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באריכט
  ד"בס

  'בעלוז צדיקי
 תעלו� קרי

עצומה  וממותגרויס איז געווע	 דאס התרגאהר 

וואס האט ארומגענומע	 אנשי שלומינו נעכט	 

  .ביי די געהויבענע שמחה בחצרות קדשינו

  

 	 חת	 או	'א מיט"איז מר	 רבינו שליט 5:40ארו� 

ד הגדול אי	 "אי	 ביהמי� ערשינע	 מחותנ די

  .צו מעמד קבלת פני�בורג מסוויליא

  

ר "נא! די דברי כיבושי	 פונע� בדחנא דמלכא הר

האט דער רבי ו "מרדכי דוד עסטרייכער הי

 	 לחיי� או	 משמיע געווע	טשאונוא געו"שליט

געענדיגט מיט דערנא! דברי התעוררות או	 

  .הנאספי�הקהל ברכתו הקודש לכל 

  

דא	 איז מע	 געגאנגע	 צו� באדעק	 צו� זאל פו	 

מע	 די עס איז פאהרגעקוראוז קעסטל ווי 

או	 דא	 איז מע	 , שמחת החתונה פאר די נשי�

געגאנגע	 צו� מעמד החופה וועלעכע איז 

ד תורה פארנט פו	 בני	 התלמופאהרגעקומע	 

ט שוי	 אפגעווארט א ווי עס הא. אוי# ווייט עוו

 ר אנשי� נשי� וט# זקני� ונערי�ריזיגער ציבו

  .מיטצוהאלט	 דע� געהויבענע� מעמד החופה

ק "ושי	 איז מכובד געוואר	 כדור קידמיט סי

א	 עלטער זיידע פו	 א "ד מעלבויר	 שליט"גאב

בד געוואר	 אלס עדי קידושי	 זענע	 מכו, כלה די

ה במ ישי"א ר"שלמה זאבעל שליט' ג ר"הרה

ברו! ג חיי� "או	 הרה, לצעירי� בקרית יואל

  .פ"בב י סטאלי	"א ר"שליטוואלפי	 

  

זיידע פו	 חת	 דער א "וואלאווע שליט'צ מ"הגה

או	 מיט , איז מכובד געוואר	 מיט כתובה ליינע	

ר די ברכות ראשונות איז מכובד געוואר	 דע

ד סוליצא "צ גאב"עלטער זיידע פו	 חת	 הגה

א "יקוב שליטד דש"צ גאב"האו	 הג, א"שליט

  .אפו	 די כלה מיט ברכה אחריתזיידע 

  

ח "מכובד געוואר	 הרה זענע	 יחוד עדיאלס 

 ר"או	 מוה ו פו	 קרית יואל"הי גליק וואל# ר"מוה

ו פו	 קרית יואל "הי  פרידמא	 חיי� משה

וועלכער האט זי! וואכ	 לאנג אוועק געגעב	 

למע	 סדר ימי השמחה מיט א געוואלדיגע 

  .איבערגעגעבנקייט

  

ע מעמד החופה האט מר	 רבינו נא! די געהויבענ

א אנגעוואונטש	 ברכת קדשו למקהלות "שליט
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אלפי ישראל או	 דא	 האט מע	 זי! 

  .רדיגע ריקודארויסגעלאזט אי	 א פייע

  

	 ציבור איז סערווירט 'דער סעודת החתונה פאר

 ווי די עסקני� האב	, ד הגדול"געוואר	 בביהמ

או	 , אראפגעלייגט א מייסטערהאפטיגע סדר

גענומע	 דע� ציבור בכבוד הראוי או	 מכבד פאוי

  .ואיש על דגלו הועל מחנש געווע	 אי

  

א "יטייגער איז דער רבי שלאז 9:00ו� אר

 ל  צו די סעודתד הגדו"ערשינע	 אי	 היכל ביהמ

יס אי	 א החתונה ווע	 דער ציבור ברעכט או

דערנא! איז דער חת	 , ספאנטאנע ריקוד

נע געהויבעאריינגעקומע	 או	 געטאנצ	 מיט די 

געווע	 מיט  !או	 דא	 האט מע	 ממשי ,ס'זיידע

  .סעודה ערד

  

! אנגעזעה	 אויס די חתונה האב	 זיכדור

א או	 חשובע קרובי "רי� ורבני� שליט"אדמו

חה וועלכע האב	 זי! באטייליגט ביי די משפה

  .שמחה בחצרות קדשינו

  

נא! די סעודה האט מע	 מארי! געווע	 בשמחת 

ווע	 מע	  10:55ביז או� , חת	 א לענגערע צייט

  .האט געענדיגט טאנצ	

  

א ארויס פאר א קורצע "דא	 איז דער רבי שליט

צייט או	 די עסקני� האב	 צוגעגרייט דע� 

ר טיש או	 די מצוה עש- ד צו� חמשה"ביהמ

  . טאנ'

 

א צירוק "יטנא! עטליכע מינוט איז דער רבי של

או	 אפגעראכט	 , ד"מע	 אי	 ביהמקוגענאריי

או	 , בשבטדע� שלח	 הטהור לרגל חמשה עשר 

דערביי משמיע געווע	 דברות קודש לרגל 

  .המאורע

  

דער זיידע פו	 עוואר	 ז איז מכובד ג"מיט ברכהמ

מיט די , א"ק אלעסק שליט"צ אבד"ההגדי כלה 

ד "צ גאב"עקס ברכות איז מכובד געוואר	 הגהז

או	 מיט ברכה אחריתא , א"פ שליט"דקהלתינו ב

טע '15צ רב דקהלתינו "האיז מכובד געוואר	 הג

או	 דערנא! האט מע	 צוגעטרעט	 , א"שליט. עוו

  .צו� מצוה טאנ'

  

א גרויס התעוררות האט געהערשט אינע� פול 

בעת ווע	 דער בדחנא  ד"הביהמגעפאקט	 היכל 

רופ	 יסגעו האט או"ר מרדכי דוד הי"הרדמלכא 

או	 דערביי , צו� מצוה טאנ'א "מר	 רבינו שליט

א צרכי ע� "	 שליט'	 רבי'מזכיר געווע	 פאר

א זאל "אז דער רבי שליט, המרובי� ישראל

  .אינזי	 האב	 ביי די געהויבענע מאמענט	

  

עו אמות הספי� האב	 אנשי אי	 א בחינה פו	 וינו

שלומינו מיטגעלעבט די געהויבענע הייליגע 

רבי בעת ווע	 דער , מאמענט	 פו	 די מצוה טאנ'

א האט אראפגעלייגט זיי	 עבודת הקודש "שליט

  .ביי די ריקודי	 של מצוה

  

א מחזה הוד האט ממשי! געווע	 ווע	 דער רבי 

ני בניו בניו וב א האט געטאנצ	 מיט"שליט

גט מיט א רקידה מיט ר נאכגעפאל"בליעה

פו	 צענדליגער אייניקלע! או	 אור אייניקלע! 

ע בשעת ווע	 אנשי שלומינו "ק זי"ק מר	 רביה"כ

ס 'די הייליגע זיידע"בעט	 א הייסע תפילה אז 

או	 דער , זאל	 זי! מיע	 ביי� בורא עול�

מעתה ועד ער ציע	 דענע קייט זאל זי! ווייטגאל

  .צ"עול� עד ביגו
  

  -ר שהשמחה ישפע לנו שפע רב"ויה-
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א "האט מר	 רבינו שליט היינט אינדערפרי

שיעור  –ישיבה גדולה געדאווענט שחרית אי	 

א האט געלייגט תפילי	 "ווי דער רבי שליט' א

 ג"הרהב	 ' פאר הבחורי� חתני הבר מצוה הב

' "א מו"מנח� מאיר ליכטענשטיי	 שליט

 שאול יוס# ר"מוה  ב	' או	 הב, ס''בקהלתינו וומ

  .ו פו	 בארא פארק"הי ליכטענשטיי	

 �•�  
  

א געפירט "נאכמיטאג האט  דער רבי שליט

שלחנו הטהור לרגל יו� חמשה עשר בשבט מיט 

  .ק קרית יואל"די בחורי חמד תלמידי ישיב

 �•�  
  

א האט "ג שליט"בק דקהלתינו וומס"צ אבד"ההג

ו בשבט אי	 היכל "אפגעראכט	 א סעודה לרגל ט

  .ישיבה לצעירי� אי	 וויליאמסבורג

  

 �•�  

  
  

  

 
  ,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


