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  :רי  רופשיץ  העייר רוזוואדוב  "שושלת אדמו

  :השם יקום  דמה  ל  נח  רוזנבליט  "רחל  רוזנבליט  סבתי  מצד אבי  ז

איש  אשר  התגוררו  ליד  מסילת  4000בת  כ   "  קבליסטית  "  היתה עיירה  העיירה רוזוואדוב
  .הרכבת  החיונית  לורשה וללבוב  

כלומר  האם  לתמוך  בציונות  העולה "    ודוב"  רוז"מרבית  תושבי  העיירה היו  חלוקים  בין  
  כך  כל  חסידות    האדמורים  לבית רופשיץ  שעליהם  התבססה אחר7או  להשאר  נאמנים  ל

  :התושבים  היו  בני  משפחה  למעשה . גור  

  .ץ  בסיפורים  פקוחי  עיניים הנמצאים   במוסד  הרב קוק  "ועליהם כתב אנסל כ

כך  לדוגמא היה שם  משפחת  אבי  נח  .  נישאו  אלו  באלו  במהלך  הדורות  המשפחות   
ו  הגדול  נח  שכטר  והוא נאלץ  להחליף  שמו ורק  בעקבות  סב ...  רוזנבליט  שכטר  למעשה 

  .פורעים  רוצחים  לרוזנבליט  שם  אשתו  "  חסל  "לאחר  ש

התברר  כי  שמו  של בעלי  הרב פיזם  נעוץ  אף  הוא  בשם  שכטר  וקיימת קרבת  משפחה  
מנישואיו   היתה הבת  הקטנה :אשר  עליה אני  נקראית  סבתי  רחל  רוזנבליט .  רחוקה ביננו  

  .השניים  של  אביה  כאשר כל  משפחתו  הראשונה  הגרו  כולם  לארצות  הברית  

  מעבר  לגבול  14רחל  סבתי  נרצחה על  קידוש השם  ואבי  אשר  החליט  להמלט  בגיל  
  יורק  יחד עם    בניו1957בהיותו  של  אבי  בשנת  .  הרוסי  נותר למעשה אוד מוצל  מאש  

ינר  ואותו  מצאתי  בשנת  'יף  אינג'חברו  ושכנו  הקרוב ביותר  מרדכי  רייזנער אשר  היה צ
  :  באופן  פלאי  2013

מרדכי  רייזנער  אף  ספר לי  על  סנטור דמוקרטי  בשם  .   פגשו  את  שרידי  משפחת  אימו  

   .ן  ואותו זהה  לפתע  בבית  הלב סנטור  אדמס  שהיה למעשה ילד  יהודי  מרוזוואדוב 

  :באופן ממשי  אלו  בהם  קיים האיום האירני    בימים

 קיצור של  ל  "ממשפחת אבי  זארלס  שומר אימו  היא רוזן 'התברר  כי  הסנטור  הדמוקראטי  צ
   .בברוקלין    רוזנבליט  מהבית  והיא  ובעלה הקימו  את  האבטחה על  היהודים

י  היתה אימי  למעשה כבר בחודש  העשירי  ואני  "מנחם אב הוא  יומו של הארב'  בה  בלידתי
   חודש  ימים  התחולל  מאבק  על  שמי  רחל  מכיון  שאימי  דרשה לקרא  לי  ... להולד תי רבס

בשם  סבתה  שגדלה אותה  אלקה זגור  בתו  הבכורה של  הרב ראובן  יצחק אליון  ואילו  אבי  
  !בשם אימו  רחל    רחל :  ל  שמי סרב והתעקש  ע


