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קיימא סיהרא באשלמותא

אז ימלא שחוק פינו ימלא

זרעו בחיים הוא 

בחיים



  Affordable Housing in Crown Heights 17 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780

יוהיאשתכח בכולהו עלמין יתיר מבח

 

פותחין בברכה
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קיימא סיהרא באשלמותא
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רוע בחירתו

הכל בידי 

שמים חוץ מיראת שמים ובחרת בחיים
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קיימא סיהרא באשלמותא

וביום 

שמחתכם אלו השבתות וי'כל מלאכתך עש

קיימא סיהרא 

באשלמותא
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הוא בחיים יתיר מבחיוהי חיוהי

יתיר מבחיוהי

בחיוהימיתיר   

להעלות בקודש  



   23 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780



24 Living With the Rebbe  

Memento from the Wedding Celebration

 



  Exceptional Soldiers 25 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780



26 Living With the Rebbe  

Memento from the Wedding Celebration

 



  Exceptional Soldiers 27 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780

 

 



28 Living With the Rebbe  

Memento from the Wedding Celebration

 



  Exceptional Soldiers 29 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780



30 Living With the Rebbe  

Memento from the Wedding Celebration



  Exceptional Soldiers 31 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780

 



32 Living With the Rebbe  

Memento from the Wedding Celebration

  



  Dealing with a Novel Disease 33 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780



34 Living With the Rebbe  

Memento from the Wedding Celebration

יש ששים ריבוא 

אותיות לתורה
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*

 א

 ]ז' ניסן[

 :הייטסן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו

 

 תשמ"ו". [ במכתבם כתבו: "הנציגי הקהל דקראן הייטס מגישים הדו"ח מהאסיפה דאור לז' ניסן1]

 :ר”אדמומענה כ"ק 

 (1וגם על עסקנותם בצרכי השכונה ) –נת' ות"ח 
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Received and thank you. Also for your involvement in the needs of the community. 

 

 [ במכתבם כתבו: "ד. שיעשה וועד הכתרה עכשיו, והבחירה על זה יהי' אי"ה ובל"נ בחוש"מ או ביום א' אחר חג הפסח".2]

 מחק תיבת "עכשיו", וכתב: ר”אדמוכ"ק 

 (2לאחרי גמר הבחירות )גם רב ג'( )]שיעשה וועד הכתרה[ 

After concluding the elections (also of a third rav). 

 

[ במכתבם כתבו: "אחר כל הנ"ל בקשו כמה מזקני הנציגים שאגש לכ"ק אד"ש לקבל דעת עליון . . שכיון שבפי העם שיח' 3]
יצא ערעור על כל מה שנעשה על ידינו ואנו רמאים וכו' וכו' לפי שאנו סדרנו לבחירות רבנים שלא קבלו וכו' וכו', לפיכך הנציגים 

 ".מצפים לדבר מלכות לשקוט המלעיגים

 סימן בעיגול את התיבות "לשקוט המלעיגים", וכתב: ר”אדמוכ"ק 

 (3אותיות עגל ) –דאיתא בס' אשר לעג  –יכול להוסיף  –כבר "השקיטם" אדה"ז בתחלת שו"ע שלו.  –
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The Alter Rebbe already ‘silenced’ them at the beginning of his Shulchan Aruch. It is possible to 

add, that it says in sefarim that la’ag (mockery) is the same letters as eigel (referring to the golden 

calf). 

 

[ במכתבם כתבו: "השאלה: א. אם לעסוק עכשיו קודם חג הפסח בבחירת רב ג'? ב. אם לעסוק אחר הפסח תיכף בבחירת רב 4]
 ג'? ג. אם להמתין עד זמן שנראה בעליל שיש צורך לרב ג'? ד. בכלל לא להתעסק בבחירת רב ג'?".

ג'" )שבס"ב(, והעביר תיבת "תיכף" שיהי' לפני התיבות "אחר מחק תיבת "אם" )שבס"א( והתיבות "בבחירת רב  ר”אדמוכ"ק 
 הפסח", וכתב:

 (4כהחלטת הקהל שי' ) ]לעסוק עכשיו קודם חג הפסח בבחירת רב ג'? אם לעסוק תיכף אחר הפסח?[

 ומחק את מה שכתבו: "ג. אם להמתין עד זמן שנראה בעליל שיש צורך לרב ג'? ד. בכלל לא להתעסק בבחירת רב ג'?".

As per the community’s decision. 
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 [ על כללות המכתב, כתב:5]

 (5אזכיר עה"צ להצלחה בכהנ"ל )

I will mention it at the [Rebbe Rayatz’s] resting place for success in all the aforementioned. 

 ב

 ]י"ב ניסן[

 

הייטס, בו כתבו: "האסיפה ן כל מאסיפת ועדת הכספים בקשר להבחירות לבד"צ דשכונת קראו-מענה על הפרטי
, אודות שלא הודיעו לכ"ק אד"ש ע"ע נקראה בדחיפות לאחר שהרב צירקינד מסר תוכן שיחה שהי' לו עם הרב גרונר

וכמו"כ הרבנים שנבחרו לא הודיעו. לאחר דיון הסכימו כלם לתקן להבא לעסוק בעז"ה ביתר מרץ, ולהודיע ביתר 
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תכיפות לכ"ק אד"ש" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים 
 תלוי' בו(:

דועד הבחירות )שככתבם עדיין תלוי' . . בהשקו"ט עם פב"פ וכו'(,  ופיתסכמובן צ"ל הודעה 
 ]הרבנים[ולאח"ז הודעת 

 אזכיר עה"צ

Understandably, there needs to be a conclusive notification from the election committee (you 

wrote that is still dependent… on the discussion with so-and-so…), and afterwards the rabbanim 

[will notify]. 

I will mention it at the [Rebbe Rayatz’s] resting place. 

 ג

 ]י"ח ניסן[

 

ובחסדו הגדול, גמרנו המו"מ עם ההנהלה דתומכי  מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו: "בעזהשי"ת
תמימים ומוה"ר הח' וכו' וכו' הרב יהודה קלמן מארלאוו נ"י, והוא קבל עליו העול הרבנות דקהלתינו, לרב אחד, עד 
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שיתבררו הב' האחרים, ואז ישמש עמהם. והוא ואנו נתרצו להשכירות של שכר בטלה, ובהוספה דעשרון. וההנהלה נתן 
רי"ק מארלאוו לעזוב הישיבה ולקבל הרבנות. כל הנ"ל תלוי על הסכמת כ"ק אד"ש מצדו. ואנו דוחקים השער רשות לה

לקבל הסכמה וברכה מכ"ק אד"ש על קבלת מוה"ר ר' י"ק מארלאוו נ"י לרב על קהילתנו על פי כל הנ"ל" )מהעתקת 
 הרבים תלוי' בו(: המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות

 ]הסכמה וברכה מכ"ק אד"ש[ עפ"ז ]וההנהלה נתן רשות להרי"ק מארלאוו לעזוב הישיבה ולקבל הרבנות[

 אזכיר עה"צ

 accordingly 

 ד

 [81רו חג הפסח, נדפס בס' "דעת הקהל" ע' ]מענה מכ"ג ניסן, אס

 ה

 ]כ"ו ניסן[

 

כל דהאסיפה דר"ח ניסן, והחלטות האסיפה דכ"ו ניסן -הייטס שהכניסו את הפרטין מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
 )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה נת' ות"ח
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Received and thank you. I will mention it at the [Rebbe Rayatz’s] resting place for much success. 

 ו

 ]ו' אייר[

 

הייטס על דו"ח שכתבו )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה ן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
 באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 תשובה קודם שבת ק". [ במכתבם כתבו: "הר' לייבל שפירא, אמר שהדבר צריך עיון ויתן בל"נ1]

 :ר”אדמומענה כ"ק 

 שיעזוב עבוה"ק במיאמי א"א

 [ על כללות הדו"ח, כתב:2]

 נת' ות"ח 

 להחזיר

It is impossible that he should leave his holy work in Miami. 

Received and thank you.  

To be returned. 
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 ז

 ]י"ט סיון[

דאור ליום  הייטס שכתבו: "הנציגי הקהל דקראהן הייטס מגישים הפ"כ דאסיפהן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
הזה, וגם צילום מחוזה בין הקהל והרבנים שיחיו. אנו מקוים, שכיון שהב' צדדים הנ"ל הם דרדקי בענינים אלו, אם יחנן 
כ"ק אד"ש להאיר או להעיר על החוזה כדי שלא יביא ח"ו שום היזק בהוה או בעתיד לא' או לב' הצדדים מחמת חוסר 

. וחלקו מתפרסם בזה לראשונה, מהעתקת 62כראי זה" )ס' "דעת הקהל" ע'  דעתם . . יש ב' שטרות לפי שאין ראי זה
 המזכיר, באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 

( סדור חופה וקדושין יהי' רק בידי ג' רבני השכונה ]מלבד כאשר ימצאו לנכון לתת 5[ בהחוזה נכתב בין השאר: "1]
 רשות לרב אחר[".

 סימן בעיגול את התיבות שבמכתב )המצורף להחוזה(: "מחוזה בין הקהל והרבנים שיחיו", וכתב: ר”אדמוכ"ק 

 –צ"ל בהחוזה לא יותר מסמכויות הרז"ש ע"ה  –צודק  5שבאם  –לבד ענין א' )וממנה  –להחזיר 
 יבלח"ט.

שיש להם  ישנם בק"ק וביה"כ מאותכי שייך ליודעי וקוראי שטרי רבנות )שבטח  – לא העירותי
 (שבניו יארק –רבנים 
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To be returned – besides one thing (and from it – that if clause 5 is correct – there needs to be in 

the contract not more than the authority of Rabbi Zalman Shimon Dworkin ob”m, may they be 

separated for good life. 

I didn’t make note – since this is the domain of those who are familiar with and ready rabbinic 

contracts (surely there are hundreds found in the communities and shuls with rabbanim – in New 

York) 
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 [ על כללות המכתב, כתב:2]

]הם דרדקי בענינים שאני אתעסק בהנהלת הקהל, או בהנהלת הנציגים, ובאם  לגמרימופרך  כפשוט
 .כלליחפשו מי שילמדם, ואין זה עניני  אלו[

( ועד לטענות וכו' וכו'( לאחרי מה שקרה )התהפוכות מן הקצה אל הקצה, מחלוקת במציאות 2
ואני  770להכנס לכ"ז, כי א"א ש הכריחנישזה  –שהצד השני עושה היפך השו"ע  –הצדדים  משני

 –( בפירוש( יעברו ע"ז בשתיקה )דמדשתיק אודי לי', כמו שאמרו לי ותו לא –)בתור תושב השכונה 
 וישללו מחלוקת בעתיד –המצב והספקות  שיבררומוכרח 

כי ישנם כו"כ שיפרסמום  –כי ראו בעליל  –היא גם ללא תועלת כלל  –( התעלמות מן הספקות 3
 וכו'

המכ' שלהם  ובריבוי, ובפרהסיאעל הטענות שכבר שאלו  ברורהנ"ל כולל מענה  – כפשוט( 4
 והפר"כ אין אף רמז למענה.

 הרברר בכדי למ"מ שכל הענין נתעו מפורסם(: ב-א( מהטענות העקריות )ולא כולם, כ"א אך 5
מהי הסמכות שלהם בכל שאר הענינים, לבד בחירת  –נבחרו לנציגים  ולזהדוארקין ע"ה יבלח"ט, 

ועד השכונה לנהל  בחר הקהלהלפני זמן  – עקריתרבנים, וועד להכתרתם? וממי קבלוה? ובהוספה 
מהועד טוען שרק ( ויש וכל השייך לזה לבחור רבערך האסיפה שבחרה בהנציגים  והואהשכונה )

לבטלו או אפילו למעט תקפו. וזה צ"ל באופן  – ע"פ שו"ע –אלה שבחרו בהועד שכונה בסמכות 
 רשמי ע"פ שו"ע, כמו שהייתה בחירתם וע"י נציגים לבחירת רב.

 –ובמילא האחריות  ובפרטיות וברור בכתבמוכרח שהמענה עכ"ז יהי'  –( לשלול מה שאירע בעבר 6
 –או שאין טענותם מהשו"ע. ב( טענות תושבי השכונה שי'  –א( טענות השו"ע ובמילא בטח יבררו: 

 .בירור כדרוש ע"פ שו"ע

 צ"ל בהחוזה דיוק )למנוע כו'( שהם ב"כ הקהל לבחירת רבנים. –צודקת  5( באם הטענה שב7

ם, עורכים חו"ק )וכן עשו בימי הרב דוארקין ע"ה( מכו"כ סוגי 770שב –להם  ִיָוַדעיחקרו  באם( 8
 בהביאם מסדר קידושים משלהם ובמילא יבררו דעת השו"ע בנוגע לס"ה שלהם.

Obviously, it is completely out of the question for me to be involved in the administration of the 

community or in the administration of the Netzigim. If they are [inexperienced in these areas] 

they should look for someone to teach them, and this isn’t my area at all. 

2) After what happened, (reversals from one extreme to the other, arguments over the facts etc., 

etc.) to the point that both sides claim that the other side is acting against Shulchan Aruch, this 

compelled me to get involved in all this, because it is impossible for 770 and myself (as a resident of 

the community and nothing more) to let this pass in silence (since silence is interpreted as 

agreement, as was said to me explicitly) – it is imperative to resolve the situation and doubts – and 

preclude future disputes. 



  Elections for the Badatz of Crown Heights 47 

Shaya & Esty Itkin ~ 6 Tammuz 5780

3) Ignoring the doubts is of no use at all, for they have clearly seen that there are people who will 

publicize them… 

4) Obviously, this includes a clear response to all the arguments they have already raised publicly, 

and in the abundance of your letters and protocols there isn’t even a hint of a response. 

5) Amongst the primary arguments (not all of them, only alef beis): It is well known this entire 

matter was started to fill in for the Rav Dworkin ob”m—may they be separated for good life—and 

it is for this purpose that the Netzigim were chosen. What is their authority in all the other matters 

besides for the elections of the rabbanim all the way to their installment? From whom did they 

receive this authority? An additional integral point: A while ago, the community chose a 

community council to run the community, (and it is this [council] that arranged the meeting to 

choose the Netzigim for electing a rav and everything associated with this) and some from the 

council argue that only those who chose the Community Council have the authority—according the 

Shulchan Aruch—to dismantle it or even minimize its jurisdiction. This needs to be in an official 

manner according to Shulchan Aruch, just as they were chosen, and through them the Netzigim for 

electing a rav. 

6) To preclude what has happened in the past, it is imperative that the response to all the above 

should be in writing, clear, and detailed, consequently carrying responsibility, thus you will 

certainly clarify: (a) the claims from the Shulchan Aruch, or that their claims aren’t based on 

Shulchan Aruch; (b) the claims of the community residents, may they be well – a thorough 

clarification according to Shulchan Aruch. 

7) If the argument in item 5 is correct, the contract must include a nuance (to avoid etc.) that they 

are the proxies of the community for the elections of the rabbanim. 

8) If you investigate you will find out that that various types of chupah and kidushin are arranged in 

770 (as in the days of Rav Dworkin ob”m) and they bring their own mesader kidushin, thus you 

must ascertain the view of Shulchan Aruch regarding their sidur kidushin. 

 ח

 ]כ"ב סיון[

ש"ק אור לכ"ב סיון ואח"ז כ"ב סיון מועד נציגי הייטס שכתבו: "דו"ח מאסיפת מוצן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
הקהל דקראהן הייטס. אחר שבת הגדול לעיין במענת כ"ק אד"ש דעש"ק להוועד ואחר קבלת דעת הרבנים המיועדים 
על המענה הנ"ל, החליטו הועד שהדרך הכי קל היא על ידי שבאסיפת הנציגים יתבאר איך שבמצב כמו שהוא א"א 

שו"ט ואריכת הדברים כיון שגילוי מענת כ"ק אד"ש היא בבל יגיד, עד שנקבל רשות מכ"ק  ליתן כתב רבנות )בלי
אד"ש( וא"כ ילכו הנציגים לבתי תפילה שלהם כדי לסדר בחירות לז' טובי העיר וגם לוועד השכונה" )ס' "דעת הקהל" 

 זכות הרבים תלוי' בו(:. וחלק מתפרסם בזה לראשונה, מהעתקת המזכיר, באדיבות ר' פסח שי' לויפער ו62ע' 
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סימן קו תחת התיבות "א"א ליתן כתב רבנות", והתיבות "כיון שגילוי מענת כ"ק אד"ש היא בבל יגיד,  ר”אדמו[ כ"ק 1]
עד שנקבל רשות מכ"ק אד"ש וא"כ ילכו הנציגים לבתי תפילה שלהם כדי לסדר בחירות לז' טובי העיר וגם לוועד 

 השכונה", וכתב:

?! 

 שמי'? מאן דכר

 ומי סמכם?

 )ולא פס"ד, כי איני פס"ד כנ"ל( ובטח יענני. שאלות 2אלו הן 

!? 

Who mentioned this? 

And who granted them authority? 

These are two questions (and not halachic rulings, as I am not giving halachic rulings as I stated 

previously) and certainly you will answer me. 
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 [ ועל כללות המכתב, כתב:2]

' שלפני ! לדוגמא במכלגמריאין לדבר סוף! ובדבר הכי פשוט! ומפעם לפעם ניתוסף ענין משונה וזר 
 עלי ללמדם! –זה: שכיון שאין יודעים איך לבחור ולגמור בחירות רב 

 שא"א ליתן כתב רבנות וכו' כיון שא"א לגלות . . מענות שלי! –ובמכ' זה 

 בנוגע . . לועד השכונה וז"ט הקהל! –ואריכות גדולה 

וע"ע: כו"כ  – הלבחירת מ"מ הרב דווארקין ע"נבחרו נציגים  כו"כ חדשים: לפני הדבר הכי פשוט
)יותר מב'( צדדים, וכאו"א מאשים את השאר או בהיפך השו"ע, או בהיפך כבוד הרבנות, או בהיפך 

 ומתעסקים . . באסיפות ופר"כ! וכו' וכו'שכל הפשוט, או בהיפך האנושיות 

שעשה אותי צד, פוסק בכ"ז, מחווה דעות ומצווה פקודות וכו'!! בשעה שכל  –והוסיף על כולם 
בטח אמת הוא  –ותי הייתה: עפשו"ע העמדתים בחזקת כשרות ובמילא כששולחים פר"כ התערב

 )שהיתה החלטת הרוב ככתוב בהפר"כ( ועניתי שאזכיר עה"צ וכו'
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ואפילו לא ולא מצאתי שום מענה עליהם בכל הפר"כ  כו"כנגד  חזקות ומבהילותוכשהגיעוני טענות 
)כיון  כלללרוב הבהלתם( מבלי לומר דעתי בהם  –)ולא כולם  שיש טענות אלההודעתים  – רמז

ואני  הב' או הג'כנ"ל מצד  –שלא פס"ד בזה כלל(  –, ולא חקו"ד בזה, ופשיטא כללשאין זה עניני 
בשו"ע:  בירור(, בצירוף מ"מ ברורלא אמרתי בזה חוו"ד כ"א אך שצ"ל מענה עליהם )הן או לאו 

 ג"כ פשוט(. –ני )והלעז שיגרם עי"ז מהיכן דנתוני, או שפטורים מלומר מהיכן דנתו

יותר  והרבה: בחרו בהם לבחור מ"מ להנ"ל, קבלו ע"ע המינוי והתחילו בו בפועל )לסיום בפשטות
( יכולים לגלות כל המענות 1ולכן לפענ"ד:  –, ועוד "היד" נטוי' וכו'מהתחלה(, נעשו שערוריות 

הכי  בהקדם( 2שזהו היפך האמת(,  –טוען, או פס"ד  שאנימבלי סילוף כלל ) כפשוטשלי, אבל 
כל הטענות בנוגע לבחירות הרבנות )גם אלה שלא  ברורלברר  –אפשרי )להמעיט המחלוקת וכו'( 

תפקידם בבחירת רבנים,  ולסייםרציתי לכותבם כנ"ל, ויחקרו אודותם אצל הצדדים( ולהמשיך 
ירחא  –יום חודש הרבנות ס קודם( עכ"פ 3כמתאים ע"פ שו"ע(,  –מסירת הכתב הרבנות )ופשיטא 

 תליתאי

 ת"ח מראש –ואם יודיעוני תיכף שהותחל בכ"ז ובמרץ 

There is no end to this! And with something so simple! And every so often a strange and 

completely foreign idea is added! For example, in the previous letter: since they don’t know how to 

hold elections for a rav—I should teach them! 

And in this letter – that it isn’t possible to give a ksav rabbanus etc. since they can’t reveal… my 

answers! 

And a lengthy discussion regarding… a community council and seven community leaders! 

The simplest thing: Netzigim were chosen several months ago to elect a replacement for Rav 

Dworkin ob”m – and until now: there are several (more than two) sides, and each one accuses the 

other with either acting against Shulchan Aruch, against the honor of the rabbanus, against simple 

logic, or against basic decency etc. etc. and they are involved with meetings and protocols! 

And above everything – he made me a side, a decider in all this, one who voices opinions and gives 

commands etc.!! While my entire involvement was that I afforded them a presumption of 

innocence, thus when they sent a protocol, it is certainly true (that there was a majority decision as 

written in the protocol), and I responded that I will mention it at the tziyon etc.  

When I received strong and startling claims against several individuals and I didn’t find any 

response to them in all the protocols, not even a hint – I let them know that these claims exist (but 

not all of them—due to their frightening nature) without expressing my opinion on them at all 

(since this isn’t my thing at all, and I didn’t investigate the matter, and obviously I didn’t rule on it 

at all) as above from the second or third side and I didn’t express my opinion, only that there must 

be a response to them (a clear positive or negative), along with a clear source in Shulchan Aruch: 

“From where have you judged me,” or they are exempt from explaining the source (and the gossip 

this will cause is also obvious). 
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In conclusion simply: They were chosen to elect the replacement for the aforementioned [Rav 

Dworkin]. They accepted upon themselves the appointment and actually began to deal with it (and 

have done much more than just a beginning). Commotions developed etc., and the “hand” is still 

stretched out. 

Therefore, in my humble opinion: (1) They may reveal all of my answers, but obviously without any 

distortion whatsoever (such as that I am presenting a claim or issuing rulings – which is the 

opposite of the truth). (2) As soon as possible (to minimize the arguments etc.), to clearly resolve 

all of the claims regarding the election for the rabbanus (even those claims that I did not wish to 

write as above, and they should investigate them with the various sides). And to proceed to 

complete their job as far as electing rabbanim, presenting the ksav rabbanus (and obviously – as 

appropriate according to Shulchan Aruch). (2) At least before the end of the month of rabbanus – 

the third month (Sivan). 

And if you will inform me forthwith that all of this has begun and with alacrity – thank you in 

advance. 

 ט

 ]כ"ג סיון[

 

על כל ההדרכה אפילו אם אין  הייטס שכתב: "בבקשת מחילה על כל העבר ות"חן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
דרכו בקודש. באסיפה דחופה מהועד אחר קבלת מענת כ"ק אד"ש הסכימו: א. לפרסם תיכף ועד ג' ימים, שיהי' אסיפה 
כללית לכל תושבי השכונה ולכל השייך לדלהלן שיבואו ויערערו אם יש להם ערעור ויטענו אם יש להם טענות, ויסכימו 

מי שסובר שיש לו דין יבא ויזמיננו לדין שם. ג. ומי שבא לפשרה יבא ויפשר שם. ד. ומי  אם הם מסכימים. ב. ובעיקר
שבא להסכים יסכים שם. ואי"ה ובלי נדר מודעות יצא לכל בתי תפילה ומקום דריסת הרבים על כל הנ"ל ואנו מתחילים 

יתן כתב רבנות בזמן שקצב כ"ק אד"ש בכל הנ"ל ואי"ה ובל"נ יכנס לפני ולפנים המודעות. וע"פ כל הנ"ל אנו מוכנים ל
בחודש סיון בשטומ"צ. ת"ח עוד הפעם!! ועוד הפעם!!" )מהעתקת המזכיר. המענה בזה לראשונה באדיבות ר' פסח 

 שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 הטענות לאיזה צד שיהי', אבל באופן שלא יהי' מקום לערעור שזה לא נענה וכו' וכו'. כל יבררובטח 
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 כיר עה"צאז

Certainly they will clarify all the claims from whichever side they may be, but in a manner that 

there won’t be room to argue that it wasn’t answered etc. etc. 

I will mention it at the tziyon. 

 י

 ]כ"ד סיון[

[ מענה על ב' שאלות "מאן חהייטס שכתבו: "אתמול ביקש כ"ק אד"ש ]לעיל מענה ן דשכונת קראומענה לנציגי הקהל 
דכר שמי'? ומי סמכם?". אמת אגיד שלא השבתי עליהם ע"ע לפי שאין ברור בעינינו השאלה. מ"מ אשתדל לענות כפי 

השאלות נשתדל לענותם. מאן דכר שדמינו השאלות להיות, ואם כוונו טוב, ואם לאו, אם יחונן כ"ק אד"ש להסביר מה 
!! אחר כל הנ"ל, אם אנו נחתום על החוזה עם הרבנים, על מי חל ובעיקרשמי'? . . ובזה באנו לשאלה הב' מי סמכם? . . 

חיוב תשלומי השכירות? . . ואם עלינו, מאין לנו כסף? אם לא מקופת הקהל או כיס הקהל? ומאין יש לנו הכוח להוציא 
קידינו וכוחנו מסתיים בחתימת החוזה והכתב רבנות?! . ." )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה ממון אלו, אם תפ

 לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 

 סימן בעיגול את התיבות "שאין ברור", וכתב: ר”אדמו[ כ"ק 1]

!!?? 

 [ ועל השאלות שבמכתבו, כתב:2]

ה"ז בהשייך עליהם דוקא, ולא בנוגע )רק( לועד  –שכיון ששאלתי ועד הנציגים לבחירת רב  פשוט
 (1השכונה וכיו"ב )
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??!! 

It is obvious that since I asked the Committee of Representatives (Netzigim) for Electing a Rav – it is 

specifically regarding what is associated with them, and not regarding (only) the community council 

and the like. 

 

 סימן בעיגול את התיבות "מאן דכר שמי'?", וכתב:

כרשום בהפר"כ  –ותו לא  רבמאן דכר שמי' דז"ט הקהל וכו' כשנבחרים לבחירת  – ממשטו כפשו
(2) 

It is extremely literal – who mentioned the seven communal leaders etc. when they were chosen to 

elect a rav and nothing more – as written in the protocol. 

 

 סימן בעיגול את  התיבות "ובזה באנו לשאלה הב' מי סמכם?", וכתב:

 –באם אמתי הוא  –לא דכר שמי' כו'  –: כיון שכ"פ הפר"כ ששלחו אלי ממשכנ"ל כפשוטה 
מה שמם? תוקפם ע"פ שו"ע לסמכם ע"ז? הוכחה ע"פ  –לכאורה מי שהוא סמך הועד בנוגע להנ"ל 

 (3שו"ע עכ"ז? )

As above, extremely literally: since several times the protocols that they sent me – not mentioning 

– if it is accurate – seemingly someone authorized the committee for the above – what is their 
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name? Their strength based on Shulchan Aruch to authorize them? A proof based on Shulchan 

Aruch for all this? 

 

 –!! אחר כל הנ"ל, אם אנו נחתום על החוזה עם הרבנים, על מי חל חיוב תשלומי השכירות?" ובעיקרעל מה שכתב: "
 סימן בעיגול תיבת "ובעיקר", וכתב:

 (4. )ח"ושנכנסו לכל הנ"ל?! ה"ז ענין רציני ולא שפילעריי,  קודם –איך לא בררו העיקר 

שאיני פס"ד בכ"ז, איני צד בכ"ז  –שאני מחליט עדכ"ז, עניתיו וכמה פעמים  –באם כוונת כתבו 
שהצדדים האשימו זא"ז בהנ"ל )בפתקאות  –כיון שהשו"ע אומר לפענ"ד  –וכל כתבי בכ"ז  וכו'

 (5אסור לשתוק וכו' ) –הקודמות( הרי בתור תושב השכונה 

How did they not clarify the primary aspect before getting into all of this?! This is a serious matter 

and not a game, G-d forbid. 

If it is his intention that I decide about all of this, I answered him a number of times – that I am not 

issuing a ruling on all this, I am not a side in all this etc. All of my writing about all of this – since the 

Shulchan Aruch says in my humble opinion – that the sides have accused each other of the above 

(in the previous notes) – so as a resident of the community – it is forbidden to remain silent etc. 

 

 : "אם תפקידינו וכוחנו מסתיים בחתימת החוזה והכתב רבנות?!", כתב:על מה שכתב
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 6 כפשוטוכל השייך לזה 

Along with everything involved as obvious 

 

 [ על מה שכתב בחתימת מכתבו: "יו"ר דנציגי הקהל דקראן הייטס", כתב:3]

 – רשמי( באם אין פר"כ הפכי וע"פ שו"ע 2, גמירארק לבחירת רב והשייך לזה עד  – ע"פ הפר"כ –
 (7כן כצ"ל גם בכל המסמכים לכ"ז ) –מזמן המתאים, ולא שיכתבוהו עתה 

עם כל המתאים לזה )ונכון  להתייעץ( יכולים 1קס"ד: פשיטא  ווילדסטעכיון שצריך באוארענען די 
על תושבי השכונה )יהי' מי  פס"דהוא ותשועה ברוב יועץ וכו'(, אין בסמכותם כלל למנות ולהכריח 

 (8שיהי'(. )

– Based on the protocol – only for electing a rav, and all that is involved, until completion, (2) If 

there is no opposite protocol and according to Shulchan Aruch official – from an appropriate date, 

and not that they should write it now – this is how it must be in all the documents. 

Since it is necessary to forewarn to wildest notions: obviously (1) they can consult with anyone 

appropriate for this (and it is proper “and there is salvation with many counselors” etc.); (2) they 
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are not authorized at all to appoint and force a ruling on the residents of the community (no matter 

who it is).     

 יא

 ]כ"ד סיון[

 

מגישים: א. המודעה לקהל בלה"ק. ב.  הייטס שכתבו: "הנציגי הקהל דקראן הייטסן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
בקשה מועד רבני ליובאוויטש" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 מטובו:

 ( לציין מספר הסידורי דמכ' זה בנדו"ז1

 נערכו עד שבחרו רבניהם כמה אסיפות –( לברר בק"ק שבנו יארק עכ"פ 2

 ב( כמה זמן נמשך מתחלתן ועד סופן

 ג( כמה מכ' ופר"כ הוצרכו עכ"ז

Out of his goodness:  

1) To indicate this letter’s serial number in this case. 

2) To find out from other holy communities, in New York at least, how many gatherings were held 

until they elected their rabbanim. 

(b) How much time did it take from its beginning to its end. 

(c) How many letters and reports did they need for this. 
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 יב

 ]ועש"ק שלח, כ"ז סיון[

 

הייטס שכתבו: "בעזהשי"ת ובשעטומ"צ הנציגים והקהל נתקבצו יחד למלאות ן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
של כ"ק אד"ש למעלה, ושם אחרי קריאת החוזות והכתב רבנות ע"י הועד מנציגי הקהל דק"ה לבחירת רבנים  הביהמ"ד

וכל השייך לזה מסר היו"ר להרבנים שיחיו החוזות, והרה"ח א"נ שקליאר נ"י מסר הכתב רבנות להרבנים שיחיו, ובתוך 
כל . . מצו"פ משקה מהאסיפה, צילום כתבי הרבנות שמחה, ניגון אהבה, אחוה, ורעות, הרבנים שיחיו הכירו טובה על ה

חתומים, צילום החוזות חתומים" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער 
 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ות"ח

 להחזיר

 תיבה א' יתרה –בא' מכתבי הרבנות 

 וכל המצו"ב נת' ות"ח

Thank you. 

To be returned. 

There is an extra letter in one of the kisvei rabbanus. 

All the attached was received and thank you. 
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 יג

 ]ג' תמוז[

הייטס על "דו"ח מועד הכספית דנציגי הקהל דק"ה וכל השייך לזה, עם ב' מרבני ן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
 השכונה שיחיו" )מהעתקת המזכיר(:

 

 קראהן הייטס". –ב"ד רבני ליובאוויטש  –[ במכתבם כתבו: "א. ששם הב"ד דהג' רבני השכונה יהי' 1]

 "ב"ד רבני ליובאוויטש", וכתב: סימן בעיגול את התיבות ר”אדמוכ"ק 

!? 

 מופרך לגמרי

 לכל מחלוקת ופירוד האפשרי?! בכולםמי נוהג 

 שמו ושם אמו בהקדם

?! Completely out of the question 

Who conducts in all of them the most arguments and divisiveness possible?! 

His name and his mother’s name soon 
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[ במכתב כתבו: "ב. שנבקש אסיפה בין הועד ורבני ליובאוויטש ללבן ולברר המצב והשייכות וכו' וכו' דהב' )אם הם 2]
בתים ששייכים להבשר שחוטה, החלב, -ב'( ארגוני רבנים, וכל היוצא מזה . . ו. לסדר פגישה בין הועד ובין הבעלי

 ( השגחת הב"ד דהשכונה".האפיה, והספקים, לסדר שילום לקופת הקהל בשביל )וחלף

 סימן בעיגול תיבת "והשייכות", והתיבות "לסדר שילום לקופת הקהל", וכתב: ר”אדמוכ"ק 

 כפשוטאין שייכות 

There is no association as is obvious 
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 יד

 ]ג' תמוז[

 

הייטס שכתבו: "אין משיבים וכו' מ"מ אפשר מקוצר מילין וכו' לא הוצאתי מה ן מענה לנציגי הקהל דשכונת קראו
הקהל והרבנים שיחיו. א. השם דבר עקרי, ובמו"מ להשם יצא כמה וכמה  שנדבר באסיפה בין ועד הכספית דנציגי

ובתחילה הי' להכניס כולם, אבל בסוף נבחר מה שנכנס ולע"ד לא הי' בגילוי ענין מחלוקת וכו' רק אופן שלא לשלול 
ב. ענין השייכות ליובאוויטש, אבל כיון שיצא מפ"ק, נחזור לעיין לשם שלא יגרר פירוד וכו', אי"ה ובל"נ ובעהשי"ת. 

דרבני ליובאוויטש ורבני השכונה בא מועד רבני ליובאוויטש, לרבני השכונה ע"י אגרת שפנו אל רבני השכונה לסדר 
 הדיני תורות דהשכונה, והרבנים דהשכונה פנו אלינו לפגוש בועד רבני ליובאוויטש" )מהעתקת המזכיר(:

 כלל! –אין לדבר סוף 

שסמכות הנציגים לבחור רב)ני( השכונה  ומפורש( בעצמו)שכתבם  הדגשתי כ"פ שקראתי הפר"כ
 (.כלל)ולא ז' טובי העיר 

 ענין זה )וכל השייך לזה( נגמרה שליחותם בדרך ממילא. בגמר

ומהו הקס"ד דועד רבני ליובאוויטש )שמהם הדרים מחוץ  –שאינם דליובאוויטש  תושביםבשכונה 
 ?!כאןלשכונה, ולעבר למדינה( 

This is dragging out without any end! 

I stressed several times that I read the protocol (that he himself wrote) and it explicitly states that 

the Netzigim’s authority is to elect a rav / rabbanim for the community (and not seven communal 

leaders [“tuvei ha’ir”] at all). 

When this matter (and everything associated with it) was completed, their agency was 

automatically finished. 

The neighborhood has residents who aren’t Lubavitch – so what is the connection of Vaad 

Rabbanei Lubavitch (of whom some live outside of the community, and out of the state) to here?! 
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Honoring the Lubavitcher Rebbe’s 25th Yahrtzeit 

(Originally published 8/21/19) 

As many of us try to reflect on the life and accomplishments of the saintly Lubavitcher Rebbe, Rabbi 

Menachem M. Schneerson, to help us in becoming better people and better Jews, I’d like to share my 

personal feelings: 

The Jewish people have survived through the ages—while other civilizations and nations have come 

and gone—because of their contributions to mankind. Beginning with Abraham our forefather and on, 

Jews have been making the world that G-d created a better place for all of His creations.  

One can only be amazed how many thousands of hours of lectures, together with volumes of written 

correspondence and books of teachings we have from the Rebbe. The amount of private audiences he 

held with countless individuals and how many people he helped. 

This was his contribution to the world—a truly selfless leader. 

I’ve always wondered how a public figure as the Rebbe allowed himself to be recorded, videoed and 

photographed as much as he was. Wasn’t he afraid of being criticized for what he said or for what he 

didn’t say? Wasn’t he worried to be caught contradicting himself, especially in the world we live in that is 

so judgmental and unsympathetic? The answer, I think, is because the Rebbe spoke the truth and was 

consistent, virtues that are extremely rare.  

All civilized social systems that are based on just and fair ideas will prosper, survive and benefit 

mankind. The Jewish people were given the Torah, upon which our lives are based. That’s why we 

survived the unspeakable and continue to be a guiding light to the world. Everything the Rebbe did or said 

was based first and foremost on Torah—not trying to fit Torah with the world views. This is a fact that is 

evident and demonstrable from all of his recorded life and teachings. This is why the Rebbe loved 

America, because it was established on the belief in G-d and kindness. 

I’d like to share the following passage to illustrate my point. The distinguished author, Nicholas 

Lemann, in his book The Promised Land (p. 24), states the reason why the white southern landowners 

treated their black southern sharecroppers the way they did: 

“Americans are imbued with the notion that social systems proceed from ideas, because that is what 

happened at the founding of our country. The relationship of society and ideas can work the other way 

around, though: people can create social systems first and then invent ideas that will fulfill their need to 

feel that the world as it exists makes sense.”  

Jews are not permitted to measure the value of one mitzvah against another mitzvah. In a similar vein, 

who am I to comment on the value of the Rebbe’s many campaigns, initiatives and projects. But there are 

particular ones that made a special impression on me. 

The Crown Heights neighborhood in Brooklyn was very dear to the Rebbe. Preserving the 

neighborhood of his saintly father-in-law the Previous Rebbe was one of the reasons. The 1960’s and 70’s 

were very turbulent times in America, and urban American cities were in decline. Crime was rampant and 
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New York City was called “Fear City.” The Crown Heights neighborhood where the Lubavitch movement 

resided was not spared. People were fleeing in the thousands to safer neighborhoods. Long established 

Jewish institutions of all denominations were being abandoned.  

In 1969, the Rebbe addressed this exodus in public at the farbrengen (chassidic gathering) on the last 

day of Passover. He stated his unequivocal position that according to Torah law it was forbidden to move. 

This approach was revolutionary at that time. I’m sure this was not an easy decision for the Rebbe to 

make, especially when so many other groups were leaving, property values were collapsing and people 

were being terrorized. Over the next few years, the Rebbe suffered much from those followers who did 

not listen and from outside instigators. But the Rebbe stood his ground literally and prevailed. Many 

politicians later thanked the Rebbe for resisting the temptations to leave Crown Heights. All those who 

stayed in Crown Heights, Jews and non-Jews alike, benefited materially and spiritually. Crown Heights 

eventually became the Promised Land for both Jews and African Americans. Only the Rebbe, with his 

wisdom and vision, could have foreseen what would happen fifty years later; one example of the Rebbe’s 

mantra of truth and commitment. 

The Rebbe’s love for Israel and all those who fought to protect her knew no bounds. In August of 1976, 

a group of injured Israeli soldiers came to visit the Rebbe. The Rebbe spoke to the group in Hebrew, and 

afterwards went over to each one of them, personally shaking each of their hands. The organizers recalled 

how the group felt the Rebbe’s great empathy and they were very moved by the experience. If I may use 

my own words, “The Rebbe gave them a reason to continue living.” 

The Rebbe’s campaign to promote the seven Noahide laws demonstrated that he wanted to make the 

world at large a better place. With all the violence we currently witness, only a great and caring leader like 

the Rebbe could have seen the importance of instilling the fear of G-d into the world. 

Every great Jewish leader yearned for the coming of Moshiach and endeavored instilling that feeling 

into the Jewish people. The Rebbe would often quote the Hebrew prayers that we say daily, beseeching 

G-d for the redemption.  

Over forty-four years ago, as a teenager, I heard the Rebbe pleading in public for all to hear, “Where 

are the students of the Chofetz Chaim?” Someone had insulted the great Lithuanian Torah scholar, author 

and Jewish leader, and since he could not defend himself after his passing, the Rebbe expected his 

students to come to his defense. These words still ring in my ears to this day. Amongst decent people it is 

accepted that to write or say derogatory things about ordinary people who can’t physically defend 

themselves is very disrespectful, to say the least. How much more so regarding a great Torah scholar like 

the Rebbe, whose encyclopedic knowledge of the Torah can be compared to Rashi, the primary 

commentator of the Written and Oral Torah, and the great Maimonides, of whom it is said, “From Moses 

to Moses there was none other like him.” The Rebbe spent his life expounding on the works of these 

Torah giants.  

Pesach (Philip) Laufer 

Crown Heights, Brooklyn 
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Mr. Pesach Laufer’s father receiving Kos Shel Bracha from the Rebbe 
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To Mrs. Elisheva Laufer’s grandfather, Rabbi Betzalel Wilschanski, on her birth 

 
To Mrs. Elisheva Laufer’s father, Rabbi Shimon Sztillerman, on her birth 
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To Mr. Pesach Laufer on his Bar Mitzvah 

 
A receipt for his donation of $8 
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To Mrs. Elisheva Laufer on her Bas Mitzvah 
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To Mr. Pesach Laufer and his wife on their wedding 

 
To Mrs. Elisheva Laufer’s grandfather, Rabbi Betzalel Wilschanski, on her wedding 
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To the Laufers on the birth of a daughter 

 
To the Laufers on the birth of a son 
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To the Sztillerman family on the passing of Rabbi Shimon Sztillerman, Mrs. Elisheva Laufer’s father 
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To the Laufers on the birth of a son 

 
To the Laufers on the upsherenish of their son Betzalel 
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To the Laufers on the birth of a daughter 

 
To the Laufers on the upsherenish of their son Yehoshua Shimshon 
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To the Laufers on the birth of their daughter Mushka 
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From Mrs. Elisheva Laufer’s grandfather, Rabbi Betzalel Wilschanski, to her and her husband 

 

 



 

 


