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ונפלאותיו  ' על ניסיוהמתוך הודיה ל
 דב כהכרת הטוב וגיליון זה נ

 שליט"א לרבינו
 ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ Â‰È¯Ó˘ בן ÌÈ¯Ó ‡˘ÚÙ  

 .לרפואתו השלימה. אמן

  דבר העורך �
Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â�· ÌÈÈ˜Ï 

בתחילת  השבוע, חש רבינו 
שליט"א שלא בטוב. תיכף עם 
היוודע הדבר, העתירו בתפילה 

תורה ושאר הרבבות רבבות בני 
עמך, בארץ ובגולה, מתוך דאגה 
כנה לשלומו, "ואם תלמיד חכם 

ה עצמו לצריך שיח(החולה) הוא 
מנינים (גמרא ברכות י"ג) עליו" 

רבים של תפילות נערכו גם בבתי 
המדרש ובשריד בית מקדשנו 
ובשאר מקומות הקדושים, וב"ה 
עד מהרה נתבשרנו שחזר לאיתנו 
והודו לה' כי טוב, שנזכה לראותו 
עוד רבות בשנים וליהנות מאורו 
ולהסתופף בצילו ונראה בבוא 

 הגואל ומלכנו בראשנו בב"א.
כידוע, רבינו שליט"א מלבד 
היותו בקי בכל חדרי התורה 
בנגלה ובנסתר כל רז לא אניס 

לכל  ליה, בשקידתו הרבה זכה
היה מ"ח קניני התורה, זכה גם שנ

לאיש הלכה בכל רמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. כל זיז ובכל תנועה, 
הלא הוא לפי קוצו של יו"ד על 
כל פרטי הפרטים, גם בזמני 

ראו כל בני הבית כיצד כל  חולשה
ימים גם דקדוקי הלכה מתקי

 בעתות אלו. כך למשל, תיכף
בהגיע זמן הנחת טלית ותפילין 
עם כל חולשתו מיהר להניח 
ולהתפלל כותיקין, וכשהגיע זמן 
מנחה גדולה לא המתין אלא 

 התפלל תיכף עם חולשתו הרבה.
וסיפר לנו אחד מבני הבית: 
באחד השעות בהם היה חלש, 

וצרך לבלוע תרופה פלונית ה
תיכף, משקיבל את התרופה, 
שאל את העומד לצידו: האם 
בדקו את כשרות התרופה, 

והאם היא  :משהשיב, שאל שובף
מתוקה שאז צריכים מרה או 

 ה ראו כן תמהו.לברך לפניה. והמ
ים ועל בברכת על הצדיק

החסידים ועל זקני עמך בית 
 ל... יהמו רחמיך ה' אלוקינו.ישרא

םבברכת  לו בת ש  ש
טוף דש גול ק  ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )ז, יא(" ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"

צ"ב קצת הענין דלא יחרץ כלב לשונו ולכאורה סגי שיאמר והיתה צעקה גדולה בכל 
ארץ מצרים וכו' ולכל בנ"י יהיה רגוע. ונראה דהנה איתא בגמ' ב"ק ס' ב' כלבים 
בוכים מלאך המות בא לעיר וכאן אמר מרע"ה לפרעה כה אמר ה' כחצות הלילה 

צא בתוך מצרים, ודרשו חז"ל אני ולא אחר ולא שליח וכו', וזה מה שהוסיף אני יו
לו דמכיון שמכת בכורות תהא ע"י הקב"ה בעצמו ולא ע"י מלאך המות, במילא לא 
יחרץ כלב לשונו, אבל זה רק לישראל אבל למצרים בלא"ה והיתה צעקה גדולה 

 אשר כמוהו לא נהיתה ולא תוסיף.
 (טעמא דקרא)

 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    

    בבית רבינו שליט"אבבית רבינו שליט"אבבית רבינו שליט"אבבית רבינו שליט"א    מסקווירא שליט"אמסקווירא שליט"אמסקווירא שליט"אמסקווירא שליט"א ביקור כ"ק האדמו"רביקור כ"ק האדמו"רביקור כ"ק האדמו"רביקור כ"ק האדמו"ר
    

ביום ה' לפרשת וארא, י"ט טבת תשע"ו נכנס אל מעונו של רבינו, כ"ק אדמו"ר מסקווירא 
 השיחה ביניהם.תחילת שליט"א, להלן נכתוב עיקרי 

 אדמו"ר שליט"א נכנס, ומרן שליט"א שמח לכבודו וכיבדו לשבת לצידו בכבוד.
 שם הסבא זי"עאדמו"ר שליט"א: אבא של מרן, מרן רבי יעקב ישראל זצוק"ל, קרוי על 

 . האדמו"ר מצארקאס זצ"ל
 מרן שליט"א: נכון. אבא סיפר על כך.

וקודם מנישואיו השניים.  לי שמרן הקהילות יעקב נולד לאביכם אדמו"ר שליט"א: נדמה
וכשנולד בנם  לכן נתייעצו עם  זקיני האדמו"ר הגה"צ רבי מדרכי דוב מהורנאסטייפאל ז"ל,

 קראו לו יעקב ישראל על שמו
שליט"א: אכן, הסבא רבי חיים פרץ ז"ל נתאלמן מאשתו, והיו לו כמה הצעות של  מרן

זיווגים והיה מסופק מה לקחת. היה לו הצעה של אשה ממשפחה עשירה שיוכל לחיות 
בכבוד, אבל לא תוכל להביא ילדים, או אשה שלא ממשפחה עשירה אבל בת בנים. הוא 

והורה לו לבחור באשה  מאוד החזיק ממנו,ל את הגה"צ רבי מדרכי דוב, כי הוא הלך ושא
 שיוכל ללדת עמה עוד ילדים.

 ?מרן שליט"א: האם הגעתם מאמריקה
 אדמו"ר שליט"א: כן, מקרית סקווער.
  מרן שליט"א: תשארו בארץ ישראל...

אדמו"ר שליט"א: הגענו פה לכמה ימים, לרגל חנוכת בית המדרש בבני ברק ובירושלים 
. והערב יש כאן שמשינים חדשים פה בארץ. בבני ברק וירושלים ובית וגם מינוי של כמה די
 את המינוי בבני ברק.

 ואת ספרו 'שיח השדה' והביא הגישמרן שליט"א בירכו שיהיה בהצלחה. לאחר מכן 
 במתנה לאדמו"ר שליט"א.

אדמו"ר שליט"א שמח מאוד ואמר: מקובל להביא לפני שיוצא ספר 'דמי קדימה' למחבר 
 ת שכבר יצא הספר, אני רוצה לכל הפחות לשלם עליו.הספר, כע

 מרן שליט"א: זה במתנה. לא צריך לשלם...
אדמו"ר שליט"א: מכיון שהוא מנהג לתת 'דמי קדימה' הנני רוצה לשלם עבור הספר הבא 

 שעתיד לצאת לאור... כך זהו המנהג. 
קדימה במסחר,  מרן שליט"א סירב ואמר לו בדרך צחות, כי מצינו בגמרא שמשלמים דמי

 שהוא דרך של קנין שמשלמים חלק התשלום מראש, אבל לאו דווקא בספרים...
בשלב זה דן אדמו"ר עם מרן שליט"א בהלכות שמות, וכתיבת שם יעקב ישראל, לאחר 
מכן דיבר עם מרן על הנגע הנורא של אינטרנט, והזכיר את מכתב מרן שליט"א לפני כמה 

 , ואדמו"ר החזיר ברכהעבור, לאחר מכן מרן שליט"א בירכושנים שהוא בכלל ייהרג ואל י
 שפע רוחניות וגשמיות. שיזכה למרן שליט"א ל

     [מפאת קוצר המקום לא יכולנו להביא את כל השיחה עם מרן שליט"א]
 



 

˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ· Â˘Ú�˘ Â‡ ,˙Â¯„Â‰Ó ˙ÂÙÈ ˙ÂÈˆÈˆ ÛÈ„Ú‰Ï 
גרמניה שהה הרה"ח ר' יעקב לוי בצריף ששימוש בעבר מפעל ליצור שטיחים, והנה באחד הימים מצא וות בבמחנות המ

נטל מגבת ועשה  , הואנפש חוטים ושזרם לשם מצוות ציצית בשטח המפעל חבילת צמר רחלים, במאמץ רב טווה במסירות
בה חור כדי שיוכל להכניס בה את הראש, ובמסתרים קשר את חוטי הציצית והנה זכה לבגד של ד' כנפות מהודר. לא עבר 
זמן רב עד אשר עבר הקול במחנה שיש כאן בנמצא טלית קטן כשר, כאלף איש היו משכימים קום כדי לזכות ללבוש את 

 של הרוצחים הנאצים ימש"ו. הטלית קטן, ולברך על הציצית לפני בואם
אדם [שזכה להנצל מהתופת] שיש לו טלית קטן כזה  ,יש להסתפקן הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"א דונשאל הגאו

עשוי ממגבת בלויה, וחוטי ציצית עבודת יד... ולעומת זאת יש לו אפשרות ללבוש ציצית של בגד נאה וחוטים נאים במה 
 יבחר?
  ן הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"אהגאו ותירץ

מאלכסנדריה בחזרתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו,  כשהלך ניקנור למצרים להביא דלתות (דף לח ע"א)נאמר במסכת יומא 
נטלו אחת מהן והטילוה לים, ועדיין לא נח הים מזעפו, בקשו להטיל גם חברתה, עמד ניקנור וכרכה, ואמר להם הטילוני 

... ופני הספינההיתה מבצבצת ויוצאה [הדלת שהטילו לים] מתחת דעמה, מיד נח הים מזעפו... כיון שהגיע לנמלה של עכו 
ניסים, עכ"ל. והנסים הרי נעשו  לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור מפני שנעשו בו

ולצפותו זהב, אמרינן שהנסים  נוהוזהב וגם כשעומדים לקיים זה א' ואלל המסירות נפש של ניקנור שהוא שוה יותר מבג
 תר מהזהב.גדולים יו

ואולי כך בענייננו, המסירות נפש של עשיית הציצית עדיף אולי מטלית נאה וציציות יפים. ואולי זה הטעם שחביב עדיף 
 -משבעת המינים, למרות שבהם נשתבחה ארץ ישראל, בכל זאת חביב עדיף בגלל ההתרגשות [עיין משנ"ב סימן ריא ס"ק י 

 ירות נפש עדיפה מטלית נאה.כך גם בענייננו החביבות בגלל המס יב]
עדיפים. ואין ראיה משערי ניקנור דגם בלי לית קטן מהודר עם חוטים מהודרים א סובר דט""ח קניבסקי שליטוגיסי הגר

הציפוי בזהב הם היו יפים אלא שהזהב יפה יותר אולם לאותו אדם שעשה את הציציות במסירות נפש אולי הוי לו מזכרת 
 זה עדיף.מצוה ולו הטלית קטן ה

ים של ב והכהנים החזירום. ואילו סלי נצרהיו מביאים ביכוריהם בקלתות של זה שעשיריםפ"ג מ"ח) (נאמר גם בביכורים 
מביאים סל  השגת ידם, היו י מיעוטפערבה שהביאו בהם עניים בכוריהם היו נוטלים מהם. וכתב הגר"י ניימן העניים כ

רוח מחבב מנחה זו, והיא עדיפה  ברון לב, לכם השי"ת שוכן דכא ושפלפשוט של נצרים שעשו במו ידיהם בהכנעה ובש
 מזהב ומפז וכך בענייננו.

 )(ווי העמודים 

 ו"תשנ שבט' ז ע"נלב ל"זצ פרנקל דוד' ר צ"הרה
 ואמר, לכך ארוך מקל א"החזו לו והביא, המיטה מתחת נעלים להוציא ביקשו א"שהחזו סיפר פרנקל דוד' שר רבינו סיפר

 דן ורבינו. [לידים רעה רוח גורמים לא שסתם א"החזו לו אמר. בידיו כך להוציאו ויכול ארוך מקל צריך שאינו ד"ר לו
 .]בנעלים בנגיעה ידים נטילת בטעם בדבר

 כבר לו שיש רבינו לו השיב. חדש' פראק' במתנה לו לקנות שרוצה ואמר, ל"מחו יהודי לרבינו נכנס ו"תשס שנת בשלהי
 דוד שהרב וידוע .כשיבוא משיח לכבוד שיהיה תביא, רבינו הוסיף-רוצה אתה אם אבל, לחול ואחד לשבת אחד, מספיק
 .צדקנו משיח פני לקבל לו שיהיה מיוחדת קפוטה ל"זצ" יעקב קהלות"ה לבעל הביא ל"זצ פרנקל

 ודה)ת (מנחת

 טס"תש שבט 'י ע"נלב לצ"ז ישראלזון לישרא יוסף רבי הגאון
חיים היה גר בשכנות להגאון הגדול רבי ש י פנחס שרייבר זצ"לרב הגאוןש ו:דוך שליאודות הש זצ"ל ראלזוןהרב ישסיפר 

חה הדלת פתאום נפת ,ו בלימודנדבר תיעוכשהגרב, בוא לביתו בעשא ממני זצ"להגר"פ  יום אחד בקש ,קניבסקי שליט"א
אחר כך ודברו בזה,  דנו הםוובידו גמרא הוא הקשה על דברי רש"י והשכן הגאון הגדול רבי חיים קבניסקי שליט"א נכנס 

בקש הגר"פ מהגאון הגדול רבי חיים לשבת. משישב ביקשני לומר את החבורה האחרונה שהשמעתי בישיבה, התפתח דין 
 ודברים. בדיעבד התברר שנשלח לתהות על קנקני. וגם המדוברת היתה מאחורי הכותל. 

לוותו לבית הכנסת. ובעת שעברו דירה טרח לבוא לסייע בידם חיים שליט"א כדי ל למחרת החתונה הגיע הגאון רבי
 להעביר את מטלטליהם.

 (מוסף שב"ק)

 וגם, שהוא מצב בכל] חוב תמיד קורא שלו בקביעות הלימוד הספק לסדר, [חובותיו לימוד על רבינו מקפיד כמה כידוע
 החובות לימוד ד"בס זאת בכל חלש היה שבתחלה אף, החובות לימוד את בוקר כל למד] ב"תשס[ חולים בבית שהיה בזמן
 '.החובות גמרתי ה"ב, 'אמר גומר וכשהיה, כסדרן תמידין היה

 ההוא בזמן ....ה"ב והנה, לכתוב אצליח לא שכבר] ב"בתשס הרפואי האירוע אחרי[ אמרו רופאים דהנה מרבינו שמעתי
 ד"ובס, שיצליח מאמין איני לכתוב אבל, ילך הוא ללכת, רבינו אודות, הרופאים אחד אמר, הרפואה בבית רבינו כששהה

 כסלו ח"ער ק"בתוה לעסוק וזכני דליתנו ונאמנים רעים ומחליים וקימנו שהחינו' ה ברוך :ל"וז כתב כבר כסלו ח"ער
 כמה כתב ומאז ,חולים הבית כתלי בין החלה שכתיבתו, תרומות מסכת על אמונה שערי ספר לתחילת כפתיחה, ב"תשס

 תודה) (מנחת                                                                  .חיבורים הרבה עוד להוציא ויזכה' ה ויתן, רבים ומכתבים, חיבורים

  

  


