
 

 

 ת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראלצהלי ורוני יושב 
 

געהאט די זכיה מקבל פנים  דעם מיטוואךיהדות ארה"ק האט 
צו זיין דער שליח ציבור פון דאס יהדות הגולה, מרן זקן פוסקי  

הגה"ק בעל עמק התשובה מקארלסבורג שליט"א,  דורינו
היסטאריע און האט באוויזן   וועלכע האט דורכגעבראכן
יאהר אונטער די שווערע  -ויך היי אנצוקומען צום הר הקודש א

 אומשטענדן.
 

 
 

, ארבעט ער שוין מיט פילע לויט ווי אן אייניקל געבט איבער
עסקנים אין לויף פון די לעצטערע וואכן צו שאפן די נויטיגע 
פראטעקציעס אז דער זיידע דע ררב שליט"א זאל זיך קענען  

ך פארבינדען מיט  געפונען אין מירון אויף לג' בעומר: "כ'האב זי 
הגאון ר' יצחק דוד גראסמאן שליט"א פון מגדל העמק און  
געבעטן ער זאל שתדל'ן אויף א פערמיט אבער נאך אסאך 
באמיהונגען אן ערפאלג, האט ער מיר געקלונגען זאגן אז עס  
האט זיך ליידער נישט אויסגעארבעט און דער רב שליט"א וועט  

יאהר. ער -ען קיין מירון הייווארשיינליך נישט קענען ארויפקומ
האט אבער צוגעלייגט אז דער הויפט פון די די ציוניסטישע  
אמבעסאדער אין ניו יורק מר. דני דיין, האלט זיך פאר א 
סקווירא חסיד און אפשר וועלן די סקווירא עסקנים באווייזן  
זיך צו פארבינדען מיט מר. וועלכע האט די שטערקסטע 

 אכטספולע פיגורן אין מדינת ישראל".פארבינדונגען מיט די מ

 
 

דער אייניקל דערציילט ווייטער: "כ'האב זיך באלד פארבינדען 
דער מעיאר פון שיכון   -מיט הרב ישראל משה שפיצער הי"ו 

סקווירא און איהם פארגעלייגט די מצב אז דע רזיידע איז  
מענטש זיך צו געפונען לג' בעומר אין מירון און לויט ווי  -אויס

שיינט ליגט דער שליסל אין חצר הקודש סקווירא. ר'  עס
ישראל משה הי,ו האט זיך נישט געזוימט און נאך א קורצע 

רוף מיט מר. דיין האבן זאכן אנגעהויבן פארן -טעלעפאן
געשמירט און פארלאפענעם דינסטאג זענען ערהאלטן געווארן 
די נויטיגע פערמיטן און דאקומענטן פאר'ן זיידן דער רב 

ליט"א און בנו הרב הצעיר שליט"א, צו קענען אפרייזן קיין  ש
 ארה"ק און פראווענען לג' בעומר באתרא דמר.



 ענגע מאסאנמען יעצטיגע שטר - יך פון ביז וועלטל ארלייכטערונגען אל פ 
געמאלדן  די וואךאין די צייט וואס אין מדינת ישראל איז 

געווארן אז מ'וועט אנהייבן נאכלאזן פון די ביז יצטיגע 
אונטערגענומען געווארן   שטרענגע רעגולאציעס וואס זענען 

אין לויף פון די פארלאפענע וואכן, זענען דא ערענסע פלענער 
ביי מערערע ישיבות צוריק צו עפענען די טויערן פון די בניני 

זמן אין בנין הישיבה, אין  -הישיבה און אנהייבן דעם זוממער
איינקלאנג צו די רעגולאציעס וואס די רעגירונג פארלאנגט. 

באריכטעט האט 'וועד הישיבות' פראקלעמירט -ייטאזוי ווי בר
א פלאן וואס איז אויך אדורך די באשטעטיגונג פון 'משרד 
הבריאות', א פלאן וואס לויטעט אז די בחורים זאלן צוטיילט 
ווערן אין קלענערע גרופעס און זיך אויפהאלטן פארשפארט 

ואכן אין לויף פון צוויי וואכן אין 'קפסולות' און נאך צוויי ו 
וועלן די בחורים ווערן ערלויבט צוריק אריינקומען אין די בניני 

 הישיבות 
 

צווישן די פילע ישיבות וואס האבן אנגענומען דעם פלאן איז  
אויך די בארימטע וויזניצ'ע ביוד"א ישיבה אין בני ברק, נאך א  
לענגערע זיצונג היינט בביתו נאוה קודש פון מרן אדמו"ר 

אין חצור, און אין די יעצטיגע טעג ווערט מוויזניץ שליט"א 
פארענדיגט די נייע 'מקוה טהרה' וואס וועט זיך געפונען אין 
די בנין הישיבה, כדי די בחורים זאלן נישט דארפן ארויסגיין צו  
די שטאטישע מקוה אין בני ברק, נאר זיך גענצליך קענען  

ווארן אויפהאלטן אין בנין הישיבה. אזוי אויך איז געמאלדן גע
פון די וויזניצ'ע ישיבה אין בראכפעלד אז דעם קומענדיגן 
זונטאג וועט מען עפענען די טויערן פון די ישיבה ווי עס  

 .געפונט זיך שוין א מקוה טהרה
 

 
 

נאכן פארלאנג פון כ''ק בעלזער רב שליט''א פון די מנהלי 
הישיבה קטנות אז מ'זאל אנהייבן די לימודים כסדרן, ווערט 

ישיבה קטנות פון   2אז לויטן יעצטיגן פלאן וועלן די  געמאלדן
ירושלים און טעלז סטאון פלאצירט ווערן אין די קומענדיגע 
תקופה אינעם בנין ביהמ''ד הגדול אין קרית בעלזא אין 
ירושלים אין איינקלאנג צו די רעגולאציעס. אויך פון 'ישיבת  

יבן פון  כוכב מיעקב טשעבין' ווערט איבערגעגעבן אז אנגעהו
די קומענדיגע וואך וועט מען עפענען דעם בנין הישיבה פאר 
בחורים פון שיעור א' און ב' וואס וועלן זיך אויפהאלטן אין  

טעג און ס'וועט צוגעשטעלט  45בנין הישיבה אין לויף פון 
ווערן אלע גשמיות'דיגע געברויכן כדי די בחורים זאלן קענען  

י גאנצע צייט אין בנין  פארבלייבן פארשפארט דורכאויס ד
הישיבה. די הנהלה גשמי פארלאנגט אז יעדער בחור זאל געבן 

שקל, וואס וועט געהערן פאר די ישיבה אויב א    2500א פקדון 
 .בחור טוט פארלעצן איינע פון די רעגולאציעס

 
אין די זעלבע צייט ווערט געמאלדן איבער עטליכע אדמורי"ם 

יך אפגעהאלטן פון אויפנעמען  שליט"א וואס האבן ביז היינט ז
דעם ציבור, וועלן צוריק אנהייבן קבלת קהל אין איינקלאנג צו  

סטאלין שליט"א -די רעגולאציעס: כ"ק אדמו"ר מקארלין
וועלכע איז געווען דער ערשטער צו פארשליסן די מוסדות 
התורה איבער די וועלט, האט צוריק אנגעהויבן אויפנעמען  

ולאציעס. כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א דעם ציבור לויט די רעג
וועלכע האט די פארלאפענע וואך אנגעהויבן אויפנעמען בלויז  

טוער דורך א פענסטער, האט היינטיגן -עסקנים און כלל
מיטוואך אויך אנגעהויבן אויפנעמען בעלי שמחות און טוט 
פארטיילן באטלעך וויין כנהוג, וועלכע ווערט איבערגעגעבן  

 חה דורכ'ן גבאי. פאר די בעלי שמ
 

וואס געפינט זיך די טעג אין   אויך מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א
חצור האט פון היינט אנגיעהויבן אויפנעמען קהל חסידיו  

די רבי זיצט אויף א טערראס אויפן ערשטן  לעצה ולברכה
שטאק אין אונטן שטייען די חסידים אין קענען איבערגעבן 

וערט אריבערגעפירט צו רבין  דאס קוויטל פארן גבאי'ן וואס ו
יודן וואס שרייבן    40די רבי וועט יעדן טאג אויפנעמען קרוב צו  

 .זיך אריין אין א רשימה פון פאראויס
 

 
 

קודש סקווירא ווערט איבערגעגעבן אז אנגעהויבן  פון חצר ה
פון די קומענדיגע וואך וועט כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א 
צוריק אנהייבן פראווענען דעם ציבור, נאך עטליכע וואכן וואס 
דער רבי האט נישט אויפגענומען דעם ציבור צוליב די 
 פארשפרייטונג. דאס קומט נאכדעם וואס אין שטוב פון רבי'ן



האט מען היינט אריינגעבויעט א ספעציעלע פענסטער ווי דער  
ציבור וועט קענען אדורכגיין לעצה ולברכה. אזוי אויך ווערט 
געמאלדן אז אנגעהויבן פון די וואך שבת וועלן די חסידים 
האבן די געלעגענהייט אריבערצוגיין דעם רבי'ן פרייטאג 

ווען דער רבי  צונאכט'ס און זיך וואונטשן 'גוט שבת', בשעת
 וועט שטיין אויפן טעראסע. 

יאהר לג' בעומר - אין אנדערע נייעס ווערט געמאלדן אז היי
וועט דער רבי שליט"א צינדען די הדלקה אין 'היכל רנה תפלה' 
בלויז מיט די בני המשפחה, און די פייער וועט שפעטער 

 ארומפארן אויף א טראק ארום די גאנצע שטעטל.

צווישן די אדמורי"ם וועלכע האבן אנגעהויבן צוריק  
אויפצונעמען דעם ציבור איז אויך כ"ק אדמו"ר מדאראג 
שליט"א וועלכע איז נעכטן מיטוואך ערשינען בחדרו הפרטי 
אין ביהמ"ד הגדול און דער ציבור איז געשטאנען אפגערוקט.  

דן יעדע האלבע שעה  דער רבי האט אויפגענומען צוואנציג יו
צעטיילט לויט די עלטער און אזוי וועט דער רבי אויפנעמען די  

אזוי   חסידים דורכאויס די קומענדיגע תקופה עד יעבור זעם.
אויך האט זיך צוריק אנגעהויבן קבלת קהל ביי כ"ק הרה"צ ר' 

ר ממרכז "דוד אבוחצירא שליט"א אין נהיר' און ביי כ"ק אדמו
 חסידי ויזניץ שליט"א.

פון קהלת סלונים אין ירושלים ווערט געמאלדן אז אנגעהויבן  
אנהייבן פירן   פון די וואך שבת וועט דער רבי שליט"א צוריק 

טיש, נאך לאנגע וואכן וואס עס איז נישט פארגעקומען אן  
'עריכת השולחן' וואס איז פון די שטערקסטע זאכן אין סלונים  
און דער רבי שליט"א האט נאכנישט פארפאסט א טיש זינט 
ער האט איבערגענומען דאס כתר האדמורו"ת. לויטן פלאן 

ן אויף א ליידיגע שטח וועט דער רבי פירן דעם טיש אינדרויס
און ס'וועלן זיך בלויז באטייליגן חסידים וואס האבן זיך  

  איינגעשריבן פון פאראויס.

איז נעכטן געווען   כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א )מהר"א(
אויף א באזוך אין ישיבה גדולה סניף ויואל משה, וועלכע האט 

ווי ברייט  – דעם נייעם זמן  געעפענט אירע טויערן לכבוד
באריכטעט. דער רבי שליט"א האט געלערנט בחברותא מיט אן 
אייניקל בחדרו הפרטי. אין אנדערע נייעס האט דער רבי  
שליט"א אפגעשטאט א באזוך אין בית רחל פערעדייס אין  
קרית יואל ווי עס ווערן צוגעגרייט טויזענטע באקסעס פאר די 

ך דורך די מוסדות הקדושים פאר די  חלוקות צוויי מאל א ווא
טויזענטע תלמידי המוסדות. דער רבי שליט"א האט זיך  
אומגעקוקט אויף די מאסיווע אפעראציע און באקומען א 
דאטעלירטע באריכט איבער די געוואלדיגע ארבעט וואס 
ווערט אריינגעלייגט דורך די חשובע עסקנים. דער רבי שליט"א 

יזוק און ווארימע ברכות פאר די האט משמיע געווען דברי ח
איבערגעגעבענע עסקנים און ארויסגעוויזן א שטארקע קורת  

 רוח אויף די שווערע ארבעט אהערצושטעלן דעם פראיעקט.

וועלן די וואך שבת געעפענט ווערן די   אנדערע נייעסאין 
איבער גרעיטער טויערן פון פילע בתי מדרשים און מקוואות 

נאך גאנצע זיבן וואכן וואס אלעס איז געווען  ניו יורק, 
מיע. פון קהל שערי  יעצטיגע עפעדע-ביז פארשלאסן צוליב די 

פן ציון ד'באבוב איז געמאלדן געווארן אז די מקוה וועט זיין א
שבת צופרי בלויז פאר יונגעלייט. די גרויסע פאפא ביהמ"ד אין  

. אויך  שטאגדארנע טויערן דעםוומסב"ג האט געעפענט די
געעפענט די טויערן און  וומסב"ג האט -ביהמ"ד הגדול וויזניץ

עריכת השולחן שליט"א וועט שוין די וואך פראווענען    דער רבי
  45-טע שטאק פון ביהמ"ד. ביה"ד באבוביבן אויף די פינפאו

ערן דעם אין בארא פארק וועט אויך עפענען די טוי 49אויף 
- ך לויט די אנווייזונגען פון די געזונטהייטפארשטייט זישבת. 

 ס.באאמטע און שטאטישע רעגולאציע

 זאלן - לענערע שמחה ק 
אין חצר הקודש גור קומען פאהר העפטיגע בארוטונגען צווישן  
די עסקנים און דעם רבינ'ס זון הרב ישראל מנחם שליט"א 
איבער פרישע פלענער איינצוצוימען די הויעכע חתונה  
הוצאות. שטייענדיג אין די יעצטיגע תקופה ווען ס'האט זיך  

מאכן ארויסגעשטעלט אז ס'איז דא מעגליכקייט חתונה צו 
אויף א קלענרע און ביליגערע פארנעם ווי ביז היינט, זענען דא 
ערענסטע פלענער אין חצר הקודש גור, ממשיך צו זיין מיט די  

 פט.ניעצטיגע חתונה תקופה אויך אין די צוקו

לויט די נייע תקנות וועלן די חתונות פארקומען אין קלענערע 
ע בני המשפחה. זאלן בלויז מיט די באטיילעגונג פון די נאנט

עס זענען דא ערענסטע אפציעס אפצורעכטן חתונות אין די  
גור'ע שטיבלעך איבער די וועלט, און יעדע שטיבל וואס וויל  

זאל וועט דארפן באקומען א ספעציעלע - ווערן א חתונה
ערלויבענישף נאכדעם וואס די עסקנים וועלן אויסארבעטן אז 

אנדערע פלעצער. וועלן  די שיעורי תורה וועלן פארקומען אין 
שבת שבע ברכות בלויז פופציג מענטשן. אלע שבע ברכות'ן  
וועלן פארקומען אין הייזער און נישט אין זאלן און איין שבע  
ברכותוועט זיין געווידמעט פאר די פריעדיגע מחותנים וועלכע 
וועלן נישט זיין ערלויבט אנטייל צו נעמען ביי די שמחת 

 רזיין ערלויבט צו קויפן אדע טועט נישהחתונה. אזוי אויך ו

דינגען נייע קליידער פאר די בני המשפחה און די מצוה טאנץ 
  אן קיין גראמער.

 

דאס קומט אין די זעלבע צייט וואס אין ניו יורק האבן עטליכע 
ענערגישע עסקנים געגרינדעט די נייע 'עטרה' ארגענעזאציע,  

מאכן לויט די  וועלכע וועט ארויסהעלפן מחותנים חתונה צו 
סטאנדארטן און מיט דעם איינשפארן שווערע -קאראנא



מיליאנען דאלארן א יאר פון יודישע קינדער. להחזיר עטרה 
 ליושנה. 

מרכז, אז  -קהלת ויזניץ פוןאין אנדערע נייעס ווערט געמאלדן 
כן וועט די גרויסע 'היכל הטישן' אין בני  אין די קומענדיגע ווא

זאל' ווי חסידי -ברק אהערגעשטעלט ווערן פאר 'א חתונה
נאך   ויזניץ וועלן פראווענען די חתונות פון היינט און ווייטער. 

לענגערע אסיפות מיט די עסקנים האט כ"ק אדמו"ר מוויזניץ  
שליט"א אויסגעדרוקט רצון קדשו אז די 'היכל הטישן' זאל 

זאל און איינע פון די חסידים וואס איז בעה"ב - ווערן א חתונה

פון א קעיטערינג, אז ער וועט צושטעלן דאס עסן ביי די  
אלן קענען  חתונות פאר א מינימום פרייז, כדי די חסידים ז

חתונה מאכן אויף א גאר ביליגע פארנעם און מיט דעם 
 איינשפארן שווערע געלטער פון די מחותנים.  

די דרייסטע שריט פון כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א איז  
אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד ביי די גאנצע אידישע  
וועלט, זייענדיג דאס ערשטע חסידות וואס האט געטון  

אז דאס וועט צוברענגען אן   שה, און ס'איז צום האפן למע
 ערענסטע מהפיכה אין איינצוימען די ריזיגע חתונה הוצאות.

 

 הגה"ח ר' שמואל ראזענגארטן זצ"ל 
 ראש ישיבות בעלזא וחבר בד"ץ מחזיקי הדת 

 
א שווערע יתמות האט זיך אראפגעלאזט תורה תורה חגרי שק:  

ף די גאנצע חרדישע וועלט מיט די הסתלקות פון הגאון אוי
החסיד רבי שמואל יששכר רוזענגארטן זצ"ל ראש ישיבת  
בעלזא בארה"ק און לאנגיעריגע חבר הבד"ץ מחזיקי הדת אין 

יאהר. דער ראש ישיבה זצ"ל איז געבוירן אין   89עלטער פון 
ן  שווייץ צו זיין פאטער הרב אברהם דוד רוזענגארטן ע"ה או

איז געווען אן איידעם ביי הרה"ח ר' משה מעד ע"ה מזקני  
חסידי סאדיגורא וועמענ'ס יארצייט געפאלט היינט. אין זיינע  
בחורישע יארן האט ער געלערנט אין ישיבה אין לוצערן ביי  
הגאון ר' יצחק דוב קאפעלמאן זצ"ל און שפעטער איז ער 

נט אין  ארויפגעפארן קיין ארץ ישראל ווי ער האט געלער
'ישיבת חברון' ווי ער איז נתקרב געווארן צו הרה"ק מבעלזא 

 זי"ע.  
 

 
 

שוין אין זיינע יונגע יארן איז ער געווען באוואוסט אלס גרויסע  
תלמיד חכם מיט זיין געוואלדיגע גאונות און חריפות און בשנת 
תשמ"ט איז ער אויפגענומען געווארן אלס חבר הבי"ד פון די  

דער ראש   רושלים און אזוי אויך אלסבעלזא קהלה אין י
הישיבה פון אלע בעלזא ישיבות אין ארה"ק. שפעטער איז ער  
אויך אויפגענומען געווארן אלס חבר אין 'וועד הישיבות' און  
חבר הנשיאות אין מפעל הש"ס. אלע יארן האט ער געוואוינט 
אין קרית בעלזא און האט זיך געהאלטן פאר א חסיד נאמן פון  

דמו"ר מבעלזא שליט"א. פארלאפענעם חודש טבת האט כ"ק א
ער זיך צום ערשטן מאל באגעגענט מיט כ"ק גאב"ד ירושלים 
שליט"א, ביים ניחום אבלים בבית פוסק הדור כ"ק ראב"ד 

ירושלים שליט"א. די לויה גייט ארויס מארגען לענגאויס די 
גאסן אין קרית בעלזא ווי ער וועט קומען לקבורה אויפן הר  

 מנוחות. שנשמע ונתבשר בשורות טובות.ה
 

 
  

ביים מסע הלויה האבן זיך באטייליגט בלויז די בני המשפחה 
און די חברי הבד''ץ מחזיקי הדת וועלכע האבן באקומען 
ספעציעלע פערמיטן ארויסצוקומען צו די לויה, נאכדעם וואס 
קרית בעלזא און די אומגעגענט איז די טעג פארשפארט אויף  

ן''. אין בית הלוית שמגר האבן מספיד געוועהן  ''לאקדאו
קינדער הרבנים הגאונים הצדיקים, דערנאך איז די מיטה  
אנגעקומען פארנט פון ביהמ''ד הגדול אין קרית בעלזא ווי כ''ק 
אדמו''ר מבעלזא שליט''א האט זיך באטייליגט. עס האבן 
מספיד געוועהן הרב חיים צבי שפירא חבר בד''ץ מחזיקי הדת 

אב''ד קהל חסידים בבני ברק, הגאון רבי פנחס פרידמאן ראש ו
הכוללים ד'בעלזא. דערנאך איז די מיטה דורכגעפארן לענגאויס 
די גאסן פון קרית בעלזא, ווי די איינוואוינער האבן אפגעגעבן 
די כבוד האחרון שטייענדיג אויף די טעראסעס און דער רב 

המנוחות, ווי דער  שליט''א האט באגלייט די מיטה ביזן הר 
ראש ישיבה איז געקומען לקברוה אינעם חלקת הרבנים דקהל  

 מחזיקי הדת סמוך ונראה לציון הק' הרה"ק מבעלזא זי"ע.
 


