
Rabbi Menachem Mendel Schneerson s.z.l.

B’’H

De Rebbe

    



De Letzter Lubavitcher Rebbe (1902-1994)
Het leven van Rabbi Menachem Mendel Schneerson

De laatste Rebbe van Chabad-Lubavitch
Geboren: 05 april 1902 – 11 Nisan 5662 te Mykolaiv, Oekraïne
Heengegaan: 12  juni 1994 - 3 Tammuz 5764 in Brooklyn, New York.
Begraven te Queens, New York, op de begraafplaats Montefiore.
Hij was de zoon van Rabbi Levi Yitzchok Schneerson en de zoon van
Rebbetzin Chanah, nee Yanovsky. Zijn echtgenote was Rebbetzin Chaya
Mushka Schneerson, de dochter van de vorige Lubavitcher Rebbe, Rabbi
Joseph Jitschok Schneerson z.l.
De titels ‘Admorim’ (acroniem voor Adoneinu Moreinu v’RAbbeinu) en
‘Rabbeinu’ waren een bewijs van eerbied. Toch is Rabbi Menachem Mendel
Shneerson alom bekend als ‘De Rebbe’.

       zijn ouders       
Rabbi Levi Yitzchok Schneerson Rebbetzin Chanah, nee
Yanovsky

Zijn echtgenote
Rebbetzin Chaya Mushka Schneerson

Voorgangers:
1. Rabbi Shneur Zalman van Liadi (1745-1812) – de ‘Alter Rebbe’.
2. Rabbi Dovber Schneuri (1773-1827) – ‘Der Mitteler Rebbe’. Schneuri

genoemd naar zijn vader, maar de volgende generaties veranderd naar
‘Schneersohn’ of ‘Schneerson’.

3. Rabbi Menachem Mendel Schneersohn (1789-1966); de Tzemach
Tzedek’.



4. Rabbi Shmuel Schneerson (1834-1882): de ‘Rebbe Maharash’.
5. Rabbi Sholom Dovber Schneerson (1860-1920); de Rebbe Rashab.
6. Rabbi Yosef Yitzchok Schneersohn (1880-1950); ‘Rebbe Rayatz’ of de

‘Frierdiker Rebbe’ (Yidisch: vorige Rebbe).

De eerste Rebbe was een volgeling van de Maggid van Mezritch (1700-1772),
de opvolger van de ‘Ba’al Shem Tov’ (1700-1760). Niet alle Rebbes van
Chabad-Lubavitch zijn zonen van elkaar. De Tzemach Tzedek was een
schoonzoon van zijn oom de ‘Mitteler Rebbe’ en zoon van een dochter van de
‘Alter Rebbe’.
De zevende Rebbe is ook een schoonzoon van zijn voorganger.

De Rebbes van de Chassisdisch Lubavtich-dynastie

                   
1. Rabbi Shneur Zalman van Liad

De ‘Alter Rebbe’  (1745-1812)

                                                                    
                                                   2. Rabbi Dovber Schneuri Schneerson (1773-1827)



                     3.  Rabbi Menachem Mendel Schneersohn (1789-1966); de Tzemach Tzedek’

  
                4.  Rabbi Shmuel Schneerson (1834-1882): de ‘Rebbe Maharash’.

         
5.Rabbi Sholom Dovber Schneerson                        6. Rabbi Yosef Yitzchok Schneersohn
(1860-1920),  de Rebbe Rashab.                             (1880-1950), of de  ‘Frierdiker Rebbe’

Opvolger:
De laatste Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson had geen
kinderen en heeft geen opvolger benoemd. Volgens de Lubavitch filosofie zou
de zevende Rebbe de laatste zijn voor de Moshi’ach zou komen.



Chabad:
De naam van de Chassidische beweging Chabad verwijst naar de drie
intellectuele kabbalistische ‘sefirot’: ‘Chochma’, ‘Binah’ en ‘Da’at’ die G’D in
het leven geroepen heeft uit het niets. De filosofie van de stichter, Rabbi
Shneur Zalman van Liadi, de ‘Alter Rebbe’, benadrukte het gebruik van de
drie verstandelijke eigenschappen in de mens. De mens moet steeds het
verstand als coördinatiepunt gebruiken. Chabad is gericht op het zuivere
intellectuele, met de bedoeling om de emotie te wekken.
Een andere naam die binnen Lubavitch leeft is ‘ChaGat’ (‘Chesed’, ‘Gevurah’
en ‘Tiferet’), een verwijzing naar de eerste drie emotionele ‘sefirot’. Het is
belangrijk dat het verstand en het gevoel harmoniëren.

De laatste Rebbe leidde Chabad gedurende 44 jaar. Hij was een paradoxaal
man: terwijl hij nauwelijks een voet buiten zijn buurt zette, had zijn mening
wereldwijd invloed. Naast een mega Joods religieuze autoriteit beheerste hij
ook als ‘man van de wereld’ verschillende wetenschappen. Zijn geheugen
staat gekend als ‘fe-no-me-naal’.

Zijn kinderjaren bracht de Rebbe door in een door pogroms geteisterd
Tsaristisch Rusland. In de jaren ’20 vocht hij tegen de poging van Stalin om
het Joodse leven in het Sovjet Imperium uit te roeien en in de jaren ’30 tegen
gelijkaardige pogingen in Berlijn en Parijs. In 1941 ontsnapte hij, samen met
zijn vrouw, aan het door de Nazi’s bezette Europa en vestigde zich in New
York.

Vele Lubavitcher Chassidim waren ervan overtuigd dat de Rebbe een
mogelijke kandidaat was voor de Moshiach of zelfs de Moshiach was. De
Rebbe heeft, meer dan zijn voorgangers, altijd nadruk gelegd op de
Messiaanse gedachte in het Jodendom. Bijna bij elke samenkomst en
voordracht haalde hij de komst van de Moshiach aan. Er ontstond binnen de
Lubavitcher beweging een grote fractie die overtuigd was dat de Rebbe de
Moshiach was. Zoals bijvoorbeeld in het bekende lied: ‘Moge onze heer en
meester, onze Rebbe, de Moshiach, lang leven.’ Deze tekst is ook op vele
kippot van Lubavitcher kinderen te vinden.

Bij de niet-Lubavitcher Chassidim en bij de Litouwse Yeshivah-citadellen van
Ponevitch, onder de beroemde Torahgeleerde Rosh Yeshivah Rabbi Elazar
Menachem Man Shach (1888-2001), waren er die dit zagen als een personen
cult, die nooit met de Joodse ethiek verenigbaar is (denk aan de stelling van
Moshe Rabbeinu in de Sedernacht, waar hij op de achtergrond blijft).
Objectief heeft de Rebbe nooit ontkend  dat hij de Moshiach was en evenmin
heeft hij ooit gepretendeerd dat hij de Moshiach was. Het waren de
Lubavitcher Chassidim die in hem een mogelijke kandidaat en zelfs de
Moshiach zagen.

Deze Messiaanse golf binnen de Lubavitcher beweging heeft een grote
aardbeving te weeg gebracht bij het overlijden van de Rebbe.
Bij vele Chassidim is de Messiaanse ‘droom’ van de Rebbe ten einde
gekomen, maar er zijn nog ‘die hards’ van de Lubavitcher Chassidim die
bekend zijn als een kleine splintergroep, onder de naam van ‘Meshichisten’.
Zij zijn nog altijd ervan overtuigd dat de Rebbe zelfs in zijn dood de Moshiach
blijft.



Het overlijden van de Rebbe heeft in de Lubavitcher beweging de grootste
crisis ooit teweeggebracht. De dynastie van Rebbes is ten einde gekomen,
omdat er geen passende dynastische opvolger was en de Rebbe heeft geen
opvolger vanuit de prominente Chassidim aangewezen. De Chabad
Lubavitcher beweging is nu zonder leider, zonder Rebbe.

In deze situatie vinden we een parallel met de Breslov-beweging, die na de
dood van Rabbi Nachman van Bratslov (1772-1810) (een achterkleinkind van
de ‘Baal Shem Tov’), geen Rebbe als opvolger van de dynastie heeft. De
beweging bestaat bijna 200 jaar zonder Rebbe. De dynastie eindigde met de
grote eminente persoonlijkheid van Rabbi Nachman.

Tijdens het leven van Rabbi Nachman, reisden duizenden Chassidim om met
hem te zijn op de Joodse feestdagen van Rosh Hashana, Chanuka en
Shavuot. Op de laatste Rosh Hashana van zijn leven, beklemtoonde Rabbi
Nachman tegenover zijn aanhangers het belang om met hem te zijn en op
Rosh Hashana in het bijzonder.
Daarom stelde Rabbi Noson (Rabbi Nathan van Breslov, de vertrouweling van
Rabbi Nachman (1780-1844) na de dood van Rabbi Nachman, jaarlijks een
bedevaart in naar het graf van Rabbi Nachman in Oeman (Oekraïne) op Rosh
Hashana. De fragmentatie van de beweging wordt nu geleid door meerdere
charismatishe leiders. Zij worden ‘Tote Chassidim’ genoemd vanwege dat de
beweging zonder Rebbe is voor bijna 200 jaar.

Projecterend en vergelijkend met de Lubavitcher beweging, is het overlijden
van de Rebbe een grote klap geweest en dat heeft geleid tot fragmentatie in
de beweging. Elke ‘Shaliach’ is de leider van zijn gemeenschap en
Chabad-centrum. De Rebbe blijft als model, als voorbeeld, als bron van
inspiratie en imitatie in positieve zin voor vele Lubavitcher Chassidim zelfs in
kleding en uiterlijke verschijning.
De idealen van de Rebbe, zijn ‘Sefarim’ (geschriften), zijn leren en de
leerstellingen van de zeven Lubavitcher Rebbes blijven als testament bestaan,
echter de glans van een Rebbe is verdwenen.

De persoonlijke indruk die de Rebbe op Rabbijn Ahron Daum, Shlita, heeft
achtergelaten.

Bij de tientallen bezoeken aan de Lubavitcher Rebbe tijdens mijn studiejaren
in New York, was ik steeds vol bewondering voor zijn aristocratische
uitstraling, de waarde waarmee hij binnenkwam in de synagoge, een oudere
mens van 80 jaar, die rechtop ging zonder steun of stok. Vooral zijn
doordringende blik was verbluffend. Je had het gevoel alsof je gescreend
werd. Een verzorgd uiterlijk en optreden. Een majesteuze gang, zoals ook de
manier van ontmoeten. Zo heeft de Rebbe mij, zoals vele met mij, betoverd
en gefascineerd.

Hij hield urenlang, zonder notities of aantekeningen, diepgaande
Torah-gedachten, zonder zich te herhalen.
De Rebbe had vooral een zeer duidelijk standpunt betreffende Eretz Yisrael in
verband met de wet ‘Wie is een Jood’, het recht op terugkeer naar Israël en
dat men geen recht heeft om land Eretz Yisrael weg te geven aan de
Arabische landen. Het is het land van het Joodse volk.



Bijzonder levendig in mijn gedachten zijn de samenkomsten, de ‘Verbrengen’
van 19 Kislev, waar letterlijk 10.000 Chassidim samen kwamen.
Op de eretribune zat de Rebbe, geflankeerd door de hele hiërarchie van
Chabad- Lubavitch. De Chassidim hebben symbolisch ‘LeChaim’ met hem
gedronken en men heeft in de pauze Lubavitcher Chassidische melodieën
gezongen, onder aanvoering van de Rebbe.

Deze melodieën zijn bekend als ‘niggunim’ (enkelvoud ‘niggun’). De verschillende
chassidische dynastieën hebben hun eigen ‘niggunim’, die vaak door hun Rebbe of leider

wordt gecomponeerd. Chassidim verzamelen zich bij Joodse feestdagen in groepen om te
zingen. Er zijn ook ‘niggunim’ voor individuele meditatie, genoemd ‘devekus’ of ‘devekut’

(verbinden aan G’D) ‘niggunim’.

Ik spreek de Jiddische taal met het Litouwse dialect, omdat ik in Yeshivot met
Litouwse leermethodes ben opgegroeid. Ik kon zonder vertaling al de
‘Verbrengen’ begrijpen en ik was altijd onder de indruk van de diepe en
originele gedachten van de Rebbe.
Tientallen keren had ik het privilege door de week en op Shabbatot in
synagoge ‘770’ te ‘davvenen’ en van dichtbij de Rebbe kunnen observeren
tijdens zijn gebed. Ik heb mogen waarnemen dat hij alle gebeden vanuit de
Siddur bad en bij het ‘Shmonee Esree’ (Stille Gebed) rechtstond als een
soldaat op wacht, zoals mijn leraar Rabbi J.B. Soloveitchik,s.z.l.
Eenmaal had ik de gelegenheid om Jom Kippur te mogen beleven in de grote
synagoge ‘770’.
De Rebbe in een witte ‘kittel’ is mij voorgekomen als een Hogepriester, vooral
bij het Viedoej-gebed (zondebekentenis). Zo intens als hij dit deed. Ieder
woord werkelijk menen, zoals een ‘engel’.

Het dragen van een ‘kittel’ op de Joodse Hoge Feestdagen is symbolisch verbonden met
het gebruik als begrafeniskleed, en aan het vers ‘Onze zonden zullen zo wit worden als

sneeuw’ (Isaiah 1:18). Volgens vele Joodse Ashkenasische tradities draagt een
bruidegom een ‘kittel’ op zijn huwelijksdag.

De witte kleur wordt gezegd om zuiverheid te symboliseren, die gedeeltelijk het gebruik
tijdens huwelijken verklaart. Het wordt ook gevoeld als eenheid met de bruid (die ook wit

draagt) en het begin van het nieuw leven samen.

Alles bij elkaar blijft echter in mijn herinnering de karakteristieke
onvermoeibaarheid van de Rebbe en zijn enorme energie.

De erfenis van de Rebbe: Wat onderscheid de Rebbe van al zijn
voorgangers in de Chabad- Lubavitch beweging en andere grote Rabbijnse
Chassidische persoonlijkheden in de 20s te eeuw. Het betreft de spirituele en
morele erfenis.

Vanuit een historisch vogelperspectief, zonder een Lubavitcher Chassid te zijn,
kan men alleen vol bewondering zijn voor deze meest indrukwekkende
Rabbijnse persoonlijkheid van de laatste eeuw.
De Rebbe heeft zijn leiderschap in de Lubavitcher beweging aangenomen na
één van de meest donkere perioden van de Joodse geschiedenis, de ‘Shoah’.
Deze grootste, gruwelijke catastrofe van het Joodse volk heeft een grote en
diepe wond achtergelaten.
Ook op religieus vlak liet het vele vragen achter en was de pijn en het grote
verdriet niet makkelijk te verwerken. Grote charismatische Rabbijnse



persoonlijkheden waren nodig die de uitdaging op zich namen om het Joodse
volk opnieuw moed te geven en opnieuw te verenigen, de Joodse
gemeenschap en het Joodse leven terug te brengen in de bloei van weleer.

De laatste Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, was de
juiste man op de juiste plaats. Een leider met visie en met veel temperament
en een resoluut doorzettingsvermogen.

Binnen de Chabad-Lubavitch beweging heeft geen andere Lubavitcher Rebbe
zoveel teweeg gebracht. Door de gebeurtenissen van de ‘Shoah’ in Europa, is
de Chabad-Lubavitcher beweging aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
gereduceerd tot een kleine Chassidische gemeenschap. Het was de Rebbe die
van deze kleine beweging, met weinig invloed, een wereldwijde organisatie
heeft gemaakt.

De Lubavitcher dynastie telt nu ruim 100.000 Chassidim, aanhangers en
bewonderaars. Nog nooit heeft een Lubavitcher Rebbe zo een groot aantal aan
Chassidim gehad, zelfs niet in de bloeitijd van Europa. De Rebbe was niet
alleen een megafiguur binnen de Chabad-Lubavitch beweging, maar zijn
invloed overspoelde ook het Torah getrouwe Jodendom en was merkbaar bij
de niet- religieuze Joden.

Wel waren ook andere Lubavitcher Rebbes charismatisch, zoals Rabbi Shneur
Zalman van Liadi (1745-1812); de ‘Alter Rebbe’ en Rabbi Menachem Mendel
Shneersohn (1789-1866); de ‘Tzemach Tzedek’, maar zij hadden niet de
ideeën, de visie, de idealen en de mogelijkheden om de Chabad-Lubavitch
beweging zo succesvol te verspreiden als de laatste Rebbe.

De Rebbe heeft een wereldwijd netwerk van ruim 3.000 Chabad ‘Shluchim’
(emisare van de Rebbe), die over de hele wereld zorgen voor de verspreiding
van Yiddishkeit en outreach naar de ‘verdwaalde’ Joden, zelfs in de meest
afgelegen plaatsen in de vier hoeken van de wereld. Deze ‘Shluchim’ mag
men rustig idealisten en pionieren noemen. Meestal komen zij in een joodse
‘woestijn’ terecht, waar geen synagoge, een Joodse school, een mikve en
kasjroet voor handen zijn, kort gezegd geen Joods religieus infrastructuur.
De ‘Shluchim’ brengen vaak grootse persoonlijke, materiële en spirituele
offers. Men mag over deze mensen de vers van Jeremia citeren: ‘Hoe je MIJ
volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid.’ (Jeremia 2:2).

Deze ‘Shluchim’ bouwen in ‘no time’ van nul- infrastructuur een Chabad
Centrum met een minjan en een mikve. Naast scholing op basisniveau en
later op meer gevorderd niveau, besteden zij grote aandacht aan de jeugd en
het jeugdwerk op allerlei gebieden. Het bekendst zijn de ‘Day Camps’, het
mobiele karavaan ‘Soekaproject’ en het Matze-bakken voor kinderen.

Fantastisch werk heeft Chabad vooral in de voormalige GUS-staten verricht.
Vandaag de dag zijn tientallen Joodse gemeenten vernieuwd en als een feniks
herrezen uit haar as tot een merkbare renaissance (letterlijk:
wedergeboorte); een heropleving in een nieuwe tijd van een bijna verdwenen
Jodendom.
Met alle nodige infrastructuur die een Joodse religieuze mens nodig heeft om
te leven. Naast synagogen, scholen, Kasjroet-zorg, is er ook de zorg voor de
bejaarden. Een ander aspect, dat meestal door niet-Lubavitcher Joden zeer



gewaardeerd wordt, is dat daar waar Chabad-Lubavitch een vestiging heeft en
geen koosjere eetmogelijkheden voorhanden zijn, zorgt het Chabad-centrum
voor een adequate koosjere eetgelegenheid.

De spirituele erfenis van de Rebbe
De spirituele erfenis van de Rebbe is vooral te zien in een ongelooflijke
rijkdom aan ‘Sefarim’ (religieuze boeken) die de Rebbe in zijn leven heeft
gepubliceerd. Hierin zijn neergeschreven Torah-gedachten en novellen,
meestal over de Pentateuch. Bijna een hele boekenkast kan men vullen met
de werken over de Torah, waarmee de Rebbe in 39 jaar elke Shabbat bij zijn
‘Verrbrengen’ zijn Chassidim inspireerde.

De Rebbe had de leiding, de logistiek en organisatie van de Lubavitch
uitgeverij van Joodse boeken en publicaties ‘Kehot’ op zich genomen. Hij
zorgde ervoor dat de werken van de voormalige Rebbe, het
Chabad-gedachtengoed en basiswerken van het Jodendom, volgens de
Lubavitcher versie, wereldwijd werd verspreid. Voorbeelden hiervan zijn:

ズ De Siddur,
ズ Shlichot
ズ ‘Shulchan Aruch HaRav’ van de Alter Rebbe
ズ De ‘Tanya’, het grondwerk van Chabad
ズ ‘Chatat’; de Choemasj, Tehilim en Tanya in één.

‘Kehot’ Publicatie Organisatie
De’ Kehot’ Publicatie organisatie en ‘Merkos’ Publicaties, de uitgeverijafdelingen van de
Lubavitch beweging, werden opgericht in 1942 door de zesde Lubavitcher Rebbe, Rabbi

Yosef Yitchak Schneerson.
Onder de leiding van zijn opvolger, Rabbi Menachem M. Schneerson, heeft de Lubavtich

uitgeverij Torah onderwijs aan elke Lubavitcher gemeenschap in de wereld gebracht en is
de grootste uitgeverij van de Lubavitcher gedachtegoed. Meer dan 100.000.000 volumes

zijn tot op heden verspreid in Hebreeuws, Yiddisch, Engels, Russisch, Spaans, Frans,
Italiaans, Portugees, Nederlands, Duits, Farsi en Arabisch.

Persoonlijk heb ik een goede herinnering aan de verhalen van de vorige
Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de schoonvader van Rabbi
Menachem Mendel Schneerson, en de geschiedenis van de Lubavitcher
beweging.

De Rebbe heeft wel een soort testament achtergelaten. Maar in dit testament
is niets vermeld van een opvolger. Voor buitenstaanders is er de verklaring
dat er geen passende familieleden van de Schneerson’s, de Chabad dynastie,
was die de erfenis van de Rebbe kon voortzetten. Er is zeker niemand in deze
wereld die in zijn voetstappen kan treden, in elk opzicht. Die met veel
engangement en missie, om alle Joden in de wereld, zelfs de meest
verstaande niet-religieuze Joden, te bereiken.

Voor de Lubavitcher beweging betekent dat, dat in de volgende generaties tot
de komst van de Moshiach, deze dynamische Chassidische beweging zonder
een invloedrijke charismatische Rebbe moet uitkomen. De Rebbe was een
integratie- figuur, die alle Chassidim verenigde. In bepaalde zin heeft zijn
dood tot fragmentatie geleid. Deze ontwikkeling leidde tot een fragmentatie
waarbij wel het Lubavitcher Headquarter  in New York, nog altijd een grote
macht heeft. Maar elke ‘Shaliach’ in zijn Chabad gemeente is een leider. De
Rebbe kan nu spijtig niet meer leiden.



De erfenis van de Rebbe is, dat elke ‘Shaliach’ is bestreefd met de idealen
van de Rebbe om aan zijn gemeenschap verder te geven en vooral de
‘verlorene’ Jood terug te brengen in het core van het Jodendom
(‘kiruv-outreach’.

De Rebbe is niet ‘dood’, zoals koning David niet ‘dood’ is, hij leeft en blijft
leven in ons, bij zijn aanhangers en bewonderaars over de hele wereld.

‘David melech Yisrael chai vèkayam’ –
‘David (is) koning van Israel leeft en bestaat’ –

De Talmoed leert ons dat de ‘Tzaddikim’ (rechtvaardigen) niet dood zijn, maar
blijven leven door hun leren en goede daden.

זכר  צדיק  לברכה
‘Moge het aandenken aan de rechtvaardige ons tot zegen dienen’.
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Alle foto’s over de Rebbe in de foto-gallerij zijn van Google genomen.
De foto’s zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

a. De jeugdjaren van de Rebbe, zijn huwelijk met Rebbitzin Chaya
Mushka Schneerson en zijn nauwe binding met zijn schoonvader,
Rabbi Schneur Yitzchak Schneerson, ook wel bekend als de
‘‘Frierdiker Rebbe’.

Huwelijk van de Rebbe met Rebbetzin Chaya Mushka, 1920.

De Rebbe met zijn schoonvader, Rabbi Yitzchak Yosef Schneerson.





 

 



 



Alle foto’s over de Rebbe in de foto-gallerij zijn van Google genomen.
De foto’s zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

b. De Chassidische ‘verbrengen’ van de Rebbe met zijn Chassidim,
inclusief van het verdelen van Dollars voor ‘Tzedekkah’ enz.



  



 



  



  

  



  

  









Alle foto’s over de Rebbe in de foto-gallerij zijn van Google genomen.
De foto’s zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

c. Zijn ontmoeting met belangrijke persoonlijkheden.



De Lubabvitcher Rebbe ontmoet zich met mijn Rebben, Rabbi J.B. Soloveitchik ter
gelegenheid van zijn 80e verjaardag. Ik persoonlijk was present bij deze ontmoeting.



De Rebbe ontmoet de Sefardische Hoofdrabbijn Mordechai Eliyahu



       De Rebbe ontmoet de minister-president van Israel, Menachem begin (midden)

Alle foto’s over de Rebbe in de foto-gallerij zijn van Google genomen.
De foto’s zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

d. De messiaanse-waanzin van een fractie van de Lubavitcher
Chassidim die de Rebbe als ‘Moshiach’ bekroond hebben en zelfs
na zijn overlijden nog denken dat hij de ‘Moshiach’ is (vergelijk
het parallel met het christendom- dat de dode jezus als
‘Moshiach’ door de  meeste gelovige christenen gezien wordt.
Deze excessen hebben veel schade voor de Chabad-beweging
gebracht en voor vele niet-Lubavitch gezinde religieuze mensen
zijn ze een soort sekte, waarvan men grote afstand zal nemen.
Bijzonders is het vermelden waard van een incident van
fanatische Lubavitcher Chassadim die de schoonzus van de
Rebbe en de dochter van de vorige Rebbe, Rebbetzin Chana
Gurary, brutaal in het ziekenhuis hebben geslagen vanwege een
ruzie met de Rebbe. Dit incident wordt door de meeste
Lubavitcher Chassidim verzwegen. Ik vind het wel belangrijk om
dit te vermelden, hoe gevaarlijk Lubavitcher Chassidim kunnen
worden als men niet met hun doctrines en dogma’s akkoord
gaan, dit in tegenstelling tot de meest vriendelijke en met
glimlach-verbonden image van de Lubavitcher Chassidim.









This is Chana Gourary, eldest daughter of the 6th Lubavitcher
Rebbe Yosef Yitzchok Schneerson and sister-in-law of the 7th
Rebbe Menachem Mendel Schneerson, after being beaten by a
hasid (follower) of the 7th Rebbe, the so called "Moshiach". Mrs.
Gourary was then in her mid-80s.
The beating of Chana Gourary by a Lubavitcher hasid (follower) is a

very good example of Chabad religious violence. Chana, the
daughter of the 6th Rebbe of Lubavitch and the sister-in-law of
the 7th and last Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson,

then in her mid-eighties, was beaten on Shabbat by a student of
the central Chabad-Lubavitch yeshiva. Mrs. Gourary's husband,
Rabbi Shmaryahu Gourary, had been the operations head of the

yeshiva since its days in Poland before World War II.
Why was Mrs. Gourary beaten?

Because, as one of the two surviving children of the 6th rebbe and
as the mother of his only grandchild, Mrs. Gourary wanted her

family's share of the 6th rebbe's estate. The 7th rebbe, Menachem
Mendel Schneerson, opposed this. When it became clear that Mrs.

Gourary and her son Barry were taking items (books) from the
estate, the Rebbe became infuriated and spoke out against the

"thieves." An enraged follower then went to Mrs. Gourary's
apartment and assaulted her.

The Rebbe refused to go to a neutral Beit Din (Rabbinical Court) to
resolve the dispute and, instead, in violation of normative Halacha
(Jewish Law), brought the case to secular court which eventually
found that the estate belonged to "all hasidim" and was not the

personal property of the 6th rebbe or his descendants, a decision
that would not have been reached in an impartial Beit Din. To this
day, Chabad keeps much of the meat of the estate under lock and

key, unavailable for viewing by researchers and hasidim alike,
hardly the public use the secular court envisioned.

After the attacker left her apartment, a badly injured Chana
Gourary phoned her sister Chaya Mussia, the Rebbe's wife, for help.

It was Shabbat. Phones are not used or answered. Yet Chana
called and Chaya Mussia answered the phone. This was before

caller ID or special ring tones. Chaya Mussia got help.
Word of the attack spread through Crown Heights. Chabad

"authorities" quickly put the attacker in seclusion and, on Shabbat,
arranged for a flight to Israel on the first available plane. By the
time the police arrived looking for him, the attacker was already
out of US airspace. He married and lives a normal life in Israel as
part of the Chabad-Lubavitch community there. He has not been



shamed or ostricized in any way.
The Chabad Rebbe, Menachem Mendl Schneerson, was the dictator

in the Chabad totalitarian regime. Anybody who opposed him
became his enemy. And today, anybody who opposes Chabad,

becomes their enemy. And Chabad teaches that enemies of Chabad
must be destroyed.

In the 1970's an elder member of the Chabad-Lubavitch Va'ad
HaRabbonim refused a direct request from the Rebbe to

excommunicate an Israeli politician who had disregarded the
Rebbe's wishes. Rabbi Rivkin pointed out that there were no

halakhic grounds for the excommunication and respectfully refused
to do the Rebbe's bidding. Similar to what would happen in the

Gourary case, the Rebbe publicly and viciously spoke out against
the one who would not sign. The Rebbe also posted the

excommunication order signed by the other members of the Va'ad
HaRabbonim so it would be clear to all who that "one" was.

Rabbi Rivkin was spit on in the streets, called a Nazi, had his home
covered with graffiti, his windows broken. He received late-night
harassing phone calls. He was threatened. An elderly man, Rabbi
Rivkin could not handle the strain. He had a stroke, fell down his

stairs and died.
The Rebbe denied his hasidim had any role in the harassment of
Rabbi Rivkin, an odd contention because, a) The Rebbe himself

publicly and in direct violation of Jewish Law harassed Rabbi Rivkin,
and b) much of the graffiti was in Yiddish. No one who learns

Chabad hasiddus could do such a thing, the Rebbe told reporters.
Only a few years later, another hasid (follower) of the Rebbe, a

man who studied in his yeshiva and learned much Chabad hasidut,
beat a defenseless elderly woman to the point of death. As before,

the Rebbe was unmoved and unrepentant.



"the madman who sits in New York and
drives the whole world crazy."

Rabbi Shach followers refuse to eat meat slaughtered by
Lubavich shochetim or to recognize members of Chabad as
adherents of authentic Judaism. A Kashrut certificate or
Kosher supervision, a Get (Jewish religious divorce), or a
Jewish Conversion done by Chabad are not recognized as valid
by most Orthodox Jews.
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Alle foto’s over de Rebbe in de foto-gallerij zijn van Google genomen.
De foto’s zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

e. Personen-cult en dodenverering-cult van de dode Rebbe die
zeker niet met de inzichten van het Jodendom overeen komen.
Het graf als cult-plaats en de Rebbe wordt als dode
geconsulteerd met fax over belangrijke beslissingen. Een ander
voorbeeld is dat in een huwelijksuitnodiging vaak wordt vermeld:
met de aanwezigheid van de Rebbe, hij zal nog lange jaren leven
(‘Shlita’). Dit is tegen elk verstand en rationaliteit in het
Jodendom en voor de meeste mensen onbegrijpelijk. Vele
rationele mensen denken dat de meeste Lubavitcher Chassidim
een schroefje los hebben (citaat van mijn overleden vader, Rabbi
Shmuel Yosef Daum,s.z.l.).
Het is een feit dat de overwegende Litouwse Yeshiva-wereld
grote afstand neemt van de Lubavitcher beweging en Chassidim.
En hun Rabbijnen en de Lubavitcher Sluchim als minderwaardig
aanzien die zeer oppervlakkig kennis hebben van de Torah,
omdat zij met alle mogelijke acties bezighouden, zoals Tefillin
leggen voor niet-religieuze mensen en soms zelfs niet-Joden of
elektrische Chanukia’s op publieke plaatsen aansteken met veel
pers aandacht-( televisie en vooral het gebruik van internet)- om
mensen met de Lubavitcher ideeèn te overspoelen. Ook andere
Chassidische bewegingen houden grote afstand van Lubavitch
en zien de Lubavitch als het ‘zwarte schaap’ of als melaats die
men normaal buiten het kamp van Israel liet wonen en waar men
geen contact mee had.



 






