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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



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
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שולחן הטהור חמשה עשר בשבט

האדמו"ר ממאחניווקא בעלזא איז זיך משתתף ביים טישהאדמו"ר ממאחניווקא בעלזא איז זיך משתתף ביים טיש
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 דערהויבענע נסיעה למקומות הק' אין אייראפע
דורך תלמידי מתיבתא ב'

מסיבת הכנה איידערן ארויספארןמסיבת הכנה איידערן ארויספארןהרה"צ רבי חיים מאיר ביים מסיבת הכנההרה"צ רבי חיים מאיר ביים מסיבת הכנה

ביים רבי'ן רבי אלימלך פון ליזענסקביים רבי'ן רבי אלימלך פון ליזענסקאסיפת הכנה איידערן ציון פון הרה"ק דער רבי ר' אלימלךאסיפת הכנה איידערן ציון פון הרה"ק דער רבי ר' אלימלך

מנחה הארט איידערן ארויפגיין אויפן פליגערמנחה הארט איידערן ארויפגיין אויפן פליגער

א דערהויבענע שחרית אין ליזענסקא דערהויבענע שחרית אין ליזענסקא נארהאפטיגע נאכטמאל אין ליזענסקא נארהאפטיגע נאכטמאל אין ליזענסקעפענענדיג די שערי שמים אין קאזניץעפענענדיג די שערי שמים אין קאזניץ
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א טאנץ אויפן קראקאווער גאסןא טאנץ אויפן קראקאווער גאסןביים הייליגן מאור ושמשביים הייליגן מאור ושמש

המבדיל-זיץ אין דינובהמבדיל-זיץ אין דינובמעריב מוצאי שבת אין דינובמעריב מוצאי שבת אין דינוב

א ווארעמע ליל שישי פארברענג אין קראקאא ווארעמע ליל שישי פארברענג אין קראקא

אין בריגל - ביים ארי' דבי עילאהאין בריגל - ביים ארי' דבי עילאהויחד לבבינו לאהבה - אין רימינובויחד לבבינו לאהבה - אין רימינוב
 סיום אויף מקצועות הלכות שבת  סיום אויף מקצועות הלכות שבת 

אין רמ"א שולאין רמ"א שול

נחנו בידך כחומר - סלח נא על קל וחומרנחנו בידך כחומר - סלח נא על קל וחומר
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info@safesideins.com www.safesideins.com845.364.0000

Exceeding 
Expectations

אויפגעהייטערט ביי מלוה מלכהאויפגעהייטערט ביי מלוה מלכההרב ר' משה יצחק פלאקערט אויף אין דינובהרב ר' משה יצחק פלאקערט אויף אין דינוב

א טאנץ אין לעלובא טאנץ אין לעלובשופכים לב כמים אין קיעלץשופכים לב כמים אין קיעלץ

אין אפטאאין אפטאביים שינאווער רב זי"עביים שינאווער רב זי"ע

פייערדיגע טענץ מוצאי שבת ביי מלוה מלכהפייערדיגע טענץ מוצאי שבת ביי מלוה מלכהשלוס ווערטער פונעם מעורר הלבבות - ר' משה יצחקשלוס ווערטער פונעם מעורר הלבבות - ר' משה יצחק
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מען בעט זיך אויס ביי רבי ישעי'לע אין קערעסטירמען בעט זיך אויס ביי רבי ישעי'לע אין קערעסטירמתפלל אין צאנזמתפלל אין צאנז

מען בעט זיך אויס ביים מהר:ל מפראגמען בעט זיך אויס ביים מהר:ל מפראגביים ציון פון חת"ס אין פרעשבורגביים ציון פון חת"ס אין פרעשבורג

הוא יפקוד ברחמים - אין אוישוויץהוא יפקוד ברחמים - אין אוישוויץ

בנאות דשא אין פראגבנאות דשא אין פראגדער וועג-ווייזער אין פראגדער וועג-ווייזער אין פראגמיר וועלן זיך ווייטער זען... - זיך געזעגענדיג אין פראגמיר וועלן זיך ווייטער זען... - זיך געזעגענדיג אין פראג
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בני כ"ק מרן אד"ש ביים ט"ו בשבט טיש פון האדמו"ר ממאחניווקא בעלזא שליט"א

האדמו"ר מוויזניץ באזוכט ביי הרה"צ רבי יעקב יוסף בביתו בשכונת וועסלי הילס

מעמד כי הם חיינו לחיזוק קביעות עתים לתורה אין מאנסי ראמען שטיבל

 דברי ברכה- הדומ"ץ הרה"ג  דברי ברכה- הדומ"ץ הרה"ג יו"ר- הרב אלי' ברוך שפיטצעריו"ר- הרב אלי' ברוך שפיטצער
הגרי"י גאלדמאן שליט"אהגרי"י גאלדמאן שליט"א

 דבר המעמד- הרה"ג הגרא"י  דבר המעמד- הרה"ג הגרא"י 
לונגער דומ"ץ בעיטסלונגער דומ"ץ בעיטס

 דבר הקובעי עיתים דבר הקובעי עיתים
מוה"ר יו"ט יודא ווייסמאנדלמוה"ר יו"ט יודא ווייסמאנדל

10



יערליכע דינער לטובת ישי"ק תולדות יעקב יוסף מאנסי

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

 דברי ברכה:  דברי ברכה: 
הגרא"י לונגער - דומ"ץ בעיטסהגרא"י לונגער - דומ"ץ בעיטס

 נואם הכבוד:  נואם הכבוד: 
הרב הלל יואל קעפעטשהרב הלל יואל קעפעטש

 יושב ראש:  יושב ראש: 
הרב שמואל טויבענפעלדהרב שמואל טויבענפעלד



במרכז אנ"ש
פרשת בשלח 
בצל הקודש )ב(

זעליג  אשר  ב"ר  הב'  תפילין  הנחת  ה':  יום 
בר"י  יוסף  יעקב  ב"ר  הב'  )ב"פ(,  ני"ו  גאלדשטיין 
קויפמאן  נפתלי  ב"ר  הב'  )מאנטריאל(,  ני"ו  ברויער 
זעליג  ר' אשר  כיבדו בעליות,  בקריה"ת  )בי"ש(.  הי"ו 
גאלדשטיין הי"ו, ר' נפתלי קויפמאן  הי"ו, שלישי כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, גלילה מו"ה יעקב יוסף ברויער 

הי"ו. 

וואכנאכט לנין כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א

בן הנולד אצל הרב פינחס 
אהרן גאלדמאן שליט"א

קרי"ש ליינען וחלוקת מטביעות: 9:10 ואח"כ עוד 
הפעם באמצע קבלת קהל. )לקח ולחיים בבית הסב 

האדמו"ר מזוועהיל שליט"א(.

הסעודת  היה   12:15 בערך  קהל  קבלת  אחר 
הדומ"ץ  הגה"צ  אלוקינו:  הוא  ברוך  וואכנאכט. 
דיין  וועלוול  ר'  הרה"ג  בנגינות:  למנצח  שליט"א,, 
אלכסנדר  ר'  הרה"ג  השמינית:  על  למנצח  שליט"א, 
אוסטערליץ שליט"א, ניגנו: אנא בכח, שועתינו קבל, 
כמה  עוד  ודור,  לדר  אילן,  שלו,  שהשלום  לי,  וזכה 
סוף.  ים  בבקעך  משב"ק:  ביינוש  הרב  ניגון  ניגונים. 
ברהמ"ז: אבי הבן הרב פינחס אהרן שליט"א. בשעת 
איינהארן  משה  שלום  ר'  הרה"ג  בניגון:  כיבד  לחיים 

שליט"א.

יוסף  יעקב  ב"ר  הב'  תפילין  הנחת  עש"ק:  יום 
ניישטאדט ני"ו )מאנטריאל(.

ברית לנין כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א

בן הנולד אצל הרב פינחס 
אהרן גאלדמאן שליט"א

חיקה  רב,  איהעלער  חתן  הרב  קוואטער: 

ראשונה: הרה"צ רבי חיים מאיר שליט"א, חיקות: בני 
האדמו"ר  הסב  אליהו:  של  כיסא  ורבנים,  המשפחה 
אברהם  רבי  הרה"צ  הכסא:  מן  שליט"א,  מזוועהיל 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  סנדק:  שליט"א,  העשיל  יושע 
שליט"א, מוהל: ר' יעקב שכטר הי"ו )ב"ב(, מן הסנדק: 
הרה"צ  לברכות:  עמידה  שליט"א,  יצחק  רבי  הרה"צ 
רבי אהרן מענדיל שליט"א, ברכות וקריאת השם: כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א. ויקרא שמו בישראל: יושע על 
ועל  זצ"ל  רב  בעלזער  ה'מיטעלער  הרה"ק  שמו של 

שם הסב הבעל ישועות משה מוויזשניץ ז"ל.

בחדר  לחיים  המסיבת  היה  הברית  אחר  תיכף 
רבינו  ברחמיו.  וישמיעני  רנה,  קול  ניגנו:  זילבערמאן. 
שמחה,  ולהבעלי  לה'אויבנאן'  לקח  חילק  שליט"א 
מו"ה  אצל  הנולד  בן  של  הבן  הפדיון  היה  אח"כ 
אברהם יצחק )ב"ר ברוך אליעזר( אייזענבערגער הי"ו. 
עברו לנתינת לחיים ורבינו שליט"א חזר לחדר קדשו 

להניח תפילין דרבינו תם.

11:35 היה הסעודת ברית. ניגון מו"ה יעקב יוסף 
ניישטאדט הי"ו )מאנטריאל(. ניגנו: ברוך הוא אלוקינו 
כמה  עוד  השמינית,  על  למנצח  בנגיות,  למנצח 
ניגון  משב"ק:  ביינוש  הרב  ניגון  ליבשה.  יום  ניגונים, 
הרחמן  יצחק שליט"א.  רבי  הרה"צ  ברהמ"ז:  שמחה. 

לברית: הרה"צ רבי חיים מאיר שליט"א.

שבת קודש פרשת 
בשלח - שירה

אהרן  מו"ה  מנחה  לתפלת  ש"ץ  וקבל"ש:  מנחה 
שבת  לקבלת  ש"ץ  אביו(,  )יארצייט  הי"ו  ראזען  יוסף 

מו"ה יעקב יוסף בר"א פעלדמאן הי"ו.

הכוס  הגבהת  שב"ק:  ליל  בשולה"ט  כיבודים 
מנוחה  שליט"א,  מענדיל  אהרן  רבי  הרה"צ  לקידוש: 
ושמחה הרה"ג ר' ישראל חיים פרידמאן שליט"א - 
ספינקער רב מבעיסוואטער, קה ריבון עלם הרב יודל 
שמחה(,  בעל   - )מאנטריאל  שליט"א  שפיטצער 
צור משלו ר' מענדל בערגער הי"ו )בעל שמחה(, קה 
ברכת  אכסוף ר' משה דוד בייער הי"ו )בעל שמחה(, 
שליט"א  וואזנער  שמעון  יצחק  ר'  הרה"ג  המזון 
)דומ"ץ וומסב"ג - בעל שמחה(, ניגון ריקוד ר' יעקב 
יוסף ברנ"א אדלער הי"ו )בעל שמחה(, בשעת חלוקת 
איינהארן  בערל  ר'  הרה"ג  בניגונים:  נתכבדו  פירות 
שליט"א )דומ"ץ ב"פ 12(, ר' שמואל צבי סופר הי"ו, ר'  
אברהם בנימין שפירא הי"ו )ב"פ(, ר' משה גלאצער 
בני  ושמרו  שרו:  קודש  הדברות  קודם  )מאנסי(.  הי"ו 
שליט"א.  הדומ"ץ  הגה"צ  הד"ת  פתיחת  ישראל, 
שמחה:  הבעלי  בניגונים  נתכבדו  לחיים  בשעת 
שלום  אהרן  ר'  )מאנסי(,  הי"ו  פעלדמאן  בנציון  ר' 
מאשעל הי"ו, ר' משה בוקסבוים הי"ו )מאנטריאל(, ר' 

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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שמואל מרדכי שטערן הי"ו, ר' אברהם יוסף שטערן 
הי"ו, ר' חיים מנחם פעלבערבוים הי"ו, ר' יצחק יודא 
אברהם  ר'  הי"ו,  פעלדמאן  אברהם  ר'  הי"ו,  פישער 
יצחק ברא"ש מאשעל הי"ו, ר' שמואל ברש"צ סופר 

הי"ו.

יחיאל  מו"ה  לברכות  ש"ץ  שב"ק:  יום  תפלת 
דזמרה  לפסוקי  ש"ץ  אביו(,  )יארצייט  הי"ו  לונגער 
מו"ה  שחרית  לתפלת  ש"ץ  הי"ו,  ברוין  חיים  מו"ה 
נתכבדו  בקריה"ת  )ב"פ(.  הי"ו  שווארץ  יחזקאל 
פישער  יודא(  יצחק  )ב"ר  משה  החתן  כהן  בעליות: 
ני“ו )אויפרוף(, לוי החתן אברהם )בן הרה"ג ר' יצחק 
רבי  הרה"צ  שלישי  )אויפרוף(,  ני"ו  וואזנער  שמעון( 
אהרן מענדיל שליט"א, רביעי ר' נפתלי קויפמאן הי"ו 
)בי"ש(, חמישי הרב לייבוש טייטלבוים שליט"א, ששי 
חיים  החתן  הב'  שביעי  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
)בב"ר משה יוסף( צימענד ני"ו )לאנדאן - שמתחתן 
בשבועות הבאות(, הוספות בחורי בר מצוה א. הב' ב"ר 
אפרים שפיטצער ני"ו, ב. הב' ב"ר יעקב יוסף ברמ"י 
הב'  ד.  ני"ו,  הב' ב"ר משה דוד בערגער  ג.  ני"ו,  ברוין 
ב"ר יונתן ליכטער ני"ו, חתנים שבת אויפרוף ה. החתן 
מנחם נחום )ב"ר שמואל מרדכי( שטערן ני"ו, ו. החתן 
ני“ו )מאנטריאל(,  יודל( שפיטצער  )ב"ר  נחום  מנחם 
ז. החתן יצחק )ב"ר אברהם( פעלדמאן ני“ו, ח. החתן 
החתן  ט.  ני“ו,  אדלער  ברנ"א(  יוסף  יעקב  )ב"ר  יאיר 
החתן  י.  ני“ו,  פעלבערבוים  מנחם(  חיים  )ב"ר  משה 
ני“ו,  מאשעל  ברא"ש(  יצחק  אברהם  )ב"ר  פינחס 
ני“ו,  החתן ישראל מנחם )ב"ר נחמן( צימענד  אחרון 
גלילה  רב מבעיסוואטער שליט"א,  ספינקער  מפטיר 
מוסף  תפילת  )אנטווערפן(.  הי"ו  יאקאב  אהרן  מו"ה 
זמירות  אנעים  פתיחה  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א.

ר'  מכובד  זה  יום  שב"ק:  יום  בשולה"ט  כיבודים 
אליעזר שמואל אסטרייכער הי"ו )בעל שמחה(, ברכת 

המזון ספינקער רב מבעיסוואטער.

כהן  הי"ו,  ניצליך  פסח  ר'  מנחה  לתפלת  ש"ץ 
מרדכי  הב'  לוי  )ב"פ(,  הי"ו  גליק  נתן(  )ב"ר  זושא  ר' 
מישיבת  בחורים  )מקבוצה  ני"ו  מערמעלשטיין 
דושינסקיא(, שלישי ר' מרדכי אהרונוביץ הי"ו )ביתר(, 

גלילה מו"ה מיכל דיאמאנד הי"ו )ב"פ(.

כיבודים בסעודה שלישית: הגבהת הכוס לקידוש 
הבה"ח פרע"ח מנחם נחום )בהרי"י בהרה"צ ראי"ה( 
)ב"פ(,  הי"ו  קנאבלאך  שלמה  ר'  יקרא  דרור  ני"ו, 
הגבהת הכוס לברהמ"ז החתן משה קנאבלאך - )נכד 

האדמו"ר מבאבוב(.

גאלדמאן  יחזקאל  הרב  מעריב  תפלת  ש"ץ 
נחום  מנחם  פרע"ח  הבה"ח  הכוס  הגבהת  שליט"א, 
)בהרי"י בהרה"צ ראי"ה( ני"ו,  ואוחז ה'הבדלה' הבה"ח 
ני"ו,  ראמ"מ(  בהרה"צ  )בהרח"מ  יוסף  יעקב  פרע"ח 
גרינוואלד  מרדכי  מו"ה  לחתנים  והמבדיל  המבדיל 

הי"ו.

ב'קבלת קהל' נכנסו אל הקודש פנימה הבחורים 
שליט"א  ורבינו  בשב"ק  הקודש  במחיצות  שחסו 
השמיע להם שיחת קודש. גם נכנס הרה"ג ר' ישראל 
היה  אף  שליט"א.  רב  ספינקער   - פרידמאן  חיים 
המסיבת לחיים לרגל השידוכים של המחותנים מו"ה 
אהרן  מו"ה  עם  הי"ו  וואלאדארסקי  אליעזר  ברוך 
ברי"ח פרידמאן הי"ו, מו"ה אהרן קראמער הי"ו עם 

מו"ה שמואל ראזענבוים הי"ו.

פרשת יתרו בצל 
הקודש )א(

יום א': הנחת תפילין הב' ב"ר יודא שלמה ברש"ח 
אהרונוביץ  מרדכי  ר'  בני  התאומים  ני"ו,  ראזענבערג 

הי"ו )ביתר(.

רבינו  נין  פירן' של  ה'חדר  12:15 התקיים  בערך 
וואלף  אליעזר  הרב  בן  ני"ו  מרדכי  הילד   - שליט"א 
שליט"א  מזוועהיל  האדמו"ר  חתן  ראבינאוויטש 
לישי"ק  מכינה  ותלמידי  הילד  כיתת  בהשתתפות 
קויפמאן  העשיל  יושע  ר'  המלמד  יעקב.  זרע  דת"ת 
למד הא-ב עם הילד ורבינו שליט"א זרק מעות כנהוג. 
יעקב  אברהם  ר'  המלמד,  בניגונים  נתכבדו  אח"כ 

קאהל הי"ו, ר' אלטיר ברוך לונגער הי"ו.

שלישי למילה לנין כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א

הילד פרע"ח יושע ני"ו בן הרב 
פינחס אהרן גאלדמאן שליט"א

שליט"א  רבינו  הופיע   1:10 בשעה  בערך 
נאוה  בביתו  שטוב  בה'גרויסע  מצוה  להסעודת 
שליט"א,  הדומ"ץ  הגה"צ  אלקינו  הוא  ברוך  קודש. 
אלכסנדר  ר'  הרה"ג  השמינית  על  בנגינית  למנצח 
אוסטערליץ שליט"א, למנצח על השמינית ר' מרדכי 
ה'  רצה  אנו,  חבר  טוב,  סימן  ניגנו:  הי"ו.  אהרונוביץ 
אלוקינו, ישמיעני ברחמיו, ואני קרבת אלוקים, יקום 
משב"ק  ביינוש  הרב  ניגון  ניגונים.  כמה  עוד  פורקן, 
ברכת המזון אבי הבן הרב פינחס אהרן  ניגון שמחה, 

שליט"א.

של  החופות  אצל  רבינו  השתתף   8:00 בערך 
עב"ג  ני"ו  צימענד  נחמן(  )ב"ר  מנחם  ישראל  החתן 
ב"ר יעקב יוסף בר"א לעפקאוויטש הי"ו, החתן משה 
יוסף  יעקב  ב"ר  עב"ג  ני"ו  פישער  יודא(  יצחק  )ב"ר 
יוסף  יעקב  )ב"ר  יאיר  החתן  הי"ו,  לאנגזאם  ברא"נ 

ברנ"א( אדלער ני"ו עב"ג ב"ר יונה בוקסבוים הי"ו.

ברד"י  אהרן  ב"ר  הב'  תפילין  הנחת  ב':  יום 
איינהארן ני"ו, הב' ב"ר מענדיל איינהארן ני"ו )מאנסי(, 
)מאנסי(.  ני"ו  קויפמאן  בר"י  יוסף  יעקב  ב"ר  הב' 
הי"ו,  איינהארן  מענדיל  ר'  בעליות:  כיבדו  בקריה"ת 
ני"ו  החתן מנחם נחום )ב"ר שמואל מרדכי( שטערן 

שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שלישי  החופה(,  )יום 
גלילה מו"ה יעקב יוסף קויפמאן הי"ו. פדיון הבן לבן 

הנולד אצל מו"ה יעקב שלמה האכהייזער הי"ו.

הרה"ג  פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  קהל'  ב'קבלת 
רב  מילוואצער   - שליט"א  גרינבערג  יצחק  לוי  ר' 

מלעיקוואד לרגל שמחת החתונה של בנו. 

השתתף  קודש  נאוה  בביתו  מנחה  תפילת  אחר 
רבינו בערך 5:55 אצל החופה של החתן מנחם נחום 
מאיר  ב"ר  עב"ג  ני"ו  שטערן  מרדכי(  שמואל  )ב"ר 

פאכטמאן הי"ו.

עריכת השולחן - ט"ו בשבט

ממצרים  גפן   .6:10 בערך  לשולה"ט  נכנס  אד"ש 
הגה"צ הראב"ד שליט"א. רבינו שליט"א אכל מפירות 
נתן  ובאמצע  קאמפאוט',  מה'אתרוג  המרובים, 
שהשתתף  בעלזא  ממאחניווקא  להאדמו"ר  פירות 
אצל שולחן הטהור. אח"כ חילק פירות לה'אויבן אן'. 
במשך שולה"ט - נכבדו ב'גפן ממצרים' הגה"צ דומ"ץ 
דקהילתנו ר' יוסף ישראל שליט"א, הרה"ג ר' בנציון 
הגה"צ  בבי"ש(,  הלוי  שבט  )רב  שליט"א  וואזנער 
דומ"ץ דקהילתנו בב"פ ר' מיכל שטיינמעץ שליט"א. 
שרו: אנא עבדא, קדשינו במצותיך, אילן במה אברכיך, 
מלכינו  אבינו  ידך,  תהי  זמירות,  אנעים  ובשרי,  לבי 
בניגונים:  נתכבדו  רעוא.  יהא  הגדול,  שמך  בעבור 
)דומ"ץ  שליט"א  וואזנער  שמעון  יצחק  ר'  הרה"ג 
וומסב"ג - בעל שמחה(, הרב מיכל ראזענבוים - בן 
משב"ק  ביינוש  ר'  ניגון  ב"ב.   - מזוטשקא  האדמו"ר 
יוסף  ר'  נגנו  הפירות  חלוקת  בשעת  אלקינו.  ועתה 
ר'  הרה"צ  לברהמ"ז  הגבה"כ  הקאפעליע.  עם  גליק 
הרה"צ  ברכות  לשבע  הגבה"כ  שליט"א,  רוקח  בערל 
רבי יצחק שליט"א. ברכות ראשונות כ"ק מרן אדמו"ר 
ממאחניווקא  האדמו"ר  אחריתא  ברכה  שליט"א, 
בעלזא שליט"א. אחר ברכהמ"ז נתכבד בניגון ר' יעקב 

צבי שימאנאוויטש הי"ו )וומסב"ג - בעל שמחה(.

יום ג': הנחת תפילין הב' ב"ר יעקב יוסף )ברי"א( 
גאלדקלאנג ני"ו.

פנימה: המחותן  נכנסו אל הקודש  בקבלת קהל 
מערלוי  האדמו"ר  שליט"א,  מקאלאשיץ  האדמו"ר 
האדמו"ר  בן   - רוקח  בערל  ר'  הרה"צ  שליט"א, 
של  החתונה  שמחת  לרגל  בעלזא  ממאחניווקא 

בתו.

בערך 8:00 השתתף רבינו אצל החופה של החתן 
פינחס )ב"ר אברהם יצחק ברא"ש( מאשעל ני"ו עב"ג 

ב"ר זאב לויבער הי"ו.

שליט"א  רבינו  נסע  ומעריב  קהל  קבלת  אחר 
גומלין אצל האדמו"ר ממאחניווקא  למאנסי לביקור 
בעלזא שליט"א ומשם לביקור גומלין אצל האדמו"ר 

מערלוי שליט"א.



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
 ר' אברהם יודא סורקיס הי"ו מאנסי

 בן ר' אהרן דוד הי"ו
וחתן ר' משה כ"ץ הי"ו

 ר' ברוך אברהם גרינוואלד הי"ו מאנסי
 בן ר' משה אביגדור הי"ו וומסב"ג

וחתן ר' משה יוסף פריעדלענדער הי"ו יוניאן סיטי

 ר' ברוך אברהם ליפא האלצלער הי"ו
 בן ר' מרדכי יודא הי"ו

וחתן ר' יצחק יוסף אונגער הי"ו

 ר' זושא שמעלצער הי"ו מאנסי
 בן ר' משה הי"ו מאנסי

וחתן ר' יודל בוים הי"ו מאנסי

 ר' יצחק ברוין הי"ו
 בן ר' שלמה הי"ו

וחתן ר' יעקב יודא אפטער הי"ו

 ר' ישראל בלום הי"ו ב"פ
 בן ר' משה יודא הי"ו לעיקוואד

וחתן ר' אלעזר יונה זילבערמאן ע"ה

 ר' שמואל זאנוויל אויסטערליץ הי"ו ב"פ
 בן ר' יוסף חיים הי"ו

וחתן ר' אלעזר יונה זילבערמאן ע"ה

שמחת לידת הבת למז”ט
 ר' דוד פרידמאן הי"ו
 בן ר' יוסף חיים הי"ו

וחתן ר' אביגדור פעלבערבוים הי"ו

 ר' יוסף אלחנן גרינצווייג הי"ו ב"פ
 בן ר' שלום הי"ו וומסב"ג

וחתן ר' מרדכי יודא האלצלער הי"ו ב"פ

 ר' יעקב גאלדמינצער הי"ו
 בן ר' ראובן הי"ו

וחתן ר' פינחס גאלדמינצער ע"ה

 ר' יעקב יוסף לאפפלער הי"ו
 בן ר' מנחם בר"ח הי"ו

וחתן ר' אליעזר שלמה גאליצקי הי"ו

 ר' מנחם נחום גאלדמינצער הי"ו
 בן ר' יעקב ברי"ד הי"ו

וחתן ר' אברהם ירמיהו פאלאק הי"ו

 ר' נפתלי גרינבערג הי"ו מאנסי
בן ר' מיכל הי"ו ב"פ

 ר' שלמה דוב אסטרייכער הי"ו מאנסי
 בן ר' חיים הערש הי"ו וומסב"ג

וחתן ר' הלל בלומינג הי"ו מאנסי

 ר' שמואל אדלער הי"ו מאנסי
 בן ר' יעקב יוסף הי"ו

וחתן ר' הערשל ארט הי"ו מאנסי

שמחת אירוסין למז”ט
 החתן ארי' לייב ני"ו

ב"ר משה יוסף קייזער הי“ו לעיקוואד

 החתן חיים ני"ו
ב"ר יעקב יוסף ברמ"ז פעלדמאן הי“ו

 החתן יעקב יוסף ני"ו
 ב"ר משה פריעזעל הי“ו

עב"ג בת ר' שלום יוסף אונגאר הי“ו

 החתן מעכל ני"ו
 ב"ר ברוך אליעזר בר"ר וואלאדארסקי הי“ו

עב"ג בת ר' יוסף חיים פרידמאן הי“ו

שמחת נישואין למז”ט
 החתן אברהם ני"ו

 בן הרה"ג ר' יצחק שמעון וואזנער שליט"א
 דומ"ץ וומסב"ג

עב"ג בת ר' יעקב צבי שימאנאוויטש הי“ו וומסב"ג

 החתן ברוך גבריאל ני"ו
 ב"ר אלי' שמואל גרינוואלד הי“ו בי"ש

 עב"ג בת הרה"ג ר' יעקב יוסף ברייער שליט"א
דומ"ץ אנטווערפן

 החתן יאיר ני"ו
 ב"ר יעקב יוסף ברנ"א אדלער הי“ו

עב"ג בת ר' יונה בר"י בוקסבוים הי“ו

 החתן יעקב ני"ו
ב"ר מרדכי צימענד הי“ו לאנדאן

 החתן יעקב יוסף ני"ו
 ב"ר מאיר חיים שמעלצער הי“ו ב"פ

עב"ג בת ר' נחום פשעמיש הי“ו לאנדאן

 החתן יצחק ני"ו
 ב"ר אברהם פעלדמאן הי“ו

עב"ג בת ר' שמואל שלמה גאלדמינצער הי“ו

 החתן ישראל מנחם ני"ו
 ב"ר נחמן צימענד הי“ו

עב"ג בת ר' יעקב יוסף לעפקאוויטש הי“ו

 החתן מאיר ני"ו
ב"ר יחיאל קאסירער הי“ו לעיקוואד

 החתן מנחם נחום ני"ו
 ב"ר שמואל מרדכי שטערן הי“ו
עב"ג בת ר' מאיר פאכטמאן הי“ו

 החתן מנחם נחום ני"ו
 ב"ר יודל שפיטצער הי“ו מאנטריאל

עב"ג בת ר' יעקב יוסף בר"מ בוקסבוים הי“ו מאנטריאל

 החתן משה ני"ו
 ב"ר יצחק יודא פישער הי“ו

עב"ג בת ר' יעקב יוסף ברא"נ לאנגסאם הי“ו

 החתן משה ני"ו
 ב"ר חיים מנחם פעלבערבוים הי“ו
עב"ג בת ר' בנימין יונה ברוין הי“ו

 החתן פינחס ני"ו
 ב"ר אברהם יצחק ברא"ש מאשעל הי“ו

עב"ג בת ר' זאב לויבער הי“ו

 החתן צבי ני"ו
 ב"ר אפרים שרגא אייזענבערג הי“ו מאנסי

עב"ג בת ר' שלמה ברמ"מ אונגאר הי“ו

הכלה בת ר' מרדכי יוסף וואזנער הי“ו סטעטן איילענד

הכלה בת הרב שלמה גאלדמאן שליט"א ב"ב
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צו באקומען דא אין געשעפט

ערשינען!

א טעם פון מן

די פינפטע פון די עשרת הדברות 

אזא חשוב'ער מחותן...

א פרוי וואס 
אנאליזירט 
בילדער פון 
'ביימער'

באקענען און מיטנעמען:

פאמיליע ביילאגע צו "אורות" דחסידי סקווירא

יתרו-משפטים תשפ"ג | באנד 10 | נומער 162

קינדער ביילאגע צו "אורות" דחסידי סקווירא    יתרו משפטים תשפ"ג   נומער 81

  א שמועס  א שמועס
מיטן זיידן!מיטן זיידן!

מאיר'ל פארמעסט:



ב״ה


