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משה  מוהר"ר  הרה"ג  תורה  מרביץ  חשוב'ן  גאר  דעם  דורך 
ארי' ליבערמאן שליט"א מו"ץ בבית הוראה דקהל יטב לב 
פָארגעלערנט  איז  ווָאס  הרבנים,  ובהתאחדות  ד'סַאטמַאר 
געווָארן פאר ַא ריזיגן ציבור במשך פונעם ווינטער אינעם 
דער  און  הגדול,  המדרש  בית  דעם  העכער  הכולל"  "היכל 
מוצ"ש  מיטן  דערקוויקט  ממש  זיך  הָאט  ציבור  ריזיגער 
דער  אין  געווָארן  פָארגעלערנט  אויך  איז  וועלכע  שיעור, 
הלכות  אויף  שיעור  בַארימטן  גָאר  דעם  פון  צייט  זעלבער 
לייב  זלמן  רבי  הגה"צ  ופוסק  גאון  גרויסן  דעם  פון  טהרה 
פילאפף שליט"א חבר הבד"ץ דקהל יטב לב ד'סַאטמַאר מיט 

דער בַאטייליגונג פון הונדערטער אידן.
חשוב'ע  די  פאר  דאנבאר  שטַארק  גאר  איז  ציבור  דער 
שיעורי תורה, ווען מען הָאט ווירקליך געקענט אויסנוצן ַא 
און  התורה,  לימוד  מיט  ווָאך  די  אנהויב  און  שבת,  מוצאי 

מיטן זיך קונה זיין ידיעות התורה ווי עס פאדערט זיך.
די חשוב'ע מסדרי השיעור מעלדן טַאקע ַאז דער שיעור 
די  אויף  שליט"א  ארי'  משה  הג"ר  פון  נאכמיטָאג  שבת 
שיעורים  אויף  געווידמעט  זיין  וועט  ווָאכן  קומענדיגע 
און  אין הלכות פסח,  נקודות  וויכטיגע  פילע  אויף  כלליים 
עס וועט אי"ה פָארגעלערנט ווערן אין "היכל בית המדרש 

הגדול" אום 6:00 ַאזייגער פונקטליך.
עס איז זיכער ַאז דער ציבור וועט זיך ריכטיג דערקוויקן 
מיט די הערליכע הלכה שיעורים, ווָאס יעדע שיעור רעדט 
פילע  פון  עולם  ָאן  שטענדיג  ציט  עס  זעלבסט,  זיך  פאר 
איז  ווָאס  לימודים  געשמאקע  די  צו  אידן  הונדערטער 
צוגעשטעלט פאר יעדן צוגלייך. יעדע פרט און הלכה ווערט 
אויסגעשמועסט דורכ'ן חשוב'ן מו"ץ, און ַארָאּפגעשטעלט 
ווען ַאלעס  אופן,  ַא הפלא'דיגן  אויף  אופניו  על  דבור  דבר 
אויסרעכענענדיג  ונכונה,  ישרה  בסברא  ערקלערט  ווערט 

ַאלע ביאורים און פירושים אא"וו.

דער  בַאנייט  ווידער  ווערט  צייט  זעלבער  דער  אין 

בַארימטער גאר אינהַאלטסרייכער שיעור אויף רמב"ן, פון 
בישיבת  ר"מ  שליט"א  דאמב  ניסן  שלמה  מוהר"ר  הרה"ג 
קראסנא, ווָאס וועט אי"ה ווי ַאלע יארן ווערן פָארגעלערנט 

שבת נאכמיטָאג אום 5:00 ַאזייגער.
די  פון  רייכקייט  דָאס  זיין  צו  מסביר  איבריג  איז  עס 
חשוב'ע שיעורים פון הרה"ג ר' שלמה ניסן שליט"א ווָאס איז 
בַאקַאנט מיט זיינע טיפע ידיעות און עמקות אין די הייליגע 
מפרשים. ער צעלייגט ביים שיעור הערליכע ענינים נשגבים 
בהשכל ובדעת, ַאדורכגענומען מיט ַא השקפה טהורה מיט 
ַא ברען און עומק, און ער גיט ַאריין ַא חיות אין די הייליגע 

דיבורים ארומגענומען מיט פארשידענע ענינים.
איבערגעגעבן  אויך  ווערט  מעלדונג  בַאזונדערער  ַא  אין 
גוט  די  ווערן  פארגעזעצט  ווייטער  צייט  זעלבע  די  אין  ַאז 
דעם  דורך  הקדוש"  החיים  "אור  אין  שיעורים  בַאקַאנטע 
חשוב'ן מגיד שיעור אין ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב, הרב 
ר' אברהם פוקס שליט"א, ווָאס לערנט פָאר פַאר ַא שיינעם 
זיך  וועלכע דערקוויקן  ואנשי מעשה,  ציבור אידן, חסידים 
מיט  פָארגעלערנט  ווערט  עס  שיעורים.  רייכע  זיינע  ביי 
די  אויף  הסברה  הערליכע  און  ברען  חסידישן  ריכטיגע  ַא 
לימודים פון די מפרשי התורה, און סּפעציעל אין די לימוד 

פון אור החיים הקדוש.
געווַאלדיגן  דעם  געוואוסט  אידן  הָאבן  דורות  ַאלע  אין 
ַא  כאטש  אדער  הקדוש  החיים  אור  ַאדורכצולערנען  ענין 
תלמידי  עליון  קדושי  ווָאך.  איינציגע  יעדע  דערפון  חלק 
הבעשטה"ק זי"ע ותלמידיהם הקדושים, פלעגן זיך קָאכן אין 
די הייליגע ווערטער, און די תורות זענען שטענדיג געווען 

אור לרגליהם.
ַאזַא  פון  הנאה  זייער  אויס  דרוקן  מעשה  ואנשי  חסידים 
ַאהערגעשטעלט  איז  עס  ווָאס  דערמיט  בַאזונדער  שיעור, 
געווָארן אויף ערב שבת נאכמיטָאג אום 4:00 ַאזייגער, ווען 
דָאס דינט ַאלץ ַא ריכטיגער הכנה לשבת מיט ַא לימוד אין 

די ספרים הקדושים, אויפן בעסטן פארנעם.
הרחמן הוא ינחילינו ליום שכולו שבת ומנוחה!

שבת'דיגע שיעורים אין בית המדרש הגדול 
ד'סאַטמאַר הייבן זיך אָן לויט'ן סדר לימי הקיץ

]פאָרזעצונג פון זייט ב/12[

דאלער ביז יום טוב, פשוט צו קענען בַאצָאלן די יונגעלייט 
ווָאס קוקן דאך ַאזוי ַארויס, בכליון עינים ממש, ַאז כאטש 
די מינימאלע תמיכה ווָאס זיי בַאקומען, זאלן זיי ערהַאלטן 
נָאך בעפָאר יום טוב ווען מ'דארף עס ַאזוי קריטיש וויכטיג.

פאר  געלעגנהייט  די  געגעבן  ווערט  הנהלה  די  מטעם 
"שמחת  פון  זכותים  געווַאלדיגע  אפצוקויפן  בעם  נדיבים 
החג לאברך הכולל" פאר ַא מינימאלע סומע, ווָאס דערמיט 
קויפן זיך די חשוב'ע תומכים איין אומשאצבארע זכותים פון 
דערפרייען גַאנצע פאמיליעס פון לומדי תורה, ַאז זיי זאלן 
קענען צוגיין צום הייליגן יום טוב מיט ַא פרייליך און רואיג 
געמיט, ווָאס דורכדעם איז מען זוכה צו די הבטחה, פון "אם 
אתה משמח את שלי אני משמח את שלך", געבענטשט צו 

ווערן בשפע ברכה 
ובשמחת  והצלחה 
עס   — טוב.  יום 
ַאז  קלאר  איז 
מען  איז  דערמיט 
חיוב  דעם  מקיים 
חיטין'  'מעות  פון 
גרעסטע  די  מיט 
שענסטע  און 
ַא  ס'איז  הידורים. 
אין  ווָאס  מדריגה 

למעלה הימנה.
איז  עס 
ערווארט ַאז אנשי 
שלומינו תלמידים 
וועלן  וחסידים 

נישט ַארויסלאזן פון דער האנט ַאזַא גאלדענע געלעגנהייט, 
שלוחי  חשוב'ע  די  פאר  אדירים  בסכומים  אנרופן  זיך  און 
דרחמנא וועלכע גייען אין די טעג ארום אין ַאלע סַאטמַארער 
בתי מדרשים אין דער שטאט וויליַאמסבורג, אנצואווַארימען 
די הערצער פון אנ"ש זיך בייצושטייערן בסכומים הגונים, 
ַאריינצושיינען ַא ליכטיגקייט אין די שטיבער פון די טייערע 
הקדושה  תורה  די  אויף  הארעווען  וועלכע  הכולל  חברי 
זיך  וועלן  און  יאר,  קיילעכיגן  דורכאויס דעם  מתוך הדחק 
ביישטייערן מיט סכומים אדירים ַאז זיי זאלן קענען ּפרַאווען 
דעם יום טוב פסח מתוך הרחבת הדעת, אל תוך ביתם להניח 

ברכה.
די העכסטע מדריגה 'מעות חיטין' — יעדער וויל דערין 

זוכה זיין!

מעכטיגער "קמחא דפסחא" קאַמּפיין אין 
שוואונג אויסצוצאָלן די הונדערטער לומדי תורה 

פון די 'סאַטמאַרער כוללים אין וויליאַמסבורג'
]פאָרזעצונג פון זייט ב/9[

כ"ק אדמו"ר מבלָאזוב שליט"א

כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א

כ"ק אדמו"ר מסקווירא ב"פ שליט"א

כ"ק אדמו"ר מבורשטין שליט"א

ביי דער פורים סעודה

כ"ק אדמו"ר מחוסט שליט"א לייענט די מגילה

פורים אין די רבי'שע הויפן


