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דער נאמען וועלכע . 'הרב אפרים שטיין'

, טראגט מיט זיך א גלאררייכע היסטאריע
דער פערזאן אונטער וועמען עס ליגט 
באהאלטן אזא קאלירפולע 

 . פארגאנגענהייט

 –א "שטיין שליטאהרן אפרים צ רבי "הגה
ק פאלטיטשאן איז עד היום "אבד

לעגענדאר באקאנט און ארויפגעקוקט 
וועלכע ' איש חי ורב פעלים'אלס דער 

האט געשפילט א קריטישע ראלע אין די 
אנטוויקלונג פון דאס יהדות החרדית און 

וסדות התורה על אדמת אירע מ
 . אמעריקא

דער  דער רב איז באוואוסט אלס
עלכע הערויאישע עסקן און שתדלן וו

נוצט אויס זיינע נאנטע פאליטישע 
פארבינדונגען ביי די העכסטע 

ארויסצוהעלפן , אמעריקאנער אגענטורן
 .אחינו בני ישראל בעת צר

א "מאז ומעולם געבט זיך דער רב שליט
אוועק במסירת נפש לטובת אחינו בני 
ישראל וועלכע שמאכטן אין די 

ס און 'פינסטערע אמעריקאנע טורמע
פרובירט דורך אלע סארט עסקנות און 

 . שתדלנות צו לינדערן זייער פיין און ליידן

א איז שוין קרוב צו די "דער רב שליט
נשגבות האבן  אבער די פעולות, גבורות

נאר זעצן , זיך בכלל נישט אפגעשטעלט
בלויז פאר . ווייטער פאהר מיט אייפער

עטליכע יאהר צוריק האט דער רב 
געגרינדעט די בארימטע ארגאנעזאציע 

וועלכע האט צוזאמגענומען די ' דרור'
פדיון 'גרויסע עסקנים אין די פעלד פון 

אונטער איין שורעם און האט ' שבויים
על אויפגעברענגט די פעולות עווענטו

 צו א העכערע סטאנדארטפדיון שבויים 
 . און בעסערע רעזולטאטן

א "דורכאויס די יארן האט דער רב שליט
גענאסן גרויס חביבות ביי אלע פריעדיגע 

ע ביי וועמען ער איז "צדיקי הדור זי
געוועהן א יוצא ונכנס לפני ולפנים און זיך 
דורכגערעדט לענגערע שעות בעניני 

די . קהכלל און דברים העומדים על הפר
ם ומנהיגי היהדות "גרעסטע אדמורי

הנאמנה האבן זיך גענצליך פארלאזט אויף 
איהם ביי די האקעלסטע אנגעלעגענהייטן 
און האבן איהם פארטרויעט מיט 
, געוואקטע סודות און געהיימע מיסיעס

וויבאלד זיי זענען געוועהן מבינים אויף 
זיין אויסערגעווענליכע אהבת ישראל און 

ערגעגעבנקייט און געטריישאפט זיין איב
 . פאר יעדן יוד

א אין "אויך היינט איז דער רב שליט
נאנטע פארבינדונג מיט אלע גדולי ישראל 

א וועלכע טוהן גאר שטארק שעצן "שליט

 דער רב דער עסקן

 
 פעולותיו הנשגבות למען פדיון שבויים דורך

 א"שליט אפרים אהרן שטייןצ רבי "הגה

 פאלטישאןק "אבד
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וסמכו , א"די עבודת הקודש פון רב שליט
 . את ידיהם עליו

האט דער רב , להבדיל פון די צווייטע זייט
ר ביים געהאט אן אפענע טיה

אמעריקאנער פרעזידענט ריטשארד 
ראנלאנד רעיגען , דזימי קארטער, ניקסאן

ער איז . און דזורדזש בוש דער ערשטער
געוועהן אן אפטע גאסט אין ווייסן הויז 
און האט זוכה געוועהן צו א זעלטענעם 

וועלכע , נשיאות חן ביי די פרעזידענטן
פלעגן שלינגען מיט דארשט און 

רייד און זענען -ינע פערלאינטערעסע זי
פארגאפט געווארן פון זיין קלוגשאפט און 

 . געניטקייט

דאס איז אויסער מערערע סענעטארן און 
אדמיניסטראציע , קאנגרעסלייט

דיפלאמאטן אויף -ס'באאמטע און וועלט
ס טיהר ער פלעגט קלאפן לטובת 'וועמענ

 . אחינו בני ישראל

 ק בעל דברי יואל"מיט הרה
 ע"זימסאטמאר 

א איז א זוהן פון "דער פאלטיטשאנער רב שליט
ישראל אברהם ' צ ר"הגה' חכמאי דיהודאי'דער 

ר וועד "יו –ק פאלטיטשאן "ל אבד"שטיין זצ
וועלכע איז  -' התאחדות הרבנים'הפועל ד

ק מסאטמאר "געשטאנען לימין קדשו פון הרה
-ן ביטערן צווייטן וועלט'ע בהנהגת הדור נאכ"זי

ל האט "דער פאלטיטשאנער רב זצ. קריג
אויפגעטוהן א געוואלד איידער די מלחמה 

ן 'ישקייט אין איירופא און נאכאויפצושטעלן יוד
ק "מדבק געוועהן אין הרה ג האט ער זיךקרי

 .ע"מסאטמאר זי

גרעסערע ', אסיפת הרבנים'עדע ביי י
צוזאמענקופטן און כינוסים פון דאס יהדות 

איז דער פאלטיטשאנער רב געוועהן , הצרופה
און זיין חתימה איז ' ראש המדברים'דער 

פון ' ס'קול קורא'געזעהן געווארן אויף אלע 
אינאיינעם מיט די גרעסטע ' התאחדות הרבנים'

 . צדיקים פון זיין דור

ל איז געוועהן "טשאנער רב זצדער פאלטי
פארמישט אין יעדע נושא אנבאלאנגט 

און דערפאר איז ער ' אידישקייט אין אמעריקא'
ק "געוועהן אן אפטע גאסט אין שטוב פון הרה

מיט וועמען ער האט זיך , ע"מסאטמאר זי
דורכגערעדט און שואל עצה געוועהן אין אלע 

ט מי. עניני הכלל והפרט ועל פיו ישק כל דבר
זיין געוואלדיגע חכמה און חריפות האט ער 
געוואוסט ווי אזוי צו באהאנדלען יעדן נושא 
העומד על הפרק מיט אן אויסערגעווענליכע 

 . געניטשאפט

דורכאויס זיינע מערערע באזוכען ביים 
ל פלעגט דער פאלטיטשאנער "סאטמאר רב זצ

א "ל מיטנעמען מיט זיך זיין זוהן יבדלחט"רב זצ
ח און בעל "א און דער יונגע ת"דער רב שליט

כשרון האט שטארק נושא חן געוועהן אין די 
האט געזעהן אין איהם א  די רבי. ן'אויגן פון רבי

און דער דמות דיוקנו , ביישפיל פון זיין פאטער
של אביו האט זיך אפגעשפיגלט מיט זיין 

די . ווארימקייט און אהבת ישראל, קלוגשאפט
ע האט שטארק געגליכן צו רעדן און זיך "רבי זי

א האט "ווערטלען מיט איהם און דער רב שליט
אסאך צו  ,זוכה געוועהן דורכאויס די יארן

ן און מקבל געוועהן וויכטיגע 'מיטן רבישמועסן 
וועלכע זענען איהם , הדרכות והוראות

געקומען דורכאויס -שפעטער אסאך צונוץ
 .זיינע צענדליגע יארן עסקנות

אלס רעזולטאט איז דער רב געווארן פון די  
ן מבאי ביתו ומאנשי 'נאנטע מקורבים ביים רבי

א "ב האט דער רב שליט"בשנת תשלסודו און 
מוסדת 'איבערגענומען דאס רעדל פון 

ליפא ' ח ר"הרה. ן'י עצתו פון רבי"עפ', סאטמאר
ה האבן "סנדר דייטש ע' ח ר"פרידמאן און הרה

מנהל 'א אלס "דאן אויפגענומען דער רב שליט
און אלס דער וואס וועט האנדלען ' המוסדות

 . מוסדותבאאטמע לטובת ה-מיט די רעגירונג

אין די זעלבע צייט איז דער רב 
אוועקגעשטעלט געווארן אלס דער אפציעלע 

צו ' דער סאטמער געמיינדע'פארטרעטער פון 
דער דרויסענדיגער וועלט און אלס דער וואס 
וועט האלטן דעם קשר צווישן דעם חרדישע 

אזוי איז דער . אידנטום מיט די אלגעמיינע גאס
און ', דברים בכל מקוםראש המ'רב געווארן דער 



האט איהם אפט געזעהן שטיין אויפן 'מ
פלאטפארמע איבערגעבענדיג די קלארע 
שטעלונג און דעת תורה פון דאס יהדות 

 .החדרית פאר די אמעריקאנע באפעלקערונג

א דאנק זיינע ברייטע קשרים און פארבינדונגען 
איז דער רב אויך געווארן איינע פון די גרויסע 

ין דור זייענדיג גאר נאנט מיט שתדלנים א
מערערע רעגירונג פירער און מאכטפולע 

ס מיט וואס ער האט געהאט די 'פאלעטישענ
דער . מעגליכקייטן אויפצוטוהן גדולות ונצורות

א איז דורכאויס אלע זיינע יארן "רב שליט
, געשטאנען גרייט ווי א געטרייע גענעראל

ארויסצוהעלפן יעדן יוד בעצה ותושיה 
רמאגענדיג די שטערקסטע קשרים ביי די פא

ן זאכן לטובת ''העכסטע פענסטער אויסצופועל
 . הכלל והפרט

דאס ערשטע מאל וואס דער רב האט 
דורכגעפירט שתדלנות איז געוועהן בשנת 

זענען פארגעקומען דרינגעדיגע 'ד ווען ס"תשל
אויספארשונגען אויף מוסדות התורה אין ניו 

י מוסדות האבן יורק צוליב חשדות אז ד
-אומלעגאל באהאנדעלט נדבות פון ביזנעס

אזוי . היים אינדרעסיע-לייט אין דער נוררסינג
לייט זענען געוועהן -ווי אסאך פון די ביזנעס

זענען זיי ליידער געפאלן אלס , חסידישע יודן
קרבנות אין די אויספארשונגען וועלכע די 
רעגירונג האט דורכגעפירט און אסאך יודן 

 .ען געווארן אנגעקלאגטזענ

די ביטערע פרשה האט זיך געשלעפט יארן לאנג און 
אינצווישן איז איינע פון די חשובע מוסדות אין בארא 

וויבאלד איינע פון די , פארק געפאלן אלס קרבן
 . לייט האט געשטיצט יענעם מוסד-ביזנעס

די אויספארשער האבן זיך דאן שווער פארלייגט אויף 
וועלכע איז געשטאנען בראש  דער חשובע רבי

ן נאך יודן 'המוסדות און האבן איהם געצווינגען צו מסר
די צושטאנד ביי . וואס זענען פארמישט אין די פרשה

די מוסדות התורה איז געוועהן גאר שטארק 
נישט וואוסענדיג ווי אזוי זיך ארויסצוזעהן , אנגעצויגן

קען פון דעם פלאנטער און וואס דער קומעדיגע טאג 
 .ברענגען

א איז אריינגעשפרינגען אין די "דער רב שליט
נושא און האט דאן אויסגעארבעט אויף א 

שטאנדפונקט אז א רב וועלכע -לעגאלע
ן 'ענטפערט שאלות איז נישט ערלויבט צו מסר

וויבאלד מענטשן וועלן איהם שוין מער נישט 
 . געטרויען

: דער רב האט דערציילט אין א געלעגענהייט
ך האב דאן געשריבן א צעטיל בשם אי"
איז נישט געוועהן קיין 'ס –' התאחדות הרבנים'

בין געוועהן דער 'ליגענט וויבאלד כ
חבר וועד הפועל , פארטערטער פון מיין פאטער

העכסטע 'אלס אפציעלע פסק הלכה פון די  –
אז אויב דערציילט א רב ', שע אטוריטעט'רבינ

מען לייגט  סודות איז ער נישט באגלייבט און
אז ליידער דער רב באטאנט "... )איהם אין חרם
פארמערט און ' אידישע מסירה'האט זיך די 

היינט וואלט מען שוין דאס נישט געקענט 
 ...(ן אין געריכט'טענ

 

האט זיך דער , סעסיע-ביים קומענדיגן געריכט
א באטייליגט און האט פארגעליינט "רב שליט

' פסק הלכה'ערשינען -יבפני קהל ועדה דעם ני
 ... 'התאחדות הרבנים'פון 

דער פראקור וועלכע האט אלעס מיטגעהאלטן 
איז געווארן שטארק אנגעצויגן און 

זעהנדיג כי כלתה אליו הרעה און , אויפגעברויזט
ער . אז יעצט איז ער א פארזיכערטע פארלירער

האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און האט 
און אראפגעריסן דעם גאר שארף אטאקירט 

צווישן זיינע ווערטער האט ער זיך . רב
אויסגעדרוקט מיט מיסע לויזונגען וועלכע 

איז 'פאסט נישט פאר א פראקור צו זאגן און ס
דא . ן געזעץ'נישט געוועהן איינקלאנג מיט

האט מען איהם געכאפט ביי די מעשה און 
אזוי . האט שוין געהאט שטאף קעגן איהם'מ

יך געראטעוועט פון שארפע האט מען ז
און די ביטערע פרשה איז געקומען צו , שטראפן

 .א גוטע ענדע



א דערמאנט כסדר איבער די "דער רב שליט
הארבקייט פון נעמען געלטער פון די רעגירונג שלא 

צולייגענדיג אז ער האט עטליכע מאל געהערט , ביושר
ע "ק מסאטמאר זי"גאר שארפע אויסדרוקן פון הרה

-אזעלכע וואס שפילן זיך ארום מיט רעגירונגסאויף 
אין יאהר . נען געלט פון די שטאט'פראגראמען און גנב

ב ווען פרעזידענט ניקסאן איז געלאפן פאר "תשל
ווידערוויילונג האבן איהם אידן שטארק געשטיצט און 

 . ער האט עווענטועל געזיגט

אלס הכרת הטוב האט דער פרעזידענט 
ס 'עסקנים א רעגירונגגעשאנקען פאר די 

פראגראם אין די ווערט פון איבער א האלב 
-דזאב'א פראגראם פון , מיליאן דאללער

געווידמעט פאר די וואס האבן נישט ', טרעינינג
די עסקנים האבן דאן געבעטן פון . קיין ארבעט

-געלט'אז זיי זאלן פירן די ' מוסדות סאטמאר'
ואס און טראצדעם ו, פון דעם פראגראם' קאסע

א האט נישט געהאט צופיל "דער רב שליט
האבן אבער די אנדערע מנהלי , חשק צו דעם

און אזוי האט , המוסדות עס יא געוואלט
 .גענאסן פון די פראגראם' סאטמאר'

א צייט שפעטער איז אנגעקומען דער 
האט 'ווי מ' וואטערגעיט סקאנדאל'

איבערגעקוקט מיט א פארגרעסערונג גלאז 
פרעזידענט  סטע זאך וואס דעריעדן איינציג

און די פרעסע האט זיך געווארפן האט געטוהן 
מיט אפעטיט אויף יעדע נייע סקאנדאל וואס 

אינצווישן האבן זיי זיך . האט געטראפן'מ
ס פראגראם פאר 'ניקסאנ איבער דיסט ודערווא

די מוסדות התורה און זיי האבן אפגעמאכט 
דאס גרונטליך איבערצוקוקן און טרעפן עפעס 

 .פרעזידענטצו אטאקירן דעם 

די מידיע האט געווירבעלט און גענישטערט ביז 
זיי האבן געטראפן דעם דאקומענט וואס 
מעלדט אז ניקסאן האט געגעבן פאר די יודן 

די טעלעוויזיע האט דאן . דעם פראגראם
פארפירט און געשטורעמט אז סאטמאר האט 

נאר , ס'קיינמאל נישט געגעבן די טרעינינג
און דא איז , ט פאר זיךהאבן גענומען די געל

דער 'גאר פארגעקומען א קאראפציע צווישן 
 ... 'פרעזידענט און סאטמאר

אריינגעמישט אין ' .איי. בי. עף'דא האט זיך 
בילד און האבן פארלאנגט פון סאטמאר אז זיי 
מוזן ארויסגעבן אלע דאקומענטן איבער דעם 

די עסקנים זענען געווארן אנגעצויגן . פראגראם
ערשראקן און נישט געוואוסט ווי אזוי די און ד

זיי האבן געציטערט וואס . זאך וועט זיך ענדיגן
שטייענדיג אין א . אלס זיי וועלן דא אויפדעקן

א אויפגעהויבן "דילעמא האט זיך דער רב שליט
וועלכע , ע"און איז געפארן צום סאטמאר רב זי
 . האט זיך אויפגעהאלטן אין פלארידא

ן פלארידא האט ער געטראפן אנקומענדיג קיי
מאיר ' ן שפאצירן נעבן וואסער מיט ר'דעם רבי

דער רבי האט איהם אויפגענומען מיט . דייטש
א ווארעמען שמייכל און געפרעגט וואס ער 

ן 'ן רבי'און דער רב האט דערציילט פאר, דארף
די גאנצע פרשה און די שווערע לאגע אין 

 . זיך וועלכע די הייליגע מוסדות געפונען

רבי איז באלד אויפגעציטערט געווארן און  דער
וואס הייסט : "האט זיך שטארק געבייזערט

" עט'גנב"מען ! ?טוט זאכן אונטער מיין רוקן'מ
זאגט מיר נישט 'מ? אזא זאך? פון די רעגירונג

גארנישט איבער די פראגראמען וואס 
 !".. ?נעמט'מ

ן איך בין געוועהן צובראכ: "דער רב דערציילט
ס שארפע 'און דערשיטערט פון דעם רבינ

די רבי : "האב אנגעהויבן וויינען'רעאקציע און כ
איך בין . א קנס, זאל מיר כאטש געבן א תשובה

זאל  מיר 'גרייט צו נעמען אויף זיך אז מ
בין דאך 'כ!... ארויסווארפן פון די מוסדות

ס מוסדות אז זיי זאלן נישט 'געקומען פארן רבינ
 !"...עפעטווערן געטש

 

ווען די רבי האט באמערקט ווי צובראכן איך בין 
האט ער זיך בארוהיגט און מיר געגעבן א קלאפ 

האב : "אויפן רוקן מיט א שמייכל זאגענדיג
אבער פון ! וועט גארנישט זיין'ס, נישט מורא



זאל מיר 'היינט און ווייטער בעהט איך אז מ
 !"...נישט טאן אזעלכע זאכן

וריקגעקומען פון באזוך און איז דער רב איז צ
געוועהן פארזיכערט בכוחו של אותו זקן אז 

און וואונדער איבער , וועט זיך ארויסדרייען'מ
וואונדער זענען דורכגעלאפן טעג און וואכן און 

די מידיע . דער גאנצע טעמע איז אראפ פון טיש
וועלכע האט אזוי שטארק געברענט און 

געווארן און זיך  געקאכט איז פלוצלינג שטיל
 ...געלייגט שלאפן

א באקומט "ניין יאהר שפעטער בשנת תשמ
אויפן ' .איי. בי. עף'דער רב א קלינג פון די 

ראביי : "אנדערע זייט טרייבל רעדט אן אגענט
מיר האבן דא ניין קעסטלעך אנגעפולט , שטיין

מיט דאקומענטן וועגן עפעס א פראגראם און 
עצייכענט אייער אויף די קעסטלעך איז אנג

קום שוין . איך ווייס נישט וואס דאס איז. נאמען
ווייל אויב נישט , אריבער און טראג זיי אוועק

דער "... וועלן מיר אנהייבן אריינצוקוקן דערין
רב האט שנעל אראפגעשיקט א שליח און 

 ....'שריפת הפסולות'האט געמאכט א 'מ

 
 מיט הגאון האדיר 

 ל"משה פיינשטיין זצ רבי
האט מען צווישן ' סקאנדאל-ניקסאן'ביי די 

' אסיפת הרבנים'אנדערע אויך ארגאנעזירט אן 
אין שטוב פון דעם גרויסן פוסק הגאון הגדול 

ביים אסיפה האבן זיך . ל"רבי משה פיינשטיין זצ
' באטייליגט ממש אלע רבנים פון ניו יורק אפי

אינמיטן די זיצונג . די מזרחישע און מאדערנע
זיך ' הסתדרות הרבנים'י ראבייס פון האבן ד

געלאזט הערן מיט פרעכע רייד און האבן ווילד 
רבי משה . אראפגעריסן די היימישע מוסדות

ל האט גארנישט רעאגירט נאר "פיינשטיין זצ
 . איז געבליבן שטיל און זיי געלאזט רעדן

האט רבי משה מכבד , ווען זיי האבן געענדיגט
זיי  ר זאלע א אז"געוועהן דעם רב שליט

די שטעלונג פון  און איבערגעבן, צוריקענטפערן
 .די מוסדות התורה

איך האב דאך געקענט די : "דער רב דערציילט
אינערליכע זאכן און גוט געוואוסט אז די 
מאדערנע קהלות זענען נישט ווייניגער 

האב איך , אפגעהיטן מיט די פינאנציעלע ביכער
און געעפענט מיין מויל און גערעדט שארף 

לאמיר קוקן ? וואס מאכט איהר א טומל: "אפן
איך בין גרייט צו באקוקען ! אין אייערע ביכער

ן רב ער זאל 'אייערע ביכער און עס ווייזן פאר
איהר מיינט דען ! זעהן ווי ערליך עטס זענטס

איהר זענט אנגעפולט מיט קנאה ? יודישקייט
און איהר פארגינט , און שנאה קעגן ערליכע יודן

זענען נאך דא פרומע יודן וואס פירן 'שט אז סני
זיך ווייטער אויף דעם אלטן אויסגעטראטענעם 

אין די צייט וואס  -דרך גענוי ווי זייערע עלטערן 
ווי ! איהר האט אמערקאנעזירט די אידישקייט

מסורת 'די , איז אייער פארצייטיישע אידישקייט
 "... '? אבות

עבליבן די אזוי גערופענע רבנים זענען ג
. געפלעפט נישט וואוסענדיג ווי זיך אהינצוטוהן

אין זייער וויסטן חלום איז זיי נישט איינגעפאלן 
וועט קומען איינער און זיי אזוי גוט צולייגן 'אז ס

אן -אלע האבן געקוקט אויפן אויבן  .אויפן טיש
און געווארט אויף אן אנטווארט פון דעם גרויסן 

צו זייער גרויס  .ל"פוסק הגאון רבי משה זצ
וואונדער האט זיך דער פוסק ארומגעדרייט 

יישר כח , הרב שטיין" :צום רב און געזאגט
 !"...יישר כח ששברת, ששברת

 

 ל"ק מטאהש זצ"מיט הרה
א האט גענאסן א געוואלדיגע "דער רב שליט

ע וועלכע האט "ק מטאהש זי"קירבה ביי הרה
ת געקענט פון דער נאנט זיינע הייליגע פעולו

נאכדעם וואס אין טייל פון , למען הכלל והפרט
ע רבי זעלבס אויך געוועהן 'זיי איז דער טאהש

ע רבי האט גאר 'דער טאהש. פארמישט
שטארק רעספעקטירט דעם רב און פלעגט זיך 

ן רב אויפן טעלעפאן 'אפט פארבינדען מיט
 . למען אסירי ישראל

האלב צוויי אינמיטן נאכט האט זיך דער 
אויפן . ביים רב אין שטוב צוקלינגעןטעלעפאן 

ק בעל "אנדערן זייט טרייבל האט גערעדט הרה
באאטמע -טורמע: "ע"עבודת עבודה מטאהש זי

האבן אוועקגעפירט א איד וועלכע איז דארט 
. געזעצן און ער איז אויפן פליגער קיין ענגלאנד

בעט אייך ברענגט מיר א גוטן 'כ, רבי אפרים
בן אמעריקאנער אדוואקאט וואס זאל זיך אפגע



דער רב איז געשטאנען !"... מיט דעם יוד
און האט זיך , אינגאנצן פארוואונדערט

איז יעצט צוויי 'ס, רבי: "געטרויעט צו פרעגן
ווי טרעפט מען אן , איזייגער ביינאכט

 "...?אדוואקט

 

א ": ל אנגערופן"ער רבי זצ'האט זיך דער טאהש
א האלבע שעה טאר א איד נישט , יונגערמאן

אז איד זיצט א האלבע שעה ! מעזיצן אין טור
ערלעדיג שוין אן ! זיצט ער שוין צופיל

דער רב האט זיך דאן פארבינדען !"... אדוואקאט
אלין 'מיט דעם באקאנטן אדוואקאט 

און נאך פארצויגענע לעגאלע ' דערשאוויץ
. באפרייט געווארן' שריט איז דער איד בחסדי ה

ע "ק מטאהש זי"די הייליגע ווערטער פון הרה
זענען אבער געבליבן טיף איינגעקריצט ביים 

א איד זאל זיצן א האלבע : "רב אין די ביינער
 !"...ין צופילוששעה איז 

א ספעציעלע קשר האט דער רב געשאפן מיט 
זאגט רב האט איהם געער ד. דעם באבובע רב

איהר הייבט אן  ,רבי אפרים: שטע יארןאין די ער
איהר דארפט זיין : "עסקנות וויל איך אייך זאגן

מען מוז גיין אין פייער  –' ערברעכ-געזעץ'א 
 !"...פאר אידן און נישט קוקן אויף גארנישט

 
 שע באזוך ביים פרעזידענט'די רבני

ווי ערענסט די , דער רבי באטאנט מיט וואונדער
גדולי ישראל האבן גענומען יעדן מינדערסטן 

רייט ג הןפדיון שבויים ענין און זענען געווע
יוד  'איין'פילו איבערצודרייען די וועלט אז א

זאל נישט דארפן זיצן אפילו איין טאג אין 
 . תפיסה

עס איז באקאנט די היסטאריש בילד פון די 
גדולי ישראל וועלכע רייכן זיך די הענט מיט 

דער רב . דער אמעריקאנעם פרעזידענט
דער וואס איז געשטאנען אונטער א איז "שליט

נאנטע  דעם גאנצן באזוך צוליב זיינע
די . הויז באאמטע-נגען מיט די ווייסעופארבינד

באגעגעניש האט געטראגען מיט זיך צוויי 
פאר די גאס האט מען פארקויפט אז די : צוועקן

. 'שמירת בתי חיים אין איירופא'פראבלעם איז 
ע און ריכטיגע סיבה וואס האט 'אבער די אמת

געפירט אז די גרויסע צדיקים זאלן זיך 
פדיון 'ע 'א פטושצוזאמנעמען איז געוועהן 

 –האט געדרויעט א טורמע 'פאל ווען ס' שבויים
פון דעם זעהט . טערמין אויף א חרדישע איד

מען ווי ווייט די גדולי ישראל האבן זיך מוסר 
נפש געוועהן אפילו בלויז פאר איין איד זאל 

 .נישט זיצן אין תפיסה

אהרן ' צ ר"איז געוועהן ביי די חתונה פון הרה'ס
ק "א בנו בכורו פון כ"ערסקי שליטמענדל טוו

א און צווישן די "ר מסקווירא שליט"אדמו
חסידים וואס זענען געקומען צו פארן אנטייל 
נעמען ביי די חתונה איז אויך געוועהן איינער 
וועלכע איז ליידער אריינגעפאלן מיט א 
פארדעכטיגט פעקל וואס איינער האט איהם 

ן און ווי פארבעטן מיטצונעמען אויפן עראפלא
פארשטענדליך האט מען איהם באלד 

 . ארעסטירט אין לופטפעלד

, ווען א חשובע עסקן האט אויסגעפונען דערפון
פעלד און -איז ער שנעל אראפגעפארן אין לופט

ן אויף די באפרייאונג פון 'פרובירט צו שתדל
צוליב זיין געטריישאפט און פרעשור . דעם יוד

איבעריגע רייד  האט ער זיך ארויסגעכאפט מיט
וועלכע האט אויסגעקוקט פאר די אגענטן ווי 

האט ארעסטירט דעם עסקן אויפן 'און מ' שוחד'
דאס געריכט האט צוגעטיילט פאר דעם . פלאץ

 .טייערן עסקן צוויי יאהר תפיסה

די וועלט פון עסקנות האט זיך געטראפן אין 
בלויז פאר עסקנות ארעסטירט מען : שאק
צייט האט שוין דער רב אין יענע ! ?שוין

א געהאט נאנטע פארבינדונגען מיט די "שליט
ווייסע הויז און ער האט זיי פארגעשטעלט א 
פלאן אז ער וויל ברענגען די גרעסטע אידישע 
. פירער וואס זאלן זיך טרעפן מיטן פרעזידענט



פארשטייט זיך אז די מידיע האט נישט 
געמעגט וויסן דערפון איז דער רב 

מען מיט א געדאנק אז אזוי ווי ער אויפגעקו
ט ביי די רעגירונג 'האט שוין געהאט געשתדל

פאר בתי חיים וועט די איצטיגע באזוך אויך זיין 
  .ט געווידמעט פאר בתי חיים'מכלומרש

 

די קאמוניסטישע לענדער האבן אין יענע יארן 
שרעקליך פארשוועכט די אידישע בתי חיים און 

האט 'הייסע נושא און מאיז געוועהן א 'ס
פרובירט בעטן פון וואשינגטאן אז זיי זאלן לייגן 

. דרוק אויף איירופא אפצהיטן די בתי החיים
קאמערץ 'דער רב איז דאן אראגעפארן צום 

אינאיינעם מיט הרבנים ' דעפארטמענט
, טשאקאווע, טארטיקוב, הגאונים מוואוידיסלוב

 .וויען און נאך

קויפט און דער רב די גאס האט עס גוט אפגע
האט שווער געארבעט צוצוגרייטן סיי די רבנים 

צום באשטימטן טאג . און סיי דעם פרעזידענט
זענען זיי אנגעקומען קיין וואשינגטאן אין 
וועלכע די צדיקים זענען געפארן אין ערשטן 
קלאס פון לופטפעלד זענען זיי געפארן מיט א 

 . הויז מאטארקאדע פון לעמאזיענען ביזן ווייסן

ק מבאבוב "ער איז געוועהן הרהאין צענט
ר "ק האדמו"א כ"יבלחט זצל סאטמאר וויזניץ

סנדר ' ח ר"הרה, א"מאנסי שליט-מוויזניץ
, הרב יחיאל קורץ, הרב הערץ פרענקעל, דייטש

א הרב חיים "יבלחט, ראטענבערג' הרב טובי
שמואל דוד ' מרדכי ווייס און ר' ר, ברוך גלאק

 .ו"גאנץ הי

רב האט מיטגעברענגט א א ספעציעלע  דער
ן פרעזידענט וועלכע ער האט 'בריוו פאר

ט דורך די 'געוועהן געחתמאיז אפגעשריבן און 

פארגעלייגט  עס איז געוועהןס אין וועלכע 'רבי
 .די נושא און די בקשה

די משלחת הרבנים זענען אויפגענומען געווארן 
צימער ווי -אין גרויסן פראכטפולן קאבינעט

ידענט האלט אפ זיינע מיטונגען מיט דער פרעז
דער פרעזידענט . זיינע קאבינעטן און סענטארן

האט גאר פריינדליך אויפגענומען די גרויסע 
מנהיגים און עס איז געוועהן קענטיג אז ער איז 
שטארק איבערגענומען געווארן פון זייערע 

 .פרעזענליכקייטן

דער באבובע רב האט פארגעזאגט מיט א 
הנותן תשועה 'רכה בקול רם פון פלאם די ב

און דער רב האט איבערגעטייטשט די ' למלכים
ק בעל ברך משה "הרה. באדייטענע ווערטער

ע האט אויפגעטראטן מיט א "מסאטמאר זי
שיינע רעדע מיט דאנק און חיזוק רייד און א 

 . ווארימע בקשה אויף די בתי חיים

דער פרעזידענט איז געוועהן שטארק 
באלד . און בארירט פון דעם באזוך באיינדרוקט

נאכן באזוך איז א קאדידאט סעמיועלס א 
פרייער יוד געוועהן ביים פרעזידענט האט 

דו ביסט א : "איהם דער פרעזידענט געפרעגט
אויב איך וואלט געוועןה א איד וואלט איך ? איד

 !"...געוועהן א חסידישע איד

א  די פארהאנדלונגען מיט פרעזידענט האט געהאט
ווייטע השפעה אויף די בתי חיים און די אמעריקאנע 

ישע שטעט האבן 'אמבעסאדער אין אלע איירופ
זאל זעהן 'באקומען באפעלן פון פרעזידענט אז מ

פדיון 'ליידע ראיז אבער די . אפצוהיטן די בתי חיים
אקציע נישט געלונגען און איז בטל געווארן ' שבויים

באמצע און האבן נאכדעם וואס ליידער יד ישראל 
געשטערט די פעולות אויסגעפירט צו ווערן מכח אל 

 . הפועל

ער איד געראטעוועט 'למעשה איז דער בני ברק
געווארן פון לאנגע יארן אין טורמע וען ער איז נעלם 

, מארד-געווארן מיט שטארקע שפורן פון זעלבס
אבער די יודעי דבר ווייסן אבער אז ער לעבט געזונט 

דאס איז א לעקציע ווי שטארק די גדולי .. .און שטארק
ישראל זענען דעמאלט געגאנגען אין פייער 

בלויז איין איד פון א קליינעם ' ארויסצוראטעווען אפי
' מסירה'און די שעדליכקייט פון , טערמין-טורמע

געליייגט שווערע הארעוואניע -וועלכע האט צוגדרונד
 .פון בלוט און שווייס

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פראיעקטספעציעלע 
סוכת 

 דוד
 פוןמעשי החסד  ואלדיגעואון געכבירות די פעולות ה

 ע"ק מסקווירא זי"הרה



 
 

דער טעלעפאן אין . ט"אלול תשמ' ב
שטוב האט זיך צעקלינגען און אויפן 
אנדערן זייט טרייבל האט גערעדט דער 

, אינמיטן העלן טאגווי א דונער . דאקטער
נישט , פרובירט ער זיך צו קאנצעטרירן

וואוסענדיג צו ער איז וואך אדער אפשר 
איהר מוזט " - איז עס נאר א חלום

זאפארט אריינגעפירט ווערן אין 
צושטאנד איז -דיין געזונט. שפיטאהל

 –זאגט דער דאקטער  –"זייער שלעכט
איהר קענט זיך נישט ארומשפילן מיט "

פארט שוין אריבער אין . אייער לעבן
  !"...שפיטאהל

 
עס איז איהם שווארץ געווארן פאר די 

אבער וואס " –. נישט גוטע נייעס. אויגן
ער דערמאנט זיך וואס "... ?טוט מען יעצט

ס א חבר האט איהם אמאל 'זיינ
איבער דער צדיק און מלאך , דערציילט

שיע וועלכע וואוינט אין בארא פארק המו
 . דער סקווירא רבי -
 

צעשיטערט און צובראכן איז ער 
אנגעקומען צום געוואונטשענעם 

דאס איז ביתו נאוה  .14- 4141:אדרעס
ל "ק מסקווירא זצוק"קודש פון הרה

וועלכע געפינט זיך הארט נעבן דער בנין 
ער איז פארזיכערט . 'ת"תסקווירא 'פון 

עם שטוב וועט ער נישט אז פון ד
דא אין דעם שטוב וועט . ארויסגיין מיואש

ער טרעפן אן אוזן קושבת וועלכע זאל 
אויסהערן מיט געדולד זיין שווערע פעקל 
און טוהן פעולות הלכה למעשה איהם 

 .ארויסצוהעלפן אין זיין שווערן מצב
 

אויפן צווייטן שטאק פון דער באשיידענע 
דער  געפונט זיך, קאלירטע געביידע-רויט

. ל"דער סקווירא רבי זצ -' מציל נפשות'
עוסק  ער בחדר קדשו איזזיצענדיג 

על שולחן מלכים  .בהצלת נפשות ממש
 'טעלעפאן-היים'פשוטע געפונט זיך א 

וועלכע רופט אן אויפהער צו די גרעסטע 
און הויעכראנגיגע דאקטוירים און 

רבי רוהט נישט נאר  ערד. פראפעסארן
ט ביי די העכסטע 'און שתדלט 'עסקנ

ס ביז אידן קריכן ארויס פון 'פענסטער
 .מיטמאכענישןזייער שווערע 

 
די טיהר איז אפן פיהר און צוואנציג שעה 
אין טאג און יודן קומען זיך אויסרעדן צום 

ן איבער זייער שווערע לאגע אין 'רבי
יעדן איד רבי הערט אויס  ערד. געזונט

יז מינוטן ווערן מיט אן ערענסקייט און ב
 . ארלעדיגט די שווערסטע קעיסעס

 
זיינע האט אויסגענוצט  ל"זצרבי  ערד

נאנטע פראטעקציע און גוטע 
ראנגיגע -באציאונגען מיט די הויעכ

ס 'אידנאנדערע דאקטוירים בלויז פאר 
  !אפצאל פריי פון, וועגן



 ד"י דו"זכרה חסד
ל האט כל ימיו עוסק "ק מסקווירא זצ"הרה

ארויסצוהעלפן נפשות ישראל בעת  געוועהן
ל איז געווען "דער סקווירא רבי זצ .צר

באוואוסט איבער די גאנצע וועלט מיט זיינע 
מעשי החסד און דאס איז די גולת הכותרת 

ל איז געווען אן איש "רבי ז ערד. פון זיין לעבן
וועלכער האט פיר און , חי ורב פעלים
ט געזארג, טאג און נאכט, צוואנציג שעה

אויף דעם צוועק האט . פארן כלל ישראל
, ל מפקיר געוועהן זיין גאנץ לעבן"דער רבי ז
  .זיין צייט און משפחה, זיין געזונט

 

טויזנטער יודן זענען געהאלפן געווארן 
זיצענדיג שעות ', במאמר פיו בעצה ותושי

אויף שעות מיט אן אוזן קשבת אויסצוהערן 
און , די צרות ישראל בכלל ובפרט

אויפנעמענדיג צענדליגער אידן מדי יום 
מיט אן אומפארשטענדליכן , ביומו

און זיי , רואיגקייט ובספר פנים יפות
עידוד וחיזוק   גלייכצייטיג באגלייט בדברי

  .כמים קרים על נפש עיפה
 

 
 

ל איז געוועהן מפורסם מסוף העולם "דער רבי ז
זיין  .י דוד הנפלאים''ועד סופו בחסד

איבערגעגעבענקייט און מסירת נפש פאר יעדן 
אויף א געוואלדיגן געוועהן  איז ישראלמנפש 

דער . וועלכע איז נישט צום באשרייבן פארנעם
און  'עמוד החסד בדורנו'רבי איז געווען דער 

 .געטון חסדים פאר טויזנטער אידן בגופו ובממונו
 

נישט אומזיסט האט הגאון האדיר רבי אהרן 
ן ביי א 'ן רבי'ל זיך אויסגעדרוקט אויפ"קאטלער זצ

עמוד 'דער סקווירא רבי איז דער : "דרשה ברבים
 !"...בדורינו' החסד

 
די היינטיגע עסקנים פון אלע ביקור חולים 

. זענען אלע זיינע תלמידים, ארגאניזאציעס
ל האט פאר זיי אויסגעטראטן "דער רבי ז

קראנקע  וויאזוי מייעץ זיין פאר, דעם וועג
. און וויאזוי צו פועלן ביי א דאקטער, ע"ל

 - ן איז אבער געווען גאר אנדערש 'ביים רבי
דארט איז עס געווען מיט א מסירות נפש 

 . וואס קיינער קען נישט נאכמאכן
 

נאר די נאנטע מקורבים האבן געוואוסט אז דער 
דער גרויסער אוהב ישראל ומיצר , ל"רבי ז

זעלכע שווערע שעות פון פלעגט נאך א, בצערתן
אויסהערן ביטערע צרות ישראל און געבענדיג 
זיינע עצות והדרכות פאר אזויפיל צעבראכענע 

נעמען זיין ספר תהילים און זיך , הערצער
זייענדיג , ת''אויסוויינען דאס הארץ פאר השי

ן בורא רפואות ורופא 'מתפלל בדמעות שליש פאר
שועות ורפואות חינם ער זאל צושיקן די ריכטיגע י

  .פאר די נפשות האומללים

 

האבן ל פון אלע שיכטן און קרייזן "זצגדולי ישראל 
און צדיקי דורו , צו איהם געשיקט אידן בעת צרה

זיך גענצליך פארלאזט אויף איהם ווען האבן 
צווישן די  .האט זיך געהאנדעלט בעניני רפואה'ס

פילע גדולי ישראל וועלכע האבן כסדר געשיקט 
, ן אז ער זאל זיי ארויסהעלפן'פאציענטן צום רבי

, סאטמארר מ"ק אדמו"זיך געציילט כ האבן
מיט וועמען , ל"ליויבאוויטש זצקלויזענבורג און 

 . ל האט געהאט א נאנטע קשר"דער רבי זצ
 

שרייבט אין א  ו פון שיקאגוי"הרב יצחק וואלף הי
אז דער ליובאוויטשער רבי האט איהם , בריוו

ן 'אל געשיקט צום סקווירא רביאסאך מ
איבערצוגעבן א דאנק בשמו אויף זיינע פילע 

און , ד"גען בעניני רפואה פאר חסידי חבלייסטונ
ל ווען ער איז "ק מליובאוויטש זצ"בפרט פאר הרה

ער ענדיגט דעם   .ב"קראנק געוועהן בשנת תשנ
בריוו איבער דער קשר קיין ליובאוויטש וואס דער 

וכל " :עגט איהם כסדר דערמאנעןסקווירא רבי פל
דיבר על , עם הרבי מסקוויראפעם שדיברתי 

ע ועל "הקשר שלו עם הרבי מלויבאוויטש זי



מנכדי היות שהוא היה . היחידות שלו אצל הרבי
ל "ר מסקווירא זצוק"הבעל התניא זכה האדמו
ק הרבי מליובאוויטש "ליחס נדירה ומיוחדת מכ

 ".ע"זי
 

ל האט "זענבורג זצקלוי-ק מצאנז"ווען הרה
שפיטאהל אין ' לאניאדו'געגרינדעט די בארימטע 

האט ער זיך נאכגעפרעגט אויף יעדן , מאנהעטן
ל וועלכע האט איהם "ן זצ'שריט ביים רבי

פארשאפט די גרעסטע דאקטוירים און 
וועלכע זאלן , פראפעסארן פון איבער די וועלט

 .באוויליגן צו ארבעטן אין לוניאדוי

 
 

 ד"לדומשכיל 
דער רבי איז געווען א יחיד מומחה און חכם 
ונבון בעניני רפואה און ער האט פארשטאנען 

דער רבי . זעלבס דאקטוריםדי בעסער ווי 
 די גרעסטע ן מיט'טענאפט זיך  פלעגטל "ז

וועלכע באהאנדלונגען צו  איבער דאקטורים
צומאל האט און  געבן פאר וועלכע פאציענט

י דער רבי אנדערש אויסגעליינט ד
צום באואונדערונג פון די " עקסרעיס"

פלעגט זיך אנרופן רבי ער ד .ספעציעליסטן
בין איך  ,פעלד אין דעם: "מיטן גאנצן תקיפות

  "...דער מבין
 

 
 

די דאקטורים זעלבס האבן אויסטערליש 
ס טיפע פארשטאנד 'באוואונדערט דעם רבינ

כאטש ער האט דאס נישט , אין די עינינים
ן האט בכלל נישט געהאט קיין געלערנט או

פארשידענע נייע צייט נאכצופאלגען די 
 . ערפינדונגען

 
איינער פון די הויכראנגיקע אנפירער פון די 

וועלכע איז , סיינע שפיטאל-גרויסע מאונט
געקומען מנחם אבל זיין די משפחה נאכן 

: ן האט געזאגט ווי פאלגענד'פטירה פון רבי
ענט אין די דער רבי האט זיך אויסגעק"

, פארצווייגטע חכמת הרפואה-גאנצע ברייט
און אין אלע קאמפליצירטע רפואות און 

ווען א דאקטער פלעגט מיט איהם . מדיצינען
רעדן האט ער געפילט ווי ער רעדט צו א 

געברענגט אמאל איך האב . צווייטן דאקטער
די בעסטע "ן א בוך וואס הייסט 'ן רבי'פאר

רעקארדס  צייגן עלכע טוטוו, "דאקטורים
האט מיר . און רעפוטאציע פון די דאקטורים

, איך דארף נישט דעם בוך: "געזאגטדער רבי 
 ".... !איך קען אליין מאכן אזא בוך

 

איז געווען א גרויסער  סקווירא רבי ערד
קען זיין 'מבין אויף דאקטורים ווער פון זיי ס

דער רבי האט אין זיין  .פאך און ווער נישט
געהאלטן אינפארמאציע און מבינות קאפ 

און האט געהאט , אויף אסאך דאקטורים
אסאך חשבונות צו וועלכן דאקטער צו שיקן 

ער האט יורד געווען לסוף . יעדן פאציענט
און אנאליזירט , דעתו פון יעדן דאקטאר

ס פראבלעם צו וועלכע דאקטאר זיין 'יעדן
, מיט זיין שטארקן מח. פראבלעם איז פאסיג

בעיקר מיט זיין גוט הארץ האט ער  און
האט און , אלעס אמבעסטן אפגעשאצט

דאקטער וואס די , פאר יעדןצוגעפאסט 
 .וועט זיין גוט פאר איהם

 
ק "ג אברהם יהושע העשיל ביק אבד"הרה

אמאל : א האט דערציילט"מעזיבוזש שליט
ל מיט דריי "בין איך געקומען צום רבין ז

זעלבן מענטשן וואס האבן געהאט דעם 
האט רבינו יעדן געשיקט צו אן , פראבלעם

אנדערן דאקטער האב איך געפרעגט 
פארוואס האט זיי דער רבי נישט געשיקט "

  "?צו איין דאקטער



דער : געענטפערט אזוידער רבי האט מיר 
האב , ערשטער איז זייער שטארק קראנק

איך איהם געשיקט צו א גרויסן דאקטער 
ר האט א וואס האט א פראבלעם אז ע

 .שלעכטע הארץ אבער ער קען גוט די פאך
האב , דער צווייטער איז נישט אזוי קראנק

איך איהם געשיקט צו א דאקטער וואס 
אפילו ער איז אביסל א שוואכערע דאקטער 

דער דריטער . איז ער אבער אן איידעלער
איז שוין ליידער אזוי קראנק אז עס איז שוין 

איך איהם האב . נישט דא וואס צו טוהן
געשיקט צו אזא דאקטער וואס געט 
קיינמאל נישט אויף אלעמאל זאגט ער אז 

 .קען נאך עפעס טוהן'מ
 

, דער רבי האט געהאט א געוואלדיגע זכרון
און האט זיך קיינמאל נישט באנוצט מיט א 

ער האט געדענקט . טעלעפאן בוך
אויסנווייניג טויזנטער נומערן פון 

, היים, קליניק –יס דאקטוירים אין זייער אפ
. 'וכו, סעליולער, פאקס, ביפער, שפיטאל

האט אפילו נישט געדארפט דער רבי 
אזוי ווי ער האט נאך געהאלטן . טראכטן

האבן , אינמיטן רעדן מיט א יוד וועגן א צרה
זיינע הייליגע הענט שוין געדייעלט דעם 

  .נומער פונעם פאסיגן דאקטער

 
 

 בחכמה פותח שערים
לעגענדאר באקאנט די זעלטענע עס איז 

ל האט אנגעבינדן "קשרים וואס דער רבי ז
מיט די גרעסטע דאקטורים און 

וואס ער , ספעציאליסטן איבער דער וועלט
, האט גענצליך מקדיש געוועהן לטובת הכלל

זייענדיג , ארויסצוהעלפן אידן בעת צרתם
לאזע אידן -ממש א מלאך המושיע פאר צאל

  .יארן במשך פון צענדליגע
 

ל אין גרויס טייל "די קשרים האט דער רבי ז
איינגעשאפן ביי זיינע מערער נסיעות אין די 

וועד "יונגע יארן איבער די וועלט לטובת 
וועלכע האט געהאלפן ראטעווען " העזרה

טויזענטע אידן ביי די צווייטע וועלט 
איז כדי צו דערמאנען אויפן 'ס. מלחמה

ס 'ינאיבער דעם רב, גאפל-שפיץ
. קריג-אויפטוהונגען דיים צווייטן וועלט

האט דער רבי נישט פיזיש ' אז בחסדי ה, הגם
, נגישות, מיטגעמאכט די רדיפות

און אלגעמיינע האס צום , מערדערייען
, ס קריג'יודישן פאלק ביים צווייטן וועלט

האט ער אבער גייסטיש מיטגעלעבט און 
  .מיטגעפילט יעדן פאזע פון חורבן אייראפע

 
זיין לויטער הארץ האט געבלוטיגט און 

הערענדיג די גרויזאמע חורבנות , געפיברט
ש האבן "וואס די פארשאלטענע דייטשן ימ

פאראורזאכט פאר זיינע טייערע ברודער און 
בשעת די מלחמה האט ער . שוועסטער

מיטוויינען און , טאקע נאר געקענט מיטפילן
ה אבער באלד נאך די מלחמ. מתפלל זיין

ל געשטעלט ווי א מלאך "האט זיך דער רבי ז
המושיע אויפצונעמען אין אמעריקא די 

און זיי פארשאפן די , אודים מוצלים מאש
ער . סאמע וויכטיגסטע נויטבאדערפענישן

, האט זיך געזארגט פאר זייערע עסן
און פרובירט זיי צו , ערטער-וואוין, קליידונג

ישן העלפן אויפבויען א ווייטערדיגע איד
 .לעבן

 

 

 
די גרעסטע מנהיגי היהדות החרדית אין 

זענען עווענטועל אנגעקומען , אמעריקא



במקומות מושבותם נאר א דאנק די פעולות 
ל איז געזעצן "די רבי ז. ל"ן ז'חובקות פון רבי

שעות ארוכות ביי די אמעריקאנע קאנסיל 
און ערלעדיגט דאקומענטן און 

צווישן , ןסערטיפיקאטן פאר טויזענטע יוד
ק "זיי אויך זיינע נאנטע קרובים ווי הרה

די רבי . ל און נאך"זצ פאלטישאן, מסקווירא
ל האט זיך נישט נאר באגעניגט מיט "זצ

נאר האט נישט גערוהט און נישט , דעם
נאכגעלאזט ביז אלעס ארום און ארום איז 

ווי צושטעלן בתי , געוועהן אויפן בעסטן אופן
  .מנינים און אזוי ווייטער, מדרשים

 

 
 

ל האט געטון זיין עבודת הקודש "דער רבי ז
, נפשות מיט מסירות נפשפון הצלת 

ער . אנטשלאסנקייט און עקשנות דקדושה
און האט " בחכמה פותח שערים"איז געווען 

געעפנט די פארשלאסענע טויערן פון די 
טייערסטע עקסקלוסיווע מעדיצינישע 

וועלכע האבן נישט געוואלט , אנשטאלטן
אבער ווען דער , אננעמען יעדע פאציענט

ס לעבן 'ן אז א אידל האט מחליט געווע"רבי ז
זענען די , דארף דארטן געראטעוועט ווערן

 . טויערן געווארן ברייט אפען
 

ווען  ,"בתבונה משנה עתים"איז געוועהן 'ס
נישט נתפעל געווארן פון די  דער רבי איז

גרעסטע דאקטוירים און ער פלעגט זיי 
אויפוועקן אינמיטן די נאכט אריבער צו 

גט זיי אפילו ער פלע, לויפן אין שפיטאל
און עס איז , צוריק רופן פון וואקאציעס

וראו כל עמי הארץ "מקויים געווארן די פסוק 
 ".וייראו ממך, נקרא עליך' כי שם ה

 
אן , א פון ירושלים"ר מוויזניץ שליט"ק אדמו"כ

   רעוושמיין: "ל דערציילט"ן זצ'איידעם פון רבי
 "ע  טאה  ךיז  ןבעגעגקעווא  בלב  שפנו  ראפזי 
   רעדניק .טנייה  זיא  א  עשיגאלאנכעטאידישע 
     ןעמ  טמוק  רעטכייל  ןא  וצ  יד  םיריוטקאדוועלט 
   ןבעג  ייז  ב"ה  רעטכייל  סיורא  רעייז  ןואפלעסאויך 
   ןוא  סרעפּיב   רעבא  לאמא  זיא  ןעוועג  ראגנומער 
    טפּיוהרעביא  ןיא  יד  תואגח  ןטייצ  טאהאנדערש 
   רעווש  יז"ע  טפּאטעג  א  טנאוו  ןוא  ראג  רעוושמיין 
     וצ  ןפערט  א  ראטקאדגעארבעט 

 

 
 

   ןענעז  יד  םירוטקאד  סנטייצראפלבכל
  ךאסא  רעמ  ילעב  הואג  יוו  טנייה ,געווען 

   ןיימ  רעווש  יז"ע  טאה  טנעקעגאבער
   א  ןגיזיר  ראטקאד  ןטימניא  רעדאויפוועקן 
   גידנעייז  ןיא  א  לעטאה  ןוא  םיאנאכט 
    ייב  ןייא  לאפ  באה  ךיאארויסשלעּפן 
   יוו  רעד  ראטקאד  טאהמיטגעהאלטן 
   יד  טכאנ  ןעגנילקעגניירא  ןיאאינמיטן 

 לענראק "לאטיפּש  וצ  ןבעג  ןעגנוזייוונא,  ןוא"
   טאה  רע  טגאזעג  ראפ  ןיימ  רעוושדערנאך 
 "ע  זא  רע  טאה  טושפ  טעוועטארעג  אזי 
   ןאמרעגנוי  זיא  טנייה  א  שאר  תיבדער  .לעבן 
.אב 



   םעד  טאה  ןיימ  רעווש  יז"ע  ךיואאויסער
   א  ןסיורג  כח,  רע  טאה  טנעקעגגעהאט 
   ןענע  ינינעב  האופר ,רע  טאה  ךיזפסק 
   ןגירק  טימ  ן  ןטסערג  ראטקאד  ןואגעקענט 
   יונעג  ואוו  וצ  ןרירעפּא."זאגן 

 

 
 

אמאל בין איך : העריס האט דערציילט. דר
רופט מען , פלוצלינג. געווען אויף א פליגער

טעלעפאן אינעם פילאט , העריס. דר: "אויס
איך . בין איך אריין צום פילאט!"... ערצימ

האב 'האב אויפגעהויבן דעם טעלעפאן און כ
איז אויפן אנדערן זייט 'שוין געוואוסט ווער ס

ער האט גוט  !"...יעס ראביי: "טרייבל
 . צוגעטראפן

 
: אויפן טעלעפאןדער רבי איז טאקע געוועהן 

, קום שוין אראפ פונעם פליגער, העריס. דר"
איך האב פאר דיר א פאציענט וואס מען 

העריס . דר!"... דארף איהם שוין אפערירן

איינער וואס קען : "לייגט צו מיט א שמייכל
מוז איך פאלגן אז , אריינרופן אין א פליגער

 .!"..ער הייסט אראפ גיין
 

אז דער רבי , אומצאליגע מאל איז געוועהן
האט ערלעדיגט ביי די גרעסטע דאקטורים 
אז זיי זאלן דורכפירן די שווערסטע 

פאר מענטשן , פראצעדורן אן קיין אפצאל
וואס זענען ליידער אנגעוויזן דערין און האבן 

פלאטס האט . דר. עס נישט געקענט ערלויבן
הן דער רבי איינמאל רופט מיך א": דערציילט

איך וויל שיקן צו דיר א , און ער בעט פון מיר
איך בעט , יוד וואס איז א גרויסער ארימאן
האב איך . דיך נעם איהם אהן אן קיין געלט

איך : "זאגט מיר דער רבי. מסכים געווען
" געב איהם נאך צו אפאהר דאלער, בעט דיך

האב איך : "ר לייגט צו מיט א שמייכל"דער ד
 "...?געקענט זאגן נייןאיהם דען 

 
האט זיך יד אז אמאל עס האט דערציילט א א

געמאכט א קריטישער מצב אין זיין פאמיליע 
און מען האט געדארפט א גרויסן 

-ספעציאליסט דורכצופירן א לעבענס
א פראבלעם האט זיך . וויכטיגן אפעראציע

האט זאפארט געדארפט 'געשאפן ווען מ
ענע טאג אפערירן און פערצופאל איז י

ווען רוב דאקטורים זענען געוועהן א חאגא 
די גרויסע  זיכעראון , אויף אורלויב

ספעציאליסטן אין וועמען ער איז געוועהן 
 . אנגעוויזן

 
נישט  ,געוועהן אן אובד עצותר איד איז עד

וואוסענדיג ווי אזוי ער וועט דא געהאלפן 
דער איד האט נישט געקענט דעם . ווערן

און דער רבי האט אים אוודאי נישט , ן'רבי
אבער ער האט פארט גענומען מוט , געקענט

ן 'ן טעלעפאן צום רבי'און אנגעקלינגען אויפ
דער רבי האט  .און געשילדערט זיין מצב

דאקטורים  ויסעא גרן ארט גערופען 'אויפ
" באפוילן" ווי און אים, אויף דעם געביט

אריינצוגיין אין שפיטאל דורכצופירן די 
אז , דער דאקטער האט געזאגט. אפעראציע

אומשטענדן טראצדעם וואס אין די יעצטיגע 



, וואלט ער נישט אריינגעגאנגען אין שפיטאל
און ן 'ן רבי'וועט ער מאכן אן אויסנאם פאר

און יינקומען אין שפיטאהל ער וועט יא אר
 . אפעראציעדורכפירן די 

 

 

 
בשעת דער דאקטער האט דורכגעפירט די 

פון די גרויסע  עאפעראציע אין איינ
האט דער איד , שפיטעלער אין מאנהעטן

זאל קומט אריין -ווארט ן דיאי אז באמערקט
א איד מיט א הדרת פנים און זעצט זיך 

ם נישט ער האט אי. אוועק מיט זיין ספר
 איד ערדאון האט פארשטאנען אז , געקענט
וועט אויסקומען זיין 'מסתם ווען סווארט 

  .דאקטער רייע אריינצוגיין צום

 
האט זיך  פארטאגס שטונדעןפריע אין די 

שווערע קאפלעצירטע די  פארענדיגט
מיט גרויס  אפעראציעשטונדיגע -סזעק

פון  דער דאקטער ארויסגעקומען .סוקסעס

און ער באמערקט דעם צימער -אפערירונג
ל אין 'יוד וואס ווארט אין זאל מיט א תהילימ

 דער דאקטער האט אבער באלד. די הענט
אז דאס איז נישט קיין צווייטער  דערקענט

 ...!ס'אליינל "רבי ז סקווירא ווי דער
   

 

 

ווען ! ראביי, אוי: "בן א געשרייעהאט ער געג
איך וואלט געוואוסט אז דאס איז דיין 

וואלט איך גלייך מסכים , פאמיליע מיטגליד
אנדערש האט ער נישט "... געוועהן

פארשטאנען וואס עפעס איז דער רבי 
אויב נישט אז ער איז , געקומען אין שפיטאל
 ... א קרוב צום קראנקען

 

איך האב : "רטהאט איהם דער רבי געענטפע
אז , נישט געוואלט אז דו זאלסט טראכטן

איך שלעפ דיר ארויס פון דיין וואקאציע און 
דערפאר . איך זיץ מיר ביי מיר אינדערהיים

בין איך געקומען אין שפיטאהל צוזאמען 
 "...!מיט דיר



 לפני מלכים ושרים התייצב
קען געבן 'דער איינציגסטער ענטפער וואס מ

עלטענעם חן וואס ער האט ס ז'ן רבינ'אויפ
, גענאסן ביי די דאקטורים איז געוועהן

דיג 'וויבאלד זיי האבן קלאר געזעהן ווי אמת
און " יענעם"און הארציג דער רבי בעהט פאר 
' ודין אהני .נישט פאר קיין כבוד אדער געלט

איז געוועהן דברים נשמעים און ער 'ליה אז ס
ו די ן צ'נישט געדארפט חנפנ' האט זיך אפי
מיט פרובירן רעדן  אדערדאקטורים 

  .געוואלד

 

 

 ק "ן משב'ל מיט"דער רבי זצ
 ו"שלמה זלמן קאלאדני הי' ח ר"הרה

 
די דאקטוירים האבן געהאט א געוואלדיגע 

ן און האבן 'רעספעקט און שעצע צום רבי
. ארויפגעקוקט אויף זיין געטליכע געשטאלט

מוסדות ל "מנכ –ל "פתחיה גראס ז' ח ר"הרה
בעת ": רבות בשנים האט דערציילט סקווירא

איך האב אמאל געהאט אן אפעראציע האט 
ל אריין גערופן אינמיטן די "דער רבי זצ

אפעראציע יעדע צעהן אדער פופצן מינוט 
צו הערן פונעם דאקטער וואס טוהט זיך 

 . דארט

 

האט געפרעגט איינער פון די יונגע 
פעס א ראביי אז ע, ווי קומט דאס. דאקטורים

האט ? קען אריינרופן אינמיטן אן אפעראציע

ווען : "איהם דער דאקטער געענטפערט
איינער האט א פראבלעם קומט ער דורך 

אבער ווען , שמועסן מיט אונז דאקטוירים
גייען מיר זיך דורך , מיר האבן פראבלעם

 "...שמועסן מיט ראביי טווערסקי
 

איז , נסביי איינע פון די נסיעות קיין לורע
ן א גרויסע פראפעסאר פונם 'אריין צום רבי

ן 'זיך דורכצושמועסן מיטן רבי, אומגעגענט
דיג 'ארויסקומענ. אין פארשידענע נושאים

ס שטוב האט ער געטראפן דעם 'פונם רבינ
שלמה ' ח ר"בחור הרה-דיגן הויז'דעמאלטס

און האט זיך , ק"משב-ו"זלמן קאלאדני הי
דו : "רגשותאנגערופן צו איהם מיט הת

ווייסט נישט וואסערע זכיה דו האסט 
הלוואי . משמש צו זיין אזא הייליגע יוד

  "...!וואלט איך געהאט דיין פאזיציע

 

 

 
איך בין אמאל : "סמייגעל דערציילט. דר

געזעסן ביי איינע פון די חתונות ביי די 
האבן זיך צוויי , באוואוסטע רייכמאן משפחה



מיר זענען "דאקטוירים אנגערופן 
האבן זיך ". דאקטוירים פון ראביי טווערסקי

מיר : "אנגערופן פראפעסארןאנדערע צוויי 
 ..."!זענען אויך פון זיינע דאקטוירים

שפעטער ווען איך האב געפרעגט רבינו אויף 
האט ער מיר געזאגט אז , די אנדערע צוויי

 . ער האט זיי קיינמאל נישט גענוצט

 
און איך האב זיי , ין איך צוריק געגאנגען צו זייב

פארוואס האט איר געזאגט אז איר ": געפרעגט
ווען איהר , ס דאקטוירים'ער רבי'זענט פון סקווירא

וועלכע : "האבן זיי מיר געענטפערט "?זענט נישט
ער 'איז אויף די ליסטע פון סקווירא'דאקטער ס

האבן . איז א סימן אז ער איז א גוטע דאקטער, רבי
מיר זיך געשעמט צו זאגן אז מיר זענען נישט אויף 

 "...זיין ליסטע

 

 

 
. דר, ווען איינע פון די גרויסע פראפעסארן

איז ארויס אויף פענסיע און א , מילגרוימען
צווייטער גרויסע פראפעסער האט איהם 

האט די שפיטאהל  ,איבער גענומען
ארגאנעזירט א גרויסע פארזאמלונג פאר 
. אלע דאקטוירים פון שפיטאהל לכבוד דעם

די דאקטורים האבן געשיקט א שליחות 
ן אנטייל צו נעמען 'דעם רבי ןאדענעאיינצול

ווי   אבער, אין די פארזאמלונג
פארשטענדליך האט זיך דער רבי אנטזאגט 

דער רבי האט אבער . פון זיך צו באטייליגן
געשיקט א בריוו לכבוד המאורע און דער 
נייע פראפעסאר איז מכובד געווארן עס 

 . פארצוליינען ברבים

 

 
 

צווישן די אנוועזענדע ביים מעמד איז 
 ל"זמשה האפפמאנן ' ח ר"געוועהן הרה

וועלכע האט זיך באטייליגט ביים מעמד 
בשליחת הקודש און האט רעפרעזענטירט 



' דערציילט ר. ן פאר די דאקטוירים'דעם רבי
נאכדעם וואס איך האב געענדיגט צו : משה

פארגעליינט דעם . רעדן האט דער נייער דר
די תוכן פונעם בריוו איז . ן'וו פונם רביברי

מיינע הייליגע אבות און זיידעס : "... געווען
האבן זייער אסאך גוטס געטוהן פארן כלל 
דורך דעם וואס זיי האבן געוואונטשן 

איך . 'און דורך מעשי מופתים וכו, ישועות
ן ישועות 'מוז איך פועל, קען דאס נישט טוהן

  .ו לו אבותיוואשרי אדם שזכ"... במעשה
 

 

 

 שונא מתנות
איבער די גארער וועלט איז ברייט באקאנט 

פון " מעשה חסד"איבער די אומגעהויערע 
ל האט אבער "דער רבי ז. דעם צדיק וקדוש

געטון חסד פאר די גאנצע שטאט לשם 
לבדו שלא על מנת לקבל ' שמים בלתי לה

און ער פלעגט קיינמאל נישט נעמען , פרס
  .געלט אדער מתנות פון דעם קיין

 

האט ממאס געווען אין געלט וואס רבי ער ד
און  מענטשן האבן געגעבן אלס הכרת הטוב

קיינמאל נישט נהנה געווען פון די  ער האט
וועלענדיג  סארט מתנת בשר ודם נישט

ל "דער רבי ז .נעמען שכר אויף א מצוה
פדיונות איך לעב טאקע פון : "פלעגט זאגן

אבער , מענטשן געבן מירוואס און מעמדות 
, גיט מיר אלס א ישר כח פאר א טובה'וואס מ

  ".וויל איך נישט נעמען

ל האט מען "ן ז'רבי ןפוהסתלקות נאך די 
העכער דעם , אויפן בוידעםטאקע געטראפן 

מיט  טפולאנגעגאנצע זעק ,  ס הויז'רבינ
ס אונטערשריפטן זענען 'וועמענטשעקס 

האט נישט  קיינער. געוועהן אויסגעמעקט
אז דער רבי , ביז דאן געוואוסט דערפון

ס וואס 'פלעגט נעמען די אלע טשעק
מענטשן האבן געגעבן אלס הכרת הטוב און 

זאל זיי מער נישט קענען 'זיכער מאכן אז מ
 . איינקארסירן

 

 

 
דער לעגענדארער פילאנטראפ און בונה 

משה רייכמאן ' ומקים עולמות של תורה ר
ן און די 'פלעגט שטיצן דעם רביה וועלכע "ע

איז אמאל , מוסדות דורכאויס די יארן
. ן בעניני רפואה'געהאלפן געווארן פונם רבי

התרגשות ולאות הכרת הטוב האט פון גרויס 
ן אז ער איז גרייט 'משה געזאגט פארן רבי' ר

און עס מנדב ' סטריט 74גאנץ 'אפצוקויפן 
ר דער רבי האט עס אבע. ן'זיין פארן רבי

נישט וועלענדיג , קאטאגאריש אפגעווארפן
  .נעמען שכר אויף א מצוה

 
ל האט אמאל געטוהן א גרויסע "דער רבי ז

חיים משה ' טובה בעניני רפואה פאר הנגיד ר
און אלס אות הכרת הטוב איז , ו"פעלדמאן הי

ל מיט א טשעק פון "ן ז'ער געקומען צום רבי



. א ריזן סכום געלט להחזקת המוסדות
יינקומענדיג אל הקודש פנימה האט ער אר

אראפגעלייגט דאס געלט אויפן טיש 
ביז היינט בין איך אלע יארן : "זאגענדיג

געפארן קיין מאנסי אויף ראש השנה ביים 
יעצט אלס הכרת הטוב וויל . ער רבי'וויזשניצ

 ". ן'איך קומען ראש השנה דאווענען ביים רבי

 

 

 

 

די איינציגסטע מאל וואס דער רבי האט 
האט 'נאכדעם וואס מ –אויפגענומען גויים אין שטוב 

. געטראפן פארלוירענע תלמידה במוסדות' בחסדי ה
 .דערנאך איז דער רבי געגאנגען אין מקוה

 

ל געענטפערט "האט איהם דער רבי ז
קיין געלט וויל איך נישט נעמען : "בחכמתו
עם נישט קיין געלט אלס ווייל איך נ, פון אייך

אבער איך וויל אז איר זאלט מיר . א יישר כח
משה געזאגט פארן ' האט ר". טוהן איין טובה

וואס דער רבי וועט ? א טובה, אדרבה: "ן'רבי

האט אים דער רבי !" וועל איך טוהן, בעטן
איך בעט דיך א טובה אז פון : "ל געזאגט"ז

לן היינט און ווייטער זאלסטו נישט פארפע
קיין איין יאהר צו זיין אין מאנסי אויף ראש 

  !"...השנה

 

 

 אוהבן של ישראל
, דער רבי האט ליב געהאט יעדן איינציגן יוד

נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב ער זאל 
אוהב "דער רבי איז געוועהן אן . נאר זיין

וואס זיין גלייכן איז נישט , כמשמעו" ישראל
ל איז "ביתו נאוה קודש פון רבינו זצ .פארהאן

פאר , שטענדיג געווען א בית פתוח לרווחה
 . ם פון שטאטאלע עניים ואביוני

 
לע ארחי פרחי פונעם געגנט האבן א

ער רבי איז דא אן 'אז ביי סקווירא, געוואוסט
אפענע טיר און דארט קען מען אלעמאל 

דער . אריין גיין און באקומען מכל טוב וטב
ל האט מקפיד געווען אז עס זאל "רבי ז

אז , אלעמאל זיין א קעסיל מיט הייס וואסער
ן אורח זאל מען קומט אריין א'טאמער ס

איהם קענען גלייך מכבד זיין מיט א ווארימע 
די ארעמעלייט זענען אפט מאהל . טרינק

ג און די מקורבים האבן "געווען שמוציג אד
דער רבי . נישט געוואלט זיצן נעבן זיי

מען דארף ליב : "ן'פלעגט צורופן און מוסר
 ...!"א איד שמעקט נישט, האבן א איד

 

פלעגט שטארק מקרב זיין טאקע אט ל "דער רבי ז
מיט א גיט ווארט אדער , די צובראכענע נשמות

א בחור וואס פלעגט אלס אריין . מיט א שמייכל
ן און אסאך מאהל האט נישט 'קומען צום רבי

פלעגט מען , ן'געפאסט ער זאל צוגיין צום רבי
אבער אזוי . איהם בעטן ער זאל ווארטן אינדרויסן

פלעגט ער , אט איהם געזעהןל ה"ווי דער רבי ז
? פארוואס לאזט איר איהם נישט צוקומען: "זאגן

ער איז דאך א צובראכענע נשמה וואס דארף א 
און טאמער די גבאים האבן איהם נאך ". גוט ווארט

אלס נישט צוגעלאזט פלעגט דער רבי אליין 
יהם אויפשטיין מכסא קדשו און צולויפן און א

גרויסע די שטעלן ט פארקען זיך ניש'מ. אריינרופן



, שמחה און סיפוק וואס דער בחור האט געהאט
פון די קירבה וואס דער רבי האט צו איהם ארויס 

 .געוויזן

 

 
 

צווישן די עלענדע ארימעלייט וועלכע האבן זיך 
איז געוועהן אן , ן אין שטוב'געדרייט ביים רבי

איינמאהל האט איהם . ארבייטער א רוסישער יוד
, ראובן: "געפרעגט אינמיטן טיילן די עסןדער רבי 

, האט ער געענטפערט? "האסט שוין געגעסן
האט איהם דער רבי געזאגט אז ער וועט . נאכנישט

האט . ווארטן ביז ער וועט נעמען פאר זיך צו עסן
דער : "זיך שפעטער דער רוסישער יוד אנגערופן

ער האט א האלדז וואס , ע צדיק'רבי איז א אמת
פארנעמען קיין עסן ווילאנג אן אנדערער קען ניט 

 "...יוד עסט נישט

 

וועלן מיר ענדיגן מיט א סיפור וועלכע , צום שלוס
חיים טווערסקי ' צ ר''הרהעס האט דערציילט 

עס איז אמאל געקומען : טשערנאביל ד"אב ל"זצ
האט זיך וועלכע ל א יוד "ן ז'רביסקווירא צום 

ייער א באקלאגט אז עס ווארט אויף איהם ז
האט איהם דער רבי . שווערע משפט

אויסגעפרעגט פונקטליך ווער זענען זיינע 
 ש פאר דעם יוד האט זיך געדאכט'אז, אדוואקאטן

אז דער רבי האט אויך אן ענלעכע משפט און 
 .גענוי אלע פרטים וויל ער וויסן דערפאר

 

 

 

פונקטליך ן 'ן רבי'האט דערציילט פארדער יוד 
און , גענומען אלס אן אדוואקאטוועמען ער האט 

ער האט צוגעגעבן אז די אדוואקאטן זענען זייער 
עטליכע טאג דערויף רופט איהם אהן זיין . טייער

יער און ער פרעגט איהם צו ער ווייסט ווער ולא
וואס האט אריין " ראביי טווערסקי"איז דאס 

  "...צען טויזנט דאלער"געלייגט אין זיין אקאונט 

יודן וועלן געדענקען יאהרן לאנג די טויזנטער 
ק דער רבי זכרונו "גרויסע פעולות וואס כ

די . לברכה האט אויפגעטוהן פאר כלל ישראל
הייליגע השפעה וועט בלייבן איינגעקריצט 
לעולם אין די הארצער פון די טויזענטע 
תלמידים פון די הייליגע מוסדות וזכותו הגדול 

 .יגן עלינו ועל כל ישראל אמן



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דאס איז דער ביטערע  –ה "מאנטאג ויצא תשנ
 טאג וועלכע האט צוטרייסלט די הייליגע קהלה

דער רבי איז אין שפיטאהל און . "'תולדות אהרן'
האבן זיך  –" איז זקוק לרחמי שמים מרובים

' דברי אמונה'ל בעל "דער רבי ז. געהערט קלאנגען
איז ליידער אראפגעפאלן די שטיגן אויפן וועג 

די גבאי איז . גייענדיג זיך מטהר זיין אין מקוה
פונקט דעמאלט פארשפעטיגט און די רבי האט 

. קוואל-ליינס פרובירט אראפצוגיין צום מקוהא
צוליב זיינע שוואכע כוחות האט ער פארלוירן 
באלאנס און אנידערגעפאלן אויף די טרעפ 

וואס האט געפירט צו , כאפענדיג א זעץ אין קאפ
א באשטעטיגונג פון דאקטוירים אז ער איז שוין 

 .ל"זיין רח-נישט אין באוואוסט

האבן זיך געפונען 'אין אלע צענטערן ווי ס
האט מען זיך אינאיינעם , תלמידים און חסידים

פארזאמלט און זיך אויסגעגאסן די הערצער צום 

הייליגן באשעפער ער זאל רחמנות האבן אויף די 
זאל נאך האבן די זכיה 'שארית הפליטה און מ

לאנגע יארן זיך צו דערהייבן אונטער די הייליגן 
תפלות ישראל עשתה רושם . ן'פונם רבישאטן 

און נאך לאנגע חדשים אין שפיטאהל האט זיך די 
אבער איז שוין ליידער , רבי צוביסלעך ערהוילט

נישט געוועהן ביי די כוחות און האט ליידער נישט 
זינט דעמאלט איז די רבי נישט געוועהן . ראגירט

 . ביי זיך און איז רוב צייט געלעגן על ערש דוי

רבי איז געלעגן אין אין די צייט וואס דער 
ס 'דעם רבי האטשפיטאהל עטליכע חדשים 

אנגעהויבן איבערנעמען די סטע זוהן טעל
, וויכטיגע פאזיציעס אין די קהלה ווי סנדקאות

אטע און אזוי אויך געפירט די ב , בעל קורא
גענוי ווי ער האט געטוהן אלע , ס'פרייטאג צונאכט

יארן ווען די פאטער איז נישט געוועהן אין 
 . ירושלים

המלוכה 
 והממשלה

 די התייסדות פון קהלה קדושה

 תולדות אברהם יצחק
 



נאך לאנגע חדשים פון מעדיצינישע 
ן צוריק 'באהאנדלונגען האט מען דעם רבי

וועלכע איז , אהיימגעברענגט לביתו נאוה קודש
אויסשאפירט געווארן מיט אלע טכנעלאגישע 

די רבי איז . ס געזונט'ן רבינ'וכדומה פארמאשינען 
שוין געוועהן דעמאלט שטארק אפגעשוואכט 

בענקל און האט -זייענדיג צוגעבינדן צום רעדער
 . ליידער נישט ראגירט

ן 'אבער די גבאים האבן ארויסגעברענגט דעם רבי
איז נאר געוועהן 'ווען אומער ס, צום ציבור

פרייטאג ' באטע'די : ווי צום ביישפיל, מעגליך
ס און אזוי אויך צו פארשידענע מסיבות 'צונאכט

ביים ציבור חסידים איז . לחיים און חתונות
יעדעס מאל וואס , געוועהן א גרויסע שמחה

, ן'האט געקענט כאפן א בליק אויפן הייליגן רבי'מ
עוד 'און די ציבור האט געזינגען מיט גרויס ברען 

די רבי וועט מיט די האפענונג אז ' ינובון בשיבה
 .נאך צוריקקומען צו זיין געזונט צושטאנד

דברי 'ה ק"דער עלטסטע זוהן פון הרה
ר מתולדות "ק אדמו"איז כ, ל"זצוק 'אמונה

א איז "די רבי שליט. א"אברהם יצחק שליט
געשיקט געווארן דורך זיין פאטער צו לערנען 

ווי ער האט זיך , אלס בחור אין ישיבת וויזניץ
ניץ 'ק בעל אמרי חיים מויז"הרהגעווייקט בצל 

ל כמעט א גאנצע יאהר און איז געוועהן "זצוק
אזוי אויך  .פאררעכנט פון זיינע חשובע תלמידים

האט די רבי אסאך קונה געוועהן פון זיין רבי 
ע וועלכע האט "לע מדזיקוב זי'יהודה' ק ר"הגה

איהם גאר שטארק מחבב געוועהן און געלערנט 
 .רמיט איהם תורת הנסת

נאך זיין חתונה האט די רבי געוואוינט אין ירושלים 
ביי וועמען ער האט זיך געדרייט , בצל אביו הגדול

א גאנצע טאג איז ער . בייטאג און ביינאכט
געוועהן אין שאטן פון זיין פאטער און צענדליגע 

. יארן האט ער זיך נישט אוועקגערירט פון טאטן
שבת האט אפגערעדט די טישן און תפלות אויף 

נאר אפילו , ער אודאי מיגעהאלטן ביים פאטער
נישט  א "אין די וואכן האט די רבי שליט

 .פארפאסט קיין איין תפלה ביים טאטן

איז איינגעפירט אין אלע קהלות 'אזוי ווי ס
האט דער עלטסטער זוהן אין לויף פון , בישראל

איבערגענומען די וויכטיגע פאזיציעס  , אלע יארן
אין די צייט וואס דער רבי , אינערהאלב די קהלה

ווי למשל אין , ל איז נישט געוועהן אין ירושלים"ז
עוועהן וואכן אדער ווען די רבי איז ג-די זוממער

די רבי האט דעמאלט  .אין אמעריקא נאך געלט

איבערגענומען ממש אלע אויפגאבעס ווי אנפירן 
-באטע פרייטאג –" שבת אחים"די 

באשיינען די מסיבות ווי די רבי האט זיך  ,ביינאכט
קביעת מזוזות  ,נישט געקענט קומען באטייליגן

ביי די עפענונג פון נייע מוסדות אדער בתי 
, על קורא ובעל מקריא ביי די תקיעותב, מדרשים

אין די לעצטערע יארן איז ער אויך געוועהן בעל 
ווען די ) תוקע ביי די תקיעת שופר בראש השנה

ל איז שוואך געוועהן און די תקיעות זענען "רבי ז
. און אזוי וויייטער( איהם שווער אנגעקומען

צוביסלעך האבן זיך אנגעהויבן ארומדרייען ארום 
וואס האבן ' נאכפאלגער און מעריצים'איהם 

און איהם געזעהן , שטארק געהאלטן פון איהם
אלס דער קומעדיגע ממשיך אין תולדות אהרן 

 .ווען די טאג וועט אנקומען

 

ר "ק אדמו"ס יונגערע זוהן איז כ'דעם רבינ
א וועלכע האט געוואוינט "שליט לדות אהרןמתו

' אין מאנסי פון נאך זיין חתונה אין די אנהויב ל
י "געקומען קיין אער יעדע שטיק צייט איז . יארן

באזוכן זיין פאטער בימים טובים און אנדערע 
ל איז שוין "די רבי זצ אסצייט וודי אין . צייטן

ר "שטארק נישט געזונט געוועהן האט האדמו
י "ער קיין אהויבן צו קומען מער אפטא אנגע"מתו

  .צו באזוכן דעם פאטער

האט זיך אנטוויקלט א 'מעשה שטן הצליח און ס
שטיקל מחלוקת וואס האט געפירט אז פרייטאג 

' צוויי'ס זענען עמטליך פארגעקומען 'צונאכט
איין באטע איז פארגעקומען אויף די . שבת אחים

ד ווי דארטן האבן זיך "רעכטע זייט פון ביהמ



י אין שפיץ "ס פון תוא'פארזאמעלט די שטיצער
די לינקע זייט  אויף. ס עלטסטן זוהן'פונם רבינ

ד האבן זיך פארזאמלט די שטיצערס פונם "ביהמ
ביי . יונגערן זוהן און אפגעראכטן א באטע פאר זיך

דעם פונקט האט שוין יעדער געוואוסט אז די 
מחלוקת וועט פירן צו א טאטאלא צוטיילונג 

יעדער האט שוין . אינערהאלב די הייליגע קהלה
געווארט אויף האט נאר 'מ געהערט צו זיין פארטיי

 .די טאג ווען דאס וועט טאקע געשעהן

 

 
 ההסתלקות

יום המר , דער ביטערע טאג –ז "ך כסליו תשנ"ז
דער ', תולדות אהרן'והנמהר אין די היסטאריע פון 

ל איז "זצ' דברי אמונה'טאג וואס דער הייליגער 
ביים לויה האבן זיך  . נסתלק געווארן לגנזי מרומים

שראל און אלע ברודער באטייליגט רבבות י
די דראמאטישע . צוגלייך האבן מספיד געוועהן

י "מינוטן זענען אנגעקומען ווען הרב אהרן ברי
א איז גערופן געווארן צום "בראנסדארפער שליט

 .מייק אז ער זאל פארליינען די צוואה

א איז אן איש השכולות וועלכע "אהרן שליט' ר
אמונה האט גענאסן גרויס חביבות ביים דברי 

ל און די רבי האט איהם ארויסגעוויזן אן "זצ
האט נישט געזעהן 'עקסטערע ליבשאפט וואס מ

ן האט זיך שוין 'זיין קשר מיטן רבי. ביי אנדערע
אנגעהויבן לערנדיג אין ישיבה און האט 

 .אנגעהאלטן אלע יארן

ו אין די "ניסן תשמ' ט, צו' דארנעשטאג פ
ן א אהר' באקומט ר, ס שטונדן'פארנאכט

גבריאל ' טעלעפאן רוף פון זיין שוואגער די גבאי ר
ו וועלכע רופט איהם שוין אריבער "שישא הי

אהרן איז ' ר. ן אין שטוב'דריגענד וויכטיג צום רבי
אנגעקומען מיט איין אטעם און איז ליבליך 

די רבי האט . ן'ן רבי'אנטפאנגען געווארן דורכ
איז  איהם דאן איבערגעגעבן די צוואה וועלכע

. געוועהן געשריבן בכתב ידו פארנט פון צוויי עדים
ן 'אהרן געבעטן געווארן דורכ' במשך די יארן איז ר

ן אז ער וויל צוריק די צוואה און די רבי האט 'רבי
אהרן ' ר. עטליכע מאל צוגעשריבן און געמעקט

האט דאס בעהאלטן ביי זיך אין שטוב און יעצט 
ווארן פארצוליינען די ביי די לויה איז ער מכובד גע

 .צוואה הקדושה

אין די צוואה זענען געוועהן געשריבן אסאך 
' ענינים וואס די רבי פאדערט פונם ציבור און ר

און , אהרן האט פארגעליינט די וויכטיגע חלקים
איבער ווער וועט , אזוי אויך פארשטייט זיך

ערפולן די הייליגע פלאץ און ממלא זיין מקומו 
 . בקודש

 

אהרן האט אויפגעטראטן מיט די פאלגענדע ' ר
מורי ורבותי אני הקטן וועט ממלא זיין : "ווערטער

ל הריני כפרת משכבו "די תפקיד וואס די רבי זצ
האט מיר פארטרויעט און אויפגעלייגט די תפקיד 

די . ו"ניסן תשמ' פאר עלף יאהר צוריק ליל ששי ט
, הענטרבי האט מיר געעגעבן די צוואה אין מיינע 

די רבי האט עס עטליכע מאל אינמיטן 
צוריקגענומען און געמאכט געוויסע תיקונים און 

איך וועל פארליינען פארן . דערנאך צוריקגעגעבן
ציבור געציילטע פרטים וואס איז וויכטיג יעצט 

 :בשעת די לויה

כתיב נתת . ו"אב תשמ' ק עקב יט'"אור ליום ערש"
טייטשט . סלהליראיך נס להתנוסס מפני קושט 

דער רבי אז דער פסוק גייט ארויף אויף די 
גדולים , היינטיגע דור ווען די נסיונות זענען גרויס

ועצומים מאוד וואס זענען נאכנישט געוועהן זייט 
זאלן זיך דרייען מינים 'חורבן בית המקדש אז ס

. ואפיקורסים אשר רוצים לחלות את הקודש
לנו  לא להיות ותיקון הדור הוא שלא יתדבק להם ו



שום שייכות עמהם ולא ליקח כסף מהם ועליהם 
  . אשנא' נאמר הלא משנאיך ה

מאוד אני מבקש ומזהיר שלא יהיה חס ושלום 
. פירוד לבבות בחברתינו כי מזה אני מפחד מאד

לכן . "ועל זה מטיל היצר הרע כל כוחו לקלקל הכל
אני מבקש להכניע עצמם כל אחד לפני מי שיבחר 

די רבי שרייבט אז די וואלן זאלן ". רוב דעותעל ידי 
פארקומען נאך די שבעה און נאך פארשידענע 
פרטים אין דעם ענין פון רוב דעות ווי אזוי דאס 

וואס דאס וועט מען מפרסם זיין , זאל פארקומען
ובזה אקוה שהכל יבא על מקומו . במשך די שבעה

  .ל"עכ". בשלום

 

 הצוואה 
ט עטליכע פראגעס י האבן געהא"חסידי תוא
דערנאך וואס געוויסע פרטים אינם , אויפן צוואה

 : צוואה האבן געהויבן ברעמען
 

אין צוואה שטייט אז זיינע קינדער דארפן נישט 
אויספאלגען אלע תקנות פונם שומרי אמונים 

א זאך וואס דער שומרי אמונים שרייבט גאר . ע"זי
ישט שארף אויף זיינע אייניקלעך וואס וועלן נ

 .אויספאלגען זיינע תקנות
 

אהרן האט אליין מודה געוועהן אז די דריי ' ר.ב
, מאל וואס די רבי האט צוריקגעבעטן די צוואה

ן 'ן רבי'האט ער עס נישט איבערגעגעבן פאר
 . ל"וד. זעלבס נאר פאר די גבאים 

 
ס 'אין די צוואה ערשיינט נישט דעם רבינ. ג

אלס א  חתימה וואס שטעלט אוועק דעם שטר
 .'שטר שיכול לזייף'
 

ליפשיץ ראש . בארימטער גראפעלוג מרדער . ד
האט איבערגעקוקט די צוואה , מכון סדנת אנוש

מיט זיינע געניטע אויגן און איז ביי די מיינונג אז די 
. ן'צוגעשריבענע ווערטער זענען נישט פונם רבי

ש "לנגד עיני היתה צוואת כקדו: ליפשיץ שרייבט
לדות אהרן רבי אברהם יצחק קאהן ר מתו"האדמו

, בצוואה ניכרים תיקונים במקומות שונים, ל"זצוק
הצוואה עצמה נכתבה בשלבים לאורך כעשר 

כותב הצוואה סבל ממחלת הפרקינסון , שנים
עד שבשלב , שהחמירה והלכה במשך השנים

האחרון לכתיבת הצוואה כמעט ואיבד שליטה 
אדם י "לעומת זאת נעשה התיקונים ע. בכתיבה

ונכתבו בלחץ כתב נורמלי ( ההדגש במקור) בריא

לא מסתבר שהתיקונים נעשו בשלב , לחלוטין
אין ספק , אי לזאת. מוקדם למועד כתיבת הצוואה

ועל זאת . י כותב הצוואה"שהתיקונים לא נכתבו ע
  .זאב חיים ליפשיץ, באתי על החתום

 

 
 

ט אז אויף די 'י האבן אויך געטענה"די חסידי תוא
צוואה האט מען געקענט באמערקן אויף עטליכע 

" ק"מחקתי אי"פלעצער געמעקט און צוגעשריבן 
ט אז אזוי 'זיי האבן געטענה(. אברהם יצחק קאהן)

ווי דער צוואה איז פיל מיט מעקערייען און 
הוספות איז זיכער געפאלן דערינען א 

איז געליגן ביז 'געפעלטשקייט נאכדעם וואס ס
י "די חסידי תוא. ווייטע זייטלט ביי די צאדעמ

האבן אנגעהויבן פארפירן און אויסגעשריגן מיט א 
אז די צוואה איז גאר ' קול זעקה ומרה'

געפעלטשט און די געמעקטע ווערטער זענען 
ן דברי אמונה נאר 'נישט געשריבן געווארן דורכ

אהרן זעלבס וועלכע האט זיך אסאך ' דורך ר
 .שריפט-ס האנט'ט דעם רבינ'איינגעחזר

נאך איידער די דין תורה זענען שוין פארשפרייט 
געווארן פאשקעווילן דורך ביידע זייטן ווי יעדער 

אזוי אויך . וויל אויפווייזן ווי גערעכט זיין צד איז
נס 'י ארויסגעגעבן דעם ספר "האבן חסידי תוא

ווי זיי דעקן אויף די אומקראנהייט פון ' להתנוסס



ורות אז די צוואה און איז די צוואה מיט ראיות בר
 .געפעלטשט געווארן

 

 ץ"פסקי הבד
איז אונטער די ' קהלת תולדות אהרן'אזוי ווי 

ד "האט בי' ץ עדה החרדית"בד'הנהגה פון 
-איז נישטא קיין בחירות'ט אז ווילאנג ס'געפסקנ

רעזולטאטן זאלן ביידע ברודער דאווענען אין 
. הגדולד "אנדערע פלעצער און נישט אין ביהמ

ד זאל "אזוי אויך האט מען געוואלט אז בי
ד "בי. ען איבער די ווארהייט פון די צוואה'פסקנ

האט ארויסגעגעבן דעם פסק דארנעשטאג מקץ 
וברור שכל שטר : "אינמיטן די ימי השבעה', נז

א להוציא ולהפסיד ממון על פיו "היכול להזדייף א
  "...עד שיתברר אמיתת השטר בבירור כל הצדדים

ץ עדה החרדית איז דעמאלט באשטאנען פון "בד
ישראל ' הגאון ר, ד"גאב –מ דושינסקיא "הגרי

ד "ץ גאב"ד און די חברי בד"ראב –יעקב פישער 
משה ' הגאון ר, יעקב בלוי' הגאון ר, , שטראסבורג

מאיר בראנסדארפער ' הגאון ר, שטערנבוך
וועלכע איז אויפגענומען געווארן אלס חבר )

 (. יכע חדשים פריערץ עטל"הבד

 

ל האבן שטארק "מאיר זצ' ד און ר"דער גאב
מחשיב געוועהן דעם עלטסטן זוהן און נישט 

מ דושינסקיא "הגרי. געגלייבט די אלע השמצות
אן איידעלע ', איש השלום'וועלכע איז געוועהן אן 

און צוגעלאזענע האט געלאזט רופן יונגעלייט 
וועלכע האבן נישט געהאט קיין נגיעות צו קיין 

בעריש ' איינע פון זיי איז געוועהן הגאון ר. שום צד
זיי . ראש ישיבת שער המלך –א "אייכלער שליט

טוט 'האבן אראפגעלייגט די גאנצע מצב וואס ס
מ האט "הגרי. זיך אפ אינערהאלב די קהלה

ד "ץ זאגענדיג אז בי"די פסק הבד  ארויסגעגעבן
זאל אויפנעמען 'מישט זיך נישט אריין און מ

ען די 'יי זאלן אויהערן און פסקנבוררות וואס ז
 ".צוויי צדדים

ד האט ארויסגעגעבן די פסק "נאכדעם וואס בי
האט זיך אנגעהויבן שווערע פרעשור אויף די חברי 

ץ אז זיי זאלן זיך יא אריינמישן און "הבד
א הפגנה איז . ען די מחלוקת'אויספסקנ

יוסל ' פארגעקומען אין פארנט פון שטוב פון ר
, מנהל מוסדות דושינסקיא –ל "טש זדאווידאווי

מיט די טענה אז ער האט אן השפעה אויף 
 .ל"ם זצ"מהרי

צוליב שווערע פרעשור וועלכע איז ארויפגעלייגט 
ח דורך פארשידענע "ץ עדה"געווארן אויף בד

ץ מסכים "האבן אלע חברי הבד, סארט אופנים
געוועהן זיך אריינצולייגן אין די האקעלע דיון 

מחלוקת אינערהאלב קהלת תולדות איבער די 
ד האט אויסגעפארשט "נאכדעם וואס בי. אהרן

ד "און נאכגעגאנגען אלע צדדים האט בי
באשטימט אז די בחירות זאלן פארקומען אין די 

שעה און אזוי אויך זאלן זיי  27קומעדיגע 
ד האט "בי. דורכגעפירט ווערן בשער בת רבים

ן לפקפק אי: "דאן ארויסגעגעבן א פרישן פסק
והיא קבילה  כלל אודות כשירותה של הצוואה

 "...לחלוטין על כל פסקאותיה

י אויך "האבן חסידי תוא' בחירות'אויף די עצם 
מסכים געוועהן דערנאך וואס אפילו אויב די 
צוואה איז געפעלטשט געווארן איז אבער קלאר 

אויפנעמען ן 'געשטאנען אין די צוואה אז איידער
וואס מוז זיין איינע פון די  -היגא נייע מננעמען 

פארקומען זאלן  –קינדער אדער איידימער 
פארלאנגט דריי  אבער י האט"תוא. בחירות
 : תנאים

זאל געבן כאטשיג דריי חדשים צייט כדי 'מ . א
זאל זיך קענען צוגרייטן און קענען אפשלאגן 'מ

האט ארויסגעלייגט אין די 'אלע השמצות וואס מ
ר מתואי און זיי "פארלאפענע יארן אויף האדמו

אפווענדן וואס דאס וועט אטאמאטיש ברענגען 
 . נאך שטימעס פאר תואי

ן שטילערהייט די וואלן זאלן אפגעראכטן ווער. ב
כדי יעדער בארעכטיגער זאל ערלויבט ווערן צו 
שטימען לויט זיין אייגענעם מיינונג און נישט לויט 

 . ווי די רוישיגע ווינטן בלאזן

זיי זאלן ערלויבט ווערן זיך צו באנוצן מיט די . ג
פאקס -קאפי, טעלעפאנען, מוסדות אפיסעס

, ןמאשינען ווי צו קענען אנפירן זייער קאמפיי
איז נאכנישט א קיין 'וויבאלד ווילאנג ס

אזוי אויך . רעזולטאטן זענען דאך ביידע אייניג
י געוואלט וויסן "האבן די פארטרעטער פון תוא



וואס  04%אויב למשל וועט מען נאר באקומען 
וועלן מיר אויך  –? וועט זיין איהר באדייט

אין די בניני ונכסי המוסדות אדער  04%באקומען 
 ?מען איבערלאזן דעם בכור מיט גארנישטוועט 

למעשה זענען קיין איינע פון די אויבערדעמאנטע 
און די חסידים , תנאים נישט נאכגעגעבן געווארן

י האבן פארשטאנען אז לויט זייער "פון תוא
, אן קיין שום פאליטישע כוחות, יעצטיגע מצב

האבן זיי נישט צופיל ברירות און זיי וועלן זיך 
מוזן צוטיילן און זיך גענצליך מוזן זאפארט 

איצטיגע קהלה און -אפרייסן פון זייער ביז
 .אויפשטעלן אן אייגענעם קהלה פונדאסניי

 

 
 ' אסיפה רבתי'די 

י האבן זיך דאן פאררופן אן "די חסידים פון תוא
. 'בית יעקב הישן'אין די זאלן פון ' אסיפה רבתי'

לקות ן הסת'דאס איז פארגעקומען מאנטאג נאכ
אלס יושב ראש האט געדינט . ז"טבת תשנ' ב –

האבן 'און ס, א"שמואל ראטה שליט' ח ר"הרה
צווישן זיי , אויפגעטראטן די רבני ונכבדי הקהלה

ביים אסיפה . ו און נאך"הרב לייבוש גראמאן הי
האט מען אויסגערופן אז די קהלה וועט נישט 
אויספאלגען די צוואה צוליב פארשידענע סיבות 

ן זיי וועלן זיך אויך נישט באטייליגן ביי די או
אזוי אויך האבן זיי געמאלדן אז זיי זענען . בחירות

, נישט מוותר אויף קיין איינע פון די בנינים ונכסים
צייט -וועלן זיי אינם צווישינ, נאר למען השלום
און עפענען אן , יעצטיגע היים-פארלאזן זייער ביז

אייגענע בתי אייגענע קהלה פון פריש מיט 
אזוי ווי דער דברי אמונה , מדרשים און ישיבות

ן פטירה פונם שומרי 'זעלבס האט געטוהן נאכ
ר משומרי אמונים "אמונים ווען דער זוהן האדמו

 . ל האט אלעס איבערגענומען"זצ

י האבן ערקלערט ביים "די רבנים פון תוא
קען נישט אויספאלגען דעם צוואה 'אז מ, אסיפה

אפילו אויב די , קודם כל: כע טעמיםצוליב עטלי
האט מען אבער , צוואה איז טאקע אמת לאמיתו

וויבאלד די . ריכטיג אפגעלערנט די צוואה נישט
ן איז געוועהן אז דוקא די עלטערע 'כוונה פונם רבי

זיי זאלן אנטייל נעמען אין , ש"תלמידים וזקני אנ
די וואלן און נישט סתם אז יעדער 

און אפילו אויף . האבן א דעה יונגערמאנטשיק זאל
ש האט די רבי "די בחירות דורך די זקני אנ

, פאראויס זיך אויסגענומען פארשידענע תנאים
 והעיקר לישב עם ערנסקייט: "ווי די רבי שרייבט

ולהפריש צדקה  ,ולא לכוין שום פאליטיק ושנאה
יאיר עינים האמת ' אז אני מקווה שה, מקודם

און נאך די .  ל"עכ". לאמיתו מה לעשות
צו דורכפארלאפענע צוויי יאהר איז אוממעגליך 

 . אן קיין שום פאליטישע נגיעה' בחירות'פירן 

-אינם צוואה שטייט אז די ביז: נאך א טעם
יעצטיגע הנהלת המוסדות זאל ווייטער 

-און אזוי וויי די ביז. איהר פאסטן פארבלייבן ביי
איצטיגע הנהלה זענען געשטאנען בראש 

איז געוועהן קלאראז אפילו אויב , המחלוקת
דאך וועלן כסדר , י וועט געווינען די וואלן"תוא

פארקומען שלעגערייען צווישן די הנהלת 
די אויבערדעמאנטע סיבות . ן'ן רבי'המוסדות מיט

ישע החלטה האבן געפירט צו די דרייסט
אריסצוגיין און אפלאזן די קהלה להנאתך 

 . ולטובתך

רצון די עלטערע חסידים האבן איבערגעגעבן 
וואס זיי האבן געהערט פונם דברי אמונה קדשו 

אז זיין , עטליכע מאל אין לויף פון די יארן
י זאל איבערנעמען "ר מתוא"עלסטער זוהן האדמו

' ראיז אן עובד הנאכדעם וואס ע, זיין פלאץ
ויצק מים על ידיו , 'במסירת נפש ובשלהבת קודש

ולמד אתו שיעורין קבועים כל הימים בנגלה 
ולו מסר תעלומות חכמה כפי אשר קיבל , ובנסתר

 .'ע"נ' מרבותיו הק

ש האבן זיך דערמאנט מיט "זקני אנ
בענקעניש ווי שטארק דער דברי אמונה פלעגט 

ס ארט כיבודים וואס מכבד זיין בנו בכורו מיט אלע
ווען די רבי פלעגט זיך . זענען נאר פארהאן

געפונען אינדרויסן פון ירושלים האט ער איהם 
ד און "איבערגעגעבן צו פירן דאס גאנצע ביהמ

: אלע כיבודים וואס דאס טראגט מיט זיך ווי
ווען די רבי .  שלש סעודות און אזוי ווייטער, באטע



יר פלעגט ער בעטן ל איז אוועקפארן מחוץ לע"זצ
ער זאל נישט אוועקפארן כדי ער זאל , בנו בכורו

ל "אזוי אויך האט די רבי זצ. קענען פירן די קהלה
מקפיד געוועהן אז די חסידים זאלן נעמען אלס 

 . דוקא בנו בכורו, כהן הפודה ביי א פדיון הבן

די פלאן איז געוועהן אז שוין דעם קומעדיגן שבת  
די עסקנים וואס זענען . טישוועט די רבי פירן 

געוועהן פארמישט אין די פרשה האבן דאס 
איז נאכנישט 'פרובירט אפהאלטן ווילאנג ס

אבער תואי האט זיך . פארגעקומען בחירות
ס אז זיי וועלן נישט אנטייל 'געהאלטן ביי זייער

נעמען אין די קאראפטירטע בחירות נאר תיכף 
די . סנייומיד אויפשטעלן א פרישע קהלה פונדא

וואלן זענען אפגעהאלטן געווארן אין בלויז דריי 
האבן נישט  732פון  744ווי קנאפע , טעג

 .י"צייגענדיג זייער שטיצע פאר תוא, געשטימט

 

יעקב ' יענעם ערב שבת איז אנגעקומען הגאון ר
וועלכע איז געבעטן , ץ"חבר הבד –ל "בלוי זצ

א צו זיין דער "געווארן דורך קהלת תו
יעקב האט ' ר. פארמיטלער צווישן ביידע צדדים

ען 'ר מתואי אונטערצוחתמנ"דאן באפוילן האדמו
אז ער איז גרייט מוותר צו זיין ' שטר וויתור'אויף א 

און מסכים זיין אז אלע בניני ונכסי המוסדות זאלן 
זאל נישט 'כדי ס, אלעס אריבערגיין צו קהלת תוא

איהם בעל  ןפוהאט עס צוגעכאפט 'אויסקוקן ווי מ
ן 'די רבי וועלכע האט שוין געהאלטן נאכ. כורחו

מקוה זיך גרייטענדיג צום הייליגן שבת כדרכו 
ען זאגענדיג אז 'בקודש האט נישט געוואלט חתמנ

ער איז בכלל נישט מוותר אויף קיין שום פרוטה 
וואס קומט זיך איהם ביושר ובצדק זייענדיג דער 

 .ן'בן הבכור פונם רבי

אט פארגעשטעלט די פשרה פון י ה"הגר
ט ער 'אז אויב חתמ, "תולדות אהרן"קהילת  ראשי
א איבערגעבן זייער "וועט תו' שטר ויתיר'דעם 

האט זיך געפונען 'ווי ס, בנין אין שוק מאה שערים
ן זיך מייעץ זיין מיט 'נאכ. 'שטיבלעך'דאן די -ביז

י "ר מתוא"ל האט האדמו"מ ברנסדורפר זצ"הגר
נען 'ן חתמ'אבער איידער. ן שטרט אויפ'געחתמ

פארנט פון ' מסירת מודעה'האט ער געמאכט א 
דריי עדים אז ער טוט דאס געצווינגענערהייט און 

 .ער ווייסט אז דאס איז נישט פאר זיין גוטס

 

 שבת הראשונה ומעמד ההכתרה
האט , ז"י טבת תשנ"ח, דער קומעדיגע שבת

י אפגעראכטן דעם שבת אין "ר מתוא"האדמו
ביי די אונגארישע ' היכל ישיבת המתמידים'

ד כתב "ביהמ'היינט געפונט זיך דארט . )הייזער
טליתים האבן  084אזויפיל ווי (. 'סופר

ד ביי די תפלות צופרי "איבערגעפולט דאס ביהמ
האבן געשטרוימט צום טיש   .און ביינאכט

טיזענטע יודן פון אלע שיכטן און קרייזן וועלכע 
פון , האבן געוואלט מיטהאלטן די הייליגע טישן

דער מנהיג וואס פירט זיין פרישע קהלה צום 
 . ערשטן מאל

די ערשטע טיש איז  אפגעראכטן געווארן מיט 
גרויס התרומות ודביקות אין א העכערע 

גען די זמירות די רבי האט געזינ. אטאספערע
אבער האט  שוין , כנהוג בבית אביו אן קיין שינויים

די רבי . קידוש געמאכט מיט די וויזניצע בעכער
האט אנגעהויבן מיט נוסח וויזניץ עטליכע יארן 

אין תולדות אהרן איז למעשה . שפעטער
האט 'נאכנישט פארגעקומען א טיש וויבאלד מ

דעם  ן ביז'נאכנישט מכתיר געוועהן דעם רבי
ס איז 'פרייטאג צונאכט. קומעדיגן דינסטאג נאכט

 .אזוי ווי געווענליך' באטע'דארט פארגעקומען א 

דעם ערשטן שבת האבן די מקורבים געבעטן 
ן אז כאטש די ערשטע שבתים זאל ער 'דעם רבי

ע ניגונים 'זיך איינהאלטן און נישט זינגען די וויזניצ
פאר די  דארף ווייזן'וויבאלד מ, און נוסחאות

מיר זענען נישט פארקראכן פונם דרך 'וועלט אז 
די רבי האט עס אבער קאטאגאריש ... 'האבות

ן 'גייט זינגען פאר'ווען מ: "אפגעווארפן זאגענדיג
דארף מען קוקן וואס קאכט און , אויבערשטן

ע ניגונים קאכט 'ביי די וויזניצ –? וואס ברענט
 !"...זיך



סגעשריגן מיט א ן בענטשן האט די רבי אוי'נאכ
און אנגעהויבן , "ה אכסוף-אוי וויי וויי ק: "קאך

דער ... 'קה אכסוף'ע 'זינגען מיט א פייער די וויזניצ
עולם האט נישט געוואוסט וואס דאס איז און ווי 

זיי האבן עס קיינמאל נישט . עסט דאס'אזוי מ
איז דא א ווערטל אז טייל האבן זיך 'ס... געהערט

: דעם צווייטן שטילערהייטגעפרעגט איינער 
 "...'?עכס עכס עכס'וואס איז דאס "

ס דארף מען נישט דערציילן ווי 'צוטאג-היינט
. 'קה אכסוף'קאכט זיך א פייער ביים זינגען 'ס

, ד דונערט און די ווענט שאקלען זיך"דאס ביהמ
א זיצט על "די רבי שליט. וינועו אמות הסיפים

פלאמעדיגע מקום כבודו שטארק צוקאכט מיט א 
צורה און מיט א קול געשטיקט פון טרערן 

דער וואס האט שוין ... 'אוי אוי'צוקרעכצט ער זיך 
קען ' ס טיש'צונאכט-פרייטאג'מיטגעהאלטן דעם 
קען זיין , און דער וואס נישט, אויף דעם מעיד זיין

זיכער אז ער האט פאפאסט עפעס גאר 
 ...ספעציעל

 

די שריט פון די דעמאלטדיגע חסידים 
ד איז "יעצטיגע ביהמ-אוועקצוגיין פון זייער ביז

. געוועהן גאר א היסטארישע און ריזיקאליש
ט אז 'קיינער האט נישט געגלייבט אדער געחלומ

אבער זיי האבן נישט . עפעס וועט זיך אויסקאכן
נאר האבן זיך געמאכט א , געקוקט אויף גארנישט

איבער זייערע קומעדיגע דורות  שנעלע חשבון
און , ס שאטן'וואס זאלן אויפוואקסן אונטערן רבינ

א אלס "ר שליט"ק אדמו"האבן גענומעו אויף זיך כ
און האבן געגלייבט אז זיינע הייליגע , מנהיג העדה

וועלן איהם שטיין צו די רעכטע האנט ' אבות הק
און געבן די כוחות אנצוגיין מיט די עבודת הקודש 

אזאך וואס די גאנצע וועלט זעהט עס  –
 .באשיינפערליך

די רבי האט אין די ערשטע יאהר מייסד געוועהן 
סדר 'וואס שטעלט אוועק א ' חיינו'די חבורה 

פון לערנען אן עמוד יעדן טאג ווי אלע ' הלימוד
און אזוי אויך . חברי הקהלה זענען אנגעשלאסן

ף די קומען פאהר וועכענטליכע בחינות בכתב אוי
 .לימודים

מ "מוצאי שבת ביים צאת הכוכבים האט הגר
כתב 'ל באפוילן צוצוגרייטן א "בראנסדארפער זצ

מ האט "הגר. ס עלסטן זוהן'פארן רבינ' הכתרה
ן מיט פייערדיגע ווערטער און האט טארטאויפגע

בצירוף קודש אבריך 'ן 'מכתיר געוועהן דעם רבי
אז די  און האט דערנאך געמאלדן. 'הוא ושכינתיה

' קהלת תולדות אברהם יצחק'קהלה וועט זיך רופן 
 .בעל דברי אמונה' על שם אביו הק

 

 ל"דברי בעל קנה בושם זצ
פאלגענד זענען די ווערטער פון בעל קנה בושם 

איך בעט דעם : "ל ביי יענעם שלש סעודות"זצ
און צוהערן מיט , זיך האלטן רואיג  עולם זאל זאל

 .אין א ערנטסטן מינוט געדולד מיר שטייען יעצט

אין דעם מעמד וואס מיר שטייען דא נאכן , יעצט
עס איז , ן זכר צדיק לברכה'הסתלקות פון רבי

ק בעל "וואס דער אלטער רבי רביה  באוויסט
אז נאך , ע שרייבט אין זיין צוואה"שומר אמונים זי

א מנהיג , זיין הסתלקות זאל מען ממנה זיין א ראש
יל עס איז מקובל פון הייליגען ווי, פאר די חברייא

ע אז א חבורה וואס האט נישט "אלימלך זי' רבי ר
מ דארטען "ווערט דער ס, א ראש און א מנהיג

און אויף דעם האט , ל"דער ראש און מנהיג רח
כצאן אשר ' משה רבינו גבעטען ולא תהיה עדת ה

 .אין להם רועה

דברי בעל )ל "ן ז'און אזוי אויך אין די צוואה פון רבי
שטייט אויך אז תיכף נאך די שבעה זאל ( אמונה

מען אויפנעמען א ראש החברייא אלס ממלא 
עס איז באוואוסט דער סדר וואס דער רבי , מקום

ל שרייבט דארטען אין די צוואה ווי אזוי דער "ז
איך וויל יעצט נישט מאריך זיין , צוגאנג זאל זיין

וקט אבער דאס זעהט יעדער ווער עס ק, אין דעם



אז דער סדר און דער אופן , גוט אריין אין די צוואה
איז נישט שייך צו , וואס עס שטייט לכאורה דארט

ווייל מען האט בכלל נישט ריכטיג , מאכען
דער רבי דערמאנט נישט , אפגעלערנט די צוואה

און ער האט אויך נישט , קיין שום ענין פון בחירות
ר האט ע, געמיינט אז מען זאל מאכען בחירות

פשוט געוואלט אז דער עולם זאל זיך צוזאמען 
קומען ערנסט און זאגען תהילים און געבען צדקה 
און נאכדעם זאל מען מאכען א אסיפה מיט א 

און די זקנים און די ערענסטע פון די , ערענסקייט
. קהלה זאלען זיך דורך טראכטען וואס צו טיען

ייך צו איז דאס נישט ש  מצב  אבער אין יעצטיגען
 .מאכען כמובן

אזא , האלטען מיר יעצט נאך שבת, מצד שני
וואס יעדער פון אונז האט , געהויבענער שבת

געפילט א התרוממות הנפש און א התעלות 
א ווארעמקייט אין , א העכערקייט, אלוקית

אזוי א גאנצען , א ווארעמקייט אין טיש, דאווענען
 דער, מיא אזא אחדות און אהבת חברים, שבת

אויבעשטער זאל העלפען אז עס זאל זיין מיט א 
אזא שבת איז זיכער אין די , קיום אויף שטענדיג

ל האט געמיינט אין די "בחינה ווי וואס דער רבי ז
צוואה אז דער עולם זאל זיך צוזאמען קומען צו 

ווייל נאך אזא הייליגען שבת וואס ', תהילים וכו
פון  האט זיכער יעדער, מיר האבען דא געהאט

און יעדער ווייסט פונקטליך , אונז א דעה צלולה
 .און וואס מען דארף, וואס מען וויל

וויל איך קודם , איידער איך וועל צו גיין צום ענין
אביסעל ארום רעדען וועגען דעם ענין פון 

כאטש , אריבער גיין פון איין מנהיג צום צווייטען
, אבער לאו בכל יומא איתרחיש, עס איז שפעט

עס איז , ישט יעדען טאג מאכט זיך אזא מעמדנ
 .כדאי צו הערען

דער יסוד פון אונזער הייליגער חבריא האט מייסד 
דער תכלית איז , ל"געווען דער אלטער רבי זצ

' מיר זאלען זיין א חבורה פון עובדי ה  געווען אז
אויפן דרך וואס ער שרייבט אין ספר התקנות און 

עס , יעצט. רים זיינעאין די אנדערע הייליגע ספ
אכציג יאר זייט  -שוין אריבער געגאנגען א זיבציג 

און לצערינו הרב זענען די דורות , דעמאלטס
אבער דאס דארף מען וויסען , שטארק געפאלען

ל האט "אז דער עיקר וואס דער אלטער רבי זצ
אז עס איז נישט גענוג אז דער מאן , געוואלט איז

ט און דאווענט ווי עס לערנ' אליין איז א עובד ה
און , דארף צו זיין און פירט זיך מיט יראת שמים

אין די זעלבע צייט איז ער נישט מקפיד אויף זיינע 
און , זיי זאלען זיך פירען בדרך הצניעות, בני בית

ן רוח הזמן און 'זאלען זיך נישט נאכשלעפן נאכ
ל פלעגט "דער רבי ז, פריצות הדור און אלע ענינים

אבער זיינע ' ז אויב דער מאן איז א עובד הזאגען א
לאכט , בני בית פירען זיך נישט ווי עס דארף צו זיין

דעריבער האט דער . מען פון אים אין הימל
ל מייסד גוועהן די חברייא מיט די "אלטער רבי ז

אז , תקנות והדרכות פאר די מענער און די ווייבער
און , תאלע זאלען זיך פירען מיט קדושה און צניעו

ל האט "עס איז באוויסט וואס דער אלטער רבי זצ
 .אויפגעטאן אין דעם גדולות ונצורות

 
האט דער , ל"ן ז'נאכן הסתלקות פון אלטען רבי

ווער , איבער גענומען די הנהגת החבריא  ל"רבי ז
דער רבי   איז, עס געדענקט און ווער עס ווייסט

און , יןרעכטען פיס אין דעם ענ  ע אריין מיט א"זי



צו . געפירט די חברייא אויף דעם הייליגען דרך
דעם אלעם איז אין יענע צייט צוגעקומען א נייער 
נסיון וואס איז נישט געווען אין די צייטען פון 

פונעם   דאס איז דער נסיון, ל"ן ז'אלטען רבי
גרינדונג פון די מדינה און אלע נסיונות וואס זענען 

יסוד פון דעם נסיון  דער, מיט געקומען מיט דעם
ל זיך "און אויף דעם האט דער רבי ז, איז אמונה

אוועק געשטעלט מיט די קבלה וואס ער האט 
ל זיך מתבדל צו "ן ז'מקבל געועהן פון אלטען רבי

ל ברענגט אין די "ווי דער רבי ז, זיין פון די רשעים
ק שומר אמונים פונעם קנאות "הקדמה צום ספה

דער רבי שרייבט דארט , ל"זן 'פון דעם אלטען רבי
הפוך "אז דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט אז 

א נס אז די רשעים הייסען נישט " רשעים ואינם
דאס איז אלעס נכלל אין די ', לייגען תפילין וכו

תכלית שנאה ", "אשנא' הלא משנאיך ה"פסוקים 
און מען דארף וויסען אז מען דארף זיך , "שנאתים

און אויף דעם דרך , י כמטחוי קשתמרחק זיין פין זי
ע געפירט ביז די לעצטע "האט אונז דער רבי זי

און אזוי אויך אויף דעם ענין פון נישט נעמען , טעג
און זיך נישט משתתף זיין ביי זייערע , געלט פון זיי

 .איז ער געווען זייער שארף  בחירות

 
די הכנעה וואס ער האט , אויך איז נכלל אין דעם

זיך אונטער געווארפן אונטער דעם מרות און 
סמכות פון דעם רב און דעם בית דין צדק פין די 

און ווי עס שטייט , שבכל דור ודור, עדה החרדית
אין די משנה אז יעדער בית דין שבישראל איז 

ז א דאס אי, גלייך ווי דער בית דין פון משה רבינו
און מען דארף וויסען אז , חלק פון די אמונה

, יעדער בית דין שבישראל האבען א גרויסען כח
און כאטש זיי זענען נישט גלייך צו די דורות 

, די דורות פאלען אויך  אבער ווי באלד, הראשונים
איז דעריבער פאר אונזער דור זענען זיי גלייך ווי 

 דער, ה"דער בית דין פון משה רבינו ע
אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלען זוכה זיין צו 
די גאולה שלימה דעמאלטס וועט זיין דער תיקון 

דאס אלעס האבען מיר מקבל געווען פון . השלם
און מיר האפען ווייטער ממשיך אויף , ע"ןזי'רבי

 .דעם דרך

ווען מען   וואס, דאס איז דער ענין פון די מצבה
ם צווייטען דארף גייט אריבער פון איין מנהיג צו

, וואו מען איז, מען זיך דערמאנען וואס מען איז
דאס איז דער ענין פון , און וואס מען וויל זיין

אלוקיך ובאלתו ' כריתת הברית לעברך בברית ה
 .אלוקיך כורת עמך היום' אשר ה

דארף מען וויסען אז די שכינה , אשר על כן
, שרהע' ווייל כל בי, הקדושה געפינט זיך יעצט דא

כל שכן וכל שכן אז עס געפינען , שכינתא שריא
זיך דא אזא גרויסער קהל בלב שלם ובנפש 

 :איז אודאי שכינתא שריא, חפיצה

אנו תלמידי ! בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה"
  יצחק בן אהרן דוד הכהן ובן שינדל רבינו אברהם

בנו בכורו , זענען מיר ממנה ממלא מקומו, ברכה
ל יעקב בן רבינו אברהם יצחק הכהן רבינו שמוא

זיין , זכר צדיק לברכה זאל ממלא מקום זיין
 !".ס מקום'טאטענ

און מיר בעטן און מיר האפען אז ער וועט אונז 
פירען על מי מנוחות אין די אלע דרכים וואס מיר 

און מיר זענען מקבל אויף , האבען מקבל געווען
און , רירען זיך אז מיר וועלן פון דעם דרך זיך נישט

מיר האפען אז מיר וועלען אין דעם דרך ווייטער 
און דער אייבערשטער זאל העלפען אז דער . גיין

א זאל מאריך ימים זיין על ממלכתו "רבי שליט
און מיר זאלען זוכה זיין , הוא ובניו בקרב ישראל

ער זאל אונז פירען א קעגען משיח צדקינו במהרה 
 .ל"עכ". בימינו אמן

 

 ל"צ בעל מתוק מדבש זצ"גהדברי ה
האט זיך ' מעמד הכתרה'ביי יענעם היסטארישן 

צ המקובל רבי דניאל פריש "אויך באטייליגט הגה
שומר "ר בעל "ל מפארי תלמידי האדמו"זצ

ל וועלכע האט אויך אויפגעטראטן "זצ" אמונים
איך געדענק נאך דעם  :מיט ווערטער ווי פאלגענד

מער ווי פערציג יאהר נאכדעם , א"ן שליט'רבי
ן געוועהן זיין חברותא נאך אין זיינע בי'וואטס כ

דא איז נישט די פלאץ ארומצורעדן פון . יונגע יארן
מיר דארפן , זיין געוואלדיגע קדושה ופרישות

אז מיר ' פ געבן א שבח והודאה לה"אבער עכ



האבן זוכה געוועהן צו אזא מנהיג וואס וועט אונז 
פירן על מי מנוחות בקדושה ובטהרה 

 .ובהתרוממות

די . דארפן זיך אינאיינעם מחזק זיין מיר
גאנצע ציבור זאלן זיך מקבל זיין צו באטייליגן ביי 

ן אפילו תפלות מנחה 'אלע תפלות ביים רבי
אזוי . טעג-ומעריב סיי שבת און סיי אין די וואכן

אויך זאל מען זיך פארנעמען קובע צו זיין לימוד 
התורה ברבים און זיך משתתף זיין ביי אלע 

שומרי 'אין . )וואס וועלן פארקומען' ציםקיבו'
איז געוועהן איינגעפירט אז די בני חבורה ' אמונים

' קיבוצים'קומען זיך צוזאם יעדע שטיק צייט צו 
די ראש חבורה טרעט אויף מיט  –ווי דער רבי 

מיט דעם וועלן מיר מקדש (. לענגערע דברי חיזוק
ן איז מיר נישט קיי'און ס, זיין שם שמים ברבים

ספק אז די אלע וואס וועלן זיך אונטערווארפן 
ע און "וועט דער אלטע רבי זי, אונטער דעם הנהגה

ל מליץ יושר זיין להתברך בכל מילי "די רבי ז
בבריות גופא ונהורא   ,בבני חיי ומזוני, דמיטב
 .מעליא

ל האט "און די אלע כוחות וואס די רבי ז
רבי  און די אלע כוחות וואס דער אלטע, געהאט

ממשיך צו זיין ישועות , ע האט געהאט"זי
והשפעות לבני ישראל יעברו כולם למורינו ורבינו 

בן מורינו ורבינו רבי , א"רבי שמואל יעקב שליט
והוא ידריכנו בדרך שיסד לנו , ע"אברהם יצחק זי

ובדרך האמונה , ע בספר התקנות"רבינו הזקן זי
, הובדרך השמח, ע"החזקה שהשריש בנו רבינו זי

ובכל ההדרכות וההנהגות , הבטחון והקנאות
 .ע"שקיבלנו מרבינו זי

יקויים בהם מה , אלו שישתתפו עמנו וכל
שאפרים , א בסעודה שלישית"שאמר רבינו שליט

פרה ורבה הן ' שכל אחד יהי, פרה ורבה' הוא בבחי
', וירגישו כולם קירבת ה, ברוחניות והן בגשמיות

ת יברך אותנו בזה "והשי, ובזכות זה נתחזק ונתגבר
א "ונזכה כולנו ללכת ביחד עם רבינו שליט, ובבא

. במהרה בימיניו אמן, לקראת משיח צדקינו
דניאל אויסגעשריגן מיט ' צ ר"דערנאך האט הגה

 "!יחי –יחי אדונינו מורינו ורבינו " : התרגשות

זענען אויך געוועהן ' מעמד הכתרה'ביים 
מזקני ' וביץמנחם מנדל לפק' ח ר"הגה: אנוועזנד

חיים כהנא זקן ' ח ר"הגה, שומר אמונים"תלמידי ה
ק דברי "חיים ראטה משב' ח ר"הגה, התלמידים

צ רבי אהרן "ס ברודער הרה'און דעם רבינ, אמונה
אהרן ' ר. אין מונסי' דברי אמונה'קאהן רב קהל 

בכל ' אודה ה: " האט אויך אויפגעטראטן זאגענדיג
אבען אלע גהאט א מיר ה, לבב בסוד ישרים ועדה

מיר האבען אלע זוכה גוועהן צו דערפילען , זכיה
מיר , מ"ע הכ"דעם רצון פון הייליגען טאטען זי

האבען מקבל געוועהן אויף זיך מרות פון 
אונז האבען , א"עלטסטען ברידער דער רבי שליט

אלע גהאט א זכיה אז עס זאל נתגלה ונתקדש 
נתמלא  עס איז יעצט, ווערן שם שמים על ידינו

ע וואס ער האט "געווארען דער רצון פון טאטען זי
געוואלט אז זיין ממלא מקום זאל זיין דער ברידער 

וואס יעדער ווייסט דאך זיין , זאל זיין געזונדט
זיין מסירות נפש פאר , זיין חשיבות, עבודה

כי לא תמנו ' חסדי ה, אידישקייט און אלע ענינים
זוכה גוועהן אז ער  כי לא כלו רחמיו אז מיר האבען

 .זאל איבער נעמען און ווערען ממלא מקום

 
אז , דער אייבערשטער זאל העלפען טאקע

עס זאל מקויים ווערען ביי אים למען יאריך ימים 
און ער זאל , על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל

זוכה זיין ווייטער ממשיך זיין דעם הייליגען דרך 
, פון זיידען און פון הייליגען טאטען זכרונם לברכה

ות און ער זאל זוכה זיין ממשיך צו זיין השפע



טובות אויף אלע פארזאמלטע דא און אויף אלע 
ער זאל זוכה זיין אריין ברענגען , אידישע קינדער

ממשיך צו זיין די דרכים פון ' אמונה און עבודת ה
און מיר זענען אלע מקבל . 'אבותינו ורבותינו הק

און מיר זענען מקבל אויף זיך , אויף זיך זיין מרות
, ת"אלעס בעזהשיצו שטיין און אים צו פאלגען 

און דער אייבערשטער זאל העלפען ער זאל אונז 
פירען בקרוב אקעגען משיח צדקינו במהרה 

 .בימינו אמן

 ההתייסדות

קהלת תולדות 'שוין די קומעדיגע וואך האט 
-זיך איינגעארדעט אין דעם נייעם' אברהם יצחק

אלטן בנין וואס זיי האבן באקומען פון תולדות 
אהרן און דארטן זענען פארגעקומען די מנינים 

און אויך די תפלות און טישן אויף  אין די וואכן
און אזוי אויך האט די רבי ממנה , שבת

ל אלס דער רב אין די "בעל קנה בושם זצ געוועהן
 .  קהלה

יונגעלייט פון די נייע קהלה האבן  –די עלטערן 
נישט געהאט קיין ברירה און זאפארט 

די . ארויסגענומען זייערע קינדער פון די מוסדות
און די מיידלעך פון ' תולדות אהרן'יונגלעך פון 

די מיידלעך האט מען געשיקט . 'חינוך ירושלים'
וועלכע ' סאטמאר'אדער ' בנות ירושלים'אין 

אוויליגט אריינצונעמען די קינדער האבן ב
האט שוין געהאלטן אינמיטן 'טראצדעם וואס מ

די יונגלעך האט מען . יאהר-דעם נייעם לערן
איז פארגעקומען 'ד ווי ס"צוזאמגענומען אין ביהמ

פון עטליכע יארגענג צוזאמען וואס ' דעי קעמפ'א 
מיט די . האבן געלערנט ביי איינע פון די יונגעלייט

ון גרויס סייעתא דשמיא האט מען באויזן צייט א
און אויפשטעלן די , זיך צו שטעלן אויף די פיס
קהל תולדות אברהם 'הייליגע מוסדות הקדושים ד

וועלכע ציילט זיך היינט פון איבער צוויי , יצחק
ישיות , מיידל שולע, א חדר, טויזענט תלמידים

י אין לויף פון ד. כוללים און נאך פיל, קטנה וגדולה
' קהלת תולדות אברהם יצחק'יארן האט 

ן אין אלע שטעט איבער 'אנגעהויבן בויען מוסדות
גאנץ ארץ ישראל און אזוי אויך אין אלע שטעט 

, אגב. ניו דזורסי און איירופא, איבער ניו יורק
' בעל דברי אמונה'ל "י רופן דעם רבין ז"חסידי תוא

 .. .'ל"ר מתולדות אהרן זצ"האדמו'ל און נישט "זצ

ן אין אמעריקא איז 'די ערשטע באזוך פונם רבי
געוועהן עטליכע חדשים נאכן איבערנעמען די 

ס 'דעם רבינ. ז"חודש שבט תשנ –הנהגה 
א איז געהאלפן "טאכטער הרבנית הורוויץ תליט

געווארן מיט א בן זכר נאך לאנגע יארן און די רבי 
איז געקומען קיין אמעריקא מיטצוהאלטן די 

 .שמחה

טויזענטע יודן פון איבער גאנץ ניו יורק האבן 
מיטגעהאלטן די גאר דערהויבענע ערשטע נסיעה קיין ניו 

ערשטע שבת אין ניו 'ס איז געוועהן די 'די קלימאק. יורק
ד "שבת ביינאכט האט די רבי געדאווענט אין ביהמ. 'יורק

ק בעל "אויף ראדני סטריט ביי הרה' קהל ייטב לב'הגדול 
אזוי האט זיך אויך געפירט  –ל "סאטמאר זצברך משה מ

ווען ער האט , ל"ק בעל דברי אמונה זצ"זיין פאטער הרה
שפעטער האט די רבי אפגעראכטן . געוויילט אין ניו יורק

' ברכה סימא'דעם עריכת שלחן הטהור אין די זאלן פון 
מיט די באטיילעגונג פון שווערע טויזענע יודן פון אלע 

וועלכע האבן געוואלט כאפן א בליק  שיכטן און קרייזן
 . אויף דעם צדיק

 

די רבי איז דעמאלט ארומגעפארן צו אלע גדולי 
די רבי . א מקבל זיין ברכת הקודש"ם שליט"האדמורי

ק בעל "האט געהאט א ספעציעלע ליבשאפט צו הרה
ע און אויך אין די יארן וואס "ברך משה מסאטמאר זי

ן האט ער אלס 'צום רביהאט איהם נישט אריינגעלאזט 'מ
געזוכט וועגן און אופנים ווי אזוי זיך אריינצוכאפן און 

ו האט די רבי חתונה "בשנת תשנ. באקומען א ברכה
אשת הרב אברהם לעמבערגער  געמאכט זיין טאכטער

און צוליב די רדיפות איז נישט געוועהן קיין  א"שליט
ריקא פרוטה אין שטוב און די רבי איז געפארן קיין אמע

ק בעל "דארט האט איהם ארויסגעהאלפן הרה. נאך געלט
מסיבה פון ע וועלכע האט פאררופן א "ברך משה זי

איז געשאפן געווארן א 'וי סו שגבירים בביתו נאוה קוד
ק "א כ"אזוי אויך האט יבדלחט, פאנטאסטישע סומע

א געשאפט גרעסערע סכומים "ר מפאפא שליט"אדמו
  .דורך אן אפיל בבית מדרשו

ס האט די רבי געדאווענט באזונדער און איז "בשנת תש
די . נאר געקומען קיין סאטמאר צו שלש סעודת

קומעדיגע יארן האט שוין די רבי אלעס געפירט מיט די 
די רבי האט געהאט א געוואלדיגע חביבות צום . חסידים



הן צו ברך משה און האט זיך אויסטערליש מכניע געווע
איהם און ווען ער פלעגט קומען איז ער געזיצן כעבדא 

 . קמיה מרא

 
אלגענד איז די באשרייבונג אין די צייטונגען איבער די פ

 :ן אין ניו יורק'ערשטע באזוך פונם רבי

ווי עס איז באקאנט האט דער מסבב כל הסיבות  צוגעפירט אז 

די הייליגע חבורה האט זיך געמוזט צוטיילען נאך די הסתלקות 

, ע דער ברא כרעא דאבוה"ן זי'און דער חשובער בכור פון רבי

א האט האט אלעס מוותר געוועהן "ר שליט"ק מרן אדמו"ה כ"ה

ער האט געדאווענט למען השלום און איבערגעלאזט די שול ווי 

ע שוין "בקביעות צוזאמען מיט זיין הייליגען פאטער דער רבי זי

ג איז די שול "שנת תשכ)אכט און דרייסיג יאר נאכאנאנד 

ת מייסד גוועהן די נייע "און האט בעזהשי,  (באנייט געווארען

אויפען נאמען פון זיין הייליגען  "תולדות אברהם יצחק"קהילה 

ישיבה , וואס אנטהאלט א תלמוד תורה ,מ"ע הכ"טאטען זי

  .וו.א.א, און כוללים, ישיבה קטנה, גדולה

מיט דעם נאבעלען און היסטארישן שריט זענען מיט 

די , געשטאנען די סלתה ושמנה פון די הייליגע חבורה

צ מגדולי "ווי הגה, ע"ן זי'סטע תלמידים פון הייליגען רבי'חשוב

א חבר "שליט בראנסדארפערמאיר  רביר "פוסקי דורינו מוה

וועלעכער איז די פארגאנגענע וואך , צ העדה החרדית"הבד

גלייכצייטיג אויפגענומען געווארען אלס עמטליכער רב אין די 

דניאל  רביר "צ המקובל מוה"הרה, נייע געגרינדעטע קהלה

ס מתוק מדבש "א חבר הנהלת העדה החרדית ומח"שליט פריש

מנחם  'ר ר"מוה' לחמות הג לוחם מ"הרה', על הזהר הק

צ ”הרה, ם"א דער באוואוסטער סופר סת"שליט דאווידאוויטש

א דער זקן החבורה ביים "שליט חיים כהנא' רר ”הישיש מוה

ע און פון די ערשטע צעהן תלמידים "ן בעל דברי אמונה זי'רבי

ר "ג מוה"הרה, ע"ק בעל שומר אמונים זי"אין ירושלים פון רביה

, א חבר הנהלת העדה החרדית"שליט טיעקב צבי סאמע' ר

, א עורך הטור השלם"שליט אהרן סאמעט 'רר "ג מוה"הרה

צ ממייסדי העדה החרדית "בן הרה)חיים  'רר "ח מוה"הרה

ק  ויד ימין און "א דער משב"שליט ראטה (ק רבי אברהם"בארה

וועלעכער איז אגב אויך )ע אלע יארען "ן זי'נאמן ביתו פון רבי

 (.א"ק ביי ממלא מקומו דער רבי שליט"משב

צו די ראשי העדה האבען זיך אנגעשלאסען נאך א 

גרויסע חלק פון די הייליגע חבורה וואס האבן אלסדינג 

מיט דעם איין , ות נפשאיבערגעלאזט און מוותר געוועהן במסיר

די יודן !!! למען האמת ולמען השלום, איינציגען ציל און מטרה

האבן זיך ארויסגעלאזט אינעם מדבר פונעם אומבאקאנטן 

ווי אויף א שיף אינמיטן רוישענדן ים וואס האט נישט , צוקונפט

לכתך אחרי במדבר בארץ לא "א , קיין ארט וואו צו אנקערן

 .פון ווארט אין פולן זין" זרועה

דאס איז אלעס בזכותו של אותו זקן דער הייליגער רבי 

וואס האט אלע יארן געלערנט , מ"ע הכ"זי" דברי אמונה"בעל 

טאר מען נישט , אז ווען עס קומט צו א ענין פון כבוד שמים

נאר מען דארף זיך אינגאנצען  -קוקען אויף קיין שום אפהאלט 

. שווער עס זאל נאר נישט זייןווי , מפקיר זיין פארן אויבערשטן

מיט דעם כח וואס די אידען פון די הייליגע חבורה דער לגיונו 

של מלך האבען זיך שטענדיג געלאזט שמייסען למען כבוד 

ביי , און אלע יארען געזעצען אין די פינסטערע תפיסות, שמים

די אלע ביטערע גזירות און מערכות וואס קומען ליידער פאר 

מיט אט דעם , צוליב דער שלטון הכופר הציוני 'בארצינו הק

זעלביגן מסירות נפש איז באוויזען געווארן די געוואלדיגע 

 .קידוש השם

דער געדאנק פון נישט קוקען אויף די אייגענע , אין קורצן

און נישט גיין אויף א וועג וואס איז לייכטער , ענגע אינטרעסן

נאר פאדערן , טןאון אנגענעמער אבער נישט אזוי אויסגעהאל

געבן למען כבוד געאון אלעס אוועק, פון זיך דעם מאקסימום

נאר גאר א , איז גאר קיין נייעס נישט,  שמו יתברך

אויף וועלעכע  גרונד פרינציפןפארווירקליכונג פון איינע פון די 

און דער ממשיך , די הייליגע חבריא איז באגרונדעט געווארן

דאס פאר מיט שטאלץ און  א זעצט"ר שליט"ק אדמו"הדרך כ

 . עהרע

דער געוואלדיגער גרויסער טריט האט טאקע געהאט א 

און בפרט די  -מעכטיגן אפקלאנג אין די גאנצע חרדישע 

אלע האבען באוואונדערט דעם , וועלט -חסידישע 

מען האט געזעהן מענטשען איבערן , ווייטגרייכענדער וויתור

ק "עוואלדיגע גבורה פון כשטאט שטייען און שטוינען אויף די ג

א דער ברא כרעא דאבוה און זיינע "ר שליט"מרן אדמו

רושמי הדורות וועלן אפילו זאגן אז . למען השלום נאכפאלגער

ה אריינגיין אין דער הערליכער חסידישער "דער שריט וועט אי

היסטאריע אלס א געשעהניש וואס וועט און דארף געלערנט 

ם אלס מוסטער פון התעלות המדות ווערן דורך די דורות הבאי

 .און גדלות הדעת

די יקירי ונקיי הדעת שבירושלים קוקן זיך צו פון די זייטן 

מיט גרויס וואונדער און זאגן מיט באגייסטערונג אז דאס איז 

נאך קיינמאל נישט אין די היסטאריע פון . למעלה מדרך הטבע

ינציגען קהלות בישראל האט אזוינס פאסירט אז אין איין אי



 052חודש זאל זיך אויפשטעלן א גאנצע קהילה פון איבער 

ד אויף "פארגרעסערן א ביהמ, משפחות מיט אלע צוגעהערען

, (אויך דאס איז זייער קליין)וויפיל עס האט זיך געלאזט 

, א תלמוד תורה, א ישיבה גדולה, גרינדעדן  א ישיבה קטנה

דים און צוגעשטעלט א שטאב פון די בעסטע מחנכים מלמ

אונטערנעמן א , כוללים פאר די חשובע אינגעלייט, מגידי שיעור

וועלכע )גראנדיעזע בוי פראיעקט פון א פראכטפולער מקוה 

נייע  0באדענס פאר  0קויפן , (האלט שוין אין די שפעטע פאזן

אלעס אין , סיי אין ירושלים און סיי אין בית שמש, ן'גרויסע שול

און אלעס באזירט אויף בלויז , זמאאיין ענגען מאנאט בלי גו

און אן דאס , י נדיבי עם"ריינע און הייליגע מקורות פון אחב

מינדעסטע הזדקקות צו סיי וועלכע מקורות זרים אפילו 

דאס , אזעלכע וואס טייל זענען זיך שוין ליידער מורה היתר

ה אויפן "אליינס איז דער בעסטער באווייז אז מען גייט ב

דיגער דרך 'דער אויסגעטראטענער מסירות נפש, ריכטיגען וועג

און דעריבער איז קענטיג אזא , ע"ן בעל דברי אמונה זי'פון רבי

דיגער הילף פון 'גרויסער און אפענבארער חוץ לדרך הטבע

 . הימל

אין ווארשיינליך  -א באזונדערער גלארייכער קאפיטעל 

ון די דער קלימאקס פון דעם וואונדערליכן ווידער אויפבלי פ

א על "ן שליט'זינט דעם התמנות פון רבי, הייליגע חבריא קדישא

איז אן קיין צווייפל דער באלעבונג פונעם שבת  -כס המלוכה 

וועלעכע איז געווארן דער צענטראל פין די הייליגע , קודש

הנהגת והדרכת פון דער חבורה אזוי ווי עס ווערט מבואר אין 

ווען די , ע"על שומר אמונים זיב' דעם ספר התקנות פון רבינו הק

זענען , דיגע תפילות'דיגע שבת'ווארימע טישן און התרוממות

און ווי א , דער רוח החיה פון דעם גאנצן ששת ימי המעשה

מאגנעטישער צוציאונגס קראפט אויך פאר די בני ציון היקרים 

וועלכע ', חסידישע אידען פון אלע עלטער און אלע קרייזען יחי

ק "שב, וואך נאך וואך, ין אנטייל אין די הונדערטערנעמען דער

 .ק"נאך שב

די הייליגע חבריא און די מוסדות וואס זענען נתייסד 

און פירען זיך על דרך ישראל , געווארען מיט מסירות נפש ממש

ע דער בעל דברי אמונה האט "סבא אויפען דרך וואס דער רבי זי

נו הקדוש בעל ויואל משה ן רבי'מקבל געווען פון זיין גרויסן רבי

און ווערן ווייטער געפירט דורך בנו בכורו , ע"מסאטמאר זי

פארקערפערן אין זיך מער ווי , א"וממשיך דרכו דער רבי שליט

און אויף דעם דרך וועט עס , אלעס דעם צאי לך בעקבי הצאן

' ובשם ה, א"ה ווייטער גיין עד ביאת משיח צדקינו בב"בעז

 .נעשה ונצליח

 

 ידיו של אהרן רודף שלוםמתלמ
-דער וואס האט פאקטיש צוגעפירט צום שלום

ר מתולדות אברהם "ק אדמו"פלאן איז געוועהן כ
וועהן אז א וועלכע האט מחליט גע"יצחק שליט

און השמצות וואס  ער פארגעסט אלע עוולות

האט אפגעטוהן קעגן איהם אין די לעצטע 'מ
צוואנציג יאהר און ער שטרעקט זיך אויס למען 

 . השלום

דאס ערשטע מאל וואס די צוויי ברודער האבן זיך 
צוזאמגעטראפן איז געוועהן ווען דער ברודער 

א האט "ר ממבקשי אמונה שליט"ק האדמו"כ
ס פון 'עבורטלרגל די ג' קידושא רבא'געמאכט א 

יארן נישט האבן  37מיידלעך נאל -זיינע צווילינג
די רבי האט אפגעראכטן דעם . ל"קינדער רח

קידוש אין זיין שטוב און געלאדענט בידע ברודער 
די צוויי ברודער זענען . אנטייל צו נעמען

געזיצו איינער נעבן צווייטן און , אנגעקומען
  .ליבליך געשמועסט איינער מיטן צווייטן

 

י צום ערשטן "ר מתוא"א צייט שפעטער האט האדמו
ר מתוא צו די "מאל איינגעלאדנט זיין ברודער האדמו

ווי , ו"יחזקאל בראך הי' ג ר"חתונה לבן חתנו הרה
א איז מכובד געווארן מיט ברכה אחריתא "ר מתו"האדמו

צ רבי "הרהעטליכע וואכן שפעטער ווען . ז"ביי ברהמ
א האט אפגעראכטן "ר מתו"וישראל יוסף קאהן בן האדמ

י "ר מתוא"איז דער פעטער האדמו, א בר מצוה לבנו
, עטליכע חדשים צוריק. ווידער זיך געקומען משתתף זיין

ר מתולדות אברהם יצחק "ק אדמו"ט איז כ"טבת תשע
ביים חתונה ' סידור קידושין'א מכובד געווארן מיט "שליט

 .בבית תולדות אהרן

ומען באגעגענישן צווישן די אזוי אויך זענען פארגעק
שוועסטער און שוועגערין פון משפחת קאהן אין שטוב 

צ רבי אהרן "שפעטער האט הרה. י"פון הרבנית מתוא
א חתונה געמאכט זיין זוהן מיט "ר מתו"קאהן בן האדמו

-י"תלמוד התורה תוא רוחני של די טאכטער פון די מנהל
ופירן דער וואס האט איהם געשטופט דורכצ. בית שמש

דעם שידוך איז טאקע געוועהן נישט קיין צווייטער ווי 
קען 'מ: "ר מתולדות אברהם יצחק זאגענדיג"האדמו

קומט צו 'נישט אריינמישן קיין פאליטיק ווען ס
איז שוין געווארן אן אפטע 'אזוי ארום אז ס".... שידוכים

ערשיינונג אז די צוויי ברודער קומען צו די שמחות 
 .וייטן באהבה ואחוה ושלום ורעותאיינער צום צו

 

 



 

 

 

 



















געשעענישן וועלכע האבן איינע פון די גאר היסטארישע 
איז בלי שום ' ט"תשע'זיך אפגעשפילט דאס יאהר 

ם "פון זקן האדמורי' מסע קודש'ספק די היסטארישע 
נאך גאנצע , ק"א קיין  ארה"ר מצאנז שליט"ק אדמו"כ

וועלכע איז געוועהן די געשפרעך פון , צוואנציג יאהר
 .טאג אין די אלגעמיינע חרדישע גאס

א איז אנטפאנגען געווארן "שליטער רבי 'דער צאנז
' מעמד קבלת פנים'ק מיט א ספעציעלע "בארה

וועלכע  איז אפגעראכטן געווארן דורך הנהלת הדה 
החרדית און איז געוועהן מיט די באטיילעגונג פון רבבות 

ץ "אלפי ישראל ועל צבאם מרנן ורבנן חברי הבד
דאס . ומנהיגי הקהלות החונים על דגל העדה החרדית

ק האט פאראורזאכט "א בארה"ן שליט'וך פון רביבאז
א גרויסע קידוש השם און וועט לאנג געדענקט ווערן ביי 

 .די אלע וואס האבן עס מיטגעהאלטן

אויף די זעכצנסטע עוועניו געפונט זיך א באשיידן 
ק "וועלכע שטייט בנשיאות כ' גריבוב-צאנז'ד "ביהמ
טע א א רעכ"נפתלי האלבערשטאם שליט' ר ר"אדמו

די רבי . ע"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"אייניקל פון הרה
דערגרייכט שוין נאנט צו די הונדערט יאהר און טראגט 

וועלכע איז , אונטער זיך א גאר רייכע פארגאנגענהייט
 . ווייניג באקאנט

א איז געבוירן ביום שביעי של פסח שנת "די רבי שליט
מגריבוב ברוך ' צ ר"ק צו זיין פאטער הגה"ד לפ"תרפ

אין ' רב הצעיר'ד וועלכע איז אויך געוועהן "ל הי"זצ
זיין מוטער איז געוועהן א טאכטער פון . שטאט צאנז

ק דער "ל בן הרה"סיני מדזמיגראד זצ' ק ר"הרה
 . ע"ל זוהן פונעם הייליגן דברי חיים זי"גארליצער רב זצ

 

א אנטלאפן "קריג איז די רבי שליט-ביי די צווייטע וועלט
גריבוב צוזאמען מיט זיין מוטער און זיין יונגערן  פון

אבער זייער פאטער איז , ל"ברודער הרב חיים אהרן ז
-וויבאלד די ארטיגע שטאט, געבליבן וואוינען אין גריבוב

ראט האבן געפאדערט אז דער רב פון שטאט מוז 

 "געשעעניש פון יאהר"
 

 ק פון"היסטארישע באזוך בארה
 'איבערלעבער-סיביר'דער 

 ם "זקן האדמורי

 א"שליטר מצאנז "אדמוק "כ
 



די רבי מיט די . פארבלייבן מיט זיינע איינוואוינער
לאנגע שווערע  יט די באנעןמשפחה זענען געפארן מ

און נאך די ימים , וועגן עטליכע חדשים נאכאנאנד
ש זענען זיי אנגעקומען קיין רוסלאנד צו די "נוראים ת
ווי זיי האבן געטראפן דעם זיידן ', בויבעריק'שטאט 

די . ע און די משפחה"סיני מדזימיגראד זי' ק ר"הרה
סטאביל  איז געוועהן עטוואס' בויעבריק'צושטאנד אין 

און די יודן אין שטאט האבן געלעבט אין א מער 
 . רוהיגער אטמאספערע

אין יענע צייט האבן זיך פילע יודן געראטעוועט פון די 
נאצישע נעגל דורכדעם וואס זיי זענען אנטלאפן קיין 

ווען די רוסן האבן דאס באמערקט האבן זיי . רוסלאנד
רלאנגט ארויסגעשטעלט א פרישע גזירה און האבן פא

אז יעדע מענטש וואס קומט קיין רוסלאנד מוז 
און זיך אנהאנדלען ' רוסישע בירגער'זאפארט ווערן א 

די גזירה האט געלויטעט אז . 'רוסישע פאספארט'א 
דער וואס וועט זיך נישט צושטעלן און זיך ערלעדיגן א 

וועט מען איהם באלד , רוסישע סעטיפיקאציע
 .צוריקשיקן קיין פולין

 

איז דאן אנטשטאנען פארשידענע חילוקי דעות 'ס
צווישן די גדולי ישראל אויב זאל מען מאכן א רוסישע 

י ישראל און אסאך גדול. שאפט אדער נישט-בירגער
ל האבן "ברוך מגריבוב זצ' ק ר"צווישן זיי אויך הרה

, זאל נישט ווערן א רוסישע בירגער'געהאלטן אז מ
ווער אפצוהיטן תורה און איז געוועהן זייער ש'וויבאלד ס

 . מצוות אונטער די רוסישע הערשאפט

ה און די משפחה האבן דערהערט די "די רעביצין ע
ל און "ל גריבובער זצ'ברוכ' ק ר"הוראה פון הרה

טראצדעם וואס דאס איז ווי פארשטענדליך געוועהן 
האבן זיי זיך געהאלטן , פארבינדען מיט מסירת נפש
אז זיי וועלן נישט נעמען פעסט און קלארגעשטעלט 

 . שאפט-קיין רוסישע בירגער

האט דער ' בויבעריק'טראץ די אנגעצויגענע לאגע אין 
ל ווייטער אפגעראכטן די תפלות "ע רבי זצ'דזמיגראד

און האט אריינגעבלאזן א רוח , און טישן ווי געהעריג
ר 'דער דזמיגראדע. החיים אין די צובראכענע הערצער

ידער אומגעקומען אין סיביר און ליגט ל איז לי"רבי זצ
וואס עד היום ווייסט מען ', אמסק'באגראבן אין שטאט 

 .נישט זיין גענוי מקום קבורה

איז אנגעקומען א , אינמיטן טיש, ש"סיון ת' ק כג"שב
און האט אריינגערוימט אין ' באהאלטענע פאליציי'

די רבי איז . ן'אויער פון דזמיגראדער רבי
זאל 'געווארן און האט געהייסן אז מ אויפגעציטערט

נאך א וויילע איז קלאר . בענטשן און ענדיגן דעם טיש
ן 'געווארן וואס דער אפיציר האט איבערגעגעבן פאר

נאכדעם וואס יענעם שבת ביינאכט האבן די רוסן , ן'רבי
אפירגעזוכט די אלע יודן וועלכע האבן זיך נישט 

האט 'רגער און מבי-געוואלט אינדעפיצירן אלס רוסישע
וואגאנען ווי זיי זענען -זיי אפגעפירט אין בהמות

למעשה האט . 'סיביר'פארטריבן געווארן צום ביטערן 
זיך ארויסגעשטעלט אז די אלע וואס זענען פארשיקט 
געווארן קיין סיביר זענען דורכדעם געראטעוועט 

 . געווארן פון א זיכערן טויט

שבעה מדורי א האט אדורכגעלעבט "די רבי שליט
גיהנום אין יענע ביטערע טעג ווי ער איז פארוואגעלט 

ביז ' סאנאגע'פון , געווארן פון איין לאגער צום צווייטן
די רבי איז אדורך פיזישע פיינונגען אין די . 'באדייבאר'

גרויזאמע לאגערן און האט געמוזט ארבעטן ביטער 
ז א, די רבי דערציילט. שווער פאר די רוסישע רעזשום

האט ער האט , די ערשטע טעג אנקומענדיג אין סיביר
זיך געמאכט ווי ער קען נישט ארבעטן און די פאקט אז 

האט איהם ארויסגעהאלפן , ער איז געוועהן גאר נידריג
אז די רשעים האבן איהם נאכגעגעבן און נישט 

 .  פארלאנגט פון איהם קיין שווערע ארבעט

געלערנט בחברותא  אין יענע שווערע טעג האט די רבי
איינע . י בעלזא"ר-ל"שלום בראנדער זצ' צ ר"מיט הגה

פלעגט דערציילן אז די ' איבערלעבער-סיביר'פון די 
דפים  0011רבי האט דעמאלט דורכגעלערנט קרוב צו 

די רבי האט אויך אמאל דערציילט אז ער )!( גמרא 
האט געארבעט דריי גאנצע טעג צו ברענגען יודן לקבר 

 .ישראל

 

אלתר ' צ ר"ק הגה"אין סיביר האט זיך אויך געפונען כ
ר מלאנצוט "האדמו -ל "יעקב יצחק וואגשאהל זצ

וועלכע האט שפעטער דערציילט מיט התפעלות ווי 
ע 'שטארק די רבי האט זיך מוסר נפש אויף כשר



. מאכלים ושמירת שבת אין די שווערסטע אומשטענדן
ל פלעגט דערציילן ווי די רבי "דער לאנצוטער רב זצ

פלעגט זיך ארויסדרייען דורך פארשידענע סארט וועגן 
דאס נישט ארבעטן . פון צו דארפן ארבעטן אויף שבת

אויף שבת איז אבער געוועהן פארבינדען מיט פארלירן 
אבער די רבי  –ט באקומען הא'דאס ביסל עסן וואס מ

האט זיך מוסר נפש געוועהן און אויפגעגעבן זיין 
האט געגעבן און אלס 'וואס מ' פארציע'טעגליכע 

רעזולטאט האט ער נישט געהאט וואס צו עסן אויף 
 .  נאר האט געלעבט אויף פרוכט און ירקות, שבת

און , ן'דאס האט גאר שטארק אפגעשוואכט דעם רבי
ן פארשוואכט 'קראפט פון רבי-די זעהספעציעל איז 

ט צו עסן 'א דאקטער האט איהם דאן געעצה. געווארן
יעדן טאג צוויי לעפלעך פון אויל וואס דאס וועט איהם 

די רבי האט אבער . קראפט-צוריקברענגען זיין זעה
וויבאלד ער האט מורא געהאט אז די , נישט געוואלט

האט איהם דער לאנצוטער רב . פעטנס זענען טריפות
בדרך . 'פיקוח נפש'אבער געהייסן אז ער מוז עסן אלס 

נס האט מען שפעטער געטראפן א יוד וואס האט 
ס 'ע אויל און אזוי איז דעם רבינ'געהאט ביי זיך כשר

 . אויגן געראטעוועט געווארן

האבן די רשעים , נאך דריי ביטערע יאהרן אין סיביר
יין אריבערגעפירט די רבי און די משפחה ק

אין סאמערקאנד האבן זיך דאן אויך . 'סעמארקאנד'
, ע"לע אמשינאווער זי'שמעו' ק ר"הרה: אויפגעהאלטן

חיים מאיר ' ק ר"הרה, ע"יהודה מסטוטשין זי' ק ר"הרה
יצחק דוב ' הגאון האדיר ר, ע"יחיאל מנאראל זי

און עלטערע , י לוצערן"ר –ל "קאפעלמאן זצ
האט די ' סאמערקאנד'דארט אין . ליובאוויטשע חסידים

רבי אויך איינגעהאנדעלט א קליינע ספר תורה וועלכע 
און מיט אט , א"ן שליט'געפונט זיך ביז היינט ביים רבי

ק מסטוטשין "ת זענען געטאנצן הקפות הרה"דעם ס
 . ע"לע אמשינאווער זי'שמעו' ק ר"און הרה

 

' ג ר"די רבי האט דאן געלערנט מיט א חברותא הרה
' ראש וועד הרבנים'שפעטער  -ל "ובנער זציחזקאל גר

חלקי ' על ד' כנסת יחזקאל'ס "אין דעטרויעט ומח
הלכות 'די רבי האט זיך אין יענע יארן געלערנט . ע"שו

' צ ר"און האט מקבל געוועהן שימוש ביי הגה' שחיטה
ל וועלכע האט איהם געגעבן "שמעון מיערוסלוב זצ

ווארן דער שוחט פון אזוי איז די רבי איז דאן גע, סמיכה
 . 'סאמערקאנד'

נאך די מלחמה איז די רבי געפארן מיט די משפחה קיין 
אין איינע פון די טעג האט די רבי גענומען אויף . קראקא

זיך די געוואקטע אקט צו גיין באזוכן מקום אבותיו אין 

מיט ' צאנז'די רבי איז דאן געפארן קיין . שטאט צאנז
ווען זיי זענען . א"מאלין תליטזיין שוועסטער הרבנית מ

אנגעקומען קיין צאנז האבן זיי געטראפן א מנין יודן 
וועלכע זענען דארט פארבליבן במסירת נפש און די 
רבי האט זיך זייער געפריידט צו דעם און האט שטארק 
מחזק געוועהן די ארטיגע אידן אז זיי זאלן שטיין אויף 

 . די וואך און אפהיטן דעם מקום קדוש

ד בראד "צ אב"אין קראקא האבן זיך אויך געפונען הגה
וועלכע האבן פארמירט א , ל און נאך גרויסע רבנים"זצ

וועלכע זאל אבאכט געבן אויף אלע ' וועד הרבנים
און די רבי , דיגע אנגעלעגענהייטן אין שטאט'רוחניות

' חבר הוועד'א איז דאן אויפגענומען געווארן אלס "שליט
 .  'רבניםוועד ה'פון די 

פון דארט איז די רבי געפארן צו פארשידענע לענדער 
איבער די וועלט און איז אין לויף פון ראש השנה און 

ה זיך אויפגעהאלטן נעבן פאריז ווי ער "ימים נוראים תש
ק בעל ברך משה "האט זיך געטראפן מיט הרה

 .ע"אלעזר מקיוויאשד זי' ק ר"ע און הרה"מסאטמאר זי

די רבי מיט די משפחה אנגעקומען קיין פון דארט איז 
אנטווערפן ווי זיי האבן באקומען די נויטיגע פערמיטן 

נאך , ארויסצוגיין פון איירופא קיין אמעריקא
ה "איבערמידליכע השתדלות פון הרבנית שטערנבוך ע

וועלכע , (מוטער פון הרבנים הגאונים לבית שטערנבוך)
כאויס די ימי דור. האט זיי ערלעדיגט אלע דאקומענטן

הסוכות איז די רבי געפארן אויפן שיף און די רבי האט 
סוכה ' –לע 'געזארגט אויפצושטעלן א קליינע סוכה

אויפן פארטש פון  -ווי די רבי רופט עס ', בראש הספינה
 . די שיף און אזוי געקענט מקיים זיין די מצות היום

 

 
 על אדמת אמעריקא

די צווייטע נאכט סוכות האט די שיף געלאנדעט אין 
' ק ר"אמעריקא און דארט האבן זיי אפגעווארט הרה

בעל ברכת יצחק וועלכע האט  –ל "יצחק ממעליץ זצ
. זיי אויך אריינגענומען ביי זיך אין שטוב אין בראנזוויל

דארט אין בראנזוויל האט די רבי אויפגעשטעלט דאס 
ווי די עלטערע גאליציאנע  'רעים האהובים'ד "ביהמ

חסידים האבן זיך געפונען א ווארעם ארט לתורה 



ען אפן פיהר און ד איז געוו"המדאס בי. ולחסידות
 .צוואנציג שעה אין טאג

דארט האט ער אויך באקומען סמיכה פון הרב ישראל 
ע און "ל מגדולי תלמידי החפץ חיים זי"גאטעסמאן זצ

חיים ' ביי הגאון הגדול ר' ד"חבר הבי'איז אויך געוועהן א 
אין אמעריקא איז די רבי נאנט . ל"עוזר גראדזינסקי זצ

ע "ק בעל דברי יואל מסאטמאר זי"געווארן מיט הרה
וועלכע האט איהם ארויסגעוויזן אן אויסטערלישע 
. חביבות און האט איהם גאר שטארק מקרב געוועהן

ע פלעגט זיך אויפשטעלן פאר "דער סאטמאר רב זי
ע האט "און ווען דער סאטמאר רב זי, מלא קומתו איהם

האט ער געזעצט , געפראוועט שבתים אין בארא פארק
. א צו זיין רעכטע זייט פאר אלע רבנים"ן שליט'דעם רבי

: ע פלעגט זיך כסדר אויסדרוקן"דער סאטמאר רב זי
 !"...עס איז כדי מכבד צו זיין א צאנזע אייניקל"

ל האט "חיים אהרן ז' ס ברודע ר'ווען דעם רבינ
געמאכט א ברית פון א זוהן איז עס פארגעקומען אין 

ד אין בארא פארק ווי די סאטמאר "נס ביהמ'דעם רבי
 .ע איז מכובד געווארן מיט סנדקאות"רב זי

 

די רבי האט אויפגעטוהן גדולות ונצורות לטובת די 
ווי ' קרן הצלה'ע מוסדות ובפרט פאר מפעל 'סאטמאר

 .ייגעשטייערט פארנאטאסטישע סומעסדי רבי האט ב

כשהגיע לפרקו האט די רבי חתונה געהאט מיט 
ליפא ' ח ר"א טאכטער פון הרה"הרבנית הצדיקת תליט

ליפא איז געוועהן א חשובע איד א שוחט ' ר. ה"מאנן ע
בקי און די גרעסטע צדיקים אין אמעריקא האבן זיך 

, יזניץוו, ק מפאפא"פארלאזט אויף זיין שחיטה ווי הגה
ער איז נאך . ע און נאך"ע מערץ זי'יחזקאל' ר, קאשוי

ל 'שלום אליעזר' ק ר"געוועהן פון די נאמני ביתו פון הרה
מראצפערט און איידער די מלחמה האט ער געדינט 

 .אין אונגארן' אבד קאוועטשהויז'אלס 

ק מסאטמאר "ביי די חתונה האט זיך באטייליגט הרה
און ' סידור קידושין'ווארן מיט ע וועלכע איז מכובד גע"זי

אנדערש ווי , טאנץ-איז אויך געבליבן טאנצן מצוה

נאך זיין חתונה האט זיך די רבי . געווענליך
אריבערגעצויגן קיין שטאט בארא פארק ווי ער האט 
געדינט דעם באשעפער בהצנע לכת אויף א גאר 

אין לויף פון די יארן האט די רבי . באשיידענעם פארנעם
וועלכע האט איבערגעדרוקט ' מכון מנורה'ינדעט געגר

', דברי דוד'די ספרים פון די ראשונים צווישן זיי די ספר 
די רבי ער האט . לרבינו יונה און נאך' איסור והיתר'

באקומען פילע הסכמות פוןו די גדולי ישראל וועלכע 
. האבן איהם געשטיצט אנצוגיין מיט די עבודת הקודש

ט די רבי אויך ערהאלטן א הסכמה צווישן אנדערע הא
רמזי 'ע אויף די ספר "ק דער טשעבינער רב זי"פון הגה

און אויך א , ל"ם מאוסטרובצא זצ"פון מהרי' מאיר
ל אויף "יונתן שטייף זצ' הסכמה פון הגאון האדיר ר

 .'ספר שיטה מקובצת'

 

ד נאך "ד האט די רבי געעפענט דאס ביהמ"בשנת תשכ
די . עבעטן פון די גדולי הדורשטארקע הפצרות און ג

רבי האט זיך דורכאויס אלע יארן געפירט גאר באשיידן 
ד "אין ביהמ. און האט נישט געמאכט פון זיך קיין וועזן

האט די רבי מייסד געוועהן שיעורי תורה און פלעגט 
אויך איבערגעגעבן א שיעור טעגליך אין די ערשטע 

אויך מייסד עטליכע יאהר שפעטער האט די רבי . יארן
 .געוועהן די כולל

ס געוואלדיגע 'עס איז לעגענדאר באקאנט דעם רבינ
וועד 'די רבי האט אויפגעשטעלט דעם . צדקה וחסד

ל מלא "ווערט צוגעשטעלט אש'ווי ס' הכנסת אורחים
. ט פאר אורחי פורחי און משולחים"און סעודות שבת ויו

ן ד איז יעדע נאכט צוגעגרייט צו עסן או"אין ביהמ
ווערן פארטיילט 'טרינקען לכל מאן דבעי און ס

איינס פון די . טויזענטע דאלרארן לעניי ארץ הקודש
'  מכון היוחסין'ן איז דער 'גרויסע אויפטוהונגען פון רבי

כדי , וואס די רבי האט אוועקגעשטעלט נאכן קריג
 . אנצוהאלטן די כשרע יוחוס ביי כלל ישראל

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

אן אינטערסאנטע עפיזאד האט זיך  :סקווירא
א האט "ווען דער רבי שליט, ק"אפגעשפילט ערב יוה

דאס איז געקומען . מאל' דריי'איבערגעשלאגן כפרות 
נאכדעם וואס דאס ערשטע מאל האט דער שוחט 
, געטראפן אז די מעסער איז נישט געוועהן גענוג שארף

ה אין און די צווייטע מאל האט מען געטראפן סימני טריפ
ביים דריטן מאל האט מען געטראפן אז די . די קישקעס

 .הינדל איז גענצליך גלאט כשר
 

יאהר געטוישט די נוסח -האט מען היי, אין אנדערע נייעס
זאגט יום הקדוש 'וואס מ' ונסלח'התפלה ביי די ווערטער 

צו די ארגינאלע סקווירא נוסח וועלכע איז , ביינאכט
די . אט סקווירא אינדערהייםגעזינגען געווארן אין שט

דיגע נוסח איז געברענגט געווארן קיין שיכון 'מקובל
אברהם יהושע העשיל טווערסקי ' צ ר"סקווירא דורך הרה

וועלכע האט מקובל , נשיא מוסדות סקווירא –א "שליט
  .ל"ק מסקווירא זצ"די נוסח פון אביו הרה

 
די פארשידענע ענדערונגען אין די נוסחאות התפלה 

האט דאס יאהר 'וואס מ, קומט אין די זעלבע צייט
געטוישט די בעלי תפלה אויף די ימים נוראים אין חצר 

יעריגע בעל -נאכדעם וואס דער לאנג, הקודש סקווירא
א ליידט פון א "משה גרין שליט' תפלה הגאון ר

דעפאר איז א גוטע געלעגענהייט אויך צו . שוואכקייט
טוישן די נוסח התפלה וועלכע איז געזינגען אין שיכון 

צו די ארגינאלע סקווירא , סקווירא אין לויף פון די יארן
נוסח וואס איז געזינגען געווארן אין שטאט סקווירא 

 .אינדערהיים
 

אין בעלגיע האט די ארטיגע רעגירונג  :פשעווארסק
שלאגן און פילע יודן זענען -ס כפרותפארבאטן דא

געוועהן געצווינגען ארויסצופארן לאנגע שעות צו א 
. כדי צו קענען מקיים זיין די הייליגע מנהג, צווייטע לאנד

א "ר מפשעווארסק שליט"ק אדמו"די מקורבים פון כ
ן אין 'האבן באזווין אריינצושווערצן א הינדל ביים רבי

א געקענט מקיים זיין "י שליטאון אזוי האט דער רב, שטוב
. פונקט ווי אלע יארן, די מנהג פון כפרות אומגעשטערט

קעגן דאס )דערנאך איז דאס הינדל געשאחטן געווארן 
יעריגע שוחט לבית פשעווארסק -דורך דער לאנג( געזעץ

 .א"הרב איטשע ווייס שליט

א נישט "אין אנדערע נייעס האט זיך דער רבי שליט
וואס ' פערטע מאל'יף די ערד ביי די אראפגעבויגן או

 .צוליב א שוואכקייט', כורעים'פאלט 'מ
 

צוליב א שוואכקייט האט זיך דער רבי נישט  :גור
 .'כורעים'אראפגעבויגן אויף די ערד ביי 

 
ד ,ביים דאווענען האט דער גבאי הביהמ :באבוב

אויסגערופן אז בפקודת הקודש זאל דער ציבור מיטזאגן 
וויבאלד יעדער , ס געהערט צום בעל תפלהדי פיוט ווא

די משפחה , איינער איז אן אייגענע שליח ציבור פאר זיך
ט ביים עריכת השולחן "מוצאי יו. און די גאנצע קהלה

א אויפגעפאדערט די בחורים "האט דער רב שליט
 .ן דאווענען'אויפצושטיין פרי און לערנען פאר

 
ט "עקומען ערב יודער רבי איז אריינג :קלויזענבורג-צאנז

ן 'נאכ. 'כל נדרי דרשה'ד און געהאלטן די "אין ביהמ
דרשה איז דער רבי שטארק אפגעשוואכט געווארן און 

דער . איז געוועהן געצווינגען אריינצוגיין ביי זיך אין שטוב
רבי האט געהייסן אז דער ציבור זאל ביזדערווייל זאגן 

אריינגעקומען אין נאך א וויילע איז דער רבי . 'שיר היוחוד'
ד צו כל נדרי און תיכף נאך כל נדרי איז דער רבי "ביהמ

צוריק אריינגעגאנגען בחדרו הפרטי ווי דער רבי האט 
אפגעראכטן אלע תפלות במשך יום הקדוש מיט אן ענגע 

 .צאל מקורבים
 

ת איז דער "ן זמן ר'ט צוואנציג מינוט נאכ"מוצאי יו
נעילה ווי דער ד צו תפלת "רבי ערשינען אין ביהמ

ן עמוד בהשתפכות 'רבי האט געדאווענט פאר
 .האאט געענדיגט צעהן אזייגער'הנפש און מ

 
א איז צוגעגאנגען צום "דער רבי שליט :פיטסבורג

ס האט דער רבי 'צומאגענ. עמוד אויף כל נדרי
אויף . צוליב א שוואכקייט, צוגעשיקט זיינע קינדער

א צוגעגאנגען צום עמוד "מוסף איז דער רבי שליט
און אינמיטן האט ער געשפירט א שוואכקייט און 

 .האט איהם איבערגענומען בנו בכורו'ס
 
 
 

 יום הקדוש 
 בחצרות הקודש

 



 פרשת האזינו –קרישקעס 
גרויס פרייד הערשט ביי די תושבים פון די נייע : לינדען

ווען דעם , חרדישע ישוב אין לינדען ניו דזורסי
דארנעשטאג איז געשלאסן געווארן די מקח אויף א 

וועט בקרוב געבויעט ווערן 'גרויסע שטח אין שטעטל ווי ס
אין די לעצטערע חדשים . ד"ע ביהמ'א נייע גרויסע באבוב

אבן זיך אריבערגעצויגן קיין לינדען צענדליגע היימישע ה
ע 'יודן און צווישן זיי ציילען זיך אויך איבער צעהן באבוב

משפחות וועלכע האבן זיך שוין באזעצט אין שטעטל און 
 . נאך צענדליגע וועלכע פלאנען זיך אריבערציציען

 
, ד"זעהנדיג די וויכטיגקייט פון עפענען אן אייגענעם ביהמ

א געשלאסן "אברהם אהרן לעזער שליט' ח ר"האט הרה
ווי עס , מקח אויף א גרויסע שטח אין הארץ פון שטעטל

וועט געבויעט ווערן א צענטער לתורה ולתפלה פאר 
ד איז "ע ביהמ'דער נייע באבוב. חסידי באבוב אין לינדען

די ערשטע אין א קייט פון די צענדליגע בתי מדרשים פון 
צוקונפטיגן עיר ואם 'אין דעם , ון קרייזןמערערע קהלות א

 .לינדען –' בישראל
 

ר "ק אדמו"ביים שבת שובה דרשה האט כ :סאטמאר
מעורר געוועהן איבער די ( א"מהר)א "מסאטמאר שליט

וועלכע קומען ' יומען העיר שייטלעך'נייע פירצה פון די 
תקרובת 'פון אינדיע און האבן ערענסטע חששות פון 

דער רבי האט געזאגט אז ער קומט נישט . 'עבודה זרה
ער וויל אבער מודיע זיין אז עס האט , שייטלעך' ן'אסר'

זיך געעפענט א פאבריק אין ניו יורק וועלכע פארמאגט 
נאכדעם וואס זיי ווערן , אויף אירע שייטלעך' הכשר'א 

פאברעצירט אין טשיינע וועלכע פארמאגט נישט די אלע 
געפאדערט אז די אלע וואס דער רבי האט אויפ. חששות

גייען מיט שייטלעך זאלן נאר קויפן די שייטלעך וואס 
 .'הכשר'האבן א 

 
ך האט דער רבי מעורר געוועהן די עלטערן נישט צו געבן א יאזוי או

אפילו אין די ימי בין , פאר בחורים אדער חתנים' ן"סעלפאו'
דורך אויסער דעם וואס די בחורים שרייבן צווישן זיך . הזמנים

טעקסט אדער אנדערע וועגן און זענען פארנומען מיט דעם טאג 
' עס די'קען מען היינט אריינלייגן אין יעדן סעלפאון אן , און נאכט

אידישע 'אויסער די ' ווידיוס'ע אנזעהן מיט "קען זיך ל'ווי מ, קארטל
 ...'פלעיס

 
דער רבי האט אויך ארומגערעדט מיט ווייטאג איבער די 

, אידישקייט וואס הערשט ביי געוויסע יונגעלייט קרירות צו
און ביי מאנכע קלאפט עס אויס דורכדעם וואס זיי ציען 
זיך ארויס פון די הייליגע שטאט קרית יואל און זוכן זיך 

זיי : "דער רבי האט זיך אויסגעדרוקט. גאלדענע גליקן
די אמת  –זאגן א תירוץ אז זיי דארפן א שיינעם גארטן 

 !"....י האבן א שיינעם יצר הרעאיז אז זי
 

גרויס התעוררות האט געהערשט דעם שבת  :באבוב
ווען , באבוב'קהל שערי ציון ד'ד הגדול ד"צופרי אין ביהמ

ר מבאבוב "ק אדמו"אין א גאר היסטארישע שריט האט כ

א אויפגעטראטן מיט דברים חוצבים להבות אש "שליט
דער רב האט זיך . 'קריאת התורה'איידער 

ן ליינען און האט 'ויפגעשטעלט אויפן בימה הארט פארא
פייערדיגע -אויפגעשטורעמט דעם ציבור מיט פלאמ

ווערטער איבער די הארבקייט פון רעדן ביים דאווענען און 
א האט אויפגעפאדערט אלע "דער רב שליט. ביים ליינען

איז די פאסיגסטע צייט זיך ' שבת שובה'חסידים אז יעצט 
נישט צו רעדן ביים דאווענען און דורכדעם מקבל צו זיין 

זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאהר און צו אלע השפעות 
 .וישועות

 
א האט עולה געוועהן "נאכדעם וואס דער רב שליט

האט דער רב אליינס אויסגעשריגן בקול חוצב די , לתורה
וועלכע האט נאכגעפאלגט מיט ' ט"מי שברך לתוספות יו'

פון די טויזענטע חסידים וועלכע האבן ' אמן'א הילכיגע 
זיך אינאיינעם מקבל געוועהן נישט צו רעדן ביים 

דער רב האט אוך . דאווענען און ביי קריאת התורה
ווען עסקנים האבן , צוגעלייגט זיין שטארקע התפעלות

איהם אריינגעברענגט איבער אכט הונדערט חתימות פון 
געוועהן לשא חסידי באבוב וועלכע האבן זיך מקבל 

דער רב האט . לדבר בשעת התםלה וקריאת התורה
צייט וואס ביי -ערווענט אז עס איז געוועהן א שטיק

ע האט מען איינגעפירט צו "ק בעל קדושת ציון זי"הרה
 .'ט"מי שברך לתוסיו'זאגן די 

 
איז ערהאלטן , אין אנדערע נייעס איבער הרחבת גבולי הקדושה

עג די נויטיגע פערמיטן פארצוזעצן מיט געווארן אין די יעצטיגע ט
ת אויף די "די מאסיווע פראיעקטן אויפצובויען דעם נייעם בנין הת

און די נייע בנין בנות ציון אויף די ' אכט און דרייסיגסטע גאס'
 .בורא עולם בקנין השלם הבנינים. 'פופציגסטע גאס'

 
יעדע  אין ליכט פון די שווערע געדרענג וועלכע הערשט :וויזניץ

יאהר -וועט היי, אין וויזניץ' שמחת בית השואבה'יאהר בים 
וועט צעטיילן דעם טיש אויף 'איינגעשטעלט ווערן א נייע סדר ווען מ

די ערשטע חלק פון די עריכת השלחן וועט פארקומען . צוויי חלקים
און די צווייטע חלק פון די ריקודין של מצוה און , אין די גרויסע סוכה

די שיר המעלות וועט געפראוועט ווערן אין דעם פארקויפן 
וועלכע פארמאגט גענוג פלאץ צו קענען ' בית וויזניץ'גיגאנטישן 

אקאמאדירן די ויזענטע חסידים ואנשי מעשה וועלכע קומען 
 .'סוכות אין וויזניץ'מיטהאלטן א 

 
א איז נעכטן נאכמיטאג אנגעקומען "ר מגור שליט"ק אדמו"כ: ורג

ד הגדול ווי עס זענען "ינגדיגע באזוך אונטן פון ביהמאויף א פלוצל
געזעצן און געלערנט טויזענטע בחורי חסידי גור פון אלע מתיבתות 

דער רבי האט זיך ארומגעדרייט צווישן די . ק"הקדושות בארה
לומדים און האט שטארק הנאה געהאט פון די געוואלדיגע קול 

 .תורה
 

האט א פון קייאמישא "יטר מוויזניץ של"ק אדמו"כ :אקיימיש
 געדאווענט און, אויף דעם יום הקדוש אין שטאט מאנסי געוויילט

דער רבי פון קייאמישא  .תפילות באותו מקום שהתפלל בו אביו
פארן עמוד גאנץ תפילת שחרית און תפילת  האט געדאווענט

 .און דער רבי פון מאנסי תפילת כל נדרי און תפילת מוסף, נעילה


