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 אן אנטלאפענער
אין ניו יארק

פון א פיש געשעפט 
אייגנטימער אין ירושלים,

ר' חיים, א גוטהארציגער איד, האט נישט געקענט צוריקווייזן זיינע 
ארעמע קליענטן פון אהיימצונעמען פיש אויף שבת אויף בארג. 

אבער כדי צו קענען ווייטער אנגיין האט ער אויך געדארפט בארגן.

ר' חיימ'ס גוט הארץ איז גאר ברייט און ווארעם, אבער בארגן האט 
אויך א שיעור… די בעלי חובות האבן אנגעהויבן רודפ'ן ר' חיים אויף 
גאר שטארקע אופנים, און ער האט געמוזט אנטלויפן קיין ניו יארק.

קענען מיר אים לאזן אזוי ווייט 
פון זיין משפחה און פריינד?

מיר וועלן אים העלפן!

אים 
צוריקקערן 

אהיים

ב״ה

יעקב נוה  חסידים'  'קהל  דק"ק  רב  ניישטאדט  דוד  אהרן  ירושלים,  הוראה  היכל  ור"מ  אב"ד  בראנסדארפער  משה  ירושלים,  סקווירא  דחסידי  תוי"י  דומ"ץ  גאלדמינצער  אהרן  המגבית:  רבני 
עסקני המגבית: אהרן גרינוואלד, אהרן בער ראטה, מרדכי יחזקאל פרידמאן, יעקב יוסף קארן, יוסף שמואל זילבערמאן, שרגא שווארץ,  מרדכי בעריש ראזנבערג, אברהם ברוין, שמואל סג"ל איצקאוויטש

מיטוואך בשלח בביהמ"ד הגדול

ת$100
חו

הפ
ט אייך משתתף מיט לכל 

זיי

וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים

רופט שוין אריין: רופט שוין אריין: 845-293-1800845-293-1800



און סטראשעט 
מיט די ערגסטע

די מאפיע לאקערט 
אויף אים, 

די רבנים זענען מעיד אז א גרויסע סכנה ליגט אויף אים און אויף זיינע 
קינדער, אויב באווייזט ער נישט צוריקצוצאלן די חובות גענוג שנעל.

ער בעט זיך 'עשה למעננו ולמען דורותינו', מיין משפחה איז אין סכנה 
פון צוזאמבראך.

מיר וועלן אים העלפן!

קענען מיר צוזען די פיין פון א 
משפחה חשובה בישראל?

מיר מוזן אים העלפן!

אים 
צוריקקערן 

אהיים

ב״ה

יעקב נוה  חסידים'  'קהל  דק"ק  רב  ניישטאדט  דוד  אהרן  ירושלים,  הוראה  היכל  ור"מ  אב"ד  בראנסדארפער  משה  ירושלים,  סקווירא  דחסידי  תוי"י  דומ"ץ  גאלדמינצער  אהרן  המגבית:  רבני 
עסקני המגבית: אהרן גרינוואלד, אהרן בער ראטה, מרדכי יחזקאל פרידמאן, יעקב יוסף קארן, יוסף שמואל זילבערמאן, שרגא שווארץ,  מרדכי בעריש ראזנבערג, אברהם ברוין, שמואל סג"ל איצקאוויטש

מיטוואך בשלח בביהמ"ד הגדול

ת$100
חו

הפ
ט אייך משתתף מיט לכל 

זיי

וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים

רופט שוין אריין: רופט שוין אריין: 845-293-1800845-293-1800



 ברוך הבא בשם השם!
מעמד קבלת פנים פאר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נאכן זיך אומקערן פון מאליבא למעון קדשו
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יארצייט סעודה פאר נדיבים בעם לע"נ הרה"ח ר' מאיר יודא וואזנער בביתו

יד ימינו ומ"מ הרב וועלוול האלצלעריד ימינו ומ"מ הרב וועלוול האלצלער

הרבני הנגיד ר' מיכאל ארי-ההרבני הנגיד ר' מיכאל ארי-הראש העיר ר' ישראל משה שפיטצערראש העיר ר' ישראל משה שפיטצער

סיום משניות דורך ר' יודא לייב לאפפלערסיום משניות דורך ר' יודא לייב לאפפלער

 זכרנו ימים מקדם: זכרנו ימים מקדם:
הרב מאיר שיללערהרב מאיר שיללער

רבי מאיר יודא'ס טישלרבי מאיר יודא'ס טישל
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יערליכע מלוה מלכה להחזקת השטיבל - סטעטן איילענד

 דברי ברכה: הדומ"ץ דברי ברכה: הדומ"ץ
 הרה"ג ר' יחיאל כהן הרה"ג ר' יחיאל כהן

 יושב ראש: יושב ראש:
ר' יצחק זאב הערמאןר' יצחק זאב הערמאן

RSKRSK בודזשעטינג: פאנעל מיט מומחים פון  בודזשעטינג: פאנעל מיט מומחים פון 
מיטן שואל ר' מרדכי שמעון וואזנערמיטן שואל ר' מרדכי שמעון וואזנער
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יערליכע מלוה מלכה להחזקת השטיבל -ספרינג וואלי

 ר' חיים קאטה ר' חיים קאטה
מעסקני השטיבלמעסקני השטיבל

 דברי ברכה: הדומ"ץ דברי ברכה: הדומ"ץ
 הרה"ג ר' דוד משה רייכמאן הרה"ג ר' דוד משה רייכמאן

נואם הכבוד: הרב לוי יצחק האגער נואם הכבוד: הרב לוי יצחק האגער 
בן האדמו"ר מ'וויזניץ לאנדאןבן האדמו"ר מ'וויזניץ לאנדאן

 דבר השטיבל: דבר השטיבל:
העסקן ר' אורי שרגא ליכטערהעסקן ר' אורי שרגא ליכטער

info@safesideins.com www.safesideins.com845.364.0000

Exceeding 
Expectations

נדבן הסעודה: ר' אליעזר ברויןנדבן הסעודה: ר' אליעזר ברוין
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בית שמש: פארשריט ביים כמעט פארענדיגטע נייע מקוה

מיט די שטרות פון 'מכון מסחר הלכה' ווערט בע"ה פארמיטן פילע סכסוכים, דיני תורה ועגמ״נ 
צווישן משכיר-ושוכר, מוכר-וקונה, בעל הבית-ופועל, מלוה-ולוה, שותפים און יורשים.

 מיר שטעלן אויס 

אלע סארטן שטרות
Rental Agreement שכירות 

Real Estate Agreement מכירת בתים וקרקעות 

Contractor Agreement שטר הסכם לקבלן 

Employer Agreement שטר הסכם לפועל 

Non-Compete Agreement היתר עיסקא 

Partner Agreement שותפות 

Will צוואה 

845.350.2099
Fax: 845.335.4095 Email: mischerkahalacha@gmail.com

פאר מער אינפארמאציע רופט:

בס״ד

בראשות הרה"ג רבי אהרן ווידער שליט"א מו"ץ בשיכון סקווירא ובעמח"ס משפט הרבית ועוד

מען מעסט פאר די רעילינגסמען מעסט פאר די רעילינגס

מען לייגט די טיילס במלא הדרהמען לייגט די טיילס במלא הדרה

עירקאנדישען און ועונטילעישאן מאשינעןעירקאנדישען און ועונטילעישאן מאשינען

ארבעט צו פארגרעסערן די וואסער פייפס אויפן שטחארבעט צו פארגרעסערן די וואסער פייפס אויפן שטח



שבת התוועדות ישי"ק תוי"י מאנטיסעלאו

מאסיווע פארגרעסערונג ארבעט אין בארא פארק 14 שטיבל

ר' ניסן ווייס פון מצילי אש מאנסי טרעט אויףר' ניסן ווייס פון מצילי אש מאנסי טרעט אויף

מלוה מלכהמלוה מלכה

מתנות פאר מבצעי שובבי"םמתנות פאר מבצעי שובבי"ם

 זופ טעלער און דעקל  זופ טעלער און דעקל 
 פון הרה"ק דער פון הרה"ק דער

 טשערנאבילער מגיד טשערנאבילער מגיד
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 שיינע מלוה מלכה פאר תלמידי מכינה לישי"ק ת"ת זרע יעקב
 בצירוף סעודת בר מצוה פאר התלמיד בנש"ק בן הרה"ג ר' פינחס נאוואסעלער 

רב דקהל עדת ישראל פעסעיק ניו דזשערסי

דער זיידע הרב זושא נאוואסעלער ווייזט חפצי ירושה פון רבותיה"ק פאר די תלמידים

 זופ טעלער און דעקל  זופ טעלער און דעקל 
 פון הרה"ק דער פון הרה"ק דער

 טשערנאבילער מגיד טשערנאבילער מגיד

כוס של אליהו פון הרה"ק מיטעלע בעלזער רבכוס של אליהו פון הרה"ק מיטעלע בעלזער רבבעכער פון הרה"ק ר' אהרן טשערנאבילערבעכער פון הרה"ק ר' אהרן טשערנאבילער
 טאבאק פושקע פון  טאבאק פושקע פון 

הרה"ק דער טשערנאבילער מגידהרה"ק דער טשערנאבילער מגיד

טס ס"ת פון הרה"ק ר' אהרן טשערנאבילערטס ס"ת פון הרה"ק ר' אהרן טשערנאבילער

 אתרוג פושקע פון  אתרוג פושקע פון 
הרה"ק דער טשערנאבילער מגידהרה"ק דער טשערנאבילער מגיד

11



במרכז אנ"ש
פרשת בא בצל 

הקודש )ב(
האדמו"ר  בעליות:  כיבדו  בקריה"ת  ה':  יום 
פינחס  ר'  משב"ק,  אהרן  הרב  שליט"א,  מזוועהיל 

אונגאר הי"ו. גלילה מו"ה משולם גרינוואלד הי"ו.

פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  השבוע  במשך 
לאס  דישי"ג  ישיבה  ראש   - גראס  אליעזר  הרב 
דכולל  רב   - העניג  יוחנן  ר'  הרה"ג  אנדזשעלעס, 
חידודא בלאס אנדזשעלעס, הרה"ג ר' לוי יצחק קונין 

- רב חב"ד במאליבא.

 שבת קודש
  פרשת בא

בצל הקודש במאליבא, 
קאליפארניע

דוד  הרב  מנחה  לתפלת  ש"ץ  וקבל"ש:  מנחה 
משב"ק שליט"א, ש"ץ לקבלת שבת מו"ה שלום בער 

פישעל הי"ו.

הכוס  הגבהת  שב"ק:  ליל  בשולה"ט  כיבודים 
זמירות  לקידוש: הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א, 
וניגונים במשך כל השבת מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו, 
לנתינת  המשתתפים  כל  עברו  ושמחה  מנוחה  אחר 
שליט"א,  מזוועהיל  האדמו"ר  המזון  ברכת  לחיים. 
לרגל השלום זכר לשמחת לידת הבן אצל הרב פינחס 
קול  שמחה  הניגוני  שרו  שליט"א  גאלדמאן  אהרן 
של  מהתפוח  תפוחים  חלוקת  ומצודתי.  חסדי  רנה, 
כ"ק מרן אד"ש להבעל שמחה שליט"א. ואח"כ לכל 
המשתתפים. קודם הדברות קודש שרו: אדון השלום, 
קודש  דברות  הי"ו.  אונגאר  פינחס  ר'  הד"ת  פתיחת 

בערך 35 דקות.

דזמרה  לפסוקי  לברכות  ש"ץ  שב"ק:  יום  תפלת 
שחרית  לתפלת  ש"ץ  הי"ו,  גרינוואלד  מרדכי  מו"ה 
ביינוש  הרב  קורא  בעל  הי"ו.  בערגער  בר"מ  דויד  ר' 
משב"ק שליט"א, הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א, 
רבי  הרה"צ  שלישי  שליט"א,  מזוועהיל  האדמו"ר 
גאלדמאן  אהרן  פינחס  הרב  רביעי  שליט"א,  יצחק 
ששי  הי"ו,  גרינוואלד  מרדכי  מו"ה  חמישי  שליט"א, 
בר"מ  דויד  ר'  שביעי  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בערגער הי"ו, אחרון הרה"צ רבי חיים מאיר שליט"א, 
ביינוש  גלילה הרב  מפטיר מו"ה נפתלי לויבער הי"ו, 
רבי  הרה"צ  מוסף  תפילת  ש"ץ  שליט"א.  משב"ק 
רבי  הרה"צ  זמירות  אנעים  פתיחה  שליט"א,  יצחק 

אהרן מענדיל שליט"א. 

הרב  המזון  ברכת  שב"ק:  יום  בשולה"ט  כיבודים 
פינחס אהרן גאלדמאן שליט"א.

ש"ץ לתפלת מנחה ר' יעקב יוסף ברי"מ אונגאר 
הי"ו,  גרינוואלד  משולם  מו"ה  כיבדו  בעליות  הי"ו, 
אונגאר  יוסף  יעקב  ר'  הי"ו,  גאלדקלאנג  יושע  מו"ה 

הי"ו, גלילה מו"ה יצחק כ"ץ הי"ו.

כיבודים בסעודה שלישית: הגבהת הכוס לקידוש 
הערינג  חלוקת  שליט"א,  מענדיל  אהרן  רבי  הרה"צ 
לכל המשתתפים, הגבהת הכוס לברהמ"ז הרה"צ רבי 

חיים מאיר שליט"א.

גאלדמאן  אהרן  פינחס  הרב  מעריב  תפלת  ש"ץ 
שליט"א, הגבהת הכוס הרה"ג ר' דוד יושע שוחט - בן 
האדמו"ר מקארלין סטאלין ורב דקהל חסידים בלאס 
הי"ו,  כ"ץ  יצחק  מו"ה  ה'הבדלה'  אוחז  אנדזשעלעס, 

המבדיל מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו.

פרשת בשלח בצל 
הקודש )א(

משולם  ר'  בעליות:  כיבדו  בקריה"ת  ב':  יום 
גרינוואלד הי"ו, ר' יושע גאלדקלאנג הי"ו, שלישי כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א. גלילה מו"ה יעקב יוסף ברי"מ 

אונגאר הי"ו.

אחר מעריב 7:05 יצא רבינו לקידוש לבנה. 

Fund Stone

Shmili Adler
Hard Money Loans

845.263.4565
samuel@thefundstone.com
25 Robert Pitt Dr. Suite 209-C

מרדכי שלמה אפטער 
845.608.1989

שטיצט די וואס שטיצן תורה
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בשורה 
טובה 

ומשמחת
לציבור אנ"ש

מיט גרויס פרייד זענען מיר מודיע איבער
די נייע ספעציעלע סערוויס 

'בבית המעיינות' פאר

קומט אריבער 
אויסוועלן, אדער 
רופט אריין מיטן 

באשטעלונג און מיר 
וועלן אייך צושטעלן 

די גאנצע ארבעט:

אנגרייטן, און שיין 
איינפאקן כראוי 
וכיאות פארן בר 

מצוה בחור'ס מתנה

פונעם ברייטן אויסוואל אויף

 אריבער זיבעציג 
ספרי חסידות

ספעציעלע ביליגע פרייזן ווען איר 
קויפט א גרעסערע קוואנטום

)בנוסף צום ביליגן פרייז: נאך 10% הנחה ביים קויפן 10 סעטס און ארויף(

פאר גאר ביליגע פרייזן!

ספעציעלע שעות יעדע נאכט

פון 9:15 ביז 10:15
אדער רופט אריין אויף - 

 845-362-1525 #3

אזוי אויך איז 
דא צו באקומען 

'סערטיפיקאט 
קארטלעך'

 צו שענקען
 פארן בחור'ל



בשורה 
טובה 

ומשמחת
לציבור אנ"ש

מיט גרויס פרייד זענען מיר מודיע איבער
די נייע ספעציעלע סערוויס 

'בבית המעיינות' פאר

קומט אריבער 
אויסוועלן, אדער 
רופט אריין מיטן 

באשטעלונג און מיר 
וועלן אייך צושטעלן 

די גאנצע ארבעט:

אנגרייטן, און שיין 
איינפאקן כראוי 
וכיאות פארן בר 

מצוה בחור'ס מתנה

פונעם ברייטן אויסוואל אויף

 אריבער זיבעציג 
ספרי חסידות

ספעציעלע ביליגע פרייזן ווען איר 
קויפט א גרעסערע קוואנטום

)בנוסף צום ביליגן פרייז: נאך 10% הנחה ביים קויפן 10 סעטס און ארויף(

פאר גאר ביליגע פרייזן!

ספעציעלע שעות יעדע נאכט

פון 9:15 ביז 10:15
אדער רופט אריין אויף - 

 845-362-1525 #3

אזוי אויך איז 
דא צו באקומען 

'סערטיפיקאט 
קארטלעך'

 צו שענקען
 פארן בחור'ל



יום ג': נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו!
רבינו  בבוקר,   5:15 בשעה  בשלום  נחת  המטוס 
הגיע  שם  קודש  נאוה  לביתו  תיכף  נסע  שליט"א 

בשעה 6:05.
יעקב  ברית לבן הנולד אצל מו"ה   .6:50 שחרית 
הי"ו  סיגל  ליפא  מו"ה  הי"ו,  קויפמאן  )ברמ"א(  יוסף 

)מאנסי(.
המצוינת  לציון  שליט"א  רבינו  נסע   9:15 בערך 

לרגל שמחת החתונה.
הגדול  לביהמ"ד  שליט"א  רבינו  נכנס   6:45
למעמד הקבלת פנים. קיבלו פני הקודש בניגון ברוך 
הבא, המשיכו: ואני אשיר עוזיך, בואו שעריו בתודה, 
אבות.  בגלל  אלוקינו,  ועתה  ישמע  עוד  אשיב,  מה 
לקבל  הגישו  שמחה  והבעלי  שלום  לנתינת  עברו 
ברכת מזל טוב. בסיום ליוו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בניגון ובכן צדיקים.

לביקור  הגיע   12:30 בערך  קהל  קבלת  באמצע 
בעלזא  ממאחניווקא  האדמו"ר  פנימה  בקודש 
ר'  הרה"ג  פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  גם  שליט"א. 
מירושלים  רב  ראחמיסטריווקער   - טווערסקי  דוד 
ר' שלמה  נכדו, הרה"ג  לרגל שמחת הבר מצוה של 
לרגל שמחת  רב מנתני'  - מאקאווער  לעמבערגער  

הבר מצוה של בנו.

שמחות אנ"ש

SUPER SQUARE CENTER
20 MEZRITCH ROAD NEW SQUARE, NY 

845.362.3311

- AW21 -

S T O C K I N G  U P

Personalized kaplech for yom tuv 
deadline Monday 08/30/2021

SUPER SQUARE CENTER
20 MEZRITCH ROAD NEW SQUARE, NY 

845.362.3311

- AW21 -

S T O C K I N G  U P

Personalized kaplech for yom tuv 
deadline Monday 08/30/2021

 שמחת 
לידת הבן למז”ט

 הרב פינחס אהרן גאלדמאן שליט”א
 בן האדמו”ר מזוועהיל שליט”א

 וחתן הרה”ג ר’ משה וואלף מייזליש שליט”א
אבד”ק איהעל מאנסי

 ר’ אליעזר גרינבוים הי”ו ב”פ
 בן ר’ שלום הי”ו וומסב”ג

וחתן ר’ ישראל גארדאן הי”ו ב”פ

 ר’ דוד חנני’ לעווין הי”ו מאנסי
 בן ר’ מאיר נתן הי”ו לאנדאן

וחתן ר’ פינחס אלימלך שמעלצער הי”ו אנטווערפן

 ר’ זושא בערגער הי”ו
 בן ר’ ישראל בנימין הי”ו

וחתן ר’ מנשה יחזקאל גאלדקלאנג ע”ה

 ר' יצחק לונגער הי"ו מאנטריאל
 בן ר' יעקב הי"ו

וחתן ר' שלום געשטעטנער הי"ו מאנטריאל

 שמחת 
לידת הבת למז”ט

 ר' אברהם יצחק עלפער הי"ו באלטימאר
 בן ר' מענדיל הי"ו לאנדאן

וחתן ר' חיים יושע זילבער הי"ו

 ר' אהרן דירנפעלד הי"ו
 בן ר' יוסף ארי' ע"ה

וחתן ר' בנימין גרין הי"ו

 ר' חיים שמואל שפירא הי"ו פלארידע
בן ר' יעקב יוסף ברי"א הי"ו הי"ו

 ר' יוסף מנס הי"ו וומסב"ג
 בן ר' שמואל הי"ו ב"פ

וחתן ר' אליהו רייכמאן הי"ו וומסב"ג

 ר' יוסף פישער הי"ו וומסב"ג
 בן ר' דוד ישעי' הי"ו ב"פ

וחתן ר' מרדכי גימפל רייכהארד הי"ו וומסב"ג

 ר' יעקב יוסף יאקאב הי"ו אנטווערפן
 בן ר' אהרן הי"ו אנטווערפן

וחתן ר' עמרם מענצער הי"ו אנטווערפן

 ר' צבי דוד גראס הי"ו ב"פ
 בן ר' יחזקאל שרגא הי"ו ב"פ

וחתן ר' ישראל גארדאן הי"ו ב"פ

 ר' שמואל סופר הי"ו
 בן הרב שלום צבי שליט"א

וחתן ר' ישעי' מנחם מענדיל גרינוואלד הי"ו

14



דורכברוךהיסטארישער
בעולם החסידות

גאנצע סעט ספה"ק 

מאור 
 עינים

מיט 

אידיש 
טייטש 

השוה לכל נפש

ב"ה

די שענסטע מתנה פאר 
אייער בחור'ל אדער סיי וועם

צו באקומען אין די לאקאלע ספרים 
געשעפטן פאר צוגענגליכע פרייזן

אל
ן מ

צום ערשט

ערשינען!
בסייעתא דשמיא

ספעציעלע פרייז

$69
לרגל די ערשיינונג



מצרים יציאת  בעת  ישראל  עם  שירת  ידים,  וברחבת  מלא  בפה  ה'  שיר  את  נשיר  כפיים,  אל  כף  בתקיעת  וענו  פצחו 
הזקן הלל  של  המידות  אצלו  שרואים  לידידינו  הנכון,  הדבר  אך  יצא  והמכתב  שמהכתב  תכון,  הכון  אלוקינו  לה'  ובתפילה 
ביהודה נודע  ששמו  רבא  גברא  להאי  ולתעודה,  לעד  הזאת  השירה  וענתה  הסעודה,  בעת  עמו  ישמחו  וידידים  רעים 
הרמב"ם שעשה  כמו  לב  שבורי  את  המתוק  בלשונו  מרפא  חם,  בלב  ציבור  בצרכי  עוסק  העם,  כל  בעיני  ואהוב  ונחמד  יקר 
היה חסיד  איש  שהתפלל  כמו  תילה,  על  הבנין  זה  השלם  התפילה,  שמתפללים  בעת  במילה,  מחותנים  ומשמח  םהנה 
שמו נודע בסוד ישרים ועדה, זקן בא בימים - זה שקנה חכמה כברכת הבעל שם טוב בהברית של  דער שפאלער זיידע
לטובה זו  וגם  לברכה  ברכותינו  יעלו  חובה,  עלינו  הזה  ביום  ולברכו  ההוה,  ועל  העבר  על  ולשבחו  מלהללו  ימוש  לא  פינו 
אור החיים הקדוש יום הזה שהלב בשמחה מלא וגדוש, עלה בלבנו לשיר שיר חדש, ככתוב בפרשתן וכמו שמפרש דער 
המלך דוד  כברכת  בחילך,  ושלום  בארמנותיך  שלוה  יהי  הלב  מעומק  לברכו  דרך,  עלי  וחברים  הנאספים  כל  יבאו  לכבודו 

באהבה רבה וחיבת, ובידידות עזה ויקרה כבבת, שעולה ומתלקחת בינינו כשלהבת, כיקוד א"ש לבבו של יוסף מוקיר שבת
חובה וזכות לכולנו, לכל העוסקים עמנו, ללמוד מר' אפרים מה שכבר ראינו, את שלושת המידות של תלמידי אברהם אבינו
מגילת אסתר צדקת עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה בגלוי ובסתר, לסדר צרכי ההצגה ולפעמים מסיים אפי' אחר קריאת 
דער בארדיטשובער רב רק למען שמחת יום טוב של קהל קדושים עם רב, בוודאי מגין עליו ובשמים עושה מטעמים 

חנוכה נס  בעת  כמו  לה'  בית  מחנך  שבנו  הי"ו  ידידינו  שזוכה  כה,  עד  וקימנו  שהגיענו  אלוקינו  לה'  נריעה  שמחה  קול 
זכרונו לברכה דער רבי  בנו  נאמן בישראל בדרך שהשריש  בית  וחסידים אלף פעמים ככה, שיזכו לבנות  ידידים  דברי 
שבוים פדיון  בבחינת  נפשנו  ופדות  לגאולתנו  ונזכה  שעשועים,  ילד  אפרי"ם  לי  יקיר  הבן  עלינו  יעורר  וכלה  חתן  שמחת 
אין מעזיבוז אוצרות  ואושר כמו שזכה החסיד לקבל מהבעל שם טוב  ושללם לבוז, עושר  יהיה באהליך הרחבת הדעת 
ועשיו יעקב  של  העולמות  מעשיו,  כפי  איש  הבא  ועולם  הזה  עולם  בעושיו,  ישראל  וישמח  טובות  השפעות  לכל  כולנו  נזכה 
ותזכה לראות בנים ובני בנים לדורותם עובדים את אבי עזר, עוסקים בתורה ובמצות יומם ולילה כמו מעשה ברבי אליעזר
יצא סוד יין  וליהודים תהיה אורה ושמחה בשתיית  וכבוד,  והוד, לערוך הפורים שפיל לתפארת  בכל שנה להמשיך בהדר 

כיצד  ימי השבוע,  וחושב מחשבות כל  יע,  נביע, לאיש אשר מדי שנה בפרוס הפורים מג ו אלה  נ דברי
ו להשביע, ואוצרות של אהבת תורה ויראת שמים  נ ן צדיק מושיע, ואת כל אנשי שלומי י לשמח ולהרנ
ואלפי  הליל,  חצות  אחר  הריקודים  בתום  שמתחיל,  ו  נ קדשי בחצרות  שפיל'  'הפורים  בעת  להשפיע, 

ו הברוכות, שעות ארוכות, ה"ה  ותי נ ו ונהנים מרעי חסידים על האצטבאות, שואבים מלא הנאות, 

יושב רא"ש וראשון ועומד על המשמורות, בעריכת ה'פורים שפיל' 
בחצר קדשינו לחינוך הדורות, וברוב כשרון ותבונה יוצר מאורות

 אפרים שרגא
אייזענבערג

ר " ה ו מ ת  " ש כ

ו " י ה

ברכות לרוב נשקה ונדלה, להיות על ראשו עולה, בעת שמחתו הגדולה, בהגיע התור, לעת ערב יהיה אור, שמחת נישואי 
בנו הבכור, חביב ויקר, הבן יקיר לאפרי"ם, שרג"א המאיר בתורה ויראת שמים, מהולל בתשבחות, בשובע שמחות, 

החתן תמים למעלות כמר צבי ני"ו עב"ג בת הרה"ח ר' שלמה אונגאר שליט"א מנהל שיעור ד'

ד  ח י ו  , ו ר י כ י ו ו  ע ד י ו  , ו ר י ש י ז  א  , ך ת ח מ ש ת  ע ב  , ך ו מ כ י  מ  , ך ו מ ד ק ה  ר י ש ב  , ך ו מ מ ו ר ם  י ד י ד י
: ה נ מ י  מ  - ה  נ ש ם  י ר ש ע ה  ז  , ה נ ש ו ה  נ ש ל  כ ב ך  מ ע ם  י ק ס ו ע ה  , ה נ נ ר ב ם  י מ ת ו ח ה  , ו ר ב ד י

, ברכותינו להתחיל , ועומדים מול , בחמשות וגיל חברי הפורים שפיל
בשם אניש שולמינו האלפים, שמתתפים הנאספים, בלכ נשה ונשה כתמידים מוספים

את כל 
דברי אגרת 

 הזאת 
ככתבם 

וכלשונם בכל 
שנה ושנה

ב״ה
84

5.2
43

.03
32

ב 
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פ


