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  סיפורי קודש ואמרות טהורות מכ"ק מרן מהר"י
מסקווירא זיע"א אשר השמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
לפני קהל אנשי שלומינו הע"י בהיכל השולחנות, במסיבת 
לחיים לרגל יומא דהילולא דיליה במוצאי יו"ט ראשון ליל 

 א' דחוהמ"פ העעל"ט:
 חקר אלוקי תמצא

ז"ל אז זקה"ק רבי איציקל פונעם טאטן כ'האב געהערט 
סקווערער זי"ע האט אמאל געזאגט: "בימי הרה"ק רבי פינחס 
קוריצער זי"ע איז ער געווען דער פילוזוף אלוקי, און היינט 

 מ'שטיינס געזאגט זעמיר אונז דער פילוזוף אלוקי".

 ישתחוו לך בני אביך

בחייו פון הרה"ק רבי אהרן טשערנאבלער זי"ע האבן אלע 
געשיקט אן "התקשרות קוויטל" פאר ראש השנה צו ברידער 

רבי אהרן טשערנאבלער, און נאכ'ן הסתלקות פון רבי אהרן 
האבן די ברידער געשיקט אן "התקשרות קוויטל" צו זקה"ק רבי 

 איציקל סקווערער זי"ע.

ווען מ'האט איהם איבערגעגיבן דאס קוויטל האט ער 
י שיקן מיר דאס קוויטל? "זיבענוותנותו זיך געגיבן א רוף אהן: 

דער מהרי"ל האט מקשר געווען די גאנצע וועלט צו זיין בית 
המדרש און זיין ביהמ"ד האט ער מקשר געווען צו זיך, און 

ממילא האט ער 
געקענט מעלה 
זיין די גאנצע 
וועלט צום 
אייבירשטן. אבער 
איך בין דען דער 
מהרי"ל? איך קען 
דאס דען? אפשר 
אין ארצות 

איז דא  המערב
איינער וואס קען 

אבער וואס  -דאס 
שיקן זיי צו מיר? 
איך קען דאס 

 דען?"...

 שפתי שק"ר הדוברות בגאו"ה ובוז

דער מאהלובער רב ]הגה"ח ר' חיים יעקב זצ"ל[ איז געווען 
 ,פון די משפחה פון 'ביק' וועלכע זענען געווען סקווערער חסידים

רבי איציקל סקווערער  איז ער געפארן אמאל א נסיעה צו זקה"ק
זי"ע. כ'ווייס נישט אין וועלכע זמן ס'געווען, אבער דער טאטע 
ז"ל האט מיר געזאגט אמאל וועגן א סיפור וואס איז געווען אום 
שבועות אז אין דעם שבועות זענען געווען אין סקווירא "פופציג 
רבנים" גדולי תורה פון שטעט, ווייל אויף ר"ה און יוה"כ איז זיי 

 -געווען שווער אוועקצופארן וועגן די שאלות און פסח אויך 
 זענען זיי געפארן אויף שבועות.

איז ער געפארן צו רבי איציקל סקווערער און ס'איז 

 שמיני
 לפ"ק התשע"

 גליון כו
 שנה כא

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / מאנטריאל - דחסידי סקוויראמוסדות תולדות יעקב יוסף 
המעלה, כביר המעש ורב המוכשר כליל , לידידנו העסקן ידידות והערכה גדולהמיטב ברכותינו הלבביים נעלה, ברגשי 

 לים לתורה ולחסידות, רב תבונה ואיש חמודות, בהקמת עולה של תורה ידיו נטויות, חביב ונאהב על הבריותפע
 חבר הנהלת המוסדות ומנכ"ל בית ציפורה במאנטריאל -הי"ו  מנחם פרידמאןכש"ת מוה"ר 

 שי' מחשובי אנ"ש באוסטראליעלעווי ו מוה"ר אליעזר לרגל אירוסי בתו הבכורה שתחי' עב"ג החתן המצויין בתוי"ש כמר זאב דוד אהרן ני"ו בן ידידנ
 וזרעו לברכה! -העסקן האהוב ר' מנחם שי'! מה מאוד ישמח לבנו ותגל נפשנו בשמחתך הגדולה! כל היום חונן ומלוה 

 ינומחשובי מתפללי ולומדי בית מדרש -יעקב דוד הי"ו  "רהרבני הנכבד מוהידידנו לכבוד אביו הברכה אחת מלוא הכף נחת ו
 הכבירה, יעלה הזיווג יפה יפה ברוב נחת שמחה ואורה, מתוך בריות גופא ורוב נהורא.התמסרותו העצומה ובזכות 

 המוסדותהנהלת  הוקרה;שמחה והמברכים ברגשי ידידיו 
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מיטגעקומען מיט איהם עמיצער פון שטאט וועלכער איז געווען 
אין בערשיד איז מען דאך געוואוינט פון די בערשידער חסידים. 

וועגן "שקר" און וועגן 'האט אלץ גערעדט נאר געווען אז מ
ווי ווייט מ'דארף זיך דערווייטערן פון "שקר" און ווי "גיאות": 

ווייט מ'דארף זיך דערנענטערן צום "אמת", די גאנצע עבודה איז 
און מיט  דאך געווען אלץ אז מ'זאל זיך דערווייטערן פון "שקר"

ן סקווירא, און בשעת'ן "אמת". א שטיקל זמן זענען זיי געווען אי
אוועקפארן האט ער געגיבן א פרעג אז ער האט נישט געהערט 

 דא רעדן אזוי פון דעם דרך...

האט זיך רבי איציקל סקווערער אנגערופן אלס א דבר 
ווייסט דען נישט יעדער איינער אז שקר איז אזא שקר? פשוט: "

 - ייך אזא מדה מגונה ווי שקר!שמדה מגונה? ס'איז נישט 
גיאות? ווי איז שייך צו האבן גיאות? יעדער איינער אז ער קוקט 
זיך גוט ארום דארף ער פילן אז יענער איז חשוב'ער פון איהם, 
אויב ער קוקט זיך גוט ארום טרעפט ער דאך מעלות ביי דעם און 

ויסן אז יענער איז וביי יענעם וואס ער האט נישט, דארף ער דאך 
בשעת איינער איז א ומט דאך אויס אז חשוב'ער פון איהם! נו ק

בעל גאוה איז דאך עס בעצם א שילוב פון ביידע זאכן, ס'איז א 
אז  שילוב פון "שקר" מיט "גיאות"... איז דאך עס א דבר פשוט

 ".!ס'טויג נישט

ער האט געפרעגט פארוואס מ'רעדט נישט דערפון, האט ער 
 געזאגט אז ס'איז דאך א דבר פשוט...

 עו לי ויספתי ליסרה אתכםואם לא תשמ

אז זקה"ק רבי איציקל  פ"מכמ'האט שוין דערמאנט 
 סקווערער זי"ע האט געהאט אביסל א שארפע הנהגה אויך.

פאדולסק איז געווען א משפחה פון -אין שטאט קאמינקא
נאך ממנה אט הרבנים 'ליפסאן' וואס דער סאווראנער רב זי"ע 

אלס רב פון די שטאט, און די געווען דעם ערשטן פון די משפחה 
קינדער האבן אלע געהאט א חזקה אויף דאס רבנות אין שטאט. 
אפאר דורות איז געווען אזוי, און דער לעצטער רב פאר די 

וויבאלד זיי אבער  מעשה האט אויך געהאט חשוב'ע קינדער
און יעדער האט זיך  זענען געווען חשוב'ע רבנים און מיוחסים

משדך זיין, האבן זיי אלע באקומען גרויסע  געוואלט מיט זיי
נדנ'ס און זיי האבן אריינגעלייגט דאס געלט ביי סוחרים און זיי 
האבן פארדינט גרויסע רווחים, און ממילא זענען זיי נישט 

 געבליבן קיין רבנים.

איינער פון זיי איז געווען א חשוב'ער און ער האט געקענט 
ריינגעלייגט דאס געלט ביי א גוט לערנען, און ער האט אויך א

סוחר און דער סוחר האט באנקראטירט און ער האט 
אנגעוואוירן אלעס, און ער איז געווארן בעירום ובחוסר כל. ער 
איז געווען א זוהן פונעם פריערדיגן רב און זיי זענען געווען 

איז ער געקומען צו רבי איציקל סקווערער  -סקווערער חסידים 
ך באקלאגט אז ער איז בעירום ובחוסר כל און ער און ער האט זי

האט נישט גארנישט. האט איהם רבי איציקל סקווערער 
געזאגט: "אחרי ככלות הכל ביסטו דאך א תלמיד חכם און 
האסט גענומען הוראה פון אסאך רבנים גדולי תורה, דו קענסט 

דאך לערנען און דו האסט דאך נאך א חזקה פונעם טאטן, 
 רן רב דארט אין שטאט אלס חזקה פונעם טאטן".זאלסטו ווע

ער און האט ער זיך אנגערופן אז ער איז פון די "יראי הוראה" 
... האט איהם רבי איציקל פסק'נעןער וויל נישט  ,האט מורא

סקווערער געענטפערט: "דו זעהסט דאך אז ס'איז מן השמים 
דו אזוי: דיינע ברידער האבן אלע שטארק מצליח געווען און 

האסט אלעס פארלוירן, און דו ביסט דאך ראוי לאותה איצטלא, 
זעהט מען דאך  -האסט דאך גענומען הוראה פון אסאך רבנים 

אז ס'איז מן השמים אז מ'וויל אז דו זאלסט איבערנעמען דאס 
יקל סקווערער האט איהם צוגעלייגט אז כאטש רבנות". רבי איצ

בער נאך אהיימפארן און ער האט שוין גענומען הוראה, זאל ער א
דריי חדשים זאל ער גוט איבער'חזר'ן אלעס, און נאכ'ן 
איבער'חזר'ן וועט רבי איציקל סקווערער שרייבן א בריוו אין 

פון די סקווערער 'מגידות' אז מ'זאל שטאט וועלכע איז געווען 
איהם אויפנעמען פאר רב. כך הוה, ער האט איבערגע'חזר'ט און 

ערער האט געשריבן א בריוו דארט אז מ'זאל רבי איציקל סקוו
 איהם אויפנעמען אויף דאס רבנות דארט.

זענען געווען דארט יחידים וואס די זאך איז זיי נישט אזוי 
, ווייל וויבאלד אלע ברידער האבן געטוהן ]רייכע[ געפעלן

, האט איינער פון שידוכים און זיי האבן מצליח געווען אין געלט
יט דעם ביהמ"ד און דער צווייטער האט געבויט די ברידער געבו

זענען  -די מקוה, און דא האט מען געזעהן אז ער ווערט רב 
געווען אפאר יחידים וואס האבן דאס נישט געוואלט אזוי ווייט, 
זיי האבן נישט געהאט קיין חשק אז "די משפחה זאל 

יך ס'איז געווען דארט א דיין או איבערנעמען די גאנצע שטאט"...
און כאטש רבי איציקל  -וואס ער האט געוואלט ווערן רב 

סקווערער האט געשריבן דעם בריוו זענען זיי געקומען צו פארן 
 צו רבי איציקל סקווערער.

זענען זיי געקומען טענה'ן אז ס'דא יחידים וואס ווילן נישט 
און פארוואס ער הייסט אז יענער זאל ווערן רב. האט רבי איציקל 

ערט: "וואס הייסט פארוואס? ער איז א בעל הוראה און געענטפ
פונעם פאטער, און אבהתא ער קען גוט און ער האט חזקת 

מרן מהר"י האט זיך מ'זעהט אז מן השמים וויל מען אזוי". 
 געהאלטן ביי זיינס אז ער וויל אז ער זאל ווערן רב.

רבי איציקל סקווערער איז נאך געווען דעמאלס א יונגערמאן 
אויס געווען א זקן מופלג, האט דער -ון דער דיין איז שוין ווייזטא

חידים וואס ווילן נישט, ידיין זיך אנגערופן אז ס'זענען דא 
ער זאל יענפארוואס וויל ער "ארויפצוואונגען" אויף די יחידים אז 

אביסל מקפיד געווען אויף  זיין רב?.. האט רבי איציקל סקווערער
זיין אז ער איז ראוי און ער האט א חזקה דעם אז נאכ'ן מסביר 

האט ער זיך נאכאלץ מתווכח געווען, האט רבי  מיט אלעמען
איציקל איהם געזאגט: "דו רעדסט דאך ווי א חסר דעה... 
פארוואס ביסטו געקומען? אויב דו ביסט געקומען ווילסטו 
פאלגן, און אויב דו ווילסט נישט פאלגן פארוואס ביסטו 

ומען?!". די אנדערע פָאר יחידים האבן זיך אויך אינגאנצן געק
גענומען אביסל אהין, האט זיי רבי איציקל סקווערער געזאגט: 
"כ'מיין אז איהר זאלט מיר פאלגן, ווייל אויב איהר וועט מיר 
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 נישט פאלגן וועט אייך באנג טוהן"...

די וואס האבן דאס נאך געדענקט האבן דערציילט אז 
ר"ל: דער דיין איז ביז  ישט געטויגט דארטלמעשה האט זייער נ

אפאר טעג געווען נעבעך יצא מדעתו ל"ע, און מיט די אנדערע 
זענען געווען פחדימ'דיגע זאכן דא מיט א שניר און דא מיט א 
טאכטער: אויף איינע איז ארויפגעפאלן א באנק און איינע איז 

ר"ל  ןאראפגעפאלן ל"ע וכו'. פון די אלע איז גארנישט געבליב
 דער אייבירשטער זאל אפהיטן!

ער האט זיי געזאגט: "ממה נפשך... אויב איהר זענט געקומען 
, און אויב איהר ווילט נישט פאלגן ווילט איהר דאך פאלגן

 פארוואס זענט איהר געקומען?!"...

 וקבצנו והצילנו מן הגויים

זקה"ק רבי איציקל סקווערער זי"ע האט אמאל געשמועסט 
ים און אינמיטן האט ער זיך אנגערופן: "כ'וועל אייך זאגן פון עניינ

א מופת פון מיר אליין אויך... עה, נישט קיין 'מופת' נאר אן ענין 
 פון 'הצלת נפשות'!".

האט מרן מהר"י אליין דערציילט אז אין א דארף האט 
געוואוינט א איד א סקווערער חסיד און איינמאל ווען ער איז 

יעה האט איהם רבי איציקל געזאגט אז ער געקומען אויף א נס
מיינט אז ער זאל זיך ארויסציען פונעם דארט צום שטאט. האט 
דער איד געזאגט אז ער איז זייער מצליח דארט און ער האט שיין 
פרנסה, אבער רבי איציקל האט איהם געזאגט: "עם כל זה". ווען 

ן צו ער איז אהיימגעפארן האט דער מסחר ביי איהם אנגעהויב
גיין פי כמה וכמה בעסער ווי פריער, ממילא האט ער מיט די בני 
בית דאס אלץ אפגעשטיפט און זיי האבן נישט געהאט קיין חשק 

 זיך אוועקצוציען.

ווען ער איז געקומען א צווייטע נסיעה האט רבי איציקל 
סקווערער געפרעגט וואס ס'טוהט זיך, האט ער געזאגט: "כ'וועל 

ווען כ'בין אהיימגעקומען האב איך געזעהן אז  זאגן דעם אמת,
כ'בין אזוי מצליח און ס'איז מיר זייער שווער זיך אוועקצוציען". 
אבער רבי איציקל סקווערער האט איהם געזאגט: "כ'זאג דיר אז 
דו זאלסט זיך ארויסציען פון דארט". ווען ער איז צוריקגעפארן 

האט אנגעהויבן צו  : דער מסחרהאט ער ווייטער געהאט א נסיון
גיין פי כמה וכמה בעסער ווי ביז יעצט אויך... נו, האט עס איהם 
געמאכט דעם נסיון נאך שווערער און זי די בני בית מיט איהם 
האבן נישט געהאט קיין חשק: פונקט ווען דער מסחר האט אזוי 
מצליח געווען, יעצט זאל מען זיך אויפהייבן און אוועקפארן? 

 ס אלץ אפגעשטיפט ווייטער.האבן זיי דא

רבי איציקל  די דריטע מאל איז ער נאכאמאל אנגעקומען צו
סקווערער און רבי איציקל האט איהם געפרעגט וואס טוהט זיך 
דארט, האט ער אנגעהויבן זיך פארענטפערן אז ער איז מצליח 
און ס'איז איהם באמת אזוי שווער וכו'. האט רבי איציקל 

געזאגט אויף א שארפן אופן: "כ'זאג דיר  סקווערער איהם שוין
אהן קיין תירוצים, דו זאלסט זיך אריבערציען פון דארט און 

 זאלסט אריינפארן אין שטאט!".

ער איז געווען א סקווערער חסיד און ער האט געזעהן נאך די 

ס'איז אלע מעשיות אז ער האט נישט קיין ברירה, נאר וויבאלד 
ר פאר פסח האט ער געזאגט אז סוף ווינטעגעווען דעמאלס 

איהם שווער און ער האט געבעטן רשות צי ער קען  יזווינטער א
האט רבי איציקל סקווערער געזאגט: ווארטן ביז נאך פסח. 

"אבער נאר ביז נאך פסח!". דאנערשטאג איז געווען דעמאלס 
דעם ערשטן טאג פסח און אסרו חג איז אויסגעפאלן פרייטאג, 

ר האט געזעהן אז רבי איציקל סקווערער הייסט און וויבאלד ע
איהם אזוי שטארק האט ער צוגעזאגט אז כאטש אסרו חג איז 
פרייטאג וועט ער זיך נאך יענעם טאג ארויסציען פונעם הויז צום 

 שטאט.

: פרייטאג אסרו חג האט ער זיך ארויסגעצויגן, און ער כך הוה
יער פאר להבדיל א האט שוין געהאט פארדינגען זיין הויז פון פר

גוי און דער גוי מיט די משפחה איז אריינגעקומען פרייטאג 
און ער האט זיך אריבערגעצויגן אין שטאט  -דארט וואוינען 

פרייטאג צונאכטס די זעלבע נאכט זענען אנגעקומען  יענע אריין.
גויים שיכורים און זיי האבן נעבעך אויסגע'הרג'ט די גאנצע 

 ער אייבירשטער זאל אפהיטן.משפחה מיט אלעמען ד

אין די שפעטער'דיגע יארן פלעגט רבי איציקל סקווערער 
כסדר זאגן מיט א חיות און מיט א שמחה אז ווען ער דערמאנט 

א גרויסע שמחה ווייל ער כסדר זיך פון דעם איז דאס ביי איהם 
, ער האט מציל זעהט אויף זיין חשבון "הצלת נפשות ממש"

פחה וואס פרייטאג איז ער ארויס און געווען א גאנצע מש
 פרייטאג איז יענער אריין וכו'...

 והיה לעת ערב יהיה אור

מ'זאגט נאך פון זקה"ק רבי איציקל סקווערער זי"ע אז ער 
האט געזאגט: "צו יעדע זאך דארף מען זיך דאך צוגעוויינען. ווען 
ס'וועט קומען די גאולה וועט דאך זיין א גרויסע לעכטיגקייט 
מיט גרויסע השפעות טובות, ממילא כדי אידן זאלן זיך קענען 

דארף  -צוגעוויינען צו דעם און ס'זאל נישט קומען אויף איינמאל 
שוין פאר די גאולה אויך אראפקומען א גרויסע לעכטיגקייט מיט 

 ".אלע השפעות טובות!

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

 
 

 ה וההלכה התור נזדעזעו ונתרופפו עמודי עולם
ליל התקדש חג הפסח העבר, עם הסתלקותו כניסת ב

אשר  לה"ה של שר התורה פוסק הדור וזקן ההוראה
שפט את ישראל כשמונים שנה בהרבצת תורה ודבר ה' 
זו הלכה ובהעמדת אלפי תלמידים הגונים ומאות מורי 
הוראה ההולכים לאור, הגאון הקדוש המפורסם רבי 

גאב"ד זכרון מאיר ראש ואזנר זצללה"ה ושמואל הלוי 
ישיבת חכמי לובלין בב"ב ובעל שבט הלוי זקן ושבע 

, וכל בית ישראל מבכים את ימים בן מאה ואחד שנים
השריפה אשר שרף ה' כי שר וגדול נפל בישראל וגלה 

 כבוד התורה מעלינו.
אבל יחיד עשי לך בית סקווירא בהילקח ארון האלוקים 

יה מקושר בעבותות , שהפוסק הדור וגאונו זצוק"לשל 
כ"ק מרנן אהבה והערצה יתירה ומופלאה עד לאחת ל
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. הדברים חסידי סקוויראולכל אנשי שלומינו  רבותינו הק'
לא חסך מפיו הטהור ביטויי  הגר"ש זצ"לידועים למכביר ו

הערצה מופלגים לבית סקווירא בכל הזדמנות שנקרתה 
תנו , ובפרט באוזני חהנאדרים בקודש לפניו לאורך חייו
ע"ה מגי"ש בביהמ"ד דפה  ישראל אונגארחביבו הרה"ח ר' 

ועשרות יוצאי חלציו נכדיו וניניו החשובים מאנ"ש 
וכן לצאצאי בנו הרה"ג ר' בשימושא דרבנן, ששימשו אצלו 

שליט"א אבד"ק שבט הלוי בית שמש  בן ציון יעקב הלוי
זצ"ל ראב"ד  שמואל אפרים זלמן אונגערחתן הגה"צ ר' 

מאיר יודא סג"ל ה ואף לקרובו הנאמן הרה"ח ר' דפודומ"ץ 
שליט"א מחשובי זקני עסקני אנ"ש דפה וצאצאיו  וואזנער
 החשובים.הרבנים 

הנה אחד  ,בקרב אנ"שעל כך סיפורים רבים מתהלכים 
בארה"ק  כ"ק רבינומני רבים לדוגמא: אחר ביקורו של 

הר"י ן לחתנו אלפעבט הגר"ש זצ"לבאייר תשס"ו, התבטא 
זכיתי ב"ה שאני מיודד עם הרבה צדיקי הנ"ל: " ראונגא

וגדולי הדור, אבל אם עם כולם אני בידידות בכפליים הרי 
כך אמר  עם הרבי מסקווירא אני מיודד בכפלי כפליים!".

ר"מ בישיבתנו בב"פ  הרא"צ וואזנערכמה פעמים גם לנכדו 
 בהטעימו שהרבי מסקווירא אוהב ורודף שלום מאין כמוהו.

די לנו לעמוד על קשרי הידידות וההערכה לעת עתה 
הגאון האדיר מ"כלי ראשון" כלומר מפיו ומפי כתביו של 

לשונו ושוקל ומודד כל זהב שכידוע היה מדייק ב זצ"ל
מילה שיצאה מפיו, הן בנועם שיחותיו המופלאות 

, הן בדרשותיו כ"ק רבינו שליט"אבפגישותיו עם יבלחט"א 
מסיבות ואירועים בבית ה בוועדהמרטיטות שנשא קבל עם 

סקווירא והן באגרות הקודש אשר שירטט וכתב במו ידיו 
 .לאורך השנים כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אל

בעל המתיק הגה"צ  כ"ק רבינוכיון שבפגישותיו עם 
בנועם שיח ולגודל חיבת הקודש סיפר  שבט הלוי זצ"ל

בהרחבה רבה מאוצר זכרונותיו המרתקים על רבותיו 
דברי תורה ופניני חסידות עמוקים מני ים, הגדולים וכן ב

על דמותו הזוהרת גם וממוצא דברים אתה למד רבות 
והנהגותיו המיוחדות, לכן מגישים אנו בס"ד לפני קהל 

השיחות כמעט י"ג הקוראים החשובים שי' את תוכן 
ם לפניכם כמה והרי הודבריהם הן הן זכרונם.  במילואן

 שהגיע לידינו בס"ד:
 

 
להבחל"ח הגר"ש שליט"א אצל רבינו ביקור כ"ק 
 , בליל ששי ויחי תשנ"ה:וואזנער זצ"ל

מ'זאגט התעניין בשלום רבינו ואח"כ אמר:  הגר"ש זצ"ל
נישט קיין תוכחה פאר א רבי'ן אבער איין תוכחה וויל איך 
זאגן דעם רבי'ן: איהר פלאגט זיך צופיל אהן! האב איך 

יך וואס דאס הייסט אן עבד צוגעטראפן?.. איך ווייס או
נאמן פאר כלל ישראל, אבער איהר פלאגט זיך צופיל 

 אהן...

כ'ווייס נישט צי מ'נעמט דאס אליין צי  אדמו"ר שליט"א:
 ס'קומט אזוי...

ווילאנג איז שוין זינט מ'איז געווען אין ארץ  ל:”הגר"ש זצ
 ישראל?

אויף א 'שבת' בין איך שוין מסתמא  אדמו"ר שליט"א:
ט געווען דא דרייצן יאר. צוויי מאל בין איך געווען ניש

אינצווישן אויף א טאג: איינמאל בין איך געווען באזוכן 
זצ"ל, ער האט אפאר מאל רבי'ן ביים מאכנובקער 

געפרעגט ווען כ'קום, בין איך געקומען חצי אלול 
)תשמ"ז( און טאקע יום כיפור נאכדעם איז ער נסתלק 

צוויי -בין איך געווען אויף א טאג געווארן; און איינמאל
שווער כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ )ריש אדר תשנ"ג( ווען דער 

 איז געזיצן שבעה ל"ע נאך די שוויגער ע"ה.]זצ"ל[ 
על מצב בריאות הגר"ש זצ"ל ואמר: רבינו התעניין ו

ס'קומט דאך א מזל טוב )ללידת הבן לנכדו מוה"ר יעקב 
ישראל ז"ל(! ס'דא  הרביוסף אונגאר שי' בן לחתנו 

פארשידענע מזל טוב'ס, אבער דאס איז דאך יעצט און 
 'נולד בן זכר נתרפאה כל המשפחה )ירוש' מו"ק ג, ז('!

יעקב יוסף איז דאך אן איידעם ר' ישראל'ס  ל:”ש זצ”הגר
ביי הרה"ח ר' מנחם מענדיל מרילוס מווינא, ער איז אויך 

געווען ביים  יא, ער איז אד"ש:לער אייניקל. ]טשערנאבא 
ברית און ער האט מיר טאקע געזאגט[. כ'האב שוין ב"ה 

לער אייניקלעך צווישן מיינע אייניקלעך, טשערנאבפיר 
פון פארשידענע משפחות. איינער איז אן אייניקל פון כ"ק 

לונדון, זיי זענען -האדמו"ר ר' חיים מוניע זצ"ל מטריסק
 גרויסע מיוחסים.

ער אייניקלעך און יא, רוז'ינ אדמו"ר שליט"א:
 לער אייניקלעך וכו'.טשערנאב

לעצטנס האט מיין זוהן הג"ר חיים א שידוך  ל:”ש זצ”הגר
געטוהן מיט הג"ר יוסף ליברמאן רה"כ שומרי החומות 
בירושלים, וואס זיין מאמע איז געווען א טשערקאסער 

 אייניקל.
ער אליין איז געווען א שוואגער מיט'ן  אדמו"ר שליט"א:

 ז"ל דער בעלזער רב ביי די שפעטערדיגע שידוך.פעטער 
ואזנר ואון נאך אן אייניקל הרב משה שמעון  ל:”ש זצ”הגר

שי' איז אן איידעם ביי הרב סעקולא פון סאדאוונא, 
 וועלכער איז אויך א טשערקאסער אייניקל.

הרה"ג ר' אברהם סעקולא אבד"ק  אדמו"ר שליט"א:
' יוסף כ"ץ וועלכער סאדאוונא איז אן איידעם ביי הרה"ג ר

איז אויך א טשערקאסער אייניקל )הגר"י כץ הוא חתן רבי 
זושא הלברשטאם בן הרה"ק רבי שלום אליעזר 
מראצפערט חתן הרמ"ד מהורנוסטייפל(, אבער דער רב 



 

 ה תשע"ה שמיני    

רעדט פון הרה"ג ר' יצחק יעקב סעקולא ר"י תורה ודעת 
דער איידעם פון הרב פרנס הג"ר משה זצ"ל, שטימט עס 

ווייל די רביצין פרנס ע"ה איז געווען א טאכטער פון  אויך
הרה"ק רבי אלישע גארליצער זצ"ל וועלכער איז געווען 
אן איידעם ביים הורנוסטייפלער זי"ע. הרב פרנס איז 

, זיי זענען טאקע טשערקאסער אגעווען א סופר
 אייניקלעך.

רבי אלישע גארליצער'ס עלטסטער זוהן הרה"צ ר' 
לעגט אסאך אריינקומען צו אונז. ער מענדעלע זצ"ל פ

פלעגט קומען אויף שבועות צום טאטן ז"ל, אויף ראש 
השנה און יום כיפור און אלע זמנים. דער טאטע ז"ל האט 
איהם נאך געדענקט פון בעלזא אויך: ער איז געווען אן 
איידעם ביים דיבעצקער רב )הגה"צ ר' מנשה מרילוס( 

ערשטע קוויטל פארן זצ"ל וועלכער האט געגיבן דאס 
עלטער זיידן הרה"ק רבי ישכר דוב ז"ל און פאר'ן פעטער 
ז"ל. ער האט מיר נאכדערציילט כמה עניינים פון בעלזא, 

 אינטערעסאנטע זאכן.
כ'האב דאס געהערט פון ר' מענדעלע'ן און כ'האב 
דאס געהערט פון אלע ברידערס אויך, ווייזט אויס אז זיי 

אלישע, אז  רביייער פאטער האבן דאס געהערט פון ז
דער צאנזער רב זי"ע פלעגט רופן דעם איידעם דער 
הורנוסטייפלער בעל עמק שאלה זי"ע "איהר", נישט 'דו'. 
איז געווען אמאל אז ס'געקומען א איד צום צאנזער רב 
מיט א שווערער קוויטל, און דער צאנזער רב האט איהם 

 געשיקט צום איידעם.
צום איידעם און דער איז דער איד אריין 

: אויפנעמעןהורנוסטייפלער האט איהם נישט געוואלט 
"איך וועל פראווען דא ביים שווער?" און ער האט איהם 
ארויסגעווארפן... איז ער צוריקגעקומען צום צאנזער רב 
און געזאגט: כ'בין געווען און ער וויל נישט... האט דער 

אנגעכאפט דעם  צאנזער רב זיך אנגעטוהן דעם טיליפ און
אידן ביי די האנט, און איז מיט איהם צוזאמען 
אריינגעגאגען צום איידעם און ער האט געזאגט: "כ'בעהט 
'אייך', פראוועט דעם אידן"... האט ער נישט געהאט קיין 

 ברירה.
דער סטייפלער בעל קהלת יעקב זצ"ל האט  ל:”ש זצ”הגר

 "רבי". -גערופן דעם עמק שאלה זי"ע 
יא. דער נאמען זיינע 'יעקב ישראל' איז  שליט"א:אדמו"ר 

באמת געווען נאכ'ן טשערקאסער זי"ע! דער 
                                                                    

כאשר נחרכו ל"ע יריעות ספר התורה של כ"ק מרן זי"ע בשריפת  .א
ביהמ"ד בשיכון ביום ב' ניסן תשכ"ו, הזמין מרן ז"ל את הרב פרנס זצ"ל 
שהיה מומחה בהפרדת היריעות ע"י שרייה בחלב וכדו' להציל ולתקן 

 כל מה שאפשר.

הורנוסטייפלער איז געווען א טאכטער'ס א זוהן פון 
הרה"ק רבי יעקב ישראל טשערקאסער זי"ע, וועלכער איז 

און  -געווען זקה"ק רבי איציקל סקווערער'ס א ברודער 
כ'ן טשערקאסער ווייל דער סטייפלער האט געהייסן נא

זיין פאטער הרה"ח ר' חיים פרץ ע"ה האט נישט געהאט 
קיין זיהן לאנגע יארן און ער איז געבוירן געווארן מיט א 
ברכה פונעם הורנוסטייפלער. אזויווי דער הורנוסטייפלער 
האט נאך געלעבט, האט מען א נאמען געגיבן נאך דעם 

י וואס האבן פריערדיגן רבי, נאכ'ן טשערקאסער..! ד
 פארשריבן די זכרונות האבן דאס אויך געשריבן.

דער הורנוסטייפלער זי"ע איז געווען זיין  ל:”ש זצ”הגר
סנדק. סתם "רבי" ביי איהם האט געמיינט דער 

 .בהורנוסטייפלער
יא, שטארק! ער פלעגט זיך  אדמו"ר שליט"א:

 אויפשטעלן פאר הורנוסטייפלער אייניקלעך.
י"ע האט נישט געהאט קיין זיהן, דער טשערקאסער ז

און דער הורנוסטייפלער איז געווען א זוהן פון זיין 
טאכטער און ער האט נאכדעם איבערגענומען פונעם 

 זיידן.
דער טשערקאסער אליין איז געווען אן  ל:”ש זצ”הגר

                                                                    
זקנים' )ח"ו עמ' רכ(: "הרה"ג ר' לייבל סטעמפל שליט"א  ראה 'שיח .ב

סיפר לי: ..נסעתי במיוחד לצורך זה )לשאול אודות שידוך לבתו וכו'( 
אל הגאון מסטייפלא וסיפר לי אז: כשנכנסתי לבריתו של אברהם אע"ה 
היה הרה"ק ר' מרדכי דוב מהורנוסטייפל זצ"ל הסנדק וגם קרא לי 

קרא שמו בישראל' המתין שאבי )ר' חיים השם. כשהגיע לתיבות 'וי
פרץ( יגיד לו את השם, אבל אבי לא אמר לו כלום. והרה"ק המשיך 
להמתין ואמר לאבי שהמנהג הוא שאף על פי ששואלים להרבי איזה 
שם לקרוא, אבל כשמגיע לקריאת השם אומר אבי הבן את השם. 

ד האט ער אבער מיין טאטע איז געווען א גרויסער חסיד און מרוב פח
נישט געקענט עפענען זיין מויל... אמר הרה"ק בעצמו 'ויקרא שמו 
בישראל יעקב ישראל על שם זקיני הרה"ק מטשערקאס' )הרה"ק 

 הוסיף בשעת נתינת השם על שם מי הוא נקרא(.
והמשיך הגאון מסטייפלא: "באמת היה עלי להיות שייך לעדת 

לימוד, ובעת ההוא  החסידים, אלא שאבי לא היה לו מעות לשלם שכר
פתחו אנשי נאווארדאק ישיבה ואמרו כל דכפין ייתי וייכול, שלח אותי 
אבי לישיבה שם ונתקרבתי אל החזון איש ובחר בי כחתן לאחותו. 
וסיים הגאון מסטייפלא: "אבער איך פארגעס נישט אז איך שטאם פון 
חסידים". אח"כ ניגש הגאון מסטייפלא אל מקום אחד והראה לי את 
הספאדיקל שלו ואמר לי: "מדי שבת בשבתו בעת סעודה שלישית 
הריני חובש לראשי את הספאדיק הזה כדי שלא אשכח אז איך שטאם 

 פון חסידים".
וראה עוד 'אורחות רבינו' )ח"א עמ' קפא(: "סיפר לי מו"ר ]הקהלות 
יעקב מסטייפלא זצ"ל[ שהיה כבן חמש כשאביו ז"ל לקחו להאדמו"ר 

ב זצ"ל מהורנוסטייפל וזוכר עדיין את צורתו". וע"ע שם: הג"ר מרדכי דו
"סיפר לי מו"ר זצוק"ל שאביו ז"ל למד אתו כל שבת בילדותו מגיל שבע 
שמונה עד גיל אחת עשרה שבו נפטר אביו ז"ל את הספר 'עמק תפלה', 
שהוא החלק הראשון מספר שושנת העמקים מהאדמו"ר הגה"צ 

יפל. ואמר לי מו"ר שאביו ז"ל היה מוהר"ר מרדכי דוב זצ"ל מהורנוסטי
חסיד שלו והיה נוסע אליו כל שנה. ואמר לי מו"ר שספר עמק תפלה 
שאביו למד אתו זה היה כדי להחדיר לו יראת שמים, כי שאר החלקים 
שם הם פלפול". ומציין עוד שם: "וכן שמעתי מהגר"ח קנייבסקי 

ו את הספר שליט"א שאביו מו"ר אמר לו שבקטנותו אביו ז"ל למד את
'בת עין' וכן את ספרי החסידות והמוסר של האדמו"ר מצארקאס זצ"ל, 

 שהוא היה זקנו של האדמו"ר הנ"ל ומו"ר נקרא על שמו".



 

 ו תשע"ה שמיני    

 אייניקל פונעם בעל התניא זי"ע, יא?
יא'ס ער איז געווען אן איידעם ביים תנ אדמו"ר שליט"א:

א זוהן, הרה"ק רבי דוב בער זי"ע. דאס הייסט ווי מ'רופט 
 עס היינט אן 'אייניקל' פונעם ַרב זי"ע.

כ'האב געהערט אן אינטערעסאנטע זאך און כ'האב 
עס נאכגעזאגט פאר דעם אייניקל אויך. די קינדער 
ברענגען אין די הקדמה אויף די שו"ת עמק שאלה אויך, 

אנצע איבערקערעניש צווישן אז ס'האט זיך געטוהן א ג
דעם הורנוסטייפלער זי"ע מיט'ן סקאהלער רב דער בית 
שלמה זצ"ל וועגן מתיר זיין א קינד וואס איז געבוירן נאך 

 י"ב חודש וכו'.
דער טשעבינער רב זצ"ל האט מיר אמאל  ל:”ש זצ”הגר

דערציילט אין ירושלים, אז ס'פלעגן זיצן דריי גדולים 
ער א 'בית דין מיוחד': דער שואל אויף א 'בוררות' אד

ומשיב מלעמבערג זצ"ל, דער בית שלמה מסקאהל זצ"ל 
מיט זיין טאטע הג"ר יעקעלע רימלובער זצ"ל בעל כוכב 
מיעקב. אלע דריי זענען געווען גאונים עצומים, אבער זיין 
טאטע רבי יעקעלע האט איהם געזאגט אז נתפעל 

ה, ווייל ווען ס'איז געווארן זענען זיי אלע פונעם בית שלמ
געווען א נידון, א שאלה, קען מען הערשט ענטפערן א 
תשובה נאך א לאנגע התבוננות, דער רא"ש מיט'ן ר"ן 
מיט'ן נימוקי יוסף, מסודר מיט'ן ש"ך און טורי זהב, מיט'ן 
קצות און נתיבות וכו' און אזוי האט מען גומר געווען דעם 

א כח גלייך אלעס פסק, און דער בית שלמה האט געהאט 
מסדר זיין און פסק'נען! פון דעם זענען זיי נתפעל 

 געווארן.
באותו מעמד האב איך געהערט פון אן אנדערן אז אין 
גאליציע איז מען זייער געווען אויף "בקיאות", ס'איז א 
דבר ידוע. איז מקובל אז דער שואל ומשיב זצ"ל האט 

"ממילא רבי אמאל געפרעגט פון רבי יעקעלע רימלובער: 
יעקעלע איהר זענט אזא גרויסער בקי, דאס פארשטיי 

האט  גאיך. אבער פונוואנעט זענט איהר אזא חריף?"...
                                                                    

על גודל חריפותו של הכוכב מיעקב מהרימלוב זצ"ל ראה הגדש"פ  .ג
'מפי ספרים וסופרים' )עמ' רכא(: "הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל בעל טל 

מידי הגאון רבי יעקלע מהרימלוב זצוק"ל, והוא היה תורה היה מתל
מונה שבחו לפני תלמידיו ואמר: "איני מבין החילוק בין רבי ר' יעקל 
להגאון הגדול רבי משולם איגרא זצוק"ל". התלמידים שהאזינו לדברי 
רבם הביטו בפליאה ותמהון, וכי יתכן להשוות את גאוני הדור הזה עם 

דמיון בין ה'כוכב מיעקב' להגאון העילוי רבי גאוני הדור הקודם, ומה ה
משולם איגרא? תפס רבי מאיר אריק את הרהורי תלמידיו ואמר להם: 
"מה החידוש בכך? הלא רבי משולם איגרא היה בשר ודם וגם רבי 
יעקלע היה בשר ודם! אם הייתם שומעים איך שלימד תוספות 

הם היה חריף בעירובין בחמישים וחמישה אופנים ודרכים וכל אחד מ
 ומפולפל יותר מן השני, הייתם מבינים מה שאני אומר...".

(: "הגאון המפורסם רבי שלמה מסקאלי 3וע"ע 'שר התורה' )עמ' 
בעל ה'בית שלמה' ישב עמו פעם בדין תורה והופתע מבקיאותו 
וחריפותו העצומה, ולא נתקררה דעתו עד שהכריז בהתרגשות שמי 

איהם רבי יעקעלע געענטפערט: "לעמבערגער רב, דא 
האב איך ש"ס בבלי און דא האב איך ש"ס ירושלמי 
)והראה על שני צידי מוחו(, ווען איך שאקל מיט'ן קאפ 

יס בבלי מיט ירושלמי, מוז איך דאך מדמה מישן זיך או
בין איך געווארן א חריף...". רבי יעקעלע איז נעבעך  -זיין 

 יונג אוועק ל"ע, ער איז נאך געווען א יונגערמאן קעגן זיי.
 יא, די פארצייטישע גדולים... אדמו"ר שליט"א:

 די פארצייטישע בא'טעמ'טע גדולים. ל:”ש זצ”הגר
מיר דערציילט אז אין הרימלוב א איד אן עד חי האט 

אין גאליציע איז געווען א פשוט'ער עולם, און אין די 
ווינטער נעכט איז מען געגאנגען פארטאגס זאגן תהלים, 
און רבי יעקעלע איז אויך געגאנגען אין ביהמ"ד. האט ער 
זיך געשטעלט מיט איין פיס אויף דער ערד און מיט איין 

האט גענומען א גמרא בבא פיס אויפ'ן בענקל, און ער 
בתרא. ווען דער עולם האט מסיים געווען די 'יהי רצון' פון 
 תהלים, האט ער געזאגט: 'הדרן עלך מסכת בבא בתרא'...

ס'איז מסתמא נישט געווען דאס  אדמו"ר שליט"א:
 'ערשטע מאל'...

דער רבי האלט ביים דערציילן פונעם בית  ל:”ש זצ”הגר
 שלמה מיט'ן עמק שאלה.

יא, ס'האט זיך געטוהן א גאנצע  אדמו"ר שליט"א:
איבערקערעניש אז דער הורנוסטייפלער האט מתיר 
געווען דאס קינד און דער בית שלמה האט געוואלט 

ח( זענען -אסר'ן. אין שו"ת עמק שאלה )אה"ע סי' ז
טאקע דא אפאר תשובות אהין און צוריק. ווייזט אויס אז 

יט דעם עד כדי כך, אז די די וועלט האט זיך גערידערט מ
קינדער שרייבן אין די הקדמה אז מ'האט נאכדעם 
געשיקט די שאלה קיין ירושלים צו הגה"ק רבי יהושע 
לייב דיסקין זצ"ל און ער האט מסכים געווען צום 

 הורנוסטייפלער.
אבער געהערט האב איך וויאזוי ער האט געשריבן די 

אקטער האט תשובה. ס'געווען אמאל פורים און דער ד
טרונקען, האט ער  גארנישטאיהם געזאגט אז ער טאר 

געהייסן זיך אנגיסן א 'קורט' מיט 'זעקס און ניינציגער'. א 
'קורט' איז געווען מיט וואס מ'האט זיך געוואשן די הענט, 
מסתמא האט עס געהאט א שיעור... ער האט דאס 
אויסגעטרונקען פורים ביים טיש, און די רביצין, דעם 
צאנזער רב'ס טאכטער, האט דאס געהערט און זי האט 
אנגעהויבן צו וויינען ווייל דער דאקטער האט געזאגט אז 
ער טאר נישט טרונקען. האט ער גענומען אזוי שפאצירן 

                                                                                                               
הרבי רבי יהונתן אייבשיץ בעל ה'תומים', שרוצה לראות איך היה נראה 

 שיבוא להכיר את הרב דהרימלוב". ויעו"ש עוד כל הפרק.



 

 ז תשע"ה שמיני    

אין ביהמ"ד און ווען ער איז דורכגעגאנגען ביי די טיר, 
האט ער איר געזאגט מיט די ליטווישע הברה ווי ער האט 

דארט: "וואס וויינסטו? וואס וויינסטו? דיין גערעדט 
 טאטע האט דיך פארקויפט פאר א שיכור?"...

דעמאלס א האלבע שעה נאכ'ן טרונקען, איז איהם 
דעתיה, האט ער געבעטן מ'זאל איהם גיבן  צלולהגעווארן 

א פענע און דעמאלס האט ער אפגעשריבן און 
אזא נאך  דאוועקגעשטעלט די יסודות פון דעם היתר!

 הקדמה...
'כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים  ל:”ש זצ”הגר

 זקנים', אזוי זאגט די גמרא אין עירובין )סה.(.
אויב דאס האט איהם געהאלפן, אויב א  אדמו"ר שליט"א:

קורט זעקס און ניינציגער האט איהם געהאלפן אויף 
צלילות צו שרייבן א תשובה, צו טרונקען אויף אזא אופן 

 נץ אנדערש..!איז גא
דאס ווארט 'המתיישב ביינו' האט א פשט  ל:”ש זצ”הגר

 אז ער איז זיך מתגבר.
 בפשטות איז דאס דער פשט. אדמו"ר שליט"א:

כ'ווייס נישט קיין הסבר נאר ס'קען זיין אביסל אז 
ס'לעבט דאך אויף. א 'מילתא דבדיחותא' פאר'ן לערנען 

אביסל הרחבת )שבת ל:( איז דאך אויך ווייל ס'איז גורם 
הדעת. די ספה"ק ברענגען אז עצבות איז גורם דער היפוך 
דערפון, און איינס פון די ערשטע פון די מ"ח דברים 
שהתורה נקנית בהם )אבות א, ב( איז דאך 'בשמחה', ווייל 

 דאס גיבט אן עפן אויף און ס'ברענגט צלילות הדעת.
יז דער פשוט'ער פשט פון 'ובדחו רבנן' א ל:”ש זצ”הגר

 בתחילת השמעתתא.
דער בני יששכר )סיון ב, ג( ברענגט  אדמו"ר שליט"א:

אויך טאקע די בחינה וועגן רבה וואס האט קודם געזאגט 
א מילתא דבדיחותא, וואס האבן זיי געוואלט? ליצנות חס 
ושלום? זאגט ער טאקע דעם טעם אז דער ענין פון 

גורם מילתא דבדיחותא איז געווען וויבאלד עצבות איז 
דער היפוך און זיי האבן געוואלט אן ענין פון שמחה וואס 

 זאל גורם זיין התרחבות המוחין.
                                                                    

ראה גליוננו )בשלח תש"ס( בשיחה עם הגראי"ה ביק אבד"ק  .ד
מעזיבוז, ובשיחה עם הגרש"ע שלזינגר אבד"ק שטראסבורג )כי תשא 
תשס"ב(, שרבינו הוסיף ששמע מאנשים שהכירו את הילד הנ"ל, 

עידו שכל הפלפול וחילוקי הדעות היו רק עד שגדל הילד והיה לאיש, וה
אבל אחר שנתגדל היה גם עיוור יכול לראות בחוש כי 'אברהם הוליד 
את יצחק', כי קלסתר פניו היתה דומה לאביו בדיוק ממש! וע"ע שם מה 
שסיפר רבינו אודות שאלה כזו בענין אשתהי י"ב חודש, על פלפולם 

נידון והראיה שהביא הרה"ק הר"ר זושא מאניפולי של חכמי בראד ב
זי"ע מן ההגדה של פסח ב"סידור" שאומרים 'דנת מלך גרר בחלום 
הלילה', ואע"פ שבפסח נולד יצחק )ר"ה י:( מ"מ אמרו ליצני הדור 

מוכח שיתכן מציאות  -'מאבימלך נתעברה שרה' )תנחומא תולדות , א( 
 של אשתהי י"ב חודש...

לייגט ער טאקע צו, אז דער אייבירשטער האט זיך 
אויך אזוי געפירט מיט כלל ישראל: ס'שטייט דארט 

על כנפי נשרים ואביא  אתכםה( ואשא -)שמות יט, ד
וגו', וואס איז  אתכם אלי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי

דער 'ועתה'? ווייל 'ואביא אתכם אלי' דערפאר איז 'שמוע 
תשמעו בקולי'? נאר דער אייבירשטער כביכול האט 
קודם געזאגט פאר די אידן דברים המשמחים את הלב, 
און 'ועתה' נאכדעם וואס זיי זענען שוין צוגעקומען צו 
שמחה, 'שמוע תשמעו בקולי' קען מען צוקומען צו 

שטיין דאס לערנען, שמו"ע איז א לשון פארשטיין פאר
 ע"ד )בראשית מב, כג( כי שומ"ע יוסף.

ס'איז מקובל בידינו אז דער חתם סופר זי"ע  ל:”ש זצ”הגר
 איז געווען אן איש בדוח מאוד.

 וכיבד את מרן אדמו"ר שליט"א בפירות.
אמר אודות התמרים: פאר א רב פון  אדמו"ר שליט"א

ך זאגן דעם אמת... ביי אונז פלעגט שטאט דארף מען דא
מען דאס אוועקלייגן אויף חמשה עשר בשבט, דאס איז 
געווען די פרי וואס דער טאטע ז"ל פלעגט מאכן 
'שהחיינו', און דארט איז אפשר אן ענין פון א 'רבים', ביים 
טיש. אז נישט וואלט איך זיכער גענומען פון דעם, אלס 

 שבעת המינים.
ר עולם האט עפעס א באזונדערע דע ל:”ש זצ”הגר

 חביבות צום סקווערער רבי'ן..!
זיי האבן א חביבות צום טאטן ז"ל,  אדמו"ר שליט"א:

 האבן זיי אפשר נישט קיין ברירה...
כ'האב נאך געקענט דעם טאטן כ"ק מרן  ל:”ש זצ”הגר

זי"ע, און כ'האב געקענט זייער גוט דעם זיידן הרה"ק רבי 
ע. ער איז אויך געווען זייער א פניע'לע אוסטילער זי"

פריינטליכער, זייער פריינטליך מקרב געווען. 
 אפנהארציגע מענטשן, אפענע מענטשן.

ס'איז טאקע יעצט מן השמים נסתבב  אדמו"ר שליט"א:
געווארן אז מ'האלט ביים ארויסגיבן אי"ה די תורות 
פונעם אוסטילער זיידן ז"ל פון איינער וואס האט 

 אפגעשריבן.
וכה האב איך נאכגעזאגט אפאר לענגערע זאכן, און חנ

לויט ווי כ'האב צוריקגעהערט האט דער עולם זיך זייער 
 מחיה געווען...

אזוי די זאכן וואס מ'געדענקט מפי השמועה, 
געווענטליך נאך א לאנגע זמן געדענקט מען דאך נאר א 
נקודה, נאר א בליץ, אבער די כתבים האט יענער 

נאך שבת און ס'זענען פשוט לענגערע  אפגעשריבן תיכף
 תורות.



 

 ח תשע"ה שמיני    

כ'בין געווען ביי רבי פיניע'לען איינמאל  ל:”ש זצ”הגר
חנוכה, איינמאל פורים און איינמאל יום כיפור. און 
איינמאל האב איך איהם געזעהן אין ליזענסק כ"א אדר, 
און איינמאל האב איך איהם געזעהן אין לובלין ביי די 

ער רב הגה"צ ר' מאיר שפירא זצ"ל. ער לויה פונעם לובלינ
 איז דאך געווען א קרוב.

יא, דעם זיידן ז"ל'ס מוטער איז געווען  אדמו"ר שליט"א:
א 'שפירא' )מצאצאי הרה"ק רבי פינחס מקוריץ זי"ע(. 
ס'געווען בחורים פון לובלין וואס פלעגן פארן צום זיידן 

 ז"ל.
'לע דאס שטאמט פון הגה"ק רבי שמעו ל:”ש זצ”הגר

זעליחובער זצ"ל משגיח רוחני דישיבת חכמי לובלין. ער 
איז געווען א חסיד דורך און דורך, אבער ער האט נישט 
געהאלטן בכלל אז א בחור זאל פארן צו א רבי'ן. 'אביסל' 

 האט ער יא געהאלטן אז בחורים זאלן פארן.
ער איז אביסל געווען א קוזניצער  אדמו"ר שליט"א:

 .החסיד
ער האט געלערנט קבלה צוזאמען מיט'ן  ל:”ש זצ”הגר

קוזניצער הרה"ק רבי ירחמיאל משה זי"ע, דער פאטער 
 .ופון הרה"ק רבי אהר'לע קוזניצער זי"ע

                                                                    
'לחי ראי' הרבה עניינים נוראים שהיו לרבי שמעו'לע ראה קונטרס  .ה

זעליכובער זי"ע עם הרה"ק רבי אהרן יחיאל מקוזניץ זי"ע. וע"ע 'נהרי 
אש' )מאמר א עמ' ב( במאמר שכתב רבי שמעו'לע זעליחובער זצ"ל 
לתלמידי יח"ל בעזבו את הישיבה בתרצ"ה: "הייתי ב"ה עילוי גדול מטל 

דבר אבל כמו ששכלי גדול כן גבהות לבי ילדותי כאשר החילותי אך ל
גדל וערל משמוע דברי אלוקים חיים שבתוה"ק, עד שחמל השי"ת עלי 
בשנת ח"י לשנות חיי ושם חלקי בחיים והביאני לדבוק בצדיק אמת 
ושפל רוח מאד מאד )הוא הרה"ק רבי אבי עזרי זעליג אלעזר מקוזניץ 

בן השרף ממאגלניצא זי"ע בן הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב זי"ע 
זי"ע נכד המגיד מקוזניץ זי"ע(, ששימש ששים גבורים צדיקים בעלי 
רוה"ק קדושים אהובים ומהם כמה וכמה שהיו בהיכל קדשו של 
רביה"ק החוזה מלובלין וראו ג"כ את הרה"ק המגיד מקאשזניץ זי"ע 
והאוהב ישראל הנקרא הרה"ק מאפטא והרב קוה"ק מהרמ"מ 

'. על ידי צדיק הנ"ל נשבר גסותי הטבעי והחילותי מרימאנוב זי"ע וכו
 לטעום טעם מנועם ה' ותורתו ואמונתו".

וע"ע רשימות תלמידו הרב דוד ווייסבורד ז"ל )נהרי אש, עמ' שח(: 
"את שלשה החשיב כרבותיו ודיבר בשבחים. את שלושתם הכרתי, ולא 
 הרי זה כהרי זה. הראשון, הצדיק רבי פינחס מאוסטילה שהתגורר
בפשמישל הצטיין בתמימות ובענוה, רחוק מעסקי ציבור, כל כולו 
רוחניות, ולא היה לו בעולמו אלא ארבע אמות של תורה וחסידות. 
צורתו העידה על אישיותו הנעלה: גבה קומה, רזה כמקל כי רובו של 
היום עבר עליו בתום, זקן לבן כשלג ופנים חיוורים כסיד. רבי שמעונ'לה 

א פסק מהללו ולומר עליו גדולות. השני, האדמו"ר רבי היה אדוק בו ול
אלימלך רבינוביץ בעל 'וידבר משה' מלעוורטוב הסמוכה ללובלין בנו 
של האדמו"ר רבי נתן דוד מפארציווא וחתנו של האדמו"ר רבי ישראל 
שפירא מקוזניץ. דבקותו של רבי שמעונ'לה באדמו"ר מלעוורטוב 

הרבה רבי שמעונ'לה לנסוע אליו לא  היתה לפלא בעיני מכיריו. עם זאת
רק בימי חול אלא אף לשבתות. והשלישי, האדמו"ר רבי אהרן מקוזניץ. 
בעל תואר פנים, וגדולי האדמורי"ם חלקו לו כבוד רב. כשביקר רבי 
אהר'לע בלובלין קרנו פניו של רבי שמעונ'לה מאושר ואמר שלעתיד 

וע"ע 'שיח זקנים' )ח"ג לבוא הוא יהיה בין היושבים ראשונה במלכות". 
 עמ' קכד( ו'איש על העדה' להגרי"א מפאלטישאן )עמ' סו(.

ראה 'נהרי אש' )עמ' רמח אות קצב(: "כשהיה הרה"ק ר' אהרל'ה  .ו
מקאזשניץ בלובלין הלך רבינו )הר"ש מזעליחוב( אליו לסעודת ר"ח, 

האט רבי שמעו'לע מיר איינמאל געזאגט: "אויב דו 
גייסט צו עמיצן, בין איך דיר מציע צוויי מענטשן: אדער 

. האב זקוזניצער"רבי פיניע'לע טווערסקי, אדער רבי אהרן 
איך איהם געפרעגט: פארוואס רבי אהרן קוזניצער? זאגט 

 ער: "ווייל ער איז א נוטר הברית".
איך בין געגאנגען צו רבי פיניע'לע זי"ע, און מן השמים 
בין איך איינמאל געווען ביי רבי אהר'לע קוזניצער זי"ע, 

 און כ'האב מיטגעמאכט מיט איהם צוויי פלאים.
געוואוינט אין אטוואצק, און כ'האב  ער האט דאך

געמוזט איינמאל פארן נאך אטוואצק צוליב עפעס א 
שליחות, האט א חבר מיינער מיר פארגעשטעלט פאר 
איהם. ער איז געווען אן איש פלא, קוים א געשטעל 
אבער עפעס א גרויסע נשמה. ער האט געהאט אזעלכע 

יינע חסידים , מיט אן איינגעדרייטע בארד, זחגרויסע אויגן
 זענען געווען בעלי עגלות...

גאר א פלא. ער פלעגט אריין אין  אדמו"ר שליט"א:
 טיאטער אמאל ארויסשלעפן מענטשן...

אין ווארשא. ער איז אמאל אין ווארשא  ל:”ש זצ”הגר
אריבער א טיאטער אום שבת און ער האט געהערט 
עמיצער שפילט דארט, האט מען איהם געזאגט אז א איד 

ילט. איז ער ארויפגעגאנגען שבת אויף די בימה און שפ
ער האט צו יענעם געזאגט: "גוט שבת, גוט שבת"... ער 
                                                                                                               
ובתוך הסעודה היתה השיחה מן גודל שורש הנשמה הקדושה 

בודת ה' שאדם מישראל יכול להגיע ע"י עבודת הקודש בשורשה, ומן ע
למדריגה גבוה )שיש 'געבוירענע זאך' ויש 'אויסגעארבעטע זאך' 
יעו"ש(. אמר לו רבי אהרל'ה זי"ע: "אבער דער טאטע ז"ל איז געוועזן 
ביידע", ענה לו רבינו: "כן הדבר, איך האב געקענט דעם טאטן אייערן, 

אח"כ אמר ר' אהרל'ה: "ר' שמעון, געבט מיר ער איז געוועזן ביידע". ]ו
א ברכה", ענה ר' שמעונ'לה בעיניים סגורות: "קאזשניצער רבי, איר 
זאלט האבן גוטע מוחין, גרויסע מוחין, וועט זיין א טובה פאר אונז און 
פאר אלע אידן" וענה אחריו ר' אהרל'ה אמן, ואח"כ הוציא את הכינור 

 וח ה'[".והיה כנגן המנגן ותהי עליו ר
רעח( -קפט( וכן בהוספות )עמ' רעז-ראה 'נהרי אש' )עמ' קפז .ז

מזכרונות הגר"ש וואזנר שליט"א בעל שבט הלוי על רבו רבי שמעול'ע 
זעליחובער זצ"ל, ושם באות ו: "כשהגעתי לגיל י"ח שלח אותי מורי 
הגר"ש זצ"ל להרה"ק ר' פיניע'לע אוסטילער ולהרה"ק ר' אהרן 

. ועעו"ש )עמ' רפ( שסיפר תלמידו כ"ק האדמו"ר קאזניצער זי"ע"
מסטריקוב זצ"ל: "ר' שמעונ'לה יעץ להבחורים ליסע להרה"ק 

 מלעוורטוב זצוק"ל ולהרה"ק ר' פיניעלע מאוסטילא זצוק"ל".
ראה 'המופלא בדורו' )עמ' פב(: "רבי אהר'לה זיע"א היה יחיד במינו  .ח

ר כמין חידה סתומה בין האדמורי"ם בחייו וגם לאחר הסתלקותו נשא
שלא פוענחה אי פעם. קומתו לא היתה גבוהה אך מבנה גופו היה מוצק 
ובריא. עיני קדשו של הרבי ייקדו כיקוד אש מתוך חוריהם, וכשני 
יהלומים בוהקים נצצו והטילו חיתתם על כל מי שבא בקרבת ראיה. 
סיפר ר' יעקב אייזן ז"ל מחסידי הרבי, כי עמד על יד הרבי בשעת 

קידוש' והתבונן בו בהתבוננות יתירה, והרגיש כי עיני הרבי נוצצו כשני '
יהלומים. כאשר המשיך הרבי להביט בו בעיניו החודרות לא יכול היה 

 למצוא מרגוע לנפשו והתעלף.
"אולם הרבי גופיה לא נתן לחשוב כאילו בהסתכלו באדם כוונתו 

ונני בעינים להכירו על כל מגרעותיו, ואמר: "הקהל חושב כי בהתב
חודרות באדם או אז יודע אני צפונות לבו. האמת היא שאפילו אם רק 
נגע הלה בידית דלת ביתי כבר מכירו אנכי, ואין לקביעה זו כל שייכות 

 עם ההבטה שאני מביט בו".
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האט איהם אזוי לאנג געזאגט 'גוט שבת' ביז יענער האט 
אוועקגעווארפן די פידל און איז איהם נאכגעלאפן! ער 

 האט געהאט עפעס משונה'דיגע זאכן.
הם, איז געווען מחובר ווען כ'בין אריינגעקומען צו אי

צו זיין שטוב אזא גזוזטרא און ער איז געווען אינדרויסן 
אויפ'ן מרפסת. מ'האט מיר מזהיר געווען אז מ'טאר נישט 
לאכן ווען ער זאגט עפעס, אפילו ער איז אביסל מאדנע, 
ווייל ס'איז א דבר ידוע אז ער קען מעניש זיין אויפ'ן ארט. 

ן נישט אזוי אנגעריבן ווי די כ'בין דאך א וויענער, כ'בי
פוילישע... אזויווי כ'קום אריין פרעגט מיר רבי אהר'לע: 
"וויאזוי הייסט איהר?", זאג איך איהם: "כ'הייס שמואל". 

 -פרעגט ער מיך: "ווי הייסט איהר?", זאגט איך: "שמואל" 
כ'האב נישט געהאט קיין אנדערע נאמען... פרעגט ער 

ט איהר?" זאגט איך: "שמואל". מיר נאכאמאל: "ווי הייס
זאגט ער: "ניין, דו הייסט נישט שמואל, דו הייסט 'שמי 

 אל'!"...
גייט ער אזוי אונטער די טיר און ער הייבט אהן צו 
קוקן אויף מיר אזוי א לענגערע צייט, און אזויווי ער קוקט 
אויף מיר ארויף און אראפ, ארויף און אראפ, האב איך 

 ר: "למען השם לאז מיך שוין ארויס"...געזאגט צו מיין חב
אבער דאס איז נישט קיין 'מופת'. א מופת האב איך 
פון איהם געזעהן: אין לובלין זענען געווען צוויי הונדערט 
פופציג בחורים, אלע גרויסע מופלגים, און צווישן זיי איז 
געווען א וויענער בחור הב' מתתי' געלמאן הי"ד. 

 .טביכער וועגן איהםס'שטייען שוין גאנצע 
ער האט אנגעפירט גערער חבורות, ער  אדמו"ר שליט"א:

 האט געפלאמט פאר קדושה..!
ער איז געווען א בעל מדריגה. אלס יונגער  ל:”ש זצ”הגר

בחור איז ער געווען פון די קאמוניסטישע יונגט, אבער 
גאנץ יונגערהייט איז ער געווארן דבוק צו תורה און ער 

 מש א בעל מדריגה.איז געווען מ
דער מתתי' געלמאן האט געהאט א טאטע, כ'האב 
איהם געקענט, ממש אן עוכר ישראל ר"ל, אפילו יום 
כיפור האט ער נישט געהאלטן. דער טאטע האט 
גע'רודפ'ט דעם זוהן ווייל ער איז געפארן לערנען, עד כדי 
כך אז ער האט איהם גע'מסר'ט ביי די פוילישע רעגירונג 

 ל איהם נעמען צום מיליטער.אז מ'זא
איינמאל קומט רבי אהר'לע אהן קיין לובלין און ערב 
שבת איז ער געגאנגען אין מקוה אין די ישיבה. ווען ער 
קומט ארויס פון די מקוה זענען געשטאנען צוויי הונדערט 

                                                                    
ספר 'אלה שלא נכנעו' לר"מ פראגר ע"ה, ספר 'תחיינה העצמות  .ט

 האלה' לר"ב לב שי' ועוד.

פופציג בחורים אין צוויי שורות צו נעמען שלום. צווישן 
רים האט ער קיינעם נישט די צוויי הונדערט פופציג בחו

געפרעגט 'ווער איז דיין טאטע', ער קומט צו דעם מתתי' 
געלמאן זאגט ער אזוי אויף פויליש: "אוי וויי, ווער איז 
דיין טאטע!"... כ'בין דערביי געשטאנען ממש נעבן איהם 

 אין די ד' אמות. "אוי וויי, ווער אז דיין טאטע".
 טאקע א פלא... אדמו"ר שליט"א:

ווען רבי אהר'לע קוזניצער גייט אוועק,  ל:”ש זצ”רהג
פרעג איך דעם מתתי' געלמאן: "זאג מיר, דו מוזט דאך 
האבן עפעס א שורש. פון וואו קומסטו?". זאגט ער מיר: 
"וואס זאל איך דיר זאגן? מיין טאטע איז אן אייניקל 

 פונעם תבואות שור מיט'ן פני יהושע".
' על אכסניה שלה )ב"מ תורה 'מחזרת אדמו"ר שליט"א:

פה.(, ווייזט אויס אז אפילו ס'איז דא אינמיטן א הפסק 
 אמאל, דארף עס "צוריקקומען"..!

די בחינה איז א דבר ידוע, אז אפילו אויב  ל:”ש זצ”הגר
 .יס'איז דא א הפסק קומט עס צוריק

כ'פלעג אמאל צו זאגן אויף 'תורה מחזרת', מחזר"ת 
ס'מיינט אויך ווי די גמרא  מיינט אז ס'קומט צוריק און

די  -)קדושין ב:( זאגט דרכו של איש 'לחזור' אחר אשה 
 תורה "זוכט" אלץ די אכסניה וואו זי קען איינשטיין!

התנצל ואמר: לויט די זמנים איז עס  אדמו"ר שליט"א
 נישט פרי, ביי מיר זענען אנדערע זמנים ווי דא...

'למעלה מן עה, מיר זענען יעצט ביידע  ל:”ש זצ”הגר
הזמן'... ס'איז מיר א גרויסע חשיבות, סקווערער רבי! 
דער אייבירשטער זאל העלפן דער רבי זאל האבן 
געבענטשטע טעג מיט כח, און מ'זאל פועל'ן ישועות פאר 

 כלל ישראל.

                                                                    
אם היו שלשה ודה החסיד ב'ספר חסידים' )סי' תקנז(: "כ"כ רבי יה .י

צדיקים צדיק בן צדיק וגם שלישי צדיק ודור הרביעי רשעים, אמור להם 
אבל יכולים הם  'לא במהרה ינתק'אלא אמר  'לא ינתק'לא אמר שלמה 

וזה גורם שפוסקים לפי שמתחתנים באותם שאינם צדיקים או  ,לינתק
אם  לוואפיבנים דומים לאחי האם.  באותם שאינם בני תורה ורוב

כא( לא ימושו מפיך ומפי זרעך  ,שנאמר )ישעי' נט פוסקת היא חוזרת
, שוב אין תלמידי חכמים מעתה ועד עולםומפי זרע זרעך אמר ה' 

 ".פוסקים
שנו וכ"כ היעב"ץ ב'מגדל עוז' )בית מדות עליית גמ"ח אות י(: "

)משלי אים לעולם שנאמר הבנים נאים לצדיקים ונ)אבות ו, ח( חכמים 
עטרת זקנים בני בנים גו'. יש לדקדק מאי שנא בני בנים שהם יז, ו( 

כי וי"ל ה ?עטרת לזקניהם, ואיפכא לא קאמר אלא אבותם לחוד
לעולם הם עטרת אבי אביהם אפילו אם  'בני בנים'דקרא  פירושא

 אביהם אינו צדיק וישר משום דקי"ל בני בנים הרי הן כבנים כדילפינן
אם הבן ובנו הם צדיקים שאז אינו צריך יותר כי אין  ל שכןמקראי, וכ

שאפילו אם יש איזה הפסק בדורות מ"מ תורה תורה פוסקת מזרעו עוד, 
סוף סוף , זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי, מחזרת על אכסניא שלה

סתם כל שהן  'הבנים'משו"ה שפיר קאמר תנא דידן  .חוזרת על זרעו
שאפילו אינם הגונים בסוף יוצאין מהם  ',יקים ולעולםנאים הם לצד'

ונתקן  'ברא מזכה אבא'צדיקין שהולכין אחר שרשיהן, וכן היא המדה 
 " יעו"ש.על ידו
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דער אייבירשטער זאל  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:
העלפן טאקע הצלחה און סיעתא דשמיא, מ'זאל קענען 

ביץ תורה זיין מיט הרחבת הדעת און אריכות ימים מר
 ושנים טובים. ונפרדו לשלום.

 
ביקורו של הגר"ש זצ"ל אצל יבלחט"א כ"ק רבינו 
שליט"א ביום ה' נשא י"ב סיון תשנ"ו, בבואו לארה"ב 

 לרגל נישואי נכדו:

 התעניין בשלום רבינו. הגר"ש זצ"ל
אלט ברוך ה'. אביסל מער מנוחה וו אדמו"ר שליט"א:

נישט געשאדט אבער ב"ה... ]זה היה בתקופת התנכלויות 
 הממשלה על מוסדוה"ק[.

דער אפטער רב זי"ע זאגט אז א זאך וואס  הגר"ש זצ"ל:
 קומט אהן שווער האט גוטע שרשים.

כ"ק אאמו"ר ז"ל היה רגיל להזכיר  אדמו"ר שליט"א:
מאמר זה בעת בניית השיכון. הרי האור החיים הקדוש 

כי במילי מביא לשון הזוה"ק )ח"ב קכח.( )משפטים( 
, דבר שמגיע לו לאדם דמגנא הוא זינייהו דההיא סטרא

בנקל מאוד זהו ר"ל מצד הקליפה, אם זה בחינם טויג עס 
אבל אם עולה לו ב"טורח גדול ודמים יקרים"  -נישט 

 סימן שזהו דבר שבקדושה.
מהאי טעמא מובא בחז"ל שמצוה צריך  הגר"ש זצ"ל:

אדם בכסף כי בחינם אין הקדושה שולטת. שתעלה ל
בגמרא )סוכה מא:( דרשינן 'ולקחתם )ויקרא כג, מ(' 
שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד, אבל בירושלמי )רפ"ג 

 בממון'. -דסוכה( איתא 'ולקחתם 
אחרא שהקדושה תתרחב -לעולם לא מניחה הסטרא

 קצת בעולם הזה.
חכם היה פה על שב"ק אברך תלמיד  אדמו"ר שליט"א:

ומנהל ישיבה, ובמוצש"ק נכנס אלי ואמר לי א ווערטל 
בדרך צחות: "יעצט פארשטייט ער שוין פארוואס זיי 
מאכן פראבלעמען...". לא הבנתי כוונתו שאומר שמבין 
מדוע הם לא נותנים לנו מנוחה ושאלתיו למה, והסביר: 
"ראיתי אידן זיצן און לערנען און מ'דאווענט וכו', 

 ער' דאס וועלן?!"...פארוואס זאל '
אך אף על פי כן אומרים בשם זקה"ק רבי איציקל 
מסקווירא זי"ע עה"פ )משלי כה, טז( דבש מצאת אכול 

מה מלח דייך, שבגמרא )ברכות ה.( מדמה יסורים למלח: 
 ממתק את הבשר אף יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם.
 פארצייטנס היה מאכל חשוב שנקרא 'איינגעמאכטס', מין

מרקחת מתוקה, ואמר מרן מהר"י: "אפילו איינגעמאכטס 
לא יכולים לסבול הרבה מדי. וזהו 'דבש מצאת' אפילו אם 

היסורים מתוקים כדבש, אבל 'אכול דייך' יכולים לצאת 
 ידי חובתם במעט...

הגמרא בחגיגה )יד:( מביאה גם כן פסוק זה  הגר"ש זצ"ל:
אכול  גבי אלו שהסתכלו במעשה מרכבה, 'דבש מצאת

דייך' שלא צריך להסתכל יותר מדי, ס'איז דא א געוויסע 
 מקום וואס 'עד כאן'.

דיבר בארוכה אודות המצב הקשה וכו'  אדמו"ר שליט"א
ואח"כ אמר: איתא במאור עינים )לך( שיש בחינה של 
'העדר קודם להוייה', אז איידער ס'קומט עפעס גאר גוטס 

העולם אמרו חז"ל מוז מען אביסל דורכגיין. וכן בבריאת 
שהיה הקב"ה בונה עולמות ומחריבן, היינו שתחילה יש 
ענין של צמצום ואח"כ באה ההרחבה כי צריך להיות 

 העדר קודם להוייה.
התפארת ישראל מביא בדרוש )סוף  הגר"ש זצ"ל:

סנהדרין( ענין 'בונה עולמות ומחריבן' יעו"ש דברים 
 נפלאים.

מפרש בזה ג"כ המאור עינים )שם(  אדמו"ר שליט"א:
מאמר חז"ל )שבת עז:( מאי טעמא עיזי מסגי ברישא? 
כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא, פירוש 
עיז"י היינו בחינת עז ומדת הדין מאי טעמא מסגי 
ברישא? ומתרץ 'כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר 
נהורא' כמאה"כ )בראשית א, ה( ויהי ערב ויהי בוקר, וכמו 

 ני שמגיע איזו הרחבה צריכים לעבור קצת.כן לפ
המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל )פרק  הגר"ש זצ"ל:

לה( כותב כי הגאולה של כל דבר מצד הקדושה באה רק 
ע"י רקבון, כמו שכשמניחים זרע באדמה נרקב תחילה 

 ואח"כ צומח, וכן יהיה בביאת משיח צדקנו.
זו על בספרי חסידות מובאת בחינה  אדמו"ר שליט"א:

יט( וממדבר מתנה -מידת הענוה עדה"כ )במדבר כא, יח
וגו' ומנחליאל במות ומבמות הגיא ואמחז"ל )עירובין יג: 
נד.( שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו, והיינו דוגמת 
הזרע שמתחילה מניחים אותו באדמה ואח"כ צומח 

 למעלה.
 התעניין על מצב בריאות כ"ק רבינו. הגר"ש זצ"ל
ב"ה תודות לה'. אני טרוד ואין לי זמן  ט"א:אדמו"ר שלי

לחשוב, ואיני מתכוון דוקא לטירדות בענין הנ"ל, אבל 
 ברוך ה'.

כלל ישראל דארף אייך האבן, דארף מען  הגר"ש זצ"ל:
זעהן צו היטן אויף די געזונט! אורך ימים ושנות חיים 
יוסיפו לך, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב 

 ישראל.
את כל הנוכחים לצאת  ח"כ ביקש בעל שבט הלוי זצ"לא
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ונשאר ביחידות בקו"פ למשך עשרים דקות, ובירכו מרן 
 אדמו"ר שליט"א וליווהו החוצה ונפרדו לשלום.

 
הגומלין של כ"ק רבינו שליט"א אצל להבחל"ח -ביקור

הגר"ש וואזנער זצ"ל באכסנייתו במאנסי בבית בנו 
 ו: הגרב"צ, ביום ג' בהעלותך תשנ"

: כתיב )בראשית שיכוןבאמר בנוגע המצב  הגר"ש זצ"ל
לב, כה( 'וייאבק איש עמו' ואח"כ כתיב )שם, לב( 'ויזרח 

 לו השמש', שאחר זמן קשה צריך להיות וזרח השמש..!
הזכרתי בשם המאו"ע שצריך להיות  אדמו"ר שליט"א:

 'העדר קודם להוייה' וכו'.
רשם מאוד. בכל פעם שאני בא אני מת הגר"ש זצ"ל:

 לסקווירא מריח אני "ריח של יראת שמים".
ברוך ה'. הרי מבקשים שיהיה 'כח  אדמו"ר שליט"א:

הפועל בנפעל'. חז"ל אמרו )שבת קיט.( 'מסרו נפשייהו 
נתקיימה בידם', ואצל כ"ק אאמו"ר ז"ל היה בחינת 
מסירות נפש על השיכון וממילא מקויים אנחנו שיהיה 

 מה בידם'.'נתקיי
בגמרא במגילה )כט.( גבי עתידין בתי  הגר"ש זצ"ל:

כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שייקבעו בארץ ישראל, 
אומרת הגמרא שגם בזמן הגלות שורה השכינה 'בבי 

שחרב וחזר כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא' ]ופרש"י: "
 הועפר ירושלים ובנאה יכניה וסיעתו מאבני ,ונבנה

, לקיים מה שנאמר )תהילים קבשהביאו עמהן בגלותן 
 ."[כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננוטו( 

נשאלתי ממאסקווא שהממשלה דשם רוצה להחזיר 
בתי המדרשות לרשות היהודים, אם חייבים לקנותם. 
ואמרתי שאין שאלה בזה כי ירדו מקדושתם כיון 

 ששועלים הלכו בו.
הבאת אבן אצלנו היה שאלה כזה בנוגע  אדמו"ר שליט"א:

מביהמ"ד בעיר סקווירא באוקריינא, להניחם כאן כאבן 
הפינה בביהמ"ד הגדול דפה. הייתי פעמיים ברוסיא: פעם 

נ( ופעם שניה לבד לפני אחת עם הציבור )אייר תש"
 תשנ"ב לפני נשואי הרה"צ הרי"י(. חשוןהחתונה )

 באיזה מקומות הקדושים ביקרו שם? הגר"ש זצ"ל:
את כל המקומות הק' ברחבי רוסיא  מנה אדמו"ר שליט"א

 ואוקריינא.
פלא שאחר הפסק של שבעים שנה )תחת שלטון 
הקאמוניסטים( עדיין ראיתי אצלם את הרצון והתשוקה 
ליהדות. הגם שאין זה רבותא אצל יהודים, אבל אחר 
שבעים שנה שרצו לעקור את הדת: ללמוד היה חטא, 

ול ושלחו להתפלל היה חטא, ללמוד עם ילד היה חטא גד

וכשהייתי  -אתר ר"ל -על כך לסיביר ופעמים ירו בו על
שם התחננו לציצית, א קאפל, א תפלין! הם דיברו הכל 
ב"אידיש", ואולי אכן נשתמרה יהדותם בזכות 'שלא שינו 

 את לשונם', כנראה זהו דבר גדול.
יודעני מאחד ממשפחתי שהגלוהו לסיביר  הגר"ש זצ"ל:

, ואחר עשרים שנה הצליחו בגלל שמצאוהו לומד תורה
 להוציאו משם במאמצים וכוחות מרובים.

רואים במציאות שמועיל הרבה יותר  אדמו"ר שליט"א:
כשמטפלים עמהם שם ברוסיא, כשנשארים שם יש 
השפעה גדולה יותר עליהם. משא"כ כשבאים לכאן 

 אויפ'ן פרייען וועלט אזי רובם לא מחזיקים מעמד ר"ל.
ות כשרות היוחסין שלהם בנוגע דיבר אוד הגר"ש זצ"ל

 שידוכים וכו'.
 וכיבד את מרן אדמו"ר שליט"א בפירות.

 בעל הבית מברך... אדמו"ר שליט"א:
מיר אלע דא זענען סמוך על שולחן רבינו.  הגר"ש זצ"ל:

ואחר הטעימה ביקש הרב וואזנער זצ"ל שרבינו יתן פירות 
ב לנכדו החתן, ורבינו רמז שהגר"ש יתן אך הגר"ש סיר

נחרצות: בשום אופן! ואז נתן רבינו פירות להחתן באמרו: 
אעשה זאת מטעם 'מצוה לשמוע'..! ונפרדו לשלום 

 בברכה שלימה.
 

כ"ק מרן הגר"ש וואזנער זצ"ל אצל יבלחט"א ביקורו של 
פארק, בליל  אראבבבמעון קדשו אדמו"ר שליט"א 

 :תשנ"חחמישי וישב 

 ווי אזוי פילט מען? אדמו"ר שליט"א:

 ב"ה בחסד, בעסער ב"ה. ל:”ש זצ”רהג

אז מ'קומט אויף שמחות איז דאך  אדמו"ר שליט"א:
חודש האט דאך א שייכות צו דער  .שםזיכער חסד ה

]הרגיל בנר הוויין לי'[ בנין רבנן חתנין רבנן )שבת  :דעם
 !כג:(..

האב שוין צווישן די אייניקלעך מער כ'ב"ה  ל:”ש זצ”הגר
 ווי א מנין רבנים.

אין די  .געלויבט דער אייבירשטער שליט"א: אדמו"ר
ז( ונתתי  ג, ההפטורה פון שבת חנוכה שטייט דאך )זכרי

האלה, וועט עס אי"ה נישט  םלך מהלכים בין העומדי
 !וועט אי"ה נתרבה ווערן', סםבלייבן ביי דע

אזוי האפט מען, דער אייבירשטער זאל  ל:”ש זצ”הגר
 העלפן.

 ?(ם שטעטל )עם הממשלהעונינים פיוויאזוי גייען די ענ

זיי  יצ .דער אייבירשטער זאל העלפן אדמו"ר שליט"א:
ווייס איך נישט,  'שבע מצוות בני נח'די  םען מקיינזע
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ספרי ) הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב'אבער די 
 , די הלכה זענען זיי מקיים בשלימות..!('במדבר ט, י

 דער אייבירשטער זאל העלפן. ל:”ש זצ”הגר

ס'איז דאך א זמן פון ישועות אין דעם  דמו"ר שליט"א:א
 םענין אויך, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים ורשעי

 ביד צדיקים...
אידישע קינדער זאלן זוכה זיין צו דעם.  ל:”ש זצ”הגר

 ןס'שטייט אין די ספה"ק א יסוד אז ווילאנג ס'דא א
א אחיזה אז אידישע קינדער האבן עפעס א דמיון אדער 

אין איין מדה, באקומען זיי א  לוהתקשרות מיט גויים, אפי
 ייןשליטה. דער אייבירשטער זאל העלפן ס'זאל שוין ז

אויף אידן וואס קען זיין  םחוסר שליטה פון די גויי ערד
דעמאלס ווען די אידן זענען 'הן עם לבדד ישכון' דעמאלס 

' דארף מען זיך )במדבר כג, ט( לא יתחשב םאיז 'ובגוי
ס'איז ממש פשוטו של  ם.נישט רעכענען מיט די גויי

 מקרא.
דאס איז דער יסוד פון דעם ענין וואס איז מיר 

ווען א פליאה פארוואס פרעה האט נישט עאלעמאל ג
'איז דאך סשבט לוי אין מצרים,  םקענט משעבד זיין דעעג

האט עא פליאה עצומה, וואספארא כח האט שבט לוי ג
זענען דאך  וידי גאנצע שבט לנאר  ?זיך צו באפרייען

אין מצרים וכמאה"כ )דברים לג, ח( תומיך  םווען צדיקיעג
 ואוריך לאיש חסידך.

 דער תשואות חן רעדט אין א פלאץ אדמו"ר שליט"א:
זענען האבן פיינט אידן  יםבאריכות אז דאס וואס גוי

אמאל איז דא מחמת א  :באמת דא אמאל צוויי סיבות
טומאה קען "ז דא פשוט ווייל , און אמאל אים ח"ופג

! ס'מוז נישט זיין קיין סיבה און "נישט סובל זיין קדושה
טומאה קען נישט נאר  ם,ס'מוז נישט זיין קיין שום טע

 סובל זיין קיין קדושה..!
אין חובת הלבבות שטייט אויך אז די  ל:”ש זצ”הגר

איינציגסטע סיבה פון די שנאת הגויים איז מחמת קנאה, 
ען א איד רעדט מיט א גוי אדער האנדלט מיט א ווייל וו

גוי, פיהלט דער גוי אז ער איז א נחות דרגא נגד דעם איד, 
אזוי שטייט אין  .און פון דעם קנאה ווערט נולד די שנאה

 חובת הלבבות.

די וועלט זאגט נאך פונם לובלינער רב  אדמו"ר שליט"א:
ן אמר רבי שמעו )ספרי במדבר ט, י(על מאחז"ל זצ"ל 

הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אז ס'שטייט דאך 
)קדושין סח:( רבי שמעון דריש טעמא דקרא, ממילא דא 

 טעם םהאט ער זיך אויך געמוטשעט צו טרעפן דע
ווען ער אבער , פארוואס די גויים האבן פיינט די אידן

ווען צו עהאט דאס אנגעקוקט איז איהם דאס שווער ג
ט געזעהן אז אין די ווייל ער הא פארשטיין,

קאמוניסטישע לענדער זאגט מען אז די אידן האבן די 
ע געלטער, אין די רייכע לענדער זאגט מען אז די טגרעס

אידן זענען נישט ריין דער אייבירשטער זאל אפהיטן און 
ען זיי חושד פאר ממ'קען קעגן זיי נישט וואוינען, דא איז 

, לינקעפאר  איז מען זיי חושד רטדאאון  ןקאמוניסט
 איז מען זיי חושד... יםאומעט

 בי שמעוןהאט דער לובלינער רב געזאגט אז כאטש ר
צו די שנאה  ס'געקומעןדרש'נט טעמא דקרא, אבער אז 

שמעון געמוזט אויפגעבן די אלע טעמים  ביר לוהאט אפי
און ער האט געזאגט "הלכה היא בידוע" אז עשו האט 

 ל דרךז א ווערטל ע..! ס'איםאהן א טע ,פיינט יעקב
 דרוש...
בקודש פנימה למשך זמן,  בעל שבט הלוי זצ"לונשאר 

דער אייבירשטער זאל העלפן אד"ש: מרן ואח"כ בירכו 
הצלחה מיט סייעתא דשמיא, מ'וועט זיך נאך זעהן מתוך 

 ם.נפרדו לשלוו שמחה.

 
ביקורו של הגר"ש זצ"ל אצל יבלחט"א כ"ק רבינו 

 שנ"ט:שליט"א, בליל ב' משפטים ת

התעניין בשלומו ואמר: ב"ה מ'איז  אדמו"ר שליט"א
געקומען אויף דריי שמחות, א 'חוט המשולש' פון שמחה, 
'לא במהרה ינתק'..! די קינדער האבן ספעציעל אזוי מכוון 
געווען אז מ'זאל קענען זיין ביי אלע דריי שמחות 

 )שנערכו בארה"ב(.
 שלא להטיל קנאה ביניהם... הגר"ש זצ"ל:

 התעניין במצב בריאותו בפרטות. מו"ר שליט"אאד
יעזור ה' כ'זאל קענען ממלא זיין די אלע  הגר"ש זצ"ל:

 פארשידענע תפקידים.
ב"ה צופיל מנוחה האט מען נישט... די  אדמו"ר שליט"א:

מנוחה פון 'וירא מנוחה כי טוב )בראשית מט, טו(', דאס 
 יא..!

אורה איז דאך אבער 'ויט שכמו לסבול'... לכ הגר"ש זצ"ל:
עס א סתירה? אלא מאי מוז זיין אז דאס איז מנוחה: וירא 

 ויט שכמו לסבול! -מנוחה כי טוב 
אויף די אנדערע 'מנוחה' שטייט דאך  אדמו"ר שליט"א:

אויך )ברכות סד.( צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא 
בעוה"ב שנאמר )תהלים פד, ח( ילכו מחיל אל חיל, אבער 

ס דאך אויך אויף א גוטן אופן 'מחיל אל חיל'. דארט איז ע
ס'דא קע"ה די טירדות און שאלות פון שטאט און חוץ די 

 שטאט ב"ה...
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און אין ישיבה זאג איך נאך אלע שיעורים  הגר"ש זצ"ל:
אזויווי די לעצטע פערציג יאר, שיעור עיון וכו'. מ'דארף 

 האבן סיעתא דשמיא על כל צעד וצעד.
די זאכן זענען דאך 'לכל בשרו מרפא  אדמו"ר שליט"א:

)משלי ד, כב('. דער חפץ ה' פונעם אור החיים הקדוש 
ברענגט אויף מסכת שבת )סג.( למיימינים בה סמא דחיי 
וכו', רעדט ער דארט ארום אז מ'זאל נישט מיינען אז די 
כוחות ווערן שוואכער דורכ'ן לערנען נאר פארקערט: 

אבער  -ה דארף מען האבן יעו"ש. יא, אמונ כחדאס גיבט 
 דער אייבירשטער זאל העלפן מ'זאל עס פילן אויך.

מ'האט דאך אן אייניקל הרה"ג ר' יוסף בנימין שליט"א 
)כיום אבד"ק שבט הלוי באלעד( וואס העלפט צו אין 
ישיבה. ער איז נאך פון די תלמידים. וסיפר הגר"ש בשבח 

 נכדו הנ"ל.
וקם על ידו ואם יש על בית ההוראה שה והתעניין רבינו

 סניפים במקומות אחרים גם כן.
דאס איז זייער אויסגעטרעטן ב"ה, דאס איז  הגר"ש זצ"ל:

פון תלמידים בעלי הוראה. מיר האבן שוין א בית הוראה 
אין קרית ספר און אין נאך א מקום אין בני ברק, בנוסף 

 על בית ההוראה בקומה מיוחדת בביתו.
שטוב זענען דא חשוב'ע מורי דארט אין  אדמו"ר שליט"א:

 הוראה און 'וכל הדבר הקשה' קומען זיי אריין פרעגן.
איך זיץ אין א צווייטע שטוב און ווען ס'דא  הגר"ש זצ"ל:

פראבלעמען קומט מען אריין. יא, ס'זענען דא 
פראבלעמען... וויאזוי זאגט דער רמב"ן אין פרשת יתרו? 

האט געהאט  ס'איז א באוואוסטע רמב"ן אז משה רבינו
דריי תפקידים: 'כי יהיה להם דבר בא אלי )שמות יח, טז(' 
דאס זענען די תפילות, 'ושפטתי בין איש ובין רעהו' דאס 
זענען די משפטים, 'והודעתי את חוקי האלוקים ואת 

 תורותיו' דאס איז הרבצת התורה.
כ'האב אמאל געזאגט אז אינטערעסאנט איז אז 

ם מוסר געזאגט 'נבול תבול', נאכדעם וואס יתרו האט איה
האט משה רבינו מוותר געווען אויף איינס פון די דריי 

דין זאכן האט -תפקידים: אויף די משפטים, אויף די בית
און געבליבן איז ער מיט'ן ערשטן  -ער מוותר געווען 

תפקיד פון מתפלל זיין אויף אידישע קינדער און הרבצת 
 ויף 'מעשה בית דין'.התורה..! אויב מוותר זיין איז א

ס'שטייט דאך אזוי )מו"ק ט:( אז ווען  אדמו"ר שליט"א:
ס'איז דא אן אנדערער וואס זאל עס טוהן, דארף ער נישט 

 אליין.
אין בית הוראה זענען שוין דורכגעגאנגען  הגר"ש זצ"ל:

צווישן צוויי און דריי הונדערט רבנים פון די גאנצע וועלט 

 וש דארט.וועלכע האבן גענומען שימ
ב"ה, ס'איז א ציבור טאקע. נו, אז דער  אדמו"ר שליט"א:

אייבירשטער העלפט סיעתא דשמיא און זיי פסק'נען 
 גוט, האט מען דאך א זכות אין די אלע!

מ'ווייסט נישט מיט וואס מ'וועט דורכקומען  הגר"ש זצ"ל:
אויף יענע וועלט. ס'איז דאך מפורסם וואס דער הייליגער 

י"ע האט געזאגט: "צי ער וועט דורכקומען דברי חיים ז
מיט זיין תורה ווייסט ער נישט, צי ער וועט דורכקומען 

 -כאטש ער איז געווען אן אש להבה  -מיט זיינע תפילות 
 ווייסט ער אויך נישט, אפשר מיט זיין צדקה וחסד".

דאס האט "ער" געזאגט )בענוות קדשו,  אדמו"ר שליט"א:
 תורתו ועבודתו(... אבל בודאי עמדו לו גם

באמת דאס אז מ'איז משפיע אויף אנדערע איז דאך אויך 
אן ענין פון "חסד": ותורת חסד על לשונה )משלי לא, כו; 

 ועי' סוכה מט:(!
 וכיבדו מרן אדמו"ר שליט"א בפירות.

לא רצה לברך תחילה באמרו: איך בין נהנה  הגר"ש זצ"ל
 'אתכא דרחמנא'!
גן דעם אמת... ביי אונז פאסט כ'מוז זא אדמו"ר שליט"א:

מען שובבי"ם פרייטאג, נאר ב"ה ס'איז אויסגעקומען אז 
ביז פרייטאג ועד בכלל איז דא קע"ה יעדן טאג א ברית 
אדער א פדיון הבן, און אין שו"ע )יו"ד רסה, ב( שטייט 

איז מיר  -דאך אז ס'איז א מצוה צו עסן ביי די עניינים 
פאסטן אלס תשלומין פון פשוט אויסגעקומען היינט צו 

 פרייטאג.
פרייטאג שובבי"ם האט ער געפאסט ביז  הגר"ש זצ"ל:

 קידוש?
שובבי"ם נישט. אנדערע זמנים ווי  אדמו"ר שליט"א:

למשל ערב ראש חודש, ז' אדר און כ' סיון, דארט שטייט 
אבער שובבי"ם  -אין שו"ע אז מ'איז משלים ביז ביינאכט 

. אין סקווירא האט מען האט מען נישט משלים געווען
דריי און דער טאטע ז"ל האט -געפאסט ביז האלב

פיר, אבער למעשה האט -געפאסט אפיציעל ביז האלב
זיך עס פארצויגן ביז פאר'ן זמן )הדלה"נ(. אויב מ'האט 
גענומען א צווייטע טאג אלס תשלומין פון פרייטאג, האט 

 מען שוין יא משלים געווען ביז ביינאכט.
 און ס'איז נישט שווער?.. "ל:הגר"ש זצ

ב"ה נישט. געלויבט דער שווער?  אדמו"ר שליט"א:
 אייבירשטער דאס איז נישט שווער.

 וטעם פוסק הדור זצ"ל מן הפירות.
די וועלט קוקט אמאל אהן אזוי דאס  אדמו"ר שליט"א:

משלים זיין כ' סיון און די אנדערע זמנים ביז ביינאכט, 
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אז די וואס אס אין מגן אברהם ר באמת שטייט דאבע
 פאסטן זענען משלים אפילו ערב שבת.

יא. ביי כ' סיון למעשה האט מען עס נאר  הגר"ש זצ"ל:
מקבל געווען אין די מקומות וואו ס'געווען די גזירות ת"ח 
ות"ט, למשל אין דער אוקריינער געגנט. אין אנדערע 

נישט.  מקומות זענען געווען אנדערע וואס יא און אנדערע
 אין אונגערן איז נישט געווען דער תענית כ' סיון.

יא, כ'ווייס. ס'איז תלוי אין די מקומות.  אדמו"ר שליט"א:
 ביי אונז זאגט מען טאקע סליחות אויך.

בכלל איז היינט א דור חלוש אביסל פאר אנדערע, 
מ'האט נישט קיין כוחות היינט. באמת בה"ב איז דאך 

)או"ח סי' תצב(", נאר ס'איז א דור  אויך א "סימן אין שו"ע
 חלוש און מ'האט נישט קיין כח.

יא, דאס פאסטן איז זייער צוריקגעגאנגען,  הגר"ש זצ"ל:
 דער עולם פאסט נישט זייער.

דער טאטע ז"ל פלעגט יא פאסטן  אדמו"ר שליט"א:
 בה"ב.

דער זיידע הרה"ק רבי פיניע'לע אוסטילער  הגר"ש זצ"ל:
אסט. דאס האב איך אליין געזעהן: זי"ע האט אסאך געפ

ווען כ'בין אנגעקומען דאס ערשטע מאל קיין פשעמישל 
)מקום מגורי מהר"פ בערוב שנותיו( איז געווען מיטוואך 
אדער דאנערשטאג, און ער איז אנגעקומען נאכדעם מיט 

און כ'בין דארט געבליבן איבער  -די באן פון א נסיעה 
ען מיט'ן באן ביז צוועלף שבת. פון ווען ער איז אנגעקומ

אזייגער פרייטאג צונאכטס האט ער נישט טועם געווען..! 
די גבאים האבן מיר געזאגט אז ער האט געפאסט 

 מסתמא "זעקס און דרייסיג שעה" אדער מער.
כ'בין דעמאלס פונקט אהיימגעפארן פון ישיבה און 
מיר זענען אנגעקומען אביסל פריער קיין פשעמישל, בין 

עגאנגען צו די באן לקבל פני קדשו. האב איך איך ג
באמערקט אז ער האט הערשט טועם געווען פרייטאג 

 צוועלף אזייגער.-צונאכטס עלף
דער פאטער זיינער, הרה"ק רבי  אדמו"ר שליט"א:

מאטעלע ראחמיסטריווקער זי"ע פון ארץ ישראל, איז 
 געווען א מורא'דיגער מתענה.

 שטאכן ר"ל ביים כותל?וועמען מ'האט גע הגר"ש זצ"ל:
יא. ער האט נאך געלעבט א תקופה  אדמו"ר שליט"א:

נאכדעם, אבער דארט האט זיך עס אנגעהויבן )שהערבים 
ימ"ש התנפלו עלו בחוה"מ פסח תר"פ ונסתלק בל"ב 

 בעומר שלאחריו(.
כ'האב געהערט כמה פעמים פונעם טאטן ז"ל אז ער 

לה ביז האט געפאסט אפאר וואכן אין יאר "פון הבד

קידוש", דאס הייסט אז ביי הבדלה האט ער שוין נישט 
געטרונקען דעם כוס נאר עס געגיבן פאר א צווייטן. די 
וואכן פון 'שמות' און 'משפטים' )השבוע הראשון 
והאחרון של שובבי"ם(, און עשרת ימי תשובה אויב ס'איז 

 אויסגעקומען א גאנצע וואך אינמיטן.
עזאגט אז אין דער טאטע ז"ל האט מיר ג

ראחמיסטריווקא איז געווען א צווייטער וואס האט דאס 
אויך געטוהן, אבער ווען ס'איז געקומען מיטוואך האט 
יענער זיך שוין געוואלגערט אונטערן טיש און ער האט 
שוין נישט געקענט אויסהאלטן... און רבי מאטעלע 
פלעגט אריינקומען צו קידוש נאך אזא מעשה אזויווי 

 ער וואס קומט פון א סעודת שלמה בשעתו..!איינ
די גמרא )שבועות כה.( זאגט האומר 'שלא  הגר"ש זצ"ל:

אישן שלושה ימים' איז דאס א שבועת שוא, און אין 
רמב"ם )שבועות ה, כ( שטייט אז אויף אכילה איז ביז 
"זיבן טעג". די גדולי המפרשים זאגן אז זיי האבן עס 

ם איז דאך נישט מעתיק נישט ארויס ווייל דער רמב"
געווענטליך נאר א זאך וואס ס'שטייט ערגעץ, און מ'האט 

 געזוכט א מקור און מ'האט נישט געפונען.
זאגט דער בעל ערוך לנר הג"ר יוקל עטלינגער זצ"ל 
אין יבמות פרק הערל אן אינטערעסאנטע ראיה אז ביז 
זיבן טעג האלט מען אויס: ווייל די גמרא זאגט אין יבמות 
)עא:( אז אויב אן אשה האט געהאלטן פאר א לידה און 
מ'האט שוין געהערט דאס קינד וויינען, איז דאך א סימן 
אז דער פה האט זיך שוין געעפנט און ער איז שוין געווען 
מוכן ללידה, און דאס קינד איז צוריקגעגאנגען און איז 
געבוירן נאך זיבן טעג, פרעגט די גמרא ווען דער זמן 

 ה רעכנט זיך יעו"ש.הליד
קומט דאך אויס לפי זה אז דאס קינד איז שוין געווען 
בגדר אכילה פאר זיבן טעג און ס'האט נישט געגעסן..! 

 פון דארט איז דער מקור פונעם רמב"ם.
ס'איז אן אינטערעסאנטע ראיה... און  אדמו"ר שליט"א:

דאס איז נאך פון א 'קינד', איז דאך כל שכן א 'גדול'. ביי 
רבי מאטעלע ראחמיסטריווקער איז דער מקור געווען די 

 "מציאות" וואס מ'האט עס געזעהן..!
הגה"ק רבי עמרם חסידא זצ"ל וועלכער  הגר"ש זצ"ל:

ליגט אין צפת איז געווען א גרויסער מענטש, ער איז 
געווען דער מאדער רב. ער האט אויך געפאסט יעדע וואך 

ס קענען אונזערע . אבער דאיאפון מוצש"ק ביז קידוש
                                                                    

ראה ספר לקוטי חבר בן חיים )ח"ג דף מ' ע"ב( וז"ל: "סיפר לי איש  .יא
נאמן כי הגאון ר' עמרם חסידא שהיה אב"ד דקהל מאדא והלך לא"י 

בעת פרידתו מהגאון ר' יהושע כץ שהיה אב"ד בקהל ת"ו סיפר 
ווערפלעט, אשר פ"א התענה הפסקה ממוצ"ש עד ערב שבת ובער"ש 
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 דורות נישט נאכמאכן...
"ק רבי מאיר יחיאל הלוי זי"ע הרהדער אוסטראווצער 

 האט געפאסט "פערציג יאר" מדי יום ביומו!
ס'האט געהייסן אלס 'תענית חלום'  אדמו"ר שליט"א:

 )שהיו לו חלומות רעים ר"ל על גזירת כליון ח"ו(.
זי"ע איז איך דענק אז דער אוסטראווצער  הגר"ש זצ"ל:

געווען אמאל אין ווינא. ער האט געהאט א גרינער גוף 
אינגאנצן, און ווען די דאקטוירים האבן דאס געזעהן האבן 
זיי עס נישט געגלייבט... ער האט געפאסט פערציג יאר 

 ברצופים!
מ'האט איהם געפרעגט אויב די קינדער וועלן אויך 

וייטער דארפן פאסטן, האט ער געזאגט אז ניין, דער צו
דור וועט שוין נישט דארפן. מ'זאגט נאך אז ער האט 
געפאסט ווייל זיין טאטע איז געווען א פשוט'ער איד, און 
ערליכער איד אבער א פשוט'ער, און מסתמא האט ער 

און די קינדער האבן דאס  -געוואלט דאס אויסארבעטן 
 שוין נישט געדארפט...

ער זי"ע האב דעם זוהן הרה"ק רבי יחזקאל אוסטראווצ
איך געקענט, ער איז געווען אן אדם גדול. כ'האב איהם 
איינמאל געזעהן כ"א אדר אין ליזענסק ביים ציון, ווען 

 כ'בין געפארן פון לובלין אויף ווינא.
דער אוסטראווצער האט געהאט א ריזיגן מוח, א 

יא, די פשעטליך..![. הגה"ק  אד"ש:באוואוסטער מוח! ]
כובער זצ"ל )משגיח רוחני דישיבת רבי שמעו'לע זעלי

חכמי לובלין( האט מיר איינמאל דערציילט אז ווען ער 
איז אלט געווען אכצן יאר האט ער געקענט זאגן ש"ס פון 
ברכות ביז סוף מסכת נדה אויפ'ן לשון! ס'איז א דבר ידוע 
ומפורסם אז ער האט געקענט "ש"ס" אויפ'ן לשון, נישט 

רציילט אז ער איז דעמאלס משניות... האט ער מיר דע
געפארן מקבל פנים זיין עטליכע גדולי ישראל: ער איז 
געווען ביים שפת אמת מגור זי"ע, ביים אבני נזר הרה"ק 
רבי אברהם סוכאטשובער זי"ע, ביים אוסטראווצער זי"ע 

                                                                                                               
סמוך לשבת נרדם וחלם חלום רע ר"ל, והתענה בהפסקה אחת כל יום 
השבת עד יום א' שלאחריו, ותמה על ענין הירושלמי שברמב"ם )פ"ו 

מים. ושאלתי פי רופא משבועות( שאין יכולים להתענות יותר מז' י
אחד יהודי בפ"ב מה לרופאים בענין זה ואמר לי כדברי הירושלמי כי 
יותר משבעה ימים אי אפשר, וספרתי לו הענין. והשיב לי כי בלי ספק 
הגאון ר' עמרם הנ"ל הלך בימי תעניתו מדי יום ביומו למרחץ קר, ואז 

ים יכנסו יוכל להתענות עוד יותר כי האדם הרעב אם ירחץ במים קר
לגופו ע"י "הפארס" )נקבוביות( ט"ו ליטרא מים, וזה ע"ד הכתוב ותבוא 
כמים בקרבו ודרז"ל רחיצה כשתיה, ודע והתבונן" עכ"ל. וראה עוד מה 
שהביא בספר אלף כתב )ח"א אות רכג( בשם ספר יד שאול )יו"ד סי' 
רלו אות ט(: "הרבה אנשים יש שמתענים משבת לשבת אף בזמנינו, 

שלפנינו היה הרב הגדול הצדיק והחסיד מו"ה אברהם ז"ל  ובדור
המפורסם שהיה נקרא החסיד מאמסטרדם והיה מתענה שנים רבות 

 משבת לשבת ולומד תורה יומם ולילה בעמידה" עכ"ל.

 און ביי הג"ר חיים בריסקער זי"ע.
האב איך איהם געפרעגט: נו, וואס זאגט ער אויף זיי?.. 
זאגט מיר רבי שמעו'לע אזוי: "דער סוכאטשובער איז 
געווען דער לעצטער תלמיד חכם וואס כ'האב געקענט". 

 רבי שמעו'לע איז געווען זייער א שארפער...
און אויפ'ן אוסטראווצער? זאגט ער: "הער מיך צו 
שמואל, כ'בין געווען דארט שבת ביי רעוא דרעווין, און ער 

קער און שוואכער מענטש און ער איז דאך געווען א קראנ
איז געלעגן אין בעט. וואס מיינסטו וואספארא דאגה 
האט ער געהאט ביי שלש סעודות? ער האט געזאגט 
"פשעטליך" ביי שלש סעודות..!". דאס איז געווען זיין 

 שפראך, ער האט עס נישט פארשטאנען...
האב איך איהם געפרעגט: נו, וואס איז מיט רבי חיים 

קער? זאגט ער: "פון רבי חיים בין איך נתפעל בריס
געווארן. כ'האב גערעדט מיט איהם אן ענין נאך אן ענין, א 
מסכת נאך א מסכת, און נאכדעם ווען מ'איז צוגעקומען 
צו א געוויסע ענין ]כ'קען מיך נישט דערמאנען וועלכע 
ענין[ האט רבי חיים מיר געזאגט: "דא האב איך ניט 

דעם בין איך נתפעל געווארן, פון זיין געלערנט". פון 
אמת!"... דאס האט מיר רבי שמעו'לע דערציילט א 

 מעשה שהיה, אן היסטארישע מעשה.
דער אוסטראווצער האט געוואוינט  אדמו"ר שליט"א:

שפעטער אין ווארשא א שטיקל צייט. פארוואס קלער 
איך אז ער האט געדארפט זיין אמאל אין ווארשא? ווייל 

געהערט פונעם טאטן ז"ל אז הרה"ק רבי מאטעלע כ'האב 
זלאטיפאלער זי"ע ]בן הרה"ק רבי דוד מזלאטיפאלי בן 
הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא[ האט געוואוינט אין 
ווארשא, און איינמאל ווען דער טאטע ז"ל האט 
געדארפט ערלעדיגן די פאפירן איז ער געווען אין 

 ווארשא ביי רבי מאטעלע'ן.
רבי מאטעלע איז אנגעקומען קיין ווארשא האט  ווען

קיינער איהם נישט געקענט: ס'איז דאך געווען גאר אן 
אנדערע מקום פון אוקריינא און ער איז געווען א גרויסער 
שווייגער... אבער ביז א גאר נאנטע תקופה זענען די 
ערשטע צוויי קוויטלעך וואס מ'האט איהם געגיבן געווען 

 נער זי"ע און פונעם אוסטראווצער זי"ע.פון דער ראדזי
דער ערשטער ראדזינער הרה"ק רבי גרשון  הגר"ש זצ"ל:
 העניך זי"ע?

ניין, דאס איז שוין געווען שפעטער,  אדמו"ר שליט"א:
פאר די מלחמה. דאס איז געווען הרה"ק רבי מרדכי יוסף 
מראדזין זי"ע. דארט אין ראדזין איז געווען אז איינער איז 

ן שארף און איינער איז געווען נישט שארף... רבי געווע
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גרשון העניך איז געווען א שארפער, און דער זוהן רבי 
מרדכי יוסף איז געווען א רואיגער, און נאכדעם איז 
געווען נאך איינער פאר די מלחמה וועלכער איז אויך 

 .יבגעווען גאר א שארפער
תכלת דער גרויסער ראדזינער דער בעל ה הגר"ש זצ"ל:

זי"ע האט נישט לאנג געלעבט, ער איז געווען אפשר 
 פופציג יאר אלט. ער איז געווען א גאון עצום!

יא, און א שארפער! ס'האט זיך דאך  אדמו"ר שליט"א:
 איבערגעקערט די וועלט דארט מיט די "תכלת"...

ווען כ'האב געלערנט אין לובלין האט נאך  הגר"ש זצ"ל:
ון רבי גרשון העניך: אן געלעבט דארט א ברודער פ

אלטער איד א סגי נהור ר"ל. ס'איז שוין א מעשה פון 
זיבעציג יאר צוריק, אבער ס'ליגט מיר אין זכרון -זעכציג

אז ער האט דערציילט אז זיין ברודער רבי גרשון העניך 
האט גענומען באלזאם 'לבונה' אלס בחור אלס א סגולה 

א מדעתו ר"ל און לזכרון. דאס קען גורם זיין להיות יוצ
און רבי גרשון העניך  -אמאל קען עס גורם זיין לטובה 

 האט דאך געהאט א משונה'דיגע זכרון!
ס'איז דא א ספר פון איהם אויפ'ן 'אורחות חיים' פון 
צוואת רבי אליעזר הגדול, וואס רבי גרשון העניך האט 
געמאכט א ביאור ארום און ארום. דאס האב איך אויך 

דעם ברודער הנ"ל אז מ'האט איהם איינמאל געהערט פון 
גע'מסר'ט ביי די רוסן און ער איז געזעצן אין תפיסה עלף 
טעג, און דעמאלס אין תפיסה האט ער געמאכט דעם 

 ספר..!
אויב אזוי אז מ'האט געזאגט אז ער איז  אדמו"ר שליט"א:

געזעצן אין תפיסה, וועל איך איבערזאגן א ווערטל. 
פונעם טאטן ז"ל, דערפאר זאג איך כ'האב עס געהערט 

עס נאך... כ'געדענק אז כ'האב עס געהערט פונעם טאטן 
ז"ל אבער כ'ווייס נישט צי ס'געווען טאקע אין יענע 
תקופה. מ'האט גע'מסר'ט דעם ראדזינער און ער איז 
געזעצן אין תפיסה, האט ער געגיבן א קערבל פאר'ן 

ט איהם שומר אז ער פארשטייט דאך אז עמיצער הא
מסתמא גע'מסר'ט און ער איז נייגעריג ווער ס'האט איהם 
גע'מסר'ט. האט ער געצאלט פאר'ן שומר אז ער זאל 

 איהם גיין נאכקוקן ווער דאס איז געווען.
גוט, איז ער געגאנגען נאכקוקן. קומט ער ארויס און 
ער זאגט איהם א נאמען פון א געוויסער איד נעבעך ל"ע. 

                                                                    
הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא היה חריף המזג, בנו הרה"ק הבית  .יב

רשון העניך מראדזין יעקב מאיזביצא היה רך הלבב, בנו הרה"ק רבי ג
בעל התכלת היה חריף, בנו הרה"ק רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין 
בעל תפארת יוסף היה רך הלבב, ובנו הרה"ק רבי שמואל שלמה 

 מראדזין הי"ד בעל סוד ישרים היה חריף.

איז דאך געווען א שארפער, זאגט ער:  רבי גרשון העניך
"ס'איז מיר א פלא... כ'געדענק אז כ'האב דעם איד 
געהאלפן חתונה מאכן און ווען ער האט געדארפט אן 
הלוואה האב איך איהם געגיבן וכו', אבער כ'פיל נישט אז 
כ'האב איהם שוין גענוג טובות געטוהן אז ער זאל מיר 

עות!". האט ער געזאגט מסר'ן... ס'מוז זיין עפעס א ט
פאר'ן שומר אז ער בעהט איהם ער זאל צוריקגיין און 

 קוקן נאכאמאל, ס'מוז זיין דא א טעות.
איז ער געגאנגען נאכקוקן, קומט ער צוריק: "יא, 
כ'האב טאקע געהאט א טעות" און ער זאגט איהם נעבעך 
א נאמען פון א צווייטן איד. זאגט ער: "אה, איהם האב 

געווען פון אלס קינד און כ'האב איהם חתונה  איל מגדל
געמאכט אלע קינדער און אינגאנצן אויסגעהאלטן אלע 
יארן מיט אלעמען, דאס שטימט שוין..!". ער איז געווען 
א ווערטלער און א שארפער, אבער אזוי האט ער געזאגט. 
ווייזט אויס אז יענער האט געוואלט מקיים זיין דעם 

 עה תחת טובה )תהלים לח, כא([...פסוק פון "משלם" ]ר
 אזוי איז דאך דער טבע פון די וועלט. הגר"ש זצ"ל:

אויף דעם וואס ער האט ארויסגעגיבן  אדמו"ר שליט"א:
דעם "ירושלמי" ]'סדרי טהרות' כסגנון הירושלמי על סדר 
טהרות[ האט זיך דאך אויך געטוהן... ער האט 

ן אזוי און איבערגעקערט די וועלט: טייל האבן געהאלט
 טייל אזוי...

כ'וויל רעדן מיט'ן רבי'ן פערזענליך. ויצאו  הגר"ש זצ"ל:
הנוכחים החוצה ונשאר פוסק הדור זצ"ל ביחידות בקו"פ 
למשך זמן, ואח"כ בירכו רבינו להתראות מתוך שמחה 
והגר"ש זצ"ל איחל לרבינו הצלחה וס"ד מתוך רוב שמחה 

 ונפרדו לשלום.
 

רבינו שליט"א אצל להבחל"ח  הגומלין של כ"ק-ביקור
הגר"ש וואזנער זצ"ל באכסנייתו במאנסי, ביום וערש"ק 

 משפטים תשנ"ט: 

 דעם ערב שב"ק פאסט מען אויך? הגר"ש זצ"ל:
באמת דאס איז איינס פון די טעמים  אדמו"ר שליט"א:

פארוואס כ'האב געוואלט קומען בעסער מוצש"ק... 
יז געווען א ברית, פאסטן פאסט איך נישט היינט ווייל ס'א

דערפאר האב איך דאך געזאגט מאנטאג )בביקור הגר"ש 
אצל רבינו( אז כ'פאסט דעמאלס אלס תשלומין פון 

נאר דער טאטע ז"ל האט זיך געפירט אז אויב  -פרייטאג 
ס'געווען פרייטאג שובבי"ם א ברית פלעגט ער נאר טועם 

צווייטע זיין ביי די סעודה פונעם ברית... משלים געווען א 
טאג האט ער דאס ווייל ער האט נישט געפאסט, אבער 



 

 יז תשע"ה שמיני    

 געגעסן האט ער נאר בשעת די סעודת הברית.
דאס איז איינס פון די טעמים פארוואס כ'האב געוואלט 
קומען מוצש"ק ווייל כ'האב נישט געוואלט אלעמאל זאגן 
ניין )כשמכבדו בטעימת כיבוד(, אבער מ'האט מיר 

 מען טרוד. געזאגט אז דעמאלס איז
וואס זאל איך טוהן? כ'בין דא אויך מורא'דיג  הגר"ש זצ"ל:

עמוס: דא א שיעור, דא א דרשה און דא נאך א שאלה 
 קע"ה...

ברוך ה'! און די שמחות ב"ה. תלמידי  אדמו"ר שליט"א:
 חכמים אין להם מנוחה )ברכות סד.(..!

ל אין 'מנוחה' זענען דא צוויי בחינות. איינמא הגר"ש זצ"ל:
שטייט ביי שבט יששכר )בראשית מט, טו( וירא מנוחה 
כי טוב, און שבט יששכר איז דאך דער שבט התורה ווי די 
גמרא זאגט דאך אין יומא )כו.( 'לא משכחת צורבא מרבנן 
דמורי' א מורא הוראה בישראל 'לא דאתי משבט לוי און 
משבט יששכר שנאמר )דהי"א יב, לב( ומבני יששכר יודע 

תים לדעת מה יעשה ישראל וכל אחיהם על בינה לע
פיהם, אז אלע אידן גייען זיי נאך יעו"ש; און דא זאגט די 

 גמרא 'תלמידי חכמים אין להם מנוחה'.
אבער באמת זענען דאס צוויי זאכן: צום לערנען דארף 

שמעתא בעי צילותא )מגילה  אד"ש:מען האבן מנוחה, ]
חכמים האבן נאר די תלמידי  -כח:([ כיומא דאיסתנא 

נישט קיין מנוחה ווייל זיי שטייגן כסדר מדרגא לדרגא, זיי 
 זענען כסדר אין א גייסטיגע באוועגונג.

דאס איז די בחינה אין די גמרא )ב"ב קמה:( 'כל ימי 
עני רעים' אלו בעלי גמרא 'וטוב לב משתה תמיד' אלו 

 אד"ש:בעלי משנה, ווייל זיי האבן נישט קיין דאגות... ]
 גלאטיג...[. דאס זענען די צוויי בחינות פון מנוחה. ס'איז

כ'דערמאן אסאך מאל פאר בחורים און  אדמו"ר שליט"א:
פאר יונגעלייט לגבי דעם אז מ'דארף זיין א 'מהלך' 
מדרגא לדרגא, אז מ'זאגט נאך פון פארשידענע צדיקים 
על מאחז"ל )שבת קה:( כך הוא דרכו של יצר: היום אומר 

חר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך לו עשה כך ולמ
עבודת עבודה זרה ר"ל. האט מען זיך געשטעלט אויף 
דעם אז וויבאלד ער וויל דאך זאגן אז דער יצה"ר הייסט 
איהם אלעמאל טוהן ערגערע זאכן, וואלט דאך געדארפט 
שטיין: היום אומר לו עשה 'כך' ולמחר אומר לו עשה 

 'אחרת'?
( ונתתי לך מהלכים בין נאר ס'שטייט )זכריה ג, ז

"ה איז נאר דא עמידהעומדים האלה, אז די מציאות פון 
ביי א מלאך אבער א איד איז א מהל"ך. ממילא דארף 
איהם דער יצה"ר נישט דוקא זאגן אז ער זאל פאלן נאר 

ער איז צופרידן ווען ער זאגט איהם למחר עשה 'כך', ווייל 
איז ער מיינט אז  אויב ס'איז דער זעלבער 'כך' ווי נעכטן

ער שטייט אויף איין פלאץ אבער באמת 'עד שאומר לו 
לך עבוד ע"ז', ווייל וויבאלד במציאות איז דאך א איד א 
מהלך וועט ער זיך פלוצלינג דערזעהן אז אויב ער איז 

 נישט א מהלך ארויף איז ער ח"ו א מהלך אראפ.
כ'האב אמאל געזעהן אין די כתבים פון  הגר"ש זצ"ל:

א  ע וויטעפסקער זי"ע אין פרי הארץה"ק רבי מענדלהר
זאך וואס כ'האב שוין וויפיל מאל באנוצט, אז א מענטש 
זאל זיך נישט ברענגען נאך מדריגות נאר ער זאל דינען 
דעם אייבירשטן מיט די מדריגות וואס דער אייבירשטער 
האט איהם געגעבן, און אויב דער אייבירשטער וועט זעהן 

ממלא דעם תפקיד מיט די כוחות וואס השי"ת אז ער איז 
הייבט איהם דער אייבירשטער  -האט איהם געגעבן 

ממילא מיט א מדריגה. אבער השי"ת דארף איהם הייבן, 
 נישט ער אליין.

דער פנים יפות ברענגט אויך אסאך  אדמו"ר שליט"א:
מאל )יתרו, תשא( די בחינה, אז אן עבד נאמן אויב ער 

שטן אפילו אויב ער ווייסט נישט דעם דינט דעם אייביר
טעם, גיבט איהם דער אייבירשטער נאכדעם א מתנה אז 
ער זאל פארשטיין דעם טעם אויך. אן עבד נאמן דארף 
קודם דינען דעם אייבירשטן אפילו אהן דעם טעם, און אז 
דער אייבירשטער זעהט אז ער טוהט דאס אזוי אויך איז 

טיין דעם טעם אויך. ער איהם משפיע אז ער זאל פארש
 ס'איז אן אנדערע בחינה, מעין זה.

כ'האב אסאך מאל געטראכט אויף דעם  הגר"ש זצ"ל:
וואס מיר זאגן )תהלים יט, ג( יום ליום יביע אומר ולילה 
ללילה יחוה דעת, אז דער טאג רעדט צום טאג. דאס 
הייסט אז דער פריערדיגער טאג זאגט צום נעקסטן טאג: 

טוהן דעם פריערדיגן טאג האט מען שוין "וואס מ'האט גע
 געטוהן, יעצט קומט א נייע טאג"...

כ'פלעג אויך דערמאנען וואס דער מאור  אדמו"ר שליט"א:
( ברענגט מעין לקוטים עמ' תס; ישמח לב, פסחיםעינים )

די בחינה על מאחז"ל )פסחים נ:( לעולם ילמוד אדם שלא 
קודם דא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, איז דאך 

תוספות'ס קשיא אז שלא לשמה טויג דאך נישט, און חוץ 
דעם אויב מ'וויל זאגן אז 'מתוך שלא לשמה בא לשמה' 
וואלט נישט געדארפט שטיין 'לעולם' ילמוד שלא לשמה 

 נאר 'יתחיל' ללמוד שלא לשמה?
נאר בשעת א מענטש איז א מהלך און ער גייט 

ס אז דאס אלעמאל מיט א מדריגה העכער, קומט אוי
וואס ער טוהט דעם טאג איז 'שלא לשמה' כלפי מארגן 



 

 יח תשע"ה שמיני    

און וואס ס'איז מארגן איז ווייטער שלא לשמה כלפי 
איבערמארגן וכו'. ממילא איז נישט נאר 'יתחיל שלא 
לשמה' נאר כסדר 'לעולם' יעדן טאג וואס ער לערנט איז 

 שלא לשמה כלפי מארגן.
ות אז רבי דאס שטייט אין חובת הלבב הגר"ש זצ"ל:

סעדיה גאון האט געזאגט אז מ'דארף תשובה טוהן אויף 
 .יגדעם וואס מ'האט נעכטן נישט מתקן געווען

אין די ישיבה פלעג איך אלעמאל זאגן פאר די 
תלמידים אויף דעם דקדוק פארוואס ס'שטייט לעולם 
ילמוד אדם שלא לשמה, ווייל ירדה תורה לסוף דעתם 

 ממילאייבן מיט'ן שלמה, של בריות אז מ'קען נישט אנה
חלילה וחלילה ווען ס'וואלט געווען א דין אז מ'מוז נאר 
לערנען לשמה וואלטן אסאך נישט אנגעהויבן, זאגט מען 
איהם: "דו האסט א לייכטע וועג, לעולם ילמוד אדם תורה 

 שלא לשמה"...
אבער דער הפלאה זאגט אין די הקדמה צו כתובות 

'דארף אינזין האבן צוקומען ( אז מפתחא זעירא, אות טו)

                                                                    
שמעתי בשם רב סעדיה ראה 'סידורו של שבת' )ח"ב דרוש ג פ"ג(: " .יג

ידיו פתאום בלילה ומצא אותו שהיה מתלמ חדא בא אצלו א"גאון שפ
 :והיה התלמיד עומד משתומם ונחרד ונרתת ואמר לו ,מתגלגל בשלג

רבי רבי כלום חס ושלום אתה צריך לתשובה ביסורים וסגופים גדולים '
ואם הדרת כבודו שמעולם נשמר מכל לכלוך והרהור עבירה  ?כאלה

פשעים ועונות מה נעשה עוד אנחנו אזובי קיר מלאים  ,מסגף עצמו כך
הלא לא יספיק לנו כל מיני צער ויסורים בסגופים גדולים  ?מנעורינו

 .'מרים כמות לפי ערך הדרת מעלת כ"ת שיהיה צריך לגלגול שלג
י כזאת כי ידעתי בנפשי שלא תתדע שמעולם לא עשי' :והשיב לו"

עברתי על עבירה כזו ח"ו שאהיה צריך לכזה. ואך למדתי דרך הזה 
שבאתי לבית מלונו ונתאכסנתי אצלו והוא לא היה מכיר מבעה"ב אחד 

בי אם אני בעל תורה או לא וכבדני כערך הכבוד שעושין לכל אדם 
מהמוני עם ב"י. ואח"כ יצא הקול בעיר שאני באתי לשם ונתאספו כל 

יר אנשים ונשים וטף ובאו כולם לכבודי כדרך אנשי ישראל עבני ה
דין אותי ומספרין בשבחי וכולם מכב םשכבוד ת"ח יקר בעיניה

ומשמשין אותי למאוד. ובראות הבעה"ב שכן הוא התחיל גם הוא 
אח"כ לכבדני בכבוד גדול ונורא מאוד ולעשות לי כל מיני יקר וגדולה 
כפי השגת ידו ויותר. וכשרציתי לצאת משם לשום לדרך פעמי וכל בני 

 :ן לי לאמרויפול הבעה"ב לפני רגלי ויבך ויתחנ ,ניוהקהלה עומדים ללו
הלא כל הכבוד הזה עשית לי ' :. ואמרתי לו'ימחול נא כ"ת לי על כבודו'

. 'מאשר היה בידך ובכוחך לעשות ומה היית יוכל לעשות עוד בכבודי
אני מפייסך על השעה הראשונה שלא הייתי יודע במעלות ' :והשיבני

גדולת אדמו"ר ולא כבדתו בכבוד הראוי לכבודו הרמתה רק כפי 
ע"ז אני נופל לפני רגלי אדמו"ר ומבקש מלפניו  ,ן שארי אנשיםשמכבדי

יסלח אדוני לעבדו על מעט הכבוד שעשיתי לו שלא ידעתי אז בגדולת 
 .'אדמו"ר

ואלה הדברים נכנסו בתוך מעמקי לבי אם בכבוד בשר ודם נפל "
מכש"כ דכ"ש בגדולת יוצר  ,לפני בבכי ובתחנונים שאסלח לו על העבר

בטוב אשר עתה נתרבה הדעת וההכרה אצלי ביותר בראשית שידעתי 
ויותר מאשר ידעתי מאז ועתה גדלה עבודתי ויראתי ואהבתי אליו ביתר 
שאת לפי ערך גדולת ההכרה בו. ועל העבר אני מתחנן ומבקש מלפניו 
ומסגף עצמי בסגופים האלה שימחול לי על מעוט עבודתי וקטנות 

מאוד לפי ערך העבודה  יראתי ואהבתי בימים שעברו כי מצער הוא
שראוי לעבדו בפחד ובאימה כאשר עתה אני מכיר בו. ולא זו בלבד 

בכל יום ויום אף גם בעזה"י  ,שהיא בחינת הכלליות תשובה על העבר
אני מכיר יותר בגדולתו לפי שכלי ועבודה רבה נוספת אלי בכל עת ובכל 

במעוט יום אני מתחרט ועושה תשובה שלמה על יום אתמול כי יעבור 
 ".הכבוד הראוי לפי אשר ידעתי ביום זה

 צו די בחינה פון 'לשמה'.
באמת האט איהר מכוון געווען... דער  אדמו"ר שליט"א:

מאור עינים און דער תולדות ברענגען דאס אויך אזוי אז 
טאמער מיינט איינער אז ער קען אנהייבן מיט 'לשמה' 
גייט עס נישט. כאטש אין די חסיד'ישע ספרים האט מען 

שטארקן דגוש אויף דעם 'לשמה',  געלייגט א
פונדעסטוועגן זאגן זיי אז דער סדר העולם איז אז ס'מוז 

 זיך אנהייבן מיט דעם 'שלא לשמה'.
כ'האב אמאל געטראכט ביי מיר אויף דעם וואס 
כ'פלעג זעהן ביים טאטן ז"ל אז ווען מ'האט אנגעהויבן ביי 

ך דריי יאר צו לערנען די אל"ף בי"ת, כ'געדענק עס נא
פלעגט דער טאטע ז"ל  -אפילו א משהו ביי מיר אויך... 

שטארק מדגיש זיין געווענטליך: "אז דו וועסט זאגן אל"ף 
 וועסטו באקומען געלט"...

כ'ווייס נישט צי דאס איז דער פשט אבער כ'האב 
געלערנט פשט לויט דעם וואס דער תולדות און דער 

אהנדעם, און מאור עינים ברענגען אז דער סדר גייט נישט 
פאר דריי יאר איז דאך 'שלוש שנים יהיה לכם ערלים' איז 

ממילא אפשר האט מען שוין  -דאך דאס נישט שייך 
געוואלט יוצא זיין דעם 'שלא לשמה' מיט דעם פון 
אנהייב, אז נאכדעם זאל מען שוין באלד קענען צוקומען 

 צום 'לשמה'..!
קינד דארף  דער רמב"ם זאגט דאך אז ביי א הגר"ש זצ"ל:

 מען געבן צוקערליך.
אז רבי  מאל געזעהן א מאמר אין מסכת כלהכ'האב א

מאיר איז געקומען אויף א פלאץ און מ'האט איהם 
געפרעגט א סתירה: כתיב )שמות כט, יח( ריח ניחוח 
אשה לה' וכתיב )ויקרא א, ט( אשה ריח ניחוח לה', איז ער 

געזאגט: כאן אריין אין ביהמ"ד פרעגן און מ'האט איהם 
 לעוסקים לשמה וכאן לעוסקים שלא לשמה.

אויף הלומד תורה שלא לשמה זענען דאך דא צוויי 
גירסאות: איין גירסה איז )ירושלמי ברכות א, ב( 'מוטב 
שנתהפך לא שלייתו על פניו' און איין גירסא איז )ברכות 

 יז.( 'נוח לו שלא נברא'.
 'שלא לשמה'.ס'ווענדט זיך וואספארא  אדמו"ר שליט"א:

התעניין בשלומו ובריאותו של רבינו ואמר:  הגר"ש זצ"ל
 מ'דארף זיך אכטונג געבן דאס געזונט.

ס'איז ערב שבת און כ'פארשטיי אז  אדמו"ר שליט"א:
מ'איז אפגעמוטשעט פון די וועג אויך, כ'האב נאר 

 געוואלט במציאות צוריקקומען...
ויף מיר דער רבי האט עפעס באמערקט א הגר"ש זצ"ל:

 )שממהר בכדי לנוח(?..
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ניין חלילה, באמערקט האב איך נישט...  אדמו"ר שליט"א:
ס'שטייט דאך )חובת הלבבות, שער ט פ"ד( אז ביי א 
חסיד 'בפניו' האט נישט אלעס מיט אינעווייניג ]החסיד 
צהלתו בפניו ודאגתו בלבו[. כ'מיין נישט חלילה קיין 

יין אז דאס יא... פון 'דאגתו' אבער אויסגעמוטשעט קען ז
דעם 'צהלתו בפניו' איז נישט קיין ראיה, פון דעם קען איך 

 נישט וויסן וואס ס'טוהט זיך אינעווייניג..!
ס'איז מיר זייער חשוב און כ'בין דאס זייער  הגר"ש זצ"ל:

 מחשיב ]שרבינו טרח לחזור לביקור גומלין[.
כ'האב עס פשוט געפילט און ממילא  אדמו"ר שליט"א:

 האב איך געוואלט צוריקקומען.
דער אייבירשטער זאל  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:

העלפן מ'זאל זיך טאקע אייביג קענען טרעפן אויף 
שמחות אי"ה בשעטומ"צ, און אויב ס'איז באשערט זיך 
איבערצושטרענגען זאל עס כסדר זיין אויף שמחות 

עהן טאקע! א פרייליכן שבת און מ'זאל זיך כסדר קענען ז
 מתוך שמחה ונחת.

 משנכנס אדר מרבין בשמחה )תענית כט.(. הגר"ש זצ"ל:
כ'פלעג אייביג טענה'ן אז באמת  אדמו"ר שליט"א:

פסק'נט מען דאך אזוי להלכה )או"ח סו"ס תרפו במג"א(, 
נו אויב א איד וויל דאס מקיים זיין איז ער דאך א 'בא 

ייעין ליטהר', האט ער דאך א טענה אז ס'זאל זיין 'מס
אותו' אז ער זאל קענען מקיים זיין די הלכה אהן 

 נסיונות..!
למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו  הגר"ש זצ"ל:

 בקרב ישראל. ונפרדו לשלום.
 

להבחל"ח הגר"ש שליט"א אצל רבינו ביקורו של כ"ק 
 :וארא תשס"ב, ביום חמישי וואזנער זצ"ל בב"ב

מ'פלאגט אח"כ אמר: רבינו והתעניין בשלום  זצ"ל הגר"ש
 זיך אביסל צופיל. מ'טאר זיך נישט אזויפיל פלאגן.

נע, ס'נישט אזויפיל... וויאזוי פילט זיך  אדמו"ר שליט"א:
 דער רב?

 !..א נייע חסדאיז יעדע טאג  ,בחסד ב"ה ל:”ש זצ”הגר
כ'האב ווייניג צייט צו טראכטן ווי כ'פיל מיך אבער ב"ה אז 

 ען אלעס פירן ב"ה.כ'בין אין דעם גיל און כ'ק
ב"ה, געלויבט דער אייבירשטער.  אדמו"ר שליט"א:

כ'פרעג זיך כסדר נאך און כ'הער ב"ה גוטע גריסן. דער 
 אייבירשטער זאל ווייטער העלפן.

חסדי ה', און כ'דארף טאקע האבן די ברכה  ל:”ש זצ”הגר
 פון ערליכע אידן!
התעניין אם עדיין אומר שיעורים  אדמו"ר שליט"א

 יבה.ביש
 יא, ב"ה כ'זאג שיעורים נארמאל. ל:”ש זצ”הגר

און חוץ דעם זענען דא די שאלות אין  אדמו"ר שליט"א:
די שטאט, און מער ווי די שטאט, און אסאך "איבער" די 

 שטאט..!
ב"ה... דער באזוך דאהי אין ארץ ישראל  ל:”ש זצ”הגר

 הייסט אן אפיציעלער באזוך, אדער א פריוואטע?
באמת בין איך געקומען צום שווער.  "א:אדמו"ר שליט

נאר די מעשה איז אזוי, אז איך בין שוין דא, קומט שוין 
 אויס ב"ה אנדערע זאכן אויך...

איך בין זייער בקשר מיט'ן שווער כ"ק  ל:”ש זצ”הגר
 האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

 וכיבד את מרן אד"ש ביין.
למען  : לחיים טובים ולשלום,רבינואיחל ל זצ"להגר"ש 

יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. ובירכו 
: לחיים, דאז"ה מ'זאל זיין געזונט מיט אריכות ימים רבינו

ושנים טובים, און סיעתא דשמיא! ס'איז היינט "די 
 וועלט", נישט די שטאט..!
 רבינולשוחח ביחידות עם  זצ"לוביקש גאב"ד זכרון מאיר 

וכה, ובלוותו החוצה בירכו ויצאו הנוכחים למשך שעה אר
: דאז"ה מ'זאל זיך זעהן מתוך שמחה און הרחבת רבינו

 הדעת.
, רבינותלמידי הישיבה לקבל שלום מ וניגשו נכדי הגר"ש

זיי האבן נישט דעם  ל:”ש זצ”הגרואמר אד"ש ל
פראבלעם פון 'אביו ורבו' )מי קודם למי(, ס'איז "אביו 

פילו אביו ורבו איז והוא רבו", ס'איז די זעלבע!.. באמת א
אויך נישט קיין 'פראבלעם' ווייל ס'איז אן הלכה אז 'רבו 

 קודם' )יו"ד רמב, לד(... ונפרדו לשלום.
 

הגר"ש וואזנער זצ"ל אצל יבלחט"א ביקור הגומלין של 
, ביום באכסניית הקודש בב"ב שליט"ארבינו כ"ק 

 :תשס"ב וערש"ק וארא

 -בבי"ם אין סקווירא האלט מען שו ל:”ש זצ”הגר
 פרייטאג?

פאסט נישט א 'אבער מ ,ס'איז א מנהג :אדמו"ר שליט"א
 .ביז פאר'ן זמןנאר  -טאג  ןגאנצ
איז א 'ווען סאין שו"ע סי' רס"ט שטייט, אז  ל:”ש זצ”הגר

 .ליםשתענית יחיד איז מען דאס נישט מ
 עןוואס שטייתעניתים דא  ענעןז'ס :אדמו"ר שליט"א

דארף יא משלים 'אז מ, איטאקע אין מגן אברהם אויף 
 .זיין
 האט מקבל געווען בפירוש?'אויב מ ל:”ש זצ”הגר
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עשרה  :כ'מיין ביי אנדערע תעניתים ,ניין אדמו"ר שליט"א:
אבער אפי' למשל כ'  ,בטבת איז דאך פון די ד' צומות

איז מען משלים אפילו ערב שבת. ר"ח, רב ז' אדר, ע ,סיון
ען פרייטאג פלעגט מ -אבער שובבי"ם מיט סליחות 

 .נישט משלים זיין
 מ'האט געזאגט סליחות פרייטאג שובבי"ם? ל:”ש זצ”הגר

ר"ה און פאר מיין איך  'סליחות' -ניין  אדמו"ר שליט"א:
דער טאטע ז"ל פלעגט אויך פאסטן  .עשרת ימי תשובה

גאנץ און נאכדעם  ,דעם ערשטן טאג סליחות אינגאנצן
 .ביז פארנאכטסליחות 

סטן דריי טעג אום סליחות, איז שוין פא ל:”ש זצ”הגר
דערמאנט אין ר"ן אין ר"ה, כדי משלים צו זיין דעם שבת 
און יו"ט פון עשרת ימי תשובה. היות דער עיקר איז די 

 איז דאס די השלמה. -פיר טעג 
ר"ח רב רע טעג למשל עעביי די אנד אדמו"ר שליט"א:

ער פלעגט ד ,איז געווען א ברית'אויב ס - רז' אדאדער 
ווייל אין אן אנדערן טאג, לים זיין שטאטע ז"ל עס נישט מ

האט מען טאקע אבער שובבי"ם  .דאס איז תלוי ביום
 'נאר'פשט דער איז נישט 'פרייטאג אבער סבוחר געווען 

 ,איז געווען פרייטאג א ברית'אויב סממילא  ,פרייטאג
אינמיטן די האט ער עס משלים געווען א צווייטע טאג 

ביז א משלים געווען יטאג האט ער  ןצווייט עםדן וואך; או
 ווייל דארט איז נישטא קיין פראבלעם פון שבת.ביינאכט, 

 להחמיר...וסופו להקל תחילתו ס'איז  ל:”ש זצ”הגר
זאל 'מפרייטאג איז דא דער ענין  יא... אדמו"ר שליט"א:

איז  אינמיטן וואךאבער  ,שבת עםנישט אריין מעונה אין ד
 טעם. ערד שוין נישטא

מיט מיוחד יל איז געווען טשערנאב ל:”ש זצ”הגר
 !תעניתים

זיידע אין עלטער  ןכ'האב געהאט א אדמו"ר שליט"א:
 רחמיסטריבקער זי"ע. רבי מאטעלעהרה"ק  ,ארץ ישראל

דער וואס  ל:”ש זצ”הגר] .טאטע דעם אוסטילער רב'ס
ער  .[האט געהאט מיט די אראבער ביים כותל המערבי

פון משבת לשבת ן יאר געפאסט ימאל אהאט אפאר 
ביי הבדלה האט ער דער פשט איז אז  !הבדלה ביז קידוש
שוין געגיבן האט ער  ..!כוס עםנקען דושוין נישט געטר

טאקע די ערשטע וואך פון  !נקעןופאר א צווייטן צו טר
און די שפעטסטע וואך פון שובבי"ם , 'שמות'שובבי"ם 

איז נישט 'אויב ס ,ה אויךעשרת ימי תשובאון , 'משפטים'
 געפאלן קיין שבת אינדערמיט.

רבי מ'זאגט נאך אויף דער באוואוסטער  ל:”ש זצ”הגר
זצ"ל אז ער האט א גאנצע וואך נישט  עמרם חסידא

ער האט געפאסט משבת לשבת בכלל! ער איז  ,געגעסן
 געווען זייער א גרויסער מענטש!

 יא, ער ליגט אין צפת. אדמו"ר שליט"א:
דער חתם סופר זי"ע האט איהם זייער  ל:”ש זצ”הגר

שטארק מכבד געווען, און ער האט איהם אבער מבקר 
געווען אויף דעם וואס ער איז נישט געגאנגען וואוינען אין 

 ..!יד"ירושלים", נאר אין צפת
איז לשיטתו"... ער חתם סופר "דער  :אדמו"ר שליט"א

 !..טו"ירושלים" אויףגעווען שטארק שטארק דאך 
שלא ניכר כלל על זקינו הק' רבי מאטעלע רבינו וסיפר 

 מרחמס"ט שהתענה תמיד.
אונז מרביצי דאס איז א "מתנה מן השמים"!  ל:”ש זצ”הגר

 קענען דאס נישט... תורה
באמת שטייט דאך אין שולחן ערוך  אדמו"ר שליט"א:

נאר אפילו פאר  ,נישט נאר פאר אזעלכע( רמה, יז)יו"ד 
אז זיי זאלן נישט אויף זיין דאך שטייט  'מלמדים'

 ..!על אחת כמה וכמה -ביינאכט... 
ויחזו את ס'זענען דא צוויי פירושים אויף  ל:”ש זצ”הגר

אז איז איין פירוש  )שמות כד, יא(.האלקים ויאכלו וישתו 
'; און ויאכלו וישתו'איז אזוי ווי  'האלקיםאת ויחזו 'דער 

כאטש אז  :ךוהיפ ערזאגט פונקט ד ררעעאנד ערד
דער און  ',ויאכלו וישתודאך ' 'האלקיםאת ויחזו ס'געווען '

                                                                    
-ראה שו"ת חת"ס )יו"ד סי' רל"ג( וז"ל: "ומאד תמהתי על דברי ידיד .יד

נפשי הגאון מהו' עמרם נ"י, מוחזקני בו שהוא בקי בחדרי תורה ואך 
הפעם לא כיון יפה במה שכתב ורמז לעיין בתשו' מהרמ"פ )סי' כט( 

', אבל חלילה לא היתה כך כוונת דבזמן הזה אין חילוק מקומות וכו
הגאון ז"ל וכו', עכ"פ מבואר דמשונה למעליותא ישיבת ירושלים 
מישיבת שארי מקומות שבא"י" וכו'. וראה עוד שם )סי' רל"ד(: 
"ובאמת טרם הפרד הרב הגאון מהו' עמרם מפה, הייתי כופל ומשלש 

נו, עמו שלא ידור אלא בירושלים מקום משכן כבוד קדושת בית אלקי
וכאשר עשה הרמב"ן ז"ל, אע"ג דבצפת נמצאו קברי אנשי אלקים 
הידועים, מכל מקום מי יתיר זה בקדושת ירושלים ומקום מקדש, ונסע 
הנ"ל ע"ד לילך בים דרך יפו לירושלים, והסיבו בעל הסיבות ית"ש דרך 
עכו לצפת, ואחרי בואו שמה כתב אלי בעצה ושאל אם יעקור משם 

י 'שאני מיגני ממיקם' כיון שכבר בא שמה וקבע לירושלים, אז אמרת
דירתו, וכפי מכתבו נראה שקשה ישיבתה של ירושלים עליו, וחזיתי 
לדעתיה שלא רצה אלא לפייסני על שעבר על דעתי, על כן הנחתי 

 הדבר על דעתו" עכ"ל.
ראה תורת משה )סו"פ אמור( ונדפס בדרשות חת"ס )ח"ב עמ' שצ(  .טו

בצפת, וז"ל: "...וקנאת ירושלים עשתה זאת, כי  בהספד על הרוגי הרעש
שם שער השמים עיד שחוברה לה יחדיו, שם הר המוריה עקידת יצחק, 
שם שכב יעקב וחלם לו סולם, שם הר בית ה' ותל שכל פיות עליו 
פונים, ולא זזה שכינה מכותל מערבי. והנה לגמרי זה מקרוב מאה שנים 

י הרשב"י במירון והאר"י שמו פניהם לצפת, כי שם קבר איש אלק
בצפת, וכל העולים לא שמו פניהם אלא לצפת וטבריה, וירושלים 
נשכחה לגמרי והיא עיר שם ה' שמה שגם בזה"ז מצוה לעלות לרגל 

בארוכה עד כמה שפך צערו על כך בשתי עוד ראה לירושלים" יעו"ש. ו
רלד(. ולדוגמה: "ומה שכתב חסד -תשובותיו הנ"ל )יו"ד סי' רלג

היינו חוץ  -רהם )בנהר י"ג( שם במעלת צפת נגד כל ערי א"י לאב
מירושלים, וחלילה להעלות על הדעת שקדושת שום עיר יותר 
מירושלים וכו', ואיך יצוייר שצפת גבוה מירושלים ואוירא טוב 
מירושלים כמ"ש בספר חס"ל הנ"ל, וקרא כתיב וקמת ועלית אל 

 ץ ישראל" יעו"ש.המקום ופירש"י מכאן שגבוה ביהמ"ק מכל אר
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זקנים ביי מתן אויף די אייבירשטער האט מקפיד געווען 
איז געווען 'סאבער דער ערשטער פירוש איז אז  -תורה 

ויאכלו וישתו! קודם האבן זיי נישט אזא שמחה כאילו 
אט ער היאזוי וו ,פארשטאנען די בחינה פון משה רבינו

אבער נאכדעם  ,תעניתים מיטגעהאלטן ארבעים יום אויס
וואס ביי זיי איז געווען די בחינה פון 'ויחזו את האלקים' 
ממש, האבן זיי פארשטאנען אז דאס האט געגיבן דעם 

 אזוי ווי אכילה ושתיה! כח
אויף די שטייט ( פ"א ה"א)אין אבות דרבי נתן 

עה"פ י עקיבא רבאון רבי יוסי הגלילי צווישן מחלוקת 
ביום  יצ ,השביעיביום )שמות כד, טז( ויקרא אל משה 
שטייט  -בעפאר דעם  יהשביעי איז אין די פערציג טעג צ

דער מ"ד וואס לערנט אז אז לויט  טזאין אבות דרבי נתן
למרק כדי איז עס געווען " ,אין די פערציג טעג'איז ס

! כ'זאג "כמלאכי השרתלשומו שבמעיו  האכילה ושתי
..! אז פון הימל האט מען געגיבן א לשון ערבער ממש דאי
 'לשומו כמלאכי השרת'! כח

)כתובות קג:( זאגט וואס די גמרא אויף  אדמו"ר שליט"א:
 שטייט אויך די בחינה ,חולי מעייםזענען רוב צדיקים אז 

 צו זיין טהור..!, יזאז דאס איז כדי למרק
איז מלובלין הרה"ק רבי לייב'לע אייגר זי"ע  ל:”ש זצ”הגר

פאסטער. ער  רידוע אז ער איז געווען א גרויסעדאך 
האט פלעגט דאווענען זייער שפעט... איינמאל אין דורות 

ווייל ער האט  ..!זיך געשטעלט דאווענען אינדערפריער 
האט איהם 'ביז מזיך נישט געשטעלט דאווענען 

די וואסער איז און געגאסן וואסער פון אויבן נאריי
אינגאנצן ריין... דעמאלס האט ער  נטןוומען אארויסגעק

 זיך געשטעלט דאווענען!
 ...אלץ א חשש פון גוף נקי אדמו"ר שליט"א:

נעם אייניקל ס געהערט פודאאיך האב  ל:”ש זצ”הגר
זי"ע. הרה"ק רבי עזריאל  גרירבי שלמה'לע איהרה"ק 

האב איך אמאל געזעהן אין אטוואצק  יחמאיר אייגר זי"ע
 , און דעם רבי שלמה'לע האב איך געקענט.נעבן ווארשא

דער לובלינער רבי )שליט"א( ]זצ"ל[ פון  אדמו"ר שליט"א:
געווען ביי אונז אמאל ער איז דאהי, איז דאך אן אייניקל. 

                                                                    
כלשון הזה מפורש בגמרא ביומא )ד.( בשם "רבי נתן" עצמו,  .טז

ובאדר"נ הלשון: "בשביל שימרק כל אכילה ושתיה שהיה במעיו עד 
 שעה שנתקדש ויהא כמלאכי השרת".

רבינו התכוון כאן לדברי התוס' במס' שבת )קיח: תוד"ה רובם, בשם  .יז
תים מחולי מעיים "כדי למרק המדרש ב"ר פב(, כי רובם של צדיקים מ

וזה ממש  -אכילה מן המעיים להיות נקיים וטהורים כמלאכי השרת" 
 "נ הנ"ל.דרכלשון האב

שני האחים רבי שלמה ורבי עזריאל מאיר זי"ע היו בני הרה"ק רבי  .יח
אברהמ'לע אייגר זי"ע בעל שבט מיהודה בנו של הרה"ק רבי לייבל'ע 

 זי"ע.

 , ביים טאטן ז"ל.די סדרים פסח אויף
ער איז א חשוב'ער איד! כ'ווייס נישט אויב  ל:”ש זצ”הגר

ון רבי שלמה'לע, אבער מ'האט אמאל געזעהן א בילד פ
 רבי עקיבא איגרהגאון צורה פון די ממש ער האט געהאט 

 זי"ע..!
 מו"ר שליט"א בפירות.מרן אד ווכיבד

: )שהתענה בגלל שובבי"ם כאמור( אדמו"ר שליט"א
יותר )אמן( גדול העונה  עםאפשר וועל איך מקיים זיין ד

 (.ברכות נג:)המברך ן מ
ושאל:  א סמיכנא..!אתכא דבעל הבית ק ל:”ש זצ”הגר

 וויאזוי פילט מען זיך אין די סביבה דא?
 ...כ'האף אז איך שטער נישט דא אדמו"ר שליט"א:

צדיק מן המקום  "יציאת"אז  חז"ל זאגן ל:”ש זצ”הגר
על  ו"ביאתאיז דאך " - )רש"י בראשית כח, י(עושה רושם 

 ..!אחת כמה וכמה
זאל 'ס דער אייבירשטער זאל העלפן אז אדמו"ר שליט"א:

 ...זיין אזוי
 תאיז ערב שב'ס ,האלטןפאוי טכ'וויל ניש ל:”ש זצ”הגר

 ...קודש
... פון דעם האלט מיר גארנישט אויף'מ אדמו"ר שליט"א:

 'אויפהאלטן' האב איך הנאה..!
דער אייבירשטער זאל  אדמו"ר שליט"א: ובירכו מרן

העלפן מ'זאל זיך זעהן מתוך שמחה, און הרחבת הדעת. 
 .שלוםונפרדו ל

 
להבחל"ח הגר"ש שליט"א אצל רבינו ביקורו של כ"ק 

 :ער"ח אלול תשס"ג, בוואזנער זצ"ל בב"ב

הציג בפניו את בניו הגדולים והגר"ש  אדמו"ר שליט"א
זצ"ל כיבד גם אותם לישב ואמר על הרה"צ הר"י: ער האט 

 אויך די סקווערע צורה...
 שאל אודות מצב בריאות הרה"ק הישועות הגר"ש זצ"ל

משה מויז'ניץ זצ"ל שיבלחט"א כ"ק רבינו בא לארה"ק 
 בכדי לבקרו.

ס'ווערט בעסער, דער אייבירשטער זאל  א:"ר שליט"אדמו
 וויאזוי פילט מען זיך? העלפן בשלימות א רפואה שלימה.

 בחסד, מ'איז רובץ תחת משא ה' ב"ה... ל:”ש זצ”הגר
 אה, פון שטאט און פון ארום און ארום א:"ר שליט"אדמו

 און פון אנדערע פלעצער לאזט מען נישט קיין מנוחה.
יא יא. ב"ה דעם שיעור ברבים בין איך נישט  ל:”ש זצ”הגר

מבטל זייט פופציג יאר. כ'האב היינט אויך געזאגט א 
 שיעור אין ישיבה.

 פאר בעלי בתים אויך. א:"ר שליט"אדמו
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 אויך. והתעניין על מצב בריאות רבינו. ל:”ש זצ”הגר
סיפר קצת על כאבי הרגליים וכו' ואח"כ  א"שליטר "אדמו

 אמר: א גריס פון א "חלק" פון די אייניקלעך...
הזכיר אודות נכדו הרב מנחם מענדיל בר"א  הגר"ש

 איינהארן שעושה חיל בלימודו בכולל.
ר' אהרן )חתן חתנו הרה"ח ר' ישראל  א:"ר שליט"אדמו

למיד אונגאר ע"ה( קען מען דאך, ער איז א גרויסער ת
דער איידעם ר' ישראל זאגט  און דער זוהן אויך. -חכם 

היינט אויך שיעורים צופרי און ביינאכט פאר א ציבור 
 אידן.

ער רעדט אסאך אין לערנען. ס'קען זיין אז  ל:”ש זצ”הגר
דאס האט זיין טאטע )הגה"ח ר' מאיר אונגאר ז"ל( 

 אויסגעבעטן...
 שווער דא..! דער טאטע דארט און דער א:"ר שליט"אדמו

התעניין אם נרגעו התנכלויות הממשלה בארה"ב  הגר"ש
על המוסדות בסקווירא, ורבינו סיפר על כך בארוכה. 
ואח"כ שאל הגר"ש וואזנער זצ"ל בכלל על התנהלות 

 המוסדות.
אז מ'מוטשעט זיך דארף מען דאך  א:"ר שליט"אדמו

נישט זאגן, אבער דער אייבירשטער זאל העלפן קיין עין 
 רע.ה

און הרה"ח ר' מאיר יודא וואזנער איז נאך  ל:”ש זצ”הגר
 פעיל?
 יא, בנאמנות. נישט סתם בנאמנות! א:"ר שליט"אדמו

ביי די חומש סעודה ביי אונז אין שטעטל אליין זענען 
געווען הונדערט און צוואנציג קינדער בלעה"ר, ס'שוין דא 

ת פינעף נייע כיתות, איז פארשטייט זיך אז דאס ממונו
אבער ברוך השם: 'מ"ם  -דארף מען אלעמאל מער קע"ה 

וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים )שבת קד.(', ווען מ'זאל 
 קוקן מיט חשבונות ווייס איך נישט וויאזוי ס'שטימט...

 א בפירות."ר שליט"וכיבד את מרן אדמו
ה "תשובות איז מען במיט'ן שרייבן  א:"ר שליט"אדמו

 ממשיך.
, דאך געדרוקטזענען ן חלקים הצעיא  זצ"ל: הגר"ש

נישט אזויווי פופציג יאר צוריק אבער ב"ה ס'איז ס'שוין 
 יעדן טאג א חסד.

וי ווק'דער אייבירשטער זאל העלפן  א:"ר שליט"אדמו
פרישע כוחות. אז ס'איז 'רבים צריכים  ',יחליפו כח שםה

 לו' העלפט דער אייבירשטער.
לחיים ובירך לרבינו: ס'זאל זיין אזוי. ושתה  ל:”ש זצ”הגר

'יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל'. ואיחל 
לו רבינו: דאז"ה מ'זאל זיין געזונט מיט אריכות ימים 

ושנים טובים, קענען ווייטער מרביץ תורה זיין מיט 
 הרחבת הדעת, הצלחה און מ'זאל זיך זעהן מתוך שמחה.

אין אלע ש זצ"ל לרבינו: ב"ה "בלוותו החוצה אמר הגר
צייטן האט מען א פנים שוחקות..! ואמר רבינו: דער 
אייבירשטער זאל העלפן ס'זאל כסדר קענען זיין 'תוכו 

 כברו' אויך...
התעניין עד מתי נשאר רבינו בארה"ק ואח"כ  זצ"ל הגר"ש

 הודה לרבינו על הביקור ונפרדו לשלום.
 

הגר"ש להבחל"ח א אצל "כ"ק רבינו שליט ו שלביקור
 ביום שני אמור תשס"ו:, ר זצ"ל בב"בוואזנע
יצא לקראת רבינו והושיט ידיו ואמר  זצ"ל הגר"ש

, בהתרגשות של שמחה: "שלום עליכם! ברוכים הבאים
 סקווערער רבי!".

 ב"ה מ'זעהט זיך..! א:"ר שליט"אדמו
כשניגשו הגרי"י אייזנבערגער שליט"א דומ"ץ 

 ל:”זצ ש”הגרקהילתנו הק' בשיכון ועוד רבני אנ"ש, אמר 
זיי זענען אלע מוסמכים פון דא..! מ'רעדט כסדר , יא יא

 ן.אלפעאויפ'ן ט
, שאל אודות נכד רבינו החתן יצחק ברא"מ שי' הגר"ש

 אצל מי הוא התארס.
ביי מיין שוואגער כ"ק האדמו"ר  הרה"צ ר' אהרן מענדיל:

 מיין שווער'ס איידעם., א"מביקסאד שליט
 ווייט פארקראכן... ב"ה. ער איז נישט א:"ר שליט"אדמו

ן )סו"פ "ס'איז דאך דא די באוואוסטע רמב ל:”ש זצ”הגר
אחרי( וואס זאגט פארוואס די תורה האט גע'אסר'ט 

ווייל מיט'ן יושר וואלט מען געדארפט חתונה , עריות
ווייל דאס איז דער זיווג הגון. נאר , האבן נאר מיט קרובים

שלא יהיו  וואס דען? ביי קרובים ביותר איז דא א חשש
 תלמידי חכמים וכו' כתרנגולין )ברכות כב.(...

אפשר פון רבינו , ס'שטייט פון ראשונים א:"ר שליט"אדמו
, אז אויב מ'איז זיך משדך מיט משפחה, בחיי )חיי שרה(

 .יטהעלפט דאס צום שלום בית

                                                                    
ד יש בפרשה זו אזהרה לאדם שישא אשה וז"ל רבינו בחיי: "ועו יט

מבנות משפחתו ובידבק בקרובותיו, כי כן עשה אברהם וכו' וכן עמרם 
וכו', כי כשהבריות מזדווגות כל אחד ואחד אל מינו השלום מתקיים 
ומתרבה בעולם" יעו"ש בארוכה. וע"ע 'מדרש פנחס' החדש )עמ' ה(: 

)בערשיד( שמתו לו כמה סיפר להרב ז"ל על רבי דוב כהן ז"ל מקהילתנו 
בנים, ואמר הרב ז"ל: ער האט געמוזט נעמען גישוועסטער קינדער? 
וכו', וכתב ע"ז הרה"ק ר' שלום מקוידינוב זי"ע בהערה: "לא ראיתי 
מאבוה"ק ומשאר צדיקים שיהיו מקפידים בזה". ועי' 'בחצר הקודש' 
 )חוק"ב תשס"ו, עמ' ד( שאמר שזקינו הרה"ק ר' שלום משאץ זצ"ל
כותב ברוגזא על הרופאים האומרים שהשתדכות עם קרובי משפחה 
גורמת בעיות ח"ו, שכיון שמפורש בתורה כך לא יתכן שזה יזיק! ורבינו 
הזכיר ע"ז את דברי רש"י עה"פ תמים תהיה יעו"ש. ועי' 'אורחות רבינו' 
)ח"א עמ' רסו(: "הוי עובדא באייר תשמ"ג שבחור מאמריקה נכנס 

)בעל קהלות יעקב מסטייפלא זצ"ל( אם לשאת את לשאול את מו"ר 
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יא. דאס איז דער טעם פון 'בת אחותו' אין  ל:”ש זצ”הגר
שונים )רש"י ד"ה והנושא( די רא, די גמרא יבמות )סב:(

זאגן דארט אויף בת אחותו אז זי איז אין דעה די 
 נאנטסטע צו איהם.

אויף ותשקוט הארץ )שופטים ג, יא(  א:"ר שליט"אדמו
ווייזט אויס אז  – כטייטשט דער תרגום ושדיכ"ת ארעא

אן , איז עס ותשקו"ט, אויב מ'איז זיך משדך מיט קרובים
 ענין פון שלום...

וועגן דעם שטייט ביי אחותו 'חסד הוא'  ל:”צש ז”הגר
 דאס איז חסד מצד הטומאה., )ויקרא ויקרא כ, יז(

דער 'לעומת זה'. דער מאור עינים  א:"ר שליט"אדמו
פינחס( ברענגט אויך פונעם בעשה"ק זי"ע עה"פ , )שמיני

אז שטאמען שטאמט , ואיש כי יקח את אחותו חסד הוא
קור איז פון חסד דער מ, דאך עס פון חסד דקדושה

נאר דאס איז די נפילה וואס דאס איז כקוף , דקדושה
 בפני אדם יעו"ש.

 התעניין במצב רגלי רבינו והילוכו. הגר"ש
חייך ואמר: ב"ה בחסד... צי ס'ווערט  א"ר שליט"אדמו

? מ'האפט אז ס'וועט ווערן בעסער. "במשך הזמן "בעסער
 כ'האב מיך אפשר צוגעוואוינט האלבוועגס...

מיט א  "מ'זאגט אזוי "צוגעוואוינט ל:”ש זצ”גרה
 שמייכל?..

ס'קען זיין... אפשר במשך הזמן וועל  א:"ר שליט"אדמו
איך יא טראכטן עפעס צוטוהן... זיי האבן מיר שוין 

זעקס יאר צוריק אז כ'וועל מוזן בייטן די -געזאגט פינף
 נאר כ'שטיפ עס., קני
 סקווירא? וואס מאכט די קהילה קדושה ל:”ש זצ”הגר

, דער אייבירשטער זאל העלפן, ב"ה א:"ר שליט"אדמו
ווייל כ'וויל עס נאך , קע"ה. כ'זוך א צווייטן מקום אויך

האלטן אלס א בחינה פון א "שטעטל". ס'זענען שוין דא 
און ממילא וויל איך , היינט קע"ה עלף הונדערט משפחות

 עס האלטן אביסל אויף א קליינעם אופן.
 ס'איז מער נישטא קיין שטח דארט? ל:”ש זצ”הגר

אבער , ס'איז נאך דא אביסל, ווייניג א:"ר שליט"אדמו
און כ'זוך א "צווייטע  –מ'דארף דאך קוקן אויף פאראויס 

 אויך. אבער ב"ה געלויבט דער אייבירשטער! "פלאץ
-יעצט וואוינען שוין דארט מיינע "אור ל:”ש זצ”הגר

 אייניקלעך"!
"ה ודיבר בשבח אחד מניניו ב, יא א:"ר שליט"אדמו

                                                                                                               
בת דודתו, וענה לו שזה חשש רחוק מאוד, אחד מאלף )נוסח אחר: 
ממליון(, תעשה את השידוך ויעלה יפה. שמעתי מבנו הגרח"ק 

 שליט"א".
 הובא בב"ב )קלט.( תוד"ה מתני', ובשו"ע )יו"ד רכח, מג( יעו"ש. כ

ואמר: דער , אבד"ק מאנ"ש שי' שהוא מושלם ב"ה
איידעם אליין )הר"ר ישראל אונגאר( זאגט אויך היינט א 

 און ער איז מצליח., שיעור! ער זיצט און לערנט
מ'זאגט נאך אז אין חוץ לארץ האט מען  ל:”ש זצ”הגר

ארן אז פון אלע זידיטשובער חסידים זענען געוו, געזאגט
און אלע מרביצי תורה זענען זוכה צו גוטע , רבי'ס

 קינדער...
 לפאןעשמשוחח עמו בט, ודיבר עוד בשבח חתנו הנ"ל

זוהן  "ואף כותב חידו"ת. ער איז דאך "רבי מאיר'ס
 )מחותנו הגה"ח ר' מאיר אונגאר ע"ה(.

אויב רבי מאיר איז געווען פון די  א:"ר שליט"אדמו
איז ער נישט געווען , "פארצייטישע בעלי בתים"

 אונטערשטעליג..!
און ער איז געווען א תלמיד חכם מופלג!  ל:”ש זצ”הגר

 עשרות בשנים האט ער געזאגט שיעורים אויף שיעורים!
איין מסיים -יא. ער האט געהאלטן אין א:"ר שליט"אדמו

 –איינס נאכ'ן אנדערן! זיי האבן געשריבן , זיין ש"ס
ע מאל ער האט מסיים כ'געדענק נישט דאס וויפילסט

 געווען ש"ס!
ער איז געווען א חשוב'ער איד, אן  ל:”ש זצ”הגר

 אפגעהיטענער.
, אודאי! טאמער ער האט עפעס געטוהן א:"ר שליט"אדמו

איז עס געווען ממש די בחינה ווי די גמרא זאגט )ברכות 
לה:( דורות הראשונים עשו תורתם עיקר ומלאכתם עראי 

כ'ווייס נישט צי דער מסחר איז  -זה וזה נתקיימה בידם 
געווען נתקיימה בידו... אבער די תורה איז זיכער געווען 

 נתקיימה בידו!
 דאס פאסטן אויפ'ן וועג איז נישט שווער? ל:”ש זצ”הגר

איך "פאסט"?.. ס'קומט כמעט , עה א:"ר שליט"אדמו
 נישט אויס צו עסן...

אמר אודות חתנו הג"ר אברהם יעקב  זצ"להגר"ש 
: ער רב ביהמ"ד שבט הלוי בירושליםצקוביץ שליט"א אי

אבער ער איז א יחיד אין , איז אויך א גרויסער יחסן
 לומדות און אין צדקות ב"ה.

 בנין רבנן וחתנין רבנן..!, ב"ה א:"ר שליט"אדמו
מיין זוהן הג"ר חיים שליט"א פון לונדון  ל:”ש זצ”הגר

 קומט דאך אמאל אריין צום רבי'ן.
ווען ער איז אין אמעריקא. ווען איך , יא א:"טר שלי"אדמו

בין געווען אין לונדון האב איך איהם געטראפן אפאר 
 שטארק..!, מאל. ער איז ב"ה זייער אנגענומען אין שטאט

שאל אם אכן כבר נגמר המקח ברכישת  זצ"ל הגר"ש



 

 כד תשע"ה שמיני    

והתעניין בפרטות איזה בתים , 52השטח ברחוב דסלר 
ם בשכנות ואם יהרסו בתי מדרשים ומוסדות נמצאי

 המבנה שעומד שם וכו'.
מ'האט שוין געענדיגט דאס , יא א:"ר שליט"אדמו

אפקויפן. מ'האט זיך לאנג געמוטשעט צו טרעפן א שטח 
ס'איז זייער נישט לייכט געווען ביז , אין דעם געגענט

וואלט , מ'האט געטראפן. טאקע אז מ'רעדט פון דעם
ת ווען דער רב קומט צו געווען ביי אונז א גרויסע חשיבו

 אויף אפאר מינוט!
נאר כ'וויל בעטן מחילה , כ'וועל צוקומען ל:”ש זצ”הגר

 אויב כ'וועל נישט בלייבן ביז צום סוף..!
מ'דארף נישט בעטן קיין , חס ושלום א:"ר שליט"אדמו

 מחילה... וויפיל מ'וועט זיין איז עס ביי אונז א חשיבות!
, בל"נ. ס'איז א דבר פשוטכ'וועל צוקומען  ל:”ש זצ”הגר

מיר אז אין די גאנצע געזעלשאפט בין -זיך-ווייל דאכט
איך דער איינציגער וואס האט געקענט ענקערע "דריי 

 דורות"..!
 יא..!, דעם זיידן דער אוסטילער רב ז"ל א:"ר שליט"אדמו

כ'האב איהם געזעהן פיר מאל! איינמאל  ל:”ש זצ”הגר
זענסק ביי די יארצייט. האב איך איהם געזעהן אין לי

אויפ'ן וועג פון לובלין אהיימצופארן בין איך געפארן דורך 
און כ'האב איהם דארט געטראפן. און צוויי מאל , ליזענסק

האב איך איהם , אין פשעמישל: כ'בין פונקט דארט געווען
באזוכט און כ'האב גערעדט מיט איהם אין לערנען. כ'בין 

און כ'פלעג איהם זעהן , גדריי טע-געווען דארט צוויי

 לערנען די גאנצע נאכט! ער איז געווען א גרויסער למדן!
די רביצין ע"ה איז דאך געווען די שוועסטער פונעם 

און דעמאלס האט זי , בעלזער רב הרה"ק רבי אהרן זי"ע
מיר געזאגט אויפ'ן אוסטילער רב: "כ'מאך איהם יעדע 

אזויווי כ'האב  און כ'טרעף עס אינדערפרי נאכט דאס בעט
 עס געמאכט!". דאס האט זי מיר געזאגט...

חנה רחל ע"ה האט זי געהייסן. דער  א:"ר שליט"אדמו
ל האט מיר געזאגט אז מדי יום ביומו ווען ער איז "טאטע ז

איז אכט אזייגער אינדערפרי , דארט געווען אויף קעסט
נאכדעם וואס א גאנצע נאכט איז ער , געווארן "נאכט"

און צעהן אזייגער האט ער זיך שוין געהייסן , עוועןאויף ג
אנקלאפן אין טיר..! דער עולם האט דעמאלס 

נאר ער , אבער ער האט נישט מיטגעדאווענט, געדאווענט
האט געוואלט הערן קדושה און ברכו מיט קריאת התורה 

 וכו'.
אז ער האט  ער האט געהאט א מנהג ל:”ש זצ”הגר

ן ווען ס'איז געווארן טאג האט או געלערנט ביז אינדערפרי
כ'געדענק נישט וויפיל  -ער געזאגט ברכות התורה 

און ער האט , און ער האט געלייגט תפלין -אזייגער 
כדי ער זאל נישט  שמע מיט די תפלין-געליינט קריאת

און נאכדעם האט ער זיך , עובר זיין אויף זמן קר"ש
דאס  צוגעלייגט... און שפעטער האט ער געדאווענט.

 האב איך געזעהן.
דעם רבינ'ס פעטערס זענען דאך נעבעך אלע קדושים 

 הי"ד.

 מיסודו ובנשיאותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  מפעל שקל הקודש דחסידי סקווירא

 נפלו גיבורים הצב"י ישראל על במותיך חלל איך
מתוך צער רב וביגון קודר דמוע תדמע עינינו, ובמסתרים תבכה נפשנו על פטירתו של ידידנו הנאמן איש חי ורב פעלים 

לתורה ולתעודה, עסק בתורה וחסידות בשקידה, עשה צדקה וחסד לאלפים, הקים עולה של תורה ועמד לימיננו כל 
 במסירות נאמנהראש וראשון לכל קדשי סקווירא באמונה, וה"ק דבוק ומקושר לרב, השנים, חכם לב מצוות קנה

 ושרי הצדקה בדורנו מגדולי תומכי מפעלנו -ע"ה  ריעדער שמואל יוסףב"ר  הרה"ח ר' צביכש"ת 
 אשר נתבקש לגנזי מרומים ל"ע בליל שביעי של פסח שעבר והוא בן צ"ו שנה לדאבון לב משפחתו הנכבדה וכל בית סקווירא

הנדיב הבלתי נשכח ר' הערשל ע"ה התגייס בכל לבו ונפשו ומאודו והרים סכום עצום עוד ממחרת  המנוח הרבני
שריפת ביהמ"ד הישן בשיכון בב' ניסן תשכ"ו להחיות ולרפא את לבו הנשבר לרסיסים של כ"ק מרן זי"ע ומני אז 

 מנדבת לבו הזהבועד יומו האחרון עמד לימין כ"ק רבינו שליט"א ומוסדותיו הקדושים בתרומות ענק 

 אשר לקו בכפליים בהילקח אביהם ואמם ע"ה תוך שלושה ימים מיטב תנחומינו החמים לכל משפחתו הדגולה שי'

 כפליים וזכות פעולותיו הכבירות ליחיד ולרבים יעמוד להם לטוב להם כל הימים.כפלי המקום ברחמיו ינחמם ב
 בשם הנהלת המפעל - ליעקב שלום בער פיש: הטוב החותם בלב נשברמוקיר זכרו 



 

 כה תשע"ה שמיני    

די מאמע ע"ה'ס ברידערס. די וואס , יא א:"ר שליט"אדמו
 האבן זיי געקענט זאגן אז זיי זענען געווען ממש...

איך האב זיי געקענט: רבי אלכסנדר ליפא  ל:”ש זצ”הגר
ן הי"ד וועלכער איז רבי יוחנ ער איז געווען א נחמד;, הי"ד

געווען אן איידעם ביים עצי חיים מסיגוט זצ"ל; הב' 
א  איציקל הי"ד ער איז אויך געווען זייער א נחמד,

 בא'טעמ'טער און א צוגעלאזענער.
אבער , וסיפר הגר"ש בחיוך: כ'בין נאך א בחור געווען

כ'האב געהאט די זכיה אז ווער ס'האט מיט מיר 
שן האבן מיך ב"ה מקרב די אלע מענט, פארקערט

געווען... האט זיך דער אוסטילער רב זי"ע דעמאלס 
דער , אויפגעטוהן פאר מיר: "כ'האב נאך אן איידעם

 קאלאראשער רבי! ער איז נישטא יעצט"...
חוץ דעם האט מיר דער רב נעכטן  הרש"ב פישל:העסקן 
אז ס'איז שוין זיבן און פערציג יאר וואס ער איז  געזאגט
 ת מיט'ן רבי'ן..!בידידו

נאך מיט'ן אלטן סקווערער רבי'ן זי"ע , יא יא ל:”ש זצ”הגר
אין , ער האט זיך אמאל מיט מיר געראטן אויך אויך.

 שיכון. ער האט געהאט גרויסע דאגות!
יא... ער האט מיר אמאל , חובות א:"ר שליט"אדמו

אז "ער ווייסט נישט ווען ער וואלט געוואוסט , געזאגט
ער וואלט זיך געמעגט אריינלאזן אין די אלע צי , פריער

און נאכדעם האט ער מיר געזאגט: "אבער ברוך , חובות"
 השם אז כ'האב נישט געוואוסט...".

 דאס האט ער מיר אויך אמאל געזאגט. ל:”ש זצ”הגר

און טאקע הגם די אלע הלוואות זענען  א:"ר שליט"אדמו
ות פונעם אבער נאכ'ן הסתלק, נישט געווען פאר "זיך"

האב איך מסדר , ל ביז צום ערשטן יארצייט"טאטן ז
 געווען די אלע חובות..!

ער האט  -כ'זאג הגם ס'איז דאך נישט געווען פאר זיך 
דאך אוועקגעגיבן פאר'ן שטעטל "כל אשר יש לו"..! ער 

אז ער האט , פלעגט מיר אלעמאל זאגן מיט א ווערטל
און דער , שטעטלדאך אלעס אוועקגעגיבן פון זיך פאר'ן 

עלטער שווער דער אמרי חיים מויז'ניץ זצ"ל האט איהם 
אמאל געפרעגט צי ער פארשרייבט עפעס )שיוכל 
להחזיר אח"כ לעצמו מה שהשקיע מכספו(. האט מיר 

ל געזאגט: "ער פרעגט מיר צי כ'פארשרייב "דער טאטע ז
 עפעס... וואס פארשרייבן? ווען פארשרייבן?..".

אז ממילא די אלע חובות וואס זענען  כ'מיין צו זאגן
ווייל זיין גאנצע האט , זענען נישט געווען פאר זיך, געווען

ער אוועקגעגיבן..! אבער עם כל זה וויבאלד ס'האט 
, האב איך דאס געוואלט מסלק זיין, געהאט דעם 'נאמען'

און ביז צו די יאר נאכ'ן הסתלקות האב איך מיט יעדן 
 .כאאיינעם מסדר געווען

די גמרא ברענגט דאך אין דריטן פרק פון  ל:”ש זצ”הגר
אז אבוה דשמואל האט געהאט געלט פון , ברכות )יח:(

                                                                    
עמ' יב( שרבינו סיפר ג"כ זאת, עי' 'בחצר הקודש' )פינחס תשס"ו,  .כא

ופירט עוד שעמד על כך שכל אחד יחתום בכתב אם הוא מוותר ועל 
כמה, ומי שלא מחל כלל שילמו את כל החוב, ומי שמחל חלק מהחוב 
חתם ע"ז ושילמו השאר, עד שסילקו את הכל עד מלאות שנה 

 להסתלקות.

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / ירושלים - סקוויראישיבת תולדות יעקב יוסף דחסידי 

 שבר על שבר הושברנו
האי גברא יקירא מזקני שארית  צורב מבכים אנו את פטירתו לגנזי מרומים שלעמוק ובצער ורב ויגון קודר, בכאב 

צורבא מרבנן, צב"י וחמיד ורגיג דילעון  הרייתא ומוקיר רבנן ואיהו גופיהפליטה, לב טוב ואהוב על כל, מוקיר או
מרן באורייתא, תורה וגדולה התאחדו על שולחנו, רודף צדקה ועושה חסד בגופו נפשו ומאודו, מסור בלו"נ לכ"ק 

 , תרם את בנין ישיבתנו הקדושה לשם ולתפארת עיר הקודש והמקדשאדמו"ר שליט"א ולמוסדותיו הק'

 הרה"ח ר' צבי ריעדער ז"ל כש"ת
 שעבר למגינת לב כולנו שביעי של פסחליל בל"ע שנתבקש לישיבה של מעלה בגנזי מרומים 

עם כל  שי'היקרים הדגולים בנותיו החשובות והיקרות וחתניו ה"ה משפחתו הרוממה תנחומינו ישעשעו נפשות 
ההולכים בעקבותיו ובדרכיו המאירים, אשר לקו בכפליים בהלקח מהם עטרות  שי'יוצאי חלציהם הנחמדים 

 והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו הנאהביםונתקיים  העבר במשך חג הפסחע"ה ראשיהם אביהם ואמם החשובים 

 עוד.המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ובהמשך מעשיהם היקרים ימצאו נוחם ולא יוסיפו לדאבה 



 

 כו תשע"ה שמיני    

און ווער ער איז נפטר געווארן האט שמואל , יתומים
נישט געוואוסט וואו עס ליגט. האט שמואל געמאכט 

און ער האט גערעדט מיט'ן , 'עליית נשמה' זעהט זיך אויס
און ער האט איהם געזאגט באמתא , זטאטן וואו עס אי

 דריחיא יעו"ש. ס'איז א מורא'דיגע גמרא..!
כ'האב נישט געוואלט ס'זאל הייסן , יא א:"ר שליט"אדמו

 ...כבאזא לשון
מ'האט דערמאנט וועגן דעם פעטער מהר"א מבעלזא 

כ'האב א בריוו וואס הרה"ח ר'  –ל מיט די שוועסטער "ז
נאכדעם וואס , ט"תש משה גבאי ע"ה האט געשריבן אום

ער איז אנעקומען קיין ארץ ישראל און ער איז געווען 
אז ווען ער , ביים פעטער ז"ל. שרייבט ער דארט כסדר

האט , ל"האט גערעדט פונעם זיידן דער אוסטילער רב ז
ער געזאגט: ער איז געווען ממש "אן אייגענער שוואגער"! 

"ה מאוסטילא די באבע הרבנית חנה רחל ע, ווייל די ביידע
זענען געווען פון די זעלבע מאמע אויך. , ל"מיט'ן פעטער ז

 די אנדערע קינדער זענען שוין געווען פון זיווג שני.
די ערשטע רביצין פונעם עלטער זיידן הרה"ק רבי 

איז געווען אן אייניקל פון הרה"ק , ל"ישכר דוב מבעלזא ז
ווען נאר פון איר זענען גע -לער זי"ע טשערנאברבי אהרן 

 די צוויי קינדער הנ"ל.
ווען די מאמע הרבנית טראני ע"ה איז , דערפאר טאקע

ל איר "האט אויך דער פעטער ז, געווען אין ארץ ישראל

                                                                    
אכיל  יעו"ש בגמרא שבתחילת המעשה היו קוראים לשמואל: 'בר .כב

 זוזי דיתמי'.

און דער גבאי האט , קאנטראלירט יעדע מינוט וואו זי איז
געפרעגט: זי איז דאך נישט קיין קינד... האט ער 

ש אן אייגענע"..! געענטפערט: "אבער דאס איז דאך ממ
ווייל ער האט געפילט אז דאס איז געווען פון דעם זעלבן 

 טאטן און די זעלבע מאמע אויך.
פונעם  "כ'קען נישט פארגעסן די "צורה ל:”ש זצ”הגר

ער האט געהאט א משונה'דיגע , אוסטילער רב הי"ד
 כגצורה..!

ל "איינס פון די זאכן וואס דער פעטער ז א:"ר שליט"אדמו
וי מפליא געווען פאר ר' משה גבאי הנ"ל איז האט אז

, ל איז אוועק פון אוסטילא"אז ווען דער זיידע ז, געווען
און די גאנצע , ל געווען א אינגערמאן"איז דער טאטע ז

שטאט מיט אלע דיינים האבן געוואלט איבערגיבן דאס 
ל האט דאס "און דער טאטע ז, רבנות פאר'ן טאטן ז"ל

..! פארצייטנס זענען געווען נישט געוואלט נעמען
מחלוקות איבער א רבנות אויף שטעטליך וואס זענען 

                                                                    
, סיפר הרבנית סימא מירל ע"ה מוויזשניץ בימי השבעה לפטירת .כג

הר"ר משה אפטרגוט שי' לרבינו זכרונות נעוריו אצל הרה"ק 
השאר: "פאר 'כל נדרי' האט ער זיך -מאוסטילא, ואמר בין

אוועקגעשטעלט פאר'ן ארון הקודש, און די בכיות וואס זענען דארט 
נען נישט צום שילדערן! אלס קינד מאכט דאס אן איינדרוק, געווען זע

און ביז'ן היינטיגן טאג ווען ס'קומען די ימים נוראים, כאפט מיר א 
ציטער! ווען ס'קומט דער צייט, איז עס אזוי ווי כ'וואלט געזעהן ממש 
ווי ער שטייט פאר'ן ארון הקודש. א "צורה" האט ער דאך געהאט. 

קוקן אויף די צורה, קוים..!". והגיב רבינו: "לא מ'האט קוים געקענט 
הכרתי אותו, אבל אלו שהכירו אותו מספרים אז זיין צורה איז געווען 
מורא'דיג!". ועי' בהקדמה לספר 'שארית לפינחס' )עמ' ד(: "פעם אמר 
עליו חותנו מהרי"ד מבעלזא זי"ע, שיש לו ממש הצורה של זקינו 

 .הרה"ק רבי פינחס מקוריץ זי"ע"

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / מקוה ישראל דשיכון סקווירא שע"יקרן הבנין 

 ~ ונתתי צב"י בארץ חיים ~
 נכבד חכם לב מצוות העל פטירת ידידנו מקרב ולב כנה, ביגון ואנחה , בצער רב נשא נהי וקינה

 ומעוטר  מוכתרהיה באמונה,  ק ועשה חסד לאלפיםותי, חכמה ואורך ימים תבונה בישישים, קנה
תורתם וטהרתם של לימין  עמדבלו"נ במסירות נאמנה, מתורת רבותיו הקדושים  דלה והשקה בכל מדה נכונה,

 , פאר רוזני ישורון בקהל עדת מי מנה, בר אבהן ובר אוריין רחים ומוקיר רבנן בכל אשר פנהבכל עת ועונהישראל 

 "מקוה ישראל" בסכום עצוםלהשלמת שרכש זכות נצחי  -ע"ה של ריעדער הערכש"ת הרה"ח ר' 
 מוקיריו המרוביםשנה לדאבון לב כל תשעים ושש אשר שבק לן חיים ונתבקש לישיבה של מעלה זקן ושבע ימים ומעשים בן 

 כאבינו! כםצערינו וכאב כםצער - כל המשפחה הדגולה שי' ההולכים בדרכיוונטפי תנחומים מקרב ולב ל

 בדרך ה'בנים ובני בנים לראות  ומלפני אבינו שבשמים יהי רצון, שיזכומכל צרה יחלצון, ו םהמקום ינחם אות
 , ובכל משלח ידכם ימין ושמאל תפרוצון, והוריכם החשובים ע"ה לפני כסא הכבוד יושר בעדיכם יליצון.ירוצון

 חברי קרן הבניןזכרו הבהיר בכל לב:  ימוקיר



 

 כז תשע"ה שמיני    

געווען א פערטל גרויס ווי אוסטילא... אוסטילא האט 
 געהייסן א היבשע שטאט!

ל האט דאס דערציילט אום תש"ט "דער פעטער ז
און דאס איז דאך געווען א מעשה פון צענדליגער , לפ"ק

אט געדענקט אז מ'האט דאס אבער ער ה -יארן פריער 
איהם געוואלט גיבן און ער האט עס נישט געוואלט 

 אננעמען..!
אבער כ'מיין  כ'ווייס נישט צי כ'מעג זאגן ואמר לו רבינו:

אז כ'זאג דעם אמת: כ'אינטערעסיר זיך כסדר און כ'נעם 
און כ'בין זיך מחיה מיט די בשורות ב"ה! כה יתן  אפ גריסן

 ריכות ימים ושנים טובים!ה' וכה יוסיף מיט א
 יעדע טאג א נייע חסד! ל:”ש זצ”הגר

 געלויבט דער אייבירשטער., ברוך ה' א:"ר שליט"אדמו
 כ'וואונטש גרויס הצלחה! ל:”ש זצ”הגר

: דער אייבירשטער אמן ובירכו א"ר שליט"וענה מרן אדמו
און מ'זאל זיך , זאל העלפן הצלחה און בשורות טובות

 ה. ונפרדו לשלום.זעהן מתוך שמחה אי"
 

עם להבחל"ח א "כ"ק רבינו שליטשיחת קדשו של 
במעמד אחר דרשתו המאלפת הגר"ש וואזנער זצ"ל 

ליל שלישי ב, בב"בהרחבת גבולי הקדושה למוסדוה"ק 
 אמור תשס"ו:

ס'איז געווען עפעס א סיבה פארוואס  א:"ר שליט"אדמו
 ל?"מ'איז געווען ביים אוסטילער זיידן ז

כ'בין איינמאל געווען ביי איהם אויף "יום  :ל”ש זצ”הגר

 .כדכיפור"
 אדער אליין?, מיט א קבוצה בחורים א:"ר שליט"אדמו

דריי בחורים. פון לובלין זענען -מיט צוויי ל:”ש זצ”הגר
מיר געפארן אויף יום כיפור. ס'איז נישט געווען דארט 

יום כיפור האבן געדאווענט דארט , קיין גרויסער עולם
זעכציג אידן. אבער דאס איז נישט געווען קיין -פופציג

 מודד אויף זיין גדלות!
ל האט מיר אמאל "דער טאטע ז א:"ר שליט"אדמו

אז הרה"ק רבי משה'לע בויאנער , געזאגט אויף א ווערטל
און ער איז געווען , זי"ע האט דאך געוואוינט אין קראקא

און , אן איידעם אין בויאן ביי הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע
בעצם איז ער אליין געווען א הוסיאטינער קינד. האט דער 

ל געזאגט אז ער האט געהאט א מורא'דיגע "טאטע ז
און כמעט אלע חסידים זענען , נאמען אין שטאט
חוץ "בויאנער" און "הוסיאטינער" , געגאנגען צו איהם

חוץ די , חסידים... די גאנצע שטאט איז געווען ביי איהם
ווייל זיי האבן מורא , האבן נישט געקענט גייןצוויי וואס 

                                                                    
אודות להיות אצל רבו ביום הקדוש ראה 'קדוש יעקב' )עמ' סב(:  .כד

"סיפר לי הגה"ח ר' יוסף שטייכל )שליט"א( ]זצ"ל[, ששמע מהרה"ק 
מסקווער זצ"ל, שפעם אחת קודם יום הכיפורים נסע הרה"ק ר' שלמה 
מקארלין זצ"ל לבארדיטשוב להסתופף בצל הרה"ק בעל קדושת לוי 

דוש עצמו רצה לנסוע לרבו הרה"ק ר' אהרן זצ"ל, אמנם על יום הק
הגדול מקארלין זצ"ל. הרה"ק מבארדיטשוב רצה שיישאר 
בבארדיטשוב, ואמר לו בזה"ל: "ס'זענען דא אכט יעלה'ס, ווען מיר זאגן 
די זיבן יעלה'ס זענען מיר בוקע די זיבן רביעים, ביי די אכטע יעלה זענען 

ן אז איהר וועט זיין וועט איהר או -מיר זיך מדבק אין בורא כל עולמים 
אויך מיטקומען". אמנם אעפ"כ נסע הצדיק מהר"ש לרבו על יוה"כ! 
והדגיש הרה"ק מסקווער עד היכן הגיעה דביקותו של תלמיד לרבו. 

 )שיח זקנים, ח"ג עמ' לב(".

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  71רחוב בארא פארק  -ב יוסף דחסידי סקווירא ביהמ"ד תולדות יעק

o  ושמך נכבד בשירי ידידותO 
נודע  האברך כמדרשו המהוללעוז ברנה ובצהלה, מיטב ברכותינו הלבביים נעלה, לידידנו  הערכה והוקרהברגשי 
תבונה  רב ולחסידות, מופלא, רב פעלים לתורהנלהב ו רודף צדקה וחסדבפז לא יסולא, מדע וחכמה מלא,  ,לתהילה

חביב  ידיו נטויות,מיוחד להרמת קרן קהילתנו בכל זמן ועידן לו עשר ידות, וב כל דבר שבקדושהואיש חמודות, ב
 , מקבל כל אדם בשמחה ובפנים צוהלותומוסר נפשו למענם ימים ולילות למען הזולת טוב ומטיבנאהב על הבריות, ו

 רבות בשניםבית מדרשנו מסור ונאמן של גבאי  - הי"ו עקיבא פעלזנבערג יעקבכש"ת מוה"ר 
 ני"וקשרי השידוכין של בתו הבכורה הכלה החשובה שתחי' עב"ג החתן לרגל השמחה במעונו ב

נצורות הת וגדולוידידנו ומכובדנו האהוב ר' יעקב עקיבא שי'! מקרב ולב נרגש והומה רגשי הכרת הטוב על פעולותיך ה
 שמחים אנו בשמחתך הגדולה! - הנעלהה"זיבעצן שטיבל" מתוך התמסרות נאמנה בלו"נ לכל קדשי בית מדרשנו 

, יעלה הזיווג יפה יפה בטוב ובנעימיםברכותינו החמות צרופות בלבבות הומים, יהי רצון מלפני שוכן מרומים, שי
בבריות גופא ונהורא, וברוב שמחה  דה מרובה וגדושה,לחדוות ימים ושנות עולמים, וירוה רוב נחת דקדושה, במ

 בעגלא דידן במהרה בימינו. ואורה, עדי נלך בנערינו ובזקיננו, לקראת משיח צדקנו,
 בשם כל המתפלליםביהמ"ד / גבאי  :והערצה ברגשי אהבההמברכים 



 

 כח תשע"ה שמיני    

 געהאט אז דאס הייסט א פגיעה אין זייער רבי'ן..!
פ "ווייל ביים זיידן מהר, כ'זאג דאס קעגן דעם

ל האבן די בעלזער חסידים אפשר אויך "מאוסטילא ז
 נישט געקענט קומען...

די בעלזער אליין האבן שטארק געהאלטן  ל:”ש זצ”הגר
 פון איהם!

ער , רבי משה'לע בויאנער זי"ע האב איך גוט געקענט
איז געווען אן אדם גדול מאוד! כ'האב איהם באזוכט 

 עטליכע מאל אין קראקא.
ואזנר שליט"א כי ובמשאו המרגש הזכיר הגר"ש 

 הרגיש שבשיכון סקווירא יש קדושת ארץ ישראל.
ל בין איך "נאך בחייו פונעם טאטן ז א:"ר שליט"אדמו

ל באזוכן ביים טשעבינער רב זצ"ל. רופט זיך געווען אמא
אז דאס איז דעם , אהן הרה"ח ר' משה גבאי )בטלן( ע"ה

סקווערער רבינ'ס זוהן. רופט זיך אהן דער טשעבינער רב: 
ער , פון אמעריקא? ר' משה איז דאך געווען ר' משה, אה

האט זיך געהאט זיינע זאכן... זאגט ער: נישט פון 
רא..! דער טשעבינער רב איז שוין פון סקווי, אמעריקא

און ער האט זיך געגיבן א רוף , געווען זייער שוואך ל"ע
און ער האט , ס'איז נישט אינגאנצן א ווערטל", אהן: "נו

צוגעצויגן עפעס א ראשון אויף "רב צלי של שבת בערב 
 שבת )ברכות כז.(".

אז אויב , ווייזט אויס אז ער האט געמיינט צו זאגן
קען מען דאך , שיך זיין קדושה 'שלא בזמנה'מ'קען ממ

 ממשיך זיין 'שלא במקומה' אויך..!

הזכיר בדרשתו על גדלותם בתורה של  זצ"להגר"ש 
 אברכי סקווירא.

קע"ה אין די לעצטע פאר יאר האבן  א:"ר שליט"אדמו
מסתמא עטליכע אין דרייסיג אינגעלייט מחבר געווען 

אין , אין לומדותספרים ב"ה אין פארשידענע מקצועות: 
 און אין אנדערע עניינים., הלכה

נוצר תאנה יאכל פריו! דאס זענען די פרי  ל:”ש זצ”הגר
קודש הילולים פון די פעולות..! בכלל דער גאנצער דור 

 איז מיוחד אין ארויסגיבן ספרים.
כשקם הגר"ש לצאת אמר לרבינו: דאס איז געווען א 

 "ביאה לשמה"..!
ז באמת א גרויסע חשיבות געווען ס'אי א:"ר שליט"אדמו

ביי אונז! דער אייבירשטער זאל העלפן טאקע מ'זאל זיין 
 געזונט מיט אריכות ימים ושנים טובים.

 
ביקורו של כ"ק רבינו שליט"א אצל להבחל"ח הגר"ש 

 וואזנער זצ"ל בב"ב, ביום שני תרומה תשע"א:
 הציג את בניו. אדמו"ר שליט"א

 דער מצב פונעם שווער?וויאזוי איז  ל:”ש זצ”הגר
ב"ה, 'בגלותי לגאלני' אינעם גלות איז  אדמו"ר שליט"א:

אפשר א שטיקל גאולה אז ס'הייסט יעצט אז די פיבער 
איז אביסל אראפ ב"ה. דער אייבירשטער זאל העלפן 

 ס'זאל אנהאלטן.
ואמר רבינו: מסתמא זענען דא ב"ה אסאך וואס איך 

ען דא אפאר מזל האב נישט מיטגעהאלטן, אבער ס'זענ

 שע"י מפעל מעיינות החסידותבטאון "אורות" דחסידי סקווירא / 

 שה על העתידהודאה על העבר ובק
 מקרב ולב נרגש והומה, קול רנה ותודה נרימה, אמע"כ מכובדנו הנערץ מלא חכמה, מעתיק שמועות בכתיבה תמה

 שו"ב מומחה ומחשובי אנ"ש דפה - כש"ת הרה"ח ר' אברהם אונגער שליט"א

 ות וסיפורים נאמניםשפתח לנו שערי אוצרו הטוב והעניק לנו את תכריך רשימותיו היקרים מפז שחרט עלי גליון עובד

 מכ"ק מרן זצוקללה"ה כפי ששמעם בשנים קדמוניות מזקני רבני וחסידי אנ"ש בדיוק רב, ורשימות מופלאות אלו

 בכל קצוי תבל העשירו את מדור "כתבי חסידים" בבטאוננו במשך שנתיים ימים לגודל הנאתם של רבבות הקוראים שי'

ימות אלו, בקשתנו שטוחה לכל מי שיודע על רשימות וכתבים בסגנון זה כעת לאחר שזכינו להשלים בס"ד את פרסום רש

 נא להודיע לנו על כך בהקדם האפשרי בכדי לענג ולהחיות נפשות חסידים! -הנמצאים באמתחת גנזי אחד מאנשי שלומינו 

 

 הודעה חשובה: עקב תקופת חג הפסח שעעל"ט יופיע אי"ה
 ק פרשת טהרות הבעל"טלקראת שב" - ירחון "אורות" של חודש אייר

 מודעות ופרסומים מוכנים )"קעמרע רעדי"( יתקבלו עד יום ג' הבעל"ט
 

 המערכת בברכה והוקרה;



 

 כט תשע"ה שמיני    

טוב'ס וואס כ'קען אפגיבן וואס איך האב מיטגעהאלטן 
אביסל ביי זיי: ביים איידעם הרה"ח ר' ישראל אונגאר 
ע"ה'ס זוהן ר' יעקב יוסף, זיין זוהן החתן צבי קאפל איז 
געווארן א חתן מיט אן אייניקל פון אונזער דיין הגה"צ ר' 

ראזען זלמן אונגער זצ"ל )בת לחתנו הרב יחיאל 
שליט"א(; און החתן שלום ווייצנער )ב"ר מרדכי שבתי 
חתן הר"י אונגאר הנ"ל( מיט אן אייניקל פון הגה"צ ר' 
חנניה דוב הכהן קאהן זצ"ל דער ראש בית דין פון 

 בודאפעסט.
און ס'זענען געווען נאך אפאר שידוכים לעצטנס: הרב 
משה בלומינג שליט"א רה"כ שבט הלוי בבית שמש )חתן 

ו הגרב"צ וואזנער(, און אן אייניקל פון הגה"צ ר' יוחנן בנ
וואזנער שליט"א פון מונטריאל )בן לבנו הרב יעקב יוסף 

 וואזנער(. שהתחתן ע"ב הגרא"א
דער שידוך פון ר' יעקב יוסף אונגאר איז א  ל:”ש זצ”הגר

 חשוב'ער שידוך. ער איז ביי ענק א ראש ישיבה?
ס טאטע איז פון די יא, דער מחותנ' אדמו"ר שליט"א:

ראשי ישיבות ביי אונז, און דער מחותן אליין איז אן 
איידעם ביי רבי זלמן אונגער הנ"ל וועלכער איז דאך שוין 
א מחותן פון פריער )בנו הגרב"צ וואזנער הוא חתן הגר"ז 

 אונגער(.
כ'הער אז דער זוהן פון ר' יעקב יוסף איז  ל:”ש זצ”הגר

 זייער א חשוב'ער בחור.
זייער א פיינער בחור ב"ה. זיי זענען  מו"ר שליט"א:אד

אלע קע"ה פיינע בחורים, ווייצנער אויך. די אלע וואס 

כ'האב אויסגערעכנט זענען פיינע ב"ה, די פיר קען איך. 
לויט ווי כ'פארשטיי זענען דא קע"ה אסאך מער פון דעם 

 כן ירבו, אבער די פיר האב איך מיטגעהאלטן אביסל.
 וויאזוי גייט עס אין בריאות? :ל”ש זצ”הגר

ב"ה געלויבט דער אייבירשטער  אדמו"ר שליט"א:
דערפאר. כ'זאל זאגן אז ס'איז בשלימות? ס'איז נישט 

 בשלימות אבער מ'דאנקט דעם אייבירשטן פאר דעם.
דאס שטעטל סקווירא איז שוין אינצווישן  ל:”ש זצ”הגר

פלאץ  געווארן אן 'עיר הקודש' קע"ה..! איהר האט נאך
 פאר פרישע תושבים?

-כ'ווייס? ס'זענען דא קע"ה דרייצן אדמו"ר שליט"א:
פערצן הונדערט משפחות קע"ה, און מ'האט זיך גענומען 
בויען אפאר דירות און פארקויפן אפאר שטחים, האט 
מען געמוזט מאכן ממש אפאר גורלות, ווייל די קופצים 

ט זענען געווען אפאר מאל אזויפיל וויפיל מ'הא
 געעפענט. ב"ה, געלויבט דער אייבירשטער.

בדרך כלל זענען דאך נאר תלמידי הישיבה וואס 
קומען אריין, דאס וואס ווערט נתוסף איז נאר פון תלמידי 
הישיבה. געלויבט דער אייבירשטער דערפאר, און 

 מ'דארף סיעתא דשמיא ביי יעדע זאך.
 דער רבי האט סיעתא דשמיא ב"ה! ל:”ש זצ”הגר

ס'איז דא דארט א גוטע יסוד פונעם  "ר שליט"א:אדמו
טאטן ז"ל ב"ה, דער אייבירשטער זאל העלפן אז כ'זאל 

 עס נישט קאליע מאכן וועט זיין גוט אי"ה..!
חייך ואמר: נו נו... דער טאטע זי"ע האט זיך  ל”הגר"ש זצ

 ~ מכבדו בחייו ומכבדו במותו~ 
ברגשי הכרת הטוב והערצה כנה, איחולים נלהבים משמי מעונה, למכובדנו עוז יקר רוח ורב תבונה, כביר המעש לתורה 

ה, רודף צדקה וחסד באמונה, ימיו ולילותיו מוקדשים לקדשי בית סקווירא במסירות נאמנה, וחסידות בכל עת ועונ
 מעשיו הכבירים נודעים ביהודה, פאר המעלה והמדה, נהנין ממנו תושיה ועצה, שמו הטוב לשם ולתהילה יצא

 ואתו עמו בניו החשובים והיקרים שי' -כש"ת מוה"ר יעקב שלום בער פישל הי"ו 
 אשר עשו אחר פטירת זקנינו הרה"ח הנדיב המרומם ר' צבי ריעדער ז"ל וזקנתנו החשובה ע"ה בחג הפסח על כל החסד

ידידנו הנערץ ר' שלום בער שי'! לבנו מלא רגשי הכרת הטוב על התמסרותך הנאמנה למעלה מן המשוער ללוות כל 
ואח"כ בפטירת זקננו הרב הערשל ז"ל צעד ושעל ולעזור ולסייע אחר פטירת זקנתנו המנוחה ע"ה ביום א' דחוה"מ, 

בליל שש"פ למען עריכת ההלוייה ההמונית בשיכון סקווירא בראשות כ"ק רבינו שליט"א ובריווערדעיל ולהעלאת 
הארון לארה"ק, וגם טרח לנסוע מהכא להתם ולערוך ההלוייה אצל בית מדרשנו בירושלים ואצל בנין הישיבה 

ות בתבונה ובשלוה יתירה מהחל ועד כלה, ליתן כבוד אחרון לראש משפחתנו שתרם הנפטר ע"ה מהונו, והכל בזריז
 עמוד הצדקה ע"ה שהיה מקורב ומקושר בלו"נ לכ"ק רבינו שליט"א ולכל בית סקווירא בנדבת לבו הזהב

 וישעשה וסידר הכל בכבוד הרא -הי"ו ותודה רבה נביע מקרב ולב לאיש החברא קדישא בשיכון מוה"ר יעקב יוסף בייער 

 בזכות נועם הליכותיו עוצם מעשיו וגודל פעלו, יתן ה' ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, ויהי שלו"ם לכל אשר לו.
 בשם כל המשפחה -נכדי המנוח הרב הערשל ריעדער ז"ל : בלב מלא הכרת הטוב



 

 ל תשע"ה שמיני    

מער באקלאגט אויפ'ן מצב ווי דער רבי. אין די ערשטע 
ל געקומען, האט ער זיך זייער צייט ווען כ'בין אמא

 באקלאגט. יעצט איז ב"ה לייכטער ווי ביים טאטן..!
אין מספר איז דאך נישט קיין דמיון פון  אדמו"ר שליט"א:

 דעמאלס צו היינט.
ס'שטייט דאך ביי אויך דער זכות פון רבינ'ס  ל:”ש זצ”הגר

זיידן הרה"ק רבי פיניע'לע אוסטילער זי"ע. כ'קען דעם 
פארגעסן, דער "מהות" און די "צורה", די איד נישט 

 ריינקייט..!
דער טאטע ז"ל האט מיר געזאגט אז  אדמו"ר שליט"א:

ער איז געגאנגען מיט לאנגע בעקישעס כמעט ביז צו דער 
ערד, און די אונטערשטע חלק איז נישט געווען אפילו 

 איין שטויב...
ען כ'האב געזעהן ווען ער האט ארויסגענומ ל:”ש זצ”הגר

טיכל און ער האט זיך אפגעשווישט, און ער -א טאשן
האט דאס נאכדעם צוזאמגעלייגט אזויווי מ'לייגט צוזאם 

 א טייערן אוצר..!
ער איז געווען שטארק אין נקיות,  אדמו"ר שליט"א:

 שטארק...
כ'האב באמערקט ווען ער איז געזעצן ביים  ל:”ש זצ”הגר

אויב ער האט  -ן טיש, ווען ער האט שוין יא עפעס געגעס
באמערקט אז אויף די בעקישע איז עפעס ארויף, האט 

 ער דאס באלד אפגעפיצט...
כ'ווייס נישט צי דער רב ווייסט, אבער  אדמו"ר שליט"א:

מ'האט געדרוקט אביסל פון זיינע תורות. מ'וואלט עס 
 געדארפט ברענגען.

באמת בין איך מסופק געווען צי ער האט געוואלט אז 
ס דרוקן צי נישט, אבער מן השמים האט מען עס מ'זאל ע

אזוי געמאכט אז ס'איז ביי מיר אפילו נישט געווען די 
ברירה נישט צו דרוקן... ס'געווען אן אנדערער וואס האט 

געהאט כתבים פון א חסיד וואס האט געשריבן אסאך 
תורות, און יענער האט געזאגט אז ער גייט עס דרוקן. 

שיקט אז מ'זאל עס אפקויפן פון ממילא האב איך צוגע
איהם. אבער יענער האט מיר עס נישט געוואלט 
פארקויפן, ווייל ער האט חושש געווען אז אפשר וויל איך 
עס אפקויפן דערפאר ווייל כ'וויל עס נישט דרוקן... האט 
מען געמוזט חתמ'נען אז ביז א יאר וועט מען עס דרוקן, 

 !אויב נישט פארקויפט ער עס נישט..
ס'איז דאך א טיפה מן הים, כ'האב עס טאקע א נאמען 

אבער ס'זענען דא דארט  -געגיבן 'שארית לפינחס' 
 געוואלדיגע זאכן.

כ'בין אינגאנצן צוויי מאל דארט געווען ביי  ל:”ש זצ”הגר
רבי פיניע'לע זי"ע, און איינמאל ווען כ'בין דארט געווען 

ביז פרייטאג האב איך געזעהן אז פון מיטוואך ביינאכט 
 ביינאכט אום צוועלף אזייגער האט ער נישט געגעסן.

 ער איז געווען א גרויסער פַאסטער. אדמו"ר שליט"א:
כ'בין נאך געווען א בחור, אבער די רביצין  ל:”ש זצ”הגר

זיינע ע"ה, די שוועסטער פון הרה"ק רבי אהר'לע מבעלזא 
גט: זי"ע, האט געהאט צוטרוי צו מיר, האט זי מיר געזא

"הערט מיר בחור'ל וואס איך זאג. כ'מאך איהם יעדע 
נאכט די בעט, און כ'טרעף עס אינדערפרי אזויווי כ'האב 

 עס געמאכט..!".
 'די באבע חנה רחל' האט זי געהייסן. אדמו"ר שליט"א:

ס'פלעגט זיין אמאל אז מ'האט דאך יונג חתונה 
געהאט, פלעגט מען מיטשיקן מיט'ן חתן איינער וואס 
האט געהייסן א 'מלמד' און נאכדעם איז ער געווארן א 
'גבאי'. דער זיידע דער אוסטילער רב זי"ע איז דאך געווען 
אן איידעם ביים עלטער זיידן הרה"ק רבי ישכר דוב 
מבעלזא זי"ע, און באלד נאך די חתונה איז דער משמש 
אריינגעקומען און געזאגט פאר'ן עלטער זיידן ז"ל כדי ער 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /מאנסי  -דחסידי סקווירא כולל אברכים תולדות יעקב יוסף 

 רכות נרגשות מקרב ולב מוגשותב
 חמרא למאריה וטיבותא לשקייה הנאמן, עלינו לשבח בזה הזמן, אמע"כ ידידינו הנעלים נזרי העסקנים, עתירי מעש

 ורבי פעלים כבירים והגונים, עומדים לימין כ"ק רבינו שליט"א במסירות ואמונים, מקבלים כ"א בשמחה ובמאור פנים

 כש"ת מוה"ר יעקב שלום בער פישל הי"ו מיוחדובמפעל "שקל הקודש" הנהלת 
 על עזרתם ותמיכתם המופלאה לאורך כל השנה למען קיום כוללנו ובפרט כעת על הגדלת התמיכה לקראת חג הפסח

 גדול זכותך, ידידנו ר' שלום בער שי'! זכות התורה הק' יעמוד לך ואשרי חלקך בזה ובבא!

  .תמיד להרחיב גבולי הקדושה, ולעשות רצון צדיק במדה מרובה וגדושה יהא רעוא מן קדם אבוהון די בשמיא, שיזכה
 הנהלת הכולל / אברכי הכולל וועדראשי הכולל / ברגשי הכרת הטוב ולב מלא הוקרה: 



 

 לא תשע"ה שמיני    

אה האבן אז דער איידעם האט מסיים געווען זאל הנ
עפעס א גרויסע מסכתא צי א שווערע מסכתא, בבא 
בתרא צי יבמות. האט זיך דער עלטער זיידע ז"ל 
אנגערופן: "ווען איהר זאגט מיר אז ער האט מסיים געווען 

דאס הייסט  -'תענית' וואלט איך מער הנאה געהאט..!" 
 ...אז ער האט אויפגעהערט צו פאסטן

בפשטות הייסט דאך 'תענית' א לייכטע מסכתא, 
אבער ער האט געזאגט אז ווען איהר וואלט מיר געזאגט 
אז ער האט מסיים געווען תענית, אז ער האט 

דעמאלס וואלט איך מער הנאה  -אויפגעהערט צו פאסטן 
 געהאט.

דעמאלס ווען איך האב איהם געזעהן, איז  ל:”ש זצ”הגר
-ווען, ער איז געווען אין די פערציגער נאכנישט אלט גע

אבער ער האט אויסגעזעהן צוואנציג יאר  -פופציג יארן 
עלטער, אפשר דרייסיג יאר עלטער. מכוח די סיגופים 

 זיינע!
באמת א חלק האט ער דאס אפשר  אדמו"ר שליט"א:

גענומען פון זיין פאטער הרה"ק רבי מאטעלע 
אוינט אין ראחמיסטריווקער זי"ע וועלכער האט געוו

ירושלים. רבי מאטעלע האט דריי מאל א יאר געפאסט 
'פון הבדלה ביז קידוש', דעם כוס פון הבדלה האט ער 
שוין נישט געטרונקען, אן אנדערער האט דאס שוין 

 געטרונקען!
ס'איז טאקע געווען אין די זמנים: די ערשטע וואך פון 

שרת שובבי"ם, די לעצטע וואך פון שובבי"ם, און אויב ע
האט  -ימי תשובה איז נישט געפאלן קיין שבת אינמיטן 

 ער אויך געפאסט אזוי.
און דער טאטע ז"ל האט מיר געזאגט אז די רבותא 
איז געווען, אז ער האט דאך פון הבדלה ביז קידוש 
גארנישט גענומען אין מויל, אבער ווען ער איז 

אריינגעקומען צו קידוש האט איהם די פנים געלאכטן 
ויווי איינער וואס קומט פון א סעודת שלמה בשעתו..! אז

מ'האט נישט דערקענט כי הוא זה אז ער האט געפאסט 
די גאנצע וואך טאג און נאכט, זעקס טאג! מ'האט נישט 
דערקענט קיין חוט השערה, ער האט געלאכטן אזויווי 

 איינער וואס קומט פון א סעודת שלמה בשעתו.
 "א ביי"ש.וכיבד את מרן אדמו"ר שליט

איחל: לחיים סקווערער רבי, למען יחיה על  ל”הגר"ש זצ
כסא ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל לאורך ימים ושנות 

 חיים.
אמן אמן, דער אייבירשטער זאל העלפן  אדמו"ר שליט"א:

טאקע ס'זאל זיין מיט אריכות ימים ושנים טובים. מיר 
האב ב"ה דאכט זיך אז כ'פרעג זיך גאנץ אפט נאך, און כ'

און ב"ה כ'בין זיך באמת  -ביי וועמען זיך נאכצופרעגן 
 מחיה מיט די גריסן!

חסדי ה', יעדע טאג איז געשענקט פון  ל:”ש זצ”הגר
 אייבירשטן.

געלויבט דער אייבירשטער, אה! קיין  אדמו"ר שליט"א:
עין הרע ב"ה, כ'פרעג זיך נאך פון די שבת שובה דרשות 

אויך, קע"ה מ'קען עס צוטיילן און די שבת הגדול דרשות 
אין צווייען. אה, כה יתן ה' וכה יוסיף מיט אריכות ימים 

 ושנים טובים!
אמן אמן, יעזור ה'! והציג את נינו הרב  ל:”ש זצ”הגר

אליהו יואל בן לנכדו הרב מרדכי יהודה וואזנער שליט"א: 
ער איז הרה"צ רבי חיים מוניע'ס אן אייניקל )האדמו"ר 

 ון זצ"ל(.לונד-מטריסק
יא, א טריסקער אייניקל! א פעטער  אדמו"ר שליט"א:

זיינע איז געווען ביי אונז אויף יענע וואך שבת )הרה"צ ר' 
 לונדון(.-זושא טווערסקי שליט"א האדמו"ר מטריסק

ווען מיין אייניקל הרב מרדכי יהודה שליט"א  ל:”ש זצ”הגר

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / התאחדות אברכים דחסידי סקווירא שע"י "קדושת הזמנים"

 התודה והברכה
בכל  יםהנודע ניםסקענו היידידאיחולים, מעומק רגשותינו הנעלים, לאלפי ברכות ו, להביע בנעימים נפלו לנו חבלים

 את ההלל הםהנפלאים מי ימלל, אין גומרין עלי הםמעשי, הפרט והכלללהגדיל תורה ולהאדירה בקרב הגבולים, 
 י ביהמ"ד הגדולגבא - מוה"ר יעקב שפירא, מוה"ר יעקב יוסף בייער ומוה"ר חיים מאיר הירשלער שי'כש"ת 

 שעמדו לימיננו ועזרו בלו"נ למען הצלחת מסגרת "קדושת הזמנים" למאות בחורי הישיבות יומם ולילה ובספ"י
שעבדו ללא ליאות בימי לחץ של ערבי פסחים שלא להפסיק את ועל צבאם שמש ביהמ"ד מוה"ר מרדכי גרינוואלד הי"ו ועוזריו / 

 יממה לנחת רוח להבורא ית"ש ולהנאת ההורים המכירים להם טובה ותודה רבה על כךקול התורה שהדהד בביהמ"ד ברוב שעות ה

 .עולים על במתי התורה והחסידות הצרופהבו"ב לראות  וויזכ יפה יפה,יה"ר שבכל אשר יפנו יעלו ויצליחו 
 מארגן-ייןיעקב רייצנשט מנהל,-חיים גדלי' צבי כהןיו"ר, -שלום רייצנשטייןהמאחלים ברגשי הערכה;  הםידידי



 

 לב תשע"ה שמיני    

פון לונדון האט חתונה געהאט, האט דער רבי מיר 
עזאגט: "מיר זענען שטאלץ מיט אונזער ייחוס, אבער צו ג

 דעם ייחוס פון די לונדונער אייניקלעך קום איך נישט".
לער טשערנאביא קע"ה, זיי זענען דאך  אדמו"ר שליט"א:

אייניקלעך און רוז'ינער אייניקלעך פון אלע זייטן..! די 
 זכותים זאלן מגין זיין.

די זריזות ווי פאר  כ'פריי מיך צו זעהן ל:”ש זצ”הגר
 דרייסיג יאר..!

כ'נעם דאס אהן אלס א ברכה אז ס'זאל  אדמו"ר שליט"א:
 דער אייבירשטער זאל העלפן. -זיין אזוי 

ב"ה געלויבט דער  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:
אייבירשטער אז מ'זעהט זיך טאקע געזונטערהייט, דער 
 אייבירשטער זאל העלפן מ'זאל זיך זעהן מתוך שמחה

 אי"ה מיט אריכות ימים ושנים טובים. ונפרדו לשלום.
 

ביקורו של כ"ק רבינו שליט"א אצל להבחל"ח הגר"ש 
 וואזנער זצ"ל בב"ב, בליל ששי תצוה תשע"ב:

קידם את פני רבינו ברגשי חיבה והערצה:  ל”הגר"ש זצ
שלום עליכם סקווערער רבי, ברוך הבא בשם ה'! כ'פריי 

ובה ברוכה ומוצלחת. וכיבד מיך אייך צו זעהן, בשעה ט
את רבינו לישב באמרו: דער רבי איז מסתמא נאך מיד פון 

 די נסיעה...
כ'בין מיד פון די נסיעה אבער כ'גיי שוין  אדמו"ר שליט"א:

 אי"ה באלד נאכאמאל... כ'פָאר היינט ביינאכט צוריק!
 דאס קען נאר מאכן דער סקווערער רבי..! ל:”ש זצ”הגר

נתנו שלום  ענדיל והרה"צ רבי יצחקהרה"צ רבי אהרן מ
והציגם רבינו: ער )הרא"מ( איז אן איידעם ביי איין 

מאנסי שליט"א, און -שוואגער כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ
כ"ק ער )הר"י( איז אן איידעם ביי א צווייטן שוואגער 

 שליט"א פון דא...האדמו"ר מויז'ניץ 

ויי טאקע מענין לענין באותו ענין דארף איך גיבן צו
 מזל טוב'ס פון די לעצטע צוויי טעג.

יא, די לעצטע צוויי טעג זענען געווען צוויי  ל:”ש זצ”הגר
אייניקלעך און דער רבי איז געווען -ברית'ן פון מיינע אור

דער סנדק! איינס ביי יעקב יוסף )בן לחתנו הרב ישראל 
אונגאר ע"ה(, און איינס ביי משה מרדכי וועבער )בן להרב 

 וד שי' חתן הר"י אונגאר הנ"ל(.יששכר ד
יא, און א דריטער אייניקל הרב מנחם  אדמו"ר שליט"א:

מענדיל איינהארן שי' )בן הרב ישראל חתן הר"י אונגאר 
 הנ"ל( האט אויך געגיבן קידוש דעם שבת...

דער ר' משה מרדכי הנ"ל איז א גרויסער עסקן ביי 
 אונז אין די מוסד אין מאנסי.

 וועגן פירן מיך אויף סקווירא..! אלע ל:”ש זצ”הגר
נישט 'אלע' וועגן... נאר דאס איז געווען  אדמו"ר שליט"א:

 ב"ה אין די לעצטע צוויי טעג..!
 וואס מאכט די קהילה קדושה? ל:”ש זצ”הגר

געלויבט דער אייבירשטער דערפאר.  אדמו"ר שליט"א:
דער אייבירשטער זאל העלפן מיט הרחבת הדעת, אבער 

 ברוך ה'.
 איז נאך דא פלאץ צו בויען? ל:”ש זצ”גרה

קיין סאך נישט, נאר לעצטנס האט מען  אדמו"ר שליט"א:
אויף א צוויי דריי פלעצער יא געבויט אפאר צענדליגע 
דירות, און מ'האט געמוזט מאכן גורלות ווייל ס'זענען 
געווען אסאך מער קופצים וויפיל דירות מ'האט געבויט 

 יעדן איינעם צושטעלן.און מ'האט נישט געקענט 
אבער באמת האב איך לעצטנס געמאכט אביסל אז די 
תלמידים וואס וואוינען אין אנדערע פלעצער זאלן 
וואוינען אין זייערע פלעצער, נישט אלע זאלן וואוינען ביי 
אונז. קודם ווייל ס'נישטא קיין מקום, און נאכדעם איז עס 

ואס וואוינט אין א חיזוק פאר די מקומות. למשל איינער ו

 בהנהלת הרה"ח ר' ישראל דוד אסטרייכער שליט"א/ קופת "עניי עירנו" דשיכון סקווירא 

 אשריכם ישראל
 אלפי תודות נרגשות, מקרב ולב מוגשות, אמע"כ ידידינו הנכבדים כבירי הפעולה, נודעים בשמם הטוב לתהלה,

 ביונים ודלים, בהצנע לכת שלא לבייש ולהכליםרחמיהם יכמרו להחיות רוח שפלים, להאכיל ולהלביש עניי עירנו א

 הע"יאנשי שלומינו תושבי השיכון רודפי צדקה וחסד מע"כ 
 אשר התאמצו והתנדבו בלבם הזהב סכומים הגונים במגבית "בשר ודגים" למען עניי עירנו לקראת חג הפסח

 תתף יוכל עוד להביא תרומתו לעסקני הקופהומי שלא הש אלף דולר"!חמשים בסך "אנ"ש למשפחות חילקנו בשר ודגים בזכותכם 

 זכות גדול ועצום זה ודאי יעמוד ויגן בעדם ובעד ביתם להתברך ממעון הברכות ויזכו לבני חיי ומזוני רוויחי עד עולם.
 שלום יוסף אונגערוישראל דוד אסטרייכער, צבי דוב וואלטער החותמים בלב מלא רגשי הכרת הטוב: 



 

 לג תשע"ה שמיני    

לאנדאן, אין אנטווערפן, אין מאנטריאל צי אין ארץ 
האב איך געוואלט אז זיי זאלן דארט אויך  -ישראל וכדו' 

 בלייבן.
די פארטרעטונג אויסערהאלב סקווירא איז  ל:”ש זצ”הגר

 מחזק סקווירא.
ס'איז מחזק, און חוץ דעם דער עולם  אדמו"ר שליט"א:

פן דאך האבן חיזוק פון 'גוטע' וואס וואוינט דארט דאר
יונגעלייט. האב איך געמאכט אז די וואס זענען פון ערגעץ 
אנדערש, די ערשטע צוויי יאר קענען זיי וואוינען ביי אונז 

אבער נאכדעם מוזן זיי גיין וואוינען אין  -)סמוך לההורים( 
 זייערע פלעצער.

רא זענען און די וואס וואוינען ווייט פון סקווי ל:”ש זצ”הגר
 מקיים דעם 'והיו עיני ולבי שם כל הימים'..!

כ'האב לעצטנס דערמאנט אסאך מאל  אדמו"ר שליט"א:
אז ביי חסידים זאגט מען דאך אז די הכנה צו די מצוה איז 
מער ווי די מצוה אליין. מיינט מען אז ס'איז נאר א 
ווערטל, אבער דער מהר"ל ברענגט אין נתיבות )נתיב 

אז די גמרא )סוטה כב.( זאגט אז ס'געווען העבודה פ"ה( 
צוויי בתי מדרשים, איינע נענטער און איינע ווייטער, און 
מ'איז געגאנגען צו די ווייטערע ביהמ"ד צו באקומען שכר 
פסיעות. זאגט דער מהר"ל דעם לשון: "ווייל די תשוקה 
וואס מ'האט איידער מ'איז צוגעקומען צו די פלאץ איז 

תשוקה וואס מ'האט ווען מ'איז שוין  גרעסער ווי די
 אנגעקומען צו דעם פלאץ".

און מ'זעהט אז ער מיינט דאס טאקע בפשטות, ווייל 
ער האט דאך געהאט די ברירה צו דעם נאנטערן ביהמ"ד 
און ער וואלט שנעלער אנגעקומען צו די מטרה בעצם, 
און אף על פי כן איז ער ענדערש געגאנגען צו די ווייטערע 

מ"ד ווייל די הכנה און די תשוקה פון פארדעם איז ביה
 גרעסער!

אויף דער תשוקה זאגט דוד המלך )ויק"ר  ל:”ש זצ”הגר
 לה, א( 'והיו רגלי מוליכות אותי לבית הכנסת'.

דאס איז א געוואלדיגע גרויסע מדריגה, ווייל נישט די 
רגליים פירן דעם מענטש, פירן פירט דאך דער מח. נאר 

ך זענען די פיס און די איברים געווען אזוי ביי דוד המל
 אויסגעארבעט, אז די פיס האבן אויך געוואלט גיין.

באמת די 'רגליים' איז דאך די הרגלות'ן,  אדמו"ר שליט"א:
געווענליך דארף מען זעהן אז דער קאפ און דער מח פירן, 

 נישט די רגילות'ן זאלן פירן..!
 עזונטהייט?וויאזוי גייט עס אין ג ל:”ש זצ”הגר

ב"ה דערפאר. כ'קען נישט זאגן אז מיט  אדמו"ר שליט"א:
אלעמען אבער מ'דארף דאנקען דעם אייבירשטן פאר 
דעם וואס ס'איז, און וואס ס'פעלט זאל דער אייבירשטער 

 העלפן ס'זאל צוקומען...
והתעניין רבינו בשלומו ומצב בריאותו ואמר: כ'פרעג 

עך און כ'בין נישט מגזם: זיך אייביג נאך ביי די אייניקל
כ'בין מיך באמת מחיה מיט די גריסן! כ'זאג זיי אז כ'דאנק 

 דעם אייבירשטן ווען כ'הער אזעלכע גריסן..!
 ברוך ה', ב"ה. ל:”ש זצ”הגר

אמר שלחתנו הרה"ח ר' ישראל אונגאר  אדמו"ר שליט"א
ע"ה יש שני נכדים שלומדים כאן בישיבת חכמי לובלין: 

 ועבער ני"ו והב' צבי קאפל אונגאר ני"ו.הב' אפרים צבי ו
יא, קאפל אונגאר איז א חתן, ער האט באלד  ל:”ש זצ”הגר

 חתונה נאך שבועות אי"ה. ער איז א וואוילער בחור.
מ'זאגט מיר אז דער רב האט הנאה פון  אדמו"ר שליט"א:

 איהם.
-עס לערנען יעצט דא פיר צי פינעף אור ל:”ש זצ”הגר

 אייניקלעך בלעה"ר.
געלויבט דער אייבירשטער, חסדי ה'!  אדמו"ר שליט"א:

כה יתן ה' וכה יוסיף. כ'בין מיך מחיה צו הערן אז מ'זאגט 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  אנטווערפן -דחסידי סקווירא תולדות יעקב יוסף ביהמ"ד 

 ~ יא"ר ה' פניו אליך ויחונך~ 
מרביץ תורה וחסידות  תבונה, רבהנלהב מכובדנו ברכות נלהבות, מעומק הלבבות, בשמחות וגיל משולבות, אמע"כ 

 חפצה, נהנין ממנו תושיה ועצה נפשבכל אנ"ש , מסור לבכל עת ועונה בעצמותיו תערבוקהילתנו הצלחת באמונה, 

 ראש כוללנו ומעמודי התווך של קהילתנו הק' באנטווערפן - הרה"ג ר' אברהם יאקאב שליט"אכש"ת 
לחג וגם על התמסרותו ללומדי דרבה  כהכנהשאירגן וניהל שיעורי התורה לבחורי אנ"ש מדי בוקר וערב ע"י מגי"ש מפורסמים ובחורי החמד עצמם על 

 הי"ו שאסף מעות קמחא דפסחא למען אנ"ש בעיר יעקב יוסף יאקאב/ ורב תודות לידידנו מוה"ר  הכולל ובפרט שנושא בעול תשלומי המשכורות

 .ודקדושה במעון זבול נחתתענוג ופעלו, יתן ה' ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, לרוות רוב גודל ובזכות נועם מעשיו 
 המתפלליםכל גבאי ביהמ"ד בשם  החותמים בהערכה עצומה;



 

 לד תשע"ה שמיני    

נאך שיעורים מיט אלעמען ב"ה, אה! כ'זאג אלעמאל פאר 
די אייניקלעך אז אויב מ'דארף האבן א דוגמא אויף 'זקני 
תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת 

ג, ו(', איז דאס די בעסטע דוגמא וואס  עליהם )קנים
 מ'קען ברענגען..! דער אייבירשטער זאל העלפן ווייטער.

 ס'איז א חסד פון אייבירשטן. ל:”ש זצ”הגר
באמת כ'ווייס אז ס'איז נישט פרי, און  אדמו"ר שליט"א:

כ'האב צוגעזאגט אז כ'וועל נישט אויפהאלטן... כ'וויל 
 נישט מטריח זיין.

 ווען גייט דער אווירון צוריק? :ל”ש זצ”הגר
בערך א פערטל צי איינס, אבער אזויווי  אדמו"ר שליט"א:

כ'בין געקומען צו די חתונה גיי איך נאך אי"ה צוריק 
אביסל צו די חתונה אויך, און פון די חתונה פאר איך שוין 

 צו דעם עראפלאן.
באמת כ"ק האדמו"ר ממאכנובקא שליט"א איז ממש 

ביי אונז אין שטוב אלס יונגער בחור, דאס אויפגעוואקסן 
הייסט ביים טאטן ז"ל. ממש 'אויפגעוואקסן' ביי אונז 
אפאר יאר, נישט סתם. ממילא האט ער מיר געזאגט אז 

 ביים יונגסטן קינד 'מוז' איך קומען...
 ער איז געווען ביי מיר נעכטן. ל:”ש זצ”הגר

און ער  ער איז דאך א בעלזער אייניקל, אדמו"ר שליט"א:
דורך מאכנובקא. דער  -איז א סקווערער אייניקל אויך 

ערשטער מאכנובקער הרה"ק רבי יוסף מאיר'ל זי"ע איז 
געווען א זוהן פון הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 
מסקווירא זי"ע א זוהן פון זקה"ק רבי איציקל סקווערער 

 דעם טאטן ז"ל'ס פאטער'ס פאטער. -זי"ע 
מקוה? א -וה אין סקווירא איז א מעייןדי מק ל:”ש זצ”הגר

ריכטיגע מעיין? כ'געדענק נאך פון אמאל ווען כ'בין 
 געווען אין סקווירא.

יא, לויט ווי מ'זאגט טובל'ט מען זיך  אדמו"ר שליט"א:

 ממש אין די מעיין.
 ס'הייבט זיך אליין די וואסער? ל:”ש זצ”הגר

נים יא יא. ס'געווען דארט אפאר רב אדמו"ר שליט"א:
וואס האבן דאס דעמאלס בשעת מעשה מכשיר געווען, 
דער פאפא'ער רב זצ"ל מיט אנדערע, און זיי האבן 
געזאגט אז אויב ס'איז שייך היינטיגע צייטן א מעיין איז 

 דאס די ריכטיגע מעיין!
 ווי ווייט איז דאס פונעם ים? ל:”ש זצ”הגר

צום ים ווייס איך נישט צי ס'איז  אדמו"ר שליט"א:
פעציעל נאנט, אבער מ'זעהט אז די וואסער הייבט זיך ס

און ס'קומט ארויף כסדר. מ'האט זיך געדארפט מוטשען 
ביז מ'האט עס געקענט כשר'ן, ווייל די וואסער איז כסדר 

אין בני  כהארויף און ס'האט נישט געלאזט טרוקענען..!
 ברק איז אויך דא א מעיין מקוה?

א איין מעיין, אבער אין די אין בני ברק איז ד ל:”ש זצ”הגר
                                                                    

. ראה 'מקוה ישראל' נאסויד )אות מד( מכתבו של הרה"ק רבי כה
כי כבר הכשרתי כמה מקואות אשר שלמה הראשון מבאבוב זי"ע: "ואנ

היו מעיינות חזקות, כמעט שהיה נראה לאנשים פשוטים שהוא מן 
הנמנע לנגב, ועכ"ז על ידי הרבה התפעלות הכשרתי בסדינים וחול 
והטלתי הרבה עפר, וב"ה עלתה בידי. ופעם אחת הכשרתי אנכי מקוה 

י דודיי אחת, ועמדו אחר כך איזה מאנשים דלא מעלי והלשינו עלי בפנ
הצדיקים שליט"א איך שהכשרתי ע"י חלב, וכונתם הי' לשפוך סוללה 
ולעשות איזה מחלוקה ח"ו לגרום פירוד לבבות, באמרם עלי שעשיתי 

 היפוך מדעת כ"ק אא"ז מו"ר הגאון הקדוש רשכבה"ג ]הד"ח[ זללה"ה.
"ובאמת אנכי עשיתי גם שמה ההכשר ע"י הטלת הרבה עפר לתוך 

המעשה שהיו הרבה מעיינות נובעין לתוך המקוה,  המקוה, רק שם היה
כולם היו בתחתית המקוה, רק מעיין אחד היה נובע לעיל מאמצע 
המקוה מתוך הכותל, וכאשר הטלתי עפר לתוך המקוה והיה נגוב 
למטה לגמרי ועד מהרה באו המים מלעיל כרגע לתוך המקוה, וכאשר 

וך המקוה, וכאשר רציתי לצאת מן המקוה באו המים תיכף בעודני בת
עשיתי כך שני פעמים וכו' צויתי להכין גם חלב. אנכי עשיתי הרבה 
פעולות ובעבודה גדולה נגבתי את המקוה לגמרי, וכאשר רציתי לצאת 
וראיתי שאין עוד שום לחלוחית מים בהמקוה, כאשר באו המים 
החדשים מלעיל אשר ידעתי בבירור שאין שום חשש שאובין ע"י 

חלב הרבה לרווחא דמילתא. ובאמת לא הי' שום סעד המים, שפכתי 
על ידי החלב כי ידעתי בבירור שהמקוה כבר נכשרה, רק למען לא 
יחזירו מרגלי להמקוה מהמים החדשים. וב"ה אשר הני מחרחרי ריב לא 

 פעלו מאומה בעזה"י".

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/ קווירא סשיכון איחוד החברות ד

 ~ וישת על ראש אפרי"ם~ 
וגדוש  מלא הערך, יקרידידנו מרביץ תורה מופלא בהוקרה תיערך, לברכה רבה וחמה ובמענה רך, רגשי ידידות ב

 נשמתונימי בכל למען הצלחת איחוד החברות  שנתו, תידד מעיניו בכשרון חכמתו, יומם ולילהבתורה וחסידות 

 זה רבות בשנים"איחוד החברות" מנכ"ל ונושא בעול  -שליט"א אברהם אפרים שפיטצער ש"ת הרב כ
 למז"ט לרגל השמחה במעונו באירוסי בתו הבכורה שתחי' עב"ג החתן המצויין בתוי"ש כמר אלי' שמואל בהגרבצ"ב אדלער ני"ו

 עייניו וכוחותיו לילות כימים להרמת קרן החברותעצור במילין לא נוכל מלהביע רגשי הוקרתנו והתפעלותנו על השקעת כל מ

 .והצלחה בכל אשר יפנהמשמי מעונה, ומשפע בריכה עליונה, רוב שמחה ונחת ורננה,  ישלם לו ה' פעלו
 הנהנים מטובוחבורות הבני כל בשם  -ראשי החבורות  ,ההנהלה וועדחברי  ,הרוחני וועדחברי ההשמחים בשמחתו: 
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מקוואות זענען אלע מי גשמים וואס דער חתם סופר 
זאגט אויף דעם אין די תשובות )ח"ב יו"ד סי' רג( 'לית טב 

 מיניה'.
חס וחלילה מ'מאכט נישט אוועק  אדמו"ר שליט"א:

אנדערע, נאר פשוט דארט איז געווען א 'מעיין' און ביים 
ויסע חשיבות אז מ'האט טאטן ז"ל איז דאס געווען א גר

 .כודאס געקענט מאכן
ואמר רבינו ע"ד צחות: כ'דארף בעטן מחילה אז 
כ'מוטשע אמאל, ביי אביסל שווערערע און 
קאמפליצירטע שאלות הייס איך אמאל אונזערע דיינים 

דארף איך בעטן מחילה אז כ'בין  -פרעגן דעם רב 
 מטריח..!

ר איז מיר חונן כ'לויב דעם אייבירשטן אז ע ל:”ש זצ”הגר
 דעת צו שטיין צו פארפיגונג.

די חז"ל  -אויב מ'רעדט פון א מעיין  אדמו"ר שליט"א:
זאגן דאך ביי משה רבינו אז דורכדעם וואס אידן האבן 
מקבל געווען איז איהם מער ניתוסף געווארן, אזויווי ביי א 
מעיין וואס ווי מער מ'שעפט פון דעם ווערט דער מעיין 

 כזתרבה און ס'ווערט מער א 'מעיין המתגבר'..!אליין מער נ

                                                                    
. ראה מה שכתב הגר"ש וואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי )ח"ד סי' כו

אודות המהדרין אחרי מעיינות לטבילה, שחששו קכב(: "ואשר שאל 
לדברי ה'גדולי טהרה' )ריש הל' מקואות( שכתב להרחיק ככל האפשר 
הטבילה במקוה מי גשמים וכו'. הנה בעצם חששו של הגאון גדולי 
טהרה כתבתי בקצור בגליון שו"ע ונדפס עתה בספרי הקטן שבט הלוי 

לא לזב דכן הוא הסכמת )ח"ג סי' קלו( במש"כ הש"ך שא"צ מים חיים א
כל הראשונים להלכה וכו'. איברא בספר 'גדולי טהרה' כתב להחמיר 
במעיין לכתחלה לפי שאי אפשר בשום ענין שבעולם שתהא מקוה מי 
גשמים כשרה לכל הדעות, והפריז על המדה במש"כ שהנוהג במקוה מי 
גשמים מכניס עצמו בספק איסור כרת. ואע"פ שהרבה צדיקים וגדולים 
נזהרו בזה, אשרי להם, אבל חלילה לקראו ספק כרת, ובאה"ק דלא 

 שכיחי מעיינות מעולם עשו מי גשמים לכתחלה".
. ראה 'דגל' )שמיני( בא"ד וזל"ק: "והחכמה נמשלת למעיין הנובע כז

תמיד לא יחסר וכל מה ששואבים ממנה יותר היא נובעת יותר ויותר 
בחינת החכמה כשיש לה מימות צלולים וקרים יותר ויותר וכן הוא 

מקום להתפשט היא נובעת יותר תמיד לא יחסר וכו'. וכן הוא כל האדם 

 דער אייבירשטער זאל טאקע העלפן, אה!
ס'איז ביי מיר א גאנץ באזונדערע חשיבות  ל:”ש זצ”הגר

מ'האט זיך  אז דער רבי איז דא אויף אזא קורצע באזוך און
 מטריח געווען..!

ס'איז נישט 'מטריח' געווען ווייל כ'האב אדמו"ר שליט"א: 
ן דעם, אבער כ'בין דא ממש אויף געציילטע הנאה פו

 שעה...
ואמר רבינו אודות בנו הגה"צ ר' חיים שליט"א: דער 

 זוהן איז מסייע..!
ס'איז מער ווי 'מסייע'. אויף מסייע טוהט  ל:”ש זצ”הגר

זיך דאך צי 'מסייע יש בו ממש' צי 'מסייע אין בו ממש 
 )שבת צג.('...

לוותו, אך הגר"ש ביקשו שלא יטרח ל אדמו"ר שליט"א
המשיך ללוות את רבינו עד החוצה, ובנו הרה"ג ר' זצ"ל 

 אברהם אליהו שליט"א הציג את בניו וחתניו לברכה.
דער אייבירשטער זאל  ובירכו מרן אדמו"ר שליט"א:

העלפן מ'זאל זיך זעהן מתוך שמחה טאקע, מ'זאל זיין 
געזונט מיט אריכות ימים ושנים טובים, קענען ווייטער 

רביץ תורה זיין דעם דבר ה' זו הלכה אומעטים, הצלחה מ
: א גוטע נסיעה, ונפרדו הגר"ש איחלאון בשורות טובות. 

 לשלום.
 

                                                                                                               
אצל חביריו המקשיבים לקולו בבחינת תלמידים, מעיין חכמתו נובע 
בכל עת השואבים ממנו יותר ויותר כדרך המעיין הנובע כנ"ל ואם חס 

בחקותי ושלום וכו' והבן, וכן שמעתי בשם אא"ז זללה"ה". ועוד שם )
ד"ה וישן(: "והוא על דרך משל מעיין שהוא נובע כששואבין ממנו אזי 
מתגבר יותר וכשאין שואבין ממנו אזי נסתם המעיין, וזהו 'וישן מפני 
חדש תוציאו' היינו שיהיה דולה ומשקה מתורת רבו כדי שבכל פעם 
יתרבה מעיין החכמה של הרב מחדש". וע"ע 'מנחם ציון' )נצבים( בא"ד: 

מר עוד 'עד שואב מימיך' שדברי תורה נמשלו למים שכל מה "וא
ששואבים מהם אינם חסרים, כך ד"ת יותר ממה שלומדים מורידים 

 שכליות מלמעלה".

 נטריאלמרכז "רפואה וחסד" דמא

 ~ ועל חסדכ"ם הגדול באמת נשעננו ~
טובי לב תבונה, רבי העסקנים הנלהבים ידידנו לאלפי תודות ביע מקרב ולב כנה, נובשפתי רננה, הערצה ברחשי 

 בחוץ תרונהחכמתם בכל מדה נכונה,  יםבכל עת ועונה, מוכתרהחסד מצויינים במדת בכל פינה, המטיבים לאחרים 

 לרגל שמחת אירוסי בתו הבכורה החשובה שתחי' עב"ג מאן הי"ו /כש"ת מוה"ר מנחם פריד
 הולדת בתו היקרה שתחי' למז"טלרגל שמחת  וכש"ת מוה"ר יעקב יוסף געשטעטנער הי"ו /

 להקדיש את זמנם כשרונותיהם וכוחותיהם להקל ולסייע לכל כך הרבה חולי ישראלהתמסרותם מלאים אנו התפעלות מול 
 להרבות מעשים טובים לשם ולתפארה, בבריות גופא ונהורא.בטוב ובנעימים, המשיך ל וים, שיזכר מלפני שוכן מרומ"יה

 הנהלת הארגון בשם -אברהם הלל אפטער המאחל בלב מלא רגשי הוקרה והכרת הטוב: 
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דרשתו המרגשת של פוסק הדור בעל שבט הלוי זצ"ל 
באולם הרחבת גבולי הקדושה הכנסת ספר התורה ובמעמד 

 :שמות תשנ"הבליל שני בבני ברק, האודיטוריום 

כבוד קדושת אדמו"ר מסקווירא ה' יאריך ימיו ושנותיו 
ידידנו הדגול והמכובד, ידיד ה' וידיד ישראל; כבוד הרבנים 
הגאונים והצדיקים וכל הקהל הקודש זרע ברך ה' הע"י; 
עירנו הקדושה בני ברק עיר התורה והחסידות לבשה בגדי 
יו"ט וחג כאשר ידיד נפשי המכובד הגדול והצדיק נמצא 

 תוכינו, להרים כבוד ה' כבוד התורה וכבוד ישראל.ב

בהמשך עמד על הדיוק למה נכתב פסוק 'ועתה כתבו לכם ]
את השירה הזאת' של מצות כתיבת ס"ת באמצע התוכחה בין 
הפסוקים 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא' ו'ידעתי אחרי 
מותי כי השחת תשחיתון', וביאר שרואים בזמנינו מצד אחד 

ודיעות כוזבות אצל החילונים ר"ל ומאידך רואים  כפירה
הצמיחה של מוסדות התורה כוללים ותתי"ם וזה מחפה ומכסה 

הכריז בקול נרגש לאחר מכן לגמרי על הטומאה והקליפה ר"ל. 
בתוך מגדל האור של תורה ויראה : [ובהדגשת כל מילה כדרכו

וקדושה המאיר בדורנו בולט מאוד היישוב הקדוש של 
סקווירא בארה"ב שזכיתי לא פעם ולא פעמיים ולא שיכון 

שלוש לראות כיצד נסוך על היישוב אור התורה ואור 
היראה, ולא סתם תורה אלא כדברי חז"ל עה"פ יראת ה' 

 טהורה עומדת לעד: תורה בטהרה ובקדושה.

על כל ילד ועל כל אברך ועל כל בעה"ב ועל כל בת 
סד ע"י להבחל"ח ישראל שחי בסקווירא עיה"ק, היישוב שנו

מרן הרבי מסקווירא זי"ע ומתנהג כיום ע"י כ"ק הרבי 
ניכר שזה מתנהל בתורה  -מסקווירא ה' יאריך ימיו ושנותיו 

ביראת שמים ובקדושה וטהרה. אבל כח השדרה של יישוב 
המעמיד ויסודות האמונה של  כחהתורה":  כחזה הוא "

פעם יישוב זה הם מוסדות התורה דשם שזכיתי יותר מ
להגיד שם שיעורים ולבחון את התלמידים וראיתי כי ב"ה 

גדלו והצליחו וגם עשו פרי קודש הילולים לה', הן אצל 
האברכים, הן אצל בחורי החמד, הן אצל תינוקות של בית 

 רבן והן אצל בנות ישראל הצנועות.

וזהו הפירוש הפשוט של 'ועתה' כתבו לכם, שאם לומדים 
שי חז"ל ותורה שבע"פ ומסורת רק תורה שבכתב בלי דרו

האבות הריהו מקצץ בנטיעות ח"ו, וכמ"ש בחת"ס שלכן שינו 
אבותינו ורבותינו מהוראת חז"ל 'בן חמש למקרא ובן עשר 
למשנה' כי חששו שילמדו את מקראי תנ"ך כפשוטם וכמ"ש 
מנעו בניכם מן ההגיון וכפרש"י שלא ירגילם במקרא יותר 

במצות כתיבת ס"ת עד גמר מדי, ולכן המתין משה רבינו 
ארבעים שנה בהן לימד לישראל פרטי תרי"ג המצוות של 
תושבע"פ, ורק 'ועתה' כתבו לכם את תורה שבכתב וכו', וענין 
'שימה בפיהם' כלשון חז"ל 'מרגלא בפומיה דרבי מאיר' 
שכאשר דברי תורה מורגלים ויוצאים מעצמם מהפה סימן 

 שהתורה קשורה בנשמתו.

אים אנו ב"ה במוסדות הקדושים של את כל אלו רו
סקווירא בהשפעת מנהיגם הגדול ידיד נפשי הדגול 
והמכובד פאר היחס והדור הרבי מסקווירא שליט"א. ויה"ר 

 כחשנזכה יחד עם המנהיג הגדול לשמוח עם התורה הק' ו
התורה שבכתב ושבע"פ יקרבנו לקראת משיח צדקנו ויערה 

אפינו משיח ה'  עלינו רוח טהרה וקדושה ממרום רוח
 במהרה בימינו ברחמים גדולים אמן.

 

 זצ"ל פוסק הדור בעל שבט הלוי ו המרגשת שלדרשת
במעמד הרחבת גבולי הקדושה בבני ברק, בליל שלישי 

 אמור תשס"ו:

ברשות כבוד ידידנו וידיד ישראל זה עשרות עשרות 
אני  בשנים כ"ק אדמו"ר מסקווירא ה' יאריך ימיו ושנותיו.

ם היחיד באולם זה שזכיתי לראות ולחיות את אולי האד
שלושת הדורות: קדוש ה' הגה"ק רבי פיניע'לע טווערסקי 
הי"ד הרב מאוסטילא, וחתנו כ"ק מרן אדמו"ר מסקווירא 
זי"ע ועל כל ישראל, ולהבדיל בין חיים לחיים בנו כ"ק הרבי 

אשר זה רבות בשנים יש בינינו קשר  -מסקווירא שליט"א 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  אנטווערפן -ביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא 

 ~ ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות~ 
הנאמנים, מופלג הלמדנים הדגול מחשובי ידידנו בשמחה רבה ורגשי הוקרה, בנועם מלים נשירה ונזמרה, אל מע"כ 

 בעשר עליות נוברוחניות וגשמיות, להעלותלקהילתנו ב לבריות, מסור בלב ונפש בהפלגת נבונים, נוח לשמים ואהו

 בארה"ב למען קהילתנו הק' באנטווערפן וועדחבר ה - מוה"ר נחמן לעפקאוויטש הי"וכש"ת 
 רגל השמחה במעונו בהולדת בתו היקרה שתחי' למזלא טבאל

 ית מדרשנו ובפרט מאז הבאת הדומ"ץ הנערץ ועוד ידו נטויהלבנו מלא הכרת הטוב על כל מה שעשה ועושה ויעשה להרמת קרן ב
 יגדלה בנקל ובנחת מעלה מעלה, ויזכה להרבות פעולה, לתורה ולחסידות וכל סגולה, ולהפיץ מעיינותיו במדה כפולה. 

 גבאי ביהמ"ד בשם כל המתפללים: והכרת הטוב החותמים בלב מלא שמחה
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 התורה ולמען היראה.ידידות למען 

ברשות הרבנים החשובים, כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א, 
הרה"ג אב"ד בני ברק שליט"א, וכל הרבנים ובני גדולים 
ופארי היחוס שליט"א. אך למותר להאריך בדיבור, לית דין 
צריך בושש שזהו דבר חשוב ודבר גדול לכולנו פה בבני 

נו בהופעת ברק, כאשר הרבי מסקווירא שליט"א מכבד אות
קדשו, שכל מטרתה רק להגדיל תורה ולהאדירה ולחזק 
החינוך הטהור לדורות, ולהמשיך כאן יראת אלוקים טהורה 

 האופפת במיוחד את תלמידיו וחסידיו ואנשי מעשה.

ביקורו של כ"ק אדמו"ר מסקווירא ה' יאריך ימיו ושנותיו 
נקודה אחת  בעירנו, יש בו שתי נקודות שברצוני להדגיש:

היא כמו שנאמר ביעקב אבינו כשהגיע לעיר שכם )בראשית 
לג, יח( "ויחן את פני העיר". ובגמ' )שבת לג:( נחלקו בפירוש 
הפסוק, אם שווקים תיקן להם או מרחצאות או מטבע, ובכל 
אופן ויח"ן הוא מלשון ח"ן, שהעלו והשיאו חינו של יעקב 
אבינו וכל משפחתו הרוממה ואבותיו הקדושים בכל 

 ביבה, וזהו ויחן את פני העיר.הס

ולפלא מה שכתב רש"י במסכת שבת שם )ד"ה תיקן( 
לשון  -בלשון אחר: "ולי נראה מויק"ן את חלקת השדה 

תיקון". וידועים דברי האבן עזרא עה"פ )בראשית שם, יט( 
והזכיר זה הכתוב להודיע כי מעלה ויקן את חלקת השדה, "

ו בה חלק, חשוב הוא ישראל, ומי שיש ל גדולה יש לו לארץ
". לא ראיתי זאת לאחרונה, אבל כבר כחלק עולם הבא

הבחנתי כמה פעמים בדבריו אלו והם ידועים, שיעקב קנה 
את חלקת השדה במאה קשיטה כדי שיהיה לו חלק בארץ 

 ישראל, שמי שיש לו בה חלק הריהו בן עולם הבא.

ת ידועים דברי חכמינו ז"ל )מגילה כז.( עתידין בתי כנסיו
ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. ומבאר הקרבן 
נתנאל שלכן עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל 
שייקבעו בא"י, כי למדו בהם כל כך הרבה תורה ויראה 
בטהרה, ומנשבת בהם רוח ואוירא דארץ ישראל. יכולני 
להעיד נאמנה: הייתי פעמים רבות בחצרות הקודש של 

בבית המדרש הגדול ובבתי המדרשים סקווירא בארה"ב, 
 שלהם, מרגישים שם ממש אוירא דארץ ישראל!

והרי ידוע שקדושה פרה ורבה, וכעת עם רכישת שטח 
אשר יכון בו בית שמגדלין בו תורה ותפלה ומעשים טובים, 
מתרחב האווירא דא"י אשר בסקווירא לארץ ישראל 

 .ומתקיים 'ויחן' את פני העיר 'ויקן' את חלקת השדה

הרבי שליט"א אמר לי מקודם שלא ערך מעמד הנחת 
אבן הפינה מחמת ימי הספירה אלא התכנסות לכבוד המצוה 

חכם -שמתחילים בה. חז"ל אומרים במדרש משל לחכם ולא
שעמדו בנמל וספינה יצאה לדרך והשוטה שמח. אמר לו 
החכם: ראוי לשמוח ב'ברוך אתה בבואך' כשתגיע הספינה 

כן אם השלים אדם את חייו בתורה ליעדה בשלום. כמו 
ובירא"ש יש לו לשמוח. כאשר נשלים את הבנין ויקויים בנו 
'לקל גומר עלי', ונראה בית בנוי לתלפיות בעיר התורה 

 החסידות המלאה חכמים וסופרים, תהיה זו שמחה שלימה. ו

ב"ה זוכים אנו שכ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א בונה 
קדושים שיהיו תל תלפיות,  כעת כאן בית המדרש ומוסדות

וזהו המקום הראוי הנכון פה בבני ברק שהיא עיר התורה 
ועיר החסידות, עיר מלאה חכמים וסופרים ממש, וכפי 
הביטוי שאמר לי פעם הגאון החזון איש זצ"ל: "יבוא יום 

וכיום אין אנו  -בבני ברק שכל בית שני יהיה בית המדרש" 
בית שני או בית שלישי, אבל רחוקים מזה... איני יודע אם כל 

 הרבה פחות מזה כבר אין.

לכן ברצוני להודות לכ"ק אדמו"ר מסקווירא ה' יאריך 
קדשו והחינוך -ימיו ושנותיו, שנתן הזדמנות גם לנוסח

הטהור והתורה של סקווירא, להוסיף על התורה של עיה"ק 
בני ברק, ומזה נתחזק כולנו יחד בברכה שלימה. ועם כל 

בנים והגדולים הנוכחים כאן, נזכה ביחד עם הצדיקים הר
כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א, להיות בין מקבלי רוח 

 אפינו משיח ה' במהרה בימינו ברחמים גדולים, אמן.

 

תחילת שיעורו של פוסק הדור בעל שבט הלוי זצ"ל 
בהלכות מחיקת השם בהיכל ישיבתנו הק' דשיכון סקווירא, 

 ביום א' ראה תש"נ:

רוב רחמי ה' וברוב חסדיו הגדולים וויל איך דאנקען קודם ב

 רופא חולים קענסער סאסייעטי

 ~ לכן שמח לבינו ויג"ל כבודנו~ 
הנודע לתפארה, חי ורב פעלים איש בשיר והילולים, אמע"כ ידידנו  להביע תודה רבה ועצומהלשוננו רנה כהמון גלים, 

 מתנהג בחסידות, רודף צדקה וחסד בתמידותבנפש יקרה, חולי ישראל לו, רהבמדה יתיולפרט  ללכל מסור בלונ"ח

 וב"ב - גרינוואלד הי"ו צ"מברמוה"ר לוי יצחק כש"ת 
 שערכו המסיבה המוצלחת בביתם לקהל חסידי סקווירא בוומסב"ג לטובת ארגוננו לזכות ולרפואת חותנו מוה"ר יוסף אריה בן בלומא יוכבד

 שטרחו בלו"נ להצלחת המסיבה -/ ולכל העסקנים  שתרמו סכומים הגונים -בוויליאמסבורג הע"י לכל ק"ק חסידי סקווירא 

 .לחדוות ימים ושנות עולמים ,מעשים עצומיםבטוב ובנעימים, להגביר חיילים בתורה ו המשיך הלאהל וזכישיה"ר 
 פא חולים"הנהלת "רו בשם -חיים יחזקאל הערשקאוויטש ; התפעלות והכרת הטוברגשי ב יםהמאחל



 

 לח תשע"ה שמיני    

הקב"ה ווען איך קום צו דעם מקום קדוש: קהילה קדושה 
סקווירא בראשות מרן אדמו"ר מסקווירא ה' יאריך ימיו 
ושנותיו, און איך זעה די אכסניה של תורה דעם מקום תורה 
וואס אז מ'איז א גאסט אויף א ווייל און בכלל אן אלטער ראש 

שיבה דערקענט מען אויף די צורת הפנים פון די חשוב'ע י
תלמידים דעם "זרע ברך השם", וואס זייער גאנצע שאיפה, 
זייער גאנצע האפענונג און זייערע גאנצע תפילות און די גאנצע 

שטעלן זיי אין שיעבוד פון  -און הארץ וואס א מענטש האט  כח
ככם אלף פעמים . יוסף ה' עליכם די תוה"ק כדי לעלות בקודש
 .ויברך אתכם כאשר דיבר לכם

 

 

 אגרת מז"ט לרגל נישואי הרה"צ רבי אהרן מענדיל:

כבוד מכובדנו ידיד ה' . יום ה' משפטים תש"מ לפ"ק, ב"ה
כקש"ת מוהר"ר דוד  ההגה"צ בנן של קדושים המפורסם

 סקי שליט"א אדמו"ר מסקוער יצ"וטוער

הריני בזה לברך את מעכ"ת ; אחדשה"ט וש"ת באה"ר
לשמחת לבו נשואי בנכם החתן המהולל ר' אהרן מנחם מענדיל 

. נ"י עב"ג בת ידידינו הגה"צ מוהר"ר מרדכי שליט"א מויזניץ
ויהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל לעילא, שיזכה מע"כ וב"ב 

יראה וטהרה בנוי לתלפיות  לראות בית גדול של תורה
לתפארת אבות ובנים, יחד עם ידיד נפשי חמיו כ"ק האדמו"ר 

וכב' מעכ"ת יזכה לראות עולמו בחייו  -רמ"י מויזניץ שליט"א 
 על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.

; מצפה לרחמי שמים כאות נפשו הטהורה ונפש ידידו ומכבדו
 שמואל הלוי ואזנער

 

שו"ת שבט הלוי לרגל הנחת התפלין של  והקדשה בשער ספר
 :הרה"צ רבי יצחק

דורן . זכרון מאיר יצ"ו ,בחודש כסליו תשל"ו לפ"ק, ב"ה
בן  כ"ה יצחק נ"י דרשה לבר מצוה של הבח' החשוב יניק וחכים

"צ רבי דוד טוערסקי הגה כ"ק האדמו"ר שלשלת ופאר היחס
 .סקוערי יצ"ומאדמו"ר  שליט"א

 האב"ד ור"מ זכרון מאיר ב"ב, שמואל הלוי ואזנר מנאי ידידו דוש"ת;

 

גומלין לכ"ק -הספיק להחזיר ביקור מכתב התנצלות על שלא
בזק בארה"ק לנחם את חמיו -רבינו שליט"א שהגיע לביקור

הרה"ק הישועות משה זצ"ל על פטירת הרבנית לאה אסתר 
 מויז'ניץ ע"ה:

ב"ה ער"ח ניסן תשנ"ג לפ"ק. כבוד מכובדנו וידיד נפשנו 
כ"ק הגה"צ עמוד העבודה התורה והיראה כש"ת מוה"ר דוד 

 "א האדמו"ר מסקוער יצ"וטברסקי שליט

אחדשה"ט וש"ת באהבה וכבוד; כאשר הי' מעכ"ת כאן לא 
ידעתי שיהי' עוד הזדמנות להחזיר הביקור היפה בביתי. ע"כ 
באתי בזה לברך את כ"ת שיזכה להמשיך ולהנהיג עדתו 

 -הקדושה מיסוד אביו צדיק יסוד עולם זי"ע לשם ולתפארת 
קרב ישראל, בברכת שמחת יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו ב

 יו"ט ויו"ט כשר וברכת בריות גופא וכט"ס.

הריני ידידו ומכבדו כערכו הרם מצפה לישועה קרובה, שמואל 
 הלוי ואזנר

 

 :אגרת מז"ט לרגל נישואי הרה"צ רבי חיים מאיר

ב"ה בדר"ח כסליו תש"ס לפ"ק. כבוד ידידנו המכובד מאד 
דור וכו' כ"ק אדמו"ר רבי דוד בן כ"ק הגה"צ פאר היחס וה

 אדמו"ר הגה"צ ר' יעקב יוסף מסקווירא שליט"א

אחדשה"ט וש"ת באהבה; באתי בזה לברך את כ"ת לנשואי בנו 
הצעיר החתן הרב ר' חיים מאיר לאוי"ט עב"ג הכלה רחל דינה 

זכות אבותם  -תחי' בת הה"צ בנש"ק צבי אלימלך לאוי"ט 
עד יעזור לכם לבנות להם בית נכון מסייעתם וצדקתם העומדת ל

ונשא כדרך אבותיכם הצדיקים זי"ע ומעלת כ"ק יחזרו דורות 
 ודורי דורות הולכים בדרך ה' ומזכי הרבים.

 חשובה מודעה
 לאברכי אנ"ש לומדי כוללי סקווירא ברחבי תבל

 חידושי תורה תהאחרון להכנסהתאריך 

 "באהלי יעקב"קובץ ב
 לקראת חג השבועות הבעל"ט  שיופיע בעז"ה

 קדושים( -ה"ק פרשת אחרי)ובארהבעל"ט פרשת טהרות הוא בשבוע 
מאמרים וחידושים ון, וגם טבמערכת הוהארות אחר תאריך זה לא יתקבלו הערות 

ו אחריות שיודפסהמערכת מקבלת לידינו אחר זמן הנ"ל אין  ווהערות בכתב שיגיע
 בקובץ הבא. ויפורסמו

 

 שליט"א אהרן אברהם שווארץוברכת מז"ט ליו"ר המערכת הרב 
 למז"טמצוות  לעולני"ו  בנימיןהיכנס בנו בכורו כמר רגל שמחת ל    



 

 לט תשע"ה שמיני    

 כאות נפשו הטהורה ונפש ידידו מכבדו מצפה לרחמי ה';
 שמואל הלוי ואזנער בן רחל

 

מכתב ברכה לחגיגת סיום ששה סדרי משנה ע"י חברת 
 :ון סקווירא ביום ד' דברים תשס"אמשניות דשיכ

שמחתי לשמוע על סיום של ששה סדרי משנה בסגל 
חבורה של אוהבי תורה בק"ק סקוער יצ"ו ע"י חתני האהוב 
הה"ג המושלם ר' ישראל אונגאר שליט"א בן מחותני הגה"צ ר' 
מאיר זצוללה"ה, וכב' חתני היקר זוכה להעמיק ולהבהיר 

על לימודו ברבים הזה. ויה"ר ולהסביר ולהמשיך חן של תורה 
שחפץ ה' בידו ובידכם יצליח להמשיך בדרך הזה לכבוד ה' 
ולתוה"ק בחיי רבכם ידידי האדמו"ר הגה"צ בנש"ק מסקוער 

 שליט"א.

 ר נע"ז בעה"ח, מצפה לרחמי ה' שמואל הלוי ואז

 

 :פרע"ח הרב חיים מאיר בהראמ"מאגרת מז"ט לרגל נישואי 

. כבוד ידידנו המכובד הגה"ק ב"ה ו' דחנוכה תשס"ד לפ"ק
וציס"ע כ"ק מוהר"ר דוד בן הציס"ע על ישראל הדרתו אדמו"ר 

 מסקווירא שליט"א

אחדשה"ט ושלום תורתו הג'; במאוחר קבלתי ההזמנה ליום 
שמחת לבו נשואי נכדו החתן המהולל בן בנו הרב הצ' ר' מנחם 

 יקבל נא כבוד מעלתו ממני -מענדיל שליט"א עב"ג בת צדיקים 
ברכתי הצנועה שיזכה מתוך בריאות שלמה לראות שלשלת 
הדורות מפריחים ועולים בתורה ומעשי אבותם הצדיקים לשם 

ובימיו ובימינו נזכה לישועת ישראל ברוב רחמי ה'  -ולתפארת 
 בעגלא ובזמן קרוב.

 הריני ידידו מכבדו מצפה לרחמי ה'; שמואל הלוי ואזנר

 

 ן צדק דחסידי סקווירא:מכתב ברכה לרגל התייסדות בית די

ב"ה ערב ר"ה תשס"ה לפ"ק. כבוד מנהיגי קהלה קדושה 
סקווירא שליט"א. שמחתי באומרים לי בית ה' נלך התיסדות 

בית דין צדק בק"ק סקווירא ארה"ב המפורסמת לשם ותהלה 
 תחת חסותו של כ"ק האדמו"ר הגה"צ בנש"ק שליט"א.

קהלה חרדית והיות שמינוי בי"ד יפה הוא מעיקרי יסודות 
ע"פ התורה כמבואר בש"ס ורמב"ם ושו"ע, ע"כ זכות גדול 
לשבת בפינת יקרת סקווירא ששוכן שם כ"ק האדמו"ר הגה"צ 

 שליט"א שתחת דגלו גדלו והצליחו ועשו פרי קודש הלולים.

ידעתי את כבוד הרבנים הגאונים שיהיו חברי הביד"צ 
אתכם  וכולם ראוים מאד לתפקיד הנעלה הזה, והריני מברך

שתזכו עי"ז לקדש שם שמים ותבא עליכם ברכתה של תורה 
שקיימתם צדק צדק תרדוף כמבואר במס' סנהדרין ובפוסקים. 
ועל בני הקהלה הק' לקבלם עליהם ולציית ככל היוצא מפיהם 

 עפה"ת.

והריני בזה ידידכם דוש"ת באהבה בברכת גח"ט בס' של 
 צדיקים, מצפה לישועת ה'; שמואל הלוי ואזנר

 

 אגרת מז"ט לרגל נישואי פרע"ח הרב פינחס אהרן גאלדמאן:

בחודש כסלו תשס"ו לפ"ק. כבוד מכובדנו כ"ק הגה"צ ב"ה 
פאר היחס תפארת ישראל כ"ק האדמו"ר ר' דוד טברסקי 

 שליט"א אדמו"ר סקוער יצ"ו

אחדשה"ט ושלום תורתו באהבה ויותרת הכבוד; במאוחר 
ו החתן בנש"ק ר' אהרן קצת הריני לברכו לנשואי נכדו בן בת

יזכה כת"ה  - גולדמאן שליט"א עב"ג הכלה בת צדיקים תחי'
בבנין שלשלת הזהב מבניו ובני בניו וכו' המפוארים ויקרים 
לתפארת אבותם וכ"ת יראה זרע יאריך ימים על ממלכתו הוא 

 ובניו לעולם.

 ני דוש"ת ומכבדו מצפה לישועת ה'; שמואל הלוי ואזנריהר

 

 רגל נישואי פרע"ח הרב יעקב יוסף בהר"יאגרת מז"ט ל
בצירוף ד"ש חם על אודות אברכי כוללנו בלאנדאן שעמדו 

 :בפניו למבחן על הלכות שבת

ב"ה ד' תמוז תשס"ז לפ"ק. לכ"ק ידידנו ומכובדנו מנהיג 

 = כבוד ה' עליך זר"ח= 
, מוכתר כל עתה ועונהבאיש שכולו חסד הנודע לתהלה בכל הגבולים, עסקן איחולינו הנעלים, לידידנו המיטב ברכותינו ו

 רבות בשניםהצלחת אירועי בית סקווירא תמיד בסבר פנים, לבו הזהב ער לבית כ"ק רבינו בכל מדה נכונה, עומד לימין 
 מיקירי העסקנים ואישי החסד דפה -הי"ו זרח שפירא מוה"ר 

 "טלמזדוד קארן שי' בת לחתנו אהובו מוה"ר שתחי' נכדתו הבכורה בהולדת בהתעטרו ב"עטרת זקנים" מחה במעונו לרגל הש
לעמוד על תוך השקעת כוחות עצומים מלאים רגשי הכרת הטוב על התמסרותך בכל לו"נ כולנו שי'! ר' זרח ידידנו האהוב 

ינו בשבתות וימים טובים בערבי ומוצאי החגים בכל מעגל , בשמחות בית רבמשמר הסדר הטוב בכל אירועי בית סקווירא
 כרצון רבינו למען יבוא הכל על מקומו בשלום, תמיד מוכן ומזומן השנה אם באישון ליל או לפנות בוקר וגם בזמני עומס ולחץ

 עדיו.דקדושה, במדה מרובה וגדושה, ותשרה שכינה במעשי ידיו, ויכונן בברכה כל צ יזכה לראות רוב נחתיה"ר ש
 בשם כל אנשי שלומינו הקרובים והרחוקים -משה קאפף מוקיר פעליו הברוכים; ידידו עוז 



 

 מ תשע"ה שמיני    

אמת לעדת קודש כש"ת מוהר"ר דוד טברסקי שליט"א אדמו"ר 
 סקווער יצ"ו

ריני לברכו מעומק לבי אחדשה"ו ושתה"ג באהבה וכבוד; ה
לנשואי נכדו נ"י בשעה ברוכה ועולמו יראה בחייו צאצאי 
קודש הולכים דרך אבותיהם הקדושים בתים גדולים בתורה 

בימים אלה היו  -ויראה לנח"ר אלקים חיים ומלך עולם ב"ה 
ונדון סקוער ונשאתי ונתתי קצת אתם בהלכות לאצלי בני כולל 

ה ואנשי צורה כיאות לעדתכם שבת וראיתים מלאים תורה וירא
 הקדושה.

ני אוהבו מכבדו כערכו הרם מצפה לרחמי ה'; שמואל הלוי יהר
 ואזנר

 

אגרת מז"ט אחרונה ששיגר בימי חייו לכ"ק רבינו לרגל 
 נישואי פרע"ח הרב יצחק בהרי"י:

ב"ה ה' פ' תרומה תשע"ג לפ"ק. כ"ק ידידי ומכובדי הגה"צ 
שליט"א אדמו"ר  פאר היחס כ"ק מוהר"ר דוד טברסקי

 סקוירא יצ"ומ

אחדשה"ט וש"ת באהבה; ברכת מזל טוב בכל לב ולב לכ"ק 
לנשואי נכדו החשוב מהו"ר יצחק בן בנו הגה"צ ר' יעקב יוסף 

 יראה כ"ת רוב נחת דקדושה מזרע קודש שלו. -לאי"ט 

הריני דוש"ת באהבה וכבוד מצפה לרחמי ה'; שמואל הלוי 
 ואזנר

 

 

 

 

 

I  ,בליל חמישי בשבוע שח"ב פסח י"ג ניסן העעל"ט

נקבצו ובאו למעלה ממאה בחורי חמד מקרב תלמידי 

משני הסניפים שהצטיינו  הישיבות הקטנות דשיכון סקווירא

במבחנים בכתב על מסכת בבא בתרא שנלמדה בשנת 

תשע"ד שעעל"ט במסגרת שיעורי עיון ובקיאות, למעמד 

השמיע  כ"ק רבינו שליט"אמה. "חלוקת פרסים" בקודש פני

בפניהם דברי חיזוק וברכה )תוכן השיחה ראה בגליון חג 

הפסח שעעל"ט( ואח"כ חילקו המנהלים הרוחניים הרה"ח ר' 

 יצחק דוד לייב ברויןוהרה"ח ר'  משה דוד מרדכי בייער

ט ספר בני יששכר לכל המצטיינים כאשר יחידי הסגולה עס

גמירא בזמנם הפנוי  שסיימו את כל המסכתא מרישא ועד

 עצמו. רבינוזכו לקבל את הספרים מידי 

I  מוצאי יו"ט ראשון דחג הפסח א' דחוה"מ העעל"ט בליל

לפני קהל  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, השמיע 02:21בשעה 

אנשי שלומינו שי' סיפורי קודש מזקינו הקדוש בעל 

בהיכל רנה כ"ק מרן מהר"י מסקווירא זי"ע ההילולא 

ן סיפורי הקודש ראה לעיל(. אח"כ ניגנו 'בך ותפילה. )תוכ

 בטחו אבותינו' ועברו לנתינת לחיים.

I  באשמורת בוקר יום ראשון פרשת שמיני אסרו חג

בתום עריכת ה'בעל שם'ס טיש'  5:06הפסח העעל"ט בשעה 

עם כובע של  כ"ק רבינו שליט"אאחר עלות השחר, יצא 

דול חול בראש קהל גדול של אנ"ש אל רחבת ביהמ"ד הג

דפה, ללוות את מיטתו של ידידנו הנדיב המרומם שר 

תלמיד חכם ובר אוריין אשר תורה וגדולה התאחדו הצדקה 

של שולחנו והיה דבוק למרנן רבוה"ק לבית סקווירא בכל 

ריעדער ב"ר שמואל יוסף  צבי נימי נפשו ומאודו הרה"ח ר'

ן הייטס, אמגדולי תומכי בית סקווירא בוואשינגט ע"ה

בליל שביעי של פסח העבר זקן ושבע ימים והוא בן  שנלב"ע

תשעים ושש שנה לדאבון לב משפחתו היקרה והמוני ידידיו 

 ת.נ.צ.ב.ה. ומוקיריו.

I  ביום רביעי פרשת שמיני העעל"ט אחר שחרית, נערך

כ"ק מרן אדמו"ר מעמד התחלת כתיבת ספר תורה ע"י 

 קדשו בנייעק לס"ת שנכתב ע"י הרה"ח ר'-במעון שליט"א

שליט"א מחשובי אנ"ש דפה לע"נ אביו  יוסף חיים פרידמאן

ביום היארצייט ע"ה  יהושע משב"קהרה"ח המפורסם ר' 

אחר  ע"ה. דוד בויםולע"נ חמיו הרה"ח ר' שלו כ"ו ניסן השני 

כתיבת האותיות הראשונות בקולמוס ניגנו עד שהתייבש 

 חילק לקח ולחיים לבני המשפחה. רבינוהדיו ו

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

 חילכם לאורייתא
 בחוץ תרונהחכמתם תבונה, ברוב וחסד תורה מרביצי לשבחי תודה ביע מקרב ולב כנה, נובשפתי רננה, הערצה ברחשי 

 גשמימנהל  -ומוה"ר משה האפשטיין הי"ו  / ל רוחניהמנ -הרב יצחק שאול פאל שליט"א 
 תמיכה נכבדה לרגל חג הפסחלהוסיף עתה הגדילו אלפי תודות נרגשות על יגיעתם וטירחתם כל השנה לשלם המשכורות בזמן ו

 לשם ולתפארה, בבריות גופא ונהורא.להרבות מעשים טובים בטוב ובנעימים, המשיך ל ור מלפני שוכן מרומים, שיזכ"יה
אברהם שפיטצער; דוד עמרם מארגערעטען; חיים מנחם פעלבערבוים; יודא צבי פראמאוויטש; יחיאל קלמן הערכה: צוות המלמדים המלאים 

 יעקב דוד זאבנער; יעקב יוסף ברוין; מיכל שאהן; מנחם מענדיל ווייסבערגער; משה חיים ראזענפעלד; שלום אלי' פעלבערבויםהערצל; 



 

 מא תשע"ה שמיני    

 

 

 

 

 בית מדרשנו מחסור החמור במקומות ישיבה בהיכל עקב ה
ביום  כ"ק רבינו, קרא זה רבות בשנים הגדול דשיכון סקווירא

ראשון אסרו חג הפסח שעעל"ט בין מנחה למעריב לשני 
קרן הבנין ה"ה העסקנים והנדיבים הנעלים מוה"ר  וועדראשי 

והוסיף  אברהם משה זילבערמאןומוה"ר  אביגדור אסטרייכער
קרן הבנין של  וועדעליהם כוחות מחודשים כחברי למנות 

בר"מ  יעקב יוסףביהמ"ד הגדול, ה"ה אישי המעש והדעת הרב 
, מוה"ר יצחק יוסף אונגער, הרב מרדכי גרינוואלד, מוה"ר ברוין

שמואל ומוה"ר  אהרן גאלדקלאנג, מוה"ר זאב סג"ל לעוויא
י אשר יחדיו יטכסו עצה ויפעלו להרחבת גבול - מרדכי פישל

ביהמ"ד למען הוספת עוד 'זיץ פלעצער' למתפללים בשבתות 
על נחיצות הדבר  מרן אד"שומועדים. בשעת המינוי העמידם 

ס'איז א בחינה פון 'הנותן מתנה ובין היתר אמר בקדשו: "
כ'בין דא נישט מחדש קיין גרויסע זאכן, לחבירו צריך להודיעו'... 

ס'זענען דא ליין אויך: מסתמא ווייסט עס יעדער איינער פון זיך א
זאכן וואס מ'דארף מסביר זיין און פארשטיין גיבן אהין און 
אהער, אבער כ'מיין אז די פשוט'ע מציאות אז ס'זענען דא 
יונגעלייט וואס האלטן שוין א היבשע פאר יאר נאך די חתונה און 

מיינט צו זאגן  -זיי האבן נאכאלץ נישט קיין פלאץ אין ביהמ"ד 
בלעם האט זיך נישט יעצט אנגעהויבן נאר אפאר אז דער פרא

יאר צוריק, און אין די פאר יאר איז "ברוך השם" דער פראבלעם 
אסאך גרעסער געווארן: ס'קומען צו און ס'וועלן אי"ה ניתוסף 

כ'רעד שוין נישט פון א יו"ט וכדו' נאר פשוט פון  ווערן נאך!
 יונגעלייט וואס וואוינען דא.

הט פון דעם? פארשטייט זיך אז טייל זענען זיך עשוואס גע"
מוסר נפש אבער ביי אנדערע אויב ס'איז נישטא קיין פלאץ איז 
דאס אמאל גורם באונס אז מ'גייט אינדרויסן פון ביהמ"ד און די 

כ'רעד שוין נישט פון זאך איז נישט קיין גרויסע חיזוק ברוחניות... 
פלאץ און אויב דער די קינדער וואס האבן אודאי נישט קיין 

טאטע גייט ארויס אינדרויסן איז עס נישט קיין חינוך, נישט פאר 
זיך און נישט פאר די קינדער. ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע 

מ'דארף דאס נישט צופיל מסביר זיין. חוץ דעם אויב מ'זאל זאך, 
נישט עפעס טוהן מיט'ן ביהמ"ד בשעת דער עולם וואקסט 

בגשמיות אויך נישט צו שטארק אויסגעהאלטן. בלעה"ר איז עס 
כ'וויל נישט אויסרעכענען קיין טעמים אבער ס'דא מער ווי איין 

בהמשך דיבר רבינו על כך שאין הזמן מוכשר להמתין . "טעם
שנים עד שיצליח התוכנית להרחבה משמעותית שעולה סכומי 

ואמר: באשר הוא שם עתק וצריך לחשוב מה לעשות כרגע 
יך אז ס'איז א הכרח עפעס צו טוהן. ס'מיינט בכלל נישט "דאכט ז

אז מ'מוז אוועקלייגן יענע פלאן, בפירוש נישט, אבער ביז צו די 
און מטכס עצה זיין אז  קרעטשמע מוז מען אויך עפעס טוהן

ס'זאל קענען זיין אן הרחבה אז דער וואס וויל דאווענען זאל 
, ס'איז אז מ'דאוונט קענען דאווענען און די קינדער זאלן זעהן

וציוה את ברכתו להצלחה  ".יעצט נישט קיין זמן אויף צו ווארטן
 וס"ד והבא ליטהר מסייעין אותו.

  אלפים מתושבי השיכון מכל הגילאים נהרו בהמוניהם בימי
חולו של מועד שעעל"ט לשיעורי תורה ברבים שהתארגנו ע"י 

שות ברא התאחדות האברכים דפהשע"י  חברת תורה ותפילה
, ובהנאה רוחנית שלום רייצנשטייןהרב העסקן הנודע לשבח 

שבעת המוצי"ם החדשים ם המופלאים של השיעורימהתענגו 
לרגל הכתרתם בקודש: הג"ר שנתמנו לאחרונה פה בשיכון 

הג"ר בהלכה ואגדה,  והטמנה 'שהייהל' בדרש  דוואאש פובליי
על כשרות במטבח ומהות ענין זמן  ונגעראברהם יצחק ל

דוד בהלכות קריאת התורה, הג"ר  אהרן ווידערחירותנו, הג"ר 
אלכסנדר בהלכות מעשר כספים, הג"ר  אייזנבערגער
בהלכות רבית והיתק עיסקא בכרטיסי אשראי,  אויסטערליץ

יהושע בדיני ביומו תתן שכרו והג"ר  וואזנער ברהם ישעי'אהג"ר 
מאיר יודא הרה"ח ר'  .הפרשת חלהבהלכות  לעזעוואלף פרי

בענייני 'ויאמינו דרש בענייני כבוד התורה והבריות,  וואזנער
בהשם ובמשה עבדו' נאמו בערב שביעי של פסח הרה"ח ר' 

בפרוס חג  .יעקב יודא אפטערוהרה"ח ר'  אהרן יעקב גרינוואלד
את השיעור כללי  הגרי"י אייזנבערגערהפסח השמיע הדומ"ץ 

 הר"ש זילבערכמדי שנה באופן שו"ת כאשר בהלכות הפסח 

 ~ פ"י ידבר חכמות והגות לבו תבונות~ 
 נכונה מוכתר בכל מדהירא ושלם בכל עת ועונה, מרביץ תורה וחסידות אש חבורתנו רברכות מאליפות מקרב ולב כנה, ל

 דפהסניף קדושת יעקב חבורתנו המעטירה ור"מ בישיבה קטנה ראש  -שליט"א יוחנן פעלדמאן הרב 
 למז"ט כמר אפרים צבי בר"א גארדאן ני"ו עב"ג החתן המצויין בתוי"ששתחי' אירוסי בתו הבכורה הכלה החשובה שמחת לרגל 

 פרטהתמסרותו אלינו בלו"נ בשיחותיו המאלפות לכלל ולהשקט לא נוכל מלהביע רגשי הוקרתנו והערכתנו הנאמנים על 
 קים יחפצון.ואלה' ודעת בדרך ה' ירוצון, ובקרבת בנים ובני בנים לראות  המלפני אבינו שבשמים יהי רצון, שיזכ

 מנשה גרינוואלד, דוד פרידמאן, זאב פעלדמאן,רוך ברוך חים זאב גרינוואלד, ב, : אהרן פעלבערבוים, אליעזר זוסיא שווארץ, בנציון שווארץ, ברוך מאיר חיים דייטששותי מימיו הנאמניםבני חבורתו 
מאיר דוד  יו"ט ליפמאן ברוין, יונתן יואל פראנק, יושע דוד גאלדמינצער, יחיאל מיכל איינהארן, יעקב זאב הערצל, יצחק אהרן גאלדמאן, זושא גרינבערג, חיים דוד גאליצקי, חנינא ליפא שווארץ, יושע ווייס,

 נער, שלום אלי' פעלבערבוים, שלמה חיים ראזענבלום שמעון סורקיס, שרגא בנימין זאב ברייערחס שפיטצער, פינחס אלימלך געשטעט, מרדכי אוסטערליץ, מרדכי פינרם מענדל בערגעחניישטאדט, מנ
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העניק סדרת  אויסטערליץ לכנסדראהציג את השאלות; הרב 
משה שיעורי עיון ואגדה בתפילת 'נשמת כל חי' ואחיו הרב 

 מסר שיעורים נפלאים בספה"ק בני יששכר. יצחק אויסטערליץ

  מלבד שיעורי התורה ברבים התקיימו סדרי לימוד של
מעמידה  חברת תות"פה"מ כאשר בערבי חו 'אבות ובנים'

 לרשות ציבור הלומדים מאות ספרי קודש של גמרות וחומשים
תפילות ו 'צאן קדשים', וגם לילדי החמד התארגנו כנסי וכו'

 בימי חוה"מ 'חברת תהלים שירת יוסף'שחרית עם הלל ע"י 
 ועוד.

  מאות בחורי ישיבותינו הקדושות מרחבי תבל באו שלוש
בין הזמנים ללימודים המיוחדים שנערכו  פעמים מדי יום בימי

שע"י התאחדות האברכים דפה  'קדושת הזמנים'במסגרת 
חיים בניהולו המסור של הרה"ח ר' בראשות הר"ש רייצנשטיין ו

ללימוד עשרה סימני  לפני שחריתשעתיים : גדליה צבי כהן
הלכות ליל הסדר מחבר ובאה"ט ושועה"ר שנדפסו במאות 

גם סדר ערב של שעה מדי עות אחה"צ ו, בשחוברות מהודרות
. שהוקדשה לספרי חסידות ודרשות הכנה לחג המצות לילה
הישיבות הקטנות דפה שקיימו סדרי לפה"צ תלמידי גם 

 הצטרפו בחדוה ללימודי ושיעורילעצמם בהיכלי הישיבה 
ולשומרי זמני  -'קדושת הזמנים' בשעות אחה"צ ובערב 

 .י ערךפרסים יקרמדי יום ההגעה הוגרלו 

  ע"ה  הערשל ריעדערעקב הלויית הנדיב המרומם מוה"ר
כנ"ל במוצאי סעודת הבעש"ט ממחרת הפסח העבר, הקדים 

לצאת אחר נתינת לחיים עוד לפני הריקודין כנהוג  כ"ק רבינו
לרגל נעילת החג ולפי הוראת הקודש רקדו ציבור החסידים 

תפלל שה רבינובניגוני 'והוא שעמדה' אחר תפילת שחרית של 
קדשו -בחדר כ"ק רבינו. לפני ההלוייה הביע תו נאוה קודשבבי

מנחם שבהיכל הטישים את צערו לשני חתניו החשובים מוה"ר 
כ'האב שוין ונכדיו היקרים: " אפרים פינזהאוערומוה"ר רובין 

געהערט דערפון אום יו"ט און כ'האב געהאט עגמת נפש 
פונעם אייבירשטן ווייסט קיינער , אבער די חשבונות דערפון

 ".נישט

הודה לרבינו על שכבוד גדול עושים לו במותו  מנחםר' 
כ'האב ": רבינויותר מבחייו בהלוייה רבתית פה בשיכון ואמר 

געטראכט ביי מיר אז למעשה איז עס געווען פסח און פסח 
אין די הגדה: לפיכך אנחנו חייבים להודות וכו' זאגט מען דאך 

ה לאבותינו 'ולנו' וכו' מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב למי שעש
ומאפילה לאור גדול. ס'שטייט מער ווי איין לשון און דא איז 

אבער פון דעם לשון ווייזט אויס  -אויך געווען מער ווי איין זאך 
אז פסח קומט ארויס פון יגון 'שמחה', פון אבל קומט ארויס 

מען אן 'אור גדול'! דאס 'יום טוב' און פון אפילה זאל ארויסקו
און דער  איז די איינציגע זאך וואס מ'קען זיך מנחם זיין

דער . אייבירשטער זאל העלפן ס'זאל טאקע מקויים ווערן
מאו"ע זאגט אז פון פסח איז מען ממשיך חסדים און חיות 
אויף א גאנץ יאר, די חשבונות פונעם אייבירשטן פארשטייען 

 - העכער פון אלע חשבונות , דאס איז דאךמיר דאך נישט
אבער ער האט דאך איבערגעלאזט קינדער און דורות, איז 

און דאז"ה שמחות מיט  דאך 'מה זרעו בחיים אף הוא בחיים'
מנחם זיין איז דאך  נחת און ס'זאל זיין 'הראינו השם חסדך'!

נישט שייך ווייל ס'איז דאך נאך פאר די לוייה, אבער דאס 
הגדה קען מען דאך זיכער זאגן אז ס'זאל וואס מ'זאגט ביי די 

 ".טאקע זיין א יו"ט מיט אן אור גדול מיט א שמחה אי"ה

פה בשיכון נערכה ברוב עם בתום הטהרה ומעמד ההלוייה 
שהגיעו  בני כ"ק רבינוהלוייה בריווערדעיל בהשתתפות 

הנפטר בשליחות הקודש לאות הוקרה על פעליו הכבירים של 
וה"ק לאורך השנים; ולמחרתו ביום שני למען מוסד הדגול ע"ה

בבוקר נערכה הלווייתו ההמונית בעיה"ק ירושלים שיצאה 
מבית מדרשנו הגדול במרכז חסידי סקווירא בהשתתפות 
המוני אנ"ש וילדי הת"ת שאמרו מזמורי תהלים ו'קל מלא', 
ובהמשך עבר מסע ההלוייה על יד הבנין החדש דישיבתנו הק' 

ע"ה  הערשלער" שתרם המנוח הרב בירושלים "בנין ריעד
בנדבת לבו הזהב בשנתו האחרונה וגם שם נאמרו פרקי 

שנסע להלוייה  שלום בער פישלתהלים ע"י ידידו העסקן מוה"ר 
 בשליחות הקודש ואח"כ הובא לקבורה בהר המנוחות.

  המוני ידידי וחסידי סקווירא בוויליאמסבורג שבעו רצון
מוסדוה"ק תולדות יעקב בת ועונג במסיבת הדינער השנתי לטו

 מאנסי -תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא  ישיבה קטנה
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 ~ להתוודע ולהיגלות ~
 נקבע בעז"ה -דהאי שתא  תהשנתימגבית ה

 סיון הבעל"טז"ך א' קרח ליום 
 רעזערווירט דעם דאטום

 הכונו והייתם נכונים לעמוד לימין מבצר התורה המפואר ובפרט בראשית דרכו
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שנערכה בהדר ויוקרה באולם  יוסף דחסידי סקווירא בוומסב"ג
בני כ"ק קאנטינענטל בליל ששי ויקרא שעעל"ט בראשות 

בטוב טעם הונחה המעמד המפואר ע"י וחשובי הרבנים.  רבינו
שהצביע על חשיבות המוסד  יקותיאל אויסטערליץהיו"ר מוה"ר 

על שם אביו מרן הקדוש זי"ע  רבינוהראשון שנקרא ע"י 
שנמצאים תוך ג' ימים להילולא דיליה ע"פ דברי הנוע"א על 
'שמא קגרים' שזכות הצדיק משפיע למי שנקרא על שמו 

 הגרי"ש וואזנערלחנך התלמידים בדרכו הט'; דיין הקהילה 
הפליג במעלת הסיוע והתמיכה במוסד החשוב שמגדל 

המבחנים המוצלחים תלמידים למופת כפי שנוכח בעצמו בעת 
בת"ת ובישי"ק; אחריו הוזמן 'אב השנה' של הישיבה מוה"ר 

דפה איש משמרת הקודש של 'לטהר' הפועל  יעקב איינהארן
נצורות בכל חוגי היהדות החרדית ולו יאה להתעטר במוסד 

הביע  יעקבשעומד כחומה בצורה מול הרחוב הפרוץ ור' 
ית אלא גם שביעות רצון והתפעלות לא רק מהרמה הרוחנ

מהאוכל והפנימיה והכל בזכות הצוות המסור ובראשם המנהל 
; 'אב השנה' של הת"ת שמעון שלום ביסטאןרוחני הרה"ח ר' 

הרים על נס את המוסד  חיים בנציון פרידלענדערמוה"ר 
שנודע לתהילה בכל העיר ברמתו הגבוה תודות למנהל הרוחני 

משה ה"ר ולמנהל הגשמי מו מרדכי נתן פריזלהרה"ח ר' 
להצלחת  המשקיעים עבודת קודש רצופה אביגדור גרינוואלד

 .כל תלמיד

 משה אביגדורבהפתעה עלה לדוכן המנכ"ל הנערץ ר' 
והודה מקרב לב לכל המשתתפים הן בגוף והן במאוד וציין 

שאב חיזוק דוקא מסיפור ה"טינט" הידוע שכל  כ"ק מרן ז"לש
לוח לבו וזכותו  מי שפועל לטובת מוסדותיו נחרתים בדיו על

הדגיש כי המוסד נמצא תמיד  יקותיאליגן על כולם; היו"ר ר' 
בסימן של 'מעלין בקודש' ולכן הוסיפו בת"ת סגן מנהל הרב 

פינחס ובישיבה קטנה נתמנה המגי"ש הרב  גדליה הערשבערג
 המכהן גם כמשגיח רוחני בשעות אחה"צ שלום טווערסקי

יעקב יוסף קאליש  ואח"כ הזמין את 'כתר שם טוב' מוה"ר
מעמודי התווך של השטיבל בכל דבר וענין למקטון ועד גדול 
ורואים שגם העמדת התורה חוזרת על אכסניה שלה שכן אביו 

מסורים זה  בנימין דאסקאלוזקנו מוה"ר  מנחם קאלישמוה"ר 

הודה לה' על הזכיה  יעקב יוסףרבות בשנים לטובת המוסד ור' 
ס הכרת הטוב' נמסר למבשל ליטול חלק בכל דבר טוב; 'פר
שסיפר בערגה  ישראל מיללערונהג האוטובוס הוותיק מוה"ר 

על השתלשלות המוסד מיום היווסדו ונידודי המקומות ואמנם 
את שרביט  משה אביגדורהיו זמנים קשים אך משנטל ר' 

הניהול משלמים תמיד המשכורות בזמן ואף בהוספה בעת 
 שלום נח לנדאד' הרה"ג ר' נישואי הילדים וכדו'; 'נואם הכבו

ר"י מתיבתא אור שרגא ווערעצקי ריתק את הציבור בפיו 
מפיק המרגליות בחשיבות עבודת העסקנים שבכל דור הם 
עושים השליחות למען כולם כמשה רבינו ועל כל אחד לעזור 

. הנואם ציין שבכל פינה נידחת בכל קצוי תבל שמגיע בידיהם
ערסון, וכן דיבר בשבח רי"י דזעפ 10לשם יודעים את הכתובת 

קאליש מנכ"ל ווערעצקי שעסוק תמיד עם קדשי סקווירא, 
ובהמשך עמד על חובת ההורים להתכונן מראש לחינוך הבנים 

 בימי בין הזמנים כמו מגי"ש שלא ייכנס לשיעור ללא הכנה.

  מאנשי שלומינו השתתפו מוזמנים למעלה מארבע מאות
ת לרגל סיום מסכת שבת בחגיגה הרבתיברגשי הוקרה הומים 

 שאול יחזקאלגפ"ת ומהרש"א בעיון הדק היטב ע"י הבה"ח 
ממצוייני ישיה"ק בעמל יומי במשך שנתיים וחצי, שי'  שפיטצער
באולם אביר יעקב דפה ביום רביעי כ"ה בפאר ורגש שנערכה 

חברי הבד"צ וכל  בני וחתני כ"ק רבינוניסן בערב בראשות 
בכשרון  יודל בירנהאקהמסיבה הנחה מוה"ר . את והמוצי"ם

והודה נרגשות לכל העוזרים והמסייעים מתוך שמחה ותבונה 
אחר הסיום והריקודים  ;התמסרות וידידות רבה כל כך

יואל הנלהבים לכבוד התורה עלה אביו העסקן הדגול מוה"ר 
לדוכן ונתן שבח והודאה לה' על חסדיו  צבי שפיטצער

את התמסרותם המופלאה של ברגש המרובים והפליא 
ובצמאון רב נשמע משאו המרטיט של החברותא וכל החברים; 

שציטט מפי ספרים וסופרים על מעלת  יצחקהרה"צ רבי 
לימוד התורה מתוך הדחק, מנה את המעלות שעל כולם 

שהתגלה במלוא זוהרו במדת ללמוד מבעל השמחה החשוב 
יר את הידידים 'תפארת שבגבורה' כספירת היום והוק

המבקרים אצלו ומסייעים לו בכל מיני אופנים. החברותא הרב 
נשא דרוש 'הדרן' נפלא על רשב"י שנתן שי'  חיים מאיר ניימאן

 ושמחו ליעק"ב רנו
פעלים בכל  חי ורב העסקן הדגול יקר רוח ורב תבונה, אישידידנו בחיבה והוקרה נביע מקרב ולב כנה, איחולים נלהבים ל

 במסירות נאמנה כל קדשי בית סקווירא בלו"נבאמונה, מסור ונתון ללתושבי השיכון חסד עושה צדקה ו עת ועונה, רודף
 אישי החסד ומראשי 'ערשטע הילף' דפהמיקירי  -הי"ו גאלדקלאנג בר"נ יעקב יוסף מוה"ר 

 למזלא טבאפערמאן ני"ו פאירוסי בתו הבכורה הכלה המהוללה שתחי' עב"ג החתן המו"מ כמר ישראל קובמעונו בלרגל השמחה 
 רבות בשנים מתחילת התייסדותומערכת הבהזדמנות משמחת זו נביע רגשי הכרת הטוב מקרב ולב על עמדו לימין 

 קח נא את ברכתנו בכפליים, יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת במלוא חפניים, ולראות בנים וב"ב מצויינים בתורה ויראת שמים.
 חברי מערכת "בחצר הקודש" בשם -אברהם יצחק האלצלער בלב נרגש;  המאחלידידו מנוער 
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סיפר כמה שמחה והנאה מעשר משנותיו לה' במערת צורים ו
 .גורמים עם כל מכתב ששולחים

 הזכיר את הילולת הד"ח יוחנן וואזנערהראב"ד הגה"צ ר' 
שביקש להתחלף עם 'סיום התהלים' של הגוטער איד ולא 
הסכים כי יש 'סיום' שחשוב יותר כשהוא בבחינת מן המיצר 
קראתיך קה ובפרט שנלמד מתוך שמחה ואמונה תודות לאביו 
וזקניו החשובים שהחדירו בו מראש כוחות אלו ועל כולנו 

הנעימה בניגון 'דמשתכחין בצערא מקהלת שירה ללמוד ממנו; 
ועוד ניגוני נשמה ואת המשא  דלהון ועסקין בחדוותא דילי'

אבד"ק לימנוב יעקב שלמה מייזליש המרכזי השמיע הגה"צ ר' 
שעמד על הסימן שנמסר לישראל 'פקוד פקדתי' כענין המיץ 
שאינו בלוע אלא מיפקד פקיד בתוך הפרי כאוצר וכך ישראל 
 בגלותם שאינם אלא מופקדים שם לזמן מה ואח"כ ייצאו

היום  ולחירות עולם, וגיסו האדמו"ר מדושינסקיא שלח
אם אין האדם משתנה "ש )ראה תרל"ה(קטע שפ"א לו להקריא 

, "בפגעו בו מדה"ד אין לה קיום להקללה וחולפת ועוברת ממנו
ודיבר בהשתוממות על חכמתו אמונתו יראתו ועדינותו של הב' 

ם ומאז למד להכירו קיבל ע"ע לבקרו לעתי אלשאול יחזק
תכופות וליהנות ממוצא פיו ופעמים בסיום מסכת ניתן לומר 
'הדרן עלך' שההדר של המסיים עולה על המסכתא שתחזיר 

 לו אור חוזר בכפליים ועלינו להאמין כי ישועת ה' כהרף עין.

  חנוכת הבית נערכה קביעת מזוזות ומסיבה יוקרתית של 

 יראדשיכון סקוו 2//7חסד בליל חמישי שעעל"ט ע"י ארגון 
 לגברים בלבד מהשהוק ההכנסת האורחים" החדשדירת ל"

סמוך ונראה לביה"ח )מלבד הדירה הנפרדת לנשים( 
קאלאמביע במאנהעטן לטובת מבקרי החולים ומשמשיהם 

. כחהמבקשים מקום לינה לכמה שעות להחליף מאחב"י 
 כ"ק האדמו"ר מקראלינערכה בראשות המרטיטה המסיבה 

 בני כ"ק רבינו יצחקוהרה"צ רבי  לאהרן מענדיהרה"צ רבי ו
שכובדו בקביעת מזוזות, ובמסיבת לקח ולחיים הנחה היו"ר 

את המעמד בנועם ורגש בציינו  אהרן אריה אייזנבערגמוה"ר 
'ספעשלטי  בעלי חברת התרופותלשבח את הנדבנים החשובים 

RX'  שזכו במקח טוב של מבצר חסד  אילן גולדשטייןוכן מוה"ר
סיפר על התרשמותו  האדמו"ר מקראליולם; אדיר לדורות ע
ת מדרשו יבבקרו אצל חולה מתפללי ב 2//2מפעילות חסד 

ו"עם רבי כזה ועם חסידים כאלו" ניתן להקים ולנהל ארגון 
כזה עם ט"ז 'חסד שטיבער' בכל בתי החולים מלאים מאכלים 

בן הג"ר אברהם  יוסף דוב אוזבאנדחמים וקרים וכל טוב; הרב 
תיאר ברטט כיצד שירותי  עלז ריווערדעילראש ישיבת ט

החסד של הארגון ליווהו בכל צעד ממיטת חוליו של בנו ועד 
מקום הלינה; והרבנים איחלו לחיים והרעיפו טללי ברכות 

חברי וכל  שלום פסח גרינבערגמאליפות ליו"ר הארגון מוה"ר 
 ביה"ח קאלאמביע שנוכחו במעמדב חסדמתנדבי ו ה'באורד'

צטרכו עמך בית ישראל זה לזה אלא מתוך ויה"ר שלא י
 .הרחבה ורווחה

 ~ ושמו שאו"ל בחור וטוב משכמו ומעלה גבוה מכל עם~ 
חברנו בלב מלא התרוממות ורגשי הוקרה, ברחשי ידידות וחיבה יתירה, נודה ונהלל בגילת ורנן וקול נעים, לכבוד 

יראתו קודמת בקי טובא בחדרי תורה, תורתו ערוכה בכל ושמורה, חריף ום, המופלאימגדולי מקדשי שם שמים 
 עומד איתן ברוחו בנעימות וגבורותכחשיכה כאורה, מקבל כל אדם בסבר פנים מאירות, לחכמתו ומתנהג בחסידות 

 ממצוייני ומובחרי ישיבתנו הקדושה - הבה"ח כמר שאול יחזקאל שפיטצער ני"ו
וזכה  ישא ועד גמירא גפ"ת ומהרש"א בעומק העיון ובבהירות יסודיתרמב"סיום מסכת שבת"  לרגל חגיגת השמחה הגדולה

 לכבוש את ההררים התלויים בשערה בעמל ויגיעה ושקידה מופלאה יומם ולילה זה שנתיים וחצי. אשרי מי שעמלו בתורה!

 טובה מרובה אלף פעמים ככה.ברכה, במדה יזכה משמים לכל מיני שפע ואיחולינו הנאמנים ברגשי הערכה, יה"ר ש
רייכער, ש"א אייזענבערג, א' אסטי' אוסטערליץ, מ"פ אונגער, מא"י אונגער, צ"ק אונגער, אב"ב  :וגעגועים בלב מלא רגשי שמחה יםהמאחלבני חבורת "צוותא חדא" חבריו וידידיו 

ערגער, ש"א בערגער, י"ל ברוין, י"ד ברוין, מ"מ ערגער, מ' ב"י ב, ש"י ביסטאן, נ' בירנהאק, יטער, י"א בוקסבוים, י"ע בייער, א' ביסטאן, ש' ביסטאןאסטרייכער, א"י אפטער, מ"ש אפ
"ג גאלדשטיין, חמ"ב גאלדשטיין, "ד גאלדקלאנג, דממער, ימ"ז גאלדקלאנג, מי' גאלדמינברוין, מ"ב ברוין, ש"ז ברוין, ד"א ברויער, י"ל ברייער, י"א ברייער, ש"ב ברייער, ד' ברילובסקי, 

מ' דיאמאנט, א"י האלצלער, ב"א וואלאדארסקי, ב"א פעלד, נגרינוואלד, י' גריאליצקי, י"א גלאנץ, נצ"ח גליק, מח"צ גרובער, נ' גרין, ח"ד גרינוואלד, י"י גרינוואלד, י"ח יש"פ ג
, י' ר, י"מ לונגער, ש' לונגער, ש"מ לונגערוואלאדארסקי, פ' וואלטער, נ' ווייס, י"ב זילבערמאן, ח"ב טאמבאר, ב"ז טויב, ש' טויב, אי"ה יששכרוף, א' כ"ץ, א' לאפפלער, י"א לאפפלע

' י' פעלבערבוים, י"י פעלדמאן, ד"ע פראמאוויטש, מ' פראמאוויטש, מ, אי"א סיגל, חא"ג סיגלער, א"ש פאדווא, י"א פריעזעל, ש"א פעדער, ליכטער, י"א מארגערעטן, ג"מ סופר
יזער, י"א קליין, נ"צ , ח"ד פרידמאן, י' פריעד, פ' פריעדער, ד' צימענד, ב"ז קאהן, י"י קאפף, במ"א קויפמאן, ח"י קויפמאן, י' קויפמאן, א' קופערמאן, נ' קירידמאןפפראמאוויטש, חי"י 

 אטטענבערג, ש"ש רייכארד, א' שווארץ, ש"ז שווארץ, ב"ז שפיטצער, י' שפיטצער, י"מ שפיערער, נ"ד שפוץ, מ"נ שפירא"ב ראוויצקי, א"א ראזען, י' ראזענבלום, ד' רקנאבלאך, א

 הי"ו ן ציון ווייסבמוה"ר  הנדיב הנכבדגליון השבוע נתנדב ע"י ידידנו 
 ו למזל טוב"מר יעקב ניכהיקר הנחת התפלין של בנו שמחת לרגל 

 יזכה לרוות מלוא חפניים נחת דקדושה מתוך רוב שמחה והרחבת הדעת



 ב"ה

 הלא טוב עוללות אפרי"ם
ברגשי ידידות כבוד והוקרה, ברחשי אהבה וחיבה יתירה, בנועם מלים ובשפה ברורה, מקרב ולב בשמחה 

הנודע לתפארה, רב איש שכולו חסד חמה ונהדרה, לידידנו וידיד נפש כל חי תודה רבה ואורה, נביע 
, ברוך הכשרון ונעים הזולת באהבה נדירהסקווירא, משליך נפשו מנגד למען  פעלים לכל קדשי בית

בכל פינה שהוא פונה, מסור  המעשב תבונה, איש וריקר רוח  ,הליכות, נערץ בפי כל ברגשי הערכות

 בסבר פנים יפות,למען נזקקים ונשברי לב  פועל נצורות בלו"נבמסירות נאמנה, לזולת ונתון בלו"נ 
 , לכל יהודי נמס לבו כדונג, מטיב לכל בשמחה ועונגוהשכל צרופות בינהבישראל מרים קרן         

 הי"ו אפרים קארןכש"ת מוה"ר 
 איש שכולו טוב וחסד וגאון אדיר בנתינה לזולת בטוב לבו הזהב

 

על רגשי הכרת הטוב ואלפי תודות לך דלה השפה וקצרה היריעה מלהביע 
 הקדשת יומיים שלמים על חשבון עבודתך בכדי לבוא ולעזור לנו במפעל

 אסטרייכער'ס קוקיס
בעת התקלה המצערת כאשר נשברה מכונת המערבל )מיקסער( ממחרת חג 

ו בעת צרתנו ואתה עמדת לנ שנהמכל הדחופה ונחוצה הפסח בתקופה הכי 
במוקדם י שנוכל להתחיל במלאכת האפייה דבהבאת מכונה חדשה בכ

והכל שלא על  האפשרי ואח"כ בתיקון המכונה הישנה במומחיות וכשרון רב
 בלבו הרחום והחנון מנת לקבל פרס אלא בכדי להטיב ולהתחסד עם יהודים

 ה הכשרותוכן תודתנו העמוקה נתונה למע"כ הרבנים הגאונים גדולי הוראה בשד
 חברי הבד"צ לענייני כשרות דחסידי סקווירא שליט"א

 הי"ו ישראל מענדיל גאלדמינצערובמיוחד לנציגם הנאמן משגיח הכשרות המומחה הרב 
הכן כל ימות השנה לבוא ולבקר במפעל לפקח על כל הנעשה שיהיה הכל בתכלית הכשרות  יםמדושע

 במצב החירום וכן במפעל המיוחד לפסח וכעת להגעלת והכשרת המכונה למהדרין מן המהדרין
 

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

 לגדל ולחנך כל יוצאי חלציו היקרים, בנקל ובנחת בעושר וכבוד בלי מצרים, עדי נאוו רגלי מבשר בראש ההרים.

 ;בלב מלא רגשי הכרת הטוב
 ישראל דוד אסטרייכער / וכל צוות העובדים


