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  שיחות ומאמרי קודש, דברי אמונה והדרכה, ועובדות תוכן
גדולי ישראל התנחומים של וסיפורים יקרים בעת ביקורי 

על פטירת בתו הרבנית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אצל שליט"א 
 .מזוועהיל ע"ה

  :כי תצא העבר אחה"צפרשת שני ביום 

 כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א:  
זי איז אוועק ל"ע נעכטן אין א באבע'ס  אדמו"ר שליט"א:

א יארצייט [ח' אלול], די ערשטע בעלזער רביצין הרבנית 

  מלכה ע"ה.

ס'איז דא א בריוו פונעם בעלזער רב  האדמו"ר מבאבוב:

הרה"ק רבי ישכר בער זי"ע צו הרה"ח ר' יוסף חיים 

ביגלאייזן ע"ה און זיין זוהן הרה"ח ר' יקיר ביגלאייזן ע"ה 

כ'געדענק איהם, ווען אונז זענען אנגעקומען קיין  אד"ש:[

אמעריקא האט ער זיך אסאך געדרייט ביים טאטן ז"ל. 

ער האט געהאט א ספרים געשעפט]. דער פאטער ר' 

יוסף חיים האט 

געהאט א זוהן 

וואס האט 

געהייסן הרה"ח 

ר' שלמה ביגלאייזן ע"ה, און דער ר' שלמה האט נישט 

האב איך געזעהן א בריוו וואס  מאריך ימים געווען ל"ע.

הרה"ח ר' מענדל לאנדמאן ע"ה דער גבאי פונעם 

בעלזער רב האט געשריבן בשמו, צו די משפחה פון רבי 

  שלמה.

אין בעלזא האט מען געגיבן א 'נשמה קוויטל', אזוי 

  איז געווען נהוג. אין סקווירא איז אויך אזוי געווען?

ענער איז אוועק יא, נאכדעם וואס י אדמו"ר שליט"א:

  כי תבואפרשת 
 תשפ"ב

  נגליון 
 שנה כט

ffff עשה למען ירושלים עיר קדשיך FFFF 
  קריאה נרגשת לישראל קדושים הנתבעים ונותנים בעין יפה וברוח נדיבה בכל עת מצוא למען מוסדוה"ק

  ן הע"ימע"כ אנשי שלומנו היקרים חובבי א"י ומוקירי תורה תושבי השיכו
  "מוסדותירושלימ'ער ה"לטובת  המגבית השנתיתאת  זכור ואל תשכח:

  הבעל"ט במוצאי "שבת סליחות"שתתקיים אי"ה כמדי שנה 
 ד!אנא, השתתפו בעין יפה ובתרומה הגונה להציל את מבצרי התורה והחינוך של מאות ילדים ובחורי חמ

  של סקווירא החדשהתהלים $ 180/ בתרומת  כרכי חומש וסידור לשב"ק $5 365/ בתרומת  ים אחרוניםבקבוק לממפוארת עם  מחזיק ברכונים$ תקבל 3,600בתרומת 

  הרומו לצדקת רמבעה"נ וקחו לכם מליץ יושר ליום הדין! אלקא דרבי מאיר עננו!
;äáåè äîéúçå äáéúë úëøáá    ïàîãéøô êåøáïàîãéøô êåøáïàîãéøô êåøáïàîãéøô êåøá     - - - -     ð"äòáîø ú÷ãö éàáâ ð"äòáîø ú÷ãö éàáâ ð"äòáîø ú÷ãö éàáâ ð"äòáîø ú÷ãö éàáâ/ úåãñåîä úìäðä íùá  
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ל"ע אדער ביי א יארצייט. מ'האט געשריבן דעם נאמען 
 מיט'ן טאטנ'ס נאמען. 

האט מען געגיבן פאר'ן בעלזער רב  האדמו"ר מבאבוב:
א 'נשמה קוויטל', און ער האט געהייסן שרייבן פאר די 
קינדער: "נודע" ס'איז באקאנט אז ווען איינער איז 

ועק פריער ל"ע, אויב די נישט מאריך ימים און גייט או
קינדער זענען זיך מתחזק "לבל לבכות ולהתאבל יותר 
מדי", גייען אריבער די יארן וואס דער נפטר האט 

צו די קינדער! די קינדער נעמען איבער די  -פארפעלט 
 .איארן

 ס'איז א חידוש פון א זאך. אדמו"ר שליט"א:

ס'איז באקאנט אז דער טאטע ז"ל האט געהאט 
א טאכטער וואס האט געהייסן פיגא מלכה ע"ה נעבעך 

                                                           
לידידי יקירי . , בעלזא]תרפ"ו[ ב"ה, יום א' ואתחנןוז"ל המכתב: " .א

נ"י ולבנו  יוסף חיים הרבני הנכביד החסיד המרומם כו' כש"ת מו"ה
 .נ"י ישראל יקיר היקר החסיד המופלג כש"ת מו"ה

קבלתי, והשי"ת ישמור אתכם מצער מעתה,  מכתבו אחדש"ה.
ונודע לי מזה תיכף אחר יו"ט, ומסרתי אז תיכף קוויטל עבור נשמתו 

 הזכרתי וכעת באמת. כנהוג, ובטח השי"ת בעוזרו כי הי' ירא שמים
 מכל מעתה בירך אתכם, להשמר אתכם לטוב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א

 נחת מכל יו"ח יחי'.ונזק ח"ו, ולראות ולשבוע  צער

לבל לבכות את עצמם שנודע שאם מחזקין גם אמר לכתוב לכם, 
 חלציו צאיולהתאבל יותר מדי, אזי אותן השנים שנחסרו נתוספו ליו

יו"ח יחי' ומכל יו"ח יחי', ותחזקו  ולראות נחת מנכדי תזכה ואי"ה ,יחי'
ה , והשי"ת יהי' בעוזרכם, ויעזר לנו השי"ת שנזכה במהרת עצמכםא

 לראות נחמות ציון וירושלים.

 ".הק' מנחם מענדיל לאנדמאן; ממני ידידכם החפה"צ

]זי האט געהייסן 'מלכה' נאך די ערשטע בעלזער רביצין 
אינעם  -ע"ה[, און זי איז נעבעך אוועק ל"ע כ"ז אלול 

יארצייט פונעם ערשטן בעלזער רב זי"ע. זי איז געווען 
נאך די חתונה, דער ערשטער זיווג פונעם  אביסל

-ורת מרדכי מוויזשניץשוואגער ]כ"ק האדמו"ר הת
מאנסי זצ"ל[, און ס'איז פאר קיינעם נישט לייכט 
געווען. אבער בשעת די לוייה איז די מאמע ]הרבנית 
טראני ע"ה[ געשטאנען און זי האט אסאך געוויינט. 
האט דער טאטע ז"ל זיך געגיבן א דריי אויס צו איר: 
"מ'טאר דאך נישט, מ'טאר דאך נישט". ס'איז א 

 זאך... פלא'דיגע

דאס איז אויך א באקאנטע זאך: ס'איז געווען כ"ז 
אלול און באלד נאכדעם איז געווען יו"ט, און שמחת 
תורה האט דער טאטע ז"ל געטאנצן די הקפות און 
נאכדעם איז געווען דאס קלַאטשן. דעמאלס איז דער 
זמן וואס מ'טאנצט מער ארויס, און יענע יאר האט פאר 

געקוקט אז ער טאנצט אביסל מער די מאמע'ן ע"ה אויס
 ווי אן אנדערע יאר...

א מאמע איז דאך א מאמע, און נאכדעם ווען דער 
טאטע ז"ל איז אהיימגעקומען האט זי געפרעגט: 
כ'פארשטיי אז ס'איז טאקע יום טוב, אבער אז ס'זאל זיין 
"מער" ווי יעדעס יאר?! האט איר דער טאטע ז"ל 

ויף דעם וואס איז געענטפערט: "מ'טאנצט נישט א
 געווען, מ'טאנצט אויף דעם וואס ס'גייט זיין אי"ה!".

דער צאנזער זיידע זי"ע האט געזאגט  האדמו"ר מבאבוב:

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  דשיכון סקוויראמקוה ישראל 

 מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה
ברגשי צער ורחשי יגון קודרים, וכמים הניגרים,  נויאי למבכי ולמיספד בכי תמרורים, מאין הפוגות דמוע תדמע עיני ןל
ידיד נפש ר הרב והאבידה הגדולה, בהלקח מאתנו נפש יקרה ונעלה, שא נהי וקינה אשר כליות ולב חודרים, על השבני

צהריים ערבים משמח אלוקים ואנשים במזגו הנעים בפז לא יסולא, איש חמודות ולב טוב ירא שמים מנעורים, כל חי 
 לאחרים, זכרו הטוב לא ימוש בגווניו המאיריםמאציל מהודו וטובו היה לזולת , במסירות נפשו ובקרים

 בלו"נמקוה המעיין לימין שעמד  - ז"ל קויפמאן אהרן שי'ב"ר  יעקב יוסףהרה"ח ר' כש"ת 
 בליל י"ט אלול שעבר לדאבון לב המוני ידידיו ומוקיריו וכל בית סקוויראאוי לנו כי הושברנו בהילקחו לגנזי מרומים ל"ע 

 י התרומות של בוני המקוהוהלך לפניו צדקתו אשר פעל ועשה במומחיות יתירה להקים מערך מיוחד לסדר כספ

 המתאבלים מרה ל"ע על סילוקו ללא עת - כל המשפחה החשובה שי'נגיש לכוס תנחומים 

 ובלע לדאבה עוד, ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים ףיה"ר שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ולא תוסי
 ך ימים ושנים בטוב ובנעימים.בכפליים ביתר שאת ועוז לאורינחם את כל משפחתו המוות לנצח, והמקום 
 בערגערהכהן יונתן ליכטער, חיים מאיר גאלדקלאנג, חיים  :החותמים בדמעחברי הוועד 
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אויף יעדן שמחת תורה. יעדן שמחת תורה האט ער 
געזאגט: "אונז קענען דען טאנצן מיט די תורה? מיר 

די  האבן דען אזויפיל געלערנט אז מ'זאל זיך פרייען מיט
תורה? נאר מיר פרייען זיך אז מ'הייבט אהן פון פריש און 
מ'איז מקבל אז פון היינט און ווייטער וועט מען שוין 

 מער לערנען, אויף דעם קען מען זיך פרייען!"...

געהערט האב איך אז דער טאטע ז"ל  אדמו"ר שליט"א:
האט צוגעלייגט נאכדעם פאר די מאמען ע"ה: "און 

אקע פאריאר צי ווייניג געטאנצן, אפשר האט מען ט
ווייניגער וויפיל מ'האט געדארפט"... ס'איז געווען 
ווייניגער ווי א חודש, און די מאמע'ן האט עס אביסל 

 געשטערט.

בכלל פון נאך די לוייה האט דער טאטע ז"ל נישט 
 גערעדט פון דעם.

פארצייטנס זענען געווען אסאך האדמו"ר מבאבוב: 
ע. מיין טאטנ'ס טאטע דער קדושת אזעלכע פעלער ל"

ציון מבאבוב הי"ד איז געווען דאס "צענטע קינד" פונעם 
ערשטן באבובער רב זי"ע! ס'זענען געווען נעבעך צעהן 
פעלער ל"ע פריער, און א שוועסטער. דער טאטע זצ"ל 
האט מיר געזאגט נעמען פון ברית'ן וואס זענען געווען, 

ט אין די מעטריקלס אבער יונגעלייט קוקן נאך היינ
]הארכיונים העירוניים[ און אונז האבן אויסגעפונען אז 
ער האט נאכדעם אויך געהאט קינדער! ס'שטייט גענוי 
ווען ס'איז געווען דער ברית און ווער ס'איז געווען סנדק 
וכו', און זיי זענען נישט געבליבן ל"ע. ס'איז נעבעך 

 רפון.געווען אזוי און מ'האט נישט גערעדט דע

היינט געפונט מען אויס אז דער צאנזער זיידע זי"ע 
האט אויך געהאט נאך קינדער: ער האט געהאט אן 
'אלישע' און נאך א זוהן. פארצייטנס איז געווען אסאך 

 אזוי, מ'האט אזוי געלעבט.

דער צאנזער זיידע האט געהאט פיר רביצינ'ס 
ידע יא, ס'איז באקאנט[, און דער שינאווער זי אד"ש:]

זי"ע האט געהאט פינעף רביצינ'ס. כ'געדענק אז דער 
טאטע ]כ"ק האדמו"ר רבי שלמה השני מבאבוב זצ"ל[ 
האט אמאל גערעדט צו מיר, זאגט ער מיר: "דו ביסט 

דער דאך א שינאווער אייניקל, דו קלערסט אז ווען 
זיידע דער שינאווער רב'ס רביצין איז אוועק ל"ע און 

מיט קינדער, איז ער נישט איבערגעלאזט א שטוב 
געווען קיין בשר ודם און ער האט נישט געוואוסט וואס 
ס'טוהט זיך? ער האט געוואוסט וואס ס'טוהט זיך און 

 טעער האט זיך מחזק געווען! און אזוי ביי די צוויי
רביצין און די דריטע רביצין וכו'! ער האט דאס אלעס 

 מיטגעלעבט".

: דער ערשטער באבובער ביי אונז איז דא א מסורה
זיידנ'ס טאטע הרה"ק רבי מאיר נתן זצ"ל איז געווען א 
זוהן פונעם צאנזער זיידן זי"ע און אן איידעם ביי הרה"ק 
רבי אליעזר'ל דזיקובער זי"ע. דער מהות פון דזיקוב מיט 
צאנז איז געווען אינגאנצן עפעס אנדערש: דער צאנזער 

ער איז געווען א זיידע האט געהאט אן אבירות הלב, 
"לייב"! און דזיקוב איז געווען איידל און ווייעך, אינגאנצן 

 א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ בנשיאות /ארה"ק  - סקוויראישיבת בין הזמנים דחסידי 

 ~ הטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם~ 
 ,המעלה יאישכל בית ישראל  ילידיד, ובצהלה ברנה צהוהער אהבה ברגשי, נעלה הלבביים ברכותינו מיטב

 יורבעסקנים נלהבים , מופלאכל שאיפתם ומגמת נפשם לרומם בחורי חמד באופן , יסולא לא בפז הזהב םלב טוב
 וכמו בעבר ובהווה ידם נטויה גם בעתידות, ידות עשרמתוך עונג וגם שמחה  ,וחסידות תורההנחלת ל פעלים

 שכבר פקיע שמיה לטב ברחבי תבל - העולמי שי' מע"כ הנהלת "משכני"
ולא חסכו כל און והון בתקופת החופש של חודש אב העעל"ט, אשר היטו שכמם ונטלו חלק גדול בהוצאות המרובות 

טיבלך דחסידי סקווירא בארצנו הק' עם סדר לימוד התורה ותפילה לבחורי אנ"ש בכל הש"ישיבת בין הזמנים" לארגן 
 ווי דרשות והרצאות חשובות, ארוחות בוקר וצהריים דשנים ורעננים ואף טיול מרתק להחליף כחבצוותא חדא בלי

 ושבח"י תודה נביע מקרב ולב לאישי החינוך והמעש שאירגנו וסידרו לנו את כל אלה בס"ד:
�בני ברקב גבריאל משה אסטרייכערומוה"ר ירושלים, ב ראובן אלי' קאהןבבית שמש, מוה"ר יוסף מרדכי וואלטער  הרב

 ,העצומים הםבמעשי הלאה להמשיך ושיזכ, מרומים שוכן מלפני רצון יהי, הומים בלבבות השטוחה עתירתנו ותערב
 .עינים מאירי בנים ובני מבנים, חפניים במלוא דקדושה נחת רוב ווירו, ובנעימים בטוב והחסידות התורה קרן לרומם

 בארה"ק י"משכנ"נציג -שלמה דימאנדג"א מצטרף:  /נהנו מטובם מאות התלמידים והוריהם ש ;המברכים ברגשי הערכה



 

�ד תשפ"ב כי תבוא      

 אן אנדערע מהות.

ווען רבי מאיר נתן איז נפטר געווארן ל"ע אלס 
יונגערמאן פון איין און דרייסיג יאר, איז די שנור 
אריינגעקומען נאך די שבעה און דער צאנזער זיידע האט 

דו וועסט נאכאמאל  איר געזאגט: "פאר אהיים און
חתונה האבן" וכו', אזוי האט ער גערעדט. האט זי 
אנגעהויבן צו וויינען... האט דער צאנזער זיידע 
אנגעהויבן צו שרייען אויף איר: "דו ווילסט מיר 
פאר'מיאוס'ן מיין רבוש"ע?! אויב דער אייבירשטער 
האט אזוי געטוהן איז גוט אזוי!". האט זי נאכמער 

 ו וויינען, האט ער נאכמער געשריגן...אנגעהויבן צ

ווען זי איז אהיימגעפארן, האט איר טאטע רבי 
אליעזר'ל איר אויסגעפרעגט יעדעס ווארט און יעדע 
תנועה קלה וואס ס'איז געווען, און זי האט 
איבערדערציילט וויאזוי ס'איז געווען. שפעטער האט 

יידע, דער דזיקובער זיידע זיך געטראפן מיט'ן צאנזער ז
האט דער דזיקובער זיידע איהם געפרעגט: "מחותן! 
וויאזוי קען מען דינען דעם אייבירשטן מיט אזא 
רציחה?!"... ער האט נישט געקענט אויסהאלטן אז ער 

 האט גערעדט אזוי צו א יונגע אלמנה...

כ'האב פונקט דערמאנט לעצטנס אז  אדמו"ר שליט"א:
י( אז 'שמעתי דער תולדות ברענגט אין 'פורת' )ויח

ממורי' אז דער בעל שם זי"ע האט געזאגט פאר א איד: 
"אויב דו וועסט מקבל זיין באהבה אלעס וואס דער 
אייבירשטער וועט דיר טוהן, וועסטו האבן עולם הזה און 

וועסט האבן עולם הבא!". האט דער איד זיך אנגערופן: 
כ'פארשטיי, אבער כ'בעהט דעם אייבירשטן אז כ'זאל 

אקע קענען מקבל זיין באהבה. האט איהם דער עס ט
בעל שם געענטפערט: "אמת, ביסט גערעכט!". מ'דארף 
בעטן דעם אייבירשטן דאס צו קענען מקבל זיין 

 .בבאהבה

יא, דאס זענען חשבונות פונעם אייבירשטן. 'כי לא 
מחשבותי מחשבותיכם )ישעיה נה, ח('. אבער אויף 

יבירשטן אז ס'זאלן להבא מעג מען זיכער בעטן דעם אי
 זיין חסדים נגלים.

אונז זענען נישט אין די מדריגות פון  האדמו"ר מבאבוב:
די פריערדיגע צדיקים אז מ'זאל דאס קענען פארשטיין, 
בעהט מען אז מ'זאל זיך פירן מיט אונז לויט אונזערע 

 השגות, בהתגלות החסדים.

על ס'שטייט פונעם רבי'ן ר' זושא זי"ע  אדמו"ר שליט"א:
מש"א 'ותגמלנו חסדים טובים', אז אלעס איז דאך 

 חסדים נאר מ'בעהט דעם אייבירשטן 'חסדים טובים'.

יא, דאז"ה ס'זאל שוין פון היינט אהן  האדמו"ר מבאבוב:
זיין אלעס גוטס בטוב הנגלה. תכלה שנה וקללותיה, 

 תחל שנה וברכותיה!

 וניחם את רבינו ואת כל המשפחה. וקם האדמו"ר

                                                           
שמעתי ממורי שאמר לאדם אחד וזל"ק ב'בן פורת יוסף' שם: " .ב

תקבל כל הבא עליך בעולם הזה באהבה, ואז יהיה לך עולם הזה ועולם 
אמת  :, והשיבשיתן השם יתברך כח לקבל הכל באהבה, והשיבו הבא

 ו'".וכ אמרת
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�כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א מאשדוד, כ"ק ה
אחיו הגה"צ ר' אברהם  ,שליט"אליסקא האדמו"ר מ

יהושע העשיל פריעדלאנדער שליט"א אבד"ק 
הגה"צ ר' משה וואלפסאן שליט"א אבד"ק היבנוב, 

 :אמונת ישראל
)ח"ב ס'שטייט אין תפארת שלמה  האדמו"ר מטאלנא:

בוד עה"פ )תהלים ל, יג( למען יזמרך כשער התפילה( 
אז אין אזא פאל ל"ע שטייט דאך )ויקרא י, ג( ולא ידום, 

וידו"ם אהרן, בעהט מען דעם רבוש"ע אז ס'זאל זיין 
'למען יזמרך כבוד ולא ידו"ם', אז ס'זאלן נישט זיין די 
נסיונות און מ'זאל נישט דארפן צוקומען צו דעם 

 וידו"ם.

דער זיידע דער אך פרי תבואה הרה"ק  :אבד"ק היבנוב
י הערשלע ליסקער זי"ע האט פארלוירן צוויי טעכטער רב

 ל"ע בחייו. האט ער געזאגט ביים הספד אז די משנה
)ברכות ה, ג( האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך  זאגט

משתקין אותו, פארוואס משתקין אותו? זאגט ער ווייל 
סיי די מאמע האט צער אויב ס'שטייט אין זוה"ק אז 
סיי די קינדער האבן צער, און מ'שיקט איר אוועק און 

יעדער בריה האט דאך א שר אויבן אין הימל, הייבט דער 
שר אהן צו שרייען: וואס האט מען דא געטוהן? 
ענטפערט זיי דער רבוש"ע: מיינע קינדער זענען אין גלות 
און קיינער נעמט זיך נישט אהן פאר זיי, מוז איך זיך 

 אננעמען פאר זיי!

לכאורה דא אונטן קוקט עס אויס האט ער געזאגט: 

ווי א מידת אכזריות ח"ו אז מ'פארלירט א קינד ל"ע, 
אז מיר האבן מען דאך בעטן רחמים.  וועטאבער למעלה 

יעצט פארלוירן א קינד, איז א סימן אז זי וועט יעצט 
מעורר רחמים זיין למעלה! וזהו 'על קן ציפור יגיע"ו 

וועט אנקומען די רחמיך' אז דורך 'שלח תשלח את האם' 
רחמנות אויף דער וועלט ווייל זי וועט בעטן אויבן פאר 

נאר 'משתקין אותו' ווייל דער טעם איז בנסתר און אונז. 
 .גנישט בנגלה

די מאמע הרבנית ע"ה איז געווען זייער  אדמו"ר שליט"א:
נאנט מיט אייער מאמען ]הרבנית מליסקא ע"ה[, 

כ'האב פונקט פריער כ'געדענק דאס נישט פון היינט... 
געזאגט אז זי ]הנפטרת הרבנית מזוועהיל ע"ה[ איז 

                                                           
ראה 'הישר והטוב' להרה"ק הרצ"ה מליסקא זי"ע )ח"ב עמ' כב(:  .ג

"הספד על פטירת בתי מרת חי' שרה ע"ה שנפטרה שנת תרל"א ביום 
כ"ז תשרי ביום ש"ק: "הנה מתחילה אמרתי על הא דאחז"ל )ברכות 
לג.( 'האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו', והנה קשה 

בואר הטעם, אלמא שיש בו טעם? וגם לכאורה הלא בזוה"ק מ
מפני שיש צער גדול לאפרוחים שהטעם הוא לפי מה שכתוב בזוה"ק 

הקטנים וגם לאמם יש צער והולכין ומקרקרין, והשר שלהם הולך 
וצועק למה נעשה להם כך, והשי"ת אומר: 'עבור האפרוחים טוען השר 

, ולכן עי"ז ובניי הולכים בגולה ואין מי שיצעק ויבקש רחמים עליהם'
נמצא שלפי זה למטה אדרבה הוא  נתעורר רחמים למעלה על ישראל.

 אכזריות, וא"כ למה אמר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך'?

דאין הכי נמי דבאמת בכאן הוא אכזריות, אבל למעלה "ויש לומר 
. והנה ידוע דחכמי הש"ס לא העמידו דבריהם רק נתעורר מזה רחמים

ו ששמעתי אומרים על הא דאמרו בש"ס על דבר שהוא בנגלה, וכמ
)סוכה ז. ביצה ו. ב"מ סט: ועוד( 'שתיק רב', דהיינו מחמת שלא היה 
יכול להלביש הדבר בנגלה לכן לא היה רוצה לומר בפני העם. ולכן גם 

 בזה מחמת שהטעם הוא בנסתר לא בנגלה, לכן משתקין אותו".

 שיכון סקווירא ומאנסי /חברת "אהבת דודים"  שע"יחברים לייגן צו "א ּפלייצע" 

o גדול כים שברנו מי ירפא לנו O 
להב נודע ד ניאיש חס בלב שבור ורצוץ דמוע תדמע עינינו, גדול כים שברנו על זה דוה לבינו, בהילקח מאתנו לאנחות

השרה אווירה נעימה בכל סביבותיו מדע וחכמה מלא, קח מצוות לחכם לב בפז לא יסולא, נעים הליכותיו  ,לתהילה
 לו עשר ידות כל דבר שבקדושהתבונה ואיש חמודות, ב רב חסידות,הו תורההחדיר בכולנו את מתיקות ה, בתמידות

 וראשי הקופה חבורתנו מחשובי אריות - ע"היעקב יוסף קויפמאן הרה"ח ר' כש"ת 
 עדיין אנו המומים ומזועזעים מסרבים להאמין כי ר' יעקב יוסף ע"ה איננו כי לקח אותו אלוקים! מי ינוד לנו ומי ינחמנו?!

מכה אנושה הונחתה על קופת "א פלייצע" בגזירת שמים בהילקח בחטף ל"ע אחד מעמודי התווך שלה! כל לבו 
למען הצלחת הקופה, ורק לפני כחודש ערך מסיבת התחזקות נהדרת בביתו לטובת ומוחו של המנוח ע"ה היו נתונים 

הקופה, ובמיוחד לא אשכח את מסירות לבו ונפשו ללכת עמי אבלחט"א ביום הפורים שעעל"ט להתרים נדיבי לב 
 למען הקופה ויחדיו זכינו לגייס עשרות אלפי דולר, והכל בסבר פנים יפות ובצהלת פניו המאירות תמיד!

 המקום ינחם את כל משפחתו בכפליים ביתר שאת ועוז לאורך ימים ושנים בטוב ובנעימים.מה אומר ומה אדבר? 
 בשם עשרות המחותנים שכבר נהנו מהקופה - חיים יצחק האכהייזער: זוכר חסדו וטובו החותם בשברון לב
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אוועק ל"ע נעכטן, אינעם יארצייט פון די ערשטע 
 מ'איז דאך בעלזער אייניקלעך.בעלזער רביצין ע"ה. 

דער ברודער האט דערמאנט דעם  האדמו"ר מליסקא:
הספד, דער רבי איז מקיים דאס וואס דער זיידע זי"ע 

: אויב ס'איז געווען 'שלח תשלח את האם' האט געטוהן
 ,. מ'זאל נישט וויסןדאיז יעצט 'ואת הבנים תקח לך'

 אבער אין 'הישר והטוב' רעדט ער ארום פון דעם.

ביי די טעכטער אז ער האט געזאגט דעם פסוק קען 
מען זיך פארשטעלן אז ס'איז אויך נישט געווען אזוי 

לאזט טרערן. האט פשוט, אבער ביי איין זוהן האט ער גע
מען איהם געפרעגט: פארוואס עפעס ביי דעם זוהן האט 
ער מער געוויינט ווי ביי די אנדערע? האט ער געזאגט: 
"ווייל איך בין שולדיג". האט מען איהם געפרעגט 
פארוואס, האט ער געזאגט אז ווען ער האט געזעהן אז 
 די קינדער האלטן זיך נישט ל"ע, זיי זענען אלע אוועק

                                                           
בתוך ההספד ראה 'הישר והטוב' שם שאמר הרה"ק מליסקא זי"ע  .ד

הנ"ל: "והנה בעווה"ר גם לי הזמין השי"ת לעורר רחמים למעלה, כי 
לח את האם שוצריך אני לקיים 'שלח תנשארו לי מבתי ילדים קטנים 

ואת הבנים תקח לך', השי"ת יזכני לגדל אותם בנחת ויתעורר רחמים 
 ".למעלה על ידיהם

שכך  וע"ע שם: )עמ' כג( שמציין נכד המחבר בהגהה: "דכירנא
מיין קינד זאללסט דיך גארניכט אמר לה מו"ז זללה"ה סמוך לגניזה: "

פירכטן, אפילו מען ווירד דיר פארשטעללן כל מיני פחדים אונז וועסט 
גיין אין דיא פינסטערניס, זאללסט דיך נאר אנהאלטן אין השי"ת, דען 
אפילו דארט אז מען האללט זיך אהן אין השי"ת העלפט ער אויך. אין 

", ות פון דיין מוטטער וואס גיבט יידן צו עסן ווירד דיר השי"ת העלפןזכ
 ובסיום הדברים זלגו עיניו דמעות".

ל"ע בחייו יונגערהייט, איז ער געפארן קיין לעמבערג צום 
קבר פונעם הייליגן טורי זהב זי"ע און ער האט געזאגט: 
"אין זכות וואס כ'האב זיך מייגע געווען אין דיין תורה 
זאל איך געהאלפן ווערן". דער אייבירשטער האט 
געהאלפן און ער האט געהאט א יונגל, און ער האט 

ווען ער איז  א נאמען 'דוד' נאכ'ן טורי זהב. איהם געגיבן
אוועק ל"ע האט דער ליסקער זיידע זי"ע געזאגט: 
"כ'האב פארגעסן צו בעטן אז דאס קינד זאל זיין א 'בר 
קיימא', ממילא בין איך שולדיג". אויף דעם האט ער 

 פארגאסן טרערן.

איין קינד האט איהם איבערגעלעבט. אפילו די 
אט פארהייראט און זיי האבן טעכטער וואס ער ה

אוועק כמעט אלע זענען איבערגעלאזט דורות, אבער זיי 
ל"ע בחייו און דעמאלס ביי די טעכטער האט ער געזאגט 

 דעם 'שלח תשלח את האם'.

ווען אונז דערמאנען זיך וויאזוי אונזערע טאטעס 
האבן אויסגעזעהן, דאס יראת שמים און מסירות נפש 

יקייט, מה נאמר ומה נדבר? מ'קען אפילו אויף א קליינ
 נישט רעדן... אונז האבן נאך אביסל געזעהן!

דער עיקר איז די "מסורה". ביי אברהם  אדמו"ר שליט"א:
אבינו זעהט מען אז דער אייבירשטער האט 
אויסגעקליבן די מעלה )בראשית יח, יט(: כי ידעתיו 

 למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו'!

מיין טאטע ]כ"ק האדמו"ר רבי יוזפא  "ר מליסקא:האדמו

 מפעל שארית לפינחס דשיכון סקווירא / "עמוד יומי" דחסידי סקווירא

 ~ ה כאשר ירים מש"ה ידו וגבר ישראלוהי~ 
 רב ברכות נלהבות, בשמחות וגיל משולבות, אמע"כ הנדיב הנלהב רב תבונה, עושה גדולות

 בשדה העסקנות באמונה, איש חי ורב פעלים להרמת קרן אלפי לומדי תורה בכל עת ועונה, משליך נפשו מנגד
 לות כימים בלב ונפש חפצה, נהנין ממנו תושיה ועצהלהצלחת בית סקווירא במסירות נאמנה, מסור לכל אנ"ש לי

 בריח התיכון של מבחני "עמוד יומי" בקרב אנ"ש -הי"ו משה דימאנד כש"ת מוה"ר 

 החתן המצויין בתוי"ש שי' למזלא טבאנישואי בתו הכלה המושלמת שתחי' עב"ג לרגל השמחה במעונו ב
וכל מלהביע רגשי הכרת הטוב על מכובדנו הנגיד המרומם ר' משה שי'! עצור במילין לא נ

תרומותיך העצומות בנדבת לבך הזהב לחזק ולעודד את אנ"ש לומדי "עמוד יומי" בחלוקת 
 מילגות למצטייני המבחנים / אלפי שעות של "קנין תורה" נזקפות לזכותך הגדול!

 ונחת מצאצאיו הכשרים. יה"ר שיזכה להמשיך בפעליו הנאדרים, ולעשות חיל במעשיו הנהדרים, ולראות רוב תענוג 
 אלפי הנבחנים שד"ר בשם-אברהם הערש אייזנבערגער: כתיבה וחתימה טובהברגשי הערכה מקרב ולב ובברכת 
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מליסקא זצ"ל[ פלעגט זאגן ביי די דרשה אום ראש 
השנה, אז ביי יצחק אבינו שטייט )בראשית כב, ב( 

נו וואס זאלן אונז זאגן? אונז האט 'והעלהו שם לעולה', 
מען גענומען מיט די טאטע און מאמע וכו'. ווען ער איז 

האט ער שוין מער נישט געקענט געקומען צו די נקודה 
 רעדן... וואס קען מען טרייסטן?

מ'בעהט דעם אייבירשטן אז אויף  אדמו"ר שליט"א:
 להבא זאלן זיין חסדים נגלים.

אונז פארשטיי מיר נישט וואס ס'גייט  האדמו"ר מליסקא:
פאר, אונז האבן קיינמאל נישט פארשטאנען, אונז קענען 

 נאר בעטן רחמים.

דאז"ה מ'זאל נישט דארפן זיין קיין  ט"א:אדמו"ר שלי
גרויסער בר דעת, נאר יעדער זאל פארשטיין אז ס'איז 

 חסדים.

להגר"מ וואלפסאן: כ'אינטערעסיר זיך און  ואמר רבינו
כ'הער ב"ה די גריסן אז ס'איז ב"ה בעסער, און דאז"ה 

כ'הער אז דעם געוועזענעם שבת  ס'זאל זיין בשלימות.
נו 'כל ברכאין  -ארויס אין ביהמ"ד איז מען שוין ב"ה 

דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין )זוה"ק ח"ב פח.(', 
אויב דאס איז געווען שבת האפט מען צום אייבירשטן 
אז דאס זאל משפיע זיין אויף די גאנצע וואך און אויף די 

 אלע וואכן להבא מיט אריכות ימים ושנים טובים!

 זייער שוואך ל"ע.אבער כ'בין  אבד"ק אמונת ישראל:

דאז"ה ס'זאל זיין אויף לשון הקודש  אדמו"ר שליט"א:

'שבח', מ'זאל זיין געזונט אינגאנצן אז מ'זאל קענען גיבן 
 א 'שבח' פאר'ן אייבירשטן..!

אמן, מיר ווילן קענען גיבן א שבח  אבד"ק אמונת ישראל:
פאר'ן אייבירשטן אז דער רבי זאל זיין געזונט און 

ער אייבירשטער זאל משפיע זיין שמחות שטארק, און ד
ווייל דער רבי איז משפיע שמחות און  -פאר'ן רבי'ן 

 ישועות פאר אידן.

ס'איז געווען היינט א ברית פון א  אדמו"ר שליט"א:
]הילד חיים מאיר בן פרע"ח הרב יוחנן דאפלטע אייניקל 

דאז"ה ס'זאל זיין 'נתרפאה  -חתן הראמ"מ[ ובהראי"ה 
 ('.ירוש' מו"ק ג, זכל המשפחה )

דאס איז א סימן אויך שמחות פון אבד"ק אמונת ישראל: 
יעצט און ווייטער. ואמר שוב בהתרגשות: דער רבי איז 
משפיע שמחות פאר אידן, זאל דער אייבירשטער 

 משפיע זיין שמחות פאר'ן רבי'ן!

דער אייבירשטער זאל גיבן כח,  אדמו"ר שליט"א:
י"ה, ס'זאל זיין 'הראינו השם ס'זאלן זיין חסדים נגלים א

 חסדך'.

ובירכו מרן הגיש פיתקא דרחמי,  אבד"ק אמונת ישראל
דאז"ה מ'זאל זיין געזונט בשלימות,  אדמו"ר שליט"א:

מ'זאל קענען מרביץ תורה זיין מיט הרחבת הדעת און 
מקרב זיין לב ישראל לאביהם שבשמים מיט אריכות 

 ימים ושנים טובים און א כוח"ט.
 את רבינו ואת כל המשפחה. וינחמו מווקיו
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� פארשעי שליט"א, -"ר מקאסאןהאדמוכ"ק
הגה"צ ר' חיים פאוויל שנעבאלג שליט"א אבד"ק ו

 :אברכים במאנסי
ס'איז נעכטן ]ח' אלול[ געווען דער  אדמו"ר שליט"א:

יארצייט פון די ערשטע בעלזער רביצין ע"ה. מ'האט 
ועלט זאגט נאך געזאגט אויף איר גרויסע דיבורים. די ו

פון הרה"ק רבי מאיר'ל פרעמישלאנער זי"ע, און ס'דא 
וואס זאגן אז דער בעלזער רב זי"ע אליין האט עס אויך 

 מלך שלם'. -געזאגט, 'ומלכי צדק 

הגה"צ ר' שלום בראנדער זצ"ל  האדמו"ר מפארשעי:
האט געזאגט אז ער האט געהערט פונעם לעצטן 

גט אויף די באבע בעלזער רב ז"ל, אז ער האט געזא
הרבנית מלכה ע"ה: "נישט נאר זי האט געגיבן צו עסן, 
נאר זי האט אויסגעלערנט פאר די יונגעלייט 'וויאזוי' צו 

 עסן".

די לוייה האט  בשעתדאכט זיך מיר אז  אדמו"ר שליט"א:
אז מ'זאל לייגן דער ערשטער בעלזער רב ז"ל געהייסן 

צו עסן פאר אידן"  אויפ'ן "טיש אויף וואס זי האט געגיבן
 דאס האט מען מיטגעגיבן. -

ביי די שוועסטער ]הרבנית פיגא מלכה ע"ה[ איז 
אויך געווען אזוי, אז זי האט אסאך געגיבן צו עסן פאר 
אורחים און דער טאטע ז"ל האט געזאגט מ'זאל 
מיטגיבן די טיש אויף וואס זי האט זיך אפגעגיבן מיט 

ן 'מלכה' נאך די די אורחים. זי האט טאקע געהייס

ערשטע בעלזער רביצין ע"ה, און זי איז אוועק ל"ע אום 
דער יארצייט פונעם ערשטן בעלזער  -כ"ז אלול ]תש"ו[ 

 רב זי"ע.

אונז זענען יעצט אויפ'ן וועג קיין  האדמו"ר מפארשעי:
קערעסטיר, צום ציון פון זיידן הרה"ק רבי ישעי'לע 

עגיבן צו עסן גמען דאך האט  דארטקערעסטירער זי"ע. 
 ..אורחים!פאר 

ער האט מקרב  יא, ס'איז באקאנט. אדמו"ר שליט"א:
 געווען אלע אידן.

מ'האט זיך יעצט משדך געווען  הרה"צ רבי אהרן מענדיל:
]עם בן הרה"ג ר' אברהם משה גראס  מיט קערעסטיר

 .אב"ד קערעסטיר שליט"א[

 ...נישט דאס ערשטע מאל האדמו"ר מפארשעי:

. הרה"ח ר' המאל ידרי געוועןס'איז שוין  מ:הרה"צ הראמ"
ישעיה אונגער ע"ה משב"ק איז געווען פון די ערשטע 
וואס האבן געהייסן נאך רבי ישעיה'לע קערעסטירער 

 זי"ע.

ידע ימ'זאגט נאך אז דער ז :חדב"ן האדמו"ר מזוועהיל
הרה"ק רבי שלמה'קע מזוועהיל זי"ע האט געזאגט אויף 

טירער זי"ע אז ער איז "א רבי ישעיה'לע קערעס

                                                           
פרע"ח הרב ישראל בהראמ"מ פרע"ח הרב חיים מאיר האגער  .ה

גאב"ד אודווארי זצ"ל  הם נכדי ,הרב יצחק יוסף גאלדמאןופרע"ח 
"ק רבי חתן הגריא"א לנדא זצ"ל אבד"ק עדעלין חתן הרה י'הש

 ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע; 

 ~ ויאמר מש"ה מש"ה ויאמר הנני~ 
הדגול והאהוב איש המעלה, טוב ידיד נפשי אלפי ברכות ואיחולים מקרב ולב נעלה, ברגשי חיבה והערכה גדולה, ל

המעש נלהב ומופלא, איש חי ורב פעלים לתורה ולחסידות, ותיק -ז לא יסולא, מדע וחכמה מלא, עתירלבו הזהב בפ
 ידיו נטויות, חביב על הבריותלסייע לחולי ישראל חסד לו עשר ידות, מעשי ועושה חסד לאלפים ואציל המידות, ב

 ער"מפקח כללי של "רפואה העלט סענט - הי"ומשה אליעזר גרינוואלד כש"ת מוה"ר 
 במעונו בהולדת בנו יקירו שי' למזלא טבא וגדיא יאהלרגל השמחה 

ידידי איש החסד וההטבה ר' משה אליעזר שי'! בהיותי סמוך ונראה אצלך מתמלא אני כל יום מחדש 
ברגשי התפעלות עצומים לראות במו עיניי את מסירות נפשך לבך רוחך ונשמתך להקל את הכאב 

 שיהם להטיב להם בכל מיני דרכים ואופנים שאין לשער ואין לתאר!והסבל מעל ראשי החולים ומשמ

ורב פעלו, יעמוד לו ולביתו ולכל אשר לו, ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, מתוך חולי ישראל זכות מעשיו הכבירים ל
 .רוב תענוג ונחת מכל יו"ח היקרים, בבריות גופא עושר וכבוד בלי מצרים, עדי נאוו רגלי מבשר בראש ההרים

 ש.ה.: לב מלא התפעלות והערצהמאחל בשמח בשמחתך וה
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באלעבאטישער רבי", און ער האט מסביר געווען: "ער 
 איז בעל הבית אויף די וועלט".

הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע  האדמו"ר מפארשעי:
האט דאך געזאגט אז "די שליסל פון פרנסה ליגט ביי 

 רבי ישעיה'לען".

 יא, אזוי זאגט מען. אדמו"ר שליט"א:

ס'איז דא א מנהג אין די  :מאנסי םאברכיאבד"ק 
חסיד'ישע חדרים אין די גאנצע וועלט אז אויפ'ן פסוק 
)בראשית מח, ז( 'ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל' איז 
דא א ניגון וואס מ'זינגט מיט די קינדער די גאנצע 

א באקאנטע ניגון[. מ'האט נישט  אד"ש:מעשה. ]
ט די קינדער געטראפן עפעס אנדערש וואס צו זינגען מי

נאר די מעשה אז רחל איז נפטר געווארן און מ'האט איר 
באגראבן אינמיטן וועג? זאל מען זינגען די מעשה פון 
יציאת מצרים און קריעת ים סוף און מתן תורה וכדו', 

 פונקט די זאך זינגט מען מיט אלע קינדער?

נאר אז מ'וועט אריינטראכטן איז דא זייער אן 
יא: פון ווען רחל אמנו איז נפטר אינטערעסאנטע קש

געווארן בעוד כברת ארץ ביז יעקב אבינו האט געזאגט 
און  ,פאר יוסף 'ואני בבואי מפדן' זענען דורך אסאך יארן

יוסף הצדיק די אלע יארן איז רש"י ברענגט צו אז 
ארומגעגאנגען מיט א טינה בלב אויף יעקב אבינו 

מע רחל פארוואס ער האט נישט באגראבן זיין מא
איז דאך נישט צום געהעריג אין א בית החיים. 

רש"י ברענגט כמה פעמים אז רחל אמנו איז פארשטיין: 
געווען די עקרת הבית, אלע ברידערס האבן מודה געווען 
אז רחל אמנו איז געווען די שפיץ אין שטוב. וואס האט 
יוסף הצדיק געמיינט? יוסף האט דאך געוואוסט ווי 

ינו איז געווען, האט ער דען נישט גרויס יעקב אב
פארשטאנען אז יעקב האט געזעהן א נבואה אז ער 

רש"י ברענגט דאך אז בימי נבוזראדן  דארף אזוי טוהן?
וועלן די אידן דארט דורכגיין און מתפלל זיין ביי קבר 
רחל, איז דאך געווען ממש מדוייק וואו זי איז נקבר 

 ינט?געווארן. וואס האט יוסף הצדיק געמי

נאר דער פשט איז פשוט: יוסף הצדיק איז אויך 
געווען א נביא, און ער האט אויך געוואלט וויסן 
פארוואס יעקב אבינו האט איר דארט געלייגט, נאר 
וואס ס'גייט זיין אין טויזנט יאר ארום וועלן אידן וועלן 

דאס איז געווען א זאך וואס יוסף האט  -גיין אין גלות 
ין די רגע וואס יעקב אבינו האט איהם נישט געזעהן. א

געזאגט אז דער אייבירשטער האט איהם געהייסן דא 
לייגן רחל אמנו, וויאזוי האט יוסף הצדיק געפילט? "איך 
האב נישט געוואוסט אז מיין טאטע איז אזוי גרויס און 
ער זעהט אסאך טיפער און ווייטער וואס איך האב 

 נישט געזעהן".

כנישט דער שפיץ... דער שפיץ איז אבער דאס איז נא
אזוי: וואס האט געאהרט פאר יוסף הצדיק? מ'נעמט 
אזא צדיקת ווי רחל אמנו און מ'באגראבט איר אינמיטן 
די גאס מיט א בזיון, נישט אין א בית החיים! און יעצט 

 ק ~"~ הנה ברכתי אותו זה יצח
ברגשות הומים, איחולים נעימים, לידידנו עוז העסקן והנדיב הדגול לילות כימים, משליך נפשו מנגד בכוחות עצומים, רודף צדקה 

וסדוה"ק בלבו הזהב ובסבר פנים, מוכן תמיד לעזור ולסייע ועושה חסד לאלפים לכלל ולפרט בכל הזמנים, מגדולי עמודי התווך של מ
 בכל מיני אופנים, לכל קדשי בית סקווירא וגדולי העסקנים, והכל במסירות נאמנה ודעת נבונים

 מגדולי תומכי מוסדות ירושלים לאורך כל השנה -הי"ו יצחק אייזמאן כש"ת מוה"ר 
 למזלא טבא וגדיא יאהחי' עב"ג החתן תמים למעלות ני"ו אירוסי בתו הכלה המהוללה שתלרגל השמחה במעונו ב

 ידידנו האהוב והמפואר ר' יצחק שי'! אשרי לך ואשרי חלקך בעמדך בלו"נ לימין לומדי תורת ארץ ישראל בני ציון היקרים!

ישמע באהלו, ויזכה לגדל זכות התנא האלוקי רמבעה"נ יעמדו לו, וכל הברכות האמורות בתורה יבואו ויתקיימו אצלו, ואך ששון ושמחה 
 ולחנך כל יוצ"ח היקרים, בנקל ובנחת עדי נאוו רגלי מבשר בראש ההרים, ויזכה לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים.

 גבאי צדקת רמבעה"נ -ברוך פרידמאן ידידך ומוקירך עוז המאחל בלב מלא שמחה רבה והערכה גדולה: 
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האט זיך אויסגעשטעלט אז דער פחד וואס יוסף הצדיק 
סטער כבוד פאר האט געהאט, איז גאר געווען דער גרע

רחל אמנו: וואו גייט גאנץ כלל ישראל מתפלל זיין? היא 
מצבת קבורת רחל עד היום )בראשית לה, כ(! דאס וואס 
יוסף הצדיק מיט זיין מדריגה האט געמיינט אז ס'איז 
דער גרעסטער בזיון, האט זיך אויסגעשטעלט צו זיין 

 דער גרעסטער כבוד!..

דער אז זיי זאלן וויסן: זינגט מען דאס מיט קליינע קינ
ווען איהר וועט זעהן זאכן וואס זענען נישט צום 

 - פארשטיין, ס'איז היפוך פון די גאנצע מציאות העולם
זאלט איהר וויסן אז יוסף הצדיק האט אויך 'געמיינט' און 
נישט 'געזעהן'! מיט דעם וויל מען אריינלייגן אמונה אין 

ס'זענען דא זאכן וואס די קינדער אז זיי זאלן גלייבן אז 
מ'פארשטייט נישט, ס'איז העכער פון אונזער השגה, 

 אבער ס'איז די גרעסטע טובה!..

דער  -מ'רעדט פון יוסף הצדיק  אדמו"ר שליט"א:
( מס' פסחים, מצה עשירה דרוש ד אות תכטשלה"ק )

'? א )פסחים לט.(ברענגט: פארוואס הייסט מרור 'חס
אמאל א זאך וואס איז  זאגט ער אז בעצם זעען מענטשן

נישט אזוי זיס, אבער מ'דארף האבן אמונה אז 'ח"ס 
רחמנא עלן'. ברענגט ער א משל: אזויווי לכתחילה איז 
געווען 'לעבד נמכר יוסף' און מ'האט געמיינט אז דאס 
איז די גרעסטע צער און די גרעסטע עגמת נפש, אבער 
למעשה איז ארויסגעקומען אז דורכדעם איז ער 

וארן א מלך און ער האט מפרנס געווען די אידן און געו

 די גאנצע וועלט!

דערפאר אפילו אויב ס'איז אמאל נישט אזוי זיס, 
ס'איז א בחינה פון מרו"ר, אבער אמונה דארף מען 
האבן אז ס'איז 'חסה', חס רחמנא עלן! דער של"ה 
פירט דארט אויס אז דאס איז נוגע פאר אלע אידן צו 

ער מאכט זיך אמאל נישט קיין זיסע זאך וויסן, אז טאמ
דארף מען האבן אמונה אז אויב ס'קומט פונעם 
אייבירשטן איז עס זיכער 'רחמים גמורים'. אזוי זאגט 

 ער א לשון.

דער זיידע ז"ל פלעגט ליב האבן צו  הרה"צ הראמ"מ:
הערן פון די אייניקלעך, די קליינע קינדער, ווי זיי זינגען 

 דעם 'ואני'.

און ס'איז א חידוש פון א  -יא, 'ואני'  ו"ר שליט"א:אדמ
זאך: דער טאטע ז"ל פלעגט אויך זאגן אז אמאל 
אינדערהיים פלעגט ער הערן ווי מלמדים לערנען 'שיר 

. ער פלעגט אלעמאל נאכזאגן השירים' מיט די קינדער
דעם אנהייב, אז די מלמדים האבן אריינגעגיבן אין די 

ען האבן אמונה אז אלעס איז קינדער אז בעצם דארף מ
'קודש', אבער שיר השירים איז "קודש קדשים"! דאס 
איז געווען ביים טאטן ז"ל א שטארקע חשיבות, און ער 
פלעגט אמאל נאכזאגן אז ס'קלינגט איהם אין די אויערן 
ווי די מלמדים האבן דאס אזוי אריינגעלייגט באלד פון 

אז דאס איז 'קודש אנהייב לערנען שיר השירים, צו וויסן 
קדשים'! כ'ווייס נישט פארוואס אבער ס'קען זיין אז 

 דערפאר האט ער הנאה געהאט.

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א "פערצן שטיבל" ב"פ / -סקווירא  ביהמ"ד תולדות יעקב יוסף דחסידי
 ~ ויזרע יצח"ק וימצא מאה שערים ויברכהו ה' ~

איש החסד  מעומק הלב פנימה, אמע"כשמחה רבה ברגשות בוערים לבנו יהמה, להביע ברכה מרובה וחמה, מתוך 
 אהוב למטה אחד ואחד מאיר פנים מבהיקים, אוהב את הבריות ומקרבן לצדיקים, לכלבמדה רבה ועצומה, המוכשר 

 הצלחתנו עסוקיםמרבה פעלים טובים וצודקים, יומם ולילה כל מעייניו ללמען מתפללי השטיבל  ונחמד בשחקים,

 מגדולי אישי החסד ועסקני אנ"ש ב"פערצן שטיבל" -הי"ו ברוין  ברא"ייצחק כש"ת מוה"ר 
 למזלא טבא וגדיא יאהבמעונו בהולדת בתו היקרה שתחי' לרגל השמחה 

בהאי עידן חדוותא הזמן גרמא להרים על נס ברגשי הכרת הטוב את כל מפעלותיו הכבירות למען כל צרכי 
וקדשי השטיבל ומתפלליו במסירות נאמנה, כאשר בטוב לבו הזהב לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יהיו 

 וכהנה רבות לרווחת באי ביהמ"ד ,מוכנים צרכי הקאווע לבל יחסר המזג, צרכי סעודה שלישית מדי שבת

ח מתוך הרחבת הדעת תמיד ולהוציא "בזכות זיכוי הרבים לתורה ותפילה מדי יום, תזכה לרוות רוב נחת ממנו ומכל יו
 .במהרה נול רעינותיך לתורה ולתפילה לשביעת רצון כל מתפללי השטיבל הנהנים עד ביאת משיחכמן הכח אל הפועל 

 ביהמ"דומתפללי גבאי טובתו בלו"נ;  השמחים בשמחתו ומוקירים
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מיין זיידע דער פתחא זוטא  אבד"ק אברכים מאנסי:
]הגה"צ ר' פינחס חיים הלוי הורוויץ זצ"ל ראב"ד קאסוב 

פלעגט זאגן, אז מ'זעהט אין די אלע  וגרויסווארדיין[
די הבעל שם זי"ע, אז די ספרי חסידות פון תלמי

מערסטע תורות זענען אין די אנפאנג סדרות און נישט 
ווייל דארט לערנען די קינדער די תינוקות של  -צום סוף 

בית רבן אין חדר, און זיי זענען משפיע אויף די צדיקים 
 זיי זאלן מחדש זיין די תורות!..

הבל פיהם שאין בהם חטא )שבת  אדמו"ר שליט"א:
 קיט:(.

'פלעג זיך כסדר טרעפן מיט'ן טאטן ]הגה"צ ר' כ
ער[, ער מנחם מענדיל שנעבאלג זצ"ל גאב"ד מאנשעסט

 פלעגט קומען אויף שמחות.

ער האט גוט געדענקט דעם  אבד"ק אברכים מאנסי:
סקווערער רבי'ן ז"ל נאך פון בוקארעסט און נאכדעם פון 

 .לאנדאן

אין ער פלעגט נאכזאגן אסאך זאכן.  הרה"צ הראמ"מ:
איז ער געווען ביידע מאל? אום תש"ח ]בדרך  לאנדאן

[ און אום תשי"ט ]בחזרה מארה"ק לארה"במבוקארעסט 
 אחר נישואי אד"ש[?

ביידע מאל. איינמאל האט ער  אבד"ק אברכים מאנסי:
נישט געקענט זיין אויף שבת, איז ער געפארן אינמיטן 

 וואך.

 את רבינו ואת כל המשפחה. וינחמו ומוקיו

 :כי תצא פרשת יל שלישי בל

� כ"ק האדמו"ר מפאפא שליט"א, וכ"ק האדמו"ר
�מוויען שליט"א,

]של הנפטרת הרבנית נאמען  ערד אדמו"ר שליט"א:
, ז"ל'ס מאמע ןטאט םאיז געווען נאך דעמזוועהיל ע"ה[ 
 .'פורהיצ'זי האט געהייסן 

ס'ווערט געברענגט פון צדיקים אז  :האדמו"ר מפאפא
ז מ'געבט א נאמען נאך די אבות, ס'איז ס'איז אן ענין א
 בט נאך די עלטערן.יינים אז מ'גידא אין דעם ענ

. 'רבי מאיר בדיק בשמא )יומא פג:(' אדמו"ר שליט"א:
ט דאך אז מ'איז מקפיד נישט המדה טובה מרובה, מ'זע

וואס איז נישט געווען אזוי אינגאנצן עמיצן צו געבן נאך 
 ןאז א נאמען האט א איז דאך א סימן, ל"ע ברוחניות

 השפעה, איז דאך מדה טובה מרובה.

נאמען  עםערליכע אידן נוצן אויס ד :האדמו"ר מפאפא
דער זיידע מ'דארף הארעווען. ס'איז אינטערסאנט אז 

ן ההאט א נאמען געגעבן זיין זוזצ"ל הבשם דער ערוגת 
קדושת לוי  כ'ןדער צעהלימער רב זצ"ל 'לוי יצחק' נא

ט זיך אויס אז ער האט מרגיש הזע .זי"עמבארדיטשוב 
. ס'איז א פלא אבער מסתמא האט ער ..געווען עפעס

ערליכע אידן נוצן דאס און  ,געהאט א געוויסע הרגשה
 אויס.

וואס דאס פון אר"י הק' שטייט אז  אדמו"ר שליט"א:
מיינט דאס אז בשעת מעשה, ס'פאלט איין פאר'ן טאטן 

 ~ אלון בכות ונטפי תנחומים ~
האברך כחשוב שמחת נפשינו, ויעק"ב איש תם וישר על זה דוה לבינו, דמוע תדמע עינינו, בהילקח  ,גדול כים שברנו

רה וחסידות שקד בתוירא ושלם, השפיע מאור תורתו ויראתו לדורות עולם, כיבד את ה' מגרונו ועורר את לבב כולם, 
 מאור פניםבשמחה וכל השנים, והכל מרן אד"ש במדה גדושה, מקושר בלו"נ לנעים זמירות ישראל בנעימה קדושה, 

 רוח החיים ברח' בארדיטשוב דפה - ע"ה קויפמאן אהרן שי'ב"ר  יעקב יוסףהרה"ח ר' כש"ת 
י איש אשכולות 'טוב שכן קרוב של האעל פטירתו לגנזי מרומים ל"ע תושבי רחוב בארדיטשוב אבל יחיד נעשה 

מאח', אשר ברוח השמחה שאפפה אותו תדיר איחד את כל תושבי השכונה בהודעות משמחות, ובתקופת הנגיף 
 ל"ע אירגן את מנייני מנחה ומעריב וניהל את הסעודות והאירועים באוצר בלתי נדלה של ניגונים חסידיים ועוד

 החשובה וכל ילדיה המיותמים שי'אלמנתו נטפי  תנחומים נגיש בצער ובדמע ל
 חזקו ואימצו בה'! השבורים ורצוצים לרסיסים ל"ע מגודל האבידה שאין לה תמורה!

 יה"ר שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ולא תוסיף לדאבה עוד, ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים ובלע
 לאורך ימים ושנים בטוב ובנעימים.המוות לנצח, והמקום ינחם את כל משפחתו בכפליים ביתר שאת ועוז 

�תושבי רחוב בארדיטשוב והגלילות המבכים את האבידה הגדולה בלב נשבר:
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דאס עת געווען אז דער אייבירשטער האט איהם חונן ד
 .ואיז דער נאמען

דער טאטע יא, דאס איז מן השמים.  :האדמו"ר מפאפא
האט שוין געהאט עטליכע ]הויחי יוסף מפאפא[ ז"ל 

האט ער ביי איינע פון די קינדער און פאר'ן קריג, קינדער 
 [זצ"למפאפא הויגד יעקב ]געפרעגט פון זיין טאטן 

אט שוין געהאט ער ה .נאמען ער זאל געבן ארפאוואס
עטליכע יונגלעך און מ'האט שוין געגעבן די נעמען פון די 

 :משפחה. האט דער זיידע ז"ל דער ויגד יעקב געזאגט
ך בן נאכ'ן ערשטן צדיק וואס מ'רעדט ביים וואי"זאלסט ג

                                                           
כאשר נולד האדם ונמצא כי ראה 'שער הגלגולים' )הקדמה כג(: " .ו

וקוראים לו אביו ואמו שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן 
, כי אם הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא

 אשר שם שמות בארץ, כפי מקום האבר)תהלים מו, ט( כמש"ה 
שבאדם העליון אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא 

 ." יעו"ששמא גרים)ברכות ז:( הכבוד כנודע, ולכן ארז"ל 

ונראה לפרש כי וע"ע 'דגל מחנה אפרים' )וירא ד"ה כי ביצחק(: "
שהכל 'ופירש"י  'ויקראו שמו עשו'בעשו כתיב )בראשית כה, כה( 

והיינו שאביו  'ויקרא שמו יעקב'וביעקב כתיב )שם, כו(  ',קראו לו כן
שמות  ,ורבותינו ז"ל דרשו )תנחומא .לבדו קרא לו שם זה כך פירש"י

ופירש באור החיים דזה הפסוק הוא  ,ד( שה' קרא לו שם זה יעקב
ויצחק בן 'דאי קאי על יצחק אביו למה לי הקב"ה מוכרח דקאי על 

היה  ,בן ששים שנה 'והוא'היה די לומר  ',ששים שנה בלדת אותם
ולפי  .עד כאןהקב"ה, אלא על כרחך דקאי על  ?נשמע שעליו קאי

ד דאיתא )משנת חסידים בשם "עניות דעתי נראה ששניהם אמת ע
וזהו  .שה' מזמין לאביו בפיו השם שיקרא לבנו בשעת מילההאר"י ז"ל( 

א לשון המשכה היינו שה' המשיך שמו "ויקרהקב"ה, קאי על  'ויקרא'
". וע"ע שו"ת נמצא שניהם אמת ,ין בפיו השם זהלאביו שהזמ 'יעקב'

 ערוגת הבושם )או"ח סי' ריח(.

 נאכט".

אן ענליכע זאך האט מיר דער טאטע  אדמו"ר שליט"א:
סטע עלטער האט דאך געהאט די ז"ל געזאגט, אז 

דער טאכטער וואס איז נעבעך אוועק ל"ע, זי איז געווען 
זיווג ראשון פונעם שוואגער ]התורת מרדכי מוויזשניץ 

ווען זי איז זי האט געהייסן פיגא מלכה. און זצ"ל[, 
דער טאטע ז"ל אריין דעמאלס מיט'ן שווער געבוירן איז 
דער בעלזער זי"ע צום עלטער זיידן רב  ערדער אוסטיל

 'פיגא'און מ'האט געשמועסט אז מ'וויל געבן ל, רב ז"
טשערנאבלער מגיד זי"ע, און נעם נאך די רביצין פו

מ'האט דעמאלס געשמועסט אז ביידע צדדים זענען 
געווען אייניקלעך, דער טאטע ז"ל איז געווען אן אייניקל, 

די און די מאמע איז דאך אויך געווען אן אייניקל, און 
ער דאך אויך געווען א טשערנאבלאיז  יציןרב ערבעלז

 .אייניקל

ן אז ההאט דער טאטע ז"ל געזאגט אז ער האט געזע
עלטער זיידע ז"ל האט דער ווען מ'איז אריינגעקומען 

א לענגערע שמועס פון די ערשטע אסאך געשמועסט 
רביצין ע"ה, און היות ער האט געשמועסט און  ערבעלז

, ענגערע צייטא ל געשמועסט און געשמועסט פון איר
אפשר וויל  עזיידצי דער האט דער טאטע ז"ל געפרעגט 

צו אפשר איז דאס די  '?מלכה'טאקע אז מ'זאל געבן 
מכוון. האט דער עלטער זיידע ז"ל געענטפערט: "דו 

 פרעגסט מיך? איך בין זיכער מסכים".

 = תבואתה לראש יוס"ף =
הנגיד הנכבד מופלג בהפלגת חכמים, חכם לב יקח מצוות לילות כימים, בני/אחינו ברגשות הומים, איחולים נעימים, ל

ן החזקת לומדי תורה בלב חמים, עומד לימין כל קדשי רבינו בסבר פנים, מוזיל זהב מכיסו סכומים עצומים, למע
 להרחיב דעת קדשו בכל הזמנים, מגדולי שרי הצדקה ועמודי החסד בכל מיני אופנים, במסירות רבה ודעת נבונים

 בריח התיכון ועמוד התווך לכל קדשי סקווירא -כש"ת מוה"ר יעקב יוסף אייזנבאך הי"ו 
�לא טבאני"ו למזהמהולל בתשבחות החתן בתו הכלה המהוללה שתחי' עב"ג נו בנישואי לרגל השמחה במעו

  היקר באנשים ר' יעקב יוסף שי'! מה מאוד ישמח לבינו ותגל נפשנו בשמחתך הגדולה!אהובנו 
�הנך סמל ודוגמא לכולנו! -בשקידת תורתך, במעשי צדקותיך, באהבתך לתלמידי חכמים ובטוב לבך הזהב 

, וברה, ויראה ברכה בכל אשר יפנה לשם ולתפארה, מתוך רוב תענוג ונחת בשמחה ואורה�לה הזיווג יפהויה"ר שיע
בזכות נועם הליכותיו עוצם מעשיו וגודל פעלו, יתן ה' ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, ויהי שלום לכל אשר לו, ו

 מצרים, עדי נאוו רגלי מבשר בראש ההרים. ויזכה לגדל ולחנך כל יוצאי חלציו היקרים, בנקל ובנחת בעושר וכבוד בלי
 דוד אייזנבאךהשמחים בשמחתך באמת ומאחלים מקרב ולב נרגש מלא הכרת הטוב וחיבה יתירה: אביך אוהבך 

 יעקב יוסף גאלדקלאנג, משה מרדכי, ישראל, ישכר דוב, יוסף שלמה איילבוים, צבי דוב וואלטער אחיך וגיסיך:
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בכל אופן למעשה אז מ'האט געשמועסט א לענגערע 
 בן ביידע נעמעןיקע געגצייט וועגן דעם, האט מען טא

כ'זאג דאס קעגן דעם וואס מ'האט  .'פיגא מלכה'
וואס דער טאטע ז"ל האט געבויט אויף דעם געזאגט, אז 

ער האט נישט  ער האט געזעהן בשעת'ן שמועסן...
בן דעם נאמען, נאר ימ'זאל גער וויל געזאגט קלאר אז 

ן אז ער האט אסאך געשמועסט פונעם הער האט געזע
 צין.ירבערשטן 

אבד"ק פאפא  גרינוואלדפינחס חיים  'ה"צ רגהבנו 
האט דער זיידע  ,נאכטביי די מעשה מיט די וואך מאנסי: 

ז"ל דעמאלס געגעבן א נאמען 'יהושע' נאכ'ן מיטעלן 
 רב זי"ע.בעלזער 

פון דעם צדיק האט מען גערעדט יא,  :האדמו"ר מפאפא
ט א דער טאטע ז"ל האט פאר'ן קריג געהאדי ערשטע. 

און ער האט 'יהושע', און ער האט געהאט א 'ישכר דוב' 
 .געהאט א 'אלימלך' וכו'

מ'קען די זעלבע נאמען מכוון זיין  יאסאך פרעגן צ
פאר אן אנדערן. דהיינו: אויב ס'איז געווען א שאלה אז 

מ'קען זיך  ייענער האט נישט מאריך ימים געווען, צ
ייסט, אבער ס'איז פארלאזן אז ס'איז נאך וועמען יענער ה

משמע אז מ'דארף אינזין האבן נאך וועמען מ'געבט דעם 
 נאמען.

אז דער  ,געהערטאזוי האב איך  ,מ'זאגט נאך
ן הרב ז"ל האט געזאגט אויפ'ן זו ערפריערדיגער בעלז

 איהם מבעלזא זצוק"ל אמאל ווען מ'האט הרה"ק
געכאפט אין תפיסה, האט דער פריערדיגער רב ז"ל 

ם א נאמען האג: "די וועלט מיינט אז כ'האב איבן א זיגעג
, אבער זי"ע בן נאך הרה"ק ר' אהרן טשערנאבלעריגעג

בן נאך הרה"ק ר' אהרן ים א נאמען געגההאב איכ'
", אזוי זאגט מען נאך. און דער זי"ע קארלינער

אהרן  ביפריערדיגער רב ז"ל האט צוגעלייגט: "אזויווי ר
ע קינדערס וועגן, קארלינער האט געליטן פאר אידיש

ליידט ער אויך פאר אידישע קינדער'ס וועגן; אבער ווער 
אהרן טשערנאבלער האט  ביס'וויל וויסן וויאזוי ר

אהרן". אזא מימרא  ביזאל אנקוקן מיין ר ,ןהאויסגעזע
 איז דא.

עמיצער האט ס'טוהט זיך אין דעם...  אדמו"ר שליט"א:
ם פעטער מיר נאכגעזאגט אז ווען מ'האט געפרעגט דע

מ'האט גערעדט צי דעם, וועגן  ןאליידער בעלזער רב ז"ל 
אהרן טשערנאבלער  בי"ר :האט ער געזאגטאזוי צי אזוי, 

 ביאהרן קארלינער". ר ביהאט דאך אויך געהייסן נאך ר
אהרן קארלינער איז געווען דער שווער פון הרה"ק דער 

 טשערנאבלער מגיד זי"ע.

האט געהייסן נאך די  מ'רעדט פון די נעמען אז זי
באמת ווען מ'האט  -באבע דער טאטע ז"ל'ס מאמע 

געפרעגט דעם טאטן ז"ל צי מ'קען מכוון זיין נאך 
אנדערע נעמען אויך, האט דער טאטע ז"ל געזאגט אז 
בעצם דארף מען גיבן נאך איינעם, און מ'קען מצרף זיין 

 נאך אן אנדערן און אינזין האבן דאס "אויך".

 בבארא פארק �רחוב  -סקווירא ות יעקב יוסף דחסידי ביהמ"ד תולד שע"יכולל ערב 
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

�~ מש"ה שמח בשמחת תורה ~
�רב פעליםברכות שלומים, ושנות חיים בנעימים, יחדיו יהיו תמים, על ראש ידידנו הנדיב הנלהב והמוכשר, טוב לב 

 ו ומעשיו הרמים, למען לומדי כולל הערב נודעים לתהלה זך וישר, לכל קדשי סקווירא משים לילות כימים, פעולותי

 פטרון הכולל ותומך נלהב בכל עת מצוא -כש"ת מוה"ר משה דימאנד הי"ו 
החתן כמר הבחור כהלכה כלי מחזיק ברכה עב"ג הכלה החשובה והמושלמת שתחי' נישואי בתו לרגל השמחה במעונו ב

 למזל טוב לנו ולכל ישראל ובשעה טובה ומוצלחתף ירמיה שי' בן הרבני הנכבד מוה"ר יוסני"ו שלמה שפיעלמאן 
אלפי תודות נרגשות מקרב ולב מוגשות על עמדו לימין לומדי הכולל בכל ידידינו ר' משה שי'! 

 ועוד ידו נטויהועד הלום מיום היווסדו ובתמיכה הגונה ונכבדה נשמתו בעצה ובמעש  להט

ל אשר יפנה לשם ולתפארה, ויזכה ויה"ר שיעלה הזיווג יפה וברה, ויצליח בכ
 לראות בו"ב עוסקים בתורה, ולהמשיך במעשיו הטובים בשמחה ואורה.

 הערב-אברכי כוללהמאחלים מקרב ולב מוקיר ומעריך: 
 רה"כ-טווערסקי בהרי"ייצחק  גדול העונה יותר מן המברך:
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אויסער אריכות ימים האט מען אויך  וויען:ר מ”האדמו
מקפיד געווען אויף אנדערע צרות וואס זענען געווען אין 

 א שטוב? אדער נאר אויף אריכות ימים?

כ'קען נאר זאגן וואס ס'געווען ביים  אדמו"ר שליט"א:
טאטן ז"ל. אויף אריכות ימים האט ער זיכער מקפיד 

האט געגעבן דעם געווען. וואס הייסט מקפיד געווען? מ'
נאמען 'בצירוף'. דאס הייסט אז טאמער יענער האט 
נישט מאריך ימים געווען ל"ע, האט מען צוגעגעבן נאך א 

 נאמען אויך.

און אויב איינער האט יא לאנג געלעבט  ר מוויען:”האדמו
אבער ער איז קראנק געווען און כל ימיו איז געווען 

 יגן א נאמען?מכאוב, האט מען מקפיד געווען צוצולי

כ'האב נישט געזען אזוי ווייט אז דער  אדמו"ר שליט"א:
 טאטע ז"ל זאל מקפיד געווען אויף דעם.

אויב איינער איז ר"ל גע'הרג'ט  האדמו"ר מזוועהיל:
געווארן ביי די מלחמה, אפילו ער איז געווען העכער 

 זעכציג יאר, האט מען צוגעגעבן א נאמען.

אס איז א צווייטע זאך, ווייל דאס יא, ד אדמו"ר שליט"א:
ס'איז נישט 'כדרך כל הארץ'. ס'איז געווען געציילטע 

 זמנים וואס מ'האט בכלל נישט געגעבן די נאמען.

די באבע הרבנית  -אז מ'רעדט טאקע פון בעלזא 
מאוסטילא ע"ה איז געווען דער פעטער ז"ל'ס 

זיווג ראשון פון הרה"ק רבי ישכר דוב נעם פו .שוועסטער
עלזא זי"ע זענען דאך נישט געווען נאר די צוויי מב

געשוויסטער, די אוסטילא רעביצין און דער פעטער ז"ל, 
אבער זייער מאמע איז אוועק ל"ע גאר יונג, זי האט 
געהייסן 'בתיה רוחמה'. ווייזט אויס אז מ'האט אפאר 
מאל געגעבן דעם נאמען און ס'האט זיך נישט געהאלטן 

ן נישט געגעבן דעם נאמען אפילו ל"ע, דערפאר האט מע
בצירוף ווען מ'האט צוגעלייגט א צווייטע נאמען. די 
זעלבע זאך איז געווען מיט די נאמען 'אליקים געציל' 
נאך הרה"ק רבי אליקים געציל מאוסטראה זי"ע, אבער 

בן די נאמען, נאר מ'האט יגעגיא געווענליך האט מען 
 בן א נאמען.יצוגעג

ח רסג, א( אז מ'צינדט צוויי לעכט ס'שטייט דאך )או"
פון שבת קעגן 'זכור ושמור', זאגט דער רמ"א אז אויב 
מ'צינדט מער לעכט ווערט נישט נתקלקל דער מספר. די 
זעלבע דא אפילו מ'לייגט צו בלייבט עס נאכאלס די 
זעלבע נאמען, נאר אלס 'מסמנא מילתא' לייגט מען צו 

 נאך א נאמען.

ע בריוו וואס איז געדרוקט פון ס'איז דא א פלא'דיג
הרה"ח ר' משה גבאי ז"ל, פון שנת תש"ט. ער איז 
געבליבן אין אנטווערפן, ער האט נישט געקענט קומען 
קיין אמעריקא מיט'ן טאטן ז"ל ווייל ער האט געהאט 
א זון וואס איז געווען נישט געזונט ל"ע, איז ער פון 

אס ערשטע אנטווערפן געפארן קיין ארץ ישראל, און ד
מאל וואס ער איז געווען ביים פעטער ז"ל דער 
בעלזער רב איז געווען אום תש"ט. ער איז געווען א 
מורא'דיגער דייקן, ער האט מדייק געווען אסאך זאכן, 

 ~ כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך~ 

, הוהמזוויע ה, המבהילהוהמומים, קרועים ונדהמים, מיוסרים ועגומים, לשמע הידיע היינו כחולמים, מזועזעים
הנעלה, עוסק האברך , ובכאב עצום ומעומק לב חמים, נביע ונגיש כוס תנחומים, לידידנו וחברנו הדמענחלי סוחטת 

חותיו במדה יתירה, , ומשקיע למענם כל כולטובת בני החבורהבתורה וחסידות יומם ולילה, משקיע לילות כימים 
 נודע בפעליו הגדולים והעצומים, ובכל מעשיו הטובים והנעימים, ברוך הכשרון ומופלג בהפלגת חכמים

 חבורתנו המעטירהמפארי גידולי  -י"ו כש"ת מוה"ר דויד קויפמאן ה
 יא פריחתוע"ה אשר עלה בסערה השמימה בשיעקב יוסף יו הגדול הנחמד והנעים מוה"ר בבהתאבלו מרה על פטירת א

לבך  אמץיחזק ו בלב מלא רגשי ידידות והוקרה אתך אנו באבלך הכבד! ,שי'ר' דויד חברנו המתוק 
 ויתקיים בך מקרא שכתוב: ותצר לדוי"ד מאוד וגו' ויתחזק דוי"ד בה' אלוקיו !וקוה אל ה'

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

 רה"ח-טווערסקי ראי"ההב יעקב יוסף: ומנחם גדול העונה /בני החבורה החותמים בכאב וצער רב; 
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דער פעטער ז"ל האט אסאך מאל איבערגעזאגט דריי 
מאל א זאך, ס'שטייט דאך )רע"ב שקלים ג, ג( אז 

משולש, און וויפיל מאל דער לשון חכמים איז להיות 
פעטער ז"ל האט איבערגעזאגט האט ער געדענקט צו 

 שרייבן...

איינס פון די זאכן שרייבט ער דארט אז ווען מ'האט 
גערעדט פונעם זיידן ז"ל דער אוסטילא רב האט דער 
פעטער ז"ל געזאגט אז דער אוסטילא רב איז געווען אן 

מע איז נישט געווען "אייגענע שוואגער", ווייל פון די מא
שרייבט דארט אז דער  ער נאר די צוויי געשוויסטער.

פעטער ז"ל האט אפאר מאל געבעטן אז דער טאטע ז"ל 
זאל איהם אינזין האבן. שרייבט ער דארט צום סוף אז 
דער פעטער ז"ל האט זיך מתרעם געווען: דער זיידע 
האט געקענט דאווענען בזמן, דער טאטע האט געקענט 

ענען בזמן, וואס זאל איך טוהן אז איך קען נישט דאוו
ם געבעטן אז ער זאל הדאווענען אין צייט? האט ער אי

איבערגעבן פאר'ן טאטן ז"ל אז ער זאל מתפלל זיין אז 
ער זאל קענען דאווענען "גלייך ווי אלע אידן", און ער 
האט צוגעלייגט: "ער ווייסט שוין וואס, ער פארשטייט 

ם הפלא'דיגע זאך. עכ"פ כ'זאג נאר אז אי שוין". ס'איז א
"אן אייגענע שוואגער", ס'איז געווען  האט ער אנגערופן

 א חשיבות.

דער פעטער ז"ל האט דעמאלס אויך געזאגט פאר ר' 
משה, אז ווען דער טאטע ז"ל איז נאך געווען א 

געוואלט איבערגעבן די  איהם יונגערמאן, האט מען

ר האט עס נישט געוואלט רבנות אין אוסטילא, אבער ע
אננעמען! ס'איז שוין געווען צוואנציג יאר שפעטער, און 
דער פעטער ז"ל האט דאס מפליא געווען. דער טאטע 

 און מ'האטנאך די חתונה ז"ל איז געווען א יונגערמאן 
מציע געווען די רבנות אין אוסטילא, פארצייטנס  איהם

מלחמות אויף אין יענע תקופה האבן געקענט זיין וועלט 
אסאך א קלענערע שטאט ווי אוסטילא... אוסטילא האט 
געהייסן א גרעסערע שטאט מיט אפאר דיינים און מורי 
הוראה, און די גאנצע שטאט האט מסכים געווען דערצו 
אז דער טאטע ז"ל זאל איבערנעמען דאס רבנות, אבער 
דער טאטע ז"ל האט נישט געוואלט. ער האט 

 ם...געענטפערט תירוצי

 וואס האט ער געענטפערט? ר מוויען:”האדמו

איינס פון די תירוצים האט ער  אדמו"ר שליט"א:
געזאגט אז אלס יונגערמאן איז ער געווען אמאל ביים 
שווער און ס'איז אויסגעקומען א שאלה וואס מ'האט 
גערעדט פון מתיר זיין לבעלה, און מ'האט זיך 

.. האט דער געדארפט אריינלאזן אין פרטי פרטים.
טאטע ז"ל געזאגט אז ער איז נאך א יונגערמאן און זיך 
דארפן אריינלאזן אין אזעלכע פרטי פרטים האט ער 

 נישט געוואלט.

נאכדעם האט ער געזאגט אז ער וועט דארפן פירן דין 
תורות און די משנה זאגט דאך )אבות א, ח( 'וכשיהיו 

עים' און ער בעלי דינין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרש

�מרן אדמו"ר שליט"אבנשיאות כ"ק  / דחסידי סקוויראמפעל מעיינות החסידות 
 גמ"ח יחיאל מיכל ⬧בית המעיינות  ⬧אורות ושטראלן  ⬧קול התורה  ⬧בחצר הקודש  ⬧ספרי חסידות 

 = לאחזוקי ליה טיבותא למש"ה =
ברחשי אהבה ובשפתי רננה, אלפי תודות נרגשות משמי מעונה, לידידנו העסקן והנדיב הדגול חכמתו בחוץ תרונה, 

 סקווירא בלו"נ במסירות נאמנהבית לכל קדשי  ,בונה, מוזיל זהב מכיסו בכל עת ועונהשוקד בתורה וחסידות ורב ת

�מגדולי עמודי התווך לכל קדשי סקווירא בבארא פארק -כש"ת מוה"ר משה דימאנד הי"ו 
 החתן המצויין בתוי"ש שי' למזלא טבאנישואי בתו הכלה המושלמת שתחי' עב"ג לרגל השמחה במעונו ב

זכינו  ,זכות עמדך לימיננו בהדפסת ספרי החסידות ובהוצאת בטאוני "אורות"ברומם הר"ר משה שי'! ידידנו הנדיב המ
עורר סוגלים למששמו וספרו הקדוש ידוע להדפיס מהדורה מיוחדת של ספה"ק "קדושת לוי" לרגל שמחת החתונה, כ

 פקד בדבר ישועה ורחמים!להי , ובפרט בימי הרחמים והרצוןסנגוריא ומליצת זכות בשמי מרום על כל ישראל

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

 הנהלת המפעל; ברגשי הכרת הטוב ורחשי ידידות והערצה
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קען דאס נישט! אבער דאס אלעס איז געווען 'תירוצים', 
אבער די אמת'ע טעם איז ווייל במסורה איז מען נישט 
געווען קיין רבנים! ביים טאטן ז"ל, אויב דער טאטע איז 
נישט געווען קיין רב און דער זיידע איז נישט געווען קיין 

איז  רב, ממילא האט ער אויך נישט געוואלט. דאס
 געווען דער טעם.

אין דער ענין פון דער זמן פון בעלזא  :האדמו"ר מפאפא
הרה"ח שמואל פארגעס ע"ה איז דאך געווען  -רב זי"ע 

משמש פון רב ז"ל אין פעסט, האט ער דערציילט אז 
יעדן טאג ווען ס'איז געקומען זמן תפילה ניין אזייגער 
 האט דער רב ז"ל געזאגט אזא מימרא: "געוואלד

געוואלד, דער טאטע ז"ל איז שוין אזא צייט געווען אין 
טלית ותפילין און ער האט זיך שוין געשטעלט דאווענען, 

בוש אני מחטאי,  ,וואו האלט איך נאך? בוש אני מעוונותי
דער רשע האט מיר צוגענומען די  ?ןהוואס זאל איך טו

 זמנים". דאס איז געווען מדי יום ביומו.

ס'איז דא אזא מימרא וואס ער האט  אדמו"ר שליט"א:
געזאגט ווען ער האט געהאט אן עגמת נפש ל"ע מיט א 

 זוהן.

אין דעם ענין וואס כ'האב געזאגט אז דער פעטער 
איז געווען  -ז"ל האט געזאגט 'אן אייגענע שוואגער' 

אויך אמאל בשעת ווען די מאמע ע"ה איז געווען אין 
איין זאגן אז זי -יןארץ ישראל, אז ער האט געהאלטן א

איז אן 'אייגענע'. ווען ס'איז געווען איין מינוט וואס זי 

האט געשפעטיגט און מ'האט נישט געוואוסט וואו זי 
איז, און דער פעטער ז"ל האט זיך געזארגט, האט ר' 
שלום פויגל ע"ה געזאגט "זי איז נישט קיין קינד, זי 

ער ז"ל וועט נישט פארלוירן ווערן"... האט דער פעט
געזאגט "אבער דו פארשטייסט נישט, זי איז דאך אן 

 אייגענע"!

מ'האט געטראפן לעצטנס אסאך זאכן פון די מאמע 
ע"ה פון יענע תקופה ווען זי איז געווען אין ארץ ישראל 

. ס'איז נאטורליכע בריוון, זי האט זביים פעטער ז"ל
געשריבן יעדן טאג א בריוו אהיים. ס'איז אויסגעקומען 
אז זי איז דארט געווען אויפ'ן פאטער'ס יארצייט כ"ב 

, און דער פעטער [מהרי"ד מבעלזא זי"ע]הילולת חשוון 
ז"ל האט איר געשיקט א שליחות כמה פעמים אז ס'איז 
קאלט און זי זאל נישט קומען צום דאווענען, ער האט 
מורא געהאט אז זי זאל זיך נישט פארקילן... זי האט 

מען, זי איז פונקט יעצט דא אין ארץ אבער געוואלט קו
ישראל און זי האט געוואוסט אז דער פעטער ז"ל וועט 
דאווענען פאר'ן עמוד, איז זי אריינגעקומען און זיך 

אז זי איז פונקט יעצט דא און נישט  איהם געבעטן ביי

                                                           
ע"ה נסעה לארה"ק בחורף תשי"ב לעניני השידוך של טראני הרבנית  .ז

בתה הרבנית מרחמסטריווקא תליט"א, ושהתה שם מיום ה' וירא 
דודה שבתות הראשונות שהתה אצל החדשים. בשתי  השולמשך של

שהתעכב אז בעיה"ק ירושלים, אח"כ נסעה  מבעלזא זי"עהרה"ק 
אביב, -זי"ע למעון קדשו בתלמהר"א למקומות הק' בגליל, וכשחזר 

 חזרה גם היא לשהות בצל קדשו.

 ~ ויקרע מרדכ"י את בגדיו~ 
נודע לתהלה, הבחור כהלכה עוז חברנו בקול בוכים ובלב קרוע ונפש אבלה, מעומק הלב מיטב תנחומינו נעלה, ל

 מופלג בהפלגת חכמים, בכל עת ועונה בולט במעשיו הנעימים, מסור בלו"נ לעזור ולסייעשוקד בתורה וחסידות 
�באמונהחבריו וידידיו בני הכיתה בהארת פנים וברוב כשרון ותבונה, מרים קרן  לזולת בכוחות עצומים,

 ממצוייני המכינה לישיבה דפה - הבה"ח כמר מרדכי קויפמאן ני"ו
 למגינת לב כולנו ושנותימיטב החשוב והדגול ע"ה בעטרת ראשו אביו גדול כים שברו באסון הנורא בהילקח מאתו 

! בלבבות קרובים מחוברים ומקושרים בעבותות אהבה משתתפים אנו בשברך הגדול שי'הב' מרדכי ידידנו אהובנו 
 רק בעל הרחמים ומקור החסדים ית"ש יוכל לרפא ולחזק את לבך השבור!הכיל! קשה מוצערך הנורא אשר 

 ע"הלפטירת אחיו הגדול  / מלמד מומחה לשעבר בכיתתנו -הי"ו  מנחם מענדל קויפמאן מוה"רנטפי תנחומין לאחיו ו
ההצלחה , שלא תדע עוד שום צער ושבר כל הימים, ותעלה על במתי המנהג עולמו בחסד אבי היתומיםיה"ר מלפני 

 המרובים.כוחותיך חסדים טובים וקרובים, בכשרונותיך ולגמול הטובים,  ךברמים, להמשיך הלאה במעשי
, ברוך אברהם לונגער, ברוך אשר זעליג פראנק, ברוך הלל ישראל אברהם יעקב אונגאר, אהרן פעדערבני כיתתו במכינה לישיבה המלאים צער: 

ב יוסף אפטער, דוד סופר, יואל הכהן ראזנבערג, יוסף אונגער, יוסף שלמה ביסטאן, יחיאל לונגער, יחיאל מיכל רייצנשטיין, מרדכי גאלדקלאנג, יעק
/ ג"א  ן, נפתלי הערציל גניוויש, פינחס טויבנפעלד, שמחה ישכר בער טווערסקיניישטאדט, יצחק ברויער, ישראל אונגער, מנחם מענדיל לויבער, נפתלי גרי

 מנהל-יעקב יוסף גרינבויםסגן מנהל, -בערל גאלדמינצערמגי"ש פשוט, -אביגדור פעלבערבויםמגי"ש עיון, -שלמה עמרם כ"ץמצטרפים: 
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יעדן טאג האט מען דעם פאטער'ס יארצייט. האט דער 
זאל זיך גוט ווארעם פעטער ז"ל געענטפערט: "אבער זי 

ן, און אז מ'זאל איר געבן א בענקל זי זאל האבן האנטו
וואו צו זיצן"... ס'איז א חידוש וואספארא התקרבות ער 

 האט איר ארויסגעוויזן.

ווען דער פעטער ז"ל האט זיך געצויגן און געפארן פון 
אביב, האט ער געזאגט פאר די -ירושלים קיין תל

בות'ן וואס ער האט געהייסן אז רעביצין אז די אלע קיר
מ'זאל טון אין ירושלים איז נישט גענוג, יעצט אז 
מ'קומט אין א נייע שטאט דארף מען אנהייבן 
נאכאמאל... אויף דעם נוסח זענען דא כמה וכמה זאכן, 
און אלץ האט ער מדגיש געווען אז דאס איז אן 

יגע 'אייגענע', ווייל ער האט געפילט אז דאס איז די איינצ
 קרוב פון איין מאמע.

הגם ער האט גערופן 'מאמע' די צווייטע רעביצין 
אויך, ווייל זיי זענען געווען קליינע קינדער און זי האט 
זיי מגדל געווען, אבער בעצם איז דאס געווען די 

 מאמע.

זצ"ל פלעגט  נער רביפאלטישאדער  :האדמו"ר מפאפא
איידער  ן אזהדערציילן אז מ'האט מערערע מאל געזע

דער רב ז"ל איז אריין צו די צווייטע רביצין פונעם טאטן, 
האט דער רב ז"ל געזאגט "הריני מוכן ומזומן לקיים 
מצות כיבוד אם לרבות אשת אב", אזוי פלעגט ער צו 

 זאגן.

כ'האב פונקט לעצטנס דערמאנט, אז  אדמו"ר שליט"א:
דער פעטער ז"ל איז אמאל געווען זייער פארקילט ל"ע 

געזאגט אז ער זאל נישט  איהם ון דער פאטער האטא
גיין אין מקוה. ס'איז אבער געווען א פלא אז אידן האבן 
געזען אז יעדן טאג פלעגט ער גיין אויפ'ן וועג צו די 

 מקוה!

דאס האב איך געהערט פונעם טאטן ז"ל אז ביים 
פעטער ז"ל איז "א ווארט פון פאטער" געווען קודש 

ז"ל פלעגט זאגן אז ווען מ'פלעגט קדשים! דער טאטע 
אריינקומען צום עלטער זיידן ז"ל שמועסן מיט די 
קינדער, פלעגט דער פעטער ז"ל שטיין ביים עק פונעם 

האט געגעבן א הייב ז"ל טיש, און ווען דער עלטער זיידע 
אויף די ברעמען, דאס האט געמיינט צו זאגן אז מ'גייט 

ערשטער וואס פלעגט  שוין ענדיגן, איז ער געווען דער
 "ארויסלויפן".

ממילא איז דאס געווען א פלא'דיגע זאך אז ער איז 
 איהם געגאנגען צו די מקוה ווייל דער פאטער האט דאך

אנגעזאגט בפירוש אז ער זאל נישט גיין. שפעטער איז 
נתברר געווארן אז ער פלעגט גיין אין מקוה, און ער 

צו מקיים כדי גיין, און ן גרייט אריינצוהפלעגט זיך אויסטו
ן און הער זיך אנגעטוהאט זיין כיבוד אב נישט צו גיין 

אז ער האט געשמועסט מ' - צוריק ארויסגעגאנגען...
 האט געזאגט 'הריני מוכן ומזומן'.

'כיבוד אב' איז אויך מטהר אזויווי א  ר מוויען:”האדמו

 להודיעך צדקתו של יוס"ף
 רב תבונה, הנודעידידנו  שלללא עת ו פטירתעל קרב ולב כנה, מנישא נהי וקינה, , בלב נשבר ונפש כואבת ומעונה

אמונה, רב פעלים לתורה ולתעודה בכל עת יקר רוח ומלא שקד בתורה ועבודת ה' בשמחה ורנה, עשה חסד לאלפים 
 ובכל מדה נכונהלבו הזהב טוב בבלט בעצמותיו בלו"נ במסירות נאמנה,  תבוערהיתה חבורתנו הצלחת  ועונה,

 מדי שבוע חבורתנו חארמ - ז"ל קויפמאן אהרן שי'ב"ר  יעקב יוסף"ח ר' הרהכש"ת 
ועל לב הזהב אשר נדם, כי זה האיש אלה אזכרה ואשפוך עלי נפשי על עמוד החסד אשר נגדע 

שכולו טוב וחסד פתח את מרתף ביתו לרווחה לארח את אסיפות החבורה מדי שבוע בשבוע 
 לנו בהשתתפותו מדי פעם!בחפץ לב ובסבר פנים יפות, ואף הנעים 

וזכרך הבהיר לא ימוש מאתנו לעולמים! הארת פניך וחום לבבך ר' יעקב יוסף לא תתנשי מינן 
 הוי מי יתן לנו תמורתך! !הטובים ילוו אותנו לשאוף ללכת בדרכיך

 .עדן מנוחתו לנו לעד, ויושר יליץ בעדנו בגןודרכיו הטובים ימשיכו להאיר מעשיו ילווהו לעד ולנצח נצחים, נועם 
 רה"ח-אברהם יהושע העשיל ברויער: ומנחם גדול העונה / בני החבורההממאנים להתנחם: זוכרי חסדו ומוקירי טובתו 
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 מקוה.

 יא, א מצוה איז מטהר. אדמו"ר שליט"א:

בית ישראל זצ"ל דער דער גורער רבי  :פאפאהאדמו"ר מ
 נעםגערעדט פואמאל האט ]אדער דער לב שמחה זצ"ל[ 

ם נאך הגעדענק איכ', האט ער געזאגט: "ז"לבעלזער רב 
רבי איז אנגעקומען  ערערווען דער ג .פון מארינבאד"

אויף מארינבאד איז ער איינגעשטאנען אין אן אכסניא, 
רב ז"ל איז שוין דארט  בעלזעראון דער פריערדיגער 

גערער געווען און דער רב ז"ל איז מיטגעפארן, און דער 
רבי איז אנגעקומען שפעטער און איז איינגעשטאנען אין 

 .א צווייטע אכסניא

רבי איז אויפגעשטאנען פארטאגס און גערער דער 
א פלאץ וואו צו גיין, ס'איז  ,ער האט געזוכט א ביהמ"ד
איז ער ארומגעגאנגען  .טאג דאך געווען דער ערשטער

 ,ן א פלאץ וואו ס'ברענטהגעזעהאט ער און אין שטאט 
איז ער אהינגעגאנגען און ער  אין שטוב. ס'איז לעכטיג

א דארט ט ער אז ס'איז דא הזע ,האט ער אריינגעקוקט
ט אז הדא בענקלעך, און ער זעזענען בעט און נעבן דעם 

אט זיך ער ה .דער רב ז"ל שלאפט אויף בענקלעך
אוועקגעדרייט ער האט נישט געוואלט שטערן, און 

פארשטיי כ'דעם גבאי'ן: "ער דעם אנדערן טאג פרעגט 
נישט, צו דעם קומט מען אויף מארינבאד, צו שלאפן 

: געענטפערטדער גבאי  איהם האט ..אויף בענקלעך?"
, ווייל דאס איז די גרעסטע צער איהם "רעד נישט פון

 מצער זיין, אז דו וועסט רעדן פון איהם וואס דו וועסט
 ".איהם

דאס איז איין זאך, אבער מ'דערציילט נאך אז דער 
פריערדיגער רב ז"ל האט אנגעזאגט פאר'ן זון דער רב 
ז"ל אז ער דארף גיין שעפן לופט, איז ער יעדן טאג 

צו  "מקיים זיין כיבוד אב"צום פענסטער צוגעגאנגען 
 .!שעפן לופט.

וויל זאגן פאר'ן רבי'ן אז ס'איז אן כ' :האדמו"ר מפאפא
דער רבי איז זיך משתתף ווייל  ,ס'איז א צעראון אבילות 

צער פון אלע אידישע קינדער, ס'איז זיכער אז אנו  'ןמיט
בתוכם זענען זיך אויך משתתף מיט דעם צער, דער 

רשטער זאל העלפן אז דער רבי זאל זיין געזונט און ייביא
 שטארק.

בות זאל מגין זיין אז אזכות דאז"ה  :אדמו"ר שליט"א
 אויף להבא זאלן זיין חסדים נגלים.

דער רבי איז זיך משתתף מיט שמחות  ר מוויען:”האדמו
 אויך.

 אודאי מיט שמחות אויך. :האדמו"ר מפאפא

איחל להאדמו"ר מוויען: מ'קען שוין  אדמו"ר שליט"א
 זאגן 'מזל טוב' פאראויס ]לנישואי נכדו ביום ד' הבא[,

 דאז"ה ס'זאל זיין בשעטומ"צ אי"ה.

די שמחה זאל ברענגען אסאך שמחות  ר מוויען:”האדמו
 ביים רבי'ן אויך.

 את רבינו ואת כל המשפחה. וינחמו ומוקיו

 ישיבה גדולה קול יעקב  דחסידי סקווירא ~ 
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 בשמחה רבה באנו להודיע לכל אנ"ש אשר לאור ריבוי התלמידים כ"י בסניפי
 ת יעקב וברכת יוסף' בישיבות הקדושות'ברכ

 יתוסף בעז"ה כרצונו ועידודו של רבינו שליט"א סניף חדש
 

 ישיבה גדולה "קול  יעקב"  דחסידי סקווירא 
 תחת צלו והדרכתו של אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 חודש מרחשון תשפ"ג -אשר תתייסד בעז"ה לקראת זמן החדש 
 -, עם פנימיה מחוץ לגבולת השיכון - 

 עם צוות של משפיעים חשובים אנשי מעלה ותלמידי חכמים
יפנו ל'וועד השיבוץ' כפי שנודעה על רק כיתה א'(  –)בשנה זו הורי התלמידים הרוצים לרשום את בנם 

 דואר-כרטיס 'התקבל' שמגיע לההורים בבי
 בברכת הצלחה וכוח"ט:  חברי וועד הרוחני
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שליט"א,  האדמורי"ם והרבנים, ראשי הישיבות ודייני קהילותמע"כ רום של להלן רשימה חלקית �❖

 -שך ימי השבעה לפטירת בתו הרבנית מזוועהיל ע"ה במ כ"ק רבינו שליט"אאשר נהרו לנחם את 

]מתוך התנצלות כנה לאלו שלא הספקנו לרשום עקב  ככל שהצליח העט לרשום כפי סדר ביאתם

 :גודל העומס וריבוי הציבור בלעה"ר ואיתם הסליחה[

 בליל שני פרשת כי תצא:
שליט"א ראש  יעקב יהושע ענגלענדערהרה"ג ר' 

בעלזא בב"ב, ניחם -נובקאישיבת לומדי תורה מאכ
בבית הנפטרת ע"ה אחר הקבורה; בלילה אחר מעריב 

שליט"א ראש ישיבת  אהרן הכהן קאהןניחם הרה"צ ר' 
תולדות אברהם יצחק בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר 

 מתוא"י שליט"א.

 ביום שני פרשת כי תצא אחה"צ:
שליט"א אבד"ק  אלכסנדר אשר מרגליותהרה"ג ר' 

ניחם לפני תפילת שחרית; ואחר אוהל משה ווינא 
 ב"פ שליט"א-כ"ק האדמו"ר מלעלובהתפילה ניחמו 

שליט"א אבד"ק פאריז בעל מנחם כהן  'ירמיוהרה"ג ר' 
 שו"ת והרים הכהן.

, כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"אאחה"צ הגיעו לנחם 
כ"ק , אשדוד שליט"א-כ"ק האדמו"ר מטאלנא

ברהם אהגה"צ ר' אחיו ו, האדמו"ר מליסקא שליט"א
, שליט"א אבד"ק היבנוב יהושע העשיל פריעדלאנדער

שליט"א אבד"ק אמונת  משה וואלפסאןהגה"צ ר' 
ישראל ומשגיח רוחני דישיבת תורה ודעת, בנו הרה"ג 

שליט"א אבד"ק אמונת  אברהם יצחק וואלפסאןר' 

שליט"א  אלי' צבי שפיטצערישראל מאנסי, הרה"ג ר' 
 פארשעי-אסאןכ"ק האדמו"ר מקאבד"ק אור חיים, 

 חיים שרגא פאוויל שנעבאלג, הגה"צ ר' שליט"א
 זלמן, בנו הרה"ג ר' שליט"א אבד"ק אברכים מאנסי

 .אבד"ק קנין תורה עירמאנטשליט"א  שנעבאלגלייב 

 בליל שלישי פרשת כי תצא:
כ"ק , קיימישע שליט"א-כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ

צבי הירש , הרה"ג ר' האדמו"ר מקראלי שליט"א
שליט"א דומ"ץ צמח צדיק ויז'ניץ בוומסב"ג,  בערגראזנ

שליט"א דומ"ץ  יחזקאל שרגא הכהן שווארץהרה"ג ר' 
אברהם יצחק יוסף קהילתנו הק' בפרענסיס, הרה"ג ר' 

שליט"א דומ"ץ קהילתנו הק' בבעיטס, הרה"ג ר'  לונגער
שליט"א דומ"ץ קהילתנו הק'  יעקב יוסף גאלדמאן

שליט"א דומ"ץ  ייכמאןדוד משה רבראמען, הרה"ג ר' 
 יעקב יוסףקהילתנו הק' בספרינג וואלי, הרה"ג ר' 

שליט"א דומ"ץ קהילתנו הק'  שפיטצערברש"ש 
 יוסף ישראל אייזנבערגערבבלאוועלט, הגה"צ ר' 

שלום שליט"א דומ"ץ שיכון סקווירא, הגה"צ ר' 
שליט"א חבר הבד"צ דשיכון סקווירא, הגה"צ  פאללאק

שליט"א חבר הבד"צ דשיכון  ערזאב נחום גאלדמינצר' 
שליט"א  טווערסקי ישכר דובסקווירא, הרה"צ ר' 
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אבד"ק ראחמיסטריווקא לעיקוואוד בן כ"ק האדמו"ר 
כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א לרפו"ש, 

-כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ, ב"פ שליט"א-מוויזשניץ
, "ק האדמו"ר מטאהש שליט"א, כירושלים שליט"א

, 45-שליט"א אבד"ק באבוב ע רוביןיהושהגה"צ ר' 
שליט"א אבד"ק  אלכסנדר אליעזר זושא שיקר'  הרה"ג

ישעיה משולם זוסיא אוסטראה במאנסי, הרה"צ ר' 
שליט"א רה"כ ראחמיסטריווקא בב"פ בן  טווערסקי

כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, הגה"צ ר' 
שליט"א אבד"ק ציעשינוב  חיים יעקב מאיר רובין

הרה"ג ר'  ,רוחני דישיבה גדולה דסאטמאר בב"פומנהל 
שליט"א אבד"ק ציעשינוב בקרית יואל  שלמה רובין

יהושע הרה"צ ר' , ור"מ בישיבה גדולה דסאטמאר
, ואחיו הרה"ג שליט"א אבד"ק גלאגוב שלום נתן רובין

שליט"א ר"מ בישיבת  יעקב ישראל ישורון רוביןר' 
 א רוביןיחזקאל שרגוהרה"ג ר' סאטמאר בוומב"ג 

רידזש, הרה"ג ר' -שליט"א אבד"ק גלאגוב טשעסטנאט
שליט"א אבד"ק ליפשא פלעטבוש,  יוסף דוב אשרי

שליט"א יו"ר עזר מציון בארה"ק  צ'ולק חנניההרב 
פרץ נאמן בית הגרא"מ ש"ך זצ"ל, הרה"ג ר' 

הרה"ג ר' בנו שליט"א מגדולי רבני קווינס,  שטיינבערג
כ"ק , וועסט סייד רה"כשליט"א  שטיינבערגאליהו 

מאיר , בניו הרה"צ ר' האדמו"ר מפאפא שליט"א
שליט"א דומ"ץ פאפא בוומסב"ג והרה"צ ר'  גרינוואלד

שליט"א אבד"ק פאפא מאנסי,  פינחס חיים גרינוואלד
יואל , בנו הרה"צ ר' כ"ק האדמו"ר מוויען שליט"א

שליט"א דומ"ץ ור"מ וויען בוומסב"ג,  משה מרדכי כ"ץ

שליט"א אבד"ק  ק צבי הכהן ווייסיצחהרה"ג ר' 
שליט"א חבר  אפרים ראזעןב"פ, הרה"ג ר' -אוהעל

שליט"א  דוד רוביןבד"צ טארטיקוב בב"פ, הרה"ג ר' 
יוסף , הרה"צ ר' כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"אמב"פ, 
שליט"א אבד"ק פשעווארסק מאנסי בשליחות  לייזער

כ"ק אביו כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א, 
כ"ק האדמו"ר , מאנסי שליט"א-ר מסקולעןהאדמו"

 יצחק טווערסקי, הרב ירושלים שליט"א-מסאדיגורה
ב"פ זצ"ל, הרה"ג -שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסקווירא

שליט"א אבד"ק נאסויד מאנסי,  אברהם מאיר לאבלר' 
, בנו הרה"צ ר' כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א

, שליט"א אבד"ק סיגוט בב"פ יעקב בער טייטלבוים
שליט"א אבד"ק  יעקב שלמה מייזלישר'  צה"גה

 טווערסקיברד"מ  מרדכי פינחסלימנוב, הרה"ג ר' 
שליט"א ראש ישיבת עסק התורה ראחמיסטריווקא, 

שליט"א בן כ"ק  האגער מנחם שלמההרה"צ ר' 
שליט"א, והרה"ג ר'  לאנדאן-האדמו"ר מוויזשניץ

 שליט"א אבד"ק ערלוי בצפת. שמעון סופר

 פרשת כי תצא אחה"צ: ביום שלישי
אברהם , הרה"צ ר' כ"ק האדמו"ר ממאשאלוי שליט"א

ק"י שליט"א, -שליט"א בן האדמו"ר מדעעש פאנעט
שליט"א יו"ר נחמת ישראל  אשר פריעדמאןהרה"ג ר' 

כ"ק האדמו"ר בן הגה"צ מטענקא שליט"א, 
שלמה יעקב זיידא , בנו הרה"צ ר' מגאלאנטא שליט"א

ילדי  ,הצעיר דגאלאנטאשליט"א הרב  אייכנשטיין
כ"ק האדמו"ר הת"ת דחסידי סקווירא בב"פ, 
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יצחק מאיר , הרב וומב"ג שליט"א-מוויזשניץ
כ"ק האדמו"ר קווינס, -שליט"א מחאטין טווערסקי

כ"ק האדמו"ר מביקסאד , מאנסי שליט"א-מסאסוב
הרה"צ  טשערנאביל-כ"ק האדמו"ר מלויעב, שליט"א

כ"ק האדמו"ר , שליט"אר' ברוך בן ציון טווערסקי 
הרה"צ ר' משה שלמה  פתח תקוה-מזידיטשוב

 אברהם שלאגעראייכנשטיין שליט"א, הרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק בוקאשעוויץ מאנטריאל, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק חיי אברהם  יחזקאל שפיטצער
חבר שליט"א  יוסף יצחק ראזנפעלדבמאנסי, הרה"ג ר' 

י סקווירא ילדי הת"ת דחסיד ,בד"צ שבט הלוי מאנסי
, בנו כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"אבמאנסי, 
שליט"א אבד"ק בית ברוך  יואל טייטלבויםהרה"צ ר' 

כ"ק , כ"ק האדמו"ר מבארניב שליט"אבקרית יואל, 
דוד , הרה"ג ר' שליט"א האדמו"ר מגארליץ

שליט"א אבד"ק בית ישראל מאנסי,  מארגערעטן
ער, שליט"א אבד"ק נאפק הערשל פעקעטעהרה"ג ר' 

ילדי התתי"ם סניפי זרע יעקב, תפארת יוסף באר יוסף 
וומסב"ג -כ"ק האדמו"ר משאץוצאן יעקב דפה, 

יצחק יחיאל מיכל , בנו הרה"צ ר' שליט"א
שליט"א אבד"ק שאץ במאנסי, הרה"צ  מאסקאוויטש

אשדוד -שליט"א אבד"ק ויז'ניץ יצחק ישעיה הגרר' 
"ק שליט"א אבד יעקב מרדכי הגרואחיו הרה"צ ר' 

אלעד בשליחות אביהם כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ -ויז'ניץ
שליט"א אבד"ק  יעקב פעלדמאןשליט"א, הרה"ג ר' 

שליט"א  יוסף אברהם הלוי העללערג ר' רה"בייטש, ה
שלמה יו"ט מגדולי רבני חב"ד בקראון הייטס, הרה"ג ר' 

יחזקאל שליט"א אבד"ק בארדיטשוב, הרה"ג ר'  ברייער
וומסב"ג, הגה"צ ר' -ק אוהעלשליט"א אבד" מייזליש

שליט"א אבד"ק טענקא,  חיים אלעזר פריעדמאן
שליט"א אבד"ק  בנימין כ"ץ יונתןהרה"ג ר' 

-כ"ק האדמו"ר מסקולעןפלעטבוש, -פאלטישאן
 ניץ'כ"ק האדמו"ר מוויז, לעיקוואוד שליט"א

כ"ק שליט"א,  חיים מאיר הגר, בנו הרה"צ ר' שליט"א
כ"ק חתניו  ,האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א

חיים והרה"צ ר'  ב"פ שליט"א-האדמו"ר מראדוויל
 גבריאל ציננערשליט"א, והרה"ג ר'  היילפערין מתתי'

 שליט"א אבד"ק נטעי גבריאל.

 בליל רביעי פרשת כי תצא:
שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ  מנחם ארנסטרהגה"צ ר' 

שליט"א  יצחק אהרן גאלדבערגערבב"ב, הרה"ג ר' 
, וקהל פאפאדות הרבנים אה דהתאחדומ"ץ בית ההור

שליט"א אבד"ק ראדוויל  מיכלאוויטש מרדכיהרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק  אפרים לעמבערגערמאנסי, הרה"ג ר' 

נתניה -כ"ק האדמו"ר מזלאטשובמאקאווא מאנסי, 
, ויז'ניץ שליט"א-כ"ק האדמו"ר מסערט, שליט"א

שליט"א אבד"ק  יחיאל הלברשטאםהרה"ג ר' 
שליט"א  דוד צבי כהנאסי, הרה"צ ר' פאקשעוויץ מאנ

 משהמאנסי שליט"א, הרה"ג ר' -חתן אבד"ק רחמס"ט
שליט"א אבד"ק ריווייץ מאנסי ודומ"ץ  טוביה בלייער

שליט"א בן האור  ישראל האגערסערט בב"פ, הרה"צ ר' 
מאיר ברוך ב"פ זצ"ל, גיסיו הרה"צ ר' -שלום מוויזשניץ

והרה"צ ר'  ב"פ-שליט"א ר"מ ישיבת וויזשניץ שטיין
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כ"ק , אב"ד אולםשליט"א בן  שלמה לייב פרידמאן
הרה"צ ר' ברוך מרדכי  קאלושין-האדמו"ר מאוסטראוו

שליט"א  מרדכי רוקח, הרב שליט"אשפיגל 
שליט"א יו"ר מכון  מרדכי אונגארמלעיקוואוד, הרה"ג ר' 

, מאנסי שליט"א-מספינקא כ"ק האדמו"רלכשרות, 
א אבד"ק פאליאנע, שליט" משה גרינבערגהרה"ג ר' 

שליט"א נכד הרה"ק רבי  יצחק דוד טווערסקיהרב 
 זלמן יהושע מינדעלאיציקל קעשינובער זצ"ל, הרה"ג ר' 

שליט"א ר"מ בישיבת שאר ישוב פאראקאוועי ויו"ר 
שליט"א  יששכר רוביןארגון הקירוב קשר, הרה"צ ר' 

מאיר איתמר אבד"ק קאזניץ בסיגעיט, הרה"צ ר' 
-א בן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניףשליט" ראזנבוים

 אהרן טוביה שפיטץירושלים שליט"א, הרה"צ ר' 
ויז'ניץ בלעיקוואוד, הרה"ג ר' -שליט"א אבד"ק סערט
כ"ק שליט"א אבד"ק אולם,  יצחק יעקב פרידמאן

הרה"צ ר' שמעון שטערן  מאנסי-האדמו"ר מליזענסק
-כ"ק האדמו"ר מזוטשקאמקרית טאהש,  שליט"א

 מנחם זכריה זילבערה"צ ר' , הגמאנסי שליט"א
שליט"א אבד"ק פריימאן וראב"ד התאחדות הרבנים, 

שליט"א אבד"ק  אברהם יהושע רעטעקהרה"ג ר' 
 רוטנברג צביפארקוויו, משלחת רבני גור הרה"ג ר' 
ישראל משה שליט"א רב דחסידי גור בב"פ, הרה"ג ר' 

שליט"א ראש ישיבת גור בב"פ, והרה"ג ר' אלעווסקי 
שליט"א ר"מ ישיבת נתיבות ברוך אברמוביץ  יעקב חיים

התלמוד סטעטן איילענד בשליחות כ"ק האדמו"ר מגור 
שליט"א אבד"ק  יוסף טויבנפעלדשליט"א, הרה"ג ר' 

שליט"א  חיים מאיר הגרחרדים מאנסי, הרה"צ ר' 

 דוד דוב האגעראבד"ק קרית ויז'ניץ בב"ב, הרה"צ ר' 
סי שליט"א, מאנ-שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ

צמח שליט"א דומ"ץ קהל  מרדכי בערגערהרה"ג ר' 
 חנוך העניך אשכנזיר'  צה"גויז'ניץ במאנסי, הצדיק 

ברוך שליט"א אבד"ק אבני צדק בקרית יואל, הרה"צ ר' 
ברך משה -שליט"א אבד"ק ויואל משה טייטלבוים

כ"ק , כ"ק האדמו"ר משינאווא שליט"אבקרית יואל, 
ר' שמואל שלום רוקח  הרה"צ האדמו"ר מקארוב

שליט"א אבד"ק  צבי הלוי פרידמאן, הרה"ג ר' שליט"א
שליט"א אבד"ק מאגרוב,  יהושע כ"ץר' הגה"צ סעליש, 

שליט"א האדמו"ר  יעקב יצחק לייפערהרה"צ ר' 
 מנחם מענדל פאנעטמאנסי, הרה"צ ר' -מבאניא

 ארגון בוני עולםב"פ, משלחת -שליט"א אבד"ק דעעש
משה ה באכנער שי', הרה"ג ר' בראשות מוה"ר שלמ

חיים שליט"א אבד"ק טערצאל, הרה"ג ר'  הלוי ראזנער
כ"ק שליט"א אבד"ק ברעזאן,  יוסף הלוי פריעדמאן

הרה"צ ר' פינחס משה  גרינוויל-האדמו"ר מסקווירא
שליט"א  אריה וואגשאל, הרה"ג ר' שליט"אטווערסקי 

אברהם צבי הלוי אבד"ק ראדומישלא מאנסי, הגה"צ ר' 
שליט"א אבד"ק סאטמאר מאנסי, הרה"ג ר' וואזנער 

שליט"א אבד"ק יונג איזרעאל בווייט  שמואל גרינבערג
שליט"א רה"כ מורשת  דניאל בינסקיפלעינס, הרה"ג ר' 

שלמה פינחס ר'  צה"גיעקב ליוצאי רוסיא בפלעטבוש, ה
שליט"א אבד"ק סלאנים מאנסי, הרה"ג ר'  מלוביצקי

ד"ק טשערנאוויץ בב"פ, שליט"א אב ישראל שנעבאלג
אורי געלדצעהלער הרה"צ ר'  כ"ק האדמו"ר מסאמבור

הרה"צ ר'  מאנטריאל -כ"ק האדמו"ר משאץ, שליט"א
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יעקב , הרה"צ ר' שליט"א יהושע העשיל מאסקאוויטש
שליט"א בן כ"ק האדמו"ר  יוסף טווערסקי

מראחמיסטריווקא שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר 
בר"מ  יעקב יוסףר'  מטשערנאביל שליט"א, הרה"צ

שליט"א ממאנסי נכד כ"ק האדמו"ר  טווערסקי
 ישראל לייפערמראחמיסטריווקא שליט"א, הרה"צ ר' 

שליט"א מווערדאן ראש ישיבת ערוגת הבושם צעהלים 
שליט"א דומ"ץ  דוד צבי באב"דבלינדען, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק  אהרן גאנץטארניפאל, הרה"ג ר' 
הרה"צ ר'  דמו"ר מתולעת יעקבכ"ק האגרויסווארדיין, 

 .שליט"איחזקאל שרגא מערץ 

 אחה"צ:פרשת כי תצא  רביעיביום 
שליט"א דומ"ץ סאטמאר  חיים אהרן אונגארהרה"ג ר' 

, טיים-ורב מכון שערי הלכה ורפואה שע"י עי 8-סאוט
שליט"א גאב"ד גענף  שלזינגר-אברהם יפההרה"ג ר' 

באר שרים  ואבד"ק בצל החכמה בירושלים בעל שו"ת
-כ"ק האדמו"ר מצאנז]שהגיע במיוחד מארה"ק[, 

 שליט"אהרה"צ ר' שאול יהודה פריזאנט  זוועהיל
שליט"א  יצחק אייזיק שנעבאלגמיוניאן סיטי, הרה"ג ר' 

משה בעלזא בוומסב"ג, הרה"צ ר' -אבד"ק מאכנובקא
ריווער בן כ"ק -שליט"א אבד"ק אור נפתלי פערל הורוויץ

סב"ג שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר וומ-האדמו"ר ממעליץ
ישראל אברהם אלטיר טויב מתוא"י שליט"א, הרה"ג ר' 

שלום שליט"א אבד"ק בית נפתלי קאלוב בב"פ, הרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק סקוהל ור"י תורת חיים מאנסי,  רוקח

שליט"א דומ"ץ  בצלאל טוביה וועטנשטייןהרה"ג ר' 
 שטייןיהודה לייביש אייכנבעלזא מאנסי, הרה"צ ר' 

חיים אהרן שליט"א אבד"ק בערטש מאנסי, הרה"ג ר' 
אבד"ק קהל אברכים בב"פ ומנהל  שליט"א פריעדמאן

 יהושע העשיל הערשבערג, הרה"ג ר' ישיבת קאשוי
כ"ק האדמו"ר שליט"א ר"מ ישיבת נועם אלימלך, 

 יוחנן הלוי וואזנער, הרה"ג ר' מקאסוב שליט"א
שלמה "צ ר' שליט"א אבד"ק בית תפילה מאנסי, הרה

ישראל שליט"א אבד"ק קראלי מאנסי, הרה"ג ר'  לויפער
שליט"א אבד"ק מנחה חדשה ב"פ,  אליעזר אדלער

שליט"א גאב"ד  אברהם יהושע העשיל ביקהגה"צ ר' 
שליט"א אבד"ק  מרדכי קייסערמאןמעזיבוז, הרה"ג ר' 

 יוחנן סג"ל וואזנערבית אברהם לעיקוואוד, הגה"צ ר' 
ידי סקווירא ודומ"ץ קהילתנו הק' שליט"א ראב"ד דחס

 נחמן יחיאל מיכל שטיינמעץבמאנטריאל, הגה"צ ר' 
שליט"א חבר הבד"צ ודומ"ץ קהילתנו הק' בב"פ, הרה"ג 

שליט"א דומ"ץ קהילתנו  יצחק שמעון סג"ל וואזנערר' 
 יחזקאל שרגא פריעזעלהק' בוויליאמסבורג, הרה"ג ר' 
ישכר ה"ג ר' , הרלאנדאןשליט"א דומ"ץ קהילתנו הק' ב

, 12-שליט"א דומ"ץ קהילתנו הק' בב"פדוב איינהארן 
שליט"א דומ"ץ  שמואל יוסף פריעזעלהרה"ג ר' 

שליט"א  יחיאל כהן, הרה"ג ר' 14-קהילתנו הק' בב"פ
יצחק דומ"ץ קהילתנו הק' בסטעטן איילענד, הרה"ג ר' 

שליט"א רה"כ מקור הלכה  שמעון אסטרייכער
 שליט"א תולדות מרדכיכ"ק האדמו"ר מבירושלים, 

מאנסי -כ"ק האדמו"ר מוויזשניץמלעיקוואוד, 
-שליט"א ר"י ויז'ניץ מנחם ארנסטר, הגה"צ ר' שליט"א

רב קהילת בית שליט"א  אשר דוד מעיב"ב, הרה"ג ר' 
הרה"צ ר'  כ"ק האדמו"ר מווערדאן, תפילה במאנסי

כ"ק האדמו"ר , שליט"אשמואל זאנוויל לייפער 
 צבי הירשמאנסי, הרה"ג ר' מ שליט"א מסאטינוב

מאנסי, הרה"צ  45-שליט"א אבד"ק באבוב ראבינאוויטש
שליט"א בן האור שלום  חיים מאיר האגערר' 

 נחמן יוסף טווערסקיב"פ זצ"ל, הרה"צ ר' -מוויזשניץ
שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר התורת מרדכי מוויזשניץ 

שליט"א ראש  אברהם ברוך זינגערזצ"ל, הרה"ג ר' 
כ"ק האדמו"ר ארת שמואל אלכסנדר ב"פ, ישיבת תפ

 ~ם אהר"ן וידו~ 
המצויין והנעלה, שוקד בתורה האברך  ילידידביע מקרב ולב כנה, נטפי טללי נוחם אב וצער ונפש מעונה, ברחשי כא

 , חוטר מגזע הפרתמיםבמעשיו הנעימיםנודע בשמו הטוב ו, גבוה מכל עם משכמו ומעלהועבודת ה' יומם ולילה, 

 ט"אנכד חביב לכ"ק מרן אדמו"ר שלי – שליט"אגאלדמאן פינחס אהרן פרע"ח הרב 
 ע"ההרבנית מזוועהיל בהתאבלו מרה על אסון מר וכבד ל"ע בהילקח מאתו עטרת ראשו אמו הצדקנית 

חכמתך ותבונתך, בתורתך וחסידותך, במידותיך וכשרונותיך! יתקיימו מאוד ב ישליט"א! נעמת לפיני הרב עוז  יידיד
 ר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל!בך פסוקי המשך הפטורת השבוע: ה' שלחני לחבוש לנשברי לב, לתת להם פא

 במעון זבולך.וכל טוב המקום ינחם אותך ולא תוסיף לדאבה עוד ומעתה אך ששון ושמחה ישמע באהלך, עוז וחדוה 
 מ.א.חבירך וידידיך עוז המתאבל יחד אתך: 
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 מרדכי באב"ד, הרה"ג ר' מסטאניסלוב שליט"א
שליט"א חבר בד"צ מכון להוראה מאנסי, הרה"צ ר' 

שליט"א בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר  ישכר דוב טויב
 הערשל קאשיצקימקאלוב שליט"א לרפו"ש, הרב 

שליט"א ממאנסי נכד האהבת ישראל מויז'ניץ זי"ע, 
שליט"א אבד"ק מעייני  יחיאל מיכל דייטשר'  הרה"ג

שליט"א  אשר עקשטייןהישועה מאנסי, הרה"ג ר' 
 שלום פסח לאנגסאםהרה"ג ר' , דומ"ץ בעלזא ב"פ

 הערשל בערגערהרה"ג ר' , שליט"א דומ"ץ בעלזא ב"פ
ושע העשיל היהרה"ג ר' , שליט"א דומ"ץ בעלזא ב"פ

מו"ר כ"ק האדשליט"א דומ"ץ בעלזא ב"פ,  קאצבורג
דוד , אחיו הרה"צ ר' פלעטבוש שליט"א-מסקווירא
יעקב יוסף וסיגו הרה"צ ר' שליט"א,  טווערסקי
שליט"א  לוי יצחק האגערהרה"צ ר' שליט"א,  טווערסקי

ר'  גשליט"א, הרה" לאנדאן-בן כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ
שליט"א אבד"ק תפילה למשה  אלימלך טייטלבוים צבי

בעלזא -ממאכנובקא כ"ק האדמו"רסאטמאר בב"פ, 
כ"ק האדמו"ר ]שהגיע במיוחד מארה"ק[,  שליט"א

חיים יצחק אייזיק מלינדן, הרה"צ ר'  מקאסאן שליט"א
אהרן שליט"א אבד"ק ספינקא במאנסי, הרה"ג ר'  כהנא

מנחם שליט"א אבד"ק נירבאטיר, הרה"ג ר'  טייטלבוים
שליט"א אבד"ק סאווראן בוומסב"ג,  מענדיל שטיין

שליט"א בן כ"ק האדמו"ר  ואל מאיר בלוםשמהרה"צ ר' 
 הורוויץ מאירהברכת שמים מקאשוי זצ"ל, הרה"ג ר' 

משה שמעון שליט"א אבד"ק דזיקוב מאנסי, הרה"ג ר' 
 'אריר' הגאון שליט"א מו"צ בעלזא מאנסי, בינעט 

שליט"א ראש ישיבת בית מדרש גבוה  מלכיאל קאטלער
יט"א של אהרן מרדכי רוקחלעיקוואוד, הרה"צ ר' 

בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר ]שהגיע במיוחד מארה"ק[ 
 ברוינשטיין אברהם יצחקמבעלזא שליט"א, הרה"ג ר' 

חנניה יו"ט ר'  צה"גשליט"א מו"צ וויזשניץ מאנסי, ה

שליט"א אבד"ק בית אהרן וומסב"ג,  ליפא טייטלבוים
בראשות מוה"ר חיים  אגודת ישראל באמריקהמשלחת 

 פלעטבוש-האדמו"ר מהורידענקאכ"ק דוד צוויבל שי', 
כ"ק האדמו"ר , שליט"אהרה"צ ר' חנוך העניך אשכנזי 

, שליט"אהרה"צ ר' אלכסנדר אשכנזי  ב"פ-מאלעסק
אריה , הרה"צ ר' כ"ק האדמו"ר מבורשטין שליט"א

שליט"א בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר  לייביש הורוויץ
כ"ק האדמו"ר מוויעליפאלי מסטריזוב שליט"א, 

מב"פ,  שליט"א כ"ק האדמו"ר מבריזדוביץ, שליט"א
שליט"א ראש ישיבת פאפא,  שמשון כ"ץהרה"ג ר' 
שליט"א ר"מ ישיבת בית  יעקב יוסף מאיערהרה"ג ר' 

שליט"א ר"מ  יעקב ווייסבנימין סטעמפורד, הרה"ג ר' 
חיים צבי טייטלבוים סאטמאר במאנסי, הרה"צ ר' 

 שבת חייםשליט"א אבד"ק סיגוט וומסב"ג, הרה"ג ר' 
יהודה שליט"א אבד"ק כנסת ישראל מאנסי, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק סלונים ב"פ בשליחות כ"ק  נח וויינבערג
ישראל מאיר האדמו"ר מסלונים שליט"א, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק יאקא וראב"ד אורח מישור בב"פ,  קעניג
שליט"א גאב"ד סאטמאר  דוד דוב מייזלישהגה"צ ר' 

שליט"א גאב"ד  יהושע הלברשטאםחיים ב"פ, הגה"צ ר' 
 שמעון גאלדבערגערסאטמאר מאנסי, הרה"ג ר' 
 כ"ק האדמו"ר מבראדשליט"א אבד"ק ביקאווסק בב"פ, 

כ"ק , שליט"אהרה"צ ר' משה יהושע מיכלאוויטש 
חיים ר'  הרה"ג, ב"ב שליט"א-האדמו"ר מטעמעשוואר

שליט"א רה"כ זכרון מנחם מאנסי, הרה"ג ר'  פלאהר
שליט"א דומ"ץ עדת יראים וויען מאנסי,  מנחם פישער

שליט"א אבד"ק  ישכר דוב אייכנשטייןר'  גהרה"
 שליט"א כ"ק האדמו"ר מסוליצאזידיטשוב באלטימור, 

, כ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"אמפאראקאוועי, 
שליט"א ראש  חיים אלעזר ראבינאוויטשבניו הרה"צ ר' 

ירוחם פישל ישיבת מונקאטש ב"פ, הרה"צ ר' 

 ~ הורידי כנחל דמעה יומם ולילה ~
יומם , לב וקרב, לידידנו הבחור כארזים בוקר וערב ביגון עצום וכאב צורב, נגיש כוס תנחומים מ, בהלם וזעזוע רב

 ולילה עוסק בחוקי חורב, במקום גדולתו שם ענוותנותו תרב, משקיע כוחות בעבודת התפילה, בעל נפש אצילה
 'ממצוייני ישיבתנו הק - ני"ופינחס קויפמאן הבה"ח כמר 

 ' שעברליל הע"ה שנלקח בחטף בב יוסף יעקיו החשוב מוה"ר בנתפס בפטירת א-בישבו שבעה ל"ע על האסון הבלתי
 שקידתך בתורה ללמוד עם כל חברי הכיתה, על איחוד הכיתה ועל החיוך התמידיואגב אורחא נביע שבחים והילולים על 

שלא תוסיף לדאבה עוד לעולמים, ותתעלה בתורה וחסידות כל הימים.ר "! יהמצטערים אנו בכאבך הגדוללב קרב ומ
א. קריצלער; ז. וואזנער; א"נ ישראל; ט. וואזנער; ד"מ ניישטאדט; מ"מ שפירא; פ.  :הכואבים אתך מב"פ ךתבני כיתלשעבר חבריך 

הערשבערג; ה. בערגער; מ"מ ליכט; נ. בייער; מ. פראמאוויטש; מ. ברייער; מ. גראס; מ. גרינצווייג; א. דיער; י. איינהארן; י"י ברויער; 
. בלומינג; מ"ד גרינבערג; י. ליכטנשטאדטער; ב"י רייכמאן; מ"מ סופר; ה. שטערן; מ"ב בערגער; ה. דיימאנד; ה. אייזנבערג; י. קטן; פ

 ע. בלום; ח. שווארץ; י"מ אונגאר; מ"מ דירנפעלד; מ. פרידמאן; י. לעווארטאווסקי; י"ב בוכינגער; ד. קארן; נ. פריעזעל
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שליט"א ראש ישיבת יודעי בינה  אבינאוויטשר
 יוסף הורוויץמונקאטש מאנסי, וחתנו הרה"צ ר' 

חיים שליט"א רה"כ חיים ושלום מונקאטש, הרה"ג ר' 
מאיר ר'  גשליט"א אבד"ק טשערקאס, הרה" יהודה בעק
כ"ק שליט"א דומ"ץ ראחמיסטריווקא בב"פ,  יוסף רובין

יעקב רה"ג ר' , הבראזיל שליט"א-האדמו"ר מראצפערט
שליט"א אבד"ק יוצר אור סאלקא,  הלוי ראטנבערג

שליט"א ר"מ במאנסי, הרה"ג  בנימין בלויא נתןהרה"ג ר' 
כ"ק שליט"א רה"כ תורה ודעת ב"פ,  לייבל וויליגערר' 

יהושע , בנו הרה"צ ר' ב"פ שליט"א-האדמו"ר מספינקא
שליט"א דומ"ץ ורה"כ ספינקא ב"פ, הרה"ג  שלום ווייס

שליט"א אבד"ק קראסנא, הגה"צ  ום יוסף פריעדשלר' 
ב"פ, -שליט"א אבד"ק פאפא ישראל מנחם גרינוואלדר' 

שליט"א רה"כ  הערשל אונסדארפערחתנו הרה"ג ר' 
נשיא ת"ת  זלמן לייב ראזנבערגערב"פ, הרה"ג ר' -פאפא

מנחם ליזענסק עם צוות המנהלים והמלמדים, הרה"ג ר' 
בוטשאטש מאנסי,  שליט"א אבד"ק בנציון ווארפמאן

שליט"א ראש ישיבת  אריה לייב וואלפיןהרה"ג ר' 
 חיים אבערלאנדערסטולין ב"פ, הרה"ג ר' -קארלין

 'גדלישליט"א אבד"ק ווילעדניק, הרה"ג ר' 
כ"ק שליט"א אבד"ק היכל מנחם מאנסי,  אבערלאנדער

דוד לייב , גיסו הרה"צ ר' האדמו"ר מסקולען שליט"א
כ"ק האדמו"ר מסקולען זצ"ל שליט"א חתן  קלוגהויפט

בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר מסטרעליסק שליט"א, 
שליט"א אבד"ק טאלמיטש,  מרדכי דוב בעקהרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק קלעסאן,  אשר אנשיל שעהרהרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק שטראסבורג,  יחזקאל הורוויץהרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק הומנא  נח אייזיק אהלבויםוהרה"ג ר' 
 ינס.קוו

 פרשת כי תצא: חמישיבליל 
, הרה"ג ר' חרדים שליט"א-כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב

שליט"א אבד"ק בוסטון מאנסי, הרה"ג  יהושע הורוויץ
שליט"א אבד"ק יעריסלוב  ישעיה צבי בריעףר' 

שליט"א אבד"ק דרך  יוסף טעמפלערוומסב"ג, הרה"ג ר' 
שליט"א  אברהם יעקב טווערסקי הרבאמת מאנסי, 

שליט"א  יצחק גדליה יוסף שטערנבערגפ, הרה"ג ר' מב"
 שמעון ליגעטיאבד"ק משכן יוסף מאנסי, הרה"ג ר' 

זושא שליט"א ראש כוללנו במאנטריאל, הרב 
שי' מלעיקוואוד נו"נ לצדיקי מקאריב,  נאוואסעלער

שליט"א אבד"ק פאלטישאן  יוסף שלום שטייןהרה"ג ר' 
 טשאכ"ק האדמו"ר ממאנוסטרישבענסנהוירסט, 

חיים מב"פ, הרה"ג ר'  שליט"אהרה"צ ר' מרדכי דוב קטן 
שליט"א אבד"ק מגדל השן ליביטשוב,  שלמה בערגער

שליט"א אבד"ק  אברהם משה גרויסהרה"ג ר' 
 פינחס אלחנן מאנדלבויםקערעסטיר, הרה"ג ר' 

יעקב שליט"א אבד"ק חאנטשין מאנסי, הרה"ג ר' 
אקאוועי, שליט"א ראש ישיבת דרכי תורה פארבענדער 

שליט"א גאב"ד  דוד אריה עהרנפעלדהגה"צ ר' 
 מרדכי שלמה ברייערמאטערסדארף, הרה"צ ר' 

בשליחות אביו כ"ק  ארה"בבק באיאן "אבדשליט"א 
 שמואל בוטמאןהאדמו"ר מבאיאן שליט"א, הרה"ג ר' 

 אריה זאב גינזבערגשליט"א יו"ר אגודת חב"ד, הרה"ג ר' 
ירסט, הרה"ג ר' שליט"א אבד"ק חפץ חיים סידערהו

שליט"א ראש כוללנו בב"פ,  חנוך זונדל שימאנאוויטש
שליט"א דומ"ץ פאפא  אהרן גרינוואלדהגה"צ ר' 

שליט"א  שריהו יונה טווערסקיוומסב"ג, הרה"צ ר' 
 נפתלי צבי רוביןאבד"ק טוריסק מאנטריאל, הרה"ג ר' 

אלישע שליט"א אבד"ק דאמבראווא מאנסי, הרה"ג ר' 
ר"מ ישיבת קארלין סטולין בב"פ גם שליט"א  סעקולא

, )שליט"א( ]זצ"ל[ בשליחות אביו הגה"צ מסאדאוונא
]לפני  בעלזא שליט"א-כ"ק האדמו"ר ממאכנובקא

שליט"א  גדליה משה פאנעטשובו לארה"ק[, הרה"צ ר' 

�~ נטפי תנחומים ~
הב איש חסד נלבתורה ורב תבונה, האברך עוסק  אחינוביע לנמקרב ולב כנה,  נושא נהי וקינה, ומיטב תנחומיניבצער רב 

 בכל פינה שהוא פונה, טוב ומטיב לכל וכולו אמונה, מסור ונתון בלו"נ למען הכלל והפרט במסירות נאמנהברוב כשרון 

 חתנו הגדול כבנו של המנוח הרה"ח ר' יעקב יוסף קויפמאן ע"ה -הי"ו מאיר ביסטאן כש"ת מוה"ר 
 ן לב כל המשפחה והמוני מכיריוהיקר והנערץ ע"ה לדאבוחותנו גדול כים שברו בהתאבלו מרה על פטירת 

 !כםבכאב ואנ כםואת נוצערי כם! צערוברכת תנחומים לכל בני המשפחה לבית קויפמאן שי'

 .ושנת גאולי באהתזכה לראות בו"ב בדרך ה' ירוצון, ובקרבת אלקים יחפצון, ומכל צרה יחלצון, שמלפני אדון כל יהי רצון, 
י פינחס ראזנבלום, אברהם מאיר חיים שפיטצער, חיים יודא, מאיר יודא לאפלער, מרדכי אשר מרדכאחיך וגיסיך המשתתפים בצערך הגדול: 

 אביך אוהבך אברהם ליב גדול העונה: / יושע קאפף, משה יעקב, משה מעלבער, שמואל מרדכי, יצחק, יהושע העשיל, יוסף שלמה, אהרן, שמעון



 

�כו תשפ"ב כי תבוא      

כ"ק האדמו"ר ב"ב שליט"א, -בן כ"ק האדמו"ר מדעעש
 אשליט"חיים חנוך העניך פרענקל הרה"צ ר'  מבוטושאן

, פלעטבוש שליט"א-כ"ק האדמו"ר ממודזיץמב"פ, 
שליט"א אבד"ק  צבי אלימלך רוקחחתנו הרה"ג ר' 

, כ"ק האדמו"ר מקאשוי שליט"אבערטש פלעטבוש, 
שליט"א אבד"ק שלמה משה קירשנער הרה"ג ר' 

 דוד מנחם וויינבערגערפאדהייץ לעיקוואוד, הרה"ג ר' 
 ק שווארץיצחשליט"א אבד"ק טורקא קווינס, הרה"ג ר' 

 מרדכי טרויבעשליט"א אבד"ק בראד, הרה"ג ר' 
זלמן שליט"א אבד"ק תפארת יעקב מאנסי, הרה"ג ר' 

כ"ק , שליט"א גאב"ד ערלוי בב"פדוד ישעיה סופר 
כ"ק האדמו"ר , קלוזנבורג שליט"א-האדמו"ר מצאנז

אבד"ק  שליט"אהרה"ג ר' משולם נתן שפיגל מקאלושין 
שליט"א  פינחס ווידער תפילה למשה מאנסי, הרה"ג ר'

שליט"א  משולם פייש גינזבערגאבד"ק לינז, הרה"ג ר' 
דוד אבד"ק חוסט וראש ישיבת בני אלעזר, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק בית אהרן פלעטבוש, הרה"ג  שלמה כ"ץ
שליט"א אבד"ק אפסי ארץ ברעזנא  שלום ניישלאסר' 

שליט"א  חיים נחום מערמלשטייןבב"פ, הרה"ג ר' 
שליט"א  זאב בריעףעלעטין מאנסי, הרה"ג ר' אבד"ק ד

 יואל קאהןחבר בד"צ מכון להוראה מאנסי, הרה"ג ר' 
 חיים ישכר דוב גלאנץשליט"א רה"כ באבוב, הרה"ג ר' 

שליט"א חיים שור הרה"ג ר' שליט"א אבד"ק סדילקוב, 
ישעיה ואוד והרה"ח ר' ור"מ ביהמ"ד סאדיגורה בלעיק

מסא"ג זצ"ל בשליחות  שי' משב"ק הכנסת מרדכי הלפרן
מנחם דוד הרה"ג ר'  כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א,

 יהודה לייב קעניגשליט"א אבד"ק מאדע, הרה"ג ר' בעק 
ר"י טשעטשאוויץ, הרה"צ -שליט"א אבד"ק יאקא

שליט"א בשליחות זקנו כ"ק האדמו"ר  רבינוביץ
יעקב משה ממשכנות הרועים שליט"א, הרה"ג ר' 

בד"ק תורי זהב הורנוסטייפל שליט"א א טווערסקי

שליט"א  חיים יחיאל מיכל שפיגלמאנסי, הרה"ג ר' 
שליט"א  משה אליעזר בלוםאבד"ק ווענגרוב, הרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק  נחום שארףאבד"ק סיקסא, הרה"ג ר' 

כ"ק האדמו"ר מפאלטישאן סאדיגורה מאנסי, 
שליט"א אבד"ק  יצחק לייפער, הרה"צ ר' שליט"א

כ"ק האדמו"ר מתולדות בקרית יואל,  נדבורנא-חוסט
 יהושע נתן פייפער, הרה"ג ר' צבי ספינקא שליט"א

יעקב לייב שליט"א אבד"ק ברכת מנחם בב"פ, הרה"צ ר' 
אשר מאנסי, הרה"ג ר' -שליט"א מזוועהיל גאלדמאן

כ"ק שליט"א אבד"ק קאפיש מאנסי,  שמואל כ"ץ
 "יר, הרה"צ האדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א

שליט"א בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר  ןגאלדשטיי
 יעקב הלוי הורוויץשליט"א, הרה"ג ר'  18-מסקאליע

מרדכי שליט"א אבד"ק שארית ישראל וומסב"ג, הרב 
שליט"א מייסד ומנהל הארגון העולמי משכני,  ווידער

בראשות מוה"ר יואל  ליין-רפואה העלפ ארגוןומשלחת 
 שפיצער שי'.

 "צ:אחהפרשת כי תצא  חמישיביום 
שליט"א דומ"ץ  יצחק אייזיק שפיטצערהרה"ג ר' 

אליעזר פינחס הלוי הרה"ג ר'  ביהמ"ד בית אשר בב"פ,
הילס, -שליט"א אבד"ק ישראל הצעיר בעווערלי דונר

כ"ק האדמו"ר , כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א
, שליט"אהרה"צ ר' מנחם יוסף פאנעט  מיאמי-מדעעש

חיים יצחק טווערסקי הרה"צ ר'  כ"ק האדמו"ר מלויעב
שליט"א גאב"ד  שמואל דוד קרויז, הגה"צ ר' שליט"א

 ישראל אברהם אלטיר קרויזאודווארי, בנו הרה"ג ר' 
רידזש, הרה"ג -שליט"א אבד"ק קערעסטיר טשעסטנאט

סטולין -שליט"א אבד"ק קארלין יעקב ברוך לעדערייךר' 
שליט"א מנהל ישיבת  שמואל דישוןבב"פ והרה"ג ר' 

-סטולין בשליחות כ"ק האדמו"ר מקארלין-קארלין
שליט"א  לאנדא יצחק מאיר סטולין שליט"א, הרה"ג ר'

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א/  ויראסקואיחוד החברות דחסידי 

 ~ הודעה חשובה~ 
 במלאות שנה להתייסדות מבצע "עלה" בקרב בחורי וחתני ישיה"ק, תיערך אי"ה

 ההם תוחבורהבני ל – והתבוננות מסיבת התחזקות
 ה' דסליחות הבעל"ט נצו"יחמישי פרשת ביום 

 ~ יבואו אי"המרגשים פרטים ~ 
 עשות נחת רוחעלה נעלה במסילות הקודש ל

 להבורא ית"ש ולהשביע בצחצחות נפש צדיק



 

�כז תשפ"ב כי תבוא      

שליט"א  שלום נח לאנדאאבד"ק ווערעצקי, הרה"ג ר' 
שלמה ראש ישיבת ווערעצקי פלעטבוש, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק סלאנים מאנסי מלוביצקי  פינחס
כ"ק בשליחות כ"ק האדמו"ר מסלאנים שליט"א, 

הרה"צ ר' חיים מאיר  מאנסי-גריבוב-האדמו"ר מצאנז
 אליהו יצחק בריסק, הרה"ג ר' שליט"אהלברשטאם 

 אהרן בריסקשליט"א אבד"ק טאשנאד, בנו הרה"ג ר' 
יחיאל מיכל שליט"א דומ"ץ טאשנאד, הרה"ג ר' 

מאנסי, הרה"ג ר' -שליט"א אבד"ק זוועהילגאלדמאן 
טשאווא שליט"א אבד"ק טאל העניך מרדכי מייזליש

שליט"א ראש  רפאל הלוי שאררקרית יואל, הרה"ג ר' 
 ארגון רופא חוליםמאנסי, משלחת -ישיבת וויזשניץ

בראשות מוה"ר צבי הערשל הכהן קאהן שי', הגה"צ ר' 
שליט"א אבד"ק  אברהם דוב טווערסקי

ישראל ארנסטר מאנסי, הרה"צ ר' -ראחמיסטריווקא
שינוב זצ"ל, שליט"א מב"פ חתן כ"ק האדמו"ר הר"י מאמ

שליט"א אבד"ק תפילה  יחיאל וואגשאלהרה"ג ר' 
למשה בוומסב"ג חתן כ"ק האדמו"ר הרש"צ מספינקא 

הרה"צ ר' יעקב  פלעטבוש-כ"ק האדמו"ר מוויעןזצ"ל, 
 יצחק צבי איינהארן, הרה"ג ר' שליט"אדוד זעגלבוים 

שליט"א דומ"ץ קהילתנו הק' בבית שמש, הרה"ג ר' 

ראש ישיבת שער אפרים  שליט"א משה גרינבערג
שליט"א חתן חיים שלמה טירנויער מאנסי, הרה"ג ר' 

ב"פ זצ"ל, ילדי ת"ת באר ישעיה -האור שלום מוויזשניץ
, כ"ק האדמו"ר מבית יצחק ספינקא שליט"אמאנסי, 

שליט"א גאב"ד ור"מ  חיים יהודה לייב כ"ץהגה"צ ר' 
שליט"א ראב"ד אבני  יצחק שטייןסערדאהעל, הרה"ג ר' 

יש בשליחות אביו הגה"צ ר' מרדכי שטיין שליט"א ש
 יוסף יואל טווערסקיאבד"ק פאלטישאן, הרה"צ ר' 

פלעטבוש זצ"ל, -שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסקווירא
-שליט"א אבד"ק בואנוס אברהם עקשטייןהרה"ג ר' 

שליט"א  דוד עקשטייןאיירעס בוומב"ג, אחיו הרה"ח ר' 
דוב בעריש ' רה"ק סאטמאר בקרית יואל, הרה"צ ר

דוד יצחק אייזיק שליט"א והרה"צ ר'  ראבינאוויטש
שליט"א בשליחות אחיו/אביו כ"ק  ראבינאוויטש

לוי יצחק שליט"א, הרה"ג ר'  48-האדמו"ר מסקאליע
שליט"א אבד"ק גנזי יוסף מיהאלוביץ ומנהל גרינבערג 

נציון רוחני דת"ת סקווירא בלעיקוואוד, הרה"צ ר' ב
שליט"א מב"פ, הרה"ג  טווערסקי בהראי"היהודה לייב 

שליט"א הרב הראשי דגאליציא,  חיים ברוך גלאקר' 
שליט"א אבד"ק שרגא  משה חיים שנעבאלגהרה"ג ר' 

שליט"א  יששכר געלבמאןהמאיר מאנסי, הרה"ג ר' 

 ~ ויתחזק דוי"ד בה' אלוקיו~ 
בצער רב ויגון, נביע ברכת תנחומין כהגון, אל כבוד ידידינו האהוב לכל ברוב התשבחות, תמיד צהלתו בפניו שובע 

 ל הדרתו, כבוד שמו תפארתו ומעלתוהחשוב המוכשר במידותיו, על ישראהאברך לב טוב יעידו כל מכיריו,  שמחות,

 ו החשוב ע"ה למגינת לב כל השומעיםביהיושב בעמק הבכה ואבל בהילקח מאתו א/  י"וכש"ת מוה"ר דויד קויפמאן ה

לבבות בקירוב ! אין בלשונינו מילה לנחם אותך על גודל האסון המר ל"עי"ו: ר' דויד הידידנו עוז 
 זק את לבך הטוב!, ואבי יתומים ית"ש ירפא את שברך ויחשתתפים אנו בצערך הכבד מעומק הלבמ

צו וירננו שוכני עפר במהרה י, ויקברכהשמחה וצהלה ורב המקום ינחם אותך וכל המשפחה, ומהיום והלאה יהיה רק 
 .לראות בנחמת ציון וירושלים בבית תפארתנו, ושם נעלה ונראה ונזכה נוצדק ונראהו עין בעין בביאת משיח בימינו,

 דוד סג"ל גראס, ישראל טווערסקיהמאחלים בכאב גדול בצער ויגון: ידידיו 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א /לונדון  - סקוויראדחסידי כולל ערב תולדות יעקב יוסף 
�ויהי דו"ד לכל דרכיו משכיל

הוראה מורה הדגול יקר הרוח ורב תבונה, מכובדנו ברחשי אהבה ובשפתי רננה, נביע מקרב ולב כנה, ברכתנו הנלהבה ל
�במסירות נאמנהההלכה דעת וחכמה יראה ואמונה, פועל גדולות ונצורות להגדיל תורה בכל עת ועונה, ולרומם קרן ב

 בתו למז"ט ותהולדשמחת לרגל מו"צ קהילתנו וראש כולל הערב בלונדון /  -שליט"א דוד פריעזעל ר'  גהרה"
 שממשיך במסירת שיעורי הלכה בטוב טעם /רה"כ לשעבר  - פריעזעל שליט"א הגה"ח ר' יחזקאל שרגא וברכות נרגשות לחותנו הגדול הדומ"ץ

בזכות הרבצת התורה והחסידות ברוב גדלו, עוצם מעשיו ויקר פעלו, יהי שלום לכל אשר לו, וירוה רוב נחת במעון זבולו.
 מנהל הכולל-ם יודל פריעדערחייג"א מצטרף: /  לומדי כולל הערבבהערכה:  המאחליםשותי מימיו הנאמנים בענוג וגם שמחה 



 

�כח תשפ"ב כי תבוא      

ראש ישיבת זיו התורה מאנסי עם בחורי ישיבתו, ילדי 
 ישמעיה יצחק הלות"ת סקווירא בלעיקוואוד, הרה"ג ר' 

שליט"א יו"ר מכון האוצר לפענוח והוצאת ספרי 
שליט"א  אשכנזי דוד נתןר'  גהקדמונים בארה"ק, הרה"

מרדכי טויב  נפתליאבד"ק סטאניסלוב מאנסי, הרה"צ ר' 
ישראל שליט"א אבד"ק קאלוב עירמאנט, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק דברי אמונה  מענדיל הכהן קאהן
, נטריאל שליט"אמא-כ"ק האדמו"ר מוויזשניץמאנסי, 

שליט"א אבד"ק תולדות  יעקב טייטלבויםהרה"ג ר' 
אברהם יצחק במאנסי וחתן כ"ק האדמו"ר מתוא"י 

שליט"א אבד"ק יחיאל אשר פאנעט שליט"א, הרה"צ ר' 
שליט"א  שרגא שיףקארלסבורג מאנטריאל, הרה"ג ר' 

לייבל ראש ישיבת בית שרגא מאנסי, הרה"ג ר' 
ית יצחק ספינקא, הרה"ג ר' שליט"א ר"י ב פינקלשטיין

שליט"א אבד"ק נעפלעמיץ, הרה"ג ר'  יוסף טייטלבוים
שליט"א דומ"ץ טאהש  יצחק אברהם סג"ל יונגרייז

שליט"א ראש  דוד געלדצעהלערמאנסי, הרה"ג ר' 
 אשר אדלערישיבת הרי בשמים סטריא בב"פ, הרה"ג ר' 

 45-כ"ק האדמו"ר מבאבובשליט"א אבד"ק סערעדנא, 
שליט"א מנחם מאיר ווייסמאנדל הרה"ג ר' , שליט"א

שליט"א יחיאל באב"ד מאנסי, הרה"ג ר' -אבד"ק נייטרא

 חיים יהושע באב"דאבד"ק טארטיקוב, אחיו הרה"ג ר' 
יעקב שלמה שליט"א רה"כ מנחת חינוך בב"פ, הרה"ג ר' 

כולל חיבת שליט"א מו"צ בקרית יואל, משלחת  פאנעט
שליט"א  בראשות הרב בעריש רובין ירושלים

שליט"א  זלמן הלברשטאםמדאמבראווא, הרה"ג ר' 
 יואל הלברשטאםהרה"ג ר'  ובנואבד"ק טשאקאווא 

יעקב יוסף שליט"א מבלומינגראוו, הרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק באראוו, הרה"ג ר'  מאסקאוויטש

שליט"א אבד"ק וויעליפאלי  שלמה פרענקל
 פרעמיסלא-כ"ק האדמו"ר מזידיטשובבלעיקוואוד, 

ישראל דוד "צ ר' צבי הירש פיש שליט"א, הרה"ג ר' הרה
שליט"א אבד"ק שערי תפילה מאנסי,  שלעזינגער
שליט"א בשליחות אביו כ"ק  משה הלפריןהרה"צ ר' 

 מאיר צוויבלהאדמו"ר מוואסלוי שליט"א, הרה"ג ר' 
ביהמ"ד סאטמאר בוומסב"ג, משלחת בשליט"א רב 

עטן בראשות מוה"ר משה שלמה מארגער ארגון צדק
יואל בראשות מוה"ר  ארגון עושה חילשי', משלחת 

 שי'.יחיאל וואגשאל 

 בליל ששי פרשת כי תצא:
הרה"צ ר' יהוסף בנציון  18-כ"ק האדמו"ר מקאסאן

 ~ שבטך ומשענתך המה ינחמוני~ 
תורה חברנו האברך המצויין בבצער וביגון קודר לשמע הבשורה המבהילה, את מיטב תנחומינו נביע ונעלה, לראש 

 לו עשר ידותלהרבות צדקה וחסד מעלה, מדע וחכמה מלא, נואם בחסד ואציל המדות, איש חמודות, לוחסידות 

�מחשובי לומדי מרכז הכוללים דפה - מוה"ר דויד קויפמאן הי"ו�כש"ת
�לדאבון לב כולנו ובמיטב שנותיע"ה הרה"ח ר' יעקב יוסף נזר משפחתו אביו בישבו בעמק הבכ"ה על האבידה הגדולה בפטירת 

 ולתה בו!להגיד כי ישר ה' צורי ולא עו -אהוב לבנו ר' דויד שי'! חזק ואמץ בכח האמונה כי ה' נתן וה' לקח 

 נעימים, ותזכה להמשיך דרכיו הטובים בתורה ויראת שמים.-יה"ר מלפני שוכן מרומים, שלא תשמע עוד שמועות בלתי
 חותמים בכאב: חבריך וידידיך המרגישים את צערך ושברך הגדול ו

 ושע לויבער, שמואל פראנק, שלום קויפמאןהיעקב ביסטאן, ישראל בלומינג, י

�מנח"ם משיב נפשנו
מתנהג בחסידות ומכבד את ה' מגרונו, למען תבונה,  רבידידנו הדגול בלב שבור ורצוץ מלא אמונה, נביע תנחומינו הנלהבים ל

 ממונורודף צדקה ועושה חסד בכל הזולת מקדיש כל לבו ונפשו ואונו, מטיב נגן ומנצח על השיר ברוב מומחיותו וכשרונו, 
 מלמד מומחה ויו"ר מקהלת "רגש" כממשיך מורשת אחיו הגדול ע"ה -הי"ו חיים מנחם מענדיל קויפמאן מוה"ר 

 היה קרוב כל כך וממנו קיבל את החיבה להיכל הנגינה הטהורהיוסף ע"ה אליו יעקב ים שברנו בהילקח מאתו אחיו הנערץ מוה"ר גדול כ
 בלב מלא רגשי ידידות על היותו בריח התיכון ורוח החיים של החבורה, משתתפים אנו בצערו הגדול! חזק חזק ונתחזק!

 אבה עוד כל הימים, וינחמהו המקום בכפליים ביתר שאת ועוז בטוב ובנעימים.יה"ר שלא יישמע עוד שוד ושבר ולא יוסיף לד
 רה"ח-משה אלעזר סמיט ג"א בין המנחמים: /בני החבורה המשתתפים בצערו בלב קרוע ומורתח; 



 

�כט תשפ"ב כי תבוא      

מנחם מענדיל , הרה"צ ר' שליט"אראטנבערג 
"ג, שליט"א אבד"ק ור"מ סאטמאר וומסב טייטלבוים

ט"א דומ"ץ שלי אליקים געציל בערקאוויטשהגה"צ ר' 
שליט"א אבד"ק  ברוך דוד ראטהקרית יואל, הרה"ג ר' 

שליט"א  ישראל מאיר קעניגמראה יחזקאל, הרה"ג ר' 
שליט"א  אברהם ניסן ניימאןאבד"ק יאקא, הגה"צ ר' 

 מרדכי פאנעטדומ"ץ שיכון וויזשניץ מאנסי, הרה"צ ר' 
שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א, הרה"ג ר' 

כ"ק שליט"א אבד"ק כוונת הלב מאנסי,  יהודה ליכטער
, הרה"צ ר' פ"ת שליט"א-האדמו"ר מזידיטשוב
שליט"א בשליחות אביו כ"ק  אליעזר יצחק דאנציגר

יצחק משה האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, הרה"ג ר' 
שליט"א מרבני מכון להוראה מאנסי, הרה"ג ר'  טויבער

 ,דומ"ץ חסידי ויז'ניץ בב"בשליט"א  ישראל דוד שטערן
חיים דוד , הרה"ג ר' כ"ק האדמו"ר מנייטרא שליט"א

ב"פ וחבר בד"צ קהל -שליט"א דומ"ץ סאטמאר כ"ץ
הרה"צ ר'  ב"פ-כ"ק האדמו"ר מזידיטשובייטב לב, 

יוחנן , הרה"צ ר' שליט"אחיים יהושע אייכנשטיין 
שליט"א בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר  האגער

כ"ק האדמו"ר בית שמש שליט"א, -מוויזשניץ
הרה"צ ר' ישראל שמעון  קרית יואל-עמעשווארמט

שליט"א ראש שלום גרין , הרה"ג ר' שליט"אלייפער 
, כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"אישיבה דמאנסי, 

שליט"א רה"כ זכרון  אהרן יוסף בערגערהרה"ג ר' 
ישעיה מאנסי, הרה"ח ר' שאול פערלשטיין שליט"א 

-כ"ק האדמו"ר מאלעסקוומב"ג, -רה"ק סאטמאר
ממאנסי  שליט"אהרה"צ ר' יעקב אשכנזי  סטאניסלוב

חתן כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א, בחורי 
 יוחנן ווינערהישיבה קטנה תוי"י מלעיקוואוד, הרה"ג ר' 

שליט"א ר"י עמלה של תורה ומנהל רוחני דישיבתנו 
שליט"א  משה אבראהאםהק' בירושלים, הרה"ג ר' 

 פרץ טוביה דייטש' אבד"ק קדושת לוי מאנסי, הרה"ג ר
 אהרן גאלדמינצערשליט"א אבד"ק חליסה, הרה"ג ר' 

ר'  גה"רשליט"א דומ"ץ קהילתנו הק' בירושלים, ה

שליט"א אבד"ק חודרוב פינחס שלום אייכנשטיין 
שליט"א  ישראל חיים פרידמאןבשיקאגו, הרה"ג ר' 

יחזקאל שרגא אבד"ק ספינקא בעיסוואטער, הרה"ג ר' 
שליט"א אבד"ק מאקאווא בב"פ, הרה"ג  לעמבערגער

שליט"א אבד"ק זלאטשוב  אברהם צבי לייפערר' 
שליט"א אבד"ק הבית  יונתן שיפלמאנסי, הרה"ג ר' 

שליט"א  מאיר פארטיגולבוועסט סייד, הרה"צ ר' 
 שמואל שלמה שפיטץוומסב"ג, הרה"ג ר' -מסקולען

דניאל שליט"א אבד"ק רענדיק, הרה"ג ר' 
ט"א ראש ישיבת אור ישראל, שלי געלדצעהלער

שליט"א אבד"ק תולדות  אהרן הכהן קאהןהרה"צ ר' 
 הכהן קאהן 'ישעיאהרן מאנסי ואחיו הרה"צ ר' 

שליט"א אבד"ק תולדות אהרן ב"פ בשליחות אביהם 
כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, הרה"ג ר' 

מעליץ בב"פ, -שליט"א אבד"ק דזיקוב יהושע הורוויץ
שליט"א דומ"ץ  הלברשטאם שמעוןר'  גהרה"

 כולל שומרי החומותקיוויאשד בוומב"ג, משלחת 
כ"ק בראשות מוה"ר שלמה מיכאל מאיער שי', 

, אחיו בארא פארק שליט"א-האדמו"ר מסקווירא
שליט"א והרה"צ ר'  הירש לייב טווערסקיהרה"צ ר' 

יעקב אלי' שליט"א, גיסו הרה"ג ר'  פינחס טווערסקי
ב"פ, הרה"צ ר' -וויזשניץ שליט"א מנהל ת"ת סיגל

שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר  טווערסקימנחם נחום 
כ"ק האדמו"ר מבית שמואל זצ"ל,  מראחמסטריווקא

 בערגער שמואל, הרה"ג ר' צבי ספינקא שליט"א
 יוסף שלום כ"ץשליט"א אבד"ק מישקאלץ, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק פאלטישאן סטעטן איילענד, הרה"ג ר' 
-שליט"א אבד"ק דינוב בטאמס דוד נחום שפירא

שליט"א אבד"ק  משה פלאםר'  גריווער, הרה"
 שלום טייטלבויםר'  גסטרעטין בפלעטבוש, הרה"

שליט"א אבד"ק קרית ויואל משה במאנטיסעלו, הרה"ג 
 שליט"א אבד"ק לינסק בב"פ, מאיר יצחק הורוויץר' 

הרה"צ ר' מנחם  ארה"ב-כ"ק האדמו"ר מאמשינוב
 .שליט"אקאליש 

�~ פארהלחן ולכבוד צב"י ת~ 
מזל טוב ביע ברכת אאיחולים לבביים וברכות מאליפות, ברוב שמחה וחדוה צרופות, וברגשי הוקרה וסבר פנים יפות, 

 , עדין הנפש ואציל המדהברוב שקידהוחסידות עוסק בתורה צנתר דדהבא, איש אשכולות עוז  יראש ידידחמה ומרובה, ל
 ד והמעש דפהמחשובי אישי החס - מוה"ר יעקב צבי ברייער הי"ו

 פעלזנבערג ני"ו ברע"קבמעונו באירוסי בתו הכלה החשובה שתחי' עב"ג החתן המצויין בתוי"ש כמר יצחק אהרן לרגל השמחה 
 ואלפי תודות נרגשות על כל הטובות המופלגות עד אין ערוך שהנך עושה למעני בכל עת ומיטיב עמי בלבך הזהב למעלה מהמשוער

 .עד ביאת הגואלולרומם קרן התורה בישראל, ויתמלאו כל משאלותיו אשר שואל,  לבנות בית נאמן ויה"ר שיזכ
 א.ש.: ידידו עוז המוקיר טובתו ושמח בשמחתו בכל לב



 

�ל תשפ"ב כי תבוא      

 פרשת כי תצא:ם וערש"ק יוב
שליט"א אבד"ק אוהל  דוד דוב דושינסקיאהרה"צ ר' 

פיגא בקרית יואל חתן כ"ק האדמו"ר מסאטמאר 
שליט"א בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא 

שליט"א מו"צ דפה  לייפער יהושעשליט"א, הרה"ג ר' 
משה ונשיא ממלכת התורה עוז והדר, הרה"ג ר' 

מפעל עזר לבחורים, הרה"ג ר' שליט"א מנהל  בערגער
שליט"א אבד"ק טארניפאל, בנו  נפתלי מאיר באב"ד

שליט"א אבד"ק מקילניץ  יחזקאל באב"דהרה"ג ר' 
 מאסקאוויטש ברוךבסטעטן איילענד, הרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק יאמפאלי מאנסי בשליחות אביו כ"ק 
 כ"ק האדמו"ר מלייפניקהאדמו"ר ממעליץ שליט"א, 

מב"ב,  שליט"אי אלימלך הלברשטאם הרה"צ ר' נפתל
שליט"א אבד"ק טאקאי  ישראל יעקב שיקהרה"ג ר' 

שליט"א אבד"ק דאראג  אברהם לויפערבב"פ, הרה"ג ר' 
 ישראל אלעזר שטערנבערגבוומב"ג, הרה"צ ר' 

שליט"א אבד"ק קאזניץ במאנטיבעלא בשליחות אביו 
ארה"ק שליט"א, הרה"צ ר' -כ"ק האדמו"ר מקאזניץ

שליט"א נשיא מוסדות בית  שיל טווערסקייהושע הע
 יצחק דוד טווערסקיר'  גב"פ, הרה"-יצחק סקווירא

כ"ק טאלנא במאנסי, -שליט"א אבד"ק טוריסק
, הרה"ג ר' ירושלים שליט"א-האדמו"ר מספינקא

רב דקהל שומרי אמונה שליט"א  גענאק מנחם
בענגלוואוד ניו דז'ערסי ומראשי רבני איחוד היראים 

שליט"א רב דקהל ניו  קאהן אברהםהרה"ג ר' ', או.יו.'
שליט"א דומ"ץ  אברהם שפיצערסיטי, הרה"ג ר' 

שליט"א  יו"ט שיקקהילתנו הק' בלעיקוואוד, הרה"ג ר' 
 מנחם מענדיל האגערמרביץ תורה במאנסי, הרה"ג ר' 

חיים מאיר שליט"א אבד"ק ווישאווא מאנסי, הרה"צ ר' 
הם יצחק שליט"א אבד"ק תולדות אבר הכהן קאהן

עילית בן כ"ק האדמו"ר מתוא"י שליט"א וחתן -בביתר
סיגוט שליט"א, הרה"ג ר' -כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף

שליט"א אבד"ק מקור חיים מאנסי,  יחזקאל דייטש
שליט"א אבד"ק ישמח  שמעון זאב מייזלישהרה"ג ר' 

משה בקרית יואל חתן כ"ק האדמו"ר מסאטמאר 
שליט"א מרביץ  שמעון הירשלערשליט"א, הרה"ג ר' 

שליט"א בן כ"ק  ר"י לייפער, הרה"צ לאנדאןתורה ב
צבי לינסק שליט"א, הרה"ג ר' -האדמו"ר מנדבורנא

שליט"א אבד"ק בית נחום דוב  הירש מייזליש
סאטמאר בוומב"ג בשליחות אביו הגה"צ ר' דוד 
מייזליש שליט"א גאב"ד סאטמאר מאנטריאל, הרה"ג 

יט"א דומ"ץ ויואל של טייטלבויםבהגרא"ל   שלום ר'
 משה סאטמאר בוומב"ג ומאנטיסעלו, גיסו הרב

שליט"א, הרה"ג ר'  מייזלישבהגרח"צ   משולם זוסיא
שליט"א ראש ישיבת מאור יצחק  אפרים וואקסמאן

שי' נכד הרה"ק הרמ"נ  יוסף מאיר קארףמאנסי, הרב 
 מאכנובקא זצ"ל.-מסקווירא

ל תנחומים מגדולי ישראל מכ-מלבד המוני אגרות
כ"ק רבינו העדות והחוגים שהתקבלו בקו"פ, קיבל 

תנחומים בטלפון מכמה גדולי ישראל -שיחות שליט"א
כ"ק האדמו"ר , ביניהם מגיסו ספוריםחשובים ו

כ"ק , כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א, מבעלזא שליט"א
כ"ק האדמו"ר , האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א

ניץ כ"ק האדמו"ר מויז', גיסו קא שליט"אנמהורודע
אמסנא -כ"ק האדמו"ר מזוטשקא, מחותנו שליט"א
כ"ק , כ"ק האדמו"ר מטריסק שליט"א, שליט"א

כ"ק האדמו"ר , ירושלים שליט"א-האדמו"ר מלעלוב
כ"ק האדמו"ר מסטריקוב , ממודזיץ שליט"א

, ירושלים שליט"א-כ"ק האדמו"ר מסקולען, שליט"א
כ"ק האדמו"ר , כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א

סטולין -כ"ק האדמו"ר מקארלין, שליט"א מצאנז
, כ"ק האדמו"ר מקוזמיר שליט"אמחותנו , שליט"א

, ארה"ק שליט"א-כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא
כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק מחותנו 
, כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, שליט"א

שליט"א חבר בד"צ מחזיקי  אהרן מרדכי רוטנערהג"ר 
"א שליט מאיר צבי ברגמןירושלים והג"ר הדת בעלזא ב

 ראש ישיבת רשב"י בב"ב.

 ~ ויהי לֵאבל כינורי ועוגבי לקול בוכים~ 
עוסק בתורה  ים,גבולבלי הבחור טוב הלב  נוידידהנעלים, לתנחומינו חבלים, להביע מיטב  נונפלו לבצער וכאב נוקב 

 בכל מדה נכונהבלו"נ אלינו מסור , שמחה ובנגינהמחזק את כולנו ברוח ורב תבונה, אציל בכל עת ועונה, וחסידות 
 אריות חבורתנו המעטירהמ - י"ונפינחס קויפמאן הבה"ח כמר 

 וומוקירי וריוכל מכיהשבור ולב  וע"ה לדאבון לביעקב יוסף יו האהוב מוה"ר באל"ע בהילקח על האסון הנורא 
 יך הגדול שאהב אותך בכל לב עד נשימתו האחרונה!ב! מה נאמר ומה נדבר על השבר הנורא בפטירת אאיך נשיר את שיר ה'?

 .בריות גופאבנהורא ופה יפה, ויתענג על רוב טובה י וחסדף לדאבה רק טוב ילא יוסצרופה, שהחמה תנחומינו מקרב ולב 
�משה ברוך בערגער, זוסיא הובבערמאן, מאיר וועבער, מענדי סורקיסת בניגונים חדשים וגם ישנים: חבורה לעורר ולשמח את הלבבובני ה



 

�לא תשפ"ב כי תבוא      

 
 
 
 
 
I� אחר הבדלההעעל"ט  כי תצאבמוצש"ק פרשת ,

נחלת  תוישיבנקבצו ובאו בחורי החמד תלמידים מ
, מאנסיתפארת משה  ,פ"שערי יושר ב, מאנסיסופרים 

לשמוע  ,דברי חיים מאנסיו ר קרית יואלאטמאק ס"ישי
כ"ק מרן וחיזוק מפ"ק של  שיחת קודש של הדרכה

, אחר שהסתופפו בצילא דמהימנותא אדמו"ר שליט"א
 עילאה על שב"ק.

I� ישראל דוד הרה"ג ר' במוצש"ק הנ"ל, נכנס
עירוב בעל דומ"ץ חסידי ויז'ניץ בב"ב שליט"א  שטערן

, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאל הקו"פ ל תבשילין הערוך
 אחר שחסה על שב"ק בצל הקודש.

I�רשת כי תבוא העעל"ט, נכנס בליל שלישי פ
שליט"א בנו הגדול של כ"ק  ישכר דוב רוקחהרה"צ ר' 

בעלזא שליט"א אל הקו"פ -האדמו"ר ממאכנובקא
 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אל

I� ,ביום רביעי פרשת כי תבוא העעל"ט אחר שחרית
שליט"א  נחמן יחיאל מיכל שטיינמעץנכנס הגה"צ ר' 

כ"ק מרן לדומ"ץ קהילתנו הק' בב"פ אל הקו"פ 
, להגיש את ספרו החדש שו"ת משיב אדמו"ר שליט"א

 נבונים חלק עשירי על ד' חלקי שו"ע.

I� כ"ק ביקר העעל"ט, כי תבוא בליל חמישי פרשת
שמעון שטערן  הרה"צ ר' מאנסי-האדמו"ר מליזענסק

 .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אל הקו"פ לשליט"א

I� בכאב עמוק ובזעזוע נורא קיבלו המוני תושבי
שיכון שי' את הידיעה המרה באישון ליל חמישי ה

לסדר 'עשיתי ככל אשר צויתני' )תבוא( י"ט אלול 
עת של האברך החשוב -העבר, על פטירתו ללא

שנודע לשבח ולתהילה בהיותו איש חסיד וירא שמים 
מובהק, שקוד בתורה וחסידות ודבוק ברבוה"ק 
ומשנתם בעבותות אהבה, מלא שמחה וחיות דקדושה 

הקרין והשפיע על כל סביבותיו במדה גדושה, אשר 
ע"ה מחשובי  יעקב יוסף קויפמאןה"ה הרה"ח ר' 

שי' וחתן  אהרןאברכי השיכון, בן יבלחט"א הרה"ח ר' 
שי', אשר בפתע נדם  צבי אלימלך פריעדערהרה"ח ר' 

לבו הגדול והזהב והוא אך בן ארבעים ושלוש שנה 
ו מחבבו, אלפי ידידיו ואוהביו שלא זז בלדאבון ל

בהשאירו אחריו אלמנה שבורה ותשעה בנים ובנות 
 מיותמים ורצוצים.

ע"ה היה אהוב לשמים  יעקב יוסףהמנוח הרה"ח ר' 
ואהוב לבריות, עבד את ה' בשמחה ובטוב לבב ומתוך 

איש ריעים להתרועע אמונה תמה בה' ובצדיקיו, 
 .ששאב את כל חיותו מדברי תורה וסיפורי צדיקים

שנים היה מנצח על מקהלת המנגנים במשך רבות ב
ובהצטרפו בחתונות ושמחות ואירועי בית סקווירא, 

לנסיעות בני הרבי לקברי הצדיקים באוקריינא ופולין 
וכו' היה רוח החיים בקרב קבוצת החסידים בנצחו על 

יזם בשנים האחרונות פרקי השירה ומעשי החסד. 
 רעיון נשגב ושיגר מדי שבוע סיפור מרתק מצדיקי

הדורות בעלי ההילולא שהיה מספר ומתאר בטוב 
טעם ומתק שפתיים בהודעות טלפוניות כדי שיוכלו 
לספרו לילדים על שולחן השבת, וכן היה מצרף ניגון 
קדוש מאוצרות צדיקי וחסידי קמאי הנוגעים לענייני 
דיומא, ועוד רבות בשנים שפתותיו ידובבו בקבר 

במערכת שהועלו ו כאשר רבים יאזינו לסיפוריו וניגוני
 .8,2,7 , שלוחה845.678.8363הטלפון 'קול התורה' 

בתקופה האחרונה נחלש בלבו ל"ע והיה אמור לעבור 
ג' העבר השתלת לב, אך בליל ניתוח מסובך ל

התמוטט בדרכו לביה"ח ובליל י"ט אלול העבר החזיר 
, במיטב שנותיו הפוריות את נשמתו המזוקקת ליוצרו

ו ואוהדיו. הלוייתו יצאה בבוקר למגינת לב כל יודעי
 כ"ק רבינומרחבת ביהמ"ד בראשות  9:20יום ה' בשעה 

�פאר תחת אפר
ברחשי כאב וצער ונפש מעונה, נביע מקרב ולב כנה, כסא דנחמתא לידידנו איש יקר רוח ורב תבונה, שוקד בתורה ולבו הזהב 

 צדיקים בכל עת ועונה, מו"מ בכל מדה נכונהער לכל דבר שבקדושה בכל פינה שהוא פונה, מלא אהבת תורה וחסידות ו

 מחשובי ויקירי לומדי הכולל דפה -מוה"ר דויד קויפמאן הי"ו 
 ע"ההרה"ח ר' יעקב יוסף התרומיות  והטובים ומידותי ובמעשיבתורתו וחסידותו ו םו המפורסביבהתאבלו מרה על פטירת א

 עמלו.�ישמע עוד שוד ושבר בגבולו ויראה ברכה בפרי מצא נוחם! ויה"ר שלאתהטובים לתורה ולחסידות  ובהמשך פעלי
 ם בלב מלא צער וברגשי הוקרה והכרת הטוב:מיהחותהחברותות והחברים 

 יה"פ, שמואל אשר ישעי' הלוי שפירא, יוסף אייזנבאך



 

�לב תשפ"ב כי תבוא      

והמוני אנ"ש עטופי אבל ויגון קודר, והובא  שליט"א
 ת.נ.צ.ב.ה.למנוחות בבית החיים דפה. 

 .תוכן השיחות יבוא אי"ה

 
 
 
 

�:מעמד הקמת המציבה להרבנית מזוועהיל ע"ה

תיה דמלכא למחרת כלות השבעה לפטירתה של בר�➢

כ"ק האדמו"ר אשת חבר ל הרבנית הצדיקת מזוועהיל ע"ה

בראש כל בני משפחת  כ"ק רבינו, עלה מזוועהיל חדב"ן

" על קברה הטרי באוהל הקמת מציבההמלוכה למעמד "

הרבנית הצ' אימא דמלכא ע"ה אשר בבית החיים דפה. 

לאוהל  מרן אד"שלפני חצות היום הגיע  12:50בשעה 

אשר סביבו  הרבנית ציפורה ע"הבורת בתו וניגש למקום ק

הוקמו באותו בוקר דופני העץ כנהוג, הדליק שתי נרות 

לעילוי נשמתה הטהורה והחל באמירת מזמורי 

�טשערנוביל לפני התיבה.
הקפות ז"פ סביב  רבינובתום אמירת התהלים עשה 

הקבר באמירת פסוקי 'אנא בכח' כנהוג יחד עם 

לציון  רבינו. אח"כ ניגש תומיםבניו היו האדמו"ר מזוועהיל

ואמר ח"י המזמורים הראשונים  הרבנית טראני ע"האמו 

של ספר תהלים, ושוב ניגש לציון בתו הרבנית ע"ה ואמר 

קדיש יתום.  נכדיו לבית גאלדמאןקדיש ואח"כ אמרו 

לאוהל הקדוש  מרן אד"שבצאתו מאוהל הרבניות ניגש 

יוול ונכנס , חלץ את השטכ"ק מרן זצוקללה"השל אביו 

פנימה לציון המצויינת, הדליק נרות והמשיך באמירת 

וסיים 'ויושיעם כי חסו  לז-עוד י"ט קאפיטלעך מזמורי יט

בו', אמר קדיש וקרא קוויטל שהניח על הציון ואיחל: 

הניח שני אבנים  רבינו"זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל". 

על על הציון, ושלח ארבעה אבנים להניח שניים שניים 

נסע לטבילה  2:05קברי אמו ובתו הרבניות ע"ה, ובשעה 

 במקוה המעיין ושב לביתו נאוה קודש.

�:פדיון הבן לבנו בכורו של פרע"ח הרב ישכר דוב בהרא"מ

בשיר וקול תודה התקבצו המוני אנשי שלומינו ביום �➢

שני העעל"ט לפנות ערב, לחגוג את שמחת פדיון הבן 

בנו  יעקב יוסףהילד כמר  ,כ"ק רבינושל נינו הכפול של 

בן הרה"צ רבי  ישכר דוב טווערסקיבכורו של פרע"ח הרב 

. סעודת חיים מאירוחתן הרה"צ רבי  אהרן מנחם מענדיל

 6:30המצוה נערכה בהיכל השאטער הענק, ובשעה 

על ראש המסובים ונטל ידיו  מרן אד"שבערב הופיע 

 יקגל יוסףלסעודה, כאשר מקהלת מנגנים בניצוח מוה"ר 

הנעימה בשירי זמרה. אחר אכילת הדגים נערך סדר 

אמר את  בערלפדיון הבן הבכור כאשר אבי הבן הרב 

על בקול נרגש 'על פדיון הבן' ו'שהחיינו' הנוסח והברכות 

ופדה את בנו בחמש סלעים , רבינובמת הכבוד סמוך ל

דוד של כסף טהור מאת הכהנים המיוחסים הרה"צ ר' 

מאנסי, פרע"ח הרב -חמס"טחתן אבד"ק ר צבי כהנא

נכד האדמו"ר מסאטמאר  יואל גלאנץ, הרב איתמר כ"ץ

 מעסקני אנ"ש בלעיקוואוד זושא נאוואסעלערוהרב 

שבירכו על היין ובירכו את הילד הנפדה בברכת כהנים 

�.כנהוג
נטל שיני שום וקוביות  רבינוניגנו 'ברוך הוא אלוקינו', ו

ק מעוטר בתכשיטי סוכר מעל טס הכסף עליו הונח התינו

זהב כנהוג, שפשף מהשום על חתיכת חלה וקוביית 

צוקער הניח לתוך המרק באמצע האכילה. במהלך 

הסעודה שוררו קול צהלה, מזמור לתודה, ונפשי שפכי 

 במקום רנה שם תהא קינה
תמיד נשברה, מצאנו אבידת מרה, ולנחם באנו בעת צרה, את חברנו היקר מפנינים, שקדן ומתמיד שומר אמונים, לחבורתנו רוח ב

 ן, רוח החיים ובריח התיכון, לסייע בכל סיוע, לדבר ולהשפיע, וזמירות להריע, במעשה ובמחשבה, והכל באש להבהמוכ
 הבה"ח כמר פינחס קויפמאן ני"ו

ביתו את אביך החשוב מו"ה ר' יעקב יוסף ע"ה, אשר חוץ ממה שפתח  ,חבורתנו היקרה, אבל יחיד עשי לך על האי גברא יקירא
 מאוצרו הטוב בדיבור ובקלאאל תוך לבבינו בורה מזמן לזמן, גם הצטרף אלינו והניח ברכה לרווחה לאסיפות הח

 בכפליים.  מהורחמיו על זרעו בחיים, והמקום ינחתגוללו שבשמים, שי אבינונפשנו שפכו לב כמים, פני אבי יתומים 
אלימלך ברילובסקי; ברוך אלימלך צבי גאלדקלאנג; ברוך יהושע סופר; ברוך מיכאל ענגל; הערשי בייער;  אברהם וואזנער; אברהם חיים אלימלך בלום; אברהם מרדכי כ"ץ;חבריך שבאו לנחם: 

דכי פינחס אל מנחם צימענד; מאיר הערש איינהארן; מריהושע ווייס; יעקב זאבנער; יעקב יוסף גרינוואלד; יעקב יוסף פישער; יצחק אהרן שיפף; יצחק קויפמאן; ירמי' משולם זוסיא האבערמאן; ישר
 ח"רה-ברוך מנחם גרשון גרינוואלדג"א מצטרף:  / לונגער; משה מרדכי ליכט; נח דאנציגער; פינחס פעלבערבוים; ראובן עמרם שאנפעלד; שלום בערגער; שמעון ברייער
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את  רבינוכמים לבך, אלוקים קלי אתה ועוד, וכן עודד 

השירה והריקוד בניגוני וחסד השם וגו' וצדקתו לבני 

תים אל הר קדשי, ותיק יהמו נא רחמיך, בנים, והביאו

את  רבינואם תחנה עלי מחנה ועוד. אחר הליפתן כיבד 

אבד"ק יאקא ב'יום ליבשה'  ישראל מאיר קעניגהג"ר 

כיבד את  7:45לרגל ברי"מ לבן אחד מאנ"ש, ובשעה 

בברהמ"ז עם 'נודה לשמך'  כ"ק האדמו"ר מבארניבהסב 

בע ברכות לחתן , בברכות ראשונות לשו'הרחמן' לברי"מ

 , ובברכהאהרן מענדילמאנ"ש את הסב הרה"צ רבי 

, ואח"כ עברו חיים מאיראת הסב הרה"צ רבי  אחריתא

בעלי וכל  רבינוכל הקהל הקודש לאמירת לחיים ל

 .השמחה

�:בהראי"ה י"ישמחת ברית המילה לבן פרע"ח הר

השלישי ביום בשמחות וגיל קהל רב ונכבד התאסף �➢

בביהמ"ד רית של מרן אד"ש אחר תפילת שחשעעל"ט 

כ"ק של נין  ברית המילהליטול חלק במעמד הגדול דפה 

 יעקב יוסףנולד למז"ט לנכדו פרע"ח הרב רך ה ,רבינו

 נו של הרה"צ רביבמנהל המתיבתא הק' דפה  טווערסקי

כ"ק האדמו"ר ן ב אברהם יהושע העשיל חדב"ן

כ"ק ן חת יצחקהרה"צ רבי , וחתנו של ראחמיסטריווקאמ

' התקיימה בליל שלום זכרמסיבת ה'. ויז'ניץדמו"ר מהא

הוסיפו , שאטעראחר עריכת השולה"ט ב כי תצאשב"ק 

כמה ניגוני שמחה בעת הריקודים שלאחר ברהמ"ז, 

עקב אי ו ,לשולחנות ומשקאותהגישו בונדליך ופירות 

בגלל השבעה לפטירת הרבנית מזוועהיל דא"ח אמירת 

�.בעלי השמחהוכל  בינורללחיים אמירת למיד עברו ע"ה, 
נערך  וואך נאכטלרגל ה 'קריאת שמע ליינען'המעמד 

מרן  ו נאוה קודש של הסב"קבבית 9:40בשעה ' גבליל 

מסיבת הלחיים התקיימה בבית הסב הרה"צ , אד"ש

מרן יצא  1:10בשעה ועד חצות הלילה,  הראי"ה חדב"ן

מעון גרויסע שטוב שבלסעודת ה'וואך נאכט' ב אד"ש

 רוקח דהגרי"האורח מארה"ק את הלכה כיבד קדשו ובמ

בניגון 'ברוך הוא בעלזא -בן האדמו"ר ממאכנובקא

הג"ר ואת  הגרי"י אייזנבערגערהדומ"ץ את אלוקינו', 

בשני מזמורי 'על מרביץ תורה בווינא  סופר 'יעקב יחזקי

השמינית', וקהל המשתתפים הנעימו בניגוני כיסופין 

ך, אשרי איש, אחינו כל ותיק יהמו נא רחמיכגון  ושמחה

בית ישראל, רחם בחסדך, בריך שמיה, אם אמרתי מטה 

אחר הקאמפאט פצח . , ועודרגלי חסדך השם יסעדני

', ואמר ביום ההוא'ניגון ב בינוש משב"קהרה"ח ר' 

עברו כנהוג ואח"כ  אבי הבןכובד  1:50בשעה בברהמ"ז ו

וליוו את רבינו לבעלי השמחה 'לחיים' לאמירת כולם 

 .קדשו בשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף'-דרלח

 11:35בשעה שלישי תיכך אחר שחרית למחרתו ביום 

על התקיים כאמור מעמד הכנסתו בבריתו של אאע"ה 

בהיכל ביהמ"ד במה גבוה מעל מדרגות ארון הקודש 

ששימש כסנדק ועשה  כ"ק רבינוהגדול דפה בראשות 

קוואטער' חיתוך כמנהגו בקודש. להלן סדר הכיבודים: '

פרע"ח הרב , 'חיקה ראשונה' איתמר כ"ץהרב פרע"ח 

ובני  הדייניםשאר חיקות  ,הערש מיילך טווערסקי

אברהם , 'כסא של אליהו' הסב הרה"צ רבי המשפחה

יעקב הרה"צ רבי , 'הבאה מן הכסא' יהושע העשיל חדב"ן

, אהרן מרדכי קאהןעם פריעה הרה"ח ר' 'מוהלות' , יוסף

שכובד גם ב'עמידה  יצחקרבי מציצה הסב הרה"צ 

אהרן מנחם 'הבאה מן הסנדק' הרה"צ רבי לברכות', 

את ויקרא  מרן אד"ש "קהסבאמר הברכות את , ומענדיל

זקנו הק' הרה"ק רבי ' ע"ש חנינא ליפא'רך הנולד  םש

 .חנינא ליפא מזיטאמיר זי"ע

איחל מז"ט לבעלי השמחה וכל הקהל ענה  מרן אד"ש

�ויעמוד פינח"ס ויפלל ותעצר המגיפה
שוקד אהבת תורה בשמחה ורנה, מלא ר רב תבונה, בלב שבור ורצוץ מלא אמונה, נביע תנחומינו הנלהבים לידיד נפשנו היק

 במסירות נאמנהמטיב לאחרים בכל לבו ונפשו בגשמיות וברוחניות ועושה חסד בכל עת ועונה, בתורה וחסידות 
 דפהכיתה ב' דישיבתנו הק' ממצוייני תלמידי  -ני"ו פינחס קויפמאן הבה"ח כמר 

 לשברון לב כולנובן מ"ג שנה בלבד ע"ה יעקב יוסף דול והנעלה הרה"ח ר' גדול כים שברנו בהילקח מאתו בפתע פתאום אביו הג
 עם אביך ע"ה כחברותא מדי בוקר געים קשים ל"ע, ומהקשר האיתןמתפעלים אנו משקידתך בתורה אשר זאת נחמתך להתחזק בר

 שאת ועוז בטוב ובנעימים. יה"ר שלא יישמע עוד שוד ושבר ולא יוסיף לדאבה עוד כל הימים, וינחמהו המקום בכפליים ביתר
 א"פ, מפ"ג, אי"ק, ט"וו: המתענגים ונהנים ללמוד אתך ומשתתפים בצערךבישיבה  חברותות שלךה
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 רבינוהסב לראשונה ול רנה, ולעומתו ופצחו בשירת ק

שם על במת ארון הקודש במרכז  מסיבת לקח ולחייםל

היכל ביהמ"ד כאשר זרע המלוכה ונכבדי אנ"ש מסובים 

אחר כמה ניגוני שמחה על השולחנות מול שולחן המזרח. 

חילק לקח רבינו וטעם ' זרעא חייאכגון 'קול רנה' ו'

יים ולחיים לבעלי השמחה והציבור עבר לאמירת לח

. אחר הנחת תפלין דר"ת בחדר בעלי השמחהו רבינול

בחדר  סעודת המצוהל 12:25בשעה  רבינוקדשו יצא 

הדרומי שבביהמ"ד ונטל ידיו לסעודה. בין הפרקים ניגנו 

קול רנה, אב הרחמים הוא כמו  שירי הודיה ובקשה

ירחם, ותגלה, אנת הוא זן לכולא, יהללו שמו במחול, 

וא יפן, ורבינו כיבד את הרה"ח ר' כאיל תערוג, ממקומו ה

' לשמחת הנח"ת ברוך הוא אלוקינוב' אהרן משב"ק

 .לנכדו

שהלחין מוה"ר אחר הליפתן שוררו 'יום ליבשה' 

, 'וזוכר חסדי אבות'שר  הר"ב משב"קויהושע ברויער 

בהרא"מ  יעקב יוסףפרע"ח הרב כובד  1:25ובשעה 

ד מלכיאל דו 'הרה"צ ר' ישעיו ,בברהמ"ז ו'נודה לשמך'

אלו  'הרחמן' לברי"מ.בית שמש כובד באמירת -מטאלנא

 לחייםאמירת לפני כן עברו כעת בסך לאמרו שלא 

כ"ק ערך  12:50חמישי בשעה ביום  .לרבינו ובעלי השמחה

 במעון קדשו כנהוג 'שלישי למילה'האת סעודת  רבינו

כשם  .בהשתתפות ציבור מאנ"ש שהנעימו בשירי זמרה

ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים שנכנס לברית כן 

 לתפארת אבוה"ק ונאמר אמן.

 

 הרוצה בעילום שמו הגליון נתנדב ע"י ידידנו 

 לרגל השמחה במעונו למזלא טבא וגדיא יאה
יזכה לרוות רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא יעלה הזיווג יפה ו

 מעליא
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 ומים לו ולאבליוואשלם ניח
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

 ציל עלינו מנועם זיו קדושתוובב נתיבותינ"ו ומאוהדרו, מאיר דרכנו ומש

 שליט"א אדמו"רמרן  כ"ק
 ע"ה מזוועהילהרבנית קת יהצד פטירת בתואסון על 

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

 אנה אנו באים מצערו של אבא קדישא כ"ק רבינו שליט"א
השיכון  העומד מאחורי כל פעולות ה'ווילעדזש' לרווחת תושבי

 ,ולמען צרכי הכלל והפרט בסתר ובגלוי וכל בית ישראל
 וזאת נחמתנו שמן השמים זיכונו לעזור ולסייע
 בצרכי הרפואה בימיה האחרונים עלי אדמות

 
 הרוממההחשובה ולכל המשפחה  ונטפי טללי נוחם נביע מעומק לב ונשמה,

 לרפו"ש ליט"את הרבנית הצדקנית של מלכות המא

 יצחקהרה"צ רבי  שליט"א,אהרן מנחם מענדיל י אחיה הרה"צ רב

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

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

 שי'החשובים  אחיותיהבניה ובנותיה וכל משפחתה ו
 

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

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

 
 :החותמים בדמע ובכאב עמוק

 נג באורד, זאונונג באורדיש באורד, פלענזדעוויל
 סעניטעישאן באורד, סעקיוריטי באורד

 ראש העיר - ישראל משה שפיטצער
 

 ווילעדזש
 אוו

 ניו סקווירא
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 חברת "אהבת דודים"
�יט"אראשות הרה"ח ר' יעקב יודא אפטער שלב

 ארונו של יוס"ף ראו
המומים ונדהמים בהלם וזעזוע רב, עטופים יגון עצום וכאב צורב, נודיע צערנו ברבים מלב וקרב, על האסון 

הנורא בפטירתו של ידיד נפשנו האברך שכולו תורה וחסידות בוקר וערב, יומם ולילה עסק בחוקי חורב, 
ה ונפש אצולה, לכולנו שימש דוגמא מעולה, השפיע במקום גדולתו שם ענוותנותו תרב, בעל אמונה איתנ

 ממעיינות חכמתו וחסידותו לזולת באהבה וחמלה, עבד את ה' בשמחה בוחיות דקדושה באופן נעלה

 ע"ה קויפמאן בר"איעקב יוסף  הרה"ח ר'כש"ת 

 אחד המיוחד מאריות בני כיתתנו המעטירה ורוח החיים שבה
 

לדאבון  שנה בלבדארבעים ושלוש נתפס ל"ע כאשר נקטף במבחר שנותיו והוא בן -שבורים ורצוצים אנו על האסון הבלתי
 בניו ובנותיו הקטנים עם הגדולים שי'לב כל ידידיו וחבריו, בהותירו אחריו לאנחות את אשת נעוריו החשובה שתחי' ואת 

ם והמומים חברנו החשוב והיקר ר' יעקב יוסף ע"ה! הפצע עדיין שותת ומדמם וכולנו עודנו מזועזעי
 מכדי לצמצם את מחשבות לבינו ולתאר את גודל החלל שפערת בעולמינו עם פטירתך הפתאומית!

אהוב לבנו ר' יעקב יוסף ע"ה, שימשת לנו דוגמא אישית של "חסיד'ישער יונגערמאן" בלי פשרות 
כל בני  שחי חיים רוחניים וחסידיים מלאי טעם וגעשמאק ומתיקות, ובכוחך הגדול איחדת וליכדת את

הכיתה יחדיו לחטיבה אחת ע"י המסיבות והאירועים שערכת וניהלת בכשרון ותבונה, ע"י ההודעות 
המשמחות שהוצאת עם כל החיות וצהלת הלב לבשר את השמחות ויתר המודעות לבני הכיתה, ע"י 

עתיקת  הניצוח על פרקי השירה והזמרה בכל האסיפות בהיותך איש יודע נגן ובקי עצום בהיכל הנגינה
היומין, ע"י סיפורי הצדיקים שהפצת ברחבי תבל באמצעות הטלפון, ע"י תפילותיך הנעימות לפני 

 התיבה בקול ערב והתלהבות דקדושה, וע"י עצם אישיותך המאירה שהקרינה על כל סביבותיך!

נו הוי מי יתן לנו תמורתך! אבל יחיד נעשה על לכתך ללא עת לגנזי מרומים! עדיין מהדהד באוזני
מתק קולך הנעים בנוסח המיוחד שהלחנת בקבלת שבת על קטעי 'מקדש מלך' ו'ימין ושמאל 

 תפרוצי', ובכל מנגינותיך ותפילותיך, סיפוריך ושיחותיך שלא ימושו מאתנו לעולמים!

ר החיים במעלות מקרב ולב מצטערים אנו בכאב כל המשפחה הנכבדה! יה"ר שלא נוסיף לדאבה עוד לעולמים, ותהא נשמתו צרורה בצרו
קדושים וטהורים, ומשמים יושר יליץ בעד כולנו להחיש ישועה ולהביא את הגאולה השלימה ובמהרה יעמוד לגורלו לקץ הימין בב"א.

 חבריך וידידיך בני כיתת "אהבת דודים" החותמים בדמעות של געגועים צורבים;
איינהארן; אברהם יצחק בערגער; אברהם לאנגסאם; אהרן בייער; אהרן גניוויש; אהרן  ם יצחקגעשטעטנער; אברה ברוין; אברהם יושע העשיל אברהם יושע העשיל

ביסטאן;  שמעלצער; חיים לוהערמאן; וועלו הערשבערג; דוד חיים פעלבערבוים; גדלי' אייזנבערגער; ברוך צבי כהן; ברוך אליעזר פריעזעל; אליעזר לונגער; אהרן
 שאנפעלד; יחזקאל גאלדקלאנג; יושע יצחק ברייער; יהושע יהושעילובסקי; יוסף זכרי' בגרינבערג;  טויבנפעלד; יוסף מרדכי ; יודא דודברילל האכהייזער; יואל חיים יצחק

 סופר; יעקב יוסף זילבער; יעקב יוסף קויפמאן; יעקב יוסף ברמ"א ברים; יעקב יוסף בייער; יעקב יוסף אסטרייכער; יעקב יוסף בוקסבוים; יעקב יוסף ברייער; יחיאל מיכל
פערלמאן;  צבי דוב ברוין; ישראל דוד קליין; ישעי' מעלבער; ישכר דוב לונגער; יצחק קויפמאן; יצחק דוד ליב פריעזעל; יעקב יוסף פרידמאן; יעקב יוסף יס; יעקב יוסףסורק

 גרין; פינחס פישל; מתתי' פריעזעל; משה יודא תןהאנפלינג; מרדכי נ דין; מרדכי איינהארן; מענדל זאבנער; מענדל גרינוואלד; מנשה לאפשינסקי; לוי יצחק ישראל לייב
 רה"ח-יעקב יודא אפטער גדול העונה בצער רב: /בראנסדארפער  ברוין; שמעון עקיבא וואזנער; שלמה צבי דוב



 

�לח תשפ"ב כי תבוא      



 

�לט תשפ"ב כי תבוא      

 ובן משק ביתי הוא דמשק אליעז"ר
ברגשות הומים, איחולים נעימים, לידידנו העסקן הדגול לילות כימים, 

ת עצומים, לעזור לחולי ישראל בכל הזמנים, משליך נפשו מנגד בכוחו
לרומם קרן "רפואה" בסבר פנים, בכל מיני דרכים ואופנים, והכל במסירות 

טוב ומטיב לאחרים בשמחה ועונג, לכל יהודי נמס לבו כדונג,  ודעת נבונים,
 בלהט ובזריזות צרופות�מסדר הכל בסבר פנים יפות,

 הי"ומשה אליעזר גרינוואלד כש"ת מוה"ר 
 מפקח כללי במסירות מדהימה ל"רפואה"

ב ולמזל טיקירו שי' ו נלרגל השמחה במעונו בהולדת ב  
כולנו מלאים התפעלות והשתוממות מול מסירותך 

המופלאה בכל לב ובכל נפש לעמוד הכן לילות 
בודאי למען חולי והרפואי, כימים לכל צרכי הצוות 
לארגן ולסדר הכל בס"ד על ישראל בעת מצוקתם 

 ! מתוך התמסרות שאין לשער ולתאר היותר טובצד 

יה"ר שיזכה להמשיך בפעליו הנאדרים, ולעשות חיל במעשיו הנהדרים, ולראות  
רוב תענוג ונחת מצאצאיו הכשרים, גם האיש מש"ה גדול מאוד וה' עמו, לכונן כל 

 דבר לטובת אחב"י על מקומו, עד עמוד כהן לאורים וירם קרן לעמו.
 

 החותמים ברגשי שמחה והכרת הטוב: העלט סענטער" רפואהעובדי "צוות 

 ,אלימלך הורוויץ, אלי' חיים האכהייזער, אברהם דוד האכהייזער
 ףיוס, יוסף בן ארי, אונגער היונ, חנינא פרידמאן, זושא גרינבערג, דוד פרידמאן

, יעקב משה זאבנער, יעקב מאיר שפיערער, יעקב וויסקי, יעקב גרובער, גאלד
 ,שפילמאן למענדימנחם , שפוץ למענדימנחם , ישראל קרויס, גריןישראל 

 צבי סווערדלאף, נפתלי שמעלצער

 מרדכי פינחסובנו  אביגדור אסטרייכער :ג"א מצטרף

 שטערנבערגיצחק הרב  :גדול העונה

 



 

�מ תשפ"ב כי תבוא      



 

�מא תשפ"ב כי תבוא      

 ויבוא אברה"ם לספוד לצר"ה ולבכותה
הבחור כהלכה ם אל מע"כ ידידנו בלב שבור ורצוץ מלא אמונה, נביע מקרב ולב כנה, נחמה בכפליי

בחכמה ובינה, מידותיו מטיב לאחרים רב תבונה, אחד הוא אברה"ם שוקד בתורה בכל עת ועונה, 
 הנעימות עטרה לראשו, מפיח רוח חיים וטללי חיזוק בקרב סובביו בכל לבו ונפשו

 הי"ו יהושע העשיל קויפמאןאברהם  הבה"ח

 מחשובי ויקירי תלמיד ישיבתנו הקדושה
כבודו ומרים המתאבל מרה על השבר הגדול אשר הושבר ל"ע בהילקח מאתו 

 ראשו אביו אוהבו אשר לא זז מחבבו בכל לב ונפש ונשמה כל הימים
 שליט"א אהרןהרה"ח ר' יבלחט"א  ןבע"ה  יעקב יוסףהרה"ח ר' 

 לדאבון לב כל המשפחהבשיא פריחתו  וליוצרהטהורה אשר החזיר את נשמת 

 ם שי'! מה נאמר ומה נדבר? אתך אנו באבלך הגדול!אהובנו הב' אברה

המקום ינחם אותו בכפלים, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיף לדאבה עוד, 
ואך ששון ושמחה ישמע באהלו, ויהי שלום לכל אשר לו, לראות הצלחה מרובה 

 ברננים.במעון זבולו, ולעשות חיל בתורה וחסידות עוד רבות בשנים, עדי לציון נעלה 
�החותם בדמע ובצער רב

�א"שליט' ראש ישיבתינו הק"צ הגה
 מנהל רוחני-יואל דייטש

 תוועד הנהלה גשמי-חיים זאנוויל געלדצעהלער�אשר אנשיל ליכטענשטיין,

 :בבכי�מצטרפים גם אנו צוות הרמי"ם

ליפא �יואל ראלניצקי,�ברוך דייטש,�נחמן לעפקאוויטש,�אברהם שטאל,�בשעות הבוקר:
אהרן �אברהם דוד שווארץ,�אברהם שמעון שמעלצער,�אפרים אליעזר געלדצעהלער,�צעהלער,געלד

מנחם שלום �יוסף וואלדמאן,�שמעון ראטה,�יחזקאל פאללאק,�בשעות צהרים: /�קארפעןה ארי
הערשל �בשעות הלילה: /�אהרן הורוויץ�דוד זילבערשטיין,�אשר אייכענשטיין,�יואל טייטלבוים,�געלדצעהלער,

 משה שלמה וועבער�מרדכי פריעדמאן,�משה חיים הערש מאנן,�נמעץ,שטיי
 באס דרייווערס�- יוסף ליכטענשטיין�מאטי ברוין,

 :חותמים בכאב ובדמעה תלמידי הישיבה
, אלימלך פאפלאנאש, אהרן בן ציון בוים, אברהם שטערן, אברהם לעפקאוויטש, אברהם אלי פרידריך
יחיאל הלוי , יוסף היימאן, יודא לייב ניצליך, חנניה ליפא פאל, גארחנניה ליפא אונ, ברוך יחיאל ווידער

, מאיר ראבינאוויטש, ירמיה גרוסמאן, יצחק שלמה אונגאר, יצחק סופר, יעקב גרשון רוס, וואסערבלאט
, צבי דייטש, פנחס גרין, פישל קאהן, משה עסטרייכער, משה לאנדא, משה טענענבוים, מנחם גאלדשטיין
שמעון בער , שמואל מאשקאוויטש, שמואל הורוויץ, שלמה חנינא פריעזעל, שלמה ווייס, אמעטשלמה אליעזר ס

 שמעלקא לאנדא, שמעון עזריאל פרידריך, האניג

יחזקאל , יוסף לעווארטאווסקי, יואל סעיד, יואל ניסן, חנינה ליפא ברוין,  חיים ברוך הוראוויץ�, דוד ברוין
מאיר , ישעי' בלייער, יצחק שלמה גערטנער, פריעדמאן יצחק, יעקב ישראל קופטשיק, טייכמאן

שמעון ווייס, שמואל העכט, שמואל אלבוים, קלמן קריימן, פנחס מאיר פלאהר, נתן דוד לואיס, ראזענבערג
�
 
 

 
 
 



 

�מב תשפ"ב כי תבוא      

 בחור"ו -נחל"ת יעק"ב 
 תדירא, באורייתא אחר שמיעת הבשורה, הנוראה המחרידה והמרה, אשר מצא את חברנו ארי שבחבורה, גריס

באמונה שלימה בעת אישן ואעירה,  בהתמדה למעלה מהשורה, ובשפה נעימה וברורה, לה' ולצדיקיו נשמתו קשורה,
מרוח הרחוב זהיר בשמירה, מוכתר בכל מדה ומשורה, בעל כל  וקבלת כל דבריהם קלה כחמורה, בעוז ותעצומות וגבורה,

 מופלג, ידידנו וידיד כלהבחור החשוב ה, כשרון נדירה, מכבד ה' בגרונו בשירה

 ני"ו פינחס קויפמאןכמר 
בהילקח ממנו עטרת ראשו, אבידת אביו ורבו שלמדו תורה, האדם היקר באנשים, המזכה 

 יעקב יוסף זללה"ההרה"ח ר' את הרבים בסיפורי צדיקים וניגונים נאים נחמדים, 

בכל עת  חברינו אהובנו כמר פינחס ני"ו! באיתן אמונתך ומסירותך העזה לתוה"ק
לה שמכאן יתמצא נוחם, כמאה"כ "זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני", ואנו תפ

 ולהבא ישפעו מלמעלה אך ורק חסדים נגלים לך ולכל עם ישראל!
כולנו משתתפים בצרה החמורה, ואין בפינו שום אמירה, כל ראש לחלי ואין מוחינו סדורה, ורק מתפללים לשומע שועת עתירה, המקום 

 ימלא החסירה, הביטה עננו ועינינו האירה, לבטל מהם כתוב אסתירה!ינחם ו
 כה דברי האגודים בצרה, חבריך וידידיך בחורי שיעור ב' דישיבתנו הק' והמעטירה:
ם יוסף אונגער; שלמה שמעון אוסטערליץ; חנוך דוב אוסטערליץ; יוסף מאיר אונגאר; יצחק אונגאר; שמואל אפרים זלמן אונגאר; שמואל אפרים זלמן אונגער; שלו

ילבוים; יצחק מנחם מענדיל אונגער; מאיר אייזנבאך; שלמה מאיר אייזנבערג; יצחק אייזנבערג; צבי אייזנבערג; שרגא משה נתן אייזנבערגער; יוסף שלמה אי
ינחס בייער; יוחנן פינחס בייער; מנחם נחום בייער; יחיאל בייער; מרדכי פינחס בייער; מרדכי פ צביאיינהארן; יצחק ברוך בוכינגער; ניסן בייער;  צביאיינהארן; מאיר 

שון בערגער; שלום בייער; יהושע העשיל ביסטאן; פינחס ביסטאן; יוסף שלמה ביסטאן; יעקב בירנהאק; אברהם חיים אלימלך בלום; עמרם בלום; פינחס בלומינג; גר
ברוך יצחק ברוין; מנחם מענדיל ברויער; יעקב יוסף ברויער; יעקב צבי ברייער; שמעון ברייער;  ; משה ברוך בערגער; יחיאל מיכל ברוין; חנינא ליפא ברוין;בערגער

גלאנץ; גרשון  מרדכי שלמה זלמן ברייער; משה ברייער; אלימלך ברילובסקי; דוד ברילל; שלמה זלקא גאלדמינצער; ברוך אלימלך צבי גאלדקלאנג; מרדכי פינחס
ישראל גרין; ברוך מרדכי ארי' גרינבוים; מרדכי פינחס גרינבלאט; ברוך מאיר דוב גרינבערג; ברוך מאיר דוב גרינבערג; אברהם  גניוויש; מנשה יודא גראס; שמעון

דייטש; ח דאנציגער; משה יצחק יחיאל מיכל גרינבערג; ברוך גבריאל גרינוואלד; יעקב יוסף גרינוואלד; דויד גרינוואלד; ארי' גרינוואלד; ברוך מנחם גרינצווייג; נ
חנן האכהייזער; אברהם יהושע העשיל דימאנט; אשר דיער; מנחם מענדיל דירנפעלד; אהרן דירנפעלד; ירמי' משולם זוסיא האבערמאן; ישראל מנחם האכהייזער; אל

יעקב זאבנער; שמעון זילבער; צבי מאיר  יוסף פינחס הערשבערג; אברהם וואזנער; טובי' וואזנער; יהושע ווייס; ברוך אליעזר יו"ט ליפא ווייס; יעקב יוסף ווייס;
ונגער; משה מרדכי זילבערמאן; פינחס טווערסקי; אברהם מרדכי זוסיא טווערסקי; יצחק יודא יודל טויב; אברהם מרדכי כ"ץ; יעקב יוסף לאפפלער; מרדכי פינחס ל

פינחס מאשעל; יעקב מעלבער; אשר אנשיל זאב ניישטאדט; מרדכי ניישטאדט;  ליכט; יודא ליכטענשטאדטער; יצחק לעווארטאווסקי; משה לעוויא; משה נתן לעפקאוויטש;
אהרן פישער; חיים  דוד ניישטאדט; מנחם מענדיל סופר; ברוך יהושע סופר; שמואל סופר; ברוך מיכאל ענגל; פסח מאיר פאלאווין; יצחק פישעל; יעקב יוסף פישער;

 אלי' פעלבערבוים; ישראל מנחם פעלבערבוים; פינחס פעלבערבוים; מרדכי פינחס פראמאוויטש; מרדכי פעדער; יהושע פעלבערבוים; משה פעלבערבוים; שלום 
 פינחס פראמאוויטש; מנחם הלל פרידמאן; משה פרידמאן; יצחק יואל פריעד; דויד פריעדער; יעקב יוסף פריעזעל; יחיאל ברוך פריעזעל; 

 ונם קאהל; ישי קאהל; אברהם יהושע קאהן; מרדכי ברוך קאהן; ישראל ברוך נחמן חיים צבי צימענד; ישראל מנחם צימענד; שמחה ב
קארן; מנחם מענדיל קארן; יצחק קויפמאן; יצחק מתתי' קטן; אברהם קנאבלאך; יעקב קעניג; אלחנן קעניג; יוחנן פינחס 

 ראזענבוים; יעקב יוסף  מרדכי ראזנבוים; שמואל אליעזר קראמער; יעקב מנחם מענדיל ראזען; אליעזר ראזענבוים; יצחק
יצחק רייצנשטיין; יצחק ריכטער; ראובן עמרם    ראזנבלום; פינחס ראזנבערג; ברוך יוסף רייכמאן;

יצחק אהרן שיפף; יעקב יוסף     שאנפעלד; חיים שווארץ; אברהם שמואל שטערן;
יעקב יוסף שפירא;  יוסף נח שפירא;     שפיטצער; יוסף שפיטצער; 

 ראמנחם מענדיל שפי

 



 

�מג תשפ"ב כי תבוא      

 ישיבה קטנה תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא
 ריאל, קאנאדא ~מאנט~ 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

 כי אבי עזבוני וה' יאספני
ביגון קודר כאב והלם, נודיע צערינו ברבים מעומק לב טמיר ונעלם, על השבר הגדול של ידידנו עוז הבחור המצויין והנעלה, עוסק בתורה 

דות יומם ולילה, התמדתו באהלה של תורה נודעת לתפארה, מרים קרן הישיבה להגדיל תורה ולהאדירה, גומל חסד ומטיב לאחרים בלבו ובחסי
 הזהב ובנפש יקרה, מתנהג בנועם הליכות כראוי לבן תורה

 ני"ו ברוך משה קויפמאןהבה"ח כמר 
 הק' דפהישיבתנו מחשובי תלמידי 

 

 ע"ההרה"ח ר' יעקב יוסף החשוב אביך ל"ע של הפתאומי  ותאתך אנו באבלך הכבד על פטיר
 ~ בדמי ימיו הלך לו למנוחות, ואותנו עזב לאנחות ~

 )מו"ק כה:( רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק

עוד ייזכר לנו בערגה נועם רוממות השבתות עם בחורי הישיבה שהמנוח הנערץ הר"ר יעקב יוסף ע"ה ערך אתנו 
 שלא ימושו מאתנו לעד! יץ כאשר הרחקנו נדוד לסוואן לעיק, עדיין ערבים לאוזנינו הניגונים והשיחותבזמן הק

 המקום ינחם אותך ואת כל המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה
עוד כל ימי חייכם, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם, רק קול ששון וקול שמחה ואך טוב וחסד 

 וכם, מתוך רוב נחת ותענוג דקדושה והרחבת הדעת.ירדפ
 

 תלמידי הישיבה המאחלים בלב קרוע ומורתח;
יוסף  אברהם בייער; ארי' גרינוואלד; דוד האבערמאן; חנינא חיים דוד קאהל; יוחנן בירנהאק; יו"ט וואזנער;�:'שיעור ב

זר האכהייזער; יצחק יעקב וואלאדארסקי; איינהארן; יעקב ווייס; יעקב יוסף גאלדקלאנג; יעקב סופר; יצחק אליע

ישעי' בוכינגער; ישעי' יודא פרידמאן; ישראל גארדאן; מאיר משה גליק; מרדכי שפירא; משה אפטער; משה 

�געשטעטנער; משה וואלטער; שמואל ברוך גאליצקי

חנוך העניך פישער; אברהם שמואל ברויער; אהרן ווייס; אפרים אייזענבאך; ברוך מנשה יחזקאל פישעל; �:שיעור ג'

יונה קליין; יוסף אונגער; יוסף זילבערמאן; יוסף שלמה שפירא; יחיאל דוב קעניג; יעקב בייער; יעקב יוסף  יונה בוקסבוים;

ישראל ברוך כ"ץ; ישראל שלום יוסף טווערסקי; מאיר גרינבערג;  בוים; יעקב יוסף גראס; יצחק מרדכי קראמער;

ירנהאק; מרדכי וואזנער; משה אלעזר פעלבערבוים; משה יוסף ווידער; רפאל מנחם מאיר געשטעטנער; מרדכי ב

 שפיטצער; שלמה זלקא קארן; שמעון אונגער

ברוך זילבערמאן; דויד פעלבערבוים; יוחנן קראמער; יחזקאל בערגער; יעקב יוסף בוקסבוים; יעקב יוסף �:שיעור א'

פיטצער; משה לונגער; נפתלי צבי שימאנאוויטש; שמואל אפרים ישראל ווייס; מאיר צין; מאיר ש סופר; יצחק קויפמאן;

 זלמן אונגער; שמואל שמעלקא פאזען

 שיעור ב,-חיים שלמה זילבערמאן ומרדכי זילבער�שיעור ג,-אלכסנדר בלויא ושרגא מיכאל בוקסבוים �:צוות הרמי"ם

 משגיחי הפנימיה-באך ודוד גראסיוסף אייזנ�משגיח רוחני,-אהרן סמיט�שיעור א,-אהרן איינהארן וישראל גרין

 מנהל רוחני-דוד אונגער�גדול העונה:

 



 

�מד תשפ"ב כי תבוא      



 

�מה תשפ"ב כי תבוא      

 תולדות יעקב יוסף תלמוד תורה
 מאנסי - דחסידי סקווירא

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 ~ ישמח מש"ה במתנת חלקו ~
טוב לבו  איש המעלה,עסקן המרומם ה נועלה, ברגשי אהבה והערצה ברנה ובצהלה, לידידנהלבביים  נומיטב ברכותי 

תבונה  רב ולחסידות, הב ומופלא, איש חי ורב פעלים לתורהנל המעש-עתירבפז לא יסולא, מדע וחכמה מלא, הזהב 
 נאהב על הבריותוחביב  נטויות, ידיו ובהקמת עולה של תורהואיש חמודות, בצדקה וחסד לו עשר ידות, 

 ונוו"ב שתחי' הי"ו משה האפשטיין כש"ת מוה"ר
 זה רבות בשנים ברוב כשרון ותבונהמיום היווסדו מנכ"ל הת"ת 

 למז"טלעול תורה ומצוות ני"ו הב' יעקב  היקר והנחמדחביבו בנו היכנס ונו בלרגל השמחה במע

אין די מילים בפינו להביע רגשי לבבנו ההומה על מסירות לבו נפשו ומאודו 
לתשלומי המשכורות לצוות המלמדים כל שבועיים ללא שום איחור, וטרם יקראו 

בת התלמידים, עומד הוא נענה בחפץ לב וסבר פנים יפות לכל בקשה והצעה לטו
 הכן בלו"נ לימין המנהלים הרוחניים ולקדם את הרמה הרוחנית של הת"ת

 ובמיוחד מוכן ומזומן להוזיל זהב להרצאות חינוכיות למלמדים כגון
 והכל בשמחה רבה וחמימות לבו הזהב -ב"ימי עיון" ו"שבתות התועדות" 

 

 לרומם קרן התורההעצומים,  ויבמעש להמשיך הלאה היהי רצון מלפני שוכן מרומים, שיזכ
 במלוא חפניים, בנים ובני בנים מאירי עינים. רוב נחת דקדושה הוירווהחסידות בטוב ובנעימים, 

 אלה דברי המברכים מקרב ולב פנימה:
 ויוחנן גרינבוים יצחק שאול פאל: יםרוחניה יםמנהלה

 ושלמה אהרן בערגער אברהם יצחק פריעדמאןלים: מנהה ניסג

 וות המלמדים בשכונת נייעק:צ

 -כיתה ז'יודל רייך, -צכיתה ח' אחה"מנחם נחום גרין, -כיתה ח' לפצ"היעקב יוסף פישער, -מגי"ש אחצ"ה מכינה לישיבהזושא ביסטאן, -מגי"ש לפצ"ה  מכינה לישיבה

כיתה יעקב דוד זאבנער, יוחנן זילבער -כיתה ד'עניך אשכנזי, פינחס פישער, ה-כיתה ה'משה חיים ראזנפעלד, יעקב פינחס גאלדשטיין, -כיתה ו'דוד פרידמאן, יוחנן הערצאג, 
 מנחם דירנפעלד, יעקב יוסף בלומינג-מפקח יוסף גליק,-מפקח קריאה יודא צבי פראמאוויטש, מנחם נחום שטיינבערג,-פרי נורסערי, יעקב יוסף בייער, אברהם זלמן מאריס -ג'

 :צוות המלמדים ברחוב יוניען
חיים - קינדערגארטןיחיאל קלמן הערצל, מרדכי אשר האכהייזער, - כיתה א'מענדל ווייסבערגער, יושע העשיל ביסטאן, - 'כיתה ב

דוד עמרם מארגערעטן, נפתלי גרין, - נורסעריאברהם שפיטצער, מנחם מענדיל ניישטאדט, משה שאנפעלד,  מנחם פעלבערבוים,
  הערשל פאל, נחמן פרידמאן 

 וועלוול ניישטאדט-/ באס מענעדזשער מאיר יודא צווייג-דמנהל חינוך מיוח
 
 

 



 

�מו תשפ"ב כי תבוא      

 מסגרת "קנין תורה"

 מאנסי -אברכי כוללנו דחסידי סקווירא  שע"י
�רבינו שליט"אמרן בנשיאות כ"ק 

 ~ רנו ושמחו ליעק"ב ~
ברכה רבה ועמוקה בידידות תיערך, לידידנו העסקן והנדיב הדגול יקר הערך, שמו הטוב ברוך 

ולילה תידד מעיניו שנתו, לעזור ולסייע לכלל ורב פעלים בכשרון חכמתו, יומם  ומבורך, איש חי
ולפרט בכל נשמתו, כל מגמתו להגדיל תורה ולהאדירה, ולהצלחת המסגרת לשינון הלכות שבת 

 החמורות לא ישבות במסירות נפש גמורה

 הי"ויעקב יוסף אייזנבאך כש"ת מוה"ר 

 "קנין הלכה" מגדולי נדיבי אנ"ש במאנסי ופטרון מסגרת
 בתו הכלה המהוללה שתחי' עב"ג למזלא טבאנישואי ונו בלרגל השמחה במע

 מכובדנו הנגיד המפורסם ר' יעקב יוסף שי'!
רגשי התפעלות כאשר לצד כל פעולותיך השקט לא נוכל מלהביע 

ותרומותיך הכבירות להגדיל תורה ולהאדירה, ובמיוחד לעידוד לומדי תורה 
הזהב את  ךדבת לבבנ ךעל שכמ תנטל -לשנן ולקנות את הלימודים לנצח 

כל תשלומי המבחנים של לומדי המסגרת לשינון הלכות שבת, והכל 
 !בך באש יוקדתהזהב ורוב אהבת התורה הבוערת בקר ךבחפץ לב

אשריך ר' יעקב יוסף, אשר רק בזכותך חזרנו כבר על חלק גדול מהלכות 
 שבת, ובעז"ה בשלהי תשפ"ג נעמוד למבחן על כל הל' שבת כמונח בקופסא!

כות השבת מקור הברכה ישלם ה' פעלך משמי מעונה, תרווה רוב שמחה ונחת ורננה, ותזכה בז
 הנאדרים, ולעשות חיל במעשיך הנהדרים, ולראות ברכה בכל פעליך הישרים. להמשיך בפעולותיך

 
 אברכי מסגרת קנין הלכה המלאים הכרת הטוב ושמחים בשמחתך הגדולה:

זילבערמאן, אהרן לאפפלער,  ברב"אראן, יעקב בעמלזי יברא"שמעון האפשטיין, יעקב 
ברוך פינחס אונגאר, מנחם משה פעלזנבערג, אלעזר יונה מרדכי זיבלערמאן, 
אפרים צבי עלעוויטץ, שלמה גאלדמאן, שמואל פערלמאן, אלי' ברוך שפיטצער, 

 יחזקאל שרגא שפיטצער, אורי ליכטער, מרדכי ברייער, יעקב יוסף ברוין

 גבאי המסגרת - משה יודא שפיטצער: בהערכה מצטרף א"ג



 

�מז תשפ"ב כי תבוא      

�



 

�מח תשפ"ב כי תבוא      

�




