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  ~ דברות קודש ~
  א   .............................  שונותת וישיב לבחורי

  ~ שיחות קודש ~
  ג   .....................  קאלובכ"ק האדמו"ר מ אצל

  ו   .......  וומב"ג-הגר"נ מאסקאוויטש משאץעם 

  ח  ...  ניחום הגר"ל טייטלבוים אבד"ק בית אהרן

  ~ בקודש פנימה ~
  יג   ........................  ביקורי אדמורי"ם ורבנים 

  ~ בחצרות קדשינו ~
  יד   ........... מהנעשה והנשמע בבית סקווירא

ם גילוי מקו / ברי"מ לבן פרע"ח הרפ"א גאלדמאן
  קבורת הרבנית ציפורה ע"ה בקעשינוב

  יתרופרשת 
 גתשפ"

  יחגליון 
 לשנה 

 שליט"אעט"ר בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר /  סימאנ - תלמוד תורה תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא

 ~ãåàî ìåãâ ä"ùî ùéàä íâ ~ 
 משליך נפשו מנגד בכוחות עצומיםלמען הת"ת , לילות כימיםהנלהב ברגשות הומים, איחולים נעימים, לידידנו העסקן 

 במסירות עצומהזה רבות בשנים הת"ת מנכ"ל  - הי"והאפשטיין ה כש"ת מוה"ר מש

 על שנחלץ בראש וראשון לחלק את המענק המיוחד של אלף דולר לכל מלמד, וגם לתרום להוצאות שבת 'משרתי עליון' להוקרת המחנכים

והשקעתו דמים תרתי וגמר הת"ת החדש שכמעט מוכן ומזומן להיכנס תודות למסירותו מקרב ולב נאחל שיזכה לברך על מ
ובקרוב יתחיל בעז"ה בהקמת הבנין האדיר והמפואר  משמע, אבל לא על חשבון תשלומי המלמדים במועד המדוייק,

 קרה למלמד מצטייןאשר המנהל הרוחני יעניק כהוחודשי להוסיף מענק ואחרון הגדיל ברעיון החדש והמבורך , של הת"ת

 .אי חלציו היקרים, בנקל ובנחת בעושר וכבוד בלי מצרים, עדי נאוו רגלי מבשר בראש ההריםלגדל ולחנך כל יוצ יזכה

áåèä úøëä éùâøá ø÷ç ïéà ãò :íéãîìîä úååö ,íéìäðîä éðâñ ,íééðçåøä íéìäðîäíéãîìîä úååö ,íéìäðîä éðâñ ,íééðçåøä íéìäðîäíéãîìîä úååö ,íéìäðîä éðâñ ,íééðçåøä íéìäðîäíéãîìîä úååö ,íéìäðîä éðâñ ,íééðçåøä íéìäðîä        



 

 ב גתשפ" יתרו          

ו"ת כמ"ש רלפני בעל צפון, אז די תורה ווערט אנגערופן חי
ות ו, ב( אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, און )אב

צפו"ן איז דאך מרמז אויפ'ן יצה"ר כמ"ש )יואל ב, כ( ואת 
הצפוני ארחיק מעליכם. וזהו 'ויחנו לפני פי החירו"ת' אויב 
דאס מויל איז עוסק אין תורה, איז דאס די עצה 'לפני בעל 

 עם יצה"ר.דצפו"ן' אז מ'זאל קענען מכניע זיין 

 אך קבלת התורה רק אחר זיכוך -ולת מצרים בכל מצב גא
אבער די תורה וואס איז מכניע דעם יצה"ר דארף זיין א 

זאגט די גמרא  .תורה מיט "יראת שמים", מיט "קדושה"
אין  )שבת לא( זרעים מועד נשים וכו' אי יראת ה' היא אוצרו

 ."יראת שמים"א, תורה קען נאר זיין מיט ל אין לא

דער קהלת משה ברענגט די וואך עה"פ )שמות טו, יג( 
נחית בחסדך עם זו גאלת וגו', אז ווען ס'איז געקומען צו 

וען א קטרוג אז די אידן זענען דאך גאולת מצרים איז דאך געו
נישט געווען בשלימות דארט ל"ע, אבער פונדעסטוועגן דער 
אייבירשטער דער מקור הרחמים והחסדים האט נישט 

עקוקט אויף דעם נאר 'נחית בחסדך עם ז"ו גאלת', אין ג
וועלכע מצב אידן זענען געווען האט ער זיי אויסגעלייזט פון 

ך' אין עו"ז אלא תורה, אויף צוקומען מצרים. אבער 'נהלת בעז
צו די תורה 'אל נוה קדשך' צו דעם האט מען שוין געדארפט 

מטהר זיין, והאבן ספירה שבעה שבועות אז מ'זאל זיך מזכך 
ער  און נאכדעם האט מען געקענט צוקומען צו קבלת התורה.

זאגט דארט א לשון אז צוקומען צו קבלת התורה דארף זיין 
 יראה" און מיט "קדושה וטהרה".מיט "אהבה ו

 תנאי להשגת התורה -קדושת האיברים 
מ'זאגט דאך אין קריאת שמע 'ולא תתורו אחרי לבבכם 

ס קען זיין 'למען תזכרו ועשיתם מאלעד נארואחרי עיניכם', 
את כל מצוותי'. די בחורים דא האבן דאך זיכער נישט קיין 

ז נישט שייך שייכות צו די אלע כלים המשחיתים ח"ו, ס'אי
אז מ'זאגט אפאר מאל אין טאג 'ולא תתורו אחרי לבבכם 
ואחרי עיניכם' און נאכדעם זאל מען צורירן צו די כלי... 

ייך! נאר וואס דען? מ'דארף נזהר זיין אין שס'איז דאך נישט 
די גדרים וסייגים אז מ'זאל נישט בשוגג נכשל ווערן אין דעם 

די נשמה, און ס'נעמט צו איז מזיק דעם גוף מיט  ח"ו. דאס
 די גאנצע קדושה וטהרה וואס ס'דא ביי א מענטש.

)שמות יז, טז( מלחמה דער אהבת שלום ברענגט עה"פ 
ת"ם וואס "ר איז בגימטריא חז מד"ר דא ,רלה' בעמלק מדר ד

 .איז מרמז אויף קדושה ע"ד ועל בריתך שחתמ"ת בבשרינו
"ר אז מ'זאל קענען וויאזוי קען מען מלחמה האלטן מיט'ן יצה

, אין די די אויגןנזהר אין מ'איז צוקומען צו תורה? אויב 
אויב מ'איז נזהר אין קדושה, די מחשבה, אין און  הארץ

 .צו די תורה מען צוקומען דעמאלס קען

אל זיין ז 'בא לטהר'האז העלפן זאל דער אייבירשטער 
'מסייעין אותו', התמדה מיט יראת שמים, מיט הצלחה אין 

רנען, סיעתא דשמיא מ'זאל קענען לערנען מיט יראת לע
 שמים און זוכה זיין צו אלע השפעות טובות.

ד בסך לקבל את ברכת הקודש ועברו בחורי החמ
לכל ימי הבחרות  שטרי 'קדשנו'ת, ואלו שהגישו את טובפר

 .מידי הקודש סידור של"הזכו לקבל 

 יאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אבנש / טריאל, מאנפארק -ביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא 

 ~המס ימס  והוא בן חי"ל אשר לבו כלב הארי"ה~ 
אשכולות איש ידידנו  שלאסון הנורא על המעומק לב טמיר ונעלם, נטפי תנחומים ביע נוהלם,  כאבצער וזעזוע ב

אציל  מעיינות חכמתו חוצה כחשיכה כאורה, מסור בלו"נ לקדשי בית סקווירא בתפארה, משפיע ,מרביץ תורה
 לו יאה קילוסין, פה מפיק מרגליות גן הדסיןנסיך במלוכה מוכתר בנימוסין, פאר מקדושים שלשלת היוחסין, המידות 

 של כ"ק רבינו שליט"אנכדו חביבו  -שליט"א אריה לייביש טייטלבוים פרע"ח הרב 
 לב כל בית ישראל אמו הרבנית החשובה ע"ה לדאבוןעטרת ראשו הטראגית של  העל פטירתבהתאבלו מרה ל"ע 

והן לאורך כל השנה היווסדו הן בעת  "שטיבל"פארק עמדו לימין העל הערכה והכרת הטוב בלב מלא רגשי 
 ים אנו בצערו הגדול ואבלו הכבד!בלב ונפש חפצה, משתתפצעד ושעל במסירות מופלאה ללוות כל 

 לרוות רוב נחת מחה ישמע באהלו,אך ששון ושמעתה "י ולא יוסיף לדאבה עוד ושאצוהמקום ינחם אותו בתוך 
 ברוב אונים.עמוד על משמרת הקודש ולעוד רבות בשנים, הרבצת תורתו דקדושה במעון זבולו, ויזכה להמשיך ב

 עסקני השטיבלמתפללי ובדמע:  החותמיםמוקירי טובתו 
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  כ"ק מרן אדמו"ר ביקורו של השיחה בתוכן
אצל כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א  שליט"א

הרה"צ ר' משה בן ריזל לרפו"ש במעונו בוומסב"ג, 
 :העעל"טבשלח פרשת ליל חמישי ב

תר מחשבה', רעכענען 'ב אלאויב מ'ז אדמו"ר שליט"א:
בין איך שוין דא געווען מער ווי איינמאל און מער ווי 
צוויי מאל... נאר ס'איז אלעמאל לא איסתייעא מילתא. 

 ?געהערט אז מ'איז געווען אין שפיטאל כ'האב

אבד"ק קוריץ: יא, ער  חתנו הרה"ג ר' אלכסנדר אשכנזי
אן ווען יז געאיז אהיימגעקומען יעצט פאר שבת. יעצט א

אינפעקציע ל"ע, אבער בדרך כלל גייט אלעס אהן 
העריג, דער רבי קומט אריין אלע דריי תפילות און צו גע

 ן ימים טובים.די טישן אין שבתים או

דאז"ה די אלע תפילות און די אלע  אדמו"ר שליט"א:
פעולות לטובה זאלן ברענגען רפואות אויך. והתעניין על 

 ל וכו'.הטיפודרכי פרטי מצב בריאותו ו

אבד"ק סוואליווא:  חתנו הרה"ג ר' אלעזר יונה גינזבורג
אפאר יאר צוריק ווען דער רבי שליט"א האט געוואלט 

אריין אין נקט פומיין שווער דעמאלס קומען, איז 
אבער ב"ה אז פון דעמאלס במשך אפאר  -שפיטאל ל"ע 

יאר איז מען נישט געווען אין שפיטאל. מ'איז אסאך 
ן ל"ע, אבער דאס נישט דארפן אריין אין אנגעכגעגדור

 שפיטאל איז א באזונדערע סיעתא דשמיא.

בעצם לפי המצב איז דאך די גאנצע  אדמו"ר שליט"א:
 זאך ב"ה חסדים.

דער דגל )שמות, ליקוטים ד"ה  חתנו אבד"ק סוואליווא:
שפת( ברענגט בשם הבעש"ט זי"ע אז אויב מ'טרעפט א 

 מהפך אלעס לטובה.דאס איז חסד אין די דין ח"ו 

כ'האב עס פונקט פריער דערמאנט, אז  אדמו"ר שליט"א:
דער תולדות און אלע ברענגען עס ביי נחום איש גם זו, 

יט'ן זאגן 'גם זו לטובה' האט ער דאס ממתיק אז מ
געווען, ס'איז נישט געווען סתם א מדריגה פון גלייבן אז 

 גם זו לטובה.

ת ברענגט כסדר אז ותולדדער  חתנו אבד"ק קוריץ:
 דורכדעם 'יתפרדו כל פועלי אוון )תהלים צב, י('.

חוץ דעם ברענגען דאך אלע ספה"ק  אדמו"ר שליט"א:
, ח( 'יודו להשם חסדו' אז אויב עה"פ )תהלים קז

מ'דאנקט דעם אייבירשטן אויף די חסדים, דאס איז 
משפיע 'ונפלאותיו לבני אדם' אויף ווייטער. כ'האב 

 ז חסדים...ס'איאז  דערמאנט

לטער סקווערער רבי ז"ל אדער  חתנו אבד"ק סוואליווא:
האט דאך געזאגט אז פרשת בשלח איז א וואך פון 

 "אמונה"...

יא. ס'איז געווען א איד וואס האט  ר שליט"א:אדמו"

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / סקוויראמתיבתא הקדושה דחסידי 

 ~ צידה האחדשלושה קני המנורה מ~ 
והמעש ברוב תבונה,  החסדברגשי הוקרה והערכה נאמנה, נביע מקרב ולב כנה, תודה נרגשת משמי מעונה, לאישי 

כוחות בכשרון  הםבסבר פנים יפות, משקיעים במוסדוה"ק נ להצלחת בור באמונה, מסורים בלו"עוסקים בצרכי צי
 לות כימים, נהנים מהם תושיה ועצה ברורים ומחכימיםליהצלחת התלמידים והשכל צרופות, ומקדישים תשומת לב ל

 גאלדמאן מוה"ר דוב בערבנש"ק , הי"ו כש"ת מוה"ר אלעזר מאשעל
 הנהלת המוסדותועד  יחבר - הי"ו סף אונגערומוה"ר יעקב יוהי"ו 

התמסרו להרחיב שנית ששוב השקט לא נוכל מלהביע המון רגשי הכרת הטוב מקרב ולב הומה על 
 ',באבובדמחנה כרם שלמה 'לסדר עבורנו מקום חדש נפלא ורחב ידיים בה'מתיבתא' תלמידי דעת 

ללא הרף למען יסתדר כל דבר על ומאוד ודואגים בלו"נ כוחות עצומים ודמים תרתי משמע ומשקיעים 
 לרווחת בחורי החמד המתעלים ועושים חיל בשקידת התורה מתוך התלהבות דקדושה עצהיו"טמכונו 

 ויצליחו יפה יפה, לרומם קרן התורה והחסידות הצרופה, וירוו רוב תענוג ונחת דקדושה בבריות גופא.יתן ה' ויעלו 
 הצוות והתלמידיםמנהל רוחני בשם -טווערסקי בהראי"היעקב יוסף המאחל בלב מלא הוקרה והכרת הטוב; 



 

 ד גתשפ" יתרו          

עפעס נאר מדגיש געווען 'פרשת המן' אז ס'איז א וואך 
גט עזאט גהאט איהם דער טאטע ז"ל ניש -פון פרנסה 

אויף 'ניין'... נאר ער האט געזאגט קודם: "יא, און ס'איז א 
 וואך פון 'אמונה' און פון 'מחיית עמלק'!"...

וואך שטייט אויך )שמות טו, כו(  די חתנו אבד"ק קוריץ:
כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני 

 ה' רופאך.

ם ס עהגיש לרבינו דף מודפ לאקס 'המשב"ק הר"ר ישעי
שהיה האדמו"ר מקאלוב שליט"א  ובדות וזכרונותע

מספר, שזוכר עוד את כ"ק מרן זי"ע כשהגיע על שב"ק 
שהגענו  ביוםועוד סיפר: " לאראד בשנת תש"ו.

את אבי זצ"ל לבקר זצ"ל רבי לאמעריקא בא הסקווערער 
המשפחה שלנו היו מחותנים עם כי ו, משפחתו

 ".משפחתו

רבי מנחם שלמה  ה"ק]הרדן מיט'ן זיי אדמו"ר שליט"א:
ן דאך געווען מקאלוב זצ"ל בעל חקל תפוחין[ איז מע

מחותנים: דעם טאטן ז"לס א ברודער הרה"צ ר' יהודה 
לייב'קע הי"ד האט חתונה געהאט מיט דעם זיידנ'ס א 
שוועסטער. די חתונה איז געווען פאר די מלחמה אין 

, יבןמיהאלפאלווא און ס'איז נעבעך קיינער נישט געבל
כ'געדענק אז דער ישט פון איהם און נישט פון איר. נ

טאטע ז"ל איז געווען אמאל אין אראד א שבת נאך די 
וסט אז זיי האבן אבער כ'האב נישט געוואמלחמה. 
 אין אראד.געוואוינט 

זיי האבן געדארפט אוועקגיין פון  המשב"ק הנ"ל:
מיהאלפאלווא ווייל זיין טאטע איז דאך נישט געזונט 

ל"ע, זענען זיי געגאנגען קיין אראד און דורכדעם  ועןגעו
 ן.זענען זיי געראטעוועט געוואר

דער סקווערער רבי איז " האדמו"ר מקאלוב:מרשימות 
]הרה"צ ר' יינגעשטאנען צוויי שבתים ביי מיין שווער א

 ."לאנדאןמסטרעליסק[ אין  זצ"ללוי יצחק קלוגהויפט 

עגט טע ז"ל פלטא דעראודאי, אודאי.  אדמו"ר שליט"א:
אייביג זאגן אז ער האט געהאט פארשידענע אכסניות, 

האט ער זייער לאנדאן אבער די אכסניה ביים שווער אין 
 ר האט זיך געפונען זייער גוט דארט.מפליא געווען. ע

כ'האב געהערט אז דער  חתנו אבד"ק סוואליווא:
סקווערער רבי ז"ל האט מפליא געווען אז ס'איז נישט 

אייניג איין בענקל מיט'ן צווייטן... אז ס'איז א ען עווג
 פארצייטישע שטוב.

'היפוך פון לוקסוס' איז ביים טאטן ז"ל  אדמו"ר שליט"א:
 ן קיין חסרון...נישט געווע

מאיר הרה"ח ר' " האדמו"ר מקאלוב:הנ"ל של מרשימות 
האט מיר דערציילט, אז ער איז לאנדאן שווארץ פון 

י שחיטה פון די מאדערנע קהילה ד יןגעווען א שוחט א
, און ער האט זיך נישט געפונען געהעריג דאס 'יונייטעד'

פלאץ צווישן די אנדערע דארטיגע שוחטים וואס זענען 
דארף צו זיין, 'כע יראי שמים ווי סנישט געווען אזעל

ער זאל  יאבער ער האט נישט געקענט מחליט זיין צ

 ברו"ך שחלק מחכמתו ליראיו
, ו הנאמניםון שבנבונים, משליך נפשו מנגד להצלחת תלמידיש הנערץ יקר רוח נב"מגילרננים, במה טוב ונעים להלל 

ברו"ך , מאישי החינוך הדגולים, הגידולים , זורע בדמעה בלב השתילים, עדי יקצור ברנהברוב אוניםמסור למענם 
 צמודיםיחדיו בשיעוריו המיוחדים, בתורה וחסידות האחד הוא אברה"ם לתלמידים, ומבורך בפי כל ואהוב 

 קול יעקבמגי"ש בישיבתנו הק'  -שליט"א לצלער אוך אברהם ליפא הברהרב כש"ת 
 השמחה במעונו בהולדת בנו יקירו שי' למזלא טבא וגדיא יאהלרגל 

 המגי"ש הנערץ שליט"א! מקרב ולב נרגש והומה שמחים אנו בשמחתך הגדולה!כבוד 

 .י בנים, ולהמשיך בעבוה"ק רבות בשנים, ולרוות נחת דקדושה מבנים ובנבאמוניםלהרביץ תורה וחסידות  היזכיה"ר ש
, יונה בוקסבוים, יזנבערגערמרדכי פנחס אי, יעקב יוסף אייזנבערג, יונה אדלערהחותמים באהבה: "קול יעקב"  גבישי" ותלמידי

ס מרדכי פינח, אהרן גאלדמינצער, אברהם ברוך ברייער, שלמה זלמן ברייער, חיים בערגער, חיים יעקב ביסטאן, חיים בייער
שלמה זלקא , נחמן לאנגסאם, ברוך דוד יודא זאבנער, אהרן ווייס, אשר משה דירנפעלד, שמואל גרינוואלד, גרינוואלד
משה אלעזר , חנוך העניך פישער, שלמה ניישטאט, שמואל יוסף מייטעלעס, יחזקאל יודא מאשעל, לונגער ברוך ישי, לאפפלער

, יוסף מרדכי ראזנבערג, יעקב ראזנבוים, שלמה זלקא קארן, ריעזעליחזקאל פ, מנחם נחום פראמאוויטש, פעלבערבוים
 שמואל שפיטצערברוך , מרדכי פינחס שפיטצער, מרדכי שלמה שווארץ, מרדכי רייצנשטיין



 

 ה גתשפ" יתרו          

איז  מרן זי"עוען ו. סטןָאּטאקע זיך אפזאגן פונעם פ
נאכן קריג אויפן וועג פארנדיג קיין לאנדאן געווען אין 

סקווערער אמעריקא, איז ער אריין זיך געזעגענען צום 
איהם ער ט די שאלה. האט , און ער האט פארגעלייגרבי

געענטפערט: "אלע שוועריקייטן לוינט זיך אויף צו 
 ."ה!ילראטעווען אפילו נאר איין איד פון א כזית נב

זיין ארבעט איז דאך געווען אויף  אדמו"ר שליט"א:
משפיע זיין כשר'ס. וביקש רבינו העתק מדף הרשימות 

 הנ"ל.

אדמו"ר ודיבר רבינו על מסעות הקירוב שערך ה
מקאלוב בכל קצוי תבל להחזיר נשמות תועות לאבינו 
שבשמים: בשנים כתיקונם איז ער דאך זיין גאנצע לעבן 

געקענט משפיע זיין, אבער כ'פלעג  אטה געפארן וואו ער
אייביג זאגן אין שטוב אז די רבותא איז אז לפי המצב איז 

יבירשטער גיבט ער דאך אזוי ל"ע, און דער אי
פארשידענע כוחות און אפילו אין דער מצב פארשידענע 

האט ער משפיע געווען אין גרויסן, מחזיר בתשובה 
ביג דאס אייג לעמנוחה! כ'פ געזוכטגעווען און נישט 

ממש מפליא זיין אז אפילו אין "אזא מצב" האט ער נאך 
געזוכט וואו ער קען משפיע זיין, אה! ס'איז 'מצודתו 

 פרוסה'.

אין די געזונטע יארן האט  א:חתנו אבד"ק סוואליוו
געקענט אויסקומען אז אין איין יאר זענען דורכגעגאנגען 

 ביי איהם "זעכציג טויזנט נעמען".

ער האט זיך אראפגעלאזט צו יעדן  ט"א:ישלר אדמו"
 איינעם.

אויף הרה"ק רבי אהרן הגדול  חתנו אבד"ק קוריץ:
מקארלין זי"ע זאגט מען דאך אז ער האט געמאכט 

 ג טויזנט" בעלי תשובה."אכצי

אדמו"ר לחתנו הבן  הרב נפתלי ראזנבויםנכדו 
יו"ר מפעל 'הצלת דורות' שע"י ארגון אור וממאשאלוי 

: ס'קומט אסאך אויס צו זיין בשליחות בלוקאעולם 
פונעם זיידן שליט"א אין קווינס, און זייער אסאך אידן 

און דארט זאגן אז זיי האבן טועם געווען א "טעם גן עדן" 
א "טעם עולם הבא" ווען זיי זענען געווען א שבת אין 
סקווירא. איינער האט מיר אפילו דערציילט אז פון 

בן צו היטן שבת: "דעם ויעהדעמאלס האט ער אנג
 ערשטן שבת האט ער געהיטן אין סקווירא".

דאז"ה זכות אבות זאל מגין זיין, אז  אדמו"ר שליט"א:
 גוטס...ס'זאל קענען ארויסקומען עפעס 

אסאך אידן פלעגן קומען זאגן פאר'ן  המשב"ק הנ"ל:
רבי'ן ]האדמו"ר מקאלוב[, אז זיי זענען געווען א "שבת 

און דאס האט זיי געגיבן א ווארימקייט.  "אאין סקוויר
, האט אכ'האב אפילו אמאל געטראפן א בחור פון שיקאג

ער געזאגט אז ער איז געקומען אהין צו גיין אין 
 אאון ווען דער רבי איז געווען אין שיקאגקאלעדזש 

מיט'ן עולם האט ער מיטגעהאלטן דעם שבת, און 
ט אז ער איז ייס'האט איהם אריינגעגיבן אזא ווארימק

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /ל, ניו יארק -בית א -קרית סקווירא 

 ~ ויאמר מש"ה מש"ה ויאמר הנני~ 
ת וגיל משולבות, אמע"כ ידידנו עוז העסקן הנלהב רב תבונה, עושה גדולות ונצורות רב ברכות נלהבות, בשמחו

שי שלומינו בכל עת ועונה, משליך נפשו מנגד להצלחת להקמת הקריה הנאמנה, איש חי ורב פעלים להרמת קרן אנ
 ושיה ועצההיישוב החדש במסירות נאמנה, מסור לכל פרט ופרט לילות כימים בלב ונפש חפצה, נהנין ממנו ת

 נושא בעול הקמת "קרית סקווירא" החדשה בכל לו"נ -הי"ו משה פריעזעל כש"ת מוה"ר 

בת לידידנו עב"ג הכלה המושלמת שתחי' שי' עקב יוסף יכמר ן המצויין בתוי"ש החתאירוסי בנו בכורו לרגל השמחה במעונו ב
 ק קדושת יעקב למזלא טבא וגדיא יאהמרביץ תורה ומשפיע חסידות הרב שלום יוסף אונגער שליט"א ר"מ בישי"

בכוחות כולך להפקיר את כל הנאמנה נפשך התפעלות על מסירות לא נוכל מלהביע רגשי השקט שי'! ידידנו עוז ר' משה 
לעשות רצון צדיק כ"ק רבינו שליט"א ולפתח ולקדם בזריזות ובמהירות את הקמת והתייסדות לילות כימים בלו"נ עצומים 

 ההולכת ונבנית בס"ד בצעדי ענק ושלדי צורת הבתים הראשונים כבר עומדים מוכנים לבניית הגגות ,"קרית סקווירא"

 שות חיל במעשיו הנהדרים, ולראות רוב תענוג ונחת מצאצאיו הכשרים. יה"ר שיזכה להמשיך בפעליו הנאדרים, ולע
 קב יוסף פריעדער, משה קאהןיצחק יוסף אונגער, יע: ברגשי הערכה מקרב ולבהשמחים בשמחתו וועד העסקנים 



 

 ו גתשפ" יתרו          

 געגאנגען אין ישיבה און ער איז געווארן א בן תורה.

אז ס'דערנענטערט זיך שוין 'חמשה  אדמו"ר שליט"א:
לפן ס'זאל שוין עשר בשבט', זאל דער אייבירשטער הע

 זיין הראינו ה' חסדיך.

 וכיבד את מרן אדמו"ר שליט"א בפירות.

וואלט  ווען ער וואלט געהאט די כוחות אדמו"ר שליט"א:
ז ער זאל אנהייבן, אבער איך געווענליך געזאגט א

און  -דערווייל וועט ער מקיים זיין 'גדול העונה ]אמן[' 
ם 'גדול המברך' דאז"ה ער זאל נאך קענען מקיים זיין דע

 אויך..!

אלע תפילות פונעם שווער גייען  חתנו אבד"ק סוואליווא:
 דאך מיט 'שומע כעונה'.

ך נאך פון צדיקים אז אמאל דא טגמ'זא אדמו"ר שליט"א:
ווייסט מען דאך נישט אויב מ'האט מקיים געווען די 
מצוה בשלימות צי נישט בשלימות, אבער אויב ס'איז 

נאנס ולא עשאה', דער חיש"ב איז 'חישב לעשות מצוה ו
דאך זיכער מיט אלע שלימות'ן, איז 'מעלה עליו הכתוב 

ן וואס ס'קען 'תכאילו עשאה )ברכות ו.(' מיט אלע שלימו
 זיין!

אבער "הייפלא מהשם דבר?", דאז"ה ס'זאל קענען זיין 
 בפשטות אויך.

דער בידיו הק':  מרן אדמו"ר שליט"אבירכו ו
עלפן א רפואה שלימה בשלימות אייבירשטער זאל ה

מיט אריכות ימים ושנים טובים. הייפלא מה' דבר? 

 ךדאז"ה געזונטערהייט אי"ה און מ'זאל זיך זעהן מתו
 שמחה.

לאקס: ס'איז א גרויסע  'להמשב"ק הרב ישעי ואמר רבינו
, אבער ר ליהודים בעניני רפואה(זו)לע זכות וואו מ'טוהט

דא איז עס א דאפלטע זכות! דאז"ה מ'זאל קענען טוהן 
 ים מיט הרחבת הדעת. ונפרדו לשלום.מעשים טוב

 
  ה"צ ר' שלום אהרן נחום גההיכנס השיחה בתוכן

ור"מ וומסב"ג ב "א משאץטימאסקאוויטש של
-בן כ"ק האדמו"ר משאץבעלזא בב"פ בישי"ק 

, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאצל מאנטריאל זצ"ל 
 :העעל"טמשפטים תשפ"ב פרשת יום שלישי ב

רגל הנחת התפלין לנכדו בירכו במז"ט לאדמו"ר שליט"א 
 פבן לחתנו הרב זושא סעקולא מראשי חברת תות"

יין על הרבצת תורתו נעב'צוועלף שטיבל' בב"פ, והת
 ה קטנה וכו'.בישיב

כ'האב געזעהן געדרוקט א שמועס אז  :האדמו"ר משאץ
איינער פון די חשוב'ע שאצער אייניקלעך האט אמאל 

יידע הרה"ק ר' , אז מיין זגעזאגט פאר'ן רבי'ן שליט"א
האט געהאט געזאגט אז לאנדאן שלום משאץ זצ"ל פון 

 מער ווי דער טאטע". "דער בעלזער רב ז"ל איז געווען

כ'האב געהערט פונעם וואוידיסלובער רב זצ"ל אז זיין 
שווער דער שאצער רב האט קיינמאל נישט געזאגט אזא 

 זאך, ער האט זיך שטארק מתרעם געווען אויף דעם.

 

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בנשיאות / מאנשעסטער -תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא  קהל

 ~ הנה ימים באים~ 
 והתקדשתם והייתם נכוניםהע"י, חסידי וידידי בית סקווירא אנשי שלומינו 

 בקהילתנו הק' השמחה המשולשת לקראת

 לבית מדרשנו " הראשוןהכנסת ספר תורהחגיגת "
 " החדש שנבנה ברוב פאר והדרחנוכת המקוהשמחת "

 דחסידי סקווירא בעירנו" תלמוד תורה"ה  ופתיחת שערי
 הבעל"ט , כ"ב אדרהחודש-יום ד' ויקה"פב חוגגהמון שתיערך אי"ה ב

 שליט"א שיגיע אי"ה בשליחות הקודש אהרן מנחם מענדילבראשות הרה"צ רבי 

 בספר התורה החדש יפנה לשלוחנו מוה"ר יוסף האכהייזער שי'חכם לב הרוצה לרכוש פרשה 

 מידות.יהא בואו לברכה והלרמת קרן התורה והחסידות, ונזכה לברכה המשולשת בתורה בת
 הנהלת הקהילהברגשי כבוד; בואכם המחכים לקבל 
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כ'האב אמאל נאכגעזאגט אזא ווארט  שליט"א: אדמו"ר
, אז מ'האט איבערגעזאגט פאר'ן פעטער ז"ל אז אברבים

י איהם די חסידים שמועסן אז מ'קען שנעלער פועל'ן בי
נתקבל ווי  שנעלערווי ביים טאטן, אז די תפילות ווערן 

: א ציטער געגיבןביים פאטער. האט דער פעטער ז"ל 
און שפעטער  ",ואס רעדסטו?!ו"חס ושלום, חס ושלום, 

'הקב"ה האט ער עס פארענטפערט: "אפשר וויבאלד 
טאטן דעם  ,)יבמות סד.(' דיקיםשל צ ןמתאווה לתפילת

זיינע מער געוואלט הערן האט דער אייבירשטער ז"ל 
איז האט עס געדויערט לענגער ווייל ס'תפילות, ממילא 

ר ער דאוונט; אבעמער געווען א גרויסע שמחה וואס 
ער נישט אזוי אינטערעסירט צו הערן און מיר איז 

שוין מיר וויל מען בין מתפלל וואס כ'ממילא באלד 
ער האט אזוי אמאל געענטפערט אויף אזא  ."..נאכגיבן

 ענין.

דער וואוידיסלובער רב האט מיר  :האדמו"ר משאץ
געזאגט אז דער לשון פון זיין שווער זצ"ל איז געווען: 

שה' איז ער איבערגעשפרונגען דעם "לדעתי אין 'קדו
. ער האט גערעדט פון איין נקודה, אבער ער בטאטן"

                                                            
במסיבת שבע ברכות בהיכל ישיבתנו הק' ברכת יעקב לפרע"ח  .א

הרי"ד בהרא"מ שי' ביום ה' עקב תשפ"א. ראה גליוננו )ראה תשפ"א 
 עמ' א(.

"אבל כאן מדבר רבינו  ראה 'דעת שלום' שאץ )ברכות ו:(: .ב
 בעולם נוטר אמתי,שהוא ממש יחיד מצדיק אמת ]הרמב"ם[ ז"ל 

ובדורנו ב"ה נמצא כזה הי ניהו כבוד הה"צ הקדוש מאוד מאוד כקש"ת 
בבית קטן יושב איש דל הר"ר אהרן רוקח מבעלז ד' יאריך ימיו ושנותיו. 

 עזאגט אזא זאך בכללות.גהאט נישט 

פון די מאמען  געהערטהאב איך  אדמו"ר שליט"א:
אז דער עלטער זיידע ז"ל דער בעלזער רב הרבנית ע"ה, 

האט געזאגט אז ער האט "דריי גרויסע חסידים", רבי 
לום שאצער, רבי פייוויש יאברובער, און "דער דריטער ש

 זאל יעדער איינער מיינען אויף זיך"...

מיין שווער הגה"ח ר' יצחק דוד  :משאץ האדמו"ר
פריעדמאן זצ"ל רה"כ פאפא האט מיר דערציילט, אז 

שובער אטאמ דערנאכ'ן קריג איז געווען אין אנטווערפן 

                                                                                                 
וקטן בעיניו, והוא תכלית כל העולם הגדול מאוד וקטן צדיק וקדוש 

 ".מאוד

ץ זצ"ל כתב צז( שהרה"ק משאוע"ע בספרו 'אור גנוז' )ח"ב עמ' ת
רגשי לבבו אחר הסתלקות הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע בכ"א אב 

מרן הקדוש והטהור אשר תשי"ז: "בעוה"ר שמענו שמועה לא טובה, 
-דור בדור הזה ונוטר בריתכל העולם העידו עליו כי הוא הוא צדיק ה

יו קודש האמיתי על מדרגה נוראה ונפלאה מאוד מאוד, ולא נהנה כל ימ
'ולא נהניתי )כתובות קד.(  רבינו הקדוש ע"ה שאמרכמעט כעדות 

אפילו באצבע קטנה' נאמר על אותו צדיק, לא אכל ולא שתה ולא ישן 
מלאכים  .רק כל ימיו בדביקות נפלא ורוה"ק שראו כמה וכמה פעמים

ושרפים רעדו בראותם גוף קדוש כזה. זה הרבה שנים שלא היה בעולם 
ה העולם, אבידה שאינה חוזרת. דבידה גדולה אב. אגוף קדוש כמוהו

 .המקום ינחם את העולם על אבידת הקדוש והטהור הזה

וע"ע 'דרכי שלום' )בתולדות המחבר בריש 'דעת שלום' עמ' לז, 
ע יארן האבן די מלאכים נישט שוין לאנגועמ' מו(: "פעם אחרת אמר: "

מהעיניים  ", והיה מדבר בהתפעלות יתירהגעהאט אזעלכע פאר אויגן
מאירות שות של הרה"ק מבעלזא ופעם התבטא ששתי עיניו "הקדו

". עוד התבטא עליו: כמו שני יהלומים ורואה מסוף העולם ועד סופו
בריו אפילו בימי לובלין וואלט ער געווען א שיינער רבי, כי כל א"

ילוד אשה ", ובאחד ממכתביו כותב עליו: "קדושים אפילו קצות צפרניו
 ."וא יכולין לעמוד על סוף דעתואך שאין אני וההדומה למל

 845.354.5969 /ארגון "הכנסת אורחים" דשיכון סקווירא 

 בים שי' ~לכל האורחים החשו ובקשה פנייה~ 
 רבה וגדולה מהקבלת פני השכינה, בקשתנו שטוחה בזה בקריאה של חיבה בשבח והודייה לה' הטוב שזיכנו לעסוק במצוה

 הבאים לחסות בצל הקודש על "שבת שקלים" הבעל"ט -שי'  בחורים וילדיםאנ"ש, אברכים כל אורחי ל
 הרוצים לאכול את סעודות השבת בבנין הישיבה כנהוג מקדמת דנא

 10#שלוחה  845.354.9595 שיואילו נא להירשם בקו הטלפון האוטומאטי של ארגוננו
 ולהשאיר הודעה מפורטת ומדוייקת כמה נפשות ואיזה מסעודות השבת ירצו להשתתף

 ובכך תאפשרו לעסקנים החשובים ולהנהלת בית התבשיל שע"י מוסדותינו הק'
 עודות בהרחבה כראוי וכיאות להנאת כללהכין ולסדר בעז"ה את מאכלי השבת ואת מקומות הס

 בשליחותםהנאמנים היקרים שי' והארה ובקשה, נא לפנות לנציגים  לכל סוג של הערה
 ונשמח לעמוד לימינכם כיד ה' הטובה עלינו/  בכל שטיבל ושטיבל מטעם ארגון הכנסת אורחים

 ובה וגדושה, ולהתברך בברכה המשולשה.ויה"ר שנזכה לקבל כל השפעות טובות במדה מראור פניך עלינו אדון נשא, 
 הנהלת ארגון "הכנסת אורחים"; י ה'בברכת בואו ברוכ
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צום ערשטן וואס זיין פאטער איז נאך געפארן "ל זצרבי 
בעלזער רב זי"ע, ער איז איהם געבוירן אויף די עלטערע 

ווען דער מיטעלער  זיארן. האט ער נאכגעזאגט א
איז געווארן רבי ]הילולא כ"ג שבט[ בעלזער רב זי"ע 

זאגט אז ער איז "מער ווי דער עהאבן די חסידים ג
טאטע", און ווען דער פריערדיגער רב איז געווארן רבי 

עזאגט אז ער איז "מער ווי דער טאטע", און האט מען ג
 ןלזער רב ז"ל איז געווארן רבי האט מעווען דער בע

אויף איהם אויך געזאגט אז ער איז "נאכמער ווי דער 
קומט טאטע". האט דער טאמשובער רבי געזאגט: "
 קליינע דאך אויס אז מיין טאטע איז געפארן צו אזא 

 רבי"...

ם האבן אפשר געמיינט צו די חסידי אדמו"ר שליט"א:
זאגן, אז חוץ די אייגענע זכותים האבן זיי "זכות אבות" 

 אויך..!

-מיין פעטער כ"ק האדמו"ר משאץ :ר משאץמו"דהא
לאנדאן ירושלים שליט"א איז אום תשי"ד געפארן קיין 

משמש זיין דעם זיידן הרה"ק רבי שלום משאץ, ווייל ער 
יילט אז דער איז געווען אליין. האט ער מיר דערצ

שאצער זיידע האט איהם אמאל דערציילט, אז ווען ער 
ר אמאל געווען אין שטוב עאיז נאך געווען א בחור איז 

בשעת ווען דער מיטעלער רב איז צוריקגעקומען פון 
ון דאס עסקנות איז נישט געלונגען. עפעס אן עסקנות, א

האט ער זיך אויסגעדרייט צום וואנט און געזאגט: "'אום 
אני חומה', א איד דארף זיין ווי א וואנט! יא אויפגעטוהן, 

 מיינס". נישט אויפגעטוהן, איך דארף טוהן

דער מיטעלער רב האט דאך געטוהן  אדמו"ר שליט"א:
אסאך אין די עניינים. ער האט דאך מייסד געווען די 
'מחזיקי הדת' און ארויסגעגיבן דעם ]כתב עת[ 'מחזיקי 

 הדת'.

פלעגט כמה פעמים נוצן דאס ווארט, דער טאטע ז"ל 
אז מ'דארף נישט "אויפטוהן". ער האט געזאגט: "א איד 

'טוהן', דער חיוב פון א איד איז צו 'טוהן',  דארף
די 'אויפטוהן' איז תלוי אינעם אייבירשטן". דאז"ה 

 זכותים זאלן מגין זיין.

 ונפרדו לשלום. ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א
 
  כ"ק מרן התנחומים של ביקור השיחה בתוכן

יו"ט  'אצל מחותניו הגה"צ ר' חנני אדמו"ר שליט"א
א אבד"ק בית אהרן בוומב"ג "ליפא טייטלבוים שליט

כ"ק  ו כ"ק האדמו"ר מבארניב שליט"איגיסו
 ברוך נתןוהגה"צ ר'  האדמו"ר מקיוויאשד שליט"א

נכדו פרע"ח הרב  ,שליט"א אבד"ק סאטמאר בלונדון
 בני משפחהושאר אריה לייביש טייטלבוים שליט"א 

שישבו שבעה ל"ע על פטירת , החשובים שליט"א
האדמו"ר רבי משה  בת כ"ק ם ע"ההרבנית טייטלבוי

בשלח פרשת ליל חמישי במקיוויאשד זצ"ל, 
 :העעל"ט

ווען מיין טאטע זצ"ל האט  אחיה האדמו"ר מקיוויאשד:
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חתונה געמאכט די טעכטער, פלעגט ער מחנך זיין יעדע 
טאכטער וואס ס'מיינט אן 'אשה כשרה העושה רצון 

יר דביי בעלה )תדב"א רבה פ"י(' און ער פלעגט זאגן: "
ז דיין מאן דער מלך". די שוועסטער ]הנפטרת[ ע"ה אי

 האט דאס אויסגעפירט בשלימות!

די קינדער און די אייניקלעך זאגן מיר  אדמו"ר שליט"א:
 דאס.

אבד"ק סיגוט:  חתנה הרה"צ ר' חיים צבי טייטלבוים
כ'האב געמאכט א ברית פאר אן אייניקל פאריגע וואך 

שטוב פרייטאג אין  אען דפרייטאג און זי איז געוו
ס קינד צום ברית. ווען זי איז אפנעמען דא

ארויסגעגאנגען זאגט זי פאר מיין טאכטער: "זאלסט 
 - - -געדענקען אז א מאמע האט א כח" 

מ'האט מיר געזאגט אז זי פלעגט  אדמו"ר שליט"א:
בכלל מחזק זיין די גאנצע משפחה בגשמיות און 

פיע געווען אין אך משסזי אברוחניות. 'בדרכי נועם' האט 
ארויפגעקוקט יעדער פון די משפחה האבן  רוחניות אויך.

 אויף איר.

: זומער איז זי געווען אויף א ית אהרןבעלה אבד"ק ב
און  פלאץ וואס איז געווען נישט ממש לויט איר דרגא.

זענען געקומען דא און דארט פון מענטשן אך אס
נומען קבלות עכותה האבן זיי זיך פארגדערציילט אז בז

 טובות.

 זי האט משפיע געווען דארט אויך. אדמו"ר שליט"א:

דער מבשר צדק טייטשט מאחז"ל )אבות א, יד( 'אם 
אין אני לי' אויב מ'האט נישט אינזין נאר זיך נאר 
מ'פרואווט משפיע זיין אויף אנדערע אויך, דעמאלס 'מי 

אויך גערעכנט אויף די לי' וואס אנדערע טוען ווערט 
כה את הרבים זכות הרבים יגענע זכותים, ווייל המזיא

תלוי בו )שם ה, יח(. אבער 'וכשאני לעצמי' אויב מ'האט 
נישט אינזין משפיע צו זיין אויף אנדערע, 'מה אני' 

 בלייבט פאר זיך גארנישט...

זי איז אוועק ל"ע אין טאג פונעם  האדמו"ר מקיוויאשד:
בער זי"ע )ד' והרה"ק רבי משה לייב סאסיארצייט פון 
מונקאטשער גבאי הרה"ח ר' חיים בער שבט(. דער 

ע"ה פלעגט דערציילן אז ער האט געהערט גרינפעלד 
פונעם דרכי תשובה ממונקאטש זי"ע, אז ווען דער 
הייליגער ר"ר משה לייב איז נסתלק געווארן איז הרה"ק 
דער ר"ר מענדעלע רימנובער זיע אריינגעקומען אין 

מידים, אז ווען דער יילט פאר די תלציהמ"ד און דערב
רבי ר' משה לייב איז ארויפגעקומען אין הימל און ווי 
דער סדר איז ביי צדיקים האט מען איהם דורכגעפירט 
ביים טויער פון גיהנום, האט ער זיך אפגעשטעלט און 
געזאגט אז ער גייט נישט ווייטער! זיין עבודה אויף דער 

ער וויל דאס ן שבויים' און וך געווען 'פדיוועלט איז דא
 פארזעצן יעצט אויך.

איז געווארן א רעש אין הימל און בית דין של מעלה 
האט געזאגט אז דער אייבירשטער אליין דארף פסק'נען. 
האט דער אייבירשטער געזאגט אז רבי משה לייב איז 
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גערעכט: דאס איז געווען זיין עבודה און מ'דארף איהם 
יסגעפירט: "וואס "ר מענדעלע אורבן. האט דער נאכגי

מיינט עטץ? מ'האט גענומען א פלאודערוויש און מ'האט 
אויסגעווישט דעם גאנצן גיהנום און ארויסגענומען אלע 
נשמות ישראל". האט דער דרכי תשובה פון זיך 
צוגעלייגט: דאס קען זיין פשט אין די משנה )שם ה, כ( 

דקדושה גייט  ואס האט עזות'עז פנים לגיהנום', דער ו
ין גיהנום ארויסנעמען נשמות ישראל, 'ובושת פנים לגן א

עדן' אויב דו האסט נישט קיין עזות דקדושה גיי דיר 
גלייך אין גן עדן אריין, פון דיר וועט מען גארנישט 

 האבן...

מ'האט דאך געשמועסט אז זי איז  אדמו"ר שליט"א:
אנדערע  טאינזין געהא געווען אין די בחינה, אז "זי האט

 גן עדן נאר אויף דער וועלט אויך.... נישט נאר אין אויך"

מ'האט נישט געהערט געווענליך אזעלכע לשונות 
פונעם טאטן ז"ל, אבער דער טאטע ז"ל האט אמאל 
נאכגעזאגט אן אינטערעסאנטע לשון בשם הרה"ק רבי 
משה לייב סאסובער זי"ע וועגן "אהבת ישראל". ער האט 

ד וואס איז ח"ו זייער איס'איז דא א  זאגט אז אויבגע
נישט געזונט דער אייבירשטער זאל אפהיטן, און ער 
האט א מכה ערגעץ און מ'דארף עס אויסהיילן. "אויב 
מ'קען נישט מיט'ן מויל ארויסנעמען די אייטער יענעם 

האט ער נאכנישט די דרגא פון אהבת  -אויסצוהיילן 
 ישראל"..!

יז בצער, ווען א איד אט איהם נישט אויב ס'שטער
ער זעהט אז ער האט אייטער און מ'דארף איהם 
אויסהיילן... ס'איז נישט אזא באקוועמע זאך, אבער 
אויב ער קען דאס נישט טוהן, האט ער נאכנישט קיין 

 אהבת ישראל!

מ'זאגט דאך אז רבי משה לייב האט  אבד"ק סיגוט: החתנ
ר. ער איז ' פון א שיכוזיך אויסגעלערנט 'אהבת ישראל

אל געווען אין א קרעטשמע און ער האט געזעהן אמ
גויים זענען שיכור און איינער פרעגט דעם צווייטן: 
האסט מיך ליב? זאגט ער: יא. זאגט דער ערשטער: 

וואנעט ווייס איך אז דו האסט מיך ליב? זאג מיר וואס פונ
. האט ס'פעלט מיר, וועל איך וויסן אז דו האסט מיך ליב

ט אז דאס מיינט אהבת ישראל: ה לייב געזאגרבי מש
"אויב מ'האט יענעם ליב דארף מען וויסן וואס יענעם 

 פעלט".

שבועות( ברענגט )עבודת ישראל דער  אדמו"ר שליט"א:
סיון איז 'מזל תאומים', ווייל ביי א צווילינג ווען אז חודש 

ווייטער איינער פון די צווילינג איז בצער פילט עס דער צ
אר אייינעם איז גוט איז פאר'ן צווייטן , און ווען פאויך

אויך גוט. דאס זעלבע ביי קבלת התורה איז געווארן דער 
זיך, אייבירשטער כביכול מיט די אידן, און די אידן צווישן 

אזויווי א בחינה פון תאומי"ם אז "איינער פילט דעם 
, עס אויך אנדערן". דער בני יששכר )סיון א, ג( ברענגט
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 .גדער מאור ושמש )שבועות( זאגט אויך די בחינהן או

רבי משה לייב סאסובער האט דאך  חתנה אבד"ק סיגוט:
געטאנצן ביים ר"ר אלימלך זי"ע אויפ'ן טיש: "דא וואוינט 

 ד".א אי

דאס איז דאך די פרשה וואס זי איז  אדמו"ר שליט"א:
 אוועק ל"ע, פרשת בא.

 ר הנ"ל פלעגטח ר' חיים בעהרה" האדמו"ר מקיוויאשד:
דערציילן אז ער האט אליין געהערט פונעם דרכי תשובה 
זי"ע, אז דער פאטער הרה"ק השם שלמה ממונקאטש 
זי"ע האט איהם אלס קליין יונגל מיטגענומען צום 

ב זי"ע. ער איז געווען גאר א קליין יונגל ערשטן בעלזער ר
אל נישט און דער פאטער האט איהם אנגעזאגט אז "ער ז

איין קוקן -גן", ער זאל האלטן איןנעמען די אויאראפ
ווען מ'איז געגאנגען אויף די סטאנציע אויף די צורה. 

האט מען גע'חזר'ט: אזוי זעען אויס די אויגן, די נאז, דאס 

                                                            
וזה החודש וזל"ק ב'עבודת ישראל' שם )ד"ה בחודש השלישי(: " .ג

הוא מזל תאומים, שמורה שהקב"ה עם עושי רצונו הם כתאומים 
לא טוב גם ח"ו וכמו שכתבו המחקרים שהתאומים אם לאחד כביכול. 

עה הוא שנבראו בש להשני כן, ואם טוב לאחד טוב להשני דבר מזליה
 יכול עם עושי רצונו כתאומים.כבב"ה , כן הבורא אחת

ביום הזה מתחיל שליטת מזל תאומים, וזל"ק ב'בני יששכר' שם: "
הזה דייקא נעשו עם הקודש באחדות עם קונם כביכול  על כן ביום

לשון  ('ב ,שמות יט) ויחן שם ישראל'כתאומים, וכן בינם לבין עצמם 
ם(". וזל"ק ב'מאור ושמש' שם: ש מכילתא) בריםכאיש אחד חיחיד 

מפני זה נתן השי"ת התורה לעמו בירחא תליתאי מפני שאז הוא מזל ו"
פנים שרומז על האחדות והבקי במזלות יראה שהם פנים אל תאומים, 

 ".והאהבה, שהוא מן הצורך בעת קבלת התורה

ויל וכו'. ווען מ'איז אהיימגעפארן האט ער אויפ'ן וועג מ
יך וועגן אהיים געלערנט מיט איהם 'שיעור עיון' פונקטל

 רשטן בעלזער רב.צורה פונעם עדי 

פלעגט דער דרכי תשובה זאגן אויף דער עלטער: 
"דא שטייט די צורה פאר מיינע אויגן". ער האט אזוי 

אטע האט אזויפיל קלאר געדענקט די צורה ווייל דער ט
 מאל דאס גע'חזר'ט מיט איהם.

מ'האט מיר געזאגט אז אינעם ביהמ"ד  אדמו"ר שליט"א:
יין האט זי אויך געהאט א הגת בעלה[ אלית אהרן' בהנ]'ב

חלק. מ'פלעגט אמאל שמועסן וועגן דעם אז מ'דארף 
 מאכן א ביהמ"ד וכו'...

 :חתן הרה"צ הראמ"מ בנה פרע"ח הרא"ל טייטלבוים
פונעם עולם אין  מ'זעהט יעצט אויך דאס געטריישאפט
 ביהמ"ד, זיי שטייען אזוי צו דער האנט.

איז 'כבשי  מאל אז דאסכ'זאג אלע :אדמו"ר שליט"א
דרחמנא' וואס אונז האבן נישט קיין השגה אין דעם. דער 

( עז:מאור עינים )בראשית( ברענגט על מאחז"ל )שבת 
ברישא? כברייתו של עולם ברישא  ןמאי טעמא עיזי מסג

הורא, אז די וועלט איז אזוי באשאפן חשוכא והדר נ
יה' און דר קודם הויגעווארן אז דער סדר דארף זיין 'הע

צום קודם הרחבה', איידער ס'קומט א גרויסע 'צמ
הרחבה מוז קודם זיין א צמצום. וזהו 'מאי טעמא עיז"י 

הן ש נישט אזוי גוט ל"עמסגי ברישא', ע"ז איז 
געווען  , אבער 'כברייתו של עולם' אז קודם איז]שחורות[
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 'ויהי ערב' און נאכדעם 'ויהי בוקר'.

ער דער אור "ווי שטארק ט א לשון אזדער מאו"ע זאג
דארף זיין נאכדעם, מוז אמאל זיין א שטארקערע 
חושך". ער ברענגט עד כדי כך אז דערפאר שטייט 

( 'חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך ט, ה)ברכות 
אז די רעה דאס על הטובה', ווייל מ'דארף האבן אמונה 

ויאזוי איז שוין די "התחלת הטובה"! אלע שטעלן זיך ו
על הרעה כשם שמברך על הטובה', אבער זיין 'לברך קען 

וויבאלד מ'דארף האבן אמונה אז נאך א צער קומען 
 גרויסע זאכן, ממילא איז דאס שוין די "התחלת הטוב".

, אזויווי פאריגע וואך ביי מכת חושך חתנה אבד"ק סיגוט:
דעמאלס האבן די אידן געקענט זעהן די מטמונים, די 

 (.שמו"ר יד, גם )ון די מצרייוכלי זהב פ כלי כסף

דער פעטער האט געזאגט  אחיה האדמו"ר מבארניב:
ליידער איז דא געווען כבש"י, א כבש"ן  -'כבשי דרחמנא' 

! דער ר"ל[]שנפגעה מהשריפה האש איז דא געווען 
טער זאל העלפן ס'זאל נמתק ווערן און ס'זאל אייבירש

 ם.זיין כבשי דרחמנ"א, רחמים וחסדי

דער רבי זאגט נאך פון  וים הנ"ל:ל טייטלבבנה הרא"
  -הרה"ק רבי פינחס קוריצער זי"ע וועגן א שריפה 

 .דאז א שריפה פארברענט די דינים ר"ל אדמו"ר שליט"א:

                                                            
, נ"ירנו הרב בשם מוראה 'אמרי פנחס' )ליקוטים אות לה(: " .ד

בשם הבעש"ט, שבמקום שיש שריפה רח"ל נשרפים כל וכמדומה לי ש
. ולכך חתיכת עץ שנאחז בו הקליפות שהיו שורין שם במקום ההוא

בשם וע"ע שם )באות הקודם(: "". אין לתת אח"כ בבניןהאש, 
, 'אחר שריפה ר"ל ווערט מען רייך'מה שאומרים העולם  :הבעש"ט

)שבת בגמרא  ירשה קצת דאיתאוהוא נ"י פ .מען ווערט באמת רייך
געגועים המה יודיע צערו לרבים ורבים יבקשו וכו'. והרב אמר שסז.( 

ונו ודרך העולם שיש להם רחמנות גדולה על מי שנשרף ה ,לותיתפ
 ".וכו' וחפצים שיתרומם קרנו

ניצול ס'איז באופן פלא  טייטלבוים: אלעזרבנה הרב 
יד קודש פונעם ישמח משה זי"ע. אלע -געווארן א כתב
ע, און מיין טאטע "לע געווארן קאליספרים זענען 

שליט"א האט געזאגט אין וועלכע גמרא ס'ליגט דער 
כתב יד. ס'איז געליגן אין מסכת יבמות דף ס"ו, פון 
אנהייב גמרא ביז דף מ"ט איז געווען אפגעריסן פון 

אסער, ס'איז נישטא געווען... אבער פייער צי פון וו
האט מ'האט געטראפן די גמרא פון דף מ"ט און מ'

 גאנץ אינעווייניג! דעם כתב יד געטראפן

מיין טאטע האט עס נישט אלס ישמח  בנה הרא"ל הנ"ל:
משה'ס אייניקל, נאר דער כתב יד איז א תשובה צו 
הרה"ק רבי מענדלע לינסקער זי"ע, דער טאטע פונעם 

צער רב זי"ע, און מיין עלטער זיידע הרה"ק רבי ראפשי
שנ'ט אט עס גע'יראלעזר שפירא מקיוויאשד זצ"ל ה

פשיצער אייניקל, און מיין קיוויאשדער זיידע אלס רא
זצ"ל האט עס געגיבן במתנה פאר מיין טאטן אלס אן 

 אייניקל בן אחר בן פונעם ישמח משה זי"ע.

 תשובה? ס'איז א כתב יד פון א אדמו"ר שליט"א:

יא, די ערשטע תשובה פון אבן  חתנה אבד"ק סיגוט:
 .משה )סי' ס(העזר אין שו"ת השיב 

וועגן די בחינה וואס מ'שמועסט אז  אדמו"ר שליט"א:
מ'דארף האבן אמונה אז ס'וועט ארויסקומען א גרויסע 

ס'איז דא א לשון הפסוק )ישעיה נד, ח( בשצף  -טובה 
עולם ריחמתיך, האב  קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד

איך געטראכט אז ס'איז נישטא קיין קלענערע זמן פון א 
קיין גרעסערע זמן פון 'עולם'. איז נישטא גע' און ס''ר

ווייזט אויס אז ביים אייבירשטן אויב ס'איז דא אמאל א 
צער פון א איד ח"ו, איז אפילו אויב ס'איז געווען 

אויף דעם 'הסתרתי פני רג"ע ממך', איז די תשלומין 

 טוב אתה לישראל יותר מאב ואם
 נה, איחולים נלהבים למכובדי המחנך הדגול יקר רוח ורב תבונה, איש חי ורב פעליםבחיבה והוקרה אביע מקרב ולב כ

 במסירות נאמנה כל תלמיד ותלמיד בלו"נ מונה, מסור ונתון למעןבאבחור בכל עת ועונה, מקדיש לבו ונפשו לכל 

 וךמשגיח בישיבתנו הק' ברכת יוסף ומחשובי אישי החינ -שליט"א שמואל מרדכי שטערן הרב כש"ת 
 למז"טעב"ג שי' מנחם נחום כמר בתוי"ש החתן המצויין בנו יקירו לרגל השמחה במעונו בנישואי 

 סירותך והשקעתך בלו"נ לחזק ולרומם בחורי חמד בטעם ודעת לגודל התפעלות והנאת ההוריםרוב מחם לבי בקרבי בהגיגי את 

מצויינים בתורה  ני בניםים, ולראות בנים ובזכה לרוות רוב נחת במלוא חפנייקח נא את ברכתי בכפליים, יה"ר שי
 .והצלחה מרובה בכל ענייניו, ולעורר לבבות ישראל ברחבי תבל במתק דיבוריו ופניניו, ולראות ברכה ויראת שמים

 מ.ר.המאחל בלב נרגש; טובתו  ימוקיראחד ההורים 



 

 יג גתשפ" יתרו          

 'ובחסד עול"ם רחמתיך'!

א משהו  נו, ווי איז אויב דאס עגמת נפש איז געווען
רגע? דארף די תשלומין פונעם אור זיין  ר פון אייןמע

אסאך אסאך מער! אמונה האט מען דאך אז אלעס איז 
חסדים, נאר מ'בעהט דעם אייבירשטן אז ס'זאל זיין 

 ים נגלים, אה!'הראינו השם חסדך', אז ס'זאלן זיין חסד

ס'איז דא א וועלטס ווארט וואס מ'זאגט נאך פון 
מודה אני לפניך  ליל שב"ק( א )בזמירותצדיקים על מש"

השם אלוקי ואלוקי אבותי על כל החסד אשר עשית 
ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי  עמדי

וכו', וואס איז דער שינוי לשון? נאר אויף ביז יעצט 
אך אז 'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד ווייסט מען ד

יי ה"ק זאגן ב)ברכות ס:('. דער תולדות און אנדערע ספ
ש גם זו )תענית כא.(, אז מיט'ן זאגן 'גם זו נחום אי

לטובה' איז עס טאקע געווארן א טובה, ווייל אז 
מ'טרעפט א צד חסד אין די דינים ח"ו איז דאס די 

 המתקה.

ען 'על כל החסד ממילא אויף ביז יעצט דאנקט מ
אשר עשית' אפילו ס'איז נאר 'עמדי', וואס צו דעם 

ל משיג זיין אז אלעס עת וואס זאיין א בר דדארף מען ז
איז חסדים, אבער אויף להבא בעהט מען דעם 
אייבירשטן אז 'ואשר אתה עתיד לעשות עמי', זאל שוין 
זיין 'ועם כל בני ביתי' אז אפילו נשים און קינדער וואס 

ן נישט קיין גרויסע בעלי דעת זאלן אויך זעהן אז זענע
 ס'איז חסדים!

שבת, און 'כל  אן הכנה צואנערשטאג, ס'איז שוין ד
ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין )זוה"ק ח"ב 
פח.('. אלע ספה"ק ברענגען דאך אז פון חמשה עשר 
בשבט איז דאך שוין הוי"ה כסדרו, זאל דער אייבירשטער 

 זאל שוין זיין הראינו ה' חסדיך.העלפן ס'

ם ינחם דאז"ה המקו וקם מרן אדמו"ר שליט"א וניחמם:
זאל נישט וויסן פון קיין צער נאר פון ם וכו', מ'אתכ

 שמחות.
 
 
 
 
 
I  אחר  העעל"ט שירה-בשלחפרשת במוצש"ק

ת וישיבמ, נקבצו ובאו בחורי חמד תלמידים הבדלה
שערי  ,ראקאוועיאשערי חיים פסערדאהעל בב"פ, 

עסק  וויז'ניץ, צמח צדיק ,בית מאיר ,דושינסקיא, יושר
ת אור "ות ,ישראלאמונת א, התורה ראחמיסטריווק

כ"ק לשמוע דברי אלוקים חיים מפ"ק של  ,פ"בבמשה 
אחר שהסתופפו בצילא  - מרן אדמו"ר שליט"א

)תוכן שיחת הקודש  דמהימנותא עילאה על שב"ק.
 ראה לעיל(.

I ישראל חיים ה"צ ר' במוצש"ק הנ"ל, נכנס הג
אל  בעיסוואטערשליט"א אבד"ק ספינקא  פריעדמאן

, אחר שחסה על שליט"א רן אדמו"רכ"ק מהקו"פ ל
 שב"ק בצל הקודש והתכבד ביותרת הכבוד.

I  העעל"ט אחר שחרית יתרו פרשת  ראשוןביום
קדשו בשעה -מחדר כ"ק רבינו שליט"איצא וברי"מ, 

 מרדכיד כמר של נינו היל ה'חדר פירן'למעמד  11:45
 אליעזר זאב רבינוביץני"ו בן לנכדו פרע"ח הרב 

וחתן  שליט"א ב"ב-אלאיבדמו"ר מכ"ק האשליט"א בן 
, שהתקיים חדב"ן שליט"אכ"ק האדמו"ר מזוועהיל 

בני כיתתו בהיכל ביהמ"ד הגדול דפה בהשתתפות 
זרע יעקב דפה ת"ת מהמכינה לישיבה כיתות תלמידי ו

 ~ יוס"ף דעת יוס"ף חכמה~ 
ת, חיים וברכה למשמרת, למרביצי התורה והחסידות לשם ולתהילה, אהובים באותות יקר ותפארת, נחקוק בבדיל ועופר

 ל תלמיד בלבם הרחום, מקבלים כ"א בהוקרה וחוםלמעלה ונחמדים למטה, כתר שם טוב עליהם עוטה, מסורים בלו"נ לכ

 ז"טאירוסי בתו שתחי' למלרגל  / קדושת יעקבבישי"ק עיון מגי"ש  -שליט"א שלום יוסף אונגער הרב כש"ת 
 נישואי בתו שתחי' למז"טלרגל  / בישי"ק הנ"ל פשוטמגי"ש  -שליט"א יעקב יוסף לעפקאוויטש הרב וכש"ת 

 שי'! מקרב ולב נרגש והומה רגשי הוקרה שמחים אנו בשמחתכם!מע"כ מגידי השיעור הנערצים 

 מתוך תורה וגדולה במקום אחת.יהא רעוא שתזכו לרוות מלוא חפנים תענוג ונחת, ויעלו ויצליחו יפה יפה כגפן פורחת, 
רוך אברהם ליפא ראזנבוים, ברוך ישראל מנחם קאהל, ברוך פנחס בערגער, דוד יהודה אברהם יהושע העשיל ראזנבלום, אהרן פעלבערבוים, בהשמחים בשמחתם:  קדושת יעקבבישי"ק תלמידי שיעור ב' 

ער, מנחם יוסף אשר גראסמאן, יוסף מרדכי זאבנער, יוסף שלמה ביסטאן, יעקב יוסף איינהארן, יעקב יוסף ברוין, יעקב יוסף סופר, יעקב יוסף שפיטצשיפף, דוד יודא לעווארטאווסקי, חנינא שטיינער, יוסף ביסטאן, 
 משגיח-משה אלעזר סמיטמנהל, -משה דוד בייערג"א מצטרף: /  מענדל סיגלער, מרדכי ווידער, משה צימענד, משה ראזנבלום, שאול דוד גרובער, שמואל פראנק, שמואל גבריאל טאמבאר, שמעון הלוי שפירא



 

 יד גתשפ" יתרו          

 .שמחהשהנעימו בשירי 

את האל"ף בי"ת וטעמם  למד חתן האותיות
 יהושעכצפיחית בדבש עם המלמד להועיל מוה"ר 

 כ"ק רבינו שליט"אהי"ו, הסבא רבא ויפמאן העשיל ק
זרק את המטבעות בעת אמירת האותיות כנהוג, כיבד 

 דוב אלטיר ברוך לונגערהרה"ח ר' מנהל גן סאת ה
אברהם יעקב הנ"ל ועוזרו מוה"ר  המלמדאת  ,שליט"א

בניגונים, חילק פעקליך לבני כיתת ילד הי"ו  קאהל
ושני י המזרח השמחה, לקח לבעלי השמחה ויושב

ועברו טסי לקח לחלק לבחורי המכינה שהשתתפו, 
 לחיים.אמירת ל

I ביום שלישי פרשת יתרו העעל"ט אחה"צ, נכנס 
אל  ליט"אש האדמו"ר מקאלאשיץ בב"ב המחותן
 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אהקו"פ ל

I  כ"ק בליל רביעי פרשת יתרו העעל"ט, ביקר
כ"ק  בביתו נאוה קודש של האדמו"ר מערלוי שליט"א

ישכר . וכן נכנסו לקו"פ הרה"צ ר' שליט"א מרן אדמו"ר
שליט"א בנו הגדול של כ"ק האדמו"ר  דוב רקח

שלום צבי בעלזא שליט"א, והרה"צ ר' -ממאכנובקא
ק האדמו"ר מערלוי שליט"א בנו יחידו של כ" סופר

 שליט"א.

I  כ"ק מרן בליל רביעי הנ"ל בתום קבלת קהל, נסע
כ"ק ין אצל ש"ב לגומ-לביקור אדמו"ר שליט"א

באכסנייתו  בעלזא שליט"א-האדמו"ר ממאכנובקא
 במאנסי.

I  גומלין -לביקור כ"ק רבינו שליט"אמשם המשיך
באכסנייתו  כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"אאצל 

 במאנסי.

 .ת יבוא אי"התוכן השיחו

 
 
 
 

 :גאלדמאן א"פפרע"ח הרהברי"מ לבן שמחת 

-ק בשלח"וערשבשמחות וגיל חגגו המוני אנ"ש ביום  ➢

 כ"ק רבינושעעל"ט את שמחת ברית המילה של נין שירה 

 פינחס אהרן גאלדמאןשנולד למז"ט לנכדו פרע"ח הרב 

משה וחתן הרה"צ ר'  חדב"ןכ"ק האדמו"ר מזוועהיל בן 

בא אבד"ק אוהעל מאנסי. בליל שב"ק  וואלף מייזליש

במאליבו באכסניית הקודש שעעל"ט בעריכת השולה"ט 

 כזכור,' שלום זכרימה מסיבת ה'יאחר ברהמ"ז התק

שעעל"ט ששי בשלח בליל  כה' נערוואך נאכטה'ושמחת 

אנשי  .ב'גרויסע שטוב' שבביתו נאוה קודש 9:10בשעה 

וקראו את שמע ופסוקי שלומינו גדשו את המקום 

שחילק להם אח"כ מטבע קודש  כ"ק רבינומירה עם הש

אחר מעריב עברו בחורי באמצע קבלת קהל כנהוג, ו

לקבלת מטבע שסיימו את סדר הערב בישיבה מד חה

פינחס ו'פעקל' מבעל השמחה הרב  רבינוקודש מידי 

 .אהרן

, מסיבת לחיים נערכה בבית הסב האדמו"ר מזוועהיל

 מרן אד"שנכנס  12:15ה בשעה אחר חצות הלילו

לרגל ה'וואך  סעודת המצוהל'גרויסע שטוב' ונטל ידיו ל

 הגרי"י אייזנבערגערץ הדומ"נאכט', במהלכה כיבד את 

הגרז"נ חבר הבד"צ בניגון 'ברוך הוא אלוקינו', את 

 המו"ץב'למנצח בנגינות על השמינית', את  גאלדמינצער

 ~ נברך את בית אהר"ן~ 
מרביץ מופלא ורב תבונה, המגי"ש והמחנך הדרה, אל מע"כ ברחשי חיבה וידידות יתירה, נביע ברכת מז"ט חמה ונה

 במסירות נאמנה, מוכתר בכל מדה נכונההתלמידים בכל עת ועונה, מסור ונתון בכל לו"נ לכל ויראה טהורה תורה 

 ר"מ סדר אחה"צ בכיתה ח' בת"ת תפארת יוסף דפה - הי"ו פרידמאן ברי"חמוה"ר אהרן כש"ת 
 בתו שתחי' עב"ג החתן תמים למעלות כמר יחיאל מיכל וואלאדארסקי ני"ו למז"טבמעונו באירוסי לרגל השמחה 

 לשם ולתפארת יפה יפה, על אדני התורה והחסידות הצרופה, בנהורא מעליא ובריות גופא.הזיווג עלה ייה"ר ש
יהושע , יים יהושע סופרח, חיים בערגער, זאב ניישטאט, דוד שפוטץ, אפרים צבי גארדאןלקחו הטוב בכיתה ח':  שומעיתלמידיו 

ישעי' , יצחק ראזנבוים, יעקב כ"ץ, יעקב יוסף פריעדער, יחיאל מיכל בוקסבוים, יושע אשר חיים שטערן, יוחנן פינחס טווערסקי, בריסק
, סטאןשמעון בי, שמואל צבי גרינבוים, שלמה זלקא דאנציגער, פינחס שווארץ, ס הכהן שווארץמרדכי פינח, לוי יצחק שפוטץ, בוכינגער

 סגן מנהל-גאלדמינצער בישכר דו, מנהל-יעקב יוסף גרינבויםגדול העונה:  / שמעון פעלבערבוים, שמעון לאנגסאם, שמעון דאנציגער



 

 טו גתשפ" יתרו          

ואת חבר  ב'למנצח על השמינית' אוסטערליץ סהגר"

, וכן בניגון שמחה איינהארן מ"שהגר בד"צ משפטי צדק

לן איבריך שמיה, יהללו שמו במחול, ניגנו קהל החסידים 

במה אברכך, לדור ודור, ותיק יהמו נא, והר"ב משב"ק 

פתח לפני בהמ"ז בניגון 'בבקעך ים סוף' מענייני פרשת 

כנהוג בברהמ"ז  אבי הבןכובד  12:55בשעה . השבוע

 .בעלי השמחהעברו שוב לנתינת לחיים ל ואח"כ

סמוך לשעה אחר שחרית וערש"ק למחרתו ביום 

ת נינו רך הנולד שי' נסלמעמד הכ מרן אד"ש, יצא 11:00

לפני בבריתו של אאע"ה על הבמה המיוחדת שהוקמה 

משה ארון הקודש. להלן סדר הכיבודים: 'קוואטער' הרב 

הרה"צ רבי נה' 'חיקה ראשו חתן אבד"ק אוהעל, פאנעט

, 'חיקות' בני המשפחה ורבני אנ"ש, 'כסא של חיים מאיר

ה"צ הר, 'הבאה מן הכסא' האדמו"ר מזוועהילאליהו' הסב 

, סנדקאות וחיתוך אברהם יהושע העשיל חדב"ןרבי 

 המומחה הרבהמוהל והלות , פריעה ומ"ק רבינוכהסב"ק 

, 'הבאה מן הסנדק' אנ"ש בבני ברק יבושחמ יעקב שכטר

אהרן , 'עמידה לברכות' הרה"צ רבי יצחקה"צ רבי הר

קרא שמו יוכ"ק רבינו ואת הברכות אמר  מנחם מענדיל

הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע ש ע" 'יהושע'בישראל 

על . במסיבת לחיים הרה"ק הישועות משה מויז'ניץ זצ"לו

וישמיענו ברחמיו, כי לך טוב להודות,  ,ניגנו קול רנהאתר 

אחד של בכור האחר פדיון הבן ו, ועוד ניגון שמחה

לקח לבעלי השמחה והציבור עברו  רבינומאנ"ש חילק 

 .בעלי השמחהלחיים לברכת בסך ל

 מרן אד"שחצות היום הופיע לפני  11:35בשעה 

 לרגל ברית המילה בחדר זילבערמאן סעודת המצוהל

כבר התענה תענית  רבינו שליט"א)ונטל ידיו לסעודה 

ברוך הוא שוררו , ובין הפרקים (שובבי"ם באמצע השבוע

שהשלום שלו, השם עוזי, ב' מזמורי למנצח, אלוקינו ו

 רבינוום ליבשה. ויל תערוג, וחסד השם ועוד, ותיק, כאי

בברהמ"ז  יצחקהרה"צ רבי בנו את  12:25בשעה כיבד 

באמירת  חיים מאירבנו הרה"צ רבי ו'נודה לשמך' ואת 

לחיים ליוו את אמירת י"מ, ואחר שעברו ל'הרחמן' לבר

 בשירת 'ובכן צדיקים'. רבינו

יתרו בשעה ' אהתקיימה ביום  סעודת השלישי למילה

, שם הוסיפו רבינו' בבית שטובאחה"צ ב'גרויסע  1:10

לנגן רצה השם אלוקינו, וישמיענו ברחמיו, ואני קירבת 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /קת אור ישעיה" דחסידי סקווירא קופת עזר "צד

 ~ רנו ושמחו ליעק"ב~ 
נודע לתפארה, מסור בלו"נ לכל ידידנו המגי"ש החשוב לשוננו רנה כהמון גלים, ברגשי ידידות בשיר והילולים, אמע"כ 

 רה, מדותיו התרומיות לו עטרהבמסירות גמורים קרננו למעלה מיקרה, דולה ומשקה מתורתו הבמדה יתירה, אחד 

 בישי"ק קדושת יעקב ומחשובי עסקני ותומכי קופתנומגי"ש  - שליט"איעקב יוסף לעפקאוויטש כש"ת הרב 
 למזלא טבא וגדיא יאהנישואי בתו הכלה החשובה שתחי' עב"ג לרגל השמחה במעונו ב

 ונפש ומאוד לרווחת עניי ארה"קבכל עת בכל לב ת אור ישעיה" עמדו לימין "צדקואלפי תודות נרגשות על 
 .ו, עד כי יבוא שילו, ואך ששון ושמחה ישמע באהלוולכל אשר ל וולבית וד לו, יעמוגדלרוב זכות הצדיק הקדוש ו

 מאות המשפחות הנהנותבשם  דוד צבי שלמה גרויס, מנהל הקופה-עמרם צבי גרינוואלדברגשי הוקרה וידידות: 

 = טוב ללכת אל בית אב"ל= 
 מפיץרב תבונה, הדגול משפיע משמי מעונה, ללפי איחולים אביע מקרב ולב כנה, נ, בידידות נאמנהוהוקרה ב

 בכשרון והשכל צרופותחבורתנו מסור בלו"נ לבסבר פנים יפות, א "מקבל כ, עת ועונהבכל וחסידות תורה מעיינות 
 "קשרי אהבה" חבורתנו המעטירהראש  - הרה"ח ר' ברוך אברהם ליפא האלצלער שליט"א

 למזלא טבא וגדיא יאהקירו שי' בנו ילרגל השמחה במעונו בהולדת 
 ועל מסירותו בלו"נ לכל יחידמדי שבוע שיחותיו המלהיבות לבני החבורה על ולב פנימה נביע רגשת הכרת הטוב מקרב בהאי עידנא 

 בריות גופא.באושר ועושר ודקדושה  רוב נחת הצרופה, וירוהחסידות התורה וההרבצת ביפה, יפה עלה ויצליח וייתן ה' 
 שותי מימיו הנאמניםהחבורה בני : ובקשרי אהבה בלב נרגשהמאחלים 
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אלוקים, יקום פורקן, ועוד מניגוני הרב עזריאל ברוך 

מאנ"ש  מרדכי אהרנוביץאהרנוביץ כאשר בנו מוה"ר 

. בביתר כובד ב'למנצח על השמינית' לרגל הנח"ת לבנו

 לדמאןגא ןנחס אהרפיכובד אבי הבן הרב  1:55בשעה 

, ואח"כ בברהמ"ז וכל הנוכחים עברו לאמירת לחיים

בחורי הישיבה חילק צלחות פירות לרגל ט"ו בשבט ל

הרחמן . ישיבהשנסעו הלילה חזרה ל קטנה במאנטריאל

 הוא יברך רך הנימול לשמונה ויהיו ידיו ולבו לקל אמונה.

 :"לזהרבנית ציפורה ל מנוחת שמקום ובירור גילוי 

קיבלו אנשי שלומינו חסידי  ובהרמבהתרגשות  ➢

מקום מנוחת כבודה של גילוי על סקווירא את הידיעה 

אשת חבר של כ"ק  הרבנית הצדיקת מרת ציפורה ע"ה

מסקווירא זי"ע ואמא דמלכא קדישא כ"ק מרן מהר"ד 

בירת  קעשינובעיר בבית החיים הענק ב מרן אדמו"ר זי"ע

 חיפושים מייגעים ומושקעים.אחר מולדובה, 

שהיתה  ה'באבע ציפורה' ע"ההצדקנית  בניתהר

מפורסמת בגודל צדקותה וצניעותה ומעשיה הטובים 

ם ב' אדר נפטרה בהיותה בת שבעים שנה בקעשינוב ביו

שכבר הנהיג את עדת קדשו בעיר  כ"ק מרן זי"עתרח"צ, ו

יאס מיהר לנסוע לקעשינוב להלויית אמו ע"ה בה 

י ישיבת למידהשתתפו המוני תושבי העיר ובתוכם כל ת

זצ"ל השתדל  משה גבאיקעשינוב הנודעת. הרה"ח ר' 

והתאמץ בכל עוז להשיג עבורה חלקת קבר חשובה 

חמותו של  בנית גיטל ע"ההרביותר, ליד קברה של 

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, סמוך ונראה לציון 

 זי"ע ער מקעשינובלאנצוטרבי אריה לייביש הרה"ק 

 זי"עוהמגיד מקאזניץ ין לובלמתלמידי הרה"ק החוזה מ
ת אריאל' ועוד, נסע 'חומ)הרה"ק רבי לייבוש לאנצוטער זי"ע בעל 

ורבי מענדיל  ,ה זי"עהאור פני מש ,טשוב זי"עגם להרה"ק מבארדי

ות מקומו של הבאר מים חיים זי"ע ברבנמילא  ,מרימנוב זי"ע

צת האוהב ישראל מאפטא זי"ע שאמר: , בהמלקעשינוב והגלילות

מאז פ"ד לפ"ק, ולק ר"ח חשון תקח גברא דכוותי' נסתשול הנני

. ם עד שנות תרס"ח לפ"ק[סא הרבנית בקעשינוב מיותנשאר כ

חסידי סקווירא מקעשינוב שטבלו במקוה באותו יום 

נשאו את המיטה על כפיים לאורך כל הדרך עד בית 

 ל קברה.עהמוקם אוהל  ךבתוהחיים ושם נטמנה 

הזנחה בבית החיים ובה והרבה העזהשנים נקוף ב

הרבנית ציפורה הגדול של קעשינוב ומקום קבורתה של 

 שמח מש"ה במתנת חלקו ~~ י
הנודע בשמו אהובי  בנעימים נפלו לנו חבלים, להביע מיטב הברכות והאיחולים, מעומק לבבנו ורגשותינו הנעלים, לחתני

 לשם ולתפארהבונה ומקים את קרית סקווירא לים, עוסק בתורה כחשיכה כאורה, מלא זיו ועוטה אורה, הטוב בכל הגבו

 דפהטובי העסקנים מיקירי השקדנים ו -ו כש"ת מוה"ר משה פריעזעל הי"
 ני"ו ממצוייני ישיבתנו הק' עב"ג למז"ט עקב יוסףלרגל השמחה הרוממה באירוסי בנו בכורו החתן המו"מ כמר י

 ר"מ בישי"ק דפה ובן זקוניו של הגה"צ הדומ"ץ זצ"ל -שליט"א שלום יוסף אונגער  אבי הכלה הרה"ח ר'נרגשות ל וברכות
 דומ"ץ קהילתנו הק' בב"פ וחבר הבד"צ דחסידי סקווירא בעל משיב נבונים -שליט"א  יחיאל מיכל שטיינמעץ' ולחותנו הגה"צ ר

 בכל עת, מחיל אל חיל, יומם וליל.לרוות שמחה ונחת , וזאת הברכה, ברגשי הערכה, להמשיך הלאה ביתר שאת
 משפחהוכל ה /ישראל אברהם הלוי שפירא  ךחותנהשמח בשמחתך ומאחל באהבה רבה; 

 ~ ויוס"ף הוא המשביר~ 
יפוצו הנלהב נודע לתפארה, מכובדנו המשפיע לוברכות תמימות, בעוז ותעצומות, , וישועה, יהללו בצלצלי תרועהקול רנה 
 כל רוח נשברהחזק , פה מפיק מרגליות להמעטירה חבורתנובני כל מסור בלו"נ ללהגדיל תורה וחסידות ולהאדירה, מעיינותיו 

 ת למז"טללידת הב / עטירה לקבוצת אנ"ש בב"פראש חבורתנו המ - שליט"אהרה"ח ר' יוסף סמיט כש"ת 

שיחותיו הנעימות ביסודי החסידות ועבודת ה' בדרכי רבוה"ק מדי שבוע והשראת מתק ותשואות חן חן על 
 , ועל התמסרותו בכל לו"נ לכל אחד מבני החבורההרוממות והחמימות אשר משרה לכל החוסים בצלו

 על אדני ויסודי התורה והחסידות הצרופה, בנהורא מעליא ובריות גופא. יפה יפה,בוה"ק רלתפארת בנקל  היה"ר שיגדל
 בני החבורה בבארא פארק: שומעי לקחו הטוב בשקיקה
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להיכנס אחרונה לטו יהחלכמה מאנ"ש . לא נודעה ע"ה

לעובי הקורה ולברר את מקום מנוחתה, ולפני חודשים 

יו"ר אגודת אהלי  ישראל מאיר גבאיספורים נסע הרב 

ה דיקים בשליחות העסקנים לקעשינוב ואחר יגיעה רבצ

רבי מעל מציבת קברו של הרה"ק האוהל מקום את מצא 

ציון הרבנית ועפ"ז בקשו למצוא  ,לייביש מלאנצוט זי"ע

 ה צריך להיות אי שם בסמיכות מקום.שלפי הידיע

בערל הרה"ח ר' והמחקרים העיד במסגרת הבירורים 

גבאי משה שמע כמה פעמים מזקינו החסיד ר' ש לעווין

של שבתוך האוהל ו, ה בשעתני הקבורעניישטיפל בזצ"ל 

מנו"כ ומעבר לה היתה מחיצה רבי לייביש לאנצוטער 

לידה ממש ו נער זי"ערוז'יהע"ה חמות גיטל הרבנית 

 ע"ה.רא מסקווינטמנה הרבנית ציפורה בתוך האוהל 

תרבה השמחה אצל ולקו"פ הבשורה הטובה הובאה 

, מרן ז"לשאכן שמע כך מפי אביו ר שאיש רבינוכ"ק 

 יצחקהרה"צ רבי הבעל"ט יפקוד אייר בחודש בעז"ה ו

ובני פמלייתו לראשונה את ציון זקינתו ה'באבע ציפורה 

יחיאל  רביהרה"ק מנו"כ ם שם גקעשינוב ע"ה ב

]חותנו של רבי ישעי'לע טשחויבער זי"ע  זי"ע מקרילוביץ

סב ז מטשערנאביל זצ"ל[ זקי של כ"ק האדמו"ר הרמ"

' בעיר רעעסטקווה' בתו הכלה, וכן יבקרו לראשונה את

'שעשה לאבותי נס במקום הזה' להודות להשי"ת יאס 

ממוות לחיים עת נעצר  כ"ק מרן ז"לבאשר שם ניצול 

בכלא האיום ההוא בעת המלחמה. בקרב אנ"ש ידוע כי 

 " הילולת אמוב' אדרהיה תולה סגולות ביום " מרן ז"ל

הרבנית ע"ה וגם יום חתונתו ויום שמחת לבו בבעלזא 

והתבטא שהוא יום של השפעות טובות  תרפ"ה,בשנת 

 ורחמים.

 

 סגן מנהל בת"ת - הי"וזושא בערגער  מוה"רגליון נתנדב ע"י ידידנו הדגול ה
 למז"טבבריתו של אאע"ה ני"ו יעקב יוסף בנו כמר בהכנסת ה במעונו לרגל השמח

 ירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליאיה"ר ש
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 י"ש מפזר ונוסף עוד
 

 התורה,הדיין הנערץ המאור הגדול לממשלת בשירה ובזמרה, נקדמה את פני באלפי תודות נרגשות הוקרה, הערכה ובשמחה רבה ורגשי 
"בית כל קהילתנו הקדושה ולמבצע מופלג בהפלגת חכמים ונבונים, פה מפיק מרגליות ופנינים, נוח לשמים ואהוב לבריות, מסור ל

 לילות כימיםעמוד ההוראה , בסבר פנים נעימיםמקבל כ"א בלו"נ ברוחניות וגשמיות, שמו ושמעו הטוב נודע ברמים,  ינו"מאווי

 שליט"א יצחק שמעון סג"ל וואזנערהרה"ג ר' כש"ת 

 דומ"ץ קהילתנו הקדושה בוויליאמסבורג ועומד הכן במס"נ לפרוייקט "בית מאוויינו"
 ני"ו עב"ג למזלא טבא אברהםרו החתן המצויין בתוי"ש כמר יקי לרגל השמחה במעונו בנישואי בנו

 ואתו עמו השקט לא נוכל מלהביע שבח יקר וגדולה וכבוד ברגשי התפעלות אל מול

 מע"כ נדיבי הלב מאנשי שלומינו בוויליאמסבורג הע"י
 וכן מע"כ נדיבי הלב חסידים ואנשי מעשה די בכל אתר הע"י

 בחרדת קודש ובשמחה עילאית למען סכומים עצומיםרמו אשר ראו זכיה נשגבה לעצמם ות

 בוויליאמסבורג רביה"ק זצוק"לשל אבינו  מקוה טהרתוו בית מדרשו, ביתו נאוה קודששיפוץ ותיקון 

 כ"ק רבינו שליט"אמידי קדשו של  ספר תהליםאו  טס של כסףעל  פירות ט"ו בשבטוזכו לקבל 

ולר בשנה שעעל"ט חפץ ה' בידינו הצליח לברך על מוגמר השלב נדבותיכם ביד רחבה שהגיעו לסך מיליון דבזכות 
ולשפץ את קומת המרתף ולשכלל את המקוה שכבר מתמלא במי גשמים ובקרוב  הראשון, לחזק את יסודות הבית

 שה של מעלהממש יהיה מוכן בעז"ה להיטהר ולהתקדש בבור הטבילה שטבל בו מרן הק' זי"ע בקדו

 היכל ביהמ"דההתלהבות לשלב השני להרחיב ולשכלל את  בשיאבס"ד נטויה וכעת ידינו 
 בקומת הכניסה בהדר ויופי, להרחבת דעת המתפללים והלומדים כראוי וכיאות

 לאכסניה של תורה ותפילה בה ערכו רבותינו הק' את עבודת הקודש בתפילות וטישן משך רבות בשנים
 

 לשםויתרומם ובכל מעשי ידיו תשרה הברכה, ויעלה בכל פעליו, מעשיו הטובים ויו, להצליח בויהי נועם ה' על
 ולתפארת ולתהילה יפה יפה, לרומם ולגדל קרן התורה והחסידות הצרופה, מתוך נהורא מעליא ובריות גופא.

המאחלים בלב מלא רגשי כבוד ויקר; עסקני קרן הבנין  

 מאיר הערש פרייזלער ,ווייגשלום גרינצ ,קאהןהכהן עקיבא יודא 

 מאיר ברוין , משה וועלוול איינהארן ,שלום ווייצנערשווארץ,  אליעזר מנחם



 

 כ גתשפ" יתרו          

 

 

 

 
 
 

 שיר השירים אשר לשלמ"ה
 שמחתמחה וששון ורנה וצהלה ושיר הילולים בבת אחת, בעת גילה ודיצה מעוטר עם  ש
 ביתולבתהללו וירונו וישבחו כולם בזה זמן שמחה וזה העת, בברכה שלימה ותמה חמה  י

 כלון ולשמחה יברך כל, לכבוד מנהלנו המעוטר והמהולל בפי ת חג וזמנים לשש ע
 תלמידיהריקותי לו ברכה ואיחולים עד בלי די, מתוך רגשי הכרת הטוב מה שעושה עם  ו
 שיעורואה כל תלמיד כאילו ילדו ולהם שעות ע"ג שעות ניעור, בלי שום ערך ובלי  ר
 ד'כל תלמידי שיעור רו ויזמרו בפה אחד, ביחד ישוריעידו בריו עושים פירות מתוקים  ד
 

 מנהל שיעור ד' פעיה"ק שיכון סקווירא, בעוז ובגבורה, לכבוד האי גברא רבא ויקירא,
 ה"ה לו יאה ונאה השירה, בקול אחד כל החבורה, ברכת "מזל טוב" לו מסורה,

 שליט"א שלמה אונגארכש"ת הרב 
 מנהל שיעור ד' ביד רמה ובריש גלי

 ואי בתו הכלה הדגולה שתחי' עב"גלרגל שמחתו הגדולה בנש
 ט"ני"ו למז צבי אייזנבערגהחתן המו"מ בכל מעלות שמנו חכמים כמר 

 

עידן חדוותא נרים על נס גבוה את האי מכובדנו המנהל שליט"א: ב
כל תלמיד משיעור ד' הכבירות לתיך וופעולהנפלאים מעשיך 

ת בצהל בפרטי פרטות, לעזרו ולתמכו ולתקפו ברוח עצה גבורה,
בכל לפיסגת ההצלחה בס"ד עים זה מגיבכח ושמחת החיים, ו םפני

 פרטי ודרכי החיים!

 יא שמחתנו הכפולה ומכופלת!שמחתך הגדולה ה

 מיטב הברכות, בזו יום שמחה עומק הלב נברך מ

 בשובע שמחות, בקשר קיימא יווג זה יעלה יפה יפה ז 

 המשפחות, הצדדים והורים ולגאון כל תפארת וכבוד כל ל 

 ירדפוך כל הימים, ושרים גמורים ועושר ואוחסד ותוב ט 

 באהבת תמים, ונצורות תזכה להמשיך במעשיך הטובות ו 

 קרוב נזכה לביאת משיח צדקנו לתשועות עולמים. ב 
 

 המברכים בריך יקרא בכל לשון לחישותא:
 תלמידי שיעור ד'

 את אשר ישנו ואת ואת אשר איננו פה עמנו היום השמחים בשמחתו

 ובאהבה רבה:בהערכה ג"א מצטרפים 
 צוות שיעור ד'




