
 
 רית סערט וויזניץ לעיקוואודק

 

 

מיט גרויס פרייד האבן חסידי סערט וויזניץ אין ניו יורק 
אויפגענומען די דראמאטישע אנטוויקלונגען איבער די  
הרחבת גבולי הקדושה, מיט די עפענונג פון די נייע 'קרית 
סערט וויזניץ' אין לעיקוואוד וועלכע וועט שטיין בנשיאות 

- אדמו"ר מסערט כ"ק הגה"צ ר' אהרן טובי' שפיץ שליט"א 
בעל ברכת אליעזר  חתנו כבנו הרה"ק  וויזניץ מלעיקוואוד

 זצ"ל.  מסערט וויזניץ
 

אין די יעצטיגע טעג טון זיך אריבערציען צענדליגע מפחות 
חסידי סערט וויזניץ צו די נייע קריה, וואו עס איז שוין 
פארהאן א פראכטפולע ביהמ"ד און מקוה און אלע צוגעהערן 

ר א אידישע שטאט און דעם  וואס עס פעלט זיך אויס פא
אדמו"ר  קומענדיגן חמשה עשר באב הבעלל"ט, וועט זיך כ"ק  

שליט"א אריבערציען צו די נייע מסערט וויזניץ מלעיקוואוד 
'קרית סערט וויזניץ' און מאציל זיין מהודו והדרו על עדת צאן 
מרעיתו. יהא בואו לברכה להרמת קרן התורה והחסידות  

 .וויאריך ימים על ממלכת
 
 

 כות קדימה פאר אהבת קדומיםז
ביינאכט איז געפראוועט געווארן א גאר  דינסטאגנעכטן 

אינהאלסטרייכע מעמד ספעציעל געאייגענט פאר די עלטערע 
מהר"א. עס  -יודן פון העכער זעכציג יאר פון קהלת סאטמאר

האט זיך ארויסגעשטעלט אן ערהאבן בילד פון קרוב צו 
מעשה וועלכע האבן נאך געהאט טויזענט זקני חסידים ואנשי  

קונה זיין תורה ויראת שמים און די די זכיה צו נאשן און 
פון מבאר ההוא, ריכטיגע ריינע השקפה בהלו נרו על ראשינו 

 .הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמאר זי"ע
 

תלמידי זענען געווען פאררעכענט אלס 'וועלכע אט די יודן 
סענס   ויףבימים ההם אין די ישיבה א רביה"ק מסאטמאר'



וואו דער רבי זי"ע פלעגט  אין וויליאמסבורג  סטריט
וועכענטליך קומען פארהערן די בחורים און זיך אפגעגעבן  

   מיט יעדן תלמיד באזונדער.
 

 
 

 -דאס איז שוין א לענגערע צייט וואס אין קהלת סאטמאר 
מהר"א ווערן די עלטערע יודן ארויסגעהויבן מיט גרויס כבוד  

ים' און עהרע, בפרט נאך דעם היסטארישן 'שבת אהבת קדומ
מיט עטליכע יאר צוריק וועלכע האט ארויפגעברענגט די 
וויכטיגקייט ארויפקוקן און שעפן עובדות והנהגות פונעם 

 יכן אמאל.  יעלטערן דור וועלכע געדענקען נאך דעם גלאארר
 

דער איצטיגער מעמד אדיר איז געווען ווי א המשך צו  
שבת און איז געווען קאמבאנירט מיט א  דעמאלטיגן דעם

ום ששה סדרי משנה' וועלכע ווערט געלערנט דורך די 'סי
זקנים טעגליך אינאיינעם מיט א 'סעודת הודאה' אז 

עלטערע יודן האבן בחסדי השם ברוב רחמיו  די
  איבערגעלעבט די ביטערע מגיפה.

 
שטורעמישע די  - חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

לען שרייען ארויס פון זיך אליין און טרערן האבן זיך יגעפ
עגאסן פון התרגשות, זעהענדיג די מחזה הוד ווי די טויזענט ג

תלמידי רבינו הק'  ' זקניחברי אהבת קדומים'קעפיגע ציבור 
זי"ע און שפיץ פונעם ראש החברותא קדישתא כ"ק רבינו 

הטוב שעשית כל  ת על  "הגה"ק שליט"א, לויבן און דאנקן השי
  עמדי כי אורך ימים ושנות חיים!

 

 
 

יבערגעגעבן פארשידענע ענינים פאר רבי שליט"א האט א דער
די עלטערע יודן: א. דאס דאווענען זאל זיין מיט א רוהיגקייט 
און א מתינות און נישט געיאגט און דאנקען דעם באשעפער  

האבן א שיעור קבוע יעדע   על כל החסד אשר עשה עמנו. ב.
נאכט לערנען אין משניות, חק לישראל און חומש רש"י, גיין 

דער ארום קאלן נאך געלט און זיך האלטן פריש. נאך געלט א 
ג. דער רבי האט שטארק געפאדערט פון די עלטערע יודן 
מקיים צו זיין דעם 'זקינך ויאמרו לך' און דערציילן פאר די  
יונגע דור דאס וואס מ'האט געזען אמאל. דערביי איז 
געמאלדן געווארן פון 'בית רבינו' אז אנגעהויבן פון די 

ע וואך וועט די ערשטע האלבע שעה פון 'קבלת  קומענדיג
קהל' זיין געווידמעט ספעציעל פאר די עלטערע יודן לקיים 

 .'והדרת פני זקן'
 

 



 פאר די עלטערע יודן  'היתר' 
צווישן די עלטערע יודן געפונען זיך ליידער אסאך יודן וואס 
זענען אינמיטן די 'יב' חודשי אבל' נאך פארלוירענע קרובי 
המשפחה וואס זענען ליידער אומגעקומען אין די מגיפה  

דעת תורה ביי הגאון   הי"ד, האבן אסאך אידן אנגעפרעגט דעם
האדיר דומ"ץ קרית יואל שליט"א, אויב זענען זיי ערלויבט 
עפ"י הלכה זיך צו באטייליגן ביי דעם 'שמחת השבע ברכות 

 ומעמד ההודאה'. 
 

 
 

דער דיין שליט"א וועלכע איז מבחירי תלמידי הרה"ק 
מסאטמאר זי"ע האט געענטפערט ווי פאלגענד: "עס איז א 

חברי אהבת קדושמים זענען ערלויבט זיך 'דבר פשוט' אז אלע  
צו באטייליגן ביי דעם 'סעודת מצוה' און אויך די אבלים וואס 
האלטן אינמיטן די יב' חודש צו די פטירה פון זייערע עלטערן 
ע"ה. ווייל די סעודה איז באשטימט געווארן אלס 'סעודת  
הודאה להשם' אויף די גרויסע חסדים השם נפשינו בחיים אין 

שווערע תקופה אין וואס מיר זענען אריבער. און 'הודאה'   די
איז א חיוב מן הדין און עס איז אודאי א גרויסע מעלה ווען 
עס ווערט געפראוועט ברבים ובתוך רבין אהללנו, און אויך 
אז ס'ווערט דארט אפגעראכטן א 'סיום' פון ששה סדרי משנה. 

שמותר מדינא   און דער דיין שליט"א פירט אויס: "ולכן פשוט
 להשתתף!" 

 

 טרת זקנים בני בנים ע 
שליט''א  מבעלזא אדמו"ר יעצט אופדערנאכט איז כ''ק 

אנגעקומען צום שטוב פון הנגיד ר' רפאל הערצאג הי"ו אין 
ומען די 'סיום מסכת פסחים ירושלים, ווי עס איז פארגעק

ראש השנה' אין ראם פון חבורת אהבת תורה.  והתחלת מסכת
די סיום איז אפגעראכטן געווארן דורך די צענדליגע יונגעלייט  

נכדו הרה''ג  וועלכע באטייליגן זיך ביים טעגליכן שיעור פון
שלום רוקח שליט"א. אין א זעלטענע שריט האט זיך דער  ר'

ח געווען און זיך באטייליגט ביים סיום און רב שליט''א מטרי
ביים סעודה האט זיך  .זיך אויך געוואשן צום סעודת מצוה

א בן כ"ק אויך באטייליגט הגה"צ ר' דניאל חיים אלתר שליט"
אדמו"ר בעל פני מנחם מגור זצ"ל וועלכע האט אויפגעטראטן 

 מיט א דרשה.
 

 
 

רה"ח ר' חיים משה פעלדמאן שליט"א  ה 
 ערהוילט זיך 

הרה"ח הנגיד המפורסם ר' חיים משה פעלדמאן שליט"א 
זיין פארשלאפט    ערהוילט זיך ב"ה אין די יעצטיגע טעג נאכ'ן

די פארלאפענע דריי חדשים אין א קריטישע צושטאנד. 
מרן אדמו"ר מוויזניץ פארגאנגענעם זונטאג נאכמיטאג איז 

שליט"א אנגעקומען צום גיגאנטישן 'בית וויזניץ' אין בני ברק 
וואו עס ווערט אויפגעבויעט די נייע גרויסע ביהמ"ד דחסידי  
וויזניץ, אין באגלייטונג פון ר' חיים משה הי"ו וועלכע האט 
בייגעשטייערט א ריזן סכום, און האט באטראכט די העפטיגע 

ע ווערן יעצט געמאכט אויפן ארט און האט ארבעט וועלכ-בוי
 געגאסן די יסודות פאר די נייע פראכטפולע ארון קודש. 



זענען אנגעקומען צום שטוב פון ר' חיים משה  דינסטאגדעם 
ראנגיגע -הי"ו, א ספעציעלע דעליגאציע פון הויעכ

מיטגלידער פון די בארימטע 'לאניאדאו שפיטאל' אין נתניה 
"צ ר' יוסף האלבערשטאם שליט"א ראש אין שפיץ פון הגה

ישיבות צאנז בן כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א און האבן זיך 
באדאנקט פאר ר' חיים משה הי"ו אויף זיין ביישטייערונג פון 
עטליכע גאר טייערע מאשינען פאר די שפיטאל, וועלכע  
זענען ספעציעל צוניץ געקומען פאר חולי ישראל דורכאויס 

דערביי האט זיך הרב יוסל שליט"א באדאנקט די ימי המגיפה.  
 בשליחת אביו כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.

 
מיטוואך זענען געווען אויף א באזוך ביי ר' חיים משה הי"ו, 

- א ספעציעלע דעליגאציע פון הנהלת מוסדות מאחנובקא
בעלזא אין שפיץ פון הרה"צ ר' בערל רוקח שליט"א בנו בכורו 

בעלזא שליט"א און האבן זיך -ממאחנובקאפון כ"ק אדמו"ר 
באדאנקט אויף זיין ברייטע שטיצע לטובת ביהמ"ד הגדול  

בעלזא וועלכע בויעט זיך אין בני - והחדש דחסידי מאחנובקא
 . ברק

 

 
 

 חדות אין מודזיץ א 
דער ציבור ווערט געבעטן מתפלל זיין לרפואת כ"ק אדמו"ר 
מקוזמיר שליט"א וועלכע איז נעכטן צוזאמגעפאלן אינמיטן 
די חתונה פון אן אייניקל וואס איז פארגעקומען אין בני ברק:  

צופרי  לרפו"ש. דעם קומענדיגןפנחס משה בן בילא רחל  מרן  
זיך דער רבי ב"ה ערוועקט און האט געהייסן זינגען  האט

 'מזמור לתודה'. 
 

לויט ווי דאקטוירים געבן איבער, האט זיך דער מצב גאר 
שטארק פארבעסערט און דער רבי שליט"א וועט קענען 
באפרייט ווערן פון שפיטאל אין די קומענדיגע טעג. נעכטן 

דמו"ר שפעט ביינאכט איז דער ברודער פון רבי'ן כ"ק א 
ממודזיץ שליט"א, אנגעקומען צו די 'תל השומר שפיטאל'  

 . און באזוכט ביים ברודער
 

 געשטופט זמן החתונה אין סלונים א 
צוליב די יעצטיגע שווערע 'צווייטע כוואליע' אין ארה"ק איז 
געמאלדן געווארן פון חצר הקודש סלונים אז די געפלאנטע 
חתונה פון אן אייניקל החתן בן לחתנו הרב יצחק כ"ץ 

שליט"א, וואס האט געזאלט פארקומען דעם קומענדיגע  
. דערווייל איז עס אפגעשטופט געווארן אויף א דינסטאג

 . ייטע געלעגנהייט נאך תשעה באבצוו
 

 

 
 איידערן  האדמו"ר מקוזמיר ביים חתונה עטליכע מינוט  

 ן שפיטאל י ווערן אריינגעפירט א 
 


