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אנונג מיט התרגשות און שפפארק גרייט זיך יהדות בארא 

צוהאלטן דעם היסטארישן 'ערשטן שבת' במחיצת מיט
א פון בארא פארק, "שליט  "ר מווערדאןאדמו הקודש פון כ"ק  

ברוב פאר והדר ברוב   וואס וועט אפרעכטן דאס ערשטע שבת
כתר האדמורו"ת לאחר   נאכ'ן איבערנעמען די  עם הדרת מלך

 ן זי"ע. מווערדאהסתלקותו פון הרה"ק 
 

 
 

"א אנגעפירט די תפלות  סתלקות האט דער רבי שליטבאלד נאך די ה
צוליב די  און טישן אויף א פריוואטע פארנעם בביתו נאוה קודש ווען 

אפרעכטן די עבודת  האט מען נישט געקענט געהעריג עפעדעמיע 
ושת יוסף ווערדאן' וועלכע איז נאך נתייסד  הקודש אין ביהמ"ד 'קד

 געווארן דורך הרה"ק מווערדאן זי"ע.  
 

ווערדאן וועלכע האבן געלעכצט ווייטער מיטצוהאלטן די   חסידי
'האט זוכה געווען צו זעהן  הייליגע תפלות און לעכטיגע  טישן וואס מ

זענען ביים רבי'ן זצ"ל, האבן נישט געקוקט אויף די אומשטענדן נאר 
ארויף צום שטוב פון רבי'ן שליט"א און מיטגעהאלטן פון דערנאנט די  

ע ציבור א גרויסככלות השלושים זענען  עבודת הקודש בלי שום שינוי.  
הרה"ח ר' אברהם ווייס  ארויף צום רבי'ן און שטוב און חסידים 

בכתר   דעם רבי'ן שליט"א מכתיר געוועןהאט ק משב" –שליט"א 
ף עווען אויבל גמקבשם כל הקהל  און  "ע  כרצון אביו הק' זיהאדמורו"ת  

 דש. בקו זיך עול הנהגתו 

 
ע שבת' אויף שטאצינד גרייט מען זיך אויף די געהויבענע 'ער

ם ואנשי מעשה פון בארא פארק חסידי  א גרויסע פארנעם, ווי
וועלן האבן די זכיה מיטצולעבן א דערהויבענע שבת מיט 

גענוי ווי מ'האט זוכה געווען בהילו נרו דעם 'נדברונא קאך' 
ינו ביי הרה"ק מווערדאן זי"ע. חסידי ומעריצי בית על ראש

לן קומען צופארן רעיטער ניו יורק וועווערדאן פון איבער ג
היסטארישן 'ערשטן קיין בארא פארק מיטצוהאלטן דעם 

  ודש פון בנו וממלא מקומו.קשבת' בצל ה
 

 



די תפלות וועלן פארקומען אין ביהמ"ד 'קדושת יוסף ווערדאן' אויף די  
זעכצענטע עוועניו, און די טיש ליל שב"ק און של"ס אין היכל הגדול  

תר אין צענטער פון שטאט, ווי עס איז  והמפואר שע"י בית אס
ושבי העיר ובראשם אדמורי"ם ורבנים תזן ציבור ערווארטעט א רי

   שליט"א.
 

נעמען ביים גרויסן שבת וועלכע  אנטייל וועלן פילע רבנים וחסידים 
גאר היסטאריש נאכן ביטערן קלאפ מיט די  אנטשפרעכט צו זיין 

הסתלקות פונעם זקן צדיקי הדור וברוך ה' אשר לא השבית לנו גואל  
באורו הבהיר  ריצים קענען זיך ווייטער קלאמערן די חסידים ומע און

. משיך דרכופון בנו ומ

 
 שמחת בית באבוב

גרויס פרייד האט ארומגענומען חסידי באבוב אומעטום מיט די  
שליסן פון החתן בנש"ק שלמה הי"ו  -פרייליכע בשורה איבער די שידוך

זון ביי כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א, מיט די כלה בת הרב  יונגסטע
מאור  בעריש ארנסטר שליט"א בן הגה"צ ר' ישראל שליט"א אב"ד 

 חיים ב"פ חתן הגה"צ ר' לייבוש רובין שליט"א מציעשנוב.  
 

 
 

די מסיבת התנאים איז פארגעקומען אויף א פריוואטע 
פארנעם אין שטוב פון אבי הכלה הרה"צ ר' בעריש ארנסטר 

אין איינקלאנג צו די 'תנאים תקנות' וואס דער רב  -שליט"א 
 שליט"א האט איינגעפירט אין די קהלה.  

 

 
 

דערנאכט איז פארגעקומען די גרויסארטיגע שפעטער אויפ
ווי עס האבן זיך  'מסיבת לחיים' אין ביהמ"ד הגדול

- מאנסי, וויזניץ-מוויזניץבאטייליגט כ"ק אדמורי"ם 
מ טווערסקי בן "ב"פ, קאסוב, הרה"צ רא-ירושלים, וויזניץ

שליט"א און נאך א רייע   ב"פ-, אלכסנדרהאדמו"ר מסקווירא
 .ם ורבניםאדמורי"

 
 

 ארפע דברי מחאה ש
 ירושלים-אין ויזניץ

שארפע דברי מחאה זענען געהערט געווארן די וואך ביי 
ירושלים שליט"א -שלש סעודות דורך כ"ק אדמו"ר מוויזניץ

וועלכע האט מוחה געווען קעגן א געוויסע צייטונג וועלכע  
האט באשירבן דעם רבי'ן און פאבלעצירט בילדער פון רבי'ן 

אדערשטע זייט פון זייער צייטונג אין שליט"א אויף די פ
 פארשידענע שפראכן. 

 

 
 
ין אנדערע נייעס ווערט געמאלדן איבער פארשריט א

אינערהאלב דאס אויפבליה פון די נייע וויזניצ'ע קריה אין 
גייט דאס שטעטל   לעיקוואוד ווען אין די יעצטיגע טעג

מיט די התחלה פון די  נארוואס אריין אין א פרישע פאזע
עס איז אריבער א שיינער . ערווארטעטע בוי ארבעט לאנג

שטיק צייט ווי די עסקנים און די וועד הקרייה האבן 
אריינגאלייגט זייער בלוט און שווייס האראוואניע צו 
באקומען די נויטיגע פערמיטן און פאפירן, אזוי אויך 
ערלעדיגן וויכטיגע מיטלען וואס באדארף דאס בוי ארבעט. 



דשמיא, ובכוחו של אותו זקן, ובנשיאות כ"ק ברוב סייעתא 
רבינו שליט"א וואס איז עומד בראש למען הקים את המקום 
הנורא הזה לתורה וחסידות, אינעם דרך רבותינו הקדושים, 
האלט מען ב"ה דא מיט אלע נויטיגע באדערפענישן, און 
מ'וועט קענען אנהייבן די בוי ארבעט פון דעם גרויסן 

ט אי"ה אהן מיט'ן צעווארפן וואלד  מ'הויב. פראיעקט
ביימער וואס שטייען אין וועג, דערנאך וועט מען בעז"ה 

דאס מאמענטום און פרייד פון . תיכף אנהייבן דאס בויען
אנשי שלומנו איז ווי פארשטענדליך אויף די העכסטע 
שטימונג, דאס לאנג ערווארטעטע איז אנגעקומען, און 

 . ברומ'וועט ב"ה זעהן די פירות בק
 
 

 "ר מוויזניץ שליט"א: מרן אדמו

"פאלשע שמועות אין  
 מיין נאמען!"

גאר שארפע ווערטער קעגן 'אגודת ישראל' זענען געהערט געווארן  
פארלאפענעם דארנעשטאג נאכט דורך כ"ק אדמו"ר מסלאנים  
שליט"א, ביים סעודת הילולא פון זקינו הרה"ק בעל ברכת אברהם 

י שליט"א האט געזאגט אז 'אגודת ישראל' פון  מסלאנים זי"ע. דער רב
היינט איז שוין נישט די זעלבע אגודה פון אמאל, וויבאלד אמאל האבן 
אלע פריעדיגע גדולי ישראל געאסר'ט אז א חבר הכנסת זאל דינען אלס  
א 'שר' אין די ממשלה, אין די צייט וואס היינט האט מען דאס מתיר  

הכנסת אין 'יהדות התורה' איז   געווען און איינער פון די חברי
איינגעשוואוירן געווארן אלס 'שר' אין די רעגירונג. דער רבי האט זיך  
אויסגעדרוקט: "איך וויל נאר מודיע זיין פאר די אלע יודן וואס זענען 
געגאנגען צו די בחירות אז זיי זענען ליידער נכשל געווארן"... דערביי 

א בריוו פון טאש און אויפן בריוו    האט דער רבי שליט"א ארויסגענומען
זענען אונטערגעתמעט פיהר גדולי אדמורי"ם שליט"א וואס זענען 
אנגעשלאסן אין 'אגודת ישראל' ווי זיי זענען זיך מחייב אז א חבר 

 .הכנסת פון יהדות התורה וועט נישט דינען אלס א שר אין די רעגירונג
 

מסלאנים  ווי ברייט באריכטעט בשעתו, האט כ"ק אדמו"ר
שליט"א קיינמאל נישט גענומען א שטעלונג יא אדער נישט 
צו גיין שטימען ביי די בחירות אבער פארלאפענעם חודש 
אדר איידער די 'דריטע בחירות' אין ארה"ק האט דער רבי 
שליט"א געלאזט פאלן ווערטער אז די היינטיגע בחירות איז 

אויפנעמען א שוין נישט ווי אמאל, וויבלאד היינט טוט מען 
חבר הכנסת פון 'אגודת ישראל' אז ער זאל דינען אלס 'שר' 
אין די ממשלה, אזאך וואס איז געאסר'ט געווארן דורך די 

 פריעדיגע גדולי ישראל.  
א טאג דערויף איז מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א 
אריבערגעקומען אויף א באזוך ביים רבי'ן און פארשפראכן 

אחריות אז פון היינט און ווייטער  אז ער נעמט אויף זיך די
וועט מען מער נישט אויפנעמען חברי הכנסת אלס 'שרי 
המלוכה' און האט דערביי איבערגעגעבן א צעטיל ווי עס 
זענען געווען געחתמ'עט פיהר גדולי אדמורי"ם שליט"א 
וואס זענען זיך אויך מחייב זיך צו האלטן צו אט דעם  

ארויס א מודעה פון דער פרענציפ. נאך יענע נאכט איז 
משב"ק ביי האדמו"ר מסלאנים שליט"א אז דער רבי האט 

 '.צוריקגעצויגן און 'חזר הדבר לקדמותו

 
למעשה איז די וואך איינגעשוואוירן געווארן איינע פון די חברי הכנסת  
אין 'אגודת ישראל' אלס 'שר השיכון' און דערפאר האט כ"ק אדמו"ר  

הערן די פאלגענדע ווערטער: "אין שנת מסלאנים שליט"א געזחאגט 
תשל"ז האבן די דעמאלטיגע גדולים מתיר געווען אז אגודת ישראל זאל  
אריינגיין אין די קאאליצע אבער אין 'ממשלה' נישט. מ'האט זיי  
דעמאלט געוואלט געבן כל טוב שבעולם, אבער די גדולים האבן 

שט ווערן א חלק  דעמאלט אוועקגגעשטעלט אז זיי גייען בשום אופן ני
פון די רעגירונג, ווייל א איד קען נישט אריינגיין אין די ממשלה. דאס 
איז געווען אין תשל"ז. אין תשע"ו האבן די פאלטיקאנטן אנגעהויבן  
דרייען און מען האט זיך איינגעקראכן אין די ממשלה. שוין דעמאלט  

אליטיק האב איך מוחה געווען קעגן דעם! מיר מישן זיך נישט אין פ
אבער כ'האב געזען אז קיינער רעדט נישט קיין ווארט האב איך געפילט  
א חוב אויסצושרייען אז גדולי ישראל האבן געהאלטן אז דאס איז אן  

 איסור חמור צו זיצן אין די ממשלה.  
 

רות האב איך געזאגט דעם עולם דעמאלט אז אויב זיי יעצט פאר די בחי
ן אנדערש ווי אמאל. האבן זיי דעמאלט  זיצן אין די ממשלה איז אינגאנצ

געשיקט שלוחים און געזאגט אז זיי זאגן צו אז זיי וועלן דאס נישט  
ברעכן און צום סוף האב איך געהאט א הבטחה פון פיהר חברי המועצת 
גדולי התורה אז זיי וועלן שטיין על המשמר בכל תוקף אז אגודה וועט  

נג און עס איז באשטעטיגט  נישט נעמען א תיק 'שר' אין די רעגירו
געווארן דורך דעם 'מזכיר' פון מועצת גדולי התורה. איז געקומען  

 ה!"... למעשה זענען זיי יא אריינגעגאנגען אין די ממשל
 

 
 האחים האדמורי"ם לבית קאסאן ביי א חתונה די וואך 

 
כ'האב געפרעגט אלעמען וואס איז אנדערש תשל"ז ביז 
תשע"ו? פארוואס האט מען נישט געטארט לז' און יעצט יא? 

דברי בי"ד חבירו אלא אם כן גדול  אין בית דין יכול לבטל 
הימנו בגדול ובמנין? זיי ענטפערן גארנישט אויפדעם!... די 
פאליטיקאנטן זאגן ווען זיי ווייסן ווי גוט איז די תיקים מיט 
שרים וואלטן זיי נישט געאסר'ט.. אזוי קוקט עס נעבעך  

 ... אויס
 

של  עכ"פ וויל איך פשוט מודיע זיין פאר'ן עולם אז מ'איז נכ
געווארן... איך בין אויך נשכל געווארן. כ'בין נישט געגאנגען 
קלייבן, אבער כ'האב דאס נישט אפגעהאלטן! מ'דארף וויסן 
אז מיר זענען אין גלות. זיי זענען געווארן איין זאך מיט די 



ציונות. אנטשטאט צו קעמפן קעגן די ציונים זענען זיי 
'. געווארן 'מושליםגעווארן בשר בשרם און זיי זענען אויך 

יוסף )פרשת מסעי( אז ס'איז דא ב ס'שטייט אין תודלות יעק
דריי סארטן גלות'ן: א גלות ביי גויים, א גלות ביי יודן, און א 
גלות ביי חסידים. אז די חסידים פירן אן די ממשלה זענען 
מיר יעצט אין דער דריטער גלות. דער גלות צווישן די 

ויסן אז אין לנו חלק ונחלה עמהם. חסידים... מיר דארפן ו
דאס איז א ממשלה וואס איז מורד בהקב"ה ובתורתו 

 .הקדושה
 

וואס איז געשען בנוגע דעם חוק הגיוס וואס איז  ך נאך אזא
דער 'ציפור הנפש' פון כלל ישראל. זיי האבן געזאגט אז זיי 
וועלן מסדר זיין און למעשה האבן גארנישט געמאכט. איז 

ע פון די חברי הכנסת וועלכע האט מוחה געווען: געווען איינ
"איהר האט צוגעזאגט אז איהר וועט דאס מסדר זיין און 
למעשה האט איר גארנישט געמאכט. וואס איז דאס אז איהר 
גייט מאכן א הסכם קאאליציע אנדעם וואס איר זאלט מסדר  
זיין דעם חוק הגיוס?!"... האבן די אנדערע חברי הכנסת 

אליידיגט און אים געשריבן א בריוו אז ער איז א געווארן ב
מחוצף... מיר זענען גוטע קינדער ווייל מיר שרייען נישט... 
זיי האבן גוטע צוקארלעך האבן זיי באקומען אבער די חוק 

 ...הגיוס איז געבליבן פאריתומ'ט
 

רופן צו די חברי המועצת  -יא. מ'מאכט עטליכע טעלעפאן
אשטעטיגט און דאן טאר מען שוין און אלעס ווערט גלייך ב

נישט רעדן קעגן זיי. אזוי קוקט אויס דער דור היינט. יא. מיר 
געפונען ליידער אין א גלות צווישן די חסידים... דער  
אויבערשטער זאל אונז חונן דעת אז מיר זאלן נישט 
נאכגעשלעפט ווערן און אז די גזירה זאל בטל ווערן. מיט 

צוברעכן די גזירה ביז דער   תורה ותפלה וועלן מיר
אויבערשטער וועט העלפן ותעביר ממשלת זדון מן הארץ 

 ."..יוהאלילים כרות יכרתון ותכיר עולם במלכות שק
 

אך תפלת שחרית ביי מרן אדמו"ר מויזניץ דינסטאג צופרי נ
שליט"א, האט זיך דער רבי שליט"א ארומגעדריידט צו די 

"עס דרייט צעך   ארומיגע און זיך אויסגעדרוקט, וזלש"ק:
שמועות אין מיין נאמען אז איך האב צוגעזאגט אז ס'איז  

שר אין אגודת ישראל איך וויל איבער  - שט זיין א וועט ני 
גענומען  - און מיין נאמען אז איך האב זיך נישט אונטער    געבן 

איך האב געזאגט אז איך וועל טוהן מיין אלע יכולות'ן וואס  
איך קען און סאיז נישט געגאנגען און מ'זאל נישט ארויס  

 נעמען קיין פאלשע שמועות אין מיין נאמען". 
 

איז אפגעהאלטן ביינאכט מאנטאג ט נאכדעם וואס דאס קומ
געווארן א וויכטיגע אסיפה אין שטוב פון כ"ק אדמו"ר 
מסלאנים שליט"א מיט די באטיילעגונג פון הגה"צ ר' מנחם 
ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויזניץ, הרה"ג ר' ישראל 

ב"ב, הרב שאול -דומ"ץ ויזניץ - מיללער שליט"א 
ווי עס איז אויסגעשמועסט משב"ק -גרינבערגער שליט"א

 געווארן בדברים העומדים על הפרק. 
 

 הכרת הטוב אין סקווירא
כ"ק אדמו"ר מסקווירא איז    רשיינונגאין אן אומגעווענליכע ע

געווען אויף 'קביעת מזוזה' אין שטוב פון ר' "א מב"פ שליט
, נאמן ד'ביהמ"ד סקוויראגבאי  –ו מרדכי קירשנער הי"
מזוזה איז פארגעקומען . נאכ'ן קלאפן פארלאפענעם זונטאג

היסטארישע שריט האט דער רבי  א מסיבת לחיים ווי אין א
שליט"א אויפגעטראטן מיט לענגערע דברות קודש און 

ן משתתף זיין ביים קביעת זיך קומע  ארויסגעברענגט אז דאס
מזוזה איז לאות הכרת הטוב פאר ר' מרדכי הי"ו וועלכע  

 הביהמ"ד. געבט זיך אוועק לטובת 
 

 
 
 

 לחיים טישן אין באיאן 
חסידי באיאן אין ארה"ק וואס  נאך א לענגערע צייט וואס

וואוינען אינדרויסן פון האבן שוין א לענגערע תקופה נישט 
געקענט וויילן במחיצת הקודש אדער אפילו קענען זעהן דעם  

נאכט נאך תפילת מעריב  רבין, דעריבער וועט דער רבי יעדע
פראווענען א 'לחיים טיש' פאר א באזונדערע גרופע חסידים  

איאנער קלויז איבער גאנץ ארה"ק וועלכע  פון אן אנדערען ב
אין בני ברק מודיעין עילית בית  רעכענט אריין די קלויזן

שמש קרית גת און די זעקס קלויזן אין ביתר און אויך 
 פילצאליגע חסידים אין אנדערע שטעט. 

  
 נייע חתונה זאל אין תולדות יהודה 

א תולדות יהודה איז נעכטן פאררופן געווארן  אין קהלת
אסיפת התעוררות רבתי פאר די בני הקהילה אין שפיץ פונעם 
רבין שליט''א ככלות השלושים לפטירתו פון הרה"ח ר' 
בנימין אבראמאוויטש ע"ה. דער רבי שליט"א האט 

היינטיגע אדמורי"ם  ארומגערעדט קעגן דאס אויפנעמען
די  און אויך איבער יונגעלייט,-ומשפיעים, היינטיגע כולל 

חתונה תקנות אין צווישן אנדערע געמאלדן אז עס נושא פון 
וועט מען אהערשטעלן דאס ביהמ''ד הגדול פאר חתונות 
לרחבת די בני הקהילה, די סעודה זיין צוגעלשטעלט בלויז 



פאר די נאנטע משפחה אין א זייטיגע שטוב אינעם בנין אדער  
א קלענערע זאל אין די געגענט אין די ריקודים וועלן 

 אינעם פראכטפולען היכל ביהמ''ד הגדול. פארקומען 
 

 היסטארישע עירוב אין לונדון 
צום ערשטן מאל אין די היסטאריע אין עיר הבירה לונדון איז 
אוועקגעשטעלט געווארן אן 'עירוב' אין די 'טענענהאם' 
געגענט. אין א בריוו וואס איז ארויסגעשטעלט געווארן דורך 
די ארטיגע 'בית דין צדק דהתאחדות קהלת החרדים', שרייבן 

רומגענומען זיי אז נאכדעם וואס די געגענט טענענהאם איז א
מיט 'דריי מחיצות' און זעהנדיג די שטארקע נחיצות פון 
אוועקשטעלן אן עירוב אין יענעם געגענט, האבן זיי 
 אויסגעארבעט מתקן צו זיין אן עירוב אין געגענט בהידור רב. 

  
צענדליגע יארן האבן תושבי לונדון זיך אפגעהאלטן פון 

לונדון בעל  טראגן אויף שב"ק, נאכדעם וואס כ"ק גאב"ד 
חשב האפוד זצ"ל ובנו יבדלחט"א כ"ק גאב"ד לונדון 
שליט"א האבן בשום אופן נישט ערלויבט מתקן צו זיין אן 
'עירוב' אין שטאט צוליב די פילע חששות דאורייתא ודרבנן 
אין וועלכע 'תיקוני עירובין' זענען פארבינדען און אויך 

בי"ד' האט די 'כדתיא  צוליב די פירצות בעניני צניעות.
אוועקגעשטעלט א ספעציעלע 'וועד לתיקוני עירובין 
בלונדון' וועלכע וועט ארויסשטעלן א ספעציעלע 'מאפע'  
וועלכע וועט אנצייגן גענוי פון און ביז ווי, דער עירוב וועט 

 זיך ציען, לתועלת ולרחבתתושבי השכונה. 
 

 ייע ישיבה גדולה אין וויזשניץ בית שמש נ 
מיט גרויס איבעראשונג האבן חסידי וויזשניץ בית שמש 
אויפגענומען די בשורה איבער די עפענונג פון די נייע ישיבה 
גדולה "תורת מרדכי" וואס וועט זיך העפענען לקראת זמן 
אלול הבעל"ט און וועט שטיין בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר 

אלטץ ר"י וועט דינען הרה"ג ר' בנימים שליט"א, 
שיינבערגער שליט"א וועלכע האט אויך געעפנט די ישיבה 

אין אנדערע נייעס  קטנה און געשטאנען בראשותו ביז יעצט.
איז באשטעטיגט געווארן אז כ"ק אדמו"ר שליט"א וועט 
וויילן אויף שבת פרשת חוקת אין ירושלים עיה"ק בקרב 

ן ארט, און וועט אפרעכטן די תפילות חסידי וויזשניץ אויפ
און טישן בביהמ"ד וויזשניץ ירושלים אויף רחוב אדוניהו 
הכהן, ווי ס' וועט פארקומען א שבת אויפרוף פון צווי 

 . חסידים
 

 איסור אויף מנינים צוריק אין אפעקט 
וואס אין שיכון סקווירא זענען  נאך גאנצע דריי חדשים

פארגעקומען מערערע מניניםם אויף שבת ויום טוב צוליב די  
אומשטענדן, האט 'קהל צמח דוד ד'שיכון סקווירא' 
ארויסגעשטעלט היינט א מודעה, אז אנגעהויבן פון דעם  
שבת פרשת בהעלותך וועט מען צוריקגיין צום אלטן און עס  

ין אין שטעטל זקנים עם נערים וועט נאר פארקומען 'איין' מנ
 בראשות דעם רבי'ן שליט"א ברוב עם הדרת מלך. 

 

 

 

 



 די היסטארישע מציבה 
שטייענדיג נאך די פטירה פון הרה"ח הישיש ר' יהושע דוב  
יאקאבאוויטש ע"ה, ווערט פארעפענטליך די נוסח המציבה וואס וועט  

ן עפ"י ווערן ארויפגעשטלעט על קברו. די נוסח איז געשריבן געוואר
צוואתו. לויט ווי רבי דזיגעלע ע"ה האט געשריבן אין די צוואה, זאל  
מען ארויפשרייבן אויף די מציבה די 'סטאטוס נומער' וואס די נאציס 
ימ"ש האבן איינגעקריצט אין זיין האנט למען יעמדו למשמרת לדורות  

 הבאים. 
 

יגן צו  ווי באקאנט פלעגט ר' יהושע דוב ע"ה כסדר האבן פאר זיינע או
דערמאנען און געדענקען די בארבארישע און גרויזאמע רציחות וואס 
אידישע קינדער זענען אדורך ביים ביטערן צווייטן וועלט קריג און דאס  
איבערדערציילן פאר די יונגן דור למען ידעו דור אחרון. אויך לאחר  
פטירתו האט ער געזארגט אז דאס זאל נישט פארגעסן ווערן נאר כסדר  

 ערמאנט ווערן. ד
 

  
 
 

 ץ: רבה וכן יפרו כן י 

זעקס נייע בתי מדרשים געעפענט 
 נשא  שבתפארלאפענעם  

 
אין די נייע חרדישע געגענט אין  ביהמ"ד באבוב אין לינדען:

לינדען, ניו דזורסי וועט זיך דעם שבת צום ערשטן מאל עפענען  
די נייע 'באבוב'ע שטיבל' אין שטאט ווי עס וועלן פארקומען  

בשבת   די תפלות דורכאויס שבת און אויך א באטע בליל שבת
אחים. דאס קומט נאכדעם וואס פארלאפענעם חודש חשון  
איז אפגעקויפט געווארן א שטח אין לינדען לטובת הביהמ"ד 
דורך הרבני הנגיד ר' אברהם אהרן לעזער הי"ו און אין לויף פון  
-די פארלאפענע חדשים זענען פארגעקומען העפטיגע בוי 

פארנעם און  ארבייט איינצורישן דאס ביהמ"ד אויפן שענסטן 
די וואך איז די ארבעט פולקאם פארענדיגט געווארן לפאר 

 ולרומם בית ה'.
 

אין לויף פון די לעצטע צוויי יאהר האבן זיך אריבערגעצויגן קיין 
לינדען איבער צוואנציג משפחות חסידי באבוב און לויטן פלאן וועלן  

ביז  זיך אריבערציען נאך צענדליגע באבוב'ע משפחות קיין לינדען.
טעג ביי - היינט זענען בלויז פארגעקומען מניני התפלה אין די וואכן

איינעם אין שטוב, און דעם שבת וועט מען באנייען דעם נייעם  
ביהמ"ד. דאס ביהמ"ד איז נאך א רינגעלע אין קייט די צענדליגע  
קהלות דחסידי באבוב איבער די וועלט וועלכע שטייען בנשיאות  

- ליט"א און פארשפרעכט צו זיין א לייכטכ"ק אדמו"ר מבאבוב ש
 טורעם פאר די גאנצע אומגעגענט.

 
פארלאפענעם פרייטאג זענען די עסקנים פון קהלת באבוב געווען  

ר מקאסאן שליט"א, דער מייסד פון די "אויף א באזוך ביי כ"ק אדמו
נייע קריה און ערהאלטן ברכת קדשו לרגל די ערעפענונג פון דאס  

ן שטאט. אזוי אויך האט דער 'וועד הדיור ד'לינדען'  נייע ביהמ"ד אי
ארויסגעשטעלט א מודעה ווי זיי טוהן אפענהארציג באגריסן די 

 עפענונג פון די נייע באבוב'ע קהלה אין זייער אטערעטאריע.
 

 
 

מיט גרויס שמחה און התרגשות וועט    ביהמ"ד זוטשקא אין מאנסי:
פון די נייע בית מדרש  זיך דעם שבת עפענען אין מאנסי די טויערן 

אדמו"ר  "תהילת דוד זוטשקא" וועלכע וועט שטיין בנשיאות כ"ק 
שליט"א, יונגסטע זון פון כ"ק אדמו"ר מזוטשקא   מאנסי - מזוטשקא 

זצ"ל, און איידעם ביי הגה"צ ר' יהושע לייפער שליט"א אבד"ק באר  
משה ונשיא ממלכת התורה עוז והדר. אצינד טוט מען באנייען דעם  

קעמאו רידזש אין  25עם בית המדרש וואס געפונט זיך אויף שיינ
 .שטאט צווישן בלאוועלט ראוד און וועסט מעיפל

 
אין מאנסי האט זיך דעם שבת געעפענט    ביהמ"ד אמרי נועם דזיקוב: 

די נייע ביהמ"ד 'אמרי נועם דזיקוב' בנשיאות הרה"צ ר' מאיר  
 זי"ע.  הורוויץ שליט"א חתן הרה"ק ר' דוד משה מקרעטשניף

 
אין בני ברק האט זיך דעם שבת געעפענט די נייע  ביהמ"ד שאץ: 

'ביהמ"ד שאץ' בנשיאות הרה"צ ר' יצחק אלעזר מאסקאוויטש  
 שליט"א משאץ. 

 
אין קרית יואל וועט זיך דעם שב"ק   ביהמ"ד דינוב אין קרית יואל:

עפענען די טויערן פון 'ביהמ"ד בני יששכר דינוב' וועלכע וועט שטיין 
בנשיאות כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א. די מעמד פתיחת שערים איז 
פארגעקומען דעם דארנעשטאג נאכט אין היכל הביהמ"ד אין שפיץ  

 דינוב.  פון הרה"צ ר' חיים אלעזר ראבינאוויטש שליט"א ר"י 
 

דעם שבת עפענט זיך אין די  ביהמ"ד טעמעשוואר אין עירמאנט: 
נייע ביהמ"ד "בני שמעי' ד'טעמעשוואר"   עירמאונט געגנט די 

בנשיאות הגה"צ ר' בעריש לעוו שליט"א בן הגה"צ ר' שמעי' לעוו  
אינטערדאם איידעם ביי הגה"צ אבד"ק   –שליט"א מטעמעשוואר 

.סאלקא שליט"א פון מאנסי 



 
 
 
 


