
  ת"בעזהשי

" י"ישועת הרשב"ס בארימטע ארגאניזאציע 'וועלט
י וועלכע וועלן "אין פיהלן שפאנונג צו העלפן אחב

  ק מירון"ג בעומר את"ט ל"באלאגערן קומענדיגן יו
  

  ע אינגעלייט פון בני ברק'ע ארגאניזאציע פון היימישע סאטמארסטדי איינציג

  

 אין די איצטיגע טעג זענען –מירון 
ישע מנהלים און גבאי קודש די ענערג

ס בארימטן ארגאניזאציע 'פונעם וועלט
פארנומען מיט די " י"ישועת הרשב"

עבודת הקודש און הכנה דרבה צום 
ג בעומר המתקרב ובא "ט ל"קומענדיגן יו

ווען רבבות אלפי ישראל וועלן 
ארויפקומען פוקד זיין דעם ציון התנא 

  .א"ע ועכי"י זי"האלוקי רשב

נהלה זארגן און טוהען ע ה'די חשוב
דאס גרעסטע מאס השתדלות יומם ולילה 
לא ישבותו צו קענען פארזיכערן 

 -ת " ווי יעדעס יאהר בעזהשי-נאכצוקומען 
דאס פארלאנג און געברויך פון אזויפיהל 
מאסן אידן זיי צו דערפרייען און מקבל פנים 
זיין בבואם אל הקודש ובצאתם מיט קאלטע 

קען און מיט מילי און ווארעמע געטראנ
ג "ט ל"דמיזן אין לויף פונעם גאנצן יו

וואס , בעומר ביינאכט און בייטאג נאכאנאנד
עס איז איבעריג צו שילדערן וויפל די 
געשמאקע געטראנקען גיבן צו כח און מוט 
פארן ציבור צו קענען ווייטער אנגיין מיט די 
הייליגע תפילות ובקשות ביים ציון און מיט 

ן של מצוה וגעגועי קודש די ריקודי
  .אינדערויסן בחצר המערה

ע 'ספעציעל גיבן זיך אפ די חשוב
עסקני המפעל מיט צורישן די גרויסע חלוקה 

משקה ביומא דהילולא " י ראטל"ח"פון די 
קדישא וועלכע איז מקובל אלס סגולה 

זיי זענען עושים , נשגבה בדוק ומנוסה
 די מלאכת הקודש מיטן -מלאכתם 

 מיט -לן די משקאות אין מירון אויסטיי
און , גרויס געטריישאפט און נאמנות יתירה

טאקע נישט אומזיסט איז די גרויסע 
נאכפראגע דייקא נאך זייערע חלוקה 
וועלכע ווערט אויסגעטיילט דורך היימישע 

  .ע אינגעלייט פון בני ברק'סאטמאר

ח "קוויטלעך און לחיים יעדן ער
  און ימי הרצון

ישועת "יר והנשגב די מפעל הכב
איז געגרינדעט געווארן דורך " י"הרשב

ו מיט הרב "הרב ברוך משה פינקלשטיין הי
ו ואתו עמו ַא שטאב "שמואל דוב קליין הי

ע אינגעלייט 'פון ערליכע היימישע סאטמאר
וועלכע האבן אויף זיך ' פון בני ברק יראי ה

גענומען די מצוה נשגבה צו העלפן פאר 
 קומען ארויף קיין מירון אלע אידן וועלכע

אין לויף פונעם גאנצן יאהר בכלל און 
ג "בפרט אינעם יומא דהילולא קדישא ל

זיי קומען שטארק צו הילף מיטן , בעומר
אויסטיילן אכילה ושתיה אויף ַא ברייטן 

און דערצו העלפן זיי פאר אחינו , פארנעם
בני ישראל מריחוק מקום דורך מזכיר זיין 

ון אויפליינען זייערע זייערע נעמען א
קוויטלעך ובקשות ביים ציון הקודש יעדן 
ערב ראש חודש ויומי דפגרא להפקד בדבר 

און אזוי אויך צינדן זיי אן , ישועה ורחמים
לכבודו " שמן זית"ליכט און א נר תמיד 

פונעם תנא ער זאל ממליץ טוב זיין פאר די 
  .אלע נצרכי ישועות

ט צו עס איז שוין ַא תקופה פון נאנ
ישועת "צוואנציג יאהר וואס די עסקנים פון 

פירן זיך ארויף צופארן קיין מירון " י"הרשב
, יעדן ערב ראש חודש מדי חודש בחדשו

און אזוי אויך אין די ימי הרחמים והסליחות 
ם ווי אויך אינעם הייליגן טאג "וימי השובבי

מעתיר צו זיין בתפילה , הושענא רבא
באדארפיגע אידן -יטובתחנונים אויף אלע נו

זיי טיילן , וועלכע קוקן ארויס אויף ַא ישועה
לקח און בראנפין אויף ַא " לחיים"אויס 

ברייטן פארנעם פאר אלע אוועזנדע 
ת זענען שוין רבים "און בעזהשי, מתפללים

וכן שלמים געהאלפן געווארן דורך דעם 
  .בכל משאלות לבם לטובה

עס דארף באזונדער באטאנט ווערן 
טיילט " י"ישועת הרשב"ס אז די מפעל דא

במשך דעם גאנצן יאהר משקאות און 
אנדערע צרכי שבת פאר צענדליגע היימישע 

און , מוסדות התורה, חבורות, ישיבות
משפחות חשובות וועלכע קומען ארויף 

י אין "אפרעכטן ַא שבת קודש בצל הרשב
וואס ווי באקאנט , א"אתרא קדישא מירון יע

 שטארק נהוג ביי אלע איז דאס היינט
חסידישע קרייזן ארויפצוקומען קיין מירון 

י "שבת קודש בצל הרשבאון אפרעכטן ַא
מיט ַא התרוממות הנפש און נועם הנשמות 
און אט די מפעל האט ַא גרויסע חלק אין די 
געהויבענע שבתים דורך צושטעלן די 

  .משקאות אויפן גאנצן שבת

 שטארק האט זיך אנגעזעהן די יאר
אין די שווערע קעלטן ם "אין די ימי השובבי

 יאר איז א זעלכע 30וואס שוין איבער 
י האבן די "קעלטן נישט געווען אין א

 ארויף י"געטרייע עסקנים פון ישועת הרשב
געטראגן ווארימע משקאות צו דערווארימען 
די הערצער פון אחינו בני ישראל וואס 

ישט מוותר געווען יעדן ליל שישי האבן נ
  .'ארויף צו קומען לשפוך שיח על ציון הק

ר "ק אדמו"מסע הקודש פון כ
  י"א אין א"מסאטמאר שליט

ספעציעל האבן זיך איבער געצייגט 
די אלע אויסלענדישע אידן וואס זענען מיט 
געקומען ביי די מסע הקודש אין די 

ר "ק מרן אדמו"פארגאנגענעם זומער מיט כ
ווען , י"א קיין א"ק מסאטמאר שליט"הגה

איז געפארן מקומות הקדושים אין גליל 'מ
ישועת "האט די ארגאניזאציע העליון 

אויפגענומען די טויזענטער אידן " י"הרשב
ן דאווענען און 'מיט ווארימע קאווע פאר

נאכן דאווענען איז געווען צו געגרייט א 



און אויך איז פארטיילט  ברייטן פרישטיג
קאלטע טויזנטער סענדוויטשעס און געווארן 

אנצן נסיעה געטראנקען אין לויף פונעם ג
ובפרט אין צפת אין דעם אור אלטן בית 

, י הקדוש"כ די אר"החיים וואס שם מנו
און די שווערע היצן ', דער בית יוסף וכו

זענען געווען אום דערטרעגליך האט  די 
 מיט די קאלטע" י"ישועת הרשב"טראק פון 

געטראנקען און מיט די מזונות דערקוויקט 
די פילצאליגע אידן וואס האבן זיך משתטח 

  .ע"געווען אויף די קברי הקדמונים זי

אין " חידוש"א געוואלדיגע 
  "י ראטיל"ח"טיילן 

" י"ישועת הרשב"די מנהלים פון 
זענען די פארגאנגענע יאר אויף געקומען 
מיט א גרויסע חידוש וואס האט 

אזוי ווי זייער , י"נגען אין גאנץ אאפגעקלי
י "ח"אסאך אידן וואס זענען מנדב די 

פלעגן זיך אפרעדן אז אסאך פון די " ראטיל
טרינקען ווערן פארפאלן און אסאך פלעשער 

סאדע זעט מען זיך וואלגערן אויף די זייטן 
, און נאך מער, פון די וועגן ארויף צום ציון

ר פרייע אז אסאך פון די משקאות גייט פא
, ל"אידן און מטרינקט אן א ברכה ואכמ

ישועת "זענען די געטרייע מנהלים פון 
אויף געקומען מיט א געדאנק " י"הרשב

ג בעומר איז געפאלן "אזוי ווי ל
ק האט מען "פארגאנגענעם יאר מוצש

עך פאר די 'געגעבן ספעציעלע קארטל
טויזענטער אידן וואס האבן געוויילט 

 זונטיג אין מירון און ק און"שב, פרייטיג
מיט דעם האבן זיי באקומען אומזיסט 
טרינקען און צרכי שבת אין דעם גרויסן 

אויך דאס יאר וואס . גראסערי פון מירון
ט וועט געפאלן פרייטיג "ג בעומר הבעל"ל

וועלן די טויזענטער אידן וואס וועלן וויילן 
ק אין מירון באקומען די "פרייטיג און שב

רטלעך אזוי אז יעדע טראפן ספעציעלע קא
וואס אידן זענען מנדב " י ראטיל"ח"פון די 

לישועה והצלחה וועט ווערן אויסגעטיילט 
אונטער א שטרענגע אויפזיכט דייקא פאר 

היימישע אידן און קיין איין טראפ וועט 
  .ה נישט פארפאלן ווערן"בע

אין די איצטיגע טעג קומען פאר 
באגאבטע פיבערהאפטיגע הכנות דורך די 

מנהלים צו פארזיכערן און נאכקומען די 
גרויסע נאכפראגע פון טויזנטער אידן פון 

ל וועלכע באלאגערן די "י און פון חו"א
אפיסעס פונעם ארגאניזאציע זיך 
איינצושרייבן מבעוד מועד אין די 

" י ראטל"ח"גרויסארטיגע חלוקה פון 
ה אויסגעטיילט ווערן "וועלכע וועט אי

א "ג בעומר אין מירון יע"ט ל"יוקומענדיגן 
און במשך די גאנצע יאר פאר די רבבות 
אלפי ישראל וועלכע וועלן קומען זיך 
משתטח זיין אויפן ציון המצויינת קודש 

  .הקדשים

י "די זכות פונעם הייליגן תנא רשב
וועט זיכער מגין זיין אויף אלע עסקני 
המפעל און פאר אלע מסייעים לדבר מצוה 

  .אמן, ן ווערן בכל מילי דמיטבצו געהאלפ

  

  

  די אלע וואס ווילן זיך משתתף זיין מיט די גרויסע הוצאות
  אין אזוי אויך אלע וואס ווילן שיקן

  א קוויטלא קוויטל
  ג בעומר ביים ציון"צו ליינען אום ל

  "אהושענא רב"ימי הסליחות והרחמים און ביום , ם"ימי השובבי,ח"אדער יעדן ער
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