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באריכט
מסע הקודש "טאג פו	 ווייטע	 צ

  אי	 שטאט סיגוט "בעבור אבותינו

אינדערפרי האט מע� זי� געשטעלט  10:30ארו� 

דאווענע� שחרית אי� דע� זאל פו� קאראנא 

א האט ביי קריאת "שליטווי דער רבי , האטעל

או� מוציא געווע� דע� בענטשט עגגומל התורה 

  .גאנצע� ציבור

  

מינוט נא� תפילת שחרית איז דער רבי  15ארו� 

א אריי� געקומע� צו� מסיבת לחיי� לרגל "שליט

ק מר� בעל הקדושת "די הילולא קדישא פו� הגה

  .ע"ט זי"יו

  

� עס זענע� געזונגע� געוואר� ניגוני התעוררות או

נאכ� וואונטש� לחיי� לכל הקהל הקודש האט 

א משמיע געווע� דברות קודש "דער רבי שליט

 ות פאר� ארוי# גיי� צו� ציו�דברי התעורר

  .או� מאכ� די ריכטיגע הכנה נתויהמצ

  

א האט בתו� דבריו ערווענט אז "דער רבי שליט

ר גרויסער בעל הילולא האט בחיי� חיותו דע

געפוילט ישועות ורפואות פאר כלל ישראל איז 

בשמי עלט ער יאוודאי אצינד לאחר פטירתו פו

  .מעל לנו לכל ישראל

�•�  

  'לציו	 הקעליה 

צו� צירט דערנא� האט דער גאנצער ציבור שפא

בית החיי� פונע� שטאט זי� משטח זיי� אויפ� 

ט "ודש הקדשי� פו� היילגע� קדושת יוציו� ק

ק "מקו� מנו' אינע� אוהל הק, ביומא דהילולא

  .לבית סיגוט' פו� מרנ� ורבנ� רבותינו הק

  

האט זי� אנפלעקט ת החיי� אנקומענדיג צו� בי

אוהל  פאר די משתתפי� א הערליכער בילד דער

געוואר� או� רט הקדוש איז גענצלי� רענעווי

העכער געמאכט אוי# א מייסטערהאפטיגע 

עס האט זי� בפועל אנגעזעה� די שווערע , אופ�

יע וואס די חשובע עסקני� ובראש� הארעוואנ

א לייג� אריי� די "הרב יוס# מייזליש שליט

  .לעצטע שטיק צייט

  

ט געהערשט אינע� פול קייט האא� ערענסט

איז  א"געפאקט� אוהל ווע� דער רבי שליט

א "האט דער רבי שליטצוערשט  ,ערשינע�

ק בעל "געצינד� ליכט ביי די ציוני� פו� מר� הגה

קדושת יו� ק בעל "מר� הגהאו� ע "ייטב לב זי

ע או� "משה יוס# זי' רק "הגאו� פו� ה ע"זי טוב

האט דערנא�  ,ע"זי עצי חיי�ק בעל "הגה פו�
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א בקול בכי פארגעזאגט די "דער רבי שליט

דא�  ,ק בעל ישמח משה"תפלה פו� מר� הגה

א מכבד געווע� בנו הגדול "רבי שליטהאט דער 

  .א"ער רב שליט'צ וויליאמסבורג"ההג

  

א האט אנגעהויב� מיט די "דער רב שליט

ווערטער וואס דער רבי זאל זיי� געזונט האט 

 אז א צדיק וואס האט ביי די לחיי� דערמאנט 

דאי געהאלפ� אידע� איז אוו בחיי� חיותו האט

דערמיט האט דער , פטרתו העלפט ער אז לאחר

א מרעיש עולמות געווע� אז דער "רב שליט

זי� אומקוקע� אוי#  גרויסער בעל הילולא זאל

או� תלמידי� או� פועל� ,זיינע אייניקלע� , זאונ

  .ק"ישועות או� רפואת או� זש

  

עס איז נישט געווע� א טריקע� אויג אי� אוהל 

א האט בקול בכי "בשעת דער רב שליט' הק

מעורר געווע� די באטייליגטע איינצורייס� אוי# 

א "דערנא� האט רבינו שליט ברוי�'אלעס וואס מ

  .כנהוג' נגעהויב� קאפיטל צא

  

ות כהתעוררת או� השתפאס גרויס איז געווע� ד

א האט "בשעת ווע� רבינו שליט שהנפ

רט ביי די פפארגעזאגט די קאפיטלע� תהיל� וב

   .�יליהי רצו� לאחר אמירת תה

  

האט דער ציבור נא� קדיש או� משניות 

א "יבערגיי� פאר רבינו שליטאנגעהויב� אר

אזוי אוי� די איבערצוגעב� די קוויטלע� 

וואס ש האב� מיט געשיקט "קוויטלא� וואס אנ

  .האט זי� פארצויג� פאר קרוב צו צוויי שעה

טלע� האט דער רבי נאכ� ענדיג� ליינע� קווי

א זי� משטתח געווע� אוי#� ציו� פונע� "שליט

� יאו� דערנא� אוי# די ציונ ע"זי בעל ההילולא

ל ק בע"ע או� הגה"ק בעל ייטב לב זי"פו� הגה

  , ע"עצי חיי� זי

  

א "� וואס דער רבי שליטאזייגער נאכדע 4 או� 

האט זי� דער רבי ' הקאיז ארויס פו� אוהל 

ארומגעקוקט אוי# די פריש א "שליט

או� ' געביידע פונע� אוהל הקרענאווירטע 

שטארק מערי� געווע� די שווערע ארבייט פו� די 

  .איבערגעגעבענע עסקני�

  

� א פארלאזט דע"בי שליטדא� האט דער ר

  .ח"ביה

  

זאל 'זכותו הגדול יג� עלינו או� מ-
  -האבע� געפוילט אלעס גוטס

 �•�  

  

עריכת השולח	 הטהור לרגל די 
  יומא דהילולא קדישא

א "אזייגער איז דער רבי שליט 6:00פונקלי� או� 

אריי� געקומע� צו� שולח� הטהור אי� דע� 

ר� א איז סארווירט געווא'ווי ס, קאראנא האטעל

  .סעודה כיד המל� פאר די אלע אורחי� חשובי�

די קאפעליע האט געזונגע� ניגוני התעוררות 

  .כנהוג ביומא דהילולא

  

ד "צ אב"צו� ערשט האט אויפגעטרעט� הגה

פ וואס האט ארויס "אי� ב' דקהלתינו הק

ברענגט די חשיבות פו� אפקויפ� דע� בית עג

  .החיי�

  

צ "דערנא� האט אויפגטרעט� הגה

וואס האט ארו� , א"לאמסבורגער רב שליטווי

ת אי� גרעדט איבער די גרויסקייט פו� זיי� שב

  .תינוסיגוט במקו� שהתפללו בו אבו
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נאכ� זינגע� עטליכע ניגוני התעוררות ציוויש� 

' צ ר"אנדערע מכת� לדוד געזונגע� דור� הרה

האט דער רבי משמיע , א"יש שליטיוס# מייזל

  .געווע� דברות קודש

  

א האט זי� געשטעלט אויפ� "רבי שליט ערד

וואס דער , פסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�

ייטב לב ברענגט אוי# דע� דע� פסוק צדיק 

פו� ' כתמר יפרח אז צדיקי� זענע� מעורר אפי

דערווייטענס או� דער עצי חיי� איז מוסי# אז 

או� האט מארי� , פטירת הצדיק ש לאחר"כ

פו� או� מסירות נפש  טפו� דע� גרויסקייגעווע� 

  .דע� בעל ההילולא

  

א באדאנקט "דערנא� האט זי� דער רבי שליט

פאר די עסקני� וואס האב� אזוי שיי� צוריק 

אויפגעשטעלט דע� אוהל או� זענע� ממשי� 

  .ד"מיט� עבודת הקדוש ביי� ביהמ

  געדאוונט מעריב נאכ� בענטשע� האט מע�

�•�  

  

די געפלאנטע הנחת אב� הפינה וואס האט היינט 

געדאר# פארקומע� איז אפגעשטופט געוואר� 

אוי# מארג� פרייטאג צוליב דאס ענגשאפט אי� 

  צייט

  -ויושר יליצו בעדינו חיות אש-
 
�•�  

  
  :כי מציו� תצא תורה

30 �ויואל  אברכי כולל מצויני
ירושלי� קריג	  משה דסאטמאר

כתב הוראה ביי� פייערליכ	 מעמד 
ודינער השנתי נעכט	 " כתר תורה"

  ו"ק ת"נאכט אי	 ירושלי� עיה

נעכט� נאכט איז פארגעקומע� אי� ירושלי� 

 'כתר תורה' עמדמ היסטארישער דערק "עיה

 30לכבוד די שנתי � דינער ה'צוזאמע� מיט

יאר  3אברכי� מופלגי� בתורה וואס האב� נא� 

ב זי� געשטעלט "ד ח"צייט הארעווע� אוי# יו

צו� פארהער ביי רבני� הגאוני� וצדיקי� חברי 

  .א"צ העדה החרדית שליט"ביד

  

דער מעמד איז פארגעקומע� איז די זאל� פו� 

בית ישראל ווי א גאר שיינער ציבור אנשי 

  .'ש� רבני� ודייני� דקהלתינו הקשלומינו וברא

ביי� פתיחת המעמד איז פארגעקומע� דער 

טעגליכער שיעור פו� יסודי התורה דור� דע� 

יחזקאל שרגא ברא� ' צ ר"מגיד שיעור הרה

  .א"שליט

  

' ח ר"הרהר המעמד "יו � שיעור האט דער'נאכ

' ר. געעפענט דע� מעמד שמואל זאנוויל פויגל

החיי� פו� קהלתינו דער רוח , שמואל זאנוויל

האט ארומגערעדט איבער די , בירושלי�' הק

אומגעהויערע שמחה או� שטאל' וואס אזא 

או� , פארהער ברענגט פאר די קהילה

זאל 'גלייכצייטיג אפעלירט ביי� ציבור מ

  .ביישטייער� לטובת המגבית

  

שמואל זאנוויל אויסגערופ� ' דערנא� האט ר

 הכולל עסקני ר"יו ו"הי שוואר' אהר�' העסק� ר

 צו� פליע� צו געקומע� איז וואס ,ב"בארה

או� אי� איבערגעגעב� דע� פלעג וואס , מעמד

  ."העסקנות נזר"  �'באערט אי� מיט

  

חשובער דער מטע� הכולל האט אויפגעטרעט� 

' ר .א"שליט באנעט שלמה' ר ג"הרה הכולל ראש

שלמה האט באטאנט די געוואלדיגע התמדה 

או� שעות פו� אייגענע צייט וואס די אברכי� 
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האב� אריינגעלייגט צוקענע� שטיי� ביי� 

  .פארהער

  

' ג ר"טרעט� הרהעאלס נוא� הכבוד האט אויפג

ד "נבערגער חבר בי דינא רבה וגאבעיהושע ראז

דער רב וואס האט . ש"א אי� ב"קרית רמ

� דרשה 'האט נאכ, געלייטפארהערט די אינ

געטיילט כתבי הצטיינות געשריב� מיט זיי� 

  .האנטשריפט פאר די אלע נבחני�

 

אל' אורח הכבוד איז מכבוד געוואר� דער גאסט 

 הירש מאיר' ר הנגיד הרבניפו� קרית יואל 

  .י"בקר המוסדות מנהל א"שליט

 

צ "מיט משא הערב איז מכובד געוואר� הגה

  .ארא פארקבב' ' דקהלתינו הק"דומ

  

שמואל זאנוייל האט אויפגערופ� דער ' איידער ר

 פ"בב '' דקהלתינו הק"דומצ "גאסט הגה

ז דערציילט איבער די "האט רש, א"שליט

' "צ דומ"לעצטע מינוטיגע אפהאלט פו� הגה

וואס איז שטעק� געבליב� , סאטמאר ירושלי�

נא� וואס זיי� פליגער איז , אי� לאנדא�

ז האט "רש. גערישט געקנסעלט געוואר�אומ

איבערגעגעב� ברכת קדשו או� באטאנט אז דער 

וואס באגלייט די כולל אוי# טריט או� , דיי�

טוט שטארק וויי אז ער קע� נישט דא זיי� , שריט

זי� באטייליג� ביי� געהויבענע� מעמד או� געב� 

  .די משא הערב

  

 יפו� ד רטרעט� איינעעדערנא� האט אויפג

 בצלאל ר"הר הכולל ועסקני ובע אברכי חש

 בכתר געוואר� נתעטר איז וואס ו"הי טויסיג

דער רעדנער האט ארויסגעברענגט זיינע  .תורה

געפיל� צו� פארהער או� אנגעווארעמט דער 

  .ציבור למע� הכולל

  

פושקעס " צדקת רבי מאיר בעל הנס"שיינע 

  .זענע� פארטיילט געוואר� למזכרת המעמד

 יעננו דמאיר אאלק
�•�  

.  

  

  

  

  ,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


