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פורים האבן מיר געגעבן גרויס געלט, אצינד געבן מיר מער:

איר שטיצט מעגליך אייער חבר/שכן/קרוב/ידיד!

תושבי קרית יואל שטעלן זיך ארויס און שטיצן ״קופת הקהילה 
וועלכע שטייט צוהילף און שטעלט צו תמיכה פאר מיטעלע פארדינער 

און משפחות הנצרכים דאהי אין שטאט

ארויס פון די ימי הפורים, אריין אין די פייערדיגע ״ערבי ּפסחים״ אטמאספערע:

גאנץ קרית יואל רבתי עם וועט אינאיינעם אויסשרייען א הילכיגן 
יא! אויף בויערנדער ״ראשון הוא!״ קאמפיין מיט א מאַסיווער 
אויסגיס פון ״זעקס הונדערט דאלאר״ פאר די הייליגע מוסדות. 

הורי מוסדותינו הק׳ שרייען אויס מיט אייפער: ״ראשון 
הוא!״ אונזערע כלי קודש קומען בעפאר אלעם

 שטאט קרית יואל איינגעשפאנט 
 אויף 3 שטורמישע טעג; 

מאנטאג – מיטוואך ויקרא:
עזר לשבת - מגבית פסח תשפ"ג: אויסצוצאלן צרכי החג 
פאר 1000'ער נפשות ברחבי העיר; הונדערטער טיעם'ס 

אנגעאייפערט צו אנשליסן נדיבים צו קויפן 'זכות משפחה אחת'

נפשות
צאפלען, 

פסח תשפ”ג

פון וואו
?

!

ק'הל ע'דתינו ר'וגשים ה'ננו!
הויכע שטימונג פון שעצונג צו תורה הק' 

גיסט הרגש צום אנהייב פון גרויסער "קערה 
קאמפיין" פון כולל סאטמאר קרית יואל

קאמפיין געצילט צו ברענגען אן עונג יו"ט פאר די 
אריבער 500 בני תורה אויף יו"ט פסח

דערהויבענער מעמד "ועתה 
כתבו לכם - גמר כתיבת ספר 
תורה" בקרב קהל קדושים 
ווען רבינו שליט"א איז גומר 

די לעצטע אותיות

שישו ושמחו בשמחת התורה:

אלפים הייבן זיך מיט 
עקסטאז און פלאקער ביי 

פייערדיגע הקפות דורך מרן 
רבינו שליט"א ביים מעמד 

"הכנסת ספר תורה"

בו ירוץ צדיק ונשגב:

 ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָאֳהֵלנּו ְּבִׂשְמַחת ְקָהֵלנּו: ניי-פארגרעסערטער היכל ביהמ"ד הגדול דק״ק קרית יואל "גענצליך אויסגעווַאקסן", צו ַאקָאמָאדירן מקהלות אלפים 
ביי פייערליכע "הכנסת ספר תורה" שב"ק בעפָאר קריאת התורה, און אומפַארגעסליכער התרגשות'דיגער "מעמד שמחת התורה" מוצאי שב"ק

היסטאריש-אומפארגעסליכע 
מאמענטן ביים מעמד האדיר 

והנהדר "שמחת התורה" 
במוצאי שבת מלכתא

נעילת ימי השמחה:

ַאְׁשרֵי עַין רָאֲתָה קְהַל קְדֹוִׁשים רֹוגְִׁשים
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 בעזהי"ת                                                                
 גתשפ" -קמחא דפסחא 

 קרית יואל -וויליאמסבורג 
 זי"ע מהר"י ט"ב מסאטמארשנתייסד ע"י  מרן רבינו הקדוש 

 זצ"ל שלו' לויפערע"י שלוחו הנאמן וגבאי צדקה אאמו"ר החסיד האמיתי איש החסד כש"ת הרב ר' 
 לפ"ק גאדר תשפ" ז' ,להעלות נר תמידג' שנכפל בו כי טוב לסדר  יום

 שוכט"ס לכבוד ידידינו היקרים הי"ו
לצרכי חג הפסח הבעל"ט שנתחלק זה  מזון י"ת ימשיכו לחלק החבילותשהנני בזה להודיע שבעזה

ר ע"י כבוד אאמו" ,זי"ע מהר"י ט"ב מסאטמאר רבינו הקדושמרן  עפ"י פקודת ,שנים תר מששיםיו
 זצ"ל. לויפערכש"ת מוה"ר ר' שלו'  החסיד האמיתי, איש החסד,

לשני  יתחלקו חבילות מזון צרכי פסח ובעזהי"ת היות שנתרבו משפחות הנצרכות,

אלמנות  , וזה חוץ המשפחות שלעניי העיר משפחות – 2500 –אלפים וחמש מאות 

סדר ובתפלה להשי"ת שנוכל ל ,בערך משפחות 2100שעולה כהיום  ויתומים

 לשמוע הפרטים על הטעלפאן הנרשם כאן. או"א בדרך כבוד הראוי, ונאכ
718-362-8860 

    אימתי יכולין לבוא,                                                                      ואם נתאחר לבוא, יכולין לשמוע על הטעלפאהן הנ"ל ,הזמני הרשמה יכולין לשמוע על הטעלפאהן הנ"ל
 ונא שלא להפריע בזמנים אחרים, והזריז נשכר.

 חלוקת החבילות
 .                  #(80קארטלאנד ) עפל (4 .#(GPOD 90) קארטאפל (3 .(, עקסטער לארטשדאזען 15) אייער (2 .(מבושל אינו -קדם ) זשוס-גרעיפ (1

 .(, ספאנישפונט 10) צוויבל (7 .ער(# אינדיען ריוו48-40סייז ) פרוכט-גרעיפ (6 .#(80סייז ) אראנדזש (5

 

 

 

 

 

 

 

 כ"ד ידידכם הדושה"ט, בברכת חג כשר ושמח

 אבדק"ק דאראג יצ"ו - אברהם לויפער
נתחלק  "בובשנת תשפ, לכל דורש ומבקש בסבר פנים יפות בדרך כבוד הראוי, בהרחבה זכינו להמשיך לחלקנ.ב. תלי"ת      

ובתוכם משפחות אלמנות ויתומים. ובשנה אחרונה שנת  ,עניי העיר)בערך( משפחות  3600לצורך החבילות 
 ה מיליאן דאלארארבעיותר מ קרן אלמנות ויתומים לחג הפסח, –העעל"ט עלה הוצאות החבילות  ב"תשפ

4,000,000.00$ 

 5,000,000.00$מיליאן דאלאר  5ובשנה זו יעלה הוצאות החלוקות לחג הפסח בערך סך 
ובזמנינו שגם מעוטי יכולת יש  בעבור הוצאת החבילה למשפחה אחת,, ע"כ אנו פונים בזה לאנ"ש שכאו"א ישתדל להשתתף

, . לכל משפחה(¢8פרוטות  )שמונה 360.00$ דאלאר יםשוש שלש מאותעם  מעות צדקה, ישתדלו להשתתף –להם מעות מעשר 
 יך לחלק בהרחבה וברוח נדיבה, לעניי העיר, ולאלמנות ויתומים.וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמים, שנוכל בעזהי"ת להמש

משפחות 
 עניי העיר

 עני אחד משפחה קטנה משפחה בינוני משפחה רגילה משפחה גדולה משפחה גדולה ברוכי ילדים
2,600.00$ 1,800.00$ 1,300.00$ 1,000.00$ 720.00$ 360.00$ 

 

 

 סך הכל
-גרעיפ דזשוס-וויין

-קארטאפל-ביצים
 ל וכו', צרכי מזוןעפ

פרנס אלמנה ויתומים  מצות פלייש פיש
 קמחא דפסחא –לפסח 

 משפחה ברוכי ילדים 1,200.00$-פונט 40 1,200.00$ 600.00$ 600.00$ 3,600.00$
 משפחה גדולה 960.00$-פונט 32 900.00$ 300.00$ 500.00$ 2,600.00$
 שפחה רגילהמ 600.00$-פונט 20 600.00$ 200.00$ 400.00$ 1,800.00$

 משפחה בינוני 480.00$-פונט 16 400.00$ 150.00$ 300.00$ 1,300.00$

 משפחה קטנה 360.00$-פונט 12 300.00$ 125.00$ 250.00$ 1,000.00$

 אלמנה ויתום 240.00-פונט 8 200.00$ 100.00$ 200.00$ 720.00$

 חלוקת הדגים
 תלי"ת בשנים האחרונות נתרבה

)לעבעדיגע חיים  חלוקת הדגים
 או(, וגם געמאלענע, קארפ פיש

ע"כ צריכין לרשום  רעדי ראל'ס.
עצמו, שיהי' יכולים לסדרו עם הפיש 
סטאר'ס שיכינו להם הדגים מוכן 

 ומזומן לבשלם.

 

 גם בשר בהמה -חלוקת הבשר 
כמו בשנה שעברה, וכמובן  בשרבעזהשי"ת יחלקו 

פונט בשר  150,000שזה הוא עבודה גדולה להכין 
, )וזה חוץ ממה בשר בהמה, ובפרט עוף ולחלקו

חנוית  70שנתחלק למשפחות אלמנות ויתומים ע"י 
בשר(, ע"כ צריכין לרשום עצמו. וכל אחד ואחד 
יקבל אישור וזמן מיוחד ליקח הבשר בדרך כבוד 

 הראוי.

 

 היין חלוקת
י"ת יהי' חלוקת היין מכל עזהשב

ארמון(  -מיני יין )קדם  60הסוגים 
לצורך חג הפסח, ובעת ההרשמה 
יבחור כל אחד היין שביכולתו לשתות, 
ובעזהשי"ת נחלק לכאו"א לצורך 

ולקידוש לכל ימי החג  -ארבע כוסות 
 בסבר פנים יפות בדרך כבוד הראוי. 

 
 ."מצות" למשפחות אלמנות ויתומים יחלקו זו בשנה גם בעזהי"ת - חשובה הוספה
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זיצן זענען באגרעניצט,

רעזערווירט שוין:
Call or Text

844.LEHASIG
info@lehasig.com

5 3 4 2 7 4 4

זייט דער

מנהיג
פון אייער לעבן

בס"ד

ווען עס פעלט די סקיללס פוןדאס לעבן קען זיין

קאנפידענס 	 
רילעישאנשיפ	 
קאמיוניקעישאן	 
סטרעס מענעדזשמענט	 
מנהיגות	 

אנגעשטרענגט

אינוועסטירט
אין זיך אליין

קורס למעלה

A
rt

ic
le

 Im
ag

e

מאנסי
אנגעהויבן פון

 דאנערשטאג 
ויקהל פקודי

March 16

בארא פארק
אנגעהויבן פון

 דינסטאג 
אמור
May 2

חלק א' - 17 וואכן
חלק ב' - 10 וואכן
7:00 - 11:00 pm
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845.537.0767
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וחברי קהילתנו שיחי׳אמע״כ אנשי שלומינו
ווי עס איז אייך שוין זיכער באקאנט, טוט דער קופת הקהילה שע״י קהילתנו הק׳ פארטיילן שווערע טויזענטער דאלארן פאר אומצאליגע 

נויטבאדערפטיגטע משפחות דא אין קרית יואל, כדי אז זיי זאלן קענען מאכן יום טוב אין שטוב מיט א רואיגקייט און ישוב הדעת. די קופה וועלכע האט 
זיך געגרינדעט מיט זיבן יאר צוריק איז ארויף מיט עטליכע גרויסע שטאפלען, און פון די פערציג טויזענט דאלאר וואס מען האט פארטיילט דעם ערשטן 
יאר פונעם גרינדונג, האלט מען שוין היינט ביי גאנצע דריי הונדערט און פופציג טויזענט דאלאר, וואס דארף געשאפן ווערן בתוככי אנשי שלומינו, צו 

פארטיילן פאר אנשי שלומינו.

אנדערש ווי אלע יארן ביז יעצט, איז היי יאר קריטיש וויכטיג די נדבות, ווייל אפילו די מיטל קלאס פארדינער קענען אויך נישט דעקן דעם יו״ט, צוליב די 
שארפע אינפלאציע וואס בוזשעוועט. מיר אלע זעען עס אין די וועכנטליכע גראסערי ארדערס, וויפיל די פרייזן זענען געשטיגן, און צו קענען אנגיין מיט 

א יו״ט מיט אזעלכע פרייזן אן אונזער הילף איז פשוט אוממעגליך אויסצופירן, און דערפאר קומען זיי זיך ווענדן צום קופת הקהילה און דארפן אויך געניסן 
פון די ברייטע תמיכה וואס ווערט פארטיילט, און זיי קומען צו אונז נאך בעפאר זיי ווענדן זיך צו ידידים אדער משפחה, וויסנדיג אז ביי קופת הקהילה וועלן 

זיי קריגן בדרך כבוד.

מען דארף נישט ארויסברענגען וויפיל עס קאסט אפ א יום טוב אין א אידישע שטוב ווי מען איז מקפיד בקלה כבחמורה, ווען יעדע ריר 
שלעפט אריין אין אומגעהויערע הוצאות. ליידער אין פילע אידישע שטיבער קען מען נישט נהנה זיין פון דעם עונג יו״ט צוליב דעם 

שרעקליכן עול הכספי וואס פלאגט און זיצט אויף די פלייצעס פון דעם ראש המשפחה. היי יאר איז ליידער אונזער ליסטע געשטיגן מיט 
גרויסע ציפערן, און מיר מוזן שאפן לכה״פ מיט א הונדערט טויזענט יאר מער ווי פאריאר, סיי צוליב דעם וואס מיר האבן געהאט פאריאר 
נדיבים בעם וועלכע האבן זיך געקענט ערלויבן צו געבן גרויסע נדבות צו פאנדן די מאסיווע געלט פארטיילונג אפעראציע, אבער היי יאר 

איז שוין נישטא די שפע, און אויך וויבאלד מיר זענען געצווינגען צו העכערן די נתינות, כדי צו פארזיכערן אז די נצרכים קענען זיך ערלויבן 
אויך צו האבן א כשר׳ן און פרייליכן יו״ט.

די רעדע איז נישט נאר פון נצרכים, נאר עס האנדלט זיך איבער היימישע פאמיליעס פון דא אין שטאט, אלמנות און יתומים, און אויך פילע אידן וואס 
ארבעטן שווער על המחיה ועל הכלכלה, אבער דאך ווערן זיי אפעקטירט ווען עס קומט אונטער א גרויסע הוצאה. עס איז דאך ליידער נישט קיין סוד אז 
היינטיגע צייטן איז נישט גרינג אנצוגיין, און אפילו די מיטלקלאסיגע אדער שיינע פארדינער, פלאגן זיך אויך צו דעקן דעם חודש, און אן אונזער הילף 
קענען זיי נישט אנגיין, און זיי קענען נישט מאכן יו״ט אן די תמיכה וואס זיי קריגן פון קופת הקהילה. זייער ערשטע ווענדונג נאך הילף איז צום קופת 

הקהילה, וועלכע זארגט זיך און שטעלט זיי צו מכל טוב וטוב.

דאס אלעס קען נאר אנגיין דורכדעם וואס מיר וועלן אויפטרייבן גרעסערע סכומים פון אלע נדיבי לב שבתוכינו, וואס מיט זייער ברייטהארציגקייט און 
געפיל, וועלן זיי אויסלייזן די טשעקס פון קופת הקהילה דקיט״ל, און דערמיט פארזיכערן אן עונג יו״ט פאר אומצאליגע פאמיליעס דא אין שטאט!

מיר מוזן אנקומען היי יאר צום אסטראנאמישן סכום פון

$350,000
צו קענען פרייליך מאכן יעדע שטוב מיט אלע 

הצטרכות לכבוד פסח הבעל"ט

ווי באקאנט איז דא דער חיוב צו שטיצן די צענטראלע קופה אין שטאט וועלכע זארגט פאר אלע עניי העיר, עס איז נישט צום באשרייבן די געוואלדיגע 
זכות וואס איר זענט זיך קונה דורכן שטיצן אזא הייליגע קופה וואס פארנעמט זיך מיטן אויסצאלן דעם יום טוב פאר היימישע אידן. די גרעסטע חסד וואס 
מען קען טון איז דורכן ארויסהעלפן במתן בסתר די אלע קשי יום וועלכע פלאגן זיך און ווארטן אויף אונזער הילף און שטיצע. די גרויסע מצוה פון העלפן 

אידישע משפחות פראווען דעם ליל התקדש החג מיט בשר ויין און כל מיני מטעמים איז עפעס וואס איז נישט צום באגרייפן.

אי לכך, ווענדן זיך צו אייך מיט א בקשה, אז איר זאלט אונז ארויסהעלפן אין די הייליגע און קריטישע ארבעט, און בשכר זה וואס איר 
שטיצט קופת הקהילה, זאל אייך דער רבש״ע באשערן מיט אושר עושר וכבוד, אך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם, און איר זאלט שטענדיג 
זיך געפינען אויפן צד הנותן און קיינמאל נישט דארפן צוקומען לידי מתנת בשר ודם. בזכות זה זאלן מיר זוכה זיין אינאיינעם צו זיצן, ונאכל 

שם מן הזבחים ומן הפסחים, מיט משיח׳ן אינאיינעם בירושלים הבנויה תובב״א אכי״ר.

הנהלת קופת הקהילה
דקהל יטב לב סאטמאר

בס״ד

חברי הנהלת הקופה
מו״ה אלתר ישראל חיים קרויס הי״ו

מו״ה חיים יושע הערמאן הי״ו
מו״ה אברהם נחמן מייזעלס הי״ו
מו״ה יקותיאל מאיר גראס הי״ו

גבאי הקופה
מו״ה פישל פריינד הי״ו

מו״ה יואל לעפקאוויטש הי״ו
מו״ה יוסף לייב כהנא הי״ו

יושב ראש
מו״ה יואל משה בארלעוו הי״ו

Kipas Hakehila
Of Cong Yetev Lev D’satmar

Garfield Rd. #002 8
Tel. 845-783-5688 #109

Fax. 845-783-4995
Email. Kipa@cylkj.org

ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת
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דער
מלך

קומט...
MALCHUS
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בס״ד

ו ד י ב ץ  ר ש ו ן  ת ו נ ן  י י ק ט  ש י נ ר  ע מ

ונתנו: די סָאפיסטיקירטע 
ּפלַאטפָארמע פאר קאמּפיינס 

על טהרת הקודש

טעקסט מעסעדזש סיסטעם
מיט אלע ּפיטשיווקעס

1

טעלעפאן סיסטעם
פול-אּפדעיטעט

2

כשר'ע וועב-ּפעיזש
מינימאל און אויסגעהאלטן

3

מינימַאלע וועב 
ּפעיזש בלויז צו

מנדב זיין.
גארנישט מער.

www.venosnu.com     :     info@venosnu.com     :     718.790.3249

T E C H N O L O G Y  A W A R E N E S S  G R O U P

INTERNATIONAL

Approved and 
endorsed by:

פאר די וואס האבן 
כשר׳ע וועב-צוטריט 

לצורך ּפרנסתם 
מיט א פילטער, 

איז צוגעשטעלט 
א איינפַאכע 

מינימַאלע ּפעידזש, 
צו קענען ּפשוט 

דָאונעיטן, אריינלייגן 
די קרעדיט קארד 
ּפעימענט אּפציע 

ּפונקט ווי מ׳צאלט 
סיי וועלכע 

ּפעימענט ָאנליין.
מ׳קען ׳נישט׳ 

מיטהאלטן גארנישט 
פון די קאמּפיין 

אּפדעיטס אנליין.

$1,200
זכות נחושת

$2,500
זכות כסף

$3,600
זכות זהב

Donate Now
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Brilliance

MALCHUS BORO PARK:
3902 14th Ave.
718.854.7700

WILLIAMSBURG:
165 Lee Ave.
718.408. 8822

MONSEY:
17 Main St.
845.474.8822

MONROE:
7 Garfield RD
COMING SOON

JERUSALEM:
י˘‡ ברכ‰ 48
02-5400011

W W W. M A L C H U T J U DA I C A . C O M

C O L L E C T I O N

D A Z Z L I N G  S T O N E S  +
I N T R I C A T E  D E S I G N S

I N S P I R E D  B Y  N A T U R E .  
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EARLY-BIRDBE
AT THE PESACH RUSH

R

// EUROPEAN MADE

SALE ENDS ר״ח ניסן

super sale .pdf   1   3/5/23   3:36 PM
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Catena

MALCHUS BORO PARK:
3902 14th Ave.
718.854.7700

WILLIAMSBURG:
165 Lee Ave.
718.408. 8822

MONSEY:
17 Main St.
845.474.8822

MONROE:
7 Garfield RD
COMING SOON

JERUSALEM:
י˘‡ ברכ‰ 48
02-5400011

W W W. M A L C H U T J U DA I C A . C O M

C O L L E C T I O N

D A Z Z L I N G  S T O N E S  +
I N T R I C A T E  D E S I G N S

I N S P I R E D  B Y  N A T U R E .  
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דער כ אין  ַארטיקל  ַאן  פון  קאפי  ַא  געזען  'הָאב 
ווָאכנשריפט, וויאזוי איינער שרייבט, ביטע רעדט ָאדער 
שרייבט מער איבער וויפיל נחמי' ליידט אין תפיסה, אין 
וויפיל פיין ער געפינט זיך. און דער שרייבער צייכנט אן 

ַאז ער איז מיין קרוב, ַא קָאזין. 

קודם כל, איז דָאס נישט ַאביסל אומּפַאסיג צו בעטן ַאזַא סָארט 
פרַאגע?

כ'ווָאלט זיך ערלויבט צו קריטיקירן די בקשה. ווייל אויב ער איז 
ַאזַא קרוב ווי ער רופט זיך, וועט ער זיכער נישט שּפירן ַאטַאקירט 
ָאדער באליידיגט ַאזוי שנעל. געווענליך מענטשן ווָאס רעדן אייביג 
זייערע געדַאנקן ָאפן ווערן מער אטאקטירט דורך ַאנדערע ָאבער 
זיי שּפירן נישט בַאליידיגט און עס גייט זיי באמת נישט אן. בנוסף 
דערצו איז דאך ּפורים צייט, ווען מען ערלויבט זיך מער צו רעדן... 

הנאה  ווָאספַארַא  קרוב,  חשוב'ער  מיין  אינגערמַאן,  טייערער 
'סטרעס'  טעגליכע  מיין  וויסן  פון  הָאבן  מען  קען  פַארגעניגן  און 
טָאג טעגליכן  ַא  אויף  ַאריבער  גיי  איך  ווָאס  פיין  און שרעקליכע 
ַאז דו  זָאגן איז  ווָאס איך קען  זכות  פַארנעם? די איינציגע לימוד 
פַארשטָאּפט,  איז  הַארץ  דיין  ָאבער  מיך,  פאר  וויינען  ווילסט 
איך  ַאז  פַאקט  דעם  צו  צוגעוואוינט  שוין  ווערסט  דו  פַארמַאכט, 
בין אין תפיסה, און דו ווילסט נָאך ַאלס וויינען, דו זָאגסט צו זיך 
אליינס: וויַאזוי קען זיין איך וויין נישט צום בַאשעפער אויף מיין 

קרוב נחמי'?. 

דיין  צוברעכן  וועט  ווָאס  עּפעס  הערן  ווילסט  דערפַאר  און 
פַארשטיינערט הארץ, דו קלערסט: "אויב כ'וועל הערן ַאז איינער 
ָאדער  ַא שטעקן,  נחמי', איבער'ן קָאּפ טעגליך מיט  שלָאגט דעם 
קַאלטע  די  אין  גַאס,  דער  אויף  שלָאפט  ַאז  הערן  וועל  איך  אויב 

פרעסטן אויף ַא צעמענטע פלָאר, דעמָאלט וועל איך קענען שרייען 
צו השי"ת, העלף מיין קָאזין ער גייט דורך ַא שרעקליכע צער". 

ָאבער טייערער קָאזין, עס וועט געדויערן עטליכע טעג און דו 
וועסט זיין צוריק ביי סקווער ווָאן, ווייל דו וועסט ווערן צוגעוואוינט 

דערצו...

אונזער ּפרָאבלעם; ַא 
פַארשטיינערטע הארץ 
זָאגן ביטע: דָא איז דָא אן ַאנדערע ּפרָאבלעם.  ערלויב מיך צו 
פַארקילט  ס'איז  קַאלט.  איז  הארץ  אונזער  "לב",  אונזער  ס'איז 
פולע  אין  איז  בדרך"  קרך  "אשר  די  נישטָא.  ס'איז  געווָארן, 
ָאּפערַאציע. אויב איך מעג זָאגן פאר מיינע טייערע ברודער! ביטע 
ווַארפט ַאוועק דעם סמַארטפָאון, גייט ַאראפ פון סָאציַאלע מידיַא, 
הייבט אן לערנען יעדן טָאג תורה, לָאזט דיך נישט ווערן פַארכַאּפט 
ביי די 'בנות מואב' פון אונזער דור. דער חתם סופר זָאגט ַאז אין 
יעדע דור קומען די 'בנות מואב' אין אן ַאנדערע לבוש און מיט אן 

ַאנדערע בילד. 

אין זיין צייט זָאגט ער ס'איז די אדווערטייזמענטס אויף די ווַאנט 
פון די בַאן סטַאנציָאן, ָאבער אין אונזער דור איז עס אין ַאלץ און 
מואב',  'בנות  ַא  און  'בלעם'  ַא  דָא  איז  ריר  יעדע  אין  ַאלעם.  אין 
ענני  די  פון  ַארויסצוקומען  איבעררעדן  צו  אונז  ּפרובירט  ווָאס 
הכבוד און ַאז מיר זָאלן זיי אויסהערן.  זיי רעדן זיס, זיי רעדן שטיל, 
נאו ּפרָאבלעם, דו קענסט ַארויסקומען צו אונז זיך ענדזשויען און 
דערנָאך וועסטו צוריקגיין און קיינער וועט אפילו נישט וויסן ָאדער 

כַאּפן ַאז דו ביזט ַאריבערקומען צו אונזער זייט.  

ָאבער ווען דו גייסט צוריק, איז שוין עּפעס געשען. דו שּפירסט 
ַא מצוה.  אין  די מתיקות  די חשק התורה,  די קדושה,  נישט  מער 
ס'איז פַארהַאן ַאסאך קשיות אין דיין מח, דיין הַארץ איז קַאאאלט, 
סיי  צו  הרגשים  קיין  דָא  נישט  טויט,  אויסגעלָאשן,  קַאלט,  זייער 

וועלכע זַאך ווָאס דו האסט געלערנט ַאלס קינד בחור. 

מיין  הנאה,  מיין  זיך.  נָאכַאמָאל  און  זיך  זען  אן  הייבט  מען 
הויז, מיינע קינדער, ַאלע שלעכטע געוואוינהייטן ווָאס מען הָאט 
ַאוועקגעווָארפן ַא לַאנגע צייט צוריק קומט צוריק. און דער מענטש 
פרעגט זיך: "ווָאס גייט פאר? איך וויל וויינען! איך וויל שּפירן אין 
הַארץ מיין אמת'ע מיך!", דעמָאלט קלערט מען ַאז אפשר, אויב איך 
וועל הערן ַאז נחמי' גייט ַאריבער ווייטָאגן, וועל איך עּפעס שּפירן. 

דָאס טָאג טעגליכע 
לעבן אין דעם 
פינסטערן תפיסה 
ַאמָאל  שוין  ביזטו  פרעגן,  דיך  לָאמיך  קרוב,  טייערער  ַאצינד 
געשלָאפן אויף ַא ּפלַאץ נישט מיט דיין משּפחה ָאדער מיט גוים?  
ווען אין דיין גַאנצע לעבן ביזטו איבערגעשלָאפן ַא נַאכט אויף ַא 

שטיקל מעטַאל?

הַאלבע  ַא  מיט  איבערגעדעקט  מעטַאל,  ַא  אויף  שלָאף  איך   
אינטש הַארטע רָאבער, במשך די לעצטע צען יָאר. שוין איבער 3 
טויזענט נעכט. איך וועק זיך אויף דריי ָאדער פיר מָאל ַא נַאכט מיט 

נחמי' צבי

אן ענטפער צו מיין קָאזין ווָאס 
וויל הערן פון מיינע צרות...
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שטַארקע שטעכעדיגע פיין אין מיינע ביינער. איך הָאב בַאקומען 
אויבערשטער  רעכטע  מיין  אין  ווייטָאג  פערמענאנטע  א  דערפון 
ָארעם דערפון, איך קען שוין נישט הַאלטן מיט מיין רעכטע הַאנט 

ַא גלָאז ווַאסער. 

נישט קיין גלעזל קַאווע 
און נישט קיין מילך 
ווייסט איר ַאז אין די לעצטע צען יָאר הָאב איך נָאך קיינמָאל 
נישט געהַאט ַא הייסע גלעזל קַאווע ָאדער הייס ווַאסער, ווייל ס'איז 
ווַאסער אין תפיסה צוליב סעקיוריטי  אומלעגַאל צו הָאבן הייסע 

סיבות.

איך טרונק נישט קיין טרָאּפ מילך פאר די לעצטע צען יָאר ווייל 
ס'איז OU. מיין קעלסיום לעוול איז זייער נידריג, מיין זייטיגע ציין 
איז שוין אינדרויסן צוליב דעם. די אויבערשטע ציין פַאלט צוזַאם, 
כ'הָאב שוין פַארלוירן כמעט ַאלע פון זיי, מיין פָארנט ציין איז שוין 

אויך אויפ'ן וועג צו גיין. 

פָאריגן ּפסח איז געווען ַא גרויסער צדיק, מיטן נָאמען ר' אפרים 
שטערן שליט"א, ער הָאט גע'שתדל'ט ביי זיי ַאז מען זָאל ערלויבן 
אויף ּפסח 'חלב ישראל' און ב"ה מיר הָאבן טאקע געהַאט, ָאבער 

נישט מער. 

די ּפחדים און די שרעק
ָאדער  בער  ַא  און  ווַאלד,  אין  ַאמָאל שּפַאצירט  שוין  איר  הָאט 
ַא ווָאלף איז אייך ַאקעגן געקומען, מיט זיין ציין אינדרויסן גרייט 
אייך צו בייסן ָאדער אויפעסן? אויב דָאס הָאט אייך ּפַאסירט קענט 
איר זיך פארשטעלן די שרעק אין אייער הארץ. איך גיי דָאס דורך 
יעדן טָאג! מיין הַארץ איז שוין ַאזוי שווַאך פון די ַאלע ּפחדים ווָאס 
איך גיי דורך, ַאזויפיל מָאל, ממש ַאזוי ווי די אידן אין די צייטן פון 
"אחשורוש". דָאס איז נישט קיין דזשאוקס, דָאס ּפַאסירט דָא יעדן 

טָאג. 

השי"ת מַאכט נסים יעדע עטליכע מינוט דָא. ווייל די סי או'ס און 
די 'תפיסה סארדזשענטס' הָאבן אונז מער פיינט ווי די ַארעסטַאנטן, 
קיין  נישט  קיינמָאל  מַאכן  מיר  נישט,  סיבה  שום  קיין  פאר  און 

ּפרָאבלעמען פאר זיי. 

איך קען שוין נישט געדענקן וויַאזוי עס שּפירט זיך צו רעדן מיט 
מיין פָאטער, ווייל ער קען שוין נישט קומען דָא, און יעדעס מָאל 
ווָאס איך רוף אים אויפ'ן טעלעפָאן, וויינט ער מיט ביטערע טרערן: 
"וויַאזוי הָאט דָאס געקענט ּפַאסירן? ווָאס גייט זיין? געווַאלד און 

געשריגן!". 

דָאס געפיל ווען ַא קינד שטייט 
אונטער די חוּפה שטַאנגען 

איך ווייס נישט אויב איר הָאט שוין חתונה געמַאכט ַא קינד. 

ער  ווען  שּפירט  טַאטע  ַא  וויַאזוי  פארשטעלן  זיך  איר  קענט 
שּפַאצירט אין די 'תפיסה יַארד' מיט ַאלע סָארט פון אומבַאקוועמע 
סיטוַאציעס ַארום מיך )שיין גערעדט(, וואוסנדיג ַאז עטליכע בלאקס 
ַאוועק, שטייט מיין זון ָאדער מיין טָאכטער אונטער די חוּפה, ס'איז 
די שענסטע צייט פון זייער לעבן און איך געפין זיך בלויז א הַאלבע 
שעה ָאדער ַא שעה וועג ַאוועק, און איך שטיי אין פרָאנט פון די 

צעמענטענע ווַאנט, מיט ַאלע סָארט שטעכעדיגע דרָאטן.

איך הָאב צוגעמַאכט מיין אויגן און כ'הָאב געהערט דָאס זינגען 
איך  הָאב  געדַאנקן  מיינע  אין  יברך".  יברך הוא  "מי  די חוּפה  ביי 
געהערט די געוויין פון ַא ווייב: "פַארווָאס קען איך נישט פירן מיין 
אייגן קינד צו די חוּפה, מיין מַאן איז עטליכע גַאסן ַאוועק, און צוליב 

'בעלי בחירה' קען איך נישט יעצט זיין מיט מיין מַאן"... 

ווָאס מען  זיך פארשטעלן מיין מַאמעס געוויין,  צי קענט איר 
הָאט  מען  ַאז  הויעך  ַאזוי  געווען  ס'איז  ַאז  געזָאגט  מיך  הָאט 
דָאס געקענט הערן ַא בלאק ַאוועק. ַא מַאמעס געוויין אויף איר 
ערווַאקסן 55 יעריגער זון ווָאס הָאט ב"ה ַא שיינע משּפחה, און 
ווָאס  און  חלום...   שלעכטע  ַא  ווי  ַאלעס  ס'איז  בוםם,  ּפלוצים 
געטרַאכט  הָאבן  קינדער  גרויסע  און  קליינע  מיינע  איר  קלערט 

יענע נַאכט? 

ַארויס פון מיין  נישט  גייט קיינמָאל  ווייטָאג  געוויין און  די  ָאט 
הַארץ, און עס וועט קיינמָאל נישט ַאוועקגיין, נישט פון מיך, נישט 
פון מיין ווייב, נישט נישט פון מיין קינדער, נישט פון מיין ברודער 
און שוועסטער און נישט פון ַאלע קרובים און ַאלע חסיד'ישע אידן. 
דער גרויסער חילול ה', די עלבון פון ערליכן אידן, און קיינער קען 
נישט זָאגן גָארנישט ווייל דער גוי איז ַאזוי פרייליך ַאז ַא פרומער 

איד ווערט פַארשעמט פָארנט פון דער גַאנצער וועלט. 

פרישע גזירות 
חדשים לבקרים 
אויב קענט איר נישט טרַאכטן איבער ַא צווייטן'ס פיין שטעלט 

איך פאר עס געשעט מיט אייך.

 ס'איז דָא ַאזוי סַאך ַאסַאך מער ווָאס מען גייט דָא ַאריבער. בלויז 
עסן  געבן  צו  נישט  אונז  בַאשלָאסן  הָאבן  זיי  ביישּפיל:  קליינע  ַא 
אויב  "מאשעל"  די  אין  ַארויסגיין  דַארפן  מיר  נאר  צעל,  דעם  אין 
איר ווייסט ווָאס דָאס מיינט. ָאבער ס'איז אוממעגליך פַאר אונז צו 
גיין צוליב רעליגיעזע סיבות. מען קען זיך דָארט נישט ווַאשן און 
נישט בענטשן, ס'איז צען מינוט עסן און ַארויס. שוין ָאּפגערעדט 
פון שבת ויום טוב. דָאס איז איינס פון נייע גזירות ווָאס איז לעצטנס 
ַארויסגעקומען דָא. ַאלעס ווָאס מענטשן ליידן אינדרויסן פון "שנאת 

ישראל", זעען מיר עס צען מָאל מער.  

אין רעזולטַאט הָאבן פרומע אידן נישט געהַאט קיין געהעריגע 
עסן פאר די לעצטע צען טעג. לָאמיר נישט ַאריינגיין מער אין דעם, 
ווייל איך ווייס ַאז זיי ליינען ַאלע אימעילס און איך וויל נישט קיין 

נקמה פון זיי, און גלייב מיר זיי הָאבן די מעגליכקייט צו עס טון און 
זיי וועלן עס טון. 

ווָאס איך  פיין  די טעגליכע  ווילט הערן מער איבער  אויב איר 
אן  אויפסעטן  און  ווייב  מיין  רופן  דַארפן  איר  וועט  ַאריבער,  גיי 
ַאּפוינטמענט מיך צו בַאזוכן. ס'איז דָא ַא צוויי ווָאכן "וועיטינג טיים" 
ווייל ס'איז דָא ַאזויפיל בַאזוכער אויף ַא וועיטינג ליסטע, צוליב די 

גרויסע ליסטע פון מענטשן ווָאס ווילן מיך קומען זען. 

בדרך אגב, איך טשארדזש נישט, ַאלזָא שּפירט פריי צו קומען 
מיך זען...

נאר אמונה, נאר אמונה, 
אין בורא כל עולמים...
ַאצינד לָאמיך דיר זָאגן וויַאזוי איך לעב דָאס איבער. איך פרעג 
נישט קיין קשיות, איך טרָאסט השי"ת און ער איז דער ַאלמעכטיגער, 

ער מַאכט נישט קיין טעותים.

נישט  ווָאלט  איך  פַארווָאס  סיבה  זעלבע  די  אייגנטליך  ס'איז   
ביליָאן  צוויי  ַא  געווינען  ווָאלט  איך  אויב  קשיא  קיין  געפרעגט 
דָאלער לאטא. איך ווָאלט נישט געפרעגט פַארווָאס איך? השי"ת דו 
ווייסט די סכנה פון הָאבן ַאזוי סַאך געלט פַארווָאס מיר?  פַארווָאס 
געזָאגט  און  שטיל  געווען  ווָאלט  איך  ניין,  ַאנדערער?  אן  נישט 
ָאקעי איך ַאקצעּפטיר דָאס! די זעלבע איז דָא, ס'איז דער זעלבער 
בַאשעפער ווָאס מַאכט געווינען די לַאטערי, ער וויל ַאז איך זָאל 
יעצט זיך געפינען אין תפיסה און דורכגיין די פיין, און ער וועט מיך 

ַארויסנעמען שנעל, ווען ער ווייסט ַאז די צייט איז ַאריבער. 

ווען איך בין געשטַאנען ביי דער ווַאנט, אין דער נַאכט פון מיין 
קינד'ס חתונה, הָאב איך געטרַאכט: "ווער איז דער ווָאס הַאלט אן 
די ווַאנט און די דרָאטן?  בלויז השי"ת! און ער איז דער איינציגער 
ווָאס איז פַארַאנטווָארטליך אויף דעם ווָאס איך געפין זיך דָא! ַאלזָא 

ווָאס איז די קשיא?". 

איך בין ַאריין אין מיין צעל זיך ווַאשן צו ַא סעודה און געטַאנצן 
"עוד ישמע בערי יהודה", "סימן טוב ומזל טוב"! איך בין ַאלעמָאל 
בשמחה! און יָא, איך הָאב ַאסַאך ווייטָאג אבער איך ַאקצעּפטיר די 
קעניגרייך פון דעם מלך מלכי המלכים און כ'בין זיך מכניע פַאר 

אים!

כ'האב אייך בלויז געווָאלט ָאנמערקן אז אויב הָאט איר ַא הַארץ 
גַאנצע מצב און  וועט איר פַארשטיין די  זייט  אויף דער רעכטער 

מיטפילן די ווייטָאגן פון מיר און ַאנדערע אידן ַאסַאך גרינגער.

איך הָאב ַאזויפיל מער צו שרייבן איבער ווָאס עס גייט דָא פאר, 
זייער לַאנג און איר הָאט נישט קיין געדולד צו  ווערט  ָאבער עס 

ליינען, וועל איך זיך ָאּפשטעלן. 

ַא פרייליכן ּפורים!

בדרך אגב, ּפורים איז די גימטריא ווי "נחמיה צבי בן דינה".

נחמי' צבי.
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די  הָאט  מיטווָאך  ווָאך  פָאריגע   – ָאלבַאני 
ריבא  קריסטינַא  ריכטערין  קָאורט  סוּפרים  סטעיט 
ָאּפגעהַאלטן ַא הירינג אין די קעיס פון ּפערל"ס – די 
יָאר צו  ַאכט  ווָאס קעמפט שוין פַאר  ָארגַאניזַאציע 
בַאשיצן דעם ערליכן חינוך אין ניו ָארק – אין וועלכע 
עס ווערט פַארלַאנגט ַאז די ניו יָארק סטעיט'ס גזירה 

קעגן דעם חינוך זָאל ַארויסגעווָארפן ווערן.

דעם  פָאראויסצוזָאגן  שווער  זייער  איז  עס  בעת 
בַאגַאבטער  דער  הָאט  קעיס,  די  פון  אויסגַאנג 
ַאדווָאקַאט, ר' ַאבי שיק הי"ו - וועלכער הָאט שוין ב"ה 
בַאוויזן פַאר מער ווי זיבן יָאר ָאּפצושטוּפן די גזירה 
און פַארזיכערן ַאז מ'קען ממשיך זיין מחנך די קינדער 
בדרך ישראל סבא ָאן קיין שינויים - ַארָאּפגעלייגט 
ַא שטַארק קעיס פַארווָאס דער געזעץ פַארלעצט די 
פון  חינוך  דעם  אויסצואוועלן  עלטערן  פון  רעכטן 
זייערע קינדער, און ווי ַאזוי די רעגולַאציעס שטעלן די 
ישיבות אונטער ַא סּפעציעלע אינסּפעקציע רעזשים 
ווָאס גילט נישט אויף ַאנדערע שולעס. אינאיינעם 
מיט מר. שיק, זענען ָאנוועזנד געווען אין געריכט נָאך 
דורך  ַאגַאנזשירט  זענען  וועלכע  ַאדווָאקַאטן  צוויי 

ּפערל"ס צו פַארטיידיגן דעם ערליכן חינוך.

שטַארקע  ַא  ַארויסגעוויזן  הָאט  ריבַא  ריכטערין 
דורך  ַארויסגערוקט  טענות  די  אין  אינטערעסע 
צו  אויסגעשטעלט  זענען  ישיבות  די  ַאז  ּפערל"ס 
סּפעציעל שטרענגע רעגולַאציעס, מער ווי ַאנדערע 
צָאל  ַא  געשטעלט  הָאט  זי  שולעס.  ּפריווַאטע 
פרַאגעס, צוליב ווָאס די הירינג הָאט זיך פַארצויגן 
פופציג מינוט ַאנשטָאט ַא הַאלבע שעה, און בעת די 
ריכטערין הָאט ָאנהייב געזָאגט ַאז זי וועט בלויז געבן 
ַא געלעגנהייט פַאר מר. שיק צו ענטפערן איין מינוט 
אויף די סטעיט טענות, הָאט ער בַאקומען מער ווי 
צווָאנציג מינוט צו רעַאגירן צו די סטעיט, ווייל די 
ריכטערין הָאט אים געשטעלט ַא רייע פרַאגעס און 
ַארויסגעוויזן ַא שטַארקע אינטערעסע אין די טענות.

ָאנגעוויזן  שיק  מר.  הָאט  ַארגומענטן,  די  צווישן 
אויסשטיין  ישיבות  דַארפן  געזעץ  אונטער'ן  ַאז 
בעת  סָאבדזשעקטס  רייע  ַא  אויף  אינסּפעקציעס 
ַאנדערע שולעס ווערן נישט פַארלַאנגט דָאס זעלבע. 
די מערסטע-עליטע ּפריווַאטע שולעס ווָאלט'ן נישט 
דורכגעגַאנגען די אינסּפעקציעס הָאט ער גע'טענה'ט, 

נָאר זיי געניסן פון פַארשידענע אויסנַאמען.

די  געצילט  ַאבסָאלוט  הָאבן  רעגולַאציעס  "די 
ָארטָאדָאקסישע געמיינדע... יור-הַאנַאר, דער פַאקט 
נישט  הָאט  אויסגעשלָאסן  זענען  נישט-ישיבות  ַאז 
זיי  ווָאס  ַא פַאל  )צופעליג( ּפַאסירט. דָאס איז  בלויז 
הָאבן נישט געשָאסן דעם פייל ַאריין אינעם ּפינטל. 
דערנָאך  און  פייל  דעם  געשָאסן  הָאבן  זיי  )נָאר( 

געמָאלן די שטרייפן ַארום דעם," הָאט ער געזָאגט.

מר. שיק הָאט ָאנגעוויזן ַאז ווען די סטעיט הָאט 
צום ערשטן מָאל ּפרובירט דורכצופירן די גיידליינס 
קעגן דעם חינוך, און ּפערל"ס הָאט דערפָאלגרייך 

ָאנגעקלָאגט מיט פיר יָאר צוריק מבטל צו זיין דעם 
געזעץ, איז ער געשטַאנען פָארנט פון ריכטערין ריבַא 
אינאיינעם מיט די לָאיערס פַאר די אינדעּפענדענט 

און קַאטוילישע שולעס. 

טישן  די  זענען  איצט,  ָאנגעוויזן  הָאט  ער  איצט, 
ַארום אים געווען ליידיג און בלויז די ישיבות זענען 
געווען אין געריכט זַאל. ָאנווייזנדיג אויף די ליידיגע 
טישן ַארום אים, הָאט ער געזָאגט ַאז זיי זענען ליידיג 
די  הָאט  רעגולַאציס  נייע  די  דורכפירן  ביים  ווייל 
סטעיט געזָאגט צו די "קַאטוילישע שולעס – וועלכע 
די  צוריק;  יָאר  פיר  טיש  דעם  ביי  געווען  זענען 
אינדעּפענדענטס שולעס – וועלכע זענען געווען ביי 
דעם טיש פיר יָאר צוריק – ווָאס דַארפן ענק צו קויפן 
זָאלן  מיר  ַאז  איר  דַארפט  ווָאס  אייער שווייגעניש? 

נישט קלַאּפן אויף אייער טירן?"
דָאס איז פַארווָאס זיי הָאבן געגעבן די פַארשידענע 
ַאנדערע  ַאלע  די  ַארויס  שליסט  ווָאס  אויסוועגן 
דעּפַארטמענט(  עדיוקעישָאן  סטעיט  )די  "זיי  שולעס. 
גרוּפעס...  פַארשידענע  צו  שַאּפינג  געגַאנגען  זענען 
עס איז נישט בלויז ַארויסגעקומען אויף דעם וועג, 
זענען  ישיבות  די  אויסער  יעדער  ַאז  הַאנַאר,  יור 
אויסגעשלָאסן. עס איז ַאזוי אויסגעשטעלט געווָארן."
דער סטעיט ַאדווָאקַאט הָאט ּפרובירט צו טענה'ן 
קיינער  און  עמוירדזשענסי,  קיין  נישט  איז  עס  ַאז 
שטייט נָאכנישט אויס צו ליידן פון די רעגולַאציעס 
פַאר ַא לַאנגע צייט. מר. שיק הָאט ָאבער ָאנגעוויזן 
אין  ַאריינצודרינגען  ּפרובירן  רעגולַאציעס  די  ַאז 
סדר  דעם  טוישן  צו  צווינגען  זיי  און  ישיבות  די 

איז  עס  איז  חלילה  ּפַאסירט  דָאס  אויב  ווָאס  היום, 
ער  הָאט  נָאכמער  שָאדן.  אומפַאררעכטבַארער  ַאן 
ָאנגעוויזן ַאז מער ווי "צווָאנציג ישיבות זענען איצט 
געפָאדערט  ווערן  זיי  און  אינסּפעקציעס"  אונטער 
נָאכצוקומען די פָאדערונגען פון די נייע רעגולַאציעס. 

שטַארקן  ַא  ַארָאּפגעלייגט  אויך  הָאט  שיק  מר. 
מוטיגט  סטעיט  די  ווָאס  דעם  אויף  ַארגומענט 
ּפובליק שולעס צו לערנען אויף ַאנדערע שּפרַאכן, 
אין  שּפרַאכן,  פרעמדע  קינדער  אויסצולערנען  כדי 
נייע  די  אין  א.ד.ג.  קולטור  זייער  מיט  איינקלַאנג 
רעגולַאציעס זָאגן זיי ָאבער ַאז די ּפריווַאטע שולעס 
וועלכע גייען דורך אינסּפעקציעס )לייען ישיבות( וועט 
מען זיך בלויז רעכענען מיט דָאס ווָאס מ'לערנט אין 
ענגליש, און מ'וועט זיך בכלל נישט רעכענען מיט'ן 
אין  בַאקומט  קינד  ַא  ווָאס  פַארשטַאנד  און  חינוך 
ָאנגעוויזן  הָאט  ַאדווָאקַאט  דער  שּפרַאכן.  ַאנדערע 
און  ישיבות  די  קעגן  געצילט  קלָאר  איז  דָאס  ַאז 

פַארלעצט די קָאנסטיטוציע. 

אויך הָאט ער ָאנגעוויזן ַאז די סטעיט עדיוקעישָאן 
געווָאלט  נישט  דירעקט  הָאט  דעּפַארטמענט 
זענען  ווָאס  קָאמענטַארן  די  מיט  רעכענען  זיך 
און  רעגולַאציעס,  די  קעגן  געווָארן  ַאריינגעגעבן 
ַאז זיי וועלן גָארנישט  הָאבן פון ָאנהייב בַאשלָאסן 
ּפרָאצעדורן  סטעיט  די  פַארלעצט  דָאס  טוישן. 
נייע  דורכפירן  ביים  אומגיין  זיך  מ'דַארף  ַאזוי  ווי 

רעגולַאציעס.

ווי געזָאגט איז זייער שווער פָאראויסצוזָאגן דעם 
אויסגַאנג פון די קעיס, איבערהויּפט נָאך ווָאס דער 
געווָארן  ליידער פַארשווַארצט  איז  חינוך  ערליכער 
דורך די ּפרעסע. ָאבער עס איז געווען דערמוטיגענד 
ַארויסצוצייגן  אויסגעזען  הָאט  ריכטערין  די  ַאז 
זי  הָאט  צום שלוס  די טענות.  אין  אינטערעסע  ַאן 
ָאנגעדייט ַאז זי ַאנערקענט ַאז די קעיס איז דרינגענד, 
און זי וועט ַארויסגעבן ַא בַאשלוס אין די "ּפַאסיגע 

צייט."

און קהלות קדושות איבער  אין מוסדות התורה 
הירינג מרבה בתפלה  די  יָארק הָאט מען בעת  ניו 
געווען ַאז די געטרייע שלוחי דרחמנא זָאלן מצליח 
זיין מבטל צו זיין די גזירה אויפ'ן חינוך. איבערהויּפט 
אין מוסדות סַאטמַאר איבער ניו יארק רבתי, ווי כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א בַאגלייט יעדן טריט און שריט 
רבינו שליט"א  בפקודת  מען  הָאט  פעולות,  די  פון 
פַארשּפרייט כרוזים אין ַאלע שולן, אונטער'ן קעּפל 
לך כנוס את כל היהודים, ַאז מ'זָאל מרעיש עולמות 
התורה  מוסדות  די  אין  דורותינו.  עתיד  פַאר'ן  זיין 
האט מען צוזאמענגענומען די תינוקות של בית רבן 

איינצורייסן קעגן די ביטערע גזירה.

עס  ַאז  זיין  צו  מתפלל  איז ממשיך  ישראל  כלל 
זָאל שוין מקויים ווערן ליהודים היתה אורה ושמחה 
וששון ויקר, און מ'זָאל שוין קענען ָאּפָאטעמען פון 

די ביטערע גזירה.

סטעיט ריכטער האַלט אָּפ הירינג אין 
קעיס פון ּפערל"ס קעגן גזירת החינוך

בַאגַאבטער ַאדווָאקַאט ר' אבי שיק לייגט ַארָאּפ שטַארקע קעיס ווי ַאזוי די קעיס פַארלעצט די 
רעכטן פון ישיבות און זייערע עלטערן; ריכטער'ס פרַאגעס צייגן ַארויס אינטערעסע אין די טענות 

ַאז דער געזעץ איז געצילט קעגן די ישיבות; כלל ישראל איז מרבה בתפלה להעביר רוע הגזירה



Fr
id

ay
 M

ar
ch

 1
0,

 '2
3

15

ך  א נ ט  ג ל א פ

בעבור 
זה: 

ראשון 
הוא!

בס״ד



שפ"ג
שא, י"ז אדר ת

שת ת
פרייטאָג פר

16

ערב די הירינג: סיטי און סטעיט באַשטעטיגן 
ּפלוצים אַז אַ ישיבה קומט נאָך דעם געזעץ

די  הָאט  ַאנטוויקלונג,  מערקווידיגע  ַא  אין 
נַאכט  ַא  דעּפַארטמענט  עדיוקעישָאן  סטעיט 
פון  בריוו  פרישע  ַא  געשיקט  הירינג  די  בעפָאר 
די  פון  איינע  בַאצייכנט  הָאט  ווָאס  טָאג  יענעם 
ישיבות – ישיבת חתן סופר, וועלכע איז שוין מער 
ווי זיבן יָאר אונטער אויספָארשונג צו זיי קומען 
נָאך דעם 'סָאבסטענשעל עקוויוועלענט' געזעץ – 
און מ'הָאט זיי ּפלוצים בַאצייכנט ַאז זיי קומען יָא 

נָאך דעם געזעץ. 

איז  דערפון,  בַאדייט  דער  פַארשטיין  צו 
ַאזוי  ווי  איבערבליק  ַא שטיקל  כַאּפן  צו  וויכטיג 
ָאנגעהויבן  זיך  חינוך הָאב  אויפ'ן  די העצערייען 

למעשה:

טרויעריג-בַארימטע  די  הָאט  תשע"ה  אין 
ַאוועקגעשטעלט  זיך  הָאט  וועלכע  גרוּפע 
ַא  ַאריינגעגעבן  ישיבות  די  אונטערצוברענגן 
עדיוקעישָאן  סיטי  יָארק  ניו  די  צו  קָאמּפלעינט 
די  מיט  נישט  מ'לערנט  ַאז  דעּפַארטמענט 
קינדער דָאס ווָאס דער געזעץ פַארלַאנגט. אין די 
אויסגערעכנט  ָאנגעבליך  זיי  הָאבן  קָאמּפלעינט 
39 ישיבות, ווָאס די ווָאס הָאבן אונטערגעשריבן 
ערשט- הָאבן  געזָאלט  הָאבן  ָאנקלַאגע  די 
געוועזענע  ַאלס  אינפָארמַאציע,  הַאנטיגע 
תלמידים, טיטשערס, עלטערן א.ד.ג., ַאז מ'לערנט 
רעגירונג  די  ווָאס  חול  לימודי  קיין  נישט  דָארט 

פַארלַאנגט. 

ישיבות  די  פון  ליסטע  די  איז  למעשה 
ַארויסגעשטעלט  זיך  ס'הָאט  ווען  געשרינקען, 
צוויי  געווָארן  אויסגערעכנט  זענען  טייל  ַאז 
מָאל. אויך איז דַאן געווען ַא קָאמישער עּפיזָאד 
די  פון  איינע  ַאלס  אויסגערעכנט  הָאבן  זיי  ווען 
מוסדות דעם ַאדרעס פון די סַאטמַארער מוסדות 
אין וויליַאמסבורג – ווי גלייך דָארט איז ַא ישיבה 
פַאר קינדער )זיי הָאבן בַאזונדער אויסגערעכנט ַאנדערע 
די  פון  איינע  אין  הָאט  סיטי  די  המוסדות(.  בניני 

דָאקומענטן ָאנגעוויזן ַאז עס איז לעכערליך ַאז זיי 
הָאבן אויסגערעכנט ַא פלייש יַאטקע ַאלס מוסד 

)אין יענעם בנין איז קווַארטירט דער בוטשער(.

די  פון  דרוק  אונטער  סיטי  די  הָאט  למעשה, 
דרוקן  ָאנגעהויבן  נָאך,  און  ּפרעסע  די  העצער, 
און  ַאריינקומען  דַארפן  זיי  ַאז  פַארלַאנגן  און 
זען צי מ'לערנט לימודי חול. ּפערל"ס הָאט דַאן 

זייערע  פַארזיכערט  און  ישיבות,  די  פַארטרעטן 
און  קלַאגעס  אומבַאגרינדעטע  קעגן  רעכטן 
בַאַאמטע  די  אינסּפעקציעס.  ַאריינדרינגנדע 
זיי  און  מָאל,   1-2 ַאריינגעקומען  ָאבער  זענען 
הָאבן למעשה דעמָאלט געגעבן גַאנץ ּפָאזיטיווע 
ּפרובירט  עס  הָאט  ּפרעסע  די  ווָאס  )טרָאץ  געפינסן 
ָאּפצומָאלן אויף זייער ַא נעגַאטיוון וועג(, ווייל זיי הָאבן 

ַאנערקענט ַאז די קינדער בַאקומען ַא גוטן חינוך 
און עס גרייט זיי ָאן פַאר ַא געזונט, מוצלח'דיגן 

לעבן בעז"ה, ַאלס ַאנשטענדיגע בירגער א.ד.ג. 

זומער  פָאריגן  סיטי  די  הָאט  פַאקט,  אין 
וואו   – מוסדות  די  פון  איינע  ַאז  רעקָאמענדירט 
דער געריכט הָאט זיי בַאפוילן שוין ַארויסצוגעבן 
געריכט  קָאסטָאדי  ַא  צוליב  רעקָאמענדַאציע  ַא 
געפעכט וואו ַא מַאמע ווָאס איז ַארָאּפ פון ערליכן 
וועג קלָאגט ליידער איבער'ן חינוך פון איר קינד 
פון  פָארשריפטן  געזעצליכע  די  נָאך  קומט   –

'סובסטענשעל עקוויוועלענט'. 

עדיוקעישָאן  סטעיט  די  הָאט  בַאדויערן,  צום 
דעּפַארטמענט ָאבער ָאנגענומען ַאז ַאנדערש ווי 
סקול  לָאקַאלע  די  וואו  שולעס,  ַאנדערע  ַאלע 
נָאך  קומען  זיי  צי  בַאשליסן  דַארף  דיסטריקט 
פעלדער  סּפעציעלער  דער  הָאט  געזעץ,  דעם 
געזעץ ווָאס גילט בלויז אויף ישיבות בַאשטימט 
דַארף  ווָאס  אויטָאריטעט  די  איז  סטעיט  די  ַאז 
דעם  נָאך  קומען  ישיבות  די  אויב  בַאשטעטיגן 
געזעץ. ממילא, הָאט די סטעיט ָאּפגעווָארפן  די 
סיטי'ס רעקָאמענדַאציע, און זיי געשיקט ַא לַאנגע 
ליסטע אויף ווָאס זיי דַארפן קוקן אונטער די נייע 

רעגולַאציעס.

סטעיט  די  הָאט  צייט,  זעלבע  די  אין 
ענדיגן  צו  סיטי  די  אויף  דרוק  לייגן  ָאנגעהויבן 
ווָאס  מוסדות  ַאלע  די  אויף  אויספָארשונג  זייער 
מוסדות   39 ָאריגיעלע  די  פון  געבליבן  זענען 
ַא  געגעבן  הָאבן  און  ָאנקלַאגע,  יַאפע"ד  די  פון 
זייערע  ענדיגן  צו  חדשים  עטליכע  פון  דעדליין 
הָאט  סטעיט  די  ווי  ַאזוי  רעקָאמענדאציעס. 
פַארלַאנגט זיי זָאלן קוקן אויף נָאך זַאכן, הָאט די 
סיטי איצט געשיקט בריוון צו די מוסדות אונטער 
זיי ווילן צוקומען פַאר נָאך ַאן  ַאז  אויספָארשונג 

אינסּפעקציע.

געווען  זענען  וועלכע  ישיבות  די  צווישן 

ישיבת  איז  קָאמּפלעינט  די  אין  אויסגערעכנט 
ּפרובירט  זיי  הָאבן  יָארן  די  במשך  סופר.  חתן 
די  דורכגיין  נישט  דַארפן  זיי  ַאז  ָאנצואווייזן 
אינסּפעקציעס וויבַאלד זיי קווַאליפיצירן פַאר ַאן 
אויסנַאם אונטער'ן געזעץ. די בַאַאמטע הָאבן עס 
מיט  פָארגעזעצט  ווייטער  און  איגנָארירט  ָאבער 
זיי  הָאבן  לעצטנס  אויך  און  אינסּפעקציעס,  די 
געשיקט ַא בריוו צו דעם מוסד ַאז מ'מוז ַאריינלָאזן 
הָאבן  ברירה  בלית  אינסּפעקציע.  ַאן  נָאך  פַאר 
איז מען  נישט  ַאז  ווייל  געגרייט דערויף,  זיך  זיי 
ַאז  ווערן  צו  בַאצייכנט  פריער  אויסגעשטעלט 
מ'קומט נישט נָאך דעם געזעץ און עלטערן קענען 
געצווינגען ווערן ַארויסצונעמען די קינדער פונעם 
מוסד ָאדער אויסשטיין שטרָאפן. מיט ַאריינלָאזן 
לענגער  ּפרָאצעדור  די  נעמט  אינסּפעקציעס,  די 
און מ'הָאפט ַאז די סיטי וועט יָא דערקלערן ַאז די 

מוסדות קומען נָאך דעם געזעץ.

ווי געזָאגט, הָאבן די בַאַאמטע ַא טָאג בעפָאר 
דערקלערט  און  צוריקגעדרייט  הירינג  די 
די  דורכגיין  נישט  מוז  סופר  חתן  ישיבת  ַאז 
דעם  נָאך  קומען  זיי  וויבַאלד  אינסּפעקציעס, 
היי- רעגיסטרירטע  ַא  הָאבן  זיי  וויבַאלד  געזעץ 

סקול שוין פַאר פופציג יָאר, ווָאס איז איינע פון 
די אויסנַאמען ווען מ'איז נישט אויסגעשטעלט צו 

די אינסּפעקציעס.

געווען  קלָאר  איז  ריקצוג  ּפלוצימדיגער  דער 
ַא פַארזוך פון די סטעיט צו פַארלויפן דעם וועג 
טעכניש  ַאלס  ָאנקלַאגעס  די  בַאצייכענען  און 
אויסגערעכנטע  די  וויבַאלד   – אומגילטיג 
פונעם  ליידן  צו  אויס  נישט  שטייען  ָאנקלעגער 
געזעץ – ַאזוי ַארום זוכן זיי ַאז דער געריכט זָאל 

נישט ַאריינקוקן אין די עצם טענות.

די סטעיט הָאט ָאריגינעל גענוצט ָאט די טענה, 
ַאז די פינף ישיבות וועלכע זענען אויסגערעכנט 
ווערן  ּפערל"ס  מיט  צוזַאמען  ָאנקלעגער  ַאלס 
געזעץ,  נייעם  פונעם  ַאפעקטירט  דירעקט  נישט 
וויבַאלד זיי זענען טעכניש אויסגעשלָאסן פונעם 
דָאס  ַאז  ָאנגעוויזן  הָאט  ּפערל"ס  געזעץ.  נייעם 
דירעקט  איז  סופר  ישיבת חתן  ווייל  פַאלש,  איז 
געקומען אונטער ניו יָארק סיטי אינסּפעקציעס. 
איצט הָאט די סטעיט ּפרובירט די לעצטע מינוט 
ַארויסצולָאזן די לופט פון די רעדער, דורך ענדיגן 

די אינסּפעקציעס אויף די ישיבה.

מר.  פון  בריוו  דעם  בַאקומען  "הָאסטו 
איינע  ַאז  ָאנגעדייט  הָאט  ווָאס  היינט  סקאט 
געווָארן  געפינען  איז  קלעגער-שולעס  די  פון 
'סובסטענשָאל עקוויוועלענט'?" איז געווען איינע 
צו  ריבַא  ריכטערין  פון  די ערשטע פרַאגעס  פון 

מר. שיק.

בריוו(,  דעם  )בַאקומען  הָאב  איך  הַאנַאר,  "יור 
ָאנקלַאגע  די  ַאז  צופרידן  זייער  בין  איך  און 
ַאז  שוין,  זַאך  איין  אויף  אויסגעווירקט  הָאט 
צו  וויליג  איז  דעּפַארטמענט  עדיוקעישָאן  די 
סובסטענשעל  איז  ישיבה  ַא  ַאז  ַאנערקענען 
ַאז די  זייער צופרידן  עקוויוועלענט... מיר זענען 
ָאנקלַאגע,"  די  ערב  געזָאגט  דָאס  הָאט  סטעיט 

הָאט מר. שיק רעַאגירט. 

ער הָאט ָאבער ָאנגעוויזן ַאז דָאס הָאט ָאבער 
ווייל  קעיס,  די  אויף  אויסווירקונג  קיין  נישט 
ַאלס איינע פון די ָאנקלעגער איז אויסגערעכנט 
די  ישיבות אויף  די  וועלכע פַארטרעט  ּפערל"ס, 
יעדן  אויף  כמעט  ַאז  ָאנגעוויזן  הָאט  ער  אישוס. 
צו  דעּפַארטמענט  עדיוקעישָאן  די  פון  בריוו 
ישיבות רעכענען זיי אויס מו"ה ר' יוסף גרינווַאלד 
הי"ו, דער געטרייער עקזעקוטיוו דירעקטָאר פון 
די  פַארטרעט  ָארגַאניזַאציע  די  ווייל  ּפערל"ס, 
ישיבות, דעריבער זענען זיי ַא דירעקטער צד אין 
קלָאגן  צו  בַאפולמעכטיגט  זענען  און  קעיס  די 

קעגן דעם געזעץ. 

די לעצט מינוטיגע דערקלערונג פון די סטעיט 
חתן  ישיבת  ַאז  בַאַאמטע  עדיוקעישָאן  סיטי  און 
זיבן  איבער  נָאך  געזעץ,  דעם  נָאך  קומט  סופר 
און  אינסּפעקציעס  אויס  שטייען  זיי  ווָאס  יָאר 
ישיבות  צענדליגער  די  צווישן  שיקַאנירונגען 
ווָאס זענען געווָארן געצילט דורך די ָאריגינעלע 
קָאמּפלעינט פון ַאנטי-ישיבה גרוּפע, הָאט ָאבער 
נייער געזעץ שטעלט  ַאזוי דער  ווי  אילוסטרירט 
אויס די ישיבות צו די קַאּפריזן פון ביורָאקרַאטן 

און אומבַארעכטיגטע רדיפות. 

פַאר זיבן יָאר איז די ישיבה געווען פון די ווָאס 
זענען געווען אונטער די בַאשולדיגונג פון נישט 
נָאכקומען דעם געזעץ, מ'הָאט זיי בַאשמוצט אין 
די ּפרעסע פַאר מכלומר'שט ַארויסגעבן קינדער 
לעבן  אין  זיין  צו  מצליח  אומפעאיג  זענען  ווָאס 
דערקלערט  זיי  זענען  איבערנַאכט  א.א.ז.וו. 
ווייל  געזעץ  דעם  נָאך  קומען  זיי  ַאז  געווָארן 
ביורָאקרַאטישע  צווייטע  ַא  אין  ַאריין  פַאלן  זיי 
קַאטעגָאריע. דָאס צייגט קלָאר ַאז דער געזעץ איז 
פַארזיכערן  צו  קריטעריע  ָאביעקטיוו  קיין  נישט 
עדיוקעישָאן,  מינימַאלע  ַא  בַאקומען  קינדער  ַאז 
ביורָאקרַאטן  פַאר  מעגליכקייט  די  גיט  עס  נָאר 
צו רודפ'ען ישיבות, בעת ַאנדערע שולעס דַארפן 

נישט נָאכקומען די זעלבע פָאדערונגען.
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מיר שרייען 
אויס ראשון 

הוא! מיר 
ערמעגליכן 

זיי דעם יו״ט!

בעבור 

זה: 

ראשון 
הוא!

בס״ד

אונזערע כלי קודש קומען ערשטמיינע קינדער קומען ערשט

טראשון הוא! נ א פ ש ע ג נ י י א ן  ר ע ט ל ע
$600 פאר די מוסדות
845.378.4321 24 שעה אויטאמאטישע נדבה ליין 
845.637.9434 845.782.8800 | הר״ר ארי אייזנבערג הי״ו   #312 אפיס 

אינפלַאציע

היי יאר;
קען מיין זונ׳ס 

מלמד קָאווערן 
דעם יום טוב?
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מיר 
זענען 
אפן!

25 Larkin Drive • Monroe, NY 10950 • T: 845.783.2590 • F: 845.388.1206

בס״ד

פון פרשת ויק״פ - ביז מיטוואך צו 

זונטאג ביז דאנערשטאג:
פון 12:00 ביז 3:00

פון ראש חודש
איז מען אפן ביז 6:00

זונטאג נאכט שעות:
פון 8:00 ביז 10:00

די מצה 
בעקעריי 
וועט זיין 
אפן ווי 
פאלגענד:

דעדליין פון פארקויפן איז זונטאג בעפאר פסח, וואס 
פריער איר קומט האט איר א גרעסערע אויסוואל
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אומגלויבליכע הרחבת ופריחת ק״ק קרית יואל 
לייכט און שיינט אַרויס ביים היסטאָרישן לעכטיגן 

שבת ״הכנסת ספר תורה״ במקהלות רבבות 
בצילא קדישא פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

:ּ ִׂמְחַת ְקָהֵלנו ַאׁשְֵרי עַיִן ָרֲאָתה ָאֳהֵלנוּ בְּש

ניי-פארגרעסערטער היכל ביהמ"ד הגדול 
פארגרעסערטער היכל אין נייעם פליגל אויף פארעסט זייט, ווערט אין 
געציילטע שעה זינט'ן באנייען "גענצליך אויסגעוואקסן" צו אקאמאדירן 
הקפות  אין   - תורה"  ספר  "הכנסת  פייערליכע  ביי  אלפים  מקהלות 
אומפארגעסליכער  און  התורה,  קריאת  בעפאר  שב"ק   - אויסשטעל 

התרגשות'דיגער "מעמד שמחת התורה" מוצש״ק

ַאׁשְֵרי עַיִן ָרֲאָתה ְקַהל ְקדוֹׁשִים רוֹגְׁשִים:

"מעמד ועתה כתבו לכם - גמר כתיבת ס״ת"
דביקות  פון  אריכתא  יומא  לעכטיגע  אן  הייבט  נאכט,  דאנערשטאג 
והתרוממות בקרב קהל קדושים, פארכטיגע התעוררות ווען כ"ק רבינו 
שליט"א שרייבט אריין לעצטע אותיות אינעם ספר תורה, נאכגעפאלגט 
מיט פלאמעדיגע ריקודין מלא רגש ביים גיין "הגבה" און דערנאך ביים 

אנכאפן דעם ס"ת חבוקה ודבוקה בך

ּ, ונַָתן ָלנוּ ּתוַֹרת ֱאמֶת ר בָחַר בָנו ֹנִים עְָלזוּ - ֲאֶשׁ ׂוּ וְַתחְּתו ָׂש ֹנִים ש עְֶליו

מעמד "הכנסת ספר תורה" בצפרא דשבתא
הויכפונקט פון יום שבתון יום מחמדים בשעת די הייליגע מינוטן ווען 
רבינו שליט"א פירט אריין דעם נייעם ספר תורה בהיכל הגדול וואס 
איז איבערגעפילט למעלה על כל גדותיו, ברגשי הקודש אפגעראכטן 
הייליגע עבודה ווי די הייליגע "הקפות" ביום שמחת תורה, אלופי אלפי 

ישראל הייבן זיך מיט עקסטאז און הייליג פלאקער מלא רגש!

ִׂמְחָה מִיָּמָיו! ֵתנוּ לֹא ָרָאה ש ִׂמְחַת ְקִהּלָ מִי ׁשֶּלֹא ָרָאה ש

מעמד " שמחת התורה" במוצאי שבת מלכתא
לאזט איבער קרית יואל מיט היסטאריש-אומפארגעסליכע מאמענטן, 
גלילותי'  מכל  העיר  תושבי  אנ"ש,  מקהלות  ישראל,  רבבות  ווען 
פייערדיגע  אין  צונויפגעפרעסטערהייט  ארויס  זיך  לאזן  וסביבותי', 
נישט  זיך  השמחה",  ימי  "נעילת  ביי  קודש  ריקודי  התלהבות׳דיגע 

קענענדיג שיידן פונעם שבת קודש בצל כנפיך יחסיון

חֹג: לֹׁש ְרגִָלים ּתָ ֵמחָה, ׁשָ ָׂ ֹ, וְָהעִיר ִקְריַת יוֵֹאל צֲָהָלה וְש ָכה ּלו ּכָ ֵרי ָהעָם ׁשֶ ַאׁשְ

"שבת של שמחה" מיט ריי הערליכע הצלחה׳דיגע מעמדי קודש פַארווַאנדעלט אין געשפרעך פון טאג ביי תלמידי וחסידי סאטמאר 
ארום דער וועלט, מיטהאלטנדיג מתוך חדוות הלב די לעכטיגע ימי השמחה פון קהל יטב לב בקרית מלך רב קרית יואל 

3 שמחת התורה׳דיגע מעת לעת פון שמחה וחדוות הנפש אין סאַטמאַרער שטאט 
קרית מלך רב קרית יואל, דעם פארלאָפענעם ״שב"ק פ' תצוה-זכור״ לרגל פייערליכע 
"הכנסת ספר תורה" פון דער מהודר׳דיגער ס"ת געשריבן יחד כל קהלא קדישא הדין

ְִּרית ד' נֹסֵעַ ִלפְנֵיֶהם: לֹׁשֶת יִָמים וֲַארוֹן ב ׁשְ ֶרךְ  ּדֶ

טוב  מה  ״אשרינו   - לו!  שככה  יואל  קרית  "אשרי 
נזכרים  האלה  ״והימים   – גורלינו!"  נעים  ומה  חלקינו 
ווי  ווערט  לשון  דָאס   – מזרעם!"  יסוף  לא  וזכרם  ונעשים 
ָאּפגענומען, דער לעקסיקַאן פַארָארימט, די שרייב-כוחות 
דָאס  נעמען  אפילו  בעפָאר׳ן  נָאך  ָאּפגעמַאטערט  ווערן 

למחרת  זעצן  זיך  מ׳דַארף  ווען  הַאנט,  די  אין  פעדער׳ל 
ימי הפורים האלה איבערצוגיסן רויע דברים שבלב אויף 
שמחה  פון  הרגשים  שטורמישע  צייטונג-ּפַאּפיר!  בלַאסע 
וועלן  ווָאס  ווערטער  אין  ַאריינפַאסן  הנפש  והתרוממות 
— מיר  ווָאס  איבערגעבן  אמת׳דיג  קענען  נישט  קיינמָאל 

אלפי תושבי עירנו קרית יואל המעטירה והאדירה רבתי 
לעכטיגקייט!  ַאזַא  מיטצולעבן,  געווען  זוכה  הָאט   — עם 
ַאזַא דעהויבנקייט! ַאזַא פרייד! ַאזעלכע שלשה ימים לילה 
בליה  אומגלויבליכע  די  דעמָאנסטרירט  הָאט  ווָאס  ויום 
הייליגע  אונזער  פון  גבולי׳  ופריחת  הרחבת  וואוקס,  און 
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פון  ּפרַאכט  און  שיינקייט  די  גלָאריפיצירט  און  שטָאט, 
בדרך  למעלה,  אך  שּפַאנט  וועלכע  הק׳  קהלתינו  מבצר 
הוד כבוד קדושת מרן  פון  התורה, בצלא קדישא עלאה 

שליט״א. ראשינו  תפארת  עטרת  רבינו 

ורוממתנו מכל הלשונות! וויפיל נָאר ס׳איז ַאריינגעגַאנגען אינעם 
וויפיל  גערָאכטן,  זיך  מ׳הָאט  וויפיל  הימים״,  נכונים לשלשת  ״היו 
מ׳הָאט זיך געגרייט, הָאט גָארנישט פון בעפָאר געקענט דערציילן 
און פָארברייטן די שטָאט קרית יואל און אירע איינוואוינער איבער 

ווָאס דָא גייט פַאקטיש ּפַאסירן און ווָאס מיר גייען מיטלעבן! 

שמחה- דריי  ַאזעלכע  אורה,  ימי  שלשת  ליכטיגע  ַאזעלכע 
די  פון  זכרון,  פון  ארויסגיין  קיינמאל  גייט  וואס  טעג,  ואורה׳דיגע 
חברי  וחסידים,  תלמידים  שלומינו,  אנשי  ישראל,  אלפי  אלופי 
ַאצינד —  זענען  וועלכע  רבתי,  העיר  תושבי  אלפי  הק',  קהילתינו 
אינצווישן —  ּפורים  ַא  מיט  שּפעטער,  ווָאך  גַאנצע  ַא  בַאלד  שוין 
נָאך ַאלץ איינגעהילט אין ַא התרוממות הנפש, ַא בַאשיינּפערליכע 
ווָאס  נשגבה  מאורע  ַא  געווען  בלויז  נישט  ס׳דָאך  געהויבנקייט. 
עס  הָאט  בלויז  נישט  מָאמענט,  אויפ׳ן  שמחה  און  חיות  בלָאזט 
געזָאגט איבער ַא גָאלדענעם עתיד, נָאר דער שבת ומאורעותי׳ הָאט 
אונז דערציילט און בַאשטעטיגט ַאז מיר זענען שוין יעצט ַא טייל פון 

שזכינו! ואשרינו  שטרַאלט!  יואל  קרית  ״הוה״!!  ּפרעכטיגן  ַא 

הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה. מרן רבינו שליט״א האט געוויילט 
בתוככי העיר הגדולה, לעשות את השבת, און ָאּפגערָאכטן די הייליגע 
אינעם  קודש,  מעמדי  אומפארגעסליכע  די  און  טישן,  אין  תפילות 
פאלישן,  סניפים,  אירע  אלע  מיט  האט  וואס  הגדול,  המדרש  בית 

נארוואס- מיט'ן  כולנה  ועל  שטיבלעך, 
נישט  "פארעסט-פליגל",  הערליכן  באנייטן 
זיך  אין  ארייננעמען  און  געקענט דערהייבן 
מכל  נערים,  עם  זקנים  אידן  טויזענטער  די 
פנות העיר, וואס האבן געמאכט זייער וועג 
קודש  שבת  היסטארישן  דעם  מיטצולעבן 
און די מעמדים אדירים, דעם פארלאפענעם 
שבת קודש פרשת תצוה – זכור, "שבת של 
שמחה" צו פייערן דער "הכנסת ספר תורה" 
קהלא  כל  וואס  שותפות  של  ס"ת  דער  פון 
ְוַהַּבִית  געשריבן,  אינאיינעם  האט  קדישא 

ֵמָהִכיל! ַצר  ַהָּגדֹול  ַהִּמְדָרׁש 

ורוממתנו מכל הלשונות; 
וואו הייבט מען אָן?!

שוין  הָאבן  מיר  וועלכע  מיט  ּפענע  די 
רבתי  יואל  קרית  אין  מאורעות  ַאזויפיל 
ַאזוי  דערמיט  ווילן  מיר  און  בַאריכטעט 
שילדערן דעם שבת פַאר אונזערע לייענער 
די  ָאּפגעטרוקענט.  ווי  ַאצינד  ווערט   —
ָאן  ּפלוצים  הייבט  אונז  פון  פָארנט  ּפַאּפיר 
אויסקוקן ַאזוי קורץ און שמָאל, ווי ס׳ווָאלט 
ַארייננעמען  צו  ַאנטזָאגט  קַאטָאגעריש  זיך 
הלב,  רגשי  פון  גליו  המון  ַאזַא  זיך  אין 
דַארף  ווָאס  מח  דער  בשעת  ַאלץ  דָאס  און 

אויסשּפייען די געדַאנקען מַאטערט זיך ַא דילעמַא וואו ָאנצוהייבן 
ענדיגן.  צו  וואו  און 

זָאל מען ָאנהייבן ַארָאּפגעבן די שטורמיש-שּפַאנענדע געפילן פון 
טויזנטער אידן אין די מינוטן ווען עטרת ראשינו כ״ק מרן אדמו״ר 
שליט"א איז ערשינען אין ביהמ”ד הגדול, ובהיכלו כולו אומר כבוד, 
דער בית הגדול והקדוש ווָאס איז נתוסף געווָארן ּפי כמה מיט ַאזַא 
די  הסגולה,  את  הוציא  הגדולה  ובידו  הגבולים,  הרחבת  הערליכע 
שּפָאגל-נייע ספר תורה  ווען אינדערמיט איז בו ירוץ צדיק ונשגב 
אלפים  ומים,  מצפון  וממערב  ממזרח  כחומה  מסביבים  ועמך  און 
זענען עומדים צפופים ורוקדים ווען ַאלעמענס הערצער שטורעמען 
״ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו 

אמת״?!  תורת 

די  אויסגעזען  ס׳הָאבן  וויַאזוי  פַארציילן  מען  זָאל  ָאדער 
אלופים  פון  טענץ  אויסגעווייקטע  התלהבות׳דיגע  פלַאמעדיגע, 
ואלפים, יונג ביז אלט, זקנים עם נערים, וועלכע הָאבן מיט ַא ברען 

און התרגשות דקדושה זיך געהויבן ַא טפח העכער די ערד, במוצאי 
יום גילה, ווען מיר הָאבן מכרכר געווען בעוז ובתעצומות מיט ַאן 
ענדלָאזער דַאנק על כל החסד אשר עשית עמנו — און נָאך מער 

קהלתינו״?! בני  כל  ועם  עמנו  לעשות  אתה  ״ואשר   — אויפ׳ן 

זאל מען רעדן פון די בַאטַאליָאנען התלהבות׳דיגע קרית יואל׳ער 
עסקנים וועלכע הָאבן אזוי געטריי בכל נימי נפשם ולבבם זיך מקריב 
געווען במשך 3 מעת לעת נָאכַאנַאנד ולא נתנו שינה לעיניהם למען 
הָאבן  וועלכע  פונקען  פייערדיגע  מיט  און  הק׳,  קהלתינו  כבוד 
זייערע  פון  ַאוועקגערירט  נישט  זיך  אויגן  זייערע  אין  געפינקלט 
זיך געשלָאסן מיט ַאזַא  עסקנות-ּפָאסטנס ביז ַאלע מאורעות הָאבן 

הצלחה;  וואונדערליכע 

הויך- די  אש,  חומות  די  אויף  קאנצעטרירן  זיך  מען  זאל  ָאדער 
קרית  חמד,  בחורי  טויזנטער  פון  מויערן-ּפַארענטשעס  שטאקיגע 
אזא  מיט  מאורעות  הייליגע  די  מיט  לעבן  וועלכע  עתיד,  יואל׳ס 
של  לגיון  אומשאצבארן  דעם  פון  חלק  ַא  זיין  צו  געפיל  שטָאלצן 
מלך, און ווען מ׳הָאט ַאהין ַא בליק געגעבן, ופניהם למערב, הָאט זיך 

פַאר שמחה?! געטון  הייב  ַא  יעדנס הַארץ 

זָאל מען היינט ווידמען די שורות איבער דעם מייסטערהַאפטיגן 
ווָאס  ״ָארדענונג״  פון  חותם  ּפרעכטיגן  דעם  און  הציבור״  ״כבוד 
נעמט ַארום יעדן ּפרָאיעקט פון סַאטמַאר קרית יואל, און הָאט דָא 
יעדער  אויף  ומאורעותי׳  געלויכטן במשך דעם שבת  און  געשיינט 
ביים  רגעים  ערשטע  די  פון  ההוד,  מעמד  פונעם  ותנועה  תנועה 
״מעמד גמר כתיבת האותיות״ ביז צום לעכטיגן צאת מן השבת ביים 

ּפנה בצל תומר;  יום  ווען  רבינו שליט״א  ַארויסבַאגלייטן 

הגה״צ  בעת  ההוד  רגעי  ָאנגעגליעטע  די  ַארָאּפגעבן  גָאר  ָאדער 
מורינו שליט״א שילדערט דעם יקר תפארת ק״ק סאטמאר קרית יואל 
און די רחשי הלב פונעם לעכטיגן שבת בנוכחת אביו עטרת ראשינו 
כ״ק מרן רבינו שליט״א, און יעדנס הַארץ ווַאקסט פריידיג פונעם 

״בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים״?!

זיך  זייט לייגן בלויז  ואולי אפשר גָאר זָאל מען ַאלעס אין דער 
ווָאס  והתחזקות  חיזוק  אומגעהויערן  דעם  ָאבזערווירן  ָאּפשטעלן 
דער שבת של שמחה הָאט איבערגעלָאזט און דער הילכיגער כבוד 
ווָאס הָאט ָאּפגעהילכט קבל תבל ומלואה, איבערצייגענדיג  שמים 
קרית יואל׳ס ַאנטשלָאסנקייט צו שּפַאנען און מַארשירן פָאראויס אך 

למעלה?!

ס׳דָאך נישט געווען בלויז ״תרוממנה קרנות צדיק״, נָאר דָא הָאט 
יעדן  ס׳הָאט  יואל״!  קרית  קרנות  ״תרוממנה  ַא  ָאּפגעשּפילט  זיך 
געהויבן, יעדן ָאנגעפולט מיט באגאדזשן מלא קדושה וטהרה, חיזוק, 

רעפלעקטירט  און  ָאּפגעשּפיגלט  זיך  האט  דאס  וואס  התרוממות, 
פון יעדנ'ס געזיכט, הכרת פניהם פון אנ״ש תושבי קרית יואל האבן 
עדות געזאגט, אז די דאזיגע "שלשת ימי אורה" וועט ווירקליך נישט 
קדישא  קהלא  כל  באגלייטן  וועט  און  זכרון,  זייער  פון  ארויסגיין 
בעלי  קהילתינו,  פארי  העדה,  פני  חשובי  ותלמידיהון,  רבנן  הדין, 
בתים חשובים, אברכים יקרים, ארמיי פון בחורי חמד, און לעכטיגע 
צאן קדשים, אויף יארן לאנג זיך צו דערהייבן און נתעלה ווערן פי 

כמה, און מעלה זיין קרן הקהילה פי כמה דרגות!

פארלאפענע  די  פון  מאמענטן  פייערליכע  און  קודש  מעמדי  די 
יארן וואס מ'האט אלץ באשריבן ביז היינט, דאס איז אפשר מעגליך 
געווען צו אראפגעבן, אבער יעצט צו טון די מלאכת הכתיבה פון 
די היסטארישע "שבת הכנסת ספר תורה" בצילא קדישא, איז פשוט 

נישט מעגליך! אי' סופר אי' שוקל!

אבער פטור בלא כלום אי אפשר. מיר ַאנערקענען אונזער פליכט 
ַאלס ״שופר העיר״ כָאטש צו ברענגען ַא כרָאנָאלָאגישער בַאריכט 
פַאר די טויזנטער תושבי העיר וועלכע קוקן ַארויס אויפ׳ן ״נזכרים 
ונעשים״, און מיר וועלן ּפרובירן דָאס בעסטע כָאטש ַארָאּפצולייגן 
דער טרוקענער מציאות וואס קרית יואל האט מיטגעלעבט. וועלן 
מיר בעז"ה אין ראמען פון אן ארטיקל וואס ווערט געשריבן נאך טיף 
אונטער'ן רישומא קדישא פון די לעכטיגע הייליגע טעג, פרובירן 
פרובירן  קענען  זיך כאטש  מ'וועט  און  די פאקטן,  געבן  צו  כאטש 
פארצושטעלן וואס דאס האט געמיינט פאר גאנץ קרית יואל רבתי, 
און פאר קהילתינו הקדושה וואס איז עלה מעלות רמות, אין בלויז די 
קורצע נאכפאלגנדע טעג זינט מ'האט זיך געשיידט פון די הייליגע 

מאמענטן.

 ׁשָלֹׁש ְרגָלִים ּתָחֹג – "שלשת 
ימי אורה" דריי לעכטיגע 
הייליגע טעג אין עיר רבתי 
קרית יואל!

פון  קייט  דער  זיך  הָאט  ָאנגעהויבן 
מאורעות לרגל דער חגיגת הכנסת ספר תורה 
גַאנץ  ווָאס  בשותפות״  תורה  ״ספר  פונעם 
געשריבן  אינאיינעם  האט  יואל  קרית  ק״ק 
ווָאס די אונטערנעמונג  זי״ע,  לע״נ רבוה״ק 
געווען  מאחד  הָאט  תורה  של  לכבודה 
דער  הק’.  קהילתינו  חברי  אלע  געווען 
גרויסער קאמפיין אויפצוטרייבן די נויטיגע 
תורה,  ספר  כתיבת  למען  נצחיים"  "זכותים 
איז אנגעגאנגען אין משך פון א יאר צייט, 
ווען דער ציבור האט זיך אנגעשטרענגט צו 
מנצח זיין די גרויסע זכותים נשגבים אינעם 
מהודר'דיגן ס"ת, וואס איז געשריבן געווארן 

חומרות.  און  הידור  גרעסטן  מיט'ן 

וברם יזכר לטובה דער געטרייער משמש 
אביגדור  ר'  מו"ה  ומעשה,  עושה  הקהילה, 
האט  וועלכער  הי"ו,  שלעזינגער  נחום 
גרויס  מיט  און  ּפרָאיעקט  מיט׳ן  ָאנגעפירט 
געטריישַאפט אנגעשלאסן פילצאליגע זוכים 
בדבר מצוה, אפצוקויפן גאנצע פרשיות, אדער עמודים, און אותיות, 
אינעם הייליגן קהל'ישן ספר, וואס דאס איז צום ערשטן מאל וואס 
געשריבן  תורה,  ספר  אייגענעם  אן  פארמאגן  צו  זוכה  קהילה  דער 

הקהילה. חברי  כל  פון  בשותפות 

די  ָאנגעקומען  ס׳איז  ווען  בשמחה  בו  שמרבין  בחודש  ַאצינד, 
גליקליכע מינוט לשוש ולשמוח בשמחת התורה הָאט מען געהאט 
די זכי׳ מיטצולעבן ַא קייט פון מאורעות אדירות לכבודה של תורה, 
איינגעטיילט אין ַא חטיבה אחת פון דריי טעג מלא שמחה וחדוה.

דָאנערשטָאג  לכם”,  כתבו  ועתה  "מעמד  ביים  ראשונה  יצא  וזה 
אויפדערנַאכט, ווען מ'האט געהאט די זכי' אז כ"ק מרן רבינו שליט"א 
האט במעמד אלפים אריינגעשריבן די לעצטע אותיות אינעם ספר 
תורה, אינעם היכל הביהמ״ד הגדול; דָאס האט נאכגעפאלגט מיט׳ן 
״שבת המרומם״, די דערהויבענע לעכטיגע טישן און תפילות, מיט׳ן 
קלימאקס ביים מעמד "הכנסת ספר תורה" זעלבסט ווען מרן רבינו 

ומלכינו בראשינו כ״ק מרן רבינו עט״ר שליט״א
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ס"ת  דעם  אריינגעברענגט  התורה  קריאת  בעפאר  האט  שליט"א 
דער  פארגעקומען  איז  לעצט  צום  און  כבוד;  אומר  כולו  בהיכלו 
אומפארגעסליכער "מעמד שמחת התורה", במוצאי מנוחה, במעמד 
אלפי תושבי העיר רבתי קרית יואל, וכל גלילותי' וסביבותי', אנשים 

נשים וטף, זקנים עם נערים, רבנן ותלמידיהון. 

וְהָיָה הַּמִׁשְכָּן אֶחָד – דער ניי-
פארגרעסערטער פליגל ווערט 
צוזאַמגעשמאָלצן מיט׳ן ביהמ״ד הגדול

שפעט  מיטוואך  אנגעהויבן  שוין  זיך  האט  טעג  שמחה'דיגע  די 
אויפדערנאכט, ווען א שטאב פון בעלי מלאכה האבן אריינמארשירט 
די  פון  נישט  ס'שטערט  ווען  צייט  אין   – הגדול  מדרשינו  בית  אין 
און האבן   – אויפדערנאכט  ביז  אינדערפרי  פון  יסף  ולא  קול תורה 
אנגעהויבן צו טון זייער פאראויספלאנירטע ארבעט, יעדער אויף זיין 
געביט, ווָאס הָאט שליסליך געפירט צו אזוי-ארויסגעקוקטן מאמענט 

צו גענצליך עלעמינירן דעם "צפון וואנט”.

המדרש  בית  חלק  אלטן  דעם  צוזַאמגעשמָאלצן  מען  הָאט  ַאזוי 
אלפי  וואס  זייט-פליגל"  "פארעסט  נייעם  פרעכטיגן  צום  הגדול, 
די  חדשים,  פאר  לעצטע  די  מיטגעהאלטן  האבן  העיר  תושבי 
פאראויסמארשירנדע בוי-ארבעט אויף דער פארעסט זייט, צו קענען 
וואס שנעלער פארענדיגן דעם פליגל כליל בהדרה ויופי', צו עטוואס 
לינדערן דעם אומגעהויערן פלאץ מאנגל אינעם ביז יעצטיגן בית 

המדרש.

נאך א פאר שעה ארבעטן אויפ'ן ביז-נישט-לאנג-צוריק-שטארקן 
צפון וואנט, האט זיך אנטפלעקט אן אומגלויבליך בילד; דער בית 
המדרש הגדול איז געווארן איינס מיט'ן פארעסט זייט - כאטש אויף 
א צייטווייליגן באנוץ, ווען בלויז שיטראק באדעקט די ריזן הויכע 
ווענט - והי' המשכן אחד! א שטיק רחבות, א שטיק ברייטע הרוחה 
איז אריינגעקומען אינעם היכל בית המדרש הגדול, ווען דאס נייע 
פליגל גיבט צו גאר אסאך פלאץ צו קענען צולייגן הונדערטער זיץ-

פלעצער, און הויכשטאקיגע פארענטשעס פאר די אלפי בחורי חמד 
ווייקן בצילא קדישא,  זיך קומען  וועלן  וועלכע  ואברכים חשובים, 
סיי ביים די יעצטיגע דערהויבענע טעג, און סיי בעתיד ווען בא יבא 
ברנה לעשות את השבת און פילע מעמדי קודש און לעכטיגע טישן 

בעז"ה.

ב"ה  אז  אנזעטיגן  גענוג  געקענט  נישט  זיך  האט  אויגן  די 
מ'דערלעבט זיך צו זען דאס אזוי-ארויסגעקוקטן “צוזַאמשמעלצונג" 
וואס איז געטון געווארן אין בלויז געציילטע שעה'ן, שטייענדיג א 
מעת לעת אוועק פון ווען דער ערשטער מעמד הייבט זיך אן במעמד 
אלופי אלפי ישראל, אנ"ש וחברי קהלתינו הק', ואלפי תושבי העיר, 
דאס  וועט  הגדול,  היכל  פארגרעסערטן  פיל  מיט'ן  אצינד  וואס 
אלע  פון  און  העיר,  רחבי  מכל  האלפים  ציבור  דעם  אקאמאדירן 
געגענטער און שכונות ארום, וועלכע לעכצן צו קענען מיטהאלטן 

כבוד! אומר  כולו  ובהיכלו  קודש,  שבת  דערהויבענעם  דעם 

 וְעַּתָה כְִּתבוּ לָכֶם – יום כתיבת האותיות 
און אומפארגעסליכער הייליגער מעמד 
גמר הכתיבה

דער אומפארגעסליכער מעמד המרומם "ועתה כתבו לכם – גמר 
דאנערשטאג  געווארן  געפראוועט  איז  וועלכע  תורה"  ספר  כתיבת 
ביינאכט וועט נישט ארויסגיין פון זכרון פון די מקהלות אלפי אנ"ש, 
וועלכע האבן מיטגעלעבט די פארכטיגע דערהויבענע מינוטן ווען 
אותיות  לעצטע  די  אריינגעשריבן  האט  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק 
אינעם ס"ת, וואס האט נאכגעפאלגט מיט פייערליכע ריקודין נפלאין 
בשמחה של מצוה, בעת רבינו שליט"א איז געגאנגען "הגבה" אויפ'ן 
ספר, נאכפאלגענדיג מיט די ריקודי קודש. )זעה באזונדערע קעסטל(.

ִי וְהֵכִינוּ – פיבערהאפטיגע  ִּשׁ וְהָיָה בַּיּוֹם הַּשׁ
הכנות גדולות אין ביהמ"ד בליל שישי

כיום  ״ולילה  געווען  איז  נאכט  דאנערשטאג  גאנצן  דעם  במשך 

יאיר״, אין בוכשטעבליכן זינען פון ווָארט. בעת וואס דער געטרייער 
הי"ו  ווייס  צבי  שלמה  ר'  מו"ה  הגדול,  ביהמ"ד  פון  ׳מענעדזשער׳ 
האט מיט ַא ברייטע שטאב געדינגענע ארבייטער - וועלכע הָאבן זיך 
געפינען בבנין הביהמ"ד אין משך פונעם גאנצן שבת צו אנגרייטן 
און אראנדזשירן אלע מעמדים און תפילות – צוגעגרייט דעם גאנצן 
די לעצטע  ניי-פארגרעסערטן חלק, מיט  בנין הבית המדרש מיט'ן 

נויטיגע צוגרייטונגען לקראת שבת מלכתא.

אינדערפרי  פרייטאג  אנגעקומען  איז  עולם  דער  ווען  אז  אזוי 
אין ביהמ"ד צו שחרית, איז דער ביהמ"ד שוין געווען מוכן ומזומן 
טעגליכע  די  פון  שטערן  נישט  זאל  דאס  אזוי  הכנות,  אלע  מיט 
ווירבלדיגן אינדערפרי, מיט די מניני שחרית, און לומדי תורה בהיכל 
מלכות׳דיגע  מיט  בַאצירט  געווען  איז  האדיר  היכל  דער  ביהמ”ד. 
טרַאנסּפערענטן און אויף יעדן ריר הָאט זיך געשּפירט ַא שמחה׳דיגע 

לופטן. די  אין  ַאטמָאספערע 

טרָאץ ווָאס מטעם הנהלת הקהלה איז נישט צוגעשטעלט געווָארן 
צו ַאקָאמָאדירן געסט,  אויף שבת קודש  קיין שום מערכת האש״ל 
געהַאט  נישט  מ׳הָאט  בלויז  נישט  ווייל  סיבה  איינפַאכע  די  צוליב 
גענוג ּפלַאץ פַאר געסט נָאר דָאס ּפלַאץ הָאט נישט געקלעקט אפילו 
זיך  הָאט  פונדענסטוועגן  ָאבער  יואל…  קרית  תושבי  אלפי  די  פַאר 
מיט  געווען  מסדר  ַאליין  זיך  הָאבן  וועלכע  געסט  פילע  ָאנגעזען 
זענען  וועלכע  העיר  תושבי  פון  און עלטערן  קינדער  צי  אכסניות, 
געקומען צו די משּפחות אויף שבת, ווייל זיי הָאבן נישט געווָאלט 
ַאזַא שבת של אורה וחדוה בצלא קדישא פַארּפַאסן, וויסנדיג ַאז ״ַא 
שבת אין קרית יואל״ מיט׳ן רבי׳ן מיט די ַאלע מלכות׳דיגע דעטַאלן 
ווָאס די הנהלת הקהלה הָאט אינזינען איז עּפעס ווָאס מ׳קען דערויף 

פַארציכטן. נישט 

ַבָּת, בְּהְִתאַסֵּף ָראׁשֵי עָם יַחַד   וּבְיוֹם הַּשׁ
ׁשִבְטֵי יִשְָׂראֵל – א מאסן-שטראם רגלי 
מוליכות אותי לבית המדרש!

ביהמ"ד  אין  אנגעקומען  איז  עולם  דער  ווען  שבתא,  עייל  כד 
א  אנטפלעקט  זיך  האט  ליכט-צינדן,  נאכ'ן  צונאכטס  פרייטאג 
מען  וואס  מאל  ערשטן  צום  וואס  המדרש,  הבית  צורת  פרעכטיגן 
נוצט דעם גאנצן ביהמ"ד און אלע סניפים, מיט'ן צוזאמגעשטעלטן 
ריין  ציכטיג  געווען  איז  אלעס  ווען  זייט-פליגל",  "פארעסט  נייער 
דעם  מיטלעבן  גייען  וואס  ציבור  דעם  אקאמאדירן  צו  אנגעגרייט 
געווען  איז  נייעם חלק  דערהויבענעם שבת בצילא קדישא. אינעם 
טייערע  די  פאר  פארענשטעס  הויכשטאקיגע  די  אויפגעשטעלט 
און  מיטהאלטן  אלעס  קענען  צו  יקרים,  ואברכים  חמד  בחורי 

קדישא. נשמתא  של  אריכתא  יומא  די  מיטלעבן, 

גאסן  אלע  פון  האט  טישן  און  תפילות  אלע  פון  משך  אין 
"בבית  די  ווען  נערים,  עם  זקנים  העיר,  תושבי  מאסן  געשטראמט 
אלוקים נהלך ברג"ש" איז באשיינפערליך אויסגעפירט געווארן דורך 
די תושבי העיר, בעת וואס אינדרויסן איז געגאנגען א שטורמישע 
ווינטער וועטער, ווען ס'זענען געווען צייטן וואס א גאס-רעגן האט 
שווערע  א  געגאנגען  איז  צייט  חלק  א  און  גאסן,  די  פארפלייפצט 
איז  צייטן  געוויסע  און  רעגן,  פארפרוירענע  פון  געמיש  און  האגל 
גאר געווען א פראסטיגע שניי, אבער פונדעסטוועגן האט דאס בכלל 
נישט אפגעהאלטן דער מאסן-שטראם פון אלפי התושבים וועלכע 

זענען געקומען פון נאענט און ווייט, לחזות בנועם ד'!

געטרייע  די  האבן  דאס   – אונטערגעשאצט"  פילפאכיג  "מ'האט 
דער  ווען  גלייך  אויסגעדרוקט  זיך  עסקנים  צענדליגער  פון  גרופע 
ציבור האט אריינמארשירט מאסנווייז ביי די זמן תפילה פון מנחה 
אומאפיציעלן  צום  צולויפן  געקומען  אלע  זענען  זיי  וקבל"ש. 
נייעם  צום  ארויף  פירט  וואס  טרעפ  די  ביי  צענטער"  "עסקנים 
אז  אויסגעדרוקט,  זיך  איינציגווייז  אלע  האבן  און  טייל,  פארעסט 
אלע פלענער, אלע פאראויסשאצונגען, אלע "צווייטע פלענער" איז 
צוזאמענגעפאלן! מ'האט אלעס אונטערגעשאצט! ס'איז נישטא מער 
וואס צו טון! נאכ'ן אויסלייגן בענק אין יעדן ווינקל פון ביהמ"ד און 
די סניפים, נאכ'ן צולייגן צוגעלייגטע לעצט-מינוטיגע זיץ-פלעצער, 
אבער אצינד ווען דער ציבור האט שוין איבערגעפילט אלעס, איז 
שוין מער נישטא קיין שום פלאן וואס צו טון מער, דער ציבור וועט 
לדאבונם דארפן בלייבן שטיין רינגס ארום די סניפי ההיכל הגדול 

דורכגענג! אין אלע 

אפגעווארט  האבן  סידור׳לעך  שיין-געדרוקטע   2,000 העכער 
מ'קען  וואס  פארמאט  דעקלעך  ווייכע  מיט  האלפים,  ציבור  דעם 
גרינג האלטן, מיט שטארק קלארע גרויסע אותיות מחכימות. ס'איז 
געווארן אהערגעשטעלט דורך די געטרייע עסקני מערכת סאטמאר, 
אין שפיץ פון העסקן הדגול לכל קדשי בית סאטמאר און פאר ק"ק 
קרית יואל בפרט, הרב יצחק אייזיק דאסקאל שליט"א, וועלכער איז 
אצינד צום שב"ק בצילא קדישא געשטאנען גרייט בכל מה דאפשר, 

ַארויסצוהעלפן מיט כל צרכי השבת מבואו ועד צאתו.

רבינו  מרן  כ״ק  הוד  איז  זמן  נָאכ׳ן  שעה  דריי-פערטל  ַא  לערך 
שליט״א ערשינען בהדרת קדשו אין היכל הביהמ״ד הגדול, באגלייט 
בניו  ומשמאלו  מימינו  און  בקודש,  משמשים  געטרייע  די  דורך 
שליט"א, בנו בכורו כבוד הגה"צ מורינו שליט"א, און הגה"צ אב"ד 
ליכטיגן  דעם  מיטהַאלטן  געקומען  זענען  וועלכע  שליט”א,  סיגוט 
שליט"א  רבינו  האט  התרוממות  גרויס  מיט  הקודש.  בצל  שבת 
פארגרעסערטע  די  וואס  תפילה  ערשטן  דעם  "הודו",  אנגעהויבן 
היכל הגדול האט די זכי' צו אריינעמען אין זיך, באגלייט דורך דער 
ערשטן  דעם  מיטהאלטן  געקומען  זענען  וועלכע  האלפים,  ציבור 

קודש. שבת  לעכטיגן  היסטארישן  פונעם  תפילה 

ווען  לד',  הודו  קאפיטל  דעם  געזאגט  מען  האט  התלהבות  מיט 
אצינד  און  להם",  בצר  ד'  אל  "ויזעקו  דעם  ארויס  זיך  ס'שרייעט 
דאס  העיר,  תושבי  אלפי  פון  בילד,  אומגלויבליך  דאס  זעענדיג 
זקנים  היקרים,  שלומינו  אנשי  פון  וואוקס  אומבאגרייפליכער 
הקב"ה,  פאר  דאנק  און  לויב  דאס  ארויס  זיך  שרייט  נערים,  עם 
ד'!". חסדי  ויתבוננו  אלה  וישמר  חכם  "מי  ינתק",  "ממוסרותיהם 

צו קבלת שבת איז צוגעגאנגען דער געהויבענער גַאסט הגה"צ 
אבד״ק סיגוט שליט"א, וועלכער האט ַאריינגעברענגט ַא געהויבענע 
הנאה אינעם גַאנצן ציבור מיט׳ן נעימות׳דיגן דַאווענען, בואו בשלם 
עטרת בעלה גם ברינה ובצלה תוך אמוני עם סגולה. דער פייערדיגער 
התלהבות  אזא  מיט  אינאיינעם  ציבור  גַאנצן  פונעם  תפלה  קול 
דקדושה הָאט ווי געגעגעבן דעם טָאן פאר די נאכפאלגנדע לעכטיגע 

תפילות און טישן.

א  מיט  אויסגעשטעלט  עסקנים  די  האבן  דאווענען  נאכ'ן 
מייסטערהאפטיגן סדר דאס "גוט-שבת זאגן" פאר'ן רבי'ן שליט"א, 
ווען דער ציבור איז געקומען בלויז דורך צפון זייט, אויסגעשטעלט 
אין א לאנגע ענדלאזע שורה וואס שלענגלט זיך ביז אינדרויסן, און 
דערזען  זיך  מ'האט  ווילאנג  וויילע  לאנגע  היבש  א  גענומען  האט 
גוט- זייט, צו קענען באקומען דעם לעכטיגן  אנקומען אויף מזרח 

רבינו שליט"א. כ"ק מרן  פון  פניו  שבת בצהלות 

אין די קורצע וויילע ביז'ן עריכת שלחן הטהור האבן די עסקנים 
באוויזן אויסצושטעלן דעם גאנצן היכל הגדול, צו א גענצליך נייער 
די  נאך  קומען  וועלכע  עולם  דעם  אקאמאדירן  צו  חדשות,  פנים 
סעודה מיטצוהאלטן די לעכטיגע פרייטאג-צונאכטס טיש, פון רבי'ן 

שליט"א.

  אכסוף נועם שבת; עריכת השלחן הטהור 
להתעדן באהבתיך וביראתך

״השבת נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות״, הָאט דָאס הייליג 
ביים  יואל  קרית  שטָאט  גַאנצע  די  איבער  ָאּפגעקלינגען  געזַאנג 
עריכת השלחן פרייטָאג צו–נַאכטס, ווען דער היכל פונעם ביהמ"ד 
הגדול איז ווידער געווען פול געּפַאקט מלא על כל גדותי׳ פון אלופי 
אין  בתים,  בעלי  מעשה,  ואנשי  חסידים  יואל,  קרית  תושבי  אלפי 
שּפיץ פון הרבנים הגאונים הצדיקים שליט"א, רבני ודייני העיר, און 
זיך געקומען  זענען  וועלכע  לגיון של מלך אלפי בחורי חמד  דער 
שליט"א  רבי  דער  ווָאס  ה'  לפני  אשר  השלחן  זה  דעם  מיטהַאלטן 

יואל. ּפרַאוועט אין קרית 

אין  הטהור  שלחן  צום  ערשינען  רבי  דער  איז   10:00 ארום 
ביהמ"ד הגדול, דער ביהמ"ד הגדול איז מייסטערהאפטיג געווארן 
און  אנ"ש,  ציבור  ריזן  דעם  אקמאדירן  קענען  צו  אויסגעשטעלט 
הויך שטאקעדיגע פארענטשעס איז געווארן אויפגעשטעלט אויפן 
גאנצן ברייט פון ביידע זייטן אויף דרום און צפון פאר די אלפי בחורי 

הישיבות.

פון  זיך ָאנגעזען דָאס בַאטייליגונג  אויבן–ָאן הָאט  אויפ'ן לַאנגן 
שליט"א,  צדק  ומורי  תורה  מרביצי  שטָאט,  פון  רבנים  חשוב'ע  די 
לצדו פון רבי'ן שליט"א זענען געזעסן בנו הגה"צ מורינו שליט"א 

קרישקעלעך:

אם כן מה הועילו:

וואס האט מען 
אויפגעטון מיט׳ן נייעם 

״פארעסט-פליגל״?!
 

די  פון  אנגעהויבן  קודש,  שבת  גאנצן  פונעם  משך  אין 
זמן  נאכ׳ן  שעה  דריי-א-פערטל  א  מנחה  תפילת  לעכטיגע 
הדלקת הנרות, ווען רבינו שליט״א איז ערשינען מיט׳ן גאנצן 
זיך  שלומינו  אנשי  האט  הגדול,  המדרש  בית  אינעם  פמליא 
״מה הועילו?!״ וואס האט מען  געריבן דאס אויגן, פרעגנדיג 
הגדול  היכל  דעם  פארגרעסערן  פילפאכיג  מיט׳ן  אויפגעטון 
בתפארתה, מיט׳ן נארוואס צוגעלייגטן ״פארעסט-פליגל״, ווען 
נאר ביים ערשטן תפילה – דאס ערשטע מאל וואס דער נייער 
פליגל איז אריין אין באנוץ – האט זיך שוין אויסגעפעלט נאך 
פילע פליגלעך צוצולייגן, אויב וויל מען קענען אריינעמען די 
א  מיטהאלטן  קענען  צו  לעכצטן  וועלכע  אנ״ש  אלפי  אלופי 
לעכטיגן שב״ק בצילא קדישא פון כ״ק מרן רבינו שליט״א?!

 מ׳האט פארלוירענערהייט, אין א גענצליכע פארלעגנהייט, 
זיך געפרעגט און געשטוינט, אויב האט פאסירט אזא אנלויף 
שוין ביים סאמע-ערשטע מאל וואס דער נייער פליגל נעמט 
זיך די לעכטיגע קייט פון תפילות און געהויבענע  אריין אין 
טישן בצל הקודש, דאן ווי אזוי וועט אויסקוקן ביי די סאמע-
בכלל  אויב  קודש?!  שבת  היסטארישער  פונעם  הויכפונקטן 
ס׳וועט זיין סיי-וועלכן מעגליכקייט צו אקאמאדירן די אלפים 
ורבוות וועלכע שלענגלען זיך מכל פנות וקצוות העיר גדולה 
קרית יואל, צו קענען כאטש כאפן א בליק, כאטש אריינכאפן 
די  מיט  זען  און  קודש,  מעמד  איין  טיש,  איין  תפילה,  איין 

וואונדערליכער פריחת קהלתינו הק׳?! אויגן דער  אייגענע 

אלעמענ׳ס  אין  הארץ,  יעדנ׳ס  אין  געווארן  קלאר  ס׳איז   
גענצליך  איז  דאס  אז  מח,  אין  יעדן  ביי  מחשבות, 
די  אז  טאג,  דער  ווי  קלאר  ס׳איז  געווארן!  אונטערגעשאצט 
ווענט,  אויפגעמאכטע  סניפים,  צוגעלייגטע  ״לאטעס״,  אלע 
וועט  המדרש,  בית  פארברייטערטער  היכל,  פארגרעסערטער 
כסדר- דער  פארנעמען  קענען  צו  לינדערן  קענען  קיינמאל 
וואקסענדער ציבור עצום פון אלפי אנ״ש פון קרית יואל רבתי!

ס׳איז קלאר ווי דער טאג ס׳פארלאנגט זיך עפעס וואס זאל 
ק״ק  פאר  נויטיג  דראסטיש  ס׳איז  וואס  אפשפיגלען  ריכטיג 
קרית יואל! עפעס וואס זאל איינמאל פאר אלעמאל גענצליך 
ָאּפווישן די לאנג-אלטע מוטשעניש פון ״אנא יכנס כל הציבור 

הזה״!

דעם  ווערן  מקוים  שוין  ס׳זאל  קריטיש-וויכטיג  ס׳איז   
פסוק וְהַּבַיִת לִבְנֹות לַד׳ לְהַגְּדִיל לְמַעְלָה לְׁשֵם ּולְתִפְאֶרֶת לְכָל 

רָצֹות! הָאֲ

א בית גדול רם ונשא ואדיר וואס זאל טאקע זיין פולקאם 
קענען  צו  יואל  קרית  רבתי  עיר  פאר  שטאלץ  און  פאסיג 
אריינעמען אין זיך אלופי אלפי אנ״ש, תושבי העיר הצדק קרית 

רב! מלך 

דאס האט זיך יעדער איבערצייגט פי כמה ביים 
פארלאפענעם היסטארישער שבת קודש!

* * *
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שליט"א. סיגעט  אבד"ק  הגה"צ  און 

בן  געווען הבחור  רבי שליט"א מכבד  חיל הָאט דער  מיט אשת 
הגה"צ ר' יואל שמעון פריעדמאן שליט"א - חדב"ן, און מיט הגבהת 
הכוס איז מכובד געווארן הגה"צ אבד"ק סיגעט שליט"א. מיט'ן זמר 
אבד"ק  הגה"צ  געווען  מכבד  שליט"א  רבי  דער  הָאט  מקדש"  "כל 
אבד"ק  הגה"צ  ושמחה"  "מנוחה  זמר  מיט'ן  און  שליט"א,  בעהוץ 

שליט"א. סעליש 

בעניני  קודש  דברות  געווען  משמיע  שליט"א  רבינו  האט  דאן 
השבוע. פרשת 

אבד"ק  הגה"צ  געווען  מכבד  שליט"א  רבי  דער  הָאט  דערנאך 
הגה"צ  אכסוף";  "קה  זמר  דעם  זינגען  מיט'ן  שליט"א  שארמאש 
אבד"ק נירמאדע שליט"א, מיט'ן זמר "קה רבון"; און הרה"ח ר' יעקב 
מנחם דייטש הי"ו, חבר הנהלת הקהלה מיט'ן זמר "לקל אשר שבת".

איידער ברכת המזון האט דער ציבור געזינגען ניגוני שמחה לרגל 
הרב  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  פון  אייניקל  א  הנכד  הולדת  שמחת 
נפתלי שלום בן הגה"צ רבי אלטר גלאנץ שליט"א, חדב"ן. און מיט 
ברכת המזון הָאט דער רבי שליט"א מכבד געווען נכדו חביבו הגה"צ 
רב דביהמ"ד בית כהנא שליט"א. נָאכדעם הָאט מען ַאריינגעברענגט 

די פירות פון ווָאס דער רבי שליט"א הָאט פַארטיילט שיריים.

לכבוד  בונדלעך  די  פון  געווען  טועם  שליט״א  רבינו  הָאט  דַאן 
דעם שלום זכר להולדת הבן אצל הרה"ח ר' שלמה יודא מאנן הי"ו, 
יואל  הרה"ח  אצל  הבן  להולדת  און  הק',  קהלתינו  עסקני  מגדולי 
מאיר טייטלבוים הי"ו. דערנָאך הָאט מען זיך ַארויסגעלָאזט אין ַא 
געהויבענעם ריקוד אויף "אז ביום השביעי נחת", מיט וועלכן עס איז 
מכובד געווָארן הרה"ח ר' חיים אהרן פלאהר הי"ו מנאמני ביתו פון 

כ״ק מרן רבינו שליט"א.

ווען דער טיש הָאט  נַאכט  אין דער  געווען שּפעט  איז שוין  עס 
זיך געענדיגט, דער ציבור איז ַאריבער זָאגן גוט שבת פַאר'ן רבי'ן 
רבי'ן  דעם  בַאגלייט  אידן  הונדערטער  הָאבן  דערנָאך  און  שליט"א 
שליט"א צו דער אכסניא, בבית הרבני החסיד הנגיד המרומם מוה"ר 

וחבר הנהלת המוסדות. הי"ו ראה"ק  מענדל שוויממער 

וּבָאוּ כֻּלָּם בִּבְִרית יַחַד – אומגלויבליך 
בילד ווען ציבור האלפים פילן איבער בית 
המדרש הגדול בצפרא דשבתא!

המפוארה  מקוה  דער  צוגעגרייט  געווען  איז  אינדערפרי  שבת 
בבית המדרש הגדול, מיט טויזנטער האנטוכער פאר דער גאנצער 
ציבור זיך צו קענען מקדש ומטהר זיין לפני התפילה. צו די הנאה 
צוגעהערן,  אלע  און  קאווע  גענוג  צוגעגרייט  געווען  איז  יעדן  פון 
אויסגעלייגט אין אפאר ווינקלען אין די חדרי התפילה אונטן, אין 

הגדול. ביהמ"ד  צימער שע"י  קאווע  הויפט  צום  צוגאב 

רבינו שליט"א  איז  איידער תפילת שחרית  זמן  צום באשטימטן 
ערשינען צום חברת תהלים פאר די לעכטיגע תינוקות של בית רבן, 
וואס קומט פאר וועכענטליך אין אלע בתי מדרשים דקהלתינו הק', 
זיך אלע צונויפגעקומען  זיי  זענען  און אצינד צום לעכטיגן שב"ק 
לפונדק אחד, צו זאגן אינאיינעם תהילים בצפרא דשבתא, און זוכה 
אנטייל  נעמט  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  העדה  מנהיג  דער  אז  זיין 
זיי פסוק בפסוק די פסוקי תהילים, אויס'פועל'נדיג  זאגט מיט  און 

ישועות ורפואת פאר'ן כלל ופרט.

מעשהו  כך  בראשונה  כמעשהו  דשבתא,  בצפרא  תפילת שחרית 
נעמליך  באדייט,  גרעסערן  פיל  א  מיט  דאסמאל  אבער  בשני', 
ס'איז דאך דער קלימאקס, שבת אינדערפרי, זמן מתן תורתינו, יום 
דער  פון  תורה  ספר  הכנסת  פייערליכער  דער  פון  התורה,  שמחת 
בשותפות'דיגער ס"ת. א מאסן-שטראם פון טוינזטער אידן זקנים עם 
נערים, פון אלע שכונות און געגנטער, האבן געמאכט זייערע וועגן 

צום בית גדול רם ונשא, תל תלפיות שהכל פונים אליו. 

מכל פנות ומחנות הָאבן ספעציעלע "שיירות" זיך ארויסגעלאזט 
צופיסנס  גיין  צו  מהלך  דער  וואס  געגנטער,  ווייטערדיגע  די  פון 
נעמט ביי טייל פון זיי איבער א שעה צייט, מיט'ן ציל אנצוקומען 
געהויבענע  די  מיטצוהאלטן  תפילה,  זמן  צום  הגדול  ביהמ"ד  צום 
הייליגע  די  מיטצולעבן  הויכפונקט  און  קדישא,  בצילא  תפילות 
מאמענטן ווען רבינו שליט"א ברענגט אריין דעם נייעם ספר תורה 

הביהמ"ד. היכל  אינעם 

אלע  פון  געהערט  זיך  האט  בַאגריסונגען  עליכם”  "שלום  די 
וואוינען  וואס  אידן  ווען  ביהמ"ד,  פונעם  קארידארן  און  ווינקלען 
גענצליך ארויס פונעם געגענט פון ביהמ"ד הגדול, וואס פאלט זיי 
ניטאמאל איין צו גיין סיי-וועלכן שבת אריין צום אלט-שטאט קרית 
יואל, האבן אצינד צום ערשטן מאל טועם געווען דעם להקביל פני 
רבו, און טראץ דעם שווערן ווינטער וועטער, האבן זקנים עם נערים, 
לבית  אותי  מוליכות  ורגלי  לאנג,  געגאנגען שעות  אלט,  און  אינג 

המדרש!

אז פרייטאג צונאכטס האט דער ביהמ"ד נישט געקענט דערשרייטן 
דעם ציבור האלפים, וואס זאל מען זאגן אויף דעם שבת אינדערפרי 
ביי תפילת שחרית! טראץ וואס דא האט מען שוין דאך געטראכט אז 
דאס איז דאך דער קלימאקס פון די געהויבענע "שלשת ימי אורה", 
בילד,  אומגלויבליך  דאס  "זען"  ביים  איבעראשונג  דער  אבער  איז 
געווען למעלה מן המשוער! דאס ביהמ"ד איז געווען אויסגעלייגט 
דעם  אויסרישן  מינוטן  געציילטע  אין  קענען  צו  בענק,  בלויז  מיט 
היכל הגדול צום הכנסת ס"ת בעפאר קריאת התורה, הויכשטאקיגע 
געווען  זענען  ביהמ"ד  פונעם  זייטן  אלע  אויף  פארענטשעס 

אויסגעלייגט פאר די טייערע בחורי חמד, און לעכטיגע תשב"ר.

אבער ביים אנהייבן פסוקי דזמרה האט מען געזען אז דאס איז עס! 
אנא יכנס כל הציבור הזה, ס'איז פשוט נישט במציאות אז דער היכל 
זאל קענען פארנעמען אזא ציבור לאלפים, וועלכע זענען געקומען 
ביז  קארידארן,  ארומיגע  די  אזש  מאמענטן,  הייליגע  די  מיטלעבן 
דעם  לינדערן  געמוזט  האבן  אונטן,  מנינים  אייגן-געמאכטע  אפי' 
אומגעהויערן שטופעניש און פלאץ-מאנגל וואס האט געהערשט אין 

היכל בית המדרש.

רבינו שליט"א  וואס  הייליגע תפילת שחרית  די  נאך  האלטנדיג 
האט יורד געווען לפני התיבה, האבן די ארמיי-עסקנים געטון גענוי 
גאנצן  דעם  אויסליידיגן  צו  פלאנירונג,  פאראויספלאנירטע  לויט'ן 
ריקודין  די דערהויבענע  צו מאכן פלאץ אפצורעכטן  היכל הגדול, 
ביי די הכנסת ספר תורה. דער ציבור האט פארשטאנען די גורל'דיגע 
אז  ארויסצוהעלפן  הענט  זייערע  צוגעלייגט  האבן  און  מינוטן, 
אלעס זאל גיין געשמירט, וואוסענדיג אז דא האנדלט זיך פון בלויז 
געציילטע מינוטן וואס אלעס דארף זיין פולקאם גרייט ווען רבינו 

שליט"א ברענגט אריין דעם ספר אין ביהמ"ד.

א גרויסער ציבור זענען באלד נאכ'ן דאווענען ארויס צום שטוב 
פון הרבני הנגיד והנכבד מוה"ר ר' יעקב מנחם דייטש הי"ו, מחברי 
הנהלת קהלתינו הקדושה, צו אפווארטן דעם ספר תורה וועלכער איז 
איז ארויס פון זיין שטוב אכסניא של תורה, און איז געפירט געווארן 
רנה  בקול  כיפת השמים,  תורה, תחת  לכבודה של  חופה  אונטער'ן 

ותודה.

אנשים  העיר,  בני  טויזנטער  אפגעווארט  שוין  האבן  גאס  אין 
לעכטיגע  די  מיטהאלטן  געקומען  אלע  זענען  וועלכע  וטף,  נשים 
שמחה'דיגע מינוטן וואס קהלתינו לעבט מיט. ס'האט זיך אנגעזען 
אפגעדאווענט  געהאט  שוין  האבן  וועלכע  אידן  הונדערטער 
וועג  זייער  מאכן  דאווענען  נאכ'ן  קענען  צו  שעה'ן  פריע  די  אין 
מעמד,  פונעם  טייל  א  זיין  צו  תורה,  ספר  הכנסת  פייערליכן  צום 

מאמענטן. הייליגע  אזעלכע  מיטצולעבן 

מיט'ן  צו טאנצן  זכי'  די  געהאט  האבן  הקהילה  חברי  די חשובי 
הייליגן ספר תורה בחוצות העיר, מיט א ברען און שמחה געדאנקט 
און דערביי  לנותן התורה על כל החסד אשר גמלנו,  און געלויבט 
געבעטן אויף ווייטער אלה וכאלה יוסף עמנו, און אלעס להגדיל שמו 
הגדול! אין משך פון דער גאנצער וועג איז אלעס געניט אנגעפירט 
געווארן דורכ'ן געטרייען משמש מו"ה ר' אביגדור נחום הי"ו, וואס 
האט מיט זיינע כוחות באוויזן דורכצושפרייזן דעם ווארטנדער ציבור 
אין אלע איבערגעפילטע קארידארן, צו אריינפירן דעם ספר תורה 
אין ביהמ"ד איבערצוגעבן דעם ספ"ת פאר כ"ק מרן רבייו שליט"א.

 עֶלְיוֹנִים שָׂשׂוּ וְַתחְּתוֹנִים עָלְזוּ – 

היסטארישער מעמד "הכנסת ספר תורה" 
דקהל יטב לב קרית יואל!

ווי נעמט מען די פענע צו בלויז אראפשרייבן די פאקטן וואס האט 
זיך אפגעשפילט אין יענע רגעים ווען כ"ק מרן רבינו שליט"א איז 
ערשינען במלא כבודו מיט'ן גאנצן פראכט און כבוד התורה, מיט'ן 

אנגעהויבן  האט  און  בך,  ודבוקה  חבוקה  תורה  ספר  נייעם  הייליגן 
אפצורעכטן די הייליגע ריקודין בהרגש ודביקות נורא, רינגס ארום 
ווערן אפגעראכטן  ווי די הייליגע הקפות  דעם היכל הגדול, גענוי 

יאר יערליך.

באשיינפערליך  זיך  האט  דאס  עלזו"  ותחתונים  ששו  "עליונים 
ארויסגעוויזן אין יענע מינוטן ווען רבינו שליט"א טאנצט מיט'ן ס"ת, 
און לויפט ארום די רינג פון מענטשליכע מויערן, פון אלפי ישראל, 
מקהלות אנ"ש תושבי העיר קרית יואל, וועלכע זענען דא אלע כאיש 
אחד בלב אחד. אויף די הויעכשטאקיגע פארענטשעס רינגס ארום 
דער ביהמ"ד זענען די בחורי חמד געשטאנען צוזאמגעדריקט, קוים 
פלאץ זיך צו רירן, אבער דאך זיך געהויבן און געפריידט בשמחת 

התורה, כי היא לנו עוז ואורה!

די הויכע טענער פון די משוררי קהלתינו הק' וועלכע האבן געפירט 
די ניגונים, גייענדיג פון עליונים ששו, ביז'ן הייליגן אויסגעווייקטן 
געשפירט  שוין  זיך  האט  די עקסטאז  אזש  ניגון",  הקפה  "זעקסטע 
האלטנדיג ביים זעקסטע הקפה ביום שמחת תורה אינדערפרי, ווען א 
נאדל קען מען נישט אריינשטעקן, און דער ציבור, זקנים עם נערים, 
אינדערמיט  צו  זיך  קוקן  לעכטיגע תשב"ר,  און  חמד,  בחורי  אלפי 
ווי כ"ק מרן רבינו שליט"א לויפט ארום בו ירוץ צדיק ונשגב, לקול 
תרועת השמחה, און מ'הייבט זיך מיט אומבאשרייבליכע התרוממות 
זיך פרייענדיג לנותן התורה, אשר בחר בנו מכל עם,  און דביקות, 
וחיי  תורה,  ולשמוח בשמחתה של  לשוש  והגיענו  וקימנו  שהחיינו 

עולם נטע בתוכינו!

ציבור  גאנצער  דער  זיך  האט  ריקודין  געהויבענע  די  אינמיטן 
געגעבן א דריי אויס אויף צפון זייט, מיטהאלטנדיג ווי רבינו שליט"א 
מאכט זיינע טריט ארויף אויף די פאר שטיגן צום נייעם פליגל, ווי 
די  אויף  אינאיינעם  געשטאנען  זענען  קדשים  צאן  טויזענטער  די 
און  געזינגען  קול  זיסן  זייער  מיט  האבן  און  פארענטשעס,  הויכע 
געטאנצן, און געלעכצט צו כאפן א בליק ווי רבינו שליט"א כאפט אן 
באהבה יתירה דעם הייליגן ספר תורה, און טאנצט בדביקות בשמחת 
די תורה הקדושה  ווָאס  רבן  בית  ריינע תינוקות של  די  התורה — 
איז געגעבן געווָארן אין זייער זכות, בנינו ערבים לנו, ואף מחשבתו 
של המן הרשע איז נָאר בטל געווָארן צוליב זיי. ס׳איז געווען עּפעס 

מָאמענטן. שיינע  אויסטערלישע 

ס'האבן זיך עלטערע אידן אויסגעדריקט אז דאס דערמאנט זיי פון 
די לעצטע יארן ווען מרן רביה"ק זי"ע האט אפגעראכטן די הקפות, 
און ווי דער מנהג איז ביי די זעקסטע הקפה אינדערפרי שמחת תורה, 
יאר  מאכט מען נענועים מיט'ן הייליגן ספר תורה, איז אבער איין 
דער רבי זי"ע געווען זייער שוואך, און פון גרויס צובראכנקייט האט 
ער נישט געמאכט די נענועים, זאגנדיג מי אנכי אפצורעכטן אזעלכע 
הייליגע נענועים. אבער ווען די משמשים בקודש האבן געוויזן אויף 
דער זייט וואו די קינדער זענען געוען אויסגע'שורה'ט, אז זיי ווארטן 
אזוי שטארק ארויס צו זען די אהבה רבה וואס דער רבי ווייזט ארויס 
ביים מאכן די הייליגע נענועים, און דאס זעלבסט גיבט אין זיי אריין 
אויסטערלישע אהבת התורה, דאן האט רביה"ק זי"ע נעתר געווארן 
לבקשתם און ספעציעל זיך געשטעלט ביי די זייט פון די קינדער, 
און דער ציבור האט פון פריש אנגעהויבן די זעקסטע הקפה ניגון, 
בעת וואס דער רבי זי"ע רעכט אפ מיט אומבאגרייפליכע כוחות די 

הייליגע מנהג פון נענועים.

אט דאס האט זיך דא אפגעשפילט ווען מרן רבינו שליט"א האט 
ספעציעל געמאכט זיינע טריט צו טאנצן אין פארנט פון די לעכטיגע 

טויזנטער תשב"ר, ילדי מוסדותינו הקדושים!

מיט  פארגעזאגט  שליט"א  רבינו  האט  ריקודין  די  נאך  תיכף 
התעוררות "לדוד מזמור" ויענו כל העם אחריו פסוק בפסוק מיט'ן 
איז  ביהמ"ד  דאס  און  סיגוט-סאטמאר,  לבית  רבותיה"ק  נוסח 
ווי  אויסזען.  פריערדיגן  איר  צו  געווארן  צוריקגעשטעלט  שנעל 
וואונדערליך ס'הערט זיך, האט דאס צוריקשטעל גענומען אין בלויז 
געציילטע מינוטן, ווען דער ציבור ארבעט האנט-ביי-האנט מיט די 
מהלך  פאראויספלאנירטער  די  לויט  האבן  וועלכע  ארמיי-עסקנים 

אויפגאבע. זייער  אויסגעפירט  בליץ-שנעל 

די  געווארן  נתחדש  התורה  קריאת  בשעת  איז  שהחינו  בברכת 
צום  מ'האט  ווען  הקדושה,  דקהלתינו  תורה  ספר  מהודר'דיגע  נייע 
ערשטן מאל אין א מזל'דיגן שעה געלייענט דערין, און די נדיבים 
געהאט  האבן  הקדושים,  ומוסדותינו  קהלתינו  ונדיבי  טפסרי  בעם, 
די זכי' צו עולה זיין און מאכן דעם ברכת התורה ביים ערשטן מאל 
האט  דאס  שליט"א.  רבינו  מרן  כ"ק  בנוכחת  ספר,  אינעם  לייענען 

 

ְעְטֶרּנּו: ״ה ָרצוֹן ּתַ ּנָ ּצִ יק ד׳ ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ה ּתְ י ַאּתָ ּכִ

ס׳איז פראסטיג 
ווינטער, אדער גאר 
הייסטער זוממער 

טאג?!....
געגאנגען  איז  עיר-קאנדישאן  די  אז  איינעם  פאר  זאג  גיי 
אויף די נידריגסטע נומער, אין סאמע ברען פון א פראסטיגע 
ווינטער-שטורעם... גיי זאג פאר איינעם אז דער עיר-קאנדישאן 
אייז-פראסטיג  איז  אינדרויסן  ווען  אפ״  נישט  עפעס  ״קילט 
די  באדעקן  שניי-האגל-אייז  פראסטיגער  א  בשעת  קאלט 

גאסן...

אט דאס האט זיך אפגעשפילט אין לויף פונעם פארלאפענעם 
שב״ק פ׳ תצוה-זכור אין בית המדרש הגדול אין קרית יואל!

א בית המדרש געפאקט און אנגעשטאפט ווען א נאדל קען 
מען נישט אריינשטעקן, פארלאנג זיך א מאסיווע קראפט פון 
עיר-קאנדישאן ס׳זאל עטוואס אפקילן דעם היכל הגדול. אבער 
אינמיטן א פראסטיגן ווינטער?! אין סאמע-ברען פון אן אייזיגן 

שניי?!

ס׳איז  שטוינענד  ווי  זיך,  ס׳הערט  וואודערליך  ווי  יא! 
ווי  אפגעשפילט!  פאקטיש  דאס  זיך  האט  איבערצודערציילן, 
וויפיל  סיטעם,  אפקילונגס  דעם  אנגעצינדן  מ׳האט  שטארק 
פריש-געדינגענע  וויפיל  געעפענט,  נאר  מ׳האט  פענסטער 
קנאפ  דאס  האט  שבת,  בעפאר  געברענט  מ׳האט  מאשינען 
אויפגעטאן! דאס היציגע לופט, די אייפערדיגע הרגשים, דאס 
בהיכלו,  ולבקר  ד׳  בנועם  לחזות  ווארימקייט  און  התרוממות 
״איגנארירט״  גענצליך  און  איבערגעשטיגן  אלעס  האט  דאס 
דאס אומאפשטעלבארע אפקילונג סיסטעם אינעם גאנצן היכל 

המדרש! הבית 

ּבֹתּו! ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף יוָֹמם ָוַלְיָלה לֹא ִיׁשְ

* * * 

וואונדערבארע כבוד 
הציבור אויפ׳ן העכסטן 

פארנעם!
ביים  נאך  אנגעהויבן  קודש,  שבת  גאנצן  פונעם  משך  אין 
דער  האט  ביינאכט,  דאנערשטאג  כתבו״  ״ועתה  אדיר  מעמד 
באגריף  חידוש׳פולע  די  באוואונדערט  כסדר  האלפים  ציבור 
איז  יואל  קרית  ק״ק  וואס  הציבור״  ״כבוד  פון  געביט  אינעם 
ווערן  מעמדים  אזוי  ווי  בארימט  וואונדערבאר  דעם  מיט 
אפגעראכטן, במלוא הדרה, מיט׳ן פולסטן באקוועמליכקייטן 

הציבור! רצון  ושביעת  הנאה  און 

דער ענערגישער מאורעות-מייסטער מו”ה יוחנן פליישמאן 
הי״ו פון די בַארימטע ״וויי-עף״ ּפרָאדוקשענס, וועלכער האט 
אין  מעמדים  גרעסטע  די  אנצופירן  עקספערטיז  יארן  שוין 
שטאב  א  מיט  פַארפיגט  און  געשטַאנען  איז  סאטמאר,  ק״ק 
פון צענדליגער ארבייטער וועלכע זענען געשטאנען גרייט צו 
אראנדזשירן און אנגרייטן די מעמדים איינס אונטערן צווייטן, 
וואס מ׳האט געדארפט אין משך פון א דריי מעת לעת, אנגרייטן 
דעם גאנצן היכל הגדול, צו א רייע פון פילע אויסשטעלונגען 
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מחיית   – זכור  פרשת  פון  קריאה  די  לייענען  מיט'ן  נאכגעפאלגט 
כנהוג. רבינו שליט"א  כ"ק מרן  פון  עמלק, מפ"ק 

די כיבודים ביי קריאת התורה זענען געווען ווי פאלגנד; הוצאה 
והכנסה, הרה"ח ר' יעקב מנחם דייטש הי"ו, חבר הנהלת הקהלה, און 
הרה"ח ר' אברהם סיני טייטלבוים הי"ו מיט די צווייטע ספר תורה 
פאר קריאת זכור. כהן, הרה"ג רבי שבתי הכהן קאהן שליט"א מו"ץ 
נמרץ  עסקן  הי"ו,  מאנן  יודא  שלמה  ר'  מו"ה  לוי,  הק'.  בקהלתינו 
לכל קדשי קהלתינו, לרגל הולדת הבן. שלישי, הגה"צ אב"ד סיגוט 
שליט"א. רביעי, הגאון האדיר הדומ"ץ שליט"א. חמישי, הרה"ח ר' 
חיים הערש ליימזידער שליט"א, בונה ומקים העיר, ומחשובי פארי 
מו"ה  שביעי,  שליט"א.  מורינו  הגה"צ  כבוד  שישי,  הק'.  קהלתינו 
הוספות,  הק'.  קהלתינו  הנהלת  חבר  הי"ו,  דייטש  מנחם  יעקב  ר' 
מומחה  קורא  בעל  שליט"א  זילבערשטיין  הערש  יעקב  ר'  הרה"ח 
משמש  הי"ו  שלעזינגער  נחום  אביגדור  ר'  מו"ה  הגדול,  בביהמ"ד 
התיכון  בריח  הי"ו,  לאנדא  יוזפא  יוסף  ר'  מו"ה  דקהלתינו,  נאמן 
וחבר הנהלת קהלתינו הק', מו"ה ר' שרגא פאזען הי"ו, מו"ה ר' משה 
יחזקאל לויפער הי"ו, מו"ה ר' שמעון ב"ר מרדכי גוטמאן הי"ו לכבוד 
אביו נדבן הדגול 'מקוה טהרת מרדכי'. אחרון, מו"ה ר' ישראל חיים 
קרויס הי"ו סגן ראה"ק דקהלתינו הק'. מפטיר-קריאת זכור, כ"ק מרן 

שליט"א. רבינו 

משה  ר'  מו"ה  הק'  מוסדותינו  מנכ"ל  צוגעגאנגען  איז  מוסף  צו 
הי"ו. עסטרייכער  אלי' 

צו  אונטן  פליגל  נייעם  צום  אראפ  ציבור  גאנצער  דער  איז  דאן 
לכבוד  קידוש  דער  פארגעקומען  ס'איז  וואו  התפילה"  "חדרי  די 
אויפ'ן  טוב  מכל  צוגעגרייט  געווען  ס'איז  וואו  והמאורע,  היום 
מיט אלע  זיץ פלעצער, אבער  הונדערטער  מיט  שענסטן פארנעם, 
פאראויסשאצונגען, מיט אלע פלענער, האט מען זיך דערזען אינמיטן 
צום  אריבער  שנעל  מען  איז  עסן,  פון  אויסלויפן  אן  ס'הייבט  וואו 
דערנעבנדיגן "היימאנן'ס געשעפט" צו באקומען וואס שייך פאר'ן 
הי"ו,  ר' אפרים אביגדור היימאנן  יזכר לטוב הרה"ח  וברם  קידוש, 
דעם  געעפענט  און  צוגעשטעלט  זיך  הטוב  ברצונו  האט  וועלכער 
געשעפט, די זעלבע איז מען אריבער צום דערנעבנדיגן "האנגיריען 
בעקעריי" וברם יזכר לטוב מו"ה ר' אלימך יוסף פאלאטשעק הי"ו 
וועלכער האט ברצונו הטוב געעפענט דעם געשעפט און געשאנקען 

כל מה דבעי פאר'ן ציבור האלפים.

נאך וואס דער ציבור איז ארויס פון ביהמ"ד האט מען פונדאסניי 
צוגעגרייט דעם ביהמ"ד צו זיין גרייט אויף סעודת שלש סעודת עת 

רעוא דרעוין בצל הקודש.

 יוֹם ּפָנָה בְּצֵל ּתוֹמֵר – רעוא דרעוין בצילא 
קדישא

צום באשטימטן זמן האט דער ציבור אנגעהויבן שטראמען צום 
ביהמ"ד און איבערגעפילט למעלה על כל גדותיו דעם גאנצן היכל 
הגדול וכל סניפי' וועלכער האט אצינד זיך הערשט ארויסגעוויזן ווי 
קליין דאס איז, צו קענען אריינעמען איז זיך דעם ציבור אנ"ש תושבי 
העיר. מכל פינות העיר האבן אידן זקנים עם נערים געמאכט זייער 
וועג, אין סאמע ברען פון דעם שווערן גליטש-שניי-האגל, צו האבן 
די זכי' לחזות בהיכל ד', בני היכלא דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין, 
זמירות  דורכגעווייקטע  די  מיט  רגעים  געהויבענע  די  פראווען  צו 
של"ס, ולקבל עול מלכות שמים באהבה, און הערן די דברי כיבושין 

והתעוררות ביי די דברי תורה פון כ"ק מרן רבינו שליט"א.

די דברי תורה האט דער רבי שליט"א ארומגערעדט בדברי  ביי 
התעוררות ועניני הזמן, און דערנאך ארויסגעברענגט די קשר וואס 
כתיבת ספר תורה האט מיט מחיית עמלק, וואס דורכדעם וואס מ'איז 
דבוק אין תורתינו הקדושה ווערט מען איינס מיט'ן תורה, אורייתא 
וישראל חד הוא, און נאכדעם קומט מען צו צו די ריכטיגע מחיית 

עמלק בדורינו אלה בזמן שאין בית המקדש קיים.

ביי ברכת המזון האט דער רבי שליט"א געזאגט די שבע ברכות 
פאר החתן בן העסקן הדגול בקהלתינו הק' מו"ה ר' יואל שפיצער 
הי"ו, עב"ג בת ר' אלי' לאנדא הי"ו, מנהל חברת תהילים בביהמ"ד 

מעריוואלד. דקהלתינו 

תפילת מעריב האט דער רבי שליט"א געדאווענט אויפ'ן בימת 
הכבוד, מפני חוסר המקום, וואס צוליב די אומגעהויערן שטופעניש, 
וואס איז נאר געווארן מער און מער שטייענדיג נאכ'ן זמן מוצש"ק, 

איז פשוט נישט מעגליך געווען צו רוקן זאכן, מפני סכנת נפשות.

 וְהָעִיר קְִריַת יוֹאֵל צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה – 

אומבאשרייבליכע שמחה'דיגע מאמענטן 
ביי צונויפגעפרעסטער ציבור מקהלות 
רבבות ביים מעמד "שמחת התורה"!

יום פנה כצל תומר, האט  געווען  נאר ס'איז  ווי  הערשט אצינד, 
זיך אנגעהויבן דער צווייטער הויכפונקט און לעצטער מעמד חגיגת 
התורה "מעמד שמחת התורה", ווען אין באגלייטונג בתופים ומחולות, 
האט מען אפגעראכטן דער אומפארגעסליכער מעמד המרומם, וואס 
גייט קיינמאל ארויסגיין פון זכרון פון די רבבות ישראל, אלפי אנשי 

שלומינו מכל רחבי העיר רבתי עם! )זעה באזונדערע קעסטל(.

 נַעֲשֶׂה וְנִׁשְַמע אָמְרוּ כְּאֶחָד – הרחבת 

ופריחת קהלתינו הק׳ בעז"ה במעלות רמות!
פונעם  אראפגעבן  און  שרייבן  צו  אסאך  געבליבן  נאך  ס'איז 
 – הזמן  חוסר  מפני  אבער  שב"ק,  היסטארישן  אומפארגעסליכן 
שטייענדיג א קארגע צוויי "ארבעטס-טעג" אפגערוקט פונעם שבת 
– וועט דאס דארפן דינען אלס בלויז עטוואס א שטיקל בליק, למען 
יעמדו ימים רבים, און פאר די וועלכע האבן נישט געהאט די זכי' 
און  זען  עטוואס  כאטש  זאלן  טעג,  הייליגע  אזעלכע  מיטצולעבן 
פארשטיין וואס דאס האט געמיינט פאר קרית יואל, און וואס אזוינס 
אויפגעבליעט  און  אויפגעשטורמט,  און  אויפגעלעבט,  ווי  ס'האט 
קרית יואל המעטירה, וואס גייט קיינמאל ארויסגיין פון זכרון, און 

וואס נעמט אריין די געהויבענע תפילות, און לעכטיגע טישן, 
און געענדיגט ביי די מאסיווע מעמדים אדירים.

דער  פון  ארמיי-עסקנים  די  געשטאנען  זענען  זיי  איבער 
קהילה וועלכע זענען אין משך פון די גאנצע 48 שעה כמעט 
נישט געשלאפן כדאי צוצושטעלן אלעס נויטיג למען הציבור 
האלפים, און האבן זיכער געמאכט אז גארנישט פעלט נישט, 
דער ציבור איז באקוועם, ס׳איז דא פון אלעס, למען לא יחסר 

המזג.

נאכמער פון אלעם איז דער ציבור געווען אנגעפילט מיט 
הנאה אז מ׳האט געוואוסט ״ס׳איז דא צו וועמען צו רעדן״ צו 
אלעס וואס האט אויסגעפעלט, מיט אן אפענעם אויער, וואס 

זיי האבן אויסגעפירט אין די ערשטע געלעגנהייט בעז״ה!

בקהל״ם תחד כבודי!

* * * 

געניאלער געדאנק: 
״מערכת סאטמאר״ 

סידורים
״מערכת סאטמאר סידורים!״ דאס איז געווען א טייל פונעם 
לעכטיגן שבת קודש, דער עולם האט גאר הנאה געהאט פון 
די געניאלן געדאנק צוצושטעלן הערליכע סידורים געדרוקט 
צו קענען  און פראקטיש,  גרינג  א ספעציעלן פארמאט,  אויף 

האלטן און ארומטראגן ביי די תפילות בצל הקודש.

ספעציעל האט מען הנאה געהאט צו זעען ווי צום סוף איז 
געווען געדרוקט א רייע גליונות, הערליכע מאמרים בפרשיות 
השבוע במשנתו פון מרן רביה״ק זי״ע און פון כ״ק מרן רביה״ק 

בעל ברך משה זי״ע, ויבלחט״א כ״ק מרן רבינו שליט״א.

א  אריינגעלייגט  האט  מען  ווי  געווען  איז  אייגנארטיג 
הערליכער שמועס אפגעהאלטן דורך כ״ק מרן רבינו שליט״א 
כתיבת  בענין  שליט״א  מאנסי  גאב״ד  הגה״צ  כ״ק  גיסו  מיט 
ספר תורה, און אלע מנהגים לבית אבותינו ורבותינו הקדושים 
ווערן  געשריבן  דארפן  אותיות  די  אזוי  ווי  בקודש,  למעלה 

קבלות. פריערדגע  די  לוי  חומרות  אלע  מיט  בהידור 

ובכן מה נהדר הי׳.
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נאר  כ׳וועל  שליט”א.  רבינו  מרן  קדושת  כבוד  ברשות 
זאגן קורצע ווערטער, בשם די הנהלת הקהלה, כ׳וועל נישט 

אויפהאלטן.

מיר זעען דעם תרוממנה קרנות צדיק!
מ׳שטיי  ב״ה  גורלינו.  נעים  ומה  חלקינו  טוב  מה  אשרינו 
זיין  זאל  רבי׳ן  מיט׳ן  שבת  דערהויבענער  אזא  נאך  מיר 
ארויסצוברענגען  ווערטער  די  נישטא  באמת  ס׳איז  געזונט, 
די הרגשים פונעם ציבור, באמת געווען אזא דערהויבענער 
שבת, און מיר האפן און בעטן אז בשבת הבא יהי׳ כן... ביתר 

עז! וביתר  שאת 

די גרעסטע שמחה די וואך איז דאך געווען די הכנסת ספר 
תורה, און טאקע איך אליין האב זוכה געווען אז די ספר 
פון מיין הויז, און בפרט אז איך האב  תורה איז ארויס 
זוכה געווען מארח צו זיין א תלמוד חכם, דער רבי זאל 
זיין געזונט איז געקומען צו מיר אין שטוב אריין, איז עס 

פאר מיר א גרעסערע שמחה, א ּפערזענליכע שמחה.

געשריבן  דאך  איז  תורה  ספר  די  טאקע  בעיקר  אבער 
געווארן דורך א גרויסער ציבור בני קהלתינו הק’ אינאיינעם, 
וואס האבן דאס מיט ַא כח האחדות מנדב געווען לע״נ רבינו 
הק׳ זי״ע, און לע״נ רבינו בעל ברך משה זי״ע, ויה״ר אז זייער 
זאל  פון רבי׳ן  זאל באגלייטן אונזער קהלה, אין שפיץ  זכות 
זיין געזונט אז מזאל ווייטער זוכה זיין צו זעהן דעם ״תרוממנה 

קרנות צדיק״ פון די קהלה לשם ולתפארת.

קורצע  מיט  באדאנקן  רבים  בת  בשער  דא  וויל  איך 
משמש  געטרייען  דעם  הקודש,  הקהל  כל  בשם  ווערטער, 
האט  וואס  הי״ו,  אביגדור נחום שלעזינגער  הר״ר  הקהלה 
דאס  האט  און  תורה,  ספר  כתיבת  גאנצן  דעם  געפירט  ער 
באגלייט בכל נימי נפשו, זאל אים דער זכות פון די גרויסע 
מצוה, וואס איז געטון געווארן ברוב עם הדרת מלך, באגלייטן 

נצחים. ולנצח  לעד 

בחצרות אלקינו יפריחו: די הרחבת גבולי 
הקדושה!

דאך  איז  ציבור  ביים  דא  שמחה  די  פון  שפיץ  די 
נייעם  געווען צום עפענען דעם  זוכה  וואס מ׳האט  דאס 
דָא דעם שבת אז דאס  געזען  יעדער האט  וואס  פליגל, 
דער  אז  ציבור,  פאר׳ן  פורתא״  ״נחמה  א  בבחינת  איז 

ווערט  ביהמ״ד,  יעצטיגער 
דער  און  פארגרעסערט 
אביסל  וועט  שטיפעניש 

ווערן.  בעסער 

דא,  שוין  מ׳האלט  ַאז  ב״ה 
יגיעה,  אסאך  זייער  מ׳האט 
זייער אסאך כוחות, און זייער 
אז  אריינגעלייגט  געלט  אסאך 
ווען  פאסירן,  קענען  זאל  דאס 
מען  איז  צייט  זעלבע  די  אין 
פארנומען מיט נאך פילע זאכן 
אויפ׳ן טיש, וואס דאס איז חוץ 
זיך  בויען  וואס  שולן  פילע  די 
אויפגעבויעט  שוין  זענען  און 

דשמיא. בסייעתא  געווארן, 

איך קען מעיד זיין אז די געטרייע חברים אין די הנהלת 
מארבעט  נעכט,  קיין  און  טאג  קיין  נישט  רוען  הקהלה 
ווערן  זאל  הקהלה  חבר  יעדער  אז  פראנטן  אלע  אויף 
און צוגעשטעלט מיט אלע הצטרכות הקהלה  באגלייט 

ובכלליות. בפרטיות 

את אשר הכינותי לבנות: דער בנין האדיר 
ביהמ״ד הגדול!
זיין פארן גאנצן  ווילן מיר מודיע  בשם די גאנצע הנהלה 
ארבעט  בוי  די  אנצוהייבן  צוגרייטונגען  די  ב״ה,  אז  ציבור, 
פארן נייעם גרויסן ביהמ״ד אויפן גרויסן שטח אויף פארעסט 
בנין  הערליכן  פארן  פלענער  די  און  פאראויס,  זיך  רוקט 
פארענדיגט. טעג  קומענדיגע  די  אין  בעז״ה  ווערט  האדיר, 

בעזרת ה׳ בכוחו ובזכות של רביה״ק זי״ע, און בברכת 
יעדן  פון  הילף  די  מיט  און  שליט״א,  רבינו  פון  הקודש 
בעז״ה  מען  וועט  הק׳,  קהלתינו  דגל  על  החונה  איינעם 
אין די נאענטע תקופה צוטרעטן צו די אויפבוי פון דעם 
תלפיות  תל  צוקונפטיגער  דער  החדש,  ביהמ״ד  גרויסן 

קהלה. הייליגע  אונזער  פאר 

אבער לעת עתה, פאר די קומענדיגע פאר יאר ביזדערווייל 
ברויך מיר אויך האבן פלאץ צו קענען דאווענען און לערנען, 
זיך טאקע  ס׳איז דאך אלעס דא אויסגעוואקסן, און מ׳גרייט 
א  צוברענגען  וועט  וואס  פליגל,  נייעם  דעם  ענדיגן  צו 

התורה,  היכל  א  שטיבעלעך,  נייע  מיט  מקוה,  רחבות׳דיגע 
די לומדי הכולל. און אסאך פלאץ פאר 

גייט ארומגיין  גאנצן ציבור מען  ע״כ בעטן מיר דעם 
אין די קומענדיגע וואכן פארקויפן די זכותים, מ׳זאל אונז 
אנטקעגן קומען, און זיך אנרופן ווארעם, און איך וויל דָא 
וועט די  ַאז לויט די החלטה פון קהל  איינמעלדן טַאקע 
נדבות וואס מ׳גיט דא פַאר דעם ביהמ״ד גערעכנט ווערן 
ווען מ׳וועט פארקויפן די זכותים אינעם גרויסן ביהמ״ד.

מיר רופן אויס צו אונזערע כוחות העסקנים 
פון די קהלה: אשר מלאתים רוח חכמה!

א  זאגן  איך  וויל  ווערטער  מיינע  מסיים  בין  איך  איידער 
וואך פרשת תצוה. ווארט פון הייליגן חתם סופר, די  קורץ 

ער זאגט וואס מיינט די ווערטער ״ואתה 
רוח  מלאתיו  אשר  לב  חכמי  כל  אל  תדבר 
ער  ַאזוי,  סופר  חתם  דער  זאגט  חכמה״? 
די הקדמה  אין  פון חובת הלבבות  ברענגט 
עס  מטוט  ווען  קערל  א  ווי  אזוי  פונקט  אז 
באארבעטן  עס  מען  וועט  אויב  איינזייען, 
וועט עפעס ארויסוואקסן, אבער אויב וועט 
זאגט  ווערן.  גארנישט  וועט  לאזן  עס  מען 
דער חובת הלבבות אזוי אויך יעדע מענטש 
האט דער אויבערשטער געגעבן חכמה, און 
אז  התעוררות  די  געבן  נאר  דארף  איינער 
זיי זאלן נוצן די חכמה און די כשרונות וואס 

געגעבן. זיי  האט  רבוש״ע  דער 

פירט אויס דער חתם סופר, אז דאס זאגט 
דער רבוש״ע פאר משה רבינו ׳ואתה תדבר 
׳אשר מלאתיו  זאגן?  זיי  זאלסטו  וואס  לב׳, און  אל כל חכמי 
רוח חכמה׳! אז זיי זאלן נוצן זייער חכמה און זייערע כשרונות 

וואס דער רבוש״ע האט זיי באשאנקען.

דא.  שטייען  מיר  ווען  פאסיג  זענען  ווערטער  די  ָאט 
יעדער ווייסט און אנערקענט די געוואלדיגע חכמה און 
כשרונות וואס איז אריינגעקומען די לעצטערע יארן אין 
די קהלה, מ׳דארף נישט דערמאנען די נעמען, יעדער קען 
זיי, נישט נאר דא קען מען זיי, נאר אין די גאנצע וועלט! 

איז אונזער אחריות ַאז מ׳דארף זיי טאקע אינאיינעם 
מחזק זיין, זיי האבן יונגע כוחות, זיי זאלן דאס ווייטער 
נוצן מרומם צו זיין די קהלה קדושה, און ווייטער ממשיך 

זיין זייער עבודת הקודש!

מיר רופן היינט אויס צו זיי: ״אשר מלאתיו רוח חכמה״! 
דער רבוש״ע האט ענק געגעבן די כוחות, מיר ַאלע זענען 
גאנצע קהלה, אלע אלפי אנשי שלומינו  די  ענק מחזק, 
דָא אין אונזער הייליגע שטָאט קרית יואל און איבערַאל, 
און אונז קוק מיר ַארויס אויף ענקער הצלחה בסייעתא 

דשמיא.

איך בין מסיים מיינע ווערטער, מיט א תפלה אז מיר זאלן 
זוכה זיין לאנגע געזונטע יארן, דער גאנצער ציבור אינאיינעם, 
צו קענען מרומם זיין דעם כבוד פון רבינו הק׳ זי״ע, דער כבוד 
פון אונזער קהלה, און דער כבוד פון אונזער ציבור, און שפיץ 
פון עטרת ראשינו, כבוד קדושת מרן רבינו שליט״א, ביז דער 
רבי וועט אונז פירן קעגן משיח צדקינו, דער גאנצער ציבור 

אינאיינעם, במהרה בימינו, אמן!

מיר רופן אויס פַאר די פרישע כוחות פון אונזער הייליגע קהלה: 

אשר מלאתם רוח חכמה! 
 דבר הנהלת הקהלה 

מתוך רגשי הלב שהשמיע הרבני הנגיד הנכבד, העושה והמעשה בלונ״ח

מוה״ר יעקב מנחם דייטש הי״ו
׳  ק ה ו  נ י ת ל ה ק ת  ל ה נ ה ר  ב ח

פריחת  למען  נאכפאלגן  אומגלויבליכע  ווייטע  הָאבן  אי״ה  וועט 
הקדושה. קהילתינו  וגדילת 

דער היסטארישער שבת קודש בצל הקודש לאזט איבער אויפ'ן 
גאנצן שטאט לעכטיגע התעלות און התרוממות, וואס האט מרומם 
ושמחה  צהלה  יואל  קרית  והעיר  הדין,  קדישא  קהלא  כל  געווען 
באשריבן  איז  און  התורה,  חגיגת  ולחגוג  לשמוח  יחד  בראותם 

געווארן מיט לעכטיגע גאלדענע אותיות "וזכרם לא יסוף מזרעם" 
בקורות ימי קהילתינו הק', און האט איבערגעלאזט גרעסטע רישומא 
קדישא וואס קהילתינו האט נאר אמאל געזען, לאורך ימים ושנים, 
ווי דער ציבור  וואקסן אלף פעמים ככה,  און  צו שטערקער בליען 
די  צו  בעז"ה  ארויסקוק  מיט אטעם-פארכפנדע  ארויס  קוקט  אנ"ש 
אלה  ממש,  הימים  בקרב  הקדושים,  הגבולים  הרחבת  דראסטישע 

שהורה  דרך  אויסגעטרעטענעם  הייליגן  אויפ'ן  עמנו!  יוסף  וכאלה 
לנו רביה"ק זי"ע, תחת דגלו ונשיאתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, 

עד ביאת גואל צדק בב"א.

ים! ים רֹוְגׁשִ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ְקַהל ְקדֹוׁשִ ַאׁשְ
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  אשרי עין ראתה כל אלה!  

פייערליכע ריקודים נלהבים און געהויבענע רגעי הוד 
ביי אומפארגעסליכער מעמד "ועתה כתבו – גמר 

כתיבת ספר תורה” דאָנערשטאָג נאַכט אין ביהמ״ד 
הגדול פעדימט איין קייט פון לעכטיגע מאורעות

הייבט אן לעכטיגע יומא אריכתא האבנדיג זכי׳ נשגבה אז כ״ק מרן רבינו שליט״א 
שרייבט אריין לעצטע אותיות אינעם ספר תורה במעמד אלפי תושבי העיר

 6:00 פון  אנגעהויבן  האותיות"  כתיבת  "יום  דאנערשטאג 
צו  זכי'  די  געהאט  שלומינו  אנשי  האבן  נאכמיטאג,  אזייגער 
ס"ת,  בשותפות'דיגער  אינעם  אותיות  די  אריינשרייבן  זעלבסט 
ספר.  אינעם  טייל  חשוב'ן  א  האבן  צו  זיין  צו  זוכה  ארום  אזוי 
חברי  ציבור  ריזן  א  ווי  צוזעהנדיג  געווען  איז  בילד  הערליך  א 
הקהילה, פון נאענט און ווייט, האבן געמאכט זייער וועג צום בית 
המדרש הגדול, צו קענען אריינשרייבן אן אות אינעם מהודר'דיגן 

הק׳. קהלתינו  של  תורה  ספר 

דער  געשטַאנען  טָאג  גַאנצן  דעם  במשך  איז  זייט  דער  צו 
שלעזינגער  נחום  אביגדור  ר'  מו"ה  הקהילה,  משמש  געטרייער 

אויסטערליש  זיך  האט  וועלכער  הי"ו, 
שרייבן  אנהייבן  דאס  זייט  געווען  מקריב 
גומר  קענען  צו  הצלחה  די  פאר  ס"ת,  דעם 
אריינגעלייגט  און  מצוה,  הייליגע  דאס  זיין 
אנ"ש  אנצושליסן  כוחות  אימערמידליכע 
ואותיות  פרשיות  נשגבים,  זכותים  קויפן  צו 
ר'  הרה"ח  סופר  חשוב'ער  דער  התורה. 
שליט"א  הערשקאוויטש  צבי  אליעזר 
מחשובי אנ"ש, וועלכער האט געהאט די זכי' 
צו שרייבן דער מהודר'דיגער ספר מיט אלע 
געוויזן  און  געזיצן  איז  והידורים,  חומרות 
פאר'ן ציבור וועלכע אותיות אריינצושרייבן.

זיך  האט  לכם"  כתבו  "ועתה  מעמד  דער 
אנגעהויבן  האבן  עס   ,9:00 אום  אנגעהויבן 
צו שטראמען אנ"ש תושבי העיר מיטצולעבן 
די דערהויבענע מאמענטן. הרה"ג ר' אברהם 
הק',  בישיבתינו  ר"מ  שליט"א  בלום  יעקב 
לשונו,  במיטב  מעמד  דעם  אנגעפירט  האט 
מישירים,  מגיד  אויפגערופן  האט  און 
לייבוש  ר'  הרה"ג  ישראל,  לבבות  מלהיב 
זאל  הק',  בקהילתינו  מ"מ  שליט"א  דייטש 
אין  דרשה,  פייערדיגע  א  מיט  אויפטרעטן 
וועכנטליכן בארימטן שיעור  זיין  פלאץ פון 
אין  אויפדערנאכט  שישי  ליל  וואך  יעדן 
מאסן  זיך  צו  ציעט  וואס  הגדול,  ביהמ"ד 
עניני  הערן  קומען  וועלכע  העיר,  תושבי 
חסידות,  בדברי  מתובל  השבוע,  פרשת 
ובמשנתו פון כ"ק מרן רביה"ק זי"ע. הרה"ג 
אויפגעפלאמט  האט  שליט"א  לייבוש  ר' 
איבער  דיבורים  פאסיגע  מיט  ציבור  דעם 
און  תורה,  בפר  כתיבת  פון  גרויסקייט  דער 

שטארק ארומגערעדט מיט דברי הכנה צום דערהויבענעם שבת 
עמלק. מחיית   – זכור 

 רבינו שליט"א ערשיינט צום מעמד 
אדיר – מלך ביופיו באנייעט דער נייער 
"פארעסט-פליגל"

אום 10:15 איז געווען דער מינוט וואס מלך ביופיו תחזינה! 
ווען כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א איז ערשינען אין היכל בית 
המדרש הגדול, און זיך געזעצט אויפ'ן פרעכטיגן אויבנאן אויף 

ודייני  זיצן הרבנים הגאונים רבני  זייט  צו דער  ווען  זייט,  מזרח 
קהילתינו הק' שליט"א, און אזוי אויך פילע רבני העיר הגאוה"צ 

שליט"א ועל צבאם הגאון האדיר הדומ"ץ שליט"א.

דער רבי שליט"א איז אריינגעקומען דורך דער מאיעסטעטישער 
זייט"  "פארעסט  נארוואס-געעפענטע  די  פון  הויפט-אריינגאנג 
רבי  דער  הגדול.  ביהמ"ד  פון  פליגל  נייער  דער  האדיר,  בנין 
נייער  דער  וואס  די רחבות  אויף  אומגעקוקט  זיך  שליט"א האט 
די  באוואונדערט  שטארק  האט  און  זיך,  מיט  ברענגט  פליגל 
יעצטיגן  ביז  צום  צו,  גיבט  דאס  וואס  הרוחה  און  ברייטקייט 
אומגעהויערע געדרענג ביי אלע תפילות און טישן ווען דער רבי 

שטאט. אין  וויילט 

נאך וואס דער רבי האט זיך אוועקגעזעצט, 
ווארימע  געזינגען  ערשט  צום  מען  האט 
ניגוני התעוררות, באגלייט דורך די הארציגע 
סטרונעס פון די אברכים יקרים משוררי קהל 
הארציג  האבן  וואס  יואל,  קרית  לב  יטב 
ניגונים  אויסגעווייקטע  די  אראפגעלייגט 
דער  זי"ע.  רביה"ק  מרן  של  מדרשו  מבית 
חסידי'שע  די  מיט  זיך באקענט  ציבור האט 
אין  נגינה  הארציגע  זייער  און  אינגעלייט 
און  קודש,  מעמדי  לעכטיגע  די  פון  משך 
שטארק הנאה געהאט פון די ווארימקייט און 
וואס האט שטארק צוגעגעבן  לעבעדיגקייט 

אטמאספערע. צום 

דער רבי שליט"א האט אויפגעטרעטן מיט 
דברות קודש, נאכזאגנדיג הייליגע ווערטער 
האבן  זיי  וואס  זי"ע  הקדושים  רבותינו  פון 
געזאגט בגודל כתיבת וחינוך ספר תורה, און 
געזאגט געוואלדיגע ווערטער בשבח א ספר 
תורה וואס איז געשריבן געווארן בשותפות, 
זיין  אויספירנדיג אז נאר אזוי קען די תורה 
ציבור  גאנצן  דעם  מ'האט  ווען  בשלימות, 
צוזאמען, און יעדער פירט אויס זיין חלק אין 

די זעקס הונדערט טויזנט אותיות התורה.

צוגעטרעטן  איז  שליט"א  רבינו  בעפאר 
מכבד  ער  האט  אותיות,  די  שרייבן  צו 
צו  שליט"א  הדומ"ץ  האדיר  הגאון  געווען 
אנ"ש  כל  במעמד  אות  אן  אריינשרייבן 
געווען  מכבד  דערנאך  און  הקהילה,  בני 
אויך  זאל  שליט"א  טשאטה  אבד"ק  הגה"צ 

ספר. אינעם  אות  אן  אריינשרייבן  ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, פייערדיגע ריקודין נאך גמר כתיבת האותיות
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 רבינו שליט"א איז גומר נייע 
מהודר'דיגע ספר תורה של קהל!

כ"ק מרן רבינו שליט"א האט זיך געוואשן די הענט, געזאגט 
צו  מינוט  דערהויבענע  צום  צוגעטרעטן  און  יחוד,  לשם  די 
אריינשרייבן דאס לעצטע אותיות אינעם הייליגן ספר תורה. בעת 
וואס דער גאנצער ציבור זינגט מיט פארכטיגע התעוררות דאס 
מרן  של  מדרשו  מבית  ניגון"  רבה  "אהבה  אזוי-אויסגעווייקטן 
רביה"ק זי"ע, וואס מ'גיסט זיך אויס דאס הארץ ביום טוב קבלת 
דערטאפן  געקענט  זיך  ס'האט  רבה.  אהבה  תפילת  ביי  התורה, 
דאס פארכטיגע התעורררות וואס האט זיך דאן געשפירט אינעם 
ביהמ"ד, די לופט איז געווען מלא דביקות והתרוממות, בעת וואס 
דער רבי שליט"א נעמט דאס הייליג פעדער און שרייבט אריין 
די גמר הס"ת, און דער ציבור בעט זיך אויס בעת די געהויבענע 

מינוט'ן פון מקיים זיין די מצות כתיבת ספר תורה בהידור רב.

נאכ'ן פארענדיגן שרייבן די אותיות הטהורות האט דער ציבור 
האלפים, צוזאמען מיט'ן רבי'ן שליט"א, געזינגען ניגוני דביקות, 
מלא  התורה.  ומתיקות  עריבות  אויסבעטן  און  אויסצוגיסן  זיך 
הרגש ודביקות נפלא איז געווען דאס אויר אין בית המדרש, פון 
גאנצן  פונעם  תנועות  בעטנדע  און  התעורורות  הרגש'דיגע  די 

ציבור אין די גורל'דיגע מינוטן.

דערנאך האט דער יושב ראש אויסגערופן אז די געטרייע הויז-
כ"ק  ביי  זיין  צו משמש  זכי'  די  געהאט  וועלכע האבן  בחורים, 
מרן רבינו שליט"א אין די פארגאנגענע יארן, און וואוינען היינט 
צוטאגס אין קרית יואל המעטירה, האבן בשותפות געקויפט דער 
זכות נשגב פאר'ן רבי'ן צו גיין "הגבה" אויפ'ן נייעם ס"ת, און 
"גלילה" האבן זיי געקויפט פאר'ן געטרייען משב"ק הרה"ח ר' 
שמואל טייטלבוים שליט"א, וועלכער גיבט זיך אזוי אוועק יומם 

ולילה פאר די הצלחה פון קהילה און מוסדות קרית יואל.

די געטרייע הויז-בחורים וואס האבן געקויפט דעם געוואלדיגן 
מגדולי  הי"ו  שטערן  יואל  ר'  מו"ה  פאלגענד;  ווי  זענען  זכות 
עסקנים למען הכלל והפרט אין שכונת בלומינג-גראוו, מו"ה ר' 
יואל בר"ג פאלאטשעק הי"ו, מו"ה ר' הערשל הירש הי"ו, מו"ה 
ר' שלמה יחיאל טירנויער הי"ו, מו"ה ר' חיים זאב יאקאבאוויטש 
קליינמאן  נחום  ר'  מו"ה  הי"ו,  פירטה  נטע  נתן  ר'  מו"ה  הי"ו, 
יוסף  שלום  ר'  מו"ה  הי"ו,  פאללאק  ישעי'  עזריאל  מו"ה  הי"ו, 

פערל הי"ו, מו"ה ר' אהרן הערש טויב הי"ו, מו"ה ר' זלמן לייב 
הי"ו. מארקאוויטש 

ְמַחת ַהּתֹוָרה –  ׂשִ ְמחּו ּבְ יׂשּו ְוׂשִ  ׂשִ

שטורמישע ריקודין נפלאין!
די  אראפצוגעבן  פאפיר  פון  ראמען  אין  שייך  נישט  ס'איז 
מינוטן אין ביהמ"ד ווען כ"ק מרן רבינו שליט"א איז געגאנגען 
איז  ספאנטאן  הספים!  אמות  וינועו  תורה,  ספר  אויפ'ן  הגבה 
דער גאנצער ציבור ארויס אין א דערהויבענע טאנץ בעת רבינו 
קענען  צו  ציבור,  צום  תורה  ספר  מיט'ן  זיך  דרייט  שליט"א 
אריינקוקן אין די הייליגע אותיות התורה, אשרי עין ראתה קהל 

רוגשים! קדושים 

געגאנגען  איז  משב"ק  שמואל  ר'  הרה"ח  וואס  דערנאך 
גלילה, האט זיך דער רבי שליט"א אויפגעהויבן און ארויס אין 
א רגש'דיגער טאנץ, זיך פרייענדיג בשמחה של מצוה, בשמחת 
זיך מיט אויסטערלישע  התורה, און דער גאנצער ציבור הייבט 
תורת  לנו  ונתן  התועים  מן  והבדילנו  התרוממות,  און  דביקות 

ואורה! עוז  לנו  היא  כי  בתוכינו,  נטע  עולם  וחיי  אמת, 

די פייערליכע ריקודין האבן נאכגעפאלגט ווען רבינו שליט"א 
צו ערשט איבערגעבן דעם ספר תורה פאר הגאון האדיר  האט 

הדומ"ץ שליט"א, צו טאנצן מיט'ן ספר, און דערנאך פאר הגה"צ 
הק'  קהלתנו  דייני  פאר  דערנאך  און  אבד"ק טשאטה שליט"א, 
ווען דער ציבור האלט אן פייערדיגער ברען, אשר בחר בנו מכל 

העמים, ונתן לנו תורת אמת.

רבי  דער  האט  ריקודין,  דערהויבענע  די  אפרעכטן  נאכ'ן 
שליט"א געוואונטשן לחיים פאר'ן גאנצן ציבור. דערנאך האט 
זיך דער ציבור אוועקגעשיידט פונעם ערשטן לעכטיגן מעמד, 
דער ערשטער אין קייט פון דריי טאגיקע מעת לעת פון שמחה 
והתרוממות, און זיך געטון גרייטן ליום שבתון יום מחמדים, יום 

שבתון אין לשכח, צום לעכטיגן שבת בצילא קדישא עילאה.

דער ציבור האט ביים מעמד באוואונדערט די אויסטערלישע 
כוחות וואס די עסקני הקהילה האבן אריינגעלייגט אינעם געביט 
פון "כבוד הציבור", ווען יעדן דעטאל איז געווען אויסגערעכנט 
ציבור,  גאנצן  פאר'ן  הנאה  פון  קלימאקס  צום  זיין  ס'זאל 
איבערהויפט האט דער ציבור שטארק באוואונדערט ווען עס איז 
געווען צוגעגרייט ווארימע מאכלים, און ברייטע לחיים, גענוג 
פאר יעדן איינעם, צו די הנאה פון כל אנ"ש, שטייענדיג ביי אזא 
בשותפות'דיגער מעמד של שמחה וואס נעמט אריין כל קהלא 
זכי' צו שרייבן אינאיינעם דעם  וואס האבן געהאט די  קדישא, 

ספר תורה.

אשרי עין ראתה כל אלה.
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  אשרי עין ראתה קהל קדושים רוגשים!  

אומבאשרייבליכע שמחה עילאה ביי מעמד נשגב והאדיר

»שמחת התורה«
 במוצאי שבת מלכתא במעמד אלופי אלפי ישראל 

אנשי שלומינו תושבי קרית יואל רבתי
לאזט איבער קרית יואל מיט היסטאריש-אומפארגעסליכע מאמענטן, ווען  טויזנטער אנ״ש 
אנ״ש, תושבי העיר מכל גלילותי׳ וסביבותי׳, לאזן זיך ארויס אין פייערדיגע התלהבות׳דיגע 
ריקודי קודש ביי ״נעילת ימי השמחה״, זיך נישט קענענדיג שיידן פונעם יום שבתון אין לשכוח

פילע  דערונטער  אנ"ש,  אלע  האבן  מנוחה  במוצאי  אצינד 
צום  אריין  וועגן  זייערע  מאכן  געקענט  נישט  האבן  וועלכע 
האט  וועטער  צוליב'ן  און  ווייט,  צו  וואוינענדיג  אלט-שטאט, 
דאס באדייט א שווערע מוטשעניש, אדער בכלל נישט מעגליך 
שטייענדיג  יעצט  אבער  טישן,  און  תפילות  די  מיטצוהאלטן 
במוצאי שבת מלכתא, האט זיך פונדאסניי אנגעהויבן א מאסן-

האט  פארקער,  אויפ'ן  אינדרויסן  פון  צוקוקנדיג  ווען  שטראם, 
זיך אנגעזען א פולקאמער "גרידלאק" און אפשלוס אויף דער 
צענטראלער פארעסט גאס, בלויז פון די קארן זעלבסט וועלכע 
האבן נישט קענעדיג טרעפן פארקינג ערטער, נישט געהאט קיין 
סייד-וואלק,  זייטיגן  ביים  קארן  די  איבערגעלאזט  נאר  ברירה 
האלב ארויף אויפ'ן שטראז, און אזוי ארום געלאפן האפנדיג צו 
קענען כאטש א בליק כאפן ואס זיי האבן נישט געהאט די זכי' 

יעצט. ביז 

 דבר הקהילה: הרבני הנכבד מוה״ר יעקב 
מנחם דייטש הי״ו

דער מעמד האט אנגעפירט מו"ה ר' מרדכי אהרן שווארץ הי"ו, 
וועלכער האט אויפגערופן הרבני הנכבד מו"ה ר' יעקב מנחם 
דייטש הי"ו, וועלכער האט אויפגעטרעטן מיט'ן דבר הקהילה. 
אין קורצע ווערטער האט ר' יעקב מנחם ארויסגעברענגט דאס 
שב"ק  דערהויבענעם  אזא  מיטלעבנדיג  ציבור  ביים  התרגשות 
בצל הקודש, און האט זיך פון טיפן הארצן באדאנקט פאר די 
צו  צושטאנד  הקודש  מלאכת  על  ועוסקים  עסקנים  געטרייע 
ארויסגעברענגט  עקסטער  און  שבת,  גאנצן  דעם  ברענגען 
ר'  מו"ה  נאמן  משמש  פאר'ן  הקודש  הקהל  כל  בשם  דאנק  א 

הי"ו. שלעזינגער  נחום  אביגדור 

געמאלדן  מנחם  יעקב  ר'  האט  אויפטריט  זיין  פון  סוף  צום 
בעז"ה  ווערן  טעג  יעצטיגע  די  אין  אז  הקהילה,  הנהלת  בשם 
פאר'ן  פלענער  גרויסארטיגע  ענדגיליטיגע  די  פארענדיגט 
בנין  והחדש,  הגדול  בית המדרש  געבוי פאר'ן  מאיעסטעטישן 
אויבערשטנס  מיט'ן  און  ראוד,  פארעסט  אויף  ונשא  רם  גדול 
הילף, און מיט די שטיצע פון כל אנ"ש, וועט מען אין די גאר 
זיך נעמען צום עבודה  נאענטע תקופה, אין א מזל'דיגן שעה, 
איבערגעפילטע פארגרעסערטע היכל ביהמ״ד הגדול ביים מעמד שמחת התורה במוצאי יום גילהקשה שבמוקדש, צו אנהייבן די מעכטיגע בוי ארבעט ביים ריזן 
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האדיר. שטח 

)זעה באזונדער די פולע טעקסט פון די דבר הקהלה(

 דברי תורה ויראה פון כבוד הגאון הצדיק 

מורינו שליט"א
אויפריכטיגע  די  געווען  איז  פונעם מעמד ההוד  ַא קלימַאקס 
ובשפתי  תתרומם  ישרים  בפי  דיבורים,  הייסע  דורכדרינגליכע 
צדיקים תתברך, ווען הגה"צ כבוד מורינו שליט"א אויפגעטרעטן 
בנוכחת כ״ק מרן רבינו שליט״א מיט ַא קענטיגער מורא׳דיגער 
צוגעזען  נארוואס  האט  מען  ווי  ארויסברענגענדיג  התרגשות, 
קהילה  יואלער  קרית  דער  פון  הערליכקייט  און  שיינקייט  דאס 
יעדער  ווען  צוזאמען,  אזוי  זיך  מ'האלט  ווי  מ'זעט  און  קדושה, 
קוקט ארויס אויף די הצלחה מרובה צו מרומם זיין קרן התורה. 
דאן איז ער אריבער רעדן איבער די מוצלח'דיגע כולל, וועלכער 
גיבט ארויס אזעלכע הערליכע פירות, ווען אונזער שטאט קרית 
אויפ'ן  איז  אלעס  ווען  תורה  בני  אירע  מיט  שטאלצירט  יואל 
פארצייטישן הערליכן שטייגער, מלא תורה וחכמה, און איז דער 

כל קהלא קדישא. פון  שטאלץ 

די  איבער  גערעדט  שליט"א  רב  דער  האט  שטארק  גאר 
קהילה שטעלט  דער  וואס  בתים"  בעלי  "ווארימע פארצייטישע 
דבר  לכל  הערצער  ווארימע  אויסטערלישע  זייער  מיט  אהער, 
שבקדושה, איבערהויפט צו שטיצן די מוסדות על טהרת הקודש, 
זאגנדיג; "די מנהלים בעלי מסירות נפש זאגן שטענדיג, אז וואס 
מ'זעט אין קרית יואל זעט מען נישט אין ערגעץ. מ'האט נארוואס 
פארטיילט  האט  געזונט  זיין  זאל  טאטע  דער  ווי  מיטגעהאלטן, 
הונדערטער טויזנטער דאלארן דורך די קאסע 'שקל הטהור' וואס 
האלב דערפון איז געקומען דורך די אידן דא אין קרית יואל, ווען 
דער מנכ"ל המוסדות ר' משה אלי' האט פאררופן א מסיבה ביי 
זיך אין שטוב, א זאך וואס מ'זעט נישט, א איד זאל האבן אייגענע 
מוסדות, אבער פאררופט א מסיבה אויפצוטרייבן גרויסע סכומים 

פאר די אנדערע מוסדות אין ארץ ישראל".

דער רב שליט"א האט אויסגעפירט, אז ביי א ספר תורה זעט 
ווי מיר האבן מקבל  גענוי  ווערן  נאר געטון  מען אז אלעס קען 
געווען פון די פריערדיגע, און נאר דאס איז אונזער שמחה ביים 
אריינגעבן א ספר תורה, איבערהויפט דא ביי קהלתינו הקדושה, 
פילפאכיג  קענען  צו  פארנומען  נאר  מען  איז  שטענדיג  ב"ה 
פארשטארקערן די חומה בצורה נישט צו גיין אין קיין נייע דרכים, 
ויש לנו אב זקן, אויף דעם אויסגעטרעטענעם וועג ווי מיר האבן 
מקבל געווען פון מרן רביה"ק זי"ע, און דערנאך וואס דער זיידע 
ז"ל האט ווייטער ממשיך געווען, און יעצט ב"ה דער טאטע זאל 
זיין געזונט פירט ווייטער בידו התוקף למען לא ניגע לריק, נישט 

צו ח"ו משנה זיין פון וואס מ'האט מקבל געווען.

געוואונטשן  און  געווען  טועם  שליט"א  רבינו  האט  דערנאך 
גאר  מיט  אויפגעטרעטן  האט  און  ציבור,  גאנצן  פאר'ן  לחיים 
וואס  מצוה  לדבר  הזמנה  איבער  טייטשנדיג  דיבורים,  קורצע 
מ'נעמט ארויס סיי פון די כתיבת ספר תורה, סיי פון מחיית עמלק, 
די עבודת  המנורה. ביי  וואכנדיגע סדרה  די  פון  און אזוי אויך 

 

ִׂמְחַת קְהָלֵנוּ –  אַׁשְרֵי עַיִן רָאֲתָה אָהֳלֵנוּ בְּש
אומאראפגעבנדע מינוטן פון שטורמישע 
שמחה והתעלות!

מיט שטורמישע געזאנגען, מיט הרגשים מלא התרוממות, האט 
א רגש של שמחה ארומגעכאפט דעם גאנצן ציבור, וועלכע זענען 
האבן  און  אפ'משל'ן,  אלע  העכער  צונויפגעפרעסט  געשטאנען 
פייערליכע  אומאראפגעבנדע  אין  ארויסגעזלאזט  זיך  ספאנטאן 
הוא  ברוך  להקב"ה,  והודי'  שבח  אפגעבנדיג  נפלאים,  ריקודין 
לנו,  הגדיל  חסדיו  וכרוב  כרחמיו  לכבודו,  שבראנו  אלוקינו 
צוזעענדיג אזוינע אומגלויבליכע סצענעס וואס קרית יואל האט 

מיטגעהאלטן! נישט  דאן  ביז 

שלומינו  אנשי  רבתי,  העיר  תושבי  ישראל,  אלפי  שטייען 
קהילה קדושה קרית יואל, ווי נישט מיט מענטשליכע כוחות, און 
מ'דערהייבט זיך ביז די העכערע ספערן, "אם מצאתי חן בעיניך, 
נאר  ווערן  טענער  די  בשאלתי!!!",  נפשי  לי  "תנתן  המלך!!!" 
העכער, די געזאנגען הייבן זיך, און דער מנהיג העדה הקדושה, 
כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א גיבט זיך א הייב אונטער, און 
דער גאנצער ביהמ"ד ווערט ווי איין חטיבה אחת, פון איין הייב 
וחדוה!  איין שטיק התרוממות מלא ששון  געזאנג!  איין  ארויף! 
אהבה אחוה ורעות! די קהילה איז איינס, דער ציבור איז מאוחד! 
וכאלה  אלה  באשעפער,  הייליגן  פאר'ן  מ'טאנצט  זיך,  מ'הייבט 
יוסף עמנו! מ'זעט דא באשיינפערליך די אומגלויבליכע סצענעס 
אין להפליא!  יואל עד  קרית  ופריחת קהלה קדושה  פון הרחבת 

נערים,  עם  זקנים  ורבבות,  אלפים  שורות,  שורות  רייעס,  רייעס 
בעלי בתים חשובים, לעכטיגע בחורי חמד, טייערע צאן קדשים, 
כאפן זיך אן האנט-ביי-האנט און מ'גיט אפ א שבח והודי' להקב"ה 
בילדער  אזוינע  צוצוזען  און  הקדושה,  עדה  אזא  צו  געהערן  צו 
וואס קרית יואל לעבט מיט צום ערשטן מאל! און מ'איז מתפלל 
אויף ווייטער לראות בטוב הקהילה, צוצוזען ווייטערדיגע הרחבת 
ופריחת הקהילה מיט די אלע לעכטיגע עתידות וואס שטייט און 
ווירקליכקייט בקרוב ממש, אשרי עין  ווערן א  ווארט בעז"ה צו 
ראתה קהל רוגשים, להגדיל שמו הגדול הגבור והנורא, תרומנה 

קרנות צדיק!

ווי נישט קענענדיג זיך געזעגענען פון די לעכטיגע שב"ק בצל 
הקודש וואס קרית יואל האט מיטגעלעבט, מיט די דערהויבענע 
די  פון  אוועקשיידן  געלאזט  נישט  ווי  זיך  האט  קודש,  מעמדי 
לעכטיגע געהויבענע טענץ, וואס האט נישט נאכגעלאזט אפילו 
נאך לאנגע מינוטן ווי שטייענדיג ביים געהויבענעם נעילת החג 
טיש נאך א יום טוב קבלת התורה, נישט קענענדיג זיך אוועקשיידן 

פון די געהויבענעם יו"ט בצל הקודש.

שליט"א  רבי  דער  האט  ריקודין  אומפארגעסליכע  די  נאך 
זיך  מ'האט  און  ציבור,  גאנצן  פאר'ן  וואך  גוטע  א  געוואונטשן 
מלך  ימי  על  "ימים  געזאנג  פייערדיגן  א  אין  ארויסגעלאזט 
תוסיף" און "אשרי העם שככה לו" צוצוזען אזעלכע היסטארישע 
פייערליכע טעג, ווי א יומא חדא אריכתא, א קייט פון התרוממות 

שליט”א. רבינו  מרן  כ"ק  פון  קדישא  בצלא  התעלות,  און 

קול צהלה ורינה שפתינו אז תרננה!

דער נארוואס באנייעטער נייער פליגל מיט הויכשטאקיגע פארענטשעס ״גענצליך אויסגעוואקסן״

פילע באסעס פירן אהיים דעם ציבור נאכ׳ן מעמד צו אלע געגענטער ברחבי קרית יואל רבתי
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שרייבט דאס 
יעצט אונטער און 
שיקט דאס צוריק 
אויף פאסט צו:

עס  ט  ג נ ע ר ב ר  ע אד
: ס י פ א ר  ע ז נ ו א ן  י א ן  י י ר א

אויב גיבט איר דאס איבער פאר'ן באס 
דרייווער ביטע רופט אריין גלייך אין אפיס אז 

איר האט דאס איבערגעגעבן

* אויב איז 
דאס די 

ערשטע מאל 
איר שרייבט 

איין דעם 
קינד דארפט 
איר מיטלייגן 
א קאפי פון 
דעם בוירט-

סערטיפיקעט

מיר שטייען אייך גרייט צו 
העלפן מיט סיי וועלכע פראגע

רופט אין אפיס אויף 
845-426-7419 #103

שטייענדיג בעפאר די דאטום וואס מען ברויך באנייען די יערליכע 
פארלאנג צו געניסן פון די טראנספארטאציע פאנדס טוען מיר 
דערמאנען די חשוב'ע עלטערן אויסצופילן די נוטיגע פארומס

אין א שריט אייך צו 
פארגרינגערן האבן מיר 
ארויסגעשיקט אויף פאסט 
א פרי-אויסגעפילטע 
פארום פאר יעדן קינד 
וואס איז בארעכטיגט פאר 
טראנספארטאציע פאנדס

Emes Transportation 
PO Box #555

Monsey NY 10952

48 Bakertown Rd. Suite 401
Monroe NY 10950

 5 Koritz Ct. #302

ביטע שרייב אונטער דעם 
פארום און גיבט דאס איבער 

פאר'ן באס דרייווער אדער 
שיקט דאס צוריק אויף פאסט

צייטליכע דערמאנונג

בס"ד

דעדליין צו אריינגעבן 
די אפליקאציע איז 
דעם קומענדיגן ערב 

שבת צו - הגדול 
)March 30 'למספ(

די פארוואלטונג

לייגט 
דאס נישט

אפ אויף 

די לעצטע 

מינוט אין די 

פארנומענע 

ערב פסח 
טעג!

• י  ר ט ם  ל א פ ו  ו א ן  ו א ט ן  י א ר  ע נ י ו א ו ו נ י י א ר  א פ  •
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הָאט  פרייד  פון  שטרַאל  ַא   — ירושלים. 
הונדערטער  פון  הערצער  די  אויפגעלָאכטן 
מנהלי מוסדות חינוך הטהור על טהרת הקודש, 
דָאנערשטָאג  פארלאפענעם  דעם  הָאבן  זיי  ווען 
תצוה, ט' אדר, ערהַאלטן די גָאר בַאדייטנדע און 
ברייטהַארציגע תמיכת "שקל הטהור", ַא תמיכה 
ווָאס איז פַאר זיי געקומען כמים קרים על נפש 
דעם  נאך  רעטונג–ברעטל  דָאס  ַאלס  עייפה, 

לַאנגען ווינטער העעל"ט.

שקל הטהור — ַא ט"ל של 
תחיה פאר טהרת הקודש!

"שקל  פון  ווינטער–חלוקה  היי–יָאריגע  די 
הטהור" פַאר די מוסדות חינוך הטהור על טהרת 
די  ביי  פרייד  גרויס  אויסגערופן  הָאט  הקודש, 
כלל  פַאר  און  בפרט,  המוסדות  מנהלי  חשוב'ע 
 39 די  זייענדיג  בארה"ק,  החרדית  היהדות  בני 
איר  זינט  הטהור',  'שקל  חלוקת  מעמד  'סטע 
גרינדונג מיט צען יָאר צוריק חודש שבט תשע"ג, 
בעת דעם "מסע המלכות" פון כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א קיין ארה"ק.

ווירקליך איז עס שוין צען קיילעכיגע יָאר זינט 
דַאן ווָאס מאז ועד היום הָאט זיך פַארשטערקערט 
מסירות  די  צווישן  קשר  דער  מונים  עשרות 
נפש'דיגע מנהלי המוסדות און כ"ק מרן אדמו"ר 
מָאל  אומצָאליגע  זיך  הָאט  וועלכער  שליט"א, 
פון  פָאדערן  צו  המחנה  בראש  ַארויסגעשטעלט 
מנהלי  חשוב'ע  די  לימין  שטיין  צו  ציבור  דעם 

המוסדות.

ַאז  עדות,  ַאֹלע  זָאגן  המוסדות  מנהלי  די 
רעווָאלוציע  די  שילדערן  נישט  זיך  ס'לָאזט 
איבער  ָאנגעזייט  הָאט  שליט"א  רבי  דער  ווָאס 
ווָאס  ַא 'מנהל המוסדות'  ַאז  דער גָארער וועלט, 
צוזַאמענקלייבן  און  ַארומקלעטערן  ַארויס  קומט 
נדבות פַאר זיין מוסד, זָאל שוין היינט זוכה זיין 
צו מער ּפריווַאטע און ָארגַאניזירטע הילף. ַאלעס 
ווָאס דער רבי שליט"א  ווַארעמקייט  ַא דַאנק די 
הָאט איינגעווָארצלט ביים ציבור, מיט'ן רעדן און 
רבים,  בת  בשער  מָאל  צענדליגער  אויפפָאדערן 
ַאז דָאס יהדות הגולה מוז שטיין לימין די מוסדות 

חינוך הטהור בארה"ק.

טַאקע דערפַאר, ווען עס איז ַאצינד געקומען 
יָאר  צענטן  צום  חלוקה,  מעמד  'סטע   39 די 
נָאכַאנַאנד, הָאט דָאס סימבָאליזירט די ט"ל של 
ווָאס ק"ק סַאטמַאר בראשות דעם מנהיג  תחיה, 
געטרייע  די  פַאר  ַאוועק  גיסט  שליט"א,  העדה 
מוסרי נפש לימין חינוך הטהור אין ארה"ק, און 
צו  געקומען  מנהלים  די  זענען  געפיל  דעם  מיט 

דער חלוקה.

מנהלים בַאקומען ברייט- 
הַארציגע תמיכה

היי–יָאר איז די ווינטער חלוקה אויסגעקומען 
ווען די  זיין אין סַאמע ברען פון חודש אדר,  צו 
מנהלי המוסדות וועלכע פָארן ַארום איבער דער 
ַאֹלע  ווייניגער  מער  שוין  זענען  וועלט,  גָארער 
ַאהיימגעקומען לכבוד פורים, ַא פַאקט ווָאס הָאט 
המוסדות  מנהלי  מערהייט  די  פַאר  ערמעגליכט 
צו קומען ּפריווַאט שעּפן חיזוק און בַאקומען די 
תמיכה, און נישט דַארפן שיקן קיין שליחים און 

שטעל-פַארטרעטער.

פיל  נָאך  געווָארן  ערמעגליכט  איז  חלוקה  די 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  פון  אינטערווענצן 
מיט די אקטיווע הילף פון בניו הרבנים הגאוה"צ 
און  שליט"א  מורינו  הגה"צ  ובמיוחד  שליט"א, 
דעם  מיט  צוזַאמען  שליט"א,  אהרן  רבי  הגה"צ 
טייטלבוים  שמואל  ר'  הרה"ח  משב"ק  געטרייען 
די  פון  לויף  אין  הָאבן  וועלכע  שליט"א, 
מיט  געַארבעט  ווָאכן  און  חדשים  פַארלָאפענע 
ַאלע כוחות צו ערמעגליכן די חלוקה לעמוד לימין 

די מנהלי מוסדות חינוך הטהור אין ארה"ק.

לעצטע  די  ווי  אזוי   – חלוקה  יעצטיגע  די 
חלוקות – איז אויך געווען מוקדש לע"נ הטפסר 
הרבני המרומם הרה"ח ר' משה מנחם ב"ר יוסף 
חיותו  בחיים  איז  וועלכער  ז"ל,  מענדלָאוויטש 
"שקל  קופת  פון  התווך  עמודי  די  פון  געווען 
עומד  התם  אף  ושימש  עמד  כאן  ומה  הטהור" 

ומשמש, ישמח משה במתנת חלקו.

פָארגעקומען  איז  החלוקה  מעמד  דער 
דָאנערשטָאג תצוה – זכור, אין די "עבודת יהודא" 
זַאלן שע"י בית המדרש "אהל רחל" ד'סַאטמַאר, 
צו  גדול  געווָארן בכבוד  וואו עס איז געשטעלט 

הונדערטער מוסדות על טהרת הקודש בארה"ק 
ערהאַלטן ברייטהאַרציגע ווינטער תמיכה ביי 

הערליכער מעמד קידוש ה' "חלוקת שקל הטהור"

ליהודים היתה אורה ושמחה:

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

 "

ברייטהארציגע שטיצע דעם דָאנערשטָאג תצוה העעל"ט, ערמעגליכט דָאס פַארטיילן געהַאלט 
פַאר טויזנטער כלי קודש אין מוסדות חינוך הטהור מדן ועד באר שבע חלוקה נָאך פַאר פורים

הייליגע "שקל הטהור" קַאסע צייכנט ָאּפ צען יָאר פון מולטי 
מיליָאן דָאלערדיגע חלוקות געשיקט ּפערזענליך דורך ראש 
גולת אריאל ומגן החינוך הטהור, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ָהֲעִשׂיִרי 
ִיְהֶיה 
ֶדׁש ַלה': קֹּ
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עסן און טרינקען לכבוד העם הנאספים, די 
חשוב'ע מוסרי נפש למען חינוך הטהור.

זענען  ָארדענונג  סּפעציעלער  ַא  אויף 
אין  איינציגווייז  ַאריין  המוסדות  מנהלי  די 
זענען  עס  וואו  חלוקה,  דער  פון  צימער 
"שקל  הנהלת  חברי  די  געווען  ָאנוועזנד 
הטהור": הרה"ג ר' דוד יואל ווייס שליט"א 
העדה  הנהלת  חבר  חדשים  מגדים  מח"ס 
שומרי  כולל  הנהלת  ומראשי  החרדית 
החומות, הרה"ח ר' אפרים שטערן שליט"א 
שבת  "עונג  החסד  מפעל  ומנהל  מייסד 
ויום טוב" ומראשי הנהלת העדה החרדית, 
גבאי  שליט"א  עקשטיין  אהרן  ר'  הרה"ח 
צדקה  קופות  ומנהל  רחל"  "אהל  ביהמ"ד 
דסַאטמַאר  לב  יטב  קהל  שע"י  וחסד 
הי"ו  ווייס  יצחק  ר'  הרה"ח  און  ירושלים, 

מנהל חלוקות "שקל הטהור" בארה"ק.

בַאריכט פַאר כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א

די  ווערן  בַאטָאנט  דַארף  סּפעציעל 
"קרן  קַאסע  הייליגער  דער  פון  הנהלה 
מרן  דורך  קודש  בהררי  מיסודו  הצלה", 
מחזק  פון  פעולות  ַאֹלע  און  זי"ע,  רביה"ק 
די  אין  נָאר  זענען  המוסדות  מנהלי  די  זיין 
פוסטריט פון זיי, וועלכע שטייען שטענדיג 

הטהור"  "שקל  הנהלת  די  פַאר  הילף  צו 
ליסטעס  די  צונויפשטעלן  מיט'ן  בארה"ק 
צו  צוזַאמענַארבעט  און  מוסדות,  די  פון 
פַארזיכערן ַאז די מוסדות וועלכע בַאקומען 
איזבל.  משולחן  נהנה  נישט  זענען  שטיצע 
בַאזונדער דַארף מען בַאדַאנקען דעם מנהל 
שמחה  ר'  הרה"ח  בארה"ק,  הצלה"  "קרן 
אנשין שליט"א, וועלכער גיט זיך ַאוועק בלב 
ובנפש זיכער צו מַאכן ַאז עס זָאל נישט זיין 
קיינע מוסדות ובתי חינוך ווָאס זענען נהנה 

משתי שולחנות וד"ל.

זענען  שעה  צוויי  איבער  דורכאויס 
ערהַאלטן  ַאריינגעקומען  מנהלים  די 
ּפערזענליך  איז  יעדער  תמיכות.  די 
יפות,  פנים  בסבר  געווָארן  אויפגענומען 
ווען עס איז דערביי געווָארן איבערגעבן די 
תמיכה און דער מנהל הָאט גע'חתמ'עט ַאז 
ער הָאט בַאקומען די תמיכה, ווען דערביי 
האבן זיי אויך געבעטן איבערגעבן א דאנק 
פאר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דער מייסד 
ונשיא מפעל הכביר שקל הטהור וואס איהו 

בנציבין ומצודתו פרוסה בירושלים.

החלוקה,  מעמד  דעם  ענדיגן  ביים 
אפרים  ר'  הרה"ח  הועד,  חברי  די  הָאבן 
אהרן  ר'  הרה"ח  און  שליט"א  שטערן 
עקשטיין שליט"א געשמועסט טעלעפָאניש 

גרעסטער טייל פון ָאסטרָאנָאמישע 
חלוקה אויפגעטריבן ביי נָאבעלע 
בַאנקעט מוצש"ק תרומה העעל"ט 

אין שטוב פון הרה"ח ר' משה 
אלי' עסטרייכער הי"ו, מנכ"ל 
מוסדות סַאטמַאר קרית יואל 

אין  ה'  קידוש  מעמד  ּפרעכטיגן  דעם  ביי 
ַארויסגעהויבן  בַאזונדער  איז  עיה"ק  ירושלים 
דער  ַאז  פַאקטָאר  וואונדערליכער  דער  געווָארן 
זענען  וועלכע  סומעס  ריזיגע  די  פון  הארי  חלק 
געשַאפן  זענען  געווָארן בשעת מעשה  פַארטיילט 
יואל  קרית  שטאט,  רבי'נס  דעם  פון  געווָארן 
איז  ווָאס  אסיפה  איינדרוקספולע  דער  ביי  רבתי, 
תרומה  מוצש"ק  בעפָאר,  ווָאך  ַא  פָארגעקומען 
אלי'  משה  ר'  הרה"ח  פון  שטוב  אין  העעל"ט, 
קרית  סַאטמַאר  מנכ"ל מוסדות  הי"ו,  עסטרייכער 
יואל, ע"פ בקשת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לטובת 
געווָארן  געשַאפן  ס'איז  "מפעל שקל הטהור", וואו 
הַאלב  ַא  צו  קרוב  פון  סומע  פַאנטַאסטישע  די 

מיליָאן דָאלער!
ווָאס  ּפלַאקַאט  ָאפיציעלן  גרויסן  דעם  אויף 
מעמד  דעם  לכבוד  געווָארן  ַארויסגעהָאנגען 
החלוקה איז געווָארן אויסגערעכנט שמותם וזכותם 
פון די קרואי מועד אנשי שם, נדיבים בעם תושבי 
עיר קרית יואל, וועלכע הָאבן זיך בַאטייליגט ביי 
ַאדמיניסטרַאטָאר  בַאליבטן  ביים  מסיבה  דער 
אין שטוב, און הָאבן בנדבת לבם ערמעגליכט די 

גרויסַארטיגע חלוקה מיט ַאזַא הצלחה בעז"ה.
צום  געברענגט  ווידערַאמָאל  הָאט  דָאס  ָאט 
הגה"צ  ווָאס  נקודה  הערליכע  די  אויבערפלַאך 
ביים  ַארויסגעברענגט  הָאט  שליט"א  מורינו 
"כבוד התורה" מוצש"ק תצוה  היסטָארישן מעמד 

אין ביהמ"ד הגדול קרית יואל, ווי ער הָאט בתוך 
דבריו דערמַאנט די ארגינעלע 'אמאליגקייט' וואס 
קרית יואל צייכנט זיך אויס, מיט ַאזא הייליג פייער 
פאר יעדע ענין ווָאס רבינו הק' זי"ע הָאט אין אונז 
משריש געווען, ווָאס בלי ספק ַאז די מדת הצדקה 
ווָאס גייט ַארויס פון קרית יואל איז איינס פון די 
ָאּפ  און עס שּפיגלט  פון אמאליגקייט  'צייכענעס' 
ָאריגינעלע סַאטמַארער בעלי  די שיינקייט פון די 

בתים מיט ווָאס קרית יואל שטָאלצירט.
וואונדער  מיט  געווָארן  ָאנגעוויזן  דערביי  ס'איז 
מיליָאן  הַאלב  ַא  כמעט  פון  סומע  ריזיגע  די  ַאז 
פון  שטוב  אין  געווָארן  אויפגעטריבן  איז  דָאלער 
צו  פַארנומען  איז  ווָאס  ַאדמיניסטרַאטָאר  דעם 
הייליגע  די  פון  קאסטן  אומגעהויערע  די  דעקן 
איז  געלט  דָאס  און  יואל,  קרית  אין  מוסדות 
וועלכע רייסן פון  געקומען פון די זעלבע נדיבים 
ַאלס די עמודי התווך פון  יעדן טאג  זיך שטיקער 
די אייגענע הייליגע מוסדות און קהילה, ווָאס ַאזַא 
ּפרעצעדענט איז באמת ַא חידוש נפלא ווָאס הָאט 

נישט זיינס גלייכן איבער דער גַאנצער וועלט!
בלויז אין דער הייליגער שטאט קרית יואל קען 
דָאס  דָא  פלַאקערט  עס  ווייל  ּפַאסירן,  זַאך  ַאזַא 
ירושה פון אונזער הייליגן רבי'ן  הייליג פייער, די 
ורצון  נפשו  משאת  צו  קומט  עס  ווען  און  זי"ע, 
קדשו גייט מען ַארויס פון ַאלע געווענליכע גבולים, 

אשרינו מה טוב חלקינו!
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אים  און  שליט"א,  רבי'ן  מיט'ן 
דער  פון  בַאריכט  ַא  איבערגעגעבן 
חלוקה, און אויך אויסגעפירט דָאס 
המוסדות  מנהלי  די  פון  שליחות 
ווַארעמע  זייערע  איבערגעבן  צו 
און דַאנקבארע געפילן אל מול פני 

הקודש.

און  הערצער  פרייליכע  מיט 
הָאבן  געמיטער  אויפגעהייטערטע 
פַארלָאזט  המוסדות  מנהלי  די 
די  זיך  מיט  הָאבנדיג  זַאלן,  די 
ברייטהַארציגע שטיצע פון כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א, ווָאס הָאט אין זיי 

ַאריינגעבלָאזן ַא ווארימע חיות.

דבר בעתו מה טוב
אינטערעסאנט  איז  עס 
אנצומערקן, וואס די מנהלי מוסדות 
קרייזן  ליטווישע  ערליכע  די  פון 
חלוקה  דער  אז  אנגעצייכנט  האבן 
דהילולא  ביומא  אויסגעפאלן  איז 
פון רבם ומאורם הגאון הגדול רבי 
ווער  זצוק"ל,  אויערבאך  שמואל 
יארן  לעצטע  זיינע  אין  ס'האט 
הטהור  חינוך  א  אנגעווירטשאפט 
רעוואלוציע אינערהאלב די ערליכע 
מה  בעתו  ודבר  קרייזן,  ליטווישע 

טוב.

חלוקה,  דער  אראנדזשירן  מיטן 
אויך  אזוי  און  מעמד  דער  בעפאר 
אנגעפירט  האט  מעשה  בשעת 
הרה"ח ר' טובי' מנחם זאב עקשטיין 
על  עומד  געטרייער  דער  שליט"א 
אלע  אינזין  האט  וואס  הפקודים 
צד  על  חלוקה  דער  פון  דעטאלן 
הר"ר  מיט  צוזאמען  טוב,  היותר 
הי"ו,  פייערשטיין  אברהם  משה 
הי"ו,  הערשקאוויטש  לייביש  הר"ר 
הר"ר שלמה מאיר ברא"מ ראזנבערג 
הי"ו, הר"ר חיים אליעזר עהרנטאל 

הי"ו.

בני  פון  וואונטש  דער  איז  עס 
ימים  בארה"ק,  החרדית  היהדות 
מרן  כ"ק  פאר  תוסיף  מלך  ימי  על 
חינוך הטהור  מגן  אדמו"ר שליט"א 
בשנים  רבות  עוד  ַאז  בארה"ק, 
די  שיקן  צו  זיין  זוכה  ער  זָאל 
ברייטהארציגע תמיכות פארן חינוך 
החרדית  היהדות  בני  און  הטהור 
משה  ויואל  אויסרופנדיג  בארה"ק, 
אידן  ערליכע  אמת,  ותורתו  אמת 
קענען זיך הַאלטן פעסט אויך ָאן די 

שטיצע פון דער שלטון הכופר.

ברוך המקדש שמו ברבים!

וויי געשריי פון מנהלי מוסדות עטה"ק 
אין ליכט פון ערווארטעטע דראסטישע 
העכערונג פאר מלמדים און טיטשערס 
אינערהאלב די פארטייאישע מוסדות

מנהלי מוסדות היהדות החרדית פון שטאט 
בית שמש ווענדן זיך מיט א מכתב זעקה צו 
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א איבער דעם ענין

ווען עס ווערט באריכטעט איבער דער גרויסארטיגער 
און  באטאנען  צו  ווערד  איז  הטהור,  שקל  חלוקת 
אנצייכענען דער וויי געשריי פון די מנהלי מוסדות חינוך 
הטהור בארה"ק, וועלכע איז אויך באטאנט געווארן ביים 
מאנגל  ערנסטער  אן  איבער  החלוקה,  מעמד  יעצטיגן 
וואס איז געשאפן געווארן אין כלי קודש, ספעציעל ביי 
די בתי חינוך לבנות, נאכדעם וואס עס איז ערווארטעט 
די  אינערהאלב  געהאלט  אין  העכערונג  דראסטישע  א 
משולחן  נהנה  זענען  וועלכע  מוסדות  פארטייאישע 

איזבל.
ווי די מנהלים זאגן, איז דער פאקט אז אין די לעצטע 
חדשים זינט עס איז ליידער געגרינדעט געווארן דער נייער 
פארטייען,  רעליגיעזע  א.ג.  די  מיט  צוזאמען  רעגירונג 
געווארן א שטארקע מאנגל אין כלי קודש פאר ערליכע 
מוסדות, וויבאלד די פארטייאישע מוסדות צאלן בעסער, 
לבנות,  חינוך  בתי  די  ביי  אן  בעיקר  זיך  זעט  דאס  און 
וואו פרויען וועלכע לערנען מיט די מיידלעך לימודי חול 
וועלן ענדערשט אויסוועלן א דזשאב אין א פארטייאישע 

בית חינוך לבנות וואו דער געהאלט איז היבש העכער.
מיט  זיך  פארמעסטן  וועלכע  המוסדות  מנהלי  די 
דעם שווערן פראבלעם זענען געצווינגען צו העכערן די 
געהאלט אין צוגאב צו א העכערונג וואס איז שוין געווען 

דורכאויס דעם לעצטן יאר אין די מערהייט מוסדות חינוך 
זייער שווער אויף די מנהלים,  הטהור, און דאס פאלט 

וועלכע דארפן חודש'ליך שאפן פרישע ריזיגע סומעס.
אין א בריוו וואס די מנהלי מוסדות היהדות החרדית 
חדשים  לעצטע  די  אין  האבן  שמש  בית  שטאט  אין 
זיי  באדאנקען  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  צו  געשיקט 
זיך ערשט פאר די שטייגערליכע חלוקות שקל הטהור, 
לעצטע  די  אין  אז  מצב  דער  פָאר  זיי  לייגן  דערנאך 
יאר האט מען געמוזט העכערן די געהאלט פון די כלי 
קודש צוליב דער יוקר המאמיר, און אצינד ווען עס איז 
אנטשטאנען א מאנגל אין כלי קודש וועלכע נויטיגן זיך 
אין א גרעסערן געהאלט וואס די פארטייאישע מוסדות 
ווידעראמאל  ווארשיינליך  מען  וועט  צושטעלן  קענען 

מוזן העכערן די געהאלטן.
די מנהלי המוסדות בעטן אין בריוו, אז עס פעלט זיך 
אפשר אויס צו מוסיף זיין על הראשונים, מיט די חלוקות 
קרן הצלה און שקל הטהור, און זען וואס מעגליך אז זיי 

זאלן נישט אונטערברעכן פון דעם שווערן יאך.
די  פון  מנהלים  די  געחתמ'עט  האבן  בריוו  אויפ'ן 
מוסדות אור המאיר, באר משה מנחם, בית יוסף חיים, 
ברסלב, דושינסקיא, חיי אביגדור, טוב ירושלים, עטרת 

יהושע, תולדות אברהם יצחק, תולדות אהרן.

די מיינונגען פון שרייבער אין אונזער אויסגַאבע, ווי אויך בריוו אין 

דער רעדַאקציע, שטעלן נישט פָאר די מיינונג פון די רעדַאקציע.

מיר טרָאגן נישט קיין אחריות פַאר די כשרות פון ַארטיקלען און 

ּפרָאדוקטען ווָאס ווערן ַאדווערטייזט אין אונזער צייטונג.

נייעס און באריכטן פון קהילות, מוסדות, און וואוילטעטיגע 
ָארגַאניזַאציעס, מוז ַאריינגעשיקט ווערן דורך אי-מעיל,

און דערנָאך זיך פַארבינדן מיט'ן ָאפיס פַאר בַאשטעטיגונג. 
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הויכע שטימונג פון שעצונג צו 
תורה הק' גיסט הרגש צום אנהייב 
פון גרויסער "קערה קאמפיין" פון 

כולל סאטמאר קרית יואל
קאמפיין געצילט צו ברענגען אן עונג יו"ט פאר די אריבער 500 בני תורה אויף יו"ט פסח – ק'הל ע'דתינו ר'וגשים ה'ננו!

פיל-פארגרעסערטע 
"דיסקאונטס" 

לכבוד פסח וועט 
איינשפארן איבער 

100 אלפים צווישן די 
הונדערטער לומדים

כבוד התורה: הנהלת הכולל 
באוויזן מיט מסי"נ צו באצאלן 
פעיראל צייטליך יעדן חודש!

אנגייענדער "קערה קאמפיין" געניסט פון גאר ווארימע שטיצע פונעם 
ציבור צו קענען שאפן א האלב מיליאן דאללער און אויסצאלן ביז 

חודש אייר, און צוגאב די נוצבארע קיופאנס פאר לומדי התורה

הערליכע זילבער שטיק געשאנקן 
דורך הנהלת ורבני כולל סאטמאר 

קרית יואל לכבוד הנדיב שליט"א לאות 
הכרת הטוב

ווערט דורכגעפירט 
דורכ'ן קרן "חסדי 
גאלדא רבקה" ע"י 
הטפסר הפטרון 
הרבני הנגיד ר' 
אברהם בנימין 

קרויס הי"ו – טיפע 
רגשי הכרת הטוב 
גיסט זיך אריבער 
ביים גרויסארטיגן 
שמחת הבר מצוה 
בבית הרבני הנדיב 
שליט"א ווען די פילע 
לומדי תורה שיקן אפ 
א מזכרת נצח צום 
נדיב שליט"א פאר 

זיינע פילע לייסטונגען 
די לעצטערע יארן 
למען הרמת כבוד 

התורה למלכי דרבנן 
בהיכל כוללנו

צו אנפילן זייער קער"ה:

קרית יואל לייזט 
אויס באנוס טשעק'ס 

פאר רבני הכולל
מאסיווער "קערה קאמפיין" פונעם סאטמאר'ער כולל 
אין קרית יואל שליסט אן אלעמען אויסצולייזן כאטש 
איין טשעק פון $500 – רבני הכולל קוקן ארויס מיט 
האפענונג אויף די באנוס-תמיכה לחודש ניסן, און 

דיסקאונט'ס אויף מצות און וויכטיגע געשעפטן
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5 Mangin Road, (Cor. Rt. 208) Blooming Grove
845.492.8777  |  orders@mintleafkosher.com

NOW 
OPEN!
Blooming Grove's FRESH Deli
Hot Food | Main & Side Dishes | Cold Cuts 
Grill | Soups | Sandwiches | Shabbos Menu

by mintleaf

Schedule your 
FREE pickup!
*With min. $100 order

We accept EBT
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אומגעהויערער חיזוק פאַר העראָאישע עוסקים 
במלאכת הקודש אין ״חברא קדישא״ דקהל יטב 

לב ביי גאָר רירנדער ״סעודת ז׳ אדר״

געהויבענער  גָאר  א  אונטער   - יָארק.  ניו 
די  פָארגעקומען  איז  שטימונג  ערנסטער  און 
קהל  פון  קדישא"  חברא  "סעודת  גרויסארטיגע 
אדר  ז'  פַארלָאפענעם  דעם  ד'סאטמאר  לב  יטב 
ביי  ימימה  מימים  המיועד  יום  דער   - העעל"ט 
מחזק  צו  ומקדם  מאז  בישראל  קדושות  קהלות 
ווען   - קדישא  חברא  פעולות  די  זיין  ומרומם 
הייליגע  די  צונויפגעקומען  זיך  זענען  דערביי 
עוסקים  חשובע  געטרייע   30 העכער  פון  ארמיי 
החיים  עם  שעושין  בחסד  הקודש,  במלאכת 
יטב  דקהל  קדישא  חברא  חברי  די  והנפטרים, 

לב ד'סַאטמאר בכל מקומות מושבותיהם איבער 
חיזוק  הָאבן דערביי געשעפט  וועלכע  יארק,  ניו 
והתחזקות און הוראות והדרכות ָאנצוגיין ווייטער 

מיט זייער מלאכת הקודש ביתר שאת וביתר עז.

ווי בַאקַאנט איז די "חברא קדישא" איינס פון 
סַאטמַארער  די  פון  חלקים  יסודות'דיגע  גָאר  די 
צרה שלא  כל  על  ָאפצוגעבן  זיך  קדושה,  קהלה 
תבוא ח"ו, זיך מטפל צו זיין בחסד שעושים עם 
הנפטרים כדת של תורה מיט'ן ריכטיגן כבוד און 
זהירות און הַאקלקייט ווָאס די זַאך פאדערט. דָאס 
נעמט ַאריין אין זיך ַא לגיון של מלך פון חשוב'ע 

בעלי בתים חשובים ונאמנים, געקליבענע אנשי 
חיל נאמנים לה' ולתורתו, אידן אנשי שם עושים 
ומעשים, בעלי אחריות, ווָאס זענען נבחר געווָארן 
מקרב קהל ועדה זיך ָאפצוגעבן מיט די הייליגע 
יסודות  די  לויט  וכראוי,  כדת  אמת,  של  חסד 
הקהלה ווָאס רביה"ק זי"ע הָאט ַארָאפגעשטעלט.

שטַארק  גָאר  קדישא"  "חברא  די  איז  ובפרט 
די  אויף  געווָארן  ַארָאפגעשטעלט  און  נתחזק 
ריכטיגע רעלסן מיטן אמת'דיגן ָאריגינעלן בַאדייט 
החיים  כבוד  ריכטיגן  מיט'ן  קדישא  חברא  א  פון 
והנפטרים, זייט מ'הָאט זוכה געווען צו מקדש און 

העלמין  בית  פונעם  החדש  שטח  דעם  זיין  מוסיף 
הָאט  ווָאס  צוריק,  יָאר  דרייצן  דקהלתינו הק' מיט 
פון  ליושנה  עטרה  די  זיין  צו  מחזיר  ערמעגליכט 
גרעסטן  מיטן  הק',  דקהלתינו  קדישא"  "חברא  די 
ווָאס  אידן  ערנסטע  דורך  ובמנהג,  בהלכה  זהירות 
הָאבן בלויז איין הייליגן ציל פאר די אויגן צו היטן 
משפחות  זייערע  און  נפטרים  די  פון  כבוד  אויפ'ן 
ה'  בחסדי  און  ח"ו,  בפניהם  מוטל  שמתם  בשעה 
פירט זיך עס אזוי אויפן שענסטן אופן כראוי וכיאות.

פון  פַארשטַארקונג  דער  פון  רַאמען  די  אין 
דער חברא קדישא, הָאט מען אין די לעצטערע 

הרה״ח ר' זלמן לייב פעלדמאן הי״ו משמש

הרה״ח מוה״ר אהרן יודא שווארץ שליט״א פרעזידענט החברא קדישא

דער חברא קדישא ביים מעמד

ַארמיי פון 30 געטרייע עושי חיל, ערליכע בעלי בתים חשובים ונאמנים, חברי הקהלה, 
מיטגלידער פון חברא קדישא דקהלתינו הקדושה, נעמען ַאנטייל און ווערן נתחזק ָאנצוגיין 

מיט זייער מסירת נפש׳דיגער עבודת הקודש וחסד של אמת ביתר שאת וביתר עז
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אור-  דעם  איינגעפעדימט  צוריק  יָארן  עטליכע 
אלטן מנהג מקדמת דנא - ווי מ'זעט עס אין די 
ספרים הקדושים און פנקסי הקהלה פון קהלות 
יארן  הונדערטער  מיט  שטעט  און  הקדושות 
הייליגן  פון  בימיו  געווען  איז  ווי עס  און  צוריק, 
איז  אדר  ז'  פון  טָאג  דער  ווי  זי"ע  סופר  חתם 
שטענדיג אויסגעניצט געווָארן אויף עניני החברא 
ענינים  ַאלע  איבער  צונויפצורעדן  זיך  קדישא, 
ווָאס זענען נוגע די עבודת הקודש, זיך אומקוקן 
אויף דברים הצריכים תיקון ביי די בתי עלמין און 
מתפלל זיין שלא ישמע עוד שוד ושבר - און כאז 
כן עתה טוט מען אין דעם טָאג צונויפנעמען די 

חברי החברא קדישא, לחזקם ולעודדם.

ענגערע  קלענערע  פילע  די  צו  בנוסף  ַאלזָא, 
אסיפות וועלכע קומען פאר אינמיטן יאר צווישן 
די ראשי החברא קדישא, בנוגע דעם טיפול מיט'ן 
כבוד הנפטרים כדת וכדין און סיי בנוגע דעם בית 
העלמין דקהלתינו הק', צו פארזיכערן ַאז ַאלעס 
פארנעם,  שענסטן  אויפ'ן  ַאהערגעשטעלט  איז 
אדר  "ז'  יערליכע  די  ָאבער  דינט  וכיאות,  כראוי 
אסיפה" ַאלס די צענטרַאלע פַארזַאמלונג פון ַאלע 
די העלדישע בעלי  מתעסקים במלאכת הקודש, 
חסד, וועלכע געבן זיך ַאוועק מיט ַא מורא'דיגער 
די  פאר  פרס  לקבל  מנת  על  שלא  נפש  מסירת 

הייליגע ַארבעט לטובת קהלתינו הק' וחברי'.

נזכרים ונעשים: ַא "סעודת 
ז' אדר" אזוי ווי ס'געווען 

נהוג מקדמת דנא

היי-יָאר הָאט די הנהלת החברא קדישא דאס 
מ'הָאט  ווען  העכער,  שטַאפל  א  צו  גענומען 
נָאר  מ'פלעגט  ווען  היינט  ביז  ווי  ַאנשטָאט   -
פַאררופן ַאן אסיפה און מ'הָאט געמַאכט א שטיקל 
געהעריגע  א  ָארגַאניזירט   - היום  לכבוד  לחיים 
מיטגלידער  ַאלע  וואו  "סעודה",  פולשטענדיגע 
ַאזוי  אדר,  ז'  סעודת  דער  צו  געווַאשן  זיך  הָאבן 
ווי מ'זעט ַאז "דאס" איז געווען דער מנהג ישראל 
תורה ביי די קהלות מימי קדם אינעם טָאג פון ז' 
אדר, ס'זָאל זיין ַא סעודה פַאר די חברי החברא 

קדישא, בכל שנה ושנה.

עס איז בַאקַאנט ַאז בימיו פון רבינו הקדוש זי"ע 
ר הָאט די חברא קדישא  אינדערהיים אין סַאטמאַַ
ז'  ביום  סעודה  ַא  ָאפגערָאכטן  בשנה  שנה  מדי 
אדר, און דער הייליגער רבי זי"ע בכבודו ובעצמו 

- ווָאס איז געווען דער מרא דאתרא ואב"ד נאמן 
דעם  מיט  זיך  הָאט   – שטָאט  גַאנצער  דער  פון 
מטפל געווען און איז געווען עומד ומשמש בשעת 

די סעודה מיט'ן גרעסטן מָאס ערנסטקייט.

ז'  יום  צום  גרייטנדיג  זיך  היי-יָאר  דעריבער, 
אדר, איז בַאשלָאסן געווָארן צוריקצושטעלן דעם 
סעודה  ַא  ַאהערצושטעלן  מכונה,  על  טוב  מנהג 
לכבוד ַאלע געטרייע חברי החברא קדישא אויף 
ַא גרעסערן פַארנעם, וואו מ'וועט דערביי מקיים 
זיין דעם איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק 
און פונדָאסניי זיך פַארשטַארקן ָאנצוגיין מיט די 

יסודות'דיגע עבודה קשה שבמקד"ש.

ביי  זען  צו  טַאקע  וואונדערבַאר  געווען  ס'איז 
וואונדערליך  ווי דער שריט הָאט ב"ה  די ענדע, 
אסיפה  גַאנצע  די  ַארויפצוברענגען  בייגעטרָאגן 
די  ווען  ווייל  שטַאפל.  העכערער  פיל  א  צו 
זענען  און  קומען  הקודש  במלאכת  מתעסקים 
זיך,  מ'ווַאשט  ַאוועק,  זיך  מ'זעצט  סעודה,  קובע 
מ'פַארבלייבט זיצן פַאר די סעודה, מ'פַארברענגט 
בחינה.  צווייטע  ַא  גָאר  דָאס  איז  אינאיינעם, 
ס'ווערט געשַאפן ַא געשמַאקע ַאטמָאספערע, און 
מ'קען זיך רואיגער אויסשמועסן, הערן די דרשות, 
און איינזַאּפן אין זיך די דברי חיזוק והדרכה, ווָאס 
זָאל בַאגלייטן ווייטער לאורך ימים ושנים טובים.

העוסקים במלאכת הקודש 
כולם נקבצו באו לך

עס איז באמת געווען א שיין בילד צו זען דעם 
קדישא;  החברא  חברי  אונזערע  פון  קווַאליטעט 
וחושבי  ה'  יראי  ושלמים,  יראים  כאחד  כולם 
תלמידי  ונאמנים,  חשובים  בתים  בעלי  שמו, 
אין  עוסק  זענען  וועלכע  זי"ע,  רביה"ק  וחסידי 
גרעסטער  דער  מיט  ַארבעט  הייליגער  דער 
געטריישַאפט,  איידלקייט,  נאמנות,  מָאס 
ָאפגעהיטנקייט און יראת שמים, און אלעס שלא 

על מנת לקבל פרס.

בַאזונדער הָאט זיך ָאנגעזען די געטרייע חברי 
הנהלת חברה קדישא פון קהלתינו הק' אין קרית 
יואל, ווָאס זענען ַאקטיוו אין דער עבודת הקודש 
פון  שּפיץ  אין  הק',  דקהלתינו  החיים  בית  ביים 
גבאי  שליט"א  ּפָאלַאטשעק  געציל  מו"ה  הרה"ח 
ביהמ"ד הגדול, אינאיינעם מיט די ַאנדערע חברי 
חברא קדישא, הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת 

לעד.

טרָאץ  ַאז  ווערן  ַארויסגעהויבן  דַארף  עס 
יענע  רעגן-און-הָאגל  פון  וועטער  שווערן  דעם 
נישט געשמעקט  זיך קיינעם  ווען ס'הָאט  נַאכט, 
ַאלע  די  ָאבער  זענען  פונדערהיים,  ַארויסצוגיין 
געטרייע חברי החברא קדישא געקומען צו גיין, 
ָאן קיין שום ָאפהַאלט. טייל פון זיי אפילו ווָאס 
די  אפילו  שטעט,  ַאנדערע  פון  געקומען  זענען 
טיילווייז  און  גליטשיג  געווען  זענען  שטרָאזן 
עצם  דעם  דערמיט  ָאפשפיגלענדיג  סכנה'דיג. 
וועלכע  קדישא  החברא  חברי  די  פון  מציאות 
זענען "ַאלעמָאל" גרייט אין יעדן מצב, אין יעדן 
וועטער, אין יעדן זמן, על כל צרה שלא תבוא, זיך 
מקריב צו זיין פַאר זייער הייליגע מלאכת הקודש.

באגריסונג בשם הנהלת 
החברא קדישא: הרה"ח 

מוה"ר אהרן יודא שווארץ 
שליט"א, פרעזידענט

ווָאס  נאכ'ן זיך וואשן צו דער שיינער סעודה 
הָאט  ידים,  רחבת  באופן  געווָארן  איז סערווירט 
צום ערשט מיט קורצע ווערטער בַאגריסט בשם 
הנהלת החברא קדישא דער חשובער פרעזידענט 
פון דער חברא קדישא, הרה"ח מוה"ר אהרן יודא 
הק',  קהלתינו  נכבדי  מפארי  שליט"א,  שווארץ 
וועלכער הָאט בנעימת לשונו איינגעפעדימט די 

אסיפה.

הרה"ח ר' אהרן יודא הי"ו הָאט ַארויסגעברענגט 
ווָאס דָאס מיינט "חברא קדישא", ווייל דָאס איז 
אנחנו  קינדער,  אידישע  ביי  זַאך  הייליגסטע  די 
מאמינים בני מאמינים מיר זענען מאמין באמונה 
חשיבות  דָאס  און  הנפש,  השארת  אין  שלימה 
נפטרים  די  מיט  זיין  זיך מטפל  פון  הענין  וגודל 
ברענגען  זיי  און  ושנותיהם  ימיהם  אריכות  אחר 
למנוחת עולמים עדי יעמוד הכהן לאורה ויקיצו 
וירננו שוכני עפר ווָאס מיר קענען גָארנישט משיג 

זיין דעם גודל הזכות.

אין  מ'הָאט  ווָאס  ַארבעט  הייליגע  א  ס'איז 
חשוב'סטע  די  פַאר  ָאנפַארטרויעט  דורות  ַאלע 
ַאלע  די  און  ושמנה,  סלתה  קהלה,  די  פון  אידן 
אידן ווָאס געפינען זיך דָא הָאבן די זכי' צו גיין 
בדרכיהם. דָאס לייגט אויף אונז ַא גרויס אחריות, 
טַאקע אויסצופירן די ַארבעט מיט דער ריכטיגער 
גרויסער  דער  און  ובטהרה,  בקדושה  שלימות, 
איינעם,  יעדן  אויף  זיין  מגין  אוודאי  וועט  זכות 

זוכה זיין צו אריכות ימים ושנים טובים.

ער הָאט דערביי בַאגריסט די פריש- צוגעקומענע 
מ'הָאט  ַאז  דערציילנדיג  קדישא,  החברא  חברי 
בעז"ה פַארשטַארקט די רייען פון די חברא קדישא 
מיט נייע כוחות, ויהי רצון ַאז מ'זָאל קיינמָאל נישט 
דַארפן צוקומען דערצו, נָאר מיר זָאלן שוין זוכה זיין 

לתחיית המתים בעגלא ובזמן קריב.

"מיר הָאבן די זכי' זיך מדבק 
צו זיין במדתו של הקב"ה" 

– הרה"ח מוה"ר נפתלי 
אלימלך ווייס שליט"א, 
מחברי החברא קדישא

בַארימטער  דער  אויפגעטרעטן  הָאט  דַאן 
הרבני  ולתעודה,  לתורה  פעלים  ורב  חי  איש 
אלימלך  נפתלי  מוה"ר  הרה"ח  והמרומם  הנכבד 
געטרייער  ַא  ַאליין  איז  וועלכער  שליט"א,  ווייס 
קדישא.  חברא  די  אין  מיטגלידער  לַאנגיָאריגער 
ער  הָאט  שפרַאך  גייסטרייכער  זיין  מיט 
ושותפים  חברים  די  ביי  טָאן  דעם  ָאנגעשלָאגן 
הייליגקייט  דעם  ַארויסברענגענדיג  מצוה,  לדבר 
ווָאס  אדר,  ז'  פון  הזמן  קדושת  די  טָאג,  פונעם 
אלעמָאל  זיך  מען  הָאט  בישראל  זאת  מלפנים 
פון  הקודש  במלאכת  עוסקים  די  צונויפגענומען 
מתפלל  און  געפַאסט  מ'הָאט  קדישא,  חברא  די 
געווען און זיך מתוועד געווען אינאיינעם לטכס 
האחרון  כבוד  דעם  אהערצושטעלן  וויַאזוי  עצה 
אחריות  מָאס  גרעסטע  די  מיט  נפטרים  די  פאר 

כדת וכהלכה.

נָאכגעזָאגט  ער  הָאט  פלַאמפייער  א  מיט 
של  רבן  הייליגן  פונעם  שטיקער  מורא'דיגע 
ישראל, מרן החתם סופר זי"ע אין די דרשות פון 
די  פון  זכות  מורא'דיגן  דעם  מ'זעט  וואו  אדר  ז' 
ווָאס טוען זיך מתעסק זיין אינעם חסד של אמת, 
ווָאס דאס איז די העכסטע מדריגה אין חסד, און 
אויך איבער דעם גודל היום ווָאס איז מסוגל אויף 
געווַאלדיגע זַאכן, א זמן מסוגל לתשובה ולתיקון 

המעשים ולקיבול תפלות.

דער  ַאז  סופר  חתם  פון  דערביי  נָאכזָאגנדיג 
"בעל  מיטן  ָאפגעגעבן  זיך  הָאט  ַאליין  רבוש"ע 
בשמי  עלותו  לאחר  ע"ה  רבינו  משה  ההילולא" 
אויסגעפירט  רעדנער  דער חשובער  הָאט  מרום, 
הייליגער  דער  ַאז  אויס  "קומט  ּפַאטָאס  מיט 

הרה״ח מוה״ר יעקב ברד״מ ווייס הי״ו וויצע פרעזידענט פון דער חברה קדישאהרה״ג דומ״ץ קיט״ל סאוט 8 שליט״א הרה״ח ר' נפתלי אלימלך ווייס הי״ו
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בַאשעפער ַאליין כביכול הָאט זיך מתעסק געווען 
בחסד של אמת מיט די עבודה פון חברא קדישא, 
און דער רבוש"ע געפינט זיך מיט אונז ווען מיר 
להתהלך  הקב"ה  של  במדתו  מדבק  זיך  זענען 

בדרכיו, להטיב עם הבריות ועם הנפטרים"!

ער הָאט ָאנגעוויזן ווי דָאס דַארף מען שטענדיג 
געדענקען, מ'גייט דורך שווערע זמנים, מ'ווערט 
קשה,  עבודה  דער  פון  ערשעפט  טיילמָאל 
דַארפן  כח,  ַאסַאך  ס'קָאסט  גרינג,  נישט  ס'איז 
ַא  ווָאס  זיך  אין  ַארייננעמען  און  געדענקען  מיר 
געווַאלדיגע מצוה דָאס און ווָאס פַאר ַא זכי' מיר 
פַארמָאגן צו קענען עוסק זיין אין דעם חסד של 

אמת.

צונויפקומען  זיך  ווָאס מיר טוען  און דערמיט 
די  פון  דרכים  די  אין  זיין  ממשיך  מיר  טוען  דָא 
ראשונים כמלאכים, און דָאס ַאליין וועט זיין פאר 
אונז ַא זכות צו הָאבן סייעתא דשמיא און זיך פירן 
ַא  זיין  דָאס  וועט  ַאוודאי  און  וועג,  ריכטיגן  אין 

זכות שלא ישמע עוד שוד ושבר.

קלימַאקס פון דער אסיפה: 
דרשה הנלהבה פון הגאון 
רבי חיים קלמן גוטמאן 
שליט"א, דומ"ץ קיט"ל 
סאוט אכט אהל פיגא

דער קלימַאקס פון דער אסיפה איז בלי ספק 
געווען די צענטרַאלע דרשה פונעם געהויבענעם 
גוטמאן  קלמן  חיים  רבי  הגדול  הגאון  דיין, 
אכט.  סאוט  פיגא  אהל  קיט"ל  דומ"ץ  שליט"א, 
הָאט  מחכימים  דברים  געמָאסטענע  זיינע  מיט 
ַארויסגעברענגט  דיין שליט"א  געהויבענער  דער 
און  חשיבות  תורה'דיגן  דעם  הזכות,  עוצם  דעם 

הלכה'דיגן אחריות פון די מתעסקים בקדשים.

דער דיין שליט"א הָאט ַארויסגעברענגט דִאס 
איז לאו מילתא זוטרתא; משה רבינו הָאט ַאליין 
דאס  יוסף,  עצמות  די  מיט  געווען  מתעסק  זיך 
מיט  גייט  הקדושה  שכינה  די  נורא,  דבר  א  איז 
אינאיינעם מיט די עוסקים במלאכת הקודש, און 

באמת דָאס איז ַא זאך ווָאס קיינער ווייסט נישט, 
קיינער הַאלט נישט מיט. נָאר דער רבוש"ע ַאליין. 
און  נישט  ווייסן  ַאליין  המשפחה  בני  די  אפילו 
הַאלטן נישט מיט. ס'איז דער גרעסטער חסד און 

אויפ'ן גרעסטן אופן פון "הצנע לכת"!

פון  און  זי"ע  הקדוש  רבינו  פון  נָאכזָאגנדיג 
פון השארת  קדושה  די  איבער  צדיקים  ַאנדערע 
יענער  אויף  צוריק  גייט  נשמה  א  ווען  הנפש, 
הָאט  טובים,  ושנים  ימים  אריכות  לאחר  וועלט 
דער דיין מפיח געווען רוח חיי"ם אין די מתעסקים 
בקדשים ַארויסברענגענדיג דעם גרויסן חשיבות 

פון זייער מלאכת הקודש.

דער דיין שליט"א הָאט אונטערגעשטרָאכן. אז 
אין  מ'טרעפט  ווָאס  קדישא"  "חברא  ערשטע  די 
עולמים  כל  בורא  ביים  איז  הקדושה,  תורה  די 
אליין כביכול, דער הייליגער בַאשעפער הָאט זיך 
און  יוסף,  עצמות  די  פאר  געזָארגט  פערזענליך 
ָאפגעגעבן  דערמיט  זיך  הָאט  בחירו  רבינו  משה 
עפ"י דיבורו כביכול, און ָאט די הייליגע מלאכת 

הקודש הָאבן די אידן דָא די זכי' פָארצוזעצן.

שליט"א  דיין  דער  הָאט  מיוחד  באופן 
ַארויסגעהויבן דָאס וויכטיגקייט פון דעם ווָאס 
אין  יחד,  גם  אחים  שבת  צוזַאם  זיך  מ'נעמט 
ַאלע  גדולי ישראל אין  ווָאס  ַאזַא הייליגן טָאג 
דרשות  געהַאלטן  טָאג  דעם  אין  הָאבן  דורות 
און מעורר געווען אידישע קינדער, מ'הָאט זיך 
מתבונן געווען אין די אבידות ווָאס כלל ישראל 
געווען  מחזק  זיך  מ'הָאט  און  געליטן  הָאט 

ָאנצוגיין בדרך התורה והיראה.

דאן איז דער דיין ַאריבער צו דברי השקפה 
והדרכה, אמונה אינעם בוכ"ע, השארת הנפש 
בתחיית המתים, דָאס ענין פון ַארבעטן צוזַאמען 
די גַאנצע חברייא, דָאס ענין פון קדושת פונעם 
נפטר אפילו די נשמה איז שוין ַארויס, און דָאס 
הקודש  במלאכת  עוסקים  די  דַארפן  ַאלעס 
וויסן  און  אחריות  זייער  אויגן  די  פאר  הַאלטן 

זייער הייליגע ַארבעט ווָאס זיי טוען.

קדישא  החברא  חברי  געטרייע  חשובע  די 
צוגעהערט  זיך  ערנסטקייט  גרויס  מיט  הָאבן 
נשמעים,  בנחת  חכמים  דברי  טייערע  די  צו 
די פערל'דיגע דברי חיזוק והדרכות לעבודתם 
ווָאס איז געווען כמים קרים על נפש  בקודש, 
עייפה, און זָאלן ַאוודאי פַארבלייבן להלכה ולא 

למעשה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו.

די טיפזיניגע דברי הדרכה והתחזקות, וועלכע 
זענען געווען מלאים תוכן ומפיקים נוגה, מלא 
רישומא  ַא  איבערגעלָאזט  הָאבן  וחכמה,  מדע 
קדישא אן אומגעהויערן חיזוק אויף ַאלע חברי 
עוצם  ַארויסצוהָאבן  היקרים  קדישא  החברא 
און  גרויס  ווי  פַארשטיין  ַאליין  מ'זָאל  זכותם, 
געהויבן עס איז דער זכות הנפלא צו ווָאס זיי 
הָאבן זוכה געווען צו זיין די גענערַאלן פון דעם 

חסד שעושים עם החיים והנפטרים.

דבר העוסקים במלאכת 
הקודש: הרה"ח ר' 

זלמן לייב פעלדמאן 
הי"ו, משמש 

הָאט  סעודה  די  זיין  ממשיך  נָאכ'ן 
הק'  דקהלתינו  משמש  דער  אויפגעטרעטן 
הרה"ח ר' זלמן לייב פעלדמאן הי"ו, ווָאס אין 
זיין עבודת הקודש קומט ער כסדר אין בַארירונג 
דער  קדישא.  החברא  חברי  געטרייע  די  מיט 

משמש הָאט זיך דערביי אויסגעשמועסט צווישן 
די חברים מקשיבים איבער פַארשידענע נקודות 

נחוצות ָאנבאלאנגט די חברא קדישא.

ער איז איבערגעגַאנגען פַארשידענע וויכטיגע 
הלכות און מנהגים ווָאס איז נוגע דָאס התעסקות 
ווָאס  נקודות  וויכטיגע  הנפטרים,  טיפול  בצרכי 
זענען נוגע להלכה - און מ'הָאפט ח"ו אז נישט 
בנוגע  די חברי החברא קדישא,  - פאר  למעשה 
ס'איז  אז  ובפרט  טהרה, קבורה, קריעה, אבלים, 
צוגעקומען פרישע חברים אין די חברא קדישא, 
און  אויפפרישן  כסדר  זיך  מ'זָאל  ַאז  כדאי  איז 
הלכות  וויכטיגע  גָאר  די  אויגן  די  פאר  הַאלטן 
ומנהגים ווָאס דַארף זיין נר לרגליהם פון די חברי 
החברא קדישא בכל עת מצוא, על כל צרה שלא 

תבוא, מ'זָאל קיינמָאל נישט דַארפן עס בַאניצן.

גדול.  דבר  ַא  איינגעמָאלדן  ער  הָאט  דערביי 
ַאז ַאזוי ווי מ'קומט זיך צוזַאם יעצט ז' אדר סוף 
ווינטער, וויל די חברא קדישא אויך איינפעדימען 
יואל,  קרית  אין  קדישא  החברא  חברי  כינוס  א 
וואו מ'זָאל דעמָאלט  זומער,  די צייט פונעם  אין 
ווָאס  הלכות  ַאלע  איבערגיין  און  איבערח'זר'ן 
מ'הָאט  וויַאזוי  אליין,  פעלד  אויפ'ן  נוגע  זענען 
זיך געפירט און וויַאזוי מ'דַארף זיך פירן אין ַאלע 
וועט  ווָאס  ובמנהג,  בהשקפה  בהלכה  נושאים, 

אי"ה זיין ַא גרויסער תועלת פַאר יעדן איינעם.

קל מלא רחמים לעילוי 
נשמת די נפטרים 
מחברי קהלתינו הק'

זלמן  ר'  דער משמש הרה"ח  הָאט  צום שלוס 
לייב פעלדמאן הי"ו פָארגעזָאגט דעם "קל מלא 
קהלתינו  מחברי  נעדרים  אלע  פַאר  רחמים" 
דעם  געווָארן  ַאוועקגעריסן  זענען  וועלכע  הק' 
פַארלָאפענעם יָאר, און ַאלע חברי החברא קדישא 
הייסע  ַא  מיט  בַאגלייט  מיטגעשעפשעט,  הָאבן 
כולם"  הקרבנות  כל  השלם  "עליהם  ַאז  תפלה 
שווערע  ַאזויפיל  הערן  נישט  מען  זָאל  מער  און 
בשורות ה"י. דערנָאך הָאט מען געזָאגט ַא קדיש 
לע"נ הנפטרים, און יעדער הָאט זיך געוואונטשן 

שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו.

געווָארן הרה״ח  מיט ברכת המזון איז נתכבד 
יואל,  קרית  פון  הי״ו  ווייס  ברד״מ  יעקב  מוה״ר 
קדישא  חברה  דער  פון  פרעזידענט  וויצע 
געווָארן  פַארטיילט  ס'איז  און  הק'.  דקהלתינו 
ַאלס מזכרת דעם הערליך ניי – איבערגעדרוקטן 
משמש  דער  הָאט  אויך  און  יבק"  "מעבר  ספר 
ז'  ביום  כנהוג  "הבדלות"  יעדן  פאר  פַארטיילט 

אדר ַאלס מנהג מימי קדם.

והתחזקות,  חיזוק  מיט  ָאנגעלָאדענט 
ָאנגעהויפנט מיט פרישע מוט און אינספירַאציע, 
הָאבן די געטרייע חשוב'ע חברי החברא קדישא 
הנהדרה,  אסיפה  די  פַארלָאזט  הק'  דקהלתינו 
ָאנגעשעפט מיט פרישע כוחות צו שטיין ווייטער 
על המשמר, על כל צרה שלא תבוא, אויסצופירן 
קשה  עבודה  פַארָאנטווָארטליכע  הייליגע  די 
ערנסטקייט,  מָאס  גרעסטע  די  מיט  שבמקדש, 
על פי התורה אשר יורוך, לויט די הלכה ומסורה 
ווָאס מיר הָאבן מקובל מיט די יסודות ווָאס מרן 
מיני'  אשר  ַאוועקגעשטעלט,  הָאט  זי"ע  רביה"ק 
לא נזוז ולא נזוע, ביז מיר וועלן שוין זוכה זיין צום 
בעת  המתים,  בתחיית  עפר,  שוכני  וירננו  יקיצו 
במהרה  שמו,  יתברך  הבורא  מאת  רצון  שיעלה 

בימינו, אמן.

חזק חזק ונתחזק, כי ה' עמכם גבורי החיל! 
845.662.4151 ■  845.783.4151

בס"ד

Sandel's Legacy
Bais Hamedresh Furniture

BAIS HAMEDRASH 
FURNITURE

F O R  H I G H  Q U A L I T Y

YOUR BEST CHOICE 
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5 Mangin Road, (Cor. Rt. 208) Blooming Grove
845.492.8777  |  orders@mintleafkosher.com

Now offering:

FREE 
DOOR 
PICKUP & 
DELIVERY*
Schedule your  
free pickup!*
*With min. $100 order

Take a break from the daily 
hustle with a pleasant air-
out at our grocery & café.
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יָארן איז  די פַארגַאנגענע  ווי אין  יואל. —  קרית 
אויך היי–יָאר פורים אינדערפרי פָארגעקומען דער 
געהויבענער מעמד פַאר די הונדערטער תינוקות של 
בית רבן פון חברת תהלים דקהל יטב לב, וועלכע 
ַאריבער דריי שעה מיט עבודת  הָאבן פַארברענגט 
לייענען  מגילה  און  דַאווענען  תהלים,  פון  הקודש 

אויף גָאר ַא דערהויבענעם פַארנעם.
פון  זַאלן  די  אין  פָארגעקומען  איז  מעמד  דער 
"שַאּפינג סענטער" ווָאס איז געווען מייסטערהאפטיג 
די  מאקסימום.  דעם  דערהייבן  צו  אויסגעשטעלט 
טישן און בענק צוגעשטעלט דורך הר"ר יואל גאנץ 

הי"ו, לע"נ אמו האשה החשובה ע"ה.
די  ווי  זען  צו  בילד  ערהַאבן  ַאן  געווען  איז  עס 
טייערע תשב"ר זענען אויפגעשטַאנען אין די פריע 
דעם  ָאנגעהויבן  און  אינדערפרי,  פורים  פון  שעה'ן 
גרויס  מיט  התורה  ברכת  געזָאגט  און  היום  סדר 

ברען, ַאזוי ווי עס ּפַאסט זיך לכבודו של יום.
מיט  מזונות  נַארהַאפטיגע  פַארטיילט  הָאט  מען 
משקאות, סּפעציעל פַארּפַאקט פַאר די קינדערלעך, 
און  צייט  סאך  קיין  פַארנעמען  נישט  זָאל  עס  כדי 
קענען ענדיגן צייטליך דעם גַאנצן מעמד. אין דער 
סיפורי  געהערט  קינדער  די  הָאבן  צייט  זעלבער 
חברת  פון  חזן  דעם  דורך  היום  בקדושת  צדיקים 
תהלים מו"ה יודא בעריש לויפער הי"ו, און דערנָאך 
הָאבן די קינדער געזָאגט ַא ברכת אחרונה צוזַאמען 
מיט ַא ברכת בורא נפשות. אויך הָאט אויפגעטרעטן 
הרבני החשוב, עסקן נמרץ ראש וראשון לכל דבר 
חברת  מנהל  הי"ו,  גרָאס  יואל  מו"ה  שבקדושה, 

תהלים.
תפלת  דַאווענען  ָאנגעהויבן  מען  הָאט  דערנָאך 
שחרית, ווען דער בעל תפלה איז געווען מו"ה יואל 
בר"א שּפיצער ני"ו ווָאס איז יעדעס יָאר בעל תפלה 
ַאז  מעגליכקייט  די  גיט  ווָאס  קול,  הויך  זיין  מיט 
ַאלע קינדער זאלן קענען מיטהַאלטן דָאס דַאווענען 

מתחלתה ועד סופה.
די תשב"ר הָאבן געדַאוונט מיט גרויס התלהבות 
אין ברען, און מיט יעדן קַאּפיטל איז דָאס התעוררות 
געווָארן מער און מער, ביז מ'איז ָאנגעקומען צו ברכת 
גענומען  הָאט  רבה  אהבה  דער  וואו  קריאת שמע, 
גָאר ַא לאנגע צייט, זיך נישט קענענדיג ָאּפרייסן פון 
די ווערטער והאר עינינו וכו' ודבק לבינו, וכו' ויחד 

לבבינו, ובפרט ביי קריאת שמע און שמונה עשרה.
מען  הָאט  קרוב"ץ,  און  עשרה  שמונה  נָאך 
אויסגעטיילט פַאר די תשב"ר סּפעציעלע גרַאגערס, 
צו קענען מקיים זיין דעם "כי מחה אמחה את זכר 
עמלק" און אויסמעקן דעם המן כנהוג בכל תפוצות 
ישראל. די פַארָארדענונג נישט צו ברענגען ַאזעלכע 
גָאר  איז  הימנה  נוחה  חכמים  רוח  אין  אשר  זַאכן 
שטַארק איינגעהַאלטן געווָארן, און די קינדער הָאבן 
טַאקע נָאר געקלַאּפט מיט די גרַאגערס ָאדער מיט 
די פיס, כדי נישט צו צעשטערן דָאס מגילה לייענען.

קריאת התורה און מגילה לייענען איז צוגעגַאנגען 
תשב"ר  די  סּפעציעל  קלָאר,  און  הויך  ּפַאמעלעך, 
ווָארט,  יעדעס  מיטהַאלטן  געהעריג  קענען  זָאלן 
מקיים צו זיין די מצות היום. אלס בעל קורא האט 
געדינט דער חזן פון חברת תהלים מו"ה יודא בעריש 
לויפער הי"ו, די גַאנצע צייט זענען ַארומגעגַאנגען די 
חשוב'ע גבאים ווָאס הָאבן פַארטיילט פַארשידענע 

פרסים.
ָאנגעהויבן  קינדערלעך  טייערע  די  הָאבן  דאן 
ווָאס  חמישי,  יום  פון  תהלים  קַאּפיטלעך  די  זָאגן 
די  און  התרגשות  דָאס  איז  ווייטער  קַאּפיטל  ַא  ווי 
התלהבות געווָארן מער און מער, אין יעדע מינוט 
זענען צוגעקומען נָאך בעלי בתים חשובים, אברכים 
פַארּפַאסן  געווָאלט  נישט  הָאבן  ווָאס  בחורים,  און 
די געלעגנהייט זיך מיטצוכַאּפן מיט דעם הבל פיהם 
שאין בהם חטא אויסצו'פועל'ן ישועות און רפואות 
אין דעם גרויסן טָאג, ווָאס איז זיכער בוקעת רקיעים.

צווישן די קַאּפיטלעך זענען אויסגערופן געווָארן 
ַא  פון  זכות  ַא  געקויפט  הָאבן  ווָאס  נדבנים  די 
משאלות  כל  ה'  שימלא  היום,  בעצם  "קַאּפיטל" 

לבבם לטובה אין זכות פון דוד המלך ע"ה.
איידער מען הָאט געזָאגט דעם קַאּפיטל כ"ב ווָאס 
הָאט ַא סּפעציעלע סגולה דָאס צו זָאגן בעצם היום, 
ווי געברענגט אין די ספרי קודש, הָאבן די תשב"ר 
הנמרץ  העסקן  פון  ווערטער  פייערדיגע  געהערט 
א  עוסק  איז  וועלכער  הי"ו  שפיטצער  יואל  מוה"ר 
די  אינערהאלב  ישראל  חולי  אין העלפן  יאר  גאנץ 
בדמעות  חנוק  העלפ-ליין".  "רפואה  ארג.  חשוב'ע 
פון  הערצער  די  אויפגעשטורעמט  יואל  ר'  האט 
אלע פארזאמלטע צו מתפלל זיין אין די מאמענטן 
פאר אזויפיל אידישע קינדער וואס קוקן ארויס אויף 
ישועות און רפואות. דערביי האט ער דערמַאנט די 
נעמען פון די חולי ישראל ווָאס מען האט פאר זייער 

זכות מנדב געווען דעם קאפיטל.
גרויס  מיט  געזָאגט  קינדער  די  הָאבן  דערנָאך 
עטליכע  ניגון,  תהלים–  בַאקַאנטן  אויפ'ן  געגועים, 
קראתיך  ממעמקים  המעלות  שיר  און  קַאּפיטלעך 
וגו', ווָאס די קינדער זענען צוגעוואוינט צו זָאגן יעדן 
שב"ק צופרי, און פַארענדיגט מיט די פסוקים מי יתן 

מציון וגו'.
אין  אויסגעשטעלט  תשב"ר  ַאלע  זיך  הָאבן  דַאן 
לענגערע שורות צו בַאקומען ַא גַאנצע משלוח מנות, 
אינטערעסַאנטע  גָאר  מיט  זיסווארג,  עטליכע  מיט 
גָאר  געווָארן  זענען  די תשב"ר  וועלכן  פון  פרסים, 
נָאכ'ן  פַארדינט,  ערליך  עס  הָאבנדיג  פרייליך. 
ַארָאּפלייגן דעם גַאנצן עבודת היום פון גָאר פרי ביז 

לערך עלף ַאזייגער.
דערנָאך הָאבן ַאלע קינדער בַאקומען ַא 'צווייער' 
דָאלַאר פון הרה"ח מו"ה אברהם יושע מענדלָאוויטש 
הי"ו, ווָאס הַאלט שוין ָאן עטליכע יָאר די חזקה, כדי 
צו הָאבן ַא חלק אין דעם גרויסַארטיגן מעמד נשגב, 

שטַארק  איז  ער  און 
פון  במשך  ַאקטיוו 

ברוח  העלפן  צו  יָאר 
ובגשם, ַאז די חברת 
קענען  זָאל  תהלים 

ָאנגיין ביתר שאת.

סּפעציעלע  בַאקומען  קינדער  ַאלע  הָאבן  אויך 
ַאהיים  ַאלע  זענען  זיי  און  פורים-פַארשטעלונגען 
ַאז  הָאפנדיג  קליידונג,  פורים-  סּפעציעלע  די  מיט 
טָאג  גרויסן  דעם  אין  זָאגן  תהלים  פון  זכות  דער 
צו  געהָאלפן  אידן  ַאלע  פַאר  ביישטיין  זָאל  פורים 

ווערן מיט ַאלע ברכות וישועות.

דָא איז דָאס ּפלַאץ ַארויסצוהייבן הרבני החשוב 
ועסקן נמרץ ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, מו"ה 
יואל גרָאס הי"ו, מנהל חברת תהלים, ואתו עמו גָאר 
חשוב'ע עסקנים הי"ו, ווָאס פירן דָאס ָאן ַא גַאנץ יָאר 
און געבן זיך ַאוועק בלב ונפש שלא יבוטל התמיד, 
מעמד  דעם  ַאהערצושטעלן  געזען  הָאבן  וועלכע 
און  געטריישַאפט  גרויס  מיט  הפורים,  יום  בעצם 
מיט ַאלע צוגעהערן, ישלם ה' פעלם ותהא משכורת 

שלמה.

מיטגעַארבעט  הָאבן  ווָאס  עסקנים  חשוב'ע  די 
מו"ה  ני"ו,  רָאזענבערג  הערש  חיים  מו"ה  זענען: 
גַאנץ  ברה"ד  יואל  מו"ה  ני"ו,  טָארים  מאיר  שלום 
ני"ו, מו"ה מנחם צבי יַאקָאבָאוויטש ני"ו, מו"ה ליפא 
ני"ו און מו"ה  יודא מַאנן  ני"ו, מו"ה שלמה  טָארים 
צוגעהָאלפן  הָאבן  וועלכע  ני"ו,  מַאנן  שלום  יצחק 
זָאל  ַאלעס  ַאז  קווַאליפיקַאציעס  זיינע  מיט  יעדער 
צוזַאמענגעשטעלט  זיי  הָאבן  אויך  מכונו,  על  זיין 
קָאסטן  טייערע  די  דעקן  קענען  צו  נדבות  שיינע 

פונעם מעמד.

אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של 
תינוקות של בית רבן!

התרגשות'דיגער מעמד פורים אינדערפרי ביי צענטראלער 
חברתכינוס תשב"ר דורך "חברת תהלים" דקהל יטב לב

תהלים

 עוז
סדת
מפי עוללים ויונקים י

דקהל יטב לב סאטמאר
קרית יואל

זיך  האט  בילד  געווַאלדיג  ַא   — יואל.  קרית 
אנטּפלעקט בעצם יום תענית אסתר ווען עס זענען 
צו  קדשים  צאן  ילדי  טויזנטער  צונויפגעקומען  זיך 
״חברת תהלים מרדכי ואסתר״ אין די חתונה–זַאלן 
״עטרת מאיר צבי" און געשּפָאלטן די שערי שמים 

בתפלה ובקשה. 

דער מעמד הָאט זיך ָאננגעהויבן ווען די חשוב'ע 
הקדמה  דברי  מיט  אויפגעטרעטן  הָאבן  מלמדים 
פאר תהלים. דערנָאך הָאט מען געזאגט אינאיינעם 
קאפיטל ק"ל שיר המעלות ממעמקים פסוק בפסוק.

תהלים  זָאגן  ָאנגעהויבן  הָאט  מען  איידער 
ַאז  זכי׳  די  געהַאט  קינדער  די  הָאבן  כ"ב,  קאפיטל 
וּפרישא,  חסידא  ומשּפיע,  מגיד  בַארימטער  דער 
ר'  הרה"צ  ה׳,  מלחמות  ולוחם  נפש  מסירת  בעל 
חיים יוסף גאטליעב שליט”א — וועלכער האלט ָאן 
שוין  כולם  יָארן  לאנגע  במשך  "חזקה״  הייליגע  די 
לטובה ָאנצופירן אין דעם הייליגן טָאג דעם חברת 

תהלים און זיין דער שליח ציבור פַאר תינוקות של 
 — אסתר  תענית  ביום  תהלים  זָאגן  ווָאס  רבן  בית 
הָאט אויפגעטרעטן מיט א דרשה ״אויפצופלַאקערן 

די הערצער״ פון די קינדערלעך.
שליט"א  יוסף  חיים  רבי  הרה"צ  הָאט  דערנָאך 
קאפיטל  גדול  רעש  בקול  פָארזָאגן  אנגעהויבן 
און  איינמאל  ברענענדיגע התעוררות,  ַא  מיט  כ"ב, 
נאכאמאל, פסוק בפסוק, ובעד עמך רחמים שאלי, 

כי כל לבב דוי וכל ראש לחלי. 
דוד  מוה"ר  הָאט  תהלים  קאפיטלעך  די  צווישן 
הערש פריעד הי"ו דער מנהל פון דער חברת תהלים 
רבות בשנים, אויסגערופן די "הזכרות" פון אידן וואס 
דארפן ישועות און רפואות, די טייערע תינוקות של 
בית רבן הָאבן געזָאגט די נעמען און איינגעריסן פאר 
די אלע אידן אין דעם גרויסן טאג געהאלפן צו ווערן 

ככל משאלות לבבם לטובה ולברכה.
טיילן  ארומגעגַאנגען  כסדר  זענען  מלמדים  די 

די  פאר  דאלערס  גאלדענע 
הויעך  שיין  גאר  געזָאגט  האבן  וועלכע  קינדער 
אויסגעצייכענט  זיך  האבן  וואס  קינדער  תהלים. 
כוונה, האבן  זאגן סּפעציעל שיין הויעך מיט  מיטן 

באקומען "צווייערס".

פארן זאגן דאס לעצטע מאל קאּפיטל כ"ב, הָאט 
מען געהערט פלאמפייערדיגע דיבורים פון הרה"צ 
רבי חיים יוסף שליט"א, וועלכער האט איבערגעגעבן 
ישראל  ארץ  אין  מצב  ביטערע  די  פון  באריכט  א 
וואס די רשעי הציונים טוען דערדריקן די כח פון 
רשעים  די  וואס  ספעציעל  און  אידן,  ערליכע  די 
די  דערשטיקן  צו  פארלייגט  לעצטענס  זיך  האבן 
קול מחאה מיט'ן האלטן אין ארעסט דעם אסיר ציון 
הר"ר יהושע דדון שליט"א מיט אן אויסטערלישער 
רשעות, און מען איז אנגעוויזן אױף אידישע תפלות 
להעביר את רוע הגזירה, און בזכות תשב"ר אין אזא 
געהויבענעם טאג וועט מען בעז"ה פועל'ן מבטל צו 

זיין אלע שלעכטע גזירות אז די מדינה זאל שוין בטל 
ווערן מתוך רחמים וחסדים און מיר זאלן שוין זוכה 

זיין צו דערלעבן די גאולה שלימה בקרוב במהרה.

און  ע"ט  קאפיטל,  געזָאגט  מען  הָאט  דערנאך 
צום  געווען  מתפלל  הרבים  כח  מיטן  און  קמ"ב, 
בוכ"ע אז אידישע קינדער זאלן געהאלפן ווערן מיט 
נאכן ענדיגן תהלים האבן  וואס מען דארף.  אלעס 
דעם  געזָאגט  און  אויפגעשטעלט  זיך  קינדער  אלע 
יהי רצון, און די י"ג מדות של רחמים, פארגעזאגט 
דורכ'ן בעל תפלה מיט גרויס התעוררות, און הָאט 

געשּפָאלטן הימלען.

נָאכ'ן יהי רצון הָאבן די מלמדים אויסגעטיילט די 
"משלוח מנות" ּפעקלעך און מתנות פאר די קינדער, 
די  אהיימגעפירט  באסעס  די  האבן  דערנָאך  און 

קינדער צו אלע געגנטער.

הבל ּפיהם של תשב״ר!

גרויס התעוררות ביי ״חברת תהלים״ אין 
״עטרת מאיר צבי״ ביום תענית אסתר
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משמיעין על השקלים
הננו שמחים להודיע בזה לאנ"ש היקרים שיחי׳ אשר כמו בשנים האחרונים שזכינו

להחיות רוח אלפי נפשות לקראת חג המצות הננו מתכוננים בעז״ה גם בשנה זו לקיים

שלשה חלוקות אדירות
שע״י קוּפות קהלתינו הקדושה

לעזור לסייע להאיר את אנשי שלומינו היקרים חברי קהלתינו הק׳ תושבי עירנו קרית יואל יצ״ו

 לקראת חג הּפסח תשפ״ג לפ״ק 

ומינן ומינייכו יסתייע מילתא להאיר את בתי אנ״ש ויתקדש שם שמים על ידינו

ולכל תושבי קרית יואל יהי׳ אור במושבותם בעז״ה!
בכבוד רב ובברכת חג כשר ושמח

הנהלת הקהלה

החלוקה האדירה
של "קופת הקהלה"

שיחלק בעז"ה 

לנצרכי אנ״ש 
חברי קהלתינו 

תושבי העיר
וביניהם אלמנות ויתומים וכדו׳, 

שמקבלים אותם

על  הבי-דואר 
״בדרך כבוד״ 

כראוי וכיאות ובסבר פנים יפות

החלוקה של
"מעות חיטין"

לחלק מעות 
חיטין )מצות( 
למשפחות עניים וכלי 

קודש אלמנות ויתומים וכדו׳ 
כמנהגן של ישראל 

כמ"ש רמ"א סי' תכ"א סעיף א׳: 
ּוִמְנָהג ִלְקנֹות ִחִּטים ְלַחְּלָקן 

ַלֲעִנִּיים ְלצֶֹרְך ֶּפַסח. ְוָכל ִמי ֶׁשָּדר 
ָּבִעיר י''ב חֶֹדׁש ָצִריְך ִלֵּתן ְלֶזה.

חלוקה של
קרן "יעזורו"

לסּפק ״מצות״ למעוטי
יכולת לקראת חג הפסח בבית 

האופה דקהלתינו בעד 

מחירים נוחים 
)דיסקאונטס( 
מיוחדים לאברכים ובעלי 

בתים הצריכים לעזר 
וסיוע לקנות את צרכי

המצות כפי צורך ביתם 
לקראת החג הבעל״ט.

  ומכאן הקריאה יוצאת 

לכל קהלא קדישא הדין ובפרט הנדיבים בעם
אנא הרימו ידיכם להשתתף בסכומים נכבדים למען קיום החלוקות! 

ולקבל את עסקני קהלתינו הק' בסבר פנים יפות, לחזקם ולעודדם כיד ה' הטובה עליכם

בס״ד

קהל יטב לב 
סאטמאר

קרית יואל
________________________________________________________________

נתייסדה ע״י כ״ק מרן רבינו הק׳ זי״ע
בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א

________________________________________________________________

וכל זה בנוסף להחלוקות ״קמחא דפסחא״
ע״י הקופות בבתי מדרשות דקהלתינו הק'
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פונעם  החג"  קודם  יום  "שלשים  שטייענדיג 
א  הבעל"ט,  פסח  טוב  יום  בעפארשטייענדן 
מיט  געמישט  פארט  אבער  טוב,  יום  פרייליכער 
ברעקלעך פון דאגה ביי אסאך משפחות, וויאזוי מען 
זיך קענען ספראווען מיט די גרויסע הוצאות וואס 

דער יום טוב קאסט אלס אפ.

צדקת העיר, דער פאן-טרעגער דאהי אין קרית 
וואס  מיט  ציבור  פאר'ן  פארלייכטערן  פון  יואל 
פארטיילן  אי"ה  אויך  יאר  היי  וועט  מעגליך,  נאר 
ספעציעלע דיסקאנט-טשעקס, פאר משפחות בריכי 
ילדים וואס מוטשענען זיך מיט די גרויסע הוצאות, 
פאר  "מצות"  איינקויפן  קענען  צו  אויף  ספעציעל 
דיסקאנט  ווי 20%  אזויפיל  פאר  פרייזן,  ביליגערע 

פאר די מצות וואס מען קויפט איין אויף פסח.

נישט  ווייט  ס'איז  אז  ארויסצוברענגן,  איבעריג 
פון צדקת העיר  איינציגסטער אונטערנעמונג  דער 
העיר  צדקת  האט  טעג  די  אין  הפסח.  חג  לקראת 
שוין ארויסגעשיקט טויזנטער "דיסקאנט קארטלעך" 
וועלכע  עירינו,  תושבי  משפחות  פילצאליגע  פאר 
וועלן אין די קומענדיגע טעג שוין איינקויפן אין די 
פראדוקטן,  סארט  אלע  ביליג  גאר  פאר  געשעפטן 
פון פיש, פלייש, גראסערי, קלאדינג און נאך און נאך

אבער אין די זעלבע צייט פארגעסט נישט צדקת 
דפסחא"  "קמחא  פון  באדייט  עיקר  פונעם  העיר 
צו געבן די מעגליכקייט פאר'ן ציבור, איינצוקויפן 
איז אלץ  וואס  ביליג, א אונטערנעמונג  מצות פאר 
דער  ווען  תקופה  איצטיגע  די  אין  ובפרט  וויכטיג, 
יקרות שטייגט אזוי שטארק אויף טריט און שריט, 
און ס'איז פיל וויכטיגער ווי אלע יארן ארויסצוהעלפן 
פאר'ן ציבור, צו קענען אריינברענגען דעם יום טוב 

בניקל ובדיצות.

דער בודזשעט פון צדקת העיר איז ליידער גענוג 
איבערגעשטרענגט, סיי מיט די לויפנדע פעולות פון 
פעולות  ספעציעלע  די  מיט  סיי  און  יאר,  גאנץ  א 
לקראת חג הפסח, אבער פארט האט צדקת העיר 
דעם  הערענדיג  השעה,  צו  דעם  פארשטאנען 
האבן  וואס  משפחות  אזויפיל  פון  וויי-געשריי 
ספראווען  צו  זיך  מעגליכקייט  די  נישט  ליידער 
דעריבער  האט  און  יקרות,  שרעקליכן  דעם  מיט 
פארטיילן  צו  פראיעקט,  דעם  אונטערגענומען 
צו  נאך  אזוי  מצות,  פאר  דיסקאנט-טשעקס 
פארגרינגערן פאר'ן ברייטן ציבור לקראת חג הפסח 

הבעל"ט.

דיסקאוטנס,  די  פון  זיין  נהנה  ווילן  וואס  אידן 
ווענדן פערזענליך אין אפיס פון צדקת  זיך  קענען 
העיר, אויף  Van Buren Dr. #013 15 אפצונעמען 
שטונדן  געווענליכע  די  אין  דיסקאונט-טשעקס  די 
פונעם אפיס, פון 12 מיטאג ביז 5 נאמיטאג, ערש"ק 

פון 11 ביז 12:30.

ייתי  דכפין  כל  דעם  זיין  מקיים  פון  זכות  דער 
ויכול, וועט זיכער נענטער-ברענגן דאס וואס מען 
הבאה  "לשנה  ביינאכט  פסח  ווייטער  מתפלל  איז 

בארעא דישראל" בביאת משיח צדקינו, אמן.

פילצאליגע משפחות וועלן לייכטער צוגיין צום יום טוב פסח ביים 
איינקויפן מצות פאר "20% ביליגער" אדאנק "צדקת העיר"

 

 

 

 

 

 

 בעהשי"ת 

 

 
 

 מיט גרויס פרייד טוען מיר מעלדן פאר 

 אלע תושבי עירינו הי"ו 

אז דאס יאר וועלן מיר בע"ה אויסטיילן פאר ווער עס איז אנגעשטרענגט 

 מיט די הוצאות יו"ט פסח הבעל"ט 

 א טשעק  

  דיסקאונט 20% פון
 אויף די מצות  

 קויפט פאר אייער געברויכן וואס איר 
 

  די טשעקס קען מען אויפפיקן ביי די צענטראלע אפיס

15 Van Buren dr.#013 

845.751.0233 

 נאכמיטאג 5מיטאג ביז  12פון זונטאג ביז דאנערשטאג 

 12:30ביז  11ערש"ק פון 

 

 בברכת חג כשר ושמח 

 הנהלת צדקת העיר קרית יואל והגלילות 

 מודעה משמחת 

עקסטער אריין רופן און מען  נ.ב. דאס איז אויסער די קיופאנס וואס מען קען 
 וועט עס באקומען אויף די פאסט 

כל דכפין ייתי ויכול:

דיסקאנט-טשעקס צו באקומען טעגליך אין די געווענליכע אפיס-שטונדן פון צדקת העיר
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ּפסח תשפ״ג

Find it - FULL MEAT LIST
- STORE HOURS
- SPECIALS
- RAFFLES
- WAYS TO ORDER
- AND MORE 

OR PICKUP IN ONE OF OUR LOCATIONS
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שפאנט!
איינגע

 
ם

ה
ני
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ק

עזר  לשבת  |  פסח  תשפ"ג

מאנטאג-
מיטוואך

ויקרא

! ה ָכ ְל נֵ ְ ו ּו  כ ְל ח  ַס ּפֶ ת  א ַר ְק ִל
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שפאנט!
איינגע
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עזר  לשבת  |  פסח  תשפ"ג

מאנטאג-
מיטוואך

ויקרא

! ה ָכ ְל נֵ ְ ו ּו  כ ְל ח  ַס ּפֶ ת  א ַר ְק ִל
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דער מחבר פון דעם ניגון 
"ה' הוא מלכינו"

אין דעם רייכן ַארטיקל איבער די היסטאריע פון 
ויראה" בארה"ק,  ממלכת התורה "מוסדות תורה 
איז געווען בייגעלייגט ַא בילד פון ַא מלמד ווָאס 
צייגט פאר די קינדער די "כלי המשכן". הָאב איך 
געווען  איז  מלמד  דער  ַאז  זיין  מוסיף  געווָאלט 
אונזער פעטער, הרב החסיד המרומם רבי אהרן 

בצלאל טורנהיים ז"ל, פון די יקירי ירושלים.

נתנאל  רבי  הקדוש  פון  זון  ַא  געווען  איז  ער 
אומגעברענגט  איז  ווָאס  הי"ד,  טורנהיים  חיים 
געווען  ס'איז  הציונים.  רשעי  די  דורך  געווָארן 
הָאט  ער  ווען  תורה  שמחת  הקפות  די  אינמיטן 
געהַאלטן אינמיטן טַאנצן מיט ַא ספר תורה און 
ַאריינגעווָארפן  הָאבן  בריונים  ציוני'סטישע  די 
אים  ס'הָאט  המדרש.  בית  אין  שטיינער 

ער  ָאבער  ל"ע,  קָאּפ  אין  שטיין  ַא  ָאנגעטרָאפן 
הָאט נישט געווָאלט ָאּפלָאזן די ספר תורה. מוצאי 
געווָארן  נסתלק  ליידער  ער  איז  עצרת  שמיני 
מיט  אלמנה  אן  איבערגעלאזט  און  יונגערהייט 

קינדער.

זיין זון, רבי אהרן בצלאל ז"ל, הָאט ַאסַאך געטון 
אינאיינעם  ער  מדינה.  די  קעגן  אידישקייט  פאר 
מיט זיין טַאטע זענען געווען פון די מקורבים צו 
הרה"צ רבי עמרם בלויא ז"ל, און ער הָאט ממשיך 
פילע  לה'. ער הָאט דערפַאר  די מלחמה  געווען 
מָאל געשמַאכטעט אין זייערע תפיסות. איינמָאל 
ווען ער איז געזיצן אין תפיסה הָאט ער פַארפַאסט 
מלכינו,  הוא  "ה'  ניגון  בַארימטן  וועלט  דעם 
הָאט  דָאס  מכירים",  אנו  אין  הכופרים  ובשלטון 
פַאר'ן  טורמע  אין  זיצנדיג  דָארט  פַארפַאסט  ער 

כבוד שמים.

"כלי  די  געמַאכט  הָאט  בצלאל  אהרן  ר' 

איז  דָאס  צוריק.  יאר   50 איבער  מיט  המשכן" 
חכמה,  געווַאלדיגע  ַא  מיט  געווָארן  געמַאכט 
הָאט  מען  און  ּפונקטליך  ּפרָאצענט  הונדערט 
הענט.  די  מיט  אליינס  מַאכן  געדַארפט  ַאלעס 
מַאטעריַאל  היינטיגע  די  געווען  נָאכנישט  ס'איז 

און טעכניק.

מיט  האלץ  דינע  פון  געמַאכט  געווען  ס'איז 
די  אויסגעמָאסטן  ּפונקטליך  ּפַאּפיר,  גאלדענע 
זעט מען  די הלכות. אויף דעם בילד  לויט  מָאס 
געמאכט  אויך  האט  ער  ָאבער  "שלחן",  דעם 
דעם ארון מיט די כרובים און ַאלע ַאנדערע כלי 
המשכן. מיט די יארן איז עס פַארלוירן געגַאנגען. 
לעילו נשמתו הר"ר אהרן בצלאל  זיין  דָאס  זאל 

ב"ר נתנאל חיים ז"ל.

מיינע  ַאריינשטעלן  פַאר'ן  דַאנק  גרויסן  ַא 
שורות.

מ. שטעסל

*

וויַאזוי זיך צו סּפרַאוון מיט אינפלַאציע

איך מוז אויסדרוקן מיין ַא געווַאלדיגע הכרת 
הטוב אויף די תוכנ'פולע שאלות ותשובות יעדע 
ווָאך מיט הרה"ג רבי נחום ַאברַאהַאם שליט"א. 
ענטפער  דער  געהַאט  הנאה  זייער  הָאב  איך 
און  געלט  שּפארן  זיך  קען  מען  וויַאזוי  איבער 

נישט פַארשווענדן פאר נַארישקייטן.

ס'ווָאלט געווען כדאי ַאריינצולייגן ַא שאלה 
פאר'ן עולם און די ליינער זאלן ענטפערן וויַאזוי 
מען קען זיך ַאן עצה אין די היינטיגע שווערע 
ַאזוי  קָאסט  ַאלעס  ווען  אינפלַאציע,  פון  צייטן 
בפרט  צוריק  יָאר  עטליכע  ווי  טייערער  סַאך 
יעצט אין די טעג פון ּפורים – ּפסח. אדרבה, זָאל 
דער ציבור ַאריינשיקן עצות און געדַאנקן וויַאזוי 
זיך צו מַאכן גרינגער און זיך שּפארן, ווען יעדע 
ַא  ַאמָאל.  ווי  דָאּפלט  קָאסט  ָארדער  גרָאסערי 
ּפשוט'ע 'שבת ָארדער' קען היינט קאסטן כמעט 

ווי אן ַאמָאליגע 'פסח ָארדער'...

ווָאס  מַאכן,  חתונה  ביים  איז  זַאך  זעלבע  די 
הַאלט שוין היינט ביי ַאכציג – הונדערט טויזנט 
דָאלער. ווער ס'האט עצות און געדאנקן ווי אזוי 
די  גרינגער  ווערן  ס'זאל  שפארן,  זיך  קען  מען 

חתונה מאכן, און וואו מען קען טרעפן די לעכער 
ַאזויפיל געלט, תבא עליו  ַאז ס'זָאל נישט קָאסטן 

ברכה. 

הערשל פ.

*

בַאלערנדע  ּפרטים אויף הגאון רבי 
ישראל הכהן רַאּפָאּפָארט ז"ל, איידעם 

פון הגה"ק רבי אלעזר ניסן זי"ע

ַארטיקל  אינהַאלטסרייכן  הערליכן  דעם  אין 
"וועד  דעם  פון  קַאּפיטלען  היסטָארישע  די  מיט 
העירוב" אין קרית יואל,  - וואו עס ווערט ַאזוי 
שיין געשילדערט די השתלשלות פון דעם עירוב 
הזה,  היום  עד  התייסדותה  מאז  שטָאט  אין  דָא 
העיר  רבני  בפיקוח  עסקנים  חשוב'ע  די  דורך 
שליט"א – איז דערמַאנט געווָארן איבער ַא שאלה 
ווָאס הָאט זיך געמַאכט בחייו פון רבינו הק' זי"ע 
מיט  בַאדעקט  געווָארן  איז  דרָאטן  עירוב  די  ַאז 
שניי, און דער רבי זי"ע הָאט גע'ּפסק'נט ַאז מען 
קען מקיל זיין ביי שניי, ווילַאנג ס'איז נישט קיין 
אגלי  בעל  הגאון  דיין  דער  הָאט  אייז. שּפעטער 
ווָאס  ַא תשובת מהרי"ך,  געפינען  דבש שליט"א 

שרייבט די זעלבע חילוק פונעם רבי'ן.

אין דעם ַארטיקל הָאט איר געשריבן ַאז דער 
ספר תשובות מהרי"ך הָאט געשריבן הגאון רבי 
ַאן  "קרָאקא",  פון  ז"ל  ישראל הכהן ראפאפארט 

איידעם ביי הגה"ק ר' אלעזר ניסן זי"ע.

ַא  ַאז ס'איז  ָאנמערקן  הָאב איך נאר געווָאלט 
טעות דָאס שרייבן "קרָאקא". דער גאון איז געווען 
וואו ער איז געווען  רב אין דער שטָאט טָארנא, 
ממלא מקום פון זיין פָאטער, הגאון רבי אברהם 
אבלי זצ"ל, ווָאס איז געווען בעפָאר אים רב אין 
טָארנא. זיין תשובות ספר הייסט  "מהר"י הכהן", 
דער  ָאבער  "מהרי"ך",  רופן  עס  פלעגט  מען 
ָאריגינעלער נָאמען איז "מהר"י הכהן". )בייגעלייגט 

איז ַא קאפי פון דעם שער בלַאט(.

בדרך אגב, רעדנדיג פון דעם גרויסן גאון ווָאס 
איז געווען ַאן איידעם ביי הגה"ק רבי אלעזר ניסן 
זי"ע, בן מרן בעל ישמח משה זי"ע, איז זיין רביצין, 
הרבנית חנה ראכל ע"ה, די טָאכטער פון הייליגן 
ר' אליעזר ניסן זי"ע, ליידער נפטר געווָארן אין ַא 

שריפה ל"ע.

ס'איז דָא דערויף ַא ּפחד'יגע מעשה פון הייליגן 
הָאט  ניסן  אלעזר  ר'  ַאז  זי"ע,  לובלין  פון  רבי'ן 
ַא קוויטל צום רבי'ן פון לובלין,  ַאמָאל געשיקט 
און ער הָאט דָארט, כנהוג, געשריבן די נעמען פון 
זיינע קינדער. ס'איז געשטַאנען דָארט דעם נָאמען 
פון זיין זון, יקותיאל יהודה, דער הייליגער ייטב 
טָאכטער,  זיין  פון  נָאמען  די  אויך  און  זי"ע,  לב 
הרבנית חנה ראכל ע"ה, אשת הגאון רבי ישראל 

הכהן רַאּפָאּפָארט זצ"ל.

דָאס  געליינט  הָאט  לובלינער  הייליגער  דער 
נָאמען  ָאנגעקומען צו דעם  ווען ער איז  קוויטל. 
"יקותיאל יהודה" הָאט ער געזָאגט אויף אידיש: 
הָאט  ער  ווען  נָאכדעם  שיינט",  עס  שיינט  "עס 
נָאמען פון די טָאכטער, חנה ראכל,  די  געליינט 

הָאט ער געזָאגט "נעבעך נעבעך".

טאקע  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  דערנאך 
מיט  פַארשיינט  האט  לב  יטב  הייליגער  דער  ַאז 
אידן  וועלט. טויזנטער  גַאנצע  די  קדושה  זיין 
התורה  הרבצת  די  מיט  לאורו  געגאנגען  זענען 
הנהגת  גַאנצע  די  און  תלמידים  טויזנטער  פאר 
המדינה, און נעבעך די שוועסטער, הָאט חתונה 
זי  זצ"ל,  געהַאט שּפעטער צו הגאון רבי ישראל 

שריפטןשריפטן
צום

טעלעפאָן )לאזן א מעסעדזש(: 
845-774-6234 #6

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com

toco
clean

Call: 845.206.9970Web: TocoClean.com

Bring in your Pesach
with a fresh breeze!

Special Pesach Cleaning . Deep Cleaning
Power Washing . Gutter Cleaning 

Yard Clean Up  . Window Cleaning 

Residential & 
Commercial
Cleaning 
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הָאט ליידער נישט געהַאט קיין קינדער און איז 
פון  לעבן  ביים  נָאך  ַאוועק,  טרַאגיש  שּפעטער 

אירע עלטערן ה"י.

די מעשה איז געדרוקט אין דעם ספר "תהלה 
איידעם  רב,  לאפאשער  דער  הגה"צ  למשה" פון 
פון הייליגן ייטב לב זי"ע, ווָאס איז ידוע ַאלס ַא 

גָאר מוסמכ'דיגע ספר.

השי"ת זאל אייך ווייטער געבן הצלחה רבה אין 
אייער הייליגע ַארבעט.

יעקב משה וו.

*

דער ציבור ליינט מיט דָארשט 
די "חינוך הטהור" בַאריכטן

עטליכע  ָאּפשרייבן  צו  פליכט  ַא  שּפיר  איך 
ווערטער צו דער רעדַאקציע מיט מיינע איינדרוקן 
אייערע  ווָאס  השּפעה  געווַאלדיגע  די  איבער 

ערליכע ַארטיקלען

פָאריגע ווָאך אין דעם ווָאכנשריפט איז געווען 
בַאריכטעט, ַאלס ַא טייל פון דעם ברייטן בַאריכט 
פון די "אחיעזר" נסיעה אין ארה"ק, איבער דעם 
מוסד "בנות יהודית" על טהרת הקודש אין דער 
שטָאט ביתר, ווָאס איז געווען ממש ביים שוועל 
בַאזוך  ביים  און  צוזַאמענבראך.  טָאטַאלע  פון 
פון די עסקני אחיעזר הָאט מען ב"ה ָאנגעהויבן 
ַארבעטן אויף ַא מהלך צו רַאטעווען דעם הייליגן 

מוסד פון פַארשליסן.

חשוב'ע  די  זענען  ּפורים  פון  טעג  די  אין 
עסקנים ַארומגעגַאנגען צווישן תושבי קרית יואל, 
הצלת  למען  קַאמּפיין  דעם  אין  אידן  ָאנצושליסן 
איבעררַאשונג  ַאן  ממש  געווען  אונז  איז  המוסד, 
וויַאזוי דער ציבור הָאט שוין געוואוסט ַאלע ּפרטים, 
די  צווישן  בַאריכטעט  געווען  ס'איז  וויַאזוי  גענוי 
שפאלטענעס פון דעם "ווָאכנשריפט". אידן הָאבן 
סיי  סכומים,  הערליכע  מיט  ָאנגערופן  זיך  ב"ה 
נדבות אויפ'ן ּפלַאץ, און סיי מיט התחייבות'ער צו 

ַאוועקשטעלן דעם מוסד אויף דער פיס.

פון  זען  צו  ה'  קידוש  ַא  ממש  געווען  ס'איז 
ווָאס  אינטערעסע  אויסטערלישע  די  דערנָאנט 
יעדן  הערן  צו  לעכצן  אידן  ציבור.  ביים  דָא  איז 
גרוס פון די מערכת הקודש און פון די מוסדות 
על טהרת הקודש, און "ווָאכנשריפט" הָאט טַאקע 
ּפלַאטפָארמע  די  און  שופר  דער  זיין  צו  זכי'  די 

ווָאס ברענגט די ַאלע בַאריכטן פאר די טויזנטער 
מען  און  דָארשט  מיט  דָאס  ליינען  ווָאס  ליינער, 
רופט זיך טַאקע ָאן מיט הארץ און געפיל פַאר'ן 

חינוך הטהור.

ַא ייש"כ ולכו בכוחכם זה!

אליעזר זוסיא טעללער

*

פַארדריסליכער טעות מיט ַא בילד פון 
ציוני'סטישער "מגן דוד" סימבָאל

דער  אין  ַאז  זיין,  מעורר  געווָאלט  ווָאלט  איך 
איז   86 זייט  תרומה,  ּפרשת  "ווָאכנשריפט" פון 
דוד"  "מגן  ַא  ַאריינגעפַאלן  בטעות  אויס  ווייזט 
זעט  מען  בילדער.  די  פון  איינע  אויף  סימבָאל 
דָארט ַא שַארער טרָאק מיט ַא בילד פון דעם "מגן 
ַאזַא  ַאז  זיין  מוחה  מ'דַארף  ַאז  שּפיר  איך  דוד". 

מכשול הָאט געקענט ּפַאסירן.

מען דַארף זייער שטַארק שטיין אויף ַאזַא זַאך, 
און איבערקוקן ַאז ס'זָאל נישט ּפַאסירן. אויב הָאט 
היינט  פון  מען  דַארף  דורכגיין  געקענט  ַאזָאנס 
און ווייטער נָאכמער און שטַארקער איבערקוקן 
אזעלכע  אריין  נישט  ס'פאלט  אז  פַארזיכערן  צו 
טעותים, די סימבאל פון כפירה, זיכער נישט אין 
אזא היימישע ערליכע אויסגַאבע, וואס קומט אן 

אינעם רבי'נס שטאט - קרית יואל.

צו  זען  זאל  מען  בעטן  געוואלט  האב   איך 
פאר'ן  ארויסקומען  זָאל  מען  און  פאררעכטן 
א  ס'איז  דערויף,  אנטשולדיגן  צו  זיך  ציבור 
מורא'דיגע גרויסע אחריות אז ס'קען אריינפאלן 

אזא זאך.

ולנזהר שלומים תן  מיט פיל דאנק. ולמזהיר 
כמי נהר.

הק' ירמי' קופטשיק

*

איבער די געווַאלדיגע מעלה פון 
די רמב"ם עירובין אין שטָאט

פון  רעדַאקציע  די  בַאגריסן  וויל  איך 
און  הערליכע  די  "ווָאכנשריפט" פאר  דעם 
אינפָארמַאטיווע ַארטיקל מיט הערליכע זכרונות 
און ַאנעקדָאטן פון דעם ערשטן עירוב ווָאס איז 

אויפגעשטעלט געווָארן דָא אין קרית יואל.

ווי איר הָאט דערמַאנט איז צוערשט געווען ַאן 
עירוב פון צורת פתחים מיט בענדלעך. עס ליגט 
מיר נָאך גוט אין זכרון ווען אין די שּפעטערדיגע 
יָארן הָאט מען קובע געווען דעם שטַאנדהַאפטיגן 
רמב"ם עירוב. איך בין דעמָאלט געווען ַא בחור, 
און ּפונקט הָאבן מיר געלערנט הלכות עירובין, 
געדענק איך ַאז איך הָאב דעמָאלט ָאנגעפרעגט 
ַאז  העירוב  עסקני  חשוב'ע  די  פון  איינעם  ביי 
מיר ווייסן דאך די הלכה פון "בעירובין הולכין 
אחר דברי המיקל", ביי הלכות עירובין קען מען 

ָאננעמען לקולא, אויב ַאזוי פַארווָאס פעלט אויס 
עירוב  ַאן  פאר  געלט  ַאזויפיל  אינוועסטירן  צו 

לשיטת הרמב"ם.

דער וועד העירוב הָאט מיר דעמָאלט ריכטיג 
דער  ווערט  ערשטן  ַאלעם  צום  ַאז  ערקלערט 
מער  ַאסַאך  איז  דָאס  וויבַאלד  געמַאכט  רמב"ם 
פיל  איז  עס  שטַאנדהַאפטיג,  און  ּפרַאקטיש 
און  עירוב  סָארט  ַאזַא  זיין  מפקח  צו  גרינגער 
פַארזיכערן ַאז דער עירוב איז טַאקע כשר ָאן קיין 

לעצט- מינוטיגע שטרויכלונגען.

אינדערהיים הָאט מען טַאקע געמַאכט עירובין 
געווען  נישט  ס'איז  ווייל  ּפשוט  בענדלעך,  מיט 
צוימען.  מיט  שטעט  די  ַארומנעמען  צו  מעגליך 
מ'קען זָאגן ַאז דָאס איז ממש ַא בחינה פון "אכשר 
מעגליכקייט  די  ב"ה  היינט  הָאט  מען  ַאז  דרא" 
און  מהודר'דיגע  ַאזעלכע  ַאהערשטעלן  צו 

פַארזיכערטע עירובין.

אויסערדעם הָאט מען מיך דעמָאלט ָאנגעוויזן 
ַאז די הלכה פון "הולכין אחרי דברי המיקל" איז 
נישט ַאזוי ּפשוט, ווי רבינו הק' זי"ע שרייבט אין ַא 
תשובה בנוגע ַא געוויסע שאלה בהלכות עירובין, 
)דער  הראשונים  מחלוקת  ַא  פַארהַאן  ס'איז  ַאז 
"הולכין  פון  כלל  דער  צי  ריטב"א(,  דער  און  רא"ש 
אחרי דברי המיקל" איז נָאר געזָאגט געווָארן לגבי 
די ַאנדערע הלכות עירובין ווי זיכוי הּפת וכדומה 
ָאדער אויך לגבי דיני מחיצות, דער רבי שרייבט 

ַאז די הכרעה איז ווי די דברי הראשונים ַאז מ'קען 
נישט מקיל זיין ביי ַאלע דיני העירובין. עיי"ש.

ס'איז טַאקע ַא גרויסע פרייד ווען מען הַאלט 
ב"ה מיט די הרחבת מחיצות דקדושה איבער גַאנץ 
קרית יואל רבתי, ווי איר בַאשרייבט ַאזוי שיין די 
סיי  עירובין  רמב"ם  מהודר'דיגע  די  פון  אויפבוי 
אין דעם ווילעדזש ָאוו קרית יואל, סיי אין דעם 
אין  אויך  ַאזוי  און  גרָאוו  בלומינג  ָאוו  ווילעדזש 

סעווען סּפרינגס, כה יתן ה' וכה יוסיף.

די  מיט  עקספיריענסד  ַאביסל  זייענדיג 
איך  קען  עירובין  תיקון  פון  ּפרטים  ּפרַאקטישע 
אייך מעיד זיין ַאז דער חילוק פון ַא בענדל עירוב 
ַא  דומה.  אינו  ממש  איז  עירוב  רמב"ם  ַא  מיט 
בענדל עירוב קען דָאך הָאבן ַאזויפיל שאלות און 
יעדע  ממש  בַאגלייטן  ַאזויפיל  דָאס  דַארף  מען 
איינציגע וואך פונדָאסניי, ווידער ַא רמב"ם עירוב 
פַאלן  ּפרָאבלעמען  רוב  ווען  מחי',  ַא  ממש  איז 
טרָאגט  מען  ַאז  רואיג  זיין  קען  מען  און  ַאוועק 

שב"ק ָאן קיין שום שאלות און חששות.

קענען  ווייטער  זָאלט  איר  אייך  וואונטש  איך 
וואס  אויפטואונגען  שיינע  אזעלכע  מיטטיילן 
קומען פאר אין שטאט אדאנק די הרחבת גבולים, 

להגדיל תורה ולהאדירה.

 כל טוב,

ש. יאקאבאוויטש

845.537.1100

Pick-up
Available  
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TO THE NEW
STONEGATE  
BUSINESS  
CENTER

W H E R E  B U S I N E S S  G R O W S

WELCOME

Abraham Lowy 
845.782.0205 #2
sales@mkcommercials.com

CONTACT OUR  

COMMERCIAL  

TEAM LEADER:
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ר״ח ניסן.ָארדער ביפאר בַאשטעלן זייער און אויף KG מוזן מקפיד אויף YL ווָאס זענען די 

SPECIALS
לכבוד יום טוב

סן
י נ ר״ח  ר  בעפָא בַאשטעלט  ערס 

רד ָא
ר 
פַא

ר 
ָא
נ

PESACH SPECIALS

K.G
BEEF CHULENT MEAT

$11.99 LB

Imported
BEEF CHUCK EYE

$8.99 LB

Supper Family Pack
BEEF CHULENT MEAT

$8.49 LB

BEEF MOCK
MINUTE ROAST

$13.99 LB

Family Pack
CHICKEN WINGS

$1.39 LB

Family Pack
CHICKEN THIGHS

$2.79 LB

K.G / Regluer
BEEF BRISKET 1ST CUT

$12.49 LB

Imported
BEEF RIB STEAK

$10.99 LB

BEEF NECK BONES
$4.99 LB

TURKEY
NUGGETS

$7.99 LB

Family Pack
 CHICKEN CAPON

(Freshly Frozen)

$7.39 LB

WHOLE CHICKEN
$2.99 LB.
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חומתינוחומתינו
משמרת

תורתו מגן לנו:

טויזנטער אידן פראווען ז' אדר ביים ציון התנא 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי אין אתרא קרישא מירון 

מיט הייליגע תפילות און פייערליכע ריקודין
אלע איינריכטונגען צוגעשטעלט על טהרת הקודש מיט די הילף פון ערליכע עסקני היחדות החרדית בארה"ק און סַאטמַארער פילַאנטרָאפן

מירון - טויזנטער אידן פון גאנץ ארץ ישראל. 
זענען היינטיגן דינסטָאג  ז' אדר ַארויפגעקומען 
אין  ע"ה  רבינו  משה  הילולת  די  פראווען 
און  הייליגע תפלות  מירון, מיט  אתרא קדישא 
נָאך  דנא,  מקדמת  כנהוג  ריקודין,  פייערליכע 
אינסטַאנצן  ציוניסטישע  די  ווָאס  יאר  עטליכע 
הָאבן פארשווערט ָאפצורעכטן דעם טָאג מיט 

גרויס התרוממות.
חנוכה  זאת  פַארלָאפענעם  דעם  ווי  ַאזוי 
ז'  פאר  איינריכטונגען  ַאלע  יעצט  אויך  זענען 
אדר צוגעשטעלט געווָארן דורך ערליכע עסקני 
הקודש,  טהרת  על  בארה"ק  החרדית  היהדות 
פילָאנטרָאפן  סַאטמַארער  פון  לבם  נדבת 
מען  מכיסם  זהב  געווען  מוזיל  הָאבן  וועלכע 
ַאלע  און  הילולא  גַאנצע  די  צושטעלן  זָאל 

איינריכטונגען על טהרת הקודש.
די  זענען  איבער  געבן  לציון  עולים  די  ווי 
מהדרין,  דרך  פון  ַארויף  מענער  מערהייט 

מערת  פון  פָארנט  ָאנגעקומען  דָארט  פון  און 
מָאנעווירט  איז  פַארקער  דער  וואו  הרשב"י 
געווָארן דורך חרדי'שע סדרנים ביי די מענער 
זייט און חרד'ישע פרויען אין עזרת נשים, ווען 

אינעווייניג אין מערה נעבן ציון איז דער ציבור 
אריבער און מתפלל געווען קורצע תפילות און 
ממשיך געווען מיט די תפילות אין די איבעריגע 

שטחים פון מערת הרשב"י.

צוגעשטעלט  איז  כהנים  מרפסת  דער  אין 
זָאגן  קענען  און  זיצן  צו  פלעצער  געווָארן 
תהלים מיט ַא רואיגקייט, ווען ביים וועג ַארָאּפ 
פון מרפסת הכהנים איז צוגעשטעלט געווָארן 

שַאטערס צו דאווענען.

פון  חצר  אין  אויך  אזוי  המערה,  חצר  אין 
געווָארן  צוגעשטעלט  זענען  אלעזר,  רבי 
מוזיק און פלעצער פַאר חאלַאקעס, אזוי אויך 
גַאנצע  די  כמעט  געַארבעט  הָאט  ווָאס  מוזיק 
ַאזייגער  עלף  ַארום  פון  שפעטער  און  נַאכט 
זענען  ז' אדר. ערליכע אידן  מיטָאג ביז מוצאי 
דַאנקבַאר די חשוב'ע עסקנים וועלכע הָאבן זיך 
ַאריינגעווָארפן בעובי הקורה און ערלעדיגט די 
גדול על טהרת הקודש אין  געווַאלדיגע תיקון 
אויך  ַאז  הָאפט  מען  און  מירון,  קדישא  אתרא 
וועט  תשפ"ג  בעומר  ל"ג  קומענדיגן  דעם  אין 
ָארדענונג  בעסטער  דער  מיט  פירן  ַאלעס  זיך 

לרווחת די פילע עולי מירון.

ציוניסטישע טורמע אינסטאנצן נעמען אוועק 
מינימאלע ארעסטאנט רעכטן פון דער אסיר 

ציון און קרבן ציבור הר"ר יהושע דדון הי"ו
עסקני 'הועד למען אסירי ציון' טוען כל טצדקי צו רַאטעווען דעם אסיר ציון מידי מבקשי רעתו

ַא ווָאך נָאכ'ן גרויסער מעמד פון סָאלידאריטעט בראשות גדולי ומאורי ישראל:

צלמון - פון די ציוניסטישע טורמע כלא צלמון' 
איז פארגאנגענעם דינסטָאג ָאנגעקומען א שווערער 
ַאגענטן  שב"ס  די  זענען  צופרי  תיכף  ַאז  באריכט, 
וועלכע גיבן זיך ָאפ מיט די ַארעסטאנטן אין טורמע, 
ַאריינגעקומען צום צימער וואו עס שמַאכטעט שוין 
ארום דריי חדשים דער אסיר ציון און קרבן ציבור 
הר"ר יהושע דדון הי"ו, און אים אוועקגערויבט אלע 

מינימַאלע ַארעסטַאנטן רעכטן.

געווָארן  ַאלַארמירט  זענען  וועלכע  עסקנים  די 
איבער דעם שרעקליכן פַארברעכן, זענען געוואויר 
געווָארן ַאז די ציוניסטישע פרָאקורָארן הָאבן מיט 
גרויס רשעות בַאשלָאסן צו נקמה נעמען אין דעם 
שטורמישע  די  פַאר  ציבור,  קרבן  און  ציון  אסיר 

ָארגַאניזירט  שטייגערליך  ווערן  ווָאס  פרָאטעסטן 
אין זיין שטיצע. 

והעולה על כולנה, ווָאס די רשעי ישראל הָאבן 
מַאסיווער  דער  איז  ַארָאפשלינגען  געקענט  נישט 
פָארגעקומען  איז  ווָאס  אדיר'  הזדהות  'מפגן 
אין  תרומה  פרשת  נַאכט  דינסטָאג  פַארגַאנגענעם 
ירושלים עיר הקודש מיט די בַאטייליגונג פון רבבות 
בני היהדות החרדית בראשות גדולי ומאורי ישראל 

שליט"א.
טורמע  די  הָאבן  איבער,  גיבן  עסקנים  די  ווי 
יהושע  ר'  ציון  אסיר  פַאר'ן  געמָאלדן  אינסטַאנצן 
ַאריינגערעכנט  ווָאך,  קומענדיגע  די  דורכאויס  ַאז 
דער יום הפורים, וועט ער וויילן אין ַא קליין צימער 

ָאפגעזונדערט פון ַאנדערע ַארעסטַאנטן, און צוגָאב 
וועט ער אין לויף פון די קומענדיגע דרייסיג טעג 
נישט  און  טעלעפָאן,  אויפ'ן  רעדן  קענען  נישט 

בַאקומען בַאזוכן אין טורמע.
וועלכע  מעטָאדן  פייניגונגס  שרעקליכע  די  ָאט 
לייגן זיך נישט אויפ'ן שכל, זענען דירעקטע נקמה 
גרויסע  יוסטיץ קעגן די  ַאקטן פון די ציוניסטישע 
זיי  הָאבן  ַאצינד  און  יהושע,  ר'  למען  הפגנות 

בַאשלָאסן אים צו דערדריקן נָאכמער. 
אויך זָאגן די עסקנים, ַאז די רשעים הָאבן אויך 
געמָאלדן פַאר'ן אסיר ציון, ַאז זיי גייען אים פָאדערן 
אין געריכט פַאר ַאלע שָאדנס ווָאס זיי הָאבן געליטן 

אין רעזולטַאט פון די פרָאטעסטן.

די עסקני הועד למען אסירי ציון הָאבן זיך תיכף 
ַאריינגעווָארפן צו רַאטעווען דעם אסיר ציון מידי 
מבקשי רעתו, דָאס איז אין צייט ווען מען גרייט זיך 
צו ַא געריכט ווָאס וועט פָארקומען קומענדיגן י"ט 
אדר תשפ"ג, וואו די רשעות'דיגע פרָאקורָארן וועלן 
בעטן פון די ציוניסטישע ריכטער אים צו הַאלטן 

ווייטער אין ארעסט. היל"ת.

רחמי  איינצורייסן  געבעטן  ווערט  ישראל  כלל 
המסוגלים  הפורים  ימי  די  אין  מרובים  שמים 
ישלוט  שלא  הי"ו  יעל  בן  יהושע  הר"ר  להצלחת 
שבט הרשע על גורל הצדיקים און ַאז ער זָאל בקרוב 

בַאפרייט ווערן מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה.
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מיניסטער מאיר פרוש פון 'יהדות התורה' 
פַארטיי רעזיגנירט פון אמט ָאנצופירן די סדרי 

הילולת דרשב"י ל'ג בעומר תשפ"ג אין מירון
פארגאנגענעם דינסטָאג, אינמיטן די חגיגות אין 
"שר  דער  ַאז  נייעס  די  ַאריינגעקומען  איז  מירון, 
ומסורת ישראל" מאיר פרוש פון אגודת  ירושלים 
ישראל פרַאקציע אינערהַאלב דער יהדות התורה 
הכופרים,  ראש  צום  בריוו  ַא  אין  הָאט  פארטיי, 
פרעמיער מיניסטער ביבי נתני' שר"י, געמָאלדן ַאז 
ער רעזיגנירט פון ַאמט, ווָאס ער הָאט געדַארפט 
סדרי  די  אויף  פַארָאנטווָארטליכקייט  די  טרָאגן 

ההילולא דרשב"י קומענדיגן ל"ג בעומר תשפ"ג אין 
אתרא קדישא מירון.

הָאבן  מירון  אין  טוען  וועלכע  עסקנים  ווי 
פארציילט, הָאט דער מיניסטער פרוש רעזיגנירט 
פון ַאמט נָאכדעם ווָאס דער 'המרכז הארצי למקומות 
הקדושים' הָאט שוין געשלָאסן ַא קָאנטרַאקט מיט 
ַא פירמע 'עזריאלי' ַאז זיי זָאלן ָאנפירן די טעכנישע 
דער  און  דרשב"י,  הילולא  דער  ַארום  פרָאיעקטן 

מינסטער פרוש וועלכער איז נישט גרייט צו מוותר 
דער  פַאר  גיין  ס'זָאל  פָאנדן,  גרויסע  די  אויף  זיין 

'עזריאלי" פירמע הָאט בַאשלָאסן צו רעזיגנירן.

דעם  ָאנפַאנג  ַאז  דערמַאנען  עסקנים  די 
פַארלָאפענעם חודש טבת הָאט פרוש בַארעכטיגט 
ַא  נעמען  און  רעגירונג  דער  אין  ַאריינגיין  זיין 
מיניסטעריַאלן ּפָאסטן, וואס איז קעגן דעת תורה 
מיט'ן  התורה",  גדולי  "מועצת  אייגענע  זיין  פון 

אויסרייד ַאז ער דַארף ָאנפירן די סדרי ההילולא אין 
מירון און נָאר ַא מיניסטער הָאט די אויטָאריטעט 

דָאס ָאנצופירן.

ווָאס  נָאכדעם  צי  זען,  צו  מען  ווַארט  ַאצינד 
מירון  בנוגע  ַאמט  זיין  פון  רעזיגנירט  הָאט  ער 
מינסטעריַאלע  זיין  אויפגעבן  גענצליך  ער  וועט 
ּפָארטפעל, ָאדער וועט ער גָאר שנעל צוריק נעמען 
זיך  וועלן  ַאנדערע  ווען  מירון  פון  ּפרָאיעקט  דעם 

הַאלבוועגס בייגן צו זיינע פָאדערונגען.

ווי עס זעט אויס וועט ער אין די קומענדיגע טעג 
שוין צוריקגיין צו זיין אמט בנוגע מירון, און טָאמער 
ַארויסשטעלן  זיך  וועט  ּפַאסירן,  דָאס טַאקע  וועט 
פַארצויגענע  לַאנג  די  איז דערמיט ממשיך  ַאז ער 
יענקל  מיניסטער  פָאריגן  דעם  פון  טרַאדיציע 
ליצמאן פון "אגודת ישראל" ּפַארטיי, ווָאס איז אויך 
געווען בַאקַאנט מיט זיינע כסדר'דיגע רעזיגנַאציעס 

און צוריקקומען ווי ַא משלחת וחוזרת.

הערליכער מעמד חלוקת "מלבוש ישע" פאר חתנים גיבורי 
חיל וועלכע הָאבן חתונה דעם חודש אדר תשפ"ג

געּפרַאוועט במעונו פון הגאון הגדול רבי מאיר העלער שליט"א מרא דאתרא קרית חסידים
בית שמש - א מאורע פון קידוש ה' הָאט זיך 
ָאּפגעשּפילט דעם פארלָאפענעם מיטווָאך פרשת 
חיל  גיבורי  חתנים  פופצן  ווען  אדר,  ר"ח  תרומה 
הגיוס,  לשכות  די  אין  נישט  זיך  שטעלן  וועלכע 
הָאבן באקומען א באדייטנדע תמיכה פון "קופת 
ווָאס  החתונה  זייער שמחת  לכבוד  ישע"  מלבוש 

וועט אי"ה געפראוועט ווערן דעם חודש אדר.
געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז  וואס  כינוס  ביים 
העלער  מאיר  רבי  הגדול  הגאון  פון  במעונו 
אין  חסידים  קרית  דאתרא שכונת  מרא  שליט"א, 

בית שמש ומרבני קהל תפארת ירושלים בארה"ק, 
די  ענטפאנגען  שליט"א  מאיר  רבי  הגאון  הָאט 
זיך  געמוטיגט  זיי  און  חביבות  גרויס  מיט  חתנים 
צו הַאלטן פעסט אין די מלחמה קעגן דער סטרא 
את  אלילים  לעבודת  אם  אויסרופן  מיט'ן  אחרא, 

וכלבא שוין.
דיבורים  שטַארקע  געווָארן  געהערט  איז  אויך 
פון הגה"ח ר' יעקב הכהן דַאווידָאוויטש שליט"א 
ווָאס הָאט אין זיינע ווערטער ַארויסגעהויבן לשבח 
שיקן  וועלכע  אמעריקע  אין  הקופה  עסקני  די 

שטייגערליך די הילף פאר די חתנים וועלכע קענען 
נישט ַארויספָארן קיין חו"ל גיין נָאך געלט, וויבַאלד 
עס דרָאעט אויף זיי ַא געפַאר פון ַארעסטירט ווערן 

ווי נָאר זיי קומען ָאן צו די גרעניץ בַאַאמטע.
אויך הָאט ר' יעקב שליט"א בַאטָאנט דעם פַאקט 
ַאז אין די לעצטע חדשים זעט מען א שטארקער 
ריבוי פון די חתנים גיבורי חיל, און ַאצינד ווען דָאס 
הַאלט שוין ביי 15 חתנים וועלכע הָאבן חתונה אין 
איין חודש איז דָאס ממש געדָאפלט דער צָאל פון 
פַארגַאנגענהייט,  דער  אין  חתנים  חיל  גיבורי  די 

ה' בעמלק  ַאז דער מלחמת  צייגט  ווָאס  ַא שריט 
שטייגט נָאר העכער און העכער.

נָאך דער חלוקה הָאבן זיך די חתנים און זייערע 
חיל  גיבורי  עסקני  די  פאר  בַאדַאנקט  עלטערן 
און זיי געבעטן איבערצוגעבן דער דַאנק פאר די 
ווָאס  אמעריקע,  אין  ישע  מלבוש  קופת  עסקנים 
די  זיין  צו  מחזק  פרוסה  ומצודתם  בנציבין  אינון 

מוסרי נפש אין ארה"ק. 

כה לחי!

חומתינוחומתינו
משמרת
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מיר ווילן מודיע זיין אז מיר וועלן בע"ה ארויסשיקן 
פאר אלע חשוב'ע נויטבאדערפיגע פון קרית יואל

ע ל ע י צ ע פ  ס
דיסקאונט קארטלעך

די קארטלעך וועלן אנקומען אויף פאסט אי"ה אין די קומענדיגע טעג

פלייש געשעפט

30%
פיש געשעפט

30%
קלינערס

30%

דריי גודס

30%
דאסטערס

30%
קלאדינג

40%

מיט וואס איר וועט קענען איינקויפן לכבוד יו"ט פסח הבעל"ט

 ווער עס וויל א דיסקאונט קארטל
 אדער ווען איינער ווייסט פון א קרוב / שכן / חבר וואס קען עס נוצן

זאל ביטע ווי פריער אריינרופן אין "צדקת העיר" אפיס

845.751.0233 #7 

בברכת חג כשר ושמח
הנהלת צדקת העיר קרית יואל והגלילות

מודעה משמחת

לכבוד יו"ט פסח

ת " י ש ה ז ע ב

Tzedukas Huir
15 Van Buren Dr. #013 
Monroe, NY 10950

צדקת העיר קרית יואל
קופת החסד למען נצרכי העיר

קרית יואל והגלילות

845.751.0233    |    tzedukashuirkj@gmail.com
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ד
ער ווארט 'היסטאריש' איז שוין באמת 
אויסגענוצט געווארן צום מאקסימום, 
נאך וואס יעדע מסיבה'לע אדער טיי 
אווענט ווערט שוין היינט באצייכנט 
אלס 'היסטאריש', און באמת איז יעדע זאך וואס 

קומט פאר א חלק פון 'היסטאריע'.

זאל זיך למשל א איד שטעלן דאווענען שחרית 
היסטארישע  א  אויך  איז דאך דאס  ויצא,  ג'  יום 
מאמענט, ווייל דאס איז דאס ערשטע און לעצטע 
ויצא  ג'  שחרית  דאווענט  כ"ץ  פנחס  וואס  מאל 
זענען  במילא  מקום,  גענויען  דעם  אויף  תשפ"ב 
יעדער  אז  גערעכט  הייליג  שרייבער  אלע  די 
היסטאריע,  געבראכן  ווערט  מוסד  א  פון  דינער 
און איז פרעצעדענטלאז רעקארד ברעכנד, ווייל 
געווען  נישט  קיינמאל  נאך  איז  מעמד  דער  אט 
וואס  מאכלים  די  זיין,  נישט  קיינמאל  וועט  און 
מען סערווירט האט מען ספעציעל געקאכט און 
און  פארנעם,  ערשטמאליגער  א  אויף  געבאקן 
מען  וועט  אויפגעגעסן  דאס  האט  מען  איינמאל 

דאס מער קיינמאל נישט עסן אין די היסטאריע.

טאג  פון  רגע  יעדע  טאקע  איז  באמת  און 
היסטאריש.

*

א  באצייכענען  צו  רעדט  מען  ווען  אבער 
'עכטע'  אין  'היסטאריש'  אלס  מאורע  געוויסע 
א  אויף  טערמין  דעם  נוצן  מען  ווען  שפראך, 
געוויסער פרט וואס האט א גרויסער אימפאקט 

און באדייט גאר אסאך פאר אסאך מענטשן.

היום טאג טעגליך  אין סדר  זענען  וואס  זאכן 
נישט באצייכנט  ווערט  יערליך,  יאר  אדער אפי' 
א  איז  וואס  עפעס  אבער  היסטאריש,  אלס 
זעלטענע ערשיינונג, וואס האט אן אפעקט אויף 
א גאר ברייטן פארנעם, דאס גייט שוין יא אריין 

אינעם גדר פון 'היסטאריש'.

*

אן  ביי  געזעצן  מיר  זענען  מוצש"ק  דעם 
'היסטארישער' מעמד.

דער מעמד איז א גאר מערקבארער 'מילשטיין', 
אין די אנטוויקלונג פון ק"ק סאטמאר בעיר הצדק 

קרית יואל.

 23 מיט  געגרינדעט  זיך  האט  וואס  קהלה  די 
יאר צוריק אין א בית המדרש'ל האט זיך אצינד 
האט  וואס  'פעסטונג'  א  אלס  ארויסגעוויזן 
אריינגענומען אין זיך אן ערך פון העכער 2,000 
אידן אינעם היכל ביהמ"ד צוזאמען מיט'ן נייעם 

אפטיילונג.

די קהלה וואס במשך די יארן זענען אדורך גאר 
אסאך שלאף יארן, ווען עס זענען נישט געווען קיין 
פארזעצן אהערשטעלן  צו  'העפטיגע' פארשריט 
פארן ציבור חברי קהלה די צרכי ציבור – צוליב 
וואס  שוועריגקייטן  פינאנציעלע  און  פיזישע  די 
אלס  ארויסגעשטעלט  זיך  אדורך, האט  איז  מען 
די שנעלסטע אקטיווע קהלה וואס לויפט מיט אן 

אימפעט פון איין פראיעקט צום צווייטן.

ריזן  א  וואס האט אלעמאל געהאט  די קהלה 
ציבור, והא ראי' דער קיום המוסדות מיט העכער 
5,000 קינדער בליעה"ר, האט צום ערשטן מאל 
אפגעשפיגלט דעם ריזן צאל חברי הקהלה אויף 
אזא פארנעם על אדמת קרית יואל אין צענטער 

פון שטאט.

ווייט  נאך  איז  משתתפים  ציפער  דער  אמת, 
אמת  און  ציבור,  גאנצן  דעם  צוזאמגענומען  פון 
אז עס איז נאך דא א לאנגער וועג צו גיין מיט'ן 
אהערשטעלן דעם גרויסן נייעם ביהמ"ד און נאך 
פילע פראיעקטן. אבער דער מעמד איז געווען א 
היסטארישער צייכן, א סימפטאם, פון דעם פרישן 
קרית  סאטמאר  ק"ק  פון  חיות  סימני  און  גייסט 
יואל, וועלכע האט גענומען א פרישער ריכטונג 

און  בעסטע  דאס  ציבור  פאר'ן  אהערשטעלן  צו 
דאס שענסטע למען עתיד קהלתינו ולמען דורות 
זרע ישראל עבדיך, אז תלמידי וחסידי סאטמאר 
זאלן האבן א קהלה וואס 'לעבט', א קהלה וואס 
מען איז שטאלץ צו זיין אן אקטיווער חלק דערין, 
א קהלה וואס זארגט פארן עתיד פון אידישקייט 

מיט'ן ארגינעלקייט פון אמאל.

*

די  הערן  צו  געווען  איז  טרערן  ביז  רירנד  ווי 
האט  וועלכער  שליט"א,  רב  פונעם  ווערטער 
ארויסגעברענגט מיט שטארקייט דער יש לנו אב 
זקן לא נשתנה ולא ישתנה. א ספר תורה – האט 
די גרעסטע  צייכנט אפ מיט   – געזאגט  דער רב 
קלארקייט אז יעדע קליינע שינוי אפי' א קוצו של 
יו"ד מאכט פסול די ספר תורה, און אקוראט אזוי 
ווען עס קומט צו אידישקייט איז יעדער קליינע 
שינוי וואס נייגט אפ אפי' א טראפעלע אנדערש 

ווי אמאל, איז דאס פסול.

דער רב האט ארויסגעברענגט די שיינקייט פון 
פון אמאל,  וואס האט דעם שמעק  קהל עדתינו 
דאס ערנסטקייט פון בעלי בתים וועלכע נעמען 
אויף די מנהלי המוסדות בארה"ק מיט אזא געפיל 
און ווארימקייט זאגט אסאך, די כולל אינגעלייט 

שלמה י.

מיט א הייליגן חן
א 'היסטארישער' מעמד

ותהי 
עליו 
יד ה'

והיה 
כנגן 
המנגן
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זיך דער אלטער אמת'ער  פון  העוסקים בתורה, אלעס שרייט 
אידישער חן בלי שינוי.

מען  אויסגעפירט,  רב  דער  האט  חלקינו,  טוב  מה  אשרינו 
דארף לויבן דעם אויבערשטן אז מען באלאנגט אין די הייליגע 
קהלה וואס רביה"ק זי"ע האט אויפגעשטעלט, און רבינו בעל 
ברך משה זי"ע האט דאס כסדר גע'חזר'ט צו נאכגיין די הייליגע 
צו לערנען מיט'ן  איז דאס ממשיך  און רבינו שליט"א  דרכים, 

ציבור כסדר. וכה יוסיף ה' להלאה.

*

איך  האט  מעמד  הייליגן  אזא  ביי  שטייענדיג  אבער 
זיכער  האבן  באטייליגטע  אלע  וואס  פרט  א  אויפגעמערקט 
געזעהן און געשפירט, אבער צוליב די סענסעטיווקייט דערפון 

מוז דאס ארויסגעברענגט ווערן מיט קלארע ווערטער.

יא, דאס איז די 'מערכת הנגינה'.

מיר לעבן היינט אין א דור וואס מען קען זאגן, אז די נגינה איז 
ליידער בשפל המצב. מען קען גיין צו א חתונה און הערן מאדנע 
ניגונים אשר כל השומע תצילנה שתי אזניו. נגינה האט דאך אזא 
מין כח השפעה וואס רעדט צו די טיפעניש פון די געפילן. און 
דער ווייטאג איז גרויס פאר יעדן וואס האט א שטיקל געפיל צו 

נגינה, און פארשטייט וואס דאס מאכט מיט א מענטש.

אפילו ווען מען קומט צו א שמחה וואו מען זינגט שוין יא 
איז  זינגער  דער  אבער  ניגונים,  היימישע  און  ערליכע  בלויז 
צו  הייקל  נישט  איז  מוזיקאנט  און דער  היימישער,  קיין  נישט 
אידישקייט, דאן קענען די שענסטע ניגונים ווערן אראפגעזינגען 
מיט אזא אומהיימישן טעם וואס לאזט איבער א ביטערן נאכ-

טעם, און איז אומגעשמאק, אומ'חסיד'יש, און אומבא'חנ'ט.

*

זיצנדיג ביי אט דעם מעמד קדוש האט זיך געהערט א קול 
שמחה וחדוה דקדושה וואס האט זיך געשפירט אין אלע ביינער, 
דער ציבור איז געווען איינגעהילט אין א קנויל פון פלאמעדיגע 
עבדא  אנא...  אנא  אנא  התלהבות,  און  בדביקות  קודש  שירי 
דקודשא בריך הוא!!! ווער עס האט דאס נישט מיטגעהאלטן 
רגשי  די  דערהויבנקייט,  דעם  פארשטיין  נישט  זיכער  וועט 
קדושה, מען קען דאס נישט מסביר זיין מיט קיין ווערטער, מען 
קען דאס נישט שילדערן מיט פשוט'ע טינט שחורה, דאס איז 
עפעס וואס מען האט געדארפט מיטלעבן צו קענען באגרייפן.

כל הקהל הקודש פון איין ברעג פונעם אלטן ביהמ"ד, ביז'ן 
איז  וועלכע  פליגל,  מאיעסטעטישן  נייעם  פונעם  עק  אנדערן 
געווען אנגעשטאפט מיט העכער 2,000 אידן, האבן געזונגען בקול 
די היימישע קאפעליע דעם "לשמוע  וחזק, באגלייט מיט  אדיר 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך 
באהבה", די הערצער זענען געווען אפן מיט בקשה לפני מלך חי 

וקים צו זוכה זיין צו אן השגה אין תורה באהבה.

דער סוד פון דעם זיסן געשמאק פון ניגוני קודש, איז – אן 
ערליכע  חסיד'ישע  היימישע  גרופע  די  געווען   – צווייפל  קיין 
אינגעלייט מיט א היימישן קאנדאקטער מיט'ן פולן חסיד'ישן 
חן וועלכע האבן געזונגען אזעלכע ניגוני קודש מיט'ן פולסטן 

זיך צוגאסן מיט  וואס האט  געשמאק, איז געווען כשמן הטוב 
זיסקייט.

יא, ערליכע נגינה האט חן, הייליגע נגינה איז זיס, חסיד'ישע 
ערליכע  'געלונגען',  מעמד  א  מאכט  וואס  איז  מנגנים  בעלי 
חסיד'ישע אינגעלייט וואס ווען זיי זינגען 'וטהר לבינו לעבדך 
צו  בקשה  א  אויך  נאר  'ניגון',  א  נאר  נישט  דאס  איז  באמת' 
אזא  אריינברענגען  קענען  זיי  בורא,  דעם  דינען  צו  זיין  זוכה 
דערהויבענער מצב רוח אין א ציבור אידן. אינגעלייט וואס ווען 
וואס  עפעס  דאס  איז  תורה'  בקבלת  ששו  'עליונים  זינגען  זיי 
דערפרייט זיי, אזעלכע אינגעלייט קענען אריינברענגען א מצב 

רוח פון 'שמחת התורה'.

האט  וועלכער  ציבור  אויפ'ן  געזעהן  דאס  האט  מען  און 
מיטגעזונגען מיט אזא ברען און קאך, מען האט געשפירט אזא 
וואס האט  דקדושה  רגשי שמחה  אזעלכע  מין דערהויבנקייט, 
זיך אראפגעלאזט אין די לופט, מען האט דאס ממש געקענט 
טאפן, וואס איז אויסדרוקליך די תוצאה פון ערליכע היימישע 

לעכטיגע געשמאקע הייליגע חסיד'ישע נגינה.

נייע  דער עבודת השיר ביי אידישע קינדער איז נישט קיין 
זאך, 'אז ישיר משה ובני ישראל', פון דעמאלט ביז היינט איז 
כנגן  והי'  מציאות,  הייליגער  א  אויבערשטן  צום  וזמרה  שירה 
המנגן ותהי עליו יד ה'. אבער פארשטייט זיך אז עס ווענדט זיך 
'וואס'  זינגט, און  'וויאזוי' מען  זינגט,  'ווער' עס  זייער שטארק 

מען זינגט.

איז  מוזיק  די  אויך  אז  נקודה  די  ווערן  באמערקט  מוז  עס 
געווען איידל ערליך און געשמאק, אן די צוגאב פון פרעמדע 
ציבור  דער  וואס  טעמפא  ריכטיגן  דעם  אויף  משונות,  קולות 
קול  געשמאקער  א  און  געשמאק,  מיטזונגען  געקענט  האט 
ה' בשמחת  לפני המלך  להריע  וקול שופר  בחצוצרות  תרועה 

התורה כי היא לנו עוז ואורה.

יא, ערליכע נגינה מאכט א מעמד.

און ווי דער רב שליט"א האט געזאגט בקול רם חנוק בדמעות 
איבער די ארגינעלע 'אמאליגקייט' וואס קרית יואל צייכנט זיך 
אויס, איז בלי ספק די חלק הנגינה איינס פון די 'צייכענעס' פון 
אמאליגקייט, ארגינעלקייט, ווען מען וויל נישט משנה זיין פון 
די ערליכע הייליגע נגינה, צו פרישע מהלכים אשר לא שערום 

אבותינו.

געקוואלן  האט  שליט"א  רבינו  ווי  זעהן  געקענט  האט  מען 
פאר נחת דקדושה זעענדיג די היימישע קאפעליע פון ערליכע 
דעם  הייבנדיג  שירה  ואומרים  הדוכן  על  שטייען  אינגעלייט 

ציבור צו העכערע שטופעס.

ברכות  ווארימע  די  ראשינו,  על  יחול  צדיק  ברכת  אז  יה"ר 
וואס דער רבי האט געוואונטשן ביים סיום המעמד קודש זאל 
ברוחניות  לרוב  ברכות  צו  אלע,  אונז  אויף  זיין  רושם  עושה 
וגשמיות, וימלא ה' כל משאלות לבינו לטובה. די אלע תפלות 
בעת שירי יגדלון "אם מצאתי חן בעיניך המלך תנתן לי נפשי 
בשאלתי ועמי בבקשתי" זאל ארויפגיין לפני כסא הכבוד, און 
לה' על  ונודה  זינגען שיר חדש  צו  זיין  זוכה  זאלן בקרוב  מיר 

גאולתינו ועל פדות נפשינו ומלכינו בראשינו בב"א.

קול זכרו   ⋅   718.387.1010
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תשובה:
אז בטבע  י'  דרוש  הר"ן  אין דרשות  ס'שטייט 
ער  וואס  זאך  יעדע  פון  מורא  מענטש  א  האט 
ווייסט אז ס'קען אים שעדיגן דעריבער וועט ער 
נישט צולייגן די האנט צו פייער ווייל ער וויל זיך 
נישט אפבריען ווייל ס'טוט זייער וויי, דער וואס 
אדער  איז  פייער,  און  האנט  די  אריין  יא  לייגט 
ווייל ער פילט נישט אדער ווייל ער איז א שוטה, 
דאס זעלבע איז מיט עבירות וויבאלד די הנאות 
פון דער וועלט ציהט אים, פילט ער שוין נישט 
די הארבקייט פון עבירות און חשיבות פון מצוה, 
ווערט אלס מער  ווי מער פארגרעבט מען  ווייל 

ווערט די נשמה און דעת פארדעקט עיי"ש.

די  און  ספרים  מוסר  לערנען  צו  איז  עצה  די 
נישט  איז  ער  וואס  אין  מצוות  די  פון  הלכות 
געווארנט, וועט מען געוואויר ווערן די הארבקייט 
און  ווי מער התבוננות  מורא האבן,  און  דערפון 
מחשבה מ'וועט אריינלייגן אלס מער יראת שמים 
אקערן  דורך  דארפסט  דו  זיין,  קונה  מען  וועט 
ארחות  הלבבות,  חובת  ה',  דרך  ישרים,  מסילת 
יועץ,  פלא  הישר,  ספר  תשובה,  שערי  צדיקים, 
המאור,  מנורת  חכמה,  ראשית  המדות,  מעלות 
יסוד ושורש העבודה וכו', און פון ספרי חסידות 
באר מים חיים, סידורו של שבת, שער התפלה, 
מאור עינים, תניא, עבודת ישראל, אוהב ישראל, 

נועם אלימלך, קדושת לוי, מאור ושמש, תולדות, 
מגיד דבריו ליעקב, אגרא דכלה בני יששכר וכו'.

מוסר  צו  געפיל  קיין  נישט  האסטו  טאמער 
זענען  וואס  די  ספרים און ספרי חסידות, בפרט 
מיט  חכמה  ראשית  ווי  אזוי  קאמפליצירט  מער 
תניא אד"ג קענסטו נוצן דערויף דיין מעשר געלט 
צו באצאלן פאר א אויסגעארבעטער איד א ירא 
שמים זאל דאס מיט דיר לערנען, גיב דאס נישט 
פאר אנדערע צדקות ווייל חייך קודמין, אזוי ארום 
צו עפעס א מדריגה  צוקומען  צו  קענסטו האפן 

אין יראת שמים.

מ'זאל  אז  מיינט  שמים  יראת  עיקר  דער 
'שימת הלב' צולייגן מח און  אנהייבן לעבן מיט 
מחשבה אויף די מעשים און נישט טון נאר מחמת 
געוואוינהייט, אלס רוטין, ד"מ כדי איך זאל קענען 
גיין ארבייטן מוז איך קודם זיך גרייט מאכן, און 
ערלעדיגן אלעס, זיך אנטוהן, פוצן די ציין, כאפן 
זיך  פארשטייט  און  'אפדאווענען'  און  שויער,  א 
ליינען  און  ותפלין  טלית  לייגן  אויך  אינצווישן 

קריאת שמע. 

נאכזאגן דאס  זצ"ל פלעגט כסדר  מיין שווער 
ווארט פון רבי'ן זי"ע אויפ'ן פסוק אין פרשת וארא 
הירא את דבר ה' הניס את מקנהו כו' ואשר לא שם 
לבו ויעזב את מקנהו בשדה, פארוואס זאגט דער 

פסוק 'אשר לא שם לבו' און נישט דבר והיפוכו 
'ואשר לא ירא את דבר ה', דאס פארקערטע פון 

הירא את דבר ה'?

נאר די תורה וויל מדגיש זיין ווי אזוי קען מען 
וויסן ווער איז נישט קיין ירא ה', דער וואס איז 
היינטיגע  די  ווי  אזוי,  גוט  ס'איז  לבו',  שם  'לא 
שפראך 'וואטעווער', דאס מיינט איינער וואס איז 
נישט א ירא ה' ווייל ער וויל נישט קיין קבלת עול 
נישט משים  ער  וויל  עול, פארדעם  פריקת  נאר 
וויל  ער  פרעשור,  קיין  נישט  דארף  ער  זיין,  לב 
פארשוועמט  און  אוועק-חלומ'ן,  ווייטער  קענען 
ווערן פון די טירדות היצר, און נישט דארפן זיך 
אזוי  מען  האט  פארדעם  חשבון,  א  מאכן  כסדר 
פיינט א מעורר, א מוסר זאגער, ווייל ער נעמט 
מ'האט  לעבן,  נישט  לאזט  ער  מנוחה,  די  אוועק 
ענדערש ליב איינער וואס גלעט און בארואיגט, 
ווי חשוב און געוואלדיג כלל ישראל, איז און ווי 
וואויל אלע אידן זענען, בינו לבין קונו דארף מען 
טאקע אזוי זאגן, אויך ווען איינער איז געפאלן ער 
איז שוין בגדר חולה דארף מען אזוי זאגן, אבער 
מענטשן  געזונטע  נארמאלע  צו  מ'רעדט  ווען 
דארף מען זיי אין פנים אריין זאגן אז זיי דארפן 
זיך פארבעסערן, פארשטייט זיך אז מ'דארף זאגן 
גוט געהערט  וועג אבער ס'דארף  אויף א שיינע 

ווערן.

שאלה:
איך וויל פרעגן א שאלה וואס ערגבערט מיר שוין א לאנגע צייט, איך וועל דאס 

מאכן אין קורצן.

די גמרא זאגט הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וויאזוי איז א מענטש אליינס 
קונה "יראת שמים". מורא האבן פון אן עבירה, מורא האבן פון פארפאסן א מצות 

עשה, ווי למשל פארשפעטיגן זמן קריאת שמע אדער תפילה בציבור אא"וו?

שאלת חכם
ַאקטועלע און אינפָארמַאטיווע שמועסן

בַאגלייט מיט יסודות'דיגע פניני דעת ותבונה
און מיט ַא אידישן בליק 

געענטפערט דורך 
הרה"ג רבי נחום ַאברַאהַאם שליט"ַא

 דומ"ץ במָאנסי

וויאזוי איז מען קונה "יראת שמים"

אין די רַאמען פון דעם קָאלום ווערט געגעבן די געלעגנהייט פַאר די "ווָאכנשריפט" ליינער צו ַאריינשיקן ַאלע סָארט שאלות און פרַאגעס בעניני השקפה, ווָאס ווערט ַאדרעסירט לויט'ן סדר, און געענטפערט בטוב טעם ודעת דורך דער חשוב'ער דיין שליט"א

Questions@kyweekly.com מען קען ַאריינשיקן סיי וועלכע ָאנפרַאגע ָאדער שאלה דורך דעם טעלעפָאן נומער 845.774.6234 עקס. 6 ָאדער אויף אימעיל



61

אני מאמין בביאת המשיח

תשובה:
דין  זעלבע  די  ערשטנס, אויף אלע עבירות דארף מען אפגעבן 
נאך  ווי  פונקט  דא,  נאכנישט  איז  משיח  ווילאנג  אפילו  וחשבון 
וואס  שטארבן  נאכ'ן  סיי  בימינו,  במהרה  קומען  וועט  ער  וואס 
קיינער ווייסט נישט ווען ס'וועט זיין, )מ'זעט ליידער מענטשן שטארבן 
פלוצלונג און אינגערהייט(, סיי ביים לעבן ווערט מען געשטראפט אויף 

פארשידענע אופנים.

פון די גרעסטע ליידן און אנשיקענישן אין היינטיגן דור, איז דאס 
דורות,  זיינע  פון  עתיד  די  אויף  ציטערט  און  שטייט  יעדער  וואס 
קיינער איז נישט פארזיכערט, נישט נאר צוליב די משחיתים, נאר 
אויך צוליב דעם וואס די סדר הלימוד אין די ישיבות, און די פילע 
וואקעישנס און אונטערהאלטונגען זענען אויפ'ן נידעריגסטן שטאפל 
שמחות,  מ'מאכט  קינדער,  געבוירן  עלטערן  זיין,  נאר  קען  וואס 
קידושים, ברית'ן, אפשערן, בר מצוות, מ'מוז טאקע שמייכלען און 
דאנקען השי"ת, אבער איך ווייס נישט וויפיל מענטשן נעמען אין 
אכט אז אין עטליכע יאר ארום איז זייער מעגליך אז דאס קינד מיט 
קען  אים,  מיט  דיר  טשאטשקעסט  און  אזוי  דיר  פרייסט  דו  וואס 
זייער מעגליך פארשאפן אומגעהויערע עגמת נפש און הארץ  דיר 
עסעניש, )לויט היינטיגן מצב האלט דאס ליידער ביי פופציג זעכציג פראצענט(.

ריכטיגע  דורך  מינוט  איין  אין  מען  קען  טון  תשובה  צווייטנ'ס, 
חרטה און שטארקע קבלה מכאן ולהבא, אדרבה פאר משיח קומט 
אלע  די  זיין  בתשובה  מחזיר  וועט  און  הנביא,  אליהו  קומען  וועט 
דאס  איז  מעגליכקייט,  זייער  לויט  תשובה  געטון  נאר  האבן  וואס 
אסאך לייכטער צו נתקבל ווערן ווי יעצט פאר ער קומט, און דאס 
וואס מ'דארף געלויטערט ווערן אין גיהנם צו מאכן די תיקונים און 
אראפנעמען די פלעקן דאס האט נישט צו טון דוקא מיט משיח דאס 

וועט געשען סיי ווי מיט יעדן וואס טוט נישט תשובה געהעריג.

דריטנס, דער יום הגדול והנורא וועט זיין מיט אלע נשמות סיי 
די וואס האבן דערלעבט סיי די וואס האבן נישט דערלעבט, דאס 
זעלבע די חבלי משיח זענען ליידער אדורך אויך אויף די וואס האבן 

דאס נישט דערלעבט.

פערטנס, דער רמב"ם זאגט קיינער קען נישט וויסן ווי אזוי ס'וועט 
זיין, ווייל מיט פארשידענע חשבונות קען מען רעכענען אז מיר זענען 
שוין אפגעקומען די עבירות, איינע פון די חשבונות וואס ווישט אפ 
געבענקט  און  געווארט  מ'האט  וואס  דעם  מיט  טאקע  איז  אסאך, 

שלימה,  גאולה  די  אויף  כסדר 
זיך  איז  מענטש  א  מער  ווי  און 
און  השכינה  גלות  אויף  מצער 
ער פארמערט מצות און מעשים 
און  הצניעות  גדרי  און  טובים 
לייגט צו די כונה פון נישט מעכב 
זיין די גאולה דורך זיינע מעשים, 
אפגעוואשן  דעם  מיט  ווערט 

זיינע עבירות.

מען  האט  אויב  אדרבה  איז 
מורא פאר דעם יום הדין דארף 
מען מער בענקען פאר משיח און 
אין  ברכות  די  ביי  האבן  אינזין 
דערנענטערן  זיך  ס'זאל  שמו"ע 
די ימות המשיח, אזוי וועט מען 
וואגשאהל  צום  צולייגן  דאס 
עבירות,  זיינע  וועגן  צו  איבער 
דאס זענען איינע פון די ערשטע 
'צפית  הדין  יום  ביים  שאלות 

לישועה'. 

צו  שווער  ס'איז  פיפטנ'ס, 
וואס  הנהגה  די  לויט  גלייבן 
גייט היינט פאר, אז די מענטשן 
ציטערן טאקע אזוי פון דעם יום 
הדין, די גאנצע הנהגה איז אויף 
א אופן פון הפקירות, )שטיי פופצן 
מינוט ביי די קאווע שטיבל אין ביהמ"ד און קוק ווי אזוי מענטשן זאגן ברכות, 
אדער גיי אריין אין די מנינים שטיבלעך און קוק אביסל ווי אזוי ס'זעהט אויס די 
גאנצע מעשה, מענטשן עסן און טרינקען כאפעדיג, פרעסעריש, שטייענדיג און 

גייענדיג זיי ווייסן ניטאמאל אז שינוי מקום איז א פראבלעם(.

מער  און  מער  ווערט  וואס  ביישפיל  איין  אנכאפן  וועל  איך 
איינגעריסן, אויב וואלטן מענטשן טאקע געציטערט וואלטן זיי נישט 
מפקיר געווען זייערע שטיבער און אוועקגעפארן אויף וואקעישנ'ס 
גאנצע משפחות, באבעס צוזאמען מיט פארהייראטע קינדער, און 
איבערלאזן אליין דעם מאן מיט די קינדער אפילו נאר אויף איין טאג, 
ווען איר הערט מענטשן זאגן איך ציטער פון דעם יום הדין, דאס 
איז נאר סתם אזוי גערעדט אין די וועלט אריין, קענסט אים רואיג 
זאגן אויב דו ציטערסט טאקע טויש דיין גאנצע הנהגה וועסטו נישט 

דארפן אזויפיל ציטערן. 

משה רבינו האט געזאגט פאר פרעה בבנינו ובבנותינו נלך כי חג 
ה' לנו פרעגט דער שם משמואל וואס האט ער דא געענטפערט אויף 
פרעה'ס טענה אז די קינדער פארשטייען סיי ווי נישט צו עבודת ה', 
נאר משה האט געזאגט ווי אזוי קען זיין חג ה' לנו אז מיר ווייסן נישט 
ווער ס'קוקט זיך אום אויף די קינדער, ווי אזוי קענען מיר אוועקגיין 
דריי טעג צו מאכן א יום טוב, דאס הייסט דען א יום טוב ווען מ'זיצט 
אויף שפילקעס וויסנדיג אז די קינדער דרייען זיך אן קיין אויפזיכט 
פון עלטערן, דאס הייסט דען וואקעישן, ווי אזוי קענסטו דארט זיצן 
רואיג און זיך לאזן וואוילגיין, אויך מיר א וואקעישן, ס'איז ענדערש 
א שאול תחתית, א גיהנם וואס קען רואינירן דיר מיט דיין מאן און 

קינדער.

די גרעסטע יום טוב און שמחה איז ווען עס איז אשתך כגפן פוריה 
בירכתי ביתך, דעמאלט וועט זיין בניך כשתילי זתים סביב לשלחנך, 
דעמאלט  אפקומעניש  א  דיר  ביי  איז  קינדער  אויפציען  אויב  און 
יאר  דרייסיג  און  פינף  הדין,  יום  פונעם  ציטערן  טאקע  דארפסטו 
געזאגט א דרשה איינמאל פארן  ז"ל  נאך מיין שווער  צוריק האט 
ווען ס'איז געקומען שרעקליכע שמועות איבער אינגעלייט  זומער 
וואס זענען א גאנצע וואך אין שטאט צוליב די ארבייט און פארן צו 
די קאנטריס נאר אויף שבת, האט ער געזאגט אז ווען חכמינו ז"ל 
וואלטן געלעבט וואלטן זיי גוזר געווען אז מ'טאר נישט זיין אליין 
אפילו איין נאכט, ומה נענה אנחנו בדורינו השפל ה' ירחם )דעמאלט 
האט מען איינגעפירט אז אינגעלייט זאלן צוזאמען עסן נאכטמאל, ס'איז אבער 

ווייט נישט קיין תיקון(.

שאלה:
איך האב א געוואלדיגע הנאה פון די שו"ת יעדע וואך אפילו פון די נושאים 
וואס זענען נישט נוגע פאר מיר פערזענליך ברענגט דאס אבער אריין אין מח א 

תורה'דיגע בליק, וויאזוי צו באטראכטן יעדע זאך.

וואלט  שליט"א  דיין  חשובער  דער  אויב  געהאט  הנאה  זייער  וואלט  איך 
געקענט אויסשמועסן די נושא פון צפי' לביאת המשיח.

פון איין זייט זענען מיר אויפגעוואקסן מיט די בענקשאפט, די האפענונג, די 
גליסטעניש צו די ליכטיגע טעג וואס מיר קענען זיך אפילו נישט פארשטעלן ווי 
גליקליך און ליכטיג עס גייט זיין, עין לא ראתה. פון די אנדערע זייט זעט מען 
אין ספרים אז עס גייט זיין א יום הדין הגדול והנורא, משיח וועט ווייזן מיט די 
פינגער ווער עס האט מקרב געווען די גאולה און ווער חלילה פארקערט, און 
מען קען הערן זיך אויסדרוקן, בפרט אין די עזרת נשים, אז מען האט מורא 
אז מען וועט ווערן פארשעמט, אדער האט מען מורא פון די חבלי משיח וואס 

שטייט אז עס וועט זיין איידער משיח וועט קומען.

צו מען קען אפשר אויסקלארן די ריכטיגע בליק אויף דעם, וויאזוי מען קען 
האבן ביידע מחשבות ריכטיג אויף די זאך, סיי די ריכטיגע האפענונג און סיי די 
ערענסטקייט צו זיך גרייטן דערצו ריכטיג, און עס קענען ריכטיג איבערגעבן 

פאר די קינדער, אזוי ווי די באבעס פון פריערדיגן דור האבן אונז געלערענט.

א גרויסן יישר כח פון פאראויס.

_____  24 שעה הוראה ליין: _____

845.783.0546 
______ לשכת בית הוראה: _____

6 גארפיעלד רד. #013

 ערב שבת קודש:

הרה"ג רבי שבתי קאהן שליט"א
מורה צדק בקהלתינו הק׳

משעה 9:00 עד  10:10 בערב

הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר

משעה 7:00 עד  8:50 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

משעה 9:00 עד  10:00 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א
' דומ"ץ ביהמ"ד בית יעקב נחמי

משעה 5:15 עד  6:15 אחצ״ה

הרה"ג רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב

משעה 7:00 עד  7:30 בערב

הרה"ג רבי משה זאב שווארץ שליט"א
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו הק׳

משעה 12:00 עד  12:30 אחצ״ה

הרה"ג רבי שלמה יונגער שליט"א
דומ"ץ טאהש

משעה 12:30 עד  2:00 אחצ״ה

הרה"ג רבי יצחק בריזל שליט"א
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו הק׳

משעה 7:30 עד  9:00 בערב

הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר

משעה 10:10 עד  10:45 בערב
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

משעה 2:00 עד  3:30 אחצ״ה

הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
דומ"ץ בקהלתינו שכונת בלומינגראוו

משעה 3:30 עד  5:15 אחצ״ה

הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

משעה 6:15 עד  7:00 אחצ״ה

זמני בית הוראה 
יעשון

ה אשר 
והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

הקדוש זי״ע  ·  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
רבינו 

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.

הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

הרה"ג רבי שלמה יונגער שליט"א
דומ"ץ טאהש

משעה 12:00 עד  1:30 אחצ״ה
זמןשינוי 
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בית המדרש הגדול 12 קרית יואל – תשל"ז לפ"ק

די ערשטע תקופה 
אין קרית יואל 
בערוב ימיו הָאט רביה"ק זי"ע זוכה געווען צו 
זען ווי עס ווערט נתקיים משאת נפשו הטהורה, 
קרית  שטעטל,  הייליג  זיין  פון  גרינדונג  די  מיט 
מלך רב, ווָאס איז אויפגעשטעלט געווָארן דורך 
זיינע געטרייע שליחים עושי רצונו, ראשי וחשובי 

קהלתינו הק' ז"ל, והחיים אתנו לאוי"ט.

דער  ווָאס  נָאכדעם  תקופה  ערשטע  די  אין 
מען  הָאט  יואל  קרית  געווען  מייסד  הָאט  רבי 
געדַאווענט אינעם בעיסמענט פון 'בילדונג דריי' 

אין סעקשָאן איינס, וואו עס געפינט זיך היינט די 

ַאּפטא גַאס. עטווָאס שּפעטער, ווען עס הָאבן זיך 

פַארמערט די תושבים, הָאט מען זיך ַאריבערצויגן 

פון  בעסימענט  אין  לָאקַאל,  גרעסערער  ַא  צו 

'בילדונג פינף', ביי די אדרעסע פון 24 קוויקוועי, 

ַא  מיט  געווָארן  געבויעט  סּפעציעל  ס'איז  וואו 

צוגעּפַאסט  געווען מער  ס'איז  און  דאך  העכערן 

ּפלַאץ  דָארט  געווען  ס'איז  בית המדרש.  ַא  פאר 

פַאר בערך הונדערט מתּפללים מיט די קינדער. 

געבויעט  דעמָאלט  איז  מקוה  ערשטע  די 

וואו   ,'3 'בילדונג  נעבן  הויז  דעם  אין  געווָארן 

ס'איז היינט די ַאדרעס פון 11 קוויקוועי, אין דעם 

גַארַאדזש פון מו"ה אברהם ווָאלף טירנויער ז"ל. 

רוח הקודש הופיע 
בבית מדרש"ו
ָאנגעפאנגען  זיך  הָאט  שטעטל  דָאס  ווען 
איז   2  – סעקשָאן  דער  און  אויסצוברייטערן 
הנהלת  די  הָאט  געווָארן  געבויעט  צוביסלעך 
הקרי’ באשלאסן ַאז עס איז שוין די העכסטע צייט 
ּפראכטפולן  גרויסן  ַא  בויען  ָאנפאנגען  זָאל  מען 
מלך  קרית  ַאזא  פאר  זיך  ּפַאסט  עס  ווי  ביהמ”ד 
רב, די מטרפולין של כל העולם כולו זייענדיג די 

אכסני’ פאר'ן צדיק הדורות מרן רביה”ק זי”ע.

 די הנהלת הקרי' - וועלכע איז בַאשטַאנען פון 
די געטרייע עסקנים, אין שּפיץ פון די בוני ומקימי 
העיר, הרבני החסיד רבי שלמה מיכל רָאזנער ז"ל, 

ויבלחט"א הרה"ח המרומם מו"ה משה פרידמאן 
שליט"א, אינאיינעם מיט דעם הויּפט ַארכיטעקט 
פון דעם שטעטל, הרבני החסיד מו"ה חיים הערש 
ליימזידער הי"ו מיקירי אנ"ש - זענען געגַאנגען 
שטעטל  נעבן  שטחים  ליידיגע  די  באטראכטן 
אין  זיין  זָאל  ווָאס  ּפלַאץ  גוט  ַא  אויסצואוועלן 
צענטער פון שטָאט נישט אויף גָאר ַא הויך בארג 
און נישט אויף קיין נידריגן שטח. עס איז טַאקע 
אויסגעוועלט געווָארן דערצו ַא צוגעּפַאסט ּפלַאץ 

וואו עס איז צוגענגליך פאר ַאלעמען.

ווינטער שנת תשל”ו איז פַאררופן געווָארן ַאן 
אסיפה ביי וועלכער עס הָאבן זיך צוזאמענגעזעצט 
ראשי  די  מיט  אינאיינעם  יואל  קרית  הנהלת  די 
ברוקלין,  אין  לב  יטב  קהל  והנהלת  הקהילה 
אויסצוַארבעטן ַאלע דעטַאלן פון די פארצווייגטע 

קאנסטראקשן ַארבעט פון דעם נייעם ביהמ”ד.

מאר
ממלכת סאט

"סאטמארער בתי מדרשים
אין דער היסטאריע"

ִתּקּונֹו  ֵחנּו ּבְ ִבְנָינֹו ְוַשּׂמְ מעשה אבות סימן לבנים!ְוַהְרֵאנּו ּבְ

דֹול ְוַהְפֵלא ר ֲאִני בֹוֶנה ּגָ ִית ֲאֶשׁ י ַהּבַ ּכִ
ערשטמָאליגער ּפרָאיעקט סּפעציעל צו "קרית יואל ווָאכנשריפט"; היסטָארישע איבערבליק ַארום די גלארייכע סַאטמַארער פעסטונגען 

"סאטמארער בתי מדרשים"
אשר יסדם טפחם וכוננם מרן רבינו הק' מסַאטמַאר זי"ע בחיים חיותו עלי אדמות 

ּפרעזענטירט צו דער היסטארישער ָאּפקויף פון שטח הענקי, לבנות ולהקים בית חיינו ותפארתינו, בנין אדיר אדיר רם נכון ונשא 

בית המדרש הגדול החדש דק"ק קרית יואל 

ה ִיְקָרא; בית המדרש הגדול 12 קרית יואל – תשל"ז לפ"ק ִפּלָ ית ּתְ ּבֵ

טז בית המדרש הגדול 12 חלק א'
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צו מַאכן דָאס בית המדרש ַאזוי הויך אויפ'ן בַארג. 

ַאריבער צום  די עסקני העיר דעמָאלט  זענען 
הגאון  שאלה.  די  צדדים  ַאלע  פארלייגן  רבי'ן 
דערביי  הָאט  שליט"א  דבש  אגלי  בעל  דומ"ץ 
וקציעה  מור  ספר  דער  רבי'ן  פַאר'ן  ָאנגעוויזן 
)פונעם יעב”ץ) וועלכער איז מקיל אין די הלכה 
וויבאלד עס איז שווער פאר יעדן ַארויפצוקריכן 
אויפן שּפיץ בַארג, ובפרט דָארט וואו דער עיקר 
אויך  שרייבט  ַאזוי  בַארג.  אויפן  נישט  איז  ישוב 
דער חיד”א וואו ער איז מעתיק די ווערטער פון 

יעב”ץ אין ספר מחזיק ברכה. 

ווערטער  די  אין  געווען  מעיין  הָאט  רבי  דער 
)סימן  חיד"א  פונעם  ברכה'  'מחזיק  ספר  פונעם 
ק"נ סעיף ג'( וואו עס ווערט געברענגט בשם דעם 

ספר 'מור וקציעה' פון דעם יעב"ץ, ַאז אויב דָאס 
ַארום  הייזער  ַאלע  פון  העכער  איז  הכנסת  בית 
איז אויך גוט, אפילו אויב טייל הייזער ווָאס זענען 
העכער.  זענען  בערג  העכערע  אויף  געבויעט 
ַאז דער בית המדרש  ווָאס פון דעם קומט אויס 
מוז נישט דוקא זיין אויף די העכסטע ּפלַאץ אין 
שטָאט, נאר אויב דער בית המדרש זעט זיך ַארויס 
העכער פון ַאלע ַאנדערע הייזער ַארום איז דָאס 

אויסגעהַאלטן להלכה. 

פונעם  ווייטער  דָארט  ברענגט  חיד"א  דער 
'מאירי' ַאז אויב די כוונה פון די העכערע הייזער 
איז נָאר צו "להרבות בדיורין ועליות", ַאז ס'זָאל 
זיין נָאך הייזער אין שטָאט, דַאן איז עס נישט קיין 
ּפרָאבלעם, און מען קען יָא על פי הלכה בויען די 

הייזער העכער דעם בית המדרש. 

און  אינעווייניג  געוויזן  דָאס  הָאט  רבי  דער 
געזָאגט "דער מאירי איז דאך פון די ראשונים". ַאזוי 

הָאט מען מחליט געווען בהוראת קדשו צו בויען 
דעם בית המדרש אויף ַאן ָארט וואו ס'זָאל זיין מער 

צוגענליך און ּפרַאקטיש פַאר'ן גַאנצן ציבור. 

איז טַאקע אינטערעסַאנט צו ָאנמערקן ַאז אויך 
זוכה  יואל  קרית  שטָאט  די  הָאט  ענין  דעם  אין 
ווען  הלכה,  דקדוק  שלימות'דיגן  דעם  צו  געווען 
אויפ'ן העכסטן בַארג פון דער שטָאט, שיינט ַארויס 
"בית  המדרש  בית  ּפרעכטיגער  און  נייער  דער 
כהנא ד'קהל יטב לב סַאטמַאר", ווָאס געפינט זיך 
טַאקע אויף די סַאמע העכסטע ָארט אין קרית יואל 
ַאלס ַא צענטרַאלער מבצר כביר לתורה ולתפלה 
פאר הונדערטער תושבי השכונה און ווערט געזען 
פון דער גַאנצער שטאט מיט שטָאלץ און פרַאכט, 

לשם ולתפארת העיר רבתי עם. 

די גרויסע נדבה פון 
הרה"ח רבי געציל 
בערגער ז"ל
תיכף ווי עס איז אויסגעַארבעט און באשלאסן 
געווָארן די גענויע ּפלענער פון דעם ּפראכטפולן 
גרעסטע  דָאס  זיין  געזָאלט  הָאט  ווָאס  ביהמ”ד 
זיך  הנהלה  חברי  די  הָאבן  וועלט,  די  אין  דַאן 
מיט  ַארבעט  שווערע  די  אין  ַאריינגעווארפן 
אימערמידליכע כוחות צו שַאפן די נויטיגע פאנדן 

צו קענען אויפבויען ַאזא גרויס ביהמ”ד.

די  געדינגען  דעמָאלט  הָאט  הקרי’  הנהלת  די 
אינאיינעם  “צוקערמאן”  בוי–פירמע  באקאנטע 
הי”ו  ליימזידער  הערש  חיים  ר’  הרה"ח  מיט 

וועלכער הָאבן ָאנגעפירט מיט די מלאכת הקודש, 
ּפלייצעס  זייערע  אויף  גענומען  הָאט  הנהלה  די 
מדרש  בית  דָאס  אהערצושטעלן  אחריות  דעם 
ַאלס ַא ּפראכטפולע ריזיגע געביידע עס זָאל זיין 

כלולת מגדלים נאים בנוי לתלפיות.

ז"ל  גליק  עזריאל  רבי  הרה"ח  פארציילט  עס 
משב"ק אין ספר עזר בקודש:

באופן מיוחד האט זיך דער רבי אוועקגעגעבן 
צו אויפבויען דעם גרויסן בית-המדרש אין קרית 
יואל, אהערצושטעלן א מקום תורה ותפלה פאר 
שוין  איז  רבי  דער  כאטש  און  העיר.  תושבי  די 
דאן געווען זייער שוואך, האט זיך דער רבי אליין 
צו  צוגיין  קענען  צו  געלט  שאפן  צו  אפגעגעבן 
גרויסן בית- אויפשטעלן דעם  די ארבעט מיט'ן 

המדרש.

בַאאויפטרַאגט  דעמאלט  מיר  האט  רבי  דער 
איך זאל אריבערגיין בשליחותו צו הרבני הנגיד 
המפורסם ר' געציל בערגער ע"ה, און אים בעטן 
און  געלט.  סומע  ערשטע  די  געבן  זאל  ער  אז 
כאטש ר' געציל האט שוין פיל געלייסטעט פאר'ן 
רבי'נס אלע מוסדות איבער דער גאנצער וועלט, 
פון  חלק  גרויס  א  קויפן  מיט'ן  אויך  דערצו  און 
האט  פונדעסטוועגן  שטעטל,  פונעם  שטחים  די 
האנט  זיין  אויסגעשטרעקט  ווידעראמאל  ער 
ביד רחבה וברוח נדיבה און געגעבן די ערשטע 
צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער – מיט 
וואס מ'האט דאן אנגעפאנגען צוצוטרעטן צו די 

ארבעט אויפצובויען דעם בית המדרש הגדול.

ביז ַאהער פון די זכרונות פון ר' עזריאל גליק 
ז"ל.

די ריזיגע נדבה פון 
הרה"ח ר' ליּפא 
קויפמַאן ז"ל
ַאריינגעברענגט  הָאבן  ווָאס  ערשטע  די  פון 
זי”ע,  רבי’ן  ריזן סכום אל הקודש פנימה צום  ַא 
איז געווען דער נדבן מפורסם וראשון לכל דבר 
שבקדושה הרבני הנגיד החסיד המפואר ר’ ליפא 
געלייסטעט  פיל  הָאט  וועלכער  ז"ל,  קויפמַאן 
דַאן  הָאט  ער  יָארן.  ַאלע  מוסדות  רבי’נס  פַאר'ן 
צוגעזָאגט פארן רבי’ן אן אסטראנאמישען סכום 
קויפן  צו  דאלאר  מיליָאן  האלב  ַא  צו  קרוב  פון 
פונעם  אויפבוי  פַאר'ן  )אייזן(  סטיל  גַאנצע  דָאס 

ביהמ”ד.

שּפיטץ  מאיר  רבי  הרה"ג  פארציילט  עס 
געווען  איז  ער  אז  ביסטריץ,  אבד"ק  שליט"א, 
דערביי ווען הרה"ח ר' ליּפא ז"ל מיט זיין בני בית 
ע"ה, זענען ביי א געלעגענהייט אריינגעקומען אל 
מיט  זי"ע,  רבי'ן  פון  ימיו  בערוב  פנימה,  הקודש 
א שאּפינג-בעג ָאנגעפולט מיט'ן אסטראנאמישן 
אין  דָאלער  טויזנט  אכציג  הונדערט  פון  סכום 

קעש געלט!

מרת קויפמַאן ע"ה האט זיך דאן אראּפגעזעצט 
אינאיינעם מיט הרבנית הצדיקת ע"ה אויף דער 
זיי  הָאבן  אינאיינעם  און  שטוב,  פונעם  סָאפע 
זיך גענומען ציילן דָאס געלט, ביז ווילאנג ס'איז 
רעביצין  די  גענוי.  ס'שטימט  אז  אויסגעקומען, 
איז צוגעגאנגען צום רבי'ן און אויסגערופן, "מיר 
האבן יעצט אּפגעציילט און דא איז דא הונדערט 

און אכציג אלפים!"...

 עמוד השבוע • פ׳ ויק״פ 

אשר באש קודש היוקדת בלבו לחזק ולרומם ״עמוד התורה״ בקרב קהלתינו הקדושה
ירה להאד ו רה  תו ל  י ד להג ם  י ר י הכב ת  לו ו פע ת  צאו הו לכלכל  ע  ו השב ן  ו פטר ת  ו להי זכה 

קביעת עיתים • שיעורי תורה • סידור חברותות • חבורות התאחדות אברכים 
מפעלים הכבירים להעמיד בתים נאמנים על דרך ישראל סבא

לרגל נישואי בנו החתן מאיר יצחק ני״ו למזל טוב
עב״ג בת הרה״ח מוה״ר אהרן ארי׳ אייזענבערג הי״ו

מיטוואך ויק״פ הבעל״ט  ⋅  באולם עטרת מיייזעלס
זכות החזקת התורה יגן עליו, תורה מגינה ומצלי בכל עידן ועידן, וזאת התורה לא ימוש מפיו ומפי זרעו ומפי זרע זרעו מעתה ועד עולם,

 מתוך שמחה ונחת דקדושה, בל הברכות האמורות בתורה עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן

הנהלת מפעל עמוד התורה דקהל יטב לב סאטמאר

על הטוב יזכר ידידינו היקר הנודע לשם ולתהילה, בקרב עם סגולה, תומך ומוקיר רבנן, עושי צדקה וחסד, ומגדולי תמכין דאורייתא בכל נימי נפשו, ה״ה

מו״ה הלל שלמה דייטש הי״ו

בס״ד
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אזא שטילקייט האט מען אין קראקא נאכנישט געהערט
"ווייסט איר פארוואס ר' שמעון סופר, דער זון 
אין  געקעניגט  זי"ע, האט  הייליגן חתם סופר  פון 
ווייסט  ואם בישראל קראקא אלס רב?  דעם עיר 
אזש  גאון,  אויבערלענדישער  דער  אזוי  ווי  איר 
צום  אן  קומט  סלאוואקיי,  פרעשבורג,  ווייטן  פון 
האט  אידנטום?",  גאליציאנישן  פון  שפיץ  סאמע 
דער חוסטער רב און שפעטערער ירושלימער רב, 
געפרעגט  זי"ע,  דושינסקי  צבי  יוסף  רבי  הגה"ק 
ביים גאון וצדיק דער טשעבינער רב זי"ע ווען די 
געלגענהייט  א  ביי  אמאל  זיך  האבן  גאונים  צוויי 

געטראפן אין ירושלים.

דער ענטפער איז געווען: "ניין, איך ווייס נישט. 
אריינגעטראכט  פיל  טאקע  שוין  האב  איך  און 
מען  קען  דעם  אויף  קשיות  קיין  הגם  דעם.  אין 
געווען  איז  ווייל דער סדר הדברים  נישט פרעגן, 
זייער אסאך מאל מכהן  רבנים האבן  די  אז  אזוי, 
דארט  נישט  ערטער,  ווייטע  און  ברבנות  געווען 
וואו זייער היים איז געווען. אבער אויב איר ווייסט 
צו  גרייט  מיר  זענען  דערביי,  טעם  ספעצילען  א 

הערן".

פרעגן,  נישט  מען  קען  קשיות  קיין  "גערעכט, 
און  סיבה  באזונדערע  א  געווען  איז  דא  אבער 
אז  דערצו,  צוגעברענגט  האט  וואס  אורזאך 
א  קראקא.  קיין  אנקומען  זאל  סופר  שמעון  רבי 
וואונדערליכע געשיכטע שטייט אונטער דעם. אז 
האט  פארציילן",  דאס  אייך  איך  וועל  ווילט  איר 
געזאגט  ז"ל  מהרי"ץ  דער  רב,  ירושלימער  דער 

פארן טשעבינער רב.

"נו, אדרבא, לאמיר הערן".

מהרי"ץ  דער  האט  היה",  כך  שהיה  "מעשה 

אנגעהויבן צו דערציילן.

*

דאס בית המדרש פון הייליגן רמ"א איז פיל מן 
וואס הענגען  גרויסע לעמפ  די  הקצה אל הקצה. 
אראפ פון דאך מיט אזא מאיעסטעטישקייט זענען 
שיינען  ליכט  צענדליגער  געווארן,  אויסגעפוצט 
גאנצן  אין  פינקלט  וואס  לעכטיגקייט  א  מיט 
שבת'דיגע  אין  אנגעטאן  קינדער  המדרש.  בית 
מיט  ארום  זיך  דרייען  מלבושים  אויסגעפוצטע 
בית  נעבן  גאס  דער  אויף  און  הויף  אין  פרייד 
המדרש. און נישט נאר קינדער שטייען אויף דער 
גאס, אויך ערוואקסענע אידן, ווער עס האט נישט 
געהאט קיין פלאץ זיך אריינצושטופן אין דעם בית 
און  גאס.  דער  אויף  שטיין  געבליבן  איז  המדרש, 
זייער צאל דערגרייכט פילפאכיג מער ווי די וואס 
פילן זיך גליקליך מיטן באווייזן צו טרעפן אן ארט 

אין בית המדרש.

א  אז  יעדן  אויף  זעט  מען  גרייט,  איז  יעדער 
פארקומען,  דא  גייט  געשעעניש  היסטארישע 
וואס איז? עפעס גייט פאר? יא, די שטאט קראקא 
וואס  קאנדידאטן  די  פון  איינער  און  רב,  א  זוכט 
ביז  גייט  רבנות  קראקאווער  אויפן  קאנדידירט 

געציילטע מינוטן זאגן דא אין שול זיין דרשה.

פארוואס זוכט קראקא א רב?

זינט דער רב אין קראקא איז נפטר געווארן האבן 
זיך די פרנסים פון קראקא באמיט אויפצונעמען א 
רב וואס זאל פאסטן פאר אזא שטאט ווי קראקא, 
און עס פעלן טאקע נישט קיין רבנים גדולי הדור 
עס  פאסטן,  רבנות  דעם  פארנעמען  ווילן  וואס 
טיפע  און  פלפול,  בעלי  תורה,  בעלי  דא  זענען 

נישט  קען  מען  אבער  ישראל.  אלמן  לא  גאונים, 
אויפנעמען קיין רב, צוליב די ערשטע דריי בענק 

אין דעם רמ"א שול.

*

"כרכא  אדער:  נאמנה",  "קריה  "כלילת-יופי", 
צו- אנדערע  נאך  מיט  און  אזוי,  ביה!"  דכולי 

קראקא.  שטאט  די  באצייכנט  מען  האט  נעמען 
און קיין איינס   פון   די באצייכענונגען איז נישט 
געווען איבערגעטריבן, קראקא האט זיך פארדינט 
פאראן  זענען  עס  ווי  גענוי  נעמען.  דאזיגע  די 
געווען  זענען  אזוי  בישראל",  מיוחסות  "משפחות 
אידישע שטעט מיט גרויס יחוס. און איינע פון אט 
די שטעט וואס האט מיט גרויס שטאלץ געטראגן 
היסטאריש  די  געווען  איז  מלכות-קרוין,  אזא 

קעניגליכע שטאט קראקא.

קראקא איז פאר לאנגע יארן געווען די רעזידענץ 
פון פוילישע מלכים און פירשטן, אבער ווער רעדט 
פון דעם  דווקא  זיי, מען רעדט דאך דא  פון  דען 
איז  "מאן מלכי רבנן". עס  פון  אידישן קעניגרייך 
דער  אין  קהילות  אידישע  אסאך  געווען  נישט 
וועלט, וואס האבן אין פארלויף פון זייער געשיכטע 
זוכה געווען צו אזויפיל תורה-פערזענליכקייטן ווי 

קראקא.

ארט  דערהויבענעם  דעם  פארשטיין  צו  בכדי 
גלות-געשיכטע,  אידישער  דער  אין  קראקא  פון 
פון  נעמען  עטליכע  דערמאנען  בלויז  מען  דארף 
משה  רבי  פאלאק;  יעקב  רבי  רבנים:  דארטיגע 
"שולחן  פון  פוסק  דער  רמ"א(,  )דער  איסערליש 
"ארץ  די  ווי  קראקא  באצייכנט  וועלכער  ערוך" 
ישראל הקטנה, שממנה תצא תושיה ומלאה דעת 

כמים לים מכסים"; דער ב"ח, דער של''ה הקדוש, 
דער תוספות יום טוב, און נאך, זכותם יגן עלינו.

קראקא האט פון זיך ארויסגעגעבן די שענסטע 
געשטאלטן פון רבנים, וועמענס תורה ליכט האט 
פארשיינט די גאנצע אידישע וועלט; עסקנים און 
א  געווען  איז  כלל-ארבעט  וועמענס   - שתדלנים 
מוסטער פון מסירות-נפש'דיגער אידישער הנהגה; 
באנקירן און סוחרים, וואס האבן זיך אויסגעצייכנט 
מיט זייער צדקה און מעשי-חסד - און סתם אידן 
וועמענס טעגליך לעבן איז געווען דורכגעדרונגען 

מיט אלע שיינע אידישע מידות און קדושה.

שמעון  רבי  פון  געהאנדלט  זיך  האט  עס  ווען 
א  געווען  שוין  קראקא  איז  רבנות  סופר'ס 
געווען  דארט  זענען  עס  חסידות.  פון  צענטער 
צאנז- ווי  קלויזן  און  שטיבלעך  חסידישע  אסאך 
שינאווע, באבוב, ראדאמסק, בעלזא, טשארטקאוו, 
דזשיקוב, און נאך. אין אלע בתי מדרשים, קלויזן 
און חסידים-שטיבלעך, האט מען טאג און נאכט 
אלט,  און  יונג  אידן,  צאלן  גרויסע  א  געטראפן 
איבער גמרות און ספרי ראשונים און אחרונים. די 
שטאט האט גע'שמ'ט מיט אירע לומדישע בחורים 
צווישן  מובהקים  לומדים  אויך  ווי  יונגעלייט,  און 
אירע סוחרים אינדוסטריעלער און סתם אידן, ביי 
וועמען די תורה איז געווען דער עיקר "ומלאכתם 

ארעי".

מען האט געשמועסט אין קראקא אז אין דעם 
בחורים  דרייסיג  דא  זענען  שטיבל  ראדאמסקער 
וואס קענען גאנץ ש"ס על בוריו. נישט אומזיסט 
האט מען גערופן די שטאט: "ירושלים ד'גאליציע".

און צו זיין רב אין קראקא האט באדייט: צו זיין 

ה+צדיקיםע_+ל 

הרב הקדוש 

רבי ארי' ליב 
פון שפאלע זי”ע

דער שפאלער זיידע
ו' תשרי תקע"ב

ה+צדיקיםע_+ל 

הרב הקדוש 

רבי שמעון 
סופר
זי”ע
י"ז אדר
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דער מנהיג רוחני פון אט די אידן, און שטיין העכער 
וואס  פון אלע למדנים פון שטאט. אן אויפגאבע 

לאזט זיך נישט אראפשילדערן מיט דער פענע.

אין די ערשטע דריי בענק פון דעם רמ"א שול 
גרעסטע  די  שטאט,  פון  לייבן  די  געזעסן  זענען 
שטערקסטע  די  קעפ,  שארפסטע  די  לומדים, 
וואס קענען מיט  בעלי פלפול, מעכטיגע עילוים, 
וואס  דאס  מינוט,  איין  אין  כאפן  מוחות  זייערע 
עס געדויערט פאר אן אנדערן צוויי שעה. ווען די 
דריי ערשטע בענק פלעגן זיך שפארן אין לערנען, 
ווי  געקאכט  און  געזידט  המדרש  בית  דאס  האט 
א קעסל אין באד פרייטאג נאכמיטאג. עס זענען 
געפלויגן גמרא'ס אויפן לשון, פונקען פייער האבן 
ארויסגעשפריצט פון זייערע מיילער, און ווער עס 
איז נישט געווען א עילוי האט נישט פארשטאנען 

א ווארט וואס זיי רעדן.

זיי זענען געווען די שפיץ פון אלע קראקאווער 
אנגענומען  געוואלט  האט  מען  אז  און  למדנים, 
ווערן אלס רב אין קראקא, האט מען געמוזט זיך 

"דורכקומען" מיט זיי...

און ביז'ן היינטיגן טאג האט נאך קיינער נישט 
באוויזן דעם קונץ...

די  פון  צוויי  נישט  און  איינער  נישט 
האט  פולין,  אין  גאונים  גרויסע  דעמאלט'דיגע 
קאנדידירט אויף דעם אמט, געקומען זאגן א דרשה 
און זיך צוריקגעקערט אהיים, אן גארנישט.... נישט 

קענענדיג דורכשפרייזן די ערשטע דריי בענק.

און אפשר איז דער אויסדרוק "מיט גארנישט", 
יא  זיך  האט  ער  אויסדרוק.  ריכטיגער  קיין  נישט 
אומגעקערט אהיים מיט עפעס, מיט עגמת נפש, 

און טיילמאל מיט א היפשע פארציע בושה...

אנגעהויבן  נארוואס  האט  קאנדידאט  דער 
עפעס  געבויעט  האט  ער  וואס  קוים  דרשה,  זיין 
זיין  באזירן  וויל  ער  וועלכן  אויף  יסוד  שטיקל  א 
זיך שטורמען...  נעמען  בענק  דריי  די  און  דרשה, 
ער  בלאז.  זייפן  א  ווי  יסוד  זיין  צואווארפן  זיי 
ווערט אטאקירט פון אלע זייטן, ער פרובירט זיך 
לשון  מיטן  גמרא'ס  אויך  ווארפט  צו פארטיידיגן, 
לופט,  דער  אין  פליט  אגודל  דער  זיי,  ווי  פונקט 
גאונישע סברא'ס ווערן ארויפגעלייגט אויפן טיש, 
ראשונ'ישע הגדרות ווערן דערמאנט באגלייט מיט 
זיך  לאזט  אנגעגריפענער  דער  חז"ל,  פון  יסודות 
נישט, ער איז נישט קיין קטלא קניא, ער קען גאנץ 
פיין אפענטפערן אן אפענסיווע, אבער ער שטייט 

איינער אליין קעגן גאנצע דריי בענק...

די  אפגעשראקן  נישט  האט  דאס  אבער 
קאנדידירן.  צו  קאנדידאטן  פאטענציענעל 
האבן  צייט  יענער  פון  גאונים  די  פארקערט, 
געוואלט זיין זיכער אז זייער לערנען איז מיט גענוג 
א שטארקע עמקות, האבן זיי זיך געשטעלט פאר 
די דריי בענק, וויסנדיג אז דא וועט מען זיי נישט 
שוינען, דא וועט מען זיי גוט דורכזיפן און זען צי 
זיי קענען טאקע. זיי האבן געוואוסט אז אויב זיי 
זיי  זענען  בשלום,  בענק  דריי  די  אדורך  שווימען 

ווערד אנגערופן צו ווערן אמת'ע גאונים.

עס קומען גאונים און למדנים, שטעלן זיך צום 
"פארהער", און גייען אהיים בבושת פנים.

זענען  קראקא  שטאט  די  פון  איינוואוינער  די 
דורך  איז  איינער  אז  הערן  צו  וויליג  געווען  שוין 
א  האבן  געוואלט  שוין  האבן  זיי  פארהער,  דעם 
רב. אויך די זיצערס פון די דריי בענק האבן שוין 
געוואלט אז איינער פון די רבנים פון יענער צייט 
זאל שוין דורכשווימען דעם ים התלמוד בשלום, זיי 

האבן שוין אויך געהאפט דערויף, אבער עס גייט 
נישט.

קראקא  אין  הרבנות  כסא  דער  איז  דעריבער 
געשטאנען פאר א לענגערע וויילע.

*

זון  דער גאון רבי שמעון סופר, דער צווייטער 
פון הייליגן חתם סופר איז יארן לאנג געווען רב 
אמאל  זיך  מאכט  מאטערסדארף.  שטאט  די  אין 
אז ער דארף פארן אין באד, די דאקטורים הייסן 
און  וואכן,  עטליכע  אויף  אפרו  אויף  פארן  אים 

אונטערוועגנס פארט ער דורך די שטאט קראקא.

גלייך ווי ער קומט אריין אין זיין אכסני' אין די 
זיינע נאענטע, וואס האבן  שטאט, זאגט ער פאר 
גיין באזוכן  וויל  וועג, אז ער  אים באגלייט אויפן 
דעם שטאט'ס רב, ווי מען איז זיך נוהג אז ווען מען 
קומט אין שטאט אריין, גייט מען באזוכן דעם רב.

"אבער אין די שטאט איז נישטא איצט קיין רב", 
האבן זיי אים געזאגט.

"וואו איז ער?", האט דער מאטערסדארפער רב 
געוואלט וויסן.

און  געווארן,  נפטר  איז  רב  פריערדיגער  "דער 
קיין נייעם רב האט מען נאך נישט אויפגענומען", 
איד  קראקאר  א  פון  ענטפער  דער  געקומען  איז 
דער  גאון  בארימטן  דעם  זען  געקומען  איז  וואס 

מאטערסדארפער רב.

"ווי לאנג איז שוין דער רב נפטר געווארן", האט 
דער רבי שמעון סופר געוואלט וויסן.

טרוקענער  א  געקומען  איז  "עטליכע חדשים", 
ענטפער.

"און פארוואס האט מען נאך נישט אויפגענומען 

דא  דען  פעלט  שטאט?  גרויסע  אזא  פאר  רב  א 
כסא  דעם  באזעצן  קענען  זאלן  וואס  גאונים, 
רב  מאטערסדארפער  דער  האט  הרבנות?", 
מנהיג  א  פאר  פאסט  עס  ווי  שאלה  א  געפרעגט 

ישראל.

"גאונים און לומדים זענען דא גענוג, אבער ביי 
אונז אין די שטאט זענען פארהאן גרויסע לומדים 
וואס לאזן זיי נישט קומען צום ווארט. זיי שטייען 
און  זיינע פשט'לעך  און פרעגן אפ  די דרשה  ביי 
פארטרייבן יעדן איינעם פון דא", האט דער איד 
געענטפערט, מיט א ניגון פון באקלאג, פון וועלכע 
נמאס  שוין  איז  עס  אז  קענטיג  געווען  איז  עס 
געווארן פאר די קראקאווער אידן די חכמה פון די 

ערשטע דריי בענק...

דעם  פון  שטערן  ברייטער  און  גרויסער  דער 
גאון ווערט פארקנייטשט. דער מאטערסדארפער 
רב איז בדרך כלל א שווייגער, ער רעדט נישט צו 
פיל, און איצט רעדט ער אויך נישט, ער איז נישט 
מגלה וואס ער טראכט, ער זאגט בלויז: אזוי? און 
פארדריסט  עס  אז  קענטיג  ווייטער.  טראכט  ער 
אים די אויפפירונג פון די לומדים, אבער וואס ער 

טראכט צו טאן, ווייסט קיינער נישט.

זיין אכסני'  א לאנגע צייט איז ער געזעסן אין 
אלע  אהין  אין  אהער  געווען  שוקל  פארטראכט, 
וועלכע  סיי  צדדים איידער ער טוט א שריט אין 
מודיע  ער  האט  נאכמיטאג-צייט  און  ריכטונג, 
טאן:  צו  פלאנט  ער  וואס  נאנטע  די  פאר  געווען 
"איך גיי אנגעבן מיין קאנדידאטור פארן רבנות אין 

קראקא...".

*

זיך  האט  טאג  העלן  אינמיטן  דונער  א  ווי 

בעזרת השם יתברך

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

בשבח והודאה להשי"ת שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

מתכבדים אנו להזמין בקריאה של חיבה קרובינו וידידנו

לבוא ולקחת חבל בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

מאיר יצחק נ"י
עב"ג הכלה הבתולה המהוללה

חי' אסתר תחי'
שתתקיים בעז"ה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום רביעי לסדר ויקם משה את המשכן-ויק"פ
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6:45 5:45        והחופה בשעה  קבלת פנים בשעה 

ס ל ע ז י י מ ת  ר ט ע ם  ל ו א ב

3 YD GOLDBERGER DRIVE, MONROE NY

ובעז"ה ביום שמחתכם ישמח לבינו גם אנו

לום לש כם  ראת בוא ק ל ידידיכם המחכים 

הורי החתן
הילל שלמה דייטש וב"ב
חתן מו"ה יצחק בראך ז"ל 

הורי הכלה
אהרן ארי' אייזענבערג

וב"ב

ד

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תשא - פרה

בביהמ"ד מנחת אהרן יפו
6 Carter Lane

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת ויק"פ - החודש

באולם סעפייער
5 Hayes Court

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תשא - פרה
בביהמ"ד בית יקותיאל דקיט"ל

1 Chust Rd.
קידושא רבא אחר התפלה 

ולנשים בבית המחותן
7 Beer Sheva St. #106

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת ויק"פ - החודש

באולם עטרת פ"ז
16 Kosnitz Rd.

היות מיר האבן נישט 
געשיקט הזמנות 
ביטע אננעמען 
אלס א פערזענליכע 
איינלאדונונג
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זיינע מקורבים.  פון  די אויערן  אין  דאס געהערט 
לעצטן  ביזן  אכסניה  בעל  דעם  פון  אנגעהויבן 
פון  אפרעדן  פרובירט  אים  האט  יעדער  מקורב, 

דעם שריט.

א  געווען  איז  וועלכער  אכסניה,  בעל  דער 
וואס  מיט  אמבעסטן  געוואוסט  און  קראקאווער 
אזא זאך שמעקט האט זיך ממש איינגעריסן מיט'ן 
פרובירט  אים  האט  ער  רב.  מאטערסדארפער 
אין  שילדערן  דורך  שריט  דעם  פון  אפצורעדן 
וואספארא בלאטע מען קען אריינקריכן ווען מען 
פארשוינען  זיי  בענק.  דריי  די  פאר  זיך  שטעלט 
נישט קיינעם, זענען נישט נושא פנים, און שינדן 
די הויט פאר די גרעסטע גאונים ומפלפלים.  "רבי", 
"איר  מיטל,  לעצטן  מיט'ן  פרובירט  יענער  האט 

וועט פון דא אנטלויפן מיט בזיונות ח"ו".

אבער רבי שמעון סופר האלט זיך ביי זיינס. ער 
וויל קאנדידירן פארן רבנות, און עס העלפט נישט 

קיין פודינו ומצילינו.

צומארגנס האט רבי שמעון סופר געלאזט רופן 
די ראשי הקהלה און זיי איינגעמאלדן זיין באשלוס. 
די ראשי הקהלה האבן שוין פון לאנג געהערט פון 
דעם מאטערסדארפער רב, זיי האבן געוואוסט אז 
דא האבן זיי צוטאן מיט א גרויסן גאון און למדן, 
זייער  זיי  און א מנהיג בחסד עליון, און עס האט 
גוט געפעלן אז ער זאל ווערן ביי זיי רב, אבער קיין 
בזיונות האבן זיי אים נישט געוואלט פארשאפן... 
דעריבער האבן זיי אים גענומען אפרעדן פון דעם.

צום  אן  זיך  רופט  הקהל  ראש  דער 
מאטרסדארפער רב און זאגט: "רבי, מיר ווילן אייך 
זייער שטארק פאר רב, אבער וואס וועט איר טאן 

מיט אונזערע עילוים? זיי וועלן אייך באפאלן מיט 
קשיות נאך איידער איר וועט האבן געענדיגט איין 
ווארט. ש"ס בבלי און ירושלמי, רמב"ם און שו"ע 
זיי  זיך פון  זיי אויף די צונג, מען דארף  ליגט ביי 

היטן די ביינער".

רבי שמעון סופר ווערט נישט דערשראקן פון די 
ווערטער, ער שמייכלט גוטמוטיג צו די קראקאווער 
ראשי הקהלה און זאגט: "די דאגה לאזט פאר מיר, 

איך שרעק זיך נישט פון די קראקאווער לומדים".

דער  אז  איין  זעען  הקהלה  ראשי  די 
פון  הערן  נישט  וויל  רב  מאטערסדארפער 
גארנישט, ער איז איינגע'עקשנ'ט. אבער זיי האבן 
דאך רחמנות אויף אים, זיי שעצן זיין כבוד התורה 
און ווילן נישט עס זאל ח"ו נתחלל ווערן, בעטן זיי 
זיך צו אים: "אסאך גרויסע רבנים, שארפע לומדים 
האבן אזוי געזאגט איידער זיי זענען אריין אין שול, 
און זענען פון דארט ארויס בפחי נפש ביז א קורצע 
דארט  האבן  זיי  וואס  איבערלעבעניש  די  וויילע. 
געהאט וועלן זי נישט פארגעסן דאס גאנצע לעבן". 
וויילע  א  נאך  און  אויסגעפירט  איד  דער  האט 
דער  וועט  "אפשר  מינע:  ביטע  א  מיט  צוגעגעבן 
איבערטראכטן  זיין  מוחל  רב  מאטערסדארפער 

דאס אביסל מער?".

רבי שמעון סופר האט אויף דעם נישט רעאגירט, 
"זייט מוחל און רופט צוזאם  זאג:  נאר געגעבן א 
נאכמיטאג,  אזייגער  פיר  מארגן  אויף  עולם  דעם 

איך וועל דאן זאגן די דרשה".

מען  אז  זעט  מען  פארשטומט,  בלייבט  יעדער 
גריסן  די ראשי הקהלה  גארנישט טאן.  שוין  קען 
א גוטע נאכט און גייען אהיים, וויסנדיג אז מארגן 

גייט דער מאטערסדארפער רב האבן גרויס עגמת 
נפש אויף דעם וואס ער האט זיי נישט געהארכט...

*

כאדאראם,  גייט  קראקא  שטאט  די 
די  און  דרשה,  א  זאגן  גייט  רב  מאטערסדארפער 
לומדים שארפן זיך די ציין. זיי ווייסן אז ער איז א 
גאון עצום, א מפלפל מבית מדרשו פון זיין גרויסן 
טאטן דער צדיק וקדוש, דער הייליגער חתם סופר 
זי"ע. זיי ווייסן אז ער וועט זיך נישט לאזן פון זיי, 

און זיי רישן זיך אויף א שווער שטיקל ארבעט.

יעדער איז גרייט, די דריי ערשטע בענק זענען 
שוין באזעצט, אויך דאס גאנצע בית המדרש איז 
פול מיט מענטשן, ווער עס האט זיך נישט געקענט 
אויף  שטייט  המדרש,  בית  אין  ארט  אן  געפינען 
אין  אנגעבינדן  זיך  האבן  אנדערע  פענסטער,  די 
די זוילן מיט זייערע גארטלעך, קיינער וויל נישט 
פארפאסן ווען דער מאטרסדארפער רב וועט זאגן 
זיך  וועלן  בענק  דריי  ערשטע  די  און  דרשה  זיין 

צופייערן...

פלוצים עפנט זיך די טיר, און א שמאלע רייע 
עפענט זיך צווישן די צעשטופטע מענגע מענטשן, 
געמיטליך  שפרייזט  רב  מאטערסדארפער  דער 

אריבער די רייע און קומט צו צום אויבן אן.

יעדער ריקט זיך אפ מיט גרויס דרך ארץ, אויך 
די לומדים פון די ערשטע דריי בענק, ריקן זיך אפ, 
פאטריארכאלישע  זיין  פון  באצויבערט  ווערן  און 
יראת הכבוד'דיגע צורה, עס איז געווען באקאנט 
אין די גאנצע געגענט אז דעם מאטערסדארפער 
רב'ס הייליגע צורה רופט ארויס יראת הרוממות. 

זיין שיינער און הויכער געשטאלט כמלאך אלקים 
און זיין הדרת פנים, מיט וואס ער איז געבענטשט 
אויסער זיין גרויס יראת השם און לומדות, ווארפט 

אן ערנסטקייט ארום און ארום.

וואס פירן צום  די טרעפ  גייט ארויף אויף  ער 
ארון הקודש, טוט זיך אן דעם טלית און שטיינעדיג 
הקודש  ארון  צום  פנים  מיטן  אויסגעדרייט 

שעפשעט ער א תפילה למי שאמר והיה העולם.

דאס גאנצע בית המדרש, מיט די מאסע מענטשן 
א  אין  איינגעהילט  איז  איר,  באלאגערן  וואס 
טאפעדיגע שטילקייט, מען קען הערן דאס פאכען 
פון די הערצער. יעדער איז אנגעצויגן, מען ווייסט 

נישט ווי אזוי דער אויפטריט וועט זיך ענדיגן.

דער מאטערסדארפער רב דרייט זיך אויס צום 
עולם, ער באטראכט מיט א מורא'דיגע רואיגקייט 
גאנצן  איבערן  ארום  זיך  קוקט  פארזאמלטע,  די 
מיט  בענק  ערשטע  דריי  די  אויך  המדרש,  בית 
אן  דורך  גייט  איר,  באזעצן  וואס  עילוים  אירע 
אבסערוואציע פון רבי שמעון סופר... ער זעט ווי 
ווארפן  אויגן  זייערע  גרייט....  שטייען  לומדים  די 
דאס  אויפגעמאכט  האט  ער  איידער  נאך  פונקען 

מויל....

*

ווערטער,  זיינע  אן  ער  הייבט  ורבותי",  "מורי 
איך  וויל  דרשה,  מיין  אנהייבן  ווען  איך  "איידער 
אייך דערציילן א מעשה. נאכדעם וועל איך זאגן 

מיין דרשה".

אלע  פון  געהערט  מען  האט  שישקעריי  א 
מיטן שכן,  איבערגעקוקט  זיך  האט  יעדער  זייטן. 
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שטערן,  מיטן  געקנייטשט  און  רעכטס-לינקס  אויסגעדרייט  זיך 
אז  געדאכט  זיך  האט  עס  אנהייב.  דעם  אויף  זיך  וואונדערנדיג 
אט אט שטעלט זיך אויף איינער פון די דריי ערשטע בענק און 
זאגט פארן מאטערסדארפער רב: "מיר זענען דען געקומען הערן 
מעשה'לעך? מיר ווילן הערן אייער דרשה, לאמיר הערן א פילפול, 

א לומדות".

אבער אין די סעקונדע ווי אזא מחשבה אז אריבערגעפלויגן אין 
מוח האט רבי שמעון סופר אנגעהויבן ווייטער צו רעדן.

גרויסן  מיין  פון  געהערט  אוודאי  האט  איר  איין:  זיך  "הערט 
טאטן, וועלכער איז געווען דער לייכט טורעם פון גאנצן דור, רבינו 
משה סופר זי"ע איז געווען רב פון די שטאט פרעשבורג. אין די 

שטאט בין איך געבוירן אין יאר תקפ"א".

די פרעשבורגער אידן האבן געהאט פאר מיין טאטן ז"ל גרויס 
דרך ארץ. זיי האבן געהאט פאר אים אמת'ע מורא רבך, וואס איז 
גלייך צו מורא שמים. און זיין ווארט האט יעדן מחייב געווען אין 

פרעשבורג, אן קיין צווייפל.

עס האט זיך אבער דאך געמאכט אמאל אז עס האט זיך אפיר 
א  טאטן'ס  מיין  ווידערגעשפעניגט  האט  וואס  מחוצף  א  געזוכט 
מיין  און  גלייך אנגעשלאגן  זיך  יעניגער האט  ווארט, אבער דער 

טאטן'ס שארפע רעאקציע.

א ביישפיל וועל איך אייך פארציילן אז אמאל האט מען דערציילט 
פארן טאטן אז א געוויסער קצב פון שטאט, א באקאנטער גבר 
גלאט  פלייש אלס  צווייפלהאפטע  עולם  אלים, פארקויפט פארן 
כשר. דער טאטע האט מברר געווען די זאך און ער האט גובה עדות 
געווען פון צוויי עדים נאמנים אז דער פערשוין האט אמאל נאך די 
שחיטה גענומען א בהמה וואס די שוחטים ובודקים האבן געזאגט 
אז דאס איז א חשש טריפה, האט ער עס "גע'כשר'ט", אן דעם וואס 
ער זאל פרעגן א רב א שאלה. ער האט גענומען דאס פלייש און 
עס צושניטן אויף שטיקער, און פארקויפט אין זיין פלייש באנק, ווי 

גלייך דאס איז כשר וישר.

בני  חשובע  עטליכע 
צוגעגאנגען  זענען  תורה 
אים  און  קצב  צום 
ער  היתכן  געפרעגט 
ביזט  "דו  זאך.  אזא  טוט 
געווען  לאנג  יארן  דאך 
וועמען  אויף  קצב  דער 
זיך  האבן  נשים  אונזערע 
געקויפט  און  פארלאזט 
וויסנדיג  פלייש,  דיר  ביי 
אלעס  איז  דיר  ביי  אז 
האסטו  פארוואס  גוט. 
זיך געלאזט פארפירן און 
פארדינסט  אביסל  צוליב 
דיר  ביי  פארקויפסטו 
אבער  פלייש?".  טריפה 
ענטפער  אן  אנשטאט 
האט  מענטש,  א  ווי 
א  מיט  באגאסן  זיי  ער 
דער  ווי  קללות,  טאפ 
און  קצב.  געמיינסטער 
אויב  אז  צוגעלייגט  נאך 
דעם  דערלעבן  ווילן  זיי 
זיי  זאלן  טאג,  מארגנדיגן 
זיך זוכן אן אנדערן וועמען 

צו דערגיין די יארן.

זיי זענען געקומען צום 
וואס  דערציילן  טאטן 
געטאן.  זיי  מיט  האט  ער 
דער טאטע האט אים גוט 
האט  ער  אבער  געקענט 
אז  גלייבן  געקענט  נישט 
אלים  גבר  שווערער  דער 
אמת,  זאך.  אזא  טאן  זאל 
תקיף  א  טאקע  איז  ער 
איז  פלייש  טריפה  פארקויפן  ביז  אבער  מענטש,  ווילדער  א  און 
דאך א גאנג. אבער די בני תורה האבן אים דערציילט מיט אלע 
פרטים וואס עס איז פארגעקומען צווישן זיי און דעם קצב, און דער 
טאטע האט באשלאסן אז ער וועט שיקן זיין באליבסטן תלמיד ער 
זאל אים ווארנען אז אזא זאך זאל מער נישט פארקומען. און אויב 
וועט ער שלעכט  זאך אויף אים  וועט נאכאמאל הערן אזא  מען 

אפשניידן.

רייד  דרייסטע  אזעלכע  ווילד הערנדיג  געווארן  איז  דער קצב 
קעגן אים, דעם גרויסן גבר אלים וואס יעדער האט מורא פון אים. 
ער האט געשאלטן דעם חשוב'ן תלמיד מיט טויטע קללות, און ווען 
יענער האט זיך נישט דערשראקן פון אים און ווייטער געזאגט זיינע 
מוסר רייד אז א איד טאר נישט אזוי טאן, האט אים דער קצב מכבד 

געווען מיט א מתנת יד, פון א קצבישן האנט.

ווען דער תלמיד איז צוריקגעקומען צום טאטן און דערציילט 
פון דעם אלעם, און קיין סאך האט ער נישט געדארפט דערציילן 
ווייל דער סימן איז אים נאך געלעגן אויפ'ן פנים אז יעדער האט 
עס געקענט זען באשיינפערליך, איז דער טאטע געווען שאקירט. 
וואס ישראל אף על פי  גרויסער אוהב ישראל,  אבער אלס דער 
שחטא ישראל הוא, האט דער טאטע געוואלט אים געבן נאך א 
שאנס תשובה צו טאן און אריבערגעשיקט צו אים צוויי תלמידים, 
וואס זענען געווען באקאנט מיט זייער נעימות'דיגע באנעמונג און 
די  אז  געהאפט  ער האט  פנים.  זייער  פון  אראפ  שיינט  וואס  חן 
צוויי תלמידים וואס זענען געווען באשאנקען מיט א זיס מויל פון 
וואו עס פליסן שיינע פערל ווערטער, אנגענעמע ווערטער, וועלן 
קענען איבערצייגן דעם גבר אלים אז עס איז נישט הפקר וועלט. 
זיי וועלן מיט זייער נאטירליכן חן און דיפלאמאטישע באנעמונג, 
קענען איבערצייגן דעם קצב אז ער איז דא אביסל פארפארן און 
ער מוז וואס פריער צוריקציען און נישט ווייטער גיין אויף דעם 

קרומען וועג.

א  דא  האט  ער  אז  פארשטאנען  נישט  האט  קצב  דער  אבער 

רשימת מורי צדק דקהלתינו 
העומדים הכן להורות את דבר ה' זו הלכה

יעשון
ה אשר 

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

הקדוש זי״ע  ·  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
רבינו 

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.
בס״ד

הגאון הדומ״ץ שליט״א
4 Orshava ct. #301______________________________________________________

______________________________________________________היים: 845.783.8790   ספרים שטוב: 845.782.7399

 הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר

51 Satmar Dr. #302______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.8259   ספרים שטוב: 845.782.4671

 הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

5 Schunnemunk Rd. #201______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.782.3190   סעל: 347.598.3917

 הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

15 Fillmore ct. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3224

 הרה"ג רבי שלמה יונגער שליט"א
דומ"ץ טאהש

4 Krolla dr. #201 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.7201   סעל: 845.248.8021

 הרה"ג רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב

5 Van Buren Dr. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.781.8143   סעל: 845.395.4972

 הרה"ג רבי שבתי קאהן שליט"א
מורה צדק בקהלתינו הק׳

15 Getzil Berger Blvd. #302______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3572   סעל: 845.537.1559

 הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א
' דומ"ץ ביהמ"ד בית יעקב נחמי

37 Raywood Dr. #204______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.9842   סעל: 845.537.7843

 הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
דומ"ץ בקהלתינו שכונת בלומינגראוו

 9 Strawberry Ln. ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 718.302.0917   סעל: 347.415.5850

 הרה"ג רבי יצחק בריזל שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

4 Iron Hill Plaza #301 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.774.3622   סעל: 845.637.4570

זמני בית הוראה 

 הרה"ג רבי יואל אלימלך כהנא שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

15 Garfield Rd. #202______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.7325   סעל: 845.238.7199

 הרה"ג רבי משה זאב שווארטץ שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

 8 Austra Pkwy #405 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.799.1988   סעל: 347.486.1199
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פיינע עפענונג ארויס צוקריכן פון דעם זומפ און 
ער  ווען  דערין.  אריינגעקראכן  נאכמער  איז  ער 
האט נאר דערזען די צוויי תלמידים קומען אין זיין 
ריכטונג, איז ער זיי אקעגן געקומען און באפאלן 
געווארפן  האט  ער  וואס  פויסטן,  געביילטע  מיט 
זענען  זיי  און  געזיכטן,  זייערע איידעלע  צו  גלייך 

שנעל צוריקגעלאפן אהיים.

דא איז שוין דער טאטע געווען זייער ברוגז אויף 
דעם גבר אלים, און מיך אריינגערופן צו אים אין 
צימער. ער האט מיך אויסגעלערנט ארויסצוזאגן א 
שם, און מיר געזאגט וואס איך האב צו טאן און מיך 

אריבערגעשיקט צום קצב...

ווען רבי שמעון סופר איז אנגעקומען צום דעם 
קראקא  אין  המדרש  בית  דאס  איז  מעשה,  טייל 
פון  געוען  איז  לופט  די  אנגעגליט.  געווען  שוין 
עלעקטריציטעט, יעדן'ס אויגן איז געווען געוואנדן 
אן  מיט  געפאכעט  האט  הארץ  יעדנס  אים,  צו 
געווען  זענען  יעדן  פון  מיילער  די  און  אימפעט, 
אפן, שלינגענדיג יעדעס ווארט מיט אינטערעסע, 
און זייענדיג אויסטערליש אנגעצויגן פון די מעשה 

נורא וואס דער מאטערסדארפער רב דערציילט.

און ער האט ממשיך געווען:

געזאגט  אים  און  קצב,  צום  אריבער  בין  "איך 

כהאי לישנא: הער זיך איין! איך בין געקומען צו 
דאתרא,  מרא  דער  טאטן  מיין  פון  בשליחות  דיר 
ער  וואס  נאכדעם  אהערגעשיקט  מיך  האט  ער 
האט מיך אויסגעלערנט צו זאגן א שם מיט וועלכן 
מען קען אוועקלייגן א מענטש. והיה און עס וועט 
נישט  וועט  מער  אז  צו  מיר  זאגסט  דו  אויב  זיין, 
פארקומען ביי דיר אזא זאך אז די זאלסט פארקויפן 
טריפה פלייש, איז גוט. אבער אויב נישט. אויב דו 
פארקויפן  צו  ומיד  תיכף  אויפהערן  נישט  וועסט 
זיך נישט אונטערנעמען  די פלייש, און דו וועסט 
אכטונג צו געבן דערויף, דאן איז דמך בראשך. דו 
וועסט אליין שולדיג זיין אויף די פאלגן. איך וועל 
זאגן דעם שם, און 
גלייך  וועסט  דו 
פאלן צו דער ערד 

א ....".

אין  עולם  דער 
בית המדרש האט 
שווער געאטעמט, 
אזעלכע  הערנדיג 
 . ר ע ט ר ע ו ו
האט  יעדער 
געוואלט  שוין 
סוף  דעם  הערן 
מעשה,  די  פון 
וואספארא  און 
שייכות די מעשה 
האט מיט קראקא, 
און מיט זיי. זענען 
קצבים?  דען  זיי 
אויב  אפילו  און 
פארקויפן  יא, 
טריפה  דען  זיי 

פלייש?

דער  הכלל, 
מאטערסדארפער 
דערציילט  רב 

ווייטער.

קצב  "דער 
א  געווען  איז 
ער  נער.  גרויסער 
נישט  מיר  האט 
געגלייבט אז דער 
מיך  האט  טאטע 
סגעלערנט  י או
שם.  דעם 
פארוואס האט ער 
געגלייבט?  נישט 

גלייבן  צו  יא  סיבות  אלע  געהאט  דאך  האט  ער 
אזא זאך. יעדער אין שטאט פרעשבורג האט דאך 
געוואוסט אז דער טאטע טוט אין קבלה ענינים, 
יעדער האט געוואוסט אז ער קען קבלה און אלע 
אבער  אים.  פאר  אפן  זענען  היכלות  און  שערים 
ער  געמאכט.  וויסנדיג  נישט  זיך  האט  קצב  דער 
גענומען  און  ווידער געעפנט דאס מויל  זיך  האט 
גיסן פעך און שוועבל, שעלטן און אויפגעהויבן זיין 
האנט מיך צו שלאגן. דאן האב איך געגעבן א זאג 
דעם שם וואס דער טאטע האט מיך אויסגלערנט 

און דער קצב איז געפאלן צו דער ערד".

יעדער פארפאסט אן אטעם. רבי שמעון סופר 
ביז  ווי  זיין שטימע העכער  מיט  ווייטער  דונערט 

אהער:

"מורי ורבותי, איך זע דא די קראקאווער לומדים 
ווי זיי שטייען גרייט אפצואווענדן מיין פשט'ל. די 
וויסן זאלט איר  גרייט.  זיי שוין  זענען ביי  קשיות 
אבער, קראקאווער לומדים! אויב איר מיינט לשם 
זיך מתוכח צו  שמים, איז אדרבא. איך בין גרייט 
אז  אויפווייזן  אייך  און  תורה  של  במלחמתה  זיין 
זענען אויסגעהאלטן. אבער אויב  מיינע חידושים 
איר מיינט עס נישט לשם שמים, אויב איר מיינט 
נאר לקנטר, דאן זאלט איר וויסן אז דעם שם וואס 
מיינע  אין  אויסגעלערנט  מיך  האט  טאטע  דער 
גוט, עס  זייער  נאך  איך  געדענק  יארן,  בחור'ישע 

ליגט מיר אין מויל גרייט....".

*

נאך איידער רבי שמעון סופר האט געענדיגט 
בענק  דריי  ערשטע  די  זיך  האבן  ווערטער  זיינע 
די  פון  זיצערס  די  אויסצוליידיגן...  אנגעהויבן 
וועג  א  באצייטנס  זוכן  גענומען  זיך  האבן  בענק 
ארויס פון שול... און טראצדעם וואס די דורכגענג 
זיי  האבן  מענטשן,  מיט  געפאקט  געווען  זענען 
זיי לויפן פארן  וויסנדיג אז  זיך אדורך געשטופט, 
זיי  לעבן... אבער אנקומענדיג צו דער טיר האבן 
שוין נישט געקענט ווייטער גיין, ווייל ביי דער טיר 
שטארק,  אויסטערליש  געדרענג  דאס  געווען  איז 
האבן מאנכע פון זיי נישט געהאט קיין ברירה און 

ארויסגעשפרינגען פון פענסטער...

אין  אפגעקלינגען  האט  שטילקייט  הילכיגע  א 
בית המדרש, און דער מאטערסדארפער רב האט 
געזאגט זיין דרשה אן קיין שטער, און ער איז נאך 
אין  רב  אלס  געווארן  אויפגענומען  נאכט  יענע 
כת"ר  שנת  פון  געקעניגט  האט  ער  וואו  קראקא 
ביז ער איז נסתלק געווארן דריי און צוואנציג יאר 

שפעטער בשם טוב.

זכותו יגן עלינו, אמן.

להולדת הבנים
ר' שמעון זאב אויש הי"ו

ר' חיים ברוך אייזיקאוויטש נ"י
ר' יושע הערש )ברא"א( גאלדבערגער נ"י

ר' משה חיים גאנדל נ"י
ר' בנימין יוסף גלויבער נ"י

ר' יושע ליעבערמאן נ"י
ר' עקיבא יוסף עהרנטאל נ"י

ר' שלמה חיים צבי עקשטיין נ"י
ר' יואל )ברי"ש( פריעדמאן נ"י

הר"ר יושע יעקב שווארטץ שליט"א
ר' וואלף שמילאוויטש נ"י

להולדת הבנות
ר' יעקב חיים דוד אינדיג נ"י

ר' שמשון אינדיג נ"י
ר' חיים אלעזר היימליך נ"י
ר' שלום יצחק וויעדער נ"י

ר' ירוחם יאקאב נ"י
ר' יונה לעוו נ"י

ר' יצחק מנחם מייזעלס נ"י
ר' שמואל ישכר פילעפף נ"י

ר' יעקב קאהן נ"י
ר' נחמן קליין נ"י

ר' אלקנה משה קרויס נ"י
ר' אפרים פישל ראזמאן נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' אברהם אויש נ"י

ר' אברהם שמעון מארקאוויטש נ"י
ר' ליפא שעהנברון נ"י

לנישואי צאצאיהם
ר' אפרים טייטלבוים נ"י

ר' יואל )בר"ש( לעווי נ"י
ר' אברהם גאלדבערגער נ"י

ר' בנציון ניעדערמאן נ"י

משפחת ר' אליעזר מאיר נאווי ע"ה

ר' לוי הערש פאסטערנאק נ"י

ר' שי שלום וואלבערג נ"י

ר' חיים יודא גליק נ"י

ר' משה חיים אלעזר פירטה נ"י

ר' יואל )ברי"א( שטיין נ"י

ר' דוד אונגאר נ"י

לנישואיהם
ר' שלמה היימליך נ"י

ר' לוי יצחק לעווי נ"י

ר' שמעון דוב ניעדערמאן נ"י

ר' יודא יחיאל טויב נ"י

ר' יוסף ווייזער נ"י

ר' פנחס אלימלך פרידריך נ"י

ר' אליעזר פירטה נ"י

ר' אלימלך שטיין נ"י

הרב משה אליעזר בלום שליט"א, מאנסי אב"ד סיקסא יואל נ"י הרב אהרן יודא כ"ץ שליט"א, קרית יואל

הרב יוסף דוד טירנויער שליט"א, לעיקוואד יחזקאל שרגא נ"י הרב יואל זוסמאן מערץ שליט"א, קרית יואל

הר"ר יואל שלמה זלמן קליין נ"י, בלומינגבורג ישעי' יעקב נ"י הרב עזריאל )בהרא"א( שעהר שליט"א, וויליאמסבורג

לאירוסי צאצאיהם

D E P A R T M E N T

845-782-2900 Ext 150  
EEvveennttss@@ssaattmmaarrmmeeaattkkjj..ccoomm

$1,499
גאנצעוואכנאכט

Only!

Special Package

For all your Catering/Events, 
big or small, call us:

I N C L U D I N G

• Tables
• Chairs
• Tablecloths
• Set up
• Waiter
• Hot food 

Sesame chicken, Grilled 
chicken strips, Overnight
kugel, Kishka in gravy

• Gefilta fish platter
• Bilkalach
• Cake 
• Fruits
• Chocolate & Nuts
• Chips
• Soda + water
• Beer 
• Paper goods

בס״ד
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5REACH US AT: 845.774.6495

SERVICE@AWRWINDOWS.COM

sales@owlsecurityinc.com

845.782.8090 אברהם יהושע בינער

845.204.8138 | contact@berryslandscapingny.com 

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
ד

845.210.6610  •  sales@usefulny.com

C U S T O M  C L O S E T S

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

D E P A R T M E N T

845-782-2900 Ext 150  
EEvveennttss@@ssaattmmaarrmmeeaattkkjj..ccoomm

$1,499
גאנצעוואכנאכט

Only!

Special Package

For all your Catering/Events, 
big or small, call us:

I N C L U D I N G

• Tables
• Chairs
• Tablecloths
• Set up
• Waiter
• Hot food 

Sesame chicken, Grilled 
chicken strips, Overnight
kugel, Kishka in gravy

• Gefilta fish platter
• Bilkalach
• Cake 
• Fruits
• Chocolate & Nuts
• Chips
• Soda + water
• Beer 
• Paper goods

בס״ד

In addition to our primary care 
appointments, we're now offering

For acute sick visits
No need to change PCP

(for most insurances)

WALK-INSWALK-INS
We’ve 
extended 
our hours.

Mon-Thurs 
8:00 AM - 8:00 PM

Sun 9:00 am - 8:00 pm 
Fri  8-2 hrs to the zman

8  TO  88  TO  8
845.782.4000  |  14 RAYWOOD DR MONROE, NY 10950

 • R A P I D
 C

OVID TEST
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Mar. 9 7:09 5:56 
 

5:41 4:14 
 

12:43 12:07 10:11 9:47 8:37 6:19 5:07 
 

  




Mar. 10 7:10 5:58 5:43 5:42 4:14 
 

12:43 12:07 10:10 9:46 8:36 6:17 5:05 
 

  

Mar. 11 7:11 5:59 
 

5:43 4:15 1:18 12:43 12:07 10:09 9:45 8:35 6:15 5:03    

  
Mar. 12 8:12 7:00 

 
6:44 5:15 

 
1:43 1:06 11:09 10:45 9:34 7:14 6:02 

 
  







Mar. 13 8:13 7:01 
 

6:45 5:16 
 

1:43 1:06 11:08 10:44 9:33 7:12 6:00 
 

  

Mar. 14 8:15 7:02 
 

6:45 5:16 
 

1:42 1:06 11:07 10:43 9:32 7:10 5:58 
 

  

Mar. 15 8:16 7:03 
 

6:46 5:17 
 

1:42 1:06 11:06 10:42 9:31 7:09 5:57 
 

   

Mar. 16 8:17 7:04 
 

6:47 5:17 
 

1:42 1:05 11:06 10:42 9:30 7:07 5:55 
 

   

Mar. 17 8:18 7:05 6:50 6:48 5:18 
 

1:42 1:05 11:05 10:41 9:29 7:05 5:53 
 

   

Mar. 18 8:19 7:06  6:49 5:18 2:17 1:42 1:05 11:04 10:40 9:28 7:04 5:52    

 

  KJLIACH@GMAIL.COM 
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For 
Rent

The Jackson Getaway
Luxury hotel style home. Huge private property with a fireplace, 
a fire pit and a hot-tub. 7 bedrooms with 7 full bathrooms. 3 
family rooms. Close to a shul. Great for a family shabbos.

Call 732.267.1868 or email northlakehomes@thejnet.com

For
Sale

Isreal Zupnick 

Well maintained 9-room 
apt top floor, private 
entrance, with built-in 
sukkah additional 500 
sq. ft space in the 
basement plus property.

For
Sale

Quickway 

Have you been 
dreaming of a 5-room 
apartment situated 
on the top floor with 
minimal steps to 
take? If so, this is the 
perfect home for you.

Lemberg 

Upgraded 51/2 room 
apt top floor, with 
attic, Beautiful view 
with lots of additions 
and upgrades.

Accepted 
Offer

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות ext. 3
Moshe@hfarealty.com

משה יוסף פריעדמאן

Mordechai@hfarealty.com
Cell 845-238-0039

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

HFA Realty is charging a flat Fee from Tennant, it's not based on price of rental.

Sold

שכנת ויאל משה
Look no further 
than this 71/2 room 
apartment! Walk-in, 
private entrance, corner 
unit, with rental! This 
apartment is perfect for 
those who are looking 
for their own space and 
privacy, and want to 
rent out extra rooms.

For Rent: 
• One Bedroom apt on Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on lemberg 

• 4 room apt in smith Gardens 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Zenta 

• 5 room apt in schinus Veyoel 
Moshe 

• 5 room on Mezebish Sec 8 only

• 6 room apt on birich Moshe 

•  6 room apt on keristier 

• 6 room apt in schinus veyoel moshe 

• 4 room apt in blooming grove

• 5 bedroom newly renovated in 

Blooming Grove  Virginia area

• 2 room Office on Ehal 

• Retail space on Garfield

• One room office on birich moshe 

For
Sale
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מעמד נהדר "ועתה כתבו" ליל שישי גמר כתיבת ספ"ת

הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"אהגה"צ אבד"ק טשאטה שליט"א 

הרה"ג ר' לייביש דייטש שליט"א מגיד מישרים בקיט"להרה"ג ר' אברהם יעקב בלום שליט"א ר"מ בישיבה קטנה

משוררי בית סאטמאר ביי די עבודת השירה ביים מעמד כתיבת אותיותמוה"ר יוסף יוזפא לאנדא הי"ו בריח התיכון וחבר הנהלת הקהלה
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מעמד נהדר "ועתה כתבו" ליל שישי גמר כתיבת ספ"ת

הערליכער בימת הכבוד בראשות הגאונים הצדיקים דיינים ומורה צדק דקהלתינו שליט"א ובראשם הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א

ציבור האלפים אין היכל ביהמ"ד בשעת די ריקודים ביים מעמד כתיבת האותיות 

וינועו אמות הסיפים: די פייערליכע ריקודים בשעת כ"ק מרן אדמו"ר מאכט דעם הגבהה אויפן 
נייעם ספ"ת געשריבן דורך אלפי חברי הקהלה

נכבדי הקהלה וזקנים חשובים אין די מיטעלסטע רייען 
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מעמד נהדר "ועתה כתבו" ליל שישי גמר כתיבת ספ"ת

המעיל נתנדב לזכות אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א 

הערליכער כתר תורה נתנדב דורכ'ן סגן ראה"ק הרה"ח ר' ישראל חיים קרויס הי"ופראכטפולע מענטעלע פארן נייעם ספ"ת געשריבן דורך אלפי חברי קיט"ל קרית יואל

שאו שערים ראשיכם: הגאוה"צ רבני ודייני דמתא שליט"א אין געהויבענעם ריקוד בשעת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מאכט הגבהה אויפן נייעם ספ"ת

זכות הגבה אויפן נייעם ספ"ת לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
דורך די משמשים בקודש )הויז בחורים( תושבי קרית יואל
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לקראת שבת לכו ונלכה - הכנות לקראת דעם גרויסן שבת של שמחה  

צענדליגער עסקנים איבער אלע דעטאלן פונעם גרויסן שבת ס'זאל געקרוינט ווערן מיט די ריכטיגע 
הצלחה בס"ד למען כבוד השבת, ולשמחת התורה ולכבוד הציבור

איש האשכולות מוה"ר יוסף יוזפא לאנדא הי"ו ביים איבערגיין יעדע מעמד 
מיט די גענויע מאפעס לשביעת רצון אלפי המשתתפים

פינף מעגא דזשענערעיטארס פון 'לייט איט אפ' אנצוהייצן 
נייעם פליגל ביים גרויסן ביהמ"ד צום גרויסן שבת 

טויזנטער סידורים ארויס מבית דפוס ספעציעל לכבוד דעם שבת בצל הקודש

רענאוואציעס דורך סאנדעלס לעדזשעסי צו באפעסטיגן 
מאיסטעטישן ארון הקודש לקראת דעם גרויסן מעמד

הערליכע גלאזערנע טירן ווערן אינסטאלירט אויף די נייע שערי ביהמ"ד
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מעמד אדיר שמחת התורה במקהלות רבבות תושבי העיר 

בימת הכבוד נאך הבדלה

היכל פון אלטן ביהמ"ד מלא על כל גדותיו הערנדיג דבר הקהלה 
בעבר בהוה ובעתיד להרמת קרני צדק בתוככי העיר רבתי

דבר הקהלה איבערגעגעבן דורך הרה"ח ר' יעקב מנחם דייטש הי"ו חבר הנהלת הקהלה
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מעמד אדיר שמחת התורה במקהלות רבבות תושבי העיר 

עליונים ששו ותחתונים עלזו

עומדים צפופים ביים מעמד שמחת התורה אין היכל ביהמ"ד הגדול

הגה"צ מורינו שליט"א טרעט אויף מיט התרגשות נאך געהויבענעם שב"ק  פארי הקהלה זקני וחשובי בעה"ב ביים מעמד אין גרויסן ביהמ"ד
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פילקעפיגער ציבור פילט איבער בענק און 12 שטאקיגע פארענטשעס נייע פליגל אין גרויסן ביהמ"ד ביים מעמד מוצ"ש

מעמד אדיר שמחת התורה במקהלות רבבות תושבי העיר 

פלאטע פון באסעס פירן אהיים דעם ציבור צו אלע שכונות איבער די שטאט
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עץ חיים היא: לעבעדיגע פירות בוים ווערט אוועקגעפירט אינאיינעם עד פה תבוא... דאך ווערט ארויפגעצויגן אויף הויכע געביידע

מיט אירע ווארצלען איר איבערצופלאנצן אינדרויסן פון שטאט

מצה געדעקט מיט טשאקלאד עס זאל זיין אכילת מצה לתיאבון

חברים אוו בארא פארק זיך 'אויסגעברייטערט' מיטן איינהאנדלען שמאלן טרעקל זיך צו קענען דורכגליטשן די טרעפיק

מאסיווע פייער אויסגעבראכן און איינגעהילט עטליכע קארס אויפן טראוועי 
נעבן עקזיט 16 בגלילות העיר
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פובליק סעיפטי אריינגעברענגט פארשטערקערטע קראפט אויף פורים 

המן געטראפן הענגן אויף אוסטראה הויעך פופציג איילן

טרעפיק פון פילע צדקה מאבילס

והיה המחנה אלקים לפליטה
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סימפאטיע פאר יהדות אוקריינע לעכטיגע בחורי חמד זענען מכתת רגלם אן קיין מאבילס לעשות רצון רבינו

מיסטריעזע אביעקט געזען פליען העכער טעילאר קט. בעצם יום הפורים

תרוממנה קרנות צדיק צו א פרישן רעקארדצדקה תציל מדעד-ענד

מ'זאמלט געלט פאר 'לחירות' צו העלפן אונזערע ברודער יושבי חושך וצלמות
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א שאו קעיס מיט פורים קאסטיומס? ביטע אויסקלארןא פרישע הבדלה טשעלענדזש

מוצב ארצה ומגיע השמימה... געזען אויף באר שבע ראוד 

הנותן ליעף כחווילעדזש אוו גבוה פארבאנד - חברון ניו יארק
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לאמיר זען דעם בעל חסד וועלכע האט מיר ארויפגענומען פאר א היטש

מנות איש לרעהו יעזורו: פילע הילפס רופן געענטפערט געווארן בעצם יום הפורים צו העלפן ניכטערע ביים רעדל

נייע פליי קאר אויף א רוף אינעם שאפינג צענטער בערך 5:45מיטן גאנצן חסידישן קנאק מיטן גארטל און ראדיא דערויף

געטרייע וואלונטירן אקטיוו אויף א רוףחביבים מעמבער מלובש בבגדי יו"ט ביי א הילפס רוף אויף ווען ביורען
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מוסדות סאטמאר - סניף קינדערגארטן

בא'חנ'טע פורים גרופע פון לעכטיגע תשב"ר תלמידי קינדערגארטן 
פארשטעלט לכבוד פורים מיט אייגענע מאביל

געכאפט געל-האנטיג

שעפט זיך אן מיט פרישע כוחות...

נייע טעכניק ליפערט אייך אפ אהיים צו די העכערע שטאקן אן עליוועיטאר
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מחליף את הזמנים  חברים קרית יואל ביים ארויסהעלפן א לאקאלע פאליציי אפיציר געשטראנדעט אין די מאלל

כורעים ומשתחווים להמן...

גארנישט מיט פורים! נייע געזעץ אריין אין קראפט וועלכע 
פארבאט אריינקומען מיט מאסקעס אין גרויסע געשעפטן

חברים אין די סיטי מיט אויסנאמליכע הילף אפצושיקן 
אהיים א שפיטאל בעט פאר א משפחה אין צייט פון נויט! 
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והאבן הזאת אשר שמתי יהי' בית אלקים:

פרעכטיגע סקיצע פון נייעם ביהמ"ד דק"ק סאטמאר - שכונת ספרינג וואלי

זקנים עם נערים בעה"ב ופארי הקהלה ביים מעמד מרומם דער ציבור בשעת די דברות קודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביים מעמד אבן הפינה

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אין באגלייטונג פון כ"ק הגה"צ גאב"ד סאטמאר מאנסי שליט"א מיט די 
נדיבי הבנין אויפן שטח הבנוי' פונעם נייעם ביהמ"ד וואס ווערט אקטיוו געבויעט

הגה"צ דומ"ץ סאטמאר מאנסי שליט"א ביים לייגן די אבן הפינה בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
והגה"צ גאב"ד סאטמאר מאנסי שליט"א
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צפוןצפון
 מען נעמט מען נעמט
אפיקומןאפיקומןבעסטןבעסטןאפיר דעםאפיר דעם

צפון
 מען נעמט
אפיקומןבעסטןאפיר דעם

ס | מאמעס | זיידעס | באבעס | קינדער 
טע

טא

א סובסקריפשען 
פאר "די וואך" 

איז א מתנה פאר 
דער גאנצער 

משפחה

באנוס 
אפיקומן 
מתנות:

באקומט דריי 
שפאנענדע 

קאמיקס ביכער 
אינאיינעם מיט צוויי 

אינהאלטסרייכע סידיס

סעיל גייט אן ביז מיטוואך פרשת 
תזריע – טהרה – כ"ח ניסן

צו באקומען די ביכער בעפאר פסח, 
שרייבט אייך איין בעפאר ט' ניסן

באקומט ׳די וואך׳ ביי אייער טיר יעדע וואך 	
שפארט אייך צייט און טירחה 	
פארפאסט נישט קיין איין וואך 	
וועכנטליכע הנאה פאר דער גאנצער משפחה 	

פארפאסט נישט דעם געלעגנהייט, רופט שוין:

718.305.5863 #2 | DeeVoch.com
Subscriptions@DeeVoch.com
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צפוןצפון
 מען נעמט מען נעמט
אפיקומןאפיקומןבעסטןבעסטןאפיר דעםאפיר דעם

צפון
 מען נעמט
אפיקומןבעסטןאפיר דעם

ס | מאמעס | זיידעס | באבעס | קינדער 
טע

טא

א סובסקריפשען 
פאר "די וואך" 

איז א מתנה פאר 
דער גאנצער 

משפחה

באנוס 
אפיקומן 
מתנות:

באקומט דריי 
שפאנענדע 

קאמיקס ביכער 
אינאיינעם מיט צוויי 

אינהאלטסרייכע סידיס

סעיל גייט אן ביז מיטוואך פרשת 
תזריע – טהרה – כ"ח ניסן

צו באקומען די ביכער בעפאר פסח, 
שרייבט אייך איין בעפאר ט' ניסן

באקומט ׳די וואך׳ ביי אייער טיר יעדע וואך 	
שפארט אייך צייט און טירחה 	
פארפאסט נישט קיין איין וואך 	
וועכנטליכע הנאה פאר דער גאנצער משפחה 	

פארפאסט נישט דעם געלעגנהייט, רופט שוין:

718.305.5863 #2 | DeeVoch.com
Subscriptions@DeeVoch.com
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ווַאקסין מַאנדַאט 
פאר העלט קעיר 
איינגעשטעלטע 

צוריקגעשטעלט אויף 
דערווייל

סטעיט  א 
געריכט  אפעלאט 
יארק  ניו  אין 
האט  סטעיט 
די  נאכגעגעבן 
ניו  פון  פארלאנג 
סטעיט,  יארק 
ווייטער  צו 
פון  פארלאנגען 
קעיר  העלט  אלע 
איינגעשטעלטע 
צו  יארק  ניו  אין 
וואקסינירן  זיך 
ן  ג ע ק ט נ א
ווי  קאוויד-19 

לאנג דער געריכט וועט אורטיילן ענדגילטיג 
צו  רעכט  די  פארמאגט  סטעיט  די  אויב 
פארלאנגען אזא סארט וואקסינאציע, אן דעם 
דאס  זאלן  הייזער  לעגיסלאטיווע  די  וואס 

אפשטימען און באשטעטיגן.

אפ  שטעלט  ריכטער  דעם  פון  'סטעי'  די 
סטעיט  פון  פסק  דעם  ביזדערווייל  פאר 
נערי,  דזשעראלד  ריכטער  קאורט  סופרים 
וועלכער האט געאורטיילט אז די העלט קעיר 
סטעיט  יארק  ניו  פון  פארשריפט  ארבייטער 
דעריבער  טראגט  און  געזעצליך  נישט  איז 
נישט קיין שום באדייט. דער אורטייל פון דער 
האט  נערי  ריכטער  קאורט  סופרים  סטעיט 
נישט  פארמאגט  סטעיט  די  אז  דערקלערט 
די רעכטן צו פארלאנגען א וואקסין מאנדאט 
וואס איז נישט געווארן אדורכגעפירט אין די 

לעגיסלאטיווע הייזער פון די סטעיט.

גאווערנער  פון  אדמיניסטראציע  די 
אורטייל  דעם  אפעלירט  האט  האוקול  קעטי 
אפעלאט  דעם  צו  קאורט  סופרים  די  פון 
א  געשאנקען  אצינד  האט  וועלכע  געריכט, 
אורטייל,  דעם  צו  אפשטעל  צייטווייליגע 
ווייטער  צו  סטעיט  די  ערלויבנדיג  דערמיט 

אינפארסירן דעם וואקסין מאנדאט.

האבן  וועלכע  קעיר ארבעטער  די העלט   
געקלאגט די סטעיט האט דערביי גע'טענה'ט 
רעליגיעזע  זייער  פארלעצט  מאנדאט  די  אז 
ערלויבט  נישט  האט  מאנדאט  די  פרייהייט. 
ארויסדרייען  זיך  צו  ארבעטער  קעיר  העלט 
א  אלץ  פרייהייט  רעליגיעזע  נוצן  דורך 
זעלטענע  ערלויבט  יא  האט  אבער  תירוץ, 

מעדיצינישע אויסנאמען.

די אפעלאט געריכט האט אוועקגעשטעלט 
20'סטער  דעם  מארטש  פון  דאטום  דעם 
זייער  פארענדיגן  דארף  סטעיט  די  ווען 
פון  אורטייל  די  קעגן  אפיעל  פולשטענדיגע 
אום  דערנָאך,  און  געריכט,  נידריגערן  דעם 
זייטן  אנדערע  די  וועלן  15'טער,  דעם  מאי 
יארק.  ניו  פון  טענות  די  אפענטפערן  דארפן 
ווערן  וועט עווענטועל באשלאסן  דער קעיס 
ניו  די  פון  אפטיילונג  אפעלאט  דעם  דורך 
יארק סטעיט סופרים קאורט אין די פערטע 

געזעצליכע יוריסדיקציע פון די סטעיט.

דער מאנדאט פון ניו יארק צו פארלאנגען אז 
העלט קעיר איינגעשטעלטע זאלן זיך דארפן 
אמווייניגסטענס  מיינט  וואס  וואקסינירן, 
'פפייזער'  'מָאדערנע',  די  פון  דאזעס  צוויי 
וואקסינען, אדער איין דאזע פון די 'דזשַאנסָאן 
אום  אפעקט  אין  אריין  איז  דזשַאנסָאן',  און 
סעפטעמבער פון 2021, און אלס רעזולטאט 
זענען אזויפיל ווי ארום דריי פראצענט פון די 
העלט קעיר ארבעטער אין ניו יארק געווארן 
געצווינגען צו רעזיגנירן אדער זענען געווארן 

אפגעזאגט פון זייער אמט.

העלט  דארפן  ביזדערווייל  וואס  טראץ 
קעיר ארבעטער פון איבער דעם גאנצן לאנד 
קען  קאראנעוויירוס  די  קעגן  וואקסינירן  זיך 
החלטה  אפעלאט  יארקער  ניו  דער  אבער 
ניו  אין  ארבעטער  אויב  באשליסן  מעגליך 
די  וויבאלד  וואקסינירן,  זיך  דארפן  יארק 
דרוק  אונטער  קומט  רעגירונג  פעדעראלע 
געוויסע  און  סטעיטס  פארשידנארטיגע  פון 
אינדוסטריע לאביאיסטן צו אראפנעמען דעם 
נאציאנאלן קאוויד-19 וואקסין מאנדאט פאר 

געזונטהייט ארבעטער.

אלגעמיינע באריכטן

ניובורג סיטי קָאונסיל 
וויל שַאפן ַא ּפַארק ביי 

די קריסטאל לעיק
קאונסיל  סיטי  די 
אין ניובורג באטראכט 
מאכן  צו  פלאן  דעם 
לעיק  קריסטאל  די 
ארומיגע  אירע  און 
שטחים אלץ א פארק 
מיט אפענע פלאץ אז 
איינוואוינער זאלן זיך 
אויסקורירן  קענען 

דארט. 

קריסטאל  דער 
לעיק געגענט געפינט 
געגנט  א  אין  זיך 
ניובורג,  אינמיטן 

ריזיגע  א  און  וועלדער  מיט  פיל  פארמאגט  און 
טייך. אין ליכט פון דעם פלאן האט די קאונסיל 
געשטימט צו באצאלן $120,000 פאר א פירמע 
פלאן  אזא  צו  זען  צו  א שטודיע  אדורכפירן  צו 
קען צושטאנד קומען און וואספארא אפעקט עס 
וועט האבן אויף דעם ארום און ארום. דער פלאן 
האט שטיצע פון לאקאלע איינוואוינער וועלכע 
באנוצן זיך שוין יעצט מיט די אפענע שטחים צו 

שפאצירן און זיך אויסקורירן.

דער  אז  זאגט  מאן  קאונסיל  לאקאלע  א 

די  ביז  יארן  1940'גער  די  אין  איז  פלאץ 
מענטשן  וואו  ארט  אן  געווען  יארן  1960'גער 
"עס  פארוויילן.  און  קומען פארברענגען  פלעגן 
ער  האט  זעלבע"  דאס  ווערן  נאכאמאל  קען 
געזאגט. די סענטראל-פוינט-אסאושיעטס האט 
קאנטראקט  פארגעשלאגענע  א  אריינגעגעבן 
צו די ניובורג סיטי קאונסיל זאגנדיג אז ווי נאר 
צו  זיי אנהייבן  וועלן  ריטעינאר  זיי באקומען א 
ארבעטן אויפ'ן שטח. זייער אפיס זאגט אז ארום 
12 ביז 14 וואכן דערנאך וועט די ארבעט קענען 

אריינגיין אין קראפט.

עלי לילי מעדיצין פירמע 
וועט רעדוצירן אינסולין 

ּפרייזן נָאך דרוק
פארמאסוטיקל  די 
'עלי  פירמע 
איז  וועלכע  לילי' 
הויפטקווארטירט 
אינדיאנאפאליס  אין 
אז  געמאלדן  האט 
שניידן  וועלן  זיי 
פרייזן פון די מערסט 
אינסולין  פאפולערע 
וועלכע  מעדיצין 
פארשריבן,  ווערט 
א  ווי  אזויפיל  מיט 
פראצענטיגע   70

א  פארברייטערן  זיי  וועלן  אויך  ווי  רעדוקציע, 
'אוט-אוו- די  באגרעניצן  וועט  וואס  פראגראם 

קאנסומער  געוויסע  וויפיל  קאסטן  ּפַאקעט' 
דארפן צאלן פאר זייערע פריסקריבשאנס.

דאס קומט נאך וואס פעדעראלע און סטעיט 
האבן  פאציענט-אדוואקאטן  און  געזעצגעבער 
העלט  און  פירמעס  מעדיצין  די  געדרוקט 
הימל- די  רעדוצירן  צו  פירמעס  אינשורענס 
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ביל צו העכערן סּפיד לימיטיס 
אויף געוויסע שָאסייען אין 
ניו יָארק סטעיט בַאקומט ַא 
דעמָאקרַאטישע סּפַאנסער

אלבאני - דער געדאנק צו העכערן 
סטעיט  יארק  ניו  אין  לימיט  ספיד  די 
אויף געוויסע שאסייען, פון די יעצטיגע 
העכסטע 65 מייל פער שטונדע ביז די 
שטונדע,  פער  מייל   70 געפלאנטע 
די  אין  געווארן פארגעלייגט  שוין  איז 
צוויי  דורך  סענאט  סטעיט  יארק  ניו 
סענאטארן,  סטעיט  רעפובליקאנער 
פארשלאג  דער  הָאט  ַאצינד  אבער 
באקומען א שטארקע שטופ פָאראויס, 
ווען א דעמָאקרַאטישער אסעמבלימאן 
ניו  אין  קַאונטי'  'שענעקטאדי  די  פון 
זעלבן  דעם  אריינגעגעבן  האט  יארק 
ביל אין די ניו יארק סטעיט אסעמבלי. 

דאס אז דער ביל געניסט יעצט פון 
ניו  די  אין  שטיצע  אומפארטייאישע 
יארקער לעגיסלאטיווע הייזער באדייט 
אז עס האט גאנץ ערנסטע שאנסן צו 
אריינגעלייגט  און  באשטעטיגט  ווערן 

אין געזעץ.

ספיד  די  וואס  מאל  פאריגע  די 
אין  געהעכערט  געווארן  איז  לימיט 
די  אין  געווען  איז  סטעיט  יארק  ניו 
גאווערנער  דורך  יארן  1990'גער 
די  ווען  פאטאקי,  דזשארדזש 
שנעלקייט מיט וועלכע אויטאס מעגן 
פארן אויף די שנעל-פארנדע שאסייען 
איז געהעכערט געווארן פון 55 מפ"ש 
אויף  לימיט  ספיד  די  מפ"ש.   65 ביז 

זיך  ווענדט  שאסייען  יארקער  ניו  די 
ספעציפישן  דעם  פון  סעיפטי  די  אין 
מען  וואס  העכסטע  די  אבער  שאסיי, 
קען נאר פארן שטייט ביי 65 מייל פער 
שעה. אין פילצאליגע אנדערע שטאטן 
די שאסייען א ספיד לימיט  פארמאגן 
פון אזויפיל ווי 70 מייל פער שטונדע 
'האוואי' איז  אדער אפילו מער. בלויז 
שטאט  אמעריקאנער  איינציגסטע  די 
וואס פארמאגט א ספיד לימיט פון 60 
מפ"ש, וואס איז נידריגער ווי די 65 אין 

ניו יארק סטעיט.

אין יאנואר האט סטעיט סענאטאר 
רעפובליקאנער,  א  א'מארא,  טאם 
זאל  וואס  ביל  א  אויפגעברענגט 
טרואוועי  יארק  'ניו  די  אויטאריזירן 
יארק  'ניו  די  און  אויטָאריטעט' 
טראספארטאציע'  אוו  דעפארטמענט 
אויף  לימיט  ספיד  דעם  העכערן  צו 
געוויסע הייוועיס מיט נאך פינף מייל 
קאונטי  ראקלענד  זיין  שטונדע.  פער 
סענאטאר,  קאלעגע  רעפובליקאנער 
שותף- זיין  געווען  איז  וועבער,  מר. 

לעגיסלאטיווע  דעם  פאר  ספאנסאר 
זעלבן  דעם  מיט  אצינד  פארשלאג. 
א  דורך  אויפגעברענגט  פארשלאג 
אסעמבלי  סטעיט  די  אין  דעמאקראט 
עס  אז  וועג  דעם  פריי  דאס  מאכט 
עווענטועל  אריבערגיין  קענען  זאל 

דערנאך  און  הייזער,  ביידע  אין 
אונטערגעשריבן ווערן דורך ניו יארק 

גאווערנער קעטי האוקול.

פלעיטס  ביג  די  פון  א'מארא  טאם 
עס  אז  זאגט  יארק  ניו  אין  געגענט 
דער  שכל  אויפ'ן  בלויז  זיך  לייגט 
געגנטער  אין  בפרט  העכערונג,  ספיד 
וואס  שיטער  מער  זענען  וועלכע 
שטחים  פילע  אויף  מציאות  דער  איז 
לענגאויס דעם ניו יארק טרואוועי. ער 
די  אויף  הויפטזעכליך  אנגעוויזן  האט 
 I-81 און די I-86, I-390 שאסייען ווי

פאר א ביישּפיל.

דעמאקראטישער  דער   
דער  אז  אנגעוויזן  האט  אסעמבלימאן 
וועט  פארשלאג  לעגיסלאטיווער 
צו  סטעיט  יארק  ניו  ארויפברענגען 
פון  רוב  א  מיט  ליניע  אין  מער  זיין 
וועלכע  סטעיטס  אמעריקאנער  די 
לימיטס  ספיד  יעצט  שוין  פארמאגן 
פון 70 מייל א שעה אדער העכער. "די 
פאקט איז אז די טעכנאלאגיע האט זיך 
געטוישט און מער מענטשן זענען היינט 
אויטא  זייער  דרייווען  צו  באקוועם 
די  אויף  שנעלקייט  העכערע  א  אויף 
הייוועי. מיר האבן בעסערע שאסייען, 
וואס  אינדזשענירונג  מאדערנע  מער 
אויטאס  אונזערע  אז  געמאכט  האט 
זאלן זיין פיל מער זיכער און גרינגער 

צו דרייווען ווי די אויטאס פון 20 יאר 
אונזער  צו  טויש  קליינע  די  צוריק. 
בלויז  וועט  לימיט  ספיד  סטעיט'ס 
די דאזיגע דערגרייכונגען  אנערקענען 
און וועט צופאסן אונזערע געזעצן צו 
די ספיד מיט וועלכע רוב מאטאריסטן 
פירן  צו  באקוועם  ווי  סיי  זענען 
עקן  אנדערע  אלע  אין  קארס  זייערע 
האט  שטאטן"-  פאראייניגטע  די  פון 
דעמאקראטישער  דער  צוגעלייגט 
אסעמבלימאן וועלכע פארטרעט שוין 
זינט  דיסטריקט  111'טע אסעמבלי  די 

.2013

פון  סּפַאנסערס  רעפובליקאנער  די 
סטעיט  יארק  ניו  די  אין  געזעץ  דעם 
וואס  דאס  באגריסט  האבן  סענאט 
פארגעלייגט  האט  דעמאקראט  דער 
אין סטעיט סענאט. "עס איז אייביג א 
ּפָאזיטיווע אנטוויקלונג צו פארזיכערן 
די  אין  פארטיי  די  פון  שטיצע  די 
א'מארא  טאם  האט  מאיאריטעט" 
האלטן  דעמאקראטן  די  רעאגירט. 
ביידע  אין  מאיאריטעט  א  אן  אצינד 
הייזער.  לעגיסלאטיווע  יארקער  ניו 
סענאט  סטעיט  יארק  ניו  די  אין 
פארמאגן די דעמאקראטן א מערהייט 
פון 42 זיצן אנטקעגן 21 זיצן פאר די 
אסעמבלי  די  אין  און  רעפובליקאנער 
א  רעפובליקאנער  די  פארמאגן 
נישטיגע 48 זיצן אנטקעגן 102 וועלכע 

איז באזיצט דורך די דעמאקראטן.

וויאזוי גייט דער 
ביל ווייטער?

וועלכע  פארשלאגן  געזעץ  די 

די  אין  געווארן  אויפגעברענגט  זענען 
אצינד  ווערן  הייזער  לעגיסלאטיווע 
טראנספארטאציע  די  צו  געשיקט 
און  סענאט  די  אינערהאלב  קאמיטען 

אסעמבלי.

דאס  וועט  געזעץ,  יעדע  ווי  אזוי 
קאמיטע  די  אין  אויסגעארבעט  ווערן 
דעם  פאר  רעלעוואנט  איז  וואס 
איז  פַאל  אונזער  אין  אנגעלעגנהייט, 
דָאס די 'טראנספארטאציע קאמיטען', 
אדער  צולייגן  מעגליך  וועלן  וועלכע 
אראפנעמען געוויסע דעטאלן פון דעם 
אנדערע  צו  צושיקן  איר  אדער  ביל, 

קאמיטען אינערהאלב די רעגירונג. 

קאמיטע  די  פון  מערהייט  א  אויב 
מיטגלידער וועלן אננעמען דעם געזעץ 
וועט דאס עווענטועל געשיקט ווערן צו 
די פולע סענאט אדער ַאסעמבלי. אין 
פאל עס ווערט באשטעטיגט וועט דאס 
צוגעשיקט ווערן צו דעם טישל פונעם 
באשליסן  וועט  וועלכע  גאווערנער 
און  אונטערשרייבן  דאס  וויל  זי  צו 
אין  געזעץ  דעם  אריינלייגן  דערמיט 

קראפט. 

נישט  געזעץ  דער  זאל  אויב 
די  אין  דעבאטירט  געהעריג  ווערן 
צוויי  גאנצע  די  דורכאויס  קאמיטען 
יעצטיגן  דעם  פון  טערמין  יעריגע 
דאס  וועט  סעסיע  לעגיסלאטיווע 
ווערט  וואס  דורכפאל,  א  באדייטן 
אז  אנגערופן  גאס  פאליטישע  די  אין 
דער ביל איז "געשטארבן אינערהאלב 
איז  דערווייל  ביז  קאמיטען".  די 
קיין  באשטימט  געווארן  נישט  נאך 
די  אין  געזעץ  דעם  איבער  פארהערן 
די  אין  קאמיטען  טראנספארטאציע 

סענאט אדער אסעמבלי.

אלגעמיינע באריכטן

לעבנס- די  אויף  פרייזן  שרייענדע 
ווערט  וועלכע  מעדיצינען  וויכטיגע 
אמעריקאנער  מיליאנען  דורך  באנוצט 
שניטן  פרייז  אגרעסיווע  "די  טעגליך. 
וועט מאכן א  היינט  וואס מיר מעלדן 
פאר אמעריקאנער  דיפערענץ  קלארע 
מיט דייאביטיס" האט דער פארזיצער 
קאמפאני  לילי  עלי  די  פון  הויפט  און 
געוויסע  פון  פרייז  די  געזאגט. 
מעדיצינען וועט פאלן פון 274.70$ צו 

.66.40$

אינסולין איז א מעדיצין וואס פעלט 
 1 טייפ  מיט  מענטשן  פאר  אויס  זיך 
מיט  געוויסע  פאר  און  דייאביטיס 
צו  איז  ציל  זייער  דייאביטיס.   2 טייפ 
מענטש  דעם  פון  'גלוקאוז'  די  האלטן 
פארמיידן  צו  קאנטראל  אונטער 
קאמפליקאציעס. אזויפיל ווי ארום 8.4 
צוקומען  דארפן  אמעריקאנער  מיליאן 

די  פון  שאצונג  א  לויט  אינסולין,  צו 
אמעריקאנער דיאביטיס פאראיין.

די נייעס פון 'עלי לילי' קומט נאך וואס 
די הויכע קאסט פרייזן פון מעדיצינען 
און העלט קעיר איז אין די לעצטערע 
יארן אונטער פארמערטע קריטיק דורך 
אמעריקאנער  די  און  פאליטיקאנטן 
סענאט  די  האט   2021 אום  בירגער. 
אויפגעוויקעלט  קאמיטע  פינאנץ 
די  איבער  אויספארשונג  ברייטע  א 
אינסולין פרייזן, אין די צייט וואס אין 
די לעצטע צענדליג יארן האבן מעדיצין 
פרייזן  אינסולין  געהעכערט  פירמעס 
אין די צייט וואס די וועלכע שדכ'ענען 
פארמאסיס  די  פאר  מעדיצינען  די  אן 
הויכע  רעקארד  אריינגעשארט  האבן 
די  אין  אריין.  טאש  אין  פראפיטן 
זעלבע צייט האט דער רעפובליקאנער 
סענאטאר טשאק גרעסלי פון אייאווע 

שדכנים  די  קריטיקירט  שארף  אויך 
די  מיט  אינאיינעם  מעדיצינען  פון 
ראד  א  שאפן  פאר'ן  פירמעס  דראג 
קאסטן  דראג  העכערע  אלץ  פון 
די  עווענטועל  באראבעווען  וועלכע 

קאנסומערס.

פון  די באשלוס  אז  זאגן  אנאליסטן 
די  אז  צייכן  א  איז מעגליך  לילי'  'עלי 
הויפטזעכליך  קאסטן,  מעדיצין  הויכע 
ווערן  וועלכע  אזעלכע מעדיצינען  ביי 
גאר אפט באנוצט, פאנגט מעגליך אן 
גוטע  זיין  קען  דאס  אראפקומען.  צו 
נייעס פאר קאנסומער, ַארבעטסגעבער 
און פאר רעגירונג פראגראמען וועלכע 
באצאלן אפט די אומגעהויערע קאסטן. 
אבער די גרעסטע טובה דערפון וועלן 
פארדינען די וועלכע האבן נישט קיין 
וועלכע האבן א  די  אינשורענס אדער 

גאר שוואכע אינשורענס.
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קָאנגרעסמַאן פעט רייען פַארלַאנגט 
זיכערהייט סטַאנדַארטן צו פַארמיידן 

ּפרַאכט- בַאן קַאטַאסטרָאפע
אין א געמיינזאמע אויפטריט נעבן די 
ניובורג',  אוו  'סיטי  די  אין  שינעס  באן 
רייען  פעט  מיטגליד  קאנגרעס  דורך 
אינאיינעם מיט ניובורג מעיאר טארענס 
אז  פארלאנגט  ביידע  האבן  הארווי, 
באן  די  אן  פירן  וועלכע  פירמעס  די 
שינעס זאלן אונטערנעמען ספעציעלע 
פארזיכערן  צו  מאסנאמען  זיכערהייט 
אזעלכע  פאסירן  נישט  זאל  עס  אז 
קַאטַאסטרָאפישע באן עקסידענטס ווי 
אין  נארוואס פאסירט  וואס האט  דאס 
ָאהייָא, ווען א פראכט באן עקסידענט 
קַאטַאסטרָאפע  א  אנגעברענגט  האט 

פאר די באטרעפענדע געגענטער.
דער רוף איז געקומען אין רעזולטאט 
פון די באן עקסידענט אין אהייא וואו 38 
'נארפאלק-סאוטערן'  א  פון  וואגאנען 
געטראגן  האט  וועלכע  באן  פרַאכט- 
מאטעריאל  געפארפולע  זיך  אויף 
אין  שינעס  די  פון  אראפגעפארן  איז 
עטליכע  אהייא.  פאלעסטיין,  איסט 
וואגאנען האבן געברענט פאר עטליכע 
פארארדענט  איז  פירמע  די  און  טעג, 
געווארן דורך די לאקאלע באאמטע צו 
פארברענען עטליכע פון די וואגאנען צו 
אויפרייסן  נישט  זאל  אז עס  פארמיידן 

אן קיין קאנטראל.
שעדליכע  צולאזט  האט  שריפה  די 
האט  וואס  לופט,  די  אין  כעמיקאלן 
מייל  די  אין  איינוואוינער  געצווינגען 
עוואקואירן  צו  עקסידענט  דעם  ארום 
איז  עקסידענט  דער  הייזער.  די  פון 
פאליטיקאנטן  דורך  געווארן  גענוצט 

פאליטישן  דעם  פון  זייטן  ביידע  פון 
ספעקטרום צו פרובירן פאראויסשטופן 
זייער אגענדע, און קאנגרעסמאן רייען 
צו  מעגליכקייט  א  דערביי  געזען  האט 
איבער  איבערזיכט  בעסערע  ברענגען 
שינעס  און  באן  די  פון  זיכערהייט  די 

פירמעס.
ווייטאגליכע  א  געזען  האבן  "מיר 
פירמע  סי-עס-עקס  די  דורך  מוסטער 
פריער  פראפיט  לייגן  נאכאנאנד  דורך 
ערנסטע  אן  שאפנדיג  זיכערהייט,  ווי 

אין  געשען  איז  וואס  דאס  אז  ריזיקע 
ממש  איבער'חזר'ען  זיך  זאל  אהייא 
רייען  האט  וואלי"  האדסאן  די  אין  דא 
נארפאלק  די  ווי  "פונקט  געזאגט. 
אויף  פארוואלט  וואס   - סאוטערן 
האט   - אהייא  אין  באנען  פראכט  די 
אנדערע  און  סי-עס-עקס  די  אויך 
געשפענדעט  פירמעס  באן  גרויסע 
ביים  לאביאיארן  צו  דאלארן  מיליאנען 
פריערדיגען פרעזידענט צו אראפנעמען 
רעגולאציעס פון די רעילוועיס, וואס איז 

געווען דער גורם אז די אדמיניסטראציע 
צו  פארשלאג  א  אויף  אויפגעבן  זאל 
צו  ברעיקס  שנעלערע  פארלאנגען 
קענען שנעלער אפשטעלן א באן וועלכע 
זיך שעדליכע מאטעריאל  טראגט אויף 
סעיפטי  געווענליכע  די  אפשטעלן  און 

אודיטס פון די רעילראודס".
סי- די  אז  אנגעוויזן  האט  רייען 

אפט  גאנץ  זענען  באנען  עס-עקס 
איבער'ן  שינעס  די  פון  אראפגעפארן 
באן  א  אריין  רעכענט  וואס  לאנד, 

וועלכע איז אראפגעפארן פון די שינעס 
אין סאוט קאראליינע נישט מער ווי א 
חודש צוריק; צוויי עקסידענטן וועלכע 
אין  בלעקאוט  א  געווען  גורם  האבן 
און אן עקסידענט  און מישיגע;  אהייא 
אויסגעגאסן  האט  וועלכע  ניובורג  אין 

ארום 4,600 גאלאן פון דיזעל אויל. 
די  דורך  לויפן  וועלכע  שינעס  די 
ווינדסאר  ניו  ניובורג,  פון  געגנטער 
זען  קען  יָארק,  ניו  אין  קָארנווָאל  און 
אזויפיל ווי 20 פראכט באנען פער טאג, 
וועלכע  זיי  פון  פינף  ווי  אזויפיל  מיט 
איז  וואס  אויל,  קרוד'  'באקקען  טראגן 
סכנה'דיגע  א  שאפן  פון  געפאר  אין 
אויפרייס אין פאל פון אן עקסידענט. די 
זארג איבער אן אויפרייס נעמט אריין די 
נאענטקייט פון די שינעס צו די האדסאן 
אויסגיס  אן  אז  באדייט  וואס  ריווער, 
דעם  אין  מאטעריאל  געפארפולע  פון 
טייך וועט אפעקטירן די וואסער וואס 
הונדערטער  דורך  געטרינקען  ווערט 

טויזענטער ניו יארקער איינוואוינער.
דערביי  האט  רייען  קאנגרעסמאן 
שריט  פון  רייע  א  פארגעלייגט 
צו  ווערן  גענומען  זאל  וועלכע 
דעם  פון  איבערשפיל  אן  פארמיידן 
רעכענט  זיי  צווישן  עקסידענט.  באן 
דאס אריין דאס העכערן די קנס וואס 
דעפארטמענט  טראנספארטאציע  די 
וועלכע  פירמעס  פאר  אויסטיילן  קען 
פארלעצן סעיפטי געזעצן. די איצטיגע 
מאקסימום קנס, אפילו פאר אן אויסגיס 
וועלכע איז גורם טויט ח"ו, שטייט ביי 
נישטיגע  א  איז  וואס  225,455 דאלאר, 
'נארפאלק  ווי  פירמע  אזא  פאר  סכום 
א  באריכטעט  האט  וועלכע  סאוטערן' 
 4.8 פון   2022 אין  איינקונפט  יערליכע 
פארלאנגט  אויך  ווי  דאלאר.  ביליאן 
ער אז קאנגרעס זאל איבערמאכן דעם 
מאדערנע  מער  פארלאנגען  צו  געזעץ 
ברעיקס צו קענען שנעלער אפשטעלן 
רולס  די  פארשטייפערן  און  באן,  א 
אויף וואגאנען וועלכע טראגן אויף זיך 

שעדליכע מאטעריאל.
אויך  ווערט  פארשלאג  דעם  אין 
פינאנצירן  זָאל  מען  ַאז  פָארגעשלָאגן 
פאר  טרענירונג  אויסברייטערן  צו 
וויאזוי  רעספאנדערס  הילף  ערשטע 
זיי זאלן זיך ספראווען אין פאל פון אן 
מאטעריאל,  געפארפולע  פון  אויסגיס 
און א רוף צו פאראויסרוקן דעם געזעץ 
פאר  זיכערהייט  מער  פארלאנגען  צו 
די וואגאנען וועלכע טראגן אין זיך די 

סארט מאטעריאל.
איז  וואס  געזעץ,  איצטיגער  דער   
גיט   2015 אום  געווארן  דורגעפירט 
פירמעס  די  זאלן  יאר 2029  ביז  אז  אן 
די  אפעקט  אין  אריינלייגן  פארענדיגן 
אבער  מאסנאמען,  זיכערהייט  נייע 
די פעדעראלע רעגירונג  וויל אז  רייען 
זאל דאס פארשנעלערן, ווי איידער דאס 
ווייטער אפשטופן אויף די פארלאנג פון 

די רעילוועי אינדוסטריע.

אלגעמיינע באריכטן

געהעכערטע 'סנעפ' בענעפיטן געקומען צו 
אן ענדע דעם פַארלָאפענעם פעברוַאר

צווישן מארטש פון 2020 למסּפרם, 
האט  מגיפה  קאראנעוויירוס  די  ווען 
זיך ָאנגעהויבן, ביז דעם פארלאפענעם 
האט  למסּפרם,   2023 פון  פעברואר 
געלטער  עמוירדזשענסי  'סנעפ'  די 
געניסער,  אירע  צוגעטיילט מער פאר 
 $95 א מאנאטליכע  געבן  דורך  אדער 
חודש'ליכע  זייערע  צו  צוגאב  אין 
פארדינסטן, אדער דורך ארויפרוקן די 
וועלכע  א מאקסימום,  צו  פארדינסטן 
אצינד  מער.  ַאסַאך  געווען  איז  עס 
איז דאס אלעס געקומען צו אן ענדע 
וועלכע  ארגאניזאציעס  לאקאלע  און 

שטעלן צו עסן פאר נויטבאדערפיגטע 
מיט  פארפלייצט  ווערן  פאמיליעס 
זוכן  וועלכע  איינוואוינער  פון  רופן 
'סנעפ'  די  פון  צו ערפילן דעם חסרון 

עמוירדזשענסי בענעפיטן.

אויך  איז  פעריאד  דעם  דורכאויס 
צוגעקומען פילצאליגע משפחות אויף 
די סנעפ פראגראם, וואס דאס רעכענט 
אראנדזש  אין  העכערונג  א  אריין 
וועלכע  פון 16,369 משפחות  קַאונטי, 
פראגראם  דעם  פון  גענָאסן  האבן 
הכל  סך  א  ביז   2020 פון  יאנואר  אין 

יאר  צוויי  בלויז  משפחות   17,248 פון 
סנעפ  עמוירדזשענסי  די  שפעטער. 
אזויפיל  בענעפטירט  האט  בענעפיטן 
אראנדזש  אין  משפחות   17,108 ווי 
א  פון  באשטייען  וועלכע  קאונטי, 
סאך הכל פון 39,944 פערזאנען. מיט 
עמוירדזשענסי  די  פון  פארלוסט  די 
זיי  אז  אפ  פילע  זיך  רעדן  געלטער 
וועלן זיך פלאגן וויאזוי צו לייגן ברויט 

אויפ'ן טיש.

ניו  אין  מוירפי  פיל  גאווערנער 
א  אונטערגעשריבן  האט  דזשערסי 

פעברואר  פארלאפענעם  דעם  ביל 
געניסער  סטעמפס  פוד  די  העלפן  צו 
טראנזישאן  די  מיט  סטעיט  זיין  פון 
זיי  פון די מאקסימום בענעפיטן וואס 
פעדעראלע  די  פון  באקומען  האבן 
יארן  קאוויד  די  דורכאויס  פראגראם 
וועלכע  געלטער  געווענליכע  די  צו 
דער  געזעץ.  דעם  לויט  באקומען  זיי 
אונטערגעשריבן  האט  ער  וואס  ביל 
געלטער  סטעיט  פון  צושטעלן  וועט 
אמווייניגסטענס 95 דאלאר א מאנאט 
פעדעראלע  די  פון  געניסער  פאר 

פראגראם.
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הערט נישט ווען זיין ב''ב רופט אים.
כאפט נישט ווען זיינע קינדער ווארטן אויף זיין שמייכל.

האט נישט צייט צו לערנען. ארבעטן. לעבן.

אייביג 
ביזזזי.......

געווען אמאל נארמאל, 
געזונט און פריש...

נעבעך ל''ע 
דיאגנאזירט 
געווארן מיט 
'וואטסעפפ' 
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פילצאליגע נייע חידושים קומען 
אלץ ארויף אויף דער אידישער 

מארק און איר קענט זיך דערוויסן 
דערפון דורכ'ן ליינען מיט 

אינטערעסע דעם חידוש׳פולן 
קאלום אין שריפט.

דער בארימטער מחנך ר׳ וועלוול 
שמעלצער איז שטענדיג פארנומען 

מחדש זיין חידושים און זיי מיטטיילן 
פאר כלל ישראל. פאר אונז ליינער, 

לאזט ער ספעציעל פארטיילן זיינע 
אייגנארטיגע שיריים אין א פערזענליכן 

קאלום געווידמעט פאר שריפט.

פערצן גיגאנטישע האוזינג געביידעס ווערן • 
געבויט אין גרעסטן היימישן שטאט; וועלכע?

וועלכע וואך האט זיך געעפנט דאס • 
ערשטע כשר׳ע גראסערי אין דובאי?

א נייע צדקה איניציאטיוו, מיט פירפאכיגע • 
מהלכים צו מנדב זיין געלט, וואס איז עס?

איז דא א הערליכע פרישטאג • 
געשעפט אין שיכון סקווירא?

וויפיל בענק איז שוין דא היינט אויף • 
דרייצנטער עוועניו אין בארא פארק?

ווער האט פיינט אומגעבעטענע טובות?• 

דריי יאר אלט אדער דריי יאר שפעט?• 

אנטי יחוס, וואס איז דער אנטיוכוס מאטיוו?• 

פארוואס איז דער בעלזער רב זי״ע געבליבן • 
בצער נאכ'ן בילגערייער רב׳ס רפואה?

וואס קאסט א בילד סלַאט אין טורמע?• 

בס"ד

13

14

 קאלום:

דער אידישער 
מארק

 קאלום:

שיריים

שריפט, עפעס פאר יעדן subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 2#
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בצער נאכ'ן בילגערייער רב׳ס רפואה?

וואס קאסט א בילד סלַאט אין טורמע?• 

בס"ד
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