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ויס שפאנונג און מיטן מיט גר

ריכטיגן אפשאצונג גרייטן זיך 

תלמידי וחסידי סאטמאר אין לאנדאן 

 אקציעצו דעם מעכטיגן און וויכטיגן 

לטובת די הייליגע מוסדות יטב לב 

וואס זענען די , בארצינו הקדושה

גולת הכותרת פון די מוסדות על 

טהרת הקודש און די וועג ווייזער 

ות וועלכע פאר אלע היימישע מוסד

זענען נישט נהנה משולחן איזבל קיין 

פרוטה כלשהו און האלטן זיך פעלזן 

פעסט מיט די ערליכע שיטה וואס 

מיר האבן מקבל געווען פון רבינו 

  .א"הקדוש והטהור זיעוכי

  

  -שקל הקודש כפול היה-

ווען ביי יעדן מוסדות מיינט די 

טע חודש אין '13חודש העיבור א 

בער ביי מוסדות  אמיינט דאסיאר 

איז 'ס, ניין .טע חודש'15א יטב לב 

א שנה מעוברת . נישט קיין טעות

, טע תמיכה'13מיינט נישט בלויז א 

. טע תמיכה'15ט טאקע א עס מיינ

חודש נאך חודש פלאגט ? פארוואס 

זיך די היזיגע הנהלה צו שאפן די 

ליכע תמיכה וואס ווערט 'חודש

געשאפן אן קיין שום דעקונג 

ש "פון נדבת לבם פון אנ" יזבלו"

וועלכע פארשטייען דאס נחיצות און 

סגולה פון שטיצן אונזערע הייליגע 

  .מוסדות צדקת רבי מאיר בעל הנס

לויט די תקנה וויבאלד דאס און 

ק בעל דברי "קדומה פון מרן רביה

ע שיקט מען אויף חודש ניסן "יואל זי

און אויף חודש תשרי א באזונדערע 

זאל קענען 'כדי מ" לכפ"סכום פון 

די געבן א טאפעלטן געהאלט פאר 

 אין די אנגעשטרענגטע מלמדים

 פון די ערבי פסחים וימים צייטן

אלעס כדי אז די כלי קודש , טובים

זאלן קענען מרביץ תורה זיין מיט 

אזוי ארום שיקט מען , הרחבת הדעת

און ,  מאל די תמיכה געלט14יערליך 

חודש היי יאהר אז עס קומט צו א 

העיבור איז פארשטענדליך אז צו די 

טע 'פערצן תמיכות קומט צו א פופצנ

  . תמיכה

דאס מיינט אז אצינד קומט דאס 

ן צו די פאנטאסטישע סומע פון א

וואס די הנהלה  60,000£איבער 

 שיקן צו די מלמדים און כלי ברויך

די ריזיגע  און ,קודש אין ארץ ישראל

 ווערןטאפלטע סכום מוז געשאפן 

אין בלויז די קומענדיגע פיר וואכן 

קמחא דפסחא "פון די יערליכע 

אין די  , " רעסעפשאן–קאמפיין 

 פאריגע יארן האט מען דורך די

 קמחא דפסחא פראכטיגע

געקענט שאפן און  רעסעפשאנס

שיקן די תמיכה פאר חודש אדר און 

 דאס ויךא, די כפל פאר חודש ניסן

רע ר לייגט די הנהלה אריין שוועהיא

כוחות אז די קאמפיין זאל 

אריינברענגען די גרויסע סכומים כדי 

מזאל קענען שיקן צייטליך די 

ט להאיר אל "תמיכה אויף יוגרויסע 

  .בתיהם

  

   - זה לעומת זה -

שטייענדיג אין די יעצטיגע טעג 

ווען דער מצוות היום איז מחיית 

איז זיכער הזמן גרמא צו , עמלק

ה פארשטערקערן די כח הקדוש

ביתר שאת וביתר עוז דורך זיך 

פ  "באשטייערן מיטן סכום פון לכה

לטובת אונזערע סאלדאטן  120£

אויפן פראנט די הייליגע מוסדות יטב 

 2000ק מיט אירע איבער "לב בארה

וואס זיי זענען די פאן , י"'ר כ"תשב

פאר די טרעגער און וועג ווייזער 

ק ווי אזוי "ערליכע מוסדות אין ארה

' רף צו פירן די מלחמה להמען דא

אין די דעריבער איז פאסיג , בעמלק

   ימי הפורים צוזאמשטעלן א שיינעם



  

  קודשהריאת ק
  ק"ממרן רביה

ע "בעל ברך משה זי
  ח "ולהבחל

 א"יטלמרן רבינו שק "כ



  

די  "מוסדות יטב לב"סכום פאר 

אזוי אויך ,  ברמה'לוחמי מלחמת ה

איז דאס א געלעגנהייט פאר ווער עס 

האט נאכנישט אויסגעצאלט זיין 

התחייבות פאר די מוסדות דאס 

נגען ביי ברעצוצוזאמענשטעלן און 

  .די מסיבה

  

   - זריזים מקדימים -

 קומענדיגע ימי הפורים יבמשך ד

און שושן פורים וועט מען שוין 

-קענען איבערגעבן די ברייט

הארציגע נדבות וואס מען האט 

די , צוזאמגעשטעלט בימי הפורים

 וועלן ארומגיין עסקני המוסדות

 נאך פורים אויךצווישן דעם עולם 

אויפן חשבון שוין  די נדבות אפנעמען

  . פון די קמחא דפסחא קאמפיין

  

דער ערשטער פרוטה דארף  -

  –מען גיבן פאר מוסדות יטב לב 

אויב האבן סאטמארע חסידים 

פון שטענדיג געוואוסט אז דער רבי 

ע האט אונז אויסגעלערנט אז די "זי

ערשטע פרוטה דארף מען צו געבן 

פאר די הייליגע מוסדות יטב לב 

ז על אחת כמה וכמה אין  אי,ק"בארה

יעצטיגע שווערע קריזיס אין וואס די 

ען מוסדות געפינען זיך אצינד דארפ

מיר זיי אנטקעגן קומען מיט 

גרעסערע סכומים צו פארלייכטערן 

ווי ווייט מעגליך זייער שווערער 

  .מצב

  
 די לאנגע ווינטער זמן מיט -

  -פילע צדקות 

עס איז טאקע אדורך א , יא

א ווינטער מיט זיבען , ערלאנגע ווינט

לאמיר זיך מתבונן זיין , דשיםוח

אפאר מינוט וויפל מוסדות פון ארום 

די וועלט האבן געוויילט דעם 

ווינטער אין אונזער ברייטהארציגע 

ווי מען באגלייט אהיים א , שטאט

גע ייעדן איינעם מיט זיינע נויט

א סך הכל פון ן לאמיר מאכ, סומעס

נים און  עסקדי חשובע דעלעגאציעס

ון מרביצי תורה מהתם להכא פ

ק בפרט און פון די "ירושלים עיה

ארומיגע שטעט אין ארצינו הקדושה 

האבן זיך אריבער געכאפט א וואס 

ערליכע ריינע , זע קיין לאנדאןריי

פון אלע , סדות על טהרת הקודשמו

שיכטן און קרייזן האבן אנערקענט 

אז דאהי אין לאנדאן קענען זיי 

ען א אוזן קשבת צו די וויי געפינ

געשריי פון שווערע פינאנציאנאלע 

דיגע 'מצב אין וואס די ארץ ישראל

לאמיר , מוסדות געפינען זיך

איבערבליקן אויף די רעסיט 

 די דאנק בריוולעך וואס די ,צעטלעך

אדאנקען מוסדות האבן געשיקט צו ב

פאר זייער חשובע ברידער פארן 

  .ויטארויסהעלפן אין צייט פון נ

  

 ווער שטייט די ערשטע אויף -

   - די רשימה

מיר , אבער טייערע ברידער

האלטן שוין ביי די ענדע פון דעם 

לאמיר געבן א , ינטערלאנגען וו

שטייט ביי אונז די טראכט ווער עס 

ערשטע אויף די ליסטע ווען מיר 

מוסדות אלע כאפן א בליק אויף די 

עס איז קיין שום , בארצינו הקדושה

ספק נישט אז פאר אונז תלמידי 

וחסידי סאטמאר איז די הייליגע 

מוסדות יטב לב ברייט פארצווייגטע 

דאס איז , דער שפיץ פון אלע צדקות

דאך אונזערע טייערע ברידער אין 

טייערע די , ירושלים און בני ברק

ך תינוקות של בית רבן עקינדערל

עלכע וו, מו טעם חטאשלא טע

הארעווען על התורה ועל העבודה 

, בדרך אבותינו ורבותינו הקדושים

וואס די איינציגע סיבה פארוואס זיי 

 "נאר"פלאגן זיך אזוי שטארק איז 

  צו זיךצוליב זייער מסירות נפש 

  , זיין ממקורות זריםמתנזר 

און דא שטעלט זיך די פראגע 

רע פארוואס האבן אונזע? למה נגרע

י "מלמדים און מרביצי תורה אין אר

 באקומען פאר פיהר נאכנישט

די בשעת ווען !  חדשים געהאלט

שטעלטע אין די פרעמדע איינג

וסדות ברכיים אשר כרעו לבעל מ

ען די געהאלט באקומל "רח

יף צייט ולא תהא כוהנת ליך או'חודש

 עיניהם של עניים נשואות ,כפונדקית

טארק זיי קוקן ש, אל מקרא מגילה

קמחא גרויסארטיגע ארויס אויף די 

און זיי האפן אז , דפסחא קאמפיין

מיר וועלן זיין מספקים מים ומזון 

 אייגענע ברידער די ונזערא, לאחיהם

בעטן   אין ארצינו הקדושהכלי קודש

זיך בכליון עיניים צו קענען 

 יום טוב פסח אין נגען דיעראריינב

 מיר קענען זיי ,שטוב מיט הרחבה

  .פןהעל

   - קדושה המשולשת -

 עס איז גענצליך איבעריג

ן וואס עס איז באקאנט 'איבערצוחזר

ווי פארהייליגט מוסדות יטב לב איז 

ט בעל "געווען ביי מרן רבינו הקוה

ע דער מייסד "דברי יואל זי

וואס האט דערביי , המוסדות

  ישועות גוטע קינדער אוןצוגעזאגט

בכל הענינים פאר די אלע תומכים 

ביי סיי וועלכע , ונדיבים

  לעגענהייט עס האט זיך נארגע

   



  



  

געמאכט האט דער רבי פארלאנגט 

אז די ערשטע צדקה ,  ציבורפונעם

ש תלמידיו וחסידיו דארף "פון אנ

" מוסדות יטב לב"זיין די צדקה פאר 

ליכע דינערס ובפרט ביי די יער

 האט דער לטובת מוסדות יטב לב

ל אלץ משמיע געווען "רבי זצ

יערדיגע דברי תורה איבער דעם פי

פליכט וואס עס ליגט אויף די תושבי 

ל צו שטיצן און מחזק זיין די "חו

  .הייליגע מוסדות אין ארץ ישראל

דאס זעלבע איז געווען אין די 

ק "ווען מרן רביה, יארן שפעטער

ע האט "בעל ברך משה מסאטמאר זי

האט דער , געפירט די עדה הקדושה

נגעהאלטן די ווייטער א ל"רבי זצ

הייליגע ירושה און געהאט א 

, ספעציעלן געפיל צו מוסדות יטב לב

ל האט "און טראץ וואס דער רבי זצ

געטראגן דעם עול פון די 

ווי , סאטמארער מוסדות אומעטום

אויך דעם עול פון אומצאליגע עניני 

ל "האט דער רבי זצ, הכלל והפרט

פאר זיך ספעציעל אוועקגעגעבן 

 מער ווי פאר סיי במוסדות יטב ל

וועלכע אנדערע מוסד אדער כלל 

און האט שטענדיג געפאדערט , ענין

און געבעטן ביי ציבור שלומי אמוני 

ישראל זאלן שטיין צו די רעכטע 

האנט און ארויסהעלפן די מוסדות 

ק מיט גרעסערע "יטב לב בראה

מדין הכרת הטוב ווייל דאס , סכומים

 קיין ע"ן זי'בי פונעם רגאנצע קומען

 צו שאפן אמעריקע איז געווען נאר

געלט פאר די חובות וואס האט זיך 

אים אנגעזאמעלט דורכן אנפירן די 

מוסדות "מוסדות אין ארץ ישראל 

היתה זאת אז ' ומאת ה,  "יטב לב

ע איז שוין דערנאך "דער רבי זי

וואו ער , פארבליבן אין ניו יארק

האט אויפגעשטעלט דאס ערליכע 

אידישקייט עד היום לאזער 'פשרה

  .הזה

וכהיום יום הערן סאטמארער 

דיגע 'חסידים ווייטער די כסדר

ר "ק מרן אדמו"דברות קודש פון כ

וועלכער , א"ק מסאטמאר שליט"הגה

איז בכל עת ובכל זמן מעורר איבער 

קדוש וואס ליגט אויף יעדן דעם חוב 

 צו האלטן מוסדות יטב לב איינעם

 דאס ווייל" די ערשטע צדקה"אלס 

האט די סגולה פון צדקת רבי מאיר 

וברגש דקדושה , י"בעל הנס עניי אר

א אז מען "פאדערט דער רבי שליט

זאל קעגנקומען מוסדות יטב לב מיט 

כליכע סכומים באופן גרויסע און זא

און ווי דער רבי האט , יוצא מן הכלל

אלע צדקות איז : געזאגט ברבים

דארף מען , מוסדות יטב לב, הייליג

און אזוי איז . ויסן איז קודש קדשיםו

דאס אויך געווען אלע יארן ביים 

  .ל"טאטן ז

  

  

   - בכבוד האכסניה -

קמחא דפסחא "היי יאריגע די 

 וועט אפגעראכטן ווערן "מסיבה

תזריע ' דינסטאג פרברוב פאר והדר 

ער בעל 'אין שטוב פון דער חשוב

אכסניה של תורה הרבני הנגיד 

ו "ג לעוו היר אשר זעלי"הנכבד מוה

וועלכער שטייט שטענדיג לימין 

, מוסדות סאטמאר בכל אתר ואתר

חיבה יתירה נודעת איז פארט אבער 

 רוח החיים פון די זייענדיג דערלו 

הייליגע מוסדות יטב לב בארצינו 

ווי ער דינט אלס איינער , הקדושה

, ראשי הנהלת המוסדות דאהיפון 

גרייט בכל זמן ועת איז  ער און

איז נאר 'צוהעלפן מיט וואס סארויס

שייך פאר אחינו היקרים תושבי ארץ 

  .ישראל

  

  

      -בה מוקדשת י המס-

דער מסיבה איז געווידמעט 

ח "שווער הרהן 'חשובנ זיין "לעי

זאב ' אברהם בנימין בן ר' ק ר"בנש

ס "ל מגזע מרן החת"דוב לודמיר ז

וואס זייענדיג , ע ולמעלה בקודש"זי

וועט מוקדש בתוך השנה לפטירתו 

י ווערן די הייליגע מסיבה לעילו

  .ולטובת נשמתו בגנזי מרומים

עס איז צו האפן אז תושבי 

ש תלמידי "לאנדאן בכלל און אנ

וחסידי סאטמאר בפרט וועלן האבן 

קייט פון די גפארשטיין די וויכטי

מסיבה און וועלן זיך משתתף זיין 

' בגוף ובממון להביא את תרומת ה

וואס וועט אוודאי , כנדבת לבם הטוב

פארשאפן א קורת רוח פאר רבותינו 

ע "הקדושים בגנזי מרומים זי

ק "ק מרן רבינו הגה"א כ"ולהבלחט

  .א"שליט

 די זכות פון החזקת תורת ארץ 

ישראל וואס ווערט געלערנט 

בקדושה ובטהרה דורך די תינוקות 

שטיין ייזאלן אונז ב, של בית רבן

, להוושע בשפע ברכה והצלחה

ענטש ווערן מיט א פרייליכן געב

  .ס"פורים און א ליסטיגן תמיד וכט



  



  

 zexacycew  
kn"dbd epiax oxn w"hily w"`  

xedhd ogley zkixr meiq zra ,lrrd mixet oyey meia"h  

)uawzpe ywiay xg` , zaehl mipebd minekqa mitzzynd itl`l ycewd zkxa liv`de

 ztew"cqg ipa` "xn`e dpr:(  

dyrn ` oliivxrc lree ji` .f xra xkyi iax ax xrflra xrc" l`n` h`d l

 hk`nrblwipii` o` x`t oad oeict ` . hin oreerb cakn xr h`d"odk "up`lb lxra iax .

)x '`c oa`d xin q`ee hpefrb oiif l`f up`lb miig sqei ,rciif ` qpiif (. ` oreerb fi` xr

odk ,oad oeict miia odk oiif l`f xr f` oreerb cakn mi` xr h`d . ev ornewrb xr fi`

 dgny ic ev ox`tax xrflra miia ,mrcii` oiif orneprbhin h`d xr oe` , lwivi` iax

)wqx`eerytn (f"lxra iax mrc iia mrcii` o` oreerb fi` xr q`ee otxreehp` oet l . f`

`flra oiiw odk ql` ornewrb fi` xreey oiif ,mrcii` oiif orneprbhin xr h`d.  

 iax fi`lxraly h`d xr oe` ornewrbpiix` ax xrflra ox`t oarbrb me . hbrxt

ax xrflra xrc mi` ,heh mrcii` oiif q`ee . otexrbp` jif xr h`d" ` fi` mrcii` oiin

zeevna wqer ,mikxvp x`t hlrb j`p j`q` hiib xr ." oe` o`nxrbpi` ` oreerb fi` xr

cqg oi` oreerb wqer j`q` h`d xr .  

orp`hyrb hx`c fi` lwivi` iax ,`fax xrflra xrc mi` hb ,hlrb j`p hqiib ec ,

orpxrlqie` jic ji` lree mew ,zekxcd x`t ` oarb xic lree ji` . xic ji` lree ok`f iixc

ob`f .qpii` xr hb`f ,ozep mrc orpiey hyip hql`f . mrc orpiey hyip l`npiiw hql`f

ozep .orpiey ehql`f lawn mrc ,`npiiw ehql`f ozep mrcorpiey hyip l .qpii` fi` q`c.  

iieev ,hlrb j`p mrpii` ocri ev oiib hql`f .of`lqie` hyip mrpiiw hql`f . xr elit`

o`nix` o` fi` ,ci` xrpiiy ` xyer o` ev ,mrpii` ocri , j`p mrpii` ocri ev oiib hql`f

hlrb .iieev fi` q`c.  

iixc ,rb ohrarb l`npii` oiey hq`d ec elit`hl , oet ohl`dwixev hyip jic ehql`f

mrpri oet hlrb ohra l`n`k`p mrpri ev oiibwixev .iixc fi` q`c.  



  

f ax xrflra xrc mi` hb`f ief`"l . sie` jif xr hlrhy)lwivi` iax( , ev hiib xr

ax xrflra mev , mi` hb`f xr oe`"hlrb j`p iib ji` iax .ief` l`f iax xrc oe` oiif heb 

hlrb oarb xin "of`lqie` hyip mrpiiw l`f ji` hb`frb j`c h`d iax xrc . xrc h`d

hlrb oarbrb mi` ax xrflra .mi` xr hb`f mrck`p , f` hb`frb j`c h`d iax xrc

n elit`'l`n`k`p ohra oet ohl`dwixev hyip jif orn l`f ohrarb l`npii` oiey h`d ,

p hvi` ji` lieeiax oet ohra l`n`k`'o .  

ax xrflra mi` hb`f :d` ,heb xriif oiey hqprw ec drf ji`...  

`c mler mrc ob`f liee ji` , hlrb xeaiv oet ohrarb a`d ji`) ipa` ztew zaehl

cqg( i` lree ji` xra`"hlrb ohra l`n`k`p d ... `c hvi` oiey rw`h liee ji` oe`

 f` ob`fx`tfev liee ji` ux` oi` zecqen rxrfpe` x`t hlrb olrhyn`

l`xyi . ux` oi` al ahi zecqen ic x`t oarb l`f xrcri liee ji`

l`xyi ,gqt sie` owiy orprw l`f orn f` ,wd epivx` iipr ic x`t ,'

 aeh mei otie` rhlrhyrbpii` rl` x`t ol`vqie` orprw l`f orn f`

gqt ,` mipad jepig oet micnln iczepad jepig oe , miwqer rl` oe`

wd epizecqen oi` ycewd zk`lna 'l`xyi ux` oi` , l`f orn f`

gqt sie` ol`vqie` orprw.  

oinzeg ja  fi` q`c oe` ,cqg fi` q`c , rxrfpe` drcl mig` epinely iyp` x`t cqg

l`xyi ux` oi` qxrcexa.  

l ahi zecqen oet mipwqr rl` ic ohra ji` lieea , ornree iia

hlrb ohra iif ol`f hlrb oiiw ohrarb hyipk`p oa`d iif , aie` oe`

hlrb ohrarb mrpii` iia oiey oa`d iif , j`p oiib l`n`k`p iif ol`f

hlrb ,of`lqie` hyip mrpiiw oe` , owiy orprw l`f orn f` orf oe`

l`xyi ux` sie` ,xyk ` oa`d ol`f hx`c oci` f`'ihqel  ogqt ob .

otlrd xrhyxraie` xrc l`f ,xyk ` oa`d xin ol`f `c rl` fpe`' o

aeh mei obihqel ` oe` gqt okiliixt.  
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 פון איבער די וועלט וואס ש"אנ

יערליך מיט דעם יום טוב פורים -האלטן יאר

ק מרן רבינו "און שושן פורים במחיצת כ

זענען שוין רגיל צום יערליכן סדר , א"שליט

ווי אזוי דער שולחן הטהור ווערט 

אינמיטן טיש . געפראוועט ביום שושן פורים

א עטליכע מאל משמיע "רבינו שליטאיז 

צווישן די דברות קודש לאזט ; דברות קודש

ביים ; מען זיך ארויס אין פייערדיגע ריקודין

לעצטן מאל זאגן דברות קודש בעט רבינו 

; "אבני חסד"א פאר די קופת צדקה "שליט

מען זאמעלט געלט פאר די קופה און מען 

רבינו ; א"הויפענט עס אן פאר רבינו שליט

א איז משמיע ברכת הקודש און דאן "שליט

  .איז מען זיך משמח לכבוד היום

ע וועט בלי ספק " פורים תששושן

ווען עס איז ביים , אריינגיין אין די היסטאריע

דבר שיש בו "שולחן הטהור געווען א 

אבני "שוין נאכן זאמלען געלט פאר ". חידוש

א מוסיף געווען א "האט רבינו שליט" חסד

  .שהפרישע בק

  ? איזוואס

" ק"יטב לב בארה" הייליגע מוסדות די

קען 'מ. געפונען זיך אין אזא שווערן מצב

, מוז שאפן גרויס געלט'מ! דאס נישט צולאזן

א האט אויפגעפאדערט פון "און רבינו שליט

יאר זיך - אז מען זאל היי, יעדן איינעם

  .אנשטרענגן מיט ספעציעל גרויסע סכומים

ליכע שריט  דער אויסעדעארענטאט

האט אונז דערמאנט די מעשה וואס עס 

ק "האט דערציילט הרב החסיד הישיש בנש

 .ל"ר אהרן טייטלבוים ז"הר

ק " די עלטערע יארן פון מרן רביהאויף

ע זיך "האט דער רבי זי, ע"בעל דברי יואל זי

אין . פאר אים אמאל שטארק אפגערעדט

מיט א פארקלעמט הארץ זיך אויס 

  :געדרוקט

 "? וועט זיין מיט מיינע מוסדותוואס" 

  .  רבי געפרעגטדער האט -

ל וועלכער איז געווען גענוג " אהרן ז'ר

האט זיך געטרויט צו , ן'נאנט צום רבי

וואס הייסט וואס עס , ן'ענטפערן פארן רבי

נס מוסדות דאהי בליען 'דעם רבי? וועט זיין

פארוואס דארף דער רבי זיין , און שטייגן

איבער דעם מצב פון די אזוי צובראכן 

  ?מוסדות

נישט "ע קלאר " אים דער רבי זיזאגט

די היזיגע . פאר די היזיגע מוסדות זארג איך

מוסדות האב איך אויפגעשטעלט פארן 

און פאר די היזיגע מוסדות , היזיגן ציבור

עלטערן און עסקנים , וועט אלץ זיין אידן

  .וואס וועלן זיך זארגן דערפאר



  

' מיינע'זיין מיט  וועט אבער וואס

מיינע מוסדות אין ארץ ישראל ? מוסדות

  ".?וואס איז מיר אזוי שטארק נוגע ללבי

 זענען געווען די דאגות פון דעם דאס

ע וועלכער האט "ק זי"צדיק הדורות רביה

אבער פארן , אזויפיל געטון פאר כלל ישראל

געזארגט איבער זיינע " נאר"עתיד האט ער 

אין וועלכע ער " דיגע מוסדות'ארץ ישראל"

האט געזען דעם המשך פון דעם דרך 

הקדושה וואס ער האט משריש געווען אויף 

  .די וועלט

אנדערש ווי אלע אנדערע מוסדות , יא

האט מוסדות יטב לב , התורה והחינוך

קיין אפיציעלע פארזארגערס אין ניו " נישט"

האט , מוסד וואו עס לערנט א קינדא . יארק

מלמד און הנהלת , זיידע, דער טאטע

דיגן זארג און דאגה 'המוסדות א בשותפות

מוסדות יטב לב האט . איבער דעם מוסד

די דאגה פון מוסדות יטב לב . דאס נישט

" גאנץ סאטמאר"ווערט געטראגן דורך 

עס איז נישט דא איינער וואס . אויפאמאל

מיך אינטרעסירט דאס "קען אנצייגן אז 

ווייל אויב טראגט מען דעם נאמען " נישט

מיינט דאס אטאמאטיש אז " סאטמאר"

, איז א חלק פון דיין דאגה" מוסדות יטב לב"

נאכדעם וואס מוסדות יטב לב האט נישט 

, קיין אנדערע ווער עס זאל טראגן דעם עול

  .אויסער סאטמארער אידן אין אויסלאנד

בר את האוזן  ווייטסטע משל לשדאס

וואס מיר קענען געבן דערויף איז א זאך 

ע וועט עס זיכער "ק זי"וואס בזכות רבוה

אבער לאמיר פירן די . קיינמאל נישט פאסירן

וואס וועט זיין . מחשבות אויף די דירעקציע

אויב באחד מן הימים וועלן די ארץ 

דיגע חברי הנהלה מחליט זיין אז 'ישראל

ענוג מסירת נפש מיר האבן שוין ג, גענוג

מיר קענען ווייטער , געהאט פאר די מוסדות

עס איז העכער , נישט טראגן דעם עול

און מיר פירן דאס נישט , אונזערע כוחות

דער באדייט דערפון איז גאנץ . ווייטער

ו "די מוסדות ווערן פארשלאסן ח; פשוט

  .ת"היל

 וואלט דערפון באטראפן ווער

  ?געווארן

זענען עס די  אז די עלטערן זיכער

, דאס מערסטע וואס וועלן דאס שפירן

אבער וועט דען נישט יעדער סאטמארער 

חסיד איבער די וועלט זיך שעמען 

  ? אויפצוהייבן דעם קאפ

 געזאגט איז דאס בלויז לשבר את ווי

אבער גענוג אויף צו פארשטיין אז , האוזן

" אייגענער"איז א ריכטיג " מוסדות יטב לב"

ר שפירט אלס אייגענער מוסד וואס יעדע

און דער עול פון די מוסדות איז , התחייבות

  .אייניג פאר יעדן צוגלייך

סאטמאר האט מוסדות , ריכטיג יא

און אלע , הקדושים אומעטום אין אויסלאנד

ק "מוסדות איז בנשיאות ותחת הדרכתו פון כ

ווען עס קומט . א"ק שליט"מרן רבינו הגה

ין אזא אבער אז מוסדות יטב לב איז א

וואו מען איז שוין , שווערער מצב

אונטערשטעלונג מיטן צאלן גאנצע זעקס 

א געמאכט דעם "האט רבינו שליט, חדשים

אלעס נאר פאר די , איינמאליגן אויסנאם

אויף וועלכע " דיגע מוסדות'ארץ ישראל"

זענען " דאס"ע האט געהאלטן אז "ק זי"רביה

  .מוסדות" מיינע"
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