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 אברשת פ

 

  כ"ט טבת -בא  ' פ ראשוןיום  

תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח     

לבן  לבחורי הבר מצוה

אחר . הר"ר ישראל וייס

 רבנוהתפילה נתכבד 

בסנדקאות ובאמירת 

הברכות בבריתות לבני 

לבן הר"ר ) ,אנ"ש

לבן , יחזקאל קליין

(, הר"ר שלמה נייהוז

ברכות  רבנואחר האציל 

לאבות הבנים לרוב 

  ולכל בעלי השמחה.

 
לחצר  רבנובערב יצא     

ביתו נאוה קודש ואמר 

שבע ברכות בחופת 

החתן שלמה בן הרב 

יצחק זיידה, עב"ג בת 

הרב חיים מאיר )בר"צ 

אשדוד,  –ברי"ד( כץ 

רוב  רבנואחר האציל 

ברכות לחתן ולכל 

 המחותנים.

 

  סעודת ר"ח שבט 

 בלילה הגיע רבנו לעיר    

אלעד לעריכת סעודת ראש חודש שבט בבית 

הרה"ג ר' משה אריה ליבוביץ, כאשר אל 

השולחן מסובים נגידים ותומכים שהרימו 

תרומות נכבדות לטובת 'קופת החסד' שע"י 

הרה"ג אבד"ק אלעד שליט"א במגבית "קמחא 

תשפ"ג" עבור מאות אברכי אנ"ש  –דפסחא 

 תושבי העיר אלעד.

דיו אחר שרבנו נטל י    

וביצע על הפת פתחו 

בזמר 'המעביר בניו', 

'אמת ממצרים', 'הודו 

לה', רבנו בירך על היין 

ואיחל לחיים לכל 

המסובים, והמשיכו 

בניגון 'והיא שעמדה', 

'חדש עלינו', 'שירו לו', 

'אודך כי עניתני', 'מאת 

 ה'.

הרה"ג אבד"ק אלעד     

פתח בדברי  שליט"א

 רגשי והביע ברכה,

 התורמים לכבוד תודה

 הבית בעל ובראשם

' המסייעים בלו"נ שיחי

למשפחות בני 

הקהילות באלעד, 

אחר כך נשא דברים 

אפרים הרה"ג רבי 

שליט"א דומ"ץ  זינייהו

בבית הוראה של 

הגרמ"ש קליין 

 שליט"א. 

צירוף שם  ופתח רבנו בדברות קדשו ואמר:    

הוי"ה של חודש שבט מרומז בר"ת הפסוק 

 זקיני הק'ה'וא, ומפרש בזה  ה'מר י'מירנו ו'היה

 

 קול רנה וישועה באהלי צדיקים
 

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

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

 מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
 שליט"א נירבאטור "קאבדולמחותנו הגה"צ 

 הנכדהנישואי לרגל שמחת 
 שליט"א אב"ד דקרייתינו הק'הרה"ג בת 

 המופלג בתורה ויר"שתן הבחור החעב"ג 
 שליט"א ישראל אברהם טייטלבויםהרב 

 שליט"א יואל טייטלבויםבן הרה"ג ר' 

 שליט"א אבד"ק נעפלעמיץבן הגה"צ 

 שליט"א אליעזר צבי טויבוחתן הרה"צ ר' 
 ביתר-אב"ד קאלוב

 שליט"א האדמו"ר מקאלובונין 

 שליט"א מתולדות אברהם יצחק האדמו"רונין 
 

 מרן רבנו שליט"א לרוות מלא חפנייםיהא רעווא ויזכה 
 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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 גתשפ" שירה -שלח ב
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הרבי ר' זושא ע"ד מאמר הרה"ק  האמרי חיים 

ייסין שמ נישט 'וועטמ אומר שהיה ,מאניפולי

'זושא' אז ער איז נישט דער 'רבי ר' בער', 

'זושא' אז ער איז נישט 'זושא',  מ'וועט שמייסין

המר ימירנו, המר לשון  זקיני הק'ופירש בזה 

התרומם אל השי"ת, התרוממות, צריך אדם ל

להתעלות במדרגות, אבל 'והיה הוא', שיהא 

הוא עצמו, בבחינתו 

ובמדריגתו, כי אין 

דורשים מן האדם 

להשיג מדריגות גדולות 

אשר למעלה הימנו 

  ואינם ראויים לו.

 והמשיך רבנו:    

הסעודה הזאת הרי הוא 

כבר בבחינת הכנה 

לפסח, כאשר כבר 

בני הרב הזכיר בזה 

הקריאה , ושליט"א

מעורר הזמן, כי 

בפרשתן פרשת בא 

מוזכר ענין יציאת 

מצרים וליל הסדר, וזה 

עיקר הענין שהתאספנו 

בזה, ע"ד מה 

הפ' בפרשתן, במכת  הק' זי"ע אבי שפירש

חושך, לא ראו איש את אחיו, כאשר אדם אינו 

רואה את הנעשה אצל אחיו הרי זה בחינת מכת 

חושך, ולכל בני ישראל, כאשר יש 

, היה אור ישראל כלל בין ללותהתכ

 במושבותם.

והנה אמרו חז"ל פותחים בכבוד אכסניא,     

, ר"ת שמו עה"כ משה אריה ליבוביץה"ה ר' 

עולה למס' חסד, עלם חסד יבנה, עולה למס' 

הוא בבחינת רץ  שר' משה אריהרץ, והרמז בזה 

לדבר מצוה, רץ וממהר לסייע בכל מקום 

ם מכנס ומאסף שאפשר לסייע ליהודים, וג

אחרים כדי לסייע ליהודים, והוא סמל של חסד, 

על כן מתקיים בביתו 

 סעודה זו.

אומרים בשם     

, הרה"ק מבעלזא

שבימים שלפני הפסח 

היה נוהג לצאת לקבץ 

ממון עבור קמחא 

דפסחא, והיה הולך 

בכל קצוות העיר 

ומקיף אותה מארבע 

רוחותיה, באמרו 

שבכך מכפרים על 

ית דין, ארבע מיתות ב

וכעין זה שמעתי 

ר' מחסיד בעלזא, 

, שהיה אברהם מינסקי

נוכח כאשר דודי בעל 

המקור ברוך מסערט 

הגיע לבקר אצל גיסו לשעבר האדמו"ר  ויזניץ

, כי אף שכבר לא היו גיסים המהר"א מבעלזא

באותם ימים המשיכו להחזיק את הידידות, 

 המהר"א מבעלזא מהמקור ברוךוביקש אז 

הו ששמע מאביו הרה"ק שיאמר נא מש

ואמר  המקור ברוך, נענה המהרי"ד מבעלזא

ששמע פעם מחותנו, כאשר הולך איש ישראל 

 

 קול רנה וישועה באהלי צדיקים
 

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

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

 מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
 לרגל השמחה השרויה במעון הקודש

 בהולדת הנין
 שליט"א ודאשד ד"קאב ה"גהרנכד 

 שליט"א שמעון הלפרין בן לחתנו הרב

 שליט"א מברעזאן מו"רהאדנכד 

 שליט"א האדמו"ר מטשרנובילנין 
 

 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
 ם עדי יוליכנו לקראת משיח צדקנו אכי"ר.דשנים ורענני

 

 בקידה מול פני הקודש:
 מערכת 'פונעם רבינ'ס הויף'
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 גתשפ" שירה -שלח ב

 בס"ד

לקבץ נדבות לטובת אחיו, אפילו שורה על 

האיש הזה עונש על איסור כרת שעבר רח"ל, 

 אברהם מינסקימתכפר לו עוון זה, ותיאר לי ר' 

התרגש לשמוע  האדמו"ר מבעלזאאיך 

בקצה כנפות בגדו, ואמר הדברים, ואחז 

בהתפעלות, כך אמר אבי? אם כן ז'ייז'עט מוחל, 

וחזרו שוב על הדברים, ושאלתי פעם לחסיד 

המהר"א בעלזא, האם אפשר שלא ידע 

מאמר זה, ומדוע כל כך התפעל  מבעלזא

בשמיעת הסיפור, והסביר לי, שכל מאמר 

 המהרי"דשמע בשם אביו  שהמהר"א מבעלזא

יוחדת, וכאמור יש ענין היה אצלו חשיבות מ

לפני פסח ללכת לקבץ עבור קמחא דפסחא, 

כדי לכפר על עוונות שחייבים עליה ארבע 

 מיתות ב"ד.

 משה אריה ליבוביץהמר ימירנו והיה הוא, ר'     

שעושה חסד בדרגא שלו, גם בצנעא וגם בגלוי, 

הרבה דברים הוא עושה במשך כל ימות השנה, 

ם, כל ההשפעות והשי"ת ישלם לו בכפל כפליי

הטובות, ולמדנו מזה שצריך לעשות חסד, 

ולרוץ אחרי עשיית חסד, עולם חסד יבנה, לרוץ 

אחר מצוות ומעשים טובים, גם אם אין הדבר 

בא בנקל, כפי שהענין של קיבוץ נדבות אינו 

דבר הבא בנקל, ורש"י פירוש עה"פ והיה עקב 

תשמעון, שאלו הם המצוות שאדם דש 

ההליכה לקיבוץ נדבות, שישנם  בעקביו, והיינו

  כאלו המתמסרים לענין זה.

לקבץ נדבות בכל שעות היום אי אפשר, ולא     

 דוד לייב שוורץכל אחד יכול להיות כמו ר' 

שבכל שעות היום היה עוסק בענינים אלו, אבל 

שעה ביום אפשר לכל אחד, עקב נוט' קדש 

עצמך במותר, כי הענין הזה אינו חיוב ואינו 

, אבל יש כאן ענין של קדש עצמך במותר הלכה

לך, קדש עצמך רומז ל'קדש ורחץ', לסייע 

ליהודים, כי כאשר אין רואים את הנעשה אצל 

האחרים הרי זה בחינה של חושך, וכדי לתקן 

מכת חושך נדרש לראות מה נעשה ומה נשמע 

 אצל האחר.

 בני הרב שליט"אלא אאריך כאן בדברים,     

כבר הסבירו הענינים, רק  זיאפרים נייהווהרב 

רציתי לעורר ענין החסד עבור צרכי בני ישראל, 

ובוודאי ביום ר"ח שבט, וענין של בעל הבית ר' 

שכאמור ר"ת שמו עולה משה אריה ליבוביץ 

למס' חסד, והסעודה לכבוד קמחא דפסחא 

לחג הפסח הוא זמן נעלה, ובכן יעזור השי"ת 

 שיושפעו כל ההשפעות הטובות לכל כלל

ישראל, לא רק לנאספים כאן, כי אם כל כלל 

ישראל יזכו לשפע ברכה והצלחה, כל יהודי 

באשר הוא שם יהא לו הצלחה, ובוודאי בעל 

האכסניא שיחי', ונזכה לקיום היעוד ונודה לך 

שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו, בבוא 

 קץ הגאולה השלימה, בבנין בית המקדש בב"א.

רת 'ונודה לך שיר חדש' רבנו פתח בשי    

 במה   אילן   'אילן    בניגון  והמשיכו    )סקולען(,
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 גתשפ" שירה -שלח ב
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שמואל הר"ר כיבד רבנו את העסקן אברכך' ו

בברכהמ"ז על הכוס, אח"כ עברו  כהנא

התומכים בסך מול פני הקודש והעניק רבנו לכל 

אחד מנחת הוקרה עם ברכת הקודש לברכה 

והצלחה, אחר נכנסו התומכים בזה אחר זה 

 בר ישועה ורחמים.להיפקד בד

 

  ר"ח שבט -בא  ' פשני יום  

  'בביקור בישיב"ג 'ישועות משה

  מודיעין עיליתב

רבנו אל העיר לקראת תפילת שחרית הגיע     

, להתפלל בצוותא חדא עם מודיעין עילית

 ' ויזניץישועות משה'תלמידי ישיבתינו הק' 

 רבנוהגיע  7:15, בשעה: בשכונת ברכפלד

הביע בקשתו לראות  רבנובה, לפתח בנין הישי

את התלמידים בלימודם בסדר הלימוד שקודם 

אל ההיכל והשקיף אל בית  רבנוהתפילה, ונכנס 

מדרש המלא וגדוש בתלמידי הישיבה שעסקו 

בהתמדת התורה בחשק והתלהבות, והביע רוב 

אצל המשגיח הנאה והתרגשות, אחר התעניין 

על על סדר הלימוד, ו אברהם אליעזר הוסהרב 

את  רבנוזמן השכמת הבוקר בכל יום, כן קרא 

 'דעם רבי'נס חבורה'המודעות אודות תקנות 

  לימי השובבי"ם וכו'.

תפילין לבחורי הבר  רבנולפני התפילה הניח     

 –)לבן הר"ר אהרן משה הוס מצוה בני אנ"ש 

 - ברכפלד, ולבן הר"ר חיים לייב שפרינצלס 

אל היכל  רבנונכנס  7:50, ובשעה: (ברכפלד

הישיבה ופתח באמירת ברכות השחר, אחר 

באמירת הברכות,  יודא גרינברגרנתכבד הבה"ח 

 חנא הכהן פרידמןלפני התיבה עבר הרב 

הולך בין  רבנולתפילת פסוקי דזמרה, כאשר 

שורות התלמידים, וקול התפילה עולה ברמה, 

לתפילת הלל עבר רבנו לפני בחיות והתלהבות, 

'הודו לד' ו'אנא ד'' כנוסח  ושר באמירת, התיבה

, בפתיחת הארון נתכבד יו"ט בהתרגשות עצומה

 רבנובארא פארק, ו – ןאלדמעיעקב פהנה"ח ר' 

)עוד עלו לתורה: הרב חנא פרידמן, עלה לתורה רביעי 

ירושלים, הרה"ג רבי ברוך שטרנבוך  –הרה"ח ר' בנציון ליבוביץ 

הר"ר אהרן משה  -שליט"א רב קהילתנו במודיעין עילית, הגבהה 

 .הר"ר חיים לייב שפרינצלס( –הוס, גלילה 

אמרתי הודו לפני תפילת מוסף אמר רבנו:     

לד' ואנא ד' בנעימת הנוסח של ימים טובים, כי 

שמחה מיוחדת שוררת אצלי היום, שנולד בן 

למזל טוב לנכדתי שפרה בת ציפורה ברכה, 

אשר נפצעה באופן קשה בתאונת הדרכים לפני 

שים, והיה חייה תלויים לה מנגד, אשת ג' חד

נכדי אהרן יחיאל לייפער, נכדתי השניה 

שנפצעה קשה אלטע עטיל תחי' עדיין זקוקה 

לרחמים רבים, ואתמול אמר הרופא שרואה 

איזה שינוי, ועדיין צריכים לרחמים גדולים, וחזר 

רבנו על השמחה הגדולה אשר עמו, שכיון 

ראש חודש שנזדמן יום הולדת התינוק ביום 

 לכבוד השמחה,בתפילת הלל   לזמר  בלבו עלה 

 חחחחח
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שאל על צירוף  רבנו. שמחה ס'איז א מורא'דיגע

 .חודש שבט

פתח רבנו בזמר חסדי ד' ורקד בסיום התפילה     

מזל , אחר אמר: ריקוד מיוחד עם התלמידים

החודש הוא דלי, חודש שבט מסוגל לשאוב 

ממעיינות התורה, בראש חודש שבט הואיל 

כל ימי , באר את התורה הזאת לאמר משה

החודש מסוגלים לשאוב תורה, והחודש מסוגל 

 ביותר ללימוד התורה, א גוט'ן חודש.

תלמידי הישיבה פתחו בזמר קול רנה,     

'דעם והתלמידים הנמנים על בני החבורה 

עברו מול פני הקודש והגישו  רבי'נס חבורה'

על הלימודים בחודש העבר,  'שעות צעטלך'

הביע קורת רוח מרובה ואמר 'ישר כוח'  בנור

 לכאו"א.

אחר נכנסו תלמידי שיעור ד' אל הקודש     

ברכות  רבנווהאציל  'כוללת קוויטל'והגישו 

לרוב לבחורי החמד, להצלחה בדרכי התורה 

 ויר"ש, ולבשר בשורות טובות בקרוב.

מבנין הישיבה שוררו 'אשרי העם  רבנובצאת     

דד השירה בעוז, אחר שב עו רבנושככה לו', 

  לביתו נאוה קודש בקרית מלך רב.

 
נתכבד בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנו     

בבריתות לבני אנ"ש שהתקיימו במעון הקודש 

, לבן הר"ר זאב כץ, )לבן הר"ר ישראל ברקוביץ

לבן הר"ר , לבן הר"ר שלמה זלמן ויינברגר

, (לבן הר"ר משה צבי כהנא, מנחם אשר וייס

ברכות לרוב לאבות הבנים  רבנוהאציל אחר 

 ולכל בעלי השמחה.

 

 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת  

ראשי הנהלת אחר תפילת מנחה באו בקו"פ      

לכתיבת אותיות בספר התורה  'רפואה וחיים'

רבנו  אשר נכתב לזכות ולרפואת חולי ישראל,

כתב אות ר' מתיבת ישראל, אחר התעניין 

ר וכו' והסביר מנהל האגודה אודות כתיבת הספ

שספר התורה נועד  ברוך הימלהרה"ח ר' 

להביאה לחולים ל"ע הנמצאים בביתם מבלי 

אפשרות לצאת לבית המדרש, ומתפללים 

בבית עם מנין, ונזקקים לספר תורה לקריאה 

 בשבתות ובימי חול.

יצחק אייזיק  ה"ח ר'התעניין אצל הר רבנו     

סק בארגון אודות עשרות השנים שעו רוט

זכות אבות,  ר' יצחקרפואה וחיים, והזכיר 

שבהיותו נער צעיר סייע בארגון החסד 

ז"ל  אברהם יהודה'אחיסמך' אשר הקים אביו ר' 

עבור החולים המאושפזים בבתי החולים בעיר 

  חיפה.

את חמשת  רבנושיחי' ל יצחקונתן הרב      

שערך והו"ל על  'כאן בונים'הכרכים של הספר 

שליט"א  רבנוחינוך, ובהם הביא מדברי  עניני

במלאכת החינוך והמסתעף, רבנו עיין בספרים 

 מיוחד   כח   לך  נתן  השי"ת  ואמר:   מן, ז משך 
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: רבנובענינים אלו, ס'זייער חשוב, ואיחל 

הצלחה גדולה, ס'איז א גרויסע זאך, לתת כלים 

לאחינו בני ישראל לדעת ולהבין איך ללמוד 

יעזור שתוכל גם הלאה ואיך לעודד וכו', השי"ת 

לפעול ולעשות ענינים טובים ומועילים, והכל 

יתנהל כראוי, ללמוד בהרחבת הדעת, ולהדריך 

  אחרים איך להתנהג, ולבשר בשורות טובות.

ועברו חברי ההנהלה של אגודת רפואה      

האציל ברכות  רבנווחיים על פני הקודש ו

 מרובות לכאו"א.

 
יתו נאוה קודש לחצר ב רבנובערב יצא     

)חופת לאמירת שבע ברכות בחופות החתנים 

ויזניץ, עב"ג בת  –החתן דוד בן הרב שמואל ויזל 

ויזניץ, ובחופת  –הרב מנחם מנדל מרגליות 

החתן שמעון בן הרה"ח ר' אברהם חיים דרמר 

 –ויזניץ, עב"ג בת הרה"ח ר' מרדכי ברמינקא  –

 אלעד, ובחופת החתן יוסף בן הרב שמואל צבי

אלעד, עב"ג בת הרה"ח ר' אלחנן  –פרידמן 

רוב ברכות  רבנווהאציל  מרדכי לדרמן(,

  לחתנים ולכל המחותנים.

 

  ביתר בקו"פ  –אדמו"ר מדינוב 

 ביתר –האדמו"ר מדינוב בקו"פ נכנס      

קיבל  רבנושליט"א לקראת נישואי בתו תחי', 

פניו בכבוד ומסר האדמו"ר מדינוב שליט"א 

מתלמידי הישיבה לצעירים  פריסת שלום

ישועות משה בשיכון, ומתלמידי הישיבה 

הגדולה ישועות משה מודיעין עילית, אשר 

נשא לפניהם דברי התעוררות, והכרת פניהם 

 ענתה בהם אשר כולם זרע ברוכי ד'.

על בית מדרשו הנקרא על שם  רבנווהתעניין      

 .הרה"ק בעל בני יששכר מדינוב

כאשר יסדתי את בית  :האדמו"ר מדינוב    

המדרש בעיר ביתר הורה לי אבי האדמו"ר 

מנדבורנה פ"ת זצ"ל ששם ביהמ"ד יקרא על 

 שם הרה"ק בעל בני יששכר.

ב'הזמנה' לשמחת הנישואין  רבנוועיין     

 והתעניין על ייחוס המשפחות.

אחר לידתי התכונן אבי  האדמו"ר מדינוב:    

הרה"ק  זצ"ל לתת לי השם ישראל, על שמו של

למעשה בעת הברית אמר אבי  המגיד מקוזניץ,

מאיר', ויהי הדבר לפלא,  -'ויקרא שמו בישראל 

אח"כ הסביר אבי שבעת אמירת הברכות נפל 

ברעיונו לתת לי השם 'מאיר' על שמו של 

, ועתה בחלוף השנים הרה"ק מפרימישלאן

נתברר הדבר למפרע, כי החתן אשר ישא את 

 בתי למז"ט שמו 'ישראל'.

 הרבי ר' אלימלך מליזענסקהרה"ק  רבנו:    

התבטא פעם שכל הזוכה לראות פני צדיק 

יזכה לתשובה  הרה"ק מקוזניץ,הדור, ה"ה 

לקוזניץ,  בני יששכרשלימה, נסע הרה"ק בעל 

, הרה"ק מקוזניץונדחף אל הבית כדי לראות את 

אשר היה אז חלוש ביותר, כאשר זכה וראה את 
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מקוזניץ 'בראיה צורת קדשו נענה הרה"ק 

בני בעלמא קני', אחר שחזר הרה"ק בעל 

ראיתי לביתו שאלו אותו מה ראה, וענה  יששכר

בעל זקיני הק' , כך סיפר 'א שטיק רצון הבורא'

שכתב מה  זקיני הק'זי"ע, ובזה פירש אמרי חיים 

חקת, רש"י בפרשת 

מלפני', 'גזירה היא 

גזירה היינו 'א שטיק', 

 מלפני היינו מלפני ד',

והיינו א שטיק רצון 

  הבורא.

 האדמו"ר מדינוב:    

רבי שבתי, אביו של 

, היה הרה"ק מקוזניץ

עני ואביון ולא זכה 

מתחילה לזש"ק, 

ומנהגו היה לא ללוות 

ממון להוצאות השבת, 

פ"א בערב שבת לא 

היה לו מאומה לכבוד 

שבת והלך לביהמ"ד 

בלב כבד, בנתיים כיבדה הרבנית את הבית, 

בעבר, יצאה  לה פנינה שנאבדהוהנה מצאה 

הרבנית לשוק מכרה את הפנינה וקנתה צרכי 

השבת, כאשר הגיע ר' שבתי הביתה בליל שבת 

וראה כל צרכי השבת ערוכים בכבוד לא שאל 

מאומה, עד שהרבנית שאלה אותו למה אינו 

מברר איך הגיעו לה צרכי השבת בהרחבה, ענה 

ר' שבתי שלא רצה לשאול מחשש שמא לוותה 

כסף, סיפרה הרבנית על מציאת הפנינה, 

ונתמלא ר' שבתי שמחה עצומה, ובכל סעודות 

השבת רקדו ופיזזו בשבח ושירה, במוצ"ש 

 הבעש"ט הק'הגיע 

אל בית ר' שבתי 

ושאל מה עשו ביום 

השבת, ענה ר' שבתי 

שרקדו ושמחו 

בהודיה להשי"ת, 

הבעש"ט אמר להם 

שהשמחה  הק'

והריקודים עוררו 

דול, בשמים רעש ג

ומן השמים רוצים 

לתת להם שכר טוב, 

או שיזכו לבן זכר 

אשר יאיר את העולם, 

או עשירות מופלגת, 

ר' שבתי שיזכה  בחר

להוליד בן צדיק שיאיר את העולם ונולד להם 

  .הרה"ק מקוזניץ

רבנו האציל מברכות קדשו שהשי"ת יעזור     

ויזכה לראות עונג ונחת, והנחת יגיע בנקל, בלב 

לגדל צאצאיו בנקל, מתוך מזל וברכה שמח, ו

  והרחבת הדעת.

 

 התודה והברכה
 איש חי ורב הפעלים דגול והנכבדהו נלידיד

 האי גברא רבא יקירא, הנודע רב תבונה,
 ,ולהאדירה תורה להגביר פעלים ורב המעש כביר

 העומד לימיננו בכל עת ועונה
 ולכל קדשי בית ויזניץ, ה"ה

 הי"ו נפתלי צבי ציגהנה"ח ר' 
 להוצאת והפצת הגליון ו להשתתףליב אשר נדב

 הקודש חצרהשמחה ב לרגל
 שליט"אאדמו"ר נישואי נכדת מרן 

 'ד דקרייתנו הק"ג אב"בת הרה
 יהא רעווא מן קדם אבוהון דבשמיא,

 שאך ורק ששון ושמחה ישוגון כל הימים,
 מתוך רוב אושר ועושר, ויזכה עוד רבות בשנים

 הכבירים לתורה וחסידות, להמשיך פעליו
 .אורך ימים במינה ובשמאלה אושר וכבוד
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אף אני בא בברכת הדיוט,  האדמו"ר מדינוב:    

לאריכות ימים ושנים טובים,  רבנושיזכה 

יתחדש כנשר נעוריו, לנהל את העדה הק' 

  בנחת, עדי נזכה להקביל פני משיח צדקינו.

פתקא  רבנולפני  האדמו"ר מדינובוהגיש     

אציל עליו מלא הטנא ברכות, ה רבנודרחמי, ו

 לרוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח.

 

  ב' שבט -בא  ' פשלישי יום  

תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח     

 –להבחור הבר מצוה בן הר"ר יחיאל פוירשטיין 

יומא דהילולא  רבנואלעד, אחר התפילה הזכיר 

ואמר: בספרים הק'  הרה"ק הרבי ר' זושאשל 

, על מה הרבי ר' זושאהרה"ק מובא בשם 

שמברכים הגומל חסדים 'טובים', והרי כל מה 

דעביד רחמנא לטב עביד, ומה שייך לומר 

חסדים טובים, אלא שלפעמים כלפי חוץ החסד 

אינו נראה לעין, ומבקשים בזה שהשי"ת יתן 

חסדים טובים, שגם מבעד הלבוש החיצוני 

זקיני הק' האמרי ייראה שישנם כאן חסדים, 

נשאל מה שייך  שהרבי ר' זושאהיה מספר  ייםח

לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה, 

וענה הרבי ר' זושא שכנראה יש כאן טעות, ולא 

אליו נשלחו, כי לדידיה מעולם לא היה לו כל 

'דאס מפטיר על סיפור זה  זקיני הק'רע, והיה 

  .ווערטער ', ס'איז מורא'דיגעמדריגה  איז א

הרה"ק : כאשר האחים גליותהרב מנדל מר    

עמדו  בעל ה'הפלאה' והרה"ק מניקלשבורג

, התכוננו הרה"ק המגידלהגיע בראשונה אל 

החסידים לקראת הביקור, באשר ידעו עליהם 

שהם גאונים מופלגים, כאשר הגיעו האחים הק' 

 הרמב"םשאלו את המגיד הק' לבאר להם דברי 

אל  המגיד הק'שנתקשו בהם, שלח אותם 

הלך  בעל התניא, הרה"ק הרבי ר' זושאהרה"ק 

, והוא הרבי ר' זושאלהראות להם היכן נמצא 

 הרה"ק ר' זושאשרצה לראות מה יתרץ  -עצמו 

הסתתר תחת חלון הבית  -בדברי הרמב"ם 

והביט פנימה כדי לראות ולשמוע את הדברים, 

והנה שאלו האחים הק' את השאלה בדברי 

נן מעט, הרמב"ם, והרה"ק הרבי ר' זושא התבו

אחר אמר להם, כנראה שלא למדתם את 

הרמב"ם על פי הסדר, מיד הבינו האחים את 

הדברים ונתחוור להם התשובה לשאלתם, 

סיפר  המגיד הק'אל רבו  בעל התניאכאשר שב 

ענה  רבי זושא האם המגיד על מה שהיה, שאל

בעל מיד או שהיה צריך להתבונן בדבר, ענה 

, א"כ מגיד הק'הדברים כהויתן, נענה  התניא

אינו בקו, כיון שלא ענה  שרבי זושאנראה לי 

מיד, ובכן יש להתפלל לרפואתו לשלימות 

 הבריאות.

רבנו הפליא את המעשה, וחזר בהתפעלות:     

אם היה צריך לחשוב מעט כדי לדעת התשובה 

 סימן הוא שרבי זושא אינו בקו

 ייאי
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בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנוונתכבד     

הר"ר שלמה זלמן  בני אנ"ש )לבןבבריתות ל

ברכות  רבנואחר האציל (, ברח"מ ויינברגר

 לרוב לאבות הבנים ולכל בני המשפחות.

 
, לביקור נסע רבנו לעיה"ק ירושליםבערב     

 חיים הנדלרחולים, אחר הגיע אל הרה"ח ר' 

ברמז: ראשי התיבות ח'יים  רבנומלונדון, ואמר 

"ג מכילין ה'נדלר עולה למס' י"ג ורומז לי

על מיני המזונות ועל  רבנודרחמי, אחר בירך 

היי"ש, ואמר: בעניני קדשים הלילה הולך אחר 

היום, והיום היה יומא דהילולא של הרה"ק 

היה  זקיני הק' האמרי חיים,  הרבי ר' זושא

משוחח ברגש רב אודות שגב קדושת הרבי ר' 

זושא, והיה מתבטא על גודל מדרגותיו בקודש, 

פונה אל השי"ת ומבקש כל צרכיו  אשר היה

באופן פשוט, באמרו 'זושא איז הונגעריג', או 

שאמר זושא דארף האבן דאס, והיה נושע תיכף 

 ומיד.

: פעם חלה הרה"ק הנדלר שמחההרה"ח ר'     

 הסבא משפוליוהגיע אליו הרה"ק  הרבי ר' זושא

אל תתפלל  הרבי ר' זושאלבקרו, אמר 

"ת בעיר שפולי לרפואתי, אלא אמור אל השי

יש כ"כ הרבה גוים, ואם הם בריאים כראוי גם 

זושא אינו פחות מהם, ומגיע לו להיות בריא, 

וכך הוי ונתרפא, הסיפור הזה הוא סגולה 

כסגולה  רבנולרפואה, וכבר ספרתי זאת ל

ואמר 'בלונדון  רבנולרפואה לחולה, ונענה אז 

ישנם כ"כ הרבה גוים בריאים, וגם החולה יכול 

  ות בריא'.להי

חיים רבנו שיבח את החסדים שעושה ר'     

, והזכויות הרבות שלו, כאשר כל מעשיו הנדלר

הטובים עושה בצניעות ובשקט, מורא'דיג, 

מ'טוט פאר אידנ'ס וועגין, מבלי לדבר ולפרסם, 

את הרה"ח ר' לייבל הנדלר,  רבנוגם שיבח 

הנמצא תמיד בביה"ח הדסה, לעזור ולסייע לכל 

: כאשר אני מגיע ל'הדסה' רבנוואמר  הנזקקים,

'לייבל מבלי להודיע מראש תמיד נמצא שם 

, בלי לדבר ולפרסם דואגים לאלפי הנדלר'

 יהודים עבור סעודות שבת בביה"ח ועוד.

 
אל החופה של החתן בנש"ק הרב הגיע רבנו     

יצחק  ה"ג ר', בן הרהגר אפרים מרדכי אליעזר

חתן הרה"ג ר' צבי, בן הרה"ג ר' אברהם אביש 

אהרן אליהו פלדמן, עב"ג נכדת האדמו"ר 

מבאיאן, בת לחתנו הרה"ג ר' זלמן לייב 

שיקאגו,  –אייכנשטיין בן האדמו"ר מזידיטשוב 

, בסיום מעמד ונתכבד רבנו בסידור קידושין

יחד עם החתן והמחותנים,  רבנוהחופה רקד 

 ברכות לרוב לחתן ולכל המחותנים. רבנוואיחל 

 

  ג' שבט -בא  ' פרביעי יום  

 תפילין לבחור רבנולפני תפילת שחרית הניח     

 התפילה    אחר. וייס  חייםהר"ר   לבן הבר מצוה
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בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנונתכבד 

, לבן הר"ר יעקב נטע מילר) ,בבריתות לבני אנ"ש

 רבנואחר האציל (, לבן הר"ר יוסף אריה ברנ"ה פולק

 ולכל בעלי השמחה. ברכות לרוב לאבות הבנים

 
שח רבנו אודות אחר תפילת שחרית     

ההתלהבות שראו אצל רבנו הק' בעל אמרי חיים 

)תוכן השיחה יובא אי"ה  ,זי"ע לקראת חג הפסח

 בגליונות הבאים(.

 

  ד' שבט -בא  ' פחמישי יום  

לפתיחת הארון  רבנובתפילת שחרית ניגש     
משב"ק, הר"ר  -שיל הכהן כץ )עלו לתורה: הרה"ח ר' צבי הער

הר"ר אברהם  -יקותיאל זושא גליק, הרה"ג אב"ד קרייתנו, הגבהה 

 חיים מאיר רודיך(. הרב -שטרן, גלילה 

יומא  רבנואחר תפילת שחרית הזכיר     

 הרה"ק רבי משה לייב מסאסובדהילולא של 

זי"ע היה מתלהב זקיני הק' האמרי חיים ואמר: 

הרה"ק ר שאמר כאשר היה חוזר על המאמ

, על הפסוק ופסח ד' על הפתח, מסאסוב

ופרש"י לשון דילוג וקפיצה, שהקב"ה היה 

כביכול מדלג ומקפץ ברוב שמחה על כל בית 

  של איש ישראל 'דא וואוינט א איד'.

רבי משה לייב : הרה"ק רבנועוד אמר     

אמר פעם שכוח השמחה גדול יותר  מסאסוב

ת לא ננעלו, מכוח הבכי, כי אמנם שערי דמעו

אבל בכוח השמחה אפשר לשבר מחיצות, 

שהיה בעל  שהרה"ק מסאסוב זקיני הק'וסיפר 

הרבי גוף גדול, גבוה ומלא, אמר פעם להרה"ק 

 להרה"ק מבארדיטשוב,וי"א שאמר כן  ר' זושא

שהיה בעל גוף קטן וצנום, כאשר אתה מברך 

'שלא עשני גוי' הרי הכוונה שאתה מברך שלא 

ת גוי, ואילו היית גוי היית בעל עשה אותך השי"

גוף קטן וצנום, אבל כאשר אני מברך שלא עשני 

גוי, אני מודה ומהלל לד' ביתר שאת, שאילו 

הייתי גוי, הייתי בעל גוף גבוה ושמן, והפטיר 

: וואס פארשטייען מיר דען, פחד'דיג, יש רבנו

ללמוד היטב את התשובה בסימן ק"ד בספר 

כתב חשוב מאוד, מראה יחזקאל, אשר הוא מ

ר' מנחם בה כותב אודות גדלותו של הרה"ק 

 .מנדל מרימנוב

רבי אברהם ימי הילולא של הרה"ק  רבנווהזכיר 

בנו  ר' מנחם נחום מטריסק, והרה"ק מקאליסק

, ויום היארצייט של רבי המגיד מטריסקשל 

 .באבא סאלי -ישראל אבוחצירא 

 

  אדמו"ר מוויזשניץ מונטריאול בקו"פ 

האדמו"ר מוויזשניץ מונטריאול בקו"פ הגיע     

באנפין נהירין וביותרת  רבנו, וקידמו שליט"א

 הכבוד.

הגעת לארה"ק כדי לשבות בשבת  רבנו:     

 במירון עם הציבור?

הנני עומד  מונטריאול:האדמו"ר מוויזשניץ     

, וזה זמן שבועות' ג לפני נישואי הבת תחי' בעוד

 י אבוה"ק בא"י.כביר שלא הייתי בציונ
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עדיין לא  אביך זצ"למאז הסתלקות  רבנו:    

פריסת שלום  רבנוהיית כאן בארה"ק, ומסר 

מהחתן נפתלי אריה צבי שהיה בשבת בחצרות 

 קדשינו.

 זקיננו זי"עכאשר  האדמו"ר ממונטריאול:    

הגיע לראשונה אל הכותל המערבי האם קרע 

 קריעה בבגדו?

ר הגיע אל הכותל לא הייתי אז כאש רבנו:    

בראשונה אחר ששת הימים, היתה אז תקלה 

אל  זקיננו הק'שלא ידעו הציבור מתי יגיע 

הכותל, בימים ההם לא היה הקשר הטלפוני 

 כבימינו, ומסופר שקרע אז קריעה.

 שאבי זצ"לשמעתי  האדמו"ר ממונטריאול:    

הלך בראשונה אל הכותל ביום שישי, כדי שלא 

, הוא שאל אז את הרבנים יצטרך לקרוע בבגדו

 כדת מה לעשות בענין קריעה.

 בשבת הבאה תשבתו במירון? רבנו:    

אכן, מתחילה רציתי  האדמו"ר ממונטריאול:    

להיות שם עם עשרה אנשים בלבד, למעשה לא 

שאלו אותי, ורבים מגיעים להיות בצוותא חדא 

 במירון.

נישואי הבת תהיה אי"ה ביום ר"ח  רבנו:    

  אדר?

אור לב' אדר, אחרי  האדמו"ר ממונטריאול:    

שקיעת החמה, כדי שלא יהא הנישואין בימים 

אומר,  האדמו"ר מב"ששל אג"ה בחודש, אחי 

אם אפשר לעשות החופה  אבי זצ"לששאל את 

אבי אג"ה לחודש אחר השקיעה, ואמר  בימי

שבויזניץ נהגו לעשות חופות אחר  זצ"ל

  השקיעה.

עשה  הרבי ממונסי זצ"ל עד:הרה"ג אבד"ק אל    

תמיד את החופות מבעוד יום לכבוד חותנו 

 שהקפיד בענין זה. האדמו"ר מסקווירא

 לפני חצי שעה שאחר השקיעה. רבנו:    

קבלת הקנין עשו  האדמו"ר ממונטריאול:     

הרב זמן השקיעה, מ לפני ארבעים דקות

היה אומר שבימים מקדם לא  מפאלטישאן

נים של שקיעה וצאת ידעו כל כך על זמ

הכוכבים, והיו יוצאים לבדוק על פני השמים אם 

נראים ג' כוכבים ועל פי זה קבעו הזמנים, 

לו איזה נידון בענין עם אחד הרבנים,  היה פ"א

שלא יקבעו לפי  הרב מפאלטישאןוהציע אז 

השעון כי אם על פי מה שיסתכלו ויראו על פני 

לה או השמים, ולפי"ז יקבעו אם השעה היא לי

עדיין מבעוד יום, וכך הוה, אחר שהוחלט שכבר 

הגיע זמן צאת הכוכבים בלי ספק הביטו בשעה 

שעל השעון ונמצא שעדיין לא עברה רבע שעה 

 מזמן השקיעה.

כאשר  האדמו"ר מסקוויראזקיניך  רבנו:    

האדמו"ר מסקווירא השיא את בנו, הוא גיסי 

בשנת תשי"ט, יצא אל החופה וכאשר  שליט"א

דקות משקיעת  72היה השעה חצי דקה לפני 

זצ"ל עתה עדיין  הרבי מסקוויראהחמה אמר 

 יום, ואפשר לסדר הקידושין.
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היה פעם  אבי זצ"ל האדמו"ר ממונטריאול:    

זצ"ל בעת  האדמו"ר מסקוויראעם זקיני 

האדמו"ר שאיבת מים שלנו, ונכח שם גם 

זצ"ל,  והאדמו"ר מבאיאןזצ"ל  מקאפיטשניץ

האדמו"ר לזקיני  אדמו"ר מבאיאןהואמר 

שהשעה מתאחרת, אמנם זקיני  מסקווירא

סימן בידו כי עדיין יש  האדמו"ר מסקווירא

ועורר שהשעה  האדמו"ר מבאיאןשהות, וחזר 

סימן שוב  האדמו"ר מסקוויראדוחקת וזקיני 

, הרבי מקאפיטשניץבידו שעדיין יש זמן, אמר 

יע וכי אינכם רואים שכבר הג סקווערער רבי

לא כל אחד רואה  הרבי מסקוויראהלילה, ענה 

 את מה שרואה השני.

מעשה באחד מאנ"ש שחיתן בתו והחתן      

היה חסיד באבוב, ושעת החופה התעכבה, אמר 

אבי הכלה שכבר לילה ויש לכתוב בכתובה את 

התאריך של היום הבא, ואילו אבי החתן אמר 

שבהיות והחתן חסיד באבוב אין לרשום אלא 

ם העבר, ונתעורר מריבה בין המחותנים, היו

אמרתי אז לאבי הכלה המתן עוד רבע שעה 

כאשר יהא ודאי לילה לכל הדעות והכל על 

  מקומו יבוא בשלום, וכך הוה.

רבי יעקב הגאון  הרה"ג אבד"ק אלעד:    

הגיע פעם לבקר את האדמו"ר בעל  קמינצקי

וכבר היה כשעה אחר  דברי יואל מסאטמאר,

יוצא  הרבי מסאטמארה, והנה שקיעת החמ

לקראתו והתנצל שעליו להתפלל מנחה, ושאל 

 רבי יעקבאם כבר התפלל, ענה  רבי יעקבאת 

]אשר לשיטתו כבר היה לילה בוודאי[ 'היינט 

 נאך ניט'.

לפני שנחלה  זקיני הק' האמרי חייםאצל  רבנו:    

ל"ע בסטראק היה נזהר להתפלל מנחה בזמנה, 

ונחלש היה לפעמים  אמנם אחר שנחלה ל"ע

מתפלל באיחור, אפילו עשרים דקות ויותר 

 אחר זמן שקיעת החמה.

היה נזהר  האדמו"ר ממונטריאול: אבי זצ"ל     

שהסבא קדישא בעל בזה, באמרו שזוכר פעם 

דקדק להתפלל מבעוד יום, ופעם  אהבת ישראל

עלה על קרון רכבת עירונית כדי למהר לשוב 

ה ולהגיע טרם שקיעת החמה, לתפילת הבית

 מנחה.

זצ"ל  האדמו"ר ממונסי הרה"ג אבד"ק אלעד:    

היה מתפלל מנחה ביחידות כאשר היה בצל 

 ?חותנו בסקווירא

מתחילה היה  האדמו"ר ממונטריאול:     

מתפלל ביחידות, כיון שלא היה לו מנין של 

חסידי ויזניץ, ואחר כך היה נכנס לעמוד בעת 

זצ"ל, ועשה  הרבי מסקוויראתנו תפילת חו

 .עצמו כמתפלל עם הציבור

אני מגיע לעתים קרובות לחצר  רבנו:     

סקווירא, והנני מתפלל בערב שבת תפילת 

מנחה במנין מיוחד מבעוד יום, ואחר כך הנני 

מגיע לבית המדרש בסקווירא לתפילת קבלת 

 שבת.
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: בויזניץ הקפידו על הרה"ג אבד"ק אלעד     

 ה לחודש?-ג-ן בימים של אנישואי

 לא הקפידו על כך. רבנו:     

 לאבי זצ"לסיפרו  האדמו"ר ממונטריאול:     

, זאב ארנסטרשבלילה שלפני נישואי הרה"צ ר' 

זצ"ל כבר התכוננה  אבד"ק איעהלחתנו של 

זקנתינו ע"ה לשמחת החתן מאהל, ואמר לה 

ז"ל שאין עורכים  שמואל שטרןהמשב"ק ר' 

אל  ע"ה הרבניתכנסה זקנתינו חתן מאהל, נ

ושאלה מדוע אין עורכים חתן  האמרי חיים

מאהל, ענה זקיננו ב'איהעל' יש 'קפידא' לא 

לערוך חתן מאהל, בטשערנאביל ה'קפידא' 

לערוך חתן מאהל, ובויזניץ ה'קפידא' היא לא 

שגם לא להקפיד אינו  אבי זצ"ללהקפיד, ואמר 

  קפידא, ודו"ק...

לא היה שייך לעשות  ך זצ"לאביאצל  רבנו:     

נישואין בלי עריכת חתן מאהל, וכאשר עמד 

עמד  אב"ד איעהללפני התקשרות שידוכין עם 

 על כך שיסכים לעריכת חתן מאהל.

באחת הפעמים  האדמו"ר ממונטריאול:     

בקשרי שידוכין עם צאצאי  אבי זצ"לשהתקשר 

בית סיגעט, הסכימו המחותנים לעריכת חתן 

, אבי זצ"לביקשו להתחרט, אמר  מאהל, אח"כ

אם אין חתן מאהל אין גם חתונה, ומיד הסכימו 

  ולא דיברו עוד בדבר.

הבחנתי שהיה לו רצון עז  זקיני הק'אצל  רבנו:     

לערוך חתן מאהל, ורק כאשר לא היה שייך 

לפעול כלל, כמו בנישואין עם חצר סלונים 

וכדומה, לא ערכו חתן מאהל, אבל בכל פעם 

שייך לפעול התאמץ לבקש ולשכנע  שהיה

מרדכי לערוך חתן מאהל, זכורני לפני נישואי ר' 

ז"ל, שנישא ביום ראשון, הייתי נוכח אז  אדלר

במוצ"ש אחר סיום הסעודה השלישית שערך 

הגה"צ בביתו, והיו שם המחותנים  זקיני הק'

אבי  ר' זאב לעווובנו הרה"צ  מטעמשוואר

דלה למחותנים אחר הב זקיני הק'הכלה, ואמר 

אולי נערוך שמחת חתן מאהל, אמרו 

 הייטב לב מסיגעטהמחותנים שהם נכדי בעל 

אשר אסר בתכלית עריכת חתן מאהל, אמנם 

הפציר בהם מאד, אולי בכל זאת  זקיני הק'

תסכימו וכדומה, ובראותם רצונו העז לעשות 

 חתן מאהל הסכימו, וכך הוה.

ש ראסיפר לי  האדמו"ר ממונטריאול:     

שבשמחת החתן מאהל  הישיבה שליט"א

באופן מיוחד כי  זקיננו האמרי חייםאצלו, רקד 

 היו שניהם נכדיו. 

האדמו"ר מוויזשניץ את  רבנווכיבד      

 לחיים. רבנולברך על היין ואיחל  מונטריאול

הנני יוצא מכאן להתפלל  אדמו"ר ממונטריאול:     

 ק'.על יד הציון הק' של אבותינו ורבותינו ה

השי"ת יעזור מ'זאל פועל'ן אלעס  רבנו:     

גוט'ס, וגם במירון בזכות רבי שמעון בר יוחאי, 

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת 

הדחק, נזקקים להרבה רפואות וישועות, ויה"ר 

שיושפעו השפעות טובות, ולהשפיע לכלל 

  ישראל בגשמיות ורוחניות.

 ץ מונטריאולהאדמו"ר מוויזניבסיום נשאר      

 רבנובקו"פ ביחידות למשך זמן, אחר יצא 

 ללוותו בכבוד ויקר.

 

  חלוקת תעודות למצטייני הת"ת באלעד 

מעמד חלוקת תעודות אחה"צ נערך בקו"פ      

באלעד, 'צמח צדיק' ויזניץ הת"ת  למצטייני

אשר הצליחו במבחנים על מאות דפי גפ"ת 
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ואלפי משניות במסגרת המפעל לשינון 

, התלמידים עמדו בע"פ 'משנת אדם' שניותמ

, הרה"ג אבד"ק אלעדבסדר מופתי ועל צבאם 

, מנהל חיים מאיר כץמנהל המוסדות הרה"ח ר' 

, יאיר זכריה וורטהיימרהרוחני של הת"ת הרב 

, מחנכי צבי אריה כץוהר"ר מאיר ברגר הר"ר 

הביע הנאה וקורת  רבנוהת"ת ומנהלי הארגון, 

לומד דברי ברכה לפני רוח מרובה, והואיל 

  התלמידים.

שנו חכמים במשנה אל  ופתח רבנו ואמר:     

תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת 

ן את המשמשי כעבדים הוו אלא פרס לקבל

הרב שלא על מנת לקבל פרס, ומדוע זה 

מחלקים פרסים ותעודות למצטיינים, ואפשר 

לומר בזה, פרס גימ' שם, ורומז למה שהיה 

דברי חז"ל  אבי הק' זי"עפומיה של מרגלא ב

עה"פ זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע 

אלוקים, אלא תקרי ושם )בשין שמאלית( אלא 

ושם )בשין ימנית(, כל השם אורחותיו בעולם 

הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, ועל כן 

נותנים פרסים לילדים ובחורים, ומזכירים להם 

את הדרכים וארחות  בכך שיש להתבונן ולחשב

החיים, לקיים כל השם אורחותיו, כל אחד לפום 

דרגא דיליה, כי זה שזוכה להשגות גדולות יותר 

יש לו ג"כ השגות גבוהות בענין ההתבוננות 

 ושומת הדרכים.

כל תלמיד, הן בחור והן ילד ישום ויעריך את      

דרכיו, לפי דרגתו ולפי מעמדו, לא בהשגות 

רגתו, יתבונן לראות אם גבוהות יותר ממד

 דרכיו הם כראוי, ועל כך מקבל פרס.
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'תעודה' היינו הוכחה, להציג את ההישג      

שהגיע אליו מקבל התעודה, ולמעשה התעודה 

מציגה מהו ומיהו מקבל התעודה, ובכאן הכוונה 

להציג שהמצויינים לא למדו לשם קבלת פרס 

כי אם לקיים רצון השי"ת, ומאידך גם היצר 

מסכים, והוא מסתפק בכך שהתלמיד  הרע

מקבל תעודה לכבוד ולתפארת, על כן זכרו 

 היטב מה הכוונה של הפרס ושל התעודה.

המצויינים הוכתרו בתואר 'נזר התלמוד', נזר     

היינו כתר, כי הכתר של איש ישראל הוא לימוד 

התורה, ובלאו הכי שאר הדברים אינם מעניינים 

רה כפי שראו כלל, והתלמידים לומדים תו

ל'חסיד'ישער איד', מתוך התקשרות אל 

השי"ת, והענינים האלו יש להחדיר בקרב 

התלמידים הצעירים כדי שידעו איך גדלים 

  לתפארת ולתהלה.

ועברו המצויינים בסך מול פני הקודש ונתן      

ביד כל אחד תעודת הצטיינות, ופרי  רבנו

לברכה, ואיחל לכולם הצלחה רבה בהמשך 

 התורה ועבודת השי"ת.לימוד 

 
לחצר ביתו נאוה קודש ואמר  רבנובערב יצא      

שבע ברכות בחופת החתן שלמה צבי בן הרב 

אלעד, עב"ג בת הרה"ח ר'  –אליהו דוב אפל 

רוב  רבנואלעד, והאציל  –יעקב צבי ערבליך 

 ברכות להחתן ולכל המחותנים.

 

   חלוקת פרסים בישיב"ק 'הליכות משה' בברכפלד 

במעמד חלוקת להשתתף  רבנובלילה הגיע     

פרסים למצטייני הישיבה לצעירים 'הליכות 

, שהתקיימה מודיעין עיליתויזניץ במשה' 

באולם שע"י ביהמ"ד הגדול, נשאו דברים 

רב דחסידי צאנז  אליעזר דוד שפיראהגאון רבי 

משגיח הישיבה,  יהודא מאיר טסלרבב"ב, והרב 

המזונות והיין  בירך על מיני רבנואחר ש

תעודות למצטיינים, והאציל רוב  רבנו חילק

ברכות לכאו"א להצלחה בתורה ויראת שמים, 

, ושח עם נשא דברות קודש לפני הציבור רבנו

ר' יחיאל יהושע ראש הישיבה לצעירים הרה"ג 

קונטרס המכיל , אחר הגישו לפני הקודש קליין

'קבלות טובות' שקיבלו על עצמם תלמידי 

עיין בין  רבנו, לקראת שבת טהרנוהישיבה 

גליונות הקונטרס והביע קורת רוח עצומה, 

בסיום המעמד יצאו הבחורים עם צוות הרוחני 

בעוז את הריקודים  רבנובריקוד נלהב ועודד 

 לכבודה של תורה ועמליה בטהרה.

 

  ה' שבט -בא  ' פשישי ערש"ק יום  

של  יומא דהילולא רבנואחר התפילה הזכיר      

: בשפת רבנוואמר  שפת אמת מגורהרה"ק בעל 

אמת מבואר במש"כ בפרשת בשלח ויאמרו 

איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, 

ויאמר משה אל העם הוא הלחם אשר נתן ד' 

לכם לאכלה, כי תכלית הידיעה הוא שלא נדע, 

וכאשר בני ישראל 'לא ידעו מה הוא', אמר להם 

ד' לכם', שהענין  משה 'הוא הלחם אשר נתן

 הזה ש'אין יודעים' הוא המטרה והתכלית.

נפטר בגיל צעיר  השפת אמת: ואמר רבנו עוד    

נפטר בחיי אביו  רבי אברהם מרדכימאד, אביו 

, ונטמן בעיר גור, הרה"ק בעל החידושי הרי"ם

הרה"ק היה תלמיד  חידושי הרי"םבעל 

  מפשיסחא והרה"ק מקוצק.
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 השפת אמת גליות:הרב מנחם מנדל מר      

רבי משה אליקים בריעה נתגדל בבית הרה"ק 

 .מקוזניץ

על סדר שולשלת ההנהגה  רבנווהתעניין       

, אחר הפטיר: תכלית אדמור"י בית גורשל 

 הידיעה הוא שלא נדע. 

שהרה"ק רבי  מחותני זצ"לשמעתי  רבנו:    

נזדמן פעם לאיזהו מקומן  משה אליקים בריעה

של טומאה, ונתברר  ואמר שמרגיש ריח

שבמקום ההיא שרפו המתנגדים את הספר 

אליעזר , ומפי הגה"ח רבי 'תולדות יעקב יוסף'

שמעתי שאת הספר של הרה"ק  דוד פרידמן

'דער כינו החסידים  רבי משה אליקים בריעה

 .ברענעדיגער ספר'

זקיני הק' האמרי במחיצת  עוד אמר רבנו:     

ח, היה שבת פרשת בא בחינת פס חיים

מתחילה ועד סוף, וואס פארשטייען מיר בכלל, 

הרי אנו קטני השגה וקטני ערך, אבל זאת מה 

היה בוער ומתלהב לקראת  שזקיני הק'שראינו, 

  ליל הסדר, געקאכט מיט'ן סדר.

נתכבד בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנו     

בברית לבן הר"ר חיים מאיר ברי"ח כץ, אחר 

ולכל בעלי  האציל רוב ברכות לאבי הבן

 השמחה.

 

 בא שבת קודש פרשת  

  בצל הקודש 

על ראשי  רבנובפניא מעלי שבתא חבש      

החתנים את השטריימלך לכבוד שבת עליה 

לתורה, כן באו בני משפחת המלוכה לרגל עליה 

, בן משה אדלרלתורה של החתן בנש"ק הרב 

 מאיר כץ ה"ג ר', חתן הרמנחם מנדל יואלהרב 

חיפה, ראש הכולל 'סערט ויזניץ' בשליט"א 

הלביש השטריימיל האציל רוב  רבנואחר ש

ברכות להחתן וכל בני המשפחה ולמשפחת 

 מעלקא הלפרטמואל ששהמחותנים הרב 

 רבינוביץ אייזיק ציון בן שמחה' וחתנו הרה"ג ר

 רמת' יעקב משכנות' קהילות של רבהשליט"א 

 .מה בירושלים ובעמח"ס 'פסקי תשובות'של

לביהמ"ד מלווה בחתנים כאשר  רבנולה וע

הציבור משורר הניגון המיוחד לכבוד השמחה 

פתח בתפילת הודו לד',  רבנובבית המלכות, 

 חיים מאיר )ברא"א( הגרועבר לפני התיבה הרב 

והלך רבנו לארכה ולרחבה של בית חיפה,  –

המדרש בין שורות המתפללים ושלהבת 

, שהתפילה היתה עולה מאליה ברגשי קוד

הרה"צ לתפילת קבלת שבת עבר לפני התיבה 

-אבד"ק דז'יקובר ערבי ישראל אליעזר אדל

, בזמר לכה דודי נתכבד הרב ויזניץ בארא פארק

, בחרוז ימין ושמאל רקד חיים מנחם )בר"מ( כץ

 החתן   עם   בשלום בואי    ובחרוז החתנים,  עם 
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כאשר משוררים הניגון  משה אדלר הרבבנש"ק 

המלכות, אחר המיוחד לשמחות בבית 

התפילה עברו הקהל על פני הקודש לאמירת 

גוט שבת, ובסיום זימרו התלמידים שלום 

  עליכם ואשת חיל.

 

  עריכת השולה"ט 

בערך  9:00בשעה      

אל היכל  רבנועלה 

עריכת השולחנות 

ופתח באמירת שלום 

עליכם, אשת חיל שורר 

בנוסח יו"ט, אחר  רבנו

קידש על היין  רבנוש

מר המכה פתח בז

נטל  רבנובעברתו חו"ק, 

ידיו וביצע על הפת 

בעת ושרו וראו בניו, 

שירת הניגון שירו לו 

זמרו לו עודד רבנו 

השירה בעוז ותעצומות, 

והיתה אש ההתלהבות 

לאין שיעור, כאשר הציבור חוזר ומנגן את 

השירה הזאת ברגשי קודש ובהתרוממות 

הזכיר רבנו את , אחר ברכת לחיים הלבבות

ין שהזמן גרמא, פרשת בא, ויציאת מצרים, הענ

אשר הקריאה מעורר את הזמן, וכן הזכיר ימי 

, הילולא של צדיקי הדורות החלים בימי השבוע

אחר שירת כל מקדש שרו וביום השבת 

לנגן מגן אבות )לעלוב(,  רבנו)סקולען(, וביקש 

אחר שירת מנוחה ושמחה שרו משוך חסדך 

צחק אונגר(, )סקולען(, בצאת ישראל )ר' י

הטוב כי לא כלו 

)סקולען(, שרו אמת 

ואמונה ורבנו שר 

ומלכותו ברצון חו"ק 

כנהוג, אחר שרו עזרת 

אבותינו )ר' יחזקאל 

קלגסבלד(, שרו ניגון 

חדש על פרק מזמור 

לתודה שבתהלים 

שהלחין הר"ר יעקב 

יהודה דסקל לכבוד 

השמחה במעון הקודש, 

אחר שר רבנו ומלכותו 

פתח וברצון חו"ק, 

באמירת דברי אלוקים 

)תוכן הדברים יבואו אי"ה  חיים

, בזמר הילוכך בגליון דא"ח(

, ובברכת יעקב וואלף שטיינמץנתכבד הרב 

 חיים יהודה דייטשהמזון על הכוס הרה"ג ר' 

חוג חת"ם סופר פ"ת, בשש ברכות אב"ד 

ובברכה   נוביץישמחה רבנתכבד הרה"ג ר' 

 .מנחם מנדל יואל אדלראחריתא הרב 
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  השולה"ט השני 

פתח בריקוד בניגון 'פסח', אחר נערכה  רבנו     

שמחת ה'שלום זכר' לרגל השמחה השרויה 

אהרן במעון הקודש בהולדת הנין, בן להרב 

, חתן יחיאל לייפער

חדב"ן הרה"ג ר' 

נפתלי צבי 

ופתחו  טייטלבוים,

הקהל בשירה 

אדירה קול רנה 

וישועה באהלי 

והזכיר צדיקים, 

את הנסים  רבנו

והנפלאות שעשה 

השי"ת, אחר 

שעברו נכדותיו 

תאונת דרכים 

מזעזעת, ונפצעו 

נוסעי הרכב באופן 

נורא, וברחמי 

שמים יצאו כולם בחיים, ואף שהרופאים אמרו 

כי קלושים הסיכויים הנה השי"ת שם הנפש 

בחיים ונולד הנין בסימן טוב ובמזל טוב, ופתח 

' בכל לבב, רבנו בהתרגשות רבה בשירת אודה ד

בקול רוטט ובכי בלתי נשלט, ויהי המקום 

בסיום  לחרדת אלוקים, שאין לשער ואין לתאר,

לזמר צור משלו  יוסף שכטרנתכבד הרה"ח ר' 

ו'רחם בחסדך' חו"ק, אחר שר רבנו הניגון 

הותיק חסדי ד' חו"ק, ובהמשך שוררו בשמחה 

אודות  רבנורבה חסדי ד' )סקולען(, ושח 

, לרגל יומא דהילולא מלעלוברבי דוד הרה"ק 
)תוכן השיחה יבוא אי"ה 

 בגליון דא"ח(,
 רבנובהמשך שר 

חסדי ד' כל לא 

תמנו חו"ק בניגון 

ה -העתיק, בזמר י

אכסוף נתכבד 

אב"ד פיטסבורג 

, ושרו לפיכך ב"ב

אנחנו חייבים )ר' 

יצחק אונגר(, אחר 

ניגשו לפני הקודש 

אבות הבנים לרגל 

שמחת שלום זכר, 

פרי ביד  רבנוונתן 

כ"א עם ברכת 

הקודש לרוב עונג 

 רבנושח עוד בנועם שיח ואחר ש רבנוונחת, 

ה רבון המשיכו בניגון ה'מארש' -שורר הזמר י

  ורקדו בניגון צמאה לך נפשי )חב"ד(.

 

jgg 

  

 התודה והברכה
 ידידינו הדגולים והנכבדיםל

 בארא פארק -הי"ו  באקאיהודה אריה טהרה"ח ר' 

 טווערפןאנ -הי"ו  קטאבאחנוך העניך הרה"ח ר' 

 מונטריאול -הי"ו  ןאיחזקאל הופמוהרה"ח ר' 
 

 להוצאת והפצת הגליון להשתתף םליב ואשר נדב
 חמיו -הם אבי לעילוי נשמת

 האי גברא רבא ויקירא, איש חי ורב הפעלים
 ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 

 לעסקני חסידי ויזניץ במונטריאומגדולי ה
 מנהל משרד 'איגוד מוסדות ויזניץ' בקנדה

 ז"ל טאבאקאברהם חיים דוב הרה"ח ר' 
  ז"למשה  הרה"ח ר'בן 

 ט"ז שבט תשפ"אנלב"ע 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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  וביום השבת 

רבנו עלה לבית המדרש הגדול עם החתנים      

בקול רינה כנהוג, ופתח באמירת פרקי תהלים 

השחר אחר נתכבד באמירת הברכות וברכות 

, לתפילת פסוקי יוסף חיים שיינברגרהרה"ח ר' 

שמואל יצחק דזמרה עבר לפני התיבה הרב 

מאיר , לתפילת שוכן עד עבר הרה"ג ר' ארנסטר

חיפה לפני התיבה, לחזרת הש"ץ השמונה  – כץ

מרדכי ישראל עשרה עבר לפני התיבה הרב 

ב"ד הרה"ג א, בפתיחת הארון נתכבד אדלר

)עוד עלו לתורה: עלה לתורה  רבנוו קרייתנו הק'

חתנים, החתן הרב משה הגר עלה 'שישי' ושרו לכבודו יעמוד 

יעמוד כנהוג, ובסיום שוררו אחד יחיד ומיוחד, הרב זאב ארנסטר 

אבי הבת, הבחור הבר מצוה בן הרב אברהם שמעון מרילוס, הרב  -

רט, הרה"ג ר' אברהם שמעון מרילוס, הרב שמואל שמעלקא הלפ

חיים יהודה דייטש, מורנו הגה"צ ראש הישיבה שליט"א, הרה"ג ר' 

הרה"צ ר' ישראל אליעזר ביץ, רבנוביץ, הרב אריה דוב רבנושמחה 

גולדמן בן האדמו"ר דוד הרב , הרה"ג ר' מאיר כץ, אדלער

הבח' חיים  -הרב מרדכי ישראל אדלר, גלילה  -מזוועהיל, הגבהה 

לתפילת  ר' ישראל ארנסטר ארה"ב(,ארנסטר, נכד הרה"ג 

חיים יהודה מוסף עבר לפני התיבה הרה"ג ר' 

, ורבנו אמר אנעים זמירות חו"ק כנהוג, דייטש

אחר התפילה עברו החתנים והמחותנים על פני 

האציל עליהם ברכת מזל טוב,  רבנוהקודש ו

בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנוונתכבד 

ר, אחר איחל בברית לבן הר"ר ברוך בר"ס ויינ

 רוב ברכות לאבי הבן ולכל בני המשפחה. רבנו

יצא מביהמ"ד להיכל עריכת השולחנות  רבנו    

שמואל לעריכת 'קידושא רבה', ואמר להר"ר 

ז"ל: אנשי שם היו  זאב צביבן הרה"ח ר'  שטרן

מהדרים לרכוש מזוזות וכיוצ"ב אצל אביך ז"ל, 

אף שאפשר שיש סופרים שכתבו בכתב יפה 

ממנו, אבל אלו העדיפו דייקא סת"ם  יותר

 בכתב ידו, באשר היה א ערליכער איד.

 

  קידושא רבא 

אל ההיכל פתחו הקהל  רבנועם כניסת     

בשירה קול רינה לרגל שמחת הולדת הבת 

, ונכד ר' ישראל, בן הרה"ג זאב ארנסטרלהרב 

שליט"א, חתן הרב  מורינו הגה"צ ראש הישיבה

שרו שבעינו, יברך את  ,אברהם שמעון מרילוס

בית ישראל, יוסף ד' עליכם, אחר עברו בסך 

ברכות לרוב לעונג  רבנואבות הבנות והאציל 

)הרב זאב ארנסטר, הר"ר מרדכי בייגל, הר"ר ונחת דקדושה 

 יוסף יו"ט אשר, הר"ר שלמה ויזל, הר"ר יהודה גנוט(.

 

  מיטאג טיש 

נכנס אל היכל עריכת השולחנות  רבנו     

עריכת ה'מיטאג טיש', אחר נטילת ידים ל

ובציעת הפת שרו אודה ד' )ר' משה גולדמן(, 

ויצעקו אל ד' )סקולען(, והגדת לבנך )ר' יצחק 

אונגר(, העושה גדולות )ר' יעקב יהודה 

שבשפלנו זכר לנו )קומענעשט(, קוה  דסקל(, 

אל ד' )סקולען(, בזמר מזמור לדוד נתכבד הרב 

ואמר חר שרו אל תעזבינו, , אזלמן לייב מייזליש

דברי תורה בביאור הפסוק והורה לשוב  רבנו

ולזמר הניגון, רבנו הזכיר יומא דהילולא של 

ביום ה' שבט העבר ופתח בניגון  השפת אמת

גור והורה לרקוד בסגנון הריקוד בחצר גור, אחר 

שרו הודו לד' בנוסח ליל הסדר, רבנו פתח בניגון 

נברגר( לרגל השמחה, קול רינה )ר' אשר יונה ויי

אחר שרו טעמו וראו )סקולען(, וניגשו לפני 

הקודש בחורי חמד וילדי חן לאמירת דברי 

תורה, אחר שרו ילדי הת"ת בצוותא המכה 

בעברתו, בזמר השמים מספרים נתכבד נכד 

ובברכת המזון על  שמעון הלפריןהרב  רבנו

 .משולם יששכר באב"דהרב  רבנוהכוס נכד 
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 ווין רעווא דרע 

אל היכל עריכת  רבנובעלות המנחה עלה     

שאול השולחנות, ועבר לפני התיבה הרה"ג ר' 

ניגש לפתיחת הארון  רבנומשב"ק, - גרינברגר

)עלו לתורה: הרב ברוך בר"מ כץ, הרה"ח ולהגבהת הספר 

הבח' שמעון  -ר' ישראל דוד גרינשטיין, הרב דב בער אדלר, גלילה 

  מנצסטר(. –סטר אברהם דוד )ברח"מ( ארנ

רבנו ערך השולה"ט לסעודה שלישית, אחר     

נטילת ידים ובציעת הפת 

שרו קדשינו במצוותיך, לב 

טהור )ר' יצחק אונגר(, ובירך 

על היין ואיחל לחיים  רבנו

ופתח באמירת הזמירות בני 

היכלא וכו' ומזמור לדוד 

הראשון, במזמור השני 

שמואל נתכבד הרה"ח ר' 

, והמזמור יוסף הכהן ברכר

השלישי שרו חברי 

המקהלה, אחר שירת 

המארש שרו ואטהר 

באמירת  רבנוואתקדש )ר' אברהם וייס( ופתח 

דברי אלוקים חיים על הפסוק החודש הזה לכם 

 )תוכן הדברים יבואו אי"ה בגליון דא"ח(, ראש חדשים

מנחם מנדל בזמר דרור יקרא נתכבד הרה"ח ר' 

בדברי  רבנוירושלים, אחר פתח  – פוגל

התעוררות בענין פגעי הטכנולוגיה, אשר שומר 

נפשו ירחק מהם, ויזהיר את בניו ואת בני ביתו 

אחריו שלא לנגוע בהם ולהתרחק מהם כמטחוי 

אחר  קשת כי רבים חללים הפילה בעוה"ר,

בניגון שמחה לכבוד  רבנוהדברים האלה פתח 

שמחת ה'פארשפיל' לרגל עליה לתורה לנצר 

, משה אדלרבנש"ק כמר  בית המלכות החתן

ושרו ניגון הגה"צ רבי אברהם חיים ברים, 

והאריכו בזמר קדשינו במצוותיך זמן ממושך 

שורר כבודו מלא עולם  רבנוברוב התלהבות, 

יומא דהילולא של  רבנוחו"ק, אחר הזכיר 

החל במוצ"ש ופתח  הרה"ק רבי דוד מלעלוב

בניגון לעלוב, וביקש לרקוד בריקודים מיוחדים, 

סיום ניגשו לפני הקודש בחורי הבר מצוה ב

לאמירת הפשעטיל כנהוג, בברכת המזון על 

 מורנו ראש הישיבה שליט"א,הכוס נתכבד 

אמר שבע ברכות,  רבנוו

לתפילת מעריב עבר לפני 

משה התיבה הרה"ג ר' 

, אחר הבדיל בנציון לוריא

על הכוס ושרו  רבנו

המבדיל, ובסיום ליוו את 

ו רבנו עם החתנים לבית

 נאוה קודש.

 

  'כינוס הכללי 'לטהרנו 

במוצאי יום מנוחה עלה     

רבנו לבית המדרש הגדול 

לקחת חלק בכינוס הכללי של מקהלות אנ"ש 

, נשאו דברים הרה"ג ר' לרגל שבת 'טהרנו'

רב שומרי החומות רמות מנחם מנדל פוקס 

מרבני  זיאפרים נייהובירושלים, והרה"ג ר' 

הוראה הגרמ"ש קליין,  אנ"ש ודומ"ץ בבית

בראש הכינוס, ובסיום  רבנושעה ארוכה ישב 

האציל רוב ברכות להגרמ"מ פוקס וחיזק את 

ידיו לעמוד בפרץ ולגדור גדר ולשמור על 

 משמרת הקדושה כראוי וכיאות. 

 

 

 

 
 ע"י הוצאות הגיליון השבוע נתרם

 ירושלים -הי"ו  זאב גנץהרה"ח 
 לטובת נשמתו הטהורה של אחיו

 ז"ל אליעזר יעקב גנץ הרה"ח ר'

 ז"ל יצחק אייזיק בן הרה"ח ר'
 מדרשנו 'צמח צדיק' באלעדגבאי בית 

 שנלב"ע שבע יסורים ללא זש"ק
 היא"צ יום ג' פרשת יתרו ט"ז שבט

 יהודי יקר!
 זכות גדולה ייחשב לכל הלומד משניות

 ואפילו משנה אחת
 לטובת נשמתו של איש צדיק תמים זה

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 נועם שיח  
 דוד דוב בעריש ארנסטר שליט"א רה"ג ר'בבית ה בעת קביעת מזוזה

  כ"ו טבת -וארא   'פחמישי יום  

קבע המזוזה בשם ומלכות,  רבנואחר ש     

האציל על בעל הבית ברכת הקודש: יהי רצון 

 שתזכה לגור בבית זה מתוך הרחבת הדעת.

כאשר נכנסתי להתגורר בבית  הרב דוד דוב:     

זי"ע  רבנו הק' בעל הישועות משהזה הגיע 

לקביעת מזוזה, היה זה כאשר שהה בימים ההם 

וחה בהר נוף, בחדשי הקיץ תשנ"ב, והגיע למנ

, נפתלי חיים אדלרלשכונתנו לבקר את גיסו רבי 

ששהה כאן, ובהזדמנות זו הגיע גם אל הבית 

  הזה לקבוע מזוזה.

ואמר  ופנה רבנו אל הגה"צ ר' זאב ארנסטר    

, על שם מי ברוך הגרבצחות: שאלתי את נכדך 

ו קרא לבנו 'חיים מאיר', וענה על שם זקיננ

 רבנו'הגנב', ]שהיה הסבא קדישא מכנה את 

הק' האמרי חיים דער שווארצער גנב, בהיותו 

מסתיר מעשיו מעיני בני אדם וגונב דעתם של 

הבריות[ ותמה אני האם הדבר הזה נחשב 

ליחוס? ומילא שהיה זקינו גנב, אבל מה הענין 

 להתפאר בכך...
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כבר החשיב  ה'אהבת ישראל' הגה"צ ר' זאב:     

 בר ליחוס גדול.הד

אחר שזקיננו נחלה ל"ע בסטראק כבר  רבנו:    

לא היה בכוחו להסתיר כ"כ את דרכיו, אבל לפני 

כן היה מסתיר דרכיו בחכמה, מסופר שאחר 

האדמו"ר זצ"ל הגיע  רבי משהנישואי אביך 

אל זקיננו לאחל ברכת מזל המהר"א מבעלזא 

טוב לרגל השמחה, אל השולחן הובא כיבוד 

נידון מי יחלק את הכיבוד לנוכחים, והיה ה

למעשה חילק זקיננו את הלעקיך לכולם, כאשר 

מן הבית לחזור אל הרכב  המהר"א מבעלזאיצא 

נענה למשמשיו ששכחו לקחת לעקיך עבור 

נהג הרכב, נענה אחד המשמשים שהוא יכול 

למסור לנהג את חתיכת הלעקיך שקיבל, והיה 

שלא  משתמע שאינו מחשיב את הלעקיך כיון

, אמר לו המהר"א מבעלזאקיבל זאת מידי 

לך,  הרבי מויזניץאת הלעקיך נתן  המהר"א

והמשמש הצטדק שלא קיבל מידי רבו 

מאך נישט  המהר"א מבעלזא, הפטיר המהר"א

זקיננו האמרי ואמר על  אזעלעכע ווערטלעך,

: אצל אביו ]מרן הסבא קדישא[ הוא היה חיים

  הבן החשוב ביותר.

 קלמן שטקלשמעתי מר'  עוד: ואמר רבנו    

שבחופת אביך זצ"ל ירדו גשמים עזים, אחר כך 

אל הבית בשמחה גדולה ואמר  זקיננו הק'נכנס 
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שסגולה היא לצאצאים טובים כאשר 

  יורד בעת החופה. הגשם

ע"ה  הרבנית הינדאזקנתינו  הרב דוד דוב:    

היתה מתפללת שירדו גשמים בעת חופת 

צאצאיה, כך היתה 

ע"ה מספרת, זקנתי 

בחופה שלי ירדו גשמים 

  עזים ב"ה.

רבנו בירך על מיני     

המזונות ועל היין ואיחל 

לחיים, והזכיר יום 

היארצייט של הרה"צ 

זצ"ל רבי משה ארנסטר 

ואמר: די נשמה זאל 

האבן א עליה, און זיין א 

מליץ יושר, אביך זצ"ל 

סייע רבות לחותנו, 

בכל  זקיננו הק' זי"ע

 הענינים.

זקנתי  הרב דוד דוב:     

ע"ה היתה שליח 

ההשגחה העליונה להציל אל כל בני המשפחה 

מעמק הבכא בימי המלחמה, למעשה לא 

הצילה רק את בני המשפחה אלא את כל בית 

ויזניץ לדורותיהם, וחצר הק' ויזניץ הרי משפיע 

 קדושה על כל העולם.

כתב  זקיננו הק' האמרי חיים הגה"צ רבי זאב:    

"ה במכתב, הרי את היית השליח לאמי ע

  המרכזי להצלתי...

, מדודנו זצ"ל ממאנסי: שמעתי זאת רבנו    

ואמר לי שעלינו להודות 

לאחותו ע"ה על כל 

הפעולות שעשתה אז 

 למען ההצלה.

שמעתי  הרב דוד דוב:    

מזקנתי ע"ה שהייתה אז 

בעיר בודפסט כדי 

להציל את אחותה 

רבי הרבנית, אשת 

 דלרנפתלי חיים א

שהייתה אסורה בבית 

הסוהר, כאשר 

את המשימה  סיימה

החליטה לחזור 

לגרויסוורדיין כדי 

לראות מה נעשה עם 

אלה שנשארו במחבוא 

בבונקר, אמנם על אם הדרך הרגישה שעלו על 

זהותה והגוים מבחינים שהיא יהודיה 

המתחפשת לנכרית, ובלבה עלו הרהורים שמא 

תי את כל מגיע קיצה, ואמרה בליבה הנה הצל

 בני משפחתי ואת עצמי לא אצליח להציל...

 ככ

  

 

 התודה והברכה
 נו הדגול והנכבד העומד לימיננו בכל עת ועידןלידיד

 הי"ו עזריאל זאב כהנאהרה"ח ר' 
 והפצת הגליון להדפסת םשתר

 ולרגל השמחה השרויה במעונ

 אירוסי הנכדהב
 הי"ו שמואלבת לבנו הר"ר 

 המופלג בתורה ויר"שהבחור החתן עב"ג 

 ני"ו כץ יהודהכמר 

 הי"ו הכהןמרדכי דוב בן הרה"ח ר' 

 משב"ק –שליט"א  כץ צבי הערשילהרה"ח ר'  בן

 הי"ו אפרים פישל ויינברגרוחתן הרה"ח ר' 
 

 עילוי נשמת אביוול
 ז"ל יעקב אליעזר כהנאהרה"ח ר' 

 הי"דשמואל בן הרה"ח ר' 
 נלב"ע י"ח שבט תשע"ה

 ת.נ.צ.ב.ה.
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היא הסתירה עצמה בכל התקופה,  רבנו:     

 והתלבשה בבגדי נכרית, ובכך עלה בידה לסייע.

הוא סיפרה שראתה את אביה  הרב דוד דוב:    

'בהקיץ' כשהוא אומר לה, מיין  האמרי חיים

 קינד איך וועל דיר נישט פארלאזין.

רי חיים כתב אז מכתב לבתו האמ רבנו:     

, שמבטיח לה שירקוד בנישואי הרבנית אדלר

בתה ]הרבנית מסלונים ע"ה[, נוכחתי אז ביום 

י"ז סיון תשי"ט, ]לפני נישואי האדמו"ר 

מסלונים שליט"א[ שאמר זקיננו הק' לבתו 

ולחתנו רבי נפתלי חיים, כ'האב 

  ווארט... געהאטלן

האמרי ר בשנת תשי"ח כאש הרב דוד דוב:     

זי"ע היה על ערש דוי לפני חג הפסח היתה  חיים

הרבנית אדלר רגועה מאד, באמרה הרי אבי 

הבטיח לי שירקוד בנישואי בתי, ובוודאי יאריך 

 ימים ושנים.

רבנו התעניין על סדר היום ביציאה לציון      

  ביום היארצייט. רבי משה ארנסטרהרה"צ 

שכל בני  זה כבר כמה שנים הגה"צ ר' זאב:     

המשפחה מגיעים לציון בליל היארצייט ואח"כ 

 נערכת הסעודה.

בשבת העבר התאספנו כאן  הרב דוד דוב:     

כמאה ושמונים איש, נכדים וצאצאים של זקיני 

 רבי משה זצ"ל.

לחיים, והוסיף ברכת קדשו:  רבנוואיחל      

שתזכה להתגורר כאן מתוך הרחבת הדעת, 

וך השפעות לעשות מצוות ומעש"ט, מת

טובות, רפואות וישועות בגשמיות ורוחניות, 

ולרוות נחת מהילדים והנכדים, ויה"ר שיהא 

  אצל כל כלל ישראל שמחות בלב שמח.

 יייע

  



 לו
 

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

 

 גתשפ" שירה -שלח ב

 בס"ד

 


