
 

 היסטארישע באגעגעניש מאליגע  - ערשט 
גאר א היסטארישע באגעגעניש איז אפגעהאלטן געווארן אין 
שטוב פון די מדינת ישראל פרעימיער מיניסטער בבי נתניהו, 
ווען מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א איז געקומען אויף א 

די באזוך איז פארגעקומען פריוואטע באזוך. היסטארישע 
ו"ר מוצאי לג' בעומר, ווען מרן אדמ  –נעכטן דינסטאג נאכט  

מוויזניץ שליט"א איז אנגעקומען אויף א היסטארישע באזוך 
צום פריוואטן וואוינונג פון נתניהו אין שטעטל 'באלפור' אין 
באגלייטונג פון חה"כ יענקי טעסלער הי"ו. אנהויב די באזוך 

אויף זיין האט זיך דער רבי באדאנקט פאר'ן פרעימיניסטער 
ענק' פון אנקומען גוטע ארבעט אפצוהאלטן די 'טשיינע קר

 קיין ארה"ק. 

 

א שמועס צווישן פיהר אויגן אין האט זיך פארצויגן דערנאך 
לויט ווי ס'ווערט  .פערציג מינוט-און-פינףלויף פון 

באריכטעט האט דער רבי גערעדט צום ראש ממשלה איבער 

אנגעלעגנהייטן וואס זענען נוגע פאר חרדישע יודן אין אר"י 
יעם 'חוק הגיוס' וועלכע וועט און בפרט איבער דעם ני

דאס קומט באשטעטיגט ווערן אין די נאנטע צוקונפט. 
די  ווערןט 'געחתמע קומענדיגע וועטנאכדעם וואס 

מדינת די  א פרישע קאליציע אין    פאר  פארמירונגענדגילטיגע  
צוזאמען מיט די חרדישע פארטייען. פארלימענט, ישראל 

 בעטן אער רבי איז געקומען  יבער אז דטייל קוועלער געבן א
 בקשה לטובת אחד מחסידיו. פרעזענליכע 

מערקווינד געשיכטע  אין אנדערע נייעס ווערט פארשפרייט א  
מיט'ן רבי'ן שליט"א אין מירון: ווי ברייט באריכטעט איז 
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א אנגעקומען ביום לג' בעומר 
אויף א תפלה אין אתרא קדישא מירון. נאכ'ן דאווענען א 
לענגערע צייט איז דער רבי געווען געצווינגען צו פארלאזן 

פון די פאליציי און דער רבי די חצר המערה לויט די פארלאנג  
איז דאן אריבערגעפארן צו די באיא'נע שטח אויפן דאך פון 
די מערה, ווייטער מתפלל צו זיין. אנקומענדיג אהין האט 
דער רבי באמערקט ווי איינער טוט אויסשפרייטן זאמד אויף 
די שטיגן וואס פירן צו די פלאטפארמע פון די הדלקה,  

מירט מיט אויל און ס'איז געווען א וועלכע איז געווען פארש
 סכנה זיך אויסצוגליטשן. 

נאכ'ן דאווענען האבן די גבאים געזאגט פאר'ן רבי'ן אז אזוי ווי עס איז  
שווער פאר'ן רבי'ן ארויפצוגיין די שטיגן ביז צו די פלאטפארמע, קען 
מען אנצינדען די הדלקה אונטן אויף די ערד אנדעם וואס דער רבי זאל  

רפן מטריח זיין און זיך ארויפשלעפן. דער רבי האט אבער בשום זיך דא
"דא איז געשטאנען א יוד און זיך   אופן נישט מסכים געווען זאגענדיג:

איבערגעארבעט אויסצושפרייטן זאמד אויף די ערד, וויבאלד ער האט 
געטראכט אז איך וועל זיך באנוצן מיט די טרעפ, און יעצט אז איך וועל  
נישט ארויפגיין די טרעפ וועט זיך יענער שפירן. עס איז מיר בעסער זיך  

טון א אידישע -י איידער ווייאנצושטרענגען און זיך מטריח זיין וו 
 קינד!"...  



 דברי מחאה פון האדמו"ר מסאטמאר 
כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א האט היינט געלאזט הערן 

מרן אדמו"ר מוויזניץ דברי מחאה קעגן זיין שוואגער 
שליט"א, וועלכע האט אפגעשטאט א באזוך ביים מדינת 
ישראל ראש הכופרים. היינט נאך תפלת שחרית האט דער  
רבי שליט"א אפגעראכטן א 'מסיבת לחיים' לרגל די יארצייט 
פון זקינו הרה"ק המגיד מטשערנאביל זי"ע און צווישן 

ס'איז מיר א גרויסע חידוש אנדערע האט דער רבי געזאגט: "
איז געגאנגען באזוכן דעם ראש 'ע רבי דער וויזניצאז 

זיצט פארשפארט די לעצטערע וואכן אין חצור הכופרים. ער  
די חסידים, פירן טישן און האלט זיך צוריק פון פראווענען 

וואס איז געווען פון די גרעסטע זאכן ביי חסידים, נעמט 
דברים שבמצוה, אנדערע פיל ון נישט קיין סנדקאות א

וויבאלד ער האבן מורא פון ווערן אנגעשטעקט מיט 
 שלעכטע באצילן.  

 

 
 

איך פארשטיי נישט ווי אזוי ער האט נישט מורא פון ווערן 
שטעקט מיט שלעכטע רוחניות'דיגע באצילן ווען עס  אנגע

קומט צו התחברות צו אפיקורסים און מינים וועלכע האבן 
נישט קיין דרך ארץ און יראת הכבוד פאר'ן באשעפער.  
דעמאלט האט מען נישט מורא פון שלעכטע באצילן און מען 
קומט זיך גאר מתחבר זיין צו זיי!"... דער רבי האט 

די ווארט 'טשערנאביל' איז א צוזאמענשטעל  אויסגעפירט: "
פון צוויי רוסישע ווערטער. 'טשאר' וואס איז טייטש שווארץ 

מ'דארף וויסן מבחין צו  -און 'ביל' וועלכע איז טיישט ווייס 
 זיין צווישן שווארץ און ווייס!"... 

 
 

 שלוחים פון האדמו"ר מוויזניץ  
 ביי האדמו"ר מסלאנים 

אין א דראמאטישע שריט האט מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א 
היינט אפגעשיקט ספעציעלע שליחים צו כ"ק אדמו"ר 
מסלאנים שליט"א זיך דורכרעדן בענינים העומדים על  

באריכטעט איידער די בחירות אין מדינת הפרק. ווי ברייט 
ישראל, האט כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"א געזאגט פאר 
זיינע חסידים, אז די יעצטיגע בחירות איז אנדערש ווי אמאל,  
צוליב דעם וואס איינע פון די חברי הכנסת ווערן 
אויפגענומען אלס א 'שר' אין די ממשלה וועלכע איז 

פריעדיגע גדולים. דאן איז מרן געאסר'ט געווארן דורך די 
אדמו"ר מוויזניץ שליט"א געווען אויף א לענגערע פריוואטע 
באזוך אין שטוב פון כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"א און 
האט פארשפראכן אז ר' יעקב ליצמאן וועט נישט דינען אלס  
א שר אין די מדינת ישראל רעגירונג און דערפאר האט דער  

 צוריקגעצויגן פון זיינע ווערטער.סלאנימ'ע רבי שליט"א 
 

 
 

וועט ר' יעקב ליצמאן  די קומענדיגע וואךנאכדעם וואס 
שר השיכון' פון די מדינת סגן איינגעשוואוירן ווערן אלס '

ישראל רעגירונג, זענען אנגעקומען היינט נאכמיטאג די צוויי 
שלוחים פון וויזניצ'ע רבי הרב יעקב וואלצער און הרב יעקב  

שטוב פון האדמו"ר מסלאנים וועלכע האבן טעסלער, צום 
ן רבי'ן אז דער וויזניצ'ע רבי האט איברעגעגעבן פאר'

געהאלטן ווארט, און ר' יעקב ליצמאן וועט טאקע נישט 
 שר. איינגעשוואוירן ווערן אלס

 
 

 בואו שעריו בתודה 
די שווערע עפעדעמיע וועלכע האט באטראפן די וועלט  
ווערט עטוואס לייכטער און צענדליגע בתי מדרשים און 
ישיבות עפענען די טויערן ווי ברייט באריכטעט. אויך כ"ק 

וועלכע איז געווען דער    -סטאלין שליט"א  -אדמו"ר מקארלין
ערשטער אפצושפארן די מוסדות אין ארה"ק און ניו יורק און 
האט זיך שארף ארויסגעשטעלט קעגן די וועלכע האבן 

האט צוריק געעפענט די טויערן  –פרובירט צוריק צופענען 
פון בית מדרשו אין גבעת זאב, וואו עס באטייליגן זיך 'פופצן 
חסידים' ביי יעדע תפלה, לויט א ספעציעלע רשימה ווי 

 מ'דארף זיך איינשרייבן פון פאראויס. 

ווערט געמאלדן איבער די עפענונג פון אין אנדערע נייעס 
צענדליגע בתי מדרשים אין ניו יורק ווערן צוריק געעפענט 

דיסטעסינג רעגולאציעס, נאכ'ן -אויספאלגענדיג די סאושעל 



אינסטאנצן. פון -ערהאלטן די ערלויבעניש פון די רעגירונג
קהלת באבוב איז געמאלדן געווארן אז אנגעהויבן פון דעם  

ונטאג וועלן זיך עפענען די טויערן פון ביהמ"ד קומענדיגן ז
הגדול קהל שערי ציון באבוב וואו עס וועלן פלאצירט ווערן 
די בחורי הישיבות, סיי פון ישיבה קטנה און סיי פון ישיבה 
גדולה, וואס וועלן זיין אויסגעשפרייט איבער אלע שטאקן 

בת און פון בנין. אזוי אויך וועט די מקוה זיין אפן סיי ערב ש
 סיי ביום השבת.  

אויך פון קהלת ראחמיסטריווקא אין ב"פ איז געמאלדן  
געווארן אז דאס ביהמ"ד האט זיך צוריקגעעפענט סיי 
אינדערוואכן און סיי שבת. דאס קומט אין די זעלבע צייט 
וואס כ"ק אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א האט צוריק 

 ין. אנגעהויבן אננעמען סנדקאות און הנחת תפיל

 

 
 אין מירון און ניו דזורסי ופרצו חומות  

א מהומה איז אנשטאנען נעכטן לג'   תרא קדישא מירון: א 
בעומר אין אתרא קדישא מירון, ווען טויזענטע יודן האבן זיך 
איינגעבראכן אין מערה. אין לויף פון דעם גאנצן טאג איז 

רט מיט א גאר דאס קליין דערפל 'מירון' געווען באלאגע
וואך און מיליטערישע קרעפטן -הויעכע פאליצייאישע 

וועלכע האבן זיכער געמאכט אז קיינער קומט נישט אריין 
אין דערפל, און אויך די וואס האבן געהאט ספעציעלע  
ערלויבענישן זענען בלויז אריינגעלאזט געווארן אין חצר 

וען המערה אבער די טויערן פון מערה זעלבס, זענען געו
צוגענאגעלט און צושמאלצן כדי מ'זאל נישט קענען 

 אריינגיין. 

עטליכע שעות איידער צאת הכוכבים האבן הונדערטע יודן 
זיך צוזאמגענומען און דורכגעבראכן אלע חומות המבדילים 
און האבן באוויזן זיך אריינצוזעהן אין דעם הייליגן מערה 

ה מתפלל צו זיין און עספיעט אריינצוכאפן די געוואלדיגע זכי
סמוך ונראה צום ציון הק' בעצם יום לג' בעומר. אזוי אויך 
זענען געווען הונדערטע יודן וואס האבן זיך 

געוויסע  אריינגעשמוגעלט אין דערפל מירון דורך א
באהאלטענע וועג און האבן זוכה געווען צו זיין אין מירון 

יודן  אפעראציע. צווישן די-טראץ די מאסיווע זיכערהייט
האט זיך אויך אנגעזען הרה"צ המשפיע ר' צבי מאיר 

 זילבערבערג שליט"א. 

 
 א ביים זיך אריינשמאגלען קיין מירוןשליט"הרה"צ ר' צבי מאיר זילבערבערג 

דורכאויס לג' בעומר איז די  ביה"ח באבוב, ניו דזורסי:
באבוב'ע בית החיים אין ניו דזורסי געווען גענצילך  
אפגעשפארט און האט צוריקגעהאלטן פון טויזענטע יודן 
פוקד צו זיין דעם ציון הק' ביום לג' בעומר וועלכע איז 

געווארן די לעצטערע יארן און איז מסוגל   איינגעפירט
אינסטאנצן איז -לישועות. נאל שתדלנות ביי די רעגירונג

ערלויבט געווארן אן ענגע מנין יודן בראשות הרה"צ ר' יוסף 
  45-אונגער שליט"א בשלחית אביו כ"ק אדמו"ר מבאבוב

שליט"א. עטליכע שעות איידער צאת הכוכבים איז לייכטער 
רענגע פאליצייאישע וואך אויפן פלאץ און געווארן די שט

האט ערמעגליכט פאר צענדליגע יודן זיך אריינצושמאגלען  
אין בית החיים און זוכה זיין מתפלל זיין ביים ציון הק' ביום 

 לג' בעומר.



 הגה"צ ר' יוסף וויינבערג זצ"ל 
  סלאנים ש ישיבתאר

 
 

מיט גרויס צער איז אויפגענומען  תורה תורה חגרי שק:
געווארן די ביטערע בשורה איבער די פריצייטיגע הסתלקות 
פון הגה"צ ר' חיים יוסף דוד וויינבערג זצ"ל ראש ישיבת באר 

יאהר נאכ'ן  65אברהם סלאנים אין בני ברק אין עלטער פון 
געזונט אין די לעצטערע יארן. דער ראש ישיבה  נישט זיין

יעריגע חברותא ואיש אמונו פון - זצ"ל איז געווען דער לאנג 
כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"א ומפארי חסידי סלאנים. רבי 

ווי מ'האט אים גערופן אין סלאנים בלשון חיבה  - יוסל ע"ה 
איז געבוירן אין בעלגיע און האט געלערנט אין זיינע  –

רישע יארן אין ישיבה ד'געיטסהיד און דערנאך אין בחו
ישיבת פאנאוויטש און איז געווען אן איידעם בזווג ראשון 
ביי הרב עקיבא בערקאוויטש ע"ה פון לונדון. מיט פופצן 
יאהר צוריק איז זיין ערשטע רעביצין ע"ה נפטר געווארן און 

ט מיט פינף יאהר צוריק האט ער חתונה געהאט בזווג שני מי
הרבנית תליט"א בת הגה"צ רבי משה וואלפסאן שליט"א רב 
ד'קהל אמונת ישראל, אלמנת הרה"ח ר' עקיבא מאשינסקי 
זצ"ל. דער ראש ישיבה זצ"ל וועלכע איז א סלאנימ'ע אייניקל  

האט זיך אויך משדך געווען מיט נכד כ"ק אדמו"ר מסקווירא 
   שליט"א.

א פארנט פון ביתו די מסע הלויה איז ארויס אין שיכון סקוויר
נאוה קודש פון כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א און דעם  
קומענדיגן פרייטאג פארנט פון ביהמ"ד הגדול סלאנים אין 
די עזרת תורה געגענט אין ירושלים. הרה"ג ר' אברהם מיכל  
רובין שליט"א דומ"ץ סלאנים האט איבערגעגעבן הוראת 

א, אז אלע  הקודש בפקודת כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"
תלמידי הישיבה, סיי די וואס לערנען יעצט אין ישיבה און 
אויך די בוגרי הישיבה וועלכע האבן אמאל געלערנט ביים 
ראש ישיבה, זענען מחיוב זיך צו רייסן קריעה כדין תלמיד 
על רבו מובהק כנפסק בשולחן ערוך. אויך האט דער רבי 

ראפנעמען די שליט"א געהייסן אז בשעת די לויה זאל מען א
פרוכת פון ארון קודש אין היכל הישיבה אין אלעד און די 
בחורים וואס לערנען יעצט אין ישיבה זאלן זיצן שבעה איין 

 בות.שנשמע ונתבשר בשורות טו שעה פון טאג.

 

 הרה"צ רבי אהרן גרינצווייג זצ"ל 

 
מיט גרויס צער און טרויער איז  שקעה השמש בצהריים: 

אויפגענומען געווארן די ביטערע בשורה איבער די 
יעריגע מוהל מומחה הגה"צ -פריצייטיגע הסתלקות פון לאנג

יאר  62עלטער פון המקובל רבי אהרן גרינצווייג זצ"ל אין 
נאכ'ן נישט זיין געזונט אין די לעצטערע יארן. רבי אהרן 
זצ"ל איז געווען א זוהן פון הרב דוד יהודה גרינצווייג זצ"ל  
פון וויען און אן איידעם ביי הגה"צ ר' וועלוול טווערסקי 
זצ"ל מראחמיסטריווקא. רבי אהרן זצ"ל איז געווען 

מיט זיין צדקות און באוואסט איבער די גאנצע וועלט 
און האט געהאט צה ותושיה ורבים נהנו ממנו עפרישות 

וועלכע האבן זיך נישט   חסידים ומעריציםאונטער זיך אסאך  
. ער האט איבערגעלאזט זיינע דעת תורה גערירט אן זיין 

חשובע קינדער און די ברודער: הגה"צ ר' יהונתן שליט"א 
 שנשמע ונתבשר בשורות טובות. .  ראה"כ באר יצחק סקווירא



 

אין אן אומגעראכטענעם שריט איז כ"ק בעלזא רב  בעלזא: 
שליט"א אריינגעקומען לג' בעומר ביינאכט אין גרויסן היכל  
און אנגעצינדען די 'פאקל' פון וואס הרה"צ ר' אהרן מרדכי  

צוואנציג פאקלען -און-שליט"א האט אנגעצינדען די זעקס
וועלכע זענען שפעטער ארומגעפארן די גאסן פון קרית 

אויך האט דער רב שליט"א אפגעראכטן חאלאקעס   בעלזא.
פאר די קינדער. נאך מעריב האט דער משב"ק הרב מיכל  
פירער שליט"א איבערגעגעבן פאר'ן רב שליט"א א 'כוללות  
קוויטל' פון כלל חסידי בעלזא און דער רב האט עס 
איבערגעגעבן פאר בנו הרה:צ ר' אהרן מרדכי שליט"א 

דאס קוויטל ביים ציון הק' אין וועלכע האט פארגעליינט 
אתרא קדישא מירון. הרה"צ ר' אברן מרדכי שליט"א איז 
אנגעקומען אין מירון כחצות הלילה און האט זיך 

 דרייסיג צופרי.-צוריקגעקערט זיבן

 

 

דער רבי שליט"א האט אפגעראכטן  תולדות אברהם יצחק:
א גרויסארטיגע הדלקה אין ביהמ"ד הגדול אין ירולשים מיט 

י באטיילגעגונג פון הונדערטע חסידים ואנשי מעשה. דער  ד
רבי שליט"א האט אויפגעטראטן מיט דברים חוצבים להבות 

אש און געזאגט אז דאס וואס מ'לאזט נישט אנקומען צום 
 ציון אין מירון איז בלויז רשעות פון די ציוניסטישע פאליציי.

 

א קיין אתרלג' בעומר נאכמיטאג איז דער רבי אנגעקומען  
מירון און האט מתפלל געווען א לענגערע צייט ביים  קדישא

אויפן פלאץ זענען געווען 'גשר כהנים' ווי יאר יערליך. 
פארזאמעלט הונדערטע חסידים, נאכדעם וואס דער רבי 
שליט"א האט געהייסן נאך תפלת שחרית אז ווער ס'קען זאל 
ארויספארן קיין מירון און פרובירן אנצוקומען דאס נענסטע 

דערנאך איז דער רבי שליט"א   איז מעגליך צום ציון הק'.וואס  
ארויפגעפארן צו א הויעכע בארג אויף הר מירון און דארטן 
אפגעראכטן די גרויסע הדלקה ווי יאר יערליך מיט די 
באטיילעגונג פון הונדערטע חסידים ואנשי מעשה אנשים 

דערנאך איז דער רבי געפארן צום נייעם געגענט  נשים וטף.
אין 'הר יונה' און וועט דארט אפרעכטן די הדלקה מיט די 

און וועט זיך דארט  ארטיגע חסידים און איינוואוינער
 אויפהאלטן די קומענדיגע צוויי וואכן בקרב חסידיו.

 

בחצרות הקודשתש"פ לג' בעומר   



י שליט"א בליל לג' בעומר האט דער רב תולדות אהרן: 
געצינדען די הדלקה אויפן דאך העכער בנין ביהמ"ד הגדול  

. היינט נאכמיטאג האט דער רבי ווידער  אין ירושלים
אנגעצינדען די הדלקה אויפן דאך פון ביהמ"ד און האט זיך 
ארויסגעלאזט אין 'היסטארישע הקפות' טאנצענדיג ארום 

ברים דאס פייער א לענגערע צייט און אויפגעטראטן מיט ד
 . חוצבים

 

בליל לג' בעומר האט כ"ק אדמו"ר מסאטמאר  סאטמאר:
שליט"א )מהר,א( אנגעצינדען די הדלקה אויף א פריוואטע 
פארנעם מיט די באטיילעגונג פון די מנהלי הישיבות. צווישן 
אנדערע האט דער רבי אויפגעטראטן מיט דברים חצובים 

ונט זיך, בנוגע די יעצטיגע מצב אין וואס כלל ישראל געפ
ארויסברענגענדיג די שווערע פארלוסטן בגשמיות מיט 
אזויפיל אידישע קרבנות און פון די צווייטע זייט די  

, ווען אומגעהויערע חלל וועלכע האט זיך געשאפן ברוחניות
עס זענען דורכגעבראכן געווארן אלע גדרים וסייגים וואס 

א מ'האט געקעמפט אלע יארן. יעדע בחור האט באקומען 
סעלפאן, בחורים האבן זיך געדרייט ברחובות ובשווקים, 

פאונס -משפחות האבן פארברענגט די צייט אויף די סמארט
זיניגקייט -און קאמפיוטער'ס און עס איז געווארן א לייכט

אויף דעם גאנצן ענין פון דאווענען מיט מנין און גיין אין 
  מקוה. 

 

די מנהלי   דאן האט זיך דער רבי שליט"א געוואנדן צו
עס ווארט אייך "איך רעד צו אייך חשובע מנהלים.    המוסדות:

 ,ונאן עבודה קשה ווען אלעס וועט זיך צוריקשטעלן על מכו
 עברוואס האט זיך געשאפן אינעם אררעכטן די היזקות פצו 
קענען צוריק אויפהייבן די תלמידים במעלות התורה  און

גיין צו צווועט  נאכנישט ווי אזוי מ'  ךויר"ש. דערווייל זעה אי
לבי נשבר '  דמלכותא. עבודת הקודש בחור המצב בדינאדי 

און ווי אזוי קען מען  וואס גייט דא זיין ' טראכטענדיגבקרבי
מיר נישט  ? ס'לאזטמתקן זיין די גרויסע היזיקות ברוחניות

. וויל אייך בעטן חשובע מחכנים !..שלאפן ביינאכט 
פאר'ן קיינער ארבעט דאך נישט הנאמנים לה' ולתורתו. 

וואס איז דא האט א  רבאקומט, נאר יעדעמ'געהאלט וואס 
באשעפער'ס קינדער.   אויפצוטוהן פאר'ןגעפיל צו חינוך 

אלע מנהלים זאלן וויסן אז ס'ליגט אויף אייך א גרויסע 
אחריות און א חוב גדול וקדוש צו טון פעולות ביתר שאת 
צוריקצושטעלן דאס חינוך אויפן פלאץ נאך די שווערע 

עבודת הקשה מחנך צו זיין אנא שאו ידיכם קודש בהיזקות. 
אין לנו להישען אלע על  '  . חינוך הראוי הקטנים עם הגדוליםב

מ'זאל  דער אויבערשטער זאל העלפן –' אבינו שבשמים
ן סייעתא דשמיא און מ'זאל מצליח זיין אין די עבודת  האב

 ".  הקודש

 

דער רבי שליט"א איז אנגעקומען צו די צענטראלע   באיאן:
הדלקה אין אתרא קדישא מירון אנגעטון מיט א מאסק אויפן 
פנים און הענטשקעס אויף די הענט, צוליב די יעצטיגע מצב.  



רויס מגדרו אין א היסטארישע שריט איז דער רבי שליט"א א
און איז געשפרינגען בעוז ותעצומות לכבוד התנא האלוקי, 
אנדערש ווי אלע יארן ווען דער רבי טוט נאר קלאטשן מיט 

 די הענט. 

בליל לג' בעומר האט כ"ק אדמו"ר מסקווירא  סקווירא: 
שליט"א אויפגעטראטן מיט דברות קודש און געדאווענט 

ר רבי שליט"א תפלת מעריב פאר'ן עמוד. דערנאך האט דע
אנגעצינדען די הדלקה אין היכל רינה תפלה מיט די  
באטיילעגונג פון די בני המשפחה און דערנאך איז די 
מהדורה ארויפגעשטעלט געווארן אויפן טראק וועלכע איז 

 ארומגעפארן די שטעטל. 

 

בליל לג' בעומר האט כ"ק אדמו"ר  ראחמיסטריווקא:
אפגעראכטן דעם עריכת מראחמיסטריווקא שליט"א 

השולחן אין ביהמ"ד הגדול אין בארא פארק מיט די 
באטיילעגונג פון די בני המשפחה. אויך האבן זיך באטייליגט 

קיימישא און בארנוב -די איידימער כ"ק האדמורי"ם מויזניץ
שליט"א. דער רבי שליט"א איז געזעצן אויף א פלאטפארמע 

עצן אפגערוקט. אויך האט אליינס און די איידימער זענען געז
דער רבי פארגעזאגט 'ואמרתם און אמר רבי עקיבא' ווי אלע  

לג' בעומר נאכמיטאג האט דער רבי  יארן בקול חוצב.
שליט"א אפגעראכטן חאלאקעס כנהוג פאר צוואנציג 

אייניקלעך בלעה"ר. צום ערשטן מאל -חסידים און פיהר אור
זינט די עפעדעמיע האט דער רבי שליט"א אויפגענומען די 

 בעלי שמחה און געוואונטשן ברכת קדשו. 

 

 

כ"ק אדמו"ר מקאסאן שליט"א וועלכע וואוינט אין  קאסאן: 
די נייע חרדישע געגענט אין לינדען, ניו דזורסי איז נעכטן לג'  
בעומר אנגעקומען אויף א באזוך אין בארא פארק און 

 טן דעם עריכת השולחן בבית מדרשו אין שטאט.אפגעראכ

רבי ביום לג' בעומר איז דער מונטריאל: - וויזניץ 
ארויסגעפארן קיין קרית טאהש און דארט אפגעראכטן א 

 מסיבת לחיים אין שטוב פון הרב מענדל ניימאן הי"ו.

כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א האט  פשעווארסק: 
אנגעצינדען די הדלקה בחצר ביתו נאוה קודש מיט אן ענגע 

 צאל בני המשפחה. 

האט כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א    ב"ב: - טשערנאביל 
אנגעצינדען די הדלקה בחצר ביתו נאוה קודש מיט די  

 באטיילעגונג פון די בני המשפחה. 

כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א לרפו"ש איז  קאלוב: 
אריינגעקומען אין ביהמ"ד אין וומסב"ג ביום לג' בעומר און 
אפגעראכטן דעם עריכת השולחן בשילוב די סעודת יארצייט 

ון מקאלוב זי"ע און אויך די  פון זקינו הרה"ק בעל עת רצ
אייניקל בן הה"צ רבי אלעזר יונה  ןסעודת הבר מצוה פון א

. דער רבי איז געזעצן גינזבערג שליט"א אבד"ק סוואליווא
 אפגעזונדערט מיט א גלאזערנע מחיצה.



 

 לג' בעומר  

 בחצר הקודש סקאליע 

 

 

 

 


