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וויליאַמסבורג. — אין נאָך אַ רינגעלע אין 
קייט פון הרבצת התורה,  דער גאָלדענער 
מיט רייכע שיעורים און דרשות פאַר אנשי 
שלומינו תלמידי וחסידי סאַטמאַר, האָט די 
יאָר  היי  צוגעשטעלט  אברכים  התאחדות 
שיעורים  סּפעציעלע  באב  תשעה  אויף 
אויפ'ן התאחדות אברכים תורה ליין, וואָס 
"לייוו  דורך  געוואָרן  מיטגעהאַלטן  איז 
הוקאָּפ", דורך טויזנטער אידן פון אומעטום.

די שיעורים געניסן פון ַא גָאר גרויסן ָאּפקלַאנג 
מען  קען  סוקסעס  קָאלָאסַאלער  דער  און  ב"ה 
עס  הָאבן  ווָאס  אידן  טויזנטער  די  דורך  זען 
הָאט  באב  תשעה  בעפָאר  נָאך  מיטגעהַאלטן. 
עטליכע  צוגעלייגט  אברכים  התאחדות  די  שוין 

אין  נומער,  בַאזונדערן  ַא  אויף  ליניעס  טויזענט 
ליניע  תורה  דער  פון  נומער  הויּפט  דער  פַאל 
זָאלן  טויזנטער  כדי  ווערן,  איבערגעפולט  וועט 
לויט  שיעורים.  די  מיטהַאלטן  קענען  טַאקע 
געווען  ליניעס  ביידע  זענען  איבערגעגעבן  ווי 
אידן  און  צוהערער,  טויזנטער  מיט  פַארפלייצט 
הָאבן זיך דערקוויקט פון די רייכע שיעורים, פון 
היימישע ערליכע מגידים ודרשנים שליט"א, ווָאס 
זענען געווען ַאהערגעשטעלט צו דער העכסטער 

מָאס צופרידנהייט פון ַאלע צוהערער.
הוקָאּפ  לייוו  סּפעציעלע  די  פון  סדר  דער 
 3:00 פון  ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  שיעורים 
עטליכע שעה  אנגעהַאלטן  הָאט  און  נָאכמיטָאג, 
שעה  ָאנהייב  יעדע   .7:00 נָאך  ביז  נָאכַאנַאנד 

הָאט מען געהערט ַא צווייטן רעדנער מיט ַא פון 
מיט  שיעור  יעדע  נושא.  באשטימטער  פאראויס 

איר בַאזונדערער אייגנַארטיקייט.
שיעור  ַא  געהערט  מען  הָאט  נָאכמיטָאג   3:00
דורך הרה"ג רבי אשר מרדכי רובין שליט"א, ראש 
ישיבת זכרון יואל. בַאזירט אויף דער אגדת חז"ל 
אין דער גמרא אין מסכת גיטין. מיט טרעפליכע 
ווערטער איבער דעם שווערן מצב הדור בעיקבתא 
ווערטער אויף  זיינע  דמשיחא, הָאט ער בַאצויגן 
ביכער  און  די מַאגַאזינען  פון  נידריגן מצב  דעם 

דער  אויף  געדרוקט  אויך  ליידער  ווערן  ווָאס 
השגות  גוי'אישע  מיט  פיל  שּפרַאך,  אידישער 
און מיינונגען, און דָאס זעלבע מיט די גויאישע 
ניגונים ווָאס ווערן ליידער געזונגען ביי היימישע 
אידן, ווָאס זענען ַאלעס תוצאות פון דעם אריכות 
ווערטער  זיינע  הגלות צווישן די אומות העולם. 
הָאט ער ַארויסגעברענגט בנועם שפתי חן, ווָאס 

הָאט בַאנומען די צוהערער.
ַאן  גָאר  געגעבן  הָאט  נָאכמיטָאג   4:00
הרה"ג  היסטָאריע  אין  שמועס  אינטרעסַאנטער 
מגיד  שליט"א,  קָאהן  אהרן  ר'  נפלא  ידען 
עיה"ק,  ירושלים  הקדושה  בקהלתינו  מישרים 
וועלכער איז ברייט בַארימט מיט זיינע שיעורים 
זענען  ווָאס  התורה  ידיעות  און  היסטָאריע  אין 
זיך  הָאט  ער  אומעטום.  אויפגעכַאּפט  שטַארק 
פעולות  די  איבער  שמועס  זיין  אין  בַאצויגן 
הצלה פון דעם וועלט בַארימטן גאון וצדיק רבי 
מיכאל בער ווייסמַאנדל זצ"ל, ביי דער צווייטער 
וויפיל  מיט  דערמַאנט  הָאט  ער  קריג.  וועלט 
הָאט  זצ"ל  בער  מיכאל  רבי  פקחות  און  חכמה 
רעגירונג,  סלָאווַאקישער  דער  ביי  גע'שתדל'ט 

טויזנטער האַלטן מיט די לעבעדיגע-הוקאָּפ 
דרשות ושיעורים צוגעשטעלט תשעה באב

דורך התאחדות אברכים ד'סאַטמאַר

באריכט פון התאחדות אברכים
דקהל יטב לב דסאטמאר

התאחדות אברכים ד'סאַטמאַר 
פארברייטערט די פעולות אין ביהמ"ד

בית יעקב נחמי' דקהל יטב לב מוירטל עוו.
אויפגענומען הרב זאב ברוך ראָטענבערג הי"ו אַלס גבאי התאחדות אברכים 

אינעם בית המדרש — וועד הנהלת התאחדות אברכים וועט אינסטאָלירט ווערן 
פאַר'ן בית המדרש די קומענדיגע וואָכן

אברכים  התאחדות  די   — וויליאַמסבורג. 
טעג  די  פיבערט  ד'סאַטמאַר  יואל  דרבינו 
להגדיל  הקדושה,  גבולי  די  זיין  צו  מרחיב 
הקודש  פעולות  מיט  ולהאדירה,  תורה 
המדרש  בית  פון  בלי  רוחניות'דיגן  פאַר'ן 
בית יעקב נחמי' דקהל יטב לב ד'סאַטמאַר 

אויף מוירטל עוו.
בית  ביהמ"ד  סַאטמַארער  ּפרַאכטפולע  דָאס 
בַאקַאנט  ווי  איז  עוו.  מוירטל  אויף  נחמי'  יעקב 
אומגעגנט  גַאנצער  דער  פַאר  טורעם  לייכט  ַא 
יָאר  ּפָאר  שיינע  די  אין  וויליַאמסבורג.  ניי  אין 
ווָאס ס'עקזיסטירט איז עס אויסגעשטיגן ַאלס ַא 
צענדליגער  מיט  מעט,  מקדש  בית  ּפרעכטיגער 
בית  ַא  מעריב,  און  מנחה  שחרית,  פַאר  מנינים 
הוראה, ַא גמ"ח, און ַאלעס ַארום ווָאס פָאדערט 

זיך פַאר ַאזַא בית גדול לאלקים.
צו דער זעלבער צייט איז דער גרויסער היכל 
הונדערטער  די  פַאר  צוגעשטעלט  המדרש  הבית 
לתורה  עתים  קובע  זיך  זענען  ווָאס  לומדים, 
דָאס  טָאג.  דעם  דורכאויס  און  ביינַאכט,  צופרי, 
בית המדרש איז אויסגעשטַאטעט מיט טויזנטער 
ספרי קודש, צום בַאנוץ פון די באי בית המדרש.

תקופה  לעצטער  דער  אין  זענען  בַאקַאנט  ווי 
צו  כוחות  גרויסע  געווָארן  אינוועסטירט 
התאחדות  די  פון  פעולות  די  פַארשטערקערן 
אברכים, אויף דער ּפערזענליכער אויפפָאדערונג 
היות  כ"ק מרן אדמו"ר מסַאטמַאר שליט"א,  פון 
מיט  כסדר  זיך  צעברייטערט  קדושה  קהילה  די 
יעדן  צו  קומען  ווָאס  אינגעלייט  הונדערטער 
מער  ווערן  שטָאט  די  פון  גרעניצן  די  און  יָאר, 
צעשּפרייט מיט נייע בתי מדרשים אין ַאלע פינות 

העיר, פָאדערט עס מער כוחות צו קענען ָאנקומען 
צו יעדן אינגערמאן בַאזונדער.

איז דעריבער ַא פריידיגער פַאקט די מעלדונג 
ַאז די ווָאך הָאט התאחדות אברכים אויפגענומען 
זאב  ויראה, הרב  האברך החשוב המופלג בתורה 
ברוך רָאטענבערג הי"ו, צו דינען ַאלס גבאי קודש 
המדרש  בית  אינעם  אברכים  דער התאחדות  פון 
ביים  שטיין  צו  לב,  יטב  דקהל  נחמי'  יעקב  בית 
בית  אינעם  אברכים  התאחדות  דער  פון  רודער 
המדרש, מיט'ן צושטעלן קלענערע און גרעסערע 
וצהרים,  ובוקר  ערב  המדרש,  בית  אין  שיעורים 
און מסדר זיין חברותות פַאר אנשי שלומינו באי 
בית המדרש און תושבי השכונה, בפרט אין דעם 
בית המדרש ווָאס איז אין דער ניי-וויליַאמסבורג 
צָאל  גרעסערע  ַא  וואוינען  עס  וואו  געגנט, 
אינגעלייט וועלכע זענען זיך קובע מקום אינעם 

בית המדרש.
קומענדיגע  די  ַאז  איבערגעגעבן  ווערט  אויך 
פון  קָאמיטע  ַא  ווערן  געשטעלט  וועט  ווָאכן 
הי"ו,  חשובים  ואברכים  בתים  בעלי  חשובע 
ַאלס וועד הנהלה התאחדות אברכים אינעם בית 
אינאיינעם,  ַארבעטן  אי"ה  וועלן  ווָאס  המדרש, 
מיט  אויפקומען  און  יועץ,  ברוב  ותשועה 
קרן  דעם  זיין  מרומם  מ'קען  וויַאזוי  געדַאנקען 

התורה, להגדיל תורה ולהאדירה.
בית  מתפללי  די  און  בכלל,  שלומינו  אנשי 
ַארויס  קוקן  בפרט,  השכונה  ותושבי  המדרש 
און  זיין  מצליח  זָאל  אברכים  התאחדות  די  ַאז 
מיט  ַאקטיוויטעטן,  הייליגע  די  פַארברייטערן 

הצלחה וסייעתא דשמיא.

1449 50th Street Brooklyn, NY 11219 

 

יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר 
הגה"ק רבינו בעל "אך פרי תבואה" 

 זצוקלל"ה זיעועכי"א
 

אב ד"י ואתחנן לסדר חמישי יום  

03:7 בשעה מנחה  

הילולא לסעודת ידים נוטלים כ"ואח  

 

 מילי בכל להיושווע בעדנו יגן הגדול זכותו
אמן רויחי ומזוני חיי בבני דמיטיב    

 הגבאים 

א''ר שליט''ק מרן אדמו''בנשיאות כ  

ד''בס  


