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:טבאריכ

  סימ� טוב ומזל טוב
היינט אינדערפרי איז למזל טוב געבויר� געוואר� 

א טאכטער  -, א"ביי מר� רבינו שליט לא� אייניק

ק עצי חיי� סיגוט "ק דק"צ אבד"ביי בנו הגה

  .א"שליט

  

ה פאהרקומע� בבית "וועט אידער קידושא רבה 

  .מדרשו פונע� בעל שמחה אי� וויליאמסבורג

  

  - שועה באהלי צדיקי
קול רנה וי-
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א "ה מר� רבינו שליט"ק וועט אי"דע� שב

ק אינאיינע� מיט "אריינקומע� צו� טיש ליל שב

אזייגער אי� היכל  8:00די תלמידי הישיבה או� 

  .השלחנות
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 צו� ערווארטעט שטיצע ווארימע
 בר� התורה מבצר" ישיבת פו� דינער

 "סאטמאר'ד משה
 א"שליט מר� רבינו ק"כ פו� באטיילינגונג פערזענליכע מיט

 ה"אי וועט ק"מוצש היינטיג� -  ברוקלי�

 או� דינער געהויבענער העכסט דער פארקומע�

 -  התורה מבצר ישיבת" להחזקת דמלכה מלוה

 איז וועלכע ישיבה די, "סאטמאר'ד משה בר"

 צו קרוב זיצ� עס ווי, במינה יחיד א אלס מפורס�

 על עוסק זענע� או�, ו"ני בחורי� טייערע 100

 ביז פארטאגס פו� העבודה ועל התורה

 געהויבע� גאר אויס שטייג� או�, אויפדערנאכט

 וכל, שיחיו עלטער� ע'חשוב די פו� רצו� לשביעת

  .המה' ה בר" זרע כי יכירו� רואיה�

 

 -  דינער ביי� - ערווארטונג גרעסערע די צוליב

, ו"הי תורה מחזיקי או� תומכי� ע'חשוב גאר פו�

 העכסט א געוואר� צוגעגרייט איז

 די פו� לוי% אי� פראגרא� אינטערעסאנטער

 רייכע א צוגעשטעלט ווערט עס. מסיבה גאנצע

, ונגינה זמירות אייגנארטיגע, מלכה מלוה סעודת

 אינטערעסאנטע גאר ווער� געהערט וועל� עס

 זיי� צו אנטשפרעכט מעמד דער אז אזוי. דרשות

  .אנגענע� גאר

 

 דינער פראכטפולער דער וועט דערמאנט ווי

 פו� זאל אי� ק"מוצש קומענדיג� דע� פארקומע�

 575 אוי%, הישיבה בני� אינע�" מארקיז דע"

, וויליאמסבורג אי�) זאל ספינקא. (עוו בעדפארד

 8:30 פונקטלי" אנהויב� זי" וועט פראגרא� דער

 .ד"בס צייטלי" ענדיג� זי" וועט או�



 

 
2

 וועט, ע� נדיבי ע'חשוב די פאר געשאנק א אלס

 א�, מתנה היסטארישע א גאר ווער� פארטיילט

 -  הקודש מסע" גאנצע די פו�) סידי. (3.פי.ע�

 מיט פארגעקומע� איז וועלכע" אבותינו בעבור

 אנטהאלט וועלכע, צוריק טעג געציילטע בלויז

 דברי, תהלי� אמירת, מסיבות, דרשות אלע

 די פו� צדיקי� סיפורי או� באריכט�, התעוררות

 דברות געהויבענע די כול� ועל, נסיעה גאנצע

  .א"שליט  ק"הגה ר"אדמו ק"כ פו� קודש

 

 עסקני� אקטיווע די - איבער געב� עס ווי לויט

 זי+ גענוג געוואר� צוגעגרייט איז -  דינער פאר�

 גרעסערע די אקאמאדיר� צו, זאל אי� פלעצער

 אלע אז האפ� צו� איז עס או�, באטייליגטע צאל

 א אי� אהיימגיי� טאקע וועל� משתתפי�

 די אי� חלק א האבענדיג, שטימונג געהויבענע

 -  ישיבה הייליגע אזא פו� דרבי� התורה הרבצת

 שווערע גאר דור" אצינד גייט וועלכע

 פו� שוועל ביי� ממש -  צייט� פינאנציעלע

  .אונטערברעכ�

 

 די פאר וואונטש� צו איבער בלייבט עס

 תחזקנה, הישיבה הנהלת איבערגעגעבענע

 תורה להגדיל יצליח בידיכ�' ה וחפ+ ידיכ�

 מחזיקי אלע בענטש� זאל ת"השי או�, ולהאדירה

 אנחנו' ונהי, ס"וכט דמיטב מידי כל מיט תורה

 שמי" יודעי ישראל בית עמ" וצאצאי וצאצאינו

  .לשמה תורתי" ולומדי

 

 לפני' משה' ש
 אשר' תורה'ה וזאת-
  -ישראל בני
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ד אבכי� "מלוה מלכה להחזקת ביהמ
  פ"תהילות יואל ב

ה פאהרקומע� דער "ק וועט אי"דע� מוצש

ד אברכי� "לטובת ביהמיערליכער מלוה מלכה 

תהילות יואל אי� בארא פארק וועלכער איז 

מתנוסס לש� ולתפארת או� ווערט געפירט 

א "אלטר אליעזר הורווי+ שליט' ג ר"דור" הרה

  .אי� בארא פארק' + בקהלתינו הק"מו

  

ה פאהרקומע� אינע� "דער מלוה מלכה וועט אי

סטע גאס ביי ניו '53ד אוי% די "היכל ביהמ

טרעט� ה אויפ"ווי עס וועט אי. וויוטרעקט ע

נח� ווייס משה מ' ג ר"אלס נוא� הכבוד הרה

  .פ"+ פאפא ב"א דומ"שליט
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  שבתא טבאבברכת 
  המערכת

  

  ,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


