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באריכט

  ט"ק העעל"שב –דש תוכ� דברות קו
 א זי� געשטעלט"ק האט דער רבי שליט"ליל שב

 צפרה את משה חת� יתרו ויקח פסוק �'אויפ

 געווע� מארי� או�, שלוחיה אחר משה אשת

 ווי כה� א געווע� איז רבינו משה אויב בדרוש

  .צפורה נעמע� צוריק געמעגט ער האט אזוי

  

 זי�א "שליט רבי דערביי שלש סעודות האט 

 יעקב לבית תאמר כה פסוק אויפ� געשטעלט

 רבי דער ווי, הזה וכסדר הזה בלשו� זאגט י"רש

 או� מוסר בדברי געווע� מארי� האטא "שליט

 מע� קע� תפלה דור� אז ארויסגעברענגט

  קליפות די פו� ארויסגיי�

 �•�  
  

  ד בר� משה"שבע ברכות בביהמ
נעכט� נאכט איז פאהרגעקומע� גאהר א שיינער 

ד בר� משה אי� קרית יואל "שבע ברכות בביהמ

א "ברו� שליט' צ ר"גהלכבוד די שמחה בבית ה

  .ד"מרב הביה, �"חדב

  

ר ברו� שלמה "עס האט או�יפגעטרעט� הר

, ת קרית יואל"א מנהל בת"וויינבערגער שליט

או� , א"ד שליט"או� דער מחות� רב הביהמ

� א משמיע געווע"מר� רבינו שליט דערנא� האט

  .ברי תורה לכבוד די שמחהד

  

צ "ז איז מכובד געוואר� הגה"מיט ברכהמ

או� מיט די ערשטע זעקס , א"וואלאווע שליט'מ

או� מיט ברכה , ד"צ רב הביהמ"ברכות הגה

ר וועלוול "איז מכובד געוואר� הר אאחרית

משה ערנסטער ' צ ר"א ב� הגה"ערנסטער שליט

  .ק"עיה �ירושליבקהל מאור חיי� דרק א "שליט

 �•�  

  

א "היינט אינדערפרי האט מר� רבינו שליט

' גשיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

א האט געלייגט תפילי� פאר "ווי דער רבי שליט

ר יושע "ב� מוה' הב, הבחורי� חתני הבר מצוה

או� הבחורי� , ו פו� קרית יואל"פנחס ווייס הי

ו פו� "ר נחמ� שלאגער הי"התאומי� בני מוה

  וויליאמסבורג

 �•�  

  

א שבע  היינט נאכמיטאג איז פאהרגעקומע�

יבה לצעירי� אי� קרית יואל ברכות בהיכל יש

מ "א ר"ברו� שליט' צ ר"הגהלכבוד די מחות� 

א האט זי� "ווי מר� רבינו שליט ,בישיבה

געוואונטש� לחיי� או� דערנא� טייליגט או� בא
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מתלמידי הישיבה געזינגע� חרוזי� לרגל ' האט א

א "די שמחה או� דא� האט דער רבי שליט

  .משמיע געווע� דברות קודש

  

די אראפ אי� א "דערנא� איז דער רבי שליט

חיי� לייב ' רהנהלת ב' בה קטנה חלק בייש

א האט "ווי דער רבי שליט א"זילבערשטיי� שליט

�  .זי� אומגעקוקט ביי די לימודי

 �•�  

  

דער שבע ברכות  היינט נאכט קומט פאהר

ווי עס א "ו  נאוה קודש פו� מר� רבינו שליטבבית

זענע� געלאדענט אלע מגידי שיעור בחבורת 

  ".יסודי התורה"

 �•�  
  

 יעריג�-היי צו� התרגשות גרויס
 ציל או� טיטל �'מיט הדינער מעמד

 "המשכה"
 הקודש נסיעת היסטאריש� פונע� שאט� �'אונטער

  "סיגוט" האבות לעיר

 
 גאנצער דער זי� גרייט התרגשות גרויס מיט

 בארא או� וויליאמסבורג תושבי ש"אנ ציבור

 לטובת הדינער מעמד יעריג�-היי צו� פארק

 טראגט וואס, ט"הבעל תרומה' א ביו� הישיבה

� אבותינו לרבותינו המשכה מעמד" נאמע� דע

  ".ודורותינו

 

 די אז מע� זעהט הכל ס� שטיקל א מאכט'מ אז

 צייט א אפ איצט צייכענט ישיבה הייליגע

- וועלט די זינט יאר 62 גאנצע פו� אפשניט

 איז" ויראה תורה ומתיבתא ישיבה" בארימטע

 �'דורכ אמעריקע אדמת על געוואר� נתייסד

 ומאור� רב� ט"הקוה רבינו הישיבה מייסד הייליג�

 אבער, ע"זי יואל דברי בעל מר� ישראל של

 פיל פיל ישיבה' סאטמארער' די איז ווירקלי�

  .עלטער

 

 וואס ישיבה די צו המש� א איז ישיבה אונזער

 נא� האט זעלבסט ע"זי יואל דברי בעל רבי דער

 דער אי� יאר פערציג צו נאנט מיט אנגעפירט

, סאטמאר אי� אנגעהויב�, היי� אלטער

 נא� או�, קראלי אי� או� אורשיווא אי� שפעטער

 א איז עס או�, סאטמאר אי� צוריק שפעטער

 איז וואס' ישיבה סיגוטער' הייליגע די צו המש�

 של בקדושה דור אחר מדור געוואר� געפירט

 לא וואס, ע"זי התמרי� עצי ק"רבוה דור� מעלה

  .הימי� כל שולחנ� מעל ישיבה פסקה

 

 גרייט� מיר ווע� מאמענט איצטיג� ביי� טאקע

 צו מחדש, מאמענט היסטאריש� צו� אלע זי�

 שטאט די אי� עלמי� בית פונע� אורה זיו זיי�

 דע� באנייע� צו צוריק גלייכצייטיג או�, סיגוט

, סיגוט שטאט די אי�" הוי#" הייליג� בארימט�

 האב� סיגוט בית צדיקי די וואו ארט דאס

 או� הקודש עבודת זייער געפירט יאר� אזויפיל

 פאר קדושה או� תורה געווע� משפיע דארט� פו�

 צו� ארוי# פריש קומט, ישראל כלל

 עבודת אייגענארטיגער דע� אויבערפלא�

 מיט� צוזאמע� וואס, גזע סיגוטער די פו� הקודש

 זי� זיי האב�, חסידי� די או� קהלה די פיר�

, הצא� צעירי די זיי� מדרי� מיט� אפגעגעב�

 זעלטענער א זייענדיג, מופלגי� חמד בחורי

 פו� צדיקי� ביי געווע� זעלט� האט'מ וואס מיזוג

  .גזעי� אנדערע

 

 קיי� אנגעקומע� איז ע"זי רבי דער ווע� שפעטער

 שרעקליכע די פו� ורצו$ שבור זייענדיג, יארק ניו

, קריג וועלט צווייטע די פו� איבערלעבעניש�

, הקדושה כח א מיט אנגעגארגעלט זי� ער האט
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 גרינד� ביי� התורה כח דע� געווע� ממשי� או�

 צוליב נאר אלעס, ישיבה סאטמארער הייליגע די

�" המשכה" די' הק ישיבה די אי� זעענדיג, דע

 די. הגואל ביאת עד דורות קומענדיגע די פאר

 סאמע� �'אויפ געשטאנע� אל$ איז ישיבה

 צדיק דע� פו� מעינותיו בראש שפי$ העכסט�

 דרכו ממשי� געגאנגע� איז ובדרכיו, הדורות

 וואס, ע"זי משה בר� בעל ק"רביה מר� בקודש

 מיט טירדי� בחבילי מוק# זייענדיג טרא$

 ל"זצ רבי דער האט, והפרט הכלל עניני אזויפיל

 פו� געווע� דעת מסיח נישט או� געטראכט אל$

  .ישיבה הייליגע די

 

�  עוזינו גאו� העדה מנהיג דער ווע� יו� וכהיו

 בהנהגת ממשי� ווייטער איז א"שליט רבינו מר�

 צו מקושר ווייטער א"שליט רבי דער איז  העדה

 הוא וכאשר, ק"אבוה כדרכי ישיבה הייליגע די

 יאר דרייסיג אריבער לעצטע די פו� אתו באמנה

 א"שליט רבי דער ווי או�, הישיבה ראש אלס

 איז הקדושה ישיבה די" אויס כסדר זי� דרוקט

 "!אפשר אי ממנה לפרוש' ובלבבי בתוכי'

 די ריכטיג' הק ישיבה די איז ארו� אזוי

 פו� סיי או�" רבותינו" פו� סיי" המשכה"

 די וואס ישיבה זעלבע די זייענדיג" אבותינו"

 וואס, סיגוט אי� געפירט האב� צדיקי� סיגוטער

 געפירט האט ע"זי יואל דברי בעל רבי דער

 משה בר� בעל דער וואס, משובותיו במקומות

 ק"רבוה וואס או�, זענטא אי� געפירט האט ע"זי

 די או�, דאהי ווייטער פיר� או� געפירט האב�

 זענע� עלטער� אור או� עלטער� די וואו ישיבה

  .יאר� אלע די במש� געוואר� נתגדל או� נתחנ�

 

 התרגשות זעלטענע� א איצט הערשט דערפאר

� הייליגע די זיי� מחזק קומע� צו ציבור גאנצ� ביי

 הייליגע די זיי� ממשי� ווייטער קענע� צו ישיבה

 די זיי� צו מעמיד, התורה הרבצת פו� קייט

 כלי, הוראה מורי, רבני�, תורה גדולי צוקונפטיגע

 או� קינדער אייגענע אונזער פאר, קודש

  .אייניקלע�

 

  -דורותינו ועל בנינו ועל עלינו-
 �•�  

  

  

 
  ,בילדער, נייעס�, אימעיל פונע� מערכת פאר קאמענטאר� דער

  :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


