n

לעיה"ק  שליט"א  מרן  כבו"ק  עלה  בהמשך 
באיאן  הגדול  ביהמ"ד  להיכל  והגיע  ירושלים 
הנישואין  שמחת   – באיאן  בית  בשמחת  לפאר 
שליט"א  מבאיאן  אדמו"ר  כקש"ת  ש"ב  לנכדת 
אייכנשטיין  לייב  זלמן  ר'  הרה"ג  לחתנו  בת 
כקש"ת  ובן  שיקאגו  זידיטשוב  אבד"ק  שליט"א 
האדמו"ר מזידיטשוב שיקאגו שליט"א עם החתן 
שיחי' נכד דודו הרה"ח ר' אהרן אליהו פעלדמאן 
שליט"א,  הגר  יצחק  הרב  לחתנו  בן  שליט"א 
ויי"ג  מזונות  במיני  נתכבד  מרן שליט"א  כבו"ק 
האדמו"ר  לכקש"ת  לחיים  איחל  שבירך  ואחר 
מבאיאן שליט"א, לדודו הרה"ח ר' אהרן אליהו 
ישב  אח"כ  שיחי',  המחותנים  ולשאר  שליט"א 

שם למשך זמן ונפרד ברוב ברכות.

n

לתפילה  שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  משם 
הכותל  מדרשנו  בית  שריד  ברחבת  בפרטות 
שליט"א  מרן  כבו"ק  שב  זמן  ולאחר  המערבי 

למעון הקודש בב"ב.

n

[



 יח

שהשמחה במעונם

מזלא טבא וגדיא יאה נשגר קדם ידידנו היקרים מאנ''ש לרגל השמחה השרויה במעונם

הר"ר שלמה זלמן בראון הי"ו -בני ברק
ולבנו הר"ר חיים הי"ו –  בני ברק

ולחותנו הר"ר יצחק שיינפלד הי"ו –  בני ברק
ולאביו הר"ר משה חיים הי"ו –  בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנינה – הנכדה -הבת תחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר יהושע יוזביץ הי"ו – מאנסי
 לרגל שמחת הולדת הבן שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' הלוי תחי' – בני ברק

הר"ר אליהו פולק הי"ו – ירושלים
הר"ר חיים פרידמן הי"ו – בני ברק

 לרגל שמחת היכנס הנין - הנכד - הבן 
הבה"ח שמעון ני"ו

לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר מנחם הלר הי"ו – ירושלים

ולבנו הר"ר אהרן הי"ו –  פתח תקוה
ולחותנו הר"ר שמעון וילנר הי"ו – בני ברק

ולמשפ' וילנר תחי' – בני ברק
 לרגל שמחת היכנס הנין – הנכד – הבן 

הבה"ח משה ני"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 

הרה"צ ר' נחום כהן שליט"א – ירושלים
ולבנו הרה"ג ר' ישראל דוד הי"ו – בני ברק

 לרגל שמחת היכנס הנכד - הבן 
 הבה"ח משה ני"ו

 לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
מוה"ר יהושע אליעזר ברוקער שליט"א – בארא פארק

לרגל שמחת נישואי הבן הבה"ח אברהם יוסף ני"ו 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"צ ר' אהרן ברנדויין שליט"א – בני ברק

ולבנו הר"ר שמואל הי"ו – בני ברק
 לרגל שמחת אירוסי הנכדה – הבת תחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר נפתלי וינגוט הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת נישואי הבן הבה"ח מרדכי זיידל ני"ו 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' ישראל מרדכי כהן הי"ו - ירושלים

ולבנו הרה"ח ר' בן ציון הי"ו – ביתר עילית
 לרגל שמחת אירוסי הנכדה – הבת תחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' צבי שלמה רוזנבלט הי"ו – אנטווערפן

 לרגל שמחת נישואי הבת תחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 

 יה"ר שיזכו לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח לתפארת כרם בית ישראל 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא וכל מילי דמיטב.





מוסדות רוז'ין סאדיגורה
בנשיאות כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אבד חסיד מן הארץ
וראשי  מזקני  ומיוחד  חד  של  בהסתלקותו  המרה  הבשורה  בהגיע  נעטפנו  ויגון  צער 
עדתנו  קהל  של  התווך  מעמודי  החסידות,  בדרכי  בהליכותיו  למופת  שהיה  החבורה 
לימודיו  על  בחסידות, שקד  מופלג  ויקירא,  רבה  גברא  האי  וממעתיקי השמועה,  הק' 
בקביעות שלא תמוט, לבו לב ארי לעשות רצון אביו שבשמים, אציל המדות, משכיל 
רבות  רבוה"ק  אצל  נוראים  בימים  תפילה  בעל  אדם,  לכל  פנים  ומאיר  דל  כל  אל 
הק'  לרבותינו  לב  בכל  אמת  בהתקשרות  מקושר  אביו,  לפני  המתחטא  כבן  בשנים 
ודולה ומשקה מתורתם בנפש חפצה, עמד במסירות עצומה ונאמנה ובתבונה רבה ועצה 
עמוקה לימין מפעלותיהם ותמך ברוחב לב בכל מוסדותינו הק' ובכל נפשו הרבה פעלים 

להחזקת תורה, העמיד זרע ברך ה' בכרם  בית  ישראל

הרה"ח הישיש המפואר 

רבי מרדכי מנחם הלוי ז"ל
אשר שבק חיים לכל חי למגינת כל לב 

אחר שנות יסורים קשים ומרים ר"ל שקבלם באהבה ובדומיה 

ומשגרים אנו בזאת נטפי תנחומים קדם

 תבלחט"א אלמנתו היקרה מנב"ת תחי' שעמדה לימינו במסירות עילאית
וקדם בניו הדגולים מיקירי אנ"ש אהובים ויקירים

משפ' הרה"ח ר' צבי ז"ל
מו"ה אברהם יעקב הי"ו        הרה"ג ר' יצחק יואל זאב הי"ו

ובנותיו:

ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחי' שהתמסרו לכבודו בכל העיתים 

ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולם ומעתה ישמע במעונם אך טוב וחסד 
וכט"ס, ובהמשך הגברת חיילים לתורה ולתעודה ימצאו נוחם עדי מהרה יקוצו 

וירננו שוכני עפר ויעמדו לקץ הימין.

 רבנן ותלמידיהון                                     הנהלת המוסדות

   משפ' פולק שיחי'
אשת הרה"ח ר' אליהו הי"ו

משפ' טפר שיחי'
אשת הרה"ג ר' יצחק אייזיק הי"ו

משפ' הרשלר שיחי'
אשת הנה"ח ר' מאיר צבי הי"ו

   משפ' לודמיר שיחי'
אשת הרה"ח ר' יחיאל הי"ו

משפ' גינזבורג שיחי'
אשת הרה"ח ר' ישראל הי"ו


