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אינהאלט

מעמד כתיבת אותיות פארן נייעם ספר תורה וועלכער 
איז אריינגעגעבן געווארן צום המספיק רעזארט

שמחת הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית פונעם 
שפאגל נייעם המספיק רעזארט

אן אויספירליכער מאמר איבער תולדות ימי חייו און 
די אויסטערלישע קדושה פונעם קאלאשיצער רב 

זצוק"ל

דברות קודש פון כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

דרשת הדיין שליט"א, בעל אגלי דבש

דרשת הר"ר מאיר ווערטהיימער, מנהל ומייסד 
המספיק

דרשת הרה"ג ר' שלמה רובין שליט"א, אב"ד 
ציעשנוב

א חידוש אין די קעטסקילס: א חסיד'ישער קעמפ 
פאר כלל ישראל'ס ספעציעלע קינדערלעך!

אויסטערלישע התרגשות ביים שמחת הכנסת ספר תורה 
וחנוכת הבית פונעם שפאגל נייעם המספיק רעזארט

ספעציעלע הכנסת ספר תורה ביילאגע



קרית יואל, ניו יארק – דעם פארלאפענעם 
דאנערשטאג פרשת ויקרא העעל"ט זענען די 
פאמיליע  המספיק  גארער  דער  פון  געמיטער 
לעכטיגע  די  סיי  געהויבן,  גאר  געווען 
קינדערלעך, סיי זייערע פאמיליע מיטגלידער, 
שטאב  המספיק  איבערגעגעבענע  די  און 
געקענט  האט  מען  צוגלייך.  מיטגלידער 
לאנג  דער  לופט,  די  אין  עקסטאז  דעם  טאפן 
ביים  שוין  שטייט  שמחה  ערווארטעטע 
דער  שוין  קומט  אט  אט  בא,  זה  הנה  שוועל, 
דערויף,  ווארטן  אלע  וואס  שמחה  גרויסער 
דער הכנסת ספר תורה אין מעמד חנוכת הבית 
די  אין  רעזארט  המספיק  נייעם  פארן שפאגל 

קעטסקילס.
אנגעהויבן  זיך  האט  שמחה  פון  וואך  דער 

הונדערטער  ווען  נאכמיטאג,  דאנערשטאג 
חסידים  הציבור,  אישי  הוראה,  ומורי  רבנים 
אין  קינדערלעך  המספיק  די  מעשה,  ואנשי 
זייערע עלטערן און משפחות, ווי אויך שטאב 
די  מיט  צוזאמען  המספיק,  פון  מיטגלידער 
אפטיילונגען,  המספיק  אלע  פון  דירעקטארס 
עקזעקיוטיו  ווערטהיימער,  הערשל  ר' 
קאונטי,  קינגס  אין  המספיק  פון  דירעטאר 
דירעקטאר  עקזעקיוטיוו  פריינד,  יואל  ר' 
יואל  ר'  קאונטי,  ראקלענד  אין  המספיק  פון 
טריי- פון  דירעקטאר  עקזעקיוטיוו  בערנאט 

קאונטי קעיר, און ר' אשר כ"ץ, עקזעקיוטיוו 
דירעקטאר פון המספיק האומקעיר, זענען זיך 
פון  הויפטקווארטיר  אינעם  געקומען  צונויף 
פרייען  צו  מיט  זיך  יואל,  קרית  אין  המספיק 

כתיבת  מעמד  אינעם  נעמען  צו  אנטייל  און 
וועלן  עס  ווי  תורה,  ספר  פונעם  אותיות 
אריינגעשריבן ווערן די לעצטע אותיות פונעם 

הייליגן ספר תורה.
אנגעהויבן  שמחה  די  זיך  האט  במציאות 
יעדע  ווי  אזוי   - פריער  טעג  איטליכע  שוין 
אז  שרייבן  הקדושים  ספרים  די  וואס  מצוה 
די  פין  גרעסער  נאך  איז  מצוה  א  צו  הכנה  א 
געווארן  ארויסגעשיקט  איז   – אליין  מצוה 
דערמאנט  אויך  האט  מען  ווי  איינלאדענונג 
אין  אות  א  שרייבן  אריין  כדי  אז  ציבור  דעם 
גייט  מען  אז  מאכן  זיכער  מען  זאל  תורה  די 
מען  האט  אויך  אזוי  טאג,  יענעם  מקוה  אין 
ארויס געלייגט פלאקאטן געשריבן דעם לשם 
יחוד וכו' מיט הנני מכוון לשם מצות כתיבת 

ספר תורה אזוי ווי עס פאסט פאר אזא חשובע 
מצוה.

קיין  נישט  בכלל  איז  תורה  ספר  דער 
אט  פארזאמעלטע,  אלע  די  ביי  קלייניקייט 
פון  חלק  א  יעצט  ווערט  תורה  ספר  דער 
וועט  תורה  ספר  דער  אליין.  משפחה  די 
די  ווי  רעזארט  נייעם  דעם  פארגענצליכן 
וועלן  זייערע משפחות  אלע קינדערלעך מיט 
צעדליגע  אינאיינעם  אנגענעם  פארברענגען 
שבתים צוזאמען בשבת אחים גם יחד, און זיך 
תורה  ספר  דער  אט  כוחות,  פרישע  אנשעפן 
אין וואס די געסט אינעם רעזארט וועלן עולה 
אין  צוקומפט,  אינעם  מאל  פילע  לתורה  זיין 
אט דעם ספר תורה וועלן זיי יעצט האבן דעם 

המספיק נייעס

גאר דערהויבענע מאמענטן ביים הערליכן 
 מעמד כתיבת אותיות פארן נייעם ספר

תורה וועלכער איז אריינגעגעבן געווארן 
צום המספיק רעזארט

ואתה כתבו לכם את השירה הזאת:
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געוואלדיגן זכיה מקיים צו זיין דעם מצוה פון 
'ואתה כתבו לכם את השירה הזאת', און וועלן 
קענען אליין אריינשרייבן אן אות אינעם ספר 

תורה.
אלע  זענען  צייט  באשטימטע  די  צו 
אינעם  אנגעקומען  געסט  געלאדענטע 
הויפטקווארטיר, ווי עס האט זיי אפגעווארט 
פאסט  עס  ווי  פראגראם  רייכן  גאר  א 
זיי  נאר  ווי  מעמד.  דערויבענעם  אזא  פאר 
די  זענען  זאל,  אינעם  אריינגעקומען  זענען 
באטייליגטע אנטפאנגען געווארן בסבר פנים 
בעל  דורכן  שמייכל  פריינטליכן  א  מיט  יפות 
שמחה אליין הרה"ח רבי מאיר ווערטהיימער 
הי"ו דער מייסד און עקזעקיוטיוו דירעקטאר 
זיי  וועלכער האט  אימפעריע  פונעם המספיק 
מכבד געווען אריין צו שרייבן אן אות אינעם 

נייעם ספר תורה.
הויכע  א  אויף  זאל  פונעם  זייט  איין  אויף 
הערליכע  מיט  באצירט  פלאטפארמע 
זיין  ביי  סופר  דער  געזעצן  איז  טאוולען 
פאר  אפן  תורה  ספר  הערליכן  מיטן  טישל, 
האבן  געסט  פון  שורה  לענגערע  א  און  זיך, 
מיט  ווארטנדיג  טישל,  צום  געשלענגלט  זיך 
דעם  שרייבן  צו  רייע  זייער  פאר  שפאנונג 
אות אינעם ספר תורה. איינס ביי איינס האבן 

געזעצט  אוועק  געסט  געלאדענטע  די  זיך 
לויט   - און  תורה  ספר  אפענעם  הייליגן  ביים 
סופר  פונעם  אנווייזונגען  פונקטליכע  די 
 - שליט"א  זאלדאן  לייב  שאול  ר'  הרה"ח 
די  זאגנדיג  דערין  אות  אן  אריינגעשריבן 
ווערטער "לשם מצות כתיבת ספר תורה", און 
אזוי גענומען א חלק אינעם גמר המצוה פונעם 
איז  דערפון  זכי'  די  וואס  תורה,  ספר  הייליגן 
דאך געוואלדיג, אזוי ווי ס'איז דאך באקאנט 
די מאמר המדרש 'אין המצוה נקראת אלא על 

שם גומרה'.
אויף  זאל  פונעם  זייט  אנדערן  אויפן 
איז  פלאטפארמע  באצירטן  צווייטן  א 
מנגן  בעל  טאלאנטפולער  דער  געשטאנען 
וועלכער  הי"ו  שטערן  דן  ר'  מוזיקאנט  און 
מלא  און  טאלאנט  געוואלדיגע  מיט  האט 
דביקות  ניגוני  ווארימע  צוגעשפילט  הרגש 

והתעוררות דורכאויס דעם מעמד. 
געסט  די  זענען  אות,  זייער  שרייבן  נאכן 
לחיים  הערליכן  צום  צוגעגאנגען  געמיטליך 
אויסשטעלונג פון געשמאקע איבערבייס פון 
מיני  וכל  ודגים  בשר  ברוינפן,  און  לעקעך 
פישן  און  פליישן  נארהאפטיגע  מטעמים, 
פילפארביגע  זאפטיגע  סארטן,  אלע  פון 
ממינים  מינים  וירקות  פירות  פון  סאלאטן 
פארשידנארטיגע  נאך  און  קוגלען  שונים, 

קאלטס  געטראנקען  געשמאקע  און  צובייס, 
גאר  געווען  איז  וועלכער  ווארעמס,  און 
צענטער  אינעם  אויסגעשטעלט  עלעגאנט 
מייסטערהאפטיגע  אויף  זאל  פונעם 
די  טישן,  האלב-רונדיגע  דעקארירטע 
דאס  דערקוויקט  זיך  האבן  פארזאמלטע 
הארץ מיטן רייכן אויסשטעל כיד המלך, ווי 
עס פאסט זיך לכבודו של תורה, און דערנאך 
זיך געוואונטשן לחיים איינער פארן צווייטן 
מעומק  ואיחולים  ברכות  ווארימע  גאר  מיט 

הלב.
די  צוצוקן  געווען  איז  בילד  הערליך  א 
געוואלדיגע שמחה פון די הויפט מחותנים – 
די טייערע המספיק קינדערלעך, ווי אויך די 
 – וחסד  תורה  ישיבה  פון  תלמידים  טייערע 
וועלכע זענען אויך געווען אין באטייליגונג 
אינערליכע  זייער  ארויסגעוויזן  האבן  און 
מעמד  געהויבענע  דער  וואס  הנפש  שמחת 
געווען  איז  שיין  ווי  געברענגט,  זיי  האט 
מיטגעזינגען  האבן  זיי  אזוי  ווי  זעהן  צו 
פארזאמלטע  די  מיט  מיטגעטאנצן  און 
האט  וואס  אמת'דיגקייט  אזא  מיט  געסט 
שיינענדיגע  זייערע  פון  ארויסגעלאכטן 
זיי  פון  עטליכע  האבן  אויך  ווי  אויגעלעך. 
ווען  מוזיק בשעת  צו שפילן  איבערגענומען 
מיט  צוגעשפילט  קינדערלעך האבן  אנדערע 

זייערע אייגענע אינסטרומענטן.
געסט  פארזאמלטע  אלע  האבן  דערנאך 
געשאפן  און  אויפגעשטעלט  ספאנטאן  זיך 
זיך  און  לצדיקים,  מחול  א   – רינג  א 
לכבוד  מצוה  של  בריקודים  געווען  משמח 
איבעריג  איז  עס  המאורע,  ולאור  התורה 
וואס  פרייד  געוואלדיגע  די  שילדערן  צו 
ציבור,  אינעם  אריינגעברענגט  האט  דאס 
און  התחלה,  דער  נאר  איז  דאס  אז  וויסנדיג 
ווארטנדיג מיט שפאנונג אויפן שפיץ פונעם 
צו,  פרשת  מאנטאג  נעקסטן  דעם  שמחה 
גראנדיעזן  דעם  פארגעקומען  איז  עס  ווען 
מיטן  צוזאמענהאנג  אין  תורה,  ספר  הכנסת 
מעמד קביעת מזוזה און חנוכת הבית פונעם 
רעזארט  נייעם עלעגאנטן המספיק  הערליכן 

אין סאליווען קאונטי.
נאכן ענדיגן טאנצן האבן אלע פארזאמלטע 
פונעם  איינער  געזעגנט  ווארעם  זיך  געסט 
נארוואס  האבן  זיי  אז  וויסנדיג  צווייטן, 
וועט  וועלכע  מעמד  א  אין  גענומען  אנטייל 
פונעם  ביכער  היסטאריע  די  אין  אריינגיין 
פשוטו  האבן  אין  אימפעריע,  המספיק 
כמשמעו געהאט א חלק אינעם שרייבן א נייע 
קאפיטל אינעם, נאר זיך צום ווידערזעהן ביז 

געציילטע טעג ביים הכנסת ספר תורה.
מה נהדר היה המחזה. 

המספיק נייעס

גאר דערהויבענע מאמענטן ביים הערליכן מעמד 
כתיבת אותיות פארן נייעם ספר תורה וועלכער איז 

אריינגעגעבן געווארן צום המספיק רעזארט
>> זייט 02
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המספיק נייעס

ראק הילל, ניו יארק – דעם פארגאנגענעם 
א  מאנטאג פר' צו איז אפגעראכטן געווארן 
אין  תורה  ספר  הכנסת  שמחת  פייערליכער 
הבית  חנוכת  מעמד  א  מיט  צוזאמענהאנג 
וקביעת מזוזה, אינעם שפאגל נייעם המספיק 
רעזארט וועלכער געפינט זיך אין ראק הילל 

ניו יארק, אין די קעטסקיל בערג.
הערליכן  אן  איז  רעזארט,  המספיק  דער 
וואודרידזש  פון  בשכינות  קאמפלעקס 
פארכאפנדע  אויג  מיט  ארומגענומען 
פאנאראמישע סצענעס פון די בערג וועלכער 
קעטסקיל  די  אינערהאלב  זיך  געפינט 
מאונטעינסס, וואס המספיק האט מיט בערך 
א האלב יאר צוריק אפגעקויפט, פארן באניץ 
זייערע  אין  קינדערלעך  המספיק  די  פון 
פארוויילן  קענען  וועלן  זיי  ווי  משפחות, 
וואכן,  אפרוה  לעגערע  אדער  שבתים  פאר 

זיך אנצושעפן מיט פרישע כוחות.
ווי אויך וועט אין דעם רעזארט צום ערשטן 
מאל אין די היסטאריע אויפגעשטעלט ווערן 
א חסידי'שער זומער קעמפ פאר די המספיק 
לאנגע  ניין  פאר  וועלן  זיי  ווי  קינדערלעך, 
לופט  פרישע  די  אויף  פארוויילן  וואכן 

אקטיוויטעטן  געשמאקע  מיט  באגלייט 
אינהאלטסרייכע  און 
מיט  אונטערהאלטונגען, 
פראגראם  אויסערגעווענליכן 
גרעסטע  די  דורך  אנגעפירט 

מומחים אין דעם געביט.
מוקדש  איז  תורה  ספר  דער 
הייליגן  דעם  נשמת  לזכר  געווארן 
רבי  הגה"צ  רב  קאלאשיצער 
זצוק"ל  מנחם  רבי  בהגה"צ  חנה 

פולער  א  שפעטער  )זעט  הי"ד 
באשרייבונג אויף די געוואלדיגע 
קדושה און גדלות פונעם הייליגן 

וועלכער  זי"ע(  רב  קאלאשיצער 
הרה"ח  פון  מובהק  רבי  דער  געווען  איז 

מוה"ר מענדל ווערטהיימער ז"ל און זיין זוהן 
הרה"ח מוה"ר ישראל אלימלך ווערטהיימער 
און  פאטער  אומפארגעסליכער  דער  ז"ל 
ווערטהיימער  מאיר  ר'  הרה"ח  פון  זיידע 
הי"ו דער מייסד און עקזעקיוטיוו דירעקטאר 
פון המספיק, מיטן ציל צו פאראייביגן דעם 
זצוק"ל  רב  קאלאשיצער  פונעם  נאמען 
וועלכער איז ליידער אומגעברענגט געווארן 
קריג  וועלט  צווייטן  ביים  מוקדה  על  עולה 
צוזאמען מיט זיין גאנצע משפחה קינדער און 
זיבעציג  איבער  לה'  כליל  כולם  אייניקלעך 
נישט  ליידער  איז  עס  און  מישראל,  נפשות 

געבליבן פונעם משפחה קיין שם ושארית.
דעם  פארגעזעצט  האט  שמחה  די 

הערליכן  אינעם  מאנטאג  פארגאנגענעם 
הערליך  געווען  איז  וועלכער  רעזארט, 
לכבוד  פאכלייט  מייסטער  דורך  באצירט 
און  טאוולען  פאסיגע  מיט  התורה, 

צוזאם  טויערן  הערליכע 
שושנים  דורך  געשטעלט 

ופרחים.
האט  מעמד  דער 

אנגעהויבן  זיך 
ג  א ט י מ

ווען  צייט 

הונדערטער  געסט פולע 
יארקער  ניו  גאנצן  , פונעם  ן א י א ר

קינדערלעך,  המספיק  הונדערטער  אויך  ווי 
אנגעקומען  זענען  משפחות,  און  עלטערן 
בגדי  אין  אנגעטוהן  רעזארט  הערליכן  צום 

שבת מיט געהויבענע געמיטער, און זענען 
געשמאקע  מיט  געווארן  אנטפאנגען 
פולע  ווען  איבערבייס  נארהאפטיגע 
זיי און  סארווירער קורסירן ארום צווישן 
אפערן זיי איבערצובייסן אויף 
מאכלים  נארהאפטיגע  די 
בשעת  ומעדנים,  משמנים 
גרופע  גאנצע  א  ווען 
פידל  פון 
ר  ע ל י פ ש
ן  ל י פ ש

דביקות'דיגע  אונטער 
די  טענער,  חסידי'שע 

אטמאספער איז געווען גאר דערהויבן.
מעמד  דער  זיך  האט  אזייגער  איינס  אום 
קביעת  מעמד  מיטן  אנגעהויבן  אפיציעל 

מזוזה, ווען כ"ק אדמו"ר הגה"ק מסאטמאר 
צו  ארויף  געווארן  נתכבד  איז  שליט"א 
אריינגאנג  הויפט  אויפן  מזוזה  דעם  קלאפן 

פונעם רעזארט.
זיך  פארזאמלטע  די  זענען  דערנאך 
זאל  פראכטפולן  אינעם  געקומען  צוזאם 
ווערט  עס  ווי  צוגעקוקט  געסט האבן  די  ווי 
אריינגעשריבן די לעצטע פאר אותיות אינעם 
ר'  הרה"ח  שמחה  בעל  דורכן  תורה,  ספר 
געציל  ר'  הגה"צ  הי"ו,  ווערטהיימער  מאיר 
יואל,  קרית  דומ"ץ  שליט"א  בערקאוויטש 
ועל צבאם כ"ק הגה"ק מסאטמאר שליט"א, 
אין  געשפירט  זיך  האט  דערהויבקייט  די 
באמת  האבן  באטייליגטע  אלע  לופט,  די 
שמחה,  אייגענע  זייער  איז  דאס  אז  געפילט 

זייער ספר תורה פאר זייער בית המדרש.
געווען  איז  אותיות  כתיבת  סיום  בשעת 
לחיים  מסיבת  עלעגאנטע  אן  אנגעגרייט 
פאר  עקסטער  און  אנשים  פאר  עקסטער 
געסט  די  זיך  האבן  דארט  פון  נשים.  די 
ארויסגעלאזט אויף די גאס צו באגלייטן דעם 
הערליכע  א  ובמחולות,  בתופים  תורה  ספר 
דעם  איינגעהילט  האט  חופה  באצירטע 
ספר תורה צוזאמען מיט די בעלי שמחה.

געענדיגט  האט  מען  נאר  ווי 
האט  סופר  דער  און  שרייבן 
די  אז  פעסטגעשטעלט 
פולקאם  שוין  זיך  האט  טינט 
מכבד  מען  האט  אויסגעטריקנט 
געווען הרה"ח ר' ישראל בער שטיין 
שלמה  ר'  הרה"ח  מיט  צוזאמען 
דעם  זיין  צו  גולל  עקשטיין  הערש 
דערנאך  צו,  פרשת  צו  תורה  ספר 
הרה"ח  שמחה  בעל  דער  איז 
הגבה  געגאנגען  מאיר  ר' 
הערש  יעקב  ר'  הרה"ח  און 
עלטערער  א  הי"ו  ווערטהיימער 
מכובד  איז  מאיר'ן  ר'  פון  ברודער 
אדמו"ר  כ"ק  און  גלילה  מיט  געווארן 
מסאטמאר שליט"א האט מקשט געווען דעם 
קרוין  זילבערנע  הערליכן  מיטן  תורה  ספר 
באצירט מיט הערליכע בלומען קראנץ. אגב, 
ספעציעל  תורה  כתר  זילבערנער  דער  איז 
יעצט געקויפט געווארן לכבוד המאורע, און 
וועט בלייבן אינעם רעזארט שטענדיג לכבוד 

התורה ולכבוד המקום.
דעם  דערזען  האט  עולם  דער  וויבאלד 
אין דער  ספר תורה פתוח מיטן קלף פרוסה 
אין  אויסגעבראכן  עולם  דער  האט  הייעך 
און  רקודין  ספאנטאנער  מיט  עקסטאז  אן 
התלהבות  געוואלדיגע  א  מיט  שמחה  ניגוני 
כל  צוריק,  און  אהין  טאנצענדיג  דקדושה, 
הקהל כאחד יחד געשלאסן האנד ביי האנד, 
ווען אין די זעלבע צייט מה נורא המראה ווי 
דער רבי שליט"א מיטן דיין צוזאמען מיט די 
געטאנצן  האבן  מו"ץ'ן  אנוועזנדע  אנדערע 

מיט א ברען, אז וינוע אמות הסיפים.
טענץ  היליכיגע  די  געווען  איז  שיין  ווי 
צוזאמען  עלטערן  באטייליגטע  די  ווען 

אויסטערלישע התרגשות ביים שמחת 
הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית פונעם 

שפאגל נייעם המספיק רעזארט

זייט 06 <<
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המספיק נייעס

ארויסגעלאזט  זיך  האבן  קינדער  די  מיט 
געוואלדיגע  א  מיט  ריקודין  לעבעדיגע  אין 
התרגשות לכבודו של תורה אין באגלייטונג 
פון לאנגע שורות פון די המספיק קינדערלעך 
ספעציעלע  געהאלטן  האבן  וועלכע 
עלעקטראנישע פאקלען )כדי זיי צו היטן פון 
מיטגעפריידט  זיך  האבן  וועלכע  פייער(  די 
און מיטגעטאנצט מיט אלע געסט אינאיינעם.
ספר  דעם  אריינבאגלייט  מען  האט  אזוי 
כמנהג  המדרש,  בית  נייעם  אינעם  תורה 
נייע  די  געגאנגן  אנטקעגען  מען  איז  קודש 
דעם  מיט  וואס  תורות  ספרי  מיט  תורה  ספר 
הערשל  ר'  הרה"ח  געווארן  מכובד  איז 
שמואל  אשר  ר'  הרה"ח  און  ווערטהיימער 
כ"ץ ני"ו, אזוי האבן די דערהויבענע ריקודין 
א  מיט  מלך.  הדרת  עם  ברוב  פארגעזעצט 
אדמו"ר  כ"ק  האט  התרגשות  געוואלדיגע 
ספר  די  מיט  געטאנצן  שליט"א  מסאטמאר 
ווען  בשעת  צייט,  לענגערע  א  פאר  תורה 
און  ארום  רינג  אינעם  טאנצן  געסט  אלע 
זאפן איין אין זיך דעם דערהויבענעם מראה. 
מאיר  ר'  שמחה  בעל  דער  האט  דערנאך 
ווערטהיימער הי"ו געטאנצן מיטן ספר תורה 
מיט א געוואלדיגע שמחה, און דערנאך דער 
בערקאוויטש  געציל  מוהר"ר  הגה"צ  דיין 
שליטי"א און אזוי אויך אנדערע דיינים מורי 
זענען  געסט  פולע  און  ציבור  ואישי  הוראה 
מכובד געווארן צו טאנצן ריקודין של מצוה 

מיטן הייליגן ס"ת.
כ"ק  ווען  געווען  איז  קלימאקס  דער 
האט  שליט"א  מסאטמאר  הגה"ק  אדמו"ר 
דעם  פארזאגנדיג  געווען  רקיעים  בוקע 

השתפכות  געוואלדיגע  א  מיט  מזמור  לדוד 
אן  גאר  געהערשט  האט  עס  און  הנפש, 
התעוררות'דיגן אטמאספער ביים ציבור, עס 
געוואלדיגע  א  רבי'ן  אויפן  געווען  ניכר  איז 
הערצה פאר די ארבייט וואס המספיק לייגט 
אריין אין די לעכטיגע נשמות פון די המספיק 

קינדערלעך.
דעם  אריינגעלייגט  מען  האט  דערנאך 
ספר תורה אינעם נייעם הערליכן ארון קודש 
וואנט  מזרח  דעם  באצירן  טוהט  וועלכע 
אלע  ווען  בשעת  המדרש,  בית  נייעם  פונעם 
זינגענדיג  תורה  ספר  דעם  באגלייטן  געסט 
עולם.  פתחי  והנשאו  ראשיכם  שערים  שאו 
געשטעלט  זיך  מען  האט  דערנאך  תיכף 
א  מיט  המדרש  בית  אינעם  מנחה  דאווענען 

געוואלדיגע דערהויבנקייט.
געסט  די  זענען  מנחה  נאך  תיכף 
פונעם  זאל  הויפט  אינעם  אריינגעקומען 
א  צוגעגרייט  געווען  איז  עס  ווי  רעזארט, 
עס  ווי  המלך  כיד  סעודה  רייכע  הערליכן 
הערליכע  א  המאורע,  לכבוד  זיך  פאסט 
צוגעשטעלט.  געווען  אויך  איז  פראגראם 
פרייליך  פונעם  מוזיקאנטן  די טאלאנטפולע 
כלי  די  מיט  געשפילט  האבן  ארקאסטרע 
מנגנים  בעלי  מייסטער  די  ווען  בשעת  זמר, 
מיט  באגלייט  האבן  שירה  חברת  פון 
דער  און  שטימעס,  פילהארמאנישע  זייערע 
ר'  בשיר  ישראל  לבבות  מעורר  באקאנטער 
מיט  געווען  מהנה  האט  אילאוויטש  מרדכי 

ספעציעלע חרוזים לכבוד המאורע.
מיט  באצירט  געווען  איז  זאל  דער 
מייסטערהאפטיגע  אויגפארכאפנדע 
גאר  געווען  זענען  טישן  די  דעקאראציעס, 

בלומען  הערליכע  מיט  געדענקט  עלעגאנט 
מאכלים  פון  אויסשטעלונג  רייכע  א  און 
אריינגעקומען  איז  ציבור  דער  ומשקאות. 
דורך  געווארן  אנטפאנגען  און  זאל  אינעם 
העפליך  האבן  וועלכע  סערווירער  פולע  די 
דעם  סערווירט  און  עולם  דעם  געזעצט 

אריסטאקראטישן מאלצייט.
געווארן  באשיינט  איז  אויבנאן  דער 
בערקאוויטש  געציל  רבי  הגה"צ  דורך 
רבי  הגה"צ  יואל,  קרית  דומ"ץ  שליט"א 
ברך  דקהל  רב  שליט"א  טייטלבוים  ברוך 
שליט"א  רובין  שלמה  רבי  הגה"צ  משה, 
אב"ד ציעשנוב קרית יואל, הגה"צ רבי יוסף 
ברך  קהל  דומ"ץ  שליט"א  שטויבער  משה 
ווערצבערגער  יצחק  דוד  רבי  הרה"ג  משה, 
ר'  הרה"ג  יואל,  בקרית  מו"ץ  שליט"א 
הערש לייב בערענשטיין שליט"א יו"ר וועד 
אברהם  רבי  הרה"ח  און  דק"י,  הכשרות 
די  אויך  ווי  יואל,  קרית  פון  מעיאר  ווידער, 
געשוויסטער פון ר' מאיר, הרה"ח מוה"ר ר' 
מענדיל ווערטהיימער שליט"א וועלכער איז 
ממונה געווארן דורך רביה"ק בעל ברך משה 
קיט"ל,  אין  תורה  שיעורי  די  זיין  צו  מסדר 
ווערטהיימער  הערש  יעקב  מוה"ר  הרה"ח 
הי"ו, הרה"ח הרבני הנגיד מוה"ר משה יוסף 
ביהמ"ד  הקהל  ראש  הי"ו  ווערטהיימער 
ר'  מוה"ר  הרה"ג  און  אלימלך,  ישראל  אור 
מאיר לייב עסטרייכער שליט"א מגיד שיעור 

בביהמ"ד קיט"ל קליימער.
אלעמען  דעם  המעמד,  ראש  יושב  דער 
יונתן  ר'  ואנשים  אלקים  משמח  באקאנטן 
שווארץ האט מיט זיינע טרעפליכע ווערטער 
גע'עפנט דעם מעמד אויפרופנדיג הרה"ח ר' 

מאיר ווערטהיימער הי"ו אויפצוטרעטן מיט 
ארויסגעברענגט  האט  ער  ווי  פתיחה,  דברי 
ספר  דעם  געמאכט  גאנץ  האט  מאיר  ר'  אז 
תורה דורך דעם וואס ער האט צוגעשטעלט 
רבוש"ע'ס  פארן  היים  ווארעמער  א 

קינדערלעך.
מאיר  ר'  טאקע  האט  דערנאך 
מלא  קול  מיט  האט  און  אויפגעטרעטן, 
המספיק  וויאזוי  ארויסגעברענגט  התרגשות 
האט יעצט אין דעם רעזארט אריינגעברענגט 
די דריי עמודי עולם, דער עמוד התורה מיטן 
איז  העבודה  עמוד  דער  תורה,  ספר  הכנסת 
מעט  מקדש  בית  דער  אליין,  ביהמ"ד  דער 
עבודה  מיט  שיח  שופח  זענען  אידן  די  ווי 
ספר  דער  היות  אויך  ווי  תפלה.  זו  שבלב 
תורה איז דאך מוקדש געווארן לשמו ולזכרו 
הי"ד  זצ"ל  רב  קאלאשיצער  היילגין  פונעם 
דער  אלס  באקאנט  געווען  איז  וועלכער 
עמוד העבודה, און וואס דער נייער ביהמ"ד 
ווערן  גערופן  טאקע  וועט  רעזארט  אינעם 
שטיבל'  קאלאשיצער  'דער  נאמען  זיין  אין 
)זעהט מער איבער דעם קאלאשיצער שטיבל 
אינעם לענגערן באריכט איבער דעם הייליגן 
קאלאשיצער רב זי"ע(. און דער עמוד החסד 
דאך  איז  המספיק  ווייל  פשוט,  דאך  איז 

פשוטו כמשמעו איין שטיק גמילת חסד.
פארן  פארציילט  ער  האט  עקסטאז  מיט   
רעזארט  דעם  אין  דא  טאקע  אז  ציבור 
זומער  קומענדיגן  דעם  אויף  שוין  וועט 
ערשטן  דעם  ווערן  אויפגעשטעלט 
המספיק  די  פאר  קעמפ  חסיד'ישער 
קינדערלעך, ספעציעל געאייגנט פאר זיי מיט 

אויסטערלישע התרגשות ביים שמחת 
הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית פונעם 

שפאגל נייעם המספיק רעזארט
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פאר  וועט  עס  ווי  באגרעניצונגען,  זייערע 
זומער  געשמאקן  א  ווערן  צוגעשטעלט  זיי 
אויף די פרישע לופט, אזאנס וואס זיי האבן 
געווען,  טועם  נישט  לעבן  זייער  אין  נאך 
פולע  און  אקטיוויטעטן,  דערפרייענדע  מיט 
אונטערהאלטונגען  דערקוויקנדע  אנדערע 

ספעציעל געאייגנט פאר זיי.
ווי אויך האט ער ארויסגעברענגט וויאזוי 
המספיק  גאנצן  דעם  גע'עפנט  האט  ער 
אדמו"ר  כ"ק  פונעם  הדרכה  קלארן  מיטן 
מסאטמאר בעל ברך משה זצוק"ל, און פירט 
עס ווייטער תחת הדרכתו פון בנו ומ"מ כ"ק 

אדמו"ר מסאטמאר שליט"א.
און צום שלוס האט ער מיט א געוואלדיגער 
מען  מאכט  קוים  אז  אויסגערופן  פאטאס 
האט  מען  און  הבית,  חנוכת  דעם  יעצט 
נאך  צוצולייגן  פלענער  אריינגעגעבן  שוין 
צובויען  און  צימערן,  דרייסיג  און  הונדערט 

נאך פיל גרויסע קלאסן.
מסאטמאר  אדמו"ר  כ"ק  האט  דאן 
שליט"א אויפגעטרעטן מיט הארציגע ברכות 
ווי  איינגעשטעלטע,  המספיק  די  פאר  קודש 
די  משפחות,  די  אין  קינדערלעך  די  אויך 
מי  פסוק  אויפן  געשטעלט  זיך  האט  רבי 
הוא זה מלך הכבוד, און האט במיטב לשונו 
ארויסגעברענגט, אז א מלך וועלכע הערשט 
מענטשן  רייכע  מיט  מדינה  רייכע  א  אויף 
מלך  א  אבער  הכבוד,  מלך  א  הייסט  דאס 
זיין פאלק איז ארימע און צובראכענע  וואס 
מענטשן דער איז נישט קיין מלך הכבוד. און 
צובראכענע  נעמט  המספיק  וואס  דעם  מיט 
נעמט  און  מחיה  זיי  זענען  און  קינדערלעך 

לשמחה,  ומיגון  לאור,  מחושך  ארויס  זיי 
זיי כבוד פאר מלך מלכי  מיט דעם ברענגען 

המלכים.
ווי אויך האט די רבי שליט"א אראפגעברענגט 
א תנא דבי אליהו ווי ער שרייבט אז די יוצאי 
מצרים האבן כורת געווען א ברית צווישן זיך 
לגמול חסד זה עם זה, און דאס האט געברענגט 
פארן אייבערשטן א געוואלדיגע נחת רוח און 
האט געהאלפן צוברענגען אז כלל ישראל זאל 

זוכה זיין צו יציאת מצרים.
ברכת  מיט  געווען  מסיים  האט  רבי  די  און 
זיין  קדשו אז אלע איינגעשטעלטע זאלן זוכה 
בשלימות  פליכטן  זייערע  אויספירן  קענען  צו 
פון  די הערצער  אין  און אריינברענגען שמחה 
אידישע קינדערלעך, און די עלטערן זאלן זוכה 
צו זעהן נחת פון אלע זייערע קינדערלעך, און 
זיין צו קענען  די קינדערלעך אליין זאלן זוכה 

אויפשטעלן ערליכע אידישע דורות.
דומ"ץ  הגה"צ  אויפגעטרעטן  דערנאך האט 
א  מיט  האט  וועלכער  שליט"א,  יואל  קרית 
המספיק  די  פארהערט  צוריק  תקופה  קורצע 
זיין  אויסגעדריקט  האט  און  משניות,  בחורים 
אויסטערלישע שטוינונג ווי אזוי המספיק האט 
די  פאר  צוצושטעלן  נאר  נישט  געווען  מצליח 
געברויכן,  זייערע  אלע  בגשמיות  קינדערלעך 
אריינגעלייגט  זיי  האבן  ברוחניות  אפילו  נאר 
די  פאר  אויסצולערנען  כוחות  אויסטערלישע 
הנאה  קענען  זאלן  זיי  אז  משניות  קינדערלעך 

האבן פונעם מתיקות התורה אויך.
מיט א געוואלדיגע התלהבות האט דער דיין 
שליט"א אויסגערופן אז ר' מאיר ווערטהיימער, 
האט  ער  ישראל,  עיני  מאיר  דער  געווען  איז 
צווייפאכיגע  א  מיט  ישראל  כלל  באלאכטן 

די  באלאכטן  האט  ער  סיי  לעכטיגקייט, 
המספיק קינדערלעך דורך צושטעלן פאר זיי א 
באקומען  זיי  ווי  היים,  צוגעפאסטע  ווארעמע 
צוגעשטעלט אלעס וואס איז נאר מעגליך מיט 
ער  האט  ווידער  אטמאספער,  געשמאקע  א 
און  געשוויסטער,  עלטערן,  זייערע  באלאכטן 
שטובער, ווי עס איז אויך לעכטיג געווארן דורך 
די געוואלדיגע אויפטוהונגען פון המספיק. ער 
האט ארויסגעברענגט ווי עס פלעגט הערשן א 
חשכות אין די שטובער פון די קינדערלעך פאר 

ר' מאיר האט מייסד געווען המספיק.
ר'  הגה"צ  אויפגעטרעטן  האט  שלוס  צום 
שלמה רובין שליט"א אבד"ק ציעשנוב, וועלכער 
האט געהאלטן דעם ציבור באצויבערט מיט זיינע 
פערלווערטער, וויאזוי ער האט ארויסגעברענגט 
דעם  פארשטייענדיג  אחזה,  מבשרי  דעם 
אזעלכע  אויפצוצוען  מיינט  דאס  וואס  באדייט 
די  פארשטייענדיג  נשמה'לעך,  טייערע 
עלטערן  וואס  שוועריקייטן  אויסערגעווענליכע 
מאכן מיט אויב האבן זיי נישט א פאסיגע היים 

פאר די לעכטיגע קינדערלעך.
טעם  בטוב  ארויסגעברענגט  האט  ער 
ודעת, אז אפילו די קינדערלעך קענען נישט 
רעדן, זיי קענען נישט פרעגן די מה נשתנה, 
בני  קינדערלעך,  אידישע  זיי  זענען  דאך 
אידישע  א  האבן  זיי  ויעקב,  יצחק  אברהם 
אויסטערלישער  א  דאס  איז  דעריבער  צורה, 
פלאץ  א  צו  זיי  פאר  שטעלט  מען  אז  חסד 
ווי זיי קענען הערן די מה נשתנה, זיי קענען 
זיצן  קענען  זיי  נשתנה,  מה  דעם  מיטהאלטן 
ביי א סדר, זיי קענען הנאה האבן פון זייער 
טאג טעגליכן לעבן, זיי קענען האבן א סיבה 
מען  אז  פילן  זיי  אינדערפרי,  אויפצושטיין 

באהאנדלט זיי מיט ליבשאפט, און דאס איז 
קינדער  אידישע  וואס  חסד  פון  שפיץ  דער 

קענען אופטוהן.
חסד  געוואלדיגע  די  איז  דאס  טאקע  און 
וואס המספיק האט געטוהן מיט טויזענטער 
משפחות במשך די אלע יארן וואס זיי האבן 
זיי צוגעשטעלט א פלאץ פאר זייערע טייערע 
נישט  ליידער  האבן  וועלכע  קינדערלעך 

געקענט וויילן אינדערהיים.
יושב  דער  האט  המזון  ברכת  פאר 
ווידעראמאל  מעמד  דעם  געשלאסן  ראש 
אויסטערלישן  דעם  ארויסברענגענדיג 
האט  אויך  ווי  מאמענט,  פונעם  גרויסקייט 
וואס  חסד  זייטיגע  א  ארויסגעברענגט  ער 
וואס  דאס  המספיק,  פון  ארויסגעקומען  איז 
טויזענטער אידן האבן פרנסה בדרך כבוד, און 
נאכדערצו פון דעם וואס זיי קענען זיך מטפל 
זיין מיט לעכטיגע אידישע נשמה'לעך וועלכע 

דארפן צוקומען צו ספעציעלע הילף.
מוה"ר'  הרה"ג  געווארן  מכובד  איז  דאן 
מאיר לייב עסטרייכער שליט"א מגיד שיעור 
בבהמ"ד קיט"ל קליימער מיט בענטשן, מיט 
געסט  די  זיך  זענען  געמיטער,  דערהויבענע 
צוגאנגען האבנדיג די זכיה צו מיטצוהאלטן 
א  זיך  וועבט  עס  ווי  אויגן  אייגענע  די  מיט 
פון  היסטאריע  רייכן  אינעם  בלעטעלע  נייע 
המספיק, פרובירנדיג גרינגער צו מאכן פאר 

אידישע קינדער בכל עת ועונה.
מיר  אז  העלפן  אייבערשטער  דער  זאל 
טוב,  שכולו  יום  צום  זיין  זוכה  שוין  זאלן 
ווערן  נתרפא  וועלן  ישראל  חולי  אלע  ווען 
צו  זוכה  נאך  זאלן  מיר  און  דוד,  בן  בביאת 

ובא לציון גואל בב"א. 

המספיק נייעס

אויסטערלישע התרגשות ביים שמחת 
הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית פונעם 

שפאגל נייעם המספיק רעזארט
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היות דער נייער ספר תורה וועלכער איז נארוואס 
'קאלאשיצער  אינעם  געווארן  אריינגעגעבן 
המספיק  אינעם  זיך  געפינט  וועלכער  שטיבל' 
רעזארט, איז פאראייביגט געווארן אויפן נאמען 
מיר  וועלן  זי"ע  רב  קאלאשיצער  הייליגן  פונעם 
קומענדיגן ארטיקל  דעם  פון  ראמען  די  ניצן  דא 
פון  חלק  א  גאפל  שפיץ  אויפן  אראפצוברענגען 
די קורות ימי חייו פונעם הייליגן קאלאשיצער רב 
זי"ע וועלכער איז ליידער אומגעקומען עולה על 
וועלט קריג, צוזאמען מיט  צווייטן  ביים  מוקדה 

זיין גאנצן משפחה ולא נשאר מהם עד אחד.

ראשית צור מחצבתו
הגה"ק  זי"ע  רב  קאלאשיצער  הייליגער  דער 
איז  הי"ד  זצוק"ל  האלבערשטאם  ָחָנה  רבי 
געבוירן געווארן אום ו' תמוז שנת תרמ"ד אינעם 
שטעטעלע פריסטיק צו זיין גרויסן פאטער הרה"ק 
רבי מנחם מענדל פריסטיק'ער זצוק"ל, וועלכער 
איז געווען א זוהן פון הגה"ק רב' אריה לייב זי"ע 
מדוקלא, א זוהן פון הגה"ק ר' דוד'ל קשאנוב'ער 
זי"ע, וועלכער איז געווען א זוהן פון הגה"ק די 
צאנזער רב זי"ע דער הייליגער דברי חיים זצוק"ל.
זיין מאמע הרבנית הצדקנית מרת פייגא ביילא 
ז"ל איז געווען א טאכטער פונעם הייליגן שינאווא 

רב זי"ע און אן אייניקל פונעם צאנזער רב זי"ע. 

ויקרא שמו בישראל
זיין גרויסער זיידע דער שינאווער רב זי"ע האט 
געבן חנה  נאמען  א  אים  זאל  אז מען  גע'עצה'ט 
זיין רביצין הרבנית הצדיקת מרת חנה רחל  נאך 

ז"ל די באבע פונעם קאלאשיצער רב זי"ע.

שחר טל ילדותו
זצ"ל  רב  דער  זיך  האט  אן  יונגווייז  פון  נאך 
אן  און  תורה,  אין  עילוי  אן  אלס  אויסגעצייכנט 
ווי  אזוי  חטא,  וירא  שמים  ירא  אויסטערלישע 
דער  רבי'ן  זיין  אים  אויף  געווען  מעיד  האט  עס 
ענגיל  שמואל  רבי  הגה"ק  גאון  ראדאמישל'ער 
התרת  געווען  מקבל  האט  ער  וועמען  פון  זי"ע 
אים  אויף  שרייבט  ער  ווי  בריוו  א  אין  הוראה, 
תינוק  עוד  היה  "מאז  ווערטער  פאלגענדע  די 
קטן ראינו צדקתו ופרישתו והתמדתו בתורה עד 

להפליא".

הרימותי בחור מעם
מעלה  געשטיגן  ווייטער  ער  האט  בחור  אלס 
על גבי מעלה על במתי התורה והיראה וחסידות, 
און זיין נאמען האט שוין געקלינגען אלס א שם 
דבר אין די לענג און אין די ברייט פון אייראפע. 
אין זיינע פריע יארן אלס בחור האט ער געלערנט 
אהרן  ישראל  רבי  הגה"צ  דיין  פריסטיקער  ביים 
געלערנט  ער  האט  שפעטער  זצ"ל,  ענגלענדער 
ביי הגה"ק רבי שמואל ענגיל זי"ע בעמח"ס שו"ת 
מהר"ש, וועלכער איז געווען א גרויסער צאנזער 
חסיד, און שפעטער נאכן פטירה פונעם צאנזער 
רב האט ער מקבל מרות געווען פונעם שינאווער 

רבי זי"ע דער זיידע פונעם רב שליט"א.

הגיע עת משוש
רב  דער  האט  לפ"ק  תרס"ב  יאר  אין  בערך 
זי"ע חתונה געהאט מיט זיין עקרת הבית הרבנית 
רבי  פון  טאכטער  א  ז"ל  פעסיל  מרת  הצדיקת 
זוהן  זי"ע פון בארדיוב, א  משה האלבערשטאם 

אן  און  זי"ע,  גארליצער  ברוך'ל  רבי  הגה"ק  פון 
איידעם פון הגה"ק בעל ייטב לב זי"ע.

מיט  געווען  ממשיך  ער  האט  חתונה  די  נאך 
זיין  און  התורה  יגיעת  פון  הקודש  עבודת  זיין 
האט  נאמען  זיין  און  התפלה,  עבודת  באקאנטע 
זיך פארשפרייט אינעם גאנצן אומגעגנט אלס א 

גאון און עילוי.

וישימו עליו המשרה
אין אינגן עלטער פון בלויז זיבן און צוואנציג 
ער  איז  לפ"ק  תרע"א  יאר  אין  בערך  אלט,  יאר 
שטעטעלע  אין  רב  אלס  געווארן  אויפגענומען 
קאלאשיץ וועלכער האט זיך געפונען אין שכינות 
פונעם שטאט יאסלא אין גאליציע. דארט האט 
הייליגע  זיין  מיט  געווען  ממשיך  זי"ע  רב  דער 
עבודה און מרביץ געווען תורה וחסידות לעדת 

צאן מרעיתו אויף א געוואלדיגן פארנעם.
נישט  דארט  רבנות  זיין  האט  ליידער  אבער 
האט  שפעטער  יאר  פיר  ווייל  געצויגן,  לאנג 
און  קריג,  וועלט  ערשטן  דעם  אויסגעבראכן 
קיין  גאליציע  פון  אנטלאפן  איז  זצ"ל  רב  דער 
סלאוואקיע ווי ער האט זיך באזעצט אין קאשוי.
אלס  געווארן  אויפגענומען  אויך  ער  איז  דארט 
רב, און האט דארט געדינט ברבנות פאר בערך 

זיבן יאר.
יאר  אין  בערך  מלחמה  וועלט  ערשטן  נאכן 
צוריקגעקערט  זיך  ער  האט  לפ"ק,  תרפ"ג 
איז  וועלכער  גאליציע,  קיין  מולדתו  ארץ  אל 
פוילישע  די  אונטער  געווען  דענמאלטס  שוין 
הערשאפט, און ער איז אויפגענומען געווארן צו 

דינען אלס רב אינעם שטאט ריישא.

ושמעו הולך בכל המדינות
עיר  גרעסטער  דער  געווען  דאן  איז  ריישא 
התורה וחסידות אינעם גאנצן אומגעגנט. דארט 
אין ריישא האט ער געגרינדעט דעם ישיבה קטנה 
זרע קודש, ווי ער האט מדריך געווען אומצאליגע 
מיט  והחסידות  התורה  דרך  על  בחורים  יונגע 
א  ווי  ממש  איבערגעגעבנקייט  געוואלדיגע  א 

טאטע צו זיינע אייגענע קינדער.
זיין  זיך  האט  ריישא  אין  רב  אלס  דינענדיג 
נאמען פארשפרייט אויף די לענג אין די ברייט, 
און ער איז גאר שטארק נתפרסם געווארן אלס 
סיי  עולם,  עמודי  דריי  אלע  מיט  בדורו  יחיד  א 

בתורה, סיי בעבודה, און אויך בגמילת חסדים.

תורתו אומנתו
רב  אינעם  געברענט  האט  התורה  אש  דער 
איז  ער  פייער,  פלאם  רוישיגע  א  ווי  זצוק"ל 
שפיץ  אויפן  פוסקים  און  ש"ס  אין  בקי  געווען 
פינגער ווי ער וואלט דאס ממש יעצט געלערנט, 
אויסטערלישע  מיט  געבענטשט  געווען  איז  ער 
ער  האט  כשרונות  די  צו  אבער  כשרונות, 
חשקות  אויסערגעווענליכע  אן  צוגעלייגט 
התורה, אזוי ווי דער הייליגער רבי ר' יענק'עלע 
אויף  פארציילן  פלעגט  זי"ע  פשעווארסק  פון 
אים אז עס נישט אריבער אויף אים קיין פופצן 
מינוט אין זיין לעבן וואס ער האט נישט גערעדט 

אין קיין דברי תורה.
פארציילן  אויך  פלעגן  תלמידים  אנדערע 
וויאזוי ער פלעגט שטיין אין ביהמ"ד צווישן די 
לומדי תורה, און זיך מפלפל זיין מיט זיי בעומקי 

אן אויספירליכער מאמר איבער תולדות ימי חייו און די אויסטערלישע קדושה פונעם קאלאשיצער רב זצוק"ל

הרה"ק רבי ָחָנה האלבערשטאם בן הגה"ק 
רבי מנחם מענדל מפריסטיק זי"ע הי"ד

לזכר עולם יהיה צדיק

זייט 11 <<

ווי  זצוק"ל.  רב  קאלאשיצער  פונעם  קדשו  יד  בכתב  בריוו  א 
ערווענט אינעם בריוו איז די בריוו געשריבן געווארען ווען די 

רב איז געווען אין פריסטיק אויף די יארצייט פון זיין טאטע 

די חתונה הזמנה וואס די קאלאשיצער רב זצוק"ל האט ארויס 
געשיקט צי די חתונה פון זיין זוהן מוה"ר ר' ברוך הי"ד מיט די 

טאכטער פון רבי חיים ברוך רובין די רב הצעיר פון וישניצא

א מצבה וואס מען האט לעצטענס אוועק געשטעלט אןיף די 
פלאץ אין וואשיצע א דארף נעבען יאסלא ווי די נאציס ימ"ש 

האבן אימגעברענגט  קאלאשיצער רב זצוק"ל הי"ד
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זייט 13 <<

בענקל  אויפן  פיס  איין  מיט  שטייענדיג  התורה 
פלפולי  די  און  נאכאנאנד,  שעות  לאנגע  פאר 
געוואלדיגע  א  מיט  אנגיין  פלעגן  דאורייתא 

התלהבות און אן אויסטערלישע שמחה.
אזוי  אויף  געגאנגען  איז  בתורה  גדלות  זיין 
ווייט אז אפילו זיין אייגענע רבי פון וועמען ער 
איז נסמך געווארן להוראה הגה"ק רבי שמואל 
איבערשמוסן  אים  מיט  זיך  פלעגט  זי"ע  ענגל 
הלכות  שווערסע  די  אין  והוראה  הלכה  בדברי 
פיל  געווען  איז  ער  אפילו  משפט,  חושן  אין 
געווען  איז  זצ"ל  רב  און דער  אים,  פון  עלטער 
זיינס א תלמיד. דאס איז אויך מערקווירדיג אין 
זיינע ספרים שו"ת מהר"ש ווי מען קען טרעפן 
פולע בריוון וואס ער האט זיך געשריבן מיטן רב 
זצ"ל ווי זיי פלעגן זיך מפלפל זיין בדברי הלכה.
התורה  כח  געוואלדיגע  זיין  איז  אויך 
זרע  קטנה  ישיבה  זיין  אין  געווען  אנזעהבאר 
געוואלדיגע  זיין  משקיע  פלעגט  ער  ווי  קודש 
כוחות צו לערנען תורת ה' מיט זיינע לעכטיגע 
בה  ילכו  הדרך  אויסלערנען  זיי  און  תלמידים, 
ואת המעשה אשר יעשון. ער פלעגט כסדר זיך 
זיינע  מיט  שמועסן  פארצוען  און  אראפזעצן 
תלמידים, און זעהן ווי זיי האלטן מיטן לערנען, 
בחורים  די  מיט  צולערנען  ער  פלעגט  אויך  ווי 
וועלכע האבן געדארפט האבן עקסטערע הילף 

צו פארשטיין די לימודים.

לעבוד עבודת אוהל מועד
זיין עבודת התפלה איז געווען עד להפליא, 
ביי  דבר  שם  א  געווען  איז  פייער  פלאם  דאס 
פלעגן  וועלכע  חסידים  און  תלמידים  זיינע 
פלאם  דערהויבענע  זיינע  פון  רעדן  ימיהם  כל 
געווען  איז  וועלכע  דאווענען,  פייערדיגע 
האט  און  התלהבות,  אויסטערלישע  אן  מיט 
אריינגעברענגט א רוח פון התעוררות ביי אלע 

וועלכע האבן צוגעזעהן זיין הייליגע עבודה.
הונדערטער אידן פלעגן שטראמען צו קענען 
כאפן א בליק אויף זיינע הייליגע תפילות, סיי 
פון די חסיד'ישע הויפן, און אפילו פון אנדערע 
האט  זצ"ל  רב  בריסקער  דער  ווי  אזוי  קרייזן, 
מעיד געווען אויף אים, ווען איינער האט אמאל 
ביי א געלעגנהייט דערמאנט דעם נאמען פונעם 
א   – איד  א  געווען  איז  "ער  זאגנדיג  זי"ע  רב 

פלאם פייער".
דער  ווען  קריג  וועלט  ערשטן  בשעת'ן 
קאלאשיצער רב זצ"ל האט זיך אויפגעהאלטן 
זיין  האט  תקופה  יענער  אין  וואס  קאשוי,  אין 
דארטן  אויך  זצוק"ל  ענגיל  שמואל  רבי  רב 
ביי  געדאווענט  ער  האט  ר"ה  איין  געוואוינט, 
זיין רבי'ן רבי שמואל ענגיל, און ער האט מכבד 
צו  טעג  ביידע  רב  קאלאשיצער  דעם  געווען 
דאווענען פארן עמוד די מוספים, און ער האט 
זיך אנגערופן פאר זיין אייניקל "קוק נאר קוק 

אויף אים, עס איז מסוגל פאר יראת שמים".

חסדו גבר עלינו
אבער איבער אלעם איז ער געווען באקאנט 
סיי  חסדים  גומל  אויסטערלישער  אן  אלס 
פארטייילן  פלעגט  ער  בממונו.  סיי  און  בגופו 
גרויסע געלטער פאר צדקה פאר יעדן ארימאן 
נאר  האט  ער  וועמען  נפש  צובראכענע  און 

באגעגנט.
עס איז מערקווירדיג אין די ארכיוון פונעם 
חבת  כולל  פון  הצדקה  קופת  אור-אלטן 
ווי מען  הנס,  רבי מאיר בעל  ירושלים לצדקת 

פונעם  נדבות  די  פון  די סך הכל  אז  זעהן  קען 
פילפאכיג  געווען  איז  זצ"ל  רב  קאלאשיצער 
גרעסער פון סיי וועלכע אנדערע נדבנים אפילו 

פון די גרויסע נגידים און נדיבים בעם.
געסט  אומצאליגע  האבן  כסדר  פלעגט  ער 
געטראפן  זיך  האט  יעדער  שטוב,  אין  זיך  ביי 
ביי אים דאס פלאץ, פון סתם עוברים ושבים, 
ביז ארימעלייט פון שטאט און אפילו די אורחי 
זיין  ביי  געשפייזט  זיך  האבן  אלע  פורחי, 
א  ארויסגעוויזן  יעדן  פאר  האט  ער  און  טיש, 

געוואלדיע קירבא בסבר פנים יפות.
חסד  געטוהן  ער  האט  בממונו  נאר  נישט 
מיט אנדערע נאר אפילו בגופו אויך. עס האט 
אמאל פארציילט איינע פון די שטוב מענטשן, 
אז במשך א געוויסע תקופה פלעגט קומען צום 
אורחי  אן  עפעס  שטוב  אין  רב  קאלאשיצער 
פורחי, אנגעטוהן צוריסענע צופליקטע בגדים, 
און די רב זצ"ל פלעגט זיך איינשפארן מיט אים 
פאר א לענגערע צייט. די חסידים און תלמידים 
עפעס  הסתם  מן  איז  דאס  אז  שמועסן  פלעגן 
אים  מיט  שמועסט  רב  דער  און  צדיק,  ל"ו  א 

בסתרי תורה.
אמאל  איינער  זיך  האט  געלעגנהייט  א  אין 
איז  שלעפער  דער  פאר  שטוב  אין  באהאלטן 
אריינגעקומען, און ער האט געזעהן ווי פשוט 
ווארעם  שיסל  א  נעמט  רב  קאלאשיצער  דער 
קרעציגער  דעם  ארום  וואשט  ער  און  וואסער 
איד, און טוהט אים אן פרישע ריינע מלבושים...

ער  אז  געזאגט  אמאל  האט  זצ"ל  רב  די 
דער  זיידע  זיין  וואס  דאס  זאגן  זיך  אויף  קען 
האב  "איך  זאגן  פלעגט  רב  צאנזער  הייליגער 
אפילו  און  מענטש  שום  קיין  פון  מורא  נישט 
די  פון  ציטער  איך  אבער  מלאך,  א  פון  נישט 

קרעכץ פון אן ארימאן!"
רבי   – רבי  פשעווארסקער  הייליגער  דער 
דערציילט,  אמאל  האט  זצוק”ל  יענק'עלע 
זצ"ל  רב  קאלאשיצער  דער  האט  איינמאל  אז 
און  שטוב,  אין  זיך  צו  גאסט  א  אריינגענומען 
האט אים געגעבן צו ניצן זיין אייגענע קאלדרע. 
לייז  געטראפן  רביצין  זיין  האט  אינדערפרי 
זיך  רעביצין  די  האט  דערויף.  ארומקריכן 
אביסל צובייזערט פארוואס ער נעמט אריין די 
איר  רב  קאלאשיצער  דער  האט  פורחי.  אורחי 
געענטפערט: "אט די קליינע חיות זענען בכח 
ארויסצושלעפן א מענטש פון שאול תחתית צו 

א מכובד'יגן ארט אין גן עדן".

די קאלאשיצער שטיבל
געווען  איז  ווי עס  די שטאט בארדיוב  אין 
מרא דאתרא די שווער פונעם רב זצוק"ל האט 
זיך געפונען א 'קאלאשיצער שטיבל' וואס איז 
חסידים  קאלאשיצער  דורך  געווארן  נתייסד 
אינעם שטאט, וואס דארט פלעגן די חסידים 
דאווענען מיט א ברען און אן התלהבות אזוי 

ווי זיי האבן געזען ביי זייער גרויסן רבי'ן.
נאר במשך  אויפן  זיין  פלעגט  דער שטיבל 

שבתים און ימים טובים צוליב דעם וואס עס 
האט זיך געפונען אין א צימער פון א גרויסן 

פאבריק.
איינמאל האט זיך געמאכט אז הגה"ק רבי 
איציק'ל פון פשעווארסק זי"ע איז געווען אין 
זעהן  וויל  ער  אז  געבעטן  ער  האט  בארדיוב, 
דעם קאלאשיצער שטיבל. איז מען געגאנגען 
מ'האט  ביהמ"ד,  פונעם  גבאי  דעם  אויפזיכן 
מ'האט  נאר  ווי  שליסל.  דעם  געברענגט 
גע'עפנט דעם טיר און דער רבי ר' איציקל זי"ע 
האט אריין געטרעטן אינעם שטיבל, האט ער 
לופט  די  אריינצואטעמען  טיף  אנגעהויבן 
א  מיט  אויסגעדריקט  זיך  און  פונעם שטיבל, 

התרגשות "אהה! קאלאשיצער לופט!"
סמוך  ביה"ח  קאלאשיץ  אין  אגב,  בדרך 
דער  אויך  ליגט  רב  בארדיוב'ר  צום  ונראה 
אלימלך  ישראל  בן  מאיר  הרה"ח   ערשטער 
דער זיידע פון אונזער ר' מאיר ווערטהיימער.

ענוותן ושפל ברך
ווי אויך איז דער רב געווען באקאנט אלס 
האט  ער  ענוותן,  און  פשטן  גרויסער  א  גאר 
יעדן בחור'ל מיט א  א  צו  זיך אראפ געלאזט 
געוואלדיגע צוגעלאזנקייט, און האט קיינמאל 

נישט געמאכט קיין עסק פון זיך.
ישראל  ר'  הרה"ח  פארציילט  האט  עס 
דער   – ע"ה  ווערטהיימער  אלימלך 
הרה"ח  פון  פאטער  אומפארגעסליכער 
עקזעקיוטיוו  הי"ו  ווערטהיימער  מאיר  ר' 
איז  וועלכער   – המספיק  פון  דירעקטאר 
קאלאשיצער  פייערדיגער  פלאם  א  געווען 
חסיד, אז איינמאל איז ער צוזאמען מיט נאך 
בחורים געפארן צום קאלאשיצער רב זצוק"ל 
חודש  גאנץ  אויף  טעג  הייליגע  די  אויף 
זיי זענען שוין  תשרי, אויפן וועג אהיים ווען 
געשטאנען ביים באן סטאנציע, באמערקן זיי 
און  נאך  זיי  לויפט  רב  קאלאשיצער  דער  ווי 
ער רופט צו ר' ישראל אלימלך און זאגט אים 
גייטס דורך פארן קראקא  "איך הער אז עטס 
און עטס גייטס זיין ביים פעטער ר' ישעי'לע 
טשעכויבער, דעריבער וויל איך ענק בעטן אז 
איר  אז  זאגן  נישט  חלילה  אים  זאלטס  עטס 
זענט געווען ביי מיר אויף ימים טובים, אז ער 

זאל נישט האבן קיין חלישת הדעת".

בקנאו את קנאתי
אויך איז דער קאלאשיצער רב זצ"ל געווען 
ועומד  קנאי  געוואלדיגער  א  אלס  באקאנט 
סיי  זיך געמאכט  ווען אימער עס האט  בפרץ, 
געשטאנען  זצ"ל  רב  דער  איז  פירצה  וועלכע 
מלחמה  און  אויסצוראטן  המדברים  בראש 
פרצות  די  אנטקעגן  ובחנית  בחרב  האלטן  צו 

הדור.
האבן  עס  ווען  געווען  איז  אנדערש  נישט 
אנגעהויבן צו בוזשעווען די ווינטן פון השכלה 
רב  דער  האט  באוועגונגען  ציונ'ישע  די  און 
זצוק"ל זיך געשטעלט אין די לענג און אין די 
ברייט מיט אן אויסטערלישע גבורה מקנא צו 

זיין דעם קנאת ה' בשווקים וברחובות.

התקשרו השמים בעבים
ווען עס האט זיך דערנענטערט די טעג פון 
זענען  מלחמה,  וועלט  צווייטע  ביטערע  די 
נישט  בכלל  שליט"א  רב  פונעם  חסדים  די 
פארקערט,  פונקט  נאר  געווארן,  פארמינערט 
ביים  פארמערט.  פילפאכיג  נאך  זיך  האט  עס 
געווען  שביתה  קונה  האבן  שטוב  אין  רב 
וועלכע  תבל  קצוי  מכל  פליטים  צענדליגער 

זענען אנטלאפן פונעם דייטשן מארד מאשין.
דעם  באמבאדירט  דייטשן  די  האבן  אמאל 
פוילישע  די  און  ריישא,  אין  סטאנציע  באן 

הרה"ק רבי ָחָנה האלבערשטאם בן הגה"ק 
רבי מנחם מענדל מפריסטיק זי"ע הי"ד

>> זייט 10

כתב יד קדשו פון הגה"ק רבי מנחם מענדל מפריסטיק זי"ע

מקום מנוחתו פון הגה"ק רבי מנחם מענדל מפריסטיק זי"ע, טאטע פון קאלאשיצער רב זצוק"ל,  
אונעם אלטען בית החיים און פריסטיק.

11 המספיק גאזעט תשפ"א • הכנסת ספר תורה ביילאגע



זייט 13 <<

רבנו  משה  אז  מיר  זעען  שמות  פרשת  אין 
אנכי  "מי  אויבערשטן,  פאר'ן  געזאגט  האט 
ישראל  בני  את  אוציא  וכי  פרעה,  אל  אלך  כי 
ממצרים". זאגט רש"י, מה זכו ישראל - וואס 
פאר  מאכן  מ'זאל  אז  געווען  זוכה  זיי  האבן 
פון מצרים? האט  ארויסנעמען  ביים  נס  א  זיי 
"בהוציאך  געענטפערט,  אויבערשטער  דער 
את העם הזה ממצרים תעבדון את האלקים על 
קבלת  אז  דעם,  אויף  מען  פרעגט  הזה".  ההר 
התורה איז דאך ערשט געווען שפעטער, האט 
מען דאך נישט געהאט קיין זכות פאר יציאת 

מצרים? 
די  מ'פרעגט  אזוי.  זיין  קען  ענין  דער  נאר 
 210 מצרים  אין  געווען  זענען  אידן  אז  קשיא 
יאר   210 געווען  נישט  איז  שיעבוד  דער  יאר. 
בנוגע  מדרשים  כמה  דא  ס'זענען  נישט.  אויך 
לויט  שיעבוד.  דער  געווען  ס'איז  יאר  וויפיל 
איין דעה איז דער שיעבוד געווען פ"ו שנים, 
וואס  געווארן,  געבוירן  איז  מרים  ווען  פון 
משה  פון  עלטער  יאר  זעכצן  געווען  איז  זי 
אז  פסוק  אין  דאך  שטייט  באמת  אבער  רבנו. 
און  יאר,   430 מצרים  אין  געווען  זענען  אידן 
זאגן  וואס  דא אסאך מדרשים  ס'זענען טאקע 

אז די גזירה איז געווען – נישט 400 יאר, נאר 
ת"ל שנה, דאס הייסט 430 יאר. פינף מאל פ"ו 
 430 פון  פינפטל  א  אז  הייסט  דאס  ת"ל.  איז 
איז געווען דער פאקטישער שיעבוד. איז דאך 
שווער, וויאזוי איז מען ארויסגעגאנגען פאר'ן 

זמן? 
איז דא פארשידענע קדמונים וואס ברענגען 
אז  זאגן  טייל  דעם.  אויף  תירוצים  אראפ 
אידן האבן געהאט א דין פון עבד כנעני, און 
אידן,  די  געשלאגן  האבן  מצריים  די  וויבאלד 
בעלי  פאר  געמאכט  דעם  מיט  זיי  מען  האט 
מומין, ממילא זענען די אידן ארויס בשן ועין. 
דער חיד"א ברענגט אראפ אזא מהלך. אנדערע 
זאגן אז ניין, אידן האבן געהאט א דין ישראל, 
ווי אן עבד עברי, און אן עבד עברי גייט נישט 
אן  מזיק  מ'איז  אויב  אבער  ועין,  בשן  ארויס 
עבד עברי דארף מען באצאלן די פינף זאכן – 

נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת. 
אויף 'שבת' האבן די מצריים נישט געדארפט 
באצאלן, ווייל אידן זענען דאך געווען זייערע 
עבדים, אבער די אנדערע פיר האבן די מצריים 
יא געדארפט באצאלן. פאר דעם איין חלק פון 
די פינף וואס די מצריים האבן נישט געדארפט 

יאר(,   86( געדינט  אידן טאקע  באצאלן האבן 
די  זענען  חלקים  פיר  איבריגע  די  צוליב  און 
דעם  צוליב  מצרים,  פון  פריער  ארויס  אידן 
אידן  געווען,  מזיק  זיי  האבן  מצריים  די  וואס 
זענען געווארן בעלי מומין, ממילא האט מען 
און  ריפוי  צער,  נזק,  באצאלן  געדארפט  זיי 

בושת. אזוי ברענגען די קדמונים. 
אידן  אז  דעם  פון  אויס  קומט  בפשטות 
אין מצרים. משה  מומין  בעלי  געווארן  זענען 
אוציא  "וכי  קשיא,  די  געפרעגט  האט  רבנו 
פאר'ן  דאך  ס'איז  ממצרים?"  ישראל  בני  את 
דער  האט  ארויסגיין?  דען  מען  קען  ווי  זמן? 
את  "בהוציאך  געענטפערט,  אויבערשטער 
ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים  העם 
אז  און  תורה,  די  זיין  מקבל  מ'וועט  הזה", 
א  דא  דארט  איז  תורה  די  זיין  מקבל  מ'וועט 
געשריבן  שטייט  דארט  משפטים,  פרשת 
און  לפניהם",  תשים  אשר  משפטים  "ואלה 
דארט שטייט אז אויב מ'איז מזיק א איד דארף 
ווייל  און ממילא  זאכן,  פינף  די  מען באצאלן 
ארויסגיין  זיי  דארפן  געווען  מזיק  זיי  מ'האט 

פריער. 
בעלי  פאר  אידן  געמאכט  די מצריים האבן 

ווארט  אינטערעסאנט  אן  דא  ס'איז  מומין. 
שרייבט  הארנסטייפלער  מרדכי'לע  ר'  וואס 
געהערט  האט  ער  יועץ.  פלא  ספר  זיין  אין 
ס'שטייט  וואס  דעם  אויף  חיים  דברי  פונעם 
הכבוד,  מלך  א  איז  אויבערשטער  דער  אז 
אויף  פרעגט  ער  און   – שלו  שהכבוד  מלך  א 
דער  ווען  דאס  איז  כבוד  וואספארא  דעם, 
איז א מלך אויף קבצנים, אויף  אויבערשטער 
ארעמעלייט? נאר ווען דער אויבערשטער איז 
קינדער  אידישע  ווען  עשירים,  אויף  מלך  א 
אויף  ישראל  מלך  איז  ער  ווען  געלט,  האבן 
ער  אז  זאגן  צו  זיך  פאסט  דעמאלט  עשירים, 
פונעם  ער  ברענגט  אזוי  הכבוד.  מלך  א  איז 

דברי חיים. 
משה  אז  געקלערט  איך  האב  דעם  לויט 
רבנו האט געזאגט, "וכי אוציא את בני ישראל 
מומין,  בעלי  געווען  זענען  אידן  ממצרים?" 
געווען  איז  דער  האנט,  א  געפעלט  דעם האט 
א געלעמטער, ביי דעם איז געווען אזא מום, 
אויבערשטער  דער  געזאגט,  רבנו  משה  האט 
דער  האט  דעם?  אויף  ישראל  מלך  זיין  וועט 
את  "בהוציאך  געענטפערט  אויבערשטער 

דברות קודש פון כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א: 

א פיזישע און רוחניות'דיגע גאולה פאר 
די קינדער און זייערע עלטערן

המספיק נייעס

פאר'ן טאטן זכרונו לברכה האט וויי געטון דאס הארץ פונעם צער פון אידישע קינדער, האט 
ער געוואלט זיי ארויסנעמען פון דארט און גרינדן אן אייגענעם סקול ... מ'קען טאקע נישט 

לערנען מיט זיי קיין גמרא מיט תוספות, אבער מען קען זיי אויסלערנען "שמע ישראל ה' אלקינו 
ה' אחד". דאס וועט מען זיי אויסלערנען. כאטש דאס וועלן זיי קענען.!"
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ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים  העם 
הזה", ווען ס'וועט קומען מתן תורה וועט זיין 
נתרפאו כל המומין. אלעס וועט אויסגעהיילט 
ווערן. דאס איז א מלך הכבוד. ס'איז א כבוד 
כלל  אויף  מלך  איז  ער  אז  אויבערשטן  פאר'ן 

ישראל און יעדער איז ברוך ה' געזונט. 

מיר זיצן דא היינט ביי א הכנסת ספר תורה 
יציאת  פון  פרשה  די  מ'ליינט  ווען  פסח,  פאר 
מצרים. דער מקום דא איז מיוחד און געמאכט 
אונז  האט  מאיר  ר'  קינדער.  קראנקע  די  פאר 
דערמאנט, און ס'דערמאנט זיך מיט צוואנציג 
יאר צוריק אדער מער, שוין שווער צו האלטן 
א  דא  ס'איז  אז  דערזען  זיך  מ'האט  חשבון, 
וואס  קינדער.  קראנקע  די  מיט  פראבלעם 
ס'זענען  זיי?  זענען  וואו  זיי?  מיט  מען  טוט 
געווען  נעבעך  זענען  וואס  עלטערן  געווען 
זיי גערופן  געשלאגן מיט די קינדער. מ'האט 
'קלאזעט קינדער'. אזוי האט מען זיי גערופן, 
זיי באהאלטן אין די קלאזעטס.  ווייל מ'האט 
ס'איז געווען א רחמנות אויף די קינדער און א 
רחמנות אויף די עלטערן. ס'איז נעבעך געווען 

אזוי. 
פאר'ן טאטן זכרונו לברכה האט וויי געטון 

קינדער,  אידישע  פון  צער  פונעם  הארץ  דאס 
זיי ארויסנעמען פון דארט  האט ער געוואלט 
וועלן  זיי  וואו  און גרינדן אן אייגענעם סקול 
נישט  טאקע  מ'קען  פארברענגען.  קענען 
תוספות,  מיט  גמרא  קיין  זיי  מיט  לערנען 
"שמע  אויסלערנען  זיי  קען  מען  אבער 
מען  וועט  דאס  אחד".  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 
זיי אויסלערנען. כאטש דאס וועלן זיי קענען. 
קענען  נישט  טאקע  ער  וועט  פסח  אויף  און 
לחמא  "הא  אויף  קודש  זרע  קיין  נאכזאגן 
עניא", אבער אז ער וועט קענען זאגן פאר זיין 
טאטן "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" 
וועט זיך דער טאטע מחיה זיין. ער וועט פילן 
זיצט  ער  און  קינד  אידיש  א  אויך  איז  ער  אז 

ביים סדר טיש. 
אסאך אסאך עגמת נפש האט מען געליטן 
אויפגעטון.  מ'האט  אז  ה'  ברוך  דעם.  צוליב 
דא  געגנטער  אידישע  אלע  אין  איז  היינט 
וואו  סקולס  פובליק  די  אין  אפטיילונג  אן 
אין  איז  אזוי  קינדער.  אידישע  די  מ'האלט 
פארק,  בארא  אין  איז  אזוי  וויליאמסבורג, 
אזוי איז איבעראל אין שטאט. אינעם פובליק 
סקול האט מען אויסגע'פועל'ט אז ס'זאל זיין 
א ווינקל וואו מ'האלט זיי. מ'קען דארט נישט 
מ'קען.  וואס  כאטש  מ'טוט  אבער  דאווענען, 
טראגט  יואל  קרית  אין  קינדער  אונזערע  ביי 

מען זיי יעדן טאג אין בית המדרש דאווענען, 
די וואס קענען דאווענען. מ'גיט א חינוך פאר 

די אידישע קינדער. 
דער  ווען  וועט העלפן,  אויבערשטער  דער 
אידישע  אלע  וועלן  קומען,  וועט  צדק  גואל 
דעמאלט  און  ווערן  אויפגעראכטן  קינדער 
וועלן זיי אויך זיין אינעם כלל פון "וכל בניך 
זיין מלך הכבוד.  וועט  לימודי ה'". דעמאלט 
אויבערשטער  דער  און  כבוד  א  זיין  ס'וועט 
ווען  כבוד  קיין  נישט  ס'איז  מלך.  זיין  וועט 
קינדער  אויף  מלך  א  איז  אויבערשטער  דער 
וואס  נישט,  הערן  וואס  נישט,  זעען  וואס 
דאס  איז  נישט.  פארשטייען  זיי  נישט,  רעדן 
דען א כבוד? כבוד איז ווען אידישע קינדער 
און  איברים  רמ"ח  אלע  אויף  געזונט  זענען 
וועט  אויבערשטער  דער  גידים.  שס"ה  אלע 
וועט  קומען,  וועט  צדק  גואל  דער  העלפן, 
עס דעמאלט זיין א מלך הכבוד. ביז דערווייל 

דארף מען זען צו טון פאר די קינדער. 

ער  וואס  מאיר'ן  ר'  פאר  דאנקען  וויל  איך 
האט זיך אריינגעווארפן בלב ובנפש, געעפנט 
אפטיילונג  אן  מיט  אנגעהויבן  אפטיילונגען, 
ווייטער  זיך פארשפרייט  יואל, און  אין קרית 
און  פארק,  בארא  וויליאמסבורג,  מאנסי,  צו 
נעבעך  ס'איז  געגנטער.  פארשידענע  נאך 
דארפן  וואס  קינדער  אידישע  דא  איבעראל 
ספעציעלע באדינונג, מ'דארף זיי ארויסווייזן 
ער  אוועק,  זיך  גיט  מאיר  ר'  ווארעמקייט. 

ארבעט פאר דעם בלב ובנפש. 

מקום  א  נאך  דא  געמאכט  ער  האט  יעצט 
קעמפ  קיין  געווען  נישט  איז  זומער  מיוחד. 
זיי  קינדער,  אידישע  אויך  זענען  זיי  זיי.  פאר 
פרישע  די  אויף  אביסל  ארויסגיין  אויך  ווילן 
מיר  דעם.  פאר  מקום  א  זיין  וועט  דא  לופט. 
ידו  ועוד  יעצט,  ס'איז  וואו  פלאץ  דאס  זעען 
נטויה, מ'גייט דא נאך צובויען גרויסע בנינים, 
ס'זאל זיין פלאץ פאר א גרויסן ציבור. וויפיל 
ס'איז נעבעך דא, איז עס זייער אסאך, און זיי 

דארפן אויך קענען הנאה האבן. 
ס'איז א גרויסע שמחה אז אידן פארשטיין 
מיט  סיי  חסד,  געוואלדיגער  א  ס'איז  דאס. 
די עלטערן. הקב"ה  סיי מיט  און  קינדער  די 
אז  אליהו  דבי  תנא  אין  ס'שטייט  צו.  קוקט 
איידער אידן זענען ארויס פון מצרים "כרתו 
ברית לגמול חסד זה עם זה". זיי האבן כורת 
מיט'ן  איינער  חסד  טון  צו  געווען  ברית 
מ'גייט  חסד,  פון  בנין  א  איז  דאס  אנדערן. 
א  ס'איז  צווייטן.  מיט'ן  איינער  חסד  א  טון 
געוואלדיגע גרויסע שמחה. ס'איז א גרויסער 

ענין. 
מ'זאל  העלפן,  אויבערשטער  דער  זאל 
זוכה זיין צו דער גאולה שלימה, מ'זאל זוכה 
אויפגעראכטן  זאלן  קינדער  אלע  די  אז  זיין 
ווערן, זיי זאלן זיין געזונט. די קינדער זאלן 
אויך זוכה זיין צו לערנען תורה מפי הקב"ה 
פונקט ווי אלע אנדערע אידישע קינדער. דער 
טאקע  מ'זאל  אז  העלפן  זאל  אויבערשטער 
זוכה זיין במהרה, בניסן נגאלו ובניסן עתידין 
דעם  אקעגנצוגיין  זיין  זוכה  מ'זאל  להיגאל, 

גואל צדק, במהרה בימינו אמן.  

דברות קודש פון כ"ק אדמו"ר 
מסאטמאר שליט"א

האבן  און  יאגד,  אויפן  ארויס  איז  מיליטער 
רעקרוטירט יעדן אויף וועם זיי האבן געקענט 
לייגן די האנט צו העלפן צוריק בויען די שינעס. 
היות דער רב'ס שטוב האט זיך געפינען נישט 
ווייט פונעם באן סטאנציע האבן זיי זיך א לאז 
א  גענומען  און  וואוינונג  רב'ס  אויפן  געטוהן 
יעדן איינעם צו די עבודה אינאיינעם מיטן רב 

זצ"ל אליין.
קומען  אהיים  פלעגט  רב  די  ווען 
די  פון  אויסגעשעפט  און  אויסגעמוטשעט 
פלעגט  שינעס  באן  די  אויף  ארבייט  שווערע 
האבן  פליטים  אלע  אז  מאכן  זיכער  אלס  ער 
אראפ  אליין  זשיך  האט  ער  איידער  געגעסן 

געזעצט טועם זיין עפעס.

במצור ובמצוק
האבן  ימ"ש  רשעים  נאצישע  די  ווען 
האבן  און  פוילן  קיין  אריינמארשירט 
אנגעהויבן  זיך  האט  ריישא,  איינגענומען 
דארט ביטערע צרות צרורות פאר אלע אידישע 
צוגלייך.  זצוק"ל  רב  פארן  און  איינוואוינער, 
פארלאזן  צו  באשלאסן  האט  זצ"ל  רב  דער 
גאנצע  זיין  מיט  צוזאמען  ריישא  שטאט  דעם 
געבורט  זיין  צו  קערן  צוריק  און  משפחה, 
שטאט – פריסטיק, וואס דארט איז נאך געווען 
אום  רדיפות.  די  רואיגער  עטוואס  רעלאטיוו 
אנגעקומען  ער  איז  לפ"ק  ת"ש  שנת  אלול  ב' 

צוריק קיין פריסטיק.
לאנג  נישט  האט  רואיגקייט  דאס  אבער 
די  האבן  שפעטער  חודש  איין  אנגעהאלטן, 

דייטשע רשעים אריין מארשירט קיין פריסטיק, 
אוועקגעפירט  זיי  האבן  כיפור  יום  אום  און 
די טרויעריג בארוהמטע  הונדערטער אידן צו 
זיי  האבן  אויך  ווי  לאגערן,  ארבייטס 
אויסגעשאסן גאנצעטע משפחות אויף אמאל.

חדשים  און  וואכן  קומענדיגע  די  במשך 
אן  אויף  פארערגערט  צרות  די  זיך  האבן 
אויסטערלישן פארנעם, אבער מיט דעם אלעם 
בכל  געווען  משתדל  זיך  זצ"ל  רב  דער  האט 
ווי  ומנהגים  מצוות  אלע  איינצוהאלטן  תוקף 

ווייט מעגליך.
ווען די צרות זענען געווארן אומדערטרעגליך 
א  זצוק"ל  רב  פארן  ערלעדיגט  מען  האט 
בונקער אין א קארטאפל פעלד וועלכער האט 
זיך געפונען בגלילות פון פריסטיק, ווי דער רב 
מיט די בני המשפחה האבן זיך אויסבאהאלטן 

פאר א לענגערע תקופה. 
רשעים  נאצישע  די  האבן  ליידער  אבער 
האבן  און  באהעלטעניש,  דעם  אנטדעקט 
אפגעפירט דעם רב מיט די גאנצע חברייא אין 

געפענגעניש אין שטאט יאסלא.

ונר אלקים טרם יכבה
וועלכער  איד  א  פארציילט  האט  עס 
מיטן  צוזאמען  זיין  צו  געווען  זוכה  האט 
לעצטע  זיינע  זצוק"ל במשך  רב  קאלאשיצער 
טעג אין געפענגעניש אין יאסלא הארט פארן 
אומגעברענגט ווערן דורך די רשעים, האט ער 
זיך  האט  שבת  לעצטן  אינעם  אז  פארציילט 
מיט  קבלת שבת  דאווענען  געשטעלט  רבי  די 
גייט  גארנישט  כאילו  שמחה,  געוואלדיגע  א 

מנוחות.  מי  על  זיך  זיצט  ער  און  פאר,  נישט 
ווען די רב האט גע'ענדיגט דאווענען, האט ער 
אפשר  האט  ער  אויב  איד  דעם  פון  געפרעגט 
כדי  געבן  אים  קען  ער  וואס  ברויט  א שטיקל 
איד  דער  סעודת שבת.  דערויף  זיין  צו  מקיים 
האט אים געגעבן א קליין שטיקעלע פון דאס 

וואס ער האט זיך געהאט באהאלטן.
די רב זצוק"ל האט זיך געזעצט זינגען שלום 
עליכם מיט א געוואלדיגן ברען, דערנאך האט 
גענומען דעם שטיקעלע  און  געוואשן  זיך  ער 
ברויט און קידוש געמאכט דערויף, דאן האט 
ער אפגעריסן א קליין שטיקעלע און געזאגט 
לכבוד  פיש  די  אנשטאט  זיין  זאל  "דאס 
געזאגט "דאס  און  נאך א שטיקל  און  שבת"  
נאך  שבת",  לכבוד  זופ  די  אנשטאט  זיין  זאל 
א שטיקל און געזאגט דאס זאל זיין אנשטאט 
נאך  ס'איז  ווען  און  שבת",  לכבוד  פלייש  די 
דער  האט  ברעקעלע  קליין  א  איבערגעבליבן 
די  זיין אנשטאט  זאל  "דאס  אנגערופן  זיך  רב 

צימעס לכבוד שבת".
ער  האט  געזעהן  דאס  האט  איד  דער  ווען 
זיך  האט  און  איינהאלטן  געקענט  נישט  זיך 
צושמייכלט, און ער רופט זיך אן צום רב זצ"ל 
"רבי, נאך אביסל גייט מען אונז ארויס נעמען 
צו די שחיטה, און די רבי איז פארנומען מיט 

צימעס?"
האט זיך דער רבי אנגערופן צו אים בזה"ל 
באשעפער  א  דא  ס'איז  אז  זאלסטו  "וויסן 
פליכט  אונזער  און  וועלט,  די  פירט  עס  ווער 
איז אנצונעמען זיינע גזירות באהבה, און איך 
וויל אז דו זאלסט גלייבן אז דער רבוש"ע האט 

זי"ע  רב  דער  האט  דאן  צוגעפירט".  אלעס 
קעשענע,  פון  טיכל  טאש  א  ארויסגענומען 
אים  און  איד  דעם  פאר  דערלאנגט  עס  און 
געזאגט, "היט גוט אפ אויף דעם טיכל, ווייל 
וועט  דיר  ביי  האלטן  דאס  וועסט  דו  ווילאנג 
נישט קענען שעדיגן!" האט דער  קיינער  דיר 
אריבערגעגאנגען  בין  "איך  אוסיגעפירט,  איד 
די שווערסטע טויט-לאגערן, און קיינער האט 
נישט געהאט קיין שליטה אויף מיר, ביים סוף 
קריג איז מיר קוים געבליבן אביסל צופליקטע 
ארום  עס  איך  האב  טיכל,  פונעם  פעדעמער 
געבינדן ארום מיין פיס, און אזוי בין איך ניצול 

געווארן!".

עולה על מוקדה
לויט די עדות'שאפט פון די שארית הפליטה 
שרידי דור הישן, איז דער רב געשאסן געווארן 
אין א וואלד אין וואשיצע א דארף נעבען יאסלא 
ח"י  אום  סוכות  המועד  חול  טאג  צווייטן  דעם 
תשרי שנת תש"ג לפ"ק הי"ד. פירנדיג דעם רב 
זצוק"ל צו די שחיטה האט ער געזינגען הויעך 
אויפן קול די ווערטער פון נשמת ווי אויך אנדערע 
פסוקי שבח והודאה להקב"ה ארויסווייזנדיג זיין 
דאס  וואס  באהבה,  יסורים  קבלת  אמת'דיגער 
האט איבערגעלאזט איין אייביגן רושם אויף די 
אנדערע געפאנגענע וועלכע זענען געווען מיטן 

רב צוזאמען.
אומגעברענגט  אויך  איז  רב  מיטן  צוזאמען 
אלע  משפחה,  גאנצע  זיין  קריג  ביים  געווארן 
זיינע  אלע  און  קינדער  קינדער  זיבן  זיינע 

אייניקלעך, ה' ינקום דמם.
אין די לעצטערע יארן איז אנטדעקט געווארן 
דארט  איז  עס  און  פלאץ,  פונקטליכן  דעם 
לנצח  זכרון  מצבת  א  געווארן  אויפגעשטעלט 

זכרונו הקדוש.
נקום נקמת דם עבדיך השפוך ויהי זכרו ברוך 

וזכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. 

>> זייט 11

הרה"ק רבי ָחָנה האלבערשטאם בן הגה"ק 
רבי מנחם מענדל מפריסטיק זי"ע הי"ד

המספיק נייעס

>> זייט 12
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זייט 17 <<

צו  דא  צוזאמגעקומען  זיך  זענען  מיר 
באזונדערע  דריי  פון  מצוה  של  סעודה  א 
פון  שמחה  די  איז  ערשטע  דאס  שמחות. 
געשריבן  איז  וואס  תורה,  ספר  כתיבת  סיום 
געווארן דורך הרבני הנגיד החסיד ר' מאיר. 
איז  מאיר  ר'  דער  אז  זיין  מדגיש  מ'דארף 
אריין  ברענגט  ער  ישראל'.  בני  עיני  'מאיר 
באקאנט  ס'איז  ישראל.  בני  עיני  אין  אור 
האט  ער  וואס  דעם  מיט  טוט  מאיר  ר'  וואס 
די  קינדער,  צעבראכענע  צוזאמגענומען 
זענען געווען צעבראכן, און מ'קען  עלטערן 
גארנישט ארויסזאגן וואס מ'האט אויפגעטון 
מיט דעם וואס מ'האט געמאכט א היים פאר 

זיי. 
קודם כל איז ער א 'מאיר עיני בני ישראל' 
זיי  אין  אריין  ברענגט  ער  קינדער,  די  פון 
מאל  אזויפיל  שוין  מ'האט  תורה.  אור  אן 
יארן  ערשטע  די  אין  אז  דעם  וועגן  גערעדט 
זאלן  קינדער  די  אז  אויסגעקומען  נישט  איז 
ארויסזאגן א דבר שבקדושה, קיינער האט זיי 
נישט אויסגעלערנט, ס'האט געפעלט פון זיי. 
היינט צוטאגס איז דא אין זיי אן אור תורה, 
זיי מאכן ברכות. ס'קומען ימים טובים, זעט 

מען אין זיי א ניצוץ פון אור דקדושה. 
ווען  צוריק,  טאקע  מיך  דערמאן  איך 
דער  און  מוסד  דעם  אויפגעשטעלט  מ'האט 
ברך משה האט זיך אזוי געשלאגן דערפאר. 
מ'האט געזאגט אלע מיני זאכן וואס ס'וועט 
געווארן  איז  וואס  דעם.  פון  ארויסקומען 
אפאר  געווען  דארט  בין  איך  דערנאך? 
געוואוסט  האבן  קינדער  די  צוריק,  חדשים 
צו זאגן וועלכע ברכה מ'מאכט אויף מזונות, 
יעדער  דזשוס',  'גרעיפ  אויף  מ'מאכט  וואס 
אן  דארט  געווען  ס'איז  השגתו.  לפי  איינער 
אור תורה. מ'האט אריינגעברענגט אין זיי אן 
אור. דער נאמען ר' מאיר איז שמא קא גרם.  
דערנאך איז ער אויך מאיר עיני בני ישראל 
וואס  צייטן  געווען  ס'איז  עלטערן.  די  פון 
דער וואס האט געהאט אזעלכע קינדער איז 
געווען ביי זיי חושך. מ'האט נישט געוואוסט 
וואו  געוואוסט  נישט  מ'האט  טון.  צו  וואס 
צו לייגן די קינדער. מ'האט מורא געהאט צו 
גיין רעדן מיט איינעם. מ'האט עס געוואלט 
בחינה  א  געווען  ס'איז  בקיצור,  באהאלטן. 
קיין  זען  געקענט  נישט  מ'האט  חושך.  פון 
עלטערן,  אזעלכע  פון  פנים  אויפ'ן  שמייכל 
זענען  זיי  בשמחה,  געווען  נישט  זענען  זיי 
ר'  אנגעקומען  איז  צעטראגן.  געווען  אלץ 

מאיר און זיי ארויסגעצויגן פונעם חשכות. 
א טאטע קומט אהיים און דאס קינד וואס 
ער האט פריער געטראכט אז ער וועט נישט 
קענען זאגן קיין ברכות, זעט ער מיטאמאל ווי 
דאס קינד זאגט ברכות. ס'קומט ראש השנה 
שאקלט זיך דאס קינד ביי "למנצח לבני קרח 
עלטערן  אידן.  אלע  מיט  צוזאמען  מזמור" 
ליכטיגקייט  א  אריין  קומט  צו,  דאס  קוקן 
אוועקגענומען  האט  מאיר  ר'  שטוב.  אין 
זיין  מ'קען  צעבראכנקייט.  און  חשכות  די 

בשמחה. דאס איז אונזער ר' מאיר. 
דער ספר תורה וואס ער האט אריינגעגעבן, 

די צווייטע שמחה איז  דאס איז איין שמחה. 
דער חינוך בית המדרש. מ'וועט דאווענען דא, 
'דער קאלאשיצער שטיבל',  רופן  זיך  ס'וועט 
מ'וועט דערמאנען דעם קאלאשיצער רב, דאס 
איז אן עקסטערע זאך. די דריטע זאך איז דאס 
די צוויי שמחות  גורם, אז  זמן איז  וואס דער 
חודש  פון  צירוף  דער  ניסן.  חודש  אין  זענען 

ניסן איז "ישמחו השמים ותגל הארץ". 

האט  דא  שטייען  מיר  וואו  זמן  דעם  אין 
דער "ותגל הארץ" נאך א באדייט, ווי מ'וועט 
באלד זען. מ'קען מקשר זיין די דריי ענינים 
תורה,  ספר  כתיבת  סיום  דעם   – אינאיינעם 
וואס  זאכן  צוויי  אנדערע  די  מיט  צוזאמען 
מיר האבן דערמאנט. די הייליגע גמרא זאגט 
שמלאי,  ר'  "דרש  )יד.(,  סוטה  מסכת  אין 
תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות 
חסדים". די תורה פאנגט זיך אן מיט גמילות 
חסדים, אז דער אויבערשטער האט געמאכט 
כתנות עור פאר אדם וחוה, און סופה גמילות 
חסדים, מיט "ויקבור אותו בגיא". זאגט דער 
איז,  דערפון  כוונה  די  וואס  דארט  מהרש"א 

אז דאס איז א הוראה, מ'וויל ארויסברענגען 
דער  אז  תורה,  הייליגער  דער  פון  מעלה  די 
אויף  געשטעלט  איז  תורה  דער  פון  יסוד 

גמילות חסדים. "ותורת חסד על לשונה". 
דער עצי חיים ברענגט צו אין פרשת יתרו 
דער  פון  שורש  דער  אז  נזר,  אבני  פונעם 
ער  החסד.  מידת  פון  קומט  הקדושה  תורה 
זוכה  אידן  האבן  דעם  וועגן  אז  דארט  זאגט 
שורש  דער  וויבאלד  תורה,  דער  צו  געווען 
פון דער תורה איז מידת החסד, און אברהם 
מידת  אין  אויסגעארבעט  געווען  איז  אבינו 
החסד. דערפאר, וויבאלד כלל ישראל זענען 
דאך אייניקלעך פון אברהם אבינו, און אידן 
זיי  האבן  דעם  וועגן  חסדים,  גומלי  זענען 
אין  אזוי שטייט  צו דער תורה.  געווען  זוכה 

נזר הקודש. 
יעצט לאמיר צוריקגיין צו דער פריערדיגער 
זאגט  מהרש"א  דער  וואס  סוטה,  אין  גמרא 
אז די גמרא וויל ארויסברענגען די מעלה פון 
אויף  געבויט  ס'איז  אז  הקדושה  תורה  דער 
אז  סוכה  מסכת  אין  זאגט  גמרא  די  חסד. 
וויבאלד  ווי צדקה,  גמילות חסדים איז מער 
סיי  און  עניים  פאר  סיי  איז  חסדים  גמילות 

פאר  נאר  איז  צדקה  בשעת  עשירים,  פאר 
החסד,  מידת  איז  זאך  גרעסטע  די  עניים. 
געוואלט  האט  שמלאי  ר'  ווען  דערפאר  און 
תורה,  דער  פון  מעלה  די  ארויסברענגען 
האט ער געזאגט אז ס'איז "תחילתה גמילות 

חסדים וסופה גמילות חסדים". 
חסדים.  גמילות  איז  'סופה'  פנים,  כל  על 
פון  פרשה  די  געווען  מסיים  יעצט  מ'האט 
וועלכן  וועגן  דער חסד  און  גמילות חסדים. 
מיר רעדן דא איז טאקע בין לעניים און בין 
ווערט  וואס  חסד  גמילות  דער  לעשירים. 
געטון פאר די קינדער איז אפילו פאר עשירים, 
פרנסה  האבן  זיי  גארנישט,  זיי  ס'פעלט 
בריוח, זיי האבן מכל טוב וטוב, פאר זיי טוט 
איז  דאס  און  חסדים,  גמילות  די  אויך  מען 
נאך מער פון מצוות צדקה וואס מ'טוט פאר 
מאיר  האט  חסדים  גמילות  אזעלכע  עניים. 
צעבראכענע  די  ישראל,  של  עיניהם  געווען 
נפשות, מ'האט אריינגעברענגט אין זיי דעם 
אין  אריינגעברענגט  מ'האט  התורה,  אור 
לפי  ברכה  א  מאכן  זאלן  זיי  אז  קינדער  די 
טעג,  הייליגע  די  ס'קומען  ווען  השגתם. 
האלטן  זיי  און  מדרש  בית  אין  זיי  קומען 
איך  דערמאנט.  פריער  האב  איך  ווי  מיט, 
געשטאנען  בין  איך  געזען.  אליין  דאס  האב 
און געקוקט. זיי האבן גענומען א מחזור און 
זיך  און  מזמור"  קרח  לבני  "למנצח  געזאגט 
געשאקלט. ווער האט אמאל געטראכט וואס 

מ'קען אלץ טון מיט זיי? 
איז  ציל  דער  אז  טאקע  מען  זעט  דא 
"ישמחו השמים ותגל הארץ". ס'שטייט אין 
קומען  הקדושים  אבות  די  אז  הקדוש  זוהר 
זייערע  ביי  שמחות  דא  ס'איז  ווען  אראפ 
כאילו  תורה  חברו  בן  את  המלמד  קינדער. 
דער  רבי,  דער  וואס  נפש  מסירות  די  ילדו. 
זיך  מ'האט  וויפיל  געהאט,  האט  ברך משה, 
גע'חוצפה'ט קעגן אים, מ'האט געטון אלעס 
ער  אבער  שטערן,  צו  אים  וועלט  דער  אין 
זיין  וועט  וואס  "ניין,  גע'עקשנ'ט,  זיך  האט 
מיט די צעבראכענע קינדער?" דאס איז דער 
"המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו". און 
מ'קומט  וואו  שמחה  א  יעצט  איז  דערפאר 
ס'איז  אונטן,  פון  און  אויבן  פון  פרייען  זיך 

"ישמחו השמים ותגל הארץ". 
פון  שמחה  א  עס  איז  ערד  דער  אויף  דא 
און  צו  קוקן  זיי  זיך,  זיי פרייען  די עלטערן, 
ווען  געווען  ס'איז  וויאזוי  זיך  דערמאנען 
מ'האט  געווארן,  געבוירן  איז  קינד  דאס 
קענען  עס  מ'וועט  וויאזוי  געוואוסט  נישט 
אין  שיקן  מוזן  אים  מ'וועט  דורכטראגן, 
דארט  זיין  דען  עס  וועט  סקול.  פובליק 
ברוך  מען  זעט  צוטאגס  היינט  און  בעסער? 
ה' ווי זיי זאגן דברי קדושה און דברי תורה. 

ממילא איז דאך זייער פאסיג די צוויי. 
אויפ'ן  סיום  דעם  יעצט  געמאכט  מ'האט 
ס'איז  אז  אונז  זאגן  חז"ל  וואס  תורה  ספר 
"סופה גמילות חסדים". ביי א סיום איז מען 
דאך געווענליך מקשר דעם סוף צום אנפאנג, 
צו  הדרנים  אויך  זאגן  דרשנים  בעלי  אלע 

המספיק נייעס

דרשת הדיין שליט"א, בעל אגלי דבש:

מ'האט 'מאיר' געווען עיניהם ולבם של ישראל
"ס'איז געווען א בחינה פון חושך. מ'האט נישט געקענט זען קיין שמייכל אויף די עלטערן, 

ביז ר' מאיר האט זיי ארויסגענומען פונעם חשכות"
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בהורמנא דמלכא, ברשות פונעם דיין שליט"א 
הקהל  וכל  שליט"א  הגאונים  רבנים  די  און 
לזמן  והגיענו"  וקיימנו  "שהחיינו  ברוך  הקודש, 
הזה. מ'זאגט דריי לשונות ווייל דאס איז קעגן די 
שמחה המשולשת וואס מיר פראווען היינט דא. 
מאל.  איין  אויף  חסדים  וגמילות  עבודה  תורה, 
תורה – מיר האבן געהאט די זכיה מכניס צו זיין 
א תורה, לעילוי נשמת דעם הייליגן קאלאשיצער 
רב. עבודה  זו תפילה - אז מ'האט מחנך געווען 
"דער קאלאשיצער  בית המדרש,  נייעם  א  היינט 

שטיבל", לעילוי נשמת דעם קאלאשיצער רב. 
היינט  קאל  טעלעפאן  א  באקומען  האב  איך 
אן  איז  ער  וואס  כהנא,  שמעלקא  ר'  פון  צופרי 
אייניקל פון רבי איציקל זצ"ל, און ער האט מיר 
דערציילט א מעשה וואס ווערט געברענגט אז ר' 
איציקל איז געווען אין בארדיוב, און דארט האט 
ר' יהושע העשיל גלאנץ געמאכט א בית המדרש 
וואס מ'האט נאר געדאוונט דארט לפעמים, ס'איז 
געווען אין אן ארבעטס-פלאץ, און ער האט עס 
איציקל  ר'  ווען  שטיבל'.  'קאלאשיצער  גערופן 
געזאגט "אה!  ער  איז אהין אריינגעקומען האט 
קאלאשיצער לופט!" ער האט געהאלטן אז ס'איז 
קאלאשיצער  א  מאכן  צו  זכיה  געוואלדיגע  א 

שטיבל. 
מיין זיידע און מיין טאטע ע"ה האט זיכער א 
זיין א בית המדרש  ס'וועט  גרויסן קורת רוח אז 
און א ספר תורה, א פלאץ וואו מ'וועט דאווענען 
פונעם  ולזכרו  לשמו  תורה,  דער  אין  ליינען  און 
עבודה.  און  תורה  איז  דאס  רב.  קאלאשיצער 
גמילות חסדים איז דאך זעלבסט פארשטענדליך, 
געאייגנט  נאר  איז  פלאץ  גאנצע  דאס  ווייל 
צרכים  מיט  מענטשן  פאר  חסדים,  גמילות  פאר 
מיוחדים. משפחות וואס זיי פלאגן זיך א גאנצע 
אדער  קינד  אייגן  אן  האבן  זיי  ווייל  צי  וואך, 
קענען  זיך  זאלן  קינד,  יענעמ'ס  האלטן  זיי  ווייל 

דערפרישן מיט נייע כוחות. 

יונתן  ר'  וואס  צוגעבן  איך  מוז  דא  אבער 
]שווארץ[ האט פריער געזאגט אז דאס איז אלעס 
נאר מכוחו של אותו זקן, דער רבי ז"ל, דער ברך 
אויף  געווען  נפש  מוסר  זיך  האט  וואס  משה, 
געזונט  זיין  זאל  רבי  דער  יבלחט"א  און  דעם, 
אזויפיל  געקאסט  זיי  ס'האט  וואס  שטארק,  און 
חצים ובלסטראות. וויפיל הארץ עסעניש האט עס 
וויאזוי  געוויזן א דרך  זיי געקאסט?! דאס האט 
מ'זאל  אז  דעם  פאר  אוועקגעבן  זיך  מ'דארף 
העלפן פאר די קינדער. ברוך ה', איך לויב דעם 
באשעפער, אז ס'איז דא נאך אנדערע וואס מאכן 
נאכמאכן  טאקע  עס  מ'זאל  און  נאך,  היינט  עס 
'המספיק'  די  ווי  אזוי  ונפש,  בלב  אינגאנצן, 

ארבייטער. זיי געבן זיך אוועק בלב ונפש. 
איינער וואס איז נישט געאייגנט דערפאר קען 
דאס נישט טון. א ספר תורה דארף ווערן געשריבן 
פון א סופר וואס האט א טאלאנט פון סופרות. אז 
נישט, וועט נישט העלפן וויפיל ער זאל זיך נאר 
לערנען. א בעל תפילה קען זיך נישט צולערנען, 
נאר אויב ער האט א טאלאנט פון דאווענען שיין. 
די מענטשן וואס געבן זיך אוועק פאר די קינדער, 
מיט'ן  עס  טוען  זיי  בלוט.  אינעם  דאס  האבן  זיי 

דא  נישט  זיי  וואלטן  נישט,  ווען  הארץ.  גאנצן 
געווען ביז צוויי דריי וואכן. דאס איז אלעס דער 
יבלחט"א  און  משה,  ברך  דער  רבי'ן  פונעם  כח 
זיך  האבן  זיי  וואס  געזונט,  זיין  זאל  רבי  דער 

אוועקגעגעבן בלב ונפש פאר די קינדער. 
נאכגעמאכט  אנדערע  טאקע  האבן  יום  היום 
'המספיק' אויף פארשידענע אופנים, אבער דעם 
'סקול דיסטריקט' האט נאך קיינער דערווייל נישט 
אונז.  צו  צוקומען  דערווייל  מ'מוז  נאכגעמאכט. 
וואוינען אין  וועלט קומט מען  פון דער גאנצער 
קרית יואל כדי צו קענען שיקן דאס קינד צו אונז.  
ס'איז דאס ערשטע מאל וואס מ'האט געמאכט 
א האטעל, א רעזארט, א קעמפ, הכל ביחד, און 
וואכן  זעקס  אפגעקויפט,  עס  מ'האט  ווען  פון 
פארשידענע  דא  געווען  שוין  זענען  צוריק, 
בלב  אוועק  זיך  געבן  וועלכע  מענטשן  גרופעס, 
ונפש פאר אזעלכע קינדער. אי"ה דעם קומענדיגן 
זומער וועלן זיין ארום ניין וואכן וואס ס'וועלן דא 
זיין קינדער מיט ארבייטער, מ'רופט זיי 'דירעקט 
קעיר', וואס זיי וועלן דא זיין דעם גאנצן זומער 
ווייל 'למה נגרע?',  זיי,  זיך אוועקגעבן פאר  און 
קעמפ?  קיין  האבן  נישט  זיי  זאלן  פארוואס 
זענען "היי פאנקשענינג"  וואס  די  נאר  פארוואס 
א  אין  אדער  קאנטרי  א  אין  אמאל  גיין  קענען 
קעמפ, און מ'נעמט זיי אריין אויך נאר אויף צוויי 
וואכן? די קינדער דארפן דאך מער. בזכותם אנו 
חיים. אויב סתם קינדער האבן ניין וואכן, דארפן 
זיין  טאקע  גייט  אזוי  וואכן.  ניין  האבן  אויך  זיי 
דאס  אנדערע  זאלן  הלואי  און  דא,  פלאץ  דאס 
די  נאכגעמאכט  מ'האט  ווי  אזוי  נאכמאכן,  אויך 

אנדערע זאכן. 

חתם  דעם  נאכצוזאגן  דא  פאסיג  זייער  ס'איז 
שיר  'מזמור  תהלים,  אין  קאפיטל  אויפ'ן  סופר 
ספר  הכנת  א  ביי  זאגט  ער  וואס  הבית',  חנוכת 
תורה. דער חתם סופר זאגט אז אין אנהויב פונעם 
כי  ה'  "ארוממך  ביי  'ה'',  נאר  שטייט  קאפיטל 
'ה'  געשריבן  שטייט  שפעטער  און   – דליתני" 

אלוקי', ביי "ה' אלוקי שועתי אליך". דער חתם 
מ'וויל  ווען  אזוי.  פסוקים  די  מסביר  איז  סופר 
מענטשן  געבן  באשעפער  פאר'ן  הויז  א  בויען 
נדבות פאר דעם, מ'איז מנדב געלט אז מ'זאל עס 
באגלייט  איז  נדבה  די  אבער  אויפבויען,  קענען 
מיט א דאגה צי די ארבעט וועט טאקע געענדיגט 
דערפאר  אויפגעבויט.  ווערן  ס'וועט  צי  ווערן, 
שטייט דארט נאר 'ה'', ווייל ס'איז נאכנישט קיין 
שוין  ס'איז  וואס  נאכדעם  אבער  שמחה.  גאנצע 
אלוקי',  'ה'  מענטש  דער  שוין  זאגט  געענדיגט, 
וויבאלד דער מענטש פילט שוין א שטערקערע 
שמחה וואס די שמחה איז בשלימות ווייל עס איז 

שוין גענדיגט. 
נאכדעם זאגט אבער דער חתם סופר אז למעשה 
איז ביידע שמחות באמת נישט קיין שלימות'דיגע 
שמחות, וויבאלד אויך ווען מ'ענדיגט בויען איז 
עס שוין פערטיג, איז גארנישט דא ווייטער. זאגט 
תורה  ספר  הכנסת  א  ביי  אבער  סופר  חתם  דער 
מען  גייט  שרייבען  ענדיגען  נאכן  ווייטער  וואס 
דאך שטענדיג ליינען האט עס א המשכה איז די 

שמחה בשלימות אן קיין סוף.
אין אונזער יעצטיגן פאל רעדן מיר סיי וועגן א 
חנוכת הבית און סיי וועגן א הכנסת ספר תורה. 
די הכנסת ספר תורה איז א שמחה וואס ציט זיך 
שטענדיג ווי געזאגט, און אויך די חנוכת הבית איז 
א פארצויגענע שמחה ווייל אין די ביהמ"ד גייט 
דאס  אויך  דאווענען.  און  לערנען  ווייטער  מען 
פלאץ וועט זיין א מקום פאר חסד א גאנץ יאר, 
זיך קענען  מ'זאל  אז  ווינטער  סיי  און  זימער  סיי 
קענען  צו  לופט,  פרישע  שעפן  אויפפרישן,  דא 
דאס  הקודש.  עבודת  דער  מיט  אנגיין  ווייטער 
וואס ביז היינט  די קינדער  זיין פאר  וועט  פלאץ 
איז נישט געווען קיין חסידיש פלאץ וואו זיי זאלן 
קענען גיין, און אפילו די פלעצער וואו ס'איז יא 
געווען מעגליך צו גיין, איז עס געווען נאר אויף 
צוויי וואכן מאקסימום. יעצט וועט זיין א פלאץ 
וואו מ'וועט קענען סערווירן די קינדער שטענדיג. 
געמאכט,  מ'האט  וואס  מדרש  בית  דאס  אויך 
שטענדיג  מען  וועט  שטיבל,  קאלאשיצער  דעם 

דאווענען און לערנען אין דעם. 

מ'בלייבט אבער נישט שטיין מיט דעם. פונקט 
יעצט האט מען שוין אריינגעגעבן פאר'ן 'בילדינג 
דעפארטמענט' פלענער אויף ווייטער. דא מוז איך 
יואל קאהן,  ר'  ארויסברענגען דעם טאלאנט פון 
אויך א קרית יואל'ער איינוואוינער, א תלמיד פונעם 
רבי'ן, וואס ער איז דער 'עקספעדייטער', האט ער 
אז  דעפארטמענט'  'בילדינג  פאר'ן  אריינגעגעבן 
אז  אויך  ווי  שטיבער,   130 נאך  צובויען  מ'זאל 
ס'זאל זיין א מקוה – וויבאלד אז אידן קומען אויף 
א פלאץ דארף דארט זיין א מקוה, מ'קען זיך נישט 
באגיין מיט א סווימינג פול, אפילו ס'האט נישט 
גרויסן  א  בויען  מען  וועט  אויך  פילטער.  קיין 
זיין  וועט  וואס  פיס,  סקווער   25,000 פון  בנין 
אויך  עס  מ'וועט  קלאסן,  אכט  אין  צעטיילט 
פלאץ  א  זיין  ס'וועט  און  אויפמאכן,  קענען 
מיט  די  סיי  פארברענגען,  קענען  מ'וועט  וואו 

ספעציעלע צרכים און סיי אנדערע. 
פאר  באדאנקען  באזונדער  מיך  דארף  איך 
איז  ער  סטעף.  זיין  מיט  הערשל  זון  מיין 
און  זלמן  מיט  צוזאמען  נחשון,  דער  געווען 
אריינגעשפרונגען  איז  ער  טעסלער,  נפתלי 
דעם  שליסן  שוין  מ'זאל  אז  געמוטשעט  און 
ער  איז  'קלאוזן'  נאכ'ן  טעג  צוויי  אפמאך. 
צוויי  ווי  מער  נישט  אהין,  אריינגעקומען 
ער האט  עס פאראידישט.  ער האט  און  טעג, 
פארמאכט  האט  ער  וואנט,  א  אראפגעבראכן 
גדרי  מיט  זיין  ס'זאל  אז  פול,  סווימינג  די 
צניעות, און מ'האט שוין געקענט זיין דא דעם 
באקומען  טאקע  מ'האט  שבת.  קומענדיגן 
געווען  שוין  ס'איז  אבער  ארדער',  'סטאפ  א 
שבת  דעם  פראווען  קענען  מ'זאל  אז  גענוג 
זיך  איך  דארף  אויך  אזוי  פלאץ.  דעם  אויף 
באדאנקען פאר ר' משה מענדל ווערטהיימער 
אראנזש  המספיק  דירעקטאר  עקזעקיוטיוו 
וואס אדאנק זיין שטארקע השתדלת האט מען 
געטראפן דעס פלאץ "יישר כוחכם וחילכם".

זיין  מיט  אפעל,  אליעזר  ר'  דא  איז  נאכדעם 
געהילף ר' ישעי' בראך, וואס זיי געבן זיך אוועק 
פאר דעם פלאץ שטענדיג, ממש בלב ונפש. דאס 
אז מ'האט געקענט דא היינט מאכן די הכנסת ספר 
תורה, אז מ'האט געקענט דא מאכן די סעודה, און 
האבן דעם בית מדרש, דאס האט געקאסט נישט 
בלויז 24 שעה ארבעט נאכאנאנד, נאר אסאך מער 
פון דעם, איך ווייס אליין נישט וויפיל, 48 צי 72 
שעה פון ארבעט אין א צי, כדי אז דאס פלאץ זאל 

ווערן אהערגעשטעלט אזוי ווי ס'ברויך צו זיין. 
מענדל  חיים  ר'  באדאנקען  צו  קומט  דערנאך 
שוועסטער  איהר  מיט  בית  בני  די  קאטינא 
פעלדמאן, וואס האט אהערגעשטעלט דעם גאנצן 
ברוקלין,  פון  מאשקאוויטש  יוסי  ר'  און  אוונט, 
איך  אוועק פאר דעם.  אזויפיל  זיך  גיט  ער  וואס 
זאל  זיי אלע באדאנקען אז דער באשעפער  וויל 
העלפן אז דאס פלאץ זאל טאקע קענען סערווירן 
צו שטיבער  און  הייזער  צו  ברענגען שמחה  און 
זאל  רבי'ן  פונעם  והשפעתו  והדרכתו  דגלו  תחת 
זיין געזונט, ביז ער וועט אונז פירן קעגן גואל צדק 

במהרה בימינו אמן. 

המספיק נייעס

דרשת הר"ר מאיר ווערטהיימער, מנהל ומייסד המספיק:

א שמחה משולשת פון תורה עבודה וגמילות חסדים
"ס'איז דאס ערשטע מאל וואס מ'האט געמאכט א האטעל, א רעזארט, א קעמפ, הכל ביחד, א פלאץ 

פאר די קינדער וואס ביז היינט איז נישט געווען קיין חסידיש פלאץ וואו זיי זאלן קענען גיין"
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אז  שבעולם,  בנוהג  ורבותי.  מורי 
דארף  מסיבה  א  צו  רעדנער  א  מ'רופט 
פארשידענע  מיט  אהערשטעלן  זיך  ער 
מדרשים,  מיט  תורה  דברי  אינטערעסאנטע 
מעשיות,  מיט  געדאנקען  נייע  אויפטרעפן 
מוז דאך עפעס  ער  סיפורי צדיקים.  משלים, 
אידן,  טייערע  שייכות.  געוויסע  א  האבן 
כל  נפש  ידיד  עוז,  ידידנו  וראשון,  בראש 
מיטארבעטער  אלע  מיט  מאיר,  הר"ר  חי, 
העוסקים במלאכת הקודש. איך בין נישט דא 
אלס רעדנער, איך וויל רעדן אפאר ווערטער 
לכבוד המאורע צו די חשוב'ע מיטהעלפער, 
גאנצע  די  סטעף,  'המספיק'  גאנצע  די 

'המספיק' משפחה. 
איך  דא.  שייכות  מיין  ווייסט  יעדער 
אבער  תורה,  דברי  צוגעגרייט  מיך  האב 
ס'קומט  ווי  רעדן  וועל  איך  אז  מיין  איך 
ס'האט  מיטגעלעבט,  דא  האב  איך  זיך.  פון 
אסאך  קאפ  אין  איבערגעשפילט  מיר  זיך 
בנוגע  געדאנקען,  און  זכרונות  מאמענטן, 
צוגעקומען  איז  'המספיק'  וואס  דעם 
זיך  מ'האט  טאג,  דערהויבענעם  אזא  צו 
איך  וויל  מרחיב,  זיך  מ'איז  פארברייטערט, 
יעדער  געפילן.  די  ארויסברענגען  פשוט 
נישט  הקודש  עבודת  די  חיזוק,  דארף 

ווייניגער, ס'איז זייער א שווערע ארבעט. 

געזונט און שטארק  זיין  זאל  דער פעטער 
האט  מאיר  ר'  גערעדט.  פריער  דא  האט 
גערעדט.  האט  שליט"א  דיין  דער  גערעדט. 
א  ס'מיינט  וואס  זיין  מסביר  איך  וויל 

'המספיק' היים. 
איך געדענק נאך ווי היינט, איך וועל נישט 
זכרונות  קיין  מיט  עולם  דעם  אויפהאלטן 
ווייל ס'איז זייער זייער לאנג. איך האב נאך 
מיר  מאנטרעאל.  אין  געוואוינט  דעמאלט 
האבן געהאט דעמאלט אין שטוב צוויי נישט 
פאר  געדאכט  מער  נישט  קינדער,  געזונטע 
מיט  געמוטשעט  זיך  מ'האט  איד.  שום  קיין 
דארט,  און  דא  געגאנגען  מ'איז  טעראפי, 

ס'איז א לאנגע מעשה. 
וואוינען  מענטש  יעדער  וויל  נאטירליך 
נעבן די עלטערן, אבער וואס האט געמאכט 
גענומען  האבן  מיר  אז  בפטיש  מכה  דעם 
קיין  געקומען  און  וואנדערשטעקן  דעם 
קרית יואל? דאס עלטערע קינד איז דעמאלט 
אים  האבן  מיר  יאר,  האלב  א  דריי  געווארן 
כמו- א  עפעס  אין  אריינגעבן  געמוזט  שוין 
האט  פעטער  דער  ס'איז.  וואס  אדער  סקול, 
דארט  געזונגען  מ'האט  אז  גערעדט  שוין 
א  געמאכט  מ'האט  ניגונים,  קריסטליכע 
קראצמעך בוים, און די אלע זאכן. זענען מיר 
אריבערגעגאנגען אהין צום צענטער און מיר 
האבן געפרעגט צי מיר וועלן קענען ברענגען 
זיכער מאכן אז מ'וועט  זיי זאלן  כשר'ס און 
דאס געבן פאר'ן קינד. די תשובה איז געווען 

זיך עס געענדיגט, ס'איז  "ניין". דארט האט 
האבן  מיר  שאלות,  קיין  מער  געווען  נישט 
מ'מוז  און  פארפאלן  ס'איז  אז  געוואוסט 
געקומען  זענען  מיר  דארט.  פון  אוועקפארן 
ביז'ן  זענען  מיר  וואו  יואל,  קרית  קיין 

היינטיגן טאג לאורך ימים ושנים טובים. 
אין  תקופה  א  געווען  איז  דעמאלט 
אין  אריין  איז  קינד  צווייטע  דאס  וועלכער 
שפיטאל, די פאפירן זענען נאכנישט געווען 
אלעס  ווי  אויסגעקוקט  ס'האט  און  מסודר, 
פאלט צוזאם. שווער מאריך צו זיין. איך בין 
געזונט,  זיין  זאל  רבי'ן  צום  אריבערגעלאפן 
צום פעטער, און ער האט אויפגעהויבן דעם 
ער  אז  מאיר  ר'  צו  גערופן  און  טעלעפאן 
זאל מיך אויפנעמען און פרובירן צו העלפן. 
העכער  דעמאלט  געווען  איז  אפיס  זיין 
מיר  אז  מיין  איך  סענטער.  שאפינג  דעם 

האט  ער  שעה.  דריי-פערטל  געזעסן  זענען 
ה',  ברוך  און  זאכן  אין  אריינגעלייגט  זיך 
דעמאלט האט עס אנגעהויבן אריינפאלן אין 
אנגעהויבן  האט  קינד  עלטערע  דאס  פלאץ. 
גיין אין 'שערי חמלה', אין סקול דיסטריקט. 
יענעם זומער וואס איך בין אנגעקומען איז 
מיין צווייטע קינד ע"ה נישט געזונט געווארן, 
מ'איז אריין אין שפיטאל, מיר זענען געווען 
וואכן, האלב אלול און א גאנץ  דארט זעקס 
חודש תשרי, מ'האט אים שוין נישט געקענט 
אהיימנעמען, זיי האבן אים אריבערגעלייגט 
מעשה.  לאנגע  א  אלבאני,  אין  'היים'  א  אין 
קיין  גענומען  אים  מ'האט  וואס  נאכדעם 
מ'זאל  אז  נפשנו  כלתה  געווען  איז  אלבאני 
אים קענען צוריק אהיימנעמען. דער מציאות 
מעגליך  געווען  נישט  ס'איז  אז  געווען  איז 
געשפירט  ממש  האבן  מיר  מצב.  יענעם  אין 

אז מ'טראגט עס נישט דורך. 
איך געדענק אז איך בין דעמאלט אריבער 
צום זיידן ז"ל, דער רבי, דער ברך משה, און 
אריינלייגן  מ'זאל  צי  געווען  איז  נידון  דער 
אינעם 'היים' פון 'המספיק' – יעדער ווייסט 
אנגערופן  ווערט  וואס   ,ICF דעם  וועגן 
דעמאלט  אונז  האט  ער  היים'.  'אונזער 
וואס  אמת'דיג,  מיר,  "זאג  אזוי,  געפרעגט 
אין  זיין  זאל  ער  קינד?  פאר'ן  טובה  די  איז 
האט  ער  אנדערש?"  ערגעץ  אדער  שטוב? 
זיך  איר  "וועט  רעביצין,  מיין  געפרעגט 
מ'וועט  ווי  קינד  מיט'ן  אפגעבן  אזוי  קענען 
די  מיט  דארט?"  אים  מיט  אפגעבן  זיך 
ווערטער האט ער געמאכט די זאך און אונז 

געהאלפן מאכן דעם באשלוס. 
איז  דאס  צוקומען?  איך  וויל  וואס  צו 
אין  געווען  איז  קינד  דאס  תשנ"ט.  געווען 
איז  ער  ווען  תשע"ד,  ביז  היים'  'אונזער 
יארן.  אסאך  זענען  דאס  געווארן.  נסתלק 
די  פאר  זיין  מסביר  וויל  איך  אידן,  טייערע 
עוסקים במלאכת הקודש וואס דאס מיינט אז 
מ'ווייסט אז מ'האט א קינד וואס איז נישט אין 
שטוב, אבער ס'איז אין א אידישער סביבה, א 
אוועקגעשטעלט,  ר' מאיר האט  וואס  פלאץ 
ס'זענען דארט דא משפחות, מ'מאכט קידוש, 
מ'פירט שבת'דיגע סעודות. אין אלע היימען 
פון 'אונזער היים' גייט אן א אידישע היים! 

מ'איז היינט אויפגעשטאנען פון די שבעה 
געארבעט  האט  זי  ע"ה,  בראך  מרת  פון 
אנגעפירט  האט  זי  און  יארן  אזויפיל 
קען  ווער  היים'.  'אונזער  דעם  לאנג  יארן 
פארגעסן די הכנות צום פסח? ר' מאיר האט 
אוועקגעשטעלט אז די הכנות צום פסח אין 
'אונזער היים' דארפן זיין אזוי ווי די הכנות 
א  כאטש  שטוב.  אנדער  אן  אין  פסח  צום 
קיין  נישט  קינדער פרעגן  די  פון  גרויס חלק 
טיש  סדר  א  ביי  אלע  זיי  זיצן  נשתנה',  'מה 
'מה  פרעגט  צווייטער  א  ווי  מ'הערט  וואו 

נשתנה'. 

מורי ורבותי, איך וויל דערציילן א מעשה 
הרבים.  לתועלת  ס'איז  אז  האלט  איך  וואס 
איך בין געווען דארט דערביי. ס'איז געווען 
א טאטע וואס האט געהאט א קינד וואס האט 
מ'האט  וואס  ענין  ערנסטן  אן  זייער  געהאט 
האבן  דאקטוירים  די  אפערירן.  געמוזט 
געזאגט אז אויב מ'אפערירט נישט איז נישט 
ווייטער. צו  מעגליך אז ער זאל קענען ציען 
מעסער,  אונטער'ן  קינד  סארט  אזא  לייגן 
דארף מען נישט מסביר זיין אז דאס איז אויך 
עלטערן  די  האניג.  מיט  מוציא  קיין  נישט 
דאקטוירים  גרעסטע  דריי  ביי  געווען  זענען 
אין  און  יארק  ניו  אין  געביט,  דעם  אויף 
באסטאן. ס'איז געווען א גרויסער ספק וואס 
וויאזוי  געוואוסט  נישט  מ'האט  און  טון  צו 

המספיק נייעס

דרשת הרה"ג ר' שלמה רובין שליט"א, אב"ד ציעשנוב: 

דער פלאץ וואס מ'איז יעצט מחנך האט קדושת המקדש
"דער שבט הלוי האט אנגעהויבן שוויצן, ער האט פארמאכט די אויגן, טיף געאטעמט, געטראכט און געטראכט, און וואס 
זענען געווען די נעקסטע דיבורים? ער האט געפרעגט, 'ער איז אין א אידישער סביבה? ער הערט א אידיש ווארט?' 
דער ענטפער איז געווען 'אודאי'. דאס קינד האט זיך געפונען אין איינע פון די היימען פון 'אונזער היים'. הערנדיג דאס, 

האט ער זיך אנגערופן, 'נו, הערן דברים שבקדושה איז אויך א מורא'דיגע זאך.'" 

זייט 17 <<
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זיך אן עצה צו געבן. 
ווילן  זיי  אז  באשלאסן  האבן  עלטערן  די 
זיך  זיי האבן  א פסק הלכה.  רב  א  פון  הערן 
ארץ  קיין  אריבערגעפארן  און  אויפגעהויבן 
ישראל צום גרויסן גאון, דער בעל שבט הלוי 
ז"ל, אין בני ברק. איך בין דארט געווען אין 
שטוב, מ'האט אים אראפגעלייגט די שאלה, 
געווען  שוין  ס'איז  פסח,  נאך  געווען  ס'איז 
עיר-קאנדישאנס  די  ישראל,  ארץ  אין  הייס 
עס  געדענק  איך  געארבעט.  נישט  האבן 
ס'איז  מיטגעלעבט,  עס  האב  איך  קלאר, 
א  לופט,  דער  אין  ערנסטקייט  אזא  געווען 
דער  שטוב,  אין  אפן  געווען  איז  פענסטער 
בעל שבט הלוי האט אויסגעהערט פינקטליך 
איינשטעל  דער  וויפיל  מציאות,  גאנצן  דעם 
די  ס'איז  וויפיל פראצענט  צד,  יעדן  פון  איז 
האבן  עלטערן  די  ווייטער.  אזוי  און  סכנה, 
געענדיגט רעדן, ס'איז געבליבן שטיל אפאר 
זיך  האט  הלוי  שבט  בעל  דער  ביז  מינוט, 
מעגט  איר  אז  זאגט  תורה  "דעת  אנגערופן, 
מאכן די אפעראציע. איר זענט נישט מחויב, 

אבער איר מעגט". 
"רבי,  אנגערופן,  זיך  האט  טאטע  דער 
פון  קומען  צו  שפעזן  באצאלט  האבן  מיר 
מיר  קענען  תשובה  דער  מיט  לארץ.  חוץ 
נישט אהיימגיין". דער בעל שבט הלוי האט 
פונעם  עלטערן  די  איז?"  "וואס  געפרעגט, 
פארפאלק,  יונג  א  געווען  נאך  זענען  קינד 
יונגע  זענען  "מיר  געזאגט,  האט דער טאטע 
קינדער. מיר קענען נישט מאכן אזא באשלוס. 
וויאזוי דער רבי וועט זאגן, אזוי וועט זיין". 
וויסן,  געוואלט  האט  הלוי  שבט  בעל  דער 
האבן  געפרעגט?"  איר  האט  נאך  "וועמען 
ביי  געווען  נישט  זענען  "מיר  געזאגט,  זיי 
קיינעם. מיר זענען געקומען נאר צום רבי'ן".
איך געדענק ווי היינט, ער האט אנגעהויבן 
צו שוויצן, ער האט פארמאכט די אויגן, טיף 
און  געטראכט,  און  געטראכט  געאטעמט, 
דיבורים?  נעקסטע  די  געווען  זענען  וואס 
רעדן?"  קען  קינד  "דאס  געפרעגט,  האט  ער 
דער ענטפער איז געווען אז ניין. "הערן יא?" 
מ'ווייסט נישט, ער רעאגירט נישט. מ'שטעלט 
זיך פאר אזוי. "ער איז אין א אידישער סביבה? 
ער הערט א אידיש ווארט?" דער ענטפער איז 
געווען "אודאי". דאס קינד האט זיך געפונען 
המספיק  די  פון  היימען  די  פון  איינע  אין 
זאגן  אנגעהויבן  אים  מ'האט  היים'.  'אונזער 
הערט  ער  מיט,  אלץ  האלט  קינד  דאס  וואס 
קידוש, און אזוי ווייטער. צו די הקפות נעמט 

מען אים אין בית מדרש. 
הערנדיג דאס, האט ער זיך אנגערופן, "נו, 
שבקדושה.  דברים  דאך  ער  הערט  דעמאלט 
יעצט,  ביז  יארן  אזויפיל  געלעבט  האט  ער 
זאל מען אים צוגעבן נאך יארן. הערן דברים 
ער  זאך".  א מורא'דיגע  אויך  איז  שבקדושה 
אפעראציע  דער  אויף  אנגעוואונטשן  האט 

און מיט דעם האט זיך עס געענדיגט. 
געווען,  איז  מעשה  דער  פון  סוף  דער 
די  אויב  אז  געזאגט  האבן  דאקטוירים  אז 
נישט  מען  זאל  געלונגען,  וועט  אפעראציע 
זיין  ער  וועט  וואך  א  פאר  אז  חלומ'ען 
ער  איז  למעשה  מאשינען.  אלע  פון  אראפ 
פון  ווייניגער  אין  מאשינען  אלע  פון  אראפ 

פונעם  אראפ  אפעראציע.  דער  נאך  24 שעה 
מאשינען.  אנדערע  אלע  און  רעספירעיטאר, 

ס'איז געגאנגען גאר געשמירט. 
מיינט  דאס  וואס  זעט  אידן,  טייערע 
צו  זכייה  די  נישט  האבן  וואס  קינדער  אז 
פון  שבקדושה  דבר  א  ארויסזאגן  קענען 
צו  סביבה  אידישער  א  אין  זיין  קענען  מויל, 
הערן א אידיש ווארט. צוליב דעם האט מען 
אונטער'ן  לייגן  אים  מ'זאל  אז  גע'פסק'נט 
ספק  ערנסטן  אן  אויף  איינשטעלן  מעסער, 
נישט  עס  מ'וואלט  ווען  וויבאלד  נפשות, 
און  סכנה,  ודאי  א  געווען  עס  וואלט  געטון 
אז  יארן  צוגעבן  געקענט  נאך  אים  מ'האט 
שבקדושה.  דברים  נאך  אריינכאפן  זאל  ער 
צו  מיינט  דאס  וואס  פארשטיין  מיר  קענען 

לעבן אין אזא סביבה? 
דעם  פון  ארויס  קומט  אלעס  דאס 
דא  האט  מאיר  ר'  וואס  חסד  און  התעסקות 
אוועקגעשטעלט. דער ראש וראשון איז דער 
ערליכער חינוך, דער אידישער חינוך, מיט'ן 
איינעם  יעדן  ביי  ס'איז  ווי  שלימות  זעלבן 
אין שטוב. מ'קען זיך נישט פארשטעלן וואס 
דאס  וואס  און  קינדער  די  פאר  מיינט  דאס 

מיינט פאר די עלטערן. 

אזויפיל:  צוגעלייגט  נאר  וואלט  איך 
הבונים  מאסו  "אבן  פסוק,  אין  ס'שטייט 
היא  זאת  היתה  ה'  מאת  פינה.  לראש  היתה 
די  דאך  איז  מאיר  ר'  פאר  בעינינו".  נפלאת 
גרעסטע זכייה א קאלאשיצער שטיבל, דארף 
הייליגן  פונעם  ווארט  א  איבערזאגן  מען 

קאלאשיצער רב זי"ע, הי"ד. 
ווארט  א  געדרוקט  איז  חנה  דברי  אין 
פונעם קאלאשיצער רב. מיר ווייסן אז ווען א 
איד איז מקיים תורה, מצוות ומעשים טובים, 
ווערט פון דעם געבויט דאס בית המקדש של 
שטיין?  וועלכע  בויט  מצוה  וועלכע  מעלה. 
אז  דעם  אויף  זאגט  רב  ראפשיצער  דער 
ס'ווענדט זיך וויאזוי די מצוה ווערט געטון. 
צדיקים בויען די שטיינער פון גאר א הייליגן 
פשוט'ע  בשעת  מקדש,  בית  אינעם  פלאץ 
אידן בויען די שטיינער פון אנדערע פלעצער 

וואס האבן א שוואכערע קדושה.  
רב,  ראפשיצער  פון  שטיקל  דעם  נאך 
מצוה  וועלכע  רב,  קאלאשיצער  דער  פרעגט 
קדשים  קדשי  אין  שטיינער  די  אויף  בויט 
אליין? דער נועם אלימלך זאגט אז אין פסוק 
שטייט "והצנע לכת עם ה' אלקיך", א צדיק 
עס  באהאלט  ער  אז  לכת  בהצנע  אזוי  איז 
גארנישט  ווייסט  ער  אליין,  זיך  פון  אפילו 
אלקיך"  ה'  עם  לכת  "והצנע  טוט.  ער  וואס 
איז נישט נאר פון יענעם, נאר פון זיך אליין 
רב  קאלאשיצער  דער  דעם  אויף  זאגט  אויך. 
אז די מצוות וואס דער מענטש ווייסט אפילו 
בויען  מצוות  אזעלכע  טוט,  ער  וואס  נישט 
קדשי  אין  פלאץ  העכסטן  אויפ'ן  שטיינער 
פסוק,  דעם  ער  ערקלערט  דעם  מיט  קדשים. 
פונעם  שטיין  דער   – הבונים"  מאסו  "אבן 
בית המקדש, וואס די צדיקים וועלכע בויען 
דאס זענען עס אליין נישט מחשיב, ווייל זיי 
ס'איז  און  פניות  מיט  פול  ס'איז  אז  מיינען 
גארנישט ווערד – "היתה לראש פינה", דאס 

וועט זיין גאר הויך. 

זיין  זאל  מאיר  ר'  נישט  ורבותי,  מורי 
עוסקים במלאכת  די אלע  נישט  און  געזונט, 
די  פארשטיין  נישט  קען  קיינער  הקודש, 
חשיבות פונעם גמילות חסד פון אזא קעמפ, 
דאס  קינדער.  די  פאר  מיינט  דאס  וואס  און 
איז "הצנע לכת", ווייל זיי ווייסן אויך נישט 
שבקדושה  דברים  אלע  די  טוען.  זיי  וואס 
אלע  די  פון  דא,  פון  ארויס  קומען  וועלכע 
קינדערלעך, זענען ריין אן קיין פניות. ס'איז 
זיכער א געוואלדיגע מאורע אין הימל, "היתה 
לראש פינה". דאס איז א געוואלדיגער יסוד 

וואס לאזט זיך גארנישט זאגן. 

וואס  מעשה  א  מיט  זיין  מסיים  וויל  איך 
האט  ער  מאיר'ן.  ר'  פון  געהערט  האב  איך 
מיר אמאל דערציילט אן ענין וואס ער האט 
זוכה געווען מקבל צו זיין פונעם רבי'ן ז"ל, 
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. דער רבי האט 
סארט  אזא  אויף  אמאל  אויסגעדריקט  זיך 
קינד, האט ער געזאגט בלשון קדשו: "מ'זאל 
מאכן פיאות, זאל ער כאטש האבן א אידישע 

צורה". דאס איז געווען לשונו הקדוש. 
מעשה,  דער  פון  דערמאנט  מיך  האב  איך 
קעמפ.  א  געווען  מחנך  היינט  מ'האט  ווייל 
מחנך  רבי  דער  האט  תשט"ז,  שופטים,  א' 
ווייסט.  יעדער  ווי  טוב,  רב  מחנה  געווען 
ס'איז דא א לאנגע תורה וואס דער רבי האט 
דעמאלט געזאגט. דער רבי האט געזאגט אז 
מ'דאוונט,  און  מ'לערנט  וואו  קעמפס  אלע 
האט  ער  ישראל.  ארץ  קדושת  א  פארמאגן 
ישראל  ארץ  קדושת  אויף  געפרעגט,  אבער 
דארף מען דאך האבן א צלם אלקים? "שלש 
ה'  פני  את  זכורך  כל  יראה  בשנה  פעמים 
א  האט  ער  אז  זאגן  דען  קען  ווער  אלקיך". 
געזאגט:  אזוי  רבי  דער  האט  אלקים?  צלם 
מ'גייט דא מחנך זיין אידישע קינדער, מיט'ן 
אלטן חסידישן לבוש, מיט פיאות און מיט'ן 
גאנצן אידישן חיצוניות. דאס איז דאך אויך 
א בחינה פון צלם אלקים. ממילא האפן מיר 
אלקים  צלם  דעם  האבן  מ'וועט  אויב  אז 
קדושת  האבן  פלאץ  דער  וועט  בשלימות, 

בית המקדש ווי ס'דארף צו זיין. 
זיין  וועלן  פלאץ  דעם  אין  ורבותי,  מורי 
געווען  זוכה  האבן  עלטערן  וואס  קינדער 
זיי  האבן  וואס  אידן  געווען  ס'זענען  אז 
כאטש  זאלן  קינדער  זייערע  אז  ערמעגליכט 
זאלן  זיי  בשלימות.  צורה  אידישע  די  האבן 
האבן דעם צלם אלקים. זיי זאלן זיין צווישן 
היימישע  אידן,  חסיד'ישע  צווישן  אידן, 
די  און   – פיאות  די  מיט  קאפל,  די  אידן. 
 – פיאות  און  בארד  מיט  בחורים  עלטערע 
ממילא  עס.  זעט  יעדער  און  ווייסט  יעדער 
יעצט  מ'איז  וואס  פלאץ  דער  אז  זיכער  איז 
מחנך וועט האבן קדושת המקדש, און אודאי 
וועט דאס זיין די גרויסע התקרבות פאר דער 
די  חלקכם,  ואשרי  אשריכם  שלימה.  גאולה 

אלע אידן וואס האבן די זכיה צוצוהעלפן. 
דער  מאיר'ן,  ר'  פאר  אנווינטשן  וויל  איך 
עשו.  וכן  ראו  ממנו  שמחה.  בעל  גרויסער 
מ'האט שוין געשמועסט אז אסאך האבן זיך 
פיאנער  דער  איז  ער  אים.  פון  אפגעלערנט 
זאל  ענין.  דעם  פאר  נפש  מסירות  אויף 
בני  מיט  בענטשן  אים  אויבערשטער  דער 
נחת,  רוב  רויחי.  ומזוני  ארוכי  חיי  ברוכי, 
לאנגע,  מיט  טובות,  והשפעות  שמחה  מיט 
געזונטע און געבענטשע יארן, מ'זאל קענען 
הפרט,  ולמען  הכלל  למען  ווייטער  אויפטון 

מתוך הרחבת הדעת. 
אלע  די  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 
רוב  זען  זאלן  הקודש  במלאכת  עוסקים 
הייליגן  פונעם  זכות  אין  שמחה.  מיט  נחת 
הבית  נקרא  שמו  שעל  רב  קאלאשיצער 
נישט  נעבעך  מ'האט  הזה,  והקדוש  הגדול 
אלעס  מ'האט  אים,  נאך  זכר  קיין  געלאזט 
זיבעציג  און  עטליכע  אויסגע'הרג'עט, 
ה'  משפחה,  זיין  געציילט  זיך  האט  נפשות 
רוח  נחת  א  זיכער  אים  עס  איז  דמו,  ינקום 
בגנזי מרומים. זאל ער זיין א גוטער בעטער, 
ער זאל זיין א מליץ טוב פאר אונז אלע און 
פאר גאנץ כלל ישראל. מיר זאלן זוכה זיין צו 
א כשר'ן און לוסטיגן יום טוב. בניסן נגאלו 
צדק  גואל  בביאת  להיגאל,  עתידין  ובניסן 

במהרה בימינו אמן.  

המספיק נייעס

>> זייט 16

דרשת הרה"ג ר' שלמה רובין 
שליט"א, אב"ד ציעשנוב

"וזאת  סוף,  מיט'ן  אנהויב  דעם  פארבינדן 
מיר  האבן  דא  "בראשית".  מיט  הברכה" 
חסדים  גמילות  "סופה  הדרן.  פערטיגן  א 
ותחילתה גמילות חסדים". דאס איז א הדרן 
טאקע  ס'איז  און  זאגן.  ז"ל  חכמינו  וואס 
איז  וואס  מדרש  בית  א  אין  געווארן  געטון 
איז  וואס  מקום  אזא  אויף  געווארן  נתחנך 
גאנצער  דער  חסדים.  גמילות  אויף  געבויט 
טון  צו  געבויט  דעם  אויף  דאך  איז  פלאץ 
אין  געווארן  געטון  ס'איז  און  חסד,  גמילות 
דעם זמן פון "ישמחו השמים ותגל הארץ". 

איך וועל צוזאגן נאך א זאך וואס האט א 
געזונט  זיין  זאל  רבי  דער  דעם.  צו  שייכות 
אליהו  דבי  תנא  דעם  דערמאנט  פריער  האט 
זענען ארויס פון מצרים האבן  ווען אידן  אז 
זיי כורת ברית געווען לגמול חסד זה עם זה. 
דאס איז געווען אין ניסן, ווען ס'איז געווען 

אז  טאקע  זיך  פאסט  ממילא  מצרים.  יציאת 
האבן  אידן  ווען  דעמאלט  ניסן,  חודש  אין 
חסד  גומל  מ'וועט  אז  געווען  ברית  כורת 
מיט  יעצט  זיך  מען  פרייט  זה,  עם  זה  זיין 
געקענט אויפשטעלן אזא  וואס מ'האט  דעם 
זיין  חסד  גומל  קענען  זאלן  אידן  אז  מקום, 

זה עם זה. 
פאר  העלפן  טאקע  זאל  אויבערשטער  דער 
אונזער ר' מאיר'ן, מיט אלע זיינע קינדער, וואס 
איך  יד.  א  אויך  האבן  זיי  צו,  אויך  העלפן  זיי 
אז  דאס  ארויסזאגן  נאכאמאל  מ'מוז  אז  פיל 
אלעס ווערט געטון מיט הארץ. מ'קען פרובירן 
עס  ווערט  דא  אבער  מוסד,  דעם  נאכצומאכן 
געטון אריגינעל, ס'איז געבויט געווארן מיט'ן 
יסוד אז מ'וויל העלפן. זאל דער אויבערשטער 
העלפן ר' מאיר'ן מיט אלע קינדער, מיט אלע 
יוצאי חלציהם, דער אויבערשטער זאל זיי געבן 
שפע ברכה והצלחה. זיי זאלן זוכה זיין מקבל 
באנפין  בימינו,  במהרה  צדקנו  משיח  זיין  צו 

נהירין, אמן.  

 דרשת הדיין שליט"א,
בעל אגלי דבש

>> זייט 16
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>> זייט 20

ווייט אז שוין פון חנוכה  געווארן, אויף אזוי 
ווען מען האט געשלאסן דעם מקח ביז יעצט 
יעדען  א  געווארן  באניצט  ריזארט  דער  איז 
ווייטער  אויך  אזוי  פסח,  חוץ  שבת  איינציגן 
ביזן זומער וועט דער רעזארט זיין אין באניץ 
יעדן איינציגן שבת פאר די המספיק משפחות. 

וואס פאר דעם אליין קען מען זאגן דיינו.
דער  איז  דערמאנט  פריער  ווי  אזוי  אבער 
עיקר מטרה געווען דער קעמפ. דעריבער איז 
נאכן  ומיד  תיכף  אז  פארשטענדליך  זעלבסט 
אפקויפן דעם גיגאנטישן פיפציג-עיקער'דיגן 
פראפערטי, האבן זיך די שטאב פון המספיק 
תיכף אריין געלייגט אין די עבודת הפרך פון 
מיט  שטאב,  פראפעסיאנאלע  א  אויפנעמען 
וועלכע  מדריכים  און  מחנכים  ערפארענע 
זאלן קענען פארפיגן אויף אזא פארצווייגטע 
שווערע  די  און  קעמפ,  א  פון  אונטערנעמונג 
זאפארט  איז  קעמפ  א  צוגרייטן  פון  ארבייט 

אריין אינעם פולן שוואונג.
פון  חשבון  א  כהיום  האט  רעזארט  דער 
יעצט  שוין  זענען  וועלכע  צימערן   70 איבער 
די  און  קינדערלעך  די  פלאצירן  צו  גרייט 
שטאב, מיט הערליכע רייכע אקאמעדאציעס, 
גראנדיעזער  א  פארהאן  איז  אויך  ווי 
אינעווייניגסטע ווארעמער סווימינג פול פארן 
באניץ א גאנץ יאר ווינטער ווי זימער, ווי אויך 
ספעציעל געאייגנט פאר די קינדערלעך וואס 
זיין גאר שווער צו שווימען אין  זיי קען  פאר 

קאלטע וואסער.
דזשים  א  דארט  דא  איז  אויך  ווי 
און  בעסטע  די  מיט  אויסגעשטאט 
צו  מאשינען  עקסערסייז  סאפיסטיקירסטע 
נויטיגע  די  קינדערלעך  די  מיט  מאכן  קענען 
זייערע  פאר  זיך  פארלאנגט  וואס  איבונגען 

געזונטהייט געברויכן.
ריזן  א  מיט  געקומען  איז  פלאץ  דער 
קאך,  הערליכע  א  און  זאל  עס  עלעגאנטן 
געווארן  גע'כשרט  שוין  איז  וועלכע 
נאך  איז  עס  און  אפקויפן,  נאכן  תיכף 
גאר  פון  רייע  א  דערצו  געווארן  צוגעלייגט 
קענען  צו  עקוויפמענט  סאפיסטיקירטע 
פליישיג  און  מילכיג  דארט  באקן  אין  קאכן 
בתכלית  טוב  היותר  צד  על  גוטן  אלעם  פון 

הכשרות. 
געווארן  אויפגעשטעלט  שוין  אויך  ווי 
אויפן ארט א הערליכן בית המדרש וואס מען 
האט קורא שם געווען "קאלאשיץ'ר שטיבל 
זצוק"ל  רב  קאלשיצר  הרה"ק  נשמת  לזכר 
הי"ד, ווי מען האט נארוואס אריינגעברענגט 
ארון  נייע  שפאגל  א  תורה,  ספר  נייעם  דעם 
קודש, בימה, עמוד, ווי אויך הערליכע ספרים 
דעם  באצירן  טוען  בענק  און  טישן  שענק, 
אנגעפילט  איז  וועלכער  מעט,  המקדש  בית 
ספרי  פון  אויסוואל  גרויסן  א  מיט  געווארן 
המספיק  חשוב'ע  די  פון  באניץ  צום  קודש, 
משפחות אין שטאב, אז זיי זאלן קענען זיצן 
מנוחת  מיט  ובתפלה  בתורה  זיין  עוסק  און 

הנפש און הרחבת הדעת.
פלאץ  דער  וואס  איז  אלעס  דאס  אבער 
צום  גרייט  שוין  איז  און  יעצט,  שוין  האט 
באניץ. אבער די וואס קענען המספיק ווייסן 
שוין, אז אין המספיק איז מען קיינמאל נישט 

צופרידן מיט וואס מען טוהט יעצט, זיי האבן 
וויאזוי  אלס גראנדיעזע השגות און פלענער 
און  פארגרעסערן,  פארבעסערן,  קען  מען 
פארשענערן, וויאזוי מען קען צושטעלן נאך 
עקזיסטירנדע  די  פארברייטערן  סערוויס,  א 
אנגענעם  מער  וואס  מאכן  און  סערוויסעס, 

פאר די קינדערלעך.
אונטערגענומען  תיכף  איז  דעריבער 
אקציעס  בוי  מעכטיגע  ריזיגע  געווארן 
וועלכע זענען צוטיילט געווארן אין מערערע 
נאך  איז  פאזע  ערשטער  דער  שטאפלען. 
יעצטיגן  דעם  אויף  באנוץ  צום  געפלאנט 
זיין  וועלן  פאזעס  צוקומפטיגע  און  זומער, 
יאר  יעדע  וואס  יארן,  קומענדיגע  די  אויף 
וועט צוקומען הוספות און חידושים צו דעם 

וואס איז געווען ביז אהין.
צייט  ענגע  די  צוליב  פארשטענלדיך  ווי 
אויס  זיך  פעלט  זומער  פונעם  אנהייב  ביזן 
זאל  מען  אז  דשמיא  סייעתא  געוואלדיגע  א 
פלענער,  אלע  פארפולקאמען  קענען  טאקע 
אבער מיר האבן צום בורא עולם אז ער וועט 
נשמה'לעך  לעכטיגע  זיינע  פארלאזן  נישט 
און בעזרת השם וועט זיך אלעס אויסשטעלן 

עצהיו"ט.
נאך  בויען  צו  געפלאנט  ווערט  ערשט  צו 
כיפת  תחת  אינדערויסן  פול  סווימינג  א 
איבער  געבן  מומחים  די  ווי  ווייל  השמים, 
לופט  פרישע  די  אויף  איבונגען  די  זענען 
קינדערלעך,  די  פאר  וויכטיג  גאר  אויך 
דעם  אויף  נאך  געפלאנט  ווערט  אויך  ווי 
פון  עיקערס  גאנצעטע  אויסצושניידן  זומער 
ביימער צו שאפן פרישע פרייע פעלדער פאר 
פון  האבן  הנאה  קענען  צו  קינדערלעך  די 
פארלאנגען  וועלכע  אקטיוויטעטן  מערערע 

גרויסע ליידיגע שטחים.
נאך  ווערט  אלעם  דעם  צו  צוגאב  און 
גיגאנטישן  א  אויפצושטעלן  געפלאנט  אויך 
בנין,  פיסיגן  סקווער  טויזענט  צוואנציג 
קענען   צו  ווענט  רוק  האבן  וועט  וועלכע 
און  חלקים,  מערערע  אין  ווערן  צוטיילט 
וועט אנטהאלטן אין זיך א נייעם ריזיגן בית 
צום  קלאסן  מקוה,  רחבות'דיגע  א  המדרש, 

און  אקטיוויטעטן,  פאר  צימערן  לערנען, 
זיך  וועלן  וועלכע  פונקציעס  מערערע  נאך 

געפונען אין דעם ריזן בנין.
קומענדיגע  די  אויף  געפלאנט  ווערט  אויך 
פון  פליגל  גאנצע  א  נאך  אויפצובויען  יאר 
בערך הונדערט און דרייסיג צימער צו קענען 
קאפאציטעט  די  פארברייטערן  פילפאכיג 
קענען  צו  רעזארט,  און  קעמפ  פונעם 
אקאמאדירן מער ווי דאפלט פון די יעצטיגע 
פאר  געפלאנט  ווערט  אויך  ווי  קאפאציטעט, 
ווי  אקציעס,  בוי  נאך  יארן  קומענדיגע  די 
די  אין  קלאסן  מערערע  אויפשטעלן  צב"ש 
וועלדער – א שטייגער ווי געווענליכע זומער 
קעמפס – צו קענען געבן פאר די קינדערלעך 
אן עקספיריענס פונקט אזוי ווי אלע אנדערע 
קינדער וועלכע גייען אין געווענליכע קעמפס.
דארפן  נישט  קינדערלעך  די  וועלן  מער 
אנדערע  אלע  אויף  גלוסטעניש  מיט  קוקן 
מער  קעמפ,  אין  פארן  זיי  ווען  קינדערלעך 
אין  הונטערשטעליג  בלייבן  נישט  זיי  וועלן 
ארויס  פארן  קינדער  אלע  ווען  שטאט בשעת 

די  אויף  אויסלופטערן  זיך  בערג  די  אויף 
וועלן  ווייטער  און  יעצט  פון  לופט,  קלארע 
זיי אויך האבן א היים אין די בערג, פון יעצט 
און ווייטער וועלן זיי אויך קענען האבן זייער 

אייגענע קעמפ ספעציעל געאייגנט פאר זיי.
די  אז  באטאנען  צו  איבעריג  איז  עס 
קינדערלעך און די עלטערן קוקן שוין ארויס 
בכליון עינים אויף די הצלחה פון דעם ערשטן 
וועלכע  נייעם חסידישן קעמפ,  אינעם  זומער 
די  אין  אפקלאנג  ווייטן  א  האבן  זיכער  וועט 

וועלט פון ספעציעלע הילף.
ארטיקל  דעם  שליסן  נאר  וועלן  מיר  און 
מיט א הארציגן תפלה צום בוכ"ע אז חפץ ה' 
בידינו יצליח, און מיר זאלן זוכה זיין צו קענען 
א  אריינצוברענגען  שלוחים  ריכטיגע  די  זיין 
לעבנסגייסט אין די הערצער פון די לעכטיגע 
ויהי הוא  'הוא אמר  קינדערלעך, און אז דער 
צוה ונבראו' זאל העלפן אז אלע פלענער זאלן 
זיך טאקע אויסשטעלן עצהיו"ט אן קיין שום 

עיכובים און מניעות.
מה נוו על ההרים רגלי מבשר. 

א חידוש אין די קעטסקילס: א חסיד'ישער קעמפ 
פאר כלל ישראל'ס ספעציעלע קינדערלעך!

המספיק נייעס
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וועלכער  נושא  פארצווייגטע  א  קעמפס. 
האט שוין געקאסט טייכן טינט, פון די יודעי 
דערויף  געשריבן  שוין  האבן  וועלכע  דבר 
אוצרות פון ארטיקלען, צו איז דאס א נויטיגע 
אן  דאס  איז  צו  מותרות,  דאס  איז  צו  זאך, 
אויפטוה פאר קינדער אדער ווי מאנכע האבן 
גע'טענה'ט אז עס איז גאר דאס פארקערטע, 
די  אויף  לאסט  אומנויטיגע  א  איז  דאס  צו 
פלייצעס פון עלטערן וועלכע מוטשענען זיך 
דאס  צו  הכלכלה,  ועל  המחי'  על  גענוג  שוין 

איז יא א קריטיש וויכטיגע הוצאה.
כולא  און  זיכער,  איינמאל  איז  דאס  אבער 
זענען  עס  אז  מודה,  דערויף  זענען  עלמא 
קעמפ  א  וועם  פאר  קינדערלעך  פארהאן 
קינדער  פולע  און  השמים,  מן  ישועה  א  איז 
זענען  וועלכע  משפחות  גאנצעטע  און 

אויפגעראכטן געווארן דערמיט.
ליידן  וועלכע  קינדערלעך  די  ווי  נאך  ווער 
צו  צוקומען  דארפן  און  באגרעניצונגען  פון 
וויכטיגסטע  די  זענען  טיפול,  ספעציעלע 

קאנדידאטן פאר א קעמפ?
געווען  נישט  היינט  ביז  איז  ליידער  אבער 
קעמפ  חסיד'ישע  קיין  פון  אפציעס  קיין 
ספעציעל געאייגנט פאר די סארט קינדערלעך. 
ארויף  זיך  האבן  קינדער  אנדערע  אלע  ווען 
פארן  צו  ארויס  באסעס  די  אויף  געזעצט 
געבליבן  נעבעך  זיי  זענען  קעמפס,  די  אין 
הינטערשטעליג, ווען זייערע חברים, שכנים, 
די  צו  ארויסגעלאזט  זיך  האבן  קרובים,  און 
איינזאם  געבליבן  נעבעך  זיי  זענען  בערג, 

אינדערהיים.

עס איז שוין יארן וואס די דירעקטארס פון 
המספיק –די פיאנירן און וועלכע טרעטן אויס 
צושטעלן  צו  אזוי  ווי  אנדערע  פאר  וועג  די 
באגרעניצטע  די  אט  פאר  סערוויסעס 
מטכס  שוין  זענען  קינדערלעך,  לעכטיגע 
עצה און פרובירן צו טרעפן א פאסיגע פלאץ 
טאקע  סערווירן  צו  קעמפ  א  אויפצושטעלן 
דארפן  נישט  זאלן  זיי  אז  קינדערלעך,  די  אט 
נישטא  איז  פארוואס  נגרע?"  "למה  וויינען 

קיין קעמפ פאר אונז?
זיי  איז  צוריק  געציילטע חדשים  מיט  ב"ה 
דשמיא  סייעתא  געוואלדיגע  מיט  געלונגען 
אויפגעריסטעטע  הערליכן  א  אפצוקויפן 
די  פון  געגנט  היל  ראק  די  אין  רעזארט 
קעטסקיל בערג, וועלכע געפינט זיך בשכינות 
ב"ה  האט  און  געגנט,  וואודרידזש  פונעם 
צום  גרייט  ממש  בנינים  הערליכע  געהאט 
באניץ וועלכע זאל קענען דינען אלס א זומער 

קעמפ פאר די טייערע קינדערלעך.
נאר  נישט  געאייגנט  זיין  וועט  קעמפ  דער 
אגאנץ  זיך  געפונען  וועלכע  קינדער  די  פאר 
יאר הונטער די פליגלען פון המספיק, נאר סיי 
באשטעטיגט  זענען  וועלכע  קינדער  וועלכע 
פאר הילף דורך דעם או. פי. דאבל יו. די. די. 
דעם  אין  רעגיסטרירן  זיך  קענען  פראגראם 

קעמפ.
סארט  אזא  אז  זאגן  צו  איבעריג  איז  עס 
קעמפ, נישט נאר איז עס נישט קיין מותרות, 
נאר דאס וועט זיין א ישועה לדורות, סיי פאר 
די קינדערלעך אליין, און סיי פאר די עלטערן 
און משפחה מיטגלידער וועלכע וועלן קענען 

הנאה האבן פון זייער אייגענע זומער וויסנדיג 
און  שטראלט  נשמה'לע  לעכטיגע  זייער  אז 
זיך  שעפט  ער  ווי  קעמפ  נייעם  אינעם  לייכט 
אן הויפענעס פון חיות און לעבנסלוסט יעדן 

איינציגן טאג.
און היות דער רעזארט איז ביז היינט אויך 
געווען אין באניץ דורכאויס דעם גאנצן יאר, 
דאפלטע  א  המספיק  פאר  געווען  דאס  איז 
היינט  ביז  פלעגט  המספיק  היות  געוואונס. 
ארויסנעמען די קינדער מיט די עלטערן אויף 

זיי  ווי  האטעלן,  פארשידענע  אין  שבתים 
און  והדרכה,  חיזוק  מיט  אנשעפן  זיך  פלעגן 
וועט  ווייטער,  אנצוגיין  כוחות  פרישע  מיט 
אט דער רעזארט פון יעצט און ווייטער קענען 
צושטעלן  אויך  און  פליכט  א דאפלטע  דינען 
אלע  די  פאר  לאקאל  ערשטקלאסיקן  אן 
שבתים, און צוליב דעם וואס דער קאסט פון 
די שבתים זענען פילפאכיג געשניטן געווארן, 
פארמערט  פילפאכיג  שבתים  די  זענען 

המספיק נייעס

א חידוש אין די קעטסקילס: א חסיד'ישער 
קעמפ פאר כלל ישראל'ס ספעציעלע 

קינדערלעך!
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