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נייעס און בַאריכטן פון קַאנַאדא

נחלת יואל, קאַנאַדא. — סאַטמאַרער חסידים תושבי 
קאַנאַדא האָבן מיטגעלעבט גאָר אַ געהויבענע מסיבת 
מלוה מלכה, וואָס איז געּפראַוועט געוואָרן אין דער 
נייער קריה, מחנה נחלת יואל ד'סאַטמאַר, בצל קדשו 
פון כ"ק מרן אדמו"ר מּפשעוואָרסק שליט"א, וועלכער 
האָט זיך געפונען דאָרט אויף אָּפרו פאַרגאַנגענעם 

שבת קודש פרשת ואתחנן-נחמו. 
דער רבי שליט"א איז ָאנגעקומען פרייטָאג צופרי פון ניו 
ַא  לכבוד  געפונען  זיך  הָאט  שליט"א  רבי  דער  וואו  יָארק, 
הויז פון הרה"ח  שמחה במשפחתו, און איז צוגעפָארן צום 
הנגיד המפואר מוה"ר מרדכי קָאהן הי"ו ראש הקהל דקהל 
יטב לב, ווָאס איז סּפעציעל אויסגעשטעלט געווָארן לכבוד'ן 
בַאזוך, און דער רבי שליט"א הָאט זיך דָארט געפונען במשך 

פונעם גַאנצן שבת.
ַאזוי ווי ס'איז געווען ַא ּפריווַאטער שבת, וואו דער רבי 
שליט"א איז געקומען אויף ָאּפרו, הָאט מען נישט געווָאלט 
בַאלמוטשען דעם רבי'ן שליט"א, און גיין צו דער אכסני'. 
דעריבער איז עס געווען ַא גרויסע בשורה פַאר ַאלע תושבי 
רבי  דער  וועט  נַאכטס  צו  פרייטָאג  ַאז  הערן  צו  הקרי' 
בית  אין  עולם  גַאנצן  מיט'ן  אינאיינעם  דַאווענען  שליט"א 
המדרש פון דער קריה. ָאנקומענדיג אין ביהמ"ד הָאט מען 
שלום גענומען פון רבי'ן שליט"א, אויך הָאט געגעבן שלום 
און געוואונטשן גוט-שבת הגה"צ רבי משה מנחם טירנויער 

שליט"א דומ"ץ סַאטמַאר מָאנטרעָאל.
צו מנחה ערב שבת הָאט דער רבי שליט"א יורד געווען 
לפני התיבה, און מיט קבלת שבת איז מכובד געווָארן הרה"ח 
ר' בעריש ּפָאזען הי"ו מהנהלת הקרי'. נָאך מעריב איז מען 
ַאריבער זָאגן גוט שבת און געבן שלום. די טיש פרייטָאג צו 
נַאכטס הָאט דער רבי שליט"א געפירט מיט בלויז געציילטע 

אנשים חשובים אויף דער אכסני'.
שבת אינדערפרי הָאט דער רבי שליט"א געדַאווענט בבית 
האכסני', און יורד געווען לפני התיבה צו תפילת המוספין. 
אויך ביי דער מיטָאג סעודה זענען געווען בלויז געציילטע 
הָאט  שליט"א  סַאטמַאר  דומ"ץ  הגה"צ  און  המשפחה,  בני 

געבענטשט על הכוס.
שליט"א  רבי  דער  איז  סעודות  שלש  און  מנחה  צו 
ַאריינגעקומען אין ביהמ"ד פון דער קרי'. דער בעל תפילה 
סופר  יצחק  משה  אברהם  ר'  הרה"ג  געווען  איז  מנחה  ביי 
סַאטמַאר  במוסדות  תשב"ר  מלמדי  מחשובי  שליט"א, 
פתיחה  געגַאנגען  איז  שליט"א  רבי  דער  און  מָאנטרעָאל, 

כמנהג אבותיו ווי אויך הגבה נָאכ'ן לייענען.
אין  פול  געווָארן  ביהמ"ד  דָאס  איז  סעודות  שלש  ביי 
זענען  זמירות  די  מיט  הקצה.  אל  מקצה  מינוטן  געציילטע 
דומ"ץ  לערנער שליט"א  יושע  רבי  הרה"ג  געווָארן  מכובד 
דָארָאג,  אב"ד  שליט"א  לויפער  אברהם  רבי  הרה"ג  הקרי', 
הרה"ח ר' יעקב יושע ווערצבערגער הי"ו, הרה"ח ר' שלמה 
און  הי"ו,  סַאנדער  יושע  ר'  הרה"ח  הי"ו,  שּפיטצער  יעקב 

נָאך. מיט ברכת המזון הָאט דער רבי שליט"א מכבד געווען 
הרה"ג ר' יהושע לערנער שליט"א דומ"ץ.

צו מעריב איז דער רבי שליט"א צוגעגַאנגען צום עמוד, 
און נָאכדעם איז יעדער דורך זָאגן ַא גוטע ווָאך.

בערך איינס ַאזייגער איז דער רבי שליט"א ַאריינגעקומען 
אין בית המדרש ּפרַאווען מלוה מלכה ברוב עם מיט'ן גַאנצן 
עולם. ווי בַאקַאנט זענען די ּפשעווָארסקער מלוה מלכה'ס 
השפעת  פון  זמן  ַא  ַאלס  וועלט  גַאנצער  דער  אין  בַארימט 
בעלי  און  אינגעלייט  פילצָאליגע  הָאבן  וחסדים,  רחמים 
די  אויסגעניצט  קַאנַאדא  אין  קָאנטריס  ַאנדערע  פון  בתים 
די  מיטהַאלטן  פָארן  צו  געקומען  זענען  און  געלעגנהייט, 
סעודתא דדוד מלכא משיחא במחיצת קדשו פונעם גרויסן 

גַאסט דער ּפשעווָארסקער רבי שליט"א.
נָאכ'ן זיך ווַאשן הָאט מען ָאנגעהויבן זינגען זמירות, און 
מיט  אויפגעשטעלט  זיך  שליט"א  רבי  דער  הָאט  דערנָאך 
זייערע  ַאריינווַארפן  דערין  זָאלן  בַאטייליגטע  די  שיסל,  ַא 
נדבות. דער רבי שליט"א הָאט נָאכדעם פַארטיילט, כמנהג 

ּפשעווָארסק, קנָאבל פַאר'ן גַאנצן עולם.
דער קלימַאקס פון דער מלוה מלכה איז געווען ווען דער 
ענינים  שיינע  קודש,  סיפורי  דערציילט  הָאט  שליט"א  רבי 
דהילולא  יומא  זייער  ווָאס  צדיקים  די  פון  טבין,   ומילין 
שטילקייט  שניידנדער  ַא  מיט  און  ווָאך,  די  אויס  פַאלט 
וועלנדיג  נישט  איינגעהערט,  עולם  גַאנצער  דער  זיך  הָאט 

פַארפַאסן גָארנישט פון די פתגמין קדישין מאוצר המנוצר.
דער רבי שליט"א הָאט דערנָאך געבענטשט על הכוס, און 
איז צוריק צו דער אכסני', וואו ער איז געבליבן צו גַאסט ביז 
די ווָאך דינסטָאג. אין די דריי טעג ווָאס דער רבי שליט"א 
הָאט געוויילט אין דער קרי' איז אויסגעשטעלט געווָארן ַא 

סדר ווער ס'זָאל קענען ַאריינגיין צום דַאווענען.
דער  איז  ַאזייגער  דריי  בערך  מיטָאג  דינסטָאג  דעם 
בעת  יואל,  נחלת  מחנה  פון  ַאוועקגעפָארן  שליט"א  רבי 
צענדליגער בחורים און יונגעלייט ווַארטן ָאּפ אינדרויסן און 
וחתימה  כתיבה  ַא  אויף  ברכה  ַא  נעמען  צו  נָאך  עסּפייעט 

טובה לרגל ימים הנוראים פון תשע"ג הבעל"ט.
אויפ'ן וועג הָאט דער רבי שליט"א ָאּפגעשטַאט ַא בַאזוך 
לרפו"ש,  שליט"א  מטָאהש  הרה"ק  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ביי 
און פון דָארט איז דער רבי שליט"א געפָארן קיין לָאנדָאן, 
און הָאט דָארט מנחם אבל געווען די משפחת ענגלַאנדער 
ענגלַאנדער  אליהו  רבי  החסיד  הרב  ובראשם  החשובה, 
הרה"ג  בנם  פטירת  אחרי  שבעה  זיצן  ווָאס  שליט"א, 
המפורסם רבי יששכר דוב בעריש ענגלַאנדער זצ"ל. המקום 

ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
מיט'ן  יואל  נחלת  מחנה  אין  טעג  געהויבענע  ּפָאר  די 
געהויבענע  די  סּפעציעל  שליט"א,  רבי'ן  ּפשעווָארסקער 
מסיבת מלוה מלכה, הָאט געלָאזט ַא געווַאלדיגן רושם אויף 

ַאלע ווָאס הָאבן זוכה געווען ַאנטיילצונעמען דערין.
בזמן שהצדיק הוא בעיר, הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה.

שיינער שבת אין מחנה נחלת 
יואל, קאַנאַדא, מיט כ"ק מרן 

אדמו"ר מּפשעוואָרסק שליט"א
פילצאָליגע חסיד'ישע אידן פון קאַנאַדא האַלטן מיט געהויבענע מסיבת מלוה מלכה מוצאי שבת קודש

פַארציילט סיפורי צדיקים ביי מלוה מלכה

כ"ק אדמו"ר מפשעווָארסק שליט"א אין קַאנַאדע

טיילט קנָאבל

טייל פונעם עולם

כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א לערנט פָאר פונעם ספר אך פרי תבואה 
ביים יָארצייט סעודה

יָארצייט פון הרה"ק מליסקא זי"ע

בית דין צדק

נתיבות המשפט
הרה"ג אבד"ק שטשאקאווא שליט"א, ראב"ד
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