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באריכט

  :פו� מערכת וארטו
ק מר� רבינו "פקודת הקודש פו� כ לאור

א איבער דע� גרויס� "ק שליט"הגה

פו� קברי צדיקי� וקדושי� שרפי  הייליגקייט

כי המקו� אשר אתה עומד עליו , ע"מעלה זי

איז 'או� ווי אומפאסיג ס, קודש היא אדמת

 אריינצוברענגע� פאטאגראפיר מאשינע�

מעלד� , אאי� אזא מקו� קדוש ונור. ג.ד.א

 ש"מיר פאר אונזערע חשובע ליינער אנ

ה "אז מיר וועל� אי, איבער דער גארער וועלט

רבינו  ק"באגלייט� די מסע הקודש פו� כ

א ופלמייתו הנכבדה קיי� סיגוט בלויז "שליט

, נישט קיי� בילדער או�, מיט נייעס באריכט�

  .ולעשות רצו� צדיק חפצנו

 

ולשלו� לחיי�  ישמור צאתינו ובואינו' וה

א זאל "או� דער רבי שליט, מעתה ועד עול�

או� פאר גאנ� כלל  � פאר אונז אלע'פועל

, געזונט פרנסה נחת, ישראל רפואות וישועות

  .א"שלימה בב או� די גאולה

 

  מיט כבוד
  המערכת 

  
  

אינדערפרי האט מר� רבינו זונטאג  –נעכט� 

 -  א געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה "שליט

א האט געלייגט "ווי דער רבי שליט' שיעור א

ב� ' הב, תפילי� פאר הבחורי� חתני הבר מצוה

ר "ב� מוה' הב, ו"היאהר� אפרי� בערגער ר "מוה

ר שמעו� "ב� מוה' או� הב, ו"משה פאגעל הי

  .ו פו� קרית יואל"הערשקאוויטש הי

�•�  

  

ויפדערנאכט איז פאהרגעקומע� דער א

לטובת די " יו� הישיבות"ראנדיעזער מעמד ג

יינע� מיט א אאי� קרית יואל אינ' מתיבתא ק

ק מר� רבינו "פאר כ" צאתכ� לשלו� מעמד"

צינד אפצורעכט� א א וועלכער גרייט זי! א"שליט

צו די " בעבור אבותינו"עה געהויבענער נסי

שטאט סיגוט לרגל די הילולא קדישא פו� 

  .ע"ט זי"הייליג� קדושת יו

  

האב� אנשי שלומינו געהאט די ביי דע� מעמד 

א כבני "שליט כצוגיי� מר� רבינווירנהייט אדגעלג

מרו� או� זי! געזעגענע� איידער דער רבי 

נעמט אונטער אט דע� געהויבענע�  א"שליט

האט מיטגעשיקט קוויטלע!  ווי מע�, נסיעה

או� ווי דער רבי , ורחמי�להפקד בדבר ישועה 
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אז , א האט ערווענט ביי די דברות קודש"שליט

זיי� דער שליח לקבלה צו ה "אי האפטער 

� ציבור 'אהיימצוברענגע� ישועות ורפואות פארר

  .אנשי שלומינו

�•�  

  

א "האט מר� רבינו שליט היינט אינדערפרי

' גשיעור  –געדאווענט שחרית א� ישיבה גדולה 

א האט געלייגט תפילי� פאר "ווי דער רבי שליט

ר יצחק "מוה ב�' וה הבהבחורי� חתני הבר מצ

ב� ' או� הב לו פו� קרית יוא"עק היפאלאטש

ו פו� "ר משה יושע פליישמא� הי"מוה

  .וויליאמסבורג

�•�  

  

הערליכער שבת התוועדות מיט 
  תלמידי ישיבה קטנה פו� בארא פארק

ק ישיבה קטנה "בימידי ישתלחמד די בחורי 

האב� , פארקבארא  –סאטמאר 'ויואל משה ד

ט מיטגעלעבט "עעלהק "דע� פארגאנגענע� שב

גאהר א שיינע שבת התוועדות וועלכער איז 

ש "מגי� ו"בראשות די רמיאוועט געוואר� געפר

  .פאלסבורג אי� מחנה בית רחל קאמפלעקס אי�

  

ק אינדערפרי "האט זי! די ניסעה ערשאנגעהויב� 

קרית יואל � מע� האט זי! ארויסגעלאזט אוי" ווע

� "השובבי מתפלל צו זיי� אי� די איצטיגע ימי

, ע"ק זי"ק פו� רבותיה"מקו� מנו' אי� אוהל הק

� וועג או� פו� דארט האט מע� זי! געלאזט אי

אריי� צו די קעטסקיל בערג קיי� מחנה בית רחל 

� או� 'ווי מע� איז אנגעקומע� אי� די מיטאג שעה

עס האט שוי� דא� אפגעווארט א ווירעמער 

  .'טועמי

  

לט דאווענע� ביי� זמ� האט מע� זי! געטשע

מנחה" או� נא! מנחה האט אויפגעטרעט� דער 

א וועלכער "ר יצחק אהר� גרי� שליט"מנהל הר

האט אריינגעפירט די בחורי� אי� אזא 

או� דא� האט מע� , ק"געהויבענע� שב

נאכגעפאלגט מיט א סדר הלימוד מיט וואס מע� 

  .האט זי! געגרייט צו א ווארימער קבלת שבת

  

ט מע� זי! געגרייט צו דער � דאווענע� הא'נאכ

ק ביי וועלכע עס האב� "סעודת ליל שב

אויפגעטרעט� פארשידענע מגידי שיעור 

ע בחורי� תלמידי 'בחשוא או� אזוי אוי! "שליט

  .הישיבה

  

ק איז אנגעפירט "די נגינה דוירכאויס דע� שב

ר מרדכי דוד "� גאסט הר'� חושב'געוואר� דורכ

יינע זו וועלכער האט מיט "עסטרייכער הי

רונות הערלי! אנגעפירט מיט די געוואלדיגע כש

או� אזוי אוי! אנגעפירט א , ק"ני שבניגו

הערליכע באטע מיט די בחורי� פאר לענגערע 

  .ק"שעות נא! די סעודת ליל שב

  

ק אינדרעפרי האט זי! איבערגעשפילט "אוי! שב

ווע� דיגע אטמאספערע 'די רוחניות

� 'נאכפאלגנדיג פו� א סדר הלימוד בעפאר

דאווענע� האב� די בחורי� אראפגעלייגט א 

דאווענע� או� דערנא! א שיינע ווארעמער 

ק ווי אוי! דא� האב� "סעודת יו� שב

  .י הישיבה"אויפגעטרעט� בחורי� או� רמ

  

ביי� סעודת רעווא דרעווי� האט אויפגעטרעט� 

א מיט א "ר יצחק אהר� שליט"דער מנהל הר

� 'פלא� פייערדיגע דרשה פאר די בחורי� איבער

וועלכעס האט שטארק עושה רוש� , גודל הזמ�

  .די תלמידי�געווע� ביי 
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ק איז פאהרגעקומע� א גרויסער מלוה "מוצש

מלכה ווי עס האט אויפגערטרעט�� דער גאסט 

, א פו� קרית יואל"ר דוד פערל שליט"רעדנער הר

ר מרדכי דוד עסטרייכער "או� דערנא! האט הר

ו אויפגערטע� ווע� מיט הערליכע חרוזי� "הי

ק אריינגערעכענט "צולייגט ער דע� גראנצצ� שב

תורכ� הדברי� פו� די טרעפליכע דרשות וואס די 

  .ק"� שברכאויס דעיונע� געהערט געוואר� דזע

  

דערנא! האב� זי! די בחורי� אריינגעלאזט אי� 

או� זונטאג פארמיטאג נא! א , טענ� יכעפרייל

סדר הלימוד האט מע� זי! געלאזט אויפ� וועג 

תורה עבודה מלא חפניי� � קונה זיי� 'אהיי� נאכ

  .ש פו� אזא געהויבענע שבת"או� יר

�•�  

  

פארהער� זי� אברכי כולל דברי יואל 
  א"ער רבי שליט'ביי קאסוב

נעכט� נאכמיטג האב� זי! אברכי הכולל פו� 

שבת געשטעלט ' בארא פארק פו� די חבורת הל

א ווי "קאסוב שליט'ר מ"צו� פארהער ביי האדמו

  .זי! אויסגעצייכענט אינע� פארהערזיי האב� 

�•�  

.  

  

  

  

  ,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


