
#154פרשת תצוה | תשפ"ג לפ"ק

בני כ"ק אדמו"ר שליט"א בארה"קבני כ"ק אדמו"ר שליט"א בארה"ק

 סיום מסכת יבמות  סיום מסכת יבמות 
במסגרת עמוד יומיבמסגרת עמוד יומי



 מעמד סיום מסכת יבמות והתחלת מסכת כתובות 
 במסגרת עמוד יומי - בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מוצאי שבת תצוה העעל"ט
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 סיום מס' שקלים והתחלת מס' פאה בתלמוד  סיום מס' שקלים והתחלת מס' פאה בתלמוד 
ירושלמי - הרה"ג ר אלכסנדר אוסטערליץירושלמי - הרה"ג ר אלכסנדר אוסטערליץ

 סיום והתחלת שולחן ערוך הרב  סיום והתחלת שולחן ערוך הרב 
הגה"צ הדומ"ץ שליט"אהגה"צ הדומ"ץ שליט"א

  סיום מס' יבמות והתחלת מס' כתובות   סיום מס' יבמות והתחלת מס' כתובות 
הרב ביינוש זילבערמאןהרב ביינוש זילבערמאן
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חברי תו"ת טיילן א מזכרת פאר די ציבור המשתתפיםחברי תו"ת טיילן א מזכרת פאר די ציבור המשתתפים

די קאפעליע אין שפיץ פון ר' יוסף גליק, 
מוזיק דורך ר' חנינא שפיטצערמוזיק דורך ר' חנינא שפיטצערדי קאפעליע אין שפיץ פון ר' יוסף גליק, 

ריקודין לכבודה של תורהריקודין לכבודה של תורה
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יום שכולו תורה ממחרת פונעם סיום
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סיום מס' יבמות אין לאנדאנער שטיבל

סיום מס' יבמות אין לעיקוואדער שטיבל

נואם הכבוד פה מפיק מרגליות הרה"צ ר' יעקב נואם הכבוד פה מפיק מרגליות הרה"צ ר' יעקב 
מייזליש - אדמו''ר מליעזש ירושליםמייזליש - אדמו''ר מליעזש ירושלים

יו"ר: ר' יחיאל טויבענפעלד - פרקי זכרונות יו"ר: ר' יחיאל טויבענפעלד - פרקי זכרונות 
מזקינו הרה"ח ר' מרדכי שווארץ ע"המזקינו הרה"ח ר' מרדכי שווארץ ע"ה

ר' משה יוסף צימענד - וויאזוי חזר'ט מען?ר' משה יוסף צימענד - וויאזוי חזר'ט מען?

ברכהמ"ז: ר' אביש ראזעןברכהמ"ז: ר' אביש ראזען
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 בליץ באזוך פון הרה"צ רבי אהרן מענדיל קיין ארץ הקודש
שחרית ביים כותל מיט בחורי האיגוד

באזוכנדיג שכונת רמת שלמה ווי א שיינע צאל אנ"ש ציען זיך אהין בקרוב
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 אינאיינעם מיט אחיו הרה"צ רבי יצחק וועלכע האט זיך אויך געפינען אין די טעג אין ארץ הקודש
ביים חתונה פון אייניקל פון האדמו"ר ממאחניווקא בעלזא

מסיבת ראש חודש ביי כולל אחה"צ אין ירושלים בראשות הרה"ג ר' יצחק שמעון אסטרייכער

חתונה פון בת הרב ר' שרי-הו יונה טווערסקי מטוריסק מאנטריאל מיט החתן בן האדמו"ר מקאזניץ ב"ב

הרר"י מכובד בברכה ביים חופההרר"י מכובד בברכה ביים חופההרראמ"מ מכובד בברכה ביים חופההרראמ"מ מכובד בברכה ביים חופה
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 באזוך פון הרה"צ רבי יצחק קיין ארץ הקודש
מעמד רוממתנו אין ת"ת ירושלים

ממתקים פאר די אינגערע תלמידי הת"תממתקים פאר די אינגערע תלמידי הת"ת

די ילדי חן געבן איבער די קבלות טובותדי ילדי חן געבן איבער די קבלות טובות

הרה"צ ביים שרייבן אן אות אינעם ס"תהרה"צ ביים שרייבן אן אות אינעם ס"ת

יו"ר המעמד הרב שלמה דיאמאנדיו"ר המעמד הרב שלמה דיאמאנד

שמועס פון הרה"צ שליט"אשמועס פון הרה"צ שליט"א נואם הכבוד: הרב משה יעקב ביסטאןנואם הכבוד: הרב משה יעקב ביסטאן
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מסיבת לחיים נאך קביעת מזוזות אויף א נייעס אפיס פאר מכון נתיבות קודש אין ירושלים עיה"ק

באזוכט אין בית שמש שכונת רמת ד' וואו עס גייט בקרוב געבויט ווערן א שטיבל

הרה"צ ביים שרייבן אן אות אינעם ס"תהרה"צ ביים שרייבן אן אות אינעם ס"ת

המגיד המפורסם הרה"ג ר' שמעון שפיטצער המגיד המפורסם הרה"ג ר' שמעון שפיטצער 
טרעט אויף מיט פאסיגע דיבוריםטרעט אויף מיט פאסיגע דיבורים

הרה"צ געבט איבער א לעדערנע הגדה פארן הרה"צ געבט איבער א לעדערנע הגדה פארן 
מארח המסיבה הנגיד ר' חיים שלמה אייזנבערגמארח המסיבה הנגיד ר' חיים שלמה אייזנבערג

דער נייער סניף פון 'מכון נתיבות קודש' אין עיה"ק ירושלים, דער נייער סניף פון 'מכון נתיבות קודש' אין עיה"ק ירושלים, 
וואו הרה"צ רבי יצחק שליט"א האט קובע געווען מזוזותוואו הרה"צ רבי יצחק שליט"א האט קובע געווען מזוזות

א חלק פון די משתתפי המסיבהא חלק פון די משתתפי המסיבה

דברי פתיחה דורך העסקן הנמרץ ר' בנימין זאב שפיטצערדברי פתיחה דורך העסקן הנמרץ ר' בנימין זאב שפיטצער
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סיום מס' יבמות אין ביתר שטיבל

שחרית מיט ילדי הת"ת פון ירושלים

ב"פ 44 שטיבל - התחלת בניית המקוה

אורח הכבוד: הרב יעקב יוסף בר"ה פאלאורח הכבוד: הרב יעקב יוסף בר"ה פאל
 דברי ברכה פון  דברי ברכה פון 

הגה"צ ר' חיים ווייס - גאב"ד ביתרהגה"צ ר' חיים ווייס - גאב"ד ביתר שמועס פון הרה"צ שליט"אשמועס פון הרה"צ שליט"א ראש העיר ר' מאיר רובינשטיין ביים מעמדראש העיר ר' מאיר רובינשטיין ביים מעמד
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סעודת ז' אדר דורך חברה קדישא דשיכון סקווירא

 מלו"מ וש"ב ע"י ארגון מיוחד ליתומים לכבוד השמחה בבית העסקן ר' אברהם יצחק האלצלער
באולם שערי שמחה - בראשות הרה"צ רבי חיים מאיר

הרב ביינוש זילבערמאן טרעט אויףהרב ביינוש זילבערמאן טרעט אויף

ר' מיכאל בוכינגער טיילט די הבדלותר' מיכאל בוכינגער טיילט די הבדלות
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יערליכע דינער לטובת בית טראני דחסידי סקווירא - וויליאמסבורג

בס"ד

+הגדי+ל
+לנו

כ+רחמיו ו+כרוב +חס+דיו

א+לה 
וכאלה 
יוסף 
עמנו

דבר המוסד: העסקן הנמרץ ר' שלום גרינבוים - מנכ"לדבר המוסד: העסקן הנמרץ ר' שלום גרינבוים - מנכ"לדברי ברכה: הרה"ג ר' יצחק שמעון וואזנער - דומ"ץדברי ברכה: הרה"ג ר' יצחק שמעון וואזנער - דומ"ץנואם הכבוד: הרב אהרן גינזבורג מנהל מוסד גן ישראל ב"פנואם הכבוד: הרב אהרן גינזבורג מנהל מוסד גן ישראל ב"פ

סקיצע פונעם גינגאנטישן הערליכן בנין וועלכע וועט בקרוב געבויט ווערןסקיצע פונעם גינגאנטישן הערליכן בנין וועלכע וועט בקרוב געבויט ווערן
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יערליכע מלו"מ לטובת ביהמ"ד תוי"י לעיקוואד

 אורח הכבוד:  אורח הכבוד: 
רב דקהל חתם סופר שליט"ארב דקהל חתם סופר שליט"א

 דברי פתיחה: דברי פתיחה:
ר' בנימין האלפעריןר' בנימין האלפערין



פרשת תרומה 
בצל הקודש )ב(

 .10:40 עד  הפסקה  אדר:  דר"ח  ב'   - ד'  יום 
זאב(  )ב"ר  בעליות: החתן משה  כיבדו  בקריה"ת 
החתן יוסף מאיר )ב"ר  לעוויא ני"ו )יום החופה(, 
אליקים געציל( אונגאר ני"ו )יום החופה(, החתן 
)יום  ני"ו  ברוין  אליעזר(  ברוך  )ב"ר  מיכל  יחיאל 
החופה(, רביעי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, גלילה 
מו"ה שלמה חיים )ברי"ב( ראזענבלום הי"ו. מוסף 
אנעים  פתיחה  שליט"א.  משב"ק  ביינוש  הרב 
ברית  שליט"א,  טייטלבוים  לייבוש  הרב  זמירות 
הי"ו,  סיגל  יצחק  אברהם  מו"ה  אצל  הנולד  לבן 
מו"ה שלמה חיים )ברי"ב( ראזענבלום הי"ו, מו"ה 

אברהם שמואל )בר"י( ברויער הי"ו )מאנסי(.

בערך 8:00 השתתף רבינו אצל החופות של 
ברוין  אליעזר  ברוך  ב"ר  ני"ו  מיכל  יחיאל  החתן 
החתן  הי“ו,  סופר  יוסף  יצחק  ר'  בת  עב"ג  הי“ו 
משה ני"ו ב"ר זאב לעוויא הי“ו עב"ג בת ר' מרדכי 
ני"ו  יוסף מאיר  פינחס גאלדמינצער הי“ו, החתן 
ר'  בת  עב"ג  הי“ו  אונגאר  געציל  אליקים  ב"ר 

אברהם יצחק האלצלער הי“ו.

פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  קהל'  ב'קבלת 
האדמו"ר מבית יצחק ספינקא שליט"א.

גליק  יוסף  ב"ר  הב'  תפילין  הנחת  ה':  יום 
סורקיס  מיכל(  )ב"ר  ברוך  משה  ב"ר  הב'  ני"ו, 
ני"ו )בי"ש(. בקריה"ת כיבדו בעליות, החתן יעקב 
)ב"ר חיים דוד( מעלבער ני“ו )יום החופה(, החתן 
ני“ו  דימאנד  לייבל(  )ב"ר  העשיל  יושע  אברהם 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שלישי  החופה(,  יום   - )ב"פ 
יצחק(  )ב"ר  פינחס  החתן  גלילה  שליט"א, 
ראזענבערג ני“ו )יום החופה(. אחר יום, קוה, עלינו 

התפילה  ואחר  הקדישים  שליט"א  רבינו  אמר 
של  ה'יארצייט  לרגל  לחיים  לאמירת  עברו 
הרבנית ציפורה ע"ה. ברית לבן הנולד אצל מו"ה 

שלום אלי' )בראי"ה( פעלבערבוים הי"ו.

ב'קבלת קהל' אחר התפילה נכנס אל הקודש 
לרגל  וומסב"ג  מסקולען  האדמו"ר  פנימה: 

החתונה של בתו. 

בישראל  לאם  שליט"א  רבינו  נסע  אחה"צ 

לידת  שמחת  לרגל  להיולדות  טוב  מזל  לאחל 
הרב  ואצל  בהרראמ"מ  ישראל  הרב  אצל  הבת 
ישעי' זושא בהראמ"מ, ומשם לבית הרב פינחס 
לרגל  להיולדת  טוב  מזל  לאחל  גאלדמאן  אהרן 

שמחת לידת הבן.

רבינו  השתתף  יום  מבעוד   6:30 בערך 
יצחק  ב"ר  ני"ו  פינחס  החתן  של  החופות  אצל 
)ברי"מ(  אליעזר  ר'  בת  עב"ג  הי“ו  ראזענבערג 
דוד  חיים  ב"ר  ני"ו  יעקב  החתן  הי“ו,  ברוין 

במרכז אנ"ש

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
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)ברי"מ(  יוסף  יעקב  ר'  בת  עב"ג  הי“ו  מעלבער 
ני"ו  העשיל  יושע  אברהם  החתן  הי“ו,  סורקיס 
ב"ר לייבל דימאנד הי“ו )ב"פ( עב"ג בת ר' יעקב 

יוסף גרינבוים הי“ו )מאנסי(.

ב'קבלת קהל' נכנס אל הקודש פנימה: הרב 
יוסף מאיער שליט"א - ר"י מאור התורה.

יום עש"ק: ברית לבן הנולד אצל מו"ה אהרן 
איינהארן  יודא  מרדכי  מו"ה  הי"ו,  ווייס  )ברא"ב( 
יוחנן(  אברהם  )ב"ר  יצחק  מו"ה  )מאנסי(,  הי"ו 

פעלדמאן הי"ו )וומסב"ג(.

שבת קודש 
פרשת תרומה

מו"ה  מנחה  לתפלת  ש"ץ  וקבל"ש:  מנחה 
ש"ץ  אמו(,  )יארצייט  הי"ו  לעפקאוויטש  אהרן 
ראזענבלום  זוסיא  אליעזר  מו"ה  שבת  לקבלת 

הי"ו )בעל שמחה(.

הכוס  הגבהת  שב"ק:  ליל  בשולה"ט  כיבודים 
שליט"א,  מענדיל  אהרן  רבי  הרה"צ  לקידוש: 
אייזענבערגער  דוד  ר'  הרה"ג  ושמחה  מנוחה 
דוד  הרב  עלם  ריבון  קה  שמחה(,  )בעל  שליט"א 
משלו  צור  שמחה(,  )בעל  שליט"א  משב"ק 
אצל  )משב"ק  שליט"א  גאלדפינגער  חיים  הרב 
משה  ישראל  ר'  אכסוף  קה  מבאבוב(,  האדמו"ר 
שפיטצער הי"ו )בעל שמחה(, ברכת המזון הגה"צ 
ברכות  שבע  שמחה(,  )בעל  שליט"א  הדומ"ץ 
הרה"צ רבי חיים מאיר שליט"א, ניגון ריקוד הרב 

יוחנן ווינער שליט"א )ירושלים(. 

בניגונים: הרב  נתכבדו  פירות  חלוקת  בשעת 
)נכד הארנאסטייפל(, הרב  דויטש שליט"א  יודא 
רב(,  קיהעלאזער  )בן  שליט"א  טייטלבוים  יואל 
)דומ"ץ  שליט"א  אייזענבערגער  יעקב  ר'  הרה"ג 
)קרית  הי"ו  פייערשטיין  שלמה  יוסף  ר'  ב"ב(, 
מלך,  מקדש  שרו:  קודש  הדברות  קודם  יואל(, 
בשעת  שליט"א.  הדומ"ץ  הגה"צ  הד"ת  פתיחת 
יונה  ר'  שמחה:  הבעלי  בניגונים  נתכבדו  לחיים 
ר'  הי"ו,  פריעזעל  נתן  מרדכי  ר'  הי"ו,  האלצלער 
הי"ו,  ישראל  יוסף  יעקב  ר'  הי"ו,  אונגאר  פינחס 
ר' אברהם צבי שאנפעלד הי"ו, ר' מרדכי פינחס 
גאלדמינצער הי"ו, ר' אליעזר ברוין הי"ו, ר' שמעון 

בערגער  )בהר"ד(  יוסף  יעקב  ר'  הי"ו,  גרינבערג 
הי"ו, ר' אהרן פינחס שטיינער הי"ו.

יושע  מו"ה  לברכות  ש"ץ  שב"ק:  יום  תפלת 
)יארצייט אביו(, ש"ץ לפסוקי  הי"ו  פאליק סופר 
ש"ץ  הי"ו,  ביסטאן  שלום  שמעון  מו"ה  דזמרה 
לתפלת שחרית מו"ה מיכל אייזענבערג הי"ו )בעל 

שמחה(.

אברהם  ר'  כהן  בעליות:  נתכבדו  בקריה"ת 
לוי  שמחה(,  בעל   - )מאנטריאל  הי"ו  בערגער 
שלישי  שמחה(,  )בעל  הי"ו  שפירא  הערשל  ר' 
הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א )הגומל לרגל 
גאלדפינגער  חיים  הרב  רביעי  מארה"ק(,  חזרתו 
אהרן  פינחס  הרב  חמישי  )ב"פ(,  שליט"א 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ששי  שליט"א,  גאלדמאן 
ישראל  ב"ר  מצוה  הבר  הב'  שביעי  שליט"א, 
הב'  א.  מצוה  בר  בחורי  הוספות  ני"ו,  גאלדמאן 
הבר מצוה ב"ר משה דאנציגער ני"ו, ב. הב' הבר 
חתנים שבת  ני"ו,  מצוה ב"ר משה ברוך סורקיס 
ווייס  משה  ב"ר  ני"ו  מנחם  החתן  ג.  אויפרוף 
ה.  החתן משה ני"ו ב"ר דוד קאהל הי“ו,  ד.  הי“ו, 
ישראל  יוסף  יעקב  ב"ר  ני"ו  זעליג  אשר  החתן 
ברמ"י  אהרן  ב"ר  ני"ו  יוסף  יעקב  החתן  ו.  הי“ו, 
פישער הי“ו, ז. החתן יעקב ני"ו ב"ר זינדל מנחם 
מענדל קעניג הי“ו, ח. החתן יוסף ני"ו ב"ר אהרן 
פינחס שטיינער הי“ו, ט. החתן שרגא משה נתן 
שליט"א  אייזענבערגער  דוד  ר'  הרה"ג  בן  ני"ו 
מו"ץ, י. החתן ראובן עמרם ני"ו ב"ר אברהם צבי 
שאנפעלד הי“ו, יא. החתן מנחם מענדל ני"ו ב"ר 
יצחק  החתן  יב.  הי“ו,  קארן  ברמ"ש  יוסף  יעקב 
יג החתן  הי“ו,  יחיאל מיכל אייזענבערג  ב"ר  ני"ו 
שמעון  ב"ר  ני"ו  מיכל  יחיאל  יצחק  אברהם 

גרינבערג הי“ו, יד. החתן מנחם מענדיל ני"ו ב"ר 
משה  החתן  אחרון  הי“ו,  דירנפעלד  משה  אשר 
הי“ו,  בערגער  בהר"ד  יוסף  יעקב  ב"ר  ני"ו  ברוך 
)בעל  הי"ו  שפיטצער  משה  ישראל  ר'  מפטיר 
שמחה(, גלילה מו"ה משה יודא פישער הי"ו )ב"ב 

- בעל שמחה(.

שליט"א,  הדומ"ץ  הגה"צ  מוסף  תפילת 
זמירות הרה"צ רבי אהרן מענדיל  פתיחה אנעים 

שליט"א.

מכובד  זה  יום  יום שב"ק:  כיבודים בשולה"ט 
ברכת  )בעל שמחה(,  הי"ו  חיים קארן  ישראל  ר' 
טווערסקי  בערל(  הרב  )בן  מרדכי  רב  המזון 
מראחמיסטריווקא(,  האדמו"ר  )נכד  שליט"א 
גאלדמינצער  אהרן  ר'  הרה"ג  ברכות  שבע 
שליט"א )דומ"ץ ירושלים - בעל שמחה(. בשעת 
מיכל  ר'  שמחה:  הבעלי  בניגונים  נתכבדו  לחיים 
ברמ"ש  יוסף  יעקב  ר'  )ירושלים(,  הי"ו  סורקיס 

קארן הי"ו.

ברוין  אהרן  שמואל  ר'  מנחה  לתפלת  ש"ץ 
)מקבוצה  ני"ו  לאנגזאם  שמעון  הב'  כהן  הי"ו, 
יושע  הב'  לוי  ב"פ(,  חיים  דרכי  ישיבת  בחורי 
לעווי ני"ו )מקבוצה בחורים מישיבת פאפא(, הב' 
אברהם דוד האגער ני"ו )נכד האדמו"ר מוויזשניץ 
יעקב  הב'  גלילה  ב"פ(,  מספינקא  והאדמו"ר 
מספינקא  האדמו"ר  )נכד  ני"ו  זעלדנרייך  יוסף 

והאדמו"ר מטשאקאווא(.

הכוס  הגבהת  שלישית:  בסעודה  כיבודים 
לקידוש הב' אברהם דוד האגער ני"ו, דרור יקרא 
הגבהת  )בעל שמחה(,  הי"ו  אייזענבערג  מיכל  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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שליט"א,  טייטלבוים  יואל  הרב  לברהמ"ז  הכוס 
ניגון  שליט"א.  דויטש  יודא  הרב  לש"ב  הגבה"כ 
שמחה לכבוד החתנים ר' יעקב יוסף גרינבוים הי"ו 

)מאנסי - בעל שמחה(.

שפירא  יעקב  מו"ה  מעריב  תפלת  ש"ץ 
הי"ו.

מעמד סיום מס' יבמות 
והתחלת מס' כתובות 

במסגרת עמוד יומי

תיכף אחר מעריב התחילו המנגנים להנעימו 
בשיר ואחר כמה דקות הופיע כ"ק מרן אדמו"ר 
הבדלה  עשה  שליט"א  רבינו  להמעמד.  שליט"א 
ני"ו  קארנבלי  יעקב  הב'  נתכבד  הכוס  ובהגבהת 
פרע"ח  הבה"ח  ה'הבדלה'  ואוחז  טוריסק(,  )נכד 
מנחם נחום )בהרי"י בהרה"צ ראי"ה( ני"ו, המבדיל 

ע"י המשוררים.

הגה"צ  הרב  ערוך  שולחן  והתחלת  סיום 
והתחלת  שקלים  מס'  סיום  שליט"א,  הדומ"ץ 
אלכסנדר  ר'  הרה"ג  ירושלמי  בתלמוד  פאה  מס' 
והתחלת  יבמות  מס'  סיום  אוסטערליץ שליט"א, 
שליט"א.  זילבערמאן  ביינוש  הרב  כתובות  מס' 
קדיש אחר הסיומים האחים שווארץ בני הרה"ח 

ר' מרדכי ע"ה.

ברכת  שליט"א  רבינו  איחל  הכנה  ניגון  אחר 
קדשו ואח"כ היו הריקודין לכבוד התורה. בסיום 
המעמד עברו כל הקהל לאמירת לחיים ו'א גוט 

וואך'.

שחסו  הבחורים  נכנסו  קהל'  ב'קבלת 
שליט"א  ורבינו  בשב"ק  הקודש  במחיצות 

השמיע להם שיחת קודש.

שליט"א  רבינו  עבר  קהל  קבלת  באמצע 
חג  לקראת  חיים  דגים  קאך' לבדיקת  לה'פסח 
שב"ק  על  דגים  איזה  הניחו  הבעל"ט,  הפסח 
"דער  שליט"א  רבינו  איחל  ובסיום  הבעל"ט, 
דערלעבן  זאל  מען  העלפן  זאל  אייבערשטער 

איבער די יאר".

פרשת תצוה בצל 
הקודש )א(

אהרן  מו"ה  אצל  הנולד  לבן  ברית  א':  יום 
אפטער הי"ו.

החופות  אצל  רבינו  השתתף   8:00 בערך 
של החתן שרגא משה נתן ני"ו בן הרה"ג ר' דוד 
יעקב  ר'  בת  עב"ג  מו"ץ  אייזענבערגער שליט"א 
יוסף )ברבצ"ב( אדלער הי“ו, החתן מנחם מענדיל 
ני"ו ב"ר אשר משה דירנפעלד הי“ו עב"ג בת ר' 
ני"ו  יעקב  החתן  הי“ו,  סיגלער  זאנוויל  שמואל 
ב"ר זינדל מנחם מענדל קעניג הי“ו עב"ג בת ר' 

אברהם בערגער הי“ו )מאנטריאל(.

יוסף  יעקב  ב"ר  הב'  תפילין  הנחת  ב':  יום 
יודא  שמואל  ב"ר  הב'  ני"ו,  גאלדמאן  )בר"ש( 
יחיאל  חיים  ב"ר  הב'  )מאנסי(,  ני"ו  וואלטער 
ליגעטי ני"ו )מאנטריאל(, בקריה"ת כיבדו בעליות: 
ני“ו  ישראל  יוסף(  יעקב  )ב"ר  זעליג  החתן אשר 
יעקב  )ב"ר  מענדל  מנחם  החתן  החופה(,  )יום 
יוסף ברמ"ש( קארן ני“ו )יום החופה(, שלישי כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, גלילה החתן אברהם יצחק 
)יום  ני“ו  גרינבערג  שמעון(  )ב"ר  מיכל  יחיאל 
)ב"ר  יודא  מו"ה  אצל  הנולד  לבן  ברית  החופה(. 

אליעזר הערש( שפירא הי"ו )מאנסי(.

אצל  רבינו  השתתף  יום  מבעוד   6:30 בערך 

החופות של החתן אברהם יצחק יחיאל מיכל ני"ו 
ב"ר שמעון גרינבערג הי“ו עב"ג בת ר' יעקב יוסף 
ני"ו  הי“ו, החתן מנחם מענדל  ברוין  )בהגרש"ח( 
ב"ר יעקב יוסף )ברמ"ש( קארן הי“ו עב"ג בת ר' 

יעקב )בהגרז"נ( גאלדמינצער הי“ו.

פנימה:  הקודש  אל  נכנס  קהל'  ב'קבלת 
המסיבת  היה  גם  שליט"א.  מסקאליע  האדמו"ר 
לרגל השידוך של המחותנים מו"ה יעקב  לחיים 
יוסף )בר"א( בייער הי"ו )מאנסי( עם מו"ה חיים 

ישעי' בייער הי"ו )סטעטן איילענד(.

אליעזר  מו"ה  אצל  הנולד  לבן  ברית  ג':  יום 
)ברי"ש(  מאיר  מו"ה  הי"ו,  ראזענבלום  זוסיא 

וואלאדארסקי הי"ו.

בערך 8:00 השתתף רבינו אצל החופות של 
אייזענבערג  מיכל  יחיאל  ב"ר  ני"ו  יצחק  החתן 
הי“ו עב"ג בת ר' אברהם יושע העשיל ראזענבלום 
צבי  אברהם  ב"ר  ני"ו  עמרם  ראובן  החתן  הי“ו, 
יוסף )ברע"צ(  שאנפעלד הי“ו עב"ג בת ר' יעקב 
גרינוואלד הי“ו, החתן משה ברוך ני"ו ב"ר יעקב 
יוסף )בהר"ד( בערגער הי“ו עב"ג בת ר' משה צבי 

אונגאר הי“ו.

קאך  להפסח  שליט"א  רבינו  עבר  אח"כ 
הפסח  חג  לקראת  חיים  דגים  עוד  לבדיקת 

הבעל"ט.

הסוכה  שטח  אל  רבינו  יצא   10:05 בערך 
רבינו  ליוו  לבנה  קידוש  אחר  לבנה.  לקידוש 
אחר  מאורות.  טובים  בניגון  לביהמ"ד  שליט"א 
ואיחל  לקח  שליט"א  רבינו  חילק  דקות  כמה 
עברו  הקהל  וכל  ורבנים,  המשפחה  לבני  לחיים 

לאמירת לחיים.

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

Exceeding 
Expectations
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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’ יעקב קאהן הי”ו מאנסי
 בן ר’ דוד ע”ה

וחתן ר’ שבתי גרין הי”ו

 הרב יצחק אהרן גאלדמאן שליט”א מאנסי
 בן הרה”ג ר’ יעקב יוסף שליט”א

 דומ”ץ מאנסי ראמען

 וחתן הרה”צ ר’ חיים מאיר האגער שליט”א
בן האדמו”ר מוויזשניץ קיאמישע שליט”א

 ר’ מרדכי ברוין הי”ו
 בן ר’ יצחק דוד לייב הי”ו

וחתן ר’ אברהם דוד פריעזעל הי”ו

 ר’ פינחס קויפמאן הי”ו
 בן ר’ אהרן הי”ו

וחתן ר’ אנשיל שטיינער הי”ו

 ר’ שמואל מרדכי לונגער הי”ו 
 בן ר’ יעקב יוסף בר”ח הי”ו 
וחתן ר’ פינחס ברוין הי”ו

 שמחת 
לידת הבת למז”ט

 ר’ הערשל מאשעל הי”ו 
 בן ר’ אלעזר הי”ו 

וחתן ר’ יעקב יוסף בר”ל דאנציגער הי”ו

 ר’ יחיאל מיכל שטיינער הי”ו ירושלים
 בן ר’ יצחק אליעזר הי”ו בי”ש

וחתן ר’ יעקב זאב פעקעטע הי”ו ירושלים

 ר' יעקב יוסף ריכטער הי"ו בי"ש
 בן ר' משה דוב הי"ו ירושלים

וחתן ר' משה יודא פישער הי"ו ב"ב

 ר' יעקב ראטענשטרייך הי"ו 
 בן ר' אברהם אליעזר הי"ו 

וחתן ר' אלטיר ברוך ווייס ע"ה

 ר' משה מרדכי איינהארן הי"ו ב"פ 
 בן הרה"ג ר' בערל שליט"א

 דומ"ץ ב"פ 12

וחתן ר' חיים רייכמאן הי"ו ב"פ

 ר' שמואל אליעזר פעדער הי"ו סטעטן איילענד
 בן ר' יעקב יוסף הי"ו וומסב"ג
וחתן ר' יושע בוסקבוים הי"ו

 שמחת 
אירוסין למז”ט

 החתן אברהם שמחה ני”ו
בן הרב נחום רוקח שליט"א לעיקוואד

 הכלה ב”ר יצחק ליכט הי”ו ב"פ
 עב"ג החתן ב"ר משה פינחס זיגלער הי"ו ב"פ

 שמחת 
נישואין למז”ט

 הכלה בת הרב ר' שרי-הו יונה טווערסקי שליט"א
 מטוריסק מאנטריאל

עב”ג החתן בן האדמו"ר מקאזניץ שליט"א ב"ב

 החתן אברהם יצחק יחיאל מיכל ני”ו
 ב”ר שמעון גרינבערג הי”ו

עב”ג בת ר’ יעקב יוסף בהגרש"ח ברוין הי”ו

 החתן אשר זעליג ני”ו
 ב”ר יעקב יוסף ישראל הי”ו

עב”ג בת ר’ ישעי’ שטייף הי”ו מאנסי

 החתן יוסף ני”ו
 ב”ר אהרן פינחס שטיינער הי”ו

עב”ג בת ר’ יצחק יוסף אונגער הי”ו

 החתן יעקב יוסף ני”ו
 ב”ר אהרן ברמ"י פישער הי”ו

עב”ג בת ר’ אהרן אברהם שווארץ הי”ו

 החתן יעקב ני”ו
 ב”ר זינדל מנחם מענדל קעניג הי”ו

עב”ג בת ר’ אברהם בערגער הי”ו מאנטריאל

 החתן יצחק ני”ו
 ב”ר יחיאל מיכל אייזענבערג הי”ו

עב”ג בת ר’ אברהם יושע העשיל ראזענבלום הי”ו

 החתן מנחם מענדיל ני”ו
 ב”ר אשר משה דירנפעלד הי”ו

עב”ג בת ר’ שמואל זאנוויל סיגלער הי”ו

 החתן מנחם מענדל ני”ו
 ב”ר יעקב יוסף ברמ"ש קארן הי”ו

עב”ג בת ר’ יעקב בהגרז"נ גאלדמינצער הי”ו

 החתן מנחם ני”ו
 ב”ר משה ווייס הי”ו

עב”ג בת ר’ שלום לאנגסאם הי”ו

 החתן משה ברוך ני”ו
 ב”ר יעקב יוסף בהר"ד בערגער הי”ו
עב”ג בת ר’ משה צבי אונגאר הי”ו

 החתן משה ני”ו
 ב”ר דוד קאהל הי”ו

עב”ג בת ר’ מנחם לונגער הי”ו

 החתן נחמן חיים צבי ני”ו
 ב”ר משה יוסף צימענד הי”ו לאנדאן

עב”ג בת ר’ ישעי’ קויפמאן הי”ו מאנסי

 החתן צבי אלימלך אברהם ני”ו
 ב”ר אהרן אלעזר פאזען הי”ו מאנסי

עב"ג בת ר’ שלום פסח אסטרייכער הי”ו

 החתן ראובן עמרם ני”ו
 ב”ר אברהם צבי שאנפעלד הי”ו

עב”ג בת ר’ יעקב יוסף ברע"צ גרינוואלד הי”ו

 החתן ראובן צבי ני”ו
 ב”ר בערל מייטעלעס הי”ו ב"פ

עב”ג בת ר’ פינחס קליין הי”ו מאנטריאל

 החתן שמעון ני”ו
 ב”ר מרדכי זילבער הי”ו מאנטריאל

עב”ג בת ר’ יוסף איילבוים הי”ו סטעטן איילענד

 החתן שרגא משה נתן ני”ו
 בן הרה"ג ר’ דוד אייזענבערגער שליט"א מו"ץ

עב”ג בת ר’ יעקב יוסף ברבצ"ב אדלער הי”ו

 הכלה ב”ר משה שמואל מלמד הי”ו ב"פ
עב”ג החתן ב"ר יעקב עזריאל דלמן הי”ו לעיקוואד
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