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:באריכט

  שבת זכור וימי הפורי
 בצל הקודש

א "ט איז מר� רבינו שליט"ק העעל"ליל שב

אריינגעקומע� צו� שלח� הטהור אי� היכל השלחנות 

ז מכובד געוואר� מיט כל מקדש אי. 10:50ארו� 

ו מיט "ר יצחק מארקאוויטש הי"הרבני הנגיד מוה

ר "ח מוה"מנוחה ושמחה איז מכובד געוואר� הרה

  .ו"קאה� הישלמה ' אלי

  

א געשטעלט "ביי די תורה האט זי� דער רבי שליט

אי� די מדרש זאגט , "זאת תורת העולה"אויפ� פסוק 

י ב� קיסמא אימתי ב� דוד בא "שאלו תלמידיו את ר"

או� געטייטשט בדר� , "השיב לה� זאת תורת העולה

  .אגדה אי� די סוגיא פו� מצות לאו להנות נתנו

  

ר מענדל "וואר� מוהגעמיט קה אכסו# איז מכובד 

מיט קה רבו� , ו פו� וויליאמסבורג"מאשקאוויטש הי

. ו"ר מאיר סימא� הי"על� איז מכובד געוואר� מוה

א מכבד געווע� "ז האט דער רבי שליט"מיט ברכהמ

  .א"ברו� שליט' ר' צ ר"� הגה"חדב

  

א ארומגערעדט "� בענטש� האט דער רבי שליט'נאכ

מיט אז ביו� השביעי או� , ומנהגי ימי הפורי�' בהל

ר משה מאיר טייטלבוי� "איז מכובד געוואר� מוה

  ו"הי

  

ט פורי� איז דער רבי "צוליב דע� בעפארשטייענד� יו

א אריינגעקומע� צו מנחה או� שלש סעודות "שליט

  .נ"ביי� זמ� הדה

  

א געשטעלט "ביי די תורה האט זי� דער רבי שליט

ו� א, "זכור את אשר עשה ל� עמלק"אויפ� פסוק 

אויסגעטייטשט דע� פרקי דרבי אליעזר בדר� רמז 

או� מארי� געווע� בדברי מוסר והתעוררות , מוסר

  .לקראת ימי הפורי� הממשמשי� ובאי�

�•�  

  

  ליל פורי�

או� , נא� שלש סעודות איז געווע� א קורצע הפסקה

א צירוק "אזייגער איז דער רבי שליט 9:00ו� אר

� נא� צו מעריב אוד הגדול "ערשינע� אי� היכל ביהמ

� מר� מעוט# בטליתו פוא "מעריב איז דער רבי שליט

� או ארוי# אויפ� בימה ע"ק בעל דברי יואל זי"רביה

  .בקול חוצב להבות אש פארגעליינט די מגילה

  

א געמאכט "נא� די מגילה האט מר� רבינו שליט

� 'הבדלה או� דא� האט מע� ארויסבאגלייט דע� רבי

  .מיט ניגוני שמחה
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א "אזייגער איז דער רבי שליט 12:00או� 

וועלכע  אריינגעקומע� צו� טיש אי� היכל השלחנות

  .איז געפראוועט געוואר� בשמחה ובהתרוממות

  

ק או� "נא� די פיש האט מע� געזינגע� זמירות למוצש

געווע� מיט ניגוני� לכבוד  דערנא� האט מע� ממשי�

  .היו�

  

  .ה נאכפאלג�"די תורה פונע� טיש וועט אי

  

א מכבד געווע� "מיט אשר הניא האט דער רבי שליט

מיט שושנת יעקב , א"הרב אלישע הורווי' שליט

ר חיי� "א מכבד געווע� מוה"האט דער רבי שליט

ז האט דער רבי "או� מיט ברכהמ, ו"הי אהר� קליי�

ר אברה� דוד וואגשאהל "א מכבד געווע� הר"שליט

  .א פו� מאנסי"שליט

�•�  

  
  יו� הפורי�

 א"פורי� אינדערפרי איז מר� רבינו שליט

ד הגדול ארו� "אריינגעוקמע� צו שחרית אי� ביהמ

� מגילה ליינע� האט דער 'או� איידער, אזייגער 10:00

עווע� דע� מנהג פו� מחצית א מקיי� ג"רבי שליט

אנגעהויב� מיט עבודתו בקודש או� דערנא� השקל 

  .בקול ארי שאג קריאת המגילהמיט 

  

� '� דאווענע� האט מע� אהיימבאגלייט דע� רבי'נאכ

  .ע געזאנגיכא מיט פרייל"שליט

  

איז געווע� זמני אזייגער  3:00פו� פורי� נאכמיטאג 

' ש האב� געהאט די זכי"כניסה ווי טויזענטער אנ

 פ אי�"אריינצצוגיי� אי� א רייע לבר� ולהתבר� בקו

יגער האט דער אזי 6:00או� ארו� . אזא הייליג� טאג

  .א געדאווענט מנחה"רבי שליט

  

א ערשינע� צו� "נא� מנחה איז דער רבי שליט

ד הגדול וועלכער איז "סעודת משתה היי� אי� ביהמ

געפראוועט געוואר� אוי# א גאהר געהויבענע� 

ביי� טיש האט דער רבי געזאגט עטליכע . פארנע�

ה נאכפלאג� "מאהל דברות קודש וועלכע וועט אי

  .דא

  

א האט צוויש� אנדערע "דער רבי האט שליט

קול בכי ווי אדו� ינגע� ניגוני התעוררות בעזפאהרג

ווע� עס , או� נא� תגלות גלו, א עול�כבודו מל, עול�

הערשט א געוואלדיגע התעוררות או� התרגשות אי� 

  .ד בבחינת יו� הכיפורי�"ביהמ

  

א מכבד געווע� "יט אשר הניא האט דער רבי שליטמ

ו ראש הקהל וראש "ר אברה� ווידער הי"ח מוה"הרה

ג "מיט שושנת יעקב איז מכובד געוואר� הרה, העיר

, הוניאדד "א אב"חיי� יוס# ווערצבערגער שליט' ר

 כדרכו בקודשא "דערנא� האט דער רבי שליט

וכל הרשעה כולה בעש�  –יגאר צפארויכערט א 

� פאר הרבני הנגיד או� דערנא� געגעב� שיריי, כלהת

ו מגדולי תומכי "ר שלמה קלאגסברוי� הי"מוה

  .בכל אתר ואתר' מוסדותינו הק

  

א מכבד געווע� "ז האט דער רבי שליט"מיט ברכהמ

או� עס איז שוי� , א"העני� שליט' צ ר"� הגה"חדב

געווע� קרוב  לחצות הלילה וועל� מע� האט 

  .פארענדיגט דע� טיש

�•�  

  

  יו� שוש	 פורי�

שוש� פורי� אינדערפרי האט מר� רבינו  –נעכט� 

ד הגדול אי� "א געדאווענט שחרית אי� ביהמ"שליט

א האט געלייגט "קרית יואל ווי דער רבי שליט

ר יעקב "חת� הבר מצוה ב� מוה' תפילי� פאר הב

  .ו"משה ווערצבערגער הי
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א "נאכמיטאג איז דער רבי שליט 5:50ארו� 

ד המפואר אי� וויליאמסבורג צו "ערשינע� אי� ביהמ

או� גליי� נא� מנחה איז דער רבי , תפילת מנחה

  .ד הגדול"טיש אי� ביהמ א אריינגעקומע� צו�"שליט

טויזענטער אנשי שלומינו פו� איבער גרעיטער ניו 

מיטצולעב� דע� טיש ' יארק האב� געהאט די זכי

מלא התרוממות ווע� אינצוויש� האט דער רבי 

או� , א משמיע געווע� תורה עטליכע מאהל"שליט

התעוררות , דערנא� האט מע� געזינגע� ניגוני שמחה

  .קותיאו� דב

  

צו פארדאנקע� די געטרייע הנהלת הקהלה עס איז 

איבערגעגעבענער  פו� וויליאמסבורג ועל כול� דער

ו "ר שלו� אליעזר פראנקעל הי"גזבר הקהלה מוה

וועלכער האט זי� אוועקגעגעגב� טעג או� נעכט מיט 

ד זאל קענע� אקאמעדיר� "די הכנות אז דער ביהמ

  .ר"דע� גרויס� ציבור בליעה

  

א מכבד געווע� "ער רבי שליטמיט אשר הניא האט ד

ו פו� "ר מרדכי זיסקינד לאנדא הי"הרבני הנגיד מוה

או� מיט שושנת יעקב האט דער רבי , לאנדא�

' ר משה ארי"א מכבד געווע� הרבני הנגיד מוה"שליט

ר פונע� 'ק אי� לאנדא� איידימע"ו מראה"פריינד הי

וואל# לעוו ' ר ישעי"ח מוה"ק הרבני הנגיד הרה"ראה

  .ו"הי

  

ווי יאהר יערלי� איז ביי דע� טיש פאהרגעקומע� א 

ווי היי יאהר " אבני חסד"� קופת רבינו 'מגבית פאר

פרחי "א מכבד געווע� די "האט דער רבי שליט

ק "ר וועלכע גייע� ארו� יעד� ערש"תשב –" עסקני�

אז זיי זאל� , ק"נא� געלט פאר מוסדות יטב לב בארה

� די נדבות פו� ארומגיי� אויפ� טיש צוזאמעננעמע

  ".מצוה גוררת מצוה"ש בבחינת "אנ

  

א ערווענט אז "בתו� דבריו האט דער רבי שליט

, היינט צו טאג איז שוי� פארהא� צוויי קופת צדקות

דאס איז די  –" נישט געב�"איינס איז די קופה פו� 

ת דריי "ינד תליחתונה תקנות וועלכע איז שוי� אצ

או� האט  ,י תקנותאיינפירונג פו� דיאהר זינט דאס 

אזויפיל טויזענטער דאלאר� אהרט פשוי� איינגעש

או� דאס  .ש או� פאר איד� פו� איבעראל"ביי אנ

גיט 'די קופה פו� ווי מ צו געב� איזיא  - קופה צווייטע 

או� , ו� מע� העלפט פאר איד� בעת שמחת�א

א שטארק מעדד או� "ביי האט דער רבי שליטדער

ווייטער או� אויספאלג� מחזק געווע� אנצוהאלט� 

  .אלע תקנות סיי עניי� או� סיי עשירי�

  

ווי נאר די טייערע קינדער האב� זי� אנגעהויב� 

אויסקורסיר� אי� א רייע צו ברענגע� די נדבות צו� 

ר שלמה "א איז הרבני הנגיד מוה"� שליט'רבי

ו פו� קרית יואל צוגעגאנגע� צו מר� "קלאגסברוי� הי

מתנדב געווע� צו דאפלע�  �א או� זי"רבינו שליט

דע� סכו� וואס וועט אריינקומע� פונע� ציבור ביי� 

  .טיש

  

" פרחי עסקני�"זענע� די אי� ליכט פו� די נדבה 

נאכמאהל ארומגעגאנגע� צויש� ציבור וועלכע האב� 

  .רע סכומי�עמוסי# געווע� מיט זיי

  

שפיעל  ורי�דערנא� איז פאהרגעקומע� א שיינער פ

אי� ' ר תלמידי מוסדותינו הק"דור� די ילדי תשב

  .וויליאמסבורג

  

  .בענטשטא גע"ביי דע� טיש האט דער רבי שליט

�•�  

  

א געדאווענט "היינט אינדערפרי האט דער רבי שליט

ווי דער , ד הגדול אי� קרית יואל"שחרית אי� ביהמ

חת� ' א האט געלייגט תפילי� פאר הב"רבי שליט
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ו "מ כהנא הי"ר חיי� הערש בר"הבר מצוה ב� מוה

ר יצחק מארקאוויטש "איידע� פו� הרבני הנגיד מוה

  .ו"הי

  

אהרגעקומע� דער ברית לב� � דאווענע� איז פ'נאכ

ו ווי דער רבי "יחזקאל ווערצבערגער הי' הנולד לר

  .א איז געווע� סנדק או� מוהל"שליט

�•�  

  
  בקודש פנימה

א "היינט פארמיטאג האט ביי מר� רבינו שליט

א "אברה� שלמה טייכמא� שליט' ג ר"באזוכט הרה

ק בעל קדשות "לאס אנדשעלעס נכד רביה'רב ב

ווי עס איז אנטוויקעלט געוואר� א שיינער , ט"יו

  .שמועס

�•�  

  

ה זיי� זמני כניסה אי� "היינט אויפדערנאכט וועט אי

 11:00ביז  8:30פו�  –ווי יעדע ווא�  –וויליאמסבורג 

  .אווענט

�•�  

  

  פורי
 בקהלתינו הקדושות
אוי� אי� די אנדערע צענטער� איז געפראוועט 

בשבת אחי� ג� יחד אוי# ט פורי� "געוואר� דע� יו

  .א געהויבענע� פארנע�

  

  וויליאמסבורג

א "רג איז דער רב שליטאי� וויליאמסבו

ליל פורי� צו קריאת  –ק "אריינגעקומע� מוצש

או� צו משתה היי� איז , אזייגער 9:00המגילה או� 

א "זאמענגעקומע� בראשות דע� רב שליטמע� זי� צו

פורי� נאכמיטאג ווי עס איז זי� צוזאמענגעקומע� א 

� 'גרויס� ציבור או� עס איז געפראוועט געוואר� שעה

  .ד הגדול"מביהלאנג בתופי� ובמחולות ב

�•�  

  

  בארא פארק

בארא פארק איז זענע� זי� די אברכי הכולל אי� 

צוזאמענגעקומע� אויפ� משתה היי� או� פורי� 

ד דקהלתינו "צ גאב"אווענט אי� שטוב פו� הגה

  .א"שליט

�•�  

  

  מאנסי

בבית מדרשינו אי� מאנסי איז מע� זי� 

אזייגער צו�  8:00וענט או� וצונויפגעקומע� פורי� א

  .א"טצ רב דקהלתינו שלי"משתה היי� בראשות הגה

�•�  

  

  לאנדא	

אי� לאנדא� זענע� זי� אנשי שלומינו 

א צו תפילת מנחה "צוזאמענגעקומע� ביי� רב שליט

או� דא� איז מע� זי� צוזאמענגעקומע� , ביו� הפורי�

ד צו� סעודת משתה היי� בתופי� "אי� ביהמ

  .ובמחולות

  

אוי� או� שוש� פורי� איז געפראוועט געוואר� א 

צ "גדול בראשות הגהד ה"שיינער סעודה אי� ביהמ

  .א"הלתינו שליטרב דק

�•�  

  

  ק"ירושלי� עיה

איז מע� זי� פורי� אי� ירושלי�  –נעכט� 

צוזאמענגעקומע� פראווע� דע� סעודת משתה היי� 

צ דער "הגה בבית מדרשינו בר� משה בראשות

  .א"' דקהלתינו שליט"דומ

�•�  

  

  

  בני ברק

האט מע� געדאווענט  אי� בני ברק' אי� קהלתינו הק

צ "הגה מנחה או� פורי� נאכמיטאג אי� שטוב פו�

א ווי מע� האט זי� משמח "דער ראש ישיבה שליט
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א� איז מע� אריבער אי� או� דערנ געווע� לכבוד היו�

  .ד הגדול אי� שיכו� צו� משתה היי�"ביהמ

  

אוי� או� שוש� פורי� איז פאהרגעקומע� א סעודה 

ווי עס האב� אויפגעטרעט� פארשידענע חברי 

  .הקהלה לכבוד המעמד

�•�  

  

  

  ברו� דיי� האמת
געוואר� האשה ק איז נפטר "דע� פארגאגענע� שב

ג "ה אשת הרה"רחל פריעדמא� ע' החשובה מרת חי

 85אי� עלטער פו�  ק"מ בישיבתיה"ל ר"מענדל ז' ר

  .יאהר

  

 ליל פורי� פו� בית –ק "איז ארויס מוצש' די לוי

מדרשינו הגדול אי� וויליאמסבורג אויפ� וועג קיי� 

  .קרית יואל

  

ד "ביהמפארנט פו� ' ז ארויס די לויאי� קרית יואל אי

הגדול אויפ� וועג צו� בית החיי� ווי זי איז געקומע� 

  .לקבורה

�•�  

  


  ניחו
 אבלי
ר "רחל ב' ביי משפחת האשה החשובה מרת חי

ה זיצט מע� שבעה ביז "נפתלי הירצקא פריעדמא� ע

  .ק נאכמיטאג"ערש

  

אי� . ווילסא� סט 78מע� זיצט שבעה אוי# 

  .וויליאמסבורג

  

יעד�  טא זיצ"פ שליט"' דקהלתינו ב"צ דומ"בנה הגה

גאס אי�  סטע'44 972אינדערפרי אי� זיי� שטוב אוי# 

אנצ� ק א ג"או� או� ערש, פארמיטאג 10:30פ ביז "ב

   .טאג

�•�  

  

ר שרגא "ב יעקב נת�' ח ר"ביי משפחת הרה

ק "ה זיצט מע� שבעה ביז ערב ש"פריעדמא� ע

  .נאכמיטאג

  

. פענ� סט 218מע� זיצט שבעה אי� זיי� שטוב אוי# 

  .אי� וויליאמסבורג

�•�  

  

ר יעקב "ביי משפחת האשה החשובה מרת גיטל ב

ק "ה זיצט מע� שבעה ביז ערב ש"יודא לאנדא ע

  .נאכמיטאג

  

שא� דיווי 225מע� זיצט שבעה אי� איר שטוב אוי# 

  .אי� וויליאמסבורג. עוו

  

  ובלע המות לנצח
  - בשורות טובות-

  

�•�  
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