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באריכט

  ק בצל הקודש אי� פאל� ספרינגס�שב

כל ק איז מכובד געוואר
 מיט "ביי� טיש ליל שב

א "נפתלי הירצקא צוויבל שליט' ג ר"הרהמקדש 

מנוחה ושמחה מיט , י וויליאמסבורג"כ תו"ראה

ו פו
 "היחיי� גראס  ר"איז מכובד געוואר
 מוה

  .פ"ב

  

ה "די תוכ
 דברות קודש פו
 די תורה וועט אי


  .נאכפאלג

  

ח "ר
 הרהאיז מכובד געוואקה אכסו�  מיט

ק וראש העיר "ו ראה"הי אברה� ווידער ר"מוה

רבי  האט דערז "ברכהמאו
 מיט , קרית יואל'ד

 ר"א מכבד געווע
 הרבני הנגיד מוה"שליט

בעל  -ו פו
 בארא פארק "היהערשל שפי� 

א אי
 פאל� "פו
 מר
 רבינו שליט אכסניא

  .ספרינגס

  

ר "מוהא מכבד געווע
 "דא
 האט דער רבי שליט

או
 , רח�מיט  פו
 מאנסי ו"משה גרינבערגער הי

 ישראלר "ר
 מוהואאיז מכובד געוו
 בקה רמיט 


  .ו פו
 קרית יואל"הי שפילמא

  

א "יטעובדות וסיפורי� האט דער רבי של

ער 'משה לייב סאסוב' ק ר"דערציילט פו
 הרה

או
 . ע וועמענס יארצייט עס געפאלט די ווא!"זי

 ר"איז מכובד געוואר
 מוהאז ביו� השביעי מיט 

  .ו פו
 קרית יואל"הי פאלאטשעקבערל 

  

תפילת מוס�  א געדאוענט"מר
 רבינו שליט


 עמוד 'פאר 
ינו זקלרגל די הילולא קדישא פו

ע וועלכער "בעל עצי חיי� זימר
 ק "ההר

  .געפאלט די ווא!

  

ביי שלש די תוכ
 דברות קודש פו
 די תורה 

  .ה נאכפאלג
"וועט איסעודות 

 �•�  

  

אזייגער איז דער רבי  11:00ק ארו� "מוצש

א אריינגעקומע
 צו סעודת מלוה מלכה "שליט

� הייליג
 עצי 'פונע, ילולא קדישאל די הלרג

א האט זי! "י שליטווי דער רב, ע"חיי� זי


י� ורערציילט עובדות וסיפאו
 ד, געוואש

  .ע"זי אל� בעל ההילו'פונע

 �•�  
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 איז דער רבי 'אי
 די נאכמיטאג שעהאצינד 

אוי� לאס אנדשעלעס מנח�  א געפאהר
"שליט

ו "ר יונה ווייס הי"ר בערל ב"ח מוה"אבל זיי
 הרה

ה עבש ע"ל לעס וועלכע זיצטפו
 לאס אנדשע

דער רבי ה "או
 דא
 וועט אי, ה"ענא! זיי
 ווייב 


 וועג 'פעלד אויפ-צו� לופט פאהר
 א"שליט


 ווייל
 'אהיי� למעו
 קדשו אי
 ניו יארק נאכ


  .אוי� אפרוה אוי� דריי וואכ

  

  -ברי� מתיי� לשל�-
 �•�  

  

  שמחה בחצרות קדשינו

ד האב
 תלמידי וחסידי סאטמאר ימיט פרי

 
ה מרנינה איבער דער רדי בשואויפגענומע

  .שיינער שידו! בחצרות קדשינו

  

עס איז געשלאס
 געוואר
 דער שידו! פו
 הכלה 

צ "ב
 הגהא "ר סיני טייטלבוי� שליט"בת הר

מיט , א"שליט. טע עוו'15ק דקהלתינו "אבד

' ג ר"ב
 הרהו "יצחק יושע ניח המופלג "הבה

  .נדא
א פו
 לא"נפתלי הורווי� שליט

  

  -קול רנה וישועה באהלי צדיקי�-
 �•�  

  

ק �צ אבד�הגה געהויבענער שבת מיט
  א �ג שליט�דקהלתינו וומסב

  �אשיעור  –אי� ישיבה גדולה 

 
א גאהר געהויבענער שבת איז אפגעראכט

ווי ' אשיעור  –געוואר
 אי
 היכל הישיבה גדולה 

א איז געקומע
 "ער רב שליט'גדער וויליאמסבור

ק מיט די תלמידי "צוגאסט צו פיר
 א שב

  .הישיבה

  

 תא האט געפראוועט די סעודו"דער רב שליט

� מיט די בחורי� אי
 היכל אי
 תפילות אינאיינע

או
 דער קלימאקס פונע� שבת איז , הישיבה

געווע
 בעת סעודת רעווא דרעווי
  ווי דער רב 

א האט געפראוועט לעגערע שעות פו
 "שליט

  .גאהר גרויסע התעוררות מיט די בחורי חמד

  


 זמ
 'עס איז שוי
 געווע
 אריבער צוויי שעה נאכ

א האט געמאכט "ע
 דער רב שליטק וו"מוצש

  .הבדלה פאר די בחורי�

 �•�  
  

ק דקהלתינו מאנשטעסטער �צ אבד�הגה
  ק�פ אוי� שב�א אי� ב�שליט

צ אבדק "ק האט הגה"דע� פארגאנגענע� שב

געוויילט אי
 א "דקהלתינו מאנטשעסטער שליט

א האט געפראוועט דע� "יטאו
 דער רב של, פ"ב

' ג ר"נו הרהשבת בבית מדרשינו בר! משה ווי ב

  .ד"א איז דער רב הביהמ"משה דוד שליט

  

 �•�  
  

  אהר וויכטיגע מסיבות היינט אווענט ג

  אי� וויליאמסבורג

ה "אנשי שלומינו אי
 וויליאמבורג וועל
 זי! אי

היינט נאכט באטייליג
 אי
 די מאס
 ביי צוויי 

  .גאהר וויכטיגע מסיבות של מצוה

  

ו "פרענדל הי ר אביגדור"י החסיד מוהבבית הרבנ

�
 מרבי� 'בשולכבוד א גאהר ח. קיעפ סט 17 אוי

וועלכער מאכט אצינד ' תורה במוסדותינו הק

  .צ ואי
 בידו לפורטה"חתונה א קינד בשטומ

  

ו "גליק הי בר זלמ
 ליי"בבית הרבני החסיד מוה

 �זשירט אינאיינע� נוואס ארא. פענ
 סט 158אוי

נ זייער "ע זוה
 לע'ט זיינע חשובמי

נא! אי
  זה וואס אי"ליכער מוטער עאומפארגעס

  .די יאהר לפטירתה
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דער ספעציעלער מסיבה איז געווידמעט 

ע אדור! "ארויסצוהעלפ
 עלטער
 וואס גייע
 ל

, ינדעריערע ספעציעלע קיט
 מיט זיישוועריק

או
 עס ווערט ערווארטעט די השתתפות פו
 א 

  .גרויס
 ציבור מיט גאהר שיינע סכומי�

  

  -תזכו למצוות-
 �•�  

  

 אי� הגדול ד�ביהמ בני� פאר� פלענער בוי
 באשטעטיגט אנטווערפע�

 די איבער שלומינו אנשי נעמע
 פרייד גרויס מיט

דע�  אז ומרנינה טובה בשורה די אוי� וועלט

 ממנו כי" לסדר בא' פ ק"שב ערב פארגאנגענע�

 קהלתינו הנהלת האט, "הש� את לעבוד נקח

 לעגאלע די ערהאלט
 אנטווערפע
 אי
' הק

 פלענער-בוי אלע אוי� פערמיט
 שטאטישע

 צייט א מיט געוואר
 אריינגעגעב
 זענע
 וועלכע

 היכל די זי! אי
 אריי
 נעמט דאס וואס, צוריק

, התורה היכל פראכטפולע, הגדול המדרש בית

 היכל, זאל
 שמחה, טהרה מקוה שיינע גרויסע

  .צוגעהער
 שע'קהלי אלע או
, הכולל

 

 גאר האפענונג די אויס דרוקט הקהלה הנהלת די

 בוי פאקטישע די מיט ה"בעז אנהייב
 צו בקרוב

 ווע
, ערלויבעניש דע� ערהאלט
 נאכ
 ארבייט

 אוי� דשמיא סייעתא זעהט הקהלה הנהלת די

 ע"זי ק"רביה זק
 אותו של בכוחו שריט או
 טריט

 א"יבלחט פו
 קדשו ובברכת, קהלתינו מייסד

 מיט האלט וועלכע א"שליט ר"עט רבינו מר
 ק"כ

  .זמ
 ובכל עת בכל אנטוויקלונגע
 אלע

 


 איז מיטאג 1:30 או� בשלח' פ זונטאג היינטיג

" לחיי� מסיבת" גרויסארטיגע א קומע
געפאר


 שלומינו אנשי ווי, הגדול מדרש בית בני
 אי

 
או
 ביי דער , קומע
ענגעצוזאמ זי!זענע

  .אנטוויקלונגע
 פרישע די געלעגנהייט געהערט

 

  - ישראל אלקי' לה היכל בוני� -
 �•�  

  

 הלילוא אי� לאנדא� סעודת

 
ה פאר "קומט איט "הבעלמאנטאג  –מארגע


ק בעל "די יארצייט סעודה פו
 הרה, לאנדא
 אי

אינאיינע� מיט די יערליכע , ע"עצי חיי� זי

י "מסיבה לטובת די כוללי ערב ובוקר שע

אי
 וועלכע עס הארעווע
 קרוב צו ', קהלתינו הק

באשמורת הבוקר ובשעות , הונדערט אינגעלייט

  .הערב

  

ה אויפטרעט
 המרא דאתרא "עס וועל
 אי

או
 , א"ד דקהלתינו שליט"צ אב"הגה, א"שליט

פה  ה אויפטרעט
"אימשא הערב וועט 
 'מיט

אליעזר דוד פריעדמא
 ' צ ר"מפיק מרגליות הגה

  .מחנובקא –ד בעלזא "רב ביהמ, א"שליט

  

פארטיילט ה "איר טייערע מתנות וועל
 הגא

  .ווער
 פאר די נדיבי� בע�

  

  -יג� עלינו הגדול זכותו-
 �•�  

  
 ד�אב צ�הגה פו� באזו� שיינע גאר

 אי� א�שליט לאנדא� קהלתינו
 אנטווערפע�

 ווא! פארגאנגענעדע�  איז געמאלד
 שוי
 ווי


 יערליכע ערד אנטווערפע
 אי
 פארגעקומע

, שטאט אי
 כולל 
'סאטמאר דע� לטובת דינער

 א"שליט וואזנער הלוי בנימי
 יוס�' ר צ"הגה ווי

 איז ו"יצ לאנדא
 אי
' תינו הקדקהל ד"אב

 ט
עאויפגעטר או
 צופאר
 געקומע
 ספעציעל

   .מעמד הערליכ
 ביי�" הכבוד נוא�" אלס
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 אי
 סאטמאר וחסידי תלמידי שלומינו אנשי


 געלעגנהייט די אויסגענוצט האב
 אנטווערפע

 רב פונע� תורתו מאור זיי
 צו מתבש� זי!

 צענטראלע די אחו� האט וועלכער, א"שליט

 צוויי נא! מיט אויפגעטראט
 דינער ביי� דרשה

   .ציבור היימיש
 פאר
 ספעציעל דרשות

 

 דער האט, דינער דע� ערב נאכמיטאג דינסטאג

 דרשה שיינע א מיט אויפגעטראט
 א"שליט רב

 יונגעלייט די ווי, כוללינו בהיכל ואגדה בהלכה


 די דארשט מיט געשלינגע
 צייט שעה א האב

 האט א"שליט רב דער וואס רייד הערליכע

   .געווע
 משמיע

 

 האט שחרית נא! אינדערפרי מיטווא! אוי! אזוי

 דרשה א מיט אויפגעטראט
 א"שליט רב דער

 ווי, אברכי� פו
 חבורה א פאר האכסניא בבית

 יסודות שטארקע ארומגערעדט האט רב דער

   .שטוב אידישע א איבער

 

 א"שליט רב דער האט ביינאכט דינסטאג

 ביי� דרשה צענטראל
 דע� געווע
 משמיע

. כולל סאטמאר
 דע� לטובת" השנתי דינער"

 פונע� בילדער או
 באריכט דע� נא! פאלגט(


   ).דינער הערליכ

 

 א אפגעשטאט א"שליט רב דער האט דינסטאג

 ד"גאב א"שליט שי� אהר
' ר צ"הגה ביי באזו!

 זי! האט עס ווי, אנטווערפע
 הדת מחזיקי

 תורה בדברי שמועס שיינע גאר א אנטוויקלט

   .צדיקי� וסיפורי

 

 א"שליט רב דער איז אינדערפרי מיטווא!


 קהל ראשי מיט אינאיינע� אריבערגעגאנגע

" הבני
 קר
 וועד" חברי או
 סאטמאר'ד לב יטב

 פו
 צענטער אי
 בניני� גיגאנטישע צוויי די צו

 אויפגעשטעלט ה"אי וועט עס וועלכ
 אי
 שטאט


 המדרש בית דאס תקופה נאנטע די אי
 ווער

, טהרה מקוה, סאטמאר'ד לב יטב דקהל הגדול

 א. צוגעהער
 שע'קהלי אלע או
 התורה היכל

 איבער ארו� א"שליט רב דער איז צייט לענגערע

 א איבער געב
 הקהלה ראשי די ווע
 בניני� די

- בוי צוגעגרייטע די איבער רב פאר
 רעפעראט

  .פלענער

 


 קיי
 צוגעפאר
 א"שליט רב דער איז דארט פו

 די פו
 קדש� מנוחת מקו� האלאנד, פיטא

 – ווי, ע"זי פשעווארסק לבית הקדושי� צדיקי�

 שופ! רב דער האט – חודש ראש ערב לרגל

 פארגעזעצט דארט פו
 או
, בתפלה געווע
 שיח


  .ו"יצ לאנדא
 קיי
 צוריק וועג אויפ

 �•�  

  

  ניחו� אבלי�

יעקב חיי� ' ר ח"הרהביי משפחת המנוח הישיש 

ה זיצט מע
 שבעה ביז "ער ערוטנר אלימל! "ב

  .אג אינדערפריטשערדאנ

  

 
 696זיי
 שטוב אוי� מע
 זיצט שבעה אי

  .בעדפארד עוו

 �•�  

  

ר "באהר
 צבי ' ח ר"ביי משפחת המנוח הרה

ה זיצט מע
 שבעה "ע וויינבערגערמשה מאיר 

  .ביז מיטווא! אינדערפרי

  

 �ראסס  90מע
 זיצט שבעה אי
 זיי
 שטוב אוי

  N-4. אי
 וויליאמסבורג אפט. סט

 

 �•�  
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ר "ב זאב יונה' רח "הרההמנוח ביי משפחת 

זיצט מע
 שבעה ביז  ה"ע האלפערטשמעו
 זאב 

  .דאנערשטאג אינדערפרי

  

 �טע '41 5608מע
 זיצט שבעה אי
 זיי
 שטוב אוי

  .אי
 בארא פארק. עוו

 �•�  

  

ר "ב' ברו! ארי' ח ר"הרהביי משפחת המנוח 

ה זיצט מע
 "משה קלונימוס פריעדמאו
 ע

  .שבעה ביז דאנערשטאג אינדערפרי

  

 � 117מע
 זיצט שבעה אי
 שיי
 שטוב אוי

  .אי
 וויליאמסבורג. קליימער סט

 �•�  
  

  ובלע המות לנצח
  -בשורות טובות-

 �•�  
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BechatsrosSatmar@Gmail.com        
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