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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

 

 יתרורשת פ

 

  י"ד שבט -יתרו  ' פ ראשוןיום  

תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח     

להבחור הבר מצוה בן הר"ר משה בקר, אחר 

 רבנוהתפילה נתכבד 

בסנדקאות ובאמירת 

הברכות בברית לבן 

יחיאל שטיין,  הר"ר

 רבנואחר האציל 

ברכות לרוב לאבי הבן 

 ולכל בני המשפחה.

הזכיר יומא  רבנו    

דהילולא של הרה"צ 

יצחק יחיאל רבי 

אחר הזכירו  מדעעש.

יום ה'יארצייט' של 

 לוי ויזניצרהרה"ח ר' 

: הרה"ח ר' רבנווסיפר 

ז"ל הגיע  לוי ויזניצר

לארה"ק על חג הפסח 

תשל"א, להסתופף בצל 

, זקיני הק' האמרי חיים

ועל כן לא הגיע שוב 

לקראת ר"ה תשל"ב, 

שאל  זקיני האמרי חיים

אז את אחיו הרה"ח ר' 

לא הגיע, ענה ר' לוי ז"ל האם אחיו  גבריאל יוסף

 האמרי חייםשהיה בארה"ק בפסח, נענה  יוסף

בצחות: א נארישער תירוץ, אני הייתי בויזניץ גם 

ואעפ"כ בימי הפסח וגם בימי ראש השנה 

האמרי רציתי להיות שם עוד ועוד, ושוב שאל 

 ר' יוסףאודותיו לאמו ע"ה, ובכן התקשר  חיים

אל אחיו ואמר כי הרבי כבר שאל עליו פעמיים, 

להגיע לארה"ק לקראת חג  ר' לויהצליח 

בצחות,  האמרי חייםהסוכות, בבואו נענה אליו 

א נארישער חסיד, ולא די לך בזה, אתה שולח 

לענות את אחיך 

נארישע תירוצים... 

כאשר ראה זקיני את 

שאלו  יצחק אייזיקבנו 

ע"ש מי הוא נקרא, 

שנקרא על  ר' לויענה 

שם זקינו, החסיד ר' 

, יצחק אייזיק גוטספלד

שזכה להסתופף בצל 

, נענה הצמח צדיק

זי"ע,  האמרי חיים

אהבתי לעמוד על ידו 

בעת התפילה, כי היה 

מתפלל בחמימות, 

י אחר הפטיר, הר

מעודי אהבתי תפילה 

 בחמימות.

עוד:  רבנוואמר     

להאחים ר' לוי ור' יוסף 

ז"ל היתה חביבות 

זקיני מיוחדת מאת 

, הוא הפקיד בידם הק'

את העיסוק בהדפסת דברי התורה שאמר מידי 

, הרה"ק מבארדיטשובשבת, הם היו נכדי 

חסידים,  מחסידי קמאי, פין די גיקאוועטע

ז"ל הייתי  ר' לויבתחילת החורף שלפני פטירת 

בארה"ב, ואמרתי שאי אפשר להיות באמריקה 

 

 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
 אנו חוסים ומימיו אנו שותים אשר בצילו

 מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
 נישואי הנכדלרגל שמחת 

 הבחור החתן המופלג בתורה ויר"ש
 שליט"א משולם זוסיאהרב 

 שליט"א אבד"ק אשדודבן הרה"ג 
 עב"ג הכלה המהוללה תחי'

 שליט"א מרדכי חנא פוקסה"ג ר' הרבת 

 שליט"א מנחם מנדל פוקס בן הגאון רבי
 ברמות ירושלים 'שומרי החומותרב דקרית '

 שליט"א האדמו"ר מדעעש ירושליםוחתן 
 

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

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

 

 בקידה מול פני הקודש:
 מערכת 'פונעם רבינ'ס הויף'
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, ואכן הגיע אלי אל ר' לויולא להיפגש עם 

 האכסניא.

ז"ל שישמש אותו  לר' יוסףזקיני הק' אמר     

בהגשת הכסא בעת התפילה בשבתות 

 ומועדים, מני אז היה לו הדבר ל'חזקה'.

ז"ל שהיה נוכח  מר' לויעם שמעתי פ    

שוחח בהתלהבות  שזקיני הק'בהזדמנות אחת 

אחד הרבנים  הרה"ק מבארדיטשוב,אודות 

שראה את ההתלהבות הגדולה הבין מסתמא 

 זקיני הק'הוא נכדו, שאל הלה את  שזקיני הק'

, ענה הרה"ק מבארדיטשובאם הוא חוטר מגזע 

  זקיני הק', יא, נישט בגשמיות נאר ברוחניות.

 

  סעודת תלמידי חכמים 

ל'סעודת תלמידי  רבנובשעת צהריים הגיע     

, בת שמחת נישואי נכדתולקראת  חכמים'

שליט"א, כאשר על  אב"ד קרייתינו הק'הרה"ג 

אברכי הכוללים בעיה"ק יד השולחנות מסובים 

, דוד צבי שנייבלגבראשות הרה"ג ר'  ירושלים

בשיכון בראשות  כולל 'חושן משפט'ואברכי 

 ישראל מילר.הרה"ג ר' 

נטל ידיו לסעודה וביצע על הפת  רבנואחר ש    

פתחו בשירות ותשבחות, אודה ה' מאוד בפי, 

לחיים אלע על היין ואיחל:  רבנועד הנה. ובירך 

 לומר  לפני  במחשבה    עלה  רבנו:  ואמר  אידן,
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לסעודה  'סעודת עניים'טעם מה שקוראים 

הראשונה אשר עורכים בבית משפחות מלוכה 

 זקיני הק' זי"עלפני שמחת נישואין, וכן הנהיג 

בעת נישואי צאצאיו וצאצאי בני המשפחה, 

יהושע הורביץ בראשונה לפני נישואי הרה"צ ר' 

בשנת תשי"ט, ובהמשך בחודש סיון  מדז'יקוב

שליט"א וכו',  האדמו"ר מסלוניםלפני נישואי 

ם הדבר על פי מה שהיה מרגלא ואפ"ל טע

דברי זקיני הק' בעל  אבי הק' זי"עבפומיה של 

בפרשת יתרו עה"פ "וינח ביום  "אהבת שלום"

השביעי", שהקב"ה הניח כל מעשי שמים וארץ 

ביום השבת, כי השבת היא מרכז ימי השבוע 

והכל מונח בו, עכתדה"ק, וכעין מה שאמרו 

והנה חז"ל לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, 

, והרמז שבתעה"ת עולה למס'  'סעדת ענים'

שכאשר מתכוננים לבנות בית חדש צריך בזה 

לדעת להיות בעל חסד וצדקה, לתת ליהודים 

אחרים לאכול ולשבוע, על כן התקינו לתת 

סעודת עניים לפני שמחת נישואין, וכפי 

שהשבת הוא מרכז החיים והכל מונח ביום 

ם כולו מיוסד השבת כן הוא לענין חסד, שהעול

, אמנם לדאבוננו לא לכולם על מידת החסד

היכולת והאפשרות לקיים כראוי מצוות הכנסת 

אורחים, כמו להקציב חדר מיוחד עבור אורחים 

וכדומה, אמנם ישנם יחידים בעלי יכולת אשר 

להם חדר מיוחד לאורחים, ובכל פעם שמגיע 

אורח יש להם להציע מקום לאירוח, באכילה 

ה, ועכ"פ הדבר הראשון בעת עריכת שתיה ולינ

שמחה הוא הכוונה לתת ליהודים, ובכך נבנה 

לתפארת הבית החדש, ובכן יעזור השי"ת 

שיהיו השפעות טובות לכל כלל ישראל, 

השפעות בגשמיות ורוחניות, לעשות דברים 

 טובים ומועילים.

 רבנובהמשך שרו הניגון יברכך ה' מציון, ו    

חילק את המנות לפני האברכים, ושרו יודו לה' 

חסדו )ר' בצלאל יהודה גרייפמן(, וניגון מארש, 

על  יצחק אייזיק רוזנברגאחר עמד הרה"ח ר' 

כנהוג, 'א גאנץ שיינע מזל טוב' הדוכן ואמר 

והמתכבדים תרמו לצדקה, בברכהמ"ז על 

ראש כולל  ישראל מילרהכוס נתכבד הרה"ג ר' 

הבד"ץ דקהילתנו הק',  חושן משפט וחבר

ובסיום עברו האברכים בסך מול פני הקודש 

ביד כאו"א מילגה מכובדת לכבוד  רבנוונתן 

  השמחה.

 

לחצר ביתו נאוה קודש ואמר  רבנובערב יצא     

)חופת החתן דוד צבי שבע ברכות בחופות החתנים 

ויזניץ, עב"ג בת הרה"ג ר' שמעון  –שלמה בן הרב בנימין פקשר 

 –אלעד, וחופת החתן יוסף יו"ט בן הרה"ח ר' שמעון ויזל  – גוטמן

אחר ויזניץ(,  –אשדוד, עב"ג בת הרה"ח ר' אברהם שטרן 

 ברכות לרוב לחתנים והמחותנים. רבנוהאציל 

 

    פריד אריה שלמה בערב הגיע אל הקו"פ הרב    

  התורה   בספר   אותיות    לכתיבת שיחי' 
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הואיל לכתוב בספר אות ר'  רבנוהנכתב על ידו, 

מתיבת 'ישראל', אחר האציל ברכות לרוב על 

הנדיב ובני המשפחה, לאריכת ימים ושנים 

  מתוך אושר ונחת כל הימים.

 

  ט"ו בשבט -יתרו  ' פ שנייום  

 ראש השנה לאילנות

תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח     

להבחור הבר מצוה בן הר"ר אליקים געציל 

לונדון, רבנו ניגש לפתיחת  –"ז( פלדמן שבר)

, גנץ ישראל )עוד עלו לתורה: הר"רהארון ועלה לתורה 

הרה"ח ר' יצחק יהושע  -הרה"ח ר' בנימין דב שרייבר, הגבהה 

 הר"ר אליקים געציל פלדמן(. -ברנדווין, גלילה 

בסנדקאות  רבנואחר התפילה נתכבד     

)לבן הר"ר ובאמירת הברכות בבריתות לבני אנ"ש 

יחזקאל שרגא גלדציילר, לבן הר"ר ישראל גנץ, לבן הר"ר מנחם 

רוב ברכות לאבות הבנים  רבנוואיחל  בנציון אשר(,

  ולכל בני המשפחות.

 

'להחזיקם גבאי ממלכת החסד והצדקה     

לבקש ברכת רבינו ביום  באו בקו"פ ולהחיותם'

₪  180המסוגל, למען התורמים בקביעות 

וצאצאיהם, 'אבירי לב' ומעלה, וכן למען תורמי 

רבינו עיין בקורת רוח בקוויטל, והביע 

התפעלות מכמות התורמים בליעה"ר, והביע 

היינט איז חמשה ברכתו הק' בהאי לישנא: 

 מיט ווערן געבענטשט זאלן תורמים אלע עשר,

, גוטע קינדערפירות,  גוטע צלחה,הו ברכה

 מדרך למעלה השפעות טובות און ישועות

  ר."אכי, הטבע

לאחר מכן עיין בקוויטל במשך דקות ארוכות, 

ושב ובירך את התורמים וגבאי הקופה, 

 להצלחה וברכה ורוב נחת מהצאצאים.

 
להלווית האה"ח מרת  רבנולפנה"צ יצא     

שמחה אריה  הרה"ג ר'ע"ה אשת  מלכה ברכר

ברכר שליט"א, ראש הישיבה לצעירים בעיר 

כברת דרך אחרי המיטה  רבנו, והלך אנטווערפן

 ונתן צדקה לעילוי נשמתה.

 
לכבוד האי יומא רבה, חמשה עשר בשבט,     

צבאו המונים על בית רבנו שליט"א ונכנסו בזה 

אחר זה להגיש קוויטלעך ולהפקד בדבר ישועה 

 .ורחמים

 

  בשבט  ט"והשולה"ט לרגל עריכת 

עלה רבנו לביהמ"ד הגדול לפנות ערב     

חבש  רבנו, לעריכת השולה"ט לכבוד היום

קולפיק כנהוג ונטל ידיו וביצע על הפת ושרו 

על  רבנווידע כל פעול, מרן דבשמיא, אחר בירך 

לחיים טובים ולשלום, א גמר היין ואיחל: 

, רויחי ניחתימה טובה, גוטע פירות, בני חיי ומזו

כל ההשפעות הטובות בגשמיות ורוחניות, בכלל 

ובפרט, והנזקקים יזכו לזיווגים הגונים, ויושפעו 
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עלינו השפעות טובות שנוכל לעשות תמיד רצון 

 .השי"ת בלב שמח

בהמשך שרו והערב נא, תפן אלינו, חמול,     

וכל מאמינים, בסיום הסעודה הגישו לפני 

שנשתבחה הקודש פירות משבעת המינים 

בהם ארץ ישראל, ועוד עשרות פירות מכל טוב 

הי"ו הביא  אפרים זלמן לרנרהארץ, הרה"ח ר' 

אתרוג שבירך עליהם רבנו שליט"א מרקחת 

, המעורב בשיירי אתרוגים בחג הסוכות

ה'ישועות , ובעל ה'אמרי חיים'מרבוה"ק בעל 

זי"ע, כן הביאו מרקחת חבושים ומרקחת  משה'

, חיים שרגא נייהוזר'  אתרוג שהביא הרה"ג

שליט"א הגיש לפני  מרדכי גנוטהרה"ג ר' 

הקודש מלא הטנא סוגי פירות, כנהוג מקדמת 

 דנא, והאציל עליו רבנו ברכת קודש. 

 ברכת ב"פ העץ וברכת 'שהחיינו' רבנוובירך     

ברכת קודש  רבנו, אחר בירך וטעם מהפירות

על הפירות עבור הנזקקים לישועה, ופתחו 

הקהל בשירה אדירה 'אילן אילן במה אברכך', 

זרעא חיא וקיימא )מהר"ם שפירא(, אחר פתח 

בזמר ויאתיו )ר' ניסן יוסט(, אין קצבה,  רבנו

ופתח רבנו חו"ק הבן יקיר  רבנובהמשך שורר 

בדברי אלוקים חיים, והאריך אודות האילן 

נטעו לפנינו רבנו הק' בעל אמרי חיים המפואר ש

ורבנו הק' בעל ישועות משה זי"ע, אשר פירותיו 

מתוקים וצילו נאה וכו', והמשיך בתפילה וברכה 

שכל הנטיעות יהיו כמותו, בהמשך האריך רבנו 

בשבח המפעל עזרת נישואין ועורר על הצורך 

לסייע באנשי החסד ביד רחבה, כן עורר אודות 

יים, שאף אלו שקיבלו אישור הכלים הטכנולוג

לא יחזיקו המכשיר בבית, וישמשו בהם אך ורק 
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)תוכן הדברים באריכות יבואו אי"ה בגליון  לצורך העבודה

בניגון שמחה לארצך,  רבנובסיום פתח  דא"ח(,

 בירך על הכוס. רבנוושרו אין קצבה )דזיקוב(, ו

 

  מעמד מינוי נציגי קהילות הקודש באלעד 

לאולם  רבנועם סיום עריכת השולחן פנה     

מעמד שע"י בית המדרש הגדול להשתתף 

לקראת  'נציגי קהילות הקודש באלעד'מינוי 

בית המדרש הגדול המגבית לטובת השלמת 

 . באלעד

אביע לפניכם ברכת יישר  רבנו פתח ואמר:    

כח שהגעתם לכינוס זה, הרי פנו אליכם להזמין 

נה אתן ברכתי אתכם בשמי, על כן בראשו

ותודתי, ועתה נפרט המטרה של האסיפה, 

שהיא כדי להשלים בניין בית המדרש המרכזי 

 בעיר אלעד. 

הנה ב"ה קהילותינו באלעד פזורות בכמה     

וכמה בתי מדרשות, לכל אחד מקום קבוע לו 

מנחם היכן להתפלל, בהנהגת הרבנים הרה"ג ר' 

, ברגרשרגא פייביל ווינ, הרה"ג ר' מענדיל פקשר

שלמה צבי , הרה"ג ר' יוסף אריה כץהרה"ג ר' 

, שמואל דוד טסלר, הרה"ג ר' זאנוויל גרינברגר

בית מדרש מרכזי, אשר כל אחד אבל קיים 

מאנ"ש באלעד נצרך לזה, וכדי להשלים את בית 

  המדרש המרכזי צריכים קצת כסף...

כשהניחו את אבן הפינה לבית המדרש     

כ"א שנה בחיי חיותו של בתחילה, היה זה לפני 

, בימים ההם התחילו בקושי כ"ק אבי הק' זי"ע

ועתה בלי עיה"ר כבר עם מניין מתפללים 

. אצל משפחות 600-מתגוררים באלעד קרוב ל

פרעה מצינו שאמר 'פן ירבה' ואנו רוצים שיהיה 

ב"ה מינתי את בני הרב יעקב מרדכי , 'כן ירבה'

דו לרב דאלעד, ועתה הוא מתמסר בכל מאו

להשלמת הבנין, וצריך שכל אחד יהיה שותף 

 לזה.

אמנם לכל אחד יש התחייבות אשר על כן,     

לבית המדרש שבו הוא מתפלל, עם כל זאת יש 

, וכפי גם התחייבות עבור בית המדרש המרכזי

שלענין הקמת בית המדרש הגדול בשיכון נטלו 

אף שיש לכ"א בית מדרש  כולם חלק בבנין

בעירו, כיון שהרבה פעמים מגיעים לכאן, כמו 

בימים טובים וביומי דפגרא, וכמעט בכל שבת 

בית המדרש מלא וגדוש ב"ה, כן הדבר גם בענין 

 זה, לבית המדרש המרכזי בעיר אלעד.

והנה ביום כ' אדר תשע"ו בעת הנחת אבן     

לבית המדרש הגדול ביקשתי מכל אחד הפינה 

שהוא סכום ₪ להשתתף בסכום של חמש אלף 

על כן גם בענין זה אבקש מכל שאפשר להשיג, 

אחד להשתתף בסכום זה, וכפי שביומא 

דהילולא של אבי הק' זי"ע בקשתי מכולם, אני 

, כי ישנם מבקש בזה שוב מכ"א להתאמץ קצת

אינו  ום הכסף, והסכ להשיג  איך    דרכים הרבה 

עכ
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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

גדול ביותר שאי אפשר להשיג, כי אפשר להגיע 

 לידי כך.

בהכרזתו על  אבי הק' זי"עזכורני כאשר יצא     

השתתפות בסך אלף דולר עבור המוסדות, היה 

מלכה' בשנת תשל"ט,  זה במסיבת 'מלוה

הציבור היה בהלם מהסכום אבל מאידך כולם 

וועט מען  –'דער רבי האט גיזאגט היו להוטים, 

, והתאמצו למצוא דרך להשיג טוהן אלעס'

הסכומים, עד שכמה אברכים אזרו עוז ויצאו 

לקבץ נדבות, והנה העסק לא ארך שנה, כי אם 

 בשלש וארבע שבועות בלבד השיגו כל הסכום.

 ₪,ובכן אני מבקש שכל אחד יתן חמש אלף     

איני מבקש סכום גדול יותר, כי אם מינימום, 

והמטרה כדי שיהיה בית המדרש גדול נאה 

ונראה לי הדבר, וכך אני מרגיש, שכלל ומכובד, 

הציבור יתייצב הכן, וכאשר אכן כולם יתייצבו, 

יצליחו להגיע בס"ד לסכום מכובד וייעשו גם 

 בס"ד.פעולות נוספות 

ראוי ורצוי שכל אחד יתאמץ בכך, 'וכל     

 הרי זה משובח'... –המרבה לספר 

פעמים רבות שמעתי מאבי הק' זי"ע שאמר     

'יודע אני שהציבור אינו מרוויח הרבה', והרי 

הכולל יש בקושי עבור 'לחם' לימים  ממילגת

הראשונים של החודש, ולשאר הימים הסכום 

אבער כבר לא מספיק, והוא המציאות, 

מ'שטרענגט זיך אן, מ'האט הארץ, מ'ווייסט אז 

, ובכך מסייעים לכלל ומסייעים מ'דארף העלפן

אז ס'איז דא הארץ, מיט גיין נאך לנו בעצמינו... 

  געלט, קען מען אסאך טוהן.

אמרו חז"ל במשנה על שלשה דברים העולם     

עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות 

חסדים, ואפ"ל בדרך צחות, שהתנא אמר ג"פ 

'על' ו'על' ו'על' מלשון הוספה, שעל כל עמודי 

העולם דורשים תמיד ממון בהוספה עוד 

 ועוד... אבל על זה העולם עומד.

גי הציבור אתם נציאל הנאספים:  רבנוואמר     

כולו, ועל כן קראתי לכם להפעיל את הציבור 

לענין זה, והביאו אלי את הרשימות של הנותנים, 

ובע"ה אבוא אל העיר אלעד למשך יום, כדי 

לקבל את פני התורמים ונדבת לבם, והנני מכיר 

לכם טובה על בואכם, ויהי רצון שיתקיים בכם 

'כל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך', גוטע 

קינדער, נחת פון די קינדער, ואת כולכם אני 

 . מזכיר לטובה

 

  ניחום אבלים אצל משפ' ברכר 

שמחה אריה הגיע לנחם את הרה"ג ר'  רבנו    

ובניו שיחיו על פטירת האה"ח מרת  ברכר

 ע"ה.מלכה 

התעניין על תקופת החולי ועל  רבנואחר ש    

 רבנוהבאת הארון לקבורה בארה"ק וכו' הזכיר 

ז"ל שהיה  גרשון אלפנטאת אביה הרה"ח ר' 

מתלמידי הישיבה בעיר גרויסוורדיין, ונסובה 
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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

השיחה אודות התקשרות הרה"ח ר' גרשון ז"ל 

 אל רבוה"ק זי"ע.

סיפר אודות חותנו  שמחה אריההרה"ג ר'     

ז"ל, שבעת שלמד בישיבה היה החברותא שלו 

, שפעם תורת מרדכי ממאנסיהאדמו"ר בעל 

אביו  צה שריפה במפעל הנרות שלכאשר פר

רבנו הק' בעל הגיע  שם, נפצע, וחמי מאיר לייב

שרבנו הק' לבקרו בחוליו, וכן אמר  אמרי חיים

 היה השדכן אצלו. בעל הישועות משה

היה אומר תמיד שיש ענין  אבי הק' זי"ע רבנו:    

מיוחד לשוחח בגדלותם של חסידי קמאי, 

והליכותיהם המיוחדות, כי כאשר משוחחים 

 תלמידי הבעש"ט הק'אודות שגב קדושת 

אפשר ל'בעל דבר' לבוא ולהטיל מורא בקרב 

הלבבות, לאמר מה לך עם השגות ומדרגות 

גבוהות כהני שרפי מעלה, איך שייך לאיש 

 הרבי ר' אלימלךת הרה"ק פשוט להגיע למעל

וכדומה, אמנם  הרה"ק מאפטא למעלתאו 

כאשר משוחחים מהני חסידי קמאי, די אלטע 

 חסידים, גיבט'ס מער א ציפ...

בשיח אודות פעולות  רבנואחר המשיך     

המנוחה ז"ל בעניני תורה ואידישקייט, ובסיוע 

לישיבתינו הק' בעיר אנטוורפן, ובסיום אמר 

  מים, המקום ינחם וכו'.ברכת תנחו רבנו

 

  ט"ז שבט -יתרו  ' פ שלישייום  

בסנדקאות  רבנואחר תפילת שחרית נתכבד     

)לבן הר"ר ובאמירת הברכות בבריתות לבני אנ"ש 

אשר יונה שרף, לבן הר"ר אלימלך בר"מ זילברשלג, לבן הר"ר 

 זלמן אליעזר סבו(, 

: אתמול ]בדברות רבנואחר התפילה אמר     

הקודש בעת עריכת השולה"ט[ הזכרתי אודות 

זצ"ל ]שהתקרב לחצרות  גאב"ד מעלבורן

 רבנוקדשינו בעקבות התפילות הנלהבות של 

הק' בעל הישועות משה זי"ע[, כאשר באתי 

אל הפוליש  נכנסתי בראשונה לעיר מעלבורן

שלפני בית המדרש ושמעתי קול תפילה 

ייתי תמה איך מגיע א לוהטת בנוסח ויזניץ, וה

ענען' אל העיר מעלבורן דאוו וויז'ניצער

ברוך הרחוקה, נכנסתי לביהמ"ד וראיתי את ר' 

מתפלל יחד עם הילדים, והבנתי הכל,  הלוי בעק

הביא את האש והגחלת לבני  הרב ממעלבורןכי 

העיר, וכפי שהזכרתי אמש בדברי התורה 

שבעלותו לארה"ק  הרב ממעלבורןשסיפר לי 

תש"ח בימי בחרותו מצא תקופה קשה  בסוף

יצא אז למסעו בחו"ל, כי זקיני הק' בארה"ק, 

זקיני הגיע, נסע  שהרב ממעלבורןבאותו יום 

הרב למסעו שנמשך כשנה ומחצה,  הק'

כבר היה לבו בוער לראות את פני  ממעלבורן

, כי הבעירו את לבבו בעת לימודיו זקיני הק'

יצא  הק'זקיני ברומא, ומה נדהם לשמוע כי 

אותו היום מארה"ק, גם בחצר גור היה אז אחר 

 הרב ממעלבורן, והיה האמרי אמתהסתלקות 

נבוך ולא ידע מה לעשות, אמנם כאשר ראה את 

זי"ע, אשר אבי הק' התפילה החמימה של 

התפלל עם התלמידים בישיבה בתל אביב באש 

'פה אשב כי שלהבת קודש גמר אומר בנפשו 

 .אויתיה'

 

  קרישמע ליינען מעמד 

ילדי הת"ת  רבנוהתכנסו בבית  בערב    

, שמחת הולדת הנין לרבנולרגל  ל'קריאת שמע'

אבד"ק חתן הרה"ג  שמעון הלפריןבן לנכדו הרב 

, אחר שהתלמידים קראו קריאת שמע אשדוד

 ושרו כנהוג עברו כולם בסך על פני 
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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

ביד כאו"א מטבע לברכה  רבנוהקודש ונתן 

 ולשמירה.

 
יצא לחצר ביתו נאוה קודש לאמירת  רבנו    

שבע ברכות בחופת החתן יהושע מנחם בן 

אשדוד, עב"ג בת  –הרה"ח ר' שלמה בנציון פייג 

הרה"ח ר' רפאל בנציון ארנפלד, אחר החופה 

ברכות לרוב לחתן ולכל  רבנוהאציל 

 המחותנים.

 

  אדמו"ר מוויזשניץ לונדון בקו"פ 

 האדמו"ר מוויזשניץ לונדוןבערב הגיע בקו"פ     

רבנו שליט"א, ונתקבל בכבוד וביקר על ידי 

א  ואמר רבנו:בברכת שלום עליכם,  שליט"א

גאסט פון לונדון, בפעם הקודמת קיבלתי פניך 

על אם הדרך, בשדה התעופה, ועתה ב"ה שאנו 

 נפגשים באופן ראוי.

, ואודות והתעניין רבנו בשלומו הטוב    

 ,מילרשלמה ר' , ולדמןיואל גהמשמשים ר' 

 אשר נאמנים ומסורים לעבודת הקודש.

כולם הם שליחים מאת  האדמו"ר מלונדון:    

השי"ת, ועתה כאשר הייתי תלוי בדעת אחרים 

להיות לי  חיים מאיר דבלינגרנתקבל גם ר' 

 למשמש.

 האדמו"ר מקאלובהזכיר את חותנו,  רבנו    

ישראל שליט"א לרפו"ש, זקינו של החתן הרב 

, חתן יואל, בן הרה"ג ר' אברהם טייטלבוים

האדמו"ר , בן אליעזר צבי טויבהרה"ג ר' 

  שליט"א. מקאלוב

האם הרבי הכיר את אבי  האדמו"ר מלונדון:    

 זצ"ל. רבי מנחם שלמה טאובחותני, האדמו"ר 

אני  איני זוכר אותו, את חותנך שליט"א רבנו:    

זוכר מהימים שהתגורר בלונדון, הרי הגעתי 

 לפעמים ללונדון והאכסניא שלי היה בביתך.

חותני שליט"א הוא חתנו  האדמו"ר מלונדון:    

 .מלונדון קלוגהופט לוי יצחקשל רבי 

, ואם הגיע רבנו התעניין לזמן שהותו בארה"ק    

 האדמו"ר מלונדוןרק לשמחת החתונה וענה 

לביתו אי"ה, והגיע כדי  שביום חמישי שב

הציון להשתתף בחתונה וכן כדי להתפלל על 

 .הק' של רבותינו הק'

 האדמו"ר מלונדוןבירך על היין וכיבד את  רבנו

לחיים, השי"ת יעזור : רבנולברך, אחר איחל 

בריאות השלימות, ותזכה לרוות נחת מכל 

יוצ"ח, ויה"ר שיהיו שמחות בקרב כלל ישראל 

 בת הדעת.בלב שמח מתוך הרח

יהי רצון שיהא הרבי בריא  האדמו"ר מלונדון:    

 וחזק, ואי"ה ניפגש בחתונה בשמחה.

רבנו הציג לפני האדמו"ר מלונדון את הרה"ח     

ר' מנחם אליעזר מוזס, ואמר שזכה לשמש את 

זקינו הק' רבות בשנים, והיה 'א ערנסטער 

שנים, ולאחרונה יצא  , במשך כו"כמשמש'

 .'לפני ולפנים'לאור מהדורה שניה של ספרו 
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: כמה וכמה ספרים יצאו האדמו"ר מלונדון    

 קלמן שטקל, גם ר' זקיננו זי"עלאור אודות 

 זי"ע. זקיננו הק'בספרו מרבה לספר אודות 

ללוות את האדמו"ר מלונדון, ונפרד  רבנווקם     

 הימנו ברוב ברכות.

 

  קול רנה וישועה באהלי צדיקים 

בקול רינה וישועה נחוגה בחצרות קדשינו ברוב שירה וזמרה ובהמון חוגג שמחת החתונה     

הגדולה בנישואי נכדת רבנו שליט"א, בת בנו הרה"ג אב"ד קרייתינו הק' שליט"א, חתן הרה"ג 

, עב"ג החתן הרב ישראל אברהם טייטלבוים, בן הרב יואל, בן הרה"ג אב"ד אב"ד נירבאטור

נעפלמיץ, חתן הרה"ג ר' אליעזר צבי טויב אב"ד קאלוב ביתר, בן האדמו"ר מקאלוב שליט"א 

וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, ובכן צדיקים יראו וישמחו, וחסידים ברינה 

קריה, בהשתתפותם של אלפי חסידים ואנשי מעשה, אשר יגילו, וקול התרועה נשמע בחוצות 

 יחד כולם הודו לשמו ית' שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

 

  'שמחת ה'חתן מאהל 

לשמחת ה'חתן בבגדי שבת  רבנובערב עלה      

שנערכה באולם שע"י ביהמ"ד הגדול,  מאהל'

 'ישראל אברהם'שמך  אל החתן, רבנוואמר 

אב"ד הוא שם חשוב, כשם אבי זקינך 

זקיני הק' , הוא היה חסיד נלהב של פאלטישאן

, וכבר הזכרתי ברבים שהחתן הוא ה'אמרי חיים'

  .'א ויזניצער אייניקל'

נטל ידיו לסעודה וביצע על הפת  רבנואחר ש    

בעל  רבנופתחו בשירת ניגוני התעוררות, ניגון מ

בירך  רבנונפשינו, פנה אלי,  אהבת ישראל זי"ע,

יש לנו כעת שילוב על היין ואיחל לחיים, ואמר: 

שני שמחות, שמחת חתן מאהל וסעודת וואך 

נאכט, לרגל שמחת הברית לבן נכדי שתתקיים 

אי"ה ביום מחר, ס'איז א גרויסע זאך, כל ענין 

הבא בכפליים יש בו חיזוק יתר, ובכן יעזור 

ת שנזכה לרוות נחת מאלו הילדים, ויזכו השי"

כל כלל ישראל לשמחות בלב שמח בלי שום 

עגמת נפש, מתוך מנוחת הנפש לכל כלל ישראל 

 בגשמיות ורוחניות.

האדמו"ר קידם בברכה את פני  רבנו    

שליט"א שהגיע להשתתף  לונדון מוויזשניץ

בשמחה, אחר המשיכו בניגוני התעוררות, 

אבינו מלכנו קבל ברחמים, תעיתי כשה אובד, 

, אחר להרה"ק מרימינובניגון המיוחס 

אמנם אין המנהג לשאת דברים בעת : רבנו אמר

שמחת חתן מאהל וכדו', ועתה שהיא גם שמחת 



 יד
 

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

 

 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

'וואך נאכט' הרי צריכים 

המעשה הידוע לספר את 

, 'הק ממרן הבעש"ט

ואקדים תחילה שאמרתי 

בעת סעודת עניים, שענינה 

חסד לקראת  להתחיל בענין

הקמת הבית החדש, וכן 

 'מאל'הוא לענין חתן מאל, 

, ובכך חסדעה"כ גימ' 

שיזכור מזכירים לחתן, 

שהולך לייסד את ביתו על 

  יסודות מידת החסד.

ועתה אספר המעשה     

שפעם  הבעש"ט הק'אודות 

אחת יצא לדרך, ונכנס אל 

בית אכסניא, ומצא את בעל 

הבית עצב מאד, התעניין 

על  בעש"ט הק'האצלו 

הדבר, וסיפר בעל האכסניא 

שעתה אצלו ליל וואך 

נאכט, אמנם כבר כמה 

פעמים בלילות וואך נאכט 

מת  12:00של בניו בשעה 

הילד הרך הנולד למז"ט, 

עתה  הבעש"ט הק'אמר לו 

 הבעש"טהיה רגוע, וביקש 

שכמה יהודים יהיו ערים 

בלילה ויכינו שק, ובהגיע 

כאשר יכנס   12:00 השעה

חתול אל הבית יכניסו אותו 

אל השק ויכו בו בחזקה, 

ואחר כך לזרוק את השק 

על פני חוצות, וכך הוה, 

למחרת באמצע הסעודה 

שאחר הברית הגיע שליח 

מאת הפריץ ואמר 

שהפריץ הורה להרבי 

להגיע אליו, הציבור חשש 

מאוד אולי יש קשר בין 

 הבעש"טהדברים, אמנם 

אחר  ישב בשלוה ומנוחה,

 הבעש"טברכהמ"ז אמר 

הבה נלך אל הפריץ, כאשר 

הגיעו ראו שהפריץ שוכב 

מוכה וחבול, ואמר הפריץ 

עתה  הבעש"ט הק'למרן 

איני יכול לעשות מאומה 

אולם כאשר אקום מן 

החולי אראה לכם מי אני, 

 הבעש"ט הק'הורה 

לתלמידיו לעשות ג' 

חריצים בארץ, והגיעו 

חיות טורפות אשר ביקשו 

ולהכנס מבעד  לפרוץ

לחרוצים, בהמשך הגיעו 

חיות יותר טורפות והגיעו 

עד לחריץ השלישי, ולא 

היה ביכלתם לעבור את 

החריץ האחרון, אמר 

לפריץ הבט  הבעש"ט הק'
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השמימה, והגיע עורב ונקר 

ומת, שני עיניו של הפריץ 

כן יאבדו כל אויביך ה', 

וסגולה הוא לספר סיפור זה 

יגן  בליל וואך נאכט. זכותו

  .עלינו ועל כל ישראל אמן

שאחר  רבנואחר אמר     

ברכהמ"ז יגישו את 

המאכלים המיוחדים לרגל 

, שמחת ה'וואך נאכט

ויקראו הציבור קריאת 

שמע כנהוג, ונתכבד החתן 

לברך על הכוס, אחר הגישו 

 רבנומאכלי וואך נאכט, ו

קרא עם הציבור קריאת 

אחר כך  רבנושמע, ואמר 

' כנהוג, אחר וויפיל נעגל וכו

רקד החתן ריקוד מצוה, 

עם  רבנובהמשך רקד 

המחותנים והחתן, והאציל 

רוב ברכות לכל  רבנו

המחותנים ושב לביתו 

 נאוה קודש.

 
הגיע להשתתף  רבנו    

לרגל  בשמחת שבע ברכות

הרב נישואי החתן בנש"ק 

בן הרה"ג  שטרנבוךישראל 

, חתן הרה"ח ר' שלמהר' 

, ובירך נפתלי יואל פוקס

על היין ואיחל ברכת  רבנו

לחיים לחתן ולמחותנים 

במחול  רבנואחר יצא 

מיוחד עם החתן 

, אחר ברכהמ"ז והמחותנים

בירך אמר רבנו ברכת שבע 

 .ברכות

 

  יתרו  ' פ רביעייום- 

  י"ז שבט 

תפילת שחרית התפלל     

בביתו נאוה קודש,  רבנו

 רבנולפני התפילה הניח 

תפילין לבחורי הבר מצוה 
)לבן הר"ר מנחם הופמן, לבן הר"ר 

חיים יהודה ברנדוויין, לבן הר"ר דב 

 ברש"ט אשר(.

לפנה"צ בביתו נאוה     

 רבנוקודש נתכבד 

בסנדקאות ובאמירת 

הברכות בבריתות לבני 

)לבן הר"ר מרדכי אשר אנ"ש 

מאיער, ולבן הר"ר שאול יחזקאל 

רוב  רבנווהאציל בלייער(, 

ברכות לאבות הבנים ולכל 

 בני המשפחות.

 

  שמחת הברית 

אל  רבנועלה  11בשעה     

היכל עריכת השולחנות 

, בן לשמחת הברית לנינו

, שמעון הלפריןלנכדו הרב 

, הרה"ג אבד"ק אשדודחתן 

 ב'כסא של אליהו'ונתכבד 

, מן האדמו"ר מברעז'אן

הגה"צ ראש הכסא מורינו 
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בסנדקאות,  רבנו, אחר נתכבד שליט"א הישיבה

 חיים מנחם הלברשטאםמן הסנדק נתכבד הרב 

אב"ד רא"כ גארליץ, ב'עמידה לברכות' נתכבד 

, באמירת הברכות נתכבד ראדומישלא

, ויקרא שמו בישראל האדמו"ר מטשערנאביל

 .דב בעריש

האציל  רבנוהקהל פצחו בשירה קול רינה ו    

האדמו"ר רוב ברכות לגיסו ומחותנו 

שליט"א, יעזור השי"ת שתרווה  מטשערנאביל

נחת מילד זה ומכל בניך ונכדיך מתוך בריאות 

 השלימה בלב שמח.

: אליהו מלאך וענה האדמו"ר מטשערנאביל    

שישפיע עלינו  ואמר רבנו:הברית מביא רפואה, 

 רפואות וישועות.

: יה"ר שתרווה נחת, רבנולאבי הבן אמר     

לתפארת כפי השם ויעלה ויגדל הרך הנימול 

רבי דוב בעריש ]על שם הסבא הרה"צ הניתן לו 

בירך ואב"ד קרית אליעזר[,  פאנעט מדעעש

את בני המשפחה והיסב למסיבת לחיים  רבנו

על מיני המזונות ועל היי"ש ואיחל  רבנוובירך 

את  רבנולחיים, אחר שירת בגלל אבות זירז 

אברכי הכוללים ותלמידי הישיבה לשוב לסדר 

  הלימודים.

 

  סעודת הברית 

שע"י הת"ת  לאולם בית שלמהפנה  רבנו    

נטל ידיו וביצע על  רבנו, אחר שלסעודת הברית

 רבנוהפת שרו שירה חדשה, אודה ה' בכל לבב, 

בירך על היין ואיחל לחיים לבני המשפחה ולכל 

יעזור שיושפעו  השי"תהמסובים, ואיחל: 

שמחות אצל כל כלל ישראל בלי עגמת נפש, 

, אחר המשיכו בלב שמח ומתוך הרחבת הדעת

בניגוני שמחה, אודה ה' מאוד בפי, אתה הוא 

)ניגון מחצר טשערנאביל(, גם אני אודך, אחר 

שליט"א לחיים,  האדמו"ר מטשערנאבילאיחל 

שר יום  רבנווהמשיכו בניגון אודך בקהל רב, 

לזמר  רבנוחר שרו בגלל אבות והורה ליבשה א

פרקי תהלים, פרק ו' ופרק י"ב, כמנהג בית 

'מי  נחמן וייסטשערנאביל, אחר אמר הרה"ח ר' 

שבירך' כנהוג ותרמו לצרכי צדקה, ונתכבד 

בברכת המזון על הכוס,  אבד"ק אשדודהרה"ג 

ישעי' יוסף באמירת הרחמן נתכבדו הרב 

תן ר"י( )ברא"מ ח יעקב יוסף, והרב פאנעט

 .טווערסקי

 

 רבנוהגישו לפני  לאחר סעודת הברית    

תלמידי הישיבות לרגל של כל  כוללות קוויטל

בברכה כללית לאמר:  רבנו, ובירך יום החופה

השי"ת יעזור אלע תלמידים פון אלע ישיבות 

זאלן מצליח זיין, מ'זאל זעהן נחת פון זיי, גרויס 

שידוכים, מיט אלע  הצלחה מיט הרחבה, גוטע

 .השפעות טובות
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'להחזיקם גבאי לקו"פ נכנסו  אחה"צ    

אל הקודש פנימה, עם הקוויטלך של  ולהחיותם'

התורמים, עם כניסתם, הזכירו הגבאים העובדה 

זי"ע, שאלפי  הרה"ק בעל ה'צמח צדיק'אודות 

חסידים עברו לפניו בימי השמחה וביקשו שלא 

לצערו בהזכירם צרותיהם, אולם אותו צדיק 

דיבר בקדשו לאמור כי הוא לא יישאר חייב 

 לשמחים בשמחתו ויעתיר עליהם.

כי בקורת רוח מרובה נענה רבנו שליט"א ואמר, 

בשעת שמחה בוודאי הראשונים הראויים 

צער אחיהם לברכה הם אלו המשתתפים ב

, ומסייעים לשמחת חבריהם ולהסיר אנקת ליבם

 הבאים' הקד זכות אבותיבובירך בהאי לישנא: 

, רב שפע יושפע, השמחה בעת איתנו לשמוח

 מכל נחת ורוב וישועות רפואות, התורמים לכל

 .יוצ"ח, ויזכו לשמחות מתוך שמחה, אכי"ר



  קול צהלה ורנה שפתינו אז תרננה 

רחובות קריה המו בשעות הצהרים לקראת שמחת החתונה בבית המלכות, מכל רחבי הארץ     

ובגדי חג, ששים  וגם מעבר לים הגיעו חסידים ואנשי מעשה, זקנים עם נערים, באנפין נהירין

 ושמחים לקחת חבל בשמחת צדיקים, ולקבל השפעות אורות הקדושה בעידן חדוותא דמלכא.

 

  מעמד קבלת פנים 

מביתו נאוה קודש עם  רבנויצא  4:10בשעה     

החתן והמחותנים בקול רינה וישועה לעבר בית 

, המשוררים למעמד קבלת פניםהמדרש הגדול 

העומדים על הדוכן פתחו בניגוני התעוררות 

כנהוג, אחר נתקבל ברוב שירה ויקר כ"ק 

חותן זקינו של  ,שליט"א האדמו"ר מתוא"י

החתן, בהמשך נתכבד בקריאת התנאים הרה"ג 

, אחר עמד הר"ר אב"ד קאלוב ויליאמסבורג

ואמר בכשרון רב דברי  ברוך מרדכי פרנקל

ת גודל השעה, וקבלת התעוררות בחרוזין אודו

פני הצדיקים מעולם העליון, בין פרק לפרק 

ברוב כבוד את פני האדמורי"ם  רבנוקיבל 

שהגיעו להשתתף בשמחה, בין השאר 

האדמו"ר מוויזשניץ לונדון, מוויזשניץ ב"ש, 

 , ועוד.מסערט ויזניץ, מאוטניא

 

  מעמד החופה 

עם החתן  רבנובשעה היעודה יצא      

היה  רבנו', כאשר ל'באדעקןוהמחותנים 

אל החופה  רבנוהשושבין מצד הכלה, בהגיע 

פתחו בזמר 'חמול', וניגון התעוררות 

, ניגון מהאדמו"ר מתו"א בעל דברי אמונה

, ניגון הרבי ר' הערשל הכהן מרימנובהרה"ק 

בסידור , אחר נתכבד הרה"ק מזלאטשוב

, כאשר עדי קידושין האדמו"ר מתוא"י שליט"א

 יעקב מאיר שטרןהם הרה"ג רבי הקידושין 

שמואל דומ"ץ דקהילתנו והרה"ג רבי 

בקריאת ם, -חבר הבד"ץ העה"ח י ברנסדורפר

, הכתובה נתכבד זקן החתן, אב"ד קאלוב ביתר

, בשש ברכות נתכבד זקן הכלה אב"ד נירבאטור

ובברכה אחריתא נתכבד זקן החתן אב"ד 

איחל ברכת קדשו על  רבנו, אחר שנעפלמיץ

ן האציל ברכת מזל טוב לכל ראש החת
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 האדמו"ר מתוא"יאת  רבנוהמחותנים, וכיבד 

שליט"א להאציל ברכתו על הציבור, האדמו"ר 

והואיל רבנו יברך תחילה,  רבנומתוא"י ביקש ש

לברך בהאי לישנא: מזל טוב מזל טוב, דער 

אייבישטער זאל העלפן, ס'זאל נשפע ווערן 

אסאך שמחות, השפעות טובות בגשמיות 

וחניות, מ'זאל קענען זעהן נחת פין די קינדער, ור

און גרינג הערציען, גוטע שידוכים טוהן, אלעס 

זאל אנקומען בנקל, מיט פרייליכע הערצער, און 

, ויענו כל העם יחדיו אמן, ואח"כ הרחבת הדעת

שליט"א  רבנואת  האדמו"ר מתוא"יבירך 

במחול  רבנובברכות לרוב ואת כל הקהל, ויצא 

 והמחותנים בקול צהלה ורינה.עם החתן 

 
בקומת השטיבלעך  רבנושעה ארוכה ישב     

כאשר קהל אלפים עובר על פני  בבית ויזניץ

הקודש להאציל ברכת מזל טוב, ולהתברך 

'דורון מברכות פיהו, ורבים מסרו לפני הקודש 

  הודה בסבר פנים מאירות. רבנו, ודרשה'

 

  שמחת החתונה 

להאציל ברכת מזל  רבנויצא  8:00בשעה      

 רבנוטוב על החתן והכלה, כנהוג, אחר עלה 

לבית המדרש הגדול אשר היה מלא וגדוש 

באלפי חסידים, המסובים על יד שולחנות 

ועל צבאם עומדים  לסעודת החתונה,ערוכים 

פרחי החסידים  צפופים על גבי הפארענצ'עס

תלמידי הישיבות ותשב"ר, בצד דרום מערב 

וצפון, מסודרים בסדר מופתי, איש על מחנהו 

בהיכנס רבנו אל בית המדרש נעו ואיש על דגלו, 

אמות הסיפים בצלצלי תרועה ובקול מצהלות 

בשבח ושירה להשי"ת על השמחה הגדולה 

בחצר המלכות, ועל הזכות להשתתף בהאי 

ד על מקומו דקות ארוכות חדוותא, רבנו עמ

נטל ידיו  רבנואחר ש מתוך שמחה ואנפין נהירין,

לסעודה וביצע על הפת הנעימו המשוררים 

בניגוני שמחה, כאשר הקהל מתרומם טפחיים 

מעל גבי הקרקע, בהמשך הופיע בהדרו 

שליט"א,  האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק

ונתקבל בשירה אדירה בכבוד רב, בהגיע החתן 

שמחה רבה עוד ישמע, והמשיכו שוררו ב

בניגוני שבח והודיה, רבנו קידם בכבוד ויקר את 

והאדמורי"ם שהגיעו לקחת חבל פני הרבנים 

בשמחה, ה"ה האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר 

הרמ"מ, האדמו"ר מטשערנאביל, האדמו"ר 

מקארלין סטולין, האדמו"ר מדעש ירושלים, 

ר האדמו"ר מדז'יקוב גאב"ד גבעת זאב, האדמו"

מזידיטשוב, האדמו"ר משאץ, האדמו"ר 

מסדיגורא ירושלים, האדמו"ר מ'נחלת אהרן', 

האדמו"ר מביאלא ב"ב, האדמו"ר מלינסק, 

האדמו"ר מאלעסק, הגרחי"א לנדא והגרש"צ 

 ראצפערט,   אב"ד רוזנבלט רבני העיר ב"ב, 

תולדות  ישיבת   ראש

יע 
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בירך על היין איחל לחיים  רבנואחר ש אהרן, 

שמחות ביי אלע אידישע לכל הקהל ואמר: 

, אחר כך איחל קינדער, מיט פרייליכע הערצער

במחול לחיים לכל הקהל,  האדמו"ר מתוא"י

מיוחד רקדו עם החתן ועם רבנו שליט"א 

האדמו"ר מבעלזא 

שליט"א והאדמו"ר 

  .הרמ"מ שליט"א

רבנו אמר מאמר דבר     

מזקינו הק' בעל  תורה

אהבת שלום על דברי 

רש"י בפרשתן מה 

שמועה שמע ובא קריאת 

ים סוף ומלחמת עמלק, 

שיתרו שמע שאף שהיה 

מעמד קריעת ים סוף 

ושמעו עמים ירגזו, ובכל 

זאת נתאמץ עמלק לבוא 

להילחם עם ישראל, הבין 

יתרו ונוכח לראות עד 

כמה קשה הוא מלחמת 

היצר, והחליט לבוא אל 

מת, שיהא בו כוח צדיק א

להתגבר נגד היצר, 

בהמשך נשא דברים 

נרגשים האדמו"ר 

מתוא"י שליט"א על 

הזכיה הגדולה והשמחה המשולשת לדידו 

להתקשר בקשר חיתון עם בני משפחת 

המלוכה, רבותינו הק' בעל אמרי חיים ובעל 

ישועות משה, ולהבחל"ח מרן רבנו שליט"א, 

דשנים ובירך את רבנו לאריכות ימים ושנים 

 .ורעננים

 רבנובפרץ של שמחה שוררו ניגון לעלוב ו    

עודד השירה בעוז ותעצומות, אחר המשיכו 

בניגוני שמחה זמן רב, בסיום עמד על הדוכן 

נפתלי יואל הרה"ח ר' 

והכריז כנהוג את  פוקס

המחותנים הנותנים 

דורון דרשה, ונתכבד 

כוס בברכהמ"ז על ה

האדמו"ר מוויזשניץ 

בשש ברכות  ,לונדון

האדמו"ר 

ובברכה  ,מבעלזא

האדמו"ר אחריתא 

 .מוויזשניץ ב"ש

 

  'מצוה טאנץ' 

בהתעוררות ורגשי     

קודש התכוננו הקהל 

מעמד להאי שעתא 

ופתח  'מצוה טאנץ'

בדברי חרוזין הרה"ח ר' 

 ברוך מרדכי פרנקל

האדמו"ר והזמין את 

בראשונה  מתוא"י

לריקוד מצווה, אחר 

הריקוד לפני הכלה רקד עם החתן ובהמשך יצא 

, בהמשך נקראו במחול מיוחד עם רבנו שליט"א

בנציון המחותנים לריקודי מצוה על ידי הר"ר 

, וזקן החתן אב"ד נירבאטאר, זקן הכלה ברכר

 

 ברכת מזל טוב נאמנה
 , האי גברא רבא יקירא,הדגוללידידנו 

 איש חי ורב הפעלים לתורה ולתעודה
 ולהאדירה תורה להגביר פעלים ורב המעש כביר

 , ה"הידןהעומד לימיננו בכל עת וע

 שליט"א אזנרווהלוי  וד יונהד הרה"ג ר'
 'מחשבת הלוי'ראש כולל  

 

 י בנונישואלרגל 
 הבחור החתן המופלג בתורה ויר"ש 

 הי"ו הלוימשה מרדכי  הרב
 

 שליט"א אברהם אליהו וואזנרבן הרה"ג ר' 
 ' מחשבת הלוירב דקהילת '

 

 שליט"א טוביה שטרןר'  צה"גחתן ה
 מרא דאתרא קדישא מירון

 

 הכלה הבתולה המהוללה תחי' עב"ג
 שליט"א אברהם מרדכי סאפרין בת הרה"ג ר'

 שליט"א מקאמרנא ירושליםאדמו"ר ה בן
 שליט"א אדמו"ר מלעלוב ירושליםהחתן 

 

במידה  לרוות רוב תענוג ונחת דקדושהשיזכה יה"ר 
גדושה מכל יוצ"ח, דורות ישרים ומברכים מתוך 

עד בלי די לתפארת המשפחה , רוב אושר ועושר
 .הרוממה, אורך ימים במינה ובשמאלה אושר וכבוד

 

 שמחת החתונה יתקיים אי"ה
 ביום שלישי פרשת תרומה

 באולמי 'היכלי מלכות' בב"ב
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האדמו"ר מוויזשניץ , דוד החתן אב"ד נעפלמיץ

 .לונדון

כאשר פתח  לחרדת אלוקיםויהי המקום      

להזמין את ברגשי התעוררות  בנציון ברכרהר"ר 

רבנו לריקודי מצוה, ותיאר ברגש רב את 

ההשפעות הנצרכות לכלל ולפרט, רטט של 

התעוררות עבר בכל הקהל עת פתחו בשירת 

ניגוני הכנה ויהיו זרעי, אם מצאתי חן, הב לן 

ור שאלתין, ויהי רחמיך, ואמר רבנו שיכוונו הציב

להמשיך רפואה למרת אלטע עטיל בת בלומא 

גבאי  חיים שרגא נייהוז, הרה"ג ר' גיטל

המעמדות הגיש לרבנו את הקויטל של נותני 

ברכה כללית על כל  רבנוהמעמדות והאציל 

דער המשתתפים בנתינת דמי מעמדות ואיחל: 

אויבערשטער זאל העלפן פאר אלע וואס זענען 

צו אלע השפעות זיך משתתף, זאלן זוכה זיין 

טובות ברוחניות ובגשמיות, גהאלפן ווערן מיט 

קינדער, געזונטע קינדער, מיט אסאך נחת, גוטע 

שידוכים בקרוב, ימלא ה' כל משאלות לבם 

ופתח רבנו בריקודין קדישין , לטובה ולברכה

לפני הכלה, כאשר על ימינו ניצב בנו אבי הכלה 

ואים הרה"ג אב"ד קרייתינו שליט"א, וכל העם ר

את הקולות ומכוונים לבם לאבינו שבשמים 

להשפיע כל ברכאן קדישין, אחר רקד רבנו עם 

, החתן וריקוד מיוחד עם בנו אב"ד קרייתינו

 ואב"ד נירבאטור,אח"כ הצטרפו הבנים 

ובהמשך רקדו יחד כל בני משפחת המלוכה, 

ריקוד מיוחד רקד רבנו עם ב"ד האדמו"ר 

רינו הגה"צ ראש מלונדון, וריקוד מיוחד עם מו

הישיבה שליט"א, וריקוד מיוחד עם אב"ד 

נעפלמיץ, ועם אב"ד נירבטור, ועם אב"ד קאלוב 

ביתר, ובהמשך עם המחותן אבי החתן הרב יואל 

אחר  טייטלבוים, ובסיום רקד עם נכדי רבנו זי"ע,

המשיכו בריקודי מצוה המחותן זקן החתן 

, ובהמשך אבי החתן, ואבי אב"ד קאלוב ביתר

, עם סיום ריקוד הרה"ג אב"ד קרייתינולה הכ

בניגון אשת חיל, ושרו האדרת  רבנוהחתן פתח 

והאמונה כשרבנו מעודד בעוז, וסיימו בשירת 

האורחים מחו"ל רקדו ימים על ימי מלך תוסיף, 

ריקוד מיוחד עם המחותן אבי הכלה אב"ד 

ליוו הקהל את רבנו  2:00, ובשעה קרייתינו הק'

כי אורך בשירה חרישית לביתו נאוה קודש 

  .ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך

 

  י"ח שבט -יתרו  ' פחמישי יום  

תפילין להבחור הבר  רבנולפני התפילה הניח     

מצוה בן הר"ר מנחם מנדל ראובן סנדרוביץ, 

)עלו לתורה: החתן שמעון רבנו ניגש לפתיחת הארון 

בן   מצוה הבר  הבחור  טייטלבוים,   אברהם  ישראל החתן  דסקל, 

עיי
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הר"ר מנחם מנדל  -הר"ר מנחם מנדל ראובן סנדרוביץ, הגבהה 

  הנה"ח ר' שלום ברקוביץ(. -ראובן סנדרוביץ, גלילה 

 
לחצר ביתו נאוה קודש  רבנובערב יצא     

לאמירת שבע ברכות בחופת החתן שמעון בן 

הרב חיים משה דסקל, עב"ג בת הרה"ח ר' 

 רבנובני ברק, והאציל  –שמואל נפתלי שוימר 

 ברכות לרוב לחתן ולכל המחותנים.

 

  הנחשונים' מאלעד' 

אנ"ש 'הנחשונים' מקבוצה אל הקו"פ באו     

לבם, לטובת תושבי העיר אלעד להביא נדבת 

, השלמת בית המדרש המרכזי כבקשת הקודש

קיבל את פני הבאים באנפין נהירין ואמר:  רבנו

כפי הנראה עתה לא אוכל להגיע לעיר אלעד 

בימים הבאים, כאשר היה במחשבתי, אכן 

אקוה אי"ה שבאחד הימים בפרשת תרומה 

והנה בפרשת אוכל לבוא לקבל נדבת הציבור, 

, שכתוב בה ויקחו לי תרומה יש מעלה מיוחדת

תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, והרי 

שבסכום זה יתחייב כל ₪, בקשתי סך חמש אלף 

אחד, ואם יהיו אברכים אשר יהיו בבחינת אשר 

ידבנו ליבו לתת יותר מסכום זה הרי אין שיעור 

וגבול לכך, ואכן יש לי קורת רוח גדולה 

שמתאמצים להביא, ויעזור השי"ת שיהיו 

 רבנו, והביע ואות וישועות לכל הציבוררפ

הערכה לאנשי החיל שהגיעו ראשונה ליטול 

חלק במגבית, והודה להם על ההשתתפות בעין 

 יפה.



 

 הק' שמחת שבע ברכות לתלמידי הישיבות  

 ""יחד לבבנו בשילוב מעמד יסוד איגוד בחורי ויזניץ

ברוב שמחה ורגשי לבבות הומים התכנסו יחד למעלה מאלפיים בחורי חמד חונים על 'דגל מחנה בני     

ויזניץ', תלמידי ישיבותינו הק' בארה"ק עם הבחורים המאוגדים בארגון צעירי ויזניץ, לשוש  –ישראל 

 ע"י איגוד מוסדות ויזניץ.ש'יחד לבבנו'  יגוד בחורי ויזניץולשמוח יחד בשמחת רבנו, בד בבד עם יסוד א

בהדרו בשערי  רבנוהופיע  9:00בשעה     

, בקרית שדה התעופהווניו' אהאולם הגדול '

אשר היה מלא וגדוש מקצה לקצה, והתלמידים 

קידמו את פני הקודש בקול רינה, זמן ממושך 

עמדו כולם בריקוד נלהב לקדם פני הקודש, 

מנחה , נה מה טוב, היום תאמצנובשירת ה

קידם את פני רבנו  יחזקאל טויסיגהמעמד הרב 

ברגשי קודש אחר המשיכו בניגוני שמחה 

 הרה"ג אבד"ק אלעדוהודיה, נשאו דברים 

הגה"צ , מורינו הרה"ג אב"ד קרייתינושליט"א, 

מרדכי אלעזר שליט"א, הנה"ח ר'  ראש הישיבה

האדמו"ר פטרון המעמד, בהגיע  - אסטרייכער

את פניו ברוב  רבנוקידם  מקרעטשניף ירושלים

 כבוד. 

בהמשך שרו עיני עמך, ובאו כולם בברית     

יחד, וקמו יחד לריקודים נלהבים, אחר המשיכו 

בניגון אנא עבדא, קדשינו במצוותיך, והניגון 

)שהלחין  'איך בין א ויז'ניצע בחור'המיוחד 

ד(, הרה"ח ר' יעקב יהודה דסקל לכבוד המעמ

 צבי נפתלי רבנו העניק תעודת הוקרה להרב

על סיועו לערב  ירושלים דגל ארגון ר"יו פרוש

זה, עם ברכת הקודש להצלחה בכל מעשי ידיו, 



 כג
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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

מרדכי אלעזר וכן לפטרון המעמד הנה"ח ר' 

פתח  דרכך', אחר שירת 'הורנו ד' אסטרייכר

או : הנה כבר נשרבנו בדברות קודש לאמר

דברים הנואמים החשובים, ואיני בא אלא 

להזכיר הענין של פותחין בכבוד אכסניא, ה"ה 

, ולספר כערמרדכי אלעזר אסטרייהנה"ח ר' 

לפניכם על בית מדרשו אשר בעיר מאנסי, 

המיועד לכלל 

הציבור, יהודים 

אבל כל שונים, 

הנכנס להתפלל 

עמהם חייב לדעת 

שאין לשוחח 

עת בביהמ"ד מ

התחלת התפילה 

ועד גמירא, ס'איז 

, א גרויסע זאך

שגם אלו היהודים 

יודעים שאם 

רצונם להתפלל 

יחד אי אפשר 

לשוחח בתפילה 

מרישא ועד 

גמירא, והוא דבר 

גדול, ועל כן הנני 

מדגיש נקודה זו 

לכבודו, על ההנהגה המיוחדת שהתקין בבית 

  כולם תקנה נפלאה זו. ינהיגו מדרשו, והלוואי

והנה התאספו כאן כלל בחורי אנ"ש, מכל     

, ואזכיר את רחבי הארץ, זיך צו דערהייבן א ביסל

אומר בשם ספר  אבי הק' זי"עהדברים שהיה 

'כל בו' אודות ענין עליה לרגל, אשר תכלית 

יחד כל כלל  מצוה זו הוא המטרה שיתאספו

ישראל שלש פעמים בשנה בבית המקדש כדי 

ריו, ללמוד מהם שכל אחד יראה את מעלות חב

איך מתפללים ואיך מתנהגים, ויקבל כל אחד 

מחבריו התרוממות נפש וקנאת סופרים תרבה 

ובזה אשר התאספו כלל בחורי ויזניץ חכמה, 

מכל הארץ כל המקושרים לדגל ויזניץ המטרה 

הוא שיראו 

ויתבוננו כולם איך 

השני מתנהג, 

ובוודאי יתעוררו 

על ידי כך הנהגות 

 טובות, בתיקון

המעשים, 

וביסודות היהדות, 

אהבת השי"ת 

אהבת התורה 

 .ואהבת ישראל

היסודות האלו     

נמצאים אצל 

כ"א, וכל אחד 

בדרגא דיליה, כי 

המה יסודות של 

האדם, וכל אשר 

חפץ להיות נמנה 

על לגיון זה באמת 

 צריך לדעת לעבוד על ג' דברים אלו.

וכאשר מתאספים יחד כ"כ הרבה בחורים     

במטרה להתעלות בהתמדת התורה ובאהבת 

השי"ת וכו' מרגיש כל אחד התעוררות 

והתרגשות, ומקבל כל אחד ע"ע קבלה טובה 

, א זאך בענינים אלו, ס'איז א מורא'דיגע

 התודה והברכה
 

 רודף צדקה וחסד ידידינו ומכובדנו הדגול,ל
האי גברא רבא ויקירא, עתיר פעולות ועטור 

 העומד לימיננו בכל עת ועידן תהילות,

 הי"ו יעקב צבי גרטנרהנה"ח ר' 

 לונדון
 

 להוצאת והפצת הגליון ו להשתתףליב ואשר נדב
 

 האשה החשובה אמו ילוי נשמתלע
 ע"ה רחל לאהמרת 

 ז"ל אליעזר ת הרה"ח ר'ב
 כ"ט שבט תשס"ט נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

, וב"ה שיש לנו דרך סלולה שטארקער דערער

איך להתקדם יותר, וכיון שכ"א רוצה להתעלות 

'מסילת גישים לפני כל תלמיד את הספר מ

 אהרן לויאשר הוציא לאור הרה"ח ר'  ישרים'

זצ"ל,  בנימין יוסףמירושלים בנו של ש"ב הרב 

, כאשר היה רצון א חסיד'ישע פינקויש בה 

זי"ע,  זקיני הק' בעל אמרי חייםקדשו של 

שיעסקו בספר הזה, וידוע שהיה חוזר על דברי 

ן כסדרן, ומעתה הספר מסילת ישרים תמידי

כאשר היה אבי הק' זי"ע יעסקו כולם בספר הזה, 

מעורר בכל עת לעסוק בדברי מוסר בכל יום, 

ולפחות משך עשרים דקות צריך כל תלמיד 

להקדיש מזמנו ללימוד ספרי מוסר, והספר הזה 

מתובל היטב בדברים מספרי חסידות, 

וברעיונות ממשנת החסידות, על כן בוודאי ראוי 

כל בחור יקח ספר זה ללמוד בו למען ורצוי ש

  .יפתח ראשו ועיניו כראוי

לא אאריך בדברים, כי אם להביע את      

הנקודות החשובות אשר יש להשמיע לכל 

בחור הנמנה על דגל ויזניץ, וכפי שכבר שרו 

אודות דרכו של 'ויזניצער בחור', בחרוזין 

, בבחינת ויחד לבבנו לאהבה ליראה את שמך

ינו ד' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ועדה"כ הור

ליראה את שמך, וכאשר חוזרים ומשננים אלו 

הדברים מתעוררים ועולים מעלה מעלה, והוא 

המטרה של כלל בחורי אנ"ש, אשר כולם נקבצו 

ובאו לך כדי להתרומם אל השי"ת לדעת מה 

המטרה והתפקיד שלנו בעולם, ועל פי זה 

י לא להתעלות ביותר לפי דרגא דיליה, שהר

זקיני כ"א שווה בדרגה של חבירו, וכפי שאמר 

הרבי ר' זושא, שאמר הרה"ק  הק' האמרי חיים

מ'וועט נישט שמייסן 'זושא' אז ער איז נישט 

דער 'רבי ר' בער', מ'וועט שמייסן 'זושא' אז ער 

ופירש בזה הפ' המר ימירנו  איז נישט 'זושא',

 והיה הוא.

יד וצועד ובכן על כל אחד לדעת, שהוא חס    

שזקיני הק' בעל , וכפי הבעש"ט הק'בדרכיו של 

זקיני הק' בעל אמרי אמר על בנו  אהבת ישראל

, 'א בעל שמ'סקער איד'שהוא בבחינת  חיים

הציב לפנינו את הדרך הסלולה ממרן  וזקיני הק'

, בפרט אחר המלחמה המשיך הבעש"ט הק'

והנחיל זאת בקרב  בתקיפות את דרך הבעש"ט

צעירי הצאן, ובכן זאת היא המטרה של כל 

ויזניצע בחור, ועל ענין זה כינס בני שליט"א 

  בערב זה את כלל התלמידים.

למרדכי , ולר' אהרן לויובזה הנני בתודה לר'     

אשר נתן את התמיכה  אסטרייכער אלעזר

, והשי"ת יעזור שכל הגדולה לכינוס מרומם זה

היהודים שיש להם חלק בזה יזכו לרוות נחת 

מצאצאיהם ויגדלו ערליכע גיראטענע 

חסיד'ישע בחורים, לעשות תמיד רצון השי"ת 

בלב שמח ומח מרומם, ונזכה כולנו לראות 

במהרה בהתקבצותנו יחד מארבע כנפות הארץ 

עיי
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 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

ונזכה לגאולה השלימה, להתראות  לארצינו, 
במהרה בבית מקדשנו, וללכת לקראת בנין 

 הבית, במהרה בימינו אמן.
אחר אלו הדברים נשא את משאו הרה"ג ר'     

משב"ק, והתלמידים יצאו  - שאול גרינברגר
במחולות של שמחה לכבוד המעמד, לזמן 

יחזקאל ממושך, אחר אמר מנחה המעמד הרב 
למרן רבנו שליט"א לרפואה טויסיג דברי ברכה 

שלימה, ופתחו כולם יחד ברגש והתעוררות 
רבה בניגון ויסלדו בחילה פניך, והמשיכו בשירה 

, הרה"ח אדירה בניגון דער רבי זאל דערלעבן וכו'
נתכבד לומר דברי שמחה לקראת  סנדר גייגרר' 

חודש אדר הבעל"ט ולכבוד השמחה, אחר 
הגה"צ  נתכבד בברכת המזון על הכוס מורנו

שליט"א, בשש ברכות נתכבד  ראש הישיבה

, ובברכה אחריתא נתכבד אלתר רוקחהרב 
, ובסיום יצאו מרדכי אלעזר אסטרייכרהנה"ח ר' 

 בשובו אל ביתו נאוה קודש. רבנוכולם ללוות 
 

  י"ט שבט -יתרו  ' פ שישייום  
תפילין  רבנולפני תפילת שחרית הניח     

הר"ר יוסף בר"צ כץ, להבחור )לבן לבחורי הבר מצוה 

ברכפלד, לבן הר"ר נח מרגליות, לבן הר"ר  –ישראל יואל ישראלי 

אחר התפילה  דב ברי"ש אשר, לבן הרה"ג ר' ברוך טסלר(,
בסנדקאות ובאמירת הברכות  רבנונתכבד 

)לבן הר"ר יעקב אלעזר וייס, לבן בבריתות לבני אנ"ש 

אחר  "א רוט(,הר"ר שלמה בר"ד כהנא, לבן הר"ר יעקב ברי
ברכות לרוב לאבות הבנים ולכל בני  רבנוהאציל 

  המשפחה.

 

  קבלת התורה -שבת קודש פרשת יתרו  
 בצל הקודש בקרית מלך רב - שבת שבע ברכות לנכדת מרן רבנו שליט"א

אהרן הרה"ג ר'  בפניא מעלי שבתא בא בקו"פ    
וראש ישיבת תוא"י  האדמו"ר מתוא"יבן  קאהן

עם בניו שיחיו אשר הגיעו לשבות בצל הקודש 
קידם פניו בברכת שלום  רבנולרגל השמחה, 

ברוב כבוד, אחר נכנסו אל הקודש החתנים 
חבש על ראשם את  רבנוהעולים לתורה ו

לבית המדרש  רבנוהשטריימיל כנהוג, ועלה 
 רבנוהגדול עם החתנים בשירה וזמרה, ופתח 
חיים בתפילת מנחה, ועבר לפני התיבה הרב 

, לתפילת קבלת שבת עבר מאיר ברש"י שטרן
, בזמר לכה אהרן קאהןלפני התיבה הרה"ג ר' 
, בחרוזים נפתלי צבי ציגדודי נתכבד הנה"ח ר' 

עם  רבנו'והיו למשיסה' ו'ימין ושמאל' רקד 
ובחרוז 'בואי בשלום' רקד עם נכדו  החתנים,

בניגון  ישראל אברהם טייטלבויםהחתן הרב 
המיוחד לשמחות בבית המלוכה, אחר התפילה 

עלה רבנו על מעלות ארון הקודש ובירך את כל 
 הקהל בברכת א גוט שבת.
 

  עריכת השולה"ט 

אל היכל עריכת  רבנולעריכת השולה"ט עלה     
באמירת  רבנו, ופתח 9:10השולחנות בשעה 

 רבנוהזמירות שלום עליכם וכו', אחר שורר 
קידש על היין ואחר  רבנואשת חיל בנוסח יו"ט, 

פתח בזמר והאר עינינו )אמרי חיים(, ושר חו"ק, 
נטל ידיו וביצע על הפת שרו השבת  רבנואחר ש

ו את בעת ברכת לחיים הזכיר רבננועם הנשמות, 
הקריאה של פרשת קבלת התורה, והקריאה 
מעורר הזמן, אחר הזכיר ימי הילולא של 
הצדיקים, ושח אודות מאמר הרה"ק מקאצק, 
שהיה רבנו הק' בעל אמרי חיים אומר בשמו, אז 

)תוכן הדברים יבואו , די ביסט דו וויל די ביסט דו וכו'

רבנו שר הזמר כל מקדש ואחר  אי"ה בגיליון דא"ח(,
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וביום השבת )סקולען(, בהמשך שרו  שרו
אהבת עולם, יהא רעווא )ר' יצחק אונגר(, 
שמחו בד' )סקולען(, אזי בשלישי, ויהי בנסוע 

אחר סיפר חו"ק ביה אנא רחיץ,  רבנוהארון ושר 
רבנו אודות זקינו הק' בעל אמרי חיים שלחש 

'איך טובל'זיך לעצמו בעת הניגון 'ביה אנא רחיץ' 
רבנו שר חו"ק הורינו ד' , באשפער'אין דעם 

דרכך, והמשיכו את השירה 
פעמים רבות בזא"ז 
בהתלהבות והתעוררות 
הרגשות, אחר פתח רבנו 
באמירת דברי אלוקים חיים, 
והאריך אודות דרך החסידות 

)תוכן הדברים  שהוא דרך האמת

בזמר  יבואו אי"ה בגליון דא"ח(,
אלעזר הילוכך נתכבד הרב 

ר נתכבד אבי , אחאייכנשטיין
יואל החתן הרה"ג ר' 

בברכהמ"ז על  טייטלבוים
הכוס, בשש ברכות נתכבד 

יחזקאל שרגא הרה"ג ר' 
, ובברכה טייטלבוים

ר'  צה"גאחריתא חדב"נ ה
ראש  חיים צבי מייזליש

  ישיבת סאטמאר ב"ב.
 רבנואחר ברכהמ"ז פתח     

בניגון קדרותא דצפרא 
ורקדו שעה ארוכה 

 מעודד השירה. רבנובהתלהבות רבה כאשר 
 

  השולה"ט השני 

מאכלי שלום זכר לרגל  רבנוהגישו לפני     
הגה"צ ראש שמחת הולדת הנין למורינו 

, אלעזר ארנסטרשליט"א בן לנכדו הרב  הישיבה
בנציון , וחתן הרה"ג ר' יעקב שמשוןבן הרה"ג ר' 

, בזמר צור משלו נתכבד הרה"ג ר' מייזליש
שורר חו"ק הניגון יבנה  רבנו, בנציון מייזליש

)תוכן הדברים אחר פתח רבנו בנועם שיח המקדש, 

שרו ישמחו במלכותך )ר'  יבואו אי"ה בגליון דא"ח(,
ה אכסוף נתכבד הרה"ג ר' -יצחק אונגר(, בזמר י

, שרו השבת נועם יעקב שמשון ארנסטר

, כח הנשמות )בלאזוב(, ווען איך וואלט געהאט
בזמר ישמחו במלכותך 

, שלום דב דכנרהרב נתכבד 
וניגשו לפני הקודש אבות 
הבנים לרגל שמחת ה'שלום 
זכר', אחר שרו קול רינה 
לרגל הולדת הבן להרב 

, בהמשך אלעזר ארנסטר
ה רבון ורבנו שר חו"ק -שרו י

החרוז רברבין, אח"כ שרו 
למקדשך תוב, ואחר ניגון 
מארש שר רבנו אודה לקל, 

 ורקדו בניגון ונשגב ד' לבדו.
 

  וביום השבת 

רבנו עלה לביהמ"ד הגדול     
בליווי החתנים ופתח 
באמירת פרקי תהלים 
וברכות השחר, אחר נתכבד 

מנחם באמירת הברכות הרב 
, בתפילת שלמה טאוב

פסוקי דזמרה עבר לפני 
מנחם שלמה הגר בן האדמו"ר התיבה הרב 

, לתפילת שוכן עד עבר לפני מוויזשניץ לונדון
ליעזר צבי טויב אב"ד אהתיבה הרה"ג ר' 

פתח רבנו , לרגל שבת פרשת יתרו ביתר קאלוב
בקו"ר באמירת 'והאר עינינו בתורתך' בתפילת 
אהבה רבה, כשבבית המדרש הושלך הס, 

, לחזרת ונשמע קולו בקודש ברגשי קודש עזים

 התודה והברכה
 הדגולים והנכבדיםלידידינו 

 והפצת הגליון להדפסת מושתר
 

 הי"ו יעקב יוסף ויינרהרה"ח ר' 

 לרגל שמחת נישואי בנו
 המופלג בתורה ויר"ש החתןהבחור 

 ני"ו ישראל משהכמר 

 שליט"א שמעון חיים כהןעב"ג בהרה"ג ר' 
 שמחת החתונה יתקיים אי"ה

 פר' תרומהשני ביום 
 ' בב"בארמונות פרידמן'באולמי 

*** 

 הי"ויוסף מאיר האס הרה"ח ר' 
 חיפה

 לרגל שמחת הבר מצוה לבנו
 ני"ו שלמה ורהבח

*** 

 הי"ו מאיר אליהו מייזלרהנה"ח ר' 

 לרגל שמחת הולדת הנכד
 ני"ו חיים שלמהבן לבנו הר"ר 

*** 

 הי"ו ישראל אברהםהרה"ח ר' 
 לע"נ אמו

 ע"ה אברהםבהרה"ח ר'  אייגאמרת 
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 בס"ד

אב"ד הש"ץ שמונה עשרה עבר לפני התיבה 
, רבנו ניגש לפתיחת הארון שליט"א נירבטור

)עוד עלו ועלה לתורה לקריאת עשרת הדברות 

יהודה טירנואר, הבחור הבר מצוה בן הרה"ג ר'  נה"ח ר'לתורה: ה

אהרן קאהן, הרה"ג אב"ד קרייתינו,  צ ר'"חתנים, הרה ברוך טסלר, 
ד "ד נעפלמיץ, אב"מורינו הגה"צ ראש הישיבה שליט"א, אב

 -טייטלבוים, אב"ד קאלוב ביתר, הגבהה ג ר' יואל "נירבטור, הרה

, ברוקלין( –הר"ר דוד לרנר  -הנה"ח ר' ראובן חיים סובול, גלילה 
משה לתפילת מוסף עבר לפני התיבה הרה"ג ר' 

אמר אנעים  רבנו, וטייטלבוים בן אב"ד נעפלמיץ
זמירות, אחר התפילה עברו על פני הקודש 
 החתנים והמחותנים להתברך בברכת מזל טוב.

 
  קידושא רבא 

בביהמ"ד הגדול, שרו  רבנוקידושא רבה ערך     
שבענו, יברך את בית ישראל, אחר ניגשו אבות 

, הרב ברוך משה שמעון ברקוביץ, הר"ר הבנות
 לברכת מזל טוב.חיים יהודה ברנדווין, 

  
  מיטאג טיש 

נכנס להיכל עריכת השולחנות לעריכת  רבנו    
, כאשר מסובים על יד ה'מיטאג טיש'

השולחנות בני משפחת המלוכה לרגל שבת 
שבע ברכות, אחר נטילת ידים ובציעת הפת 

, 'שרו מהרה ד', אודה ד' מאוד בפי, שירו לד
איחל לחיים ופתח בשירת הזמירות,  רבנו

אתקינו סעודתא וכו' אחר שרו שישו ושמחו, 
אב"ד את מחותנו  רבנוהמלמד תורה, וכיבד 

מר חי ד', בהמשך שרו אתהלך לפני לז נירבטור
ד' )ר' יעקב יהודה דסקל(, בזמר מזמור לדוד 

, אחר שרו ניגון יהודה למברגרנתכבד הרב 
מחצר סקולען, אמת תורתנו, וצדיקים ישמחו 

שורר  רבנו)ר' מרדכי בר"מ וייס(, אחר ש
הזמירות ברוך ד' יום יום פתחו ילדי החמד 

חר שר רבנו תלמידי הת"ת בזמר והאר עינינו, א
הזמר 'יום שבתון אין לשכוח' לרגל שבת קבלת 

שלמה זלמן שהרה"ח ר'  רבנוהתורה, וסיפר 
הביא זמר זה לחצרות קדשינו, והיה  מוזס

רבנו משורר אותה בהתלהבות עצומה, והיה 
אומר בצחות דעם 'יום שבתון' פון ר'  הק' זי"ע

איז 'אין לשכוח', אחר שרו  שלמה זלמן מוזס
ר, בזמר השמים מספרים נתכבד קרוץ מחומ

אברהם יצחק הכהן קאהן נכד האדמו"ר הרב 
י, בברכת המזון על הכוס נתכבד הרב מתוא"

בשש הברכות נתכבד  יחיאל יהושע קורנרייך,
, ובברכה אחריתא הרב מאיר טייטלבויםהרב 

 יצחק אלעזר טייטלבוים.
 

  רעווא דרעווין 

אל היכל עריכת  רבנובעלות המנחה עלה     
ישראל השולחנות לפני התיבה ניגש הרב 

ם, בפתיחת הארון נתכבד אברהם טייטלבוי
)עלו לתורה: שליט"א  הגה"צ ראש הישיבהמורנו 

נכד האדמו"ר מתוא"י, הרה"ח ר' שמעון הלוי  -הרב שלום קאהן 
 -אב"ד קאלוב, הגבהה  -גליק, הרה"ג ר' יששכר דב טייטלבוים 

 הרב ישעי' טייטלבוים(. -ילה אב"ד נעפלמיץ, גל

 
נטל ידיו וביצע על הפת שרו  רבנואחר ש    

והאר עינינו, כי לקח טוב, הוא יפתח ליבנו, אחר 
בשירת הזמירות בני  רבנוברכת לחיים פתח 

היכלא וכו' ומזמור לדוד הראשון, במזמור השני 
, המזמור השלישי איתמר שפיראנתכבד הרב 

שוררו חברי המקהלה, אחר שירת המארש 
)תוכן  פתח רבנו באמירת דברי אלוקים חיים

בסיום עורר רבנו , הדברים יבואו אי"ה בגליון דא"ח(
אודות מגבית לטובת 'קמחא דפסחא' אשר זה 
רבות בשנים מאורגנת כראוי לטובת אלפי 
משפחות אנ"ש, אשר שלוחיו יוצאים למסעות 

ם ה"ה הרה"ח ר' הערשיל הכהן כץ מעבר לי
והרה"ח ר' חיים זעליג קורניצר, ונכון לעמוד 
לימינם לטובת הנזקקים לסיוע לצרכי חג 

  .הפסח
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ליפא הגר, אחר  בזמר דרור יקרא נתכבד הרב     
פתח רבנו בדברים נרגשים על הטיפול הרפואי 
העומד לעבור בימי השבוע הבא, וביקש את 

יעבור בהצלחה  הציבור להתפלל שהכל
וכשורה, רבנו הקריא מתוך קונטרס דברות 

)שהופיע לכבוד שבת על ידי מכון 'אור  קודש
אודות הטיפול הרפואי שעבר רבנו פני משה'( 

הק' זי"ע בבוסטון ביום ג' משפטים תשמ"ו, 
וציטט מתוך הקונטרס דברי רבנו הק' זי"ע בס"ג 

פר' יתרו מה שאמר רבנו 
יום הזי"ע בענין זה לאמר: 

קראנו פרשת קבלת 
התורה, והרי במעמד קבלת 
התורה נתרפאו כל החולים, 
ישנם הרבה יהודים 
הזקוקים לישועות 
ורפואות, וכידוע לכם אני 
צריך לעבור השבוע 

)ניתוח( וצריך רפואה שלימה במהרה, ואקוה 
אל השי"ת שיתפללו בעבורי מ'זאל מיר האבן 

, לעשות אינזין, ונזכה לחיות יחד עוד שנים רבות
רצון הבורא באהבה יראה ושמחה, שנמצא את 
כולכם בריאים, און מ'זאל זיך טרעפין און 
פריידן, ונזכה לישועת כלל ישראל ולביאת גו"צ 

את הציבור  רבנובהמשך הזמין בב"א, 
להשתתף בשמחת נישואי נכדו, בן הרה"ג 
אבד"ק אשדוד אשר תיערך אי"ה ביום ג' 

שמחה, ניגון  , בסיום פתחו בניגוניתרומה
, אברהם חיים בריםפארשפיל, ניגון הגה"צ ר' 

עוד ישמע, ושרו הניגון לכבוד החתנים כנהוג, 
אחר ניגשו לפני הקודש בחורי בר המצוה 
ואמרו הפשעטיל ושרו וראה בנים, בברכת 

, באמירת אב"ד נירבטורהמזון על הכוס נתכבד 
ובברכה  אב"ד נעפלמיץברכות נתכבד  שש 

 .קאליב ביתר אב"דאחריתא 

 
לתפילת מעריב עבר לפני התיבה הרה"ח ר'     

, לפני הבדלה אמר רבנו: בימי שטרןאברהם 
השבוע הבעל"ט יחול יום היארצייט של 

 רבי יחיאל יהושע רבנוביץ מביאלאהאדמ"ר 
זצ"ל, היה מיוחד בענין יותר מאשר ראינו אצל 

מתלמידי אחרים, שבכל יום יארצייט של אחד 
, מבלי כל הבדל באיזה חצר, היה הבעש"ט הק'

ים, והיה מיסב אחר תפילת מעריב למסיבת לחי
מאריך בדברים בשגב 
קדושת הצדיק, ופעם אמר 
שבעת שמברכים אשר 
בחר בנו מכל העמים ונתן 
לנו את תורתו יש לכוון גם 
על שקבלנו את תורת 

, ס'איז א הבעש"ט הק'
 גיוואלדיגע זאך.

שח  אבי הק' זי"ע    
אודותיו בהערכה רבה, כי התגוררו בתל אביב 

 מביאלא האדמו"רבשכנות משך כמה שנים, 
אבי הק' זצ"ל התבטא בהערכה רבה אודות 

עליו דברי  אבי הק' זי"ע, ומאידך אמר זי"ע
 הערכה.

: ביום כ"ו לחודש, הוא אחר אמר רבנו עוד     
הרב הקודם של  'הרב שלנו'יום היארצייט של 

זקיני הק' בעל  רבי יעקב לנדא,העיר בני ברק, 
אמר עליו בהזדמנות שהוא מאותם  אמרי חיים

רבנים השייכים לדורות קדומים, אשר 
מקיימים כראוי את הפ' 'לא תגורו מפני איש' 

זקיני ולא היה חושש מאף אחד, פעם ביקר אצל 
הרה"ק הרש"ב ונסובה השיחה אודות  הק'

שבהזדמנות היה זקיני הק' , ואמר מליובאוויטש
אצלו ובהיותו שם אימץ תנועה של ניגון, 

ברבין עובדך, והלביש את התנועה על החרוז ר

  ה רבון עלם.-בזמר י

 התודה והברכה
 הנכבד, איש חי ורב הפעליםלידידנו הדגול ו

 הי"ו יעקב שטרןהרה"ח ר' 
 והפצת הגליון להדפסתם שתר

 לעילוי נשמת אביו
 ז"ל יוסףהרה"ח ר' 

 ז"ל שמואלהרה"ח ר' בן 
 כ"ט שבט תשמ"גנלב"ע 

 ת.נ.צ.ב.ה.



 ל
 

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

 

 גתשפ"משפטים 

 בס"ד

לדאבוננו לא כל הרבנים  והמשיך רבנו לאמר:    
עומדים בנסיון, יש החוששים ומפחדים, אמנם 
הרב לנדא עם היותו זקן ושבע ימים לא חת 

, בכל ענין שהיה דעתו שאינו כראוי מכלום
ורגיל אני במאה אחוז לא פחד לצאת במערכה, 

וא הכשרות לומר שההכשר הכי מהודר ה
וההשגחה של 'הרב לנדא' ההכשר של בני ברק, 
אמנם גם שאר הכשרים יש מהם טובים, אבל 
באופן הנעלה ביותר הוא הכשר הרב לנדא, והיא 
המציאות, אחריו המשיך בנו הרב משה יהודה 

  .לייב זצ"ל שהמשיך בדרכי אביו
 

הבדיל על  רבנואחר ש    
 רבנוהכוס שרו המבדיל, ו

רקד עם החתנים העומדים 
לקראת שמחת נישואיהם 
בימים הקרובים, אחר יצא 

עם  רבנוכל הקהל ללוות את 
החתן והמחותנים בקול 
צהלה ורינה ברחובות קריה 

 -דרך רחובות 'צמח צדיק 
תורת חיים עד  -אהבת שלום 

ועלה רבנו אל הבית והשקיף לביתו נאוה קודש, 
ברחובה  מבעד החלון לעבר קהל הקודש הרוקד

של עיר בהתלהבות וחיות דקדושה, בשבח 
ושירה לחי העולמים שהגענו הלום לשוש 

פתח בניגון 'לעלוב'  רבנו, ולשמוח בשמחת רבנו
א גוטע וואך, א ובסיום איחל לכל הקהל לאמר: 

יז היינט, די ב גרויסן יישר כח פארן מיטהאלטן
אויבישטער זאל העלפן ווייטער'דיגע שמחות 

ינעם, בפרטי ובכללי, דער עולם זאל ביי יעדן אי
זעהן נחת ביי די קינדער בגשמיות ורוחניות, 
קענען זעהן השפעות טובות, ביי אלע ענינים, 

אלע ישועות, ימלא ד' כל משאלות לבם לטובה, 
ס'זאל נשפע ווערן ישועות און רפואות, און 

ן משיח צדקינו גיי מ'זאל קענען בקרוב אנטקעגן
 בב"א.

 
'להחזיקם במוצאי שבת קודש, נכנסו גבאי     

אל הקודש פנימה, לאור בקשתו  ולהחיותם'
להעתיר לרחמי שמים לרפואה, נענו כמה 

, ולהחיותם''להחזיקם מנדיבי עם, ידידי ותומכי 
קבוצה מרבני וגבאי הקופה להעתיר לשלוח 

, אצל ציוני מצוקי ארץ זי"ע לרפואתו השלימה
רבינו הביע התפעלות מרובה 
על ההיענות המהירה, 
והתעניין במקומות הק' בהם 
יעתירו, ואמרו שיפקדו את 
הציונים הק' בליזענסק, 
לאנצוט, שינאווא, דז'יקוב, 
לובלין, אוהעל וקערעסטיר, 

כי אכן, זכות ענה רבינו ואמר נ
גדולה היא שהשותפים בכל 
ימות השנה בעשיית צדקה 
וחסד יעתירו בעדו, ויזכם 
השי"ת שיזכו לפעול רפואות וישועות בעדו 

 ובעד כל בית ישראל.
 

  שמחת שבע ברכות 
בשמחת להשתתף  רבנובמוצאי מנוחה הגיע     

אב"ד שערך המחותן זקן הכלה  השבע ברכות
בירך על  רבנושליט"א במלון ויזניץ,  נירבטור

היין, ואיחל לחיים לחתן וכל המחותנים, אחר 
, ובסיום אב"ד נירבטורנשא דברים המחותן 

ברכות לרוב לכל הנאספים ושב  רבנוהאציל 
.לביתו נאוה קודש

  

 באט אמזלברכת 
 המופלג בתורה ויר"ש החתןלהבחור 

 ידיו רב לו בהפצת מעיינותיו ודא"ח
 ממרן רבנו שליט"א

 ועידן עומד לימיננו בכל עתה
 ני"ו דוד שמואל זאנוויל וייס כמר

 ב"ש-הי"ו  חיים מאירבהרה"ח ר' 

 לרגל שמחת נישואיו למזל"ט
 בשעטומ"צ

 יה"ר שיזכה לבנות בית נאמן הישראל,
 .ומברכים מתוך רוב אושר ועושר ישריםדורות ול

 

 המאחלים:
 'פונעם רבינס הויף'מערכת חברי 

 זעליג הייגר -חיים אברהם גולדברגר 
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