
 
 :גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו 

 ווערדאן זצוק"ל ה"ק מ ר ה 

א שווערע ש: נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקוד 
יתמות און ביטערע אבילות האט זיך יעצט ביינאכט 
אראפגעלאזט אויף די גאנצע יודישע וועלט מיט די הסתלקות  

יז נסתלק זקן צדיקי הדור הגה"ק מווערדאן זצוק"ל וועלכע א
 .יאהר  92געווארן לשמי מרום אין עלטער פון  

  
דער רבי זצ"ל איז געווען א זוהן פון הרה"ק רבי אהרן משה  
לייפער זצ"ל פון גרויסווארדיין חתן הרה"ק בעל נחל יצחק 
מזוטשקא זי"ע. נאך די חתונה האט זיך דער רבי באזעצט אין  

ווערדאן -פלעטבוש און געעפענט דאס ביהמ"ד נדבורנא-איסט
געצויגן צום  און שפעטער בשנת תשכ"ו האט ער זיך אריבער

שטאט פלעטבוש ווי ער האט געעפענט דאס ביהמ"ד וואס איז  
געווען דער צענטער פון תורה וחסידות פאר די גאנצע 
אומגעגענט. יארן לאנג האט דער רבי אפגעראכטן די עבודת 

שטיל און   הקודש ביי זיך אין שטוב אין פלעטבוש בהצנע לכת
 .ורה יומם ולילהבאשיידן אן קיין רעש און עוסק געווען בת

  
דורכאויס די יארן איז דעם רבינ'ס שטוב געווען א תל תלפיות  
פאר אידן פון אלע שיכטן און קרייזן וואס זענען געקומען פון  
נאנט און ווייט נהנה זיין עצה ותשוי' און אין די לעצטערע 

מפארן פראווענען אין פארשידענע יארן פלעגט דער רבי ארו
יודן האבן זיך מתחמם זיין לאורו הבהיר  שטעט ווי טויזענטע 

און געוויזן פאר די קינדער די צורה פון א פארצייטישע צדיק.  

טויזענטע יודן דערציילן אפענע מופתים און גרויסע ישועות  
 .ווי זיי זענען געהאלפן געווארן בברכתו של אותו צדיק

 

 

 פון די רעבי'שע הויפן 

 חג המצות תש"פ

 עשירי יהיה קודש
 "איין וואך"האט פארלוירן אין יהדות ניו יורק 'צעהן' גדולי ישראל וואס 



  רבי'ן זצ"ל איז א ביטערע פארלוסט פאר גאנץ  קות פון הסתל אסד
כלל ישראל ווען מ'האט פארלוירן איינע פון די שיירי כנסת הגדולה,  
וואס האט נאך געהאט א שייכות צום פריעדיגן דור און האט  
איבערגעלעבט דעם צווייטן וועלט קריג, מ'האט פארלוירן דעם צדיק  

ות האט ער באלאכטן די גאנצע  הדור וואס מיט זיין קדושה און צדק
בידה גאר גרויס פאר בית נדבורנא וואס האבן דור. ספעציעל איז די א

פארלוירן דאס יאהר די דריי פארבליבענע צדיקי בית נדבורנא  
האדמורי"ם מקאליש, קליוולאנד און דער רבי זי"ע. אין די לעצטערע  

ער  חדשים איז דער רבי געווען אביסל שוואך אבער איז ווייט
י פארגאנגענע צוויי אנגעגאנגען מיט די עבודת הקודש. אין לויף פון ד

טעג האט דער רבי געהאט פראבלעמען מיט די אטעמען און היינט  
פארנאכט'ס האט דער רבי אויסגעהויעכט די נשמה ביי זיך אין 

 .שטוב
 

 
  

דער רבי האט איבערגעלאזט א דור ישרים יבורך, קינדער און  
יך זוכה געווען צו דערלעבן א זעקסטע דור, בניך  אייניקלעך און או

ולי זתים סביב, ווען צווישן זיי ציילן זיך גדולי הרבנים און כשת
מרביצי תורה. צווישן אנדערע זיינע איידימער: כ"ק אדמו"ר מחוסט,  
הגה"צ גאב"ד מאגרוב שליט"א און גאב"ד אודווארי שליט"א. זיינע  

יט"א חתן כ"ק אדמו"ר  קינדער: הרה"צ ר' חיים מרדכי של
ואל זאנוויל שליט"א חתן הגה"צ  ממישקאלץ שליט"א, הרה"צ ר' שמ

גאב"ד יעמרינג שליט"א, הרה"צ ר' ישראל שליט"א חתן הגה"צ  
פאולא בראזיל שליט"א, הרה"צ ר' דוד אליהו שליט"א  - גאב"ד סאון 

חתן הגה"צ אבד"ק אשוואר זצ"ל, חתנו הרב לוי יצחק גרינבערג  
 .גה"צ אבד"ק פאליענא שליט"אשליט"א בן ה

  
דול כים שברנו. עס איז באקאנט אז דער אותנו עזב לאנחות, ג

הייליגער אפטא רב זי"ע איז נסתלק געווארן בשעת א מגיפה  

און באלד דערנאך האט זיך די מגיפה אפגעשטעלט, און ווי דער 
רבי האט זיך אויסגעדרוקט כמה פעמים פאר די מקורבים אין  

י פארלאפענע וואכן אז ער זיצט נישט מיט לויף פון ד
הענט. ומה כאן עומד ומשמש, פונקט ווי אויף דער פארלייגטע  

וועלט איז דער רבי געווען דער עמוד צלותהון דישראל וואס 
האט געבלוטיגט יודישע צרות, וועט דער רבי זיכער מליץ יושר  

פיע  זיין אויפן גאנצן דור אפצושטעלן די ביטערע מגיפה און מש
 .םזיין חסדים ורחמים, ועליה השלם כל הקרבנות כול

 

 

 
צופרי פארנט פון בית  דינסטאג ויקראדי לויה איז ארויס 

מדרשו אין פלעטבוש ווי דער רבי זצ"ל האט אפגעראכטן די  
עבודת הקודש איבער א יובל יארן. עס האבן מספיד געווען  
  - בניו האדמורי"ם שליט"א און הרה"ח ר' אברהם ווייס הי"ו 

 ב"ק האט פארגעליינט די צוואה און רצון קדשו אז אלעמש
קינדער זאלן איבערנעמען די כס האדמורו"ת לבית ווערדאן 
און דערווייל וועלן אלע ברודער'ס דאווענען בבית מדרשו אין  
פלעטבוש, בנו הרה"צ ר' חיים מרדכי שליט"א וועט פירן די  

יט"א וועט  בנו הרה"צ ר' שמואל זאנוויל של עדה אין ירושלים,
ן דארט איז די ארון פו .ווייטער פירן די עדה אין בארא פארק

הקודש געפירט געווארן קיין מאנסי ווי גופו הטהור וועט  
קומען לקבורה אין די 'מאנסי ביה"ח' ביי די נייע 'ווערדאנ'ע 

וכל בית    .'חלקה' וואס געפונט זיך הארט נעבן 'חלקת דעעש
רף ה'. וזכותו הגדול יגן עלינו  ישראל יבכו את השריפה אשר ש 

 . כל ישראלועל  



 ר מסאסרעגן זצוק"ל " כ"ק אדמו 
 

מיט פארקלעמטע גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו:  
הערצער און ערשיטעטער געמיטער איז אויפגענומען געווארן 
די ביטערע בשורה איבער די הסתלקות לשמי מרום פון זקן  

הרה"צ רבי מרדכי דוד  עגןמסאסר כ"ק אדמו"ר האדמורי"ם 
, וועלכע איז נסתלק געווארן לשמי מרום אין  זצוק"לרובין 

געבורין שנת תרצ"ו צו  איז יאהר. די רבי זצ"ל  94עלטער פון 
הגה"צ ר' יעקב ישראל ישורון רובין זצ"ל הי"ד פון   זיין פאטער

יהושע    כ"ק אדמו"ר ר'איידעם פון  איז געווען אן  סאסרעגן און  
איז געווען  . דער רבי זצ"ל ד"הי זצ"למזידיטשוב  ייןאייכענשט

משרידי אין ניו יורק  פארבליבענע פארצייטישע רבי  -לעצט  ערד
  מיטגעמאכט שווערע צרות בייםוועלכע האט , דור הישן

ועט  ופון ווי ער איז געראטע קריג-צווייטע וועלט ןביטער
אין  געווארן מיט נסי נסים. דער רבי איז געווען שטארק דבוק 

מקשר געווען דעם היינטיגן דור  און האט די פריעדיגע דורות 
נהג זיך מוסר נפש געווען אויף יעדע מ.  דורות הקודמיםמיט די  

 קל וואס ער האט מקבל געווען פון זיינע הייליגע אבות. 
 

 

באלד נאך די חתונה האט דער רבי געעפענט דאס ביהמ"ד אין  
ר רבי עדזיך האט בשנת תש"כ פלעטבוש און -איסט

געעפענט דאס אריבערגעצויגן צום שטאט פלעטבוש און 
 אנגעפירט איבער א יובל יארןביהמ"ד סאסרעגן וואס ער האט  

 .טורעם פאר די גאנצע אומגעגענט-און איז געווען דער לייכט
, דער רבי איז אנגעגאנגען מיט די עבודת הקודש בהצנע לכת

מיט אן  ון נאכטכל ימיו  איז ער געזעצן און געלערנט טאג א
געגעבן פילע ספרים אין אלע אויסטערלישע התמדה און ארויס

ספעציעל איז באוואוסט זיין 'ספר  . מקצועות התורה
המקראות' וואס איז אריינגעדרוקט אין יעדע גמרא 'עוז והדר', 
ווי דער רבי האט צוזאמגענומען אלע מראי מקומות פון תנ"ך 

, כדי צו פארגרינגערן פאר וואס ווערט געברענגט אין די גמרא
ושבי אוהל נישט צו דארפן נאכזוכן די  די לומדי התורה וי 

אזוי אויך איז דער רבי געווען דער נשיא פון 'כולל  פסוקים.
זיבענבערגן לצדקת רבי מאיר בעל הנס' און האט פארטיילט 

 מיליאנען דאלארן פאר עניי ארה"ק.

בנין וחתנין פון דער רבי זצ"ל האט איבערגעלאזט א דור דעה 
  45-אבד"ק באבובהגה"צ  ורבנים: בנו בכורואדמורי"ם 

אבד"ק שליט"א, הגה"צ  אבד"ק בריזדוביץ שליט"א, הגה"צ 

  18-אדמו"ר מספינקאשליט"א, און די איידעם כ"ק  קאלאמיי
אזייגער פארנט  10שליט"א. די לויה וועט ארויסגיין מארגען 
און דערנאך בערך פון ביהמ"ד בריזדוביץ אין בארא פארק 

עטבוש, ווי ער וועט קומען  פון בית מדרשו אין פל 10:45
 לקבורה אויפן נייעם סאסרעגענ'ע חלקה אין ניו דזורסי.  

 

 
 

דאס הסתלקות פון רבי'ן איז א   אבידה היא שאין לה תמורה.
פארלוסט פאר גאנץ כלל ישראל, ווען מ'האט פארלוירן דאס 

ארבליבן צו די פריעדיגע לעצטע קשר וואס איז נאך געווען פ
איז דאס א 'שבר על שבר' פאר יהדות  דורות, און ספעציעל 

פלעטבוש, שטייענדיג בלויז א טאג אפגערוקט פון די 
הסתלקות פון הרה"ק מווערדאן זי"ע וועלכע האט אויך  

וכל בית ישראל יבכו את השריפה  געוואוינט אין פלעטבוש. 
 אשר שרף ה'. 

 
 

 ל גרין זצוק"ל רבי משה  הגאון הגדו 
 

מיט גרויס צער   : תורה תורה חגרי שק, שר וגדול נפל בישראל 
און טיפע ווייטאג איז אויפגענומען געווארן די ביטערע בשורה  

הגאון  שי הישיבות בארה"ב איבער די הסתלקות פון זקן רא
, וועלכע איז  אנסיל ראש ישיבה ד'ממשה גרין זצ" ביהגדול ר

ם מאנטאג צופרי אין עלטער עדנסתלק געווארן לגנזי מרומים  
ישיבה זצ"ל איז געבוירן אין ניו יורק צו  דער ראש . יאר  86פון 

ון איז געווען אן איידעם זיין פאטער הרב ישראל גרין ע"ה א
תלי קוגעלמאן ע"ה מחשובי קהלת וויען. אין זיינע  ון הרב נפפ

  ין ת רבינו חיים בערלשיבהאט ער געלערנט אין ייונגע יארן 
ישיבת 'תורה ודעת' און אין האט ער געלערנט בחור ס אל און

נאך די חתונה האט ער זיך אריבערגעצויגן קיין מאנסי ווי ער  
אין ביהמ"ד עליון און איז געווען א תלמיד פון   האט געלערנט

  און ר' ראובן בראזאווסקי זצ"ל.הג
 

זענען געווען א גרופע בחורים וואס  'ישיבת תורה ודעת'אין 
און מיטהאלטן די   ן צו הרה"ק מסקווירא זי"ער פארן כסדפלעג

ישיבה נתקרב געווארן   תפלות און טישן און אזוי איז דער ראש
צו וועמען ער איז קשר עליון  צו הרה"ק מסקווירא זי"ע מיט א  

איז ער אויפגענומען  אלע יארן. בשנת תשכ"ב  געבליבן מקושר  
זיך    און האט  ' אין די סקווירא ישיבהגעווארן אלס 'ראש ישיבה

"א האט קיין שיכון סקווירא. בשנת תשלדאן אריבערגעצויגן 
געעפענט זיין אייגענע זיך אריבערגעצויגן קיין מאנסי און ער 



און   א יובל יארן ווי ער האט מרביץ תורה שיבה ד'מאנסי' 'י
אריינגעפרעגעלט תורה ויראת שמים מיט זיינע באוואוסטע 

 . מוסר שמועסן ווארימע
 

א שטיק  איז געווען זצ"ל ה ראש ישיב ערדת משה, זכרו תור
ר די זיצענדיג איבע'  ורהממית באהלה של ת'א ריכטיגע  תורה,  

ואס האט געאטעמט תורה ואין  וד א יוגמרא שעות ארוכות, 
און ווי דער סקווירא רבי זצ"ל האט זיך אויף  לו אלא תורה,

והעמיד די 'כח התורה'.  אים אויסגעדרוקט אז ער האט
דער לענגסטער  איז געווען  דער ראש ישיבה  ידים הרבה,תלמ

האט זוכה געווען אויפצושטעלן  און מרביץ תורה בדורינו
געבליבן צוגעבינדן צו  ווייטער    וואס זענעןתלמידים  טויזענטע  

און האבן אויפגעשטעלט די אייגענע בתי מדרשים אים 
תחת נשיאתו  'תפארת משה' אין ב"פ, וומסב"ג און מאנסי

ם "אדמורי  גדוליפון צווישן זיינע תלמידים ציילן זיך  ,  דכרתווה
   ורבנים און גרויסע מרביצי תורה.

 

 
 

  דער ראש ישיבה איז אויסער די געוואלדיגע הרבצת התורה 
געהאט א און האט  נע מחנךאן אויסגערופעגעווען 

די גרעסטע ען  וו חינוך    פעלד פוןין די  ווייטגרייכענדע השפעה א
תורה האבן זיך מיט אים און מרביצי ראשי הישיבות 

אינאיינעם מיט הגה"ק ר'  וך.דורכגעשמועסט די דרכי החינ
אברהם יוסף ראזענבלום זי"ע בעל נתיבות  יושר, האט דער 

, בשנת תשע"דפת מחנכים'  'אסי  אן  ל פאררופן "ראש ישיבה זצ
ויזענט מחנכים יהר טהאבן זיך צוזאמגענומען איבער פ ווי עס

ש דער רא און דזורסי רעיטער ניו יורק און ניו פון איבער ג
לט דעם אוועקגעשטעדאן ישיבה זצ"ל האט 

 טארפון וואס מ'מיד ולדורות וך נחידרך האויסגעטראטענעם 
 וועקרירן קיין זיז כל שהוא.זיך נישט א

 
אנגעפירט די ראש ישיבה זצ"ל ער ד האט כגבור ואיש מלחמה

ת היהדות און האט קעגן אלע פירצות בחומ מערכות ישראל
ביתו נאוה קודש איז  . פשרותגעשלאגן אויף דעם אן קיין זיך 

מערערע מאל געווען די אכסניא של תורה פאר וויכטיגע 
געשמועסט יפות פון רבנים ועסקנים וואס האבן זיך דורכאס

דער ראש אויך איז ת הדור. גהנה די  מיטן ראש ישיבה בנוגע 
און מיט זיין   'םבכל מקוראש המדברים געווען דער 'ישיבה 

גרעסערע ביי אלע  אטןרגעטודים האט ער אויפלשון לימ
אים דולי ישראל האבן גאון אלע  נוסיםאון כי אסיפות

ביי    זיין ווארט  מיטכענט  עערזיך גארויסגעוויזן גרויס כבוד און  
 .רקאלע ענינים העומדים על הפ

 

 
  

ות התבטלדער ראש ישיבה זצ"ל האט געהאט א געוואלדיגע 
הכנעה פאר אלע גדולי ישראל און ספעציעל פאר כ"ק ן או

מיט וועמען ער איז געווען אדוק אדמו"ר מסקווירא שליט"א 
'ע סקוויראס רב פון  אלומקושר כל ימיו און האט אויך געדינט  

בשנת תשנ"ב איז דער   .אויף ראמען סטריט אין מאנסי  ביהמ"ד
 תפלה' בעל' עראלס ד ראש ישיבה זצ"ל אויפגענומען געווארן

יכון סקווירא וואס אין ביהמ"ד הגדול ד'ש  ימים נוראיםאויף די  
שטארקן ן  ער האט אנגעהאלטן ביז דעם יאר תש"פ, און מיט זיי

די טויזענטע אויפגעפלאמט און אנגעווארעמט קול האט ער 
איז דער די לעצטע יארן  אין    .ודה שבלב זו תפלהבעבמתפללים  

געשוואכט נאכן ליידן פון  טארק אפגעווען שראש ישיבה זצ"ל 
ר אנגעגאנגען און גארנישט  ווייטעאיז אבער ראוק סטא 

אין מקוה  און איז געגאנגען    נאכגעלאזט פון זיין עבודת הקודש
 .מיט מסי"ניעדן טאג 

  
 נעם פופטירה די  .אוי מי יתן לנו תמורתו  , למרום ומשה עלה 

ישראל ווען    א פארלוסט פאר גאנץ כללאיז    ותישיב ה   יראשזקן  
רן דעם דמות פון א פארצייטישע גדול בישראל וימ'האט פארל

ווייזער און  - וועג עראון א ראש ישיבה וואס איז געווען ד
לעבעדיגע מוסר ספר פאר זיינע תלמידים. מיט די פטירה  

די 'אור התורה'  געווארן אויסגעלאשן איז ישיבה ש רא נעםפו
ט איבער און לאזארן וואס האט באשיינט דעם דור אזויפיל י

די לויה איז   ט זיינע צענדליגע טויזענטע תלמידים.'פאריתומ
"ד המארויס פון זיין ביהמ"ד אין וומסב"ג, דערנאך פון זיין בי 

לענגאויס די גאסן פון מאנסי און שיכון  אין ב"פ, דערנאך 
סקווירא, וואו ער איז געקומען לקבורה אויפן ביה"ח אין שיכון  

  מסקווירא זי"ע.ונראה לרבו מובהק הרה"ק סקווירא סמוך  



ה"צ גאב"ד ביים לויה אין מאנסי האט מספיד געווען הג
מאנסי שליט"א און בנו ממלא מקומו הגה"צ ר'  -סאטמאר

האט זיין   יי די קבורה אין שיכון סקוויראשלום שליט"א. ב
העל שליט"א ר מזווי "יגע חברותא כ"ק אדמויער-לאנג

מו"ר און רצון קדשו פון כ"ק אד איבערגעגעבן די צוואה
מסקווירא שליט"א אז בנו בכורו הגה"צ ר' שלום שליט"א זאל 
ממלא זיין מקומו סיי אלס 'ראש ישיבה ד'מאנסי' און אויך  
איבערנעמען די נשיאות פון אלע בתי מדרשים 'תפארת משה' 

ביי די  באטייליגט  האט זיך  איבער גרעיטער ניו יורק. אזוי אויך  
ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א וועלכע איז פארבליבן  "כורה,  קב

אין קאר ביז נאך די קברוה און דאן מנחם אבל געווען די  
 אבלים דורכ'ן פענסטער. 

 

 
 

רים יבורך  דער ראש ישיבה זצ"ל האט איבערגעלאזט א דור יש
ואנשי  חסידים דורכגעווייקטע חשובע תלמידי חכמים און  פון

ראש שליט"א  שלום גרין ר': בנו ממלא מקומו הגה"צ מעשה
ראובן בנו הרה"ג ר' , ואב"ד תפארת משה ה ד'מאנסיישיב

נשיא   -שליט"א אברהם פנחס הרה"ג ר' , שליט"א דכימר
 . זיין איידעם פעל אורחות חייםבנימין יו"ר מהרה"ג ר'  ,  הישיבה

 שליט"א ראה"כ עיון ד'שיכון סקווירא.  חנינא ביסטאןהרה"ג ר'  
בית ישראל יבכו את  וכל  יהא זכרו ברוך.  אבל גדול ליהודים.

 השריפה אשר שרף ה'. 
 
 

 "ל מנאוואמינסק זצ   כ"ק אדמו"ר 
 

מיט גרויס  רון הקודש: לים את המצוקים ונשבה א נצחו ארא
די ביטערע  אויפגענומען געווארןצער און טיפע ווייטאג איז 

כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי יעקב  בשורה איבער די הסתלקות פון  
ד'אמעריקא נשיא אגודת ישראל    וואמינסק זצוק"לפערלוב מנא 

התורה, וועלכע איז נסתלק געווארן לשמי  וחבר מועצת גדולי 
מרום דעם דינסטאג פארטאג'ס ביי זיך אין שטוב אין עלטער 

 יאהר.  89פון 
 

כ"ק דער רבי זצ"ל איז געבוירן אין ניו יורק צו זיין פאטער 
א בן אחר בן פון   למנאוואמינסק זצ"רבי נחום מרדכי  אדמו"ר

 דאפעלטע  און איז געווען אל  אטעלע נעשכיזער זצ"מהרה"ק ר'  
שיקאגוי זצ"ל אן איידעם -אדמו"ר מזידיטשובאיידעם ביי כ"ק 

אין זיינע יונגע  "ל.ני זצפון הרה"ק רבי פנחס שלום מקאסא

חיים בערלין און איז  יארן האט ער געלערנט אין ישיבת רבינו 
ל רבי יצחק הוטנער הגאון הגדו הק פון געווען א תלמיד מוב

זצ"ל. נאך די חתונה האט ער געלערנט אין בית המדרש גבוהה  
"ב איז ער לאון בשנת תש לאברכים אין ישיבת חיים בערלין

אויפגענומען געווארן דורך הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל צו  
-דינעם אלס ראש ישיבה אין ישיבת 'ישורון' אין וואשינגטאן

איז ער    "ולנאך די הסתלקות פון זיין פאטער בשנת תש  הייטס.
פגעשטעלט די מו און אויאויפגענומען געווארן אלס ממלא מקו

ט מרביץ תורה געווען קרוב צו א  ישיבה 'קול יהודה' ווי ער הא
חידושים זענען געדרוקט אין די ספרים און זיינע  יובל יארן

   .על הש"ס 'עדת יעקב'

 
איז דער רבי  בשנת תשנ"ח צין רעבי די  נאך די פטירה פון

ק אדמו"ר ל ביי כ"דעם צום צווייטן מאיגעווארן אן אי
איז דער רבי זצ"ל  טבשנת תשנ" שיקאגוי זצ"ל.-מזידיטשוב

אויפגענומען געווארן אלס 'ראש אגודת ישראל ד'אמעריקא' 
אלע ענינים העומדים על  האט געהאט א ווארט איבעראון 

מנהיגי היהדות   ט אלס איינע פון דינעיג פאררעכדווערענהפרק  
"ל איז  טראצדעם וואס דער רבי זצ .רדית אין אמעריקאהח

ער זיך  עניני הכלל האט פארצווייגטע אין געווען פארמישט 
און זיך געהאלטן  ון מחלוקת אייביג געהאלטן ווייט פ אבער

דער רבי זצ"ל האט  .ע שיכטן און קרייזן צוגלייךנאנט צו אל
צטע טעג אין האט היינט  ין די לעט געשפירט אזיך נישט גו

די לויה איז   נזי מרומים.ס אויסגעהויכעט די נשמה לגפארטאג'
זיין  ארנט פון  אפגעראכטן געווארן אויף א פריוואטע פארנעם פ



ישיבה אין ב"פ וואו ער איז געקומען לקבורה אויפן ביה"ח בית 
  ל.צ"אביו ז לציוןאיילענד סמוך ונראה -דוד אין לאנג

 
דער רבי האט איבערגעלאזט זיינע חשובע קינדער בנו ממלא 

איידם פון הגה"צ ר'  הושע העשיל שליט"אמקומו הרה"צ ר' י
, הרה"צ ר' לונדון-אברהם שטערנבוך זצ"ל ראש ישיבת באבוב

 ץחתן הגה"צ ר' שמשון כ" אלתר ישראל שמעון שליט"א
ר' אלישע    נע צוויי איידימער הרה"צאון זיי,  שליט"א ר"י פאפא

בן הגה"צ ר' יחזקאל הורוויץ  ס  טאונ-ץ שליט"א פון פייווהורווי
בן  גער שליט"ארעט יצחקהרה"צ ר'  אוןשליט"א דומ"ץ וויען 

שמואל רייק חתן הגאון ר'  הגאון ר' יודל טרעגער זצ"ל ר"י וויל
אשר שרף   וכל בית ישראל יבכו את השריפה  .ויערבאך זצ"לא

 ה'.  

 
 
 

 זצ"ל כ"ק גאב"ד שאפראן  
 

מיט גרויס  המצוקים ונשבה ארון הקודש: חו אראלים את צנ 
די ביטערע בשורה  געווארן ויפגענומען א איזצער און טרויער 

ר' צבי  הגה"צכ"ק  חסידא ופרישאאיבער די הסתלקות פון 
סתלק וועלכע איז נשאפראן  גאב"ד הירש מייזליש זצ"ל

 רדעגעווארן לשמי מרום אין עלטער פון אכציג יאהר. 
  כ"ק בעל בנין חיים מסארוואש ן  א זוהן פוזצ"ל  רב    שאפראנער

. נאכן זצ"לן  אמשאפר  ורת אלףבעל תכ"ק  און איידעם פון  זצ"ל  
איז דער רב זצ"ל  ' ניסן תשכ"ט,כאהסתלקות פונעם שווער 

האט   און  אלס ממלא מקומועפ"י צוואתו  מען געווארן  אויפגענו
, ווען אונטער הטנק  א תלמוד תורה און ישיבה פגעשטעלט אוי

צווישן  טויזענטע תלמידים אויסגעוואקסן זענען  זיין השפעה 
 .  מרביצי תורה און  זיי חשובע רבנים

נענסטע תלמידים ביי הרה"ק  פון די דער רב זצ"ל איז געווען 
די תורת פון סאטמאר רב דיג אראפשרייבענ ,מסאטמאר זי"ע

פון יענע   םידיתלמ ליו כל ימיו און וועלכע איז געווען נר לרג
 ןנאכגעפרעגפלעגט זיך  סאטמאר רב זי"ע  דער    געדענקן אזיארן  

. 'אויב הערשל איז שוין דא'איידער'ן געבן א שיעור אין ישיבה  
 געלעגן בד' אמות של הלכה בלבדכל ימיו דער רב זצ"ל איז 

געווען אן  ר רב איז "ז. דעדי הבלי עוה ממאס געוועןאון האט 
  צות בחומת היהדות און לוחם געווען עומד בפרץ קעגן אלע פיר

 .פשרות קעגן די פילע גזירות על הדת בארץ ובגולהאן קיין 

ל איז א  י הסתלקות פון רב זצ"ד . ה היא שאין לה תמורה יד אב 
  עספעציעלא גרויסע פארלוסט פאר גאנץ כלל ישראל און 

בישראל וויליאמסבורג ווי דער  עיר ואם ר'ןפאאבידה גדולה 
עפירט די קהלה און מוסדות אלע יארן און  אנג זצ"ל האטרב 

וואס האבן רבנים  אנגעזעענעאיז געווען פון די חשובע 
ת פארנט פון בידי לויה איז ארויס שטאט.  באשיינט דעם

לקבורה אויפן ביה"ח   מדרשו אין וומסב"ג וואו ער איז געקומען 
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף   אין קרית יואל.

  ה'.

 

דור פון בנין וחתנין בערגעלאזט א שיינע  דער רב זצ"ל האט אי
ר "שליט"א חתן כ"ק אדמובנו הרה"ג ר' דוד משה רבנן: 

נחס אלעזר שליט"א חתן הרה"ג ר' פוומסב"ג זצ"ל, -מדעעש
, הרה"ג ר' גאב"ד פאלטישאןהרה"צ ר' מרדכי שטיין שליט"א 

ם  ר' ליפא טייטלבוישמעון ישראל שליט"א חתן הגה"צ 
זלמן לייב שליט"א חתן ר'  , הרה"גהרןאבד"ק בית אט"א שלי

הרה"ג ר' שלמה יחזקאל הגה"צ אבד"ק גאמזו שליט"א, 
פלעטבוש שליט"א, -תן כ"ק אדמו"ר מהאראדענקאשליט"א ח

צ ר' שמואל שלמה "א חתן הרההרה"ג ר' יואל יעקב שליט" 
הגה"צ ר' חתנו . זיינע איידימער: שפיץ שליט"א מביסטריץ

, הרה"ג מארקש שליט"א אבד"ק ניימנחם מענדל מייזלי  אלעזר
ר' ירמי' פריעדמאן שליט"א בן הגה"צ ראב"ד סאטמאר 

ם שליט"א אבד"ק הגה"צ ר' יעקב בער טייטלבוישליט"א, 
בן הגה"צ  הרה"ג ר' שלמה מייזליש שליט"א ב"פ, -סיגוט

שליט"א חתן וומסב"ג שליט"א, הרב אלימלך אלעזר  -ווייטצען מ
 ר זצ"ל."ט"א חתן אדמוהרה"ג ר' ירמי' פריעדמאן שלי



 כ"ק אדמו"ר מאמשינוב זצ"ל 

מיט גרויס  נשבה ארון הקודש: וקים ו צחו אראלים את המצ נ 
צער קומט אן די ביטערע בשורה איבער די הסתלקות לשמי 

ון ב"פ וועלכע איז  ו"ר מאמשינוב זצ"ל פממרום פון כ"ק אד
יאר. דער רבי זצ"ל  63ט נסתלק געווארן אין עלטער פון היינ

ער הרה"ק ר' ליגן פאטפון זיין היי 'בנו יחידו'איז געווען דער 
ליהו  "צ ר' אאן איידעם פון הגה שינוב זי"ע און יצחק מאמ

רבי זצ"ל איז געווען   שטערנבוך זצ"ל ראב"ד אנטווערפן. דער
אן עובד ה' מנעוריו  כם און באקאנט אלס גרויסער תלמיד ח

פרישות נאך אין   מ'האט שוין דערקענט זיין צדקות און ווען 
ארן האט דער לויף פון צענדליגע י. אין רןזיינע גאר יונגע יא

ם וואס ער האט מקבל געווען  יל געליטן אסאך יסוררבי זצ"
איז אנגעגאנגען מיט די עבודת הקודש טראץ די באהבה און 

צוואנציג יאהר - און-גאנצע זיבן און אלע שווערע אומשטענדן
אנגעפירט דאס כולן שוין לטובה האט דער רבי זצ"ל 

 אין ב"פ לשם ולתפארת. הויף 'ער אמשינוב

 

בנו ממלא     דער רבי זצ"ל האט איבערגעלאזט זיינע חשובע קינדער: 
- ב  אדמו"ר מאמשינוב הרה"צ ר' מנחם קאליש שליט"א כ"ק מקומו 

אשר  הרה"צ ר'  בנו כ"ק  שקא זצ"ל,  ידעם פון כ"ק אדמו"ר מזוטאי   "פ
חתן הגה"צ ר'   בית שמש - אדמו"ר מאמשינוב ם קאליש שליט"א חיי 

. די איידימער: הרב יהושע  גאב"ד קוממיות זצ"לן מנדלסון בן אהר
מונטריאל, הרב אברהם שמעון  - ב"ד טאבעיהודה קליין בן א

אל יבכו מארילוס, הרב ישראל משה הופשטיין שליט"א. וכל בית ישר 
 ת השריפה אשר שרף ה'.א

 "ק אדמו"ר מקאזלוב זצ"ל כ 
 

מיט גרויס צער און טרויער איז אויפגענומען    : ברוך דיין האמת 
כ"ק געווארן די ביטערע בשורה איבער די הסתלקות פון 

, וועלכע איז  זצוק"להרה"צ ר' מאיר רוקח  ר מקאזלוב"אדמו
ון  נסתלק געווארן דעם מוצ"ש הגדול לשמי מרום אין עלטער פ

דער יאהר נאכ'ן נישט זיין געזונט אין די לעצטערע וואכן.  77
רבי זצ"ל איז געווען א זוהן פון הרה"צ ר' משה רוקח זצ"ל 

א בן אחר בן פון הרה"ק השר שלום מבעלזא   -אבד"ק קאזלוב  
ל זי"ע און איידעם פון הרה"צ ר' שמחה בונם גרינבערגער זצ"

. נאך די פטירה פון  סהייט-ראב"ד פרעשבורג אין וואשינגטאן
נומען דאס זיין פאטער בשנת תשל"א האט ער איבערגע

ביהמ"ד וואס איז דאן געווען אין קראונהייטס און בשנת 
תשל"ד האט ער זיך אריבערגעצויגן קיין בארא פארק, ווי ער  
-האט געעפענט דאס ביהמ"ד וועלכע איז געווען א לייכט

איז געווען א  י זצ"ל  טורעם פאר די גאנצע אומגעגענט. דער רב
האט מרביץ תורה   גרויסער יחסן, א ווארימע בעל תפלה און 

געווען איבער דרייסיג יאר אין ישיבת חתן סופר אין ב"פ און  
  עוסק געווען בתורה יומם ולילה אין היכל התורה 'בית חיה'.
מיט יארן צוריק האט דער רבי אויפגעשטעלט מוסדות התורה  

און   ען ארויפגעקומען פון רוסלאנדפלטים וואס זענפאר די 
האט אויך געדינט אלס רב פון שטאט 'טשערנאוויץ' אין  

קרב געווען אסאך יודישע נשמות מ אוקריינא ווי ער האט
 לאביהם שבשמים. 

 

 
 

ארויס היינט זונטאג עלף אזייגער פארנט פון בית איז די לויה 
מדרשו אין בארא פארק, ווי ער וועט קומען לקבורה אויפן  

 אין ביה"ח 'בית דוד' אין לאנג איילענד.  ייעם קאזלוב'ע חלקהנ
  זיין צווייטע זוהן הגה"צ ר' ביים לויה האט מען מכתיר געווען 

רוקח שליט"א אלס ממלא מקומו   אברהם יהושע העשיל
ן בנו הגה"צ ר' מרדכי שליט"א אלס או באדמורו"ת קאזלוב

פה אשר  וכל בית ישראל יבכו את השרי  .ב"פ-אבד"ק קאזלוב
 שרף ה'. 

 
 

 ל כ"ק גאב"ד יאקע זצ" 
גרויס צער און טרויער איז אויפגענומען  מיט    : ברוך דיין האמת 

עווארן די ביטערע בשורה איבער די הסתלקות פון הגה"צ ר' ג
שלמה צבי קעניג זצ"ל אבד"ק יאקע, וועלכע איז נסתלק 



יאהר, נאכ'ן נישט זיין געזונט אין   71געווארן אין עלטער פון 
י לעצטערע טעג. דער רב זצ"ל איז געווען א זון פון כ"ק בעל  ד

געווארן מיט פיהר  חוקי חיים מיאקע זצ"ל )וועלכע איז נסתלק  
יאר צוריק( און איז געווען אן איידעם ביי הגה"צ רבי פייבל  
ליפשיץ זצ"ל אבד"ק כתר תורה טאראנטא. נאך די פטירה 

גענומען דאס פונעם פאטער בשנת תשע"ו האט דער רב איבער
ביהמ"ד און כולל ד'יאקע און ווייטער אנגעפירט די עבודת 

 הקודש לשם ולתפארת.
 

 
 

פארנט פון  ביים מסע הלויה וועלכע איז נעכטן פארגעקומען 
בית מדרשו אין בארא פארק האבן זיך באטייליגט פילע יודן  
אין שפיץ פון בני האדמו"ר ממונקאטש שליט"א און עפ"י 

אויפגענומען אלס ממלא מקומו בנו בכורו  צוואתו האט מען 
מישור    הגה"צ ר' ישראל מאיר קעניג שליט"א ראב"ד בי"ד אורח

וכל בית ישראל און איידעם פון הגה"צ טאבא רב שליט"א. 
 יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

 
 

 הגאון הגדול רבי אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל 
נומען מיט גרויס צער איז אויפגע שר וגדול נפל בישראל: 

הגאון  געווארן די ביטערע בשורה איבער די הסתלקות פון 
פון מאנטשעסטער אין הגדול רבי אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל  

כן נישט זיין געזונט די לעצטערע וואכן. דער נא 71עלטער פון 
רב זצ"ל האט אנגעפירט די בארימטע מערכת הכשרות בד"ץ 

ומען הוראה פון  'איגוד הרבנים' ווסטהיים און האט נאך באק
 הגה"ק בעל מנחת יצחק זצ"ל. 

 

 

אזוי אויך איז ער געווען א תלמיד חביב ביי הגה"ק בעל חלקת 
האלטן א נאנטן קשר מיט בנו יהושע מביאלה זי"ע און האט גע

יבדלחט"א כ"ק אדמו"ר מביאלה שליט"א וועלכע איז אויך א  
'בעל מכשיר'. מיט איבער צוואנציג יאר צוריק האט דער רב 
אנגעפירט זיין ישיבה 'עזרת תורה' אין מאנטשעסטער ווי ער 
האט משפיע געווען מהודו והדרו אויף די בחורים און זיי  

וכל בית  רעלסן על במתי התורה והיראה.  אויפגעהויבן הויעכע  
 ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

 

 
 אלעווסקי זצ"ל שלמה זלמן  הגה"ח ר' דוד  

מיט גרויס צער און טרויער איז אויפגענומען    ך דיין האמת: רו ב
הגה"ח ר' דוד  געווארן די ביטערע בשורה איבער די פטירה פון  

עלטער אין  אלעווסקי זצ"ל ראש ישיבת גור ארה"ב  שלמה זלמן  
איז געווען באוואוסט אלס נואם בה  דער ראש ישייאר.  70פון  

ויפטרעטענדיג ביי די  בחסד עליון און פה מפיק מרגליות א
ם און מאורעות ביי כלל ישראל און ביי  גרעסטע כינוסי

לאנגע יארן איז דער  גרעסערע געשעענישן בחצרות הקודש. 
'מתיבתא ד'גור'  ישיבה זצ"ל געשטאנען אין שפיץ פון די ראש 

נייע מתיבתא וועלכע האט זיך   אויך פון דיאין ב"פ און 
פון ראש ישיבה   פטירה פענט מיט עטליכע יאר צוריק. די געע

און א  ו יורק זצ"ל איז א גרויסע קלאפ פאר חסידי גור אין ני 
ט. שנשמע וועלשווערע פארלוסט פאר חסידי גור איבער די 

 ורות טובות.ונתבשר בש
 

 
 

יך דער קענען זיודישע קינ .וירב בת יהודה תאניה ואניה ואין מנחם לה 
שווער טרייסטן ווען מ'פארשטייט די גרויסע אבידה שאין לה תמורה וואס 

די הסתלקות פון צדיק הדור. ס'איז גאר שווער מיט  מיר האבן דא פארלוירן  
צו טרעפן א נחמה נאך אזא שווערע קלאפ, אבער כלל ישראל איז זיך מחזק 

בן די גדולי די וועלט האאז 'מה כאן עומד ומשמש אף שם', פונקט ווי אויף  
 משפיעפלייצעס אזויפיל צרות ישראל און זייערע געטראגן אויף  הדור

ישועות ורפואות פאר טויזענטע צובראכענע יודן, אף שם עומד  געווען
ווייטער מגין זיין אויפן דור און זיין  וועלן זייומשמש און פון עולם העליון 

ישראל   כלל  ורחמים.ווייטער משפיע צו זיין חסדים  פאר אונז א מליץ יושר  
די  בעהט זיך השקיפה ממעון קדשך השמים, ובעד עמך רחמים שאלו, אז

יעדער איינער זאל שוין  ביטערע מגיפה זאל זיך שוין אפשטעלן און
אויפגעראכטן ווערן מיט א גאולה פרטית און מיר זאלן אלע זוכה צו זיין 

 ,מיד לישועהומצפים ת  .ברחמים גדוליםמקבל זיין משיח צדקינו במהרה  
וועט מען נישט אויפהערן מתפלל    ,קומען בקרוב  ביז די ישועה וועט  

ולעולם לא  כן עיננו אל ה' עד שיחננו, זיין צום מלך שומע תפלה 
 נבוש כי בך בטחנו. 

 



 
 
 

 
 
 

 קלויזענבורג ע"ה - הרבנית הצדיקת מצאנז 
מיט גרויס צער איז אויפגענומען געווארן די בשורה    ברוך דיין האמת: 

קלויזענבורג ע"ה  - ן הרבנית הצדיקת מצאנזאיבער די פטריה פו
קלויזענבורג  - מחברתה הטהורה פון הרה"ק בעל שפע חיים מצאנז

 96וועלכע איז נפטר געווארן דעם שבת הגדול אין עלטער פון זי"ע 
ער פון הרה"ק בעל נאות  יאהר. די רעביצין ע"ה איז געווען א טאכט

ערב שבת  ומען די שמחת החתונה איז פארגעקדשא מנייטרא זי"ע. 
שופטים תש"ז אין ישיבת נייטרא וועלכע האט זיך דאן געפונען אין 
'סאמערוויל', ניו דזורסי מיט די באטיילעגונג פון די תלמידי הישיבה 

 און די סעודת שבת איז אויך געווען די 'סעודת החתונה'.  
 

 
 
צוואנציג יאהר און - און- רעביצין איז דאן געווען א מיידל פון ניין  די 
פערציג  - און - ר רבי זצ"ל איז שוין געווען א יונגערמאן פון פיהרדע

האבענדיג פארלוירן א פרוי מיט עלף קינדער און דער רבי זצ"ל האט  
איהר דאן צוגעזאגט אז זיי וועלן ביידע דערלעבן חתונה צו מאכן  

דורכאויס די יארן האט זי געהאט א געוואלדיגע  אלע קינדער. 
יהר גרויסע מאן און איז געשטאנען צו  התבטלות און הכנעה צו א

   זיין רעכטע האנט און ארויסגעהאלפן די עבודת הקודש.
 

זי האט איבערגעלאזט א דור ישרים יבורך פון בנין וחתנין רבנן: כ"ק  
 די טעכטער:  שליט"א. צאנז קלויזנבורגאון האדמו"רים מצאנז 

  העלזווי - מצאנזאדמו"ר חבר כ"ק אשת  תליט"אהרבנית מזוועהיל 

גאב"ד קרית  הגה"צ ירושלים אשת תליט"א פון וייס וזצ"ל, הרבנית 
בני ברק אשת  תליט"א פון , הרבנית שפירא שליט"א ירושלים- צאנז

זוויהעל תליט"א אשת חבר כ"ק - מצאנז, הרבנית שליט"א הגרא"ד
פתח  תליט"א פון הרבנית מוטצען  שליט"א, זוויהעל- ר מצאנז" אדמו

 שליט"א.  הבעש"ט  רב קריתהגה"צ  תקווה אשת  
 

 
 

ע"פ הוראת בנה כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזענבורג שליט"א איז נישט  
די מסע הלויה איז   מצב. פארגעקומען קיין גרעסערע לויה צוליב די 

זוויהעל אין יוניאן  - ארויס נעכטן מוצ"ש פארנט פון ביהמ"ד צאנז
 , ווי עס איז דורכגעפארן די גאסן פון שטאט און דער ציבור איזסיטי 

. פון דארט איז די מיטה ארויס פון געשטאנען פארנט פון די הייזער
קלויזענבורג אין וומסב"ג אויפן וועג צום 'טעלעבארא'  - ביהמ"ד צאנז
י די מיטה וועט געפירט ווערן מיט א פריוואטע פליגער  עירפארט, וו

קיין ארה"ק ווי זי וועט קומען לקבורה אויפן ביה"ח אין שטאט נתניה  
שנשמע ונתבשר  פע חיים זי"ע. שלה הגדול הגה"ק בעל סמוך לבע

 בשורות טובות. 
 

  הצדיקת מציעשנוב הרבנית אין בארא פארק איז נפטר געווארן   :ין האמת וך די בר 
זצ"ל און טאכטער פון  מציעשנוב שלום יחזקאל שרגאע"ה אשת כ"ק אדמו"ר ר' 

 יאהר. 96ן עלטער פון הגה"צ מסדאוונא זצ"ל אי
 

אשת  וומסב"ג ע"ה- הרבנית הצדיקת מפשעווארסק  אין אנטווערפן איז נפטר געווארן
חבר יבדלחט"א הרה"צ ר' משה אהרן רייך שליטא און טאכטער פון הרהק ר' 

 .יאהר 72יענקעלע מפשעווארסק זיע אין עלטער פון 
 

יבדלחטא  פוןמוטער  מאנסי ע"ה- הרבנית מזוויהעל  איז נפטר געווארן רושליםיאין 
כק אדמור מזוויהעל שליטא פון מאנסי. דער רבי שליטא זיצט שבעה אנגעהויבן פון 
היינט צופרי בביהמ"ד גדולת משה זוויהעל אין מאנסי. שנשמע ונתבשר בשורות 

 .טובות
 

לטער פון אין ע הע" הרבנית הצדיקת מקערעסטיר אין וומסב"ג איז נפטר געווארן 
רעסטיר און טאכטער הגה"צ ר' יששכר בעריש רובין זצ"ל מקעאשת ניינציג יאהר. 

, שוועסטער פון פון הגה"צ ר' חיים מייזליש זצ"ל גאב"ד סארוואש בעל בנין חיים
 הגה"צ גאב"ד שאפראן זצ"ל.

אשת הגה"צ ר'   פראדיל לייפער ע"הנית הצדיקת  הרב ר געווארן  אין וומסב"ג איז נפט
שוועסטער פון  שמואל מאיר לייפער זצ"ל ברודער פון הרה"ק מווערדאן זי"ע און

 הרה"ק מטאהש זי"ע.

 זענען נפטר געווארן אין "איין וואך" וואס  זעקס רעבצינ'ס  די  
 

 



 
 
 
 
 

וויזניץ שליט"א איז  מרן אדמו"ר מ חצר הקודש וויזניץ: 
אנגעקומען דארנעשטאג נאכט אין אתרא קדישא מירון און  
האט פוקד געווען דעם ציון הק' פון התנא אלוקי רשב"י. אין  
ליכט פון די פרישע רעגולאציעס דורך די 'בני ברק'ע' 

טאטראט וועלכע ערלויבן נישט אז מענטשן זאלן ש
געווארן פון   אריינקומען אין זייער שטאט, איז אפגעהאלטן

האדמו"ר מוויזניץ פוקד צו זיין דעם ציון הק' פונעם זיידן  
הרה"ק בעל אמרי חיים מוויזניץ זי"ע, צוליב דעם וואס דער 

שטאט רבי האלט זיך אויף אין די יעצטיגע טעג אויף אפרוה אין  
חצור. דער רבי האט אבער באשלאסן, אז ער וועט אנטשאט 

התנא האלוקי צו וועמען דער   דעם פוקד זיין ציון קדשו פון 
 זיידע בעל אמרי חיים איז געווען אזוי אדוק ומקושר כל ימיו.  

 
דער רבי שליט"א איז אנגעקומען קיין מירון מיט געציילטע 

מען ספעציעלע מקורבים נאך חצות הלילה און האט באקו
ערלויבעניש אריינצוגיין אינעם מערה, נאכדעם וואס די מערה  

. דער רבי האט מעתיר אסן איבער א וואך צייטאיז שוין פארשל
געווען בעד כלל ישראל איבער א שעה צייט און האט זיך  

די חסידים זאגן   ."ה געפועל'ט"דערנאך אנגערופן: "מיר האבן ב
זיך אויסגעדרוקט מיט'ן זעלבן אז אויך דער אמרי חיים האט 

  לשון בשנת תשכ"ז ביי די זעקסט טאגיגע מלחמה, ווען ער איז 
אויך געפארן קיין מירון אויסצובעטן א ישועה פאר כלל 

אין אנדערע נייעס האט דער רבי אויך ארויסגעגעבן א    ישראל.
 מכתב קודש פאר חסידיו לכבוד החג.

 

 

מו"ר מבעלזא לכבוד פסח האט כ"ק אד חצר הקודש בעלזא:
יבערגעגעבן ברכת קדשו פאר חסידיו דורכ'ן שליט"א א

טעלעפאן, אזוי ווי עס איז איינגעפירט ביי אלע אדמורי"ם 
אין ליכט פון די פרישע  ורבנים אין די יעצטיגע מצב. 

רעגולאציעס אין מדינת ישראל אז עס איז פארבאטן צו  
אן עצה געגעבן בחצר הקודש    דאווענען מיט מנין, האט מען זיך

'בעלזא', ווען עס איז אוועקגעשטעלט געווארן א גאר 
סעפעסטעקירטע 'מייק סיסטעם' אויפן דאך פון ביהמ"ד הגדול 

ווי דער גאנצע ציבור קען  אין קרית בעלזא, ירושלים פון 
מיטהאלטן דאס דאווענען וואס דער בעל תפלה זאגט אריין  

יעס האט מרן אדמו"ר מבעלזא אין סיסטעם. אין אנדערע ני
אנגערופן טעלעפאניש זיין שוואגער כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מסאטמאר שליט"א און זיך נאכגעפרעגט אויף זיין מצב 
נד פון הרבנית הצדיקת  צושטא-הבריאות און אויף די געזונט

 תליט"א לרפו"ש.
 

אין ביהמ"ד סקולען האט מען  חצר הקודש סקולען: 
טער בחדרו הפרטי פון כ"ק אדמו"ר אריינגעבויעט א פענס

מסקולען שליט"א פון ווי דער רבי שליט"א וועט קענען  
מיטהאלטן די תפלות וואס קומען פאהר אין ביהמ"ד מיט א 

שפילט אן מנין מצומצום. אין אנדערע נייעס האט זיך אפגע
דינסטאג נאכט, נאכדעם וואס הרה"צ אינטערסאנטע עפיזאד 

א טוט פארלערנען זיין טעגליכע  ב"פ שליט"-אבד"ק סקולען
הלכה שיעור אויפן טעלעפאן און נאכ'ן שיעור זענען די לומדים 
איבערראשט געווארן צו הערן אויפן טעלעפאן די קול פון כ"ק 

זיך באדאנקט פארן וועלכע האט אדמו"ר מסקולען שליט"א 
יונגערן ברודער זאגענדיג אז ער האט שטארק הנאה געהאט 

ואס ווארשיינליך האט דער רבי שליט"א פונעם שיעור, ו 
מיטגעהאלטן דעם גאנצן שיעור אויפן טעלעפאן. ווען דער 
ציבור האט באמערקט אז דער רבי איז אויפן טעלעפאן האבן 

און מזכיר געווען עטליכע ט זיי אריינגעכאפט די געלעגענהיי
נעמען פון חולי ישראל וועלכע נויטיגן זיך אין ישועות אין די  

גע טעג, און דער רבי האט געוואונטשן ברכת קדשו.  יעצטי
מיטוואך נאכט האט דער רבי מקדש געווען די לבנה שטייענדיג 
אויפן דאך פון ביהמ"ד, און נאך 'קידוש לבנה' האט זיך דער 

גן און געוואונטשן פארן גאנצן ציבור א גוט רבי אראפגעבוי
 חודש.

 
האט  א"ר מפאפא שליט"ק אדמו"כ : א חצר הקודש פאפ

איבערגעגעבן הוראת הקודש פאר די חסידים אז קיינער זאל 
גיין צו די עלטערן נישט פאר קיין סדרים און נישט פאר נישט 

'איז א מצוה צו  יארן ווען סקיין סעודות. און אנדערש פון אלע  
יינט די מצוה נישט צו גיין אלס ונשמרתם מאוד גיין איז ה

אל ער אנפרעגן זביכולת איז נישט נפשותיכם. אויב איינער ל
 ביי די דיינים.  

 
"ק אדמו"ר הרה"צ המקובל רבי ישעיהו  כ ישועת ישראל: 

שליט"א האט איבערגעגעבן פאר זיינע חסידים איבער פינטוי 
א סגולה וועלכע איז מקובל ביי משפחת אבוחצירא פון הגה"ק  
רבי חיים פינטוי זצ"ל ווען עס האט אויסגעבראכן א מגיפה  

אט מורוקא מיט עטליכע הונדערט ניסן אין שט-בחודשי אדר
ר צוריק. רביחיים זצ"ל האט דאן געהייסן נעמען די חרוסת יאה

בליל הסדר און דאסאיינטינקען אין די 'כוס של אליהו און  
דערנאך נעמען און לייגן אונטער די מזוזה פון טיהר און זאגן 
דריי מאל 'ויהי נועם וגו' און דאס וועט זיין א שמירה 

 זיס רבישע נייעס ארום די קרי 



בל שליט"א צו ווערן פון די מגיפה. דער מקו ראטעוועטגע
דערציילט, אז אויך די גויים פון שטאט זענען געקומען קויפן  

רוסת פון די יודישע איינוואוינער און עס געלייגט ביי זייערע  ח
טיהרן און זענען טאקע געראטעוועט געווארן ותעצר המגיפה.  

  55ע סן זאגן די לעצט אויך האט דער מקובל שליט"א געהיי
 ס סגולה להינצל ממגיפה. לברים אספר דפסוקים פון 

 
אדמו"ר   אין א היסטארישע שריט האט כ"ק ודש גור: חצר הק 

ו אויפן טעלעפאן. דער שליט"א איבערגעגעבן ברכת קדש  מגור 
רבי שליט"א איז ארויס מגדרו און האט געוואונטשן די חסידים 

זנעל -אויפן טעלעפאן. די נייעס האט זיך פארשפרייט בליץ
צווישן חסידי גור וועלכע זענען געכאפט געווארן אין שאק און  
נישט געוואלט גלייבן אז דאס וועט טאקע פאסירן. צו די  

ער רבי שליט"א ארויפגעקומען אויפן  באשטימטע צייט איז ד
טעלעפאן און אויפגעטראטן מיט קורצע ווערטער פון בערך א 

 .האלבע מינוט
 

טוב, און  -וזה לשון קדשו: "מ'דארף געדענקען אז עס גייט יום
טוב דארף מען זיין בשמחה. עבדו את ה' בשמחה. איך  -אין יום 

א פריילכע'ן וויל אנווינטשען, זאל'ן אלע האבען א כשר'ן און 
טוב, און זאל זיין גוט פאר זיי בגשמיות וברוחניות, און אין  -יום

 ".בריאות, און הצלחה אין אלע עניינים
 
 

 פסקי הלכות פון פוסק הדור 
אין ליכט וואס יודישע קינדער בכל מקומות מושבותיהם זענען  
פארטריבן געווארן פון די בתי מדרשים און זענען געצווינגען  

וסק הדור כ"ק  פארטשעס, האט דער פצו דאווענען אויף די 
 ראב"ד ירושלים שליט"א ארויסגעגעבן א ספעציעלע מכתב

קודש פאר אלע רבני הקהלות מיט די קלארע פסקי הלכות 
איבער תפלה בציבור אין די יעצטיגע מצב. דער ראב"ד שרייבט 
אז מ'קען זיך מצרף זיין צום מנין אפילו דורכדעם וואס 'מזעהט  

ורה אפילו מ'שטייט נישט  זיך' און מ'קען אויך עולה זיין לת
אין לויף פון די  דערנעבן נאר מ'זעהט עס פונדערווייטענס. 

פארלאפענע צוויי וואכן האבן זיך פארלאזט אויף דעם פסק 
הלכה, טויזענטע יודן איבער די גאנצע וועלט אריינגערעכענט 
גדולי אדמורי"ם שליט"א וועלכע דאווענען מיט מנין און זענען  

 זיך זען איינער דעם צווייטן. עולה לתורה דורך

"הן כל לבב ווי פאלגענד:    אינעם בריוו שרייבט דער פוסק הדור
דוי וכל ראש לחלי בהגיע הידיעות הקשות על התפשטות 
מחלת הקורונה בארץ הקודש וברחבי העולם, כשרבים 
מאחב"י ובהם גדולי ישראל ומרביצי תורה ומנהיגי קהילות  

לישועה, ישלח ה' דברו וירפאם שוכבים על ערש דוי ומצפים 
ולמם לאחר שנחלו במהרה, ובעוה"ר רבים נסתלקו לבית ע

במחלה זו, וחלקם אף הותירו יתומים ואלמנות ה"י, והשבר 
אוי לנו כי חטאנו, והחובה מוטלת  .בבית ישראל גדול מאוד

עלינו לפשפש במעשינו ולחשוב על מה עשה ה' לנו ככה,  
מעלינו את  שיסיר ה ובתחנוניםולתלות עינינו לקב"ה בתפיל

 . המכה הזאת

לאותם הנמנעים בעת הזאת  בוודאי הקב"ה נותן שכר 
מלהתפלל בציבור, כאילו התפללו בציבור, וכמו שאמרו חז"ל 
)קידושין מ' ע"א( "חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה  

אכן באתי בזה לעורר בדבר . מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה
ים למתפללים בתוך ביתם", ובשלב זה עובר  כמה הלכות הנוהג

כה בנושא צירוף דרך המרפסות, זקן הפוסקים למקורות ההל

כשמסקנת הדברים מכריע במכתבו שישה כללים בסיסים 
 :לצירוף דרך המרפסות

צעהן שכנים וואס זעהן זיך דורכ'ן פענסטער קענען זיך   א[
 מצרף זיין צו א מנין. 

וואס האקט אפ צווישן די הייזער, די שביל אויב איז דא א ב[ 
עכער צעהן טפחים הטשעס וואס שטייען הויעך אויף פאר

יין, אבער די וואס שטייען  מצרף זקענען מקיל זיין און זיך 
יין ווען עס איז  עהן טפחים קענען זיך נישט מצרף זאונטער צ

 דא א שביל צווישן זיי. 

 

ם די בזה, וחשיב רואין  ש"ץ רואה את כול אם האויב דער ג[ 
אלו את אלו, אבל אם אין הש"ץ רואה את כולם, לא מהני מה  

 .יש אחד מתוך המניין הרואה את כולםש

ד[ בקריאת התורה כשמצטרפים באופן הנ"ל על ידי מרפסות, 
יעלה לתורה תחילה הבעל קורא או אחרים הנמצאים בבית 

ים זה, ולאחריהם אפשר לכבד בעליות את השכנים הנמצא
 .בשאר המרפסות ששומעים את קריאת התורה

ה היא חובת ציבור  ה[ לדעת הרבה פוסקים מצוות קריאת התור
ולא חובת יחיד, ולדעתם המתפלל בביתו ביחידות אינו חייב  

 .מעיקר הדין לשמוע בקריאת התורה

ו[ במניינים אלו הנערכים במרפסות, מוטב לעת עתה שיסלקו  
רצה", ולא יקראו להם לעלות הכהנים עצמם מהמניין לפני "

 .לישא כפיהם

:  י התעוררותדער פוסק הדור ענדיגט דעם בריוו מיט דבר
"העיקר יש לזכור שמקור הישועה תלוי בתשובה והתפילה  
והצדקה שהם מעבירים את רוע הגזירה, וכמה שמוטל עלינו  
חיוב השתדלות לקיים תקנות הרופאים וכמו שנאמר 

לנפשותיכם", הרי ביותר מוטל עלינו חיוב  "ונשמרתם מאוד 
בות להרבות בתפילות ותחנונים, ועל כן בימים אלו יש להר 

בצדקה לעניים ובני תורה שמגן ומציל כתריס מפני הפורענות, 
וכמו כן ראוי לכל אחד להוסיף בכל יום תפילת "אבינו מלכנו" 
בשחרית סמוך לתפילה, שתפילת "אבינו מלכנו" כלול בה כל  



ילות המועילות לביטול הגזירה, וכמו כן יש לומר תהלים התפ
כל מיד ה' ואין כאן לאחר כל תפילה, להחדיר אמונתינו כי ה

 .מכה טבעית בעלמא ח"ו

"הקב”ה שלח לנו מכה כזאת שאין לה תרופה להראות שאנו 
תלויים אך ורק בהקב”ה ואין מקרה בעולם כלל, ובפרט לעמו 

אין דרך להינצל אלא על ידי ישראל שתלויין בהשגחה פרטית 
רחמי שמים, ועלינו להרבות בצדקה וחסד, שכל המרחם על  

מים עליו מן השמים, ובזה נזכה להימלט ממידת הבריות מרח
הדין ולהיות ניצולים במידת הרחמים, וכבר נפסק בשו"ע )סי' 
תכ"ט ס"א( שחוב גמור מן הדין לתת מעות חיטין לנזקקים  

ג את הפסח בשמחה, ובפרט בימים שיהא להם כל צרכיהם לחו
אלו שרבים מטה ידם ואין ידם משגת להביא לחם לפי הטף 

ת בני ביתם דבר יום ביומו, ועל אחת כמה וכמה שאין  לכלכל א
בידם לקנות את צרכי החג, הרי בוודאי החובה מוטלת עלינו  

 אותנו".לדאוג לעניים, ועי"ז הקב"ה ישמור 

יך אנגעפרעגט ביים פוסק  אין די יעצטיגע טעג האט מען או
"כיצד יש להסתכל על המציאות הזאת  הדור ווי פאלגענד:

דנו דלתי בתי הכנסיות, האם יש לראות בזה  שסגר הקב"ה בע
  – בחינת "עבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו" 

וכביכול אומר לנו הקב"ה אינני חפץ בתפילות שלכם בבתי 
להפך, הקב"ה  " :תשובה". ' ככההכנסיות, ועל מה עשה לנו ה

הביא עלינו צרות אלו כיון שהוא מתאווה לתפילתנו, וכדי  
אליו מעומק הלב הכביד הצרה באופן שלא היה  שנצעק 

לעולמים, אמנם בד בבד, עלינו לקבל על עצמינו החלטה כי  
נתחזק בשמירת כבוד בתי הכנסיות כשייפתחו בקרוב, ואולי 

בעדינו דלתות בתי הכנסיות בזכות זה נזכה שהקב"ה יפתח 
 ."ובתי המדרשות

 
 הלכות שריפת חמץ אין ניו יורק 

בה מקארלסבורג שליט"א האט כ"ק בעל עמק התשו
- איבערגעגעבן 'פסק הלכה' בנוגע שריפת חמץ אין ניו יורק היי

אין ליכט פון די פרישע רעגולאציעס דורך די  פסח, יאהר ערב 
האט פארבאטן שטאטישע באאמטע אין ניו יורק וועלכע 

  אנצוצינדען גרעסערע פייער'ס אויף די גאסן פון שטאט.
 

הגה"צ ר' ריבן געווארן דורך בנו ות זענען געש די פסקי הלכ
ג ווי  משה ראטה שליט"א רב הצעיר וראב"ד קארלסבור

א(מ'זאל נעמען די צען ברעקלעך וואס זאל זיין גאר     גענד:פאל
נע שטיקלעך, נישט גרעסער ווי א כזית, און דאס קליי

ע און צולייגן אביסל אריינגלייגן אין א דיספאוזעביל בעקעל
 אויל.

 
ברענען בלויז אויף א פריוואטע ארט אונטער ב(מ'זאל עס פא

. אליינס בעקיארד(די פרייע הימל )אויף אייער פארטש אדער 
 שכנים.  אן אייערע

 
פאברענען בלויז די צען   (אין די שריפת חמץ זאל מעןג

ברעקלעך אן קיין שום אנדערע זאכן צוגעלייגט. אין דעם איז  
ב אדער לען זאל נישט פארברענען די לואריינגערעכנט מ

 הושענות.
 

ד(ווער עס  האט נישט קיין פריוואטע הויף זאל חלילה נישט  
אנצינדען קיין פייער אין שטוב. עס איז זייער געפארפול. אויך  

עבן פאר א צווייטן צו פאברענען. ע"פ הוראת זאל מען נישט ג

כט יא א פייער  הגאב"ד שליט"א זאל מען בעטן איינער וואס מא
 אינזין האבן. אז יענער זאל אייך 

 

 
 

היסטארישע בריוו וואס מ'האט אריינגעלייגט בקברו די 
 רה"ק מווערדאן זי"עפון ה

 

 
 


