מאור הגולה
גיליון מיוחד במלאת י"ב חודש

להסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

הותר לפרסום :נלכד
המחבל הדוקר בפסגות "‚„ולי יר‡ל בנים

לנוכח הכוונה לכפות גיוס

מאת מרדכי גולדמן

שירות הבטחון הכללי ומ־
שטרת מחוז ש"י התירו היום
לפרסום כי פלסטיני בן  21נעצר
בחשד שדקר את הילדה בת הת־
שע ביישוב פסגות לפני שלושה
חודשים.
העצור ,עבדללה שחאדה
עבדללה אבו קביטה ,תושב
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בישוב שבאזור רמללה כדי
לגנוב נשק .בחקירה הוא טען כי
רצה את הנשק על מנת ליישב
סכסוך אישי ולא לשם מטרות
לאומניות.
בתום החקירה נקבע כי ככל
הנראה הרקע לאירוע הוא פלילי
ולא לאומני .עוד עלה בחקירה כי
מספר ימים לפני האירוע הצעיר
הגיע עם חברו לישוב ,חתך את הג־
דר ונכנס לאזור הבית בו גרה היל־

‰עולם כ‡ר ˆ‰יונים

בשנת תרפ"ד זה היה בהשראתו של מר
מרן הגרי"צ דושינסקיא ,ובשנת תרח"ץ
שההכרעה בנדון תהיה

לפעול עם אומות ה
מאת כתב 'המבשר'
בלט באותם מקרים
"גדולי ישראל בשנים עברו הציונים הצרו את
הורו למנהיגי הציבור החרדי של הציבור החרדי".

המשך בעמ' ד

עש"ק פרשת ויקהל תשע"ט
קדישאחסר תקדים על רמללה וירושלים
אמריקאי
לקראת יומאלחץ
דהילולא

מזכיר כ"ט אדר א'
המדינה קארי דורש מנתניהו ואבו־מאזן
לקבל הכרעה בנוגע להסכם המסגרת בתוך שבוע

שר החוץ האמריקאי אמר למלך עבדללה כי נתניהו מוכן לבצע חילופי שטחים במסגרת הסכם עתידי הכולל את העברתם
של  52קמ"ר בוואדי ערה לידי הפלסטינים – כך דיווחו מקורות ערביים ^ בישיבת סיעת הליכוד אמר נתניהו כי לא הסכים
לפינוי יישובים" .מאידך ,יש ביהודה ושומרון בין מיליון וחצי לשני מיליון איש .אינני רוצה מדינה דו־לאומית"
מאת מרדכי גולדמן
מזכיר המדינה של ארצות
הברית ,ג'ון קארי עזב אתמול את

לפיד קורא לנתניהו" :לא
להחמיץ את ההזדמנות"

ועד
הג

לא עוצרים באד
את הזרמים

מאת מאיר ב

למרות שאין כל
מתגיירים המעוניינים
כהלכה ,הממשלה
ברפורמות בענייני ד
תוך נסיון לקעקע א
הדת :ועדת החוקה,

בס"ד

תל תלפיות

פתח דבר
התאריך כ"ט אדר תשע"ח ,ייזכר לעולמים בקרב המוני בית ישראל
בכלל ,ובקרב אלפי חסידי בית וויזניץ בכל קצווי תבל בפרט ,כיום בו
חשכו המאורות וכבה נר המערבי ,בהסתלקותו של האי רעיא מהימנא
קדישא ,כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זי"ע ,זקן צדיקי דורנו שהאיר את
עולמנו באור יקרות ממאנסי הרחוקה ומצודתו היתה פרושה על כל
העולם כולו.
ביום זה באה לסיומה מסכת חיים מפוארת שנמשכה תשעים ושש
שנים ברציפות .הכל היה בה במסכת חיים עשירה זו :לימוד התורה
ביגיעה רוב שעות היממה ,עבודת השי"ת ודביקות בבורא בכל רגע
נתון ,חינוך עדרי עדרים לאלפים רבים על מבועי הקדושה והטהרה,
עמידה בראש מחנה ישראל על כל קדשי ישראל בעוז ובגאון ,היצמדות
איתנה למסורת הטהורה של בית ישראל סבא קדישא ללא כחל ושרק,
והשפעת רחמים וחסדים על ראשי עם קודש מתוך אהבת ישראל
וטהרת המידות.
במלאות שנה תמימה ליום המר והנמהר ,בו נעקרה דמות פלאים זו
מדורנו – דור יתמי דיתמי ,מוגשת בפניכם אסופה נבחרת בשולי אדרתו
הטהורה של אותו זקן מלא רחמים ,במוסף המיוחד האחוז בידכם בו
נקבצו ליקוטי הוד משיחותיו הבלתי-נשכחות על פגעי הזמן ומאורעות
השעה ,יחד עם פנינים מובחרים מתוך השיחות המרוממות בקודש
פנימה עת באו לבקרו גדולי וצדיקי הדור; פרקי זכרונות מהמקורבים
למלכות ומהמשמשים בקודש ,לצד סקירה מרתקת המתפרסמת
לראשונה עם חפצי הקודש שהיו ספונים ברשותו מירושת אבותיו הק',
וכן תקציר מתומצת מתחנות חייו עלי אדמות מיום לידתו בחודש תמוז
תרפ"ב ועד יום פטירתו בחודש אדר תשע"ח.
אנו סמוכים ובטוחים כי דמותו הטהורה תעמוד עוד רבות בשנים לאות
ולמופת עבור כל מבקשי ד' ודורשי שמו ,ללכת בדרכיו הישרות ולדבוק
במעשיו הטובים כל הימים ,כאשר בכך נזכה להיפקד בדבר ישועה
ורחמים בזכותו הגדולה ,בתשועת עולמים ובגאולה השלמה ,אכי"ר.

מאיר פרוש

ירושלים עיה"ק ת"ו

ידוע שהגה"ק בעל ה -עטרת צבי מזידיטשוב היה בא להגה"ק בעל הישועות יעקב מלעמברג
כדי ללמוד ולשוחח ולדון בעומקא של הלכה.
לימים ,החל העטרת צבי לנסוע להגה"ק החוזה מלובלין ,ושמועה זו עשתה לה כנפיים והגיע
גם לאוזניו של הישועות יעקב ,לאחר תקופה הגיע שוב כבעבר ,העטרת צבי לבעל ישועות
יעקב ,ואז שאל את העטרת צבי ,מדוע החילות בנסיעות לרבי מלובלין ,הרי אם זה לצורך
הלימוד ולהבין הסוגיות ,הננו נפגשים ועוסקים בכך ,וגם אתה ידוע בחריפותך ובבקיאותך.
שמא תאמר -הוסיף בעל הישועות יעקב -שהנסיעות לרבי מלובלין הינם לצורך התעלות
בעבודת ה' ,הרי לצורך זה לומדים את השל"ה הק' ,את האלשיך הק' ,ומספרים אלו אפשר
לקבל הדרכה לעבודת ה'.
ענה על כך בעל העטרת צבי ,שיש סוגיא בפ"א במסכת עירובין בעניין" -מבוי העשוי כנדל".
והוסיף ,ב -מבוי יש הלכות והגדרות ברורות לגבי לחי ו -קורה ,ועוד הלכות שקשורות למבוי,
על "העשוי כנדל" ,זה מבנה מיוחד ובראשונים יש ציורים ,איך נראה "מבוי העשוי כנדל".
המשיך בעל העטרת צבי ושאל את בעל הישועות יעקב אם יאמרו לכם שבנסיעה במרחק
של כשבוע ימים מלעמבערג ,ישנה עיירה עתיקה בת אלף שנים ששם אפשר לראות מבנה
שממחיש את ה"-מבוי העשוי כנדל" ,הייתם טורחים לנסוע?.
ענה הישועות יעקב ,לא רק שבוע ,אפילו אם הייתי צריך לנסוע שבועיים ואפילו חודש,
כדי להבין טוב יותר את הסוגיא של "מבוי העשוי כנדל" ,הייתי נוסע ,אין שאלה בכך ,פסק
הישועות יעקב.
אמר לו העטרת צבי ,לומדים את השל"ה הק' ,לומדים את האלשיך הק' כדי לדעת עבודת ה'
מהי ,אבל אם רוצים לראות במוחש איך נראה עובד ה' כפי שלומדים בהשל"ה הק' ,ובאלשיך
הק' ,נוסעים נסיעה ,לחוזה מלובלין.
סיפור זה מוסיף הסבר לשאלה איך ולמה הייתה נהירה כה המונית מכל ריכוזי היהדות
החרדית בעולם ,לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו של כבוד קדושת הרבי זצוק"ל ,כי במקום
משכן קדשו ראינו לפנינו איש קדוש ומורם מעם ,אשר יותר מתשעים שנה היה עסוק בלימוד
התורה ועבודת ה' במסירות נפש וגם מתוך מכאובים ,בדיוק גמור ,וללא שינויים ,ממה
שנדרש לפי ההלכה וע"פ הספרים הק'.
וכמו שהמקום בו שכן הרבי זצוק"ל בשיכון במאנסי היתה אבן שואבת לחסידים מופלגים,
לומדים מופלאים ועובדי ה' בטהרה ,כך כל דורש ומבקש ,מצא לעצמו מקום ,במקום קדוש
זה ,כי בחריפותו ובתגובותיו המהירות ,קיבל כל אחד את המענה הנדרש לו ,ובהתנהלותו
השמיימית והתקשרותו לבוכ"ע ,חשו המסתופפים בצילו התקרבות לעבודת ה'.
בעת שנפרדתי באחת מהנסיעות שלי ,שאל אותי הרבי זצוק"ל ,מאיר ,פאר וואס קימסטו קיין
ויזניץ ,עניתי ,שבהיותי ילד ,ואבי ז"ל היה נודד בחו"ל למען החינוך העצמאי ,הייתה אימי
ע"ה באה לשבתות לבתה תחי' ואחי הרב נפתלי ואני ,היינו הולכים לטישים של האמרי חיים
זצוק"ל ,וטעמתי את הטעם הטוב של ויזניץ ,וזה נדבק בי ,והוספתי ,פה הרי יכול להגיע כל
דורש ומבקש -,כאשר אפשר להכריז בטיש אחד לחלוקת שיריים ,-הרב אהרן קאהן ,ו-מאיר
פרוש ,לכן אני בא ,הרבי זצוק"ל נהנה מהתשובה והסכים לכך.

ועתה חסרנו כל אלה
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המו"ל :בשורת תשס"ט ש.י .בע"מ • המגיד ממעזריטש  84ביתר עילית,
ת.ד 34578 .ירושלים • 91345 ,טל'  ,02-5805802 :פקס 02-5805804
מנהל מערכת :אברהם רכטשפר
עורך :אלחנן קלאר
הפקה :מרדכי ארנפלד
עיצוב גרפי :יצחק לוצקין
הגהה :משה גלינסקי
תודה מיוחדת :אפרים ליבוביץ
צילום השער :כותל המזרח בבית מדרשו של רבינו במאנסי

מרדכי לא יכרע
ילקוט דברי התעוררות נגד פגעי הזמן שנאמרו על ידי

כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

במשך שבעים שנות הנהגת מלכותו בארה"ב
נלקטו מתוך ד' חלקי קובץ דרשות רבנו

למה תכה

הגם שטוענים שאפשר להישמר ולהיזהר ,מ"מ
יתבוננו בעצמם על הצד היותר גדול ,שאכן יכולים
ליכשל במקומות כאלו .וחוץ מזה ידוע מה שאמרו
צדיקים על איזה ענין שאסרו חכמים שמא יבוא
לידי עבירה ,שאינם יראים כ"כ מהעבירה בעצמה,
אלא על מה שאמרו חכמים שאסור לעשות כן,
וא"כ עצם הדבר שמכניס עצמו למקום כזה הרי
הוא עובר בזה על דברי חכמים.

לנסוע בתחבורה נאותה

לפני כמה שנים כשייסדו ה'באסעס' (אוטובוסים)
בענין מה שאירע לאחרונה שתפסו איזה גוי
מוויליאמסבורג לרחוב  47במנהטן [שם נמצאת
והכו אותו ,ונמצאו שם גם מהאנשים שלנו ,הנני
בורסת היהלומים ויהודים חרדים רבים עבדו
להצהיר ברבים לציבור שלנו" :איך האלט בשום
בבורסה לפרנסתם; רבנו היה מהעומדים בראש
אופן נישט דערפון" (אינני מחזיק מזה בשום
לכונן תחבורה חרדית למקום זה ,כדי למנוע תקלות
אופן) .ואם אי אפשר להיות מ"חברה שומרים" רק
של ראיות אסורות] ,היו רק ארבעה אנשים שנסעו
אם צריכים להכות ,אף אם היא מצוה גדולה ,אין
על הבאס ,ובתקופה הראשונה היתה כל אחריות
צריכים לקיים כל המצוות ,וכמאמר אאזמו"ר ז"ל
(א-רסז; א-רכב)
ההוצאות עלי ,ומני אז כבר נתרבה ונתרחב מאוד,
שאמר בנוגע לשאר דברים "נישט אלע מצוות האב
ובכ"ז שמעתי שעוד ישנם כאלו המשתמטים א"ע
איך ליב צו טוהן".
(א-תמה)
מזה ,ע"כ צריכים לדעת שזהו ענין שמחוייבים
למסור נפשם בשבילו.
מה שנכנסתי אז כ"כ בענין זה ,גופא
אם בחוקותי תלכו
מהו פיקוח נפש אמיתי?!
דעובדא היה :שלמדתי פעם בביהמ"ד,
בנוגע ל"חברת הצלה" ,ידוע שהיו ביניהם כמה פרצות ,והכל מכח ההיתר
בענין הבחירות שנערכו פה
ונכנס ר' יעקב ראזענבערג ע"ה
ואמר ,שאילו היו יודעים איך נראה
של חילול שבת לצורך פיקוח נפש ,ואמרתי שמחמת פיקוח נפש יש היתר
אתמול [אחד מהנציגים היה מבטיח
לחלל את השבת רק במקרה מסוים כשמתעורר חשש של סכנת נפשות ,אבל
על עניינים שהם היפך התורה ,וחוץ
כשנוסעים על ה'שטאטישע באסעס'
היו גוזרים גזירה שאסור לנסוע על
לבטל לגמרי מכח זה מצות השבת ,זאת לא יתכן כלל.
מעצם הדבר היה בזה ענין חילול
הראו לי מכתב מהחזון איש ז"ל ,שכתב ג"כ שביטול השבת אינו נכנס בגדר
השם שיהודים יתמכו בו ,אמנם הם
הבאסעס ,שהוא ענין שנוגע ליהרג
היתר פיקוח נפש (עי' אגרות החזו"א ח"א ר"ב) .ואצל העוסקים בחברה זו היה
ואל יעבור .והיות שהוא ענין כזה של
עשו השתדלות גדולה והבטיחו ע"י
הענין גובל עם ביטול השבת לגמרי ,שבכל ענין פעוט היו נוסעים ומחללים
הגאווערנע"ר סכומים עצומים לצרכי
מסי"נ ,לכן הגם שעולה לאדם בקושי,
שבת ,ולא מתוך כובד ראש.
הן בממון והן בזמן ,בכ"ז מחוייבים
הכלל] ,הנני להסביר דעתי ,דהנה
לפני שנתיים הוריתי לאברכים שלנו שלא ישתתפו בהצלה בשבתות וימים
התורה אמרה "לא תקח שוחד" ,ואסור
למסור נפשם ע"ז ,ולהזהר שלא לנסוע
טובים ,ואז שאלני רב אחד הלא היא הלכה מפורשת בשו"ע שפיקוח נפש דוחה
בדרכים אחרים ,כגון עם ה'באנען'
לעשות עבירה אפילו הכי קטנה,
שבת וכו' ,והשבתיו ,שאם באמת הוא ענין פיקוח נפש ,אזי יטילו מכס של אלף
ולוותר על שום דבר מן התורה ,אף
(רכבות) ,רק יסעו עם הבאסעס
דולר לכל קוראי הצלה בשבת ויו"ט ,כי עבור פיקוח נפש כל אשר יש לו יתן
הללו .וגם לאחר כל זה עדיין צריכים
שעי"ז ירויח דברים גדולים ועצומים,
בעד נפשו ולא יעכב שום דבר בשביל כסף ,כמו שרואים כאשר צריכים לדרוש
ואפי' כאשר מבטיחים 'גאלדענע
סייעתא דשמיא שהשי"ת יעזור
ברופאים וכדו' ,או אם צריכים לנסוע ל'ראטשעסטער' [מרחק נסיעה של
שיוכלו להתנהג בקדושה.
גליקען' מליוני דולארים ,בכ"ז אי
שעות ארוכות ממאנסי] ,יעלה כמה שיעלה וישלם במיטב כספו .ובזה ניווכח
אפשר לוותר על דבר אחד מן התורה.
(ג-עדר)
אם אף בשביל קריאת "הצלה" מוכנים לשלם סכום ניכר[ .א"ה :בעקבות דברי
(ג-קה)
התעוררות אלו שנאמרו בשנת תשמ"ה ,חל מאז שינוי גדול לטובה בחברת
נגד תמונות
הצלה].

לשמור על החוק

(א-קלט; א-רלא)

ביקשו ממני לעורר ,על מה שבשעת
הנסיעה לטאראנטא נסעו קארס
[רכבים] מכמה אברכים במהירות מאד ,הרבה
למעלה ממה שמותר עפ"י החוק .והלא מכניסים
עצמם עי"ז בסכנה ,ואיך מותר לעשות דבר כזה?!
ובכלל לא מתאים הנהגה זו ל"איידעלע יונגעלייט".
(א-קמ)

להיזהר בשמירת עיניים
יש אנשים הנוסעים לפלארידע בימות החורף
[השוכנת על חוף הים וראיות אסורות מצויות
שם לרוב] ,ובקיץ ישנם הנוסעים למקומות כאלו
שיכולים להיכשל שם בהסתכלות ובראיות לא
טובות וכדו' ,ומכניסים עצמם לסכנה רוחניות
שאינו כדאי.
הגמרא (ב"ב נז ):אומרת שאם הולך למקום
דשכיחא היזיקא ואיכא דרכא אחרינא נקרא וכו'.

בענין הכספים הממשלתיים [קצבאות ילדים
ודמי אוכל למשפחות שאין להם דמי מחסורם],
עלול להיגרם מלקיחתם ח"ו העדר כבוד שמים
[כי לפעמים קורה שמצהירים מסמכים לא נכונים
כדי לקבל יותר תקציבים] ,וע"כ מי שיש ביכלתו
להימנע מזה ,מוטל עליו למנוע עצמו מליקח
כספים כאלו ,ולא יגרום ח"ו במעשיו היפוך קידוש
השם .וכמוכן שא"א לומר כלל בזה ,וכל אחד צריך
לראות לפי מצבו ,ולשאול שאלת חכם על כל דבר.
אך בכללות נדרש זהירות בכל העניינים שלא
לגרום ח"ו חילול השם.
(ד-צג)

(ג-שכד; ג-של)

וזאת למודעי :כי במאמר זה היכן שמופיע בסוגריים [כזו]
אין זה לשון קדשו של רבינו ,אלא הערת המעתיק להבנת ולהשלמת הכתוב

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

דברות קודש
נגד פגעי הזמן

בחתונות

ענין עשיית תמונות אצל שמחות
הוא ממש 'גרויליגע זאך' ,מוקצה מחמת מיאוס,
שהמחותנים  -ואולי גם החתן והכלה  -מטרידים
כל מחשבתם שיהיו מתאימים לתמונות ,שיצאו
באופן נאות .ויש כמה מקומות שעושה התמונות
(הצלם) הוא הסדרן הראשי אצל השמחה ,שהוא
האומר לעשות עכשיו כך ועכשיו כך ,לילך ,לעמוד
וכו' ,וגם שמעתי שלפעמים ממתינים מלחתוך
החלה עד שיבוא העושה התמונות.
אף שאולי אצלינו אינו כן ,אבל אם מתחילים
בעניינים כאלו הרי אין גבול ,וע"כ מהנכון לעשות
גדרים וסייגים שלא יגיעו למצב כזה .וזה חוץ ממה
שיש בכך איבוד ממון ,וכמה פעמים גורם לפירצה
בצניעות .ולזאת מהנכון לאנ"ש לגדור א"ע שלא
יעשו תמונות אצל חתונות אפי' אצל הנשים.

נטילת תקציבים
ממשלתיים

מאור
הגולה

• גליון זכרון • אדר א' תשע"ט •
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שאנשים שיש להם בלורית אין להם רשות לילך כאן
נגד תמונות משפחתיות
למקוה ,אסביר כוונתי ברבים .נודע לי שבאים לכאן
ממון כשר
בענין התמונות בחתונות שמעתי ,שאף אותם שאין
למקוה הרבה 'יונגאטשעס' (אנשים גסים) שאין זה סגולה
יש לעורר ,שנמצאו אנשים ששורפים חפצים או בית כדי להרוויח ממון
עושים תמונות ,בכל זאת לאחר החתונה עושים "משפחה
לילדים שלנו וגם לא בעד הגדולים אפילו רק להסתכל
בילדער" ,אנשים ונשים יחד .ולדידי לא ניחא לי דבר זה,
בפרצופיהם ,וטכסתי עצה מה לעשות כדי לעכבם מלבוא
מ'אינשורענס' (ביטוח) ,ואומרים שנוטלים הממון כדי לחלק מזה לצדקה .ח"ו
לעשות כן.
שלא בלבד שאין דבר זה מתאים להולכים בדרך החסידות,
לכאן .יש שחשבו לעשות תקנה שרק חברי קהילתנו יש
רק גם עפ"י תורה אין הדבר נכון כלל ,ובפרט לאנשים
אאזמו"ר ז"ל כשהיו צריכים לתת כסף להרופא לשחדו כדי להשתחרר
להם רשות לילך למקוה ,אך לא נתקבלה אצלי הצעה
מהצבא,
להינצל
כדי
זו
ערמה
לעשות
צריך
אני
"ממילא
אמר:
בצבא,
מלשרת
משלנו בודאי אין זה דבר נאה .והרי בכל דבר נדרש
זו ,שהרגשתי שיש בזה כעין מעשה סדום ,שהם לא רצו
סייעתא דשמיא לבטל היצה"ר ,אבל לעשות פעולות כאלו
אבל הגוי הזה הלא אינו עושה השקר הלז רק עבור הממון ,וע"כ אין אני יכול
שאחרים יהנו משלהם.
שאם
הקטנים,
מדברים
אף
לשמור
צריכים
כאלו
בעניינים
בפניו".
להביט
הגורמות ההיפוך ,בודאי שלא נכון לעשות כן.
ולכן עלה בדעתי ,שעפ"י רוב הרי ה'יונגאטשעס'
(א-תא)
מתחילים בדברים קטנים נמשכים מזה לדברים יותר גדולים.
מגדלים בלורית ,ולזאת אתקן שמי שמגדל בלורית לא
(ב-קכ)
יניחו אותו להיכנס למקוה ,וכך אנצל מהם .הגם שלפעמים
אין זה כלל ,וישנם גם אחרים שמגדלים שערותיהם,
מכשול במאכל הגלידה
אך אי אפשר לחלק ביניהם ,אולם עיקר הכוונה על
חול
בדברי
אשורית
כתב
מה שנהוג אצל כמה אנשים שבסעודות חתונה ושבע ברכות
ה'יונגאטשעס' .ואף בלילי שבת ובשמחת תורה בשעת הקפות
כתב אשורית יש בו קדושה ואסור להשתמש בו בסתם (עי'
וכדו' מגישים איי"ז קרי"ם (גלידה) ,בעצם הרי זה ענין של
כשיש מהם שבאים לביהמ"ד ,זה ג"כ מפריע לי ,אבל אז אין
הליכה אחר התאוה ,אלא שהאדם נמשך אחר הסביבה שלו,
יו"ד סוף סי' רפ"ד בהג"ה) ,ובדורות הקודמים לא השתמשו בו
בכוחי לעשות שום דבר ,שהרי אי אפשר לי לזרקם מביהמ"ד.
הדפיסו
ולא
נזהרו,
הרגילים
מרובעות
באותיות
ואפילו
כלל,
(א-קלח)
וכשרואה שגם שארי אנשים  -ובתוכם אנשים חשובים  -נותנים
דברים כאלו ,אינו רוצה להיות יוצא מן הכלל ,וחושש שיאמרו
ספרים כי אם בכתב רש"י .לפני איזה שנים כשהייתי בארץ
ישראל ,הביאו לי במתנה סידור שנכתב בכתב אשורית ,אך
עליו שהוא 'צוריק געבליבן' ,וע"כ נמשך אחריהם ועושה ג"כ
פרצת הדיבור נגד צדיקים
כמעשיהם .ולא זו הדרך ישכון אור.
לא רציתי לקבלו ,ואמרתי שבדורות הקודמים היו ג"כ חכמים
ומה
אשורית,
בכתב
סידור
הדפיסו
לא
ואעפ"כ
וצדיקים
אסור לדבר מה שנקרא "פאליטיק" ,מה שמשוחחים אודות
בפרט באיי"ז קרי"ם ,שגורמים בזה מכשול לרבים ,שישנם
כמה בני אדם שאינם יודעים שצריכים לברך עליו ברכת שהכל
שאומרים שהיו איזהו יחידי סגולה שהיתה להם סידור בכתב
האדמורי"ם .איני יודע מהיכן לוקחים שם זה "פאליטיק",
אשורית כתובה על קלף ,בוודאי שמרו על זה מאוד ,אבל
שבאמת אינו אלא לשון הרע וביטול תורה עצום .ואני מתרה
אף בתוך הסעודה מטעם שאינו מדברים הבאים בתוך הסעודה,
ורבים נכשלים לאכלו בלא ברכה .וכבר אמרו חז"ל (ברכות
להדפיס סידור שאפשר שיקרע ממנו דפים ויתגלגלו בבזיון
באזהרה יתירה ,ששום אחד לא יהין להוציא מפיו שום דיבור
אסור ,וכן אמרתי למוציא לאור בעצמו .כן הערתי לגיסי (הרה״צ
מזה.
ל"ה ).שהנהנה מהעוה"ז בלי ברכה הוא גוזל להקב"ה וכנסת
ישראל .וכשזוכה איש מישראל לעשות שמחה ,בודאי אינו
(א-ה)
רבי נפתלי חיים אדלר זצ״ל) המו"ל מחזורי וויזניץ ,על שהדפיס
האקדמות בכתב אשורית.
כדאי שיכשיל אז את הרבים .ובאולמות שלנו כבר צויתי שלא
ירשו ליתן איי"ז קרי"ם כלל.
הגם שאפשר לצדד שדפוס אין דינו ככתב ממש ,עכ"ז ראינו
עיון בכתבי פלסתר
שבכל הדורות נזהרו מזה .ומכש"כ הזמנות לחתונות וכדומה
לאחרונה הוגד לי ע"י איש אחד שעוסק במלאכת
הקעיטערינ"ג ,שנזדמן לו פעם להכין סעודת שמחה במקום
היום סביבותינו מלאים מכתבי פלסתר .מדפיסי כתבי
שזורקים באשפה ,פשוט הדבר לאיסור.
(א-נב)
פלוני ,ונתנו שם גם איי"ז קרי"ם ,והיה שם רב אחד שאמר שאין
הפלסתר אינם שקועים בספרי מוסר ,ראשית חכמה וחובת
צריך לברך ע"ז באמצע הסעודה .מקודם שלחתי להגיד לרב
הלבבות .בגרויסווארדיין היה ג"כ פעם מחלוקות והפיצו ג"כ
ההוא שידע שהוא מכשיל את הרבים ,וכעבור זמן נפגשתי עם
כתבי פלסתר ,והביאו מהם לפני אאזמו"ר ז"ל ,וכאשר אאמו"ר
צניעות ב'שייטלעך' ראויים
אותו רב ושאלתי אותו מהו טעמו ונימוקו ,ומקודם היה מנסה
ז"ל רצה להסתכל בהם ,אמר לו "איי" (שלא יסתכל).
(א-שעט)
הנה אחד מהטעמים על מצות "לא תקיפו פאת ראשכם" ,הוא
להוכיח שאין צריך לברך ,אכן לבסוף הודה שהנני צודק ושצריך
לברך ,ושוב אמרתי לו שאם כן הדבר יפרסם נא ברבים שטעה
כדי שכשיהודי הולך ברחוב יכירו עליו שהוא יהודי (עי' ספר
המצוות להרמב"ם מל"ת מ"ג ,וספר החינוך מצוה רנ"א) .אך זה
ושבאמת צריכים לברך על האיי"ז קרי"ם ,אך זה כבר לא יכלתי
מחאה על ביזוי ברבים
לפעול אצלו.
שייך דוקא אצל אנשים ,אך במה יכירו אצל הנשים אם הולכות
ראשן?!
שערות
זו
שאין
כלום
להכיר
אפשר
שאי
בשייטלעך
הנני למחות על מה שעשו בזיון לתלמיד חכם בפורים העבר.
(א-רלב; ג-קנו; ג-תיא; ד-צא)
ולזה בת ישראל צריכה ללכת באופן כזה שיכירו עליה שהיא "א
שמחת פורים אינה דוחה הלאו ד"לא תונו איש את עמיתו".
אידישע טאכטער" ,ולא שיצטרכו מבינים ואומנים להבחין אם
ומצינו בגמ' (ב"מ פ"ד) שפעם ראתה דביתהו דר' אלעזר ברבי
מכשול בחלוקת זמירות למזכרת
נושאת שייטל או שערות עצמה.
שמעון תולעת שיצא מאזנו ,והראו לה בחלום שנעשה לו כך
וכבר גיליתי דעתי אודות השייטלעך הארוכות ,שיש בהם
משום שפעם אחת שמע בזילותא דצורבא מרבנן ולא מיחה
ראיתי ה"בענטשערלעך" (זמירות) שמחלקים אצל חתונות
פירצה גדולה .וישנם השואלים מה השיעור בזה ,ולזה אבאר
כדבעי' לי' ,עיי"ש .נמצא שלא רק הבחור שגרם לביזיון בחוצפה
עם שמות החתן והכלה ,ומאז כבר עוררתי על זה ,שמלבד
שהשיעור הוא שלא תהיה השייטל ארוכה יותר ממקום צמיתת
ועזות צריך לעשות תשובה ,אלא גם כל הנוכחים שם שהיו
שמבזבזים כסף בחינם ,עוד זאת הרי גורם בזיון לשם שמים,
השערות .ורציתי להזהיר להתרחק מאד מענין זה ,שלא ילכו
שכמה פעמים קורה שלאחר החתונות כשמנקים האולם זורקים
כלל עם שייטעל כזה שיתכן שייחשב שייטעל ארוך ,ובכלל
ה"בענטשערלעך לאשפה" ,ובדברי חז"ל מצינו (ר"ה יח ).שאותו
שלא לעשות מדידות ששיעור זה אסור ופחות מזה מותר,
היום שביטלו אזכרות מן השטרות עשאוהו יו"ט ,שהיה נגרם
ולהיכנס בכלל המחלוקת של ר"י ור"ל (במס' יומא ע"ד) אם חצי
בזיון לשם שמים ,כי למחר זה פורע חובו ונמצא שטר מוטל
שיעור אסור או לא .אם צריכים אפילו למדוד אם השייטל ארוך
באשפה.
או לא ,כבר אינו דבר הגון.
(א-תכ)
בפרט בני הכולל יזהרו ביותר
להתרחק אפי' מפחות מכשיעור ,שלא
יהיה בגדר מה שנקרא ארוך כלל .ואין
למסור ענינים אלו להנשים שיפסקו
בעצמם ,שהרי הם לא נסמכו להוראה
להורות בענינים אלו כמה מותר וכמה
אסור .וכששואלים בענין זה עבור
שידוך הרי זה מעכב.
מי שיש ביכלתו לפעול בלי מחלוקת
שילכו מכוסה ,לא עם כובע אלא עם
טיכל ,מה טוב .ובפרט בני תורה שיש
להם דינים מיוחדים ,כדמצינו בגמ'
כמה פעמים אדם חשוב שאני .והרי
חינוך הבנים תלוי בצניעות הנשים.
(א-רסה; א-שסט; ג-רפה; ג-שמט; ד-סז

כניסה למקוה בלי
בלורית
כלפי התקנה שעשיתי בענין המקוה
רישום שם ומשפחת רבינו זי''ע יחד עם משפחת חותנו הרה״ק מסקווירא בהגיעם לחופי ארה״ב חודש אדר תש''ח

ד
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תעדת אזרחות רומנית של כ''ק מרן אדמו''ר ה''אמרי חיים'' ז'י''ע ומשפחתו

לשלם החובות קודם

נגד מחלוקת של בעלי יא"צ

היות שמתכוננים לנסוע לארץ ישראל לרגל החתונה בשטומ"צ ,ע"כ
אבקש שכל מי שהוא בעל חוב לא יסע להחתונה .הגם שיש הטוענים
שנסיעתם כרוכה עם כמה מצוות ,אין בזה תירוץ מספיק .אאמו"ר ז"ל
הי' אומר לרמז בפסוק (שופטים ה') "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב
עם" ,שמקודם צריכים לפרוע החובות ,ואח"כ אפשר לעשות מצוות.
מכל שכן מי שהוא בעל חוב משכר לימוד ,בודאי לא יסע ,כי שילום
שכר לימוד קודם לכל דבר.
אני אומר כן לא רק כלפי הנסיעה לא"י ,אלא גם לשאר נסיעות ,כגון
אלו הנוסעים בקיץ לקאנטרי ,שמי שיש לו חובות אינו רשאי לנסוע.
וכן לנסוע לקברי צדיקים ,אף שבוודאי יש בזה חשיבות ,בכל זאת מי
שאין לו כסף וצריך ללוות כדי לנסוע ,אין דעתי נוחה מזה ,אף שאיני
מוחה על מי שיעשה כן ,מ"מ לדעתי מי שאין לו כסף אין מן הצורך
(ג-רח; ג-רעג; ד-נא)
שימסור נפשו כדי שיוכל לנסוע.

לפעמים יש לבני אדם סכסוכים בבית המדרש עם הגבאי או עם אחרים ,בגלל
שאדם רוצה עלייה ומפטיר ,או רוצה להתפלל לפני העמוד בשביל יאהרצייט,
וחושב שאם לא יתפלל לפני העמוד מסתמא יכניסו את אביו לגיהנם ,ועי"ז נעשו
קטטות ומריבות בין איש לרעהו ,ולפעמים נשאר אחד על חבירו עם טינא בלב או
שנאה.
אין זה לטובת הנשמה כלל ,רק אדרבה גרוע ח"ו ,ובודאי שיועיל יותר לימוד
פרק משניות בשביל הנשמה מלהתקוטט בדברים כאלו .בכגון דא אפשר לסמוך על
המנהגים שבשאר מקומות ,כגון ברוזין ,שלא היו מתפללים לפני התיבה בתוך שנת
אבילות ובימי יאהרצייט .ומפטיר בכלל לא היה מנהג בוויזניץ שיעלה בעל יאה"צ.
אם יצטרכו ליתן דין וחשבון למה לא התפלל לפני העמוד ,אזי יקראו אותי ,הגם
שאיני יודע איזה 'פלייצעס' יש לי שם ,אם ראוי אני ליטול על שכמי אחריות ,אבל
דבר זה אני נוטל על שכמי.

שמחים בזה ולא מיחו ,עליהם להתחרט בתשובה.
(א-תנג)

התרחקות מהמזרחי
והציונות
בגראסווארדיין היה איזה בחור שנתפס ל'מסרחי',
ואביו היה ירא וחרד ,ואותו בחור בא בקשר החיתון
עם נערה שהיתה חברתה של אחותי ,ובהגיע מועד
החתונה היה קשה לאחותי להימנע מלילך אל
החתונה ,ושאלו את פי אאמו"ר ז"ל ,והורה שבשום
אופן לא ילכו.
היה עובדא אצל הרה"ק מהרי"ד מבעלזא ז"ל,
שפעם הגיע לשם איזה בנש"ק מגזע היחס אלא שהיה
מזרחיסט ,וכבר התיישב אצל שלחנו של הרה"ק
מבעלזא זי"ע ,ויהי כאשר נודע להרה"ק מבעלזא מזה,
אמר שאינו נכנס לעריכת השלחן כל זמן שאותו אדם
יושב שם .ונכנסו בני הרה"ק מבעלזא לפייסו ולדבר
על לבו ,שהמדובר אודות בנש"ק ומיוחס ,ושכבר
יושב אצל השלחן ואיך יביישוהו ,אך הוא ז"ל בשלו,
שאינו מגיד להם מה לעשות ,אבל הוא לא ישב בשום
אופן עמו אצל שלחן אחד .עד שבלית ברירה הוכרחו
לבקש מהאיש הנ"ל שילך משם.
מכל זה רואים חומר הענין עד כמה צריכים
להיזהר שלא לשמוע או לדבר דיבורים הנוטים
לדעת הציונים ,ומטעם זה לא רציתי שילכו ביום א'
העבר לעצרת יום תפילה שעשו במאנהעטן ,מאחר

(ב-קמג)

שהיה גם ל'מזרחי'סטן חלק בזה .כי אף כשנוגע לילך
לקראת משיח צדקנו ,אינני רוצה בזה אם צריכים
בשביל זה לעשות התחברות עם הציונים וה'מזרחי'.

שאין הענין משתייך לו ,שאינו מתערב על ענינים
באמעריקא ,ויותר לא רצה להשיב ,ומזה הבין הלה
היתר בדבר זה ,אבל מעולם לא אמר דבר בזה.

(ד-עג)

(ג-קנז)

העירוב בבורו פארק

זהירות בממון אחרים

בענין העירוב שנעשה כאן בבארא פארק ,אחזור
על מה שאמרתי מכבר שלא ישתמשו עם העירוב.
וכבר מילתי אמורה שאין ביכלתי לומר כן לכל
הציבור הרחב ,רק כל אלו שיש להם שייכות עמנו
הנני מבקש מהם שלא יטלטלו.
ביחד עם זה ברצוני להזהיר ג"כ דבר והיפוכו,
שהגיע שמועה לאזני שישנם כאלו [לא ידעתי איך
ובאיזה לשון לכנותם] שבפשטות מחללים המה
את השם ,שביום השבת הולכים ברחובות וצועקים
בלשונות משונות ובכמה מיני ברכות על אותם
שמשתמשים עם העירוב ומטלטלים.
אומרים שמקצתם קוראים לעצמם בשם אברכי
וויזניץ (איני יודע אם הוא אמת ,שלא נמסרו לי
שמותם) ,ואכנה אותם שיש ברצונם להיות מקנאים
קנאת ה' וקנאה של וויזניץ ,ורוצים להגן על הכבוד,
ידעו נא כי לא די שאינם עושים למען הכבוד ,רק
אדרבה מחללים בזה את הכבוד ומחללים את השם
כשעושים דבר זה ,יהי' מי שיהי' ,גם לרבות 'רבישע
קינדער' .והן אמת שאמרתי לעולם שלנו שלא
יטלטלו ,אבל אין זאת אומרת שילכו לעשות דברים
שאינם עפ"י התורה והמסורת.
והנה הגיד לי איש אחד בשם
אחי (שליט"א) [ז"ל] שנשאל
בענין העירוב בבארא פארק ואמר
שאפשר לטלטל עם העירוב ,ושוב
הלך אחד לשאול אותו אם זה
אמת ,והשיב שאינו כן ,ומעולם לא
אמר דבר זה ,אלא תשובתו היתה

שמעתי שהיה מי שהוא שרצה לקנא קנאת ה'
והזיק בכותלי ההיכל של הכולל החדש (שהיה לפי
דעתו יפה מדי) ,והנה מי שאין נראה לו כותלים
כאלו ,הרי אינו מוכרח ללמוד בכולל זה ,והברירה
בידו לילך ללמוד בכולל אחר ,אבל להזיק ממון הוא
חמור מאד ,ומי שעלול לעשות כדבר הזה הרי הוא
חשוד חלילה לעשות גם דברים גרועים מזה ,כמו שור
המועד המזיק חשוד גם לשאר דברים.
כפי שאמרנו שלקנא קנאת ה' באופן שכרוך
בעשיית עבירה לאו כל אדם רשאי לומר שהוא
בדרגא זו ,ורק אצל אהרן הכהן ופנחס מצינו שהיו
מותרים לעשות כדכרים האלה.
(ד-קנב)

האינטרנט – סם המוות
הנני לעורר על הדבר הנקרא אינטערנע"ט ,שזהו
חלילה סם ,השם ישמרנו .דבר זה דומה לסם שנמצא
בבית ,שאף לאחר שמזהירים הילדים שלא להתקרב
אל הסם ,מ"מ אף אחד לא ירצה להחזיק שם בביתו,
כי סכנה גמורה יש בזה .וא"כ גם בזה ,אפילו אותם
שמוכרחים להיות להם ,אבל עכ"פ בבית ודאי אסור
להחזיקו ,כי יש בזה סכנה חלילה לזרעו ולדורותיו
אחריו ,שאם חלילה יכנס בהם הסם יקשה מאוד
לבערו מקרבם.

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

(ג-רנ)

דברות קודש
נגד פגעי הזמן

מכתב שכתב רבינו זי''ע בשם חותנו הרה''ק מסקווירא זי''ע להרה''צ רי''י ניימאן זצ''ל
אב''ד פאפא מאנטריאל ורב דחסידי בעלזא

מכתב תודה ששלח כ''ק מרן אדמו''ר ה''אמרי חיים'' ז'י''ע אודות עזרה ל'בני יקירי בבת עיני'  -רבינו זצ''ל
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ה

יוסף מאיר האס

שיחות עם גדולי ישראל
אסופה מאלפת של פנינים נבחרים ומרגליות טובות מתוך שיחותיו של

כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

בעת ביקוריהם של גדולי וצדיקי הדור במעון קודשו
אוצרות בלומים היו ממלאים את בית גנזיו של כ"ק מרן
אדמו"ר זי"ע מוויז'ניץ ,מהם היה שופע ומשפיע על כל בית
ישראל במידה גדושה .בקי נפלא היה בכל מנהגי בית וויזניץ
על כל פרטיהם ודקדוקיהם ,ובהיותו איש אמת בכל מידה
נכונה לשם ולתהילה ,חיזר אחר האמת בכל מאודו ללא לאות.
לא אחת היה מכחיש סיפורים ושמועות שהגיעו לאוזניו על
מנהגי והליכות אבותיו הקדושים ,היות ועל פי שכלו הבהיר לא
תאם סגנון הדיבור בגוף המעשה למוצא שפתיהם הטהורות.
רגעים נפלאים של הוד קדומים היו מתגלים בחדרו עת
הגיעו לבקרו גדולי וצדיקי הדור מכל גווני הקשת ,כאשר היה
פותח פיו בחכמה ומעלה טובות זיכרונות מדשן בית אבותיו
הק' וצדיקי קמאי שזכה להסתופף בצילם בימי חורפו .כל
דיבור והגה שיצא מפיו ,היה שקול בפלס ומדוד באמת הבניין,
וכל זיכרונותיו היו מדויקים להפליא ללא סטייה כלשהי
מהאמת לאמיתה.
במשך שנים רבות זכה נכדו חביבו ,הרה"ג ר' לוי יצחק
האגער שליט"א ,בן כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א
מלונדון ,לתעד למזכרת עולמים את תוכן השיחות היקרות
מפז שנערכו בקודש פנימה ,וכך נערמו במרוצת השנים מאות
שיחות נאדרות בקודש שתוכנן הנדיר לא יסולא בפז .במלאות
השנה הראשונה להסתלקותו של רבנו ,ירדנו בגנים ללקוט
שושנים מתוך האוצרות המופלאים שבשיחותיו של רבנו
בשנים האחרונות ,דברים שיש להם לקח טוב ומוסר השכל,
תן לחכם ויחכם עוד.

קדושתו למעלה מהשגתנו

שיחה מלאת זיכרונות מרתקים מימי קדם ,התקיימה במעונו
של רבנו ביום שלישי פרשת וארא תשע"ז ,עת הגיע לבקרו
ידיד נעוריו הגה"צ הישיש רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א

הגרא"מ רוטנר :שפלותו הנודעת של הסבא קדישא בעל
'אהבת ישראל' זי"ע ,היתה למעלה מהשגת אנוש.
רבנו :אירע פעם שדיברו בביתו אודות אחד מגושם מאוד,
ונענה זקני הק'" :אוי ,וואס רעדט איר ,בעסער פון מיר איז ער
דאך'( ...מדוע אתם מדברים עליו? הוא הרי יותר טוב ממני)...
מאידך ,למרות מידת ענוותנותו המפורסמת בשערים ,היו
פעמיים שאזר עוז וגער על אנשים 'ארויס פון בית המדרש' או

ברכת מז''ט לרבינו זי״ע ששלח כ''ק מרן אדמו''ר מבעלזא שליט''א
בשנת תשכ''ז

אגרת ברכה ששלח כ''ק מרן אדמו''ר מטשערנאביל זי''ע לרגל שמחת נישואי
בנו כ''ק מרן אדמו''ר שליט''א מלונדון

הלימודים בפאפא

ו

מעיה"ק ירושלים ,שלמד יחד עמו בישיבת פאפא.
[עוד לפני שנכנס הגרא"מ רוטנר אל הקודש פנימה ,שוחח
עם נכדו של רבנו ,הרה"ג ר' לוי יצחק האגער שליט"א בן כ"ק
מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א מלונדון ,על ימי בחרותו של
רבנו ,וכך אנו קוראים בעלעול בין הרשימות" :הייתי יחד
עמו בחדר אחד בישיבה ,אוי האט ער געלערנט פלייסיג,
ביום ובלילה רק בעמידה .אחרי המלחמה אמרתי לו בצחות
שכבר התקלקל ,כי הוא כבר למד בישיבה ...והוא חייך .היתה
תקופה שרבנו חלה משך שישה שבועות בחיידק שנתפס בו,
והנהלת הישיבה לא הרשתה לו ללכת לטבול במקווה מחמת
חוליו ,אך רבנו היה מתגנב בלאט בשעות הלילה באין רואה
וטובל בחשאי .הוא היה טובל במקווה בכל בוקר לפני תפילת
שחרית"].
רבנו :למדתי שנה אחת בפאפא ,אך לא נסעתי ללמוד שם
לשמה כדי להישאר שם בפאפא ...הסיבה לכך היתה ,שבפאפא
יכלו לקבל פטור מהתגייסות לצבא ,לכן נסעתי לשם וכבר
נשארתי ללמוד בישיבה שנה אחת...
הגרא"מ רוטנר :הלימודים בישיבת פאפא היו 'געשמאק'.
רבנו :בהיותי בפאפא נסעתי אל הרה"ק מהר"א מבעלזא
זי"ע.
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'ארויס פון מייט שטוב'.
הפעם הראשונה היתה באחד הימים כשהביא זקני הק'
'תיקון' בבית המדרש לרגל יארצייט של אחד מאבותיו הק',
והיה אחד שלא קיבל חתיכת 'מזונות' .לא פחות ולא יותר,
הלה לא ויתר ונדחק עד מקומו של זקני הק' והתלונן לפניו
שלא קיבל כלום ,וזקני הק' גער בו בחריפות" :ארויס פון בית
המדרש!" ...שוב פעם אחרת אירע שאשה אחת התקוטטה עם
חברתה בעזרת הנשים ,והגיעו לספר את הדברים לפני זקני
הק' והיא הגיעה להתנצל לפניו על פרטי המקרה ,וגער בה:
"ארויס פון מיין שטוב!"...
כ״ק אדמו"ר מוויזניץ שליט״א מבארא-פארק :מאידך
ידוע שהסבא קדישא התבטא פעם על עצמו שיש לו גם מילה
בשמים...
רבנו :אלו שני דברים נפרדים! זקני הק' אמר את הנוסח
הזה להרה"ח ר' משה מיכל וייסבלום ז"ל ,חתנו של החסיד
המפורסם רבי מרדכי חנא פוקס זצ"ל ,כשציווה עליו לאכול
לפני התפילה מחמת חולשתו ,והגיע להתנצל לפני זקני הק'
שקשה עליו הדבר כי מה יאמרו על כך שבשנים המאוחרות
שלו החל לאכול לפני התפילה .נענה זקני הק'" :וואס מיינסטו
דער יונגאטש האט דארט נישט קיין ווארט?!"...
עוד סיפר ר' משה מיכל וייסבלום ,שעמד פעם בחופה
והמשמש בקודש ר' משולם אמר לו בבדיחותא ,שילך ויידחף
לראות את זקנו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע .נענה
זקני הק' ואמר" :יא יא ,דער וואס האט ריינע אויגן ,קען זעהן
רבי ר' אלימלך" ...ואומרים שאכן ראה אותו.

תיקוני נשמות ב'נשמת'

הגרא"מ רוטנר :אבי זצ"ל סיפר שהיה פעם ב'סדר נאכט'
אצל הרה"ק בעל 'אמרי ברוך' זי"ע בוויז'ניצא .שרר שם פחד

אגרת ששלח הגה''צ רבי יהודהל'ע מדזיקוב זי''ע לרבינו

"...הגרא"מ רוטנר :אבי זצ"ל אמר לי ,שהרה"ק ה'צמח צדיק' זי"ע
אמר פעם לבנו מרן ה'אמרי ברוך'" :אונזער נוסח טייטש ווערטער"
– הנוסח שלנו הוא פירוש המילות .הרי יש דיון בסידור היעב"ץ
על המילים 'אשר ברא במידת הרחמים' ,שהוא נוסח תמוה ,אבל
עם ה'ויז'ניצע נוסח' זה מסתדר ,כי 'אשר ברא' אומרים בנוסח כלפי
מעלה ,והכוונה שמידת הרחמים תזרח ותבהק.
הרב לוי יצחק האגער :בתפילת 'נשמת' היה לו סידור מיוחד.
רבנו :הוא השתמש אז בסידור שהיה אצלו מירושת ה'צמח' ,סידור
השל"ה הק'.
הרב לוי יצחק האגער :אומרים שה'צמח' התעסק בתיקון נשמות
בעת אמירת 'נשמת'...
רבנו :פעם נשמע קולו באמצע 'נשמת' באמרו" :גיי אוועק'' ,גיי אוועק
פון דא"...
נורא ,כל בניו הקדושים ישבו לצדו ,אך היה שם פחד
נורא...
הרב לוי יצחק האגער :גם הסב"ק ה'אהבת ישראל'
זי"ע ביקש שיהיה שקט ב'סדר נאכט'.
רבנו :רבי מרדכי חנא לא הביט בתוך ההגדה,
באומרו :חבל לי על כל רגע שאסיר את עיניי מהרבי,
כשאביט בתוך ההגדה...
הגרא"מ רוטנר :אבי זצ"ל אמר לי ,שהרה"ק
ה'צמח צדיק' זי"ע אמר פעם לבנו מרן ה'אמרי ברוך':
"אונזער נוסח טייטש ווערטער" – הנוסח שלנו הוא
פירוש המילות .הרי יש דיון בסידור היעב"ץ על
המילים 'אשר ברא במידת הרחמים' ,שהוא נוסח
תמוה ,אבל עם ה'וויזניצע נוסח' זה מסתדר ,כי 'אשר
ברא' אומרים בנוסח כלפי מעלה ,והכוונה שמידת
הרחמים תזרח ותבהק.
הרב לוי יצחק האגער :הסב"ק ה'אהבת ישראל'
היה משתמש לפעמים בסידור היעב"ץ.
רבנו :קראו לזה 'עמדין סידור'...
הרב לוי יצחק האגער :בתפילת 'נשמת' היה לו
סידור מיוחד.
רבנו :הוא השתמש אז בסידור שהיה אצלו מירושת
ה'צמח' ,סידור השל"ה הק'.
הרב לוי יצחק האגער :אומרים שה'צמח' התעסק
בתיקון נשמות בעת אמירת 'נשמת'...
רבנו :פעם נשמע קולו באמצע 'נשמת' באמרו" :גיי
אוועק'' ,גיי אוועק פון דא"...

קבלת קהל לנשים

כ״ק אדמו"ר מוויזניץ שליט״א מבארא-פארק:
האם ראה רבנו את הרה"ק ה'חקל יצחק' זי"ע
מספינקא?

להגיע בראש חודש ,וזוגתו נכנסה לבדה אל זקני הק'.
בהיכנסה ,שאל אותה זקני הק' מי זה? והאשה תמהה
בפניו :וכי אין הרבי מכירני ,הרי אני באה עם בעלי
לכאן בכל ראש חודש? השיב לה זקני הק'" :דו ווייסט
נישט אז איך קען נישט קיין ווייבער?!"( ...וכי אינך
יודעת שאיני מכיר נשים?!)...

תפילותיו של זקנו הק'

בביקורו של מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א וגיסו
הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א ,ביום כ"ב אב
תשע"ב ,העלה רבנו זיכרונות רבים מהליכותיו
בקודש של זקנו הק' בעל 'אהבת ישראל' זי"ע.
האדמו"ר מוויזניץ :זקננו הק' התפלל בימות החול
לפני התיבה?
רבנו :ביום הילולת אחיו הרה"ק רבי שמואל אבא
מהורודענקא זי"ע ,ראש חודש אדר ,היה מתפלל
לפני התיבה .כשהיו שני חודשי אדר ,התפלל זקני
הק' לפני התיבה בשני ראשי החודשים .למשמשו
הנאמן ר' משולם ,היה יארצייט באותו יום ,אבל לא
רצה להתפלל במקום זקני הק' ,למרות שהיה לו
יארצייט של אחד מהוריו .רק תפילת מוסף של ראש
חודש התפלל ר' משולם לפני התיבה לרגל היא"צ.
ר' משולם היה הגבאי הראשי של זקני הק' ,הוא דאג
לכל מחסוריו הגשמיים והתמסר אליו בכל מאודו.
האדמו"ר מוויזניץ :אפילו שהיה כהן.
רבנו :הוא היה מאוד מסור אל זקני הק' .בכל בוקר
היה משכים קום ומגיע לביתו של זקני הק' עוד לפני
שהתעורר ,היה מסיר את המגפיים מעל רגליו ונשכב
על המיטה סמוך לחדרו של זקני הק' ,עד שהיה זקני
הק' מתעורר .בוקר אחד ארך לו קצת זמן עד שלבש
את מגפיו ,וכשהגיע ,שאל אותו זקני הק'" :משולם,
וואס דויערט עס אזוי לאנג?!" (מדוע זה לוקח כ"כ
הרבה זמן?!) .בראותו עד כמה זקני הק' מקפיד על
כל רגע ,נהג בעצמו מאותו יום שלא הסיר את מגפיו
באותה שעה ,כדי שיהיה מוכן ומזומן לבוא מיד
כשזקני הק' יצטרך את עזרתו.
ביום ג' חשון ,יומא דהילולא של זקנו הרה"ק
רבי ישראל מרוז'ין זי"ע ,היה זקני הק' מתפלל לפני
התיבה .אירע פעם ביום זה ,כשהרה"ח ר' זיידא
שכטר ז"ל היה אבל בתוך השנה לפטירת אביו ,אמר
לו זקני הק' לפני התפילה" :היום לא אתפלל ,כי הרי
אתה חיוב!" ...אבל ר' זיידא השיב מיד" :ממילא לא
אתפלל לפני התיבה ,כי קדיש אחד מפיו של רבנו,
יותר שווה מכל התפילה שלי!" ...ואכן זקני הק'
התפלל באותו יום – ג' חשון – לפני התיבה.

רבנו :כשהגיע ה'חקל יצחק' לגרוסוורדיין הלכתי
לבקרו .הוא הגיע קודם לבקר אצל אבי הק' ,ואחר כך
הלך אבי הק' אליו ביקור גומלין.
בדיוק באותו זמן שאבי הק' היה אצל ה'חקל יצחק'
לבקרו בבית האכסניה ,הגיעה אשת אחד המשמשים
לביתו של אבי הק' כדי להזכיר לפניו את ילדה
החולה ,אך שם נאמר לה שהרבי אינו נמצא בבית
והלך לבית האכסניה של הרה"ק ה'חקל יצחק' .מיד
החישה פעמיה לשם ,אך משנכנסה פנימה לתוך
הבית וה'חקל יצחק' שמע קול אשה בביתו ,נחרד
מאוד וגער במשמשו מדוע הוא מכניס לכאן נשים?
כי בספינקא נתנו לנשים להיכנס רק מאחורי כסאו
של הרבי .רק לאחר שהגבאי התנצל שאשה זו היא
מחסידי וויזניץ והגיעה לכאן כדי להזכיר את הילד
החולה אצל הרבי מוויזניץ ,נחה דעתו של ה'חקל
יצחק' ואמר לגבאי" :אה ,אויב אזוי ,זאג איך נישט
גארנישט"( ...אם ככה ,איני אומר כלום) ...עמדתי
שם בשעת מעשה...
הרב לוי יצחק האגער :אצל רבותינו הק' לא היו
מקבלים נשים בקבלת קהל?
רבנו :בתחילה לא היו נשים נכנסות לקודש פנימה,
אך כשזקני הק' ה'אהבת ישראל' היה בקאלאמייא,
היתה אשה אחת שרצתה מאוד להיכנס אליו ואמרה
לבעלה שאם לא תיכנס אל הרבי ,היא מבקשת ממנו
גט כריתות ...זקני הק' התבטא אז ואמר :אצלי אין
שום חילוק בין זכר לנקבה ,אבל גם אי אפשר לעשות
הבדל בין מקרה זה למקרים אחרים ,ולכן אם תיכנס
אשה זו אלי ,נצטרך להתיר לכל הנשים להיכנס בעת
קבלת הקהל .ומאז החלה קבלת קהל גם עבור הנשים,
אך עד אותו מקרה לא ניתנה להן רשות להיכנס.
היה יהודי שנהג להיכנס אל זקני הק' בכל ראש
חודש יחד עם זוגתו .אירע פעם שהוא לא יכול היה

בימי החנוכה תשע"ג ,הגיע לבקר את רבנו ,כ"ק
מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א ,והשיחה נסובה על
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נסיעותיהם של החסידים ובני המשפחה אל חצר
הקודש.
האדמו"ר מוויזניץ :בשבת חנוכה היתה נסיעה של
חסידים אל זקננו הק' ה'אהבת ישראל'?
רבנו :בדרך כלל הרי לא היה זקני הק' בגרוסוורדיין
בימי החנוכה ,אלא בוויזניצא ,אך בשנים ששהה
בגרוסוורדיין ,הגיעו יהודים רבים לשבת חנוכה .הוא
הרי היה נוסע לוויזניצא לרגל הילולת אביו הק' מרן
ה'אמרי ברוך' בכ' כסלו ונותר בוויזניצא עד אחרי
חנוכה.
האדמו"ר מוויזניץ :נסעתם פעם עם ה'אהבת
ישראל' לוויזניצא?
רבנו :אפילו לא חלמתי על זה...
האדמו"ר מוויזניץ :אבי [מרן ה'ישועות משה']
זצ"ל סיפר לי ,שבחודש אייר תרצ"ה כשנסעו האחים
הקדושים ,בני מרן ה'אהבת ישראל' ,לארץ ישראל ,הוא
כבר היה בחור מבוגר בן י"ט שנים ,והתחנן אצל זקנתי
שיצטרף אליהם לנסיעה כי עז רצונו לראות את זקנו-
אביה הרה"ק רבי זאב מראחמיסטריווקא זי"ע ,אבל
אמרו לו שאינו יכול לנסוע כי אין כסף.
רבנו :אפילו לראש השנה לא יכולתי להצטרף
לנסיעותיו לוויזניצא .לפני שבנו את בית המדרש
החדש בגרוסוורדיין ,היה זקני הק' נוסע בכל כמה
שנים לוויזניצא ושוהה שם בראש השנה ,אבל לנו לא
היה כסף לנסוע מגרוסוורדיין לוויזניצא .גם אמי ע"ה
לא נסעה ונשארתי אתה בגרוסוורדיין.
אחי [מרן ה'ישועות משה'] רצה מאוד לנסוע
לוויזניצא ,אבל גם לו לא היה כסף לנסיעות .הוא מצא
עצה לכך ,הלך ולקח על עצמו את גביית כספי נדרים
ונדבות ,ולקח על כך אחוזים לעצמו ,וכך שילם לעצמו
את הנסיעות לוויזניצא...
האדמו"ר מוויזניץ :זקני מרן ה'אמרי חיים' היה נוסע
תמיד לוויזניצא?
רבנו :אבי הק' נסע עם זקני הק' לכל מקום .לכן
היה מתגורר בגרוסוורדיין ולא בווילחוביץ מקום
הרבנות שלו ,והעביר את הרבנות לדיין של וילחוביץ,
כי לא יכול היה להשאיר לבד את זקני הק' .אבי הק'
היה אחראי אצל זקני הק' על כל הליכות הבית וחצר
הקודש .זקני הק' לא היה 'עולם הזה מענטש'.
האדמו"ר מוויזניץ :אפילו את מכתבי הדואר היה
קורא לפניו.
רבנו :הוא קרא? הרי הגבאי ר' בן ציון שכטר ז"ל היה
קורא לפניו את המכתבים.
האדמו"ר מוויזניץ :שמעתי זאת מחותני הגה"צ אב"ד
שטראסבורג זצ"ל ,שאירע פעם שהרבנית שנייבאלג
[אשת הגה"צ רבי דוד צבי זצ"ל דומ"ץ ויזניצא] היתה
מקשה לילד ,ובני המשפחה האיצו פעמיהם לבית מרן
ה'אהבת ישראל' להזכירה לפניו ,ובהגיעם מצאו את
מרן ה'אמרי חיים' קורא לפניו את המכתבים .כך סיפר
לי חותני ,אך ייתכן שהיה זה מקרה חד פעמי.
רבנו :ייתכן שהיה זה מקרה יוצא דופן ,איני יודע.
אפילו אם אף אחד לא היה קורא לפניו ,היה יודע הכול.
כל רז לא אניס ליה! למרות שהייתי ילד באותם ימים,
אני אומר תמיד" :אם הייתי יכול להישבע ,הייתי נשבע

כל ההתחלות קשות
בשיחתו של רבנו עם בן גיסו וחתן-אחיו ,הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א
ראש ישיבת ויזניץ ,שוחח רבנו ארוכות על ימי בואו של זקנו הק' מרן ה'אהבת
ישראל' זי"ע לגרוסוורדיין אחרי מלחמת העולם הראשונה ,עת נמלט מוויזניצא
שנכבשה ע"י הרוסים .בדבריו מספר רבנו על ההתנגדות האיתנה שהייתה
באותה תקופה באזור זה לדרך החסידות ,עד שהקפידו מאוד על אחד מבני
העיירות האלו שנסע להסתופף בצל צדיקים.
רבנו :אביך [הרה"צ רבי משה ארנסטר זצ"ל] ראה את זקני הק' ה'אהבת
ישראל' זי"ע בקלויזנבורג ,כשנסע לשם פעם לשבועיים לצרכי רפואה .זקנך
לקח אז את ילדיו אל זקני הק' בליל שבת קודש לעריכת השולחן בבית המדרש
'פועלי צדק' ,שם התפלל .הוא עשה זאת למרות שלא היה חסיד ,ובאותו אזור
היתה התנגדות חזקה מאוד לחסידות .כשדודך ר' שמחה ארנסטר ז"ל נסע
בפעם הראשונה אל זקני הק' בגרוסוורדיין ,הביטו עליו בקלויזנבורג כאחד
שהשתמד ...אבל הוא היה חסיד וויזניץ נלהב ,הראשון מבין אחיו האחרים
שהגיעו לאחר מכן לוויזניץ...
הגר"מ ארנסטר :הוא סיפר לי פעם ,שכשלמד בישיבת סעקלהיד נסע
פעם לראש חודש לגרוסוורדיין ,ומיד לאחר מכן נסע מרן ה'אהבת ישראל'
לקלויזנבורג לצרכי רפואה .כשזקני עבר לנתינת שלום ,אמר לו ה'אהבת
ישראל'" :שמחה היה אצלי ,אוי ,אסור לי לספר לכם על כך"...
רבנו :אם מישהו משם נסע לוויזניץ ,זה היה חמור כאילו שהשתמד ...היתה
התנגדות קשה לוויזניץ.
הגר"מ ארנסטר :הרי גם בגרוסוורדיין ,כשמרן ה'אהבת ישראל' הגיע לשם,
לא רצו התושבים שיבוא לגור ביניהם.
רבנו :בגרוסוורדיין כבר היו יהודים בני אשכנז והיו שם גם חסידים ,חסידי
סיגעט ועוד .כשזקני הק' נסע לגרוסוורדיין ,לא היה לו שם כלום לפני כן .מי ידע
לומר שם משהו על וויזניץ? היא היתה עיירה אשכנזית מובהקת ולא ידעו שם
כלום על חסידות .זקני הק' לא ידע לאן ילך ולמי יפנה ,החליטו לשלוח מכתב
לראש הקהל בגרוסוורדיין שינסה לסדר מקום כלשהו שיוכלו להגיע לשם.
ראש הקהל אכן לא ידע כלום על הליכותיהם של אדמו"רים ,הוא הרי היה
אשכנזי ,אבל היה שם בקהילה נציג שהשתייך לחסידים והוא הראה לו את
המכתב שקיבל מזקני הק' .יהודי זה היה מהמתנגדים המובהקים ואמר לו :הרבי
מוויזניץ? אתם לא תדעו בכלל שהוא רבי! אתם תצטרכו לשאול היכן הוא? היכן
הוא? הוא תיאר לראש הקהל איך זקני הק' ייראה בבואו לגרוסוורדיין .אבל זה
היה רק בתחילה ,לאחר מכן כבר החלו התושבים לבוא אליו והבנים של יהודי זה
גם הגיעו אל זקני הק' .אחד מהם היה מגיע להתפלל אצלנו בכל שבת מברכים.
הגר"מ ארנסטר :כמה מתפללים היו בכל שבת בגרוסוורדיין אצל מרן
ה'אהבת ישראל'?
רבנו :בערך מאתיים יהודים .קשה לי לענות על כך במדויק .בראש השנה היו
קצת יותר מתפללים ,בערך ארבע מאות.
הגר"מ ארנסטר :רק ארבע מאות איש היו בראש השנה?
רבנו :כן ,אלו היו האורחים שהגיעו מכל הסביבה ,מחבל מרמרוש ומחבל
בוקובינה .למי היה כסף לשלם על הנסיעות ועל האכסניות?.
הגר"מ ארנסטר :מרדכי בירנבוים הגיע לראש השנה?
רבנו :בוודאי ,הרי היה לו כסף רב .רבי יודאלי [הרה"ק רבי יודא'לי מדז'יקוב
זי"ע – גיסו של רבנו] היה אומר ,שאינו מבין את ר' מרדכי בירנבוים ...הוא הרי
חסיד אמיתי ונלהב ,שאצלו הרבי היה גבוה מעל גבוה והאמין בו בכל מאודו,
עם כל זאת היה משאיר לזקני הק' לקחת כסף מאחרים; הוא הרי יכול בעצמו
לשלם את כל ההוצאות של זקני הק' עבור כל התנהלות חצר הקודש ,אבל צריך
שתהיה השגה לדבר כזה.

מכתב ששלח הגה''צ רבי מנשה (הקטן) קליין זצ''ל לרגל השמחה במעונו של רבינו
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שהוא ידע הכול וראה הכול!".

• גליון זכרון • אדר א' תשע"ט

מכתב מז''ט ששלח לרבינו כ''ק מרן אדמו''ר מצאנז זצ''ל

בין וויזניץ לצאנז

בשיחה מרוממת שהתקיימה בביקורו של כ"ק מרן
אדמו"ר מצאנז שליט"א ,עלה נושא השיחה על הקשר
של צדיקי בית צאנז לצדיקי בית וויזניץ ולמעלה
בקודש.
רבנו :ראיתי פעם אחת את אביכם זצ"ל בקלויזנבורג.
הלכתי אליו להדלקת נר ראשון של חנוכה ,אך לא
ידעתי שהמנהג אצלו להדליק בשעה מאוחרת ...חשבתי
שמדליקים את הנרות מיד אחרי תפילת מעריב כמו
שנהוג אצלנו ,אבל בהגיעי לשם ראיתי את בית המדרש
ריק לגמרי ...אחר כך אמרו לי שהדלקת הנרות תהיה
בשעה מאוחרת יותר .לא ידעתי על כך.
כשאביכם זצ"ל היה פעם בשבת אצל זקני הק'
בגרוסוורדיין ,אבי הק' הזמין אותו לבוא לקידושא רבה
אצלו .בקידוש ,הורה להביא לפניו יין שרף ,וקידש על
'בראנפן' ולא על יין ,כמנהגו...
האדמו"ר מצאנז :זקנכם ה'אהבת ישראל' היה פעם
אצל הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע?
רבנו :איני יודע.
האדמו"ר מצאנז :ובציון קודשו היה פעם?
רבנו :לא .שמעתי מפי עד ראייה ,החסיד ר' חיים
דאכנער ז"ל ,שפעם נסע זקני הק' בדרכו והגיעו לפרשת
דרכים ,בדרך אחת היו אמורים לעבור בצאנז ,ובדרך
השנייה היו אמורים לעבור בעיר אחרת .אמר אז
זקני הק' :איני יכול לנסוע דרך צאנז ,כי להיכנס לתוך
העיר ולא ללכת להתפלל על ציון קודשו – איני יכול,
ללכת להתפלל על הציון – ג"כ איני יכול ,כי הרי אני
'סאדיגערער אייניקל'...
האדמו"ר מצאנז :אומרים שפעם התבטא ה'אהבת
ישראל' ואמר שצאנז היא תורה.
רבנו :אכן .הוא אמר את הדברים בחג השבועות,
כשהתנצל על כך שהיה ער בשני לילות החג ,באומרו
שהרה"ק מצאנז לא ישן כלל משך כל חג השבועות .איני
יודע בדיוק מה אמר ,כי זה לא היה בשנים שהייתי אצלו.
שאלו אז את זקני הק' :צאנז? איך אתה מגיע לצאנז ומה
הקשר שלך לצאנז? והשיב :צאנז איז תורה ,און מיט די
תורה ,האט יעדער א שייכות!...
האדמו"ר מצאנז :ה'אהבת ישראל' נפגש פעם עם
הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט?
רבנו :אכן .רבי שלום אליעזר עצמו אמר לי פעם:
"מיט דיין זיידע בין איך געווען א ידיד!" כך אמר לי,
אבל לא שאלתי אותו פרטים על הידידות.
האדמו"ר מצאנז :מתי פגשתם את הרה"ק
מראצפערט?
רבנו :זה היה כשבאתי לנחמו אחרי פטירת בנו הרה"צ
רבי חיים זצ"ל .זה היה בסאטמאר ,בבוקר עוד דיברתי
עם בנו רבי חיים אחרי התפילה בבית המדרש על עניין
מסוים ,וכשבאתי להתפלל שם תפילת מנחה אמרו לי
שהמצב אינו בכי טוב ,ובלילה כבר נפטר בחטף.
האדמו"ר מצאנז :הגה"צ רבי פנחס הורוויץ זצ"ל
הדיין מקאסוב שהתגורר בגרוסוורדיין ,היה מגיע אל

מכתב תנחומים מהגה''צ אב''ד שטראסבורג זצ''ל על הסתלקות כ''ק מרן
אדמו''ר ה''אמרי חיים'' זי''ע

'חתן מאהל' לפני נישואי מרן ה'דמשק
אליעזר' זי"ע

"אוי האב איך איהם מקנא
געווען"

בשיחתו של רבנו עם כ"ק מרן אדמו"ר מקופיטשניץ שליט"א ,בחודש סיון תשס"ט,
שוחחו על מנהגי שמחות בבית רוז'ין.
רבנו :ברוז'ין היו עושים 'חתן מאהל'?
האדמו"ר מקופיטשניץ :אכן ,ברוז'ין נהגו לעשות .שמעתי מזקני זצ"ל כמה פרטים
על ה'חתן מאהל' שלו .איני יודע אם זה הגיע מרוז'ין ,אבל שמעתי מיהודי שהיה 'חתן
מאהל' לפני החתונה של מרן ה'דמשק אליעזר' זי"ע [היה חתן אצל הרה"ק רבי יצחק מאיר
מקופיטשניץ זי"ע].
רבנו :אכן ,שמעתי זאת מיהודי שנכח במקום .הוא סיפר שהגיע להשתתף ב'חתן מאהל'
כשהוא לבוש בבגדי חול ,וזקני הק' אמר לו" :גיי אהיים – טו דיך אן די שטריימעל!"...

שיחה נרגשת ביותר התקיימה בין רבנו לבן-דודו כ"ק מרן
אדמו"ר בעל 'חכמת אליעזר' זי"ע מסערט וויזניץ ,במוצאי שב"ק פ'
ויצא תשע"א ,בביקורו של מרן ה'חכמת אליעזר' בארה"ב .השיחה
היתה אפופה כמובן בזיכרונות הוד על זקנם המשותף מרן ה'אהבת
ישראל' זי"ע ,בו היו שניהם דבוקים בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה
גידיהם ,כנודע.
רבנו :בפסח האחרון לחייו ,בשנת תרצ"ו ,הייתם בגרוסוורדיין.
האדמו"ר מסערט וויזניץ :בחג השבועות תרצ"ה הרי הייתי אצל
זקני הק' ,כי אבי הק' מרן ה'מקור ברוך' זי"ע נסע עם אחיו הק' לארץ
ישראל ,ואמי ע"ה נסעה אתנו לגרוסוורדיין למשך כל אותה תקופה.
באחד הימים אמרה לסבא קדישא שיש לה חשק לבוא על פסח,
והשיב" :איין יאהר וויל מען ,דאס אנדערע יאהר קומט מען"( ...שנה
אחת רוצים לבוא ,ובשנה הבאה כבר באים)...
כ״ק מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט״א ממאנסי :הייתם אז בבר מצוה
של אבי?
האדמו"ר מסערט וויזניץ :אכן .הוא לבש את הקאלפיק של
זקננו הק' ...אני עוד זוכר שיצא מבית הגבאים לשמחת הבר-מצוה,
וגם את הריקוד הנלהב לאחר השמחה .אוי האב איך איהם מקנא
געווען...
רבנו כיבדו לברך על ענבים ,ומרן ה'חכמת אליעזר' השיב
שמחמת סבלו מהסוכר אסור לו לאכול דברים מתוקים.
רבנו (בצחות) :וכי יש כאן של דין של חמץ בפסח שאסור במשהו?
האדמו"ר מסערט וויזניץ :זה יותר גרוע...
רבנו :גם אני סובל מסוכר ,אבל לאכול משהו? הרי זה לא חמץ
בפסח...
לאחר שהביאו מים ,בירך מרן ה'חכמת אליעזר' ברכת שהכל
ושתה.
האדמו"ר מסערט וויזניץ :בירכתי עכשיו 'שהכל' וסיפרתי היום,
שבפורים הבדחן אצל הסבא קדישא בירך 'ברוך אתה ד'' ולא אמר
שם ומלכות ,וצעקו עליו .חזר ואמר 'ברוך אתה ד'' בלי אמירת
השם ,וכשצעקו עליו שוב ,סימן בידיו שימתינו רגע ,וסיים ואמר
'שהכל יהיה כדברו' והראה על הסבא קדישא...
רבנו :אביך [מרן ה'מקור ברוך' זי"ע] הגיע לגרוסוורדיין ביום
חמישי בלילה ,הלילה האחרון לפני ההסתלקות של זקננו הק' .אני
זוכר שזקני הק' אמר לו :דידן נצח בסערט ,כי אז התקבל לרבנות
בסערט אחרי שנערכו שם בחירות סוערות.
האדמו"ר מסערט וויזניץ :הרי בפסח האחרון הכול היה כרגיל,
לא חשבנו לרגע שעוד חודשיים כבר לא יהיה עמנו.
כ״ק מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט״א ממאנסי :בוודאי ,הלא גם
בל"ג בעומר עוד היה הכול כרגיל ואמר דברות קודש.
רבנו :אכן זקני הק' אמר 'תורה' בל"ג בעומר ,אבל יותר כבר לא
היה .זו היתה הפעם האחרונה שהשמיע דברותיו.
שיחה זו נלקחה מרשימות 'כתבי יציב' מאת הרה"ח ר' הערשיל
ראזנפעלד הי"ו ,תשוח"ח לו

מרן ה'אהבת ישראל' אפילו שהיה חסיד צאנז.
רבנו :הוא היה חסיד צאנז נלהב בלב ונפש ,ופעם
שאלו אותו היייתכן שהוא מגיע אל הרבי מוויזניץ
אחרי שהיה אצל הרה"ק מצאנז ,הרי אין בכלל דמיון
בין שני הצדיקים? והשיב ה'פתחא זוטא' :הרה"ק
מצאנז היה צדיק נשגב שלא יכלו להשיג את קדושתו,
ואת הרה"ק מוויזניץ ג"כ איני יכול להשיג! ...הוא היה
חסיד בלב ונפש .הוא גם אמר פעם :כזה 'תורה' כפי
שהרבי מוויזניץ אומר ,גם אני יכול לומר ,אבל את
ההכנה לפני ה'תורה' ,את זה איני יכול לחקות...

חבש כובע ישועה
בראשו
פרט מעניין ולא ידוע על סוג הכובע שלבש הסב"ק
ה'אהבת ישראל' זי"ע ,עלה בשיחתו של כ"ק אדמו"ר
משאץ וויזניץ שליט"א עם רבנו ,בחודש טבת
תשע"ג.
האדמו"ר משאץ וויזניץ :שמעתי שהרבי מספר
על זקנו הק' ,שלבש כובע נמוך בראשית ימיו בעיירה
בדבליה .זה אמת?
רבנו :כך שמעתי ,כמובן שאיני זוכר זאת .בכל
אותה סביבה של מרמרוש וצ'כיה הלכו עם כובעים
כאלו .כל חסידי וויזניץ שהתגוררו בחבל ארץ זו
הלכו עם כובעים נמוכים ,גם החסידים המופלגים.
הדור הצעיר שקם לפני המלחמה ,כבר החל ללכת עם
כובעים מוגבהים כמו בימינו .רבי מרדכי חנא פוקס
גם הלך לכאורה עם כובע נמוך ,אלא שרבי מרדכי
חנא היה לוקח תמיד מזקני הק' את הכובע הישן
ונותן לו במקומו כובע חדש .בכל פעם שרבי מרדכי
חנא היה צריך כובע ,הוא לא הלך לקנות לעצמו כובע
חדש ,אלא הלך לזקני הק' ונתן לו כובע חדש ,והיה
מלביש לעצמו את הכובע הישן של זקני הק'...
האדמו"ר משאץ וויזניץ :בוויז'ניץ היו הבחורים
לובשים 'קאלפיק' בשבתות?
רבנו :בוויזניצא כן ,אבל כשהגיעו לגרוסוורדיין
לא היה להשיג 'קאלפיקעס' בכל הסביבה ,לכן החלו
ללבוש רק ביום של הבר-מצוה ,שאז הלבישו את
ה'קאלפיק' של זקני הק' .בכל האזור הזה של הונגריה
לא היה להשיג 'ספאדיק' ,גם שטריימלעך לא היו
בנמצא שם ,רק שטריימלעך זולים.
האדמו"ר משאץ וויזניץ :זאת אומרת
שבגרוסוורדיין לא הלכו הבחורים עם 'קאלפיק' כי
לא היה להשיג?
רבנו :איני יודע אם זהו הטעם העיקרי .היה קשה
להשיג אותם באזור הזה ,אבל אם היו מחליטים
למסור את הנפש כדי להשיג 'קאלפיק' ,היו יכולים
להביא מפולין וכדומה .יייתכן שסברו שאין כאן
צורך של מסירות נפש בשביל דבר זה...
האדמו"ר משאץ וויזניץ :הרבי סיפר לי כמה
פעמים שהוא זוכר את הברית של אבי [הרה"צ בעל
ה"ברכת משה" ראש ישיבת סערט ויז'ניץ] זצ"ל.
רבנו :אכן .זוהי הברית היחידה שאני זוכר .בכל ימי
ילדותי ,היתה ברית אחת או שתיים בכל המשפחה...
האדמו"ר משאץ וויזניץ :מתי הלבישו את
הקאלפיק ביום של הבר-מצוה ,בעת הנחת התפילין
או בסעודה? או בשניהם?

רבנו :בסעודה ,אך ייתכן שכבר
בהנחת תפילין .איני זוכר במדויק.
האדמו"ר משאץ וויזניץ :אבי
זצ"ל היה מספר ,שבבר מצוה של
הרבי ,הלביש זקננו הק' ה'אהבת
ישראל' את השטריימל.
רבנו :זה היה בראש חודש תמוז
תרצ"ה .זקני הק' תמיד ערך סעודת
ראש חודש ,ובדרך כלל היה לובש
לראשו את הקאלפיק .אבל באותו
יום הרי נתן לי את הקאלפיק
לרגל הבר-מצוה ,ואז ביקש ממנו
אבי הק' שהיות וזה לא מתאים
לשבת בסעודה עם כובע רגיל
של יום חול ,שיחבוש לראשו את
השטריימל .זקני הק' היה יהודי
טוב ,ושמע לקולו של אבי ...לכבוד
זה ,חבש גם אבי הק' שטריימל ,כי
אם זקני הק' לבש שטריימל ,לבש
גם אבי הק'...

סיפורי צדיקים

בשיחתו של רבנו עם כ"ק מרן
אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק
שליט"א ,בחודש כסלו תשע"א,
שוחחו בהרחבה על עבודת הצדקה
של הרה"ק ה'צמח צדיק' זי"ע
מוויזניצא ,שהיה כידוע מפזר
סכומי עתק לצדקה.
רבנו :זקני הק' ה'אהבת ישראל'
אמר על הצדקות של ה'צמח':
למרות שמובא בספרים שצריכים
להתנהג כפי שהאבות נהגו ,בדבר
זה איני יכול לעשות כמוהו!.
האדמו"ר מתולדות אברהם
יצחק :רבי יודא'לי היה מסביר
מדוע ה'אהבת ישראל' כמעט אינו
מדבר על הצדקה של ה'צמח' ,כי
ה'אהבת ישראל' ידע שאינו מסוגל
לנהוג כמוהו בעבודת הצדקה ,ולא
רצה לדבר על משהו שאינו באותה
מדרגה.
רבנו :הוא הרי בכלל דיבר מעט
מאוד! פעם שאלו את זקני הק' מדוע
אינו מספר מעשיות ,וענה שאינו
יודע איזה מעשה מוסמך ואמיתי,
ואיזה מעשה כן אמיתי .הוסיפו
לשאלו ,אם ככה הרי יכול לספר
דברים שזקנו ה'צמח סיפר ,הרי
ה'צמח' היה יוצא מחדרו אל משמשו
ומספר לו מעשיות שעה ארוכה .זה
היה בלילה ,כשהגבאי כבר היה עייף
מאוד ולא היה מסוגל להקשיב לו...
על זה השיב זקני הק' :זקני ה'צמח'
לא סיפר דברים שכבר היו ,אלא
דברים שהולכים להיות עכשיו!...

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

שיחות עם
גדולי וצדיקי
הדור

מכתב ששלח רבינו לרגל הנחת אבן הפינה של המרכז העולמי דחסידי ויזניץ
בבני ברק
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מאיר מלכיאל

"אן קיין תורה ,קען איך נישט לעבן"
בשיחה מיוחדת ל'המבשר' ,מגולל הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א
ראש ישיבת 'חיי תורה' ורב ביהמ"ד 'היכל צבי' דחסידי צאנז

את מסכת אהבת התורה אותה ראה בצל הקודש
במהלך שמונה השנים האחרונות בהן שמע רבנו שיעורי התלמוד המוקלטים
"דו האלט'סט מיר ביים לעבן!"  -חמש מילים שמשמעותן
עמוקה ,מרטיטה אפילו" :אתה מחזיק אותי בחיים!" מילים
הנהגות ברגש רב ע"י בן אנוש האסיר תודה כלפי מי שמחזיק
את חייו .כאשר שוכב חולה על ערש דוויי ורופא אומן הופך
עולמות על מנת להשאיר בו את טיפת החיים האחרונה ,יפקח
החולה את עיניו ובמאמץ רב יודה לו" :מחזיק אתה אותי
בחיים!" לאמר :את זה שאני חי כעת ,אני זוקף לזכותך.
את ההתבטאות הנדירה הזו זכה הגאון רבי חיים שמרלר
שליט"א ,ראש ישיבת 'חיי תורה' ורב ביהמ"ד 'היכל צבי'
דחסידי צאנז בירושלים ,לשמוע שוב ושוב במהלך ביקוריו
בקודש הקודשים שבמונסי ,העיר האמריקנית השלווה .מי
שהיה הוגה את המילים ,בקושי ,מקרבי נפשו ,היה לא אחר
מצדיק הדור ,להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל.
וכי איך מחזיקים את רבנו  -איש האלוקים הישיש והחלוש
 בחיים? לא ,אין אלה תרופות פלא שנוסכים בו טיפות שלחיות; גם לא טיפולים חדשניים .יש דבר אחד היכול להחזיק
את הרבי בחיים  -כמה דפי גמרא!
בעצם ,הגמרא לא החזיקה את הרבי בחיים ,היא היתה כל
חייו של רבנו ,כל הוויי חייו .היא לא היתה הטעם שבחייו ,גם
לא המאור שבחייו ,היא היתה חייו .נקודה .רבנו חי את התורה,
חי את אותיות הגמרא ,הן היוו חמצן עבורו ,חמצן חיוני.

ה"מאשינקאלע"...
בשבוע החולף פרצנו אל סדר יומו העמוס של הגאון
רבי חיים שמרלר שליט"א ,הגאון החסידי שחייו נעים בין
שעות של התמדה ופסיקה תורנית ,מסירת שיעורים כלליים
למדניים בהיכל ישיבת 'חיי תורה' בראשה הוא עומד ,יצירת
מסגרות הלכה לימודיות עבור אלפי בחורים בארגון 'שערי
הוראה' אותו הקים בעשר אצבעותיו ,לבין פעילות חסד
חובקת תבל בעיקר במציאת שידוכים עבור מעוכבי שידוך
בעזרת אימפריית 'הגפן' בה על פיו יישק דבר.
מחצית השעה שוחחנו עמו ,בדרך לסידור חופה וקידושין
אצל תלמיד קרוב .כשלושים דקות בהן נפתח בפנינו צוהר
לשמוע מכלי ראשון על שמונה השנים האחרונות של רבנו,
צדיק הדור והדרו ,שמונה שנים בהן אור עיניו כהה ,שמונה
שנים של לחימה נגד הטבע ,של היאחזות רוטטת בענפי
החיים ,בדפי הגמרא.
היתה זו "מאשינקאלע" (מכונה) בגודל ממוצע .מכשיר טייפ
ובו דיסק שמיעה .והיא זו שהחייתה את רוחו של רבנו .היא
היתה מונחת על שולחנו מדי יום ,כל היום ,וקול היה בוקע
ממנו ,קולו של הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א בשיעוריו
הנודעים על מסכתות הש"ס ,יושב היה הצדיק על כיסא קודשו,
עיניו הגשמיות כבות ובעיני הרוח ניצת האור ,ראשו שעון על
ידיו הקדושות ולאוזניו מחוברת אינפוזיה רוחנית בדמות קולו
של מגיד השיעור המסכם בתמציתיות מדוע המקריב מנחת
חוטא ומנחת קנאות שלא לשמן נפסלת המנחה ומדוע אין הדין
תואם עם דעתו של רבי שמעון.
ואין לך דבר בעולם הנוסך זיקי חיות בקרבו של הרבי
קדישא יותר מ'מנחת מחבת'' ,לשמן ושלא לשמן' ו'לימא
מתניתין דלא כרבי שמעון'.

השמיעה בלבד ,מצריך ריכוז מוחי גבוה ,וכשהוא מתארך לכדי
מחצית היממה ויותר ועוד אצל יהודי שאינו בקו הבריאות
הסדורה וגופו עובר לפרקים טיפולים רפואיים מתישים ,צריך
כוח ריכוז של מלאך ,מלאך אלוקים".
הגר"ח שליט"א אף מחשב בפנינו חשבונם של דברים:
"שיעורי הגמרא אותן אני מוסר בסייעתא דשמיא,
מאופיינות בתמציתיותן .כל דף אורך כחצי שעה ,חצי שעה
של לימוד מתמשך של הגמרא כשתוך כדי ביאורי הגמרא
מבוארים ביאוריו של רש"י ,הביאורים הנחוצים של התוספות
ופניני הראשונים .כשמכפילים את זה ב 13-שעות יומיות,

"...שש פעמים זכיתי לבקר במעון
הקודש במהלך שמונה השנים
שחלפו ,כאשר כל ביקור הותיר עלי
רושם בל יימחה .שוב ושוב ראיתי
את עמוד התורה של הדור אשר
נאחז בעוד שורה גמרא כטובע
הנאחז בקרש הצלה .רק מלשהות
בארבע אמותיו של רבנו ,רק מלגעת
בידית חדרו – כבר היה הלב מתמלא
באהבת תורה וביראת שמים
טהורה"...
מדובר בעשרים ושישה דפי גמרא ליום! אם נכפיל את זה
בשמונה השנים בהן האזין רבנו לשיעורים נמצא שהוא סיים
מספר פעמים את התלמוד כולו .מה שאנשים לא מספיקים
משך חיים שלמים הספיק צדיק וקדוש זה ,מתמיד הדור,
בשמונה שנים של אובדן ראייה ,חולי וחולשה .אם יתן איש את
כל הון ביתו באהבה שאהב הרבי קדישא מוויזניץ את התורה
הקדושה  -בוז יבוזו לו!"

נהרה על פני הקודש
איך כל זה התחיל? איך נוצר הקשר בין הרבי הישיש
שבמונסי זיע״א לבין שיעוריו של הגאון וראש הישיבה
הירושלמי?  -אנו שואלים.
הגר"ח שליט"א:
"היה זה באותו בוקר שלפני שמונה שנים .שהיתי אז
בארצות הברית כשהרב חיים גרוס ז״ל ,יהודי שכולו טוב
וחסד ,התדפק על דלת בית האכסניה .הוא סיפר לי על שמועה
שהגיעה לאוזניו לפיה בשנים האחרונות אני מקליט שיעורי
תלמוד ב'קול הדף' והתעניין בצורת מסירת השיעור ,באורכו
ובהיקפו .הסברתי לו בפרוטרוט .ואז הוא תלה בי עיניים
מתחננות ושאל שמא 'במקרה' יש ברשותי דיסק שיעורים
אחד .השבתי בחיוב .בצאתי למסע הממושך שמחצית מזמנו
מוקדש לטיסות ונסיעות ארוכות ,נטלתי עמי דיסק ובו
שיעורים על כל מסכת בבא מציעא".
עיניו של הרב חיים גרוס נצצו מדמעות באותה שעה .הוא
סיפר לגר"ח שמרלר על רבנו ,רבו ומאורו" :מאז שניטל אור
עיניו של הרבי ,נפשו הטהורה כואבת בקרבו .לא על הראייה
עצמה הוא מצטער ,שכן גם כך לא נהנה מימיו מראייה אחת
שאינה תורה ואהבת ישראל ,לבו דאב על התורה הקדושה,
חמדת לבבו ,שמעתה אותיותיה יהיו נעלמות ממנו .בהתחלה
ניסינו להצמיד לרבי חברותות ,אולם קצב לימודו המהיר
של הרבי ושעות הלימוד הרבות המקיפות את מרבית שעות
היממה ,הקשו על סדירות קביעות זו .התחלנו לחפש שיעורים
מוקלטים אותם יוכל רבנו לשמוע כאוות נפשו ללא מעצור,
אולם בינתיים לא מצא הרבי שיעורים שיקלעו לרצונו הטהור.
שמא תעניקו לי את הדיסק הבודד שבידכם להביאו לפני
הקודש?"
"נתתי לו את הדיסק כשחרדת קודש פשטה בקרבי  -כך
הגר"ח שליט"א  -לא האמנתי שדווקא שיעורים אלה ימצאו
חן באוזני צדיק הדור ,אולם נרעדתי מעצם המחשבה שבשעות
הקרובות הולך קולי להישמע בחדר הקדוש ,החדר אליו
רבבות עיניים מכל רחבי העולם נשואות ,לאוזניו של המתמיד
הגדול ביותר שבדור".
שעות אחדות לאחר מכן קיבל הגר"ח שליט"א את הטלפון,
אולי המאושר בחייו" .הרבי האזין לשיעור משך דקות ארוכות -
בישר ר' חיים גרוס נרגשות  -ונהרת קודש פשטה על פניו' .את
זה אני רוצה' אמר הרבי ולב כל הנוכחים בקודש פנימה התרחב".
היה זה רגע מכונן בחצר הקודש ,הרגע בו פניו הטהורות
של רבנו אשר מהיום בו איבד את ראייתו היתה שרויה עליהן
עננה של עצב ,שבו לזרוח באור אלוקי בהיר .מאותו רגע ואילך
שכח רבנו מהעולם כולו ,יותר הוא לא צריך מאומה ,יותר אין
דאגה או מכאוב לפניו ,מכאן ואילך יש לו את טייפ המנהלים

 13שעות!
"זה אולי נשמע קל  -מבהיר לנו הגר"ח שמרלר שליט"א
השבוע  -בסך הכול לשבת ולשמוע שיעור ,אבל כששומעים
שהיה רבנו יושב כך כשלוש עשרה שעות ביממה (!) אפשר
להבין שמדובר במאמץ מוחי שאין לתארו .לימוד שכזה ,מתוך

י
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עמוד התורה שנאחז בעוד שורה של גמרא .ספר ליקוטי תורה טשערנאביל וספר התניא שלקח עמו בבריחתו מהונגריה לרומניה,
בו למד בתקופת השואה

מכונה המעניקה חיות :כך סיים רבנו פעם אחר פעם את הש"ס * השלמה מהירה :שש מאות דף
שהוקלטו בחרדת קודש * קורטוב חיותא :כשרבנו בכה :אתה מחזיק אותי בחיים! * אש התורה
המונח לפניו ואת שיעורי התורה הבוקעים
בין שלם בגופו בין בעל ייסורין ,בין
בחור בין שהיה זקן גדול שתשש
ממנו מבלי הפסק .עוד דף גמרא  -עוד נהרה
עד כלות שבת
על פני הקודש .עוד סוגיה  -עוד כוח חיים
כוחו .אפילו עני המתפרנס מן הצדקה
ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אישה
בין הדברים מספר לנו הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א אנקדוטה מאחת
לצדיק הדור .עוד מסכת  -עוד עולם של
חדוות קודש.
ובנים – חייב לקבוע לו זמן לתלמוד
מביקוריו בקודש פנימה אצל רבנו:
תורה ביום ובלילה .כשציטט רבנו את
"רבנו אמר לי אז' :יש פעמים שאני מרגיש צער בעיצומו של יום השבת
"באותה שעה כבר היו מוקלטים רוב דפי
הש"ס ,חסרו רק שש מאות דפים בלבד .מיד
מילותיו אלו של הרמב"ם להטה נפשו,
קודש ,יום מנוחה ושמחה ,שכן בשבת אסור לשמוע את השיעורים המוקלטים
הדברים בקעו מהמחצב העמוק ביותר
ונפשי חושקת לשמוע עוד מספר דפי גמרא .ואני מליץ על כך בבדיחותא את
כששבתי ארצה ידעתי את אשר לפני – אין
זמן להתמהמה ,ירחים בודדים יחלפו עד
של נשמתו הטהורה ,ואז הוא פנה אלי
אשר אנו מתחננים באמירת ההושענות – הושענא ,יושבת וממתנת עד כלות
ואמר' :כל איש ישראל – אן קיין שום
שבת ,הכוונה היא על ציפייה זו לכלות השבת ,כאשר שוב אוכל למלא את נפשי
שהרבי קדישא יסיים את כל השיעורים
המוקלטים ,אותם מיהרתי לשגר לו ,ונפשו
תירוצים' ,אין תירוצים והתחמקויות,
בדפי גמרא!' כך היו שבתותיו של רבנו בשנים האחרונות ,מחד מלאות בקדושת
כל אחד חייב למלא את סדר יומו
השבת לה המתין רבנו כל ימות השבוע ,ומצד שני גם במוצאי מנוחה כאשר 'וי
הטהורה תתאווה לשמוע גם את אותם שש
אבדה נפש' שבה רוחו ונפשו של רבנו לקרבו בקדושתה של התורה הקדושה"
מאות הדפים אותם למד עשרות פעמים בימי
ולילו בלימוד התורה .והוסיף' :אן קיין
תורה ,קען איך נישט לעבן' (-בלעדי
חייו .התיישבתי אפוא להקליט במהירות רבה
את הדפים הנותרים כשהפעם יראת קודש
התורה הקדושה ,איני מסוגל לחיות)".
לי שמדובר בשיעור הנמסר בפני ציבור .או אז הוא
"מקורבי רבנו היו מספרים לי – כך איש שיחנו
חופפת על כל שיעור ושיעור .לא קל להקליט שיעור
כשאתה יודע שגאון ישראל וקדושו יאזין פעם אחר
שאל אותי מדוע החלטתי להתחיל במסע הקלטת
שליט"א – על ספקות הלכתיות שההאזנה לשיעורים
המוקלטים הולידו אצל רבנו .כמו אותה שאלה בה
השיעורים ,מסע חתחתים לא קל .השבתי לו בכנות:
פעם לכל מילה הנאמרת".
כעת אני מבין למפרע מה ראיתי על כך ,אין זה אלא
הפך בגאונותו ,האם כאשר שומעים מסכת תמימה
"אן קיין תורה,
שמשמים סובבו כך כדי שתבוא נחת רוח וקורטוב
בשיעורים מוקלטים ,חשוב הדבר כ'סיום מסכת' לגבי
של חיות לפני רבנו".
אכילת בשר ויין בתשעת הימים ,וכהנה רבות .כל הלך
קען איך נישט לעבן"
אין אלו דברים מן השפה ולחוץ .כיום הגאון רבי
מחשבתו של רבנו היה כולו סביב התורה ולימודה.
חיים שליט"א בטוח מעל כל ספק שרק זו הסיבה
ואז הגיע המפגש הראשון בין רבנו לבין
"אחד מצאצאי משפחת המלוכה סיפר לי על
לכך שמשמים הובילוהו להקליט את שיעוריו – כדי
ה"חברותא" שלו.
אותו יום בו שכב רבנו על ערש דוויי בבית החולים.
"לעולם לא אשכח את הרגע בו פסעתי אל הקודש.
להחיות את רוחו של רבנו .על הדרך ,כמובן ,זכו עוד
כוחותיו אפסו והרופאים הזהירו את המשמשים
ניתן היה למשש באוויר את קדושת התורה .אמרו
בקודש ובני המשפחה לבלתי תת לרבנו להתאמץ
רבבות יהודים להכיר את התלמוד טוב יותר בעזרת
השיעורים.
לרבי שנושא השיעורים עומד לפניו והרבי הקדוש
אפילו מאמץ קל .אולם רבנו לא וויתר ,הוא התחנן
"באחד הביקורים בקודש פנימה ,הבעתי השתאות
תפס בזרועותיי כשהוא פורץ בבכי של התרגשות –
באוזני נכדיו ש'יגניבו' לחדר את הטייפ כשהוא
דמעות רותחות נושרות מעיני הגר"ח שליטא כשהוא
רבה מהתמדתו הבלתי פוסקת של רבנו .אשר ציטט
מבהיר להם שבלי לימוד התורה – אין לו חיים!"
נזכר באותן דקות של הוד – הוא אמר לי פעם אחר
לי אות באות את פסקו של הנשר הגדול ,הרמב"ם :כל
הגאון רבי חיים שליט"א חותם את דברו ,נרגש:
איש ישראל חייב בתלמוד תורה ,בין עני בין עשיר,
פעם' :דו האלט'סט מיר ביים לעבן! דו האלט'סט מיר
"רבנו הגדול מחייב כל אחד ואחד מישראל .הוא
ביים לעבן!'
מלמד אותנו ואת הדורות הבאים
"שש פעמים זכיתי לבקר במעון הקודש
שלא משנה באיזה מצב יהודי נמצא,
במהלך שמונה השנים שחלפו ,כאשר כל
לא משנה כמה מכשירים רפואיים
כי נח נפשיה דרבי...
ביקור הותיר עלי רושם בל יימחה .שוב ושוב
מקיפים אותו ,כמה קשה נשימתו ,כמה
דביקותו הנשגבה של רבנו בתורת ה' ,לא שקטה עד הרגע האחרון בחייו,
ראיתי את עמוד התורה של הדור אשר נאחז
תירוצים נכונים יש לו – תמיד תמיד
בעוד שורה גמרא כטובע הנאחז בקרש הצלה.
הוא מחויב בלימוד התורה ,תמיד
ועד בכלל .באותו רגע מרטיט בו השיב איש האלוקים את נשמתו ליוצרה,
כאינפוזיה
לו
שהיו
האוזניות
לטייפ,
המחוברות
האוזניות
באוזניו
היו
מונחים
רק מלשהות בארבע אמותיו של רבנו ,רק
תמיד הוא צריך להיאחז בקדושת
מלגעת בידית חדרו – כבר היה הלב מתמלא
התורה ,כי היא חיינו ואורך ימינו.
טהורה וחיונית ,והוא האזין לשיעוריו של להבחל"ח הגאון רבי חיים שמרלר
ברכות.
מסכת
על
שליט"א
באהבת תורה וביראת שמים טהורה".
ואם הוא בסבך ייסוריו יכול היה
הגר"ח שליט"א מספר לנו על אחד
ללמוד במהלך מרבית שעות היממה,
מקורבי רבנו מספרים אחוזי פליאה" :באותה שעה למד רבנו את דף מב
עמוד ב של מסכת ברכות ,העמוד בו מופיע הציטוט התלמודי המספר על 'כי נח
הביקורים בהם הביע רבנו את הכרת תודתו
אין יותר מי שיכול לתרץ את עצמו
– כדרכו בכל ביקור ,כשלאחר מכן התעניין
בתירוצים של חוסר חשק ,חוסר הבנה
נפשיה דרבי' באותו יום ובאותה שעה אכן נח נפשיה דרבינו הגדול".
המהלכים
מעייני
בראש
רבנו
העמיד
אותה
מידה
הטוב
הכרת
כאות
בפרוטרוט במלאכת הקלטת השיעורים.
או תירוצים שונים שהיצר מוליד
"הוא שאל אותי האם אני מקליט את השיעור
במוחנו".
לאורו  -העניק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממונסי לאחר ההסתלקות את הטייפ
שליט"א.
שמרלר
להגר"ח
תורתו,
ובנגוהות
רבנו
של
בקדושתו
שהתקדש
כשלפניי יושבים יהודים ומאזינים לי .השבתי
זכותו של עמוד אש התורה ,תגן
בשלילה .והוא התבטא :מעניין ,נדמה היה
בעדנו ובעד הכלל כולו.

אש התורה .כתב הוראה מאב''ד לופעני
זצ״ל לרבינו זי״ע ביום חתונתו

אן קיין תורה ,קען איך נישט לעבן .שער וכתי״ק בתוך גמרא מסכת קידושין של ה׳אהבת ישראל׳ זי״ע עם הגהות
כתי''ק בה למד נכדו רבינו זי״ע כל ימיו כשהגיע למסכת זו
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מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

שיחה עם הגאון
רבי חיים שמרלר
שליט"א

מנחם מענדיל מאסקאוויטש

עמוד התורה והיראה
קצות הליכותיו בקודש והנהגתו השמימית של

כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

מתוך שיחות רוויות הוד קדומים ואפופי עילאיות
שמסר הגה"ח רבי זלמן שווארץ שליט"א
דומ"ץ וראש הכולל דחסידי וויזניץ בבורו פארק
בהיכל הכולל ובהזדמנויות שונות

להקיף בהינף-קולמוס דמות-ענקים קמאית  -משימה
בלתי אפשרית היא .קוצר המשיג כשלעצמו ,ועומק המושג
כשלעצמו ,יש בו משום סיבה מספקת להרתיע את המושך
בעט הסופרים .אף ל ּו נתמקד בזווית אחת מוגדרת וננסה
למצותה לבדה ,נחטא אל האמת .רבנו הקדוש מוויזניץ אשר
זה עתה ימלא מעגל-שנה תמים בהיעדרו מעמנו ,שלם היה
מכל צד ומכל עבר ,וגוצי-קומה-רוחנית כמותנו אינם מורשים
כל עיקר לתחום את הקומה השלמה של רבנו לתוך מסגרת
קצובה של נושא חדגוני בודד .שלמותו ,הייתה בעצם שלמותו.
בשלמות האינסופית בכל פרט ופרט .וכאשר כבר העיד בו
מחותנו כ"ק האדמו"ר רבי הערש'לע מספינקא זי"ע ,באומרו
בהתפעלות רבה" :איך ווייס נישט ווי אזוי דער מחותן דער
וויזניצער רבי קען זיין אזוי דבוק אין השי"ת ,און זיין דא אויף
די וועלט" (-אינני משיג כיצד יכול רבנו מוויזניץ להיות כה
דבוק בהשי"ת ויחד עם זאת להיות בזה העולם).
דלינו אפוא שלל עובדות מופלאות מקצות דרכיו בקודש,
והשתדלנו לנגוע נגיעה כל-דהו בקשת רחבה של נושאים ככל
שהיריעה מספקת ,ולבטא באפס-מה את דמות דיוקנה של
הקומה השלמה .בכל תחום ,בכל עניין ,ומכל זווית  -מתגלית
שלמות מופלאה.
מרגליות טובות אלו שלינו מתוך שיחותיו הנודעות
והנערבות של הגה"ח רבי זלמן שווארץ שליט"א ,דומ"ץ
וראש הכולל דחסידי וויזניץ בבורו פארק ,הנמסרים מדי שבוע
בשבוע בפני אברכי הכולל ,כמו גם בהזדמנויות נוספות הכא
והתם ,והמה מלאים ומפיקים מזן אל זן בהליכות קודשו של
רבנו זי"ע.
תקוותנו שיהיו הדברים למשיב נפש עבור שלומי אמוני
ישראל החפצים ללמוד מאורחותיהם של צדיקים ולילך
בדרכיהם ,ישמע חכם ויוסיף לקח.

עמוד התורה
מעשה באברך בעל מדרגה מעיר הבירה לונדון ,שלפני
ארבעים שנה ,כשהיה רבנו בעירו ,ביקש להיכנס אל רבנו
לדבר עמו בענייני חסידות ,והניחוהו .אך הנה כעבור רגע קט
אחר היכנסו ,כבר יצא את החדר .שאלוהו :וכי קנית את כל
החסידות על רגל אחת? השיב הלה ששאל את רבנו מהי דרך
החסידות ,ואמר לו שחסידות הוא לימוד התורה! וניסה לדבר
עוד עם רבנו ,אבל רבנו נשאר בשלו וחזר על דבריו.

"...אחד מגדולי העסקנים הפועל
גדולות ונצורות באופן מופלג עד
מאוד למען חולי ישראל הנאנקים
על מיטת חוליים בבתי הרפואה
שבארה"ב ,היה אצל רבנו ,ורבנו
שאל אותו האם לומד כל יום כך וכך
שעות (כמדומה ד' שעות בכל יום),
אמר לו שבהיותו עוסק בדבר מצוה
עם חולים אינו במציאות שילמד כל
כך שעות .אמר לו רבנו ,שאם כך
הדבר יסגור את ה'געשעפט' ,כלומר
שלא יעסוק עוד עם חולים ,כיון שזהו
על חשבון לימוד התורה"...

הפוך בה והפוך בה דכולה בה .יישר כח ששלח רבינו
משלוח מנות "שעות רצופות" קיבל רבינו זצוק"ל מתלמידי הישיבה ׳אמרי חיים׳
זי״ע לנכדו על ששלח לו שעות צעטיל
ב׳קייאמישא לעיק׳ שנת תשס''ג

בי
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זאת ראו במוחש אצל רבנו זי"ע ,שכל המעלות והמדרגות
היו סובבות סביב לימוד התורה .ההכנה לכל דבר מצוה ,לימי
חג ומועד ,היו בהתעצמות כבירה בהתמדת התורה .נכדו
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבורו פארק סיפר ,שביו"ט סוכות
למד רבנו בהפלגה גדולה אולי עוד יותר מכל השנה ,וקודם
הנענועים למד שש שעות גמרא!
כן ידוע כשחל שבת ערב פסח (שמתפללים מוקדם) ,למד
תשע שעות רציפות ,משעה שנגמר הסעודה עד סמוך לזמן
כניסת היו"ט ,ונרדם לחצי שעה .זה היה ההכנה שלו לה'סדר
נאכט' ,תשע שעות רצופות!
סיפר המשב"ק הרה"ח ר' גרשון ניימאן שליט"א ,שלקראת
שמחת נישואיו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממאנסי שנחוגה
אחרי חג השבועות שנת תשכ"ט ,הקדים רבנו בואו לארה"ק
וכבר שהה בצל אביו מרן ה'אמרי חיים' זי"ע משבוע לפני החג,
והיה מדובר שאחרי שבת יעלה רבנו אל המקומות הקדושים
וכן יבקר בבתי גדולי וצדיקי הדור להזמינם לשמחה.
והנה בשולחן הטהור בשבת קודש ,אמר ה'אמרי חיים'
בתוך דברי תורתו שצריכים להתכונן לקבלת התורה .אחרי
שבת בא ר' גרשון אל רבנו לדון עמו מתי יוצאים אל המקומות
המתוכננים ,אך רבנו ענה לו :מ'פארט נישט אין ערגעץ!
האסט געהערט וואס דער טאטע האט געזאגט מ'דארף זין
גרייטען אויף קבלת התורה? (-איננו נוסעים לשום מקום .וכי
שמעת את דברי אבי שיש להתכונן לקבלת התורה?) ,ואכן כל
התוכנית נגוזה ,ורבנו נשאר ספון בביהמ"ד עד שבועות ולמד
ברציפות...

רפאות תהי לשריך
ומרגלא בפומיה דרבנו זי"ע ,שפעם ביקש אחד מזקנו כ"ק

חסידות הוא לימוד התורה .משלוח מנות של שעות
רצופות שקיבל רבינו מתלמידיו

אדמו"ר ה'אהבת ישראל' זי"ע הדרכה
מרןניני ה
לעבודת ה' ,ואמר לו "היינטיגע צייטען אין
לנו שום עצה רק לימוד התורה" (-בזמנינו
סיפור נורא הוד מסופר על כוח התפילה במשנת רבנו.
אין שום עצה ,אלא לימוד התורה) .מימרא
זו הייתה נר לרגליו של רבנו .בכל עניין
עובדא הווי בבחור שהחל להתדרדר מן הדרך הישרה רח"ל ,כלפי חוץ
עדיין לא היה ניכר ,אבל בפנימיותו כבר היה המצב בכי רע ,והמשגיח ידע
ששאלו מעמו ,אם הדרכה וחיזוק בעבודת
השי"ת ,אם תיקוני תשובה ,ואפילו הזכרה
על כך .נכנס המשגיח אל רבנו זי"ע להזכיר את הבחור שיחזור בתשובה,
ורבנו שאל אם הוריו של הבחור מודעים מחומרת מצבו .המשגיח ענה שאינו
לישועה ורפואה ,היתה עצתו אמונה -
'לימוד התורה' ,בבחינת "הפוך בה והפוך
אך
בנם.
מצב
על
להם
שיספר
ברורות
לו
הורה
רבנו
אך
אותם,
לצער
רוצה
תקנת ה'שעות צעטלעך'
המשגיח לא ציית לדברי רבנו ולא סיפר להם על כך ,מגודל יראתו על רוב
בה דכולה בה".
וזאת ראו אצלו באופן מופלג ביותר.
ואת התמדת התורה ,ביקש להנחיל
הצער שייגרם להם.
אחר זמן קצר התדרדר הבחור מטה מטה ,והמשגיח נכנס אל רבנו שנית
שמעתי מהרה"ג ר' פנחס סענדראוויטש
לכל אחד מישראל .שמעתי בעת השבעה
שליט"א ,שפעם נסע רבנו לארץ ישראל,
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מירושלים,
בבהלה לבקש ממנו שיעורר רחמים על הבחור .רבנו שב ושאל אותו האם
לצערם,
רצה
לא
כי
להם
סיפר
שלא
והשיב
כך,
על
הבחור
להורי
סיפר
כבר
ובדרך כלל בנסיעתו במטוס היה לומד
שאחד מגדולי העסקנים הפועל גדולות
וביני לביני הייתה נופלת עליו תרדמה,
ונצורות באופן מופלג עד מאוד למען
אמר לו רבנו בתוקף שתיכף ומיד יספר להם ,וקרא לנגדו בתמיהה "ווייסט
אינך
(-וכי
אויפטוהן"?!
קען
בענטשין]
לעכט
[ביי
מאמע
א
פון
תפילה
א
וואס
אבל בנסיעה זו למד רבנו כל הדרך בלי
חולי ישראל הנאנקים על מיטת חוליים
הפסק ,ולא נרדם אף לתנומה קלה ,והיה
בבתי הרפואה שבארה"ב ,היה אצל רבנו,
יודע מה יכולה להועיל תפילה של אמא) ,ואכן המשגיח סיפר להם ,וחזר
למוטב.
זה לפלא בעיני מלוויו.
ורבנו שאל אותו האם לומד כל יום כך
כשהגיע לארץ ישראל ,שאל אותו בנו
וכך שעות (כמדומה ד' שעות בכל יום),
פעם בא אחד אל רבנו זי"ע והתאונן לפניו על רוב הצרות שיש לו ל"ע,
והתבטא "באו מים עד נפש" .אמר לו רבנו" :הייב אן פין אנפאנג פסוק -
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבית שמש
אמר לו שבהיותו עוסק בדבר מצוה עם
האיך הייתה הנסיעה ,והתנצל לפניו
חולים אינו במציאות שילמד כל כך שעות.
"הושיעני אלקים ,כי באו מים עד נפש" (תהלים סט ,ב) ,הקב"ה רוצה ומתאווה
אלקים!
הושיעני
ממנו
שיבקשו
רבנו שהייתה נסיעה קשה .והמשמשים
אמר לו רבנו ,שאם כך הדבר יסגור את
לא הבינו דבריו ,שהרי ראוהו לומד כל
ה'געשעפט' ,כלומר שלא יעסוק עוד עם
הנסיעה ביישוב הדעת.
חולים ,כיון שזהו על חשבון לימוד התורה.
קודם שנסע חזרה לארה"ב ,אמר רבנו
אחר שיצא משם קרא לו רבנו בחזרה,
כה מזועזע ,עד שלולי לימוד התורה לא היה בכוחי
לסובלו) ...כלומר ,כשהאדם נמצא במצב קשה אין זה
להמשמשים שהיו לו ייסורים גדולים בשבתו על
וסיפר לו שבגזירת ת"ח ות"ט שלח הגה"ק רבי
הכיסא שבמטוס ,ומבקש מהם שיסדרו הכיסא באופן
שמשון מאוסטראפאלי זי"ע מכתב להגה"ק הש"ך
סיבה שלא ילמד ,אלא אדרבה ,זוהי סיבה להשקיע
התורה...
בתוך
הכוח
בכל
הראש
שלא יהיו לו ייסורים .ואז הבינו מה אירע כאן ,כי
זי"ע ,שהוא מוכן לקבל על עצמו למסור נפשו בעד
הייסורים אכן גרמו שלא היה יכול להירדם ,אבל
הצלת שליש מכלל ישראל ,וביקש מהש"ך ומעוד
לפני הרבה שנים היה מעשה נורא באברך צעיר
והשאירה
נורא,
באופן
רח"ל
בשריפה
נהרגה
שאשתו
כשאין יכולים להירדם הרי צריכים ללמוד כל הזמן...
גדול אחד (כמדומה הגה"ק רבי יחיאל מיכל מנעמרוב
כן סיפר רבי פנחס ששמע שאברך אחד היה פעם
הי"ד) שיצטרפו עמו לקבל על עצמם למסור נפשם
ב' יתומים קטנים ,והאברך הנ"ל הלך אל גדולי
שפקדו.
הגדול
השבר
על
חיזוק
מהם
לקבל
ישראל
אצל רבנו ונתן לו 'שעות צעטיל' ,ורבנו ראה שכמה
להצלת ב' שלישים מכלל ישראל ,והש"ך ענה לו
ימים לא למד הלה כראוי ,ושאל אותו על כך ,והתנצל
שבשמי מרום חשובה תורתו יותר מהצלת שליש
ובא גם אל רבנו זי"ע ,ואחר שהשיח אשר היה על
עצה,
אנדערע
קיין
נישטא
"ס'איז
רבנו:
לו
אמר
לבו
לפני רבנו שלא הרגיש בטוב .אמר לו רבנו" :ווען איך
מכלל ישראל .ע"כ הסיפור .ובזה המחיש לו ,שאכן
פיל נישט גיט לערן איך אסאך ,מער קיינער שטערט
בוודאי הצלת נפשות ישראל היא דבר גדול ,אבל
נאר זיך אריינלייגען און לערנען ,און חתונה האבען
להכניס
אם
כי
תבונה,
ואין
עצה
(-אין
שנעלער"
ווי
מיך נישט" (כשאני אינני מרגיש בטוב ,לומד אני
לימוד התורה כמספר השעות שצריך ללמוד  -חשוב
הרבה.)...
יותר .זהו סיפור מבהיל.
הראש כליל בתורה ולבוא בברית הנישואין במוקדם).
שהיה
ממה
יותר
ורצוץ
שבור
משם
יצא
האברך
וראיתי בעצמי ,אחר שנפל רבנו והיה בבית
ובכדי להשריש את הדבר היטב ,הגה רבנו את
החולים עם ייסורים גדולים ,ראיתיו מוטל במיטה
רעיונו הכביר ה'שעות צעטלעך' ,דף מפורט עם זמני
קודם לכן ,כי לא היה כלל במצב כזה שיהיה לו
שברון
את
והשיח
ולהינשא,
תורה
ללמוד
ראש
ולומד בדפים גדולים גמרא .כן שמעתי מנכד רבנו
הלימוד בכל יום אותו הגישו לו חסידיו ותלמידיו
הרה"ג ר' חיים מאיר פיש שליט"א ,שהיה החברותא
לבו לאחד מאנ"ש .הלה נכנס אל רבנו ,וסיפר לו
שהאברך מרגיש שרבנו לא תפס מצבו הנורא כלל.
של רבנו בשנים האחרונות ,שרבנו למד עד זיבולא
בתרייתא עד כוחותיו האחרונים.
שלח רבנו לקרוא לו בשנית ,ואמר לו" :מיינסט איך
האב עס סתם אזוי געזאגט?! ,גם אני עברתי בדומה
לזה ,נישאתי ותקופה קצרה אחר החתונה נחלתה,
ושיקוי לעצמותיך
ונפטרה ,ונשארתי לבד אברך צעיר ,וראיתי אז שאין
עצה ואין תבונה להתחזקות ,רק על ידי לימוד התורה,
רבנו זי"ע היה מספר הרבה פעמים ,שבמלחמת
ולהינשא בהקדם".
העולם הראשונה ,כשהרוסים אסרו את כ"ק אדמו"ר
עובדא כעין זה היה לי עצמי עם הרבי .לפני כמה
ה'אמרי חיים' זי"ע במאסר ,וכ"ק האדמו"ר מווישווא
שנים היה אחד מחוץ לארץ שהתרחשה לו צרה
זי"ע אמר אז למרן ה'אהבת ישראל' זי"ע" :איך בין
אזוי צורודערט אז איך קען נישט לערנען" (-אני כה
גדולה בביתו ,ובהיותי עמו נסעתי למאנסי להזכירו
מזועזע עד שאינני מסוגל ללמוד) .נענה מרן ה'אהבת
אצל רבנו  -שאף הכיר העניין מקרוב .כשהזכרתי
ישראל' ואמר" :איך בין אזוי צורודערט ,אז ווען נישט
העניין לפני רבנו והדגשתי שאיש הלזה שבור מאוד
דאס לערנען וואלט איך נישט אויסגעהאלטן" (-ואני
מזה ,אמר לי רבנו :הלא גם לאבי לזקני היו מאורעות

כוח התפילה של אם בישראל

קשים שעברו עליהם ,אמרתי לרבנו:
הלא הם היו רבי'ס ,אנשים גדולים ,אמר
לי רבנו" :די זעלבע תורה וואס האט זיי
מחזיק געווען ,קען מחזיק זיין יעדער
איינער" .כלומר שאין זה תלוי במדרגת
האיש ,אלא תלוי בדבקות בתורה
הקדושה ,ובזה אפשר לכל אחד להתחזק.

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

הליכותיו בקודש
מתוך שיחות של
רבי זלמן שווארץ
שליט"א

שתזכו לעלות במדרגות רמות בלימוד התוה"ק
בהתמדה .מכתב רבינו לארגון בחורים

עמוד האמת .מכתב רבינו לאנ״ש מתפללי בית
מדרשו בעיה״ק ירושלים ת״ו תשנ''ו

קודם הנענועים למד שש שעות גמרא! .אגרת של
בחורי הישיבה לרבינו על שלמדו  18000שעות רצופות
לזכות רפואתו

• גליון זכרון • אדר א' תשע"ט •

גי

מדי חודש בחודשו .בתקנתו זו חולל גדולות ונצורות.
כאשר הביאו לפניו 'שעות צעטיל' וראה שאינו לומד די
צרכו ,היה שואל 'האם אתה מתפלל כל יום'? ,והלה לבטח ענה
בחיוב' .האם אתה אוכל כל יום'? ,והלה ענה בוודאי ,ואז היה
שואל :מדוע על תפילה ועל אכילה פשוט לך שזה צריך להיות
כל יום ,ועל לימוד התורה אין אתה מבין כך? והיה דרכו בקודש
לומר שכמו שברור לאדם שאי אפשר להתקיים בלא אכילה ,כך
צריך להיות לו ברור שאי אפשר להתקיים בלא לימוד התורה.
וסיפר לי אחד מקרובי משפחתי ,שבמשך איזה תקופה היו
לו ולבני ביתו כמה חולאים רעים ,ובא לפני רבנו זי"ע והסיח
את צרתו ,ורבנו אמר לו שיכתוב שעות צעטיל והשי"ת יעזור.
שאל הלה את רבנו :האם בזה ייגמרו הצרות שלו? ,ואמר לו
רבנו" :אז א דאקטאר געט א ריצעפט ,פרעגסטו אויך אויב
ס'וועט העלפען" (האם גם כשרופא נותן לך מרשם הנך שואל
כן)?!.

עמוד הקדושה
קדוש היה רבנו בכל דרכיו .ידוע שהרה"ק רבי יהודה'לע
זי"ע הפליא מאוד עבודת האכילה של רבנו שהוא חד בדרא.
והתבטא ששמע שבביתו אוכל עוד יותר בקדושה ודביקות
מאשר בעריכת השולחן קבל עם ועדה.
רבנו היה מדבר הרבה לפני הבחורים בישיבה להימנע
מלאכול כל מיני 'נאשערייען'  -נשנושים מיותרים ,והיה אומר
'עס איז נישט געזונט פאר די נשמה' .והרבה פעמים אמר,
שאפילו בשבת קודש שיכולים לומר שיש עניין לאכול מיני
מתיקה ,אעפ"כ כדאי שימנעו מזה.
אף כשדיבר לפני הילדים במסיבות חנוכה ,הרבה פעמים
היה מדבר שאפילו ילדים יזהרו שלא לאכול מיני מתיקה סתם.
פעם דיבר בישיבה בעניין זה ,ואמר שמה שמעורר הרבה
בנוגע אכילת 'אייזקרים' (-גלידה) בתוך סעודת חתונות ובר
מצוות ,אף שעיקר הדגש שהוא מציין הוא מטעם שנכשלים
בחיוב ברכה ,אך גם אם היו נותנים אותו אחר ברכת המזון
ונפטרים מבעיית הברכה ,עדיין אינו יכול לומר שהוא
"חסידישע זאך" .ואמר שבבית הרה"ח ר' מרדכי חנא ע"ה
בוודאי לא היו אוכלים זאת...
בימי החורף שנת תשכ"ג ,נסע רבנו לארץ ישראל לבקר
את אביו כ"ק מרן ה'אמרי חיים' זי"ע  -שהיה אז אחר השיתוק
שאחז בו ,ואחיו כ"ק מרן אדמו"ר ה'ישועות משה' זי"ע ביקש
ממנו שיתוועד עם תלמידי הישיבה ויפיח בהם דברי יראה
וחסידות .כשבא רבנו ל'זיץ' בליל שישי ,ראה על השולחן
מיני מטעמים שונים שהכינו לאסיפת המרעים ,ונטל כמה
מהם ומעך אותם בידיו עד לאחת ...ואמר בתקיפות :הלא תוס'
(כתובות קד ע"א ד"ה לא) אומרים בשם המדרש "עד שאדם
מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים
לתוך גופו" .והביא מתנא דבי אליהו (פרק כו) דאיתא הלשון:
"לא זכה אדם לתורה ,יבקש רחמים על אכילה ושתייה יתירה
שלא יכנס לתוך מעיו ,ואמרו קדמוננו הגדר המופלא לאדם
הוא המאכל ,וכתיב (משלי כא ,כג) שומר פיו ולשונו שומר
מצרות נפשו" .והמשיך לומר להם דברי מוסר בענייני קדושת
האכילה...
כן היה מעורר שגם ממאכלים הרגילים לא יאכלו עד שימלא
כריסו באכילתו .פעם בעת לימוד מוסר בספר חסידים הזכיר
דברי הרמב"ם (פ''ד מהלכות דעות ה"א) והגמרא (גיטין ע).
שיאכל שליש וישתה שליש ויניח שליש ,דהיינו שיש לאכול
רק לפי הנצרך לבריאת הגוף לצורך עבודת השי"ת ,אבל אין
להתעסק כל כך עם המאכלים ולהאריך בהם .ואמר אז שיש
להרגיל את עצמו בימי נעוריו ,כי בימי הזקנה קשה לפרוש
מחמת טבע ההרגל ,וגם לפי שאינו מרגיש שהוא עבירה גדולה
כ"כ ,ואמר אז שלכן עשה תקנה אצל ה'קידושים' במאנסי שאף
אצל הנשים וכן ב'מסיבות טיי' לא יתנו מזונות ממינים שונים.
אף שטענו כנגדו שבלא זה לא יבואו אורחים לשמחות ,עכ"ז
אמר שאין להרגיל את העולם בזה.
יש אומרים ,שרבנו למד בנעוריו בספר "שלחן הטהור"
להרה"ק בעל ה'שומר אמונים' זי"ע העוסק כולו בענייני
קדושת האכילה.
שמעתי סיפור נפלא מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מלונדון,
שפעם היה אצל רבנו בעת שסעד סעודתו ,ואכל מעט מזעיר,
והוציא את הקערה להמטבח ,והרבנית אמרה לו שתגיד לרבנו
שאם לא יאכל ילך האוכל לאשפה .אמר רבנו" :א מענטש וואס
עסט ווען ער דארף נישט ,מאכט ער זיך פאר א גארבידזש,
ענדערשט זאל עס גיין און גארביזש ווי איך זאל מיך מאכען
פאר א גארביזש" (האוכל מה שאינו צריך ,נעשה הוא עצמו
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לסל האשפה .מוטב שייכנס המאכל לסל
האשפה מאשר להפוך את האדם לסל
אשפה)...
ופירוש מופלא שמעתי מכ"ק מרן אדמו"ר
שליט"א מירושלים ,שבימי בחרותו שמע
מרבנו לפרש מאמז"ל (פסחים פה' ):כזיתא
פסחא והלולא פקע איגרא' ,ורש"י פירש
שמרוב קול של ההמון נדמה שפקע איגרא,
היינו מהרעש והתלהבות של הציבור ,ופירש
רבנו ,שלפי שאכלו רק כזית של פסח ולא
יותר על כן הגיעו להתלהבות כזו.

ועיניך דרכי תצורנה

מידת 'הכרת הטוב' של רבנו
פעם ביום הושענא רבא אמר רבנו לבני ביתו :היום היארצייט של 'דוד דער
באם'( .אחד שסר מן הדרך) ראה רבנו שכולם תמהים מי הוא זה ,וסיפר להם
ָ
שכשדר בוויליאמסבורג שלח פעם אחת מבנותיו לקנות לחם ,אבל בעל החנות
לא רצה למכור לה כיון שבדוחק מצבו היה רבנו חייב להחנות מדמי ההקפה.
הבאם שאל אותה לסיבת בכיה,
בתו של רבנו יצאה לחוץ ובכתה ,ואותו ָ
וסיפרה שבעל החנות אינו רוצה ליתן לה לחם כיון שאביה חייב כסף ,ונתן לה
הלה הסכום שעולה הלחם.
כשבאה הביתה סיפרה על הביזיונות שהיו מנת חלקה ושאחד נתן לה כסף,
ורבנו החיש פעמיו אל החנות ורצה לסלק חובו ,אבל בעל החנות אמר לרבנו
הבאם כבר שילם את כל החובות .ואמר רבנו עוד ,שמאז ואילך לא היו
שאותו ָ
לו עוד שום חובות באותו חנות ,כי הלה שילם הכול ,ואף הוסיף מתחילה על
חשבון העתיד .ורבנו זכר יום היארצייט שלו עשרות שנים לאחר מכן ,להכרת
הטוב.
אספר עוד דבר פלא מאופן הנהגתו בהכרת הטוב .הנה בספר "פלא יועץ"
(ערך הילול) כתב שיש עניין של הכרת הטוב להלל ולשבח למי שעשה טובה,
אבל לפעמים יש בזה חנופה ויש ליזהר שלא להגיע לידי כן .ואספר בזה עובדא
שידוע לי מכלי ראשון ,שסיפר לי דברים כהווייתן בשעת מעשה.
סיפר לי ידידי איש מהימן ,שנלקח לחתנו של אחד מגדולי הנגידים הנודעים
מחזיקי התורה בדורנו ,ואחר חתונתו שידל את חותנו שיבוא עמו לשולחנו של
רבנו בשהותו בבורו פארק  -עיר מגורי החותן .לנגיד זה לא היה שום שייכות
עם רבנו מלבד זאת שחתנו הוא מחסידי רבנו ,ולא היה מעוניין לבוא ,אבל נוכח
הפצרות חתנו גמר אומר לבוא.
בעת השולחן הטהור ,בחלוקת השיריים ,אמרו הגבאים לרבנו שנגיד
פלוני נמצא כאן ,וכוונתם הייתה שרבנו יתן לו שיריים ,אבל רבנו לא נתן לו
שיריים .וכמדומה הזכירו את רבנו פעמיים שהוא נמצא ,אבל למעשה לא נתן
לו שיריים ,וכמובן שהדבר כאב לחתנו ,כי חותנו הוא איש נגיד מפורסם ובכל
החצרות מכבדים אותו ועושים ממנו עסק גדול ,וכאן לא עשה רבנו ממנו שום
עסק .אבל לא היה ביכולתו לעשות שום דבר.
לאחר תקופה ,התגורר האברך בירושלים עיה"ק ,וחמיו ביקר אצלו ובשבת
הלך להתפלל בבית מדרשנו בעיה״ק ת״ו וכיבדו אותו בעלייה לספר תורה,
ובעת אמירת 'מי שבירך' ביקשו ממנו שהיות שגג ביהמ"ד שבור ובעת ירידת
גשמים יורד גשם לתוך ביהמ"ד ויש בזה זלזול כבוד ביהמ"ד ,ינדב תיקון הגג
העולה אלפיים דולר ,והלה סבר וקיבל ונדב הסכום המבוקש.
אחר זמן היה רבנו שוב בשב"ק בבורו פארק ,והאברך ביקש מחותנו שוב
שילך לשולחן רבנו .והנה הפעם נתן לו רבנו פעמיים שיריים .אחר השבת,
כשהיה האברך אצל רבנו ,העז ושאל מדוע לפני כמה שנים כשבא חותנו
לשולחן רבנו וביקשו הגבאים שיתנו לו שיריים לא רצה ליתן לו ,וכעת שלח
לו פעמיים שיריים .אמר לו רבנו ,כי אז כשבא אליו חותנו לא היה לו שום קשר
עמו ,געבן שיריים ווייל ער איז א עושר זהו סתם חנופה ,אבל עתה הלא אני
חייב לו הכרת הטוב שנדב תיקון הגג של בית מדרשו בירושלים.

בעיר ווינה גר יהודי זקן מופלג בשם רבי
גרשון עלעפאנט הי"ו ,יליד גרוסווארדיין,
שהיה חבר נעורים של רבנו ,ורבנו זי"ע
אף אמר לי עליו "ער איז געווען פין די
חשוב'סטע בחורים" .והוא אמר לי הרבה
פעמים "ר' מאטעלע איז א קדוש מרחם,
האסט נישט קיין מושג וואס פארא יונגעל
און בחור ער איז געווען" ,וביותר הפליא
שמירת עיניים שלו.
סיפר הרה"ג ר' יחיאל שטיינמעץ
שליט"א ,מו"ץ במאנסי ,ששמע מהרה"ח ר'
אברהם הערש מאליק ז"ל שהכיר את רבנו
מגרוסווארדיין ,והיה גדול בכמה שנים
מרבנו ,ואמר פעם לר"י הנ"ל" :עט'ס ווייסט
וואס ענק פארמאגען"? (-האם יודעים אתם
מה יש לכם) ,וסיפר לו שבהיות רבנו בן תשע
ביקש רבנו ממנו בעת שהלך ברחוב שילך
עמו ,ורבנו הלך ברחוב בעיניים סגורות כסגי
נהור ממש והוא הוליכו.
שמעתי מידידי הרה"ג ר' בנימין זאב
פליישער שליט"א ,ששמע מקרובת
משפחתו שדרה בגרוסווארדיין ,שזוכרת
שכאשר הלך רבנו ברחוב הלך בעיניים
עצומות ,ואביה הרה"ג ר' יעקב ליימזידער
ז"ל שהיה אדם חשוב ,אמר להם "קוק'טס
ווי א ערליכער בחור גייט אפגעהיטען
אויפ'ן גאס ,ער וועט נאך זיין א גרויסע רבי"
(-הביטו וראו כיצד הולך בחור ירא וחרד
ברחוב ,הוא עוד יהא 'רבי' גדול).
עוד סיפר לי יהודי אחד ,שבהיותו ילד
גר בוויליאמסבורג ,ורבנו גר אז עדיין שם ,ביקש אותו רבנו
שילווה אותו מבית המדרש לביתו ,כי הלך עם עיניים סגורות
והוצרכו להוליכו .פעם הוליך את רבנו ,ואחר כמה דקות אמר
לו רבנו שכפי הנראה הוא טועה בדרך ,כי הוא יודע שבדרך
כלל הדרך הוא כך וכך דקות ,ולפי החשבון הוא רואה שהולך
יותר מזה.
זו הייתה כל מקור ידיעתו של רבנו שטועה בדרך ,לא מחמת
שהכיר הרחובות ,אלא מחמת שלא תאם את שעונו...
בימי בחרותי למדתי בירושלים ,וגר אז שם כ"ק מרן אדמו"ר
שליט"א מירושלים ,לפני ל"ג בעומר שאל את רבנו אם
הבחורים מותר להם ליסע למירון ,כי יש שם התעוררות גדולה
וכו' ,ענה לו רבנו "ווייסט וואס מיינט איין ראייה אסורה"?!.
סיפר איש מהימן ,שאביו שהה בבית החולים במנהטן
והוא היה עמו בשבת .אחר שבת הגיע בחזרה למאנסי ,ורבנו
התעניין אצלו איך עברה השבת ,ובין הדברים שאל אותו מה
עשה עם מקווה בשבת בבוקר ,ואמר שהתפלל ותיקין והלך
למקווה .אמר לו רבנו ,הלא בדרך חזרה כבר היה באמצע היום,
וסיפר שכאשר היה עם חותנו הרה"ק מסקווירא זי"ע בביה"ח
לפני פטירתו והיה שם בשב"ק לא הלך למקווה ,כי אין לעבור
ברחובות מנהטן מחמת מקווה.
עוד סיפור מופלא שמעתי מאברך שגר בבורו פארק ולומד
כמה שנים "חושן משפט" ,אך התנצל לרבנו שקשה לו לגור שם
מחמת שמירת העיניים ,ובדעתו לעבור למאנסי ,אבל מתלבט
הוא בדבר כי אם עובר לשם יצטרך לקנות דירה ,וכדי לכסות
המשכנתא אי אפשר לו להישאר בכולל ויצטרך לעבוד .אמר
לו רבנו בלי צדדים שוודאי שעליו לעבור למאנסי ,אפילו אויב
ער וועט דארפען אויפגעבין חושן משפט ,כי אם מפריע לו
לשמירת העיניים אין בזה צדדים.

עמוד האמת
יסוד היסודות שהשריש בנו רבנו זי"ע הוא העבודה במידת
האמת' ,ריין אמת' ,אמת לאמיתו ,והשריש בנו שכל עבודת
האדם תלוי בזה ,יסוד השלמות תלוי במידת האמת ,כי כשידע
האדם מצבו 'האמתי' ממילא לא יבוא לגאות ,ורק על ידי זה
יזכה לשלמות העבודה.
צדיקי הדורות הפליאו ביותר מידת האמת של רבנו זי"ע,
כל דיבוריו היו שקולים במידת האמת ,וכל עצם עבודתו
ותנועותיו היו בזהירות מופלגת מתנועה קלה של שקר.
שמעתי מרבנו זי"ע מימרא נפלאה שטרם נדפסה בספריו
הקדושים (כמדומה שאמר כן בשיעור גמ') ,ולהגיד מימרא
כזאת אי אפשר אלא מי שעבד על מידת האמת עד קצה
האחרון.
בגמרא (בבא בתרא פח ).דרשו הפסוק (תהלים טו ,ב) "ודובר
אמת בלבבו" ,כגון רב ספרא .וברשב"ם (שם ,וכן במכות כד.
ד"ה רב ספרא) מביא הסיפור שרב ספרא היה לו איזה מקח
למכור ,פעם באמצע שקרא קריאת שמע בא אליו אדם וביקש
לקנות חפץ בסכום מסוים ,ורב ספרא לא התייחס אליו כי היה
באמצע קריאת שמע ,והקונה חשב אולי זה סכום נמוך ,והעלה
את הסכום כמה פעמים לסכום יותר גדול ,וכשגמר רב ספרא
לקרוא שמע ,מכר לו את החפץ במחיר הראשון שנקב הקונה,
מפני שבאמת גמר בלבו להקנותו במחיר הראשון ,ורק לא
השיב לו כי היה באמצע ק"ש.
והנה בפשטות לומדים שהגמרא רוצה להשמיענו את גודל
מידת האמת של רב ספרא ,שלא מכר במחיר הגבוה אף שהלה
הסכים ,מפני שבאמת הוא בעצמו כבר הסכים למכור במחיר
הנמוך ,והיה מתנהג במידת האמת עד הסוף.
אך רבנו זי"ע אמר שיש כאן עניין עמוק שרוצים ללמד

אותנו ,שרב ספרא היה יכול לעשות עצמו כאילו
שלא שמע מה שמדברים אליו באמצע קריאת שמע,
ומתייחד עם קונו ,ובפרט שמדברים אליו על כסף,
אך רב ספרא לא היה עושה כך ,אלא אמר האמת
לאמיתו "שמעתי היטב שדברת אתי על כסף ,אך לא
יכולתי לענות מפני שהייתי באמצע קריאת שמע".
וזוהי נקודה עמוקה במידת האמת.
מרגלא בפומיה לספר על זקנו ה'אהבת ישראל'
זי"ע ,שבתו של הרה"ח ר' בן ציון שעכטער ע"ה
נחלתה ,ובא אל ה'אהבת ישראל' להזכירה ,והבטיח
שתתרפא ,אמנם מצבה התדרדר ,ובאו ההורים
בשנית לומר שהרופאים נתייאשו כבר .אחז ה'אהבת
ישראל' בזקנו ואמר' :די ווייסע בארד האט נאך קיין
ליגענט נישט געזאגט' (לא אמר שקר מימיו) .וכן הווי
שנתרפאה.
וראיתי בכתבי הרה"ג ר' משה חיים שנעבאלג
שליט"א ,שפעם כאשר רבנו זי"ע סיפר העובדא הנ"ל
מזקנו ,אמר לו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מלונדון
ששמע מזקנתו הרבנית מרגליא ע"ה שהעידה על
עצמה שלא אמרה שקר מגיל שבע ,ונענה רבנו ואמר:
אני אינני יכול לומר כן ,שכן בעת המלחמה הוצרכנו
לומר שקר ,ששאלו אותו על שם משפחתו ומחמת
פיקוח נפש היה מוכרח לומר שם אחר...

אמירת דברי תורה בפורים
בשיחת קודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממונטריאול עם כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א,
שוחחו אודות מנהג צדיקי בית וויזניץ שלא השמיעו דברי תורה בעת עריכת השולחן הטהור בפורים,
על פי הכתוב במגילת אסתר 'אין אסתר מגדת'.
ויצויין ,שטעם זה אמר רבינו ה"אמרי חיים" זי"ע לנכדו האדמו"ר מבעלזא כששאלו על כך ,והאדמו"ר
העיר שהרי מצינו במגילה גם לאידך גיסא 'כי הגיד להם אשר הוא יהודי' .ולפני צאתו של ה"אמרי חיים"
לעריכת השולה"ט חזר בפני הסובבים על הערת נכדו מתוך חדווה רבה.

מכתבים ואגרות שנשלחו לרבינו ע״י אחיו כ"ק מרן אדמו"ר ה"ישועות משה" זי״ע

עמוד השבת
ידוע ,שהנהגת רבנו בעניין שב"ק היה שונה
מהנהגת אביו ה'אמרי חיים' זי"ע ,שאצל ה'אמרי
אריינגעקאכט
ָ
חיים' ראו בהתגלות 'ווי ער האט
אונעם שבת בשירות ותשבחות לקל חי' ,כאשר
תלמידיו מדברים עד היום בגעגועים ובהתרגשות,
אבל אצל רבנו היה באופן אחר ,הטיש היה בדבקות
גדולה באש להבה ,אבל האש היה עצור בקרבו,
וכדרכו בכל העניינים ,והיו צריכים לזה הרגש מיוחד,
ורק לפעמים במשך השבת ראו בגלוי האיך שבוער בו
קדושת השבת.
הנהגה זו לא הייתה הנהגתו בימי נעוריו .לפני כמה
שנים נפטר אחד מזקני חסידי בעלזא הרה"ח אברהם
יעקב וועבער ע"ה שלמד עם רבנו זי"ע בפאפא ,וכתבו
בזיכרונותיו בזה הלשון" :פעם בליל שבת קודש
בשעה מאוחרת ,נכנס רבנו לתוך חדר השינה ,ותפס
בידיו של ר' אברהם יעקב ז"ל ,והתחיל לרקוד עמו
בהתלהבות עצומה בניגוני דבקות של שבת קודש,
וכך רקד עמו במשך כמעט שעתיים ,ור' אברהם יעקב
היה מדבר מכך בהתפעלות עצומה כי ניתן היה לחוש
שממש 'בוער' בקרבו אש של שבת קודש באופן בלתי
אנושי ,עד שהיה בבחינת באהבתה ישגה תמיד".
גם בביתו ביחידות היו יכולים לשמוע ממנו
שבוער בו קדושת השבת .שמעתי מהרה"ג ר' חיים
מאיר פיש שליט"א ,שפעם היה בבית רבנו בערב
שב"ק בצהריים ,וצלצל אחד לרבנו באיזו הזכרה,
ודיבר הלה עם רבנו בארוכה כ 15-דקות ,כשהניח
רבנו הטלפון אמר" :מיר ברענט דאס הויט ס'קומט
שבת ,ער האט צייט צו רעדן" (לי בוער עורי עלי מפני
השבת הקרבה ,והוא יש לו פנאי לשוחח).
אנשי ביתו של רבנו מספרים בהפלגה גדולה אופן
אמירת 'שיר השירים' כל שבוע בערב שב"ק שעה
לפני הזמן ,ב'געוואלדיגע ברען' ,וזה היה עד זיבולא
בתרייתא ממש.
וכלפי הדרכתו לצאן מרעיתו ,לא שמעוהו דורש
להשקיע בהרגשת טעם השבת .הרה"ח ר' יצחק
שטערן שליט"א שאלו פעם על כך ,ואמר לו רבנו:
"כי מי שלומד כל השבוע ,ממילא ירגיש טעם בשבת
קודש ,ומי שאינו לומד ממילא לא ירגיש".
ויש בנותן טעם להסמיך לזה מה שהשיב רבנו
למשגיח ישיבת "מאור יצחק" במאנסי שהתנצל
פעם לרבנו כי אצלם בישיבה יש בליל שב"ק בחדשי
החורף סדר ישיבה ,ויש בחורים שבאים ל'טיש' של
הרבי ,ושאל את רבנו מה דעתו בכך .והשיב רבנו
שרק בחורים שכותבים 'שעות צעטליך' ויש להם
מספר שעות כראוי ,אלו יכולים לבוא להטיש ,כי
עניין הטיש צריך הכנה על ידי לימוד התורה.
זכותו הטהורה תגן עלינו ועל כל ישראל.

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

הליכותיו בקודש
מתוך שיחות של
רבי זלמן שווארץ
שליט"א
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מנחם מענדיל גפנר

בקודש פנימה

הנהגות קודש מן האסקופה ולפנים
שנשמעו מפי יד ימינו שזכה ליצוק מים על ידו ולשמשו בקודש
הרה"ח רבי יעקב אהרן ווערצבערגער שליט"א
בהתוועדויות שונות ובכינוסי תלמידים במהלך השנה האחרונה

ידוע הסיפור שבשנת תשל"ה ערך כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זי"ע 'קול קורא' לטובת מוסדות "חסד לאברהם" שכוננו ידיו ,וביקש חתימות מגדולי ישראל ,וביניהם ביקש
מרבנו זי"ע שגם הוא יחתום על ה'קול קורא' ,אך רבנו אמר לו שגדר גדר שלא לחתום על קריאת 'קול קורא' לשום מוסד מטעמים אשר אתו ,ואינו יכול לצאת מגדרו ,כי יצטרך
לעשות כן אח"כ לאחרים.
אמנם האדמו"ר מסקולען לא רצה לוותר על חתימת רבנו ,וטען לפניו שמוסד זה אינו מוסד של סקולען ,אלא הוא מוסד של 'כלל ישראל' ,ואכן רבנו קיבל הטענה ,ואמר
שהוא מסכים לצאת מגדרו ולחתום על ה'קול קורא' אך יהא זה רק בעוד חודש.
כאשר הביע האדמו"ר מסקולען את פליאתו מדוע הוא דוחה החתימה לעוד חודש ,אמר לו רבנו שהיות שכבר אמר שלא יחתום ,וקיימא לן בהלכות נדרים דסתם דיבור הוא
לשלושים יום ,על כן ימתין ל' יום עד שיחתום וכך לא יעבור על דיבור שהוציא מפיו.
גאנצע
"ס'האט זיך מיר געלוינט די ַ
ָ
וסיפר הרה"ח ר' בן ציון פעלדמאן שליט"א שהיה נוכח שם בשעת מעשה ,שבצאת האדמו"ר מסקולען מבית רבנו ,אמר לו בהתפעלות:
זאגט ַארויס פון מויל" (היה שווה לי כל הנסיעה למאנסי בכדי
וואס ער ָ
וואס איז א בעל הבית אויף ַא דיבור ָ
דא היינט ַא איד ָ
נאך ָ
נאר צו זעהן ַאז ס'איז ָ
מאנסיָ ,
נסיעה קיין ָ
להיווכח שעוד יש בדורנו יהודי ששולט על כל מוצא פיו).
וצדיק אמת זה ,שאחד מיסודי משנתו ועיקרי עבודתו הושתתו על האמת הצרופה ללא כחל ושרק ,הייתה עבודתו אחת בין כתלי ביתו באין רואים כהנהגתו בהימצאו בין
ּתֹורה
יתי ה' ְלנֶ גְ ִּדי ָת ִמיד הּוא ְּכ ָלל ּגָ דֹול ַּב ָ
"ׁשּוִ ִ
מקהלות רבבות ישראל שכמהו למוצא פי קודשו וקראו אחריו מקודש .בו ראו במוחש בבואה ללשון הרמ"א בתחילת חיבורוִ :
נּועֹותיו וַ ֲע ָס ָקיו וְ הּוא ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ּגָ דֹול ,וְ ֹלא ִּדּבּורֹו וְ ַה ְר ָח ַבת
ָ
ּות
יׁש ָיבתֹו ְ
נּועֹותיו וַ ֲע ָס ָקיו וְ הּוא ְל ַבּדֹו ְּב ֵביתֹו ִּכ ִ
ָ
ּות
הֹול ִכים ִל ְפנֵ י ָה ֱאֹלקִיםִּ ,כי ֵאין יְ ִׁש ַיבת ָה ָא ָדם ְ
יקים ֲא ֶׁשר ְ
ְּוב ַמ ֲעלֹות ַה ַּצ ִּד ִ
רֹואה ְּב ַמ ֲע ָׂשיוְּ ,כמֹו
עֹומד ָע ָליו וְ ֶ
מֹוׁשב ַה ֶּמ ֶלְךָּ ,כל ֶׁש ֵּכן ְּכ ֶׁשּיָ ִׂשים ָה ָא ָדם ֶאל ִלּבֹו ֶׁש ַה ֶּמ ֶלְך ַהּגָ דֹול ָה ָּק ָּב''ה ֲא ֶׁשר ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבֹודֹו ֵ
רֹוביו ְּכ ִדּבּורֹו ְּב ַ
ּוק ָ
ִּפיו ִּכ ְרצֹונֹו וְ הּוא ִעם ַאנְ ֵׁשי ֵּביתֹו ְ
בֹודת
ּופ ַחד ה' יִ ְת ָּב ַרְך ָּוב ְׁשּתֹו ִמ ֶּמּנּו ָּת ִמיד ,וְ ֹלא יִ ְת ַּבּיֵ ׁש ִמ ְּפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ַה ַּמ ְל ִעיגִ ים ָע ָליו ַּב ֲע ַ
יע ֵא ָליו ַהּיִ ְר ָאה וְ ַה ַה ְכנָ ָעה ַ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמרִ :אם יִ ָּס ֵתר ִאיׁש ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים וַ ֲאנִ י ֹלא ֶא ְר ֶאּנּו נְ אֻ ם ה'ִ ,מּיָ ד יַ ּגִ ַ
רֹומם".
ּבֹוראֹו יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ֵ
בֹודת ְ
ּומּיָ ד ְּכ ֶׁשּיֵ עֹור ִמ ְּׁשנָ תֹו יָ קּום ִּבזְ ִריזּות ַל ֲע ַ
ׁשֹוכבִ ,
ה' יִ ְת ָּב ַרְךּ ,גַ ם ְּב ֶה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת ְּוב ָׁש ְכּבֹו ַעל ִמ ְׁש ָּכבֹו יֵ ַדע ִל ְפנֵ י ִמי הּוא ֵ
לרגל יומא דהילולא קמא ,זכינו לגלול את היריעה מעל בתי גוואי ,ולחשוף בפני שלומי אמוני ישראל עדויות-הוד מלפניי ולפנים ,מתוך שיחות שנשא משמשו בקודש ויד ימינו
משך שלושים שנה ,הרה"ח רבי יעקב אהרן ווערצבערגער שליט"א ,מאשר נשא בפני עדת מקשיבים בהזדמנויות שונות מאז הסתלקות רבנו .למותר לתאר את החן המיוחד
הנסוך על עדויות אלו ,ומכולם עולה ומזדקרת דמות-הענקים של איש-מעלה שכל מהותו אחתַ :ל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֱאֹלקַי ָח ָפ ְצ ִּתי!
ישוטטו רבים ,ותרבה הדעת.
בנטילת ידיים שחרית נהג רבנו ליטול ידיו י"ב פעמים ,ו'
פעמים לסירוגין ועוד ו' רצופין ,וטעמו ונימוקו ,מפני שיש
דעות בין פוסקי ההלכה והמקובלים אם לסירוגין או רצופין,
ורצה לצאת ידי חובתו לפי כל הדעות.
ושמעתי ,שאף לצאצאיו הורה לנהוג כן.
רבנו נהג שכל אימת שהתעורר משנתו נטל ידיו ,וקם לשפוך
מי הנטילה ואף לשטוף הקערה כמנהגו ,ולפעמים היה זה יכול
להיות אף עשר פעמים בלילה אחת.
זכורני ,ששהה בבראזיל ולא חש בטוב ,ואני שהיתי בחדר
הסמוך אליו לעמוד הכן לשרתו ,ושמעתיו נוטל ידיו באמצע
הלילה ואחר שמעתי שהוא פותח בחשאי את הדלת חרש
חרש בכדי שלא לעוררני משנתי ,ועשיתי עצמי כישן כדי שלא

להסב לו עגמת נפש .עם שחר ,שאל אותי רבנו כמתנצל :האם
אכן לא התעוררת בגיני? כל פעם מחדש נהג כנ"ל ליטול ידיו
ולשפוך ולשטוף הקערה ,אף שלא חש בטוב.
רבנו סח לי בעצמו ,שהיה פעם עלי דרך והתאכסן בביתו
של איש אחד ,אך כל הלילה לא נפלה עליו תרדמה ולא עלתה
בידו לנוח מעבודת קודשו ,ולא הבין מה זאת הייתה לו .בבוקר,
הבחין שבפתח החדר לא קבעו מזוזה ,ואז הבין מה הייתה
הסיבה לחוסר מנוחתו בלילה.
כשהנהיג רבנו לבוא ל'מצוה טאנץ' אצל כל מי שאינו מצלם
תמונות בשמחת נישואין ,חידד באחד השיחים את גודל מעלת
ה'מצוה טאנץ' ואמר שהרה"ק בעל ה'חקל יצחק' מספינקא זי"ע

הוציא מכיסו סכום מעות ושיגר את נדבתו .קבלה מ'הפעילים' על תרומה שנתן רבינו זי״ע באמצעות
אחיו כ״ק מרן אדמו״ר ה׳ישועות משה׳ זי״ע

זט
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נהג שלא לטבול במקווה ביום שאחר ריקוד מצוה טאנץ ,כי
לרוב קדושתו של ה'מצוה טאנץ' כבר אין צריך טבילה למחר.
כן ידוע לי שבשושן פורים לא טבל במקווה ,ואמר,
אינדערהיים אין שטאט וויזניץ ,מי שהלך למקווה ביום זה
'האט מען איהם באווארפן מיט שטיינער' ,כי כידוע מספה"ק
מעלת יום זה נשגבה מאוד ואמרו שקדושתו יתירה מקדושת
יום הפורים דפרזין.
בלכתו ברחוב היה הולך בעיניים עצומות ,ולפעמים המשיך
לעצום עיניו אף כשכבר הלך לעבר מקומו בתוככי ביהמ"ד,
והיה ממשש בידיו עד שהגיע למקומו.
ובזה יש לציין ,שרבנו הקפיד מאוד שתהא ההנהגה באופן
של 'אנשי קודש תהיו לי' ,בלא הנהגות משונות כדוגמת תנועות

בחדרו ,פתח רבנו את המכתבים שנשלחו אליו ,והיה זה 'עבודה' שלמה שהיה מה לראות בה.
מכתב המלצה של רבינו לגבאי צדקה

מוזרות בתפילה וכיו"ב ,ואף הקפיד שהבחורים לא
ילכו עם הגארטי"ל ברחוב ועוד בדומה לזה ,ועם
כל זאת כשבא לעניין שמירת העיניים לא עמד דבר
בדרכו והתנהג בחומרא יתירה אף אם יביטו עליו כמי
שנטרפה דעתו חלילה ,וכן הדגיש לפני התלמידים
שעל קדושת העיניים יש להיזהר 'יהיה מה שיהיה'.
לאחר ההסתלקות הגיע יהודי אחד בין המנחמים
וסיפר שבשעתו שלח את בניו ללמוד בישיבתנו ,ונתן
טעם לדבר ,שכשרבנו עוד דר בוויליאמסבורג הלך
פעם ברחוב העיר וראה את רבנו חולף על פניו והניד
בראשו לשלום ,אך רבנו לא השיב לו מאומה .הוא
תמה מאוד מדוע רבנו אינו מתייחס אליו ,אך כעבור
יומיים ושלושה משראה שהדבר נשנה שוב ושוב,
הביט היטב והבחין שרבנו הולך בעיניים עצומות,
ואין זאת אלא שמלכתחילה לא ראה כלל שאי-מי
דורש לו לשלום ...אז גמר בנפשו שאת בניו רוצה הוא
לשלוח להתחנך אצל איש מורם מעם זה.
רבנו הקפיד שלא לאכול ולשתות דברים חמים.
הרבה פעמים אירע שכשהגישו לפניו את המרק
בעריכת שולחנו הטהור ,היה עדיין רותח ומעלה
הבל ,והעיר על כך והמתין עד שיפוג החום (פעם
אחת הסביר לי טעמו ונימוקו ,מפני בליעת חמץ
בשיניו ,אך יצוין שלמרות זהירותו כל ימות השנה
הכשיר את פיו בערב פסח).
הפעם היחידה ששתה משקה חם דייקא היה
במוצאי שבתות ,לקיים מאמר חז"ל על חמין במוצאי
שבת ,אז נהג לשתות קאוו"ע חם .אמנם לא רותח
ממש ,אבל חם יותר מהרגלו ,ואם היה צונן מידי
ביקש שיחממוהו .משך השבוע ,אם הגישו לו קאוו"ע
חם ,היה אומר 'זה טוב עבור מוצאי שבת' ,והמתין
שיצטנן.
נישוק המזוזה היה אצלו 'עניין' שלם ,והיה חובש
מגבעתו והבגד העליון טרם נישוק המזוזה.

"...יש לציין ,שרבנו הקפיד
מאוד שתהא ההנהגה
באופן של 'אנשי קודש
תהיו לי' ,בלא הנהגות
משונות כדוגמת תנועות
מוזרות בתפילה וכיו"ב,
ואף הקפיד שהבחורים לא
ילכו עם הגארטי"ל ברחוב
ועוד בדומה לזה ,ועם כל
זאת כשבא לעניין שמירת
העיניים לא עמד דבר
בדרכו והתנהג בחומרא
יתירה אף אם יביטו
עליו כמי שנטרפה דעתו
חלילה ,וכן הדגיש לפני
התלמידים שעל קדושת
העיניים יש להיזהר 'יהיה
מה שיהיה'"...
בדרך כלל נישק שש או שבע פעמים
במהירות ,ולפני השינה היה אומר הפסוקים 'ש-
די ישמרנו ויצילנו מכל רע' ו'ה' שומרי ה' צלי על
יד ימיני' .בשבתות ראינוהו אומר רק את הפסוק
'זכור את יום השבת לקדשו' .כשאירע שלא חש
בטוב והוכרח לשכב במיטתו ,ביקש לפני שפרש
לשינה שיצמידו 'טאש טיכל' (-מטפחת) אל
המזוזה ויגישוהו לפניו ,וכה חזר ושנה  6פעמים
הלוך ושוב.

"עולת הבוקר  -אשר לעולת התמיד"

סדר יומו הגדוש
של רבנו רבות בשנים
סדר יומו של רבנו היה גדוש מבוקר עד ערב
בשיעורי תורה תוך ניצול כל רגע קט .עם קומו ,תיכף
אחר ברכות התורה ,קרא קריאת שמע ,ואף שטרם
האיר היום( .יצוין ,כי לפני כשלושים שנה היה אצל
רבנו יהודי עמל כפיים ,ושאל אותו רבנו כמה לומד
משך היום ,ואמר שכבר בשעה ארבע בבוקר יש לו
שיעור בביהמ"ד .כאשר רבנו שמע כך ,אמר שאם
ישנם יהודים שלומדים כבר בשעה ארבע הרי אינו
ראוי שהוא יישן אז ,ומאז הקדים קימתו לשעה שלוש
וחצי ,ובשעה ארבע כבר למד עד שחרית .ואף בשבת
בבוקר השכים רבנו בשעה זו .כן העיד נכדו הרה"ג
ר' חיים מאיר פיש שליט"א .משיחת הגר"ז שווארץ
שליט"א).
לאחר מכן כשכבר האיר היום ,אם הוצרך להפסיק
מתלמודו ,בירך על הציצית ואז חזר וקרא קריאת
שמע.
תחילה אמר את פרקי התהלים לפי סדר יום לשבוע,
ואחר הקדיש את כל הזמן ללימוד גמרא .כך עד לשעה
 ,7:45אז ירד לבית המדרש להתכונן לתפילת שחרית.
אחר התפילה אמר שש זכירות ,פרקי תהלים לפי
סדר היום לחודש ,כן אמר פרשת היראה ,פרשת
התשובה ,פרשת המן ו'אני מאמין' (ואמר שכן ראה
אצל זקנו ה'אהבת ישראל' שאמרו בבית המדרש).
אחר התפילה שתה רק כוס קאוו"ע ,ואחר הסתגר
בחדרו ,ושהה לבדו ללא גבאים מסביבו וללא טלפון,
בשקידה רבה עד ל .1:30-משנת תשמ"ח זכיתי
והוטלה עלי המלאכה להמתין מחוץ לחדר רבנו בשעה
זו ולסייע לו לעלות מחדרו שבבית המדרש אל ביתו,
ולפעמים היה שואל אותי תוך כדי עליית המדרגות:
"האם התחדש משהו?" ,אז החל את יומו...
בחדרו ,פתח רבנו את המכתבים שנשלחו אליו,
והיה זה 'עבודה' שלמה שהיה מה לראות בה ...הרבה
בקשות התרמה הגיעו אליו ,והיה אם היה זה מוסד
יהודי  -הוציא מכיסו סכום מעות ושיגר בחזרה את
נדבתו ,אך אם היה המוסד כותב את מכתבו גם בשפת
האנגלית ,היה אומר 'הרי זה אינו מיועד בשבילי ,איני
יודע אנגלית' ,וסילקו לצדדין...
אם היה זה מוסד גויי הנועד למטרות שבשגרה
(ולא לפעילות נוכרית) ,היה מניח את המכתב בפינה
מיוחדת באומרו שזה עבור יום הפורים ,כי בפורים
ראה אצל זקנו ה'אהבת ישראל' שהעניק נדבות גם
לגויים .ופעם ציין באוזניי ,שלפלא הדבר שבפורים
העניק זקנו הק' לגוי שפשט ידיו בדיוק אותו סכום
כפי שנתן ליהודי שפשט ידיו.
בתום סדר זה ,שאל אם יש יהודי שרוצה להיכנס
אליו עתה ,ורק אחר זאת פנה לסעוד את לבו מאז
עבודת השחר.
אחר מנוחה קצרה ותפילת מנחה החלה עבודת
קבלת הקהל לפקידת ישועה ורחמים .בזמנים אלו
ראינו במוחש עוצם ניצול הרגעים ,בין כל 'קוויטל'
ל'קוויטל' פתח את הגמרא והזדרז להספיק עוד מעט,
ואם האיש שנכנס הגיע בעודו אוחז באמצע קטע
רצוף ,ביקש מעמו להמתין קמעא עד שיסיים העניין.
בשעות הלילה הסתגר שוב בחדרו ,ובין סדרי
הלימוד הנוספים שקבע אז ידוע לנו שלמד בקביעות
כרבע שעה בספר "חובת הלבבות" וכרבע שעה
ב"ראשית חכמה" .יצוין ,כי בספרי חסידות היה הוגה
רק בשבתות .לפני עריכת השולחן הטהור בליל שב"ק
למד בכל ספרי זקניו הק' לשושלת בית וויזניץ וכן
בספה"ק "נועם אלימלך" ,היו שנים שגם בספה"ק
"אמרי נועם" לזקנו הק' מדז'יקוב (חותן ה'אהבת
ישראל').

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

בקודש פנימה
 מפי יד ימינוהרה"ח
רבי יעקב אהרן
ווערצבערגער
שליט"א

בלכתו ברחוב היה הולך בעיניים עצומות .מכתב קודש משנת תש״ס נגד השימוש באינטרנט פרוץ והצורך לסנן למי שצריך לפרנסתו
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רבנו הזהיר לבחורי הישיבה שלא ייצאו מפתח חדרם בלי
המלבוש העליון ,ה'רעקיל' .פעם ראה מחוץ לביתו את אחד
מאנשי שלומו שלפרנסתו עבד בנהיגת אוטובוס ,ועמד ליד
רכבו בלי הבגד העליון ,שאל לו רבנו :אן א רעקיל? (-הנך
בלי המלבוש העליון?) ,והתנצל שהוא יושב שעות רבות בתוך
הרכב ,ועתה בתוקף ימי החמה לוהט בפנים הרכב וקשה עליו
לישב עם הרעקיל .אך רבנו השיב לו :הרי יש 'חלעטלעך'
דקים ,וביקשו שיקפיד על כך.
(הערת הרה"ג חיים מאיר וויזניצער ,מרבני צוות הישיבה:
לפני שנסענו לשבת במונטריאול ,הורה לנו רבנו למסור
לבחורים שלא יפשטו מעליהם את המלבוש העליון בשבתם
באוטובוס ,וזאת בנסיעה בת  10שעות רצופות! גם למי שנסע
לארה"ק וכדומה הזהיר שלא לפשוט המלבוש העליון בשעות
הטיסה ,למרות הקושי שבדבר).
עורר הרבה לשמור על נקיות המלבושים ,וכן לבחורים
העיר על שמירת הסדר והנקיות בחדרי הפנימייה ,ואמר שזה
מועיל לנשמה.
אמר שלימוד כל יום בחומש עם פירוש רש"י הוא סגולה
ליראת שמים ולאמונה.
רבנו הקפיד שהציציות לא יתמשכו ויבלטו מתחת לבגד
העליון ,והעיר על כך למי שהלך כך ,באומרו :וכי היכן ראית
דבר זה ,האם אצלי ,או אצל אבי הקדוש ,או אצל זקני הקדוש?
וכשגזר את חוטי הציצית ,נהג שלא לקצצם על ידי ברזל.
בתקופות הראשונות נטל חתיכת זכוכית וכך חתך את החוטים
הארוכים ,לימים רכשו עבורו מספריים מיוחדות העשויים
מאבן וגזר בהם.
אך יצוין ,שכל זאת רק אחר שכבר לבש את בגד הציצית,
ואילו כשחתך את החוטים בבגד ציצית שעדיין לא לבשוהו
כלל ,גזר כרגיל עם מספריים מברזל.
אמר רבנו ,שאם אירע שצריך להפסיק בדיבור באמצע
הלימוד משום איזה שהוא צורך נחוץ ,יסגרו את כרך הגמרא
בשעת הדיבור ,וציין שיש סגולה בדבר.
רבנו עורר את בחורי הישיבה ללמוד את משנת 'איזהו
מקומן' בכדי לדעת פירוש הדברים כתיקונן.
ועובדא מופלאה שמעתי מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבית
שמש ,שהנה רבנו עורר שלא לדלג בסדר הקרבנות ולאחר את
אמירת פרשיות התמיד או הקטורת עד אחר התפילה ,כידוע

רשמי ליל הסדר במחיצתו
הפעם הראשונה שהרבי ביקר בארה"ק ,היה בחג
הפסח שנת תשי"ב .שיכון וויזניץ בבני ברק כבר
ניצבה אז על תילה בימי בראשיתה ,והוא נתרגש עד
מאוד לראות פרי תפארת מעמל אביו הקדוש ,ביישוב
חסידי על טהרת הקודש ,וביטא את התפעלותו
העצומה מן התלמידים.
בליל הסדר ,הסב הרבי ה'אמרי חיים' כמלך בגדוד,
כשלצדיו שני בניו הקדושים והרה"ק רבי יהודה'לה
זי"ע .כדרכם בקודש ,הרבי ה'אמרי חיים' ,אם כי
שבועות רבים לפני החג כבר לא כלא בקרבו את
המיית לבו לקראת החג הקרב ובא ,אך כאשר כבר
הגיע לעיצומו של ליל הסדר הצניע את להט עבודתו,
ואילו רבי יהודה'לה היה לאידך גיסא ,שבבוא זמן
קיום המצווה עלתה התלהבותו עד גדות ,כהנה וכהנה
ממה שראו גלויות בימי ההכנה טרם קיום המצווה.
באותה שנה שררה רוממות נשגבה עד מאוד בעריכת
הסדר ,ורבי יהודה'לה היה 'אויזער זיך' ,הוא התמוגג
בבכי גדול לאין הפוגות עד שנפל לאחוריו על
הכורסא מרוב שהתלעלע בבכיו ,ורבינו זי"ע הביט
ממושכות בעבודתו השגיבה של רבי יהודה'לה ולא
גרע עיניו ממנו ,מתוך התעוררות רבה...
(הגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א,
בשיחתו אשתקד ל'המבשר תורני' לקראת חג הפסח)

מספה"ק שיש בזה היפוך צינורות ההשפעה .אחר שעורר
על כך ברבים ,ניגש אליו אחד ושאל שאם הזדמן לו שאיחר
לתפילה והזמן קצר מכדי להספיק הכול כסדרו ,האם צריך
להקפיד גם על אמירת משנת 'איזהו מקומן' לפי הסדר ,או
שמא בזה שעיקר תקנתו משום לימוד המשניות אין קפידא
בסדר אמירתו ,והשיב רבנו שלא ישנה הסדר גם בזה.
תקופה קצרה לאחר מכן בא איש אחר לפני רבנו ,ואותה
שאלה בפיו ,האם גם משנת 'איזהו מקומן' בכלל האזהרה שלא
לדלג ,ורבנו השיבו שאכן אין זה בכלל ובשעת הדחק יכול
לדלג עליו ולהשלימו אחר התפילה.
אדמו"ר שליט"א מבית שמש שעמד שם פרש לפניו
תמיהתו :והרי זה אך לפני שבועות אחדים נשאל כן על ידי
פלוני וענה להיפך ,שאין לשנות הסדר גם בזה?
השיבו רבנו תשובה המלמדת רבות על עוצם מחשבתו

'היה שווה כל הנסיעה למאנסי בכדי להיווכח שעוד יש בדורנו יהודי ששולט על כל מוצא פיו' .מכתב קודש מרבינו
זי"ע בענין שמירת הדיבור בשעת קריאת התורה

חי
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בפרטות לפי מידתו של כל אחד ואחד ,וכה אמר לו :אכן כן ,זה
ששאלני עכשיו ,מכיר אני בו שאף אם אתיר לו הדבר לא יהא
זה בשבילו כפתח היתר להקל פעמים רבות ,ולא ינהג כן אלא
בשעת הדחק ממש .מאידך ,זה ששאלני תחילה ,יודע אני כי די
לו בפתח זה שישמע ממני בכדי שיהפוך לו לקולא של קבע,
ובגין כך נמנעתי מלהקל לו...
אירע מעשה בישיבה שהבחורים שוחחו עם נוכרי שהועסק
בישיבה ,ובהזדמנות הראשונה לאחר מכן שרבנו נשא שיחת
מוסר עורר על כך בדברים נוקבים ,וסיפר שבגרוסוורדיין היה
יהודי שסר מדרך הישר רח"ל ,וכאשר חלף ליד נערים ממחנה
היראים ואך פצה פיו לומר דבר ,תיכף תחבו ב' אצבעותיהם
לאוזניהם שלא ישמעו דבריו ,והדגיש שאפילו הבל פיו של
אחד שאינו כשר עלול להזיק חלילה.
במכתבי ההזמנה לקראת שמחות נישואין במעונו ,ביקש
שידפיסו באותיות עגולות ולא באותיות מרובעות ,וכן
בכללות נזהר שלא להכניס לבית הכבוד דפים הכתובים
באותיות מרובעות.
רבנו היה אומר בשם זקנו ה'אהבת ישראל' זי"ע ,שצריך אף
מסירות נפש בשביל להעביר הסדרא בערב שבת שניים מקרא
ואחד תרגום.
רבנו לא היה בולע מאכלו בשלמות ,כי אם אט אט ,לשבירת
תאוות המאכל.
רבנו נהג בפשטות כאחד האדם ויהי למופת .זכורני
שליוויתיו בדרכו וגשם זלעפות ניתך ארצה ,ופתחתי את
המטרייה (-שירע"ם) לסוכך עליו .מיד נטל רבנו את המטרייה
מידי כדי להחזיקו לבדו .משכך ,זזתי מעט הצידה ,שלא לעמוד
תחת המטרייה שרבנו עצמו מחזיק בה ,אך רבנו תמה מיד
מדוע הנני זע מפניו והורה לי להיכנס עמו ,בעוד הוא ממשיך
להחזיק במטרייה ...והוסיף ואמר לי ,שכן ראה אצל זקנו
ה'אהבת ישראל' שהחזיק בעצמו במטרייתו.
שמענו מרבנו זי"ע כמה פעמים ,כי נחוץ יותר להזכיר שם
של נפטר אחר שהסתלק לבית עולמו ,מאשר להזכיר השם
לרפואה בהיותו חולה.

עמוד האמת .מכתב שכתב רבינו עוד בהיותו בגרוסווארדיין אודות חיטים למצות

יוסף מאיר האס

ירושת יראי שמך

הצצה מרתקת לאוצרות בית גנזיו של כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זצוק"ל
שהיו מלאים זיו ומפיקים נוגה בחפצי קודש רבים
מירושת בית אבותיו הק'
מאז ימות קדם היתה חשיבות גדולה בקרב
חסידים ואנשי מעשה לחפצי קודש שהיו
משתמשים בהם צדיקי אמת וקדושי עליון,
במיוחד אם היו החפצים עצמם דברים שיש בהם
קדושה כמו תפילין וספרי תורה וכיו"ב .בסוד
ישרים ועדה ידוע מה ששח פעם הרה"ק רבי אהרן
מטשערנאביל זי"ע בהיותו סוכה ברוח הקודש,
צופה ומביט למרחקים ,ודיבר אודות החשכות
הגדולה העתידה לרדת לימים על העולם ברוח
האפיקורסות והמינות רח"ל .בפצותו אז את
פה קודשו ,גילה כי אף בימים ההם תהיה קיימת
עצה ליהודים" :לדבר מצדיקים" ,והוסיף" :אפילו
מאתנו ...אפילו משולחני וכיסאותיי" (אפילו פון
אונז ...אפילו פון מיינע טיש און בענקלעך.)...
חביבות גדולה היה רבנו מגלה כלפי החפצים
הקדושים ומלבושי השרד שעברו אליו בירושה
מאבותיו הק' ומצדיקים אחרים שעמדו לישראל.
פעמים רבות היה מזכיר בהתרגשות רבה את
החפצים המיוחסים האלו שהיו ספונים עמו
באוצרות בית גנזיו ,והפליג בחשיבותם הגדולה.
במאמר שלפנינו יצאנו להתחקות אחר הפריטים
הרבים שנותרו בעיזבונו של רבנו אחרי מלאות
ימיו ושנותיו ,מהם שהיה מחשיב ביותר ושמר
עליהם בשמירה עליונה ,כאשר בראש הדברים
נתמקד תחילה בחפצים שהיו חשובים אצלו
ראשונים במעלה מפאת יוקרתם וגודל ייחוסם.

ספר תורה של הרה"ק רבי
זאב מראחמיסטריווקא זי"ע
מירושת אבותיו הק'
ספר תורה זה וכן ספר תורה המיוחס למרן
הבעש"ט הק' זי"ע ,קיבל כ"ק מרן אדמו"ר בעל

הכסא של מרן ה''צמח צדיק'' זי''ע

'אמרי חיים' זי"ע קודם השואה .רבנו היה מציין
בהתפעלות ובהתרגשות רבה ,שהס"ת ניצל
ונשמר בתקופת השואה על ידי מסירות נפש של
חסיד .וכך מסופר בס' 'מאיר החיים' (ח"א עמ'
שסג) :בחודש אלול תש"ד שוחררה רומניה מידי
הגרמנים ,ולאחר מספר שבועות המשיך הצבא
הרוסי במלחמתו בכיבוש הונגריה .בכ"ה תשרי
שוחררה העיר גרוסוורדיין .שוממה היתה וחרבה,
אבלה מאין יושביה היהודים .נשארו בה מתי מעט
צעירים עובדי כפייה ,שהועסקו בגטו שבעיר
באיסוף ובריכוז חפצי היהודים שהוגלו.
בקבוצה הזו עבדו גם אחדים מתלמידי מרן
ה'אמרי חיים' .בין השאר ר' יהושע מאנדל ,ר'
זיידא איינהורן ור' יוסף שטיינמץ .בעת עבודתם
מצאו את ספר התורה הקטן של הרבי .ביודעם
חשיבותו של ספר התורה ,חרפו נפשם להוציאו
מהגטו והביאוהו למקום מגורם במחנה הצבאי ,ובו
קראו כל עת שהותם במחנה  -עד השחרור.
כשבועיים לאחר שחרורם נסעו שלשתם
לבוקרסט ,והחליטו ביניהם לומר למרן ה'אמרי
חיים' ,כי את ספר התורה הקטן מצאו בגטו ומוכנים
להחזירו לו ,בתנאי שיבטיח להם ,כי הוריהם
יחזרו ממקום גלותם [בעת ההיא לא ידעו עדיין
לאן הוגלו ואת גורלם המר ,וכי כמעט כל הגולים
לאושוויץ נספו על קידוש השם ,הי"ד].
אמנם לא קל היה להם לבצע את החלטתם -
לבוא בתנאים כאלה כלפי רבם  -בכל זאת ,באחד
הימים אזרו עוז ,נכנסו יחד אל הקודש פנימה
וסיפרו לו מטרת בואם .ה'אמרי חיים' לא הגיב
מאומה ,כמובן שיצאו מהחדר בפחי נפש .למחרת
נכנסו שוב והתנו תנאי אחר  -שהרבי יבטיח להם,
כי אלה שחיים עדיין ,יזכו להחזיק מעמד ויישארו
בחיים .לתנאי זה הסכים ה'אמרי חיים' ,אזי החזירו
לו את ספר התורה לשמחתו הרבה ,וכך ניצל הס"ת

גביע של מרן הסב''ק בעל
ה''אהבת ישראל'' זי''ע שרבינו
היה משתמש בו בימי הרחמים

מידי זדים.
מרן ה'אמרי חיים' זי"ע החזיק את הספר-תורה
בביתו ,ובצהרי ערב יום הקדוש היה דואג לומר
לגבאים להעביר את הס"ת לביהמ"ד ,והחזיקו
באמירת פסוקי 'אור זרוע' ו'כל נדרי' ,וכן רקד בו
בכל ההקפות ,ואח"כ החזירו את הס"ת לביתו.
רבנו היה מחזיק את הס"ת בארון קודש מיוחד
בכותל המזרח בתוך ד' אמותיו בחדר ה'פראווען'.
יש מכתב שבו מודיע לאמו ע"ה הבשורה המשמחת
שקיבל במתנה ארון קודש עבור ס"ת זה ,וזה
לשונו" :לכבוד אמי מורתי הרה"צ שתליט"א .ביי
אונץ ב"ה אלעס בסדר .איך האב נעכטען באקומען
א מתנה א קליינעם ארון הקודש צו לייגען דעם
קליינעם ספר תורה ,פון יעקב פעלדמאן".
בימי הרחמים והרצון קראו בספר תורה זה
בביהמ"ד .גם בשאר זמנים כשהתפלל בביתו מפני
חולי וכדו' ,גם כן קראו בס"ת זה .במשך נסיעותיו
למדינות אחרות ,לקח עמו רבנו ס"ת זה כמנהג
אבותיו לקחת עמם ס"ת קטן בדרך ,על דרך הכתוב
במלך "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו" .גם רבנו
החזיק ס"ת זה בפסוקי 'אור זרוע' ו'כל נדרי' בליל
יום הקדוש ,וכן רקד בו הקפה שישית בשלהבת
אש קודש.

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

כתב יד קודש
ספר הקדוש 'תורת חיים'
הספר הקדוש 'תורת חיים' נכתב בקדושה
וטהרה בכתב יד קודשו של הרה"ק בעל 'תורת
חיים' זי"ע מקאסוב ,באופן נפלא שלא נודע
דוגמתו ,כפי שכתב בספר 'אבן שתיה' (עמ' מו),
שבמרוצת ימי חייו ,היה מחזיק מחברת תחת
מראשותיו וכמה פעמים בלילות היה לוקחה וכותב

הצצה מרתקת
לאוצרות בית גנזיו
של רבינו

ההקדמה המקורית לספר הקדוש 'אמרי חיים'

• גליון זכרון • אדר א' תשע"ט •

טי

בה רזי תורה שנתגלו לו.
הרה"ק בעל 'אמרי ברוך' זי"ע ,שהעבירן אל בנו הרה"ק
למרות שהספר הק' 'תורת חיים' הוא מעט הכמות
רש"א מהורודענקא ,והוא נתנן במתנה לחתנו הרה"צ
גביע קודש של הסבא קדישא
ונכתב בקיצור רב ,הוא רב האיכות וחשיבותו כפולה
רבי מענדלי חודרוב זצ"ל ,משם הגיעו לידי משפחת
ומכופלת ,כי כתב אותו הרה"ק ה'תורת חיים' בעצמו
חודרוב.
בעל 'אהבת ישראל' זי"ע
בכתב יד קודשו .אמנם יש לציין ,שחלק ניכר ממחברת
התפילין של הרבי ר' זושא נבדקו לאחרונה ונודע
מספר גביעים היו מונחים ברשותו של מרן הסב"ק בעל 'אהבת ישראל'
כתב יד הספר הק' ,בעיקר בחלק של דברי תורה על
שהם מכתיבת יד הרה"ק רבי דוד מאניפולי זי"ע ,כי
הפרשיות ,נכתב בכתב יד אחר שרשם מה ששמע מפיו,
זי"ע והיה משתמש בהם מפעם לפעם .אחד ומיוחד שבהם הוא הגביע אותו
צורת האותיות תואמת עם התפילין של הרה"ק רבי
לו
מלאות
לרגל
מטשורטקוב,
פאהרילע'
'ניסן
בשם
גביר
מיהודי
קיבל
כנראה בפקודתו .כתב יד זה הוא יפה וברור מאוד,
משה צבי מסאווראן זי"ע ,שעל בתי הכסף שלהם חרוט
ולעת עתה לא ידוע מי היה הכותב ,אך מובן שזה היה
חמשים שנה בשנת תר"ע .ר' ניסן התגורר בהוסיאטין והצורף היהודי שהיה
שהם מכתי"ק הרה"ק רבי דוד מאניפולי זי"ע.
צדיקי
–
שלו
לרבותיו
לעשות
רגיל
שהיה
מה
כעין
עבורו,
זאת
עשה
בעיר
גר
חסיד מופלג מהמקורבים החשובים שהיה גם בקי
ברשימות בן רבינו ,הרה"צ רבי פנחס שלום האגער
בתורת הנסתר .אולם ידיים מוכיחות קיימות ,שגם דברי
בית רוזי'ן.
זצ"ל בעל 'אור שלום' ,מצאנו פרטים על רכישתו של
מהתקופה
זה
בגביע
השתמש
קדישא
שהסבא
ובהנחה
השנים
חשבון
לפי
תורה אלה היו למראה עיניו הק' של מרן ה'תורת חיים'
רבנו את התפילין היקרות מידי הרב חודרוב" :אבי
להגיהם ,כי רואים שהוסיף בכמה מקומות בכתב יד
שקיבלו במתנה ,הרי שהגביע המקודש היה מונח על שולחנו משך כ"ו שנים,
שליט"א [זצוק"ל] אמר לי ד' שבט פר' בא תש"מ ,אז ער
תרצ"ו.
שנת
ועד
תע"ר
משנת
קודשו הגהות והוספות על הדברים.
האט די וואך אפגעקויפט די תפילין פון רבי ר' זושא,
בנוסף לדברי תורה המופיעים במחברת הקדושה ,יש
אחרי ההסתלקות עלה הגביע בחלקו של הרה"ק בעל 'אמרי חיים' זי"ע,
וואס דער אהבת שלום ,תורת חיים ,צמח ,רבי ר' ברוך'ל,
אולם אחרי מספר שבועות פרצו גנבים לביתו בגרוסוורדיין ולקחו איתם
גם כמה סגולות לרפואה שרשם ה'תורת חיים' בכתי"ק
און מסתמא רבי שמואל אבא ,זענען געגאנגען דערמיט.
בין דפי הספר .יש מהם שנמצאו בספרי סגולות קדמונים,
חפצי ירושה רבים ויקרים לאין ערוך ,ובתוך החפצים הנגנבים היה גם הגביע
די בתים זענען פונעם צמח ,דער צמח האט געביטן די
אבל
רגל
עם
הוא
גם
אחר,
בגביע
חיים'
ה'אמרי
השתמש
יום
מאותו
הזה.
ויש מהם שלא נמצא להם מקור קדום בספרים .עוד
בתים ,אבער די פרשיות זענען פון רבי ר' זושא".
נמצא בו בדף אחד דבר חשוב מאוד ,הרי היא הצוואה
בצורה שונה ,שנעשתה על ידי הרבנית ע"ה מהרבה מטבעות של שמירה
הגרפ"ש האגער זצ"ל מביא ,שאביו רבנו סיפר לו,
רבים.
מצדיקים
בידה
שהיו
וסגולה
הקדושה שרשם בעצמו בכתי"ק ,שבו מצווה כמה כסף
שלרבי ר' זושא היה בן ושמו רבי ישראל אברהם ,ובתו
יחלקו לכל אחד מבניו וחתניו ובנותיו .בראש הצוואה
בגביע זה השתמש הרה"ק ה'אמרי חיים' עשרות שנים ,עד שהוחזר לו
נהייתה כלה עם הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע .לפני
אותו
שקנה
ז"ל,
הורוביץ
נחמיה
ר'
הרה"ח
ידי
על
קדישא
הסבא
של
הגביע
כתב אות צ' שהוא כנראה נוטריקון צ'וואה ,וכן שמות
החתונה נסעה כלתו של הרבי ר' זושא [אשת רבי ישראל
מסוחר אחד .בטרם קנהו ,נכנס ר' נחמיה אל הרה"ק ה'אמרי חיים' והראה
בני משפחתו שבהמשך הצוואה נכתבו בדרך ראשי
אברהם] לקאסוב אל מרן ה'אהבת שלום' ,ונתנה לו את
לקנותו?
כדאי
והאם
קדישא
הסבא
של
הגביע
זהו
האם
ושאל
הגביע,
את
לו
תיבות .בנוסף לזה ,יש בדף אחר עוד רשימה של חלוקת
התפילין של חותנה הרבי ר' זושא ,כי ה'אהבת שלום'
ה'אמרי חיים' זיהה את הגביע בוודאות והורה לו לקנותו במחיר סביר בלבד,
כסף לאנשים.
שילם מכיסו את כל הוצאות החתונה.
וויזניצר
לוי
ר'
[הרה"ח
זה.
בגביע
לקדש
שב
ומאז
מהסוחר
קנהו
הוא
ואכן
מחברת הקודש של ספר 'תורת חיים' עברה כנראה
עוד מצטט הגרפ"ש האגער מדברי אביו ,שהיתה לו
שליט"א ממאנסי מספר ,שבתחילה הציעו את הגביע למכירה במחיר מופקע
בירושה לבנו מרן ה'צמח צדיק' זי"ע ,וכן הלאה .אולם
הנאה גדולה מאוד שרכש את התפילין היקרות האלו,
כשחזר
וגם
לקנותו,
רצה
לא
כאמור
חיים'
ה'אמרי
אך
פונט,
אלף
חמש
של
לפי המסופר ,היתה תקופה מסוימת שבה נאבדה
ובמשך השבוע אמר לו כמה פעמים שבכל יום יש לו
שנית להציע בעד אלפיים פונט לא הסכים ,ובסוף נקנה בעד מאתיים או
המחברת ,אלא שמן השמים סובבו בהשגחה פרטית
יותר הנאה על שקנה את התפילין של הרבי ר' זושא.
פונט].
מאות
שלוש
שהגיעה בחזרה למשפחה באורח פלא .וכך סיפר מרן
כמו"כ אמר לו אביו בשם רבי אהרן פאלאק שהתעסק
אחרי הסתלקות ה'אמרי חיים' ,עלה הגביע בגורל בתו מרת פרידמן תחי'
ה'דמשק אליעזר' זי"ע מוויזניץ ,כי פעם הביא לו גוי
בדבר הרכישה ,שהתפילין נמצאות במצב טוב ואפשר
והיא מסרה אותו בהשאלה לאחיה רבנו .בשנת תשס"ב ,כשהגיע רבנו לביקור
מחברת כתובה בלשון הקודש ובעיינו בכתוב בה ,הכיר
להשתמש בהן ,רק צריך להחליף את הבתים ולצבוע
בארץ הקודש ,הביא עמו את הגביע כדי להחזירו לאחותו ,באומרו שאין לבו
שהם קטעי דברי תורה מזקנו הרה"ק ה'תורת חיים',
אותן.
שהיא
אחותו
לו
אמרה
אז
אבל
שלו,
שאינם
שאולים
חפצים
החזקת
עם
שלם
וליתר הוכחה הזמין אליו מיד את הדיין הג"ר דוד צבי
מעניין לציין מה שנמצא כתוב ברשימות הרה"ג ר' לוי
נותנת לו במתנה גמורה לכל ימי חייו ,והיה משתמש בו בחרדת קודש בליל
שנייבלג זצ"ל ,וגם הוא בעיינו בכתב ,הכיר כי אכן זה
יצחק ראזנבערג שליט"א" :שמעתי מהרה"ח ר' ישראל
השנה.
ראש
כתב יד קודשו של ה'תורת חיים'.
חיים האס ז"ל מעיה״ק ירושלים ,שכשכתב תפילין דר"ת
בשנת תש"א ,כאשר הרוסים כבשו את בוקובינה שהה
חדשים עבור אש"ל [רבנו זי"ע] ,ביקשו אש"ל שבשעת
מרן ה'דמשק אליעזר' במרכז רומניה ,והרבנית נמלטה
הכתיבה יסתכל בפרשיות של הרבי ר' זושא ,ומשם
אליו ברכבת האחרונה שיצאה מטשרנוביץ שעה קלה לפני
יעתיק את הפסוקים ,ועל אף שהיה קשה לו בכך ,כי הוא רגיל
הכיבוש ,כשבאמתחתה הצילה כמה תשמישי קדושה יקרי
לכתוב מבחוץ".
תפילין של הרה"ק
ערך ,בין השאר את הכתב-יד של ה'תורת חיים' והקיטל של
ה'אהבת שלום' .בצוואת הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע (שלא
הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע
חפצי קודש
הניח אחריו זש"ק) כתוב" :הקיטעל מזקני הרה"ק מקאסוב זי"ע
להלן רשימה חלקית של חפצי צדיקים שהיו ברשותו של
אחת הירושות החשובות ביותר שהיו ספונות אצל רבנו
וגם כת"י התורת חיים הנמצא אצל ר' אברהם שענברוין אני
נותן לאחי הרה"צ ר' חיים מאיר שליט"א".
רבנו מירושת אבותיו הק' זי"ע:
הן התפילין של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע ,שרבנו
צלחת מרק של מרן הסב"ק בעל 'אהבת ישראל' זי"ע – בס'
רכש אותן משאר-בשרו הרה"צ מנחם דוד חודרוב זצ"ל,
אחר הסתלקותו של מרן ה'אמרי חיים' זי"ע ,נפל הקיטל של
מרן ה'אהבת שלום' זי"ע בחלקו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'ישועות
'קדוש ישראל' (ח"א עמ' קכז) מובא שהיה הסבא קדישא אומר
שקיבל את התפילין בירושה מחותנו הרה"ק רבי שמואל אבא
בדרך צחות על הפתגם השגור בפי הבריות" :כוח ליגט אין
מהורודענקא זי"ע.
משה' זי"ע ,וכתב היד של ה'תורת חיים' בחלקו של רבנו ,שגילה
כבר אז את דעתו שהוא שמח ביותר על מה שקיבל כתב יד
שיסל" (הכוח טמון בצלחת באכילה) ,שיתל (שיסל) נוטריקון
לאחר פטירתו של הרבי ר' זושא ,ביקרה פעם רעייתו
ש'יויתי י'י ל'נגדי ת'מיד.
הרבנית את הרה"ק בעל 'אהבת שלום' זי"ע בקאסוב ,וסיפרה
קודש זה ,והראה לזה חביבות וחרדת קודש מופלגת .בשעה
שקיבלו נישק את התיק שהיה מונח בו המחברת .כשביקשו
כיסא קודשו של הרה"ק בעל 'צמח צדיק' זי"ע  -אחרי
לו שהיא זקוקה להכנסת כלה בשביל צאצאיהם .ה'אהבת
הסתלקות הסבא קדישא בשנת תרצ"ו ,נותר הכיסא בבית
שלום' שמח כמובן לקראת המצווה שהגיעה לידו והרבנית
לצלם את דפי הכתי"ק לצורך מהדורה חדשה של הספר ,לקח
זמן רב עד שפעל בעצמו למוסרו לידי אחר ,וגם אז התנה שלא
המדרש בגרוסוורדיין ובנו הרה"ק בעל 'אמרי חיים' זי"ע ישב
הצדקנית נתנה לו במתנה את התפילין של בעלה הקדוש.
עליו בתפילות ובשולחנות .בימי המלחמה כשנמלטו מחמת
התפילין עברו בירושה לצאצאי ה'אהבת שלום' ממשיכי דרכו
להוציאו מפתח ביתו ,כי שמר על זה מאוד ואמר שזה החפץ
החשוב ביותר שיש לו.
המציק מגרוסוורדיין ,נשבר הכיסא ופורק לחתיכות קטנות,
בקודש ,ה'תורת חיים' וה'צמח צדיק' ,וכך הגיעו לידי נכדו

המנורה של הרה''ק בעל ה'דמשק כיפתו של הרה''ק מאפטא זי''ע שכ''ק מרן אדמו''ר סידור 'בית יעקב' של מרן הסב''ק בעל
כתב יד קודש של ספר הקדוש 'תורת חיים' זצ''ל
ה''אמרי חיים'' זי''ע קיבל בעת ימי התגעש עולם ה''אהבת ישראל'' שהיה משתמש בו בעת עריכת
אליעזר זצ''ל שרבינו קיבלו בירושה
שרבינו קיבלו בירושה
ה"סדר נאכט''
מאחיו מרן ה''דמשק אליעזר'' זי''ע

כ
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אך שמרו עליו מכל משמר והוא נארז בתוך מזוודת
עץ קטנה ,וכך הגיע לארץ ישראל יחד עם ה'אמרי
חיים' בשלהי שנת תש"ז .כאן בארץ הקודש ,חיפשו
נגר ירא שמים שירכיב חזרה את הכיסא הסגולי ,ואכן
המלאכה ניתנה להרה"ח ר' נחמן קלאר ז"ל ,שהיה נגר
לפרנסתו.
מספר הרה"ח הישיש ר' לוי וויזניצר שליט"א
ממאנסי" :לאחר שתוקן הכיסא ,היה יושב עליו
ה'אמרי חיים' יחד עם שרפרף נמוך מתחתיו.
בתחילה לא ידענו את הסיבה לכך ,אך לאחר תקופה
התברר שהכיסא עקום ולא יציב ,ולכן השתמש
הרבי בשרפרף לייצוב ישיבתו .לאחר מספר שנים,
התיישב פעם על הכיסא אחד האנשים והרגיש היטב
את אי יציבותו של הכיסא ,והיות שאז כבר היו כלים
מיוחדים לתיקון רהיטי עץ ,נתנו את הכיסא לשיפוץ
מחודש".
מנורת הרה"ק בעל 'דמשק אליעזר' זי"ע – רבנו
קיבל את המנורה הטהורה במתנה מהנהלת ישיבת
וויזניץ ,יחד עם מכתב מהרה"ח ר' יוסף שטיינמעץ
ז"ל מנהל הישיבה בבני ברק ,בתאריך י"ד שבט
תשט"ו [מאחורי המכתב נכתב באותיות גדולות
בכתב ידו של רבנו" :מנורה מתנה"] ,בו כתב לו
שהמנורה נשלחת אליו ע"י הרה"ח ר' שלמה ניימאן
ז"ל ,והיא עברה בירושה ממרן ה'דמשק אליעזר'
אל הנהלת הישיבה ,והם רואים לנכון לשלוח לו את
המנורה במתנה כשכר על פעולותיו של רבנו לטובת
קופת הישיבה ,בהיותו מגייס להם כספים מהנדיבים
אשר בעם ברחבי ארה"ב .רבנו היה מדליק בה בשנים
הראשונות בכל לילות חנוכה ,וכעבור שנים רבות
הדליק בה רק בארבעת הלילות הראשונים.
בנוסף אליהם היו לרבנו קערת נטילת ידיים של
זקנו בעל 'אהבת ישראל' זי"ע והדום של זקנו בעל
'אהבת ישראל' זי"ע.

בגדי קודש
ברשותו של רבנו גם היו מספר מלבושי כבוד
שעברו אליו בירושה מאבותיו הק' שלבשו אותם
בעתות רצון שונים ,והיתה לרבנו חשיבות וחביבות
גדולה אליהם.
כיפת הרה"ק בעל 'אוהב ישראל' זי"ע מאפטא –
הגיעה מירושת מרן ה'דמשק אליעזר' זי"ע ,שקיבלה
מחותנו הרה"ק רבי יצחק מאיר מקופיטשניץ זי"ע,
ועברה אחרי הסתלקותו לאחיו מרן ה'אמרי חיים'
זי"ע ,וממנו אל רבנו.
בהיות מרן ה'דמשק אליעזר' בעיר דורנה ,נודעה
לו הידיעה המרעישה על האולטימטום ששלחה
הממשלה הסובייטית לממשלת רומניה ,ונדהם
לשמע הבשורה המרה והחליט לא לחזור לוויזניצא.
הוא התקשר בטלפון אל הרבנית ,והורה לה לעזוב את
הכול ולבוא מיד אליו לדורנה הסמוכה לגבול החדש
עם בוקובינה .עם קבלת הידיעה הרבנית השאירה
את הכול ,וברגעים רציניים כאלה דאגה לקחת אתה
ולהציל בעיקר את החפצים הקדושים ,כגון הקיטל
העתיק המפורסם של הרה"ק ה'אהבת שלום' זי"ע,
את הכתב יד של הרה"ק ה'תורת חיים' זי"ע ,הגביע

כתב יד של הגה''צ מסאלקא זצ''ל
שרשם דברי תורתו של מרן בעל
ה''אהבת ישראל'' זי''ע בעת שמחת הבר
מצווה של רבינו

והכיפה של הרה"ק מאפטא זי"ע ,וכדומה .היא נסעה
מוויזניצא ברכבת האחרונה לטשרנוביץ ומשם
המשיכה דרכה לדורנה .באותה רכבת נסעו לביתם
גם תלמידי הישיבה .יומיים לאחר הכיבוש כבר באו
השלטונות הרוסיים והחרימו את בית רבנו עם כל
חפציו .גם הישיבה נסגרה לפי פקודתם.
'סטראקעס קאפטן' של מרן ה'אהבת ישראל' זי"ע
– מרן ה'אמרי חיים' זי"ע שמר על 'קאפטן' זה בדחילו
ורחימו ,והוא עבר בירושה לרבנו .בשנים הראשונות
שלא היה לו 'סטראקעס קאפטן' אחר ,היה רבנו
לובשו בעצמו בשבתות והקפיד מאוד לשמור עליו
מכל משמר שלא ייקרע חלילה או ייפרם .מחמת
הדחקות שהיתה בביתו ,לא היה בידו ממון לרכוש
לעצמו קאפטן אחר ,ורק ברבות השנים רכשו
עבורו הבחורים קאפטן חדש לכבוד יום הפורים,
ואז החל רבנו ללבוש את הקאפטן החדש ואילו
את ה'סטראקעס קאפטן' של זקנו הק' הכניס לתוך
הארון בשמירה עליונה ,ומאז לבשו רק בימי הרחמים
והסליחות( .מרשימות הרה"ח ר' לוי וויזניצר שליט"א
ממאנסי).
קפטן לבן של אביו הק' ה'אמרי חיים' זי"ע –
שלבשו בימי הרחמים והסליחות ,כידוע שלבש
באותם שולחנות טהורים בגדי לבן.

ספרי קודש
גם ספרים קדושים שהשתמשו בהם צדיקי
בית אבותיו הק' ,היו מונחים בבית גנזיו של רבנו
בחשיבות מופלגת עד מאוד.
ספר הזוהר הק' של מרן ה'צמח צדיק'  -אחד
הספרים החשובים ביותר שהיה ספון באוצרו של
מרן ה'אמרי חיים' זי"ע ,היה ספר הזוהר הקדוש
מעזבון זקנו הרה"ק בעל 'צמח צדיק' מוויזניץ זי"ע,
שהשתמש בו עוד בצעירותו בחיי אביו הרה"ק בעל
'תורת חיים' זי"ע ,כנרשם בשער הספר" :שייך לה"ה
הרב ר' מענדיל בהרב מקאסוב".
קדושה מיוחדת מיוחס לספר זה ,לאור עדותו של
מרן ה'אמרי חיים' זי"ע ,כי זקנו הק' ה'צמח' עסק
הרבה בתיקון נשמות עם הזוהר הקדוש שבידו ,ובכל
עת שהיה לו דבר קשה לקח הזוהר .וכן סיפר ה'אמרי
חיים' על אביו הסבא קדישא ה'אהבת ישראל' זי"ע,
שכשהיה לו עניין קשה היה פונה לגבאי" :משולם גיב
מיר דעם זוהר!" ה'אמרי חיים' היה לו שיעור קבוע
ללימוד הזוהר בכל יום קודם התפילה ,ואף ערך פעם
סיום על הזוהר הקדוש כמו שנוהגים לעשות סיום על
הש"ס ,ומרוב חשיבות המאורע התעטר ב'קאלפיק'
על ראשו.
הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' זי"ע לא למד בדרך
כלל בספרי זוהר אלו שהיו שייכים לזקנו הק' ה'צמח
צדיק' זי"ע ,אלא היה נוהג ללמוד בספר הזוהר של
דפוס סלאוויטא או זיטאמיר .גם ה'אמרי חיים'
לא השתמש בדרך כלל עם ספר הזוהר יקר הערך
מירושת אבותיו ,אך לעתים ידועים היה לוקח הספר
הזה להשתעשע בו ,כגון ביום ל"ג בעומר בהילולא
דרשב"י מחבר ספר הזוהר .לפעמים פתח את הספר
לעמוד השער ונשק בפה קודשו אותיות השם

מפה מיוחדת לכבוד נרות שבת ממרן
הסב''ק בעל ה''אהבת ישראל''  -זי''ע

"מענדיל בהרב מקאסוב".
פעם נכנס ה'אמרי חיים' אל שולחנו הטהור ביום
ל"ג בעומר עם הספר הזוהר הקדוש הזה בידו ,והראה
לנוכחים מה שנרשם בשער הספר שהיה שייך לזקנו
הק' בעל 'צמח צדיק' זי"ע ,והתבטא על זה בצחות
לשונו" :איך וואלט עס נישט פארקויפט אפילו פאר
קיין פינף פונט"!...
סידור 'בית יעקב' של מרן ה'אהבת ישראל'
זי"ע  -צדיקי בית וויזניץ הרבו להשתמש ב'סידור
היעב"ץ' ,אשר הגאון יעב"ץ זצ"ל הבטיח בהקדמתו,
שכל המתפלל בו בכוונה תפילתו אינה חוזרת ריקם,
וכעדותו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'ישועות משה' זי"ע
בהסכמתו למהדורת אשכול החדשה" :וזאת למודעי
שסידור תפילה זה לא ירד משולחנם של רבוה"ק
ואבוה"ק זי"ע ,אשר השתמשו בו בכל עת מצוא,
ובמיוחד בעת עריכת הסדר הק' בליל פסח".
הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע היה לו סידור היעב"ץ
הנקרא 'בית יעקב' ,דפוס זיטאמיר שנת תרמ"א ,אשר
לפי עדות נכדיו נהג להשתמש בו בסדרי התפילות
שהזמן גרמא ,כגון :סדר ההגדה של פסח; סדר
הדלקת נר חנוכה וסדר בדיקת חמץ .כפי הנראה
מדפיו המשומשים ,השתמש בו לפעמים גם בתפילות
וזמירות שבת קודש .סידור זה עבר בירושה לבנו מרן
ה'אמרי חיים' ,והשתמש בו לעתים מסוימים.
אחרי הסתלקות ה'אמרי חיים' ,נשאר הסידור
במעונו אצל נוו"ב הרבנית ע"ה ,שהשתוקקה
להתפלל בסידור קדוש זה .לאחר הסתלקות הרבנית
ע"ה ,הוחלט לערוך גורל ,אלא שכ"ק מרן אדמו"ר
ה'ישועות משה' זי"ע שהשתוקק ביותר להתפלל
בסידור זה ,ביקש מאחיו כ"ק מרן אדמו"ר רבינו זי"ע
שלפי שעה יתחלקו ביניהם בשנים לסירוגין ,ששנה
אחת יהיה אצל אחד ובשנה השניה אצל השני .ואכן
כך נמשך הדבר עד סוף ימיו.
ספר 'ברית כהונת עולם' של מרן ה'אהבת ישראל'
זי"ע – בכריכתו הפנימית נכתב הנוסח דלהלן" :שנת
ברצו"ת ד' ווילחאויטץ יע"א .בעזה"י עש"ק לס' וירא
ד' אלי' אברהם בן וויטעה רייזעה ,בזה הספר הקדוש
ברית כהונת עולם למד בקדושה ובטהרה כ"ק מרן
אדמו"ר הקדוש פאר תפארת עטרת אוהב ישרא"ל
זצ"ל זי"ע ועכי"א ,וכעת לומד בקדושה ובטהרה
כ"ק בנו אדמו"ר הקדו"ש מרן עטרת תפארתינו חיי"
הם למוצאיהם מאי"ר לארץ ולדרים שליט"א ,איתן
מושבו בגראסווארדיין יצ"ו .כתבתי זאת למען ידעו
דור אחרון הנס שנעשה בזה כי נאבד הספר הלזה
הקדוש וגם הזוהר הקדוש ושארי ספרים וחפצים
יקרים בארגז אחד על הדרך ,והיום יום עש"ק נמצא.
וע"כ כתבתי שידעו למי שייך .הנ"ל".
הספר 'אהבת ישראל' נכתב ברובו על ידי החסיד
המקובל רבי זיידל הערלינג ז"ל ,אשר זכה ללמוד
'ברית כהונת עולם' בחברותא עם ה'אהבת ישראל'
מפני שהיתה לו יד בחכמת הנסתר .אחר שסיים
ה'אהבת ישראל' את עריכת שולחנו הטהור ,היה רבי
זיידל חוזר בצוותא עם החסיד המפורסם רבי מרדכי
חנא פוקס ז"ל את דברי אלוקים חיים שאמר הרבי
ב'טיש' לפני חסידים.

שער ספר זוהר הקדוש של הרה''ק
ה'צמח צדיק' זי''ע

ספר הקדוש 'ברית כהונת עולם'
שמרן הסב''ק בעל ה''אהבת ישראל''
היה לומד עם בניו
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אכ

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

הצצה מרתקת
לאוצרות בית גנזיו
של רבינו

יפרח בימיו צדיק
ציוני דרך ורסיסי הוד בקצירת אמרים במשנת חייו של

כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

מאז זרח אורו בגרוסוורדיין ועד עלותו בסערה השמימה – תרפ"ב  -תשע"ח
תרפ"ב

ביום י"ח בתמוז התמלא הבית כולו אורה בהולדת רבנו בעיר
גרוסוורדיין ,מקום מגורי אביו הק' מרן ה'אמרי חיים' זי"ע וזקנו
הגדול מרן הסב"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע.
שמו נקרא בישראל על שם זקן אמו הרבנית ע"ה ,הרה"ק רבי
מרדכי מטשערנאביל זי"ע .מפי מרן ה'אמרי חיים' זי"ע נשמע,
וכן סיפר רבנו שבנתינת השם כיוונו גם על החסיד המופלא
והיחסן רבי מרדכי כהנא [פעלץ] ז"ל מסיגעט ,מקורבם ומאנשי
אמונם של צדיקי בית ויזניץ ,שנלב"ע לפתע פתאום בחודש חשון
תרפ"ב.

תרפ"ו

אחרי מלאות לו שלוש שנים ,נכנס רבנו ללמוד בתלמוד תורה
בגרוסוורדיין ועד מהרה נודע בקדושתו ורוממותו ,על אף גילו
הצעיר ביותר .סיפר החסיד ר' שמשון כהנא ז"ל מקראסנישארא,
שבהיות רבנו ילד בגיל ארבע ישב על ברכי זקנו הק' בעת
השולחן הטהור ,ור' שמשון תמה בלבו על זה למה לקח אותו
הסבא קדישא על ברכיו .תוך כדי הרהוריו ,נענה ה'אהבת ישראל'
ואמר על הילד" :זה חלקי מכל עמלי".
על השגותיו כילד קטן ,סיפר רבנו בעצמו ,שבאותה תקופה
הגיע קוסם לגרוסוורדיין והלך על חבל דק מבניין לבניין באמצע
הרחוב ,ולמרות שהדבר היה ביו"ט ,הלכו כולם לראות במחזה
המרהיב ,אבל הוא החליט לעצמו" :עס גייט מיך גארנישט אן,
יו"ט גיי איך נישט" (לא מעניין אותי כלום ,ביו"ט איני הולך
למקום כזה).

תרצ"א

סיפר הרה"ח ר' אברהם הערש מליק ז"ל שהכיר את רבנו
מגרוסוורדיין והיה מבוגר מרבנו בכמה שנים ,שבהיות רבנו בן
תשע ,ביקש ממנו רבנו בעת שהלך לרחוב שהוא ילך עמו ,ורבנו
הלך בעיניים עצומות ממש כסגי נהור ,והוא הוליך את רבנו לקבץ
צדקה.
פעם שח רבנו להרה"ח ר' משה קאפיל האס הי"ו ממאנסי,
שבהיותו ילד בגיל תשע ,כבר ידע 'צעטיל קטן' בעל פה .עוד
סיפר רבנו פעם ,שמגיל תשע לא החסיר מלעבור על פרשת
השבוע שניים מקרא ואחד תרגום ,ורק פעם אחת בהיותו ילד
סבל מחום גבוה ,ואז התיר לעצמו להעביר את הפרשה בשבת.

תרצ"ה

הגה"צ רבי אליעזר פיש זצ״ל אבדק״ק מאטא-סאלקא שהיה
ידיד נאמן לרבנו כל השנים ,מעיד עליו במכתב ,שלפני הבר-
מצוה ,פתח פעם רבנו את הסידור ועיין בנוסח של 'לשם יחוד'
לפני הנחת התפילין ,והתבטא בהתרגשות" :דער 'לשם יחוד'
געפעלט מיר זייער" (הנוסח הזה מוצא חן בעיניי)...
שמחת הבר-מצוה התקיימה בר"ח תמוז [הוקדמה בשלושה
שבועות] בעקבות נסיעתו של מרן הסב"ק זי"ע למרחצאות
מרפא .לרגל השמחה חבש הסבא קדישא שטריימל לראשו ,כפי
שסיפר רבנו פעמים רבות" :זקני הק' תמיד ערך סעודת ראש
חודש ,ובדרך כלל היה לובש לראשו את ה'קאלפיק' .אבל באותו
יום הרי נתן לי את ה'קאלפיק' לרגל הבר-מצוה ,ואז ביקש ממנו
אבי הק' שהיות וזה לא מתאים לשבת בסעודה עם כובע רגיל של
יום חול ,שיחבוש לראשו את השטריימל .זקני הק' היה יהודי טוב,
ושמע לקולו של אבי ...לכבוד זה ,חבש גם אבי הק' שטריימל ,כי
אם זקני הק' לבש שטריימל ,לבש גם אבי הק'...

תרצ"ב

ימי בחרותו של רבנו עברו עליו בהתמדה גדולה ומייגעת.
היות שבגרוסוורדיין לא היתה ישיבה ,ישב ולמד בעצמו .בתחילה

בכ
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הביאו אחד המיוחד מגדולי חסידי וויזניץ ,הגה"צ רבי יחזקאל
ווידמאן זצ"ל הי”ד אב"ד סיטשעל שילמד עמו ,ואכן הם למדו שני
חודשים ,אבל לאחר מכן אמר שמה שהוא לומד עם רבנו ,יכול
רבנו ללמוד בעצמו ,ואינו רואה נחיצות שיישאר בגרוסוורדיין
בשביל זה .בהמשך למד רבנו עם הגה"צ אב"ד ציילסהיים זצ"ל,
גמרא ותוס' ,וגם שו"ע יו"ד

תרצ"ו

ביום ב' סיון ,חשכו המאורות וזקנו הק' ה'אהבת ישראל' זי"ע
עלה לגנזי מרומים לאחר מחלה קצרה .כל ימיו היה רבנו מספר
בהתרגשות ובכאב על יום ההסתלקות הפלאית ,וגם על התקופה
המקדימה להסתלקות ,עת היה זקנו הק' מגלה רמזים עבים על
הפטירה הקרובה .כל ימיו נותר דבוק בלו"נ בזקנו הק' והתקשרות
נפלאה זו היתה לשם דבר בכל מקום ,בהיותו מזדעק בלהבות אש
כל פעם שהזכירו את שמו לפניו" :איש אלוקים קדוש הוא ,אשרי
עין ראתהו".

תש"א

בחורף נסע רבנו להיות אצל גיסו הרה"ק רבי יודא'לי מדז'יקוב
זי"ע שהתגורר בקלויזנבורג .באותם ימים הגיע לשם דודו הק'
בעל 'שארית מנחם' זי"ע מווישווא ,לדרוש ברופאים בעקבות
מחלתו הקשה ל"ע .רבנו זכה לשהות עם דודו הגדול בימיו
האחרונים וכל ימיו שוחח עליו בערגה גדולה.

תש"ב

בחודש חשון נסע רבנו ללמוד בישיבת הרה"ק ה'דברי יואל'
זי"ע מסאטמאר ,שם למד עד חצי חודש שבט .התלמידים מאותה
תקופה היו מספרים בהתפעלות על החביבות הגדולה שזכה
לקבל מהרה"ק מסאטמאר באותם ימים ,ואף אכל בביתו כל שבת,
הוא ועוד בחור נוסף בנש"ק .רבנו סיפר שהיות והרב מסאטמאר
ידע שהוא מקפיד על השקיעה ,סידר שיביאו לו לחם משנה
לסעודה שלישית לפני השקיעה.

תש"ג

בחודש חשון נסע רבנו ללמוד בישיבת סעקלהיד שהיתה
בסביבת גרוסוורדיין .רבנו סיפר שהיתה לו בחירה האם ללמוד
בישיבת טאשנאד או בישיבת סעקלהיד ,ובחר בסעקלהיד
כי היתה ישיבה יותר חסידית ,למרות שהפליא ביותר את
טאשנאד .כעבור שבועיים נסגרה הישיבה בגלל המלחמה וחזר
לגרוסוורדיין.
בחודש אדר הוצרך רבנו להתגייס לצבא ,וכדי להיפטר מעול
הגיוס נסע לפאפא ,כי שם יכלו לסדר עבורו את הפטור .כשהגיע
לפאפא כבר לא יכלו לסדר עבורו את המסמכים ,ובהיותו שם
נכנס לישיבת הגה"ק בעל 'ויחי יוסף' זי"ע ,ומצא היכל מלא וגדוש
במאות בחורים .רבנו התפעל מאוד ממראה עיניו ,כאשר על אף
המלחמה הנוראה ובחוץ תשכל חרב ,יושבים הבחורים ולומדים
בהתמדה ,והחליט להישאר בין כתליה למשך שנה.
הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א ,שלמד עם רבנו
באותה תקופה בישיבה בפאפא ,מעיד שרבנו עמד ולמד על
גבי סטנדר שעות ע"ג שעות בלי הפסקה .זקנים נוספים שלמדו
עמו שם העידו שרבנו למד שמונה עשרה שעות מעת לעת ,ועל
אף שלמדו בישיבה כשלוש מאות בחורים מופלגים בתורה
ובחסידות ,בלט רבנו מעל כולם והביטו עליו בהערצה גדולה
שעדיו לגדולות ונצורות.

להימלט מגרוסוורדיין לכיוון רומניה .בליל שישי י"ט אייר – ל"ד
בעומר ,חצו את הגבול ,הרבנית הצדקנית מרת מרגליא ע"ה –
א"ח מרן ה'אמרי חיים' ,ובנה רבנו זי"ע ,בקבוצה שמנתה שמונה
נפשות .בהמשך התאחד רבנו עם אביו הק' ושאר בני המשפחה
בבוקרסט ,וכך זכו להינצל מגיא ההריגה בניסי ניסים ובחסדי
שמים.
בכל שנה שמר רבנו תאריך זה של יום הצלתו מציפורני
הרשעים ,י"ט אייר תש"ד ,והיה מספר בהתרגשות רבה על
השתלשלות פרשת הצלתו בהודאה להשי"ת.

הגהות שכתב רבינו על סיפור ההצלה של מרן ה''אמרי חיים''

תש"ה

בחודש סיון התקיימה שמחת נישואיו של רבנו עם הרבנית
פייגא מלכה ע"ה בת הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע,
ששהה גם הוא בבוקרסט .לדאבון לב חלתה הרבנית מיד אחרי
החתונה ונפטרה בחודש אלול תש"ו ,מנוחתה כבוד בבית החיים
בבוקרסט.

תש"ז

בחודש אב נשא רבנו אחות הרבנית בזוו״ר ,את הרבנית סימא
מירל ע"ה ,בת הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע .החתונה
התקיימה בעיר דורנא.

תש"ח

רבנו נסע עם חותנו לארה"ב ,שם השתקע בוויליאמסבורג
והתגורר סמוך לחותנו .עד מהרה התמנה רבנו לכהן כרב דחסידי
וויזניץ בארה״ב ,ותחת הנהגתו הרוממה ,התפתחה הקהילה
לתפארת.

תש"ד

לאחר שהנאצים ימ״ש כבשו את הונגריה בחודש אדר והחלו
להשתלט בסערה על כל הסביבה ,החליט מרן ה'אמרי חיים' זי"ע

הזמנה שכתב חותנו כ''ק מרן אדמו''ר מסקווירא זי'ע לרגל שמחת
נישואיו של רבינו (בזווי''ש)

מאנסי ,בהביעו דעתו שישיבת כרכים קשה ועל כן
יש לעזוב את המגורים בעיר .באותם ימים הגה ופעל
להקמת מושבה חדשה של חסידי וויזניץ בעיירה
מאנסי ,הרחק משאון ניויורק רבתי.
רבנו קיבץ סביבו קבוצת חסידים ואנשי מעשה
נבחרים ,וביום שישי פרשת חוקת ,ט"ו תמוז תשכ"ד,
נפתח פרק חדש בהיסטוריה של חצר הקודש וויזניץ
בארה"ב .רבנו עבר בשעה טובה ומוצלחת למאנסי,
ואתו עמו מספר חסידים בודדים .גם תלמידי הישיבה
שלמדו עד כה בוויליאמסבורג ,עברו למאנסי ,היה זה
ביום ראשון שלאחריו ,שבעה עשר בתמוז.

תשכ"ו

הורמנא שקיבל רבינו מהגה''צ רבי יונתן שטייף זצ''ל

תש"ט-תש"י

בשנה זו הושלמה בניית בניין הישיבה בשיכון וויזניץ
במאנסי .ביום ג' סיוון ,למחרת יומא דהילולא קדישא
של הסב"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע ,לבשה העיירה חג
בשמחת חנוכת הבית של הבניין החדש .קהל רב הגיע
מחוץ לעיר ,ושמחו בהרחבת גבולי התורה והחסידות.
אף מרן ה'אמרי חיים' זי"ע שיגר איגרת מיוחדת לרגל
המעמד ובה כתב" :גדול יהי' בית מקדש מעט זה לתורה
ולתפילה בדרך הסלולה לנו על ידי אבותינו הקדושים".

בביקורו הראשון של מרן ה'אמרי חיים' זי"ע בארה"ב
לקראת הקמת שיכון ויז'ניץ בבני ברק ,נפגש רבנו
לראשונה עם אביו לאחר שנפרדו ברומניה בשנת תש"ז.
באותם ימים עמד רבנו לימין אביו וסייע לו בכל מסעו
הארוך על אדמת ארה"ב.
רבנו הרביץ תורה לבחורים בישיבת וויזניץ
בוויליאמסבורג שאותו הקים .כן מסר מדי יום שיעורים
בש"ס לבעלי בתים ,שיעורים אותם המשיך למסור
עשרות בשנים ,גם כשכבר הנהיג את העדה הק' בשיכון
וויזניץ במאנסי.

תשכ"ג

בראש השנה תשכ"ג הגיע רבנו לארץ ישראל לשהות
בצל אביו הגדול .מרן ה'אמרי חיים' זי״ע ניסה לשכנעו
לעזוב את הרעיון הנועז ,הוא הביע את דעתו כי רבנו
התברך במשפחה ברוכת ילדים בלעה"ר ,ומי ידאג
לפרנסתם ולצורכיהם במקום מרוחק שכזה .אך רבנו
שוחח ארוכות עם אביו ,הסביר לו את החלטתו עד
שהביע את הסכמתו למהלך.

מכתב קודש ממרן ה׳אמרי חיים׳ זי''ע לרגל חנוכת הבית של בית
המדרש במאנסי

תשל"ב
ביום ט' ניסן חשכו המאורות ואביו הק' מרן ה'אמרי
חיים' זי"ע עלה לגנזי מרומים .כנהוג בחצר הקודש
ויזניץ ,מיד אחרי סתימת הגולל הוכתר רבנו למלאות
מקום אביו בהנהגת חסידי וויזניץ בארה"ב .קהל
גדול של חסידים ואנשי מעשה ,ובראשם רבנים וזקני
חסידים ,קיבלוהו עליהם באהבה ובהערצה כמנהיגם
ומורה דרכם.

תשל"ד

בט' ניסן התקיים מעמד הנחת אבן הפינה לבניין
הישיבה במאנסי ,בהשתתפות אלפי ישראל.

תשל"ה

תשמ"ט

תשכ"ד
רבנו החליט לעזוב את העיר ולהתיישב בעיירה

תש"ס

לאחר ההצלחה הגדולה של הקמת הישיבה
בקאיימישא לעיק ,עודד רבנו אברכים רבים לעבור
לגור בסביבה ההיא ולהקים שיכון חסידי מבודד בין
יערות העד ולמרגלות ההרים המיתמרים מסביב .כך
הוקם שיכון וויזניץ בקאיימישא לעיק ,בו מתגוררים
כיום כמאה משפחות חסידי וויזניץ .רבנו התבטא ואף
כתב מכתב קודש על קריית מלך רב זו ,שעוד תהיה עיר
ואם בישראל.
הקמת הקריה בקאיימישא היתה בנפשו של רבנו
ושוחח עליה רבות בשביעות רצון .באסיפה לטובת
רכישת בניין הישיבה בחודש טבת תשנ"ב ,הפליג רבנו
בשבח המגורים במקום מבודד זה שהוא רחוק מהכרך
הגדול במאנסי ,באומרו שכל אחד מבין את התועלת
הגדולה שיש בזה ,וכל מי שיש לו חלק בזה ,הרי זו
זכייה בשבילו .רבנו אף סיפר בהתפעלות שאנשים זרים
הכניסו אליו סכומים גדולים להקמת הקריה ,באומרם
שחפצים ליטול חלק בזה.

בחודש תמוז יצא רבנו לראשונה למסע קודש
מרומם לארץ מגורי אבותיו הק' באוקראינה ,והתפלל
על ציוניהם הקדושים של צדיקי בית וויזניץ ותלמידי
הבעש"ט הק' .באותו תקופה הביא רבינו רצונו העז
להעביר את הישיבה הק׳ מהעירייה מאנסי לאיזור
יותר שקט שבחלוף השנים נתהפך לעיר ואם בישראל.
רבינו הורה להנהלת הישיבה לחפש מקום מתאים מחוץ
לעיר.

תשנ"ב

תשס"ג

בכ' סיון נפל רבנו בהיותו במקווה ,מאז תשו כוחותיו
והחלו להובילו על כסא.

תשס"ה

בקיץ יסד רבנו את בית החינוך לבנות 'בנות ישראל'
ע"ש זקנו הק' ה'אהבת ישראל' זי"ע.

החליט לעקור למאנסי .בית רבינו

לקראת זמן החורף עבר הישיבה סופית לעירייה
קאיימישא לעיק בהרי הקטסקיל ,שם התרכזו כל
הבחורים החשובים חסידי וויזניץ ללמוד בישיבה אחת.

במוצש"ק פ' משפטים ,השמיע רבנו דברות קודש
במלווה מלכה ואז הבהיר שיתחיל לבוא לרקוד 'מצוה
טאנץ' בכל החתונות במאנסי ,בשכר שלא יעשו תמונות
אף אצל הנשים .דבריו התקבלו בתדהמה ,כי רבנו כבר
היה בגיל שמונים ואף אחד לא שיער כמה זה יצליח.
למרות חולשתו והטרחה הגדולה ,בכל זאת קיבל
על עצמו לנסוע בכל לילה לכל החתונות לרקוד
'מצוה טאנץ' ,ובלבד שלא יהיו תמונות בכל מהלך
החתונה .דעתו היתה שהצילומים לוקחים לזוג הנישא
ולמחותנים את כל הרצינות ,כשהולכים לבנות בית
נאמן בישראל.

לרגל חג הפסח ,הגיע רבנו לביקור ראשון בארץ
הקודש .ביקורו עורר התרגשות גדולה מאוד בקרב
חסידי וויזניץ ,שלא ראוהו זה שנים רבות ,בפרט
התלמידים בישיבה שלא ראוהו מעולם .גם אחיו מרן
ה'ישועות משה' זי"ע שמח מאוד לקראתו ,לאחר שלא
ראהו שמונה שנים ,מעת בריחתו מגרוסוורדיין בחודש
אייר תש"ד ,משם המשיך הלאה לארה"ק.
המגורים באווירת הרחוב בארה"ב ,לא היו לרוחו
של רבנו .וכך ,בעיצומו של קיץ תשכ"ב קיבלו קהל
החסידים כרעם ביום בהיר את הידיעה ,כי רבם האהוב
מבקש לעקור מהעיר ולעבור למקום רחוק ונפרד .רבנו
קרא לאסיפה מספר בעלי בתים מהקהילה ,ולתדהמתם
הודיע להם על החלטתו הדרמטית.

תשנ״ג

תשס"ב

תשי"ב

תשכ"ב

הקמתה ,וביום ראשון פרשת ראה התקיימה חנוכת
הבית לקומפלקס הבניינים של הישיבה החדשה.

בשב"ק פ' עקב הגיע רבנו לשבות בהיכל הישיבה
בעיריית קייאמישא לעיק בהרי הקטסקיל לרגל

מאור
הגולה

גליון מיוחד
במלאת י"ב חודש
להסתלקות כ"ק מרן

אדמו"ר מוויזניץ זי"ע

בכ"ב טבת נפטרה הרבנית הצדקנית מרת סימא
מירל ע"ה .לאחר פטירתה חילקו לבנים ולבנות את רוב
חפצי הבית ואף רוב הספרים כהוראתו כמנהג הסבא
קדישא ,חוץ ממה שרבנו היה צריך לעצמו ,כולל חפצי
הירושה שלו שעוד רצה להחזיק בביתו.

תשס"ו

בשלהי חודש אדר הגיע רבנו לביקור רב רושם
בארץ הקודש ,בו ביקר בריכוזי חסידות וויזניץ והותיר
חותם עז על המוני היהדות החרדית שזכו ליהנות
מאורו וזיוו באותם שבועיים אפופי הוד .היה זה הביקור
האחרון של רבנו על אדמת ארץ ישראל ,במהלכו ביקר
אצל אחיו מרן ה'ישועות משה' זי"ע ואצל בן-דודו מרן
ה'חכמת אליעזר' זי"ע מסערט ויז'ניץ.

תשע"ה

בחודש סיון נפטר על פניו בנו הגדול ,הגה"צ רבי
פנחס שלום האגער זצ"ל אב"ד חסידי וויזניץ בבארא-
פארק ובעל 'אור שלום' .פטירתו בטרם עת ,כאבה מאוד
לרבנו שישב 'שבעה' יחד עם יבלחט"א בניו הצדיקים
מרנן האדמו"רים לבית וויזניץ שליט"א.

תשע"ח

מתחילת החורף יצא ונכנס רבנו בבתי החולים
בעקבות התדרדרות חמורה במצבו .גם בשכבו על ערש
דוויי בבית החולים ,היו תחובות לתוך אוזניו אוזניות
בהן הקשיב בכל רגע לשיעורי הגמרא של הגאון רבי
חיים שמרלר שליט"א על הדף היומי ,וגם הסתלקותו
ביום כ"ט אדר ,היתה מתוך שמיעת שיעור בגמרא.

• גליון זכרון • אדר א' תשע"ט •

גכ

ציוני דרך ורסיסי
הוד במשנת חייו

יקותיאל יהודה גנזל

עַ ּמוּד ָהא ֵׁש ל ְ ָהאִיר
יעף
ימה ָח ְל ָפה ִּב ָ
ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
יסר ח ֶֹדׁש ָּב ּה ַח ָּמה לֹא ז ְָר ָחה
ְּת ֵר ַ
ּכוֹ ָכ ִבים לֹא ז ְָרחוָּּ ,כב ּו ְּבז ַַעף
ֲבים ֶאת ִנְׁש ַמת ַה ּק ֶֹדׁש ֶׁש ָּפ ְר ָחה
ּכוֹא ִ

ִמרו ַֹמ ְניָה ֶׁשל ַמ ְע ָלה ֶאל ֶא ֶרץ ַה ּז ָָהב
ְמ ִהי ָלה ֶׁשל ִעי ָל ִאיוּת ֶאל ַה ָּמחוֹז ַהחו ְֹמ ָרנִי
ְמ ַה ֵּל ְך ַה ַּצ ִּדיק ְּב ֶא ֶרץ ֶׁשכ ָֻּּל ּה ֶׁשנ ְָהב
ַבר ַעל ַהחֹ ֶׁש ְך ַהיו ְּמ ָרנִי
ְונֵרוֹ ִמ ְת ּג ֵּ

ֶא ְס ְּפ ָדה ְספוֹדְּ ,בכ ּו ָּבכֹה עוֹ ָלם ְויְקוּם
ֻמ ָעם ָהאוֹרָּ ,כ ֵבה וְנו ֵֹטׁש
נִגְ ַּדע ַה ַּל ִּפיד ע ְ
ָה ָעם ַה ּיְהו ִּדי ִה ְת ַי ֵׁשב ִׁש ְב ָעה ְּב ִלי ָלקוּם
ַּב ֲעלֹתוֹ ַה ָּׁש ַמי ְָמה ְל ַא ַחר ָׁשנִים ִּתְׁש ִעים ָו ֵׁשׁש

יקה ִל ְכ ּבוֹׁש ו ְּל ַה ִּשׂיג
יְכוֹ ָלה ִהיא ַא ֶמ ִר ָ
לוֹ ֶכ ֶדת ְלתוֹ ָכ ּה ֶאת ָּכל ִמי ֶּׁש ְּת ַב ֵּקׁש
יח ְו ִשׂיג
ְּב ַרם ,לֹא ֶאת ָה ַא ְב ֵר ְך ֶׁש ַּב ֶּג ֶׁשם נְטוּל ִשׂ ַ
ִמ ְס ּתו ֵֹבב ְּבנְיוּ־יו ְֹרק וְיו ֶֹרה ְלׁשוֹנוֹת ֶׁשל ֵאׁש

ְרדין ָה ִעיר נ ְָצ ָצה ֶק ֶרן אוֹר
ְּבגְ רו ְֹס ֶו ַ
ֶע ֶרשׂ ַצ ִּדיק ָע ְמ ָדה ִּבנְהו ָֹרא נ ְִפי ָׁשא
ַו ּיִגְ ַּדל ַה ּנ ַַער ֶאל ֵחיק ַצ ִּדיק ַה ּדוֹר
ֲבת ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,ס ָּבא ַק ִּדי ָׁשא
ָמ ָרנָא ָה ַאה ַ

ִׁש ְב ָעה ַעשׂו ִֹרים ָּב ֶהם ִה ְת ַק ֵּדׁש ַהח ֶֹמר
ְר ָבבוֹת יְהו ִּדים ִה ְת ַמ ְּלא ּו ִּב ְד ֵבקוּת
עו ְֹמ ִדים ְצפו ִּפים ִל ְראוֹת ַמ ְר ֶאה ִלְׁשמו ַֹע או ֶֹמר
ִל ְראוֹת ָקדוֹׁש ִמ ְת ַר ֵּפק ַעל ֱאל ָֹקיו ְּב ַר ּכוּת

עוֹדוֹ נ ַַער ו ְּכ ָבר נ ְַפׁשוֹ ְּכ ֶל ָה ָבה
ְּב ִרית ִעם ַה ּתו ָֹרה ָּכ ְר ָתה ִנְׁש ָמתוֹ
ֲבה
ִמ ָּכאן ו ֵָאי ָל ְך הוֹגֶה הוּא ָּב ּה ְּב ַאה ָ
ִהיא ְמ ַמ ֵּלאת ֶאת ֵיׁשוּתוֹ ,נְקו ַּדת ַח ּיוּתוֹ

ִל ְלמֹד ו ְּל ַׁש ּנֵן ְוׁשוּב ִל ְלמֹד ְוׁשוּב ְל ַׁש ּנֵן
לֹא ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ּתו ָֹרהַ ,ה ַמ ַעיָן ַה ִּב ְל ִּתי ַא ְכזָב
ַמ ְפ ִציר ִאיׁש ָה ֱאל ִֹקיםּ ,תו ֵֹב ַע ו ִּמ ְת ַח ּנֵן
ָּכל נ ַַער ַההוֹגֶה ַּב ּתו ָֹרהֵ ,מ ִאיר הוּא לוֹ ְּב ַא ֲה ַבת ַאב

ֲדם
ְב ִהימוֹט מו ְֹס ֵדי עוֹ ָלם ְּבקוֹל ה ַ
ַו ּי ִָּמ ֵלט ַה ּנ ַַער ִמן ִצ ּיפו ְֹרנֵי ַה ְמ ַר ְּצ ִחים
' ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶּבן ִצ ּיפו ָֹרא' ָל ַחׁש ְולֹא נ ַָדם
ַׁ ,מ ְצ ִל ִיחים ו ְּמנ ְַּצ ִחים
ְּכ ֶׁש ַעל ַה ָּלׁשוֹן ֵׁשם קו ֶֹדש

ְיׁשוּעוֹת ְמ ַמ ְּלאוֹת ֶאת ַה ַּביִת ו ְַה ְמבוֹאוֹת
ֶחמוֹת
ִמ ָּכל ַק ְצוֵי ֵּת ֵבל ַמ ִּג ִיעים ִלְׁשאֹב ְרפוּאוֹת ְונ ָ
וְהוּא ֵאין לוֹ ְּבעוֹ ָלמוֹ ִּכי ִאם ַמ ֶּס ֶכתׁ ,שו ָּרה וְאוֹת
ֶאל ַא ַּב ּיֵי ו ְָר ָבא נ ְַפׁשוֹ ְו ִנְׁש ָמתוֹ ִּתנ ְַה ְמנָה ְּבנ ֶָהמוֹת

יש ֱאל ִֹקים ְ -מ ִע ִידים ְּב ֶד ַמע ַעיִן ַּת ְל ִמ ִידים ְּד ֵב ִקים
ַהאי ָקדוֹׁשַ ,האי ָשׂ ָרףִ ,א ׁ
ֲלים ְּבנֵי ָמרוֹן ְמ ַׁש ּו ְִעיםִ ,מְׁש ּתו ְֹק ִקים
יש ֱאל ִֹקים ׁ -שוֹא ִ
ַא ּיֵה ָקדוֹׁשַ ,א ּיֵה ָשׂ ָרףִ ,א ׁ
ָמינ ּו ִּכי ְל ָך ָאנ ּו ְמ ַח ִּכיםּ ,כֹה ְמ ַח ִּכים
ֲש ִּכים ְּ -ב ָקרוֹב ְּבי ֵ
יע ְל ָה ִאיר נְִׁשמו ֵֹתינ ּו ְּב ַמח ַׁ
ָמ ַתי ׁשוּב יו ִֹפ ַ

