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באריכט

התורה קבלת  –שבת שבע ברכות 
  בצל הקודש אי� בארא פארק

א הערליכער שבת איז אפגעראכט� געוואר� בצל 

ש תושבי "פי אנארא פארק ווי אלבהקודש אי� 

אז מר� רבינו ' האט די זכיבארא פארק האב� גע

עראכט� דע� שבת גא האט דארט אפ"שליט

  .התורהקבלת  –שבע ברכות 

  

א אריינגעקומע� "שליטק איז מר� רבינו "ליל שב

מינוט  40ד הגדול ארו� "צו מנחה אי� ביהמ

קבלת שבת האט געדאווענט , נ"� זמ� הדה'נאכ

' דקרב הצעיר א "שליטיעקב רובי� ' צ ר"הגה

יז דער ציבור � דאווענע� א'או� נאכ, סוליצא

וועלכע האט גענומע� א  אדור! גוט שבת זאג�

או� ווי עס האט זי! אוי! , ייטלענגערע צ

אנגעזעה� א גרויסער ציבור תושבי בעיר וועלכע 

זענע� געקומע� גוט שבת זאג� פאר מר� רבינו 

  .א"שליט

  

די סעודות שבע ברכות פאר די קרובי המשפחה 

הילמא� איז פאהרגעקומע� אי� די זאל� פו� 

  .פלאזא

  

אריינגעקומע� א "איז מר� רבינו שליט 9:45ארו� 

ווי עס האב� זי! , ד הגדול"צו� טיש אי� ביהמ

 י העיר"אנגעזעה� פארשידענע רבני ואדמור

איז מכובד געוואר� כל מקדש מיט , א"שליט

א "האלבערשטא� שליטחיי� אברה�  ' ג ר"הרה

מיט , י חיי� אי� לאס אנדשעלעסעצ' רב דק

צ "איז מכובד געוואר� הגהמנוחה ושמחה 

  .א"שליט שאנוברקק "אבד

  

ה "די תוכ� דברות קודש פו� די תורה וועט אי

  .נאכפאלג�

  

' ג ר"איז מכובד געוואר� הרהכסו% מיט קה א

ק "צ אבד"א חת� הגה"שליטערמא� שמעו� וואס

איז מכובד געוואר� רח� מיט , א"דשיקוב שליט

ב�  א"שליט אליעזר שמעו� הורווי&' ג ר"הרה

קה רבו� מיט , א"ק דשיקוב שליט"צ אבד"הגה

ק ציעשנוב "צ אבד"בד געוואר� הגהעל� איז מכו

  .א וראש ישיבתינו אי� בארא פארק"שליט

  

א מכבד "האט דער רבי שליטז "ברכהממיט 

ק סוליצא "צ אבד"געווע� דע� עלטער זיידע הגה

ז או� מיט די ערשטע זעקס ברכות אי, א"שליט

ער רב 'בצ דער דשיקו"מכובד געוואר� הגה
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א איז "אווע שליטוואל'צ מ"או� הגה, א"שליט

  .געוואר� מיט ברכה אחריתא דמכוב

  

ר מרדכי דוד "דא� האט דער בדחנא דמלכא הר

א עולה געווע� על שלח� "עסטרייכער שליט

מר� רבינו מלכי� ווי ער האט אויסגערופ� 

האט  וועלכע, א צו� מצוה טאנ&"שליט

א גאהר דערהויבענער מצוה גט מיט נאכגעפאל

ש תושבי "טאנ& בשעת ווע� די טויזענטער אנ

מיטצולעב� די ' זכי בארא פארק האב� די

  .געהויבענע מאנמענט�

  

ת הקודש האט דעבוצייט פו� נא! א לעגערע 

מכבד געווע� די אנדערע א "שליטדער רבי 

א צו טאנצ� מצוה "ס או� מחותני� שליט'זיידע

נא! האט מע� געטאנצ� אז ביו� או� דער, טאנ&

 1:00שוי� געווע� קרוב צו 'ס, ביעיהש

דער ציבור איז זי! צוגאנגע�  אויפדערנאכט ווע�

  .מיט געהויבענע געפיל� שפונע� טי

  

דער האט זי! � דאווענע� 'ק אינדערפרי פאר"שב

מקוה פריוואטע די  באנוצט מיטא "רבי שליט

, א"קלויזענבורג שליט-צאנז'ר מ"ק אדמו"פו� כ

א זי! "האט דער רבי שליט� דאווענע� 'ו� פארא

ר "באטייליגט ביי די חברת תהלי� פו� די תשב

ד "אי� די עס זאל נעב� ביהמ' מוסדותינו הק

הגדול ווי עס זענע� זי! וועכענטלי! משתת% 

או� דארט האט , ר"הונדערטער קינדער בלעיה

א שטארק מחזק געווע� די "דער רבי שליט

א "ע מלמדי� שליט'בשוקינדער שיחיו או� די ח

  .העוסקי� בעבודת הקודש

  

� עמוד 'פסוקי דזמרה האט געדאווענט פאר

א חת� "שליטשמואל טייטלבוי� מנח� ר "הר

ר וועד "יו א"ק דשיקוב שליט"צ אבד"הגה

או� בעל קורא , ארטיקוב& ט"י בד"שעהכשרות 

פ "ד דקהלתינו ב"צ גאב"וע� הגהואיז גע

או� תפילת מוס% האט געדאווענט , א"שליט

זלמ� לייב מייזליש ' ג ר"� עמוד הרה'ארפ

פ לקראת "אי� ב' & בקהלתינו הק"א דומ"שליט

אומפארגעסליכע מוטער די די יארצייט פו� זיי� 

� רבינו משה ת מרב' צדיקת מרל חיהרבנית ה

וועמענס יארצייט עס איז געפאל� היינט , ה"ע

  .זונטאג

  

א אריבער "� דאווענע� איז דער רבי שליט'נאכ

ב פו� הרב שמואל דוד הכה� פריעדמא� צו� שטו

ווי דער רבי , ס שדה צופי�"חא בעמ"שליט

ו� א האט געפראוועט א קידושא רבה א"שליט

ס ר שמועעס האט זי! פארמירט א הערליכע

  .י צדיקי�בדברי תורה וסיפור

  

א געגאנגע� צו די זאל� "דא� איז דער רבי שליט

א האט "ווי דער רבי שליטפו� הילמא� פלאזא 

ק ביי די שבע "די סעודת יו� שבגעפראוועט 

  .ברכות

  

א ערשינע� אי� "שליט איז דער רבי 5:30ארו� 

ד הגדול צו מנחה אי� שלש סעודות "ביהמ

אכט� געוואר� מיט גרויס גערוועלכער איז אפ

ה "די תוכ� דברות קודש וועט אי, התעוררות

  .נאכפאלג�

  

א מכבד "ז האט דער רבי שליט"ברכהממיט 

. טע עוו'15ק דקהלתינו "צ אבד"געווע� אחיו הרה

צ "גיסו הגהשבע ברכות  א או� מיט די"שליט

  .א"פ שליט"ד דקהלתינו ב"גאב

  

א פארלאזט "נא! הבדלה האט דער רבי שליט

' ד הגדול אי� די אויטא פו� הנגיד ר"דאס ביהמ
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ני ו צו די אכסניא בבית הרב"יודל פערלשטיי� הי

  .ו"ר משה כהנא הי"הנגיד מוה

 �•�  

  

  באזוכ� ביי גדולי העיר

אפגעשטאהט  שפעטעראט א ה"דער רבי שליט

ג "הרהביי : � ורבני�"באזוכ� ביי גדולי האדמורי

פאפ ' & דק"ומא ד"משה מנח� ווייס שליט' ר

דערנא! ביי , פ לרגל די שמחה במעונו"ב

א לרגל די "באבוב שליט'ד מ"ר רמ"האדמו

יווקא או� דא� ביי ראחמסטר, שמחה במעונו

ל ווי עס האב� זי! איבערא, א"� שליט'רבי

, רי תורהבבדאנטוויקעלט גאהר שיינע שמועס� 

  .סיפורי צדיקי� ועוד

 �•�  
  

מעמד  –סעודת שבע ברכות רבתי 
השנתי דינער  –יקרא דשבתא 

  לטובת כולל דברי יואל

ש "דא� זענע� זי! שוי� הונדערטער אנ

צו�  ד הגדול"ביהמצוזאמענגעקומע� אי� 

צענטראל� שבע ברכות וועלכער איז געווע� 

� דינער לטובת דע� 'יינע� מיטאבאנירט אינמקא

� 'בארימט� כולל דברי יואל פו� בארא פארק מיט

מעמד יקרא דשבתא לכבוד די חתני הכולל 

ליכע ענצוועכלע האב� שוי� מסיי� געווע� ג

וואס איז , מקצועות די פארגאנגענע� זמ�

  .ד הגדול"מע� אי� היכל ביהמפאהרגעקו

  

נפתלי ' ג ר"רהגעעפענט די מסיבה האט ה

א מנהל התאחדות "הירצקא קליי� שליט

או� אויפגערופ� דע� ', אברכי� דקהלתינו הק

ו מחשובי "יצחק ברו! ברוי� הי' ח ר"הרהר "יו

עס האב� אויפגעטרעט� או� , ש אי� מאנסי"אנ

עטליכע בעלי דרשני� וולעכע האב� 

או� דא� , ארויסגעברענגט לשבח פונע� כולל

א געטיילט פרסי� פאר די "האט מר� רבינו שליט

  .מצטייני�

  

ו מהנה "ערנא! האט החז� נפלא שמעו� ענגל היד

דערנא! האט או� , געווע מיט הארציגע חזנות

א משמיע געווע� די צענטראלע "מר� רבינו שליט

  .דברות קודש

  

א האט צו ערשט "י שליטבדער ר

דיג א 'נעארויסגעברענגט שמחת לבו זיי

ווע� ער איז א , דאפעלטע מחות� צו די שמחה

נע פו� די או� א זיידע פו� איי ,זיידע פו� די חת�

או� , טע חברי הכוללאויסגעצייכענטע בארימע

סגעברענגט לשבחו פו� די כולל בפרט או� ארוי

  .פו� קהלתינו המעטירה אי� בארא פארק בכלל

  

ר "ת קודש האב� תשבנא! די לענגערע דברו

אי� בארא פארק ' ינו הקתוסדותלמידי מ

ד פארגעזינגע� הערלי! פארפאסטע חרוזי� לכבו

א וועלכער איז "� רבינו שליטדי שמחה בבית מר

� איבערגעגעבענער ואר� דור! דעאנגעפירט געו

בערשטיי� ילאשר ז' מלמד מומחה הרב ישעי

ו "יאט הרב אהר� נאה האו� נאכדע� ה, א"שליט

  .אויפגעטרעט� מיט דברי בדחנות

  

יוס% ' ג ר"הרהז איז מכובד געוואר� "מיט ברכהמ

, יואלכ כולל דברי "א ראה"דוד שנעעבאלג שליט

די שבע א האט געזאגט "דער רבי שליטאו� 

  .ברכות

  

ד איז דער רבי "� פארלאז� דאס ביהמ'נאכ

- א געגאנגע� אוי% א באזו! צו צאנז"שליט

א ווי עס האט זי! "ר רבי שליט'קלויזענבורגע

אנטוויקעלט גאהר א שיינער שמועס בדברי 

, תוספות שבת, בעניני מקואות ,תורה והלכה
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פאר א , או� נא!, תברי אבוק, סיפורי צדיקי�

  .לענגערע צייט

  

א פארלאזט "דערנא! האט מר� רבינו שליט

פ� וועג אהיי� למעונו אי� קרית אויבארא פארק 

  .יואל

  

  -אשרי עי� ראתה בשמחת קהלתינו-
 �•�  

  

א "היינט אינדערפרי האט מר� רבינו שליט

אי� קרית ד הגדול "נט שחרית אי� ביהמגעדאווע

א האט געלייגט תפילי� "ווי דער רבי שליטיואל 

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

ב� ' הב, ו פו� קרית יואל"אברה� לאנדא הי

ו פו� "ר משה יודא פריעדמא� הי"מוה

ווייזער  'ר מנלי"ב� מוה' � הבאו, וויליאמסבורג

  .מסבורגו פו� וויליא"הי

 �•�  
  

אצינד אויפדערנאכט קומט פאהר דער שבע 

ד בר! משה אי� קרית יואל "ברכות אי� ביהמ

א צוגעשטעלט "בהשתתפות מר� רבינו שליט

  .דור! די קהלה
  

  -ר שהשמחה ישפע לנו שפע רב"ויה-
 �•�  

  

  

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

  :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


