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:באריכט

  בקודש פנימה
א געגאנגע� "איז מר� רבינו שליט נאכמיטאגנעכט� 

רב  ו"הי שטיי�רורב פסח בב� הנולד להפו�  צו� ברית

א "דער רבי שליט ווי, ד אי� אראנדזש קאונטי"פו� חב

  .איז געווע� סנדק

�•�  

  

לחיי�  פארנאכטס איז פאהרגעקומע� א מסיבת

ווי הרבני א "בינו שליטבביתו נאוה קודש פו� מר� ר

ו האט מקיי� "ר שלמה קלאגסברוי� הי"הנגיד מוה

או� געברענגט זיי� גרויס� סכו� צו געווע� זיי� נדבה 

  .'א או� איבערגעגעב� לידיו הק"מר� רבינו שליט

  

ד הגדול אי� "ביי� טיש שוש� פורי� בביהמ

וויליאמסבורג איז אריינגעקומע� פונע� ציבור דע� 

אי�  –! דאללאר 27,000פארטאסטיש� סומע פו� 

ו "האט דער חושבער נגיד היליכט פו� דע� 

א דע� סכו� פו� "ט� רבינו שלי'איבערגעגעב� פאר

א האט מאציל "ווי מר� רבינו שליט !דאללאר 30,000

  .ו"� נדיב הי'געווע� ברכת קדשו פאר

�•�  

  

א אריינגעפאהר� אוי% "דא� איז דער רבי שליט

  .ש צו� געזעגענע�"וויליאמסבורג אויפצונעמע� אנ

אנקומענדיג אוי% וויליאמסבורג איז דער רבי 

נגיד הצוגעגאנגע� צו� שטוב פו� הרבני א "שליט

וועלכער האט  ו"ר מאיר זעליג ריספלער הי"מוה

מנדב געווע� דע� ריזיג� סכו� פו� הונדערט טויזנט 

  .ר די מקוה טהרה אי� וויליאמסבורגדאללאר פא

  

� 'דערביי איז פאהרגעקומע� א מסיבת לחיי� מיט

ק דקהלתינו "צ אבד"באטיליגונג פו� הגה

ט א הא"ווי דער רבי שליט, א"וויליאמסבורג שליט

  .ב שיחיו"ו וב"� נדב� הי'ווארע� אנגעוואנטש� פאר

�•�  

  

� געזעגענע� איז דער 'שפעטער אויפדערנאכט נאכ

& "צ דומ"א געגאנגע� מנח� אבל זיי� הגה"רבי שליט

צ "גאוההרבני� הא ואחיו "פ שליט"דקהלתינו ב

ר וועלכע זיצ� אצינד שבעה נא' זייער מוטע א"שליט

ווי עס , ל"זמא� מענדל פריעד' ג ר"ה אלמנת הרה"ע

דיגע שמועס בנוגע 'האט זי' אנטוויקעלט א הלכה

  .אבילות או� פורי�

�•�  

  

  אבד חסיד מ� האר�
מיט גרויס טרויער או� צער איז נעכט� אויפגענומע� 

געוואר� די ביטערע בשורה איבער די פטירה פו� האי 
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ית סאטמאר אד� חשוב עסק� נמר& לכל קדשי ב

ה "דוד לייב גרינפעלד ע' ח ר"הרה, רבות בשני�

 60וועלכע איז נפטר געוואר� אי� אינג� עלטער פו� 

ע פאר "� מיטמאכ� די ביטערע מחלה ל'יאהר נאכ

  .עטליכע יאהר

  

ש "ל איז א ש� דבר ביי יעד� מאנ"דוד לייב ז' ר

, וועלכע געדענק� אי� לטובה אוי% טריט או� שריט

י� די בניני המוסדות ווי ער האט אזוי אצו עס איז 

אלעס כדי , געטריי געדינט סא' מער ווי זיי� פליכט

די בחורי חמד זאל� קענע� זיצ� על התורה ועל 

נ "צו עס ביי זיי� מסי, העבודה מיט הרחבת הדעת

פאר די תלמידי� פו� הייליג� מוסד שערי חמלה פאר 

צו , �וועלכע ער האט זי' אזוי געטריי אוועקגעגעב

ביי יעדע עסקנות בכלל ובפרט וואס האט זי' 

  .נאראויסגעפעהלט ווי אימער

  

אויפדערנאכט  12איז ארויס נעכט� ארו� ' די לוי

ד הגדול אי� קרית יואל ווי עס "פארנט פו� ביהמ

, די צובראכענע בני משפחההאב� מלוה געווע� 

ערשיטערטע הונדערטער או� , קרובי� וידידי�

וועלכע , וחסידי סאטמאר בכלל, קרית יואל תושבי

האב� נא' ביז די לעצטע מינוט� מתפלל געווע� או� 

איינגעריס� הימלע� פאר די באלדיגע או� גאנצע 

  .ה"רפואה פונע� אומפארגעסליכע� נפטר ע

  

& "צו� ערשט האט מספיד געווע� הגאו� הגדול דומ

א ביי וועמענס שיעור דער נפטר "טקרית יואל שלי

דא� , נ עצומה"האט זי' באטיייליגט כל ימיו במסי

א "שלמה זאבעל שליט' ג ר"האט מספיד געווע� הרה

וועלכער האט יאהר� לאנג מיטגעלעבט טעגלי' 

� נפטר וועלכער איז געווע� דער מנהל גשמי פו� 'מיט

  .בני� הישיבה לצעירי�

  

 שלמה קאה�' אלי ר"דערנא' האט מספיד געווע� הר

או� איבערגעגעב� ווי בית רחל די הנהלת בש�  ו"הי

געטריי דער נפטר האט זי' אוועקגעגעב� פאר מחנה 

ר "ח מוה"דערנא' האט הרה, בית רחל יעד� זיממער

ו מספיד געווע� בש� הנהלת "מאיר הירש הי

המוסדות זאגענדיג אז דער געטרייסטער מענשט 

וואס האט נאר אמאל געהאלפ� די הייליגע מוסדות 

  .ה"איז אונזער נפטר ע אי� קרית יואל

  

ר חיי� "ח מוה"האט מספיד געווע� הרה 'דערנא

שערי ' מוסד הק ו בש� הנהלת"פישער הי' ידדי

פטר איז געווע� צו וועמענס תלמידי� דער נחמלה 

דא� האט אויפגעטרעט� מיט , אזוי איבערגעגעב�

א "שליטשמואל שלמה טעללער ר "דברי הספד הר

התורה והיראה  רועה ומבצר' ס ומשה הי"מח

או� , � נפטר'וועלכער איז געווע� גאהר נאהנט מיט

איד� שטייע� אי� האט ערווענט אז דאס אז איד� 

פו� אזא נפטר איז ווייל ' ביי די לוי מיט� די נאכט

' ר"דער באטייליגטער האט אלס געשפירט אז עי

זייענדיג אויסגעצייכענט  "דוד לייב איז כולו שלי

  .אינע� בי� אד� לחבירו

  

צו� לעצט האט זי' רירענד געזעגענט זיי� איידע� 

ו וועלכער האט "הימשה יצחק ראזענפעלד ר "מוה

עברענגט אז אלע זאג� אויפ� נפטר ווי נאהנט ארויסג

או� ציגעבינד� ער איז געווע� צו יעד� אבער ער זאגט 

אז דאס נאהנסטע איז ער געווע� אלס טאטע צו 

  .זיינע קינדער או� זיידע צו זיינע אייניקלע'

  

האב� די הונדערטער מלוי� באגלייט דע�  'דערנא

  .רית יואלק'ארו� אויפ� וועג ארוי% צו� בית החיי� ד

אלעזר ' ג ר"ח האט מספיד געווע� הרה"אי� ביה

או� דערנא' , בעסערמי�' א רב דק"ליעבערמא� שליט

  .ו"הי ברו' אליעזרר "מוהברידער א 



 

 
3

א "סתימת הגולל איז מר� רבינו שליט פאר

ווי דער רבי האט משמיע ' אנגעקומע� צו די לוי

געווע� קורצע אבער רירענדע דברי הספד 

קע דער נפטר ארויסברענגענדיג אז דאהי האט טא

אבער אוי% יענע נישט זוכה געווע� צו אריכות ימי� 

וועלט וועט ער האב� אריכות ימי� אינע� זכות פו� 

ט בעול� אלע מעשי� טובי� וואס ער נעמט זי' מי

   .הבא

  

  ר שבלע המות לנצח"ויה

  -בשורות טובות-

�•�  

  

  ברו� דיי� האמת
ק "כפו� ' אצינד אויפדערנאכט קומט פאהר די לוי

ק "ל אבד"האלבערשטא� זצ' משה ארי' צ ר"הגה

שווער  – ע"זיק "היק מר� רב"מחותנו של כ, נאסאד

, א"שליט. טע עוו'15ק דקהלתינו "בדצ א"פו� הרה

כמיטאג נסתלק געוואר� אי� וועלכער איז היינט נא

  .יאהר 92עלטער פו� 

  

, אהר בבית מדרשו אי� וויליאמסבורגקומט פ' די לוי

או� וועט קומע� לקבורה אי� בית החיי� אי� קרית 

  .יואל

  - זכרונו לברכה לחיי העול� הבא-

�•�  

  

ק "צ אבד"שמחת אירוסי� פו� בת הגה
  א"דקהלתינו מאנסי שליט

 –אצינד ביינאכט קומט פאהר דער שמחת הווארט 

ק דקהלתינו מאנסי "צ אבד"פו� בת הגהתנאי� 

  .א בהיכל בית מדרשינו אי� מאנסי"שליט

�•�  

  

  שערי בית מדרשינופתיחת 
  אי� אנטווערפ� 

א גרויס התרגשות הערשט אי� די טעג ביי אנשי 

' ק פ"שלומינו אי� אנטווערפע� לרגל דע� שב

פרה ווע� מע� וועט בעזרת הש� אי� א גוטע -שמיני

שעה עפענע� די שערי בית מדרשינו דקהל יטב לב 

סאטמאר ווי אנשי שלומינו וועל� דאווענע� 'ד

י אינאיינע� בשבת אחי� ג� יחד יעדע ווא' ד

או� אזוי אוי' אי� די ימי� , תפלות שבת קודש

  .טובי�

  

אי� די טעג זענע� די עושי המלאה פארנומע� אינע� 

וועלכע איז גאר שיי� או� ריי' , היכל הבית המדרש

או� זיי , אהערגעשטעלט געוואר� ווי עס פאסט זי'

  .זענע� מסדר אלע דעטאל� לפאר בית אלקינו

  

מע� א דע� דאנערשטאג נאכט וועט פארקו

קביעת "או� " פתיחת שערי�"פייערליכע מעמד 

ווי מע� וועט , אינע� היכל הבית המדרש" מזוזות

או� , קובע זיי� די מזוזות אויפ� בני� הבית המדרש

  .עטליכע בעלי דרשני� וועל� אויפטרעט�

  

אינמיט� דע� מעמד וועל� אנשי שלומינו עקסטער 

מר� ק "צו הער� דברות קודש פו� כ' האב� די זכי

אפ -א דור' א טעלעפאניש� הוק"רבינו שליט

  .ספעציעל לכבוד די מאורע

  

פאלגט נא' ווייטערדיגע מעלדונגע� בנוגע די זמני� 

  .ק"פו� שב

�•�  

  

  ניחו� אבלי�

ה זיצט "דוד לייב גרינפעלד ע' ח ר"ביי משפחת הרה

  .מע� שבעה ביז דינסטאג אינדערפרי
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. פילמאר קט 11מע� זיצט שבעה אי� זיי� שטוב אוי% 

  201יוניט 

�•�  

  

זריאל ר ע"חיי� הערש ב' ח ר"ביי משפחת הרה

 פאנדרעיעזערגעטרייער  –ה "יחיאל הלוי לעווי ע

, אי� מאנטריאל רבות בשני�' פו� מוסדותינו הק

  .זיצט מע� שעה ביז זונטאג אינדערפרי

  

מע� זיצט שבעה אי� זיי� שטוב אי� מאנטריאל אוי' 

  .קוועברעס 247

  

  514-279-6829דער נומער צו רופ� איז 

  

  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


