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 משפטיםרשת פ

 

  כ"א שבט -משפטים  ' פ ראשוןיום  

תפילין לבחורי הבר  רבנולפני התפילה הניח     

)לבן הרה"ג יצחק חיימוביץ, לבן הר"ר יוסף  מצוה

לבן הר"ר , אברהם שלום אשר  שווארץ, לבן הר"ר

  יהודה לייב לוריא(.

אחר התפילה נתכבד 

בסנדקאות  רבנו

ובאמירת הברכות 

ש בבריתות לבני אנ"
הכהן שמעון הר"ר  )לבן

אלתר , לבן הר"ר דוידוביץ

 , לבן הר"ריעקב )בר"י( ויזל

אחר  נחמן ברקוביץ(

רוב ברכות  רבנוהאציל 

לאבות הבנים ולכל בני 

  המשפחות.

 

  שמחת שבע ברכות 

בצהרי היום השתתף     

בסעודת שבע  רבנו

לרגל נישואי  ברכות

ישראל נכדו החתן הרב 

, חתן אברהם טייטלבוים

אב"ד קרייתינו הרה"ג 

, שנערך בהשתתפות בני המשפחה הק'

הרוממה בביתו נאוה קודש, כאשר במסובים 

חברי המקהלה העומדים על הדוכן בכל ימות 

נטל  רבנוולזמר, אחר שהשנה לפאר לרומם 

ידיו לסעודה פתחו בשירות ותשבחות, ושרו 

 ערב ובוקר )סקולען(, הבוטח בד', ועוד.

 אב"ד נירבטורבתוך השיח עם מחותנו הרה"ג     

 היה זקיני הק' בעל צמח צדיק: אצל רבנוסיפר 

, שהחסידים היו מתלהבים ביותר בעת מעשה

התפילות עם רבם בעל צמח צדיק, והנה תיכף 

אחר התפילה נמשך אחד החסידים לחטוף 

' לאכילה מידי הגבאי שחילק לכל 'בילקע

המתפללים, הרגיש 

החסיד שעבודת 

התפילה שלו אינה 

עולה לרצון, כי איך 

יתכן שאחר התעלות 

כזו בעת התפילה 

ירגיש משיכה לתאוות 

אכילה, ושח את אשר 

לבו לפני רבו הצמח 

זקיני הק' צדיק, ענה 

כי כן הוא  הצמח צדיק,

הדרך, ואין לו מה 

ק לדאוג, ופירש הפסו

תהילת ד' ידבר פי 

ויברך כל בשר, כאשר 

אני מתפלל לפני 

השי"ת הרי גם החלק 

הבשר מתפלל אל ד' 

ואינו דורש מאומה 

צרכי גשמיות, אבל למעשה פלייש בלייבט 

פלייש, וכאשר התפילה מסתיימת החלק של 

 הגוף דורש את שלו.

 אב"ד נעפלמיץ,ונשא דברים המחותן הרה"ג     

בוטח בד' חסד יסובבנו אחר המשיכו בשירה וה

)ר' יעקב יהודה דסקל(, ונשאו דברים הרה"ח ר' 

 

 קול רנה וישועה באהלי צדיקים
 

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

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

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

 ינההנהולדת לרגל שמחת 
 שליט"א אליעזר מרדכי אפרים אונגרהרב בת לנכדו 

 שליט"א נפתלי צבי טייטלבויםחתן חדב"נ הרה"ג ר' 

 שליט"א יצחק צבי אונגרבן הרה"ג ר' 

 שליט"א האדמו"ר מנייטראבן 

 שליט"א האדמו"ר מוויעליפאלעחתן 
 

 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.

 

 מול פני הקודש:בקידה 
 מערכת 'פונעם רבינ'ס הויף'
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

, אשר לעמיל פולק, והרה"ח ר' יצחק אייזיק רוט

בירך  רבנואח"כ שרו כי תקדמנו, כי לקח טוב, 

על היין ואיחל לחיים ואמר: עלה ברעיוני לומר 

ברמז על כך שהמסובים בכאן הם המשוררים 

שכבר הזכיר  הקבועים בחצרות קדשינו, וכפי

המאמר עה"פ  יצחק אייזיק רוטתחילה הר"ר 

קול רנה וישועה, שקול רנה מביא ישועה, והנה 

'משוררים' עהאוה"כ עולה כמס' תשקה, אשר 

בכך שמשוררים ומשמחים את הציבור זוכים 

להיות בחינת משפיע, דולה ומשקה, כי בזכות 

 השמחה וההתרוממות אפשר להגיע לידי כך.

אחר שירת מארש, בירך על הכוס הרה"ג     

אמר שבע ברכות, אחר  רבנוו אב"ד קרייתינו

יצאו בריקודין ומחולות משך שעה ארוכה בעוז 

ותעצומות, בניגון קדרותא דצפרא, ובניגון 

ישראל בטח בד', והמשיכו בשיר אל תעזבני, 

לחתן לצאת בריקוד מיוחד לכבוד  רבנווהורה 

תי, באלקים השמחה, בהמשך שרו קוה קוי

במחול מיוחד  רבנובטחתי )סקולען(, ויצא 

)קאדריל( עם החתן, ושרו עוד ניגון ממרן רבנו 

בעל אהבת ישראל, אח"כ רקד רבנו עם בני 

המשפחה, עם בניו ונכדיו, ובהמשך עם 

 המחותנים.

היה  זקיני הק' בעל אהבת ישראל: רבנוואמר     

אומר לנכדיו החתנים בעת שמחת שבע ברכות 

חרון, הנה בדרך כלל כאשר מלך יורד מכס א

מלכותו, מברכים אותו שיזכה לחזור בהקדם 

ולעלות על כסא המלכות להנהיג את המדינה 

ברמה, לא כן אצל חתן הדומה למלך, שכאשר 

עוזב את התואר מלך אין מברכים אותו חלילה 

: כיון שככל רבנושיחזור להיות מלך, ואמר 

בשמחת  הנראה לע"ע, לא אוכל להשתתף

שבע ברכות האחרון, על כן הנני מספר כעת 

 -הסיפור הזה ומברך שיעזור השי"ת והחתן 

הוא המלך, לא ישוב לעולם למלכותו, ויאריך 

ימים ושנים בטוב ובנעימים יחד עם הכלה תחי' 

 עד ביאת משיח צדקינו בב"א.

בניגון 'טייערע אידן' ושרו ברוב  רבנוופתח     

ער רבי זאל דערלעבן התלהבות, בהמשך שרו ד

 וכו', וניגון ימים על ימי מלך תוסיף.

 

לחצר ביתו נאוה קודש  רבנובערב יצא     

)חופת לאמירת שבע ברכות בחופות החתנים 

אשדוד, עב"ג בת  –החתן יעקב שלום בן הרב אליהו שמילוביץ 

ביתר, וחופת החתן ברוך שמעון בן  –הרה"ח ר' חיים מאיר הגר 

אשדוד, עב"ג בת הרה"ג ר'  –ניאור זלמן פריד הרה"ח ר' משה ש

 רבנו, אחר החופות האציל ב"ב( -משה שמעון צויבל 

 ברכות לרוב לחתנים ולמחותנים.

 

 האדמו"ר הרמ"מ שליט"אבקו"פ הגיע     

לביה"ח אסותא לטיפול  רבנולקראת נסיעת 

האדמו"ר רפואי, אחר ברכת שלומים וכו' נענה 

: הגעתי כדי לברך, שאבותינו הק' ילוו הרמ"מ

בשלום,  אותך בכל דרכיך, תיכנס בשלום ותצא

מלווים אותך, החל  אבותינו הק'ותכוון כי 

עד למעלה בקודש בראש  מאבינו הק' זי"ע

 .יעקב קאפיל חסידהשושלת הרה"ק רבי 

דער אייבישטער זאל העלפן, וגם  רבנו:    

של רבי  אבותינו למעלה בקודש, אבות אבותיו

  .קאפיל חסיד
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שיהא רפואה בשלימות,  האדמו"ר הרמ"מ:    

היה חוזר על מאמר הרה"ק  אבינו הק'כאשר 

עה"פ כל המחלה אשר שמתי  הרבי ר' אלימלך

במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רופאיך, והיה 

רגיל על לשונו הק', 'אבל להשים חלילה שום 

הטבה מחלה על ישראל זה בלתי אפשר כי מה 

 יבא מזה'.

אם לוקחים לביה"ח  האדמו"ר הרמ"מושאל     

את הספר נועם אלימלך דפוס ראשון לסגולה 

ללוותו לחצר  רבנוהן, ויצא  רבנולרפואה, וענה 

 הבית.

 

 עיני עמך בך תלויות  

מביתו לעבר  רבנובערב יצא  8:00בשעה     

כאשר לטיפול רפואי,  ביה"ח אסותא בת"א

לבבות רבבות אלפי ישראל מתאחדים בתפילה 

לפני אדון כל שיהא צאתו ובואו לשלום, וישלח 

השי"ת דברו בידי אנשי הרפואה להיות שלוחים 

נאמנים, לעשות את הענינים כראוי וכנכון, 

להחלימו ולרפאותו להחזיקו ולהחיותו בחיזוק 

 .הכוחות ובשלימות הבריאות

הגיע  אסותא מרכז הרפואיאל  רבנובהגיע      

הרופא המטפל להסביר על הטיפול, בראותו 

שאל, ובשיא השלווה והרגיעה העיז  רבנואת 

 רבנוכבוד הרב, האם אינו מפחד מהטיפול, ענה 

'מה יש לפחד? יהודי שחי עם בהאי לישנא 

השי"ת עשרים וארבע שעות ביממה אינו 

 .מפחד'



 

  כ"ב שבט -משפטים ' פ שנייום  

 ל כביר לא ימאס תפילת רבים-א הן  

בכל קצוי תבל בריכוזי אנ"ש בפרט, ובכל מקהלות חסידים ואנשי מעשה בכלל, התאחדו הלבבות החל     

, ולזכות לשמוע מאשמורת הבוקר לעורר רחמי שמים בתפילה ותחנונים לפני השי"ת להצלחת הענינים

ולבשר בשורות טובות, בכל הישיבות והכוללים הקדישו זמן להרבות בתפילות ואמירת תהלים בצוותא, 

מורינו הגה"צ ראש הישיבה שליט"א יצא להתפלל עם מנין תלמידים בבית החיים על יד ציוני רבותינו הק' 

באלעד למקומות הק' בערי הגליל  זי"ע, הרה"ג אב"ד אלעד שליט"א נסע עם תלמידי ישיבה"ק תורת חיים

בית החיים אוהל רבוה"ק במירון צפת טבריה, הגרחי"א לנדא רב העיר בני ברק הגיע לתפילה מיוחדת ב

יצאו משלחת רבנים להעתיר בתפילה במקומות הק'  'להחזיקם ולהחיותם'זכרון מאיר, מטעם קופת 

ועוד, כן נודע על הרבה ריכוזים בחצרות חסידים אשר בהוראת  ברחבי אירופא, בערי צאנז שינאווא

  שליט"א.רבנו מרן האדמורי"ם והרבנים שליט"א התאמצו בתפילות למען בריאתו השלימה של 

קויטל מיוחד עם שם נכדתו , דפוס ראשון 'נועם אלימלך'בשעות הבוקר הורה רבנו להכניס לתוך ספר     

 אה שלימה.אלטע עטיל בת בלומא גיטל לרפו
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כעבור שעות אחדות נשמע הבשורה     

כי הטיפול  המשמחת בהודיה ושבח להשי"ת

עברה בהצלחה רבה, למעלה מן המשוער, וכי 

הרופאים מציינים בסיפוק רב על סייעתא 

דשמיא בכל עת הטיפול, הבשורה פשטה 

במהירות בין כלל מקהלות אנ"ש ובכל ריכוזי 

היהדות הנאמנה אשר יחד כולם הודו ואמרו כי 

טוב ד' לעולם חסדו, מתוך תפילה ותקווה 

ור פני מלך, בחיזוק שנזכה בקרוב לחזות בא

  הכוחות ובהתחדשות הימים כמקדם. 

בני המשפחה אשר נכנסו אל החדר בביה"ח     

מפי רבנו שליט"א שמעו בהתרגשות רבה 

שהרגיש בחוש כי אביו הק' וזקינו הק' עמדו 

כי  רבנו, וסיפר בתפילה לפני השי"ת לבריאתו

'קווה קויתי ד' אחר הטיפול פיזם לעצמו הניגון 

אלי וישמע שוועתי', 'ויעלני מבור שאון  ויט

  מטיט היון', 'ויקם על סלע רגלי כונן אשרי'.

האדמו"ר אל החדר הגיע חדב"ן     

ללמוד  רבנושליט"א וביקש  ש"ב מויזשניץ

נועם אלימלך בקו"ר מאמר מתוך הספה"ק 

   , ולמד מאמר בפרשת השבוע.דפוס ראשון

 

  שבטכ"ג  -משפטים  ' פ שלישייום  

במרכז הרפואי אסותא ביקש רבנו מאת בני     

הבית והמשמשים בקודש הנצבים על ידו לזמר 

לפרש,  רבנוהניגון 'אל תעזבני', אחר אמר 

הר"ת א'ל ת'עזבני ה' א'לקי גימ' בי"ת, רומז 

ליראה ע"ד )שבת ל"א( חבל על דלית ליה 

דרתא ותרעא לדרתא עביד, הר"ת א'ל ת'רחק 

אמ"ת, הדבוק במידת היראה  מ'מני אתוון

-נ-ד-באמת זוכה לכך שיהא ח'ושה ל'עזרתי א'

בחינת  להיות, ם"ת' גימ כ"עה ת"הר י ת'שועתי

 תם, מתוך שלימות.

האדמו"ר אל מרכז הרפואי הגיעו לביקור     

והאדמו"ר מטשערנאביל  הרמ"מ שליט"א

הרבנית הצ' אחותו  רבנו, כן נכנסה אל שליט"א

ציין את יומא דהילולא  נורבא, מבעלזא תליט"

, ואיחל לחיים יהושע מבעלזאשל הרה"ק רבי 

  וזכות בעל ההילולא יגן על כל ישראל.

בשיחת הקודש אודות תמימות ואמת ציין     

זי"ע  זקינו הק' האמרי חייםמה שראה אצל  רבנו

שהיה מושלם במידה זו בתכלית, בהמשך 

האדמו"ר אודות חותנו  רבנוסיפר 

זצ"ל על היותו מופלא בתמימות  מטשערנאביל

 ואמת.

 

  כ"ד שבט -משפטים  ' פ רביעייום  

תחת השיחים עם בני הבית והמשמשים     

הפ' )דברים יח( 'חלק כחלק  רבנובקודש פירש 

 'חלק'     האבות',    על    ממכריו    לבד    יאכלו 
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מלשון חלק, היינו 'גלאטקייט',  קמץ בניקוד

חלק לגמרי, בלי נגיעות ובלי פניות אדם שהוא 

'יאכלו', יזכה לקבל שכרו משלם, 'לבד' כלומר 

בר מן דין, אם הוא בבחינת 'מכריו על האבות' 

אבות מלשון רצון, אם האדם מכור לרצונותיו, 

והולך אחר תאוות לבו, אינו בכלל זה ואינו זוכה 

לשכר הגדול של האיש ההולך בתום ויושר 

 לחלוטין.

 

 שקלים -ת קודש פרשת משפטים שב  

 בצל הקודש  

 במרכז הרפואי אסותא

בערב שבת כחצי שעה לפני זמן הדלקת     

משולם נכדו החתן הרב  רבנוהנרות הגיעו אל 

הרה"ג אבד"ק עם אביו המחותן  זושא הגר

, יחד עם המחותנים שליט"א, להלבשת אשדוד

, אחר שבת עליה לתורההשטריימל לרגל 

חבש השטריימיל על ראש החתן תוך  רבנוש

האציל מברכות קדשו התרגשות של בכיה, 

שיהא הכל בשעטומ"צ, לבנות בית נאמן לד' 

ולתורתו לתפארת רבותינו הק', והאציל רבנו 

ברכות לבנו אבי החתן ולכל המחותנים, ואיחל 

 ברכת א גוט שבת. 

לקראת שבת התארגנו בני המשפחה, בני     

א וסגל המשמשים בקודש שליט" רבנוונכדי 

בעת התפילות ובסעודות שבת,  רבנולהיות עם 

כאשר כל מנין יוצא למרכז הרפואי לתפילה 

התפלל בחדר והמתפללים עמדו  רבנואחת, 

 בסמוך וערכו התפילות כסדרם.

בליל שבת בעת תפילת קבלת שבת נכנסו     

המתפללים אל החדר לשירת 'לכה דודי', 

קד רבנו שליט"א יחד בריקוד ויהיו למשיסה ר

עם המתפללים, אחר התפילה עברו כולם בסך 

 לברכת א גוט שבת.

אחר שירת הזמירות שלום עליכם וכו' נשמע     

קולו בקודש בניגון התנועה שלפני קידוש, בעת 

לחיים והזכיר את ימי  רבנוהסעודה איחל 

היארצייט החלים בימי השבוע, היארצייט של 

, יארצייט אמו ' מגורבעל 'בית ישראלהאדמו"ר 

, ושל דודו הב' ע"ההצ' מרת לאה אסתר הרבנית 

הי"ד, אשר נספה בימי  יחזקאל שרגא פאנעט

השואה ונקבע היארצייט ליום כ"ד שבט, 

לזמר 'תנו שבח ושירה'  רבנו בהמשך ביקש

 כמנהגנו בשבת פרשת משפטים.

 

  וביום השבת 

וביום השבת עבר לפני התיבה לתפילת     

, לתפילות שוכן עד ברוך הגרפסוקי דזמרה הרב 

את העסקן הרפואי  רבנווחזרת הש"ץ כיבד 

לרגל יום היארצייט של  יצחק שטרןהרה"ח ר' 

ז"ל, קראו בתורה  חיים ישראלאביו הרה"ח ר' 

 שליט"א, ואמרו מי שבירך  רבנומרן של  בחדרו 
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אליעזר מרדכי לרגל הולדת הנינה בת להרב 

נפתלי צבי , חתן חדב"נ הרב אפרים אונגר

, לברכת החודש עבר לפני התיבה טייטלבוים

, ובתפילת בנציון שטנגרהמשב"ק הרה"ח ר' 

שקלים' אמר רבנו בקול הפיוטים 'אור  -'מוסף 

פניך' בנוסח הוותיק כמנהגנו, אחר התפילה 

  עברו המתפללים לברכת א גוט שבת.

בעת סעודת 'מיטאג טיש'     

חלק שיירי ל הורה רבנו

המאכלים במוצ"ש לתלמידי 

  הישיבות הק'.

 
בעלות המנחה שרו     

הזמירות כנהוג, רבנו ביקש 

מר 'ויהי בנסוע' לרגל שבת לז

משפטים, והניגון שושנת 

יעקב, אחר הורה לכבד בברכהמ"ז על הכוס את 

הגדול מבין הנכדים, אחר תפילת מעריב עברו 

  הנוכחים בסך לברכת א 'גוטע וואך'.

 

  וישישו בשמחה 

במוצש"ק הגיעו אל מרכז הרפואי בני      

משפחת המלוכה והמחותנים עם החתן נכד 

אבד"ק בן הרה"ג  משולם זושאהבה"ח  רבנו

אחר שבת עליה לתורה בשיכון,  אשדוד

בצל הקודש, עם  'פאר שפיל'לעריכת שמחת 

 מזל הכנס החתן אל החדר פתח רבנו בניגון

על כל סדר יום השבת  רבנו, אחר התעניין טוב

 רבנובשיכון, וביקש  ה'פאר שפיל'ושמחת 

 פוקס מנחם מענדילמזקן הכלה הגאון ר' 

להשמיע מתוך הדברים שהשמיע לפני הציבור 

בעת הסעודה השלישית, אחר שרו הניגון של 

אברהם חיים הגה"צ ר' 

זצ"ל והמשיכו בניגוני  ברים

שמחה ובריקודים מיוחדים 

 לפני הקודש.

אחר הניגון אל תעזבני      

על המאמר  רבנוחזר 

שאמר בשבוע העבר 

שהר"ת עולה למס' בית, 

ואתוון אמת, 

היות ל זוכה באמת היראה במדת שהדבוק

בחינת ת"ם, כמידתו של יעקב אבינו ע"ה, 

 רבנועדה"כ ויעקב איש תם יושב אהלים, ורקד 

עם החתן בניגון 'גוט וואך מזל טוב', ואיחל 

 ברכות לרוב לחתן ולמחותנים.

 

  כ"ח שבט -תרומה  ' פ ראשוןיום  

 רבנובערוב היום בעת תפילת מעריב אמר      

הרבנית הצ' קדיש לרגל יום היארצייט של אמו 

, ]וכן מרת לאה אסתר ע"ה א"ח כ"ק רבנו זי"ע

  למחרת בעת התפילות[.

 

 טבאברכת מזלא 
 יםוהנכבד יםנו הדגולילידיד

 הפעלים יורב לחי ישנא
 הי"ו שטיין צביהרה"ח ר' 

 שליט"א יצחק משה שטייןהרה"ג ובנו 
 'מאירים'ויו"ר ארגון  'טל תורה'משגיח בישיבת 

 

 והפצת הגליון להדפסת מושתר
 בתה \נכדה לרגל הולדת ה

 לרוות רוב תענוג ונחת מכל יו"ח ויה"ר שיזכ
 מתוך שפע ברכה ורוב הצלחה וכט"ס.
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  כ"ט שבט -תרומה  ' פ שנייום  

ְך ָיבֹוא  ְלכֵּ ה מַּ נֵּ ם הִּ ת ְירּוָשלִַּּ י בַּ יעִּ ּיֹון ָהרִּ ת צִּ י ְמאֹד בַּ ילִּ יק ְונֹוָשעגִּ דִּ  ָלְך צַּ
לפנות ערב יצא רבנו ממרכז הרפואי אסותא לעבר ביתו נאוה קודש, בשורה טובה תדשן עצם      

ותעבור הרינה במחנה, ועוף השמים הוליך הקול לאלפי החסידים בכל קצוי תבל, יחד כולם הודו, 

 והגענו לזמן הזה. בהלל והודיה ברון שיר ושבח לחי עולמים, שהחיינו וקימנו

 

לשערי  רבנובדרכו לביתו נאוה קודש הגיע      

, מקום 'זכרון מאיר'בית העלמין שומרי שבת 

ישב ברכב ונשא  רבנו, מנוחת רבותינו הק' זי"ע

תפילה חרישית לרגל יום היארצייט של אמו 

ולקראת  ע"המרת לאה אסתר הצ' הרבנית 

 משולם זושאשמחת נישואי הנכד, החתן הרב 

רבנו איחל ברכות , אבד"ק אשדודבן הרה"ג 

 רבנואל בית כ"ק  רבנואחר הגיע לרוב לחתן, 

זי"ע לשמחת לב כל מקהלות החסידים 

  ושמחת כלל ישראל.

 

  חתן מאהל 

לשמחת ידיו  רבנולערך נטל  8:30בשעה      

 9:10, לכבוד נישואי הנכד, ובשעה החתן מאל

בבגדי שבת אל החדר הגדול )הסוכה(  רבנויצא 

שם הסבו החתן והמחותנים וכל בני המשפחה, 

כאשר על החלונות צובאים עשרות אברכים 

ופרחי חסידים בלב הומה רגשי שמחה לראות 

פני מלך באנפין נהירין היושב בראש בשמחה 

כן פתחו ובצהלה, המשוררים העומדים על הדו

בניגוני שמחה והודיה בליווי כלי זמר, חסדי ד' כי 

לא תמנו, וינועו אמות הסיפין מקול הרינה, 

וחוצות קריה צהלה ושמחה, כשכל הלבבות 

מצטרפות כאיש אחד בלב אחד, ברינה ושירה 

בדיצה וחדווה על כל הטוב אשר גמלנו, כרחמיו 

וכרוב חסדיו הגדיל לנו, מתוך תפילה ובקשה 

הורה לנגן מחרוזת  רבנו. כאלה יוסף עמנואלה ו

ד', עתיקין וחדשים, אחר שרו  ניגוני חסדי

'ליהודים היתה אורה', 'עיני עמך' 'כי לך טוב 

משולם להודות', בסיום נתכבד החתן הרב 

לברך על הכוס, לקראת ריקודי המצוה  זוסיא

שעל פי מנהגנו אין בחורים  רבנוהזכיר 

רשות נתונה משתתפים בריקודי המצוה, וה

 לאברכים בלבד להיות במעמד זה.

לי -כהכנה לקראת הריקוד פתחו בזמר ק     

אתה, אנא ה' הושיעה נא, אחר רקד החתן בניגון 

הקפה שישית ריקוד של מצוה, ובסיום רקד 

 עם החתן כאשר הקהל רוקד ומטפח בעוז  רבנו
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ותעצומות, על השמחה הכפולה ומכופלת 

 דישא.בהאי חדוותא עילאה ק

 

  אדר"ח אדר  -ל' שבט  -' תרומה  פ שלישייום 

התפלל שחרית בביתו נאוה קודש  רבנו     

ברחוב אהבת שלום, לפני התיבה עבר הרה"ח 

, לפתיחת הארון ניגש הרב אברהם שטרןר' 

)עלו  אבד"ק אשדודבן הרה"ג  חיים מאיר הגר

, הרב לתורה: הר"ר משה בצלאל וייס, הר"ר שלמה דב ברמינקא

ישראל האגער, הרב חיים מאיר הגר בן הרה"ג אבד"ק אשדוד, 

הב' אהרן הגר בן  -הרה"ח ר' חיים מאיר ויזל, גלילה  -הגבהה 

 הרה"ג אבד"ק אשדוד(.
 

 בטוב צדיקים תעלוץ קריה  

רישומים ושרטוטים מעשרות שעות של התעלות והתרוממות הנפשות, נחלי     

דמעות ורגשי קדושה והתעוררות של רבבות חסידים ואנשי מעשה, זקנים עם נערים, 

בחורי הישיבות ומקהלות אברכים, אשר שפר חלקם להיות נוכח בחדוותא דמלכא, 

א בן הרה"ג אבד"ק בשמחת הנישואין של נכד רבנו שליט"א, החתן הרב משולם זוש

אשדוד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' מרדכי חנא פוקס, בן הגאון רבי מנחם מענדיל וחתן 

האדמו"ר מדעעש ירושלים שליט"א, ויותר ממה שכתוב לפניכם חקוק על לוח 

לבבות המוני החסידים, אשר הזילו דמעות ולבם הומה על המעמדים הנשגבים, 

 אשרי עין ראתה כל אלה.

היום אחזה ההתרגשות בקרב החסידים בהישמע הבשורה המשמחת כי רבנו שליט"א הגיע אל בצהרי     

חדרו הק' שע"י בית המדרש לקראת שמחת החתונה, מכל רחבי הארץ התארגנו החסידים, אנשים נשים 

וטף להגיע מבעוד מועד לשערי קריה, בלבבות הומים רגשי שמחה כדי לקחת חלק וחבל בשמחת רבנו, 

פני הקודש ביום שמחת לבו, לשוש ולשמוח בשבח והודיה להשי"ת על כל הטוב והחסד לראות את 

  שעשה עד הלום ואשר עתיד לעשות עמנו בקרב הימים הבאים לקראתינו לשלום.

 

  'מעמד 'קבלת פנים 

הופיעו החתן והמחותנים  4:30בשעה     

, במעמד הקבלת פניםבביהמ"ד הגדול, ופתחו 

כאשר הלבבות והעיניים צופיות לעבר פתח 

 רבנוהחדר בצפייה והתרגשות להופעת 

שליט"א בראש המסובים, שרו קול רנה, אמנם 

כן, סלח נא, שיר המעלות, והנה הגיע השעה, 

ורבנו שליט"א זקן החתן הופיע בהיכל בית 



 טו
 

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

 

 גתשפ" תצוה

 בס"ד

המדרש, עטוי בגדי שבת, ופני הקודש מפיקים 

בהתרגשות עצומה ובשלהבת  אורה ושמחה,

אש קודש קידמו קהל החסידים את פני הקודש 

בשירה אדירה 'קול רינה וישועה באהלי צדיקים' 

כאשר עיני כל נשואות אל מרכז השולחן, 

המשיכו בניגוני התעוררות היה עם פיפיות, 

והציבור הגדול התעלה בתפילה בכוונה מיוחדת 

עודד בשירת עיני עמך בם תלויות, כשרבנו מ

השירה, ויהי ידיו אמונה לנצח על הנגינות, והיה 

בהמשך ניגש אל  המקום לחרדת אלוקים,

ואמר דברי חרוזין  בנציון ברכרהדוכן הר"ר 

ברוב רגש על השעה הגדולה העומד לפנינו, 

ודברי התעוררות לחתן כנהוג, לפני הקודש 

'איגוד של שותפי  ה'כוללות קוויטל'הוגש 

ן רבנו האציל עליו ברכות ומר מוסדות ויזניץ'

בקריאת התנאים נתכבד הרה"ג רבי  .לרוב

שליט"א, דוד הכלה, אחר שירת  יהושע ליברמן

הניגון כנהוג, לבש החתן הקיטל ורבנו יצא עם 

החתן אל הבאדעקן, ומשם הגיע לבימת החופה 

אשר עמדה ברחבה הגדולה שע"י בית 

  המדרש.

 

  מעמד החופה 

איה סופר אשר יוכל לתאר את מעמד נורא     

ההוד כאשר רבנו יושב ופניו לעבר הקהל, ועיני 

כולם צופיות, ברעותא וחדוותא דליבא, בגיל 

ורעדה המשמשים בערבוביא, והמשוררים 

מנעימים בניגוני התעוררות הממיסים את 

הלבבות, לב מי לא נחרד בהתבוננות על המעמד 

אבותינו  אשר זוכים להשתתף בזה, כאשר

ורבותינו הק' שרפי מעלה מגיעים מגן העדן 

להשתתף בשמחת צאצאיהם, ובכוחם להשפיע 

שפע של ישועות ורפואות, ולמלא כל משאלות 

 הלבבות לטובה ולברכה.

בהתעוררות מיוחדת שרו חמול, רבונו של     

עולם, )הרה"ק מברדיטשוב(, אחר קרא הרה"ח 

מרן רבנו שזקן החתן  יצחק אייזיק רוזנברגר' 

שליט"א מתכבד בסידור קידושין, הס הושלך 

בקהל, לשמוע קולו בקודש בברכת הגפן וברכת 

האירוסין, והנה פותח רבנו בבכי ורטט אשר 

קדשנו במצוותיו... וכל העם רואים את הקולות, 

לבבות כדונג נמסו, והעיניים דמעו פלגי מים, עד 

סיום רבנו הברכה בקול בכי 'מקדש עמו ישראל 

 ל ידי חופה וקידושין'.ע

הגה"צ ראש בקריאת הכתובה נתכבד מורינו     

שליט"א, בברכות ראשונות זקן הכלה  הישיבה

רב שכונת  מנחם מענדיל פוקסהרה"ג רבי 

שומרי החומות רמות ירושלים, ובברכה 

 .האדמו"ר מדעעש ירושליםאחריתא זקן הכלה 

בסיום החופה בירך רבנו ברכת מזל טוב     

 רבנו  קול  אח"כ נשמע ולכל המחותנים,   לחתן

 עי
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

בברכתו את קהל הקודש, מתוך לב שופע 

מזל טוב מזל טוב, אהבה ורצון, ויען ויאמר: 

כולם  שיוושעו השי"ת זאל העלפן די אלע אידן,

בכל מיני ישועות ורפואות, השפעות טובות 

בגשמיות ורוחניות, וכאן נפרץ מעיינות הדמעות 

ביי די אייגענע  -ורבנו המשיך בבכי ורטט 

קינדער, ביי אלע אידישע קינדער, שיהא 

שמחות בלב שמח מתוך הרחבת הדעת עם כל 

, ויען כל ההשפעות הטובות בגשמיות ורוחניות

צחו בשירת קול רינה העם יחדיו אמן, ופ

וישועה באהלי צדיקים, ימים על ימי מלך 

 תוסיף. 

 

רבנו הגיע לחדרו אשר סמוך לבית המדרש     

צבי הגדול והתפלל תפילת מעריב, הרה"ח ר' 

 פייביש מילר סמנכ"ל איגוד מוסדות ויזניץ

ביקש ברכת הקודש לרגל צאתו למונטריאול 

למסור לכל אנ"ש  רבנולטובת האיגוד, ונענה לו 

להיות בשמחה, אחר הגישו לפני הקודש 

תורמי קופת החסד להחזיקם הקויטל של 

, הן התורמים הקבועים והן התורמים ולהחיותם

  עם שמות צאצאיהם.'אבירי לב' במסגרת 

קיבל את הקויטל והודה מקרב לבו על  רבנו     

התפילות שנערכו ע"י רבני וגבאי הקופה 

ברחבי אירופא למען  במקומות הקדושים

בריאותו השלימה, אחר אמר בקורת רוח כי 

שעת שמחה היא שעה מסוגלת להשפעות 

די טובות לתומכי הצדקה, ובירך בהאי לישנא: 

 להחזיקם' קופה ע'חשוב די פאר אלע תורמים

 חיי בני מיט ווערן געהאלפן זאלן' ולהחיותם

, וגשמיות ברוחניות הדעת הרחבת, ומזוני

 בזכות און, פעהלן גארנישט מאל קיין זיי ס'זאל

  .חה זאל נשפע ווערן שפע ברכה והצלחהשמ די

 

  ובכן צדיקים יראו וישמחו 

בקול צהלה הופיעו המחותנים לסעודת     

החתונה, אחר נתקבל החתן שליט"א ביקר 

הופיע רבנו  9:00וגדולה וכבוד, ולקראת השעה 

בביהמ"ד לשמחה,  עטרת ראשנו שליט"א

הקהל הגדול שמילא את ביהמ"ד מקצה אל 

קצה, כאשר הפארענצעס מדרום צפון ומערב 

מלאים וגדושים אברכים בחורים וצעירי צאן 

קדשים כולם פה אחד מרננים בקול אדיר 'קול 

רינה וישועה באהלי צדיקים' ומכוונים לבם 

לאביהם שבשמים באיחולי ברכות והשפעות 

זאל לעבן א מזל טוב, אלע  טובות 'דער רבי

חסידים א מזל טוב, אלע אידן א מזל טוב, כן 

יהיה לנו אורה ושמחה וששון, לשוש ולשמוח 

עוד רבות בשנים בשמחת רבנו, בבריות גופא 

  ונהורא מעליא, בחיזוק הכוחות, על מי מנוחות 
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

ינהלנו באנפין נהירין ויוליכנו לקבל פני משיח 

, אחר שרו בהתעוררות צדקנו בקרוב בימינו

עצומה הניגון קוה קיויתי ד' וישמע שוועתי וגו', 

ורבנו רומם את הציבור בתנועות ידו הק', בימינו 

ועיני קדשו צופיות לעבר הציבור ובשמאלו, 

הרוקד ומקפץ בכל הכוחות, בשלהבת אש 

, טובים חסדים  . שרו מאת ד', הגומלקודש

פנים מקדם רבנו בהארת כאשר בין פרק לפרק 

את האדמורי"ם והרבנים שניגשו לברך ברכת 

מזל טוב, האדמו"ר הרמ"מ שליט"א, האדמו"ר 

מטשערנאביל שליט"א, האדמו"ר 

מטשערנאביל אשדוד שליט"א, גאב"ד מאקווע 

שליט"א האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א 

, בהמשך שרו חסדי ד', ואמר ביום ההוא, ועוד

 רבנואד בפי, ואילו פינו, אל תעזבני, אודה ד' מ

פתח בזמר ובכן צדיקים, ובהמשך בזמר 

באלוקים בטחתי, אחר שרו ניגון לעלוב וסימן 

לחתן לרקוד בעת השירה, אחר שרו אם  רבנו

על המלך טוב, והמשיכו בריקודים ברחבי בית 

מביע רצונו העז להמשיך  רבנוהמדרש, כאשר 

עוד ועוד בשמחה וריקודין ולהאריך שבת עם 

  רוכה לכבוד השמחה הגדולה.הציבור שעה א

להמשך  רבנואחר הפסקה קצרה הופיע      

שמחת החתונה, רבנו איחל לכל הקהל ברכת 

השי"ת יעזור שיהיו שמחות אצל לחיים ואמר: 

כל כלל ישראל בלב שמח עם השפעות 

בגשמיות ורוחניות, שפע ברכה והצלחה בכל 

, מעשי ידיכם, לעשות רצון השי"ת כולם כאחד

בברכהמ"ז על הכוס חדב"ן הרה"צ רבי ונתכבד 

שליט"א, בברכת ראשונות  יצחק טווערסקי

 האדמו"ר מוויזשניץ בי"שנתכבד חדב"ן 

שמעון שליט"א, ובברכה אחריתא הרה"ג ר' 

רב ביהמ"ד היכל משה,  שמואל הלברשטאם

להכריז על  נפתלי יואל פוקסוניגש הרה"ח ר' 

 מתן דרשה געשאנק כנהוג.

 

 'טאנץמצוה מעמד ה ' 

אחר שבית המדרש הוכן כראוי לריקודי     

המצוה, על ידי העסקנים המסורים העומדים 

על הפקודים, נתכבד בראשונה לריקוד מצוה 

הגרמ"מ ואח"כ  האדמו"ר מדעעש ירושלים

 מחריז בכשרון בנציון ברכר, כאשר הר"ר פוקס

רב אודות השעה הגדולה, אחר החל בקול רגש 

להזמין את מרן רבנו שליט"א לריקודי הקודש, 

ויהי המקום לחרדת אלוקים כאשר העלה על נס 

שבח והודיה להשי"ת על גודל רחמיו וחסדיו 

, רבנו פתח אשר זכינו לראות עין בעין כהיום הזה

בזמר ויהיו זרעי, והמשיכו בניגוני התעוררות הב 

תין, אם מצאתי חן בעיניך, אחר ניגש לן שאל

גבאי  חיים שרגא נייהוזלפני הקודש הרה"ג ר' 

 והגיש את הקויטל המעמדות

עיי
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

לברך בפה  רבנווהואיל  של נותני המעמדות

דער אויבערשטער זאל העלפן פאר אלע קדשו: 

זוכה זיין צו אלע  וואס זענען זיך משתתף, זאלן

השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות, אלע 

ברכות מיט אלע ישועות, ימלא ה' כל משאלות 

רבנו קיבל את הגרטל בידיו הק' , לבם לטובה

ורקד רקידה של מצוה באנפאה נהירין, ברגשי 

אש קודש, אחר הריקוד עם החתן המשיך 

בריקוד מיוחד עם בניו וחתניו בני משפחת 

יקוד מיוחד עם בנו אבי החתן הרה"ג המלוכה, ור

בהמשך רקד ריקוד  אבד"ק אשדוד שליט"א,

של מצוה אבי החתן, כשנכדי רבוה"ק מרקדים 

עם החתן, וכן בניו וחתניו של רבנו שליט"א, 

 מרדכי חנא פוקסאחר רקד אבי הכלה הרה"ג ר' 

ובסיום שרו אשת חיל לריקוד החתן, ושרו 

ירה מעודד הש רבנוהאדרת והאמונה כש

והריקודים בעוז, ובסיום ליוו את רבנו בשירת 

ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, 

 שיהיו שמחות אצל כל אחד ואחד. רבנוואיחל 

 

  בדר"ח -א' אדר  -תרומה  ' פ רביעייום  

התפלל בביתו נאוה קודש ועבר לפני  רבנו    

, התיבה לתפילת הלל הרה"ג אב"ד קרייתינו

)עלו לתורה: הר"ר דוד כץ, ואחר ניגש לפתיחת הארון 

הר"ר אלימלך ברנדס, החתן אברהם יעקב לוריא, הרה"ג אב"ד 

הבח' שלמה  -הרה"ח ר' אברהם שטרן, גלילה  –קרייתינו, הגבהה 

לתפילת מוסף עבר לפני התיבה הרה"ח ר'  וייס(,

 נחמן וייס.

 

ו שמחת הברית לנין רבנאחר התפילה נערכה     

, בן אלעזר ארנסטר, בן לנינו הרב הק' זי"ע

וחתן הרה"ג ר'  יעקב שמשון ארנסטרהרה"ג ר' 

הגה"צ ראש , הסב מורינו בנציון מייזליש

שליט"א נתכבד בסנדקאות, אחר  הישיבה

האציל רוב ברכות  רבנופתחו בשירת קול רנה ו

 לאבי הבן ולכל בני משפחת המלוכה.

 

  מעמד 'פדיון הבן' בשילוב שמחת שבע ברכות 

ר  ְמצֹוא אֹושֶׁ ְדיֹון לִּ ר. ָשת לֹו פִּ יא לֹו כֹושֶׁ ְמצִּ יק ֱאנֹוש ּוְלהַּ ְצדִּ  ְלהַּ

 )מתוך יוצר לפרשת שקלים(

בבית המדרש הגדול התכנסו קהל רב של חסידים, בחורים ואברכים, לבושים בגדי שבת לשוש     

ולשמוח בשמחת רבנו, במעמד 'פדיון הבן' לנין רבנו היניק משה יהושע לייפר בן נכדו הרב אהרן יחיאל, 

לם חתן חדב"ן הרה"ג ר' נפתלי צבי טייטלבוים, בשילוב שמחת שבע ברכות לנכד רבנו החתן הרב משו

 זושא הגר בן הרה"ג אבד"ק אשדוד שליט"א.

 

 3.45רבנו הופיע בהדרו בביהמ"ד בשעה     

לקול שירת קול רינה, והמשיכו בניגון ברוך הוא 

נטל ידיו לסעודת מצוה  רבנואלוקינו, אחר ש

האדמו"ר , על ידי הכהן מעמד פדיון הבןנערך 

, בהמשך שרו פודה ד' שליט"א מספינקא ב"ב

נפש עבדיו, יהי החודש הזה, חסדי ד', חדש 

רבנו שורר בהתרגשות רבה 'בני בכורי עלינו, 

)בתנועת ניגון הרה"ק מרוזין(, בהיכנס  ישראל'

קידמו פניו בשירת עוד ישמע, אחר  החתן
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הרה"ק הרבי ר' ברכת לחיים ואמר:  רבנואיחל 

ם הערש הכהן היה אומר בעת פדיון הבן, כש

שזכינו היום לפדות את הבן הזה כן יפדה השי"ת 

את כלל ישראל מכל צרותיו, מכל הדברים 

שאינם ראויים ואינם רצויים, וכלל ישראל יהיו 

נפטרים מכל עגמת נפש, וממילא הננו מבקשים 

בעת הזאת בלשון הזה, 

כשם שזכינו לפדיון 

ורבנו פרץ  -הבן... 

בבכי תמרורים 

והמשיך לומר בקול 

אחר שהיולדת  -רוטט 

עברה את התאונה 

הקשה התבטא הרופא 

שאין סיכוי להצלת 

הנפש, ועתה זכינו 

ברוך ד' לפדיון הבן, 

הרי זו זכייה עצומה 

לנו, ובכן יעזור השי"ת 

לנכדתי שתהא לה 

 מכל רפואה ותיפדה

, צער, ונזכה לגאולה שלימה לכל כלל ישראל

רבנו פתח בניגון פרוק ית ענך, ועודד השירה 

ז כאשר מעיני הקודש זולגות דמעות זמן בעו

ממושך, שרו ליהודים היתה אורה, אידן און 

נפתלי צבי רקד עם חדב"נ הרה"ג  רבנואיינעם, ו

ואבי  מאיר לייפערומחותנו הרה"ג  טייטלבוים

 רבנו, אחר כיבד אהרן יחיאל לייפערהבן הרב 

 שמואל אליעזר שטרןאת המחותן הגאון רבי 

לשאת דברים לכבוד השמחה, בהמשך שרו 

ניגון הקפה הראשונה, והמשיכו בשיר פדה 

אהרן בשלום, ונשא דברי ברכה אבי הבן הרב 

, אחר ברכת לחיים שרו ועל יחיאל לייפער

הניסים, ובאמצע עורר רבנו שזמן תפילת מנחה 

לא התפללו מנחה קרב וזירז את אלו שעדיין 

גונים ליהודים ללכת להתפלל, ושרו מחרוזת ני

היתה אורה ושמחה )סקולען, בעלזא ועוד(, 

ובני משפחת 

המלוכה רקדו ריקוד 

קאדריל, אחר אמר 

פדיון הבן גימ' : רבנו

זר, וכן רז, הרומז 

לסודות התורה, 

והענין הוא שאפילו 

אם איש ישראל הגיע 

חלילה להיות בבחי' 

זר, מבקשים מאת 

השי"ת שיהא לו 

פדיון הבן, שהרי הוא 

ישראל, א אייגענע בן 

קינד, ואם אמנם 

חלילה עתה הוא כמו 

זר, מ"מ יש בו גם ענין רז, היינו שטמון וגנוז 

בקרבו סוד יקר, כתורה שיש בה סודות ורזין, 

ובכן זאת הבקשה שיהא תמיד פדיון הבן, להיות 

. המשיכו בשירת ערב פדויים מכל צרותינו

 ובוקר, וניגון לכבוד החתן, וניגש לפני הקודש

ואמר דברי בדחנות  מאיר שטייןהרה"ח ר' 

לכבוד שמחת חתן ולרגל ראש חודש אדר, 

האדמו"ר מספינקא בברכהמ"ז על הכוס נתכבד 

שליט"א, באמירת שש ברכות נתכבד  ב"ב

ובברכה  נפתלי צבי טייטלבויםחדב"נ הרה"ג 
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, מרדכי חנא פוקסאחריתא המחותן הרה"ג ר' 

והודה בניגון שמחה לארצך,  רבנואחר פתח 

רבנו לכל הקהל ואיחל שתהא השמחה שרוייה 

 אצל כל אחד ואחד.

 

  ב' אדר -תרומה  ' פ חמישייום  

בביתו נאוה  רבנותפילת שחרית התפלל     

 –)עלו לתורה: הר"ר יעקב כהן, הרה"ח ר' ליפא ברגר קודש 

 –הר"ר זושא גליק, גלילה  -לונדון, החתן דוד שמואל וייס, הגבהה 

 (.וייס אריה יוסף הר"ר

 

למנוחת הגוף בעיר  רבנואחר התפילה נסע     

 נתניה.

 

 תרומה  שבת קודש פרשת 

 נתניה  - בצל הקודש 

לקראת שבת הגיעו לשבות בצל הקודש     

חדב"נ הרה"צ ר' יצחק טווערסקי שליט"א עם 

  בניו וחתניו ובני המשפחה.

 

לתפילת מנחה עבר לפני התיבה הרה"ח ר'      

זאב , אחר לימד הרב משב"ק -בנציון שטנגר 

שיעור הלכה, לתפילת קבלת שבת  שטרנבוך

, יעקב יוסף טווערסקיעבר לפני התיבה הרב 

, אחר זאב שטרנבוךבזמר לכה דודי נתכבד הרב 

התפילה שרו בצוותא את הזמירות שלום 

ופתחו בזמר קידש על היין,  רבנועליכם וכו' ו

קדשינו במצוותיך, אחר עברו כולם בסך 

המשיך בעריכת  רבנולברכת א גוט שבת, ו

 השולחן בקרב בני המשפחה.

 

בהמשך התכנסו בצל הקודש לשירות      

פתח בזמר שבענו מטובך, אחר  רבנוותשבחות, 

הזמר מנוחה ושמחה שרו ניגון שמחה, בזמר 

, דמנחם מנדל רובינפלהילוכך נתכבד הר"ר 

יחזקאל בברכת המזון על הכוס נתכבד הרב 

לוי , בזמר צור משלו נתכבד הרב שרגא גולדמן

ה אכסוף נתכבד הרב -, בזמר ייצחק ניישלאס

, שרו קדשנו במצוותך, מרדכי פנחס טווערסקי

חו"ק  רבנוה רבון, למקדשך תוב, ושר -והזמר י

אודה לקל, וסיימו בריקוד בניגון אשרי אדם עוז 

 לו בך.

 

  וביום השבת 

פתח באמירת פרקי תהלים וברכות  רבנו     

 מנחם מנדל רובינפלדהשחר, אחר נתכבד הר"ר 

באמירת הברכות, לתפילת פסוקי דזמרה עבר 

, וזכו זאב שטרנבוךלפני התיבה הרב 

 המתפללים לשמוע קולו בקודש באמירת

עכ
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נשמת כל חי, לתפילת שוכן עד עבר לפני 

, יצחק טווערסקיהתיבה חדב"נ הרה"צ ר' 

 לוי יצחק ניישלאס,ולחזרת הש"ץ שחרית הרב 

בנציון שטנגר בפתיחת הארון נתכבד הרה"ח ר' 

' חיים מאיר בן הרב איתמר כץ, )עלו לתורה: הבח משב"ק-

הרב יהושע הלוי טווערסקי, הרב יחזקאל שרגא גולדמן, הרב יעקב 

יוסף טווערסקי, הרה"ח ר' אברהם פנחס גולדקלנג, חדב"נ הרה"צ 

ר' יצחק טווערסקי, הנה"ח ר' יעקב אדלר, הרב מרדכי פנחס 

טווערסקי, הרב זאב שטרנבוך, הגבהה הבח' מרדכי פנחס ברי"י 

הילד יששכר דב ברי"י בהרה"צ ר' יצחק  -טווערסקי, גלילה  בר"א

לתפילת מוסף עבר לפני התיבה הרב  טווערסקי(,

 יהושע הלוי טווערסקי.

 

על היין ושרו  רבנואחר התפילה קידש      

זקיני הק' כיבד פעם שבענו מטובך וסיפר רבנו: 

זצ"ל  את האדמו"ר רבי יעקב יוסף מספינקא

לעבור לפני התיבה לתפילת מוסף, והעיר לו 

בצחות שלא יעשה כאן חלילה חילול השם, 

והזכיר לו שפעם עבר לפני התיבה לתפילת 

מוסף בין חסידי ויזניץ, ובקדושת כתר סיים 

בקול 'לעומתם משבחים ואומרים', קפץ עליו 

רוגזו של אחד החסידים וקרא היתכן לעשות 

שלא אמר 'לעומתם ברוך  כאן 'חילול השם', כיון

 יאמרו' כנוסח ויזניץ... 

 

בסיום עריכת ה'מיטאג טיש' בקרב בני      

המשפחה התכנסו בצל הקודש לשירות 

ותשבחות, ילדי החמד מנכדי רבנו אמרו דברי 

תורה, ובזמר השמים מספרים נתכבד הרב 

, ובסיום נתכבד בברכת חיים מאיר טווערסקי

 .פנחס טווערסקי מרדכיהמזון על הכוס הרב 

 

  רעווא דרעווין 

מנחם בעלות המנחה עבר לפני התיבה הר"ר      

, בפתיחת הארון נתכבד הנה"ח מנדל רובינפלד

)עלו לתורה: הרב חיים מאיר טווערסקי, הבח'  עקב אדלרר' י

 -מרדכי פנחס ברי"י בראי"ה טווערסקי, הרה"ח ר' בנציון שטנגר 

הילד  -הרה"צ ר' יצחק טווערסקי, גלילה  חדב"נ -משב"ק, הגבהה 

 אברהם נפתלי צבי בן הרב מרדכי פנחס טווערסקי(.

 

נטל ידיו וביצע על הפת שר  רבנואחר ש      

הזמירות בני היכלא וכו' ומזמור לדוד  רבנו

יהושע הראשון, במזמור השני נתכבד הר"ר 

, במזמור השלישי נתכבד ברוך הכהן פקשר

, בשירת המארש נתכבד זאב שטרנבוךהרב 

פתח רבנו באמירת , אחר יעקב אדלרהנה"ח ר' 

דברי אלוקים חיים עה"פ ויקחו לי תרומה, 

)תוכן הדברים יבואו אי"ה  והאריך בענין תפילה בכוונה

בסיום דברות הקודש נתכבד הבחור  בגליון דא"ח(

העומד לשרת בקודש בזמר דרור  דוד ווייס

קאקאש מאר,  יקרא, רבנו שורר הניגון סול א

, אחר הרה"ק מקאליבלרגל יומא דהילולא של 

 רבנופתח בזמר משה אמת, בהמשך פתח 

בנועם שיח שעה ארוכה אודות יום הילולא ז' 
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היה  זקיני הק' האמרי חיים:  רבנו, ואמר אדר

יוצא מגדרו כאשר היה מרחיב בשיחה אודות 

אשר היו ממתיקים  אבותינו הק' ורבותינו הק'

בני ישראל, ה"ה משה רבנו, רבי הדינים מעל 

שמעון בר יוחאי ואביו הק' בעל אהבת ישראל, 

, ושמעתי בענין זה הרה"ק מבארדיטשובוכן 

 זקיני הק' זי"עשהיה נוכח כאשר  מר' לוי ויזניצר

, הרה"ק מבארדיטשובהרחיב הדיבור אודות 

ושח בהתלהבות רבה בגודל שגב קדושתו, 

באותו מעמד היה נוכח 

אחד הרבנים וכאשר שמע 

את הדברים הנלהבים הבין 

הוא נכד  זקיני הק'שכנראה 

, הרה"ק מבארדיטשוב

נענה על כך,  ושאל את זקיני

זקיני הק': יא, נישט 

בגשמיות נאר ברוחניות, כי 

אכן זקיני הק' היה כמו 

 .תלמיד הדבוק במשנת רבו

בקרב חצרות החסידים  רבנו שח עוד:     

הרגישו קשר מיוחד אל התנא רשב"י, ידוע 

מנסיעתו הראשונה לארץ  זקיני הק'שבשוב 

אביו ישראל, בשנת תרצ"ה, בחיי חיותו של 

" זי"ע, תיאר לפני אביו ש ה"אהבת ישראלהקדו

הקדוש את השתלשלות המסע, וסיפר 

בהרגשות רבה שבהיותו בל"ג בעומר במירון 

ראה את חסידי קארלין מפזזים ומרקדים 

בשמחה יתירה ובחיות נפלאה, ואברך אחד 

'יונגערמאן, מבני חבורתם פנה אליו ואמר: 

זה  , היהזייט'ס פרייליך, ס'איז הילולא דרשב"י'

נענה האהבת ז"ל,  זלמן בריזלהחסיד רבי 

 ישראל 'רבי שמעון איז דער הארץ פון אידן'.

, בפרשת בשלח, דגל מחנה אפריםבספה"ק     

עה"פ ובני ישראל יוצאים ביד רמה מפרש דברי 

התרגום בריש גלי, שהכוונה ע"ד המובא בזוהר, 

בספרא דא יפקון מן גלותא, וזהו "ובני ישראל 

מן הגלות המר, בריש גלי, ברי"ש נוט'  -יוצאים" 

ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי, כשיתגלה תורת רשב"י 

בעולם, עוד מפרש הפסוק באופן נוסף, ע"פ מה 

דאיתא באגרת קודש, 

 הבעש"ט הק'ששאל 

למשיח אימתי קאתי מר 

והשיבו כשיתגלה תורתך 

 ויפוצו מעיינותיך חוצה,

וזהו "ובני ישראל יוצאים" 

 -רי"ש גלי ב מן הגלות  -

 נוט' ר' י'שראל ב'על ש'ם,

כשיתגלה תורתו ויפוצו 

מעיינותיו חוצה, וכבר 

אמרתי ושניתי על קשר שני המאמרים להדדי, 

כי אף שספר הזוהר אינו שייך לעדת החסידים 

דייקא, והרי כבר בשו"ע נפסקו כמה דברים 

להלכה ע"פ ספר הזוהר, בכל זאת מצינו 

ביותר את החדירו  הבעש"ט הק'שתלמידי 

קדושת ולימוד הזוה"ק בקרב עדת מרעיתם 

ובהוראות מיוחדות להתנהג כפי המובא בספר 

 הזוהר.

: יפוצו מעיינותיך חוצה, חוצ"ה ואמר רבנו    

עולה כמס' ח"ק, לשון חקיקה, שיש להחדיר 

ולחקוק היטב דרך הבעש"ט בקרב כל אחד 

 ואחד.

 רני ושמחי ליעקב
ברכות חמות ואיחולים נלבבים נשגר בזאת 

 יקר וידיד כל בית ישראל,לידידנו ה
 ,המתמסר להרבות פעלים להשמעת דבר המלך

 בכל תפוצות תבל וקול מצהלות אנ"ש
 הי"ו יעקב שמשון מרגליותהר"ר 

 לרגל הולדת הבת תחי'
 תענוג יה"ר שיזכה לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב

ונחת דקדושה, מתוך שפע ברכה והצלחה, 
 בריאות איתנה ואורך ימים,

 .עמו בכל אשר עושהויהי' ד' 
 

 בהערכה ובידידות
 מערכת 'פונעם רבי'נס הויף'ב/

 חיים אברהם גולדברגר שמואל כהנא
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

: לפני מלחמת ששת הימים וסיפר רבנו    

לפעול  זקיני הק' האמרי חייםשכ"ז נסע בשנת ת

ישועה באתרא קדישא מירון, ל"ג בעומר היה 

לא חש אז  וזקיני הק'אז ביום ראשון בשבת, 

בטוב, וערך את השולחן בביתו, וכבר ביום 

ראשון בערב או ביום שני הודיע שבכוונתו 

ושאר בני  אבי הק' זי"עלנסוע למירון, 

עה מפני המשפחה ביקשו למנוע הימנו הנסי

הסכנה, כי המצב לפני המלחמה היה מתוח 

עמד על דעתו, שרוצה  זקיני הק'ביותר, אך 

, ואכן ביום שלישי, ל"ה להיות על ציון הרשב"י

בעומר הזמינו מונית ונסעו, גם אני נסעתי 

באותה נסיעה, לאורך כל הדרך ראו רק מכוניות 

של הצבא, וכשהגיעו למירון עמדו שם חיילים 

רבים וניגשו לבקש ברכת הקודש טרם צאתם 

'מיר האבן למלחמה, ביציאתו מן הציון אמר לנו 

מיוחדת  , היתה זאת התבטאותב"ה גע'פועל'ט'

מסתיר  זקיני הק'שלא כדרכו, כי כידוע היה 

'מיר דרכיו תמיד, וכאן אמר בבטחון ובשמחה 

, בדרכו לביתו סיפרו האבן ב"ה גע'פועל'ט'

שגם מדינת ירדן מצטרפת  לזקיני הק' זי"ע

למלחמה, בימים ההם היה הכותל המערבי 

בשמחה  זקיני הק' זי"עתחת שלטון ירדן, ונענה 

ו גם את הכותל המערבי, ואכן אם כן, יהא לנ

ביום רביעי בשבוע שלאחמ"כ הגיעה הבשורה 

עמד  זקיני הק' זי"עעל שחרור הכותל, 

במרפסת ביתו ורקד בניגון והביאותים אל הר 

קדשי ושמחתים בבית תפילתי, בהתלהבות 

זי"ע ולכל מי לאבי הק'  גדולה, כשהוא מבשר

אשר יונה שהגיע אל ביתו כמו החסיד ר' 

ע"ה ועוד, שבחסדי השי"ת זכינו ויהא  רגרווינב

ופנה זקיני אפשר לגשת אל הכותל המערבי, 

הק' אל אבי הק' ואמר 'נו, מ'פארט אויף שבועות 

צום בארג סיני...? כי היה שמח ומרומם מהזכיה 

 הגדולה שזיכנו השי"ת.

בהזדמנות אחרת בשנותיו האחרונות כאשר     

ר"ה, ניסו בני לנסוע למירון לפני  זקיני הק'רצה 

אבי המשפחה למנוע, עקב מצב בריאותו, גם 

עמד שם והביע דעתו שלא לנסוע, שאלו  הק'

זקיני הק'  האם אתה אומר כן בתורת 'בן' או 

בתורת 'רב', כי אם בקשתך רק בתורת בן הרי 

 אבי הק'אין אני מחוייב לשמוע בקולך, ענה 

זקיני אומר אני זאת בתורת מרא דאתרא, נענה 

 אם כך, לפחות ניסע אל הכותל המערבי. הק'

אל הכותל  זקיני הק'אכן, גם הקשר של     

המערבי היה באופן מיוחד, מאז שנת תשכ"ז 

כאשר כבר היתה האפשרות להגיע אל הכותל 

 זקיני הק'הרי שכמעט בכל פעם שהיה 

 בירושלים היה מגיע אל הכותל.

, שלא היה אברהם ברנדווייןשמעתי מדודי ר'     

מנה על חסידי ויז'ניץ, אך בהזדמנות נכנס אל נ

 זי"ע עם קוויטעל, ושאלו זקיני זי"ע זקיני הק' 
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

למקום מגוריו, וענה שמתגורר בירושלים, שאל 

זקיני: באיזה עיתים הנך מגיע אל ה'כותל'? נענה 

, הגיב זקיני ר"א שמשתדל להגיע בכל פרק זמן

פונה  הק': אילו הייתי דר בירושלים עיה"ק הייתי

  מידי יום לכותל המערבי.

ואכן, זקנתי, אם חמותי, היתה הולכת כל יום     

לכותל המערבי, היא 

המתינה תשע שנים 

להפקד בזש"ק, אחר כך 

אמרה שהרגישה כי פעלה 

את הישועה בכותל, ביומה 

האחרון אמרה שהנה היום 

הזה היא יומה האחרון, 

אחר שרחצה עצמה וגזזה 

ל ציפורניה פנתה להתפל

שחרית על יד הכותל 

המערבי, ובעת אמירת 

 'ברכו' כרעה ונפטרה.

הגיע בראשונה אל הכותל  זקיני הק'כאשר     

אחר מלחמת ששת הימים, לא הייתי אז, כי 

מחמת טעות ואי הידיעה הברורה לא היו אנ"ש 

בהגיעו אל הכותל, אכן רק  זקיני הק'יחד עם 

ם אחר כך בהיותו בחברון ובקבר רחל הייתי ע

, ואכן היו אז מעמדים זקיני הק'הקהל יחד 

נוראים, אמנם הרבה פעמים, בשנים הבאות, 

 הייתי עם זקיני הק' יחד בכותל.

יוסף הצדיק בציון  זקיני הק'פעם הייתי עם     

, וזכורני שנעמד על יד הקבר והחווה על בשכם

צד מסויים ואמר "כאן הראש", ראו אז בחוש 

בהבנת ענין ההשתטחות  מה שמובא בספה"ק

היה מספר אודות  שזקיני הק'על הקבר, וכפי 

שאמר שעד  רבי אליעזר מדזיקוב,הרה"ק 

תקופת חיי אביו היו 

יודעים סוד השתטחות, 

אכן איני מבין את כוונת 

הדברים, אך בעיני ראיתי 

שיודע סוד  זקיני הק'אצל 

 ההשתטחות. 

ע"ה  יעקב שלום גפנרר'     

ת שהיה מתעסק רבו

לברר מקום ציוני צדיקים 

 שזקיני הק'אמר, כי מאז 

הצביע בקבר יוסף הצדיק 

 .על מקום הראש סומכים הכל על כך

בסיום הדברים נתכבד חדב"נ הרה"צ ר'     

בברכת המזון על הכוס,  טווערסקי יצחק

יחזקאל לתפילת מעריב עבר לפני התיבה הרב 

, אחר הבדיל רבנו על הכוס, ובזמר שרגא גולדמן

, ואיחל יעקב אדלרהמבדיל נתכבד הנה"ח ר' 

 לכל הקהל ברכת א גוטע וואך. רבנו

 

  

 התודה והברכה
 לידידנו הדגול והנכבד

 איש חי ורב הפעלים, רודף צדקה וחסד
 העומד לימיננו בכל עת ועידן

 הי"ו מרדכי חנא כהנאהרה"ח ר' 
 אב"י מאנסי נ.י.

 

 והפצת הגליון ם להדפסתשתר
 אביו לעילוי נשמת

 לז" אהרן קלמןהרה"ח ר' 

 ז"ל יצחק משההרה"ח ר' בן 
 ט' אדרנלב"ע 

 

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

 דברות קודש  

 יזשניץ מונטריאולודחסידי ו 'אהבת ישראל'בכולל 

 במונטריאול - ר' וישבפיום ב' 

לחיים  אחר שרבנו בירך על היין איחל ואמר:    
טובים ולשלום, היום יומא דהילולא של האי 

, הרה"ק רבי ברוך ממעזבוזבוצינא דנהורא, 

 מצאו שנקרא בפי כל 'תקיף', ואחר פטירתו

)חלק א' דף קפד(  שסיים לימודו בספר הזוה"ק
רוגזא ואית רוגזא, אית רוגזא דאיהו שכתב 'אית 

  מברכא מעילא ומתתא ואקרי ברוך'.
בפרשתן וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ      

כנען, ורבו בזה דברי 
 זקיני הק'המפרשים, גם 

בספרו מבאר בכמה אופנים 
בדרך רמז, שיעקב רומז על 
תורה, עדה"כ ויעקב איש תם 

אבי הק' יושב אהלים. והנה 
מרבה לעורר  היה זי"ע

שלימוד התורה צריך להיות 
בעסק ומסחר, וכפי שכל 
סוחר העוסק במסחר קם 
השכם בבוקר ומדייק 

בזמנים, וכאשר צריך לשבת בענין מכירת בנין 
וכדו' יודע היטב שצריך להיות מדקדק בזמנים 
וכד', כן צריך להיות בענין לימוד התורה, להיות 

בארץ מדקדק בזמנים, ובזה אפ"ל וישב יעקב 
מגורי אביו, מגורי לשון פחד, והיינו פחד יצחק 

מזכיר הרבה ענין  זקיני הק'אבינו, כאשר היה 

, יצחק פחד יצחק, והיה אומר דער ברויגז'דיגער
ואמרו חז"ל שליצחק אבינו יהיה משא ומתן עם 
השי"ת עד שיאמר פלגא עלי ופלגא עלך, ובזה 

מה שאומרים בתפילות ראש  זקיני הק'מפרש 
ה ב'זכרונות' ועקידת יצחק לזרעו היום השנ

ברחמים תזכור, שמבקשים מאת השי"ת 
שיזכור מה שיצחק אבינו עוקד עצמו עבור בניו, 

 ומקבל עליו לסבול עבור בני ישראל.
והנה כל איש ישראל צריך ללמוד תורה      

ביראת ד', כמובא במס' אבות כל שיראת 

, וכל מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חטאו
שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו אין חכמתו 
מתקיימת, חכמתו היינו תורה, חטאו היינו 
חסרון, וזהו כל שיראת 
חטאו קודמת לחכמתו, 
שירא מחסרונו, שמתבונן 
שביום האתמול לא למד 
כדבעי ומתעורר שצריך 
ללמוד ולהתפלל יותר טוב 

קיים ממה שהיה אתמול, ול
מצוות ביתר התלהבות, 
וכאשר יראת חטאו קודמת 
לחכמתו, שחושב כל זאת 
לפני לימוד התורה, כדרכם 
של תלמידי הבעש"ט הק' ותלמידי תלמידיו, 
לערוך חשבון נפש בכל עת, אזי חכמתו 

 מתקיימת, וכל שאין וגו'.
זהו היסוד ללימוד התורה, אמנם הרי אנו      

יך לזכור 'בארץ צריכים עצה להעצה, על כן צר
כנען', רומז לסוחרים, עדה"כ כנען בידו מאזני 
מרמה, אם תזכור שלימוד התורה הוא כדרכי 
הסוחר, שצריך להיות מדקדק על הזמנים 
כאמור, כי בלאו הכי יפסיד מסחריו, ותתבונן 
ותחשוב כי טוב סחרה מכל סחורה אזי יוכל 

 להיות זאת עצה טובה.

 מזלא טבא
 לידידנו הדגול והנכבד

 שליט"א חיים מאיר פקשרהרב 
 ' בקרית מלך רבביוד"א'משגיח בישיבתנו 

 

 והפצת הגליון להדפסת םשתר
 בנו לרגל שמחת נישואי

 ני"ו לוי יצחק פקשרהחתן 
 תחיעב"ג הכלה 

 הי"ו יצחק אליעזר קויטהרה"ח ר' ת ב
 שמחת החתונה יתקיים אי"ה

 פר' כי תשא חמישים יו
 ב"ב-באולמי ארמונות פרידמן 
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 גתשפ" תצוה

 בס"ד

ב"ה שאנו נמצאים בין עמודי הכולל,      
יחד עם ראש  בן דודי הרבי שליט"א,בראשות 

זקיני הק' הכולל וכלל אברכי ויזניץ, וראינו אצל 
שהכניסו כח  ואצל אבי הק' וכן אצל דודי זצ"ל

מיוחד, והרבה  באופן התורה בקרב בני ישראל
מסירת שעות צעטליך אברכים סיפרו לי על 

 אבי הק' זי"ע, וכן ידוע על תקנת לדודי זצ"ל
להתאסף בכל ערב לשעת לימוד בביהמ"ד, 

להתאמץ לבוא והיה מזרז גם אנשים פשוטים 
, לאו דווקא לשיעורי תורה

חסידים מופלגים, והיו כולם 
מגיעים ללימוד כי ידעו 

יכן שהרבי ישאל עליהם ה
 אבי הק' זי"עהם, וזכורני איך 

אורי היה אומר לר' 
ע"ה שהיה  אאטייטלבוים

המשגיח בשעת שיעורי 
תורה ברבים יותר מארבעים 
שנה, שעליו לדבר עם בני 

הבית, ולעורר אותם אודות בעליהן, והורה לו 
להתעניין ולשאול היכן משה, היכן ראובן וכד', 

ל כדי שגם הנשים ידעו שהרבי מתעניין ע
הבעל, וכן בכל דבר אם יש דורש יש תוצאות, 
וב"ה שהכולל הזה מלא וגדוש חסיד'ישע 
יונגעלייט העמלים על התורה ועל העבודה, 
ויראת חטאם קודמת לחכמתם, ועושים תמיד 

נפשם מה חסר עדיין לשלימות  את חשבון
  בעבודת השם על כן יש קיום לענין זה.

הוא  בעיר הזאת מונטריאול דבר גדול     
להחזיק כולל חשוב כזה, שמתאספים חסידים 

לבן דודי הרבי ללימוד התורה, ויש  להודות 
 המתמסר לכל הדברים האלו. שליט"א

ובכן יעזור השי"ת שיזכרו ענין מגורי אביו     
בארץ כנען, ויהא סייעתא דשמיא, ללמוד 

' ולהיות דבוק בתורה, וכאשר תורתינו הק
בעלת הבית עמלה עם גידול הילדים, כי הבעל 
יוצא מביתו והולך לשיעורי תורה ברבים, הרי 
מצד אחד היתה רוצה שבעלה יהיה עמה בבית 
לסייע עם הילדים, אמנם מצד שני הרי היא 
נהנית, ובדרך זה הנני מקבל הרבה פעמים 
 דרישות שלום מעשרות בתים, שאומרים לי
שמאז החל הבעל לקבוע עיתים לתורה הבית 
נהפך לבית אחר, כי בלאו הכי מתעסקים 
בשעות הפנאי בענינים של 
הבל ושטות, ובדרך זה הנהיגו 
בארה"ק ברוב המקומות 
כוללים מיוחדים לעמלי יום, 
שאלו העמלים על המחיה 
ועל הכלכלה יקבעו עתים 
לתורה בכל יום אחר סיום זמן 

ר אח 4העבודה, בשעה 
הצהרים בערך, ורבים 
מגיעים לביהמ"ד ללימוד 
כשעה ומחצה, והתועלת אין לשער, כי בלי 
מסגרת כזה הרי הפועל או הסוחר מגיע הביתה 
ומתיישב בכסא הנוח וקורא את החדשות, אבל 
כאשר יודע שחייב להגיע אל הכולל אפילו 

 שאין מקבל מילגה, הרי זה מחייב אותו.
מן הסתם גם בכאן סדנא דארעא חד הוא ו     

ישנם מסגרות כאלו, ועל ידי זה שיש התחייבות 
למסגרת לימודים יש הענין של איש את רעהו 
יעזורו ולאחיו יאמר חזק, ויזכו לגדל אמת'דיגע 
ריכטיגע יונגעלייט עם כל הפרטים וכל 
הפירושים, ויעזור השי"ת הצלחה רבה בכל, 
ונזכה לאור התורה המתגלה לפנינו בימי 

, ונזכה לכל ההשפעות הטובות החנוכה
 בגשמיות ורוחניות, ולבנין בית המקדש בב"א.

 ומשפע מצוות תפילין
 ת מזלא טבא לידידנו הדגול והנכבדברכ

 איש חי ורב הפעלים הפועל גדולות ונצורות
 העסקן הנמרץ

 הי"ו ישראל אריה שטייןהרה"ח ר' 
בירושלים ומנהל ישיבתנו הק' מנהל מוסדותינו 

 תורת חיים אלעד
 לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

 ני"ו אשר אנשילהבחור 
יה"ר שיזכה לרוות רוב תענוג ונחת מכל 

 מתוך שפע ברכה ורוב הצלחה וכט"ס. יו"ח
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רבנו פתח בזמר והאר עינינו אחר אמר: שמו      
, וכתוב זאב זאב יחיאלשל ראש הכולל הוא 

יטרף,  ורמוז בזה שבכוחו להיות טורף ברוחניות 
עוד ועוד, ושמו של הדיין הוא יעקב מאיר, יעקב 

, והם יחד מאירים את היינו יעקב איש תם
התורה, וכל אלו הרמזים הם כדי לתת דחיפה 
לאלו האברכים, לעסוק בתורה, ולדאוג להיות 
הולכים בתום ויושר, בארץ ישראל רואה אני 
במציאות שאלו השקועים בתוה"ק ניכרת על 
פניהם תמימות וערנסקייט במשך כל היום, 
ובלאו הכי אינו כן כי אם באופן חלש, אויבער 

 עכלעך.פל
יצחק בשיכון ויזניץ התגורר בעל בית בשם      

ע"ה, והיה האיש יגע מאוד על  שרגא פרידמן
זקיני ב עניני פרנסה, אבל על יהודים כמותו כת

שרוצה שתושבים כאלו יתגוררו  הק' זי"ע
בשיכון, הוא היה מיוצאי הונגריה, ותלמיד 

זצ"ל, וכן התגורר בשיכון  המהרי"ץ דושינסקיא
מיוצאי  אליעזר פרידמןאיש חסיד בשם ר' 

פעסט, חסיד בעלזא, שאף הוא עמל מאד 
לפרנסה אמנם בכל השאר ישב ולמד, הוא לא 
עסק בדברי הבל, כי היה כולו תמים בתכלית 

 יצחק שרגאהשלימות, אכן לא כל אחד הוא כר' 
שהיה כל מהותו אחרת, וכל ההלוך ילך פרידמן 

יה באופן מיוחד, אבל ב"ה שיש גם כהיום ה
אברכים בעלי השגה, ויעזור השי"ת שיוכלו 

 להיות תמיד מקושר אל השי"ת.
לכל הקהל א גוטן טאג,  א גוט  רבנוואיחל      

 יאר.

 כעע
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