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באריכט

    - בצר לה� ' ויזעקו אל ה
  חסדו' להיודו 

רויס פרייד האב� כלל ישראל אומעטו� מיט ג

יוס� ב�  'ע נייעס אז הביכאויפגענומע� די פרייל

חורי� פו� די דריי באיטא רבקה וועלכער איז 

אי� די יאפאנעזער  רשמאכט� ביטע וועלכע

איז נעכט� באפרייט געוואר� דור� די , ס'טורמע

או� אהיימגעלאזט  ער אטאריטעט�'איראעליש

  !רייער פגעוואר� אוי� ד

  

עס איז געקומע� נא� חדשי� או� יאהר� פו� ידי ני

נ פו� געטרייע עסקני "איבערגעגעבענע מסי

וועלכע זענע� נישט געשלאפ� טעג ' קהלתינו הק

� אט עועכט צו העלפ� אויסלייז� או� ראטעואו� נ

  .די דריי אומשילדיגע בחורי�

  

ה געלונגע� צו "מיט א שטיק צייט צירוק איז ב

ר צו ענדיג� די טורמע יאהר� ברענגע� דע� בחו

 –או� נעכט� , ס'ער טורמע'ראעלישזאי� די אי

וואכ� פו� שווערע הארעוואניע או� נא� 

ובראש� הרב יצחק , פו� עסקני� אינטערווענ"

 ,ו"הי הרב הערשל האלצעראו� ו "היזענגארט� רא

, האב� נישט געשוינט זייער צייט או� כח וועלכע

ה גענצלי� "ב זה געלונגע� אז ער אי"איז ב

  .באפרייט געוואר� נא� איידער די צייט

  

כלל ישראל איז ווייטער מתפלל פאר די 

די נג פו� אלדיגע באפרייאולזיי� או� ביואוו

מאכט� נא� אל" כע שאנדערע צוויי בחורי� וועל

 יואל' הב, ס'ר טורמע'זעאי� די שווערע יאפאנע

 � יעקב יוס� ב� רייזלוזאב ב� מירל ריסא חוה א

אז זיי זאל� שוי� בקרוב ארויסגיי� מאפילה 

  .לאורה

  

  -יוציא� מחוש� וצלמות-
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געלעגנהייט אנטייל צונעמע� אי� די 
  עבודת הקודש אי� שטאט סיגוט

דער המו� ע� אנשי שלומינו תלמידי חסידי 

סאטמאר האב� שטארק ערווענט זייער 

מע� אי� עהשתוקקות אוי� צו קענע� אנטייל נ

ט אצינד אט די הייליגע ארבעט וואס ווער

ח אי� די שטאט סיגוט "פארענדיגט אינע� ביה

, ע"זי' � מנוחת קדש� פו� רבותינו הקעל מקו

איז אי� ליכט פו� דע� פראקלאמירט געוואר� א 

צושטייער געב� ומת� וועט קענע� 'קאמפיי� ווי מ

  .שכרה בצידה
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אז מר� רבינו ' זכי וועט איר האב� די$ 50אר פ

� 'בשעתא וועט ליינע� אייער קוויטל "שליט

, ביומא דהילולא 'הק ני�וזיי� די הייליגע צי דפוק

י� אי� א אריינגי� אויוועט מע� $ 100פאר או� 

ר 'טארישעסאי� די הי ל אנטייל צו נעמע�ורג

� די אויא "מסע הקודש פו� מר� רבינו שליט

  .ע"ט זי"צייט פו� קדושת יויאר

  

די ווא� וועל� די גבאי� אויפנעמע� די נדבות פו� 

אי� אלע ' לתינו הקאי� בתי מדרשי� דקה ש"אנ

  .געגענטער

  

אית מא� דפרע בגופיק ואית מא� דפרע -
  -'בממוני
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  ניחו� אבלי�
אליעזר דוד פריעדמא� ' ג ר"ביי משפחת הרה

פו� הגאו� הגדול שווער  – כ פאפא"ראהל "ז

זיצט מע� שבעה ביז , א"" קרית יואל שליט"דומ

  .מיטווא� אינדערפרי

  

 A-713אוי� אי� זיי� שטוב מע� זיצט שבעה 

Lee Ave.  אי� וויליאמסבורג.  
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ר "ביי משפחת האשה החשובה מרת רחל ב

אברה� ' ח ר"הט הר"ה אשת יבלח"שלמה ע

ו זיצט מע� שבעה ביז "מאיר איצקאוויטש הי

  .ק נאכמיטאג"ערש

  

העיס  19אוי� אי� איר שטוב מע� זיצט שבעה 

  .#202. קט
  

  ובלע המות לנצח
  

  - בשורות טובות-
 �•�  

  

  

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

  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

�  אדער אראפצוגיי�, אונזער ליסטע ארויפצוגיי� אוי

  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

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


