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בארא ּפארק. – ַא דערקוויקענדע ערשיינונג ווָאס הָאט 
די  אין  פינסטערניש  דער  אין  שטרַאלן  ווי  אויפגעשיינט 
שווערע קָארָאנעוויירוס עּפָאכע, איז דער נייער "בית המדרש 
נישט  קענען  וועלכע  בחורים  ערווַאקסענע  פַאר  להוראה" 
גרעניצן,  פַארשּפַארטע  די  צוליב  ישיבות  זייערע  צו  פָארן 
בית המדרש קהל  אין  ביומו  יום  מידי  זיך  און פַארזַאמלען 
עטרת צבי דליסקא אין בָארָא ּפַארק אויף די פופציגסטע גַאס 
לערנען שולחן  זיי  וואו  עוועניוס,  15טע  און  14טע  צווישן 
ערוך יורה דעה בצותא חדא און זענען זיך משלים בלימוד 

"הוראה".
הָאבן  בחורים  פילע  ווָאס  יָאר  הַאלב  ַא  צו  נָאנט  שוין 
מערערע  ווָאס  דעם  צוליב  ּפרָאבלעם  א  אין  געטרָאפן  זיך 
מדינות הָאבן פַארשּפַארט זייערע טויערן פַאר אויסלענדער 
צו  קומען  נישט  קענען  לענדער  ַאנדערע  פון  בחורים  און 
דָאס  איז  בפרט  ישיבות.  ּפַאסיגע  זייערע  אין  לערנען  פָארן 
געווענליך קומען צו פָארן  וואו  דער מצב אין ארץ ישראל 
ָארטיגע  די  אין  לערנען  צו  וועלט  דער  איבער  פון  בחורים 
ואין בא",  יוצא  "אין  איז  זינט ּפסח  ישיבות, ָאבער  גרויסע 
איירָאּפע,  פון  בחורים  אויך  ווי  בחורים,  ַאמעריקַאנער  די 

קַאנַאדע אא"וו זענען געצווינגען צו בלייבן אינדערהיים. 
טרָאץ דעם שווערן מצב איז דער כח התורה ב"ה נישט 
אונטערגעגַאנגען. רבנים וראשי ישיבות, ווי אויך די תלמידי 
הישיבות צווישן זיך, הָאבן זיך געזָארגט ַאז תורה זָאל נישט 
בחורים  אומצָאליגע  און  ישראל  כלל  פון  ווערן  פַארגעסן 
לערנען  ַאריינגעזעצט  זיך  הָאבן  וועלט  גָארער  דער  איבער 
זיי זענען עוסק בתורה ָאן  אין לָאקַאלע בתי מדרשים, וואו 
קיין ָאפיציעלע ישיבישע פָארמַאט, ווי עס איז געווען דער 

מנהג אין דער ַאלטערהיים אין ּפוילן. 
ַאנטשטַאנען  איז  אויפשטייג  מערקווירדיגער  איין 
בַאשלָאסן  הָאבן  וועלכע  בתורה  מתמידים  בחורים  צווישן 
אויסצונוצן די טומלדיגע צייט און זיך ַאריינלייגן צו לערנען 
פַארהערן  קענען  צו  וללמד,  ללמוד  דעה  יורה  ערוך  שולחן 

די הוראה און בַאקומען סמיכה – ַא לימוד ווָאס מען לערנט 
נישט אין די גרויסע ישיבות אין ארץ ישראל.

די  אין  הָאבן  בחורים  ַאזעלכע  פון  מסּפר  שיינער  ַא 
לעצטע ּפָאר חדשים זיך געווָאנדן צום ליסקא רבי'ן הגה"צ 
רבי צבי הירש פריעדלענדער שליט"א, וועלכער איז בַאקַאנט 
געהַאט  הָאט  און  הוראה  ומורה  גדול  חכם  תלמיד  ַאלס 
זצ"ל  וצדיק דער קַאּפישער רב  גאון  גרויסער  ביים  שימוש 
בעל משנת יעקב, ווי אויך ביים בַארימטן ּפוסק הגאון רבי 
משה פיינשטיין זצ"ל, און געבעטן דער רבי שליט"א זָאל זיי 
מדריך זיין בלימוד הוראה, לויט די כללים והדרכות ווָאס ער 
הָאט ּפערזענליך מקבל געווען פון די גדולי הּפוסקים פונעם 

פריערדיגן דור.
די בחורים זענען געקומען צום בַאשלוס ַאז וויבַאלד זיי 
דורכצולערנען שולחן  זומער  דעם  געווידמעט  סייווי  הָאבן 
ערוך יורה דעה, איז ַא שָאד נישט ַאריינצוכַאּפן און לערנען 
פון  זיין  נהנה  און  בהוראה  ומומחה  מובהק  רב  ַאזַא  פון 
ַאזַא סָארט סיסטעם וואו מען לערנט אין ַא "בית המדרש" 
דער  הסבר.  ובעל  גאון  ַא  פון  הדרכה  די  אונטער  פָארמַאט 
ליסקא רבי שליט"א איז נעתר געווָארן לבקשתם און מייסד 
זיין  פון  ולזכרו  לשמו  להוראה  המדרש  בית  דעם  געווען 
הייליגן זיידן הרה"ק בעל אך ּפרי תבואה זי"ע, ויקרא שמו 

בישראל "בית המדרש להוראה אך ּפרי תבואה דליסקא". 
ַאצינד איז שוין עטליכע חדשים זינט די בחורים הָאבן זיך 
טַאקע ַאריינגעזעצט אין ליסקא בית המדרש וואו זיי זענען 
זיך ממית באהלה של תורה מיט ַא געווַאלדיגע התמדה און 
זענען זיך גענצליך משקיע אין דעם שווערן ָאבער געשמַאקן 
ּפערזענליכע  און  שיעורים  הערליכע  מיט  בַאגלייט  לימוד, 
ָאנווייזונגען פונעם ליסקא רבי'ן שליט"א. קומענדיגן ענדע 
ַא פרישן  גייט מען ָאנהויבן  א' סליחות,  ביום  חודש אלול, 
מחזור אין יורה דעה און עס איז געבליבן ּפלַאץ פַאר ַאן ענגע 
צָאל בחורים מצויינים זיך איינצושרייבן אינעם נייעם "בית 

המדרש להוראה" און זיך ָאנצושליסן אין די שיעורים.
ישיבה  יעדע  אין  נישט  ַאז  נָאטירן,  צו  כדאי  איז  עס 

לערנט מען הוראה און איצט בשעת מען קען נישט לערנען 
אין ישיבות איז דָאס ַאן אויסערגעווענליכע געלעגנהייט פַאר 
בחורים ווָאס ווילן זיך משלים זיין אין דעם וויכטיגן לימוד 
בחורים  בפרט  לעבן,  גַאנצן  אויפ'ן  איד  ַא  בַאגלייט  ווָאס 
בס"ד  אויסצושטייגן  ּפָאטענציעל  ַא  הָאבן  וועלכע  עילויים 

מורי הוראה בישראל.
דער בית המדרש איז מיוסד דוקא פַאר בחורים פון ַאכצן 
יָאר און העכער ווָאס שטייען שוין אין שידוכים, ָאדער פַאר 
פרישע יונגעלייט גלייך נָאך די חתונה ווָאס ווילן זיך משלים 
לערנען  צו  געלעגנהייט  ַא  זיי  הָאבן  איצט  הוראה.  אין  זיין 
דורך  התורה  חשק  פון  ַאטמָאספערע  ַאן  אין  חדא,  בצותא 
בחורים בעלי כשרונות, און גלייכצייטיג הערן די וויכטיגע 
פָארגעלערנט  ווערט  ווָאס  יורה  ערוך  שולחן  אין  שיעורים 
אויפ'ן ַאלטן שטייגער ווָאס מען הָאט געזען און געהערט פון 
פריערדיגן  פון  הּפוסקים  גדולי  התורה  שרי  פריערדיגע  די 
דור, און קונה זיין דעם ריכטיגן דרך פון הוראה אשר מּפיהם 

אנו חיים.
עס מוז אויך ַארויסגעברענגט ווערן ַאז דער תכלית פון 
דעם בית המדרש להוראה איז נישט צו בויען ַא ישיבה, נָאר 
צו דינען דוקא ווי ַאן ענגע חבורה פון לומדי יורה דעה. מען 
דער  מאוד.  בצמצום  החברים  מסּפר  דעם  הַאלטן  צו  זוכט 
ַאז  וויסן  לָאזן  צו  נָאר  איז  בַאריכט  נייעס  דעם  פון  צוועק 
עס עקזיסטירט ַאזַא חבורה און ווער עס איז אינטערעסירט 
זיך קענען ָאנשליסן. פַאראינטערעסירטע קענען  דערין זָאל 

רופן: 718-436-5555 ובואי ותחי נפשכם.

"בית מדרש להוראה" אין ליסקא ביהמ"ד ערפולט 
חלל בעולם הישיבות אין קָארָאנַא צייטן
 ערווַאקסענע בחורים זענען זיך משלים אין יורה דעה אין געשמַאקע חבורה – 

פרישער מחזור וועט זיך ָאנהויבן יום א' דסליחות בעז"ה

מעמד סעודת הודאה והכנסת 
ספר תורה בחצר הק' רָאּפשיץ

מאנטאג  איז  והדר  פאר  ברוב   – פארק  בארא 
הק'  בחצר  משולבת  חגיגה  די  געווארן  אפגעראכטן 
ראפשיץ בראשות כ"ק אדמו"ר מראפשיץ שליט"א, דער 
מעמד "סעודת הודאה" דורך חברי ק"ק ראשפיץ נאכ'ן 
דורכלעבן די לעצטיגע שווערע תקופה, קאמבינירט מיט 

א חגיגת הכנסת ספר תורה צום ראפשיצער ביהמ"ד.
די ספר תורה טראגט א ווערדפולע שטיק היסטאריע 
מיט זיך, ווען די כתיבת הספר האט זיך אנגעהויבן נאך 
רבי'נס פאטער, להבחל"ח כ"ק אדמו"ר ממוזשאי  ביים 
זצ"ל לזכרו הבהיר פון זיין שווער הגה"ק רבי חיים מאיר 
)יארצייט אויסגעפאלן  זצ"ל  יחיאל הורוויץ מריינזשוב 
העסא  הרבנית  הטהורה  ומחברתו  אלול(  ד'   – ביום  בו 
מסיגוט  יו"ט  קדושת  בעל  הרה"ק  פון  טאכטער  ע"ה 
זצ"ל מיט  רבי  איז דער מוזשיאער  כידוע  וואס   – זי"ע 
זיין רביצין ע"ה פארבליבן נאך דער קריג אלס איינציג 
פארליבן צווייגל פונעם ריינזשובער רב און דאהי מעמיד 
געווען דעם דור ישרים לשם ולתפארת, און די שרשרת 
כ"ק  יחיד  בן  דורכ'ן  נמשך  ווייטער  ווערט  הקודש 

אדמו"ר מראפשיץ שליט"א.
די תהלוכה איז ארויס פון שטוב פון הגה"צ ר' פנחס 
שלום ראטטענבערג שליט"א, איידעם פונעם ראפשיצער 
רבי'ן שליט"א, און מיט פייערליכע עקסטאז איז די ספר 
אריינגעפירט געווארן אין ביהמ"ד דורכ'ן רבי'ן שליט"א 
און  ריקודין  געהויבענע  די  אפגעראכטן  האט  וועלכער 
שפעטער משמיע געווען די צענטראלע דברות קודש ביי 
די גרויסארטיגע סעודה לגומרה של תורה משולב מיט 

די סעודת הודאה. 

ציבור  גרויסער  א   – פארק  בארא 
המשפחה  וקרובי  ומעריצים  אוהדים 
פארלאפענעם  פארזאמלט  זיך  האבן 
הספד  עצרת  צום  שופטים  מאנטאג 
אפגעהאלטן  איז  וואס  והתעוררות 
לפטירת  השלשים  ככלות  געווארן 
טשארנא  מלכה  מרת  הצדיקת  הרבנית 
חבר  אשת  ע"ה,  מענדלאוויטש 

אלעזר  חיים  רבי  הגה"צ  יבלחט"א 
שליט"א מראשי כולל טארטיקוב, און 
סערדאהעלי  גאב"ד  כ"ק  פון  טאכטער 

שליט"א.
גרויסער  א  איז  טאג  אינמיטן  נאך 
ארויסגעפארן  המשפחה  מבני  ציבור 
ניו דזשורזי אין שפיץ  צום ביה"ח אין 
שליט"א,  רב  סערדאהעלי  פונעם 

מתפלל זיין על קברה פון די נפטרת ע"ה 
וועלכע איז נטמן געווארן אינעם חלקת 
נאכמיטאג  שפעטער  סאמבאטהעלי. 
איז אפגעהאלטן געווארן בבית מדרשו 

אין בארא פארק דער עצרת הספד.
געדאווענט  מען  האט   7:30 אום 
זיך  מנחה ברוב עם, און דערנאך האט 
אנגעהויבן די שורת הספדנין. צוערשט 
דברי  ווארעמע  די  געהערט  מען  האט 
הספד פונעם סערדאהעלי רב שליט"א 
לספוד  געווען  מאריך  האט  וועלכער 
אבידה  גרויסע  די  ולבכותה,  לצר"ה 
משפחה  די  באטראפן  האט  וואס 
די  געווארן  אוועקגעריסן  ס'איז  ווען 
וועמענ'ס  ע"ה  טאכטער  עלטסטע 
לעבן איז געווען איין קייט פון הרבצת 

החינוך פאר בנות ישראל הכשרות.
געהערט  מען  האט  דערנאך 
הגאונים  הרבנים  פון  הספדים  די 
שליט"א, צוערשט פון הגה"צ אבדק"ק 
דערנאך  און  שליט"א,  גרויסווארדיין 
פונעם פעטער פון די נפטרת ע"ה, כ"ק 
וועלכער  שליט"א,  מוויען  אדמו"ר 
האט ארויסגעברענגט די אבידה גדולה 
מחזק  שטארק  און  תמורה,  לה  שאין 

געווען דעם ציבור מיט דברי נחמה.

עצרת הסּפד ָאּפגעהַאלטן צו שלשים לּפטירת הרבנית הצדיקת 
ע"ה טָאכטער פון כ"ק גאב"ד סערדַאהעלי שליט"א


