
 
 מהנעשה והנשמע

 ~ בחצר הקודש סאדיגורא~ 
 

 
 

   מ'ע רבי לי ירוש - סאדיגורא אחיו  ביים שמחת הבר מצוה לבן  דעם דארנעשטאג נאכט  כ"ק אדמו"ר מסאדיגורא שליט"א באטייליגט זיך  
  



 מלכות'דיגע באזוך ביי  
 כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א

דארנעשטאג ביינאכט נאכדעם וואס כ"ק אדמו"ר  
יט"א האט זיך באטייליגט ביים שמחת מסאדיגורא של

הבר מצוה לבן אחיו האדמו"ר מירושלים, איז דער רבי 
שליט"א אנגעקומען אויף א באזוך ביי כ"ק אדמו"ר  

 מבעלזא שליט"א. 
 

 
 

דער רב שליט"א האט אויפגענומען דעם רבי'ן שליט"א 
ביתרת הכבוד און געזאגט: "כ'האב געהאט א 

אטער זצ"ל". דערנאך באזונדערע חביבות צו אייער פ

האט זיך פארצויגן א שמועס פון עטליכע מינוט 
בסיפורי צדיקים. ביים זיך וואונטשן 'לחיים' האט דער 
רב שליט"א געוואונטשן פאר'ן נייעם רבי'ן, אז 'אלע 
ברכות וואס ער וועט בענטשן יודן און די עצות וואס  

 ער וועט מייעץ זיין דעם ציבור, זאלן מקוים ווערן".
 

 
 

נאכ'ן באזוך זענען די צוויי רבי'ס געבליבן פארשפארט  
אין  -פאר פופצן מינוט. דערנאך האט דער רב שליט"א

ארויסבאגלייט דעם רבי'ן  -א זעלטענע ערשיינונג 
 שליט"א ביז צו די קאר 

 
 'צאתכם לשלום' אין אנטווערפן  היסטארישע מעמד

מאנטאג נאכמיטאג האט זיך 'היסטאריע' אפגעשפילט אין  
שטאט אנטווערפן, ווען אלע רבני ודייני העיר שליט"א פון אלע 
שיכטן און קרייזן, האבן זיך אינאיינעם צוזאמענגענומען אויף 
א גרויסע מעמד 'מסיבת פרידה' לכבודו אורח הדגול כ"ק מרן 

שליט"א, וועלכע האט געוואוינט די   אדמו"ר מסאדיגורא
פארלאפענע צוויי יאר אין אנטווערפן און האט זיך דעם  

 דינסטאג ענדגילטיג אריבערגעצויגן וואוינען אין ארץ הקודש.
 

 
  

די מעמד איז באשיינט געווארן דורך צענדליגע רבנים ודיינים 
פון שטאט, אין שפיץ פון הגה"צ הישיש ר' דוד משה ליבערמאן 

"א גאב"ד שומרי הדת וועלכע האט זיך עקסטער מטריח שליט
- געווען זיך צו באטייליגן ביי די מעמד אדיר טראץ זיין הויעכע

 עלטער, זייענדיג א בן תשעים.

 
 

דיינים  פאלגענד איז א טיילווייזע רשימה פון די רבנים ודיינים: 
הגאון זעקל   אין דקהל מחזיקי הדת הגאון עמרם העניג

הרב שלמה  ןוא עלזא הרב אהרן יושע גראסב דייני פאלאק,
הרב יעקב יוסף  הרב שמואל לוריא דומץ ויזניץ, זלמן וועבער,

הרב ליפא טייטלבוים דומץ סאטמאר  ברייער דומץ סקווירא,
הרב   הרב מענדל לעמבערגער דומץ סאטמאר מהריי, מהרא,

הרב שמעון אברהם  באבוב, דומ"ץ משה האלברשטאם
הרב אברהם ערנטרוי אבד זכרון   סידים,גרינפעלד אבד קהל ח



יע  פד צאנז, חבד שליח המש"הרב אברהם יושע רייך אב בנימין,
ד "הרב שלום גרינפעלד אב הרב שבתי סלאוואטיצקי,

הרב אליהו עפטערגוט אב"ד בית מרדכי, הרב ברוך   אלכסנדר,
ראשי  חברי הנהלת קהילת מחזיקי הדת, וואלפין רב בית יעקב,

ק  "הרב משלום זילבערמאן משב הנהלת קלויז טשורטקוב, 
ק האדמו"ר "פשעווארסק בשליחות כ בית י"אדמור

  מפשעווארסק שליט"א.
 
ווישן אנדערע האט אויפגעטראטן הרב אברהם ערענטרוי רב  צ

אגודת ישראל, וועלכע האט איבערגעגעבן פאר די 
וערטער וואס כ"ק אדמו"ר מסאדיגורא זצ"ל  פארזאמעלטע, די ו

האט אים פרעזענליך געזאגט עטליכע מאל: "איך ווייס נישט  
מיט וועלכע זכות האב איך זוכה געווען צו מיין שיעלע! איך  

דאן דעם באשעפער יעדן איינציגסטן טאג אז כ'האב זוכה  
געווען צו א זון ווי שיעלע!"... הרב ערענטרוי האט אויסגעפירט: 
"חודש שבט האט מיר דער רבי זצ"ל געשיקט א גריס און האט 
מיר צוגעלייגט: "געדענקט גוט וואס איך האב אייך געזאגט אויף 
מיין שיעלע!"... ווייזט אויס אז דער רבי זצ"ל האט געוואלט אז 

 איך זאל דאס איבערזאגן ברבים ווען ס'וועט זיין נוגע". 
  

רטער: חותן המלך הגה"צ עס האבן אויך אויפגעטראטן מיט ווע
ר' אשר חיים שטערנבוך שליט"א אב"ד אהלי יעקב, הרב שלום  
גרינפעלד, הגאון ר' זעקיל פאלאק און הגה"צ הישיש ר' דוד 
משה ליבערמאן שליט"א גאב"ד שומרי הדת. יצא צדיק מן העיר  

 פנה זיוה ופנה הדרה 

 

 יום השלשים בחצר הקודש סאדיגורא
די 'יום השלושים'   געווארןאפגעצייכענט איז מיטוואך דעם 

להסתלקותו לשמי מרום פון כ"ק אדמו"ר מסאדיגורא זצ"ל. 
איז בנו וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר  לכבוד די שלשים

מסאדיגורא שליט"א ארויפגעגאנגען צום ציון הק' אין  
באגלייטונג פון הונדערטע חסידים אויפן בית החיים אין 
גבעתיים. נאך א קורצע וויילע איז דער גאנצע ציבור  
ארויסגעגאנגען פון ביה"ח, און דער רבי שליט"א איז געבליבן 

 ן הק' פאר איבער א שעה צייט! איינע אליינס ביים ציו 
 

 
 ה ביים בר מצו   א ריקוד די ברודער אין  

 
 

 
 רויס סאדיגורא רבי ביז צום קאר רב באגלייט א בעלזא  

ארום זעקס אזייגער מיטאג זענען אנגעקומען צום ציון הק' די 
משפחת המלוכה, קינדער און איידימער פון האדמו"ר זצ"ל בראשות  

, ווי לונדון שליט"א- ירושלים און סאדיגורא- האדמורי"ם מסאדיגורא
ן האבן אינאיינעם  זיי האבן זיך געטראפן מיט'ן רבי'ן שליט"א או

 מתפלל געווען ביים ציון הק' און געזאגט קדיש צוזאמען.
 

 
 

 פארנאכט'ס איז פארגעקומען אן 'עצרת התעוררות' אין ביהמ"ד
הגדול סאדיגורא אין בני ברק בראשות בנו וממלא מקומו כ"ק  
אדמו"ר מסאדיגורא שליט"א. ביים מעמד האבן זיך באטייליגט 
אלע קינדער און איידימער פון האדמו"ר און עס האבן 
אויפגעטראטן מיט ווערטער די ירושלימ'ע און לונדונ'ע רבי'ס 

הל חסידים שליט"א, הגה"צ ר' זושא הורוויץ שליט"א אב"ד ק
ביתר, הגאון ר' יוסף צאלער ראש הישיבה. דערנאך האט מען 
געהאט די זכיה צו הערן משא הקודש פון כ"ק אדמו"ר 

  מסאדיגורא שליט"א.
 

נאך די דברות קודש האט זיך דער רבי שליט"א ארויסגעלאזט 
אין א פייערדיגע טאנץ מיט דער בר מצוה בחור בן אחיו  

 .נעים שבת אחים גם יחד שליט"א. הנה מה טוב ומה 



 ראש השנה תש"פ אין שאטן פון עפעדעמיע
אין חצר הקודש גור האט מען איינגעטיילט דאס ביהמ"ד  ור:ג 

הגדול אויף צוויי, און ביידע קבוצות זענען איינגעטיילט אויף 
באזונדערע גרופעס אין קפסולות. פאר די חסידים וואס 

ן גורלות וואוינען אינדרויסן פון ירושלים, זענען פארגעקומע
וועלכע תפלות מ'וועט קענען מיטהאלטן ביים רבי'ן. די חסידים 
אין ירושלם וועלן קענען דאווענען אלע תפלות אין ביהמ"ד 
הגדול, אבער נישט אין די זעלבע צייט. די ערשטע מנין וועט  
דאווענען ביים נץ החמה און ענדיגן דאס דאווענען אויף ראש 

אך וועט זיך שטעלן א פרישע מנין  השנה בערך נין אזייגער. דערנ
ניין אזייגער וועלכע וועט ענדיגן דאווענען נאך איינס אזייגער. 
די חסידים דארפן זיך איינשרייבן פון פאראויס ביי וועלכע מנין 
מ'וועט דאווענען און וויפיל קינדער מ'וועט מיטברענגען צום  

די   דאווענען. אין אנדערע נייעס, האט מען איינגעפירט, אז
חסידים זאלן אריינלייגן די קוויטלעך אין א קעסטל פארנט פון  
רבינ'ס שטוב, און דער רבי שליט"א טוט דורכליינען די  
קוויטלעך שפעטער ביי זיך אין שטוב, אנדעם וואס די חסידים 

 זאלן זיך וואונטשן ביים רבי'ן שליט"א פנים אל פנים.
 

 
  

עלט געווארן א  אזוי אויך איז ארויסגעשט סטאלין: - קארלין 
סטאלין' וואו זיי ווענדן זיך צום  - מודעה דורך 'קהלת קארלין

ציבור אז מען זאל נישט קומען צום רבי'ן אויף ראש השנה, נאר 
פארבלייבן אין די שטעט איש על מחנהו ועל דגלו. אין די מודעה  
טוט די הנהלת הקהלה באטאנען, אז טראצדעם וואס די 

איבערמידליכע כוחות   עסקנים האבן אריינגעלייגט
אויסצושטעלן דעם גרויסן בית המדרש אין ירושלים, אז יעדע  

חסיד זאל קענען מיטדאווענען מיט'ן רבי'ן ווי עס איז  
איינגעפירט אין קארלין לדורותיהם, האט זיך עס למעשה נישט 
אויסגעארבעט און עפ"י פקודת הקודש פון רבי'ן דארף מען 

און דערפאר זאל יעדער פארבלייבן  מחמיר זיין בפיקוח נפשות,  
אינדערהיים אויף יו"ט און דאווענען די תפלות אין די ארטיגע 

  שטיבלעך ונשמע פתגם המלך לכל אחד במקומו.
 

 
 

צום ערשטן מאל אין די היסטאריע לבית רוזין, וועט   באיאן: 
יאהר זאגן 'סליחות' אין חצר הקודש באיאן אין די פריע  -מען היי

ת און נישט מוצאי שבת כחצות הלילה כנהוג. פארטאג'ס שעו
דאס קומט אין ליכט וואס די באאמטע אין מדינת ישראל האבן 

-באשלאסן אוועקצושטעלן א 'סגר' )קארפיו( אין די נאכט
שטונדן, וועלכע טוט פארשווערן פאר חסידים פון ארומיגע 
שטעט אריינצוקומען קיין ירושלים מיטצוהאלטן די תפלות 

. דעריבער האט כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א בצל הקודש
באשלאסן אז מען וועט זאגן 'א' סליחות' זונטאג פארטאג'ס 
זעקס אזייגער, ווען עס וועט מער נישט זיין די קערפיו און אלע 
 חסידים וועלן קענען קומען מיטדאווענען ברוב עם הדרת מלך.

  
אין חצר הקודש פרעמישלאן האט מען   פרעמישלאן: 

עפירט, אז די חסידים זאלן זיך נישט קומען פראווענען  איינג
ביים רבי'ן אויפאיינמאל, נאר יעדע חסיד דארף זיך איינשרייבן  
פון פאראויס און קומט צום רבי'ן אין א באשטימטע צייט,  
אנדעם וואס מען זאל דארפן קומען אין בארירונג מיט אנדערע 

 .מענטשן ביים גיין און קומען 

 


