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באריכט

� ענדיג� געזעגענע� דע� ציבור 'נעכט� נאכט נאכ

א "וויליאמסבורג איז מר� רבינו שליטש אי� "אנ

אפגעפלויג� קיי� מעקסיקאו סיטי ווי עס איז 

פו�  פארהא� א שחיטה פלענט אונטער די בעלות

 געהויב�אי� די טעג אנ האטווי מע� , מיעל מארט

 שעחט� בהמות פאר די בית השחיטה דקהלתינו

יגע אופני� וואס דער רבי 'רמיט די מהוד' הק

י בית ד �א האט אראפגעשטעלט אי"יטשל

נאכדע� וואס , ודרת אי� טעקסאסהשחיטה המה

די שחיטה אי� טעקסאס איז נישט גענוג 

� פארמערטע ציבור מדקדקי� 'ר פאר"בליעה

  .בכשרות

  

אי� מעקסיקאו האט  לדפע- אי� לופט

א "צ דער נירבאטור רב שליט"וארט הגהאפגעו

 �'קבל פני� געווע� דע� רביהאט מוועלכער 

געגאנגע� צו� זענע� זיי אינאיינע� או� , א"שליט

הויז ווי מע� האט געדאווענט שחרית -שלאכט

אינאיינע� מיט די ד "אינע� ארטיג� ביהמ

וועלכע זענע� ' שוחטי� ובודקי� דקהלתינו הק

  .אצינד דארט

  

א האט דורכאויס דע� היינטיג� "דער רבי שליט

טאג זי� אומגעקוקט פו� דער נאהנט אינע� 

ומקער� ה א"או� וועט זי� אי, גאנצ� בית השחיטה

דאנערשטאג  –מארג� אי� קרית יואל למעונו 

  .אינדערפרי

�•�  
  

 וועט" לשלו� צאתכ� מעמד
 די צו א"שליט �'רבי דע� באגלייט�

 סיגוט קיי� נסיעה היסטארישע
 אנטשפרעכט" המשכה" מעמד גראנדיעזער דער

 דער ווע� ובפרט, גייסטרייכער א גאר זיי� צו

 א מיט צוזאמע� קאמבאנירט ווערט מעמד

 רבי דער איידער" לשלו� צאתכ�" מעמד

 היסטארישע די אוי! ארויס זי� לאזט א"שליט

 מקו� זיי� צו פוקד, "סיגוט קיי� אהיי�" נסיעה

 ציו� ביי� ובראש�, ע"זי' הק אבותיו מנוחת

 טוב יו� קדושת בעל ק"הגה זקינו פו� המצוינית

 אויס געפאלט וואס דהילולא יומא די לרגל ע"זי

 תרומה פרשת דאנערשטאג, שבט ט"כ

  ט"הבעעל

 

 ניו פו� ארויס ה"אי פארט א"שליט רבי דער

 או�, הדינער מעמד נאכ� צייט קורצע א יארק

 קאמבאנירט זיי� וועט מעמד גרויסארטיגער דער

 לכבודו" לשלו� צאתכ�" מעמד גרויס� מיט�

 .ופמליותו א"שליט �'רבי פונע�
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 קבוצה א וועט מאורע היסטארישע די לרגל

 געזעגענע� זי� הישיבה תלמידי מצוייני ע'חשוב

 די אוי!' קשיא' א מיט א"שליט �'רבי �'מיט

, ישיבה די אי� אדור� יעצט לערנט'מ וואס סוגיא

 אזוי, א"שליט �'רבי פונע� סדר דער איז עס ווי

 דאורייתא עליו� קשר א אנצוהאלט� ארו�

  .הלב ומקירוב מקו� מריחוק

 

 די איבער באריכט� ה"אי מע� וועט דינער ביי�

 די פו� פרטי� או� נסיעה בעפארשטייענדע

 איז וואס ארבעט רענאוואציע העפטיגע

 די אי� עלמי� בית אינע� געוואר� דורכגעפירט

 פונע� אפקוי! איבער� אוי� ווי, סיגוט שטאט

  .וו.א.א סיגוט אי� הוי! שול

 

 געהויבענע א זיי� דינער ביי� וועט גלייכצייטיג

 וואס" קוויטלע�" שרייב� קענע� צו געלעגענהייט

 דאס, זי� מיט מיטנעמע� וועט א"שליט רבי דער

' הק זקיניו פו� הקדוש אוהל אינע� פארצוליינע�

  .ע"זי

 

 בארימטער דער אויפטרעט� וועט מעמד ביי�

 ג"הרה סאטמאר-סיגוט בחצרות בקורות ידע�

 מ"ר א"שליט ווייס יעקב' ר מרגליות מפיק פה

 פארשידענע איבערגעב� וועט וועלכער, פאפא

 די איבער פרטי� היסטארישע אינטרעסאנטע

 נורא מה" או� ע"זי התמרי� העצי גזע הייליגע

 די או�' הק אוהל פונע�" הזה המקו�

  .'וכדו הוי!- שוהל היסטארישע

 

 ווער� באגלייט וועט מעמד דיגער'התרגשות דער

' קאפעליע סאטמארער' בארימטע די דור�

 לרגל התעוררות ניגוני פארזינג� וועל� וועלכע

 .צדיקי� לקברי הנסיעה

 ציבור גאנצער דער וועט מעמד גרויס� נאכ�

 �'רבי ביי� דורכצוגיי� געלעגענהייט די האב�

 רבי דער איידער געזעגענע� צו זי� א"שליט

 לקברי נסיעה די אוי! ארויס זי� לאזט א"שליט

  .קדשו מברכת זיי� צו מקבל או�, צדיקי�

 

 בכל לשמר� ל� יצוה מלאכיו כי-
 -דרכי�

�•�  

  

 אפצוקויפ�' זכי א פאר שפיר� ש"אנ
 פאבריק תורה ריז� דע� אי�" שעות"
 רא� אי� ישיבה די אי� טאג א שעה 2

 קאמפיי�" בשעה עולמו קונה" פו�
 מעמד דינער צו� נענטער טאג א וואס

 מע� הערט" לשלו� צאתכ�"  ומעמד" המשכה"

 היכלי כותלי מבי� גריס� גוטע די צוריק מער

 ש"אנ ציבור ברייטער דער וואס מיט, המתיבתא

 געטרייע די דור�, באקענט נענטער ווער�

 אי� ציבור ביי� טעגלי� באזוכ� וועלכע, עסקני�

 החזקת למע� דינער צו� בעפארברייטונג

  .הישיבות

 

 �'פאר עסקני� די פרעזענטיר� באזוכ� די ביי

 וועלכ� דור�" פעקל נחת" ספעציעל� דע� ציבור

 איבער� בילד קלאר א ארויס באקומט ציבור דער

 דע� או�, הישיבות היכלי די אי� יל� הל�

 וועלכע הישיבות תלמידי פו� ציפער גענויע�

 צו זי� חדשי� קומענדיגע די אי� זי� גרייט�

 מקצועות גאנצע אוי! פארהער צו� שטעל�

  .התורה

 

 ישיבות די איבער באריכט דע� הערענדיג

 של שעות פו� ציבור דער געניסט, הקדושות

 פאקט� קלארע מיט זי� דערזעענדיג, רוח קורת

 בכמות ה� געשטיג� זענע� ישיבות די שטארק ווי
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 מע� זינט ובפרט, יאר� לעצטע די אי� באיכות וה�

 אוי! ישיבות די איינגעטיילט פריש האט

 די גיט דאס וואס, אפטיילונגע� באזונדערע

 הישיבה תלמיד יעד� פאר מעגליכקייט� בעסטע

 די ווי ה"ב זעט'מ או�, רמות דרגות שטייג� צו

 צו געווע� פירות נושא גינסטיג אזוי האט ארבעט

 ווע�, דרגה הויכע אזא אוי! ישיבה די הייב�

 מעכטיגע א הקדושה מתיבתא די איז יו� כהיו�

 רוב דורכגעטוע� ווער� עס וואו פאבריק תורה

 א זי� שפירט דערפאר או�, התורה מקצועות

 אי� שותפי� ווער� צו ציבור ביי�' זכי שטארקע

 לעכטיג� אינע� חלק א האב� או� היוצר בית אזא

  .דורותינו ועל בנינו ועל עלינו עתיד

 

 שטארק יאר דאס קוקט הישיבה הנהלת די

 ברייט� פונע� שטיצע ווארימע די אוי! ארויס

 העיבור בשנת אצינד שטייענדיג ובפרט, ציבור

 א פארבלייבט עס ווע� חודש א נא� איז עס ווע�

 וואס, דא איז וואס הכנסות אלע נא� דעפיציט

 געהעכערט� דראסטיש� דע� צו צוגאב אי� איז

 עס וועלכ� פאר, ישיבה די פו� בודזשעט

 דראסטישע א זה לעומת זה זי� פארלאנגט

  .ציבור פונע� נדבות די אי� העכערונג

 

 שטארקע א יאר- היי א� זי� זעהט בעיקר

 או� אנטייל נעמע� צו ציבור ביי� באוועגונג

 עולמו קונה" זכות מינימאל� דע� אפקויפ�

 וואס, לחודש$ 48 -  לשנה$ 576 פאר" בשעה

 אי� טאג א שעה 2 נדב� דער אפ קויפט דע� מיט

 לימוד שעה 1,400 ה"ס באטרעפט וואס, ישיבה

. י"כ חמד בחורי 700 פו� ח"וגמ עבודה, התורה

 מע� טאג וועלכע אויסקלויב� זי� קע� נדב� דער

 .'וכדו נ"לע אדער לזכות נאמע� א זיי� מזכיר זאל

 שעה" איי�" אפילו מיינט'ס וואס זאג� צו איבריג

, תורה קניני� וויפיל, ישיבה די אי� בחור א פו�

 דער איז שעה איינע די אט וואס, ח"וגמ עבודה

 די פאר או� לעב� גאנצ� �'פאר יסוד סאמע

 חלק א האט'מ ווע� כ"כש, דורות ווייטערדיגע

 דער איז גרויס ווי וואס, שעות מער אסא� אי�

  .זכות

 

 דער אז ווייטער אוי! ערווארט� צו טאקע איז עס

 וואספארא באגרייפ� וועט ציבור גאנצער

 או� הענט די פאר אונז ליגט עס' זכי גאלדענע

 איינצוהאנדל� זי� כאטש פליכט א פאר שפיר�

 העלפ� ארו� אזוי או� זכותי� מינימאלע די

 אונזער פאר פאבריק תורה ריזיגע די אויפהאלט�

  .המשכה אייגענע

 

  -למענינו לא א� למענ� עשה-
�•�  

  

  ברו� דיי� האמת
 ק איז אי� די טעג נסתלק"אי� ירושלי� עיה

ל "צ רבי יחיאל לייפער זצ"געוואר� הגה

טעמעשוואר וועלכער איז געווע� אדוק 'מ

ק או� א מתפלל בבית "ומקושר צו רבותיה

� נישט 'יאהר נאכ 85אי� עלטער פו� , מדרשינו

  .צייטזיי� געזונט א שטיק 

  

חיי� ' ח הישיש ר"אוי� איז נפטר געוואר� הרה

ק "יהש אי� ירושלי� ע"ל מותיקי אנ"היילברו� ז

איבערלאזנדיג דורות , יאהר 89אי� עלטער פו� 

  .'ישרי� וברוכי� בתי� נאמני� לה

  

  ובלע המות לנצח
  -ת טובותושורב-

 �•�  
  

   
  ,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


