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:באריכט

  בקודש פנימה

יבת דרכי נעכט� נאכמיטאג זענע� די תלמידי יש

ל הקודש פנימה � אתורה פו� פאראקוועי אריי

מקבל א "שליטי הישיבה "ערע רמאינאיינע� מיט זיי

  .א"צו ברכת קדשו פו� מר� רבינו שליט

�•�  

  

  יו החופה

א "היינט אינדערפרי האט מר� רבינו שליט

. 'גשיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

ד הגדול "� ביהמידאווענע� איז א� 'פאר

ש "יואל ברד' � הנולד לרפאהרגעקומע� דער ברית לב

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

  .או� מוהל

  

א געליינט א "� דאווענע� האט דער רבי שליט'נאכ

' גשיעור  –הישיבה  יקוויטל כוללת פו� אלע תלמיד

יי געגעב� ברכת לרגל דע� יו� החופה או� דערב

  .הקודש פאר די בחורי�

�•�  

  

א "שליט דער רביהאט זי� פארמיטאג  טערשפע

 –' ק חלק ב"יבאי� יש סיו�באטייליגט ביי א 

 ווי א"ר חיי� לייב זילבערשטיי� שליט"הרבהנהלת 

� געמאכט סיומי מסכתות אבה תלמידי הישיבה 12

ווי בחורי�  חבורת קני� תורה אי� די מסגרת פו�

לערנע� צו זייטיגע מסכתות חו" פו� די סדרי 

  .הישיבה

  

א האט געוואנטשט� לחיי� או� "דער רבי שליט

או� דערנא� , געגעב� שיריי� פאר די מסיימי�

רי� ווי דער יע געווע� דברות קודש פאר די בחומשמ

 יז אט ארויסגעברעגנט אז עס אא הא"שליטרבי 

אי� "או�  – "משנכנס אדר מרבי� בשמחה"ינה פו� בח

� או� וואספארא קנאת סופרי, "שמחה אלא תורה

  .דאס דאר$ צוברענגע�

  

אוי� האט אויפגעטרעט� דער מנהל הישיבה 

' וועלכער האט ארויסגעברענגט די געוואלדיגע זכי

א "ע� אז דער רבי שליטאז די בחורי� האב� זוכה געוו

לי� געקומע� זי� משתת$ זיי� ביי דע� איז פערזענ

  .סיו�

�•�  

  

  החופהקוד  –זמ� כניסה 

זיי� א  וועט , פונקטלי� 5:30ביז  4:30אנגעהויב� פו� 

להתבר�  פנימהגנהייט אריינצוגיי� אל הקודש עגעל

פו� בביתו נאוה קודש , בברכת הקודש פאר די חופה

  .אוי$ היוז סטא "� רבינו שליטמר
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ק "כה "בדיוק וועט אי 5:40ארו�  –גליי� דערנא� 

ד הגדול צו "י� ביהמא ערשיינע� א"שליט מר� רבינו

  .� חת� או� מחותני�'אינאיינע� מיט, די קבלת פני�

  

די קבלת פני� או� סעודת החתונה פאר די נשי� 

הרקומע� אי� די זאל� פו� ראוז פאה "וועט אי

  .קעסטל

  

ד "ה פאהרקומע� פארנט פו� ביהמ"די חופה וועט אי

ת החתונה וועט או� די סעוד, .הגדול אוי$ קענט עוו

� 'ד הגדול פאר"ה סערווירט ווער� אי� היכל בהימ"אי

  .גאנצע� ציבור

  

ה אריינקומע� צו דער "א וועט אי"דער רבי שליט

 11:00או� או� , פונקטלי� 8:45סעודת החתונה או� 

ה זיי� ברכת המזו� או� תיכ$ "אזייגער וועט אי

  .דערנא� וועט זיי� דער מצוה טאנ"

  

עהט דע� עול� צו פאלג� די אנווייזונגע� פו� מע� ב

  .כאויס די גאנצע חתונהרדוידי עסקני� 

  

  -קול רנה וישועה באהלי צדיקי�-
�•�  

  

א "שליט ה מר� רבינו"ימארג� אינדערפרי וועט א

הגדול אי�  ד"דאווענע� שחרית אי� ביהמ

  .8:30וויליאמסבורג או� 

�•�  

  

  ניחום אבלים

ר יקותיאל "ב' ביי משפחת האשה החשובה מרת חי

מנח� גרשו� ' ח ר"הרהאלמנת  –ה "יודא ע

זיצט מע� שבעה ביז , )משמש(ה "� עפעלדמא

  .זונטאג אינדערפרי

  

סאטמאר  11בעה אי� איר שטוב אוי$ מע� זיצט ש

  .אי� קרית יואל, #204. דר

�•�  

  

ר חיי� "שובה מרת בלומא בביי משפחת האשה הח

 זבי )נאר נשי�( בעהזיצט מע� שה "קליי� ע

  .דאנערשטאג אינדערפרי

  

אי� קרית  301 –קראלי  2 מע� זיצט שבעה אוי$

  .יואל

  ובלע המות לנצח
  -בשורות טובות-

  

�•�  

  

 

  ,בילדער, נייעס�, אימעיל פונע� מערכת פאר קאמענטאר�דער 
  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  אדער אראפצוגיי�, ארויפצוגיי� אוי� אונזער ליסטע
  אדרעס מיט א נאמע�  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל 

  .פונע� ערהאלטער פו� יענער אדרעס או� שטאט ווי מע� וואוינט


