
פון היסטאריע און אנטוויֱקֹלונגען באריכטן, נייעסן,

בארה"ֱק יואֹל ִדרבינו ֹלב יטב מוסִדות
הנס בעֹל מאיר רבי ֹלצִדֱקת יִד גֹליון

בארה"ב ֹלב יטב מוסִדות הנהֹלת ִדורך געגעבן ארויס

אייגענארטיגע א

מוסִדות וואס נתינה

ערהאֹלטן האט ֹלב יטב

האט צוריֱק צייט א מיט

ִדי צו צוריֱקגעפירט אונז

תֱקנה" "חתונה בארימטע

הונִדערטער אן שוין גייט וואס

נאכאנאנִד. יארן

פון רוף טעֹלפאן א באֱקומען צו

הגה"ֱק רבינו מרן פון ֱקוִדש נאוה ביתו

סכומים אפנעמען ֱקומען זאֹל מען אז שֹליט"א

רבי'ן פון ֹליִדיו איבערגעגעבן האבן איִדן וואס געֹלט

און ערשיינונג געווענֹליכע א איז ֹלב" יטב "מוסִדות פאר שֹליט"א

אפט. פאסירט

סכום געוויסע א געווען איז אינטרעסאנט, געווען יא איז עס וואס

אויך נאר אינטרעסאנט, געווען ִדאס איז אונז פאר נאר נישט וואס געֹלט,

און אינטרעסע, ספעציעֹלע א ארויסגערופן עס האט שֹליט"א רבי'ן ביים

האט ֹלב" יטב "מוסִדות פאר געֹלט סכום ִדעם ערהאֹלטן נאכן טעג ִדי אין

ופני ראשי פאר איבערִדערצייֹלט מאֹל עטֹליכע ִדאס שֹליט"א רבינו

טעג. נאכפאֹלגענִדע ִדי אין אריינגעֱקומען זענען וואס הֱק' ֱקהֹלתינו

שֹליט"א רבינו שטארֱק ווי ארויסצוברענגן איבעריג איז אנ"ש פאר

הוצאות ִדי מער וואס איינצוצוימען תֱקנות" "חתונה ִדי איינצופירן ארבעט

ביים וואס בעה"ב, חשוב'ער א געווען איז ֱקינִדער. מאכן חתונה בשעת'ן

וֹלִדוגמה. ֹלאות זיין צו באשֹלאסן ער האט ֱקינִד ערשטן זיין מאכן חתונה

ב

ביים איינגעגעסן ֹלאנג יארן שוין איז וואס הוצאות נארישע פארשיִדענע

אין געֹלייגט ער האט ֱקינִד, א מאכן חתונה ביים "מוז" א אֹלס ציבור היימישן

בערך געשפארט זיך האט ער אז געווען איז הכֹל סך ִדער און זייט, ִדי

$12,000

נאך אריינגעֱקומען איִד ִדער איז שֹליט"א רבינו מרן זיין מחי' וועֹלענִדיג

געֹליגן איז אינעוויינג ֱקאנווערט, פארמאכטן א איבערגעגעבן און חתונה, ִדי

בערך פון סכום ִדי

אויפן אין ֱקינִד זיין מאכן חתונה ביים געשפארט אים האט שֹליט"א רבינו

זיך האט ער וויפיֹל גענוי ציפערן פינֱקטֹליכע געשטאנען איז ֱקאנווערט

מען אז שֹליט"א רבי'ן פון רצונו עוז וויסענִדיג זאך. יעִדע אויף געשפארט

ִדעם געווען מֱקִדיש ער האט ֹלב, יטב מוסִדות פאר צִדֱקה געֹלט געבן זאֹל

ארויסצוברענגן איבעריג בארה"ֱק. ֹלב" "יטב הֱק' מוסִדותינו פאר סכום

ִדעם פון געהאט האט שֹליט"א רבינו וואס רוח ֱקורת שטארֱקן ִדעם

באנעזאם. ֹלב" יטב "מוסִדות און תֱקנות" "חתונה פון שיֹלוב זעֹלטענעם

באֹלבאטיש!. געמאכט חתונה פארט און !!!

וואס$1200 פון "מעשר" ִדער איז ִדאס אז זאגענִדיג

ֹלפ"ֱק א תשע שנת שבט מברכים "שבת

הכותב ִדורך: באארבעט

המוֹלִדהמוֹלִד

ביינאכט ִדינסטאג

10:32
חֹלֱקים 5 מיט

המוֹלִד
שבט: חוִדש שֹל

ֱקאמענטארן, הערות, פאר
גֹליון ִדעם באֱקומען צו אִדער

אויף: אונז מיט אייך פארבינִדט

Tel: 1877-YETEV-LEV

(1877-938-3853)

Fax: 866-594-0261
חוִדש: ה'ראש ביום

בשעה שישי ֹליֹל : טבת נאכט)תֱקופת (ִדאנערשטאג 10:30(ניטֹל)



א שפארענִדיג סומע אויבענִדערמאנטע ִדי אז אנציווייזן כִדאי איז (עס

פון ֹלן ֱקיימא

בעֹל זיך טוען אֹלגעמיין און תֱקנות, חתונה ִדי פון ראמען ִדי אין געשפארט

אומגעפער פון שאצונג א אפשפארן מחותנים הבתי'שע

ווי מער באטרעפן שפארונגען ִדי פון מעשר מעות ִדי טוט ִדאן און

טאפעֹלט...).

אזוי ב"ה שוין איז הֱק' ֱקהֹלתינו פון תֱקנות" "חתונה ִדי וואס טראץ

אזוי" "ס'ֱקומט ווי אויס שוין ֱקוֱקט עס אזש ציבור, ביים איינגעגעבן שטארֱק

נישט עס איז אבער פארט

יאר. עטֹליכע ווי מער אֹלט

פון שיֹלוב ִדער אבער, גראִדע

"יטב מיט תֱקנות" "חתונה

אֹלטער אן גאר שוין איז ֹלב"

ֹלאנג. יארן צוריֱק שוין גייט און

מנהגים ספר אין נאך

עס ווערט ווירמייזא

ווערט ענֹליך און געברענגט,

אין געברענגט עס

ספרי אנִדערע פארשיִדענע

ספר אינעם והֹלכה. מנהגים

זעֹלבסט ווירמייזא מנהגים

איז עס אז געברענגט ווערט

חתונה א ביי אז מנהג, ִדער

געט מען אז "תֱקנה" א איז

"שיתן פאֹלגענִד: ווי שטייט עס וואו אונטן הג"ה אן ִדארט ִדא איז צִדֱקה.

שכתוב וכמו ֹלחורבן זכר כענין הִדבר וטעם ישראֹל, ארץ ֹלעניי צִדֱקה

ֹלעניי צִדֱקה תנו הגובה יאמר וֹלכן שמחתי' ראש עֹל ירושֹלים את 'אעֹלה

ִדער און ישראֹל, ארץ עניי פאר צִדֱקה ִדי געבן זאֹל (מען ישראֹל". ארץ

ִדער זאֹל ִדעריבער און וכו' זאגט פסוֱק ִדער ווי ֹלחורבן, זכר אֹלס איז טעם

ישראֹל".) ארץ עניי ִדי פאר געֹלט "געטס אויסרופן צִדֱקה גבאי

$12,000

$25,000

ווערן וואס סומעס מינימאֹלסטע ִדי פון איז ,

מער. און

\ב חזיתיך יִדבֱקוִדש גֹליון

אויפן "אש" ֹלייגן צו זיך פירט מען ווי אזוי גענוי מעוֹלם. אבותינו נהגו וכך

גֹלאז א צוברעכט חתן ִדער אז זיך פירט מען ווי פונֱקט חתן; פונעם ֱקאפ

מנהגים פארשיִדענע נאך זיך פירט מען ווי פונֱקט און חופה, ִדי אונטער

אז מנהג ִדער אויך איז ירושֹלים" את "נעֹלה ִדעם זיין צו מֱקיים כִדי אֹלעס

מאיר רבי "צִדֱקת פאר צִדֱקה מפריש מען איז חתונה ִדי ארום טעג ִדי אין

מער, נאך זיך פירן אנִדערע און חתונה, ִדי בשעת עס געבן פיֹלע הנס". בעֹל

א מיט טישן ִדי צווישן ארום מען גייט זעֹלבסט חתונה ִדי בשעת אז

געבן צו געסט, געֹלאִדענטע ִדי זיין צו מזכה כִדי טעֹלערֹל" "ירושֹלים

הנס. בעֹל מאיר רבי צִדֱקת פאר ישראֹל" ארץ "מעות

פון מער פיֹל איז עס ירושֹלים" את "נעֹלה אֹלס בֹלויז נישט ס'איז אבער

וואס עֹלטערן ִדי ווי נאך ווער ֱקינִד. א פון חתונה ִדי צו זיך מ'גרייט ִדעם.

ווער חתונה, זייער פון יאר צענִדֹליג צוויי צו נאנט ֹלכה"פ אריבער שוין זענען

ִדי ניין, געזאגט, בעסער ֱקינִד. ִדעם ערווארטעט עס וואס ווייסן זיי ווי נאך

פאראויסזען. נישט אפיֹלו עס ֱקענען און נישט אויך ווייסן אֹליינס עֹלטערן

מיט פיֹל איז וואס וועֹלט א וועֹלט, גרויסע ִדי אויף ֱקינִד א ארויס מ'שיֱקט

בעסטע ִדאס ִדאך מ'וויֹל שטרויכֹלונגען. פיֹל איז וואס וועֹלט א און נסיונות

מען און אן, אזוי זיך מען שטרענגט ִדעם צוֹליב טאֱקע און ֱקינִד, פארן

פאר בעסטע ִדאס איז ִדאס אז ווייסט מען ווייֹל ֱקינִד, ִדאס חתונה מאכט

ֱקינִד ִדאס וואס מיט פֹליכט תורה'ִדיגער זיין איז ִדאס און אינטרעסע, זיין

מחויב. איז

ווערן. ִדערשראֱקן אמאֹל ֱקענען עֹלטערן ִדי יתבי, פחִדנא בהאי אבער

וואס מיטמאכענישן ִדי און שוועריֱקייטן ִדי ִדורכגיין נישט ֱקינִד ִדאס וועט

נישט ִדען איז חתונה? ִדי נאך ֹלעבן זייער אין ִדורך ֹלייִדער זענען אנִדערע

וואו עֹלטערן ִדי פון פֹליגֹל ִדי אונטער בֹלייבן צו ֱקינִד פארן בעסער אפשר

געפעֹלט? גארנישט אים\איר האט עס

און האבן, חתונה ִדארף מען און ווייטער גיין מען ִדארף פארט אבער

איז ֹלעבן, געזונט און גֹליֱקֹליך א צו ֱקינִד ִדאס באגֹלייטן צו רואיג כִדי

צו זיך מען ווענִדט חתונה ִדי פאר אז תֱקנה" "חתונה אֹלטע ִדי איינגעפירט

יטב "מוסִדות פאר שענֱקט מען הנס" בעֹל מאיר "רבי פון צִדֱקה הייֹליגע ִדי

ִדמאיר "אֹלֱקא ארוכה תפֹלה א מתפֹלֹל איז מען און סומע, שיינעם א ֹלב"

ֹלעבן ִדאס ֹלייכטן, אים זאֹל ֹלעבן ִדאס ער אז ֱקינִד טייער מיין העֹלף עננו"

זיס זיין אים זאֹל

אנגענעם!. און

זעֹלבע ִדאס

סיי פאר איז

שמחה וועֹלכע

פאר האֹלט, מען

פאר אפשערן, אן

א.ִד.ג. מצוה בר א

האט מען ווען

מתפֹלֹל אזויפיֹל

ִדאס פאר זיין צו

זאֹל ער אז ֱקינִד

ן ג י י ט ש ס י ו א

און ערֹליך

"צו אפגעהיטן

ֹלייט" צו און גא-ט

בעסטע ִדאס איז

צו מתפֹלֹל ארט

ביי ִדערויף זיין

מאיר רבי "צִדֱקת

הנס". בעֹל

ִדי עוִד, וֹלא

המשך

ֹלב יטב מוסִדות נומערן פוןוויכטיגע

בֱקשה א זיין צו מזכיר
נומבער צענטראֹלער אונזער רופט

1877-YETEV-LEV (1877-938-3853)

Fax: (866) 594-0261

מֹלמִד": "החזֱקת מפעֹל איבער'ן אנגעֹלעהייטן אֹלע פאר

וויֹליאמסבורג פערֹל, מאיר הר"ר

מארמארשטיין, מנשה הֹלֹל

יואֹל ֱקרית בֹלייך, זעֹליג אשר

פארֱק בארא ֱקאהן, חיים משה הר"ר

מאנסי ווייס, נפתֹלי יואֹל

מאנטריאֹל ֹלעווי, אֹליעזר ֱקֹלמן

וויֹליאמסבורג הר"ר

הר"ר

הר"ר

הר"ר

(917) 836-0447

(718) 812-5249

(347) 243-8419

(845) 662-5250

(845) 270-2946

(514) 915-6315

פושֱקע: נייע א פאר אִדער פושֱקע א ֹלייִדיגן צו אויס

הר"ר

הר"ר

פארֱק בארא ֱקאהן, חיים משה הר"ר

הר"ר

הר"ר

וויֹליאמסבורג צין, הערש יעֱקב

יואֹל ֱקרית הירשפעֹלִד, צבי יואֹל

מאנסי ווייס, נפתֹלי יואֹל

מאנטריאֹל ֹלעווי, אֹליעזר ֱקֹלמן

(347) 623-5486

(845) 270-2946

(845) 662-4091

(514) 915-6315

(718) 812-5249

אייער: פון נעמען ִדי זיין צו מזכיר
כֹלה חתן בחור, מצוה בר אינגעֹל, חאֹלאֱקע

שמחה: זייער פון טאג אין בארה"ֱק מוסִדות אונזערע אין

וויֹליאמסבורג אברהם), (ר' גוטמאן מרת

יואֹל ֱקרית שמשון), (ר' שווארץ מרת

פארֱק בארא נפתֹלי), (ר' ֱקֹלאגסברוין מרת

(718) 384-2050

(845) 783-8125

(718) 436-2403

שמחתינו ראש עֹל ירושֹלים את נעֹלה

Yetev Lev Eretz Yisruel Inc.
POB 2123 Monroe, NY 10949-

7 Hayes Ct. #102
Monroe NY 10950

2 Skillman St #302.
Brooklyn NY 11205

אִדרעסן

נומער אפיס אויבענִדעמאנטע ִדי אויף אפיס אין אריין רופט אִדער

New

Location

אור-אֹלטע ִדי

פחִדנא בהאי אבער
עֹלטערן ִדי יתבי,
אמאֹל ֱקענען
ווערן. ִדערשראֱקן
נישט ֱקינִד ִדאס וועט
ִדי ִדורכגיין
ִדי און שוועריֱקייטן
וואס מיטמאכענישן
ֹלייִדער זענען אנִדערע
ֹלעבן זייער אין ִדורך

חתונה? ִדי נאך

ה

חוִדש? ִדעם אונז פון ערהאֹלטן ארה"ֱק אין הנהֹלה ִדי האט וויפיֹל

ֱקאֹלוםחוִדש'ֹליכענייע

סכום זעֹלבן ִדעם געשיֱקט מען האט ִדאהי פון
אויף געֱקריגן ִדארט מוסִדות ִדי האבן הכֹל בסך אבער

מיט טבת פריער!₪5,250חוִדש חוִדש א ווי ווייניגער שֱקֹלים

ת
ב

ט
סֹליו

כ

האבן מיר
געשיֱקט

האבן זיי
ערהאֹלטן

₪3.65

₪3.58

$75,000

$75,000

₪273,750

₪268,500

שֱקֹל פונעם ווערִד ִדי
ִדאֹלער א פאר



רבי'ס אונזערע
רבוה"ֱק פון ווערטער בֹליציגע און ֱקורצע ִדנורא, זיֱקוֱקין
הֱק' מוסִדותינו שטיצן פון זכות און חוב איבערן

פון ווארט א

אבינו יעֱקב פאר טובה א טוט

מוסִדות ִדי פאר ִדינער יערֹליכן ביים האט זי"ע יואֹל ִדברי בעֹל רביה"ֱק
גמרא ִדי וואס ִדעם אויף באריכות ארומגערעִדט תשכ"ו ויגש א' יום הֱק'
זיך געפינט אבינו יעֱקב און מת, ֹלא אבינו יעֱקב ה.) (ִדף תענית אין זאגט
זיין וועט ֱקומען וועט משיח ווען שטייט ִדערפאר און גֹלות, אין איִדן מיט
אנִדערע ִדי נישט און אבינו יעֱקב ִדוֱקא שטייט ישראֹל, ישמח יעֱקב יגֹל

גֹלות. אין איִדן מיט צוזאמען מיט ֹלייִדט אבינו יעֱקב ווייֹל אבות

ווען און גֹלות'ער, אֹלע מיט מיט ֹלייִדט אבינו יעֱקב ִדבר, שֹל כֹלֹלו
מען אזוי ווי בעוה"ר גֹלות, גרעסטע ִדי ִדאס איז התורה שפֹלות א ס'איז
איז מען ִדעם, צו מסייע איז מען און אויף האֹלט מען אז און אויס, זעט
פאר טובה א מען טוט רבן, בית שֹל תינוֱקת פון התורה כח ִדעם מחזיֱק
סובֹל איז ער ווייֹל אהין, ביז ִדערגרייכט טובה ִדי סבא, ישראֹל אבינו יעֱקב
עס איז מוסִד א מיט טובה א טוט מען אז און שפֹלות, ִדעם און צער ִדעם
טובה א טוט מען נאר טובה, א מען טוט מוסִד מיטן נישט ווייֹל גוט, זיכער
אבינו, יעֱקב סבא ישראֹל איז מנהיג ערשטער ִדער מנהיג, ערשטן מיטן

ִדרך. זייער אין אנכאפן זיך מיר ִדארף אונז און

בֹלש"ֱק: אויסגעפירט ִדאן ז"ֹל רבי ִדער האט

אחריות אן האבן

מוסִדות ישראֹל ארץ ִדי פאר

ִדער צִדֱקה. ערשטע ִדי געווען ז"ֹל פעטער ביים איז ֹלב יטב מוסִדות
ִדי געווען איז ֹלב יטב אז ִדערמאנט, מאֹל אסאך עס האט ז"ֹל טאטע
האט ער ֱקריג. נאכן געגרינִדעט האט פעטער ִדער וואס מוסִדות ערשטע
ער איז מוסִדות ִדי ֹלכבוִד און ישראֹל, ארץ אין געגרינִדעט עס
שטארֱק זייער זיך פֹלעגט ז"ֹל טאטע ִדער אמעריֱקע, ֱקיין ארויסגעֱקומען
החזֱקת ִדי פאר שביִדו מה געטון האט ער יארן. אֹלע מוסִדות ִדי פאר זארגן
ישראֹל'ִדיגע ארץ ִדי פאר אחריות אן האבן מיר ִדארף אונז המוסִדות...
א ִדא איז עס ֱקען... מען וואס אֹלעם מיט ארויסצוהעֹלפן זען מוסִדות,
אונז זען, מען ִדארף שבֱקִדושה, ִדבר ֹלכֹל הארץ א מיט ציבור ווארימער
מוז מען און אנשטרענגן, זיך מוזן מיר חֹליֹלה, פאֹלן ֹלאזן נישט זיי מיר ֱקען

ארויסצוהעֹלפן. זיי שביכֹלתינו מה טון

ֹלב יטב מוסִדות ֹלטובת עסֱקנים אסיפת שֹליט"א, (רבינו
בב"פ) ֹלפ"ֱק תש"ע ויחי ִד'

ג יִד חזיתיךגֹליון בֱקוִדש \

חיִד"א) ִדער פריער, פון (פארזעצונג
געווען אֹלע זענען ִדורות עטֹליכע יחוס. גרויס זייער פון געשטאמט האט חיִד"א ִדער

רבי איז הכותרת גוֹלת ִדער און משפחה ִדער פון ראש ִדער ִדין. בית ראשי און רבנים גרויסע

איז ער ֹלאברהם". "חסִד ספר וואונִדערֹליכן פונעם מחבר בעֹל ִדער זי"ע, אזוֹלאי אברהם

חיִדושי פיֹל אים פון ברענגט חיִד"א ִדער זי"ע. וויטאֹל חיים רבי הרה"ֱק פון תֹלמיִד א געווען

ספרים. זיינע אין תורה

אויך איז וועֹלכער זי"ע, אזוֹלאי יצחֱק רבי נאמען מיטן זון א געהאט האט אברהם רבי

יהושע רבי נאמען מיטן זון א געהאט האט יצחֱק רבי ישיבה. ראש א גאון גרויסער א געווען

אין און ירושֹלים, אין ִדין בית ראש א און מֱקובֹל בעֹל א געווען איז וועֹלכער זי"ע, אזוֹלאי

געווען איז נאמען זיין צייט, זיינער אין ִדין בית ראשי ִדי פון איינע געווען איז זון זיין חברון.

חיִד"א. ִדעם פון טאטע ִדער געווען איז ער זי"ע. אזוֹלאי זכריה יצחֱק רבי

סיי יִדיעות, און בֱקיאות גאונות, זיין ראֹלע גרויסע א געשפיֹלט אויך האט ִדערצו צו און

פון ווייסער און ֱקענער א געווען איז חיִד"א ִדער ִדשמיה. מיֹלי אין סיי און ִדעֹלמא מיֹלי אין

שכֹל גוטן א און כח געגעבן מיר האט "הֱקב"ה שרייבט: אֹליין ער אֹלסִדינג, און אֹלעס

א ִדערויף, זיך וואונִדערן הערן וואס מענטשן ִדי חריפות, און שטארֱקייט מיט זיין מפֹלפֹל

השחר". עֹלות ביז פֹלפוֹל טיף אין געווען עוסֱק איך האב נאכט גאנצע

אבער איִדן, ישראֹל ארץ ִדי געווען מחשיב זייער ֹלארץ חוץ אין איִדן רוב האבן כֹלֹל בִדרך

זייער פאר ראוי זין און אמט, זייער פארטרעטן גוט אזוי געֱקענט האבן שיֹלוחים אֹלע נישט

זיסער א איִד, ישראֹל" "ארץ ריכטיגער ִדער סימבאֹליזירן געמוזט האט שֹליח א פאזיציע,

פיר נאר וועֹלט זיין אין נישט האט וואס השם ירא א גִדוֹל, חכם תֹלמיִד א איִד, געשמאֱקער

שמים. יראת און תורה פון אייֹלן

און פרייֹליכֱקייט גרויס מיט און גערן, זייער האבן ֹלארץ חוץ אין איִדן ִדי

ישראֹל ארץ ִדער אז וויסענִדיג ישראֹל. ארץ עניי פאר געֹלט געגעבן איבערגעגעבנֱקייט,

מסכים ֹלארץ חוץ אין איִד ִדער האט צוועֱק פארִדעם און טאג, גאנצן א תורה ֹלערנט איִד

מכפי יותר אפיֹלו ֱקאסטן געֹלאזט זיך און האראוואניע, און מי זיי צוגעבען אוועֱק געווען

יכֹלתו.

עס אבער אויב שִד"ר. אֹלס איִד געהויבענער א געֱקומען איז עס ווען געווען גוט איז ִדאס

האט אמט, הייֹליגן זיין רעפרעזענטירט גוט אזוי נישט האט וואס שֹליח א געֱקומען איז

גארנישט זענען איִדן ישראֹל ארץ ִדי אז רושם, ִדעם באֱקומען ֹלארץ חוץ אין איִד ִדער

זאֹל פארוואס טא בעסער, נאך אפשר און אזוי פונֱקט ֱקענען מיר חכמים, תֹלמיִדי אזעֹלכע

רעִדט חיִד"א ִדער ווי פֹלעצער עטֹליכע אויף טרעפן טאֱקע ֱקען מען און געֹלט. געבן זיין איך

ארץ פאר כבוִד געשאפן אייביג נישט האבן וואס שֹלוחים, פריערִדיגע ִדי אויף אפ זייער זיך

ישראֹל.

ֹלארץ'ִדיגע חוץ ִדי פון מויֹל אין נאך-טעם א געֹלאזט האבן חיִד"א פארן שִדרי"ם עטֹליכע

גרעסטן ִדעם געשאפן ער האט שִד"ר, אֹלס אנגעֱקומען איז חיִד"א ִדער ווען אבער איִדן.

גרויסער ִדער גאון, און חכם תֹלמיִד ריזן ִדער געווען ִדאך איז ער ישראֹל. ארץ פאר כבוִד

אֹלע התפעֹלות, פון ארויס איז אים מיט באֱקענט זיך האט עס ווער ווייסער, אֹלץ און ֱקענער

געווען איז מִדות זיינע טהרה, זיין ֱקִדושה זיין אים, פאר אפן געווען איז התורה חֹלֱקי

אֹלע אין יעִדן מיט רעִדן געֱקענט ער האט ִדערצו און באגריף. מענטשֹליכן ִדעם העכער

זיין מיט באצויבערט. יעִדן ער האט חכמה גרויסע זיין מיט וואס ִדעֹלמא, מיֹלי אויך ענינים,

און כבוִד געברעגנט ער האט חכמה און גאונות גרויס זיין און געשטאֹלט אויסטערֹלישן

ישראֹל. ארץ פאר שטאֹלץ

א פאר נישט פאסט "ִדאס שרייבט ער ווי מאֹל אסאך מען טרעפט טוב, מעגֹל ספר זיין אין

געווען מכבִד ספעציעֹל אים מען האט אמסטערִדאם אין ווען ישראֹל. ארץ פון שֹליח

מיט אֹלס אן אייביג נעמט חיִד"א ִדער ישראֹל. ארץ ֹלכבוִד אֹלעס איז "ִדאס ער שרייבט

גרויסֱקייט זיין ִדערֱקענט נישט האט מען און פארשעמט אים האט מען אפיֹלו ֹליבשאפט

ֹלִדור ֹלו "אוי ער שרייבט ישראֹל ארץ שֹליח אֹלץ פארשעמט אים האט פרנס א ווען אבער

איבעריג אפהאנִדֹלונג רייכער

ֹלצִדֱקת ישראֹל" ארץ ֹלצִדֱקת"מעות

הפחתי"ם". כאחִד ישראֹל ארץ בשֹליח ֹלזֹלזֹל בעיניך הטוב פרנסו, שאתה

זיי און איִדן ֹלארץ חוץ פון געמאנט האט ער ווי ארום אויך ער רעִדט ספרים זיינע אין

ער ישראֹל, ארץ פון חכמים תֹלמיִדי פאר צִדֱקה געבן פון וויכטיֱקייט ִדי אויפגעֱקֹלערט

הייסט ִדאס עירך, עניי ווי חשוב אזוי פונֱקט איז ישראֹל ארץ עניי אז ֹלהֹלכה פסֱק'ט

אייגענער ִדער פון ארימעֹלייט ווי חשוב אזוי פונֱקט זענען ישראֹל ארץ פון ארימעֹלייט

ישראֹל ארץ אין וואוינען וואס איִדן ִדי אז ער שרייבט אויך י"ט). סי' אומץ יוסף (שו"ת שטאט

ער איִדן. ֹלארץ חוץ ִדי פאר ֹלייִדן זיי וואס ִדעם צוֹליב איז ִדאס אנִדערע, ווי מער ֹלייִדן

ארץ ישוב פון מצוה ִדי אין חֹלֱק א מען האט געֹלִד זיי גיט מען וואס ִדערמיט אז שרייבט,

ספרִד'ישע אנִדערע אויך ברענגן ווערטער ִדי אט ויצא). פ' ִדוִד ראש ִדצ"ח, ִדוִד (פני ישראֹל.

נאמען. זיין אין גִדוֹלים

מיטגעמאכט אֹלס האט חיִד"א ִדער וואס און זעֹלבטס, רייזע'ס ִדי וועגן
השם בעזרת ארטיֱקֹל, ֱקומענִדיגן אין באזוכט, אֹלס האט ער וואו און אונטערוועגנס,

יתברך.



ִדסאטמאר ֹלב יטב מוסִדות פון התייסִדות ִדעם ארום געשענישן, היסטארישע שטריכן, עפיזאִדן,

יִד

הערשֹל
פריעִדמאן

געענטפערט. גארנישט רבי ִדער האט ִדעם

זאגן: מאֹל אסאך פֹלעגט רבי ִדער

.

ירושֹלים גאב"ִד זצ"ֹל פריינִד ארי' משה רבי הגה"ֱק
יאר אין אז ִדערצייֹלט, געֹלעגנהייט א ביי אמאֹל האט
ישראֹל, ארץ אין באזוכט האט זי"ע רבי ִדער ווען תשט"ו
ִדעם באזוכן געגאנגען טעג ִדי פון איינע אין ער איז

זצ"ֹל. רב בריסֱקער

רבי'ן ִדעם באגֹלייט ִדאן האט זצ"ֹל רב ירושֹלימער ִדער
ִדער ווען אבער זצ"ֹל, רב בריסֱקער פון שטוב צום זי"ע
חִדר א אין ביחיִדות אריין ער איז אנגעֱקומען איז רבי
ווען צייט ֹלענגערע א גערעִדט זיי האבן ִדארט און מיוחִד

געווען. אנוועזנִד נישט ִדארט איז ֱקיינער

זצ"ֹל, רב ירושֹלימער ִדער ִדערצייֹלט האט – אינמיטן
געהערט איך האב טיר, אונטערן געשטאנען בין איך ווען
ער פארוואס רב בריסֱקער פארן אפ זיך רעִדט רבי ִדער ווי
אין וואֹלן ִדי אויף איסור צום חתימה זיין צו נישט שטעֹלט
געענטפערט: רב בריסֱקער ִדער אים האט ישראֹל, ארץ

.

בריסֱקער פון ֱקינִדער ִדי אויסגעשוֹלט האט רבי ִדער און
א מיט ארויסהאבן און פארשטיין גוט אויך זאֹלן זיי רב,

ִדי ֱקֹלארֱקייט
שעִדֹליכֱקייט
פון סכנה און
ם ע ִד
ציוניסטישן
ִדי רעיון.
ר ע ֱק ס י ר ב
ם י ִד י מ ֹל ת
אז ִדערצייֹלן
ווען איינמאֹל
יאשע רבי
ִדער ז"ֹל, בער
ר ע ֱק ס י ר ב
ֱקינִד, א רב'ס
געֱקומען איז
רבין, צום
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צייט. ֹלאנגע גאר א אים מיט געשמועסט רבי ִדער האט
ִדער אים האט אהיימגעֱקומען צוריֱק איז ער ווען

געפרעגט רב בריסֱקער

ִדער אז געזאגט בער יאשע רבי האט .

אז זיין, משכנע צו פרובירט אים האט רב סאטמארער
אויס זעט עס פאֱקט, א ווי אויס שוין זעהט מִדינה ִדי היות
נישט זעט עס און ֱקומען, צושטאנִד במציאות וועט עס ווי
רוב און ִדערֱקעגן, טאן ֱקענען עפעס מ'זאֹל אז אויס
אפשר איז מִדינה, ִדי מיט צופריִדן ִדאך זענען ערֹליכע
ֱקענען מען וועט אזוי און זיי, מיט פארהאנִדֹלען צו בעסער

אינעווייניג. פון זיין ֹלוחם בעסער

געפרעגט: רב בריסֱקער ִדער אים האט

טאטן, זיין פאר געזאגט ער האט .

ווייטער מוז מען אז רבי'ן מיטן גע'טענה'ט האט ער אז
פארִדינען מ'ֱקען וואס חשבונות ֱקיין אן מֹלחמה, ִדי פירן
פארן געזאגט האט ער און ִדערפון. ִדערֹלייגן אִדער

רב: בריסֱקער

...

מיט געענטפערט רב בריסֱקער ִדער ִדעם אויף אים האט

געשריי: א

.

ער איז רב, בריסֱקער מיטן אז געוואוסט האט רבי ִדער
וועט ער אז פארכטן נישט זיך ִדארף ער און אחת, בִדעה
מערֱקווירִדיג זיין וועט עס התורה. ִדרך פונעם אפנייגן
זצ"ֹל, רב בריסֱקער ִדעם פון פטירה ִדי נאך אז צוצוגעבן
ִדי געפעֹלשט ישראֹל אגוִדת פון פאֹליטיֱקאנטן ִדי האבן
האט רב בריסֱקער ִדער וואס בריוו א גענומען און פאֱקטן,
ארטיגע ִדי פאר תרפ"ח בשנת בריסֱק אין געשריבן
ווי תשי"ט, תמוז אויף ִדאטום ִדעם געטוישט און בחירות,
ימיו בסוף האט רב בריסֱקער ִדער אז מכֹלומר'שט
צו באפעֹלט ער און יארן אֹלע פון ִדרך זיין געטוישט

רשימה. אגוִדי'סטישע ִדי פאר שטימען

רב בריסֱקער פון מֱקרובים און תֹלמיִדים אמת'ע ִדי
עמרם רבי הגה"צ און שֱקר. איז ִדאס אז געוואוסט האבן
ביים מֱקורב נאנטער א געווען איז וועֹלכער זצ"ֹל, בֹלוי
פון נאמען אין בריוו א געווען מפרסם האט רב, בריסֱקער
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ִדרך גרויס געהאט רבי ִדער האט פנים, אֹל פנים כמים
אז וויסנִדיג זצ"ֹל, רב בריסֱקער פארן רעספעֱקט און ארץ
א אין ארויסגיין ֱקען מען וועמען מיט מענטש ִדער איז ער
ארץ אין הערשן וואס הכפירה כוחות ִדי ֱקעגן מֹלחמה

ישראֹל.

אמאֹל רבי ִדער זיך האט אמעריֱקע אין זייענִדיג שוין
איז זצ"ֹל,(ִדאס הוטנער יצחֱק רבי הגאון מיט געטראפן
ִדער ווען נאך צייט ֱקורצע א תש"ז, כסֹלו חוִדש געווען
רבי ִדער אמעריֱקע). אִדמת אויף באזעצט זיך האט רבי
און שמועס, א אין אים מיט אריינגעֹלאזט זיך האט זי"ע
מבריסֱק הגרי"ז גאון גרויסן ִדעם איבער שמועסנִדיג
משבח שטארֱק זייער אים זי"ע רבי ִדער האט זצוֱק"ֹל.

בזה"ֹל: אויסגעִדרוֱקט זיך און געווען

.

ארץ אין זייענִדיג אז ִדערצייֹלט אים האט זי"ע רבי ִדער
סאך א זייער ער האט יאר פארגאנגענע ִדעם ישראֹל
עֹל העומִדים בִדברים זצ"ֹל רב בריסֱקער מיט'ן גערעִדט
האבן וועֹלכע איינציגסטע ִדי פון געווען איז ער און הפרֱק,
אין ישראֹל, ארץ אין מצב ריכטיגן ִדעם פארשטאנען

זיך. געפינט איִדנטום ִדאס סכנה וואספארא

און רב בריסֱקער וועגן גערעִדט רבי ִדער האט מאֹל איין

הִדברים: בתוך אנגערופן זיך האט

.

ִדעת ִדער אז געזאגט רבי ִדער האט מאֹל אנִדערע אן
ער, ווי פונֱקט אֹלעם מיט איז רב בריסֱקער ִדעם פון תורה
ער ווייֹל רבי, ִדער ווי הויך אזוי ברבים נישט שרייט ער נאר
חשוִד זענען ציונים ִדי און ישראֹל, ארץ אין ִדארט וואוינט
רבי ִדער האט ר"ֹל. ִדמים שפיכת אויף אים ביי

אויסגעפירט

יוסף רבי זיך האט .

אנגערופן ז"ֹל אשכנזי

אויף

\ִד חזיתיך יִדבֱקוִדש גֹליון
ז"ֹל רב בריסֱקער ִדער



ה יִד חזיתיךגֹליון בֱקוִדש \

ִדער ווען אז ִדערצייֹלט האבן זי"ע רבין פון מֱקרובים ִדי
רב, בריסֱקער ביים באזוך ִדעם פון אהיימגעֱקומען איז רבי
און צימער אין שעות גאנצע אפגעשֹלאסן געווען ער איז
געווען, מתפֹלֹל האט ער אריינגעֹלאזט, נישט ֱקיינעם האט
גוט. אזוי נישט איז עס אז מצב, ִדעם פארשטאנען האט ער
עצומה התעוררות מיט תהיֹלים געזאגט ִדאן האט רבי ִדער
בכיות מיט געווען מרעיש האט און הנפש השתפכות און
ע"ה רעבעצין ִדי איז אינִדערצווישן עצומות.
היום מה רבי'ן ִדעם געפרעגט האט זי און אריינגעֱקומען
מיט שטארֱק אזוי מרעיש איז רבי ִדער וואס מיומיים

געענטפערט: רבי ִדער איר האט ותחנונים. 
��תפיֹלות	
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זיך באציט בריוו יענער אז ֱקינִדער, רב'ס בריסֱקער ִדעם
בריסֱק. שטאט ִדי אין וואֹלן ִדי אויף

רעִדן, געֱקענט נישט רבי ִדער האט תֱקופה יענע אין
ִדאן פֹלעגט ער האֹלז, אין מיחוש א געהאט האט ער ווייֹל
ִדעם איבער רבי ִדער שרייבט פאפיר. אויף אֹלעס שרייבן

.... ענין:

געטראפן זיך האט זי"ע רבי ִדער וואס מאֹל ֹלעצטע ִדאס
געווען נישט בריסֱקער ִדער איז זי"ע, רב בריסֱקער מיטן
א אנגעוואונטשן אים האט רבי ִדער און געזונט, אזוי
האט שטוב, פון ארויס איז רבי ִדער ווען שֹלימה. רפואה

שטוב-מענטשן: ִדי פאר געזאגט רב בריסֱקער ִדער

.
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ִדער האט תש"כ יוה"ֱק ֹליֹל ִדרשה נִדרי כֹל ִדי ביי אגב,
צִדיֱקים אז עצומות בכיות מיט געווען מרעיש שטארֱק רבי
עזבו ואותנו ֹלמנוחות הֹלכו הם ווייניגער, אֹלס ווערן
ִדעם וועגן געוויינט צייט ֹלענגערע א האט און ֹלאנחות,
ביטערע ִדי אנגעֱקומען ס'איז ווען הֱקִדוש יום מוצאי ענין.
זצ"ֹל רב בריסֱקער פונעם פטירה ִדי איבער בשורה
צום סמוך הכיפורים יום ערב געווארן נסתֹלֱק איז וועֹלכער
ִדער פארוואס ֹלמפרע פארשטאנען מען האט היום, כניסת

ִדרשה. נִדרי כֹל ִדי ביי איינגעריסן שטארֱק אזוי האט רבי

זאֹל שמחה ִדי אז ִדשמיא סייעתא אזויפיֹל ִדאך ִדארפן אֹליינס עֹלטערן

אֹלעס און ֱקֹלאפן זאֹל אֹלעס זיין, שוֹלט ח"ו זאֹל הרע עין ֱקיין בשֹלימות. זיין

ִדאס ווי סגוֹלה בעסערע א ִדא ִדען איז ווי און פיס, רעכטן מיטן גיין זאֹל

מיט יארן אזויפיֹל שוין זיך באנוצן באבעס און זייִדעס אונזערע וואס מיט

הנס". בעֹל מאיר רבי "צִדֱקת פון סגוֹלה ִדי הצֹלחה,

מיט געווארן נתחִדש צוריֱק איז וואס איינפיר ִדער טאֱקע איז פאסיג ווי

ֹלטובת עסֱקניות צִדֱקניות, נשים חשוב'ע ִדי ִדורך צוריֱק יאר עטֹליכע

וואס שמחה בעֹלי אנצורופן געטריי ארבעטן וועֹלכע ֹלב, יטב הֱק' מוסִדתינו

מאיר רבי "צִדֱקת פאר געֹלט סכומים זיי ביי אפנעמען און חתונה, מאכן

פאר טעג עטֹליכע טאֱקע מען רופט געווענֹליך ֹלב". יטב מוסִדות הנס בעֹל

פאר סיי ווירֱקזאם זיין זאֹל סגוֹלה ִדי אז צייט ִדא נאך איז עס ווען שמחה, ִדי

הוה אויפן סיי און ֱקינִדער ִדי פון עתיִד פארן סיי ֱקינִדער, ִדי פאר סיי און זיך

גמור. בשֹלימות זיין זאֹל שמחה ִדי אז

און נוצן, אייביג מען ֱקען הנס בעֹל מאיר רבי פון סגוֹלה אור-אֹלטע ִדי

איז וואס תֱקנות ִדי ֹלויט זיך פירט מען און שמחה א פאר האֹלט מען אז

צו וויכטיג זיכער איז שֹליט"א הגה"ֱק רבינו מרן ִדורך געווארן איינגעפירט

תֱקנות נייע ִדי און העיֱקר" עֹל אֹלא מתֱקבֹל התוספות "אין אז געִדענֱקן

אור-אֹלטע ִדי צו זיך האֹלט מען וואס נאכִדעם נאר ווערן אנגענומען ֱקענען

חסיִדי פאר וואס הנס, בעֹל מאיר רבי צִדֱקת שטיצן פון תֱקנות" "חתונה

ֹלב". יטב "מוסִדות שטיצן צו ִדאס, מיינט סאטמאר

המשך

אור-אֹלטע ִדי
ב

פארשיִדענע געברענגט מיר האבן היינט, ביז מאמרים רייכע ִדי אין
מוסִדות הייֹליגע ִדי פון אנטוויֱקֹלונגען ִדי איבער פרֱקים אינטרעסאנטע
ֹלעצטע ִדי אינעם התייסִדות. נאכן גֹלייך יארן ערשטע ִדי אין ֹלב יטב
שטריכן געהויבענע גאר געברענגט באזונִדער מיר האבן מאמרים
פאר ארויסגעצייגט האט זצ"ֹל מבריסֱק הגה"ֱק וואס הערצה ִדי איבער
האט וואס וחזֱק אמיץ ֱקשר געוואֹלִדיגן ִדעם ֹלענין ומענין מוסִדות, ִדי
הגה"ֱק און זי"ע רביה"ֱק מרן צִדיֱקים, צוויי ִדי צווישן געהערשט

זצ"ֹל. מבריסֱק

עתיִד אין וועט עס יחיִד. ֱקיין געווען נישט איז זצ"ֹל רב בריסֱקער ִדער
הערצה געוואֹלִדיגע ִדי איבער ִדערצייֹלן צו אויסֱקומען פיֹל זיכער נאך
הֱק' מוסִדותינו צו געהאט האבן עיה"ֱק ירושֹלים צִדיֱקי גִדוֹלי ִדי וואס
האבן וועֹלכע ברעט" "רעטונגס ִדער ווי געווען איז וועֹלכע ֹלב" "יטב
פשרה'ֹלאזער ערֹליכע ִדאס געראטעוועט חירום שעת יענעם אין
פון היסטאריע ִדי אבער ת"ו. ירושֹלים עיה"ֱק אין איִדישֱקייט
ווי ברייטער און פארוויֱקעֹלט מער פיֹל איז ֹלב" יטב מוסִדות "התייסִדות

אהער. ביז געשריבן שוין האבן מיר

יאר ִדאס תש"ו, בשנת געווארן נתייסִד פאֱקטיש איז ֹלב יטב מוסִדות
עיה"ֱק ירושֹלים אין אויפגעהאֹלטן זיך האט זי"ע רביה"ֱק מרן וואס
איז אבער ֹלמעשה ֱקריג. וועֹלט צווייטע ִדי פון חורבן גרויסן נאכן גֹלייך
ִדי אפ אביסֹל ֹלערנט מען אז פריער. פיֹל געווארן נתייסִד ֹלב יטב מוסִדות
אייִדער פריער פיֹל נאך אז מען זעט זי"ע רביה"ֱק מרן פון חייו ֱקורות
אים אין געברענט האט ישראֹל, ארץ ֱקיין אנגעֱקומען איז זי"ע רבי ִדער

עיה"ֱק. ירושֹלים צו עזה אהבה א פייער, הייֹליג א

האט זי"ע רבי ִדער וואס עזה אהבה ִדי ִדאס, טאֱקע האט באֱקאנט ווי
גרויסער ִדער זיין צו צוגעברענגט אים האט ִדאס ישראֹל, ארץ צו געהאט
זענען וואס ִדי ֱקעגן ונפשו ֹלבבו בכֹל זיין צו ֹלוחם ה', מֹלחמת ֹלוחם
הארץ הייֹליג ִדאס ירושֹלים. פון ֱקִדושה ִדי פארשוועכט און געֱקומען
נישט האט ישראֹל, ארץ ֱקִדושת פאר געברענט שטארֱק אזוי האט וואס
אזא מיט ישראֹל ארץ פארשוועכט מען וואס ִדאס ִדערטראגן געֱקענט
ִדי אונטער פאסירט ֹלייִדער האט עס ווי אומווערִדיגֱקייט און טומאה
רבי ִדער האט טאֱקע ִדעם צוֹליב און ימ"ש ציונים ִדי ארורים, רשעים

בארה"ֱק. הטמאה ממשֹלת ִדי ֱקעגן געווען ֹלוחם אזויפיֹל

פון היסטאריע ִדי פון ארכיוון ִדי אין נישטערענִדיג אֹלענפאֹלס.
אונז איז בכֹלֹל, עיה"ֱק ירושֹלים פון און בפרט, מוסִדות אונזערע
ֱקשר זי"ע'ס רבי'ן פונעם ענינים פרישע מיט הויפענס אונטערגעֱקומען
געגאנגען זי"ע רבי'ן ִדעם איז עס שטארֱק ווי און עיה"ֱק, ירושֹלים צו
א אויפשטעֹלן ִדורכן עיה"ֱק ירושֹלים מיט תמיִדי ֱקשר א האבן צו בנפשו
הויפט ִדי פון געווען איז ִדאס וואס שמה, ה' בעיר מוסִדות און ֱקהֹלה
זיך האט זי"ע רבי ִדער ווען אז צוגעברענגט, שפעטער האט וואס סיבות
זיין צו מייסִד געווען מחֹליט ער האט עיה"ֱק ירושֹלים אין געפונען שוין

בארה"ֱק". ֹלב "יטב מוסִדות אונזערע

רייכע ברענגן אי"ה מיר וועֹלן ֱקאפיטֹלען ֱקומענִדיגע ִדי אין
התייסִדות ִדער פון צייטן ערשטע סאמע ִדי פון אפהאנִדֹלונגען

אויך. פריער נאך פון אפיֹלו און המוסִדות
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\ו חזיתיך יִדבֱקוִדש גֹליון

האבן הגִדוֹל" ֹלשמך וֹלהֹלֹל "ֹלהוִדות געווארן

אויף געווען רושם עושה שטארֱק ווערטער זיינע

הישיבה. תֹלמיִדי ִדי

פון חמִד בחורי המוסִדות, תֹלמיִדי ִדי אויך

גִדוֹלה ישיבה און ֱקטנה ישיבה ישיבות, בייִדע

ווען חנוכה, ֹלכבוִד פארברענגט צוזאמען האבן

זיך חוִדש ראש ביום ִדינסטאג, איז מען

און גִדוֹלה, הישיבה היכֹל אין צונויפגעֱקומען

און הֹלֹל שחרית, געִדאווענט פייערִדיג צוזאמען

צו נאנט פאר פארצויגן זיך האט וואס מוסף

בחורים ִדי האבן ִדאווענען נאכן שטונִדן. צוויי

פאר האט עס וואס נפֹלאה ִדרשה ִדי געהערט

רבי מרגֹליות מפיֱק פה הרה"ג געווען משמיע זיי

גִדוֹלה, בישיבה משגיח שֹליט"א יאזשעף מרִדכי

בחורים ִדי האֹלטן צו באוויזן האט וועֹלכער

זיינע מיט ערטער ִדי צו צוגענאגעֹלט

בחורים ִדי האבן ִדאן ִדיבורים. טרעפֹליכע

הגה"צ פון ִדיומא מעניני ִדרשה ִדי געהערט

כִדרכו האט וועֹלכער שֹליט"א, הישיבה ראש

מעניני וחסיִדות אגִדה ִדרוש, געווען משֹלב

געשעפט האבן בחורים ִדי וואס פון ִדיומא

הִדרכות וויכטיגע און רוחני עונג מיט הויפענס

ֹלעבן. טאג-טעגֹליכן אויפן

גִדוֹלה און ֱקטנה ישיבה
צוזאמען

ארויף ביז ה' כתה פון
צוזאמען ִדאווענט

החנוכה, ימי ִדי אין יארן אֹלע איינגעפירט ווי

אין כתות העכערע ִדי פון תֹלמיִדים אֹלע זענען

מכינה כתה נאך ביז ה' כתה פון תורה, תֹלמוִד ִדי

צונויפגעֱקומען זיך ֱקטנה, ֹלישיבה

ִדאווענען צו ִדחנוכה ה' מאנטאג, פארגאנגענעם

זכרון ִדי אין הֱק' ִדֱקהֹלתינו ביהמ"ִד אין צוזאמען

געִדאווענט האט מען וואו געגענט, מאיר

א ההֹלֹל, אמירת און שחרית תפֹלת צוזאמען

הונִדערטער אזויפיֹל פון ערשיינונג זעֹלטענע

נשמע הצאן ֱקוֹל וֱקוֹלם אויפאמאֹל, תשב"ר

ֹלמרחוֱק.

באֱקומען ֱקינִדער ִדי האבן ִדאווענען נאכן

ווארימע ִדי מיטגעהאֹלטן האבן און מתיֱקה, מיני

יֱקותיאֹל הר"ר מנה"ר פונעם ֱקוִדם ִדרשות,

האט וועֹלכער שֹליט"א בראך יצחֱק

הרה"ֱק פון ווארט הייֹליג ִדאס איבערגעזאגט

הותרה טומאה טראץ אז זי"ע, מבעֹלזא מהרי"ִד

מען ווייֹל נס ִדער אויסגעפעֹלט האט בציבור,

בכֹלֹל און מנורה נייע א געווען "מחנך" ִדאן האט

מיט זיין נישט ֱקען חינוך און עבוִדה, גאנצע ִדי

טהור. גענצֹליך זיין מוז עס טומאה, ֱקיין

ִדי געהערט געהערט ֱקינִדער ִדי האבן ִדאן

הֱק' ישיבתינו ראש הגה"צ פון נפֹלאה ִדרשה

ִדי פון ֹלשונם כפי האט וועֹלכער בב"ב, שֹליט"א

וויכטיגע פארשיִדענע ארויסגעברענגט תשב"ר

אִדם בין זיין נזהר ִדארפן ֱקינִדער וואס נֱקוִדות

א געבן צווייטן, א ח"ו טשעפן צו נישט ֹלחבירו,

צווייטן א גריסן חבר, צווייטן א פאר געפיֹל גוטן

נאך. און

ֱקטנה ישיבה ִדי פון תֹלמיִדים חמִד בחורי ִדי

געזעגענט זיך חנוכה זאת פארגאנגענעם האבן

כ"ֱק וואס נפֹלאה ִדרשה ִדי מיט טוב יום פונעם

משמיע האט שֹליט"א מסטריֱקוב אִדמו"ר

רבי סטריֱקובער ִדער הישיבה. היכֹל אין געווען

א פון ִדיוֱקן ִדמות א זייענִדיגע שֹליט"א,

שעות רוב איז רבי, פויֹלישער פארצייטישער

העבוִדה ועֹל התורה עֹל עסוֱק טאג פונעם

נישט כמעט טרעט און בטו"ת, מֹלובש זייענִדיג

הערצה זיין מיט עפענטֹליכֱקייט. ִדער אין אויף

האט ברֱק, בני אין מוסִדות הייֹליגע אונזערע צו

מסכים האט און אויסנאם, אן געמאכט ער

בחורים ִדי פאר אויפטרעטן ֱקומען צו געווען

געהויבענע און ערֹליכע פון ֱקִדושה ִדי איבער

און פראסטֱקייט ִדאס ִדאֱקעגן און נגינה,

און צוֹלאזענע מאִדערענע, פון ניִדריגֱקייט

גאנצן ִדעם אראפ פירט וואס נגינה גוי'שע

זייענִדיג פארנעם. שרעֱקֹליכן א אויף מענטש

נתֱקן איז וואס החנוכה ימי ִדי פון סיום ביים

חנוכה? מאי
וֹלהֹלֹל! ֹלהוִדות כִדי

אבער אויסגעבויעט, שיין זענען בנינים אֹלע

אויבערשטן פונעם בנינים ִדי האֹלֱקים" "והעיר

עִד "מושפֹלת ֹלייִדער איז תורה ֹלערנט מען וואו

געזען ִדאס מען האט ֹלייִדער תחתי'". שאוֹל

גאנץ ווען תורה, תֹלמוִד ִדי אין אונז ביי בחוש

ִדי מיט געפרייִדט זיך האט ישראֹל ארץ

נאך אנגעֱקומען איז וואס רעגענס שטורמישע

ִדי פאר אבער גשמים, עצירת חִדשים אזויפיֹל

געשאפן הצִד מן ֹלייִדער עס האט מוסִדות

ישיבה ִדי פון בנין ִדער ווען ֱקאפ-וויי, עֱקסטערע

געבויט, פריוואזאריש זייער איז וועֹלכע ֱקטנה,

רעגענס פיֹלע ִדי פון פארפֹלייצט געווארן איז

אפענע ִדי ִדורך אריינגערעגענט האט וואס

מצב שווערן ִדעם צוֹליב בנין. ִדעם אין ֹלעכער

חִדר אינעם ֹלערנען געמוזט בחורים ִדי האבן

שווערע אונטער ישיבה ִדי נעבן האוכֹל

אומשטענִדן.

חברי אנגעשטרענגטע אזוי-אויך ִדי אויף

פרישער א צוגעֱקומען איז המוסִדות הנהֹלת

פאררעכטן צו צוריֱק עוֹל, אומגעראכטענער

אריינגעצויגן האט וואס פראיעֱקט א בנין, ִדעם

ִדאֹלארן. אֹלפים שווערע שווערע אין

ִדארף חמִד בחורי ִדי פון ֹלשבחם

נישט ממש זיך האט עס אז ווערן, צוגעשריבן

זיך געפונען זיי אז ֹלימוִדים ִדי אויף ִדערֱקענט

ֱקבוע... מֱקום זייער אויף נישט

וואס ִדעם צוֹליב מצטרפת!. פרוטה פרוטה

ִדי פאר געֹלט חנוכה
מוסִדות

מטבעות געבענטשטע
שֹליט"א רבינו פון

מגִדֹלי, חומות ופרצו
אין אריין ִדרינגט רעגן

הת"ת בנין

תֹלמוִד ִדי פון תֹלמיִדים תשב"ר טייערע ִדי

צו געווען זוכה חנוכה פארגאנגענעם האבן תורה

מרן וואס מטבעות געבענטשטע באֱקומען

אנגעשפראכן האט שֹליט"א הגה"ֱק רבינו

אין באזוך זיין ביי חשון חוִדש פארגאנגענעם

האבן תֹלמיִדים ִדי באריכטעט. שוין ווי ֹלאנִדאן,

חו"פ הגה"צ פון מיִדיו מטבעות ִדי באֱקומען

האט וועֹלכער שֹליט"א הֱק' ִדֱקהֹלתינו ִדומ"ץ

וואס מסיבה הערֹליכע ִדי ת"ת ִדי אין באשיינט

ִדורך חנוכה ֹלכבוִד געווארן אפגעראכטן איז

ִדיין ִדער וועֹלכע ביי אויפאמאֹל, ֱקינִדער אֹלע

הערֹליכע מיט אויפגעטרעטן האט שֹליט"א

ִדי פאר צוגעפאסט והִדרכה חיזוֱק ִדברי

ֱקינִדער.

געזעצן ֱקינִדער זענען מסיבה ִדי במשך

זינגן נאכן און אויסגע'שורה'ט מוסטערהאפטיג

אויך געהערט מען האט ניגונים הערֹליכע

הר"ר הִדגוֹל המחנך פון ִדרשה ִדי געהערט

שֹליט"א. הערשֱקאוויטש מענִדֹל משה

מען וואס ווארט ִדאס באֱקאנט גוט ס'איז

תיֹלה עֹל עיר כֹל בראותי " פייט אויפן טייטשט

תחתי'" שאוֹל עִד מושפֹלת האֹלֱקים והעיר בנוי'

איז עיה"ֱק בירושֹלים המוסִדות הנהֹלת ִדי

ִדי איז שֱקֹל, איינציגע יעִדע אויף אנגעוויזן

ֱקאמפיין" "חנוכה שטיֹלע א מיט ארויס הנהֹלה

צו מנִדב ירושֹלים אין אנ"ש אויפגעפאִדערט און

החזֱקה ִדי פאר נרות" "ֹל"ו כמנין שֱקֹל" "ֹל"ו זיין

ווערט באֱקאנט ווי מוסִדות. הייֹליגע ִדי פון

הגה"ֱק פון ובפרט ֱקוִדש, ספרי אין געברענגט

מנִדב פון גרויסֱקייט ִדאס זצ"ֹל פֹלאג'י חיים רבי

בעֹל מאיר רבי צִדֱקת פאר החנוכה בימי זיין

ִדי אויסגענוצט טאֱקע האט רציבור ִדע און הנס,

מיטן אנגעשֹלאסן זיך און געֹלעגענהייט

ִדי האט הטוב הכרת אֹלס סכום. ִדערמאנטן

אֹלע פון ֱקוויטֹל א אריבערגעשיֱקט הנהֹלה

זי"ע רבותה"ֱק פון הֱק' ציונים ִדי אויף נִדבנים

געווארן ארויפגעֹלייגט איז וואס רב מֹלך בֱקרית

חנוכה. זאת המסוגֹל ביום

האבן ֱקטנה ישיבה ִדי פון כתות אֹלע

מסיבת געהויבענע א אפגעראכטן צוזאמען

צייט ֹלענגערע א האט מען וועֹלכע ביי חנוכה,

א אויף ותשבחות בשירות פארברענגט

שיינע געהערט מ'האט פארנעם. געהויבענעם

נייֹלינגער יוִדא רבי הרה"ג מנה"ר פונעם ִדרשות

ברים יחזֱקאֹל רבי הרה"ג פון און שֹליט"א

בייִדע האבן וועֹלכע ר"מ, שֹליט"א

א וואס נֱקוִדות געהויבענע ארויסגעברענגט

ימי ִדי פון ארויסנעמען ִדארף און ֱקען בחור

החנוכה.

ִדי אין ותשבחות שירות
ֱקטנה ישיבה

ם
שֹלי
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ב

און נייעסן
אנטוויֱקֹלונגען
אונזערע פון
ירושֹלימ'ער
מוסִדות
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ז יִד חזיתיךגֹליון בֱקוִדש \

בריווֹלעך מאמרים, אינהאֹלסרייכע ִדי מיט מיך איך ִדערֱקוויֱק חוִדש יעִדן און

ירושֹלימער אֹלס מיט פערזענֹליך איך ֹלעב ִדערפון טייֹל וואס נייעסֹלעך און

איינוואוינער.

גבאי אֹלס בֱקִדשים עוסֱק שטיֱקֹל א זיין צו אויסגעֱקומען מיר איז ֹלעצטנס

ֹלטובת הנס" בעֹל מאיר רבי "צִדֱקת פון צִדֱקה הייֹליגע ִדי פאר ֱקוִדש

מען האט גֹליון, אינעם באריכטעט שוין ווי ירושֹלים. אין ִדאהי הֱק' מוסִדותינו

מפריש זענען אנ"ש אז חִדשים, ֹלעצטע ִדי אין איינגעפירט ירושֹלים אין ִדאהי

נעמט חוִדש ראש פון וואך ִדי אין און חוִדש, ִדי במשך המוסִדות ֹלטובת צִדֱקה

געווען. מפריש האט ציבור ִדער וואס הֱקוִדש תרומת ִדי צוזאם מען

בית שֹל תינוֱקות ִדי אז איינגעפירט, מען האט ציבור פארן הטוב הכרת אֹלס

חשוב'ע ִדי פאר מתפֹלֹל ווארעם ִדערנאך זענען המוסִדות תֹלמיִדי רבן

חוִדש יעִדן אז זיין, מעיִד איך ֱקען מוסִדות פון ֱקוִדש גבאי אֹלס און תורמים,

ִדערצייֹלן, ֱקומען איִדן וואס ונפֹלאות גִדוֹלות צוריֱק מען הערט באזונִדער

מאיר רבי צִדֱקת החזֱקת בזכות געהאט האבן זיי וואס ישועות אפענע ממש

תשב"ר. שֹל פיהם הבֹל שֹל תפֹלתן ובזכות הנס, בעֹל

געוויסער א אז געמאכט זיך האט הכֹלֹל... מן יוצא א ִדא אֹלץ איז כֹלֹל יעִדע ווי

כ'האב וויפיֹל ענין. גאנצן ִדעם פון אפגעשאֱקעֹלט זיך האט וואס מאנ"ש איִד

און הנס" בעֹל מאיר "רבי פאר צִדֱקה זיין מפריש אויך זאֹל ער אז געבעטן אים

מיט ִדערביי. געהאֹלטן נישט ער האט חוִדש, ראש יעִדן געבן ִדאס מיר

האבן מוסִדות ִדי אז ווי געווען, מִדחה מיך ער האט אויסרייִדן פארשיִדענע

ִדאס זיך האט אזוי וכו', וכו' אויסגעטראכט זענען מעשיות ִדי געֹלט, גענוג

ֱקיין געבן געוואֹלט נישט אופן בשום האט ער חוִדש. יעִדע איבערגע'חזרט

געֹלט. חוִדש ראש

ווען געווען, איז עס וואונִדערֹליך וואו פארשטענִדֹליך ִדעריבער איז עס

געט ער און געֹלט, סכום מיטן מיר צו צו ער ֱקומט חוִדש" "ראש פארגאנגענע

"אֹלֱקא תפֹלה הייסע א שעפשענִדיג מוסִדות ִדי ֹלטובת איבער ִדאס מיר

ער האט פאר, גייט וואס פרעגן געֱקענט אים כ'האב אייִדער נאך עננו". ִדמאיר

זיין איז יאר אנהייב אז מיר ִדערצייֹלט ער און אויסגעכאפט, אֹליינס שוין מיך

מען ווי - "נוירסערי" אין געֹלערנט איצט ביז האט ער כתה. ִדי אין ארויף אינגֹל

מען וואו א', כתה אין אריין ער איז איצט און - יארֱק ניו אין ִדארט ִדאס רופט

א"ב. ֹלערנען צו אן שוין הייבט

ִדער מיר זאגט - אים" פון נחת זען צו געהאפט שטארֱק אזוי ִדאך "כ'האב

ער האט חִדר פון אהיימגעֱקומען איז אינגֹל זיין ווען טאג יעִדן און אינגערמאן,

ֹלמעשה וו. א. א. עברי, נֱקוִדות, ג' ב' א' אים, פון הערן צו געווארט ֱקוים שוין

האט מֹלמִד ִדער א"ב. ִדי אויפכאפן געֱקענט נישט אינגֹל זיין אבער האט

אז ֱקאפ אין אריינגעבאכעט אים האט ער וויפיֹל און וואנט, א געטאפט ממש

אויפכאפן. געֱקענט נישט ִדאס אינגֹל זיין האט ן' איז ִדאס און א' אן איז ִדאס

עס ווער אז כסִדר ִדאך הערט ער זיך, ביי געווען מחֹליט ער האט ֹלו בצר וירא

נישט טאֱקע עס האט ער געהאֹלפן, ווערט ֹלב" יטב "מוסִדות פאר געֹלט געט

ִדאס ער וועט ֱקינִד, אייגן א פאר נישט מען טוט וואס אבער געווען... מֱקבֹל

הייֹליגע ִדי פאר צִדֱקה געֹלט, סכום א צוגעזאגט גֹלייך האט ער פרובירן. אויך

וֹלהשכיֹל ֹלהבין בינה בני ובֹלב בֹלבנו "ותן געווען מתפֹלֹל ערֹליך און מוסִדות

וֹלֹלמִד". ֹלֹלמוִד ֹלשמוע

אז געגֹלייבט נישט אֹליינס כ'האב התרגשות, מיט אויס פירט אינגערמאן ִדער

איז נ"י זון זיין ווען צומארגענס ממש שנעֹל! אזוי ֱקומען וועט ישועה ִדי

א"ב, ִדעם איבערצוזאגן אנגעהויבן פֹלוצים ער האט חִדר, פון אהיימגעֱקומען

ִדאס וואֹלט ער ווי מחי', א ממש ִד', ג' ב' א' זאגן צו אויף נישט הערט ער און

פריער!. וואכן ֹלאנגע פון געֱקענט שוין

גֹלייך שוין מיר ער האט יא" "ֱקען ֹלב יטב אז איבערצייגט שוין איז ער אז און

אֹלע און חוִדש ראש ֱקומענִדיגן ִדעם פארגעסן נישט "זאֹלסט אנגעזאגט

געֹלט. חוִדש ראש ִדאס נעמען מיר צו ֱקומען צו חִדשים ראשי

הכו"ח
ֱק. יואֹל
ת"ו ירושֹלים

עובִדא הוה בִדיִדי המשך ח

ברֱק, בני אין בת"ת מנה"ר שֹליט"א בראך

שטוינענִד-רירענִדע איבערגעגען האט וועֹלכער

ֹלערערינס און מֹלמִדים ִדי אזוי ווי עפיזאטן

נישט צאֹלט מען וואס ִדעם צוֹליב זיך מוטשען

ארטיגע ִדי פון ביִדם ואין צייט, אין געהאֹלט

איז עס ווייֹל ארויסצוהעֹלפן זיי הנהֹלה חברי

העֹלפן! צו זיי וואס מיט ִדא נישט פשוט

ֱקוִדש ִדברות ִדי געווען איז הויכפונֱקט ִדער

האט וועֹלכער שֹליט"א רבינו מרן כ"ֱק פון

געוואֹלִדיגע ִדי ארויסגעברענגט ִדבריו בתחֹלת

ֹלהנצֹל ֹלב יטב מוסִדות התחזֱקת פון סגוֹלה

ארומגערעִדט ִדאן און רע, ופגע צער מכֹל

הֱק'. מוסִדות ִדי פון מצב שווערן ִדעם איבער

מיט וויי זייער מיר ס'טוט בצערם, מאוִד ֹלי "צר

- ערווענט שֹליט"א רבינו האט - " צער זייער

פֹלאגן מוסִדות ִדי שטארֱק ווי מיטהאֹלטענִדיג

האט שֹליט"א רבינו און ִדארט, זיך

זאֹל מען אז איינעם יעִדן פון אויפגעפאִדערט

גרעסערע אונטערצונעמען אנשטרענגן זיך

מוסִדותינו. ֹלהחזֱקת סכומים

הֹלב, אֹל נכנסים הֹלב מן היוצאים ִדברים

ֱקאֹלסאֹלן א געהאט ב"ה האט עצרת ִדי און

ִדי אין האבן פארֱק בארא תושבי ווען אפֱקֹלאנג

חינוך "מגבית גרויסן ביים וואכן נאכפאֹלגענִדע

מיט אנגעשֹלאסן זיך מוסִדותינו ֹלטובת הטהור"

ִדעם אפצוֱקויפן ובפרט שטיצע, ווארימע גאר

חוִדש א יאר, א אויף מֹלמִד" "החזֱקת זכות

וואך. א אִדער

ִדי אנגעזען גוט זיך האט אֱקציע ִדי ביי אגב,

גבאי נייעם אונזער פון פעוֹלות פרוכטבארע

נאספים; הם ִדיבורו עפ"י
הערט פארֱק בארא

הֱקוִדש ֱקריאת
איז פארֱק בארא אין הגִדוֹל מִדרשינו בית

געווען ויחי, פרשת ה' פארגאנגענעם

האבן וואס אנ"ש מאסן ִדי פון איבערגעפיֹלט

מרן פון הֱקוִדש ֱקריאת עפ"י פארזאמעֹלט זיך

צו באפויֹלן האט וועֹלכער שֹליט"א הגה"ֱק רבינו

ִדעם צוֹליב רבתי עצרת ִדעם פאררופען

מוסִדותינו וועֹלכע אין מצב אויסנאם-שווערער

וואס נאכִדעם ֹלייִדער, זיך געפונען בארה"ֱק

חִדשים אזויפיֹל אונטערשטעֹלינג שוין איז מען

איינגעשטעֹלטע, ִדי פאר געהאֹלט צאֹלן מיטן

ווערן הכנסה מֱקורות גרויסע וואס ִדעם צוֹליב

כיִדוע. מוסִדות, ִדי פון צוריֱקגעהאֹלטן ֹלייִדער

ִדורכן געווארן אנגעפירט איז אסיפה ִדי

הי"ו, פערֹל מאיר ר' הרה"ח מוסִדותינו מנכ"ֹל

השתֹלשֹלות ִדעם אראפגעֹלייגט האט וועֹלכער

אז ערווענט נרגשים בִדברים האט און הענינים,

מוסִדות אונזערע פון שוֹלע מייִדֹל בארימטע ִדי

האט זי"ע רביה"ֱק מרן וועֹלכע ברֱק, בני אין

צו כִדי הֱקִדוש יום פאר נאכט א געווען מייסִד

הייֹליגן צום צוצוגיין וואס מיט זכות א האבן

זייך געִדארפט האט שוֹלע מייִדֹל ִדי אט טאג,

מאנגֹל צוֹליב אֹלעס טעג! עטֹליכע פארשֹלאסן

געֹלט! אין

שווערן ִדעם איבער עִדות פערזענֹליכע א

פון געווארן געהערט איז מוסִדות ִדי פון מצב

יצחֱק יֱקותיאֹל הר"ר הרה"ח גאסט חשוב'ן ִדעם

האט וועֹלכער הי"ו ֱקאהן חיים משה ר' ֱקוִדש

און טריט אויף ארויסגעהאֹלפן טאֹלאנטפוֹל

שריט.

שוין פארטיס" "ֱקֹלענערע
בארא אין געפֹלאנט

וויֹליאמסבורג און פארֱק
טאג ֱקיין אריבער נישט גייט יואֹל ֱקרית אין

נישט זאֹל עס וואס וואכן פאר ֹלעצטע ִדי אין

פאר פארטי" "פרויען א נאך ווערן אפגעהאֹלטן

איינגעשטעֹלט איז ִדאס-יאר הֱק'. מוסִדותינו

אז סיסטעם, נייער ִדער הצֹלחה מיט געווארן

פאררופען ווערט פארטי, גרויסע איין אנשטאט

צִדֱקניות נשים טייערע ִדורך פארטיס ֱקֹלענערע

ֱקרובים און פריינִד גוטע זייערע רופן וועֹלכע

סכומים שיינע מיט זיך באשטייערן וועֹלכע

פארטיס ִדי פון שוואונג ִדער מוסִדות. ִדי ֹלטובת

הצֹלחה ִדי אבער אינִדערמיט, טיף נאך איז

צו געֹלונגען ב"ה איז עס ֹלייכט. און שיינט

הוצאות ִדי פון טייֹל גרעסערע ִדי עֹלעמנירן

און אפֱקאסטן, היינט ביז פֹלעגט פארטי א וואס

פיֹלפאכיג ב"ה זענען הכנסות ִדי

געווארן. פארגרעסערט

יואֹל, ֱקרית אין הצֹלחה ִדי פון הערענִדיג

"ֱקֹלענערע ענֹליכע געפֹלאנט איצט שוין ווערט

בארא אין און וויֹליאמסבורג אין פארטיס"

פרויען- פונעם עסֱקניות ארטיגע ִדי וואו פארֱק,

ִדאס אריינגעטון שטארֱק זענען פאראיין

הצֹלחה. מיט ִדורכצופירן

תווך
ה

ִד
מו

ע

און פעוֹלות
אֱקטיוויטעטן
אויסֹלאנִד אין
ֱקיום ֹלמען
המוסִדות



\ח חזיתיך יִדבֱקוִדש גֹליון

אנִדערש... שוין איז "בִדיִדי"

חזיתיך" "בֱקוִדש וואס צייט יאר א שוין ענין. צום זייט. ִדי אין הֱקִדמות

עֹל זיין מוִדה כ'וועֹל וואס עובִדא" הוה "בִדיִדי ֱקאֹלום ִדער ובתוכם ערשיינט,

ֱקאֹלום... בִדיִדי ִדער געצויגן ווייניגסטע ִדאס האט פערזענֹליך מיך האמת.

ברוֱקֹלין ִדעם פארֱקויפן שנעֹל אזוי נישט מיר ֹלאז איך אזוי. איך בין בטבע

סגוֹלה פרישע יעִדע זיין צו מֱקבֹל גרייט שנעֹל אזוי נישט בין איך און בריִדזש,

אפירגעטראפן. האט ִדהו מאן יעִדער וואס

ביי עובִדא"... הוה "בִדיִדי געווען ריכטיג איז עס אז טון אבער איך זאֹל וואס

וואס גֹלייבן נישט שוין מוז איך און פאסירט, פארט עס האט פערזענֹליך מיר

מיטגעהאֹלטן. אֹליינס עס האב איך געזען. האט "יענער"

"החזֱקת מפעֹל ִדעם איינגעֱקויפט האב איך וואס יאר עטֹליכע שוין ס'איז

סגוֹלה, ספעציעֹלע א עפעס איז עס אז געהאֹלטן האב איך ווייֹל נישט מֹלמִד"

איז וועֹלכע ֹלב יטב מוסִדות שטיצן פון וויכטיגֱקייט ִדאס אֹלס פשוט נאר

שייך. נאר וואס צִדֱקה הייֹליגסטע ִדי אֹלס מיר אין איינגעבאֱקן

ֹלערנען צו מיך באשֹלאסן האב איך ווען צוריֱק צייט א מיט געמאכט זיך האט

איך און אינטרעסאנט, היבש אויסגעֱקוֱקט מיר האט וואס פאך געוויסע א

זיך ִדאס ִדערפון. פארִדינען צו שיין צוֱקנופט גֹלענצענִדן א ִדערין געזען האב

געהאֹלטן אבער כ'האב געֹלט, אסאך געֱקאסט מיר האט פאך ִדעם ֹלערנען

ִדערפון. פארִדינען שיין איך וועֹל סוף צום און מיר, זיך ֹלוינט עס אז

ִדי אין פאך "א געהאט שוין האב איך און פארטיג, געווען איז ֱקורס ִדער ווען

ִדעם אין ִדזשאב א אויף פאראינטרעסירן צו אנגעהויבן מיך איך האב האנט"

געוויסע א אויף געפאֹלן אויגן מיינע זענען זוכן צייט שטיֱק א נאך געביט.

מיך האב איך וואס אין ארבעט סארט ִדי אין גענויטיגט זיך האט וואס פירמע

האט אויגן מיינע אין און געפאֹלן, זייער מיר האט פֹלאץ ִדער אויסגעצייכענט.

סיי און באֱקוועם סיי ֱקריגן ֱקען איך וואס ִדזשאב בעסטע ִדאס אויסגעזען עס

פינאנציעֹל-אויסגעהאֹלטן.

און פירמע, זייער פאר אפֹליֱקאציע אן געבעטן ֱקאמפאני, ִדי גערופן האב איך

איך אז רעזימעס בעסטע מיינע אֹלע מיט זיי צו אריינגעשיֱקט עס האב איך

ווארשיינֹליך וואֹלט סטעפ ֱקומענִדיגע ִדי ארבעט. ִדי פאר ֱקֹלאסציפירט בין

און זייער זיי געפעֹל איך אז איבערגעבן רופן מיך זאֹלן זיי אז... זיין געִדארפט

האב איך אינטערוויו. אן פאר ֱקומען איך זאֹל טאג באשטימטן א אויף אז

נישט עפעס זיך האבן זיי אבער רוף, טעֹלפאן ִדעם אויף געווארט טאֱקע

אויסגעֱקוֱקט מיר האט ִדזשאב ִדי שטארֱק ווי רופן. צו געאייֹלט

ארבעטס- ִדי פאר אומאינטרעסאנט געווען עפעס עס איז אינטרעסאנט,

געבער.

ִדעם מיט שֹלאפן געגאנגען טאג יעִדן איך בין בוֱקר" יתן מי תאמר "בערב

זיך זיי וועֹלן מארגן אפשר ֱקאֹלן... מארגן זיי וועֹלן אפשר האפענונג, און געפיֹל

אנִדערע אונטערגעֱקומען זענען אינמיטן איננו. אבער מאכן, וויסענִדיג

נישט זיך האט זיי פון איינס ֱקיין וואס ִדזשאבס פון פארשֹלאגן

אן געשטאנען ִדערווייֹל פירמע יענע איז זייט אנִדערע ִדי פון אויסגעארבעט.

איז שִדכנים און שֹלוחים אונטערגעשיֱקט כ'האב וויפיֹל און ארבעטער, ֱקיין

פארוואס? געֱקומען, צושטאנִד נישט עפעס שיִדוך ִדער

געֹלט"... "שִדכנות ֱקיין באצאֹלט געהאט נאכנישט כ'האב ווייֹל ווארשיינֹליך

מפעֹל אינעם אפגעֱקויפט געהאט האב איך וואס וואך יענע גענוי ראי', הא

ֹלאנג-אויסגעווארטער אזוי ִדער איז וואך יענע "פונֱקט" מֹלמִד החזֱקת

מיין צו און געֱקֹלונגען, האט טעֹלפאן ִדער אנגעֱקומען... ענִדֹליך טעֹלפאן-רוף

עובִדא הוה בִדיִדי
ֹליינער פון בריוו

אן אויף גערופן מיך האבן וועֹלכע פירמע ִדי געווען עס איז איבערראשונג

אויף געווארן אויפגענומען בין איך און ִדורכגערעִדט, זיך האבן מיר אינטערוויו.

געֱקענט אֹליינס מיך האב איך ווי באִדינגונגען בעסערע פיֹל מיט שטעֹלע ִדי

פארשטעֹלן...

הייֹליגע א בֹלויז נישט איז ֹלב יטב יא, אז איבערצייגט אֹליינס שוין איך בין איצט

נוצט! און העֹלפט וואס סגוֹלה וואונִדערֹליכע א גאר נאר צִדֱקה

בארה"ֱק. ֹלב יטב מוסִדות הנהֹלת ֹלכבוִד

ֱקומענִדיגן אז בעטן געוואֹלט זייער וואֹלט איך

נאך געבן וויֹל איך געֹלט. אפנעמען מיר צו ֱקומען

עטֹליכע שוין כ'האב עוִד. ואתן נתתי טעות. ֱקיין נישט איז עס ניין, און ֹלחוִדש.

איך וויֹל איצט אבער ֹלחוִדש" "מֹלמִד א איינמאֹל געגעבן צוריֱק וואכן

געבן. נאכאמאֹל

ובפרט פארוואס, הערן צו אינטרעסאנט זיין אייך וועט עס אז מיין איך

ישועה. ִדי מיט געווארן געהאֹלפן "נישט" בין איך וואס נאכִדעם

ֱקורץ... מעשה ֹלאנגע א מאכן צו

וואס ִדיעֹל א געשעפט, א עפעס אויף ארבעט איך וואס צייט ֹלענגערע א שוין

ִדאֹלאר. מיֹליאן פערטֹל א כמעט פארִדינען צו ערווארטעט האב איך וואס פון

זייער זיך ס'האט אבער סיבות. אין אריינצוגיין ארט ִדאס ִדא נישט איז עס

גייט עס אז רעכט...) (מיט געהאט מורא שטארֱק האב איך און געצויגן, ֹלאנג

שוין האב איך וואס געֹלט און האראנוואניע גאנצע ִדי פיס. ֹלינֱקן מיטן

גארנישט. מיט אויסֹלאזן זיך וועט ִדיעֹל ִדעם ענִדיגן צו כִדי אריינגעֹלייגט

הי"ו, בֹלייך זעֹליג ר' ֱקוִדש גבאי ִדעם אריבערגערופן איך האב ֹלי, בצר וארא

עננו" ִדמאיר "אֹלֱקא געזאגט כ'האב ֹלחוִדש" "מֹלמִד א געגעבן אים כ'האב

ושם (שמי ... פאר זיין מתפֹלֹל זאֹלן תֹלמיִדים ִדי אז געבעטן אים כ'האב און

במסחרו. שיצֹליח אמי)

איז ִדיעֹל ִדערמאנטער ִדער רצון. מיין ֹלויט געפירט נישט זיך ס'האט ניין,

גארנישט... מיט אויסגעֹלאזט זיך ס'האט ִדורכגעפאֹלן.

נאך נישט, מען ִדערֹלייגט ֹלב יטב מוסוִדת פאר איין צאֹלט מען אז אבער

איך וואס ִדיעֹל, צווייטער א איבער ֱקאֹל טעֹלעפאן א איך באֱקום טאג יענעם

נישט זיך האט עס אבער צוריֱק, צייט שטיֱק שיינע א מיט שוין אנגעהויבן האב

געגעבן אויף כמעט געהאט שוין האב איך אן, מינוט ערשטע ִדי פון גערירט

און ִדיעֹל, ִדעם גענִדיגט איך האב טאג פאר א ביז ווינִדערֹליך, ווי און ִדערויף,

געהאפט האב איך וואס סומע זעֹלבע ִדי בערך יא, ִדערפון... פארִדינט כ'האב

ִדיעֹל!!! אנִדערען ִדעם פון פארִדינען צו

"מֹלמִד א געבן פון אבער טראכט, מענטש ִדער ווי עס גייט אֹלץ נישט אווִדאי,

פארִדינען נאר מ'ֱקען נישט. מען פארֹלירט ֹלב יטב מוסִדות פאר ֹלחוִדש"

ִדעריבער רווחים, נאר ברענגט וואס עֱקספענס" "ביזנעס א איז עס ִדערפון.

איך אפיס, אין מיר צו ארויפֱקומען נאכאמאֹל זאֹל זעֹליג אשר ר' אז איך בעט

ֹלחוִדש! מֹלמִד א נאך שענֱקן אי"ה אים וועֹל

יִדינו. מעשה בכֹל והצֹלחה ברכה שיֱקן אֹלע אונז און אייך השי"ת זאֹל

חזיתיך. בֱקוִדש גֹליון עורכי ֹלכבוִד ברכתי אשֹלח וירושֹלים ציון מהררי

זעֱקס צו נאנט פון ערשיינט וואס גֹליון אייער פרוסה... ומצוִדתכם בנציבין את

הנאה, שטארֱקע א אויך מיר שאפט ירושֹלים... אין ִדא פון אוועֱק מייֹל טויזענט

יִדיִדכם
ִד. ֹל.
יואֹל ֱקרית

יִדיִדכם
ה. י.
יואֹל ֱקרית

ֹלב, יטב מוסִדות פאר געצאֹלט
געארבעט אויס "נישט" זיך האט ִדיעֹל ִדער אבער

רבי א"ב פארן געֹלט חוִדש ראש

Jan 1

$1,800

מען זאֹל ֹלמספרם

מֹלמִד א פאר

ז


