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ים כדי שלושת ימים לילה ויום', אז מ'זאל פאסטן שלושת ימ
יי זאלן מתקן זיין די אלע דריי וואס האבן זיך געוואלט ז

מתרשל זיין אין תורה: די וואס האבן גענוצט די מודעא 
אויף די גאנצע תורה, אדער אויף תורה שבעל פה אדער 
אויף עסק התורה. 'וצומו עלי שלושת ימים' זיי זאלן מתקן 

ך זאלן זי זיין דאס וואס זיי האבן געהאט אזא פגם, און זיי
יעצט מחזק זיין אין די אלע דריי זאכן, 'לילה ויום' ס'שטייט 
דאך אז 'יום' איז תורה שבכתב און 'לילה' איז תורה שבעל 
פה. זיי האבן געדארפט א תיקון אויף דעם וואס זיי האבן 
געפרואווט זיך מתרשל זיין ח"ו אויף דעם אדער אויף דעם, 

דעם, און 'לך  סטן אויף'וצומו עלי' זיי האבן געדארפט פא
 כנוס' זיי זאלן פריש מקבל זיין א נייע קבלה.

דערפאר איז כנו"ס בגימטריא קו"ל, ווייל ס'שטייט דאך 
ם ידי עשיו. )ב"ר סה, כ( בזמן שהקול קול יעקב אין הידי

ן, האט זי מ'האט דאך דא געדארפט א ישועה פון המנ'
תורה,  ם קו"לגעזאגט 'לך כנו"ס' מ'זאל זיך מחזק זיין אינע

ים ידי עשיו' דאס וועט זיין די ישועה און ממילא 'אין היד
 ן.וואס מ'וועט ניצול ווערן פון המנ'

 זכו לישועה בימי המן -בזכות לימוד התורה 
דער הרי בשמים ברענגט א ווארט אז דער מדרש 

ם ת)אסת"ר פתיח' ג( זאגט עה"פ )דברים כח, סח( והתמכר
ואין קונה, זאגט דער מדרש: ות שם לאויביך לעבדים ולשפח

שאין פארוואס איז געווען והתמכרתם ח"ו? ווייל 'ואין קונה' 
, מ'האט בכם מי קונה דברי חמשה ספרי תורה מנין של קונה

זיך נישט מחזק געווען אין די תורה וואס איז דער מספר פון 
קונ"ה. וואס איז דער פשט אז תורה איז דער מספר פון 

 קונ"ה?

דא ז' ספרים ווייל 'ויהי בנסוע' איז אן  ךדא נעןנאר ס'זע
עקסטערע ספר )שבת קטו:(. רעכנט ער אויס אז די סופי 
תיבות פון אלע ז' ספרים ]במצרי'ם מסעיה'ם המחנ'ה 
ישרא'ל סינ'י ירח'ו ישרא'ל[ איז די גימטריא פון קונ"ה. דאס 

: פארוואס איז געווען ח"ו דער זאגט דער מדרש
א קניתם די תורה וואס איז דער מספר ל והתמכרתם? ווייל

אין די תורה געווען זיך מחזק וואלט פון קונ"ה. ווען מ'
וואלט דאס מגין געווען פון דעם והתמכרת"ם דורכ'ן זכות 

 פון די תורה.

 שמסית לאדם בכל גיל -ללחום נגד היצר 
אז מ'זיצט און מ'לערנט גיבט דאך דאס א כח אז מ'זאל 

עם יצה"ר, כמ"ש )קידושין ל:( בראתי ד זיך מחזק זיין קעגן
 יצה"ר ובראתי לו תורה תבלין כנגדו.

דער גנזי יוסף ברענגט ווי שטארק מ'דארף זיך מחזק זיין 

קעגן דעם יצה"ר: אחשוורו"ש איז מרמז אויפ'ן יצה"ר ווייל די 
יא:( זאגט אז דער וואס איז איהם מזכיר זאגט  הגמרא )מגיל

ברכות סא.( זאגט דאך אויך 'אוי ) 'אח לראשו', און די גמרא
לי מיצרי', ממילא איז אחשוורוש מרמז אויפ'ן יצר הרע. וזהו 
מאה"כ )אסתר א, א( 'ויהי בימי אחשוורוש' א מענטש דארף 
געדענקען ווי ווייט ער דארף זיך היטן פונעם יצה"ר, ווייל ער 
לאזט נישט נאך: 'המולך מהודו' ער הייבט אהן פון די גאנץ 

יארן וואס דעמאלס איז דא הוד"ו וזיוו א בחינה פון ע יונג
אור, 'ועד כוש' אפילו ביז די שפעטסטע יארן אויך ]בחינת 

 שחור[.

און ער איז מפרש ווי ווייט דער יצה"ר איז זיך משתדל: 
'שבע' אפילו ווען מ'הייבט אהן מחנך זיין א קינד ביי די זיבן 

פן דער שעיאר, פרואווט ער זיך דארט אויך צו פארט
אייבירשטער זאל אפהיטן, 'ועשרים' ווען מ'איז בן עשרי"ם 

( וואס דעמאלס דארף מען זיך מער כאלרדוף )אבות ה, 
מחזק זיין, 'ומאה' אפילו ביז מאה שנה, 'מדינ"ה' איז אלץ א 
ריב ומדו"ן וואס מ'דארף זיך מחזק זיין קעגן דעם יצה"ר. פון 

ן דארף מען וויסן אז ארדי גאנץ יונגע יארן ביז די שפעטע י
און 'מדינה' מ'דארף פירן א ריב ומדון און זיך  ,ס'איז א נסיון

מחזק זיין מיט אלע כוחות אויפ'ן יצה"ר וואס ער לאזט נישט 
 נאך.

א תבלי"ן איז און די "תורה" העלפט צו צו דעם, דאס 
 כנגד היצה"ר.

 להתגבר ולהגיע לדרגת צדיק -תכלית הנסיונות 
-)תצוהאינמיטן א שמועס  ברענגט דער קהלת משה

ער רעדט פון "צדיקים" אבער ס'איז נוגע פאר יעדן  -זכור( 
( שטייט דער ח"ג קדפ:איינעם: ס'איז באקאנט אז אין זוה"ק )

משל פון א מלך וכו', אז דער אייבירשטער האט טאקע 
באשאפן דעם יצה"ר פאר דעם אבער בעצם וויל דער יצה"ר 

ן אויף איהם. דער תכלית גבר זייאויך אז מ'זאל זיך מת
ברענגט אראפ נסיונות איז, ווייל פארוואס דער אייבירשטער 

דורכדעם וואס מ'איז זיך מתגבר אויפ'ן יצה"ר קומט מען צו 
 צו א העכערע בחינה.

וזהו )דברים כה, יז( זכור את אשר עשה לך עמלק, 
ל עמל"ק איז דאך מרמז אויפ'ן יצה"ר, און ל"ך איז אותיות כ"

איז די העכסטע בחינה כמ"ש )דהי"א כט, יא( כי כ"ל וואס 
בשמים ובארץ ותרגומו דאחיד בשמיא וארעא. דער 
אייבירשטער האט געשיקט דעם יצה"ר אז מ'זאל זיך מתגבר 
זיין אויף די נסיונות, און דורכדעם קען מען צוקומען ביז די 

איז העכסטע בחינה! אויב מ'איז זיך מתגבר אויף די נסיונות 
ז זיך מתגבר נאר מ'קומט צו צו איט נאר וואס מ'אניש
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 הויכע בחינה פון כ"ל.

'אשר קרך' אויב דער יצה"ר ברענגט אריין א קרירות אין 
לערנען, אין דאווענען און אין עבודת ה', דארף מען וויסן אז 
נישט דאס איז דער תכלית, דער תכלית איז 'בדרך', אז 

ט ער נענטער צו צום גבר קומאלעמאל וואס ער איז זיך מת
דר"ך ה'. 'ויזנב בך' דאס וואס ער פרואווט דיך צוברענגען צו 
מכשולות אדער צו זאכן וואס טויגן נישט ח"ו, א בחינה פון 
זנב ואחוריים נישט א בחינה פון פני"ם, אויב מ'איז זיך 
מתגבר איז 'כל הנחשלים אחריך' איז דאס נוגע נאר פאר 

 ט.דיר נישאבער פאר  ,אנדערע

דאס זעלבע זאגט ער ביי תורה אויך: די גמרא )מגילה 
ו:( זאגט דאך 'יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי 
תאמין'. וזהו 'ואתה עייף' אויב א מענטש האט עייפות אז 
ס'קומט איהם אהן שווער, און עם כל זה 'ויגע' איז ער זיך 

ע בתורה, ך מייג"מתגבר אויף די אלע נסיונות און ער איז זי
אין דעם זכות וואס ער האט זיך מתגבר געווען אויף די 
נסיונות אפילו ס'געווען שווערע זמנים און ס'האט זיך איהם 

ט נישט קיין כוחות, איז דער שכר אויף געדאכט אז ער הא
דעם 'ולא ירא אלוקים' דארף ער נישט מורא האבן פון די 

אגט ער א לשון: ז -זיך מידת הדין, נאר ער איז ממשיך אויף 
 "רחמים גמורים ופשוטים".

 כמו אלול וראש השנה -פורים זמן תשובה ויראה 
חוץ וואס ס'איז א זמן פון שמחה איז דאך יעצט א זמן 

 פון התחזקות אין "יראת השם" אויך, א חיזוק אין "יראה".

דער אזולאי ברענגט אויך אין נחל אשכול אז ס'שטייט 

'אביונים )אסתר ט, כב( איז די מתנות לאז א'יש ל'רעהו ו'
ראשי תיבות אלו"ל, אלול איז דאך א זמן פון תשובה וואס 
ס'ווערט נתעורר יראת ה'. דאס קומט מעורר זיין אז כאטש 
דער זמן איז טאקע א זמן פון שמחה, א זמן פון משלוח 
מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, אבער ס'איז א זמן פון 

 .ן תשובהאלו"ל א זמן פו

ער זאגט א רמז אז דערפאר שטייט אין די משנה )ר"ה ג, 
ז( מי שעבר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או קול 
מקרא מגילה וכו', דאס איז א רמז אז די ביידע זאכן זענען 
איין בחינה: ווען מ'בלאזט שופר אום ראש השנה איז דאך א 

ויך א ה איז אזמן פון יראת ה', און דער זמן פון מקרא מגיל
 זמן פון התחזקות אין יראת השם.

דערפאר שטייט )אסתר שם( לעשות אותם ימי משתה 
דארף מען געדענקען אז ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו, 

ס'איז טאקע א זמן שמחה, אבער דער אייבירשטער האט 
באלד געגיבן א מצוה 'ומתנות לאביונים' וואס די מצוה פון 

וות )ב"ב ט.( און ס'איז מכפר כל המצ צדקה איז שקולה כנגד
)שמות ל, יב(. דאס איז א רמז אז כאטש ס'איז א זמן פון 
שמחה, איז עס אבער א זמן פון זיך מחזק זיין אין יראת 

און השם אויך, ווייל פורים איז די זעלבע בחינה פון אלול 
 שופר. פון

 שע"י ריקודים מתקן פגם הרגליים ח"ו -פורים גדול מיוה"כ 
שראל )שער הזמנים שער ב, לפורים( דער שארית י

ברענגט נאך א העכערע בחינה: ס'שטייט דאך אין זוה"ק 
( אז יום כפורים איז כ'פורים', קומט תיקו"ז תיקון כא נז:)
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דאך אויס אז דער זמן איז נאך העכער פון יום כיפור. 
פארוואס איז עס העכער? זאגט ער אז יום כיפור איז די 

די עבודה פון פורים איז דאך אן  ך עינוי, אוןעבודה דור
 עבודה פון שמחה.

יום כיפור איז אסור בנעילת הסנדל און פורים קומט מען 
צו דוקא דורך נעילת הסנדל. וואס איז דער פשט דורך 

מיט דעם א פסוק אין שיר ער טייטשט  'נעילת הסנדל'?
ה השירים )ז, ב( מה יפו פעמיך בנעלי"ם, אז דורך די שמח

י "ריקודים", מיט דעם אליין איז דאס א תיקון און דורך ד
אויף דעם 'אץ ברגליים חוטא )משלי יט, ב(' ח"ו; און 'חמוקי 
ירכיך' אפילו חס ושלום ווען מ'דארף התגברות אין קדושה, 
איז אויך דער תיקון פון דעם בנעלי"ם, אז דורך די ריקודים 

זק צו תיקון זיך מחאון דורך די שמחה פון פורים איז דאס א 
 זיין אין ענייני קדושה אויך.

איי וויאזוי קען דאס זיין? 'כמו חלאים' אזויווי ביי מחלות 
ח"ו אמאל, זענען דא געוויסע רפואות אז אפילו ווען מ'האט 
חום גיבט מען א רפואה דוקא דורך חום, און ווען מ'האט א 

קיין  קרירות גיבט מען דווקא דורך א דבר קר. ס'איז נישט
אפילו די רגליים זענען געווען ח"ו אץ ברגליים חוטא, קשיא. 

כאטש די נעילת הסנדל איז די זעלבע זאך איז דאס די 
רפואה. דאס איז דער ענין פון 'אין הדינים נמתקים אלא 

 (', כאטש 'מינה דינין מתעריןעץ חיים שער יג פ"אבשורשם )
מחה ווערט ', אבער דורך בינה עולם הש)זוה"ק ח"א קנא.(

 עס נמתק דארט.אל

ממילא 'מה יפו פעמיך בנעלים', דוקא די נעלים דורך 

די ריקודים מיט די זעלבע רגליים איז דאס א תיקון אויף 
דעם אץ ברגליים חוטא ח"ו, און ס'איז א חיזוק אין ענייני 

 קדושה.

 ממשיכים שמחה והשפעות טובות לכל השנה -מימי הפורים 
ל ברענגט על ער אוהב ישראמ'דערמאנט כסדר אז ד

מאחז"ל )תענית כט.( משנכנס אדר מרבין בשמחה, אז 
בשמח"ה איז בגימטריא שנ"ה, אז דורך די שמחה פון די 

 זמנים איז מען ממשיך שמחה אויף א גאנץ יאר.

דער אור המאיר ברענגט אויך די בחינה על מש"א 
'שושנת יעקב צהלה ושמחה', וואס איז די שמחה אין די 

בעצם די שמחה איז דאך געווען בימי  נטיגע זמנים?היי
מרדכי ואסתר, איז פארוואס פריידט מען זיך היינט? 
'בראותם יחד' אז כאטש 'תכל"ת מרדכי' מרדכי ואסתר פון 
די מגילה זענען דאך שוין נישטא, פונדעסטוועגן איז די 
שמחה אז 'תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור', 

ווערן נמשך די ישועות מיט די כל דור ודור ווייל כסדר ב
 השפעות טובות און די חסדים ורחמים פון די זמנים.

 דאז"ה זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל.
הרה"ח ר' בינוש משב"ק פצח בניגון 'תשועתם היית 

הגישו 'כוללות קוויטלעך' עם  המנהלים הרוחנייםלנצח', 
יל את ברכת אצה כ"ק רבינו, ורשימת הבחורים החשובים

קדשו להתמדה ויראת שמים והצלחה, ס'זאל נמשך ווערן 
השפעות טובות בגשמיות און ברוחניות מתוך שמחה מיט 

, בשורות טובות, וליוו את הקודש בשירת 'א הרחבת הדעת
 .גאנץ יאר פרייליך'

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / ירושלים -חסידי סקווירא מוסדות  שע"י ועד ההנהלה בארה"ב

 ונרות מנ"ר -אחפש את ירושלים בנרות 
במסירות לתהלה בכל הגבולים,  הנודעהנלהב  הנדיבעוז ידידנו לים, מעומק רגשותינו הנעלים, לאיחואלפי ברכות ו

מי ימלל, אין טוב לבו הזהב , הפרט והכלל למעןתורה וחסידות ומאדיר  מגדילנפש מחיה ומרומם רוח שפלים, 
 שש ושמח כמוצא שללאנ"ש  עסקנילחזק ולעודד גדולות ונצורות מחולל, מוסד הצלחת כל ל גומרין עליו את ההלל,

 מעמודי הצדקה בדורנו ומגדולי תומכי מוסדוה"ק בירושלים - הי"ומוה"ר נחום רוקח כש"ת 
 למזלא טבא וגדיא יאהאירוסי בנו החתן המצויין בתוי"ש ני"ו עב"ג עונו בהשמחה במלרגל 

אהבתו וחיבתו לבית סקווירא בכלל דיו אילו ימי אין אנחנו מספיקים לתאר את 
לעשות נחת רוח תורת ארץ ישראל בפרט ומוזיל זהב מכיסו כיד ה' הטובה עליו ול

 חבי תבלברהתורה והחסידות לכ"ק רבינו שליט"א ולהגדיל כבוד 

בפעולותיו  ובכל פעליו, ובכל מעשי ידיו תשרה הברכה, ויזכה להמשיךהחזקת התורה ויהי נועם ה' עליו, להצליח ב
 .חסידות הצרופהבתורה ועוסקים בבו"ב ולראות  יפה יפה,בית סקווירא קרן להגביה האדירים אלף פעמים ככה, 

 ועד ההנהלה בארה"ב ובארה"ק איר בעל הנס / בשםשד"ר צדקת רבי מ-ברוך פרידמאן: מוקירו ומכבדו בכל לב
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  ביקורו של כ"ק האדמו"ר מפאפא השיחה בתוכן
יום ב, ן אדמו"ר שליט"אאצל כ"ק מרשליט"א 

 :העעל"טמשפטים פרשת לישי ש
 התעניין בשלומו הטוב ומצב בריאותו. אדמו"ר שליט"א

ב"ה דער אייבירשטער העלפט.  האדמו"ר מפאפא:
מ'דארף דאך האבן כח און דער אייבירשטער האט אסאך 
כח און ער גיבט, מ'פארלאזט זיך אויפ'ן אייבירשטן. אזוי 

 האפט מען...

טאג 'הנותן ליעף  דאך יעדןמ'זאגט  שליט"א:אדמו"ר 
 כח'.

יא. א איד דארף זאגן: 'רבונו של  האדמו"ר מפאפא:
 עולם, כ'וויל טוהן', און דער רבוש"ע העלפט.

כ'בין געווען ביים ניחום אבלים ביי הרה"ח ר' מרדכי 
 שווארץ ע"ה.

לאנגע יארן צוריק איז ער געווען פון די  :אדמו"ר שליט"א
 ה אין פאפא.ראשי קהיל

יא אודאי, ער איז געווען פון די  ר מפאפא:מו"האד
 שטארקע מענטשן דארט.

ער האט נאכדעם ביי אונז אויך אסאך  אדמו"ר שליט"א:
געטוהן אין עסקנות, ער האט עוסק געווען בצרכי ציבור. 

אין אפאר טעג ארום, די אנדערע וואך אנהייב אדר, 
אלט געווארן וואלט ער געווען א 'בן מאה', ער וו

ביז לעצטנס איז ער אנגעגאנגען און  -דערט יאר הונ
 געהעריג.

אין די לעצטערע יארן האט ער שוין נישט געטוהן אין 
מסחר, נאר ער פלעגט אויפשטיין גאר גאר פארטאגס 

 און לערנען שעות ארוכות.

די אמאליגע אידן מיט זייערע  האדמו"ר מפאפא:
ע כולל ווי די היינטיג מסחרים האבן געקענט לערנען מער

 ט..! יונגעליי

דער ערוגת הבושם זי"ע איז געווארן א יתום ל"ע ביי 
די זיבעצן יאר, און היות ער איז געווען דער בכור האט ער 
געדארפט אהיימקומען פון ישיבה און איבערנעמען די 
פרנסה אין שטוב. שפעטער ווען די קינדער זענען 

ער האט  ערגענומען, אוןגעוואקסן האבן די אנדערע איב
זעצט לערנען און אנגעהויבן פירן א ישיבה וכו'. זיך גע

אבער בשעת'ן עוסק זיין אין מסחר האט ער 
אריינגעשריבן אין די ביכער פונעם געשעפט דברי תורה: 

 א"ומה שהקשה" וכו'...

                                                           
ראה 'תולדות ערוגת הבושם' )ח"א עמ' פד(: "כל מקרי הזמן ופגעיו  .א

לא נגעו בו לבטלו מתורת ה' ויגבה לבו מכל טרדותיו לילך בדרכי ה'. 
רען שהיו מובלים על נהר דונאו סחרם היה אז מעצים שנקנו בקאמאמ

מיד הסמוכה לשם. העידה בעלת האכסניא שם היה מתאכסן, כי 
 לבואו מן הדרך היה מתיישב ללמוד שעות ארוכות בהתלהבות עצומה
ולא הלך לישון כלל. הוא הקפיד שלא לבטל מלימודו אפילו שעה 

וכרח לילך למקום כל שהוא, אחת, ותוך כדי עסקי מסחרו כאשר ה
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מ'זאגט וועגן 'בעלי בתים' מיט 'כולל  אדמו"ר שליט"א:
-)יו"ד רמו, דין שולחן ערוך אז מ'קוקט א -יונגעלייט' 

א( וויאזוי דער מחבר מיט'ן רמ"א טיילן איין דעם טאג כ
, איז עס אזויפיל שעות בפאר די וואס טוען אין מסחר

 וואס היינטיגע צייטן איז עס נישט אזוי לייכט...

אבער ס'איז דאך אזוי, לא כדורות  האדמו"ר מפאפא:
יינט האט הראשונים דורות האחרונים )ברכות לה:(, ה

 ואס זענען אמאל געווען.ישט די כוחות ומען נ

יא, ס'איז נישט שייך היינט. די פרנסות  אדמו"ר שליט"א:
זענען נישט אינגאנצן אזוי אוועקגעשטעלט אז מ'זאל 

 קענען ממש די שעות ווי ס'שטייט אין שו"ע.

אמאל אינדערהיים זענען געווען  האדמו"ר מפאפא:
ט חתונה האט נישט געקענעלטערע בחורים ווייל מ'

וליב די מיליטער, זענען געווען צווישן זיי האבן צ

                                                                                              
מקודם גמרא ועיין באיזה קושיא בתוספות כדי שיהיה לו במה פתח 

. באחת השיחות עם אחיו הג"מ יעקב יחזקיה סיפר לו להרהר בהליכתו
רבינו: 'בימים ההם הייתי נאלץ לנסוע בעגלה בחברותא עם שאר 
הסוחרים, תוכל לשער בעצמך המדובר בין אויבערלענדער עמי 

 .רמב"ם'אולם אני לא הסחתי דעתי מהים, הארצ

בספרי מסחר שלו בטשארנא מצאו בשלהי הדפים חידושי תורה "
שעלו לו ברעיונו בעת עסקו במסחרו, וביניהם תירוצים על קושיות 
התוספות ובירורים בדברי הרמב"ם כדי שלא ישכחם, על כן העלהו 

 ".כחנווני על פנקסו להיות לו לזכרון

ועוסק מנות כיצד, היה בעל אום )סעיף ד(: "וז"ל המחבר ש .ב
, קורא ג' מהם בתורה שבכתב, ובג' במלאכתו ג' שעות ביום וט' בתורה

וברמ"א שם )סעיף כא(:  ."תורה שבעל פה, ובג' יבין דבר מתוך דבר
ויעשה מלאכה וימעט בעסק ויעסוק בתורה ויסיר תענוגי הזמן מלבו "

 ."ה, ושאר היום והלילה יעסוק בתורכל יום כדי חייו, אם אין לו מה יאכל

שטארקע תלמידי חכמים. א בחור האט געקענט זיין 
פיר און צוואנציג יאר און זיי זענען געווען "לייבן", -דריי

שטארקע תלמידי חכמים. אין אנטווערפן איז געווען 
ן, ער הגה"צ ר' נתן געשטעטנער זצ"ל בעל להורות נת

קסטע קעפ קודם אין ען פון די שטעראיז געוו
סאמבאהטעלי און נאכדעם אין אנטווערפן ביים טאטן 
זצ"ל אין ישיבה; און ס'געווען נאך עטליכע שטארקע 

 תלמידי חכמים.

הג"ר נתן איז געווען א גרויסער  אדמו"ר שליט"א:
רבנים האבן איהם שטארק גענוצט אין פסק. ער פוסק. 

טייל ביי אין הלכה און  געהאט געוויסע חידושים האט
פארלאזט אויף אויך  ךזירבנים אנדערע האבן זאכן 
 איהם.

ער איז געווען א משפחה מיט אונז,  האדמו"ר מפאפא:
אונז זענען געשטעטנער אייניקלעך. די רביצין פונעם 
ערוגת הבושם איז געווען א געשטעטנער, און דעם 

אזוי  -ערוגת הבושמ'ס מאמע איז געווען א געשטעטנער 
זענען מיר אייניקלעך פונעם פנים מאירות מאייזנשטאט 

 זצ"ל.

דער טאטע ]הגה"ק הויחי יוסף מפאפא[ ז"ל שרייבט 
אז ווען ער איז געווען אין אייזנשטאט האט ער געזעהן 
אין די קהילה ביכער א מעשה, אז אין די צייטן פונעם 
 פנים מאירות זענען געווען גנבים וואס זענען געגאנגען

אינמיטן די נאכט אין ביהמ"ד און זיי האבן געטראפן די 
קהל'ס קאסע. האבן זיי דאס אויפגעבראכן און גע'גנב'ט 

 בני תורה, בעלי בתים, אברכי כולל, עסקני ציבור, זקנים וצעירים!
ן השנתי הראשון בער"ח שבט שעעל"ט, לאור ההצלחה הכבירה בס"ד ביום המבח

 כאשר אלפי אנ"ש קצרו פרי עמלם בכל מקצועות התורה בסיפוק עצום
 

כי שמחים אנו להודיע לכל אנשי שלומינו בכל בתי מדרשינו ברחבי תבל, 

 של תשפ"ג השנילמבחן נפתחה ההרשמה 
 י אנ"שבכל ריכוז להיבחן בכל מקצועות התורההבעל"ט  ב' איירשייערך אי"ה ביום 

 ~ ניתן להירשם עד יום שושן פורים הבעל"ט ~

 כל רבע שנה  מקום שלבו חפץכל  קשר ישיר עם כל נבחן  תשלום מיידי 
 י המפעל בכל שטיבלהחכם עיניו בראשו להזדרז ולהירשם אצל נציג

  Office@SLHaolumi.org/ או במייל: 845.354.9555בטלפון: 

 

רבותי, 
ההרשמה 

למבחן 
השני 

 ה!החל
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דאס געלט. ס'איז געווען אינמיטן די נאכט און די חברה 
האבן געהאט סכסוכים צווישן זיך וויאזוי צו צוטיילן די 

ון גניבה, זענען זיי געגאנגען און אריינגעקלאפט צום רב א
זיי האבן איהם געסטראשעט מיטן לעבן ר"ל אז ער מוז 

 פסק'נען!..

'גנבא אמחתרתא רחמנא קריא )ברכות  אדמו"ר שליט"א:
 סג. בע"י('...

יא, אזוי איז געווען די מעשה. מ'האט  האדמו"ר מפאפא:
איהם געסטראשעט און ער האט נישט געהאט קיין 

עם האט ברירה און ער האט זיי גע'פס'קנט. אבער נאכד
וואוסט אז אויב מ'וועט איהם כאפן וועט זיין א ער גע

חילול ה', וואס גייט דא זיין, האט ער געמוזט מאכן 
פליטה. ער איז אוועקגעלאפן אויף א לאנגע צייט ביז 
סוף כל סוף איז יענער נעבעך געפאלן און נישט געזונט 
געווארן, און מ'איז איהם געקומען מגלה זיין און 

ן אויף וואס ס'געשעהן, און דעמאלס האט ער איבערבעט
 געקענט צוריקקומען... ס'איז א מורא'דיגע זאך.

דער פנים מאירות איז דאך געווען פון די גדולי הדור. 
ס'זענען דא זייער אסאך אייניקלעך פונעם פנים מאירות, 

 ס'דא ביי די ליטווישע אויך אסאך אייניקלעך.

געווען גרויסע  מחד גיסא זענען אדמו"ר שליט"א:
תלמידי חכמים, און מצד שני מכח דאס עניות האט מען 
געדארפט נעמען יונגע בחורים צו די ארבעט אויך. 
מ'האט נישט געהאט קיין לחם לאכול אין שטוב, זענען 
נעבעך געווען אזעלכע וואס מ'האט גענומען די קינדער 

 ארבעטן כמעט נאך די בר מצוה צי אפילו פארדעם.

יא, דאס איז געווען דער סדר. אבער  מפאפא: האדמו"ר
דער חתם סופר ותלמידיו זצ"ל האבן איינגעפירט אז ניין, 
ס'איז נישטא אזא זאך! יעדער איינער מוז גיין אין 
ישיבה! אבער פאר'ן חתם סופר איז געווען אזוי ביי די 
פשוט'ע אידן, אז איין זוהן האט מען געשיקט אין ישיבה 

קינדער זאלן קומען העלפן אין פעלד צו און די איבריגע 
 ברענגען פרנסה.

ס'איז נישט געווען גענוג פרנסה פון  אדמו"ר שליט"א:
 איינער וואס האט געארבעט, פונעם פאטער וכדו'.

ס'געווען אמאל סוחרים וואס האבן  האדמו"ר מפאפא:
געקענט לערנען אבער רוב המון עם זענען געווען עמי 

אס זענען דא היינט איז נישט געווען ארצים. די השגות וו
 אמאל!

הגה"ק רבי הלל קאלאמייער זצ"ל איז געווען א 
תלמיד פונעם חתם סופר זצ"ל, און ער האט געגעסן 
'טעג'. דער רבי הלל האט זיך פארלערנט און ווען ער איז 
געקומען צו מיטאג צו יענעם וואו ער האט געדארפט 

האט יענער איהם  קומען עסן, איז ער געקומען שפעט.
געגיבן א פסק: "דו קומסט צו מיר עסן, פארוואס 
קומסטו שפעט?!". ער האט זיך פארלערנט. איז רבי הלל 
נישט געגאנגען אהין עסן נאר ערגעץ אנדערש, און ביי 
דעם בעה"ב האט זיך אנגעהויבן א ירידה בנכסיו ל"ע. איז 

 ער געגאנגען צום חתם סופר.

יסגעפרעגט וואס האסטו ודער חת"ס האט איהם א
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געטוהן, און ווען ער האט דערציילט האט דער חת"ס 
איהם געזאגט: 'גיי זיי איהם מפייס'. האט איהם רבי 
הלל געזאגט: "ניין, כ'האב נישט קיין הקפדה. איך וויל 
נישט נעמען פון יענעם, כ'וויל עסן מיין אייגנס, נאר 

יך, דער יכ'גלייב אז מיין עסן איז אנגעגרייט ביי א
אייבירשטער האט געשיקט מיין פארציע עסן ביי אייך. 
אויב איהר האלט אז כ'נעם פון אייך, כ'וויל נישט נעמען 

 פון אייך קיין עסן"...

כמה ספרים ברענגען אז דאס איז  אדמו"ר שליט"א:
דער חשבון פון צדקה. ס'איז נישט דער פשט אז יענער 

יז פשוט א 'משכון' א'גיבט' צדקה פון זיין געלט, נאר ס'
וואס דער אייבירשטער האט עס נאר געשיקט ביי 
יענעם, און ממילא איז עס נישט אזוי ווייט קיין 'נתינה', 
נאר דער אייבירשטער האט מפקיד געווען ביי דיר א 
משכון אויף דעם ארויף אז דו זאלסט עס גיבן פאר 

 יענעם.

 אאבד"ק פאפ בנו הרה"צ ר' פינחס חיים גרינוואלד
מאנסי: דער אור החיים הקדוש זאגט דאס עה"פ )שמות 

 .געמך' -כב, כד( 'את העני 

                                                           
וזל"ק באוהחה"ק שם: "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך וגו'.  .ג

בא הכתוב להודיע ולהשיב גם כן לאשר ישאל השואל בראותו כי 
 ,ירבה כבוד אדם בזהב לרוב ואוצרותיו מלאים הון עתק ללא צורך בו

לא הספיק ה'  למה ?מה הנה אוצרות זהב לאדם ללא דבר' :ויאמר אדם
ולא יהיה זה גדול מיעקב אבינו אשר שאל  ,הצריכיןלתת לו מזונותיו 

הן אמת כי מה שיחסר  '.לחם לאכול ובגד ללבוש'כ(  ,)בראשית כח
מה שאין כן אוצרות  ,ונוולאדם מכדי צורכו יש טעם בדבר ליסרו על ע

לזה הודיע הכתוב כי הסובב דבר  ?הון למה לאיש אין לו צורך בהם

דער אור החיים הק', און כמה  אדמו"ר שליט"א:
 דיגע ספרים רעדן אויך פון דעם.'שפעטער

ב"ה כ'זעה אז מ'בויט דא א גרויסע  האדמו"ר מפאפא:
ביהמ"ד, כ'וואונטש אהן אז דאז"ה ס'זאל זיין מיט גרויס 

ה. אל תקרי 'בניך' אלא 'בוניך )ברכות סד.(', מ'מוז חהצל
האבן ביידע, מ'האט נישט קיין ברירה. כ'זאג דאס פאר 
מיינע עסקנים אז מ'דארף דאפלט, קודם דארף מען 
געלט אויפ'ן בויען און נאכדעם דארף מען פאר די 

 מוסדות אויך.

מ'בויט ב"ה, אבער דערווייל איז נאך  אדמו"ר שליט"א:
יקל 'חסרון כיס' אויף דעם מספר וואס טדא א ש
 מ'דארף...

דער טאטע שליט"א האט  מאנסי:-בנו אבד"ק פאפא
גערעדט פריער זכרונות פון ווען ער איז דא געווען אין 

                                                                                              
כי ה' בחסדו נותן  ,לצד מעשיהםקם וא אותם שאינם ראוים לקבל חהו

והיה כי יחטא אדם  ,שפע הצריך בריוח לכל איש ואיש די מחסורו
החלק המגיעו לא יטלנו  ,ל הכבודקואינו ראוי לקבל פרנסתו בכבוד מ

עליון אלא הרי הוא מתקבץ אל מקום אחר ותהיה פרנסת הלז עם אדם 
כאשר גזר ויתפרנס בפחיתות ובביזוי  ,סתואחר הבא לו דרך שם פרנ

הא' להשתלם אדם  :הגוזר בצדק. ויעשה ה' בדרך זה לב' מדות טובות
בעולם הזה פעלו הרע, והב' כדי שיזכה הנותן באמצעות נתינת צדקה 

 וחסד לרעהו.

פירוש אם ראית שהיה  ',אם כסף תלוה את עמי'וזה הוא אומרו "
תדע לך  ,מך שאתה מלוה לעמילך כסף יתר על מה שאתה צריך לעצ

, ובזה רמז כי 'העני עמך'ן זה חלק המגיעך אלא חלק אחרים שהוא שאי
שלא יתנשא ויתגדל על . ואולי כי רמז לו גם כן צריך לפתוח לו משלו

לשון  'לא תהיה לו כנושה', והוא אומרו העני בראותו כי הוא הנותן לו
 ." יעו"שכי משלו הוא נותן לונשיאות ומעלה 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / בארה"ב - מוסדות מרכז חסידי ויז'ניץ

 ~ האחד הוא אברה"ם~ 
במסירות נפש לתהלה בכל הגבולים,  הנודעהעסקן עוז ידידנו איחולים, מעומק רגשותינו הנעלים, לאלפי ברכות ו

רין מי ימלל, אין גומטוב לבו הזהב , הפרט והכלל למעןתורה וחסידות מגדיל ומאדיר מחיה ומרומם רוח שפלים, 
 שש ושמח כמוצא שללעסקנים לחזק ולעודד גדולות ונצורות מחולל, שטיבל ומוסד הצלחת כל ל עליו את ההלל,

 בכל קהילות הקודשמגביות לעסקני יועץ ראשי  - הי"ו אהרן אברהם שווארץ מוה"רכש"ת 
 ני"ופישער  בר"איעקב יוסף החתן המצויין בתוי"ש כמר ג בתו הכלה החשובה שתחי' עב"השמחה במעונו בנישואי לרגל 

בלו"נ ובעין טובה להשיא עצות דיו אילו ימי אין אנחנו מספיקים לתאר את עזרתו ומסירותו המופלאה 
 מועילות ולשתף ידיעות נכונות ונחוצות מנסיונו העשיר למען עסקנות בצרכי ציבור בקהילתנו הקדושה 

בפעולותיו  , ובכל מעשי ידיו תשרה הברכה, ויזכה להמשיךובכל פעליוהרבצת תורתו יח בויהי נועם ה' עליו, להצל
 .חסידות הצרופהבתורה ועוסקים בבו"ב ולראות  יפה יפה,בית סקווירא להגביה קרן האדירים אלף פעמים ככה, 

 : רגשי תודה והתפעלותהחותם בלב מלא ידידו ומוקירו 

 מרכז חסידי וויזניץ בארה"ב מוסדות בשםמענדיל גאטעספעלד מנחם 
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האט ער דערציילט וואס דער באיאנער רבי  -סקווירא 
 זצ"ל האט געזאגט דא אין שטעטל וועגן 'חסרון כיס'...

ער באיאנער רבי זצ"ל איז דא ן דווע האדמו"ר מפאפא:
געווען, האט דער רבי ז"ל איהם געפרעגט צי ער זעהט 

 האט ער געזאגט: א חסרו"ן כיס... -עפעס א חסרון 

ער האט געזאגט: "דער איינציגער  אדמו"ר שליט"א:
חסרון איז חסרון כיס"... דאז"ה ס'זאל ווערן אויס 'חסרון 

אגן וויפיל י זכיס', אבער לויט דעם חשבון וואס זי
אבער ב"ה עד  -ס'דארף קאסטן, האט מען נאך א וועג 

 הנה עזרונו רחמיך, ואל תטשינו ה' אלוקינו לנצח.

היינט גייען דאך די 'מספרים' זייער  האדמו"ר מפאפא:
 הויך...

אמאל אין די ערשטע צייטן ממש ביים  אדמו"ר שליט"א:
ט וינאנהייב פונעם שטעטל, ווען ס'האבן דעמאלס געווא

זעכציג משפחות, איז דער בודזשעט פון -דא א פופציג
געווען זייער גרויס, און איינער פון די עסקנים די מוסדות 

האט געזאגט פאר'ן טאטן ז"ל אז ער האט געמאכט א 
חשבון און ס'איז נישט מעגליך אנצוהאלטן, דער מוסד 
האלט זיך נישט אויס לויט'ן חשבון און מ'קען עס 

 אויפגיבן.

ט איהם דער טאטע ז"ל געזאגט: "אין א געשעפט אה
איז שייך צו מאכן א חשבון, אבער ביי מוסדות התורה 
גייט עס נישט אלעמאל אזוי. פאריאר ווען דו האסט 
אנגעהויבן האסטו געטראכט אז ס'וועט אריינקומען 
אזויפיל? אויב דו וואלסט געגאנגען מיט חשבונות מיט'ן 

אך זאכן נישט געשטימט... סאפען און פאפיר, וואלטן 
נאר ווען ס'קומט צו דברים שבקדושה איז עס 'למעלה 

 מן החשבון', מוז מען זיך פארלאזן אויף דעם".

ביי די אלע זאכן פון קריעת ים סוף אהן דארף מען קודם 
א 'נחשון', מ'שפרונגט אריין און נאכדעם בעהט מען 

 דעם אייבירשטן אז מ'זאל מצליח זיין.

יא, ס'איז אמת. אזוי האט מען אמאל  מפאפא: האדמו"ר
 אויפגעטוהן.

 וכיבדו מרן אדמו"ר שליט"א בפירות.

ס'איז מסתמא געווען אום תשי"ד.  האדמו"ר מפאפא:
אונז האבן געוואוינט אויף היוז סטריט און מ'האט 

 אד"ש:געקויפט דעם פלאץ אויף בעדפארד עווניו. ]
האט מיין טאטע  .דארט וואו דער ביהמ"ד איז יעצט[, יא

ז"ל דעמאלס געזאגט פאר'ן רבי'ן ז"ל: "כ'האב מורא אז 
ס'איז מיר צי גרויס". האט דער רבי ז"ל איהם געזאגט: 
"זארגט נישט, זארגט נישט, ס'וועט נישט זיין צי 

 גרויס"...

ביים אנהייב  -אז מ'רעדט פון דעם  אדמו"ר שליט"א:
אר'ן פונעם שטעטל ווען מ'האט געמאכט א פלאן פ

ביהמ"ד, זענען געווען אפאר באלעבאטישע אידן וואס 
זענען געווען דער 'וועד' פונעם ביהמ"ד. האט איינער 
פון זיי געזאגט פאר'ן טאטן ז"ל: 'וואס דארף מען בויען 
דעם ביהמ"ד אזוי גרויס? מ'זאל בויען א קליינע 
ביהמ"ד'. צי ער האט מורא געהאט אז ס'וועט איהם 

וואס... פאר'ן טאטן ז"ל האט דאס עפעס קאסטן צי 
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אביסל געשטערט, האט ער זיך געגיבן א רוף אהן: 
קע"ה דער ציבור וואקסט, "אפשר אויף צעהן יאר וועט 

 דאס זיין גענוג".

נאכ'ן הסתלקות פונעם טאטן ז"ל זענען 
אריינגעקומען אנדערע יונגעלייט און מ'האט גערעדט אז 

אט איינער פון זיי מ'דארף פארגרעסערן דעם ביהמ"ד. ה
זיך געכאפט לויט'ן זמן פון דעמאלס, אז "יעצט איז 
געווארן צעהן יאר פון ווען דער טאטע ז"ל האט דאס 
געזאגט!". ס'איז א מעשה שהיה. קיינער האט עס נישט 
געדענקט, נאר איינער פון זיי איז געווען ביים פריערדיגן 

דן וועגן שמועס אויך, און ווען מ'איז אריינגעקומען רע
פארגרעסערן האט ער מיר געזאגט אז ער דערמאנט זיך 
יעצט, אז לויט'ן דאטום איז דעמאלס געווען פונקטליך 

 "צעהן יאר" פון דעמאלס..!

זאל דער רבי מיר אויך וואונטשן.  האדמו"ר מפאפא:
ס'איז היינט ]כ"ג שבט[ די הילולא פון דעם רבינ'ס זיידע 

זי"ע. דער ערוגת  הרה"ק דער מיטעלער בעלזער רב
הבושם זצ"ל האט געזאגט אויף איהם ביים הספד: 
"טאמער אידן וואלטן זיך גענויטיגט אין א 'מלך ישראל' 
היינט, וואלט ער געווען ראוי דערצו". ער האט נישט 

 גערעדט סתם אין די וועלט אריין...

דער אייבירשטער זאל  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:
תא דשמיא, און אז מ'רעדט פון העלפן הצלחה און סיע

דעם ענין זאל אויך זיין הלכה כבית הלל אז 'מוסיף והולך' 
 און 'מעלין בקודש', בשורות טובות. ונפרדו לשלום.

  ישראל מאיר היכנס הרה"ג ר' השיחה בתוכן
קעניג שליט"א אבד"ק יאקא וראב"ד בד"צ אורח 

אצל כ"ק מרן אדמו"ר מישור לענייני ממונות בב"פ 
 :העעל"טוישלח פרשת לישי בליל ש, "אטישל

בירכו במז"ט לרגל אירוסי בנו החתן,  אדמו"ר שליט"א
אבי הכלה הרה"ג ר' משה גרינבערג מחותנו וכן איחל ל

, וחילק לקח ולחיים ראש ישיבת שער אפרים במאנסי
 .לכבוד השמחה

ס'איז מסמנא מילתא אז מ'איז געקומען  אבד"ק יאקא:
בת עין הרה"ק רבי אברהם דוב  אינעם יארצייט פונעם

 .]י"ב כסליו[מאווריטש זי"ע 

יא. ווען ער ברענגט 'המגיד' מיינט ער  אדמו"ר שליט"א:
 דעם מאור עינים זי"ע.

ער שרייבט דאך אז ער גיבט רשות עס צו  אבד"ק יאקא:
דרוקן נאר מיט די הסכמה פונעם טשערנאבלער מגיד 

 זי"ע.

זאך אז אויפ'ן וועג  ס'איז א באקאנטע אדמו"ר שליט"א:
קיין ארץ ישראל האט דער טשערנאבלער מגיד 

 מיטגעשיקט מיט איהם א שליח אלס א שמירה וכו'.

די ס'זענען דא צדיקים וואס  אבד"ק יאקא:
וויסן פון זיי.  זאלמען זענען זוכה שפעטערדיגע דורות 

ווען איך בין געווען א בחור האט קיינער נישט געוואוסט 
 איז דעם בת עינ'ס יארצייט. אז י"ב כסליו

ס'שטייט דאך )ברכות סד.( צדיקים  אדמו"ר שליט"א:
אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעולם הבא שנאמר 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /זיבעצן שטיבל ב"פ  - סקוויראביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי 

 ~ גדל יצח"ק וילך הלוך וגֵדל עד כי גַדל מאודוי~ 
 וזבלבבות הומים בהתרגשות ובצהלה, מעומק הלב פנימה נעלה, ברכת מזלא טבא וגדיא יאה סלה, לידידנו ע

 משקיע כל מעייניו בשקידתלמעלה יומם ולילה, השטיבל נודע לתהלה, מרומם קרן והנלהב עצום ה השקדן
 לקבועמופלג בהפלגת חכמים, ויצח"ק בא בחן ובחסד וברחמים, שייף נפיק שייף עייל לילות וימים, התורה 

 בנעימים, לן בעומקה של הלכה בעמל ויגיעה בטב ובכוחותיו העצומיםעתים רבים לתורה 

 מחשובי ונכבדי מתפללי ולומדי בית מדרשנו -הי"ו יצחק ליכט כש"ת הרב 
 למזלא טבא וגדיא יאהעב"ג החתן תמים למעלות ני"ו באירוסי בתו הכלה המהוללה שתחי' השמחה במעונו לרגל 

מדי יום שקידתך ויגיעתך בתורה דחדוותא השקט לא נוכל מלהביע רגשי התפעמות והשתוממות מול עידנא בהאי 
במבחני "דרשו" הן בגמרא והן בהלכה, ובכל הימים הפנויים ממלאכה עקב הצטיינותך ביומו בלימוד וחזרות רבות ו

 נך יושב בביהמ"ד שקוע ראשך ורובך בשיעורי תורה במשך כל היום, והנך סמל ודוגמא לכולנו!אידיהן וכדו' ה

 ה ולחסידות ברמים, ויזכה לראות דורות ישרים צדיקים וחכמים.כל הימים, לתורעלה הזיווג יה"ר מלפני שוכן מרומים, שי
 א פארקחבריך וידידיך ב"זיבעצן שטיבל" בבאר :והתפעלות המאחלים ברגשי ידידות



 

 יא גתשפ" תצוה         

( ילכו מחיל אל חיל, גייען זיי 'מחיל אל פד, ח)תהלים 
איז דאך נישט קיין קשיא... ביז דעמאלס איז עס  -חיל' 

 נאכנישט געווען און יעצט יא.

 בת עין" האט אייביג געהאט א חשיבות."דער ספר 

נאר מ'רעדט פון דעם 'פרסום' וואס דער  אבד"ק יאקא:
יארצייט האט היינט. ס'איז שוין נאנט צו חנוכה, רעדט 

 מען פון 'פרסומי ניסא'.

ס'איז נישט קיין עוולה, פארוואס זאל  אדמו"ר שליט"א:
מען נישט האלטן דעם יארצייט. ס'שטייט דאך 'ילכו 

 אל חיל'. למחי

ברענגט אויף ג, יג( שם ב, נ; דער בני יששכר )כסליו 
'כבתה זקוק לה )שבת כא.(', אז אויף דער וועלט איז א 
מענטש כסדר א הול"ך כמ"ש )זכריה ג, ז( ונתתי לך 
מהלכי"ם בין העומדים האלה, אבער לאחר פטירה איז 

איז ער דאך אן עומ"ד. אבער דאך דאס נישט שייך, 
גט נאך שמועה מפיו איז דאך 'שפתותיו אטאמער מ'ז

דארט  א מהל"ךאיז מען דאך  ,יבמות צז.('דובבות בקבר )
ער רעדט דארט באריכות אז 'כבתה' אפילו אויב די  .אויך

נשמה איז שוין נישטא, 'אין זקוק לה' ווייל אויב מ'זאגט 
נאך א דבר שמועה מפיו איז מען נאכאלץ א הול"ך. 

 ין זיין.גדאז"ה דער זכות זאל מ

אין פרשת וישב ברענגט דער בת עין פון  אבד"ק יאקא:
"כתבי האר"י" אז דער גמר חתימה איז חנוכה. ס'איז 
אינטערעסאנט אז מ'האט עס היינט געזוכט אין כתבי 
האר"י און מ'האט עס נישט געטראפן, ס'איז נעלם געווארן, 

 אבער דער בת עין האט עס געזעהן אין כתבי האר"י.

ברענגען דעם ענין ברענגען דאס אלע, שליט"א:  אדמו"ר
דער בני יששכר רעדט דערפון, דער מגן אברהם וכו'. 

( כו-לח, כדדער בת עין ברענגט דאס עה"פ )בראשית 
ויהי כמשלוש חדשים וגו', וואס דער טאטע ז"ל פלעגט 
דאס אסאך מאל נאכזאגן. דער טאטע ז"ל פלעגט 

שטער זאגט פאר ר"קאכן" ביי דעם ווארט: דער אייבי
כלל ישראל 'צדקה ממני', 'כי על כן לא נתתיה לשילה 
בני' ווייל דער אייבירשטער האט נאכנישט געשיקט די 

 גאולה!.. ס'איז א לימוד זכות.

הגה"צ ר' אהרן מרדכי רוטנער שליט"א  אבד"ק יאקא:
האט מיר פארציילט, אז דער בעלזער רב ז"ל האט אמאל 

זאלסט קענען זיצן און לערנען, "געוואונטשן פאר א חתן: 
דאס  און זאלסט נישט קוקן אין די קליינע ספרים"...

האב איך נישט געהערט פון קיינעם נאר פון ר' אהרן 
 מרדכי.

אויב ער האט נישט ארויסגעזאגט,  אדמו"ר שליט"א:
קענען זיין אסאך פירושים וועלכע ס'הייסן די 'קליינע 

 ספרים'...

ס'איז  -מאור עינים ם מ'האט דערמאנט פונע
אינטערעסאנט אז ס'איז ארויסגעקומען אן 'הדרכה' 
פונעם עלטער זיידן ]הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא[ ז"ל, 
און צווישן די ספרים וואס ער האט געהייסן לערנען איז 

, און "מאור עינים", "קדושת לוי" מיט "אוהב ישראל"
 ."מעשה רוקח" אויך
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ון פריער אויך אבער פ כ'האב עס שוין געוואוסט
מ'האט עס מיר יעצט געברענגט. ער האט דאס געשריבן 

"ל, אז ער וקזצר' יהושע יעריסלובער  הרה"קפאר'ן זוהן 
והראה  וויל מ'זאל דאס איבערגיבן פאר די חסידים אויך.

קדשו בצילום כתי"ק: "ללמוד בכל -לו רבינו את לשון
אוהב ספר שבוע בספר מאור עינים ובספר קדושת לוי וב

 ישראל ובספר מעשה רוקח על התורה".

דער פריערדיגער בעלזער רב זי"ע האט  אבד"ק יאקא:
 אויך געזאגט אז 'מעשה רוקח' איז מסוגל אויף "שמחה".

יא, אבער דאס איז ממש אן 'הדרכה'  אדמו"ר שליט"א:
 וואס ער האט געגיבן.

פון מיין ראש ישיבה הגה"צ ר' ברוך  אבד"ק יאקא:
ורסון זצ"ל ראש ישיבת טשעבין האב איך שניאשמעון 

געהערט, אז דער משגיח אין ישיבת חכמי לובלין הרה"ק 
רבי שמעו'לע זעליחובער הי"ד האט געהאט דעם 'מאור 

 עינים' אין טלית בייטל.

רבי ברוך שמעון איז דאך געווען אן  אדמו"ר שליט"א:
א אייניקל פונעם מאור עינים זי"ע. ס'איז א חידוש פון 

)נתיב מצוותיך, שביל ך: דער קאמארנער זי"ע שרייבט זא
התורה א(: "וספר מאור עינים לא יזוז מעיניך וכל דבריו 

 .רמים וקדושים"

כ'האב געהערט א חידוש פון א זאך אז דער צאנזער 
רב זי"ע פלעגט האבן א סדר פון לערנען חסיד'ישע 
 ספרים, און ווען ער האט געענדיגט איין ספר האט ער

עהויבן א צווייטער ספר, אבער אין "מאור עינים" אנג

האט ער געהאט א קביעות "יעדן טאג", און אפילו ווען 
ער האט געענדיגט דעם ספר האט ער ממשיך געווען 

 נאכאמאל פון אנהייב.

והזכיר רבינו את נוראות לשון קדשו של הדברי חיים 
מצאנז זי"ע בהסכמתו לספה"ק ליקוטי תורה של מרן 

 מטשערנאביל זי"ע.גיד המ

כ'האב אמאל געהערט פון הג"ר נתן  אבד"ק יאקא:
לובארט זצ"ל אז ס'איז מער נתפעל צו ווערן פון די 
הסכמה פונעם לעמבערגער רב הג"ר יוסף שאול נאטנזון 

 זצ"ל אויפ'ן ליקוטי תורה.

יא, אז דער ערשטער בעלזער רב זי"ע  אדמו"ר שליט"א:
ן כמה פרסאות צום עפארהאט געזאגט אז ער וואלט ג

 טשערנאבלער מגיד זי"ע. 

ווייל רבי  ,ס'איז 'מער' נתפעל צו ווערן אבד"ק יאקא:
יוסף שאול האט דאך נישט געהייסן אזוי פון עדת 
החסידים, און פונדעסטוועגן האט ער אזוי שטארק 

 געשריבן.

כ'ווייס נישט צי דאס איז פון א מקור  אדמו"ר שליט"א:
וועלט זאגט אז די מעשה איז געווען, אז נאמן אבער די 

גרויסע צדיקים איז געקומען אין גאר פון די אן אנדערער 
יענע מדינה און מ'האט מציע געווען פאר'ן ערשטן 
בעלזער רב ער זאל פארן צו איהם. האט ער געענטפערט 

, אבער דט ביים פארןא לשון אז דארט האלט ער ניש

                                                           
' ז( שפירט כ"ק רבינו שליט"א את ראה גליוננו )תרומה תשס"ו עמ .ד

 בהתקהלות יחדיולחיזוק ילדי תשב"ר בעניית אמן ואיהש"ר בקול ובכוונה  / המפעל העולמי "אני אענה"
 אוסטראליע בראזיל  ארה"ק  אנטווערפן  לונדון  מאנטריאל  קרית יואל  שיכון סקווירא  לעיקוואוד  מאנסי  בארא פארק  וויליאמסבורג 

 ~ ראי שמוושמוא"ל בקו~ 
, העסקנים, לעניית אמניםהדגול מחשובי  ידידנובשמחה רבה ורגשי הוקרה, בנועם מלים נשירה ונזמרה, אל מע"כ 

 ברוחניות וגשמיות, להעלותם בעשר עליותילדי תשב"ר יות, מסור לכל מופלג בהפלגת נבונים, נוח לשמים ולבר

 יו"ר המפעל, מיקירי אנ"ש במאנסייוזם הרעיון ו - לונגער הי"ו ברא"אמוה"ר שמואל כש"ת 
 למז"טעב"ג שי' אלעזר בתוי"ש כמר המו"מ החתן בנו לרגל השמחה במעונו בנישואי 

עולמית חולל מהפיכה אורו יע צ" אשר מאז הפאני אענה"מפעל רותו בלו"נ להצלחת על התמסוהשתוממות רגשי התפעלות מלאים אנו 
 ע"י מבצעי עידוד וחיזוק כגון: דרשות בכל קצוי תבל לקדש שמו ית' בעולםבקרב אלפי ילדים בלעה"ר במאות בתי מאדירה 

 מבצע הרשמה בימי השובבי"ם מתנות יקרות מדי שבוע  תהגרל גליונות מלאי תוכן  באידיש ' יהש"רכרטיסי 'אמן  איסוף ילדי ביהמ"ד לעניית אמן 
 ילדים, ניגונים וראיונות מגדולי המגידים סיפורים הלכות ומשלים / 15שלוחה  845.666.9000ספר' 'סיפור ל בקו הטלפון העולמיה"קינדער אפטיילונג"  :כולםועל 

 845.524.9800ות! לנדב התקשרו: שותפי אמן" שתרמו לפעולות הקודש של המפעל ראו ישועות גלוי
 כפולה. במדה ונאמן "אמן" סגולה, תוך אמונ"י עם לה, ויזכה להרבות פעולה, ומעויפה הזיווג יעלה 

 אלפי ילדי "אני אענה" ברחבי תבל בשםהנהלת המפעל חותמים בהערכה עצומה: שמחים בשמחתו וה
 ההתעוררות דקדושהההורים הנתונים תחת רושם  ג"א מצטרפים ברגשי הכרת הטוב:
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ט געווען אין די אויב דער טשערנאבלער מגיד וואל
, צו איהם וואלט ער שוין יא געפארן כמה מדינה

 פרסאות.

ס'שטימט אביסל מיט'ן לשון מ'קען פארשטיין אז 
]והרב הגה"צ מבעלז כקד"ש וואס רבי יוסף שאול ברענגט: 

שאם " מבעלזא ז"ל אמר עת הסב בסעודת שבת[ מוהר"ר שלום
נוסע כמה  ההי נויהיה הצדיק מטשערנאביל במדינת

 ".לקראתו פרסאות

הגה"צ ר' פישל'ע הערקאוויטש זצ"ל  אבד"ק יאקא:
פונעם גאב"ד האליין האט מיר אמאל געוויזן א תשובה 

שואל ומשיב, אז רבי יוסף שאול שרייבט אז דער עיקר 
ן וואס ער איז נתקרב געווארן צו צדיקים איז געווען דורכ'

בוטשאטשער רב זי"ע דער אשל אברהם, איהם האט ער 
 .העקענט דער ערשטערג

                                                                                              
פונקט וויפיל ס'איז ווייט "קדשו: -תשובת מהר"ש מבעלזא זי"ע בלשון

פון בעלזא אהין, איז דאך די זעלבע ווייט פון דארט אהער. פארוואס 
עפעס זאל איך פארן? אפשר זאל ער קומען אהער... אבער ווען דער 

כמה  איך געפארן יד וואלט געווען, דעמאלס וואלטטשערנאבלער מג
 ."!פרסאות

ראה הסכמתו של בעל שואל ומשיב מלעמבערג זצ"ל לספר 'דעת  .ה
והנה על קדושים' להגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש זי"ע בא"ד: "

ק נשגב, קדושתו ותורתו מלא עולם, דברת הגאון החריף הבקי וצדי
גם אנכי בילדותי תו מלאה הארץ. א"צ חיזוק וראיה אחרונה כי תהל

זכורני שהיה בבית זקיני הרב הצדיק העניו מו"ה דוב בעריש היילפרן 
זצ"ל, ואף כי צעיר לימים הייתי בכל זאת ראיתי בעת פתחו את פיו 

לקוט וספרי קבלה הקדוש וחורז מתורה לנביאים וכתובים ולמדרש וי
 .והיה בולל אותם ביחד

פה ק"ק לבוב הייתי אצלו פה  וכעשר שנים אח"כ בעת היה"
והשתעשעתי עמו בדברי תורה וכו' ופלפל עמי הרבה, ואז ראיתי כי 

דער מאור עינים ברענגט צוויי מאל דעם לשון "מורי" 
 אויפ'ן בעל שם זי"ע.

די אלע . ויא, אין פרשת כי תשא אדמו"ר שליט"א:
איבריגע פלעצער וואס ער שרייבט 'מורי' גייט ארויף 

 אויפ'ן גרויסער מגיד זי"ע.

ס'זעהט אויס אז ער איז געווען מער ביים  "ק יאקא:אבד
 מגיד ווי ביים בעל שם.

                                                                                              
אף שהיה כבר אחר חצות היום בקיץ והיה מעוטף בטלית ותפלין וכתב 

ה. והייתי חביב חידושים ועדיין לא אכל, בכל זאת חביב עליו דברי תור
ה מלבוב והיה לו עד לאחת ואף כי צעיר לימים הייתי, ובנסעו חזר

בבערזאן שאל אותו זקיני הרב ז"ל האם שם לבו עלי, ואמר לו בזה"ל: 
, והנה מזה נראה עין בעין כמה היה יקר 'רב יוסף סיני ועוקר הרים'

 בעיניו צורבא מרבנן".

שאל לך אות ' שם טוב נבג"מ מורי בעלוכן אמר וזל"ק במאו"ע שם: " .ו
ומר שתחנן ותשאל מהקב"ה רצה ל 'יא( ,יך )ישעיה זוקאל שםמעם ה

דהיינו האותיות מן אותן הדביקים עם ה' אלהיך  'אות'שיתן לך 
 ."שתזכה לחבר אותם לשרשם

לה יתפ' מורי הבעל שם טוב נבג"מוהנה אמר ועוד מביא שם: "
ל דרך משל ע ',הלים קב, א(ישפוך שיחו )ת שםלעני כי יעטוף ולפני ה

דבר אל המלך כל מה שהמלך ביום שמחתו הכריז שכל מי שצריך 
והנה נקבצו ובאו כל איש  .שחסר לו איזה דבר ינתן לו מגנזי המלך

 ,זה שואל מחסורו וזה שואל מתנות אבנים טובות וכדומה ,ואיש
 חדוהיה איש א .לכולם צוה על ידי שלוחיו להנתן מבית גנזי המלך

ם ועני ולא שאל שום דבר רק שיניחו אותו לדבר בכל יום ויום עם חכ
ועל ידי זה כל טוב לא יחסר לו כי כלום חסר מבית  ,לך בעצמוהמ

אמנם אותן האנשים קבלו על ידי שליח והשליח של המלך יש  .המלך
משא"כ המלך בעצמו אין  ,לו גבול על תפקידו ולא יוכל להוסיף דבר

וכן האדם העובד בבחינה זו דהיינו שכל  .דוקצה לאוצרותיו והכל בי
אז כל טוב אדוניו  ,אותו לדבר עם המלך בקשתו וחפצו רק שיניחו

 ,לה שהיא ענייה שאינו מבקש דבריר"ל התפ 'לה לענייתפ'וזהו  .בידו
ישפוך  שםלפני ה'ומפרש הוא שמתפלל ש ,לותית כל התפ"והיא עוטפ

 ".זו כל מגמתו ,שידבר עם המלך בעצמו 'שיחו
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יא, פון אנהייב איז ער געווען ביים בעל  אדמו"ר שליט"א:
שם זי"ע, און א לענגערע תקופה איז ער געזעצן ביים 

 גרויסער מגיד זי"ע.

כ'האב געמאכט אמאל א חשבון אז דער  אבד"ק יאקא:
אלט געווען דריי און פערציג יאר  רבי ר' אלימלך זי"ע איז

הקדוש זי"ע איז נסתלק געווארן, און  ווען דער בעל שם
אל נישט געזעהן דעם בעל שם. דער ר"ר ער האט קיינמ

אלימלך איז געבוירן תע"ז און דער בעשה"ק איז נסתלק 
 געווארן תק"כ.

לויט די סיפורים איז ער נישט געווען  אדמו"ר שליט"א:
 יא, פארצייטנס... ת פון אנהייב.נתקרב צו חסידו

יים )חו"מ סי' לב( דברי שו"ת דברי חוהזכיר רבינו את 
בתשובתו הידועה אודות ירושת הרבנות של הרה"ק 
מסטרעטין, שכותב הרה"ק מצאנז שאת מקומו של 
המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע מילאו שלושה תלמידים: 

. מרן המאור עינים, הקדושת לוי והאור המאיר זי"ע
קשר ולפלא שאינו מונה את הנועם אלימלך זי"ע, שהרי ה

של הדברי חיים אל המגיד הגדול עבר דרך הרה"ק 
 מראפשיץ זי"ע שהיה תלמידו של הר"ר אלימלך.

דער בעלזער רב ז"ל האט געזאגט תחנון  אבד"ק יאקא:
ביי יעדע יארצייט, חוץ ביי די זיידעס און אויך כ"א אדר 

ר אלימלך זי"ע, ווייל ער איז ביים יארצייט פונעם ר"
 רבי אין גאליציע".געווען "דער ערשטער 

כ"א אדר איז אויך געווען דער  הרה"ח ר' דוד משב"ק:
 .יארצייט פון זיין מאמע הרבנית בתיה רוחמה ע"ה

יא, ס'איז געווען זיין מאמע'ס יארצייט  אדמו"ר שליט"א:
גן קיין תחנון איז נישט געווען אלס אויך, אבער נישט זא
 די מאמע'ס יארצייט.

ל איז אנגעקומען עלזער רב ז"זינט דער ב אבד"ק יאקא:
קיין ארץ ישראל האט ער אויך נישט געזאגט קיין תחנון 
ט"ו תמוז אלס דער יארצייט פונעם אור החיים הקדוש 

 זי"ע.

ע"ה איז  ]הרבנית טראני[ווען די מאמע  אדמו"ר שליט"א:
געווען אין ארץ ישראל האט זי יעדן טאג אהיימגעשריבן 

נען דא 'אוצרות' פונעם צום טאטן ז"ל, און דארט זע
פעטער ז"ל דער בעלזער רב. די בריוון זענען געווען 

און פונקט לעצטנס האט מען עס  פטופארשט
כ'האב עס נאכנישט איבערגעקוקט ארויסגענומען. 
ט איר מקרב געווען דער פעטער ז"ל האאינגאנצן אבער 

 אויף נישט קיין פשוט'ן אופן...

רן פון ירושלים קיין ווען דער פעטער ז"ל איז געפא
, האט ער אריינגערופן די רביצין און איר תל אביב

געזאגט: "די אלע התקרבות'ן וואס כ'האב געהאט 
געטוהן איז געווען אויף דעם פלאץ, און היות מ'פארט 

וז ער נאכאמאל טוהן די אלע יעצט אויף א נייע פלאץ מ
התקרבות'ן! ס'איז נישט גענוג געווען וואס ער האט 

 טוהן פון פריער...גע

איינס פון די זאכן דארט שרייבט די מאמע ע"ה אויך, 
אז ס'איז איר אויסגעקומען צו זיין דארט אום כ"ב חשוון 

. האט דער פעטער ז"ל איר ]הילולת מהרי"ד מבעלזא זי"ע[

 כי מרדכ"י גדול ליהודים דורש טוב לעמו
שכולו צדקה וחסד ורב ברחשי ידידות ובשפתי רננה, נביע מקרב ולב כנה, ברכות נרגשות ברוח נאמנה, לידידנו עוז איש 

סור בכל עת ועונה, מלשמח ולהנות אחרים יראתו קודמת לחכמתו בכל פינה שהוא פונה, פה מפיק מרגליות תבונה, 
 באמונה, מקבל כל אדם בשמחה וברנהלצרכי הכלל והפרט בכל לו"נ 

 מגדולי אישי החסד והמעש דפה - הי"ו מרדכי דוב בעריש הכהן ראזנבערגמוה"ר כש"ת 
מגבית מסירותו העצומה והמופלאה בלו"נ לעמוד בראש ת לנוכח מלאים אנו רגשי התפעלות והשתוממו

שנקלע לצרה גדולה ל"ע, ופתח את שערי ביתו החדש לרווחה  "הצלת חיים" למען אחד מאנ"ש בארה"ק
לעריכת מסיבות פרטיות למען הקאמפיין ואף הקים שם את ה'קאמענד סענטער' להגיע לכמה שיותר 

 ללא הרף זכינו להגיע ליעד הגדול ולהציל ידידות שארנו משחת ח"ותורמים, ורק תודות למסירות נפשו 

 מחשובי שקדני ישיבתנו הק' – ני"ו דויד הבה"ח ון ואציל המידותוברכות נרגשות לבנו ברוך הכשר
 מומחיות יתירה וגייס סכומים אדירים למען המצוה הגדולהמסירות ובשעמד לימין אביו ב

 חה מרובה בכל אשר לו, וימשיך בפעליו עוד רבות בשנים, ולציון נעלה ברננים.יה"ר שיראה ברכה בפרי עמלו, והצל
 אהרן גרינוואלד, אהרן בער ראטה, מרדכי יחזקאל פרידמאן, ים התפעלות:המלא עסקני המגבית

 ראזנבערגברש"י יעקב יוסף קארן, אברהם ברוין, שמואל סג"ל איצקאוויטש, יודא שלמה 
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יות ס'איז קאלט זאל זי נישט קומען אין באפוילן אז ה
י וועט זיך ביהמ"ד צום דאווענען, ער האט מורא אז ז

פארקילן... שרייבט זי דארט אז זי איז אריינגעגאנגען און 
ך פשוט געבעטן אז זי וואוינט דאך נישט אין זי האט זי

ארץ ישראל און ס'איז אויסגעקומען אז זי איז פונקט דא 
ן דער פעטער גייט דאווענען פאר'ן אום כ"ב חשוון או

י וויל גיין עמוד, בעהט זי ער זאל איר גיבן רשות ווייל ז
הערן! האט דער פעטער ז"ל זיך פארטראכט און 

"זי זאל זיך גוט אנטוהן און  נאכדעם האט ער געזאגט:
מ'זאל איר גיבן א בענקל אין ביהמ"ד אז זי זאל האבן 

 וואו צו זיצן"...

געשיקט אז אמאל ר רב ז"ל האט איר דע יאקא: אבד"ק
בחורים זי זאל באקוקן די שטיבער אין ישיבה וואו די 

 עסן און שלאפן.

יא, ער האט איר געשיקט אז זי זאל  אדמו"ר שליט"א:
 איבערקוקן די ישיבה.

דאס געדענק איך אויך אז זי מאמע ע"ה האט 
דערציילט, אז ער האט יעדע מינוט געוואלט וויסן וואו זי 

י זי איז שוין אהיימגעקומען צי נישט. האט הרה"ח איז, צ
ט: זי איז נישט קיין קינד, דער ר' שלום פויגל ע"ה געזאג

פעטער ז"ל  רבי דארף נישט אזוי מורא האבן... האט דער
געזאגט: "אבער דאס איז דאך אן אייגענע". ווייל באמת 

האט ער געהאט  ]הרבנית בתיה רוחמה ע"ה[פון די מאמע 
]הרבנית חנה רחל מאוסטילא הי"ד יינע שוועסטער נאר די א

 .אמה של הרבנית טראני ע"ה[

ער האט אמאל געוואונטשן כ"א אדר: "דער  אבד"ק יאקא:
זכות פונעם ר"ר אלימלך און דער זכות פון די מאמע זאלן 

 מגין זיין". דאס האב איך געהערט פון אפאר אידן.

ג אחר שאל איפוא יתגוררו בני הזו אדמו"ר שליט"א
 החתונה.

מ'מאכט נישט קיין עסק, וואו ער וועט  אבד"ק יאקא:
 וועלן...

ס'שטייט דאך )תהלים יט, י( 'יראת  אדמו"ר שליט"א:
השם טהורה עומדת לעד' זה הנושא אשה ואחר כך לומד 
תורה )יומא עב:(, איז דאך דער עיקר צו זיצן און לערנען 

אויף 'אין  מסתמא זענט איהר זיך סומך -נאך די חתונה 
אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ )ע"ז יט:(', 

 ם לערנען במקום שלבו חפץ...לאזט איהר איה

כ'טראכט אמאל אז 'במקום שלבו' דארט  אבד"ק יאקא:
 וואו די הארץ איז, 'חפץ' דארט וויל מען.

 כרחם אב על בנים... אדמו"ר שליט"א:

איז דער יארצייט פון  ]ט"ז כסליו[דעם שבת  אבד"ק יאקא:
הייליגער 'הרה"ח ר' דוד לייב שווארץ ע"ה, דער 

זייער נאנט מיט איהם אבלחט"א  געווען . כ'בין'שנארער
 און איך האלט דעם יארצייט.

ער האט נישט געהאט קיין קינדער  אדמו"ר שליט"א:
נעבעך. ער האט גארנישט עפעס אנדערש געטוהן נאר 

גען נאך געלט "פאר אידנסוועגן". ס'איז געווען ביי געגאנ
איהם די גרעסטע שמחה ווען ער האט געקענט עפעס 

 אר א צווייטן.טוהן פ
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ער האט געלערנט בחברותא מיט מיין  אבד"ק יאקא:
בעל שו"ת הגה"צ ר' חיים ישעיה קעניג זצ"ל גאב"ד יאקא ]זיידן 

'בין אינדערהיים אין סערדאהעל. ווען כ חוקי חיים[
געפארן אלס בחור לערנען אין ארץ ישראל, האט מיין 
 זיידע געשיקט מיט מיר א הונדערטער פאר איהם. נאך

פיר וואכן האב איך איהם געטראפן אין ירושלים און 
כ'האב עס איהם איבערגעגיבן. גיב ער מיר א זעץ אין 

 קן: "ווילאנג דארף איך ווארטן?"...רו

ל תקופה וואס כ'בין אין די שטיק אדמו"ר שליט"א:
געווען אין וויז'ניץ האב איך געזעהן, אז טאמער איינער 

ער אויך נישט האט איהם 'נישט' געגיבן האט 
אנגעשריגן, נאר פארקערט: ער האט איהם געגיבן 

 אזעלכע ברכות..!

דער לב שמחה ים: ר"י שער אפר מחותנו הגר"מ גרינבערג
מגור זצ"ל האט נישט געלאזט אז מ'זאל גיין נאך געלט ביי 
זיינע שמחות. איינמאל איז ר' דוד לייב אריינגעקומען גיין 

האט איהם געוויזן פונעם נאך געלט און דער רבי אליין 
אהן אז ער זאל ארויסגיין. האט ער געמאכט פאר'ן -אויבן

, און דער גערער נגערפיא 'פייג' מיט די לב שמחה אזוי 
ן ער האט איהם געלאזט גיין... רבי האט זיך צושמייכלט או

זינט דעמאלס איז ער געווען דער איינציגסטער וואס 
 א שמחה! פלעגט גיין נאך געלט אין גור ביי

דאס לעצטע מאל וואס הגה"ח ר' שלום  אבד"ק יאקא:
בראנדער זצ"ל איז געווען אין גאס, איז געווען ביי ר' דוד 
לייב'ס לוייה. רבי שלום איז נפטר געווארן ל"ע א טאג 

הג"ר שלום האט מיר אמאל  .[תש"ס ]י"ז כסליו נאכדעם
יבן געזאגט אן הגדרה: "רבי דוד לייב איז מזכה אידן צו ג

 צדקה בשמחה".

וואו ער איז געגאנגען האט ער  אדמו"ר שליט"א:
אריינגעברענגט שמחה. בעצם וואלט ער 'לכאורה' חס 
ושלום געדארפט זיין צובראכן אויף שברי שברים, 

ט ער אריינגעברענגט שמחה אין פונדעסטוועגן הא
 אנדערע אויך!

 ונפרדו לשלום. ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א

 
 
 
 
 
I  רשת תרומה העעל"ט, נכנס הרה"ג ר' ששי פבליל

שליט"א ראש ישיבת מאור התורה  יוסף מאיער
 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אבבארא פארק אל הקו"פ ל

I  העעל"ט אחר הבדלה תרומהבמוצש"ק פרשת 
, נקבצו ובאו עשרות בחורי ומעמד הסיום המשולש

דרכי חיים, תפארת שמואל ישיבות מחמד תלמידים 
קלוזנבורג, עץ חיים באבוב בבארא -אלכסנדר, צאנז

, ב"פ בסטעטן איילענד-תורה ויראה סאטמאר, פארק
עץ חיים הילסייד, ישועות ישיבה גדולה בקרית פאפא, 

לשמוע דברי אלוקים חיים מפ"ק  ,משה ויז'ניץ במאנסי
אחר שהסתופפו  - כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אשל 

 בצילא דמהימנותא עילאה על שב"ק.
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I כ"ק ט, ביקר שת תצוה העעל"בליל שלישי פר
בביתו נאוה קודש של  שליט"א האדמו"ר מסקאליע

 .שליט"א כ"ק מרן אדמו"ר

I נכנס בערב ביום רביעי פרשת תצוה העעל"ט ,
שליט"א הרב  שלמה יעקב זיידא אייכנשטייןר'  גהרה"

הצעיר דגאלאנטא בנו בכורו של כ"ק האדמו"ר 
ר כ"ק מרן אדמו"מגאלאנטא שליט"א, אל הקו"פ ל

 , לרגל שמחת נישואי בנו החתן למז"ט.שליט"א

I  ליוה 4:30ביום חמישי פרשת תצוה העבר בשעה ,
עטופי בראש קהל מלווים נכבד  כ"ק רבינו שליט"א

  יוסףב"ר  צבי 'ישעיאת ארונו של הרה"ח ר' צער 
ע"ה משב"ק נאמן אצל כ"ק האדמו"ר  פריעדמאן

מראחמיסטריווקא שליט"א לרפו"ש רבות בשנים, 
אחר תקופת חולי ל"ע שר הלך לעולם שכולו טוב א

שנה בלבד לדאבון לב כל בן שבעים ושלוש והוא 
חשובה. ההלוייה יצאה מרחבת בית מרן משפחתו ה

 ת.נ.צ.ב.ה.אד"ש והובא למנוחות בבית החיים דפה. 

 תוכן השיחות יבוא אי"ה.

 
 
 

 :יבמות והתחלת כתובות במסגרת 'עמוד יומי' חגיגת סיום
אנשי שלומינו תושבי השיכון והגלילות,  אלפי במעמד ➢

שמחת  כ"ק רבינונחגגה ברוב פאר והתרוממות ובראשות 
" במסגרת 'עמוד יומי מסכת יבמותהסיום המשולשת של "
" במסגרת ירושלמי מסכת ברכותדחסידי סקווירא', "

" שולחן ערוך הרבי, ו"לימוד דף ליום בתלמוד ירושלמ
חסידי סקווירא, במוצש"ק במסגרת 'שונה הלכות' שע"י 

בהיכל ביהמ"ד  מרן אד"שה העעל"ט אחר הבדלת תרומ
 הגדול דפה.

כ"ק ועל צבאם  כל הקהל הקודשלרגל המאורע עברו 
בתום עריכת רעוא דרעווין ב'שאטער' הגדול  רבינו

פילה לתפילת מעריב בהיכל ביהמ"ד הגדול, ובסיום הת
ן לך' קדשו את פסוקי 'וית-בחדר מרן אד"שכאשר אמר 

 מקהלת מנגנים"ק כנהוג, שוררו וסדר הזמירות למוצש
בליווי כלי זמר פרקי שירה ערבים על 'ויתן לך' ועוד 
בעוד המוני אנ"ש מתיישבים אצל השולחנות מול פני 

למעמד הבדלה על  רבינוהופיע  8:50המזרח. בשעה 
המקהלה ניגנה  ת הכבוד,הכוס ברוב עם על במ

ולפיוט 'קל פודה  ישראל',ד יתבין 'המבדיל' בלחן 'כ
מכל צר' התאימו את הלחן המודזיצאי על 'ובאו כולם 

יוסף הגה"צ ר' . אחר סדר הבדלה ניגש בברית יחד'
ובעל שבטי  דומ"ץ שיכון סקווירא ישראל אייזנבערגער

וסיים את 'שולחן ערוך הרב' חלק חו"מ והתחיל  ישראל
אלכסנדר סג"ל הרה"ג ר' שוב את שועה"ר חלק או"ח, 

את לימד "צ ומגי"ש בדף ועמוד יומי מו ץאויסטערלי
מילות הסיום של ירושלמי מסכת ברכות והתחלת מסכת 

מגי"ש  אברהם בנימין בינוש זילבערמאןפאה, והרה"ג ר' 
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בעמוד יומי אמר את סיום מסכת יבמות במסגרת עמוד 
 שרגא פייווליומי ואת פסוקי וסדר ההדרן. האחים מוה"ר 

יש דרבנן לע"נ אמרו קד יעקב צבי שווארץ"ר ומוה
ע"ה זקן  מרדכי שווארץנשכח הרה"ח ר' -אביהם הבלתי

ראשי קהילתנו הק' אשר המעמד נתנדב לזכותו ע"י 
פתח את התחלת  בינושנכדיו לבית בוקסבוים, והרב 

 מסכת כתובות יחד עם המוני לומדי עמוד יומי.

הוא כעת שוררו בהכנה דרבה וברגשי התעוררות '
השמיע את דברות  "ק רבינוכ', ויפתח לבינו בתורתו

וברכת קדשו לרגל שמחת גומרה של תורה בגמרא 
ס'איז א 'חוט המשולש' פון א שמחה של והלכה לאמור: "

מצוה: א סיום מסכת יבמות און התחלת מסכת כתובות, א 
סיום מסכת ברכות פון ירושלמי, און א סיום פון רב שולחן 

ז בשעת זאגט דאך א )שבת קיט:(גמרא ערוך. באמת די 
ם איז 'עבידנא יומא טבא לרבנן', און וס'איז דא א סי

בשעת ס'איז דא א יו"ם טו"ב איז דאך עס זיכער משפיע 
"שמחה" אויף ווייטער אויך. זאל טאקע דער אייבירשטער 
העלפן אז די שמחה פונעם סיום זאל משפיע זיין אויף 

ון ' א)אבות ד, ב(גוררת מצוה  ווייטער אז ס'זאל זיין 'מצוה
 .מ'זאל קענען ווייטער זיצן און לערנען מתוך שמחה

דער תורי זהב ברענגט די וואך אויף די מסורה ג"פ "
, וראה אם דרך )שמות כה, מ(וראה, וראה ועשה בתבניתם 
, וראה בנים )תהלים קלט, כד(עוצב בי ונחני בדרך עולם 

ן אר"י הקדוש זי"ע אז , אז ס'שטייט פו)שם קכח, ו(לבניך 
יקר חשיבות פון די מצוה איז די "שמחה של מצוה", דער ע

און אויב מ'לערנט בשמחה איז דאס משפיע נאך מצוות 
אויף ווייטער אויך: א דריטע, א פערטע, א פופטע עד אין 
סוף! טייטשט ער מיט דעם 'וראה אם דרך עוצב בי', אויב 

שמחה, 'וראה בנים ס'איז נישט מיט קיין עצבות נאר מיט 
ז עס משפיע אויף ווייטער נאך מצוות און נאך לבניך' אי

מצוות, אז מ'זאל קענען ווייטער לערנען בשמחה עד אין 
 סוף!

שמחה של מצוה דארף דאך זיין מיט 'יראת שמים', "
אי איכא יראת ה' אין. מ'זעהט דאך יעצט  )שבת לא.(כמ"ש 

, אבער )שם פח.(ה אז דער זמן איז 'קימו וקבלו' מתוך שמח
ך 'מחיית עמלק' במחשבה דיבור ומעשה. אז דער ס'איז אוי

אייבירשטער העלפט און ס'איז צוזאמען 'שמחה' מיט 'יראת 
השם', דאס איז די שלימות המצוה. זאל טאקע דער 
אייבירשטער העלפן אז די אלע וואס האבן די שיעורים, די 

ן א בלאט א וואס לערנען אן עמוד א טאג, די וואס לערנע
רנען שיעורים אין הלכה, די וואס לערנען טאג, די וואס לע

די שיעורים אין ספרי חסידות וואס דאס איז די 'נשמה 
זאלן אלע קענען מקבל זיין די הארות פון די  -שבתורה' 

זמנים און די אלע השפעות פון די תורה בגשמיות און 
'מרבין  ברוחניות, און בכלל טאקע קענען מקיים זיין דעם

יז דאך אן ענין פון מוסיף והולך, און בשמחה', א ריבו"י א
דער 'מרבין בשמחה' זאל אנקומען אויף א גרינגען אופן 
אהן נסיונות, און מ'זאל קענען כסדר דינען דעם אייבירשטן 

 ".מתוך שמחה ונחת תמיד

בתום דברות הקודש קמו כולם על רגליהם ויצאו 
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הוא אלוקינו' וניגון 'נאר  'ברוךבריקוד נלהב בניגוני 
, ואחר שירת 'המבדיל' לחתנים עם פזמון 'גוט שמחה'ב

עברו אנשי שלומינו בסך ע"י המשוררים וואך מזל טוב' 
, ובהמשך קיבל מרן אד"ש'גוטע וואך' ל'לחיים' ולאחל 

כל אחד למזכרת נר הבדלה בתוך נרתיק של פלסטיק 
דלים הג מפואר, וכן חולקו כרכי מסכת כתובות בכל

 והפורמטים כאשר יחפוץ לב כל לומד.

 חברת תורה ותפילהלמחרתו ביום הראשון הוכרז ע"י 
על "יום התורה" משעה  התאחדות האברכים דפהשע"י 

-שלוש ועד שש אחה"צ, ומה מרגש ומעצים היה מחזה
ההוד שנגלה לעיני כל מי שדרכו רגליו על פתח ביהמ"ד 

זקנים ובעלי  עשהחסידים ואנשי מ אלפי הגדול, כאשר
בכל בתים לצד ילדי חן יושבים ולומדים בחברותות 

אצל מאות שולחנות שהיו פרוסים בכל מקצועות התורה 
רחבי ההיכל הגדול, וקול התורה בוקע ועולה בנעימות 
ומתיקות שלא מעלמא דין ומיתמר ועולה כפורחת כעשן 

 מזבח הקטורת לריח ניחוח לה'.

לח שהתקיים שלוש מוצ" היום התורהבמלאות שנה ל"
לפני המעמד הרבתי של סיום סדר מועד במסגרת שעות 

, התקבלו פניות רבות כ"ק רבינודף ועמוד יומי בראשות 
מצד חובבי תורה שזכר אש התורה שהתלקחה באותן 
שעות עילאיות חקוק על לוח לבם בגעגועים עזים 
 ושאלתם ובקשתם לערוך שוב מעמד כזה של לימוד

ושבי השיכון תחת קורת גג אחת. ציבור תמשותף של 
ניאותו ונרתמו מיד להוציא את ראשי חברת תורה ותפילה 

הרעיון הנשגב אל הפועל: הוציאו מודעות ופירסמו 
כרזות, הכינו צילומי דפי הגמרות הנלמדים והעמידו 
'משיבים' לענות לכל שאלה בכל חלקי התורה, סידרו 

ן שעות והעמוד היומי שיימסרו באותאת שיעורי הדף 
נעלות ב'חדר זילבערמאן', הגישו מזונות ומשקאות 
וטעימה חמה וקלה למען לא יחסר המזג, ועוד הכנות 

 .טכניות ורוחניות למען הצלחת המעמד

לצד מאות החברותות שגדשו את היכל ביהמ"ד מזן 
וגמאו דפי גמרא רש"י ותוספות או סימני שו"ע  אל זן

שעות אלו גם , התקיימו כאמור במשך וחניבצמאון ר
שיעורים מיוחדים למאות חברים מקשיבים ב'חדר 

השיעור המשולש והגדול של  3:30זילבערמאן': בשעה 
בדף היומי קיצושו"ע וחסידות,  חיים מאירהרה"צ רבי 

שיעור נפלא על מצות חליצה במשך הדורות  4:20בשעה 
ליכות השבת, בעל ה אברהם יוסף גארדאןמפי הרה"ג ר' 

הגר"ס חה למסכת כתובות מפי פתי 5:05בשעה 
שיעור מרתק על עצות לזכירת  5:40, ובשעה אויסטערליץ

שלום שרגא התורה מפה מפיק מרגליות הרה"ג ר' 
 . פאפלאנאש

בנוסף על כך נערכה הגרלה על מגילת אסתר 
שלמדו במשך  בחורי הישיבותו אברכי הכולליםמהודרת ל

ילדי חד לעות, וכן התקיים מבצע מיוכל היום הזה שבע ש
לבוא וללמוד בביהמ"ד לחצי שעה ולהתעדן  התתי"ם

באהבת תורה. לאור ההתעוררות הרבתית ללימוד 
 נציגי הכיתותיחד עם  גבאי חברת תות"פהתורה מסדרים 
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עשרות חברותות שילמדו יחדיו מדי בוקר או ערב 
וד שיעורי 'עמבמקום שלבם חפץ, וכן ניתוספו עוד שני 

 מעמדי סיוםבני כיתה אחת. קבועים לאברכים  יומי'
מסכת יבמות והתחלת כתובות נערכו ברוב פאר גם 

ברחבי תבל ע"י  בתי המדרשות דחסידי סקוויראבשאר 
, בסעודה שלישית, מלוה מלכה או לומדי העמוד היומי

בפת שחרית ביום ראשון, לשמוח יחדיו בשמחת התורה 
 כי היא לנו עוז ואורה.

 :ים בארה"קיומי-"צ הראמ"מ בביקור בןהרה
בבוקרו של יום ד' תרומה בדר"ח אדר העעל"ט נחת  ➢

על אדמת ארה"ק  אהרן מנחם מענדילהרה"צ רבי 
ביתו -בתו הבכורה של בןלהשתתף בשמחת החתונה של 

מטריסק  שריהו יונה טווערסקיבשרו הרה"צ ר' -ושאר
"ט למז כ"ק האדמו"ר מקאזניץבן החתן מאנטריאל עב"ג 

השתתף  מ"אהר. הרה"צ ביבבליל ששי בתל אשנערכה 
, וכן ברכות ראשונותבקבלת פנים ובחופה שם כובד ב

והמחותנים ריקוד במשתה החתונה אז רקד עם החתן 
 .מרומם של שמחה

במשך ארבעים שעות שהותו בארצנו הקדושה ת"ו 
שחרית ומוסף עם אנ"ש בבית  האורח הדגולהתפלל 

הלל ש לפני התיבה לקרוא את המדרשנו בירושלים וניג
דר"ח והשמיע סיפורי צדיקים במסיבת לחיים, הסב 

 ה"כהר בבית אברכי כוללנו בירושליםלסעודת ר"ח עם 
והתוועד עמהם בשיחת התחזקות,  ישראל ניסן פריזלהרב 

התפלל מנחה והשמיע סיפורי הילולא במסיבת לחיים עם 
י"ש הגרבראשות רה"כ  אברכי כוללנו מקור הלכה בירושלים

דר קידושין בחופת החתן בן העסקן מוה"ר , סיאסטרייכער
שמואל יהודה מב"ב עב"ג בת העסקן מוה"ר  אליעזר כהן

בברכות  יצחקמירושלים שם כובדו הרה"צ רבי  מנדלוביץ
חדב"ן בברכה אחריתא,  האדמו"ר מזוועהילראשונות ו

בת  כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן תהשתתף בחתונת נכד
חנוך בן הרה"ג ר'  באלעד ובחתונת אהן"נ קמהגרלבנו 

נערכה במצפה שמחשובי אנ"ש במאנסי  העניך גינזבורג
יריחו, ושב ירושלימה ליטול חלק באסיפות חבורת בחורי 

הרי"נ עם רה"ח  איגוד צעירי סקוויראישיבות גדולות של 
הנ"ל, וחבורת בחורי הישיבות קטנות של האיגוד  פריזל

 .ימשה וולדורסקעם רה"ח הרב 

חמישי ואמר ספר ' התפלל שחרית למחרתו ביום ה
ואח"כ התוועד שם  הכותל המערביתהלים ליד שב

 האיגודובחורי  הישיבה קטנהלמסיבת לחיים עם בחורי 
סייר שניגנו ושמעו שיחת הדרכה וקיבלו לקח ולחיים, 

עם אברכי אנ"ש שמתכננים לרכוש  רמת שלמהבשכונת 
 ישתתף בשמחת נישואשם דירות, ולעת ערב בבני ברק ה

הגרי"ד בת לבנו  בעלזא-כ"ק האדמו"ר ממאכנובקאנכדת 
 חבורת אנ"ש, אחר מעריב בשטיבל התוועד עם רוקח

בעלזא -דשם ושב לסעודת החתונה בבית מאכנובקא
ששי בליל  11:30ובשעה קאזניץ -ובהמשך בבית טוריסק

 הגיע לנמל התעופה בלוד והמריא לשלום הביתה פה
 קרית מלך רב.

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / סידי סקוויראמפעל "מעיינות החסידות" דח

 ~ ודגל"ו עלי אהבה~ הביאני אל בית היין 
 מתכוננים בעז"ה לסיים את כלאלפי אנשי שלומינו חסידי סקווירא היקרים שי'  כאשר

 מתרגשים אנו להודיע לכל קהלא קדישא הדין כיהבעל"ט, אמצע הקיץ ב "קדושת לויספה"ק "

 להתחיל את הלימוד הבא רבינו שליט"אמרן כ"ק ר נתיבותינו מאי ע"יונקבע נבחר 

 זי"ע משה חיים אפרים מסדילקוב להרה"ק רבי - דגל מחנה אפרים בספה"ק
 במסגרת הלימוד היומי בספרי חסידות

שקיבל  גדוש כולו בפניני קודש ורעיונות נשגבים מתוקים מדבש ע"ד דרוש וחסידות ה"דגל"אשר כידוע ספה"ק 
, , מפי מרן המגיד הגדול זי"ע וספרי הכהן הגדול מפולנאה זי"עק זקינו מרנא הבעל שם הקדוש זיע"אמפ"בעצמו 

מובטחני שע"י החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת כותב בהסכמתו: "כי  הרה"ק מבארדיטשוב זי"עו
", וכן שר כמעט לא נראה כמוהוהוא מתוק לחיך וערב מאוד אכותב בהסכמתו ש" הרה"ק מלובלין זי"עו", הבורא

 חסידותהפליגו כל צדיקי קמאי בשבח הספר הק' שנחשב כ"ספר יסוד" בתורת ה

 'דגל מחנה אפרים'הנהלת המפעל כבר שוקדת בימים אלו לערוך מחדש את הספה"ק 
 בס"ד לומדי המסגרתעם השוואות וציונים נרחבים להנאת ברוב פאר והדר 
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 :ת שמש בראשות הרה"צ הר"יחנוכת המקוה בבי

את  ינו בבית שמשאנשי שלומברוב פאר וכבוד חגגו  ➢
והמפואר בבית מדרשנו החדש  חנוכת המקוהשמחת 

בס"ד ' בעיר, שנבנה ונשלם בתולדות יעקב יוסף ברמה 
 יצחקהרה"צ רבי בראשות בימים אלו משוכלל ביופיו 

נדבני שהגיע לארה"ק עם כל משפחתו המורחבת ו
מו סכומים הגונים בהשתדלות רעייתו שתר ההמקו

החגיגה הרוממה לרגל פתיחת שערי  החשובה. הרבנית
היכל השטיבל המקוה נערכה בליל ג' תצוה העעל"ט ב

בליווי מקהלת משוררים וכלי נגינה שהנעימו הגדול 
 גדולי רבני העירבשירות ותשבחות, וגלריה נכבדה של 

 פיארה את במת הכבוד.

נטלו ידיים לסעודה עשירה קרתי במהלך הערב היו
 אפרים וולדורסקיכיד המלך שהונחתה ע"י היו"ר הרב 

מחשובי אנ"ש בבי"ש, ושמעו דברי ברכה והתחזקות מפי 
הרה"צ ר' ישראל חיים הכהן  כ"ק האדמו"ר מנחלת אהרן

, יצחק צבי איינהארןקאהן, דומ"ץ הקהילה הרה"ג ר' 
בעיר  ז'ניץדומ"ץ ויקלונימוס קלמן ווייס הרה"ג ר' 

 כ"ק האדמו"ר מויז'ניץשהקריא מכתב קודש ששיגר 
, את דבר לרגל חינוך המקוה הר"ילכבוד חתנו הרה"צ 

נחמן מנחם מענדיל הקהילה מסר איש החסד מוה"ר 
מגדולי עסקני קהילתנו בבית שמש דפה, את משא  סופר

 ם גרינבויםאפריהמעמד השמיע מגיד המישרים הרב 
 יצחקכון, הרה"צ רבי מגי"ש בבית מדרשנו דפה בשי

מסר את ברכת הקודש ששלח כ"ק רבינו לכבוד 
המאורע ונשא שיחת התחזקות מאלפת לכל המסובים 

אוסף פניני קודש  'נתיבות קודש'שגם קיבלו קונטרס 
 ממשנתו הטהורה של מרן אד"ש על ענייני מקוה וטבילה.

 האורח הדגולה המים' ע"י אחר כתיבת תיבות 'ולמקו
שלום פינחס תורה החדש נדבת מוה"ר ביריעת ספר ה

פצחו בריקוד  - דפה מגדולי נדיבי המקוה מאשקאוויטש
שורר  נטאשלמה דימנלהב ומרומם, האברך מוה"ר 

חרוזים מרטיטים, תרי צנתרי דדהבא גדולי עסקני בית 
 נטאאהרן דימהנ"ל ומוה"ר  מענדל סופרשמש מוה"ר 

על  שבירך בהמ"ז הר"ירס יקר ערך מהרה"צ קיבלו פ
הכוס ובריקודי הנעילה רקד עם כל אחד מעסקני 
הקהילה והמוסדות ברגשי התרוממות. בתום המעמד 

בבנין ביהמ"ד וחינך בעצמו את  יצחקהמרשים סייר רבי 
 המקוה הנהדר.

בניו לארה"ק עם  יצחקמסעו המיוחד של הרה"צ רבי 
' תרומה, אך לאור בקשתו תוכנן להתחיל ביום ג וחתניו

שנחלש ל"ע  כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ חותנוהמיוחדת של 
אחר ניתוח קשה על ראשו, הקדים הרה"צ את נסיעתו 

-והגיע ארצה בבוקר יום וערש"ק פרשת משפטים
בבית החולים והשתתף  חותנו הגדולשקלים, ביקר אצל 

צ החתן משולם זוסיא בן גיסו הרה"ב'שבת אויפרוף' של 
ביהמ"ד הגדול אבד"ק ויז'ניץ אלעד ב הגר 'יצחק ישעיר' 

ויז'ניץ בבני ברק. בליל שב"ק השתתף ב'באטע' עם 
בהיכל ויז'ניץ וכן בעריכת הטיש של  בני האדמו"רגיסיו 
, ובצפרא דשבתא ניגש כ"ק האדמו"ר מויז'ניץדודו 

לברכת החודש ולמוסף 'אור פניך' לרגל שבת שקלים 
בעיר, ובס"ג בשילוב מסיבת  בבית מדרשנו תוי"י

 בברהמ"ז על הכוס. הרה"צניץ כובד הפארשפיל בויז'

בתפילת שחרית ביום ב' תרומה עלה לס"ת של מרן 
, בערב בעלזא-מאכנובקאהבעשה"ק זי"ע בביהמ"ד 

, האדמו"ר מויז'ניץהשתתף ב'חתן מאל' במעונו של חותנו 
 אוהל אדמור"י ויז'ניץלמחרתו פקד עם בני המשפחה את 

חופה ובעת בביה"ח בבני ברק לרגל יום ה וטשערנאביל
 סעודת החתונה כובד בברהמ"ז. ביום ד' בדר"ח אדר

וניגש כש"ץ  ילדי הת"ת בירושליםהתפלל שחרית עם 

 ת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אבנשיאוסניף "זרע יעקב" /  - סקוויראתלמוד תורה דשיכון 

 להגיד שבחו של אהר"ן
אמונה, רב במרביץ תורה וחסידות  תבונה, רב הנודעידידנו המלמד מעומק הלבבות, אמע"כ רב ברכות נלהבות, 

 במסירות נאמנהמשליך גוו מנגד לבוא לעזרת המלמדים וצוות הת"ת  בכל עת ועונה,כל תלמיד הרמת קרן פעלים ל

 המלמדים מלמד מומחה בכיתה ה' ועסקן נלהב לכל צרכי הת"ת וצוות - ייס הי"ומוה"ר אהרן ווכש"ת 
 בהכנסת בנו בכורו שי' בבריתו של אאע"ה על ברכי כ"ק מרן רבינו שליט"א למזלא טבאהשמחה במעונו לרגל 

 ללידת הבן, מלמד כיתה ו' – "וולמוה"ר מאיר וואלאדארסקי הי / מלמד כיתה ב' - בערגער הי"ו בר"מ מוה"ר דוד וברכות נרגשות לחותנו

 .כגן רוה לראות דורות מאיריםויפרח לראות נחת מצאצאיו הכשרים, ויעלה ה יזכיה"ר מלפני קל אדיר באדירים, ש
 סגן מנהל-מרדכי פינחס גאלדקלאנגמנהל רוחני, -אברהם דוד פריעזעלמצטרפים: ג"א  / צוות המלמדים :נ"הנהנים מעסקנותו המופלאה בלו
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להלל, סייר בכל הכיתות הצעירות וחילק ממתקים לילדי 
החן ששוררו בחדוה, ולתלמידי הכיתות הגבוהות של 

שהצטרפו וחתמו על  ורתך'מעמד 'קדשנו בתהת"ת נערך 
שלמה פגעי הטכנולוגיה. נאמו מוה"ר  קבלות טובות נגד

דפה, הרה"צ  משה יעקב ביסטאןוהרה"ח ר'  נטאדימ
השמיע שיחה וכתב אות בספר התורה המקודש 

 ילדי החןוהמהודר, ואחר ריקודי 'נגיל ונשיש' עברו 
לידי רבי שחתמו בגבורת נפש להגיש את שטרי 'קדשנו' 

 ילק להם לקח ולחיים.שח יצחק

בניו שחרית בשטיבל נסע עם  ביום ה' תרומה אחר
החשובים וקבוצת אנ"ש להעתיר בקברי הצדיקים  וחתניו

שלום לקראת נישואי בתו הכלה עב"ג פרע"ח החתן הרב 
, קבר הר המנוחותו הר הזיתיםבסיון הבעל"ט, ב גרויס

, ועל הכותל המערביושריד בית מקדשנו  שמעון הצדיק
גורה בלבד לשבת ס בני משפחתוק תרומה שהה עם שב"

בדירת נופש בנתניה, האדמו"ר מויז'ניץ  חותנוופרטית עם 
שם כובד בתפילת 'שוכן עד' לפני התיבה, בעליית ששי 
וברהמ"ז בסעודה שלישית, וביתר כיבודי השבת כובדו 

. בליל שב"ק בתום עריכת השולחן בני וחתני הרה"צ
כ"ק והשתתף בטיש של באכסניה עבר לקרית צאנז 

 ך שעה ארוכה.למש האדמו"ר מצאנז

ביום א' תצוה פקד את ציוני האבות והאמהות 
בבית לחם, התפלל  קבר רחלבחברון וב מערת המכפלהב

מנחה וספר רביעי והשמיע סיפורי צדיקים ושיחת 
מכון ; קבע מזוזות במשרדי הכותל המערביהדרכה אצל 

ת בירושלים שנפתחו לחברי הצוו 'נתיבות קודש'
חיים והמשפיע מוה"ר ובמסיבת לחיים בבית הנדיב 

דוד לאפפלער נאמו יו"ר המכון הרב  שלמה אייזנברג
שמעון , המשפיע הרה"ג ר' משה בלומינגדפה, הרה"ג ר' 

חילק הגדש"פ בכריכת עור  יצחק, והרה"צ רבי שפיצר

 זאבומוה"ר  מנחם נחום ליכטערלשני נציגי המכון מוה"ר 
 ; ונשא שיחת התחזקות בסעודת מצוה לרגלקופפערמאן

בית במסגרת עמוד יומי ע"י אנ"ש ב סיום מסכת יבמות
, שם דרשו גם המרא דאתרא מדרשנו תוי"י בביתר עילית

 אלימלך ניישלאס, המחותן הרה"צ ר' ווייס חייםהרה"ג ר' 
דפה, ואחר ברהמ"ז ע"י  פאלבר"ה  יעקב יוסףוהרה"ג ר' 

מהדורת 'שפה ברורה' לכל חילק גמרא כתובות  הר"י
 המשתתפים.

ונשא  שריד בית מקדשנום ב' התפלל שחרית אצל ביו
שיחה מרוממת בהתוועדות אנ"ש שם, בעיר העתיקה בחן 

בלימוד משניות ע"פ שיטת זילברמן;  תלמידי הת"תאת 
 בית שמשובשעות אחה"צ נסע עם פמליית המלווים ל

ה סייר למטרת המסע כולו בחנוכת המקוה כאמור. תחיל
הראו  סקני אנ"שעהחדשה המאוכלסת כעת ו רמה ד'ב

את מקום הקמת השטיבל החדש שם אי"ה, ובמסיבת 
בנימין נאם מוה"ר  אהרן מנדלוביץלחיים בבית מוה"ר 

השמיע שיחה קצרה  יצחקורבי  שפיצרברש"ש  זאב
וחילק לקח ולחיים לאנ"ש תושבי רמה ד' בבית שמש. 

ברמה ג' וקבע כמה  וויראמרכז חסידי סקמשם נסע לבנין 
י הבית הגדול, ובמסיבת לחיים השמיעו מזוזות על פתח

גבריאל עמרם ומוה"ר  אהרן שפיצרדברים נלהבים מוה"ר 
נשא שיחת חיזוק וחילק לקח  הר"ידפה,  טאמבאר

 לעסקני הקהילה והתפללו מנחה.

אח"כ עבר לביהמ"ד דחסידי באיאן הסמוך שם 
שהנעימו  די הת"ת תוי"יילנערך מסיבה מרגשת עם מאות 

, שמעו יעקב יצחק פריזלהנהלת מוה"ר בשירי זמרה ב
שחילק ספר תהלים לכל  הר"ידברי הדרכה מפי הרה"צ 

תלמיד. אחר מעריב וקידוש לבנה התקיים סדר לימוד 
ישבו  אברכי אנ"ש בבית שמשכאשר כל  'יומא דאורייתא'

ללמוד במשך שעתיים רצופות בלי הפסק לרגל שמחת 

 ק מרן אדמו"ר שליט"אבנשיאות כ" / ראמען -דחסידי סקווירא ביהמ"ד תוי"י  שע"ימבצע "גומרים" 

 אש"א דעי למרחקו לפועלי אתן צדק
הנודע בכל ידידנו העסקן הנלהב איחולים, מעומק רגשותינו הנעלים, לאלפי ברכות ובנעימים נפלו לנו חבלים, להביע 

 ים מי ימלל, אין גומרין עליו את ההללהנפלא מעשיו, הפרט והכלל בפעולותיו האדירות למעןמסור בלו"נ הגבולים, 

 יו"ר "שארית לפינחס העולמי" ויועץ ראשי למגביות -הי"ו  אהרן אברהם שווארץמוה"ר כש"ת 
 וגדיא יאה למזלא טבאעב"ג שתחי' נישואי בתו הכלה המהוללה לרגל השמחה במעונו ב

 מה לגייס סכומים אדירים ל"קרן הבנין"לימיננו בעצה ופעולות נשגבות בעריכת מבצעי ההתראלפי תודות על עמדך 

 .אלף פעמים ככההתורה ומעשיך הטובים החזקת בתשרה הברכה,  ך, ובכל מעשי ידיתרווה נחת ברביה והמשכה
 בשם כל מתפללי השטיבל -חברי ועד קרן הבנין המאחלים ברגשי שמחה וידידות רבה; 
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רכזית של החלה החגיגה המ 8:30חת המקוה. בשעה פתי
  כאמור. חנוכת המקוה

ופמלייתו בהרי הגליל  הרה"צאת היומיים הבאים עשו 
לפנות בוקר יום ג', שם  מירוןותחילתם באתרא קדישא 

ברשפי אש  ציון הרשב"יאמרו מזמורי טשערנאביל ליד 
התעוררות ובחצר ניגנו שירי ל"ג בעומר לכבוד התנא 

נאבלער 'טשערי, ומשם נסעו לתפילת שחרית בהאלוק
 חבקוק הנביאעצרו בקבר בצפת. בדרך לטבריה קלויז' 

 השל"הו הרמב"ם, רבי עקיבאוהמשיכו לפקוד את קברי 
רבי הספונים שם, מנחה בציון  התנאים והאמוראיםוכל 

תלמידי ומזמורי טשערנוביל בציוני  מאיר בעל הנס
אחר טבילה במקוה  בבית החיים הישן בטבריה. הבעש"ט

 חוני המעגלפללו מעריב בקבר שליד רמבעה"נ הת
 בעמוקה. רבי יונתן בן עוזיאלוהעתירו בציון התנא 

, קלויזביום ד' תצוה אחר לינת לילה בצפת ושחרית ב
ועלו לקברו ולשאר ציוני הקודש  האר"י הק'טבלו במקוה 

וטבלו  רבי יוסי הגליליבבית החיים העתיק, פקדו את ציון 
 עקב שלום פישריבמקוה הפרטי שבבית הנדיב מוה"ר 

 הרה"צע"ה, ואחר מנחה ומעריב בקלויז טשערנוביל נשא 
 ת"ת סקווירא מבי"ששיחה יקרה לתלמידי כיתה ב

שהגיעו לטיול כפרס על הצטיינות בלימודים וחילק להם 
 פישלברי"א  יעקב יוסףהרב  המלמדלקח כאשר 

 משמיע דברים של טעם. 

האורח הנערץ ערך הביקור הנעלים במהלך ימי 
, כ"ק האדמו"ר מגורסבב ביקורי נימוסין ביקור אצל 

-כ"ק האדמו"ר ממאכנובקא, כ"ק האדמו"ר מסלונים
רבה של ביתר עילית,  ווייס חיים, הגה"צ ר' בעלזא

עם אחיו הגדול  אברכי כוללנו בירושליםהתוועד עם 
 קאברכי כוללנו בבני ברנשא שיחת חיזוק להראמ"מ, 

השתתף  ;שלמה גרויס דוד צבישם דרש רה"כ הרה"ג ר' 
שם  בעלזא-כ"ק האדמו"ר ממאכנובקאנכדת בנישואי 

כובד בברכה בחופה ובריקוד מיוחד עם האדמו"ר, 
, מאנטריאל-האדמו"ר מטריסקבמצוה טאנץ של בת 

שמואל עב"ג בת מוה"ר  אליעזר כהןבן מוה"ר נישואי 
ביקר אצל ; ה גינזבורגהגרח", נישואי בן ביץיהודה מנדלו
, ניחום מזקני אנ"ש בב"ב נפתלי כהןיש ר' הרה"ח היש

בירושלים לפטירת אחותם ע"ה,  האחים קרויזהאראת 
מה מאנ"ש בירושלים בית שמש קבע מזוזות בבתי כ

סייר בביהמ"ד הגדול דחסידי גור בירושלים, ; ביתרו
באגף החדש שמוסיפים כעת ל'היכל התורה' הגדול ו

מהסבא . אחר ביקור פרידה שנו בירושליםבבית מדר
באכסנייתו בעיר נתניה, שבו לפה  האדמו"ר מויז'ניץ

קרית מלך רב מלאי רשמי קודש עזים וספוגי אווירא 
 דארץ ישראל המחכים.

 / בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מרכז הכוללים דשיכון סקווירא
 ויתן משאת כיד המלך

 בלב מלא רגשי הערצה לאנשי שלומינו תושבי השיכון שי' אשר ידם פתוחה בכל עת להחזקת התורה ולומדיה
 בקריאה נרגשת מקרב ולב לכל תושבי קרית מלך רב שי' פונים אנו

 ביתר שאת ויתר עוז -י בתיכם בימי הפורים האלה פתחו נא שערי לבבכם ודלת
 והזילו זהב בסכומים חשובים להרחיב דעת ולהרנין לב האברכים החשובים לומדי הכולל השוקדים בתורה מתוך הדחק

 !לחזק תורה ולהאדירהבמעט, תצטרף פרוטה לפרוטה לחשבון גדול מי שיכול להעלות את תרומתו הקבועה אפילו 
 #220 845.362.3053מו לרשימת מחלקי הצדקה ושעות קבלת קהל בביתו לתועלת האברכים, יתקשר: המוכן לצרף את ש

 בזכות קיום מצוות היום בהידורים, תזכו לכל קדושות וסגולות ימי הפורים, ולהמשיך שמחה לכל השנה בתדירים.
 חברי וועד הנהלת הכולליםמאחלים בלו"נ ורגשי שמחה וחדוה: ה

 היקר באנשים של לקראת היארצייט הראשון נתנדבגליון השבוע 

 סורקיס ע"ה מנחם מענדל ב"ר פנחס הרה"ח ר'

 נלב"ע ביום י"ז אדר ב' תשפ"ב -מחשובי תושבי קרתא דשופריא 
 מתוך הרחבת הדעת ורוב תענוג ונחת דקדושה עדי עד וחתו ויושר יליץ עכב"ב לכט"ס,בגן עדן תהא מנ 
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 אבל יחיד עשי לך

בכל  יחד עם המוני עם בני ישראל בכלל ועם קהל הקודש עדת חסידי סקווירא
מקומות מושבותיהם בפרט, מבכים אנו מרה את פטירתו של האי גברא רבא, יקירא 

לתנו וזקני החסידים, שמו הטוב כולם חביבא, מרדכ"י היהודי גדול ליהודים, מפארי קה
מגדולי העסקנים לרבים וליחידים, מפורסם בפי כל במעשיו מפארים ומעידים, 

, לדורות דורות קיימים ועומדים, שקד על דלתות התורה כסדרם תמידים, המיוחדים
אהוב על כל בדרכיו הנעימים  ניצולים והשרידים,הדוגמא ודמות מדור הישן מ

 ותיו הכבירים כולם מהללים ומודים,פעול והנחמדים,

 ז"למרדכי שווארץ הרב החסיד ר' 

 סדהמיום הוו מראשי וטובי וגדולי עסקני קהלתנו הקדושה
 

אשר הוא וצאצאיו החשובים שיחיו זכו ליטול מקום בראש להיות מבוני ומקימי 
 "בנות סקווירא" בתוככי ירושלים עיה"ק והאדיר ותורמי בנין המפואר

הופעתו המיוחד ב ומניחוחזכינו ליהנות מאורו ולהתבשם נודעת לנו ש חיבה יתירה
בבית מדרשינו תמידים כסדרן, בעת והלומדים החשובה להיות מחשובי המתפללים 

 כמה שנים כולם שוין לטובה שהותו פעיה"ק בימות הקיץ

ה"ר ידמותו האצילה והחשובה יעמוד לפננו, וזכרונו הזך והבהיר לא ימוש מקרבנו לעולם, 
חשובה שי' ההולכים בדרכיו יגינו ויעמדו לזכות משפחתו ה שמעשיו הטובים והכבירים

 המאירים, וימליץ טוב בעד כולם להתברך בכל מילי דמיטב.
 

 ;מריחוק מקום וקירוב הלב

 יוסף פלדמן

 בשם הנהלת המוסדות
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 ~ש"א ברכה מאת ה' ~ 
ה רבה חמה ונהדרה, ברגשי הכרת הטוב והוקרה, נביע ברכ

לידידנו העסקן הנלהב עוטה אורה, בטוב לבו הזהב נודע 
לתפארה, כביר המעש ורב פעלים לכל קדשי קהילתנו 

התורה, המעטירה, מסור בלו"נ לכל צרכי המתפללים ולומדי 
תירה, והכל בסבר פנים ונפש יקרה, בכוחות עצומים במדה י

ותיו בכל עת משליך נפשו מנגד במעש ופעולה, בהקדשת עית
 יומם ולילה, להצלחת המסיבות והאירועים ברוב כשרון וסגולה

שמואל  כש"ת מוה"ר
 הי"ואליעזר פעדער 

בריח התיכון ועסקן נלהב לכל קדשי בית 
 מדרשנו ולכל תושבי עירנו סטעטן איילענד

ה במעונו בהולדת בתו היקרה שתחי' לרגל השמח
 למזלא טבא וגדיא יאה

 

י הכרת הטוב מקרב ולב על ולעת כזאת נביע רגש
מסירותו העצומה בלו"נ ובכשרונותיו הברוכים לעמוד 

 לימין קהילתנו הק' ולעזור ולסייע לכל צרכי הכלל והפרט

בזכות נועם הליכותיו עוצם מעשיו וגודל פעלו, יתן ה' 
 .לו לכל אשר ויהי שלום ואך ששון ושמחה ישמע באהלו,

 
 כרת הטוב:המאחלים בלב מלא הידידיו ומוקיריו 
 בשם כל המתפלליםביהמ"ד גבאי 

 "חברת תורה ותפלהגבאי "
 "קימחא דפיסחאהנהלת "

 "אבות ובניםהנהלת "
 לבית מדרשינומערכת המודעות והזמנים 

 שע"י בית מדרשינו "דינער קאמיטע"
 בתוככי אנ"ש "נשי הקבוצות"הנהלת 

 שע"י בית מדרשינו "קרן המקוה"וועד 
 הכן כגבאי החבורהבני חבורתו פק"ק שעומד 

 דומ"ץ-יחיאל כהן גדול העונה:
 

 

 בית המדרש
 תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא

 ~ סטעטן איילענד ~
 אדמו"ר שליט"א בנשיאות כ"ק מרן

 



 

 כו גתשפ" תצוה         

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 ~ ויעטרוך נז"ר תפארה ~
ברגשות הומים, איחולים נעימים, לידידנו הנגיד הנכבד מופלג בהפלגת 

וות לילות כימים, מוזיל זהב מכיסו סכומים חכמים, חכם לב יקח מצ
עצומים, למען הקמת ביהמ"ד החדש בלב חמים, עומד לימין כל קדשי 

סבר פנים, להרחיב דעת קדשו בכל הזמנים, מגדולי שרי הצדקה רבינו ב
 ועמודי החסד בכל מיני אופנים, במסירות רבה ודעת נבונים

 הי"ונחום זלמן רוקח  כש"ת בנש"ק מוה"ר

 בית מדרשנו ותפארתנוי בריחי התיכון של קרן בנין גדולמ
 בעל האכסניה וממקורביו הנאמנים של כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

 
 בנו יקירוקשרי השידוכין של לרגל השמחה במעונו ב

 ני"ו אברהם שמחההחתן תמים למעלות כמר 

 שי' מרדכי אטלסבת הנדיב מוה"ר שתחי'  הכלה החשובהעב"ג 
 דיא יאהלמזלא טבא וג

 

נדבת לבו הזהב הטוב דל העט ועניה השפה לתאר אפס מקצת מ
קדשי בית סקווירא להשביע בצחצחות נפש ולכל צרכי והרחום 

צדיק כ"ק רבינו שליט"א, ובמיוחד מפזר עפרות זהב ברוח נדיבה 
 ובחפץ לבו הזהב למען בנין הבית הגדול והקדוש לתפארת ולתהילה

 

עשיו וגודל פעלו, יתן ה' ואך ששון ושמחה ישמע בזכות נועם הליכותיו עוצם מ
לום לכל אשר לו, ויזכה לגדל ולחנך כל ויהי שויעלה הזיווג יפה יפה באהלו, 

ולקבל כל אורות יוצאי חלציו היקרים, בנקל ובנחת בעושר וכבוד בלי מצרים, 
 עדי נאוו רגלי מבשר בראש ההרים.והשפעות ימי הפורים, 

 
 והתפעלות;ברגשי ידידות  יםהמאחל

 יעקב שלום בער פישלאביגדור אסטרייכער ו
 הקמת הביתחברי ועד  בשם

 


