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באריכט
  

 :בשעה טובה ומוצלחת

א לאזט זי� ארויס "מר� רבינו שליט
בעבור "אוי� די מסע הקודש 

  צו די שטאט סיגוט" אבותינו
  
  

  תינובעבור אבו מסע הקודש

  =תרומה' פר' יו� ד - ערשטער טאג= 
ווי ממשי� זיי� מיט� באריכט  אצינד וועל� מיר

  .מיר האב� געהאלט�

  

מיט די א "מר� רבינו שליטרט איז ופו� פראנקפ

מע� איז  יקיי� בודופעסט וואפגעפלויג� פמליא 

מע�  או� "ירפארט האטעלע" צו�גאנג� צוגע

דערנא�  ,שחריתע� דאווענזי� געשטעלט האט 

 'ארצינו הקזענע� די אלע באטייליגטע געסט פו� 

וואס זענע� זי� צוזאמגעקומע�  עאייראפאו� 

מיטצוהאלט� די דערהויבענע נסיעה  דור� 

  . א"רבינו שליטגעגאנגע� שלו� נעמע� פו� 

  

ברייטע  איז סערווירט געוואר� אדערנא� י� יגל

� געשטעלט דערנא� האט מע� זיפרישטאג או� 

תפילת מנחה או� זי� ארויס געלאזט דאווענע� 

 .קיי� אוהעל

 

וואס האט  עוררותתה די גאהר גרויס איז געווע�

 '� אוהל הק'זי� געשפירט אריינקומענדיג אונע

ראש השלשלת מר� בעל הישמח משה  ע�נפו

תיכ� ווע� מע� איז אריינגעקומע� אי�  ווי ע"זי

יהי  �עאנגעהויב� דא "שליטרבי  ערדאוהל האט 

אוי� די תפלה וואס דער הייליגער  או� רצו�

האט או� דא� , ישמח משה האט מחבר געווע�

פו�  געזאגט תהלי� מיט השתפחות הנפשמע� 

  .כנהוג ח"קקאפיטל ביז  'צקאפיטל 

  

 �עעשפאלטמיט געוואלדיגע בכיות וואס האט ג 

לאחר  �יהי רצו � דע עזאגטגהאט מע�  הימלע�

א "האט דער רבי שליטדא� , אמירת תהלי�

נגע� יהאט מע� געזדערנא�  קדיש או�געזאגט 

  .אני מאמי�

  

ר א אא פ"דערנא� האט דער רבי שליט 

בפרטית  קוויטלע� געליינטצייט  ערעלענג

דא� האט זי� די רבי  ,ע� גאנצ� ציבורפונ

 ,ציו� הקדוש� 'ח געווע� אויפטמשתא "שליט

 דערנא� האט מע� זי� געשטעלט דאווענע�

  .'הק � אוהלימעריב א
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דערנא� איז דער ציבור ארויס פיל מיט בטחו� אז 

  ."לט אלעס גוטסעהאט געפוי"מע� 

או� די פמליא א "פו� דארט איז דער רבי שליט

ל עול� טייא או� , סיגוט צו� עיר האבותגעפאר� 

צו� ציו� הקדוש פו�  איז געפאר� קיי� קערעסטיר

  .ע"לע זי'ישעי' ר

  

ע� עול� וואס האט ננגעקומע� א חלק פוא �דא

נישט עספעיט אנצוקומע� קיי� אוהעל צוליב די 

  .די פליגערס פו�שפעטונגע� 

  

אינדערפרי וועט מע� זי� דאנערשטיג - מארגע�

� ענאכ 9:30,� ואשחרית � עשטעל� דאווענה "אי

לרגל  ת לחיי�א מסיב קומע�דאווענע� וועט פאר

פונע� הייליג� קדושת יו�  די הילולא קדישא

ה "איא וועט "ע ווי נכדו מר� רבינו שליט"טוב זי

או� דערנא� וועט  דברי התעוררת משמיע זיי�

ק "מקו� מנופו� ' מע� אריבער גיי� צו� אוהל הק

  .ע"זי הקדושי� רבויתינופו� 

  

� איבער די וועלט וועל� זי� עאי� אלע צענטר

ע� או� די זעלבע ע� נעמאנשי שלומינו צוזאמ

וועט ארויפגיי� צו�  א"ר רבי שליטדעצייט וואס 

ציו� או� מע� וועט צוזאמע� איינרייס� פאר גאנ% 

  .ר ישועה ורחמי�כלל ישראל להיפקד בדב

  

 �ליתהזיי� א מני� ה "אייואל וועט אוי�  אי� קרית

  .ע"זי' פו� רבותינו הק' אי�אוהל הקציוני� 

  

או� פועלט אויס אלעס או� פועלט אויס אלעס או� פועלט אויס אלעס או� פועלט אויס אלעס     זכותו הגדול יג� עלינוזכותו הגדול יג� עלינוזכותו הגדול יג� עלינוזכותו הגדול יג� עלינו

        ....גוטסגוטסגוטסגוטס
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  ,בילדער, נייעס	, פונע� מערכת פאר קאמענטאר	 דער אימעיל 
  :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


