
פישל דער קרעמער איז געווען באקאנט אין דעם גאנצן דערפל, שוין 
לאנגע יארן וואס פישל ציעט חיונה פון זיין קליינעם קרעמל וואס ער האט 
וואו ער פארקויפט פארשידענע שפייזן און אנדערע  געעפנט אין דארף 

ארטיקלען.

בלויז זיבעצן איינוואוינער וואוינען אין דעם קליין דערפל, דערפון ציילט 
זיך א קנאפער מנין אידן און עטליכע פויערן, ווען איינער פון די אידישע 

דארפסלייט פארט אוועק בלייבט דער דערפל אן מנין.

פישל האט שוין זיינע שטענדיגע קליענטן וואס זייערע געברויכן זענען 
פישל  ברענגט  וואך  ענדע  יעדע  און  זעלבע,  די  אלעמאל  ווייניגער  מער 
אהיים די זעלבע סומע קליין געלט פון וואס ער האט קוים אויף צו שפייזן 
פראדוקטן  פרישע  איינצוקויפן  ער  נוצט  רעשט  דאס  און  פאמיליע,  זיין 

פאר זיין קלייטל פאר קומענדיגע וואך.

אין א געוויסן טאג איז פישל מיד געווארן פון דעם ביז יעצטיגן שטייגער, 
ער האט באשלאסן אז עס איז צייט זיך צו פארברייטערן דעם געשעפט 
זיך  צייט  שוין  איז  אין שטוב, עס  אריינברענגען אביסל מער הרחבה  און 

אריינצוציען אין א גרעסערע באקוועמערע דירה.

ווען עס איז געקומען ענדע וואך האט פישל גענומען די גאנצע סומע 
בוי מייסטער מיט א  פארדינטע געלטער און איז אריבער דערמיט צום 
פרייד: אט האסטו דעם ערשטן איינצאל פאר דעם נייעם גרויסן הויז וואס 
דו וועסט מיר אויפבויען! דער בוי מייסטער האט גענומען דאס געלט מיט 

צופרידנהייט און פישל איז ארויס מיט פרייד.

קומענדיגן זונטאג ווען די דארפסלייט זענען אריינגעקומען אין געשעפט 
האט זיך דערקענט די ליידיגע פאליצעס, ווייל אז פישל האט געגעבן דאס 
גאנצע געלט פאר'ן בוי מייסטער האט ער ווי פארשטענדליך נישט געהאט 
קיין געלט איינצוקויפן פרישע סחורה. אבער די דארפסלייט האבן נישט 

געהאט קיין ברירה און האבן זיך געמוזט באגעניגן מיט וואס ער האט יא.

דאס זעלבע האט זיך איבערגעשפילט א וואך שפעטער ווען פישל האט 
אינוועסטירט דאס ביסל איינקונפטן אין זיין נייעם דירה און דאס געשעפט 
אינגאנצן  נעבעך  עס  האט  ער  ביז  ליידיגער  און  ליידיגער  געווארן  איז 

פארמאכט.

איז  ער  וואו  ביהמ"ד  אין  געלאפן  פישל  איז  אויגן  די  אין  טרערן  מיט 
געפאלן אונמאכט כליפערנדיג אין א געוויין, דאן איז צוגעקומען צו אים 
ר'  געפרעגט  אים  און האט  אין דארף  אידן  די באזעסענע  פון  אליהו  ר' 
פישל וואס וויינט איר? מיט וואס קען איך אייך העלפן? פישל האט אים 
פארציילט זיין שווערע לאגע און ווי אזוי דאס געשעפט איז אים געגאנגען 

מטה מטה ביז ער האט ליידער געמוזט פארמאכן דאס געשעפט.

ר' אלי' האט גענומען פישלען ביי די האנט, און מיט א רחמנות'דיגן טאן 
אנגעהויבן רעדן ווייך צו פישלען, הער מיך צו מיין פריינד פישל, א גרויסן 
פאטאלן טעות ביסטו באגאנגען, דו האסט געוואלט זיך לאזן קאסטן א 
פרישע גרויסע הוצאה אויפצובויען א הויז אין די צייט וואס דו האסט נישט 
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פאראויסגעזען אז דו זאלסט ערגעץ פארדינען א גרעסערע הכנסה פון 
געוואוינט  היינט  ביז  האבן  עס  געשעפט.  אין  קונים  רעגלמעסיגע  דיינע 
זיבעצן איינוואוינער אין שטעטל און עס וואוינען ווייטער די זעלבע צאל, 
דו קענסט נישט נעמען א פרישע הוצאה אין די צייט וואס דו בלייבסט 
מיט די זעלבע קליינע הכנסה וואס דעקט קוים דיינע טעגליכע הוצאות.

מיר קוקן טאקע אלע מיט וואונדער און רחמנות אויף ר' פישל, אבער 
יטב לב"  אפשר זאלן מיר ליבערשט קוקן מיט רחמנות אויף "מוסדות 
וואס האט אויף זיך א חוב צו שיקן די תמיכה אויף נאך א חודש אדר ב' 
אין די צייט וואס די הכנסות זענען די זעלבע ווי אין א געווענליכן יאר וואס 

פארמאגט נאר איין חודש אדר...

שמחה.  פון  ריבוי  א  בלויז  ב'  אדר  חודש  ברענגט  אלגעמיין  אין 
ביידע אדר'ס איז מען טאקע בשמחה, אבער אדר ב' איז די ריכטיגע 
יום טוב פורים, און די  שמחה, אינמיטן דעם חודש פראוועט מען דעם 
אטמאספערע איז מער א פרייליכע און אויפגעהייטערטע. אבער פארט 
איז פארהאן אזא באגריף, אז דייקא דער צוגלייגטער חודש, דער חודש 
מען  וועט  אזוי  "ווי  אנגסט  און  זארג  פון  וואלקן  א  ברענגט  שמחה  של 

דורכשטופן דעם צוגעקומענעם חודש?".

און ווידעראמאל צוריק צום אלגעמיין. דער אינדעווידועאלער מענטש, 
און אפילו מוסדות התורה אין אלגעמיין, פירן זייער בודזשעט פער-וואך, 
וכך  כך  ווייסט,  זיך  פאר  מענטש  דער  חודש.  פער  העכסטענס  אדער 
באקום איך וועידזשעס, צי כך וכך פארדין איך געווענליך א וואך, דערצו 
האט מען נאך הכנסות פון שטאטישע פראגראמען וכדומה, וואס דאס 
וכך פער-וואך צי פער חודש.  אלעס צוזאמען דעקן די הוצאות פון כך 
אויפן אייגענעם פינאנציעלער בודזשעט מאכט נישט קיין סאך אויס צו 
דער יאר באשטייט פון צוועלף צי פון דרייצן חדשים. אלעס דעקט זיך 

דאס זעלבע.

דער  אז  איינגעשטעלט,  רוב  עפ"י  זענען  התורה  מוסדות  אפילו  און 
אויסגעגעבן  ווערט  עס  און  געשאפן  ווערט  עס  באזירט,  איז  בודזשעט 
אריין,  קומען  פראגראמען  לימוד,  שכר  צאלן  עלטערן  פער-חודש. 
פער- איז  אלעס  געשיקט,  ווערן  בילס  געצאלט,  ווערן  איינגעשטעלטע 
וואך אדער חודש. אוודאי איז דא א טייל וואס בלייבט א דעפיציט, אבער 
די הוצאות והכנסות אין אלגעמיין ווערן כמעט נישט אפעקטירט פון א 

צוגעקומענע חודש.

אנדערש איז אבער "מוסדות יטב לב" וואס די הוצאות פונעם בודזשעט 
איז טאקע איינגעטיילט פער-חודש, אבער די הכנסות לויפן דייקא פער-
יאר. דער היזיגער אפיס פון מוסדות יטב לב דארף יעדן איינציגן חודש 
די  שיקן  קענען  צו  כדי   $145,000 פון  סומע  פאנטאסטישע  די  שאפן 
אז  און  ישראל.  ארץ  אין  הק'  מוסדות  די  פאר  תמיכות  רעגעלמעסיגע 
עס איז קומט צו א דרייצענטע חודש, קומט בלויז צו נאך א חודש ווען 
וואו עס  מען דארף שיקן, אן די מינדעסטע רעגעלמעסיגע הכנסה פון 

צו שאפן.

צו  ישראל איז  קיין ארץ  יאר תמיכות  וואס מען שיקט א גאנץ  דאס 
וועלכע זענען אנגעשלאסן צו  ווארימע שטיצע פון אנ"ש  פארדאנקן די 
שענקן רעגעלמעסיגע תמיכות, ווי דורך אפקויפן דעם זכות פון "החזקת 
מלמד" אויף א יאר, צי אויף א חודש אדער לכה"פ א וואך. אוודאי נויטיגט 
מען זיך אין פיל גרעסערע סכומים ווי דאס געלט וואס ווערט געשאפן 
דורכן מפעל החזקת מלמד, אבער באשר הוא שם איז דאס דער מצב, 
אז מפעל "החזקת מלמד" איז דער רוקן-ביין פון די תמיכות וואס ווערן 

געשאפן און געשיקט פאר מוסדותינו הק'.

אינעם מפעל החזקת מלמד קויפט מען טאקע אפ דעם זכות פון א 
אין  פער-יאר.  דאס  מען  צאלט  צאלן  אבער  חודש,  אדער  וואך  א  יאר, 
חדשים  וויפיל  פון  אפגעזען  אויסגעצאלט,  עס  ווערט  יאר  פונעם  לויף 
דער יאר באשטייט. לדוגמה, איינער וואס האט איינגעקויפט דעם זכות 
צאלט  ער  אזוי  ווי  אפגעזען   - חודש טבת תשע"א  אום  החזקת מלמד 
עס, צי אויפאמאל צי צוביסלעך 
שוין  נדבן  דער  אבער  וועט   -
ווערן  אויפגעארבעט  נישט 
חודש  קומענדיגן  ביז  נאכאמאל 
א  וואס  טראץ  תשע"ב,  טבת 
דעם  פון  מען  האט  פריער  יאר 
זעלבן סכום גענוצט אויף צוועלף 
מען  דארף  היי-יאר  און  חדשים, 

דאס פאר דרייצן חדשים!

וואס  זארג  דער  איז  דאס 
זיך.  מיט  ברענגט  ב'  אדר  חודש 
געווענליך ווען איינער קומט אריין 
עפעס  וויל  ער  געשעפט,  א  אין 
קויפן און זעט אז דער פראדוקט 
עס  טייער,  צו  איז  אייטעם  צו 
איז  יכולת,  זיין  לויט  נישט  איז 
און שפאצירט  די פאליצע  אויף  צוריק  עס  לייגט  ער  געשען.  גארנישט 
ארויס פון געשעפט. פאראן פארשידענע מוסדות וואס קענען אויך גיין 
אויף דעם מהלך. מיין בודזשעט איז כך וכך, אזויפיל שאף איך און אזויפיל 
געב איך אויס. אז עס איז דא נאך א חודש וואס פיט נישט אריין אינעם 

בודזשעט, איז נישט. וועט מען דעם חודש נישט אויסהאלטן.

מוסדות יטב לב קען זיך אזא לוקסוס נישט ערלויבן. מ'דארף שאפן און 
שיקן יעדן איינציגן חודש, אריינגערעכענט אויך חודש אדר ב', אפגעזען 
צו עס פיט אריין אינעם בודזשעט צי נישט... וואס יא? מ'קען נאר האפן אז 
די זעלבע פון וועמען עס ווערט געשאפן דער בודזשעט פון 12 חדשים, 

אז  פארשטיין  וועלן 
א צוגעקומענע חודש 
צוגעקומענע  מיינט 
דער  וואס  הוצאות, 
באדייט דערפון איז, 
א פרייוויליגע הוספה 
עסקנים  די  פאר 
די  פון  קודש  וגבאי 
די  כדי  מוסדות, 
הנהלה זאל האבן די 
מעגליכקייט צו שיקן 
רעגעלמעסיגע  די 
די  פאר  תמיכה 
טייערע מלמדים און 

כלי קודש.

וועלן  מיר  אז  און 
וועט  זיין  מוסיף 
זיכער  אונז  השי"ת 
תוספות  זיין  מוסיף 
והצלחה,  ברכה 
דמאיר  ואלקא 
צו  געהאלפן  עננו 
מילי  כל  מיט  ווערן 

דמיטב.

המשך

אינעם מפעל החזקת 
מלמד קויפט מען טאקע 
אפ דעם זכות פון א יאר, 

א וואך אדער חודש, 
אבער צאלן צאלט מען 
דאס פער-יאר. אין לויף 

פונעם יאר ווערט עס 
אויסגעצאלט, אפגעזען 

פון וויפיל חדשים דער 
יאר באשטייט.
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נסיעה, איז ער אויפגענומען  זיין ערשטע  פון  צוריק געקומען  ווען דער חיד"א איז 
געווארן אלס חבר בית דין אין ירושלים עיה"ק. דאס האט אנהגעהאלטן זיבן יאר, ביז 

עס האט פאסירט א זאך וואס האט צושטערט זיין מנוחה.

וואס  פון  געלד  קיין  נישט  כמעט  געווען  איז  צייט  יענע  אין  אזוי:  דאס  איז  געווען 
האבן  וואס  אידן  פון  באשטאנען  איז  ירושלים  אין  ישוב  דער  ירושלים,  אין  לעבן  צו 
געלערנט אגאנצן טאג, זיי האבן בכלל נישט געפירט קיין געשעפט. עס האט זיך אפשר 
יא געמאכט א בעל מלאכה דא דארט, אבער רוב רובו פונעם ישוב איז באשטאנען פון 
אידן וואס זענען געזיצן אין געלערנט א גאנצן טאג, און האבן געלעבט פון די חלוקה 

געלט, וואס די כוללים האבן זיי געגעבן.

דאס געלט איז געקומען פון חוץ לארץ, וואס מען האט געשיקט שליחים וואס זאלן 
געווען אסאך בעסער  די ספרד'ישע קהילות  זענען  אין דעם  און  געלט.  זאמלען דאס 
געווען אויסגעשטעלט ווי די אשכנזישע קהלות. )ביז די חסידים און די תלמידי הגר"א 
האבן שפעטער אויך אזוי געטאן, ווי מיר וועלן שילדערן אין די קומענדיגע קאפיטלען(. 
דאס  געגעבן  גערן  און  חכמים  תלמידי  די  פאר  געלד  אסאך  געווען  מנדב  האבן  אידן 

געלט.

דער וועד פאר די געלד איז געווארן אנגעפירט דורך עשירים און רייכע לייט פון דער 
געשטעלט  האט  קושטא  אין  וועד  דער  איטאליע.  פון  און  טערקיי,  קושטא,  שטאט 
פיר "פקידים" פון ארץ ישראל וואס זיי זאלן אנפירן אלע געלטער פאר די ספרד'ישע 
אידענטום אין ארץ ישראל, די פקידים אין ארץ ישראל האבן געהאט א גרויסער כח, 
ווארט  לעצטע  די  קהילות,  די  אין  שטעלעס  אלע  געלטער,  אלע  אנגעפירט  האבן  זיי 
זענען זיי געווען, אויך זענען זיי געווען די פארשטייער פון די אידן כלפי די אראבישע 

רעגירונגען וואס האבן דאן געהערשט אין ארץ ישראל.

גרויסער  א  נייעם פקיד,  א  יאר תקי"ד האט מען געשטעלט  אין  פאסירט האט אז 
עושר מיטן נאמען רחמים הכהן. קודם איז יעדער צופרידן געווען מיט אים, ער פלעגט 
געבן אסאך פון זיין אייגן געלד פאר תלמידי חכמים, ער איז געווען א גרויסער עסקן 
האבן  וואס  אסאך  געווען  זענען  דעריבער  און  אידן  פאר  געהאלפן  אסאך  האט  און 
גאר געבעטן דעם וועד מען זאל אים שטעלן אלס פקיד. אבער אין מיטן יאר תקט"ז, 
האט אויסגעבראכן א פייער'דיגע מחלוקה קעגן אים, די אנדערע דריי פקידים האבן 
געהאלטן אז ער נעמט אסאך געלד פאר זיך, ער גיט נישט אפ קיין פונקטליכע חשבון, 

און ער איז מועל בשליחות.

געווען  זענען  עס  דעות,  פארשידענע  מענטשן  די  צווישן  געמאכט  זיך  האט  עס 
מענטשן וואס האבן מיטגעהאלטן מיט רחמים הכהן, און מענטשן וואס זענען געווען 
רעגירונג  אראבישע  די  צו  געגאנגען  איז  און  כעס  אין  געווען  איז  רחמים  אים.  קעגן 
פארשטייער און האט דארט געגעבן אסאך געלד, און דערפאר האבן זיי אים געגעבן 
כח ער זאל קענען שטראפן יעדן איינעם וואס פאלגט אים נישט. ער האט געהאט א כח 

ארויף לייגן געלד שטראפן פאר אלע וואס שטערן אים.

רחמים הכהן האט דעם כח אויסגענוצט און האט גע'קנס'ט יעדער וואס ער האט האט 
געהאט דעם מינדעסטן חשש, אז יענער האט אין הארץ אויף אים א שלעכטע מיינונג. 
ער האט זיך געמישט בפרטיות אין יעדע זאך וואס איז אים נישט געווען וואו ער וויל, 
האט געצוונגען עס זאל זיין ווי ער וויל. אסאך תלמידי חכמים האט ער בא'קנס'ט, און 
נאך אזעלכער זאכן. בקיצור, עס האט אויסגעבראכן א גרויסע מחלוקה אין ירושלים, 
מען האט געשריבן פאר די וועד אין קושטא אז רחמים איז נישט אויסגעהאלטן, און אז 

מען קען פון אים מער נישט אויסהאלטן.

די  געזאגט פאר  זיי האבן  פון אים.  יא געהאלטן  אין טערקיי האט  ועד  אבער דער 
ירושלימער אידן אז זיי האבן אים בודק געווען, און לויט זייער מיינוג איז ער יא גוט. פון 
דער אנדערער זייט האבן די חברי הועד זיך געוואנדן צו רחמים הכהן, און אים געבעטן 

ער זאל זיין איינגעהאלטן. די אראבישע פארשטייער אין ירושלים האבן געזען אז עס 
טוט זיך א איבערקערעניש אין די אידישע גאס, און זיי האבן אים אראפ געשטעלט פון 
זיין שטעלע. אבער ער איז אויך נישט געזיצן מיט פארלייגטע הענט, ער האט געגעבן 

מער געלד, און מען האט אים צוריק געשטעלט.

געווארן  איז  ירושלים  אין  קהילה  ספרד'ישע  די  אז  געווען  גורם  האט  אלעס  דאס 
צובראכן אויף שטיקער.

אין יענער צייט וואס רחמים הכהן איז אראפגעשטעלט געווארן דורך די אראבישע 
פארשטייער, זענען די פקידים אין קושטא געווען צומישט. זיי האבן נישט פארשטאנען 
וואס עס גייט פאר, האבן זיי קודם אויפגעהערט צו שיקן געלד, זיין האבן געוואלט וויסן 
א קלארע זאך, און ביז דאן גיבן זיי נישט קיין געלט. האט דער חיד"א מיט זיינע חברים 
וועד  די  מיט  דורכשמועסן  זיך  קושטא  קיין  ארויסגעלאזט  זיך  אלגאזי  מהרי"ט  דער 
וואס מען זאל טאן צוריק שטעלן שלום אין שטאט. זיי זענען געפארן קיין עגיפטן, און 
דארט זענען זיי געוואויר געווארן אז רחמים הכהן איז צוריק געווארן דער פקיד. דער 
חיד"א האט געהאלטן, אז אזוי ווי די לאגע האט זיך געטוישט, האט שוין נישט קיין זין 
ווייטער צו פארן, וויבאלד מען וועט גארנישט אויפטאן, רחמים הכהן איז ממילא דער 

בעל הבית.

האט  ער  ווייל  ישראל.  ארץ  קיין  צוריקערן  זיך  געהאט  מורא  האט  חיד"א  דער 
האט  ער  אז  איבערהויפט  זיין.  נוקם  אים  אין  זיך  קען  כהן  רחמים  דער  אז  געוואוסט 
געהערט אז אסאך פון די תלמידי חכמים אין ירושלים זענען אנטלויפן פון דארט, צוליב 
מורא אז רחמים הכהן וועט נקמה נעמען אין זיין. דעריבער האט ער זיך  בעזעצט אין 

מצרים און האט דארט געהאט א פירענדע טייל אין די קהילה.

טז

ווי אזוי קען זיין אזא חילוק?
זי"ע האט אוודאי  ביים פעטער  געדרייט  זיך  ווער ס'האט 

אין זיך קולט געווען די מדה פון צדקה, ממילא איך האב געזאגט 

פאר די עסקנים איצט פארן דינער, אז מען דארף צו זען - קיעה"ר 

ביי אונז דארף מען דאך האבן געלט פאר אונזערע מוסדות דא, 

ב"ה  און  שטארק,  אזוי  זיך  פלאגט  מען  און  זיך  מוטשעט  מען 

דער עולם לייגט צו א האנט און מען זעט אז מיט נסי נסים פירט 

ס'גיט  ווער  איינער,  יעדער  זיין  צו  ס'דארף  אבער  ב"ה,  עס  זיך 

פאר אונזערע מוסדות דא, דארף געבן פאר די מוסדות אין ארץ 

אזוי קען דאס פארהאנען  ווי  געפרעגט,  אויך, איך האב  ישראל 

זיין, אויב למשל ס'איז דא צוויי טויזנט נותנים ביים דינער פאר 

איז  ישראל  פון ארץ  די מוסדות  ביי  און  דא,  היזיגע מוסדות  די 

זיין, אוודאי האט מען דא  צו  נישט  אזויפיל, דאס טאר  נישטא 

געלט האבן,  און מען דארף אסאך מער  בודזשעט,  גרעסערן  א 

אבער  עקזעסטירן,  קענען  דא  זאל  מען  אז  געבן  יעדער  דארף 

לעומת זה דארף יעדער איינער, יעדער איינער פון אונז דארף 

וויסן, אז ס'איז דא די מוסדות וואס דער פעטער ז"ל האט 
מייסד געווען אין ארץ ישראל, און דאס דארף זיין א חוב 
פאר יעדן איינעם אז ער מוז געבן געלט, יעדער איז מחויב 
מייסד  ז"ל  פעטער  דער  האט  דאס  געבן,  צו  צושטייער 
אונזערע  פאר  יסוד  דער  געווען  איז  דאס  און  געווען, 

מוסדות.

)רבינו בעל ברך משה זי"ע, פרשת נשא תשמ"ג במסיבה 
להחזקת מוסדות יטב לב(
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טז

געשילדערט  מיר  האבן  פריערדיגן מאמר  אין 
די געוואלדיגע כיסופין וואס דער רבי זי"ע האט 
געהאט צו ארצינו הק', און ווי שטארק דער רבי 
זי"ע האט כל ימיו משתוקק געווען צו האבן אן 
אייגן ווינקל, און אפילו זיך צו באזעצן אין אר"י. 
האט  זי"ע  רבי  דער  אז  צוגעברענגט  האט  דאס 
נאך אין יענע יארן מייסד געווען אין ארץ ישראל 

זיין אייגענעם ביהמ"ד אין ירושלים עיה"ק.

ירושת הבת
פריערדיגן  א  אין  געברענגט  שוין  עס  האבן  מיר 
הדברים  סיפור  פונעם  טייל  א  זייענדיג  אבער  מאמר, 
ברענגן מיר עס דא על הסדר וואס עס איז מערקווערדיג. 
בשנת תרצ"א האט דער רבי זי"ע - ווי באקאנט - ליידער 
געליטן דעם ביטערן קלאפ, ווען זיין געטרייע טאכטער 

געווארן.  נפטר  פלוצים  איז  ע"ה  רחל  הצדיקת  הרבנית 
די רביצין רחל ע"ה האט חתונה געהאט ביום ט"ז כסלו 
תר"ץ מיט איר ערשט-געשוויסטער קינד הגאון הצדיק 
סיגוט  אב"ד  הי"ד  זצ"ל  טייטלבוים  יודא  יקותיאל  רבי 
עצי  בעל  הגה"ק  מרן  ומ"מ  בנו  יקותיאל"  "יד  מח"ס 
חיים מסיגוט זי"ע. נאך בלויז עטליכע חדשים, ביום ר"ח 
ניסן תר"ץ איז די רביצין פלוצים נפטר געווארן, נישט 

איבערלאזענדיג נאך זיך קיין זש"ק.

"בית  ביהמ"ד  פונעם  המזוזה  קביעת  מעמד  ביים 
ברוך" שע"י קהלתינו הק' אין קרית יואל, האט כ"ק מרן 
רבינו שליט"א דערציילט וואס ער האט געהערט פון מר 
אביו מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע, אז אינמיטן די 
ימי השבעה איז דער רבי בעל ברך משה זצ"ל געקומען 
קיין קראלי מנחם אבל צו זיין דעם פעטער רביה"ק בעל 
רבי  דער  האט  דארט  וויילן  אינמיטן  זי"ע.  יואל  דברי 
צו  רעדן  עפעס  וויל  ער  אז  אים  צו  אנגערופן  זיך  זי"ע 
דער  און  פארשפארט  זיך  האבן  זיי  שטילערהייט.  אים 
רבי בעל דברי יואל האט אים געזאגט בסוד שיח אז ער 
בעט אים אז ער זאל פארן קיין סיגוט, און אים ברענגן די 
צירונגען און א חלק פון דאס געלט וואס די נפטרת ע"ה 

האט איבערגעלאזט.

וואונדער ביים רבי'ן  גרויס  דאס איז קודם געווען א 
בעל ברך משה זצ"ל, אבער שפעטער האט אים דער רבי 
באשלאסן  האט  ער  אז  געזאגט,  זי"ע  יואל  דברי  בעל 
עפעס צו טון לטובת נשמת בתו הנפטרת ע"ה. ער האט 
ישראל  ארץ  אין  ביהמ"ד  א  אויפצושטעלן  באשלאסן 
איר  געדארפט  ער  האט  דעריבער  און  ולזכרה,  לשמה 
איר  פאר  זכר  דעם  מאכן  צו  דערמיט  כדי  פארמעגן, 

טייערע נשמה.

מען זעט פון די מעשה ווי שטארק דער רבי זי"ע האט 
שטענדיג געטראכט פון האבן אן אייגן ווינקל אין ארץ 
ישראל, אזש נאך דאן אינמיטן די שבעת ימי האבל, ווען 
ער האט געטראכט וואס ער קען עפעס טון לזכר לנשמה 
איז זיין ערשטע געדאנק געווען, א בנין אין ארץ ישראל 

אויף איר נאמען!

מערקווערדיג, אז ווען דער רבי זי"ע האט שפעטער 
צייטונגען  די  אין ארה"ק בשנת תרצ"ב, האבן  באזוכט 

דערציילט,  באזוך  דעם  איבער  באריכטעט  האבן  וואס 
אז א קורצע צייט בעפאר דער רבי איז אנגעקומען האט 
)קאך  התבשיל  בית  א  גרינדן  צו  באשלאסן  רבי  דער 
זיין  נשמת  לזכר  זקנים,  מושב  א  און  ארימעלייט(  פאר 
ע"ה,  רחל  מרת  הצדיקת  הרבנית  טאכטער  חשוב'ע 
ירושלים  קיין  קראלי  פון  געלטער  געשיקט  האט  און 
אידישע  א  איז  פאלגענד  מוסדות,  די  גרינדן  קענען  צו 

איבערזעצונג:

גרויסן  א  געווען  מקדיש  שוין  האט  רבי  א.ד.  "דער 
א  און  בית התבשיל  א  אויפצושטעלן  געלט  סומע מיט 
מושב זקנים אין ירושלים צום אנדענק פון זיין טאכטער 
וועלכע איז נפטר געווארן מיט א יאר צוריק, די געלט 

איז פון די נדוניא און קליידונג פון די נפטרת ע"ה."

אין מארמארישער ביהמ"ד
דאן  שוין  האבן  ווייטער  ברענגן  וועלן  מיר  ווי 
וחסידים  ישראל עטליכע תלמידים  אין ארץ  געוואוינט 
פון רבי'ן זי"ע פאר וועמען דער רבי האט מייסד געווען 
מאמרים  שפעטערע  די  אין  ירושלים.  אין  ביהמ"ד  זיין 
די  פון  שטריכן  עטליכע  שרייבן  צו  אי"ה  מיר  האפן 
רבי'נס  דעם  וועמען  מיט  עלי'  בני  שם,  אנשי  חשוב'ע 
וואס בראשם  געווארן,  נתייסד  איז  ירושלים  אין  קהלה 
איז געווען דער רוח החיים הרב החסיד המפורסם כהן 
מאשקאוויטש  כ"ץ  הכהן  פנחס  צבי  רבי  יפה  שדעתו 
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בשנת  דאן  נאך  האט  ז"ל  פנחס  הערש  ר'  )אגב,  ז"ל. 
ערשט  איז  ער  ירושלים.  אין  געוואוינט  נישט  תרצ"ב 
מיט עטליכע יאר שפעטער ארויפגעקומען וואוינען קיין 
ארץ ישראל. אבער אנקומענדיג איז ער געווען דער רוח 
החיים ביים אראפשטעלן דעם יסוד פון רבי'נס ביהמ"ד 
און שפעטער די מוסדות הק', ווי מיר וועלן אי"ה אלעס 

שילדערן במקומו.(

געווייקטע  געווען  אלע  זענען  חסידים  רבי'נס  דעם 
חסידישע אידן, תלמידי חכמים ויראי ה', און צוזאמען 
וועלכע  אונגארן  פון  אידן  נאך  געווען  זענען  זיי  מיט 
דארט  זענען  און  רבי'ן,  צום  נאנט  געהאלטן  זיך  האבן 
רבי'נס  פון  חבורה  סגל  די  אין  געווען  ירושלים  אין 
זענען  וואס  די אלע חסידישע אידן  וחסידים.  תלמידים 
דאן  האבן  אונגארן  פון  ירושלים  קיין  ארויפגעקומען 
צוזאמען געדאווענט אין א קליין בית מדרש'ל אויף די 
געהייסן  האט  ביהמ"ד  דער  וואס  גאס,  מילנער"  "בתי 
ביהמ"ד  דעם  אין  מארמאראש".  אנשי  יראים  "קהל 
און  פרושים  אונגארן,  יוצאי  אלע  געדאוונט  האבן 
עס  וואו  מדרשים  בתי  אנדערע  )די  צוזאמען.  חסידים 
נאר  געווען  איז  אידן  חסידי'שע  נאר  געדאווענט  האבן 

אין אלט-שטאט.(

איז  מארמאראש  אנשי  יראים  קהל  ביהמ"ד  דער 
פון  נאמען  אויפן  רעגירונג  די  ביי  פארשריבן  געווען 
הגה"ק בעל אהבת ישראל מוויזניץ זצ"ל. למעשה אבער 
חסידים.  וויזניצער  קיין  געדאווענט  נישט  דארט  האבן 
אין  געגענטער  אנדערע  פון  און  מארמאראש  פון  אידן 
אונגארן וואס זענען ארויפגעקומען קיין ירושלים האבן 
זיך קובע מקום געווען אין דעם ביהמ"ד. דאס ביהמ"ד 
חסידישע  די  פון  שטייגער  אויפן  געווארן  געפירט  איז 
אידן אין אונגארן, און עס איז געווען א פיין ווינקל פאר 

די תלמידים וחסידים פון רבי'ן זי"ע.

מיט די צייט אבער האבן די מתפללים פונעם ביהמ"ד 
זיך פארמערט בכמות, און גלייכצייטיג אויך באיכות... 
זיך  האט  קרייזן  פארשידענע  פון  עם  ריבוי  אזא  מיט 
ביהמ"ד  דאס  אזוי  ווי  מיינונגען  פארשידענע  געשאפן 
אננעמען  מ'זאל  מנהגים  וועלכע  ווערן,  געפירט  זאל 
מיינונגס- שווערע  געווען  כסדר  זענען  עס  וו.  א.  א. 

די  און  פירן,  זיך  זאל  מען  אזוי  ווי  פארשידענהייטן 
צופיל  נישט   - פארשטענדליך  ווי   - האבן  דיפרענצן 

צוגעגעבן פארן כבוד פונעם ביהמ"ד.

תל  א  געווען  ביהמ"ד  דער  איז  זייט  אנדערע  די  פון 
יראים ושלמים חסידים ואנשי  תלפיות פאר פילע אידן 
מעשה, קנאים וחרדים לדבר ה' וועלכע האבן געדווענט 
אין דעם ביהמ"ד און האבן געלעכצט צו האבן א וויקנל 
וואו צו קענען דאווענען, לערנען און דינען השי"ת אויפן 
שטארקע  מיט  וועג,  מסורה'דיגע  אויסגעטראטענעם 
דאך  האט  ביהמ"ד  דער  אבער  פרינציפן.  און  תקנות 
זיי. עס איז דאך געווען  אינגאנצן נישט באלאנגט פאר 
זצ"ל,  רבי'ן  וויזניצער  פונעם  נאמען  אויפן  פארשריבן 
מעגליכקייט  שום  קיין  געווען  נישט  איז  דעריבער  און 

איינצופירן סיי וועלכע תקנה אין דעם ביהמ"ד.

פארשידענע  געשאפן  כסדר  טאקע  זיך  האט  עס 
סכסוכים, און עס האט זיך געענדיגט מיט דעם וואס די 
צו א  זיך געשטעלט  פון דעם ביהמ"ד האבן  מתפללים 
מען  אזוי  ווי  אפמאכן  געזאלט  האט  וואס  תורה"  "דין 

זיך  האט  תורה  דין  די  ביהמ"ד.  דעם  אין  פירן  זיך  זאל 
האט  דאס  ערפאלג.  אן  צייט  לענגערע  א  געשלעפט 
חשק  שטארק  האבן  מתפללים  פילע  אז  צוגעברענגט 
געהאט זיך צו ארגאנאזירן און גרינדן אן אייגן ביהמ"ד 
ערליכע  אן  אוועקשטעלן  געהעריג  קענען  מ'זאל  וואו 

קהלה מיט פולשטענדיגע תקנות.

די חילוקי  זיך שטארק פארערגערט  ביני לביני האט 
דעת אין דעם ביהמ"ד, און אויב די חילוקי דעות צווישן 
די  האבן  געווען,  גענוג  נישט  איז  אליינס  מתפללים  די 
בעלי בתים פונעם ביהמ"ד זיך געכאפט אז דער ביהמ"ד 
פון  מתפללים  דורך  געווארן  "פארכאפט"  ווי  איז 
זיך דערזען מיט א ביהמ"ד  זיי האבן  אנדערע קרייזן... 
און  דארט  דאווענען  וועלכע  אידן  מנינים  עטליכע  פון 
זיי  האבן  שלו...  בתוך  העושה  כאדם  אום  זיך  גייען 
אנגעהויבן מיט פארשידענע טאקטיקן ענג צו מאכן דאס 
פלאץ פאר די מתפללים אינעם ביהמ"ד, וועלענדיג זיי 

פארשיקן פון דארט.

נויטוויכטיגקייט  צום  צוגעברענגט  האט  אלעס  דאס 
פון גרינדן אן אייגן ביהמ"ד אין ירושלים עה"ק ספעציעל 

פארן רבי'נס תלמידים וחסידיים.

ביאת צדיק למקום
פאר די די ערליכע אידן תלמידים וחסידים פון רבי'ן 
זי"ע איז די שמחה געווען פיל גרעסער, נאכדעם ווי זיי 
זענען געוואויר געווארן, אז דער רבי האט אין פלאן צו 
גרינדן אין ירושלים א ביהמ"ד על שמה פון זיין טאכטער 

הרבנית הצדיקת רחל ע"ה די סיגוטער רביצין.

אין איינע פון די טעג וואס דער רבי זי"ע איז געווען 
אין ארץ ישראל זענען די מתפללים פונעם מארמארש'ער 
דורכצושמועסן  זיך  רבי'ן  צום  אריינגעקומען  ביהמ"ד 
איבער דאס וויכטיגקייט פון גרינדן א באזונדער ביהמ"ד 
פאר די ערליכע אידן. זיי האבן דאן פארגעשלאגן פארן 
ביהמ"ד  איינעם  א  אויפשטעלן  זאל  רבי  דער  אז  רבי'ן 
אין ירושלים וואו די אלע ערליכע חסידישע אידן זאלן 
די  אונטער  גג אחד,  קורת  זיך קענען ארגאנאזירן תחת 
ווערן  אוועקגעשטעלט  וועט  וואס  תקנות  שטרענגע 
הנהגת  די  פון  גדול  קטן  דבר  יעדע  און  רבי'ן,  דורכן 
רבי'ן  פונעם  הנהגהתו  פי  על  פירן  זיך  וועט  הביהמ"ד 

זי"ע.

שוין  האט  ער  אז  דערציילט  דאן  זיי  האט  רבי  דער 
א  ירושלים  אין  אויפצושטען  פלאן  א  געהאט  לאנג 
רחל  הרבנית  טאכטער  זיין  פון  נאמען  אויפן  ביהמ"ד 
ע"ה, און דער רבי האט געזאגט אז ער האט שוין פאר 
פונט  הונדערט  דריי  פון  סכום  א  אוועקגעלייגט  דעם 
דער  וואס  סכום  דער  געווען  דאס  איז  )ווארשיינליך 
האט  ער  וואס  צירונגען  די  פון  באקומען  האט  רבי 
רביה"ק בעל ברך  דורך מרן  סיגוט  פון  צוריקבאקומען 

משה זי"ע.( 

דער רבי האט דאן מחזק געווען די חשוב'ע עסקנים 
אז זיי זאלן טאקע אנהייבן טון די נויטיגע שריט, צו זוכן 
ביהמ"ד  נייעם  דעם  זיין  צו  מייסד  וואו  ארט  פאסיג  א 
וואס ער וויל מייסד זיין לשמה ולזכרה פון זיין טאכטער 
ע"ה. אבער דער רבי האט זיך אויסגענומען א תנאי, אז 
דער ביהמ"ד מוז זיין גענצליך איבערגעשריבן אויף זיין 

נאמען, און נאר ער זאל האבן דעם אויסשליסליכער בעלות 
אויפן ביהמ"ד. ברוב חכמתו האט דער רבי פארשטאנען 
תקנות  פעסטע  אראפשטעלן  קענען  וועט  אזוי  נאר  אז 
זיין  לויט  גענצליך  פירן  זיך  זאל  אז עס  ביהמ"ד,  פארן 
רצון. דעריבער, שוין גלייך דעמאלט ווען די ירושלימער 
אידן זענען געקומען צום רבי'ן פארשלאגן אז דער רבי 
זאל מייסד זיין א ביהמ"ד, האט דער רבי דאס במיוחד 
באטאנט פאר זיי, אז ער וויל דייקא אז דאס ביהמ"ד זאל 
זיין פארשריבן אויף זיין נאמען, און דער רבי האט מיט 
און  טעמים  זיינע  אלע  אויסגעשמועסט  פונקטליך  זיי 

נימוקים צוליב וואס ער וויל אזוי.

דער  אז  אן  אפגעשמועסט  געווען  איז  ארום  אזוי 
נאמען  רבי'נס  אויפן  איינגעשריבן  זיין  וועט  ביהמ"ד 
אינעם "טאבו" )"טאבוי" איז דער "רעגירונג בוך" דאס 
ווערט  וואס מען רופט דאהי א "דיעד". אויף אראביש 
דאס אנגערופן טאבו, און אזוי רופט מען דאס ביז צום 

היינטיגן טאג אין ארץ ישראל.( 

ער  אז  פארשפראכן  גלייכצייטיג  זיי  האט  רבי  דער 
ביהמ"ד,  דעם  לטובת  קען  ער  וואס  אלעס  טון  וועט 
וועט  קראלי  קיין  צוריקפארן  וועט  ער  ווען  אויך  און 
אלע  איבער  פארבינדונג  אין  זיי  מיט  שטיין  כסדר  ער 

אנטוויקלונגען פון דעם ביהמ"ד.

טויזענט פונט
ביהמ"ד  דערמאנטן  אינעם  מתפללים  די  פון  איינער 
"אנשי מאמאראש" אין די בתי מילנער איז געווען א איד 
איז  יוסף  ר'  ז"ל.  אייזנער  יוסף  ר'  נאמען הרה"ח  מיטן 
עטליכע יאר פריער געקומען פון אמעריקע, און ער האט 
זייער  זיך באזעצט אין ירושלים עיה"ק. ער איז געווען 
אסאך  פארמאגט  האט  ער  און  איד,  פארמעגליכער  א 
ירושלים. האט ער דאן פארגעשלאגן פארן  הייזער אין 
רבי'נס חסידים אז מ'זאל בויען דעם נייעם ביהמ"ד אויף 
זיינע הייזער אין צענטער פון  איינע פון די דעכער פון 
צום  ביז  שטייט  בנין  דער  )אגב,  גאס.  שערים  מאה  די 
היינטיגן טאג, און דארט געפונט זיך היינט דער ביהמ"ד 

משכנות הרועים.(

פלאן  דעם  פארגעשלאגן  האבן  חסידים  רבי'נס  דעם 
פארן רבי'ן און דער רבי האט מסכים געווען דערצו. דער 
רבי האט געענדיגט דעם אפמאך מיט זיי, און ער האט 
אויפן ארט געגעבן צוויי הונדערט פונט )א ריזיגע סומע 
אין יענע צייטן( כדי מ'זאל שוין קענען אנפאגנען בויען 

דעם ביהמ"ד.

נאך דריי הונדערט פונט, האט דער רבי איינגעלייגט 
איינהאלטן  מ'וועט  אויב  אז  תנאי  א  אויף  א שליש  ביי 
איבער  אויסגענומען  זיך  האט  ער  וועלכע  תנאים  זיינע 
דער  וועט  ביהמ"ד,  דעם  אויף  בעלות  און  תקנות  די 
שליש איבערגעבן דאס געלט צו קענען פארזעצן די בוי-

ארבעט.

דערצו האט מען באקומען נאך פינף הונדערט פונט 
האט  ער  וועלכע  אייזנער  יוסף  ר'  דערמאנטן  דעם  פון 
דאס אויסגעבארגט פאר די בוי-ארבעט פונעם ביהמ"ד, 
אז מ'זאל דאס אים צוריקצאלן אין די שפעטערע פאזעס. 
"טויזענט  פון  סומע  די  פארמאגט  מען  האט  צוזאמען 

ז



בקודש חזיתיך  \ גליון ט"זו

שלים
בטוב ירו

נייעסן און 
אנטוויקלונגען 
פון אונזערע 
ירושלימ'ער 
מוסדות

ירושלימער תלמידים מחוזק 
נאך קורצער באזוך

במשך די בלויז געציילטע שטונדן וואס כ"ק מרן 
רבינו שליט"א האט געוויילט אין ארה"ק, האבן אנ"ש 
אין ירושלים עיה"ק בכלל, ובפרט די תשב"ר תלמידי 
מוסדותינו הק', געשעפט הויפענס מיט חיזוק וואס 
די  פארפאסן  וועלענדיג  נישט  כסדר.  זיי  באגלייט 
דערהויבענע מאמענטן זענען רובם ככולם פון אנ"ש 
אין ירושלים אריבערגעפארן קיין בני ברק, און צווישן 
זיי האבן זיך באזונדער געפונען די טייערע תשב"ר 

תלמידי המוסדות.

צווישן די הונדערטער ילדי התשב"ר וואס האבן 
געהאט די זכי' צו דאווענען תפלת מנחה מיטן רבי'ן 
די  פון  ווינקל  שיין  א  אנגעזען  זיך  האט  שליט"א, 
ירושלימ'ער תשב"ר וואס האבן געצויגן א שטארקע 
התפעלות פון יעדן מיט זייער הנהגה און איידלקייט. 
נאך מנחה זענען די ירושלימ'ער תלמידים עקסטער 
רבינו  הקודש.  ברכת  ולקבל  נעמען  שלום  אריבער 
שליט"א האט במאור פניו הק' אנגעוואונטשן פאר 
צייט  גאנצע  די  במשך  און  באזונדער,  תלמיד  יעדן 
וואס די ירושלימ'ער תלמידים זענען דורך, האט דער 
פאראינטרעסירט  מאל  עטליכע  זיך  שליט"א  רבי 
איבער די תלמידים. עס איז געווען ניכר אויף צורת 
מוסדות  די  וואס  רוח  קורת  געוואלדיגע  די  קדשו 

שאפן אים.

המאי"ר לארץ ולדרים עלי'
פון  באקומט  מען  אז  ליתן...  ועת  לקחת  עת 
איינעם פאדערט די איינגעבאקענע מדה פון "הכרת 

הטוב" אז מען זאל עס אמאל צוריקגעבן. ביז צום 
היינטיגן טאג ליגט נאך גוט אין די ביינער פון הנהלת 
שווערער  דעם  עיה"ק  ירושלים  אין  הק'  מוסדותינו 
מצב אין וועלכע מען האט זיך ליידער געפונען מיט 
גענוי 12 חדשים צוריק, מער פונקטליך, ארום די טעג 
פון חג הפסח תש"ע. די אויסזוכטן אז מ'זאל קענען 
אויסצאלן אויף פסח פאר די איינגעשטעלטע זענען 

געווען גאנץ שוואכע. 

א  ווי  ממש  אונטערגעקומען  איז  דאן  פונקט 
וטפסר שר  נגיד  בארימטער  דער  המושיע,  מלאך 
החסד והצדקות מוה"ר מאיר הירש הי"ו מראה"ק 
האט  וועלכער  יצ"ו,  יואל  קרית  אין  והמוסדות 
די  אינציאטיוו אפצוראטעווען  די  זיך  אויף  גענומען 
מוסדות הק' וחפץ ה' בידו הצליח אויף א געוואלדיגן 

פארנעם.

הי"ו  מאיר  ר'  בעת  צוריק  וואכן  עטליכע  מיט 
ירושלים עיה"ק איז  זיך געפונען צוגאסט אין  האט 
ער טאקע אויפגענומען געווארן ביותרת הכבוד דורך 

די הנהלת המוסדות און הנהלת קרן הבנין.

אויף דער איינלאדענונג פון די הנהלת המוסדות 
האט ר' מאיר באזוכט אין די מוסדות. און איז נתפעל 
געווארן פון די גרויסע כוחות וואס די מלמדים לייגן 
אריין. דערויף איז אפגעהאלטן געווארן דער שיינער 
באזוך אין די "ישיבה קטנה" און נאכן פאסיג באגריסט 
ווערן, האט ר' מאיר הי"ו אויפגעטרעטן מיט א גאר 
וואס האט שטארק עושה  אינטהאלסרייכע דרשה 

רושם געווען אויף די תלמידי הישיבה.

נאכדעם זענען אלע תלמידים זיך צוזאמגעקומען 
אין עס-זאל פון די תלמוד תורה צו א ספעציעלע 

איז  פנים  דער קבלת  לכבודו.  פנים  מסיבת קבלת 
אפגעראכטן געווארן פונקט אין די צייט וואס כ"ק 
על  געווען  משתטח  זיך  האט  שליט"א  רבינו  מרן 
בעיר  זי"ע  הק'  אבותיו  פון  קדשם  מנוחת  מקום 
האבות סיגוט, ועפ"י בקשתו פון רבינו שליט"א אז 
מיט  צוזאמען  זיין  מתפלל  זאלן  אומעטום  אנ"ש 
אים, איז די געלעגענהייט אויסגענוצט געווארן, און 
עטליכע  געזאגט  צוזאמען  האבן  תלמידים  אלע 
וואס  התעוררות  גרויס  מיט  תהלים  קאפיטלעך 
ארויסברענגענדיג  געווען,  רקיעים  בוקע  האט 

התרגשות'דיגע געפילן ביים חשוב'ן גאסט הי"ו.

דערנאך האבן די תלמידים פון כתה ה' באגריסט 
גראמען  ספעציעל-פארפאסטע  מיט  מאיר'ן  ר' 
ציון  ברכת  דעם  איבערגעבענדיג  המאורע,  לכבוד 
וירושלים בשם די מלמדים און הנהלת המוסדות. א 
הערליכע דרשה איז דערנאך געהערט געווארן דורך 
הדעת  מנקיי  מרגליות  מפיק  פה  בארימטן  דעם 
שבירושלים הרב צבי ראובן דאווידאוויטש שליט"א, 
די  צו  צוגעהערט  זיך  קינדער  די  האבן  דאן  און 
טרעפליכע ווערטער פונעם חשוב'ען גאסט ר' מאיר 
געפילן  זיינע  ארויסגעברענגט  האט  וועלכער  הי"ו, 
נאך דעם געהויבענעם באזוך, ובתוך דבריו האט ער 
אומקערן  זיך  וועט  ער  ווען  אי"ה  אז  פארשפראכן 
אהיים, וועט ער איבערגעבן א לעבדיגע גריס פאר 
כ"ק רבינו שליט"א פון דעם שיינעם בליה און וואוקס 

פון די מוסדות.
דער שיינער באזוך פון ר' מאיר הי"ו אין די מוסדות, 

איז אויסער די באזוכן אין די אנדערע אפטיילונגען פון 

די קהלה, וואס איז אלעס געווען שטארק איינדרוקספול 

און מיט קעגנזייטיגע הערצה.

ומציון יסעדך

נייעסן און 
אנטוויקלונגען 
פון אונזערע 
בני ברק'ער 
מוסדות

קבלת פנים דורך תשב"ר 
צענטער-פונקט פון באזוך

הגה"ק  רבינו  מרן  כ"ק  אז  ידיעה  בלויזע  די 
ישראל'דיגן  ארץ  דעם  באטרעטן  וועט  שליט"א 
האט  שעה,  געציילטע  אויף  נאר  טראץ  באדן, 
התרגשות  פון  כוואליע  א  ארויסגערופן  שוין 
כדרכו  וואס  טראץ  און  ארה"ק,  אין  אנ"ש  צווישן 
שום  קיין  צוגעלאזט  נישט  שליט"א  רבינו  האט 
אפיציעלע קבלת פנים, איז אבער דייקא יא געווען 
אן אפיצעיעלער צענטראל-פונקט ביי דעם באזוך, 
מוסדותינו  תלמידי  תשב"ר  הונדערטער  די  בעת 
הק' זענען זיך צונויפגעקומען צוזאמען מקבל פנים 

צו זיין דעם גרויסן גאסט מנהיג עדתינו שליט"א.
תשב"ר  די  פאר  מעגליכקייט  די  געבן  צו  כדי 
געהעריג מיטצוהאלטן דעם באזוך, איז באשטימט 
שליט"א  רבי'ן  מיטן  המנחה"  "תפלת  אז  געווארן 
תשב"ר  די  פאר  מוקדש  ספעציעל  זיין  וועט 
און  ירושלים,  אין  ברק  בני  פון  המוסדות  תלמידי 
עס איז שטארק באוואונדערט געווארן די ארבעט 
האבן  הק'  קהילתינו  עסקני  פון  ארמיי  דער  וואס 
אריינגעלייגט, צוצוגרייטן דעם ביהמ"ד הגדול אין 
שיכון קרית יואל, צו קענען אקאמאדירן די תשב"ר 
פון בני ברק און פון ירושלים עיה"ק. דער גאנצער 
חלל הביהמ"ד, מיט די ספעציעל-אריינגעשטעלטע 
שמאלע בענק איז געווען צוגעגרייט נאר פאר די 
קינדער, ארומגענומען מיט ספעציעלע באריקאדן, 
נישט  ווערן  קינדער  די  אז  מאכן  צו  זיכער  כדי 

געשטערט.
מנהל  דער  האט  ביהמ"ד  אין  ערשיינענדיג 
בראך  יצחק  יקותיאל  ר'  הרה"ח  תורה,  התלמוד 
באגריסט  פאסיג  גאר  אבער  קורצלעך  שליט"א 
רבינו  אז  חלקינו"  טוב  מה  "אשרינו  מעמד  דעם 
שליט"א געפונט זיך מיט אונז "ומה נעים גורלינו" 
מקבל פנים זיין דעם רבי'ן פון דעם ארט פון וואו 
ער קומט אצינד, פון סיגוט, מיטברענגדיג הויפענס 

מיט השפעות גלייך פון ציון הק', באזירט אויף די 
באקאנטע מעשה פון הרה"ק בעל אך פרי תבואה 
פון  ציון  אויפן  זיין  מתפלל  נאכן  זי"ע  מליסקא 

הייליגן ישמח משה זי"ע.
לפני  געווען  יורד  רבינו שליט"א האט דערנאך 
התיבה צו תפלת המנחה, און זייענדיג ארומגענומען 
מיט תלמידיו החביבים, איז דאס דאווענען געווען 
מיט א געוואלדיגן התעוררות. די "אמנ'ס" און "אמן 
ווייט.  אויף  אפגעהילכט  האט  רבה'ס"  שמי'  יהא 
דאן האבן אלע קינדער געהאט די זכי' דורכצוגיין 
מיט א מוסטערהאפטע ארדענונג שלום נעמען פון 
רבי'ן שליט"א, און מיט א פאטערליכע ליבשאפט 
האט רבינו שליט"א יעדן געגעבן ברכת קדשו. דער 
פון  געשפרעך  געווען דאס  איז שפעטער  באזוך 

טאג ביי די תשב"ר און ביים גאנצן ציבור.

הערליכע אויפנאמע פאר 
הרה"ח ר' מאיר הירש הי"ו

ברק  בני  אין  אנ"ש  האבן  כבוד  ריכטיגן  מיטן 
פנים  מקבל  המוסדות  תלמידי  די  ובפרט  בכלל, 
הטפסר  הנגיד  הרבני  גאסט  חשוב'ן  דעם  געווען 
מראה"ק  הי"ו  הירש  מאיר  מוה"ר  המרומם 
והמוסדות בקרית יואל, וועלכער האט אויסגענוצט 
די צייט פון זיין באזוך אין ארה"ק, צו באזוכן בתוככי 

קהלתינו ומוסדותינו הק' אין בני ברק.
המוסדות  הנהלת  חברי  די  פון  באגלייטונג  אין 
האט ר' מאיר הי"ו באזוכט אין די תלמוד תורה, 
וואו ער האט זיך אפגעשטעלט אין אלע חדרים, 
און דאן איז פארגעקומען א שיינער קבלת פנים, 
ביי וועלכע ר' מאיר הי"ו האט אויפגעטרעטן פאר 
די תלמידים, בעטענדיג פון זיי אז זיי זאלן מתפלל 
אריינקומען  זאל  עס  אז  חו"ל  תושבי  פאר  זיין 
זאלן  זיי  כדי  ידיהם,  מעשה  בכל  והצלחה  ברכה 
ישראל  ארץ  אין  מוסדות  די  אויפהאלטן  קענען 
הי"ו  מאיר  ר'  האט  הדברים  בין  אומעטום.  און 

איבערגעזאגט א ווארט וואס ער האט געהאט די 
זכי' צו הערן בשנת תשט"ו פון מרן רביה"ק בעל 
זיין באזוך אין "כפר גדעון"  זי"ע בעת  יואל  דברי 

וואו ער האט געוואוינט אלס קינד.
נאכן זינגן די זמירות און הערן פאסיגע חרוזים 
מנה"ר  שליט"א  בראך  יצחק  הרב  הרה"ח  האט 
א  ביי  אז  דערציילענדיג  מעמד,  דעם  געעפענט 
משה  ברך  בעל  רביה"ק  מרן  האט  געלעגענהייט 
זי"ע זיך אויסגעדרוקט אויפן ר' מאיר'ן הי"ו מיטן 
ובא  "למאיר  אנהייב מסכת פסחים  חז"ל  מאמר 
קראו יום" ורוח הקודש הופיע בבית מדרשו, וואס 
טאקע פארגאנגענעם יאר פונקט פאר פסח, ווען 
שווערער  אזא  אין  געפונען  זיך  די מוסדות האבן 
מצב, האט ר' מאיר הי"ו גענומען דעם קוראזש צו 
וויכטיגע מסיבה ביי זיך אין שטוב,  פאררופען די 
פסח  פאר  צייט  אנגעשטרענגטע  די  טראץ  און 
צו  נאר  גארנישט,  אויף  געקוקט  נישט  ער  האט 
פארזיכערן אז די מוסדות קענען אויסצאלן פאר 
די כלי קודש עטליכע חדשים געהאלט. דעריבער 
איז פאסיג אצינד מכיר טובה צו זיין פאר ר' מאיר 

און אים אויפנעמען ביותרת הכובד.
פאסיגע ווערטער האט מען דערנאך געהערט 
פון הגה"צ ראש הישיבה שליט"א, וועלכער האט 
מרבה געווען בשבחו פונעם גאסט הי"ו וועלכער איז 
אזוי שטארק עומד לימין מרן רבינו הגה"ק שליט"א 
אין אלע ענינים, ובפרט ביי די שחיטה, און דאן האט 
מען געהאט דעם כבוד צו הערן די שיינע דרשה 
פון ר' מאיר הי"ו, וועלכער האט ארויס געברענגט 
הערליכע  און  קהלה  שיינע  די  פון  התפעלות  זיין 
מוסדות, און דערביי איבערגעזאגט פארשידענע 
ענינים פון מרנן רבוה"ק זי"ע ווי שטארק מען דארף 

צושטיין לימין הנהלת המוסדות.
דער שיינער באזוך פון ר' מאיר הי"ו איז געווען 

א גייסטרייכע איבערלעבעניש פארן גאנצן ציבור.
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תווך
מוד ה

ע

פעולות און 
אקטיוויטעטן 
אין אויסלאנד 
למען קיום 
המוסדות

הצלחה'דיגער "פרחי 
עסקנים ראפעל" 

דורכגעפירט
אונזערע  פון  העסקנים"  "פרחי  די 
חודש  פארגאנגענעם  זענען  מוסדות  הייליגע 
ביים  מאל  דאס  נייעס,  די  אין  געווען  ווידער 
פראיעקט,  שפאגל-נייעם  דעם  אונטערנעמען 
"ראפעל"  אייגענארטיגן  דעם  דורכצופירן 
די  דעקן  העלפן  צו  געווידמעט  ספעציעל 
פון  התבשיל"  "בית  בארימטן  פונעם  הוצאות 
בני  אין  און  ירושלים  אין  מוסדות  הייליגע  די 

ברק.

יעדן  ארום  גייען  העסקנים"  "פרחי  די 
ערב שבת ויו"ט אנצוקלאפן אויף די טירן פון 
ארומיגע שכנים, זיי מזכה צו זיין צו שענקן די 
"רבי מאיר בעל הנס געלט" פאר די פושקע פון 
מוסדותינו הק'. אלס איינמאליגער טויש, האבן 
די קינדער מקדיש געווען דעם פארגאנגענעם 
די  מיט  ארומצוגיין  תצוה,  פרשת  פרייטאג 
"ספעיעלע גורל ביכלעך" און פילע אידן האבן 

געשפירט פאר א זכי' צו קענען שענקן די $2 
דערמיט זיך איינצוקויפן א זכות אין דעם גורל, 
און גלייכצייטיג ארויסצוהעלפן די תשב"ר מיט 
דעם אייגענארטיגן אונטערנעמונג צו נעמען א 
ווערט  וואס  סעודות  טויזענטער  די  אין  חלק 

כסדר פארטיילט פאר די תלמידי המוסדות.

אפגעצייכענט  ב"ה  האט  קאמפיין  דער 
שטארק  האט  וואס  הצלחה,  קאלסאלע  א 
הנהלת  די  געווען  מחזק  און  איבערראשט 

המוסדות.

 א 15טע תמיכה
לכבוד דעם 13טן חודש

ניין, ס'איז נישט קיין טעות. א שנת העיבור 
מיינט  עס  13טע תמיכה,  א  בלוז  נישט  מיינט 
טאקע א 15טע. חודש נאך חודש פלאגט זיך 
די היזיגע הנהלה צו שאפן די פאנטאסטישע 
געשאפן  ווערט  וואס   $145,000 פון  סומע 
וועלכע  אנ"ש  פון  לבם  נדבת  פון  "בלויז" 
פארשטייען דאס נחיצות און סגולה פון שטיצן 

אונזערע הייליגע מוסדות.

יואל  דברי  בעל  רביה"ק  מרן  תקנת  כפי 

זי"ע שיקט מען אויף חודש ניסן און אויף חודש 

קענען  מ'זאל  כדי  "כפל"  פון  סכום  א  תשרי 

געבן א טאפעלטן געהאלט פאר די כלי קודש 

אין די אנגעשטרענגטע צייטן. אזוי ארום שיקט 

מען יערליך 14 מאל תמיכה, און אצינד אז עס 

קומט צו א חודש העיבור איז פארשטענדליך 

א  צוגעקומען  תמיכות  פערצן  די  צו  אז 

פופצנ'טע, וואס מען דארף שיקן אן קיין שום 

דעקונג פון וואו עס צו שאפן.

די הנהלה קוקט שטארק ארויס אז דער 

קעגנקומען  און  אנשטרענגן  זיך  זאל  ציבור 

גרעסערע  חודש מיט ספעציעל  לכבוד דעם 

סכומים כדי זיכער צו מאכן אז די חשוב'ע כלי 

קודש פון די מוסדות אין ירושלים און אין בני 

ברק קענען באצאלט ווערן מיט דעם מאגערן 

געהאלט.

אין  אנגעשלאסן  בין  איך  וואס  יאר  עטליכע  שוין  באדייט.  ספעציעלן  א  דאס 
מפעל החזקת מלמד, און איך בין שוין נאנט באקענט מיט די געוואלדיגע סגולה 
דערפון. האב איך דעריבער באשלאסן צו העכערן מיין נתינה, און כ'האב דאס יאר 
צוויי עסקנים  די  לחודש".  "מלמד  א  צו שענקן  אן אפליקאציע  אונטערגעשריבן 

זענען ארויס פון מיין שטוב מיט ווארימע ברכות בזכות "אלקא דמאיר עננו".

עס גייט נישט דורך קיין עטליכע שעה און... מיין סעלפאן קלונגט. כפי מנהגי 
נישט אויפצוהייבן איידערן קוקן אויף די איי-די ווער דאס איז, האב איך גלייך געזען 
אז דער נומער איז מיר גוט באקאנט, און גראדע ווארט איך שוין א לענגערע צייט 

אז יענער זאל מיך רופן.

דזשאב  א  געמאכט  יענעם  כ'האב  קונדן.  מיינע  פון  איינער  דאס  איז  געווען 
וואס האט אפגעקאסט אביסל מער ווי $10,000 און כ'האב פון יענעם באקומען א 
טשעק אויף דעם דערמאנטן סכום. אז איך שרייב דעם בריוו קענט איר זיך שוין 
אליינס פארשטעלן אז... כאשר בא כן ילך. דער טשעק האט נישט געהאט קיין 
ס'איז  אז  כ'האב פארשטאנען  צוריקגעקומען.  ס'איז  און...  באנק,  די  אין  דעקונג 
זיכער נאר א טעות, און כ'האב יענעם גלייך גערופן דערציילן\פרעגן וואס צו טון, 
אבער... מער ווי ענסערינג סערוויס האב איך נישט געהערט פון די אנדערע זייט. 

זינט דאן איז דורך עטליכע טעג, פון טעג איז געווארן וואכן און פון וואכן חדשים 

"יו העוו  בין שוין צוגעוואוינט צו הערן דעם זעלבן פזמון טאג טעגליך  וואס איך 
ריטש מר... איי עם נאט עוועליבל נאו, פליז ליוו א מעסעדזש". איך האב געפאלגט, 
כ'האב געלאזט איין מעסעדזש און נאך איינס, איינס שטרענגער און איינס אביסל 
לייכטער, אבער ס'האט אלעס אייניג געהאלפן. כ'האב יענעם נישט געקענט כאפן 
נישט אינדערהיים און נישט אויפן סעלפאן. דער געקראכטער טשעק איז געבליבן 

ביי מיר ווי אן עדות אז איך קען מען געזעגענען פון דעם געלט.

און דא פלוצים, נאך בלויז עטליכע שעה אונטערשריבן א "מלמד לחודש" איז 
ביי מיר מקוים געווארן דער "ונתנו". כ'האב עס גלייך צוריקבאקומען. יענער האט 
מיך גערופן, ער האט זיך אנגעהויבן צו אנטשולדיגן וכו' וכו', און די אונטערשטע 
שורה איז געווען, ער האט זיך געטראפן מיט מיר, און אויסגעלייזט דעם טשעק 

פאר קעש געלט, עובר לסוחר

אויב איז דאס נישט גענוג געווען, איז "פונקט" א טאג שפעטער צוגעקומען 
צו מיר איינער וואס איז מיר שוין א לענגערע צייט שולדיג א גרעסערן חוב, און 
צו  איינגעפאלן  איצט  פונקט  אים  ס'איז  פארוואס  באצאלט.  מיר  עס  האט  ער 

באצאלן? פארוואס דען נישט? כ'האב דאך געגעבן א מלמד לחודש!

איך מיין אז איר קענט שוין איצט אויפשרייבן אויף מיין קארטל אויפן קומענדיגן 
יאר, אז די עסקנים זאלן נישט פארגעסן מיך צו פרעגן אויב איך וויל נישט הייבן 

מיין נתינה אויף א "מלמד לשנה".

זאל השי"ת שוין ביי אונז אלע  מקיים זיין דעם "מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי 
חובותינו" אמן.

ידידכם, ח. ב., קרית יואל

המשך בדידי הוה עובדא

פונט" וואס בערך דעם סכום האט זיך אויסגעפעלט צום 
בויען דאס בית המדרש.

ישראל  רבי פארלאזט ארץ  אינדערצווישן האט דער 
זיך קיין קראלי לביתו  און איז צוריק אהיימגעפארן צו 
נאוה קודש. א קורצע צייט דערנאך האט מען געפראוועט 
און  ביהמ"ד,  נייעם  פארן  הבני'"  "התחלת  מעמד  דעם 
תיכף דערויף האט מען זיך גענומען צו די ארבעט. דער 

ביהמ"ד האט זיך אנגעהויבן בויען מיטן פולן טעמפא.

על שם מי?
אבער ס'האט אבער נישט לאנג געדויערט. עס האט 
אויסגעבראכן א דין ודברים צווישן רבינס חסידים מיט 

די ממונים וועלכע וועלכע זענען געשטאנען אין שפיץ 
איז  דא  ביהמ"ד.  דאס  בויען  צו  אקטיוויטעטן  די  פון 
וועלכע  מותן  אינעם משא  אריינצוגיין  נישט דאס ארט 
צוויי  אריבער  פון  צייט  לענגערע  א  געצויגן  זיך  האט 
וועלכע  אידן  די  אז  געווען  איז  פאקט  דער  אבער  יאר, 
האבן געפלאנט זיך קובע מקום צו זיין אין דעם ביהמ"ד 
אויך  חסידים.  רבי'נס  דעם  בלויז  געווען  נישט  זענען 
האבן  וואס  אונגארן  יוצאי  אידן  חסידישע  אנדערע 
דערווייל געדאווענט אין מארמארישער ביהמ"ד, האבן 
געווארט אז דעם רבי'נס ביהמ"ד זאל פארענדיגט ווערן, 
האט  אזוי  ארבעט.  בוי  די  פאר  צוגעהאלפן  האבן  און 
ווייטער אויסגעבראכן א סכסוך וואס האט זיך פארצויגן 
דאס  פארצויגן  שטארק  האט  און  צייט,  לענגערע  א 
האבן  חסידים  רבי'נס  דעם  ווייל  ביהמ"ד,  דעם  בויען 
פון  צו פארשידענע אקטיוויטעטן  געווען  נישט מסכים 
רבי'נס  דעם  געווען  נישט  זענען  וועלכע  אנדערע  די 

חסידים.

וואס עס האט בעיקר געשטערט דעם רבי'ן מיט זיינע 
וועמענס  אויף  איבער  געווען  איז  חסידים  ירושלימער 
נאמען דער ביהמ"ד זאל זיין איבערגעשריבן. דעמאלט 
דער  אז  אויסגענומען  זיך  האט  רבי  דער  ווען  בשעת 
אלע  טאקע  האבן  נאמען,  זיין  אויף  זיין  זאל  ביהמ"ד 
צוגעשטימט דערצו בפה מלא, אבער למעשה ווען עס איז 
געקומען דערצו האט דער אייגענטומער פון די געביידע 
שפעטער צוריקגעצויגן פון זיין הסכמה דערויף, און ער 
ווערן  זאל  ביהמ"ד  דער  אז  געווען  מסכים  נישט  האט 
]איינגעשריבן אין דיעד[ בלויז אויפן  "איינטאבולירט" 

רבי'נס נאמען.

 (וואס איז געווען ווייטער?
ליינט קומענדיגן חודש אי"ה)

המשך ראשית ממלכתו
ה

ח
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ב"ה אנגעקומען קיין סיגוט

כבוד ידידיי היקרים חברי הנהלת מוסדות יטב לב בארה"ק.

ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב, אז איך בין ב"ה אנגעקומען אהיים 
קיין ניו יארק נאכן מיטלעבן די גאר געהויבענע און הייליגע מאמענטן בצל הקודש 
פון מרן רבינו הגה"ק שליט"א אין די שטאט סיגוט. אבער מיינע שורות ווערן נישט 
געשריבן נאכן זיך אומקערן אהיים, נאר דייקא פארקערט... נאכן אנקומען אהין קיין 

סיגוט...

אז  גלייך פארשטאנען  כ'האב  אליינס.  איינער  נישט  בין  איך  מיט  אז  ווייס  איך 
ס'איז  אז  איבערצייגט  מיך  איך  האב  סיגוט  קיין  אנקומענדיג  און  זיין,  אזוי  ס'וועט 
מנכ"ל  דער  אז  געזען  גלייך  שוין  איך  האב  סיגוט  אין  אזוי. דארט  ווירקליך  טאקע 
המוסדות ר' מאיר פערל הי"ו איז פארנומען ביז איבערן קאפ. אידן משתתפי הנסיעה 
קומען כסדר צו צו אים, און זאגן כמעט דעם זעלבן פזמון "אה ר' מאיר, איך בין 

'שולדיג' רבי מאיר בעל הנס געלט פאר יטב לב".

פארט מיין איך אז מיין איבערלעבעניש צייגט אביסל מער דעם גרויסן כח פון 
די הייליגע צדקה פאר "מוסדות יטב לב" און ווי שטארק אנ"ש דארפן זיך האלטן 
צו די ווערטער וואס רבינו שליט"א חזר'ט כסדר, אז "מוסדות יטב לב דארף זיין די 

'אויבערשטע' צדקה ביי אנ"ש.

גענוי ווי די אנדערע פילע אנ"ש וואס האבן וואכן לאנג פריער געפלאנט די נסיעה 
פארטאגס  תרומה  פרשת  דינסטאג  יענעם  אויפגעשטאנען  מיר  זענען  סיגוט,  קיין 
- ליבערשט געזאגט, נאך מאנטאג אינמיטן די נאכט - צו די נייעס אז צוליב דעם 
שווערן וועטער זענען אלע ניו יארקער לופטפעלדער פארשלאסן, און עס איז נישט 

דא קיין מעגליכקייט ארויסצופארן פון ניו יארק.

צו  אנגעהויבן  מען  האט  געווען.  נישט  קלער  קיין  איז  נסיעה  די  אויפגעבן  פון 
טראכטן וואס מ'קען טון צו פארן דורך אנדערע לופטפעלדער, און איך בין די גאנצע 
אן  שוין אפשר עפעס  ווייסן  זיי  צו  די ראשי העסקנים,  מיט  געווען פארבינדן  צייט 

אלטערניוו וועג, וואו אהין צו פארן כדי צו קענען פון דארט ארויספארן קיין סיגוט.

איך בין געווען זייער אנגעצויגן, והאמת אגיד, כ'האב מיך באנוצט מיט פארשידענע 
א  מיט  באגלייט  אלץ  הנס"...  בעל  מאיר  רבי  "צדקת  מיט  אפילו  און  סגולות,  מיני 
אריינגערופן  נאכדעם  כ'האב  מאל  וויפיל  אבער  דרכי".  נא  הצליח  ה'  "אנא  בקשה 
צו די עסקנים פרעגן אויב ס'איז שוין עפעס געווארן, איז אלץ געווען דער זעלבער 

ענטפער. מ'ווייסט נאכנישט. מ'האלט נאך אינמיטן מסדר זיין.

צדיקים האבן שוין געזאגט אז רבי מאיר בעל הנס בלייבט קיינעם נישט שולדיג, 
פאר  געגעבן  כ'האב  וואס  צדקה  די  איבערגעצייגט.  ווירקליך  עס  מיך  כ'האב  און 
"צדקת רבי מאיר בעל הנס" איז נישט געגאנגען לאיבוד. בזכות הצדקה האב איך 
מיך פלוצים דערמאנט ביי וועלכע רבי מאיר בעל הנס איך קען פועל'ן א ישועה צו 

קענען אנקומען קיין סיגוט.

כ'האב גלייך צוגעזאגט א שיינעם סכום פאר "מוסדות יטב לב" און דערביי גאר 
שטארק מתפלל געווען "הישר לפני דרכיך" איך זאל קענען באצייטענס ארויספארן 
וועל קענען ארויספארן געזונטערהייט. אני  וואו איך  און אנקומען אויף אן ארט פון 
טרם אכלה לדבר און שוין קלונגט דער טעלפאן. אויף די אנדערע זייט טרייבל איז 
עס געווען איינער פון די עסקנים וועלכער האט מיר מבשר געווען די בשורה טובה, 
אז... יא, מ'האט מיר אויך געטראפן א וועג. איך בין גלייך ארויסגעפארן און בשטומ"צ 

אנגעקומען אין די ריכטיגע מינוט.

זאל השי"ת העלפן אז מיר זאלן האבן גע'פועל'ט אלעס גוטס, און דער זכות פון 
די הייליגע צדקה פאר וועלכע רבוה"ק לבית סיגוט זי"ע האבן זיך אזויפיל מוסר נפש 

געווען, זאל ביישטיין פאר אונז אלע געהאלפן צו ווערן בכל מילי דמיטב.

ידידכם

..    פה ברוקלין יצ"ו

א "מי שברך" אום דאנערשטאג

לכבוד מע"כ חברי הנהלת המוסדות יטב לב בארה"ק.

שניי- ערשטן  היי-יעריגן  ביים  בלומבערג  מאיער  פון  ארבעט  שלאבראנישע  די 
אויף  אבער  צוקונפט,  אינעם  ווערן  דעבאטירט  לאנג  זיכער  נאך  וועט  בליאזארד 

דערווייל קענט איר שוין זיכער געניסן דערפון...

מיט  געווארן  באדעקט  איז  יארק  ניו  ווען  אווענט  זונטאג  יענעם  געווען  איז  עס 
עטליכע אין צוואנציג פיס שניי, בין איך געווען צווישן די פילע ניו יארקער וועלכע האבן 
עס בלויז געהערט. געשפירט האב איך דאס נישט. איך בין דאן געווען אין פלארידע, 
און דייקא נישט אויף אפרוה. איך האב דארט פארשידענע געשעפטן וואס איך פיר 

דורך, וואס צוליב דעם האב איך מיך דארט געמוזט אויפהאלטן עטליכע טעג.

נישט עולה על הדעת געווען  הערענדיג פון דעם מאסיוון שניי האט מיר בכלל 
געסקעדזשעלט  איך  האב  נאכמיטאג  דינסטאג  אויף  מיך.  עפעס  ס'מיינט  אז 
מאדערענע  היינטיגע  די  אין  אז  געטראכט  נישט  בכלל  כ'האב  און  אהיימצוקומען, 

וועלט, זאל איך צוליב אביסל שניי ווערט געשטראנדעט.

נישט  ארויספארן,  געקענט  נישט  כ'האב  היסטאריע.  שוין  איז  ס'איבעריגע 
געבאדערט.  נישט  עס  מיך  וואלט  אזוי  דערויף.  מיטוואך  נישט  אויך  און  דינסטאג 
א  וואס  אידן, אבער  די אנדערע  צווישן  אויף דערווייל  בלייבן דארט  איך קען דאך 
טאג שפעטער האט שוין יא די הויט אנגעהויבן ברענען אויף מיר. איך מאך טאקע 
געשעפטן אין פלארידע, אבער "אויך" אין פלארידע. בעיקר פיר איך מיין געשעפט 
אין ניו יארק, און אויף דאנערשטאג נאכמיטאג האב איך געהאט געסקעדזשעלט א 

וויכטיגע ביזנעס מיטונג וואס כ'האב בשום אופן נישט געוואלט פארפאסן.

אז  אינדערהיים,  זיין  שוין  איך  וועל  דאנערשטאג  אז  זיכער  אזוי  געווען  בין  איך 
די רעזיוואציעס אינעם האטעל וואו איך בין איינגעשטאנען האב איך געמאכט נאר 
אויף ביז דאנערשטאג אינדערפרי, און דאנערשטאג אינדערפרי האב איך מיך שוין 
געגרייט ארויסצוטשעקן פון האטעל. כ'האב נאר קודם געוואלט זיכער מאכן אז איך 

האב צוליב וואס צו פארן צום לופטפעלד.

איז  וואס  פליגער  נעקסטער  דער  אז...  הערן  צו  געווארן  אנטוישט  איך  בין  אוי 
עוועליבל פאר מיר איז ערשט... מאנטאג אינדערפרי. איצט בין איך קרח מכאן וקרח 

מכאן. נישט קיין האטעל און נישט קיין ביזנעס מיטונג...

כ'האב מיך אבער נישט געלאזט. יענעם אינדערפרי האב איך געקויפט די עליות, 
און מענטשן האבן זיך אפילו געוואונדערט, אבער נאכן עולה זיין האב איך געהייסן 
מאכן א מי שברך. יא, אין א פלענעם דאנערשטאג האב איך געמאכט א מי שברך, 

און כ'האב אויפן ארט גע'שנדר'ט א גרויסן סכום פאר "מוסדות יטב לב".

געגרייט  מיך  כ'האב  און  מיינע תפילין,  צוזאמגעלייגט  איך  נאכן דאווענען האב 
אהיימצוגיין... אבער איין מינוט, כ'האב ניטאמאל קיין היים. דער האטעל האט נישט 
געקענט פארלענגערן מיין רעזעוועישאנס, ווייל מיין צימער איז שוין געווען רעזערווירט 
פאר אנדערע, און צוליב די פילע געשטראנדעטע פאזסשירן האבן נישט זיי און נישט 

אנדערע האטעלן געהאט קיין שטובער וואס צו פארדינגן.

אבער צו וואס זיין געזארגט, ווען רבי מאיר בעל הנס האט שוין געארבעט פאר 
מיר. צוזאמען מיט מיר זענען אויך געווען נאך פילע אידן וועלכע האבן געהאט די 
זעלבע פראבלעמען ווי איך, נישט קענענדיג ארויספארן פון פלארידע, אבער מאת 
ה' היתה זאת אז "פונקט" איך האב באקומען א טעלפאן רוף פון די עירליין, אז... 
פאר מיר איז דא א פלאץ אויפן פליגער, און איך זאל "שוין" קומען צו פארן צום 

עירפארט.

כ'האב נישט לאנג געטראכט, געגעבן א פאק צוזאם דאס נויטיגסטע, און... צו 
די  צו  גרייט אויף די מיטונג  יארק,  ניו  אין  געווען  בין איך שוין  צייט  די באשטימטע 
פון-פאראויס באשטימטע צייט, אלעס אין זכות פון "מוסדות יטב לב לצדקת רבי 

מאיר בעל הנס".

ה' ישמור צאתינו ובאינו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם.

ידידכם, צ. ק., בארא פארק

דער טעלפאן האט ענדליך געקלונגען

מעשה שהי' כך הי'.

מיט א צייט צוריק זענען ארויפגעקומען צו מיר אין שטוב די צוויי חשוב'ע עסקנים 
מוה"ר בצלאל בנימין פרידריך הי"ו און מוה"ר שלמה זלמן עפשטיין הי"ו און האב מיך 

אויפגעארבעט אז איך זאל מיך אנשליסן אינעם מפעל החזקת מלמד.

"די סגולה קענען מיר שוין פון יארן" איז באקאנט דאס באקאנטע לידל פון ר' 
ביי מיר האט  און  הנס"  "רבי מאיר בעל  פון  די צדקה  איבער  ז"ל  גאלדמאן  משה 

ז


