
 
 
 
 
 
 

הערצער פון גאנצן יהדות החרדית פאלטערן מיט פרייד און התרגשות, ווען דעם יו"ט וועט מען צוריק  די 
אריינגיין אין די בתי מדרשים און רוב אדמורי" ם וועלן צוריק אנהייבן אפרעכטן די שולחנות הטהרות כבימי  

אזויפיל מיטגעמאכט און אזוי  קדם. בפרט שטייענדיג נאך אזא שווערע ביטערע תקופה, ווען כלל ישראל האט  
שווער געליטן, ובפרט פון דעם וואס די שערי בתי מקדש מעט זענען ליידער געווען פארשלאסן און מ'האט  
נישט געקענט זיך געהעריג צוזאמקומען דאווענען אין די בתי מדרשים און מיטהאלטן די עריכת השולחנות.  

יט זיך מיטצולעבן דעם געהויבענעם יום טוב, מיט אן  הערשט אצינד א שפאנענדער רגש ביי ווען מ'גרי
התרוממות הנפש וחדוה עילאה, לשמוע אל הרנה ואל התפלה און מיטצוהאלטן די הייליגע טישן במשך די  

 רי"ם שליט"א.  שא פון כ"ק אדמו ימי החג בצילא דמהימנותא קדי
 

ערב יו''ט הארט פארן זמן וועט אין קרית בעלזא  : בעלזא 
ספרי  שלשה מעמד הכנסת'היסטארישע פארקומען די 

יאהר  30איז געשריבן געווארן מיט  ן ספר תורהאיי'. תורה
בעלזער רב שליט''א לעילו  כ"ק צוריק בפקודת הק' פון

י'ס זי''ע אין די בעלזער חסידים פארן נשמת די בעלזער רב
די צווייטער ספר תורה געשריבן געווארן מיט יאהרן  .קריג

צוריק לזכותו פון די אלע תורמים פונעם בנין ביהמ''ד הגדול  
אין קרית בעלזא די דריטע ספר תורה געשריבן דורך מרכז 

די סיום  .בעלזער רב שליט''א כ"ק  מוסדות בעלזא לזכותו פון  
במעון קדשו  איז פארגעקומען דינסטאג כתיבות האותיות

פארן זמן וועט די ספר תורה ארויס  ערב יו"טן ופונעם רב א
גיין פון מעון הקודש צום ביהמ''ד הגדול במהקלות רבבות 

 . אלפי חסידים
 

זיך צו אקאמאדירן א ריזן  מעןאין אנדערע נייעס, גרייט 
וי ס'ווערט איבערגעגעבן וועלן אלע  לויט ו ציבור אויף יו''ט.

געעפענט ווערן ווי ס'וועלן  אין ביהמ"ד הגדול גאלער'יען
וועט נישט זיין קיין  דאוונען די בחורים און אינגעלייט. עס

עזרת נשים. דער רב שליט"א האט איבערגעגעבן פאר די 

וואס לעכצן צו זיין אויף שבועות אין חסידים פון חו"ל 
דורך נכדו הרב שלום רוקח שליט"א: "מ'זאל זיך בעלזא, 
יין כאילו מ'איז אין ירושלים אין בעלזא אויף מצייר ז

 שבועות".
 

רבי וועט דאווענען בלויז מיט די בני המשפחה און  דער  :גור 
געציילטע מקורבים בביתו נאווה קודש אין 

בחורי  נאכמיטאג האבן טויזענטע דינסטאג ירושלים.
'אדורכגיין' און זיך וואונטשן 'גוט יו"ט'  געהאט די זכיה  גור

איז געווען פון די ביים רבי'ן לקראת חג השבועות וועלכע 
גרויסע 'נסיעות' וואס די חסידים פלעגן פארן צום רבי'ן אויף 

 . יו"ט
 

ילט אויף די לאנגע 'ירמיהו א מחזה הוד האט זיך אפגעשפ
גאס' אין ירושלים פארנט פון גרויסן גור'ע ביהמ"ד ווען 
שווערע טויזענטע בחורים האבן זיך געשלענגעלט אין א רייע 
אפגערוקט איינער פון צווייטן צוויי מעטער לויט די 

זענען 'אדורכגעגאנגען' די צענדליגע  מאנטאג רעגולאציעס. 
און  טויזענטע ילדי התלמודי תורה דחסידי גור בארה"ק. 

 בחצרות הקודש הבעל"ט יום טוב שבועות תש"פ 



שבועות ביינאכט וועלן עטע אברכים. טויזנמיטוואך די 
געעפענט ווערן אלע בניני הישיבות אין אלע שטעט איבער 

בחורים וועלן קענען לערנען דורכאויס די  ארה"ק ווי די 
   גאנצע נאכט.

 
ולה"ט בליל  ש ביז נאכ'ן ממנחה עריו"ט :שיכון  ויזניץ
פאר די בחורים וואס זענען איינגעשפארט אין  יו"ט

די איבריגע תפלות און שבת: אין ביהמ"ד הגדול פאר  ישיבה.
תושבי השיכון. יונגעלייט ביז די דרייסיג אין די 

פאר די  שלה"ט ליל שב"ק בביהמ"ד הגדול גאלעריע.
ס"ג  בחורים וואס זענען נישט איינגעשפארט.

שולה"ט נעילת   לתושבי השיכון. הגדולבביהמ"ד  בשב"ק
פאר חסידים  בביהמ"ד הגדול און פארשפיל פון אייניקל החג

 פון אויסער די שטאט.
 

דער רבי שליט"א וועט אויפטרעטן מיט שיחת  סאטמאר:
ג וועט לת הח. די טיש נעי הכנה פאר תפלת מעריב ערב יו"ט

ל שוין זיין געענדיגט  פארקומען פרי נאכמיטאג כדי מ'זא
קען ביים זמן ר"ת און פארמיידן 'בילדער כאפעריי' וועלכע 

לכבוד יו"ט וועט מען באנייען ם זיין צו קאנצוקווענצן. גור
די פרישע צוגעבויעטע פליגל אויף דרום זייט פון ביהמ"ד 
וואס וועט באנוצט ווערן ספעציעל פאר די עלטערע יודן און 
יודן מיט געזונטהייט פראבלעמען. אזוי אויך ווערט 

פ אז יעדער מתפלל זאל גיין איבערגעגעבן פון די עסקנים 
ן פנים, קומען און גיין  צוביסלעך  אנגעטון מיט א מאסק אויפ

און נישט אויף איינמאל. ביי 'יזכור' וועט דער ציבור נישט 
שטיין אינדרויסן נאר אינערווייניג אויף אנדערע שטאקן פון 
בנין. אזוי ואיך האבן די עסקנים געבעטן אז אויב קומען 

 ריפארטער זאל קיינער נישט צוגיין רעדן צו זיי.
 

רבי שליט"א וועט בעז"ה פראווענען דעם   דער סקווירא: 
יו"ט שבועות סיי די תפילות און סיי די טישן אין בית מדרש 

די משפחה עס וועט זיין א גורל מיט די אותיות פון  הגדול.
נאר מענער און  נעמען ווער ס'וועט וואס קענען מיטהאלטן.

בחורים נאך די בר מצוה וועלן קענען מיטהאלטן די תפילות 
 און טישן, עסקנים בעטן אז מען זאל נישט ברענגן קינדער. 

 
עלטערע אידן אדער אידן מיט געזונטהייט קאמפלעקאציעס  

דורכרעדן מיט א  זאלן נישט קומען אין בית מדרש פארן זיך
אנ"ש פון אויסער דעם שטעטל וועלן אויך קענען  דאקטער.

מיטהאלטן דעם יו"ט שבועות אויף די זעלבע סדר פון די 
משפחה נעמען, אבער עס וועט נישט זיין צוגעשטעלט  
סעודות אדער דירות, יעדער וועט זיך דארפן אליינס מסדר 

 זיין א פלאץ צו שלאפן און צו עסן.
 

האט מען אויסגעשטעלט א ספעציעלע   ע נייעס אנדעראין 
אתייות ב', ג', ט', י', נ', ע  סדר ווער ס'קען מיטהאלטן וואס:

נאכט. אותיות א', ז', מ', -= שחרית ערשטע טאג, טיש מיטל
ק', ר', ש' = ערשטע מעריב, שבת מיטאג טיש, של"ס.  

נאכט,  אותיות ד', ה', ו', כ', ל', ס', פ', צ' = טיש ערשטע 
בני כ"ק מרן אדמו"ר  ערשטע בייטאג טיש, שחרית יום ב'.

דאווענען אין די בניני המוסדות ווי זיי וועלן וועלן שליט"א 
 .  צי גיין הלל מוסף און אקדמות

און העכער קענען קומען ווען ס'איז זיי  70די זקני אנ"ש פון 
 .לייכטער

  
ס'איז אויך דא שבת בייטאג די צווייטע טאג יו"ט ווען 

באווארפענס קענען קומען די חתן און די מחותנים און 
זיידעס און די ברידערס פון די חתן און כלה ווי אויך וועט 
איין חלק פון די ווייבער שול זיין אפן פאר די נשים 
מחותנ׳עסטעס און געשוויסטער פון די חתן און נשים וואס 

 דארפן זאגן יזכור
 

וועלן אלע תפלות ועריכת  ש באבובאין חצר הקוד באבוב: 
השולחנות פארקומען אין ביהמ"ד הגדול. די בחורים אין 
עזרת נשים און די יונגעלייט אין היכל הביהמ"ד. אויף שלש  
סעודות און נעילת החג בעטן די עסקנים מיטצוברענגען 

 אייגענע עסן און זיך וואשן אינדערהיים. 
 

ות וועלן פארקומען אלע תפלות ועריכת השולחנ  : 45- באבוב 
אין ביהמ"ד הגדול און אין די יעצטיגע טעג האבן די חסידים  

תיקון   אריינגעשיקט ספעציעלע צעטלעך פאר די עסקנים.
ליל שבועות און מוסף יו"ט וועט דער רבי דאווענען מיט די 

אזוי  בחורים וואס וועלן זיין פלאצירט אין בנין המתיבתא.
אויך ווערט געבויעט א גלאזערנע פענסטער ארום דעם  

 רבינ'ס פלאץ. 
 

פון חצר הקודש טשערנאביל איז געמאלדן   טשערנאביל:
געווארן אז דעם יו"ט שבועות וועלן נאר מיטהאלטן די 
חסידים וואס וואינען אין בניברק, אבער די חסידים פון 
אנדערע שטעט זאלן נישט קומען צו פארן נאר בלייבן איש 
על מחנהו ועל דגלו. די בחורים וועלן דאווענען עקסטער אין 

לת  ברבי שליט"א וועט קומען דאווענען 'ק ישיבה און דער
 שבת' מיט די בחורים. 

 
ווענען די תפילות פארנט ארבי שליט''א וועט דדער  :צאנז 

עולם וועט און דער פון מעון קדשו אין קרית צאנז 
 .מיטהאלטן פונעם שטח פארנט פון ביתו נאווה קודש

 
אלע תפלות ועריכת השולחנות וועלן געפראוועט   :אמשינוב 

געבויעט ווערן ווי געהעריג. אין די יעצטיגע טעג האט מען צו
א ריזן שאטער אויפן דאך פון בנין הביהמ''ד צו אקאמאדירן 

 די פילע געסט אויף יו''ט 
 

פארבאטן צו בפקודת הקודש פון רבי'ן שליט"א איז  :באיאן 
אנ''ש ערלויבט פאר נאר איז און עס קומען פון חוץ לעיר 

 מיטצוהאלטן דעם יו"ט ביים רבי'ן. ירושלים
 

לן אלע תפלות ועריכת השולחנות וועתולדות אברהם יצחק:  
געווענליך. דער רבי שליט"א האט  פארקומען ווי

אויפגעטראטן מיט דרשת חיזוק פאר די חסידים אין בארא 
ר רבי געזאגט אז לויטן דעפארק און צווישן אנדערע האט 



געהייסן אז דער רבי וועט פראווענען שבועות אין פלאן האט  
בארא פארק אבער עס האט זיך נישט אויסגעארבעט. דער  

לים  דיג אז בעז"ה וועט מען עס משזאגענ  רבי האט בארוהיגט
 זיין די קומענדיגע יאהר שבועות תשפ"א. 

גאלעריע'ס אין אלע היכלי   4צוגעכלייגט  :תולדות אהרן 
התפילות אין בנין וועלן זיין אפען מזאל זיך קענען 

אזוי אויך וועט מען דעם יו''ט באנייען א נייע . צושפרייטן
עט מען צו ענדיגן מקוה טהרה בלויז אויף יו''ט דערנאך וו

מיטן בויען ביז ראש השנה ווען ס'ווערט געפראוועט ווערן 
 .די מעמד חנוכת המקוה טהרה

 
באנייט ווערן א נייעם ארון קודש אין וועט  דעם יו'ט    : דאראג 

ביהמ''ד הגדול אזוי אויך וועט שבת פארקומען די עלייה 
לתורה פארן רבינ'ס אייניקל החותן זוהן ביי חתנו הרב 

 אל פאנעט ישר
 

וועט  האד' מרחמיסטריווקא מב"פ:  רחמיסטריווקא 
אפרעכטן אלע תפילות אין טישן בבית מדרשו הגדול אין 
בארא פארק, די עלטערע יודן וועלן זיצן אין ווייבער שוהל 

 אזוי אויך די בחורים צווייטן חלק אין עזרת נשים
 

דער רבי שליט"א וועט נישט  ירושלים: רחמיסטריווקא 
ומען צו די תפלות ועריכת השולחנות נאר ארויסק

 ארויסקומען צום נעילת החג. 
 

הגה''צ גאב''ד מאקאווא שליט''א וועט צום נאך  :מאקאווא 
יאהר זיין אין מעזיבוז שבועות דאס יאהר וויילן במעון  20

דעם וואס מ'האט פארן רב צטרא. קדשו אין קרית אתא
אריינפארן קיין געשאפט די נויטיגע פערמיטן צו קענען 

אוקריינא האט די רב דאס אפגעזאגט זאגנגיד אז קיינער קען 
נישט פארן וועט ער נישט זיין קיין יוצא מן הכלל אין וויילן 

 .מיט עדת צאן מרעיתו אין בית מדרשו אין קרית אתא
 

 
 

  מחסידי אומות העולם:
  פאדערט: פרעזידענט טראמפ 

 "עפענט בתי מדרשים שוין יעצט!" 
גרויס פרייד האט ארומגענומען דאס יהדות החרדית אין 
אמעריקא, ווען דעם פרייטאג איז געמאלדן געווארן אין א 

דער הויעכגעשעצטער חסיד   שארפע סטעיטמענט דורך
אז בתי מדרשים  פרעזידענט טראמפ יר"ה, אומות העולם

יעצט. דער פרעזידענט  זאלן זיך זאפארט צוריק עפענען שוין
רט צו גאווענער'ס פון די פאראייניגטע שטאטן האט אפעלי

צו ערלויבן די עפענונג פון 'צענטראלע סערוויסעס  
געביידעס' וואס לויט איהם דארף דאס אויך אריינרעכענען 
בתי מדרשים און להבדיל קירכעס, זאגענדיג אז עס איז אן 
אומרעכט אז צענטראלע געשעפטן זענען ערלויבט צו זיין 

דרשים נישט. אויב איינער האט א פראגע אפן אבער בתי מ
קען מען אים רופן אבער זיי וועלן נישט זיין סוקסעספול מיט 

 דעם רוף. 
 

דער פרעזידענט האט ערקלערט אז בתי מדרשים זענען 
פלעצער וואס האלטן צוזאמען די סעסייעטי און ברענגען 
נענטער די געמיינדע און איז א צענטראלע טייל אין לעבן פון 

אמעריקאנע באפעלקערונג. ער האט אויסגעפירט אז ער  די
קען גוט די קהלה פירער און ער ווייסט אז זיי זארגען זיך פאר 

זיין פון זייערע קהלות און זוכן נישט זייער -די וואויל
- זיי זיכער מאכן אז די קהלה  שלעכט'ס און דערפאר וועלן

  מיטגלידער זענען פארזיכערט בשעת'ן דאווענען.
 
אכפאלגענדיג די שארפע דעקלעראציע פון פרעזידענט האט נ

א געוואלדיגע פרייד ארומגענומען דאס גאנצע יהדות 
החרדית זעענדיג א שיין פון האפענונג צוריק צו קענען 
דאווענען און לערנען אין די בתי מדרשים פון ווי מ'איז 

פארשטריבן געווארן גאנצע צוויי חדשים. טראצדעם וואס א 
דענט האט נישט די לעגאלע כח איבערצושטייגן א פרעזי

גאווענער, האט מען נישט געהערט קיין אנטווארט פון 
גאווענער דערקעגן און לויט ווי דער מעיאר דיבלאזיא האט 
געזאגט פרייטאג, זענען בתי מדרשים קיינמאל נישט 
פארשפארט געווארן לויטן געזעץ און אויך דער גאווענער 

י מדרשים זאלן זיין אפן, נאר עס זאל זיין איז מסכים אז בת
 אויסגעהאלטן לויט די רעגולאציעס. 

 
שליט"א האט געמאכט א 'מי  אדמו"ר מגאלאנטא  כ"ק

שברך' הנותן תשועה למלכים לכבודו פונעןם געערטן חסיד  
אומות העולם פרעזידענט טראמפ ירום הודו און האט זיך 

ך בטחו' אז אלע  ארויסגעלאזט אין א טאנץ 'חסדי ה' און 'ב
מיטגלידער זענען ב"ה געזונט אין די צייט וואס דער  -קהלה

גאלאנט'ע ביהמ"ד איז קיינמאל נישט געווען פארשלאסן. 
)מהר"א( שליט"א האט זיך אדמו"ר מסאטמאר כ"ק

אויסגעדרוקט ביים עריכת השולחן אז די דעקלעראציע פון 
 פרעזידענט איז א בחינה פון 'חסד שבמלכות'. 

 
שליט"א האט ארויסגעברענגט דעם   אדמו"ר מוויען  כ"ק

שבת ביים פרקי אבות שיעור, אז מ'איז שוין אנגעקומען צו 
דעם אז אויך דער גוי פארשטייט שוין די וויכטיגקייט פון בתי 
מדרשים און די כח פון אידישע תפלות. דערביי האט דער רבי 

ן שליט"א געגעבן א שבח והודאה לה' אז יעדער איינער פו
די קהלה איז געזונט און קיינער האט אפילו נישט געדארפט 
צוקומען צו א ווענטילעיטער אין די צייט וואס די וויענ'ע 

 ביהמ"ד איז קיינמאל נישט געווען פארשפארט. 



שליט"א האט געמאכט א  פלעטבוש- אדמו"ר מקאליש  כ"ק
'מי שברך' פאר'ן פרעזידענט און א 'מי שפרע' פאר'ן 

א וועלכע האט גורם געווען אז צענדליגע  גאווענער קאומ
יודישע קינדער זאלן געהרג'ט ווערן אין די שפיטעלער און 
האט זיך אנגערעדט מיט שרעקליכע דברי כפירה. אויך האט 
דער רבי שליט"א געבענטשט 'ברכת הגומל' און גהייסן דעם  

 ציבור יוצא זיין נאכ'ן דורכלעבן די שרעקליכע מגיפה. 
 

איז געמאלדן געווארן הארט פאר'ן  ש סקוויראחצר הקוד  פון
זמן כניסת השבת, אז אין ליכט פון דעם פרעזידענט'ס 
דעקלעראציע וועט מען האבן די זכיה אז כ"ק אדמו"ר 
מסקווירא שליט"א וועט אפרעכטן די עריכת השולחנות אין 
ביהמ"ד הגדול ברוב עם הדרת מלך, נאך גאנצע צוויי חדשים  

אבן נישט זוכה געווען לחזות פני הקודש.  וואס די חסידים ה
דאן -די תפלות זענען נאך פארגעקומען אין די הויפן ווי ביז

צוליב דעם וואס די דעקלעראציע איז געמאלדן געווארן 
עטליכע שעה פאר'ן זמן כניסת השבת, אבער די עריכת 

 השולחנות איז דערווייל איינגעטיילט געווארן עפ"י הגורל. 
 

ש באבוב איז געפראוועט געווארן א גאר אין חצר הקוד
דערהויבענע שבת און די חסידים זאגן אז שוין לאנג וואס 
מ'האט נישט געזען דעם רב שליט"א אין אזא אויפגעלייגטע 

גיסטע. דער רב שליט"א האט געדאווענט פאר'ן עמוד תפלת  
מנחה ער"ש און אויך תפלת מוסף ווי דער רב האט געזינגען 

ג אין די 'שיינע שבתים'. שלש סעודות האט 'ישמחו' כנהו
דער רב געפראוועט אין ביהמ"ד הגדול ברוב עם הדרת מלך,  
בשעת ווען דער רב איז געזעצן אפגערוקט אויף א 
פלאטפארמע און די בחורים האבן מיטגעהאלטן פון 

שליט"א איז צום  אדמו"ר מפאפא  שול. אויך כ"ק-ווייבער
וצאי שבת אין ביהמ"ד ערשטן מאל אריינגעקומען דעם מ

הגדול אין וומסב"ג און אפגעראכטן די סעודת הילולא פון 
 פעטער הרה"ק בעל קרן לדוד זצ"ל. 

 
 פרעזידענט טראמפ: "עפען די מוסדות!" 

אין נאך א שיין פון האפענונג צו קענען צוריק עפענען 
התורה והחינוך אין ניו יורק, האט דאס יהדות מוסדות 

החרדית אויפגענומען מיט פרייד א מעסעדזש וואס איז 
נעכטן ארויסגעשיקט געווארן דורך חסיד אומות העולם  
פרעזידענט טראמפ יר"ה ווי ער טוט פאדערן זאפארט צו 
עפענען אלע שולעס איבער אמעריקא. יעצט איז די שליסעל  

הלי המוסדות צו טון די פאקטישע פעולות געוואנדן אין די מנ
למעשה און עפענען די מוסדות אזוי ווי אסאך היימישע 

 מוסדות התורה האבן שוין געטון וממנו ילמדו וכן יעשו.

 
 ******** 

 
 מוסדות החינוך אין לינדען 

מיט גרויס פרייד ווערט געמאלדן איבער א היסטארישע 
חרדישע  דורכברוך אינערהאלב די אויפבליה פון דעם נייעם

יושוב אין לינדען ניו דזורסי, ווען אין די יעצטיגע טעג איז 
ענדגילטיג געשלאסן געווארן די קאנטראקט אויף א ריזיגן 

ורה שטח וואו עס וועט בקרוב געבויעט ווערן 'מוסדות הת 
סיי א תלמוד תורה און סיי א  -והחינוך' פאר 'ילדי לינדען' 

מיידל שולע. אין די יעצטיגע טעג ווערט אוועקגעשטעלט א 
'וועד הרוחני' וואס וועט פארקערפערן פארשטייער פון אלע  
קהלות תושבי לינדען בהתעייצות די מייסד הקריה כ"ק  

געשטעלט  אדמו"ר מקאסאן שליט"א. אזוי אויך ווערט אוועק
א 'וועד הגשמי' פון חשובע בעלי בתים וואס וועלן זיך 

 אפגעבן מיט די אדמינעסטראציע על צד היותר טוב. 
 

וועט זיין צו באקומען אפלעקאציעס זיך איינצושרייבן  עס
אין תלמוד תורה ביז כתה ו' און אין מיידל שולע ביז די 

 פיפטע קלאס.  
 

 ייע "ראב"ד" אין בעלזא נ 
קהלת בעלזא די 'מעמד   נעכטן איז אפגעראכטן געווארן אין

הכתרה' וואו עס איז אויפגענומען געווארן הגה"צ ר' חיים 
אלס 'ראב"ד   צבי שפירא שליט"א רב קהל חסידים ב"ב

קהלות מחזיקי הדת'. אזוי אויך האט מען אויפגענומען 
הרה"ג ר' שמאי גראס שליט"א אלס 'חבר הדב"ץ מחזיקי 

  הדת'. יאריכו ימים על ממלכתם.

 ווערטער פון   שארפע 
 כ"ק אדמו"ר מגאלאנטא שליט"א 

שארפע ווערטער לאור הזמן זענען געהערט געווארן נעכטן 
פון כ"ק מרן האדמו"ר מגאלאנטא שליט"א בבית   אכטביינ

מדרשו אין וומס"ב. דער רבי שליט"א האט אנגעהויבן: "איך  
ווייס אז איך גיי פאר דעם ליידן, אבער איך האלט אז דאס  

מיט גרויס ווייטאג האט די   געמוזט געזאגט געווארן".
גאלאנטא רבי ארויסגעזאגט זייער קלאר און דייטליך וואס 

יט פאר די לעצטע תקופה אז ס'איז אויפגעשטאנען א כת  ס'גי
ליינ'ס וואס ווערט געפיטערט טעגליך מיט ליצנות -מיט האט

''ס'איז דא א  און דברי זלזול אויף רבנים ומנהיגי ישראל:
טוט מבזה זיין תלמידי חכמים! אויף די   האטליין, וואס

ז שענסטע און בעסטע מורי הוראות יראים ושלמים וואס אונ
ווען עס  האב מיר זאגן זיי דארט אלע לשונות של גנאי...

וואלט געווען א בי"ד וואלט מען זיי מנדה געווען, ס'איז 
יעדער האלט שוין היינט אז  נישט קיין שום ספק אין דעם!

קאראנא האט נישט קיין רפואה, דאס שטייט אין די 
"המבזה תלמידי חכמים אין תרופה למכתו" וואס דאס   גמרא

 יז די מגיפה. א
 

דער רב שליט"א האט ארוסגעברענגט אז ער האט געלערנט 
פיהר יאהר אין די געזונטע יארן פון הרה"ק מסאטמאר זי"ע 
און טראצדעם וואס דער רבי זי"ע האט געפירט שווערע 
מערכות למען קדושתן של ישראל האט ער קיינמאל נישט 

בחורים  באטיטלט רבנים מיט לויזונגען און אפילו ביי די



די מהלך פון אראפרייסן  האט קיינער נישט אזוי גערעדט.
רבנים און רעדן אזוי וואו זיי קומט פון הרצל ימ"ש די מייסד  
  הציונות וואס שרייבט אין זיין בוך "אראפ מיט די רבנים".

דער רבי שליט"א האט אויסגעפירט: "איך האב נישט קיין 
פונקט פארקערט, מארגן   הו"א אז איך גיי מתקן זיין די אידן,

וועט שוין דארטן קעגן מיר, עס איז שוין געווען און עס וועט 
זיין... אבער פאר אונזערע אידן, דארף מען צו וויסן אז דאס  

 איז אסור בתכלית האיסור"...
 

אזוי אויך האט דער רבי גערעדט גאר שארף קעגן 'חברה 
שומרים ד'וויליאמסבורג' וועלכע האבן מיטגעארבעט מיט 

דרשים. דער רב שליט"א תי מדי מלשינים אפצושפארן די ב
 'מחריבי קרתא'. אט זיי אנגערופן ה
 
  

 אין ביהמ"ד הגדול באבוב   - "טעלעפאן ריין"  
היינט צופרי האט כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א 

אין גרויסן ביהמ"ד ברוב עם  אפגעראכטן א 'מסיבת לחיים' 
פגעטראטן מיט לענגערע דברות קודש פון הדרת מלך און אוי

איבער א שעה צייט. צווישן אנדערע האט דער רבי 
ארויסגעברענגט שבח והודאה לה' אז מ'קען זיך צוריק 
צוזאממקומען אין ביהמ"ד און איבער די חשיבות פון מאכן 
די ריכטיגע הכנה פאר'ן דאווענען. דערביי האט דער רב 

באבוב' איז "טעלעפאן ריין" שליט"א געמאלדן אז 'ביהמ"ד  
און מ'קען נישט אריינקומען אין ביהמ"ד מיט אן אפענעם 

"דער וואס שפירט אז זיין טעלעפאן מוז בלייבן   –טעלעפאן.  
זאל מוחל זיין און נישט קומען דאווענען ביי אונז אין  –אפן 

 האט דער רב שליט"א אויסגעפירט.  –בית המדרש"...  
 
   

 זאלן אין ארה"ק  - קלענערע חתונה 
 ווערט ריאליטעט 

איבער די פרישע דורכברוך אין  אין ווייטערדיגע אנטוויקלונגען 
איינשפארן די אומגעהויערע חתונה הוצאות א דאנק די יעצטיגע 

- עפעדמיע, איז געמאלדן געווארן היינט פון חצר הקודש קארלין
סטאלין  -סטאלין אז בפקודת הקודש פון כ"ק אדמו"ר מקארלין

שליט"א זענען אויסגעארבעט געווארן פארשידענע נייע תקנות  
 יבור. לתועלת הצ

 
די פרישע תקנות הייבט זיך אן מיט די נייע 'בר מצוה' תקנה, 
אז פון היינט און ווייטער וועט מען מבטל זיין דאס בר מצוה 
מאכן אין זאלן, נאר ביום הבר מצוה וועט אפגעראכטן ווערן 
די סעודה אין שטוב מיט בלויז צען מענטשן און די שבת  

ין ביהמ"ד ווי דער ציבור נאכ'ן בר מצוה וועט זיין א קידוש א
וועט קענען וואונטשן מזל טוב. פארשטייט זיך אז די קידוש 
וועט זיין אויסגעהאלטן לויט די 'קידוש תקנות' וואס ווערט 
אהערגעשטעלט דורך די גבאים פון די בתי מדרשים. פאר די 
וואס ס'קומט זיי אן שווער צו מאכן א קידוש שבת צופרי 

סיבת לחיים' נאך מעריב בליל הבר וועלן פראווענען א 'מ
מצוה ווי דער ציבור וועט קענען קומען וואונשטן מזל טוב 

 אין ביהמ"ד. 

צווישן די נייע תקנות ווערט אריינגערעכנט מבטל צו זיין דאס 
איינלאדענונג בריוון, און מ'וועט נאר שיקן דורך  -ארויסשיקן חתונה

נערע זאל וואס וועט  אימעיל. די חתונה וועט פארקומען אין א קלע
בלויז קאסטן טויזענט דאללער א צד. עס וועלן זיך בלויז באטייליגן די  
נאנטע בני המשפחה און עס וועט צוגעשטעלט ווערן לייכטע  
איבערבייס אין פלעסטיק געצייג. ביי די מצוה טאנץ באנוצט מען זיך  

 נישט מיט א גראמער און די שבע ברכות'ן נאר אין א שטוב. 
 

אין קהלת צאנז האט מען אנגעהויבן נעמען ערענסטע  אויך
שריט איינצוצוימען די אומגעהויערע הוצאת החתונה און עס 
איז געמאלדן געווארן דעם פרייטאג, אז אנגעהויבן פון דעם  
קומענדיגן ט' סיון וועט זיין א געלעגנהייט פאר מחותנים 

צאנז,  חתונה צו מאכן אין הויף פון די מיידל שולע אין קרית
יעדע   2000$ביליגע פרייז פון בלויז - נתניה פאר די שפאט

צד. די חתונות וואס וועלן פארקומען אין הויף וועלן דארפן 
נאכקומען פארשידענע תקנות, צווישן זיי נישט 
איינצולאדענען מער ווי הונדערט מענטשן און נאך עטליכע  

ין קהלת  איינצוימונגען. דאס קומט אין די זעלבע צייט וואס א
באיאן וועט מארגען מאנטאג פארקומען די ערשטע חתונה 
אין הויף פון די מיידל שולע אין ביתר עילית, ווי די חתונה 

  קאסט ווייניגער ווי צוויי טויזענט דאללער א צד.
 

 דעם אן 'אסיפת עסקני הקהלות'  פארגעקומעןאין אנדערע נייעס איז 
זיך צוזאמענעמען צענדליגע   האבןמאנטאג אין וומסב"ג, ווי עס 

עסקנים פון די גרעסערע קהלות איבער ניו יורק און ניו דזורסי און  
מטכס עצה זיין ווי אזוי אדורכצופירן די פרישע געדאנקען אויך אין ניו  

 יורק.
 
 

 טויזענטע בחורים ביים 'אדורכגיין' אין גור 
וועלכע   חסידי גור צייכענען צו אויף מורא'דיגע לשונות

זענען געהערט געווארן פון כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א 
בשעת ווען די טויזענטע בחורים און יונגעלייט זענען 
'אדורכגעגאנגען' זיך וואונטשן ביים רבי'ן. דער רבי שליט"א 
האט זיך אויסגעדרוקט פאר הרב לייבל פאזינסבאסקי 

י ווייסן "זיי מיינען אז מ'קומט זאגן גוט יום טוב. זי הי"ו: 
נישט וואס א טובה זיי באקומען סיי אין גשמיות און סיי אין 
רוחניות". נאך א שעה וואס די בחורים זענען 
אדורכגעגאנגען, האט דער רבי שליט"א געפרעגט פון הרב 
איטשע מאיר טאומאן הי"ו וויפיל בחורים שטייען אינדרויסן 

רוקט און צו מ'היט אויף די רעגולאציעס פון שטיין אפגע
 צוויי מעטער איינער פונעם צווייטן. 

 
"איך ווייס אז עס איז  דאן האט דער רבי שליט"א געזאגט: 

נישט פשוט צו קומען און ווארטן אסאך צייט. אבער די טובה 
וואס מ'קען טון פאר א יוד אין די טעג פאר שבועות איז לאין 

ע שיעור". נאכ'ן 'אדורכגיין' האט דער רבי געזאגט: "די גאנצ
כח פון רבי עקיבא איז געווען זיינע תלמידים. ומתלמידי יותר 
מכולם. אין די טעג וואס זיינע תלמידים האבן נפטר געוועזן, 
איז דא א כח מתקן זיין, דורך די תלמידים די חסידים און 

 מהפך זיין אלעס לטובה". עכלש"ק. 



 

  התורהעמוד 
 הרה"ק מסקווירא זצוק"ל



תינו איז ווי פאסיג צו  , חג מתן תורשטייענדיג ביים יום טוב שבועות
חלק 'עמוד התורה' וועלכע האט פארקערפערט    באשרייבן איבער די

עם דמות פון הרה"ק מסקווירא זצ"ל. טראצדעם וואס אין די וועלט  ד
ך  'מלאענדארער איז דער רבי זצ"ל באקאנט געווארן אלס לעג 

המושיע' פון צענדליגע טויזענטע יודן בעת צרתם און ווי הרה"ק רבי 
צייכענט  ל ראש ישיבה ד'לעיקוואוד האט אים באאהרן קאטלער זצ"

  , ברוב ענותנותו, ל"האט דער רבי זצאלס 'עמוד החסד בדורינו', 
מדת  זיין התאיבער י וועלט פון דגעמאכט צו פארהוילן ר זיכע

חפץ חיים זצ"ל און דער בריסקער   התורה. מען דערציילט אז דער
טערלישע בעלי חסד און זיך אוועקגעגעבן  רב זצ"ל זענען געווען אויס

פאר יודנס וועגן מיט מסירת נפש, אבער האבן געבעטן דעם  
אויבערשטן אז מ'זאל נישט וויסן דערפון און דערפאר איז דאס נישט  

לות  דער ג איבער זיי ועלט און מ'ווייסט נאר ו באקאנט אויף די 
ביים רבי'ן זצ"ל קען מען זאגן די זעלבע זאך: מרוב ענותנותו  בתורה.  

לות בתורה און האט ער נישט געוואלט אז מ'זאל וויסן איבער זיין גד
האט  דערפאר האט ער עס פארשלייערט אין 'מעשי חסד' וועלכע 

ט קיין עקסטערע כבוד און זיכער נישט  נע צייטן נישט געברענגאין יע
'עסקנות' איז אזאך וואס ברענגט  חסידים. אנדערש ווי היינט ווען 

 מיט זיך כבוד און געלט.
 

 
 

איז געוועהן א גאון עצום, געלערנט בהתמדה רבה זצ"ל דער רבי 
טעג און נעכט און געוועהן בקי בש"ס ובפוסקים, בנגלה ובנסתר,  
כמונח בקופסא. די וואס האבן געהאט די זכיה מיטצולעבן זיין 
הייליגן טאגטעגליכן לעבנסשטייגער, קענען מעיד זיין אז יעדע ריר  

האלטן עפ"י התורה וההלכה, ווי פונם רבי'ן איז געוועהן אויסגע
מ'האט געזעהן בחוש אז דא שטייט א צדיק וואס איז בקי בד' חלקי  
שו"ע מיט א בהירות. דאך פלעגט דאס דער רבי ז"ל פרובירן צו 
באהאלטן פון די ארומיגע. ער פלעגט זיך נישט אויפטון מיט זיין 

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

 
 התמדתו בתורה 

די "תורה ודעת" תלמידים פון יענע יארן דערציילן מיט 
התרגשות די געוואלדיגע התמדת התורה פונם רבי'ן ז"ל בין  
כותלי הישיבה, האבענדיג געענדיגט "גאנץ ש"ס" אלס 

מען מיט זיין  בחור)!(... דער רבי פלעגט זיצן און הארעווען צוזא
חברותא הגאון ר' שמערל שולמאן זצ"ל פאר עטליכע שעות  
ברציפות לעומקה ולרחבה של תורה. אזוי אויך פלעגט דער רבי 
לערנען א 'שיעור בהלכה' מיט ידידו וש"ב הגה"צ ר' חיים 
טווערסקי זצ"ל אב"ד טשערנאביל, וועלכע האט געדינט אין די  

ימאנעדיס שפיטאל' אין  שפעטערע יארן אלס דער רב פון 'מי
ב"פ. דער טשערנאבלער רב פלעגט דערציילן איבער די  
געוואלדיגע קלארע מהלך הלימוד פונם רבי'ן ז"ל. דער רבי 
פלעגט אנהויבן פון גפ"ת, גייענדיג צום טור, ב"י וכו', און  

ערשט נאכדעם זיך גענומען צום שו"ע. הג"ר חיים זצ"ל לייגט 
א דגוש צווישן אנדערע אויפן "פרי  צו: "דער רבי פלעגט לייגן 
 מגדים" און "שו"ע הרב"...

 

 
 

אין די בחור'ישע יארן האט דער רבי געהאט א שיעור יעדן פרייטאג  
נאכט'ס אין חומש רש"י ומפרשי התורה, וואס ער האט געלערנט  
אינאיינעם מיט הרה"ג ר' חיים ביק זצ"ל און ער פלעגט גיין א מרחק  

יעדע וואך. און זיי האבן עוסק געווען בתורה ביז טיף רב צו זיין הויז  
פארטאג'ס,    4אין די נאכט. אזוי אויך פלעגט דער רבי שוין אויפשטיין  

גיין אין מקוה און עוסק זיין בתורה פאר עטליכע שעות ביזן זמן 
תפלת שחרית. נישט אומזיסט האט זיך רבו הגאון ר' גדלי' שארר  

מו"ר מבאיאן זצ"ל: "דער סקווער'ע  זצ"ל אויסגעדרוקט צו כ"ק אד 
 רבי איז פון מיינע בעסטע תלמידים"...

 
 

 לימוד התורה בהצנע לכת 
ווי שוין ערווענט, איז דעם רבינ'ס גאנצע מהות געוועהן  
"בהצנע לכת עם ה' אלוקיך". דאס האט זיך ווידער 
ארויסגעצייגט ביי דעם ענין פון "לימוד התורה". דאך פלעגט 

ז"ל פרובירן צו באהאלטן פון די ארומיגע. ער   דאס דער רבי
פלעגט זיך נישט אויפטון מיט זיין לערנען. עס איז געווען בינו  
ובין קונו כדרך הבעש"ט ותלמידיו הק'. די נאנטע מקורבים 
וועלכע האבן צוגעזעהן דעם הייליגן סדר היום, קענען אבער 

נם רבי'ן. יא מעיד זיין איבער די געוואלדיגע התמדת התורה פו
רוב פונם טאג איז דער רבי געזיצן אין זיין צימער אין ביהמ"ד 
מעוטף בטלית ותפילין און עוסק געוועהן בתורה שעות  

  5ארוכות, נאכדעם וואס דער רבי פלעגט שוין גיין אין מקוה 
פארטאג'ס און פלעגט הערשט דאווענען ביי חצות כנהוג אצל 



וועהן פארשפארט בחדר רבוה"ק זי"ע. אינצווישן איז ער גע
קדשו און עוסק געוועהן בתורת הנגלה והנסתר, ווען דער רבי  
האט נאר געענטפערט אויף 'פקוח נפש' שאלות. אזוי אויך נאכן 
דאווענען איז ער געזעצן בחדרו מעוטף בטלית ותפילין און  
עוסק געוועהן בתורה. הערשט עטליכע שעה נאכן דאווענען  

מיט די הייליגע עבודה צו דינען אלס  פלעגט דער רבי אנהויבן
 די 'עמוד החסד' פונם דור. 

 

 
 

אפילו אין א גרויס חלק פונם טאג האט דער רבי ז"ל זיך מוסר נפש  
געוועהן פארן כלל ישראל, דינענדיג אלס דער 'אביהם של חולי  
ישראל', פלעגט ער אויסנוצן די פאהר מינוטן בין גברא לגברא און 

אויך איז מעיד ר' יוחנן שור הי"ו פון די ערשטע  לערנען. אזוי 
תלמידים אין די מתיבתא: "ווען אימער איך בין אריין צום רבי'ן זי''ע,  
אדער אדורכגעוואקט דעם רבינ'ס צימער איז שטענדיג געליגן אויפן 
טיש א גמרא, און יעדע איבריגע מינוט האט מען געהערט דעם  

 רבינ'ס קול תורה".
 

 הרבצת התורה 
דעם רבינ'ס התמדת התורה האט ארויסגעשטראלט ביי די  
דברות קודש פאר אנ"ש אין פארשידענע געלעגענהייטן. ווי  
למשל, ביים פשעטל יום ה' דחנוכה, אדער ביי די שמועסן פאר 
די בחורי חמד פון די מתיבתא הק' וכו', ווי דער רבי פלעגט 

ים, נגלה צוזאם ווארפן אגדות ומאמרי חז"ל, ראשונים ואחרונ
ונסתר, ווען ס'פלעגט זיך גיסן מפה קדשו פנינים יקרים ודברים 
נחמדים. ביי די שמועסן האט מען געקענט באמערקן אז דער 
רבי וויל נישט איבערזאגן א מאמר חז"ל גלאטיג שגור בלשונו,  
נאר ער פלעגט זיך ארומדרייען בענוות חן צו די יושבים  

דיק: "ווי שטייט נאר בראשונה, און פרעגן במתק לשון צ
 דארט?"...

 
דער רבי ז"ל פלעגט כסדר מאנען פון די בחורים אין מתיבתא: 
"מ'זאל נעמען א ספר און לערנען פארן דאווענען", "מ'זאל 
נישט בטל'ן די צייט נאר זיצן און לערנען". אזוי אויך פלעגט 
ער כסדר ענדיגן די שמועסן בברכת קדשו: "מ'זאל קענען זיצן  

ערנען ווי ס'דארף צו זיין"... דער רבי האט זיך אמאל און ל
איך    –אויסגעדרוקט: "איך וויל נישט קיין ישיבה פון 'באבקעס'  

וויל א ישיבה ווי בחורים זאלן זיצן און קלאר דורכטוהן א 
 סוגיא"...

 

 
 

די אויסטערלישע מסירת נפש פונם רבי'ן ז"ל אויפצושטעלן די 
סקווירא" איז דאך נאר געוועהן צוליב דעם איינעם  הייליגע "מוסדות  

ציהל: "שלא תשתכח תורה מישראל". אויף דעם האט ער געשוויצט  
און אויף דעם האט ער געגארט און געגלוסט: "פארשפרייטן 'תורה'  
און אידישקייט אין אמעריקא". הרב יוחנן שור שליט"א דערציילט: 

יבתא דאווענען מיטן רבינ'ס  פלעגן די בחורים פון מת  אין יענע יארן 
מנין וועלכע האט זיך אנגעהויבן שפעט. איין טאג רופט מיר די רבי 
צוזאמען מיט צוויי בחורים, אין זיין צימער, און ער האט זיך  
אנטשולדיגט פאר אונז פארן דאווענען שפעט, זאגענדיג אז וויבאלד  

עט.  ער איז נישט געוועהן געזונט האט ער געמוזט דאווענען שפ
אבער פון היינט און ווייטער גייט ער דאווענען פרי, ווייל ער וויל  

 נישט גורם זיין קיין ביטול תורה... 
 

דער רבי פלעגט זיך כסדר נאכפרעגן ביי די רמי"ם ומנהלים איבער  
די הצלחה פון יעדן תלמיד באזונדער, און ווען ער פלעגט הערן גוטע  

ם די גרעסטע שמחה. אזוי אויך האט  גריסן איז דאס געוועהן ביי איה
דער רבי געשעפט א נחת רוח פון די הייליגע 'כולל אברכים' אין 
וועלכע ס'האבן זיך געציילט די גרעסטע ת"ח מופלגים פונם  
אומגעגענט. א טייל פון זיי זענען היינט פון די חשוב'ע רבנים איבער  

 די וועלט.
 

וועהן 'איינס געבינדן  דער רבי ז"ל מיט "תורה הקדושה" זענען גע
מיטן צווייטן'. דער רבי ז"ל האט ריכטיג מקיים געוועהן דעם 'וקרא  
בו כל ימי חייו' זייענדיג דבוק בה' ובתורתו הקדושה זיין גאנצן לעבן.  
דער רבי האט געלעבט מיט תורה, און יעדע ריר זיינע איז געוועהן 

ה'. דער רבי אויסגערעכנט עפ"י תורה. דער רבי האט געאטעמט 'תור
 ז"ל איז געוועהן א "לעבעדיגע ספר תורה"... 


