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באריכט

  ק בצל הקודש אי� פאל� ספרינגס�שב

� דאווענע� איז 'אינדערפרי נאכ ק"ערש

הילולא  לרגל דיפאהרגעקומע� א מסיבת לחיי� 

מיט , ע"תניא זיקדישא פו� הייליג� בעל ה

א או� דער ארטיגער רב "סקולענער רבי שליט

ד אינאיינע� מיט די מתפללי� ווי דער "הביהמ

פורי� ות וסיאט דערציילט עובדא ה"רבי שליט

  .ע"זי � בעל ההילולא'פונע

 �•�  

  

ק איז מכובד געוואר� מיט כל "ביי� טיש ליל שב

ו פו� "הי אייזיק הערש שפילמא� ר"ש מוהדמק

מכובד איז מנוחה ושמחה מיט או� , קרית יואל

 ילמא�פישראל שר "מוה זיי� ברידערגעוואר� 

  .ו פו� קרית יואל"הי

  

 א"שליט רבי ערד זי� האט ביי די תורה

 את שמעתי אני וג� פסוק �'אויפ געשטעלט

, אות� מעבידי� מצרי� אשר ישראל בני נאקת

 יש פו� סוגיא די אי� בדרוש געווע� מארי� או�

  .עבירה לדבר שליח

 

ר "מיט קה רבו� על� איז מכובד געוואר� מוה

או� דא� האט דער רבי , ו"משה פאלקאוויטש הי

ר בנימי� בוקסבו� "א מכבד געווע� מוה"שליט

� 'א מיט"ו מחשובי חסידי וויזני� מאנסי יע"הי

�   .זמר פו� רח� בחסדי

 

א מכבד "האט דער רבי שליטז "ברכהממיט 

, ו פו� מאנסי"ר ליפא טייטלבוי� הי"עווע� הרג

א "י� האט דער רבי שליטוראו� עובדות וסיפ

זושא פו� ' ק דער רבי ר"רהדערציילט פו� ה

ערנא� האט מע� געטאנצ� דאו� , ע"לי זיהאניפא

  .ביעיביו� הש אז

  

א "שליט רבי ערד זי� האט סעודות שלש ביי

 את שמעתי אני וג� פסוק �'אויפ געשטעלט

, אות� מעבידי� מצרי� אשר ישראל בני נאקת

 זי� עצה די אז מוסר בדברי געווע� מארי� או�

 דור� איז הטומאה כוחות די אוי  זיי� צו מתגבר

 תכונה א מע� האט דורכדע� וואס המצות קיו�

  .ר"יצה אויפ� זיי� צו מתגבר זי� קדושה

 �•�  

  
  שמחה בחצרות קדשינו

ור האט זי� משתת  געווע� ביי� א שיינער ציב

ק "שמחת שלו� זכר דע� פארגאנגענע� ליל שב

לרגל הולדת הגדול אי� בארא פארק ד "בביהמ

א ב� "א מיייזליש שליטשר זו"הב� אצל הר
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א ראש ישיבת "חיי� הערש שליט' צ ר"הגה

ד דקהלתינו "צ גאב"ני ברק ב� הגהט בב"מהרי

  .א"שליטפ "בב

  

אהרגעוקמע� דער ברית היינט אינדערפרי איז פ

ד הגדול אי� בארא פארק ווי "מילה אי� ביהמ

א "ליטסטריזוב ש'צ מ"דער עלטער זיידע הגה

או� דער , תקאואיז מכובד געוואר� מיט סנד

א איז געווע� דער "ער רב שליט'בארא פארק

צ "מיט די ברכות איז מכובד געוואר� הרה, מוהל

או� מיט סנדק . טע עוו'15ד דקהלתינו "אב

וויקרא , א"ק אוהעל שליט"צ אבד"מעומד הגה

נא� די עלטער , ו"שמו בישראל שרגא זאב ני

  .ל"ק קרשאנוב ז"צ אבד"זיידע הגה

  

ר זיידע ה האט אויפגעטרעט� דעביי סעודת מצו

א פו� בני ברק "שיבה שליטיצ דער ראש "הגה

או� , חהשממיט טרעפליכע דברי תורה לכבוד די 

ק "צ אבד"הגה ר�ז איז מכובד געווא"מיט ברכהמ

או� מיט די , א"קהלתינו וויליאמסבורג שליט

חיי� ' צ ר"ואר� הרהס איז מכובד געו'הרחמ�

ר "ק אדמו"א ב� כ"א� שליטשלו� האלבערשט

ד דקהלתינו "צ גאב"א חת� הגה"באבוב שליט'מ

  .א"פ שליט"ב

  

, כש� שנכנס לברית כ� יכנס לתורה-
  -לחופה ולמעשי� טובי�

 �•�  
  

  

מעמד סיו� סדר זרעי� ומעמד הסברה 
  ד הגדול אי� וויליאמסבורג�בביהמ

ק "מוצש –ווי שוי� באריכטעט איז נעכט� 

 מדמלכה ומע הלופאהרגעקומע� א גרויסער מ

הסברה לרגל דאס מסיי� זיי� סדר זרעי� 

ווי ', אינערהאלב חברה משניות דקהלתינו הק

י רחב  עס האב� זי� באטייליגט א גרויסער ציבור

כע וויל� זי� אנשליס� אי� די חברה הקהלה וועל

 �משנת א טאג  3משניות מיט� לערנע� טעגלי

� שיעור יסודי התורה וואס איז 'צוזאמע� מיט

ק "ק מר� הגה"געגרינדעט געוואר� דור� כ

  .א"שליט

  

צ "די סיו� איז געמאכט געוואר� דור� הגה

א וועלעכע האט "טשענסקאווי� שליט'מ

פולע דרשה ווי 'ט� זייער א תוכ�נאכדע� געהאל

ער האט ארויסגעברענגט די וויכטיגקייט פו� 

  .לערנע� משניות יעד� טאג

  

דערנא� האט אויפגעטרעט� פה מפיק מרגליות 

א וועלעכע "ג יוס  חיי� גרינוואלד שליט"הרה

ר וואונדערלי� ארומגערעדט ההאט כדרכו גא

משניות או� חשיבות פו� לערנע�  אסאיבער ד

ל האט ער "מיט סיפירי צדיקי� או� מאמרי חז

שטארק אויפגעפאדערט פו� די פארזאמעלטע 

    .זי� איינצושרייב� אי� די חברה משניות

  

מיט די צענטראלער דרשה דערנא� האט 

 א"מ שליט"ד ור"צ אב"אויפגעטרעט� הגה

ד ארויסגעברענגט דאס "וועלכער האט בטו

אנשליס� אינע�  �או� תועלת העני� פו� זי �נחיצו

 או� וואס א, 'ניות דקהלתינו הקמשחברה 

  .תיקו� עס איז פאר די נשמהיסער גרו

 �•�  
  

דיגער שבת געפראוועט געוואר� �רוחניות
חבורת ליל ששי אי� קרית יואל דור� 
ה יצחק מש� ג המפשיע ר�הרה מיט

  א�ערלאנגער שליט

א דערהויבענער שבת איז געפראוועט געוואר� 

ק קרית יואל מיט די חברי חבורת ליל "אי� ק

המשפיע ז געקומע� צו גאסט ווי עס אי, ששי

א "יצחק משה ערלאנגער שליט יג רב"רוחני הרה
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וועלכער איז ספעציעל געקומע� צו , ק"פו� ארה

או� , י בקשה פו� די חברי החבורהפאהר� אוי  ד

 ק אוי  א גאהר"געפראוועט א שב

אנגעהויב� פו� די  ,פארנע� רדיגע'רוחניות

ק ביז דער סעודת רעווא "תפילות ליל שב

י� געוואר� א איז געפראוועט דרעווי� וועלכער

 .היכל המבצר הכוללי�
 �•�  

  

אי�  �כתר תורה�הכנה דרבה צו� מעמד 
  ק�ירושלי� עיה

 מעמד גרויס� צו� זי� גרייט� ירושלי� אי� ש"אנ

 מיט ווער� באהערט וועל� עס וואו" תורה כתר"

 פו� מופלגי� אברכי� 30 איבער" יורה יורה"

 צו� געשטעלט זי� האב� וועלכע, למצויני� כולל

 הרבני� ביי ב"ח ד"יו ע"שו גאנ� אוי  רפארהע

  .א"שליט �"הבד חברי צ"הגאוה

 

 מיט אינאיינע� פארקומע�ה "אי וועט מעמד די

 וועטאו�  כולל דע� לטובת דינער יערליכ� די

 אי� זאל" ישראל בית" �'אינע ווער� אפגעראכט�

ש זקני� "אנ פו� באטיילגונג די מיט ירושלי�

 ווער� באשיינט מסיבה די וועט אוי�, ונערי�

� די פו�' וכו שווער, זיידעס, עלטער� די דור

  .פארהערט זי� האב� וואס אברכי�

 

 וועד" א געוואר� אויפגענומע� איז טעג די אי�

 ארו� גייע� וועלכע עסקני� ענערגישע" המגבית

 עול� דע� זיי� מתרי� צו ש"אנ פתחי על

   .הכולל להחזקת

 

 אוי� קומט, מעמד צו� הכנות גרויסע די צוויש�

 פאר צוגעשטעלט מסיבה עלעגאנטע א רהפא

 זי� באשטייער� וועלכע ש"אנ פו� הע� נדיבי די

 להחזקת סכומי� גרעסערע מיט יערלי� רהיא

  .הכולל

 

דע�  ווער� אפגעראכט� ה"אי וועט מסיבה די

 סעודת א מיט צוזאמע�, ט"דינסטאג הבעל

 חיי� עצי בעל מר� פו� יארצייט די לרגל הילולא

 מרדכי ישראל' ר המפואר ח"הרה בבית, ע"זי

  .הכולל ממנהלי ו"הי פעלבערבוי�

 

 ולכבוד, התורה לכבוד המעמד יהיה גדול-
  -התורה מחזיקי

 
 -ה"אי יבואו פרטי�-

 �•�  

  

  

 
  ,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


