
 מעגא

ט פסח "יו 
ט "תשע

 אויסגאבע
 

 
 קרישקעס  

 קדוש במלוכה
 די ערשטע תקופה בראשית ממלכתו

 פון זקן צדיקי דורינו  

 א"שליט מרחמיסטריווקא ר"ק אדמו"כ
 

 
 

 

 די גאלדענע יארן פון 

 ל"זצוקץ מבאבוב "מהרנק "הרה
 ק "על אדמת ארה

 
 ד את העם"ויפקד דו 

 די פילע אויפטוהונגען פון
 

 ר"ק אדמו"כ

מתולדות 
 א"שליט אהרן

 

 די בחורישע יארן פון 
 ק "הרהר "אדמו

 מסקווירא
 פ"מב ל"זצוק



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ך "ל ביום ז"ק מתולדות אהרן זצ"נאך די הסתלקות פון הרה
אין לויף פון די ' בחירות'זענען פארגעקומען , ז"כסליו תשנ

ווי יעדע מיטגליד אין די קהלה  ,דריי טעג נאך די שבעה
האט געהאט די מעגליכקייט אויסצווועלן איינע פון דעם 

גענומען ווערן אלס ממלא אויפ ס קינדער וואס זאל'רבינ
 . מקומו

ווי די ', מעמד הכתרה'טבת איז פארגעקומען די ' ביום כא
א "ר שליט"ק אדמו"גאנצע קהלה האט מכתיר געוועהן כ

די מעמד איז אפגעהאלטן געווארן . למלאות מקום אבותיו
ווי די רבני הקהלה האבן , ד"ם גרויסן ביהמעאינ

 . אויפגעטראטן מיט ווערטער

ר האט ארומגענומען אלע פארזאמעלטע ווען די רבי א ציטע
און מיט א , א האט איבערגענומען דאס ווארט"שליט

זעלטענע פשטות ועניוות האט ער ארויסגעברענגט אז ער 
איז נישט ראוי דערויף און אז די קהלה האט דא געמאכט א 

. האט איהם אויסגעקליבן'פארדרוסליכע טעות אז מ
 :ברות קודשפאלגענד איז די פילע ד

ראשית כל וויל איך . ס און די גאנצע קהל'ברשות די ברודער
נעמט 'זאל נישט קיין טעות האבן אז מ'אז מ, קלאר מאכן

דא עפעס א מנהיג וואס האט אין זיך עפעס תורה אדער 
דארף איך קודם . ממלא מקום אבותיו בתורה ויראת חטא

זאל 'ס, מירזאל נישט קיין טעות האבן אין 'מ, מגלה דעת זיין
 -' אוי לה מי שעולם מטין בו'נישט אריינגיין אינם גדר פון 

זיי זאלן נישט קיין טעות האבן און נישט אריינברענגען א 
 .טעות אין זיך

האט גענומען 'ליידער ליידער האלט מען ביי א מצב וואס מ
. א טרוקענע שטריק וואס האט נישט אין זיך קיין תורה

איינער וואס גייט איבערנעמען . ביםמוז עס מגלה זיין בר'מ
, גייט ער זיך פארהערן און ער באקומט סמיכה, א רבנות

האט מיך אפילו נישט פארהערט 'מ. ידין ידין, יורה יורה
נישט די מדות אדער , נישט אין תורה. וואס איך קען

נאר דאס איז . 'עניוות'זאג עס נישט אלס 'כ. מעשים טובים
 .בין א טרוקענע מענטש'כ. בפועל ממש. עס בעצם

און . אזוי שטייט אין צוואה. אבער וואס זאל איך טאהן
אויב . 'אל יסרב'שטייט 'דארף עס מקיים זיין ווייל ס'מ
האט אזוי מחליט געוועהן קען מען דאך נישט עובר זיין 'מ

די עיקר איז אז דער אויבערשטער זאל מיר . אויף די צוואה
יינקלעבן אין מיר אביסל זאל אר'געבן סייעתא דשמיא אז ס

 .וועל איך האבן סייעתא דשמיא להבא, תורה ויראת שמים

פיל איך , שטייט יעצט'אבער ליידער ליידער דערווייל ווי מ
האב עפעס צו משפיע זיין אדער עפעס 'אז כ, נישט אין מיר

אין די צייט וואס איך האב זיך . צו פארקויפן פאר אנדערע
ווי קען איך גיין משלים , אלטענאכנישט מתקן געוועהן די 

 ?זיין אנדערע

אלעס פירט זיך פון . נאר קיין שום זאך פירט זיך נישט אליין
דארף איך , האט אזוי גוזר געוועהן פון הימל'אז מ. הימל

דער אייבערשטער . מקבל זיין די גזירה פונם אויבערשטן
זאל קענען זיין א גוטע שליח און ממשיך זיין 'זאל העלפן כ

 .דארף זיין'אס מוו

די רבי האט גאר שווער אנגענומען דאס גאנצע 
יארן איז די רבי -שוין פון זיין פריע יוגנט. ראביסטעווע

געוועהן באוואוסט אלס גאר גרויסע מתמיד און פלעגט זיצן 
און לערנען שעות ארוכות מיט חברותות מיט אן 

די אלע וואס . אויסערגעווענליכע חיות און חשקת התורה
עדענקען איהם נאך פון לונדון און שפעטער אין מאנסי ג

די רבי האט אלע יארן . זענען לעבעדיגע עדות דערויף
ממאס געוועהן כבוד און בכלל נישט געוואלט הערן אז 

 .'ממלא מקום'גייט איהם אויפנעמען אלס 'מ

ווען די רבי האט איבערגענומען די הנהגה האט ער זיך 
זאל איהם לאזן לערנען 'מ( א :אויסגענומען דריי תנאים

און איהם נישט שטערן מיט זייטיגע ' אכט שעה'יעדן טאג 
שבת בייטאג וועט ער פראווענען די ( ב. זאכן אין די שעות

 ד את העם"ויפקד דו
 והונגען בקרב קהלתו דורךטדי פילע אויפ

 

 א"שליט ר"ק אדמו"כ

 מתולדות אהרן 



זאל איהם נישט אריינשלעפן אין די 'מ( ג. סעודה מיט געסט
 . 'עול המוסדות'

די דריטע תנאי האט די רבי געמוזט נאכגעבן שוין אין די 
וויבאלד די שווערע הוצאות פון די מוסדות , ע יאהרערשט

און די הנהלת , זענען געוועהן גאר איבערגעשטרענגט
המוסדות האט פעסטגעשטעלט אז די איינציגסטע וועג ווי 

איז נאר אויב די רבי , וועט קענען אריינקומען געלט'אזוי ס
שטעקן און קלייבן נדבות ביי -וועט נעמען דעם וואנדער

בלית ברירה האט די רבי מסכים . בעם אין חוץ לארץנגידים 
געווען ארויסברענגענדיג די געוואלדיגע זכות פון 

על טהרת 'ארויסהעלפן די מוסדות הקדושים וואס פירן זיך 
 . און זענען נישט נהנה משלחן איזבל' הקודש

ס גדלות בתורה און 'עס איז ווייט נישט קיין סוד דעם רבינ
ן היינטיגן טאג די ערשטע תנאי פון 'ן ביזדי רבי האלט נאך א

אין לויף פון די יארן האט די . יעדן טאג' לערנען אכט שעה'
רבי געהאט פארשידענע חשובע חברותות דורכאויס די טאג 

. מיט וועמען ער האט געלערנט לאנגע שעות ברצופות
ל "צ המקובל הרב רפאל משה לוריא זצ"הגה: צווישן זיי

ר מקהל "ק אדמו"א כ"יבלחט', השמיםשער 'מראשי ישיבת 
מרדכי אהרן שיינבערגער ' צ ר"הגה, חסידי ירושלים

 .א"שליט

דיגע סדרים 'טראצדעם וואס די רבי האט זיך זיינע קביעות
ס 'טוט דאס נישט פארמינערן דעם רבינ, אויף לימוד התורה

די רבי . פרעזענליכן קשר מיט אלע משפחות פון די קהלה
עסטערע זמני קבלת קהל פאר יעדן  האט אוועקגעשטעלט

ט ווי אלע חסידים צוזאמען מיט די משפחות קומען "יו
וועלכע פרעגט זיך נאך אויף יעדן חסיד , ן'אריין צום רבי

ווי ער האלט מיט די לימודים און , וואס ער טוט מיט זיין טאג
די רבי גיבט זיך אוועק פאר . וואס איז די מצב אין שטוב

עטרייע טאטע צו זיינע קינדער און דעם  יעדן חסיד ווי א
ס טיהר איז אפן טאג און נאכט פאר יעדן חסיד 'רבינ

 .צוגלייך

 
באלד ביים איבערנעמען די הנהגה האט די רבי 
אויפגעהויבן די קהלה אויף גאר הויעכע שטאפלען אין 

איז ווירקליך 'ס. אלע ענינים ברוחניות ובגשמיות
ווען א פרישע ' שוזרח השמ'נתקיים געווארן דעם 

גייסט פון התחדשות און חיות דקדושה האט 
דורך דעם נייעם מנהיג , אריינגעשיינט אין די קהלה

וועלכע האט אין יעדן הינזיכט זיכער געמאכט , העדה
זאל שטערקער ווערן און ווייטער אנגיין ביתר 'אז ס

פאלגענד איז כאמאראסטישע בליק . שאת ויתר עוז
א ביים "והונגען פון רבינו שליטאויף די פילע אויפט

 :איבערנעמען די כתר מלכות

 עמוד התורה
דעמאלטדיגע שיעורי -די רבי האט פארשטארקעט די ביז

ווי ' חבורת תורתך שעשועי'תורה און צוגעלייגט דעם 

לערנט יעדן טאג א בלאט גמרא און דערנאך פארהערט 'מ
. דעםאלע חברי הקהלה זענען אנגעשלאסן אין  .מען זיך עס

אזוי אויך האט די רבי מייסד געוועהן אין די ערשטע יארן די 
ווי יעדן טאג האט מען געלערנט איין ' ג מצוות"חבורת תרי'

איז אויך ארויסגעקומען 'ג מצוות און ס"מצוה פון די תרי
 . גליונות מחזק צו זיין דעם ענין

נגעפירט אז יעדע בר מצוה בחור וואס קומט ידי רבי האט אי
דארף נישט זוכן 'מ. ן תפילין דארף מסיים זיין א מסכתלייג

יאהר ביים פורים טיש וואס -ווען ממש היי, קיין דוגמאות
גענומען א רבי האט די ', טיש-ער לויתןד'ווערט גערופן 

. גרויסע שטיקל פיש פונם לויתן און עס געלייגט אין א זייט
ן פורים רב און 'שפעטער האט ער עס איבערגעגעבן פאר

דער עולם .  איהם עפעס אריינגעמורמעלט אין די אויערן
. האט זיך שטארק געוואונדערט אויף דעם מאדנעם עפיזאד

אינמיטן טיש האט דער פורים רב אויסגערופן אז די פיש 
האט די רבי אוועקגעלייגט פאר די בחורים וואס וועלן זיך 
אונטערנעמען צו לערנען הונדערטע שעות ברצופות במשך 

 ...ומעדיגע ימי בין הזמניםדי ק

אויב האט איינער געמיינט אז דאס איז בלויז געוועהן א 
האט ער זיך באלד איבערצייגט אז , דיגע ווערטל'פורימ
ן נעמען 'יעדע בחור וואס איז דורכגעגאנגען דעם רבי. נישט

לקח ביי א לחיים און דאס , שיריים דעם קומעדיגן שבת
וויפיל : "ן'ן רבי'ווארן דורכאיז באלד געפרעגט גע, גלייכן

אט דאס איז איינע פון "... ?שעות האסטו זיך מקבל געוועהן
ס טאקטיקן אריינצודרינגען א ווארימקייט און 'דעם רבינ

אין די הערצער פון די יונגע , געשמאק צו לימוד התורה
 .לעך'נשמה

זאל גרינדען א חבורה וואס 'די רבי האט אויך פארלאנגט מ
די רבי דערמאנט . 'ששה סדרי משנה'ן 'און חזר וועט לערנען

עס כסדר אין די שמועסן אז א יונגערמאן אדער א בחור מוז 
, ן אסאך משניות ביז ער קען עס שוין פון אויסנווייניג'חזר

אזוי  אז ווען ער גייט אויפן גאס זאל ער קענען לערנען 
  .'ובלכתך בדרך'משניות און מקיים זיין דעם 

 



ס "חבורת ש'ט האט די רבי מייסד געוועהן "בשנת תשנ
יודן וואס ענדיגן צענדליגע : די באדייט דערפון איז. 'יודן

די חבורה האט אוועקגעשטעלט א . ס"מאל גאנץ ש
ער ט מען איב'ווען יעדן טאג חזר' סדר החזרות'דאטעלירטע 

לערנט מען איבער פון די יעדן וואך , דעם נעכטיגן בלאט
דן חודש לערנט מען איבער דעם יע, פריעדיגע וואך
און יעדע יאהר לערנט מען איבער פון דעם , פריעדיגן חודש

 . פארגאנגענעם יאהר

האבן איבער א מנין , נאך קנאפע צוואנציג יאהר, יאהר-היי
ס איבער "יונגעלייט זוכה געוועהן צו ענדיגן גאנץ ש

פארלאפענעם חודש שבט איז פארגעקומען . מאל' פערציג'
א האט באעהרט די "סע מעמד ווי די רבי שליטא גרוי

יונגעלייט מיט א ספעציעלע תעודה וואס טוט עדות זאגן אז 
ס "א ש'די יונגעלייט טראגן דעם היסטארישן טיטל פון 

א בכתב יד "ן שליט'ן רבי'ט דורכ'אונטערגעחתמ!"... יוד
 .קדשו

איז אלע יארן געוועהן איינגעפירט אז די ' תולדות אהרן'אין 
אבער אין די , זענען נאר געוועהן אפן נאכמיטאג' כוללים'

ווען די . 'סדרי הכולל'צופרי שעות איז נישט געוועהן קיין 
האט ער באלד מייסד , רבי האט איבערגענומען די הנהגה

וועלכע איז געגרינדעט ', כולל ישמח משה'געוועהן דעם 
צו דינען אלס א , געווארן נאר אויף דעם איינעם צוועק

היינט איז שוין . אויך אין די פארמיטאג שעות' כולל'
מיט הונדערטע ' כולל בעלת אהרן'צוגעקומען די גרויסע 

 .יונגעלייט וואס זיצן און לערנען אויך אין די צופרי שטונדן

וואכן האט -נאכמיטאג אין די זוממער-די לאנגע פרייטאג
די רבי געזעהן אלס א גרויסע שטער פאר די בחורים און 
יונגעלייט וועלכע גייען ליידיג אין אזעלכע הויכע צייטן 

דערפאר האט די רבי מייסד געוועהן . בפניא מעלי שבתא
ווי די בחורים און פרישע ', כולל תוספות שבת'דעם 

יונגעלייט קומען זיך צוזאמען אין די פארמיטאג שעות און 
' צווייטע סדר'דערנאך הייבט זיך אן דער . לערנען פלייסיג

ווי די בחורים , ן דאווענען'וואס דאס איז צוויי שעה ביפאר
ד שוין גרייט צום דאווענען "און יונגעלייט קומען אין ביהמ

אנגעטוהן בבגדי שבת און מאכן דעם ריכטיגן הכנה מקבל 
 .'שבת מלכתא'צו זיין דעם 

 

 'ס צעטלעך'דעם רבינ'
ק בעל תורת מרדכי "הרהעס איז ברייט באקאנט אז 

. 'שעות צעטלעך'ל האט אוועקגעשטעלט "זצ ניץמוושז
איז דא דער ' תולדות אהרן'אז אויך אין , סן אבעריווייניג ווי

א זאגט קלאר אז ער "די רבי שליט. זעלבע סארט געדאנק
מיט וועמען ער איז  ל"וויזניצער רבי זצהאט עס גענומען פון 

וינענדיג בשכינות אין שטאט ווא, געוועהן שטארק בידידות
 .לענגערע יארן, מאנסי

האט די רבי פארלאנגט , ן איבערנעמען די הנהגה'באלד נאכ
סדר 'אז אלע חסידים זאלן אריינברענגען יעדן חודש א 

ווי זיי זאלן שרייבן א פונקטליכע חשבון וויפיל ' היום צעטיל
גייט  'צעטלעך'די . שעות תורה זיי לערנען דורכאויס די טאג

ווען יעדן חודש שיקן די בחורים און  ,ן היינטיגן טאג'אן ביז
יט די רבי גי. ן'לעך צום רביטיונגעלייט אריין זייערע צע

צעטיל באזונדער און שרייבט אויך צו  אדורך יעדעס
נאר , נישט נאר די יונגע. 'געוויסע הדרכות אין עבודת ה

אויך די עלטערע זקני החסידים זענען אנגעשלאסן אין די 
ן מדי חודש 'דאס איבער פארן רביאון געבן ', צעטלעך'

 ...לעך'בחדשו פונקט ווי יונגע בחורימ

אין די ערשטע יארן פלעגן די בחורים צושרייבן קשיות אין 
. און די רבי פלעגט צוריקענטפערן מיט תשובות' עבודת ה

האט מען אוועקגעשטעלט אז די רבי שרייבט צו , היינט
ס ברענגט אריין א פאר יעדן בחור ווא' הדרכות'אויפן צעויל 

און צומאל , אמאל איז עס קורצע זאכן. 'סדר היום צעטיל'
 ...אויך לענגערע תורות

לויט ווי די חסידים גיבן איבער זעהט מען אין דעם ענין 
ן בחור גענוי 'ווען די רבי שרייבט פאר, ממש אפענע זאכן

דאס וואס דער בחור וויל וויסן און די הדרכה איז גענוי דאס 
דאס איז זיכער אז ... דער בחור איז געשלאגן אין דעםוואס 

וויבאלד , די רבי קען נישט פרעזענליך יעדן בחור באזונדער
חוץ , ק"אין ארה' זעקס ישיבות'ציילט היינט ' תולדות אהרן'

אבער די רבי מיט זיין גרויסע כח איז שוין . די יונגעלייט
די בריוון גיבן ... פונקטלעך וואס דער בחור וויל וויסן, מרגיש

גרויס חיזוק פאר די בחורים און יונגעלייט ווייטער אנצוגיין 
 .בעבודת הקודש מחיל אל חיל

. יאהר איז די רבי געוועהן אויף צוויי שבתים אין מאנסי-היי
זאלן זיך 'די רבי האט דאן געבעטן פון די גבאים אז ס

וואס וועלן זיך , צוזאמנעמען אכצן בחורים פון די קהלה
און ער וועט ' סדר היום צעטלעך'בל זיין אויסצופילן די מק

פאר זיי איבערגעבן א ספעציעלע שמועס און אויך שרייבן 
ן גרויסן טיש וואס די רבי האט 'נאכ... א עקסטערע בריוו

אפגעראכטן אין מאנסי מיט די באטיילעגונג פון טויזענטע 
ין האט די רבי נישט פארגעסן פון זי, חסידים ואנשי מעשה

ביי ' שיחות קודש'און האט זיי איבערגעגעבן , בחורים' מנין'
זיך אין שטוב און זיי מעודד געוועהן צו האלטן חשבון אויף 

 .די שעות הלימודים

איז ווען ', צעטלעך'די עיקר צייט ווען די רבי שרייבט אין די 
די רבי געפונט זיך אויף אפרוה אין טבריה אדער אין 



י רבי נישט אזוי טרוד מיט עניני הכלל דאן איז ד. עסטרייך
. און האט מער צייט זיך אוועקצוגעבן פאר עדת צאן מרעיתו

אין די יעצטיגע טעג ווערט אט אט פארענדיגט א ספר 
בריוון וואס די ' טויזענט'וועלכע אנהאלט אין זיך די ערשטע 

 .'צעטלעך'רבי האט צוגעשריבן צו די 

 

 'ס חבורות'דעם רבינ'
ע האט איינגעפירט אז יעדן "זי' שומרי אמונים'גע דער היילי

יאהר זאלן זיך אלע חברי החבורה צוזאמנעמען אויף א 
ן אלע 'ווי דער מנהיג העדה זאל איבערחזר' קיבוץ הגדול'

און דערנאך זאלן אלע חברי , תקנות והדרכות פון די קהלה
פון פריש מקבל נען אויף א שטר אז זיי זענען 'הקהלה חתמ

ל האט "די רבי זצ. ף זיך אלע תקנות והדרכותאוי
זאל אפגעראכטן ווערן ' קיבוץ הגדול'איינגעפירט אז די 

 . יום החסידות –' כסליו' יט'ביום המסוגל 

אז יעדן חודש ' תולדות אהרן'אזוי אויך איז איינגעפירט אין 
און פאר , פאר אלע חסידים' קיבוץ החודשי'קומט פאהר א 

ווי די רבי טרעט אויף ' קיבוץ הכנה'הר א ט קומט פא"יעדן יו
 . ט וואס גייט קומען"מיט דברי הכנה צום גרויסן יו

איז , ט"כסליו תשנ' יט, ס הסתלקות'אין יאהר פונם רבינ
נאכדעם וואס ' קיבוץ הגדול'ליידער נישט פארגעקומען א 

, ל האט זיך געפונען אין גאר א שווערע צושטאנד"די רבי זצ
קיבוץ 'דעריבער איז די . ידער די הסתלקותעטליכע טעג אי

חמשה עשר 'פון יענעם יאהר פארגעקומען ביום ' הגדול
דאן איז געוועהן דאס . שטונדן-אין די נאכמיטאג' שבט

ערשטע מאל וואס די רבי האט אויפגעטראטן מיט אן 
 .ן ציבור חסידים'אפציעלע דרשה בדרבי הדרכה פאר

י הנהגה איז די רבי נישט ווען די רבי האט איבערגענומען ד
קומען פאהר עטליכע 'געוועהן צופרידן מיט דעם אז ס

נאר די רבי האט , גרויסע קיבוצים דורכאויס די יאהר
בעיקר די בחורים , געזארגט אז יעדע איינציגע חבר הקהלה

און זיך ' חבורה'זאל יעדער געהערן צו א , און יונגעלייט
אס דאס וועט איהם וו, שפירן אלס א חלק פון די חבורה

 .ארויפבויען און ארויפשטופן אויף העכערע רעלסן

די רבי האט זיך אריינגעלייגט אין די נושא און 
געוואנדן לויט די ' חבורות'אוועקגעשטעלט צענדליגע 
די רבי . פונקט-דיגע שטאנד'עלטער און לויט די רוחניות

האט זיך אליין געפארעט מיט דעם און האט 
זאל לערנען און 'פאר יעדע חבורה וואס מאוועקגעשטעלט 
אזוי אויך . ווי נאכצוקוקן' מראי מקומות'אפילו צוגעוויזן 

און ' ראשי החבורה'האט די רבי  אליין אויפגענומען די 
ווערן געפירט מיט ' חבורות'זיכער געמאכט אז די נייע 

 . הצלחה

אין די ערשטע יארן איז געוועהן איינגעפירט אז די נאכט 
מעמד שריפת 'איז פארגעקומען די גרויסע ' זאת חנוכה' פון

זענען זיך , יום זאת חנוכה, און דעם אנדערן טאג' הפתילות
ד און די רבי "צוזאמגעקומען אין גרויסן ביהמ' חבורות'די 

בשנת . האט פאר זיי איבערגעגעבן א ספעציעלן שמועס
מעמד שריפת 'האט די רבי באשלאסן אז די , ג"תשס

זאל פארקומען אויף זאת חנוכה נאכמיטאג און ' הפתילות
אזוי ארום האט זיך . ונמיקו עמו, נישט די נאכט ביפאר

ן גאנצן ציבור 'ארויסגעשטעלט אז די רבי האט גערעדט פאר
 . און נישט נאר פאר די חברי החבורות, ביום זאת חנוכה

 

 'ס כולל'דעם רבינ'
' תולדות אהרן'איינע פון די עיקר עבודות אין קהלה קדושה 

ברענגט ' שומרי אמונים'דער הייליגער . 'עבודת התפלה'איז 
ל האט "עס אין זיינע ספרים צענדליגע מאל און די רבי זצ

גערעדט דערפון ביי יעדן שמועס וואס ער האט 
דאס דאווענען אין תולדות . איבערגעגעבן פאר די חסידים

ערגעץ זעהט נישט 'וואס מ, פאר זיך' וועלט'אהרן איז א 
דאס דאווענען איז מיט אן אויסטערלישן קאך און . אנדערש

 .פלאקער און א זעלטענע מתינות און שטייטקייט

איז דא א באשטימטע ' שומרי אמונים'לויט די תקנות פונם 
' שחרית'א : דארף געדויערן' דאווענען'א  פיל צייטצייט ווי

יז ב' הודו'צייט פון ' א שעה'וואכן דארף נעמען ראינדע
ביז ' הודו'און אויף שבת דארף געדויערן פון ', ע"שמו'
הערט זיך אומגלויבליך 'ס!... גאנצע צוויי שעה' ע"שמו'

קען אליינס בייוואוינען אין וואס יעדער  אבער איז א פאקט
ווי הונדערטע יונגעלייט , תולדות אהרן ד"גרויסן ביהמ

תקנות לויט די ' וואכענדיגע שחריתים'דאווענען אפילו די 
 .פון שומרי אמונים

ל האט אבער געזעהן אז למעשה זענען דא "דער רבי זצ
בעלי בתים און מלמדים וואס יאגן זיך צו די ארבעט און 
קענען נישט אויספירן די תקנה צו דאווענען איבער א שעה 

ל אוועקגעשטעלט אז אויסער די "האט די רבי זצ, יעדן טאג
, עט זיך פירן לויט די תקנותד וואס וו"גרויסע מנין אין ביהמ

וועלן אויך זיין מערערע קלענערע מנינים וואס זאל 
ביז ' הודו'מינוט פון ' פינף און דרייסיג'געדויערן כאטשיג 

א בתי מדרשים איבער די גארער "אין אלע תו. ע"שמו'
 ...דאווענען וואס איז פארהאן' קורצטע'וועלט איז דאס די 

 



ען אט די הייליגע עבודה און עס א האט גענומ"די רבי שליט
די רבי האט געפאדערט אז . געטראגן א שטאפל פאראויס
טיגע יכדארף מען מאכן די ר, אויסער דאס דאווענען זעלבס

ס און לערנען 'הכנה קודם התפלה און  אויפשטיין פארטאג
די רבי איז נישט געוועהן צופרידן פון סתם . ן דאווענען'פאר

דאס . 'פנימיות'די רבי פאדערט . עןזיך שאקלען און שריי
האט די רבי איינגעבאקן אין די בחורים און יונגעלייט און 
אוועקגעשטעלט פעסטע יסודות אויך אין דעם בינזיכט פון 

איז איינע פון די " ס'אויפשטיין פארטאג."'עבודת התפלה'
שטארקע זאכן וואס די רבי שטעלט זיך אויף דעם און רעדט 

 . ידים איבער איהר גרויסע חשיבותכסדר פאר די חס

אויף דעם צוועק האט די רבי געגרינדעט באלד אין די 
ווי עס לערנען ' כולל ישא ברכה'די , ערשטע יאהר

ן דאווענען און דערנאך דאווענען 'הונדערטע יונגעלייט פאר
בהשתפכות הנפש , ד"אין גרויסן ביהמ ס מנין'רבינן 'זיי מיט

 .'שומרי אמונים'קנות התפלה פונם און לויט די ארגינעלע ת

ל וועלכע "ש די רבי זצ"ע' ישא ברכה'די כולל ווערט גערופן 
' ישא'וואס , האט געהייסן מרן אברהם יצחק בן שינדל ברכה

די כולל פארמאגט גאר א ... 'אברהם יצחק שינדל'איז 
די רבי . ן וועלכע שטייט בראשה'חשובע פלאץ ביים רבי
איבער אלעס ארום די כולל און  אינטערסירט זיך כסדר

. ליכע געהאלט פאר די יונגעלייט'ס די חודש'צאלט אליינ
נישט אומזיסט איז די כולל באקאנט אין תולדות אהרן אלס 

 . 'ס כולל'דעם רבינ'

ן 'און יעדן צופרי פאר' כולל'די רבי זעלבס נעמט א טייל אין 
יט די לערנט די רבי אויף זיין פלאץ צוזאמען מ, דאווענען

אדער א , אפילו נאך א חתונה פון אן אייניקל. חברי הכולל
נאכט וואס די רבי האט געענדיגט אויפנעמען דעם ציבור 

האלט נישט אפ דעם  –שעות -י גאר שפעטע נאכטדאין 
ס תמידין 'יעדן פארטאג' ס כולל'רבינ'ן פון קומען אין 'רבי

 .כסדרן

 

קע דגוש בעניני ווי ערווענט האט די רבי געלייגט א שטאר
. תפלה און רעדט אסאך ארום איבער איהר גרויסע חשיבות

ווייסט צו ' תולדות אהרן'ווער עס האט שוין געדאווענט אין 
דערציילן אויף דעם מחזה הוד וואס שפילט זיך אפ אינמיטן 

ווען די רבי דרייט זיך ארום צווישן די שורות אין , דאווענען

... 'דאווענט'ער אז דער עולם ד און מאכט זיכ"גרויסן ביהמ
די רבי גייט אויך ארויס אינדרויסן ביים פאליש און קען 

 . ווינקען פאר יודן אריינצוגיין אינערווייניג

ן עקסטערע מחזה איז די צייט וואס די רבי וואקט פארביי א
. ד"ביים סוף פונם ביהמ, די שורות ווי די בחורים דאווענען

בחור איז אביסל פארשלאפן  אויב די רבי באמערקט אז א
קען ער איהם געבן אן איידעלע זעץ אויף די הענט אז יענער 

בחורים וואס שפילן זיך מיט די פיאות . זאל זיך אויפכאפן
וועט די רבי פארזיכטיג שלעפן ביי די , אינמיטן דאווענען

נישט קיין וואונדער אז די בחורים דאווענען אזוי ... פיאות
 ...גערליך און פלייסי

, ד"די ארט ווי די בחורים דאווענען איז ביים סוף פונם ביהמ
דארט ', ד"אלטע ביהמ'וועלכע איז ארגינאל געוועהן דער 

ל פלעגט "געפונט זיך די פלאץ ווי דער רבי זצ'ווי ס
, ווען די רבי קומט אן צום פלאץ פונם פאטער. דאווענען

ן שטעלט ער זיך דארט אוועק פאר לענגערע מינוטן או
דאווענט דארט אויפן פלאץ במקום שהתפללו בו אבתיו 

 .'הק

וואס ' ערשטע באריכט'איז אינטערסאנט צוצוייכענען אן 'ס
ר מכון "יו –א "מיר האבן געהערט פון הרב יואל פוקס שליט

אז אין די קומעדיגע חדשים איז ערווארטעט די , למען דעת
. התפלה ס פרישע ספר אויף עבודת'ערשיינונג פון דעם רבינ

ל האט אלע יארן געהאט א פלאן צו "דער אלטע רבי זצ
שרייבן א פר אויף תפלה אבער איז נישט אויסגעפירט 

א האט גענומען אויף זיך די "די רבי שליט. געווארן למעשה
שווערע ארבעט און האט מחבר געוועהןא ספעציעלע ספר 

 .ע"אויף תפלה כשאיפת זקינו הגדול זי

 

 'כנישתא חדא'
ל "זצ' שומרי אמונים'יקר דריי זאכן וואס דער הייליגע די ע

האט געפאדערט פון די חברי החבורה מייסד החבורה  –
אין די היינטיגע . אחדות און צניעות, תפלה: זענען געוועהן

' צניעות'דארף די געביט פון , דור מיט אירע שווערע נסיונות
זעהן א האט גע"די רבי שליט. באקומען א באזונדערע חיזוק

אז טראצדעם וואס די קהלה איז טאקע באשיידן און איידל 
דארף מען אבער שטארק מחזק זיין די , אין אלע הינזיכטן

נשים צדקניות אז זיי זאלן ווייטער אנהאלטן זייער מסירת 
און זיך נישט לאזן , דיגע אנטשלאסענקייט'נפש

 .נאכגעשלעפט ווערן פון די אלגעמיינע גאס

האט די רבי באלד מייסד געוועהן די אויף דעם צוועק 
וואס איז געשטעלט מחזק צו ' כנישתא חדא'ארגאנעזאציע 
היינט איז דאס שוין צושפרייט אין . 'צניעות'זיין די ענין פון 

ווי די פרויען און ', כאחד'און ' וילכו יחדיו': עטליכע פליגלען
איין מאל א ' חבורות'מיידלעך קומען זיך צוזאמען אויף 

 .איז זיך מחזק בדברים הצריכים חיזוק'ש און מחוד

ו האט די רבי גערופן צו זיך אין שטוב עטליכע "בשנת תשס
חשובע רבנים און האט מיט זיי אויסגעארבעט פרישע 



אויף וועלכע די רבי האט צוגעשריבן ' תקנות הצניעות'
בכתב ידו ווארימע ברכות פאר די אלע וואס וועלן 

אין די נאכפאלגענדע וואכן האבן די . אויספאלגען די תקנות
ווי ' אסיפת התעוררות'עסקנים ארגאנעזירט א גרויסע 

האבן אנטייל גענמען אלע נשים צדקניות פון די קהלה 'ס
-זענען געהערט געווארן פלאמ'מקטן ועד גדול און ס
ן און חשובע בעלי דרשנים 'ן רבי'פייערדיגע דרשות דורכ

 . עותאיבער די וויכטיגקייט פון צני

ן מעמד האבן זיך הונדערטע פרויען פון די 'אין די טעג נאכ
בעניני ' קבלות טובות'קהלה מקבל געוועהן פארשידענע 

האט אפגעהילכט מסוף העולם ועד ' צניעות און די קידוש ה
האט מען אפגעשריבן אלע ', מתן שכרה בצדה'אלס . סופו

האט 'וועלכע מ' כוללות קוויטל'נעמען אויף א לענגערע 
' ג בעומר"ל'ן אינם הייליגן טאג 'ן רבי'איבערגעגעבן פאר

 . איידער די הדלקה

, די וואס האבן עס מיטגעלעבט קענען עס נישט פארגעסן
ווען די רבי האט , יענע דערהויבענע מינוטן פאר די הדלקה

פון די מסירת ' כוללות קוויטל'איבערגענומען דעם 
רן אין די אויגן האט דיגע נשים צדקניות און מיט טרע'נפש

די רבי זעלבס האט זיך . ער געוואונטשן ברכת קדשו
אזא : "ן הדלקה'אויסגעדרוקט פאר די מקורבים נאכ

איז שוין נישט , התעוררות וואס איז יעצט דא געוועהן
געוועהן אפילו אין די צייטן פונם זיידן דער שומרי 

 !"...אמונים

 –נישתא חדא כ'גיבט מען איבער די , פון יענעם יאהר
ווי די נים זענען זיך פון , יעדע עטליכע יאהר' כוללות קוויטל

די גרויסע קידוש . פריש מקבל קבלת טובות בעניני צניעות
האט געשאגן ווארצלען און אויך פון אנדערע קהלות ' ה

קומט מען זיך אדורכרעדן מיט די עסקנים פון תולדות אהרן 
אין צניעות אויך ' הפיכהמ'קען אריינברענגען א 'ווי אזוי מ

היינט זענען שוין דא . אין אנדערע קהלות גדולות בישראל
עטליכע גרויסע קהלות ווי בעלזא און סקווירא וואס 

 .פאר די נשים' חבורות'פארמאגן אויך עקסטערע 

 
 עמוד החסד

ן 'ן אפן פאר'איז ביתו נאוה קודש פונם רבי, ווי באקאנט
ר איז בארעכטיגט צו קומען ברייטן ציבור און יעדער איינע

ביי די טישן אין די . ן'עסן די סעודה שבת צופרי ביים רבי
זיצן אפט קרוב צו , ן אין שטוב'רום ביים רבי-גרויסע דיינונג

פופציג אויסלענדישע בחורים וועלכע קומען לערנען אין 
 ... צוגלייך' אורחי פורחי'און , דיגע ישיבות'ארץ ישראל

אפאראט האט זיך שוין אנגעהויבן ביים  'הכנסת אורחים'די 
ן וואוינענדיג אין מאנסי ווי צענדליגע בחורים פון 'רבי

צווישן זיי אויך פילע , שטאט פלעגן זיין סמוך על שולחנו
בחורים פון אנדערע ישיבות איבער גרעיטער ניו יורק 
וועלכע זענען ספעציעל געקומען צו פארן קיין מאנסי 

ויבענעם שבת במחיצת הקודש מיטצוהאלטן דעם דערה
 .פנימה

די ערשטע יאהר האט די רבי מייסד געוועהן די הייליגע 
וועלכע העלפט ארויס ' שערי רחמים'ארגאנעזאציע 

בפרט אלמנות ויתומים וואס , נויטבאדערפיגע משפחות
מיט זיין גאלדענעם הארץ , די רבי. דארפן די נויטיגע הילף

יסע צער וואס די אלמנות האט נישט געקענט צוקוקן די גרו
און קייליכיגע יתומים גייען אריבער און האט געגרינדעט די 

 .ארגאנאזעציע זיי עטוואס מחזק צו זיין

יעדן חנוכה קומט פאהר א גרויסע מעמד פאר די טויזענטע 
דג ווי די רבי איז זיי "אלמנות ויתומים אין גרויסן ביהמ

מ טוט מען "אזוי אויך יעדן חוה. מחזק בדברות קדשו
, פארשטעלן פאר די קינדער ספעציעלע אונטערהאלטונגען

פורים שיקט מען משלוח מנות און פסח שיקט מען מצות 
ן וועלכע איז 'ן רבי'דאס אלעס ווערט געפירט דורכ... מצוה

פרעזענליך פארמישט אין אלע אנטוויקלונגען און איז 
מיט די עבודת ביתר שאת מעודד די עסקנים אנצוגיין 

  . הקודש

 

 היכל הנגינה
נאך אזאך וואס די רבי האט שטארק אריינגעברענט אין די 

האט ' תולדות אהרן'אין . 'ניגונים'קהלה איז די ענין פון 
שומרי 'דער . נגינה אייביג געהאט א חשובע פלאטפארמע

אמונים האט פארפאסט איבער צוואנציג ניגונים און אויך 
טייל פון זיי ווערן , יגוניםל האט פאפאסט אכט נ"דער רבי זצ

די . געזינגען ביים טיש שבת ביינאכט אדער אין ימים טובים
זעה מער )א וועלכע איז א שטארקע בעל מנגן "רבי שליט

האט באמערקט ( ט"תשע יתרו, באשרייבונג 'קרישקעס'אין 
אז געוויסע ניגונים ווערן געזינגען פארדרייט און אסאך 

 .פשוט פארגעסן געווארן דיגע ניגונים זענען'מקובל

ל וועלכע שרייבט צו די "עס איז דא א בריוו פון די רבי זצ
איז נישט קיין פראבלעם צו 'תלמידים אין אמעריקא אז ס

טוישן די ניגונים וואס ער זינגט ביים דאווענען אדער ביים 
פארשטייט ', בעל מנגן'נאר אזוי ווי ער איז נישט קיין . טיש

ו נגינה און דערפאר איז ער געבליבן ער נישט אזוי גוט צ
זינגען די ניגונים וואס ער האט זיך אויסגעלערנט און האט 

 . נישט געטוישט אויף אנדערע ניגונים

 



די רבי האט אריינגעברענגט א נייע פרישקייט אין די אלטע 
ניגונים וואס זענען געזינגען געווארן ביז דאן שנעל און 

י האט אויך אריינגעברענגט די רב. געכאפט אן קיין טעם
, צאנז און נאך, דיגע ניגונים פון בלאזוב'פרישע מקובל

ק ותלמידי תלמידיהם "בעיקר ניגונים פון תלמידי בעשטה
צווישן זיי )וואס די רבי האט ספעציעל געשיקט שלוחים 

וועלכע זאלן ( א"שמשון ראזענפעלד שליט' ח ר"הרה
ייט פון די ניגונים נאכגיין די אטענטישקייט און ארגינעלק

 . און גענוי אזוי ווערן זיי געזינגען בחצר הקודש

די רבי האט אויפגענומען עלטערע חסידים זאלן לערנען 
און , מיט די בחורים די אלטע ניגונים און די ריכטיגע נוסח

אזוי אויך האט די רבי געשיקט שלוחים אין די תלמודי תורה 
ויע נוסח התפלה לבית זאלן אויסלערנען די קינדער די גענ

דאס האט ווי פארשטענדליך אריינגעברענט . שומרי אמונים
און די תפלות און טישן , א גרויסע חשק ביים דאווענען

 .זענען אפגעראכטן געווארן מיט מער חיות און התלהבות

 

 ג בעומר אין מירון"ל
אין לויף פון די יארן איז נאכנישט געוועהן די 

וועלכע האט ווי , אין מירון' מהדריןדרך ה'אויסגעהאלטענע 
פארשטענדליך פארשווערט פאר ערליכע יודן ארויפצוגיין 

דאס . בעצם יומא דהילולא' אויפן הייליגן בארג צום ציון הק
איז אויך געוועהן איינע פון די סיבות פארוואס דער תולדות 

ל איז קיינמאל נישט געוועהן אין מירון אויפן "אהרן רבי זצ
א האט זיך "און אויך די רבי שליט, בעומר 'טאג לג

בעומר קיין מירון ביז שנת ' אפגעהאלטן פון פארן לג
 . א"תשס

בעומר דורך קהלת תולדות אהרן האט זיך ' די מהדורת לג
ל פלעגט "אבער די רבי זצ, הערשט שפעטער אנגעהויבן

נאר די ערשטע נאכט , נישט אנצינדען קיין הלקה אין מירון
ל איז "טראצדעם וואס די רבי זצ. אן קיין מוזיק אין ירושלים

האבן זיך אבער א גרופע , טאקע נישט געקומען קיין מירון
חסידים פארזאמעלט אויפן דאך פון די מערה און זענען 

, ט"בשנת תשנ. דארטן געטאנצן מיט מוזיק לכבוד היום
האט די קהלה געפראוועט די ריקודין , ן הסתלקות'נאכ

 .י די מהדורה קומט פאהר היינטדארט וו, אונטן

א געצינדען די "אין די ערשטע יאהרן האט די רבי שליט
' די נאכט פון לג ד אין ירושלים"הדלקה אין חצר פון ביהמ

אפגעראכטן א האט די רבי נאכמיטאג בעומר ' לגאון  בעומר
וועלכע זענען אין , פאר די בחורים פון ישיבה' שלחן הטהור'

בעומר ' מוצאי לג. יענע יארן נישט געפארן קיין מירון
זיך די רבי ארויסגעלאזט מיט אן ענגע צאל  ביינאכט האט

מקורבים קיין אתרא קדישא מירון ווי די רבי האט זיך 

אויפגעהאלטן א גאנצע נאכט און מתפלל געוועהן ביים ציון 
 .לאנגע שעות למען בכלל והפרט' הק

, געפאלן אויף א פרייטאג' ג בעומר"ל'א איז "בשנת תשס
פראווענען די  און כנהוג האבן די חסידים געוואלט

אבער דאך האבן זיי נישט , ן'שמעונע' ביי ר' חאלאקע'
אז די רבי זאל אפשערן די , געוואלט פארפאסן די זכיה

זענען זיי געקומען מיט ... ערשטע הארעלעך פון דאס קינד
בעומר געפאלט אויף ' אז אזוי ווי לג, ן'א געוויין צום רבי

פקומעניש צו וועט זיי זיין גאר א שווערע א, פרייטאג
פראווענען סיי אין מירון און סיי זיין צוריק אויף פרייטאג 

דעריבער האבן זיי געבעטן . ן אדער פארקערט'ביים רבי
ן אז ער זאל באוויליגן און קומען קיין מירון און 'דעם רבי

און , נאך אסאך הפצרות. 'חאלאקעס'דארט אפרעכטן די 
עוועהן געבויעט איז שוין ג' וועג-מהדרין'אזוי ווי די 

האט די רבי מסכים געוועהן צו קומען דאס , דענסמאל
 .ערשטע מאל קיין מירון

האט דעמאלט אויפגעשטעלט א ספעציעלע שאטער ווי 'מ
שפעטער . עט די קינדער'די רבי איז געזעצן און חאלאק

האט זיך 'האט מען געברענגט אביסל וואטע און אויל און ס
איז נאך בכלל נישט 'ס... הגעמאכט עפעס א קליינע הדלק

פון יענעם ... איז היינט'געוועהן אויף די פארנעם וואס ס
יאהר און ווייטער איז שוין די רבי געקומען קיין מירון יעדע 

ווען פון יאהר צו יאהר איז די הדלקה פארגרעסערט , יאהר
ביז היינט , און פארשענערט געווארן אין אלע הינזיכטן

 ...אין מירון' גרעסטע הדלקה די'ס איז דאס 'צוטאג

' ק ר"ס זיידע הגה'אז דעם רבינ, די חסידים צייכענען צו
האט יארן לאנג , ד צפת"גאב –ל "שמואל העלער זצ

אויף די דירעקטע , אנגעצינדען די מהדורה אין מירון
ל וועלכע האט עס געהאט "ק מבאיאן זצ"שליחות פון הרה

, ארן שפעטעראינטערסאנט אז י. ווי באקאנט, בירושה
האבן זיינע אייניקלעך די זכיה צו פראווענען די גרויסע 

 ...י"הדלקות לכבוד התנא האלוקי רשב

א האט אויך איינגעפירט נייע חומרות ביי די "די רבי שליט
לויט וואס ער האט מלבן געוועהן מפי ספרים ' מצות מצוה'

עם נאכד', ט שני טיש"יו'אזוי אויך פירט די רבי א . וסופרים
שביעי . וואס די רבי האט יארן לאנג געוואוינט אין ניו יורק

של פסח ביינאכט ציהט די רבי אריין ביז אין די שפעטע 
שעות און די רבי האט איינגעפירט צו פארטיילן -נאכט

איז איינגעפירט אין אסאך 'אזוי ווי ס' ביזת הים מצות'
 די רבי שטעלט אפ יעדן יונגערמאן און. שע הויפן'רבי

צומאל וועט די רבי . זיין-אינטערסירט זיך אין זיין וואויל
דארף זיך נעמען צום 'מ, קומט א נייע זמן'ס" :אויך פרעגן

 !"...לערנען מיט א פרישקייט

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ל אדורך"אין לויף פון די ביטערע קריג איז די רבי זצ
אסאך , אינאיינעם מיט זיין הייליגן פאטער

לענישן און צרות און נאך גרויסע ניסים זענען זיי ראנג
זייענדיג . אנגעקומען בשלום אין שטאט בוקארעסט

אין בוקארעסט איז נאכאלץ נישט געוועהן קיין מנוחה 
ל האט געזוכט א מער "ש זצ"און מרן מהר

 . ל"פארזיכערטע פלאץ פאר זיין זוהן די רבי זצ

רטיגע אידישע נאך דריי וואכן איז געלונגען פאר די דא
קהלה פירער אונטערצוקויפן דער  הויפט פון די 
געסטאפא מיט אן אומגעהויערן סכום געלט אז זיי 
זאלן מסכים זיין אז דריי שיפן זאלן אפנעמען בערך 
, טויזענט מענטשן און זיי פירן קיין אויסטאמבול

מיט גרויס . טערקיי און פון דארט קיין ארץ ישראל
ל ערלעדיגט אז די "ש זצ"מהרפראטעקציע האט מרן 

רבי זאל באקומען א בילעט ארויפצוגיין אויף איינע פון 
 .די שיפן

ס האט נישט געוואלט 'ל זעלב"ש זצ"די רבי מהר
וועט איהם 'אנטלויפן וויבאלד ער האט געהאפט אז ס

געלונגען ארויפצוברענגען די רביצין הרבנית חיה 
וועלכע מיטגלידער -ה און אנדערע משפחה"פראדל ע

זענען נאך געוועהן פארכאפט אונטער די נאצישע 
די רבי האט באשלאסן צו שיקן זיין זוהן קיין . נעגל

ארץ הקודש ווי א טייל פון די משפחה האבן זיך 
כדי ער זאל זיך געפונען אין מער א , אויפגעהאלטן

 .זיכערע פלאץ ברוחניות ובגשמיות

ולאזן אויפן איז אנגעקומען די טאג זיך ארויסצ'ווען ס
שיף האט דער צובראכענע טאטע זיך געמוזט שיידן 

פון זיינע אויגן . פון זיין איינציג פארבליבענעם קינד
האבן זיך געגאסן טייכן טרערן און מיט א 

וועט זיך שוין 'קלערנדיג אז מ, פארקלעמטע הארץ
האט דער טאטע געזאגט צו זיין , מער נישט זעהן

מיין " :עשטיקט פון טרערןטיייערן קינד מיט א קול ג
איך בעהט דיר געדענק אלעמאל ווער דו . ליב קינד

איז דיין 'איז דיין טאטע אוון ווער ס'ווער ס. ביסט
זאלסט אלעמאל געדענקן דעם הייליגן מקור . זיידע

זאלסט לערנען מיט התמדה רבה און . פון ווי דו קומסט

יער די רבי האט זי". היט דיר אפ פון שלעכטע  חבירים
מורא געהאט צו שיקן זיין זוהן אליינס אויף אזא 

דיגע רייזע אבער אזוי ווי די רבי האט 'שווערע מסוכנ
זיך דערוואוסט אז א באקאנטע פון גארליץ וועט אויך 
מיטפארן האט ער איהם געבעטן אז ער זאל נעמען 

 .אחריות אויף דאס קינד

 ,ד"אב תש' יד, דארנעשטאג אינדערפרי פרשת ואתחנן
איז געוועהן דער טאג וואס די שיף האט זיך 

עטליכע שעה איז . ארויסגעלאזט קיין אוסטאמביל
מען אדורך א לענגערע פראצעדור און דערנאך האט 
מען יעדעם אויסגעשטעלט אין א רייע און אנגעהויבן 

ן נאמען 'די ערשטע שיף מיט. ארויפלאזן אויף די שיפן
לט מיט דריי האט זיך אינגאנצן אנגעפו' מארינא'

דאן האט מען ארויפגעשיקט צום . הונדערט מענטשן
צווייטן שיף איבער דריי הונדערט מענטשן און אויף די 

ווען , מענטשן 014זענען ארויף ' בובלבול'דריטע שיף 
 . ל"איינע פון די מיטרייזענדע איז די רבי זצ

אויף די שיף האט זיך די רבי געטראפן מיט עטליכע 
יהודה ' צ ר"דער לינסקער רב הרה :באקאנטע ווי
ק "ל אבד"אברהם לייטנער זצ' צ ר"הרה, הערש הורוויץ

נאך א לאנג פארצויגענע . ל און נאך"מאנטיוואדעי זצ
איז די רבי אנגעקומען קיין , רייזע פון איבער א וואך

ן 'אוסטאמבול און איז פון דארט ארויסגעפארן מיט
די רבי .  ארץ ישראלאויפן וועג קיין , אב' ביום כז, באן

שבת נאכמיטאג , ק'"איז אנגעקומען בשלום אין ארה
נאכדעם וואס אלע , בעירום ובחוסר כל, ח אלול"דר' א

זיינע חפצים זענען פארשוועמט געווארן אין די 
 .רוישיגע וואסערן דורכאויס די לאנגע רייזע

פון קינדווייז אן איז . א"סיון תרצ' די רבי איז געבוירן כה
בי אויפגעוואקסן אונטער די שאטן פון זיין גרויסן די ר

וועלכע , ע"ק בעל קדושת ציון מבאבוב זי"זיידן הרה
האט זיך געטשאטשקעט מיט איהם און שטארק 

טראצדעם . געקוואלן פון זיין קלוגשאפט און חריפות
וואס די רבי איז געוועהן בלויז צעהן יאהר אלט ווען 

דאך ', ן על קידוש הדער קדושת ציון איז אומגעקומע
האט גאר , האט די רבי מיט זיין געוואלדיגע חריפות

 ימי הבחרות

 
 ק פון"די גאלדענע יארן אין ירושלים עיה

 ל"זצוקץ מבאבוב "מהרנק "הרה
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אסאך קונה געוועהן פון זיין גרויסן זיידן אין די קורצע 
 .יארן וואס ער האט זיך געווייקט ביי איהם

זייענדיג אין לעמבערג , אויך אין זיינע לעצטע חדשים
ש ע היב"האט דער קדושת ציון זי, אין די שווערע צייטן

פארברענגט מיט זיין באליבטן אייניקל און האט איהם 
פארהערט וואס ער האט געלערנט ביים ארטיגן 

אין יענע תקופה איז די רבי געשלאפן אין איין . מלמד
ן זיידן און האט זיך אנגעשעפט פון זיין 'שטוב מיט

באזונדער פלעגט ער איהם דערציילן . הייליגן קוואל
אפשיצער זיידן נאך וועמען דו די ר'סיפורי צדיקים פון 

ווי דער קודשת ציון פלעגט זיך שטענדיג  -' הייסט
 . אויסדרוקן

ה האט אמאל "יהושע וואלף זאפרען ע' ח ר"הגה
דערציילט אז ווען די רבי איז געבוירן האט איהם זיין 

ן 'נאכ' יהושע'הייליגן פאטער געוואלט א נאמען געבן 
האט נישט ' ציון קדושת'אבער דער , קאמינקע זיידע

' נפתלי צבי'צוגעשטימט און געהייסן א נאמען געבן 
ער וועט : "צולייגענדיג דערביי' ראפשיצער זיידע'נאכן 

 !"...נאך זיין אזא נסתר ווי דער ראפשיצער רב

ה האט דערציילט אז "הערשל מיללער ע' ח ר"הרה
ביים ברית איז דער קדושת ציון געוועהן סנדק און דער 

ן ברית האט 'אויך נאכ. ול האט אסאך געוויינטרך הנימ
האט איהם 'דאס קינד נאך אלץ שטארק געוויינט און מ

האט זיך דער קדושת ציון . נישט געקענט בארוהיגן
דער ראפשיצער רב , וואס ווילט עטס: "אויסגעדרוקט

 "...?קומט אראפ אויפן וועלט און ער זאל נישט וויינען

 

 

 

דעמאלט . רבי בר מצוה געווארןד איז די "סיון תש' כה
, זענען געוועהן ביטערע צייטן פאר אידישע קינדער

שטייענדיג אין סאמע ברען פון די ביטערע צווייטע 
די רבי מיט זיינע עלטערן און . קריג-וועלט

געשוויסטער זענען געוועהן אויסבאהאלטן אין א 
וועלכע איז געוועהן סטאנציאנירט אונטער ' בונקער'

אין די . ער פונם שפיטאהל אין גרויסווארדייןדי קעל

ל גענומען די "ש זצ"טאג פון די בר מצוה האט מרן מהר
דיגע שריט און צוזאמען מיט דעם בר 'מסירת נפש

מצוה בחור זענען זיי ארויף אויבן אין שפיטאהל און 
, ווי זיי האבן זיך מטהר געוועהן' וואנע'אפירגעזוכט א 

 .היוםלכבוד , אנטשטאט א מקוה

 

 ל אדמת ארץ הקודשע
אין יענע יארן זענען געווען אסאך נסיונות אין ארץ 

נאכדעם וואס די ציוניסטישע באועגונג האט , ישראל
' סוכנות'די . זיך צוביסלעך אנגעהויבן צו פארשפרייטן

האט געוואלט [ ארגענעזאציע פון די ציונים]
די . אריינשלעפן ווי מער יודישע נשמות אין זייער נעץ

ן און 'אלע נסיונות האבן נישט אויסגעלאזט דעם רבי
ער האט אויך געליטן פון די אלע שוועריקייטן און זיך 

אבער טראץ זיין יונגן . באגעגענט מיט די אלע נסיונות
עלטער און זיין עלנדקייט האט ער דאס אלעס 

דערמאנענדיג יענע . באקעמפט און בייגעקומען
רבי אמאל  שווערע מאמענטן האט זיך די

איך בין מיר געזעצן אין א ווינקל און : "אויסגעדרוקט
נישט מסיח דעת געוועהן קיין איין רגע אז איך בין א 

' סגולה'אט דאס איז געוועהן די !"... צאנזע אייניקל
וואס האט איהם געהאלפן ביישטיין די ביטערע און 

 .שווערע נסיונות

און האט זיך ' הגיבור ואיש מלחמ'די רבי איז געוועהן א 
-נישט געלאזט פון די פארשידענע פארטייען

פארשטייער וועלכע האבן איהם צוגעזאגט גאלדענע 
די . גליקן אויב וועט ער ווערן א טייל פון זייער גרופע

ווערטער פון זיין הייליגן טאטן זענען איהם געקלינגען 
ל נישט געקענט 'אין די אויערן און זיי האבן דעם בחור

 . ןפארכאפ

ן ווי אזוי ער 'האט אמאל געפרעגט דעם רבי'ווען מ
האט באוויזן צו באקעמפן און נישט אפגעקויפט 

האט ', סוכנות'געווארן פון די גאלדענע הבטחות פון די 
איך האב זיך גענוג געדרייט ביים : "די רבי געענטפערט

ל און געהערט פון איהם זיינע שארפע שמועסן "זיידן ז
רטייען און דאס האט מיר געהיטן פון קעגן אלע די פא

 ".אריינפאלן אין זייערע הענט

נאך עטליכע טעג וואס די רבי האט זיך אויפגעהאלטן 
.  איז ער אנגעקומען בשערי ירושלים, אין תל אביב

נישט גרינג איז געוועהן די ערשטע טעג אין ארץ 
ל האט אפילו נישט 'דער עלענדע יונגע בחור. ישראל

. קיין פאסיג ארט וואו אראפצולייגן א קאפקיין געהאט 
עטליכע וואכן האט ער נעבעך ארומגעוואנדערט גולה 

זייענדיג עלענד אן , גולה פון איין ארט צום אנדערן
נאך עטליכע וואכן וואנדערן פון איין אכסניא . איינזאם

האט די רבי געטראפן די ערליכע שטוב , צום צווייטן
יעקב האלבערשטאם  'צ ר"פון טשאקאווע רבי הגה

: זענען ערצויגן געווארן זיינע פיהר קינדער'ל ווי ס"זצ



, ץ"ל חבר הבד"משה זצ' צ ר"הרה, מאיר' צ ר"הרה
' צ ר"א הרה"ל און יבדלחט"חכם צבי זצ' צ ר"הרה

די רבי האט . ר מטשאקאווא"א אדמו"נפתלי שליט
דיגע באזע און 'דארט געטראפן א ווארימע רוחניות

פה אשב כי ': אסן אז דא בלייבט ערהאט דאן באשל
 . 'איויתיה

דעמאלט האבן זיך אנגעהויבן דריי לעכטיגע יארן אין 
ל האט זוכה געוועהן זיך 'וועלכע דאס יונג בחור

ביי די גדולי ' באר מים חיים'אנצוטרינקען פון דעם 
ארץ ישראל און זיך אנפילן בתורה ועבודה בין כותלי 

עלה און שטייגן במעלות בי מדרשא אין ירושלים של מ
 .התורה על במתי התורה התורה והיראה

ווען די רבי איז אנגעקומע קיין ירושלים איז ער 
וועלכע ' אושפיצינע שטיבל'געגאנגען דאווענען אין די 

אלעזר ' ק ר"איז געעפענט געווארן דורך הרה
, ע"זי' דברי חיים'מאושפיצין דער איידעם פון הייליגן 

ח שבט "יפגעקומען קיין ארץ ישראל רוועלכע איז ארו
און ער האט צוזאמגענומען עטליכע צאנזע , ז"תרמ

ד בין חומות "חסידים און געעפענט דאס ביהמ
איז ' שבעה עשר בתמוז'יענעם . ירושלים

ווי ער איז אומגעקומען , צוריקגעפארן קיין איירופא
 . ד"ט הי"אלול תרצ' ביום יז' אין א בונקער על קידוש ה

ד האבן געדאווענט א צאל אידן "ט אין ביהמדאר
צווישן זיי די געהויבענע נקיי , מיקירי קרתא דשופריא

אשר זעליג ' צ המקובל ר"הגה: הדעת שבירושלים ווי
אברהם יהושע העשיל באהראן ' צ ר"הגה, מרגליות

' צ ר"הרה', קאמינקער רבי'דער שפעטערידיגע  -ל "זצ
עקב ישראל י' ח ר"הרה, יצחק דוד בערנשטיין

די רבי האט זיך באלד צוגעקלעבט צו . ל"שמערלער זצ
די גרויסע לייט און האט מקבל געוועהן פון זיי במלא 

 .חפניים

די רבי איז געגאנגען אין חדר צוזאמען מיט די קינדער 
פון משפחת האלבערשטאם וועלכע האבן געלערנט 

וואס איז אנגעפירט ' תורה ויראה'אין די ישיבה 
ל דער "אהרן קאצענעלבויגן זצ' צ ר"דורך הגה געווארן

ת תורה ויראה איז "די ת. 'נתורי קרתא'מנהיג פון 
ת אין "געוועהן באקאנט אלס דער פרומסטע ת

האבן דארט געלערנט די קינדער פון די 'ירושלים און ס
די רבי האט זיך שפעטער .  'לוחמי מלחמת ה

זיך און  ער האט מיר אריינגענומען ביי: "אויסגעדרוקט
 "... 'מיר שטארק מקרב געוועהן

איז פארבליבן א קארטע פון דעם ראש ישיבה 'ס
ל וואו ער שרייבט אן "א קצענעלבויגן זצ"הגר

נפתלי ' הב'ערלויבעניש פאר זיין תלמיד 
אוועקצוגיין דאווענען פון ישיבה צום ' האלבערשטאם

וויבאלד אין תורה ויראה האט , ד"אושפיצינער ביהמ
דאווענט נוסח אשנסזאון די רבי האט באגערט מען גע

 . צו דאווענען נוסח ספרד

' ח ר"די רבי האט זיך אויך באקאנט געמאכט מיט הרה
גרשון ' ג ר"פאטער פון הרה –ל "הערשל שטעמער ז

וועלכע איז געוועהן  -ח "ר הנהלת העדה"שטעמער יו
ע 'ע חסיד און האט געדאווענט אין אושפיצינ'א באבוב

ן 'ן רבי'הערשל האט דאן דערציילט פאר' ר. שטיבל
איבער די גרויסע דחקות וועלכע הערשט אין שטוב 

, ל"ק מאושפיצין זצ"ה אשת חבר הרה"פון די רביצין ע
און די רבי האט מיט זיין גרויסע אהבת ישראל זיך 
אונטערגענומען צו גיין נאך געלט יעדן וואך און 

 .ןן רביצי'צוזאמשטעלן די הוצאת שבת פאר

די רבי האט שטארק הנאה געהאט פון דעם אוירא 
דקדושה אין ירושלים של מעלה און האט עס 
, ארויסגעוויזן אין א בריוו וואס ער שרייבט צום פאטער

ווי צופרידן און גליקלעך ער איז וואוינענדיג אין הייליג 
מאוד רצונישתבא תיכף אלינו ולא ! אבי אבי: "לאנד

יש פה גם יהודים . יםתטצרך ליסע למקומות אחר
ישיבות , חרידים חסידים ואנשי שם וקנאים הרבה

גם בהישיבה , שמחנכים שמה בחורים יראים ושלמים
שאני לומד בה יש כשבעים בחורים תלמידי חכמים 

לוחמים במסירות ', מופלגים בתורה ובחסידות יראי ה
נגד הקהלה , ר"נגד היצה, נשפשם למען קדושת השם

וגם בשביל החינוך , ד בתורת משההכופרת המרימה י
 .."...שלי הכל נצרך פה

איז אבער , טאקע מיילן ווייט, אין יענע אומשטענדן
דאס ווארעם הארץ פון פאטער געבליבן שטארק 
געבינדן צום באליבטן זוהן ומים רבים לא יכבו לכבות 

נאך א לאנגע איינזאמע יאהר האט מרן . את האהבה
בוקארעסט צו זיינע  ש געשיקט א בריוו פון"מהר

ווי , שוועסטער וועלכע האבן געוואוינט אין ירושלים
מיין טייערע : "ביים סוף דערמאנט ער זיין זוהן די רבי 

ווי אזוי ? וואס איז זיין געזונט צושטאנד, טשע'זון נפתל
מיינע ? ער שטייגט אויס א מענטש? לערנסט ער

וויי  עס טוט מיר. ווערטער זענען געשריבן מיט טרערן
איך האב . אז איך האב דאס קינד געמוזט אוועקשיקן

איהם אבער געמוזט אוועקשיקן ווייל דאס געפאר איז 
עס פעלט איהם זיכער אויס א . געוועהן אזוי גרויס

דער "... פאטער און מוטער וואס זאלן איהם ערציען
כמים קרים 'ל איז געוועהן פאררעכנעט 'דאזיגע בריוו

א שיין פון האפענונג . ל'יונג בחור צום' על נפש עייפה
און . האט אריינגעלאכטן אין זיין פארקלעמטן הארץ

ס 'האט אריינגעבלאזן א חיזוק זעהנדיג ווי דער טאטע
 .געפילן און בענקשאפט זענען אזוי שטארק

אין די יארן וואס די רבי איז געוועהן אין ירושלים האט 
ר 'ימעדיגן ירושל'ער אנגעטוהן דעם אלטן מסורה

מיט , לבוש מיטן געשטרייפטן קאפטן און דיקן גארטל
דאס ענין פון מקפיד זיין . א ווייסע קאפל אויפן קאפ

אויף די לבוש איז געוועהן א גרויסע ענין ביי די 
  .ס'ע רבי'באבוב



 

ווען די רבי איז אנגעקומען קיין ירושלים האט איהם 
וואס  נאכדעם, באלד געצויגן זיך אנצוקליידן דערמיט

. אלע ערליכע יודן זענען געגאנגען מיט אט די טראגע
נאך פון אלס קינד האט די רבי געדענקט דאס 

ק בעל "ער לבוש ווען זיין הייליגן זיידן הרה'ירושלימ
ע קאפטן ביים 'קדושת ציון פלעגט אנטוהן א ירושלימ

 . מצות באקן און אין נאך זמנים

והן ווי אלע די רבי האט שטארק געוואלט גיין אנגעט
חשובע יודן אין ירושלים אבער ער קודם אנגעפרעגט 
רשות פון זיין הייליגן פאטער ווי ער שרייבט אין א 

בטח ששמעת מהמנהג . ו"שבט תש' כד: "בריוו
הירושלמי שילד שנעשה בר מצוה לובש שטריימל 

וגם אני רציתי מאוד להלביש  בלבוש . י"וכאלאטל א
שבזה הולכים רק איזה ואל תחשוב . הארץ הישראלי

אני . כל ילדי ירושלים לובשים הלבוש הזה, לא, בטלנים
לא רציתי לשנות את לבושי בלי רשותך ולבשתי עוד 

כי ' פליט אני'וכשהלכתי ברחוב רמזו כי , הבעקיטשע
ולכן . היכירו שאני הולך בלבוש שהולכים בגאליציע

אבקש מאד מאד שתעשו לי רק הטובה הזאת שתרשה 
וש לבוש ירושלמי כי זה הדרך הירושלמי לפי לי ללב

ש האט איהם טאקע "מרן מהר"... התורה והמסורה
צוריקגעשריבן א בריוו ווי ער גיבט איהם רשות זיך 

און פון דאן איז ' לבוש הירושלמי'אנצוקליידן מיט דער 
ע טראגע 'די רבי געגאגנען אנגעטוהן מיט די ירושלימ

 .דמת הקודשדורכאויס אלע זיינע יארן על א

ק "דער ערשטע קאפטן האט די רבי באקומען פון כ
ל ביי וועמען די רבי פלעגט "ר מקרעטשניף זצ"אדמו

ל "דער קרעטשניפער רבי זצ. גיין עסן די סעודות שבת
ן זיך אנצוטוהן 'האט שטארק צוגעשטופט דעם רבי

דעם קאפטן און וואוסענדיג אז די רבי פארמאגט 
רדענען דאס קאפטן האט ער נישט קיין געלט איינצוא

 . זיך אונטערגענומען עס אויסצוצאלן

 

 אין ישיבת בית אברהם סלונים

האט זיך , אין די בית ישראל געגענט אין ירושלים
וועלכע , ע חבריא'ד פון די סלונימ"געפונען דאס ביהמ

מרדכי חיים ' ק ר"איז געפירט געווארן הגה
מאטיל ' ר'ל באקאנט אלס "קאסטילאניץ זצ

' ר ר"ק אדמו"נאכדעם וואס זייער רבי כ. 'סלאנימער
' ל איז אומגעקומען על קידוש ה"שלמה יהושע דוד זצ

ע חסידים 'קריג האבן די סלאנימ-ביים ביטערן וועלט
 . אלס רבי און מורה דרך' מאטיל' ר'אויפגענומען 

אין די סאמע שווערע צייטן ווען , ב"אנהויב יאהר תש
ן 'ניטן זייער באליבטן רבידער צר הצורר האט פארש

ק "האט כ, און א גרויסע טייל פון די גדולי החסידים
וועלכע איז ]ע "מסלונים זי' נתיבות שלום'ר בעל "אדמו

בעל ברכת 'געוועהן אן איידעם ביים סלאנימער רבי 
. 'בית אברהם סלאנים'געגרינדעט די ישיבה [ 'אברהם

אכן די חסידים געוועהן שטארק צוקלאפט און צובר
אבער האבן זיך מחזק געוועהן , פון דעם ביטערן מצב

איז 'ווי ס' סלונים'וועט נאך צוריק אויפשטעלן 'אז מ
 .ן פולן פראכט'געוועהן אמאל מיט

איז די רבי , ה"חשון תש, דעם קומעדיגן זמן הלימודים
די תקנה פון די . 'ישיבת סלונים'געגאנגען לערנען אין 

האט נישט 'אז מישיבה איז דעמאלט געוועהן 
אבער ווען , אריינגעלאזט קיין בחורים פון חוץ לארץ

ן איז ער 'האט פארהערט דעם רבי' נתיבות שלום'דער 
שטארק נתפעל געווארן פון זיין ברייטע ידיעות און 
קלארע הבנה און האט איהם  געמאכט אן אויסנאם 

 . און באוויליגט אנצונעמען אין ישיבה

עזעצט צו די גמרא מיט א די רבי האט זיך באלד ג
דער נתיבות שלום איז . געוואלדיגע התמדה

געשטאנען פון דער זייט און זיך צוגעקוקט מיט 
וואונדער ווי עס שטעלט זיך ארויס א בילד ווי א יונגע 

ווען ', באד-בלוט'ל וועלכע קומט נארוואס פון א 'בחור
פאר זיינע אויגן שטייען נאך די שוידערליכע בילדער 

וואס ער איז אויפגעוואקסן אין די לעצטערע  מיט
אבער דער אש , ער איז עלענד אליין און איינזאם. יארן

התורה ברענט אין איהם שטייגט איבער אלעם און ער 
 .זיצט ביי די גמרא

פון צייט צו צייט האט דער נתיבות שלום געלאזט 
דיגע 'פאלן ווערטער וואס האבן געצייגט אויף די מורא

מיט . צה וואס האט ער געהאט צו איהםטיפע הער
ע יונגערמאן וואס 'יארן שפעטער ווען א סלאנימ

איז אריינגעגאנגען צום , חתונה געהאט קיין אמעריקא
האט ער איהם געזאגט . נתיבות שלום נעמען א הדרכה

אז ער זאל זעהן זיך צו האלטן נאנט מיט זיין תלמיד די 
אין נגלה און א גאון ער איז א גאון " :ל זאגענדיג"רבי זצ

ס 'אנדייטענדיג אויף דעם רבינ!"... הגאונים אין נסתר
 .געוואלדיגע באהאלטענקייט און הצנע לכת

 



ל פלעגט זיך "ש זצ"מרן מהר
אויסדרוקן אויף זיין זוהן די 

איך האב מקריב ": ל"רבי זצ
טשע 'געוועהן מיין נפתל

און א  !"...פאר באבוב
צווייטע מאל האט ער זיך 

איך בין " :אויסגעדרוקט
נפתלי און נפתלי איז 

 ...!"איך
 

דער נתיבות שלום האט אויך געשיקט א בריוו צו מרן 
שיינט ארויס 'ל ווי ס"ן זצ'ש צו די חתונה פון רבי"מהר

ן 'די שטארקע הערצה וואס ער האט געהאט צום רבי
אין אנו צריכים לשבח לפני כבוד תורתו : "בחרותובימי 
א את יקרת בנו החביב בעיני "שליט

ואף לא נתיימר כי , אלקים ואדם
כי , ידינו עשו את כל החיל הזה

. ו"זכות אבות לא תמה ח
אבל מרגישים אנו 

סיפוק נפש רב כי 
ה שמרנו על "בעז

פקדונו היקר לו 
במשך זמן , ביותר

ניכר בהיותו 
 בודד ורחוק
, מבית אבא

ה שמרנו "ובעז
על הפקדון 

באמונה 
והננו . ובאהבה

לכפול את 
ברכותינו הנאמנות 

יהי . י"ק ולחתן נ"לכ
רצון שיקיימו בהם כל 

ברכות ידידים 
 "...ואוהבים

ע ישיבה ווי 'אין די סלונימ
האבן געלערנט צענדליגע בחורים 'ס

איז דער  –מתמידים עצומים און בני עליה 
וועמען די ' ארי שבחבורה'עוועהן דער ל ג'יונגער בחור

. בחורים האבן ארויפגעקוקט און שטארק געשעצט
ל פלעגט זיך "משה האלבערשטאם זצ' צ ר"הגה

ער איז געוועהן דער גרעסטע : "ן'אויסדרוקן אויפן רבי
 !"...מתמיד אין ישיבה

ו האט די רבי געלערנט ביי "ה און תש"אין די יארן תש
ל מסכת קידושין "פערלמאן זאברהם מאיר ' ג ר"הרה

און אזוי אויך האט די רבי , און מסכת בבא בתרא
ל א זוהן פונם "דוד וויינבערג ז' ג ר"געלערנט ביי הרה

די רבי האט געלערנט .  ל"מסלונים זצ' ברכת אברהם'
א "יעקב מאיר שעכטער שליט' צ ר"בחברותא מיט הגה

 .ל"משה האלבערשטאם זצ' צ ר"און הגה

מידים וואס געדענקן דעם רבין דערציילן סלאנימע תל
איבער זיין סדר היום וועלכע האט זיך שוין אנגעהויבן 

ס און ער האט געהאט זיינע 'צוויי אזייגער פארטאג
. סדרים מיט חברותות מיט וועמען ער האט געלערנט

די רבי פלעגט צוגיין צו איינע פון די צובראכענע 
ין בעט צו בחורים וועלכע האבן נישט געהאט קי

איך נוץ דאס נאר . מיר קענען זיך איינטיילן: "שלאפן
פון צוויי אזייגער קענסטו דאס . ביז צוויי אזייגער

 "...נוצן

ל האט דערציילט אז ווען "בנציון שענקער ז' ח ר"הרה
ער איז אין יענע יארן געפארן קיין ארץ ישראל האט 

ש געבעטן איבערגעבן א פעקל פאר "איהם מרן מהר
בנציון איז אנגעקומען אין ' ווען ר. ל"יין זוהן די רבי זצז

ד געוועהן ליידיג און "ישיבה איז דאס ביהמ
יעדער איז געוועהן פארנומען מיט 

בלויז איין בחורים . צרכי שבת
. איז געזעצן און געלערנט

 !...דאס איז געוועהן די רבי

שמואל ' הגאון ר
י "ל ר"אויערבאך זצ

מעלות התורה האט 
ך אמאל זי

אויסגעדרוקט 
פאר א גרופע 

ע 'באבוב
איהר : "יונגעלייט

זאלט וויסן אז 
אייער רבי איז אן 

ע תלמיד 'אמת
איך קען איהם . חכם

נאך פון די בחורישע 
יארן דא אין 

 !"...ירושלים

דארט אין ישיבה צווישן די 
גרויסע בני עליה האט די רבי 
גאר אסאך קונה געוועהן די 

. בטלות און ענווהגעוואלדיגע מדת ההת
די איידעלע , דיגע עבודה'די אויסערליכע פשטות

אט דאס איז געוועהן א טייל  -באנעמונג צו מענטשן 
וואס די רבי האט קונה געוועהן ' תורת בית סלונים'פון 

: ביי א געלעגנהייט האט די רבי געזאגט. אין יענע יארן
אין די סלאנימע ישיבה האט מען נישט געקענט "

אדער ווער ' ראש ישיבה'איז דער 'נען ווער סדערקע
די עבודה איז געוועהן זיך צו פירן . 'משגיח'איז דער 'ס

האט 'בפשטות און באשיידן צו גרויס און קליין און ס
 "...זיך נישט אנגעזעהן קיין שמץ פון אויסנאמליכקייט

: די רבי האט זיך אויסגעדרוקט צו א חבר אין סלונים
די ענוה און די ברען אין . מתאיך פיל דא דעם א"

ביי א געלעגנהייט האט זיך די ". פון ראפשיץ' עבודת ה
האב 'אלע שמועסן וואס כ: "רבי אויסגעדרוקט

ל דער קדושת ציון איבער די "געהערט פון זיידן ז
האב איך געזעהן אין סלאנים וואס , ראפשיצער דרך

 ". איז באשטאנען פון באהאלטענקייט מיט חכמה

 

 ל"מאטיל סלאנימער זצ' ק ר"רהמיט ה
מיט אן ' פרקי אבות'ווען די רבי האט אמאל געלערנט 

והוי מתאבק עפר 'אייניקל אנקומענדיג צו די משנה 
דאס האב איך " :האט זיך די רבי אנגערופן' רגליהם



די רבי האט ... 'מאטיל סלאנימער' מקיים געוועהן ביי ר
ת מיט זוכה געוועהן צו א וואונדערליכע התקשרו

די רבי האט זיך אין יענע . מאטיל סלאנימער' ק ר"הרה
מאטל און האט אסאך קונה ' יארן צוגעצוגין צו ר

ן 'מאטל האט גענומען דעם רבי' ר. געוועהן פון איהם
ווי א תלמד חביב און האט מיט איהם געלערנט זאכן 
וואס ער האט נישט געלערנט מיט אנדערע און האט 

. ן אויסטערלישע התקרבותאיהם ארויסגעוויזן א
ל פלעגט זיך "משה האלבערשטאם זצ' צ ר"הגה

מאטל האט איהם געהאלטן פאר א ' ר: "אויסדרוקן
ער איז געוועהביי איהם  עפעס . חשובע בחור

  !"...ספעציעל

ן יעדן טאג א 'ן רבי'מאטל פלעגט לערנען מיט' ר
אזוי אויך יעדע וואך . ם"שיעור אין גמרא און רמב

מאטל האט ' ס נאכדעם וואס ר'צונאכט פרייטאג
האט , פאר די חבריא' באטע'געענדיגט פראווענען די 

מיט זיין ' שאפט אין זוהר הק'ער געהאט א חברותא
. ל"ישראל שמעון קאסטילאניץ זצ' צ ר"פלומעניק הגה

ן 'אויסער דעם רבי, דאן האט ער יעדעם פארשיקט
געהאלטן וועלכע איז געבליבן אין צימער און האט מיט

 .דעם שיעור אין קבלה

ל א ידיד נעורים "שלמה אליעזר מרגליות זצ'צ ר"הגה
מאטל ' געדענק נאך ווי ר'כ: "ן דערציילט'פון רבי

ן און אסאך געשמועסט 'פלעגט מקרב זיין דעם רבי
אין א קורצע צייט איז שווער פארצושטעלן . מיט איהם

מאטל א יוד מיט א געוואלדיגע 'דעם דמות פון ר
דביקות וואס אינמיטן לערנען די שווערסטע סוגיות 

ע מאך "רבש" :האט ער זיך געקענט געבן א צוקאך
 !"...לעכטיג דיין וועלט

 

 

מאטל ' אן איינקיל פון ר, ה"יוסף כהן ע' ח ר"הרה
-אז דער זיידע פלעגט יעדע שטיק, פלעגט דערציילן

צייט פארברענגען מיט אן ענגע חבורה פון עלטערע 
ורכגעווייקטע בעלי עבודה און בני עליה בעיקר און ד

ווי מפלעגט ארומשמועסן , פון סלאנימע חסידים
ווי . 'איבער העכערע השגות אין עבודת ה

פארשטענדליך האבן בחורים זיך געווענליך נישט 
וויבאלד זיי האבן נישט , געטראפן דאס פלאץ דארט

. פארשטאנען די העכערע שמועסן פון די בני עליה
איך האב . ער די רבי פלעגט כסדר אהינגייןאב

געשטוינט ווי דער רבי לויפט אהין נאכאמאל און 
און ער געפונט דארט א ' צמאון'נאכאמאל מיט אזא 

יעדעס מאל וואס ער איז צוריקגעקומען . סיפוק הנפש
. פון די חבורה האט ער געשטראלט פון צופרידענקייט

עקומען צו די איך און מיינע חבירים זענען דאן צוג
באשלוס אז ער איז א געהויבענע בחור וואס האלט ביי 

ס אוןו זיינע תשוקות זענען העכערע ווי 'עפעס העכער
 "...אונזערע

ווען די רבי איז ארויף על כסא המלוכה האבן די 
: סלאנימע תלמידים פון יענע יארן זיך אויסגעדרוקט

יעצט איז ווידער נתגלה געווארן רבי מאטיל "
 ...'נימערסלא

 

 ע"ק מבעלזא זי"מיט הרה
אין לויף פון די יארן האט די רבי גענאסן פון א 

ם "זעלטענע התקרבות ביי אלע גדולי האדמורי
והצדיקים שבארץ ישראל וועלכע האבן איהם 

צווישן זיי איז . ארויסגעוויזן א זעלטענע חביבות
ק איז "זייענדיג אין ארה. ע"ק מבעלזא זי"געוועהן הרה

ן זיך מסתופף 'ן רבי'כע מאל אויסגעקומען פארעטלי
אפט מאל איז דאס צושטאנד . צו זיין ביים בעלזא רב

געקומען ווען דער בעלזא רב איז געקומען פראווענען 
וואס דאן איז די רבי געקומען , שבתים אין ירושלים

דער . צום טיש און זיך צוגעקוקט צו די עבודת הקודש
עוויזן א שטארקע בעלזא רב האט איהם ארויסג

התקרבות און נאנטקייט און האט איהם צוגערופן ביים 
 . טיש און געהייסן שטיין אונטער זיין שטוהל

א וועלכע האט "יצחק זילבעשטיין שליט' ג ר"הרה
ן אלס בחור אין ישיבת סלאנים 'ן רבי'געלערנט מיט

ק און די רבי זאגט "איז געוועהן ערב יוה'ס: "דערציילט
מיר . וויל גיין נעמען א ברכה פון בעלזא רבמיר אז ער 

מיר זענען . זענען דעמאלט געוועהן נאנטע חבירים
געגאנגען אינאיינעם און מיר זענען אנגעקומען צווישן 

דארט ביים רב אין שטוב איז די . נאכמיטאג 11און  11
האט זיך 'מצב געוועהן שטארק אנגעצויגן און ס

יע אימת הדין און ד'געשפירט אין די לופטן א מורא
 . פחד

, מענטשן האט געזארגט פאר אונז-איינע פון די שטוב
ער רב 'ן בולגרייא'און האט געלאזט וויסן מודיע פאר

דער . ע רב געפונט זיך דא'אז דער זוהן פון באבוב
בולגערייא רב האט איהם אויסערגעווענליך שטארק 

 . מכבד געוועהן און האט איהם צוגעטיילט כבוד מלכים



ווען מיר זענען אריינגעגאנגען האט דער בעלזא רב 
אבער ווי נאר , געהאלטן אינמיטן די עבודת הקודש

שטייט ביים 'דער בעלזא רב האט געהערט ווער ס
לאזט : "טיהר האט ער זיך אנגערופן מיט התרגשות

דער יונגל איז א נקמה אינעם . אריין דעם יונגל
ן האט ער 'רביווען ער האט געזעהן דעם !"... דייטש

איהם ארומגענומען מיט א געוואלדיגע ליבשאפט און 
האט דערביי מתפלל געוועהן און אנגעוואונטשן 

 ...עטליכע מינוט

ק מבעלזא "ל מיט הרה"ן זצ'די נאנטשאפט פון רבי
-ע האט זיך אנגעהויבן אינמיטן די ביטערע וועלט"זי

ער ן פאט'דאן איז די רבי געוועהן אינאיינעם מיט. קריג
אין די באכניע געטא און דער בעלזא רב האט זיך אויך 

ווי פארשטענדליך איז די . געפונען אין יענעם געטא
אבער , מצב אין געטא נישט געוועהן דאס בעסטע

טראצדעם האבן יודן געוואלט מקיים זיין די מצוות 
האט 'און מ' שמחת תורה'איז געקומען 'ס. התורה

האט 'אבער מ, דערמיט געזוכט א ספר תורה צו טאנצן
 . ליידער נישט געקענט טרעפן

 

דער בעלזא רב האט אויפגעהויבן זיינע הייליגע אויגן 
ן וועלכע איז נאך 'און דערביי אנגעוויזן אויפן רבי

: געוועהן א יוונג קינד איידער די בר מצוה זאגענדיג
דאס איז א לעבעדיגע . אט האט איהר א ספר תורה"

דער !"... ט נאך באלייכטן די וועלטער ווע. ספר תוןרה

ן ביי די 'בעלזא רב האט דאן אנגעכאפט דעם רבי
דיגע 'הענט און האט געטאנצן מיט איהם מיט א מורא

קאך און ברען די רבי האט זיך שפעטער 
ביים טאטן איז דאס אויך געוועהן א : "אויסגעדרוקט

 "...חידוש

 

ק בעל דברי יואל "מיט הרה
 ע"מסאטמאר זי

ס יארן אין 'יכטיגע קאפיטל איבער דעם רבינא וו
ק בעל דברי יואל "ק איז זיין התקשרות מיט הרה"ארה

ה איז דער "אלול תש' ביום כה. ע"מסאטמאר זי
ן 'ע אנגעקומען קיין ארץ ישראל נאכ"סאטמאר רבי זי

דאן איז . געראטעוועט ווערן פון די נאצישע נעגל
לכבודו ביי ' םקבלת פני'אפגעראכטן געווארן א גרויסע 

אין ' ימין משה'סטאנציע אין די געגענט פון -די באן
טויזענטע יודן אין שפיץ פון די גדולי . ירושלים

אינצווישן , ן'ירושלים האבן דאן אפגעווארט דעם רבי
 .ל"זיי איז אויך געוועהן די רבי זצ

צוליב די גרויסע געדרענג איז קוים געוועהן מעגליך 
זענטע יודן האבן צוגעשטיפט אדורכצוגיין און טוי

. ע"זייערע הענט צו געבן שלום פארן סאטמאר רב זי
ל האט באמערקט דעם "ווי נאר דער סאטמאר רב זצ

ס האנט צו זיך און 'ן האט ער צוגעצויגן דעם רבינ'רבי
זיין מיט א -זיך אינטערסירט אין זיין וואויל

דער סאטמאר רב האט איהם . פאטערליכן ליבשאפט
ערגעגעבן א הערצליכן גרוס פון זיין הייליגן דאן איב

ל מיט וועמען ער האט זיך "ש זצ"טאטן מרן מהר
, בארי'באגעגענט מיט עטליכע טעג פריער אין שטאט 

 .  'איטאליע

פון דאן איז שוין די רבי געבליבן א בן בית ביים 
סאטמאר רב או איז געוועהן א יוצא ונכנס ביים רב אין 

ו ווען דער סאטמאר רב האט "במשך שנת תש. שטוב
געוואוינט אין ירושלים האט זיך די רבי צוגעצויגן צו 
איהם און דער סאטמאר רב האט איהם אויסטערליש 

 .מקרב געוועהן

ע יודן אז שבת בייטאג 'ווי דער מנהג ביי ירושלימ
דאווענט מען גאר פרי און דער סאטמאר רב האט אויך 

אזייגער האט  14אז אזוי , געדאווענט אין א פריע שעה
דאן האט ער . ן דאווענען'ער שוין געהאלטן נאכ

און פלעגט זאגן דברי ' קידושא רבא'אפגעראכטן א 
צווישן די באטייליגטע ביים . תורה און סיפורי צדיקים

ל וואס האט נישט "איז געוועהן די רבי זצ' קידוש'
אויסגעלאזט א געלעגענהייט זיך צו ווייקן בצלא 

  .דמהימנותא

אזוי אויך פלעגט איהם דער סאטמאר רב פארהערן די 
לימודים יעדן וואך און זיך משתעשע זיין מיט דעם 

משה ' צ ר"הגה. ל בשעשועין דאורייתא'יונגן בחור
ל דערציילט אז דער סאטמאר רב "האלבערשטאם זצ



חידושים אויפן סוגיא און די רבי האט דאן צוגעלייגט זיינע 
עם אנדערן זונטאג פאר די תלמידים פלעגט עס איבערזאגן ד

 .אין ישיבה

צוויי חדשים , אין א בריוו וואס די רבי האט געשריבן צום טאטן
ק "נאכדעם וואס דער סאטמאר רב איז אנגעקומען קיין ארה

יש לי לכתוב היום הרבה ! אבי אבי: "שרייבט ער ווי פאלגענד
א "צ מסאטמאר שליט"הראשית בחן אותי היום הר. חדשות

ביום חמישי בחן אותי הרב הגאון . ואמר שיבחן אותי בכל שבוע
ד לקהלת החדית את כל פרק "זעליג ראובן בענגיס ראב' ר

 "... המפקיד

אין לויף פון דעם איינעם יאהר האט די רבי אסאך קונה געוועהן 
פון סאטמאר רב וועלכע האט אוועקגעגעבן פון זיין טייערע 

די רב האט  זיך אמאל . ל'יך צו זיין דעם בחורצייט מדר
דער סאטמאר רב האט : "אויסגעדרוקט פאר די אייניקלעך

ער האט מיט מיר גערעדט און , געהאט צו מיר א שוואכקייט
 ".ן'פארברענגט אסאך שעה

די רבי פלעגט זיך אין יענע יארן אסאך מסתופף זיין בצל 
. עריכת השולחנותהקודש פון סאטמאר רב ביי די תפלות און 

דער סאטמאר רב האט איהם שטארק מקרב געוועהן ביי די 
אין יעדע עת . אן-טישן און האט איהם ארויפגערופן אויפן אויבן

ווי , רצון האט זיך די רבי אנגעווארעמט ביים סאטמאר רב
ק ביינאכט נאכדעם וואס די רבי האט געענדיגט "למשל יוה

הערן , אריבער צום סאטמאר רבאיז ער , דאווענען אין אושפיצין
אזוי אויך ווען דער . 'כל נדרי דרשה'דברי כיבושין ביים 

בית 'סאטמאר רב איז געפארן אויף א שבת צו א אפרוה ארט 
 . איז די רבי מיטגעפארן' הכרם

ל האט זיך ארויסגעלאזט "ש זצ"ט איידער מרן מהר"בשנת תשי
גאנגען ק איז ער זיך גע"קיין אהר' מסע קודש'איף די 

' ח ר"דערציילט הרה. ל"ק מסאטמאר זצ"געזעגענען פון הרה
ו אז נאך א לענגערע שיחת קודש האט "חיים משה שטויבער הי

ל ביז צו די "ק מבאבוב זצ"דער סאטמאר רב ארויסבאגלייט הרה
און איידער ער האט זיך געזעגענט האט ער , קאר שלא כדרכו

אויף וועמען , כןאיהר פארט אוועק עטליכע ווא" :געפרעגט
ל "ש זצ"האט מרן מהר" ?לאזט איהר איבער דעם עולם

האט דער סאטמאר "... די רבי בלייבט דאך דא: "געענטפערט
אבער וועמען לאזט איהר דא פאר אייער , יא, יא: "רב געזאגט

טשע בלייבט 'נפתל' מיין ר: "האט די רב געענפערט" ?עולם
סאטמאר רב הערענדיג די ווערטער האט דער !".. דא

 "...כדאי הוא לסמוך עליו! אה: "אויפגעשיינט און געזאגט

טראץ זיין יונגען עלטער האט די קרבי זוכה געוועהן מקבל צו 
ז "זיין תורה ויראה פון די סאמע גרעסטע גדולי הדור ווי הגרי

ק משומרי אמונים "הרה, ק מטשעבין"הגה, חזון איש'ה, מבריסק
 .ל און נאך"זצ ק בעלב רכת משה מלעלוב"הרה

ק בעל "אויך האט די רבי זוכה געוועהן צו א התקרבות ביי הרה
ע וועלכע פלעגט ארומצוגיין אין די "בית ישראל מגור זי

ס שעות אויף די גאסן פון ירושלים און אריינגיין אין די 'פארטאג
. בתי מדרשים און נאכקוקן די בחורים אויב פירן זיי זיך ערליך

ן סלאנימע ישיבה האט דער בית ישראל אמאל זייענדיג אי
ן און פון דאן פלעגט ער אפט קומען 'געווארפן אן אויג אויפן רבי

איך וויל זעהן ווי א : "קוקן אין סלאנים ער האט דערביי געזאגט
 !"... הייליגע בחור לערנט

 

 

 צוריק אהיים
זענען ליידער אנגעקומען אין , נאך אזעלכע גאלדענע יאהרן

ווערע צייטן ווען טאג טעגליך זענען ארץ ישראל ש
פארגעקומען אויפרייסן הריגות און שחיטות אין 

מרן . בעפארברייטונג צו די גרינדונג פון די צויוניסטישע מדינה
ל האט נישט געוואלט אז זיין זוהן זאל בלייבן אין א "ש זצ"מהר

מקום סכנה און האט אפגעשריבן א בריוו צו זיין באליבטן זוהן 
 . ר בעהט איהם זיך צוריקצוקערן קיין אמעריקאווי ע

ן צו פארלאזן דאס 'ן רבי'זייער שווער איז אנקעקומען פאר
הייליג לאנד ווי ער האט אזויפיל קונה געוועהן און געשטיגן 

האב אלס 'ווען כ: "די רבי האט אמאל דערציילט. ש"בתורה ויר
האב 'כ. 'גוט געלערנט'בחור געלערנט אין ירושלים האב איך 

אבער ווען דער טאטע . 'גאון הגאונים'געוואלט אויסוואקסן א 
האב איך , האט מיר געבעטן צו קומען צו איהם קיין אמעריקא

אויך זיינע ". בין געפארן צום טאטן'פארמאכט די גמרא און כ
חבירים אין ירושלים האבן דאס שווער אויפגענומען און האבן 

ארי 'ר באליבטן חבר דער זיך שווער געקענט שיידן פון זייע
 . 'שבחבורה

די רבי האט אבער געוואוסט אז ער האט יעצט א הייליגע 
פליכט מקיים זיין כיבוד אב און מחיה זיין דעם צובראכענעם 

ער האט נישט געקוקט אויף די שוועריקייטן און באלד . פאטער
האט זיך די רבי ארויסגעלאזט , ח"נאך די ימי חג הסוכות תש

 .עג קיין אמעריקאאויפן וו

שיף אנגעקומען ' מארין דזשאמפער'ח איז די "חשון תש' טו
ל איז "ש זצ"מרן מהר. אויף די אמעריקאנע בארטן 

ארויסגעפארן צום בארטן אפווארטן זיין באליבטן זוהן און ווי 
ש האט באמערקט זיין זוהן אראפקומען פון שיף האט "נאר מהר

האט אויסגעפלאצט אין א ער זיך נישט געקענט באהערשן און 
 . יומערליכן געוויין וועלכע האט בארירט אלע אנוועזענדע

חשון איז געבראכן געווארן היסטאריע ' יענעם מיטוואך וירא טו
ווען טאטע און זוהן האבן זיך פאראייניגט נאך זייער שווערע 

אבער פון דאן האבן זיי זיך שוין קיינמאל מער נישט , צושיידונג
די . ון די קומענדיגע יובל יארן לא זזה ידו מתוך ידוצוטיילט א

ע ישיבה אין די 'רבי איז דאן געגאנגען לערנען אין די באבוב
סייד און האט ממשיך געוועהן מיט זיינע לימודים מיט -וועסט

די דעמאלטיגע באבובע בחורים וואס זענען געזעצן און 
ל "זצש "אזוי אויך האט איהם מרן מהר. פלייסיג געלערנט

 .אוועקגעשטעלט צו זאגן שיעורים פאר די בחורים

פון ' יד ימינו'ל איז אלע יארן געוועהן דער "די רבי זצ
זיין גרויסן פאטער סיי אין די עניני הקהלה והמוסדות 

יעדע . ן פארן יחיד ורבים'און סיי אנדערע עסקנות
דער ', מלכות באבוב'איינציגע פעולה פון אויפבויען 

ן עול אין צוגאב צום שווערן פינאנציעלן דיג'רוחניות
ל געטראגן מיט געוואלדיגע "האט די רבי זצ, באדזעט

צוהעלפענדיג זיין גרויסן פאטער מיט די , כוחות
ש פלעגט זיך אויסדרוקן "מרן מהר. עבודת הקודש

איך האב מקריב געוועהן : "ל"אויף זיין זוהן די רבי זצ
א צווייטע מאל און !"... טשע פאר באבוב'מיין נפתל

איך בין נפתלי און נפתלי : "האט ער זיך אויסגעדרוקט
 !"...איז איך

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עזות דקדושה
האט שוין געוואוינט " רבי זכרונו לברכההייליגער סקווירא דער "

דא אין אמעריקע ארום אכט יאהר פאר די צווייטע וועלט קריג 
שקייט בפרט איז געוועהן 'חסידיווען יודישקייט בכלל און 

. פרעמד און ווילד אין די אויגן פון די היגע אמעריקאנע תושבים
דיג געהאלטן מיטן גאנצן 'עקשנותדי רבי האט זיך אבער 

חסידישן ווארעמקייט ומנהגי בית אבותיו אפילו ווען עס איז 
קאלטע מאדערנע -אנגעקומען ביטער שווער אין די אייז

 .אמעריקע

זעלבע צייט וואס אלע אידן וואס זענען געקומען קיין  אין די
און זענען  אמעריקע זענען נשפע געווארן פון רוישיגע ווינטן

האט זיך דער רבי , ל"קאלט געווארן צו יעדן דבר שבקדושה רח
פון די ארומיגע ל געהאלטן פעלזן פעסט נישט נשפע צו ווערן "ז

מדבק די רבי  האט זיך אין דעם פוסטן מדבר שממה. סביבה
יעדע מנהג קל האט ער געהאלטן  און געווען במנהגי בית אבותיו

נאר אויך , נישט נאר  אויף די פשוטע הלכה .הייליג און טייער
איז דער רבי געווען גרייט עד כדי מסירות ' סקווירא מנהג'א  אויף
 . נפש

איינע פון די עלטערע יודן וועלכע געדענקען נאך יענע יארן 
ל האט געהאט אסאך "דער רבי ז: "ט זיינע זכרונותדערצייל
ל איז געוועהן די "דער רבי ז. דאס מוז איך זאגן, נסיונות

ער האט נישט  .איינציגסטע וואס זענען געגאנגען מיט בערד

עס איז איהם נישט גרינג , ניין. 'דיקנא קדישא'גערירט דעם 
רות וואס פירן מיט די אלע מנהגים און חומזיך דאס  .אנגעקומען

איז בכלל נישט  ער האט מקבל געוועהן פון זיין הייליגן טאטן
מסירות 'געהאט אבער ל האט "דער רבי ז. אנגעקומען לייכט

ן אויבערשטן וואס האט 'און א הייליגע פלאקער פאר' נפש
מיט , ער איז געוועהן זייער אן ערליכע קינד. געברערנט אין איהם

ער האט נישט ! שט נאכגעלאזטער האט ני. שן ברען'דער חסידי
אבער דאך איז ביי איהם א מנהג , געהאט קיין היימישע סביבה

 !"...געוועהן הייליג און טייער

ער רב אויסגעדרוקט פאר 'דער צעהלימ נישט קיין וואונדער אז
ל ווען ער איז געקומען "י מסקווירא זצ"ק מהרי"דודו הרה

ט אזעלכע מי(: "ט"בשנת תש)וואוינען קיין אמעריקע 
האסטו נישט וואס מורא צו האבן , פלומעניקעס וואס דו האסט

 "...פון אמעריקע

ל האט ממשיך געווען בחוזק ובגבורה די הייליגע "דער רבי ז
און די אלע מנהגי קודש וואס ער האט ' דרכים אין עבודת ד

מקבל געווען פון זיין הייליגע פאטער און ער האט געפירט זיין 
איהם  ןפלעג די ארומיגע שכנים. אן קיין מורא ערליכע הנהגה

גיין א 'איז אין יענע יאהרן . דעם צוליבן 'טאקע טשעפן און רודפ
אבער דער רבי האט זיך פון . געווען א זעלטענע זאך 'בארד

ו נישט צוגערירט די דיקנא "גארנישט דערשראקן און ער האט ח
זיין מאמע  ס פון יענעם דור פלעגן טשעפען'די רעביצנ. קדישא

ער . נער'דיין זון וואקסט א משוגע: "ה"הרבנית מירל ברכה ע

 די בחורישע יארן פון

 ק מסקווירא"הרה
 פ"מב ה"להלזצוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



אבער ער האט זיך  ..".וועט נישט קענען קיין שידוך טאהן
ווייטער געגאנגען מיטן בארד איז גארנישט געלאזט פון זיי און 

למעשה איז פון די אלע ליצנים גארנישט . מיט אן עקשנות
אויפגעשטעלט בנים ובני  ה"בל האט "געבליבן אבער דער רבי ז

פילע מוסדות צוגאב צו די ן ובנים עוסקים בתורה ובמצוות א
 . התורה והחסד

ל געפארן אויף א באן און ער האט "אמאל איז דער רבי ז
אינמיטן דרימלן פילט ער פלוצלינג ווי איינער . איינגעדרימלט

, גיבט ער זיך אוועק אויף. גיבט איהם א שטופ אויפן פלייצע
האט דער רבי געטראכט אז . זעהט ער א גוי שטייט דארט

מסתמא איז ער אן אנטיסעמיט און דערפאר זוכט ער צו 
פארן אראפ שטייגן פונם באן איז דער רבי . טשעפענען

פארוואס האסטו : "צוגעגאנגען צו דעם גוי און איהם געפרעגט
איך בין א : "האט איהם דער גוי געענטפערט" ?מיך געשטופט

טע פארמער און איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געזעהן א פשו
ווען איך האב דיך געזעהן שלאפן , יונגע מענטש מיט א בארד

האב איך געוואלט זען אויב דאס איז א לעבדיגע מענטש אדער 
 "...נישט

דער רבי האט זיך געפירט אייגענארטיג במנהגי חסידות און 
ל פלעגט "אזוי ווי דער רבי ז. נישט נשפע געווארן פון די סביבה

אסאך דערציילן אז אין די ערשטע צייטן ווען ער איז געקומען 
קיין בארא פארק איז געוועהן אמאל א יוד וואס האט געדאוונט 

ווען דער יוד האט געזען אז דער . ד אויף ראש חודש"אין ביהמ
כמקובל מאליהו )רבי נעמט אראפ די תפילין ביי אשרי ובא לציון 

אין , רבי: "האט זיך דער יוד געגעבן א רוף אן, (יא כידועהנב
האט "... ישע שול נעמט מען אראפ די תפילין נאך קדיש'ספרד

ישע שול איז נישט די 'די ספרד: "ל געענטפערט"איהם דער רבי ז
 "...ס'עס איז דא נאך שולחן ערוך, איינציגסטע שולחן ערוך

נגע יאהרן ביי א משפחה ל איז אמאל געווען אין די יו"דער רבי ז
ק צוזאמען מיט "וואס איז געווען אויף מוצש, שבע ברכות

סעודת מלוה מלכה און די בעלי שמחה האבן פארגעסן 
ל "דער רבי ז. אנצוצינדן צוויי ליכט לכבוד סעודת מלוה מלכה

האט דאס באמערקט אבער ער האט גארנישט געקענט זאגן 
רמאן און דער בעל שמחה איז וויבאלד ער איז נאך געווען א יונגע

דער בעל ביז האט דער רבי געווארט . געווען א רבי און א זקן
וואס דאן האט , זאלאיז ארויסגעגאנגען פאר א וויילע פון שמחה 

שנעל אנגעצינדן צוויי שוועבלעך און ווען דער בעל די רבי 
שמחה איז צוריק אריינגעקומען האט ער עס שנעל 

ל אנגעהאלטן די הייליגע "ט דער רבי זאזוי הא. אויסגעלאשן
מנהגים וואס זענען געווען ביי איהם קודש קדשים אן באליידיגן 

 .קיינעם

 על ברכי אביו הגדול
ב אין קיעוו צו זיין "ניסן תרפ' געבוירן ביום ט ל איז"דער רבי ז

ל "מסקווירא זצ( השני)יצחק  ביר ר"ק אדמו"כגרויסן פאטער 

ק רבי מרדכי "ר עלטסטער זוהן פון הרהוועלכע איז געוועהן דע
ל "מסקווירא זצ( הראשון)ל 'ק רבי דוד"בנו הגדול פון הרה, ל"זצ

ק רבי "בן הרה, ל"מסקווירא זצ( הראשון)ק רבי יצחק "בן הרה
 ע"ק בעל מאור ענים זי"ע בן הרה"מרדכי המגיד מטשערנאביל זי

א האט מען ', ערב פסח'וועלכע איז פארגעקומען ביים ברית 
( הראשון)דוד ' ק ר"נאכן גרויסן זיידן הרה' דוד'נאמען געגעבן 

עס איז אינטערסאנט אז די רבי איז געוועהן דער . ע"מסקווירא זי
ערשטער גערופען צו ווערן על שם קדשו פונעם סבא קדישא 

חסידים ורושמי רשימות האבן . ע''ל מסקווירא זי'רבי דוד
די , אז די שלשת הרועים, געוואוסט אנצואווייזען מיט התפעלות

, ל"ל און זיידע רבי מרדכי זצ"זיין פאטער רבי יצחק זצ, ל"רבי ז
רבי , זענען געוועהן די ערשטע נעמען נאך די שלשת הרועים

און , ע''זיין פאטער רבי יצחק מסקווירא זי, ע''ל מסקווירא זי'דוד
 .ע''זיידע רבי מרדכי מטשערנאביל זי

' רר "ק אדמו"כביי זיין גרויסן טאטן  אויפגעוואקסןדי רבי איז 
אין דעם בית גדול וקדוש שמגדלין בו תורה אלע , ל"זצ ל'איציק

פון נתגדל געווארן  ל איז"דער רבי ז. זיינע קינדערישע יאהרן
 ,יםאינמיטן א רוישיגע אין אן אינזל , יארן-זיינע פירע יוגענט

יבוב וואו עס האט געברענט א פייער פון תורה וחסידות וח
 . המצוות

 



ל האט זיך משתעשע געווען מיט בנו חביבו רבינו "אביו הגדול זצ
ע עד להפליא און האט מיט איהם געלערנט די הייליגע "זי

 –הנהגות קודש און אלע מנהגים און קפידות לבית טשערנאביל 
וואס ער האט מקבל געוועהן פון זיין גרויסן זיידן , סקווירא

זיין גרויסער טאטע האט זיך . ע"א זידוד מסקוויר' ק ר"הרה
זיין טייערן באליבטן זוהן פון  טריט און שריטגעזארגט אויף יעדן 

 . אלס ממשיך נאמן לבית אבותיו הקדושיםצוגעגרייט ם האי און

זיין פאטער אלד ביים אנקומען צום אמעריקאנעם באדן האט ב
סטע מלמדים ומחנכים 'ם צוגעשטעלט די חשובהל אי"זצ

ווייז אן האט מען -פון יונגאון  כע האבן מיט איהם געלערנטוועל
שוין געקענט אנווייזן מיטן פינגער אז אט דאס קינד וועט 

' די רבי ר. וזה הקטן גדול יהיה, אויסוואקסן א גדול בישראל
ל האט שטארק אכטונג געגעבן אויף זיין הייליגן זוהן "ל זצ'איציק

ל נישט ארויסגעגאנגען אויף די "און ביז די בר מצוה איז די רבי ז
ארומגענומען בקדושה ', הויף'נאר איז געבליבן אינם , גאסן

 .וטהרה

אז זייענדיג נאך בימי נעוריו , ל פלעגט דערציילן"ער רבי זד
און ווען ער , פלעגט זיין טאטע אים הייסן לערנען תיקוני זוהר

 זאגענדיג אז ער פארשטייט, האט זיך פרובירט קעגנצושטעלן
און , דו זאג עס נאר: "האט אים זיין טאטע ווי באפוילן, עס נישט

ל "כידוע איז דער רבי זצ!" וועסט שוין שפעטער פארשטיין
 .ק ושאר ספרי קבלה''געוועהן בקי ושגור אין תיקוני זוה

 התמדת התורה
איז ער שוין  שע יארן'ל איז אנגעקומען צו די בחורי"ווען די רבי ז

 דורכגעווייקטע"און ' שם דבר' לס אאבאוואוסט געוועהן 
אין  'יקר המציאות ממש'וואס איז געוועהן א , "חסידישע בחור

ל האט געלערנט אין די יונגע יאהרן אין "ז דער רבי . יענע צייטן
וועלכע איז דעמאלטס געווען א גאר " תורה ודעת"ישיבה 

חשובע מקום תורה פון ווי עס זענען ארויסגעקומען אסאך 
ל איז דארטן געווען פון די "דער רבי ז. י חכמים מופלגיםתלמיד

און סיי , סיי מיט התמדה וגדלות בתורה, חשובסטע תלמידים
אזוי . מיטן אריינברענגען א גייסט פון חסידות און ווארעמקייט

א א ידידי "ר מקאמארנא שליט"האט טאקע דערציילט אדמו
ל פון "ן ז'רביאיך געדענק נאך דעם : "ל"ן ז'נעורים פונם רבי

ער איז געווען פון די בחורים וואס האבן אויפגעלעבט און , ישיבה
 ".באשיינט תורה ודעת

 
א טייל , ל האט אנגעפירט א קבוצה חסידישע בחורים"דער רבי ז

פון זיי טשערנאבלער אייניקלעך וואס האבן אויפגעלעבט די 
דישע בחורים אין ישיבה און אריינגעברענגט אין זיי אביסל חסי

זיי פלעגן ארגאניזירן א סעודת מלוה מלכה יעדן . ווארימקייט
איז געזעצן אביסל און זיך דערווארימט בתורת 'מוצאי שבת ווי מ

האט 'אויף די צעטליך און מודעות וואס מ. החסידות
עט א 'חתמ'אויפגעהאנגען אין ישיבה איז געווען אויף זיי גע

יינער האט נישט ק" ש"הרב חד"אינטערסאנטע אינטערשריפט 
דאס האט געמיינט די דריי . געוואוסט ווער דער הרב חדש איז

, ל מטשערנאביל"יים טווערסקי זצ'הרב ח: שוועסטער קינדער
ל "למה טווערסקי זצ'ל און הרב ש"מרן רבינו זצ

 . דענווער-מהארנאסטייפל

געלערנט בהתמדה רבה טעג , דער רבי איז געוועהן א גאון עצום
, בנגלה ובנסתר, ס ובפוסקים"ן געוועהן בקי בשאון נעכט או

די וואס האבן געהאט די זכיה מיטצולעבן זיין . כמונח בקופסא
קענען מעיד זיין אז יעדע , הייליגן טאגטעגליכן לעבנסשטייגער

, י התורה וההלכה"ן איז געוועהן אויסגעהאלטן עפ'ריר פונם רבי
' ואס איז בקי בדהאט געזעהן בחוש אז דא שטייט א צדיק ו'ווי מ

ל "דאך פלעגט דאס דער רבי ז. ע מיט א בהירות"חלקי שו
ער פלעגט זיך נישט . פרובירן צו באהאלטן פון די ארומיגע

און עס איז געווען בינו ובין קונו כדרך , אויפטון מיט זיין לערנען
 . 'ט ותלמידיו הק"הבעש

תלמידים פון יענע יארן דערציילן מיט " תורה ודעת"די 
ל בין "ן ז'תרגשות די געוואלדיגע התמדת התורה פונם רביה

אלס " ס"גאנץ ש"האבענדיג געענדיגט , כותלי הישיבה
דער רבי פלעגט זיצן און הארעווען צוזאמען מיט זיין )!(... בחור

ל פאר עטליכע שעות "שמערל שולמאן זצ' חברותא הגאון ר
זיך  נישט אומזיסט האט. ברציפות לעומקה ולרחבה של תורה

ר "ק אדמו"ל אויסגעדרוקט צו כ"שארר זצ' גדלי' רבו הגאון ר
ע רבי איז פון מיינע בעסטע 'דער סקווער: "ל"מבאיאן זצ

 "...תלמידים

 

מיט ידידו ' שיעור בהלכה'אזוי אויך פלעגט דער רבי לערנען א 
וועלכע , ד טשערנאביל"ל אב"חיים טווערסקי זצ' צ ר"ב הגה"וש



שפעטערע יארן אלס דער רב פון האט געדינט אין די 
דער טשערנאבלער רב פלעגט . פ"אין ב' מיימאנעדיס שפיטאל'

ן 'דערציילן איבער די געוואלדיגע קלארע מהלך הלימוד פונם רבי
י "ב, גייענדיג צום טור, ת"דער רבי פלעגט אנהויבן פון גפ. ל"ז

ר חיים "הג. ע"ערשט נאכדעם זיך גענומען צום שוהאון ', וכו
דער רבי פלעגט לייגן א דגוש צווישן אנדערע : "ל לייגט צו"זצ

 "...ע הרב"שו"און " פרי מגדים"אויפן 

ישע יארן האט דער רבי געהאט א שיעור יעדן 'אין די בחור
וואס ער האט , י ומפרשי התורה"ס אין חומש רש'פרייטאג נאכט

ל און ער פלעגט "חיים ביק זצ' ג ר"געלערנט אינאיינעם מיט הרה
און זיי האבן עוסק געווען . יין א מרחק רב צו זיין הויז יעדע וואךג

אזוי אויך פלעגט דער רבי שוין . בתורה ביז טיף אין די נאכט
גיין אין מקוה און עוסק זיין בתורה פאר , ס'פארטאג 4אויפשטיין 

 . עטליכע שעות ביזן זמן תפלת שחרית

 

 אב בחסד ורך בשנים  
ל האט זוכה געוועהן צו אן "טראצדעם וואס דער רבי ז
איז עס נישט געבליבן נאר ביי , אויסטערלישע התמדה בתורה

, דער רבי האט געשפירט אז דאס איז זיין תפקיד. דעם
דער רבי . אויסצונוצן זיינע כשרונות ארויסצוהעלפן אנדערע יודן

ל האט שוין אין ישיבה געקאכט מיט זיינע הייליגע פעולות "ז
עס זענען דעמאלס . ח זיין און מקרב זיין אידןמשמ, אויפצולעבן

און ער פלעגט , געווען פיהל צוקלאפטע און צובראכענע נשמות
זיי אלע מחזק זיין מיט א גוט ווארט אדער מיט א הילף און אלע 

ל קען מען באקומען א טובה "האבן געוואוסט אז ביי רבינו זצ
 .בסבר פנים יפות

דארט געלערענט אין יענע תקופה איינער פון די יודן וואס האבן 
עס זענען געווען דעמאלס אין ישיבה אסאך : "דערציילט

ל פלעגט אריין קומען "אבער ווען דער רבי ז, טרויעריגע מענטשן
ר חיים "דאס זעלבע געבט איבער הר". האבן אלע געשמייכלט

: ן'ו א תלמיד פון די ישיבה אין די זעלבע צייט פון רבי"ווערנער הי
איך בין געקומען לערנען אין תורה ודעת האב איך נישט  ווען"

ל גענומען מיט א קאר "האט מיר דער רבי ז, געהאט ווי צו שלאפן
 "...צו זיך אהיים שלאפן און דארט בין איך איינגעשטאנען

ל איז אנגעקומען קיין "ווען דער פאלטיטשאנער רב זצ
ן בבחרותו ל נאך געוועה"איז דער רבי ז, אמעריקא מיט די שיף

און געארבייט לאנגע נעכט צו ערלעדיגן סארטיפיקאטן און האבן 
און אזוי אויך האט . ל"ב דער רב זצ"א חלק אין די הצלה פון ש

א דערציילט ביי א "פלעטבוש שליט-ר מבאסטאן"ק אדמו"כ
ל איז געזעסן "איך געדענק נאך ווען דער רבי ז: "געלעגנהייט

ין טאטן אינדערהיים אויפן אלס בחור שעות ארוכות ביי מי
 ".ס וועגן'עוסק זיין בעניני חסד פאר יודנ, טעלעפאן

עס האט דערציילט א איד וועלכער איז געווען אן 
איינגעשטעלטער אין די ישיבה תורה ודעת און האט צוגעזעהן 

ל איז געווען דער "דער רבי ז: "ןס ארבעט אין די ישיבה'דעם רבי

ער האט מקבל פנים . 'קירוב'ן ערשטער וואס האט געטוהן אי
. געווען די צובראכענע נשמות וואס זענען געקומען פון אייראפע

ל "אין ישיבה און דער רבי ז' קאנטין'עס איז געווען א סארט 
פלעגט זיצן ביינאכט מיט די צוקלאפטע בחורים און געשמועסט 

. מיט זיי דברי חיזוק און מחזק געוועהן זייער צובראכענע הארץ
און איך האב געזען , יך בין געווען דער מנהל פונעם דארמיטאריא

ל האט פארברענגט יעדע נאכט "וויפיל שעות דער רבי ז
  .אויפצולעבן די בחורים

מיין באבע האט : "ו האט דערציילט"ר טוביה דיסקין הי"הר
. און זי האט געהאט איין בת יחידה, געוואוינט אין מיניסאטע

צוגערעדט אז זי זאל שיקן איר איינציגע  ל"האט איר דער רבי ז
און . טאכטער קיין בית יעקב אין ניו יארק אין א דארמיטארי

לייגט ' טובי' ר". טאקע נאר אזוי איז זי געבליבן ערליך און פרום
ווייל , דיג'ל איז געווען פלא"ן ז'די כח פון רבי: "צו מיט התפעלות

אט געהיטן אויף איר זי איז געווען א בת יחידה און איר מאמע ה
ן איר צו 'ווי אן אויג אין קאפ און דאך איז געלונגען דעם רבי

  ".משכנע זיין און דורכדעם אוועקשטעלן איר קינד על דרך הישר

ר "ק אדמו"דער רבי כנסתלק געווארן א איז "אב שנת תש' ביום ג
, נסתלק געווארן במיטב שנותיו, ל"זצ (השני) ק רבי יצחק"הרה

האט ארויסגערופען  הסתלקותזיין . יאר אלט 25בלויז  זייענדיג
גרויס צער און טרויער אומעטום ובפרט ביי זיינע פילצאליגע 

מאסן  .חסידים וועלכע זענען געווען מקושר צו אים בלב ונפש
 ביי זיין בית המדרש' חסידים האבן זיך פארזאמעלט ביי די לוי

וואו מען , שוהל ישן'און שפעטער ביים ספרד, גאס 44אויף די 
  . האט ביטער געקלאגט אויף די אבידה גדולה

ל האט מען נישט געהאלטן קיין יכמנהג סקווירא טשערנאב
רבי חיים הגאון ער סקווירא חסיד 'בלויז דער חשוב, הספדים

ק מעזיבוזש האט זיך אויפגעשטעלט "ל אבד"יחיאל מיכל ביק זצ
נגען מיט די  האט אנגעפאער . מכתיר צו זיין א ממלא מקום

און , "רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק"ווערטער 
דאן . דער גאנצער ציבור האט אויסגעבראכן און א גרויס געוויין

אלס , ל"ר זצ"ק מרן אדמו"כ, האט ער אויסגערופן דעם בן הגדול
און דער קהל בוכים האט , ק"ממלא מקום אביו ולמעב

  .טפערט מיט א מזל טובנאפגעע

 



ישיבת "דער יונגער רבי איז דאן געווען דער בחיר התלמידים פון 
וואו ער איז געזעצן באהלה של תורה און זיך , "תורה ודעת

אבער די רבי האט נישט געקוקט אויף . משלים געווען בהוראה
נאר איבערגענומען דאס בית המדרש פון אביו הגדול , גארנישט

סקווירא 'און אז די , וייטער אןאון זיכער געמאכט אז דאס גייט ו
 . האט א קיום' הויף

טראצדעם וואס די רבי איז נאך געוועהן א בחור איידער די 
האבן איהם אלע גדולי הדור שטארק מחשיב געוועהן און , חתונה

. מורשה' סקווירא'איהם מחזק געוועהן ווייטער אנצוהאלטן די 
רק געשטופט ל שטא"ם מבאיאן און קאפישניץ זצ"ק האדמורי"כ

ק "כ ן פטירה פון'נאכ. אז ער זאל פירן טיש און נעמען קוויטלעך
ראש ל "רבי גדליה שארר זצצ "הגהווען , ל"י זצ"מרן מהר

ן 'דעם רבי טא בחור רופווי האט געהערט  הישיבה תורה ודעת
! נו" :מיט רעספעקט האט ער זיך אנגערופן, ביים נאמען

 "... !ער רבי'סקווירא

ל האט אנגעפאנגען צו פירן די עדה הקדושה בבית "דער רבי ז
סטע '44סקווירא בית המדרש אויף  אין די, מדרשו של אביו

 'מגדל אור'איז ווידער געווארן א ' סקווירא הויף'דער .  סטריט
פאר די גאנצע געגענט און אן אבן שואבת פאר פילצאליגע אידן 

קומען צו  וועלכע פלעגן, חסידים ואנשי מעשה, יראים ושלמים
 לאורו און האבן זיך אנגעווארעמט, די תפלות ועריכת השלחנות

 . ו פונעם ממשיך שולשלת הקודשלולהסתופף בצ ,הבהיר

 

לא שררה אני נותן לכם " דעםמקויים געווארן ל איז "ן ז'ביים רבי
סטעווע נישט 'אין יענע צייטן איז רבי". עבדות אני נותן לכם –

אבער דער רבי . 'עבודה קשה' ןנאר א, געווען קיין שום חשיבות
האט זיך אריינגעווארפן אין די שווערע ארבעט און געפירט דאס 

ד נישט "ער האט דעם ביהמ .ד פון זיין גרויסן טאטן"ביהמ
נאר עס האט , געלאזט בשום אופן משנה זיין אדער איבער בויען

 . 'בחיי אביו הקאיז געוועהן 'סגעמוזט בלייבן אזוי ווי 

האט טאקע געליטן אסאך רדיפות פון די שכנים וואס רבי דער 
האבן נישט געוואלט אז עס זאל זיין א בית המדרש אויף זייער 

די . נ"האט זיך נישט גערירט פון דארט במסדער רבי אבער , גאס
פ וואס האט "ד אין ב"ד איז געווען די איינציגסטע ביהמ"ביהמ

  .און מעריבמנחה , שחרית, געהאט דריי מנינים א טאג

די ווארימע תפלות און לעכטיגע טישן זענען געווארן ווייט 
מדי יום ביומו . און האבן געצויגען א גרויסע ציבור, בארימט

און , פלעגט דער רבי אפרעכטן די תפלות במקום שהתפלל אביו
ץ זייענדיג "ן עמוד אלס ש'זייער אפט האט ער געדאווענט פאר

ברשפי אש קודש , הייליגע תפילות מעורר דעם ציבור מיט זיינע
וואס זענען , זיינע טישן. וברוב געגועין לאביו שבשמים

, טשערנאביל-ן דרך פון סקווירא'אפגעראכטען געווארן אויפ
  .ובפרט ביומי דפגרא, האבן געצויגען פיל חסידים ואנשי מעשה

חתונה געהאט דער רבי האט ק "לפו "שנת תשטכסליו ' יום בב
-מטורקא ק"א בת הרה"תו הרבנית הצדיקת תליטמיט נוות בי
, וועלכער האט בסוף ימיו געוואוינט אין ניו יארק ע"סטרעטין זי

. וואו ער איז געוועהן באקאנט אלס צדיק תמים ופועל ישועות
-דער טורקא .ק''ט לפ''ער איז נסתלק געווארן בשנת תרצ

אהרן ק רבי ''ל איז געוועהן א זון פון הרה"סטרעטינער רבי זצ
' ק רבי צבי ארי''בן הרה, (ו''ק צפת''מעיה)ל "מפעלשטין זצ

ק ''בן הרה, ע''ק רבי יוסף דוד מאליק זי''בן הרה, ע''מפעלשטין זי
רבי אהרן מפעלשטין איז געוועהן אן . ע''מאליק זי' רבי צבי ארי

ק רבי ''בן הרה, ע''ק רבי אברהם מסטרעטין זי''איידעם ביי הרה
  . ע''ן זייהודה צבי מסטרעטי

אויפגעשטעלט די מוסד הקדוש ל "דער רבי זכ האט "בשנת תש
ל "זצא האט רבינו "בשנת תשכ. בית ספר לבנות" תומר דבורה"

. "תולדות יצחק בני מרדכי"ת "אויפגעשטעלט די הייליגע ת
מתיבתא בית 'ט האט די רבי געגרינדעט די הייליגע "בשנת תשכ

וועלכע האבן ', באר יצחק כולל אברכים'און שפעטער די ' יצחק
ארויסגעגעבן אין לויף פון די יארן גאר חשובע רבנים ומרביצי 

 . תורה והוראה בישראל

ער . ל איז געוועהן א געשטאלט פון ווייניג ווערטער"די רבי זצ
האט נישט געמאכט און ער האט נישט ליב געהאט ווען אנדערע 

פארקערפערט אבער ער האט , האבן פון איהם געמאכט א וועזן
. אין זיך א מוסטער פון א צדיק און מנהיג פון דעם פריעדיגן דור

זיין פירונג און זיין גאנצן מהות איז געוועהן אן , זיין גאנג
 .און א לעבעדיגע מוסר ספר ע"שואפענעם 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ע"ק מסקווירא זי"בצל חותנו הרה
א חתן א "שליטדי רבי ק "כג איז "אדר תשיחודש 

טאכטער , א"הרבנית הצדקנית תליטג "געווארן עב
האט פון אנהויב 'מ. ע"ק מסקווירא זי"פון הרה

אבער , באשטימט די זמן החתונה אין חודש אלול
ע איז "טשע זי'יוחנ' ק ר"אזוי ווי דער מחותן הרה

נע 'האט די אמעריקא, בירגער' רוסישע'געוועהן א 
רעגירונג נישט געגעבן די ערלויבעניש 

דערפאר האט מען . ן אמעריקאאריינצוקומען קיי
אפגעשטופט די זמן החתונה אן קיין באשטימטע 

  .צייט
 

ע האט אפילו מסכים "טשע זי'יוחנ' ק ר"הרה
געוועהן אז די חתונה זאל פארקומען אן זיין 

א איז טאקע 'און די רבי שליט, באטיילעגונג
ק "אבער הרה, ס געפארן קיין אמעריקא'אליינ

דער . ט מסכים געוועהןע האט ניש"מסקווירא זי
ל האט אין יענע חדשים געטוהן "סקווירא רבי זצ

אסאך השתדלות צו ערלעדיגן די סעפארדיקאטן 
איז ענדליך 'ן מחותן ביז ס'און דאקומענטן פאר

געלונגען צו מסדר זיין אז דער מחותן זאל 
ערלויבט ווערן אריינצוקומען אין די פאראייניגטע 

  .שטאטן
 

איז פארגעקומען די גרויסע , ד"אדר תשי' ביום כ
 אין ווי אזוי  .שמחת הנשואין אין מאנהעטן

ען שטארק מקפיד געוועהן צו מ האט סקווירא
וועלכע איז נאך געוועהן ' מאל-חתן'פראווענען א 

האט , ווילד און פרעמד ביי די היגע איינוואוינער
אונטער ' מאהל-חתן'מען געמוזט אפרעכטן דעם 

יף א גאר פארמאכטע פארנעם שלאס און ריגל או

ע "ר מסקווירא זי"ק אדמו"בביתו נאוה קודש פון כ
   .אין וויליאמסבורג

 
אין רוסלאנד האט ' אינדערהיים'טראצדעם וואס 

-חתן'מען געשפילט בתופים ומחולות ביי א 
ווען , איז אבער דא געוועהן אנדערש', מאהל

צוליב שרעק פון די שכנים האט מען נישט 
און עס איז שוין אזוי , מיט כלי זמרגעשפילט 

זינגט ' מאהל-חתן'אז ביי א , געבליבן אין סקווירא
    .מען נישט מיט מוזיק

 
א געבליבן סמוך על "ן חתונה איז די רבי שליט'נאכ

און האט געוואוינט במחיצת הקודש , שולחן מלכים
און , ג"פונם גרויסן שווער אין שטאט וומסב

ער זיך  ז האט"שפעטער בשנת תשי
שיכון 'ן שווער קיין 'אריבערגעצויגן צוזאמען מיט

ע האט איהם זייער "ק מסקווירא זי"הרה. 'סקווירא
ער האט . ליב געהאט און שטארק מחשיב געוועהן

ווי , איהם מכבד געוועהן מיט די שענסטע כיבודים
ן עמוד במשך די ימים נוראים 'דאס דאווענען פאר

ן דאס נאך ביזן וואס יודן געדענקע, און נאך
היינטיגן טאג און דערמאנען עס מיט גרויס 

   .בענקעניש
 

ע האט זיך אויסגעדרוקט מיט "ק מסקווירא זי"הרה
וואס , גאר היסטארישע לשונות אויף זיין איידעם

ווי צום . האט נישט געהערט אויף אנדערע'מ
אמאל האט ער זיך אויסגעדרוקט פאר   ,ביישפיל

איך שפיגל זיך אין : "ל"ק פאטיק זצ"צ אבד"הגה

יך ז ער האט ט"תשי בשנת  !"...מיין איידעם
ק "הרה)מיין מחותן : "ן'אויסגעדרוקט אויפן רבי

האט צוויי קינדער וואס ( ל"מרחמיסטרווקא זצ

 

 קדוש במלוכה
 א"שליטר "ק אדמו"זקן צדיקי הדור כפון ראשית ממלכתו 

 מרחמיסטריווקא



ע 'זעהט אויף זיי אז זיי זענען טשערנאבל'מ
 –האחים הקדושים , מיינענדיג מיט דעם!"... קינדער

ק "א כ"ון יבדלחטם מרחמיסטרווקא א"מהרי
   .א"ר שליט"אדמו
ע האט יעדן טאג געהאט א "ק מסקווירא זי"הרה

ס "אין ש, ן איידעם'דיגע שיעור מיט'קביעות
ווי זיי האבן געהארעוועט און , ופוסקים

דורכגעאקערט די שווערסטע הלכות פאר לאנגע 
אין לויף פון די יארן האבן זיי . שעות ברצופות

, מקוואות, ט"ות שבת ויוהלכ'צוזאמען געענדיגט 
די רבי דערמאנט . ס"און אסאך מסכת פון ש' פסח

וואס איז געוועהן , די אופן הלימוד פונם שווער
אנהייבענדיג ביים טור מיט , גאר גרונטליך און טיף

ע "אלע נושאי כלים און שפעטער אין שו
פרי 'און ' עקיבא אייגער' ר'לערנענדיג יעדן 

י "זיי געלערנט גמרא רש אזוי אויך האבן. 'מגדים
   .מיט תוספות

 
ל פלעגט אסאך פארברענגען "דער סקווירא רבי זצ

מיט זיין באליבטן איידעם און איהם איבערגעגעבן 
עובדות און , דיגע תורות'הויפנס פון מקובל

ער האט געהאט אין איהם די פולסטע . הדרכות
צוטרוי און נאמנות און האט זיך פארלאזט אויף 

    .ן גאר אסאך זאכן און האקעלע נושאיםאיהם אי
 

יד 'די רבי איז געוועהן פאררעכענט אלס דער 
דער . ן'און נאנסטער מענטש צום רבי' ימינו

ל האט זיך פארלאזט אויף איהם "סקווירא רבי זצ
און זיך גערעכענט מיט זיינע , אין אלע הינזיכטן

צענדליגע יודן זאגן . מיינונגען בפרט בעניני חינוך
ק "ביי הרה' פראווענען'ווי נאכן זיך , עדות

גיי אריין צו : "ע פלעגט ער זיי זאגן"מסקווירא זי
  !"...מיין איידעם

 

 
האט איהם זיין שווער , אין שיכון סקווירא

אויפגענומען צו דינען אלס דער וואס שטייט אין 
דיגע אנגעלעגנהייטן אינם 'שפיץ פון אלע רוחניות

א איז געשטאנען בראש פון "די רבי שליט. שטעטל
און אזוי אויך זיכער , די תלמוד תורה און ישיבה

געמאכט אז די רוח פונם שטעטל פירט זיך הייליג 
אין יעדן . דיג'אפגעשיידט און צניעות, און ריין

ן 'נושא איז זיך די רבי געגאנגען דורכרעדן מיט
-איז געוועהן זיין וועג' דער שווער'און , שווער

ביז היינט טוט די רבי . ויף טריט און שריטווייזער א
וואס דער שווער 'דורכטראכטן יעדן נושא לויט 

  .'וואלט געזאגט
 

 
 משפיע רוחני

ל איז די רבי געוועהן "נאך בחייו פון זיין שווער זצ
באקאנט אלס חשובע פרעזענליכקייט און גרויסע 

אנגעפולט מיט אוצרות פון חסידישע , ידען נפלא
-ערשט, טייל פון זיי, ן סיפורי צדיקיםווערטער או

האנטיגע תורות און עובדות וואס ער האט מקבל 
ל אין לויף פון די "געוועהן פונם שווער זצ

פריוואטע שמועסן וואס ער פלעגט אפהאלטן 
 .מיטן שווער אין יעדע געלעגענהייט

 
וועמען די יודן פון שטעטל פלעגן , א"די רבי שליט

האט געצויגן צו זיך ', איציקל' ר'רופן בלשון חיבה 
הונדערטע מבקשים און פייערדיגע סקווירא 

', יעדער מבקש ה. 'מאגנעט'חסידים ווי א הימלישע 
-וואס האט געגלוסט צו הערן עפעס א חסידיש

האבן , תורה אדער חסידישע סיפור-א דבר, ווארט
און , איז דער פלאץ' ל'איציק' ר'אלע געוואוסט אז 

כי , יך דאס אלעס קענען אנזאפןדארט וועט מען ז
 .מן הבאר ההוא ישקו העדרים

 
איידער דער סקווירא רבי , יעדן שבת ביינאכט

ל האט אפגעראכטן דעם שלחן הטהור אין די "זצ
' מבקשים'זענען א גרופע , שפעטע שעות

פלעגט 'ווי ס, ן אין שטוב'ארויפגעקומען צום רבי
ביז די ' חסידישע פארברענג'פארקומען א 

אשטימטע צייט ווען די עריכת השלחן איז ב
און דאן פלעגט די רבי אויסגיסן , גערופן געווארן

פון זיין הייליגע קוואל אין די הערצער פון שומעי 
הויפענעס חסידות און יראת שמים וואס , לקחו

די דברי תורה . האט זיי באגלייט די גאנצע לעבן
און סיפורים וואס די רבי האט דעמאלט 

עגעבן זענען היינט אפגעדרוקט אין דעם איבערג
 .'אמרות טהורות'ס ספר 'רבינ

 



א ווי "ל ויבדלחט"ם ורבנים זצוק"די חשובע אדמורי
קאשוי , פשעווארסק, ם מסקולען"ק האדמורי"כ

וועלכע פלעגן קומען וויילן במחיצת הקודש פון 
פלעגן איינשטיין ביי איהם אין , י סקווירא"אדמור

און האבן אויך אנטייל , ם שבתשטוב אין לויף פונ
אויף פרייטאג ביינאכט ' באטע'גענומען ביי די 

 .ן טיש'איידער
 

ק מסקווירא "ן הסתלקות פונם שווער הרה'נאכ
ח איז די רבי געבליבן "ניסן תשכ' ל ביום ב"זצ

וואוינען אין סקווירא אונטער די הנהגה פונם 
די רבי . א"ר מסקווירא שליט"ק אדמו"שוואגער כ

ז ווייטער געוועהן אין זעלבע פאזיציע ווי ער איז אי
געוועהן ביז דאן און איז ווייטער געוועהן 
פאררעכענט אלס גאר חשובע פרעזענליכקייט און 
גדול בענקים אויך נאך די הסתלקות פונם שווער 

ל און האט ווייטער פארפיגט אויף די "זצ
 .דיגע חלק פונם שטעטל'רוחניות

 

 
 

א האט "ר מסקווירא שליט"דמוק א"אזוי ווי כ
איז די רבי , כנהוג, געדאווענט בחדר קדשו

א געשטאנען ביים שטענדער הארט נעבן די "שליט
אזוי אויך איז די רבי , לינקע זייט פונם ארון קודש

ר מסקווירא "געזעצן נעבן זיין שוואגער האדמו

ק ביי מנחה "שב. א ביי די עריכת השולחנות"שליט
פתיחה ביי , ד געוארן מיט הגבההאיז די רבי מכוב

און פארגעזאגט הלל אויף די ימים , אנעים זמירות
ן פלעגט די רבי מכובד ווערן 'ביי די ברית. טובים
פסח איז די רבי געזעצן אויף איין ', ברכות'מיט 

און האט , ן שוואגער'צוזאמען מיט' בעט-היסב'
  .ביי די תעניתים' מפטיר'עולה געוועהן 

 
רא איז די מנהג אז ביים סוף טיש טאנצט אין סקווי

ס בלייבן זיצן אויף זייערע 'אבער די רבי, מען
דעם ערשטן . פלעצער און זענען מעודד השירה

א האט "ר מסקווירא שליט"ק אדמו"שבת ווען כ
האט זיך די , איבערגענומען די הנהגה

ראחמיסטריווקא רבי געוואלט אויפשטעלן ביים 
ן גאנצן 'ן צוזאמען מיטסוף פונם טיש און טאנצ

אבער דער שוואגער דער סקווירא רבי . ציבור
האט איהם באלד געוויזן מיט דיהענט אז ער זאל 
זיך צוריק אוועקזעצן און בלייבן זיצן אויף זיין 

אזוי איז שוין געבליבן איינגעפירט אז ווען . פלאץ
ס 'די עולם יז געטאנצן זענען ביידע שוואגער

 .ע פלעצער איינער נעבן צווייטןגעזעצן אויף זייער
 
  

 א"ר שליט"ק אדמו"הכתרת כ
ווען די , ב"כסליו תשמ' כ, ויהי היום המר והנמהר

יוחנן מרחמיסטריווקא ' ק ר"הרה, ס פאטער'רבי
די רבי איז . ל איז נסתלק געווארן לגנזי מרומים"זצ

דאן געוועהן אין אמעריקא און האט זיך נישט 
די רבי איז . י מסע הלויהגעקענט באטייליגן ביי ד

הערשט אנגעקומען אין ארץ ישראל די דריטע 
א "ר מסקווירא שליט"ק אדמו"כ. טאג פון די שבעה

דערנאך וואס , איז אבער יא געוועהן ביי די לויה
ער האט זיך אויפגעהאלטן אין ארץ ישראל לכבוד 

ג בת "א עב"יצחק שליט' צ ר"די חתונה פון בנו הרה
 .א"זניץ שליטר מווי"מרן אדמו

 
אברהם יהושע ' ק ר"נאך איידער די לויה איז הרה

ע אריינגעגאנגען אין "העשיל ממחנובקא זי
און זיך דערנענטערט צום מיטה מיט ' שטוב-טהרה'

ער האט אויסגעשריגן מיט . א פארקלעמטע הארץ
מיר בענקען נאך : "א קול געשטיקט פון טרערן

 "...!און די וועלט בענקט נאך אייך, אייך
דערנאך האט ער ארומגערעדט מיט די ארומיגע 
איבער זיין נאנטע קשר מיט צדיקי בית 

דוד ' ק ר"נאכדעם וואס הרה, רחמיסטרווקא
' ק ר"פאטער פונם נפטר הרה, ע"מרחמיסטרווקא זי

איז געוועהן א פעטער פונם מאחנובקא , ל"יוחנן זצ
' ק ר"זייענדיג אן איידעם ביי הרה, ל"רבי זצ

ק "און הרה, ע"יהושע העשיל מסקווירא זיאברהם 
פאטער פון , ע"יוסף מאיר ממחנובקא זי' ר



' ק ר"ע איז געוועהן א זוהן ביי הרה"מחנובקא רבי זי
 .ע"ה מסקווירא זי"אי

 
איהר : "נאך א וויילע האט זיך די רבי אנגערופן

זענט געוועהן פון די ערשטע וואס האבן געטוהן 
יפגעקומען פון רוסלאנד פאר מיר ווען איך בין ארו

דער מחנובקא רבי איז "... קיין ארץ ישראל
י פון רוסלאנד אין יאהר "ארויפגעקומען קיין א

ל האט "ד און דער רחמיסטרווקא רבי זצ"תשכ
פארארבעט אסאך השתדלות און עסקנות איהם 

אזוי אויך האט זיך . צו ארלעדיגן די דאקומענטן
ן די ערשטע ל אויפגעהאלט"דער מחנובקא רבי זצ

ביים , ן אנקומען אין ארץ ישראל'חדשים נאכ
ן אין שטוב ביז ער האט זיך 'רחמיסטרווקא רבי

 .געעפענט אן אייגענע ווינקל אין בני ברק
 

ל "דערנאך האט זיך דער מחנובקא רבי זצ
ישראל מרדכי ממלא ' איך בין מסמיך ר: "אנגערופן

בין און איך , אין ארץ ישראל' זיין מקום אביו הק
ל זאל ממלא זיין מקום אביו אין 'איציק' מסמיך ר

 "...אמעריקא
 

ל איז געשטאנען באלד נעבן "מ זצ"ק מהרי"הרה
... און האט עס אוועקגעמאכט מיט די הענט, איהם

, דער מחנובקא רבי האט אבער נישט נאכגעלאזט
איך זאג : "נאר אויסגערופן מיט א שטארקייט

ראל מרדכי יש' איך בין מכתיר ר. נאכאמאל
צו ער וויל , צו ער וויל יא, למלאות מקום אבותיו

 !"...ניט
ק די רבי "דעם דריטן טאג פון די שבעה איז כ

און אויף , א אנגעקומען קיין ארץ ישראל"שליט
שבת בימי השבעה האבן די צווייי ברודער 

ם געפראוועט דעם שבת אויף א "האדמורי
ירט פריוואטע פארנעם און האבן צוזאמען געפ

 .טיש
 

אין לויף פון די ימי השבעה זענען הונדערטע יודן 
געקומען מנחם אבל זיין אין שפיץ פון די גדולי 

ל איז געקומען "ווען דער מחנובקא רבי זצ. הדור
האט מען ארומגעמועסט א , מנחם אבל זיין

לענגערע צייט איבער די ידידות וואס האט 
און ל "ר ממחנובקא זצ"געהערשט צווישן האדמו

ביים ענדע פונם . צדיקי בית ראחמיסטרווקא
האט דער מחנובקא רבי געהייסן דעם , שמועס

זאל ער קומען צו איהם , אז נאך די ימי השבע, ן'רבי
וויבאלד ער וויל זיך , אינדערהיים אין בני ברק

 .עפעס דורכרעדן מיט איהם א וויכטיגע נושא
 

ום צום באשטימטן צייט איז דער רבי אנגעקומען צ
, ל אין בני ברק"ר ממחנובקא זצ"שטוב פון האדמו

וועלכע האט איהם מקבל פנים געוועהן מיט גרויס 
און האט געזאגט אז ער וויל נישט רעדן , פרייד

וועט ארויסגיין אויף א 'נאר מ, אינדערהיים
דער . 'פארק'שפאציר אין די דענעבענדיגע 

ק "מחנובקא רבי איז געקומען נאר מיט איין משב
 .ון די רבי איז מיטגעגאנגען מיט א זוהןא

 
די צוויי צדיקים האבן זיך ארויסגעלאזט אין א 

אנהייב . פריוואטע שפאציר פון איבער צוויי שעה
ק מיטגעהאלטן "פונם שמועס האט נאך דער משב

אבער נאך עטליכע מינוט האט איהם , דעם שמועס
אזוי אז עד . דער מחנובקא רבי געהייסן אוועקגיין

ום ווייסט מען נישט וואס זיי האבן דארט הי
  .גערעדט

 

 
 

ק "תחת אחת השיחים האט דער משב
, אויפגעוויקלט א קליינע טייל פון דעם שמועס

וואס ער האט נאך עספיעט מיטצוהאלטן באלדאיז 
דער מחנובקא : געוועהן באלד ביים אנהייב שמועס

איך וויל דו זאלסט ווערן : "רבי האט אנגערופן
איך ווערן : "האט זיך די רבי ארויסגעדרייט ".רבי
אבער דער מחנובקא רבי ". ?וואס בין איך? רבי



איך וויל דו זאלסט ליינען : "האט נישט נאכגעלאזט
איך ווייסט נישט : "האט די רבי ראגירט!" קוויטלעך
  "...?ליינט א קוויטל'ווי אזוי מ

 
דא האט זיך שוין דער מחנובקא רבי אנגערופן מיט 

איהר זענט א : "ין באקאנטע שארפע שפראךזי
? אין א וואלד -ווי זענט איהר דען געוואקסן ! שקרן

אייערע אויגן האבן נאך געזעהן אייער עלטער 
איהר זענט אויפגעוואקסן ביי אייער , נחום' זיידע ר
איהר , טשע'יוחנ' אייער פאטער ר, ל'דוד' זיידע ר

 –אמעריקא יעקב יוסף פון ' זענט אן איידעם ביי ר
ליינט א 'און נאכאלץ ווייסט איהר נישט ווי אזוי מ

 !"...?קוויטל
 

דער מחנובקא רבי האט דאן שטארק געבעטן פון 
ן אז ער זאל מסכים זיין איבערצונעמען די 'רבי

וויבאלד ער האט דארט , הנהגה אין ניו יורק
חסידים ומעריצים און זיין תפקיד איז משפיע צו 

נאך די . אויף יודישע קינדער זיין תורה וחסידות
שטארקע הפצרות האט די רבי שוין נישט געהאט 
קיין ברירה און האט מסכים געוועהן 

ר "אויסצופאלגען די פארלאנג פון האדמו
 .און פירן די הנהגה אין אמעריקא, ל"ממחנובקא זצ

 

 
 

ס פלאן איז אלע יארן 'טראצדעם וואס דעם רבינ
און דערנאך , קינדערחתונה צו מאכן די , געוועהן

לאנד אין ארץ -וועט ער זיך צוריקציען צו זיין היימ
ישראל און דארטן עוסק זיין על התורה ועל עבודה 

דאך האט די רבי אמאל דערציילט , אומגעשטערט

אז איידער די חתונה איז , אין א געלעגענהייט
ל "אריין בקודש פנימה צום הייליגן בעלזא רב זצ

האט , רכה און ברכת קדשומקבל זיין דברי הד
אויב : "איהם דער רב דאן געזאגט צווישן אנדערע

, וועט שטארק מפציר געוועהן אויף אזאך'מ
וועט נאך 'ווייל ס, זאלסטו עס נישט אפזאגן

 "...ארויסקומען פון דעם א טובה פאר כלל ישראל
 

אזוי אויך דערציילט די רבי אין פארשידענע 
געזעגענען ביים  אז ביי יענעם, געלעגענהייטן

האט ער אריינגעשריבן אין קוויטל , בעלזא רב
נאכדעם וואס אין אנהויב ', ק"שאזכה לחזור לארה'

האט מען זיך אויסגענומען אז נאך פינף יאהר וועט 
דער . די רבי צוריקקומען וואוינען אין ארץ ישראל

ע האט אנגעקוקט דאס "הייליגער בעלזא רב זי

מיט " :עלט זאגענדיגקוויטל און זיך צושמייכ
די רבי האט דאס אנגענומען !"... ן אינאיינעם'משיח

אלס קלארע הוראה צו פארבלייבן וואוינען אין 
זעהנדיג באשיינפערליך ווי די הייליגע , אמעריקא

 .ווערטער ווערן אויסגעפירט
ס הייליגע ברודער האבן אבער 'דעם רבינ

 אז וויבאלד, ר ממחנובקא"פארלאנגט פון האדמו
מעמד 'אין רחמיסטריווקא פראוועט מען נישט א 

דערפאר איז נאכנישט באקאנט פאר די ', הכתרה
מעריצים אין אמעריקא אז די רבי איז געווארן 

מכתב 'דערפאר זאל דער רבי שרייבן א ... רבי
וואס וועט פעסשטעלן , בכתב יד קדשו' הכתרה

ל האט "דער מחנובקא רבי זצ. ס הנהגה'דעם רבינ
און האט אפגעשריבן אן , סכים געוועהןבאלד מ

 :וזה לשון קדשו' מכתב הכתרה'היסטארישן 
 
המנחם ציון , ב"ק מקץ תשמ"עש' אור ליום ו"

וירושלים הוא יברך לינחם בכפליים את הני 
ה ישראל מרדכי "צ מו"צנתרא דדהבי הרה

א אחרי "ה חי יצחק שליט"צ מו"א והרה"שליט
דיק הצ' ב ה"שהשברו בהסתלק אביהם ש

ה "צ מו"סמכתי הרה. ל"ה יוחנן זצ"המפורסם מו
מ אביו בארץ "א להיות מ"ישראל מרדכי שליט

ה חי יצחק "צ מו"ישראל הקדושה ואחיו הרה
ובאשר נמנו . מ אביו באמעריקא"א להיות מ"שליט

כך אמרתי להעלות דברי אלו בכתב , וגמרו אתי
' ובקשתי מהם כי אל יסרבו לקבל פתקי דרחמי וה

עדם שתתקבל תפלותיהם בזכות אבותם יהיה ב
 (.ק"חתי)ממני הכותב והחותם . הקדושים

 
די פיפטע , ן ענדיגן זיצן שבעה'צוויי טאג נאכ

לעכטל חנוכה איז געוועהן דער מנהג אין 
אז די חסידים זענען אריין צום , ראחמיסטריווקא

און צענדליגע חסידים זענען , ן מיט קוויטלעך'רבי
ם אין שטוב מיט "ק אדמורי"ארויפגעקומען צו כ



פון . גרייט איבערצוגעבן, קוויטלעך אין די הענט
אנהייב האבן זיי מסרב געוועהן און נישט געוואלט 

אבער נאך פילע הפצרות פון , אננעמען קוויטלעך
האבן זיי נישט געקענט אפזאגן די , ש"זקני אנ

כצאן בלי 'חסידים וואס זענען איצט געבליבן 
נגערע צייט האבן זיך הונדעטע און א לע' רועה

, דורכגעשלענגעלט די טיהרן פון די רביים
 .געהאלפן צו ווערן מיט אלעם גוטן

 
דיגע 'ווי שיין איז געוועהן מיטצוהאלטן די ידידות

און גאר נאנטע באציאונגען וואס די צוויי הייליגע 
אלע יארן . ברודער האבן אנגעהאלטן צווישן זיך

צוזאמען כאיש אחד בלב  האבן זיי זיך געהאלטן
נאר מיט ליבשאפט ', פירוד הלבבות'אחד אן קיין 

און אחדות האבן זיי ביידע געפירט די הייליגע 
איש על מחנהו ואיש , יעדער אויף זיין פלאץ, הויפן

ן היינטיגן טאג ווערט די בארימטע 'ביז. על דגלו
ק "געפירט תחת נשיאתם פון כ' ישיבת מאור עינים'

 .א"ם שליט"רימרנן האדמו

 
 

 חצר הקודש התייסדות 
 ב"ראחמיסטריווקא בארה 

נאך די שלושים איז די רבי צוריקגעקומען קיין 
ווי אלעס איז אנגעגאנגען ווי , שיכון סקווירא

די רבי האט זיך דאן נישט געפירט מיט . געווענליך
נאר איז אנגעגאנגען ', גינוני מלוכה'עקסטערע 

שבתים פונקט ווי פריער  מיט זיין סדר היום און די
 די וואס זאך איינציגסטע די  .אן קיין ענדערונגען

אז ער האט , עוועהןג איז געטוישט האט רבי
 .חלות אויף שבת ביי די סעודות' אנגעהויבן נוצן יב

 
איז די רבי נאך געוועהן אין , ב"תשמ, יענעם יאהר

שיכון סקווירא אויף יום טוב פסח און האט געפירט 
ס 'צוליב דעם וואס די רבי. ביי זיך אין שטוב די סדר

א איז "אברהם יהושע העשיל שליט' צ ר"זוהן הרה
ר "ק אדמו"ג בת כ"דאן געוועהן א חתן עב

-און אזוי ווי דער מנהג אז חתן, א"מסקווירא שליט
כלה זיצן נישט איידער די חתונה אונטער איין 

האט די רבי נישט געהאט קיין ברירה נאר , דאך
 .וזט פירן עקסטערגעמ

 
האבן איהם אסאך גדולי , וואוינענדיג אין סקווירא

ט זיך ארויסציען פונם שטעטל און 'עצה'הדור גע
זיך עפענען אן אייגענע ווינקל אינדרויסן פון שיכון 

וועלכע זאל דינען אלס מקום תורה , סקווירא
. ב"וחסידות לחסידי ראחמיסטריווקא בארה

אריינגעווארפן און נאך עטליכע עסקנים האבן זיך 
גרויס מיה און פלאג האבן זיי געטראפן א פאסיגע 

יעצטיגע -די ביז, ארט אין הארץ פון בארא פארק
בית 'וואס זאל דינען אלס דער ', ד"שע ביהמ'דעע'

 .פונם נייעם רחמיסטרווקא ווינקל' מקדש מעט
 

לויטן פלאן האט זיך די רבי געזאלט אריבערציען 
דעריבער איז די רבי , הספירהאינמיטן די ימי 

ניסן און ' אריינגעקומען אין בארא פארק ביום ט
, ד"אין די נייע ביהמ' מסיבת לחיים'אפגעראכטן א 

מיט די באטיילעגונג פון א ריזן ציבור חסידים 
 .ומעריצים און דארטן איבערגענעכטיגט די נאכט

 
בכלל נישט ' ראחמיסטריווקא'אין יענע יארן איז 

האט 'און מ, איז היינט'דאס וואס סגעוועהן 
שווייץ און בלוט , געברויכט אסאך כח און פלאג

. אין אמעריקא' אימפעריע'אויפצושטעלן די נייע 
חשובע יונגעלייט וועלכע זענען געוועהן תלמידים 

האבן זיך אריינגעלייגט ' מאור עינים'פון ישיבת 
בעובי הקורה און זיך איבערגעגעבן בלב ונפש אין 

בראש וראשון . 'נע ערשטע יארן לטובת בית היע
, ק"משב –א "יהושע חיים קאסטען שליט' ח ר"הרה

וועלכע האט ביז דאן געוואוינט אין שיכון סקווירא 
איידעם פון )ת "און איז געוועהן די מנהל הת

מחשובי חסידי  –ה "חיים פריעד ע' ח ר"הרה
 א איז געוועהן דער"יהושע חיים שליט' ר(. סקווירא

איינציגסטער מענטש וועלכע האט אלעס 
ן 'ן רבי'אפגעלאזט און איז געפארן צוזאמען מיט

 .קיין בארא פארק
 

יוסף ' ח ר"אזוי אויך דארף דערמאנט ווערן הרה
וועלכע איז געוועהן שטארק נאנט , ה"בוקסבוים ע

און די וויכטיגע אסיפות און , אין סקווירא
פקויפן דאס ן א'פארזאמלונגען פון עסקנים איבער

זענען , פ און דאס גלייכן"ד אין ב"ביהמ
, והשני בדומה לו. פארגעקומען ביי איהם אין שטוב

ל וועלכע האט "יעקב שלום אונגער ז' ח ר"הרה
און ' מארגעדזש'אויסגעצאלט די קאסטן פון די 

בכלל בייגעשטייערט פאנטאסטישע סומעס 
, לטובת בית רחמיסטרווקא אין לויף פון די יארן

 ראובן' ר  ח"הרה, אדוני קרעמער' ח ר"הרה
 ה"ע ראוויצקי מאיר זיידל' ר ח"הרה, פעדערמאן

 לאנדא שמואל' ר ח"הרה, ו"הי בניו א"ויבדלחט
 .ו"הי

 
די שטאט בארא פארק איז אין יענע יארן געוועהן 

טראצדעם וואס . זייער ווייט פון וואס עס איז היינט
ת התורה און אין שטאט זענען שוין געוועהן מוסדו

דאך האבן די , בתי חינוך פון פארשידענע קרייזן
היגע תושבים אנגעקוקט ווילד און פרעמד דאס 
ווארימע חסידישקייט און דער הייליגע דרך וואס 

און , די רבי האט אויסגעטראטן אין שיכון סקווירא



-ס'בכלל די גאנצע מהות און העכערע לעבנ
 .ן'שטייגער פונם רבי

 
סקווירא 'רויספארן פון הייליגן דאס גאנצע א

ן 'ן רבי'איז אנגעקומען זייער שווער פאר' שטעטל
זיי זענען ביז יעצט געוועהן . און די רעביצין

געוואוינט צו לעבן אין א העכערע אטמאספערע 
אפגעזונדערט און אפגעשיידט פון די אלגעמיינע 

אין א , און דאס ארויספארן בארץ לא זרועה, גאס
ד שטאט טיף איינגעזינקען אין די פרעמ-ווילד

אמעריקאנע תאוות און חמדות האט זיי שטארק 
די רבי האט אבער געדענקט דאס . פארדראסן

ל האט איהם געזאגט "וואס דער בעלזא רב זצ
און צוליב די שווערע בקשות , איידער די חתונה

 .און הפצרות האט די רבי מסכים געוועהן
 

וין אלע וואס עס האט ווייסן מיר ש, ס'היינט צוטאג
די רבי האט מיט זיין גרויסן : זיך ארויסגעשטעלט

איבערגעדרייט דאס גאנצע שטאט , און הייליגן כח
אויף גאר עפעס אנדערש און אריינגעברענגט די 

 .קדושה וטהרה אויך אין בארא פארק
 

ב האט זיך די רבי ענדגילטיג "אייר תשמ' ביום כה
ק און זיך דארט אריבערגעצויגן קיין בארא פאר

 דאס געוועהן איז בעומר' לג ביום .באזעצט
 געפירט האט רבי די וואס' השלחן עריכת' ערשטע

אין בארא פארק איז ' ערשטע שבת'דער  .ברבים
איז 'ק פרשת במדבר ווען ס"געוועהן שב

ס 'ן רבינ'פאר' שבת עליה לתורה'פארגעקומען די 
 .א"אברהם יהושע העשיל שליט' צ ר"זוהן הרה

 
און ביז א קורצע , עס האט נישט געדויערט לאנג

אפשניט איז דאס בית מקדש מעט -צייט
און ' תל תלפיות'פארוואנדלט געווארן אלס 

ווי יעדע חסידישע , פון תורה וחסידות' צענטער'
ווארעם און , יוד האט זיך געטראפן דאס פלאץ

ד האט געווירבלט מיט "דאס ביהמ. באקוועם
עלכע זענען געקומען מיהאלטן הונדערטע יודן וו

די ווארימע תפלות און לעכטיגע טישן ביומא 
-אזוי אויך אין די וואכן. דשבתא וביומא דפגרא

ווי די , ד ווייטער אנגעגאנגען"טעג איז דאס ביהמ
רבי האט יעדן טאג געדאווענט מיט אן אייגענע 

 .ד"מנין אין ביהמ
 

ן די ט שבועות זענען די תפלות פארגעקומען אי"יו
ד וועלכע איז שוין געוועהן "נייע ביהמ

עטליכע יאהר . איבערגעפולט עד אפס מקום
ו האט מען שוין "ימים נוראים תשמ, שפעטער

און אין די , זאלן' בית יעקב'ארויסגעדינגען די 
האט מען , ו"ימים נוראים שנת תשנ, שפעטער יארן

כדי צו קענען , זאלן' טערעס-ארמאן'געדינגען די 
דירן דעם ריזן שטרום פון הונדערטע יודן אקאמע

מיטצוהאלטן די הייליגע תפלות און לעכטיגע 
 .טישן במחיצת הקודש

 
איבער די ערשטע יארן וואוינענדיג אין בארא 

אז די רביצין האט זיך , ווערט דערציילט, פארק
נישט האבנדיג , געשפירט זייער לאנגווייליג

און , ענגעןעס מיט וועמען צו פארבר'ע חברט'איהר
ריקארדער ווי צו -זי האט געוואלט קויפן א טעיפ

יום טוב ' קענען הערן שיעורי תורה און ניגוני ר
די פראבלעם האט זיך אבער געשאפן . ערליך

ל געוועהן מקב  נאכדעם וואס די רבי האט זיך
ריקארדער אין -נישט אריינצוברענגען א טעיפ

נפרעגן איז די רבי דאן אריבערגעגאנגען א. שטוב
, ק מעזיבוזש"אדבד –ל "משה ביק זצ' צ ר"ביי הגה

ביי וועמען די רבי האט געפרעגט זיינע שאלות אין 
ע רב האט 'און דער מעזיבוזש, יעדע געלעגנהייט

איהם מתיר נדר געוועהן און געלאזט 
ריקארדער לטובת הרבנית -אריינברענגען א טעיפ

 .א"תליט

 

 
 



 רועה נאמן ישראל
', במתי מעט'איז נאך געוועהן 'ווען ס, ןאין יענע יאר

האט זיך ווי פארשטענדליך אנטוויקלט א נענטערע 
נאך עד היום . ן'ן רבי'קשר צווישן די חסידים מיט

האט ' אהבת ישראל'ס 'ווייסט מען אז דעם רבינ
די רבי ווייזט ארויס זיין ליבשאפט , נישט קיין עק

ב ונפש פאר יעדן איינציגן און געבט זיך אוועק בל
אבער באזונדער . פאר יעדן יוד באשר הוא שם

ווען , האט מען דאס געזעהן אין די פריעדיגע יארן
יעדער מענטש האט געהאט ביי איהם אן אפענע 

האט זיך געקענט מיט איהם 'טיהר און מ
דורכשמועסן און אויסרעדן אין סיי וועלכע נושא 

די רבי האט יעדעם אויסגעהערט . זאל נאר זיין'ס
מיט געדולד און פולסטן ערענסקייט און זיכער 
געמאכט אז דער יוד גייט ארויס געשטארקט און 

יעדע מענטש וואס האט זיך געדרייט ביים . מחוזק
האט זיך געשפירט ווי דער נאנטסטע מענטש , ן'רבי

 .ן'צום רבי
 

ט צו גבירים אדער 'די רבי האט זיך קיינמאל געחנפ
יעדער איז . א צווייטןזיי מכבד געוועהן מער ווי 

', תלמיד חכם'אויסער א . געוועהן ביי איהם אייניג
דארט איז ער ארויס מגדרו און האט יא גאר שיין 

די רבי האט זיך . מכבד געוועהן תלמידי חכמים
עטליכע מאל אויסגעדרוקט אז דערפאר האט ער 

, ע מוסדות התורה'זעלבס נישט געבויעט קיינ
וואלט האבן קיין דאגות וויבאלד ער האט נישט גע

דארף מכבד זיין 'און טראכטן ביים טיש וועמען מ
 ...מיט א ניגון

 

שוין אין יענע יארן האט די רבי פעסטגעשטעלט 
אז ער וועט זיך נישט באטייליגן ביי די חתונות פון 

וויבאלד אויב יא איז דאך אין לדבר , די חסידים
ויף סוף און יעדע נאכט וועט מען מוזן טאנצן א

די רבי פלעגט איבערגעגעבן א ... עטליכע חתונות
און אזוי אויך , זילבערנע בעכער פאר יעדע חתן

ביים ' שבע ברכות'האט מען געקענט פראווענען א 
ן אין שטוב ווי די רבי האט זיך 'רבי

 פאר רבי די געבט טאג היינטיגן ן'ביז  .באטייליגט
און  'ור עיניםמא' ספר דעם, בחור מצוה בר ן'יעד

  .שרייבט אריין דערין חתימת יד קדשו
 

טראצדעם וואס די רבי זעלבס האט טאקע נישט 
האט ער זיך אבער זייער , געגרינדעט מוסדות
האט געעפענט די מוסדות 'געפריידט ווען מ

די התייסדות פונם כולל איז געוועהן בשנת . החינוך
ד ותלמוד תורה האבן זיך "א און דאס ביהמ"תשס

ד האט מען "בשנת תשע. ד"בשנת תשסגעעפענט 
און בשנת ', ישיבת עסק התורה'געעפענט די 

ו האט מען געגרינדעט די בית חינוך לבנות "תשע

ה מיט "די מוסדות התורה בליען ב. 'בנות שפרה'
ר לשם "טויזענטע תלמידים ותלמידות בלעה

  .ולתפארת
 

 
 ק"ווערט געזעהן דער לאנגיעריגע געטרייע משב

 ו"יהושע חיים קאסטען הי' ח ר"הרה 
 

' ראחמיסטריווקא'אין לויף פון די יארן איז 
געוואקסן און זיך פארגרעסערט מיט די שענסטע 

און היינט פארמאגט שוין די קהלה בתי , פראכט
מדרשים און מוסדות איבער גרעיטער ניו יורק און 

, אריינגערעכנט מאנסי און לעיקוואוד, ניו דזורסי
ודן קלאמערן זיך לאורו הבהיר פון און טויזענטע י

 .א"ר שליט"ק מרן אדמו"זקן צדיקי הדור כ
 
 

 עם צדיקי הדור
די רבי האט גענאסן גרויס חביבות ביי אלע גדולי 
וצדיקי דורו וועלכע האבן איהם גאר שטארק 

בראש וראשון . מחשיב געוועהן און ארויפגעקוקט
טשע 'יוחנ' ק ר"זיין גרויסן פאטער הרה

וואס כאטשיג ער האט , ע"טרווקא זימראחמיס
ווייט אוועק , געוואוינט אלע יארן אין אמעריקא

דאך האט די קשר ווייטער , פונם פאטער
ווען די רבי פלעגט , אנגעהאלטן רעגלמעסיג

שרייבן בריוון צום פאטער דריי מאל א וואך און 
דער פאטער האט צוריקגעשיקט בריוו צוויי מאל 

 .א וואך



ט זיך עטליכע די רבי הא
מאל אויסגעדרוקט אז 
דערפאר האט ער נישט 
, געוואלט בויען מוסדות

וויבאלד ביים טיש האט ער 
יעדעם געוואלט מכבד זיין 

 ... אייניג

פון יענע יארן ליגן ' אגרות קודש' די הונדערטע
א און ווערן "ר שליט"באהאלטן בגנזי אדמו

ס ספרים 'צוביסלעך געדרוקט אין דעם רבינ
אין די בריוון טוט די רבי . 'אמרות טהורות'

אויפוויקלען פונקטן פון זיין פריוואטן לעבן און 
אזוי אויך היסטארישע געשעענישן פון זיינע 

אין די . ראיארן אין שיכון סקווי
זעלבע צייט זעהט מען צווישן 

די געוואלדיגע , די שורות
אבהבה והערצה וואס 

האט געהערשט 
צווישן די צוויי 

 .צדיקים
 

נאך אלס גאר 
יונגע 

יונגערמאן 
, ו"בשנת תשט

איז די רבי זיך 
געגאנגען 

געזעגענען פון 
ק בעל דברי "הרה

יואל מסאטמאר 
איידער די , ע"זי

' מסע קודש'באקאנטע 
ביי יענעם . ק"קיין ארה

באזוך האט איהם דער דברי 
ל שטארק מקרב געוועהן "יואל זצ

און אפילו ארויסבאגלייט ביז די סוף פון 
ווען דער דברי יואל , ו"אזוי אויך בשנת תש. גאס

האט , ק"ל איז געוועהן אויף א באזוך אין ארה"זצ
און האט זיך , די רבי דאן מיטגעהאלטן די נסיעה

אנדערע מסתופף געוועהן יענעם הושענא צווישן 
 .ע"ק מסאטמאר זי"רבא בצלו פון הרה

 
אלס יונגערמאן האט די רבי זוכה געוועהן צו א 

לע מאמשינאב 'שמעו' ק ר"התקרבות ביי הרה
 ק"הרה  און א געוואלדיגע הערצה ביי, ל"זצ

 שטארק געוועהן איז וועלכע ל"זצ מבאיאן
  .ל"זצ מסקווירא ק"הרה, שווער זיין מיט בידידות

די רבי איז אויך געוועהן בידידות מיט אלע גדולי 
ק "זיין שוואגער הרה: צדיקי הדור צווישן זיי

, מבאבוב, בעל ברך משה מסאטמאר, מוויזניץ
און , ציעשנוב, טארטיקוב, סקולען, ספינקא, פאפא

נאך וועלכע האבן איהם גאר שטארק מחשיב 
 . געוועהן און רעספעקטירט

 
אויך האט געהערשט א שטארקע נאנטשאפט  אזוי

ר "ק אדמו"א און כ"ן שליט'צווישן דעם רבי
וועלכע האט איהם גאר , ל"פ זצ"מסקווירא מב

, אסאך ארויסגעהאלפן בפרט אין די ערשטע יארן
ער זאל זיך קענען שטעלן אויף די פיס בארץ לא 

די רבי איז געוועהן אן אפטע גאסט ביים . זרועה
ווי ער האט זיך , ל אין שטוב"ן זצ'סקווירא רבי

דורכגערעדט און שואל עצה געוועהן אין אלע 
 . הינזיכטן און זיך באטייליגט ביי אלע שמחות

 
יהושע העשיל ' ג ר"הרה

א "הערשבערג שליט
ן 'אז נאכ, דערציילט

ק "הסתלקות פון הרה
ל "מסקווירא זצ
ק "האט זיך הרה
ל "מספינקא זצ

: אויסגעדרוקט
איז שווער 'ס"

זיך צו טרייסטן 
נאך אזא 
שווערע 

 –פארלוסט 
אבער די נחמה 

די איידעם , איז
וואס ער האט 

דאס . איבערגעלאזט
איז ממש א ישועה 

  !"...ן דור'פאר
 

 

 וענוה גדולה מכולן
א איז באקאנט אין די וועלט אלס "ק די רבי שליט"כ

זיין גאנצע מהות איז . א זעלטענע פשטן און עניו
ן אן קיין רעש אדער איידל און באשייד

ן אין 'דאס פשטות ועניוות פון רבי. פראפעגאנדע
איז געוועהן גענוי די זעלבע ווי , די ערשטע יארן

זיין . האט זיך גארנישט געטוישט'היינט און ס'ס
 .'פשטות'גאנצע לעבן איז איין לאנגע קייט פון 

 
די רבי האט זיך קיינמאל נישט געוואלט פירן 

טראצדעם , ענליכע מענטשאנדערש ווי א געוו
אין די ערשטע יארן . וואס ער איז געוועהן א רבי

פלעגט די רבי ארויסברענגען יעדן טאג די מילך 
איז געוועהן אן 'און ס, ד"פאר די קאווע אין ביהמ

ן 'אפטע ערשיינונג צו טרעפן דעם רבי
 ...פון זיין שטוב' גארבעדזש'ארויסשלעפן די 

 
ם "די גדולי האדמורי ביי די פילע באזוכן וואס

טוהן זיי זיך , ן'א שטאטן אפ ביים רבי"ורבנים שליט
אמרות 'ס ספרים 'כסדר באדאנקען אויף דעם רבינ

וועלכע ווערט געלערנט דורך יעדן ' טהורות
אן אין ידען -ן יוד און באקומט דער אויבן'חסידיש



די רבי מאכט עס אבער . ד און יודישע שטוב"ביהמ
. איז נישט מיין ספר'ס: "גענדיגאוייביג אוועק זא

 "...האב עס נאר נאכגעזאגט'כ
 

אז , עס ווערט דערציילט אן אינטערסאנטע מעשה
אמאל איז א חסיד זיך געגאנגען געזעגענען פונם 

ן ארויספארן קיין אנטווערפן צו 'ן איידער'רבי
ר מפשעווארסק "ק אדמו"וויילן במחיצת כ

: צו פרעגן דער חסיד האט זיך געטרויעט. א"שליט
האט די רבי , "?לייבוש' די רבי געדענקט ר"

ער איז דאך איינגעשטאנען , אודאי: "געענטפערט
". ביי אונז ווען ער פלעגט קומען קיין סקווירא

אפשר זאל איך איבערגעבן א : "פרעגט דער חסיד
 "...?ן'גריס אין נאמען פון רבי

 
די רבי האט אנגעהויבן קווענקלען און זיך 

' איך ווייס נישט צו ר: "רייען זאגענדיגארויסד
איז דאך א מעשה פון 'ס, לייבוש געדענקט מיר נאך

דערנאך האט ער זיך "... צענדליגע יארן צוריק
פארטראכט א וויילע און גיבט זיך א רוף 

 ס'רבי סקווירא'  זאג איהם אז –? ווייסטו וואס" :אן
 אזוי אפשר, גריס א איהם שיקט' טווערסקי איידעם

 "...רעדט'מ וועמען פון כאפן זיך ער וועט
 

ר "ק אדמו"דאס ווייסן די מקורבים אז כ
בריוון -א שיקט כסדר חתונה"מפשעווארסק שליט

איז 'ן און ס'ן און איז זיך מזכיר ביים רבי'צום רבי
קלאר דער פשעווארסקער רבי ווייסט זייער גוט 

ס 'דאס ברענגט נאר ארויס דעם רבינ. ן'דעם רבי
וואס איז נישט דא , אין עניוות ופשטות' ותגאונ'

 .ס גלייכן'זיינ
 

פאר איבער צעהן : נאך א מעשה ווערט דערציילט
יאהר צוריק איז די רבי געפארן קיין ארץ ישראל 

' צ ר"אויף די חתונה פון אן אייניקל בן לבנו הרה
געווענליך ווען די רבי פלעגט פארן . ל"מרדכי זצ

יז די רבי געזעצן אין י א"אויפן פליגער קיין א
אפטיילונג גלייך ווי יעדן און האט אין ' אקאנאמיע'

לויף פונם גאנצן וועג פארברענגט מיט די ארומיגע 
דאס מאל האט . חסידים בדברי תורה וחסידות

ן 'איינע פון די נגידים אויסגעצאלט א טיקעט פאר
ן איז דאס נישט 'ן רבי'פאר. קלאס-ן אין ביזנעס'רבי

די רבי איז נישט געוועהן , לייכט אנגעקומען
די רבי האט זיך דאן . געוואוינט צו דעם

איך שפיר : "אויסגעדרוקט צו איינע פון די מקורבים
ער האט ענדערש !"... זיך דא ווי אן ארעסטאנט

געוואלט זיצן צווישן היימישע יודן ווי צו דארפן 
 .זיצן אליינס אפגעזונדערט

 

קט ווי די רבי קומט אינמיטן וועג האט מען באמער
בעהט א ביכל , אפטיילונג' אקאנאמיע'אריין אין 

און דערנאך גייט ער , פון איינע פון זיינע קינדער
שפעטער האט זיך . קלאס' ביזנעס'צוריק אריין אין 

ארויסגעשטעלט אז די רביצין האט געזוכט א ביך 
האט די רבי געזאגט אז אזוי ווי ער , צום ליינען

און ער האט , געדאווענט מעריבהאט נאכנישט 
מורא אז אזוי ווי ער זיצט אפגעזונדערט פון די 

וועלן זיי פשוט פארגעסן פון איהם און , חסידים
דערפאר . נישט געדענקען איהם צו רופן צום מנין

וויל ער ארויסגיין און בעטן א ביכל פון איינע פון 
אזוי אז ווען די חסידים וועלן באמערקן , די קינדער

וועלן זיי געדענקן אז די , ן ארויסקומען'דעם רבי
רבי איז אויך דא און זיי וועלן איהם רופן צום מנין 

 "...מעריב

 

 
 

 

 



 קרישקעס

וואנטשט פאר די טויזענטע 
ליינער פון איבער די גארער 
 :וועלט און גאנץ כלל ישראל

חג כשר 
 ! ושמח

 

 


