
 לע"נ ר' אפרים פישל משה ב"ר אברהם אלימלך ע"ה . ולע"נ מרת לאה ב"ר יוסף ע"ה . ולע"נ ר' נפתלי הירצקא טובי' ב"ר שמואל אליהו ע"ה

פרשת תצוה   שנת תשע"ו  גליון א'קכג  שנה כב

העומדות צ  - נשגבות  הכנות  די  ווישן 
ברומו של עולם - צום שבת קודש, איז 

ענין  דער 
שלאפן  לייגן  זיך  פון 
קודש,  שבת  ערב 
דא  זענען  עס  וואס 
אויסדרוקן  מורא'דיגע 
דעם  פון  דעם  איבער 
זצוק"לא(  מגיד  גרויסן 
צדיקים  אנדערע  און 
ושרפי מעלה, תלמידי 
ותלמידי  הבעש"ט 
איינס  און  תלמידיוב(, 
שטארקע  די  פון 
איז  דערפון  טעמים 
אז  בפשטות  טאקע 

צום  צונאכטס  פרייטאג  אויסגערוט  זיין  זאל  מען 
סעודה  די  פראווען  קענען  צו  התפלה;  עבודת 

טיש  צום  גיין  צו  אויך  אזוי  און  וכנכון,  כראוי 

מרעים  מסיבת  צום  צונויפצוקומען  זיך  אדער 

נאכן סעודהג(, ווי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האט 

איז  "בכלל  שמועס:  ביים  דערמאנט  נארוואס 

חסידישע  ביי  אז  שטוב  אין  זיין  צו  מרגיל  גוט 
מקומות איז נישט געווען קיין מקום וואו מ'זאל 

צוזאמען  נישט  זיך 
פרייטאג  קומען 
במיוחד  און  צונאכטס 

ביי שלש סעודות!"

אז  מ'דערציילט 
אדמו"ר  מרן  כ"ק 
האט  זצוקללה"ה 
גערעדט  אמאל 
הירש  יצחק  ר'  מיט 
וועגן  ע"ה  ראהטשילד 
האט  קודש,  שבת 
זיך  הירש  יצחק  ר' 
וויל  ער  אז  אנגערופן 
פרייטאג  קומען  זייער 
איז  ער  אז  פילט  ער  אבער  טיש,  צום  צונאכטס 
המשך על עמ' ב'  <<<

א( ראה מה שהביא הרה"ק ממונקאטש זי"ע בספרו 'דברי תורה' )מהדורא ט, אות יג( שהרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זצוק"ל אמר כי תמוה בעיניו מדוע לא נכתב בתורה שבכתב שצריכין 

לישן. וי"א בשמו שהוא מתמה מדוע לא נכתב בעשרת הדברות שצריכין לישן בעש"ק.

ו'(. הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע שאמר "מי שיש לו נשמה  ב( הרה"ק רבי פינחס קאריצ'ער זי"ע הורה: "מצוה וטוב לישן מעט בכל ער"ש ביום" )לקוטי אמרי פינחס, שער השבת אות 

'בני יששכר' אף שנהג עצמו בימי החול שלא לישן ביום, ואף לא עבר עליו חצות  זי"ע - בעל  ג(. והרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב  )הובא בשולה"ט, סימן רנא סעיף  כשירה ישן בערב שבת" 

הלילה בשינה, אעפ"כ היה נוהג לישן מעט בכל ערב שב"ק ביום )עשר צחצחות, מערכת ח אות יד; וכן הובא ב'ספרן של צדיקים' על הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקאזניץ זי"ע ]ערכו, אות יג[(.

שח הרה"ק העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע: "אם הייתי יכול לדבר בשעת מתן תורה, הייתי מבקש מרבונו של עולם שיכניס מצוה מיוחדת של מנוחת ערב שבת בתוך עשרת הדברות דווקא, 

כדי שיהיה לה תוקף-משנה''. )הובא בזמירות קול מנחם, הכנה לשבת עמ' נ(.

ג( כ"מ בשם כמה וכמה צדיקים שטעם הדבר בפשטות הוא: כדי שתהא נפשו רגועה ומוחו זך וצלול לעבודת שבת. החל מ'קבלת השבת' )משמרת שלום - קודינוב, סימן כד סק"ט בשם הרה"ק רבי 

ביראת הכבוד ובחרדת קודש גשים אנו באימה מול ארון הקודש להביע אמירתנו לגבוה בברכת מזל טוב אל כבוד מאורינו נזר תפארתנו

לכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
ולבנו יקירו הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל שליט"א

 לרגל שמחת  נישואי נכדו/בנו החתן הרב ישעי' משולם זוסיא שליט"א
עב"ג בת הרה"צ ר' צבי אלימלך האלבערשטאם שליט"א

והברכה אחת להסבים הצדיקים כ"ק האדמורי"ם מוויזשניץ ורחמיסטריווקא שליט"א
בגלל אבות יושיע בנים ובני בנים, לרוות רוב נחת דקדושה ברננים, לעטרת תפארת בית אבוה"ק

כעתירת וברכת: התאחדות חסידי סקווירא

 



שבת היום לה'

נישט בכוח, ווייל נאך דער סעודה פאלט אים גאר א שטארקע מידקייט. האט דער רבי ז"ל זיך אנגערופן: 
"ס'איז כדאי, ס'איז כדאי זיך אראפצולייגן פרייטאג נאכמיטאג צו קענען זיך צונויפקומען פרייטאג צונאכטס!" 

)מפי רמי"ח וואזנער(.

משתטח  זיך  געווען  זוכה  האבן  מיר  וואס  הקודש,  ארץ  צדיקי  די  פון  ומאמרים  סיפורים  שרייבנדיג 
זיך  וואס האט  וואונדערליכן און באלערנדן עפיזאד  זיין על קברם, איז אוודאי פאסיג צו ציטירן דעם  צו 

אפגעשפילט ביים רבי'נס זיידן הרה"ק רבי מאטעלע רחמיסטריווקער זצוק"ל.

צווישן די געהויבענע חסידים פון הרה"ק רבי מאטעלע האט זיך געציילט דער חסיד המובהק רבי חיים 
הערש אייזנבאך ז"ל. וואס ווי באקאנט האט ער זיך אויך געטראפן מיט כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה, ווען 

דער רבי ז"ל איז געווען אין ארץ ישראל.

די קינדער און אייניקלעך פון הרה"ח ר' חיים הערש דערציילן, אז ווען דער רבי ז"ל איז דארט געווען 
א  איז  עס  ווען  משפחה  די  ביי  פרעגן  געשיקט  און  אים  מיט  טרעפן  צו  זיך  געבעטן  ז"ל  רבי  דער  האט 
פאסיגע צייט. עס האט משמע געווען פון דעם רבי'ן ז"ל'ס ווערטער, אז דער רבי ז"ל וויל אריבערקומען 
נישט אז דער  וויל  ר' חיים הערש האט עס געהערט, האט ער באלד געזאגט אז ער  ווען  צו אים, אבער 
איז  און  זיין שטעקן  גענומען  באלד  האט  ער  און  אים,  צו  קומען  צו  זיין  דארפן מטריח  זיך  זאל  ז"ל  רבי 

געגאנגען צום רבי'ן ז"ל.

און  קומתו  מלוא  אויפגעשטעלט  זיך  ז"ל  רבי  דער  האט  אריינגעקומען  איז  הערש  חיים  ר'  נאר  ווי 
אים אויפגענומען מיט גרויס ליבשאפט, בעטנדיג אים נאכצוזאגן א ווארט פון זיין רבי'ן הרה"ק ר' מרדכי 
גארנישט",  ווייס  "איך  געזאגט:  האט  עניוות  זיין  מיט  הערש  חיים  ר'  אבער  זצוק"ל.  מראחמיסטריווקא 
ער  ווען  התרגשות,  גרויס  זיין  צוליב  אז  ערקלערט,  ער  האט  שפעטער  גערעדט.  גארנישט  האט  ער  און 
האט אנגעהויבן צו פילן דאס וואס ער פלעגט פילן ביי די פריערדיגע צדיקים, איז ער ממש נישט געווען 

אומשטאנד ארויסצורעדן א ווארט!

ווען דער רבי האט אים זייער שטארק געבעטן, האט ער געזאגט: "הרה"ק ר' מאטעלע זי"ע האט זיך 
בעל  קיין  נישט,  איך  זאג  תורה  קיין  מיר,  צו  קומט  מען  פארוואס  נישט  ווייס  'איך  אויסגעדריקט,  אמאל 
תפילה בין איך אויך נישט, וואס קומט מען צו מיר?' דערנאך האט ער צוגעלייגט, 'עס קען אפשר זיין אזוי, 
איך זאג יעדן טאג פאר'ן דאווענען "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך", און איך זאג עס 
נישט נאר מיט'ן מויל, נאר טאקע מיט'ן גאנצן הארץ. איך האב טאקע ליב יעדן איד! דערפאר כמים הפנים 

אל פנים כן לב האדם לאדם )משלי כז, יט(, ווערן מענטשן צוגעצויגן צו קומען צו מיר'".

דער רבי ז"ל האט גאר שטארק הנאה געהאט פון די ווערטער, און ביי ר' חיים הערש'ס צווייטן באזוך, 
האט דער רבי ז"ל אים געבעטן איבערצוזאגן נאכאמאל די דערמאנטע ווערטער. דער רבי האט זייער הנאה 

געהאט צו זיין מיט אים, און ער האט אים געבעטן איבערזאגן נאך א ווארט און נאך א עובדא.

דער רבי ז"ל האט זיך שפעטער אויסגעדריקט פארן איידעם כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א: 
אבער  דחקות,  און  ארעמקייט  פון  געליטן  טאקע  האט  זצוק"ל  מראחמיסטריווקא  מאטעלע  ר'  "הרה"ק 

פונדעסטוועגן האט ער דאך געהאט מיט וועמען צו שמועסן".

אט דער ר' חיים הערש פלעגט האבן א מנהג צו נעמען אז זאק יעדן ערב שבת, און צוזאמצונעמען 
חלות פון מענטשן, און ער האט דאס דערנאך אויסגעטיילט פאר ארימע מענטשן, זיי זאלן האבן אויף שבת.

ווען זיין זון הרה"ח ר' וועלוול ז"ל איז געבוירן געווארן, איז אויסגעקומען זיין ברית ערב שבת, און נאכן 
אזוי  חלות  די  צוזאמנעמען  גיין  וועלנדיג  חלות,  די  פון  זאק  דעם  גענומען  ער  האט  ברית  פונעם  סעודה 
זענען  זיינע משפחה מיטגלידער  ווייל  געקענט ארומגיין,  נישט לאנג האט ער  יעדן ערב שבת. אבער  ווי 

געקומען צו לויפן מיט א בהלה אז דאס קינד, דער רך הנימול בלוטיגט ל"ע...
המשך על עמ' הבא  <<<

המשך על עמ' ו'  <<<

ואתה תצוה )כז, כ(.

ואתה – דעם זאגן ברוך 'אתה', תצוה – דאס 
די  פאר  אויסלערנען  און  באפעלן  דארפסטו 
אידן דעם ריכטיגן אופן וויאזוי מ'שטעלט זיך.

תורת אבות

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן 
זיך זך )כז, כ(.

ו'אתה ת'צוה א'ת ב'ני, איז די זעלבע ר"ת פון 
ת'ורה ו'גדולה ב'מקום א'חד, ווייל דער וואס איז 
זיך משקיע אין תורה בעיון, וועלכע איז מרומז 
וגדולה  'תורה  צו  זוכה  איז  זך',  זית  'שמן  אין 

במקום אחד'.
עטרת ישועה

שמן זית זך כתית למאור )כז, כ(.

מער  צענעמט  מען  וואס  דורכדעם   – כתית 
און מער די דברי תורה, למאור – טרעפט מען 
מען  וואס  חידושים  און  טעמים  נייע  שטענדיג 

האט נאך ביז יעצט נישט געזען!
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשם מחזה אברהם

כתית למאור )כז, כ( ולא כתית למנחות )רש"י(.

זיך  ביי  זיין  דארף  איד  א  כאטש   – כתית 
דארף  שפלות,  און  ענוה  אן  מיט  צעשטויסן, 
אז   – למאור  געבן:  מען אבער שטארק אכטונג 
און  ליכטיגקייט  זיין  גורם  נאר  אים  זאל  דאס 
 – למנחות  כתית  ולא  ה',  עבודת  צו  התלהבות 

אבער נישט צו זיין ח"ו צוגעלייגט...
הרה"ק רבי משה מקאזניץ זי"ע מובא בספר ישמח 

בספר  זה   מאמר  עוד  ]ראה  הגש"פ  ישראל, 

לתלמידי  בשיחה  וגם  רנא,  עמ'  ישרות  הדרכות 

ישיבתינו הק', כ' כסליו תשמ"ז[.

כתית למאור להעלות נר תמיד )כז, כ(.

גיין  צו  אן  זיך  שטרענגען  וואס  די   – כתית 
]'כתית' איז א לשון פון 'מכתת רגליהם'[, למאור 
צום צדיק וועלכער באלייכט כלל ישראל, זענען 
זיי  איז  אז דער צדיק   – להעלות נר תמיד  זוכה 
ווערט  וועלכע  אויבן  פון  שורש  צום  מעלה 

אנגערופן 'תמיד'.
הרה"ק מרוזין זי"ע הובא בספר נר ישראל

שפה יהיה לפיו )כח, לב(.

שפה יהיה לפיו – אויף דער מויל פון יעדער 
אויפ'ן צער  א תפילה  זיין  איד דארף שטענדיג 

השכינה ]'שפה' איז בגימטריא 'שכינה'[.
תפארת שלמה

המשך על פרשת השבועפרפראות

מרדכי מלעכאוויטש זי"ע( וכן בעת 'סעודת ליל שב"ק' כדברי הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקאזניץ זי"ע בשם הרה"ק מלעכאוויטש 

של  )ספרן  שבת."  סעודת  נקרא  שאינו  ר"ל  וויעטשערי',  'א  שב"ק  בליל  אוכל  הוא  בצהריים,  שב"ק  בערב  ישן  שאינו  "מי  זי"ע: 

צדיקים, ערכו אות לג(. ובעיקר לאחר סעודת ליל שבת בעת שחסידים מתוועדים להודות ולהלל את הקב"ה בשירה וזמרה, כדבריו 

של הרה"ק רבי חיים אלעזר ממונקאטש זי"ע )דברי תורה, מהדורא ט אות יג(: "י"ל בפשוט כיון שהוא הכנה לצורך שב"ק, כדי שלא 

יישן בשב"ק בעת הסעודה והזמירות וכו', וכן אחרי הסעודה שלא יהיה נרדם ומתנמנם בלי דעת כבהמה בליל שב"ק, אשר אז 

הוא העבודה הנחמדה ביותר בנועם קדושת שבת ובעבודתו."

ומבאר בזה מ"ש בהערה הקודמת שני לשונות בדברי הרה"ק המגיד הגדול זי"ע: "ולדעת הי"א יפלא לכאורה עוד יותר, וכי לא 

די שבח מעלתו אם היה נכתב בתורה שבכתב, ולמה צריך דווקא שיהיה כתוב בעשרת הדברות", אמנם לפי הנ"ל מובן הדבר 

כל ההכנות  יביאו'  והכינו את אשר  ביום הששי  'והיה  ה(  טז,  )שמות  מובן שפיר שכיון שלומדים מהפסוק  ומסיק שעפ"ז  היטב, 

בליל  צלול  בדעת  ער  יהיה  למען  מאוד  נחוץ  שהוא  שב"ק  בערב  השינה  כ"ש  א"כ  כ"כ,  נחוצות  שאינן  ההכנות  גם  לשב"ק, 

שב"ק, א"כ אין התמיה בזה שאמר המגיד שתמוה מדוע לא נכתב בתורה שבכתב, רק תמוה מדוע לא נזכר בעשרת הדברות.

אכן בוודאי טובה גניז בגוי', ומלבד טעם הפשוט לשינת ערב שב"ק, כדי שיכנס לשב"ק בדעה צלולה, מובא בספר אמרי פינחס 

כי אי אפשר לבוא לעוה"ב כי אם ע"י מיתה, ושבת  זצ"ל, בטעם הענין:  יג( בשם הרה"ק רבי רפאל מבערשיד  )שער השבת, אות 

הוא אחד מששים מעוה"ב, ושינה אחד מששים במיתה )ברכות נז:( לכן צריכין לישן בערב שב"ק.

ובספר שמע שלמה )עניני שב"ק, עמ' קיד( הובא בשם הרה"ק רבי שלמה קארלינ'ער זצ"ל שעל שינה זו בערב שב"ק צריך להיות 

להאדם מסירות-נפש.
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טון,  צו  וואס  פרעגן  זצוק"ל  מאטעלע  רבי  הרה"ק  רבי'ן  זיין  צו  געלאפן  שנעל  איז  הערש  חיים  ר' 
ביסט  דו  וואס  נאכדעם  חלות?  די  צוזאמנעמען  אויך  גייסטו  "היינט  געפרעגט:  אים  מאטעלע  רבי  האט 
נישט געשלאפן א גאנצע נאכט? גיי שלאפן!" ער האט נישט געפרעגט קיין שאלות, נאר ער האט באלד 
אויסגעפאלגט זיין רבי'ן, און איז אהיים צו זיך אין שטוב זיך אראפלייגן ערב שבת. ווי נאר ער איז אריין 
אין שטוב, האט ער געזען אז עס איז געווארן בעסער פאר'ן קינד! )די קרוין פון בתי ראנד - תולדות הרה"ח הנ"ל(.

טועמיה חיים זכו

דער  פון  וועג  אויפן  שיף  א  געפארן  זיך  איז  ים  דעם  אויף  און  קלארע,  א  געווען  איז  טאג  דער 
הויפטשטאט פון ענגלאנד, לאנדאן, צו דעם הייליג לאנד ארץ ישראל. צווישן אלע רייזנדע האט זיך אויך 
געפונען דער מחבר פון דעם ספר 'מקדש מלך' אויף זוהר הקדוש, וועלכער איז געווען פון די גורי האריז"ל. 

אויף  אינזל  דעם  ביי  אפשטעלן  זיך  וועט  שיף  דער  אז  אויסגערופן  האט  קאפיטאן  שיפס  דער  ווען 
זיינע  אין  פארטיפט  זייענדיג  ארומשפאצירט,  און  אראפ  אויך  מלך'  'מקדש  בעל  דער  איז  שעה,  עטליכע 

הייליגע געדאנקען.

זיך גאר שטארק  ווי ער האט  נישט באמערקט  זענען שנעל אדורכגעלאפן. דער צדיק האט  די שעות 
דערווייטערט פונעם ברעג. ווען ער האט זיך דערוועקט פון זיינע מחשבות און האט דערזען ווי ווייט ער 
איז פארקראכן, האט ער שנעל געמאכט דעם וועג צוריק צום ברעג. עס האט אבער נישט אויסגעפעלט צו 
גיין ביז צום ברעג פאר אים צו אנערקענען אז פון אלע מענטשן אויף די שיף, איז ער דער איינציגסטער 

לעבעדיגער מענטש וואס געפונט זיך אויפן וויסטן אינזל...

די כוואליעס האבן ווייטער גערוישט, און די פייגל זענען ווייטער רואיג ארומגעפלויגן, אבער אויף דעם 
זיך דא אן עצה, איינער אליין, אויף א פוסטע, אומבאוואוינטע  ווי געבט מען  צדיק איז געפאלן א פחד. 
אינזל?! פיל מער האבן אים די מחשבות געפייניגט, אז עס איז ערב שבת. אט, אט און די זון גייט אונטער. 

וואס וועט ער דא טון אין דעם הייליגסטן טאג פון וואך, אן קיין שום לעבעדיגן בריה?!

ער האט אנגעהויבן ארומצואוואנדערן, קוקנדיג אויף אלע זייטן זוכנדיג א סימן פון לעבן. ביז ער האט 
זיך ענדליך דערשלאגן צו א הערליכע פאלאץ. אריינגייענדיג אין דעם פאלאץ, האט זיך אנטפלעקט פאר 
אים אן אומגלויבליכע שיינקייט און רייכטום וואס האט ארויסגעשיינט פון יעדע ווינקל. פאר זיך האט ער 
דערזען א טיר, און האט עס געעפנט, וואונדערנדיג זיך וואס ער וועט געפונען אונטער עס. ער האט זיך 
אויסגעגאסן  געווען  איז  פראכט  די  וואו  פאלאץ,  דעם  אין  צימער  אינעווייניגסטן  דעם  אין  געטראפן  דאן 
אויף יעדן שפיר, אזוינס האט ער נאך אין זיין לעבן נישט געזען, אפילו די ריגלען פון די טירן זענען געווען 

גאלדענע! אבער קיין לעבעדיגן מענטש האט ער נאך אלץ נישט געפונען. 

זיך מתבונן געווען און משיג געווען  ער איז געשטאנען פאר עטליכע מינוט ערשטוינט, ביז ער האט 
עולם!  "רבונו של  הויך:  אויסגערופן  ער  גרויס התרגשות האט  מיט  עדן'.  'גן  אין  גאר  זיך  געפינט  ער  אז 
זיינע געפילן האבן גערוישט אין אים, טראכטענדיג אז ווארשיינליך וועט ער דא  עס קומט שבת קודש!" 

אפרעכטן דעם שבת קודש וואס שטייט שוין ביים שוועל.

אבער דאן האט ער זיך מתבונן געווען: "האב איך שוין דען געמאכט די פאסיגע הכנה צום שבת, איך 
דארף דאך גיין אין מקוה און זיך גרייטן ווי עס פאסט פאר'ן שבת?" האט ער זיך געשפשעט א תפלה צום 
רבונו של עולם: "באשעפער, איך פיר זיך דאך אלעמאל צו גיין אין מקוה ערב שבת! וואס איז ווערד די 

אלע גרעסטע פארגעניגנ'ס אויב קען איך נישט מקיים זיין די מנהגים ווי עס באדארף צו זיין?!"

זיינע  אויפגעהויבן  האט  ער  און  רייד,  זיינע  געענדיגט  האט  ער  נאר  ווי  וואונדער!  איבער  וואונדער 
אויגן, האט ער דערזען פאר זיך א מקוה. מיט גרויס שמחה, און מיט קדושה וטהרה האט ער זיך דארט 
גע'טובל'ט. דאן האט ער געשעפשעט א תפילה צום באשעפער: "טאטע זיסער, איך פיר זיך שטענדיג צו 
טראגן שבת קודש בגדי לבן!" אין אן אויגן בליק האט ער געזען פאר זיך ווייסע קליידער פונקטליך אין זיין 
מאס. דאן האט ער אויסגערופן: "איך פיר זיך שטענדיג צו לערנען מסכת שבת אין שבת, און געווענליך 

הייב איך אן נאך פאר שבת!" אויפן ארט האט ער דארט געפונען א הערליכע גמרא מסכת שבת.

זיך  אבער ער איז נאכאלץ נישט געווען צופרידן, "רבונו של עולם - האט ער אויסגערופן - איך פיר 
מקיים צו זיין דעם מנהג פון 'טועמיה', איך בין טועם עפעס ערב שבת!" גלייך איז ארויסגעוואקסן א טיש 
אנגעגרייט מיט פיינע עסן אין הערליכע כלים. ער האט זיך צוגעזעצט צום טיש, מיט זיינע הערליכע ווייסע 

קליידער, טועם געווען פון די מאכלים, און זיך געזעצט הארעווען מסכת שבת, ווי זיין מנהג אלעמאל. 

אט די שטוינענדע פאסירונג האט דערציילט דער מנחת אלעזר פון מונקאטש זי"ע )מסעות ירושלים סדר 
יום י', אות י( און ארויסגעברענגט דערמיט די גרויסקייט פון עסן 'טועמיה' ערב שבת קודש! 

המשך יבוא אי"ה

שבת היום לה'

מדור זה נתנדב ע"י ידידנו הנדיב מוה"ר אברהם יהושע העשיל ראזענבלום הי"ו
לרגל שמחת הכנסת בנו כמר יחיאל עזריאל ני"ו לבריתו של אאע"ה

זכות הפצת תורה וחסידות יעמוד לו כל השנים, לרוות רוב נחת מבנים ובני בנים, מתוך שובע שמחות ורוב הרחבה, ויתענג על רוב טובה

ויהי בנסועהמשך
על פרשת השבוענועם שיח

הרה"ק  האט  תצוה  פרשת  פרייטאג-צונאכטס 
זי"ע געזאגט דברי תורה  רבי אליעזר'ל דזיקוב'ער 
ווי פאלגנד: "ווען מיר פאנגען אן דעם פסוק ואתה 
פארוואס  פראגע,  די  באלד  זיך  שטעלט  תצוה, 
אנהויב  דאך  איז  עס  ו',  א  מיט  'ואתה'  שטייט 
רבש"ע  דער  אז  איז  פשט  דער  נאר,  פרשה?  א 
וויבאלד   – ואתה  רבינו  משה  פאר  געזאגט  האט 
ו'  ]די  טפל  א  אלס  נאר  קליין,  זיך  האלטסט  דו 
דאס  פארדעם,  עפעס  צו  ווארט  דעם  מחבר  איז 
מיינט אז עס איז נאר א טפל צו עפעס אנדערש[, 
כלל  פאר  מנהיג  א  זיין  קענסטו   – תצוה  דערפאר 

ישראל!"

דער  פאטער  זיין  האט  דערנאך  באלד 
געזאגט:  און  אים  צו  באוויזן  זיך  זי"ע  ראפשיצער 
"לעזער לעבן קרוין, האסט מכוון דעם אמת'ן פשט 
החכמה מאין עמ' כד אין פסוק!" 

זיך  האט  זי"ע  ממעזיבוז  ברוכ'ל  רבי  הרה"ק 
דור:  זיין  פון  צדיק  א  אויף  אויסגעדרוקט  אמאל 
מעל  החושן  יזח  ולא  פסוק  דעם  מקיים  איז  "ער 
אז  כוונה,  זיין  ערקלערט  האט  ער  און  האפד!" 
'אפד' איז בגימטריא 'פה', און דער 'חושן' איז דאך 
נזהר  געליגן אויפ'ן הארץ, און אט דער צדיק איז 

אז עס זאל זיין 'פיו ולבו שוין'!

זה מובא גם בספה"ק דגל מחנה  ]מאמר  קרבן העני 

אפרים[

אין דעם שטאט טוריסק האט געהערשט א יום-
טוב'דיגער שטימונג, צוליב דעם וואס דער הייליגער 
טוריסקער מגיד זי"ע איז דאן געקומען זיך באזעצן 
מגיד-מישרים  אלס  דינען  צו  שטאט,  דעם  אין 
ער  האט  שבת  ערשטן  יענעם  אין  שטאט.  פונעם 
געטייטשט: כתית – מען דארף גוט צעשטויסן דעם 
גוף, למאור – פאר מען גייט באלייכטן דעם וועלט!
ילקוט מאורי אור  

הרה"ק רבי יצחק מסטיטשין זי"ע האט אמאל 
וואס  ציון'  'מנחם  ספר  דעם  פון  רוב  אז  געזאגט 
דער צדיק הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע 
האט פארפאסט, גייט ארויף אויף דעם פרשת המן, 
ווייל רבי מענדעלע רימנובער זי"ע האט אלעמאל 
מתפלל געווען אויף דער פרנסה פון כלל ישראל.

אין  מצב  שווערע  א  געווען  איז  איינמאל 
פרנסה, האט הרה"ק רבי מענדעלע מפציר געווען 
פון  השפעה  א  ווערן  נמשך  זאל  עס  אז  בתפילה, 
אין  געווען  איז דאן  ישראל, עס  פרנסה פאר כלל 
פרשת תצוה, האט ער געזאגט דברי תורה אויפ'ן 
מאכן  זיי  זאלסט   - זהב  משבצות  "ועשית  פסוק 

קאסטענעס מיט גאלד!"

א  געמאכט  טאקע  האט  תפילה  הייליגע  זיין 

רושם אויבן אין הימל און עס איז נמשך געווארן א 

שפע פון פרנסה.
החכמה מאין
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דער לאנגער האנט

הרה''ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי זי"ע | י"א אדר

פיל ד זייער  פלעגט  זצוק"ל,  אזולאי  דוד  יוסף  חיים  רבי  הייליגער  ער 
פון  איינס  וועגן.  ווייטע  און  לענדער,  און  שטעט  איבער  ארומפארן 
יד  כתבי  אויסטרעפן  צו  געווען  איז  נסיעות  אפטע  זיינע  פון  צילן  די 
אדער  געווארן,  פארלוירן  יארן  די  דורך  זענען  וועלכע  צדיקים,  פריערדיגע  פון 
דער  האט  יד  כתבי  פיל  זייער  הענט.  אומגעוואונטשענע  אין  אריינגעפאלן 
הייליגער אזולאי טאקע געטראפן, און פיל מורא'דיגע זאכן האבן פאסירט בשעת 

די וואנדערונגען פונעם צדיק.

קיין  געפארן  איז  אזולאי  הייליגער  דער  ווען  אמאל,  עס  איז  געווען 
עס  וואו  ביבליאטעק  ריזיגע  א  געפינען  זיך  האט  פראנקרייך  אין  פראנקרייך. 
זייער  האט  אזולאי  דער  קודש.  כתבי  טייערע  אומצאליגע  געפינען  זיך  האבן 
געגארט צו זוכה זיין צו די כתבים, אבער יעדער האט געוואוסט אז דארט ווערט 
קיינער נישט אריינגעלאזט. היות דער אזולאי איז נישט געווען איינער צו ווערן 
דערשראקן אדער אפגערעדט פון דאס אוממעגליכע, איז ער סייווי אהינגעפארן 

מיטן שטארקער האפענונג אז אפשר וועט עס אים יא געלונגען.

עס איז געווען אינמיטן די נסיעה. דער אזולאי איז שוין געווען אין פראנקרייך, 
נעבן דעם הויפטשטאט פאריז, וואו עס האט זיך געפינען א גרויסער טייך. עס 
איז געווען אין א שיינעם זומער'דיגן טאג, און פיל מענטשן זענען געקומען צום 
קולות.  יאמערליכע  פלוצלינג  אזולאי  דער  דערנעבן, הערט  פארנדיג  אזוי  טייך. 
א נישט אידישע פרוי איז געשטאנען און געשריגן מיט יללות אז איר קינד האט 

זיך דערטראנקען. 

א בהלה האט אויסגעבראכן ביים טייך. מען איז געשטאנען און געקוקט מיט 
זיך מיט די שווערע וואלן  ווי דאס קליין קינד ראנגעלט  ברייט צעעפנטע אויגן 

אינעם טייך.

ווען דער הייליגער אזולאי האט דערזען די בהלה האט ער אפגעשטעלט די 
ווייט פון טייך, אוודאי  וואגן און איז אראפ דערפון. דער צדיק איז געווען גאר 
פונעם קינד אינעם טייך, אבער דאס האט נישט צוריקגעהאלטן דעם צדיק פון 
ריכטונג  אין  האנט  הייליגע  זיין  אויסגעשטרעקט  האט  אזולאי  דער  זיינס.  טון 
פונעם טייך, און וואונדער איבער וואונדער! פונקט ווי בתיה'ס האנט אין מצרים, 
האט דער הייליגער האנט פונעם אזולאי זיך אויסגעצויגן לענגער און לענגער. א 

שטילקייט איז געפאלן אויפן ארט. 

עס  ביז  אויס  זיך  ציט  האנט  דער  ווי  שטוינונג  מיט  געקוקט  האבן  אלע 
דערגרייכט דאס קינד אינעם וואסער. דער צדיק האט ארויסגעהויבן דאס קינד 

פונעם וואסער און האט אים אראפגעשטעלט נעבן דער ערשטוינטער מאמע.

געבראכן  דונערדיגע שטילקייט  איז דער  נאך עטליכע שאקירנדע מאמענטן 
די  "מאמע!!"  הויעך:  אויסגעשריגן  האט  וועלכע  קינד  דעם  דורך  געווארן 
איבערראשטע מאמע איז צוגעקומען נאנט צום הייליגן אזולאי, און ערשט דאן 

האט דערצדיק אויסגעפונען ווער די פרוי און איר קינד זענען געווען. זיי זענען 
געווען נישט קיין אנדערע ווי דער מלכה פונעם לאנד פראנקרייך, מיט איר קינד, 

דער קרוין פרינץ. 

ווען  צדיק,  דעם  דאנקען  צו  אנגעהויבן  האט  מלכה  איבערגענומענע  די 
דורכדרינגליכע  א  מיט  רבי'ן  דעם  אן  קוקט  און  אפ,  זיך  זי  שטעלט  פלוצלינג 
בליק: "זאג נאר, זשיד, דו ביסט דאך אפילו נישט קיין גוי! פארוואס האסטו זיך 
איינגעשטעלט צו ראטעווען מיין קינד?! דו האסט אפילו נישט  געוואוסט ווער 

מיר זענען!!"

אבער  "אנטשולדיגט,  געענטפערט:  געלאסן  איר  האט  חיד"א  הייליגער  דער 
אויב  צווייטן,  א  ראטעווען  צו  מחוייב  דאך  איז  מענטש  אנגעשטרענגט  יעדער 
אזוי  פונקט  אלע  אונז  האט  באשעפער  דער  אומגליק!  אן  חלילה  פאסירט  עס 

באשאפן!! יעדער איינציגסטער מענטש האט דאך א חשיבות!"

די מלכה איז ארויס פון די גלייזן. זי האט פשוט נישט געהאט קיין ווערטער. 
זי  נישט געהערט פון קיינעם, און דא הערט  זי האט דאס נאך קיינמאל פריער 
זי  עס גאר פון א איד, וועלכע האט זיך איינגעשטעלט צו ראטעווען איר קינד. 
איך  מיין פאלאץ.  צו  מיר  מיט  נאר  "קומט  גערירטקייט:  מיט  אויסגערופן  האט 
ווי עס פאסט! דו האסט דאך געראטעוועט מיין קינד פון א  וויל דיר באלוינען 
זיכערן טויט! איך וועל דיר באלוינען מיט די טייערסטע אוצרות. דו וועסט זיך 

קענען וועלן פון מיינע אוצרות וואס דו ווילסט!!"

אויסגערופן  האט  און  האנט  זיין  אויפגעהויבן  האט  אזולאי  הייליגער  דער 
מיט א שמייכל: "איך דאנק אייך זייער פאר אייער גוטהארציגקייט. עס איז מיר 
וויל מיר אזוי באלוינען. אבער איך וועל אייך  א געוואלדיגע כבוד אז די מלכה 
זאגן דעם אמת, איך דארף פשוט נישט די אלע זאכן. עס פעלט מיר בכלל נישט 
אויס... עס איז ממש א שאד אוועקצוגעבן אזעלכע טייערע אוצרות פאר איינער 

וואס דארף עס נישט און וועט עס נישט ריכטיג שעצן." 

די מלכה האט קודם געמיינט אז דער צדיק וויל פשוט מען זאל זיך ביי אים 
בעטן, אבער גאנץ שנעל האט זי איינגעזען אז דער צדיק מיינט עס גאר ערנסט.

"איך קען דיר אבער נישט לאזן גיין אן דיר עפעס באצאלן פאר די געוואלדיגע 
זיין,  זאל  וואס  זיין  זאל  מיר עפעס,  פון  געטון! בעט  מיר  דו האסט  וואס  טובה 

אבער כאטש עפעס א קלייניגקייט אז איך זאל זיך נישט פילן אזוי שולדיג."

געבעטן  האט  און  געלעגנהייט  די  אויסגענוצט  האט  אזולאי  הייליגער  דער 
רשות צו קענען אריינגיין אין דעם גרויסן ביבליאטעק וואו עס געפונען זיך פיל 
כתבי יד. די מלכה האט אים גלייך געגעבן רשות, און אזוי האט דער הייליגער 

חיד"א זוכה געווען צו טרעפן נאך פיל זעלטענע כתבי יד.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!
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אמרו עליו

ואלה תולדות

הוא היה אומר

ועל החסידים

דוד  יוסף  חיים  רבי  הגה"ק  איז  תפ"ד  שנת  אום 
אזולאי זי"ע געבוירן געווארן צו זיין פאטער רבי יצחק 
עיה"ק.  ירושלים  אין  געוואוינט  האט  וועלכער  זרחיה 
זיין  פון  יתום  א  געווארן  ער  איז  יאר   8 אלט  זייענדיג 
מוטער, וועלכע איז ליידער נפטר געווארן ביי א מגיפה 
זיין  געשטערט  נישט  בכלל  האט  דאס  אבער  ר"ל, 
איז  יאר   9-10 אלט  זייענדיג  און  התמדה,  געוואלדיגע 
ער שוין געגאנגען לערנען אינעם ישיבה פון זיין פעטער 
די  איבערגענומען  האט  ]וועלכער  ז"ל  נבון  יונה  רבי 
ישיבה פונעם אוהחה"ק נאך זיין הסתלקות[. שפעטער 
איז ער אויך געווארן א תלמיד מובהק פונעם הייליגער 

אור החיים און פון נאך גדולי דורו.

ער  איז  יאר   16 אלט  זייענדיג  ת"ק,  שנת  כסליו  ג' 
געווארן א חתן ביי הגאון רבי נסים ברכה, איינער פון 
דערנאך  תקופה.  יענע  אין  ירושלים  חכמי  גדולי  די 
האט ער אויך אנגעהויבן לערנען קבלה צוזאמען מיט'ן 
ישיבת  ראש   - שרעבי  שלום  רבי  ביי  אלגאזי  מהרי"ט 
איז  תקי"ג  שבט  ד'  יאר,   29 אלט  זייענדיג  המקובלים. 
שליחות  א  אויף  ארויסגעפארן  מאל  ערשטע  דאס  ער 

קיין אייראפע לטובת דעם אידישן ישוב אין חברון. 

נאכ'ן זיך צוריקקערן קיין ירושלים איז ער געווארן 
פיל  אויך  האט  ער  און  הבד"ץ  חבר  אלס  געקרוינט 
מרביץ תורה געווען. שנת תקכ"ד האט מען אים שטארק 
געבעטן צו ווערן רב אין מצרים, און נאר ווייל ער האט 
אנגענומען.  דאס  ער  האט  ברירה  אנדערע  קיין  נישט 
דערנאך איז ער צוריקגעפארן קיין ארץ ישראל און זיך 
באזעצט אין עיה"ק חברון, אום ר"ח חשון שנת תקל"ג 
שליחות  א  אויף  געווארן  געשיקט  נאכאמאל  ער  איז 
אין  געווען  ער  איז  יאר  פינף  במשך  חברון,  לטובת 
צונויפגעזאמלט  און  וועלט  פונעם  לענדער  מערסטנס 
דערנאך  חברון.  אין  ישוב  דער  לטובת  סכומים  ריזיגע 
צום  אנגעקומען  איז  ער  ווען   - תקל"ט  שנת  אין   -
צו  באשלאסן  ער  איטאליע, האט  אין  ליווארנא  שטאט 
געדרוקט  אויך  האט  ער  וואו  דארט,  וואוינען  בלייבן 
צו  געשיקט  האבן  קהילות  פיל  ספרים.  זיינע  פון  רוב 
רב  אלס  אויפנעמען  אים  ווילנדיג  מכתבי-רבנות,  אים 

אין זייער שטאט, אבער ער האט יעדן ענטזאגט.

אין  געהאט  בריוון האט ער  זיינע  אין  זעט  ווי מען 
לא  אבער  ישראל,  ארץ  קיין  צוריקצוקערן  זיך  פלאן 
אסתייעא מילתא, און ער איז נסתלק געווארן אום שבת 
זכור י"א אדר שנת תקס"ג אין ליווארנא, איבערלאזנדיג 

אריבער 80 חיבורים אין אלע מקצועות התורה!

י"א אדר ]שב"ק תצוה[ – הגה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי זי"ע. זע אין מדור "ואלה תולדות".

ט"ו אדר ]יום ד כי תשא[ - הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר זי"ע, בעל 'אור המאיר'. געבוירן צו זיין פאטער רבי שמואל הלוי ז"ל, און איז געווען א תלמיד מובהק 
פון דעם גרויסן מגיד זצוק"ל און הרה"ק רבי פינחס קאריצער זצוק"ל. ער האט געדינט אלס מגיד מישרים אין זיטאמיר און איז נסתלק געווארן אום ט"ו אדר.

ענף עץ אבות: בנו הרה"ק רבי פינחס מקאלק זצוק"ל; חתנו הרה"ק רבי יוחנ'טשע מרחמיסטריווקא זצוק"ל; בנו הרה"ק רבי מרדכי מרחמיסטריווקא זצוק"ל; 
חתנו הרה"ק רבי פינחס מאוסטילא זצוק"ל הי"ד; חתנו כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה; בנו יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

י"ז אדר ]יום ו[ – הגה"ק רבי שמעון סופר מקראקא זי"ע, בעל 'מכתב סופר'. געבוירן י"ג טבת שנת תקפ"א צו זיין פאטער רבי משה - דער חתם סופר, אין שטאט 
זייענדיג  רוב ספרי השלה"ק.  אין  געווען בקי  איז ער שוין  יאר  ניין  ביי  און  זיין פאטער,  פון  די שיעורים  יונג האט ער שוין מיטגעהאלטן  גאר  פרעשבורג. 
אלט 17 יאר איז ער געווארן א חתן ביי א גביר פון קראלי מיט'ן נאמען רבי דוב בער שטערינבערג. אום שנת תר"ד איז ער געווארן רב און ראש ישיבה אין 
מאטעסדארף, פון דארט האט מען אים גערופן צו דינען אלס רב אין פיל אנדערע שטעט, אבער ער האט מסרב געווען ביז מען האט אים גערופן פון שטאט 
קראקא, און טראץ ער האט מסרב געווען האבן פיל גדולי וצדיקי דורו צוגעשטופט אז ער זאל עס אננעמען, דאן איז ער געווארן רב אין קראקא, וואו ער 
האט געפירט די שטאט ביד רמה, און האט שטארק לוחם געווען קעגן די משכילים. ער איז נסתלק געווארן שנת תרמ"ג, איבערלאזנדיג א דור פון גדולים 

און חסידים, צווישן זיי דער באקאנטער סקווערער חסיד רבי אשר סופר זצ"ל.

 בגו
הילולא

לוח הילולא דצדיקיא 
לשבוע הבעל"ט 

ותולדותיהם בקצרה

מיר א וועלן  וואכן  קומענדיגע  די  ון 
"ועל  פון  מאמרים  די  ווידמען  בעזהשי"ת 
החסידים" אויף די לעבנס-יארן פון הגה"צ 
רבי אליעזר פיש זצ"ל אב"ד מאטע-סאלקא, וועלכער 
כ"ק  פון  קדשו  בצל  זיין  מסתופף  פיל  זיך  פלעגט 
אן  הייבן  מיר  איידער  און  זצוקללה"ה,  אדמו"ר  מרן 
הטוב  הכרת  אויס  מיר  דרוקן  ווערטער,  אונזערע 
הי"ו  שווארץ  יחזקי'  יצחק  מוה"ר  היקר  להאברך 
ערלויבט  אונז  האט  וועלכער  הנ"ל,  הגה"צ  נכדו   –
ארויס צו נעמען קורצע שטריכן פון זיין ספר 'תולדות 
פרי אליעזר', צו קענען באארבעטן די מאמרים, ויהי 

חלקו בין מזכי הרבים.

הגה"צ רבי אליעזר פיש אב"ד מאטע-סאלקא איז 
רבי  האדאסער  דער  פאטער  גרויסן  זיין  צו  געבוירן 
הרה"ק ר' יחזקי' פיש זצ"ל דער זון פון הרה"ק בעל 
געווען  זענען  וועלכע  זצ"ל  מהאדאס  אהרן  קדושת 
כקש"ת  המפורסם  הצדיק  הגביר  פון  אפשטאמיגע 
רבי יעקב פיש מקאלוב זצ"ל ממקורביו הנאמנים פון 
ער  און   – זצוק"ל  מקאלוב  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק 
האט נאך זוכה געווען צו געבענטשט ווערן פון מרן 
זצוק"ל,  הק'  טוב  שם  בעל  דער  הימים  שבעת  אור 
האט  און  פעטער,  עלטער  זיין  געווען  איז  וועלכער 
אים געבענטשט מיט דער ברכה פון 'אריכות ימים', 
זיך  זאלסט  "דו  געוואונטשן:  אויך  און ער האט אים 
המדינה  חוקי  ע"פי  ווען  שפעטער  פיש".  ווי  מערן 
האט  נאמען  משפחה  א  האבן  געדארפט  מען  האט 
ער צוליב דעם בוחר געווען דעם נאמען 'פיש' ע"ש 

דעם ברכה פונעם בעש"ט הק'.

שבט  כ"ז  ביום  געבוירן  איז  אליעזר  ר'  הגה"צ 
רבי  האדאסער  דער  טאטע  זיין  לפ"ק.  עזר''ת  שנת 
איז געווען זיין מוהל און סנדק, ויקרא שמו בישראל 
'אליעזר' על שם רבו מובהק פון זיין זיידן הגה"ק רבי 

אליעזר צבי מקאמארנא זי"ע.

זיך  זכי'  די  געהאט  ער  האט  יארן  יונגע  זיין  אין 
מסתופף צו זיין ביי זיין הייליגן זיידן דער האדאסער 
רבי הרה"ק ר' אהרן ישעי' פיש בעמ"ס קדושת אהרן, 
גאון  גרויסער  א  אלס  מפורסם  געווען  איז  וועלכער 
זי"ע  רבי הה"ק מקאמארנא  זיין  און  ובנסתר,  בנגלה 
און  רבי  א  זיין  צו  געווען  מסמיך  אויך  אים  האט 
האט  קריג  וועלט  ערשטן  דעם  נאך  ישועות.  פועל 
אין  הויף  זיין  אויפגעשטעלט  רבי  האדאסער  דער 

געווארן  איז  ער  וואו  יצ"ו,  מאטע-סאלקא  שטאט 
שטארק מפורסם און געשעצט ביי אלע צדיקים וואס 
האבן אים געקענט, שפעטער נאך זיין פטירה ו' טבת 
תרפ"ח האט דער אייניקל 'אליעזר' געלערנט אין זיין 
אין  געגרינדעט  דאן  ער האט  וואס  ישיבה  פאטערס 
דער  געווארן  איז  ער  וואו  מאטע-סאלקא  שטאט 
הקודש,  חצר  מיטן  געווען  און ממשיך  מקום  ממלא 
אהרן  בית  ישיבת  אין  געלערנט  ער  האט  אויך  ווי 
אין  אנגעפירט  האט  שוואגער  עלטערער  זיין  וואס 

האדאס. 

'נירבאטור'  שטאט  אין  געלערנט  אויך  האט  ער 
)וואס איז נעבן מאטע סאלקא( ביי שאר בשרו הגה"צ רבי 

חיים פעקעטע ז"ל א זון פון די נירבאטור דיין.

זיין  אין  דערציילט  רב  מאטע-סאלקא  דער 
ערשטע  דאס  דאן  זיך  האט  ער  ווי  שיח  נועם  ספר 
ז"ל  רבי  דער  ווען  ז"ל,  רבי'ן  מיטן  געטראפן  מאל 
חתונה  דער  צו  נירבאטור  שטאט  אין  געקומען  איז 
רבי  הרה"ק  שווער  זיין  פון  זון  א  שוואגער,  זיין  פון 
פון  טאכטער  דער  מיט  זצ"ל  מאוסטילא  פיני'עלע 

הגה"ק מבאטור זצ"ל.

אין  אים  ליגט  עס  וואס  דערציילט  האט  ער 
בעל  פונעם  געהערט  דאן  האט  ער  וואס  זכרון 
נישט  האט  ער  אז  ע"ה(  ביילוש  ברוך  ר'  )הרה"ח  אכסניא 
אים  ביי  אז  ביהמ"ד  אין  אפוואונדערן  אויפגעהערט 
דאס  נישט,  שלאפט  וועלכער  מלאך  א  איין  שטייט 
בעט שטייט נאך אלץ גענוי ווי בעפאר, און ער זיצט 

און לערנט א גאנצע נאכט!

ווען דער רבי ז"ל איז אנגעקומען קיין אמעריקע 
געפארן  רב  מאטע-סאלקא  דער  איז  תש"ח  שנת 
דער  ז"ל,  רבי'ן  דעם  אפווארטן  צו  שיף-פארט  צום 
ווי ער  מאטע-סאלקא רב האט שפעטער דערציילט 
האט געזען דעם רבי' ז"ל אראפקומען פון שיף מיט 
צוגעגאנגען  איז  ער  ווען  האנט.  אין  תורה  ספר  א 
נעמען שלום פונעם רבי'ן ז"ל האט ער געזאגט פארן 
נירבאטור.  פון  נאך  אים  געדענקט  ער  אז  ז"ל  רבי'ן 
האט דער רבי ז"ל הנאה געהאט און געשמייכלט. פון 
דאן האט דער מאטע-סאלקא רב ממשיך געווען זיך 
וועט שפעטער  עס  ווי  מצוא  עת  בכל  זיין  מסתופף 

געשילדערט ווערן בעזהשי"ת.

שנות נעוריו

הגה"צ אבד"ק מאטע-סאלקא זצ"ל | א

ה
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דור דור ודורשיו
טו | דער הייליגער רוזינער אין טורמע

דברי ימי החסידות

דער משפט האט זיך אנגעהויבן

אך א האלבע יאר וואס דער הייליגער רוזשינער נ
שטאט  דער  אין  אויפגעהאלטן  זיך  האט 
די  אז  באשלאסן  עסקנים  די  האבן  דינאוויץ, 
אכזריות'דיג,  זייער  זענען  דינאוויץ  פון  שטאט-ראט 
און מ'דארף געפונען א בעסערע פלאץ פאר'ן צדיק 
זיך בעסער באגיין. דאן  וועלן  וואו די אויספארשער 
שוחד  און  שתדלנות  גרויס  מיט  עסקנים  די  האבן 
מעגן  זיך  זאל  רוזשינער  הייליגער  דער  אז  באוויזן 

באזעצן אין דער שטאט קאמיניץ.

פאר ארום א יאר צייט, פון בעפאר פסח תקצ"ז 
זיך  רוזשינער  הייליגער  דער  האט  תקצ"ח  אייר  ביז 
אויפגעהאלטן אין דער שטאט קאמיניץ, וועלכע האט 
געמעגט  האבן  אידן  די  וואו  געגנטער  צוויי  געהאט 
וואוינען, די פוילישע זייט און די רוסישע זייט, דער 
צדיק האט געוואוינט אויף דער פוילישער זייט ]וואס 

האט געהייסן 'פילוועריק'[.

רוסישע  די  האט  צייט  זעלבער  דער  צו 
זיי  ווי  משפט,  גרויסן  צום  צוגעגרייט  זיך  רעגירונג 
אכציג  די  פראצעס  צום  שטעלן  געוואלט  האבן 
רוסישע  לאקאלע  פיר  אויך  אזוי  אידן,  ארעסטירטע 
מיניסטארן וועלכע זענען באשולדיגט געווארן מיט'ן 
דער  וואס  נאכדעם  פרשה.  דער  פון  שווייג  א  מאכן 
די  האט  קאמיניץ  אין  געווען  שוין  איז  רוזשינער 
געריכטליכן  דעם  אפהאלטן  צו  באשלאסן  רעגירונג 
באדייט  וואלט  דאס  קאמיניץ.  אין  אויך  פראצעס 
אריבער  געדארפט  וואלטן  ארעסטירטע  אלע  די  אז 
די  קיין קאמיניץ, אבער  דינאוויץ  פון  ווערן  געפירט 
קאמיניץ  אז  פארפירט  האבן  אויבערהארן  לאקאלע 
פארנעמען  קענען  צו  אויסגעשטעלט  נישט  איז 
נישט  ס'איז  ארעסטאנטן,  מיט  צאל  גרויסע  אזא 
צעלן  באזונדערע  אכציג  מיט  טורמע  קיין  געווען 
איז  דעריבער  ארעסטאנטן.  אלע  די  אפטיילן  צו 
וועט  משפט  דער  אז  געווארן  באשלאסן  ענדגילטיג 

יא אפגעהאלטן ווערן אין דינאוויץ.

אום כ"ד תמוז פון יאר תרצ"ז האט זיך אנגעהויבן 
גערעדט  זיך  ס'האט  אז  היות  משפט,  גרויסער  דער 
זיך  געריכט  דער  האט  אריינגעמישטע  אסאך  פון 
האלב,  א  און  יאר  א  ארום  געדויערט  און  פארצויגן 
די קלאגעס  אריינגעגעבן  די פראקורארן האבן  וואס 

און מען האט אויסגעפארשט די אלע אידן.

רוזשינער  דער  האט  משפט  דעם  בשעת 
דער  וואו  שטאט  אנדערע  אן  אין  געפונען  זיך 

קאמיניץ.  אין  וויילנדיג  פארגעקומען,  איז  געריכט 
טעגליך  פלעגן  אויספארשער  רעגירונגס  די  און 
דער  צדיק,  דעם  אויספארשן  צום  אריבערקומען 
רוסיש  קיין  געקענט  נישט  האט  רוזשינער  הייליגער 
וואס  איבערזעצער  אידישער  אן  געהאט  האט  און 

האט דאס איבערגעטייטשט אויף רוסיש.

נישט  אויך  צדיק  דער  איז  קאמיניץ  אין  דארט 
זיך  האט  ער  טורמע,  אין  איינגעשפארט  געווען 
עטליכע  אפילו  פלעגט  און  ארומדרייען  געקענט 
שטאט  דערנעבנדיגער  דער  צו  פארן  וואך  א  מאל 
די  אויך  מקוה.  א  געווען  ס'איז  וואו  זינקאוויץ 
באזעצט,  דארט  זיך  האט  המלוכה  משפחת  גאנצע 
שבתים  די  פראווענען  דארט  פלעגט  צדיק  דער  און 
ווען  בלויז  מעשה.  ואנשי  חסידים  די  פון  שפיץ  אין 
די אויספארשער זענען געקומען דאן איז דער צדיק 

געשטערט געווארן פון זיין עבודת הקודש.

ס'זענען אפילו געווען קלאנגען אז דער הייליגער 
רוזשינער וויל גאר פארבלייבן וואוינען אין קאמיניץ. 
איינמאל ביי קידוש לבנה זענען זיך צוזאמגעלאפן א 
גרויסע עולם חסידים וועלנדיג זען זיין הייליגע צורה 
ביים מקדש זיין די לבנה. אבער זייענדיג אונטער די 
אויגן פון די רעגירונג האט דער צדיק נישט געוואלט 
דאן  ציבור.  ריזן  א  מיט  גאס  אין  ארומגענומען  זיין 
האט ער געווארט אז יעדער זאל זיך צוגיין, און בלויז 

דרייצן מקורבים זענען פארבליבן ביי קידוש לבנה.

געזאגט:  און  שול  אין  אריין  ער  איז  דערנאך 
זיך  באקוועם  מיר  ס'איז  אז  מיינען  וואס  דא  "ס'איז 
נישט  איז  דאס  אבער  קאמיניץ,  אין  אויפהאלטן  צו 
הויף  די  פון  הוצאות  די  האבן  רוזשין  אין  ריכטיג. 
א  רובל  זילבערנע  הונדערט  צוויי  צו  דערגרייכט 
קאסטן  די  זענען  פרעמד  די  אין  דא  אבער  וואך, 
רובל  זילבערנע  הונדערט  דריי  ארום  מער  אסאך 
וועכנטליך, ווי קען איך ארויפלייגן אזא שווערע יאך 

אויף די חסידים? )בית רוזין עמ' קסד(.

ווען ס'איז געקומען ראש השנה האט דער צדיק 
און  יאר  געבענטשע  גוט  א  אויס'פועל'ן  געוואלט 
אנגערופן  זיך  ער  האט  רדיפות,  די  פון  ווערן  פטור 
'אם  השנה  ראש  מוסף  ביי  מ'זאגט  וואס  דעם  אויף 
דער  געטייטשט:  ער  האט  כעבדים',  אם  כבנים 
זיין  איר  וועט  אויב  אידן  די  פאר  זאגט  באשעפער 
פאר מיר ווי געטרייע קנעכט מיר צו דינען דאן וועל 
איך זיין פאר אייך ווי א טאטע צו קינדער. ווייטער 
וועסטו  אויב  עולם,  של  רבונו  פאר'ן  זאגן  אידן  די 
וועלן  דאן  קינדער,  צו  טאטע  א  ווי  אונז  פאר  זיין 

צדיק  דער  האט  דאן  קנעכט.  געטרייע  ווי  זיין  מיר 
זיך פארטראכט מיט זיינע הייליגע מחשבות ווען זיין 
גאנצע קערפער טרייסלט פון פחד פונעם יום הדין.

מיט  אויסגעפירט  רוזשינער  דער  האט  דאן 
פחדים'דיגע הייליגע און געוואגטע ווערטער: "רבונו 
של עולם! איך זע שוין די פארגאנגענע דרייסיג יאר 
איך  הדין.  מידת  מיט  געפירט  ווערט  וועלט  די  ווי 
זאג, ס'איז בעסער צו משפיע זיין אויפ'ן וועלט שפע 
דיר  אידן  די  וועלן  דאן  און  גוטס,  אלעס  און  ברכה 
ווילסטו  אויב  און  רואיגקייט.  א  מיט  דינען  קענען 
מיר נישט צוהערן דאן וואס האב איך צו זוכן אויף 

דער וועלט?!" )בית ישראל סי' יט(.

עטליכע  טיש  ביים  געווען  דאן  זענען  עס 
געזעצן  איז  מסמאטריש  אליעזר  ר'  הרה"ג  רבנים, 
אונטערן אויבן אן, אזוי אויך הגה"ח רבי אשר ענזיל 
געווען  איז  ער  וואס  זינקאוויץ  אב"ד  סויבלמאן 
קאמיניץ,  אין  הויף  צייטווייליגן  אינעם  פוסק  דער 
און איז געווען פון די נאנטע מקורבים ביים צדיק. 
האט  אינגערמאן.  חשוב'ער  א  געזעצן  איז  זיי  נעבן 
דעם  צו  אויסגעדרייט  זיך  רוזשינער  הייליגער  דער 
מורה  א  זיין  צו  פאסיג  דאך  ביסט  "דו  אינגערמאן: 
הוראה, האבן מיר דא א פארטיגע חשוב'ע בית דין, 
דעריבער זאל די בי"ד פסק'נען אז די אידן זאלן די 

יאר האבן א שנה טובה ומבורכת!"

"מיר  געזאגט:  רב  סמאטרישער  דער  האט 
אויך  וועט  רבי  דער  טאמער  פסק'ענען  אזוי  וועלן 
רוזשינער  דער  האט  פסק".  דעם  צו  צושטימען 
אין  וואוינענדיג  נאך  געדענק  "איך  געענטפערט: 
ארענדאר  אן  מיט  מעשה  א  געווען  איז  רוזשין 
זיין  און  געווארן  קראנק  שטערבליך  איז  וועלכער 
פרוי איז געלאפן צום ארטיגן רב און אויסגעפלאצט 
שוין  וואוינען  מיר  זאגנדיג,  רב,  צום  געוויין  א  אין 
קומען  שאלות  אלע  און  דארף  דעם  אין  יארן 
רב  דער  זאל  אצינד  רב,  פונעם  בלויז  פרעגן  מיר 
ארויסגעבן א פסק דין אז מיין מאן זאל ווערן צוריק 
וועלכער האט נישט  געזונט כאחד האדם! דער רב 
האט  פרוי  דעם  פון  צער  דעם  פארנעמען  געקענט 
גענומען נאך צוויי דיינים און געשריבן די פסק דין. 
גרייט  נאר  איז  ער  אז  צוגעלייגט  האט  ער  אבער 

טאמער איך וועל מסכים זיין צו דעם פסק.

"האט מען אריבער געשיקט דעם פסק דין קיין 
– "איך  רוזשין" – האט דער רוזשינער אויסגעפירט 
דין.  פסק  דעם  אונטערגעשריבן  אויך  טאקע  האב 
און דערויף זאג איך, אז דערפאר שטייט אין פסוק 
יו"ד פונעם ווארט  יגדל נא כח ה' – די אות  'ועתה 
יגדל שטייט מיט א גרויסע יו"ד, ווייל פאר אזעלכע 
זאכן דארף מען א גרויסע איד..." )עירין קדישין תניינא 

עמ' כב(.

פארזעצונג קומט אי"ה

אפגעטיילטע  אין  געווארן  ארעסטירט  אידן  הונדערט  צו  קרוב  זענען  תקצ"ו  זומער  פון  פארלויף  אין  פריער:  פון  קורצן  אין 
שטובער אין דער פעסטונג אין דינאוויץ. אום חודש אלול האט צאר ניקאליי ימ"ש באפוילן אז אויך דער רוזשינער זאל ווערן 
ארעסטירט. דאן האבן די פאליציי געפירט דעם הייליגן רוזשינער קיין דינאוויץ. מיט שטארקע שתדלנות און שווערע געלטער 
האט מען אויסגעפירט אז דער צדיק זאל נישט זיצן איינגעשפארט אין טורמע, נאר ער זאל זיך אויפהאלטן אין א פריוואטן 

הויז, און דארט וועלן די באאמטע אים קענען אויספארשן.

ז
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דיני רבית המצויים | י 

שהשמחה במעונם

 ע"י הגאון רבי יוסף ישראל אייזנבערגער שליט"א, דומ"ץ דקהילתנו הק' 
נערך לז"נ אאמו"ר הגאון רבי חיים ב"ר ישראל ז"ל ולע"נ חותני הרה"ח ר' ישעי' יואל ב"ר אברהם צבי ז"ל

או  כך,  ולחברם  אפיה  מיני  ושר  קעיק  של  פירורים  כמה  בשבת  לקבץ  מותר  האם  ש' 
שיש משום סרך לישה כשמדבק פירור אחד לחברו.

ת' אין בו משום לישה ]כמבואר בחזו"א סי' נ"ח דאין צורת לישה אלא בנותן משקה לדבר היבש 
ובליחותה של הפרי עצמה ג"כ אין בו משום לישה, וכ"כ בס' שביתת השבת בפתיחה למלאכת לישה 

אות ט' דלש הוא דווקא אם מתחברם ע"י אמצעי כמו מים או משקין אבל אם ממעכם בלא אמצעי 

עד שמתחברים יחד אין זה בכלל לש עיין בספר הל' שבת בשבת דיני לישה[.         

וכלתה  מכ"ר(  רותחים  מים  זעקל  הטיי-  על  שעירה  )ע"י  סענטס  טיי  מערש  הכין  אם  ש' 
זעקל שהשתמש  הסענטס האם מותר לערות בשבת  מים רותחין מהמיחם על הטיי- 

בזה מקודם לצורך הסענטס.

ת' אין לערות עליהן מים רותחין אבל מותר לערות המים קודם לכ"ש ומשם ישפוך 
אותן להטיי )ואז שרי גם אם נשארו עדיין מעט טיי סענטס שנצטננו ומוסיף עליהם המים חמים(

]דאף דבדבר יבש אין בישול אחר בישול, מ"מ כיון שהטיי נבשלו רק ע"י עירוי ולא בכ"ר יש לחוש 

שע"י עירויות הרבה יבלע בכולו, ויש סוברים טעם אחר משום דעליי הטיי אינם מאכל בעצם ע"כ יש 

בהם בישול אחר בישול עיין שו"ת חת"ס או"ח סי' ע"ד ובשו"ת מהר"ם שיק סי' קל"ב, ויש מקילים 

דאם בשעת שעירה על הטיי מער"ש עירב את  הטיי למעלה ולמטה שיבוא המים מכל הצדדים והם 

יבשים לגמרי שמותר לערות עליהם מכ"ר, עיין מ"ב סי' שי"ח ס"ק ל"ט[.  

לעורר לב

שואלין ודורשין

לעטר פתורא

כל הזכיות שמורות להמערכת, ואסור להדפיס 
להעתיק או לצלם אפי' חלק ממנו, בלי רשות 
מפורשת מהרב ר' שלום רייצנשטיין שליט"א – יו"ר.

ולברך א.  לחזור  אין  רבות',  נפשות  ב'בורא  הספק  אם  אחרונה",  "ברכה  בירך  אם  שמסופק  מי 

יברך  ואח"כ  ויאכל שנית,  ויברך  יכול לצאת מביתו  רוצה  ואם  כיון שברכתו מדרבנן,  מספק, 

'בורא נפשות'.

ואם הספק בברהמ"ז שעל הפת ואכל כדי שביעה, כיון שחייב לברך מה"ת, יש לו לחזור לברך ב. 

ברהמ"ז מספק,

וכתב המ"ב )קפ"ד - ט"ו( דמ"מ ראוי לירא שמים ליטול ידיו ולחזור ולברך המוציא ויאכל כזית ג. 

ויברך ברהמ"ז.

מי שבירך על הפת 'בורא מיני מזונות' במקום 'המוציא', נחלקו הפוסקים אם יצא ידי חובתו, ד. 

כיון שפת גם כן בכלל מזון רק שהוציאוהו חכמים מברכה זו מחמת שנשתנה לחשיבותן, וכיון 

שספק ברכת להקל יצא בה יד"ח. )עי' שועה"ר סי' קס"ח סעי' ב', ובלוח ברכת הנהנין, שלא יצא, אבל בסדר 

)המוציא ראל'ס( שבירך  כגון ב'לחמניות המוציא'  נוגע  וזה  יצא(.  נקט דכיון שספק ברכות להקל  ברה"נ 

עליה 'בורא מיני מזונות' מחמת הרגילו בכך באלו הנקראין 'לחמניות מזונות' )מזונות ראל'ס(.

ולכן, אם נזכר תוכ"ד )שהוא לערך פחות מג' שניות(, יתקן מיד ויברך המוציא, אבל אם נזכר לאחר ה. 

תוכ"ד, לא יברך המוציא, אמנם מהיות טוב ישמע מאחר ברכת המוציא, בכוונה לצאת בה.

 ואם בירך על הפת 'בורא פרי האדמה, יש גם כן מחלוקת הפוסקים אם יצא יד"ח, לכן עדיף ו. 

לשמוע הברכה מאחר, ולצאת בזה יד"ח.

ובכל זה, יש עצה נוסף, שאם עדיין לא אכל רק פחות מכזית, אז יצא מביתו, וכיון דהוי שינוי ז. 

מקום, יברך המוציא כשממשיך באכילתו )וכמש"כ בשבועות העעל"ט(.

חשש  יש  האם  חדש,  לשלם  וצריך  נשבר  או  ונאבד  מחבירו,  עט  שאל  שאלה: 
ריבית במה שמשלם חדש במקום ישן? 

תשובה:בשאלה ליכא ריבית כאן דהדרא בעיניה וע"כ אף דעכשיו הוצרך לשלם לו אחר, לא מיקרי 
הלואה )עי' חיי הלוי ב'-נ"ג ע"פ הב"ח רסי' קס"א(,   -  ואף בהלואה, כגון שלוה צלוחית חלב שחסר 
דמיחזי  כלום  להוסיף  אסור  פרעון  דבשעת  דאף  להקל,  יש  מלא  ומחזירה  מעט,  ממנה 
שהרי  מכוין,  שאינו  בבירור  לכל  שניכר  בכה"ג  מ"מ  ליתן,  ורגיל  מכוין  באינו  ואף  כריבית, 

א"א לקנות עט ישן, אין חשש.

ברוין  )מהגרש"ח  חיים'  'ישמח  החשוב  בספר  יפה  מבואר  ומ"מ  פרעון,  שבשעת  באיסור  ס"ז  שועה"ר  עי'  ביאור: 
לענין  קס"ו  רסי'  בש"ך  וכעי"ז  ע"ש,  הרבה  כ"כ  בניכר  להתיר  יש  לשועה"ר  דאף  ה'(  אות  סק"ז  ק"ס  סי'  שליט"א, 

פרהסיא ובברית יהודה )עקרי דינים פ"ד הע' ט'( ע"ש.

שאלה: המתעסק בסידור מארגיטשעס, וא' לוה מהבנק בשביל חבירו, וידוע שיש בזה איסורי 
אחראי  ולהיות  בזה  להתערב  המתעסק  על  האם  עיסקא,  היתר  לעשות  ושיש  ריבית 

לעורר להם על הדבר? 
תשובה: יש עליו חיוב לעוררם, שידעו מהאיסור ויסדרו הית"ע, וכדאיתא בגמ' כי ברבית החמירו 
הרבה, שאף הסופר והעדים והסרסור וכל המסייע עוברים על איסורים, וכ"ש שעל איסור 
מסייע לדבר עבירה ]לפני עור[ וודאי עוברים, גם יש חיוב ערבות ככל התורה, וע"כ צריך 

המסדר לעורר לסדר הית"ע כהלכה.

ביאור: עי' במשנה וגמ' סו"פ איזהו נשך ובשו"ע רסי' ק"ס וש"ך סק"א, ועכ"פ הסופר וודאי עובר על כמה לאוין, 
- ואף לעזור לישראל שאינו שומר תומ"צ יש לפני עור, עי' מג"א סי' שמ"ז, וע"ע בפת"ש שם בסי' ק"ס בזה.

שאלה: ראובן מחפש דירה לבנו, ומבקש משמעון שיש לו מרתף פנוי, שירשהו לשפוץ שם דירה 
בו, ואח"כ ישלם לראובן שכר  ידור שם בחנם עד שיעלו הדמים כדי  מה שהשקיע  ובנו 
דירה בכל חודש, - אולם בשביל זה מבקש שיחשוב לו דמי השכירות בזול ]כדי שינוכה 

בכל חודש סכום פחות[, האם יש בו משום ריבית? 
תשובה: הפוסקים חששו דמיחזי כריבית, שבשביל ששמעון לא היה צריך להוציא מעות בעת הבנין, 
כך:   אם בעל  הוא  הדין  וע"כ  לו השכירות אח"כ,  מוזיל  זה  הוציא המעות, בשביל  ראובן  רק 
ולא  לדור,  מקום  לבנו  שיהא  ראובן  חבירו  לטובת  רק  ומסכים  בזה,  כלל  מעוניין  אינו  הדירה 
בשביל שיהא לו דירה בנוי' לאחר ימים, הדבר מותר ]דריבית הוא רק בהלואה שהוא לטובת הלוה, ולא 
כשהוא לטובת המלוה לבד[ –  אבל כשמסכים גם בשביל עצמו, כדי שיהא דירתו בנויה כשיצטרך, 

ה"ז כהלואה ואסור להוזיל לו.

גליון שבועי לתורה וחסידות שע"י התאחדות אברכים דחסידי סקווירא

ע"י הרה"ג ר' הערשל ראזנפעלד שליט"א, מו"ץ
לע"נ אאמו"ר הרה"ח ר' יעקב גרשון ב"ר שלמה ז"ל

 לנדבות והנצחות / לקבל הגליון בקביעות / למסור הערות והארות, אפשר לפנות אל המערכת: 
 הכתובת: Wilson Ave. New Square, N.Y. 10977 701 מס' הטלפון 845.354.0259 או על הפקס. 845.913.7826 

להודיע על 'השמחה שבמעונם' נא לצלצל 845-499-7908 

שמחת לידת הבן למז"ט
הרב אהרן פרידמאן שליט"א משב"ק חתן ר' יודל שמעלצער שי'

ר' יוסף חנינא שפירא שי' ב"ר יעקב שי' וחתן ר' אהרן בר"מ בערגער שי'
ר' מנחם מענדיל טאמבאר שי' ב"ר חיים צבי שי' וחתן ר' בערל דיימאנד שי'

ר' שרגא בנימין זאב ברייער שי' ב"ר יצחק שי' וחתן ר' ראובן וואלאדארסקי שי'

שמחת לידת הבת למז"ט
ר' בנימין זאב וואלאדארסקי שי' ב"ר דוד שי' וחתן ר' שלום דוב האכהייזער שי'

ר' בנימין זאב טויב שי' ב"ר עקיבא דוב שי' וחתן ר' יעקב איינהארן שי'
ר' יחזקאל שרגא ראזענבערג שי' ב"ר שמואל יעקב שי' וחתן הרב אהרן פרידמאן שי' משב"ק

ר' יעקב יוסף ראזענבערג שי' ב"ר שמואל חיים שי' וחתן ר' ישראל משה דירנפעלד שי'
ר' יצחק טויב שי' ב"ר יואל הערש שי' וחתן ר' מאיר רייצענשטיין שי'

ר' מאיר דוד ניישטאדט שי' ב"ר אנשיל שי' וחתן ר' חיים שטיינער שי'
ר' מנחם יחזקאל שרגא וואלאדארסקי שי' ב"ר ראובן שי' וחתן ר' יוסף שמחה וואלאדארסקי שי'

שמחת אירוסין למז"ט
 הבה"ח אברהם שלמה ני"ו ב"ר נחום פשעמיש שי' )לאנדאן( 

עב"ג ב"ר מרדכי גאלדנבערג שי' )לאנדאן(

שמחת נישואין למז"ט
 החתן פרע"ח הרב ישעי' משולם זוסיא שליט"א בן הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל שליט"א

עב"ג בת הרה"צ רבי צבי אלימלך האלבערשטאם שליט"א )ד'(

 החתן מנחם מענדיל ני"ו ב"ר משה טאמבאר שי' 
עב"ג בת ר' אברהם פינחס גרין שי' )מאנסי - א' בח"ל(

 החתן דוד ני"ו ב"ר אהרן ברי"ח פרידמאן שי' 
עב"ג בת ר' יוחנן בירנהאק שי' )ב' בח"ל(

 החתן יצחק ני"ו ב"ר נפתלי ברויער שי' 
עב"ג בת ר' מענדיל דייטש שי' )ב' - מאנסי(

 החתן יושע חיים ני"ו ב"ר יעקב בהגרז"נ גאלדמינצער שי' 
עב"ג בת ר' יצחק אברהם פרידמאן שי' )ה' - לאנדאן(

עטרת זקנים
הרב שמואל גאלדמאן שי' לרגל שמחת נישואי הנכדה בת בנו הרב שלמה שי' )ירושלים(

ר' מאיר הכהן כ"ץ שי' לרגל שמחת אירוסי הנכדה בת חתנו ר' דוד הלוי לאווי שי' )מאנסי(
ר' אברהם דוד בייער שי' לרגל שמחת לידת הבת הבכורה אצל בנו ר' יעקב יוסף שי' )מאנטריאל(
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לקבל הגליון בכל שבוע במייל
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