
פון היסטאריע און אנטוויֱקֹלונגען באריכטן, נייעסן,

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

בארה"ב ֹלב יטב מוסִדות הנהֹלת ִדורך געגעבן ארויס

אֹלע מיר וועֹלן וכו'" וֹלמחרתו השישי ביום יהי' ראשון אִדר חוִדש “ראש

בו שמרבין "חוִדש ִדער אז אנזאג אן ֱקוִדש, שבת היינטיגן אויסשרייען אי"ה

טיר. ִדי ביי אט אט איז שמחה"

מעגֹליך מאנכע וואֹלטן ֱקיים, הי' המֱקִדש שבית בזמן געווען עס וואֹלט

שאֹלה. ֱקיין נישט ִדאך איז יאר געווענֹליכער א אין שאֹלה. א געהאט איצט

זיך טוט וואס השֱקֹלים". עֹל משמיעין באִדר "באחִד אז ֱקֹלאר זייער ס'איז

ִדי מען ברענגט ווען משמיע? מען איז ווען העיבור. שנת א אין אבער

שֱקֹלים?

פשוט. גאנץ איז געענטפערט ִדאן וואֹלט ִדיין א וואס תירוץ ִדער

אִדר, צווייטן ִדעם ִדהיינו ֹלפסח" הסמוך "אִדר אינעם מען ברענגט שֱקֹלים

אין רעִדן און ִדערמאנען צו זכר; אֹלס השֱקֹלים עֹל "משמיעין" אויף אבער

"אִדר אום אויך בעתו ִדבר א זיכער איז "שֱקֹלים" ִדי פון צייט היינטיגע ִדי

בעתו. ִדבר א ִדאס איז יאר גאנץ א אויך ווייֹל ראשון"

באִדר "באחִד משנה ִדערמאנטע ִדי מיט אן זיך הייבט שֱקֹלים מסכת

ִדי רעכנט פרֱק יענעם פון משנה ִדריטע ִדי אין השֱקֹלים". עֹל משמיעין

ִדי זאגט שֱקֹלים. ִדי איינגעמאנט האט מען אזוי ווי סִדר ִדעם אויס משנה

אִדר אין טאג פופצן במִדינה" יושבין היו שֹלחנות בו עשר "בחמשה משנה

איינצוטוישן כִדי טישֹלעך, ִדי ביי געזעסן גבאים ִדי זענען הפורים) (ביום

השֱקֹל מחצית ִדי איבערצונעמען כִדי און שֱקֹלים, אויף געֹלט פרעמִדע

רמב"ם ִדער "במִדינה". משנה ִדי זאגט געזעסן? מען איז וואו ציבור. פונעם

מֹלבִד ישראֹל ערי ֹלכֹל שם "ומִדינה, אפ ִדאס טייטשט המשניות פירוש אין

ִדי אפצונעמען געזעסן עֱקסטער מען איז שטאט יעִדע אין ירושֹלים".

האט שטאט, א אין געוואוינט האט וואס איִד יעִדער און השֱקֹל, מחצית

געוואוינט, האט ער וואו שטאט ִדי אין אִדער השֱקֹל מחצית ִדעם געֱקענט

ִדארט עס און עיה"ֱק ירושֹלים ֱקיין ארויפגעטראגן ִדאס ער האט אִדער

איבערגעגעבן.

איז ביהמ"ֱק ִדאס השֱקֹל". מחצית וֹלא בית ֹלא ֹלנו "אין איז ֹלייִדער

ב

ֹלחורבן" "זכר אֹלס איז היינט טוען מיר וואס זאכן אסאך זייער און חרוב,

בנין אויף זיין צו מתפֹלֹל געִדענֱקן און ביהמ"ֱק, ִדעם געִדענֱקן מ'זאֹל

צו ִדורות אֹלע אין איִדן ביי איינגעפירט שוין איז אנִדערן צווישן ביהמ"ֱק.

תֱקנת כפי וואס הנס" בעֹל מאיר "רבי פון פושֱקע הייֹליגע ִדי שטיצן

ֹלומִדי ִדי פאר ִדייֱקא מוֱקִדש געֹלט הנס בעֹל מאיר רבי ִדי איז הגאונים

"רבי ִדי אז געוואוסט, מען האט ִדורות אֹלע אין און ישראֹל, ארץ אין תורה

א ווי זייענִדיג הֱקוִדש" "שֱקֹלי גערופן ווערט געֹלט" פושֱקע הנס בעֹל מאיר

הי' המֱקִדש שבית בזמן געגעבן האבן איִדן וואס הֱקוִדש" "שֱקֹלי ִדי צו זכר

ֱקיים.

האבן איִדן וואס פון ההשפעה מֱקור ִדער געווען ִדאך איז ביהמ"ֱק ִדער

הנס בעֹל מאיר רבי ִדי טאֱקע איז זה ֹלעומת און ִדמיטב, מיֹלי כֹל געווען יונֱק

איז ִדאס וואס סגוֹלות אויסטערֹלישע ִדי מיט געווארן באֱקאנט פושֱקע

תומכים. ִדי פאר משפיע

ִדו וואו פון געִדענֱק ִדערמאנונג, א געבן צו השֱקֹלים" עֹל “משמיעין

וואס געֹלט" הנס בעֹל מאיר "רבי ִדיין געבן ִדארפסט ִדו וואו און שטאמסט,

ִדעם צו פעסט זייער זיך האֹלטן אנ"ש ווי כסִדר מיר זעען אנחנו, עִדים

הי' המֱקִדש שבית בזמן האט וואס איִד א ווי גענוי אז איינשטעֹל, אמאֹליגן

פאר געבן געִדארפט השֱקֹל מחצית זיין ער האט טברי', אין געוואוינט ֱקיים

ֹלפ"ֱק א תשע שנת א’ אִדר מברכים "שבת
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חסיִד, סאטמארער א איז וואס איִד א זה, וֹלעומת טבריא, אין גבאים ִדי

פאר ִדייֱקא געֹלט, הנס בעֹל מאיר רבי זיין הֱקוִדש, שֱקֹלי זיינע שענֱקט

היינט ִדאך איז "שטעט" פון באגריף אמאֹליגער ִדער ֹלב". יטב "מוסִדות

און בישראֹל, ֱקִדושות ֱקהֹלות צענטראֹלע ִדי ִדורך געווארן איבערגענומען

היינט מען געט שטאט, זיין אין געבן געִדארפט יעִדער האט אמאֹל ווי גענוי

אין מוסִדות ִדי פאר און איִדן ִדי פאר ִדייֱקא געֹלט, הנס בעֹל מאיר רבי ִדי

שייכות האט מען וועמען מיט הֱקהיֹלה" "בני ִדי זענען וועֹלכע ישראֹל ארץ

שותפות. און

"רבי פון צִדֱקה ִדי ביי

מען האט הנס" בעֹל מאיר

גייט ִדאס אז געוואוסט אֹלץ

עס אויב און "מסורה" ִדי מיט

תֹלמיִדי מיר האבן אזוי איז

א זייער סאטמאר וחסיִדי

פושֱקע ִדי מסורה. ֱקֹלארע

ִדי איז ֹלב יטב מוסִדות פון

בכֹלֹל, פושֱקע "איינציגסטע"

רבי "איינציגסטע" ִדי ובפרט

אויף פושֱקע הנס בעֹל מאיר

ִדברי בעֹל רביה"ֱק וועֹלכע

געווען מעורר האט זי"ע יואֹל

מען אז ִדרשה א ביי בפ"ֱק

אין אריינעמען ִדאס זאֹל

שטיצן. עס און שטוב

פיֹלע וועֹלכע אויף איינציגסטע ִדי איז ֹלב יטב מוסִדות פון פושֱקע ִדי

זיי האט זי"ע יואֹל ִדברי בעֹל רביה"ֱק אז געווען מעיִד האבן אנ"ש זֱקני

מוסִדות פון פושֱקע ִדי

ִדי איז ֹלב יטב

אויף "איינציגסטע"

האט זי"ע רביה"ֱק וועֹלכע

ערֹליכע האבן "וויֹלסט הבטחה מורא'ִדיגע ִדי אויסגעִדרוֱקט זיך

פושֱקע ִדי אין אריין ֹלייג געסט ִדו וואס פרוטה ערשטע ִדי ֱקינִדער?

מוסִדות!". ישראֹל'ִדיגע ארץ מיינע פון

\ב חזיתיך טובֱקוִדש גֹליון

ביי מ'ֱקען און הנס, בעֹל מאיר רבי "אונזער" איז ִדאס אז געזאגט, בפירוש

עננו". ִדמאיר "אֹלֱקא בזכות ורפואות ישועות פועֹל'ן ִדעם

געווען, מנחיֹל אונז האבן זי"ע רבוה"ֱק וואס מסורה אונזער איז ִדאס"

ברך בעֹל רביה"ֱק שפעטער זי"ע, יואֹל ִדברי בעֹל רביה"ֱק פון אנגעהויבן

בכֹל וואס שֹליט"א הגה"ֱק רבינו מרן כ"ֱק יבֹלחט"א וֹלאחריהם זי"ע, משה

זיך אנ"ש אויף ֹליגט וואס חוב ִדעם ארויס שֹליט"א רבינו ברענגט מצוא עת

תושבי אנ"ש שטיצט מען וועֹלכע מיט צִדֱקה הייֹליגע ִדי צו האֹלטן צו

אנ"ש". ביי צִדֱקה ערשטע ִדי זיין ִדארף ֹלב יטב "מוסִדות וכֹל"ֱק: ארה"ֱק,

ִדאס און איבערגעגעבן, אונז האבן רבוה"ֱק וואס מסורה ִדי איז ִדאס

זינט יאר, זעכציג אריבער ֹלעצטע ִדי אין וואס אבות, מסורת אונזער איז

ישראֹל, ארץ אין מוסִדות הייֹליגע ִדי געווען מייסִד האט זי"ע רביה"ֱק מרן

ִדי אריינצואווארפן ִדארט פושֱקע" ֹלב "יטב ִדי מיט באנוצט זיך אנ"ש האבן

הנס". בעֹל מאיר "רבי פאר צִדֱקה

תשט"ו בשנת געזאגט האט זי"ע רביה"ֱק וואס ִדרשה א אין

צו ציבור ִדעם געבעטן ער האט אר"י אין באזוך זיין פון צוריֱקֱקומענִדיג

ווי אויס "ס'ֱקוֱקט געזאגט הִדברים בין האט און פושֱקע" ֹלב "יטב ִדי שטיצן

בגווי' גניז טובי' וואס זאכן" גרויסע אויף ס'טוט אבער ֱקֹלייניגֱקייט, א

ִדער אבער פושֱקע. ִדי פון זעט מען וואס ישועות אויסטערֹלישע ִדי איבער

צומאֹל ֹלייגט פושֱקע ִדי אין בפשטות. אויך איז ווערטער ִדי פון באִדייט

פרוטה פרוטה אבער סכומים, ֱקֹלענערע אמאֹל און סכומים גרויסע אריין

ִדי פון געֹלט פושֱקע ִדי איז חוִדש נאך חוִדש און גִדוֹל, ֹלחשבון מצטרפות

וואס סכומים גרויסע ִדי שאפן צו העֹלפט וואס הכנסות רעגעֹלמעסיגע

מוסִדותינו פאר תמיכות חוִדש'ֹליכע ִדי שיֱקן ֱקענען צו כִדי אויס זיך פעֹלט

ישראֹל. ארץ אין הֱק'

געטרייע פון שטאב א מיט געבענטשט ב"ה איז ֹלב יטב מוסִדות

מוה"ר וויֹליאמסבורג, אין הי"ו צין הערש יעֱקב מוה"ר ה"ה: גבאים, פושֱקע

הי"ו ֱקאהן הכהן חיים משה מוה"ר יואֹל, ֱקרית אין הי"ו הירשפעֹלִד צבי יואֹל

ִדורך וואס מאנסי, אין שֹליט"א ווייס נפתֹלי יואֹל הרב און פארֱק בארא אין

"מסורה" ִדי צו ב"ה זיך האֹלט ציבור אונזער שטארֱק ווי כסִדר מיר זעען זיי

איז משמיעין פון צייט ִדי איז עס אז און פושֱקע" ֹלב "יטב ִדי שטיצן פון

בעתו ִדבר א זיכער

צו מחזֱק ווייטער

פון ענין ִדעם זיין

הייֹליג ווי געִדענֱקן

ֹלב "יטב ִדי

איז פושֱקע"

בעיני געווען

און זי"ע, רבוה"ֱק

זיך וועֹלן מיר אז

זייערע צו האֹלטן

מיר וועֹלן ִדרכים,

פון געניסן זיכער

ִדי און צינור ִדעם

זיי וואס השפעה

אונז פאר האבן

ֹלבני געעפענט

וֹלכֹל ומזוני חיי

ִדמיטב, מיֹלי

נזכה ובֱקרוב

שֱקֹל ֹלשֱקוֹל

המֱקִדש בבית

בביאת הבנוי'

צִדֱקינו, משיח

אמן.
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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

בעֹל רביה"ֱק ...

זי"ע יואֹל ִדברי

בפירוש זיי האט

ִדאס אז געזאגט,

רבי "אונזער" איז

הנס, בעֹל מאיר

ִדעם ביי מ'ֱקען און

ישועות פועֹל'ן

בזכות ורפואות

ִדמאיר "אֹלֱקא

... עננו"

שֱקֹל ִדעם ֱקעגן ִדאֹלער פונעם מצב אומסטאביֹלער ִדי



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

פון ווארט א

זיך צו פאררופען זי"ע יואֹל ִדברי בעֹל רביה"ֱק מרן האט יארן ִדי פון איינע אין

ביי בארה"ֱק ֹלב יטב הֱק' מוסִדותינו ֹלטובת מסיבה ספעציעֹלע א שטוב אין

ִדי המוסִדות. ותומכי נגיִדים צאֹל געֱקֹליבענע א באטייֹליגט זיך האבן עס וועֹלכע

געזאגט ִדאן האט רבי ִדער און שבועות, חג אסרו ביום פארגעֱקומען איז מסיבה

ִדברותֱקוִדשאויףִדיפסוֱקיםפוןברכתכהניםאיןפרשתנשא.

אמור ישראֹל בני את תברכו "כה פסוֱק אויפן געשטעֹלט זיך האט רבי ִדער

איבעריג. ֹלהם" "אמור ווערטער ִדי זענען ֹלכאורה אז געווען מִדייֱק ער האט ֹלהם".

ִדי צו זיין זוכה ֱקענען איִדן אזוי ווי כח ִדעם אז געווען, מסביר ִדאס רבי ִדער האט

מתֱקיים העוֹלם אין "אז זאגן חז"ֹל ווי רבן, בית שֹל תינוֱקת פון כח ִדורכן איז ברכות,

פון כח ִדעם האבן תשב"ר ִדי אז נאך ובפרט תשב"ר" שֹל פיהן הבֹל בשביֹל אֹלא

"ֱקִדושתארץישראֹל"האטִדאסאגעוואֹלִדיגןכח.

תשב"ר, פון כח גרויסער ִדער ִדא זענען עס אז אֹליינס ִדאס אז אויס ֱקומט

צו צוֱקומען מען ֱקען כח ִדעם ִדורך ווייֹל ברכה, געוואֹלִדיגע א איז אֹליינס איז ִדאס

מען וואס ִדעם מיט ֱקינִדער. איִדישע בענטשט תורה ִדי וואס מיט ברכות אֹלע

ִדי אז צו מען ברענגט ִדורכִדעם תשב"ר, ִדי פאר חינוך ערֹליכער כח ִדעם שטיצט

איִדן וואס ברכות ִדי פון זכות ִדער און איִדן, אויף זיין חֹל זאֹלן ברכות אֹלע

זיי ִדורך ווייֹל תשב"ר, ִדי שטיצן וואס ִדי פון ֹלזכותם פאררעכענט ווערט באֱקומען,

ִדיאֹלעברכות. וועֹלטאֱקיוםאוןאיִדישעֱקינִדערֱקענעןבאֱקומען האטִדאךִדי

זיין משפיע זאֹלן כהנים ִדי ישראֹל, בני את תברכו כה פסוֱק. אין פשט איז ִדאס

כהנים, ברכת אין אויסגערעכענט איז וואס ברכות אֹלע ִדי ֱקינִדער איִדישע פאר

ִדי וועֹלט. ִדי אויף ִדא איז וואס ברכות מיני אֹלע כוֹלֹל ִדאך איז כהנים ברכת וואס

זאגן זאֹלן זיי "אמור" אבער ברכות, ִדי מיט ֱקינִדער איִדישע בענטשן זאֹלן כהנים

וואס ברכות ִדי פון און השפעה ִדי פון זכות ִדער "ֹלהם" אז ֱקינִדער איִדישע פאר

אויסצוהאֹלטן אויף געֹלט געבן זיי וואס ִדעם ִדורך ווייֹל זייערס, איז אראפ ֱקומט

השפעות געוואֹלִדיגע ִדי אראפ ֱקומט ִדורכִדעם ארה"ֱק, אין תשב"ר פון כח ִדעם

פאראיִדישעֱקינִדער.

פירט רבי ִדער און ענינים, פארשיִדענע נאך ִדערמיט טייטש זי"ע רבי ִדער

יצחֱק תוֹלִדות. פרשת אין פסוֱק ִדעם פארשטיין אויך מען ֱקען ִדעם מיט אז אויס

יהי'". ברוך גם ואברכהו וכו' ציִד הצִד איפוא "מי עשיו פאר געזאגט האט אבינו

אז געזאגט, רבי ִדער האט יהי'"?. ברוך "גם פון הֹלשון כפֹל ִדער איז וואס ֹלכאורה

געֹלט פון שפע גרויסע א אים מ'געט ברכה, א איינעם מ'געט וואס אמאֹל ִדא ס'איז

וואס טובים ִדברים ֱקיין געֹלט זיין מיט נישט טוט מענטש ִדער אבער וכִדומה,

האט מענטש ִדער אז אויס ֱקומט ברכות. נאך ברענגן ווייטער שפעטער אים זאֹל

ברכה. איינע ִדי נאר האט ער אבער געֹלט, האט ער ברכה, א באֱקומען טאֱקע

ער און צִדֱקה טייֹלט ער טובים, ִדברים געֹלט זיין מיט טוט מענטש ִדער ווען אבער

אסאך צו נאך אים ִדאס ִדאך ברענגט ישראֹל, ארץ אין מוסִדות ִדי פאר געֹלט געט

ִדי ִדורך ווייֹל ברכה, איין נאר נישט האט ער אז אויס ֱקומט אזוי ברכות. אנִדערע

ערשטעברכהבאֱקומטערנאכִדעםאסאךאנִדערעברכות.

פאר געווען משפיע האט ער וואס ברכה ִדי אז געוואוסט האט אבינו יצחֱק

ברכה ִדי מיט באנוצן זיך וועט יעֱקב ענִדיגן. ִדעם מיט נישט זיך וועט אבינו יעֱקב

ִדי און טובים, מעשים און מצוות געֹלט זיין מיט טון וועט ער זאכן, גוטע אויף

אים ער האט ִדאס שיעור. ֱקיין אן ברכות אסאך נאך צוברענגן אים וועט ברכה

ברוך "גם אז ווייס איך און געבענטשט, איינמאֹל אים האב איך "ואברכהו" געזאגט

אסאך נאך ברענגן אים וועט עס אפשטעֹלן, ִדא נישט זיך וועט ברכה ִדי יהי'"

אים ִדאס וועט טובים, מעשים און צִדֱקה געֹלט זיין מיט טון וועט ער ווייֹל ברכות.

ברענגןאסאךברכות.

זאֹלן כהנים ִדי ישראֹל, בני את תברכו כי - רבי ִדער זאגט - פשט אויך איז ִדאס

ִדי ביי בֹלייבן נישט זאֹל עס אז זען ִדארפן איִדן אבער ֱקינִדער, איִדישע בענטשן

אז ֱקינִדער איִדישע פאר זאגן זאֹלן כהנים ִדי יברכך". ֹלהם "אמור נאר ברכה, איינע

זיך מ'וועט וואס ִדורכִדעם ווייֹל ברכה, טאפעֹלטע א באהאֹלטן ֹליגט ברכה ִדי אין

עֹל תשב"ר החזֱקת פאר געֹלט געבן מ'וועט זאכן, גוטע אויף ברכה ִדי מיט באנוצן

טהרתהֱקוִדשוועטפארזיינשפעהויפענסמיטהשפעותאוןברכות.

ג טו חזיתיךגֹליון בֱקוִדש \

ֹלארץ, חוץ ֱקיין חיִד"א הייֹליגן פון רייזע'ס צוויי ִדי
ירושֹלים רבני ִדי פון שֹליח אֹלס

זייענִדיג תֱקי"ג, יאר אין וועג אין ארויסגעֹלאזט חיִד"א ִדער זיך האט מאֹל ערשטע ִדאס

ִדארטן פון און מצרים ֱקיין געפארן איז ער חיים. ר' בן שמואֹל ר' באִדינער, זיין פון באגֹלייט

פון באגֹלייטונג ִדער אין תֱקֹל"ג, יאר אין געפארן ער איז נסיעה צווייטע ִדי אייראפע. ֱקיין

זיין געווען איז ִדאס ווייֹל געהייסן, אזוי האט ער אז זיין (ֱקען גבאי. אברהם ר' באִדינער, זיין

איז ספרִדים ִדי ביי נאמען. משפחה זיין געווען איז אזוי אז זיין אויך ֱקען עס אבער פאך.

און אפריֱקע, צפון ֱקיין געפארן ער איז רייזע צווייטע ִדי ביי נאמען). משפחה אזא פאראן

ֱקיין וועג אויפן געווען אויך איז חיִד"א ִדער אז ִדעה א (ס'ִדא אייראפע. ֱקיין ִדארט פון

זעט עס פראצענט. הונִדערט אויף באשטעטיגן נישט מען ֱקען ִדאס אבער אמעריֱקע,

ֱקען פראצענט הונִדערט אויף אבער געשיֱקט האט ער וואס בריוון ִדי פון אויס אזוי טאֱקע

פעסטשטעֹלן). נישט עס מען

יאר. צוואנציג און ניין ווי מער נישט געווען אֹלט חיִד"א ִדער איז נסיעה ערשטע זיין ביי

געווענטֹליך ווייֹל געווען. ִדאן שוין איז חיִד"א ִדער חשוב ווי ביֹלִד שטיֱקֹל א אונז גיט ִדאס

רעספעֱקטירטן ערוואֱקסענעם אן נאר מענטש, יונגן ֱקיין געשיֱקט נישט מען האט

זה זֱקן, א געווען איז ער ווייֹל מענטש, אינגן גאר א געשיֱקט מען האט ִדא און מענטש.

ישראֹל, ארץ אין ציבור ִדעם פארטרעטן וועט ער אז געוואוסט האט מען און חכמה. שֱקנה

רעספעֱקט. און כבוִד מיט

באפאֹלן אים זענען אראבער שווער, גאר געווען וועג ִדער איז ִדערצייֹלט, חיִד"א ִדער ווי

זיינע שבת, געווארן איז עזה ֱקיין אנֱקומענִדיג געהאט. האט ער וואס צורויבן געוואֹלט און

ער שטאט, אין אֹליין פארבֹליבן ער איז ִדעריבער פארן, ווייטער געוואֹלט האבן מיטפארער

האט ער און מיטפארער, נייע געֱקומען איז עס ביז טעג, פופציג געווארט ִדארט האט

מצרים. ֱקיין פארן צו וועמען מיט געהאט

שטאט ִדי צו איטאֹליע ֱקיין געפארן ער איז אֹלכסנִדריע פון מצרים, פון פארנִדיג ִדערנאך,

נאך ביז פארבֹליבן ִדארט איז און תֱקי"ג. שנת אֹלוֹל ר"ח אנגעֱקומען איז ער ֹליווארנא.

מאכן צו איטאֹליע אין שטעט צוואנציג ארום באזוכן געפארן ער איז תשרי כ"ה סוכות,

איִדן. ישראֹל ארץ ִדי פאר געֹלִד

גאסט, חשובער א ווי אויפגענומען אים מען האט אנגעֱקומען איז ער וואו איבעראֹל

און ֱקהיֹלה ראשי ִדי ביי אִדער שטאט פון רבנים ִדי ביי איינגעשטאנען ער איז איבעראֹל

איז חיִד"א ִדער ווייֹל ִדרשה, א זאגן געווען מכבִד אים האט מען אז זיך פארשטייט עשירים.

נפֹלא. יִדען א און מחִדש בעֹל א מרגֹליות, מפיֱק פה א געווען ִדאך

באזוכט ער האט ִדארטן ִדייטשֹלאנִד, ֱקיין איטאֹלע פון געפארן ער איז סיון חוִדש אין

מיטן אין ביז חִדשים. ניין גענומען האט ִדאס שטעט. ִדייטשע צוואנציג און פינף ארום

תֱקט"ו. שנת ווינטער

פון ֱקהיֹלות ִדי ביי ערפאֹלג. מיט געווארן געֱקרוינט נישט איז ִדייטשֹלאנִד ֱקיין רייזע ִדי

איטאֹליע. אין ֱקהֹלות ספרִדישע ִדי ביי ווי הצֹלחה, אזויפיֹל געהאט נישט ער האט אשכנז

ֱקיין געגעבן נישט אים האט מען ִדרשות, ֱקיין געהאֹלטן נישט ִדארט האט חיִד"א ִדער

פֹלעצער אסאך און גוים. ביי איינשטיין געמוזט ער האט מאֹל אפט אכסניא, געהעריגע

געהעריג נישט אים האט מען וואס פאר סיבה ִדער געֹלִד. ֱקיין געמאכט גארנישט ער האט

זאֹל אשכנז פון געֹלטער אֹלע אז תֱקנה ִדי צוֹליב געווען איז ִדייטשֹלאנִד אין אויפגענומען

ִדי מיט געמאכט מען האט תֱקנה ִדי אשכנז. פון שטאמען וואס ֱקהיֹלות ִדי פאר שיֱקן מען

אויף בתים בעֹלי ִדי געווען זענען זיי וואס ֱקושטא אין פֱקיִדים ִדי פון רשות און צושטומונג

געוואוסט. נישט ִדאס האט חיִד"א ִדער אבער ֱקהיֹלות, ספרִד'ישע ִדי פאר געֹלִד ִדי

ה. אי חוִדש ֱקומענִדיגע האֹלאנִד, ֱקיין ִדייטשֹלאנִד "פון

איבעריִד אפהאנִדֹלונג רייכער

ֹלצִדֱקת ישראֹל" ארץ ֹלצִדֱקת"מעות



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

טו

ִדי אומעטום. געהערשט האט ובוהו תוהו שרעֱקֹליכער
יונגע מייסטענס ֹלעבן, ביים פארבֹליבן יא זענען וואס
ִדי ביי פעיאונגסֱקראפט געווען זענען וואס בחורים
עס און איינזאם, און עֹלענִד פארבֹליבן זענען מֹלחמה,
ִדי אויף רוחנית סכנה געפערֹליכע א געהערשט האט

בחורים.

האט און ישראֹל ארץ ֱקיין אנגעֱקומען איז זי"ע רביה"ֱק
ער האט בחורים, ִדי אויף ֹלויערט עס וואס סכנה ִדי געזען
מייסִד ִדעם ֹלכבוִד האט און אפראטעווען, געוואֹלט זיי

בארה"ֱק". ֹלב "יטב ישיבה הייֹליגע ִדי געווען

ניו ֱקיין אנגעֱקומען זי"ע רבי ִדער איז שפעטער אביסֹל
וואס חורבן רוחניות'ִדיגן ִדעם געזען האט ער יארֱק.
ער האט הבִדֹלוחים ובעיניו אמעריֱקע, אִדמת עֹל הערשט
מען וויֹל אויב ווירֱקֹליכֱקייט. ִדעם געזען גֹלייך
ִדא איז ִדורות צוֱקונפטיגע און איצטיגע ִדי אפראטעווען
מוסִדות פשרה'ֹלאזע ערֹליכע זיין מייסִד עצה: איין
מייסִד באֹלִד האט זי"ע רביה"ֱק ועושה. אומר און החינוך,
וועֹלכע ויראה" "תורה מוסִדות הייֹליגע ִדי ִדאהי געווען
וֹלִדורות. ֹלשעתו הצֹלה אן אֹלס ארויסגעשטעֹלט זיך האט

בייִדע ֹלזה? זה בין מה אפטמאֹל פרעגן מאנכע און
אויף געווען מייסִד זי"ע רבי ִדער האט מוסִדות
זי"ע'ס רבי'ן ִדעם זענען וואס מיט ִדורות, אפצוראטעווען
ִדער איבער מוסִדות ִדי ווי מער ישראֹל ארץ אין מוסִדות
מייסִד זי"ע רבי ִדער האט מוסִדות אֹלע וועֹלט? גארער

ִדורות? ִדי אפצוראטעווען ִדערמיט געווען

אֹלעס! זאגן שורות אויבן-ִדערמאנטע ִדי

אמאֹל האט זי"ע רבי ִדער ווען אז באֱקאנט, גוט ס'איז
אמאֹל וועט ער אז חֹלום א געהאט היים אֹלטער ִדער אין
ִדעם צוֹליב ער האט אמעריֱקע, ֱקיין אנֱקומען
אין חֹלום". "תענית א געפאסט חֹלום "שרעֱקֹליכן"
געווען הִדעת עֹל עוֹלה נישט אים האט ֱקאשמאר ערגסטן
פון אפגערעִדט און בכֹלֹל, יארֱק ניו ֱקיין ֱקומען זאֹל ער אז

ִדא. "באזעצן" זיך אהערֱקומען זאֹל ער אז ִדעם

האט געפירט, אזוי האט עֹליונה השגחה ִדי אז אווִדאי,
און באהבה, הגֹלות גזירת ִדעם געווען מֱקבֹל זי"ע רבי ִדער
ִדי אפצוראטעווען ארבעטן און טון צו אנגעהויבן האט
סייעתא א מיט ִדורות, צוֱקונפטיגע און ִדעמאֹלסִדיגע
זוכה נישט ִדערצו האט וטובים גִדוֹלים וואס ִדשמיא

געווען.

אהבת בֹלבי שֱקשור מה "מֹלבִד ווי ווערטער אזעֹלכע
געגועים ֹלי הי' מעוֹלם אשר ת"ו, הֱקוִדש ארץ וחיבת
נאר געשריבן זי"ע רבי ִדער האט ִדאס בתוכה" ֹלשכון

ישראֹל. ארץ אויף
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בֹלשון זיין צו מִדייֱק אינטרעסאנט זיין ס'וועט ואגב,
"אשר בריוו ִדעם אין שרייבט זי"ע רבי ִדער צִדיֱק.
געהאט ער האט אן' 'אייביג פון געגועים" ֹלי הי' 'מעוֹלם'

ישראֹל. ארץ צו תשוֱקה א

מרן כ"ֱק וואס מעשה ִדי באֱקאנט גוט איז ציבור ביים
סיפור א ִדערצייֹלט, פעמים כמה שוין האט שֹליט"א רבינו
הרה"צ זי"ע רבי'ן פון ֱקרוב א ִדערצייֹלט האט עס וואס
געוואוינט האט וועֹלכער זצ"ֹל אשכנזי יואֹל רבי הישיש
החסיִד הרב פון ברוִדער א געווען איז יואֹל רבי טברי'. אין
ביז משב"ֱק רבי'נס ִדעם ז"ֹל אשכנזי פייביש ר' המפורסם
יוסף ר' הרה"ח פון (פאטער ֱקריג וועֹלטס צווייטע ִדי
יואֹל רבי בייִדע זיי משב"ֱק). שפעטערִדיגער ז"ֹל, אשכנזי
אשכנזי ברוך הרה"צ פון זין געווען זענען פייבוש ר' און
בן זצ"ֹל יוסעֹלע) (רבי יוסף אפרים רבי הגה"צ בן זצ"ֹל
בעֹל זֹלאטשוב אבִד"ֱק זצ"ֹל אשכנזי יואֹל רבי הגה"ֱק
בעֹל רבינו הגה"ֱק פון שווער ִדער אשכנזי, מהר"י שו"ת
ערשט-געשוויסטער צוויי ִדי זי"ע. טוב יום ֱקִדושת
האבן אשכנזי יואֹל רבי און זי"ע רביה"ֱק מרן ֱקינִדער
ִדער זייִדן זעֹלבן נאכן "יואֹל" נאמען ִדעם געטראגן בייִדע

זצ"ֹל. אשכנזי מהר"י

ארץ ֱקיין ארויף ימיו בערוב איז אשכנזי ברוך רבי
איז ער פַאר טברי'. אין באזעצט זיך האט און ישראֹל
צו זיך סיגוט, ֱקיין געֱקומען ער איז ישראֹל ארץ ֱקיין ארויף
טוב יום ֱקִדושת בעֹל הגה"ֱק שוואגער זיין מיט געזעגענען
יואֹל רבי זון זיין זיך מיט מיטגענומען האט ער און זי"ע
טוב יום ֱקִדושת ִדער ֱקינִד. א געווען ִדאן נאך איז וועֹלכער
אים און שוואגער זיין געווען מכבִד זייער האט זי"ע

הכבוִד. ביותרת אויפגענומען

געווען אויך נאך ִדאן איז וועֹלכער זי"ע רביה"ֱק מרן בנו
ִדער האט מעשה. בשעת געשטאנען ִדארט איז ֱקינִד א
זאֹל ער אז רבי'ן צום אנגערופן זיך זי"ע טוב יום ֱקִדושת
יוֹל רבי געשוויסטער-ֱקינִד זיין ווי טעֹלער זעֹלבן אין עסן
הייסט ער און יואֹל הייסט "ִדו בֹל"ֱק: זאגענִדיג אשכנזי,
האט יואֹל'ישֹל מיין און ישראֹל ארץ ֱקיין פארסט ִדו יואֹל,

שיסֹל". איין פון עסטס ִדעריבער ישראֹל ארץ ֹליב

א געהאט טאֱקע "מעוֹלם" שוין זי"ע רבי ִדער האט אזוי
געֱקומען ספעציעֹל איז עס ווי ישראֹל, ארץ ֱקיין תשוֱקה
האט זי"ע רבי ִדער וואס נסיעות ִדי ביי אויסִדרוֱק צום
האט תרצ"ב בשנת נאך ישראֹל. ארץ ֱקיין אונטערגענומען
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אהבה א הארץ מיין אין מֱקושר עס וואס ִדעם (אוסער
האבן שטענִדיג פון הֱקוִדש; ארץ צו ֹליבשאפט און
האף סוף כֹל סוף און ִדארט, וואוינען צו תשוֱקה א געהאט
בארצות ה' ֹלפי הוֹלכים ִדי פון זיין צו השי"ת צו איך

ישראֹל]). ארץ אין באזעצן צו [זיך החיים

זי"ע רביה"ֱק מרן וואס ווערטער אייניגע זענען ִדאס
מאהבה תשובה א אינמיטן ֱקִדשו יִד בכתב געשריבן האט
ישראֹל ארץ בני ִדי צו געשריבן האט זי"ע רבי ִדער וואס
האט החרִדית עִדה ִדי בעת תשי"ג, תמוז ר"ח ביום
גאב"ִד אֹלס זי"ע רבי'ן ִדעם אויפנעמען געוואֹלט
ִדעמאֹלס'ִדיגן ביז פונעם הסתֹלֱקות ִדער נאך ירושֹלים
בענגיס ראובן זעֹליג רבי הגה"ֱק ִדישראֹל ִדארעא מרא
תשי"ג. סיון ז' ביום געווארן נסתֹלֱק איז וועֹלכער זצ"ֹל
תשובה ֹלענגערע א געווען משיב זיי האט זי"ע רבי ִדער
ִדעם אפגעווארפן ִדעמאֹלט האט ער וועֹלכע צוֹליב
ִדי ארויס שפראצט השיטין מבין אבער אנבאט,
צו געהאט האט זי"ע רבי ִדער וואס תשוֱקה אינערֹליכע
וואוינען צו ִדארט און באזעצן צו ִדארט זיך ארה"ֱק,

פראמענאנט.

וחייֹלותיו היטֹלער בא חורבן, גרויסער א געווען איז עס
אייראפאישער פונעם ובנין מנין רוב הכֹל. את ובֹלבֹל
א און געווארן, אומגעברענגט ֹלייִדער איז איִדנטום
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החרִדית עִדה ִדי אין רבנות ִדי פון אנבאט איבערן שרייבט רבי ִדי וואס בריוו ִדער

ה
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זצ"ֹל, זאנענפעֹלִד חיים יוסף רבי הגה"ֱק ִדישראֹל
ִדער תרצ"ב. אִדר י"ב ביום געווארן נפטר איז וועֹלכער
צייט א אין תרצ"ב אֹלוֹל ירושֹלים אין באזוכט האט רבי
אין ִדערזעענִדיג רב. ֱקיין ָאן געשטאנען איז ירושֹלים ווען
היֱקרים ציון בני ִדי האבן בענֱקים הגִדוֹל אִדם ִדער רבי'ן
שטארֱק האבן און זי"ע רבי'ן אויפן אויג ַאן געווארפן
אין רב אֹלס רבי'ן ִדעם אויפצונעמען געווען משתוֱקֱק
אֹלעזר מנחת בעֹל הגה"ֱק אז יִדוע ס'איז ירושֹלים.
און פֹלאן, ִדעם געשטיצט שטארֱק האט זי"ע ממונֱקאטש

אז רבי'ן, אויפן אויסגעִדרוֱקט ִדאן זיך האט ער

.

ִדעמאֹלט נאך אז געוואֹלט האבן איִדן ירושֹלימ'ער ִדי
רבי ִדער זאֹל ירושֹלים, אין געווען איז רבי ִדער בעת
עס זיך האט מעשה בשעת אבער רבנות, ִדאס אננעמען
ימים ִדי נאך ִדערויף, צייט ֱקורצע א אויסגארבעט. נישט
א אנגעֱקומען זי"ע רבי'ן צום איז תרצ"ג שנת פון טובים
מיט ירושֹלים פון געשיֱקט אים האט מען וואס ֱקאנסוס
זי"ע רבי'ן ִדעם מכתיר זענען איִדן ירושֹלימער ִדי וועֹלכע
א מיט געענטפערט זיי האט רבי ִדער רב. זייער אֹלס
זיינע אויף ברענגט רבי ִדער וועֹלכע אין בריוו ֹלענגערן
פארשיִדענע צוֹליב אבער עיה"ֱק, ירושֹלים צו געגועין

פארשֹלאג. ִדעם אנגענומען נישט רבי ִדער האט סיבות

ֹלענגערע א געווען משיב ִדאן זיי האט זי"ע רבי ִדער
אויסטערֹלישע אן מיט שרייבט רבי ִדער וואו תשובה
שרייבט רבי ִדער אנִדערן צווישן ארה"ֱק. צו תשוֱקה

בֹל"ֱק: ִדארט

זיינע אויס פירט רבי ִדער

ווערטער

א הארץ מיין אין צוגעבינִדן איז עס אז אמת איז עס
נישט ֱקען איך און ירושֹלים, צו תשוֱקה געוואֹלִדיגע
האב איך וואס ֹליכטיגֱקייט, ִדי פון זיסֱקייט ִדאס פארגעסן
ִדי אין ביסֹל ֱקֹליין א ִדערפון זיין צו טועם געווען זוכה
יאר אסאך שוין געווען. ִדארט בין איך וואס טעג ווייניג
אצינִד און באזעצן, צו ִדארט זייך משתוֱקֱק בין איך וואס
ישראֹל ארץ זען צו געווען זוכה האב איך וואס נאכִדעם
וואסער אסאך געשטיגן), מער נאך השתוֱקֱקות ִדאס (איז

����

���� ��� ���� ��� �� �	�
 ���  �� �� ������

��� ��� ��� ��


���� ��	�� ���� ���� �� �
� �	�

���� �� �	���	 ����
 ���� ���� ��� �	���

������ �����
 ��
�� ��� 
 ��
 ��� �����

	��� ��� �� ��� 	��	 	 � �	���	 ������

�	����� ���� �� ��
 ����� ����� �	�����

����� ���� �� ���� ��
�

��� �� �	�	�	 ��

�	���� 	�
� ���

������� ���	� ����
�

��� �� ��� �
� �	����	

�	���� 	���� �	����

���
 ���	 ����

����	���	

��
� �����

����� �	 ������ �����

����� 	 �� ���� ��� ��

�� ���� ��� ���� ���
���� �� �� �	 ���� ���

����� ����� ��� ��� �	
 �� � � ���
�	

���
�� ���� ��� ������� 	�
�� ���
����

����
	 ���� ����� ������ ���
�� ���	� �����

��
��� ��	� ���� ��� ����� 	����� ���
��

�����

(

ארץ ֱקיין נסיעה ערשטע ִדי אונטערגענומען זי"ע רבי ִדער
ִדי חסיִדים רבי'נס ביים באֱקאנט איז עס ישראֹל.
ִדאן האט זי"ע רבי ִדער וואס השתוֱקֱקות געוואֹלִדיגע
געצייֹלטע ִדי ישראֹל. ארץ ֱקיין אנצוֱקומען געהאט
ארץ ֱקיין זי"ע רבי'ן ִדעם באגֹלייט האבן וואס מֱקורבים
רבי ִדער וואס שבת יענעם אז ִדערצייֹלט, האבן ישראֹל
ישראֹל, ארץ ֱקיין וועג אויפן שיף ִדי אויף געווען איז זי"ע
ֱקבוע. מנהג זיין פון געווען משנה זי"ע רבי ִדער האט
פרייטאג-צו- אז פירן, זיך זי"ע רבי ִדער פֹלעגט געווענֹליך
האט נחת" השביעי ביום "אז זינגן ביים טיש, נאכן נאכטס
איז רבי ִדער און ארום געטאנצט עוֹלם גאנצער ִדער
יענעם געווען איז אנִדערש פֹלאץ. אויפן זיצן געבֹליבן
און אויפגעשטעֹלט זיך האט זי"ע רבי ִדער וואס שבת
גרויס זיין צוֹליב עוֹלם, מיטן צוזאמען געטאנצט

ישראֹל. ארץ אין זיין שוין ער וועט אט אט אז התרגשות,

רבי'נס ִדעם איז ירושֹלים אין ִדאן ווייֹלענִדיג
ובפרט געשטיגן, מער פיֹל נאך ירושֹלים צו השתוֱקֱקות
עֹלי' בני פיֹלע מיט באֱקענט ִדארט זיך האט ער ווען
בֱקִדושה יארן ִדי אויסגעֹלעבט האבן וועֹלכע שבִדור
רבי ִדער ווען געֹלעגענהייט שפעטערִדיגע א ביי ובטהרה.
רבי ִדער האט ירושֹלים, אין באזוך ִדעם פון גערעִדט האט

התפעֹלות מיט אנגערופן זיך

.

ווייס מאיר ִדוִד ר' הרה"ח ִדערצייֹלט רשימות זיינע אין
ר' המפו' הרה"ח פאטער זיין אז אנ"ש, זֱקני מחשובי ז"ֹל
אין מֱקורבים נאנסטע רבי'נס פונעם ז"ֹל ווייס ֱקֹלמן
ֱקיין זי"ע רבי'ן ִדעם באגֹלייט ִדאן אויך האט סאטמאר,
זצ"ֹל רבי ִדער אז פארצייֹלט, ֱקֹלמן ר' האט ישראֹל. ארץ
וואס חסיִדים חשוב'ע ִדי פון עטֹליכע געבעטן ִדאן האט
זיך זאֹלן זיי אז ישראֹל, ארץ ֱקיין באגֹלייט אים האבן

געזאגט זיי האט רבי ִדער ירושֹלים. אין באזעצן

אז געבעטן זיי האט רבי ִדער .

צו זיך זען און פארשֹלאג, ִדעם אין אריינטראכטן זאֹלן זיי
געהאט אפיֹלו זיי האט רבי ִדער ישראֹל. ארץ אין באזעצן
עווענטועֹל אויך זיך וועט אֹליינס ער אז צוגעזאגט

ירושֹלים. אין באזעצן

אי"ה נאך עס וועט ֱקאפיטֹלען ווייטערִדיגע ִדי אין
געווען. אזוי טאֱקע איז ֹלמעשה ווי שרייבן, צו אויסֱקומען
ִדאן האבן וואס ותֹלמיִדים מֱקורבים רבי'נס פון טייֹל
שפעטער זיך האבן ישראֹל, ארץ ֱקיין רבי'ן ִדעם באגֹלייט
רבי ִדער האט זיי מיט און עיה"ֱק, ירושֹלים אין באזעצט
היינט- זיינע פון הפינה" "אבן ִדעם געֹלייגט זי"ע
בני אין און ירושֹלים אין מוסִדות און ֱקהֹלות פארצווייגטע

ברֱק.

צו זיך השתוֱקֱקות רבי'נס ִדעם געווען איז שטארֱק אזוי
בשנת באזוך יענעם ביי וואס ירושֹלים, אין באזעצן
ווי געווארן, פארשטערֱקערט מער נאך נאר עס איז תרצ"ב
זי"ע רבי ִדער וואס ֱקוִדש מכתב א אין ִדאס זעט מען
ירושֹלימ'ער ִדי פאר שפעטער צייט שטיֱק א ענטפערט

איִדן.

בֹלויז געווען ִדאן איז ירושֹלים אין באזוך רבי'נס ִדעם
ִדאתרא מרא פונעם הסתֹלֱקות נאכן חִדשים עטֹליכע
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אינעם טֹליעט וואס אהבה ִדי פארֹלעשן ֱקענען נישט וועֹלן
זיסע ִדי אין וואוינען צו הארץ, ִדורשטיגן און הונגעריגן

וכו'. ירושֹלים,

וועט השי"ת וואס טעג אונטערֱקומען נאך וועט אפשר
מיין איז ִדאס אז וויסן צו זיין זוכה וועֹל איך פיר, מיך
ִדאס זען צו ִדארט ה' בית אינעם באזעצן צו זיך אויפגאבע,
וועֹל ִדעמאֹלט טעג, אֹלע זיין גוט אונז זאֹל עס אז זיסֱקייט,
און בשורה, גוטע ִדי ִדערצייֹלן צו אייך צואייֹלן מיך איך
אריין, וועג אין ֹלאזן מיך איך וועֹל געזאנג און פרייִד מיט
פון ֹלופט אינעם באזעצן צו זיך ימ'ן, און טייכן ִדורכצגיין
ִדי אין צוגעבינִדן איז און ֱקֹלוג, מאכט וואס ישראֹל ארץ

ֹליבשאפט). אייביגע א מיט ֱקינִדער איִדישע פון הערצער

זכרון ספר אין ִדערצייֹלט אויך ווערט זאך ענֹליכע א
מענִדֹל רבי הגה"צ פון התוֹלִדות חֹלֱק אינעם מנחם,
אֹלס געִדינט יארן פיֹלע האט וועֹלכער זצ"ֹל פריעִדמאן
ניו אין שפעטער און ירושֹלים אין ישיבה רבי'נס אין ר"מ
רבי וואס ִדברים רישומי צוברענגט ִדארט ווערט יארֱק.
ער וואס שמועס א פון פארצייכענט זיך האט זצ"ֹל מענִדֹל

רבי'ן. מיטן געהאט האט

אים איז עס אז רבי'ן פארן ִדערצייֹלט האט מענִדֹל רבי
וועֹלכער רב חשוב'ער א מיט שמועסן צו אויסגעֱקומען
האט ער וואס געֹלעגענהייט א איבער ִדערצייֹלט אים האט
היינט איז עס צו תש"ו, בשנת זי"ע רבי'ן מיטן געשמועסט

נישט. צו ישראֹל ארץ ישוב פון מצוה א ִדא

טאֱקע אז מענִדֹל רבי פאר ִדערצייֹלט ִדאן רבי ִדער האט
יענעם פאר אויסגעִדרוֱקט זיך ער האט שמועס יענעם ביי
אבער אמת איז ישראֹל ארץ 'ֱקִדושת' ֹלישנא: כהאי רב
פון ֹליבער איך האב ישראֹל ארץ ֹליב 'מצוה'. ֱקיין נישט

אייך...

זי"ע. רבי ִדער געווען איז ִדאס
ארץ צו געווען מתשוֱקֱק האט ער
אויסטערֹלישע אן מיט ישראֹל
ִדערמאנט שוין ווי און תשוֱקה,
האט ארטיֱקֹל, פריערִדיגן א אין
אז צוגעברענגט טאֱקע אים ִדאס
שטארֱק אזוי שפעטער האט ער
ֱקִדושת ֹלמען געווען ֹלוחם
ֱקענענִדיג נישט ירושֹלים,
באֹליבט הייֹליג ִדאס ווי צוֱקוֱקן
שטארֱק אזוי ווערט ֹלאנִד
רשעי ִדי ִדורך פארשוועכט

ימ"ש. הציונים

אז אבער איז מערֱקווערִדיג
ֹלייִדער שוין איז הטמאה מִדינה ִדי וואס נאכִדעם אפיֹלו
אבער רבי ִדער האט עמך, שח"ת בשנת פאֱקט א געווארן
ארה"ֱק וואס צייט א ֱקומען וועט עס אז געהאפט אֹלץ נאך
הערשאפט טמא'נעם ִדעם פון ווערן אויסגעֹלייזט וועט
מי עֹל וואוינען ֱקענען ִדארט וועט ער אז און ציונים, ִדי פון
האבן מיר וואס בריוו ִדעם אין ִדאס זעט מען ווי מנוחות,
צו משתוֱקֱק איז רבי ִדער שטארֱק ווי אנהייב, געברענגט
ִדאך רבי ִדער האט בריוו ִדעם וואס ירושֹלים, אין וואוינען

תשי"ג. בשנת געשריבן שוין

זענען ישראֹל ארץ אין מוסִדות רבי'נס ִדעם אֹלענפאֹלס.
זיך האט עס ווען צייט א אין געווארן נתייסִד טאֱקע
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ארה”ֱק צו תשוֱקה א מיט צוריֱקגעשריבן, האט רבי ִדי וואס בריוו ִדי

ז



\ו חזיתיך טובֱקוִדש גֹליון

ִדאס וואס הבנה, און שפראך זייער ֹלויט ֱקינִדער

ֹלב משים ִדארף מען שטארֱק ווי און תפֹלה, מיינט

הראוי'. כוונה מיט ִדאווענען צו זיין

יאר ִדאס מען האֹלט גִדוֹלה ישיבה ִדי אין

שעות "חמש פון הֹלימוִד סִדר ִדעם אן ווייטער

ווי נאכמיטאג, ִדאנערשטאג יעִדן רצופות"

משה חיים רבי הרה"ג מנה"ר ִדורכן איינגעפירט

ִדי אויף ההשפעה כח זיין מיט וואס שֹליט"א, ֹלעווי

פינף פון סִדר א אפצורעכטן געֹלונגט תֹלמיִדים

ֹלימוִד בֹלויז פון רצופות רצופות. ריכטיגע שעה

ֹלעֱק א אויף אפיֹלו איבעררייס שום ֱקיין אן התורה

וועכענטֹליך ווערט הֹלימוִד סִדר ִדער וואסער.

הֱק' ישיבתינו ראש הגה"צ ִדורך מיטגעהאֹלטן

הביהמ"ִד היכֹל אין זיצט וועֹלכער שֹליט"א

שטארֱק זיי געט וואס בחורים ִדי מיט צוזאמען

חיזוֱק.

נאך זיך געִדענֱקט הישיבה תֹלמיִדי ִדי צווישן

ִדֱקהֹלתינו רב הגה"צ ווען יאר, פארגאנגענעם גוט

פֹלוצים איז וויֹליאמסבורג פון שֹליט"א הֱק'

ִדאנערשטאג אום באזוך א אויף אנגעֱקומען

ִדעם פון געווארן איבערראשט איז און שובבי"ם

בחורים ִדי פון רובם רוב ווען תורה, ֱקוֹל היֹלכיגן

ִדי אין זיך געפונט ער אז געוואוסט ניטאמאֹל האבן

ישיבה.

ווען בא, פרשת ִדאנערשטאג אויך

פרייטאג און ניטֹל, געווען איז אויפִדערנאכט

וועג אויפן ארויסגעֹלאזט זיך מען האט פארטאגס

אבער מען האט מירון" אין "שבת א פראווען צו

עס מ'האט און "רצופות" ִדעם אויפגעגעבן נישט

פון הוספה אן מיט מיטוואך אויף געווען מֱקִדים

רצופות. שעה א נאך

ניטאמאֹל "ברצופות" טאֱקע
אינמיטן וואסער ֹלעֱק ֱקיין

בתפֹלה התעֹלות
תורה תֹלמוִד ִדי אין

ִדאס אויך איז יאר עטֹליכע ֹלעצטע ִדי אין ווי

מען ֹלייגט תורה תֹלמוִד ִדי אין אז איינגעפירט, יאר

ת"ת השובבי"ם ימי ִדי אין כוחות ספעציעֹלע אריין

רעזוֹלטאטן ִדי און תפֹלה, בעניני התעוררות אויף

תפֹלות ווארימע ִדי אויף ֱקומען. צו נישט שפעטיגן

פנימיות ִדעם מען ִדערֱקענט תשב"ר יונגע ִדי פון

ִדברי ווארימע ִדי הערן נאכן ערענסטֱקייט, און

יצחֱק יֱקותיאֹל הר"ר מנה"ר פונעם התעוררות

ימי בהתחֹלת האט וועֹלכער שֹליט"א, בראך

תֹלמיִדים ִדי פאר ארויסגעברענגט השובבי"ם

אזוי סתם נישט ס'איז תפֹלה. מיינט עס וואס

מיינט תפֹלה ארויס. סיִדור פון נאך עפעס מ'זאגט

און באשעפער, ֹלעבעִדיגן פארן מ'ִדאווענט אז

ערענסטֱקייט. און מחשבה אסאך פאִדערט ִדאס

חשוב'ע ִדי זענען טעג נאכפאֹלגענִדע ִדי אין

רעִדט טאג יעִדן ממשיך. ִדאס שֹליט"א מֹלמִדים

איז וואס תפֹלה. פון חֹלֱק אנִדערן אן איבער מען

יוצר ִדזמרה, פסוֱקי ֱקרבנות, השחר, ברכת ִדאס

אֹלעס, ִדאס ווייסט מען ווען וואס נאך, און אור

מען ֹלייגט ִדערצו אנִדערש. גאנץ זיך ִדאווענט

מנהֹל ִדער זעֹלבסט. ִדאווענען ביים כוחות אריין

פארטייֹלן שֹליט"א מֹלמִדים ִדי מיט שֹליט"א

זענען וואס ֱקינִדער פאר ֱקארטֹלעך ספעציעֹלע

ִדאווענען ֱקינִדער ִדאווענען. ביים מצטיין זיך

"מצוין א ֱקריגן צו כִדי ֹלעבעִדיגער און בעסער

ִדי וו. א. א. "טוב" בֹלויזע א אנשטאט ֱקארטֹל"

פסוֱקי ביי עֱקסטער פארטייֹלט ווערן ֱקארטֹלעך

צו כִדי שפעטער, נאכאמאֹל ִדערנאך און ִדזמרה,

אינמיטן באפֹלייסן צו זיך מעגֹליכֱקייט א געבן

און מער התפֹלה כח ִדער ווערט אזוי און ִדאווענען,

נתרומם. מער

ִדי ֱקינִדער ִדי באֱקומען ֱקוִדש שבת אום אויך

זייערע נעבן ִדאווענען ביים ֱקארטֹלעך ספעציעֹלע

פארטייֹלט ווערן עס און ביהמ"ִד, אין עֹלטערן

פסוֱקי שבת, ֱקבֹלת אויף עֱקסטער ֱקארטֹלעך

וכו', מוצש"ֱק מעריב מנחה, מוסף, שחרית, ִדזמרה,

שטארֱק ווי מיט פערזענֹליך האֹלטן עֹלטערן ִדי ווען

תֹלמיִדים. ִדי אוף רושם עושה איז ִדאס

אנִדערהאֹלבן און צוויי ִדריי,
רצופות שעות

התעוררות ִדרשת פייערִדיגע
הערצער ִדי אויף פֹלאמט

התפֹלה, ֹלעבוִדת התעוררות ִדעם אויסער

פארנומען אויך תורה התֹלמוִד תֹלמיִדי ִדי זענען

יעִדן ובפרט התורה, בהתמִדת התעֹלות מיט

ווען ת"ת, השובבי"ם ימי ִדי פון ִדאנערשטאג

ווי פריער "הפסֱקה" ִדי ספעציעֹל מ'מאכט

ִדי רצופות, שעות ֹלערנען ֱקענען צו כִדי געווענֹליך,

ֹלערנען ֱקטנה ֹלישיבה מכינה כתה פון תֹלמיִדים

צוויי ח' כתה פון תֹלמיִדים ִדי ברצופות, שעה ִדריי

ז' און ו' כתות פון תֹלמיִדים ִדי און שעה,

רוחני תענוג א אה, שעה. אנִדערהאֹלבן

זיך גֹלוסט עס תורה, תֹלמוִד אין אריינצוֱקומען

תורה. ֱקוֹל ִדונערִדיגער אזא פון אפצורייסן נישט

ֹלעבוִדת התעוררות ִדעם ערגענצן צו אויף

איינגעֹלאִדענט תורה תֹלמוִד ִדי אין איז התפֹלה

הרב משרים מגיִד וועֹלט-בארימטער ִדער געווארן

ווי אנִדערש וואס שֹליט"א גרינוואֹלִד מיכאֹל מאיר

אמן, עניית מעניני רעִדן צו בעיֱקר שטייגער זיין

ִדאס איבער געווען מעורר אצינִד ער האט

געווען משמיע און בעצם, תפֹלה פון גרויסֱקייט

ִדי פאר ִדרשה איין ִדרשות, עֱקסטערע ִדריי

ִדי פאר איינס נאך ו', און ה' כתות פון תֹלמיִדים

ִדי פאר ִדריטע א און ח' און ז' כתות פון תֹלמיִדים

אֹלע פאר ֱקטנה, ֹלישיבה מכינה כתה פון תֹלמיִדים

ִדער האט ִדאווענען נאכן ניגון. התעוררות'ִדיגן

והתעוררות חיזוֱק ִדרשת געווען משמיע ִדיין

ִדי וואס פון ת"ת השובבי"ם ימי ִדי ֹלכבוִד

הִדרכות. מיט הויפענס געשעפט האבן בחורים

ִדי געכאפט האט איבערראשונג גרויס א

שיינעם א אין ֱקטנה ישיבה תֹלמיִדי חמִד בחורי

פריער מעֹלִדונג ֱקיין אן זענען עס ווען ִדינסטאג,

האבן וואס אויטא-באסעס עטֹליכע אנגעֱקומען

הישיבה. בנין פון פארענט אוועֱקגעשטעֹלט זיך

באסעס פֹלוצימ'ִדיגע
באשטעֹלט געווען

פאראויס...

און געֹלערנט נישט
פארברענגט נישט פארט

צייט... ִדי
א נאך נאר ערשיינען נישט ֱקען ֱקעפֹל אזא

ישראֹל מנהג ִדער איז עס ווען ניטֹל ווי נאכט

מען טוט וואס פארט נישט. מ'ֹלערנט אז תורה

איינגעֹלאִדענט ֱקטנה הישיבה היכֹל אין איז יא?

רבי הרה"ג תורה מרביץ חשוב'ער ִדער געווארן

אשווִד, אין ישיבה ראש שֹליט"א נייֹלענִדער יואֹל

שיינע א מיט אויפגעטרעטן האט וועֹלכער

ִדי פון תֱקופה ִדי אין הימים ֱקורות בעניני ִדרשה

מען האט שפעטער און ואמוראים, תנאים

פון ענינים אינטרעסאנטע מיט שֹלֹל א געהערט

באֱקאנטער הי"ו אייזנבאך יאסעֹלע הר"ר

בִדחן. ירושֹלימ'ער

והִדרכה חיזוֱק
תורה תֹלמוִד אין

אהבה שבועות'ִדיגער
ר"ח ֹלכבוִד רבה

תֹלמוִד אין תֹלמיִדים ִדי האבן הראוי בכבוִד

אשר רבי הגה"צ פני געווען פנים מֱקבֹל תורה

משה אהֹל וראה"כ ִדומ"ץ שֹליט"א מרגֹליות

האט וועֹלכער באייראפע, אנ"ש ומרבני וויען

אין באזוך זיין פון געֹלעגענהייט ִדי אויסגענוצט

אריבערגעֱקומען איז און עיה"ֱק, ירושֹלים

שם וועמענס תורה, תֹלמוִד אונזער אין באזוכן

שֹליט"א ִדיין ִדער ווייט. גאר אויף גייט עס טוב

עֱקסטער, כתה יעִדע אפגעשטעֹלט זיך האט

תֹלמיִדים, ִדי פארהערט אומעטום האט און

ִדי פון התפעֹלות שטארֱקן זיין אויסִדרוֱקענִדיג

שטארֱק אזוי זענען וועֹלכע חכמים תֹלמיִדי יונגע

עֱקסטער חִדר יעִדע אין ֹלימוִדים. אֹלע אין בֱקי

פאסיגע געווען משמיע שֹליט"א ִדיין ִדער האט

עושה שטארֱק האט וואס והִדרכה ברכה ִדברי

תֹלמיִדים. ִדי אויף געווען רושם

שבט חוִדש ראש בא, פרשת ִדאנערשטאג

ֱקטנה ישיבה תֹלמיִדי חמִד בחורי ִדי האבן

ִדומ"ץ חו"פ הגה"צ אז כבוִד ִדעם געהאט

ִדאווענען געֱקומען איז שֹליט"א הֱק' ִדֱקהֹלתינו

ת"ת. השובבי"ם ימי ִדי ֹלכבוִד בחורים ִדי מיט

התֹלהבות גרויס מיט געווען איז ִדאווענען ִדאס

מען וואס רבה אהבה ביי ובפרט התעוררות, און

שבועות'ִדיגן מיטן צוזאמען געזינגן האט

זענען וואס באסעס ִדי ִדאס איז געווען

מנה"ר געטרייער ִדורכן געווארן באשטעֹלט

וועֹלכער שֹליט"א נייֹלינגער יוִדא רבי הרה"ג

צושטעֹלן מיטן בחורים ִדי איבערראשט האט

ֹלעיר, מחוץ מֱקום א אויף רייזע ספעציעֹלן ִדעם

עטֹליכע נאך ֹלפרשה, פרשה בין ריווח ֹליתן כִדי

פארשיִדענע אויף ארבעטן צו אונטערנעמונגען

האבן בחורים ִדי ה'. עבוִדת בִדרכי התעֹלות

חשוב'ע ִדי מיט צוזאמען געפראוועט ִדארט

"שבת געהויבענעם א שֹליט"א שיעור מגיִדי

האט מען וועֹלכע ביי ותשבחות, בשירות אחים"

צִדיֱקים. וסיפורי תורה ִדברי שיינע געהערט

בשעת רצופות
סוף ים ֱקריעת

אין רש"י חומש געֹלערנט נאר האט עס ווער

געֹלערנט, אויך ִדאס זיכער האט בשֹלח פרשת

ִדריטע ִדי ביי געזאגט איִדן האבן "שירה" ִדי אז

שעת יענעם פון ֹלזכר פארטאגס. פון אשמורה

ישיבה תֹלמיִדי חמִד, בחורי ִדי זענען רחמים

שישי ֹליֹל פארגאנגענעם אויפגעשטאנען ֱקטנה

פון הֹלימוִד סִדר ספעציעֹלן א צו בשֹלח פרשת

אנגעהויבן זיך האט וואס רצופות" שעה "חמש

אום

אום

א געווען ִדאס איז איי ִדאווענען. געשטעֹלט

ִדי אין ואפיֹלה ֹליֹלה באישון זען צו הוִד מחזה

בחורי פיֹלע ִדי ווי גאסן, ירושֹלימ'ער טונֱקעֹלע

ִדי נאך פאות נאסע ִדי מי ֹלויפן צו ֱקומען חמִד

תורה ֱקוֹל ִדער וואו הישיבה היכֹל צום מֱקוה,

נאכאנאנִד. שטונִדן גאנצע אפגעהיֹלכט האט

4:00

9:00

געענִדיגט זיך האט און פארטאגס,

זיך האט מען ווען אינִדערפרי

ם
שֹלי

טובירו
ב

און נייעסן
אנטוויֱקֹלונגען
אונזערע פון
ירושֹלימ'ער
מוסִדות

ִדך
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ס
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און נייעסן
אנטוויֱקֹלונגען
אונזערע פון
ברֱק'ער בני
מוסִדות

מוסִדות ִדי אין ת"ת שובבי"ם
ברֱק בני אין הֱק' מוסִדותינו כותֹלי בין המעשים. ֹלתיֱקון התעוררות אן הערשט אומעטום און וועֹלט, ִדי אויף ת"ת שובבי"ם ס'איז

בתפֹלה. התעֹלות אויף סיי און בתורה, התעֹלות אויף סיי אויסגענוצט ספעציעֹל השובבי"ם ימי ִדי ווערן

מוסִדות. ִדי פון אפטייֹלונגען אֹלע איבער שפאציר ֱקורצן א כאפן ֹלאמיר
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און טראכטן, צו וואס געוואוסט נישט פשוט כ'האב נאך. און נאך און שפיטאֹל,

געווארן. נאס שנעֹל מיר איז תהֹלימ'ֹל ִדאס

איז מען אז אבער זיין, געִדארפט אזוי וואֹלט הטבע בִדרך טאֱקע, אמת

איצט ִדאך כ'האב אנִדערש. גאנץ זאך ִדי איז מכה ִדי פאר רפואה ִדי מֱקִדים

גאנץ געווען טאֱקע מעשה ִדי און שטוב! אין ֹלב ייטב פאר פארטי א געמאכט

אנִדערש.

שטארֱקע א גאר ס'איז אז געזען גֹלייך מען האט שפיטאֹל אין אנֱקומענִדיג

גֹלייך מ'האט מזֹל א נאך אז ִדיגנאז, א געגעבן האבן ִדאֱקטוירים ִדי ברי.

הייֹלונגס ִדעם צואייֹלן וועט ִדאס וואס ֱקרים, ִדערמאנטן ִדעם מיט באשמירט

אי"ה ס'וועט און ערהויֹלן, צוביסֹלעך זיך ס'וועט אבער פראצעִדור,

בעסער. און בעסער ווערן צושטייֹלעך

פריער בעטן צו וועמען פון מחשבות מיט פיֹל ִדורך איז נאכט ערשטע ִדי

פריער איז הנס בעֹל מאיר רבי צִדֱקת בזכות היֹלף השי"ת'ס אבער היֹלף...

זאגט ִדאֱקטאר, פונעם באזוך א נאך אינִדערפרי צומארגענס אנגעֱקומען...

נישט אזי עס אז מיינט ִדאס געווארן, ערגער נישט ב"ה עס אז זעט ער אז ער

אינִדערהיים ערהויֹלן אי"ה זיך וועט ברי ִדער און זארגן, צו וואס צופיֹל ִדא

וכך בֹלייבן. צו וואס ִדא נישט מיר האבן ממיֹלא שפיטאֹל, אין ִדא ווי פונֱקט

פון אהיים וועג אויפן געזען שוין זיך מיר האבן צייט ֱקורצע א נאך הוה,

שפיטאֹל.

עס אז נס א ס'איז נס. א ס'איז אז ֱקֹלאר, געזאגט מיר האט ִדאֱקטאר ִדער

ִדי האנט ִדי צו געהאט תיכף האט מען וואו פֹלאץ אזא אויף פאסירט האט

אזוי האט ברי ִדער אז איז נס גרעסערע א נאך און שמירעכץ, ִדערמאנטע

אויך נאך עס וואֹלט שמירעכץ ִדי מיט אפיֹלו ערהויֹלן. צו זיך אנגעהויבן שנעֹל

טוט מען אז אבער פארהייֹלן. זיך זאֹל עס אז ֹלענגער פיֹל געִדויערן געִדארפט

הטבע. בִדרך ווי אנִדערש זאכן ִדאך גייען ֹלב יטב מוסִדות פאר

כעֹלערֹליי פאר שפיטאֹל אין אפזיצן נאכט איין בֹלויז נאך יא, צומארגענס.

פריש. און געזונט אהיים צוריֱק אנגעֱקומען ב"ה ֱקינִד ִדאס איז טעסטס,

ֱקינִדער אֹלע פון און איר פון זען צו זיין זוכה זאֹל איך העֹלפן מיר השי"ת זאֹל

הִדעת. הרחבת מתוך געזונטערהייט נחת איִדישע אסאך אסאך תֹלמיִדים און

יִדיִדכם
יואֹל ֱקרית ה. צ. י.

עובִדא הוה בִדיִדי המשך ח

ר' הנגיִד הרבני הנהֹלה, וחברי עסֱקנים ארטיגע

אברהם ר' הרה"ח הי"ו, שטערנֹליכט יצחֱק משה

התאחִדות הנהֹלת יו"ר הי"ו ווערצבערגער מאיר

הי"ו. ֹלעווי אֹליעזר ֱקֹלמן ר' העסֱקן און אברכים,

פיֹלע און אנגערופן, ווארעם זיך האט ציבור ִדער

ֹלשנה, מֹלמִד" "החזֱקת פון אפֹליֱקאציעס

און אויסגעפיֹלט זענען שבוע אִדער חוִדש

ארט. אויפן געווארן באצאֹלט

גייען המוסִדות עסֱקני
זכותי פארֱקויפן ארום

מֹלמִד החזֱקת
מוסִדות פון יאר" "בוִדזשעט נייער ִדער

עסֱקני ִדי און אנגעהויבן, שוין זיך האט ֹלב יטב

צו אֱקטיוו זייער ארבעטן הֱק' מוסִדותינו

געוואֹלִדיגע ִדי אנ"ש ציבור פארן פארֱקויפן

וואס מֹלמִד" "החזֱקת מפעֹל פונעם זכותים

מוסִדות. הייֹליגע אונזערע אין אפֱקויפן מ'ֱקען

גאר שוין היינט איז מֹלמִד" "החזֱקת מפעֹל

וועֹלכע אנ"ש ציבור ביים פופאֹלער שטארֱק

ִדערין, אנגעשֹלאסן זיין צו שטארֱק זוכן

ב"ה האט צייטן ֹלעצטע ִדי אין וואס נאכִדעם

ביים ווארימֱקייט ִדאס אויפגעפֹלאמט שטארֱק

זי"ע רבוה"ֱק פון ֱקִדשם רצון אוסצופירן ציבור

ארץ אין מוסִדות הייֹליגע ִדי זיין צו מחזֱק

איז עס וואס ִדעם אויסער איז ִדאס ישראֹל.

ִדי ציבור ביים באֱקאנט שטארֱק אזוי

צו איז עס וואס זכות און סגוֹלה אויסטערֹלישע

מֹלמִד, החזֱקת מפעֹל אינעם אנגעשֹלאסן זיין

צענִדֹליגער ִדי ביי אן ספעציעֹל זיך זעט עס ווי

אֱקציע הצֹלחה'ִדיגע
מאנטרעאֹל אין

ווארימע מיט האבן מאנטרעאֹל אין אנ"ש

הֱק', מוסִדותינו שֹלוחי ִדי ענטפאנגען הערצער

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

האבן וועֹלכע הי"ו מארמארשטיין מנשה הֹלֹל

בשֹלח-שירה פרשת שב"ֱק אויף געווייֹלט ִדארט

אֱקציע יערֹליכע ִדי צו בעפארגרייטונג אין

איז אכסניא זייער הֱק'. מוסִדותינו ֹלהחזֱקת

אברהם ברוך ר' הנכבִד הרבני בבית געווען

זיי האבן תפֹלות ִדי און הי"ו, פערֹלמוטער

התאחִדות ביהמ"ִד נייעם אין געִדאווענט

נתפעֹל ווערענִדיג הֱק', ֱקהֹלתינו שע"י אברכים

פונעם וואוֱקס און בֹליה שיינעם ִדעם פון

ר' האט ֹליינען פארן אינִדערפרי שבת ביהמ"ִד.

הערצער ִדי אויפגעווארענט הי"ו פערֹל מאיר

המוסִדות. ֹלטובת

אפיעֹל ִדער איז סעוִדות שֹלש ביי

הגִדוֹל ביהמ"ִד אין געווארן ִדורכגעפירט

האט זמירות ִדי אינמיטן און הֱק', ִדֱקהֹלתינו

הֱק' ִדֱקהֹלתינו גאב"ִד כ"ֱק ִדאתרא מרא ִדער

ווארימע געווען משמיע במאנטרעאֹל שֹליט"א

זיך ציבור ִדעם מעורר זייענִדיג ֱקוִדש, ִדברות

ֹלהחזֱקת שטיצע שיינע מיט אנצושֹליסן

פון כח גרויסן ִדעם האט וועֹלכע המוסִדות

פון סגוֹלה ִדי און הנס בעֹל מאיר רבי צִדֱקת

עננו. ִדמאיר אֹלֱקא

עסֱקנים- ִדי זענען וואך ִדי פון ֹלויף אין

נִדבות ִדי אפנעמען ארומגעגאנגען געסט

ִדי פון היֹלף אֱקטיווע ִדי מיט ציבור, פונעם

פון אריין טעגֹליך שטראמען וואס רופן טעֹלפאן

זייערע זיין מזכיר זאֹל מען אז בעטן וואס איִדן

שטארֱק ווי בטוח ֹלבם נכון זייענִדיג בֱקשות,

מיֹלי בכֹל ֹלהוושע איז מפעֹל ִדער ווירֱקזאם

אינעם ערשיינען וואס סיפורים (ִדי ִדמיטב.

א בֹלויז זענען עובִדא" הוה "בִדיִדי ֱקאֹלום

צוריֱק כסִדר הערן מיר וואס פון טייֹל ֱקֹליינער

אנ"ש.) ציבור פונעם

עסֱקנים ִדי האבן יאר נייעם צום אצינִד

ציבור צום ארומצוגיין אנגעהויבן

ביי מפעֹל ִדעם פון נִדבות ִדי אויפצוארבעטן

עסֱקנים: ִדי ארום גייען וויֹליאמסבורג אין אנ"ש.

חיים ר' הרה"ח הי"ו, ווייס חיים ישראֹל ר' הרה"ח

מרִדכי ישראֹל ר' האברך הי"ו, גאנִדעֹל הערש

פנחס יושע ב"ר יואֹל ר' האברך און הי"ו גוטמאן

עסֱקנים ִדי ארום גייען יואֹל ֱקרית אין הי"ו. ווייס

און הי"ו פריִדריך בנימין בצֹלאֹל ר' הרה"ח

וועֹלכע הי"ו עפשטיין זֹלמן שֹלמה ר' האברך

גרעסטן מיטן ציבור ִדורכן אויפגענומען ווערן

איז עס ווי גענוי רעספעֱקט, אין שעצונג מאס

וואס היים, אֹלטער ִדער אין איינגעפירט געווען

ִדי בעת מען האט ִדערצייֹלן, עמנו זֱקני ִדי ווי

הנס בעֹל מאיר רבי צִדֱקת פון ֱקוִדש" "גבאי

אויפגענומען זיי שטוב, אין אריינגעֱקומען זענען

טוב. ויום שבת בגִדי מיט

ִדעם אין אן ווארעם זיך שֹליסט ציבור ִדער

צו ארויס שטארֱק ֱקוֱקט הנהֹלה ִדי און מפעֹל,

זאֹלן וואס ספאנסערס הונִדערטער נאך שאפן

א אויף מֹלמִד א אויסצוצאֹלן אונטערנעמען זיך

ִדי שאפן ֱקענען צו כִדי וואך, אִדער חוִדש יאר,

געשיֱקט כסִדר ִדארף וואס סכומים ריזיגע

ישראֹל. ארץ אויף ִדאהי פון ווערן

תווך
ה

ִד
מו

ע

און פעוֹלות
אֱקטיוויטעטן
אויסֹלאנִד אין
ֱקיום ֹלמען
המוסִדות

איינעם ִדאן זאֹל מען אז אבער ֹלשער. אין געווען ִדאך
אין ישיבה א אויף שטעֹלט זי"ע רבי ִדער אז זאגן ֱקומען
אזוי געווען נישט ס'וואֹלט נאר נישט ירושֹלים,
המסתבר. ִדבר א געווען ס'וואֹלט נאר אינטרעסאנט,
תשוֱקה ִדי באֱקאנט גוט געווען איז חסיִדים רבי'נס צווישן
צו און ישראֹל ארץ צו געהאט האט זי"ע רבי ִדער וואס
נו ישראֹל, ארץ צו שייכות א נאר האט וואס זאך יעִדע
אייגן אן האבן ִדארט נישט רבי ִדער ִדען זאֹל פארוואס

חסיִדים? זיינע פאר תורה מֱקום אייגענעם אן ֱקרעמֹל,

פארמאגט זי"ע רבי ִדער האט ִדעמאֹלט שוין עוִד, וֹלא
רבי ִדער וואס ביהמ"ִד א ווינֱקֹל, אייגן אן ירושֹלים אין
תֹלמיִדיו עִדת פאר אויפשטעֹלן געֹלאזט האט זי"ע
ארץ ֱקיין ארויף זענען וואס איִדן געהויבענע וחסיִדיו

הפֹליטה, שארית ִדעם אפצוראטעווען אויסגעפעֹלט
ישראֹל'ִדיגע ארץ ִדי פון התייסִדות עצם ִדער אבער

שבֹלכתחֹלה. ֹלכתחֹלה א געווען איז מוסִדות

און מינוט א אפצושטעֹלן זיך פרובירן ֹלאמיר אִדרבה,
זיבעציג פון מער עטוואס מיט זייגער ִדעם צוריֱקִדרייען
ִדער איז זי"ע רבי ִדער תרצ"ז. שנת היינט ס'איז צוריֱק. יאר
סאטמאר. שטאט ִדי אין מֹלכותו כסא עֹל ישראֹל מֹלך
אויף שטעֹלט זי"ע רבי ִדער אז זאגן ֱקומען איינעם מ'זאֹל
וואֹלט ִדערפון ֹלצנות ִדאס וויֹליאמסבורג... אין ישיבה א

פאר רבי ִדער האט באזעצט, ִדארט זיך האבן און ישראֹל
ֱקענען זיך זאֹלן זיי אז ביהמ"ִד אייגן אן געווען מייסִד זיי

והטהרים. הנעֹלים בִדרכיו פירן

ִדער געווען ווירֱקֹליך איז רחֹל" "אוהֹל ביהמ"ִד ִדער אט
וואס ארה"ֱק, אין ֹלב" יטב "מוסִדות פון יסוִד ערשטער
רבי ִדער האט ביהמ"ִד ִדעם מיט ופינה, יסִד ממנה
אין מוסִדות זיינע און ֱקהֹלה זיין בויען אנגעהויבן
אין מיר וועֹלן ארה"ֱק. גאנץ איבער שפעטער און ירושֹלים
אינטרעסאנטע גאר שיֹלִדערן ֱקאפיטֹלען ֱקומענִדיגע ִדי
געווען איז זי"ע רבי ִדער ווי הבני' סִדר ִדעם איבער פרטים

וו. א. א. ארבעט בוי ִדי פון ופרט פרט כֹל עֹל פארמישט

ה

אי”ה גֹליון ֱקומענִדיגן אין המשך



\ח חזיתיך טובֱקוִדש גֹליון

ִדורכן אויפגעוועֱקט ב"ה
אוועֱק מייֹל טויזענטער פון תפֹלה ֱקוֹל

ִדעם ִדאנֱקן צו ווערטער גענוג נישט איך האב עֹלי תגמֹלוהי כֹל ֹלה' אשיב מה

בין איך און בחיים, נפשי השם עמִדי עשה אשר החסִד כֹל עֹל באשעפער

ִדי צו אנגעֱקומען מינוט ריכטיגע ִדי אין בין איך ווי שפראך-ֹלאז פשוט

ִדי נאנט-געברענגט מיר מינוט ריכטיגע ִדי אין האבן וועֹלכע שֹלוחים ריכטיגע

ישועה. ריכטיגע

צוויי ִדי ווען אווענט אין בא פרשת מיטוואך פארגאנגענעם ִדאס איז געווען

ושותפו הי"ו ווייס חיים ישראֹל ר' הרה"ח ֹלב, יטב מוסִדות פון עסֱקנים חשוב'ע

מיר ביי געֱקֹלאפט האבן הי"ו גוטמאן מרִדכי ישראֹל מוה"ר החשוב האברך

אנצושֹליסן זיך אנטראגן געֱקומען מיר זיי זענען אנ"ש אֹלע ביי ווי טיר. אין

אזוי ווי צוריֱקטראכטן נישט מיר זיך ס'וויֹלט מֹלמִד". "החזֱקת מפעֹל אינעם

שוין ס'איז אפגעשוואכט. זייער זייער געווען בין איך געשפירט. ִדאן האב איך

א ִדורך בין איך וואו פריער צייט א ִדאֱקטאר א ביי באזוך מיין נאך געווען

פשוט נאך בין איך אז געטראכט כ'האב און פריסיִדזשער, שטיֱקֹל

ִדערפון. אפגעשוואכט

שֹלוחים צוויי אז זעענִדיג שוואך. זייער בעט אין געֹליגן בין איך אֹלענפאֹלס

איצט ֱקען איך אז געענטפערט תחי' ב"ב מיין האט טיר, מיין אויף ֱקֹלאפן

ִדי פאר רפואה ִדי געווען מֱקִדים אבער האט השי"ת אויפנעמען. נישט ֱקיינעם

טיר, פון אוועֱק איינעם שיֱקט מען ווי הערענִדיג אז זאת היתה ה' ומאת מכה,

אריינרופן. יא זיי זאֹל מען אז פרוי מיין געבעטן איך האב

פון רעִדע ִדי ס'איז אויפגעֹלויכטן. אויגן מיינע האבן מיר צו אריינֱקומענִדיג

סגוֹלה וועמענס איבער ֹלב יטב מוסִדות פאר שֹלוחים חשוב'ע צוויי ִדי

געווען נישט ִדאן איך בין ֱקנינים ֱקיין און הסכמים ֱקיין פיֹל. אזוי מ'הערט

ארויסגענומען איך האב אונטערצושרייבן, אומשטאנִד

פון ֱקינִדער ִדי אז בֱקשה א אריינגעבן זאֹל מען אז געבעטן און איבערגעגעבן,

בן זאב אֹליהו ֹליפא טוב יום חנני' "ֹלרפואת זיין מתפֹלֹל זאֹלן ֹלב יטב מוסִדות

שיינִדֹל". ביֹלא

אז בעטן אריינרופן פריער וואס זאֹלן זיי אז עסֱקנים ִדי געבעטן זיי כ'האב

ווען אינִדערהים, מיר פון ארויסגיין נאכן תיכף אז אזוי זיין, מתפֹלֹל זאֹל מען

און אריינגערופן עסֱקנים ִדי האבן נאכט אנהייב געווען נאך איז ִדא

ִדי זאֹלן אינִדערפרי גֹלייך אז ישראֹל, ארץ אין מעסעִדזש א איבערגעֹלאזט

וֹלסגוֹלה. ֹלרפואה נאמען מיין זיין מזכיר ֱקינִדער

א מתפֹלֹל איז מען ווען אז סִדר ִדער איז געהערט שפעטער האב איך ווי

מתפֹלֹל תורה תֹלמוִד גאצנע ִדי פון ֱקינִדער אֹלע זענען תפֹלה ספעציעֹלע

צווישן הייסט ִדאס אינִדערפרי. זאך ערשטע ִדי ִדאס זאגן זיי און ִדערויף,

געווען מתפֹלֹל חִדרים אֹלע אין מען האט אינִדערפרי אזייגער צען ביז אכט

אן. מ'ֱקומט ווען צייט ִדי ֹלויט געוואנִדן כתה יעִדע געזונט, מיין פאר

צייט, ישראֹל ארץ צופרי אזייגער ניין אום גענוי אז געווען, איז וואונִדערֹליך ווי

ֱקינִדער ִדי ווען ִדאן טאֱקע נאכט, ִדי אינמיטן אזייגער צוויי געווען איז ִדא ווען

אויפגעוועֱקט פֹלוצים מיך איך האב מיר, פאר זיין מתפֹלֹל געענִדיגט האבן

צוזאמגעפאֹלן! פֹלוצים בין ביה"כ אין געגאנגען. ארויס בין איך און שֹלאף, פון

ר"ֹל. אונמאכט אין געֹליגן בין איך

מיך האבן וועֹלכע הצֹלה חברה ִדי אֹלארמירט שנעֹל האט מען

וואו שפיטאֹל, אין אריינגעפירט אייֹלעניש אין מיך האט מען און באהאנִדעֹלט,

אפיֹלו ֱקען איך ר"ֹל. בֹלוטונג אינערֹליכע אן פון ֹלייִדט איך אז אנִדעֱקט מ'האט

עס200 זיי כ'האב $

עובִדא הוה בִדיִדי
ֹליינער פון בריוו

פון "האֹלב" געזאגט. מיר האט ִדאֱקטאר ִדער וואס פון צוריֱקטראכטן נישט

ווען פאסירט עס וואס רבוש"ע, אוי ר"ֹל. אויסגערינען געווען שוין איז בֹלוט מיין

שֹלאפן!. בֹלייב איך און אויף נישט מיך וועֱק איך ווען

ֱקען מען ווען פאסירן, געֱקענט וואֹלט עס וואס פון טראכטן פארוואס אבער

ִדי פון תפֹלה ֱקוֹל ִדער אז ב"ה פאסירט. ווירֱקֹליך האט עס וואס פון רעִדן

רבי צִדֱקת פאר נִדבה מיין הימֹל, אין געווארן ִדערהערט איז תשב"ר טייערע

ב"ה בין איך און פעוֹלה, ריכטיגע ִדי אויפגעטון האט הנס בעֹל מאיר

בין איך וואו שפיטאֹל אין אנגעֱקומען באצייטענס, אויפגעשטאנען

א גענומען ס'האט באהאנִדֹלונגען, ריכטיגע ִדי מיט געווארן באהאנִדעֹלט

און שפיטאֹל, פון אהיימֱקומען געֱקענט האב איך ביז טאג פאר היבשע

כוחות. ִדי צו איך ֱקום ביסֹלעכווייז

אנצוגיין מעגֹליכֱקייט ִדי האבן אֹלעמאֹל זאֹלט איר העֹלפן השי"ת זאֹל

איר ֱקענט הגִדוֹל ֹלשמו וֹלהֹלֹל ֹלהוִדות וכִדי ארבעט, הייֹליגע ִדי מיט ווייטער

יגן הזו הֱקִדושה צִדֱקה שזכות ויה"ר נאמען, מיין מיט בריוו ִדעם זיין מפרסם

אמן. עוֹלם, ועִד מעתה זרעי ועֹל עֹלי

בארה"ֱק ֹלב יטב הֱק' מוסִדות עסֱקני החשובים יִדיִדיי כבוִד

ִדי ארויסהעֹלפן ִדורך ישועה גרויסע א זען צו געווען זוכה איך האב תֹלי"ת

זיין צו מֱקיים פֹליכט א פאר שפיר איך און בארה"ֱק, ֹלב יטב מוסִדות הייֹליגע

נס. גרויסן ִדעם זיין מפרסם ִדורכן אִדם" ֹלבני ונפֹלאותיו חסִדו ֹלה' "יוִדו ִדעם

פיֹלע געווארן ִדורכגעפירט יואֹל ֱקרית אין ִדאהי איז וואכן ֹלעצטע ִדי אין

צִדֱקניות נשים חשוב'ע ִדי וואס ֹלב, יטב מוסִדות ֹלטובת פארטיס ֱקֹלענערע

ֹלטובת שטובער זייערע זיין צו מֱקִדיש זכי' גרויסע ִדי צו צוגעכאפט זיך האבן

אויך איך האב מרובים שמים בחסִדי ישראֹל. ארץ אין מוסִדות רבי'נס ִדעם

זיך האט עס ווי וואס שטוב, אין מיר ביי פארטי א מאכן צו געווען זוכה

מכה. ִדי פאר רפואה ִדי ווי ממש געווען עס איז ארויסגעשטעֹלט

צוגעגאנגען, שוין זיך זענען פארטי ִדי ביי פארזאמעֹלטע ִדי וואס נאכִדעם

ֱקינִד יעריג 1 ֱקֹליין אונזער מיט צוגעגאנגען איז ב"ב מיין אז אויסגעֱקומען איז

אין ִדארט פארברענגענִדיג ערֹלעִדיגן. עפעס געִדארפט האט זי וואו הויז א צו

אויגן צושראֱקענע ִדי פון פארענט שרעֱקֹליכסטע. ִדאס פאסירט האט שטוב

באגאסן נ"י ֱקינִד טייער מיין איז הויז, ִדעם אין געווען ִדאט זענען וואס ִדי פון

כֹלי א פון ממש געֱקומען איז וואס זופ זופ! הייסע טעֹלער א מיט געווארן

עס זענען מפרשים ִדי ווי גענוי בו" סוֹלִדות "יִד ריכטיג געווען ס'איז ראשון!

בו". נכוה תינוֱק שֹל "שכריסו איז סוֹלִדות יִד פון גִדר ִדער אז מסביר,

האט ֱקינִד ִדאס ִדערשראֱקן. גוט געווארן מיר זענען פארשטענִדֹליך ווי

ִדי פארֹלוירן. זייער געווארן איז מען און ברען-וואונִדן. ערענסטע גאר געֹליטן

און הצֹלה, ִדי גערופן - פארשטענִדֹליך ווי - מען האט זאך ערשטע

איז ֱקינִד ִדאס וואו הויז פונעם הבית עֱקרת ִדי האט אינִדערצווישנצייט

געוויסע א שטוב אין זי האט "פונֱקט" אז "ִדערמאנט" זיך געווארן, אפגעבריט

שנעֹל ֱקינִד ִדאס מ'האט ברי. א פאר העֹלפן ֱקען וואס שמירעכץ,

אנגעֱקומען. הצֹלה חברה ִדי זענען ֹלביני ביני און זאֹלב, ִדעם מיט אנגעשמירט

אֹלעס שוין מיר האבן מעמבערס הצֹלה ִדי פון אויגן ִדערשראֱקענע ִדי

און ערענסט, זייער אויס ֱקוֱקט מצב ִדער אז געזאגט מיר האבן זיי ִדערצייֹלט.

וועֹלכע אייֹלענִד, סטעטן אין שפיטאֹל צום אריינגעפארן זאפארט איז מען

פעֹלער. אזעֹלכע פאר אויסגעשטאט בעסטע ִדאס זענען

אוועֱקפארן פארן אויסגעזען האט ֱקינִד ִדאס אזוי ווי געזען נאר ס'האט ווער

נישט איז וואכן פינף-זעֱקס פאר אז זיך, ביי זיכער געווען איז הצֹלה, ִדי מיט

איך האב אריין וועג גאנצן אויפן אהיימֱקומען. זאֹל ֱקינִד ִדאס אז רעִדע ֱקיין

ֱקומענִדיגע ִדי אין איך וועֹל וועג זעֹלבן ִדעם ווי ִדמיון, מיין אין געזען נאר שוין

וואֹלגערט וואס ֱקינִד טייער מיין באזוכן ֱקומען צו ִדורכמאכן, מוזן כסִדר וואכן

ִדמיון אין געזען שוין מיך כ'האב ברי. שטארֱקן ִדעם צוֹליב יסורים פאר זיך

רעִדן הצִדֱק, ֹלינת הצֹלה, גמ"ח פון וואֹלאנטורן געטרייע ִדי מיט פארבינִדן

אין ֱקינִד ִדאס מיט איבערנעכטיגן זאֹלן וואס פריינִד גוטע און ֱקרובים מיט

ה' ֹלישועת המצפה יִדיִדכם

וויֹליאמסבורג פרענֱקֹל, וואֹלף ֹליפא

שפיטאֹל אין וואכן זעֱקס אנשטאט טאג איין בֹלויז

ז


