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ג' יתרו - ט"ז שבט

היומי  תהילים  אמרו  העליונה,  בקומה  התפללו  שחרית 

אח''כ התפללו מנחה.

יו''ר  הונליין  מלקולם  מר  לקו''פ  נכנס   9:30 שעה  לערך 

ועידת הנשיאים יחד עם העסקנים הר"ר חיים מרדכי פריעד 

לאחמ''כ  שליט"א,  פריעד  אייזיק  יצחק  והר"ר  שליט"א 

התפללו מעריב.

ד' יתרו - י"ז שבט

אמרו  התפילה  לאחר  העליונה  בקומה  התפללו  שחרית 

תהילים היומי.

לעת שקיעת החמה התפללו מנחה.

בשעה 7:20 התפללו מעריב בקומה העליונה, לפנה"ת ניגש 

הרה"ח ר' אהרן בר"ב ווינד שליט"א.

בב"ב  ויז'ניץ  שיכון  לעבר  שליט"א  מרן  יצא   8:10 בשעה 

האדמו"ר  כ"ק  גיסו  לנכדת  החתונה  בשמחת  להשתתף 

תשפ"ג | ג' יתרו - ג' משפטים
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מויז'ניץ שליט"א בת לבנו הרה"צ ר' חיים מאיר הגר שליט"א 

יצחק  האדמו"ר מתולדות אברהם  נין  ויזניץ עם  אב"ד שיכון 

שליט"א שהתקיימה בביהמ"ד הגדול בשיכון.

בשעה 9:20 נכנס מר"ש לביהמ"ד, בכניסת מר"ש שרו: שמחו 

בה' וגילו צדיקים, האדמו"רים המחותנים נעמדו לכבוד מר"ש 

ואיחלו מזל טוב, אח"כ התיישב מר"ש בין גיסיו האדמו"רים 

מויז'ניץ, מר"ש בירך על הלעקיך ועל היין.

באמצע נעמד מר"ש לרקוד עם החתן ועם גיסיו האדמו"רים 

המחותנים,  וכל  מתוא"י  האדמו''ר  עם  גם  ובהמשך  מויז'ניץ 

נפתלי פוקס  ויז'ניץ וסקולען, הבדחן הר"ר  שרו הרבה ניגוני 

הכריז דרשה געשאנק, אחר ברכמה"ז בירך מר"ש את חמשת 

הברכות הראשונות מהש"ב.

בשעה 11:20 יצא מר"ש מביהמ"ד ושב למעון קדשו בעיה"ק, 

בשעה 12:10 הגיע מר"ש לבנאו"ק.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

למעמד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

לאחר  בירושלים  גור  בביהמ"ד  שנערך  התורה'  את  'יודעים 

גמר  לאחר  ישיבתה"ק  לתלמידי  בשבט  עשר  חמשה  שוה"ט 

לימוד ושינון מסכתות ש"ס במסגרת ארגון 'צורבא דרבנן':
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ה' יתרו - י"ח שבט                    

שחרית התפללו בקומה העליונה. 

בעליות כובדו - ראשון: הר"ר אביגדור בר"ע פריעד שליט"א, 

שני: הר"ר בנימין פינק הי"ו, שלישי: הר"ר חיים שלמה פולק 

אהרן  הבה''ח  גלילה:  ני"ו,  ווייס  אהרן  הבה''ח  הגבהה:  הי"ו, 

ארנפלד ני"ו. אחר התפילה אמרו תהילים היומי. 

אח''כ התפללו מנחה. 

בשעה 10:35 התפללו מעריב בחדר קבלת קהל, תחילה נכנסו 

ילדי החאלאקע,  ניגשו  ואח"כ  מחו"ל,  אורחים  לקבלת שלום 

קיבל מר"ש מחותנים המשיאים צאצאיהם בתקופה  אחריהם 

הקרובה.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

למעמד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

הסיום הגדול שנערך במושב יד בנימין לאברכי כולל 'מתיבתא' 

אשדוד לאחר גמר לימוד ושינון כל מסכת בבא מציעא מרישא 

עד גמירא, במשך שנתיים ימים:

ערש"ק יתרו - י"ט שבט

שחרית התפללו בחדר קבלת קהל, אמרו תהילים היומי ושל 

שבת.

אחר התפילה נכנס הרה"ח ר' הערצקא ענגעל שליט"א מב"פ 

עם טלית קטן, הר"ר ישעיה הרשקוביץ הי"ו מב"פ עם דו"ח 

של מגבית 'תפרוצו' לטובת המוסדות בב"פ שנערך בראשות 

הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי שליט"א.
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל שבת  מכתב קודש שכתב 

'אהבת תורה' שנערך בשב"ק פר' יתרו לאנ"ש קובעי העתים 

במסגרת  נשים  סדר  והתחלת  מועד  סדר  סיום  לרגל  במאנסי 

'אהבת תורה', שנערך במלון Sleepy Hollow בניו-יורק:

שבת קודש יתרו - כ' שבט - שבת יאהרצייט

מנחה וקבלת שבת

בשעה 6:05 נכנס מר"ש לתפילת מנחה בהיכל, לפני התיבה 

ניגש הרה"ג ר' יעקב שיף שליט"א, לקבלת שבת ניגש הבע"ת 

הרה"ג ר' ירמיה דמן שליט"א, על לא תבושי שרו ניגון דעעש.

סיימו התפילה בשעה 7:45 ועברו לברכת שבת שלום, מר"ש 

יצא בשירת הניגון שבח יקר.

שוה"ט ליל שבת

בשעה 10:30 נכנס מר"ש לעריכת השוה"ט בגרויסע שטוב, 

באמצע הזמירות הריח מר"ש מהבשמים.

הגבהת הכוס: הר"ר אליהו בנדיקט שליט"א ממעלבורן.

על אתה קדשת שרו הניגון יהא רעווא קדמך, אח"כ שרו עם 

המילים. שרו עוד: אוהבי ד', מגן אבות.

מהשיריים שלחו לאורחים מחו"ל. מהמייערן צימעס שלחו 

לבחורי ישיבה"ק בב"ב, חיפה וברכת אהרן.

אחרי כל מקדש שרו תורה ומצוות. כן שרו: כי לקח טוב, 

שלך הם עבדיך.

טובים  לחיים  לחיים  לחיים  מר"ש:  איחל  לחיים  בברכת 

זאלן  קינדער  יודישע  העלפן  זאל  אייבישטער  דער  ולשלום. 

געהאלפן ווערן מיט כל הישועות וכל הרפואות וכל הנחמות, 

דער אייבישטער זאל העלפן ס'זאל נשפע ווערן פאר יודישע 

קינדער כל מיני השפעות טובות כל החסדים וכל הרחמים וכל 

אריכי  חיי  מיט  ווערן  געהאלפן  זאלן  קינדער  יודישע  הנחת, 

קדושת  צו  זיין  זוכה  מיר  זאלן  מיר  רויחי,  ומזוני  בריכי  בני 

בית המקדש במקומה, ס'זאל נתרומם ווערן קרן התורה וקרן 

ישראל במהרה )אמן(.

שרו מנוחה ושמחה בניגון מודה אני ... ששמת חלקי.

תורה

"בדבר אשר זדו עליהם" - המצריים שעבדו את 
ישראל שלא כדרך הטבע על כן יצאו משם שלא 
כדרך הטבע ואילו עמלק בא להילחם בישראל 
בדרך הטבע על כן היתה מפלתו כדרך הטבע

זכות בקובץ: הרב מענדל מאנהייט שליט"א - בארא פארק; לרגל 
שמחת לידת בנו למז"ט

אחרי התורה שרו מה ידידות. מר"ש חילק לחתנים מהקוגל, 

אח"כ שרו יום שבת.

ברכת המזון: המחותן האדמו"ר מגארליץ שליט"א מב"ב.

הורוביץ  יהושע  אברהם  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  ברכות:  שבע 

שליט"א מב"ב, המחותנים חבר הבד"ץ הגה"צ ר' שמאי קהת 
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גרוס שליט"א,  הדומ"ץ הרה"ג ר' ברוך וואלף פעדער שליט"א 

לצעירים,  ר"י  שליט"א  דירנפעלד  אהרן  ר'  הרה"ג  מגבע"ז, 

אחריתא:  ברכה  שליט"א,  וויליאמסבורג  משאץ  האדמו"ר 

המחותן הרה"ג ר' יצחק שלום שיינפעלד שליט"א מקאסאן.

אחרי השל"ז שרו קוב"ה אורייתא וישראל.

מר"ש יצא בשעה 12:40 בשירת הניגון שבח יקר.

צפרא דשבתא

בשעה 9:35 נכנס מר"ש לתפילת שחרית בהיכל, לפני התיבה 

ניגש הר"ר הערשל ברש"ז קליין שליט"א מב"פ, לשחרית ניגש 

המחותן הר"ר עמרם לוי אופמאן שליט"א.

שליט"א  ברייש  ראובן  ר'  הרה"ח  והכנסה:המחותן  הוצאה 

בעל  התורה.  קבלת  שבת  לכבוד  הס"ת  עיטר  מר"ש  מב"ב. 

קורא: הדומ"ץ הרה"ג ר' אהרן זיכרמאן שליט"א.

לוי: החתן ר' משה דוד לוי ני"ו )ב"ר ישראל יצחק מב"ב וחתהג"ר 

פתחיה קליין(, שלישי: המחותן הרה"ג ר' יצחק שלום שיינפעלד 

וויליאמסבורג  משאץ  האדמו"ר  רביעי:  מקאסאן,  שליט"א 

משה אברהם אייזנבאך  ר'  שליט"א, חמישי: המחותן הרה"ח 

מגארליץ  האדמו"ר  המחותן  שישי:  אמו(,  )יא"צ  שליט"א 

שליט"א, שביעי: החתן ישראל ברייש ב"ר יעקב נתנאל. החתן 

מנחם מנדל לוריא ב"ר שלמה, החתן מרדכי שמואל אריה ב"ר 

)ב"ר  אוברלנדר  יהודה  זאב  ר'  החתן  ממאנסי,  בערגער  אהרן 

יחיאל ז"ל וחת"ר שלמה הרצוג שליט"א(, מר"ש עלה בעליית עשרת 

הדברות, המחותן הרה"ח ר' שמעון זאב קליין שליט"א )יא"צ 

אביו(, אחרון: הרה"ח ר' משה שווארץ שליט"א )יא"צ(.

הורוביץ  הלוי  יהושע  אברהם  הרה"ג  הדומ"ץ  מפטיר: 

שליט"א.

הגבהה: המחותן הדומ"ץ הרה"ג ר' יהושע בראון שליט"א, 

גלילה: המחותן הדומ"ץ הרה"ג ר' פתחיה קליין שליט"א.

לתפילת מוסף ניגש הרה"ג ר' שלום שליט"א.

שבת,  גוט  לאמירת  ועברו   12:30 בשעה  התפילה  סיימו 

ומר"ש יצא.

קידוש

הקידוש נערך בחדר ק"ק לבני המשפחה בלבד.

מיטאג טיש

שרו הניגונים: אתה נגלית, תורת ד' תמימה, כי לקח טוב )ר' 

איטשע ליפא פישביין ז"ל מחסידי מודז'יץ(, מר"ש התחיל הניגון ריבון 

עלם. על ברוך קל עליון שרו וואלס )ר' בן ציון שנקר ז"ל(.

ברכת המזון: הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי שליט"א. אחר 

ברכהמ"ז שרו הניגון ברוך הוא אלוקינו )באבוב(.

מנחה 

מר"ש נכנס בשעה 6:05 לתפילת מנחה בגרויסע שטוב, לפני 

התיבה ניגש הרה"ג ר' אברהם ישי פארגעס שליט"א מב"פ.

הוצאה והכנסה: המחותן הרה"ח ר' בנימין בערגער שליט"א 
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גראס  ישראל  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  המחותן  כהן:  ממאנסי, 

שליט"א, לוי: הר"ר בעריש הורוביץ שליט"א מלונדון, שלישי: 

הרה"ג ר' ישראל גבריאל אדלער שליט"א אב"ד טורדא )יא"צ 

אמו(.

הגבהה: המחותן הרה"ח ר' שלום ארנפלד שליט"א, גלילה: 

הר"ר משה הורוביץ שליט"א ממאנסי.

מר"ש אמר מזמור ברכי נפשי.

רעווא דרעווין

מרן  כ"ק  מערכת   - ב'  מערכה  אופרה  שרו  ס"ג  בתחילת 

מהר"י זי"ע, על אודה שרו ניגון מודז'יץ )ה'אמרי אש' זצ"ל(.

על ברוך קל עליון שרו ניגון עתיק, שבת היום שרו בניגון 

ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו )וויז'ניץ(, דרור יקרא שרו בניגון 

אשר בחר בנו )ר' יוסף צבי ברייער(.

תורה

בזמן הזה ניתן לעבוד את ה' בשמחה על כך שמכאן 
ולהבא נוכל לעבדו יתברך בלי עוונות

השתתפות בקובץ: הרב שלמה רינגעל שליט"א - בארא פארק; לרגל 
 שמחת לידת בתו למז"ט

השתתפות בקובץ: הרב משה וועבער שליט"א - בארא פארק; לרגל 
 שמחת לידת בנו למז"ט

השתתפות בקובץ: הרב חיים פרידמאן שליט"א - בארא פארק; לרגל 
שמחת לידת בתו למז"ט

ברייער(, אשא  צבי  יוסף  )ר'  אלוקינו  ברוך  לאחר התורה שרו: 

עיני. חילקו את הלעכטיגע פיש והקוגל לחתנים.

שליט"א,  סאפרין  אברהם  ר'  הרה"ג  כובד  המזון  בברכת 

ובאמירת השבע ברכות: הרה"ג ר' שלום שליט"א.

לתפילת מעריב ניגש הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי שליט"א, 

אח"כ הבדיל הרה"ג ר' לייבל צוויבל שליט"א על הכוס. מר"ש 

כיבה את נר ההבדלה. שרו הזמירות, ואמרו ויתן לך.

עברו לברכת א גוטע וואך, לאחמ"כ עברו בני חו"ל להיפרד 

וכן ניגשו אנשים עם הזכרות. ומר"ש רקד עם החתנים.

מר"ש יצא בשירת הניגון זכות אבות )נדבורנא, בעלזא(.

א' משפטים - כ"א שבט

שחרית התפללו בקומה העליונה, אחר התפילה אמרו תהלים 

היומי, לא הניחו תפילין לבחורי בר מצוה.

מנחה התפללו בשעה 5:00, מעריב התפללו בשעה 10:35.

ב' משפטים - כ"ב שבט

ראשון   - כובדו  בעליות  העליונה.  בקומה  התפללו  שחרית 

גרינוולד  ישראל  הר"ר  שני:  שליט"א,  פרלוב  נפתלי  הרב 

שליט"א, שלישי: הר"ר הערשל גראס שליט"א. הגבהה: הר"ר 

אביגדור קאצבורג שליט"א מבי'ש, גלילה: הר"ר שמואל מנחם 

פרלשטיין הי"ו.

אחר התפילה אמרו תהילים היומי, אח"כ התפללו מנחה.

מעריב התפללו בקומה העליונה בשעה 10:35, לפני התיבה 

ניגש הר"ר אהרן בר"ב וינד שליט"א.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

לאברכי  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

לכבוד  באר"י,  הק'  דקהילתינו  גפ"ת  כוללי  שע"י  הכוללים 
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מעמד כבוד התורה 'מחיל אל חיל' שנערך ע"י הארגון 'מרא 

ולהיבחן  ש"ס  מסכתות  ושינון  לימוד  גמר  לאחר  דתלמודא' 

עליהם, שהתקיימה באולם 'היכל הנגינה' בעיר מודיעין עילית:

 ג' משפטים - כ"ג שבט
יו"ד כ"ק מרן מהר"י זי"ע

שחרית התפללו בקומה העליונה, אמרו תהילים היומי אח''כ 

התפללו מנחה.

אחר תפילת מנחה נערך לאו"ב לרגל ההילולא יחד עם בני 

המשפחה, מר"ש בירך לחיים ואיחל 'זכותו יגן עלינו' והוסיף 

שמרן מהר"י זי"ע היה צעיר הבנים אצל אביו, הנכדים סיפרו 

סיפור מבעל ההילולא זי"ע, ושרו וזוכר חסדי אבות.

מעריב התפללו בשעה 9:40.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

לכבוד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

המגבית השנתית 'למען תצליח' לטובת היכלי הכוללים שע"י 

קהילתינו הק' בלונדון יצ"ו שהתקיימה בימים אלו:

שיחת קודש ביקור כ"ק אדמו"ר מוויזשניץ שליט"א ממאנטריאל ב' בשלח - ח' שבט תשפ"ג 

פרנס שיחת קודש 
הרה"ח ר' עקיבא קליין שליט"א  אב"י בעיר מאנטריאול יצ"ו 

לזכותו וזכות משפחתו ולהצלחתו בכל הענינים

שליט"א  מוויזשניץ  האדמו"ר  כ"ק  הגיע   7 בשעה 

ממאנטריאל לביקור בקודש פנימה, לקראת שמחת נישואי 

בתו עב"ג נכד אחיו האדמו"ר מוויזשניץ מלונדון שליט"א 

הגיעו  עמו  יחד  שבועות.  מספר  בעוד  אי"ה  שייערך 

בן  שליט"א  האגער  ישראל  ר'  הרה"צ  וש"ב  וחתניו  בניו 

האדמו"ר מוויזשניץ שליט"א מב"פ. הביקור נערך בחדר 

קבלת-קהל וארך כחצי שעה.

מוויזשניץ:  האדמו"ר  פני  את  קיבל  שליט"א  מרן  כ"ק 

האדמו"ר:  ישראל?  לארץ  הגעתם  מתי  עליכם,  שלום 

בשבוע שעבר חמישי פרשת בא.
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יום  חל  שבט(  ז'  )ביום  אתמול  שליט"א:  האדמו"ר 

היאהרצייט של הרב מפאפא ממונטריאל - הגה"צ רבי יעקב 

יצחק ניימאן זצ"ל. לאחר נישואי כאשר הגעתי להתגורר בעיר 

מאנטריאל, הוא קירב אותי רבות וחיזק אותי, היות ובהתחלה 

לא מצאתי כ"כ את מקומי בעיר... והוא הגיע במיוחד לביתי 

שליט"א:  האגער  מענדיל  ר'  הרה"צ  בנו  אותי.  לחזק  בכדי 

היו.  חד   - 'מונטריאל'  והעיר  רב'  ה'פאפא'ער  ימים  באותם 

האדמו"ר: אכן הוא ביסס את העיר בצורה יפה מאוד.

מב"פ:  מוויזשניץ  האדמו"ר  בן  האגער  ישראל  הר"ר 

שמעתי  אתמול 

האדמו"ר  כ"ק  מדודי 

שליט"א  מוויזשניץ 

שהוא  ממאנטריאל, 

זקיני  של  היחיד  הבן 

ה'תורת  האדמו"ר  כ"ק 

מרדכי' מוויזשניץ זצ"ל 

שם  על  קרוי  שאינו 

על  אלא  מזקיניו,  אחד 

מרן  כ"ק   - דודו  שם 

מהר"א זי"ע. האדמו"ר 

כ"ק  אחי  שליט"א: 

שליט"א  האדמו"ר 

מבי"ש סיפר לי, שפעם 

בעת ששוחח עם אבינו 

השמות  כל  על  זצ"ל 

שנתן לצאצאיו, על שם מי הם קרויים, והיה אז זמן מרומם 

שאמי  זצ"ל  אבי  סיפר  שמי,  על  לשוחח  באו  וכאשר  אצלו, 

ע"ה חלמה לפני הברית שלי שדודה - כ"ק מרן מהר"א זי"ע 

והוסיף  מגיע אליה ומבקש ממנה לקרוא לבן הנולד בשמו, 

עסק  עושה  שאיני  יודע  הרי  "אתה  לאחי:  ואמר  זצ"ל  אבי 

צירפתי  ולכן  לדבר,  הרגש  לי  היה  בעצמי  אך  מחלומות, 

זאת", כלומר שמלבד ענין החלום שחלמה אמי ע"ה, הרגיש 

כך בעצמו שמן הנכון לתת את השם. והוסיף וסיפר אבי זצ"ל 

על חלום שחלם הוא עצמו היאך שהוא שוהה בצל כ"ק מרן 

מהר"א זי"ע, והוסיף אבי זצ"ל וחזר על דבריו שוב פעם לאחי 

משום  אלא  לחלומות,  מתייחס  שאני  משום  "לא  שליט"א: 

שלא לי הרגש לדבר צירפתי זאת...".

א  יש לציין שהאדמו"ר שליט"א מגיע בקביעות לשהות שם מידי שנה בימות הקיץ בבית הרב עקיבא קליין שליט"א

ב  מחצות יום החמישי בחודש ינואר למספרם עד לתחילת ליל השישי.

ג  בוויזשניץ נוהגים במנהג הניטל כבכל העולם מהשישי לשביעי, ואילו בבעלזא נהוג בכל מקום מהחמישי לשישי וביום המחרת לומדים 

כרגיל.

מר"ש: אתם משיאים כעת צאצא, האדמו"ר: אכן, בעוד 

שלוש שבועות אי"ה. מר"ש: בן או בת? האדמו"ר: את בתי. 

האדמו"ר  אחי  של  נכדו  האדמו"ר:  החתן?  מיהו  מר"ש: 

שליט"א מלונדון. והוסיף האדמו"ר: אמרתי שבשידוך זה 

ייחוס, היות ואבי החתן  נוסף לאחד מן הצדדים שום  לא 

בן   - שליט"א  טויב  בערל  ר'  הרה"צ  גיסי  של  חתנו  הוא 

חמי הרה"צ רבי לייבוש טויב זצ"ל מקאלוב. ואמרתי לחתן 

שלא נוסף לו שום ייחוס כעת, ואמר לי שכן נוסף לו משהו, 

שעד כה הוא היה בן נינו של ה'אמרי חיים' זצ"ל, וכעת הוא 

מתקרב ויהיה נינו של ה'אמרי חיים' זצ"ל...

האגער:  ישראל  ר' 

להיות  בדור  להתעלות 

לצדיק  יותר  קרוב 

גם  לזה  יש  מסתמא 

חשיבות, כענין שאומרים 

על נכדי הרה"ק הרבי ר' 

נחשבים  שהם  אלימלך 

עד עשר דורות.

מר"ש והאדמו"ר בירכו 

הלעקיך,  על  מזונות 

בני  לכל  שיריים  חילקו 

וחתני האדמו"ר.

יכול  אני  האדמו"ר: 

שלום  דרישת  למסור 

מקהילת בעלזא בעיר מונטריאל, מהאברכים ומכל הקהילה. 

אני באמת מחזיק עצמי קרוב אליהם, הם גם מחזקים אותי 

מהקהילה  שלום  פרישת  למסור  יכול  אני  ביחוד  כסדר, 

שבשכונת קוט סט לוקא, ששם אני מכיר אישית את האברכים  

עוד יותר מאשר אלו המתגוררים בעיר.

האדמו"ר: היה לי דבר מעניין לציין, בבעלזא הרי נוהגים 

קודם  בבעלזא  מר"ש:  לשישיב.  מהחמישי  ניטל  במנהג 

המלחמה נהגו בניטל הרוסי )מהשישי לשביעי(. האדמו"ר: 

זוכרני כאשר למדו צאצאי במוסדות בעלזא, ושאלתי את אבי 

זצ"ל כדת מה לעשות בענין ניטלג, אמר לי שאשאל את הרב 

מפאפא, ואם הוא יאמר שהמנהג הוא שונה, אזי היות ואתה 

הלכתי  נוהגים.  ששם  כמו  שינהגו  שם,  הילדים  את  שולח 
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במונטריאל  נוהגים  שבמקרה  לי  ואמר  מפאפא  לרב  איפוא 

כמו אצלינו, כי כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע אמר לו עצמו 

שהוא מהונגריה ימשיך כפי שנהג תמיד. מר"ש: ביום העשרים 

וחמישה?ד האדמו"ר: לא, מהשישי לשביעי. מר"ש: כך אחזו 

ובקהילת  כך,  הנהיג  מפאפא  הרב  האדמו"ר:  בהונגריה? 

מר"ש:  לשביעי.  השישי  בין  נוהגים  במונטריאל  בעלזא 

אונגארין איז דאך נישט… )כלומר, מנהג בעלזא אינו על 

יודע  איני  כך  אם  האדמו"ר:  באונגארין…(  פי מה שנהגו 
מהיכן נטל זאת, אבל כך אמר לי אז, מעניין. אבל אבי זצ"ל 

אמר לי שאשאל אותו, ואמר לי שכאן )במונטריאל( נוהגים 

העולם,  )כמנהג  כך 

בעלזא(,  כמנהג  ודלא 
מהיכן לקח זאת?

חיים'  ה'אמרי  מר"ש: 

ימי  בשני  נהג  זצ"ל 

הניטלה? האדמו"ר: הןו.

הייתי  האדמו"ר: 

אצל זקיני זצ"ל רק פעם 

אחת, בראש השנה שנת 

שליט""א  מרן  תשל"א. 

אחת  שנה  שם  שהה 

אחר נישואיו? ר' ישראל 

שליט"א  מרן  האגער: 

בעל  שנה[  ]באותה  היה 

ה'אמרי  אצל  תוקע 

חיים' זצ"ל. האדמו"ר: מרן שליט"א היה שם גם בליל הסדר? 

או שזה לא אירע? מר"ש: הייתי אצלו שני סדריםז. האדמו"ר: 

צוויי סדרים?!

יחד  לטייל  רבות  הלך  שליט"א  מרן  האגער:  ישראל  ר' 

עם ה'אמרי חיים', ה'אמרי חיים' היה מפזם אז לעצמו בעת 

שטיילו יחדיו הנוסח של הימים הנוראים.

ר' ישראל האגער: היום מציינים בבעלזא את יום ההצלה 

זקיני עשה עסק מיום  של שני האחים הקדושים. דבר פלא, 

הצלתו, הגם שה'אמרי חיים' לא עשה כן, וגם ה'ישועות משה' 

ד  יש קהילות בישראל, אשר נוהגים במנהג הניטל ביום ה25 לחודש דצמבר למנינם.

ה  דהיינו בניטל ביום 25, וביום 6.

ו  וביום ה25 הקפיד רק מחצות היום עד שקיעת החמה, ואילו ביום ה6 הקפיד מחצות היום, עד חצות ליל 7.

ז  בשנת תשכ”ה - כחודש לאחר שמחת הנישואין, ובשנת תשכ"ו.

ח  פעמיים בפעסט - ושבת אחרת באר"י.

לא עשה כן, אולם הוא היה עורך כל שנה לחיים ולספר את כל 

סיפור ההצלה. מר"ש: מי? ר' ישראל: זקיני ה'תורת מרדכי' 

ממאנסי היה עושה עסק מיום ההצלה.

ה'אהבת  הרה"ק  זקיני  הולדת',  'יום  אודות  האדמו"ר: 

ישראל' מוויז'ניץ זצ"ל שהה בסלאטפינא כאשר הוא הגיע 

לגיל שבעים, אזי לכבוד המאורע התכנסו כל צאצאיו בגבול. 

בוויז'ניץ הרי נוהגים לנשק את היד, ואז ידו של זקיני זצ"ל 

נאכלה, ולכן לא נתן יותר בנו - זקיני ה'אמרי חיים' זצ"ל 

שינשקו את ידו.

בבעלזא  האדמו"ר: 

ההולדת?  יום  את  ציינו 

ישראל:  ר'  לא.  מר"ש: 

הולדתו  יום  חל  היום 

האדמו"ר:  הרבי…  של 

ציינו,  לא  אצלינו  אף 

איחלו  הצאצאים  אולם 

ברכות.

חמישים  האדמו"ר: 

נישואיו  אחר  שנה 

חיים'  ה'אמרי  של 

ילדיו  כל  קנו  זצ"ל, 

במתנה  זהב  גביע 

ה'גאלדענע  לכבוד 

אבי  אולם  חתונה', 

נישואין'  'יום  זו, באמרו שחגיגת  אז להשתתף במתנה  מיאן 

ר'  )יוניבערסירי( מקורו הוא מהגויים ואין לו מקור יהודי. 
ישראל: למעשה הוא כן השתתף אז יחד עם כל צאצאי אביו, 

אולם הגביע שב אליו בחזרה בירושה שקיבל, ובהזדמנות הוא 

התבטא ואמר: "רציתי להוציא בחזרה את מה שנתתי אז…"..

ר' ישראל: זקינינו כ"ק האדמו"ר ה'תורת מרדכי' מוויזשניץ 

זצ"ל היה בסך הכל על ג' שבתות אצל כ"ק מרן מהר"א זי"עח. 

בפעסט  היה  הוא  שכאשר  לי,  סיפר  הוא  זה  את  האדמו"ר: 

אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע התבטא פעם מרן זי"ע ואמר: "איך 

ווער ס'גייט נישט  בין נישט מוחל נישט בזה און נישט בבא 
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ארויס" והוא כבר החל לצאת מהחדר, אולם אחד המקורבים 

הדבר  הוא  שכך  לו  ואמר  ייצא  שלא  בעדו  עצר  שם  שנכח 

פעמים רבות אצל מרן זי"ע.

מרן  כ"ק  של  הגלויה  הקודש'  ה'רוח  אודות  ישראל:  ר' 

זצ"ל,  מזקינינו  רבות  פעמים  מסתמא  שמעתי  זי"ע  מהר"א 

מה שאירע בשבת שהיה באצל מרן זי"ע בתל-אביב, כאשר 

באמצע השבת לא הרגיש בטוב…

האדמו"ר: מתי היה הפעם הראשונה של'אמרי חיים' אירוע 

שבץ מוחי )סטראוק(? בשנת תשכ"ב? אחד הנוכחים: בשנת 

תשכ"ג, האדמו"ר: ביום י"ח אדר.

סיפר  האדמו"ר: 

מנחם  ר'  הרה"ח  לי 

מוזעס  אליעזר 

אחת  שפעם  שליט"א, 

את  הוביל  כאשר 

חיים'  ה'אמרי  הסבא 

הוא  הכסא  על  זצ"ל 

בהליכתו,  קצת  מיהר 

זקנינו:  לעומתו  נענה 

דו  וואס  "שייגעץ 

כמה  חזר  וכך  ביסט", 

מכן  לאחר  פעמים. 

הסביר את פשר דברים 

הוא  שג"ץ  ואמר: 

ש'יינע  תיבות  ראשי 

ג'אלדענע צ'דיק.

הראשונה  הפעם  בס"ד  להיות  הולך  אצלי  האדמו"ר: 

האדמו"ר:  בקנדה..  מגוריי  בעיר  נישואין  שמחת  שאערוך 

כבר רציתי לעשות את החתונה אצלי בנישואי שני צאצאיי 

הקודמים, אולם לא יכלו אז לערוך את שמחת הנישואין שם, 

ששרר  המצב  )בשל  למדינה  להיכנס  השני  לצד  נתנו  לא 

האחרונים(.  וחצי  בשנתיים  ה'קורונה'  הגבלות  מחמת 
ה'קאוויד',  כשהיה  האחרונה  בתקופה  האגער:  ישראל  ר' 

המדינה עם החוקים הקשים ביותר היתה קנדה - מונטריאול, 

לשם יכלו הכי פחות לצאת ולהיכנס.

בעלזא  דחסידי  חמישי  שטיבל  כעת  פתחו  האדמו"ר: 

בעירנו מאנטריאל.

ט  משנת תשכ"ז ואילך היה תוקע בשופר.

ר' ישראל: כ"ק מרן שליט"א היה בעת היציאת נשמה של 

חו"ז ה'אמרי חיים' זצ"ל. הרבי היה בדיוק אז בבית החולים? 

בבית  זה  לפני  אחת  פעם  יום  באותו  הייתי  אכן,  מר"ש: 

החולים, ועזבתי את המקום לאחר זמן מה. לאחר מכן קראו 

אותי לשוב לשם. האדמו"ר: כלומר, בעת שכבר היה יציאת 

נשמה? ומר"ש אישר.

בשופר  שליט"א  מרן  תקע  בה  שנה  באותה  ישראל:  ר' 

בראש-השנה, תקע מר"ש גם בכל חודש אלול? מר"ש: האבא 

הרי היה נוהג לתקוע בשופר בכל שנה, ורק באותה שנה לא 

התאפשר לו לבוא לאר"יט.

מרן  האדמו"ר: 

תקע  כבר  שליט"א 

בשופר לפני כן? מר"ש: 

התלמדתי  אבל  לא, 

הברכה  את  כן.  לפני 

חיים'.  ה'אמרי  בירך 

אודות  גם  ישראל:  ר' 

צדיק'  ה'צמח  הרה"ק 

אומרים שהוא לא תקע 

בשופר, אולם הוא בירך 

את הברכה.

האגער:  ישראל  ר' 

נהגו  בבעלזא 

לדבר  האדמו"רים 

אודות שובב"ים - אחרת 

בכל  לדבר  שנהגו  ממה 

אלע  אויסזאגן  נישט  מ'דארף  ואמר:  התחיך  מר"ש  השנה? 

מזה,  גדול  'עסק'  לעשות  נהגו  אצלינו  ישראל:  ר'  סודות. 

האדמו"ר: בטשערנאביל נוהגים לצום ביום שישי, כמדומני 

שעד חצות, וכן נוהגים בסקווירא.

נוהג  זצ"ל היה  זקיני כ"ק האדמו"ר מסקווירא  האדמו"ר: 

לעשות תגלחת לילדים הקטנים בהגיעם לגיל שנתיים, ומעניין 

הדבר שגם אז - מגיל שנתיים ועד לגיל שלוש לא הסתפרו. דבר 

מעניין סיפר דודי כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א 

לזרוק  נוהג  היה  זצ"ל  מסקווירא  האדמו"ר  זקיני   - שחותנו 

מטבעות בשעת שהילד אמר את אותיות האל"ף בי"ת, אולם 

הורה  מראחמיסטריווקא  האדמו"ר  מבני  אחד  ואצל  היות 

זצ"ל שיעשו את ה'חאלאקע'  יוחנן  אביו כ"ק האדמו"ר רבי 
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דייקא ביום ל"ג בעומר, כפי שנהגו אצלם לערוך התגלחת 

זה, לא ערך את התגלחת ביום שהגיע לגיל שנתיים,  ביום 

אלא המתין ליום ל"ג בעומר, משכך לא זרק זקיני זצ"ל את 

אבל  מטבעות  זרק  הוא  כלומר,  שנהג.  כפי  המטבעות  כל 

מטבע כסף של מחצית הדולר שהיה בין המטבעות לא זרק. 

אחר התגלחת הלך אליו דודי ואמר לו שהוא חושב שכדאי 

הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ועלתה בת שחוק 

על פני זקיני זצ"ל והלך והביא את מטבע הכסף.

ר' ישראל האגער: בבעלזא לא עשו עסק מתעניות.

אבי  אצל  מר"ש: 

אירע  בבחרותו,  זצ"ל 

בריא  היה  שלא  פעם 

משהו  החורף,  בימות 

גרידא,  מהצטננות  יותר 

גדליה  צום  היה  וכאשר 

לו  לקרוא  זקיני  הורה 

אח"כ  לתורה,  בבוקר 

הורא  מנחה  בתפילת 

עליה  בשנית  לו  לתת 

שהיות  ואמר  לתורה, 

יהודים  הרבה  ויש 

בבוקר,  הנה  שבאים 

שמגיעים  רבים  ויש 

לתפילת מנחה, ואומרים 

אחד  כל  שיראו  הוא  רוצה  בתעניות,  מקילים  שבבעלזא 

שלמרות שבנו אינו בקו הבריאות מתענה הוא בצום גדליה.. 

האדמו"ר: צום גדליה הרי אינו מהתעניות החמורות.

האדמו"ר: זוכר אני איך שבחור אחד הגיע אל אבי זצ"ל 

אבי  לו  הורה  טוב,  מרגיש  שלא  והתאונן  רבות  פעמים 

ללמוד שני דפי גמרא עם רא"ש. מר"ש: במקום? האדמו"ר: 

במקום התענים, והיה בחור אחד 'גבר אלים' שגם לא רצה 

היית  אם  לך  מזיק  היה  לא  זצ"ל,  אבי  לו  אמר  להתענות, 

מתענה גם באמצע השנה…

שבת  מדי  י  ז"ל  גליק  חיים  משה  ר'  עם  התפללתי  האדמו"ר: 

בוויליאמסבורג, שנה הראשונה אחר נישואי, לאחרונה היה היא"צ.

י  דודו של מר"ש

יא  נכד אחיו האדמו"ר מויזניץ מאנסי שליט"א.

יב  מראשי הכולל חתן הנדיב מפטרוני הכולל הרב יעקב מנחם בינעטה שליט"א(

ובירך מר"ש והאדמו"ר בופה"ג על היין.

ואיחל מר"ש: לחיים, לחיים טובים ולשלום. האדמו"ר 

הזכיר כמה שמות לברכה. וביניהם שלמה מאיר בן הינדל 

לזיווג הגון. ומר"ש בירכם. 

לחו"ל  שב  כבר  החתן  האדמו"ר:  החתן?  היכן  מר"ש: 

בשבוע שעבר, הוא היה כאן אצל מרן שליט"א וגם סעד 

על שולחן מר"ש בצפרא דשבתא לפני שבועיים.

דחסידי  תורה  בתלמוד  מלמד  אני  הנוכחים:  אחד 

ב"ה  שלום,  דרישת  למסור  רוצה  אני  בליקוואד,  בעלזא 

משנה  צומח  המקום 

קינדער,  פיינע  לשנה, 

האדמו"ר:  חסידישע. 

רק  זאת  אומר  אינו  הוא 

לי  גם  שליט"א,  למרן 

אמר כזאת.

למסור  והמשיך 

עשו  שלום:  פרישת 

מ'טהרינו'  מצב  כעת 

הטכנולוגיה,  בעניין 

ברייער  פינחס  הר"ר 

דברים  ונשא  הגיע  הי"ו 

על  שקיבלו  לילדים 

טובות.  קבלות  עצמם 

הוא  קוויטל,  רשב"י  התנא  בציון  לי  הביא  הוא  האדמו"ר: 

הבטיח לכל הילדים שקיבלו על עצמם להזכירם.

חתנו הר"ר יעקב יוסף האגער שליט"איא ניגש ואמר: אני 

רוצה למסור פרישת שלום, אני לומד בכולל דחסידי בעלזא 

מונטריאול, אני מאוד נהנה שם, בלע"ה, יושבים ועוסקים 

בתורה בהתמדה רבה. האדמו"ר: בחבורה שלך יש שבעים 

כל  פחות,  יש מעט  בחבורה שלי  יוסף:  יעקב  ר'  אברכים? 

האברכים יחדיו הם יותר ממאה אברכים בע"ה, האדמו"ר: 

האם במסלול של הרה"ג חנניה רובין שליט"איב יש שבעים 

אברכים? חתנו: חילקו לאחרונה את החבורה לשתי חבורות, 

חבורה שלי לומדים הלכות שבת, סה"כ יש שבעים אברכים 
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שלומדים הלכות שבת. יג האדמו"ר: חתני השני ג"כ לומד 

שם, 

הכלה ואמה הרבנית נכנסו אל הקודש פנימה לקבל את 

ברכת הקודש. 

האדמו"ר: הכלה התחנכה במוסדותינו הק' כל השנים, 

וכעת היא מלמדת שם.

ומר"ש בירכה: דער טאטע האט מיר געזאגט איך כ'זאל 

בירך:  ומר"ש  והאדמו"ר הזכיר את שמה,  דיר אנווינטשן, 

מ'זאל  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער  טוב,  מזל  טוב  מזל 

יפה  יעלה  זיווג  ומוצלחת, דער  האבן חתונה בשעה טובה 

לבנין עדי עד, מ'זאל זוכה זיין צו דורות ישרים ומבורכים, 

לאנגע גוטע געזונטע יארן )אמן(.

שתצליח  הרבנית  את  יברך  שמר"ש  ביקש  האדמו"ר 

זאל העלפן  בתפקיד המנהלת, מר"ש: דער אייבערשטער 

אלע זאלן מצליח זיין )אמן(.

שהרבנית  אמר  והאדמו"ר  שם,  מהסמינר  פ"ש  ומסרו 

יג  נתמנה השנה חבורה חדשה בראשות הרה"ג יוסף אוסטערליץ שליט"א

כעשרים  שם  גרים  שהם  מאז  כבר  הסמינר  את  מנהלת 

מה  מלבד  שם,  מלמדת  גם  שהיא  אמר  וכן  שנים.  ושתים 

שהיא מנהלת.

זאל העלפן מ'זאל טון  בירך: דער אויבערשטער  מר"ש 

גוטע שידוכים, און זעהן אסאך נחת.

האדמו"ר: איינע פון די אייניקלעך איז שוין ניינצן יאר.

מר"ש: דער אויבערשטער זאל העלפן מ'זאל הערן גוטע 

בשורות בקרוב.

האדמו"ר: אמן.

האדמו"ר: איך לאדן דעם רבי שליט"א צום חתונה.

ונפרדו לשלום.

ומשפחתו  הוא  איפה  מר"ש  התעניין  החוצה  בדרך 

מתאכסנים. ומר"ש ליווה אותו עד לרחוב דובר שלו'.

הרשמה למערכת בעלזא לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן
  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי
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שיוקדש לתיאור ביקורו של הרב אלימלך נתן נטע שליט"א במונטריאל

כל הרוצה להכנס ברכה או מודעה נא לפנות אל נציגינו במונטריאול הר"ר שמחה זינגער הי"ו
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