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באריכט

 ע�חיי� זי ק בעל עצי�ת מר� הגהלהילו
  בצל הקודש פו�

  א�מר� רבינו שליט ק�כ נכדו 

א "ו שליטהיינט אינדערפרי האט מר� רבינ

שיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

האט געלייגט תפילי�  א"ווי דער רבי שליט' ב

שמואל ר "חת� הבר מצוה ב� מוה' פאר הב

� דאווענע� האט 'נאכ, ו פו� קרית יואל"לאנדא הי

א פארגעלערנט א שיעור בספר "דער רבי שליט

  .לי� פאר די בחורי�תה

  

א מסיבת לחיי� דערנא� איז פאהרגעקומע� 

 �לרגל די הילולא קדישא פו� הייליג� עצי חיי

מיע געווע� א האט מש"ע ווי דער רבי שליט"זי

או� געזאגט א , ברות קודש פאר די בחורי�ד

האלט 'פאר די תלמידי� אי� די סוגיא ווי מ' קשי

פסחי� וואס ער האט  'מסישיבה אי� אצינד אי� 

  .ר�זט פאר די בחורי� צו פארענטפעאיבערגעלא

 �•�  

  

א "אט דער רבי שליט� ה'אי� די פארמיטאג שעה

באזו� אי� די  דע� וועכענטליכעראפגעשטאהט 

או� אי� די בית אופה  ,המהודרת בית השחיטה

  .קרית יואל'ד

 �•�  

  

פו� ' פו� מוסדותינו הק' די תלמידי כיתות ט

בארא פארק או� קרית יואל לעב� , וויליאמסבורג

יו� האיחוד בתורה "דיגער 'היינט מיט א רוחניות

י � עצ'לרגל די הילולא קדישא פונע "ובתפילה

  .ע אי� קרית יואל"חיי� זי

  

די שטאטישע קינדער אינדערפרי זענע� 

או� ארו� , ס'פארטאג 6:15� אהר� אוארויסגעפ

אמענגעקומע� אינאיינע� איז מע� זי� צוז 8:15

פו� קרית יואל אינע� ' מיט די תלמידי כיתה ט

' � רבותינו הקנק פו� מר"ש מקו� מנואוהל הקדו

זי� משטתח זיי� או� מתפלל זיי� , ע"מ זי"נבג

  .אוי% דע� מקו� קדוש אי� אזא גרויסע� טאג

  

שטעלט דאווענע� שפעטער האט מע� זי� גע

- ווידערתלמוד תורה שחרית אי� בני� ה

פאר פסוקי . פאלאטשעק אוי% רימנוב קט

שמעו� זאב מייזליש ' צ ר"מרה האט הגהדז

ד ישמח משה "רב ביהמ, �"א חדב"שליט

 �אויפגעטרעט� פאר די תלמידי� מיט א פלא

ה פו� די � תכלית הנרצ'יערדיגע דרשה איבערפי

או� נא� די ', היינטיגע צוזאמקו� אוי% עבודת ה

ווי מע� דרשה האט מע� זי� געשטעלט דאווענע� 
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רעמער ר וואאההאט אראפגעלייגט א ג

ע� ווי עס פאסט זי� אי� אזא געהויבענע� ענוודא

  .זמ�

  

נא� פת שחרית האט מע� געהערט א דרשה פו� 

ר כיתה "א מנה"כהנא שליט ר עקיבא יוס%"הר

� 'ק פו� בארא פארק איבער"ישיבמכינה ל

חשיבות פו� לערנע� שעות רצופות אי� די 

�"איצטיגע ימי השובבי.  

  

פ פו� א "נא� די דרשה האט מע� געהערט א טעי

ק "פייערדיגע שלש סעודות תורה פו� מר� רביה

או� דא� איז מע� אריבער , ע"בעל דברי יואל זי

י מע� ווד הגדול "רג אי� ביהמצו� היכל ראזענבע

האט זי� געזעצט לערנע� אוי% עטליכע שעות 

  .רצופות

  

עס איז געווע� א מחזה הוד די הילכיגע קול 

פו� ' תורה פו� די הונדערטער תלמידי הכיתות ט

 נעדיג באנאזא� או� לערנע�יצאיבער ניו יארק ז

  .בהתמדה יתירה

  

א "אינמיט� לערנע� איז פלוצלינג דער רבי שליט

יג א ריכטיגער 'או� שעפענד, אי� היכלערשינע� 

א ארוגעגאגנע� "ני איז דער רבי שליטוחענוג רת

נט נאה צוויש� די טיש� או� פו� דער

 עטליכעווע� ביי , �ודימיטגעהאלט� די לימ

זי�  א"חברותות האט דער רבי שליט

די לימודי� טעלט או� אויסגעפרעגט אי� אפגעש

  .קידושי�' סווי זיי האלט� אצינד אי� מ

  

צו ' � לערנע� האט מע� געהאט די זכי'נאכ

א "� שליט'� רבי'יינע� מיטאנחה אינמדאווענע� 

  .ד הגדול"בהמ כלאי� הי

 �אזייגער נאכמיטאג איז דער רבי  4ארו

א אריינגעקומע� צו� עריכת השלח� לרגל "שליט

יינע� מיט די תלמידי אדי הילולא קדישא אינ

� צו א שמע� האט זי� געווא ווי' הכיתות ט

א האט משמיע "ה או� דער רבי שליטודסע

�  .געווע� דברות קודש פאר די בחורי

 �•�  
  

  

  זמ� כניסה אי� וויליאמסבורג

ה זיי� זמ� כניסה ביי מר� "היינט נאכט וועט אי

צוליב די או� , גסבורמא אי� וויליא"טרבינו שלי

וועט די זמ� זיי� פו�  פאראויסגעזאגטע וועטער 

  .פינקטלי� 10:30ביז  7:30

 �•�  
  

  שמחת הווארט וקריאת התנאי� 

  בחצרות קדשינו

נעכט� אווענט איז אי� בארא פארק פאהרקומע� 

�צו�  דער שמחת הווארט או� קריאת התנאי

ק דקהלתינו "צ אבד"פו� נכדת הגה שידו� שליס�

  .א"שליט. וטע עו'15

  

 �דער שמחה איז פאהרגעקומע� במחיצת דע

ק נאסאד "ק אבד"גרויס� עלטער זיידע כ

צ רב "י בית חתנו הגה"ד שע"בביהמ, א"שליט

ווי עס האב� זי� , א,שליט. ע עווט'15דקהלתינו 

או� דער , אטיילגט רבני� וקרובי המשפחהב

 �געהויבענער עלטער זיידע האט געליינט דע

�  .תנאי

  

  -סימ	 טוב ומזל טוב-
 �•�  

  

  ישיבה לצעירי�  אי�סעודת הילולא 

  אי� קרית יואל

ב "נאכמיטאג איז אי� ישיבה לצעירי� חהיינט 

ל% לאנדא ווא' ג ר"הרהבהנהלת  –אי� קית יואל 
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א געפראוועט געוואר� א געהויבענער "שליט

צ "ת הילולא בראשות הגהסעוד

א וועלכער האט "וויליאמסבורגער רב שליט

פאר די יע געווע� דברי חיזוק והתעוררות משמ

  .בחורי חמד

 �•�  
  

 –סעודת הילולא אי� ישיבה גדולה 

�דשיעור   

איז ' דשיעור  –גדולה אוי� אי� ישיבה 

סעודת  נערגעפראוועט געוואר� א דערהויבע

או� ביי דער סעודה , הילולא היינט פארמיטאג

יוס% חיי� ' מ ר"ג פמ"האט אויפעגעטרעט� הרה

 ' מגיד משרי� בקהלתינו הק, א"גרינוואלד שליט

האט משמיע געווע� פאר די בחורי� וועלכער 

  .גאהר ווארימע דברי התחזקות

  

  -זכותו הגדול יג	 עלינו-
 �•�  

  

  

 
  ,בילדער, נייעס	, דער אימעיל פונע� מערכת פאר קאמענטאר	

  :או	 וויאזוי אוי� ארויפצוגיי	 אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  אדער אראפצוגיי	, ארויפצוגיי	 אוי� אונזער ליסטע

  מוז אריינגעשיקט ווער	 א אימעיל אדרעס מיט א נאמע	  

  .פונע� ערהאלטער פו	 יענער אדרעס או	 שטאט ווי מע	 וואוינט


