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 ראשון הוא לכם

, יעדער  נאך   געדענקען מיר

זיך   האט 'ס ווען  ו " תשס  שנת אין

, מדרשינו     בית    שערי   געעפנט 

זיך   האט   , והפרט  הכלל  לרווחת 

מיט אונזער שטארק  געעפנט דאס 

פון די  וואס  ,  ערב כולל בארימטע 

אוועק   דאס   איז    צייט    ערשטע

צו  ן  ציל 'מיט,  געשטעלט  געווארן

, הכולל צושטעלן  פאר  די  אברכי  

א , די בעלי בתים חשובים און  פאר 

, צוזאמען אייניגן  זמן  צום  לערנען 

כוח  וואס    איז    א    געוואלדיגן    

דאס   האט   אונז  און   ,    הקדושה

דעם   כוח   זיך   צוהאלטן  געגעבן  

מאכן  און , צוזאמען  אין אלע צייטן

וואס   דאס   האט ,   גאנצע  חבורהדאורייתא   אין   די  א  קשר  עליון  



ביז ' געהויבן די קהילה הק שטארק 

וואקסן   לשם -מיר    זענען   זיך צו

 אלץ  דינט  היינט'און  ס,  ולתפארת

 .ן גאנצן געגנט'א מגדל אור פאר

 'ביכורים לה

יאר פון ווען   5ה  אז  נאך  "ב

כולל   ערב   איז   געגרינדעט  דער  

 גאנצער   ציבור  ווי  דער ,  געווארן

 שיינעם  הלומדים    ברענגען    א   

דורך   אוועק   געבן  ',  ביכורים  לה

וואס     זענען  גאנצעטע    שעות    

מיר זאגן  קענען ', מוקדש  כולו  לה

אז דער כולל ערב האט  , בפה  מלא

 פילפאכיג      פארגרעסערט  זיך     

   סיי   דורך   די  ,בכמות    ובאיכות

, ת"  גפ ,פארשידנארטיגע  שיעורים

די  און   סיי   דורך  ',   וכו,   בהלכה

מסגרת  צו אין , צענדליגע חברותות

, צו אייגענע לימודים,  התורה יסודי

צענדליגע     כולל  לערנען   'ווי    ס

וואס  יונגעלייט  שתורתם  אמונתם 

נאכט  שעות  אויף  ניצן   אויס   די  

שמעתא     אליבא  חזרה    להסיק   

ע חבורה 'און די לומדיש , דהילכתא

יעדע   נאכט  וואס  לערנען  דא  א  

יתירה   שווערע  מיט    א    יגיעה   

געבט  וואס ,  ס  והלכה"סוגיות  בש

הוספה  יתירה  אין  די  איכות  צו א 

ע 'פון   די   חשוב הזמן    והלימוד   

אזוי   אויך ,   לומדי    הכולל    ערב

צענדליגע  בעלי  בתים  לערנען דא 

א גאנצן טאג  חשובים  וואס  זענען 

לפרנס    את  טרודים   במלאכתם   

אראפ אין די  ענען 'וואס  גנב,  ביתם

קבוע  אויף  נאכט   שעות   א   עת  

  און    דער   קול  , ק"לימוד   התוה

גאר שטארק אז  התורה  הערט  זיך 

 אינעם  ווי   נאר  מען  טרעט  אריין

 ערב    ווערט    מען    גלייך  כולל  

וואס ,    שטראם ן 'מיטגעצויגן  מיט

איז אונזער איינציגסטע מיטל  דאס 

באשיצן   פון   דעם   עולם  זיך  צו  

   אמטאספער       וואס  דיגע   'הזה

דאס איז אונזער , גאס הערשט  אין 

 .ס שיפל אינעם גאס מבול'רעטונג

 ויקחו לי תרומה

דארפן   אבער  קיינעם  מיר  

 הוצאות  די  נישט  אינפארמירן  אז 

ע  כולל 'די  חשוב פון באצאלן פאר 

'    מפארי   קהילתינו  הק יונגעלייט

וואס  זענען  זיך  ממית באהלה של 

איז   דער  יסוד  וואס  דאס  ,  תורה

כולל  איתן  פון  די  הצלחה  פונעם 

 קאסטן  אפ  מידי  חודש  ,ערב ערב

פינעף   טויזנט  בחדשו    איבער     

וואס   דאס  $(,   5,000.00)דאלער  

איבער   זעכציג  ה   פון   "איז  א   ס

א    (60,000.00$)דאלער    טויזנט  

 ן ווערט געדעקט נאר פו וואס,  יאר

 חלק  און  דער  עיקר ,  ש"נדבת  אנ

דעם  פון  געשטעלט-ווערט  צוזאם

ש  וידידינו  אין " אנ ן   ציבור 'חשוב

 .מאנסי

מאת כל איש אשר 

 ידבנו לבו

אבער  שטייענדיג  יעצט אין 

, עקענאמישע זמן די  גאר  שווערע 

זיך  ווען  דער  מצב  הפרנסה  האט 

 פארערגערט אין די גאנצע  שטארק

זענען  מיר  צוגעקומען  צו ,  וועלט

וואס מיר האבן , מצב דעם  ביטערן 

 פאר  ליידער  שוין  נישט  באצאלט

און ,   לעצטע   פינעף   חדשים די   

, הסבל איז  שוין  ממש  כשל  כח 'ס



נישט     אנגיין  או    מיר    קענען    

, שלעכטן   מצב ווייטער  אין  דעם  

ידידינו   הנגיד  פארדעם  האט  זיך  

 ישראל שיף  ה"ח  מו"הנכבד  רודצו

'  קהילתינו   הק א    מראשי  "שליט

זעהנדיג  די שווערע לאגע גענומען 

 צו  העלפן און  אויף  זיך  די  פליכט

און  ער ,  ערב ראטעווען דעם כולל 

זיין   שטוב   א   בית   וועד  מאכט  

ביי זיך  ן  ערלעדיגן 'דורכ,  לחכמים

של  מצוה  אין   שטוב   א   מסיבה  

מסיבת ,   הצלת  הכולל  ערב למען 

 , יששכר זבולון

 צו  כ  טוהן  מיר  אפעלירן"ע

א  קומט  און  נעמט  ,  יעדן  איינעם

הצלת  הכולל  טייל אינעם יעצטיגן 

ווערט  א  שותף מיט  און , קאמפיין

שעות  די   הונדערטער   טויזנטער  

וואס ,  ביגיעה פון   לימוד   התורה  

    געלערנט     אין     אונזער  ווערט

  מיט  זייט  אייך  משתתף,  ד"ביהמ

און  קויפט  אפ  דעם  $ 180לפחות 

וואס דער , היום זכות  פון  א  פרנס 

 ,זכות איז אומשאצבאר

 דעם זכות פון מחזק  און  אין

און אויפהייבן , תורה זיין  די  לומדי 

זאלט   איר  ,  התורה דעם     קרן  

ברכות  געבענטשט ווערן מיט אלע 

 ,הכתובות בתורה

באשעפער   זאל  און    דער  

זיין  אויף  אלע  משתתפים  משפיע 

מיט   אלע ,   והצלחה שפע  ברכה  

טובות        ברוחניות  השפעות       

אינגיכן  ביז  מיר  וועלן ,  ובגשמיות

הערן  דעם  שופר  של  זוכה זיין צו 

 .משיח במהרה בימינו אמן



 


