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באריכט

נאכט איז פאהרגעקומע� גאהר א שיינער נעכט� 

אייגנארטיגער שבע ברכות צוגעשטעלט דור� 

א בביתו נאוה קודש ווי עס "מר� רבינו שליט

זענע� געלאדענט געוואר� אלע מגידי שיעור 

בארא , בחבורת יסודי התורה פו� וויליאמסבורג

  .מאנסי או� קרית יואל, פארק

  

ווע� א האט דערביי משמיע גע"רבי שליט דער

דברי חיזוק והדרכה פאר  דברות קודשווארימע 

או� דערנא� האט , די חשובע מגידי שיעור

ש "ו מגי"סאקס הי' ר ישעי"אויפגעטרעט� מוה

אי� די חבורה ווי ער האט משמח געווע� לכבוד 

  .מחהדי ש

  

ז איז מכובד געוואר� דער מחות� "מיט ברכהמ

מיט די ערשטע ברכה איז , א"אבי הכלה שליט

א "שליטשלמה רובי� ' ג ר"מכובד געוואר� הרה

מיט די , ד דברי שמחה בקרית יואל"רב ביהמ

צ "צווייטע ברכה איז מכובד געוואר� ב� הגה

מיט די דריטע ברכה איז  ,א"וואלאווע שליט'מ

אברה� מאיר  'ג ר"מכובד געוואר� הרה

 �טע '18� דקהלתינו "א דומ"שליטהאלברשטא

מיט די פערטע ברכה , ש אי� די חבורה"מגי. ועו

טייטלבוי�  יואל' ג ר"ז מכובד געוואר� הרהאי

. טע עוו'15ק דקהלתינו "צ אבד"א ב� הגה"שליט

מיט די פיפטע    ,ש אי� די חבורה"א מגי"שליט

צבי אלימל� ' ג ר"ברכה איז מכובד געוואר� הרה

, א"ליפא שליט' צ ר"א ב� הגה"טייטלבוי� שליט

קיוויאשד וראחמסטריווקא '� מ"נכד האדמורי

או� מיט ברכה  ,ש אי� די חבורה"א מגי"שליט

העני� ' צ ר"הגהאחריתא איז מכובד געוואר� 

  .�"א חדב"שליט

 

דא� האט מע� זי� ארויסגעלאזט אי� א 

ע האט אנגעהאלט� א לכפייערדיגע רקידה ווע

ה הוד ווי א מחז איז געווע� סאו� ע, לעגערע צייט

צענדליגע מגידי שיעור במחיצת הקודש פרייע� 

יינע� מיט די שמחה בבית מר� רבינו אזי� אינ

  .א מייסד החבורה"ק שליט"הגה
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א "היינט אינדערפרי האט מר� רבינו שליט

שיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

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

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

ר "� מוהב' הב, ו פו� קרית יואל"יוס$ דוד לעווי הי

, ו פו� קרית יואל"חיי� הערש גאלדבערגער הי



 

 
2

ו פו� "ר אהר� יושע ריי� הי"ב� מוה' או� הב

  .וויליאמסבורג
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ה זיי� זמ� כניסה אי� "היינט נאכט וועט אי

  .אויפדערנאכט 9:30ביז  7:00וויליאמסבורג פו� 
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לעצטע געלגנהייט אנטייל צונעמע� 
  "ונבעבור אבותי"אי� מסע הקודש 

אי� די טעג ווע� עס ווער� געמאכט די לעצטע 

בעבור "הכנות צו די גרויסארטיגע מסע הקודש 

ט עלגנהיידי לעצטע ג פארהא�איז " אבותינו

מעגליכקייט צו נעמע� א  ש צו האב� די"פאר אנ

  .חלק אי� די געהויבענע נסיעה

  

נאכדע� וואס א גרויסער ציבור האט 

אויסגעדרוקט זייער השתוקקות צו קענע� 

, עהנעמע� אי� אט דער היסטארישער נסיאנטייל 

א גורל אי� האט דער וועד הנסיעה פראקלימירט 

דאלאר  100עדע לאקאלע צענטער ווי פאר י

אי� סיגוט קע� מע� ' למע� בניית האוהל הק

� 'אריינגיי� אי� א גורל צו קענע� מיטפאר� מיט

  .א"� שליט'רבי

  

נער פונע� אי� בארא פארק איז דער געווי

  .ו"בערל מייזלס הי' ערשט� גורל געווע� ר

  

וי ווי א דער וועד הנסיעה צייגט אה� אז אז

גרעסער צאהל מיטפארער האב� זי� געמאלד� 

זענע� די פלעצער , די לעצטע פאר טעג

וועט נישט קענע� מאכ� 'באגרעניצט ואו� מ

  .צופיל גורלות

  

  -כל הקוד� זכה-
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  ,בילדער, נייעס�, דער אימעיל פונע� מערכת פאר קאמענטאר�

  :איזאו� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה 

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


