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 ‚¯Â·ÒÓ‡ÈÏÈÂÂ-  טויזענטער
תושבי וויליאמסבורג ווערן 
ערווארטעט דעם קומענדיגן 

מעמד "צום , דאנערשטאג אווענט
וואס וועט אפגעהאלטן " אדיר

ווערן אין די שטאט לטובת די 
צדקת רבי "הייליגע צדקה פון 
כולל עצי " ק"מאיר בעל הנס בארה
עלכען עס ביי וו, חיים אין בני ברק

ווערט ערווארטעט די ווארימסטע 
שטיצע פון די אלפי בני העיר 
, לטובת די הייליגע צדקה בכלל

ובפרט לטובת דעם בארימטן מקום 
  .תורה כולל עצי חיים אין בני ברק

דער הייליגער כולל עצי חיים 
לצדקת רבי מאיר בעל הנס אין בני 

איז יסודתו בהררי קודש דורך , ברק
על ברך משה ק ב"מרן רביה

וועלכער האט , ע"מסאטמאר זי
, ן מייסד זיין דעם כולל'מיט

ממשיך געווען בדרכי אביו מרנא 
ק בעל עצי חיים "ורבנא הגה
וואס ער האט , ע"מסיגוט זי

ק "בפקודת הקודש פון אביו הגה
ע "בעל קדושת יום טוב מסיגוט זי

מייסד געווען דעם בארימטן 
ק "אין ארה" ער כולל'סיגוט"

די . ת רבי מאיר בעל הנסלצדק
באי ביתו חסידים , פילע אידן
וועלכע זענען אלע , ואנשי מעשה

ן בעל 'יארן געווען דבוק צום רבי
האבן שטענדיג , ל"ברך משה זצ

צוגעזען זיין געוואלדיגן התקשרות 
צו די הייליגע צדקה פון צדקת רבי 

ל "וואס דער רבי זצ, מאיר בעל הנס
ן מיט האט אלע יארן מחזק געווע

סכומים עצומים באופן יוצא מן 
טראגענדיג די צדקה על לוח , הכלל

לבו הטהור מיט א זעלטענעם 
  .התמסרות נאמנה

דער גולת הכותרת פון די 
פעולות נמרצות מיט וואס דער רבי 

ל איז שטענדיג געווען "זצ
אריינגעטון לטובת די עניי ארצינו 
הקדושה נתמכי צדקת רבי מאיר 

עווען ווען דער רבי איז ג, בעל הנס
ל האט מייסד געווען אין די "זצ

שטאט בני ברק דעם בארימטן 
" כולל עצי חיים"מקום תלמוד 

ק "לשמו ולזכרו פון מרן אביו הגה
פון וועמען , ע"בעל עצי חיים זי

ל איז ליידער נתייתם "דער רבי זצ
זייענדיג אין , געווארן בימי נעורתו

 .יונגן עלטער פון בלויז עלף יאר
ן 'זינט דער הסתלקות פונעם רבי

ל איז שוין פיל ארויסגעברענגט "זצ
געווארן איבער דעם קשר אמיץ 

ל האט "וחזק וואס דער רבי זצ
שטענדיג געהאט צו זיין גרויסען 

, ע"פאטער דער בעל עצי חיים זי



וואס טראצדעם וואס ער איז אלט 
געווען בלויז עלף יאר ביי זיין 

דער רבי האט , פריצייטיגע פטירה
ל געדענקט א שלל מיט ענינים "זצ

וואס ער האט צוגעזען ביי זיין 
צווישן די ענינים . גרויסען טאטען
ל כסדר צוגעזען "האט דער רבי זצ

דעם מסירת נפש פונעם בעל עצי 
ע ביים אנפירן דעם "חיים זי

הייליגן כולל לצדקת רבי מאיר 
וואס איז ', בעל הנס בארצינו הק

ן חרות על לוח שטענדיג פארבליב
ל אויף "ן זצ'לבו הטהור פונעם רבי
  .א געוואלדיגן פארנעם

מכבדו "זייענדיג מקיים דעם 
ל פריש "האט דער רבי זצ" במותו

, מייסד געווען דעם הייליגן כולל
און באזונדער דעם מקום תורה 

אלס מקום תורה , "כולל עצי חיים"
מיוחד פאר די אברכים חשובים פון 

. לה אין בני ברקדי סאטמארער קה
מיט א באזונדערן ציל האט דער 

ל מייסד געווען דעם כולל "רבי זצ
אלס מקום תורה פאר די , עצי חיים

אז זיי זאלן , אברכים מבני הקהלה
נישט דארפן זיין געצוואונגן צו גיין 
לערנען אין פרעמדע מקומות שאין 

  .רוח חכמים נוחה הימנו
דער כולל איז אין לויף פון די 

ן אויסגעשטיגן אלס זעלטענער יאר
וואו קרוב צו הונדערט , מקום תורה

אברכים זענען זיך ממית באהלה 
דער . של תורה מיט אן התמדה רבה

כולל איז היינט איינס פון די 
שענסטע מקומות התורה אין די 

ובפרט פון די , שטאט בני ברק
מקומות התורה וועלכע האלטן זיך 

 נישט נהנה צו, על טהרת הקודש
זיין קיין שוה פרוטה פון מקומות 

און עס איז א שטענדיגער , זרים
תענוג רוחני אריינצוקומען ביני 
, עמודי דגירסא אין היכל הכולל

ע אברכים זיצן און 'וואו די חשוב
וקול התורה , לערנען בהתמדה רבה

הערט זיך שטענדיג א קול , נשמע
תורה אדיר וואס צוגייט אין אלע 

  .ביינער

ז דער כולל גדל ת אי"תלי
און פון , והצליח וגם עשה פרי

צווישן די פיר ווענט פונעם כולל 
זענען שוין אויסגעשטיגן 
צענדליגער תלמידי חכמים 

', גדולים בתורה ויראי ה, מופלגים
צווישן זיי פילע מרביצי תורה 

, א"ומורי הוראה בישראל שליט
פון וועמען דער ציבור איז כסדר 

און זענען א , נהנה מגדולת תורתם
שטאלץ פאר די סאטמארער עדה 

דער כולל איז . הקדושה אומעטום
, א ריכטיגער גירא בעינא דשיטנא

ווען נאך אזויפיל יארן וואס דער 
צייגט , כולל איז נתייסד געווארן

אז מען קען , זיך קלאר ארויס
, אהערשטעלן א מקום תורה מפואר

אן דעם וואס מען זאל דארפן נהנה 
  .ל"ת לא טהורים רזיין מקומו

פון גלייך אנהייב אן ווען דער 
ן 'כולל איז נתייסד געווארן דורכ

ק בעל "מייסד הכולל מרן רביה
האט דער רבי , ל"ברך משה זצ

ל שטענדיג געטראגן דעם מקום "זצ
, תורה מיוחד על לוח לבו הטהור

און טראץ זיינע אומצאליגע 
האט , טירדות לטובת הכלל והפרט

 פארנומען א דער מקום תורה
, ל"ן זצ'ספעציעלן ארט ביים רבי

ל האט אליינס "וואס דער רבי זצ
אויסגעהאלטן רוב הוצאות פונעם 

ווען , אין לויף פון די יארן. כולל
איז , דער כולל איז כסדר געוואקסן

גלייכצייטיג אויך מיטגעוואקסן די 
ל פאר דעם "ן זצ'דאגה פונעם רבי

און דער רבי , מקום תורה מיוחד
ל האט כסדר מוסיף געווען "זצ

פעולות על פעולותיו צו פארזיכערן 
די הצלחה פון דעם הייליגן מקום 

  .תורה אין ארצינו הקדושה
ן 'ן הסתלקות פונעם רבי'נאכ

ווען עס איז , ל"בעל ברך משה זצ
א בנו "ארויפגעפאלן אויף יבלחט
ק מרן "ממלא מקום קדשו כ

א "ק שליט"ר הגה"אדמו
, ל הנהגת העדהדעם עו, מסאטמאר

הקהלה והמוסדות פון איבער די 

האט דער רבי , גאנצע וועלט
א ארויפגעלייגט דעם נזר "שליט

עטרה פונעם נשיאות הכולל על 
ק "צ אבד"ק הגה"ראש אחיו כ

, א"שליט. טע עוו'15סאטמאר 
ארויסברעגענדיג אז לו נאה ויאה 

, ל"ממשיך צו זיין בדרכי אביהם זצ
 געהאט די זייענדיג דער וואס האט

ל האט אים "אז דער רבי זצ', זכי
ממנה געווען אלס זיין 

  . פערזענליכער גבאי צדקה
אין די לעצטע תקופה האט 

א "צ נשיא הכולל שליט"הגה
טאקע זיך אריינגעלייגט בכל נימי 

צו פארזיכערן די , לבבו ונפשו
און , הצלחה פון דעם הייליגן כולל

א איז כסדר "דער נשיא שליט
ון מיט אומצאליגע אריינגעט

פעולות לטובת צדקת רבי מאיר 
אין די . ק"בעל הנס בארה

לעצטערע צייטן איז שוין עטליכע 
א "ן נשיא שליט'אויסגעקומען פאר

וואו ער ', צו באזוכן אין ארצינו הק
איז אויפגענומען געווארן מיט 
גרויס כבוד דורך די ארטיגע הנהלת 

און , צדקת רבי מאיר בעל הנס
אט ער באזוכט אינעם דערביי ה

וואו ער האט , היכל הכולל
מיטגעהאלטן פונדערנאנט דעם 
געוואלדיגן כח התורה וואס ווערט 

אויך לאחר , נמשך ביתר שאת ועוז
הסתלקותו פונעם מייסד הכולל 

  .ל"ק זצ"מרן רביה
זייענדיג אין נישט אזא לאנגע 
ן 'צייט לאחר הסתלקותו פונעם רבי

ווערט אין די טעג , ל"זצ
" מעמד אדיר"ארגאנאזירט דעם 

לטובת צדקת רבי מאיר בעל הנס 
ביי וועלכען דער ', בארצינו הק

ציבור וועט האבן די געלעגענהייט 
ן 'צו גיין אין די דרכים פונעם רבי

און מחזק זיין דעם כולל מיט , ל"זצ
סכומים עצומים באופן יוצא מן 

  .הכלל
דער מעמד אנטשפרעכט צו זיין 

ער און גאר א געהויבענ
צו וועלכען עס ווערט , פייערליכער



ערווארטעט דאס השתתפות פון 
טויזענטער תושבי וויליאמסבורג 

ובפרט די אלפי חסידי , בכלל
וועלכע , סאטמאר תושבי העיר

וועלן קומען מחזק זיין דעם 
מיט גרעסערע , בארימטן כולל

לזכר נשמתו פונעם מייסד , סכומים
בן ק רבינו משה "הכולל מרן רביה
" ושמי בקרבו", ל"חיים צבי זצ

וועט מען ביים שטיצן דעם כולל 
דערמאנען די צוויי הייליגע נעמען 
ל "פונעם מייסד הכולל דער רבי זצ
ל "און פונעם בעל עצי חיים זצ

וואס לשמו ולזכרו ווערט דער 
  .כולל גערופן

-אין בעפארגרייטונג צום היי
איז ספעציעל , יעריגן מעמד אדיר

ו פארן דער אורח הדגול געקומען צ
צ רבי חיים צבי מייזליש "הגה
, אלעד-ק סאטמאר"א אבד"שליט

, וראש ישיבת סאטמאר בני ברק
וועלכער איז עומד בראש פון דעם 
, שיינעם מקום תורה אין בני ברק

און האלט כסדר מיט מיט די 
. געוואלדיגע הצלחה פונעם כולל

א איז "דער ראש ישיבה שליט
 אין באגלייטונג געקומען צו פארן

יצחק אייזיק ווייס ' ח ר"פון הרה
פון די , ו חבר הנהלת הכולל"הי

עסקנים נמרצים אינערהאלב די 
, סאטמארער קהלה אין בני ברק

צוצוהעלפן פאר די הצלחה פון די 
  .אקציע

אין די איצטיגע טעג ביז צום 
איז דער נשיא הכולל , מעמד האדיר

א "צ רבי שלום אליעזר שליט"הרה
ארומצוגיין , ארק אריינגעטוןשט

באזוכן ביי נגידים בעם לטובת 
צוזאמען מיט זיין , כולל עצי חיים
ק סאטמאר "צ אבד"פלומעניק הגה
אנקלאפענדיג על . א"אלעד שליט

זענען זיי , פתחי נדיבים בעם
צוזענדיג , שטארק נתחזק געווארן

דעם געוואלדיגן ווארעמקייט וואס 
 די עס הערשט ביים ציבור לטובת

ווען דער ציבור , הייליגע צדקה
שליסט זיך אן מיט גרעסערע 

  .סכומים להחזקת הכולל
דער מעמד וועט באשיינט ווערן 
מיט דער פערזענליכער השתתפות 

ק "ר הגה"ק מרן אדמו"פון כ
וועלכער איז , א מסאטמאר"שליט

שטארק מקושר צו דעם הייליגן 
און האלט כסדר מיט מיט , כולל

נגן אינעם כולל עצי אלע אנטוויקלו
די פילע לומדים חשובים . חיים

האלטן , חברי הכולל אין בני ברק
ן 'זיך אלע שטארק מקושר צום רבי

ובכל עת מצוא הערט , א"שליט
א פריידיגע "דער רבי שליט

באריכטען מהנעשה והנשמע 
. אינעם היכל הכולל אין בני ברק
ן 'ביי אלע באזוכן פונעם רבי

האט דער ', קא אין ארצינו ה"שליט
א באזונדער נהנה "רבי שליט

געווען מיטצוהאלטן פון דערנאנט 
מיט דעם שטייגענדן כח התורה 
והקדושה פונעם כולל עצי חיים 

וואס האט געשאפן , אין די שטאט
א א זעלטענעם "ן שליט'דעם רבי

  .תענוג רוחני
שוין אין משך פון די פריערדיגע 

ובפרט אין די לעצטע , יארן בכלל
א האט "ם זינט דער רבי שליטחדשי

איבערגענומען דעם כתר ההנגה 
זעהט , פון עדת חסידי סאטמאר

דער ציבור דעם געוואלדיגן 
א צו "ן שליט'התקשרות פונעם רבי

דעם מקום תורה מפואר אין בני 
א איז "און דער רבי שליט, ברק

כסדר מפליג בשבחה פון די צדקה 
, קדומה לצדקת רבי מאיר בעל הנס

ייט עס ליגט א פליכט אויף ווי וו
יעדן איינעם מחזק צו זיין די צדקה 
אויף וואס אבותיו ורבותיו 

ע האבן זיך שטענדיג "הקדושים זי
מוסר נפש געווען דאס צו שטיצן 
און מחזק זיין מיט סכומים 

  .עצומים
דעם קומענדיגן דאנערשטאג 

ביים מעמד האדיר לטובת צדקת 
וועט זיין א , רבי מאיר בעל הנס

געהויבענע געלעגענהייט פארן 
מקיים צו זיין דעם מצוה , ציבור

ותיכף , לשמוע לדברי חכמים
מחזק צו זיין , לתלמיד חכם ברכה

דעם כולל עצי חיים מיט סכומים 
לעשות נחת רוח לצדיק , עצומים
וועלכער , א"ן שליט'ן רבי'פאר

קוקט שטארק ארויס אויף די 
הצלחה פונעם מעמד האדיר 

  . לטובת הכולל
דער מעמד וועט אפגעראכטן 

ד הגדול "ווערן אין היכל הביהמ
דקהל יטב לב דסאטמאר אין 

וועלכע וועט , וויליאמסבורג
ספעציעל אויסגעשטעלט ווערן צו 
קענען אקאמאדירן דעם ריזיגן 

  . ערווארטעטן ציבור
אלע משתתפים מיט 
, באשטימטע סכומים ביים מעמד

וועלן אריין גיין און א גורל מיט 
צוהאלטן די געהויבענע נסיעה מיט 

ק "א אויף לאנדאן שב"רבינו שליט
ווי עס וועט נתפרסם , תצוה' פר

  .ווערן ביים מעמד האדיר
עס איז זיכער אז תושבי 

און תלמידי , וויליאמסבורג בכלל
וחסידי סאטמאר תושבי העיר 

וועלן אויסנוצן די , בפרט
צו , געהויבענע געלעגענהייט

, די הייליגע צדקהקומען מחזק זיין 
און דערביי זיך איינשאפן די 

אלקא "געוואלדיגע סגולה פון 
וועלכע איז " דמאיר יענינו

שטענדיג געווען פארהייליגט ביי 
אלס סגולה בדוקה ומנוסה , אידן

ובפרט ביי דעם , אויף אלע ענינים
ווען דער זכות צדקת רבי , כולל

בצירוף זכותם , מאיר בעל הנס
ייסדי הכולל זכר הקדוש פון די מ
וטובים השנים מן , צדיקים לברכה

וועט ביישטיין פאר אלע , האחד
משתתפים געהאלפן צו ווערן בכל 

  .מילי דמיטב

  



 







 
 







  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ

  סאטמאר'כולל עצי חיים ד" בעל הנסצדקת רבי מאיר "אצל הדינער למען 
  א "ד הגדול בוויליאמסבורג יע" בביהמ-ט "ז העעל"ז שבט תשס"ט

  

  
ווער . וואס מיין ברודער האט גערעדט איז איבריג צו רעדן יעדעס ווארטנאך די דברים היוצאים מן הלב 

אביסל די השתלשלות הענינים מיט צדקת רבי מאיר בעל הנס וויאזוי דאס איז , ווייסט אביסל די היסטאריע'ס

 –עריקע איז היינט א דור אין אמ'ס, האט זיך אויסגעשטעלט אזוי'ס... וויאזוי דאס האט זיך אויסגעשטעלט, געווען

אינדערהיים האבן אידן געוואוינט . איז געווען אין דער אלטער היים'דער אינגער עולם דאהי ווייסט נישט וויאזי ס

, און אלע האבן געהאט א השתוקקות צו ארץ ישראל, פארשידענע מקומות, אין אייראפע אין פארשידענע מדינות

האט זיך עס איינגעטיילט איין אלע ". שקל הקודש"ז דאס אי, אלע האבן זיי געהאט געוואוסט אז ארץ ישראל

האט זיך , און פון דארטן געשיקט געלט קיין ארץ ישראל, מדינות האט מען ארגאניזירט א לאקאלע קאסע

נאר וואס איז געווען פאר די , ווען מרעדט אין אונגארן מיינט מען גרויס אונגארן, אין אונגארן, אויסגעשטעלט אזוי

דאס איז כולל א גרויס חלק פון די היינטיגע רומעהאט זיך עס , אונגארן איז געווען א גרויסע מדינה, ערשטע קריג

און פון דארטן געשיקט געלט קיין ארץ , איינגעטיילט איין אלע מדינות האט מען ארגאניזירט א לאקאלע קאסע

נאר וואס ,  מיינט מען גרויס אונגארןווען מרעדט אין אונגארן, אין אונגארן, האט זיך אויסגעשטעלט אזוי, ישראל

דאס איז כולל א גרויס חלק פון די היינטיגע , אונגארן איז געווען א גרויסע מדינה, איז געווען פאר די ערשטע קריג

האבן די , דאס אלעס האט כולל געווען אונגארן, אפילו א חלק פון יוגאסלאוויע, רומעניע מיט טשעכעסלאוואקיי

דאס האט , אניזירט אז יעדער איינער האט געשיקט דאס געלט צו א צענטראלע קאסעס ארג"תלמידי החת

דאס איז אזוי געווען קיינער האט נישט , און נאר ער האט געשיקט געלט קיין ארץ ישראל, געהייסן דער נשיא

  .אלעס האט מען אהין געשיקט, געשיקט קיין געלט נאר ער

גאליציאנער אידן האבן זיך ארגאניזירט ,  דאס ארגאניזירט אין אונגארןאונגארישע אידן האבן, איז אזוי געווען

ער האט , ס א זון'ער איז געווען דעם כתב סופר, יצחק לייב סופר' און דארט איז געווען א נשיא ר, אין גאליציע

תורה וגדולה , כםאון ער איז געווען א גרויסער תלמיד ח, ער איז געווען א גרויסער עושר, געוואוינט אין דראהביטש

ער איז געווען א העכסער פערזענליכקייט אין , ס אן אייניקל'ס א זון דעם חתם סופר"דעם כת. במקום אחד

. אין פוילן איז געוועזן עקסטער. ער האט געשיקט געלט פון גאליציע, ער האט געוואוינט אין דראהביטש, גאליציע

און וואו . איז געווען א גרויסע געגנט אין אוקריינע, ייסן וואהליןהאט געה'ס, אין אוקריינע האט זיך געהאט עקסטער

די ליובאוויטשע האבן געוואוינט אין זייער געגנט האבן זיי געהאט אן עקסטערן כולל און אלץ געשיקט געלט קיין 

באלאנגט י האט "און א, אז ער שיקט געלט קיין ארץ ישראל, איינס פון די מסירות אויפן תניא איז. ארץ ישראל

און רוסלאנד מיט טערקיי זענען דאך געווען פאליטיש , און זיי זענען דאך געווען אין רוסלאנד, פאר טערקיי

און , האט ער געשיקט געלט פארן שונא, יעצט אז דער תניא האט געשיקט געלט קיין ארץ ישראל, געשפאנט

האט אהער געשטעלט אויפן 'ה במלכות וואס מדאס איז געווען די מריד, געשיקט העלפן דעם טערק קעגן רוסלאנד

  .תניא ווייל ער האט געשיקט געלט קיין ארץ ישראל



סאיז נשיט געווען קיין שום , איז נישט געווען נאר איין פושקע'ס, און אזוי איז עס געווען אין אלע מדינות

און אין , ר בעל הנס פושקעהאט געהייסן רבי מאי'ס, אין בית המדרש איז געווען איין פושקע, אנדערע פושקע

איין פושקע , סאיז נישט געווען אזא מין זאך ווי א אנדערע פושקע, שטוב איז אויך נישט געווען קיין אנדערע פושקע

  ". רבי מאיר בעל הנס פושקע", האט געהאט'דאס איז געוון וואס מ, איז געווען אינדערהיים

זעט זיך 'אבער ס,  דאך באלאנגט עמטליך צו אונגארןכאטשיק מארמאראש האט, איז געווען אין מארמאראש

אזוי אז זיי זענען נישט , ס האבן געוואוינט"אויס אז מארמאראש איז געווען ווייט פון וואו די תלמידי החת

האט דער , ווייל זיי זענען נישט אנגעקומען אהין, אזוי ווי זיבענבערגן איז אויך געווען עקסטער, אנגעקומען אהין

איז אין מאראמראש האט עס באלאנגט פאר . חזקאל ארגאניזירט אין זיבענבערגן עקסטער פאר זיין געגנטמראה י

דאס גאנצע געלט פון . און זיי האבן געשיקט געלט קיין ארץ ישראל, זיי זענען געווען די נשיאים, אנדערע רבנים

  . בוקאווינע און מארמאראש איז געגאנגען אהין

איז 'און ס, האט זיך געמאכט אזוי פראבלעמען'ס, צייטן איז געווארן אזא אנגעצויגנקייטס 'אין קדושת יום טוב

איז . געקומען אידן פון ארץ ישראל זאגן אזוי ווי זיי באלאנגען נישט אהין געט מען זיי נישט קיין חלוקה געלט 

ער האט אנגעהויבן צו ארבעטן אז און דער קדושת יום טוב איז שוין געווען בסוף ימיו און , געווארן אזא פראבלעם

מאכן אן , דארף'היינט פארשטייט מען נישט וואס הייסט מ. זאל זיך אפטיילן און מאכן אן עקסטערן כולל'מ

איז געווען א טענת 'ס, האט דעמאלטס נישט געקענט סתם אזוי'מ, מאך מיר אן עקסטערן כולל'עקסטערן כולל כ

פון די זאכן וואס ער האט אנגעזאגט פארן זיידן ווען ער האט אים איינס , און דער קדושת יום טוב, חזקה

  . ער זאל זען צו מאכן אן עקסטערן כולל, איבערגעגעבן דאס רבנות אז ער זאל זען צו גיין ווערן זעלבסטשטענדיג

באלד ד און "ל איז נאך געווען א אינגערמאן ווען ער האט איבערגענומען דאס רבנות אין יאר תרס"דער זיידע ז

און , ער זאל מעגן האבן א פושקע, נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו ארבעטן דערויף ער זאל קענען האבן א פושקע

האט זיך 'קען זיך דאס גאר נישט פארשטעלן ווי ס'מ, איז געווארן א פייערדיגע מחלוקה אין מארמאראש'ס

סוף כל סוף איז עס . רע פושקעסאיבערגעקערט מארמאראש איבערדעם וואס ער האט געוואלט מאכן עקסטע

פונעם , הזמנות, זייער אינטערעסאנטע בריוון, איך האב אינטערעסאנטע בריוון אויף דעם(, געקומען צו א דין תורה

און דער ערוגת הבושם , דארט איז געווען די דין תורה, ביים ערוגת הבושם) זיידן וואו ער שרייבט בנוגע די ענינים

האט זיך 'ממש מ. יף אפאר שטעטלעך קען מען און אפאר שטעטלעך קען מען נישטנט אז או'פסק'האט גע

  .צוטיילט דא יא און דא נישט

מאכן זיך עקסטערע פושקעס און אליין שיקן , קען האבן א כולל'בקיצור די דין תורה האט אים ערלויבט מ

קען גאר נישט זאגן וואס דאס האט 'און מ, דאס האט נאר געקענט גיין דורך א דין תורה, געלט קיין ארץ ישראל

איך האב ביים טאטן אסאך צוזאם געהערט ענינים וואס דאס איז . די דאזיגע מחלוקה, אים אפגעקאסט עגמת נפש

, ווי ער האט געשיקט דאס געלט קיין ארץ ישראל, איז דא בריוון נאך היינט'ס, געווען א מחלוקה איבער די פושקעס

 כך וכך -עס איז דא אפאר בריוון וואו ער שיקט אליין דאס געלט , עשיקט דאס געלטיעדע דריי חדשים האט ער ג

 קרוינען 500דאס הייסט ,  כתרים500שיקט ער ) ער שרייבט כתרים אויף לשון הקודש( קרוינען האט עס געהייסן -

 רשימה וויאזוי האט ער געשיקט געלט אהין קיין ארץ ישראל מיט א) ראניש האט מען עס גערופן אויף אידיש(

  . ל איז נפטר געווארן"אויסצוטיילן אזוי איז עס אנגעגאנגען ביז דער זיידע ז

האט זיך 'ל האט געזען נאך אינדערהיים האט ער מיטגעזען דעם צער די עגמת נפש וואה ס"דער טאטע ז

) ע"ח זי"דער עצ(אס ער וו, אז דבר שנצטער בו אותו צדיק, און ער האט כמה פעמים געזאגט, אפגעטון אינדערהיים

, האט זיך אים געמאכט א געלעגנהייט'ס. (האט זיך אזויפיל מצטער געווען אויף דעם ער זאל עס קענען מחדש זיין

ס 'האט ער דעמאלט, איך געדענק נאך גוט די מעשה, ח"איז געוען תשל'ס, יצחק ברוך האט עס פארציילט' ר



שפעטער איז געקומען די ) ס'איז נישט געראטן דעמאלט' און ס,ולא עלתה בידו, געוואלט מאכן אין ירושלים

איז געקומען מאכן אין בני ברק 'מ, אורי שווארץ איז עס געווען' ר, איז אים געקומען זאגן'צווייטע געלעגנהייט ווען מ

  . האט ער באשלאסן אז ער גייט מאכן א כולל אין בני ברק, א כולל

האלב האט ער , ס'ער האט עס אליינ

האט , ליין באצאלט פון די אייגענע טאשא

די אנדערע , ער באצאלט יעדן חודש

אורי אז ער זאל ' האלב האט ער געהייסן ר

אורי איז געווען א ' אזוי ר, צוזאמשטעלן 

' ר, שותף ער האט באצאלט איין העלפט

אורי האט צוזאמגעשטעלט די צווייטע 

ל פלעגט צו "דער טאטע ז. העלפט

קהל פלעגט , ון קהל באקומען געהאלט פ

אים צו געבן דאס געהאלט צוויי מאל א 

ער האט , יאר אזוי האבן זיי זיך געפירט

גענומען דאס גאנצע געהאלט וואס ער 

אוועק געשיקט קיין ארץ , האט באקומען

שלום אליעזר ' מיין ברודער הרב ר. ישראל

ל "ער איז געווען גבאי צדקה ביים טאטן ז

בדו בחייו מכבדו האב איך אים געזאגט מכ

איך בעט זאלסט ווייטער זיין דעם , במותו

דאס איז דעם , ס גבאי צדקה'טאטנ

, זע ווייטער צו זיין, ס קופת צדקה'טאטנ

ער זאל האבן דעם טיטל און טראגן דעם 

ער פלאגט זיך , נאמען נשיא הכולל

איז ממשיך 'גייט אן מ'ה ס"דערפאר און ב

  .לשיקט געלט קיין ארץ ישרא'מ, אזוי

ס ווען 'פון דעמאלט,  נאר וואס דען

דער טאטע האט עס געמאכט ביז היינט 

איז עס שוין אסאך אסאך מער ניתוסף 

איז 'ד ס"געווארן געווארן ספסלי ביהמ

איז געווארן נישט 'געוואקסן און ס

איז ' וה' נאר אסאך מער ווי ד, דאפעלט

איז צוגעקומען 'ס, עס געדאפעלט געווארן

יבה האט ארויס געגעבן אין כולל די יש

פרישע אינגעלייט און אידן זיצן זענען זיך 

  .ממית באהלה של תורה

זאל עס זען ווייטער מחזק 'מ, איז עס א גרויסע ענין

די פושקעס מיט געלט בכל אופן . זיין און געבן געלט

, דער אמת איז, שט זייןזאל ני'וויאזוי ס' שיהי
האט אלץ אלעמאל געגעבן געלט קיין ארץ 'מ

 - דורך פארשידענע וועגן - ישראל 
האט 'איז געווען מ' ס- פארשידענע כוללים 

איך האב אינזין . אלעמאל גענומען א חלק
שיקט שוין געלט קיין ארץ 'מ: געהאט אזוי

פארוואס זאל מען דאס נישט געבן , ישראל
די ", די אחינו לדעה, ופאר אחינו בשרינ

זאל מען , שיקט'זעלבע געלט וואס מ
 "דאס געבן פאר היימישע מענטשן

זאלן אידן וואס זענען נתגדל , איך מיין
געווארן ביי אונזערע מוסדות זיי זענען דאך 
אויכעט תושבי ארץ ישראל און לומדי תורה 

קען מען דאך יוצא זיין , פונקט ווי אנדערע
ן מחזק זיין צדקת רבי זאל מען זע. ביידע

און , תושבי ארצינו הקדושה, מאיר בעל הנס
  !וואס זענען אנשי שלומינו אויך 

און דער זכות פון , ל"איך האף אז אינעם זכות פון טאטן ז
בפרט תורת עניי ארץ ישראל וואס האט א , החזקת התורה

, געוואלדיגן כח הקדושה זאל מגין זיי אויף די אלע תומכים
זאלן געהאלפן ווערן און געבענטשט ווערן , ייעיםדי אלע מס

ביז דער אויבערשטער וועט העלפן מיר , בכל מילי דמיטב
  .א"צ בב"זאלן אלע זוכה זיין צו גיין קעגן דעם גוא



 


