
ברוך דיין האמת: הרב יוסף-יצחק רייטשיק ע"ה
 הרב יוסף-יצחק רייטשיק, אחד מפעילי חב"ד הבולטים בארץ-ישראל, הלך לעולמואבל בחב"ד:

הבוקר (ראשון) לאחר שלקה בפתאומיות במחלת ריאות. בימים האחרונים נעשו מאמצים למצוא
לו תורם, אולם ללא הצלחה. בנו של השד"ר והחסיד הידוע הרב שמואל-דוד רייטשיק ע"ה

מקליפורניה, הוא היה חבר הנהלות אגו"ח וצעירי-חב"ד בישראל ופעל ללא לאות להעלאת ילדי
ידצ'רנוביל מאוקראינה. מאמציו הוכרו על-ידי האו"ם. מכריו הרבים ברחבי העולם יזכרו אותו כחס

, הותיר אחריו אישה,54חם שהיה מקושר לרבי, בנאדם ידידותי וחביב ובעל לב טוב. המנוח, בן 
 לניחומים בנים ובנות 

  בצהרים מביתו שבכפר-חב"ד לעבר הר המנוחות1הלוויתו תצא בשעה 

(יום ראשון, כ''א אלול תשס''ח)

 

צילום: י. בלינקו

תגובות לכתבה
. הלם1
)2008-09-21 11:00:18(

איזו אבידה!!!!
אדם כזה נפלא וחסיד אמיתי המקושר לרבי בלב ונפש.

למה, רבש"ע, למה????!!!!
עד מתי???!!!

. האיש והאגדה2
)2008-09-21 11:00:57(

אבד שליח יקר, מה ה' רוצה מאיתנו??????????? עד מתי??????????????? אוי קשה כים



כים שברנו.
א. שליח מזועזע והמום

. אין מילים3
)2008-09-21 11:02:19(

ברגעים קשים כאלה.
דרכי ציון אבלות. אין אין מילים. רק ים של דמעות.

אלוקים, למה הרעות לעם הזה???????????..

. אסון אמיתי4
)2008-09-21 11:05:48(

אלי תהיה חזק

. אוי רעבע5
)2008-09-21 11:06:20(

. היה אפשר להצילו6
)2008-09-21 11:08:32(

אם אותו רב מב"ב היה מוכן להתאמץ קצת ולמצוא היתר, בפרט כשיש חולה לפנינו שזקוק
להשתלה וזה בשבילו פקו"נ.

לפי מה ששמעתי האשה שממנה רצו לקחת את הריאות היתה במוות מוחי מוחלט, שבמצב כזה
מתירים לקחת איברים להשתלה.

. אוי רבי עד מתי!!??7
)2008-09-21 11:08:48(

כבר אי אפשר עם הגלות הנוראה
ממנו למדתי מה זה אלול

לפני שנה בחודש אלול בעת לומדתי בכולל בכפר היה הרב רייצי'ק מגיע מידי יום ללמוד כמה
שעות בכולל, הוא היה יושב ולומד כמה שעות והיה חוזר לעסקיו -שליחות המלך.

למדתי שגם שאתה עסוק אפשר להקדיש מס שעות ביום ללמוד את תורת ה'

ברוך דין האמת

. אלי8
)2008-09-21 11:18:21(

הרבי לא נשאר חייב,
תהיה חזר כמו שאתה יודע להיות.

חבר קרוב.

. או אוי אי אפשר להאמין9
)2008-09-21 11:20:43(

קיוויתי שלא אראה ידיעה בסיאואל ואז אולי זה לא נכון? אחח כמה אכזרי הגורל. אבא שבשמים
למה למה למה????????????? תנחומים למשפחה היקרה

. יוס'ל רייטשיק10
)2008-09-21 11:31:37(

אני כל כך אוהב אותך.
אני לא מאמין שאתה עטוף בטלית.

משיח נאו. אין ברירה אחרת.

. ברוך דיין האמת11
)2008-09-21 11:37:28(

אין להתייחס לרב ה"מחמיר", הוא היה בסה"כ שליח לגזירה הנוראית, אבל הכל מלמעלה. המקום



ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

. ברוך דיין האמת12
)2008-09-21 11:38:50(

משיח חייב להתגלות כבר!
די לצרות!

עם ישראל כבר לא יכול יותר!
משמיים תנוחמו

13. we need moshiach now
(2008-09-21 11:47:21)
hoi rebono shel holam . send olready back the rebbi i just came back from 770 after
slichos and heard the horrible news . rebbi had mosai with thid golos we need
moshiach now i just heard that he was afew weeks ago in ny i heard that he was
avery speacil person and to the dear familiy only simchos and soon moshiach will
revilead and your dear father with him aktiva vechatima tova leshana tova vemetooka
i

14. Boruch Dayan Emes
(2008-09-21 11:47:21)
Yossi was a true example of a chossid, a shliach and a dear freind to so so many

. די לגלות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15
)2008-09-21 11:49:41(

. אוי רעבעב16
)2008-09-21 11:54:17(

רעבעב דאיי !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. באת אבל גדול אדם ואישיות ענקית ומיוחדת17
)2008-09-21 11:56:32(

כואב הלב לשמוע.. איך הטובים הולכים... איזה אדם איזה אישיות כמה טוב לב כמה חום לכל
אדם ...

למשפחה- המקום ינחןם אתכם ושלא תדעו עוד צער תמיד נזכור אותו כאדם מאו ד מייוחד....

. לאלי18
)2008-09-21 12:03:34(

חזק. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
חבר מערד

. אחחחח איזה אסון.19
)2008-09-21 12:09:07(

. חסיד מאיר פנים, נעים הליכות ופעיל20
)2008-09-21 12:14:03(

חסיד מאיר פנים, נחמד ונעים.
דאג לזולת באהבה וחיבה.

פעיל במרץ רב בענייניו של הרבי.
הבין את ליובאוויטש ודאג לשגשוגה.

מיזוג של כוחות וחושים שיהיו כל כך חסרים.
חבל על דאבדין.

מוכרחים משיח נאו ממש.



. חמי חברתנו היקרה21
)2008-09-21 12:22:00(

מסרבות להאמין והלב לא תופס..
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. אמן.

איתך תמיד
בשם כל חברותיך שנה ב' הנמצאות כעת בשליחות בחבר העמים.

20. אני עם 22
)2008-09-21 12:22:22(

עצוב כ"כ עצוב

. רבי מה"מ תתגלה מי"ד ממ"ש23
)2008-09-21 12:23:48(

אין מילים אין מילים

. המומים מהאסון24
)2008-09-21 12:24:30(

. אלוהים לוקח תטובים25
)2008-09-21 12:26:34(

26 .WHAT A BIG LOSS!
)2008-09-21 12:27:05(

May Hashem grant his partner and true Aishes Chayail, along with his beautiful
children the strength to endure this enormous pain. Yossi was an exceptional example

of a Chosid, Yiras Shomayim, Baal Chesed and someone who dedicated his life to
The Rebbe’s mission. May we merit to the coming of Moshiach immediately.

27. tragic
(2008-09-21 12:29:12)
what a beautiful soul

. חבל על דאבדין - ללמוד מהמסירות שלו לרבי ולענייניו, תהי' זו נחמה פורתא28
)2008-09-21 12:45:26(

. לא יאומן29
)2008-09-21 12:47:30(

לא יאומן לא יאומן

. הלם וזעזוע . . .30
)2008-09-21 12:49:41(

לא להאמין!!

. כל אחד פתאום נהיה מבין בענייני נפשות.....31
)2008-09-21 12:50:27(

תפסיקו לדון בענין אם אין לכם את הכלים לכך!

. ברוך דיין האמת32
)2008-09-21 12:55:31(

תנחומים לשמשפחה.



עד מתי ???

. הצרות לא נגמרות33
)2008-09-21 12:55:45(

. לא נתפס34
)2008-09-21 12:55:55(

. משתתפים באבלכם הכבד35
)2008-09-21 12:57:42(

שהמקום ינחם אתכם ולא תדעו דאבה עוד
משפחת דור לדור - לוד

. אוי מה היה לנו36
)2008-09-21 13:24:51(

. אני פשוט בהלם37
)2008-09-21 13:42:49(

יהודי יקר פעל רבות אוי ווי

. היה אבא של צ'רנוביל...38
)2008-09-21 13:45:09(

איזה עצוב!
כל פעם שהיה בא עם תורמים לביקור היה מתייחס לכל הבנות כאילו שהוא אבא שלהם!

בזכותו צ'רנוביל שגשג...

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים"

מדריכה לשעבר עצובה במיוחד.

. לא להאמין שזה קרה39
)2008-09-21 13:53:22(

ראביי רייצי'ק

. אחד מהאנשים הצדיקים בכפר40
)2008-09-21 14:24:06(

ויעידו על זה כל מי שאי פעם נתקל בטוב ליבו, אם בטרמפ קטן או במילה טובה, מלבד הפעילות
שלו למען הכלל במסגרת עבודתו. יהי זכרו ברוך.

. דייי דייייייייייי עד מתי??????41
)2008-09-21 14:25:38(

אלוקים!!!!!!!!!!למה למה?.??כמה אפשר??זה לא להאמין שזה קרה,איזה בן אדם חי,איזה אדם
יקר...

אבדה עצומה בחב"ד..משפחה יקרה תנוחמו מן השמיים...כולנו צריכים ניחומים. משיח נאו!!!!

. יש ליכמה חברים מהקהילה הפרסית שהייתי מזכיר את שמו בפניהם זה היה בשבילם42
משהו מיוחד הם תמיד התעניינו ודאגו לשלומו

)2008-09-21 14:55:10(
ברוך דיין האמת

. לחתום על כרטיס אדי43
)2008-09-21 15:03:31(



לא רק לקבל תרומות- גם לתת. יש אפשרות להסכים לתרום רק עפ פסק של רב המשפחה. אנא
תחתמו ותשתתפו במצוות הצלת נפשות!

. למני היקר44
)2008-09-21 15:48:53(

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
אסף-אור מלכה

. היה אדם נדיר מאוד, חסיד, איש אמת וחסד. פשוט אין מילים45
)2008-09-21 16:11:07(

42. למס' 46
)2008-09-21 16:24:57(

80הסיבה היא,שיוסי היה (בתור בחור) אחד מאלה שהרבי שלח אותו לאירן בתחילת שנות ה-
להציל את הבחורים הצעירים , והוא נסע לשם ממש עם מסירות נפש !!!!! כדי להציל נשמות !!!

. אלי...47
)2008-09-21 16:27:06(

תיהיה חזק ותחזיק מעמד !!! אין מילים שיוכלו לנחם רק להשתתף בצערך

חבר קרוב

. ברוך דיין אמת48
)2008-09-21 18:22:01(

. חמי..49
)2008-09-21 18:44:19(

המקום ינחם אתכם מן השמים
כואבים את כאבך
משיח!! עד מתי!!

חמי תיהי חזקה אוהבים אותך!!

43. ל-50
)2008-09-21 18:47:03(

לפני שאתה הולך לחתום על אדי תשאל את הרב שלך האם זה נכון לעשות כך. לא לחינם ביקש
מאיתנו הרבי "עשה לך רב". רגשות בנפרד והלכה בנפרד ! ! !

. לא מסוגל51
)2008-09-21 19:21:45(

אני פשוט לא מסוגל לקלוט שזה באמת קרה! ה' ישמור!

. די לצרותתתת52
)2008-09-21 19:21:50(

53. Yossi...
(2008-09-21 19:39:29)
Just on Gimmel Tamuz he was sitting with us in 770 and farbrenging with us until 3 in
the morning... His memory will always stay very deep with us. Hashem obviously
wants the best for himself. Only Moshiach could make up for this great loss...
Hamakom Yenacheim Eschem Besoch Shar Aveilei Tzion VeYurashalayim

54. Moshiach NOW



(2008-09-21 19:42:24)

. ליבי!55
)2008-09-21 21:14:59(

. ליבי!56
)2008-09-21 21:16:29(

משפחה כל כך צדיקה, טובת לב, חמה ומסורה לרבי!
למה זה מגיע להם? למה?

שליח כל כך מסור של הרבי.....
ליבי!!!!!!אוהבים אותך!!!!!!!!!!!!!!!!
תתחזקי.... צריכים משיח עכשיו!!!!

אוהבת, חברה לשכבה..

. ליבי.....58
)2008-09-21 22:28:44(

המקום ינחם אתכם....
אנחנו כולנו איתכם...אין מישהו שלא הרגיש אובדן...

אוהבים אותך מאד!!!!!!!! את ילדה מדהימה!!!!!!!!

. ח'מי,59
)2008-09-21 22:31:08(

לא זכיתי להכיר אותך כל כך הרבה,
אך הספיקה לי השיחה הקטנה איתך,

וכבר קלטתי אותך!!
את הכוחות העצומים הגלומים בך!

היי חזקה!
שמרי על עצמך!

והמשיכי בפעולות נאצלות כגון אלו,
וקרבי את המשיח לפתחנו!!

תומכת מרחוק!!!
אך בלב קרוב..

. נחמה מן השמים60
)2008-09-21 22:55:53(

צער גדול על אדם גדול צנוע וטוב לב אם ילדים יקרים מאוד

. ניחומים61
)2008-09-21 23:16:49(

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים , אומרים "המקום" כי רק הוא בכוחו לנחם .
במפעליו הכבירים בברען שלו בענינים של הרבע נשי"ד בכל רמ"ח ושס"ה שלו , בהתמסרות שלו

למען ילדי ישראל, שכל אחד מהם יקים דורי דורות , כרצון נשיא הדור ,תנוחמו.

. הלם62
)2008-09-21 23:23:28(

איזו אבידה!!!
אדם כזה נפלא וחסיד אמיתיהמקושר לרבי בלב נפש.

למה,רבש"ע, למה????!!!!

. אלי63
)2008-09-22 04:05:31(

אין מילים!
רק לאמר לך שמשתתפים אתך, ושתחזיק מעמד,

ומהיום והלאה אך טוב וחסד ימצאוך, אני בטוח שאביך לא יתן להקב"ה מנוח עד שלכולנו תהיה



שמח
היינו עם משיח צדקנו

רוסטובער

64????? .
)2008-09-22 04:08:45(

למה לא רואים אהרונוב הוא הרי היה מאד קרוב אתו ?????

. רב מב"ב65
)2008-09-22 04:13:25(

מי זה הרב מב"ב???
למה לא שואלים רבנים חבדיים???

64. ל66
)2008-09-22 12:31:43(

ולמה אתה חושב שרב חבד"י היה פוסק אחרת. מה זה קשור לחב"ד ולא חב"ד.

63. ל-67
)2008-09-22 20:32:05(

לידיעתך הוא כהן ולכן כל הלוויה הלך בסוף....

. הוייי עד מתי??????????????69
)2008-09-22 23:05:28(

חמי וליבי יהיו חזקות אנחנו איתכם

. שולי71
)2008-09-23 21:48:32(

תהיי חזקה!!
כולנו איתך...

מן השמיים תנוחמו...
חברה

. לשולי המתוקה!!73
)2008-09-24 00:36:55(

כולם משתתפים בצערך...ומאחלים לך שלא תדעי עוד צער....


