
 

 'ונגליון 
 

 

 פרשת
 תצוה
 שבת זכור 

 ג תשפ”

 א |   ג  תשפ”  צוהת

 א ......... . .......................................... ... ............דברות קודש
 ד ..... ..................... .. ........... טאניסלאוו.מסעם האדמו"ר 

 ו .......... ............... לען וומסב"ג......... האדמו"ר מסקועם 
 ה ........... ... ... ..........ניחום אבלים אצל משפחת קוויאט

 ט ............. ... ...................... .............. .............בקודש פנימה 
 י ........... .............. .......................................... יום בחצריך....
 א י ........ . ........................ ............................... זמנים לפורים

 ........יב .................... משתה היין.........................................

 מיום   גדול  יותר  הוא   שפורים  ק" מספה  ידוע  הנה

  שהוא  שם  על  כפורים  נקרא   כפורים  שיום,  כפורים

 וצריך   פלא   דבר  באמת  והוא ,  פורים  כעין  ל"ר,  כפורים

 דאיתא,  התיקונים  מספר  בא  טהור  ומקורו.  ביאור

 על  אתקריאת   פורים  ,ל"וז  :(נז  כא   תיקון)  ז"בתיקו 

', לי  ולשנויי,  ביה  לאתענגא   דעתידין,  הכפורים  יום  שם

  בההוא,  הסנדל  נעילת  ביה  אסור   שכינתא   דאיהי  ומה

 בנעלים   פעמיך  יפו  מה(  ב,  ז  ש,שה)  בה  אתמר  זמנא 

, לגבה  מזומנין  טבין  וכמה  וחדוה   וענוגא .  נדיב  בת

  יהר.  כ"ע,  בעגלא   דפורקנא   בזמנא   יהא   ודא 

' שיהי,  העתיד  ש"ע  נקרא   שפורים   ביאר  שהתיקונים

 דייקו   ומכאן.  לעונג  מענוי  שיתהפך  כפורים  כ"יוה

  הרי,  פורים  למדריגת  יתעלה  כפור  שיום  ק"בספה 

 .  הכפורים מיום גדול יותר הוא  שפורים
 

  בסוף  ד"מ  פ"ע  ל"י,  דרוש  ד"ע  ל"הנ  ענין  ולבאר

 המועדים  כל,  ל"וז(  לפורים)   עמוקות  מגלה  ק"ספה

 ש"מהר(.  ב,  ט  משלי  מדרש)   מפורים  חוץ  בטלים  היוי

 בהם   היה  לא ,  עגולים  היו  שהאותיות,  נכבד  ענין  אמר

 האותיות   נתגלמו  נשתברו  וכשהלוחות,  סוף   ולא   ראש  לא 

 ורעין'ג  וסיפין'מ  ס"ז:(.  פז  פסחים )  פרוחים  ונתבדרו

 משפטיו 'ו   קיו'ח   יעקב'ל  דבריו  ד"מגי  סימן,  ורשין'ד

 היה  הלוח  כי(. יט, קמז תהלים) לישראל( ח "לו ת"ר)

 ח " לו  על  כתבם,  ח "לו  ת"ר.(.  יד  ב"ב '  עי)   טפחים  ק"ח 

 ' ל  ומסיימת' ב שמתחלת התורה(. ג, ג משלי' )ך 'לב
 
 

 הם  ומזה מזה  כי,  ח "בלו  חתומה   היתה  ב"ל  הרי

 לוחות   ושברי  לוחות  כ"ואח (.  טו,  לב  שמות)  כתובים

(.  א, לד שמות) לך פסל:(. ח  ברכות)  בארון מונחים

 שהיתה  התורה  נמצא .  שנשתברו  אותיות  של  סולתפ

 עתה  אינם  והם,  אחרות  אותיות   היו  שבירה  קודם

 . בתורה
 

, המצות  חג  או  שבועות  חג  בתורה  כתוב  עתה  והנה

 אילו  יתבטלו  כבראשונה  להיות   השברים  כשיבואו

 ל"לע   יהיו  המועדים  ונמצא ,  עתה  שהם  האותיות

 תיות האו   ויתחדשו  חדשה  דת  ה"הקב  כשיעשה,  בטילים

 שיתחדשו(.  ב,  יב  שמות)  לכם  הזה  החודש  ס"ז,  כנשר

( קשרים)  קושר  עקיבא   רבי[  משה  שראה]  האותיות

:(.  כט   מנחות)  למרום  שעלה בשעה  לאותיות[  כתרים]

' ר,  יתבטל  לא   בתורה  כתיב  לא [ש ]  פורים  ונמצא 

 שכתוב  מאחר  יתבטל  לא   כ " יוה  אף   אומר[  אליעזר]

(. שם  משלי  מדרש )  עולם  חוקת (  לד,  טז  ויקרא )  בו

 . כ"ע, אילו אותיות יתבטלו לא  שלעולם רמז הרי
 

 



 ב   |ג   תשפ”  צוהת

 לא   כ" ע  בתורה  כלל  נכתב  שלא  כיון  פורים  כי  נמצא 

 נכתב   שלא   בדבר  שינוי  שייך  לא   כי,  לעולם  יתבטל

 שהוא   משום ,  התורה  מצות  ג"בתרי  אותיות  בו  ואין

 גדול  אור  הוא   פורים  של  שאורו,  האותיות  מן  למעלה

 הוא  כי,  התורה  אותיותב  להתלבש   יכלו  שלא   כך  כל

 בכתבי  כדאיתא   אימא   ביסוד  התלבשות  בלי  אבא   מיסוד

 שיש  והתורה(,  ה"פ   פ"רח   שער  ח "פע)  ל"ז  י"האר

 ועולם,  ח "ליו  כנודע  דבריאה  תורה  הוא   עכשיו  לנו

 פורים  של  שאורו  ובשביל,  אימא   נקרא   בכללות  הבריאה

 כ "ע, אימא  ביסוד התלבשות בלי אבא  יסוד של הוא 

 דבריאה   אורייתא   שהוא   התורה  ותיותבא   נתלבש  לא 

 . רבתי' בב  שמתחלת
 

 הוא  הארתו  עיקר  הכפורים  יום  של  שאורו  וידוע

 יום  הוא   כ"ע,  בה  מלובש  אבא   אור  רק,  מאימא 

 האור   מאיר  שבפורים,  ממש  פורים  לא   אבל,  כפורים

 שהוא  ונורא   גדול  אור  והוא ,  התלבשות  בלי  אבא 

 פוריאב  לבסומי  אינש  חייב  כ"וע ,  מהשגתינו  למעלה

 מגילה)  מרדכי  לברוך  המן  ארור  בין  ידע  דלא   עד

 כבר  שם  ויש,  המדה  קנה  נקראת  אימא   כי :(.  ז

 למטה  ונתגלה,  בהעלם  מדריגות  התחלקות  בשורשה

 שמינה ,  המדה  קנה  שום  אין  באבא   אבל,  ולמטה  א "מז

 דינין(  רחמי  דאיהי  ג"אע  מבינה  היינו)  דייקא 

 ואין ,  כלל  הדין  שורש  שום  אין  באבא   אבל,  מתערין

 בין  הבחן  שום  שם  ואין,  כלל  דין  התעוררות  שום

, ברוך  הוא   המן  גם  ששם,  מרדכי  לברוך  המן  ארור

 וצריכין  ארור  שהוא   נתגלה  למטה   המן  כשנשתלשל  רק

 וזהו  נברא   הוא   לזה  כי,  העולם  מן  אותו  למחות

 יתקדש  ז"ועי,  העולם  מן  וזכרו   שמו  שימח   תכליתו

 ברכה  ונמשך,  ולטובתינ  הוא   שהכל  ויתגלה,  שמים  שם

 לאור   זוכים  היינו  לא   בלתו  כי ,  ש" ימ  הרשע  המן  י"ע

 בבני  תורה  למדו  בניו  שבני  זכה  כ"וע,  כזה  גדול

 . נקמתו   וזהו,  זה  על  מצטער  והוא :(.  נז  גיטין)  ברק

 

 כתיב  למה  ד"יל (. כג ,  ט   אסתר)   היהודים  וקבל

 התורה קבלת כי ל"וי. היהודים וקבלו  ל"דהיל, וקבל

 כאיש   הם   ישראל  בני  כאשר  רק  להיות  אפשר  אי

 ההר   נגד  ישראל  שם  ויחן  ש"כמ  אחד  בלב  אחד

 רבוא   מששים  כי(.  י"ברש  שם   ועיין,  ב,  יט  שמות)

 אי   פירוד  יש  ואם,  התורה  שהנע  ישראל  נשמות

 ת" הס  ואז,  ביחד  אותיות  רבוא  ששים'  שיהי  אפשר

 .( פח   שבת)  כבר  שקימו  מה  כאן  כשקבלו  כ"ע ,  פסול
 

 

 עליהם  שצוה  כמו  אחד  כאיש  גמור  באחדות  נתאחדו

 זכו  ואז (.  טז,  ד  אסתר)  היהודים  את  כנוס  לך  אסתר

 יחיד  בלשון   היהודים  וקבל  ש" וז,  מחדש  התורה  לקבלת

 להם  גרם  שהאחדות  כיון  כ"וע .  אחד  בלב  אחד  כאיש

  משלוח   ואסתר  מרדכי  תיקנו   כ " ע,  ברצון  התורה  קבלת

 .  וריעות באחוה להרבות , לרעהו איש מנות

 בזה  ל"י  :(.ז  מגילה)  בפוריא  לבסומי  איניש  חייב

,  קכו  תהלים)  ש"כמ,  חלום  כמו  הוא   הזה  העולם  שהנה

 אמרו  והנה.  כחולמים  היינו  ציון  שיבת  את'  ה  בשוב(  א 

 כשם  ,בטלים  דברים  בלא   חלום  אין(  .נה  ברכות)  ל"רז

 דברים  בלא   לחלום  אפשר  יא   כך  ,תבן  בלא   לבר  א " שא 

  שיכול,  הזה  בעולם  האדם  של  הענין  כן  וכמו.  בטלים

 קיים  שעדיין  זמן  כל  אבל,  צדיק  איש  להיות  האדם

 והיינ  ,קל  בחטא   שיחטא   חשש  עוד  יש,  הנחש  הזוהמת

  חלק  כ"ג  מתערב  אדם  כל  ואצל,  שמים  לשם  שלא   לאכול

  כמו   רוחני  וכול  שהם  הדור  מיחידי  חוץ,  ממש  הרע

  יחטא   שלא   ר"אדה  ברא   ה"הקב  והנה.  וכדומה  י"רשב

 בלי  היינו ,  כלל  חלום  בלא   בהקיץ  כמו  חיותו  ויהיה,  כלל

 באדם  נכנס  כבר  החטא   לאחר  אבל,  בטלים  דברים  שום

 . לחטוא  האדם עלול מילא מ, ורע  טוב ונתערב ר"היצה

 באספקלריא   שראה  רבינו  משה   בין  החילוק  וזהו

, מאירה  שאינה  באספקלריא   שראו  אחרים  ובין ,המאירה

  רואה   והיה,  ל"כנ  החטא   קודם  כמו  היה  רבינו  משה  כי

 אספקלריא   וזהו  ,כלל  רע  תערובת  שום  בלי  בהקיץ  כמו

 מצד   רע  צד  בהם  היה  נביאים  שאר  כ"משא ,  המאירה

 באספקלריא   בחלום  כמו  נביאתם  והיה,  חשהנ  זוהמת

  כ "ואעפ  ,צדיק  כולו  כמעט  להיות  שיכול,  מאירה  שאינה

 מן הרע  כשיתבטל  ל"ולעת, רע של קטן חלק  בו יהיה

 היינו,  (כו,  ל'  ישעי)  יאיר  כיום   לילה  ויהיה  ,העולם

 אז   , חלום  שום  בלי  בהקיץ  היינו  ,ביום  כמו  יהיה  הלילה

 . טוב כולו יהיה

  המון  לכל   גשמי  נס  הנס  היה  מרדכי  של  בזמן  והנה

 וממילא , בחיים להשאר אצלם היה העיקרש, ישראל בני

 תורה   עול  עליהם  לקבל  כ"ג  הוצרכו   בחיים  שנשארו  כיון

 אצל   אבל ,  וקבלו  קימו(  כז,  ט  אסתר)  ש" כמ  ומצוה

  היה   לבבו   מגמת  כל  להיפוך  היה  הצדיק  מרדכי

  ות והי,  והמצות  התורה  לקיים  שיוכל  היינו,  להרוחני

 הוצרך  כן  על,  ז"בעוה  רק  ומצות   תורה  לקיים  א " שא 

  בהקיץ'  בחי  היה  מרדכי  אצל  כי,  בחיים  להישאר  ממילא 

 

    

 



 

 ל "מהאריז  כנודע,  משה  אצל  כמו  רע  תערובת  בלי

 הוא  שמרדכי(  מד  אופן  ואתחנן ,  עמוקות  מגלה)

 חלום '  בבחי  היו  ישראל  שאר  אצל  אבל,  משה  נשמת

 הישועה   עיקר  היה  לא   שאצלם,  בטלים  דברים  עם

 לבסומי   אדם  חייב  הגמרא   ביאור  זהוו  .ברוחניות

 שיבואו   תיקן  מרדכי,  ע"יד  דלא   עד  בפוריא 

, ם"חלו  בגימטריא   ע"יד  כי,  ע"יד  לא   של  להמדריגה

, ע"יד  דלא   עד'  בבחי   שיהיו  י"לבנ  משפיע  ומרדכי

 בהקיץ   כמו  אלא ,  חלום  כמו  חייהם  יהיה  שלא   היינו

 שמות ) ע"יד לא  השומ סוד וזהו. רע תערובת בלי

 וזהו , כלל ע"יד' בחי' הי לא  משה שאצל (, כט, לד

, (א ,  ד  אסתר)  נעשה  אשר  כל  את  ע"יד  ומרדכי

 י "ע  באו  ש"ימ  המן  של  גזירותיו   שכל  שהשיג  היינו

 . ע"יד' בבחי   ישראל שהיו מפני ,ע"יד

 

 שלא,  ע"יד  לא   ומשה'  בחי'  הי   משה  אצל  ובאמת

 הרגיש  לא   שמשה,  מדריגה  אותה  לו  שיש  יודע'  הי

 מדריגה   וזהו,  אדם  בני  שאר  על  יתרון  לו  שיש

  כ" ע, נעשה אשר כל את ע"יד מרדכי אבל, גדולה
 
 

 
 
  

 

  ולא,  מדריגותיו  שביטל  היינו,  ובגדי  את  מרדכי  ויקרע

 ג"ח )  י"רשב   אצל  ק"בזוה  איתא   וכן.  עליהם  דעתו  נתן

 אבל,  משה  פני  עור  קרן  כי  ע"יד  לא   ומשה:(  קלב

 לא   שמשה,  י"רשב  על  משה  של  היתרון  וזהו,  ידע  י"רשב

  .ל"וד פניו  אור קרן כי כלל הרגיש
 

איתא בגמרא )מגילה  ליהודים היתה אורה )ח, טז(.

זו תורה וכן הוא אומר  טז:( אמר ר יהודה אורה  ב 

יכות  )משלי ו, כג( כי נר מצוה ותורה אור. לכ' איזה שי

יש לזה עם מפלת המן הרשע, הלא לא היתה גזירה  

כמו בימי היוונים שלא ילמדו תורה ולא יקיימו מצות. 

י"ל ע"פ מ"ד במדרש )הובא בילקוט ראובני פ' תצוה( 

שים, ומיום שכבו כל זמן שהנרות דולקים העכו"ם מכחי

הנרות גברו העכו"ם. וידוע כי המנורה האיר הארת אור 

ישרא  לכל  וכבה  הראשון  ביהמ"ק  כשנחרב  ואח"כ  ל, 

כח  ע"י  כי  נמצא  בהתורה.  הזה  האור  נגנז  המנורה, 

התורה ממשיכין אור הראשון, והוא בחי' הנסים שנתגלה 

וזהו   הרשעים.  כח  מכחיש  והאור  דור,  בכל  לישראל 

תה אורה, רצ"ל ע"י מפלת המן הרשע, שכל ליהודים הי

עשה  זמן שהרשע קיים חושך וצלמות בעולם, מת הרשע נ

 אורה ושמחה וששון ויקר. 

 

 
 
 
 

 

 ג   תשפ”  צוהת   ג |

 

 ~ ברכת מזל טוב לאנ"ש ~ 
 

 שליט"א  הגה"צ אבד"ק נאסויד
 ולבנו הרב חיים אריה לאבעל שליט"א 

 למז"ט  תחי' בתו\הולדת נכדתולרגל שמחת 
 

 הרב ברוך פינחס גודלעווסקי שליט"א 
 למז"ט  הולדת נכדתולרגל שמחת 

 
 שליט"א  אברהם שרייבערהרב 

 למז"ט  צוותמבנו לעול התורה וההכסנת  לרגל
 

 שמעון אליעזר קליין הי"ו  ר'
 למז"ט הולדת נכדו ני"ו לרגל שמחת 

 
 הי"ו  ישראל מאיר שווארץר' 

 צ בעשטומ" למז"ט ואירוסילרגל שמחת 
 

 ני"ו  הבחור שרייבער 
 למז"ט  הכנסתו לעול התורה והמצוותלרגל 

 
 

 



 של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביקור קודש
 אדמו"ר מסטאניסלאוו שליט"אאצל כ"ק ה

 יום ב' תצוה תשפ"ג
 

 מען? וואס מאכט  האדמו"ר מסטאניסלאוו:
אויבערשטער זאל   ברוך השם, דער   רבינו שליט"א:

ווייטער. פאר   העלפן  אביסל  זיך  שלעפט ס'האט 
 ... וועגן די שניי אינדרויסן

מסטאניסלאוו: א   האדמו"ר  אויף  געקומען  מ'איז 
 אין שטאט?  שמחה

שליט"א: מא  רבינו  שוואגער  חתונהמיין  דער    .כט 
 מעליצער רבינ'ס זון. 

מסטאניסלאוו: מעליצער   האדמו"ר  איז    דער  רבי 
ער שטייט שוין    .א חשובער איד  גארבאוואוסט אלס  

 וכו'. פרי זאגן תהילים אויף צו
שליט"א: וועלטפ  רבינו  גאנצע  די  ווייסט  ווי  פון    ון 

 ... ?דעם 
)מועד קטן    ס'שטייט דאך  האדמו"ר מסטאניסלאוו:

 חכמתו בחוץ תרונה. ,  כרזת עליותורתו מ טז:(
 )ירמיהו כג, כד( אם יסתר ס'שטייט    רבינו שליט"א:

טייטש דער    נו נאום ה'.אואני לא אראיש במסתרים,  
אויף    , מדרש ארויף  גייט  דאס  מענטשאז   וואס  א 

ווען קיינע די  .  זעעט נישט  ר דינט דעם אויבערשטן 
 חלילה.  ךט אויערק פאר   ךזעלבע זא

האט דאך זצ"ל  ר' מאטעלע טשערנאבלער  הרה"ק  
וכל דורך 'איז    ' ובערת הרע מקרבך'זאגט אז דער  גע

 . 'העם ישמעו ויראו
איז נישט מכיר אז ער    דער שווער זאל זיין געזונט,

איד  שוין  איז עלטערע  אז ער    ...אן  מנהג  א  האט 
אין  פייגלעך    ' איין און נינינציג'ארויף  ער  לייגט    כותסו

עס  די   מוז  ער  זאך.  ראפשיצער  א  איז  דאס  סוכה. 
ער לאזט נישט קיינעם צוהעלפן. האט און  אליין טון  

האט ער עס אליינס    פאריאר אז    ,דערציילטיר  מען מ
מיין ל"ע.    ער איז אראפגעפאלןן  אינמיטגעטון און  

זי    , אבער האט נאך דעמאלט געלעבטע"ה  שוויגער  
ווילטשעראפגעשוואכט  געווען  שוין  איז   א   , אין 

געזאגט  האט   " זי  גויטע:  די  פ פאר  ראביי  על מיי 
   א האט דאס געהערט,מיין שווער שליט"  ן"... ווע דאן

 
 

א הייב    וחות און זיך געגעבן כגענומען די  האט ער זיך  
קויף!  א האינדי  ווי דער  פארשטיין  געקענט  נישט  בן 

 אזוי ער האט דאס געטון, א איד און זיין עלטער.  
אז מ'האט   ! 'שמים  ת ירא' זיין    מען   זעעט ם  פון דע אבער  

 ! האט מען כח   -  עכטע יראת שמים 
רבא   הושענא  געדאווענט  אמאל  הרה"ק  כ'האב  ביי 

איינע  האט אויך געדאווענט  און דארט    "עמסאטמאר זי 
איז  נאכן דאווענען  .  פון די חשובע רעבישע אייניקלעך
ער רבי  ד " :געפרעגטער צוגעגאנגען צום רבי'ן זי"ע און 

נעמט מען די  פון ווי  ,  ר ציגעעטליכע אין די אכ  איז שוין 
עבודה?  כוחות אזא  אים    "...אראפצולייגן  האט 

ווען איר זאלט וועלן אזוי  ":  ענטפערטסאטמאר רב גע
אי ווי  וויל  שטארק  געקענט! וואלט    –ך  אויך    ... "איר 

געבל זיך דעמאלט ס'איז מיר  יבן אין קאפ און כ'האב 
 :ר האט געזאגט א שטארקע זאךע א לימוד,  געלערנט  

איינע רצון  ר  אויב  שטארקע  א  אלעס    - האט  ער  קען 
 דורכברעכן. 

רא 'אין דבר  ס'איז דא א מימ   האדמו"ר מסטאניסלאוו:
  ן... "ז שטערקער פון אייז רצון אי "העומד מפני הרצון'.  

קים אז  ן ביי די גרויסע צדי געזעטאקע  האט מען  אזוי  
אין   געה  זייערעאפילו  זיי  האבן  יארן  אט עלטערע 

 כוחות.
אויב איז    !אס איז געווען זייער חיותד  רבינו שליט"א:

פנימיוע א  טאקע  עלטער  ס  וואס  איז  זאך,  ת'דיגער 
מתגבר אויף די    ווייניגער דער חומר  זיך  , איז  מ'ווערט 

 בטבע.   -  צורה
מסטאניסלאוו: ווען    האדמו"ר  זיידע  כ'געדענק  דער 

מזוטשקא יצחק  נחל  בעל  אדמו"ר  איז  זצ"ל    [ ]כ"ק 
איד   א  ניינציגאיבעפון  געווען  די  ער  ר  האט   ,

אזעלכע  אראפגע מיט  עבודה  אן  א  כלייגט  ווי  וחות 
 יונגערמאן. 

שליט"א: פאטער  רבינו  אייער  ]כ"ק  יא,  מחותן  מיין   ,
געזאגט אמאל  האט מיר    [ זצ"לאדמו"ר מסטאניסלאוו

 אין די לעצטע צייטן האט זיין פאטער דער  אפילו אז 
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זוטשקא רבי זצ"ל אריינגעארבעט ביי 'בריך שמיה' 
גר   מיט כוחעסדי  אזוטע  געווען ממש ות.  ער  איז  י 

   .ביזן לעצטן טאג
זיידע   האט  דער  געזאגט ז"ל  פעמים  כמה  מיר 

ווען כ'האב    רבי'ן זצ"ל.גרויסע זאכן אויפן זוטשקער  
ט מיר  ך משדך געווען מיט אייער פאטער זצ"ל, האזי

דעמאלט געזאגט דער סקווירא רבי שליט"א אז זיין  
האט   זצ"ל  מסקווירא  אדמו"ר  כ"ק  נאך פאטער 

דעם   פון  געקענט  פון  בודאפעסט זוטשקער   און 
פלעגט זיך אויסדרוקן אויף אים: "ער און ער    פראג, 

". האט  מיר דער סקווירא שטארק אן ערליכער   איז
" געזאגט:  ני רבי  האט  ז"ל  טאטע  סתם    שטדער 

טאטע  געזאגט.   דער  געזאגט ל  ז"ווען  האט 
 !"... עפעס געמיינטהאט עס    יכער''שטארק אן ערל

מסטאניסלאוו: אויף   האדמו"ר  געזען  עס  מ'האט 
מנדבורנא זצ"ל איתמר'ל יידע הרה"ק ר'  ז דער    אים. 

זאגן  זיי  פלעגט  זוטשקא  "דןאויפן  אלע :  אויף 
 . "קינדער בין איך א מבין, חוץ אויף אים 

שליט"א: פעמים.   רבינו  כמה  אים  ביי  געווען  כ'בין 
נעם אייבערשטן נישט מסיח דעת געווען פוער האט  

י אן עובד ה' באמת, ד  ןועער איז געו!  קיין איין רגע
ווייסט דאס. וועלט  יבערשטער זאל דער או  גאנצע 

 . ן זייןדי זכות אבות זאל מגיהעלפן אז  
 

ס'איז דאך ז' אדר היינט,   האדמו"ר מסטאניסלאוו:
 א גרויסער טאג. 
שליט"א: דאס'   רבינו  אזשטייט  זיך ה  ך  האט  מן 
ווייל   . אבער בו ביום 'משה רבינו מת בו 'געפריידט 

פרעגט,נולד.   עינים  מאור  א  דער  איז  בו '   ויב וואס 
 ום  דאך געווען 'בו ביאבער למעשה איז  , 'ביום נולד

 

ם איז געווען 'ברי מזליה'  קען טאקע זיין אז קודס'  מת'.
'אתרי   געווען  למעשה  דאך  איז  שפעטער  אבער 

נישט?  מזליה' המן האט  וועלט   נאר  די  אז  געוואוסט 
 . 'משה 'שטייט נישט קיין איין רגע אן א  

אדמו שמעון"כ"ק  ר'  האט   ר  זצ"ל  מאמשינוב  שלום 
עה"פגעט ו(  ייטשט  ג,  עם  '  )אסתר  את  לו  הגידו  כי 

האט  ,  ' מרדכי המן  דער  אז  אז  דערוואוסט  פאלק זיך 
ן  ט געזעהאער    עלכע מרדכי'ס... ארויס אזכסדר  ט  געב

 מרדכי. א אז ס'וועט אלעמאל זיין  
)ירמיהו נא,   לא אלמן ישראל  האדמו"ר מסטאניסלאוו:

 .ה(
לא מאסתים  ס'שטייט דאך )ויקרא כו( '  רבינו שליט"א:

גאלתים  זלכלותם'  ולא  נישט  קען  כליה  קיין  די    יין., 
ז 'לכלותם' גייט ארויף  גמרא  )מגילה יא.( זאגט דאך א

 בימי המן. 
מסטאניסלאוו: שטייט  האדמו"ר  סופר  חתם  אזאין   , 

אס וואס אחשורוש האט מולך געווען אויף די גאנצע  ד
אז ער זאל נישט קענען    איז געווען אן הכנה  , דאסלטווע

די גזירה. ווייל די גזירה האט געדארפט בטל   ארויסגעבן
 . ווערן. ער האט נישט געקענט הארגנ'ן אלע יודן 

שליט"א: נא  רבינו  מ'דארף  אז  געזאגט  מיר  ך מ'האט 
וויל איך נישט אויפהאלטן. דער   גיין דאווענען מעריב, 

ער זאל העלפן מ'זאל זיין געזונט און האבן  אויבערשט
זאלן  אבות  זכות  די  און  דשמיא  סייעתא  און  הצלחה 

 ין זיין. מג
מסטאניסלאוו: זאל   האדמו"ר  אויבערשטער  דער 

 . רהייטגעזונטע  העלפן מ'זאל קעגן גיין משיח'ן
שליט"א: אי  ,אמן  רבינו  אייך  בשורת  נאיינעם מיט   !

 ונפרדו לשלום.  ת.טובו
 

 ה |   ג  תשפ”  צוהת

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 גם במוצ"ש זו הבעלל"ט, יתקיים כרגיל
 

 מסיבת מלוה מלכה 
 

 בהיכל בית מדרשינו 
 בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 

       10:30בשעה: השבוע 
 לאור מעמד 'סיום אבות ובנים'
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 רוכים הבאים, וואס מאכט מען? ב  רבינו שליט"א:
וומסב"ג: מסקולען  יום.   האדמו"ר  יום  ה'  ברוך 

והזכיר    עם דינסטאג., אי"ה דגרייט זיך צו א חתונהמ'
ם  האדמו"ר מסקולען הזכיר את החתן והכלה בשמ 

 . ובשם אמם 
שליט"א: אויבערשטער  רבינו  העלפן   דער  אז זאל   ,

נייע פאר  ד זיין. דאס  פאלק  ער זיווג זאל עולה יפה 
און    זאל זיין א מעיין פון נחת רוח פאר ביידע צדדים

זעע קיימא מ'זאל  של  זרע  זיי  ביי  נישט ן  מ'זאל   ,
'זאל זיין געזונט און שטארק  מ   ארטן לאנג.דארפן וו

 . נקומען גרינג, בניקלאון ס'זאל א
מ ד צום   ווארטותן  חי  אבער  באקומט סוף    טאקע, 

גו לכתחילה  איז  וואס  עפעס  דער    ט...  מען 
אז  זאל  אויבערשטער   דארפן  העלפן  נישט  מ'זאל 

 אנג און בקרוב זאל שוין זיין נאך א שידוךווארטן ל
 שידוך... און נאך א 

 אמן.  האדמו"ר מסקולען וומסב"ג:
 ווער איז דער מחותן?  רבינו שליט"א:

וומסב"ג: מסקולען  בנציון    האדמו"ר  ר'  הגה"צ 
שליט"א   ספרענקעל  בן  סאסרעגן    –לוב  וק אבד"ק 

וחתן   שליט"א  מוויעליפאלי  אדמו"ר  הגה"צ כ"ק 
 שליט"א.  45- אבד"ק באבוב 

 
צדיקים האבן שטארק    האדמו"ר מסקולען וומסב"ג:

'ס  נדעם טאטים. ן ז"ל'ס ניגונמעריך געווען דעם זייד 
מויזניץ זצ"ל פלעגט דמשק אליעזר  רבי הרה"ק בעל  

דער  .  זאגן: "ער גיבט אריין א כח אין די ווערטער"..
פלעגט זאגן: "כ'בין זיך מחיה ווען    זצ"לאמרי חיים  

י"ע  . דער סאטמאר רב ז'ע ניגונים'סקולענכ'הער די  
מפ  שטארק  אויך  געוועןהאט  זיידנ'ס    ליא  דעם 

שבע ברכות פון איינע פון   ביי א. ס'איז געווען  ניגונים 
 חתונה געמאכטדי יתומים וואס דער זיידע ז"ל האט  

ופן דעם סאטמאר רבי'ן צום  האט ער גערנאכן קריג,  
שבע ברכות און ער האט אים מכבד געווען צו זאגן  

געזאגט   רב  סאטמאר  דער  האט  זיידן: תורה.  צום 
 יין די  יר זאלט זינגען א ניגון און דאס וועט ז"א
 

זייד  ז"ל מכבד  תורה"... דעמאלט האט דער  געווען  ע 
זינ צו  טאטן  לודעם  'שירו  ניגון  דעם  דער  גען  און   '

סאטמאר  "ל האט עס טאקע געזינגען און דער  טאטע ז
 .לרב זי"ע האט א גאנצן צייט געקוקט אויפן טאטן ז" 

מ האט  הער עמיצער  צו  געגעבן  פונקט  עפעס  יר  א  ן 
פון   ניגון  געפרעגט: נייע  אים  איך  האב  מנגן.  בעל  א 

ביים זיידן    פון ניגונים?"...  'ליקוט'"וואס איז דאס? א  
אזוי  "ל איז א ניגון נישט געווען א 'ליקוט', דאס איז  ז

 . ם אן הארה משמי  אריינגעקומען 
ס'איז געווען איינער וואס האט אמאל געזאגט פארן  

ז זענען  טאטן  ניגונים  סקולענער  'אלע  אז  זייער  "ל 
די  ך' ענדלי "אבער  געזאגט:  ז"ל  טאטע  דער  האט   ...

נייטש איז דאך אנדערש"... יעדע ניגון איז געווען אן  ק 
עבודה!  אמאל   אנדערע  זיך  האט  ז"ל  זיידע  דער 

האט זיך אן   עדע תנועה , י ט: "יעדע ניגוןאויסגעדרוק 
 ענין"... 

 
' מקור חיים האדמו"ר מסקולען שר ניגון 'כי עמך

 ל ן זצ"הרה"ק מסקולע זקינומ
 

 כ'וויל נישט אויפהאלטן.   רבינו שליט"א:
וומסב"ג: מסקולען  אבער    ום...אר  גייכ'  האדמו"ר 

מיין הנאה אז דער מחותן וועט קומען צו דאך  ס'איז  
 די שמחה... 

 מחותן זאל וואונטשן 'סייעתא דשמיא'. ער ד
שליט"א: זאל    רבינו  אויבערשטער  העלפן  דער 

דשמיא  ' וחיסדא  סייעתא  ארוכי  חינא  וחיי  ורחמי 
 מיט אלע גוטע השפעות.   'ובריות גופא ומזוני רויחי 

וומסב"ג: מסקולען  א    האדמו"ר  מיר  ס'איז 
ן משתתף  מ'וועט זיך קומע  געוואלדיגע חשיבות אויב 

 זיין. 
שליט"א: בכלל... אודאי,    רבינו  שאלה  די  איז  וואס 

צו   זיין  מטריח  געדארפט  נישט  זיך    ...קומעןמ'האט 
 ת. ונפרדו לשלום.בשורות טובו

 
 
 

 

 בורג שליט"א סר מסקולען וויליאמ"ביקור כ"ק האדמו
 בקודש פנימה

 יום א' תצוה תשפ"ג
 



קוויאט   זאב  יצחק  הרב  מ'האט   :שליט"אידידינו 
 ר פון סקווירא? ע רודגעקענט מיין ב 

אייער פאטער  'כווייס אבער אז  ניין.    רבינו שליט"א:
א שטיק    האט געוואוינט דארט[ זצ"ל  סוכת דוד]בעל  
 ? ןאיז דאס געווע ןוועלכע יאר צייט. 

 . סוף תש"י. 'ווייס נישט גענויכ הרב יצחק זאב:
שליט"א: טאטע  רבינו  בעל  האדיר  ]הגאון    אייער 

דוד זצ"לסוכת  אין    [  מיר  ביי  אריינקומען  פלעגט 
 ביהמ"ד. 

זאב: יצחק  צו ער  יא.   הרב  געהאט  ליב  האט 
ן זיך טרעפן  זיי פלעג  אטע.ן מיטן רבינ'ס טפאברענגע

 ועסן א לאנגע צייט.אויף די אכצענטע עוועניו און שמ
אינטערסאנט, ווייל אייער טאטע איז    רבינו שליט"א:

אויך   טאטע האט  מיין  און  שטילער  א  כמעט געווען 
 גארנישט גערעדט. 

 פון ווי האבן זיי זיך געקענט?  הרב יצחק זאב:
ערנען יעדן טאג ל ן טאטע פלעגט  מיי  רבינו שליט"א:

אכ'ביהמ"אין   די  אויף  ישראל'  אגודת  צענטע  ד 
חברותאעוועניו א  מיט  געלערנט  דארט  האט  ער   .  
"ל שאמשאנער רב זצ ער  ד.  משאמשאן זצ"להגה"צ  

איד און ער איז געגאנגען    ען עלטערגעווען אשוין  איז  
מקוהדארט   געווען    אין  שווער  אים  ס'איז  און 

 ן אויף די גאס נאכן מקוה. ארויסצוגיי
 

זאב: יצחק  זצ"ל הרב  טאטע  א   מיין  געווען  איז 
 . ם פון דערהיי  חסיד  ער' ימנסלו

 פון וועלכע שטאט איז ער געווען?  רבינו שליט"א:
 ביאליסטאק.  הרב יצחק זאב:
רבי, ער  איז געווען א חסידישע  דארט    רבינו שליט"א:

 . 'רוביצקישד '  האט געהייסן
זאב: יצחק  בעלהרהווען   הרב  עבוד  "ק  ה  יסוד 

אוועק זצ"ל  מסלונים   אפגעטייל  ,איז  זיך  זיי  ט האבן 
סלאנ די  ביי  מען    'סער ימ און  גערופן    זייהאט 

 '. שידרוביצקי'
זיך גערופן  רבינו שליט"א: ביאליסטאקער  '   ער האט 

 ער האט געהאט א שטיבל.   .'רבי 
 ער איז געווען א חשובער איד.  הרב יצחק זאב:
 ,אין איירופאם היידער איני. אודאיא,   רבינו שליט"א:

 אוינאר איינער וואס  איז געווען רגעווען, א 'רבי' איז 

אז מ'איז נישט געווען ראוי איז מען  לאותו איצטלא.  
נט, ט געווען אזוי היי ישס'איז נולקלס...    געווען ללעג

ביהמ"ד  מאכט  מען    אז אא  אן  זיך  מ'טוט   און 
 . ..יטשעבעק 

מיר    ופר.איז א סמאמע    סמיין מאמע הרב יצחק זאב:
ן אייניקלעך פון הגה"צ ר' זוסמאן זופר זצ"ל בעל  ענע ז

   ילקוט אליעזר.
מיין זיידן  ר פון  ער איז געווען ברודע  רבינו שליט"א:

 .זצ"ל   ר' חיים סופרהגה"צ  
 

גיין צום ברכת    רבינו שליט"א: אלס בחור פלעג איך 
וויין  אל  אמאברהם.   געברענגט  טיש  ביים  מען  האט 

און דעמאלט איז נישט געווען די 'חד פעמי' גלעזלעך  
און   און אויסגענוצט  גלעזלעך  די  זיך  האבן  אינמיטן 

גיין ברענגען נאך גלעזלעך,   מ'האט שנעל געדארפט 
כלים    -האט ער געגעבן א שריי: "שפע איז דא גענוג  

וויל   אויבערשטער  דער  דהיינו,  האבן!"...  מען  דארף 
האבן   מ'דארף  נאר  גוטס,  אלעס  יודן  פאר  משפיע 

 כלים... 
  ן ום בית אברהם, מזכיר זייאמאל בין איך געגאנגען צ

וואס איז נישט געווען געזונט. כ'בין  "מיין באבע ע ה 
געטראפן   אים  כ'האב  און  שטוב  אין  אריינגעקומען 
זיצן ביי א שטענדער און לערנען און די רעבעצין ע"ה  
און  ווינקל  אנדערע  די  אין  דארט  געזעצן  אויך  איז 
'יצחק   פון  דערמאנט  זיך  כ'האב  תהילים.  געזאגט 

רבקה' וואס 'זה עומד בקרן זו וכו'... דאס בילד גייט  ו
מיר נישט  ארויס פון קאפ, ווי זיי זענען געזעצן מיט  

 אזא פשטות און א תמימות, אה! 
קיין  פלעגט  ער פאברענגען  כ'האב    צייט.  נישט 

ער  געהערט   טאג  אז  יעדן  פערצן  לערנען  פלעגט 
 . גמרא טבלא

וואס ער האט   ס'זענען געווען תקופות  :חיםאאחד מה
 צוויי מאל ש"ס א יאר. געענדיגט 

לנחמם: שליט"א  רבינו  טובים    וקם  מעשים  אלע  די 
האט  זצ"ל  נפטר  דער  וואס  התורה  הרבצת  און 

  גייען נישט לאיבוד, דאס נעמט מען מיט אויפגעטון  
מיט. אוי   זיך  העלפןדער  זאל  זרעו   בערשטער  'מה 

המקום ינחם אתכם    בחיים'.  זאל זיין 'אף הואבחיים'  
 בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. 
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 שיחיו ניחום אבלים אצל משפחת קוויאט 
 על פטירת אחיהם הגה"צ ר' אברהם אליעזר זצ"ל 

 רב ד'קהל אגודת ישראל "פ וסנדר בראש ישיבת אלכ
 ה תשפ"ג ום ג' תצוי

 



 ח |   ג  תשפ”  צוהת

עריכת   תרומהפרשת    שב"קליל  ב אצל 
פסוק  השולחן   שלמה התכבד  יעקב  ר' 

הי התכבד מאגרעטען  רבא  בקידושא  "ו. 
בפסוק הרב ישורון צייטלין שליט"א, בסעודה 

ה ר' שלישית  הישיש  הרה"ח  בפסוק  תכבד 
 הערשל ווייס הי"ו. 

 
ו שליט"א ב'כולל בוע השתתף רבינבמשך הש

 ת מדרשינו.בהיכל ביבוקר' 
 

תצוה כ"ק    א'  פנימה  בקודש  האדמו"ר נכנס 
וומסב"ג שמחת   מסקולען  לרגל  שליט"א, 

 . במעונוהחתונה 
 

ה "א לעיר מאנסי, ועל ו שליטנסע רבינ  ב' תצוה 
כ"ק בבית  מסטאניסלאווהאדמ  לביקור   ו"ר 

 שליט"א. 
 

כן כ"ק  כמו  אצל  לביקור  האדמו"ר   עלה 
ארהמזווע ש ,  שליט"א  "בהיל  מרן היות 

אחרי ם אבלים  נבצר להשתתף בניחושליט"א  
 . פטירת אשתו הרבנית ע"ה

 
כ"ק  אצל  וביקור  סקווירא  לשיכון  נסע  אח"כ 

מסקווירא  שיחה    האדמו"ר  לאחר  שליט"א. 
לאחר   . למשך זמן  פנימיקצרה, נסגר לשיחה  

רבינו ה את  מסקווירא  הרבי  ליוה  ביקור 
 ביתרת הכבוד.   שליט"א עד פתח ביתו

 
חי מש 'עטרת  לאולם  שליט"א  רבינו  נסע  ם 

לנכד  החתונה  שמחת  אצל  והשתתף  שרה' 
גיסו הרה"צ ר' יהודה הורוויץ שליט"א בן כ"ק 

ממעליץ"אדמוה שליט"א שליט"א  ר  רבינו   .
המזון   ברכת  לאחר  ברכות'  ב'שבע  התכבד 

 ועמד לריקוד עם החתן והמחותנים. 
 
 
 
 

תצוה רבינבלילה   ד'  שליט"א  נסע  לעיר ו 
האדמו"ר יליאמסבורג ועלה לביקור אצל כ"ק  וו

מיוחדת   מגאלאנטא שיחה  ונסתובבה  שליט"א, 
בתור ארוכה  הכשעה  וסת  והנסתר  יפורי נגלה 

 קודש.
 

אח"כ השתתף רבינו שליט"א אצל שמחת השבע 
ר' ברכות של   ני"ו בן מחותנו הגה"צ  יונה  החתן 

ראטטענבערג שמואל  בד"ץ    יוסף  חבר  שליט"א 
קיט"ל ומו"ץ  יואל  רבינקרית  איחל  .  שליט"א  ו 

לישא  והתכבד  והמחותנים  להחתן  לחיים 
 מדברות קדשו. 

 
מסר רבינו שליט"א שיעור הקבוע   ליל ששי תצוה

החסידות   בשעה  ,  פוריםליו"ט  והכנה  בתורת 
 שינו. כל בית מדרעשר בלילה בהי

 
 משתה היין' טיש הכנות לקראת '

מרוממת  ב קהל  מתאוירא  לקראת  כוננים  אנ"ש 
לשמוע קריאת המגילה  יום הפורים בצל הקודש,  

פנימה  ו בקודש  מברכותיו  להיכנס  ולהתברך 
של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בעצם יום  הטהורות  
 ם.להיפקד בדבר ישועה ורחמי הפורים ו

 
עוסק  בד לקראת  בבד  ליאות  בלי  העסקנים  ים 

הטהור   שולחנו  משל  עריכת  אדמו"ר  כ"ק  רן 
ד' כי תשא  יום    –  פורים'   שליט"א בעצם יום 'שושן

כשחסאחה"צ  3:45בשעה    – מעשה  ,  ואנשי  ידים 
 .  ישישו וישמחו ויעלצו לפני אלקים

 
בכדי  שינו יעמדו אצטבעות מדרהיכל בית  לאורך 

במעמד שישתתפו  הגדול  הציבור  את  .  להכיל 
י רחבה  מקהלה  סעודה  חברי  הציבור,  לכל  וגש 

ישמיע   דמלכא  ובדחנא  בקול  יזמרו  'חבריא' 
  דוש.יום הגדול והקמילתא דביחותא לכבוד האי 

 
 
 
 

 



 ט |   ג   תשפ”  צוהת

 חסידי סקאליעביהמ"ד תולדות יצחק ד
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 
 מודעה חשובה

 כמדי שנה בשנה יתקיים גם בשנה זו , שהננו בזה להודיע לכלל אנ"ש 
 

 מעמד חלוקת פרסים 
 לעשרות ילדי חמד שהשתתפו במשך חודשי החורף 

 בבית מדרשינו  אבות ובנים''חברת אצל 
 

 בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
 

  האי" המעמד יתקיים
 )זכור( הבעלל"ט   תצוהמוצ"ש פרשת  

 8:30בשעה  
   בהיכל בית מדרשינו

 

 כולל בוקר ד'סקאליע
 שליט"אאבד"ק בהנהלת הגה"צ  

4433 – 18 Ave. 

 חשובה מודעה 
 מקבלים אנו עוד מספר מצומצום של אברכים יקרים הננו מודיעים בזה ש 

 

 8:30שחרית:     7:30סדר הלימוד: 
 לחודש $400בתשלום יפה:  

 

  8965 – 208 – 929 : להירשם נא לצלצל
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קישור   'שמחת  אצל  העלל"ט  חמישי  בליל  בהמוניהם  השתתפו  אנ"ש  מרן  קהל  כ"ק  לנכד  החיתון' 
שהתקיים ברוב  צ אב"ד צמח דוד שליט"א,  שליט"א בן הגה" חיאל מיכל  החתן הרב יאדמו"ר שליט"א  

היכל בית מדרשינו   ובמחולות ברוב המון חוגג. במשך היום סידרו העסקנים את  והדר בתופים  פאר 
ות לתפארת שמחת  יא, כראוי וכהמפואר עם 'פארענטשעס' על שני הצדדים ושלטים על בימות הכבוד

   בית צדיקים.
 

ליט"א בהדרו בליוו נכדו החתן שליט"א עם 'קאלפיק' על ראשו, כשהקהל  הופיע כ"ק מרן ש  9:45בשעה  
ההתרגשות גברה עת אשר כ"ק מרן שליט"א עמד ממקומו, ובהתלהבות  פצחו בניגון 'קול רנה וישועה'.  

עצומה רקד בשמחה גדולה ובדביקות עילאה כשבידיו מעודד את הריקודין וינועו אמות הסיפים. אח"כ  
 שליט"א ועם המחותנים.  שליט"א ולאחריו עם בנו יקירו  החתן החשוב נכדו חביבו   רקד באש קודש עם 

 
שליט"א   המחותן  את  כיבד  ואחריו  השמחה,  לכבוד  קודש  באמרי  פתח  שליט"א  מרן  עת  הושלך  הס 

שליט"א מב"פ, שבא יבא    יץ אדמו"ר מוויזנקיבלו את פני כ"ק מרן    11:00בשעה    לנאום מדבריו הנעימים.
להשתתף בשמחת בית צדיקים. מרן שליט"א כיבדו ביתרת הכבוד ושחחו בסוד שיח למשך זמן, אח"כ  
עמדו האדמורי"ם ממקומם ורקדו במחול לצדיקים, והרבי מוויזניץ רקד עם החתן שליט"א מתלמידי  

 ישיבתו, וריקוד מיוחד עם כ"ק מרן שליט"א. 
 

ונסתובבה   שליט"א   האדמורי"ם משענדישוב ופאלטישאן חשובים כ"ק מרנן  כמו כן השתתפו הדודים ה
עם החתן והמחותנים וריקוד מיוחד עם מרן שליט"א, ובסיום  שיחות יקרות בידידות רב. אח"כ רקדו

 ליוה אותם מרן שליט"א החוצה ביתרת הכבוד.
  

יץ  באולם 'עטרת פז' ברחוב קאזנביום שלישי שעברה  התקיים  ש'שמחת התנאים'  המעמד הזו בא לאחר  
נטל ידיו  מלובש בבגדי שבת והופיע בהדרו שכ"ק מרן רבינו שליט"א  בראשות , בעיר הצדק קרית יואל

וביניהם חסידי  במשך השמחה השתתפו מאות מתושבי העיר  .  'סעודת אירוסין' ו'סעודת ראש חודש'ל
כל דייני קהלת סאטמאר וחברי   ומעריצי בית סקאליע, ובראשם השתתפו אדמור"י ורבני העיר וביניהם:

ל, ששחח  דומ"ץ קרית יואשליט"א    רבי געציל בערקאוויטשובראשם הגאון האדיר    הבד"ץ קרית יואל
 בארוכות עם כ"ק מרן שליט"א בידידות רב.  

 
מרן   כ"ק  הגדול  של הדוד  האישית  היתה השתתפותו  מיוחדת  שליט"א,    אדמו"ר מביטשקובחשיבות 

צדיקים.   בבית  השמחה  לפאר  להכא  בזק מהתם  לביקור  ברנה  יבא  כן השתתפו:  שבא  האדמו"ר  כמו 
וויזנ אב"ד  שליט"א  האגער  מאיר  חיים  ר'  הרה"צ  יואל,  קרית  מצאנז  האדמו"ר  יואל,  קרית  יץ  מדעעש 

הגה"צ ר' שלמה יונגער שליט"א דומ"ץ טאהש,    בנו יחידו כ"ק אדמו"ר מוויזניץ וומסב"ג,בלומינגראוו  
ברך משה ק"י וחתן האדמו"ר מסאטמאר, הרה"צ ר' יוסף רוקח   אב"דהרה"צ ר' ברוך טייטלבוים שליט"א 

 שליט"א מקאזלאוו חתן האדמו"ר מסאטמאר ועוד. 
 
 
 
 

 

 יום בחצריך
 יום ביומו לשנה האחרת

 
 בחצר הקודש  מסיבת קישור החיתון

 לפ"ק  גתשפ" תצוהפרשת 
 
 
 



 ג   תשפ”  צוהת  |יא 

 חסידי סקאליעביהמ"ד תולדות יצחק ד
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 
 זמנים לפורים תשפ"ג

 
 

 6:40........................... ............................ ..................................................מנחה ביום תענית אסתר
 ~  מחצית השקל~ 

 

 7:15......................................................................... .......קריאת המגילה........................................
 

 9:30.................... ................................................................שחרית ביום הפורים..............
 
 

 
 

 6:50........... ........................................................................... מנחה..................................
 

 7:05........................................... ..................... ............. .....................מעריב....................
 

 ~ שושן פורים ~ 
 10:00................................................................ .......................שחרית.............................

 

 3:30......................................................................................מנחה..................................
 

 משתה היין 
 3:45בשעה: 
 

 ~  את ימי הפורים האלו בזמניהם םקייל~ 

 

         

 "      "          "      

     12:00     "     6:30 "     



 

 


