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דריי ברוקלינער ּפערשוין אונטער ַארעסט 
פַאר'ן וועלן זיך ָאנשליסן צו טערָאריסטישע 

אייסיס גרוּפע אין סיריע

4 ָאּפטיילונגען
 4  SECTIONS

OTHER U.S. CITIES...........$2.75
קעטסקילס..........................$3.00
קַאנַאדא................................$3.50
ענגלַאנד................................£3.00
ַאנטווערּפען.........................€3.35
ארץ ישראל ......................₪16.00

ANNUAL SUBSCRIPTION - $150

PRICE - ּפרייז
$2.50

          ב"ה

פרייטאָג

 פרשת תצוה
)זכור(

ח' אדר, תשע"ה
•

Friday, Febuary 27, '15

Vol. 64 (LXIV) 22-A

צענטע יארצייט 

פון כ"ק אדמו"ר 

הגה"ק מהרנ"צ 

מבָאבוב זי"ע, 

דינסטָאג י"ב אדר

 נייער בַאנד 
 "מכלל יופי" 

אויף הל' שבת 
ערשינען

 פון הגה"צ מהרי"י פילָאּפ שליט"א 
חבר הביד"צ ד'סַאטמַאר

היסטָארישער בַאזוך פון כ"ק אדמו"ר 
מּפשעווָארסק שליט"א אין יַאמּפעלע

געהויבענע חתונה בחצרות סקווירא 
— טשערנָאביל — זוטשקא
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ה: ָּ ה וָקֵדְמָה וְצָפֹונָה וָנֶגְב ּופָרַצְתָּ יָמָּ

 סאַטמאַרער ישיבה גדולה קויפט אָּפ 180 אַקער-לאַנד, 
מיט 14 ריזיגע בנינים, אין סוואַן-לעיק, ניו יאָרק 
• גיגאנטישע "דעי-טאַּפ" ּפראָּפערטי; גרעניצט זיך מיט "מחנה דברי יואל - אחים זוּפניק" •

 מעמד אדיר "הולך וגדול" דעם מוצש"ק 
לטובת "מוסדות סאַטמאַר באָראָ-ּפאַרק" 

אין ּפראַכטפולער זאַל פון 'תפארת רבקה'
מוצש"ק תצוה זכור • תפארת רבקה

 מעמד אדיר וגדול להחזקת             מוסדותינו הק'

ובשנה הרביעית יהי' כל ּפריו כולו קודש לה'

מוצש"ק תצוה זכור • תפארת רבקה

 מעמד אדיר וגדול להחזקת             מוסדותינו הק'

ובשנה הרביעית יהי' כל ּפריו כולו קודש לה'

 מחנה דברי יואל
אחים זוּפניק

קרי׳ החדשה

 מעיוואד
עסטעיטס

 מחנה
ברך משה

 מחנה
נחלת יעקב

ערים גדולים ובצורים שע״י ישיבה גדולה דסאטמאר סוואן לעיק, ניו יארק

וועט אַדרעסירן 
גאָר שטוינענדן 

וואוקס אין מספר 
התלמידים כ"י

טיילן פון נייער קרית הישיבה 

וועלן נאָך בעז"ה באַנייעט ווערן 

אויפ'ן "היי-יאָריגן זומער" תשע"ה 

הבעל"ט, צו קוואַרטירן עטליכע 

הונדערט תלמידים בליעה"ר!

מכלל יֹפי
ספר 

הלכות שבת 

רנ״ג – רס״ה סימן 

בעזהשי"ת

שיעורי מורינו הגאון הצדיק מגדולי עמודי הוראה

רבי יקותיאל יהודה פילאפף שליט"א
חבר הביד"צ קהל יטב לב דסאטמאר

שנת תשע"ה לפ"ק
ברוקלין נ.י.

פרַאנצויזישער פירער הָאלַאנדע פַארשּפרעכט פַאר אידישע איינוואוינער 

צו פַארשטערקערן די געזעצן צו בַאקעמפן ַאנטיסעמיטיזם            9

 מַאסן ּפרָאטעסט היינטיגן דָאנערשטָאג 

למען שלימות בית החיים הקדמון אין צפת          12

 קָאנסערווַאטיווע קָאנגרעסלייט זענען גרייט 

ָאּפצושליסן דעם הָאומלענד סעקיוריטי דעּפַארטמענט              13

 ַארַאבער הָאט געשטָאכן פרומען איד אין ירושלים; 

שטעכער ָאּפגעהַאלטן דורך מעיָאר פון ירושלים ניר ברקת        14

 שטודיע צייט: 40 ּפרָאצענט 'עולים' 

ווילן צוריקפָארן צו זייערע היימלענדער          20

 ּפוטין פַארזיכערט ַאז רוסלַאנד 

זוכט נישט ַא מלחמה מיט אוקרַאינע            41
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דור
שנות דור ו

הגה"ק רבי חיים יוסף 
דוד אזולאי זי"ע

דער חיד"א
די תורה'דיגע השקפה פון רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע  / • מ.ד.              2  

ביים שבת טיש / • י.ה.                                                             4  

הילולא דצדיקיא: הגה"צ דער "אבני נזר" זצ"ל /        5

אויפ'ן געביט פון חינוך / • י. קלערט          23

אינטערעסַאנטע ּפַאסירונגען / • שמואל פוקס                 27

דינים 
און הלכות פון די 

מועדי השנה 

ראשונים,  שולחן געקליבן פון 
ערוך און נושאי כלים

הליכות עולם
שבת זכור

Friday, August 2, '13 -   85   - DER YIDדער אידפרייטָאג פ' ראה, כ"ו אב, תשע"ג

פָאר נישט קיין 
ארץ ישראל
ביז נָאכ'ן חתונה 
מַאכן די קינדער

 די הבטחה פון מרן הגה"ק בעל קדושת יו"ט זי"ע 
צום אויפָאלער דיין הגאון הצדיק רבי מרדכי הָאפמַאן זצ"ל

 לרגל דער הילולא 
 פון מרן הגה"ק בעל 

 קדושת יו"ט זי"ע
כ"ט שבט:

פון: י. בוים

לכבוד ז' אדר — דער טָאג פון דער חברה קדישא:

מנהגים פון 
חברה קדישא

פירן ַא מת אויפ'ן ַאקסל
די מערכה ווָאס די אנשי הישוב הישן אין ירושלים פירן שוין דורות ָאנצוהַאלטן דעם 

פַארצייטישן מנהג צו פירן די מיטה ביי ַא לויה נָאר מיט די הענט און נישט מיט קיין אויטָא
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צב"י חמיד ורגיג
 דביקות און התקשרות נפלא צו 

כ"ק מרן רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע

פון כ"ק אדמו"ר הגה"ק

רבי נפתלי צבי מבָאבוב זצוק"ל

לכבוד דער צענטער יָארצייט
י"ג אדר תשס"ה - י"ג אדר תשע"ה

פון: מ.ב.א.

זקניך ויאמרו לך

בַאלערנדע שמועסן מיט זקנים שליט"א פון זייערע 

איבערלעבענישן מיט כ"ק מרן רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע

אַ באַלערנדער שמועס מיט הרבני הנגיד

 מו"ה יונתן בנימין 
עסטרייכער ע"ה

מחשובי קהל יטב לב ד'סאַטמאַר וויליאַמסבורג יצ"ו
פון: ש. ר.
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מירון — ַא נס מיט שמן זית — אידן זענען צוגעגליכן צום איילבירט

צב"י חמיד ורגיג
 דביקות און התקשרות נפלא צו 

כ"ק מרן רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע

פון כ"ק אדמו"ר הגה"ק

רבי נפתלי צבי מבָאבוב זצוק"ל

לכבוד דער צענטער יָארצייט
י"ג אדר תשס"ה - י"ג אדר תשע"ה

פון: מ.ב.א.

ויקחו אליך שמן זית זך:

שמן זית
דאָס חשיבות פון אויל 

וואָס קומט פון איילבירטן

די ברכה פון דעם איילבירט — ַא שבח פַאר ארץ ישראל — ביי שבת ליכט — 

חנוכה — שמן למאור אין שול — "נר נשמה" — הדלקות ביים ציון רשב"י אין 

מירון — ַא נס מיט שמן זית — אידן זענען צוגעגליכן צום איילבירט

פון: י.ל. 10

Friday, August 2, '13 -   25   - DER YIDדער אידפרייטָאג פ' ראה, כ"ו אב, תשע"ג

ועשרת אלפים ככר כסף אשקול... להביא אל גנזי המלך:

ַאן אוצר  פון 

מטבעות
און 

ווַאלוטעס

 אַ שּפאציר 
 אין די וועלט 

פון אַ 

'קאָלעקטאָר'

לכבוד ּפורים - דער 
יום טוב פון געלט און 
צדקה - באזוכט "דער 
איד" אין די שאץ-

קאמערן פון אַ היימישן 
'קאָלעקטאָר' וועלכער 
פארמאגט אן אויג-

פארכאּפנדע זאמלונג פון 
פילע טויזנטער מטבעות און 
 וואלוטעס פון יעדער לאנד 
אויף דער וועלט 

ערשטער טייל

6

12

16

20

24

9

ַא געזונטע מַאמע: די מויל

ּפערזענליכע איבערלעבעניש:  יצא סוד

לָאמיר זיך צונויפרעדן:  ַא לעבעדיגן, לוסטיגן פורים

הלכות: בלוט'ס טרָאּפ / בריוו קַאסטן

ּפרַאקטיש גערעדט:  דיעטע

רעסעפיס פַאר די קָאך

דער ווינקל פאר די אידישע מאמע

משלוח מנות רעסעּפיס
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The ultimate statement for
your Milchig and Pareve

Cakes and Miniatures!

Delivery
* $5 Williamsburg

* $10 Boro Park

G. Hollander -718.384.0564

Call us for all your Purim Orders

דערציילונג: דער מלאך ווָאס איז געשיקט פון השי"ת

ּפערל ווערטער פון אונזערע חכמים

דָאס ריכטיגע  ווָארט אויפ'ן  ָארט

פרַאגעס פאר גרעסערע קינדער

פרַאגן אין גרַאמען / חידות 

קעסטל רעטעניש / צום ּפינטל

  שַארף דיין קָאּפ / סודָאקַא ּפָאזעל

קינדער קרעפטס

דער ווינקל פאר  יוגענט

ניו יאָרקער אידנטום נעמט אויף מיט שטאַרקער 
פרייד מעיאָר'ס אָּפרופן די גזירה אויף מציצה בפה
ענדגילטיגע מעלדונג — אַז מ'וועט מער נישט פאַרלאַנגען קיין 'קאָנסענט' — אָנגענומען ביים באַגעגעניש דינסטאָג 

צווישן מעיאָר דעבלאַזיאָ מיט'ן שליח פון התאחדות הרבנים הרה"ח ר' משה דוד נידערמאַן הי"ו און גרוּפע עסקנים

שליסט אַ תקופה פון איבער צען יאָר וואָס די פאַרמעסטונגען קעגן מציצה בפה אין ניו יאָרק באַזאָרגט כלל ישראל

רעקָארדירונג פון 
גרויסן גאון וצדיק 

דער חפץ חיים זצ"ל 
פון אלול תרפ"ג, 

ַאנטדעקט נָאך 91 יָאר
רופט אַרויס גרויסע סענזאַציע אין 

דער גאַנצער אידישער וועלט

נתני' וויל נוצן ביידע קָאנגרעסיָאנַאלע הייזער ַאלס געצייג 
אין זיין קָאנפליקט מיט'ן אמעריקַאנעם פרעזידענט 

נטרונא ליפטערט קָאסטבארע ראדיא קַאמּפיין אויף די גרעסטע נאציאנאלע מידיא נעצן 

נייער ּפרַאכטפולער ישוב מיט הונדערטער 
 שיינע גרויסע הייזער ווערט געבויעט 
פַאר'ן היימישן ציבור אין "לעיקוואוד"

 תלמידי וחסידי סאַטמאַר גרייטן זיך בעז"ה 

צו קויפן הייזער אין דער נייער געגנט 

40

10

15 35

51

on Page 34
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גָאר ּפָאזיטיווע ַאנטוויקלונג • הרחיבי מקום אהלך:

נייער ּפראַכטפולער ישוב מיט הונדערטער שיינע גרויסע 
הייזער ווערט געבויעט פאַר'ן היימישן ציבור אין "לעיקוואוד"
לַאנג–דערווַארטעטע לעזונג צו לינדערן ּפלָאג פון שווערן דירות–מַאנגל אין ברוקלין, ניו יָארק 

גרוּפע באַרימטע פילאַנטראָּפן, ובראשם הנגיד ר' מרדכי פאָרהאַנד הי"ו, מגדולי תומכי בית סאַטמאַר, ובנו הנגיד מוה"ר 

נפתלי משה הי"ו, שטייען אונטער דעם היסטאָרישן ּפראָיעקט — דורך אַקטיווע מיטהילף פון הנגיד מוה"ר אשר זעליג 

בראָדט הי"ו פון דער באַקאַנטער "אימּפעריעל ריעל עסטעיט" גרוּפע — תלמידי וחסידי סאַטמאַר גרייטן זיך בעז"ה צו קויפן 

הייזער אין דער נייער געגנט — אַרכיטעקטור ווערק דורכגעפירט אויפ'ן בעסטן פאַרנעם — אַלע רעגירונגס באַשטעטיגונגען 

און ביוראָקראַטישע ּפראָצעדורן זענען פולקאָם פאַרענדיגט — פונדאַמענטן וועלן אי"ה געגאָסן ווערן פאַר די ערשטע פאַזע 

דירות אין די גאָר נאָענטע טעג — הונדערטער משפחות וועלן במשך קומענדיגן יאָר קענען אַרויסגיין ממיצר למרחב — 

לעיקוואוד, אַלס אויפגעבויעטע עיר ואם בישראל, ווערט געזען אַלס שטאַרקער און שכל'דיגע אויסוואַל, צו קענען בליען 

מיט אַ גרויס הצלחה און אַ שטאַרקן צוקונפט בעז"ה

ַא פרישע בשורה טובה ווערט ב"ה  ניו דזשוירזי. —  לעיקוואוד, 
געמָאלדן פַאר'ן היימישן ציבור אין ניו יָארק, ַאז אין די איצטיגע טעג 
גייט בעז"ה ַאריין אין פולסטן קרַאפט דער לַאנג–דערווַארטעטער 
ּפרָאיעקט, אויפצובויען ַא פרישע הערליכע געגנט אין דער עיר ואם 
בישראל "לעיקוואוד", ווָאס זָאל זיין ּפַאסיג פַאר'ן היימישן ציבור, 
זיך צו קענען בעז"ה ַאהין ַארויסציען אינאיינעם מיט די משפחות, 
און  הדעת  הרחבת  מיט  לעבן  נייעם  ַא  פון  געניסן  ָאנהייבן  און 
מנוחת הנפש, צוגעשטעלט און פַארזָארגט מיט ַאלע געברויכן און 
בַאדערפענישן ברוחניות ובגשמיות, אין ַא היימישע ַאטמָאספערע, 

אויפ'ן אויסגעטרָאטענעם וועג, בדרך ישראל סבא.
די  זיך  הערן  פון–מויל–צו–אויער  ווָאס  צייט  לענגערע  ַא  שוין 
ַא  אהערצושטעלן  ַאנטוויקלונגען  ָאנגייענדע  די  איבער  שמועות 
נייעם היימישן ישוב, דורך היימישע עסקנים, אין די גלילות פון דער 
בַארימטער עיר התורה, "לעיקוואוד", און דער ציבור — ווָאס הָאפט 
כרָאנישן  דעם  אביסל  לינדערן  צו  לעזונג  יעדע  נָאך  לעכצט  און 
דירות–מאנגל מיט ווָאס מ'ווערט געּפלָאגט אין ברוקלין, ניו יָארק — 
הָאט ַארויסגעקוקט צו הערן די אפיציעלע בַאשטעטיגונג דערוועגן, 
און איבער די מעגליכקייט זיך צו קענען ווירקליך איינהַאנדלען ַא 
פַארשּפרעכט  ווָאס  נייער שטָאט  דער  אין  דירה  רחבות'דיגע  נייע 

בעז"ה ַא הערליכע צוקונפט פַאר אירע תושבים. 
איז עס דעריבער ַא שטַארקע צופרידנהייט צו הערן, ַאז מ'האלט 
און  דורכגעפירט,  זענען  פָארמַאליטעטן  ַאלע  דארט!  ב"ה  שוין 
מ'גרייט זיך שוין פַאקטיש אויפצובויען די נייע שכונה, ווָאס ווערט 
ציבור,  חסידי'שן  היימישן  פַאר'ן  געבויעט  דעוועלָאּפער  די  דורך 

וחסידי  פון תלמידי  ווערט עס צוגעשטעלט פַאר משפחות  ובפרט 
סַאטמַאר, ווָאס פירן זיך בדרך כ"ק מרן רבינו הקוה"ט מסַאטמַאר 
והולכים לאורו פון כ"ק מרן אדמו"ר מסַאטמַאר שליט"א, צו  זי"ע 
ישוב,  נייעם  דעם  אין  איינקווַארטירן  בַאקוועמערהייט  זיך  קענען 
אייגענע  מיט  אויך  בעז"ה  און  ביהמ"ד,  ַא  מיט  בַאלד  קומט  ווָאס 

מוסדות.

 לעיקוואוד — ַא קלוגער אויסווַאל 
צו לעזן דעם דירות–מַאנגל

די שטָאט לעיקוואוד אין ניו–דזשערזי, ווָאס געפינט זיך בערך ַא 
שעה וועג פון ברוקלין, בליעט ב"ה אויף ַא וואונדערליכן פַארנעם, 
אידישער  גרעסטער  דער  ס'איז  בישראל.  ואם  עיר  הערליכע  ַאלס 
ישוב אין אמעריקע אינדרויסן פון ברוקלין, און איז בַאקאנט מיט 
ַאן אייגנארטיגן תורה'דיגן חן, זייענדיג עיר מושבה פון די בַארימטע 

ישיבות וכוללים, וואו טויזנטער בני תורה זיצן באהלה של תורה.
ַאלס  אויסגעשטיגן  השנים,  במשך  לעיקוואוד,  איז  ַארום  ַאזוי 
געשעפטן,  צוגעהערן,  ַאלע  מיט  שטָאט,  אידישע  פולקאמע 
רוחניות'דיגע אנשטאלטן, בתי מדרשים, תלמוד תורה'ס, בתי חינוך, 
מקוואות, אא"וו, גָארנישט הינטערשטעליג פון די גרויסע אידישע 
געגנטער אין ברוקלין ניו יָארק. און כאטש ווָאס די היימישע געגנט 
פון לעיקוואוד זעלבסט איז שטַארק בַאוואוינט, איז ָאבער פַארהַאן 
ַארום לעיקוואוד, אין די גלילות, הערליכע ריזיגע שטחים, עטליכע 

מָאל ַאזוי גרויס ווי די יעצטיגע אידישע געגנט, וואו מ'קען אויפבויען 
טויזנטער דירות מיט ַא הרחבת הדעת!

דירות– די  ברוקלין,  ָאנגעשטויסענע  די  פון  פָארנדיג 
צונויפגעּפרעסטע וויליַאמסבורג, וואו די רוחניות איז גָאר דערהויבן 
ָאבער די ענגשַאפט און צעשטופעניש איז ממש אומדערטרעגליך, 
קיין לעיקוואוד, און זעענדיג די הערליכע גרויסע שטחים ַארום די 
שטָאט, שטעלט זיך ביי יעדן די פראגע: פַארווָאס איז בכלל דָא ַא 

דירות קריזיס?...
אז מ'זעט דעם מציאות פַאר די אויגן, ווי עס איז פַארהַאן אזעלכע 
דירות  טויזנטער  דערויף  אויפצובויען  גרייט  דענס,  באַָ ריזיגע 
פַארווָאס  אומפַארשטענדליך  באמת  איז  ציבור,  היימישן  פַאר'ן 
פַארהַאן  איז  דָא  בעת  מוטשען,  און  ּפלָאגן  ַאזוי  זיך  דארפן  מ'זָאל 
עטליכע  און  תורה  בני  טויזנט  צען  מיט  אידישע שטָאט  ריזיגע  ַא 
טויזנט חסידי'שע אידן, דערונטער חסידי סַאטמַאר, מיט הערליכע 
בתי מדרשים, ישיבות, כוללים, און להבדיל שּפיטעלער, קליניקס, 
קען  מען  און  "ווָאקינג–דיסטַאנץ",  אין  ַאלעס  צענטערן,  שַאּפינגס 
בויען הערליכע הייזער ווָאס איין הויז זָאל זיין ַאזוי גרויס ווי זעקס 
נייע וויליַאמסבורגער דירות, פַאר די פרייז פון איין האלבע דירה?!... 
דער שרעקליכער דירות קריזיס ווָאס מוטשעט און ּפלָאגט דָאס 
ַא  ביי  שוין  ס'האלט  און  וויי,  איינעם  יעדן  טוט  החרדית  יהדות 
גיין. פרישע ּפָאר–פעלקער הָאבן  ווייטער נישט  ווָאס מ'קען  מצב, 
גליקליך  יָא  זענען  ווָאס  די  און  וואוינען,  צו  וואו  נישט  איינפאך 
ַא דאך איבער'ן קָאּפ איז עס פַאר אבנארמָאלע ּפרייזן,  צו טרעפן 

הערליכע  מיט  לעיקוואוד,  גלילות  אין  געגנט,  פולשטענדיגע  בעז"ה  פאַרשּפרעכט 

רחבות'דיגע דירות, פאַר די ביליגסטע ּפרייזן וואָס זענען פאַרהאַן אויפ'ן מאַרקעט

]פאָרזעצונג אויף זייט 63[



Friday, Febuary 27, '15 -   63   - DER YIDדער אידפרייטָאג פרשת תצוה )זכור(, ח' אדר, תשע"ה

הונדערטער,  און  געהאלט,  דָאס  ווי  מער  אסאך  בַאטרעפן  ווָאס 
און  דעפיציט,  ַא  אין  ליידער  לעבן  משפחות  טויזנטער  אפילו  צי 
מ'מוטשעט זיך ביטער אונטער די ענגע פַארּפלָאגטע אומשטענדן, 
מיט קינדער–געבענטשטע משפחות בלעיה"ר אין ּפיצעלע דירות, 
וואו מ'קען נישט געניסן פון ַא טרָאּפ הרחבת הדעת, ווָאס איז ַאזוי 

וויכטיג צו קענען מחנך זיין ַא געזונטע שטוב בעז"ה.
פַארשידענע  און  געדאנקען  ַארויס  קומט  צייט  שטיק  יעדע 
מעגליכע לעזונגען — און הָאפנטליך זָאל טַאקע ַאלעס מצליח זיין 
איז  "לעיקוואוד"  ַאז  איז,  הדברים  מציאות  דער  ָאבער   — בעז"ה 
ווייט נישט קיין "פרישע לעזונג" צי ַא ווייטער "ּפלַאן" ווָאס מ'הָאט 
ערפינדן, נאר איז שוין יעצט ַא פאקטישער מציאות! ס'איז ַא שטָאט 
וויליַאמסבורג  ווי  ווי אונזערע ַאלע ַאנדערע שטעט. נאר ַאנדערש 
ַאלע  פון  בַאגרעניצט  און  פַארזיגלט  זענען  ווָאס  ּפַארק  בָארָא  און 
זייטן, איז לעיקוואוד ברייט אפן, מיט ריזיגע ליידיגע שטחים, ווָאס 
מיט  ַארויסצוציען  זיך  משפחות  טויזנטער  נָאך  פַאר  ּפלַאץ  הָאט 

הרחבת הדעת.

 די פילע ּפרָאיעקטן ווָאס ווערן געבויעט 
פַאר'ן ציבור תושבי ברוקלין

און  דעוועלאּפערס  דארטיגע  ווָאס  יָאר  עטליכע  שוין 
זיך  הָאבן  עסקנים,  מיט  צוזַאמענַארבעט  אין  אונטערנעמער, 
ליידיגע  ַאנטוויקלען  נעמען  זיך  הינזיכט;  דעם  אין  ַאריינגעווָארפן 
פַאר  דירות,  גרויסע  שיינע  מיט  "דעוועלָאּפן"  עס  און  שטחים 
חסידי'שע אידן, תושבי ברוקלין, און זיי צושטעלן ַאלע הצטרכות, 
מדרשים  בתי  ַאטמָאספערע,  היימישע  ַא  קלימַאט,  ּפאסיגע  ַא  און 
און מוסדות, ווָאס זענען די וויכטיגסטע פַארלַאנגען און דאגות פַאר 
יעדן ערנסטן ראש המשפחה בעפָאר מ'מַאכט אזא לעבנס–טוישנדן 
בַאשלוס, זיך ַאריבערצוציען מיט'ן גַאנצן געזינדל צו ַא נייע געגנט.

אין די לעצטערע יָארן שּפראצן כסדר ַארויס, אין לעיקוואוד און 
נייע דירות,  ַארום, פילע צענדליגער ּפרָאיעקטן, מיט הונדערטער 
ווָאס פַארקויפן זיך פַאר גָאר צוגענגליכע פרייזן. ַא הערליכע הויז 
"קָאנדָא"  צעקוועטשטע  ַא  ווי  ביליגער  אסאך  איז  לעיקוואוד  אין 
אויף ַא הויכן שטָאק אין ברוקלין. אויך די שטייערן אין לעיקוואוד 
נ.י.  הויכע  די  אנטקעגן  צוגענגליכער  פַארהעלטניסמעסיג  זענען 
אין  ווי  איז  וועטער  דער  כסדר.  ווַאקסן  ווָאס  סטאנדארטן  סיטי 
ברוקלין, נישט ווי אין די הויכע קעטסקיל בערג, און אויך דער וועג 
פון די סיטי איז נישט צו לַאנג, נאר לערך ווי פון ברוקלין ביז קרית 

יואל, און ַאלע מעלות זענען ב"ה ריין פון סיי וועלכע חסרונות.
אויסער "אלט לעיקוואוד" ווַאקסט אונטער ַא גַאנצע נייע שטָאט 

געגנטער  אין  פול  ווערן  גַאסן  ריזיגע  גַאנצע  לעיקוואוד",  "ניי  פון 
ַארום לעיקוואוד פון נייע חסידי'שע קָאמיוניטיס. גַאנץ לעצטנס איז 
ַא  מיט  משפחות  צענדליגער  פון  געגנט  ַא  ַארויסגעווַאקסן  דארט 
קהלה ומוסדות, און די ַארבעט זעצט פָאר ווייטער מיט ַא שטַארקייט 
צו בויען פרישע געגנטער, כדי צו העלפן דעם ציבור תושבי ברוקלין 
ַאלץ  מ'גייט  ווָאס  אין  קלעם  דירות  גרויסן  דעם  פון  ַארויסקומען 
ַאריין טיפער און טיפער, ָאן קיין שום אויסזיכטן אויפ'ן האריזאנט 

פַאר ַא לעזונג. 
ס'איז  ַאז  מעלה,  מורא'דיגע  ַא  לעיקוואוד  פַארמָאגט  דערצו, 
פַארהַאן דָארט ַאן ענדלָאזער אויסוואל פַאר גוטע "פרנסות" פַאר'ן 
ציבור, דארט אויפ'ן ארט, און מ'זָאל נישט דארפן זיין געצוואונגען 
ַאריינצופָארן יעדן טָאג, ממרחק יביא לחמו, נאר קענען עוסק זיין על 
המחי' ועל הכלכלה דארט אויפ'ן ארט. וויבאלד ס'איז ַא פַארטיגע 
הונדערטער  און  צענדליגער  פַארהַאן  נאטירליך  איז  שטָאט, 
סארטן  ַאלע  פַארלַאנגען  ווָאס  אפיסעס,  און  פַאבריקן  געשעפטן, 
ברייטע  דָא  איז  אויך  ווי  פרנסה–שטעלעס.  גוטע  פַאר  ּפָאזיציעס 
געשעפטן  און  ביזנעסער  גוטע  אייגענע  עפענען  צו  מעגליכקייטן 
צו בַאדינען די דארטיגע אידישע בַאפעלקערונג ווָאס ציילט זיך ביי 

צענדליגער טויזנטער נפשות כ"י.

 להרחיב גבולי הקדושה — די פרישע פַאזעס 
ווָאס ווערן יעצט אויפגעבויעט

באזונדער הָאט זיך אין די לעצטערע זמנים ַאריינגעלייגט אין דעם 
ַא גרוּפע פון עטליכע חשוב'ע נגידים און אונטערנעמער,  הינזיכט 
עולמות  ומקים  בונה  פילַאנטרָאּפ,  בַאקַאנטער  דער  ובראשם 
 — הי"ו  פָארהַאנד  מרדכי  מוה"ר  הרה"ח  הנגיד  הטפסר  תורה,  של 
וויען, העומד לימין כ"ק מרן  מחשובי חסידי ותומכי סַאטמַאר אין 
ַא  זיך לאזנדיג קאסטן  ובפרט  אדמו"ר שליט"א בנדבת לבו הטוב, 
סכום אדיר אויפצושטעלן דעם "קרית ויואל משה דסַאטמַאר" אין 
בני ברק — מיט ַא סּפעציעלן דגש צוצושטעלן דָאס ּפלאץ ּפאסיג 
פַאר ַא צָאל תלמידי וחסידי סַאטמַאר ווָאס הָאבן זיך איינגעמָאלדן 
זיך ַארויסציען ַאהין, ַאז זיי זָאלן קענען זיך האלטן אינאיינעם אין ַא 

היימישע ַאטמָאספערע ווי מ'איז געוואוינט אין דער שטָאט.
דער חשוב'ער דעוועלָאּפער, אינאיינעם מיט זיין זון הנגיד מוה"ר 
נפתלי משה הי"ו, וועלכער איז עומד בראש פונעם ּפרָאיעקט, וועט 
וואו צו קענען קובע  ַא שיין ביהמ"ד  אי"ה צושטעלן פַאר'ן ציבור 
אחים  בקרב  פַארנעם  היימישן  ַא  אויף  ולתפלה  לתורה  זיין  מקום 
זיך בעז"ה פַארווירקליכן אין  ווען דער ּפרָאיעקט וועט  לדעה, און 
מציאות, און ס'וועלן זיך ַארויסציען גענוג משפחות צו קענען בעז"ה 
וועט  חינוך,  בית  אין  קלאסן  און  תורה  תלמוד  אין  כתות  אנפילן 

פונעם  מיטהילף  דער  מיט  אויפשטעלן,  דארט  קענען  אי"ה  מען 
דעוועלָאּפער, היימישע סַאטמַארער מוסדות, וואו דער ציבור זָאל 

קענען מחנך זיין די קינדער על פי מסורת רבותינו. 
ארט  ּפאסיגן  גָאר  ַא  אויסגעקליבן  הָאט  ישוב  פונעם  וועד  דער 
אין  ּפלענער  די  אויסגעשטעלט  און  דירות,  הערליכע  די  בויען  צו 
בַארַאטונג מיט די עסקני הציבור, ס'זָאל טַאקע זיין מיט'ן גרעסטן 
מאס רחבות ווָאס נאר פַארהַאן, און צו דער זעלבער צייט פַאר די 
ביליגסטע ּפרייזן ווָאס נאר פַארהַאן, כדי ס'זָאל קענען דינען ַאלס 
קענען  זיך  זָאלן  משפחות  היימישע  וואו  לעזונג  לַאנג–טערמיניגע 

ּפלאצירן צו לַאנגע געזונטע יָארן.
עס דַארף ַארויסגעברענגט ווערן, ַאז דער ּפרייז פון די לעיקוואודער 
אויפ'ן  פַארהַאן  איז  ווָאס  ּפרייז  ביליגסטער  דער  איז  ּפרָאיעקט 
געמַאכט  ס'ווערט  און  פיס,  סקווער  ּפער  ּפרייז  לויט'ן  מַארקעט, 
עס  זָאל  ַארום  ַאזוי  ווָאס  דירות  קלענערע  אויך  בויען  צו  ּפלענער 

אויסקומען גָאר ביליג פַאר יונגע ּפָאר פעלקער צו קויפן דירות.
ַאן אויסטערלישע מעלה —  באזונדער, פַארמָאגט דער ּפרָאיעקט 
דירה  יעדע  ַאז   — ערגעץ  אין  לה  בדומה  טרעפן  נישט  מ'קען  ווָאס 
וועט קומען מיט ַא דירה צו פַארדינגען פַאר גָאר ביליג רענט, ווָאס 
וועט דערמעגליכן, ַאז מ'זָאל קענען אין די היינטיגע שווערע צייטן 
אדער  דריטל  ַא  פַאר  לעיקוואוד  אין  דירה  נייע  שיינע  ַא  בַאקומען 
פערטל די ּפרייז, פון די הימל–הויכע ּפרייזן ווָאס מ'צָאלט אין ברוקלין 
פַאר ַא קליינע צעשטוּפטע דירה'לע. דָאס וועט בכלל ַאריינברענגען 
ַא ישועה אין דעם הינזיכט פון "רענטעלס", ַאז ס'וועט יָא מעגליך זיין 
פַאר אברכים נָאך די חתונה צו קענען אליין בַאצָאלן די קָאסטן פַאר 

ַא דאך איבער'ן קָאּפ, און דערצו מיט הרחבת הדעת, בעז"ה.
נָאך  ּפלַאן,  מגדר  ַארויס  ּפרָאיעקט  דער  שוין  איז  געזָאגט,  ווי 
ווָאס פָאדערן  ַאלע בַאשטעטיגונגען  ווָאס מ'הָאט שוין דערהאלטן 
ַא שנעלן טעמּפא, און  ָאנהייבן בויען די דירות, אין  זיך צו קענען 
ַאלע ַארכיטעקטורעלע ּפלענער פַאר די הייזער, בנינים און פַאר'ן 
פונעם  פַאזע  ערשטע  די  פַארטיג.  פולקאם  זענען  בכלליות,  ישוב 
ווָאס  דירות,  רחבות'דיגע  גרויסע   175 פון  בַאשטייט  ּפרָאיעקט 
מ'וועט ָאנהייבן בויען אי"ה גַאנץ בקרוב, און מ'קוקט ַארויס ס'זָאל 

זיין פַארטיג אויפ'ן קומענדיגן יָאר בעז"ה.
און   — משפחות  פילע  שוין  הָאבן  חדשים  לעצטערע  די  במשך 
חשוב'ע  באמת  זענען  דָאס  ַאז  ווערן,  אונטערגעשטרָאכן  ס'דַארף 
חסידי'שע משפחות, מסלתה ושנה — הערנדיג איבער די ּפלענער, 
זיך שוין געוואנדן צו די "ברָאוקערס" אויף צו שרייבן קָאנטרַאקט, 
ַאצינד,  און  דעּפַאזיטס,  געגעבן  פאקטיש  שוין  הָאבן  טייל  ַא  און 
וועט  צָאל  די  ַאז  ערווַארט  ווערט  ָאפיציעלער מעלדונג,  דער  מיט 
זיך דראסטיש הייבן אי"ה, ווען די עסקנים און בראוקערס שטייען 
זיין  אויסקלייבן  יעדן  ַארויסצוהעלפן  געטריישַאפט,  ַא  מיט  גרייט, 

דירה, אויפ'ן רואיגסטן און שענסטן אופן, לשם ולתפארת.
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ביי  געווען  אויך  זענען  דעוועלאּפערס  די 
רבי'ן  פַאר'ן  געוויזן  און  דורכגערעדט  און  שליט"א,  מסַאטמַאר 
שליט"א די ּפלענער פון דעם נייעם חסידי'שן ישוב, און דער רבי 
ַאז מ'זָאל מצליח זיין אין דער  שליט"א הָאט געגעבן ברכת קדשו, 
קענען  צו  נחיצות,  אויסטערלישע  ַאן  איז  ווָאס  אונטערנעמונג, 
ַאזוי מיט די ענגע  ַארויסהעלפן דעם ציבור ווָאס מוטשעט זיך דָא 
ה'  די הויכע ּפרייזן, וחפץ  דירות פַאר 
הצלחה  מיט  ויצליח,  ישכיל  בידם 

מרובה וסייעתא דשמיא.
די ּפָאזיטיווע בשורה מרנינה, ווָאס 
פַאר'ן  געמָאלדן  ַאצינד  ב"ה  ווערט 
היימישן ציבור, פילט ָאן די הערצער 
מיט פרייד. עס ברענגט ביי ַאלעמען ַא 
שטרַאל פון הָאפענונג און ַארויסקוק, 
זיך מוטשען  יָאר פון  ַאזויפיל  נָאך  ַאז 
ב"ה  שוין  איז  ווָאס  ברוקלין,  אין 
אויסגעווַאקסן פון ַאלע ַאסּפעקטן, ָאן 
קענען  צו  אויסזיכטן  געהעריגע  קיין 
ַא  פַארהַאן  ב"ה  איז  ווַאקסן,  ווייטער 
שטַאנדהַאפטיגע און קרַאנטע לעזונג, 
קענען  צו  אויסווַאל,  הערליכער  ַא 
ואל  המנוחה  "אל  קומען  ענדליך 
דירה  אייגענע  ַאן  קויפן  צו  הנחלה" 
המרחיבה דעתו של אדם, און מיט ַא 
נאמנים  דורות  זיין  מגדל  רואיגקייט 
והרחבת  נחת  מתוך  ולתורתו,  לה' 

הדעת, עד ביאת גואל צדק, ב"ה.
וועט  ווָאכן  קומענדיגע  די  אין 
מער  ווערן  פַארעפנטליכט  אי"ה 
אויספירליכע אינפָארמַאציע, בַאגלייט 
נומערן,  און  פרטים  גענויע  מיט 
איינהַאנדלען  זיך  בעז"ה  קענען  צו 
חסידי'שן  נייעם  דעם  אין  דירה  ַא 
די  נָאך  פָאלגט  לעיקוואוד.  אין  ישוב 
די  אויף  דָא  מעלדונגען,  ווייטערדיגע 

שּפַאלטן פון "דער איד".
ויכוננו עיר מושב!

* * *

נייער ּפראַכטפולער ישוב מיט הונדערטער שיינע גרויסע הייזער 
ווערט געבויעט פאַר'ן היימישן ציבור אין "לעיקוואוד"
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