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:באריכט

 –לתורה  'עלי –ק שקלי� "שב
  הקודשבצל  –רבא קידושא 

מר�  האטנ "� זמ� הדה'כק עטליכע מינוט נא"ערב שב

� 'לובש געווע� דע� חת� מיטא "ו שליטרבינ

א "העני� שליט' צ ר"אי� שטוב פו� הגה שטריימל

 מיט די שושבינו�חת�  או� דערנא� איז דער �"חדב

אויפ� וועג צו� ס א ארוי"� שליט'בראשות פו� רבי

ד אבני צדק אי� די שכונה ווי די תפילות ליל "ביהמ

  .ק זענע� פאהרגעקומע�"שב

  

צו קבלת שבת איז צוגעגנאנגע� דער מחות� אבי 

� 'או� נאכ, א"טשאקעווע שליט'צ מ"הכלה הגה

ד "דאווענע� האב� די תושבי השכונה מתפללי ביהמ

תבר� בברכת להתאדורכצוגיי� לבר� ו' געהאט די זכי

  .גוט שבת

  

א אריינגעקומע� צו� "איז דער רבי שליט 8:45ארו� 

איז מכובד כל מקדש מיט , אי� היכל השלחנותטיש 

רב א "שליטמשה מנח� כהנא ' ג ר"געוואר� הרה

ר "האדמוב� בני ברק  ד אוהל נחמ� אי�"דביהמ

ושמחה מנוחה  מיט, א"ירושלי� שליט- ינקאספ'מ

א "מנח� לייפער שליט' ג ר"הרה איז מכובד געוואר�

  .טעמעשוואר'מ

 געשטעלטא "שליט רבי ערד זי� האטדי תורה  ביי

 או�, "העדות משכ� המשכ� פקודי אלה" פסוק אויפ�

 דרוש דר� על אויסגעטייטשט אופני� עטליכע מיט

  .תשובה ועניני ה רבה לאורייתהמודע בעניני

 

יואל  'ר ג"על� איז מכובד געוואר� הרהקה רבו�  יטמ

טשאקאווע 'צ מ"א ב� הגה"האלבערשטא� שליט

פ "ד דקהלתינו ב"צ גאב"א וחת� הגה"שליט

ר "איז מכובד געוואר� הרקה אכסו$ מיט , א"שליט

ק אלעסק "צ אבד"הגה ב�א "אשכנזי שליטהערשל 

  .א"שליט

  

א מכבד געווע� "יטהאט דער רבי שלז "ברהמ מיט

עובדות וסיפורי� , א"טשאקאווע שליט'צ מ"הגה

ק "א דערציילט פו� זקינו הרה"ר רבי שליטהאט דע

וועמענס יארצייט עס  ע"% זיגארלי'מברו� ' ר

או� דערנא� מכבד , ח אדר"רד 'ב –געפאלט מארג� 

א "טשאקאווע שליט'צ מ"ע� מחות� הגהגעווע� ד

אוי� א� אייניקל פונע� בעל הילולא וועלכער איז 

 מיט, � מעשיות פונע� בעל הילולאאוי� צו דערצייל

ר אהר� "איז מכובד געוואר� הראז ביו� השביעי 

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

  .א"שליט.טע עוו'15
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ק אינדערפרי האט מע� באגליייט דע� חת� "שב

די , א"מביתו נאוה קודש פו� מר� רבינו שליט

לתורה איז ' חת עליתפילות או� דער שמ

  .ד הגדול"אפגעראכט� געוואר� אי� ביהמ

  

א האט יורד געווע� לפני התיבה אוי$ "שליט דער רבי

או� אוי�  - או� עולה געווע� מפטיר שחרית או� מוס$ 

  .מפטיר שקלי� כנהוג -געליינט 

  

� האט עולה "א חדב"שמעו� זאב שליט' צ ר"הגה

, ט"לרגל די שמחת הולדת בתו למז געווע� רביעי

פעסיל נא� הרבנית הצדיקת  ויקרא שמה בישראל

  .ה"ע

  

� דער ערא� דאווענע� איז געפראוועט געוו'נאכ

עס קידושא רבה לרגל די דאפעלטער שמחה ווי 

דער רבי או� ,זענע� געזינגע� געוואר� ניגוני שמחה

פאר , � חת�'געוואונטש� לחיי� פארא האט "שליט

די מחותני� או� לכל , א"� אבי הבת שליט"חדב

  .הקהל הקודש

  

יע געווע� ממשא "דער רבי שליט דערנא� האט

א האט "ווי דער רבי שליטדברות קודש 

ארויסגעברענגט די גרויסקייט פו� די דאפעלטע 

 פקודי אלה פסוק אויפ� געשטעלט זי� או�שמחה 

 רבי דער או�, ה"לא אותיות די איז ה"אל, המשכ�

 מאמע די געווע� איז לאה אז ארויסגעברענגט האט

 דע� אראפגעשטעלט האט זי ווייל ישראל כלל פו�

 ערשטע די געווע� איז זי ווייל, הבנות חינו� פו� יסוד

 מחנ� טאכטער א געהאט האב� וואס אמהות די פו�

  .זיי� צו

 

 ערד זי� האט סעודות שלש בייביי די דברות קודש 

 פו� דיומא קריאה די אוי$ געשטעלטא "שליט רבי

 מוסר רמז בדר� אויסגעטייטשט או� שקלי� פרשת

 גוטס די מצר$ איז אייבערשטער דער אז והתחזקות

  .לעתיד טו� גייט מענטש א וואס

  

נא� שלש סעודות איז געפראוועט געוואר� דער 

רות שמחת הפארשפיעל לרגל די שמחה בחצ

  .קדשינו

�•�  

  

א "היינט אינדערפרי האט מר� רבינו שליט

. 'אשיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

ד הגדול "� דאווענע� איז אי� ביהמ'פאר

י� יואל חי' לר לב� הנולד �'בריתי פאהרגעקומע� ד

או� , ו"אנשיל זאלדא� הי' לב� הנולד לר, ו"פילאפ$ הי

  .ו"� הימאליפא שפיל' לב� הנולד לר

�•�  

  

  הכנות צו די שמחה בחצרות קדשינו
אצינד גייע� אה� די לעצטע הכנות אי� וויליאמסבורג 

ה "חתונה וואס וועט איצו די געהויבענע 

די חשובע  .בבית מדרשינו הגדולפאהרקומע� 

עסקני� וועלכע זענע� וויליג ארויסצוהעלפ� ביי די 

צו ווענד� וואס פריער צו ר  חתונה ווער� געבעט� זי�

  347-482-6151: ו אוי$"מרדכי יונה ווידער הי

�•�  

  

טירט געוואר� הערליכע סידי וועלכער איז פרעזענדי 

או� אנטהאלט " די סאטמארער קאפעליע"דור� 

חצרות קדשינו ד די שמחה בשיינע נייע ניגוני� לכבו

עפט� איז שוי� אצינד דא צו באקומע� אי� אלע געש

  .'ו� ביי די מקוה איד� דקהלתינו הקא

  

. די.יכ� סיצו הער� אויסצוג� פונע� הערל-
  - דרוקט אויפ� עד

�•�  
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א "סקיא שליטדושינ'ר מ"האדמו
  'באזוכט ביי ראשי ונדיבי קהלתינו הק

יא קדושינס'ר מ"ק האט האדמו"מוצש –נעכט� 

אי� וויליאמסבורג ער האט געוויילט לכא ווע"שליט

א באז� ביי אפגעשטאהט  –ט "ק העעל"אוי$ שב

ק "ו סג� ראה"ר יצחק ראזענערג הי"הרבני הנגיד מוה

ר אביגדור "או� ביי הרבני הנגיד מה' דקהלתינו הק

אי� ' הלת מוסדותינו הקו מהנ"פרענקל הי

  .רגוויליאמסבו

�•�  

  

 

  ,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


