
 
 ויסטערלישע אחדות א

 פון און מאסן באטייליגטע ביים מסע הלויות

 זצ"ל מאנסי  אדמו"ר מדברי אמונה כ"ק 
 
מיט גרויס צער ווערט  : דולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו ג 

אויפגענומען די ביטערע בשורה איבער די פריצייטיגע הסתלקות פון  
אין עלטער   י מאנס - אדמו"ר מדברי אמונה  להגה"צ ר' אהרן קאהן זצ"

יעריגע מרביץ תורה אין  -ער רבי זצ"ל איז געווען דער לאנג. דריא  86פון  
די ישיבה גדולה תורה ויראה אין קרית יואל און איז געווען באוואוסט  
מיט זיינע ווארימע דרשות לעורר לבבות ישראל לאביהם שבשמים. דער  
רב זצ"ל איז געווען בנו יקירו פון הרה"ק מתולדות אהרן זצ"ל און  

ר' שמואל חיים ראובן וואגשאל זצ"ל אב"ד   איידעם פון הגה"צ
 מאנסי.  -לאנצהוט

 

 

לויה בבית מדרשו אין מאנסי, וואו  דינסטאג נאכמיטאג פארגעקומען די  
עס האבן מספיד געווען זיינע חשובע קינדער און דערביי האט מען  
מכתיר געווען בנו בכורו כ"ק אדמו"ר הגה"צ ר' אלטר ישראל מנחם  

ירושלים זצ"ל אלס ממלא  -קאהן שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מספינקא
איז די לויה    מקומו בכתר האדמורו"ת "אדמו"ר מדברי אמונה". דערנאך

ארויס פון די מתיבתא הקדושה אין קרית יואל סניף ויואל משה, וואו  
דער רבי זצ"ל האט מרביץ תורה געווען לאנגע יארן, און עס האבן 
אויפגעטראטן מיט דברי הספד כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א און  

 הגה"צ ר' מאיר צוויבעל שליט"א.
  

ען צום עירפארט, אויפן וועג קיין  פון קרית יואל איז די לוויה אנגעקומ
ארץ ישראל מיט א פריוואטע פליגער. אין לופטפעלד אין ניו יארק איז  
געקומען באגלייטן דעם רבינ'ס שוואגער כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א  
פון בארא פארק. ביים לופטפעלד אין ארץ ישראל האט אפגעווארט דעם  

  יצחק שליט"א. רבינ'ס ברודער כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם 
אנקומענדיג אין לופטפעלד האבן די ארטיגע פאליציי אנגעהויבן לייגן  
דרוק אז מען זאל נישט אפרעכטן די לויה ברוב עם צוליב די צווייטע  

נאך גרויס שתדלנות פון העסקן ר כוואליע עפעדעמיע אין אר"י, אבע
הנמרץ הרה"ח ר' שמעון שישא שליט"א האט מען באוויזן  

אמערן אן אפמאך אז די לוויה וועט פארגעקומען אויף די  אויסצוה
גרויסע שטח נעבן ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק אין מאה שערים וואו  
עס ווערט געבויט די סוכה הגדולה און זיי האבן נאר אריינגעלאזט  

 אינעם שטח צוויי הונדערט מענטשן אנגעטון מיט א מאסק.
 

באטייליגט ביים גרויסארטיגע טויזענטע אידן אין ארה"ק האבן זיך 
הלויה' פון האי גאון וצדיק חסידא ופרישא כ"ק הגה"צ ר' אהרן  'מסע 

הכהן קאהן זצ"ל אדמו"ר מדברי אמונה, וועלכער איז נסתלק געווארן  
לגנזי מרומים אין עלטער פון אכט און זעכציג יאר, לדאבון לב חסידיו  

אגט  בערך אכט אזייגער האט מען האט געז ומעריציו וכל בית ישראל.
פרקי תהלים. דערנאך האט דער ברודער כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם 
יצחק שליט"א אויפגעטרעטן מיט הארצרייסנדע דברי הספד, דערנאך  
האט אויפגעטרעטן די ברודער כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א,  
כ"ק אדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א און דערנאך האט איבערגעגעבן 



פרידה' בנו בכורו כ"ק אדמו"ר הרה"צ ר' ישראל  הארצרייסענדע 'דברי 
 מענדל קאהן שליט"א מדברי אמונה.

 

 
 

דערנאך האט מען ארויסגעשמוגעלט די ארון הקודש פון די  
פאליצייאישע אויגן און עס באוויזן אריבערצופירן פארנט פון ביהמ"ד  

הגדול תולדות אברהם יצחק אין מאה שערים ווי דער רבי שליט"א האט  
ט קדיש און דערנאך פארנט פון ביהמ"ד הגדול תולדות אהרן וואו  געזאג

דער רבי שליט"א האט געזאגט קדיש. פון מאה שערים האבן די ציבור 
האלפים באגלייט די מיטה צופיס דעם לאנגן וועג ביז צום הר הזתים.  
דורכאויס די באגלייטן זענען פארגעקומען מהומות און געשרייען דורך  

   עלכע האבן געזוכט צו שטערן די לויה.די פאליציי וו
 

טראץ זיינע שוואכע כוחות, האט כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק 
שליט"א באגלייט די מיטה צופיס דורכאויס די גאנצע וועג. עטליכע  
מאל האט זיך דער רבי שליט"א אפגעשטעלט און זיך אראפגעזעצט 

וייטער ממשיך  אויף א בענקל כאפענדיג פרישע כוחות אבער האט ו
מחזה   געווען וואקענדיג צופיס. הוי מתלמידיו של אהרן ורודף שלום. 

הוד האט זיך אפגעשפילט היינט ביינאכט אין ארה"ק נאכ'ן סתימת  
זצ"ל, ווען די   אדמו"ר מדברי אמונה מאנסיהגולל על קברו פון כ"ק 

  ברודער האחים האדמורי"ם מתולדות אברהם יצחק, תולדות אהרן און 
ר"י תולדות אהרן שליט"א האבן צוזאמען דורכגעוואקט די שורות,  

 זייענדיג אנגעכאפט איינעם צום צווייטן מיט א געוואלדיגע אחדות.
  

נאכ'ן לויה זענען אלע ברודער געפארן אין איין אויטא פון הר הזתים  
ביז'ן שטוב פון האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א. דארט אין  

ברודער געדאווענט מעריב אין איין מנין און שפעטער  שטוב האבן די
האבן זיי געגעסן די 'סעודת הבראה' און פארברענגט אינאיינעם מיט די  
בני משפחה איבער צוויי א האלב שעה. לויט ווי עס ווערט  
איבערגעגעבן וועלן די ברודער האדמורי"ם שליט"א ווייטער פארזעצן  

אין שטוב פון  קומענדיגן מאנטאג ויף און זיצן שבעה אינאיינעם אויך א
 האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א. 

  
אין די זעלבע צייט טוהן די הנהלה פון ביידע קהלות קדושות אפגעבן א 
באזונדערע דאנק פאר העסקן לשם שמים שלוחא דידן ושליח בד"ץ, 
העסקן הנמרץ הרה"ח ר' שמעון שישא שליט"א יו"ר מרכז עזרה ויועוץ 

געארבעט פיבערהאפטיג רונדער דעם זייגער בלב ובנפש  וועלכע האט 
קעגן די פינסטערע פראוון פון די ציוניסטישע פאליציי און זיכער  

 . געמאכט אז די מסע הלויה קומט פאהר על צד היותר טוב

 
 

 שליט"א   אדמו"ר מסאטמאר פון כ"ק מרן    דרכה ה   דברי 
 

 קעגן 'קול חומת הדת' האטליין 
ז פארגעקומען א גרויסארטיגע 'עצרת אינאכט ביי מיטוואך

אין הספד' לזכרו הבהיר פון כ"ק הגה"צ גאב"ד שאפראן זצ"ל  
אס' אין וומסב"ג מיט די באטיילגענונג ן פאללן פון 'עידדי זא

פידים האט ווי צווישן אנדערע מספון טויזענטע תושבי העיר 
דמו"ר ק מרן אאויפגעטראטן מחותנו יבדלחט"א כ" 

א לענגערע  מסאטמאר שליט"א. דער רבי שליט"א האט א 
צייט ארומגערעדט מילי דהספידא ודברי הערכה אויף דעם  

איז  עלכעאון באוויינט די גרויסע אבידה, וו גרויסן נפטר
וען אין די בחי' פון א קרבן ציבור אין דעם שווערן עת געו

ענגט די בתוך הדברים האט דער רבי ארויסגעבר .צרה
שטארקע מלחמה פונעם שאפראנער רב ז"ל קעגן די הפקירות 

און מאכן אן חורבנות  פון יחידים וואס טוען על דעת עצמם
קעגן די עירוב בפרט ביי די מערכה  .בכרם בית ישראל

איז   שליט"א דער רב אווואין וויליאמסבורג 
געשטאנען בראש המלחמה קעגן דעם "איש כל הישר 

 .פון אומ'אחריות'דיגע יחידיםבעיניו יעשה" 
 



שליט"א אויפגעשטורעמט דאס זאל מיט אן האט דער רבי ד
ווייטאג,  מיטארויסגעברענגט דברים חוצבים להבות אש און 

 ווערט אפגעטוןדער געפערליכער עלבון התורה, וואס  איבער  
סע ווען געווי, 'קנאות'פון א צורה מיט אין די לעצטע תקופה 

 און וואס זענען מבזה רבנים וגדולי תורהטעלעפון ליניע'ס 
מסינ"פ'דיגע עסקנים, אויף א פארנעם וואס איז נישט געזען 

 .ביי קיין שום מלחמת ה' אין אלע דורות  זיינס גלייכןגעווארן  
 

האט ארויסגעברענגט די געוואלדיגע  שליט"א דער רבי 
ווען  רבי'ן זי"עסאטמאר אויסטערלישע זהירות פון הייליגן 

ז געקומען צו די מערכות הקודש למען שלימות דת ס'אי
תורתינו הק', וואס איז געווען ריין און לויטער פון יעדע סארט 

קיינמאל נישט און האט  פגיעה פערזענליך אויף סיי וועמען
דורכגעווייקט מיט איז געווען נאר  ,געצילט קעגן קיין יחידים 

 .  אמת'ע אהבת ישראל
 
 

 נות שמירת עינים און קליינע חתו 
ר מסאטמאר "אין א היסטארישע שריט האט כ"ק אדמו

ן )מהרי"י( געמאלדן אז פון היינט און ווייטער וועל שליט"א
די חתונות פון זיינע אייניקלעך אפגעראכטן ווערן אויף א 

חתונה גרויסע  אין א פראוו איינצושפארן די  ם  קליינעם פארנע
איז פארגעקומען   רות' וואסהוצאות. היינט ביים 'עצרת התעור

אין ביהמ"ד הגדול אויף ראדני סטריט האט דער רבי שליט"א 
אויפגעטראטן מיט לענגערע דברות קודש בחובת השעה.  

רבי געזאגט אז אין די לעצטערע  דערן אנדערע האט ישצוו
אויף א קליינע  געמאכט צוויי אייניקלעך  וואכן האט ער חתונה  

לויט די יעצטיגע אומשטענדן און ס'איז געווען  פארמאט
אק און ער האט חשק דאס ווייטער ן געשמזייער באטעמ'ט או

  בחצר הקודש  ומענדיגע חתונותק איינצופירן אויך ביי די
 . טהבעלל"

 
 

האט שטארק מעורר געווען איבער ר רבי שליט"א דע
תחזקות בשמירת עינים בפרט אין די יעצטיגע זוממער טעג ה

אויסצוטון די גלעזער גייענדיג  אז עס איז ראטזאם    און געזאגט
די גאסן וואס זענען מלא פריצות כדי זיך צו היטן אויף די 

ומריינע גאסן אין אויף די אבפרט  ,אויגן בשמירה יתירה
דער רבי האט ס'ווערט איבערגעגעבן  ווי וויליאמסבורג. לויט 

שליט"א לעצטענ'ס אויך אנגעהויבן אזוי צו פירן אויסצוטון 
ער רבי ביים עצרת האט ד פ'ן גאס.די גלעזער גייענדיג אוי

בודת  ם ציבור זיך מחזק זיין בע שליט"א אויפגעפאדערט דע
התפלה און קומען אין צייט צום דאווענען און נישט רעדן 

דער רבי שליט"א האט זיך אויסגעדרוקט  טן דאווענען.אינמי
נישט עלט נישט, זאל פוועמען עס גע " :גאר שארף זאגענדיג

זיך גיין זוכן נאר זאל  קומען דאווענען אין זיינע בתי מדרשים
 . "..!א צווייטע ביהמ"ד

 
 

 ~  פרישע אנדעקונגען~  
 

 היסטארישע אנדעקונג אין בארדיטשוב 
אין די יעצטיגע טעג איז אנדעקט געווארן די ארגינאלע מציבה  
פון הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע. אין די יעצטיגע טעג 
ווען די שטאט בארדיטשוב איז עטוואס שטיל פון באזוכער און  

פלעגן ס'האבן אויפגעהערט שטראמען די טויזענטע יודן וואס 
קומען פוקד זיין דעם ציון הק' להיפקד בדבר ישועה ורחמים, 
האט דער ארטיגער חב"ד שליח הרב משה שמואל טאלער 
שליט"א אויסגענוצט די געלעגנהייט און געוואלט אריינשטעלן 

 סיסטעם אין אוהל הק'. -א הייצונג
 

אזוי גראבענדיג אין אוהל איז אנטפלעקט געווארן פאר זיינע  
י ארגינאלע מציבה פון הייליגן קדושת לוי און דריי  אויגן ד

מציבות פון זיינע קינדער. די אוהל איז אויפגעשטעלט געווארן  
מיט הונדערט צוואנציג יאר צוריק און איז פארניכטעט געווארן  

קריג. מיט בערך צוואנציג יאר צוריק האט -ביים צווייטן וועלט
יון הק' אבער מ'האט מען צוריק אויפגעשטעלט אן אוהל אויפן צ

נישט געוואוסט גענוי ווי די מציבה געפונט זיך, אבער מיט די 
יעצטיגע אנדעקונג איז שוין קלאר ווי עס געפונט זיך מקום  

מנוחת קדשו פון סניגורן של ישראל דער הייליגער 
 בארדיטשובער רב זי"ע.

 

 



 היסטארישע אנדעקונג אין סטריקוב 
אלטן ספר -אין די יעצטיגע טעג איז אנדעקט געווארן אן אור

וועלכע  איז געדרוקט געווארן   זי"ע בעל הש"ך 'תקפו כהן' פון 
די חתימה  דעריןווערט געזען בשנת תק"ע און צווישן אנדערע 

מלך  ר' אלי "ק "ל ובנו הרהזצ ר' דוב בעריש מביאלה פון הרה"ק 
ביינאכט האט כ"ק  נעכטן זצ"ל.  מנחם מענדל מסטריקוב 

רגל "א אפגעראכטן א סעודת הילולא לשליט  אדמו"ר מסטריקוב 
ון דערביי מעיין געווען  די יארצייט פון הרה"ק מביאלה זצ"ל א
איז לעצטענ'ס וועלכע    מיט התרגשות אין דעם היסטארישן ספר

 .אפגעקויפט געווארן דורכ'ן רבי'ן
 

 
 
 

 אין צאנז אוצר  היסטארישע  
א גרויסע התרגשות הערשט ביי חסידישע היסטאריקער, נאכדעם  
וואס עס איז געטראפן געווארן א גרויסע אוצר מיט זילבערנע כלים  
אין שטאט צאנז. א גרופע ארכעלאגן וואס טוהן פארש ארבעט אין 
שטאט צאנז, האבן נעכטן זונטאג געגראבן הארט נעבן ביתו נאוה  

ען פלוצלינג איז אנדעקט געווארן פאר  קודש פון הרה"ק מצאנז זי"ע וו
זייערע אויגן א היסטארישע אוצר פון זילבערווארג, צווישן זיי: א 

פלעשל, א זיבלערנע בעכער, א  -זילבערנע שטעקן, א זילבערנע וויין 
  סטעמפל, לעפלעך, גאפלעך און עסצייג.

 

 
 

דערווייל איז נאכנישט באקאנט אויב די כלים זענען פאקטיש באנוצט  
עווארן דורכ'ן סאנזער רב, אבער ס'איז זיכער באנוצט געווארן דורך  ג

לויט ווי עס געבן איבער די   איינע פון זיינע קינדער פאר'ן קריג.
קינדער פון כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א פון ב"פ געהערן די כלים צו  

זייער זיידע הרה"ק ר' מרדכי זאב זצ"ל וועלכע איז געווען דער לעצטע  
צאנז פאר'ן קריג און ער האט באהאלטן די כלים ביים צווייטן רבי אין  

 וועלט מלחמה.
 

אין די קומענדיגע טעג וועלן צוויי שלוחים פון האדמו"ר מצאנז  
שליט"א אראפפארן צום שטאט צאנז און פרובירן צוריקצובאקומען  
דעם אוצר וועלכע געפונט זיך יעצט אונטער די בעלות פון די ארטיגע  

און לויט זיי געהערט דאס בירושה פאר כ"ק אדמו"ר מצאנז    מיוזיעאם
. אזוי אויך וועלן זיי קענען קלארשטעלן לויט פארשידענע  שליט"א

 .ראיות אויב די כלים זענען חפצי קודש פון הרה"ק מצאנז זי"ע
 

 ישניץ היסטארישע אנדעקונג אין קאפ 
פון  אוצרסטארישע א הי ג איז געטראפן געווארן אין די יעצטיגע טע

צו הרה"ק ר' אברהם   באלאנגט האבן וואס ספרים - אלטע ירושה
ל  פישניצע'ר רבי זצ" דער אלטער קאניץ זצ"ל.  ושע העשיל מקאפיש יה

ואוסט  ניו יורק נאך פאר'ן קריג און איז געווען באוט געוואוינט אין  הא
  פלוצלינג  ין הסתלקות איזמיט זיין צדקות און פרישות. נאך זי 

סידור און נאך עטליכע  - דעם רבינ'ס ירושהפארשוואונדן געווארן 
 צן טאג טעגליך. ספרים מיט וואס דער רבי זצ"ל פלעגט זיך באנו

 

 
  שטוב נעבן די  הארט  נעכטן נאכמיטאג איז געטראפן געווארן א זעקל  

און  כ"ק אדמו"ר מקאפישניץ שליט"א אין בארא פארק נכדו
די ירושה   ן ירושה חפצים, צווישן זייא הויפ אינערווייניג איז געלעגן 

און נאך פארשידענע אלטע  'ער רבי'ן סידור פון אלטן קאפישניצ 
געוואלט צוריקגעבן צו אט דאס איינער ספרים, וואס ווארשיינליך ה

פארשריבן הזכרות   זם סידור אי נעצווישן די בלעטער אי יורשים. די 
וועטעראן   נעםפארהאן א קוויטל פו איז אויךבכתב יד קדשו און ס'

די אוצר ליגט יעצט ביי כ"ק אדמו"ר  . רעס ע"ההרב אלימלך טעסקן 
מקאפישניץ שליט"א און אין די קומענדיגע טעג וועט מען דאס  

 צעטיילן פאר די יורשים פון די משפחת המלוכה לבית קאפישניץ.
 



 נייעס אין לינדען 
דאס טערדיגע באריכטן איבער ייוואין  חינוך החדש:וועד ה 

עקשטעלן מוסודת התורה והחינוך אין די נייע חרדישע יושוב אין  אוו
כ"ק אדמו"ר מקאסאן האט דער מייסד הקריה  דען, ניו דזורסי לינ

וואוינען אין די  וואס מחנכים עטליכע חשובע שליט"א אויפגענומען 
  און די 'וועד החינוך' שפיץ פון געגענט און וועלן שטיין אין נייע 

אוועקשטעלן דעם רוחניות'דיגן גייסט אויפן העכסטן סטאנדארט. ואלה  
יבת אמרי יוסף  הרב שמואל זאב אויש שליט"א ר"מ ביש תם:שמו

מ בישיבת עסק התורה  נימין יוסף קרויז שליט"א ר" ספינקא, הרב ב
ריווקא ומשגיח ישיבת צעהלים, הרב אליעזר זוסיא  ראחמיסט

ב שטערן  ווערטהיימער שליט"א מלמד בת"ת בעלזא, הרב מרדכי דו
"א מלמד  א מנהל קריאה פרטי, הרב חיים שלמה הורוויץ שליט"שליט

 "מ בישיבת חתן סופר.ת"ת וויען ור
 

 
 
הרה"צ ר' דוד משה טווערסקי  :אחמיסטריווקא קהלה אין לינדען ר 

האט נעכטן   שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א
אין די נייע חרדישע יושוב אין לינדען און קובע  אפגעשטאט א באזוך

מזוזות געווען אין עטליכע שטובער פוןראחמיסטריווקא חסידים  
וועלכע האבן זיך אריבערגעצויגן וואוינען אין די נייע געגענט. דערנאך  
האט הרה"צ שליט"א אפגעשטאט א באזוך ביים מייסד הקריה כ"ק  

 . מקאסאן שליט"א אדמו"ר
 
די טייערע צאן קדשים וואס וואוינען אין די נייע   : שננתם לבניך ו 

דען, ניו דזורסי האבן זיך צוזאמגענומען  חרדישע געגענט אין לינ
דורכאויס די ימי המגיפה און געלערנט צוזאמען הלכות בשר בחלב 

הלכה למעשה און האבן זיך נעכטן פארהערט בעל פה ביים מייסד  
הקריה כ"ק אדמו"ר מקאסאן שליט"א וועלכע האט באוואונדערט זייער  

און די געוואלדיגע  ברייטע קענטעניסן אין די הלכות הנוגעים למעשה 
ארבעט וואס די מחנכים האבן אריינגעלייגט אין די תשב"ר אין לויף פון  

אין אנדערע נייעס האט כ"ק אדמו"ר מקאסאן  די שווערע קריזיס.
שליט"א אנגעהויבן פון דעם מאנטאג, פארצולערנען א טעגליכע שיעור  

א פראוו  אין גמרא פאר די בעלי בתים וואס וואוינען אין שטאט, מיט 
אויפצוהייבן דאס חשיבות פון קביעת עתים לתורה וואס דער רבי  

 .און פאדערט כסדר שליט"א מאנט
 

 
 

 

 ע אין שיכון סקווירא שוידערליכע טראגעדי 
נעכטן  האט פאסירט  עלכעטראגעדיע ווומען די ביטערע בשורה איבער די שוידערליכע אויפגענכלל ישראל  ערשיטעטער געמיטער האטמיט 

און ליידער אומגעברענגט  אנגעפולט מיט תושבי השיכון האט אריינגעזעצט אין א בוים  קאר  שיכון סקווירא, ווען א    מאנטאג נאכמיטאג הארט נעבן
מחשובי תושבי שיכון סקווירא, בן הרה"ח ר' משולם שליט"א פון וויליאמסבורג    ע"ה  דייטש   שמואל   אריה   ר'   הרה"ח   נפשות ישראל  דרייאויפן פלאץ  

  שלמה   ר'   החשוב   האברך יאר. אינאיינעם מיט זיין חשוב'ער איידעם    46נדן עלטער פון  אין בליע  -  און איידעם ביי הרה"ח ר' משה בערגער שליט"א
איין  מיט  יאר, איבערלאזנדיג זיין אשת חיל אין א קריטישן צושטאנד    23  בלויז   עלטער פוןנגן  ו , זון פון הרה"ח ר' יוחנן שליט"א, אין יע"ה  בירנהאק 

 ע"ה. צפורה דייטש ג יעריגע טאכטער הילדה  זיין צואנצי, און קינד
 

  דבורה די פרוי פון ר' שלמה ע"ה  פאראון  רבקה  בת  אסתר  מרת פרוי פון ר' אריה שמואל ע"ה  פואת די ווערט געבעטן איינצורייסן לרכלל ישראל 
דער ציבור איז מתפלל פאר   . אסאזשירן געפינען זיך נאך אין שפיטאל אין א סטאבילן צושטאנדלרפואה שלימה. די אנדערע פ אסתר  בת  יהודית 
  . אסתר   בת   שבע   בת   בלימא   און   אסתר   בת   סימא   חנה   אסתר,   בת   יוטל   יוכבד   אסתר,   בת  צפורה   סתר, א   בת   ריזל   חי'  אסתר,   בת   טראני   אסתר,   בת   יוכבד 

 טובות.   בשורות   ונתבשר   שנשמע ו   בגבלנו   ושבר   שוד   עוד   מע יש   שלא   רצון   ויהי 



 ~  חסידישע הויפן און בתי מדרשיםייע נ~ 
 

די נייע חרדישע   די איינוואוינער אין גרינוויל: - סקווירא 
מיט  אויפגענומעןהאבן  דזורסי סיטיגעגענט אין גרינוויל, 

איבער די עפענונג פון די ערשטע חסידישע הויף גרויס פרייד 
באזעצונג פון די 'ערשטע רבי' אין דזורסי   אין שטאט און דאס

 האט זיך אריבערגעצויגן קיין . אין די יעצטיגע טעגסיטי
 שליט"א בן  נחס משה טווערסקיפה"צ ר' הר 'דזורסי סיטי'

פלעטבוש זצ"ל און איידעם ביי כ"ק  -מסקווירא אדמו"רכ"ק 
בעז"ה אויף דעם שבת שלח  שליט"א. אדמו"ר מסקאליע 

וועלן זיך עפענען די טויערן פון די נייע 'ביהמ"ד סקווירא' אין 
 שליט"א גרינוויל - אדמו"ר מסקווירא גרינוויל בנשיאות כ"ק 

און דער רבי שליט"א וועט אפרעכטן דאס ערשטע עריכת  
ך ימים אדמורו"ת. יאריחן נאכ'ן איבערנעמען די כתר ההשול

 על ממלכתו. 
 

 
 

אין ירושלים האט זיך דעם שבת   עזרת תורה: - לעלוב ביהמ"ד  
געעפענט די נייע 'ביהמ"ד לעלוב' אין די עזרת תורה געגענט 
בנשיאות כ"ק אדמו"ר הרה"צ ר' שמואל שמעלקא בידערמאן 
שליט"א יונגסטע זון פון כ"ק אדמו"ר ר' משה מרדכי מלעלוב  

 זצ"ל. 
 

חסידי אמשינאוו אין  מיט גרויס פרייד נעמט ארום אוו:אמשינ 
שליט"א פון  אדמו"ר מאמשינאווכ"ק  רק, וועןבארא פא

בארא פארק וועלכע וואוינט אין ארה"ק, לאזט זיך היינט 
ארויס אויף די 'ערשטע באזוך' קיין ניו יורק נאכ'ן 
איבערנעמען די כתר האדמורו"ת. דער רבי שליט"א וועט 

ט"א און דורכאויס די וואך באוזכן בבתי אדמורי"ם שלי
תפלות און טישן אין ביהמ"ד פראווענען דעם שבת שלח, די 

 תו. יאריך ימים על ממלכ אמשינאוו אין בארא פארק.
 

 
 
א רינגעלע אין די הרחבת גבולי  אין נאך לומינגבורג: ב 

הקדושה אין די נייע חרדישע געגענט אין בלומינגבורג, ווען 
דעם פארלאפענעם שבת האבן זיך געעפענט צוויי נייע בתי  

אין די  'ביהמד קערעסטיר'מדרשים אין שטאט. 
'דעת קדושים  טשעסנאדרידזש געגענט. און נאך א ביהמ"ד 

 עגענט. זעגעפ גרא -אין די אלד בוטשטאטש
 

 די נייע עפענט זיך אויך מאנסי אין  ביהמ"ד שרגא המאיר:
בנשיאות הרה"צ ר' משה חיים  'המאיר שרגא ' ביהמ"ד

ניץ בן הגה"צ ר' מאיר א ר"מ בישיבת ויזשליט" שנעעבאלג
 .שרגא המאירלונדון בעל -ג זצ"ל דומ"ץ וויזניץשנעעבאל

 
דעם שבת שלח וועט זיך עפענען די נייע  קאר: ביהמ"ד נאפ 

צ ר' "ד 'ד'קהל נאפאר' אין שטאט מאנסי בנשיאות הגהביהמ"
  15הערשל פעקעטע שליט"א. דאס ביהמ"ד געפונט זיך אויף 

ים' ווי ינולל בוקר מאירת עפארמאגט א 'כורט און  ראפמען קא
 ובע יונגעלייט אין די פארטאג'ס שעות.  עס לערנען חש

 
לאנט ווערט געפאין ירושלים  : ירושלים - וויזניץ ביהמ"ד 

געעפענט צו ווערן א פרישע ביהמ"ד 'תורת מרדכי' דחסידי  
ירושלים און -וויזניץ בנשיאות כ"ק האדמורי"ם מוויזניץ

פונען אויף רחוב און וועט זיך געא בית שמש שליט"-יזניץוו
- טשפרעכט צו זיין א לייכטאין ירושלים און אנ 2זית רענן 

טורעם פאר די גאנצע געגענט און בפרט פאר די ארטיגע 
 וויזניצ'ע חסידים. בורא עולם בקנין השלם זה הבנין.

 
 


