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בשלח-יתרו
תשפ"ג לפ"ק

שיחות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

שיחת קודש בעת ביקור כ"ק האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד 
שליט"א במעון הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ק " פ ל ג  " פ ש ת ח  ל ש י ו י  ש י ש ל  י ל

כ"ק מרן שליט"א קיבלו בשלום וברכה.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: כ'בין שוין אזויפיל מאל אריינגעקומען צום 
רבי'ן במחשבה...

מרן שליט"א: איז דאך גוט. אז ס'איז בגוף ובמחשבה, איז דאך אודאי גוט, 
אז איין איד האט א שייכות מיט א צווייטן איד במחשבה, זאל עס שוין זיין 

צוזאמען בגוף אויך.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: ברוך ה' אז מ'קען אויספירן די מחשבה אויף 
למעשה.

מרן שליט"א: דורך דער איחוד ווערט לעיקוואד מיט וויליאמסבורג איינס, 
ס'איז נישט דא קיין מחיצות.

וואס הערט זיך עפעס דארטן?

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: ברוך ה' אז מ'קען טון וואס דער טאטע ]כ"ק 
האדמו"ר מסקולען זצ"ל[ האט געוואלט.

דער טאטע ז"ל פלעגט אסאך מאל זאגן ביי כל מקדש אז מ'זאגט 'אוהבי 
ה' המחכים בבנין אריאל', לכאורה וואלט געדארפט שטיין המחכים 'לבנין' 
אריאל, פארוואס שטייט 'בבנין'. נאר מרן הבעל שם הק' זי"ע זאגט דאך אז 
דארט וואו די מחשבה איז, דארט איז דער מענטש, האט דער טאטע ז"ל 
געזאגט אז אידן ווארטן שוין אזוי לאנג אויף די גאולה שלימה, ס'איז דאך 

יגדברות קודש

טוחסידים דערציילן

אשיחת קודש
בתוכן:

ניגוני בית סקולען / כשהאדמו"ר מסקולען 
היה בבית מדרשנו הגדול / האדמו"ר מסקולען 
בתפיסה / התחזקות מרן ז"ל אחר המלחמה / 
הקרירות במדינת אמעריקא / דעת מרן הויגד 

יעקב אודות אמעריקא / המצב כהיום שכל אחד 
צריך לחיזוק / סכנת הטעכנעלאגיע / בטחון 

בהשי"ת ולא לסמוך על הערכות הרופאים / ועוד

בתוכן:

שלא שינו את לשונם / הבדלה בין 
ישראל לעמים / סכנת הטעכנעלאגיע / 

שהחשיכו עיניהם של ישראל / ועוד

בתוכן:

סדר לילה אצל מרן הקרן לדוד / התמדת התורה 
בישיבת מרן הקרן לדוד / עבירות שעושים אצל 

הרבי מכפר על המצות בבית / בט"ו בשבט מעלים 
הניצוצות של כל השנה / קדושת התנאים ואמוראים

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה א



וואס  יאר  טויזענט  צוויי  באלד  שוין  אז  פארשטיין  צו  נישט 
נאכמער;  און  נאכמער  השתוקקות  מין  אזא  מיט  מ'האפט 
דאס איז א זאך וואס ביי גשמיות זעט מען דאך דאס נישט, 
אז איינער האפט אויף אפאר מיליאן דאללאר, טאמער זעט 
ער נאך א יאר אז ס'קומט נישט אן, ווערט אויסגעלאשן די 
די  היות  ממילא  פארקערט,  פונקט  איז  דא  אבער  תשוקה, 
משחבה פון א איד טוט שטענדיג האפן צו די גאולה, איז עס 
א בחינה פון המחכים 'בבנין' אריאל, אז ס'איז כאילו מ'האלט 

שוין דארט ממש, ווייל במקום שמחשבתו של אדם שם הוא.

מרן שליט"א: אה! השגות! צדיקים האבן השגות.

זאגן  האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: דער טאטע פלעגט עס 
אזוי צעקאכט, אז די השתוקקות ווערט דאך ווי א יאר מער 

און מער.

איז  ער  ניגונים,  מאכן  צו  דאך  פלעגט  ער  שליט"א:  מרן 
געווען אין עולם הנגינה, די אלע ניגונים זענען השתוקקות. 
ווען  אז  זי"ע  מגיד  קאזניצער  דער  הרה"ק  פון  נאך  מ'זאגט 
קאזניצער  דער  וואלט  געווען  זוכה  ווען  וואלט  וועלט  דער 
מגיד ארויסגעגעבן חיבורים חידושי תורה. מ'זעט דערפון אז 
זאגן ביי  זכי' דערצו, דאס זעלבע קען מען  מ'דארף האבן א 
דעם, אז ס'איז א חידוש געווען דער גאנצער ענין פון נגינה, אז 

מ'האט זוכה געווען אז אזעלכע אידן האבן געמאכט ניגונים.

הרה"ח  אויסגעפרעגט  האט  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  כ"ק 
דער  הגה"ק  מוח"ז  פון  זון  ז"ל,  גרינוואלד  עמרם  ר'  בנש"ק 
אונגוואר רב זצוק"ל אויפ'ן זיידן כ"ק מרן אא"ז הערוגת הבשם 
זי"ע צו ער דאווענט פאר אין די הייליגע טעג, האט ער געזאגט 
פאר'ן פריערדיגער רב, אז יום כיפור האט דער ערוגת הבשם 

נישט געוואלט דאווענען פאר'ן עמוד נאר נעילה, האט דער 
פריערדיגער רב ז"ל געזאגט: "אונז האלטן אז אזעלכע אידן 
וואלטן יא געדארפט דאווענען" א. דאס מיינט עפעס, ס'איז 
דא אן ענין דערביי, אז ס'איז א זכי' אז די אידן דאווענען פאר'ן 

עמוד.

ס'איז געלעגן אין די ניגונים א גאנצע עבודה.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: איך געדענק ביים טאטן, און 
אזוי איז אויך געווען ביים זיידן ]כ"ק האדמו"ר הנועם אליעזר 
מסקולען זצ"ל[, אז ביים שלאפן האט ער געהאט ביים נאכט-
קעסטל א טעיפ-ריקארדער, און אז ס'איז אים איינגעפאלן א 
תנועה פלעגט ער זיך אפוואשן און אריינזינגען, ס'איז געווען 

א בחינה פון ירננו על משכבותם )תהלים קמט, ה(.

א.  ראה בספר תולדות ערוגת הבשם )חלק ב' עמוד תש(: רבינו לא היה נוהג לעבור 
הכנסת  בבית  הללו  בימים  היתה  תפלתו  כי  הנוראים,  בימים  התיבה  לפני 
הגדולה, ובקהלות הגדולות לא נהגו הרבנים להתפלל בעצמם לפני התיבה, 
רק בעלי תפילות וחזנים. חוץ מתפלת נעילה, שבזה היה נהוג בק"ק חוסט 
מקדמת דנא, שהרב המרא דאתרא יורד בתפלת נעילה לפני התיבה. בשנה 
אחת בראש השנה, נסע נכד רבינו הג"ר עמרם גרינוואלד ז"ל, בן כ"ק הגה"צ 
רבי אברהם יוסף זצ"ל אב"ד אונגוואר, להסתופף בצל מרן הרה"ק מהרי"ד 
מבעלזא זי"ע. בליל ראש השנה כשהמון צבאות ה' עברו להתברך מפה קדשו 
בברכת לשנה טובה, עבר גם הוא בסך, ובעברו לפני מרן זי"ע, עצר אותו מרן 
ושאל אותו: "האם אביך הרב מאונגוואר נוהג להתפלל לפני התיבה בימים 
מחוסט?"  הרב  זקינך  נהג  "ואיך  מרן:  שוב  שאלו  בלאו.  והשיבו  הנוראים?" 
והשיבו שוב שגם הוא לא נהג לעבור לפני התיבה, זולת בתפלת נעילה, שכן 
לתפלת  אם  כי  התיבה  לפני  יורד  אינו  שהרב  דנא,  מקדמת  בחוסט  המהג 
נעילה. נענה מרן מבעלזא זי"ע ואמר: "איני מסכים עמהם בזה, כי אילו היו 
לפעול  יכולים  היו  הללו,  קדושים  בימים  התיבה  לפני  עוברים  כאלו  רבנים 

הרבה מאוד", ובלשון קדשו: "וואלטן זיי געקענט אסאך אויפטון".

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה ב



מרן שליט"א: ניגונים זענען מחשבות, ס'איז די קולמוס הלב, 
בעיקר א ניגון אן ווערטער איז קולמוס הלב ב. די ליובאוויטשע 
חסידים האבן דאך גאנצעטע פשטים אין די ניגונים, דאס איז 
האדמו"ר  כ"ק  ניגון.  סארט  אזא  איז  דאס  און  ניגון,  דביקות 
ביאורים  געמאכט  דאך  האט  זצ"ל  מליובאוויטש  המהריי"צ 

אויף ניגונים.

המהרש"ב  הרה"ק  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
מליובאוויטש זי"ע האט געזאגט אז ווען מ'זאגט נאך א מימרא 
פון א צדיק איז כאילו בעל השמועה עומד כנגדו )ירושלמי שבת א, 
ב(, און ווען מ'זאגט איבער א ניגון איז טאקע בפועל דער בעל 
השמועה עומד כנגדו. מיין ברודער כ"ק האדמו"ר מסקולען 
שליט"א – דעם רבינ'ס שוואגער - חזר'ט עס כסדר לגבי דעם 

טאטנ'ס ניגונים, אז ס'איז בעל השמועה עומד כנגדו.

מרן שליט"א: ווען דער סקולענער רבי ]הנועם אליעזר[ איז 
געווען ביי כ"ק מרן אאמו"ר זי"ע אין די זומער ווען דער טאטע 
ז"ל איז געווען קראנק, האט דער סקולענער רבי אים שטארק 
מחזק געווען און געזינגען מיט אים ניגונים. שפעטער ווען ער 
איז אוועקגעגאנגען האט דער טאטע ז"ל געזאגט: "אה! ס'איז 

א דרך".

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: ס'איז געווען דעמאלטס צוויי 
אפאראציעס.

מרן שליט"א: יא, ס'איז געווען שווערע צייטן דעמאלטס, דאס 
איז געווען אין יאר תשל"ו אין די זומער אין קעמפ.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: דאכט זיך אז דעמאלטס האט 
מען געטאנצן אור חדש, דאס איז געווען אין די ניין טעג.

מרן שליט"א: יא יא. דער טאטע ז"ל האט עס שטארק מפליא 
געווען.

ז"ל  יוסף  ויחי  דער  רבי  דער  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
האט זייער שטארק ליב געהאט דעם אור חדש.

מרן שליט"א: יא יא.

*

]הנועם  זיידע  דער  ווען  נאך  געדענק  איך  שליט"א:  מרן 
ס'איז  המדרש.  בית  אין  אונז  ביי  געפראוועט  האט  אליעזר[ 

ב. כן איתא בכמה ספרים מאמר החכם ש'ניגון' הוא קולמוס הלב. ענין קולמוס 
הלב מוזכר בספר חובת הלבבות שער הבחינה פרק ה: הלשון הוא קולמוס 
זי"ע כתב בספר הניגונים: הלשון הוא קולמוס  והרה"ק הבעל התניא  הלב. 
שערי  בספר  שמובא  מה  לציין  ומעוניין  הנפש.  קולמוס  הוא  השיר  הלב, 
המועדים, מה ששח פעם כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל בשם חותנו כ"ק 
בימים  שמנגנים  מה  אודות  זצ"ל,  מליובאוויטש  יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר 
את  להזכיר  המנהג  הקודמים:  צדיקים  ידי  על  שנתחברו  ניגונים  הנוראים 
הנשיאים, לא רק על ידי הזכרת שמותיהם בדיבור, אלא גם על ידי הניגונים 
שלהם, כמדובר בארוכה בטעם הדבר, מפני שניגון הוא קולמוס הלב, אשר בו 
ועל ידו מתגלה פנימיות הלב, ובפרט ניגון ללא תיבות שאינו מוגבל בהגבלה 
דאותיות, וממילא כאשר מנגנים את הניגונים של הנשיאים, אזי ההתקשרות 

היא בבחינת פנימיות.

ר'  ביי הרה"ח  איינגעשטאנען  איז  יארן, ער  כ'  די  אין  געווען 
יחזקאל סאמעט ז"ל.

סוף  געקומען  זענען  אונז  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
תש"כ לפ"ק.

מרן שליט"א: יא, דאס איז געווען יענע יאר וואס עטץ זענטס 
ביי  שבת  א  געפראוועט  האט  ער  אמעריקא,  קיין  געקומען 
אונז אין בית המדרש, איך געדענק זיין קריאת שמע, ער האט 

געפירט אלעס, ער האט געפירט טיש.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: און דער טאטע דער ויחי יוסף?

מרן שליט"א: דער טאטע ז"ל האט אים אלעס אוועקגעגעבן, 
ער האט אים געלאזט פראווענען ג.

זאגן  פלעגט  טאטע  מיין  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
אין  געזעסן  איז  ער  וואס  תפיסות  די  איבער  אלעמאל 
אריינגעשיקט  ממש  האט  אויבערשטער  דער  אז  ראמעניע, 
געווען  ס'איז  געווען,  מחזק  אים  האט  דאס  וואס  ניגונים  די 
אזעלכע שווערע מצבים, אבער דער ניגון האט אים געגעבן 

דער בטחון.

מרן שליט"א: יא יא, נו אודאי, היינו דאהני ליה מיט די ניגונים, 
א  עס  דאך  האט  זמן  אזא  אויף  געווארן  געמאכט  ס'איז  אז 
אידישע  ס'ברענגט  נצחיות,  א  ס'איז  מעלה,  געוואלדיגע 

קינדער צו דביקות ד.

געווען  איז  זיידע  דער  ווען  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
אין תפיסה האט ער נישט געהאט קיין מחזור, ער האט נישט 
געהאט גארנישט, ווער רעדט נאך פון שופר בלאזן, אבער די 
ניגון פון 'נכספה וגם כלתה נפשי', דאס איז געווען די תקיעת 

שופר, דאס האט ער דעמאלטס געמאכט.

*

מרן שליט"א: ויצא יעקב מבאר שבע )בראשית כח, י(, זעט זיך אויס 
אז מ'קען נישט אלץ בלייבן אינעם אייגענעם שטאט, מ'דארף 
ארויספארן פונעם פלאץ וואו מ'וואוינט, ס'איז דא פלעצער 
וואו די השגחה פירט אז מ'דארף זיין. ויצא יעקב מבאר שבע, 
שוין  זיי  האבן  דורכדעם  אונז,  פאר  געפארן  שוין  זענען  זיי 

בשבת  ערך  זי"ע  מרן  שכ"ק  סיפר  שליט"א  קריצלער  משה  ר'  הרה"ח  ג. 
השלחן הטהור בליל שב"ק בביתו נאוה קודש, ואחר כך עבר לבית מדרשנו 
והמשך ה'טיש' ערך ביחד עם האדמו"ר מסקולען זצ"ל. עוד סיפר ר' משה 
שבעת קריאת שמע האריך האדמו"ר מסקולען מאוד, ומרן ז"ל צוה להבעל 
הק'  בידיו  להם  והחווה  להציבור  פניו  את  סיבב  ואף  עליו,  להמתין  תפלה 
שישבו בשקט ובסבלנות עד שיסיים האדמו"ר קרי"ש. והרה"ג ר' יצחק אהרן 
גאלדבערגער שליט"א סיפר מה שמונח בזכרונו שהאדמו"ר מסקולען נשא 

מדבריו שב"ק בבוקר לפני קריאת התורה.

ד. ויש לציין מה שסיפר הרה"ח ר' יהושע קלמן גאלדבערגער שליט"א, מה 
ששמע מהרה"ח ר' יוסף וועבער ז"ל, שכ"ק מרן זי"ע אמר לו אודות הניגונים 
שמקורם  מה  יהיו  שהניגונים  רצוני  "באמת  הנוראים:  בימים  שמשוררים 
מצדיקים הקודמים נבג"מ, זולת ניגוני הסקולענער רבי )שליט"א( קען מען אויך 

זינגען". )מרשימות מוה"ר יוסף סג"ל לעווי הי"ו(.
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נישט  ס'איז  פשוט,  נישט  ס'איז  וועגן,  אלע  אויסגעטרעטן 
אויבערשטער  דער  און  הדעת,  ישוב  האבן  מ'דארף  לייכט, 

העלפט טאקע, דער אויבערשטער געבט.

ויצ"א  אז  טייטשן  צדיקים  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
)כן איתא בספר 'מגלה עמוקות'(.  איז נוטריקון וירא יעקב צורת אל"ף 
דער טאטע פלעגט פראווענען א סעודת הודאה מוצאי שבת 
נחמו תשי"ט, ער איז ארויס פון תפיסה מוצ"ש נחמו, אבער 
אויך תש"י איז ער געזעסן אין תפיסה, און ער איז באפרייט 
געווארן מוצאי יום הקדוש, דאס איז געווען יענעם יאר וואס 
דער זיידע האט געמאכט דעם ניגון 'נכספה' אין תפיסה ביום 
ראש השנה. פלעגט דער טאטע דערציילן מוצאי יום הקדוש, 
אז ער איז געזעסן דארטן צווישן אלע רעגירונג-פארברעכער 

נעבעך, און ער האט גארנישט געהאט פאר יום הקדוש, ער 
זענען  הקדוש  יום  מוצאי  מחזור.  קיין  געהאט  נישט  האט 
ס'איז  אז  דערקענט  מ'האט  און  אריינגעקומען  פאליציי  די 
נישט די פשוט'ע פאליציי, זיי האבן מודיע געווען אז מ'קען 
פאר'ן  געזאגט  רעגירונג-פארברעכער  די  האבן  ארויסגיין, 
זיידן "מיר זעען אז איר האט גוט געדאווענט פאר אייער גאט, 
איך בעט איייך דאווענט פאר אונז אויך". דער זיידע פלעגט 
אלץ זאגן מוצאי יום הקדוש ביים סעודה אז ס'איז א סעודת 
הודאה, און ער האט געזאגט וואסערע קידוש ה' מ'האט געזען 

יענעם יום הקדוש.

עכ"פ, אונז האבן געהערט פון טאטן, אז דער זיידע האט אסאך 
מאל געשפירט אין תפיסה נעבעך פון די קלעפ ווי ער גייט 
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אויס, האט ער געהאט אינעם קאפטן די ראשי תיבות פון זיין 
זיין נאמען, מיין  נאמען, נישט די גאנצע, נאר די אות א' פון 
מאמע ע"ה האט עס אריינגענייט, און ווען דער זיידע האט 
געשפירט ווי ער פאלט אראפ, האט ער זיך מחזק געווען מיט'ן 
אות א', זעענדיג אן אות פון די תורה הק', ער האט דאך נישט 
חומש  דעם  מיטגענומען  נאר  האט  ער  סידור,  קיין  געהאט 
און דעם ספה"ק קדושת לוי. דער זיידע פלעגט טאקע זאגן 
זיצן אין  בצחות: "ממילא איך בין שולדיג, איך דארף טאקע 

תפיסה, וואס איז אבער דער קדושת לוי שולדיג?"...

ו' מיט צוויי מאל די אות  מרן שליט"א: צורת א' איז דאך א 
האלטן  זיי  ווייל  י'  בבחינת  דאך  זענען  קינדער  אידישע  י', 
זיך קליין ]דכתיב )דברים ז, ז( כי אתם המעט מכל העמים[, און 
די צווייטע י' איז מרמז אויפ'ן מלך מלכי המלכים, און דער ו' 
איז דאך א הויעכע אות, ס'איז מרמז אז דורכדעם ווערט מען 
אויפגעהויבן. קען זיין אז דאס איז פשט פון די אות א' וואס איז 

א י' י' מיט א ו'.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: דער זיידע איז מתחלה נישט 
נישט  אויך  איז  זיידע  עלטער  דער  מנגן,  בעל  קיין  געווען 
געווען קיין בעל מנגן. איך געדענק אז ווען דער טאטע איז 
שפאצירט  ער  האט  אבות  קברי  אויף  סקולען  קיין  געפארן 
אויפ'ן גאס, און ער האט געזאגט אזוי: דער טאטע האט באמת 
מלחמה  די  איידער  נאר  ניגונים,  קיין  מאכן  געקענט  נישט 
האט זיך אריינגעכאפט די אלע כתות פון ציונים, און זיי האבן 
חרוב געמאכט אלע שטעטלעך מיט די חינוך, האט דער זיידע 
צאמגענומען די קינדער און געגאנגען מיט זיי שפאצירן און 
ביי  אריינגעקומען  איז  גאסן  די  אויף  דעמאלטס  און  שפילן, 
אנגעפאנגען  ער  האט  דא  הנגינה,  היכל  דעם  קאפ  אין  אים 
צו מאכן ניגונים פאר די קינדער. ס'זענען דא אידישע לידער 

אויך, לידער אויף שבת וכו'.

מרן שליט"א: ער האט אנגעגרייט יסודות אויף שפעטער, וואס 
פון דעם ווערן אידישע קינדער נתעורר, ס'איז נישט פשוט, 
ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך דאס, אז א איד געבט זיך אוועק 
וואו האט  פון  זאך.  די גרעסטע  פאר'ן אויבערשטן דאס איז 
געוואוסט:  מ'האט  נאר  נאכ'ן קריג?  כוחות  די  גענומען  מען 
דער אויבערשטער האט מיר מציל געווען אז כ'זאל אויפטון 
פאר אים! דאס איז דאך די גאנצע זאך, אז נישט פארשטייט 
מען עס נישט, נאכ'ן קריג מ'טרעפט זיך אין א מצב אז מ'האט 
נישט  מ'האט  וכדומה,  רח"ל  משפחה  גאנצע  די  פארלוירן 
גארנישט! אבער אדרבה! וואס האט דער טאטע ז"ל געטון? 
ער האט מחזק געווען אז יעדער זאל טון שידוכים, ער האט 

געלערנט מיט תלמידים, זיי זענען דאך אלע געווען יתומים.

צוריקגעקומען  נאך  איז  ער  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
אינדערהיים אין פאפא נאכ'ן קריג?

מרן שליט"א: יא, ער איז געווען אין פאפא אלול תש"ה. דער 
טאטע ז"ל איז באפרייט געווארן ראש חודש שבט, אבער די 

געגענט פון שטאט פאפא איז נאך געווען אונטער די דייטשן, 
זענען זיי געגאנגען קיין ראמעניע. דער טאטע ז"ל איז געווען 
סאטמאר.  שטאט  אין  שפעטער  טעמעשוואר,  אין  פסח  אין 
אויף  צוריקגעקומען  ז"ל  טאטע  דער  איז  אלול  חודש  אום 
פאפא און ס'איז געווען שוואך דארטן, ביז ער איז געגאנגען 
קיין סאמבאטעלי, ווי דארט איז ער געווען איין יאר ביז יאר 
תש"ו, דער טאטע ז"ל האט דארט געפירט א ישיבה, שפעטער 
האט מען געזען אז ס'איז נישט קיין תכלית מ'קען נישט בלייבן 
אידישקייט,  קיין  לאזן  נישט  וועלן  חברה  די  אונגארן,  אין 
נאכדעם איז דער טאטע ז"ל געקומען קיין אנטווערפן, מ'איז 

געווען דארטן פיר יאר, ביז מ'איז געקומען אהער.

ערשטע  די  געווען  איז  וואו  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
פלאץ אין אמעריקא, דא אין וויליאמסבורג?

מרן שליט"א: יא, דאס איז געווען אין יאר תשי"א.

פאפא  דא  געווען  ס'איז  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
חסידים?

מרן שליט"א: יא יא, ס'איז שוין געווען דא אסאך היימישע.

זיידע אין ראמעניע איז  האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: דער 
דאך געווען דער איינציגער נעבעך, איז ער ארומגעפארן פון 

שטעטל צו שטעטל מחזק צו זיין.

מרן שליט"א: יא, די קאמוניסטן האבן חרוב געמאכט אלעס. 

*

רבי'ן  דעם  דערמאן  איך  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
שליט"א יעדע נעילת החג, כ'האף אז דער רבי איז נישט ברוגז 
אויף מיר... ווייל כ'האב געהערט פון טאטן אסאך נעילת החג'ס 

נאכזאגן פון רבי'ן שליט"א.

כ'מעג איבערזאגן לשון קדשו פונעם טאטן?

מרן שליט"א: יא יא.

"דער  געווען:  איז  לשון  זיין  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
מיר  האט  זיין  טובים  ושנים  ימים  מאריך  זאל  רב  פאפא 
דערציילט". די מעשה וואס דער רבי שליט"א האט דערציילט 
איז געווען, אז דער זיידע ז"ל ]נועם אליעזר[ איז געווען ביים 
ויחי יוסף נאך א יו"ט, האט דער ויחי יוסף געפרעגט דעם זיידן: 
"וויאזוי איז דורך דעם יום טוב?" האט דער זיידע געגעבן א 
לי בשנה,  רגלים תחוג  יד( שלש  כג,  )שמות  "ס'שטייט דאך  זאג: 
ס'וואלט געדארפט שטיין שלש רגלים בשנה תחוג לי? נאר די 
'שלש רגלים תחוג לי' נעמען מיר אריין די התעוררות 'בשנה' 

אינעם יאר". דאס פלעגט דער טאטע כסדר דערמאנען.

מרן שליט"א: יא יא, איך געדענק עס, נו אודאי. דער סקולענער 
רבי האט געזאגט אז א גוי שיכור'ט זיך אן און נאכדעם איז 
אלעס פארטיג, נאכ'ן יום טוב איז געגאנגען ווייטער, אבער ביי 
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א איד גייט עס נישט אזוי, ס'איז נישט דורך, דער יום טוב גייט 
נישט דורך.

*

השיחה נסובה אודות השמחות אצל המשפחה, שמחת אירוסי 
בן  שליט"א  שלמה  מנחם  הרב  החתן  שליט"א  מרן  כ"ק  נכד 
הרה"צ רבי מאיר שליט"א, שמחת נישואי נכד כ"ק מרן שליט"א 
הרב מאיר שלום שליט"א בן הרה"צ רבי לוי יצחק שליט"א, 
ושמחת האירוסין בבית כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א גיסו 

של מרן שליט"א.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: מ'דארף דאנקען דעם הייליגן 
באשעפער אז די דורות גייען.

שווערע  היינט  ס'איז  מורא'דיג,  ס'איז דאך  יא  שליט"א:  מרן 
זמנים, ס'בלאזט א גרויסע ווינט אינדרויסן, ס'איז געפערליך. 
אמאל איידער דער טאטע ז"ל איז געפארן קיין פלארידא האט 
ער געזאגט פאר'ן משמש: "געב מיר דעם טיליפ", האט דער 
נישט קאלט",  ס'איז  נישט דארט,  "מ'דארף  געזאגט  משמש 
האט דער טאטע ז"ל געזאגט: "אוי! וואס רעדסטו ס'איז נישט 
קאלט, אבער נאך ווי ס'איז קאלט!"... ס'איז נישט פשוט, יעדע 

מדינה האט זיך זיין קליפה ה.

ה.  נעתיק פה מה שסיפר הרה"ח ר' משה קריצלער שליט"א ונדפס בספר 
)עמוד נד( מרשימות הרב מנחם מענדל א"ב הי"ו: פעם לפני  'הדרכות ישרות' 
שנסע כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל לפלארידא להינפש, הכינו המשמשים את 
ה'רעזשוואלקע' של רבינו ז"ל ליקח עמהם, כי מחמת מזג האויר החם באיזור 
ההיא לא היו צריכים ליקח את ה'פעלץ' שהשתמש בו רבינו בימות החורף. 
אך רבינו ז"ל ביקש שיקחו עמהם גם ה'פעלץ'. בדרך לשדה התעופה אמר 
רבינו ז"ל מדוע ביקש לקחת עמהם את ה'פעלץ', כי מאחר שנוסעים עכשיו 
לעיר שהמקום הוא 'קאלט' ברוחניות, על כן צריכים להתעטף בבגדים חמים. 
וסיפר אז רבינו ז"ל, כי בעת שהיה דודו כ"ק מרן הקרן לדוד זצ"ל רב בעיר 

ארץ  אן  איז  אמעריקא  אז  זאגן  צו  פלעגט  ז"ל  טאטע  דער 
ווען  וואו האט ער עס גענומען?  מגדלת עזות פנימ'ער. פון 
אונז זענען אנגעקומען קיין אמעריקא מיט'ן שיף, בין איך נאך 
דאן געווען א קליין יונגל, איך בין נאך געווען אין די האר, און 
כ'האב ארומגעשפרינגען כדרכם פון קליינע קינדער, האט מיר 
דער טאטע ז"ל געגעבן א קלאפ זאגנדיג: "נו, זיץ איין, שפרינג 
געזאגט:  און  מאן  פאליציי  א  צוגעקומען  איז  ארום",  נישט 
"דא שלאגט מען נישט קיין קינדער!" האט דער טאטע ז"ל 
געזאגט: "אה! יעצט ווייס איך שוין וואס ס'איז דא צו טון דא 

אין אמעריקא, דאס איז אן ארץ מגדלת עזות פנימ'ער!"

אויך  איז  קאלטקייט  די  אז  זאגן  וואס  אומרים  יש  אבער 
עפעס  איז  מענטש  א  אז  למשל  זאך,  גוטע  מורא'דיגע  א 
ס'גייט  אז  קאלטקייט  דעם  מען  נוצט  ל"ע,  דורכגעגאנגען 
גארנישט אן, די גאנצע מעשה איז הבל הבלים. דאס איז א 
פון דעם צו  זיך אפלערנען  זאך, אזוי אויך קען מען  גרויסע 

האבן א קאלטקייט אויף די אלע שטותים און נארישקייטן.

סאטמאר, היה מתפלל בדרך כלל בבית המדרש של הבחורים שהיו על פי 
רוב חסיד'ישע בחורים שהתפללו בהתלהבות וברגש קדושה, אבל בתור מרא 
דאתרא היה צריך מפעם לפעם להתפלל בבית הכנסת עם הבעלי בתים שהיו 
פעם  וכדומה.  החודש,  את  לברך  בכדי  מברכים  בשבת  כגון  העם,  מפשוטי 
בימות החורף אמרו ראשי וטובי הקהל לדו"ז מרן הקרן לדוד זצ"ל, כי מאחר 
ונוהגים שאין מחממים בבתי כנסיות כמובא בפוסקים, על כן בימות החורף 
שבודאי הוא מצטער בבואו להתפלל בבית הכנסת והקור חודר לתוכו במלוא 
הבחורים  עם  בביהמ"ד  להתפלל  ויכול  הכנסת,  לבית  לבא  צריך  אין  עוזו, 
כדרכו. אמר להם הקרן לדוד זצ"ל: "איך וועל אייך זאגן די אמת, אין די זומער 
איז מיר אויך קאלט צו דאווענען דארטן"... והמשיך רבינו ז"ל: "דערפאר אז 
מ'פארט אויף א קאלט פלאץ, דארף מען זיך ווארעם אנפעלצן". ]וכעין זה 
אמר מרן הקרן לדוד זי"ע לאחיו הגה"צ רבי יעקב יחזקי' זצ"ל, לאחר שכ"ק 
מרן מהרי"ד מבעלזא זי"ע התעניין באיזה ביהמ"ד מרן הקרן לדוד זי"ע קובע 

תפלתו. והדברים ידועים[.
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כ'זאג כסדר פאר די בחורים לגבי די אלע זאכן וואס מענטשן 
רעדן אויף די גאס און אין בית המדרש, אז ס'איז אלעס שטותים 
מיט נארישקייטן! ס'איז גארנישט! אין בהם כלום! מענטשן 
האבן נישט וואס צו טון נעבעך, רעדט מען סתם אזוי נייעס. 
איינער האט געזאגט א מילתא דבדיחותא, אן אינטערסאנטע 
זאך, אז לכאורה איז שווער א קשיא, פארוואס קומט נישט אן 
א צייטונג איין טאג און זיי זאגן אז היינט איז נישט דא קיין 
נייעס?... זאל ארוסקומען א צייטונג און זאגן "היינט האב איך 
פנים  וואסערע  מען  זעט  מאי  אלא  נייעס"...  קיין  גארנישט 
די גאנצע מעשה האט! עכ"פ, צדיקים ילכו בם וגו' )הושע יד, י(, 
מ'קען זיך אפלערנען פון דעם קאלטקייט א מוסר, און דער 

וואס נישט, לערנט זיך ח"ו פארקערט.

רבי  דער  אז  אליינס  דאס  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
שליט"א ארבעט דא מיט'ן עולם דאס געבט אריין א כח, מ'האט 
נישט קיין השגה וואס ס'איז מחזק אנדערע, דאס הייסט אויך 
די אנדערע חצירות און קהלות, סיי די גוטע שמועסן פון רבי'ן, 

סיי די ארבעט וואס דער רבי לייגט אריין.

קומען  זיי  ווען   - לעיקוואד   אין  בחורים  פאפא  די  טאקע 
אריין האב איך ממש א הנאה. היינט איז דאך אזוי שווער מיט 
טעקסט-מעסעדזש,  די  מיט  בחורים  די  מיט  און  כלים,  די 
אבער די פאפא בחורים ווייסן אז מ'האט נישט קיין טעקסט-
קיין  נישט  מ'האט  נישט!  לאזט  רבי  דער  ווייל  מעסעדזש 
השגה וואס דאס מיינט, דאס איז דאך מחזק אויך אנדערע, 
מ'דארף אזוי שטארק שטיין, זיין עומד על המשמר, מ'דארף 
די בחורים אליינס,  נאר אויף פאר  נישט  וויסן אז דאס טוט 
ווייל דער אנדערע בחור קען שוין אויך זיין ריין דורכדעם, דאס 
איז אלעס די כוחות וואס מ'לייגט אריין, כל אחד יאמר חזק, 

מ'דארף דאך היינט א וועלט פון חיזוק.

מרן שליט"א: יא, ס'איז א וועלט וואס איינער קוקט אן דעם 
זאגט  וואס  און  דער  זאגט  וואס  מורא  מ'האט  און  צווייטן, 
אנדערש  גארנישט  ס'איז  פשוט.  אזוי  נישט  ס'גייט  יענער, 
עס  האט  דבר  בעל  דער  נאר  אמעריקא,  אמאליגע  די  פון 
געווען  איז  וואס  לבוש.  אנדערע  אן  אין  אריינגעלייגט 
אמעריקא פריער? מ'האט אפגעלאכט פון אידישקייט, מ'האט 
געזאגט אז מ'קען נישט היינט זיין אזוי, מ'האט געלאכט פון 
שבת, און מ'האט געזאגט אז היינט קען מען שוין נישט האלטן 

שבת, וכדומה.

ז"ל,  שפירא  שמעון  ר'  הרה"ח  איד  א  אונז  ביי  געווען  ס'איז 
דער עולם האט אים געקענט, ער איז געווען א פאפא תלמיד, 
און זיין טאטע איז שוין געווען דאהי פאר'ן קריג, זיין טאטע 
איז געווען א חשוב'ער ערליכער איד. פאר די מלחמה האט 
ר' שמעון געלערנט אין פאפא ביי כ"ק אא"ז מרן הויגד יעקב 
זי"ע, איז ער געגאנגען זיך געזעגענען פונעם זיידן ז"ל, אבער 
דער זיידע ז"ל האט נישט געהאלטן דערפון, דער זיידע ז"ל 
דארט?  גייסטו  וואו  אמעריקא?  "קיין  געפרעגט:  אים  האט 
וואו וועסטו זיך דרייען דארטן?" ער האט אים נישט געוואלט 
לאזן, אבער זיין טאטע האט אים אהיימגערופן משום כיבוד 

אב, און ס'איז שוין געווען שווערע צייטן.

הגה"ק רבי משה זצוק"ל דער טאטע ז"ל'ס ברודער ה' ינקום 
דערנאך  דערוועגן,  ז"ל  זיידן  מיט'ן  גערעדט  דאן  האט  דמו, 
האט דער זיידע ז"ל געזאגט: "וואו וועסטו דיר דרייען דארט?" 
האט ער געענטפערט אז ער וועט זיך דרייען ביי כ"ק הגה"ק 
געזאגט:  ז"ל  זיידע  דער  האט  זצוק"ל,  רב  צעהלימער  דער 
"צעהלימער רב פארט דאך קוים יעצט, איז דען דא וואו זיך צו 
דרייען ביי אים?" למעשה האט דער זיידע ז"ל מסכים געווען 
אז ער פארט אדעתא דהכי נאר טאמער ער קומט צוריק קיין 

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה ז



אונגארן. נאכדעם האט אויסגעבראכן די קריג, האט ער נישט 
געקענט צוריקפארן.

ר' שמעון האט דעמאלטס געשריבן פאר די חברים אז  דער 
מ'זאל זאגן פאר'ן רבי'ן אז ער איז אין 'תורה ודעת', דער זיידע 
ז"ל האט זיך דערשראקן, ער האט נישט געוואוסט וואס איז 
דאס תורה ודעת... ער האט געמיינט אז ס'איז אפשר עפעס 
א מאדערנע מוסד. ס'איז טאקע נישט פאר אונזערע קינדער, 

אבער דאס איז געווען די פרומע מוסדות דעמאלטס ו.

ו.  ראה באריכות כל הענין ברשימות הרב מנחם מענדל אבערלאנדער הי"ו 
לה( מכ"ק  )גליון  חדש'  'אור  בבטאון  ז"ל  שפירא  שמעון  ר'  שסיפר הרה"ח  מה 
מרן הויגד יעקב זי"ע: אין יענע תקופה האט מען אין פארשידענע טיילן פון 
אייראפע שוין געשפירט דעם גערוך פון די מלחמה וואס איז אלץ געווארן 
נענטער און נענטער. יענעם ערב פסח תרצ"ט איז אנגעקומען קיין פאפא 
הרה"ח ר' יושע גרינוואלד ז"ל פון וויען. ער איז געווען דער שו"ב אין וויען. ער 

האט ליידער נישט געהאט קיין קינדער.

דער  ימ"ש.  דייטשן  די  דורך  איינגענומען  געווען  דעמאלט  שוין  איז  וויען 
גזירות.  שווערע  די  פון  טעם  שלעכטן  דעם  געשפירט  שוין  האט  יושע  ר' 
היטלער האט שוין געמאכט צרות פאר אידן. האט ער הארט פאר פסח זיך 
אויפגעהויבן און איז אנטלאפן פון וויען. ער האט אויך געפראוועט דעם סדר 
ביי ר' יושע האפמאן. האט ער מיר דעמאלט געזאגט אז דאס ביסל מצה וואס 
ער האט מיטגעברענגט מיט זיך פון וויען, איז דאס וואס ער האט פאראיאר 
אוועקגעלייגט פונעם אפיקומן. דאס האט ער איצט אביסל איבערגעברענט, 
אז ער זאל כאטש האבן א זכר צו מצה... און דאס האט ער געהאט אויף פסח. 
ער האט מיך געפרעגט אויב איך קען אים געבן א שטיקל מצה. פארשטייט 

זיך אז איך האב אים געגעבן.

יענעם חול המועד האב איך באקומען א קארטל פון מיין טאטן ע"ה וועלכער 
מיר  האט  ער  וועלכן  אין  אמעריקע,  אין  דא  געווען  דעמאלט  שוין  איז 
פארגעשלאגן אז איך זאל אויך אהערקומען. מיין טאטע ר' זרח איז שוין דא 
געווען פון עטליכע יאר פריער, צוזאמען מיט מיין ברודער ר' משה און צוויי 
געווען אן אמעריקאנער בירגער, און ער  שוועסטער. מיין טאטע איז שוין 

האט מיר געקענט שיקן שריפטן אז איך זאל אויך קומען.

אין אלגעמיין האט דער רבי טאקע נישט געלאזט פארן קיין אמעריקע. עס 
זענען געווען עטליכע בחורים תלמידים פון רבי'ן וואס זענען יא געקומען 
ווי ר'  זיי היבש לאנג צוריקגעהאלטן.  קיין אמעריקע, אבער דער רבי האט 
ישי בוכינגער, ר' יושע צבי שטערן און נאך. דער רבי האט זייער מורא געהאט 
פוילן,  באפאלן  געהאט  שוין  האט  דייטשלאנד  ווען  אפילו  אמעריקע.  פאר 
האט דער רבי נאך אלץ מורא געהאט פון דעם רוחניות'דיגן געפאר וואס האט 
געלויערט אויף א בחור וואס איז געקומען קיין אמעריקע. ערשט שפעטער 
משתדל  אליינס  שוין  רבי  דער  האט  געשטארקט,  זיך  האבן  צרות  די  ווען 
געווען אז מ'זאל שאפן שריפטן פאר בחורים אז זיי זאלן קענען קומען קיין 
אמעריקע, ווי איך וועל שפעטער דערציילן. סתם אזוי וואלט מיר ניטאמאל 
בייגעפאלן צו קומען קיין אמעריקע. אבער אז איך האב געהערט פון ר' יושע 
וויען, האב איך באשלאסן צו  וואס אידן ליידן שוין אין  גרינוואלד די צרות 

פאלגן וואס מיין טאטע שרייבט, צו קומען קיין אמעריקע.

איך האב טאקע אהיימגעשריבן פאר מיין טאטן, און ער האט מיר ערלעדיגט 
די שריפטן וואס ער האט מיר געשיקט קיין אוהעל. איך בין נאך געבליבן אין 
די ישיבה ביז נאך שבועות, און איך האב נאך מיטגעהאלטן אלע שיעורים 
ווי געהעריג. אינצווישן האב איך מיר אלעס איינגעפאקט, און נאך שבועות 
האב איך געוואלט פארלאזן די ישיבה, צו פארן אהיים קיין אוהעל, כדי זיך צו 

גרייטן אויף די נסיעה קיין אמעריקע.

כ'האב זיך געוואלט געזעגענען פון רבי'ן. האב איך גערעדט מיט מיין קאזין 
כ'זאל  וויאזוי  רבי'ן  ביים  הויז-בחור  געווען  איז  וואס  ראזענבערג  הערשל 
צום  גיין  קודם  וועט  ער  אז  געזאגט  מיר  ער  האט  רבי'ן,  פאר'ן  זאגן  דאס 

רבי'ן דערציילן אז איך פלאן אוועקצופארן. איז ער אריין צום רבי'ן, און ער 
דערציילט אים אז מיין טאטע איז שוין א בירגער, און אויב וועל איך איצט 
וואס  בירגער,  אמעריקאנער  אן  ווערן  אויך  איך  קען  טאטן  מיין  צו  פארן 
האט  ער  אונגארן.  אין  דינסט  מיליטער  פון  ווערן  באפרייט  איך  וועל  אזוי 
געזאגט פאר'ן רבי'ן אז ווי נאר איך וועל באקומען די בירגער פאפירן, וועל 
איך  הגם  רבי'ן,  פאר'ן  געזאגט  ער  האט  אזוי  פאפא.  קיין  צוריקקומען  איך 
פערזענליך האב נישט געפלאנט צוריקצוקומען... איך האב דאך שוין געזען 

אז אין אייראפע איז גרויסע צרות.

אינצווישן ווילאנג מיין קאזין האט גערעדט צום רבי'ן, בין איך געבליבן שטיין 
אין הויף, און ווי נאר ער האט געענדיגט רעדן, איז דער רבי ארויסגעקומען, 
וועסט  "נו,  מיר:  צו  אן  רוף  א  זיך  ער  גיבט  געזען.  דארט  מיך  האט  ער  און 
צוריקומען?". דערנאך גיבט זיך דער רבי א רוף אן צו זיין זון רבי משה, "שרייב 
א בריוו צו זיין טאטן, אז איך בין נאר מסכים אז ער זאל פארן, אויב ער וועט 
און דער  בריוו,  געגאנגען שרייבן דעם  איז  ר' משה  נאכדעם צוריקקומען". 
רבי האט ווייטער געשמועסט מיט מיר. ווען רבי משה איז פארטיג געווארן 
מיטן שרייבן האט דער רבי אונטערגעשריבן דעם בריוו אין וועלכן עס איז 
געשטאנען, אז אנדערש געזעגענט ער מיך נישט, סיידן אז נאך א שטיק צייט 
קום איך צוריק קיין פאפא. ער האט מיר דאס געגעבן אז איך זאל דאס געבן 

פאר מיין טאטן. איך האב געהאט מיט מיר דעם בריוו ביז לעצטענס.

ערשט יארן שפעטער האב איך אויסגעפירט דעם רבי'נס רצון... תשמ"ט בין 
איך געפארן קיין אונגארן, און איך האב באזוכט אין פאפא. האב איך געזאגט 
וואס דער רבי האט פארלאנגט פון מיר, אז  דארט אז איצט פיר איך אויס 
האב  איך  און  רבי'ן,  פונעם  אוהל  אין  אריין  בין  איך  צוריקקומען...  זאל  איך 
אפגעשריבן אויף א קוויטל "אני שמעון בן ... הנני מקיים מה שצוה אלי רבינו" 

און איך האב דאס אראפגעלייגט נעבן די מצבה.

פון מיר האט דער רבי געבעטן נאר איין זאך, אז ווען איך קום אן קיין ניו יארק, 
זאל איך אים שרייבן א קארטל אז איך בין אנגעקומען. איך האב טאקע אזוי 

געטון.

עכ"פ, אזוי שמועסענדיג מיטן רבי'ן האט ער מיך געפרעגט וואס איך פלאן 
צו טון אין ניו יארק, וואו איך וועל לערנען די שטיקל צייט וואס איך וועל 
דארט זיין. זאג איך אים אז איך וועל לערנען ביים צעהלימ'ער רב. )דעם רבי'נס 
ברודער הגה"ק מצעהלים זצ"ל איז אויך אין יענע תקופה געפארן קיין אמעריקע.( זאגט ער מיר "וואס? 

דו וועסט דען ווארטן אויפ'ן צעהלימ'ער רב?" ס'האט געהייסן אז איך פאר 
שוין און דער צעהלימער רב האט ערשט געדארפט פארן היבש שפעטער. 
איך האב געהאט געפלאנט צו פארן גלייך נאך שבועות, און דער צעהלימער 
האט געדארפט קומען שפעטער. דערווייל אבער איז דער צעהלימער רב 
אנגעקומען קיין אמעריקע נאך פאר מיר. אזוי האב איך געקענט לערנען אין 

זיין ישיבה.

דער  ברודער  זיין  אז  געפעלן,  נישט  אויך  דאס  אפילו  האט  רבי'ן  פאר'ן 
דעמאלט  האט  רבי  דער  אז  כ'געדענק  אמעריקע.  קיין  פארט  צעהלימ'ער 
זיך  זאל  ער  אז  רב,  צעהלימער  דער  ברודער  זיין  פאר  פארגעשלאגן 
אריבערציען קיין פאפא, און ער זאל וואוינען ביי אים. דער צעהלימער רב 
האט דאך ליידער נישט געהאט קיין קינדער, האט דער רבי אים געקענט 
ארייננעמען, און ער האט אים געזאגט "איך וועל דיר געבן אלעס, מטה כסא 

שולחן ומנורה".

האט  ער  דערפון.  הערן  געוואלט  נישט  אבער  האט  רב  צעהלימער  דער 
געזאגט פאר'ן רבי'ן "דו דארפסט ווען אויך מיטקומען קיין ניו יארק". ער האט 

געזען אז ס'איז צרות און מ'קען שוין נישט בלייבן דארט.

איך בין אנגעקומען קיין אמריקא בין איך אריין לערנען אין די ישיבה  ווען 
תורה ודעת וואס איז דעמאלט געווען די איינציגסטע ישיבה וואו א בחור 
דאך  מיך  האט  רבי  דער  לערנען.  געהעריג  געקענט  האט  שמים  ירא  א 
איך  אז  געשריבן  אים  איך  א קארטל. האב  אים שיקן  זאל  איך  אז  געבעטן 
איך  האב  שפעטער  ודעת.  תורה  אין  לערנען  איך  אז  און  אנגעקומען,  בין 
צוריקבאקומען א קארטל פון א בחור אין די ישיבה, קרויס האט ער געהייסן 

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה ח



ס'איז געווען א איד דא הרה"ח ר' דוד שפוטץ ז"ל ז, מסתמא 
לערנען  קינדער  די  געשיקט  האט  ער  אים,  מען  געדענקט 
אויף ליובאוויטש, ווייל זיי זענען געווען די איינציגסטע וואס 
האבן געהאט מלמדים מיט בערד, סתם אזוי איז נישט געווען 
אזאנס, שפעטער איז שוין געווען אין צעהלימער חדר, אבער 
דעמאלטס האט מען נישט געקענט האבן קיין בארד, מ'האט 
אפגעלאכט פון איינעם מיט א בארד ח. דער בעל דבר לייגט 

זיך אריין יעצט אין די זעלבע זאך, נאר אויף אנדערע אופן.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: בפרט מיט די כלים, די כלים 
הייסן 'אשר קרחה כלים' ס'מאכט אלעס קאלט.

מיט  קרחה  דעם!  פון  ערגער  אסאך  קרחה?  שליט"א:  מרן 
צנים  ה(  כב,  )משלי  פסוק  אין  ס'שטייט  ס'ברענגט.  וואס  אלעס 
פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם, צנים 'קעלט' ופחים 
'היץ' בדרך עיקש, אז דער בעל דבר ברענגט אריין אז דארט 
וואו מ'דארף זיין קאלט איז מען הייס, און דארטן וואו מ'דארף 
זיין הייס איז מען קאלט ט, דער בעל דבר דרייט און דרייט, 

אויף די לעצטע נאמען. )ס'איז שוין זיבעציג יאר פון דעמאלט... איך געדענק שוין נישט אזוי פונקטליך.( 
נאמען  דער  באדייט  עס  וואס  פרעגט  רבי  דער  אז  געשריבן  מיר  ער  האט 
"ודעת" צו מ'לערנט עפעס אנדערש אויך דארט, אויסער תורה... ס'האט אים 

נישט געפעלן דער נאמען תורה ודעת.

אזוי בין איך טאקע געקומען קיין אמעריקע. עס האט נישט לאנג גענומען, 
און ליידער האט שוין יעדער געזען דעם מצב. ס'איז שוין ניטאמאל געווען 

קיין קלער אז איך זאל קענען צוריקגיין קיין אייראפע.

ז. הרה"ח ר' דוד שפוטץ ז"ל היה חתן הגה"ק רבי יקותיאל יודא מיארע זצוק"ל 
בן כ"ק מרן הערוגת הבשם זי"ע. הרב מיארע נפטר בדמי ימיו, והרב מצעהלים 
לקח אחד מבנותיו - ה"ה אשתו של ר' דוד - לבת אצלו, ונתגדלה אצלו כבת 

ממש.

שפוטץ  דוד  ר'  הרה"ח  שסיפר  מה  מט-נ(,  )עמוד  תבניתו  דמות  בספר  ראה  ח. 
ז"ל שקודם שייסד הגה"ק מצעהלים זצוק"ל את הישיבה ומתיבתא "ערוגת 
ייעץ לתלמידיו שישלחו את בניהם ללמוד בת"ת בקראון-הייטס  הבושם", 
אשר נוסד ע"י כ"ק האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זצ"ל, כי שם היו 
המלמדים מגדלים זקנם וללא בלוריות. ואכן כך עשו מספר תלמידים שנסעו 
מדי יום ביומו לקראון-הייטס ללמוד שם כעצת הרב מצעהלים. עוד סיפר 
ר' דוד, כי האדמו"ר מליובאוויטש שאל את הרב מצעהלים: "הרי אביך זצ"ל 
כותב בספר "הכנה דרבה" שבניו יחזיקו ישיבה. אם כן למה אינך מחזיק ישיבה 
באמעריקא?" השיב הרב מצעהלים כי הבחורים בארה"ב הולכים כמעט ללא 
פיאות הראש ויש להם בלוריות ולכן אינו יכול ללמוד עם תלמידים כאלה. 
שנים-שלשה  אפילו  יש  שאם  מצעהלים  לרב  יעץ  מליובאוויטש  האדמו"ר 
בחורים שהם כפי רצונו, יתחיל ללמוד עמהם. וכך עשה הרב מצעהלים ובזה 

הקים את ישיבתו.

ט.  כ"ק מרן הויגד יעקב זי"ע מביא כמה פעמים אימרא זו בשם ספר 'בינה 
לעתים', ונעתיק פה מדרשת ז' אדר שנת תרפ"ג: וכמו שפירש בבינה לעתים 
)ח"א דרוש א' לר"ה( מאמר הכתוב )משלי כב, ה( צנים פחים בדרך עיקש שומר נפשו 

ירחק מהם, דלמצות ומעשים טובים צריך התעוררות שיחממהו בהתלהבות 
רשפי אש שלהבת י', ולהשמר מעשות כל רע צריך צד קרירות שיצנן אותו 
ויבטל ממנו התעוררות אל הרע, אולם אם טבעו נוטה בשתיהן להיפך, כי 
קר  הוא  זה  וכנגד  תעשינה,  לא  אשר  ה'  מצות  על  לעבור  בקרבו  לבו  חם 
וצונן בלי שום חמום והתלהבות לקיים מצות ה', אזי צריך להגביר שכלו על 
טבעו ולהפך את ב' מדות הנ"ל לטוב, הקרירות להשמר מעבירה, והחמימות 
וחום,  קור  הם  ופחים,  צנים  דכתיב  והיינו  טובים,  ומעשים  מצות  לעשות 
כשהם בדרך עקש, שנמצאים באדם להטותו מדרך הישר כנ"ל, אז מי ששומר 

ליצנות  אידישקייט.  פון  ליצנות  מאכט  ער  מורא'דיג,  ס'איז 
אחת דוחה מאה תוכחות, וואס איז פשט? ווייל ס'האט נישט 

קיין עק, ס'מאכט אוועק גאנץ אידישקייט.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: דעם טאטן האט עס אזויפיל 
מצער געווען, אזוי האט ער דאך אלעמאל גערעדט איבער 
פלעגן  אידן  ווען  לעצטענס  אבער  צניעות,  און  טעלעוויזע 
א  האט  "איר  פרעגן:  ער  פלעגט  ישועות  אויף  אריינקומען 
סמארטפאון?" און ער האט געזאגט אז טאמער ער האט א 
"וואס  זאגנדיג:  וואונטשן,  נישט  אים  ער  קען  סמארטפאון 
ווילט איר, כ'זאל מתפלל זיין פאר א ישועה? איר נעמט דאך 
אריין עפעס קעגן די ברכה?!" ער האט נעבעך צאמגעהערט 

אזויפיל.

מרן שליט"א: היינט דארף מען שטארקע חיזוק, היינט דארף 
מען נאר חיזוק, און ס'העלפט, די חיזוק העלפט. ס'איז געווען 
גאנץ אנפאנג נאכ'ן קריג ביי כ"ק מרן מבעלזא זי"ע, און מ'האט 
גערעדט אז מ'זאל ברענגען איינעם ווער ס'זאל זיין משמש, 
איז געווען א איד אין אנטווערפן הרה"ח ר' יודל דובעצקער 
ז"ל, האט מען געזאגט אז מ'זאל ברענגען ר' יודל אלס משמש. 
האט דער רב ז"ל געזאגט: "יודל... יודל מיינט אז ער איז אין 
דארף  היינט  פעפער  געדארפט  מען  האט  אמאל  דובעצק... 
מחזק  אסאך  מ'דארף  אז  מיינט  דאס  צוקער"...  אסאך  מען 
זיין אידישע קינדער, נאכאמאל חיזוק, נאכאמאל חיזוק, און 

נאכאמאל חיזוק, ס'איז טאקע שווער, ס'איז שווערע זמנים.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: מ'זוכט דאך איבעראל חיזוק.

געפארעכץ...  א  דאך  זיך  טוט  דעם  וועגן  אה!  שליט"א:  מרן 
מ'דארף וויסן אז הרה"ק דער ר"ר אלימלך זי"ע אין ליזענסק 
געלעבט  היינט  ווען  וואלט  ער  ווען  זאך...  זעלבע  די  בעט 
וואלט ער געבעטן די זעלבע זאך וואס אונז בעטן... וועסט 
נאר  עס  מ'זעט  דא...  ווי  דארטן  אנקומען  ביליגער  נישט 
נישט בחוש. ווען מ'וואלט עס געזען וואלט מען זיך געקענט 
דערמאנען. כ'זאג אסאך מאל פאר מיין עולם: שטעלטס אייך 
פאר מ'לויפט צו ר"ר אלימלך און ער בעט הערטס אויף מיט 
די כלים, יעדער וואלט ווען געפאלגט, נאר מ'זעט עס אבער 

נישט מיט די אויגן.

*

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד ביקש רשות מכ"ק מרן שליט"א 
לנגן ניגון, וניגנו הניגון 'האירה פניך', ואחר כך אמר האדמו"ר 

מסקולען-לעיקוואד:

מיין זיידע האט עס געמאכט אין תפיסה, דער גוי א פאליציי 
האט אים דערלאנגט א פאטש, האט ער געשפירט ער פאלט 
אראפ, איז אים אריינגעקומען דעם ניגון 'האירה פניך'. דער 

נפשו ומבקש להציל נפשו מני שחת, ירחק מהם מרחק רב, כי יבחר בשתיהן 
לטוב כנ"ל.

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה ט



זיידע האט געזאגט אז עפעס א ניצוץ איז געווען ביי דעם גוי, 
האט ער עס מיט דעם ניגון ארויסגעצויגן.

*

לבית  שאושפז  שליט"א  מרן  כ"ק  נין  אודות  נסובה  השיחה 
החולים, לאחר שהיה מעורב בתאונה קשה ה"י, על האוטובוס 

בדרך לחדר.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: מיין טאטע פלעגט אלץ זאגן 
אז ס'שטייט )שבת יב.( הנכנס לחולה אומר שבת היא מלזעוק 
ורפואה קרובה לבא, ס'שטייט נישט הנכנס לחולה אין שבת, 
אינעווייניג  אבער  בשבת,  שטייט  גמרא  די  פון  זייט  די  אין 
ליל שישי,  יעצט  ס'איז דאך  נו,  שטייט סתם הנכנס לחולה, 

ס'איז שוין דא די השפעה פון שבת.

מרן שליט"א: יעקב אבינו האט געזאגט )בראשית כח, כ( ושמרני 
בדרך הזה, מ'דארף שמירה, ס'איז א מורא'דיגע שווערע זאך 
דאס, אז מ'שיקט א קינד אין חדר, און מ'באקומט א טעלעפאן 
שווער  נעבעך  זיך  האט  ער  בשורה,  אזא  הערן  צו  קאל 

צעקלאפט די קאפ מיט די פוס.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: יעצט איז דאך די וואך פון די 
וישכב  מראשתיו  וישם  יא(  כח,  )שם  ס'שטייט  קאפ,  מיט'ן  פוס 
במקום ההוא, און די פוס איז אויך מרומז, ס'שטייט )שם כט, א( 
וישא יעקב רגליו. נו, דער קינד איז דאך אן אייניקל פונעם ויגד 

יעקב, און דער רבי טראגט דאך אויך דעם נאמען.

מרן שליט"א: יא, דער אויבערשטער זאל העלפן.

זאל  אויבערשטער  דער  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
העלפן אז ער זאל זיין געזונט און שטארק אינגאנצן בשלימות, 
דער טאטע פלעגט אלץ זאגן ביי אפאראציעס אז מ'זעט דער 
יד ה', ווייל די ערשטע אפאראציע וואס מ'געפונט איז א ברית 

מילה, און אויף דעם שטייט 'וכרות עמו הברית', אז דער יד ה' 
גייט מיט.

דיברו אודות ההערכות של הרופאים במצב הבריאות של הילד, 
ואחר כך אמר מרן שליט"א:

אהער  רעדן  מענטשן  אויבערשטער,  דער  איז  עיקר  דער 
מענטשן רעדן אהין, מ'גייט צו דער דאקטאר און צו יענער 

דאקטאר.

ווען דער לעצטער רב ז"ל איז געווארן רבי, האט ער געשיקט 
וואס דער פאטער כ"ק מרן מהרי"ד  צו א צווייטן דאקטאר 
געפרעגט:  אמאל  איינער  האט  שיקן,  פלעגט  זי"ע  מבעלזא 
"וואס שיקט נישט דער רבי צום דאקטאר וואס דער טאטע 
האט געשיקט?" האט דער רב ז"ל געזאגט: עטץ פארשטייטס 
האט  טאטע  דער  אז  מיינטס  עטץ  מעשה,  גאנצע  די  נישט 
ניין,  דאקטאר,  גוטע  א  איז  ער  ווייל  געשיקט  דעם  וועגן 
פונקט פארקערט, ער איז געווען א גוטע דאקטאר ווייל דער 
איז דער  עיקר  געשיקט". ממילא דער  אים  צו  טאטע האט 
שטארק,  און  געזונט  זיין  טאקע  מ'דארף  יא,  אויבערשטער, 

אבער דער אויבערשטער פירט אלעס.

די  פון  איינער  פון  ס'שטייט  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
שניתנה  'מכאן  ס.(  )ברכות  ש'שטייט  וואס  דען  אויף  צדיקים,  
נעמט  שטוב  צדיק'ס  פונעם  'מכאן'  לרפאות',  לרופא  רשות 

דער רופא רשות צו היילן.

מרן שליט"א: צדיקים לערנען זיך פון איבעראל ארויס זאכן. 
ווען מ'האט אפערירט דעם טאטן ז"ל, מ'האט אים דעמאלטס 
אויסגעלייגט די ביינער פון די שדרה, און אלעס מחבר געווען 

מיט דראטן.

די  ביי  געווען  איז  דאס  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
אפאראציע תשל"ו?

כי עבודת הקודש עליהם
ברכת מזלא טבא מקרב הלב למעלת האי גברא יקירא איש האשכולות, מסור ונאמן למען דברי תורתו של אבינו רוענו 

כ"ק מרן שליט"א, מרביץ תורה וחסידות לצעירי הצאן בנאמנה, מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ה"ה

הרב יעקב יחזקי ברע"י גרינוואלד הי"ו

לרגל שמחת נישואי בנו החתן המופלג ארי' ני"ו בעשטו"מ

ובהאי שעתא נכיר לו טובה על כל העבודה רבה ונשגבה אשר עובד עבודתו הקודש 
בנאמנות ובמסירות זה כמה שנים למען דברי אלקים חיים של כ"ק מרן שליט"א.

יהי רצון שיזכה לרוות רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו, מתוך שלות הנפש והרחבת הדעת, ויזכה להמשיך 
במעשיו הטובים, להגביר חיילים לתורה וחסידות, עד ביאת גואלנו ומלכנו בראשנו אמן.

המברכים מקרב הלב

חברי מכון אמרי קודש

מכון אמרי קודש
הועד לחזרת ועריכת דא"ח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה י



מ'איז  ווען  עכ"פ,  אפאראציע.  לעצטע  די  יא,  שליט"א:  מרן 
געגאנגען צום דאקטאר שפעטער, האט מען אים געוויזן אויף 
די 'עקסרעיס' "איר זעט, אזוי האט מען עס געמאכט", האט 
דער טאטע ז"ל געזאגט: "דאס מיינט מען דאך 'משול כחרס 
הנשבר' )מתפלת 'אדם יסודו מעפר' אחר 'ונתנה תוקף'(, וויאזוי פלעגט מען 
אמאל מחבר זיין די צעבראכענע כלים פון חרס? מיט דראטן! 

און דאס מיינט מען דאך, דאס איז דער פשט".

מסקולען-לעיקוואד  האדמו"ר  את  כיבד  שליט"א  מרן  כ"ק 
לברך על היין.

זאל  אויבערשטער  דער  מסקולען-לעיקוואד:  האדמו"ר 
העלפן ס'איז דאך א וואך פון ברכה והנה אנכי עמך ושמרתיך 
בכל אשר תלך וגו' כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר 
דברתי לך )בראשית כח, טו(. כ'וויל געבן פאר'ן רבי'ן א ברכה אריכות 
זכות  תלמידים,  אלע  פון  דקדושה  נחת  טובים,  ושנים  ימים 

אבות זאל שטענדיג באגלייטן.

מרן שליט"א: דער אויבערשטער זאל געבן אז מ'זאל האבן 
זכות אבות וסייעתא דשמיא, דער אויבערשטער זאל געבן אז 

מ'זאל זיין געזונט און שטארק.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: אמן.

מרן שליט"א: דער אויבערשטער זאל געבן כח מ'זאל קענען 
משפיע זיין פאר אידישע קינדער, דאס איז דאך דער עיקר 
מ'זאל קענען משפיע זיין פאר אידישע קינדער, און נאכדעם 
האט מען שוין פאר זיך אויך ריווח... איך זאג פאר יעדעם די 

זעלבע זאך, איך קען נאר געבן די זעלבע עצה, אז טאמער 
מ'געבט זיך אוועק פאר אידישע קינדער, פאלט נאכדעם פאר 
זיך אויך, און נאכדעם געבט עס כח ווייטער, ס'איז נישט קיין 
גרויסע קונצן... מ'דארף געבן פאר אידישע קינדער, אידישע 
אידישע  פאר  אוועק  מ'געבט  אז  און  האבן,  דארפן  קינדער 
אז  און  אויבערשטן,  פאר'ן  מ'געבט  ווי  עס  הייסט  קינדער 
מ'געבט פאר'ן אויבערשטן געבט דער אויבערשטער צוריק, 

דאס איז די גאנצע זאך.

פיין פיין, יישר כחכם.

כ"ק מרן שליט"א ליוה אותו החוצה. במהלכה אמר האדמו"ר 
מסקולען-לעיקוואד:

אהרן  רבי  הרה"ק  פון  יארצייט  די  איז  כסליו  ח'  היינט 
טשערנאבלער זי"ע. הרה"ג ר' אהרן מאיר פארטיגאל שליט"א 
]בן כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א[ הייסט דאך נאך ר' אהרן 
טשערנאבלער. דער זיידע האט דעמאלטס געזאגט אז מ'זאל 

געבן א נאמען נאך אים.

מרן שליט"א: יא, איך געדענק עס, כ'בין געווען אין מאנטרעאל 
דעמאלטס, כ'בין געווען דער מוהל ביים ברית.

האדמו"ר מסקולען-לעיקוואד: זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

מרן שליט"א: דער אויבערשטער זאל העלפן געזונטערהייט.

נפרדו לשלום.

מזמור לדו"ד
בשיר וקול תודה נברך לאלקינו, עת שהשמחה הגדולה בבית ידידנו הנכבד, מוכתר בכל מעלה ומדה יקרה, לו העוז והתפארה, מי יספר 

מעלותיו, מלא על כל גדותיו, עומד בנאמנות ובמסירות למען קדשי בית חיינו, ובפרט למען החבורה הק' בארה"ק, ה"ה

העסקן הנמרץ מוה"ר דוד טויבער הי"ו

לרגל שמחת נישואי בתו למזל טוב ובשעטו"מ

והזמן גרמא עכשיו להודות לו על על פעליו הכבירים, על שפעל ועסק בלבו הטוב ובסבר פנים יפות, למען השבת התעלות מרוממה, ושבת 
התוועדות השנתי שהתקיימה בשב"ק שמות העעל"ט בראשות הרה"צ רבי מאיר שליט"א בשליחות קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יעזור השי"ת שיתברך משמי מעונים בכל השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות, אך טוב וחסד ירדפו כל ימי חייו, ויזכה 
להמשיך בפעליו למען כבוד בית רבותינו הק', עד ביאת גואל צדק, ומלכנו בראשנו אמן.

בכבוד רב

חברי החבורה בארה"ק       ועד השבת התעלות מרוממה

מרכז חבורת קהלת יעקב
איגוד אנ"ש חסידי פאפא
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ובני ישרא"ל יוצאים ביד רמה
שירו לו זמרו לו, כי לו נאה ולו יאה, באנו בזה להביע מיטב ברכתא, מול פני איש רוח ונבון בתפארה, 

מופלג בתורה והוראה, שמועתו נאה, עושה פרי תבואה, עובד את ה' באהבה, בהתלהבות כאש להבה, נודע 
ומפורסם בישראל וביהודה, חכמת אלקים בו צמודה, מהולל בשערים המצויינים בהלכה, מצרף ומבאר 

ומנקה כל הלכה, ובני ישרא"ל יוצאים בידו הרמה, קולע אל השערה, לכל דבר טוב ידו נטויה, ה"ה

 הרב הגאון ר'
ישראל יצחק 

רעוויץ שליט"א
מו"ץ במשיב הלכה שע"י בית הוראה דקהלתנו

ממייסדי 'מערכת קהלת יעקב' דחסידי 
פאפא המחבר את אלפי אנ"ש בקשר חזק 

ואמיץ מול פני המנורה הטהורה

ועומד לימינינו מאז ועד עתה במסירות רבה ונאמנות

לרגל שמחתו הולדת בתו למזל טוב

והזמן גרמא להודות ולהלל בשער בת רבים לכבוד המו"ץ שליט"א על כל 
הטוב אשר פעל ועשה משך כל השנים לעמוד לימין המערכת ברוח נבונה

ה' יענה שלומו, ויהי ה' עמו, יישר כוחו וחיילו, וברכותינו יעלה לראשו, יהי כבוד ה' חופף עליו לגוננו, ושלום במעונו, 
וה' יריק עליו ברכתו וטובו, וישפיע עליו ברכתו, אך ששון ושמחה ישמע בגבולו, ויטה אליו חסדו, וכימי צאתנו מארץ 

מצרים יראנו נועמו, ותחזינה עינינו בשוב לציון שכינתו, כשמלכנו אדוננו יפסיע בראשנו לישראל אומתו.

המברכים בלב מלא הכרה:

חברי 'מערכת קהלת יעקב'

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה יב



לאחר שהאריך כ"ק מרן שליט"א בפלפול ובאגדה בענין זאת חנוכה, 
ובענין מה שכללו חכמינו ז"ל ביו"ט חנוכה זכר לנס של מנורה וזכר לנס 
'סור מרע'  של נצחון המלחמה, לפי שנכללים בזה שתי העבודות של 

ו'עשה טוב', המשיך ואמר:

שלא שינו את לשונם

לעניננו, דער קדושת לוי ברענגט דאך אז מ'זאל מוסיף זיין און 
ממשיך זיין די נרות פון חנוכה, ממילא דארף מען צו וויסן אז די 
ערשטע זאך איז אז מ'דארף זיין אפגעטיילט פון די אומות העולם. 
תורתיך'?  'להשכיחם  מאכן  געוואלט  יונים  די  האבן  וויאזוי 
זאל  תורה  די  אז  זיין  גורם  געוואלט  האבן  זיי  וואס  דורכדעם 
נישט זיין בטהרה, וויאזוי איז די תורה נישט בטהרה? דאס איז 
דורכדעם וואס דער לשון איז ליידער אויסגעמישט מיט די אומות 
העולם, ווייל דאס איז דאך א יסוד. דאס איז דאך איינער פון די 
תירוצים פארוואס מ'האט געדארפט האבן דעם נס פון מציאת 
הפך, לכאורה איז דאך 'טומאה הותרה בציבור', נאר ס'איז וועגן 
זיבה איז דאך נאר שלא יהא תינוק  זיבה', און טומאת  'טומאת 
ישראל מצוי אצל תינוק עכו"ם )שבת יז:(, וואס דאס איז א גדר וסייג 
אז מ'זאל נישט זיין אויסגעמישט מיט די אומות העולם מ'זאל 

קענען לערנען תורה בטהרה, און די ערשטע זאך דערצו איז דער 
לשון.

מ'זאל זיך מקבל זיין אז אין די שטובער זאל מען נאר רעדן די 
אידישע שפראך, דאס איז א געוואלדיגע גדר אין אידישקייט, און 
א געוואלדיגע יסוד אין אידישקייט, די שפראך אין די שטוב זאל 
זיין אידיש. דורכדעם ווערט מען אפגעהיטן פון די אומות העולם.

הבדלה בין ישראל לעמים
די צווייטע זאך פון זיין אפגעטיילט פון די אומות העולם איז 
דער לבוש, וואס היינט בלאזן אינדרויסן גרויסע ווינטן. אזוי אויך 
מיט דער ענין פון די אלע כלים און טעלעפאנען, די אלע מיני כלים 
וואס זענען אוועקגעשטעלט אויף היפך פון אידישקייט, דהיינו 
ס'איז געמאכט אויסצומישן חס וחלילה די אידישע קינדער מיט 
די אומות העולם, ס'נעמט אוועק די גאנצע הבדלה, וואס אמאל 
האט מען געוואוסט אז מ'איז אפגעטיילט פון די אומות העולם, 
און מ'האט געוואוסט אז אידישע קינדער קומען זיך צוזאם אין 
די בתי כנסיות און אין די בתי מדרשות, אזוי אויך די משפחות 
קומען זיך צוזאם, איז דא געקומען דער בעל דבר מיט אן ערמה 

אויסצומישן אידן מיט אומות העולם.

ק " פ ל ג  " פ ש ת ה  כ ו נ ח ת  א ז ת  ו ר י נ ה ת  ק ל ד ה ר  ח א

דברות קודש
בענינים העומדים על הפרק

המאי"ר לארץ ובטובו מחדש בכל יום תמיד
קול צהלה ורנה שפתותינו מברכות בנעימים, מול האי איש חי ורב פעלים, ידיו רב לו בעתיקות רבותינו הקדושים, מאי"ר עיני חכמים, מפענח נעלמים ומגלה 

מטמונים, תהלתו בקהל חסידים, מזכה את הרבים, למלל שבחו אין אנו מספיקים, אך למותר בדבר שפתים, כי הלא כולם ממימיו שותים, ה"ה

הרב החסיד ר' שמואל מאיר ניישלאס הי"ו

עורך אחראי מערכת 'גנזי אור'

עת שהשמחה במעונו בנישואי בתו למזל טוב

יהי רצון מן קדם אבוהון דבשמיא, שיזכה לראות רוב נחת והרחבת הדעת דקדושה, ויזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות, 
לאורך ימים ושנים טובים, ויתרבה כבוד שמים וכבוד רבותינו הק' על ידו, עדי נזכה לקבל פני משיח צדקנו ומלכנו בראשנו אמן.

החותמים בברכה

חברי המערכת

מערכת הוצאה לאור 'גנזי אור' דחסידי פאפא

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה יג



דער בעל דבר קומט מיט א טענה של שוא אז מ'קען טון מיט 

דעם גוטע זאכן... מיט דעם קען מען נישט טון קיין גוטע זאכן! 

קיין שום נוצן קען נישט ארויסקומען דערפון! פארקערט, דאס 

איז נאר א מעשה בעל דבר, וואס וויל עס מלבש זיין, אז מ'זאל זיך 

טועה זיין און מ'זאל נישט זיין אפגעהיטן פון דעם.

דעם  נאך  מאכט  איינער  וואס  ענינים  אויך  ברענגט  דאס 

צווייטן. וואו האט מען געהערט אזא זאך, אז ס'זאל זיין אזא מין 

ביי  אריינקוקן  מ'זאל  אז  וכו'(  מידיע'  'סאוישעל  )'סטעטוס',  פראגראם 

איינעם אין צווייטנס שטוב אריין, זען וואס טוט זיך ביי יענעם אין 

שטוב?! בלעם האט דאך געזאגט )במדבר כד, ה( מה טובו אהליך 

יעקב משכנותיך ישראל, און דא קוקט מען אריין אין א צווייטנס 

שטוב? דאס איז דאך היפך פון קדושת ישראל!

די חיזוק אויף דעם איז, ווייל די הייליגע חכמים האבן מתקן 

געווען נר חנוכה אז ס'איז א חיזוק אויף אלע דורות! מ'קען נישט 

זאגן, און מ'זאל נישט זאגן "עה, ס'איז פארפאלן, מ'קען נישט טון 

גארנישט קעגן דעם", ס'הייבט זיך נישט אן! מ'קען יא טון!

שהחשיכו עיניהם

דאס איז דער ענין וואס מ'זאגט ביי ועל הנסים 'ועל המלחמות', 

אז דער אויבערשטער האט געגעבן מוט, כח, און חשק אז מ'זאל 

אריינגיין לוחם זיין, מ'זאל זיך נישט לאזן, וואס זיי האבן געוואלט 

חשק  דער  אוועקצונעמען  ישראל,  של  עיניהם  זיין  מחשיך 

הייליגע  די  האבן  דערווייל  און  אידישקייט,  אויף  זיין  לוחם  פון 

אידישקייט,  אויף  געווען  לוחם  הקדושים  כהניך  די  חשמונאים 

מ'זאל  אז  עבודה,  אונזער  און  תכלית,  אונזער  איז  דאס  און 

אריינברענגען די אידישע לעכטיגקייט – נישט אזויווי מ'זעט כמה 

טונקלקייט...  פון  אזא מאדע  אויף שמחות  מ'גייט  ווען  פעמים 

א  ביי  אריין  מ'קומט  שמחות?...  טונקעלע  מען  מאכט  וואס 

שמחה צי א בר מצוה צי א חתונה, און ס'איז אינגאנצן טונקל... 

קיין  נישט  ס'איז  זאך,  גאנצע  די  פשט  קיין  נישט  דאך  ס'האט 

אידישע זאך.

אזוי אויך אלע סארט מאדעס וואס קומען אריין, דאס אלעס 

נעמט זיך נאר פון דעם, וואס מ'נעמט אוועק די הבדלה פון אידישע 

ער האט  אז  אויבערשטן  לויבן דעם  אונז  וואס  קינדער לעמים, 

והבדלנו  אונז מבדיל געווען, ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו 

מן התועים, און דער בעל דבר וויל דאס אלעס אוועקנעמען, און 

אודאי און אודאי דורכדעם וואס מ'האלט זיך פעסט אין די אלע 

ענינים, דורכדעם קען מען זוכה זיין צו נר מצוה ותורה אור.

ונהיה  ווערן  דער אויבערשטער העלפן אז ס'זאל מקוים  זאל 

ולומדי  שמיך  יודעי  כולנו  צאצאינו  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו 

תורתיך לשמה, מיר זאלן שוין זוכה זיין בקרוב ס'זאל זיין לעכטיג, 

ס'זאל אונז לייכטן די התנוצצות פון אורו של משיח, וואס מיר 

זאגן יעדן טאג אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, 

מיר זאלן זוכה זיין אז די התנוצצות פון די מנורה וואס מיר גלייבן 

אז בקרוב וועט מען שוין אנצינדן די מנורה אין בית המקדש, זאל 

אונז לייכטן, און ס'זאל נמשך ווערן כל מיני ישועות, ס'זאל זיין 

לעכטיג ביי אידישע קינדער, און מיר זאלן זוכה זיין צו ישועות כל 

ישראל, און צו די גאולה שלימה בב"א.

בחדוה וצהלה וברגשי גיל והוד, הננו בזה לברך מעומק הלב בברכת מזל טוב חמה ולבבית את כבוד האי גברא רבה ויקירא, שמו הטוב מברכים ומפארים

הרה"ג רבי ישראל יצחק רעוויץ שליט"א
מנהל כוללנו הק' ומו"ץ במשיב הלכה שע"י בית הוראה דקהלתנו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בתו למזל טוב

יהי רצון שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל צאצאיו עד סוף כל הדורות, ויזכה להמשיך בפעולותיו הכבירים למען שגשוג 
תורה וחסידות בחצרות קדשנו, ולהגביר פעלים לתורה וחסידות, עדי נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.

המברכים מעומק הלב

תלמידיו חברי החבורה בכולל אוהל יוסף דחסידי פאפא

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה יד



הנה לא יישן
דוד  שאול  ר'  הרה"ח  סיפר 

צימערמאן ז"ל:

מו"ר כ"ק מרן הקרן לדוד זי"ע לא 
היה יישן יותר משתי שעות בלילה. 
הקרן  שמרן  רגילה,  הנהגה  היתה 
לדוד היה הולך הביתה מבית המדרש 
בשעה אחת באמצע הלילה, ובשעה 
לבית  שב  כבר  בוקר,  לפנות  שלש 
המדרש לעבוד עבודתו בקודש. )מפי 

מוה"ר יחיאל טויבער הי"ו(.

*

ושננתם שיהא מחודדים 
בפיך

דוד  שאול  ר'  הרה"ח  סיפר  עוד 
צימערמאן ז"ל:

הק'  בישיבתו  תקופה  פעם  היתה 
של מו"ר כ"ק מרן הקרן לדוד זי"ע, 
על  עצמו  העמיד  ובחור  בחור  שכל 
בש"ס,  שלימה  מסכת  על  המבחן 
העמדתי  לא  כשלעצמי  אני  אמנם 
עצמי על המבחן. פעם קרא אותי מרן 
והטיף  פנימה,  בקודש  לדוד  הקרן 
עלי מוסר, ודיבר אתי קשות על זה, 
חדרי  עד  נקבו  הנחרצים  דיבוריו 
בטן, עד שהתחלתי לבכות בדמעות 
אל  ניגשתי  כך  אחר  ותיכף  שליש, 
גמרא  הוצאתי משם  הספרים,  ארגז 
מקומי,  על  ישבתי  תענית,  מסכת 
בהתמדה  בתורה  להגות  והתחלתי 
נפלאה. כך עבר תקופה קצרה שלא 
כראוי,  אכלתי  ושלא  כראוי,  יישנתי 
עד שידעתי הדק היטב את כל מסכת 

תענית בעל פה.

הקודש  אל  נכנסתי  כך  אחר 
המסכת  על  אותי  בחן  ומרן  פנימה, 
בעל פה, לאחר שבחן אותי אמר לי 
מרן באהבה: "איך האב נישט 'דאס' 
א  אויך  איז  דאס  אבער  געמיינט... 
קומען".  צוניץ  דיר  עס  זאל  מסכת, 

)מפי מוה"ר יהושע ווידער הי"ו(.

*

זיעה של מצוה
אלכסנדר  ר'  הרה"ח  סיפר 

אורטנער ז"ל:

כ"ק  עלה  לפ"ק  תשי"ד  בשנת 
ביחד עם קבוצה  זי"ע לארה"ק  מרן 
בצל  להסתופף  שלומינו,  אנשי  של 
זי"ע  מבעלזא  מרן  כ"ק  של  הקודש 
השבועות.  חג  תורתנו  מתן  זמן  על 
תל  בעיר  אז  התאכסן  ז"ל  מרן 
יחיאל  ר'  הרה"ח  של  בביתו  אביב 
האדמו"ר  כ"ק  גם  ז"ל.  בענעדיקט 
רבי איציקל מפשעווארסק זצ"ל בא 
והתאכסן  לבעלזא,  השבועות  לחג 
בבית הרה"ח ר' חיים פריעדמאן ז"ל.

עליתי  גליות  של  שני  טוב  ביום 
לבית האכסניא של מרן ז"ל לשאוב 
היה  הנוכחים  ובין  חיים,  מים  מבאר 
שם הרה"ח ר' משה בטלן ז"ל שהיה 
מקורב מאוד אצל מרן ז"ל, ומרן ז"ל 
מה  נאים.  ענינים  כמה  אתו  שחח 
הדברים  שבין  הוא  בזכרוני  שמונח 
ואמר  בטלן  משה  ר'  הרה"ח  נענה 
רבי  "דער  צחות:  בדרך  ז"ל  למרן 
עובר  מ'האט  עבירות  וויפיל  ווייסט 
געווען דא דעם יו"ט במחיצת קדשו 
פונעם רב?"... ור' משה התחיל לפרט 
אחת באחת: "נאכ'ן זיך וואשן נטילת 
א  מיט  אפ  זיך  מען  טרוקענט  ידים 
על  טופח  איז  וואס  האנטעך  נאסע 

איז  הציבור(,  ריבוי  )מחמת  להטפיח  מנת 
דאך דא א חשש סחיטה... מ'דאווענט 
שפעט נאכ'ן זמן תפלה; ביי 'המוציא' 
איז דען געווען לחם משנה? איז דען 
געווען גענוג פאר א כזית? מ'דארף 
קומט  עבירה  יעדע  אויף  אז  וויסן 

גיהנום"...

"אבער  בדבריו:  סיים  משה  ור' 
וואס געשעט? מ'ווארפט אים אריין 
אין גיהנום, און דער בעקיטשע מיט'ן 
טלית זענען דורכגעווייקט פול מיט 
דאס  וועט  רגע  אויפ'ן  און  שווייס, 
אויסלעשן די פייער פונעם גיהנום".

"דער  והוסיף:  ז"ל  מרן  נענה 
געזאגט  שוין  דאך  האט  ז"ל  טאטע 
אויף דעם, אז די עבירות וואס מ'טוט 
ביי א רבי, איז מכפר אויף די מצות 
)הפרטים  אינדערהיים".  מ'טוט  וואס 
מה שאמר ר' משה למרן ז"ל היא כפי מה שסיפר 

הרה"ח ר' יודא גרינוואלד הי"ו בקובץ 'אז נדברו'(.

*

העלאת הניצוצין של כל 
השנה

קלמן  יהושע  ר'  הרה"ח  סיפר 
גאלדבערגער הי"ו:

הטהור  שלחן  עריכת  בעת  פעם 
של כ"ק מרן זי"ע ביום חמשה עשר 
על  ז"ל  מרן  שבירך  טרם  בשבט, 
יאר  גאנץ  "א  ואמר:  פתח  הפירות 
אויף  ברכה  א  מען  מאכן  טאמער 
ווי  אינזין  נישט  מ'האט  און  פירות 
נישט  ווערן  דאן  זיין,  צו  דארף  עס 
אין  זענען  וואס  קדישין  ניצוצין  די 
דעם פרי נתעלה ווי עס ברויך צו זיין; 
אבער אין דעם טאג פון חמשה עשר 
בשבט וואס אין דעם טאג איז עולה 

עובדות, מאמרים, וסיפורי חסידים על כ"ק מרנן רבותינו הק' קמא קמא דמטא לידן

חסידים דערציילן

בשלח-יתרו תשפ"געלון בקודש פנימה טו



חונט  מ'איז  און  באילנות,  השרף 

)עיין רש"י  יאר  די פירות פאר'ן גאנצן 

מסכת ראש השנה דף יד: ד"ה הואיל ויצא(, קען 

מען אין דעם טאג מתקן זיין מיט די 

יעצטיגע ברכת בורא פרי העץ, אלע 

ברכות פונעם גאנצן יאר".

כשסיין מרן ז"ל מילים אלו, לקח 

'בורא  ברכת  ובירך  בידו,  הפרי  את 

פרי העץ' בכונה יתירה ובהתרגשות 

עצומה עד אין לשער, והגם שאין לנו 

ראו  אמנם  הצדיקים,  במעשי  עסק 

בחוש איך שמרן ז"ל מכוין בזה למה 

שסיים עתה לומר. )בטאון אור חדש ניסן-

אייר תשס"ד(.

*

קדושת התנאים ואמוראים
בר"מ  שלום  מוה"ר  סיפר 

אבערלאנדער הי"ו:

הוקם  לפ"ק  תשמ"א  בשנת 

קברי  להצלת  הועד  בארה"ק 

להציל  במטרה  שנוסדה  קדמונים, 

והקדמונים  הצדיקים  קברי  את 

לאורך כל ארצנו הק', אשר ננטשו אז 

בבזיון, ועמדו בסכנת כליון, ואף גם 

זו, שהשלטון בא"י לא התנהגו בכבוד 

הראוי לכל המקומות הק'.

הי"ו  קרויס  משה  ר'  הרה"ח 

בעובי  אז  היה  ירושלים  מעיה"ק 

והממונה  השליח  היה  והוא  הקורה, 

סכומים  לקבץ  לארה"ב  לנסוע 

אדירים למען הפריוקט. הועד עשה 

וקהלה  קהלה  שכל  מיוחד  קמפיין 

בישראל יקנה זכות ציון של תנא או 

אמורא אחד, וחברי הקהלה יגייסו בין 

בני קהלתם את הסכום הנדרש למען 

זכות הקבר.

ר' משה קרויס נכנס אז אל הקודש 
ותיאר  זי"ע,  מרן  כ"ק  אל  פנימה 
לפני מרן ז"ל את כל הענין. מרן ז"ל 
לשני  לקרוא  וציוה  לבקשתו,  נענה 
אברכים, הלא הם הרה"ח ר' ישראל 
ואני  הי"ו,  שפיטצער  יהודא  צדוק 
הקטן, ומרן ז"ל ביקש אותנו להיות 
לעמוד  מצוה,  לדבר  מהמסייעים 
הסכומים  בקיבוץ  משה  ר'  לימין 

הנדרשים בתוככי אנשי שלומינו.

אחר כך הציג ר' משה לפני מרן ז"ל 
איזה  הזכות  לבחור  האפשריות  את 
ציון לקנות על שם 'קהלת יעקב', בין 
רב  ורבא,  אביי  שם  היו  האפשריות 
ועוד.  ינאי,  רבי  חיפה,  דמן  אבדימי 
ומרן ז"ל בחר בזכות הציון הק' של ר' 
ינאי, שנקבר בכפר 'עכברה' בסביבות 
דרום צפת. מרן ז"ל שאל את ר' משה 
ר'  ינאי,  ר'  לציון  הסכום  יעלה  כמה 
משה נקב בסכום של ששת אלפים 
סכום  ההם  בימים  היה  אשר  דולר, 

נשגב.

ככל  עשינו  צדוק  ור'  הקטן  אני 
כל  וקיבצנו את  ז"ל,  צונו מרן  אשר 
הסכום  את  והכנסנו  הנדרש,  סכום 
בקודש פנימה אל מרן ז"ל ביחד עם 
ר' משה, ומרן ז"ל מסר את כל הסכום 
את  ז"ל  מרן  קנה  ובכך  משה  לר' 
הקדוש  התנא  של  הק'  ציונו  הזכות 

רבי ינאי.

פני מרן  ראינו על  מעשה  בשעת 
הק'  כשצורתו  מיוחדת,  רצינית  ז"ל 
לר'  פנה  ז"ל  מרן  באש.  בוער  היה 
בענטש  משה,  "ר'  לו:  ואמר  משה 
מיר", ר' משה נסער מאוד מבקשתו 
לשית  יכול  היה  ולא  ז"ל,  מרן  של 
עם  לעשות  עליו  מה  בנפשו  עצות 

בקשה כזו.

מרן ז"ל בכך, ציוה לר'  משהבחין 
לו  ואמר  השלחן,  אצל  לישב  משה 

זאלט  "איר  מיוחדת:  תשוקה  עם 
ילוד  קיין  דא  נישט  ס'איז  אז  וויסן, 
אשה וואס קען משיג זיין וואס מיינט 
אפילו  אדער  אמורא,  תנא,  א  דאס 
מלאכים  די  ניטאמאל  ראשון,  א 
זיין;  משיג  דאס  קענען  הימל  אין 
נו, וויאזוי קומט דאס אויס אז צוויי 
טויזענט יאר נאכדעם וואס זיי האבן 
געהאט מנוחה, וויל מען קומען און 
איז  דאס  מנוחה?  זייער  צושטערן 
נישט ווייל מ'קען עס צושטערן, נאר 
מזכה  אונז  וויל  אויבערשטער  דער 
זיין מיט דעם מצוה, כדי זיי זאלן אונז 
שולדיג זיין א טובה, און זיי זאלן אויף 

אונז מתפלל זיין".

וסיים מרן ז"ל לר' משה: "איך בעט 
בענטשן,  מיר  זאלט  איר  אז  נישט 
וואס  אמוראים  און  תנאים  די  נאר 
איר זענט עוסק דערין, זיי זאלן מיר 
משה  ר'  זאת  מששמע  בענטשן", 
על  והרעיף  ז"ל  מרן  לבקשת  נעתר 
רצונו  כפי  ברכות,  טללי  ז"ל  מרן 

ומגמתו.

נכנס  לארה"ק,  משה  ר'  כששב 
אל הגה"צ רבי בנימין ראבינאוויטש 
זצ"ל, וסיפר את כל תיאורי הדברים 
לפני הגה"צ הנ"ל, בשמעו זאת, קרא 
ואמר ברגש: "אז דער פאפא רב האט 
אמת,  תורת  עס  איז  געזאגט  אזוי 
ס'קען נישט זיין אנדערש! איר האט 
די כח צו בענטשן אידישע קינדער, 
ביז  דא  נישט  איז  וואס  כח  א  מיט 
זה  בכחך  לך  ואמוראים,  תנאים  די 
ומיד  ותיכף  ישראל".  את  להושיע 
בקהלתו  אברכים  לאיזה  התקשר 
קיימא,  של  לזרע  מצפים  שהיו 
עם  במעונו  אצלו  לבא  מהם  וביקש 
וציוה  עליהם,  שקבע  מעות  סכום 
לר' משה שיברך את האברכים שיזכו 
לשנה הבאה לזש"ק, ואכן לאחר שנה 

נושעו כולם בזרע של קיימא.
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