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טבאריכ

 האב� מיר ווי ביז פו� באריכט דער איז פאלגענד

 .ווא� פארגאנגענע די באריכטעט

  

 א"שליט רבי דער האט נאכמיטאג פרייטאג

 ווי, הוי�-שול פו� שטח דע�  די צו צושפאצירט

 הכנות לעצטע די פאהרגעגאנגע� דא� איז עס

 תפלותדי  פאר שאטער גרויס� דע� אנצוגרייט�

דער רבי  ווי, ק"שב גרויסארטיג� דוירכאויס דע�

 די פאר התרגשות מיט געצייגט האט א"שליט

 פו� מקו�אס ד אנגעגרייט האב� וואס עסקני�

 נא� קע�'מ ווי מקוה ארט פו� די די ד"ביהמ די

 פונע� פלא  דאס, טרעפ די מיט בור דע� זעה�

 .נא� או� הויז

  

 הקודש בצל שבת היסטארישע די  
 שטאט אי� א"שליט רבינומר�  פו�

 הקודש מסע ביי� רומעניע, סיגוט
 "אבותינו בעבור"

  

 די שוי� האב� השבת כניסת בזמ� 5:18 או�  

 איד� מיט געווירבעלט" גאס� ער'סיגוט"

 אנשי נגידי מיט, בגדי שבת מיט אנגעטוע�

 זי�' זכי די געהאט האב� וועלכער שלומינו

 או� געהויבענע� דע� אט ביי� זיי� מסתופ�

 צו� געגאנגע� זענע� וואס, שבת ריש�היסטא

 אויפגעשטעלט איז וואס שאטער גרויס�

 א אוי� באקוועמליכקייטע� אלע מיט געוואר�

 ,ערד די אויסגעפלאסטערט ווי פארנע� רייכע�

 הוי�- שול אינע�, וכדומה ס'הכיסא בית, הייצונג

 �'אויפ "'הק ורבותינו אבותינו שהתפללו במקו�"

 על געשטאנע� איז המדרש בית דער ווי שטח

 .חורב� פאר�' בנוי תילה

   

 מר� איז זמ� נאכ� שעה פערטעל דריי א ארו�

, מנחה תפלתצו  אריינגעקומע� א"שליט רבינו

 א גרויס מיט אריבער איז וועלעכע

 .דערהויבענקייט

  

 חיי� 'ר צ"הגה אויפגעטרעט� האט מנחה נא�  

וועלכער , ב"ב ט"מהרי י"ר א"שליט מייזליש צבי

 דע� פו� גרויסקייט דאס געברענגטארויסהאט 

 היסטאריע רייכע די דיגאויסרעכענענ, מקו�

 או�, שטאט הייליגע דיוי� א פאראיבער איז וואס

 אוי� געווארע� געהאלפע� זענע� איד� וויפיל

 האב� איד� הייליגע וואספארא או�, פלא  דע�

 האב נזאו אז או�, נטיגעוואו או�  געדאווענטדא 

אוי�  או� ,ארט אזא אוי� דאווענע� צו 'זכי די מיר

 .בתוכינו דא זענע� ק"יותרב אז זיכער איז'סאז 
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 יואל ר"הר געוואר� מכובד איז שבת קבלת מיט  

 דקהלתינו ק"אבד צ"הגה ב� א"שליט מייזליש

 איז' הבו לה לדוד מזמור, א"שליט מאנטריאל

 סיגוט בית כמנהג בפסוק פסוק געוואר� געזאגט

די ריקודי� פו� בואו בשלו� האט  ביי או�

 .געהערשט גרויס התרגשות

  

 אריבער איז ציבור גאנצער דער וואס נאכדע�  

איז דער  א"שליט �'� רבי'פאר זאג� שבת גוט

 איז עסווי  האטעל קאראנא צו� ציבור אריבער

 ק"ת שבסעוד רייכע גאהר א געוואר� צוגעגרייט

 זי� האב� וואס נגידי� כיד המל� לכבוד די

 איז זאל די או�, סיגוט פאר �קאסט געלאזט

 א אוי� געוואר� אויסגעשטעלט ספעציעל

 קענע� צו ספעציעל פארנע�מייסטערהאפטיג� 

 .ציבור גרויס� דע� אקאמאדיר�

  

 צו אריינגעקומע� איז א"שליט רבי דער איידער  

געוואר�  געזינגע� איז, ק"שב ליל סעודת די

 הכנה ריכטיגע א פאר ניגוני� שבת ווארעמע

רי� בחצרות קדשינו אנגעפירט דור� די משור

רכאויס דע� שבת אנגעפירט דויוועלעכע האב� 

 צ"הגה האט דערנא� או� ,מירות וניגוני�מיט די ז

 א"שליט מאנטשעסטער דקהלתינו ק"אבד

 א"שליט רב דער ווי, דרשה א מיט אויפגעטרעט�

 האט'מ וואס' זכי גרויסע אונזער ערווענט האט

 גרויסע אזא אי� ק"שב דע� פראווע� צו אצינד

 .ארט

  

 זאל אי� אריינגעקומע� א"שליט רבי דער איז דא�   

 צוזאמע� עליכ� שלו� אנגעהויב� או� טיש צו�

 מיט מיט זינגט עול� דער ווע�,  ציבור� 'מיט

 די לופט די אי� שפירנדיג התעוררות גרויס

 .מאמענט פונע� געהויבענקייט

  

אוועט געוואר� אויפ גאהר איז געפר סעודה ערד 

דיגער 'תדי רוחניו, ענע� פארנע�ויבא געה

געהרשט אינע� זאל  אטמאספערע וואס האט

, איז אומבאשרייבלי�ס די גאנצע צייט דוירכאוי

 א"שליט דער רבי האט סעודה די במש�

 ק"אבותיה פו� וסיפורי� עובדות רציילטדע

 סיגוט שטאט די פו� או�, סיגוט לבית ק"תיהוורב

  .היסטאריע רייכע איר מיט

  

 סיני ר"הר געוואר� מכובד איז מקדש כל מיט

 דקהלתינו ק"אבד צ"הרה ב� א"שליט טייטלבוי�

 איז ושמחה מנוחה מיט, א"שליט. עוו טע'15

 א"שליט טייטלבוי� אהר� ר"הר געוואר� מכובד

. עוו טע'15 דקהלתינו ק"אבד צ"הרה ב�

 .א"שליט

  

זי�  א"שליט רבי דער האט קודש דברות די ביי  

 –ט אויפ� פסוק פו� ויקחו לי תרומה לגעשטע

 שינוי פו� סוגיא די אי� ארומגרעדטאו� , לשמילי 

 כהני� ממלכת א געוואר� זענע� איד� די אז הש�

 מיר וואס' זכי די ארויסגעברענגט או�, קדוש וגוי

אי�  סיגוט שטאט אי� זי� ג'געפונענדי פארמאג�

 .הילולאדי טעג פו� די 

  

 יואל ר"הר געוואר� מכובד איז אכסו� קה מיט  

 דקהלתינו ק"אבד צ"הרה ב� א"שליט טייטלבוי�

האט  המזו� ברכת מיט או�, א"שליט. עוו טע'15

 צ"הגה א מכבד געווע� גיסו"דער רבי שליט

 דא� או� ,א"שליט פ"ב' הק דקהלתינו ד"גאב

 עובדות נא� פארציילט א"שליט רבי דער האט

 ט"יו קדושת בעל ק"הגהזקינו  פו� וסיפורי�

 .ע"זי

  

 יואל ר"הר געוואר� מכובד איז רבו� קה מיט  

 ק"אבד צ"הגה חת� א"שליט האלבערשטא�
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 ביו� אז מיט או�, א"שליט פ"ב דקהלתינו

 הורווי  משה ר"הר געוואר� מכובד איז השביעי

 טע'15 דקהלתינו ק"אבד צ"הרה חת� א"שליט

 דערנא� האט עול� דער ווי ,א"שליט. עוו

 .התרגשות מיט וויילע לענגערע א געטאנצ�

  

עס איז שוי�  ווע� פארענדיגט זי� האט טיש ערד  

 דא� אבער, אזייגער צוויי נא� געווע� עטוואס

 וואס רוש� �אינטער געווע� נא� עול� דער איז

 פארמירט זי� האט עס אז צוגעברענגט האט

 דער ווי האטעלע� אכט די ביי באטעס קליינע

 .שטאט איבערע� צושפרייט געווע� איז עול�

  

 השבת וביו�  

  

� דאווענע� איז פאהרגעקומע� א מני� 'פאר

 9:30 או� בער� או�, תהלי� אי� שאטער

 א"שליט רבינו מר� איז אינדערפרי

 פסוקי מיט, שחרית תפילת צו אריינגעקומע�

 לייב זלמ�' ר ג"הרה געוואר� מכובד איז דזמרה

 בארא אי� בקהלתינו  "דומ א"שליט מייזליש

 צוגעגאנגע� כנהוג איז א"שליט רבינו מר�, פארק

 צ"הגה האט שחרית נא� או� ,הלל או� שחרית צו

רב  �"חדב א"שליט מייזליש זאב שמעו�' ר

 א מיט אויפגעטרעט�, י"ד ישמח משה בק"ביהמ

 די ארויסברענגענדיג דרשה פייערדיגע

 דע� ראטעווע� צו געלט געב� פו� גרויסקייט

 ע"זי ק"רבותיה פו� ק"מנו מקו� – קדוש מקו�

 אז זאג� זאל איינער ווע� אז זאגענדיג, סיגוט אי�

 הייליג� �'פאר טוה� טובה א אצינד קענע� מיר

 הו� כל געגעבע� יעדער וואלטע "זי ט"יו קדושת

 אז יעצט או� ,טובה אקענע� טוה�  צו דעלמא

 דאר� החיי� בית דע� ראטעווע� קענע� מיר

 אנצושטרענג� זי� שביכולתו מה כל טוה� יעדער

 ער האט אוי� ווי, סכומי� גרעסערע מיט

 ר"הר פו� זכות די ספעציעל געברענגטארויס

נכד חביב פו� מר�  א"שליטליש מייז יוס�

יז דער ע וועלכער א"ק בעל בר� משה זי"רביה

ו� דאס איבערמאכ� דאס אוהל בריח התיכו� פ

הוי� -או� איינהאנדלע� דע� שטח פונע� שול

 .אי� סיגוט

  

 נגידי באטייליגטע די זי� האב� דרשה די נא�  

 אנגעשלאס� פריש הקדושות קהלתינו ונכבדי

 ח"ביה די לטובתאו� הוספות  סכומי� נייע מיט

 .שטאט די אי�

  

 העני�' ר צ"הגה געוואר� מכובד איז פתיחה מיט  

 צדק אבני ד"רב ביהמ �"חדב א"שליט אשכנזי

 או�, �"חדב א"שליט רוקח יוס� ר"הר או�, י"ק

 יואל ר"הר געדינט האט קורא בעל אלס

רב  א"ב� מר� רבינו שליט א"שליט טייטלבוי�

 .ד בית ברו�"דביהמ

  

 ר"הר ב� יואל ר"הר געוואר� מכובד איז כה� מיט  

 ד"אב צ"הגה לוי, א"שליט מייזליש יוס�

 ד"אב צ"הגה שלישי, א"שליט לאנדא� דקהלתינו

 ד"אב צ"הגה רביעי, א"שליט פ"ב דקהלתינו

 צ"הגה חמישי, א"שליט. עוו טע'15 דקהלתינו

 שישי, א"שליט מאנטשעסטער דקהלתינו ד"אב

 אשר' ר צ"הגה שביעי, א"שליט רבינו מר�

 ק"אבד צ"הגה אחרו�, וויע� פו� א"שליט מרגליות

 איז מפטיר מיט, א"שליט ס''וומ דקהלתינו

 שאה� צבי חיי�' ר הנגיד הרבני געוואר� מכובד

 .פארק בארא פו� ו"הי

  

 געוואר� מכובד איז ספר ערשט� ביי� הגבה מיט  

רב � ו"חדב  א"שליט טייטלבוי� ברו�' ר צ"הגה

 מיט או�, י"קב משה בר� -ד ויואל משה "ביהמ

 מר� נכד א"שליט אשכנזי יואל החת� גלילה
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 איז ספר צווייט� ביי� הגבה מיט, א"שליט רבינו

 או� א"שליט סיגוט ד"אב צ"הגה געוואר� מכובד

 ב� א"שליט מייזליש שמעו� החת� גלילה מיט

 .א"שליט ברק בני י"ר צ"הגה

  

 בכי בקול א"שליט רבינו מר� איז דא�

 יצרת אתה או� מוס� תפילת צו צוגעגאנגע�

 2:00 ארו� געוואר� פארענדיגט איז וועלכער

 .אזייגער

  

ק בייטאג "שב סעודה די איז בראשונה כמעשיהו

 עס ,מיט גרויס התרוממות נע�אגאריבערגע אוי�

 אלע פאר רחבה סעודה א אנגעגרייט געווע� איז

 או� געמאכט קידוש האט עול� דער, משתתפי�

 נגע�געזי קאפעליע האט דערווייל, געוואש� זי�

 א"שליט דער רבי איז דא� ,שיינע ניגוני�

נא� מזונות או�  או�, קידוש צו אריינגעקומע�

  .סעודה די צו געוואש� פיש זי�

   

 צ"הגה אויפגעטרעט� האט אינמיט� די סעודה

 רהגאא  מיט א"שליט לאנדא�ק דקהלתינו "אבד

ט� אלוועלכער האט געה דרשה פולע'תוכ�

 ,געשפאנט דע� ציבור אוי� א שטארק� פארנע�

 חלק די אויסער אז ארויסגעברענגט האט ער ווי

 ,מקו� אזא אוי� זיי� צו 'זכי די האט מע� אז

 שבת א"זענע� מיר באזונדער זוכה צו זיי� אוי� 

 אויסגעפירט דערנא� או�, "� רבי�'מיט סיגוט אי�

 רבי� פו� אפלערנע� אלע זי� דארפ� מיר אז

 גארנישט קיינמאל רהטא מע� אז, א"שליט

כסדר אויפטוה� פעולות לטובה  נאר אויפגעב�

  .למע� הכלל והפרט

  

א מכבד "האט דער רבי שליט ז"ברכהמ יטמ

, א"שליטטע '15דקהלתינו  ק"אבד צ"הגה געווע�

 4:00 דער סעודה איז פארענדיגט געוואר� נא�

   .נאכמיטאג

  

 א"שליט רבינומר�  איז נאכמיטאג 6:15 �או

 או� מנחה תפלת צואי� שאטער  אריינגעקומע�

 האט מנחה תפלת ,דרעווי� רעוה סעודת

  מייזליש צ"ברח יואל הרב פארגעדאווענט

 איז קורא בעל דער, ק"עיה ירושלי� פו� א"שליט

 קהלתינו מראשי עקשטיי� דוד ח"הרה געווע�

 געוואר� מכובד איז כה� מיט, יואל בקרית' הק

 בקהלתינו  "מו א"שליט געלב יושע 'ג ר"הרה

ר וועלכער האט באגלייט די מערכת "יו' הק

 דארט וויילענדיג הכשרות פו� די גאנצע נסיעה

 אלעס אזאו� זיכער געמאכט  ווא� אנפאנג פו�

 מאס גרעסט� מיט� אויסגעהאלט� זיי� זאל

 ר"הר האט עולה געווע� לוי ,כשרות אי� זהירות

אט עולה ה שלישי , וויע� פו�ו "הי לעווי זאב' אלי

� "חדב א"שליטהעני� אשכנזי ' ר צ"הגה געווע�

ד אבני צדק בשכונת בר� משה בקרית "רב ביהמ

ר "ח ב� הר"הבה איז געגאנגע� גלילה , יואל

 ר סיני"ח הר"א המיול"נפתלי צבי הורווי  שליט

  .א"שליט לבוי�טייט

  

 א מיט אריבער איז דותוסע ששל די

 צו שווער רהגא איז וואס דערהויבענקייט

 געוואש� זי� האט א"שליטדער רבי , באשרייב�

 מע� האט דערנא� או� לחיי� געוואונטש� או�

באזונדער איז . זמירות די זינגע� צו אנגעפאנגע�

 זאג� דאסשווער אראפצוגעב� די מאמענט� בעת 

 פלא  אויפ� קבלת עול מלכות שמי� או� מל� 'ה

 אזויפיל געוואר� ארויסגעפירט זענע� עס ווי

 געהערט זי� האטוועלכער  קדושי� טויזענטער

 וואס יאר זעכציג עטליכע שוי�, אוועק ווייט ביז

  .געהערט נישט דאס האב� סיגוט פו� גאס� די
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 מכובד איז חודש ראש לכבוד נפשי ברכו מיט

 ראש סג� ו"הי ראזענבערג יצחק ח"הרה געוואר�

איז מכובד  אודה מיט', הק דקהלתינו הקהל

 גבאי ו "הי פריינד' ארי משה ח"הרה געוואר�

 המעלות שיר מיט, ד הגדול אי� לאנדא�"דיבהמ

 פו�ו "הי לעווי חיי� ח"הרה איז מכובד געוואר�

 א"שליט דער רבי האט דערנא� או�, וויע�

  . קודש דברות די אנגעהויב�

  

 ררותוהתע געוואלדיגע א טשגעהער האט עס

ביי  האט א"שליט רבינו מר� עתשב פלא  אויפ�

 איז וואס אלעס ארומגערעדטדי דברות קודש 

 זעלבע� דע� אוי� געוואר� געזאגט צוריק ר�היא

 דער רבי או� ,'הק ורבותינו אבותינו ביי פלא 

 אז אנגעוואונטש� ווארע� רהגא האט א"שליט

 וואס ס'גוט אלעס אהיימנעמע� קענע� �זאל'מ

  .פלא  דע� אוי� אויסגעבעט� האט'מ

  

 יצחק ח"הרה געוואר� מכובד איז נפש ידידמיט 

 מסתתר קל מיט ברק בני פו�ו "הי ווייס אייזיק

ק "ראה ו"הי ראטבארד ברו� שלו� ח"הרה

 שושנת מיט, אי� מאנטשעסטער' דקהלתינו הק

 דוד חיי�' ר ח"הרה איז מכובד געוואר� יעקב

או� . פארק ק אי� בארא"ו מראה"הי לויפער

ק "ראהו "הי ווידער אברה� ח"הרה דערנא� איז

קרית יואל מכובד געוואר� מיט א 'וראש העיר ד

  .ניגו� של שמחה

  

 דא� או� מעריב געדאווענט מע� האט נאכדע�

 פאר� הבדלה געמאכט א"שליט רבינוהאט מר� 

  .עול� גאנצ�

  

  סעודת דוד מלכא משיחא

נא� הבדלה איז דער ציבור אריבער צו� קאראנע 

 אנגעגרייט דא� געווע�  שוי� איז האטעל ווי עס

  . דמלכה מלוה דתוסע פרעכטיגער א

  

געוואש� או�  זי� האט עול� גאנצער דער

 דער רבי  האט דערווייל או� טיש� די צו געזעצט

געזעגענט אנשי שלומינו תושבי  א"שליט

אייראפע וועלכע האב� זי� דא� געגרייט 

או� הערשט נא� א לענגערע , אוועקצופאהר�

 מלוה צו� ערשינע� א"שליטרבי  דער צייט איז

 האט'מ או� געוואש� זי� האט ער ווי מלכה

  .זמירותדי  געזינגע�

  

 שמעו�' ר צ"הגה אויפגעטרעט� האט דערנא�

 א רהגא מיט �"חדב א"שליט מייזליש זאב

 מיר וואס ארויסברענגענדיג דרשה ווארימער

 מיטצוהאלט� 'זכי די געהאט אל  האב�

ר "או� דא� בש� הר, א"שליט רבינו פו� במחיצות

א או� דער גאנצער וועד "יוס� מייזליש שליט

' אשר ישעי' ח ר"ק הרה"הנסיעה באעהרט בנש

ט זי� איבערגעגעב� ו וועלכער הא"הורווי  הי

או� , נ פאר די נסיעה די לעצטע פאר וואכ�"בלו

� 'דערנא� האט ער ערהאלט� א מתנה פו� רבי

  .א"שליט

  

 א ערהאלט� נגידי� אלע האב� דמלכה מלוה נא�

, דעקל חלה געניייטע- זילבער הערליכע א מתנה

 אריינגעקריצט שיי� זייער טא  או� בעכער א

  . ק"שב' לכ זמירות שיינע� א מיט

  

דאס הייליגקייט או� התרוממות וואס איז 

פאראיבער אוי� די אלע וואס האב� זוכה געווע� 

מיטצוהאלט� אט דע� אומפארגעסליכע� או� 

וועט יאהר� לאנג בלייב� , הייליג� שבת

  .איינגעקריצט אי� די הערצער
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של זכות�  – לשכוח אי� שבתו� יו�-  
  -הצדיקי� יג� עלינו

�•�  

  

ק האט דער גאנצער "אזייגער מוצש 12:00ארו� 

ציבור פארלאזט די שטאט סיגוט מיט 

אויפ� וועג קיי� בודאפעסט , געהויבענע געפיל�

  .צו� לופט פעלד

  

א גרויסער טייל איז געפאהר� אוי� קאלוב צו� 

ע "ער זי'ובל קאל'אייזיק' פו� הייליג� ר' ציו� הק

או� דארט , וועמענס הילולא עס געפאלט די ווא�

 או� א גרויס התעורוות איז געווע� א מחזה הוד

ווע� די אריבער הונדערט איד� האב� אינאיינע� 

או� , מתפלל געווע� פאר רפואות או� ישועות

נא� תהלי� האט מע� געזינגע� די הייליגע 

ר 'ובעאידישע נידגוני� המיוחס צו� הייליג� קאל

או� דא� זי� ארויסגעלאזט אי� פייערדיגע , ע"זי

  .טענ 

  

זונטאג אינדערפרי איז דער ציבור אנגעקומע� 

ווי " עירפארט האטעל"אוי� בודאפעסט צו� 

מע� האט געדאווענט שחרית  או� עס איז 

  .געווע� צוגעגרייט א רייכער פרישטאג

  

א "אזייגער איז דער רבי שליט �8:00 ארו

� לופט פעלד פו� ווי דער רבי געגאנגע� צו

א איז אפגעפלויג� אוי� א דורצע באזו� "שליט

ר "ק אדמו"ק צו באזוכ� ביי חותנו כ"אי� ארה

אינאיינע� מיט בנו , ש"א לרפו"ווזישני  שליט'מ

  א"ס שליט''ק דקהלתינו וומ"צ אבד"הגה

�•�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�•�  

  

 מר� רבינובלי� באזו� פו� ערהויבענע ד
  א אי� בני ברק"שליט

  
א איז געקומע� צופאר� פו� "רבינו שליט

פליגער וועלכע " מאלעוו"בודאפעסט מיט די 

האט געלאנדעט אביסל נא� איינס אזייגער 

  .באמיטאג

  

א "איז דער רבי שליט ופט פעלדלאי� 

� דור� די ראשי הקהילה או� אפגעווארט געוואר

אי� , ירושלי� או� בני ברקמנהלי המוסדות פו� 

א "שליט טייטלבוי� צ רבי משה "שפי  פו� הגה

צוויש� די , ק"ירושלי� עיה' דקהלתינו הק  "דומ

מאיר ' ח ר"ציבור האט זי� אוי� אנגעזעה� הרה

י וועלכער "ו מנהל המוסדות אי� קר"הירש הי

  .ק"וגאסט אי� ארהצאצינד וויילט 

  

גליי� ביי� אנקומע� אי� בני ברק איז דער רבי 

א וואו ער "א צוגעפאר� לבית חמיו שליט"שליט

או� , איז אריי� איה� מבקר זיי� לדרוש בשלומו

דארט פארבראכט  א"שליטדער רבי אוי� האט 

א "ר ישראל האגער שליט"צ הר"גסיו הגאוהמיט 

י "רא "ר מנח� ערנסטער שליט"או� הרוויזני  'מ

  ה"� שדעתו יפ"כה
בלב מלא שירה נביע ברכת מזל טוב מעומק 

עומד לימנינו  לבבינו מול פני ידידינו היקר והנכבד
א "ח ממר� רבינו שליט"דאוהעתקת  בכתיבת 

  ת"ה כש"ה, ועוד
  

  ו"הי פריעדמא� ש"בריעקב הכה� ר "מוה
  לרגל שהשמחה במעונו בהולדת בתו למ

  לבריתו של אברה� אבינו נסתוכט וה"ז
  

ר מ� קד� אבוהו� דבשמיא שכש� שנכנס "ויה
  .ט"רית כ� יכנס לתורה לחופה ולמעשלב

  תכעתירת וברכ

 המערכת
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וועלכע האב� דערנא� ארויסבאגלייט וויזשני  

  .א"שליט �'דע� רבי

  

א אריינגעפאר� "פו� דארט איז דער רבי שליט

דיגער 'א יו� טובאי� שיכו� קרית יואל וואו 

האט מקבל פני� געווע� מר� רבינו שטימונג 

איז גליי� צוגעפאר� א "שליטדער רבי , א"שליט

יעריגער - צו די אכסניא אי� שטוב פו� דע� לאנג

  .ו"משה חיי� ווייס הי' ח ר"מנהל המוסדות הרה

  

ט אפגעשטאט א באזו� נא� א קורצע אפרוה הא

א דער וויצע מעיאר פו� די "� שליט'ביי� רבי

ווי , ו"ר חנו� זייבארט הי"שטאט בני ברק מוה

� העלפ� די 'דער רבי האט איה� באדאנקט פאר

  .הנהלת המוסדות אי� יעדע צייט

  

א אריבער אי� "דערנא� איז דער רבי שליט

ד הגדול ויואל משה וואו ער האט "ביהמ

אינאיינע� מיט די הונדערטער  נט מנחהעגעדאוו

בני פו� קינדער תלמידי� פו� די תלמוד תורה 

וועלכע זענע� געקומע� מלובש או� ירושלי� ברק 

או� זיי האב� אלע מיטגעדאוונט , מיט בגדי שבת

� מיט א געוואלדיגע התעוררות או� 'מיט� רבי

  .התלהבות

  

נא� מנחה זענע� אלע צא� קדשי� אריבער 

ווע� א "שליט� 'געגאנגע� שלו� פונע� רבי

ז זי� מתענג מזיו אורו הבהיר מיט� יעדער אי

  .פאטערליכע שמייכל צו יעד� קינד באזונדער

  

א אריבער באזוכ� "נאכדע� איז דער רבי שליט

" מקוה שמואל בנימי�"די נייע פראכטפולע 

' וועלכע איז נתנדב געוואר� דור� הרבני הנגיד ר

  .ו פו� קרית יואל"יעקב זוסמא� סופר הי

  

געפאר� א אריבער "ט איז דער רבי שליטפו� דאר

וכ� דע� פוסק הדור הגאו� הגדול בעל שבט זבא

א וואו עס איז פארפיהרט געוואר� א "הלוי שליט

וועלכע  בדברי תורה  ערליכע שיינע שמועסה

האט זי� געצויג� אוי� נאנט צו א גאנצע 

ווע� ארו� די טיש זענע� געזעצ� די , שטונדע

וי אז ,א"אלע קינדער פו� הרב וואזנער שליט

ע 'אוי� זענע� געווע� אוועזנד די חשוב

ו מנהל "ר מאיר הירש הי"פערזענליכקייט� מוה

ר מנח� גרשו� "מוה, י"המוסדות אי� קר

ס ואתו "ו מנהל המוסדות אי� וומ"לעבאוויטש הי

ר "מוה, ו"ר משה יוס� ווערטהיימער הי"עמו מוה

ר משה "או� מוה, ו"יחזקאל בערקאוויטש הי

  .ו"יאהר� האפמאנ� ה

  

ביי� שמועס האב� די צוויי גדולי התורה 

, פארברענגט מיט א געוואלדיגע תענוג רוחני

ווע� זיי שמועס� זי� אויס עטליכע פארצווייגטע 

בייי� ארויסגיי� האב� זיי זי� זייעהר , הלכות

ארויסגייענדיג האט הרב , ווארי� אנגעוואונטש�

� אז ער זאל 'א געבעט� דע� רבי"וואזנער שליט

י� אנוואונטש� א ברכה פאר זיי� רעבעצי� או

  .א"תליט

  

א צוריקגעפאר� אי� "דא� איז דער רבי שליט

ד "שיכו� צו דאווענע� מעריב אויב� אי� די ביהמ

אינאיינע� מיט  נטעדער רבי האט געדאוו, הגדול

  .ב אברכי� או� בחורי חמד"נא� הונדערטער בעה

  

נא� מעריב איז די גאנצער ציבור אריבער 

גע� שלו� נעמע� לבר� ולהתבר� מפי געגאנ

א "א לאנגע צייט איז דער רבי שליט, צדיק

אסא� פו� זיי פו�  –געשטאנע� או� א ריז� ציבור 

זענע� אריבער כבקרת רועה  –פרעמדע קרייז� 

  .עדרו
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א אריבער אי� שטוב "דערנא� איז דער רבי שליט

א וואו עטליכע רבני� "פונע� ראש ישיבה שליט

אב� אריינגעכאפט אריינצוגיי� אל או� נכבדי� ה

צוויש� זיי הגאו� רבי שמואל , הקודש פנימה

ב וואו עס "א רב מערב ב"אליעזר שטער� שליט

איז פארפירט געוואר� א לענגערע שיינע 

יעקב יהושע ' ג ר"הרה, דיגע שמועס'הלכה

די , מאכנובקע-ענגלענדער ראש ישיבת בעלז

, א"טד העדה החרדית שלי"קינדער פונע� ראב

הרב , א"ירושלי� שליט'   קהילתינו הק"דומ

הגאו� רבי משה , ד חולו�"א אב"מוגראבי שליט

או� ,   שבט הלוי"א דומ"שאול קליי� שליט

ד קרית "אבא "מענדל האגער שליט' צ ר"הרה

  .או� נא�, וויזני 

  

אזוי אוי� איז אריבער געקומע� דער מעיאר פו� 

ת ו צו מקבל זיי� ברכ"ר יעקב אשר הי"ב מוה"ב

  .א"� שליט'קדשו פונע� רבי

  

צעה� אזייגער ביינאכט האט זי� דער רבי  �או

דיגע שיירה זי� 'א מיט א גאנצע מלכות"שליט

או�  לופט פעלדארויסגעלאזט צוריק צו� 

אהיימגעפאר� צו� ביתו נאוה קודש אי� 

  .אמעריקע

  

בזמ� שהצדיק בעיר הוא הודה הוא -
 -זיוה הוא הדרה

�•�  

  

פארטאגס  גמאנטא –אזייגער היינט  5:00ארו� 

צ אי� "מע� בשטומא אנגעקו"איז דער רבי שליט

א "פו� ווי דער רבי שליט, נוארק לופט פעלד

געקערט למעו� קדשו אי� קרית האט זי� אומ

א איז קוד� אנגעקומע� ,טווי דער רבי שלי, יואל

ג זי� אומקוק� ווי די תלמידי "אי� היכלי הישיב

הישיבה זיצ� או� לערנע� אי� די פארטאגס 

  .�'שעה

�•�  

  

א "היינט אינדערפרי האט דער רבי שליט

ווי דער  ד הגדול"געדאווענט שחרית אי� ביהמ

חת� ' א האט געלייגט תפילי� פאר הב"רבי שליט

ו פו� קרית "ר יעקב קאה� הי"מוההבר מצוה ב� 

  .יואל

  

� דאווענע� איז פאהרגעקומע� דער ברית 'פאר

ו פו� קרית "אהר� יוס� בערגער הי' לב� הנולד לר

יודא ' או� דערנא� דער ברית לב� הנולד לר, יואל

א איז געווע� סנדק "ו ווי דער רבי שליט"ווייס הי

� דאווענע� איז פאהרגעקומע� 'נאכ, או� מוהל

יעקב הכה� פריעדמא� ' ברית לב� הנולד לר דער

ק ווי "ו משב"שמואל הי' הח ר"ו זוה� פו� הר"הי

  .א איז גגעווע� סנדק או� מוהל"דער רבי שליט

�•�  

  

  ניחו� אבלי�
 �זלמיקותיאל ' צ ר"הגהביי משפחת המנוח 

ד מעלבורי� "ק גאב"א כ"ל ב� יבדלחט"אשכנזי ז

ק "ערש א זיצט מע� שבעה ביז"שליט

  .נאכמיטאג

  

ראסס  51יי� שטוב אוי� מע� זיצט שבעה אי� ז

 9B. אפט. סט

�•�  

  

' ביי משפחת הנפטרת האשה החשובה מרת חי

ה זיצט מע� שבעה "ר חיי� שאול קאה� ע"זיסל ב

  .ק נאכמיטאג"ביז ערב שב
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 9. סט 166מע�ו זיצט שבעה אי� איר שטוב אוי� 

  .אי� וויליאמסבורג. סט

�•�  

  

  

ביי משפחת הנפטרת האשה החשובה מרת 

ה זיצט מע� שבעה ביז "ר זאב בראווער ע"מירל ב

  .דערפרימיטווא� אינ

אי�  .ווילסא� סט 148אוי� מע� זיצט שבעה 

  .וויליאמסבורג

  

  ובלע המות לנצח
  -בשורות טובות-

�•�  

  

  
  

 

  ,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


