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  פתח דבר
במלאות תשעים שנה מאז ביקר כ''ק אדמו''ר מוהריי''ץ נ''ע את 

בר''ה תר''ץ, הננו  - ברוקלין נ.י.שבשכונת בראנזוויל  -נו ישכונת

בר''ה תר''ץ מוציאים לאור מאמרי כ''ק אדמו''ר ריי''ץ נ''ע שאמר 

  ים א'.סבשכונתנו שנדפס בספר המאמרים קונטר

ונתנו שנלקט כת רבינו בשיבאה סקירה על שהי בתחילת הקונטרס

ר' הרה''ח הרה''ג ממיומן רבינו ובעיקר מספר ''זכרון לבני ישראל'' 

  ממקומות אחרים.ישראל דזייקאבסאן ע''ה וקצת 

הבטחת ויקיום לכלל ישראל  שיהי' שנה טובה ומתוקהיהי רצון 

שהנה הנה משיח בא ''ומלך ביפיו תחזינה'' תיכף ומיד  אדמו''ר כ''ק

  ממש.

  
  ביהמ''ד בראנזווילוביהכנ''ס 

  ער''ה תש''פ

  



סקירה משהות כ''ק אדמו''ר הריי''ץ נ''ע בבראנזוויל 
  .1תר''ץר''ה 

  

כותב כ''ק אדמו''ר מהריי''ץ נ''ע ביומנו תרפ'''ט  בי''ג אלול
''באה דעליגאציע מביהכ''נ אנשי ליובאוויטש בראנזוויל 
אשר יש להם כי''ב מאות חברים כ''י, לבקש אשר אתפלל 

ה הראשונים, ובהשכונאצלם בר''ה הבע''ל, באמרם כי הם 
  .''ההיא י''ב בתי כנסיות של חרדים

וואטקינס  195ליובאוויטש אנשי  כ''נבחרו בביהכן בסוף 
השכונה של יהודים בכלל ושל נוסח האר''י שמפני סטריט. 

אנשי ליובאוויטש היא  נ''כבפרט היתה בבראנזוויל. וביה
  .2בנין גדול

פינת  עוו.סטאון  335רבינו התאכן בבית ד''ר אקון, 
יל רבינו ומלווי, עבור בשכרו כל ביתו בששגלענמאר. 

רבינו הכינו מטה חדשה עם כל כלי השכיבה, אבל רבינו 
  לא שכב כלל במטה במשך ר''ה.

  ער''ה בבוקר קיבל רבינו פדיונות.

 – כארבע שעות -באריכות גדולה ליל א' דר''ה התפלל 
התפילה ואז ם יוכל הקהל חיכה עד שסי ובבכיות עצומות.

שלא  עשה רושם חזק, התפילה של רבינו םהלכו לבית
, עד שהיו מדברים במשך שנים שהיו שםאלו אצל  נשכח

                                                            
ר' ישראל הרה''ח הרה''ג ישראל'' מזכרון לבני מספר השיחות תר''ץ, ''ט נלק1 

 שיחי' גאלדמאן פסח מר' משה מה ששמעתי בע''פקצת מע''ה ו דזייקאבסאן
  .כשהי' צעיר בבראנזוויל -אנשי ליובאוויטש  – שהתפלל בבית הכסת

לארבע  בביהכנ''ס ע''ד הרגיל בשבת הי' הרב של הביהכנ''ס מוסר שיעור2 
  מאות משתתפים.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  אנשי ליובאוויטש ית הכנסת אגודת אחיםתמונת ב

  וואטקינס סטריט. 195

“Courtesy NYC Municipal Archives” 



כפי שאמרו  רבות על הקיר שכ''ק אדמו''ר התפלל אצל
  .''כתלי ביהכנ''ס בכו עמו''

נעמדו כולם ברחוב להביט על רבינו,  ברחוב,כשהי' הולך 
עבור הדרך ומר סימינאווסקי הי' הלוך לפני רבנו לפנות 

  רבינו.

  שסעדו עם רבינו.הי' מנין או יותר  ר''ה בסעודות

בין בלייק  רפע'ה טבל רבינו במקוה שברחות קריסטאבר'
   3ודומאנט אוו.

  .ע''ה תקיעת שופר ע''י הרמ''ד ריבקין

בליל ב' אחרי תפילת מעריב אמר מאמר ד''ה זה היום 
ולו הי' נשמע בכל בביהכנ''ס, הי' עם רב, וק מעשיךתחלת 

  הביהכנ''ס הגדול.

  חלק מהדברים שאמר רבינו בסעודת יום ב' דר''ה.

מ''מ זצוקללה''ה נבג''מ זי''ע רכ''ק אאמו''ר הרה''ק ה
בר''ה תר''ה אמר בסעודת ליל א' דר''ה, יש לי 
הוכחו' מן התו' נביאי' וכתובים כי הנשמות למעלה 

תוקפו  במדרי' מן המלאכים וכש''כ מן מלך, כי כל
של מלך הוא שיש לו שר, והשר הוא א' מן השבעים 
שרי מעלה שהם מזלות, א נשמה וערט ניט נתפעל 

  פון א מזל.

                                                            

(חוץ מר''ה) בביקורו בנ.י. בכלל יש להעיר שכ''ק אדמו''ר מוהריי''ץ נ''ע 3 

ברחוב טבלו במקוה שהי' בשכונתנו שנים הראשונות בוכ''ק אדמו''ר 

פראספעק פלייס בין סאראטאגא ו'טאמעס עס באילאנד' (מלפנים 

  האפקינסאן).
  



רעסט איזה ובשנה ההיא הי' בפ''ב, והי' במאסר א

ימי' כנודע, וחפצו אשר ישאר לדור בפ''ב, ואח''כ 
נתבטל הדבר, ואיזה ימים קודם סליחות בא חזרה 

  יותו בפ''ב כשלשה חדשים.לליובאוויטש אחרי ה

אמר  - 4לפני קהל גדול -בערב  6:30ביום ב' דר''ה בשעה 
  יצר ''המשך וסיום מאמר זה היום''.המאמר מן המ

עזב רבינו את דירת הרופא, אמר תודה  םבמוצאי ר''ה, טר
וברכה למארחים, הרופא וב''ב ואביו של הרופא, אחד 

ארוך לומר  אז בבית וחכה רבינו זמןהי' מהמארחים לא 
  תודה וברכה עבור האכסניא.

''עוזבים אנחנו את  –כותב רבינו ביומנו  – 9:30שעה ב
המעון של הדר. אקון ונוסעים אנחנו אל חוף הים, כי לילך 
אל נהר לתשליך לא הי' אפשר מפני ריחוק המקום, וחפצי 
לראות מים חיים במוצאי ר''ה, ולתשליך ניסע ביום ה' 

  5בשלש עשרה מידות''

                                                            
 'שעד שהוא הגיע להביהנ''סששמע מאביו  ,שיחי' ר' לייבל גרונרהרה''ח מפי 4 

 ,בחוץ דולקהל גוהי'  והי' צריך להיות חוץ מביהכ''נ מקום ליכנס 'הילא 
דרך החלונות שהיו  רבינו בבירורקול לשמוע  שם היו יכולים אעפ''כ גם

  .פתוחים
 – יארק ניו –בשיחת רבינו בר''ה תרצ''א אומר ''בהיותי בארצה''ב 5 

  .מידות ג''ולי ה''ר במוצאי, ה''ר לפני אחדים ימים לתשליך הלכתי אשתקד
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  לזכות

  תושבי שכונתינו
  ומתפללי ביהכנ''ס 

שיהי' להם ובני ביתם שנה טובה 
ומתוקה וימלא ה' כל משאלות 
לבבם לטובה ולברכה בטוב 

  הנראה והנגלה 
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