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  ו ......  בעלזא-ממאכנובקאעם כ"ק האדמו"ר 
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  קודש פנימה ~~ ב
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  ~ בחצרות קדשינו ~
  ??   ............מהנעשה והנשמע בבית סקווירא

מלוה מלכה לטובת כוללנו בברוקלין / 'יום עיון' 
/ רכישת בנין חדש ל'בית  למדי הת"ת בלונדוןלמ

/ מינוי ועד לבנין ביהמ"ד בקרית  טראני' בוומב"ג
  סקווירא החדשה

  מעומקא דליבאנביע  קודשברגשי גיל וחדוה בהדרת כבוד ובחדרת 
  ינו ונזר תפארתינומול נועם זיו פני עטרת ראש מזלא טבא וגדיא יאה

  שליט"אר עט"וד קדושת מרן אדמו"ר כב
  הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל שליט"אבכורו לבנו 

  שליט"א ישעי' זוסיאוהרב  ישראלהרב  ו פרע"חיו/בנילנכד נותהבלידת ל
  שליט"אולחתנו כ"ק האדמו"ר מזוועהיל 

  שליט"א מרדכי גאלדמאןהרב  פרע"ח הבת לנכדו/בנושמחת לידת לרגל 
 סטריווקא שליט"א, כ"ק האדמו"רמראחמיכ"ק האדמו"ר  יקיםהברכה אחת לזקנים הצד

, כ"ק האדמו"ר כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א ,מאלכסנדר שליט"א
  זא בוומב"גבעל- שליט"א אבד"ק מאכנובקאמבארניב שליט"א, והגרי"א שנעבאלג 

  ,הק'לעטרת תפארת האבות  ח"מכל יו רוב נחת דקדושה וירויה"ר ש
  הורא מעליאבת הדעת, בבריות גופא ונמתוך רוב שמחה והרח



 

 ב גתשפ" משפטים     

התיישנות ביים לערנען כחדשים', אז מ'זאל נישט פילן קיין 
אלעמאל פילן 'כאילו היום ניתנה', ווייל 'אין  נאר מ'זאל

 )רוקח, הקדמה('. וחסידות כתחילת

חודש' גיבט דאס אריין א סגולה אז  וזהו 'בעשתי עשר
ווען מ'לערנט זאל מען אייביג פילן 'הואי"ל משה' אזויווי 
מ'האלט אין די התחלה, און ס'זאל זיין מיט א שטארקערע 

 ברען כאילו היום ניתנה.

 ניתן להתחזק ולהתחיל ללמוד -גם באמצע הזמן או השבוע 
אכט אפשר ליגט אין דעם נאך א בחינה אויך: ס'מאון 

זיך אמאל ביי בחורים אז ווען ס'איז דורך אנהייב זמן און 
מ'האלט שוין אפאר חדשים אינעם זמן, און דאס לערנען איז 
נאכנישט געווען אינגאנצן בשלימות, זאגט איהם דער יצה"ר: 

וועסט אנהייבן יעצט? ס'איז שוין אינמיטן דער זמן!  ,וואס
דער אנדערער זמן עה, ווארט שוין צו, ווען ס'וועט קומען 

 דעמאלס וועסטו אנהייב מיט א נייע התחדשות!..

אבער 'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' איז דער פשט אז 
מ'קען אנהייבן אפילו אינמיטן די וואך און אינמיטן דער 
חודש. חודש שבט האט אזא כח ביי תורה אז ווען מ'הייבט 

זיך נישט אהן איז 'הואיל משה', קען מען אנהייבן! מ'דארף 
לאזן פונעם יצה"ר וואס זאגט אז מ'זאל עס אפשטיפן 

אין דעם זמן נאך הערשט אויפ'ן אנדערן זמן... מ'קען 
 אויך!

 בעמל ויגיעה ולא בעצלות -עיקר לימוד התורה 
דאך תנאים וואס מ'דארף האבן צום  ביי תורה שטייט

לערנען: ס'דארף דאך זיין "יגיעת התורה" כפרש"י )ויקרא כו, 
( שתהיו עמלי"ם בתורה. ס'איז ידוע דער ט"ז )או"ח מז, א( ג

וואס זאגט אז די גאנצע ברכה 'לעסוק בדברי תורה' גייט 
ארויף אויף עס"ק התורה, זיך מייגע זיין אויף צו פארשטיין 

 דאס לערנען.

אין די וואכנדיגע סדרה ברענגט דאך דער אור החיים 
, און נאר הקדוש אויך דריי תנאים אויף קבלת התורה

נאכדעם "והן עתה הם ראויים לקבלת התורה". אויף 'ויסעו 
מרפידים )שמות יט, ב(' זאגט ער אז ס'זאל נישט זיין מיט 
קיין עצלות, נאר הארעווען אויפן לערנען ביז א גדר 'עד 

('. דער אוהחה"ק זאגט אז ברכות סג:שימית עצמו עליה )
, ווייל דערפאר שטייט אלעמאל דער לשון עס"ק התורה

מ'דארף זיך מייגע זיין ס'איז נישט גענוג סתם לערנען נאר 
 אויפ'ן לערנען.

ער זאגט א לשון אז עצלות איז אן "עשב המפסיד 
ות ח"ו איז דאס גורם אז מ'זאל להשגתה", טאמער מ'האט עצ

נישט קענען צוקומען צו השגת התורה. צו השגת התורה 
 קען מען צוקומען דוקא מיט "יגיעה".

 מהרבה שלא ביגיעה -ב מעט ביגיעה טו
( וואס רעדט דרך חיים עמ"ס אבותס'איז דא א מהר"ל )

גאר באריכות אבער די נקודה זאגט ער אזוי: ס'שטייט 
( 'אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו מנחות קי.)

לשמים', און ס'איז דא ווייטער אן אנדערע חז"ל וואס זאגט 
תורה הרבה נותנים לך שכר  )אבות ב, טז( 'אם למדת

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / בית שמש -סקווירא יוסף דחסידי  בביהמ"ד תולדות יעק

 לקחה מרדכ"י לו לבת
היקר רום המעלה, שקדן עצום ומתמיד נפלא, נעים ידידנו האברך מיטב ברכותינו ירצה, ברגשי גיל והערצה, למע"כ 

ומרדכ"י , בפי כל נערץ ונאהב, בלבו הזהטוב רב פעלים באיש חי וושפל ברך,  א שמיםיקר הערך, חסיד וירוהליכות 
 ישב בשער המלך מאן מלכי רבנן, דולה ומשקה מתורת רבוה"ק כזית רענן, חוטר מגזע שרפי מעלה עמודי אש וענן

 מחשובי משפיעי אנ"ש בבית שמש - פרע"ח הרב מרדכי גאלדמאן שליט"א
 שליט"א מאיר נתיבותינו בקודש , נינה לכ"ק רבינולמזלא טבאבתו היקרה שתחי' לרגל השמחה במעונו בהולדת 

 מקדמים אנו בהדרת כבוד ורחשי הערצה בברכת ברוכים הבאים ומזלא טבא את פני אורחנו הגדול והמרומםו
 חתנא דבי נשיאה -הסב כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א 

 אשר הופיע לשכון כבוד בתוכינו ולערוך שבת מרומם ועילאי לרגל שבתא דריגלא וקריאת השם
 במדה טובה מרובה יהא בואו לברכה ולהרמת קרן התורה והחסידותתייך לשלם ומבריך 

 ליום שכולו שבת ומנוחה.והצלחה, נחת ורוב בזכה לנחלה בלי מצרים נבזכות השבת מקור הברכה, בכח השמחה ו
 דומ"ץ-יצחק צבי איינהארן גדול העונה: /מתפללי ביהמ"ד : בלב מלא הוקרה והערכההמאחלים 



 

 ג גתשפ" משפטים     

הרבה', אז דאך משמע אז אם למדת מעט תורה נותנים לך 
שכר מועט, איז דאך ממש א סתירה: דא זאגט ער 'אחד 
המרבה ואחד הממעיט', און דא זאגט ער אז ס'ווענדט זיך 

 'אם למדת תורה הרבה'?

איז, אז דער דגוש זאגט דארט די נקודה וואס ער בקיצור 
למדת 'תורה הרבה' אסאך תורה, נאר אם איז נישט אם 

'למדת' תורה 'הרבה', אויב דו האסט זיך מייגע געווען אויף 
די תורה! און ממילא ווענדט זיך עס נישט וויפיל ער איז 
אנגעקומען בכמות, נאר אחד המרבה ואחד הממעיט זענען 
גלייך. די 'הרבה' גייט נישט ארויף אויף 'תורה' נאר ס'גייט 

, אויב דער למד"ת איז געווען הרב"ה ף די 'למדת'ארויף אוי
דעמאלס 'נותנים לך שכר הרבה'. ממילא איז עס נישט קיין 
סתירה צו 'אחד המרבה ואחד הממעיט' וואס רעדט זיך 

 וויפיל מ'איז אנגעקומען.

א לשון אז לויט דעם קומט אויס, אז אויב ער זאגט 
איהם  עמיצער האט געלערנט אסאך מער תורה נאר ס'איז

אנגעקומען לייכט, פארשטייט זיך אז ער האט שכר; אבער א 
צווייטער וואס האט זיך מיייגע געווען איז אנגעקומען 
ווייניגער, דער וואס האט זיך מייגע געווען האט א גרעסערן 
שכר! ווייל ס'גייט נישט אז מ'מעסט "וויפיל עברי ער איז 

ה מ'האט אנגעקומען"... נאר ס'מעסט זיך וויפיל יגיע
 אריינגעלייגט.

זעהט מען דאך אז דער עיקר איז זיך מייגע זיין אין די 
תורה, און פאר די יגיעה אליין 'אנו עמלי"ם ומקבלים שכר', 

 דוקא פאר'ן עמל איז מען מקבל שכר.

 העצה היחידה לקיום התורה -גדרים והרחקות 
די תורה דארף דאך זיין מיט "יראת שמים" אויך, כמ"ש 

א.( עה"פ )ישעיה לג, ו( והיה אמונת עתיך חוסן )שבת ל
ישועות חכמת ודעת וכו', אפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו 
אין ואי לא לא. די גמרא ברענגט דארט א משל מיט'ן 'קב 
חומטין', וואס אהן יראת שמים שטייט עד כדי כך אז 'מוטב 

און לויט ווי די ספה"ק ברענגען מייינט  אם לא העלית'!
 ת השם די "גדרים וסייגים".ירא

ס'איז אינטערעסאנט אז דער אוהב ישראל ברענגט די 
בחינה אין די וואכנדיגע סדרה, און דער כתר תורה פונעם 
בארדיטשובער רב'ס זוהן ברענגט דאס פונעם ר"ר זושא זי"ע, 
עה"פ )שמות כ, טו( וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, אז 'וירא 

געהאט יראת שמים, 'וינועו' האבן זיי  העם' וויבאלד זיי האבן
מורא געהאט אז זיי זאלן נישט נכשל ווערן ח"ו אין אן 
איסור, 'ויעמדו' האבן זיי אוועגעשטעלט די תורה, אז די 
איינציגע עצה אז מ'זאל נישט נכשל ווערן ח"ו איז 'מרחוק' 

 דורך די הרחקו"ת און דורך די גדרים וסייגים.

ך זיין אבער ס'איז אויך א גמרא כ'וויל נישט יעצט מארי
די אין מסכת יבמות )כא.( 'והא דרב אשי בדותא היא', אז 

גדרים וסייגים זענען נישט נאר א גדר און א סייג נאר 
אהנדעם קען די גאנצע תורה נישט האבן קיין קיום. אזוי 
זאגט די גמרא דארט יעו"ש. מ'דארף האבן די "גדרים 

 קען די תורה זיין בשלימות.וסייגים" אויך, און דעמאלס 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / א גחש"א דשיכון סקוויראשחברא קדי

 מקור דמעה נומים ועיני נומי יתן ראשי
 רב תבונה, הנודעומכובדנו הנערץ כאבינו העמוק בפטירת , נביע מקרב ולב כנה, בלב נשבר ונפש כואבת ומעונה

בית הצלחת  בכל עת ועונה,חסידות השקד בתורה ועבודת ה' בדרכי אמונה, איש יקר רוח ומלא משרידי דור הישן 
דבוק בכל מדה נכונה, דמות קדומים משכמו ומעלה גבוה בעצמותיו בלו"נ במסירות נאמנה,  תבוערהיתה סקווירא 

 ממנו תושיה ועצה ונהנאיש אשכולות רב תבונות רבים בלו"נ חפצה, ומקושר ברבותינו הק' לבית סקווירא 

 כל השנים "חברא קדישא"ראש ה - ז"ל שווארץ לשרגא פייבב"ר  מרדכיהרה"ח ר' כש"ת 
לעולמי עד זכור נזכור את הוא הגבר גברא רבא שנתמנה עוד ע"י כ"ק מרן זי"ע שסמך ידיו עליו במנהגי הקבורה, ו

 ואת כל פרשת גדולת מרדכ"י כחסידי קמאי, לילות כימים מסירות נפשו לגמול חסד של אמת עם המתים ועם החיים

 וכל המשפחה המעטירה!החשובים כנים נביע בלב נרגש לשלושת בניו הומיטב תנחומינו 

 .לנו לעדודרכיו הטובים ימשיכו להאיר  זכרו הבהיר לא ימוש מאתנו לעולמים,גדולת מעשיו ילווהו לעד ולנצח נצחים, ו
 ם ההנהלהשב יעקב יוסף בייערומנחם מענדיל בערגער, ברוך פרידמאן החותמים בכאב ובדמע; מוקירי זכרו הבהיר 



 

 ד גתשפ" משפטים     

 כגוף בלא נשמה -תפילה בלא כוונה 
דער פסוק  די תורה דארף דאך זיין מיט "תפילה" אויך.

)משלי כח, ט( זאגט דאך אויך 'מסיר אזנו משמוע תורה גם 
תפילתו תועבה', און דער מאור עינים )ליקוטים ד"ה כנפי( 

הן תורה איז ברענגט אויך אז תורה אהן תפילה און תפילה א
א 'פלג גופא', א דבר שלם איז נאר ווען ס'איז דא "תורה מיט 

 תפילה".

תפילה ווערט דאך אנגערופן 'עבודה שבלב )תענית ב.(', 
איז דאך דער עיקר אז ס'זאל זיין מיט "כוונה". דער תולדות 
און אלע ספה"ק ברענגען אז דער דיבור איז נאר דער 'גוף' 

 נשמה' פון די תפילה איז די כוונה.פון די תפילה, און די '

 אינו זוכה לתורה -מי שאין לו כח התשובה 
ביידע זאכן, 'תורה' און 'תפילה', דארפן דאך זיין מיט 
"תשובה" אויך. כ'האב דערמאנט נעכטן ]בליל שב"ק בשם 

[ אז דער פסוק )תהלים נ, טז( זאגט דאך אז אויב זרע קודש
לספר חוקי'. קומט דאך ס'איז ח"ו אהן תשובה איז 'מה לך 

 אויס אז צו תורה און תפילה דארף מען האבן תשובה אויך.

יעצט איז בכלל א זמן מסוגל צו תשובה: ס'איז נאכאלץ 
די ימי השובבי"ם. ס'איז אינטערעסאנט אז דער תפארת 
עוזיאל רעכנט אויס צוויי זאכן פארוואס תשובה האט א 

ע זאך: ס'שטייט שייכות צו קבלת התורה, ס'איז א פלא'דיג
ביי די מלאכים )שבת פט.( אז זיי האבן געוואלט די תורה 
כמ"ש )תהלים ח, ב( 'תנה הודך על השמים', האט דער 
אייבירשטער געזאגט פאר משה רבינו: 'החזיר להם תשובה'. 

האט ער זיי געענטפערט: וואס שטייט אין די תורה? לא 
'? ס'איז יניכם? יצר הרע יש בתגנוב, 'כלום קנאה יש ביניכם

 דאך נישט שייך ביי אייך.

טייטשט ער אן אינטערעסאנטע טייטש אויף 'החזיר להם 
די גמרא )ברכות סג:( זאגט דאך 'במקום שבעלי תשובה', אז 

תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד'. ממילא 
נעמען די תורה, האט דער די מלאכים האבן געוואלט ווען 

אגט אז ביי מלאכים איז דאך נישט שייך אייבירשטער געז
קיין פגם אז זיי זאלן דארפן תשובה טוהן. וזהו אמר לו 
הקב"ה למשה: 'החזיר להם' ענטפער זיי, 'תשובה' אז צוליב 
"תשובה" קענען די מלאכים נישט מקבל זיין די תורה, ווייל 
כלום יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם? דער וואס האט 

אכדעם טוהט ער תשובה, און דעמאלס במקום דאס און נ
שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד; 

, פעלט ביי זיי "אבער אויב ביי די מלאכים פעלט די "תשובה
 א חלק אין קבלת התורה!

 שיתביישו בעבירה ויחזרו בתשובה -הקב"ה עשה חסד 
יט ער זאגט דאס אויף א צווייטן ענין אויך: ס'שטי

אז דער אייבירשטער האט זיך באוויזן בסיני  )שמו"ר מא, ג(
כדי די אידן זאלן נישט האבן קיין פתחון פה ביים עגל ר"ל, 

דער אייבירשטער וואלט זיך נישט באוויזן וואלטן  אויב ווייל
אידן געקענט ענטפערן אז 'ווען דער אייבירשטער וואלט זיך 

עגל'. זאגט ער אז באוויזן וואלט מען נישט געמאכט דעם 
ס'איז א פלא'דיגע זאך: דער אייבירשטער האט זיך באוויזן 

 בית דין צדק לענייני כשרות דחסידי סקווירא

 ~ ומרדכ"י ידע את כל אשר נעשה~ 
ובקריעה שאינה מתאחה, נבכה בבכי ומספד ודמעה רותחה, את פטירתו של , בצער יגון ואנחה

 נודעת מסירותו בלו"נ להצלחת הבד"צ נודע לתהלה בכל הגבולים, החסיד הישיש  מכובדנו
 ואמונה טהורהמעייניו להרים רמת הכשרות כחשיכה כאורה, מלא וגדוש בתורה וחסידות  כל ,בשבחים והילולים

 ממייסדי ועסקני הבד"צ ומראשי קהילתנו -הרה"ח המפורסם ר' מרדכי שווארץ ז"לכש"ת 
 רב אשר נלקח מאתנו והתעלה לגנזי מרומים ביום וערש"ק העבר, ויהי נועם נשבת במוצאי שבת עת הובא למנוחות בקהל

ברגשי געגוע זכור נזכור לנגד עינינו בכל עת כיצד מילא את שליחות הקודש כחייל נאמן לכ"ק רבינו שליט"א, 
זקנים בהשתתפותו מדי שבוע באסיפות רבני ועסקני מערכת הכשרות, ודעת ונהנו מפיו עצה וחכמה בטעם 

בכל דרך ואופן להצלחת הבד"צ  וגם בשיבה מופלגת עמד הכן בלו"נ להתקשר ולפנות לכל מי שצריך ולפעול
 ולרומם את קרן כשרות המאכלים אשר בעצמו היה זהיר ומדקדק מאוד בזה כידוע ואכל רק מביתו

 .המקום ינחם את בניו ומשפחתו בכפליים, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים, בומהרה נזכה לנחמת ציון וירושלים
 גרובער ויואל הלוי פראנקחיים יעקב אשר יעקב אהרן הכהן דיאמאנט, שמואל נהלה: החברי וועד ההרבנים חברי הבד"צ /  המאחלים בלו"נ:



 

 ה גתשפ" משפטים     

כדי אידן זאלן נישט האבן קיין פתחון פה? ס'וואלט דאך 
בעסער געווען אז אידן זאלן יא האבן א פתחון פה. די זעלבע 
קשיא פרעגט דאך דער תוספות יו"ט און אנדערע אויף די 

נברא העולם וכו' משנה )אבות ה, א( בעשרה מאמרות 
להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה 

 מאמרות יעו"ש.

זאגט ער אויך די זעלבע בחינה: ס'שטייט דאך )ברכות 
יב:( כל העובר דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל 
עוונותיו. אויב דער אייבירשטער וואלט זיך נישט באוויזן 

אט א פתחון פה ביים עגל, בסיני און די אידן וואלטן געה
וואלטן זיי געמיינט אז זיי דארפן נישט תשובה טוהן אויף 
דעם, פארוואס? ווייל זיי זענען נישט שולדיג... איז דאס 
געווען א "חסד פונעם אייבירשטן" וואס ער האט זיך באוויזן 
כדי זיי זאלן "נישט" האבן קיין פתחון פה, און אויב זיי וועלן 

ין פתחון פה וועט דאך זיין 'מתבייש בה' און נישט האבן קי
 אזוי וועט קענען זיין 'מוחלין לו'!

אויב זיי וואלטן געהאט א תירוץ וואלטן זיי נישט 
תשובה געטוהן... אבער דורכדעם וואס זיי וועלן נישט האבן 
קיין תירוץ און ס'וועט זיין 'ומתבייש בה', וועלן זיי תשובה 

געווען א חסד פונעם אייבירשטן,  איז דאס, און ממילא טוהן
 נישט חלילה פארקערט.

 אחר היגיעה באה התענוג והשמחה
מ'האט גערעדט פון "יגיעת התורה", אבער די ספה"ק 
ברענגען דאך אז די יגיעה איז נאר פון אנהייב, און 'משטרח 

בה נקראת תורתו )ע"ז יט. ורש"י(, נאכדעם איז נישטא קיין 
 ן גרעסערע שמחה!גרעסערע תענוג און קיי

דער מאור עינים ברענגט דאס אויך די וואך אויף 'נעשה 
ונשמע', אז 'נעשה' קודם דארף מען הארעווען, און נאכדעם 
'ונשמע' איז מלשון בינה וואס איז עולם התענוג עולם 
השמחה. דער מאו"ע זאגט א לשון אז אויב מ'וואלט נישט 

ערנען געווען געדארפט קודם הארעווען, וואלט דאך דאס ל
א "תאוה כשאר תאוות"..! קודם הארעוועט מען, אבער 
נאכדעם וואס מ'הארעוועט פילט מען א בחינה פון 'עולמך 
תראה בחייך )ברכות יז.(', וואס דאס איז דער גרעסטער 

 תענוג און די גרעסטע שמחה.

 שלא ירצה שכר נוסף -להרגיש תענוג בעשיית מצוה 
ויך די בחינה עה"פ )תהלים אנדערע ספה"ק ברענגען א

סב, יג( ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, שטעלן 
זיך אלע אז אויב 'תשלם לאיש כמעשהו' וואס איז דער 
'חסד'? זאגט ער אויך די בחינה: באמת ווען מ'דינט דעם 
אייבירשטן אויף אן אופן ווי ס'דארף צו זיין, פילט מען דאך 

און אזא שמחה, אז ס'וואלט  פון דער עצם מצוה אזא תענוג
באמת אפילו נישט געקומען קיין "שכר" אויף דעם! דער 
ברטנורא זאגט דאך אויף 'שכר מצוה מצוה )אבות ד, ב(' אז 
דער עונג והנאה פון די מצוה איז אליין א מצוה. בשעת ער 
טוהט די מצוה פילט ער דאך דעם 'טעמו וראו כי טוב השם 

א קומט ער צו צו די גרעסטע )תהלים לד, ט(', און ממיל
 שמחה, איז וואס דארף מען איהם גיבן נאך שכר?!

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / לונדון -סקווירא תולדות יעקב יוסף דחסידי  תלמוד תורה
 ~ )יומא פב.(מאי חינוך נמי דקתני? השלמה ~ 

נושאים בעול הת"ת תבונה,  יורב רוח ייקר ינוךאישי הח נוינלהבים לידיד איחוליםביע מקרב ולב כנה, הוקרה נו ידידותב
 במסירות נאמנההצוות והתלמידים לכל בלו"נ  יםבכל עת ועונה, מסורמרוממים קרן התורה והחסידות באמונה, 

 מנהל רוחני של הת"ת - פריעזעל שליט"א ברא"דהרה"ח ר' יעקב יוסף כש"ת 
 תות הצעירות של הת"תימנהל הכ - הרב משה חיים סטאק שליט"א וסגנו

 והשקיעו כוחות בלו"נ לארגן בטוב טעם ודעת את "יום העיון למחנכים" בעיירה עפינג פארעסטבעובי הקורה  ושנכנס
 'יום העיון' עצהיו"טשהתמסר ברוב כשרון ומרץ לסדר ולהוציא לפועל את כל צרכי ברוין הי"ו /  ברמ"לחיים מוה"ר 

 בנאמנות אין קץ מנכ"ל הת"ת - הי"ו אברהם שמואל פריעזעל"ר המוהנלהב העסקן ועל צבאם ידידנו 
אשר לצד מסירות נפשו לשאת בעול המוסד בגאון ועוז למען תשלומי המשכורות במועדם, היטה שכם אחד בטוב 

 לבבו הזהב לממן את הוצאות ההתכנסות לטובת והנאת מחנכי הת"ת, ואף חילק מילגת הוקרה נכבדה לכל מלמד

 ., לרוות תמיד תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח במעון זבולםם עד עולםהיעמוד לגדולה הזאת ההמצוה זכות 
חיים יודא פאלגער, פנחס מאיר באב"ד, דוד קליערס, אברהם יוחנן ניישטאט, פנחס : המלאים רגשי הוקרה צוות המחנכים בת"ת בלונדון

יבער, יחזקאל זאב ברוין, יצחק שטעקל, חיים ברוין, אהרן פישעל, מנחם יהאכהייזער, נפתלי האכהייזער, אהרן משה עלפער, אהרן יוסף שר
בנימין , אברהם מאטיאש, אהרן בערגער, יודא איצקאוויטש, משה יודא ברייערשווארץ, יצחק קאהן, זלמן לייב פרענקל, יוחנן האכהייזער, נפתלי דים, 

 משגיח-פריעזעלבר"א משה מנהל לימודי חול, -אברהם מרדכי רויד/  פריעדמאן הערשל, יעקב יוסף ליכטענשטאטער, חיים פריעדמאן, זאב דיאמאנט



 

 ו גתשפ" משפטים     

דאס איז 'לך השם חסד' דער חסד פונעם אייבירשטן, 'כי 
אתה תשלם לאיש כמעשהו', ווייל ביי די מעשה"ו האט ער 
דאך געפילט א גרויסע שמחה וואלט איהם דאך שוין 

גיבט  לכאורה נישט געקומען נאכאמאל קיין שכר, דאך
איהם דער אייבירשטער א חסד אז נאך דעם אלעמען גיבט 

 ער נאך ווייטער א שכר אויך!

זאל דער אייבירשטער העלפן סיעתא דשמיא מיט 
הצלחה, מ'זאל קענען זיין מוסיף והולך און מעלין בקודש. 
די וואך איז שוין א קשר פון צווישן 'שבט' און שבת מברכים 

דאך אויך געווען מיט א שמחה  'אדר', און קימו וקבלו איז
זדא"ה התמדה מיט יראת שמים, און די וואס  -)שבת פו.( 

 דארפן שידוכים: גוטע שידוכים לייטישע, בשורות טובות.
ועברו בחורי החמד בסך לקבל את ברכת הקודש 

 בפרטות.

 

 

 

 

 

  אדמו"ר הכ"ק ביקורו של השיחה בתוכן
 אצל ש"ב כ"ק מרן שליט"אבעלזא -ממאכנובקא

 :העעל"טבשלח פרשת ליל רביעי באדמו"ר שליט"א, 
 התעניין בשלומו הטוב. אדמו"ר שליט"א

געקומען נעמען  כ'בין בעלזא:-האדמו"ר ממאכנובקא

בין  -געווען א שבת אין מאנסי  רגןא  ̩משלום, און מ'האט 
 איך געקומען פרעגן רשות.

 מ'דארף נישט בעטן קיין רשות... אדמו"ר שליט"א:

ס'איז אין דעם רבינ'ס  בעלזא:-מאכנובקאהאדמו"ר מ
 גליל.

כ'האב אפאר היימישע אידן דארט,  אדמו"ר שליט"א:
 אבער חס ושלום, ס'איז אינגאנצן נישט מיין גליל...

כ'זעה אז ס'טוהט זיך דא  בעלזא:-האדמו"ר ממאכנובקא
]ה'פראווע שטוב' היה מלא בקהל אנ"ש שנכנסו לקו"פ 

נישט אויפהאלטן קיין איין  לרגל יום החופה[, וויל איך
 רגע.

מער צייט געווענליך פלעג איך גיבן  אדמו"ר שליט"א:
ער כ'בין הערשט היינט אריינצוקומען פאר א חתונה, אב

והתעניין על בואו לארה"ב למען השלמת  .אנגעקומען
בעלזא בבני ברק. -בנין ביהמ"ד הגדול דחסידי מאכנובקא

ביסל דא ]מאז מ'האט דאך שוין מסתמא אנגעהויבן א
הגיע לארה"ב ביום א'[, לויט די התחלה ווייזט זיך אויס 

 אז ס'איז מיט הצלחה?

צוביסלעך, מ'האפט  בעלזא:-האדמו"ר ממאכנובקא
 אזוי.

דער ביהמ"ד דא אין מאנסי האט זיך  אדמו"ר שליט"א:
 אוועקגעשטעלט?

 אויף א קליינעם אופן. בעלזא:-האדמו"ר ממאכנובקא

כ'ווייס נישט וואס ס'מיינט 'קליין'...  אדמו"ר שליט"א:
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(, און ס'איז סנהדרין לט.כל בי עשרה שכינתא שריא )
 מסתמא דא מער ווי בי עשרה.

 יא, די שכינה איז דא. בעלזא:-האדמו"ר ממאכנובקא

נו אויב די שכינה איז דא איז דאך עס  אדמו"ר שליט"א:
א שמירה, און דעמאלס איז אלעס דא, 'דדא ביה כולא 

( דברים לא, יזה'! מ'זעהט דאך אז דער פסוק זאגט )בי
א הלא על כי אין אלוקי בקרבי וגו' חס ושלום, איז דאך 

סימן פון דעם אז אויב ס'איז יא דא השראת השכינה איז 
דאך עס א שמירה בגשמיות און ברוחניות, מדה טובה 

 מרובה!

וכו', ואח"כ אמר: ביחידות ושוחח רבינו עם האדמו"ר 
קודש ברענגט אז דער צירוף פון שבט איז ה'מר  דער זרע

זאגט ער אז וואס דער י'מירנו ו'היה ה'וא )ויקרא כז, לג(, 
אייבירשטער טוהט איז דאך זיכער 'כל דעביד רחמנא 

, הוסכלטב עביד )ברכות ס:(', נאר וואס דען? ס'איז מ
מ'זעהט עס נישט אלעמאל אהן אזוי שטארק. 'הוא' איז 

פט אהן בחוש, און 'והיה' איז א לשון א זאך וואס מ'טא
 שמחה.

'המר ימירנו' ווערן נתהפך דער חודש אין זאגט ער אז 
א שמחה אבער מ'האט עס געווען זאכן וואס זענען די 

ווייל אינדרויסן האט עס אויסגעזעהן ווי  ,נישט אנגעזעהן
נישט א גאנצע שמחה ח"ו, און 'והיה' ווערט א שמחה 

אל עס קענען אנטאפן און אנזעהן בבחינת 'הוא' אז מ'ז
בחוש אויך! דארט וואו דער חסד איז געווען מכוסה זאל 

 מען עס אנזעהן. זדא"ה.

 וכיבדו מרן אדמו"ר שליט"א בפירות.

דער אייבירשטער זאל  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:
העלפן מ'זאל זיך זעהן מתוך שמחה, בשורות טובות. 

 פרדו לשלום.מ'וועט זיך זעהן מארגן אי"ה. ונ
 
  כ"ק מרן אדמו"ר ביקורו של השיחה בתוכן

אצל כ"ק האדמו"ר מקאסוב שליט"א  שליט"א
פרשת ליל חמישי בלרפו"ש במעונו בבארא פארק, 

 :העעל"טבשלח 
 במצב בריאותו וכו'.בשלומו והתעניין  אדמו"ר שליט"א

יעצט קום איך ממש פון שפיטאל.  האדמו"ר מקאסוב:
אנט אז ס'איז געווען די וואך אזא ס'איז זייער אינטערעס

שינוי לטובה פון פריער, ס'האט זיך געגעבן אזא מין 
טויש. כ'דארף נאך א רפואה אבער זאכן האבן זיך אזוי 

 געטוישט ב"ה.

געלויבט דער אייבירשטער, און דער  אדמו"ר שליט"א:
 אייבירשטער זאל טאקע העלפן ס'זאל זיין בשלימות.

כת צדיק' איז נישט קיין א 'בר האדמו"ר מקאסוב:
 פשוט'ע זאך.

מסתמא מיינט איהר 'ועמך כולם  אדמו"ר שליט"א:
 צדיקים )ישעיה ס, כא('...

מ'זעהט בחוש אז תפילת רבים און  האדמו"ר מקאסוב:
תפילת הצדיקים טוען אויף. מ'קען ניטאמאל פארציילן 

 וואס ס'טוהט אויף.
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"ט איז דער זרע קודש ברענגט אז שב אדמו"ר שליט"א:
בגימטריא שו"ה וואס דאס איז מרמז אויף די אבות: ש' 
איז יצחק ישח"ק, ו' איז יעקו"ב, און ה' איז אברה"ם; און 
שב"ט איז אויך בגימטריא רפוא"ה. אז אין דעם חודש 
אין זכות פון די "אבות" ווערט נמשך א "רפואה". ער 
זאגט א לשון דארט אז אין כלל פון רפוא"ה איז נכלל 

הצלות וישועות". חוץ דעם זאגט אז אז שב"ט מיט'ן  "כל
כולל איז בגימטריא ב' צירופי הוי"ה יעו"ש. אבער דער 
חודש איז א זמן מסוגל. זדא"ה טאקע ס'זאל זיין 'הראינו 

 השם חסדך'.

דער זיידע ז"ל פלעגט אייביג נאכזאגן  הרה"צ רבי יצחק:
 על מאחז"ל )ברכות ה.( אם רואה אדם שיסורים באים

עליו וכו' 'יתלה בביטול תורה', ער זאל תולה זיין די 
תפילות אז דער אייבירשטער זאל אוועקנעמען די 

 יסורים כדי ס'זאל נישט זיין קיין ביטול תורה.

ווען כ'קום אריין דא פאר א חתונה, זעהט דער טיש נישט 
אויס אזויווי יעצט, נאר ס'איז אנגעלייגט מיט ספרים אז 

די טיש. עפעס טוהט מען מיט די  מ'קען קוים זעהן
 ספרים...

דאז"ה ס'זאל זיין טאקע 'יתלה בביטול  אדמו"ר שליט"א:
 תורה', ס'זאל טאקע מקויים ווערן. 

כ'האב געהערט אז ס'איז געווען יעצט א ברית פאר אן 
אייניקל, דאז"ה טאקע ס'זאל זיין 'נתרפאה -ערשטע אור

פלעגט כל המשפחה' בפשטות אויך! דער טאטע ז"ל 
נאכזאגן פונעם פאטער ]מרן מהר"ד[ זי"ע אז שב"ט איז 

 ש'מרם ב'רכם ט'הרם.

 והתעניין רבינו שליט"א בדרכי הרפואה וכו'.

אסאך מער די דאקטוירים זענען ב"ה  האדמו"ר מקאסוב:
 אפטימיסטיש.

קם ואמר: ס'איז דא 'שכר על הדרישה',  אדמו"ר שליט"א
 ך...און ס'איז דא 'שכר על הפרישה' אוי

ס'איז מיר געווען א גרויסע חשיבות.  האדמו"ר מקאסוב:
 ואיחל מז"ט לנישואי הרה"צ הרי"י באותו יום.

ברוכים תהיו, אי"ה אויף שמחות  אדמו"ר שליט"א:
געזונטערהייט. מיין זוהן פלעגט מיר אייביג זאגן ווען ער 

האט איהר איהם אלץ מזרז מיט אייך, האט זיך געטראפן 
 געווען...

דאז"ה זיי זאלן ברענגען א נחת רוח  דמו"ר מקאסוב:הא
 פאר'ן רבי'ן.

דער אייבירשטער זאל  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:
העלפן א רפואה שלימה בשלימות, מ'זאל זיך טאקע 
קענען טרעפן מתוך שמחה געזונטערהייט און מ'וועט 

 הערן בשורות טובות. ונפרדו לשלום.
 
  כ"ק מרן ם של ביקור התנחומיהשיחה בתוכן

אצל האחים החשובים לבית  אדמו"ר שליט"א
שישבו שבעה ל"ע על פטירת אביהם , שווארץ שי'

הרה"ח המפורסם ר' מרדכי ב"ר שרגא פייבל שווארץ 
יום רביעי בע"ה מחשובי זקני ראשי קהילתנו דפה, 

 שליט"אכ"ק מרן האדמו"ר בנשיאות /  אשדוד -מוסדות תפארת יוחנן טאלנא 

 ~ אלון בכות ונטפי תנחומים ~
 לאנחות האי ורצוץ דמוע תדמע עינינו, גדול כים שברנו על זאת דוה לבינו, בהילקח מאתנובלב שבור 

א רבא ויקירא, משרידי דור הישן דולה ומשקה מתורת והנהגות רבותיו במתיקות דקדושה, לבו הזהב היה ער רגב
 במדה גדושה, דבוק ומקושר בלו"נ לצדיקי עליון כל השנים, והכל בענוות חן ובמאור פניםבית טאלנא מען ל

 תומכי בית טאלנא ימראשי ק"ק סקווירא ומגדול - שווארץע"ה שרגא ב"ר  מרדכיכש"ת הרה"ח ר' 
יעלה זכרונו לפנינו בהיותו הנחשון שערך את המסיבה הראשונה בביתו בשיכון סקווירא לטובת מוסדות טאלנא ובכך חיזק 
 ורומם מאוד את חצר קדשנו בראשית הימים, ומני אז עמד לימיננו ברוחב לבו הטהור והזהב כאשר נודע כרחים ומוקיר רבנן

שובים אישי החסד והמעש מוה"ר שרגא פייבל, מוה"ר יחיאל מיכל ומוה"ר יעקב חהכוס תנחומים נגיש לבניו 
 ההולכים בדרכיו המופלאים בהרבצת תורה וחסד - צבי שי' וכל המשפחה הרוממה נכדים ונינים ובני נינים שי'

 ובנעימים. בימים ושנים בטוחיי נחת ושמחה באריכות לכל הימים, ויזכו יה"ר שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו 
 הנהלת המוסדות שםב כהן יהודה זוכר חסדו וצדקתו המבכה את האבידה הגדולה:
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 :אחר שחרית העעל"טמשפטים פרשת 
(', 'קשות מיושב )מגילה כא. בנו מוה"ר שרגא פייבל:

 מ'דארף ליידער זיצן.

דאז"ה ס'זאל ווערן 'רכות' ]מעומד  אדמו"ר שליט"א:
 )שם([.

א טאטע קען זאגן 'האספו ואגידה לכם  :אחד הבנים
)בראשית מט, א(', ווילאנג א טאטע איז דא קען ער 

 צוזאמנעמען אלע קינדער.

ער פלעגט זייער מדקדק זיין אויפ'ן  אדמו"ר שליט"א:
 נדער"."חינוך פון די קי

ער האט אסאך געלערנט מיט  בנו מוה"ר יחיאל מיכל:
אונז, און אכטונג געגיבן אז מ'זאל לערנען "קלאר", 

 אזויווי הרה"ח ר' משה גבאי ז"ל.

אפילו ביז לעצטנס אין 'די יארן'  אדמו"ר שליט"א:
פלעגט ער אויפשטיין פארטאגס און לערנען שעות 

כ'פלעג ארוכות.  נישט אויף פינעף מינוט, שעותארוכות! 
 זיך אייביג נאכפרעגן ביי איהם...

פיר יאר צוריק האט ער נישט -ביז דריי :אחד הבנים
 געקענט די בעט "דריי אזייגער" פארטאגס.

ער האט זייער מקפיד געווען זיך לייגן מיט  :אחד הבנים
קריאת שמע און אויפשטיין צו קריאת שמע אלס 

נאכט האט ער 'בשכבך ובקומך'. שביעי של פסח ביי
שנעל געכאפט די 'ביזת הים' און זיך אנגעלאהנט צו 
קענען 'אויפשטיין' צו קריאת שמע. ער האט קיינמאל 

 אין לעבן נישט עובר געווען קיין זמן קרי"ש.

ובעל  רה"כ עסק התורה חתנו הגדול הגה"ח ר' יהושע כהן
די 'פענסי' דייניג רום איז באשטאנען  :אמרי יהושע דפה

לכע צוויי בילדער פונעם רבי'ן ז"ל און פון רבי'ן פון אזע
אויף צו לאנגע יארן ]והראה את שתי התמונות על 

 הקיר[... מיט דעם האט ער געלעבט!

דאז"ה דער זכות זאל מגין זיין אויף  אדמו"ר שליט"א:
 מיר אויך...

פאר די רביצין טראני ע"ה איז ער געווען  :אחד הבנים
שעה א טאג. ער ליגט דאך דארט גרייט פיר און צוואנציג 

 דערנעבן.

בכלל וואס ער האט עוסק געווען  אדמו"ר שליט"א:
בצרכי ציבור. אין כמה עניינים פון צרכי ציבור איז ער 
געווען פון די נאנטסטע מענטשן פונעם טאטן ז"ל, ממש 
פון די געציילטע מענטשן, פון די ערשטע מענטשן! אלע 

פון איהם, האט ער דאס  עניינים וואס מ'האט געדארפט
געטוהן "בלב שלם". ער האט צוגעקויפט נייע שטחים 

 צום שטעטל.

דעם שפיטאל וואס איז היינט דער תלמוד  :אחד הבנים
תורה און דעם גאנצן שטח פון די בוש און קלינטון גאסן 
וכו'. דאס אויפשטעלן 'רפואה'. ווען ער האט געוואוינט 

ס אויך געטוהן: ער האט אין וויליאמסבורג האט ער דא
געקויפט דעם וויענער שוהל פאר הג"ר יונתן שטייף 

 זצ"ל, און דער פאפע שוהל פאר'ן ויחי יוסף זצ"ל.

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / ארה"ק -קהל תלמידי וחסידי ערלוי 

 נטפי ניחומין
מתוך צער עמוק ואבל נפשינו על האי שופרא דשופרא, חסידא וגם פרישא שהיה משים לילות כימים בעסק 

יש המעש באש קודש לכל דבר שבקדושה, בעל לב רחב מלא רחמים ואהבה לכל ובסבר פנים אהתורה ו
 שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה , רחים ומוקיר רבנןיפות וצוהלות לקטן כגדול

 ראש קהילת סקווירא -כש"ת הרה"ח ר' מרדכי שווארץ זכרונו לברכה 
 אמרי סופר מערלוי זצ"ל וכל פמלייתו בעלהגה"ק מו"ר כ"ק בעל האכסניא של 

 במשך כל השנים בבואו להסתופף על שב"ק בצילא דמהימנותא עילאה

 ותנחומינו שלוחה לבניו הדגולים וכל המשפחה הרוממה שיחי'

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
 ערלוי יתלמידי וחסיד המבכים את האבידה הגדולה; כברכת
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כ'געדענק אז ווען ער איז אנגעקומען  אדמו"ר שליט"א:
האט מען שוין געזאגט אז אין די פריערדיגע קהילות 

הקהילה'.  וואו ער איז געווען, איז ער געווען פון די 'ראשי
 ער האט אלץ עוסק געווען בצרכי ציבור.

דעם ערשטן 'מצה אויוון' דא אין סקווירא  :אחד הבנים
האט ער געבויט מיט זיין שוואגער הרה"ח ר' אהרן 

 טויבער ע"ה.

ער האט אלץ געטוהן. ווען ער איז  :אחד הבנים
אויפגעשטאנען דרייע פארטאגס, האט ער געדארפט 

' אז די מקוה זאל שוין זיין ווארעם אנצינדן דעם 'פיילוט
אום זעקס אזייגער ווען דער עולם קומט... אין יענע 
תקופה איז אין ערגעץ נאכנישט געווען קיין קאווע אין א 
ביהמ"ד, און דעם ערשטן ווינטער וואס ער האט זיך 
אריינגעצויגן אום תשכ"ד האט ער בשותפות מיט 

די קאווע. איין  הרה"ח ר' חיים בערגער ע"ה צוגעשטעלט
וואך האט ער געגיבן די מילך און ר' חיים די קאווע מיט 

 די קאפס, און די צווייטע וואך פארקערט...

 זיי האבן זיך איינגעטיילט... אדמו"ר שליט"א:

ר"מ בישיבתנו בב"פ: זיין  נכדו הרב חיים גדליה צבי כהן
'ביטול הדעת' צום רבי'ן האבן די אייניקלעך אויך 

 בט.מיטגעלע

מ'האט געזאגט יעצט ביי די חופה ]ד'  אדמו"ר שליט"א:
בשלח שעעל"ט בנייעק[ אז "רבי מרדכי פעלט"... דאס 
איז געווען זיין חזקה, מסדר זיין די תנאים און די 

כתובה, די חופה און די לעכט וכו', אלעס האט ער 
 מסדר געווען.

 אנגעהויבן האט זיך עס מיט'ן כשר'ן די קאך :אחד הבנים
א גאנצע נאכט ביי די חתונה פון הרה"צ ר' פיניע האגער 

 זצ"ל אין 'ריווערסייד פלאזא'...

ווען רבי יונתן שטייף האט זיך שוין  בנו מוה"ר יעקב צבי:
געוואלט אריינציען אינעם נייעם וויענער שוהל אין די 
סליחות טעג, זענען אלע זיצן געווען שטויביג פון די 

ע ע"ה אויפגעווען א גאנצע נאכט פעינטן. איז מיין טאט
און אפגעפיצט און אפגעוואשן אלע בענקליך אז מ'זאל 
קענען זאגן סליחות צופרי. ס'איז געווען פארדעם א 
טיאטער און ס'איז געשטאנען ליידיג א לאנגע צייט פאר 

 מ'האט עס אפגעקויפט.

'תקוף הימנותא', ער האט געהאט א  חתנו הגר"י:
יז אהיימגעקומען נאכ'ן קריג אלס שטארקע אמונה. ער א

בחור איינער אליין, אלעס פארלוירן ל"ע הי"ד. נאך מיין 
חתונה האב איך געזעהן א צעטל וואס ער האט זיך 

 פארשריבן לחיזוק האמונה: "מיר גלויבן" וכו'.

אין יענע תקופה זענען געווען נעבעך  אדמו"ר שליט"א:
געווארן ר"ל,  אסאך וואס מחמת צער זענען זיי פארלוירן

 אסאך נעבעך.

מיין טאטע ע"ה האט חתונה געהאט דער  חתנו הגר"י:
ערשטער נאכ'ן קריג! ער האט באלד אויפגעשטעלט א 
שטוב פונדאסניי. זיי האבן נאך דערלעבט דעם "פינעף 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /סקווירא  סניף -ארגון "משכני" העולמי 

 ~ האחד הוא אברה"ם~ 
 הנעלה,והדגול ידידנו ומכובדנו בצהלה, לכבוד מזל טוב ברנה ונאחל ברכת ברגשי שמחה וגילה, 

 ורתו בבהירותתדולה ומשקה מיפה, מרים קרן החסידות בכל לב ונשמה, שקוע בתורה מדע וחכמה,  מלא
 חכו ממתקים וכולו מחמדים, מסור בלו"נ לילות כימים להצלחת התלמידים, על עוצם מעשיו כולם מעידיםשפה, 

 מראשי ארגון "משכני סניף סקווירא" - כש"ת מוה"ר אברהם יצחק סיגל הי"ו
 השמחה במעונו בהולדת בנו יקירו שי' למזלא טבא וגדיא יאהלרגל 

והתעלות בחורי בלו"נ ברוב כשרון ותבונה למפעלות הקודש של "משכני" בכל ריכוזי אנ"ש,  ועל נס נרים את מסירות
 החמד למעלה למעלה נזקפת כולה לזכותך כי בלעדי כוחותיך ומרצך בס"ד לא היינו מגיעים לרום ההצלחה שהשגנו!

 ברום המעלה.הארגון  אתיה"ר שיזכה להגביר חיילים ולהרבות פעולה, בתורה וחסידות וכל סגולה, ולהנהיג 
 טווערסקי שמשון ברוך ,12-שפיטצער שרגא יחזקאל ברוך ,17-שלמה לאווי :פארק בארא :יארק בניו אנ"ש ריכוזי בכל משכני נציגי

: אברהם יהושע וויליאמסבורג / וואזנער שמעון מרדכיו אשכנזי אלעזר איילענד: / סטעטן 44-ישראל יוחנן בלויא ,14-גרינצווייג יוסףו
 פרענסיס,-שמעון האפשטייןרידזש ו-דומ"ץ מאנסי יחזקאל שרגא שפיטצערמאנסי:  / זילבערמאן מענדיל מנחם ישכרו גאלדמאן שילעה

 יעקב זילבערמאן, שמעון איינהארן וואלי, ספרינג-שפיטצער ישראל ראמען,-שפיטצער ברוך אליהוו גאלדמאן שלמה
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און זיבעציג'סטע" יום הנישואין צוזאמען, זיי האבן 
 ווערסיטי' דא איןענאך געהאט א 'דיאמאנטן ענ

 שטוב...

'פינעף און זיבעציג' איז נישט די  אדמו"ר שליט"א:
 ווערסיטי'...ע'ענ

ער האט געהאט אן אפענע שטוב, 'עניים  חתנו הגר"י:
מרודים תביא בית )ישעיה נח, ז(', נישט קיין חילוק 
וועמען, עניים בדעת אויך... ער האט זיך אסאך אפגעגיבן 

 מיט שוואכע מענטשן.

האט געוואוסט אז דער שטוב איז מ' אדמו"ר שליט"א:
כסדר אן אפענע שטוב. ס'איז געווען א קרוב זיינער וואס 

 פלעגט יעדע וואך גיין צו איהם, א משך זמן.

מענטשן מיט וועמען ער האט געהאנדלט  :אחד הבנים
און מיט וועמען ער האט געהאט סיי וועלכע שייכות 

ון דאס גוט איין רעדן פון זיין צוגעלאזנקייט א-האלטן אין
ווארט וואס ער האט געהאט צו יעדן איינעם, זיין פנים 
שוחקות. 'מהספדו של אדם ניכר אם בן עולם הבא הוא 
)שבת קנג.(', ווען מ'הערט וואס מענטשן זאגן יעצט 

 ווייסט מען ווי ווייט ער איז אנגעקומען.

מיין שוואגער זאגט גוט, אז ער האט  חתנו הגר"י:
יי פסוקים: 'וחי בהם )ויקרא יח, ה(', געלעבט מיט די צוו

ער האט געלעבט אין א מצוה, שוין אפגערעדט סוכה און 
ארבעה מינים און חנוכה וכו'; און 'ובחוקותיהם לא תלכו 
)שם, ג(', אנטלויפן פון יעדע גוי'אישע זאך. כ'געדענק 

נאך אז ער איז נישט געגאנגען אמאל צו אן אסיפה מיט 
"איך עקל מיך פון די פאליטישנס זאגנדיג: 

פאליטישנס"... ער האט געוואלט היימישע צורות. אזוי 
 האט ער געלעבט.

קיין גוי האט איהם נישט אנגערירט נאכ'ן  :אחד הבנים
פטירה ל"ע. ס'איז געשעהן אין די אמבולאנס און דארט 
זענען געווען צוויי הצלה יונגעלייט און מיין שוועסטער, 

ער איז נפטר געווארן ל"ע און  זיי האבן באשטעטיגט אז
 מ'האט איהם אהיימגעברענגט.

ס'האט געהייסן אז ס'איז בעסער  אדמו"ר שליט"א:
 געווארן פארדעם.

די אינפעקציע איז אוועק און ער איז  :אחד הבנים
געווארן רואיג און מ'האט איהם געקענט אהיימברענגען. 
 אויפ'ן וועג איז ער איינגעשלאפן, און דאס איז עס

 געווען. ודיברו עוד על הטיפולים הרפואיים וכו'.

מיטגעהאלטן און כ'האב דאך כ'האב  אדמו"ר שליט"א:
 געזאגט אז מ'דארף טוהן עד מקום שידו מגעת.

דיברו על מסירות נפשן של אחיותיהם החשובות  האחים
 לעזור ולסייע לשני ההורים כ"ד שעות ביממה וכו'.

איז נישט קיין מצות  'כיבוד אב ואם' אדמו"ר שליט"א:
 עשה שהזמן גרמא...

פופציג יאר בין איך געווען  חתנו מוה"ר יהושע בוקסבוים:
מיט איהם צוזאמען, און דרייצן יאר האב איך געלערנט 
מיט איהם בחברותא, און כ'קען נישט געדענקען קיין 

 ~ רגשי ידידות והכרת הטוב~ 
 מעומק ורום הלבבות, בשמחות וגיל משולבות, אמע"כ ידידי עוז איש רב ברכות נלהבות,

 החסד רב תבונה, רודף צדקה וחסד ומשמח אלוקים ואנשים בכל עת ועונה, מקדיש כל כולו
 נמס לבו כדונגלעזור ולסייע לכל אחד  ,קובע עתים רבים לתורה בשמחה ועונגלהטיב לאחרים במסירות נאמנה, 

 מגדולי עסקני החסד ובעל חברת הבנייה "בי.עף.עס" – י"ונ בערגער פבר" כש"ת מוה"ר יעקב יוסף
בקשרי השידוכין של בתו הכלה החשובה והמהוללה שתחי' עב"ג החתן המו"מ בתוי"ש כמר לרגל השמחה במעונו 

 וגדיא יאה למזלא טבאישראל מנחם ני"ו מפארי גידולי ישיבתנו הק' בן הרבני המפואר מוה"ר שמחה קאהל שי' 
התפעלות ידידות  רגשיהומה לבי אל שמחתך הגדולה מתוך רוב שי'! ידיד נפשי ר' יעקב יוסף 

, ועל היותך סמל בכל זמן ועידן בכל לו"נ להצלחתנוהמיוחדת על התמסרותך הכרת הטוב ו
 !לחזק ולשמח אחריםוירא שמים ומלא שמחה של מצוה חסידי בעה"ב ודוגמא לכולנו ל

ויהי נועם ה' , דורות מבורכים וישריםו הנאדרים, ולעשות חיל במעשיו הנהדרים, ולראות ייה"ר שיזכה להמשיך בפעל
 .אלף פעמים ככהבריות גופא ונהורא מעליא מתוך בכל פעליו, ובכל מעשי ידיו תשרה הברכה, מעלה עליו, להצליח 

 "לאקזשערי אינטעריער"צוות העובדים בבשם  אברהם יצחק גרינבערגהמאחל בלו"נ: ידידו וחבירו רבות בשנים 
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איין מאל וואס ער זאל זיין בכעס מיט אן אויפגערעגטע 
 פנים.

אפילו ווען ער האט אונז מגדל געווען אלס  :אחד הבנים
קינדער און ער וואלט זיך געמעגט אויפרעגן, איז ביי 

 איהם געווען פארקערט: א שמייכל..!

כ'האב געלערנט מיט איהם אסאך מסכתות,  חתנו ר"י:
און לעצטנס האב איך געלערנט מיט איהם גרינגערע 
מסכתות פון סדר מועד וואס ער האט שוין געקענט 
אויסעווייניג שיגרא דלישנא, ווי ברכות, חגיגה וכדו'. 
יעדע יאר פאר פורים האבן מיר געענדיגט מגילה, פאר 

 פסח ערבי פסחים, פאר סוכות מסכת סוכה וכדו'.

זינט מ'האט אנגעהויבן 'דף היומי' שיעורים  :אחד הבנים
דא אין שטעטל, האט ער דאס ערליך מיטגעהאלטן ביי 

נחס מלוביצקי שליט"א אבד"ק הגה"צ ר' שלמה פי
סלאנים און ביי הרה"ג ר' יעקב בהגרז"נ גאלדמינצער 
שליט"א. אין די גוטע יארן האט ער חוץ דעם אויך 

 געלערנט 'עמוד יומי'.

יעדע וואך פלעג איך איהם גיבן מיינע  חתנו הגר"י:
קונטרסים 'אמרי יושע', און ער האט עס גוט געקענט. 

כצוזאגן וואס כ'ברענג פון ער האט גוט געדענקט נא
אנדערע און וואס כ'שרייב צו. ער האט געהאט א 'תורה 
קאפ'. ער פלעגט מיר יעדע וואך גיבן דערפאר א 
צוואנציגער. איינמאל זאגט ער מיר: כ'וואלט געדארפט 

 גיבן פאר יעדן בלעטל א צוואנציגער...

ער פלעגט נאכזאגן פון צדיקים עה"פ  :אחד הבנים
, ב( 'שובו' אז אויב מ'וויל תשובה טוהן, )בראשית מג

'שברו לנו' דארף מען צוברעכן דאס שלאפן, 'מעט אוכל' 
און ווייניג עסן. האט ער מיר אמאל געזאגט: "איך האב 
אין מיין לעבן נישט געגעסן צו דער זעט און נישט 

 געשלויפן צו דער זעט".

'שברו לנו' איז דאך המתקת הדינים  אדמו"ר שליט"א:
 יך, לנ"ו איז דאך בגימטריא אלקי"ם.או

כ'מיין אז דער רבי שליט"א האט פרייטאג  חתנו הגר"י:
צונאכטס אמאל נאכגעזאגט עפעס א ווארט פונעם 

 לובלינער זי"ע אויף דעם, יארן צוריק.

ברכות ווען אונז האבן געלערנט די גמרא ) חתנו ר"י:
כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן אין מבשרין  .(יד
ילין  ע  ב  וש  )משלי יט, כג( ותו בשורות רעות שנאמר א

, פלעגט ער מיר נאכזאגן אז הג"ר יונתן בל יפקד רע
שטייף זצ"ל האט געזאגט בלשון בתמיה: 'ושבע ילין' 
אויב א מענטש עסט צו דער זעט פאר'ן שלאפן, ער 
לייגט זיך שלאפן אנגעגעסנערהייט, 'בל יפקד רע'?! 

 חלילה.

איז געווען אן 'עבד לעבדי השם', ער ער  :אחד הבנים
אונטער יעדן גדול בישראל.  האט זיך אונטערגעווארפן

הגה"צ ר' יהושע כ"ץ זצ"ל, פאר'ן סאמבאהטעלער רב 
אפילו פאר'ן נאנאשער רבי. ווען דער עולם האט און 

אוועקגעמופט פון די 'סאוט' גאסן אין וויליאמסבורג און 
ט, האט מיין טאטע ס'איז שוין גארנישט געווען דאר

 ~ רנו ושמחו ליעק"ב ~
במסירות נפש לתהלה בכל הגבולים,  הנודעעוז איש החסד ידידנו איחולים, מעומק רגשותינו הנעלים, לאלפי ברכות ו

מי ימלל, אין גומרין עליו את טוב לבו הזהב , הפרט והכלל למעןמחיה ומרומם רוח שפלים, משים לילות כימים 
 שש ושמח כמוצא שלללהנות ולהטיב לאחרים גדולות ונצורות מחולל, ל אנשי שלומינו כהצלחת ל ההלל,

 אישי החסד בשיכוןמגדולי  - הי"ו בערגער פבר"מוה"ר יעקב יוסף  כש"ת
 החתן תמים למעלותעב"ג הכלה המהוללה שתחי' בתו לרגל השמחה במעונו בקשרי השידוכין של 

 לא טבא ובשעה טובה ומוצלחתלמזמוה"ר שמחה קאהל שי'  בן איש האשכולותני"ו ישראל מנחם כמר 
משפחת בני יקירי המנוח דיו אילו ימי אין אנחנו מספיקים לתאר את מסירות נפשו המופלאה ללא גבול למען 

נשכח הרה"ח ר' יעקב יוסף קויפמאן ע"ה, לעמוד הכן בכל לב ונפש ומאוד ובכל זמן ועידן לכל הצרכים  -הבלתי
 ובמאור פנים מסבירות / לצד מדת חסדו וטובו לשמח את הבריות בחיזוק ועידוד בכל עת בטוב לבו הזהב

בפעולותיו  בכל פעליו, ובכל מעשי ידיו תשרה הברכה, ויזכה להמשיךולראות חיל ויהי נועם ה' עליו, להצליח 
 .חסידות הצרופהבו התורעוסקים בבו"ב לראות  הויזכ יפה יפה,ויעלה הזיווג לתפארת האדירים אלף פעמים ככה, 

 אהרן קויפמאן ומשפחתו: והכרת הטובשמחה רגשי המאחלים ב
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געמאכט פאר איהם א מקוה, א מצה אויוון אין עזרת 
נשים, ער האט איהם געמאכט שיעורים פארצולערנען, 
און ער אליין האט געהאט א שיעור מיט איהם און 
דורכגעלערנט צוזאמען אסאך מסכתות. דער נאנאשער 
רבי האט איהם טאקע מכיר טוב געווען און איהם געגיבן 

 ן טלית.א טערקיש

פאר'ן סטראפקובער רב הרה"ק רבי מענדעלע זצ"ל 
האט ער אסאך געטוהן. ער איז דאך נעבעך 
צוריקגעקומען פון קריג צובראכן אהן זיין רביצין און אהן 
גארנישט, און מיין מאמע ע"ה האט געקאכט און 
געוואשן פאר איהם וכו', די גאנצע שטוב איז געווען 

 בער רבי'ן.מאביליזירט פאר'ן סטראפקו

ווען מיין מאמע ע"ה איז געווען נישט געזונט ל"ע און 
כ'בין געווען אין ארץ ישראל ביים ציון פונעם בעלזער רב 
זי"ע, האט מיין טאטע ע"ה מיר געזאגט אויפ'ן טעלפון 
אז כ'זאל צוגיין צום סטראפקובער רב'ס ציון, ווייל די 

 מאמע האט זיך אסאך אפגעגיבן פאר איהם.

די אלע מעשים טובים וואס מ'האט  ר שליט"א:אדמו"
דא געשמועסט גייען נישט לאיבוד, דאס נעמט מען מיט 
זיך מיט. 'מה זרעו בחיים' זדא"ה ס'זאל זיין 'אף הוא 

 בחיים'.

אונז האבן פארלוירן דעם טאטן אבער אונז  :אחד הבנים
 זענען געבליבן מיט'ן רבי'ן.

ה המקום ינחם דאז" וקם מרן אדמו"ר שליט"א וניחמם:

אתכם וכו', מ'זאל נישט וויסן פון קיין צער נאר פון 
 שמחות.

 
 
 
 
 
I  ביום וערש"ק פרשת יתרו העבר כשעה לפני

כניסת השבת, התקבלה הידיעה המרה על פטירתו 
איש אשכולות שכולו שקידה של זקן תושבי השיכון 

בתורה וחסידות ומסורת אבות, כביר מעש ורב פעלים 
ל והפרט, מגדולי העסקנים למען למען צרכי הכל

השיכון ומוסדותיו שזכה להרחיב ולחזק בגשמיות 
וברוחניות, חסיד נלהב באמונה פשוטה והתבטלות 
הדעת ממקורביהם הנאמנים של כ"ק מרנן רבוה"ק 
שסמכו ידיהם עליו בשליחויות שונות ולא זזו מחבבו, 
עשה ביתו בית ועד לחכמים וצדיקים וגם לעניים 

ע"ה  שרגאב"ר  מרדכיהרה"ח המפורסם ר'  וחלכאים,
, מחשובי זקני ראשי קהילתנו הקדושה דפה, שווארץ

ראש החברא קדישא ומראשי ועד החינוך של בית 
בן  שיבה טובה ומופלגתבאשר נלב"ע  -החינוך לבנות 

מאה שנה, לדאבון ואנחת לב משפחתו הנכבדה, המוני 
 ידידיו ומוקיריו וכל בית סקווירא.

גדול של אנשי שלומינו השתתפו בהלוייתו  ציבור
ההמונית שיצאה במוצש"ק בשעה עשר מרחבת בית 
מדרשנו, ובהוראת הקודש ליוו גם בחורי הישיבות את 

ז"ל, ובראשם  מרדכיארונו של המנוח הרה"ח ר' 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / בני ברק -ערלוי  כולל להוראה אמרי סופר

 יהוד"ה אתה יודוך אחיך
ברגשי גיל וחדוה משגרים אנו ברכת מזל טוב אל הטפסר המרומם ראש 

 מלל אין גומרין עליו את ההלליוראשון לכל דבר שבקדושה, שבחו מי 

 כש"ת מוה"ר יהודה ברוין הי"ו
 ופטרון כולל אמרי סופר ערלוי F R I GROUP INCהפירמה  בעל

 לרגל השמחה במעונו בהולדת בתו היקרה שתחי' למזל טוב

 והשקט לא נוכל מלהביע רגשי תודה והוקרה מקרב ולב על מסירותו
 גופו נפשו ומאודו בכל עתבהעצומה למען כוללנו המפואר ללא ליאות 

 יה"ר שיזכה לרוות הימנה ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה ולגדלה לתורה
 .ולחופה ולמעש"ט מתוך בריות גופא ונהורא נפישא לאורך ימים

 רבנן ותלמידיהון -כולל אמרי סופר  כברכת המאחלים בלב מלא רגשי הכרת הטוב:  
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, והובא למנוחות בבית כ"ק רבינו שליט"איבלחט"א 
החיים דפה סמוך ונראה לאוהלי כ"ק מרן זי"ע 

 ת.נ.צ.ב.ה.רבנית ע"ה. וה

I  העעל"ט אחר הבדלה,  יתרובמוצש"ק פרשת
ישיבות מנקבצו ובאו עשרות בחורי חמד תלמידים 

 וייס,הגר"מ ועם ראש הישיבה פ ב"מאור התורה ב
-ניץשיזוודחסידי ישיבה דפילדלפיה, תפארת מרדכי 

עסק התורה דחסידי נד, עפ בסטעטן אייל"ב
ישי"ג קרית  פ,"בבדרך התורה ראחמיסטריווקא, 

מסילות ישיבת ו זכרון מנחם במאנסיפאפא, כולל 
לשמוע דברי אלוקים חיים מפ"ק  ,דאויקוועלבהתורה 

אחר שהסתופפו  - כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אשל 
בצילא דמהימנותא עילאה על שב"ק. )תוכן שיחת 

 הקודש ראה לעיל(.

I  'מרדכיבמוצש"ק הנ"ל נכנסו הרה"ג ר 
בית אברהם בלעיקוואוד,  שליט"א אבד"ק קייסערמאן

הרה"צ ר' שמעון שטערן כ"ק האדמו"ר מליזענסק ו
שחסו על שב"ק בצל הקודש, והרה"צ ר'  שליט"א

שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מוויען  משה מרדכי כ"ץ
שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לרגל 

כ"ק מרן אל הקו"פ ל -נישואי בתו ואירוסי בנו 
 .אדמו"ר שליט"א

I  נערך בקו"פ מעמד "התחלת כתיבת ספר תורה" כן
משה הב'  , לספר תורה שנדבכ"ק רבינו שליט"אע"י 

ישיבתנו הק' תולדות יעקב יוסף דחסידי שי' ל דאנא

 .סקווירא בלונדון

I  ביום ראשון פרשת משפטים העעל"ט אחר
שליט"א  ישכר דוב טויבשחרית, נכנסו הרה"צ ר' 

ומב"ג וחתנו אבד"ק זכרון נפתלי אריה נעשכיז בו
שליט"א בן כ"ק האדמו"ר  יעקב יוסף האגערהרה"צ ר' 
כ"ק מרן לונדון שליט"א, אל הקו"פ ל-מוויזשניץ

, לרגל שמחת נישואי בנו החתן שי' אדמו"ר שליט"א
 למז"ט.

I  ביום שני פרשת משפטים העעל"ט אחר שחרית
ישיבת הדרן וברי"מ, נקבצו ובאו בחורי החמד תלמידי 

"מ הרב שמואל זאנוויל עם הר בבארא פארק
אויסטערליץ שליט"א, לשמוע דברי אלוקים חיים 

 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אמפ"ק של 

I  פרשת משפטים העעל"ט אחה"צבליל שלישי ,
כולל שומרי נכנסה משלחת נכבדה של הנהלת 

בראשות מוה"ר  החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס
 מוה"רוהי"ו חבר ועד הפועל שרגא פייוול האפמאן 

הי"ו מנהל הכולל בארה"ב, אל  שלמה מיכאל מאיער
, לקבל את ברכת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אהקו"פ ל

הקודש לרגל מסיבת המלוה מלכה השנתית שתיערך 
 אי"ה במאנסי בליל מוצש"ק שקלים הבעל"ט.

מרדכי העלו את זכרו הבהיר של הרה"ח ר' בשיחה 
מלמד מומחה במוסדוה"ק ז"ל יואל הלוי הורוויץ 

איחל לבנורבינו ושוה"ח, כולל של גבאי קודש ו

 = והיה יחזקא"ל לכם למופת= 
עוסק בתורה תבונה, איש חסדי ומיטיבי רב ביע מקרב ולב כנה, ברכות מאליפות לאשפתי רננה, בואהבה ברחשי 

במסירות  חסדאיש שכולו טוב ובכל עת ועונה, משמח אלוקים ואנשים בכל פינה שהוא פונה, וגמילות חסדים 
 באמונהמעשה והעושה ה, גדול נאמנה, מוכתר בכל מדה נכונה, מקבל כ"א בסבר פנים מאירים ושמחתו בחוץ תרונה

 "עי סטאר מארטגעידזשעס" בעלי - לונגער הי"ו בר"ימוה"ר יחזקאל שרגא כש"ת 
 לרגל השמחה במעונו בהולדת בנו יקירו שי' למזלא טבא וגדיא יאה

מלא אני רגשי השתוממות והתפעלות לראות מקרוב כיצד סידרת והכנת את כל ידידי עוז ר' יחזקאל שי'! 
במהירות עצומה של שלושה שבועות למרות כל הקשיים והעיכובים לאורך הדרך אע"פ  צרכי ה'קלאוזינג'

שאין זה מתחום עבודתך לעזור בזה! לא לחינם זכית לכתר שם טוב כ"מארטגעדזש בראוקער" בה"א הידיעה, 
 !תכי זו דרכך תמיד לנצל את לב הזהב שלך לעזור ולסייע ללקוחות ולצאת מגדרך להשביע את רצונם בשלימו

ויראה הצלחה  הנאמנים ברגשי הערכה, שבכל פעולותיו האדירות תשרה ברכה, ולרוות רוב נחת מכל יו"ח יזכה, ייאיחול
 נהורא מעליא ובריות גופא.בהתורה והחסידות הצרופה, בדרכי יפה יפה, לך מחיל אל חיל וירבה אלף פעמים ככה, 

 י.ר.ידידו עוז המתפעל ממעשיו ומעבודתו המסורה: 



 

 טו גתשפ" משפטים     

הי"ו שיוכתר כעת  יעקב צבי הורוויץהעסקן מוה"ר 
, התעניין על פעולות למלאות את מקומו כגבאי הכולל

הכולל לשלוח רבבות אלפי דולר לעניי ארה"ק מדי 
ובפרט כעת כהכנה לחלוקה הרבתית לקראת  חודש

כת זה שיבח את הפעילות הנמש ,חג הפסח הבעל"ט
רבות בשנים מרובות מעת היווסד קופה קדושה זו, 
העניק סכום נכבד בתוספות מרובה לטובת הכולל 
והאציל מברכת קדשו לכל העסקנים ולהצלחת 

 המסיבה.

I  ,ביום שלישי פרשת משפטים העעל"ט בצהריים
-שליט"א אבד"ק באבוב יהושע רוביןנכנס הגה"צ ר' 

 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאל הקו"פ ל 45

I  בית ביום שלישי הנ"ל אחה"צ, נקבצו ובאו הנהלת
אל הקו"פ  חינוך לבנות נעלה בפעירמאנט ניו ג'רזי

כ"ק מרן לשמוע שיחת הדרכה והתחזקות מפ"ק של 
 .אדמו"ר שליט"א

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

 .מרן אדמו"ר שליט"א

I ישראל יואל הרה"ג ר' רביעי הנ"ל, נכנסו  בליל
בטורונטו ורב  שליט"א רה"כ בית אברהם דוד מיללער

בטשעסטנאט רידזש במאנסי, הרה"צ ר' ביהמ"ד 
שליט"א אבד"ק  מנחם נחום טווערסקי

ראחמיסטריווקא בשכונת אוק ענד וויין בלעיקוואוד 
בן כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א יחד עם 

, ישיבה קטנה שערי תורה בלעיקוואודתלמידיו ב
שליט"א ראש  שמואל מרדכי וואלנערוהרה"ג ר' 

אל הקו"פ  -ישיבת נתיבות התלמוד בסטעטן איילענד 
 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אל

I  ביום רביעי פרשת משפטים העעל"ט אחר
האחים לנחם את  כ"ק רבינו שליט"אשחרית, עלה 

ל"ע על שי', שישבו שבעה  החשובים לבית שווארץ
ע"ה  מרדכי שווארץפטירת אביהם הרה"ח הישיש ר' 

מחשובי זקני ראשי קהילתנו הק' בביתו פה בשיכון. 
 )תוכן השיחה ראה לעיל(.

I שקלים העעל"ט, -בליל חמישי פרשת משפטים
, והרה"צ ב"פ שליט"א-כ"ק האדמו"ר מווערדאןנכנסו 

שליט"א אבד"ק חודרוב  פינחס שלום אייכנשטייןר' 
שיקאגו -בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשובבשיקאגו 

כ"ק מרן אדמו"ר אל הקו"פ ל -שליט"א לרפו"ש 
 .שליט"א

I  כ"ק אחר שעה שתיים בליל חמישי הנ"ל, הגיע
לביקור נוסף  בעלזא שליט"א-האדמו"ר ממאכנובקא

, לנטילת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אבמעון קדשו של 
 ברכת פרידה בטרם שובו לארה"ק.
 "ה.תוכן השיחות יבוא אי

 
 

 
 

 לטובת כוללנו בברוקלין:דינר 'מעלין בקודש' 
בשלח המוני תומכי ומחזיקי תורה התכנסו במוצש"ק  ➢

שעעל"ט ברגשי יקר וגדולה לתת כבוד לתורה ולומדיה 

כוללנו תוי"י דחסידי במסיבת הדינר השנתי לטובת 

עטרת , שנערכה ברוב פאר והתעלות באולם סקווירא

ו ידיים לסעודתא דדודבבארא פארק, ונטל גאלדא

 ~ ונתתי להם יד ושם טוב מבני"ם ומבנו"ת~ 
דולים לתפארה,  יםנודעאחיי וריעיי משפיעים חשובים רנה כהמון גלים, ברגשי ידידות בשיר והילולים, אמע"כ  ילשונ

 עטרהזכות אבות להם , נקיי דעת ותבונה בהירהבמדה יתירה, אחד בלו"נ לכל  ים, מסורומשקים מתורתם המאירה

 נכדי כ"ק רבינו שליט"א - שליט"אטווערסקי  בהרא"מהרב ישעיה משולם זוסיא ישראל והרב רע"ח פ
 למזלא טבא וגדיא יאההבנות היקרות שתחי' בהולדת  םלרגל השמחה במעונ

 אתם באתם מהתם להכא לשמוח בשמחת נישואיי, ואני שמח בשמחתכם מהכא להתם בקירוב לבבות!
 להמשיך בהרבצת תורה ויראת שמים. ובטוב ובנעימים, ויזכובנחת קל בנ אותן יגדלו, ששוכן מרומים מלפנייהי רצון 

 :ריע כאח לכם זה רבות בשנים המשתוקק לשמחתכם מריחוק מקום וקירוב לב
 החונה כעת בירושלים עיה"ק -מרדכי שלמה אפטער 



 

 טז גתשפ" משפטים     

מלכא משיחא כאשר מנהלי הכולל החשובים הרה"ג ר' 

מח"ס ששון יו"ט על משניות  שמואל שמריה הכהן מנס

ים את פני ממקד יהודה אריה הכהן קענטארומשנהו הרב 

, ובראשם בני כ"ק כל האורחים ביותרת הכבוד הראוי

 .רבינו וחשובי רבני העיר

ית לטובת הכולל נהנו לרגל ציון המלוה מלכה העשיר

ממעמדי ואירועי הכולל; להעלות זכרונות המסובים 

חנוך זונדל דברי פתיחה השמיע ראש הכולל הגה"ח ר' 

האברכים כחמשים בעל מחזה יושר בשבח  שימאנאוויטש

השקועים בד' אמות של הלכה וקול התורה בוקע ועולה 

יחיאל בעומק העיון; דברי ברכה נשמעו מפי הגה"צ ר' 

, ארא פארקדומ"ץ קהילתנו הק' בב ל שטיינמעץמיכ

על הזכיה שמסר את ברכת קדשו של מרן אד"ש ועמד 

שמוציא לא רק לתמוך במקום תורה חשוב ונעלה כזה 

מורי הוראה וכלי קודש אלא גם בעלי בתים חשובים 

את שימח משה ברייער ; מנחה הערב מוה"ר ונעלים

של דינר מתק דבריו על המשמעות המיוחדת המסובים ב

'מעלין בקודש' על שם הוספת התמיכה לאברכי הכולל 

משש מאות לתשע מאות וחמשים דולר לחודש ועם 

 מבצעי שובבי"ם וכדו' מסתכם ליותר מאלף דולר.

בפאנל הלכתי מרתק הציג השואל האברך מוה"ר 

כמה שאלות מצויות בהלכות  מרדכי שמעון וואזנער

שלמה ל הרב ברכות, וחמשת המשיבים ממצוייני הכול

אליעזר , הרב משה גאלדמאן, הרב יהודה איינהארן

השיבו  אלעזר אשכנזיוהרב  ברוך קויפמאן, הרב גרינבוים

בבירור וליבון יפה, כגון אם צריך ברכה אחרונה על מיני 

מאכלים שאכלו לפני הסעודה, ברכת אורז ורייסקעיק 

ודגני, כשרות כלי פלסטיק ונייר לנטילת ידיים, שכחת 

 הר"א אשכנזיויעלה ויבוא ביו"ט שחל בשבת, ו רצה

המחיש את שיעורי כזית ורביעית במידות שלנו בכמה 

מסרו סט ספרים יקרי ערך  אברכי הכוללמיני אוכלים. 

 שמואל מנסלאות הכרת הטוב למנהל הכולל הרב 

שעומד בתשלומים ללא איחור וכעת נטל על עצמו 

לה' על  הודה ברגש הרב מנסהוספה נכבדה כל כך, ו

הזכיה לעזור ללומדי תורה זה למעלה משלושים שנה 

והכריז על חלוקת מילגה של מאה ושמונים דולר 

נדיבי למצטיינים עד שלהי זמן החורף, ומיד קמו עשרה 

 מעצמם ותרמו את המילגות. לב

העלה לדוכן את מתעטרי הכבוד המפוארים  היו"ר

 עוויאשלמה זלמן סג"ל למוה"ר  'מוקיר תורה'פרס ה"ה 

שעדיין עושה תורתו קבע  בארא פארקמיקירי אנ"ש ב

מוה"ר  'כתר שם טוב' פרסומלאכתי עראי כאברך כולל; 

שהוא רוח  סטעטן איילענדמיקירי אנ"ש ב איילבויםיוסף 

החיים לתורה תפילה וחסידות בשטיבל ומלמד 

מוה"ר  'הכוללידיד 'נזר לתלמידיו בחיות ושמחה; 

 וויליאמסבורגמיקירי אנ"ש ב יקותיאל הלוי אויסטערליץ

שתמיד מוכן לעזור לזולת בכל האופנים וללא חשבונות; 

וכולם שבו לבתיהם מלאי התפעלות ממקום תורה חשוב 

 זה המגדל פירות לתפארת ולשם.

 :יום עיון חינוכי למלמדי הת"ת בלונדון
לקיים את הדרכת חז"ל )ספרי, נשא א( 'אין מחזקין  ➢

זין אלא למזורזין', התכנסו אישי אלא למחוזקין ואין מזר

תלמוד תורה תוי"י דחסידי החינוך החשובים מלמדי 

כמדי שנה ל'יום עיון' בענייני חינוך  סקווירא בלונדון

 יוסף יעקבשהתארגן ע"י המנהל הרוחני הרה"ח ר' 

 אין לך מי שנתעסק במצוות כאברה"ם
פעלים בכל עת  העסקן הדגול יקר רוח ורב תבונה, איש חי ורב גיסנוים נלהבים לבחיבה והוקרה נביע מקרב ולב כנה, איחול

 במסירות נאמנה באמונה, מסור ונתון לכל קדשי בית סקווירא בלו"נלמען אלפי ילדי התתי"ם ובחורי הישיבות ועונה, 

 ולל הערבארגון 'משכני סקווירא' וחבר ועד הנהלת כמראשי  -הי"ו אברהם יצחק אליעזר סיגל מוה"ר 
 למזלא טבאבהולדת בנו יקירו שי' מחה במעונו לרגל הש

 למען רפואת אמנו החשובה שתחי' לשאת בעול הטיפולים והתשלומים וכו'במסירות רבה בלו"נ הכרת הטוב על עמדך  רגשי אלפי

 ם.בתורה ויראת שמי זכה לרוות רוב נחת במלוא חפניים, ולראות בנים וב"ב מצוייניםתקח נא את ברכתנו בכפליים, יה"ר ש
 שמעון ישראל, אלי' דימאנט, יעקב יוסף, יעקב יוסף פאל, בנימין זאב, יצחק אייזנבערגער, אברהםגיסיך לבית שפיטצער: 

 יחזקאל שפיטצערך מוקיר ךגדול העונה: חותנ / ושע העשיל ברויער, מרדכי פינחס, ברוך יודא יודל, חנינא ליפאהי

 



 

 יז גתשפ" משפטים     

. משה חיים סטאקוסגן המנהל הרב  פריעזעלברא"ד 

מדים בצהרי יום א' משפטים העעל"ט נסעו צוות המל

לאולם בית חב"ד בעיירה עפינג פארעסט, ואחר ארוחת 

פתח  ברויןברמ"ל  חייםצהריים שהוכנה ע"י מוה"ר 

 את האסיפה בשבח שרייבער אהרן יוסףהמלמד הרב 

אברהם שמואל מנכ"ל המוסד מוה"ר והת"ת מנהלי 

 ווינער יוחנן, ואת משא המעמד השמיע הרה"ג ר' פריעזעל

עץ חינוכי ראשי לכל מנקיי הדעת בירושלים ויו

מוסדוה"ק לבית סקווירא שריתק את הציבור בפרקי 

הדרכה בשבילי החינוך להחשיב את התלמידים 

ולהשפיע עליהם בדרכי נועם, והפליג בשבח המלמדים 

שכולם יראי שמים ומגיעים בזמן ואין צורך להוכיחם 

 בדברי מוסר.

אחר תפילת מנחה וטיול נערך סדר 'שאלות 

הנ"ל השיב בטוב  הגר"י ווינערתוכן כאשר ותשובות' רב 

 יוחנןטעם ויתרון דעת לשאלות שהוצגו ע"י מוה"ר 

, ובין הדברים שילב פניני פינחס האכהייזערומוה"ר 

, ואחר מעריב כ"ק רבינוהדרכה שזכה לשמוע מפ"ק של 

אברהם מרדכי וארוחת ערב מפוארת הקריא הרה"ג ר' 

חות הנוגעים מנהל לימודי החול את כללי הבטי רויד

משה ילדים לפי חוקי המדינה, ודברי נעילה השמיע הרב 

ר"מ בכיתת המכינה ומנהל ת"ת באבוב  יהודה ברייער

שהרחיב בדברים של טעם על רגשי המסירות והחמימות 

השוררים בין המלמדים להנהלה הרוחנית שכל אחד 

חפץ בהצלחת השני, ורואים בחוש את התוצאות על 

על הלימודים בהתמדה רבה וגם התלמידים השוקדים 

בשעות הבוקר והלילה רואים את ילדי הת"ת הוגים 

בתורה בביהמ"ד ונבחנים על פרקים שלמים בע"פ, וכל 

שהוא הפוסק  אד"ששאלה מוגש להכרעת קדשו של 

האחרון בכל דבר, ויראתם קודמת לחכמתם ומתנתקים 

מנסיונות הדור מתוך חשק ושמחה. בהפתעה נעימה 

הנ"ל מענק כספי נדיב להביע אות הערכה  המנכ"לחילק 

למלמדים המסורים בלו"נ, ובכך שבו המחנכים לבתיהם 

מלאי סיפוק רוחני להמשיך בעבודת הקודש של הרבצת 

 התורה והחסידות.

 :רכישת בנין חדש ל'בית טראני' בוומסב"ג
אנשי שלומינו חדוותא שלימתא שוררת בקרב  ➢

נוספת של גבולי  לרגל הרחבהבוויליאמסבורג 

 ל אשר ראיתי"והאיש גבריא
 מסייע בנות ישראללצניעות זוכר אלקא דשמיא, עסקיו גם בשמצוה,  הקיים מפרסמין עושנבלב מלא התפעלות אין קצבה, 

 ו"קידסגא"בעל חנות  -מוה"ר גבריאל משה מארגערעטאן הי"ו 
 וולים אינם ארוכיםילדים וכאשר השר אשר מעניק שירות אדיב במיוחד ללקוחות שרוכשים בגדי

 שיוכלו לתפור ולהאריך את השרוולים למען דרכי הצניעות כראוי וכנכוןבחינם דיים מוסיף חתיכות בד 
ידידינו ר' גבריאל משה! בזכות הצניעות והקדושה שהוא המקור והצינור לכל מיני השפעות טובות, תזכה להצליח בכל דרכיך במדה 

כי ומזוני רויחי עם כל השפעות הנכללים 'באור פני מלך חיים' הנשפעים ב'שבת שקלים', וכשם ני ברוכי חיי ארוטובה מרובה מתוך ב
שנגאלו אבותינו ממצרים בזכות נשים צדקניות כן נזכה בקרוב לגאולה השלימה בזכות נשים צדקניות של דורנו הנזהרות ושומרות 

 ע להן חלק כחלק יאכל בקרוב במהרה בימינובר, וכל מי שמסייעל צניעותן וצניעות בנותיהן על אף הקשיים שבד

 הלקוחות שבעי הרצון הנהנים מחנות "קידסגאו"המאחלים בלב מלא הערכה והתפעלות: 

 לויקרע יעק"ב שמלותיו ויתאב
ונפש מעונה, נגיש מקרב ולב כנה, כסא דנחמתא לידידנו איש אשכולות ורב תבונה, עסקן  ברחשי כאב וצער

 מופלא לכל דבר שבקדושה בכל פינה, מלא אהבת תורה וחסידות וצדיקים בכל עת ועונה, מו"מ בכל מדה נכונה

 יט"ארבי חיים מאיר שלמחשובי משתתפי השיעורים של הרה"צ  -מוה"ר יעקב צבי שווארץ הי"ו  כש"ת
 לדאבון לב כלמראשי קהילתנו ודמויות ההוד דפה ע"ה בשמו הטוב הרה"ח ר' מרדכי  םהמפורס ביובהתאבלו מרה על פטירת א

 עמלו. הטובים לתורה ולחסידות ימצאו נוחם! ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולו ויראה ברכה בפרי ובהמשך פעלי
 השיעוריםמשתתפי  י הוקרה:ם בלב מלא צער וברגשמיהחות



 

 יח גתשפ" משפטים     

בית החינוך לבנות בית טראני הקדושה, עת חתמו עסקני 

עבור  בנין חדש וענקעל חוזה רכישה של  דחסידי סקווירא

התלמידות החשובות אשר מספרן הגיע כיום לתשע 

מאות בלעה"ר, כן ירבו וכן יעצמו. זה כמה שנים אשר 

הבנין הנוכחי של המוסד ברחוב ספענסער הגיע למלוא 

יצוי עד אפס מקום, וכזכור נאלצו לשכור מבנה אחר המ

במרחק שני רחובות עבור כיתות ה'פרי סקול', וכעת 

אחר חיפושים ועיכובים שונים הצליח העסקן הנלהב 

מנכ"ל בית טראני  שלום אלימלך גרינבויםוהנודע מוה"ר 

בוומב"ג בסיעתא דשמיא מופלאה לקנות את הבנין 

 הצמוד לבנין המרכזי.

החדש ברחוב ספענסער פינת ווילאבי הוא הבנין 

רחב ידיים וארוך מימדים בשטח של כ"ה אלף רגל 

מרובע, אשר ברבות הימים יוכל לאכלס בעז"ה עוד 

כשבעה עשר כיתות לימוד עם אולמי אוכל ואודיטוריום 

ומשרדי הנהלה וכן אולמי שמחה כמקור הכנסה לטובת 

בשבוע  נחתם כ"ק רבינוהמוסד. בברכתו ולשמחתו של 

שעעל"ט שטר המקח עם תשלום דמי המקדמה למחיר 

כבר שוקדים  חברי ההנהלההמלא של שש מיליון דולר, ו

בימים אלו על הכנת תרשימי התכניות לשיפוצים 

הנרחבים ולהתחיל בהקדם את עבודות הבנייה בעז"ה 

להשלמת הבנין בתכלית הפאר וחיבורו עם הבנין 

ידות והמחנכות המרכזי כחטיבה אחת, לרווחת התלמ

אשר שמן הטוב הולך לפניהן לתפארת ולתהילה. 

 אחותינו את היי לאלפי רבבה!

 :מינוי ועד קרן בנין ביהמ"ד בקרית סקווירא החדשה

קרית עם התקדמות בניית בתי המגורים הראשוניים ב ➢

אל שבהרי הקעטסקילס -החדשה בבית סקווירא

והתחלת בניית בית המדרש הראשון והמרכזי שישמש 

בעז"ה מקום תורה ותפילה לתושבים הנחשונים, מינה 

בליל ד' שעעל"ט ארבעה מטיבי לכת שיכהנו  כ"ק רבינו

בקריה, לצידם  ביהמ"ד החדששל  ועד קרן הבניןכחברי 

ומוה"ר  יוסף אונגער יצחקשל חברי ועד הקריה הרב 

 .משה פריעזעל

בין היתר  מרן אד"שבמעמד ההתמנות בקו"פ אמר 

, מוה"ר אפרים גרינבויםחדש ה"ה הרב לחברי הוועד ה

 מנחם מענדיל ראובן פישל, מוה"ר משה צבי אונגאר

דאס , כדברים האלה: "שפיראב"ר יעקב  הערשלומוה"ר 

נחיצות פון דאס גאנצע שטעטל איז דאך פשוט. איינע פון 

די פשוט'ע חשבונות איז אז מ'האט מיר נאכגעזאגט אז 

פערציג דירות, און  ס'איז געווען א גורל דא פון בערך

ס'געווען "דריי הונדערט" מענטשן וואס האבן זיך געמאלדן. 

דאס הייסט אז מער ווי א שטארקע רוב איז געבליבן נאכ'ן 

גורל אהן גארנישט... אין ניו ארק איז אויך די זעלבע זאך: 

נעכטן האט מיר א איד געזאגט אז פאר א הויז פון איין 

עקסטערע הויז וכדו', און שטאק, דאס הייסט נישט קיין 

נישט אינעם צענטער פונעם געגנט, האט מען געוואלט 

איבער "א מיליון מיט א האלב", וואס יענער האלט ווייט פון 

 דעם!

חוץ דעם האט מען געקענט טראכטן אז מ'זאל "

אנהייבן סתם צו פארקויפן צוביסלעך, אבער מ'האט זיך 

אך כוחות אסאך געשטעלט אויף דעם און מ'האט אס

אריינגעלייגט אין דעם, אז ס'זאל קענען זיין "מעין דא", אז 

די סביבה זאל זיין א חיזוק און א טובה ברוחניות און 

בגשמיות און נישט חלילה קיין קלקול. מ'האפט דאך אי"ה 

אז ס'וועט זיין אזוי. דער "בית המדרש" איז דאך דער 

נישט אז  צענטער פון די זאך, און ס'איז קיין שום ספק

ס'איז א גרויסע זכות צו האבן א חלק אין דעם. ס'איז 

תורה, עבודה וגמילות חסדים: 'עבודה' איז דאך תפילה, 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / סניף מונטריאל - דחסידי סקוויראאיחוד החברות 
 ~ ושמוא"ל הולך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים~ 

גלים, ברגשי ידידות והוקרה בשיר והילולים, אמע"כ ידידנו עוז איש חי ורב פעלים הנודע לתפארה, מסור שוננו רנה כהמון ל
 במסירות גמורהלהצלחת כל החבורות בלונ"ח לכלל ולפרט במדה יתירה, ולכלל אנשי שלומינו בנפש יקרה, ובמיוחד 

 שתחי' למז"טולדת בתו הבכורה לרגל שמחת ה / הי"ו שמואל שמעלקי פריעזעל מוה"ר 
מסירותו הנלהבה והשקעת מיטב כוחותיו בעצה ובמעש לעזור ל'ועד החברות' למען הצלחת אלפי תודות נרגשות על ו

 , הן בהתוועדויות השבועיות מדי ליל ששי והן בעריכת סעודות ראש חודש ומסיבות מרעיםתשעת החבורות במונטריאל
 רוב נחת בזכות מעשיו העצומים, לחדוות ימים ושנות עולמים.ובנעימים, לרוות יה"ר שיזכה להמשיך הלאה בטוב 

 במונטריאל / בשם בני תשעת החבורות "איחוד החברות"חברי ועד המאחלים ברגשי התפעלות וידידות; 
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און אז ס'איז א ביהמ"ד וועט דאך עס זיין א מקום 

'תורה' אויך, און א ביהמ"ד איז דאך דער צענטער פונעם 

 גאנצן עולם, און אז דער אייבירשטער וועט העלפן און

ס'וועט מצליח זיין וועט עס זיין 'גמילות חסדים' פאר די 

אלע 

תושבים, אזי זיי זאלן קענען צוקומען צו דעם. אז מ'העלפט 

צו צו דעם, איז עס צוגעהאלפן סיי "בגשמיות" און סיי 

דאז"ה את ברכת קדשו: " רבינו. והאציל "ברוחניות"

ומלוה' זאל ס'זאל גיין אויף א גרינגען אופן, 'כל היום חונן 

 ".זיין 'וזרעו לברכה', הצלחה און סיעתא דשמיא

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@ 
 דפה הי"ו חיים שמואל קופפערמאןמוה"ר נתנדב ע"י ידידנו הדגול  הגליון

 בעצם יום השבת שמחת בר המצוה של בניו התאומים הב' אברהם והב' אלחנן שי'לרגל 
 ירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליאיה"ר ש

 = א'שרי מ'י ש'בא ל'כאן ו'תלמודו בידו= 
 ,האברך המופלא נודע לתפארהלידיד נפש כל חי מזלא טבא חמה ונהדרה,  ברגשי ידידות חיבה והוקרה, נביע ברכת

 מתנהג בחסידות כחשיכה כאורה, פועל גדולות בלב ונפש לכל בחור וכבוד בית סקווירא ,בהתמדה רבה הוגה בתורה
 שי' למז"טהבן הבכור  לרגל השמחה הגדולה במעונו בהולדת/  בתנו הק'ישו"מ ביש -שמואל זילבער שליט"א הרב 

התפעלות על התמסרותו הנפלאה לכל בחור ובחור בכל עת ובכל שעה להשיב ואל: מלאים אנו בידידינו עוז ר' שמ
 ווארעמקייט דבר ה' וללמד לעמו תורה ומצות וכן סתם צו געבן א שמייכל והכל ביראת שמים נפלאה ובחסידישע

 .ת חייםעל אדני ויסודי התורה והחסידות לאורך ימים ושנו שתזכה לגדלו בחשק ובתמידות יהי רצו
 "וו, ר"ס, א"וו, די"ה, מ"ל, חפ"גחמברכים ברגשי אהבה: ו בשמחתוטובו ושמחים הנהנים מ



 

 כ גתשפ" משפטים     



 

 כא גתשפ" משפטים     

 ברוכים הם מלאכי רחמים ~ו~ 
ולהלל בגיל ורננים, אמע"כ הנגיד המרומם איש יקר  ומה נעים להודות מה טוב

רוח נבון שבנבונים, ממקורבי כ"ק רבינו שליט"א ואנשי סודו הנאמנים, לתורה 
לתפילה ולחסידות בונה ומקים בניינים, משוכללים ביופיים מגדלים נאים 

סקווירא זה  ומתוקנים, מותיקי גדולי וחשובי העסקנים, ידיו רב לו בכל קדשי
 בשנים, ובפרט למען חולי ישראל הנאנקים ומעונים רבות

 שכן טוב לנו מאז ומקדם

 שי' וב"ב אביגדור אסטרייכערכש"ת מוה"ר 

 מראשי קהילתנו הק' ויו"ר הנהלת "רפואה העלט סענטער"
בעצה איה שוקל ואיה סופר לתאר אחד מני אלף ממסירותם המופלאה בלו"נ 

לרפו"ש מתחילת  לאה בת חנה חיהו החשובה מרת למען רפואת אמנובמעש 
וגם לרבות בתקופת הקאוויד ל"ע הנורא פתח את כל הדלתות הנעולים  מחלתה ל"ע

את  ובתור בעלי 'רפואה העלט סענטער' סידראשר בקשריו עם בכירי הרופאים, 
ונטל זאת על כתפיו כפרוייקט אישי, רפואה בכלל ובפרט כל פרטי וצרכי 

 דרחמנא כמלאך מושיע, רושם והיו שלוחי ופעולתם עשתה
ובמיוחד לעת כזאת כאשר בחסדי ה' שבה אמנו שתחי' הביתה לשמחת לב כולנו, 

ולמרות טרדותיו העצומות בצרכי הכלל והפרט הקדיש מזמנו היקר והשקיע כל כוחו 
 ומוחו לסייע במסירות אין קץ

 ומעשה אבות סימן לבנו יקירו ההולך בדרכיו

 OKGבעלי  - הי"ופינחס אסטרייכער מוה"ר מרדכי 
 להיות בקשר תמידי עם אמנו שתחי'שנוכל שסייע ברוב מסירות כשרון ותבונה 

 במאור פניםודמים יקרים וגם כעת השקיע כוחות עצומים  ,באותה תקופה קשה ל"ע
 עצהיו"ט  ITה להכין צרכי

 

 אל מע"כ בד בבד השקט לא נוכל מלהביע אלפי תודות נרגשות מקרב ולב מוגשות
 משפחתינולש ידיד נפ

 שליט"אוב"ב  יצחק שטערנבערג הרה"ג ר'כש"ת 

 "רפואה העלט סענטער" מראשיואבד"ק משכן יוסף במאנסי 
אשר השליכו נפשם מנגד בהתמסרות עצומה לעשות כל מה שאפשר לאורך כל 

 למען רפואת אמנו החשובה שתחי' ללא כל חשבונות ונגד כל הסיכויים, לבנות התקופה
הרופאים והמטפלים במועד  גדולי ומומחירז 'אפוינטמענטס' עם קשרים ולסדר ולז

אם יצא מפ"ק של כ"ק הרבי שליט"א רמז קל לפנות לאיזה רופא הם ובמיוחד שצריך, 
 ,הפכו עולמות לעשות באמונת צדיקים ללא חקירות ודרישות כדרכם הטוב תמיד

ם כל פרט ופרט מה ביא אמנו הביתה עכאשר יצא מגדרו לסדר הכל להובמיוחד לעת כזאת 
ועינינו למרום נשואות אשר עד הנה עזרונו רחמיך ית"ש ותפילתנו על  ,שצריכים לזה

 בשלימות ולרפואההעתיד ואל תטשנו ה"א לנצח שתשוב בקרוב לאיתנה הראשון 

 מפקח 'רפואה' - הי"ו משה אליעזר גרינוואלד ואחרון חביב מוה"ר
 ד לימיננו בכל המצטרךך כל התקופה לעמואשר לא נח ולא שקט לאור

 

 באהליהם.ישכון תמיד  זכות מעשי החסד ורב פעליהם, יעמוד להם ולכל אשר להם, ואך ששון ושמחה

 המאחלים בלב מלא רגשי התפעלות והכרת הטוב;
 משפחת הרה"ח ר' חנינא יודא ביסטאן שליט"א



 

 כב גתשפ" משפטים     

 סניף ברכת יעקב -ישיבה הקדושה דשיכון סקווירא 
 ר עט"ר שליט"אות כ"ק מרן אדמו"בנשיא

 עת הזמי"ר הגיע וקול התורה נשמע בארצנו
 ט השמחה במעון השליכשעמקי הלב ופה מלא תהילות, מאחלים גדיא יאה ורב ברכות,  מ
 ו א שמחתיניבד טוב זבד אלקים לנו, ושימח לבנו ונפשנו, בשמחתך הגדולה שה ז
 ב הכל על צד היותר טו כמה ינובב, לעשותכל אחד ואחד מסור בכל מח ולב, ופיו דברי ח ל

 

 שליט"א משולם זוסיא טווערסקי 'ישעי פרע"ח הרב
 ונכד חביב לכ"ק רבינו שליט"א משגיח רוחני בישיבתנו הקדושה "ברכת יעקב"

 למזלא טבא וגדיא יאה בהולדת בתו היקרה שתחי'השמחה במעונו לרגל 

א בטוב סברת סוגיית הגמרתשו"ח על חיזוק ומילה טובה בכל עת ועונה, על ה
טעם להיות סותר ובונה, על עידוד התלמידים לבוא לסדר בוקר, על שיחות 

נלהבות בשבת ההתועדות דורש וחוקר, על החיות וההתלהבות בשיעור עיון 
 להעמיק בדברי הגמרא, ועל הבהרת עומק המפרשים בבירור וליבון כל סברא

 י שפתותיכם מלומר דלטובה עד שיבלו  שיתן לך ה' כל משאלות לבךרכתנו הנאמנה  ב
 ע הרחבת הדעת בתמידות, ויפתח ה' לך את אוצרו הטוב ושערי מדשמחה וב עונג  ר
 ק נחת מכל יוצאי חלציך בלי מצור ומצותזכה לברכת יעקב" אביך אשר גברו, כן " כ
 ב נשוברחמים כולנו לירושלים וביאת משיחנו  י, עדשרה שכינה בכל משלח ידיך ת

 

 מע"ככת מזל טוב חמה לעומק הלב נאחל ברומ
 בישיבתנו הק' שו"מ בסדר 'פארטאגס'  – שליט"א שמואל זילבערהרב כש"ת 

 למז"טשי'  ובנו בכורהולדת לרגל שמחת 

 .לשמוח תמיד עד ביאת משיחנו במהרה בימינונזכה יהי רצון מלפני אבינו שבשמים ש
 א ומאחלים מאהבה:תלמידי ישיה"ק ברכת יעקב השותים את דבריהם בצמ

; משה בייער; שמעון חיים מנחם מענדיל אונגאר; יוסף אונגער; מרדכי פינחס אונגער; מנחם מאניש אייזנבערג; ישראל אברהם אייזנבערגער; יוסף בוקסבוים; יעקב בייער כיתה א':
זאב ברוין; יודא ברוין; משה ברוין; שלמה זלמן ברייער; שלמה  פער; ברוך יחזקאלבינעטה; חיים שלמה ביסטאן; יוסף שלמה ביסטאן; יוסף שלמה ביסטאן; שמואל אהרן בראנסדאר

דאנציגער; ישראל דאנציגער; יחיאל מיכל  זלקא גאלדקלאנג; נפתלי הירצל גניוויש; יעקב יוסף גראס; מאיר דוב גרינבערג; יחיאל מיכל גרינוואלד; ישראל חיים גרינוואלד; יעקב יוסף
קב וועבער; ; ישעי' הורוויץ; מנחם מענדיל הירשלער; ישראל יחיאל חיים וואזנער; משה יוסף ווידער; חנני' דוב ווייס; מנחם מענדיל ווייס; שמעון יעער; יצחק הורוויץדירנפעלד; אלעזר האג

רגערעטן; מרדכי פינחס מאשעל; מרדכי פינחס ער; שלמה ברוך מאמנחם מענדיל ישראל; אברהם יהושע העשיל כהן; בן ציון מארקיל כהן; יעקב יוסף כהן; יוסף לויבער; יוסף חיים לונג
מאוויטש; אלי' בצלאל פראנק; מענדלאוויטש; ישראל יודא סופר; משה ברוך סורקיס; יעקב יוסף סמיט; צבי אלימלך פדווא; חיים ברוך פישער; שלמה פעדער; מרדכי פינחס פרא

יעקב צימענד; שלמה זלקא קארן; אלעזר יונה ברוך קליין; שמואל אברהם קעניג; יצחק מרדכי קראמער;  ר; יונה פריעזעל;יצחק פרידמאן; מרדכי פרידמאן; יוסף בנימין פרייזלע
 אליעזר שמחה ראזענבוים; יוסף ראזענבוים; מאיר חיים ראזענבלום; יוסף ריכטער; אליעזר אהרן שווארץ; יחזקאל שרגא שטערן; עמרם שפירא

אייזנבערג; יצחק איילבוים; יוסף איינהארן; מרדכי פינחס איינהארן; שמואל אפרים זלמן איינהארן; יעקב אפטער; ישראל ר; יהושע אליעזר מנחם מענדיל אונגע כיתה ב':
ר; יוסף חנינא ליפא ברייערויער; אשכנזי; ברוך יצחק יחיאל מיכל בייער; ניסן בייער; גדלי' בלומינג; יצחק בערגער; יצחק אהרן בערגער; יעקב יוסף ברוין; ברוך בן ציון ב

שמעון גרובער; יקותיאל יודא מנחם ברייער; משה ברייער; ברוך יודל ברילובסקי; מרדכי גאלד; דוד גאלדמינצער; יוסף גאלדמינצער; ישראל אהרן גאלדקלאנג; ישראל גליק; 
האלצלער; חנינא ליפא הורוויץ; יצחק זאב הערמאן; עמרם וואזנער; ן דירנפעלד; דוד גרויס; ישראל גרין; שניאור זלמן גרין; גדלי' דוד גרינבוים; דוב גרינבוים; יחיאל אהר

מואל אפרים זלמן זאבנער; חנני' דוב שמואל מרדכי וואלאדארסקי; משה וואלטער; שמואל בנימין וואלטער; דוב ווייס; חיים שאול ברוך ווייס; משה יוסף ווייס; יונה וויליגער; ש
ל זילבערמאן; משה מרדכי ארי' טאמבאר; יעקב יוסף טווערסקי; שמואל טויבנפעלד; אהרן אלעזר לאנגסאם; שלמה לויבער; יחזקאל רמאן; מנחם מענדיזילבערמאן; יוסף זילבע

ם מענדיל יונה פישער; מנח דאשרגא לונגער; יחיאל חנינא לונגער; יצחק מארגערעטן; יעקב יוסף מאשקאוויטש; משה ניישטאדט; יצחק סופר; יהושע נתן סעקולא; משה פאל; יו
ידמאן; פינחס פישער; אהרן יצחק פעלבערבוים; חזקי' פעלבערבוים; שאול יחזקאל פעלדמאן; שמעון פעלדמאן; יוסף פעלזענבורג; מרדכי פראמאוויטש; יצחק פר

ן; שלמה זלקא קארן; ארי' יודא קויפמאן; רוך מאיר דוב קארפרידמאן; אברהם שמואל פריעזעל; חיים יוסף פריעזעל; יעקב פריעזעל; מנחם מענדיל קאהן; שלמה קאטה; ב
וי יצחק שווארץ; מנחם מענדיל פינחס קויפמאן; ישעי' קליין; אלימלך קרויס; מאיר ראזענבלום; ברוך רוקח; חיים אלי' רייכמאן; מרדכי פינחס רייכמאן; שמעון רייכמאן; ל

משה יוסף שימאנאוויטש; דוב אלטיר ברוך שיפף; אליעזר שפיטצער; ארי' ישי שפיטצער; יצחק  לימלך שטערנבערג;שווארץ; מרדכי שטיינער; פינחס שטערן; שלמה שטערן; א
 איציק שפיטצער; מיכאל ישראל שפיטצער

ה יצחק מגי"ש; מש -ייער מגיש; שמואל שלמה זלמן בר -, ארי' ליבוש טייטלבוים משגיח -שלמה דוב הערצל מנהל; אהרן יוסף ראזען;  -מאיר פאכטמאן  צוות הישיבה:
ר; צבי קאפיל מגי"ש; מנחם נחום שטערן; שמעון ישראל שפיטצער; אורי עזריאל וואלאדארסקי; מנחם נחום דירנפעלד; יהושע שפיטצער; אשר אנשיל משה שטיינע -אוסטערליץ 

 וך שפיטצעראונגער; יוסף מרדכי זאבנער; יעקב זאבנער; ישראל אהרן גאלדקלאנג; מיכאל זאבנער; אלי' בר



 

 כג גתשפ" משפטים     

 
 
 
 
 

 אנטווערפן - סקווירא חסידי מרכז
 א"שליט ר"עט ר"אדמו מרן ק"כ בנשיאות

 ~ שלם  הצדקה מעשה והיה~ 
, ברכה מלא טנא נגיש, והערכה הערצה וברחשי, מרובה טובה במדה, וחיבה ידידות ברגשי

 ורותונצ גדולות ולהאדירה תורה להגדיל, והמהוללים המופלאים הלב נדיבי למכובדינו
 ורודפי צדקה אוהבי, הליכתם בנועם בדורנו וחסידות תורה של עולה מקימי דולימג, מחוללים

 זולתם את תמיד מקבלים מאירים פנים בצהלת, ונשמתם נפשם לבם נימי בכל חסד

 ו"הי שווארץ פייוול שרגא ר"מוה ת"כש
 'שי כל אחד בשמו הטוב משפחתו החשובה עמו ואתו

 את לנדב ועצום אדיר סכום לנוהרימו  הנדיב ורוח לב בחפץ אשר

 "הכולל היכל" גם אישה" הנשים עזרת"
 ביופיו משוכללו ד"בס ונבנה ההולך והמפואר החדש המרכז בבנין

 נשכח-אביו/זקינם הנערץ והמרומם כביר המעש הבלתי נשמת ולעילוי לזכות

 שווארץ ה"ע שרגא ר"ב מרדכיהרה"ח ר' 
 ם כביריםושבע ימים ומעשי במלאות השבעה לפטירתו לה"ה זקן

 ,וכולל האברכים הנשים עזרת בהיכל הטוב שמו ויונצח שכרו שיטול הוא בדין
 ובוערת ויראת שמים יוקדת תורה אהבת של אחת חטיבה חייו כל בהיות

 

 לרומם ולתעודה לתורה הנשגבים בפעליהם להמשיך ויזכו, יה"ר שלא יוסיפו לדאבה עוד
 .מעליא ונהורא גופא בריות ,הדעת תוהרחב ונחת תענוג רוב מתוך בית סקווירא קרן

 

 ;הטובה הכרת מלא ולב מקרב המאחלים

 כל מתפללי השטיבל/ בשם  ץ"דומ - ברייער יוסף יעקב

 אברהם פראנק, מנחם נחום ברוין: ג"א מצטרפים

 

 



 

 כד גתשפ" משפטים     

 

 

 

 רפואה העלט סענטער
 

 וישב מרדכ"י אל שער המלך
מכובדנו איש חי ורב בפטירת דאגה בלב איש ישיחנה,  נווצערי נוכאביע מקרב ולב כנה, בינ, בלב נשבר ונפש כואבת ומעונה

 לתורה ולתעודה בכל עת ועונה,הקים בנייני קודש אמונה, איש יקר רוח ומלא משיירי כנסת הגדולה  רב תבונה,פעלים 
לבו הזהב ב לכל דבר שבקדושהבעצמותיו בלו"נ במסירות נאמנה, כביר המעש  תבוערהיתה קדשי בית סקווירא הצלחת 

 ממנו תושיה ועצה ונהנאיש אשכולות אשר רבים בלו"נ חפצה,  כל צרכי הכלל והפרטמסור להיה ובכל מדה נכונה, 

 ז"ל שווארץ שרגאב"ר מרדכי הרה"ח ר' כש"ת 

 בשיכון וממייסדי "רפואה העלט סענטער" מראשי קהילתנו הק'זקן החסידים 
 

האי חסיד האי עניו ל"ע  רים בהילקח מאתנועשה ומספד תמרונאבל יחיד 
משרידי דור הישן שעמד לימין צדקם של רבותינו הקדושים בהתבטלות 

מופלאה ובאמונה פשוטה וטהורה ופעל גדולות ונצורות להרחיב גבולי 
זה  ,הכלל והפרטכל צרכי למען ו ,מוסדות הקדושיםהקהילה, השיכון, ה

ו האחרון המעטירה ועד יומ מיום בואו להשתקע בקרייתנו השנששים 
 כולן שווין לטובהזקן ושבע ימים בן מאה שנה 

 

 ע"ה, נפלאת אהבתך לבית סקוויראר' מרדכי הרה"ח מאוד  נונעמת ל
 בכל תחומי החיים!ואור לנתיבותינו היית נר לרגלינו  עד מאוד!

 
 בניו החשוביםשלושת ל יםהכנ נושגר מיטב תנחומינבלב הומה יגון 

שי'  יעקב צביומוה"ר  אל מיכליחי, מוה"ר פייבלשרגא מוה"ר 
 השבורה ל"ע כל המשפחהלו, והיקרים ההולכים בדרכיו הטובים

 

 זכרו הבהיר לא ימושגדולת מעשיו ילווהו לעד ולנצח נצחים, ו
 לנו לעד.ודרכיו הטובים ימשיכו להאיר  מאתנו לעולמים,

 
 החותם בכאב ובדמע;מוקיר זכרו הבהיר 

 כעראביגדור אסטריי
 אורד" של רפואה העלט סענטערוכל חברי ה"ב



 

 כה גתשפ" משפטים     

 

 

 
 

 בית חינוך לבנות "בית טראני"
 וויליאמסבורג - דחסידי סקווירא

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 ~שמחים בבני"ן וששים בעבודתכם ~ 

ברוב שיר ושבח לה' הטוב שהצעידנו והגיענו למחוז חפצנו לחיים 
 להמקח" בשעטומ"צ שלחגוג את "גמר  לשמחה ולשלום

 ורחב ידייםבנין החדש ה 
 צמוד לבנין 'בית טראני' הנוכחי ברחוב ספענסער

נגיש טנא מלא ברכה, ברגשי הכרת הטוב והערכה, ורחשי הוקרה אלף פעמים ככה, 
 לידידינו העסקנים המופלאים והמהוללים, להגדיל תורה גדולות ונצורות מחוללים

 "יהעהנהלת מפעל "שקל הקודש"  מע"כ
 הקופהגזבר  -הי"ו  נפתלי לויבערמוה"ר ן ועל צבאם העסק

 על עמדם לימיננו בסיוע שיש בו ממש בסכום עתק למען גמר הקנין

 הי"ו קאהן משה הכהן מוה"ר 
 וכל צוות המשרד

 
 

 על סידור קבלת המשכנתא וכל האישורים החוקיים להשלמת המקח

 אחרון חביב
 הי"ו ראטהשילד בר"מיעקב יוסף מוה"ר 

 סטאון'בעל הפירמא 'רעד 
 
 
 

 הכוחות העצומים לסדר ה'קלאוזינג' ולחסוך עפרות זהב בעת המקחעל 

בטהרה וביראת חינוך בנות ישראל הקב"ה ישלם שכרם בכפלי כפליים, בזכות 
 שמים, לקבל כל השפעות טובות מתוך שמחה שבעתיים.

 רגשי הכרת הטוב:לב מלא המאחל ב
 המוסדות   הל מנ  –שלום אלימלך גרינבוים 

 



 

 כו גתשפ" משפטים     



 

 כז גתשפ" משפטים     

 

 

  

 

 

 

 איש יהודי היה ושמו מרדכ"י
בהילקח מאתנו  נשבר לבינו לרסיסים ודמוע תדמע עינינו, גדול כים שברנו על זאת דוה לבינו,

ויקם בעוד ליל וחסיד בכל מעשיו, ירא שמים מרבים , זקני ראשי קהילתנואחד המיוחד מ
 בנחלי דמעותיו,  שפך נפשו בתפילתותמים בדורותיו, להגות בתורה ולעבודת הבורא בלב 

עסק בצרכי ציבור באמונה ותבונה, לו עשר ידות בהרחבת גבולי השיכון והקמת המוסדות 
 משרידי דור הישן אשר לא נס ליחו עד זיבולא בתרייתא בן מאה שנה, במסירות נאמנה

 ע"ה שווארץ שרגא פייבלב"ר  מרדכי ה"ח ר'רה
 ינו הק'קמת ותמיכת מוסדותלימין רבוה"ק בה מזקני ראשי קהילתנו הקדושה שעמד

 

סמוך לכניסת השבת ביום י"ט שבט אשר נתבקש לישיבה של מעלה ל"ע 
שנה לדאבון ולמגינת לב אלפי מאה זקן ושבע ימים ומעשים כבירים בן העבר 

 המבכים את האבידה הגדולה שאין לה תמורה וכל בית סקוויראמוקיריו 
 

, על סילוקו כון סקוויראתורה והחינוך דשימוסדות ה כםל ואבל יחיד עש
שמו הטוב חקוק באותיות של זהב בדברי אשר גברא רבא ויקירא של האי 

נורט מעין  766ימי השיכון כאשר בזכות תושייתו ועסקנותו נרכש בנין 
סטריט למען ה"תלמוד תורה" ועמו תשעים עיקער מסביב, ובבת עינו 

בר ועד החינוך כ"ק מרן זי"ע לח היה "בית החינוך לבנות" שנתמנה ע"י
והקים כמה בניינים צמודים לבנין ה'סקול' ואולם החתונות הראשון ורוב 

הלך לפניו צדקו בהיותו סמל ימיו עסק להצלחתם בגשמיות וברוחניות, ו
 מגדולי עסקני ותומכי המוסדות כל השניםודוגמא לכולנו כאחד 

 

 'שי 'החובנותיו ו בניו וחתני וטללי נוחם מקרב ולב נרגש למע"כ
 אשר כולם השקיעו כוחות עצומים לחינוך הבנות רבות בשנים

 שי' ההולכים בדרכיו, מרביצי תורה עסקניה ותומכיה בני שלשים וריבעיםולנכדיו 

 תהא נשמתו צרורה במעלות קדושים וטהורים, בצרור החיים אשר כזוהר הרקיע מזהירים,
מאתנו לדור דורים, ובמהרה א ימוש ולא יסוף מעשיו הגדוליו ופעליו הכבירים, ל וזכר

 עמוד כהן לאורים.בנזכה ליקוצו וירננו שוכני עפרים, 

 המבכים את האבידה הגדולה בכאב עמוק:חברי ועד הנהלת המוסדות 
 

 אלעזר מאשעל, דוב בער גאלדמאן ויעקב יוסף אונגער
 התלמידים והמחנכיםבשם אלפי 

 



 

 כח גתשפ" משפטים     

 




