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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

 

 שלחברשת פ

 

  ז' שבט -בשלח  ' פ ראשוןיום  
פילין ת רבנולפני תפילת שחרית הניח      

הר"ר אברהם יעקב )לבן בני אנ"ש  בר מצוההלבחורי 

לבן הר"ר מנחם , אנטוורפן –צבי גרוס  רלבן הר" ,ביתר –איצקוביץ 

אחר התפילה הזכיר  (,אלעד –מנדל ראובן בר"ב גפנר 
דדוודד  ממררדדככיי  רבי הרה"ק יומא דהילולא של  רבנו

, ההררהה""קק  ממללוובבללייןןמתלמידי שהיה  ,ההממדדווממבבררוובב
שליט"א  4455ההאאדדממוו""רר  ממבבאאבבוובב  : רבנוואמר 

 .בן בן אחרנכדו והוא נושא את שמו, 
רבי הרה"ק יומא דהילולא של  רבנוהזכיר כן      

ההררהה""קק  היה מתלמידי , שאף הוא דדוודד  ממללעעללוובב
קדישא חבריא מלהיות : רבנווהפטיר  ,ממללוובבללייןן

זו עונג עילאי, זכותם יגן עלינו ועל כל הרי הדין 
 ישראל.

 
  ניחום אבלים אצל משפ' קרויזר 

לנחם  ירושליםלעיה"ק  רבנונסע לפנה"צ      
ממררדדככיי  את האבלים על פטירתו של הרה"ח ר' 

בית מדרשנו דעמוד התווך , ז"ל קקררווייזזרר  אאללחחננןן
 .ויזניץ ברמת שלמה'בית פנחס' 

סיפרו בשבחו של המנוח  בני המשפחה     
, על מתן בסתרבגודל פעולות החסד, ב

על ו ששררה במחיצתו תמידה שמחה
רמת שכונת בפעולותיו למען בית מדרשינו 

 . ועוד שלמה
 בחייו. התקופה האחרונהעל  רבנווהתעניין      
על משא ומתן  בני המשפחהאחר סיפרו      

עשה שאחד המנחמים  כאן סיפר :באמונה
נתן לו בטעות פעם עסק גדול עם המנוח ז"ל, ו

התקשר , וממה שהגיע לו יותראלפים דולר  15
 להחזירלספר על הטעות וביקש ז"ל ממררדדככיי  ר' 

, ואמר הלה שאילו לא היה מתקשר אליו הכסף
 לא היה שם לב על הטעות.

סיפר פעם  ההאאממרריי  חחייייםם נניי  ההקק''זזקקיי ::ררבבננוו    
שהיה לו קורת בשיחתו לפני תלמידי הישיבה 

כאשר שמע על מעשה שהיה עם תלמיד רוח 
, ונתן בבית מרקחתהישיבה, שקנה תרופות 

לרוקח מטבע עבור התשלום, והרוקח נתן לו 
עודף, ובטעות נתן הרוקח סכום גדול, מעבר 

הבחין הבחור למה שהיה צריך לתת, כאשר 
בטעות, חזר אל בית המרקחת להחזיר את 
הסכום המיותר שקיבל, הרוקח התלהב וסיפר 

הדברים לאחד החסידים, והלה סיפר זאת  את
 לזקיני הק'.

און  ערליךמרדכי ז"ל היה  וואאממרר  ררבבננוו  בבצצחחוותת::    
טעות, כי היה יכול עשה 'לכאורה' הוא גראד, 

חמשה עשר לעכב אצלו את הסכום הגדול של 
ווננתתגגדדלל  עעלל  ההייססוודדוותת  ששלל  היות אבל דולר, אלף 

, לעשות אחרתמסוגל לא היה זי"ע  ההאאממרריי  חחייייםם
 .אידן'פשוט'ע אצל 'ישרות המידת זה כך 
את האבלים בברכת  רבנובסיום ניחם     

תנחומים, שלא ישמע עוד שוד ושבר, ויבולע 
 המות לנצח.

 
לחצר ביתו נאוה קודש  רבנויצא  בערב    

ן ב חתן יוסףלאמירת שבע ברכות בחופת ה
בת  עב"ג, אשדוד – הרה"ח ר' מאיר פרידמן

רוב  רבנו, אחר איחל ויזניץ –הרב אהרן גפנר 
 ברכות לחתן ולכל המחותנים.
 

  האדמו"ר מפיטסבורג בקו"פ 

שליט"א  רר  ממפפייטטססבבווררגג""ההאאדדממוובקו"פ הגיע     
את  רבנוהכלה תחי', וקידם  לקראת נישואי בתו

בצחות: בעבר  רבנוואמר לו  , פניו בכבוד וביקר
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 ער'פיטסבורג'היום ', וכמשולםנקראת בפי כל '
 '.רבי

שכאשר  יםמספר ::ממפפייטטססבבווררגג  ההאאדדממוו""רר    
ררבביי  לבתו את הרה"צ לקח זי"ע  ההאאממרריי  חחייייםם
נתעורר הענין ששם לחתן אאדדללרר    ננפפתתלליי  חחייייםם

האמרי חיים חותנו , וגם 'חייםנפתלי 'החתן 
, נענה האמרי חיים מאיר שם 'חיים'נקרא ב

חיים 'בצחות, הרי קוראים לי 'ויזניצער רבי' ולא 
 ...'מאיר

, אם פיטסבורגאודות ניגוני בית  רבנוושאל     
זצ"ל,  ההאאדדממוו""רר  ממפפייטטססבבווררגגכולם הלחין אביו 

 שהוא מזקינו זצ"ל.  'הגידה לי'ואודות הניגון 
הוא ניגון מלא  'ליהגידה '::  ררבבננוו  אמראאחחרר      

 ניגוניםה מוככמה , הארציגע ניגון ארגש לב, 
 .משוררים כאןמבית פיטסבורג 

', שניתן לו זוסיאאודות שם בנו ' רבנוושאל     
  ההאאדדממוו""רר  ממטטששעעררננאאבביילל, רבנועל שם חותן 

 זצ"ל, אשר היה שמו משולם זוסיא.
בני כאשר נולד לי  ::ממפפייטטססבבווררגג  ההאאדדממוו""רר    

אנטוורפן מיהודי , אודות שמעתי מעשה רב
ררבביי  רר''  הההוא נכד הרה"ק , ובהיות ונולד לו בןש

ממווההרר""יי  שאל את האדמו"ר  זזווששאא
שם הנולד את הלרך אם לתת  ממפפששעעוווואאררססקק

, הסכים ררבביי  רר''  זזווששאאההע"ש הרה"ק זושא 
על ידו, בהגיע הברית  ההאאדדממוו""רר  ממפפששעעוווואאררססקק

קראו  זזווששאארר''  ההררבביי  נזכר אבי הבן שלהרה"ק 
ההאאדדממוו""רר  את חזר ושאל ', זושא'משולם 

כדת מה לעשות, ענה הרבי ממפפששעעוווואאררססקק  
, אחר כך 'זושא'מפשעווארסק שיתן רק השם 

הסביר כיון שאצל הציבור נקרא הרבי ר' זושא 
קרא ייגדל הילד ווכאשר לבד,  'זושא'בשם 

בקול את שמו 'זושא', יזכרו כולם באותו צדיק 
ת שמים, לירא, ויקבלו התעוררות ההררבביי  רר''  זזווששאא

לא תהיה כל  'משולם זושאיקרא 'ימשא"כ אם 
 מקריאת שמו.כל כך התעוררות 

לא ' וזוסיאשמו 'היה כותב חחוותתנניי  זזצצ""לל   ררבבננוו::     
זצ"ל אמר  ההאאדדממוו""רר  ממממווננססיי, דודי 'זושא'

שאפשר לתת השם 'זושא' לבד, בלי תוספת 
 ננייייממאאןןףף  ייווססר' אביו של , גם זושאשל משולם 

לתת , וכאשר אי אפשר לבד 'זושאבשם 'נקרא 
 .זוסיא לבדהשם נותנים  'משולםהשם '

וו""רר  ההאאדדמממוח"ז  ::ממפפייטטססבבווררגג  ההאאדדממוו""רר    
רבי היה נקרא ע"ש הרה"ק  בבייללאאררננעעממטטשש

שנקרא ע"ש הרה"ק  ,,ממששווללםם  זזווששאא  ממזזייננקקוובב
 .'זיסל'על מצבתו כתוב , ורר''  זזווששאאההררבביי  

ההררהה""קק  ההררבביי  כתבו על לפעמים אכן,  ררבבננוו::    
  או 'זזווססייאא''לפעמים ', וזזווססממאאןן''השם את  זזווששאא

 .''זזווססיילל''
 'זזווססייאא'קראו יה ברוס ::ממפפייטטססבבווררגג  ההאאדדממוו""רר        

 .'זזווששאא'ובפולין 
 רא גרויסעל שמו של 'נקרא עזושא בנך  ררבבננוו::        

ראיתי אצל שלהעיד אני יכול איד', וערליכע 
 .מיוחדים שבמיוחדיםענינים  חחוותתנניי  זזצצ""לל

לברך  ההאאדדממוו""רר  ממפפייטטססבבווררגגאת  רבנווכיבד      
השי"ת יעזור , ואמר: לחיים רבנועל היין ואיחל 

הכל , ויתנהל בשעה טובה ומוצלחתשיהא 
לעכטיגע , ויזכו לדורות ישרים, בנקלו כשורה
, לב שמח, בקשר של קיימא, ויהא לדורות

 .ויוכלו תמיד לעשות רצון השי"ת
 

  ח' שבט -  שלחב' פשני יום  
, לפתיחת הארון רבנוניגש בתפילת שחרית     

הר"ר גבריאל , הר"ר דוד כץ)עוד עלו לתורה: ועלה לתורה 

 -ילה , גלהרה"ח ר' יוסף חיים שיינברגר -הגבהה , יוסף שכטר
 (.הר"ר שלמה אליעזר מילר
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הזכיר אחר התפילה     
יומא דהילולא של  רבנו

, םם  צצוופפייםםררממתתייבבעעלל  
אשר חיבר ספרו על 

, והיה תתננאא  דדבביי  אאללייההוו
נוסע אל רבותינו הק' 

 .קוסובמ
 ממננדדלל  ממררגגללייוותת::ההררבב            

'שמעתי בספרו כתב 
מאדמו"ר זי"ע בעת 

לפניו פעם  שנתראיתי
ראשונה על חג הפסח, 
כאשר הזכרתי לפניו 
שהייתי על יום טוב 
שעבר אצל הרב הקדוש 
 ררבביי  רר''  ממעעננדדלליי  ממקקאאססוובב
ז"ל, אמר שרגליו 
בוערות לילך אל היהודי 
הזה, והוא לא הכיר 
מעולם את הצדיק 

  .הנ"ל
 ררממתתייםם  צצוופפייםםהה ררבבננוו::     

ררבביי  רר''  הההרה"ק אל נסע 
 .בבווננייםם  ממפפששייססחחאא

טוב  ררבבננוו::ווההממששייךך       
ונעים לשוחח אודות 

ותני צדיקים, חה
 ההאאדדממוו""רר  ממטטששעעררננאאבביילל
זצ"ל היה מספר 

סע נשבהיותו בקראקא 
נכנס ו ,פ"א לבעלזא

ההררבבננייתת  לבקר את 
ההררהה""קק  א"ח  ממבבעעללזזאא

וסיפרה  ההממההרריי""דד,,

הרבנית שהמהרי"ד 
היה מקפיד בכל יום 
לשוחח בביהמ"ד אחר 

הרה"ק התפילה אודות 
אאההררןן  ררבביי  

כי  ,,בבייללאאררננעעממטטשש
היה יושב המהרי"ד 

על  בילארנעבטש
'קעסט', קרה פעם שלא 

וכבר דיבר בביהמ"ד 
הגיע אל ביתו, על כן 
רצה לשוחח עם 

ההררהה""קק  הרבנית אודות 
, ועל ממטטששעעררננאאבביילל

איזה ענינים אפשר 
, על כן אשהלדבר עם 
על הבית סיפר 

והחפצים, היכן עמדה 
עמדו הארון והיכן 

 ות.הכסא
 יי  ההקק''  ההאאממרריי  חחייייםםזזקקייננ    

עוסק לפעמים היה 
, סיפורי צדיקיםב

בליל שבת בעת  ובעיקר
 ,שולחן השניעריכת ה

שלימד וכן בשיעורים 
לפני   ששלל""הה  ההקק''ר בספ

 התלמידים.
 

נתכבד  רבנו    
בסנדקאות ובאמירת 

לבן הברכות בברית 

 ה
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הר"ר יצחק אריה 
, אחר האציל שיינברגר

רוב ברכות לאבי  רבנו
  הבן ולכל בני המשפחה.

 
  קול רנה וישועה

 באהלי צדיקים 

 ששממחחתת  ההבבררייתתלרגל      
, נכד לחדב"ן רבנולנין 

ננפפתתלליי  צצבביי  הרה"ג ר' 
, בן לחתנו טטייייטטללבבווייםם

אאההררןן  ייחחייאאלל  הרב 
הרה"ג ר' ן ב ,,ללייייפפעערר

ההאאדדממוו""רר  , בן ממאאיירר
, וחתן ממננדדבבווררננהה  חחייפפהה
ששממוואאלל  הגאון רבי 

רב מערב  אאללייעעזזרר  ששטטררןן
לבית  רבנובני ברק, עלה 

המדרש הגדול בבגדי 
 12:30בשעה שבת 

כאשר קהל אנ"ש ובני 
משפחת המלוכה 
מתכנסים בהתרגשות 

כסא לכבוד השמחה, ב'
ממווררננוו  נתכבד  'של אליהו

 ההגגהה""צצ  רראאשש  ההייששייבבהה
' מהכסא, 'שליט"א

ננפפתתלליי    חדב"נ הרה"ג ר'
, צצבביי  טטייייטטללבבווייםם

כבד ' נתסנדקאותב'
ההאאדדממוו""רר  ממננדדבבווררננהה  

מוהל , השליט"א חחייפפהה
ננחחממןן  רה"צ ר' ההיה 

, שליט"א בביידדררממןן

הרה"ג ר'  'מהסנדק'
עמידה , 'ממאאיירר  ללייייפפעערר

הגאון רבי  'לברכות
 ששממוואאלל  אאללייעעזזרר  ששטטררןן

ממררןן  ררבבננוו  וו, שליט"א
, ששללייטט""אא  אאממרר  ההבבררככוותת

רטט של התרגשות 
עברה בקהל עת נשמע 

בבכי  רבנוקולו של 
''קקייייםם  אאתת  ההייללדד  בהתחננו 

ההזזהה  ללאאבבייוו  ווללאאממוו  ווייקקרראא  
ששממוו  בבייששרראאלל  ''ממששהה  

בהמשך אמר  ייההווששעע'',,
בקול הקדיש את רבנו 

אחר בכי ורגש רב, 
ברכת מזל רבנו איחל 

השי"ת טוב לאבי הבן: 
רוב זכה לרוות יעזור שת

רך הנולד ומכל נחת מ
, בלב שמח, הילדים
, הרחבת הדעתמתוך 

גרויס מזל מיט 
, השפעות טובותו

ות לרוב כבר רבנוואיחל 
לכל בני המשפחה, אחר 

ול קבשירה ' רבנופתח 
 '.רנה

הסב למסיבת  רבנו    
 לחיים עם בני המשפחה

פתחו  וכל הקהל,
 רבנוובשירה וזמרה 

בירך על מיני המזונות 
לחיים ואיחל  ועל היי"ש

לכל הקהל אחר אמר 
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הר"ר יצחק אריה 
, אחר האציל שיינברגר

רוב ברכות לאבי  רבנו
  הבן ולכל בני המשפחה.

 
  קול רנה וישועה

 באהלי צדיקים 

 ששממחחתת  ההבבררייתתלרגל      
, נכד לחדב"ן רבנולנין 

ננפפתתלליי  צצבביי  הרה"ג ר' 
, בן לחתנו טטייייטטללבבווייםם

אאההררןן  ייחחייאאלל  הרב 
הרה"ג ר' ן ב ,,ללייייפפעערר

ההאאדדממוו""רר  , בן ממאאיירר
, וחתן ממננדדבבווררננהה  חחייפפהה
ששממוואאלל  הגאון רבי 

רב מערב  אאללייעעזזרר  ששטטררןן
לבית  רבנובני ברק, עלה 

המדרש הגדול בבגדי 
 12:30בשעה שבת 

כאשר קהל אנ"ש ובני 
משפחת המלוכה 
מתכנסים בהתרגשות 

כסא לכבוד השמחה, ב'
ממווררננוו  נתכבד  'של אליהו

 ההגגהה""צצ  רראאשש  ההייששייבבהה
' מהכסא, 'שליט"א

ננפפתתלליי    חדב"נ הרה"ג ר'
, צצבביי  טטייייטטללבבווייםם

כבד ' נתסנדקאותב'
ההאאדדממוו""רר  ממננדדבבווררננהה  

מוהל , השליט"א חחייפפהה
ננחחממןן  רה"צ ר' ההיה 

, שליט"א בביידדררממןן

הרה"ג ר'  'מהסנדק'
עמידה , 'ממאאיירר  ללייייפפעערר

הגאון רבי  'לברכות
 ששממוואאלל  אאללייעעזזרר  ששטטררןן

ממררןן  ררבבננוו  וו, שליט"א
, ששללייטט""אא  אאממרר  ההבבררככוותת

רטט של התרגשות 
עברה בקהל עת נשמע 

בבכי  רבנוקולו של 
''קקייייםם  אאתת  ההייללדד  בהתחננו 

ההזזהה  ללאאבבייוו  ווללאאממוו  ווייקקרראא  
ששממוו  בבייששרראאלל  ''ממששהה  

בהמשך אמר  ייההווששעע'',,
בקול הקדיש את רבנו 

אחר בכי ורגש רב, 
ברכת מזל רבנו איחל 

השי"ת טוב לאבי הבן: 
רוב זכה לרוות יעזור שת

רך הנולד ומכל נחת מ
, בלב שמח, הילדים
, הרחבת הדעתמתוך 

גרויס מזל מיט 
, השפעות טובותו

ות לרוב כבר רבנוואיחל 
לכל בני המשפחה, אחר 

ול קבשירה ' רבנופתח 
 '.רנה

הסב למסיבת  רבנו    
 לחיים עם בני המשפחה

פתחו  וכל הקהל,
 רבנוובשירה וזמרה 

בירך על מיני המזונות 
לחיים ואיחל  ועל היי"ש

לכל הקהל אחר אמר 
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היתה  עע""ההההררבבננייתת  אאממיי  לי שכאשר  וסיפר: רבנו
 ההקק''  אאבבייישב הילדים אחד בבית החולים בלידת 

בחדר ההמתנה ועסק בתורה, בשקידה רבה, 
אנשים לחוצים כמו אלה כאשר כרגיל ברגעים 

ואין דעתם מיושבת לעיין בספר, לא כן היה 
שניצל כל הרגעים להתמדת  אאבביי  ההקק'',,אצל 

התורה, והענין הזה הוא רק אחד מיני אלף 
, כל ימיו ההקק''  אאבבייאצל ינו שראמעבודת הקודש 

ריך ולחנך, היה עומד על גבי הציבור להד
בתוכנו בחיי נטע  יי  ההקק''ששזזקקייננמה והעביר את 

תורה חיותו, כי כל שאיפת חייו היו קודש ל
ילות חסדים, והיה עוסק בתורה עבודה וגמ

ומנצל הזמן בכל רגע, עד שלא היה שייך לדבר 
בורי סרק יעמו בענינים דעלמא, כל ההבלים וד

רק תורה ועבודה , אותו כלל וכללנו לא עניי
 חיות, אלו הדברים היו וותתללממיידדיי  בבעעשש""טט  ההקק''

אפשר להאריך ולשוחח בשגב הרבה נפשו, 
גדולתו, ולא באתי אלא לעורר בקצרה, וברמז 
שמו אפ"ל שראשי התיבות עולים למס' נא 

 כאשר מזכירים שמו, נא לשון בקשהעה"כ, 
כל דבר וכל ענין מאת לבקש הק' נזכרים שיש 

 .השי"ת
חסדי ד' , ושרו אבות בגללפתח בזמר רבנו     

אמר השירה בעוז ותעצומות, אחר  רבנוועודד 
בזכותו של 'המוהל'  ,ננחחממןן  בביידדררממןןלהרה"צ ר' 

ישועה , ובכן יעזור השי"ת וישלח בריתההיה 
 .אאללטטעע  עעטטיילל  בבתת  בבללווממאא  גגייטטללמרת ל

גם שפיע תויזניץ ב השמחה ההררהה""צצ  רר''  ננחחממןן::    
 ה.גדולהישועה את ה

 
  סעודת הברית 

ששממחחתת  , בשילוב ללססעעוודדתת  ההבבררייתתהגיע  רבנו    
לרגל נישואי בת המחותן הרה"ג ר'  בבעע  בבררככוותתשש

משפיע הרה"צ נכד ה, עב"ג החתן ממאאיירר  ללייייפפעערר

ררבביי  בן לחתנו הרה"צ , זזייללבבררבבררגגצצבביי  ממאאיירר  ר' 
ראש ישיבת אור ישראל  דדננייאאלל  גגללדדצצייייללרר

 .אאללייעעזזרר  גגללדדצצייייללררבנו של הגאון רבי  בארה"ב,
שרו ו וביצע על הפת נטל ידי רבנואחר ש    

 רבנוובירך  אהבת עולם, ד' עוזי, אודה ד',הניגון 
ולכל המסובים בני המשפחה כל לחיים ל

השי"ת יעזור שמחות אצל : רבנו, ואיחל הציבור
בלב , כל כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם

 .שמח
ונסובה השיחה על צער גידול בנים וסיפר     

ממששהה  אאררננססטטרר  ררבביי  דודי בעת נישואי : רבנו
, חופהמעמד הגשמים עזים בירדו תש"ח בשנת 

אל הבית, והיה  יי  ההקק''זזקקייננכאשר נכנס אחר כך 
רטובים מרוב המים, הביע שמחה גדולה  ובגדי

אין ערוך לגשמי הברכה שירדו בעת  ,באמרו
החופה, באשר ידוע שיש בזה סגולה לבנים 

 טובים.
, עוד ישמע לכבוד החתןהמשיכו בשירה     

שירה חדשה, שירו לו, באלקים אחר שרו 
בי רגאון האת  רבנו, וכיבד בטחתי, קווה קויתי

לשאת דברים לכבוד  ששממוואאלל  אאללייעעזזרר  ששטטררןן
פדה בשלום, יראו עינינו, השמחה, אחר שרו 

לשאת  ממאאיירר  ללייייפפעעררהרה"ג ר' , ונתכבד חסדי ד'
צצבביי  המשפיע הרה"צ ר' דברים וכן נשא דברים 

, ום ליבשה חו"קירבנו ר , אחר שממאאיירר  זזייללבבררבבררגג
 .בגלל אבותובסיום פתח בזמר 

על פי מנהגינו בחצר ויזניץ  פפתתחח  וואאממרר::  ררבבננוו    
אין נושאים דברים בסעודת ברית, אמנם בכגון 

חסדים גדולים דא שאני, כאשר זכינו לראות 
גם שמחת ברית העודת , ומשולב בסממש

כשם שנכנס אמרנו הנה , ושבע ברכות לחתן
, וכבר לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעש"ט

רו בזה הרבה רעיונות על נוסח הברכה מנא
 , פשטותהזאת, ואמרתי בזה שאפ"ל על פי ה

 ז
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' - "לק גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  vviizz66774488449944@@ggmmaaiill..ccoomm איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ" יתרו

 בס"ד

  



 ז
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' - "לק גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  vviizz66774488449944@@ggmmaaiill..ccoomm איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ" יתרו

 בס"ד

  



 ח
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' - "לק גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  vviizz66774488449944@@ggmmaaiill..ccoomm איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ" יתרו

 בס"ד

אחר ש, ההקק''  אאבביישם לרך הנימול את נתנו כיון ש
כל מה שכבר אמרו על גדלותו הרי הנקודה 

עד וכף רגל , מדחיל חטאיןהמרכזית היא שהיה 
, כל ומערב עד בוקר, ערבהעד וקר בו, מן הראש

הק',  הזוהרון דחיל חטאין כלשכולו ירא חטא ו
היה רועד ומפחד חלילה מנדנוד  אאבביי  ההקק''

עבירה, ויש בזה אריכות דברים ואין כאן 
הרך כשם שנכנס המקום, ועל כן מברכים 

ץ ופר] אאבביי  ההקק''שם לו את נתנו , ולבריתהנימול 
כן יכנס לתורה , אחר המשיך ואמר[ בבכי רבנו

החופה לעת ע ייג, שכאשר "טשולחופה ולמע
, כי דחיל חטאיןגם ילווה אותו ענין זה, להיות 

, אדםעבור הוא דבר גדול ענין נתינת השם 
מתפללים ומברכים  ההקק''  אאבביינתנו שם ועתה ש
לתורה לרך הנולד עדי יגיע יתלווה שהשם 

 .ולחופה ולמעש"ט
היום שוחח באריכות לכל אורך אפשר ל    

עם יחד ששמעתי מיהודים שחיו ולספר כל מה 
בתל בתקופה הראשונה שהתגורר  ההקק''  אאבביי

בקיצור ואחר כך בהמשך הימים, ו ,אביב
, והכירו בו את דחיל חטאיןהדברים שהיה 

 .מדבר עבירההפחד והמורא 
שפרה העבריות  תלמיילדופרעה קרא     

, והנה לדומשפרת הוע"ש ששפרה , ופועה
אשר עדיין נזקקת כה רציפורה בשפרה בת 

, והוא ברוך ד', בןילדה במזל טוב רפואה ל
ר"ת של השי"ת, , ששמחים עם שמחה גדולה
עולה ה"כ ע אאההררןן  ייחחייאאלל  ללייייפפעעררשם אבי הבן, 

 ,ודברת בםעדה"כ רומז לתורה , בםלמס' 
, תורהעם התמיד והרמז בזה שצריך לחיות 

לעשות רק מה שמותר ונכון על פי התורה, 
ויעזור השי"ת כשם שנכנס לברית כן יכנס 

 ,ויהא דחיל חטאין ,לתורה ולחופה ולמעש"ט
 ,השפעות טובות לכל כלל ישראל וויושפע

 להוושענזקקים וכל אלו ה ,רפואות וישועות
 ,יוושעו בכל מיני ישועותבישועה ורחמים 

הזכיר , כאשר כבר שמחותהרבה  וויושפע
ירוו כולם ו ,ממאאייררוהרב  ,ררבביי  צצבביי  ממאאייררהגאון 

ם מחותני, ויתברכו הנחת מהילדים והנכדים
ששממוואאלל  הגאון רבי ו חחייפפההבבננדדבבווררננהה  ההררבביי  ממ
, בדרך הזהשליט"א שכל יוצ"ח ימשיכו   אאללייעעזזרר

ר' המחותן ו ננפפתתלליי  צצבבייחתני ר' וכן יתברכו 
השפעות מתוך ירוו רוב נחת בלב שמח , וממאאיירר

 שמיות ורוחניות.רפואות וישועות בג ,טובות
הרה"ח , וכשם שנכנס לבריתפתח בזמר רבנו     

אמר 'מי שבירך' ואסף מן  ננחחממןן  ווייייססר' 
אח"כ נשא דברים המסובים כספי צדקה כנהוג, 

, ונתכבד בברכהמ"ז על אאההררןן  ייחחייאאלל  ללייייפפעעררהרב 
, באמירת ממאאיירר  ללייייפפעעררהמחותן הרה"ג ר' הכוס 

, ננפפתתלליי  צצבביי  טטייייטטללבבווייםםהרחמן נתכבד הרה"ג ר' 
 אאלל  אאללייעעזזרר  ששטטררןןששממוור' גאון ש ברכות הבש

צצבביי  ממאאיירר  ברכה אחריתא הרה"צ ר' וב
ריקוד עם החתן לרבנו , וקם זזייללבבררבבררגג

 .והמחותנים
 

 רבנור הסב אח הלבנהלקדש  רבנויצא  בערב    
כבוד לחיים לבברכת לב ושמלמסיבת לחיים 

, אאבבררההםםהר"ר , בן ששטטייייננממץץאאללעעזזרר  צצדדווקק  חתן ה
בירך על מיני  רבנו, חחייייםם  ממאאיירר  ווססררממןןהרב וחתן 

ועל היי"ש ואיחל ברכת לחיים לחתן המזונות 
חדש בזמר  רבנו, אחר פתח בני המשפחהו

חודש שבט שם הוי"ה לאמר: צירוף ו, עלינו
, והכוונה המר ימירנו והיה הואמרומז בפסוק 

עצמו ממצבים צריך להתרומם ולהפוך אדם ש
אשר שרוי בו, גם אם שרוי במצב קשה קשים ה

ינסה ולא רומם להיות מה שהוא, ביותר, ואז ית
במדרגות שאינם שלו, ובזה  להחליף עצמו

הרה"ק שאמר ', ע"ד והיה הואפירש זקיני הק' '

 ט
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

יענישו אותו על כך שלא , שלא ההררבביי  רר''  זזווששאא
על כך שלא , אלא בבעערר  ''ררההררבביי  הגיע למעלת 

', והיינו זושא'שאינו השיג את המדריגה שלו, 
בכל זאת  עצמו,ממיר המר ימירנו, אף שהאדם 

ויתחזק בכל עצמו,  הואמו יהיה כ', והיה הוא'
עת להיות מה שדורשים ממנו, מבלי להתייאש, 

רומז לענין זה, להיות הוא גדי, שבט מזל חודש 
, בסיום נישט נאך לאזן, תמידבבחינת 'שואב' 

 .ובכן צדיקיםבניגון  רבנופתח הדברים 
 

לחצר ביתו  רבנואחר תפילת מעריב יצא     
נאוה קודש ואמר שבע ברכות בחופות 

הרה"ח ר' יצחק ן ב החתן דוד שלמה, החתנים
הרה"ח ר' ת עב"ג ב, מודיעין עילית -הוס 

 החתן נתן נטע, ובחופת אלעד – אליעזר גרוסמן
ת ב עב"גבני ברק,  - הרה"ח ר' אלקנה הנדלר ן ב

אחר האציל  .אלעד – הרה"ח ר' חיים משה ריזל
ברכות לרוב לבנין עדי עד וקשר של קיימא  רבנו

  ורוב עונג ונחת.
 

  ט' שבט -בשלח  ' פשלישי יום  
יומא דהילולא של  רבנוהזכיר  אחר התפילה    

, בעל אאצצאאווווררננדדזזאארראאוובבןן  ההללוויי  ממרבי הרה"ק 
בברריי  דדבעל  נניי  ההקק''זזקקיי: רבנו, ואמר ''דדוודדאאייםם  בבששדדהה''

על  דדוודדאאייםם  בבששדדההשם את הנתן  ממצצאאננזז  חחייייםם
ועליו נאמר  'ראובן'הספר, כיון ששם המחבר 

דודאים בימי קציר חיטים וימצא ראובן וילך 
 בשדה.

מציינים יום בעלזא בחצרות  ::ררבבננוועעוודד  אאממרר      
הגיע מיוחד, ביום זה יום לט' שבט,  ,זה

לארה"ק אחר נס ההצלה,  ההאאדדממוו""רר  ההממההרר""אא
 זזקקיינניי  ההקק''  ההאאממרריי  חחייייםםיו"ט.  רא גרויסעס'איז 



 ט
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

הסכים לחגוג לא זי"ע 
את יום ההצלה כיו"ט, 

חסידי באמרו שישנם 
ששממחחהה  ללייייבב  כמו מאנ"ש 

ששטטררןן  ווממאאיירר  
שנשארו לפליטה  ממגגיידד

אחר המלחמה וזכו 
לצאת בחיים מעמק 

אבל את ה "הבכ
המשפחה והילדים 
השאירו שם הי"ד, ולא 

לדידי  זכו שוב לזש"ק.
א הוא ' כסליו כ"איום 

כי ביום זה , 'גרויסע יו"ט
]בשנת תשכ"ג[ 

למשכב  נניי  ההקק''זזקקיי נפל
הסטרא"ק, אחר 

ם ישהחל זכינו וב"ה
ות עוד תשע שנוהאריך 

חיים, האירוע אז היה 
קשה מאד, וסיפרו ר' 

ייווססףף  ווווייייסס  ווממששהה  בבררווךך  
אז  שהיו ווייזזננייצצרר

בבית החולים משמשים 
בשבת לבשו מלבושי ש

חול, כדי שלא ירגיש 
ששבת היום,  זזקקיינניי  ההקק''

מפתחות היו להם 
ים לקשקש בהם בכיס

כאילו יש עמהם 
מטבעות כסף, אמנם 

נניי  זזקקייששהבינו בהמשך 
מרגיש בקדושת  ההקק''

היה שואל כי היום, 
לדעת איזה יום היום? 
והם ענו היום יום 

אחר כמה ושלישי, 
 זזקקיינניי  ההקק''דקות שאל 

שוב איזה יום היום? 
והבינו שלא יוכלו 
להעלים יותר ונאלצו 
לומר ששבת היום, 

מצב באז היה  יי  ההקק''זזקקייננ
י ראשההרופא , קשה

 אמר רחמלביץפרופ' 
זזקקיינניי  לל  שישהבחין שאז 

, מח דיגע'מורא א ההקק''
 ההררבביי  ממממאאננססיידודי 
לכמה מארה"ב הגיע 

, ולא נתנו לו ימים
להיכנס אל החדר של 

שלא כדי  זזקקיינניי  ההקק''
להפריע מנוחתו, והיה 
עומד מבעד הדלת 

זזקקיינניי  ששומביט פנימה, 
  .לא יראה אותו ההקק''

 רר::עעגגאאייששרראאלל  ההההררבב      
 שמעתי אתמול

 ממססללווננייםםאאדדממוו""רר  ממהה
בעל , שאביו שליט"א

זצ"ל  ההננתתייבבוותת  ששללווםם
 רריי  חחייייםםההאאממאצל שבת 

בשבת שבע ברכות 
אחר נישואיו, ונענה ש

 יא
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

 טעם לא שמעולםאז 
אותו שבת כ שבת טעם

 .בצל האמרי חיים
הרה"צ רבי  ::ררבבננוו    

שתתף ה ממססללווננייםםממווטט''לל  
בעת עריכת השולחן של 

בשבת שקלים  ההקק''  זזקקיינניי
נניי  זזקקייערך כאשר ב, תשי"

השולחן את  ההקק''
 בביהמ"ד סלונים
בירושלים, והביע 

רבה מאותה התפעלות 
  שבת.

 
לחצר  רבנובערב יצא     

ביתו נאוה קודש ואמר 
שבע ברכות בחופות 

החתן שמעון , החתנים
הרה"ח ר' אליעזר ן ב

בת  עב"ג, ב"ב -דוידוביץ 
 -הרב מרדכי דוד ברגר 

 החתן חיים מאיר, ב"ב
בן הרב ברוך צבי 

 עב"ג, אלעד –גרינבוים 
ח ר' ישראל "הרהת ב

 ,אשדוד – דוד גרינשטיין
אחר החופות האציל 

רוב ברכות לחתנים  רבנו
 ולכל המחותנים.
 

לאולמי  רבנוונסע     
היכלי מלכות לסדר 

החתן קידושין בחופת 
בן הרב  ממששההבנש"ק 

, ממננחחםם  ממננדדלל  ייוואאלל  אאדדללרר
 ממררדדככיי  רר''הרה"צ ן ב
חתן הרה"ג ר' , "לצז

  הרבבת  עב"ג, ממאאיירר  ככץץ
ן ב, בבייץץננווייררבבאאררייהה  דדוובב  
, וחתן ששממחחהההרה"ג ר' 

ששממוואאלל  הרה"ח ר' 
, אחר ששממעעללקקאא  ההללפפררטט

רוב  רבנוהחופה האציל 
ברכות לחתן ולכל 
המחותנים ושב לביתו 

 נאוה קודש.
הגיע  11:30בשעה     

להשתתף  רבנו
, חתונהבשמחת ה

בשירה  רבנוונתקבל 
הסב  רבנואדירה, 

למסיבת לחיים והאציל 
ברכות לרוב לכל בני 

קם המשפחה, אחר 
, לריקוד עם החתן

עם ובהמשך 
 .המחותנים

 
  בשלח  ' פרביעי יום

  י' שבט -
ת שחרית אחר תפיל    

יום  רבנוהזכיר 
היארצייט של 

ההרריייי""ץץ   ההאאדדממוו""רר
והזכיר  ממללייוובבאאווווייטטשש

הסיפור שהגאון רבי 
 ממייככאאלל  בבעערר  ווווייססממננדדלל

אחר  ההרריייי""ץץנכנס אל 



 יא
 

 
 כל הזכויות שמורות ©קרית ויזניץ בני ברק  מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'   שנה ד' - "לק גליון
 052-7694729לתרומות ולפרסום מודעות  vviizz66774488449944@@ggmmaaiill..ccoomm איימיל:   054-8528384לעידכונים: 

 

 גתשפ" יתרו

 בס"ד

 טעם לא שמעולםאז 
אותו שבת כ שבת טעם

 .בצל האמרי חיים
הרה"צ רבי  ::ררבבננוו    

שתתף ה ממססללווננייםםממווטט''לל  
בעת עריכת השולחן של 

בשבת שקלים  ההקק''  זזקקיינניי
נניי  זזקקייערך כאשר ב, תשי"

השולחן את  ההקק''
 בביהמ"ד סלונים
בירושלים, והביע 

רבה מאותה התפעלות 
  שבת.

 
לחצר  רבנובערב יצא     
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 ,אשדוד – דוד גרינשטיין
אחר החופות האציל 
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 ולכל המחותנים.
 

לאולמי  רבנוונסע     
היכלי מלכות לסדר 

החתן קידושין בחופת 
בן הרב  ממששההבנש"ק 

, ממננחחםם  ממננדדלל  ייוואאלל  אאדדללרר
 ממררדדככיי  רר''הרה"צ ן ב
חתן הרה"ג ר' , "לצז
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ששממוואאלל  הרה"ח ר' 
, אחר ששממעעללקקאא  ההללפפררטט

רוב  רבנוהחופה האציל 
ברכות לחתן ולכל 
המחותנים ושב לביתו 

 נאוה קודש.
הגיע  11:30בשעה     

להשתתף  רבנו
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בשירה  רבנוונתקבל 
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למסיבת לחיים והאציל 
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קם המשפחה, אחר 
, לריקוד עם החתן

עם ובהמשך 
 .המחותנים

 
  בשלח  ' פרביעי יום

  י' שבט -
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

שעסק כל מלחמת העולם השניה והסיח לבו 
כך הרבה עבור הצלת הכלל בימי המלחמה ולא 

י ישראל פעלתה בידו, ולבו דוי על רבבות אל
 ההרריייי""ץץשנשרפו בכבשונות האש רח"ל, ענה לו 

רבונו ער געטוהן, דאלעס אין ווער האט דאס '
לבבו להיות בוטח בד'  ', ובכך חיזק אתשל עולם

 שהוא מנהיג העולם וכך עלה במחשבה לפניו.
שב  אאממרריי  חחייייםםנניי  ההקק''  ההזזקקיי עעוודד::  ררבבננוווואאממרר      

בשנת תש"ז היה אחר המלחמה לגרויסוורדיין ו
אז לפני  ואמרביום הכיפורים,  באנטווערפן

', ותצילנו מכל גזירות קשותהציבור מאמר '
יציל אותנו מהגזירה שישנם מקשים  שהשי"ת

חלילה קושיות על הנהגת השי"ת, את המאמר 
, מחסידי ההעעררששלל  ייעעררווססללאאבבעעררר' שמעתי בשם 

עת עריכת השולחן בשהיה אז נוכח  בעלזא
 .באנטווערפן

 ,שבשנת תש"הת סיפרתי בשבכבר     
 יובל לציון ההאאדדממוו""רר  ההרריייי""ץץבהתוועדות שיזם 

ההררהה""צצ  אאבב""דד  , נכח גם לפעולותיו שנים
, בתוך דבריו אמר אז שכאשר היה בבייללגגווררייייאא

 דוגמא נתון תחת השלטון הסובייטי, לקח
לפעול ללא מורא,  כיצד ""ץץההרריייי של מדרכו

וייסד תתי"ם ישיבות ומקוואות ללא חת 
שעל כן  ררייייאאווללגגייההררבב  ממבבובמסירות נפש, ואמר 

שהוא האדם  ההאאדדממוו""רר  ההרריייי""ץץאפשר לומר על 
ציל מרוחו על הכלל הגדול בענקים, כי הא

  .בשנות הזעם הקשות

ררבביי  זי"ע אמר להגאון  זזקקיינניי  ההקק''  ההאאממרריי  חחייייםם    
ההררשש""בב  מתלמידיו של  ייעעקקבב  ללננדדאא
, שבהזדמנות היה אצל הרש"ב ממללייוובבאאווווייטטשש

א יועלה בידו לאמץ תנועת ניגון ששמע שם, וה
התנועה שמשוררים בליל שבת על החרוז 

 .'רברבין עובדך ותקיפין'
לא להקשות להרהר חלילה ו כדי שלא    

על הנהגת השי"ת נדרשים כוחות קושיות 
עצומים, אין הדבר עולה ממון, אבל כוחות כן, 

מוכן ומזומן לכל אמונה ובטחון והנה מידות 
כוחות רבים. אבל אינו עולה כסף כי אם ואחד, 
להתאמץ ולהשריש בנפש מאוד הדבר טוב 

יג מנהשי"ת לדעת שהו לא להקשות קושיותש
 למו כרצונו.עו
ייחחייאאלל  של רבי יומא דהילולא את  רבנווהזכיר     

, אאממרריי  ננוועעםם""  ממדדזזייקקוובבבנו של ה", ץץננייייווווייממפפאאקקשש
, ררבביי  ששללממהה  ממללווייצצקקהרה"ק ויומא דהילולא של 

שפעם התבטא רבי שלמה באיזה  רבנווסיפר 
בגין כך ש ההררבביי  רר''  בבעעררהרה"ק אמר לו רבו ענין ו

תלמיד אמנם יהא לו עדה, לא יזכה להנהגת 
תלמידו הוא  א, הלשיהא שקול כעדה שלימה

יש מסיפור זה , ששללווםם  ממבבעעללזזאאהרה"ק רבי 
ללמוד לשמור על כל דיבור. זכותו יגן עלינו ועל 

 כל ישראל.
נתכבד בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנו    
לבן ו לבן הר"ר חיים מאיר בר"נ אפל)ות לבני אנ"ש בריתב

ברכות  רבנו, אחר האציל (הר"ר אייזיק צבי בר"כ שטיין
 לרוב לאבות הבנים ולכל בני המשפחות.

 יג
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

 
לחצר ביתו נאוה קודש  רבנויצא בערב     

החתן יוסף מאיר ופת חלאמירת שבע ברכות ב
, מודיעין עילית -הרה"ח ר' דב אשר ן ב אלטר

, ויזניץ –הרה"ח ר' חיים מנדל ברטלר ת עב"ג ב
ברכות לרוב לחתן לכל  רבנואחר החופה איחל 

 המחותנים.
 

 תורה פרהכנסת ס  

 ע"י 'רפואה וחיים' 
 לרפואת חולי ישראללזכות ו

להיכל עריכת השולחנות  רבנוהגיע בערב     
ההככננססתת  סספפרר  תתווררהה  עע""יי  אאגגוודדתת  להשתתף בחגיגת 

, ללזזככוותת  ווללררפפוואאתת  חחוולליי  ייששרראאלל,,  ''ררפפוואאהה  ווחחייייםם''
, ריקודים לכבודה של תורהאת ה רבנוועודד 

לפני הקודש רקדו ילדי חמד, בעלי צרכים 
המטופלים על ידי האגודה, אחר מיוחדים 

חו"ק ובסיום  רבנו לדוד מזמורהריקודין אמר 
בניגון את ספר התורה  ויצא במחול  רבנוקיבל 

עם הנדיב תורם  רבנושישית, וכן רקד הקפה 
 רראאשש  ההייששייבבההממווררייננוו  ההגגהה""צצ  הספר, אחר נתכבד 

רבנו אמר חו"ק, ו לדוד מזמוראמירת שליט"א ב
 .קודשהארון אל ס"ת הוהכניסו את  יהללו

הסב למסיבת לחיים לכבוד השמחה, רבנו     
אחר שירת ניגונים מעניני דיומא שהזמן גרמא 

הנחה את ו ייצצחחקק  ששטטררננבבווךךהרב פתח בדברים 
וכיבד המזונות על מיני  בנור, אחר בירך המעמד

, ואיחל ובני משפחת הנדיבהאגודה עסקני את 
  ונשא מדברות קדשו.לחיים  רבנו

חז"ל אומרים )אבות( מרבה  פפתתחח  וואאממרר::  ררבבננוו    
תורה מרבה חיים, התורה משפיעה רפואות, 
ועתה עם שמחת התורה יש כוח גדול להשפיע 
רפואות ע"י התורה, כאשר השמחה גדולה עם 
  ,חגיגת הכנסת ספר תורה מתעורר כל לב יהודי

םם  פפעעווללוותת  ככבבייררוותת  אאגגוודדתת  ררפפוואאהה  ווחחייייםם  עעווששיי
ללפפררטט  ללפפננייככםם  אאתת    צצררייךך ממששךך  ככלל  ההששננהה  וואאיינניי

ההדדבבררייםם,,  ממוורראא''דדייגגעע  זזאאככןן,,  וואאתת  ההממקקצצתת  ממןן  
ההממקקצצתת  רראאייננוו  ככאאןן  ממממשש,,  פפוועעללייםם  גגדדווללוותת  
, ווננצצווררוותת  בב""הה,,  ווממככננייססייםם  ששממחחהה  בבקקררבב  ייללדדייםם  אאללוו

והדברים ממשיכים ישועות ורפואות, ובכן 
תביא כל  יעזור השי"ת שזכות התוה"ק

החולים  הרפואות וכל הישועות עבור הילדים
ל"ע, ועבור כל כלל ישראל, שיהיו מעתה רק 

 רפואות וישועות בגשמיות ורוחניות, אכי"ר.
קיבל ביותרת הכבוד את פני הרבנים  רבנו    

והגאונים שהגיעו להשתתף בשמחת התורה, 
 פפוובבררססקקייבבעעררלל  ביניהם הגאון הגדול רבי 

 ששממעעווןן  גגללאאייז', הגאון רבי ר"י פוניבשליט"א 
 חחייייםם  ייווססףף  דדוודד  ווווייייסס הגאון רבי, שליט"א

, אנטוורפןברבם של חסידי סאטמאר שליט"א 
בבננייממייןן  הרה"ג ר' אחר נשא דברים אורח הכבוד 

דומ"ץ 'זכרון יהודה' וויען  שליט"א בבררייייעערר
ברוקלין, ומג"ש בבית מדרשנו 'צמח צדיק' 

והודיה  ניגוני שמחההמשיכו בו בבארא פארק.
 לביתו נאוה קודש. רבנואחר שב 

 עיי
  



 יג
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

 
לחצר ביתו נאוה קודש  רבנויצא בערב     

החתן יוסף מאיר ופת חלאמירת שבע ברכות ב
, מודיעין עילית -הרה"ח ר' דב אשר ן ב אלטר

, ויזניץ –הרה"ח ר' חיים מנדל ברטלר ת עב"ג ב
ברכות לרוב לחתן לכל  רבנואחר החופה איחל 

 המחותנים.
 

 תורה פרהכנסת ס  

 ע"י 'רפואה וחיים' 
 לרפואת חולי ישראללזכות ו

להיכל עריכת השולחנות  רבנוהגיע בערב     
ההככננססתת  סספפרר  תתווררהה  עע""יי  אאגגוודדתת  להשתתף בחגיגת 

, ללזזככוותת  ווללררפפוואאתת  חחוולליי  ייששרראאלל,,  ''ררפפוואאהה  ווחחייייםם''
, ריקודים לכבודה של תורהאת ה רבנוועודד 

לפני הקודש רקדו ילדי חמד, בעלי צרכים 
המטופלים על ידי האגודה, אחר מיוחדים 

חו"ק ובסיום  רבנו לדוד מזמורהריקודין אמר 
בניגון את ספר התורה  ויצא במחול  רבנוקיבל 

עם הנדיב תורם  רבנושישית, וכן רקד הקפה 
 רראאשש  ההייששייבבההממווררייננוו  ההגגהה""צצ  הספר, אחר נתכבד 

רבנו אמר חו"ק, ו לדוד מזמוראמירת שליט"א ב
 .קודשהארון אל ס"ת הוהכניסו את  יהללו

הסב למסיבת לחיים לכבוד השמחה, רבנו     
אחר שירת ניגונים מעניני דיומא שהזמן גרמא 

הנחה את ו ייצצחחקק  ששטטררננבבווךךהרב פתח בדברים 
וכיבד המזונות על מיני  בנור, אחר בירך המעמד

, ואיחל ובני משפחת הנדיבהאגודה עסקני את 
  ונשא מדברות קדשו.לחיים  רבנו

חז"ל אומרים )אבות( מרבה  פפתתחח  וואאממרר::  ררבבננוו    
תורה מרבה חיים, התורה משפיעה רפואות, 
ועתה עם שמחת התורה יש כוח גדול להשפיע 
רפואות ע"י התורה, כאשר השמחה גדולה עם 
  ,חגיגת הכנסת ספר תורה מתעורר כל לב יהודי

םם  פפעעווללוותת  ככבבייררוותת  אאגגוודדתת  ררפפוואאהה  ווחחייייםם  עעווששיי
ללפפררטט  ללפפננייככםם  אאתת    צצררייךך ממששךך  ככלל  ההששננהה  וואאיינניי

ההדדבבררייםם,,  ממוורראא''דדייגגעע  זזאאככןן,,  וואאתת  ההממקקצצתת  ממןן  
ההממקקצצתת  רראאייננוו  ככאאןן  ממממשש,,  פפוועעללייםם  גגדדווללוותת  
, ווננצצווררוותת  בב""הה,,  ווממככננייססייםם  ששממחחהה  בבקקררבב  ייללדדייםם  אאללוו

והדברים ממשיכים ישועות ורפואות, ובכן 
תביא כל  יעזור השי"ת שזכות התוה"ק

החולים  הרפואות וכל הישועות עבור הילדים
ל"ע, ועבור כל כלל ישראל, שיהיו מעתה רק 

 רפואות וישועות בגשמיות ורוחניות, אכי"ר.
קיבל ביותרת הכבוד את פני הרבנים  רבנו    

והגאונים שהגיעו להשתתף בשמחת התורה, 
 פפוובבררססקקייבבעעררלל  ביניהם הגאון הגדול רבי 

 ששממעעווןן  גגללאאייז', הגאון רבי ר"י פוניבשליט"א 
 חחייייםם  ייווססףף  דדוודד  ווווייייסס הגאון רבי, שליט"א

, אנטוורפןברבם של חסידי סאטמאר שליט"א 
בבננייממייןן  הרה"ג ר' אחר נשא דברים אורח הכבוד 

דומ"ץ 'זכרון יהודה' וויען  שליט"א בבררייייעערר
ברוקלין, ומג"ש בבית מדרשנו 'צמח צדיק' 

והודיה  ניגוני שמחההמשיכו בו בבארא פארק.
 לביתו נאוה קודש. רבנואחר שב 

 עיי
  







 טז
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 גתשפ" יתרו

 בס"ד

 
  האדמו"ר מגארליץ בקו"פ 

 ממגגאאררללייץץ  רר""אאדדממווההבשעות הערב הגיע     
 נישואי שמחת לקראת פ"בקו לביקור א"שליט

 בן, מ"בשעטו ט"למז' שיחי החתן בכורו נכדו
בית  - ששייייננפפעעללדד  צצבביי  אאבבררההםם 'ר ג''הרה לחתנו

 א''שליט ששללווםם  ייצצחחקק רבי צ''הגה שמש, בנו של
  בבררווךך' ר ג''הרה , עב''ג בתירושלים מקאסאן

 צ''דומ א''שליט פפעעדדעערר  זזאאבב
  .זאב בגבעת בעלזא חסידי

רבה ואחר עיון בחביבות פניו קיבל את  רבנו    
בשעה א שיה ת"השי יעזור :רבנובהזמנה איחל 

להקים טובה ומוצלחת והכל ילך כשורה, 
דורות, מתוך ישועות והשפעות  לעכטיגע

 טובות.
 .אמן, אמן אאדדממוו""רר  ממגגאאררללייץץ::הה    
 ל"זצ קקננייייבבססקקיי  ייששרראאלל  ייעעקקבב רבי הגאון ::ררבבננוו    

יראת שמים שיש לו מעט שאומר כסדר  היה
, בימי אביוהלימוד עם  חומכהגיע אליו 

, שחיבר עמק התפילהבספר הק'  ,הילדות
 ממטטששעעררקקאאסס  ייששרראאלל  ייעעקקבב  ררבביי ק"הרה זקינכם

בנו של האדמו"ר רבי הוא ]האדמו"ר מגארליץ שליט"א, צ"ל ז

רבי אלישע מגארליץ זצ"ל, אדמו"ר ברוך מגארליץ זצ"ל, בנו של ה
 ק"הרה של בנו, ל"זצ מהארנאסטייפל דוב חתן הרה"ק רבי מרדכי

 ישראל יעקב רבי ק"הרה חתן, ל"זצ מטאלמיטש זושא משולם רבי
 [.ל"זצ מטשערקאס

 אל נכנס הייתי ::אאדדממוו""רר  ממגגאאררללייץץהה    
יארצייט של ' בכל שנה ביום ההה''ססטטייייפפעעללעערר
והיה , טטלל''יי  ממההאאררננססטטייייפפללווררבביי  ממזקני הרה"ק 

בימי בראשונה נכנסתי אליו ביותר,  מקרב אותי
אצלו לקנות , ובקשתי בחרותי, הייתי אז כבן ט"ו

כאשר ספרתי , קקההייללוותת  ייעעקקבב  הספר
שאל אותי  'ססטטייייפפללעערר''הה אצל שהייתי לאבי

נכד הרה"ק רבי שהנני  עצמי את הצגתי אם
אבי זצ"ל והשבתי בשלילה אמר לי ממררדדככיי  דדוובב  

כי חשיבות זאת לו אומר  ההבאהזדמנות שב
 .בעיניוגדולה הוא 

אחד, בחור לפני עמד כאשר הגעתי בשנית     
הבחור כאשר שמע , ישיבת פוניבז'תלמיד 

היסס ' צועק בקול ההססטטייייפפללעערר''ששמבחוץ 
אכן נכנסתי ו, לפניוכנס אש להיכנס, וביקש

החזיק בידו משניות , ופניו אדומות, והיו לחדר
ועיין בתוכו, כאשר הבחין בי הגשתי הפתק 

ררבביי  בבררווךך  אמו של אבי ' שם היה כתוב ,הכנתיש
ררבביי  ממררדדככיי  דדוובב  היתה בתו של  ההללבבררששטטאאםם

ראה ששם תיכף כאשר ', זי"ע ממההאאררננאאססטטייייפפלל
הנכם אותי 'שאל משפחתנו הוא 'הלברשטאם' 

בפתק ראה בהמשך ? ו''ההדדבברריי  חחייייםם  ממצצאאננזז נכדי
 ררבביי  ממררדדככיי  דדוובב  ממההאאררננססטטייייפפללהרה"ק שאני נכד 

 אורו עיניו ושמח מאוד ואמר וחזר כמה פעמיםו
ררבביי  ממררדדככיי  דדוובב''סס  ''  ''ררבביי  ממררדדככיי  דדוובב''סס  אאןן  אאייייננייקקלל''

וציוה עלי לשבת, כאשר היססתי  ''אאןן  אאייייננייקקלל
 קם מלוא קומתו וניגש להביא לי כסא...

הקולות ו רצה להסביר מה היאח"כ כנראה     
הודי ולאחר יסיפר לי שנכנס אליו , וששמעו

הלה ו עמו כרבע שעה באידיש אמר ל שדיבר
חבל ', על כן צעק, כי הרי מבין אידישאיני רבי! '

 ילמדוע נתן , ווחבל על הזמן שלו על הזמן שלי
 לדבר רבע שעה...

  קזקיני הרה"אודות התחלתי לדבר בהמשך     
 הוצאתי נייר ועפרון כדי לכתוב לו, וטטלל''ייווררבביי  ממ

מאז שהתחלתי לדבר ראיתי כי אך דברי, 
שומע ' ססטטייייפפעעללעעררהרי ה' טטלל''ייווררבביי  מממהרה"ק 
מהספר הק' פלא מאמר אמרתי לו , כל מילה

שהוציאו לאור  ללההררהה""קק  ממההאאררננאאססטטייייפפלליועץ 
זצ"ל מתל אביב עם הגה"ח  ננחחווםם  טטוווועעררססקקיירבי 

 ,זצ"ל, אח"כ אמר לי אאללייעעזזרר  דדוודד  פפרריידדממאאןןר' 
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, אבי ז"ל טטלל''ייווררבביי  ממהנני זוכר היטב את זקינכם 
לקח אותי פעמיים אליו, פעם אחת כאשר 

כאשר  תהייתי ילד בגיל שלוש, ובפעם השני
  .הייתי בגיל ארבע, והנני זוכר היטב הצורה שלו

קהילות ספר בסוף כאשר ביקשתי לקנות     
יעקב על מס' יבמות וכתובות קם בעצמו 

מקומו והלך להביא לי, מ
כאשר רציתי לשלם 

 4עלה אז שעבור הספר, 
פונט, אמר מיד 
בהחלטיות נחושה: ניין, 

  ''ססררבביי  ממררדדככיי  דדוובבעבור 
תת רצוני ל אאייייננייקקלל
 .במתנה

מאז הייתי נכנס אליו     
בכל שנה ביום כ"ב 

מא יו, שהוא אלול
 ק"הרה הילולא שלד

פעם , דדוובב  ממררדדככיי  ררבביי
בוקר באחת פתח לי את המגירה ואמר לי שנתן 

צדקה לכבוד נשמתו הטהורה, ושנה אחת גם 
  אמר לי שלמד היום משניות לכבוד היארצייט.

 כאשר אאדדממוו''''רר  ממגגאאררללייץץ::ההבהמשך סיפר     
 לכהן ל"זצ ממננדדללזזווןן  בבננייממייןן רבי ז"לחו הציעו
ונסע , א"תשי בשנת זה היה קוממיות של כרבה

מכפר אתא לבני ברק בכדי להתייעץ עם הגאון 
זצ"ל, ואמר שמציעים לו את הרבנות  ההחחזזווןן  אאיישש

במושב קוממיות, אמר לו החזון איש זצ"ל שיש 

 י"ק דף) נידון בגמ' בכתובות בפרק י"ג
 היפה לנווה הרעה מנווה מוציאין בענין (ב"ע

 החזון והפטיר, הרעה לנווה היפה מנווה לא אבל
וביקש לעיין , שאלה מורכבתהש ל"זצ איש

אליו מאוחר יותר, שוב שילו ואמר  ,בדבר
אל החליט לפנות כאשר יצא מבית החזון איש 

, ההאאממרריי  חחייייםםהרה"ק 
היה מתאר את הדרך ו

 ההחחזזווןן  אאייששמבית הגאון 
זצ"ל עד לקרית ויזניץ 
שהיה מדבר שממה 

, ועלים הילכו בושו
באותם ימים עדיין לא 
היו וילונות בביתו של 

כי זצ"ל,  ההאאממרריי  חחייייםם
היה ממש בראשית 

וכאשר , מגוריו בשיכון
ראה  הגיע בסמוך לבית
יושב את הרבי זצ"ל 

שולחן ערוך יו"ד במתיקות והוגה ב ע"י השולחן
ההאאממרריי  בו נפלאה, כאשר נכנס פנימה הבחין 

זצ"ל וסיפר על בואו מכפר אתא להיוועץ  חחייייםם
  ההאאממרריי, התעניין הרה"ק ההחחזזווןן  אאייששעם הגאון 

זצ"ל לשלומם של כמה מחסידי ויזניץ  חחייייםם
שהתגוררו באותם ימים בכפר אתא, ביניהם 

ז"ל והרה"ח רבי  אאללייממללךך  טטעעששעעררהרה"ח רבי 
 היה אצל שכבר  סיפר   ז"ל, אח"כ  ההאאסס  ממננששהה  

 עיע
  

 ומשפע מצוות תפילין
 ברכת מזל טוב נשגר קדם

 נודע בשערים לשם ולתהילה האי גברא רבה ויקירא
 יושב באהלה של תורה, מוקיר ורחים רבנן

 שליט"א יצחק חיימוביץהרה"ג ר' 
 דומ''ץ בבי''ד של הגרש''א שטרן שליט''א

 ראש כולל ערב 'ישועות משה' אשדוד
 שתרם להדפסת והפצת הגליון

 לרגל השמחה השרויה במעונו

 בשמחת הבר מצוה לבנו
 עדיו לגאון ולתפארת הבחור החשוב יניק וחכים

 ני"ו ישראל שלום אליהו צביכמר 
 יהא רעוא מן קדם דבשמיא שיזכו לרוות

 רוב תענוג ונחת מכל יו"ח, מתוך שפע ברכה
 .חה, וכל טוב סלהורוב הצל
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ואמר לו שצריך לעיין בסוגיית נווה  ההחחזזווןן  אאיישש 
על אתר  ההאאממרריי  חחייייםםהיפה וכו', השיב הרה"ק 

נווה היא הו"א שעל קוממיות יש  ,בתמיהה
שומרים שמיטה היהודים הרי הרעה"? 

"נווה יפה" הכי הוא כהלכתה מתוך שמחה 
לאחר זמן שב לבית החזון איש זצ"ל , גדול

אאדדממוו""רר  ההוסיפר שבזמן שהמתין היה אצל 
וסיפר מה שהתבטא על יהודי קוממיות,  ץץווייזזננייממ

 "...גוט איז'ס, גוט איז'ס" החזון אישנענה 
זצ"ל היה  ההחחזזווןן  אאייששנכנס אל היה כאשר לימים 

 ן נווה יפה"...יאזיך  שואל אותו מיד "וואס הער
ה החתונ שיהיה ת"השי יעזור :רבנוואיחל      

מיט א פריילך הארץ,  ,בשעה טובה ומוצלחת
והכל ילך כשורה, לעכטיגע דורות, מתוך 

 ישועות והשפעות טובות.
 ללוותו. רבנוונפרדו לשלום ויצא     

 
  י"א שבט -בשלח  ' פחמישי יום  

לפתיחת  רבנוניגש בעת תפילת שחרית     
הר"ר אברהם אבא )עוד עלו לתורה: לתורה ועלה  הארון

הרה"ח ר' יעקב  -הגבהה , הרה"ח ר' מנחם מנדל הלוי ויזל, צוקרמן
 (.לונדון –הר"ר אברהם הייגר  -גלילה , מאיר ארליך

דהילולא יומא היום : רבנואחר התפילה שח     
שהיה , ייההוודדהה  ההעעררשש  ממססאאממבבווררשל הרה"צ רבי 

היה , סאמבורער רבי פין אמריקהער דמכונה 
ייעעקקבב  ששממששווןן  קקאאננעערר  ר' הרה"צ חתנו של 
ררבביי  ממששהה  הרה"ק , חתנו של ממטטששעעחחווייבב

  .אאממששייננאאוווו
: בשבת שירה תשל"א ררעעגגאאייששרראאלל  ההההררבב      

שירת הים ביום שבת  אאממרריי  חחייייםם""ה" רבנושר 
 לפני קריאת התורה.

ו אני זוכר זאת, היה זה משום שלא שר ::ררבבננוו        
 .ליל שבתבהשירה 

בשבת שירה תשנ"א  ננחחממןן  ווייייסס::ההררהה""חח  רר''      
  ררבבננוו, שרו אצל מלחמת המפרץעיצומה של ב

תפילה, וכן היה גם ת הים בעת השיר ההקק''  זזיי""עע
 " בשנת תשכ"ד.""אאממרריי  חחייייםםההקק''  בבעעלל    ררבבננוואצל 

  תתתתממננההגג  ייששרראאלל  ללאאוודדוותת  גם  רבנווהזכיר     
בבששככרר  ,,  עעוופפוותתממאאככלליי  ההששבבתת  ללפפנניי  ההששיייירריי  

ששההוותתייררוו  ההררששעעייםם  בבממדדבברר  ללייווםם  ששאאככללוו  אאתת  ההממןן  
  תת..ששבב
היו משוררים  נניי  ההקק''זזקקייאצל  ::עעוודד  ררבבננוווואאממרר          

שביעי של פסח בליל השירה בשבת שירה ו
מאנסי חצר בכהיום, אמנם בניגון שאנו מזמרים 

והניגון ', שבח יקר וגדולה'בניגון נהוג לשורר 
בלי אמירת פסוקי משוררים שאנו מזמרים 

 השירה.
בשם  ממררגגללייוותתממננחחםם  ממננדדלל  הרב ר מכשא    

ישיר משה, א"ז היינו  אזהמאמר  ההחחווזזהה  ממללוובבללייןן
ינו שביעי של פסח, ישבת שירה, וז' הכלומר א' 

את מגיע לזמר  רבנושמשה  –"ישיר משה"  -
::  ררבבננווההפפטטיירר   – השירה יחד עם כלל ישראל

 .וווואאררטטאא  ששטטאאררקק  סס''אאייזז  
 

בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנוונתכבד     
לבן , הר"ר יעקב מנחם ויזל)לבניי בבריתות לבני אנ"ש 

 (,לבן הר"ר משה חיים הרטשטיין, הר"ר אברהם אבא צוקרמן
ברכות לרוב לאבות הבנים ולכל  רבנווהאציל 

 בני המשפחות.
 

  ניחום אבלים אצל משפ' שטראוס 

ייעעקקבב  ממאאיירר  הגיע לנחם את הרה"ח ר'  רבנו     
 .ז"ל פפטטייררתת  אאבבייההםםואחיו שיחי' על  ששטטרראאווסס

בני המשפחה ציינו את מעלותיו של אביהם     
ז"ל, שהיה מיוחד בעבודת התפילה, ולא שח 
מתחילתה ועד סופה, כן סיפרו אודות פעולותיו 

 הספרים,    משמר קדושת על   לעמוד   בקודש 
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"נ למען יופעל במס
 קודשהשמירת גנזי 
עסק ו, בכבוד וכהלכה

משך בענין זה 
כחמישים שנה, כן היה 
מיוחד בצפייה לגאולה, 
ובקביעות עתים לתורה 

  וכו'.
אלו הם דמותם  ררבבננוו::    

המתנהגים של יהודים 
'פשוטים', כאנשים 

מ'דארף זיך לערנען פין 
 די 'פשוט'ע אידן'.

את  רבנווניחם     
האבלים בברכת 
תנחומים, שלא יוסיפו 
לדאבה עוד, ונשמת 
אביהם תהא צרורה 

 בצרור החיים.
 

  עסקני 'עזרת

 נשואין' בקו"פ 

ממפפעעלל  ''עעזזררתת  עסקני     
באו בקו"פ  ננייששוואאייןן''

לקראת ימי המגבית 
 השנתית.

חברי ההנהלה     
הרחיבו על היקף 
ההלוואות הניתנות מדי 
שנה בס"ד, בהיקף כולל 

ועל ₪ מיליון  13-כשל 
כך שבשנים האחרונות 
הינם ב"ה מעלים שוב 
ושוב את גובה ההלוואה 

והמענק, בכדי להקל 
יותר ויותר על ציבור 
אנ"ש העומדים בפרק 

 נישואי הצאצאים.
רבנו ציין לשבח את     

הדברים ושאל על 
מקורות ההכנסה של 
המפעל עצמו ע"י אנ"ש 
המשתתפים בדמי חבר 

 ובהפקדות כספים.
ההררהה""חח  רר''  ממששהה            

ררבבננוו   זזייללבבררששללגג::
אמר  ההייששוועע""ממ  זזיי""עע

פעם שעצם נתינת 
ההלוואות הגדולות 
והנוחות של מפעל 
עזרת נישואין 
למחותנים הם כאילו 
נתנו 'מענק', אלא 
שמבקשים ממקבל 
ההלוואה להחזיר את 
הסכומים בתשלומים 
קטנים רק כדי שיהא 
אפשרות לתת סיוע גם 
למחותנים אחרים 

לעזרה  הממתינים
כספית, ויש בזה בחינה 
כביכול שהמחותן 
המחזיר את ההלוואה 
בתשלומים בעצם נותן 
עבור המחותנים הבאים 

 אחריו בתור.
רבנו התעניין על     

סכומי ההלוואות 
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הניתנים כהיום לכל 
המשיא בן או בת 
בשעטומ"צ, על הסדרי 

  התשלומים וכו'.
 רר''  ייצצחחקק  טטססללררהרה"ח     

פרס בפני רבנו 
רוט את סדרי בפרוט

ההלוואות והמענקים 
להורי החתן ולהורי 
הכלה, כאשר החל 
משעת השידוך כבר 
 ניתנת הלוואה ראשונית.

רר''  אאבבררההםם  הרה"ח     
התשלומים  ררוודדייךך::

נוחים מאד לציבור, 
בפריסה רחבה על פני 
שמונה שנים, כאשר גם 
כאשר ישנם מס' 
הלוואות מוקפאים חלק 
מההחזרים ודמי החבר 

ובהם ישנה הם קבועים 
 זכאות לכל הילדים.

 ררבבננוו::  אאבביי  ההקק''  זזיי""עע    
עמד על כן שתלמידי 
הישיבה העומדים 
לקראת נישואיהם 
יקבלו סכומים נכבדים 
ביותר. ועל התלמידים 
עצמם אף להיות 
שותפים בגיוס סכומי 

 כסף בימי בין הזמנים.
רר''  ממששהה  הרה"ח     

פעם נכנסנו  זזייללבבררששללגג::
 ררבבננוו  הה''ייששוועעוותת  ממששהה''אל 

זי"ע להציע בקשת 
הציבור שגם אלו 
המחתנים בנותיהם 
יהיו זכאים לקבל 
הלוואה, וכן חתנים 
מאנ"ש שאינם תלמידי 

 ררבבננוו  זזיי""עעהישיבה. נענה 
שיתבונן בדבר ויתן לנו 
תשובה. אחר אמר רבנו 
שמסכים לבקשה, 
אמנם היות וביסודו 
הוקם המפעל לטובת 
תלמידי הישיבה, על כן 
יש לשמור להם יחס 

חד, ויקבלו סכומים מיו
יותר גדולים לצרכי 

 הנישואין.
רר''  אאבבררההםם  הרה"ח     

תיאר בהרחבה  ררוודדייךך
את מצב הקופה, וציין 
לשבח שרבים מחברי 
המפעל ממשיכים 
לתרום מידי חודש 
בחדשו אף אחר 
שסיימו בשעטו"מ 
נישואי הצאצאים, 
ותרומותיהם 
ממשיכות עד סוף 
ימיהם, דבר שמסייע 
 לרבים הנצרכים. הוא
אף ציין על שניים 
שכאלו, שתרומותיהם 
הופסקו בחודש 
האחרון, עם פטירתם 
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זזאאבב  צצבביי  לעולם שכולו טוב. ה"ה הרה"ח ר' 
ז"ל שהמשיך לתמוך במפעל גם אחר  ששטטררןן

שכבר עברו כעשרים שנה מאז השיא את בנו 
פפססחח  ששללווממוובבייץץ  הצעיר, וכן אלמנת הרה"ח ר' 

ע"ה המשיכה לתמוך במפעל עד פטירתה 
 לב"ע.

רבנו הביע את קורת רוחו הרבה מהפעולות      
הברוכות בדרך של כבוד ובהצנע לכת. ואיחל 
לחברי המפעל הצלחה גדולה בכל הענינים, 
להיות לאחיעזר ואחיסמך לאנ"ש העומדים 
בפרק נישואי הילדים, וישרה ברכה במעשי 

 ידיהם.
 

 חחייייםם  ייווססףף  דדוודד  ווווייייסס הגאון רביקר יבבקו"פ     
 רבנועם נועד , ואנטוורפןבאב"ד סאטמאר 

 זמן ממושך.ביחידות 
 

  י"ב שבט -בשלח  ' פשישי ערש"ק יום  
תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח     

לבן הר"ר יוסף  משה )לבחורי הבר מצוה בני אנ"ש 

 (.לבן הר"ר יהודה קלייןורוזנברג 

של יומא דהילולא  רבנוהזכיר  אחר התפילה    
ואמר: הוא  ררבביי  ממררדדככיי  ממללעעככאאווווייטטששהרה"ק 

, ררבביי  ששללממהה  ממקקאאררללייןןהיה תלמידו של הרה"ק 
היה בנו, כמו"כ  ננחח  ממללעעככאאווווייטטשש בבייררהרה"ק ו

ייססוודד  ה", ררבביי  ממששהה  ממקקאאבבררייןןהיה לו תלמיד 
 נניי  ההקק''זזקקיי, מרדכי בי" היה תלמידו של רההעעבבוודדהה
בנרתיק  ""ייססוודד  ההעעבבוודדהה""חזיק הספר היה מ

איזה משך תקופה, וכן היה אומר ו"ת הט
היה לו ". ייססוודד  ההעעבבוודדההספר "מאמרים מתוך ה

  תתתתוורר''גם הספר , ויטשאועכרגש מיוחד לחצר ל
 ליקוטי אמרי חיים. דומה לס'  ''אאבבוותת

נפטר חמישים שנה  ההררהה""קק  ממללעעככאאווווייטטשש    
וואס ס'אהט זיך אפגעטוהן , ההבבעעלל  ששםם  ההקק''אחר 

 ההררהה""קק  ממללעעככאאווווייטטששואמר , אין יענעם חיידר
אי  ההבבעעלל  ששםם  ההקק''דרך הופיע בעולם שמאז 

דרך הבעל בלי אפשר להגיע לנקודה הפנימית 
ממררדדככיי    בבייררהרה"ק ה אמר ז, וכעין שם הק'
ככלל  ההבבעעלל  ששםם  ההקק''   ימי, שמאז בבייללאאממטטששעעררננ

ייששרראאלל  ממבבנניי  אאיישש  ככלל  ההבבאא  בבללבב  ההררההוורר  תתששוובבהה  
  ..ההקק''טטוובב  ההבבעעלל  ששםם  ממככווחח  בבככלל  קקצצוויי  תתבבלל  ממגגייעע  

נתכבד בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנו    
לבניי , לבן הר"ר שלמה זלמן שטנגר)בבריתות לבני אנ"ש 

 (,לבן הרה"ח ר' שמואל ברלין, הר"ר יחיאל שלמה רוזנברג
ברכות לרוב לאבות הבנים ולכל  רבנווהאציל 

 בני המשפחות.

 
 שירה  -בשלח  שבת קודש פרשת 

  בצל הקודש 

ששללייטט""אא,,  בבתת    ררבבננווללקקרראאתת  ששממחחתת  ננייששוואאיי  ננככדדתת  ,,  ששבבתת  ששייררהה,,  ווששבבתת  פפאאררששפפיילל  ללקקרראאתת  ששבבתתאא  דדררייגגללאא        
עעללוו  וובבאאוו  ממככלל  ררחחבביי  ההאאררץץ  אאללפפיי  אאווררחחייםם,,  ווררבבייםם  ההגגייעעוו  ממממדדייננוותת  ההייםם,,  ללבבננוו  ההררהה""גג  אאבב""דד  קקררייייתתייננוו  ששללייטט""אא,,  

בבממחחייצצתת    ללההססתתוופפףף  בבצצייללאא  דדממללככוותתאא,,  ללששממוועע  אאלל  ההררייננהה  וואאלל  ההתתפפייללהה,,  ללקקבבלל  ההששפפעעוותת  אאוורר  קקדדווששהה  עעייללאאהה
 ההקקוודדשש,,  ררחחוובבוותת  קקררייהה  ההממוו  ווררגגששיי  ההללבבבבוותת  עעללוו  ווררגגששוו  בבפפררווסס  ששבבתת  ממללככתתאא..

את החתנים  רבנובפניא מעלי שבתא העטיר     
' לרגל שבת עליה לתורה, ועלה שטריימלךב'

לבית המדרש הגדול בשירה וזמרה כנהוג,  רבנו
פתח בתפילת הודו לד' ולפני התיבה עבר  רבנו

ברוקלין,  – בבייץץממררדדככיי  חחננאא  ררזזממווהרה"ח ר' 
ההררהה""גג  עבר לפני התיבה קבלת שבת לתפילת 

הרב נתכבד לכה דודי בזמר  ,,קקררייייתתייננוובב""דד  אא
 רבנורקד , ואאללעעדדההררהה""גג  אאבבדד""קק  ממננחחםם  ממננדדלל  בבןן  
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בחרוזים והיו למשיסה, ימין  עם החתנים
 רבנוושמאל, בואי בשלום, אחר התפילה עלה 

גוט על מעלות ארון הקודש ואיחל ברכת א 
 קדישא. לכל קהלא שבת

 
  עריכת השולה"ט 

עלה לבית המדרש הגדול לעריכת רבנו     
שלום הזמירות השולה"ט, ופתח באמירת 

, יו"טבנוסח  רבנושורר אשת חיל עליכם וכו', 
עביר קידש על היין פתח בזמר המ רבנוש אחר

ידיו וביצע על הפת ושרו  רבנו, ונטל בניו חו"ק
בבררככתת  , בעת המכה בעברתו, שירה חדשה

אאתת  ייווםם  חחממששהה  עעששרר  בבששבבטט    ררבבננווההזזככיירר  ללחחייייםם  
,,  ווההאאררייךך  בבממעעללתת  ללאאייללננוותתההבבעעלל""טט,,  רראאשש  ההששננהה  

ימי הילולא של צדיקי הדורות כן הזכיר , ההייווםם
כל החלים בימי השבוע, אחר שירת הזמר 

)ר' שירו לו (, סקולען)ביום השבת שרו  מקדש
אח"כ ושרו מנוחה ושמחה דסקל(,  יעקב יהודה

ההעעממיידד  ייייןן    ררבבננוו(, סקולען)משוך חסדך הניגון 
  ההווללדדתת  ההננייןןבבללררגגלל  ההששממחחהה  ההששררווייהה  בבממעעווננוו  

,,  חחתתןן  ההררבב  ששממעעווןן  ההייייללפפררייןןללננככדדוו  בבןן    ,,ללממזז""טט
)ר' שרו למכה מצרים , ההררהה""גג  אאבבדד""קק  אאששדדוודד

ואמונה כל (, פיטסבורג)לב טהור (, יצחק אונגר
 תווומלכ'רבנו שר ( ובעריש ווישווער)ר' זאת 

יצחק אבותינו )ר' עזרת ברצון' כנהוג, אחר שרו 
לפני אמירת דברי אלוקים קוה קויתי, (, אונגר

, אחר ומלכותו ברצוןחו"ק  רבנוחיים שורר 
אאממווננהה  בבההששיי""תת  דדבבררוותת  קקוודדשש  בבעעננייןן    ררבבננוואמר 

אאפפששרר  ללההגגייעע  ,,  אאששרר  עעלל  יידדיי  ככךך  בבככלל  עעתת  וובבככלל  ממצצבב
)תוכן  ממללככוותתוו  בבררצצווןן  קקייבבללוו  עעללייההםםבבחחייננהה  ששלל  לל

הורה  רבנו אריכות יבואו אי"ה בגליון דא"ח(,הדברים ב
הרה"ח ר' בניגון שהיה משורר הילוכך לזמר 

י"ג שבט,  היארצייטיום לרגל , ממררדדככיי  ששררצצקקיי
חחייייםם  על הכוס נתכבד הרה"ג ר' ברכת המזון ב

ברכות  שש, מו"ץ העדה החרדית, באאייייזזייקק  ככההננאא
אב"ד  חחייייםם  ייווססףף  דדוודד  ווייייסס הגאון רבינתכבד 

בנש"ק ברכה אחריתא ובאנטוורפן, בסאטמאר 
 .שליט"א ששללממהה  ששטטררננבבווךךהרב 

 
  שולה"ט השני 

פסח, אחר ערך  לריקוד בניגוןקם  רבנו    
 - יום ליבשההשולחן הטהור השני, ופתח בזמר 

, הביאו מאכלי בגלל אבותובסיום שוררו  חו"ק
קול שלום זכר לרגל שמחת הולדת הנין, ושרו 

(, בזמר מודזיץ)בצאת ישראל , אחר שרו רינה
ראש  הרה"ג ר' ישראל ברכרנתכבד צור משלו 

יצחק )ר' רחם הישיבה לצעירים באלעד, שרו 
ההררהה""קק  ננוועעםם  ששייחח  אאוודדוותת    ררבבננוווואאממרר  ( אונגר
)תוכן השיחה   עעננייןן  עעבבוודדתת  ההממדדוותתאאווווייטטשש,,  בבממללעעככ

נישואי בניגון  רבנופתח אחר  יבוא אי"ה בגליון דא"ח(,
 ששממעעווןן  טטוובבקקהרה"ח ר' ע, ונתכבד זי"הק' רבנו 

ותמיד לשורר אז ביום השביעי, אחר שרו 
הרב נתכבד בנש"ק ה אכסוף -י, בזמר נספר

נועם השבת , אחר שרו ייששרראאלל  ששטטררננבבווךך
ווששררוו  ללששייררתת  ההייםם,,  ררבבננוו  קקםם  (, בלאזובהנשמות )

ההממששווררררייםם  ההעעווממדדייםם  עעלל  ההדדווככןן  אאתת  פפססווקקיי  
ככאאששרר  בבייתת  ההממדדררשש  ההממללאא  ווגגדדוושש  חחוו""קק,,  ההששייררהה  
ההווממהה    ,,זזקקננייםם  עעםם  ננעעררייםםוותתללממיידדייםם,,    חחססיידדייםם

ווררבבבבוותת  ממררננננייםם  בבקקוולל  ששבבחח  ווששייררהה    ,,ווררוועעשש
ללההששיי""תת,,  אאחחרר  ההממששייככוו  בבננייגגווןן  ההתתננוועעהה  ששלל  

, אבות הבנים ניגשו ההששייררהה  בבההתתללההבבוותת  ררבבהה
 רבנולפני הקודש לרגל שמחת שלום זכר, ונתן 

לכאו"א פרי לברכה עם איחולי קודש לרוב עונג 
 אחר  ,חו"ק ה רבון-יקם לשירת רבנו ונחת, 

 .ונשגב ד' לבדורקדו בניגון  מארששירת ה
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  וביום השבת 

 חתניםלבית המדרש הגדול עם הרבנו עלה     
כנהוג, ופתח באמירת פרקי תהלים וברכות 

הרב אחר נתכבד באמירת הברכות  ,השחר
  ררבבננוועעבברר    פפססווקקיי  דדזזממררההללתתפפייללתת  , זזככררייהה  ששררייייבברר

ססוופפרר  אאששרר  ההללפפנניי  ההתתייבבהה  ללררגגלל  ששבבתת  ששייררהה,,  אאייהה  
  ררבבננווההוודד,,  ככאאששרר  ההייווככלל  ללתתאארר  אאתת  ההממחחזזהה  ננוורראא  

בבממררככזז  בבייתת  ההממדדררשש  עעלל  ההבבייממהה  עעווממדד  עעלל  ממקקווממוו  
,,  וופפררחחיי  ההחחססיידדייםם  ממססבבייבבייםם  אאוותתוו  ככממדדיי  ששבבוועע

ככחחווממהה,,  ווממככווווננייםם  ללבבםם  ללאאבבייההםם  ששבבששממייםם  בבששיירר  
ווששבבחח  ללחחיי  עעווללממייםם,,  בבההתתללההבבוותת  קקדדווששהה  וואאשש  

ננששממעע  בבררממהה    ררבבננווששלל  ששללההבבתת,,  ווקקווללוו  בבקקוודדשש  
קקווללוותת  ההתתפפייללהה  עעללוו  ווגגאאוו    בבססייווםם  ככלל  פפררקק  וופפררקק,,

''  ללעעווללםם  חחססדדווטטוובב  ככיי  ההוודדוו  ללדד''  ככיי  בבתתפפייללוותת  ''
'',,  ככאאששרר  ההאאדדררתת  ווההאאממווננההוובבההממששךך  בבתתפפייללתת  ''

ההגגייעעוו  ללקקרראאתת  אאממייררתת  ששייררתת  ההייםם  דדממהה  בבייתת  
ננששממעע    ררבבננווווקקוולל  ייווררהה  ררוותתחחתת,,  ככההממדדררשש  

בבההתתייייפפחחוותת  ררטטטט  וובבככיי  בבססייווםם  ההתתפפייללוותת  ''ווככררוותת  
, לתפילת ווייווששעע  דד''  בבייווםם  ההההוואא''''עעממוו  ההבבררייתת''  

ממווררננוו  ההגגהה""צצ  רראאשש  עבר לפני התיבה שוכן עד 
שמונה עשרה , לחזרת הש"ץ שליט"א ההייששייבבהה
אש ר ייחחייאאלל  ממייככלל  דדססקקללהרה"ג ר' נתכבד 

עלה  רבנו, בבורו פארקהישיבה לצעירים 
שירת  -ועלה לתורה שישי פתיחת הארון ל

בר מצוה בן הר"ר יהודה הבחור החתנים, )עוד עלו לתורה: הים, 

אשדוד, הרה"ג ר' יחיאל מיכל דסקל, הרה"ח ר' חיים יצחק  -קליין 
 ה"ח ר'הר –הגבהה מאנסי,  – שטרן, הנה"ח ר' יהודה יעקב כהנא

 (,הרב אברהם ורצברגר -גלילה מאנסי,  – שמואל דוד טויב
  בבררווךך  הרה"ג ר'עבר לפני התיבה מוסף לתפילת 
 רבנורב קהילתינו במודיעין עילית, ו  ששטטררננבבווךך

, אחר עברו לפני זמירות עיםאנאמר חו"ק 
 מזל טוב.ברכת והמחותנים להחתנים הקודש 

 

  קידושא רבא 

נכנס אל היכל עריכת השולחנות  רבנו    
שרו קידש על היין  רבנולקידושא רבה, אחר ש

', ועברו אבות יברך את בית ישראל'ו 'שבענו'
הר"ר משה בצלאל וייס, )הבנות על פני הקודש לברכה 

אלתר יעקב גנץ, הר"ר יצחק אייזיק שטרן, הר"ר יקותיאל  הר"ר
זושא גייגר, הר"ר יוסף פרידמן, הר"ר יעקב קאפיל גרינבוים, הר"ר 

 חיים מאיר פינקלשטיין, הר"ר יהודה מאיער(.

 
  מיטאג טיש 

 1:40בשעה ערך את המיטאג טיש  רבנו    
שרו נטל ידיו וביצע על הפת  רבנובערך, אחר ש

איחל  רבנואחר ש ,(זיידל רובנר)ר' שירו לד' 
, ובהמשך שרו אתקינו סעודתאלחיים שר 

שירו לד', צור ישראל, אימתי קא אתי מר, 
בבננוועעםם  ששייחח  אאוודדוותת  דדבברריי  ההסס''  דדגגלל    ררבבננוווופפתתחח  

  ממחחננהה  אאפפררייםם  בבפפררששתתןן  עעלל  ההפפססווקק  וובבנניי  ייששרראאלל
,,  ננווטט''  ררבביי  שש  גגלליי""בבררייייווצצאאייםם  בביידד  ררממהה,,  וובבתתררגגווםם  

)תוכן  ווננווטט''  ררבביי  ייששרראאלל  בבעעלל  ששםםששממעעווןן  בברר  ייווחחאאיי,,  

 לו שירו שרואחר  הדברים יבואו אי"ה בגליון דא"ח(,
מזמור לדוד , בזמר , כי לד' המלוכה(סקולען)

 טעמו וראו, שרו אאההררןן  טטייייטטללבבווייםםהרב נתכבד 
ששממעעווןן  הרב את  רבנו, וכיבד , להודיע)סקולען(

לומר דברי תורה  ססננדדרר  גגייייגגררהרה"ח ר' את ו פפווגגלל
קריאת המעורר את הזמן ]ה קריאהלרגל 

 ,פוריםהנקראים בויבוא עמלק וגו' הפסוקים 
שרו , אחר [ופרשת זכור אשר עשה לך וגו'

, ילדי החמד , מחה תמחההיתה אורה ליהודים
אילן במה אברכך,  שרו אילןתלמידי הת"ת 

 צפריםעבור המשיירי המאכלים  רבנוושלח 
השמים מספרים , בזמר כמנהג ישראל תורה

ההררהה""גג  אאבבדד""קק  ממננחחםם  ממננדדלל  בבןן  ב הרנתכבד 
הרב על הכוס נתכבד ברכת המזון , באאששדדוודד

  .ממאאיירר  אאדדללרר
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  רעווא דרעווין 

עלה לבית המדרש הגדול, לתפילת  רבנו
עעזזררייאאלל  זזאאבב  הרה"ח ר' עבר לפני התיבה  מנחה
ייששרראאלל  הרה"ג ר' נתכבד  פתיחת הארון, בככההננאא
שמעון ויזל, הרה"ח ר' הר"ר שבתי כהנא, )עלו לתורה:  בבררככרר

 -הגבהה , ה"ח ר' כתריאל שטייןרה
הרב  -גלילה , הרה"ג ר' מרדכי גליק

  (.בנימין זאב שטראוס

 
נטל ידיו וביצע על  רבנו    

נפשנו הפת ופתחו בשירה 
, חכתה לד', כי בשם קדשך

בני  הזמירות רבנואחר שר 
ומזמור לדוד היכלא וכו' 

ור השני מהראשון, במז
הרה"ח ר'  המשב"קנתכבד 

, והמזמור בבננצצייווןן  ששטטננגגרר
השלישי שרו חברי 

, אחר שירת מקהלהה
  ררבבננוופפתתחח   מארשה

בבאאממייררתת  דדבברריי  אאללווקקייםם  
אאתת    ררבבננווחחייייםם,,  בבססייווםם  ההזזככיירר  

ייממיי  ההששממחחהה  ההבבאאייםם  
ככלל  ההקקההלל  ההקק''  ההזזממייןן  אאתת  ללקקרראאתתייננוו  ללששללווםם,,  וו

ללקקחחתת  חחבבלל  בבששממחחתת  בבייתת  צצדדייקקייםם,,  ננייששוואאיי  בבתת  בבננוו  
ממוו""רר  ההאאדדההררהה""גג  אאבבדד""קק  קקררייייתתייננוו  עעםם  ההחחתתןן  ננייןן  

אאןן,,  אאששרר  פפאאללטטייששששללייטט""אא  ווננייןן  אאבב""דד  ממתתוואא""יי  
ננווששאא  אאתת  ששממוו  ''ייששרראאלל  אאבבררההםם'',,  וואאממרר  ההחחתתןן  

ששששנניי  ההססבבייםם  ההייננםם  תתללממיידדיי  זזקקייננוו  ההקק''  בבעעלל    ררבבננוו
 )תוכן דברות הקודש יבואו אי"ה בגליון דא"ח(, אאממרריי  חחייייםם

, זזככררייהה  ששררייייבבררהרב נתכבד דרור יקרא בזמר 
בחורי בר , ארשפילבניגון פרבנו אחר פתח 

לאמירת ניגשו לפני הקודש מצוה 

שר , אחר ושרו וראה בניםכנהוג  הפשעטיל
שיכו בניגוני המומלא עולם חו"ק, כבודו  רבנו

שרו קול בקול תרועה וצלצלי שמע,  שמחה
שירו לו זמרו לו, הגומל , רנה, אודה ד' בכל לבב

אילן, ניגון הגה"צ ר' חסדים טובים, אילן 
ניגון השירה, כי לד' אברהם חיים ברים, 

יין ידו העמ ,המלוכה
לכבוד השמחה כנהוג 

לכל  רבנואחר איחל 
שמחות ביי  ,לחייםהקהל: 

, מיט ידישע קינדעראאלע 
, הערצעריכע פרייל

הרחבת הדעת אן קיין 
מיט גרויס ת נפש, עגמ
, והמשיכו במחרוזת מזל

חסדי ניגוני שמחה והודי' 
, צור ישראל, (עתיק)ד' 

עמד על , ובגלל אבות
ייששרראאלל  ההללוויי  הר"ר הדוכן 
ואמר ברוב כשרון  ששככטטרר

דברי חרוזין לכבוד 
וידעו השמחה, אחר שרו 

כי אתה , ניגון סלונים, נאר 
על הכוס ברכת המזון בסיום נתכבד ב ,אמונה
לתפילת שליט"א,  ההגגהה""צצ  רראאשש  ההייששייבבההממווררננוו  

בבננצצייווןן  הרה"ח ר' עבר לפני התיבה מעריב 
על הכוס  רבנו, אחר הבדיל ממששבב""קק  --ששטטננגגרר  

גוט בזמר א  רבנוושרו המבדיל בסיום פתח 
, לרגל השמחה השרויה במעון ואך מזל טובו

ההחחתתןן  ייווססףף  עם  רבנורקד הקודש וכנהוג, אחר 
העומד לקראת נישואיו בחו"ל,  ייההווששעע  ששטטייייננרר

לכל הקהל ברכת א גוטע וואך ושב  רבנוואיחל 
 זמרה.לביתו נאוה קודש בשירה ו

  

 התודה והברכה
 יםוהנכבד יםנו הדגולילידיד

 והפצת הגליון הדפסתל מושתר
 

 הי"ו אנגלנדר-רצברגרויוסף והרה"ח ר' 
 אביו שמתנילוי לע

 ז"ל משה הרה"ח ר'

 ז"ל  מרדכין הרה"ח ר' ב
 תשנ"ד כ' שבטנלב"ע 

 
 הי"ו נח הייגרהרה"ח ר' 

 אביו שמתנילוי לע

 ז"ל אריה לייב הגה"ח ר'

 ז"ל  שלום פרידל בן הרה"ח ר'
 תשס"ח כ"ד שבטנלב"ע 

 
 לעילוי נשמת

 ז"ל זומר כתריאל שאולהרה"ח ר' 

 ז"ל  צבי הלויר'  הרה"חן ב
 נלב"ע כ"ג שבט תשע"ו

 נתרם ע"י בני המשפחה
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