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 א  -   בשלח תשפ"ג 

 חמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים )יג, יח(.

יהונתן בספה"ק זו, שפירש ענין בקיעת  תפארת  פ' 

ה"ים". ע"פ שנאמר אצל המצרי שהרג משה )שמות  

ב, יב( ויפן כה וכה וירא כי אין איש, היינו מצד 

אבותיו ומצד זרעו אין איש להגין, ולהיפך לישראל יש 

כי אצל זכות אבות נאמר )בראשית   להם זכות אבות,

טו, ה( "כה" יהי' זרעך, היינו אנחנו מתיחסים אחר 

אברהם, ואנחנו זרע אברהם אוהבו, וגם הי' להם זכות 

זרעם, שמבני ישראל יצאו כל הנביאים, ואצלם נאמר 

"כה" אמר ה', הרי דויפן "כה" ו"כה", קאי על זכות 

פירוש תחלק אבות וזכות בנים, וזה ענין בקיעת י"ם, 

מספר י"ם שהוא חמישים לשתים, הרי כ"ה וכ"ה ע"כ. 

כ"ה, פעמים  שתי  בזכות  היינו  וחמישים  שהוא   וזהו 

מורה על זכות אבות ובנים כנ"ל, בזכותם יצאו ישראל 

 ממצרים.

  

על  או יאמר יב:(  )ח"ב  בזוה"ק  דאיתא  מה  ע"פ 

הפסוק )שמות ב, יב( ויפן כה וכה וירא כי אין איש, 

רבע"ה קודם שהרג את המצרי הסתכל ברוח  כי משה  

הקודש שלא יצא ממנו שום איש שיתגייר ויאמר שמע 

שכ"ה  אותיות,  חמישים  שהם  ובערב,  בבוקר  ישראל 

אותיות יש בשמע ישראל, וזהו ויפן כ"ה וכ"ה, ר"ל 

שפנה להסתכל אם יצא ממנו איש שיאמר כ"ה אותיות 

כי של ק"ש בבוקר, וכ"ה אותיות ק"ש בערב, וירא  

 אין איש כזה, על כן הרג את המצרי. 

 

טו(. )יז,  דר  מדר  בעמלק  לה'  איתא   מלחמה 

המן  של  שהגזירה  ד(  פ'  פ"ט  )אסת"ר  במדרש 

בשמים בחותם של טיט, שאם הי' נחתמה למעלה  

המן,  נחתם בדם לא הי' אפשר לבטל את הגזירה של

ולא הי' נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט 

ושמעתי אדמו"ר  מרן   זקיני  ממורי  רח"ל. 

בזה  זצללה"ה הקדוש הגזירה  ביטל  בעצמו  שהמן 

שאמר יכתב לאבדם )אסתר ג, ט(, שתיבת לאבד"ם 

 "ם ע"כ.הם אותיות ל"א בד

  

נמצא שגזירה שנחתם בדם אי אפשר בשום אופן 

אם  כי  כב(  ב,  )ירמי'  וי"ל הפסוק  אותה.  לבטל 

תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני, שזה 

הפסוק מדבר מגזירת החורבן, ואמר הנביא שנחתמה 

לשון כתם  כי  לבטל אותה כבר,  וא"א  כבר בדם, 

כשמתיבש שייך רק על דם, ולא על טיט, כי טיט  

יכולין להסירו, אבל דם לא נמחק בשום אופן, כי 

 תמיד נשאר רישומה.  

 

לה'  מלחמה  הזה,  קודש  במקרא  כאן  מרומז  וזה 

ב'עמלק מ'דר ד'ר ר"ת בד"ם, רצ"ל שהגזירה הזאת 

שהקב"ה לוחם כביכול בעמלק בכל דר ודר עד שיבא 

הזמן שימחה הקב"ה את זכר עמלק מתחת השמים 

ואי   כי נחתמה בד"ם,  אופן,  לבטלה בשום  אפשר 

נכתם עונם לפני, ויז נצחם מלבושיו להאדים )ישעי' 

 . סג, ג(
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 בשלח תשפ"ג   -ב   

 

הזמן שימחה הקב"ה את זכר עמלק מתחת השמים 

אפשר לבטלה בשום אופן, כי נכתם נחתמה בד"ם, ואי  

 . עונם לפני, ויז נצחם מלבושיו להאדים )ישעי' סג, ג(

 

איתא במדרש )במד"ר פי"ג פ' ד  ע"פ מה יאמר או

ה לשון  ה( אין והי' אלא לשון שמחה, וקשה למה ז 

שמחה, ואי משום שיש בו אותיות של שם הוי"ה והוא  

רחמים, אם כן יותר הוא לשון שמחה השם כשהוא  

כסדרו, היינו השם בעצמו. וא"כ היל"ל כל מקום שנזכר 

שם הוי"ה ב"ה, הוא לשון שמחה. ונראה לתרץ ע"פ 

)קדשים פ"ה( וז"ל, המליך אות ה'  בספר יצירה מ"ד

ו' בהרהור, המליך אות י' בשיחה וכו', המליך אות  

 במעשה וכו' עכלה"ק.  

 

החסד  שם  הוא  הוי"ה  שם  למה  להבין  יש  ובזה 

והרחמים, כי מספר יצירה חזינן שאות י' הוא מעשה, 

ואות ה' הוא דיבור, ואות ו' הוא מחשבה. ולעולם 

להיות שקודם שבאים להתפלל או לעשות   צריך  הי' 

לעשות, שאר דבר מצוה, הי' לו להתבונן מה הולך  

ההוא   ע"י  ושכינתי'  קוב"ה  ליחד  לחשוב  צריך  והי' 

טמיר ונעלם בשם כל ישראל, ועוד מחשבות קדושות, 

מחשבתו  לעצור  פשוט  לאדם  מאד  קשה  הוא  וזה 

ולחשוב מחשבות קדושות, ויעבור זמן התפלה ויעבור 

ימים ושבועות וחדשים ושנים, ועוד לא יעצור מחשבתו 

יתפללו ולא יעשו מצות לחשוב מחשבות עליונות, ולא  

ומעש"ט, ולא יהי' להעולם קיום, אבל הקב"ה הוא 

רחום וחנון, והוא יודע ומכיר עולמו שכמעט אי אפשר 

 /לחשוב קודם המעשה
 

 המעשה,     קודם  ע"כ אמר שאפילו אם לא יחשוב  

שם  ומשום הכי נקרא   טוב,  למעשה  נחשב      יהי'    ג"כ

כי שם הוי"ה נכתב   הוי"ה שם החסד ושם הרחמים,

אות י' שהוא בחי' מעשה, ואח"כ אות ה' שהוא  קודם  

דיבור, ואח"כ לבסוף ו' שהוא מחשבה, היינו שאפילו 

יעשה המעשה בלתי מחשבה ג"כ יהי' טוב, ומשום  

הכי והי' הוא לשון שמחה, כי אם אדם זוכה שיקדים 

אות ו' שהוא מחשבה, לאות ה' שהוא דבור, ואח"כ 

ה, כי זה בחי' י' שהוא בחי' מעשה זהו שמחה גדול 

קשה מאד להשיג, כי עד שיחשוב מחשבות יעבור זמן 

ק"ש ותפלה, ואפילו כל היום, ואפילו כל השנה, ואפילו 

כל ימיו, אבל אם הוא זוכה שמקדים מחשבה קודם 

 .למעשה זה שמחה גדולה בכל העולמות 

 
 

 

 שגלות מצרים הי', שהדעת הי' בכתבי האריז"ל איתא ו
כל   בגלות,   ידעו  האבות והם  כמו  מצות,  התרי"ג 

שידעו כל התורה כולה עד שלא ניתנה ועשאום רק 

בדיבור ובדעת, בבחי' ונשלמה פרים שפתינו )הושע 

יד, ג(, כי כשלומדים פרשת עולה וכיוצא בו, נחשב 

כאלו הקריב אותו הכהן, אבל במצרים הי' זה בלא 

בחי' לחם עני )דברים טז,   בספה"ק  דעת, וזה נקרא 

בלי דעת, ואין עני אלא בדעת )נדרים   ג(, כי הי'

מא.(, ובלי מחשבה רק הדיבור בעלמא, בזה האופן 

עבדו את השי"ת. וזה יכולין לרמז בזה הפסוק ויסב 

מדבר מלשון  המדבר,  דרך  העם  את  רק   ,אלקים 

 . בדיבורא בעלמא 

 

  . וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים )יג, יח(

הנה נאמר )שמות יג, יז( ויהי בשלח פרעה את העם, 

היינו פרעה שהוא ראש לקליפת מצרים עוד הי' את 

ים, ולא הי' דבוק בנפשם טומאת מצרהעם, רצ"ל ש

נטהרו עד מתן תורה שרק אז היתה חירות האמתי 

חירות  הלוחות  על  חרות  טז(  לב,  )שמות  כמאה"כ 

מיצה"ר )שמו"ר פל"ב פ' א(, ובשביל זה פתח ה' 

עשרת הדברות באנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים, ולא אמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתי שמים 

אלקיך אשר אשר בם, אלא אמר אנכי ה'  וארץ וכל  

הוצאתיך עכשיו ברגע זו ע"י מתן תורה מארץ מצרים, 

ר"ל  מצרים,  מארץ  ישראל  בני  עלו  וחמשים  וזהו 

בגשמיות יצאו עכשיו, אבל ברוחניות עלו משם חמשים 

 יום אחרי יציאתם מארץ מצרים, היינו בשבועות. 
 

ע"פ   (. מלחמה לה' בעמלק מדר דר )יז, טז י"ל 

, שבמעשה העגל פגמו בע"ז אגרא דכלהק  מ"ד בספה"

ר"ל, על כן אמר לו הקב"ה למשה לך ר"ד )שמות 

לב, ז(, היינו שהם עבדו עבודה זרה ונעשו בחי' אחר 

ר"ל, שהחליפו הד' רבתי של אחד, בר' רבתי של אחר, 

ע"כ. וזהו כוונת הכ' מלחמה לה' בעמלק מד"ר ד"ר,  

ית גוים היינו כי עמלק הוא שורש הקליפה בחי' ראש

בחי'   הזאת הוא  כ(, שהקליפה  כד,  )במדבר  עמלק 

ראש, היינו מחשבת כפירה וע"ז ר"ל, בחי' מחשבת 

המן האגגי )אסתר ח, ה(, והם לוחמים תמיד כנגד  

שורש קדושת ישראל, והם עושים מד"ר ד"ר, היינו 

הם  השמים  מן  ע"כ  ר"ל,  אחר  בחי'  אחד  מבחי' 

 נלחמים תמיד למחות שמם וזכרם. 
 
 

 

 



 קודש ביקור 
 אצל כ"ק אדמו"ר מוויזשניץ מאנסי שליט"א

 בביתו בקרית וויזשניץ, קיימישא לעיק
 יום א' פרשת עקב תשפ"א

 
נכדו   את  הציג  שליט"א  יחיאל   )הרב(  הבה"חרבינו 

שליט"א דוד  צמח  אב"ד  הגה"צ  בן  נ"י  ער  מיכל    :
 לערנט אין וויזניץ. 

מוויזניץ ביי   מאנסי:- האדמו"ר  קטנה,  ישיבה  אין 
 הרב ישראל דוד האניג שליט"א?

 אין ישיבה גדולה.  רבינו שליט"א:
מוויזניץ אין   מאנסי:-האדמו"ר  שוין  איז  ער  אה, 

לפרע"ח   ושאל ישיבה גדולה, אין סטעטן איילענד...  
בחיבה: נ"י  מיכל  יחיאל  צופרידן    הבה"ח  ביסט  "נו, 

 דארט?"... 
מוויזניץ האדמו"ר  שליט"א  -ושאל  לרבינו  מאנסי 

בשבת   שהסתופף  הנ"ל  נכדו  שעברה נחמו  על 
ער האט   בין כותלי הישיבה:  קרית וויזניץ קיימישאב

 אפגערעדט אויף די שבת?  זיך נישט
ניין... פארקערט, ער האט שטארק    רבינו שליט"א:
 הנאה געהאט... 

   כ'האף אזוי...מאנסי: -האדמו"ר מוויזניץ
 

 תלמיד וויזשניץ וזכרונות מסקווירא 
מוויזניץ איז   מאנסי:- האדמו"ר  שליט"א  רבי  דער 

וועלכע יאר איז דאס    דאך אויך א 'וויזניצ'ע תלמיד'... 
 געווען? 

 תש"כ.   רבינו שליט"א:
 ווי איז דאס געווען?  מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ

שליט"א: פאליציי    רבינו  די  ביי  עוועניו  לי  אין 
 סטאנציע. 

די מנהל איז געווען דער בעטלאנער רב און דער רבי  
די   פארהערן  קומען  פלעגט  מרדכי  תורת  די  ז"ל 

מ האט  מנחה  תפלת  געדאווענט קינדער.  אויך  ען 
געווען   ס'איז  אז  נאך  כ'געדענק  ז"ל.  טאטן  מיטן 

 נאכט פון א קינד ביים תורת מרדכי  -דעמאלט א וואך
 
 
 

כ'האב באקומען א גריס אז   מאנסי:- האדמו"ר מוויזניץ
. א גרויסן יישר כח, זיי  אמ'האט גערעדט פאר די בחורים 

 האבן זייער הנאה געהאט.
קע"ה  שליט"א:רבינו   דא,  בחורים  די  געזען    ! כ'האב 

זענען   זיי  אז  מ'דערקענט  בם,  ענתה  פניהם  הכרת 
 ! חשובע בחורים, יראתם על פניהם 

מוויזניץ  דא    מאנסי:-האדמו"ר  ס'זענען  ב"ה.  יא, 
 חשובע בחורים. 

אין מיינע צייטן איז דאס  רבינו שליט"א ענה בצחות:
א   רגיל'געווען  א 'דבר  צייטן  היינטיגע  שוין  .  דאס  יז 
 ...'יקר המציאות' ליידער א 

היינטיגע צייטן אז ס'זענען  מאנסי: -האדמו"ר מוויזניץ
 דא חשובע בחורים איז דאס מער חידוש ווי אמאל.

יא, אודאי. דער אריה"ק זאגט אז יעדע    רבינו שליט"א:
קליינע דבר טוב וואס א יוד טוט היינט, איז זייער חשוב  
ביים אויבערשטן. דאס האט ער שוין געזאגט אין זיינע  

 בתריה...   אנן צייטן, ומה נענו 
דער הייליגער רוזינער זי"ע האט געזאגט אז בעקבתא  

וועט    דמשיחא,  יוד  א  און  אויפשטיין  אויב  גיין  צופרי 
דאס   אזוי  ווי  ותפילין,  טלית  אנטון  און  דאווענען 
דאווענען וועט אויסזען און וואספארא תפילין ער וועט  

וועט ער זיין אזוי חשוב אין הימל 'אפשר     -שוין האבן  
אזוי   זיין  וועלן  נסיונות  די  הייסט,  דאס  יעך'...  ווי  אזוי 

דאך א רחום וחנון...  גרויס און דער אויבערשטער איז  
אויף  פארלאזן  נישט  זיך  מ'טאר  אז  זיך  פארשטייט 

 דעם, אבער אלס 'לימוד זכות' מעג מען עס זאגן... 
 
 

 ______________ 
מלכה    . א  מלוה  במסיבת  בקדשו  דיבר  שליט"א  רבינו  מרן 

פנחס   גדולה אמרי תשפ"א  מוצ"ש  ישיבה  העלל"ט בהיכל 
  וויזשניץ, קיימישא.חיים וויזשניץ בקרית 

 
 ג     -   בשלח תשפ"ג 

 



אפאר טאג איידער ער איז אריין    ,זצ"ל  זיידן סקווירא  
ל איז אריין אין שפיטאל "זיידע ז  עראין שפיטאל. ד

 מוצ"ש און איך בין א חתן געווארן מיטוואך, פורים. 
שליט"א: דעם    רבינו  געקענט  גוט  זייער  כ'האב 

זצ"ל שלום  פנחס  ר'  הרה"צ  ברודער  בעל   עלטערן 
שלום  פנחס  אור  ר'  הרה"צ  וואס  אזאך  כ'געדענק   .

און  יונגל  אלס  געזאגט  נאך  מיר  האט  זצ"ל  שלום 
נישט פ כ'בין  כ'קען עס  איידער  קינד  ארגעסן: אלס 

זייער   געווען  אמאל  איך  בין  געווארן  מצוה  בר 
דארשטיג אין א הייסע זוממערדיגע טאג און כ'האב  
גרויסע   א  נישט  באטל.  א  פון  וואסער  געטרינקען 
באטל, א קליינע פלעשל... שטעלט ער מיר אפ און  
זאגט: "ס'פאסט נישט צו טון אזא זאך. ס'איז טאקע  

ק אויפן  נישט  רושם  א  ס'לאזט  אבער  עבירה,  יין 
 נפש"... 

מוויזניץ שלום    מאנסי:- האדמו"ר  פנחס  ר'  הרה"צ 
 זצ"ל האט מען נאך געקענט פון חדר אין וויזניץ?  

שליט"א: עלטער.    רבינו  געווען  דאך  איז  ער  ניין, 
כ'האב אים געקענט פון סקווירא. פון וויזניצ'ע חדר  

ן אויך דעם רבינ'ס  געדענק איך דעם רבי'ן שליט"א או
 ברודער האדמו"ר מוויזניץ קיימישא. 

מ'האט געלערנט אין די    מאנסי:- האדמו"ר מוויזניץ
 זעלבע כתה ווי האדמו"ר מקיימישא?

 ס'דאכטצעך מיר אז יא.   רבינו שליט"א:
מוויזניץ ווייל   מאנסי:- האדמו"ר  יא,  מסתמא 

אים.   פון  עלטער  בין  איך  יארן.  די  לויט  ס'שטימט 
ג איך כ'בין  בין  תשי"ח  שנת  און  תשי"א  עבוירן 

מאל   ערשטע  דאס  ישראל  געפארן  ארץ  צום  קיין 
 . דער אמרי חיים זצ"ל  זיידן

ס'איז שוין אסאך יארן דורכגעלאפן פון דעמאלט...  
 א קנאפע זעכציג יאר!... 

שליט"א: נעוריך    רבינו  חסד  לך  'זכרתי  ס'שטייט 
סיבה די  איז  דאס  אז  זיין  קען  כלולתיך'.    אהבת 

אז   די טבע  אין  געווארן  נטבע  פארוואס ס'איז אזוי 
מ'פארגעסט נישט די ימי הנעורים, ווייל כביכול דער  
אויבערשטער קוקט אויף די אידן מיט רחמנות און  

 פארגעסט אויך נישט די חסד נעוריך...  
איז   קינד  א  דינקותא',  'גירסא  דאך  זאגט  גמרא  די 

שטייט   אליעזר  דמשק  ספר  אין  תופס.  די  מער  אז 
סיבה פארוואס מ'פארגעסט דאס לערנען איז צוליב  

דאס איז די סיבה פארוואס אין    חטאים, קען זיין אז
וויבאלד  בעסער,  מען  געדענקט  יארן  קינדער  די 
תינוקות של בית רבן לא טעמו טעם חטא, ממילא 

 געדענקט מען.  
 

 
 

געטיילט   האט  זצ"ל  רבי  סקווירא  דער  און  זצ"ל, 
ד און  די  מטבעות  געטיילט  האט  ז"ל  טאטע  ער 

 פעקלעך... 
מוויזניץ מען   מאנסי:-האדמו"ר  האט  וועמען  ביי 

 געלערנט? 
שליט"א: נישט    רבינו  איך  האב  יארן  ערשטע  די 

געלערנט אין וויזשניץ. די א' ב' האב איך געלערנט אין  
מלמדים   די  הפליטה.  שארית  ת"ת  אין  קלויזענבורג, 
פרידריך   אברהם  ר'  געווען  זענען  וויזניץ  אין  דעמאלט 
פישל  ר'  ע"ה,  האמערקלאפער  דוד  ר'  ע"ה, 
 סענדעראוויטש ע"ה. שפעטער ביי די צוועלף יאר האט 
 סיך דער טאטע ע"ה ארויסגעצויגן קיין שיכון סקווירא.

ווי לאנג האט דער טאטע   מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ
 ע"ה געוואוינט אין סקווירא?

נישט קיין לאנגע צייט, כמעט צוויי יאר.    רבינו שליט"א:
מיין מאמע ע"ה האט מתחלה נישט געהאט קיין חשק  

סקווירא,   אין  וואוינען  דאס  ההם  בימים   וויילצו   איז 
זיך   האט  ע"ה  טאטע  מיין  שממה.  מדבר  א  געווען 
געהאלטן נאנט צום סקווירא רבי ז"ל און דער רבי ז"ל  
האט אים דעמאלט געבעטן אז ער זאל אריבערקומען  
וואוינען אין שטעטל, אבער אזוי ווי דער רבי ז"ל האט 
געהערט אז מיין מאמע יושוב'ט זיך, האט ער געזאגט 

טאטן: איר   פאר'ן  הויז.  א  קויפן  נישט  דארפט  "איר 
צופרידן   נישט  זענט  איר  אויב  און  דינגען,  קענט בלויז 
די   געווען  איז  דאס  דינגען".  אויפהערן  איר  זאלט 
פונעם   ערליכקייט  און  האמת'  'מדת  געוואלדיגע 
זיינע   אוועקגעלייגט  האט  ער  אז  ז"ל  רבי  סקווירא 

 יפן. אייגענע אינטערעסן און געראטן נישט צו קו
צו   געהאט  ע"ה  שפירא  מרדכי  ר'  האט  דעמאלט 
טאקע   האט  ע"ה  טאטע  מיין  און  הויז  א  פארדינגען 
זיך מיין מאמע ע"ה   פון אים. למעשה, האט  געדינגען 
אין   וויבאלד  דעם,  צו  צוגעוואוינען  געקענט  שווער 
שטעטל איז נישט געווען קיין גראסערי'ס ווי היינט און 

פאטרא געקענט  נישט  האט  ביז  זי  שוועריקייטן  די  גן 
נאך א יאר אהאלב האט מען באשלאסן אז מ'גייט זיך  

איז מען    מ'האט זיך אוועקגעצויגן   אוועקציען. איידער
זיך געגאנגען געזעגענען פון סקווירא רבי ז"ל און ווען 
איך בין אריבער, האט ער מיר אנגעכאפט ביי די האנט 

עמאלט געווען און געזאגט: "דו בלייבסט דא!"... כ'בין ד
צוועלף יאר אלט און כ'בין טאקע פארבליבן וואוינען אין  
בר   אויך  דארט  כ'האב  יאר.  פינף  גאנצע  שטעטל פאר 

 מצוה געהאט. 
 ..ס'איז געווען א וועלט דעמאלט.

 איך בין א חתן געווארן ביים    מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ
 

 בשלח תשפ"ג    -ד   

 



 

נו, מדה טובה מרובה, דארף דאך זיין    רבינו שליט"א:
אז ווען איינער טוט תשובה זאל ער זיך דערמאנען  

 אלעס וואס ער האט פארגעסן...  
 

 זכורנות מהרה"ק בעל אמרי חיים זי"ע
כ'געדענק נאך ווען דער אמרי חיים    רבינו שליט"א:

תשי"ח.  אין  וויליאמסבורג  קיין  געקומען  איז  זצ"ל 
עווען דעמאלט ביים טיש און אזוי ווי כ'בין נאך כ'בין ג

ע"ה  טאבאק    ר' לייבלגעווען א קליין יונגל איז געווען  
מיר אויף  אחריות  גענומען  האט  כ'בין  וואס   .

גאנצע   א  טיש  דעם  מיטגעהאלטן  און  געשטאנען 
נישט   צייט זיך  נישט מיד געווארן. כ'האב  כ'בין  און 

אזוי   געווען  ס'איז  דארט.  פון  אוועקרירן  געוואלט 
 אה!...  הייליג, אזא מין תענוג.

מוויזניץ פונקט  מאנסי:- האדמו"ר  מיר  ס'האט 
באלד נאכן קריג בשנת  נעכטן איינער דערציילט, אז  

פראבלעם  איז    תש"ה אןא  טרעפן  אויף   צו  אתרוג 
זיידעסוכות, א ז"ל געפארן    דער אמרי חיים   יז דער 

יו"ט איז    טעג  קיין סאטמאר אויף די ערשטע  יו"ט. 
געווען   ס'איז  און  זונטאג  און  שבת  געווען 

קיין    דאס אתרוג  אפגעשמועסט אז מ'וועט ברענגען
אויף ערב שבת און זונטאג אינדערפרי וועט וויזניץ  

נאכדעם    ער ד עס  מ'וועט  און  קודם  בענטשן  זיידע 
איז   אזוי  סאטמאר.  קיין  צוריק  גוי  א  מיט  שיקן 

ד אז  געהייסן  ס'האט  געווען.  וועט   ערטאקע  זיידע 
פארבלייבן ביז הושענא רבא און דערנאך צוריקפארן  

עולם האט   דער  אבער  גרויסווארדיין.  אזוי  זיך  קיין 
איז    , געבעטן אז ער זאל בלייבן מחזק זיין דעם עולם 

.  זיי האבן  טעג יו"ט  ייטעצווער אויך געבליבן אויף די  
זיך געשפירט אזוי דערהויבן צו זיין מיטן זיידן אז זיי  

פארשטייט זיך   האבן זיך נישט געקענט געזעגענען... 
געווען  אז   זיך  דעמאלט  ס'איז  מ'קען  יו"ט..  א 

 פארשטעלן, א יו"ט מיטן זיידן... 
שליט"א: כ'האב    רבינו  ווען  בחור  אלס  שפעטער 

ראל אין באיאן, פלעג איך זיך געלערנט אין ארץ יש
אסאך אריבערכאפן קיין בני ברק און מיטהאלטן די  
אמאל  געווען  ס'איז  זצ"ל.  חיים  אמרי  ביים  טישן 
געווען   נישט  שוין  איז  חיים  אמרי  דער  ווען  חנוכה 
דער   און  האנט  זיין  געהאלטן  האט  ער  און  געזונט 

הענט]  די  אונטערגעלייגט  האט  האדמו"ר עולם 
ער האט געהאט דעמאלט יסורים    אנסי:מ-מוויזניץ

אונטערגעלייגט  האב  איך  ווען  און  הענט[  די  אויף 
אויפגעשפרונגען   מיין האנט, האט דער אמרי חיים 
 און אוועקגעשלעפט זיין האנט... כ'בין געווארן רויט 

 

און פארשעמט און כ'האב נישט געוואוסט וואס דאס 
זיך באלד געגעבן  מיינט... אבער דער אמרי חיים האט  

"בחור'ל, ביסט דאך מלא חן! א זיס לעכטיג  א רוף אן:
דיינע און  מענטש  קראנקער  א  כ'בין  דיר!  אויף    לעבן 

פון   געקומען  ביסט  ווייל  קאלט  געווען  זענען  הענט 
אינדרויסן"... ער האט נישט געוואלט אז אפילו א קליין  

 בחור'ל זאל ווערן פארשעמט... 
 

 וויינבערגער זצ"ל  הרה"צ ר' אשר יונה 
מיין שווער'ס שווער איז אויך געווען א   רבינו שליט"א:

 גרויסער וויזניצ'ער חסיד...  
מוויזניץ יונה מאנסי:-האדמו"ר  אשר  רבי  ?!...  ב ווער, 

 אה! ער פלעגט שפרונגען!... 
מיין שווער )האדמו"ר ממעליץ( האט   רבינו שליט"א:

זיין   געפרעגט  אמאל  האט  ער  אז  דערציילט,  מיר 
ארץ   אין  באזעצט  נאר  זיך  האט  שווער  "דער  שווער: 

אזוי    גישראל אויב  איז  רבי'ן,  וויזניצ'ער  דעם  צוליב 
פארוואס האט מען זיך באזעצט אין ירושלים, מ'וואלט 

ברק?"....   בני  אין  וואוינען  געדארפט  ער  דאך  האט 
פון   ענין  דאס  פארלירן  נישט  "כ'וויל  געענטפערט: 

 "פארן צום רבי'ן"... ער האט עס געמיינט ערענסט...
מוויזניץ ספר?  מ'  מאנסי:- האדמו"ר  זיין  געזען  האט 

 אה! מורא'דיג!... . דכנסת ישראל
 
 

 ___________ 
הרה"צ ר' אשר יונה וויינבערגער זצ"ל מטעמעשוואר בן    .ב

ר'   זצ"ל הרה"צ  פינקעס  דוד  ר'  וחתן הרה"ח  זצ"ל  אלעזר 
ישראל  ,  מטעמעשוואר בעל אהבת  מגדולי תלמידי הרה"ק 

שארית  אליעזר,  דמשק  בעל  הרה"ק  ומבניו  זי"ע  מויזניץ 
ובארה"ב   מנחם, בעל אמרי חיים, בעל ישועות משה זצ"ל 

זי"ע וסטראפקוב  סקווירא  מסאטמאר,  להרה"ק   .התקשר 
ולפני המלחמה הנהיג את הפליא,  היה גאון עצום ועובד ה' ל

ישיבתו 'ישיבת אהבת תורה' ולאחר המלחמה פתח את בית 
ניגונים   כמה  חיבר  כן  כמו  בוומסב"ג.  תורה'  'כתר  מדרשו 
מפורסמים שמזמרים עד היום בחצר הקודש וויזניץ. בשנת 
בקרית  וכולל  המדרש  בית  ופתח  לארה"ק  עלה  תשכ"ד 

 שנ"ו.  מאטערסדארף עד הסתלקותו בר"ח אדר ת
קודש    .ג לששלח  יש מכתב  זי"ע  אנשי הרה"ק מסאטמאר 

לאחר   הרה"צ ר' אשר יונה זצ"לירושלים שיחזיקו בכסף את  
לירושלים מוומסב"ג  מושבו  מספרים, שנעתק  כן  כמו   .

מסאטמאר  להרה"ק  נכנס  זצ"ל  יונה  אשר  ר'  שכשהרה"צ 
יודן ווי  זי"ע לקבל ברכת פרידה, אמר לו הרבי: "אזעלכע 

 יונה מעגן וואוינען אין ארץ ישראל"...  רבי אשר
נים הוציאו לאור ספר 'כנסת ישראל' מדברי רובשנים האח .ד

 .תורתו
 
 
 

 
 

 ה   -        בשלח תשפ"ג 

 



שליט"א: קרית    רבינו  אין  קרוב  א  געהאט  כ'האב 
אים   צו  גיין  כ'פלעג  און  ירושלים  מאטערסדארף, 
מאטערסדארף'   'קרית  איז  דעמאלט  שבת.  אויף 
איך  האב  געגענט,  ליטווישע  א  זייער  געווען 
געדאווענט ביי ר' אשר יונה ז"ל אין ביהמ"ד און זיינע  
וויזניצ'ע   גאנצע  די  מיט  געדאווענט  האבן  קינדער 

 א פייער און א ברען, אה!...  נוסח, מיט
מוויזניץ רבי   מאנסי:-האדמו"ר  דרייצענער  דער 

 האט מען אים גערופן... 
אמאל אין טאג פון זיין יארצייט בין    רבינו שליט"א:

א  כ'בין  ווי  אזוי  און  ישראל  ארץ  אין  געווען  איך 
אז  געבעטן  מיר  מען  האט  אייניקל,  צוגעקומענער 

דה. אינמיטן האב איך כ'זאל רעדן ביים יארצייט סעו
זיך ארויסגעכאפט 'דער דרייצענער רבי'... האט מיר  
איינער א קרוב משפחה אריינגערומט אין אויער אז 

 אין די משפחה איז עס א בזיון אים אזוי צו רופן... 
מ'האט אים דאך גערופן   מאנסי:- האדמו"ר מוויזניץ

קריג  די  פון  אנגעקומען  איז  ער  ווען  וויבאלד  אזוי 
ער מיטגעברענגט מיט זיך דרייצן קינדער און האט  

 ...  האלע צייטונגען האבן עס ברייט באריכטעט
בקיצור, דער אויבערשטער האט מיר    רבינו שליט"א:

חונן דעת געווען, און כ'האב עס ממתיק געווען און  
גערופן   אים  אומזיסט האט מען  נישט  אז  געזאגט: 

געו איז  ער  וויבאלד  רבי'  דרייצענער  א 'דער  וען 
יג'   די  געווען  ער  מעורר  האט  וקדוש,  צדיק  גרויסע 

 מדות של רחמים... 
מוויזניץ אז   מאנסי:-האדמו"ר  דאך  ס'שטייט 

מנופין   מאל,  דרייצן  רעדן  דאס  זיין  מנפה  מ'דארף 
 ביג' נפה... 

זון  זיין  נישטא.  שוין  זענען  קינדער  זיינע  פון  רוב 
געקומען קיין  יבדלחט"א ר' פישל הי"ו, ווען ער איז  

ברודער   מיין  ביי  איינשטיין  ער  פלעגט  סקווירא 
הרה"צ ר' פנחס שלום זצ"ל. ער איז אן איידעם ביי ר'  

 יענקל לעמער ע"ה. 
 

 שמו של הרה"ק בעל אהבת ישראל זי"ע
שליט"א: דאך   ער ד   רבינו  האט  ישראל  אהבת 

 געהייסן נאכן רוזינער, ריכטיג?
 יא.  מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ

 
____ ______ 

בין חתניו נמנים: כ"ק אדמו"ר משאץ מונטריאל זצ"ל,   .ה
הגה"צ ר' עזרי' זושא פאללמאן זצ"ל ר"י באבוב, הגה"צ 

זצ"ל בעסערמין  ויבדלחט"אאבד"ק  אדמו"ר    ,  כ"ק 
 . ממעליץ שליט"א

 
 

 

דער רוזינער האט געהייסן נאכן בעל    רבינו שליט"א:
שם טוב הק'. אזוי זאגט מען. ס'איז דא עפעס א מקור  

 אויפדעם? 
 כ'ווייס נישט.   מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ

שליט"א: האט  רבינו  רוזינער  דער  אז  נאך,  מ'זאגט 
נאמען   א  געוואלט  אים  האט  טאטע  זיין  אז  געזאגט 

קרעמניצער זי"ע, נאר ביים ברית  געבן נאך ר' פייבוש'ל  
גוט  כ'האב  און  אויגן  די  געעפענט  איך  האב 
האט  ער  ביז  פנים  אין  טאטן  דעם  אריינגעקוקט 
דער   און  נאמען.  דעם  נישט  כ'וויל  אז  פארשטאנען 
וואלט  פנים  "וואספארא  אויסגעפירט:  האט  רוזינער 

 איך געהאט ווען איך הייס פייבוש"... 
ער האט געזאגט די    שליט"א:בנו הרב דוד דוב האגער  

וואס  ס'זענען דא אסאך צדיקים  ווייל  צו דעם,  סיבה 
בן   ישראל  שבי'  'שבית  אין  מרומז  איז  נאמען  זייער 

 שלום.
אבער פארן זון דער הוסיאטענער זי"ע    רבינו שליט"א:

 האט ער יא געגעבן דעם נאמען פייבוש... 
שליט"א: פיסטטאינ  רבינו  דער  מגיד יערסאנט,    נער 

דאס איז א   - וואס האט געמאכט 'תוספות חיים'  לזצ"
מ'זאגט אז ער איז געווען    -  שטארקע חסידישע ספר 

אה און  חיים  תורת  פון  חסיד  איז  בא  דאס  שלום.  ת 
 באקאנט אין וויזניץ? 

 כ'ווייס נישט.  מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ
יא, ער איז געווען א תלמיד פון אהבת    אחד מהנוכחים:

ווען הגה"ק ר' חיים יוסף בלושטיין  שלום. דאס איז גע
שרייבט   זון  זיין  ישיבה.  אין  ספר  די  דא  ס'איז  זצ"ל. 

בעל תוספות    –דארט אין די הקדמה אז דער טאטע  
איז געווען פאררעכענט ממש ווי א 'קינד' ביים    –חיים  

 אהבת שלום.  
 

דער אויבערשטער    רכו מרן שליט"א:יוכבדו בלחיים וב
ווי דער רבי גייט זאל זיין ברכה והצלחה    זאל העלפן אז

ואריכת   נחת  מיט  געזונט  און  דשמיא  סייעתא  מיט 
 ימים ושנים טובים. 
אמן, והמברך יתברך. דער   מאנסי:-האדמו"ר מוויזניץ 

 אויבערשטער זאל העלפן ברכה והצלחה בכל ענינים. 
 כ'וויל נישט אויפהאלטן...וקם רבינו שליט"א באומרו:  

דער אויבערשטער   מאנסי:-מוויזניץ האדמו"ר  וברכו  
די   ביי  נחת  זען  און  הצלחה  האבן  מ'זאל  העלפן  זאל 
קענען   און  געזונטערהייט  אייניקלעך  די  און  קינדער 

 ונפרדו לשלום.  אויפטון פאר כלל ישראל. 
 
 
 

 
   בשלח תשפ"ג     -ו 



 ז |             בשלח תשפ"ג

 
 
 
 

 ~ ברכת מזל טוב לאנ"ש ~ 
 

 שליט"א משה סופרהרב 
 ני"ו הולדת הנכד לרגל שמחת 

 
 הרה"ח ר' הלל צוקער שליט"א 

 כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זי"ע ק אצלמשב"

 ו "' ברוך פינחס צוקער היולבנו ר
 למז"ט  ני"ו הנכד \הבןהולדת לרגל שמחת 

 
 ווייס שליט"א   הערשלהרה"ח ר' 

 למז"ט  תחי'  נכדתושמחת נשואי לרגל 
 

 אפרים מנשה גרינפעלד הי"ו מו"ה 
 לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה תחי'  

 

וארא השתת   א'  שלבערב  רבינו  אצל ף  יט"א 
לבן החתונה  ר'    שמחת  סופרהרה"ג   משה 

 ליט"א מרבני אנ"ש וראה"כ ערלוי ב"פ. ש
 

וארא לנחם   ב'  שליט"א  רבינו  עלה  בצהריים 
  פינחס פינקוסח ר'  אבלים אצל משפחת הרה" 

כ"ק ה"ק זי"ע. שם נפגש עם  קורבי רבי ע"ה ממ
 שליט"א ושחחו בסוד שיח.   האדמו"ר מטאהש

 
וארא לביקור   ג'  שליט"א  רבינו  עלה  בלילה 

כ"ק   אצל  וומסב"ג קודש  מוויזניץ   האדמו"ר 
 שליט"א. 

 
יט"א לנחם אבלים אצל כ"ק כ עלה רבינו שאח"

מקיוויאשדהאדמו האדמו"ר ואחיו    "ר 
וגיסו הגה"צ  ,  וןלונד-אב"ד סאטמאר, רניבאמב
 ובניו החשובים שליט"א.  "ד בית אהרןאב
 

חדב"ן    בביתמשם עלה רבינו שליט"א לביקור  
 שליט"א  בוומסב"ג  אב"ד קרעטשניףהגה"צ 

 מזל טוב לרגל הולדת הבת תחי'.ואיחל 
 

אח"כ עלה רבינו שליט"א לביקור קודש אצל כ"ק 
 שליט"א.   האדמו"ר מדינוב

 
רבינ השתתף  הלילה  אצל  כחצות  שליט"א  ו 

פייש  משולם  ר'  הגה"צ  לנכד  החתונה  שמחת 
שליט  מחוסטא  "גינזבערג  כ"ק   אדמו"ר  נכד  וגם 

מטאהש  שליט"א    האדמו"ר  רבינו  שליט"א. 
של   ימינו  צד  על  וישב  הכבוד  ביתרת  התכבד 

מטאהש בידי  האדמו"ר  עמד  ושחחו  ובסיום  דות 
מטאהשהאדמ רבינו   ו"ר  עם  נלהב  לריקוד 

 .האדמו"ר מחוסטשליט"א, ואח"כ צירף למחול 
 

עלה רבינו שליט"א לביקור קודש אצל    ה' וארא 
מ כ"ק   קאלאשיןהאדמו"ר  שליט"א    אסטראוו 

 רבנית ע"ה.  וניחם אחר פטירת ה
 

לביקור חולים אצל כ"ק משם נסע רבינו שליט"א  
 שליט"א לרפו"ש.  האדמו"ר מקאסוב

 
רב נסע  שליט"א  אח"כ  אצל  ינו  אבלים  לנחם 

 . משפחת כ"ץהגה"צ שליט"א לבית  
 

שיעור בשעה עשר בלילה מסר רבינו שליט"א ה
 ת מדרשינו.הקבוע בתורת החסידות בבי

 
 



 בשלח תשפ"ג       ח      

ין את העסקנים בלי ליאות להכ  וסקבד בבד ע
כל צרכי השבת בכל פרטיה ודקדקיה, וביניהם 
הלומדים בחורים  לעשרות  אכסניות   לסדר 
 בישיבות הקדושות בכל רחבי ניו יורק וישבותו 
בעיר בארא פארק על שב"ק סמוך ונראה לבית 

כן   וכמו  הגשמיות   ועסקחיינו.  צרכי   לסדר 
בהרחבה  וכאר להציבור  שיוגש  האוכלים  חות 

המלך בעונג שבת בבשר ודגים וכל  גדולה כיד  
 אות לכבוד שבת מלכתא.ימטעמים, כראוי וכ

 
 ~ ליל שב"ק 

מרן   נכנס  הנרות  הדלקת  זמן  לאחר  כשעה 
שליט"א להיכל הביהמ"ד ובקול הקורא התחיל  
הבעשטה"ק  ממרן  המקובל  בנוסח  לה'  'הודו 

הציבור כל  את  ומשך  עילאה.    זי"ע  בדביקות 
הרה"צ ר' לתפלת מנחה כיבד מרן שליט"א את  

 .  ן חדב" – שליט"א אלתר הורוויץ 
 

'קבלת שבת'  אחר מנחה התפלל מרן שליט"א 
ובקול חוצב   'שבת הילולא'  לפני התיבה לרגל 
לתפלת  שבת.  בקדושת  הלבבות  את  הלהיב 

בנו   את  שליט"א  מרן  כיבד  רב  הגה"צ  ערבית 
התיבה.  דקהלתינו לפני  להתפלל    שליט"א 

לאחר התפילה עברו לפני הקודש לברכת 'גוט  
, ורבינו שליט"א איחל לכל שבת' באנפין נהירין

 ם. הקהל הקודש 'גוט שבת' במאור פני
 
 
 

להביע   , אין די מיליןאילו פינו מלא שירה כים
בלבבות אנ"ש,  ים  העזים הבועראת ההתרגשות  

ותא אי אפשר לתאר כל מי כינושודיו אילו ימי ו
אנ"ש זכו  אשר  רוחני  ועונג  ההתרוממות    את 

מב בהאי  לשאוב  חיינו,  דריגלא'א"ר   , 'שבתא 
  נחקקה בנימי הנפשששבת עילאית ומרוממת  

שזכו לחסות בצל צח בצילא   של קהל הקודש
בחצר   'דישאהילולא ק'שבת  לרגל    דמהימנותא

 קדשינו. 
 

אצ  אנ"ש  ובפרט  בחורי  יום 'כהשבת  יחקק  ל 
עת אשר בחורי החמד זכו   ,'שבתון אין לשכוח

דמהימנ 'בצילא  ולתעדן  א' תו להתחמם 
ועד השבת מבואו  , צאתו   ולהתרומם בקדושת 

מתשהי של  קה  אחת  וטהרהשה  ,  קדושה 
ב ולהקשיב  הטהורות ולשמוע  אמרותיו  נועם 

לנו  והד שהנחיל  בקודש  עינימרכותיו  נו אור 
הגה"ק  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ראשינו  ועטרת 

זק של  הטהורה  במשנתו  בעל שליט"א,  ינו 
 צוק"ל. זהקוה"ט  א הרה"ק רבינו ההילול

 
דריגלא,  שבתא  להאי  קדמה  רבתי   הכנה 

לשמוע 'כינוס הכנה'  במוצ"ש וארא העלל"ט,  ו
הגה"צ   מפי  השבת  דבר  מדרש את  דבית  רב 

להיב הלבבות ה , ששליט"א  דקהלתינו  צמח דוד
ו  ומטרתה  השבת  חובת בקדושת  את  השמיע 

 השעה בענינים העומדים על הפרק. 
 
 
 
 

 בחצר קדשינו  ' קדישא שבת הילולא'
 

4433 – 18 Ave.         347 452 5788 
 

 
 מודעה חשובה 

 

 במשך שבוע פרשת יתרו הבעלל"ט 
 שליט"א מחוץ לעירכ"ק מרן רבינו ישבות 

 הנפשלצורך מנוחת  

 
  5788 452 347להזכרות ניתן לפנות להמשב"ק: 



 נכדי בעל הילולא, ולצורך  –יוצ"ח מרן שליט"א  
כך נתוספו הרבה הוספות. בתפלת מוסף חילקו  
להשלים  בכדי  קבוצות,  לכמה  המתפללים 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לבני  המנינים 

לפני התיבה לרגל ההילולא קדישא.  שהתפללו  
התכבד רבא  ר'   בקידושא  הרה"ח  בפסוק 

 .  הי"ו אביגדור יהושע בוים
 

 ~ סעודה דעתיקא קדישא
וכסופים   געגועים  הבחורים   זכוברגשי 

עידן נשגבהחשובים, ל  באהבים ,  האי  להתעלס 
הבאר  מן  חיים  מים  ולשאוב  דחיי  אילנא  בצל 

עת אשר כ"ק ההוא אשר ממנה ישקו העדרים,  
שליט"א   'סעודתא דעתיקא ך את  ערמרן רבינו 

בבחינת וירד משה מן ההר    עמהם, ביחד    קדישא'
אל העם, להריק ולהשפיע מהודו והדרו על עדת 

כל הימים צאן   ולבו אליהם  עינו  מרעיתו, אשר 
שיתעלו מעלה מעלה על במתי התורה והיראה  

הצרופה החסידות  ולעודדם בדרכי  ולחזקם   ,
ותיקו  ולסמכם השם  בדרך בעבודת  המידות  ן 

שינחיל   כפי  מרבוה"ק,  דור  מדור  לנו  המסורה 
תפארת  עטרת  רועינו  אבינו  אדונינו  איתן  לנו 

שליט"אראשינו   הגה"ק  אדמו"ר  מרן  כפי כ"ק   ,
שקיבל מזקינו הק' מרן אור שבעת הימים רבינו 
הקדוש והטהור זצוקללה"ה זי"ע, אשר ממנו לא  

תירה  זז כל ימיו מאז נתקרב אל הקודש, וחיבה י
נודעת לו לנכדו חביבו כ"ק מרן רבינו שליט"א 
יחידי  כבן  אתו  והתשעשע  השפיע  אליו  אשר 
והראה לו את הדרך ילך בה ואת המעשה אשר  

 יעשון בקירבה נדירה.
 

ה  את  לתאר  הסופר  ואיה  העט  מחזה  איה 
כ בראש  הנדירה,  יושב  שליט"א  רבינו  שמרן 

ו ש  פניולהשולחן,  הצעל  יושבים  ני  דדים 
החשוביםהבחוריומסובים   שולחן    ם  על  כבנים 

ה'  מתענגים  ום,  אביה אורו   בנועם  מזיו  ונהנים 
כ"ק מרן של אבינו רועינו ונזר תפארתינו    הבהיר

המשתעשע   שליט"א,  תלמידרבינו  יו עם 
ו בנים,  כהלכה  הקרויים  ומתרמשיב  ץ  ועונה 

ו ה'  עבודת  בעניני  בין  ותחסידלהושאלים   .
ה"ק, האיך היתה דרך הבעשט   מה ר שאלו  השא

התפ  'געשמאק'קונים   האיך לה,  יבעבודת 
'מ על  העצלות'מתגברים  'מותרות' ,  ידת  מהו 

 ון  ישכמה שעות צריך בחור ל'עובדת אכילה', ו
 

בהיכל ביהמ"ד  הס הושלך  בשעה עשר בלילה,  
שליט"א  הופעתוב אדמו"ר  מרן  כ"ק   של 
השלחן  'ל ה',  אשר  עריכת  ציבור  כאשר  לפני 

בהאי גדול   צדיק  פני  לחזות  ונרגשים  עומדים 
מרן שליט"א פתח    . עת יקדש על היין  זמן נשגב 
ואח"כ פיזם   ומזג הכוסשלפני קידוש  בזמירות  

זי"ע מרוזין  הרה"ק  של  דממה    התנועה  בקול 
בהגבהת הכוס לקידוש כיבד מרן שליט"א .  דקה

 .  שליט"א אב"ד נאסוידהגה"צ  את
 

יין, ישב מרן שליט"א  לאחר שתיית ב' רביעית 
ולמשך זמן  בשיחת קודש  על כסא כבודו ופתח  

מרן רביה"ק זי"ע   סיפר עובדות והנהגות בקודש
אח"כ נטל  .  שיומא דהילולא דיליה חל בשב"ק זו 
חלות הי"ב  על  ובצע  לסעודה  כזית   ידיו  ואכל 

מעלת  אז    . חלה על  קודש  בשיחת  דברים  נשא 
צדיקים  של  צח  באויר  שחיו  הקודמים  דורות 

מעלה   שרפי     המצב  שפלות    ועל    וקדושים 
"ס'איז נישט   :התבטה בתוך דבריו  ו אנו,    בדורינו  

צייטן.   נייע  אדער  צייטן  אלטע  די  חילוק  קיין 
ס'איז די זעלבע תורה מיט די זעלבע בורא און  

 מ'דארף האבן די זעלבע מורא".  
 

מקדש'   ב'כל  כיבד  שליט"א  פרנסר'  מרן    יונה 
ושמחה'  הי"ו 'מנוחה  איצקאוויטש ר'  ;   אייזיק 
שליט"א שעוד   יוסף כ"ץהרב  'מה ידידות'  ;  הי"ו

; 'יום שבת זכה להסתופף אצל מרן רביה"ק זי"ע
; 'קה רבון' שליט"א  שמואל הורוויץהרב  קודש'  

ר'   שפיצערהגה"ח  מיכאל  'צור    יעקב  שליט"א; 
 . הי"ו  בעריש ווייסר' משלו' 

 
התכבד   רבפסוק  אלעזר '  הגה"צ  חיים 

טארטיקוב  מאנדעלאוויטש מרבני  ,  שליט"א 
מרן   להבות והאריך  חוצבים  בדברים  שליט"א 

הקדושים אש,   דבריו  בתוך    הרבה   והזכיר 
מפייסודות   זי"ע  שקיבל  רביה"ק  בברכת .  מרן 

הגה"צ   התכבד  דקהלתינוהמזון  שליט"א.   רב 
  ו,  דזיקוב  -ניגון 'שבח'  על הבסיום הטיש רקדו  

שליט"ו מרן  שעמדה'  הוסיף  'והיא  ניגון  לנגן  א 
הזמן את  מעורר  שהקריאה  ניגון  באומרו  וכן   ,

 'בגלל אבות' לרגל ההילולא. 
 

 וביום השבת ~ 
 בשבת בבוקר בקריאת התורה, עלו לתורה כל 

 

 בשלח תשפ"ג             ט

 



 בשלח תשפ"ג        י     

הכי    ילה, בל זמן  היתה  בשבת  זמן  גבוהה  איזה 
הורה   חסידות  ספר  איזה  זי"ע,  רביה"ק  אצל 

ללמוד זי"ע  ענין    בו,  רביה"ק  בשבט',  מהו  'טו' 
דבר  זה  אם  הזמן'  את  מעורר  'הקריאה    מהו 

 ועוד רבות.  ,שות משהוממילא או צריכין לע
 

ש י רבינו  וליט"א  דעתיה  בדיחא  על שב  ענה 
הק  ,אתר כל  טעם על  בטוב  והשאלות  שיות 

חן,  וד חכם  פי  ובדברי  מוסר בדברי    מתובלעת 
תחומי החיים, וחסידות עם עצות מועילות בעל 

ונאים   יקרים  ובנעידברים  ברורה    מהבשפה 
זי"ע,   רביה"ק  של  הטהורה  בודאי ש במשנתו 

הצעירים,  ר  ישאה בלבבות  חזק  לשמוע רושם 
גדול,   כהן  מפי  היוצא  ה'  דבר  את   לדעתאת 

 . דרך ילכו בהה
 

בשעה  אחה"צ ו   3:30הסעודה בשעה  סיימו את  
"צ  ו שליט"א לתפלת מנחה והרה נכנס רבינ  5:15

ניגש לתיבה.אברהם מר  ר' לאחר    דכי שליט"א 
שלישית   התפלה  לסעודה  שליט"א  מרן   נטל 

  התכבד  בפסוקו  וזימר הזמירות בהתעוררות רב
ר'   גרינבערגערהרה"ח  שעוד   שליט"א   שמואל 

לה אזכה  זי"עסתופף  רביה"ק  מרן  כשעה  .  צל 
זמן   הבדיל לאחר  השבת,  שליט"א   צאת  רבינו 

 וכתב השמות כנהוג.  על הכוס
 

 ~ מעמד הנהדר 'זכרון צדיק' 
זכינו   לקודש,  ומקודש  חיל  אל  בצאת מחיל 

בדי נככשלמעמד רב רושם 'זכרון צדיק'    השבת 
אנ"והעדה   והעלחשובי  לדוכן  עלו  את ש  ו 

היק באמת,  זכורנותיהם  הנאמרים  מה  רים 
בצל קדשו של  ולא זר בהסתופפם  שעיניהם ראו  

זי" רביה"ק  ההילולא  בעל  שבת עמרן  מדי   ,
במו מועד  ומדי  אחרי בשבתו  והביטו  עדו, 

עבודתו בקודש מדי תפלה בתפלה ומדי עריכת 
בשושה ובכילחןולחן  בערגה  וזכרו  מה  סופין  , 

ם הוי עובדא למען ידעו דור אחרון צדיק בדיד
 מה פעל.  

 
ש וראשון נאם מדברותיו הגה"צ ר' אברהם ברא

רייך שליט"א אב"ד רימינוב ומגדולי המקורבים 
רביה"ק הנפלאה    אצל  הקשר  את  והזכיר  זי"ע 

ר ליבדלחט"א  בין  זי"ע  וממלא    נכדוביה"ק 
 חריו נשא אדמו"ר שליט"א. לא מקומו כ"ק מרן

 

  –גה"ח ר' יעקב מיכאל שפיצער שליט"א  דברים ה
אצל כותב   זי"ע  ה'תורות'  את   רביה"ק  שתאר 

כמה   ושר  רביה"ק  אצל  שראו  התפלה'  'עבודת 
כ הקדושים  נסחאות  זי"ע. קטעי  רבינו  שר  אשר 

פאללמאן אח"כ   נפתלי  אהרן  ר'  הרה"ג    נאם 
הנ בו   שליט"א הציבור  עימים  דבריו  את  ריגש 

רבינואור  תיב של  הקודש  עבודת  ואף   את  זי"ע 
בעצמו   שנושע  מה  נפלא  סיפר  לראשונה  גילה 

זי רביה"ק  של  בסיום  בזכותו  ז"ע.  כינו דבריו 
ורים וזכרונות מפי  סיפלשמוע דברי אלקים חיים,  

שליט רבינו  כ"ק  במשנכדו  בעל  "א  של  נתו 
 . הילולא

 
הכוס  על  שליט"א  רבינו  בירך  הלילה  כחצות 
של   'כוס  לקבל  הקודש  הקהל  כל  עברו  ואח"כ 

קד מידי  שליט ברכה'  רבינו  נפרד  כן  כמו  א "שו. 
האדמו כ"ק  שליט"א  ממחותנו  מבוטושאן  "ר 

 השתתף במעמד. ש
 

חטיבה אחת של התעלות    היה השבת המרוממת  
בשבתא דריגלא בצלא דמהימנותא והתרוממות  

שישפיע  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  של  קדישא 
ו נפלאה  והתעוררות  דקדושה  חיות  יחקק עלינו 

אנ"ש, להפיח בנו רוח חיים בחורי  לנצח בלבבות  
 מרוממת למשך כל ימות השנה.  

 
קודש   מןברגשי  קודש  צאתנו     ההוד     השבת 

והודאה    ,  והנהדר שבח    מלא    ושפתותינו  
על   הזה, להשי"ת   למועד  להגיע    שזכינו 

וחסידי כש וחדוה,  שמחה  מלאים  אנ"ש  לבבות 
חלקינו  טוב  מה  'אשרינו  ונהלל  נודה  סקאליע 
חלק   להיות  זכינו  אשר  על  גורלינו',  נעים  ומה 

לו הטהור של נזר בהני חבורתא קדישתא תחת דג
שגדלו   שליט"א,  רבינו  מרן  כ"ק  תפארתינו 
והצליחו למעלה מן המשוער וזכינו לרומם קרן 

 התורה וחסידות ולהאדירה.
 

עזרונו  הנה  עד  חי,  לקל  בתפלה  פרוסות  וידינו 
לנצח, ויהי    ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנורחמיך  

וזכות  אבותינו,  עם  היה  כאשר  עמנו  אלקינו  ה' 
רביה" זי"ע  מרן  יעמוד    –ק  הק',  קהלתינו  מייסד 

ושאל צעד  בכל  לסמכינו  יעזבנו    ,לימינינו  ואל 
וחפץ ה' בידינו יצליח ושיתקדש שם  ואל יטשנו,  

 שמים על ידינו.
 
 



  

 
 
 
געלונגען  מ ב"ה  ס'איז  אז  המוסדות  הנהלת  מעלדט  פרייד  יט 

ריכטיגע  מלמדים  פון  שטאב  פראפעסיאנאלע  גאר  א  אויפצונעמען 
ענע חסידישע יונגעלייט מיט פיל יארן ערפארונג אין יראי ה', געהויב

זיך  וויאזוי  מומחיות  די  סיי  פארמאגן  וועלכע  חינוך  פון  פעלד 
אפצוגעבן מיט א קינד און בעיקר דער כאראקטער און געשטעל אז 
ס'זאל זיין טופח על מנת להטפיח און איבערלאזן א השפעה לטובה 

 וואס זאל הייבן א קינד. 
 

ן די חשוב'ע שטאב איז עומד ומשמש דער געהויבענער  ועל צבאם פו
עשרות   החינוך  בשדה  עצום  ומומחה  וחסיד  גאון  האי  רוחני  מנהל 
ברייט  איז  וועלכע  שליט"א,  קעסלער  שמעי'  רבי  הרה"ג  בשנים, 
באקאנט ופקיעה שמו בעולם החינוך ושמו הטוב הולך לפניו, זייענדיג  

חכמה ותבונה און מיט א   עוסק צענדליגע יארן אין דעם פעלד ברוב
 פאטערליכע איבערגעגעבקייט. 

 
ווען די רעדע איז פון גשמיות האט הנהלת המוסדות גענומען אויף זיך 
    ,צוצושטעלן דעם מוסד אויפ'ן סאמע העכסטן סטאנדארט. קיין געלט

 נישט    מען     האט דמים   תרתי   משמע    

ההתרגשות של קהל אנ"ש היתה עצומה, שלאחר שבועות רבות של הכנות טירחות ויגיעות ודמים  
'חנוכת הבית'  וברוב פאר והדר את מעמד  תרתי משמע, החיינו והגיענו לזמן הזה לחוג בצוותא 

ראה"ק   –יו"ר המעמד ידידינו מו"ה לייב בער ראזענבערג הי"ו    לרגל התחדשות ושיפוץ בית חיינו.
דקהלתינו הק' ועומד זה רבות בשנים לימין קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א פתח את המעמד, 
ובנועם מילין הגיש לפני המשתתפים את מטרת הכינוס להתרים יותר מכפי היכולת לפאר ולרומם  

הו מחזה  התקיים  אחריו  חיינו.  בית  לקרוב את  תהילים'  'ספר  חילק  שליט"א  מרן  כ"ק  כאשר  ד, 
קרוב לעשרים ילדי תשב"ר  שלושים בחורי אנ"ש שקבצו 'חמישים דולר' לטובת בית חיינו, ועוד  

שקבצו 'עשרים דולר'. ההתרגשות גאו על הציבור, לראות את הדור הצעיר מוסרים עצמם יותר  
 מכפי היכולת במסירות נפלאה למען בית חיינו. 

 
קודש'  'מתנת  לקבל  ומעלה,  דולר'  מאות  מ'חמש  שתרמו  בעם  נדיבים  לעשרים  קרוב  זכו  אח"כ 
בחתימת יד קדשו של כ"ק מרן רבינו שליט"א, שאיחל לכל אחד ואחד באנפין נהירין ברכות לרוב.  

שתרמו   בעם  לנדיבים  חנוכה  נרות  משיירי  זך'  זית  'שמן  בקבקי  שליט"א  מרן  חילק  כן    360$כמו 
היו"ר הזמין לבימה את 'אורח הכבוד' כ"ק האדמו"ר מוויען ב"פ שליט"א שהעלה סיפורים  וומעלה.  

ועובדות מה שעיניו ראו ולא זר אצל מרן רביה"ק זי"ע ועל ההתקרבות המיוחדת שזכה כ"ק מרן 
 רבינו שליט"א אצל זקינו הגדול מרן רביה"ק זי"ע. 

 
הזמן  ש אחריו נאם הגה"צ אב"ד צמח דוד שליט"א בנו יקירו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והכריז  

גרמא לילך מחיל אל חיל ולהניח האבן הפינה של התייסדות 'מוסדותינו הקדושים' אשר בשמו  
בלב מלא התרגשות, נתבשרו קהל    .בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א   נקרא 'מוסדות סקאליע'

שערי ת"ת החדש 'ת"ת קדושת אליעזר סקאליע' ע"ש    ו עז"ה בשנה הבעלל"ט יפתחשבהנאספים  
 של מרן רביה"ק בעל שיח אליעזר מיאמפאלי זי"ע.  

 
הזמין לבימה את מנהל הת"ת הרה"ג ר' שמעי' קעסלער שליט"א שפקיע שמיה    ב"ד שליט"אהא

יחת המוסדות,  בתוך דבריו הדגיש המנהל שליט"א את מטרת פת  כבעל מחנך נפלא רבות בשנים.
שליט"א לא יתקבלו   אדמו"ר   מרן    להתנזר מכל וכל מפגעי הזמן וכלי טעכנלאגיע, ועפ"י פקודת כ"ק  

ילדים המתחנכים בבית אשר ישנם שם כלים המשחיתים רח"ל אשר רבים חללים הפילה. כמו כן 
אופן   את  מ הדגיש  עפ"י  התורה  טוב  ועריבות  בנעימות  הילדים  יתחנכו  שבו  תורת  החינוך  שנת 
 הבעשטה"ק זי"ע. 

 
בחרדת קודש זכינו לשמוע את 'משא המרכזי' מפי קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. בתחלה 
פתח בדברי ברכה לכל התומכים והמסייעים שיתברכו ממקור הברכה, ואח"כ דיבר בקדשו ביסודות  

 ה יתבוסס התלמוד תורה החדש.  החינוך שעלי
 

אחר הדברות קודש המשיך מרן שליט"א לחלק מתנת קודש לעוד נדבנים חשובים שהוסיפו בנדבת  
לבם בכדי לקבל הספר בחתי"ק של מרן שליט"א. כמו כן הצטרפו עוד עשרות בחורים לה'לגיון של  

 ם' מידי הקודש. מלך' ותרמו סכומים נכדבים למען בית חיינו, וזכו לקבל ה'ספר תהילי

 שלח תשפ"ג ב            יא 

 

יום 

 בחצריך
 יום ביומו לשנה האחרת

 
 מעמד אדיר 'לרומם' 

 תשפ"ב לפ"ק  בא מוצ"ש
 
 
 



 

 


