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באריכט

א "ז דער רבי שליטאי ק"ליל שבדע� פארגאנגענע� 

אריינגעקומע� צו� טיש אינאיינע� מיט די בחורי 

געוואר� ד ש איז מכובדמיט כל מק, 8:15חמד ארו� 

וועלכער וויילט  ו פו� חיפה"ר דוד וועקסלער הי"מוה

אצינד אי� קרית יואל לטובת דע� תלמוד תורה 

ה סד אי� חיפווועלכער איז די איינציגע מזכרו� מאיר 

איז מכובד חה ושמחה ומנמיט  ,על טהרת הקודש

ו "היבערבוי� ר ישראל מרדכי פעל"געוואר� מוה

  .ק"עיה ירושלי�אי� ' מראשי קהלתינו הק

  

 א געשטעלט"ביי די תורה האט זי" דער רבי שליט

 או� ,"'ה תרומת ית� בימא דעבר כל" מדרש אויפ�

  .שיעור דחצי בסוגיא געווע� מארי"

  

יוס# ' ג ר"איז מכובד געוואר� הרהקה אכסו# מיט 

אי� קרית  '$ בקהלתינו הק"מו א"שליט סופר צבי

 'ג ר"הרהמכובד געוואר�  על� איז קה רבו�מיט , יואל

ז "או� מיט ברכהמ, וויע� א פו�"שליט אשר מרגליות

ר מרדכי "א מכבד געווע� הר"האט דער רבי שליט

ד איחוד "א רב דביהמ"אהר� מייזליש שליט

ד "צ גאב"ב� הגה התלמידי� אי� וויליאמסבורג

  .א"פ שליט"דקהלתינו ב

  

א דערציילט "עובדות וסיפורי� האט דער רבי שליט

ע וועמענס יארצייט "ער זי'ל דינוב'דוד' ק ר"פו� הרה

איז אז ביו� השביעי  מיטאו�  .עפאלט די ווא"עס ג

 עקב דוד בערנשטיי�י' ד ר"הרהמכובד געוואר� 

  .ק"פו� ארה ד ליטשיק"אבא "שליט

  

' ק בייטאג איז פאהרגעקומע� דער שמחת עלי"שב

אל $ קרית יו"לתורה פו� נכד הגאו� הגדול דומ

ה די ווא" ה חתונ"וועלכע האט אי, א"שליט

 א"משה ראטה שליט' ג ר"הרהבת ג "צ עב"מבשטו

  .א"ד קארלסבורג שליט"צ גאב"הגה ב�

  

ג "צו תפילת מוס# איז צוגעגאנגע� דער מחות� הרה

� דאווענע� איז 'נאכאו�  ,א"משה ראטה שליט' ר

מאיר יעקב ' לב� הנולד לר פאהרגעקומע� דער ברית

  .ו פו� וויליאמסבורג"פאלאטשעק הי

  

האט זי" דער  סעודות שלשדי דברות קודש ביי ביי 

 את תשא כי" פסוק אויפ�א געשטעלט "רבי שליט

 מוסר בדברי געווע� מארי" או�, "ישראל בני ראש

 או� התורה לימודחיזוק אי�  איבער והתעוררות

  .פארטאגס אויפשטיי�
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מכבד געווע�  א"שליט מיט ידיד נפש האט דער רבי

או� מיט , ו פו� בארא פארק"הי$ "נטע כ' ח ר"הרה

א מכבד געווע� "דער רבי שליטהאט  קל מסתתר

או�  ,ו פו� וויליאמסבורג"הייצחק גלאנ$ ' ח ר"הרה

ו פו� "חיי� יאקאב הי ר"מוה מיט שושנת יעקב

 .וויליאמסבורג

�•�  

  

א באטייליגט ביי "ק האט זי" דער רבי שליט"מוצש

ר בערל "ח מוה"א מלוה מלכה אי� שטוב פו� הרה

ו וועלכער האט מנדב געווע� א "פאלאטשעק הי

ער סכו� אפצוקויפ� די זכות פונע� בני� סיגרו

. סט ד הגדול והחדש בר" משה אוי# סקילמא�"ביהמ

א האט מאציל "ווי דער רבי שליט, אי� וויליאמסבורג

  .ו"� נדב� הי'� חשוב'געווע� ברכת קדשו פאר

�•�  

  

  בקודש פנימה
טשערנאביל ר מ"היינט פארמיטאג האט האדמו

וועלכער וויילט אצינד אין  פון בארא פארק א"שליט

באזוכט ביי מרן רבינו , קרית יואל לטובת מוסדותיו

 שמועסמירט א שיינער א ווי עס האט זיך פאר"שליט

  .בדברי תורה און נאך

�•�  

  

 סייעתא דשמיא אי� הרחבת גבולי
  ה אי� מאנסיהקדוש

ט איז געקומע� די "ק העעל"ערשפארגאנגענע� 

ס אז דער אפעלאט געריכט פו� ניו פרייליכע נייע

וועג� די ס 'יארק האט ארויסגעווארפ� די קלאגע

פונע� בני� וואס הערשט אוי# א חלק  ס"ליע

קעג� הנהלת קהלתינו  ,ד הגדול אי� מאנסי"ביהמ

  .'הק

  

נ חברי "איבערגעגעבענע מסיווי באקאנט האב� די 

הנהלת קהלתינו הק פו� מאנסי מיט עטליכע יאהר 

אפגעקויפט דע� גיגאנטיש� ' די הסצוריק בח

וועלכע דינט . מאנסי בלווד 13אוי#  סעקקאמפל

שוי� זינט דא� אלס מקו� תורה ותפילה אוי# א 

  .הערליכע� פארנע�

  

' איז הנהלת קלתינו הקאפקויפ�  �'א שטיק צייט נאכ

אריינגעשלעפט געוואר� אי� געריכט איבער דע� 

ס וועכלער עס הערשט נא" "נושא פו� די ליע

  .עטליכע יאהר� אויפ� בני�

  

ט 'געפסק געריכט האט שוי� געהאט דער נידריגער

דער קלעגער איז או�  ,'הק לטובת הנהלת קהלתינו

 לכעע� געריכט ווכערגע אי� העאל� ק'געגאנגע� מיט

או�  די קלאגעארויסגעווארפ� ד "בסינד האט אצ

ואר� פו� פארמיט� געו' איז די קהילה הק' בחסדי ה

וואס דאס וואלט קאסט� נא" מליאנע� דאלאר אי� 

  .געקענט צוברענגע�

  

אצינד גרייט� זי" די ראשי הקהלה צוצוטרעט� צו די 

ס אי� פארענדיג� די היכלי תורה 'קומענדיגע פאזע

  .� בני�'ותפילה אינע

  

  -ורוח הקודש אומרת כ� ירבה וכ� יפרו�-
�•�  

  

גייע� אצינד פאהר די העפטיגע אי� אנדערע נייעס 

ואסיפת מרעי� הכנות צו� גרויסארטיג� מלוה מלכה 

ט "ק הבעל"ע� דע� מוצשה פאהרקומ"וואס וועט אי

א רייכער פרארא�  ווי בבית מדרשינו אי� מאנסי

  .ווערט צוגעגרייט

  -פרטי� יבואו-
�•�  

  

  מלוה מלכה פו� חברת תהלי�
  אי� לאנדא� 

ק פאהרגעקומע� "מוצש –ווי געמאלד� איז נעכט� 

מלוה מלוה פאר אלע קינדער וואס  רדער יערליכע

ק ביי די חברת תהלי� "באטייליג� זי" יעד� שב
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אי� לאנדא� וועלכער ווערט שוי� ' דקהלתינו הק

ר "� מלמד מומחה הר'ורכיאהר� לאנג אנגעפירט ד

  .ו"משה שוואר$ הי

  

צו� באשטימט� זמ� זענע� זי" צונויפגעקומע� די 

י צו די ריי" "תינוקות של בית רב� כ 200קרוב צו 

זאל ווי מע� איז " ישמח לב"טע טיש� אינע� קגעדע

טערהאפטיגע� אופ� געזעצט געוואר� אוי# א מוס

ועל דגלו לויט א גענויע סדר ווי דער על מחנהו עי

או� אנגעצייכנט אוי# די , פריער צוגעגרייט

  .פערזענליכע הזמנה פו� יעד� קינד באזונדער

  

ר יערלי" נתנדב געוואר� הדי רייכער סעודה איז ווי יא

ו "ר נת� יואל גרינפעלד הי"מוה דור" האבר" החשוב

' הק ט דקהלתינועפעשג� פלייש 'מענעדשער פונע

או� די , וועלכער האט מנדב געווע� די גאנצע סעודה

 בילקעלע" או� מזונות איז נתנדב געוואר� דור"

 שמעו� לעוו ר"מוהישראל ו ר"מוה החשובי�האחי� 

  .ו"הי

  

איז עומד בראש ער לכווע ו"משה שוואר$ הי ר"הר

האט אנגעפירט פונע� גאנצ� חברת תהלי� או� 

� מלמד 'מעמד האט אויפגערופ� דע� חשוב �'מיט

וועלעכע פירט אה� ו "הישלמה יודא פרידרי"  ר"הר

ויואל משה  ד"אי� ביהמ תהלי�מיט די חברת די 

ורי וועלכער האט דערציילט סיפ. דאוי# היטלענד ר

  .צדיקי� פאר די קינדער

  

איז באגלייט געוואר� מיט שיינע  מסיבהדי גאנצע 

או� עס האב� זי" דארט באטייליגט די ראשי , מוזיק

  .או� די רבני הקהלה 'קהלתינו הק

  

 מעמדדא� איז פאהרגעקומע� א גאהר רירענדער 

ווע� די קינדער אינאיינע� מיט די מחנכי� או� אלע 

נגע� יס ווארעמקייט געזיבאטייליגטע האב� מיט גרו

וועג� די גרויסקייט פו� לידער אוי# אידיש אלטע 

ווע� בעפאר דע� האט דער , ספר תהלי� או� נא"

מזכיר געווע� דע� אלעמע� באקאנט� עסק�  ו"ר הי"יו

' ח ר"נמר$ לכל דבר שבקדושה פו� קרית יואל הרה

ש וועמע� די "דוד יודא ב� יוטא גרינפעלד לרפו

קינדער האב� מזכיר געווע� פאר א גאנצע רפואה 

  .במהרה

  

ר שמואל "ח מוה"אוי" האט מע� מזכיר געווע� הרה

ש אי� "מחשובי אנ' ו וזוגתו תחי"חיי� פריינד הי

אכט� שוי� פאר עטליכע חדשי� � וועלכע שמלאנדא

ק צוליב א "ישע תפיסות אי� ארה'אי� די ציוניסט

שמואל ' ר. שווערע גזירב וועכלע הויערט אוי# זיי

חיי� וועלכער איז יאהר יערלי" מנדב די טישטעכער 

זייענדיג די פארוואלטער או� עס צייג צו דע� מסיבה 

האט אוי" היי יאהר  ,פו� א פלעסטיק געשעפעט

ג אי� תפיסה אז זיי� געשעפט 'באפויל� פו� זיצענדי

  .מנדב זיי� די געצייג ווי ביז היינט זאל

  

דערנא" האב� די קינדער מיט גרויס יראת הכבוד 

ק דקהלתינו "צ אבד"עווע� הגהמקבל פני� ג

ער איז געקומע� זי" פערזענלי" לכא ווע"שליט

משתת# זיי� ביי� מעמד או� איז טאקע געווע� א 

ק פאר די קינדער או� פאר די חשובע יזוח גרויס

  .מחנכי�

  

א אויפגעטרעט� מיט א "או� דא� האט דער רב שליט

 עודדדרשת חיזוק אי� וועלכער ער האט שטארק מ

געווע� די קינדער אנצוגיי� אוי# ווייטער או� נישט 

אס� קיי� איי� ווא" מיט די השתתפות ביי די פארפ

א "או� אזוי אוי" האט דער רב שליט, חברת תהלי�

מלמדי� באדאנקט או� מחזק געווע� די חשובע 

הלי� כע געב� זי" אוועק פאר די חברת תוועלשיחיו 

  .יאהר $א גאנ
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צ דער מרא "ערשינע� צו� מעמד הגה דא� איז

א וועכלער האט אוי" "ער רב שליט'דאתרא לאנדאנ

  .משמיע געווע� דברי חיזוק

  

' צ ר"יפגעטרעט� מיט א דרשה הגהדערנא" האט או

' נו הקכ דקהלתי"וראה $"א דומ"לעוו שליט' עישמ

וועלכער האט מיט א אינהאלטסרייכער דרשה 

� בתו" דבריו אנט די קינדער ווועגעהאלט� געשפ

מעשיות וועלכע לט א דערציי"האט דער דיי� שליט

  .תהלי� ט ארויס די גרויסקיט פו� אמירתנגברע

  

פאהרגעקומע� א איז א "נא" די דרשה פו� דיי� שליט

פאר אלע חשובע נדבני� פו� א " מעמד הכרת הטוב"

 :ובתוכ� ,גאנ$ יאהר או� פונע� היינטיג� מסיבה

ו וועלכער איז מנדב די פרסי� "הי ליפא ווייסר "מוה

ו "היחמ� שרייבער יושע נ ר"מוה ,גאנ$ יאהרא

ומקדשי חברת י קאסט� פו� וועלכער איז מנדב ד

נאיינע� ביי וועלכע אלע קינדער זיצ� איאי�  –תראו 

או� , ק"שב �ד הגדול יעדע"קריאת התורה אי� ביהמ

נדב� וואס איז דער  ו"הי נת� יואל גרינפעלד ר"מוה

ביי וואס מע� גיט פאר די קינדער  ממתקי�פו� די 

  .שלש סעודות

  

קט פאר אלע צו� לעצט האט מע� זי" באדאנ

וועלכע גיב� זי" אוועק א שיחיו חשובע מלמדי� 

או� בראש פו� די , פאר די חברת תבלי� גאנ$ יאהר

ע� פאר האבר" עסקני� האט מע� מכיר טוב געוו

ו וועלכער האט "הימשה דוד פרענקל  ר"היקר מוה

זי" אוועקגעגעב� פאר די מסיבה במסירות נפלאה 

אי� ' ו הקינפאר קהלת גיט זי" כסדר אוועקאו� 

  .לל ובפרטנדא� בכאל

  

ר "דער פ מעמד איז ערשינע� צו� קט� לכבוד פורי�

וועלכע האט זי" רויס ר אהר� ק"פו� די קהלה הר

או� , מיט אלע קינדעראריינגעלאזט אי� א רקידה 

או� דא� האט ראפגעזעצט א האט מע� זי" דערנא"

פידל מיט א לט עגעשפיו "יואל הויער הי' האבר" ר

  .עטליכע ניגוני�

  

געטרעט� דער פורי� רב וועלכער האט אויפנאכדע� 

האט אוי" שוי� ארויסגעברענגט דברי חיזוק פאר די 

קע� זאג� א 'ערווענט אז מ ר או� בתו" הדברי�"תשב

ווייל די מדרש זאגט אז אלע  "קט�"פורי�  רמז אוי#

  .ר"נאר געשעה� אי� זכות פו� די תשבנסי� זענע� 

  

רייכע  די אויסגעטיילט צו� סו# א האט מע�

א האט מנדב "וועלכער דער דיי� שליטפעקלע" 

או� דערנא" זענע� , געווע� לרגל דע� מעמד

פאהרגעקומע� די גורלות פאר די קינדער וועכלע 

, מיט דר" אר$ בשעת די גאנצע מסיבהזענע� געזיצ� 

ספעציעל האט מיט די פרסי� ארויסגעהאלפ� 

  .ו"הערשל שרייבער הי' האבר" ר

  

ארויסגייענדיג פונע� מעמד האט יעדעס קינד 

באקומע� א זמירות למזכרת פונע� מלוה מלכה 

ר ליפא "ע איז אוי" נתנדב געוואר� דור" מוהלכווע

  .ו"ווייס הי

  

עורר חבצל י אמירת תהלי� תת"וע-
  - השרו�
�•�  

  

געהויבענער שבת אי� אתרא קדישא 
' מירו� פאר חבורה מקהלתינו הק

  ק"עיה בירושלי�
אברכי� חשובי�  60ענגע קבוצה פו� קרוב צו  א

בירושלי� האב� געפראוועט דע� ' מקהלתינו הק

בצילא פונע� תנא ט "העעלק "פארלאפענע� שב

  .אינע� שטאט מירו�, י"אלקי רשב

וענע� א שבת אי� מירו� מיט א� פו� פראו מנהגדער 

בירושלי� ' ענגער צאל מבקשי הש� מקהלתינו הק
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' ווע� הרבני החסיד ר, קומט פאר די לעצטע פאר יאר

אברכי די לאדענט איי�  ו"אהר� משה שלאגער הי

' צ ר"אי� שפי$ פונע� משפיע רוחני הרה ,הקהילה

א זאל קומע� "יצחק משה ערלאנגער שליט

ווע� דער משפיע , בענער שבתמיטהאלט� א געהוי

וועט מיט זיינע ווארימע שמועס� אריינבלאז� א� 

  .העכער אטמאספער אי� אלע באטייליגער

  

דער פאריעריגער סוקסעס האט זי" איבערגעשפילט 

אברכי� חשובי� בני עליה  60ווע� נאנט צו , היי יאר

האב� זי" צונויפגעזאמלט אי� מירו� או� אפגעראכט� 

דער משפיע . ל"�  משפיע הנ'מיטא שבת התעלות 

האט מיט זיי� דר" אי� חסידות מתובל בדברי קבלה 

דערהויב� די באטייליגער או� אריינגעברענגט אי� די 

 ,סעודות, א דערהויבנקייט אי� די תפילותאינגעלייט 

  .או� בעת רעווא דרעווי�

  

מיט פולע באגאזש� פו� חיות רוחניות זענע� די 

שעפנדיג פונע� , ש"וצאברכי� אהיימגעפאר� מ

שבת או� פו� די ליכט וואס שיינט אי� מירו� עמערס 

  .גאנ$ יאר פו� חיות דקדושה אוי# א

�•�  

  

בחורי� פו� ישיבת סאטמאר ירושלי� 
הער� שמועס� פו� איד� פו� די אלטע 

  היי�
אי� ירושלי�  ק"תיהבתלמידי ישדי בחורי חמד 

 פורי� קט�דע� פארגאנגענע� ק האב� "עיה

הייט צוהער� סיפורי די געלגענגעהאט  ט"העעל

ניסי� ונפלאות או� פו� צדיקי� פו� א� 

  .ערשטהאנטיגער מקור

  

די סיפורי� זענע� פארציילט געוואר� דור" הרבני 

פו�  א"קלמ� בערקאוויטש שליט' החסיד הישיש ר

האט געשילדערט פאר די וועלעכער  אנטווערפ�

די שווערע צייט� וואס ער האט  בחורי�טייערע 

או� דערגעג� די חסדי� , המלחמה מיטגעלעבט בימי

  .וואס האב� אי� באגלייט אוי# טריט או� שריט

  

עטליכע שעה זענע� די בחורי� געזעס� צוגענאגלט 

צו זייערע ערטער או� געהערט די דברי פי חכ� ח� 

וואס האט מיט א באזונדערער , פונע� בעל העובדא

געשמאק דערציילט זיינע מיטלעבעניש� או� 

  .יי� גרויס� דאנק לפני קונואויסגעדריקט ז

�•�  

  

  קריטישע מסיבה של מצוה
  אי� בארא פארק 

אי� בארא פארק ערווארט� דע� ' עסקני קהלתינו הק

אי� די מאס� זי" ה קומע� "ציבור וועלכע וועל� אי

באטייליג� בגו# ובממו� ביי דע� גאהר קריטיש 

וויכטיגע מסיבה וואס קומט היינט נאכט פאהר אי� 

 אוי#ו "ר יעקב יצחק פריעדמא� הי"שטוב פו� מוה

  .עקפאר א גאהר וויכטיגע צוו .טע סטס'53 1227

  

  - תזכו למצוות-
�•�  

 
  ,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




