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באריכט

  שבת של שמחה בצל הקודש
אויפרו� איז געפראוועט - א הערליכער שבת

א אי� "געוואר� בצל הקודש פו� מר� רבינו שליט

  .קרית יואל

  

� זמ� איז דער רבי 'פרייטאג פארנאכטס פאר

צ "� הגה"א געגאנגע� צו� שטוב פו� חדב"שליט

א האט "ווי דער רבי שליט א"ברו� שליט' ר

, � שטריימל כנהוג'מעטר געווע� דע� חת� מיט

 �איז דער רבי  זמ� �'נאכמינוט  20או� ארו

ותני� געגאנגע� צו ח� חת� או� מ'א מיט"שליט

� פאהרגעקומע� ד ויואל משה ווי עס זענע"ביהמ

קבלת שבת האט , ק"די תפילת ליל שב

ר "� עמוד דער אבי הכלה הר'געדאווענט פאר

  .א"זלמ� אשכנזי שליט

  

 �א "אזייגער איז דער רבי שליט 8:30ארו

� לחנותהשטיש אי� היכל  אריינגעוקמע� צו

, אינאיינע� מיט די בחורי חמד תלמידי הישיבה

ר מענדל "הרמיט כל מקדש איז מכובד געוואר� 

א וליצס'צ מ"א איידע� פו� הגה"פאנעטה שליט

איז מכובד געוואר�  מנוחה ושמחה מיט ,א"שליט

ר "� האדמוא ב"שליטקאה� ' ישעי ר"הר

צ "א איידע� פו� הגה"תולדות אהר� שליט'מ

   .א"וואלאווע שליט'מ

  

א "שליטרבי  ערהאט זי� ד יי די תורהב

� מדרש הי� ראה וינס מה ראה 'געשטעלט אויפ

ברייתא דרבי ישמעאל ראה או� מארי� געווע� 

  .בדרוש בעני� שינוי הש� ושינוי המעשה

  

איז מכובד געוואר� א זוה� פו� קה אכסו� מיט 

איז קה רבו�  מיט ,א"וואלאווע שליט'צ מ"הגה

אהר� ' צ ר"ר יצחק ב� הרה"מכובד געוואר� הר

האט  ז"ברכהמ מיט ,א"מענדל טווערסקי שליט

 צ "א מכבד געווע� מחותנו הגה"דער רבי שליט

ובדות וסיפורי� האט ע, א"יטשל וואלאווע'מ

' � ר'א דערציילט פו� הייליג� רבי"דער רבי שליט

ס איז געפאל� די ע וועמענס יארצייט ע"זושא זי

איז אז ביו� השביעי מיט , פארגאגנענע ווא�

מאיר יודא אשכנזי ר "מכובד געוואר� הר

א "ר זלמ� שליט"א זוה� פונע� מחות� הר"שליט

  .�"א חדב"ליטהעני� ש' צ ר"איידע� פו� הגה

  

אינדערפרי האט מע� באגלייט דע� חת� ק "שב

צו� , א"ה קודש פו� מר� רבינו שליטאונ פו� ביתו
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ד הגדול ווי עס איז פאהרגעקומע� די "ביהמ

  .לתורה' דער שמחת עליק או� "לות יו� שבתפי

  

לרגל שבת שירה  א האט"דער רבי שליט

� עמוד פסוקי דזמרה או� די 'וענט פארוגעדא

תפילת מוס� האט , פסוק ביי פסוק כנהוג שירה

� עמוד דער זיידע פו� חת� 'געדאווענט פאר

  .א"ק וואלאווע שליט"צ אבד"הגה

  

� דאווענע� איז פאהרגעקומע� דער קידושא 'נאכ

א האט "ווי דער רבי שליט, החרבה לרגל די שמ

� פסוק זה קלי 'אויפ רי תורהיע געווע� דבממש

, ק"י טייטשט עס אוי� בני� ביהמ"או� רש, ואנוהו

ה זכור "י איז ר"ה אל"האט די רבי נאכגעברעגט ז

ק בעפאר די "אז שב, את יו� השבת לקדשו

חתונה קומט אראפ די השפעה פאר די גאנצע 

או� דעמאלטס , ק"שטייט אי� זוה'ווא� ווי ס

קומט אראפ די השפעה פאר די מקדש מעט 

  .וואס מע� גייט בויע�

  

רבי געשטעלט  ערשלש סעודות האט זי� דביי 

י זאגט עלה "רש, אויפ� פסוק אז ישיר משה

או� אויסגעטיישט מיט א הקדמה , ו שישירבלב

פו� דברי יואל אז די תיקו� צו הרהורי עבירה איז 

חשק או� השתוקקות צו לימוד התורה ועבודת 

  'ה

  

תורה איז פאהרגעקומע� דער שמחת נא� די 

  .פארשפיעל צו די שמחה בחצרות קדדשינוה

 �•�  

  

א "יינט אינדערפרי האט דער רבי שליטה

שיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

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

ר "ב� מוה' הב, פאר הבחורי� חתני הבר מצוה

או� , ו פו� בארא פארק"חיי� יודא האפמא� הי

ו פו� קרית "ר משה יודא הירש הי"ב� מוה' הב

  .יואל

  

א "� דאווענ� האט דער רבי שליט'נאכ

אפגעשטאהט דע� וועכענטליכער באזוכ� אי� די 

בית השחיטה המהודרת או� אי� די מצה 

  .בעקעריי

 �•�  
  

גרויס התעוררות צו� מסע הקודש 
  "תינובעבור אבו"

פו� שטייענדיג שוי� אפגערוקט בלויז צוויי וואכ� 

אהיי� "טארישע נסיעה סידי געהויבענע או� ה

ה "א וועט אי"וואס מר� רבינו שליט, "קיי� סיגוט

פו� זקינו מר� אפרעכט� צו די הילולא קדישא 

ווערט וואס א , ע"ט זי"ק בעל קדשת יו"הגה

פו�  ותרגעוואכט דאס התעורפמער אוי מאהל

תלמידי וחסידי סאטמאר צו האב� די גרויסע 

ליגע או� גאהר מיט צו האלט� אט דער היי' זכי

  .עהטארשער נסיהיס

  

א "� שליט'די פמליא נכבדה אי� שפי' פונע� רבי

אהיי� "� וועג 'ארויסלאז� אויפה "איוועל� זי� 

 –תרומה ' ה דינסטאג נאכט פר"אי" קיי� סיגוט

ה או� "ז שבט או� וועל� זי� צוריקקער� בעז"כ

', אדר א' ב –תצוה ' זונטאג פר

, אהיימברענגענדיג א סל מלא ברכות וישועות

או� האפענדיג צו ערפול� שאיפת קדשו פו� מר� 

א אהערצושטעל� דע� "מר� רבינו שליט

  .'פראיעקט לכבוד בית אבותיו הק

  

שפאנענדיג נענטער צו  –אי� די קומענדיגע טעג 

וועל� מיר  –די געהויבענע מסע הקודש 

  .פרטי הנסיעהבאריכט� די פונקטליכע 
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וואס וויל� זי� ונדיבי� בע� נגידי� ! הזמ� קצר

אינע� מסע הקודש או� פאר אנדערע אנשליס� 

  :דעטאל� פארבינדט איי� ווי פאלגענד-נסיעה

ר יצחק "אגענט מוה- אי� אמעריקע מיט� טראוול 

: ו אויפ� נומער"בער ווירצבערגער הי

718.213.4595.  

  

ר שמואל מרדכי "� אי� אייראפע מיט מוהאו

  07974244445ו אוי� "דמא� היפריע

  

ו אוי� "ר יואל שרייבער הי"אדער מיט מוה 

07813754785.  

  

  -בעבור אבותינו שבטחו ב�-

 �•�  
  

" פא חולי�רו"דינער לטובת מוסד 
  פ"היינט נאכט אי� ב

אלפי תושבי בארא פארק וועל� זי� איה היינט 

משתת� זיי� ביי� דינער לטובת דע� וועלט 

ווי " רופא חולי�"וויכטיגע מוסד - בארימ� לעבנס

ה אפגעראכט� ווער� א רייכער "עס וועט אי

�  .פראגרא

  

דער דינער וועט פאהרקומע� אי� די זאל� פו� 

  . 'עטרת חי

  - בהמוניכ� בואו-
 �•�  

  

 
  ,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


