צוואת כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע הכ"מ שנכתבה בכתי"ק
סעיפים השייכים לכללות אנ"ש ותלמידי מרן זי"ע ועכ"י
ב"ה ,יום ה' וישלח י"א לחודש כסליו שנת תשד"מ לפ"ק שיכון וויזניץ בני ברק
הנה כתיב אצל אברהם אבינו ע"ה כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו
דרך ה' וגו' והיות כי אין אדם יודע עת פקודתו ואני בחסד עליון אבטח שבזכות אבוה"ק זי"ע
יעזרנו השי"ת עוד רבות בשנים ללמוד וללמד לשמור ולעשות נח"ר לבוית"ש ויקוים בי מאמה"כ
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים וגו' ונזכה במהרה לישועת כלל ישראל ולביאת גואל צדק בבנין
ביהמ"ק אכי"ר .אשר על כן ברצוני לצוות בזה בתורת צוואה לקיים את בקשתי בלי שינוי.
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ראשית כל הנני מוסר מודעה לפני הקב"ה שמלוא כל הארץ כבודו אחד יחיד ומיוחד אדון
כל ,ראשון ואחרון ,והריני מבטל מראש כל מחשבות זרות ורעות שאפשר לבוא ח"ו לעת
מצוא.
אחז"ל שוב יום אחד לפני יום הפקודה ,וע"כ אבקש ואתפלל להשי"ת שימחול לי על כל
חטאי ופשעי ואזכה במהרה לשוב בתשובה שלימה באמת ובודאי לא ישוב פני ריקם .והנני
מוסר מודעה כי כל כוונתי בעצם לבבי לעבוד את השי"ת כרצונו בתיקון הכלל והפרט.
הנני מבקש מכל אחיי ורעיי ידידיי ואנ"ש שנתנו לי כסף פדיונות בכדי להתפלל בעדם
ולתת להם ברכתי כמו שנהגו אצל אבוה"ק זי"ע ,ובאמת יודע אני מך ערכי ,ורחוק אני
מרחק רב ממדריגות אבוה"ק זי"ע כרחוק מזרח ממערב ויכול להיות שהיה כאן נתינה
בטעות ח"ו ,ע"כ אבקש מאוד מאת כל איש שנתן לי מעות שימחול לי מעותיו במחילה
גמורה .ואבקש מאוד לפרסם זה בין צבור אנ"ש ,ועי"ז תתמעט בושתי וכלימתי בזה
בעלמא דקשוט .וכמו"כ אם יתברר שנשארתי חייב כספים לאיזה איש אבקש מאוד
ממשפחתי היקרה שיחיו לשלם מיד בלי שום דיחוי.
הנני פונה בזה לכל ידידיי ואנ"ש היקרים ובפרט לתלמידיי החביבים שיחיו די בכל אתר
ואתר ,לעשות עימי אות לטובה ,ולקיים בי גמילות חסד של אמת ,שכל אחד ואחד ילמוד
בכל יום בשנה הראשונה לאחר פטירתי ,משניות לעילוי נשמתי ,ומה טוב ומה נעים שכל
אחד יקבל עליו ללמוד פרק אחד אשר ילמוד אותו פרק כל יום ויום ,באופן שיהא שגור על
פיו ולא יהא לו למשא ,ואפשר יהיה לסיים ששה סדרי משנה בכל יום ע"י סדר כזה.
ויאמרו בפה מלא קודם הלימוד הריני לומד משניות לקיים מצוות עשה של תלמוד ,ויה"ר
שיהא לזכות נשמת  ......של שמי ,לפרט השם בבירור .וכל הסדר הזה יהא נמשך במשך
השנה ראשונה ,ואחר עבור השנה ללמוד כל אחד בכל יום לפחות משנה אחת לעילוי
נשמתי .כמו"כ להשתדל ולהקפיד לתת בכל יום פרוטה לצדקה לעילוי נשמתי ,וכמו"כ
אבקש מכל אלו הלומדים דברי תורה שלי שיזכרו אותי לטובה ויכוונו בשעת הלימוד
לעילוי נשמתי בחסד ורחמים.
הנני להודות ולהלל לשמו יתברך ויתעלה על הטוב שגמלני וזכיתי לדור ישרים יבורך זרע
ברך ה' ובפרט אחרי שנות השואה האיומה ואני תפילה להשי"ת שלא ימוש התורה מפי
ומפי זרעי ומפי זרע זרעי עד סוף כל הדורות ,ובאתי בזה לבקש בניי ובנותיי וחתניי
היקרים והחביבים עלי מאוד שליט"א כמובא במסכתא כתובות בשעת פטירתו של רבי
אמר לבני אני צריך ,ותשתדלו להוסיף אומץ בתורה ומעשים טובים ותכוונו בכל יום מי"ב
חודש להוסיף איזה דבר טוב או איזה מצוה לתיקון נשמתי .כמובן מחובתי להזהירכם

שתעמדו היטב על המשמר לדורות הבאים אחריכם בעזהשי"ת שלא לזוז זיז כלשהו
מדרכי אבוה"ק ורבוה"ק זי"ע וטוב לכם כל הימים אכי"ר.
ו .מאוד מאוד אני מזהיר ומבקש מכל אחד ואחד מתלמידיי היקרים שיחיו ומצבור אנ"ש
היקרים שיחיו ,הוי זהירים מאוד שיהא לכם זמן קבוע מדי יום ביומו ללמוד תוה"ק ומה
טוב ומה נעים לקבוע שיעור ברבים בביהמ"ד כפי שנהגתי ,ולא יעבור ח"ו יום בלי קביעות
עיתים לתורה ,וכמו"כ לדייק ללמוד ספרי מוסר וחסידות .גם אבקש מכם תלמידיי
היקרים והחביבים וחברי התאחדות התלמידים שהרבה כוחות השקעתי עליכם
והתאמצתי הרבה לטובתכם ,ובפרט בעניני חינוך ,שתתחזקו באהבת חברים ע"י
התארגנות חבורות חבורות ולהגביר חינוך בניכם ובנותיכם בדרך התורה והחסידות שזו
שאיפתי החזקה ,ולבנות ביתכם ביסוד חזק מאוד ביודישקייט שיהא בצניעות ושהנשים
ילכו בכיסוי הראש* ואין צורך להבהיר לכם להיזהר מהתאווה הנמאסה של ביי האר,
שע"ז זעק קשות מאוד זקני הצהקוה"ט בעל אהבת ישראל זי"ע להיזהר מעוון הזה מאוד
מאוד ,ובקשתי מאוד שהדיבור השפראך בביתכם יהא בנוי על יסוד האידיש ולא בעברית,
והעיקר שהבית שלכם יהא ערליכע חסידישע שטיבער אהן אקונצען ,למסור נפשם על
קוצו של יוד וטוב לכם בזה ובבא אכי"ר.
הנני מבקש בכל לשון של בקשה מזוגתי הרבנית שתליט"א וכן מבניי ובנותיי
ומתלמידיי ומכל אלו שהי' בקשר איתי ,שאם ציערתי אותם או שהי' להם חלישות
הדעת ממני שימחלו לי במחילה גמורה ,וכן אני מוחל בלב שלם וגמור לכל מי שהקניט
אותי או שגרם לי עגמ"נ הנני מוחל לו בלב שלם.
הנני לעורר ולבקש בכל לשון של בקשה את בניי ובנותיי היקרים ואת כל ידידיי ואנ"ש
ובפרט מתלמידיי די בכל אתר ואתר ,שתשתדלו בכל עוז שתשכון ביניכם אהבה אחוה
שלום וריעות וידידות כנה להיות אוהבי שלום ורודפי שלום .למותר להאריך גודל הדבר
כמאמר חז"ל לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,ולהשתדל
להתרחק מכל צל של מחלוקת ופירוד לבבות ,ואל תטו אוזן לפיתוי היצר לעשות קטגוריא
ולהתלבש באיצטלא של חסידות ויר"ש ולעורר קנאה שנאה ותחרות ח"ו ,כי זה עוון גדול,
אלא אדרבה תשתדלו שכאו"א יעשה יותר מכפי יכולתו וכוחו להרבות שלום ,ואז טוב
לכם בזה ובבא אכי"ר.
אני מקווה ומיחל להשי"ת שיוסיף לי אורך ימים ושנות חיים אך טוב וחסד ירדפוני
ואזכה לשבת בבית ה' לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ואזכה יחד עם כל בית ישראל
לראות בישועתן בביאת גואל צדק בבנין ביהמ"ק במהרה דידן אכי"ר.

יום י"א לחודש כסליו שנת תשד"מ לפ"ק
פה שיכון וויזניץ בני ברק
חי"ק
* עם טיכעל גם כן

