
 

א תשפ"ב  כי תצא      
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I  כל בית ישראל את השמועה ו, שמעו חסידי סקווירא שנשבר לרסיסים כואבים ודואבים עד עמקי הלבהמומים
של והצאצא הרביעי בת השניה ה ,ע"ה ציפורה גאלדמאןמרת מזוועהיל המרה ל"ע, על דבר פטירת הרבנית הצדיקת 

שהחזירה , חתנא דבי נשיאה שליט"אזוועהיל כ"ק האדמו"ר מחבר ל-ואשת עט"ר שליט"אכ"ק מרן אדמו"ר יבלחט"א 
שבועיים ששכבה על ערש דוי העבר, אחר ח' באלול , ראשון פרשת כי תצאיום צהרי באת נשמתה המזוככת ליוצרה 

ר"ל והיא עודנה במבחר שנותיה בת חמשים ושש שנה אחר שהתמוטטה פתאום חסר הכרה במצב אנוש בבית החולים 
 .בהשאירה אחריה דורות ישרים פרי קודש הילולים לשם ולתפארה, בלבד

שוד ושבר בגבולנו: אבינו רוענו האהוב, הרבי הקדוש והטהור, הנושא בסבלות ישראל ועונה ומנחם בכל עת צרה 
 הבשורה המכאיבה פשטה עד מהרה בכל תפוצות ישראלוצוקה של הזולת, הולך ללוות בת אהובה וחשובה למנוחות! 

, ועל כל חסידי ואוהדי בית סקווירא וזוועהיל וכל המוני כבד ירד על רחובות קריה וכל יושביה למגדול ועד קטןואבל 
אשר כל ימי חייה אשר מבכים מרה בהילקח לגנזי מרומים רבנית דגולה וצדקנית ברתא דמלכא ע"ה,  עמך בית ישראל,

ת יתירה בלבוש ובדיבור, נאמנות רבה בהכנעה והתבטלות היו ספוגים וגדושים יראת שמים ודקדוקי הלכה ומנהג וצניעו
לאביה הגדול, התמסרות עצומה לעמוד לימין בעלה הנערץ מיום נישואיה בי"ט סיון תשד"מ, ולחינוך הבנים והבנות 

  שנכרכו אחריה באהבה אין קץ.

, הרבנית ציפורה ע"האמו קרא את שם נכדתו הנפטרת ע"ה שנולדה ביום ה' שבט תשכ"ז על שם  כ"ק מרן זי"עזקנה 
ומסופר כי בעת קריאת השם בשב"ק זלגה דמעה מעיניו מרוב התרגשות, ובמשך יותר משנה השתעשע בנכדתו הפעוטה,

  כי תצאפרשת 
 תשפ"ב

  מחגליון 
 שנה כט

  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  צמח דוד דשיכון סקווירא קהל

 אוי לנו מצערו של אבא
  שבורים ורצוצים כואבים ודואבים, מבכים חסידי סקווירא יחד עם כל בית ישראל מרה את השריפה אשר שרף ה'

  ארת ישראל גדול מרבן שמופטירת ברתיה דמלכא קדישא, בתו של אבינו רוענו הנאמן עטרת תפופלגי מים תרדנה עינינו על 

 ðîí š"× öþô þ"îôðêê"¬−ñ¾  
³þ−¬õë íþîô³ íñ ö−ê¾ ³ëêî×íî íñîðèí íð−ëêí ñ¼ í"×ëí šô¼ë ë¾î−í  

í−³îò¾ þìëôë ñ−í¼îîïô í"¼ íþîõ−® ³−òëþí ³−òšð®í î³ë  

 ëñ öîëêðñ ³îëëþ −õñê −ð−½ì îò−ôîñ¾ −¾òêñêþ¾− ³−ë ñ×î êþ−îîš½  

  הצדיקים פארי מקדושים העומדים לימין צדקו בכל לב ונשמהניו ומביעים אנו תנחומינו הכנות לב
  הרה"צ רבי יצחק שליט"א,, הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל שליט"א

  הרה"צ רבי יעקב יוסף שליט"א, הרה"צ רבי חיים מאיר שליט"א
  שתחי' הרבניות החשובותבנותיה ושתי לרפו"ש /  הרבנית הצדיקת תליט"אלאימא של מלכות 

  חדב"ן -שליט"א הרה"צ רבי אליעזר כ"ק האדמו"ר מזוועהיל  דולהג בעלה
הרב מרדכי שליט"א, הרב שלום שליט"א, הרב שלמה  פרע"ח הרב גדליה יעקב לייב שליט"א, הרב פינחס אהרן שליט"א,בניה 

  שתחי' ותהחשוב יהותבנ/ ו הרב יחזקאל שרגא שליט"א, הרב יצחק יוסף שליט"א שליט"א,

בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ויה"ר שלא נוסיף לדאבה עוד ולא ישמע עוד שבר בגבולנו המקום ינחם אתכם 
ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים, ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים, וכ"ק רבינו שליט"א ינחינו במעגלי 

  ח צדקנו בב"א.צדק להאיר לנו את נתיבו"ת הקוד"ש בבריות גופא ונהורא מעליא ויוליכנו במהרה לקראת משי
 ;òîãá íéîúåçääìéä÷ä úìäðääìéä÷ä úìäðääìéä÷ä úìäðääìéä÷ä úìäðä        



 

ב תשפ"ב  כי תצא      

ואכן כמו שנשאה שמה של אמו הצדקניות והצנועה ז"ל 
ה'באבע ציפורה' גם הנינה שנשאה את שמה מפורסמת 
 היתה בהכנסת אורחים ומעשי חסד והטבה ונתינה

לזולת כאשר לעצמה לא ביקשה דבר, מיום בת המצוה 
לא החסירה מלהתפלל שחרית מנחה ומעריב ולא 
ספירת העומר, היתה אשת סוד לרבים ששלחוה להביא 

וכשלא התאפשר להיכנס העתירה  הזכרות לקו"פ
ובכל תהלוכותיה  –בעצמה בדמעות לזקוקים לישועה 

ל ניכר היטב החינוך המרומם שקיבלה בבית הגדו
אפופת שתקנית והקדוש משחר ילדותה. עם היותה 

סוד, התגלו במשך ימי השבעה סיפורים מדהימים על 
אישיותה הכבירה ועל מעשיה הטובים, וכפי שמעיד גם 

שהוא שומע כעת סיפורים  כ"ק רבינו שליט"אאביה 
אודותיה שבעצמו לא ידע עליהם. והן עתה חסרנו כל 

עלתה למרומים אלה ונשמה טהורה בת קדושים כזו 
 בעזבה את משפחתה ומכרותיה לאנחות.

ביום וערש"ק פרשת עקב כ"ב מנחם אב העבר 
 נפלהבשעות אחה"צ בעיצומן של הכנת מאכלי שב"ק 

, ובחסדי בביתה במצב חמור ביותר הרבנית ציפורה ע"ה
במס"נ אחר מאמצי  מתנדבי ההצלהשמים הצליחו 

בהלה החייאה קשים להחזיר לה את הדופק, ומיד הו
לבית החולים במצב אנוש ל"ע. המוני אנ"ש התאספו 
מיד לעורר שערי רחמים באמירת תהלים בביהמ"ד 

ניגש לפני התיבה, וכן  הדומ"ץהגדול דפה כאשר 
העתירו רחמים בכל ריכוזי אנ"ש ובעוד קהילות קודש 

. מובן מאליו כמה 'ציפורה בת חיה חנה'לרפואת הרבנית 
, אשר כ"ק רבינושל  נגע המצב הקשה ללבו הטהור

מלבד התפילות הזעיק את טובי הרופאים כחובת 
השתדלות והפעיל קשרים ומאמצים שימשיכו להעניק 

  .ככל שאפשראת מיטב הטיפול הרפואי 

יצויין כי כאשר פרשה השבת את כנפיה שעות 
את 'שבת  מרן אד"שאחדות אחר התקף הלב ר"ל, ערך 

אברהם ב פרע"ח הר הכלה עם ותשבע הברכות' לנכד

ללא שום שינוי ובליל שב"ק רקד 'מצוה  דוד אייכנשטיין
טאנץ' בלהט אש כנהוג. ביום ג' ראה ממחרת מסיבת 
שבע הברכות המרכזית נסע כ"ק רבינו לבקר את בתו 
החולה בביה"ח ואף הסתגר עמה לבד למשך כעשר 
דקות. המצב הלך והתדרדר ר"ל ולמרות הכל התפללו 

לב כבר נגזרה גזירה ובשעה  וייחלו לטוב, אך לדאבון
בצהרי יום ראשון ח' באלול יצאה נשמתה בטהרה  12:30

במעמד מנין אנשים מבני משפחתה שאמרו פסוקי 
הרבי יחוד כנהוג. בהגיע הידיעה הכואבת כבר שב 

קדשו ואחז אחר תפילת - מביהמ"ד למעון שליט"א
שחרית והנחת תפלין דר"ת ואחר סעודת ברית מילה 

ש, וכך לא הפסיד אף תפילה או מצוה לבן אחד מאנ"
  בהיותו אונן ל"ע שכן מנחה התפלל אחר סתימת הגולל.

אחה"צ  5:00מועד צאת מסע ההלויה הוכרז לשעה 
והמוני חסידים וידידים עשו את דרכם לשיכון להשתתף 
בהלויית בת המלך. רחובות השיכון נחסמו לתנועת כלי 

ה ע"י . אחר סדר הטהרונתמלאו אלפי אנשיםרכב 
החברא קדישא ומעמד פרידה ובקשת סליחה ע"י 

, נערכה תחילה בבית כ"ק רבינו שליט"א המשפחה
הלוייה ברחבת ביהמ"ד ברכת שלמה זוועהיל בנשיאות 

ברחוב יוניאן במאנסי, שם אמר דומ"ץ  האדמו"רבעלה 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /סטעטן איילענד  -סקווירא ביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי 

äøåäèä åùôð åòùòùé åðéîåçðú 
להביע תנחומים כנים ויקרים, , גשים אנו מול פני הקודש יםלבבות נשברבחרדת קודש ובהתקשרות איתנה מעומק 

  נהורא נפישא בצערו הרב ובאבלו הכבד של אבינו רוענו עטרת תפארת ראשנו בוצינא קדישא השתתףלו

  הוד כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
  לדאבון לב כולנוזוועהיל ע"ה מציפורה הרבנית הצדיקת מרת  בתול"ע על פטירת הצדיקו והמתיקו דין שמים ב

  ר מזוועהיל שליט"א ובניו פרי עצי החיים שי'ואתו עמו בניו הרה"צ שליט"א, חתנו כבנו האדמו"

  ומנשים באוהל תבורכנה ותתנחמנה מע"כ הרבנית הצ' תליט"א ובנותיה ונכדותיה האבלות שתחי'

ביתר שאת להשפיע עלינו בקדושתו יזכה נעימים, ו-שלא ישמע עוד שמועות בלתייהי רצון מלפני שוכן מרומים, 

במדה מרובה בשמחה  נחת דקדושה,ו מלוא חפניים תענוג עולמים, וירוה תורה ויראת שמים, לחדוות ימים ושנות

  להמשיך שלשלת הקודש בגאון ועוז עדי יוליכנו לקראת גואלנו במהרה.וגדושה, 

;åúùåã÷ úøãä ìåî äãé÷ íéååçúùîä    ïäë ìàéçéïäë ìàéçéïäë ìàéçéïäë ìàéçé-íùá / õ"îåã    ã"îäéá éììôúî ìëã"îäéá éììôúî ìëã"îäéá éììôúî ìëã"îäéá éììôúî ìë        



 

ג תשפ"ב  כי תצא      

ל מלא -א' לעפקאוויטש יונההרה"ג ר' הקהילה 
טה מרחק וציבור הנאספים ליוו את המירחמים', 

שלושה רחובות ומשם שבו לשיכון סקווירא וארונה הובא 
ע"י נושאי המיטה אל רחבת ביהמ"ד שם כבר נאספו 

  ההמונים עטופי צער ואפופי יגון.

מפתח ביתו לרחבת ביהמ"ד  הרביהגיע  5:30בשעה 
ונעמד אצל  בניו הגדוליםנשען בידיו על זרועות שני 

ישבו רבני וזקני עמוד מיוחד בתוך שטח מגודר. מסביב 
אנ"ש וקהל האלפים עמדו מסביב כאשר הלב מתכווץ 
מרוב צער לראות את הרבי שרוי בֵאֶבל אפוף שרעפים, 
ועננת כאב תהומי עוטה את פניו הטהורות. הרה"ח ר' 

ל מלא רחמים' בקול נהי -אשליט"א אמר ' דוד משב"ק
ובכי שהרעיד וצימרר את הלבבות בהזכירו 'את נשמת 

פורה בת אדוננו מורנו ורבינו ר"ד", ומיד החלו הרבנית צי
ללוות את המיטה לעבר היציאה מרחבת החנייה לרחוב 

צועד  הרבידזעפערסון ומשם ימינה לרחוב וואשינגטון, ו
רגלית אחוז בידי בניו. ברחוב וואשינגטון נעתר הרבי 
ונכנס לרכב והמשיך לנסוע אחורי המיטה, במעלה רחוב 

רוזעוועלט בואכה בית החיים.  לינקאלן שמאלה לרחוב
כ"ק בין המלווים נראו אדמור"י המשפחה כגון 

-מאנסי, מוויזשניץ-האדמורי"ם מסאטמאר, מוויזשניץ
עברה , ועוד רבים ונכבדים. כשב"פ-קיימישע, מסקווירא

בית החינוך לבנות דשיכון סקווירא בנין ליד המיטה 
י ברחוב רוזעוועלט שם עסקה הנפטרת ע"ה בסיוע ענינ

ר"ד מהרכב ו אד"ש יצא, החינוך במשך ל"ח שנים
  ל מלא רחמים'.-אאמר שוב ' משב"ק

בתוך בית החיים הוקף שטח גדול מסביב לאוהלי 
, וכל ורבניםהקודש ונסגר לכניסה זולת לבני המשפחה 

והשתתף בסדר  בכל שטח מסביביתר הציבור עמד 
הקבורה. המיטה הונחה בשטח שלפני אוהל הרבנית 

"ה אימא דמלכא שם תובא הנפטרת ע"ה טראני ע
נשען על עמוד מיוחד ופני קדשו  רבינולמנוחות, ו

מנחם מענדיל . העסקן מוה"ר ואבלמפיקות צער 
שי' מראשי החברא קדישא אמר את פסוקי  בערגער

לאט הנוסח אמר את  הרבי, ורם צידוק הדין בקול
ובכוונה יתירה. תחילה ניגשו כל אחד מבני הנפטרת 

וקרעו קריעה באמירת ברכת דיין  שהיו כאןם היתומי
האב השכול אמר את  הרביהאמת, ובהגיע תורו של 

הברכה 'ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין 
האמת' בקול בכי שעורר והרטיט את הלבבות, ואח"כ 

 מרדכי שווארץקרע קריעה כדין כאשר הרה"ח ר' 
זי"ע שליט"א יו"ר החברא קדישא שנתמנה עוד ע"י מרן 

מוסיף  רבינוכאשר נתכבד להתחיל את הקרע בסכין 
בצד ימין של הבעקישע בהמשך הקריעה כשיעור הראוי 

  ב.כדין א

האדמו"ר וחתנו  ארבעת בני רבינואח"כ קרעו 
צופה ומביט במעמד  רבינובבכי נרגש כאשר  מזוועהיל
כובדו לערוך את  הרבנים והדיינים ומורי הצדקהקריעה. 

יב למיטה שלובי ידיים זה עם זה. שבעת ההקפות מסב
בכל הקפה משבעת ההקפות אשר המנהג לזרוק דמי 

שי' צרור  אהרן משב"קצדקה על הארון, מסר הרה"ח ר' 
מוכן מראש של שטרות כסף כמנין יב"ק וכן שבעה 

אשר רבינו זורק לצד  ערלאמטבעות מוזהבים בשווי ד
  לצדקה.הארון 

אוהל אמו לתוך  מרן אד"שבתום ההקפות נכנס 
המשפחה, ואח"כ הוכנסה  בניהרבנית ע"ה יחד עם 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א / ביתר עילית -סקווירא ביהמ"ד וכולל ערב תולדות יעקב יוסף דחסידי 

áäæ íòåé äëéà 
להביע תנחומים כנים ויקרים, , גשים אנו מול פני הקודש יםלבבות נשברבחרדת קודש ובהתקשרות איתנה מעומק 

  נהורא נפישא בצערו הרב ובאבלו הכבד של אבינו רוענו עטרת תפארת ראשנו בוצינא קדישא להשתתףו

  מו"ר עט"ר שליט"אהוד כ"ק מרן אד
  לדאבון לב כולנוזוועהיל ע"ה מציפורה הרבנית הצדיקת מרת  בתול"ע על פטירת הצדיקו והמתיקו דין שמים ב

  בניו הרה"צ שליט"א, חתנו כבנו האדמו"ר מזוועהיל שליט"א ובניו פרי עצי החיים שי' ואתו עמו

  תיה ונכדותיה האבלות שתחי'מע"כ הרבנית הצ' תליט"א ובנו ומנשים באוהל תבורכנה ותתנחמנה

ביתר שאת להשפיע עלינו בקדושתו יזכה נעימים, ו-שלא ישמע עוד שמועות בלתייהי רצון מלפני שוכן מרומים, 

במדה מרובה בשמחה  נחת דקדושה,ו מלוא חפניים תענוג תורה ויראת שמים, לחדוות ימים ושנות עולמים, וירוה

  ז עדי יוליכנו לקראת גואלנו במהרה.להמשיך שלשלת הקודש בגאון ועווגדושה, 

;åúùåã÷ úøãä ìåî äãé÷ íéååçúùîä    áøòä ììåë éãîåìå ã"îäéá éììôúîáøòä ììåë éãîåìå ã"îäéá éììôúîáøòä ììåë éãîåìå ã"îäéá éììôúîáøòä ììåë éãîåìå ã"îäéá éììôúî        



 

ד תשפ"ב  כי תצא      

המיטה והובלה אלי קבר טרי שנחפר למרגלות זקנתה 
משוך קצת לצד ימין. במשך כל עת הקבורה עמד הרבי 
ושפתותיו נעות ומלחשות וקולו לא יישמע, ובעת כיסוי 

עפר שבע פעמים לכסות את  הרביהקבר השליך 
. אחר הראמ"מרה"צ חפירה יחד עם ה-הקבר עם את

סתימת הגולל אמרו כולם יחד מזמור מ"ט שבתהלים 
 אד"ש, וביציאת בני הפטרת אמרו קדיש הראשון כנהוג

מן האוהל חלץ מיד את השטיוול ולבש 'קאלאשן' כדין 
עם גרביים שחורות משוכות מעלה כמו בצום תשעה 

  באב.

ועבר בין  המשבקי"םעל שני  רבינוביציאתו נשען 
ת לקבל תנחומים, תחילה מכל האדמורי"ם שתי השורו

והרבנים שעמדו ואמרו 'המקום ינחם אתכם' ובהמשך 
מכלל הציבור, כאשר הרבי מלחש בשפתי קדשו כל 
הזמן. שאר בניו ונכדיו האבלים פסעו אחריו, ובהגיע 

לרכב גדול ומיוחד שניצב בשביל היציאה מבית  רבינו
הדלת  החיים, עלה עליו ובעודו ניצב בעמידה אצל

הצדדית החלו ציבור אלפי המלווים לעבור בסך ולנחם 
 את הרבי בברכה הנהוגה 'המקום ינחם' משך זמן רב.

את תחילת ישיבת השבעה ו'סעודה ההבראה' עשה 
 הרבנית המנוחה ע"העם האבלים בבית בתו  רבינו

טעם ישב על כסא נמוך ו אד"שבקומה התחתונה. 
ת נטל בידו מצלחת הביצים המבושלו ,קיכל-אייער

וכן שתה  ,השמאלית ונתן לימנית וכך טעם בלא מזלג
מים [שהורתחו כנהוג], והתאמץ לאכול מזונות כדי 
שיעור כדי לברך 'על המחיה' שהרי נקראת 'סעוד"ת 

ובשעת מעשה השמיע דיבורי אמונה  הבראה'.
  :והתחזקות

ווען הרה"ק רבי מנחם נחום  הרה"צ רבי אהרן מענדיל:

"ע איז אוועק ל"ע בחייו פונעם פאטער מטשערנאביל זי

הרה"ק רבי אהרן טשערנאבלער זי"ע, איז רבי אהרן 

געשטאנען ביים טיר בשעת די לוייה איז דורכגעגאנגען 

און ער האט געזאגט דעם פסוק: "הנה אנכי שולח מלאך 

  לפניך לשמרך בדרך".

"ולהביאך אל המקום אשר הכינותי  אדמו"ר שליט"א:

כ"ב שבט איז דער יארצייט, ס'איז געווען (שמות כג, כ)". 

האט רבי אהרן געזאגט דעם  - דעמאלס פרשת משפטים 

  פסוק פון די פרשה "הנה אנכי שולח מלאך לפניך" וגו'.

דער רבי נחום איז געווען דער שווער  הרה"צ הראמ"מ:

פון הרה"ק רבי יוסף מאיר'ל מאכנובקער זי"ע. רבי נחום 

ביים שידוך, אבער רבי  האט שוין נישט געלעבט ל"ע

אהרן טשערנאבלער האט נאך געלעבט ביים שידוך, 

  אבער ביי די חתונה שוין נישט ל"ע.

האט געוואלט זאגן פאר רבי אהרן  איינער א ארימאן

' זיצט נישט קיין שבעה ישראל טשערנאבלער אז א 'מלך

. האט רבי אהרן איהם אויף דער ערד (סנהדרין ב, ג)

  'מקימי מעפר דל'ואלט מקיים זיין געזאגט: "האסט געו

און ער איז געווארן א  -זאל מקויים ווערן ביי דיר אויך" 

  .מיט זיינע דורות גרויסער עושר

ווען דער טאטע ז"ל האט געהאט דעם  אדמו"ר שליט"א:

עגמת נפש ל"ע [בפטירת בתו הרבנית פיגא מלכה ע"ה 

 שנה אחר חתונתה בת כ"א שנה], איז דאס געווען כ"ז

אלול [תש"ז] דעם ערשטן בעלזער רב'ס יארצייט. כ'האב 



 

 ה תשפ"ב כי תצא      

געזאגט אין שטוב אז ס'איז עפעס אן אינטערעסאנטע 
זאך: היינט איז ח' אלול, דער יארצייט פון די ערשטע 

 בעלזער רביצין ע"ה.
דער טאטע ז"ל האט געזאגט אז ביים זיידן ]מרן 

ז מהר"ד[ ז"ל ווען דער זוהן ]הרה"צ ר' מרדכי זצ"ל[ אי
נפטר געווארן ל"ע, איז עס געווען אום שבת ]ח' חשון 

אבער שבת האט מען גארנישט דערקענט  -תר"פ[ 
 אויפ'ן זיידן ז"ל קיין שינוי.

ביים זמן מוצש"ק האט דער זיידע ]כ"ק  הרה"צ הראמ"מ:
מרן[ ז"ל זיך באהאלטן אויבן אויפ'ן בוידעם ]והחליף 

מהר"ד ישב  שמלותיו ובכה על פטירת אחיו הגדול. מרן
עדיין בעריכת סעודה שלישית ובראותו כי נפקד מקום 
בנו שלח לקרוא לו. מרן ז"ל עטה שוב את בגדי השבת 
וישב לצד אביו שפנה ואמר לו בפשטות: 'ס'איז דאך 

 שבת היינט'...[.
דער טאטע ז"ל פלעגט זאגן אז א  אדמו"ר שליט"א:

ל איז דריי יאר פארדעם ווען הרה"צ רבי אהרן זצ"-צוויי
אוועק ל"ע און איבערגעלאזט א שטוב מיט פופצן 
יתומים, האט דער זיידע ז"ל געזאגט: "מ'זעהט ביי דוד 
המלך )ש"ב יב, כב( אז פארדעם האט ער איינגעריסן, 
פארדעם רייסט מען איין די וועלט, אבער נאכדעם דארף 
מען פארשטיין אז אויב דער אייבירשטער טוהט עס איז 

 .אעס גוט!"

                                                           
ד אשר ילדה אשת ף ה' את הילוויגכד(: -ראה הפסוקים שם )טו .א

די טאכטער חנה סימא ע"ה האט  ה"צ רבי יצחק:הר
דעמאלס האט  עפעס שטארק געוויינט און פארפירט.

 מרן מהר"ד איר דאס געזאגט.
די וואך י' אלול איז דער יארצייט פון  הרה"צ הראמ"מ:

רבי אהרנ'ס שווער, הרה"ק רבי איציקל באהושער זי"ע. 
ן זוהן און דעם זעלבן טאג איז אויך דער יארצייט פון זיי
 דער פאשקאנער הרה"ק רבי משה יהודה לייב זי"ע.

און י"א אלול איז דער יארצייט פון די  אדמו"ר שליט"א:
צוויי ברידער, דער לייפציגער הרה"ק רבי שלום יוסף 
זי"ע און דער סאדיגורער הרה"ק רבי אברהם יעקב זי"ע 
]בניו הגדולים של הרה"ק מרוז'ין זי"ע[. אין רוז'ין האט 

געזאגט אז די 'תיקוני זוהר' אויף י"א אלול הייבט זיך מען 
 אהן 'תרי סבי', דאס איז א רמז אויף די צוויי יארצייטן...

צוויי שוואגערס פון מרן רבי איציקל  הרה"צ הראמ"מ:
 סקווערער זי"ע ]שהיה חתן הרה"ק מרוז'ין בזיוו"ש[.

                                                                                              
ויצם דוד צום  ים בעד הנערוקויבקש דוד את האל. נשא  יאוריה לדוד וי

מן הארץ ולא אבה מו זקני ביתו עליו להקימו וויק. ן ושכב ארצהובא ול
יראו עבדי דוד יויהי ביום השביעי וימת הילד ו. ולא ברא אתם לחם

כי אמרו הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולא  ,להגיד לו כי מת הילד
וירא דוד כי עבדיו . ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעהשמע בקולנו 

 ?המת הילד :דוד אל עבדיוויאמר  ,וד כי מת הילדמתלחשים ויבן ד
תיו ויבא בית ה' וויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמל. ויאמרו מת

ויאמרו עבדיו , ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל וישתחו ויבא אל
וכאשר  ,תבךבעבור הילד חי צמת ו ?מה הדבר הזה אשר עשיתה :אליו

בעוד הילד חי צמתי ואבכה כי  :ויאמר? מת הילד קמת ותאכל לחם
 ?למה זה אני צם ,ועתה מת, ' וחי הילדאמרתי מי יודע יחנני וחנני ה

 וגו'. וינחם דוד, לך אליו והוא לא ישוב אליואני ה ?האוכל להשיבו עוד

 בעיה"ק ירושלים תובב"א / "בית לפליטות" מוסדות

 מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה
ה' מזקני מנהיגי הדור  ידיד על השבר הנורא שלמקרב ולב כנה, נישא נהי וקינה, , בלב נשבר ונפש כואבת ומעונה

 נושא בעול הדור ומיצר בצרתם של ישראל, עמוד צלותהון דישראל רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה תבונה,בדעת ו

  הוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסקווירא
 במיטב שנותיה למגינת לב ע"הבתו הרבנית מזוועהיל על אסון פטירת יחד עם כל בית ישראל משתתפים אנו בצערו 

לשונינו אין מילה לנחמו על האבידה הגדולה ל"ע, ולא באנו רק להביע את השתתפותנו מקרב ולב מלא ב
 רגשי הערכה על רבות בשנים אשר נושא בלבו הטהור את אלפי תלמידות "בית לפליטות"

 ומתעניין ותומך תדיר בהמשך פעילות המוסד והצלחתו בלו"נ ומאוד ,ודורש שלומם וטובם כל הימים

 וכל המשפחה הרוממה - האדמו"ר מזוועהיל שליט"א והרה"צ בני הרבי שליט"אנוחם למע"כ טללי 

 המקום ינחם אותם בכפליים, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד ואך ששון ושמחה יישמע באהלם.
 ובארה"ב הנהלת "בית לפליטות" בארה"ק: החותמים בצער רב



 

 ו תשפ"ב כי תצא      

דער פאשקאנער הנ"ל איז געווען  אדמו"ר שליט"א:
י די חתונה פון זיין שוועסטער מיט רבי אהרן טאקע בי

הנ"ל. ער האט דערציילט פאר'ן טאטן ז"ל אז ער איז 
געווען דער שליח מיט זיין עלטסטן ברודער צו מאנען די 

 נדן פונעם זיידן ז"ל וכו'.
הגה"צ ר' חיים ברים זצ"ל  כ"ק האדמו"ר מזוועהיל חדב"ן:

פונקטליך פלעגט אלעמאל זאגן ביי א ניחום אבלים: "
אט אזוי איז געווען דער פלאן, ס'איז געווען טאקע 
פונקט ווי דער פלאן!". נאר כ'בוי דאך יעצט א ביהמ"ד, 

 זעה איך דאך אז מ'טוישט אסאך מאל דעם פלאן אויך...
מ'פרואווט צו טוישן, אבער ווען  אדמו"ר שליט"א:

מ'זעהט אז ס'איז אזוי געווארן ווייסט מען אז דאס איז 
זיך -ען דער פלאן. משתדל געווען האט מען דאכטגעוו

מיר קעגן דעם רצון פון יעדן איינעם, אבער ס'איז כבשי 
 דרחמנא.

דיבר בשבח אנשי ההצלה שהתאמצו  האדמו"ר מזוועהיל
במסי"נ למעלה מכוחותיהם לעשות ככל האפשר 

 להחזיקה  בחיים וכו'.

 תנחומינו ישעשעו נפשו
בן צדיק נודע  המרומם צדיק ידיד נעורינועינינו, ובמסתרים תבכה נפשנו, על שברו הגדול של  דמוע צער רב ויגוןב

לתהלה, דולה ומשקה מתורת החסידות בדרך הסלולה, מופלג בהפלגת חכמים, מורה ומדריך לרבים לילות וימים, 
 מקדיש מזמנו היקר בכוחות עצומיםונדכאי רוח שלשלת היוחסין חוטר מגזע הפרתמים, לנשברי לב 

 ט"אבן חביב לכ"ק מרן אדמו"ר שלי -כש"ת הרה"צ רבי יעקב יוסף שליט"א 
 בתו היקרה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, למגינת לב כולנו ,ע"המזוועהיל  החשובה והצדקניתאחותו הרבנית על פטירת 

 ידידנו ומכובדנו הרה"צ שליט"א! חם לבינו בקרבנו בהעלותינו על לב את מידת
 לכל בר ישראל ובמיוחד לבני החבורה מאז ומקדם בכל עת ךורחמנות ךדאגת ךאהבת

 לילה להיפוך ל"ע, והן עתה כולנו משתתפים ומרגישים בצערך בכל לו"נ!שמחה וח

בכפלים, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים, וזכות אבות  כםהמקום ינחם את
 כל הימים. יכםושבר בגבולות ישראל רק ששון ושמחה ישמע באהל לבנים יזכור שלא יידעו עוד צער

 בני החבורהך יחבריך וידידרים ונכאבים: בלבבות נשב
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 שיבחו את מסירותו של הרה"צ הרא"מ והראי"ה חדב"ן
הב' אלעזר ברפ"א גאלדמאן לזקנתו הנפטרת ע"ה, 
ורבינו ציין שאף הספיק להגיע לבית החולים ולהיות שם 

 'בשעת מעשה' ל"ע.
 

הפחות -קדשו להתפלל לכל-הביע את רצון רבינו
תפילה אחת בבית הנפטרת ע"ה, והתפללו שם מנחה 

אח"כ  ניגש כש"ץ. שלום גאלדמאןכאשר פרע"ח הרב 
ונכדותיו  בנותיואת הנשים האבלות  לנחם רבינונכנס 
 . להלן כמה קטעים מתוך השיחה:שתחי'

מיין שוועסטער הרבנית  אדמו"ר שליט"א:
מראחמיסטריווקא תליט"א האט אמאל געהאט א 
גרויסע עגמת נפש ל"ע וועגן א צווייטן וואס האט זיך 
אויסגערעדט צו איר וכו'. האט דער טאטע ז"ל איר 

ט דאך אמונה אז 'בכל צרתם לו געזאגט: "באמת מ'הא
צר )ישעיה סג, ט(', ווען א איד האט א צער איז דער 
אייבירשטער זיך מצער ]ובכה רבינו קצת[, אבער דאס 
רחמנות פונעם אייבירשטן איז דאך בלי גבול. קיין שום 
בשר ודם קען דאך נישט האבן קיין טויזנטסטל פון די 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /בני ברק  -סקווירא ביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי 

 ~ והיה בית יעק"ב אש~ 
 לתפארה,וד ההוראה המפורסם עממכובדנו לחמה ונהדרה, מז"ט ברכת ביע ניתירה, הערצה והערכה ברחשי 

 ,ולנו בשמחה ואורהלכ , מסורבתורהישראל המופלאים מאיר עיני שיעוריו במשנתו קב ונקי והוראתו בהירה, 
, רבים שותים התורה עיניו כיוניםחלקי פה מפיק מרגליות ופנינים, בכל , משים לילות כימים להרמת קרן התורה

 ם גדולתו שם ענוותנותו בכל הענייניםבצמא את דבריו ופסקיו המצויינים, במקו

 בבני ברקקהילתנו הק' דומ"ץ  - שליט"איעקב אייזנברגר הרה"ג ר' כש"ת 
 "טלמז שי'וים גרינב דבר"ברוך מרדכי אריה אירוסי בתו הכלה החשובה שתחי' עב"ג החתן המצויין בתוי"ש כמר שמחת לרגל 

ולסייע לכל יחיד מבני הקהילה בכל זמן ועת, ולרומם את ועל נס נרים את מסירותו בלו"נ לחזק ולרומם ולעזור 
 קרן ביהמ"ד עשר מעלות רמות ברוחניות, ובזכותו נודע קהילתנו הק' בכל העיר לשם ולתפארת ולתהילה

להרביץ תורה ויראה אלף פעמים ככה, איחולנו הנאמנים ברגשי הערכה, שבכל פעולותיו האדירות תשרה ברכה, 
 .נהורא מעליא ובריות גופאבהצרופה,  התורה והחסידותהפצת ב, יפה יפהה ויצליח יעלו יזכה,ו"ח ימכל  ולרוות רוב נחת

 מתפללי השטיבלגבאי ו: בשמחה וטוב לבב יםמאחלשמחים בשמחתם וה

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  בארא פארק 17רח'  -ף דחסידי סקווירא ביהמ"ד תולדות יעקב יוס

 ~ העשירי יהיה קודש~ 
נודע בלבבות הומים בהתרגשות ובצהלה, מעומק הלב נעלה, ברכת עלה והצלח סלה, למורנו הנערץ הגאון האדיר 

מקדיש לילות וימים, מופלג  לתהלה, מגדולי הפוסקים בדבר ה' זו הלכה יומם ולילה, למען הרמת קרן קהילתנו
את בהפלגת חכמים, יפוצו מעיינותיו הנעימים, בחן ובחסד וברחמים, מסור בלו"נ לזולת בכוחות נפלאים ועצומים, 

כל יחיד מקבל בסבר פנים מאירים בשמחה ואורה, כל שעותיו ועיתותיו מוקדשות להגדיל תורה ולהאדירה, מרביץ 
 , ומנווט ברמה ובאופן נפלא את ספינת קהילתנו המעטירהומשפיע תורה וחסידות ויראה טהורה

 דומ"ץ קהילתנו הק' בב"פ -כש"ת הגה"צ ר' יחיאל מיכל שטיינמעץ שליט"א 
 מה מאוד גדלה שמחתנו שמחת התורה בהגלות נגלות יפעת אור ספרו החדש

 על ד' חלקי שו"ע מתוך סדרת השו"ת - עשירי"שו"ת משיב נבונים" חלק 
ה הנכבד במזרח עולם ההלכה והפסיקה בכל רחבי תבל והכל סומכים על הכרעותיו, לצד שאר שקנתה את מקומ

 חיבוריו המופלאים "שפתי נבונים" ו"באר נבונים" אשר גדולי הוראה בני תורה ובעלי בתים נאותים לאורו כי טוב
 ם, לחדוות ימים ושנות עולמים.יה"ר מלפני שוכן מרומים, שיעלה ויצליח יפה כל הימים, בהפצת התורה והחסידות ברמי

 מתפללי ה"זיבעצן שטיבל"החותמים ברגשי שמחה והערצה מקרב ולב; 
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'מאכט זיך א רחמים וואס דער אייבירשטער האט. אז מ
חשבון אז די זאך קומט פונעם אייבירשטן וואס ער איז 
דער 'מקור הרחמים והחסדים', צי מ'פארשטייט יא צי 

דארף מען גלייבן אז דאס איז  -מ'פארשטייט נישט 
 חסדים!".

און אויף ווייטער מעג מען בעטן דעם אייבירשטן אז 
 ין.ס'זאלן זיין חסדים וואס מ'זאל קענען לייכט פארשטי

די ראחמיסטריווקער רביצין תליט"א  א' מהמשפחה:
זאגט אייביג אז ווען איר שוועסטער הרבנית פיגא מלכה 

מוויזשניץ זצ"ל בזיוו"ר[ איז  כ"ק האדמו"רע"ה ]אשת 
אוועק ל"ע, האט די באבע הרבנית טראני ע"ה געהאלטן 

איין זאגן: "רבונו של עולם, איך וויל זיין ערליך, העלף -אין
 כ'וויל זיין ערליך, כ'וויל האבן אמונה, העלף מיך". מיך!

דער תולדות )בן פורת יוסף, ויחי(  אדמו"ר שליט"א:
ברענגט ממש דאס ווארט: 'שמעתי ממורי' ער האט 
געהערט ווי דער בעל שם זי"ע האט געזאגט פאר עמיצן 
וואס האט אויך געהאט עגמת נפש ל"ע, אז ער דארף עס 

האט יענער זיך אנגערופן: אבער צו מקבל זיין באהבה. 

 ~ וידום אהר"ן~ 

המצויין והנעלה, שוקד האברך המחנך לידידנו ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב כנה, נטפי טללי נוחם 
מעשיו הנעימים, מתק באהב שלו"ם ורודף שלו"ם בתורה ועבודת ה' יומם ולילה, איש חסד וטוב לב בכל פעולה, 

 על רבות ונצורות בהצנע לכת בעוז וברמים, וכולם מלאים התפעלות מאמונתו הטהורה בה' ואמונת חכמיםפו

 נכד חביב לכ"ק רבינו שליט"א ומאריות חבורתנו - שליט"אפרע"ח הרב פינחס אהרן גאלדמאן 
 הע"הרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמו הצדקנית 

! יחד אתך מבכים אנחנו מרה בלב נשבר ונדכה את האבידה הגדולה שאין שליט"א פיניהרב חברנו היקר מפז 
זקינך הגדול כ"ק רבינו שליט"א לה תמורה! מה נאמר ומה נדבר, רק בכח האמונה האיתנה בה' שינקת מ

 ייחלים לה'!הוריך היקרים תוכל להתחזק ולהתעודד ולהמשיך הלאה! חזקו ויאמץ לבבכם כל המומ

המקום ינחם אותך ולא תוסיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה אושר ועושר במעון 
 זבולך, ותזכה לשבת בבית ה' ובאהלה של תורה עוד רבות בשנים, וללכת מחיל אל חיל למעלה להשכיל ברוב אונים.

 רה"ח-פרים גרינבויםא: גדול העונה ומנח"ם /בני החבורה המשתתפים בצערך: 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /סטעטן איילענד  -סקווירא ביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי 

 ~ כי שפתי כה"ן ישמרו דעת~ 
 לתפארה,עמוד ההוראה המפורסם מכובדנו לחמה ונהדרה, מז"ט ברכת ביע ניתירה, הערצה והערכה ברחשי 

 ,ולנו בשמחה ואורהלכ , מסורבתורהישראל המופלאים מאיר עיני עוריו שיבמשנתו קב ונקי והוראתו בהירה, 
, רבים שותים התורה עיניו כיוניםחלקי פה מפיק מרגליות ופנינים, בכל , משים לילות כימים להרמת קרן התורה

 בצמא את דבריו ופסקיו המצויינים, במקום גדולתו שם ענוותנותו בכל העניינים

 קהילתנו הק' בסטעטן איילענדדומ"ץ  - שליט"א יחיאל כהןהרה"ג ר' כש"ת 
 "טלמז באירוסי בתו הכלה החשובה שתחי' עב"ג החתן המצויין בתוי"ש כמר יוסף בר"י גרינבלאט שי'לרגל השמחה במעונו 

ועל נס נרים את מסירותו בלו"נ לחזק ולרומם ולעזור ולסייע לכל יחיד מבני הקהילה בכל זמן ועת, ולרומם את 
 "ד עשר מעלות רמות ברוחניות, ובזכותו נודע קהילתנו הק' בכל העיר לשם ולתפארת ולתהילהקרן ביהמ

 שי' למז"טבר המצוה של בנו הב' אברהם ל /גבאי ביהמ"ד  - הי"ו אלחנן ווייס העסקן הדגול מוה"ר ידידנווברכה נרגשת ל
יץ תורה ויראה אלף פעמים ככה, להרבאיחולנו הנאמנים ברגשי הערכה, שבכל פעולותיו האדירות תשרה ברכה, 

 .נהורא מעליא ובריות גופאבהצרופה,  התורה והחסידותהפצת ב, יפה יפהה ויצליח יעלו יזכה,יו"ח מכל  ולרוות רוב נחת
 מתפללי השטיבלגבאי ו: בשמחה וטוב לבב יםמאחלשמחים בשמחתם וה
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דעם דארף איך אויך בעטן דעם אייבירשטן אז כ'זאל עס 
קענען מקבל זיין באהבה. האט דער בעל שם געזאגט: 
"ביסט גערעכט", דאס דארף מען אויך בעטן דעם 

 אייבירשטן אז מ'זאל עס קענען מקבל זיין באהבה.
"ל ]בן ווען הרה"צ ר' מאטל טווערסקי זצ א' מהמשפחה:

כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א לרפו"ש[ איז 

 איין איבערזאגן.-אוועק ל"ע, האט זי דאס געהאלטן אין
יא, זי האט מיר געזאגט אז די גאנצע  אדמו"ר שליט"א:

צייט האט זי דאס גע'חזר'ט און דאס האט איר געגיבן די 
 חיזוק.

כ'האב געזאגט פריער אז דער טאטע ז"ל האט 
גט פונעם זיידן ז"ל, אז פארדעם טוהט מען נאכגעזא

אלעס וואס מ'קען, אבער נאכדעם וואס מ'זעהט אז דער 
 -אייבירשטער האט דאס געטוהן איז עס זיכער חסדים 

און מ'מעג בעטן דעם אייבירשטן אז פון יעצט און 

 ווייטער זאלן זיין חסדים נגלים.
ועל מ'האט געדאוונט יעצט ביי מנחה ' א' מהמשפחה:

זקני שארית עמך בית ישראל' אז ס'זאלן נישט זיין מער 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /בארא פארק  -סקווירא ישיבה קטנה תולדות יעקב יוסף דחסידי 

 ~ ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ ~

הידיעות, המבהילות והמזוויעות,  היינו כחולמים, מזועזעים והמומים, קרועים ונדהמים, מיוסרים ועגומים, לשמע
דולה הנעלה, מכובדנו עוז המשפיע סוחטות הדמעות, ובכאב עצום ומעומק לב חמים, נביע ונגיש כוס תנחומים, ל

, ומשקיע למענם כל תלמידי ישיבתנו המעטירהתורה וחסידות יומם ולילה, משקיע לילות כימים לחזק כל ומשקה 
 ו הגדולים והעצומים, ובכל מעשיו הטובים והנעימים, מופלג בהפלגת חכמיםכוחותיו במדה יתירה, נודע בפעלי

 משגיח ושו"מ בסדר הערב ואשמורת הבוקר - פרע"ח הרב שלמה גאלדמאן שליט"א
 ע"ה אשר עלתה בסערה השמימה במיטב שנותיההרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על פטירת אמו היקרה עטרת ראשו 

 חזק ואמץ! אתך אנו באבלך הכבד!ואהבה ! בלב מלא רגשי הוקרה "אמכובדנו המשגיח הנערץ שליט

המקום ינחם אותו בתוך שאצו"י ולא יוסיף לדאבה עוד ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, ויהי שלום לכל אשר לו, 
 .לרוות רוב נחת דקדושה במעון זבולו, ויזכה להמשיך במפעליו הכבירים עוד רבות בשנים, עדי לציון נעלה ברננים

 מנהל רוחני-בחורי הישיבה / צוות הרמי"ם / גדול העונה ומנח"ם: ישראל גרינבוים: החותמים בדמע

 ~ אחי"ם בהספידא~ 

אישי החסד כלילי נו ילידידה, נטפי טללי נוחם ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב כנ
בכל מקדישים את כל כולם להטיב לזולת בתורה ועבודת ה' יומם ולילה,  יםעלה, שוקדהמ

 וברמיםבעוז בהצנע לכת גדולות ונצורות  יםהנעימים, פועל הםמעשימתק בנודעים פעולה, 

 רבינו שליט"אנכדי כ"ק  - שליט"אגאלדמאן והרב שלום פרע"ח הרב פינחס אהרן 
 ע"ההרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמו הצדקנית 

לעת כזאת נביע את עומק רגשי התפעלותינו מול מסירות נפשכם להקדיש מזמנכם היקר בהתנדבות מלאה 
 ותיכם הק' זי"עלמען חולי ישראל להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים כמורשת הקודש של אב

המקום ינחם אותך ולא תוסיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה אושר ועושר במעון 
 זבולך, ותזכה לשבת בבית ה' ובאהלה של תורה עוד רבות בשנים, וללכת מחיל אל חיל למעלה להשכיל ברוב אונים.

 יו"ר-שלום פסח גרינבערג: כם מקרב ולב הומהבצער ףהמשתת

 פראדזשעקט קאארדינעיטאר-יואל שניצער: ג"א מצטרף בלב נשבר ונדכה
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 קיין צרות.
כ'האב ספעציעל געוואלט דאווענען  אדמו"ר שליט"א:

 דא איין תפילה, זי האט דאך דא געוואוינט.
דער רבי האט נאכגעזאגט אז הרה"ק רבי  א' מהמשפחה:

מאיר'ל פרעמישלאנער זי"ע האט געזאגט אויף די 
מלך שלם', אז  -יצין ע"ה 'ומלכי צדק ערשטע בעלזער רב

ווייל מלכ"ה איז א צדיקת קען איר מאן הרה"ק רבי 
 שלו"ם זיין א מלך.

כ'מיין אז כ'קען עס דא אויך זאגן, 'ומלכי צדק' 
וואספארא צדיקת זי איז געווען, זי האט געטוהן אזויפיל 

 פאר די גאנצע משפחה.
די מ'האט דאס געקענט זעהן אז  אדמו"ר שליט"א:

קינדער זענען געווען שטארק צוגעבינדן צו איר, און די 
 אייניקלעך אויך.

פאריגע וואך זונטאג ווען כ'בין געווען  א' מהמשפחה:
מיט איר אין שפיטאל, איז א נוירס אריינגעקומען וועגן 
אינפארמאציע בנוגע די אינשורענס. האב איך גערופן 

ווייס אויך איר מאן, זאגט ער: וואס זאל איך טוהן? כ'
נישט וואו ס'ליגט, כ'זוך דעם צעטל דא און דארט... זי 

 האט אלעס קעיר גענומען.
געטשעפעט האט זי אויך נישט קיין אדמו"ר שליט"א: 

 סאך... נאך פון אלס קינדווייז אהן.
 אפילו קיין פליג האט זי נישט געטשעפעט. א' מהמשפחה:

 געווען. ז זי אויךיא שטיקל 'סבלן' א אדמו"ר שליט"א:
צוויי פון אירע חבר'טעס נאך פון אלס  א' מהמשפחה:

מיידל האבן יעצט דערציילט ביי די לוייה, אז ווען ס'איז 
עפעס געווען און מ'האט גערעדט, האט זי אלעמאל 
געזאגט: "וואס דארף מען רעדן? וואס דארף מען יעצט 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אסקווירא / רשת התתי"ם דשיכון 

 תנחומינו ישעשעו נפשו
מידותיו התרומיות ל ידידנו האברך כמדרשו, עינינו, ובמסתרים תבכה נפשנו, על שברו הגדול ש דמוע צער רב ויגוןב

חינוך עטרה לראשו, מפיח רוח חיים של שמחה ואמונה, מתנהג בחסידות ומעוטר בכל מדה נכונה, מגביר פעלים ל
 להגדיל תורה ולהאדירהכולו התמסרות לצוות נודעת לתפארה, ילד וילד במסירות, חיבתו היתירה לכל תשב"ר 

 נכד חביב לכ"ק רבינו שליט"א -ליט"א שפרע"ח הרב שלום גאלדמאן 
 שליט"א כ"ק האדמו"ר מזוועהיל אשת חיל עטרת בעלה  ,ע"ההרבנית ציפורה  על פטירת אימו האישה החשובה והצדקנית

בלב נרגש ונדכה משתתפים אנו באבלך הכבד מתוך רגשי הערכה והתפעלות ! הרב שלום שליט"אעוז ידידנו 
זהב לבך הגדול ונועם מידותיך התרומיות הנך מאציל ומקרין על כל מול מסירותך בעבודת הקודש, וב

 התלמידים ועל כל צוות המחנכים המלאים אהבה והוקרה אליך!

בכפלים, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים, וזכות אבות  כםהמקום ינחם את
 כל הימים. יכםאל רק ששון ושמחה ישמע באהלושבר בגבולות ישר לבנים יזכור שלא יידעו עוד צער

יעקב יוסף גרינבוים, אברהם דוד פריעזעל, שלמה זושא וואלטער, מנהל כללי, -יצחק יוסף אונגער בלבבות נשברים ונכאבים: ם"מנהלי התתי
 הנהלת המוסדות ברי ועדח - בערל גאלדמאן, אלעזר מאשעל, יעקב יוסף אונגערא מצטרפים: "ג / רוחניים מנהלים-אורי אייזנבערגער

 ~ויקרע מרדכ"י את בגדיו וילבש שק ואפר ~ 
המצויין והנעלה, שוקד האברך המתמיד לידידנו ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב כנה, נטפי טללי נוחם 

 מעשיו הנעימיםמתק בנודע בשמו הטוב ו, גבוה מכל עם משכמו ומעלהלילה, בתורה ועבודת ה' יומם ו

 מאריות חבורתנו המעטירה - שליט"אגאלדמאן מרדכי פרע"ח הרב 
 ע"ההרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמו הצדקנית 

 ויחיד ם והשמחה שהנך משרה באסיפות החבורה ולכל יחידידידנו הרב מרדכי שליט"א! נעמת לנו מאוד ברוח החיי
 במעון זבולך.וכל טוב המקום ינחם אותך ולא תוסיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה 

ריכטער, אברהם צימענד, יודל טאמבאר, יוסף כהן, יעקב יוסף אסטרייכער, יעקב יוסף ריכטער, יצחק אהרן בני החבורה בבית שמש: 
 רה"ח-נפתלי קויפמאןם: "גדול העונה ומנח / מרדכי פינחס שטערנבערג, פינחס קויפמאן, שאול שטרייכער, שלמה דיימנט
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רעדן?" זי האט נישט געלאזט מ'זאל 'בארעדן' מענטשן. 
א קלאס מאכן זיך דאך פארשידענע זאכן, און ווען  אין

מ'האט געוואלט עפעס טוהן פאר א טיטשער, האט זי 
 דאס אלעמאל אפגעשטעלט.

זי האט געדענקט דעם 'יום הולדת' פון אלע 
געשוויסטערס און אפילו קאזינס, און זי פלעגט יעדעם 
אנרופן: "דו געדענקסט אז ס'איז היינט דיין יום 

 און אנגעוואונטשן.הולדת"... 
מוה"ר ברוך פרידמאן ]גבאי צדקת  אדמו"ר שליט"א:

רמבעה"נ למוסדוה"ק בירושלים[ האט געזאגט אז כמעט 
יעדע פאר וואכן האט זי אנגערופן זאגן אז די 'רבי מאיר 
בעל הנס' פושקע איז אנגעפולט! מסתמא איז עס 
געווען געלט פון איר ארבעט, און זי האט נישט געמאכט 

 ין מיליאנען...קי

אז מ'לייגט אריין יעדן טאג פולט  בעלה האדמו"ר מזוועהיל:
זיך עס אהן. זי האט געהאט נאך א פושקע פון ארץ ישראל. 

וואס כ'בין געפארן קיין ארץ ישראל האט זי מיר  ווען
 געבעטן כ'זאל מיטנעמען דאס געלט פון יענע פושקע.

 זיך מיט. יא, די אלע זאכן נעמט מען אדמו"ר שליט"א:
דאס זענען 'חשבונות פונעם אייבירשטן', דער 
אייבירשטער פירט די וועלט און ס'איז נישט שייך צו 
פארשטיין. איינע פון די נארישע זאכן וואס מאכן זיך 
יעצט איז, אז מ'טראכט צי מ'האט יא געטוהן דאס און צי 
מ'האט נישט געטוהן יענץ. דאס איז א געווענטליכע זאך 

דער בעל דבר וויל אריינרוקן נארישקייטן...  וואס
מ'דארף געדענקען אז 'יש מנהיג לבירה', דער 

און ווי מ'האט געשמועסט אז  -אייבירשטער פירט עס 
 דער וואס פירט עס איז דער 'מקור הרחמים והחסדים'.

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /מרכז הכוללים דשיכון סקווירא  שע"י"כולל הלכות שבת" 

 ~ רגש"י תנחומים~ 

המצויין והנעלה, שוקד האברך המתמיד לידידנו כנה, נטפי טללי נוחם  ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב
מעשיו הנעימים, פועל רבות מתק בנודע בשמו הטוב ו, גבוה מכל עם משכמו ומעלהבתורה ועבודת ה' יומם ולילה, 

 יםמאמונתו הטהורה בה' ואמונת חכממתורתו וחכמתו ונצורות בהצנע לכת בעוז וברמים, וכולם מלאים התפעלות 

 מחשובי ומצוייני לומדי כוללנו - שליט"אגאלדמאן יחזקאל שרגא פרע"ח הרב 
 ע"ההרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמו הצדקנית 

עינינו ראו ולא זר את גודל שקידתו והתמדתו ביגיעת התורה ללון בעומקה של הלכה ברורה מתוך התחזקות 
אמונתו בה' גם במשך השבועיים האחרונים עת היתה אמו הרבנית ע"ה מוטלת על ערש דוי במצב באיתן 

 וראינו במוחש משמעות הפסוק 'לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי' -קשה ל"ע 
המקום ינחם אותך ולא תוסיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה אושר ועושר במעון 

 תזכה לשבת בבית ה' ובאהלה של תורה עוד רבות בשנים, וללכת מחיל אל חיל למעלה להשכיל ברוב אונים.זבולך, ו
 לומדי כולל הלכות שבתהמשתתפים בצערך: 

 ויברך אותו מה ברכו ברכ"ת אבלי"ם
 צוננו לברך ברכת תנחומים בעוז ובגבורה למכובדינו,רלב נשבר בשברי שברים על הבשורה ששמענו באזנינו, ב

 בא עליו ברכותינו הנאמנים והדיבורים, למעלת כבוד תל לבב דוי וכל ראש לחלי ויבכו בכי תמרורים, כ 

 רב יחזקאל שרגא גאלדמאן שליט"א כש"ת פרע"ח ה

 בהתאבלו מר ומרה על פטירת אמו הרבנית הצדקנית ע"ה בת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 א תוסיף דאבה עוד כל ימי החיים,  לישועת ה' הנראת בעינים, בותך ינחם ה' בכפליים, א
 לים משמים.היום והלאה אך טוב וחסדים נגמקיצו וירננו שוכני עפר בשוב ה' את ירושלים, י

 המאחלים ברגשי צער ועטופי יגון ואנחה:
 יעקב יוסף )בר"א( אייזענבערגער, שלמה זלקא )ברי"י בר"וו( גאלדקלאנג 
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לביתו נאוה קודש והתפלל  רבינושב  9:25בשעה 
משמש  אןיצחק יוסף גאלדממעריב כאשר פרע"ח הרב 

מחדרו אל ה'גרויסע  אד"שכש"ץ, ואחר כמה דקות יצא 
גבי במה ארוכה -שטוב' וישב על כסא נמוך שעל

שהוקמה לאורך צד מערב, ושם ישבו מצידיו יתר 
ישב  רבינוהאבלים שקיבלו תנחומים יחד עמו: לימין 

פרע"ח ואחריו בניו הגדולים  האדמו"ר מזוועהילחדב"ן 
, מרדכיהרב  ,פינחס אהרןרב , הגדליה יעקב לייבהרב 
ישבו ארבעת  רבינוולשמאל  ,שלמההרב ו שלוםהרב 

, הרה"צ יצחק, הרה"צ רבי אהרן מענדילבניו הרה"צ רבי 
, וצעירי האחים חיים מאיר, הרה"צ רבי יוסף יעקברבי 

יצחק  הרבו יחזקאל שרגאהרב לבית גאלדמאן פרע"ח 
הדור . ציבור החסידים עברו בסך לנחם את צדיק יוסף

 קדשו.-ושאר האבלים ואח"כ שב רבינו לחדר

יצאה הודעה  קהל צמח דוד דשיכון סקוויראמטעם 
ובני  מרן אד"שעל זמני הכניסה לניחום אבלים אצל 

אחה"צ ומדי  3:00עד  12:30המשפחה, מדי יום משעה 
ובשאר השעות ישבו  – 11:00עד  8:30לילה משעה 

 ת הנפטרת ע"ה.היתומים בבי האדמו"ר מזוועהיל ובניו
בשעות  קהל רב החל זורם מכל עבר לביקורי תנחומים

ראשי  רבנים, , ובראשם גדולי האדמורי"ם,הקבועות
לות ואישי ציבור, שהגיעו במשך ימי יישיבות, מנהיגי קה

 )רשימה חלקית תופיע אי"ה בשבוע הבעל"ט(. השבעה.

שרוי בימי אבלות ל"ע  הרבילראשונה הזדמן כעת ש
הם עורכים נישואין לפי מנהגינו, שכן בימים שב

בהסתלקות מרן זי"ע בתשכ"ח חלו ימי השבעה בחודש 
ניסן, בפטירת הרבנית אימא דמלכא ע"ה בתשנ"א היו 

מאנסי -ימי החנוכה, ובפטירת אחותו הרבנית מוויזשניץ
ע"ה בתשס"ה היה בחודש טבת. לכן ע"פ פסקי 

 כ"ק רבינוהשתתף  הגרי"י אייזנבערגערהדומ"ץ 
בחופות אנ"ש כמנהגו תמיד אבל לא יצא מפתח ביתו 
רק עמד אצל דלת מוסך הבית סמוך לרחבת החופות, 

 ~ו ימי אבלך "ושלמ~ 

המצויין והנעלה, שוקד האברך המחנך לידידנו ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב כנה, נטפי טללי נוחם 
מעשיו הנעימים, מתק בורודף שלו"ם הב שלו"ם ואבתורה ועבודת ה' יומם ולילה, איש חסד וטוב לב בכל פעולה, 

 פועל רבות ונצורות בהצנע לכת בעוז וברמים, וכולם מלאים התפעלות מאמונתו הטהורה בה' ואמונת חכמים

 נכד חביב לכ"ק רבינו שליט"א ומאריות חבורתנו -שליט"א פרע"ח הרב שלום גאלדמאן 
 ע"ההרבנית מזוועהיל ו הצדקנית בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמ

 עם כל כאשר אתה משתתף ומרגיש תמיד! הרב שלום שליט"אחברנו היקר מפז 
 כולנו יחד משתתפים בצערךאחד מבני החבורה לעת שמחתינו וח"ו להיפוך, כיום הזה 

 מרה בלב נשבר ונדכה את האבידה הגדולה שאין לה תמורה!  מבכים אנחנוו

סיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה אושר ועושר במעון המקום ינחם אותך ולא תו
 זבולך, ותזכה לשבת בבית ה' ובאהלה של תורה עוד רבות בשנים, וללכת מחיל אל חיל למעלה להשכיל ברוב אונים.

 רה"ח-טווערסקי בהראמ"מיעקב יוסף : גדול העונה ומנח"ם /בני החבורה המשתתפים בצערך: 

 ~ והחי יתן אל לבו~ 
תורה מרביץ המצויין והנעלה, המשפיע לידידנו ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב כנה, נטפי טללי נוחם 

 מעשיו הנעימיםמתק בנודע בשמו הטוב ו, גבוה מכל עם משכמו ומעלהיומם ולילה, ידות לבחורי החמד וחס

 מאריות חבורתנו ורו"מ בישיה"ק במאנטיסעלו - שליט"אגאלדמאן יצחק יוסף פרע"ח הרב 
 ע"ההרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמו הצדקנית 

 נו השקדן הנערץ שליט"א! מה נאמר ומה נדבר, אתך אנו באבלך הכבד בפטירת אמך הדגולה ע"ה!ידיד
 במעון זבולך.וכל טוב המקום ינחם אותך ולא תוסיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה 

וקסבוים, מנחם מענדיל טאמבאר, שמעון איינהארן, אלעזר יונה אפרים צבי עלעוויטץ, מנחם משה פעלזענבורג, חיים בהמשתתפים בצערך: בני החבורה 
אל פערלמאן, מרדכי זילבערמאן, ישראל אהרן אונגער, פנחס עלעוויטץ, שלמה גולדמאן, אברהם זלמן מאריס, אברהם יונתן גרינצווייג, ישעי' קויפמאן, שמו

 ח"רה-איינהארןבר"א  יעקב יוסף :גדול העונה / ייער, משה יהודה שפיטצערמשה וואזנער, אליהו אלימלך סמיט, מאיר קרויס, ישעי' ראובן יוסף בר



 

 יג תשפ"ב כי תצא      

וגם אנ"ש חסידי סקווירא הותרו להשתתף בשמחות 
החתונה אך ללא בגדי שבת פרט לקרובי החתן והכלה 

עצמם, והסבים בלבד וכן לא התגלחו רק בעלי השמחה 
מוע כלי זמר החמיר שלא לשסלסלו ל י החסידיםובבת

 כלל במשך כל ימי השבעה.

בלילה הראשון של תחילת ימי השבעה התקיימה 
, בן לנכדו רבינושמחת ה'וואך נאכט' לרגל לידת נין 

אברהם בן הרה"צ רבי  טווערסקי יוחנןפרע"ח הרב 
וחתן הרה"צ רבי אהרן מנחם  יהושע העשיל חדב"ן

ועקב האבלות ערך אבי הבן את מסיבת  –מענדיל 
יים ואת סעודת ה'וואך נאכט' אחר חצות בביתו הלח

. למחרתו ביום ב' כי הראי"ה חדב"ןבהשתתפות הסב 
בחוג  רבינונחגגה ברית המילה בבית  12תצא בשעה 

לבשו  הראי"ה חדב"ןואביו  אבי הבןמצומצם, כאשר רק 
שימש כסנדק ויקרא שמו בישראל  רבינובגדי שבת. 
 מויז'ניץ זצ"ל. ע"ש הרה"ק האמרי חיים 'חיים מאיר'

יהודה לייב הב'  רבינושמחת הנחת התפלין של נין 
אמורה היתה להתקיים  איתמר כ"ץבן פרע"ח הרב  צבי

להשתתף בסעודת  רבינולמחרתו ביום ג', אך כדי שיוכל 
המצוה, הוחלט מרגע לרגע להקדים את חגיגת הנחת 
התפלין ג"כ להיום וכך תעלה סעודת הברית לשתי 

וף. ואכן אחר ברית המילה הגיע הבחור השמחות בציר
הניח לו את התפלין של יד  רבינוו יהודה הערשכמר 

הופיע  12:40ושל ראש ככל הסדר הנהוג, ובשעה 
למסיבת לחיים וחילק לקח ולחיים לבעלי השמחה 

ידיו לסעודה כשהוא יושב על כסא  רבינוותיכף נטל 
את נמוך בבגדי חול. במהלך הסעודה המהירה ניגנו רק 

הניגונים הנהוגים: ברוך הוא אלוקינו, למנצח בנגינות על 
השמינית, למנצח על השמינית, ויום ליבשה, ולפני 

ניגון 'ויבשר לנו בשורות  הר"ב משב"קברהמ"ז שר 
את  רבינוכיבד  1:05טובות ישועות ונחמו"ת'. בשעה 

בברהמ"ז על הכוס ואת אבי חתן  הראי"ה חדב"ןהסב 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /סקווירא מרכז הכוללים דשיכון 

 = לאחזוקי ליה טיבותא למש"ה =
 ברחשי אהבה ובשפתי רננה, אלפי תודות נרגשות משמי מעונה, למע"כ ידידנו עוז העסקן

 והנדיב הדגול חכמתו בחוץ תרונה, שוקד בתורה וחסידות ורב תבונה, מסור לכל קדשי
 , כאשר ירים מש"ה ידו וגבר ישרא"לב מכיסו להחזקת התורה בכל עת ועונהסקווירא במסירות נאמנה, מוזיל זה בית

 ידיד "מרכז הכוללים" בכל לב ונפש ומאוד כל השנים -כש"ת מוה"ר משה דימאנד הי"ו 
 בנישואי בתו הכלה החשובה שתחי' עב"ג החתן תמים למעלות ני"ו למזלא טבאלרגל השמחה במעונו 

מקרב ולב נרגש והומה משתתף אני בשמחתך הגדולה באהבת י'! הנדיב המרומם הר"ר משה שי ידיד
 לא לחינם זכית שתורה וגדולה מתאחדים על שולחנך!איתנים וידידות עמוקה שאינה תלויה בדבר! 

נחת מכל יוצ"ח בבריות גופא, בזכות רבוה"ק לבית סקווירא ועבודתם הצרופה, ותרוה יפה יפה, עלה הזיווג יתן ה' וי
 הלאה אלף פעמים ככה, להגדיל תורה ולהרבות פעלים לחסידות הזכה, להחיש הגאולה והמלוכה.ותזכה להמשיך 

 הכולליםמנהל -ישראל חיים קארןברגשי הכרת הטוב ורחשי ידידות והערצה; 

 ~ אין מוקדם ומאוחר בתור"ה~ 
 הננו בזה להודיע לכל קהלא קדישא הדין כי עקב ימי האבלות ל"ע בחצר קדשנו, נדחה מעמד

 "הכנסת ספר תורהחגיגת "
 "וועסלי הילסב"תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא  לבית מדרשנו

 , אך לאור האמור ייערך המעמד המרומםשהיה אמור להיערך ביום א' הבעל"ט

 הבעל"ט תשפ"גי"ב מרחשון ום ראשון פרשת לך לך בי
 ברוב פאר והדר החדש והמפואר המשופץ כעת בעז"ה" וועסלי שטיבלה"בהיכל 

 ע"ה ציפורהובתו  פריעזעלבת ר' חיים אורי ליפא ע"ה  חי' פערלחמותי האשה החשובה "נ לע

 משה מרדכי ווידערמאןהמצפה לקבל פניכם בשמחה: 



 

 יד תשפ"ב כי תצא      
  Jefferson Ave. New Square N.Y. 10977    ~    Tel/Fax (845)-362-6788 18     ~  מערכת בחצר הקודש

 1-514-271-1595 1122# : נטריאלאמב  ~ #5380"בחצה"ק"  1-877-304-9280: לקבל הגליון

באמירת 'הרחמן' לברי"מ,  כ"ץ איתמרהתפלין הרב  
 ואח"כ עברו הנוכחים בסך לנחם.

ראוי לציין לציין באותיות של זהב ופז רב כי בשבעת 
ימי האבלות האלו קיבלו המוני החסידים שיעור חי 
ומוחשי בהלכות קבלת יסורים באמונה פשוטה ותמימה 

משמש  כ"ק מרן הרבי שליט"אבאהבה ובשמחה, כאשר 
באי שעריו כי למרות הכאב והצער  דוגמה אישית לכל

בשעת התרחשות המקרה הקשה ל"ע, הרי מיד בתום 
ההלוייה התחזק והתגבר כארי באיתן אמונתו ובטחונו 
בה', וכפי שנשמע ונשנה מפ"ק פעמים רבות במשך ימי 

השבעה יסודות אמונה שמפי עליון לא תצא הרעות 
ובודאי הכל חסד ורחמים ולטובה, גם אם לא מבינים 
מהו הטובה מקבלים בתמימות כל מה שבא על האדם 
שהרי יש מנהיג לבירה והקב"ה הוא מקור הרחמים 
והחסדים ורחמנותו ית' בלי גבול ותכלית. ההמונים 
שצבאו על דלתות הקודש השבוע ובאו לנחם ולחזק, 
יצאו מנוחמים ומחוזקים פי אלף בראותם באור פני מלך 

ו גחלים תלהט חיים ששופע כולו אורה ושמחה ונפש
בדיבורי אמונה ושביבי חיזוק מפי סופרים וספרים 

 שהפיחו רוח חיים לכל ישראל.

 

 נטפי טללי נוחם
בצער רב וביגון קודר דמוע תדמע עינינו, להביע מקרב ולב מיטב תנחומינו, לידידנו הנאמן איש חי ורב פעלים להצלחת 

בפעליו ההגונים עושה חסד זה רבות בשנים, מקבל כל אחד בשמחה בצהלת פנים, שמו הטוב הולך לפניו ותיק ו, ילדינו
 איש חינוך ורב חסד, נכד חביב לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - פרע"ח הרב שלום גאלדמאן שליט"א

 לדאבון לב כלבת יבלחט"א מרן אד"ש ע"ה ציפורה נשכחת מרת -הגדולה המנוחה הבלתיאמו על השבר העצום ל"ע בפטירת 
 ך שלום וכל אשר לך שלום, ומעתה לא תוסיף לדאבה עוד!אתה שלום וביתשי'! בת קול מכרזת ואומרת: הרב שלום ידידנו 

 המקום ברחמיו ינחמו בכפליים וזכות פעולותיו הכבירות ליחיד ולרבים יעמוד לטוב לו כל הימים בגשמיות וברוחניות.
 מ.פ.ג. / פ.ב.: אהבההגדול בלב מלא  ךהמשתתפים בכאבחבריך 

 מאנסימהי"ו  יעקב יוסף אייזנבאךמוה"ר הדגול הנגיד נתנדב ע"י ידידנו המוגדל גליון ה

 שתיערך אי"ה ביום ה' הבעל"ט ב'עטרת טשארנא'/  למז"טשמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג לרגל 
 דקדושה מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליאירוה רוב תענוג ונחת 



 

 טו תשפ"ב כי תצא      

 מוסדות התורה והחינוך
 דשיכון סקווירא

 "ק מרן אדמו"ר שליט"אבנשיאות כ
 

 )שמו"ר א, לב( למה נקרא שמה ציפורה? שטיהרה הבית כציפור

 לשמעהמומים וכאובים מלאי צער וחמלה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 
 בחרדת נויתנחוממיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
 ובבוקדושו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומש גאון ישראל לעטרת תפארת ראשנו נעלה,קודש 

 נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתו, אביהם ואוהבם של ישראל

 כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א
 ע"ה ציפורה גאלדמאןהיושב בעמק הבכ"ה על פטירת בתו הרבנית הצדקנית מרת 

 ירא וכל בית ישראלבמיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקוו

אבל יחיד עשי לך "בית החינוך לבנות" אשר הרבנית הנפטרת ע"ה 

שימשה דמות חינוכית למופת והשאירה חותם כביר בין כותלי ה'סקול' 

 בה שירתה בנאמנות יתירה ובמסירות רבה במשך ל"ח שנה

 י נוחם נביע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממהונטפי טלל

 חתנא דבי נשיאה -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א, יעקב יוסףשליט"א, הרה"צ רבי  יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירוהרה"צ רבי 

 ,שליט"אפינחס אהרן  הרב ,שליט"אגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב
 ,שליט"אשלמה  הרב ,ט"אשלישלום  , הרבשליט"אמרדכי  הרב

 שליט"איצחק יוסף  הרב ,שליט"איחזקאל שרגא  הרב
 שתחי' בנותיה החשובותושתי , שתחי' החשובותהרבניות  אחיותיהשתי 

 
 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:

 ה עוד,לדאב פויבתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוס םהמקום ברחמיו ינחם אות
 תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהאואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש 

 נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות,
 מלכא משיחא בב"א.דוד ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לבב עד ביאת 

 
 :עמוקהחותמים בדמע ובכאב 

 חברי ועד הנהלת המוסדות

 אלפי התלמידים והתלמידות ומאות המחנכים והמחנכותבשם 
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 ונסו יגון ואנחה וששון ושמחה ימצא ב
לשמע בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 

מיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
וקדושו פארו  לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  תנחומנו

 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתונו ומשוהדרו, מאיר דרכ

 שליט"א אדמו"רמרן  כ"ק
 פטירת בתואסון היושב בעמק הבכ"ה על 

 ע"ה ציפורה גאלדמאןקת מרת יהרבנית הצד
 שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראל בחרבמ

 

 המלוכה המשפחה הרוממהלכל זרע  ונטפי טללי נוחם נביע מעומק לב ונשמה,

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 יעקב יוסףהרה"צ רבי  שליט"א, יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי 
 שתחי' הרבניות החשובות ושתי אחיותיה

 

 חדב"ן -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

פינחס אהרן  שליט"א, הרבגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב
שלמה  שליט"א, הרבשלום  שליט"א, הרבמרדכי  הרב שליט"א,

יצחק יוסף  שליט"א, הרביחזקאל שרגא  הרב שליט"א,
 שליט"א

 
 שתחי' בנותיה החשובותושתי 

 

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
ר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו המקום ברחמיו ינחם אותם בתוך שא

לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש תמיד מתוך בריות 
גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע 
ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה 

 "א.וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב
 :החותמים בדמע ובכאב עמוק 

 גבאי ביהמ"ד
 אלפי מתפללי לולומדי ביהמ"ד והיכל התורהבשם 

 

 בית המדרש הגדול
 דשיכון סקווירא

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 



 

 יז תשפ"ב כי תצא      

 ישיבה ותלמוד תורה תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא
 בית חינוך לבנות בית ציפורה דחסידי סקווירא

 ~ רקבארא פא~ 
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם
 בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, לשמע הבשורה המכאיבה ומבהילה,

 לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  תנחומנומיטב בהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה, ואת 
 ו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומשובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתווקדוש

 שליט"א אדומו"רכבוד קדושת מרן 
 ע"ה ציפורה גאלדמאןהיושב בעמק הבכ"ה על פטירת בתו הרבנית הצדקנית מרת 

 במיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראל
 

 ע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממהונטפי טללי נוחם נבי

 חתנא דבי נשיאה -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

 שליט"א,פינחס אהרן  שליט"א, הרבגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב

 שליט"א,שלמה  שליט"א, הרבשלום  שליט"א, הרבמרדכי  הרב

 שליט"איצחק יוסף  שליט"א, הרביחזקאל שרגא  הרב

 שתחי' בנותיה החשובותושתי 

 

 שליט"א, יצחקשליט"א, הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי  יעקב יוסףהרה"צ רבי 

 שתחי' הרבניות החשובות ושתי אחיותיה
 

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
ברחמיו ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיף לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש המקום 

תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשורות טובות 
 ב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.ישועות ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לב

 

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק

 מנכ"ל הת"ת והישי"ק בשם רבנן ותלמידיהון - דוד ישעי' פישער

 מנכ"ל בית ציפורה בשם צוות הבית חינוך ומאות התלמידות - משה שמואל מלמד

 



 

 יח תשפ"ב כי תצא      

 צדקת ארץ ישראל

 מאמר מרדכי
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך

 לשמעהמומים וכאובים מלאי צער וחמלה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 
 בחרדת נויתנחוממיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
 ובבוקדושו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומש לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,קודש 

 נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתו, אביהם ואוהבם של ישראל

 כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א
ת הקופה לפני עשרים שנה וקרא אשר מאז ייסד מרן אד"ש א

את שמה 'מאמר מרדכי' ע"ש הרה"ק מקוזמיר זי"ע, ממשיך 
ללוות מקרוב את מפעלות הקופה בכל צעד ושעל, ועוזר ותומך 

 בה תמיד ובכל כוחו כאב רחום הדואג לבניו בני ציון היקרים

 ע"ה ציפורה גאלדמאןהיושב בעמק הבכ"ה על פטירת בתו הרבנית הצדקנית מרת 
 מיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראלב

 ונטפי טללי נוחם נביע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממה

 חתנא דבי נשיאה -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א, ב יוסףיעקשליט"א, הרה"צ רבי  יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירוהרה"צ רבי 

העומדים תמיד הכן במסירות מופלאה לימין כל צרכי הקופה, בין בתמיכה תמידית 
וגם לרבות  של מפעל 'שקל הקודש' ובין בחיזוק העוסקים במלאכת הקודש

 הטשעק'ס ש'שקל הקודש' מחלק לפני החגים לאנ"ש בארה"ק
 

 השבורים ורצוצים שי' בני המשפחהוכוס תנחומים לכל 
 שליט"א רדכי גולדמןמוהרב  גדליה יעקב לייבובמיוחד פרע"ח הרב 

 מבני ציון היקרים המסולאים בפז
 

 ה עוד,לדאב פובתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסי םהמקום ברחמיו ינחם אות
 תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהאואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש 

 ות טובות ישועות ונחמות,נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשור
 מלכא משיחא בב"א.דוד ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לבב עד ביאת 

 

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק
 בשם מאות משפחות אנ"ש בארה"ק הנהלת הקופה



 

 יט תשפ"ב כי תצא      

 איכה תפארתי מראשותי השליכו
לשמע יום חושך ואפילה, בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ב

מיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
וקדושו פארו  לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  תנחומנו

 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתווהדרו, מאיר דרכנו ומש

 שליט"א אדמו"רמרן  כ"ק
 פטירת בתואסון ה על היושב בעמק הבכ"

 ע"ה ציפורה גאלדמאןקת מרת יהרבנית הצד
 שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראל בחרבמ

 

 לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממה ונטפי טללי נוחם נביע מעומק לב ונשמה,

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 
 יעקב יוסףצ רבי הרה" שליט"א, יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי 
 שתחי' הרבניות החשובות ושתי אחיותיה

 

 חדב"ן -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

פינחס אהרן  שליט"א, הרבגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב
שלמה  שליט"א, הרבשלום  שליט"א, הרבמרדכי  הרב שליט"א,
 שליט"איצחק יוסף  שליט"א, הרבא יחזקאל שרג הרב שליט"א,

 שתחי' בנותיה החשובותושתי 
 

 

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
המקום ברחמיו ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו 

לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש תמיד מתוך בריות 
פא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע גו

ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה 
 וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק
 םתלמידיוהרמי"ם והמנהלים , ההחינוך ועדהנהלת הישיבה, בשם  נפתלי בינעטה

 תלמידיםהמלמדים וה ,מנהלים, ההחינוך ועד ,הת"תהנהלת בשם  משה האפשטיין
 בית טראניהנהלת בשם  שמעון זילבערמאן משה

 

 מאנסי -מוסדות חסידי סקווירא 
 בית טראני תלמוד תורה  ישיבה קטנה 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 



 

 כ תשפ"ב כי תצא      



 

 כא תשפ"ב כי תצא      

 תולדות יעקב יוסף דחסידי סקוויראקהל 
 ~ בני ברק ~

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 פלגי מים ירדו עינינו
בצער רב ויגון קודר אנו עומדים כפופים מול השמועה הנוראה ומבכים אנו מרה את הסתלקות 

הפתאומית של אשה יראת השם צנוע בדרכיה ובהליכותיה אשת חיל אשר גידלה וחינכה צאצאיה 
, כמו שראתה ונתגדלה בבית הקדוש של לתורה ויראת שמים וחסידות מאירת פנים לכל אדם

אביה יבלחט"א מרן שליט"א,  זכתה לראות דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרכיה הטובים 
 והמאירים, שנסתלקה לעולם שכולו טוב במיטב ימיה

 פלגי מים ירדו עינינו יחד עם כל בית ישראל

 המבכים בתוגה את השריפה אשר שרף ה'
 ויה מריחוק מקום את נחמתינו לשולחן גבוה עטרת ראשנו ותפארתנוונשגר בזה בכריעה והשתח

 ראש גולת אריאל רבא דעמיה מדברנא דאומתיה פאר הדור והדרו

 אדונינו מורינו ורבינו צדיק יסוד עולם

 כבוד קדושת מרן שליט"א
 

 כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"אולחדב"נ בעלה הרה"צ 

רן אדמו"ר שליט"א ובני כ"ק אדמו"ר בני כ"ק מולכל המשפחה הקדושה הרוממה 
 המתאבלים על האי צדיקת שנאסף מאתנו למרום למנוחתה בג"עמזוועהיל שליט"א 

 

המקום ינחם את רבן של ישראל רבינו מרן שליט"א וכל הנלוים אליו וכל המשפחה בתוך 
שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לשמוע עוד משום צער רק משמחות ונחת וששון 

 חה ישיגון נסו יגון ואנחה בכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת.ושמ

 
 הכו"ח בקידה מרחוק

 דומ"ץ-יעקב אייזנברגר

 ראשי הקהילה \אברכי הכולל  \מתפללי ביהמ"ד  \בני הקהילה 

 



 

 כב תשפ"ב כי תצא      

 לונדון -איחוד קהל ומוסדות סקווירא 
 ביהמ"ד טאטנהעם ביהמ"ד קלעפטאן  ביהמ"ד המרכזי 

 תלמוד תורה, בית טראני ישיבה  רשת הכוללים 
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 מן השמים תנוחמו

 לשמעהמומים וכאובים מלאי צער וחמלה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 
 בחרדת נויתנחוממיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
 ובבוקדושו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומש נו גאון ישראללעטרת תפארת ראש נעלה,קודש 

 נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתו, אביהם ואוהבם של ישראל

 שליט"א ראדמו"כבוד קדושת מרן 
 היושב בעמק הבכ"ה על פטירת בתו הרבנית הצדקנית

 ע"ה ציפורה גאלדמאןמרת 

 ווירא וכל בית ישראלבמיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סק

 י נוחם נביע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממהונטפי טלל

 חתנא דבי נשיאה -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  הבעל

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א, יעקב יוסףשליט"א, הרה"צ רבי  יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירוהרה"צ רבי 

 ,שליט"אפינחס אהרן  הרב ,שליט"אגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב
 ,שליט"אשלמה  הרב ,ליט"אששלום  , הרבשליט"אמרדכי  הרב

 שליט"איצחק יוסף  הרב ,שליט"איחזקאל שרגא  הרב
 שתחי' בנותיה החשובותושתי , שתחי' החשובותהרבניות  אחיותיהשתי 

 
 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:

 ה עוד,לדאב פווסיבתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא י םהמקום ברחמיו ינחם אות

 תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהאואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש 

 נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות,

 מלכא משיחא בב"א.דוד ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לבב עד ביאת 

 
 :ב עמוקהחותמים בדמע ובכא

 הנהלת הקהילה והמוסדות, גבאי ומתפללי השטיבלעך



 

 כג תשפ"ב כי תצא      



 

 כד תשפ"ב כי תצא      

 מאנטריאל -איחוד מוסדות חסידי סקווירא 
 בית ציפורה  כולל אברכים   תלמוד תורה   ישיבה קטנה 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 תנחומינו ישעשעו נפשו
 מבהילה,המכאיבה ולשמע הבשורה פילה, בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך וא

 לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  תנחומנומיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה, 
 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתווקדושו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומש

 שליט"א עט"רכבוד קדושת מרן 
 ע"ה ציפורה גאלדמאןטירת בתו הרבנית הצדקנית מרת היושב בעמק הבכ"ה על פ

 במיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראל

 

 י נוחם נביע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממהונטפי טלל

 לרפואה שלימה בתושח"י -ליט"א הרבנית הצדקנית תאמה 

 חתנא דבי נשיאה -יט"א כ"ק האדמו"ר מזוועהיל של בעלה

 ,שליט"אפינחס אהרן  הרב ,שליט"אגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב

 ,שליט"אשלמה  הרב ,שליט"אשלום  , הרבשליט"אמרדכי  הרב

 שליט"איצחק יוסף  הרב ,שליט"איחזקאל שרגא  הרב

 שתחי' בנותיה החשובותושתי 
 

 שליט"א, יצחקי שליט"א, הרה"צ רבאהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי  יעקב יוסףהרה"צ רבי 

 שתחי' החשובותהרבניות  אחיותיהושתי 
 

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
ושמחה ישמע בביתו נאוה  ה עוד, ואך ששוןלדאב פובתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסי םהמקום ברחמיו ינחם אות

תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשורות קודש 
 טובות ישועות ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק
 פי התלמידים והתלמידותבשם אלהנהלת המוסדות, 



 

 כה תשפ"ב כי תצא      

 על שבר ב"ת עמי השברתי
לשמע בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 

מיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
וקדושו פארו  לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  תנחומנו

 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתור דרכנו ומשוהדרו, מאי

 שליט"א אדמו"רמרן  כ"ק
 אשר עיניו ולבו תמיד להצלחת מפעלות "חסד" למען חולי ישראל

 פטירת בתואסון היושב בעמק הבכ"ה על 

 ע"ה ציפורה גאלדמאןקת מרת יהרבנית הצד
 וכל בית ישראל שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא בחרבמ

 

 לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממה ונטפי טללי נוחם נביע מעומק לב ונשמה,

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 יעקב יוסףהרה"צ רבי  שליט"א, יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי 
 שתחי' הרבניות החשובות ושתי אחיותיה

 

 חדב"ן -ועהיל שליט"א כ"ק האדמו"ר מזו בעלה

פינחס אהרן  שליט"א, הרבגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב
שלמה  שליט"א, הרבשלום  שליט"א, הרבמרדכי  הרב שליט"א,

יצחק יוסף  שליט"א, הרביחזקאל שרגא  הרב שליט"א,
 שליט"א

 

 שתחי' בנותיה החשובותושתי 
 

 תנחומים מלאה וגדושה: תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס
המקום ברחמיו ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו 

לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש תמיד מתוך בריות 
גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע 

רו נסע ונלך מתוך שמחה ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות, ולאו
 וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק 
 יו"ר - שלום פסח גרינבערג

 חברי ה"באורד" ומאות המתנדביםבשם 
 

 חסד
 דשיכון סקווירא

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 



 

 כו תשפ"ב כי תצא      

 

 ים מיגונםוניחמתים ושמחת
 מבהילה,המכאיבה ולשמע הבשורה בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 

 לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  תנחומנומיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה, 
 ינו מנועם זיו קדושתוובב נתיבותינ"ו ומאציל עלוקדושו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומש

 כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א
 ע"ה ציפורה גאלדמאןהיושב בעמק הבכ"ה על פטירת בתו הרבנית הצדקנית מרת 

 במיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראל

 

 י נוחם נביע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממהונטפי טלל

 חתנא דבי נשיאה -ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א כ" בעלה

 ,שליט"אפינחס אהרן  הרב ,שליט"אגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב

 ,שליט"אשלמה  הרב ,שליט"אשלום  , הרבשליט"אמרדכי  הרב

 שליט"איצחק יוסף  הרב ,שליט"איחזקאל שרגא  הרב

 שתחי' בנותיה החשובותושתי 

 

 שליט"א, יצחקשליט"א, הרה"צ רבי נדיל אהרן מנחם מעאחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי  יעקב יוסףהרה"צ רבי 

 שתחי' החשובותהרבניות  אחיותיהושתי 
 

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
 ה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודשלדאב ופבתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסי םהמקום ברחמיו ינחם אות

 תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשורות טובות ישועות
 ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 
 :החותמים בדמע ובכאב עמוק

 ,דוד פעדער שלום יוסף גוטוויין,מנחם מענדל בן ציון ראטהשילד, 

 



 

 כז תשפ"ב כי תצא      

 וויליאמסבורג - חסידי סקוויראאיחוד קהל ומוסדות 
 בית טראני  תלמוד תורה   ישיבה   ביהמ"ד תוי"י ספענסער   ביהמ"ד צמח דוד 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 כוס תנחומים
 מבהילה,המכאיבה ולשמע הבשורה בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 

 לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,בחרדת קודש  ומנותנחמיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה, 
 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתווקדושו פארו והדרו, מאיר דרכנו ומש

 כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א
 ע"ה ציפורה גאלדמאןהיושב בעמק הבכ"ה על פטירת בתו הרבנית הצדקנית מרת 

 לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראלבמיטב שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת 

 

 י נוחם נביע מעומק לב ונשמה, לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממהונטפי טלל

 לרפואה שלימה בתושח"י -ליט"א הרבנית הצדקנית תאמה 

 חתנא דבי נשיאה -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

 ,יט"אשלפינחס אהרן  הרב ,שליט"אגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב

 ,שליט"אשלמה  הרב ,שליט"אשלום  , הרבשליט"אמרדכי  הרב

 שליט"איצחק יוסף  הרב ,שליט"איחזקאל שרגא  הרב

 שתחי' בנותיה החשובותושתי 

 

 שליט"א, יצחקשליט"א, הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי  יעקב יוסףהרה"צ רבי 

 שתחי' החשובותהרבניות  ותיהאחיושתי 
 

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
ה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה לדאב פובתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסי םהמקום ברחמיו ינחם אות

י מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע ולהתבשר בבשורות תמיד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבקודש 
 טובות ישועות ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק
 הנהלת הקהילה והמוסדות, גבאי ומתפללי השטיבלעך



 

 כח תשפ"ב כי תצא      

 איכה תפארתי מראשותי השליכו
לשמע בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 

מיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
וקדושו פארו  ללעטרת תפארת ראשנו גאון ישרא נעלה,בחרדת קודש  תנחומנו

 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתווהדרו, מאיר דרכנו ומש

 שליט"א אדמו"רמרן  כ"ק
 פטירת בתואסון היושב בעמק הבכ"ה על 

 ע"ה ציפורה גאלדמאןקת מרת יהרבנית הצד
 שנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקווירא וכל בית ישראל בחרבמ

 

 לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממה נביע מעומק לב ונשמה,ונטפי טללי נוחם 

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 
 יעקב יוסףהרה"צ רבי  שליט"א, יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי 
 שתחי' הרבניות החשובות ושתי אחיותיה

 

 חדב"ן -כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א  בעלה

 ותיה החשובים והנעלים שליט"אכל בניה ובנ
 שליט"אמרדכי  פרע"ח הרבובמיוחד ידידנו 

 מחשובי ופארי קהילתנו הק' בבית שמש
 תליט"א ובנותיהתליט"א הרבנית הצ' לאמה של מלכות 

  

 תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר כוס תנחומים מלאה וגדושה:
ציון וירושלים ולא יוסיפו המקום ברחמיו ינחם אותם בתוך שאר אבלי 

לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש תמיד מתוך בריות 
גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע 
ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות, ולאורו נסע ונלך מתוך שמחה 

 וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 :תמים בדמע ובכאב עמוקהחו
 גבאי ומתפללי ביהמ"ד

 הנהלת הת"ת / הנהלת הכולל
 דומ"ץ-יצחק צבי איינהארן גדול העונה ומנחם:

 

 קהל ומוסדות סקווירא
 ~ בית שמש~ 

 כולל אברכים  תלמוד תורה ביהמ"ד 
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 



 

 כט תשפ"ב כי תצא      



 

 ל תשפ"ב כי תצא      

 ישיבה קטנה תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא
 ~ מאנטיסעלו~ 

 ות כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"אבנשיא

 קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים
בפז לא יסולא,  איש המעלה,מכובדנו טללי נוחם בצער ויגון קודר נביעה, הומה לבנו ועינינו ירדו דמעה, על השבר הגדול של 

ורים, מלא וגדוש בתורה הרים, ירא שמים מנע סיני ועוקרחריף ובקי טובא ומופלא,  מרביץ תורה מומחהמדע וחכמה מלא, 
 להצלחת כל תלמיד בגו"ר לו עשר ידותברך ואיש חמודות,  ענוותן ושפל ובחסידות, עדין הנפש ואציל המדות,

 

 שליט"א יצחק יוסף גאלדמאן  פרע"ח הרב

 נכד חביב של כ"ק מרן רבינו שליט"א / ר"מ בישיבתנו הק'
 

 הילקח מאתו אמו החשובה הנודעת לשם ולתהילההיושב בעמק הבכ"ה על האבידה הגדולה והטראגית ל"ע ב

 / בדמי ימיה שבה למנוחות ואותו עזבה לאנחות כ"ק רבינו שליט"אע"ה ברתיה דמלכא  ציפורהאשת החסד הרבנית 

 מקרב ולב נרגש משתתפים אנו בצערו הגדול, צערם של כלל חסידי סקווירא וכל בית ישראל

 ר הקוה"ט שליט"אובראשם עטרת תפארת ראשינו כ"ק מרן אדמו"
 

בתורה וחסידות שהוא דולה ומשקה  -וזאת נחמתו בעניו 
 לנו כמגי"ש מומחה בדעת ותבונה וחיות דקדושה

בתוך שאר אבלי ציון ובראשם כ"ק רבינו שליט"א המקום ינחם אותך ואת כל המשפחה 
רק קול  וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד כל ימי חייכם, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם,

 ששון וקול שמחה ואך טוב וחסד ירדפוכם, מתוך רוב נחת ותענוג דקדושה והרחבת הדעת.
 

 בחורי שיעור ב' החותמים בדמע ובלב מלא רגשי הערכה והערצה;
 

שלמה אונגאר, מרדכי פנחס אייזנבערגער, יחיאל מיכל בירנהאק, יעקב יוסף ברוין, שמעון גרובער, יושע גרינבערג, 

ניצליך, מרדכי פנחס סופר, מרדכי דוד פישל, יחזקאל שרגא  וואלטער, יעקב יוסף לאפפלער, מענדילשלמה יעקב 

 ראזנבלום, יעקב ברוך שפיערעריצחק פישער, אברהם פרידמאן, זיידל מאיר ראוויצקי, 

 :מצטרפיםצוות הרמי"ם ג"א 
 יעקב יוסף ברוין, יחיאל מיכל אונגער, ליפא לעוויא

 משגיח אחה"צ-דוד ברייער ,משגיח לפנה"צ-קיטווערסבהראמ"מ  יצחק

 



 

 לא תשפ"ב כי תצא      



 

 לב תשפ"ב כי תצא      

 ליםעיה"ק ירוש – הרה"ח ר' חיים דוד זילבערמאן שליט"אחבורת 
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 עת צרה היא ליעק"ב וממנה יוושע
שבר על שברם של כלל חסידי סקווירא, הושברנו בכפליים באבלו הגדול של חברנו וידידנו, אח וריע 
לכל אחד ואחד מבני חבורתינו, צהלתו בפניו כל הימים, ומטובו משפיע על כל סובביו, ירא ה' מנעוריו 

 כל הימים, פרי עץ חיים בשושלתא דדהבא, עטרת תפארת אבותיו הקדושים מדור דור ומהלך בדרכיו

 אהוב וחביב, לכל אשר מסביב, ילבב איש נבוב

 שליט"אגדלי' יעקב לייב גולדמן  פרע"ח הרב
 פרי ביכוריה של המנוחה החשובה הרבנית מזוועהיל ע"ה

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אונכדו חביבו של הוד 
 

 מעצמנו ורוח החיים של חבורתנו ומראשי מייסדיה וכיהן כגבאי החברוה בלו"נ רבת בשנים אשר הוא עצם
 היא לנו למשיב נפש מדי שבוע בשבוע -השתתפותו הקבועה הבאה מתוך התאמצות יתירה, במאור פנים 

 

 גדולכוס ישועה ונחמה נישא, וקול נהי נרימה, בעת יושבו באבלו ה
 מו הרבנית הצדיקת ע"העולמים של א יעל הסתלקותה לחי

 

 "כריע כאח לי התהלכתי כאבל אם קודר שחותי"
חברנו היקר, הרב יענקל: מה תשתוחח נפשנו כשאנו מעלים על ליבנו את גודל שמחתך 
ועוצם השתתפותך בשמחתו של כל אחד ואחד מבני החבורה, בפרטות וביחידות, מדה 

נו כולנו את גודל צערך אשר היא מורשה לו משורש עץ חיים, הן עתה מרגישים א
 ומשתתפים בלב מלא בצערך הגדול, אשר עד מהרה יהפך לששון ולשמחה!

 

בעל הנחמות הוא ישלח את תנחומיו הגדולים, ובעל הרחמים הוא ישפיע את רחמיו הדגולים, להראות 
 לעם ה' את חסדיו הנגלים והגדולים, ולהיטיב ולהרבות לכל ישראל בכל הברכות והישועות, במהרה
 ובעגלא נזכה לראות בשמחת ציון ובבנין ירושלים, בנחמת ישראל ובישועת אלקינו, ומלכנו בראשנו.

 

 בני החבורה החותמים באהבה נרגשה:

יעקב יוסף  ,יעקב חיים ווייסמאנדל ,יושע בייער ,יושע אסטרייכר ,חיים ברוין ,אלימלך מנדלוביץ ,אהרן שווארץ ,יעקב יוסף עלפער

צבי אלימלך  ,סנדר איינהארן ,מרדכי שלמה אפטער ,מרדכי סיגלר ,ישראל ניסן פריזל ,נהארןיצחק איי ,גולדמן
 שמחה בונם גרינבלאט ,שמואל זאב זוסמאן ,שלמה עלפר ,שלמה אייזנברג, גאלדקלאנג

 ראה"ח - חיים דוד זילברמןגדול העונה: 

 



 

 לג תשפ"ב כי תצא      



 

 לד תשפ"ב כי תצא      

 

 על שבר ב"ת עמי השברתי
לשמע בלב קרוע ומורתח ובנפש אומללה, דמוע תדמע עינינו ביום חושך ואפילה, 

מיטב את ובהילקח לגנזי מרום בת מלך דגולה,  מבהילה,המכאיבה והבשורה 
וקדושו פארו  לעטרת תפארת ראשנו גאון ישראל נעלה,ש בחרדת קוד תנחומנו

 ובב נתיבותינ"ו ומאציל עלינו מנועם זיו קדושתווהדרו, מאיר דרכנו ומש

 שליט"א אדמו"רמרן  כ"ק
 פטירת בתואסון היושב בעמק הבכ"ה על 

 ע"ה ציפורה גאלדמאןקת מרת יהרבנית הצד
 ירא וכל בית ישראלשנותיה ל"ע לדאבון ומגינת לב כל חסידי סקוו בחרבמ

 

 לכל זרע המלוכה המשפחה הרוממה ונטפי טללי נוחם נביע מעומק לב ונשמה,

 שליט"א,אהרן מנחם מענדיל אחיה הרה"צ רבי 

 יעקב יוסףהרה"צ רבי  שליט"א, יצחקהרה"צ רבי 

 שליט"א חיים מאירשליט"א, הרה"צ רבי 
 שתחי' הרבניות החשובות ושתי אחיותיה

 

 חדב"ן -מזוועהיל שליט"א כ"ק האדמו"ר  בעלה

פינחס אהרן  שליט"א, הרבגדליה יעקב לייב  בניה פרע"ח הרב
שלמה  שליט"א, הרבשלום  שליט"א, הרבמרדכי  הרב שליט"א,

יצחק יוסף  שליט"א, הרביחזקאל שרגא  הרב שליט"א,
 שליט"א

 
 שתחי' בנותיה החשובותושתי 

 

 כוס תנחומים מלאה וגדושה:תנחומינו ישעשעו נפשו הקדושה, ומקרב ולב נשגר 
המקום ברחמיו ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו 

לדאבה עוד, ואך ששון ושמחה ישמע בביתו נאוה קודש תמיד מתוך בריות 
גופא ונהורא מעליא באנפהא נהירין דבי מלכא בגילופין, ותמיד נזכה לשמוע 

לאורו נסע ונלך מתוך שמחה ולהתבשר בבשורות טובות ישועות ונחמות, ו
 וטוב לבב עד ביאת מלכא משיחא בב"א.

 :החותמים בדמע ובכאב עמוק 
 מנהל הכוללים - ישראל חיים קארן

 עשרות ראשי ורבני הכולליםבשם 
 מאות האברכים לומדי מרכז הכולליםו

 

 מרכז הכוללים
 דשיכון סקווירא

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 




