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אויף

ס'פארט

רעדער
שטריכן אראפגענומען פון א שמועס מיט די
צוויי 'דרייווער' פון הרב שמעון שישא שליט"א

ס

'איז מיטוואך במדבר אויפדערנאכט אין ארץ ישראל ,גאנץ ארץ ישראל פארט
אויף רעדער' ...האסט געהערט די נייעס'? דער ליבערמאן האלט זיך נישט
ביים ברעכן' ...ווי עס קוקט אויס וועט ביז אפאר שעה צופאלן די רעגירונג'.
יענער נאכט איז עס געווען ווען ארץ ישראל האט געקאכט ווי א קעסל איבער
די נייעס אנבאלאנגט די רעגירונג אין מדינת ישראל ,וואו מען איז געשטאנען
 אין ארץ ישראל  -און וואו מען איז געגאנגען ,אלעס האט געקאכט' .דערליבערמאן' מיט זיינע פארלאנגען ,דער ליבערמאן( .דאס אז די 'מפשרים'
זענען שולדיג מער פון יעדעם אויף דעם וואס די גזירה איז נאכנישט בטל ביז'ן יסוד ,דאס פאלט נישט
ביי פאר די וועלכע לעבן אויף די רעגירונג'ס געלטער.)...

טאקע אין דעם זעלבן נאכט ,יענעם מיטוואך איז אונז אויסגעקומען צו שרייבן אט די שורות ,זיצנדיג
לעבעדיג אין א אפיס וואס מיר האבן שווערליך אנטדעקט ...עפעס א אפיס וואס פארט 'אגאנץ יאר אויף
רעדער' ,און איז גראדע היינט אויך געפארן אויף רעדער .אבער נישט בלויז געזאגט ,נאר מיר באציען
זיך דוקא צום פאקטישן "ראד שטול" פון "מרכז עזרה ויעוץ" ,און דאס איז דער "אויטא" ,דער קאר
וואס טראגט און ברענגט דעם שר העסקנים הרב שמעון שישא שליט"א פון-און-צו אלע רעטונג'ס
סטאנציעס.

מיר כאפן אט א שמועס מיט די דרייווער פון ר' שמעון ,אבער נישט נאר איינס .אפאר דרייווערס
וועלן באדינען ר' שמעון טאג-טעגליך ,ווייל ס'נישט מעגליך אז ר' שמעון וואס ארבעט  26שעה א טאג
זאל האבן נאר איין דרייווער ...פאר אן אמת געזאגט :א עסקן מוז נישט געזעצליך שלאפן ,אבער א
דרייווער וואס וועט נישט שלאפן אגאנצע וואך וועט באמת פארן אויף רעדער ...ח"ו.
איז אלזא פארהאן עטליכע דרייווערס .לכבוד שבועות און לכבוד דער בעפארשטייענדער קאמפיין
ווען כלל ישראל וועט 'כאפן נפשות' ,וועלן מיר כאפן א שמועס מיט צוויי פון די דרייווער'ס ,יעצט
ביינאכט זענען זיי בין הפרקים ,מיר כאפן זיי צווישן א משפט און א תפיסה-וויזיט ,און מיר ווילן הערן פון
זיי פערזענליכע עדות'שאפט איבער דאס לעבן און שאפן פון דעם שר העסקנים ר' שמעון בפרט ,און
איבער 'מרכז עזרה ויעוץ' בכלל.

שמועס  :#1מיט'ן דרייווער מו"ה יחזקאל איינהארן
העלא?
דרייווער :יא א גוט יאר.

איך וועל נישט מאכן קיין הקדמות ,גלייך
צום ענין.

וויפיל מאל א וואך ביזטו ר’
שמעון’ס דרייוער?
דרייווער :עס ווענדט זיך אין מיר ...צומאל
יעדן טאג פון די וואך ,און צומאל קען איך נישט
אגאנצע וואך אבער איך וועל זיך אנשטרענגען
וויפיל איך קען .איך בין משתדל אז אפילו אין
א וואך וואס איך האב גארנישט קיין צייט ,זאל
איך כאטש איין מאל דרייוון ר’ שמעון ,שפורנדיג
דערין א זכי’.

וואו לאנג קענסטו זיצן אויפן
ראוד פירנדיג ר’ שמעון?
דרייווער :געווענליך פאר איך נישט צי-

פארצייל נישט
פאר קיינעם
אבער איך
האב געמוזט
אריבערפליען די
רויט-לייטס ,והוא
רחום יכפר עון...
ווייט ,די לענגסטע נסיעה וואס איך האב געהאט
איז געווען פיר שעה אויפן ראוד ביז מיר זענען
אנגעקומען צו די סטאנציע וואו ר’ שמעון האט

געדארפט ראטעווען א אידיש קינד .אבער דאס
מיינט פאר מיר כמעט מיין טאג .איך דארף דאך
ווארטן ביז שמעון קומט ארויס פון דארט ,און
אים אהיימפירן צוריק נאכאמאל די פאר שעה.
מיר פארן אסאך צום בית משפט און אסאך
קומט אויס צו פארן צו ‘כלא ארבע’ ,דאס איז
אנדערטהאלבן שעה פון ירושלים.
אסאך מאל דארף איך ‘פליען’ ...נישט מיט
פליגלען ,אבער מיט א הויכע ספיד .דאס איז
בדרך כלל ווען איינער רופט פון ‘מגרש הרוסים’
אז מען האלט אט אט ביים ארעסטירן זיין חבר/
קינד וכדומה ,און מען מוז דארט אנקומען מיט
קפיצת הדרך צו באווייזן ארויסצונעמען איידער
מען איז שוין אינווייניג ,ווייל ווילאנג מ’איז נאך
אינדרויסן האט רבי שמעון בעסערע קונצן אויף
צו באפרייען בעוד מועד ס’זאל ווערן ‘כאילו לא
הי-ה’ .פרעג מיר אבער נישט וויאזוי ...אלזא אין
אזא פאל דארף איך זיג יאגן מיט די נשמה-אין-
די-האנט ,און רוב מאל געלונגט עס ב”ה.

און וואס טוט מען
אז ס’איז ערב שבת?
דרייווער :פרעגסט גוט .גראדע גאנץ
לעצטנס האב איך זיך געטראפן אין קאר מיט
ר’ שמעון פינף מינוט פארן זמן הדלקת הנרות
ביים צוריקקומען פון א רעטונגס פאל ,פארצייל
נישט פאר קיינעם אבער איך האב געמוזט
אריבערפליען די רויט-לייטס ,והוא רחום יכפר
עון ...ס’געווען א ריכטיגע ‘עבירה לשמה’.

שבת איז רואיג ביי דיר ,הא?
דרייווער :וואס רעדסטו .שבת ,רואיג? נישט
אין ‘מרכז עזרה ויעוץ’ .ס’איז שוין אויסגעקומען
אז ר’ שמעון האט מיר גערופן פרייטאג-
צונאכט’ס אינמיטן די סעודה און אינאיינעם
מיט מיר אריבער צופיס צו די לאקאלע פאליציי-
סטאנציע.
ומעשה שהיה ,איין פרייטאג נאכמיטאג איז
ר’ שמעון געזעצן לאנגע שעות אין מגרש הרוסים
צו שתד’לן ארויסצולאזן צוויי ארעסטירטע,
און למעשה האט ער באוויזן צו פועל’ן זייער
באפרייאונג .אבער ...ס’איז שוין געווען
עטליכע מינוט צום זמן ,איז ר’ שמעון פשוט
אהיימגעלאפן מיט איין אטעם זיך אנטון בגדי
שבת ,נאך בעפאר ער האט געקענט זיכער מאכן
אז די כאטקע-חברה פאלגן טאקע אויס דעם

א אינגערמאן שיקט זיין בקשה פאר הילף און
דעטאלירט אלע זיינע מיטמאכענישן ביז אהע

מיטן עו''ד הרב נתן רונבלאט נאך א משפט

א דאנק בריוול אנגעקומען אין אימעיל דאנערשטאג בהר תשע"ט

אפמאך .קומט ער צו מיר צו סוף דאווענען
אז מען דארף אריבערגיין זיכער מאכן אז
מען האט זיי טאקע ארויסגעלאזט.
און ,מיר זענען שבת ביינאכט גלייך
נאכן דאווענען געלאפן קוקן זייער מצב.
דאס איז דער ‘רואיגער שבת’.

אנטשולדיגט פאר’ן
איבערהאקן :איר האט זיכער
קידוש געמאכט פארדעם.
יא?
דרייווער :וואס רעדסטו פון קידוש
מאכן ...קוק אריין אין שו”ע יו”ד סי’ רנ”ב,
“כל רגע שמאחר לפדות השבויים היכא
דאפשר להקדים ,הוי כאילו שופך דמים”.
פדיון שבויים טאר מען נישט אויפהאלטן
אפילו א רגע .אוודאי מיר זענען אהין
א בריוול פון א איד פון נתניה

געלאפן נאך בעפאר’ן קידוש מאכן.

אבער אלעס ‘בלויז’ צו
‘זיכער’ מאכן אז אידן זענען
‘טאקע’ באפרייט?!
דרייווער :יא! בלויז פאר דעם! ביי
ר’ שמעון איז נישטא אזא מושג אז
ער האט ‘געשלאסן’ א קעיס .אז מ’איז
מצליח איינעם צו באפרייען פון תפיסה
וועט מען אים ווייטער באגלייטן .קודם
צו זיכער מאכן אז ער איז טאקע ארויס
פיזיש פון תפיסה ,ווייל די רשעים קענען
מאכן סורפרייזעס .און נאכדעם דארף
ער באגלייטן מיט הילף אויב יענער האט
באקומען קנסות ,בעיל ,הויז ארעסט
תנאים ,אדער ער דארף צוקומען צו
לויער’ס ,און אלע אומגעראכטענע זאכן

ווען קומט שוין מיין רייע

א ציפעדיג בילד איבערגעגעבן דורך א געראטעוועטער ,פון זיינע געוועזענע פריינד אין מקום השמד

אזוי פשוט און גראד איז עס
געגאנגען?
ניין ניין ,בכלל נישט פשוט ,אבער ר’ שמעון
האט שוין געוואוסט וויאזוי צו דרייען ,און צום סוף
האבן זיך די חברה געבראכן.

א ליטווישער בני-תורה בחור באקומט הדרכה וויאזוי
זיך צו ראטעווען ,נאכן זיצן אין טורמע  4וואכן רח"ל

וואס קענען אונטערקומען אין די מדינה של
גיהנום.

נא מען האט זיי שוין
געטראפן אינדרויסן?
מ'ווארט אין די רייע ,פון אלע שיכטן און קרייזן

אויפן וועג צוריק
נאכן כשר-מאכן איז
שוין מיטגעפארן א
פלאטע פון סידורים
מיט חומשים ,בקיצור
ס’איז געווען אזא “ר’
ישעי’ בן ר’ משה”
לייגן/בייגן מעשה...

ניין! א מזל מיר זענען אנגעקומען .ר’ שמעון
האט דאך ווי געזאגט געהאט געמוזט אהיימגיין
זיך אנטון בגדי שבת ,און אין מגרש הרוסים נעמט
אלעמאל א שטיקל צייט ביז מען לאזט ארויס די
אסירים .ווען מיר זענען אנגעקומען זענען זיי שוין
געשטאנען ביים טיר ארויסצוגיין ,אבער דאן האט
מען פארלאנגט פון זיי א חתימה ,און פארשטייט
זיך אז זיי האבן נישט געוואלט חתמ’נען ווייל ס’איז
שבת קודש!!! און ר’ שמעון טרעפט זיך אין א
פרישער סיטואציע בעצם יום השבת און הייבט אן
צו ארבעטן אויף זייער באפרייאונג .די אינסטאנצן
האבן געשריגן ‘אויב ענק חתמ’נען נישט ,גייען ענק
נישט ארויס פון דא’ .דו הערסט? א אידישע מדינה
דאס...

וואס האט מען געטון?
עס האט גענומען א לאנגע צייט ביז ר’
שמעון האט זיי משכנע געווען אז די אידן וועלן
צוריקקומען מוצאי שבת און זיי וועלן חתמ’נען...

ס’איז מורא’דיג אינטערסאנט
צו הערן פון אייך אלס עד ראי’.
לאמיר הערן וויאזוי גייט עס,
דו שטייסט אויף און ר’ שמעון
קלינגט דיר אריין אז ‘מען פארט’?
אדער ער רעדט שוין אפ מיט דיר
פון פריער.
דרייווער :נישטאָ אזא מושג ‘אפשמועסן’.
על פי רוב ביי ר’ שמעון קען מען נישט וויסן וואס
עס גייט זיין איין מינוט ארום .ער קען צוריק קומען
נאכן פארוויילן א טאג אין בית משפט אין יפו ,און
מען קלינגט אים אריין איבער א אנדערע פרשה,
און ביז אפאר מינוט איז מען אינטערוועגנס צו
א פרישער סטאנציע .ווייל מ’האלט אט ביים
ארעסטירן איינעם.
עס קען זיין א פשוט’ער נאכמיטאג ,איך
האלט ביי נאכטמאל ,און אינמיטן קלינגט ער
אריין “אפשר קענסטו קומען יעצט ,איך מוז
פארן” .איינמאל קלינגט ער מיר אריין אז ער האט
געכאפט א ‘טרעמפ’ [א היטש] מיט א איד צו א
דרויסנדיגע פאליציי סטאנציע ,און יענער האט
אים אראפגעלייגט אבער גלייך געמאכט פליטה...
ער האט אים געלאזט דארט אליינס .ממילא בעט
ער פון מיר אויב איך קען אים קומען אפנעמען פון
פאליציי סטאנציע .כ’בין גלייך געגאנגען ,מיט אזא
שטיקל הרגשה ווי איך פאר יעצט באפרייען ר’
שמעון פון תפיסה...
אויב קיינער הערט נישט וועל איך דיר

פארציילן עפעס וואס איך האב שוין עטליכע
מאל מיטגעהאלטן .דו ווייסט דאך אין א תפיסה
הערשט א ביוראקראטיע אויפן שטרענגסטן אופן,
און די חפצים וואס ליגן דארט טאר מען נישט
ארויסטראגן ,און זיכער נישט אריינברענגען קיין
אייגענע חפצים פונדרויסן.

האט מסיים געווען א מסכתא אין תפיסה ,יעצט אז
ער איז ארויסגעקומען האט ער געמאכט א סיום
אין ישיבה ,איך וויל זייער דארט זיין” .ר’ שמעון איז
שוין סייווי געווען אין בני ברק האט ער באשלאסן
צו סורפרייזן דעם בחור ,וועמען ער האט אזויפיל
געהאלפן ,און מיר זענען אריבערקומען צום סיום.

פרעג מיר נישט וויאזוי ,אבער איך האב
שוין מיטגעהאלטן וויאזוי ר’ שמעון ענדיגט א
טאג שתדלנות ,ער קומט ארויס פון בנין און איך
זעה ווי ער האלט עפעס אין האנט ...ער האט
ארויסגענומען די תפלין וואס איז געליגן אין תפיסה
און עס געטראגן צו א סופר יר”ש איבערקוקן צי עס
איז כשר ...נארמאל איז עס נישט שייך צו מאכן,
איך ווייס נישט וואס ווען ווי ,אבער די תפלין איז
געווען אינדרויסן און אויפן וועג צוריק נאכן כשר-
מאכן איז שוין מיטגעפארן א פלאטע פון סידורים
מיט חומשים ,בקיצור ס’איז געווען אזא “ר’ ישעי’
בן ר’ משה” לייגן/בייגן מעשה...

דער בחור איז מורא’דיג נתרגש געווארן און ער

ביים ארויסנעמען א בחור
פון כלא ארבע מיט א פטור
אין די האנט  -געציילטע
טעג נאכן שיעור
אריינפאלן אין מיליטער

געראטעוועט א נפש ,און דאן געטאנצן אויף זיין חתונה בשעטו"מ

וואס טוסטו ווען זאכן געדויערן
לענגער ווי געראכטן?
דרייווער :אה ,דאס איז א גרינגע שאלה ,ווייל
ס’איז א אפטע ערשיינונג...
איך בין אמאל געפארן מיט ר’ שמעון קיין בני
ברק ,ר’ שמעון האט געהאט דארט רעטונגס-
ארבעט פון עטליכע שעה .ס’איז שוין געווען
ביינאכט ווען מיר האבן זיך געגרייט צוריקצופארן
און ר’ שמעון זאגט מיר“ :קום לאמיר פארן צום
סיום פון א בחור וואס איז געזעצן אין תפיסה און ער

האט געבעטן ר’ שמעון זאל רעדן אפאר ווערטער.
ר’ שמעון האט גערעדט און דאן געוואלט
אהיימגיין .אבער דא איז געשען א אינטערסאנטע
זאך ,גלייך נאך די דרשה זענען א האלבע ישיבה
צוגעקומען צו ר’ שמעון בעטן ער זאל זיי העלפן,
יעדער איינער מיט זיין פרשה .ר’ שמעון האט זיך
געפערליך געיאגט ,און איך בין אויך געווען אויף
שפילקעס ,איך האב דאך געוואוסט וואו מ’דארף
נאך היינט פארן ,אבער ר’ שמעון בלינקט מיר מיט
די אויגן אז ער בלייבט דא ...ער האט גענומען א
בענקל און א פעדער און עס האט זיך געעפנט א

צייטווייליגער אפיס פון מרכז עזרה ויעוץ “בני ברק
סניף ב’”.
איך האב שפעטער געפרעגט ר’ שמעון :דו
האסט זיך פריער געיאגט ,נישט אזוי? זאגט ער
מיר “יא ,מ’מעג זיך יאגן ,אבער אז אידן זוכן הילף
אנטלויפט מען נישט”.

וויפיל צייט געדויערט געווענליך
צו באפרייען אן ארעסטאנט?
דרייווער :ס’נישטא קיין תשובה אויף
די פראגע .ס’איז מיר לעצטנס אויסגעקומען

בילדער פון א לחיים ,וואס זעסטו דארטן? קעיק
און בראנפן? איך האב געזען די שעה’ן ,די מיילן
מיט די געז ,די טלטולא דאורחא ,און ...די יאוש
געפילן! דאס אלעס ליגט אונטער דעם שיינעם
איידעלן שטיקל קעיק וואס מ’זעהט אינעם בילד!

בקיצור דיין ארבעט איז צו טראגן
און ברענגען ר’ שמעון .ביי דעם
ענדיגט זיך עס?
דרייווער :נע ...עס ענדיגט זיך נישט דא.
איינמאל דו ביזט ר’ שמעון’ס דרייווער קומט שוין
אויס עטליכע מאל צו טראגן און ברענגען אנדערע
מענטשן .דו ווייסט וויפיל מאל ר’ שמעון שיקט
מיר איך זאל אהיימטראגן א איד וואס די פאליציי
האט אים באפרייט ,און ער האט נישט קיין וועג
אהיים? צי איז עס א מענטש וואס האט געענדיגט
א משפט און ער דארף אנקומען צוריק אין שטוב.

אריינגייענדיג צו א מיליטערישע
טורמע קאמפלעקס

מיטצוהאלטן ווי ר’ שמעון איז געפארן אפשר
 10מאל הין-און-צוריק פון ירושלים קיין בני ברק
צו ראטעווען איינעם .איך קען דיר זאגן אז ער
האט געטאפט א וואנט ,ער האט געשוויצט
און געארבעט אבער ס’האט אים נישט צופיל
געהאלפן.
נאך דעם ’10טן מאל האבן זיך זאכן אנגעהויבן
צו רוקן ,און עווענטועל איז יענער באפרייט
געווארן ב”ה .שפעטער איז יענער ארויסגעקומען
מיט זיין טאטן קיין ירושלים און געמאכט א לחיים
אין אפיס וואו איך בין פערצופאל געווען אנוועזנד.
איך וויל נאר זאלסט פארשטיין :דו זעסט די

דו זעסט די בילדער
פון א לחיים ,וואס
זעסטו דארטן?
קעיק און בראנפן?
איך האב געזען די
שעה’ן ,די מיילן מיט
די געז ,די טלטולא
דאורחא ,און ...די
יאוש געפילן! דאס
אלעס ליגט אונטער
דעם שיינעם איידעלן
שטיקל קעיק
דער עיקר ארבעט איז אבער צו טראגן ר’
שמעון זעלבסט די שנעלסטע וואס מ’קען נאר.
ר’ שמעון האט נישט קיין צייט צו ווארטן ,ער מוז
פארן אויפ’ן מינוט ווען מען רופט אים ,ווייל יעדער
מינוט קען זיין קריטיש.

פארצייל אונז עפעס א
קרישקעלע ‘פון
אינעווייניג’ אין קאר.
דרייווער :ווי פריער דערמאנט ,ר’ שמעון

באגלייט יעדן מענטש “פון אנהייב ביז’ן סוף” .ס’איז
דא אמאל וואס איך בין אויפן וועג צו בית שמש,
אדער בני ברק ,און ר’ שמעון זעט פון פענסטער
ווי איינער וויל כאפן א ‘טרעמפ’ [א היטש] און ר’
שמעון זאגט מיר ‘נעם אים אריין ,ער איז מיר א
באקאנטער’.
ווען איך נעם יענעם אריין הייבט ר’ שמעון אן
צו רעדן מיט אים ,ער פרעגט אים צי ער איז שוין
מסודר מיט זיינע פראבלעמען .דער איד הייבט
אויף צוויי גרויסע אויגן “ווער זענט איר? און פון
וואו ווייסט איר אז איך האב פראבלעמען?”  -און ר’
שמעון זאגט אים ,איך קען אייך גוט און איר קענט
מיר אויך גוט .פארשטייט זיך אז יענעם’ס וואונדער
וואקסט פון מינוט צו מינוט ,און איך קען זיך שוין
נישט איינהאלטן גיב איך א זאג פאר יענעם איד:
‘איר ווייסט אפשר אזא נאמען “ר’ שמעון שישא”?’
 גלייך צושרייט זיך יענער“ :וואס ,איר זענטעס?!”...
און פארשטייט זיך אז די ‘רגש’ אין קאר
וואקסט ,און איך דארף נאך זיך קאנצעטרירן אז
די רעדל זאל זיך נישט ארויסגליטשן פון גרויס
התרגשות.
וויפיל מאל וועלן סתם מענטשן אפשטעלן
דעם קאר און זאגן א יישר כח פאר ר’ שמעון
אז ער האט געהאלפן דעם און יענעם קרוב און
באקאנטער .איך בין שוין לאנג ביי די החלטה
אז וויפיל דו וועסט נאר וועלן צוזאמנעמען,
אלע פעדערס פון די וועלט און אלע שרייבערס
פון די וועלט ,און פרובירן צו באשרייבן וויפיל
מענטשן און וויפיל קעיסעס ר’ שמעון האט שוין
ארויסגעהאלפן ,וועסטו נישט ענדיגן .דאס איז
מיין אפשאצונג נאכן זיצן מיט ר’ שמעון אין איין
קאר אזא לאנגע תקופה.
איך קען רעדן ווייטער ,אבער כ’וועל נישט
ענדיגן.

מיר האבן זיך נישט
פארגעשטעלט א אפס
קצהו וואס קומט פאר אין
ר’ שמעון’ס קאר און מיר
באדאנקען זיך פאר אייך
פארן אראפגעבן דאס
ביסל .און מיר וואונטשן
אייך בשם די ליינער און
אלע טויזנטער שטיצער
פון ‘מרכז עזרה ויעוץ’ ,א
פרייליכן יו”ט שבועות און
גרינגע רייזע’ס...
דרייווער :אמן .איך דארף אייך אפגעבן א
וואונטש צום יהדות הגולה ,אבער איר ווייסט
וואס ,ר’ שמעון רופט מיר דא שוין עטליכע מאל...
א גוטע נאכט און א פרייליכן יו”ט.

גיב איך א זאג פאר
יענעם איד‘ :איר
ווייסט אפשר אזא
נאמען “ר’ שמעון
שישא”?’  -גלייך
צושרייט זיך יענער:
“וואס ,איר זענט
עס?!”...

ד

הבדלה נאך א שבת התחזקות פאר די געטרייע מצילים וואס שלאפן נישט קיין נעכט אגאנץ יאר

שמועס  :#2מיט’ן דרייווער משה ל.

ער דרייווער האט געבעטן צו פארבלייבן אנאנים און אזוי ווי יעדע בקשה אין דעם מרכז
ווערט אנגענומען איז זיין בקשה אויך געווארן אנגענומען.

דער שרייבער פון די שורות האט שוין די זכי’ געהאט עטליכע מאל צו באשרייבן
די פעולות חובקות זרועות עולם פון דעם וועלט בארימטן ‘מרכז עזרה ויעוץ’ און
אלעמאל פילט זיך אזא הרגשה בשעת’ן שרייבן אז ‘א בחור איז אריינגעקומען און
א עסקן האט אים אויסגעהערט’ ‘א איד וואס איז געזיצן אין תפיסה’ ‘א מאמע וואס
האט אריינגעקלינגן דערשראקן’ און עס לאזט זיך קלערן ווי דראמאטיש עס וואלט
זיך געליינט די נייעס מיט נעמען‘ ,יעקב ברוכוואסער איז אריינגעקומען און פארציילט אז זיין קאזין שלמה
טעפל זיצט אין תפיסה’ ,אבער ההכרח לא יגונה ,עס איז ליידער אזוי אז אלעס איז אנאנים ,מענטשן קומען
און גייען פון דעם מרכז ָאן איבערלאזן פינגער אפדרוקן.

אלזא ,דער איצטיגער בעל מספר פארבלייבט טאקע אויך אנאנים ,אבער זיינע מיטלעבענישן אלס
אפטער “דרייווער פון רבי שמעון” ווערן דייקא יא אויפגעדעקט לעיני הקהל ,עס איז די רעכט פון די טויזנטער
סאטמארע חסידים בארה”ב וואס האלטן אויס דעם פארצווייגטן “מרכז עזרה ויעוץ” צו הערן פונדערנאנט
וואס עס מיינט “מרכז עזרה ויעוץ”.

א גוט יאר ,בעצם איז שוין ביי
דיר אינמיטן נאכט ,און מיר הערן
אז דו קומסט יעצט אהיים פון
א וועג מיט ר’ שמעון .לאמיר
הערן וואס מיינט פאר דיר צו
זיין אונטערוועגנס ,וואו אלס
פארסטו ווען ר’ שמעון זיצט אין
די ‘פאסאנדזשיר זיץ’?
א גוטן .בעצם דאס ווארט “זיך אריינזעצן
אין קאר מיט ר’ שמעון” באדייט אזוי ווי איך זאל
אריינקלאפן אין ‘וועיז’ ( )GPSאז איך פאר צו
‘הצלת נפשות’ און דער ‘וועיז’ וועט דיר שוין טראגן
אין אלע ווינקלען פון ארץ ישראל...
איין טאג רייזן מיר קיין יפו צום בית משפט
וואו ר’ שמעון וועט פארברענגען א לאנגער צייט

און איך וועל זיצן אינדרויסן און ווארטן .א צווייטן
טאג וועט עס זיין צום ‘כלא שש’ ,און א דריטן טאג
צום ‘כלא ארבע’ ,און דעם פערטן טאג? צו אלע
דריי אויפאיינמאל.

אויב קענסטו פארציילן וואס איז
געווען דיין לענגסטער נסיעה מיט
ר’ שמעון אויף די הצלת נפשות
מיסיעס?
דער אמת איז אז יעדן טאג גיי איך אריין
אין אויטא מיט די מחשבה אז ‘היינט קען זיין די
לענגסטע נסיעה’ .מען גייט ארויס פון שטוב און
מען זאגט “צום ווידערזען אי”ה”ָ ...אן צו וויסן א
דאטום.
ַ
איך קען ארויספארן מיט’ן ציל אנצוקומען

אינגערמאן קומט נעמען קריטישע הילף ,ביז צום
שפיטאל וואו איינער פון די מצילים איז געווען
צוליב א שמחה

אין יפו צום בית משפט צו ראטעווען א
פארפלאנטערטער בחור’ל ,און אינמיטן וועג קומט
אריין א טעלעפאן קאל אז מען דארף פארן דא,
מען דארף פארן דארט ,און ר’ שמעון פארט .איך
מיין ..איך פיר דעם רעדל ,אבער ר’ שמעון זאגט
וואו צו פארן ,און מ’פארט.

וויפיל טאג אין וואך דארף מען
זיין גרייט צו ארויספארן מיט ר’
שמעון?
אז דו רעכנסט מוצאי שבת איז עס  7טעג א
וואך .ס’נישטא קיין צייט ווען נישט ,אויסער שבת
וואס דעמאלטס נוצט נישט ר’ שמעון מיין קאר.
איך און מיין אויטא רוען שבת ,אבער ר’ שמעון
רוהט שבת נאר פון מלאכה ,אבער ער איז משועבד

ווען אלע שטיבלעך אין די ירושלימע אפיס זענען פארנומען ,ארגאניזירט מען
זיף אין הויף ביים אריינגאנג ...און ס'דא א פרישע אפיס

א לחיים מיט די חברי הנהלה ,אינעם צפת'ער אפיס

צו הצלת נפשות  24/7בעסער געזאגט  ...34/8ער איז למעלה מן הזמן.

האסט שוין אמאל געהאט א ‘סורפרייז’ אז
דו האסט נישט גע’חלומ’ט אז דו גייסט אהין
אנקומען און דו ביזט אנגעקומען?
דרייווער :די גאנצע מיסיע מיינער איז איין גרויסער סורפרייז ...דאס
אליינס אז איך האב די זכי’ ארומצופירן אזא צדיק דאס איז די גרעסטע
סורפרייז וואס שייך ,און אגב ,איך ווער נאך סורפרייזט עד היום הזה
וואס ס’מיינט א איד ווי ר’ שמעון שישא אין פריוואטן לעבן ,לאו דוקא
ווען עס קומט צו עסקנות .ער עסט נישט אלעס וואס א צווייטער עסט,
און ער פירט זיך מיט א פרישות וואס איז א אויסטערלישע מסירת נפש
פאר אזא פארנומענער עסקן .בקיצור ,זיך דרייען מיט אזעלכע אידן איז
א שטיק סורפרייז פאר זיך.
דו פרעגסט לגבי פלעצער וואו מ’פארט ,דאס איז שוין קיינמאל קיין
סורפרייז ,כלא שש ,בית משפט ,פאליציי סטאנציעס ,מגרש הרוסים,
שטובער פון לויער’ס ,כלא ארבע ,וחוזר חלילה.

דער סעקרעטאר האט מיר אמאל דערציילט
א מעשה מיט ר’ שמעון איבער א מנחה אויפ’ן
וועג אהיים פון שפיטאל .איר זענט געווען דער
דרייווער דעמאלטס?
דרייווער :איך וועל עס דערציילן .געווען איז עס אמאל וואס
ר’ שמעון איז געגאנגען באזוכן איינעם פון די פארפלאנטערטע וואס
האט זיך געפינען אויף א פלאץ צו קענען באקומען זיין באפרייאונג וד”ל,
מען האט גערעכנט אז עס איז נאך דא גענוג צייט צוריק אהיימצופארן
קיין ירושלים דאווענען מנחה .למעשה האב איך געדארפט אים קומען
אהיימנעמען ,און דער וועג האט געשפעטיגט מיט א האלבע שעה.
ס’איז געוטוארן אביסל אנגעצויגן וועגן ‘מנחה’ ,ענדליך בין איך אריבער
דעם שווערן טרעפיק און אנגעקומען צו ר’ שמעון ,ס’איז אבער שוין
געווען גאר שפעט ממש צוואנציג מינוט פאר רבינו תם ,האט ר’ שמעון
מיר געהייסן אריינלייגן אין וועיז ‘בית הכנסת’ ...ורגלינו יוליכו אותנו
לבית הכנסת .ווען מען איז אנגעקומען איז שוין געווען ממש אפאר

הארציגער בריוו פון ירושלימער אינגערמאן  -נאך גאר שנעלע באפרייאונג פון ביטערע מצב

מינוט פאר רבינו תם ,ווי-נאר מיר קומען אריין אין דעם פארשטופטן
שול טרעפט מען דארט “אכט אידן” וואס האבן געווארט אויף א מנין
מנחה! די סייעתא דשמיא האט געשריגן מיט א הויכהילכער אין דעם
פארווארפענעם שול אין ארץ ישראל“ .אשרי!!!”
און איך וועל דיר זאגן דעם אמת ..דו זאגסט אז מ’האט דיר דעציילט
דעם מעשה ..מיין נישט אז דאס איז א זעלטענע פאל פון אפענע
השגחה עליונה .איך זע שטענדיג ווי די סייעתא דשמיא באגלייט ר’

שמעון איבעראָל .ר’ שמעון איז שטענדיג מקפיד
צו דאווענען מיט א מנין אלע תפילות ,אפילו ער
איז שרעקליך טרוד וועט ער אנטלויפן אינמיטן
צו זוכן א מנין .סיי אין די פארשטופע תפיסות און
סיי אין די פארווארפענע געגנטער ,וואו מען קומט
אלס אן צו ראטעווען בחורים און אינגעלייט ,וועט
דער איד זוכן א מנין מיט ליכט ,און איך זאג דיר:
מ’זעהט גאר אינטערסאנטע סייעתא דשמיא ,טאג
טעגליך.
אז מ’רעדט פון ר’ שמעון’ס מקפיד זיין אין
אידישקייט אויף יעדן קוצו של יו”ד דערמאן איך
זיך יעצט ,ווי פאר פסח זענען מיר געווען אויף א
הצלה-רייזע ,און אויפן וועג אהיים האט ר’ שמעון
‘אריינגעכאפט’ צו אריינפארן אין א שטאל מעלקן
היימישע מילך פאר זיך אויף פסח ,אלס א חלק פון
זיינע פריוואטע חומרות .דאס זאג איך סתם אזוי
אגב.

און מען וויל אים ארעסטירן .איך זיץ אויפן וועג און
איך הער ווי ר’ שמעון רעדט און דרייט ארום מיט
די חברה פון לשכת הגיוס ,און דאן מיט די עסקנים
אין אפיס ,דאן קלינגט אים אריין די דערשראקענע
מאמע און דאן דער בחור וחוזר חלילה ,און מ’טאר
צו קיינעם נישט צייגן א ברעקל נערוועזיקייט ווייל
דאן שפורט יענער פארלוירן.
דאס אלעס חזר’ט זיך איבער איינס נאכ’ן
צווייטן אגאנצע וועג ,און ס’איז נישט קיין קורצע
נסיעות .ווען אונז פארן ארויס אויף כלא שש וואס
איז אין יפו נעבן תל אביב ,איז דאס א וועג פון א
שעה צייט אהין א שעה צייט צוריק ,און אינצווישן
אלע סארטן אומגעראכטענע סטאנציעס ...ווי
געשמועסט.
•••
און אז מען רעדט שוין פון לאנגע נסיעות

מיט די נייעס אז דער בחור איז ארויס פון תפיסה,
יעדער האט גערעדט און געשאלט פון פרייד.
אבער פאר מיר איז עס נישט געווען אזא סורפרייז
ווי דער סענזאציע אז דאס איז געווען מיין
קורצ’סטע הצלה-נסיעה.

דערצייל א אינטערסאנט צייט אין
זייגער ווען דו האסט געמאכט א
רייזע.
דרייווער :איך האב שוין געהאט אז איינס
אזייגער ביינאכט האט מען מיר געקלינגען אז
מען דארף אהיימנעמען א באפרייטער בחור פון
תפיסה ,איך פאר אהין א וועג פון א שעה צי מער,
און איך טראג אהיים דעם בחור וואס האט נישט א
צווייטער וועג אהיים.
אמר הכותב :בשעת ווען די משפחה איז שוין

נאך א געריכט סעסיע מיט א טיף
פארפלאנטערטער אינגערמאן  -וואס איז
ב"ה באפרייט געווארן נאך  2טאג

מתיר אסורים ,אין אייער זכות

לייג מיר אראפ וואס דו
פערזענליך גייסט אריבער
זייענדיג דער דרייווער.
דרייווער :געווענליך פארט מען ארויס צו די
בתי משפט ניין אזייגער אינדערפרי ,איך דארף שוין
האלטן נאכן דאווענען ,ניין אזייגער איז ניין אזייגער.
מען דארף האבן אסאך נערוון צו זיצן און הערן ווי
די טעלעפאן קלינגט אריין יעדע פאר מינוט ,למשל
א בחור איז אין לשכת הגיוס ,ער וויל ארויסגיין און
מען לאזט אים נישט .א בחור איז אין לשכת הגיוס

לאמיך דיר פארציילן איבער מיין ‘קלענסטע’
נסיעה מחוץ לעיר וואס איך האב געהאט :איין טאג
האט מיר ר’ שמעון גערופן אז מען דארף פארן צו א
געוויסער ‘טשאפלעין ראביי’ וואס ער איז אחראי
אויף ארעסטאנטן אין איינע פון די תפיסות .מיר
זענען ארויסגעפארן ביינאכט און געטראפן דעם
ראביי אין תפיסה ,און מען האט גע’שתד’לט ביי
אים פאר א בחור וואס קען באפרייט ווערן אויף א
געוויסע אופן ,און מיר זענען צוריקגעפארן.
די גאנצע שתדלנות האט גענומען  10מינוט!
אויף מארגן האט זיך איבערגעדרייט ירושלים

א בחור וואס איז שוין געווען אין מיליטער ר''ל
באדאנקט זיך פאר רבי אהרן פון צפת

פרייליך אז דער זון איז באפרייט פון די ציוני’סטישע
נעגל ,די פרעסע מעלדט שוין די נייעס ,און די
צייטונגען דרוקן שוין די מארגנדיגע קעפלעך מיט
די פריידיגע באריכטן ,איז דא א אפיס ו’מרכז עזרה

ויעוץ’ שמו וואס זארגט אז דער בחור זאל האבן א
וועג אהיים פון תפיסה! דאס איז גאונות אין מידת
החסד .ס’איז נישט נאר דאס העלפן די אידן בעת
צר ,ס’איז נישט נאר די פדיון שבויים זעלבסט ,נאר
ס’איז הילף על כל צעד ושעל אפילו ווען קיינער
גייט נישט וויסן ...ואין הצדקה משתלמת אלא לפי
החסד שבה :דער בחור’ל איז יעצט אנגעוויזן אויף
א פשוט’ער ‘קאר’ פון טורמע אינמיטן די נאכט,
וויכטיגער ווי א הונגעריגער נאך א שטיקל ברויט!

איר האט שוין אמאל געהאט
אן אומאנגענעמער מינוט וואס
איר האט נישט געוואלט עס זאל
געשען?...
דרייווער :ב”ה אז נישט .ס’איז אלעמאל
אנגענעם צו טוהן די הייליגע שליחות פון די עיני

העדה שליט”א וואס ר’ שמעון איז דער שליח פון
בי”ד צו ראטעווען כלל ישראל אונטער די ‘שבי
הציוני’ ,און מיר זענען שטאלץ דערמיט .אבער אז
דו פרעגסט שוין וועל איך דיר אנטפלעקן ,אבער
שרייב עס אָן א נאמען .מיר זענען געגאנגען אמאל
מנחם אבל זיין א איד וואס העלפט אסאך ארויס
דעם מרכז ,און ער איז ל”ע געזיצן שבעה אויף א
קינד ה”י.
ביים מנחם אבל זיין האבן מיר געטראפן א
יעניגער פון אינעווייניג ,פון טיף טיף אינווייניג,
אין די ציוני’סטישע בלאטע’דיגע פענסטער’ס.
ווען יענער האט באמערקט ר’ שמעון האט ער זיך
אוועק געדרייט און ניטאמאל געוואלט קוקן אין
פנים .יענער ווייסט גוט גוט ווער ר’ שמעון איז,
אבער ס’איז געווען א געפיל ווי אן אפגעפארענער
בחור ל”ע וואס טרעפט זיין אלטן מגיד-שיעור...
און איך זאג דיר אז יענער מיט אלע זיינע שותפים

איך מיט ר’ שמעון האבן גערייזט אינערהאלב איין
לאנד ,אבער געראטעוועט א געוואלד.
ניין אזייגער אינדערפרי זענען מיר
ארויסגעפארן קיין בני ברק וואו מען האט זיך
געטראפן מיט א געוויסער אדמו”ר אנבאלאנגט
א ענין פון ראטעווען איינעם פון זיינע חסידים,
ביים ענדיגן דעם באזוך ביים רבי’ן שליט”א זענען
מיר אריבערגעפארן קיין רמת-גן צו זיצן מיט א
גרויסער לויער ,ווען מען האט געענדיגט ביים לויער
זענען מיר געפארן צו א צווייטן לויער ,דערנאך
האבן מיר אריינגעכאפט א רעטונגס-אקציע אין
ביתר וואס איז  20מינוט פון ירושלים ,דארט איז
ר’ שמעון געווען אויף א זיצונג מיט א גרויסער
עסקן איבער א שווערע פאל און בס”ד געטראפן
א מהלך .שפעטער אונטערוועגנס האט ר’ שמעון
באוויזן אויפן טעלעפאן צו באפרייען א בחור אויף
הויז ארעסט ,אבער די פאליציי האט נישט מסכים
געווען צו באפרייען נאר אויב ר’ שמעון נעמט
פערזענליך אחריות און נאר אויב דער ארעסטאנט
וועט שלאפן ביי אים אינדערהיים .זענען מיר אהין
געפארן צום תפיסה אהיימנעמען דעם בחור צו ר’
שמעון’ס (3-צימער’דיגער!) שטוב ,און ...מיר האבן
נאך אינצווישן אריינגעכאפט א עסקנות אין בית
שמש.
נאך ניינצן שעה בין איך געווען אין שטוב.
טראכט אריין וואס מיינט זיצן אויפן ראוד 19
שעה מיט אלע סארטן טעלעפאן רופן ,מיסיעס,
סודות ,איבערראשונגען ,אנטוישונגען ,און
איבערלעבענישן.
איך בין געגאנגען שלאפן לאזנדיג מיין גוף
רוען .אבער ר’ שמעון האט מען נישט געלאזט
רוען ,ווען  8:00אינדערפרי דארף ער שוין אויפהייבן
טעלעפאן’ס פון מענטשן וואס קומען יעצט אן אין
לשכת הגיוס ,יעדער איינער מיט זיין פעקל.

''פקיד ,הרב שישא ביקש תשובה למה לא שחררו את גד מזרחי''

דאן קלינגט
אים אריין די
דערשראקענע מאמע
און דאן דער בחור
וחוזר חלילה ,און
מ’טאר צו קיינעם
נישט צייגן א ברעקל
נערוועזיקייט ווייל
דאן שפורט יענער
פארלוירן.

האבן זיך טאקע וואס צו שעמען פון ר’ שמעון ,און
פון יעדן ערליכן איד .זיי ווייסן זייער גוט אז ווען
נישט ‘געלט’ ,וואלטן זיי אלע מודה געווען אז זיי
ברענגען בלויז חורבנות מיט’ן התחברות לרשעים.
אבער לאמיר נישט פארקריכן.

צום שלוס ,א נסיעה וואס איז
אייך אריין אין די ביינער?
אריין אין די ביינער? יא .געווען איז עס
איינמאל וואס איך בין ארויסגעפארן מיט ר’ שמעון
 9:00אינדערפרי נאכן דאווענען און מיר זענען
אהיימגעקומען יענער ביינאכט  -אדער בעסער
געזאגט א טאג דערויף  4:00פארטאגס .א נסיעה
פון ס”ה ניינצן שעה! מיליאנען מענטשן האבן אין
יענע ניינצן שעה געטוישט מדינות רייזנדיג פון
אייראפע קיין אזיע און פון אמעריקע צו אייראפע.

•••
דער שמועס קען זיך נאך ציען ווען-נישט דער
דרייווער מערקט אונז אויף אז עס איז שוין זייער
שפעט ביינאכט ,און ער ווייסט נישט וואס ווארט
אים מארגן אפ .מען קען אים שוין אויפוועקן 7:00
אינדערפרי צו גיין דאווענען ,ווייל  9:00פארט מען
ארויס.
מיר וואונטשן א גוטער נאכט פארן דרייווער,
און דער טרייבל ווערט איבערגעהאקט,
איבערלאזנדיג מיר הענגען מיט כוואליעס פון
מחשבות אין קאפ.
אוי ,נישטא קיין ווערטער .תשע”ט טוט זיך
אפ אזא ווירטשאפט פון הצלת נפשות אין ארץ
ישראל במסירת נפש ,טאטע אין הימל ,מי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ .זאל זייער זכות ביישטיין
מיר שוין טאקע ניצול ווערן פון אלע מרעין בישין,
און טאקע אין אר”י זעלבסט זאל מען ניצול ווערן
פונעם מלכות הרשעה המורדת בה’ ,בביטולה
הגמורה ע”י משיח צדקינו שיבא במהרה דידן.

 8:00ווען ס’איז נאך ליידיג אין אפיס,
זיצט דער סעקרעטאר און גייט אריבער אויף
וויכטיגע קעיסעס .ווען ס’פעלט זיך אויס הייבט
מען אויף א טעלפאון צו די מיליטער’ישע
אפיסעס פארלאנגען אינפארמאציע אויפ’ן
בחור.
 8:30אינדרויסן שטייט שוין די קאר מיט
א דרייווער א וואלונטיר (זעה באזונדערע
שמועס) צו טראגן ר’ שמעון שישא צו א
משפט אין יפו.
 8:45א צווייטע קאר שטייט גרייט צו פארן
קיין ‘כלא שש’ וואו ער וועט טראגן דעם צווייטן
קעיס-לויער צו רעדן מיט אן ארעסטאנט
 9:30ר’שמעון איז אויפן טעלעפאון נאכן
ערהאלטן א קאל ,פון א בחור וואס מ’האט
אים אפגעהאלטן אין עירפארט פון קענען
ארויספארן .ר’ שמעון גיבט אים די פינקטליכע
אנווייזונגען וואס יא און וואס נישט צו זאגן.

 10:30דער בחור רופט צוריק אז ער איז
שוין ב’’ה אויפ’ן פליגער ,און באדאנקט זיך פון
טיפן הארצן.
 11:00אן ענגע אסיפה אין הויפט-אפיס
אין ירושלים ,וואו עטליכע מצילים אינאיינעם
גייען איבער א פארפלאנטערטע קעיס.
מ’ברענגט ארויף דעם לויער אויפ’ן טעלעפאן
איבערצוגיין די אפציעס.
 12:00ר’ שמעון שישא איז צוריק פון בית
משפט ,אבער עס ווארטן שוין אין די רייע 2
בחורים מיט אויסנאם-פעלער ,זיי ווילן דוקא
רעדן מיט ר’ שמעון.
 12:15אין די בני ברק’ער אפיס זיצט
הר”ר חיים יודל יאקאב און ער נעמט אויף די
כסדר’דיגע טעלעפאון רופן ,ער טיילט איין
די ‘אפוינטמענטס’ ווען אריבערצוקומען אין
אפיס.
 1:00א חשוב’ע ראש ישיבה קומט

א פשוט’ער
מאנטאג
אין מרכז
עזרה ויעוץ
אריבער אין אפיס רעדן וועגן א קעיס פון א
פראבלעמאטישער בחור“ .אויב האט ער נישט
קיין פטור גרינגערהייט ,גייט ער גערן אין מיליטער
ח”ו” – זאגט דער ר”י מיט זארג.
 2:00די טעלעפאון אין ירושלים הערט
נישט אויף צו קלינגען און עס ווערט גענטפערט
דורכ’ן סעקרעטאר ,וואס טוט כסדר בארואיגן
די דערשראקענע בחורים און עלטערן ,דורכ’ן
באשטעטיגן א מען ארבעט אויף זייער פייל.
 2:15אין בית שמש הייבט זיך אן דער
טאג ,הר”ר יואל שישא הייבט אן זיין ערשטע
אפוינטמענט .דאסמאל איז עס א מאמע מיט א
בחור ,וואס זענען אריבערגעקומען שוין נאכן זיין
היבש פארפלאנטערט ,צוליב א נסיעה קיין חו”ל.
א שווערע פאל ,רבי שמעון און רבי שמואל
יאקאבאוויטש זענען מטכס עצה

 3:00ר’ שמעון שישא לויפט ארויס אין
איילעניש נאכן באקומען א רוף אז מען האט
ארעסטירט אפאר אינגעלייט ביי אן הפגנה ,איינער
פון זיי מיט א שווערע ‘צו מעצר’ פון די מיליטער.

 3:00אין בית משפט זיצט ר’ שמעון קעלער
און ער העלפט ארויס די ארעסטאנטען בעצה
ותושיה זייענדיג אויפ’ן טעלעפאן מיט הרב שישא,
און גלייכצייטיג שרייבט ער אונטער ‘ערבות’ פאר
איין ענדגילטיגע באפרייטער.
 4:30א ליטווישער בחור קלאפט אריין אין
אפיס מיט א טאץ קעיק און א פלעשל ברוינפן,
צו פארווען א לחיים נאכ’ן ערהאלטן זיין לאנג-
ערווארטעטע פטור ,וואס ענדיגט זיינע  5חדשים
פאניק .ער איז געקומען מיטיילן זיין שמחה מיט די
‘מצילים’.
 5:00אינעם בני ברק’ער אפיס טוט זיך א
“כאפצעם” צוליב די איבערפלוס פון ארבעט ,און
ר’ חיים יודל רופט אריין זיין שותף הר”ר ישראל
דירענפעלד זאל ארויסהעלפן מיט די ארבעט,
ווען אין אפיס זיצן שוין צוויי טאטעס מיט זייערע
בחורים אין אינדרויסן ווארטן נאך עטליכע.
 5:30אין צפת ,אין געגנט פון מאור החיים,
זיצט הר”ר אהרן פאפנהיים אין אפיס מיט
א ליובאוויטשער בחור וואס איז נארוואס

אז רבי שמעון איז נישט אין אפיס ,לאזט
מען איבער א צעטעלע

צוריקגעקומען פון קרוינהייטס ,פארשטייט זיך אן
קיין ‘מעמד בן ישיבה’ ,און ער איז גאר דערשראקן
ווייזענדיג פאר ר’ אהרן אז ער האט שוין באקומען
אויף די פאסט אן ארעסט באפעל .ר’ אהרן
בארואיגט אים מיט א גלעזל קאלט וואסער ,און
גייט אדורך בפרטיות די סדר ווי אזוי מען וועט
ארבעטן פאר זיין באפרייאונג.
 6:00אין ירושלים ,א דראמע שפילט זיך אפ
ווען עס קלאפט אויפן טיר א ווילד-באוואקסענער

אינדרויסן איז נאכט ,אינעווייניג איז טאג

אינג און אלט ,די זעלבע פחדים ,די זעלבע אדרעס

אינג .מען האט גלייך חושד געוועהן אז ער איז
א באהאלטענע פאליציי אגענט אבער ער האט
נישט געוואלט רעדן צו קיינעם נאר ‘הרב שישא’.
אינטער א פארמאכטע טיר איז ער מגלה אז ער
איז יעצט אנטלאפן פון מיליטער און ער איז גלייך
אהערגעקומען פאר הילף“ ,הצילני בעוד מועד”.
 6:30אין ירושלים הייבט יעצט אן צי ווערן
לעבעדיג .הר”ר שמואל יאקאבאוויטש קומט
אריין און פארנעמט איין שטיבל וואו ער גרייט אן

א רואיגע טאג אינעם אפיס אין בני ברק....

א בעלזא’ר בחור וואס דארף זיך מארגן שטעלן,
ווען אין די צוויטע שטיבל זיצט ר’ דוד ראזענפעלד
מיט א ירושלימער בחור וואס איז דורכגעפאלן
ביים פרובירן אליינס.
 7:00הר”ר אברהם יואל אייזענבערג זיצט
און נעמט אויף טעלפאן-רופן ,און ער באשטעלט
אפוינטמענטס פאר אינטערזוכענגען ביי
דאקטוירים.
 7:30הר”ר בנימין פאפענהיים נעמט אויף מיט
געדולד א גאר שוואכע בחור וואס די עלטערן
האבן הערשט יעצט גע’פועל’ט ביי אים אז ער זאל
נעמען הילף זיך צו באפרייען .ר’ בנימין הערט אויס
מיט די פולסטע רואיגקייט דעם בחור’ס מצבים און
ער בלאזט אים אריין א דאזע מיט חיזוק ,און גייט
אריבער אלע איינצעלהייטן וואס ס’דא צוטוען,
דער בחור גייט ארויס פון אפיס ממש א נייע
מענטש .א נשמה ,געראטעוועט.
 8:00אין אפיס אין ירושלים ווערט א
אנלויפעניש אזש מען נעמט שוין ארויס א
דרויסענדיגע זייטיגע שטיבל פאר הדרכות ,וואו

הר”ר אהרן וואלבערג געבט איבער די הדרכות.
 8:15הר”ר הערש אלימלך ראטשילד קומט
אריין און בעט מען זאל זיך יעצט מטפל זיין מיט א
גאר שווערע קעיס וואס ער האלט יעצט אינמיטן,
און מוז זיך ענדיגן וואס פריער.
 8:30הרב שישא זיצט אויף א מיטינג
מיט א חשוב’ע מנהל המוסד און ער ווערט
איבערגעהאקט מיט א טעלפאון רוף פור הר”ר
עקיבא הירש וואס האלט זיך אינמיטן פארען מיט
א בחור פון קרוינהייטס ,אינערהאלב די פעולות פון
מרכז עזרה ויעוץ סניף אמעריקא .מ’נעמט ארויף
אויפן ליין דעם לויער מנחם שטאובר און בכובד
ראש פאסט מען א שווערע החלטה ,העיקר דער
עתיד פונעם בחור זאל חלילה נישט פארפאלן
ווערן.
 8:45הר”ר שמעון בלוי איז אריבערגעקומען,
ער האט זיך אראפגעזעצט מיט אן עסקן וואס
טוט מיט בעלי תשובה און ער גייט אריבער א
קעיס פאר א בעלת תשובה וואס איז געווארן
פארפלאנטערט.

‘פאקסן’ פארן לויער ,איבערצוקוקן פארשידענע
איינצליהייטן.
 11:00אין בני ברק גרייט מען זיך צו שפארן
דעם אפיס נאך א לאנגע טאג פעולות הצלה ,אבער
ווען ר’ חיים יודל שטייט שוין ביים טיר באווייזט
זיך א בחור .ר’ חיים יודל בעט אויב ער קען קומען
מארגן אבער דער בחור בעט ממש מיט טרערן אין
די אויגן ,אז ער האט מורא זיך צו דרייען אין גאס
ווייל ער ציטערט יעדע מינוט אז די חברה קומען
אים ארעסטירן .ר’ חיים יודל נעמט אים אריין און
ער גייט איבער זיין קעיס ,מאכט אן אנאנימער
טעלעפאן קאל צום משטרה ,און דאן בארואיגט
ער דעם בחור מיט א צוזאג אז ס’גיט גארנשט
פאסירן ביז מ’וועט עס מדר זיין .די קעיס איז אבער
נישט אזוי פשוט און ר’ חיים יודל הייבט אויף א
טעל .צום צווייטן לויער בן שבת וואס האט אים
אנגעוויזן וואס צו טון.
 12:00דער זייגער ווייזט שוין אינמיטן
נאכט ,אבער אין די ירושלימ’ע אפיס זעהט
אויס ווי אינמיטן טאג .עס ווירבלען כסדר
בחורים וואס קומען צום ערשטן מאל ,ווי אויך
אינגעלייט וואס זענען שוין גאנץ היימיש מיט די
פלאץ ...שוין קומענדיג מיט זייערע חברים וואס
זענען דערשראקן נאכ’ן באקומען די ערשטע
סטראשונקע בריוו.
 12:30א חשובער אינגערמאן קומט אריין
מסדר זיין די ירושלימ’ע אפיס פונעם באלאגאן.
ער שטעלט די פאפירן אין א סדר און מאכט
א ‘שפאנדזשע’ ביז ס’איז גרייט פאר א פרישע
איבערקעניש צומארגנס.

יעדער מיט זיין פעקל ,מ'ווארט מיט אנגסט

 9:00די אפיס אין ירושלים איז פול אבער הרב
שישא מוז ארויסלויפן פון אפיס ווייל עס קומט
יעצט פאר א דרינגענדע זיצונג אין בי”ד און זיי
האבן געלאזט רופן ר’ שמעון צו מברר זיין דעם
מצב כדי צו באשליסן את המעשה אשר יעשון.
ר’ שמעון איז ארויפגעקומען אינאיינעם מיט יו’’ר
הרה”ח ר’ חיים ראטה חבר הנהלת העדה.
 10:00אין בית שמש  -וואו מען לייגט זיך
פריער  -האט מען יעצט גענדיגט דעם טאג ,אבער
ר’ יואל שישא איז נאכנישט פארטיג .ער גייט
איבער די דאקומענטן און שיקט כסדר אריבער

 1:30די פלאץ איז מסודר אויף ‘מארגן’,
אבער הערשט יעצט זיצט ר’ שמעון און ער גייט
אדורך אלע קעיסעס וואס זענען אריבער דעם
טאג ,און מען גרייט אן אלע נויטיגע פאפירן פאר
די קומענדיגע טאג .ער גייט אריבער אויף אלע
וויכטיגע קעיסעס און צייכנט אן די וויכטיגע
אנווייזינגען פאר די עסקנים.

און“ ...איין” טאג האט זיך געענדיגט .יא,
דאס איז בלויז איינס פון .365
איר ווילט האבן דעם זכות דערפון? אויב
נישט די גאנצע ,כאטש ‘איין נפש’!

אונטער
אונזער
רוקן.
דא אין
אמעריקא
א שמועס מיט רבי עקיבא.

א

ויפן דרוקסארט פון 'מרכז עזרה ויעוץ' ערשיינט מיט שטאלץ די
לאקאציעס פון די פילע סניפי המרכז אלטוועלטיך :ירושלים ,בני
ברק ,בית שמש ,צפת ,צרפת ,און צום לעצט ליינט זיך "בארה"ב".

ס'קען זיך געמאלט דאכטן אז דאס טוט אנדייטן אויפ'ן
צענטראלן אפיס פון די הנהלה אין אמעריקא ,וואו די געטרייע
חברי הנהלה זענען עוסק יומם ולילה מיט מסירות נפש צו שאפן
די נויטיגע פאנדן אויפצוהאלטן די מאסיווע הצלת נפשות אפארט
וואס האט נישט איר'ס גלייכן אויפ'ן כדור הארץ  -די מרכזי עזרה ויעוץ.

ס'איז אבער א טעות .אונטער די  5אותיות ליגט א גאר גרויסע  -אבער שטילע  -הצלת
נפשות אפאראציע אין אמעריקא ,וואס איז עוסק יומם ולילה צו ראטעווען בחורים פונעם
טמא'נעם צה"ל ,טאקע אט דא אויפן אמעריקאנעם באדן.

איר פרעגט אוודאי :וואו קומט "הצלת בחורים מצה"ל" קיין אמעריקא? ווי קומט שמיטה
צו הר סיני?.
טאקע דערפאר האבן מיר זיך פארבינדן מיטן העסקן הרה"ח ר' עקיבא הירש שליט"א
מחשובי חסידי סאטמאר וראש המצילים בארה"ב ,צו באקומען אביסל א נאנטערע אריינבליק
אינערהאלב די הצלת נפשות פראיעקטן וואס קומט פאר דאהי אונטער אונזער רוקן ,אן אונזער
וויסן.
אינמיטן אונזער שמועס האמיר זיל זעלבסט איבערצייגט וואס דא גייט פאר ,ווען ר'
עקיבא האט עטליכע מאל איבערגעהאקט אז ער מוז נעמען דעם רוף ,ס'איז דאך א בחור וואס
ער האלט אינמיטן ראטעווען.

שלום וברכה ר' עקיבא ,אויב
איז מעגליך אונז צו געבן צו
פארשטיין ,וואס איז שייך מרכז
עזרה ויעוץ אין אמעריקא ,קען די
צה"ל האבן סיי וואסערע מאכט
אויפן אמעריקאנעם באדן?
שלום וברכה .איך וועל מסביר זיין די נושא פון
וואס עס רעדט זיך.
ס'איז דא בחורים פון מערערע קרייזן וואס
קומען אהער פון ארה"ק לערנען קיין אמעריקא,
צי פון חב"ד וואס קומען אהער אין די מאסן אין
א געוויסן עלטער פאר א קיילעכיגע יאר ,צי איז
עס ליטווישע בחורים וואס קומען לערנען קיין
לעיקוואד ,סקווירא בחורים ,וויזניץ'ע בחורים,
באבוב'ע בחורים וואס קומען לערנען אין
אמעריקא צו זייערע רבי'ס און זייער חצר ,אזוי
אויך איז דא ברסלב'ע בחורים וואס קומען לערנען
אין זייער ישיבה אין וויליאמסבורג .אט די אלע
בחורים האבן א גרויסן פראבלעם ווען זיי פארן
אהיים ,און זענען אין געפאר פון ווערן ארעסטירט

פאר אלנגע וואכן ח"ו ,און צו ווערן געצווינגען צו
גיין אין מיליטער רח"ל ,וויבאלדדי רשעות'דיגע
געזעצן טוען נישט באפרייען בחורים וואס פארן
ארויס פון לאנד.
דעריבער האט מען באשלאסן צו אויפשטעלן
דעם פליגל פון מרכז עזרה ויעוץ דא אין אמעריקא,
און געבן פאר די בחורים די פאסיגע ראט און
טאט נאך בעפאר זיי פארן צוריק ,און מיט דעם
פארמיידן בחורים פון ארעסטירט ווערן ח"ו ,און
צום סוף אנקומען צום טמא'נעם מיליטער רח"ל.

אויב מען מעג פרעגן ,פארוואס
האט איר באשלאסן זיך
אריינצולייגן דערין ,און פאקטיש
מייסד זיין דעם אמעריקאנעם
פליגל פון מרכז עזרה ויעוץ?
צוליב פארשידענע סיבות קומט מיר אויס זיך
צו דרייען היפש אפט אין די חרדי'שע געגנט אין
קראונהייטס .און אין איינער פון די טעג האב איך
באגעגנט א חב"ד'סקער בחור פון ארה"ק אין איינע
פון די ארטיגע בתי מדרשים ,און איך האב מיר
אריינגעלאזט אין א שמועס מיט אים ,כ'האב אים
געפרעגט זיין עלטער ,און אזוי אגב האב איך אים
געגעבן א פרעג איבער זיין מצב מיט'ן מיליטער,
און ער ענטפערט מיר נישט-מער-נישט-ווייניגער
אז ער זעהט נישט קיין וועג ארויס ,ער וועט
לכאורה מוזן אריינגיין אין צה"ל ,טראץ וואס ער
ווייסט וואס עס ווארט אים דארט.
איך האב זייער רחמנות געהאט אויפן בחור,
אויף זיין גוף און אויף זיין נשמה ,און בשעתו האב
געהאט געהערט אז ס'איז דא עפעס א אפיס
'עזרה ויעוץ' וואס אונזער 'ועד משמרת חומתיך'
טוט אין דעם ,האב איך אנגערופן הגה"צ רבי בנציון

ער ענטפערט מיר נישט-מער-נישט-ווייניגער
אז ער זעהט נישט קיין וועג ארויס ,ער וועט
לכאורה מוזן אריינגיין אין צה"ל ,טראץ וואס
ער ווייסט וואס עס ווארט אים דארט.
אזוי ארום ראטעוועט מען אפ דורי דורות פון
אידישע בחור'לעך ,לא יאומן כי יסופר.

לאוב שליט"א [מו"ץ בקיט"ל ומרבני וועד משמרת
חומתיך ירושלים] ,און אים דערציילט איבער דעם

 # 101הרבני הנגיד ר' יצחק שיף הי"ו  -יו"ר המרכז

# 102
# 103
# 104
# 105
# 106
# 107
# 108
# 109
# 110
# 111
# 112
# 113

הרבני הנגיד ר' אברהם בראך הי"ו
הרבני הנגיד ר' יחזקאל דוד בערקאוויטש הי"ו
הרבני הנגיד ר' יואל עפשטיין הי"ו
הרבני הנגיד ר' עקיבא הערש קליין הי"ו
הרבני הנגיד ר' ישראל שיף הי"ו
הרבני הנגיד ר' שלום יצחק יאקאבאוויטש הי"ו
הרבני הנגיד ר' אברהם יצחק קאהן הי"ו
הרבני הנגיד ר' וואלף פערל הי"ו
הרבני הנגיד ר' יחזקאל ב''ר אברהם בראך הי"ו
הרבני הנגיד ר' שמואל אהרן לאנדא הי"ו
הרבני הנגיד ר' משה גאלדשטיין הי"ו
הרבני הנגיד ר' אברהם ווידער הי"ו

 # 117הר"ר שמעון שישא שליט"א  -מנהל המרכז

# 118
# 119
# 120
# 121
# 122
# 123
# 124
# 125
# 126
# 127
# 128
# 129
# 130
# 131
# 132
# 133
# 134
# 135
# 136
# 137

הר"ר חיים ראטה שליט"א
הר"ר אהרן פאפענהיים שליט"א מירושלים
הרב שמואל יאקאבאוויטש שליט"א
הר"ר יואל שישא שליט"א
הר"ר חיים דוד יאקאב שליט"א
הר"ר שמעון קעלער שליט"א
הר"ר שמעון דימאנט שליט"א
הר"ר אהרן פאפענהיים שליט"א מצפת
הרב דוד ראזענפעלד שליט"א
הר"ר ישראל דירענפעלד שליט"א
הר"ר שמעון בלוי שליט"א
הר"ר אהרן וואלבערג שליט"א
הר"ר אברהם יואל אייזענבערג שליט"א
הר"ר בינימין פאפענהיים שליט"א
הר"ר יחזקאל דוד איינהארן שליט"א
הר"ר מנחם ראזענצווייג שליט"א
הר"ר יואל רובינפיין שליט"א
הר"ר יעקב נויפעלד שליט"א
הר"ר משה ליברמן שליט"א
הר"ר חיים יודא יאקאב שליט"א

וויליאמסבורג
# 150
# 151
# 152
# 153
# 154
# 155
# 156
# 157
# 158
# 159
# 160
# 161
# 162
# 163
# 164
# 165
# 166
# 167
# 168
# 169
# 170
# 171
# 172
# 173
# 174
# 175
# 176
# 177
# 178
# 179
# 180
# 181
# 182
# 183
# 184
# 185
# 186
# 187
# 188
# 189
# 190
# 191
# 192
# 193
# 194
# 195
# 196
# 196

הרה"ג ר' מאיר צוויבל שליט"א |  30נפשות
הרה"ג ר' בנציון לאוב שליט"א |  30נפשות
הרה"ג ר' נפתלי הירצקא צוויבל שליט"א |  30נפשות
הרה"ח ר' פנחס פרענקל הי"ו |  100נפשות
הרה"ג ר' יוקל טייטלבוים שליט"א |  15נפשות
הרה"ג ר' מרדכי יודא האלבערשטאם שליט"א |  15נפשות
הר"ר משה מענדל גליק הי"ו |  20נפשות
הר"ר טובי' יואל פריינד הי"ו |  20נפשות
הר"ר בעריש בערגער הי"ו |  8נפשות
הר"ר יעקב יוחנן ברוין הי"ו |  8נפשות
הר"ר יואל אלטר גאלשטיין הי"ו |  8נפשות
הר"ר חיים גאנדעל הי"ו |  20נפשות
הר"ר יחזקאל גלאנץ הי"ו |  15נפשות
הר"ר חיים געלבשטיין הי"ו |  8נפשות
הר"ר יואל גראסס הי"ו |  15נפשות
הר"ר יצחק שמואל גרינפעלד הי"ו |  10נפשות
הר"ר פיש האראוויטץ הי"ו |  15נפשות
הר"ר יושע וואלדמאן הי"ו |  8נפשות
הר"ר יואל ב"ר הערשל ווייס הי"ו |  8נפשות
הר"ר דוד זינגער הי"ו |  8נפשות
הר"ר יצחק טייטלבוים הי"ו |  15נפשות
הר"ר בנימין יוסף טעלער הי"ו |  20נפשות
הר"ר זלמן לייב לאוב הי"ו |  8נפשות
הר"ר יואל לאוב הי"ו |  15נפשות
הר"ר שלום יקותיאל ליכטענשטיין הי"ו |  20נפשות
הר"ר יודא יואל לעווינגער הי"ו |  8נפשות
הר"ר שמואל לעפקאוויטש הי"ו |  8נפשות
הר"ר דוד מויזקאפף הי"ו |  20נפשות
הר"ר יואל נתן מיטעלמאן הי"ו |  8נפשות
הר"ר יחזקאל ברי"ש מערץ הי"ו |  8נפשות
הר"ר ישראל עקשטיין הי"ו |  8נפשות
הר"ר יצחק פאגעל הי"ו |  8נפשות
הר"ר מרדכי יודא פאלקאוויטש הי"ו |  15נפשות
הר"ר מרדכי פארקאש הי"ו |  8נפשות
הר"ר יצחק פריעד הי"ו |  15נפשות
הר"ר ישראל ברוך פריעדמאן הי"ו |  8נפשות
הר"ר מענדל פריעדמאן הי"ו |  8נפשות
הר"ר משה אהרן פריעדמאן הי"ו |  20נפשות
הר"ר יודא ארי' קויפמאן הי"ו |  15נפשות
הר"ר דוד קטינא הי"ו |  17נפשות
הר"ר יעקב קטינא הי"ו |  8נפשות
הר"ר יעקב יצחק קליין הי"ו |  8נפשות
הר"ר יואל ראזענפעלד הי"ו |  8נפשות
הר"ר אברהם שמואל רובין הי"ו |  8נפשות
הר"ר נחמי' שווארץ הי"ו |  8נפשות
הר"ר יצחק וואלף שווארץ הי"ו |  8נפשות
הר"ר יואל טייטלבוים הי"ו |  20נפשות
הר"ר יוסף ראזמאן הי"ו |  30נפשות

קרית יואל
# 216
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# 235
# 236
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# 245
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# 259
# 260
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# 264
# 265
# 266
# 267
# 268
# 269
# 270
# 271
# 272
# 273
# 274
# 275
# 276
# 277
# 278
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הרב ר' אברהם שמחה גאטליעב שליט"א |  10נפשות
הרב ר' מרדכי אהרן זאבעל שליט"א |  8נפשות
הרב הרב שמואל שלמהטעללער שליט"א |  8נפשות
הרב דוד שלמהעקשטיין שליט"א |  20נפשות
הרב הרב שמואל עקשטיין שליט"א |  20נפשות
הרב הרב יחזקאל לאקס שליט"א |  8נפשות
הרב הרב מאיר סימאן שליט"א |  20נפשות
הר"ר אברהם חיים אונגאר הי"ו |  50נפשות
הר"ר מאיר אקער הי"ו |  8נפשות
הר"ר ישעי'באש הי"ו |  12נפשות
הר"ר חיים אברהם בראך הי"ו |  8נפשות
הר"ר בן ציון גאלדמאן הי"ו |  25נפשות
הר"ר שניאור זלמן גאלדמאן הי"ו |  8נפשות
הר"ר אשר גאלדמאן הי"ו |  20נפשות
הר"ר יעקב יחזקי' גאנדעל הי"ו |  20נפשות
הר"ר ראובן גלאנץ הי"ו |  20נפשות
הר"ר פנחס אלימלך גליק הי"ו |  40נפשות
הר"ר זושא גליק הי"ו |  15נפשות
הר"ר יואל געלבשטיין הי"ו |  8נפשות
הר"ר יעקב הלל גראס הי"ו |  15נפשות
הר"ר ישעי' יעקב גרובער הי"ו |  8נפשות
הר"ר שמעון האלפערט הי"ו |  8נפשות
הר"ר יחזקאל האניג הי"ו |  8נפשות
הר"ר ישראל אלימלך הירש הי"ו |  20נפשות
הר"ר יהושע אליעזר הערשקאוויטש הי"ו |  20נפשות
הר"ר שלום וואלדמאן הי"ו |  10נפשות
הר"ר יעקב יחזקי' ווייסמאן הי"ו |  15נפשות
הר"ר יחזקאל ווערצבערגער הי"ו |  20נפשות
הר"ר יחזקי' ווערצבערגער ברמ"ש הי"ו |  8נפשות
הר"ר אברהם אלי' זאלדאן הי"ו |  10נפשות
הר"ר אברהם יושע טעלער הי"ו |  8נפשות
הר"ר נפתלי זינגער הי"ו |  15נפשות
הר"ר ברוך כהנא הי"ו |  10נפשות
הר"ר נחמי' כץ הי"ו |  15נפשות
הר"ר ישעי' כץ הי"ו |  12נפשות
הר"ר אברהם לייב לאנדא הי"ו |  20נפשות
הר"ר הערש לייב לאנדא הי"ו |  8נפשות
הר"ר שלמה דוב לאנדא הי"ו |  20נפשות
הר"ר זושא לעבאוויטש הי"ו |  20נפשות
הר"ר אברהם משה לעבאוויטש הי"ו |  50נפשות
הר"ר ישעי' בער לעווי הי"ו |  12נפשות
הר"ר משולם איסר לעווי הי"ו |  15נפשות
הר"ר דוד מארמארשטיין הי"ו |  15נפשות
הר"ר משה דוד ניימאן הי"ו |  8נפשות
הר"ר יצחק סאמעט הי"ו |  20נפשות
הר"ר בנימין יוסף סופר הי"ו |  20נפשות
הר"ר זלמן לייב סימאן הי"ו |  15נפשות
הר"ר גרשון עהרנטאל הי"ו |  20נפשות
הר"ר שלמה זלמן עפשטיין הי"ו |  8נפשות
הר"ר אלימלך עקשטיין הי"ו |  8נפשות
הר"ר אברהם יהושע עקשטיין הי"ו |  20נפשות
הר"ר אליעזר ניסן פאגעל הי"ו |  8נפשות
הר"ר אהרן פאלאק הי"ו |  15נפשות
הר"ר שלמה מנשה פאלקאוויטש הי"ו |  25נפשות
הר"ר אברהם פארגעס הי"ו |  15נפשות
הר"ר משה אהרן פילאפף הי"ו |  20נפשות
הר"ר יואל ב"ר מאיר פערל הי"ו |  8נפשות
הר"ר יוסף פערל הי"ו |  20נפשות
הר"ר יואל פערל הי"ו |  50נפשות
הר"ר מרדכי פריעדמאן הי"ו |  20נפשות
הר"ר הערשל קאהן הי"ו |  20נפשות
הר"ר יחזקאל קויפמאן הי"ו |  50נפשות
הר"ר יצחק יודא קליין הי"ו |  8נפשות
הר"ר יצחק נפתלי קנאפלער הי"ו |  8נפשות
הר"ר מרדכי יצחק ראזענבערג הי"ו |  50נפשות
הר"ר משה אליעזר ראזענפעלד הי"ו |  8נפשות
הר"ר חיים יואל רובינפעלד הי"ו |  8נפשות
הר"ר נפתלי הירצקא שווארץ הי"ו |  20נפשות
הר"ר יודל שווארץ הי"ו |  15נפשות
הר"ר חיים אייזיק שווארץ הי"ו |  20נפשות

# 286
# 287
# 288
# 289
# 290

הר"ר שלמה מנשה פאלקאוויטש הי"ו |  25נפשות
הר"ר יואל שעהר הי"ו |  8נפשות
הר"ר ישראל שפיצער הי"ו |  15נפשות
הר"ר חיים מרדכי מייזעלס הי"ו |  20נפשות
הר"ר חיים מיכל שווארטץ הי"ו |  20נפשות

בארא פארק
 # 200הר"ר אלטר וואגשאהל הי"ו |  20נפשות
 # 201הר"ר ארי' לייב וואלבערג הי"ו |  10נפשות
 # 202הר"ר יואל בר"ח קויפמאן הי"ו |  20נפשות

מאנסי
# 330
# 331
# 332
# 333
# 334
# 335
# 336
# 337

הר"ר הרב מאיר שלעזינגער הי"ו |  20נפשות
הר"ר הרב משה יוסף אשכנזי שליט"א |  20נפשות
הר"ר אברהם יואל גראסבערג הי"ו |  15נפשות
הר"ר יושע האראוויטץ הי"ו |  50נפשות
הר"ר משה כהנא הי"ו |  15נפשות
הר"ר שמעון מאקובעצקי הי"ו |  12נפשות
הר"ר ישראל מיטלמאן הי"ו |  20נפשות
הר"ר אנטשיל עקשטיין הי"ו |  20נפשות

בלומינגבורג
 # 341הר"ר מענדל אייזיקאוויטש הי"ו |  8נפשות

לאנדאן
# 300
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# 304
# 304
# 305
# 306
# 307
# 308
# 309
# 310
# 311
# 312
# 313
# 314
# 315
# 316
# 317
# 318
# 318
# 319
# 320
# 321
# 321
# 322
# 323
# 323
# 324

הר"ר מרדכי מנחם אקער הי"ו |  10נפשות
הר"ר יושע בראדער הי"ו |  10נפשות
הר"ר אלי' בערקאוויטש הי"ו |  10נפשות
הר"ר ליפא גרינבוים הי"ו |  10נפשות
הר"ר מרדכי דאווידאוויטש הי"ו |  10נפשות
הר"ר משה ישכר שלעזינגער הי"ו |  10נפשות
הר"ר יואל שמחה האלפערט הי"ו |  10נפשות
הר"ר פנחס אהרן היילברון הי"ו |  10נפשות
הר"ר אלישע יואל היימאן הי"ו |  10נפשות
הר"ר יחזקאל הלוי וואזנער הי"ו |  10נפשות
הר"ר אהרן וויינבערגער הי"ו |  10נפשות
הר"ר שמואל נתנאל וויינבערגער הי"ו |  10נפשות
הר"ר עמרם צבי טויבער הי"ו |  10נפשות
הר"ר הר''ר אלעזר טייטלבוים הי"ו  -נכד רבינו |  10נפשות
הר"ר דוד לאנגבערג הי"ו |  10נפשות
הר"ר ברוך מאיר נידערמאן הי"ו |  10נפשות
הר"ר אפרים הכהן סאנדער הי"ו |  10נפשות
הר"ר הרב יושע עסטרייכער הי"ו |  10נפשות
הר"ר שלמה מנשה פאלקאוויטש הי"ו |  10נפשות
הר"ר גבריאל פאפענהיים הי"ו |  10נפשות
הר"ר יעקב ישראל ישורון קאהן שליט"א |  10נפשות
הר"ר יואל ברי''י פרענקל הי"ו |  10נפשות
הר"ר אהרן אלי' קרויס הי"ו |  10נפשות
הר"ר יושע עוזר ריינער הי"ו |  10נפשות
הר"ר הערשל שרייבער הי"ו |  10נפשות
הר"ר אהרן שלמה שטערן הי"ו |  10נפשות
הר"ר שלמה שלעזינגער הי"ו |  10נפשות
הר"ר יצחק מאיר שלעזינגער הי"ו |  10נפשות
הר"ר אורי שלעזינגער הי"ו |  10נפשות

אנטווערפן
# 342
# 343
# 344
# 345
# 346
# 347
# 348
# 349
# 350
# 351
# 352

יואל אלימלך פריעדמאן |  8נפשות
משה גראס |  5נפשות
נפתלי פויגעל |  5נפשות
שלמה וואזנער |  8נפשות
יעקב ארי' לאנגבערג |  5נפשות
יואל זאב גאלדשטיין |  8נפשות
יואל הורוויץ |  5נפשות
שמואל מנחם קרויס |  5נפשות
שמואל בענעדיקט |  5נפשות
אלחנן גליק |  5נפשות
יהודה וואזנער |  5נפשות

מאנטריאל טאהש
 # 340עסקני סאטמאר מאנטריאל |  100נפשות

ä"á

÷ùãå÷ úàéø

מטעם רבותינו כ"ק מרנן שרי התורה הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א

הננו בזה בקריאה גדולה אל אחינו  -אחים לדעה שבגולה ,ולכל מי אשר יראת ה' נוגעת בלבבו,
לצאת לישע ולהחזיק בימין חברי מפעל העזרה הגדול הנודע ביהודה ובישראל גדול שמו,
אשר הוא תל תלפיות להמוני המתדפקים על דלתותיו ,הלא המה עסקני

'מרכז עזרה ויעוץ'

äîåéàä ñåéâä úøéæâî ìàøùé éøåçá ìéöäìå øåæòì íéìòåôä
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åîåéá íåé øáã íé÷åñò æëøîä éð÷ñòå ,øáëî äæ äøåîà åðéúìéî øùàëå ì"çø úãä úøáòä àåä íúîâî
òùéì úàöì íå÷ àöé õøàä ìëáå ÷"äøà éáçø ìëî íäéìà úåòéâîä úåáøä úåéðôá
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úåàöåäá êåøë øáãä íäéìò ùãå÷ä úãåáò àùî éë à÷ò àã íðîà
íãòá òééñì äùåã÷ äáåçå ,ãáëå ìåãâ ìåòá ãåàî ãò ÷éòîå úåáø
,íäì åðîè úùøî ìàøùé úåùôð úìöä ïòîì æåò ìëá íðéîéì ãåîòìå

ואשרי הנוטלים חלק בקניית זכות של

"úçà ùôð" úìöä
מידי צוררי ישראל ,אשר היא עצמה הבעת מחאה נגד רשעי ישראל
åììä íéîéä íöòá øùà ,äá ãåñéä ãò åøò åøò íéøîåàä íéòùøä úåîéæîå
.ú"ìéä íéôìà úåøùò ãîùì øéáòäì ùãç ïååà ÷åç íé÷÷åç
וכל העוזרים והמסייעים יתברכו בכל מילי דמיטב ,עדי נזכה בקרוב להתרוממות קרן התורה וישראל
ויערה השי"ת רוח טהרה ממרום ,כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ והיתה לה' המלוכה בב"א
÷"ôì ç"òùú æåîú 'ë ö"ãéáä ù"çå

נאם  ñééåå 'éáåè ÷çöéרב ואב"ד פעיה"ק ת"ו
 íàðאברהם יצחק אולמן
 íàðמשה שטרנבוך ã"áàø
 íàðיהודה  é"éøâäåîáפישר
 íàðיהושע ראזענבערגער  íàðיעקב מענדל יאראוויטש

קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת

בחור ,פרעגנדיג וואס ס'איז שייך צו טון .ער האט

כ"ק אדמו"ר מדושינסקי שליט"א

שמעון שישא שליט"א און מיר געזאגט אז איך
זאל פשוט פארבינדן דעם בחור צו ר' שמעון ,און
ער וועט שוין וויסן כדת מה לעשות .אזוי האב איך
געטון ,און ר' שמעון האט איבערגענומען דעם
קעיס ,און טאקע בע"ה געהאלפן דעם בחור.
פארשטייט זיך דער בחור האט דערציילט פאר
זיינע חברים אז 'דער הירש' האט אים געברענגט
א ישועה ,וחברך חברא אית ליה ,און עס האבן
אנגעהויבן שטראמען צו מיר פארפלאנטערטע
בחורים בעטן אז איך זאל זיי העלפן ,און אזוי
בהכרח אשר לא יגונה ולא ישובח בין איך
אריינגעשלעפט געווארן אין די עבודת הקודש ,און
אוועק געשטעלט דעם אמעריקאנער פליגל פון די
רעטונג'ס אפעראציעס.

און ווי אזוי עס איז עס פון
קרוינהייטס אנגעקומען צו אלע
שיכטן און קרייזן?
עס איז שוין געגאנגען ווי אויטאמאטיש,
די ארץ ישראל'דיגע בחורים וואס לערנען אין
אמעריקא וואס זענען פארפלאנטערט ,איז דאך
אלס געווען א ערנסטע צרה ,און איינמאל מען
האט געהערט אז ס'איז דא ווער ס'טוט דערין איז
מען געקומען צולויפן.
איך האב אליינס נישט געגלייבט ווי שנעל
ס'איז מפורסם געווארן ,פארשטייט זיך אלעס אן
קיין איין רעקלאמע אדער עפעס ענליכס ,אבער
ס'איז שוין געגאנגען אזוי ווייט אז איך האב שוין
באקומען רופן פון בחורים פון אסאך ווייטערע
געגנטער ארויס פון די 'טריי סטעיט' געגענט.

קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת
הרה"צ המשפיע

המצילים ר'
שעכטער ראש
נומער פונעם
יעקבדעם
געגעבן
שליט"א
מאיר
מיררבי

א דוגמא :איך האב לעצטנס באהאנדעלט
א פאל פון א בחור וואס האט זיך געפינען אין
אריזאנע ,און ער האט מיר דערפון פאר הילף .אזוי
האבן מיר נאך פיל פעלער פון איבעראל.
דערנאך איז צוגעקומען נאך א פאקט ,אז
איינמאל איך האב מיר שוין אריינגעלייגט דערין,
און עס אנגעהויבן אפיציעל צו טון ,און איך האב
אנגעהויבן צו האנדלען מיט ר' שמעון שישא
דבר יום ביומו ,האט שוין ר' שמעון געשיקט צו
מיר פארשידענע בחורים פון זיינע קעיסעס וואס
מ'האט געברויכט באגלייטן פון דאהי פאר סיי
וואסערע סיבה .אדער ווען איינער פון אמעריקא
האט זיך געוואנדן נאך הילף צום צענטראלן אפיס
אין ארה"ק האט אים ר' שמעון דירעקטירט צו מיר.

ווי לאנג גייט שוין אן די פעולת
הצלה דאהי אין אמעריקא?
פון פארלאפענעם יאר תשע"ח ,אנהייב
ווינטער .דאס הייסט אז עס גייט שוין אן ארום
אנדערטהאלבן יאר.

וויפיל בחורים זענען שוין
געראטעוועט געווארן במשך די
תקופה?
איך האב נישט קיין פונקטליכע חשבון ,און
פונקטליכע ציפערן ,אבער איך קען זאגן מיט א
ראויגקייט :א שיינע פאר הונדערט בחורים!
ס'לאזט זיך נישט זאגן וואס דאס מיינט ,ווער
ווייסט וויפיל פון די בחורים וואלטן געשמאכטעט
אין די מיליטערישע טורמעס צווישן די געמיינע
אינגען פאר לאנגע וואכן ,און וויפיל וואלטן רחמנא
ליצלן פאקטיש אריין אין מיליטער?! געדענק,
יעדער בחור האט א שטיקל 'יצר הרע'לע אויך ,און
מיט איין הייקעלע באשלוס אין א שוואכע מינוט
וואלט זיין נשמה שוין נישט דא געווען .הודו לה',
עטליכע הונדערט געראטעוועטע שטעלן שוין
אויף אידישע שטובער .ס'נישטא קיין ווערטער
ארויסצוגעבן אזא געפיהל.

אויב איז שייך אראפ צו געבן
וועלכע סארט פעולת ווערט
געטון דורך די אמעריקאנער
אפיס ,און ווען נעמט ר' שמעון
איבער די ארבעט?
דער עיקר ארבעט וואס מיר טוען איז אז מיר
נעמען אויף די בחורים ,מיר הערן דעם פראבלעם,
גענוי וואו יענער האלט יעצט ,און מיר דערציילן
אים פונקטליך ווי אזוי מרכז עזרה ויעוץ קען
העלפן ,און ווי אזוי עס גייט צו די אופני הצלה.
דערנאך פארבינדן מיר זיי מיט די אפיסעס אין
ארה"ק וועלכע געבן פאר דעם בחור אנווייזונגען
וואס צו מסדר זיין דא אין אמעריקא בעפאר ער
פארט נאך קיין ארץ ישראל ,און דאס זעלבע ווי
אזוי צו האנדלען גלייך נאכן אנקומען אהין.
עס איז דא וועמען מיר פארבינדן גלייך צו ר'
שמעון ,אדער צום צענטראלן אפיס אין ירושלים
עיה"ק ,און אין אנדערע פעלער פארבינדן מיר די
בחורים צו די אנדערע אפיסעס פונעם מרכז בכל

רחבי ארה"ק .און איך מוז זאגן דעם אמת ,מ'קען
נתפעל ווערן וויאזוי "אלע" עסקני המרכז אין
אלע שטעט זענען גאר שטארק אויסגעקאכט אין
אלע ענינים ,דעטאלן און מהלכים ,אוון געבן זיך
אפ מיט יעדע פון די הונדערטער קעיסעס מיט א
געוואלדיגע געטריישאפט ,ווי כאילו עס איז ווען
דער איינציגסטער קעיס .זיי מאכן באמת זיכער
מיט אלע כוחות צו ראטעווען יעדן בחור מרדת
שחת.
נאך וואס די בחורים באקומען די אנוייזונגען
פון די ארטיגע עסקנים ,באגלייטן מיר ווייטער דעם
בחור ביז ער פארט צוריק ,און בעפאר ער פארט
צוריק קאארדאנירן מיר מיט די ארץ ישראל'דיגע

נישט קלאר פארשטיין און שפעטער פירן צו א
גרעסערע עגמת נפש.

קענט איר אנווייזן אויף עפעס
א אויסערגעוונטליכע השגחה
פרטית ,אדער עפעס ענליך ,ווי
מען האט געזען דעם אפענעם
יד השם דורכאויס די עבודת
הקודש?
איינס? צענדליגער!
ממש אויף טריט און שריט זעהט מען און מען
שפירט ווי א אפענע השגחה עליונה באגלייט די

געדענק ,יעדער בחור האט א שטיקל 'יצר הרע'לע
אויך ,און מיט איין הייקעלע באשלוס אין א
שוואכע מינוט וואלט זיין נשמה שוין נישט דא
געווען .הודו לה' ,עטליכע הונדערט געראטעוועטע
שטעלן שוין אויף אידישע שטובער
עסקנים אלע פרטים זיכער צו מאכן אז אלעס
איז מסודר ,אזוי אויך מאכט מען זיכער אז ער
האט ר' שמעון שישא'ס נומער על כל צרה שלא
תבוא ,אויב עפעס גייט נישט ווי געפלאנט .און
פארשטייט זיך איינמאל ער קומט אן קיין ארה"ק
ווערט דער קעיס פולקאם איבערגענומען דורך די
ארטיגע מצילים.
אין אנדערע פעלער ווען ס'קומט אויס אז מיר
רעדן מיט גאר יונגע בחורים ,אדער מיט בחורים
וועלכע כאפן נישט געהעריג דעם עסק ,בעטן
מיר זיי די נומערן פון זייערע עלטערן און מיר
פארהאנדלען דירעקט מיט די עלטערן ,וועלעכע
געבן איבער די אנוייזונגען פאר די קינדער .אזוי
מאכן מיר זיכער אז קיינער ווערט נישט פארפאלן.

האט איר הילף פון עסקנים
אינערהאלב די קרייזן פון וואו
מען העלפט די בחורים ,אדער
אלעס ווערט געפירט אליינס?
באופן כללי איז עס נאר אונז וואס זארגן
פאר יעדן נפש ,אפגעזעהן פון וועלכע קרייז .מיר
טוען עס און מיר באצאלן עס .אבער ,ס'איז דא
פארשידענע סארט הילף וואס מען האט פון
עסקנים פון אנדערע קרייזן ,לדגומא :ס'איז דא
בחורים וואס קענען נישט אידיש אדער ענגליש,
וואס דאס איז די שפראכן וואס מיר רעדן.
למשל אז איינער קען נאר העברעאיש ,האבן
מיר הילף פון זייערע מענטשן וועלכע דינען אלץ
דאלמאטשער'ס צווישן אונז און די בחורים .אפילו
אמאל קען מען זיך אן עצה געבן מיט א שפראך,
אבער עס איז נישט כדאי אז א בחור זאל איין זאך

עבודת הקודש .וואס דארף מען מער פון דעם
אז פון די הונדערטער בחורים וואס זענען שוין
באהאנדעלט געווארן דורך אונזער אפיס דא
אין אמעריקא – וואס כמעט יעדער פון זיי איז
דינו ל'ארעסט לויט די חוקי סדום  -זענען בלויז
 5בכלל אנגעקומען אין תפיסה! און איינער בלויז
פאר אפאר שעה און די אנדערע פאר א טאג
צוויי ,און דאס לענגסטע איז שוין געווען א וואך.
און איך געדענק טאקע ווי ביי יענע גאר-שווערע
קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א
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פאל וואס האט זיך געצויגן א גאנצע וואך האט
ר' שמעון נישט נאכגעלאזט קיין מינוט ,און נישט
געקוקט אויף די גרויסע הוצאות אין וואס ס'האט
אריינגעשלעפט ביז דער בחור איז גענצליך
באפרייט געווארן.
מען דארף פארשטיין דער גרויסער סייעתא
דשמיא וואס ליגט אונטער דעם נומער  ,5ווייל
יעדער בחור וואס קומט אן צו אונזער אפיס
איז א קעיס ,און פאדערט באזונדערע קאפ,
מוח ,כוחות און געלט ,ביז דער בחור זעהט זיך
אינגאנצן ארויס פונעם פלאנטער ,און ברוך השם
אז אלע בחורים זענען סוף כל סוף מסודר געווארן
עצהיו"ט.
אבער אויך זעהט מען פון צייט צו צייט
באזונדערע סייעתא דשמיא און השגחה פרטית,
א שטייגער ווי דער וואונדערליכער עפיזאד וואס
איך האב געהאט לעצטנס – וואס איז בשעתו
געווען באשריבן באריכות אין 'משנתו' ,ווען איך
האב מיר ערוועקט אין א זונטאג פארטאגס און
זיך דערמאנט אז איינער פון די בחורים וועמען איך
האב באהאנדלט דארף זיך 'אין די יעצטיגע שעות'
שטעלן צום לשכת הגיוס ,נישט וואוסנדיג אז דער
אויבערשטער האט מיך אויפגעוועקט יעצט טאקע
צוליב דעם .איך האב זיך פארבינדן מיט איינער פון
די עסקנים פון זיין קרייז וואס העלפט מיר ארויס
ביי זייערע בחורים ,כהאב אים געבעטן דעם נומער
פונעם בחור'ס טאטע ,און נאכן אים אנרופן האט
זיך ארויסגעשטעלט אז איך האב ממש גערופן
אין די ריכטיגע קריטישע מינוט ,דער מצב איז
נישט פויגלדיג און מ'וויל אים נישט ארויסלאזן.
פארשטייט זיך אז איך האב תיכף פארבינדן דעם
בחור צו ר' שמעון שישא אין אזוי אים ב"ה מציל
געווען באצייטנס.
אבער דאס איז נאר איין קליינע דוגמא ,ווען
באמת זעהן מיר אפענע השגחה פרטית אויף
טריט און שריט ,ווי דער אויבערשטער העלפט
און באגלייט דאס ראטעווען זיינע קינדערלעך פון
שמד.

האט זיך אמאל געמאכט א
דורכפאל ,אז איינער פון די
בחורים וואס זענען באהאנדעלט
געווארן דורך אייך איז למעשה
אנגעקומען אין מיליטער?
ניין .ברוך השם אז נישט.
אלע בחורים וואס זענען ביי אונז באהאנדעלט
געווארן זענען געראטעוועט געווארן צו א ערליך
אפגעהיטן אידישע לעבן .די בחורים זענען עפ"י
רוב גאר איידעלע און ערליכע בחורים ,באמת יראי
השם ,ווארעמע חסידישע בחורים ,און זיי קומען
דאך צו אונז ווייל זיי ווילן געהאלפן ווערן ,נו ,אז
א בחור וויל געהאלפן ווערן טוט מען אלעס אים
צו העלפן.

אויב מען מעג פרעגן א פראגע:
עס הערט זיך גאר געוואלדיג די
אלע זאכן וואס מען טוט ,אבער
באמת ,וואס איז געווען ביז מען
האט געפענט פאריאר תשע"ח
דעם אמעריקאנעם אפיס? זענען
די אלע בחורים אנגעקומען אין
מיליטער רח"ל?

קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת

הרה"צ ר' משה קרעמער שליט"א

קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת

כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א

ס'איז מיר אויך שווער געווען די קושיא ,און
נאכן עס נאכגיין איז דער תירוץ :יא און ניין.
פון איין זייט זענען געווען בחורים וואס
זענען געווען אויסן פאר יעדן פרייז זיך צו
זעהן באפרייט פון מיליטער ,האבן זיי זיך
צומאל געלאזט קאסטן גאר גרויסע געלטער
פאר געוויסע עסקנים ,אדער האבן זיי אליינס
געדינגען לויערס פאר פאנטאסטישע סומעס,
פאר געלט וואס זיי האבן נישט געהאט ,און אזוי
זיך געמיטשעט צו באפרייט ווערן פון מיליטער.
אבער פון די צווייטע זייט איז ליידער געווען
זייער אסאך בחורים ,וואס זעהנדיג אז זיי טרעפן
נישט דעם וועג ארויס האבן זיי געהויבן הענט אין
ליידער אריינגעפאלן אינעם טמא'נעם מיליטער.
רח"ל .און ברוך השם זינט מיר האבן דאס
אנגעהויבן ,זעהט מען פאקטיש א שטארקע
רעדוקציע אין די ציפערן פון בחורים פון יענע
קרייזן וואס רייזן קיין אמעריקא ,וואס פאלן דאן
אריין אין מיליטער .ס'איז הצלת נפשות במלוא
מובן המילה.
אזוי רעדנדיג דערמאן איך מיר ,אז איך
בין איינמאל געזיצן מיט א בחור און גערעדט
וועגן די ענינים ,און איך האב באמערקט אז
ער איז זייער נערוועז און אנגעצויגן ,האב
איך אים געפרעגט פארוואס ער איז אזוי
אנגעצויגן ,האט ער מיר דערציילט אז ער איז
דער דריטער זון אין די רייע ,און זיין עלטסטע
ברודער איז ליידער אנגעקומען אין מיליטער.
און דער בחור לייגט מיר צו אז דער ברודער
מיינט אז זיי ווייסן נישט אז ער איז שוין ליידער
אינגאנצן נישט קיין שומר תורה ומצוות .זיין
צווייטע ברודער וועלכע איז יא גרייט געווען
צו טון כל מה שביכלתו זיך צו באפרייען האט
געהאנדעלט מיט געוויסע עסקנים ,וועלכע
האבן ארויסגעשלעפט פון אים שווערע
טויזענטער דאלארן ,אבער נאך אלעם איז
געווען א גאר ווייטאגליכע עגמת נפש און
דורכגאנג ביז ער האט זיך דערזען מיט'ן פטור
אין די האנט ,און צוליב דעם איז דער ברודער -
דער בחור  -געווען גאר שטארק אנגעצויגן ווען
ס'איז געקומען צום נושא פון מיליטער.
איבריג צו זאגן אז מיט'ן 'מרכז עזרה ויעוץ'
האט זיך די מעשה מיט דעם בחור גענדיגט
אינגאנצן אנדערש ווי די פריערדיגע .ב"ה.

קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת

הגאון האדיר דומ"ץ קרית יואל שליט"א

קריאת קודש למען "מרכז עזרה ויעוץ" מאת

כ"ק האדמו"רים מוויזניץ בית שמש,
מוויזניץ בארא פארק שליט"א

אל מעלת כבוד אנשי שלומינו תלמידי וחסידי סאטמאר די בכל אתר ואתר שיחיו
כל אחד בשמו הטוב יבורך
הנה זה עתה שבתי בשלום מאלה מסעי ברחבי ערי ארץ הקודש תובב"א בשליחות הקודש של כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א,
אשר פקד עלי לנסוע מהכא להתם לחיזוק וביצור היהדות החרדית בארה"ק ,ולחזק את השרידים אשר ה' קורא בעיר ה' שמה.
ובכן אבוא בזה להעיד על אשר עינינו ראו ולא זר ,ביחד עם הרב הגאון רבי נפתלי הירצקא צוויבל שליט"א ראה"כ תו"י דרב"י
וויליאמסבורג יע"א ,ואתו עמו הרב הגאון רבי בנציון לאוב שליט"א מו"ץ בקהלתינו הק' וויליאמסבורג יע"א ,ובאנו בזה להגיד
עדות נאמנה על הפעולות החובקות זרועות עולם הנעשים על ידי המוסד "מרכז עזרה ויעוץ" שע"י העדה החרדית בעיה"ק
ירושלים תובב"א ,בניהול העסקנים הדגולים מבני ציון היקרים מנקויי הדעת שבירושלים ,ה"ה הרב החסיד המפואר רבי שמעון
הלוי שישא שליט"א מנהל מרכז עזרה ויעוץ ,ואתו עמו הרה"ג המפואר רבי אהרן פאפנהיים שליט"א ,ועל צבאם הרה"ג ותיק
וחסיד זך הרעיון במיטב הגיון איש האשכולות מוה"ר רבי חיים הכהן ראטה שליט"א חבר הנהלת העדה החרדית ,יושב ראש מרכז
עזרה ויעוץ ,אשר יום ולילה לא ישבותו לבוא לעזרת ה' בגיבורים ,ועומדים על משמרתם בכל מיני סיוע והשתדלות במסירות
נאמנה ,ותלי"ת שעשו פרי לטובה ,וברוב הצלחה וסייעתא דשמיא עלה בידם להציל נפשות רבות מידי מזימות הרשעים ,שנופלים
ברשתם ע"י ציידי הנפשות בפה רך ע"י פיתויים שונים ,והן לאלו שמסתבכים בחוקי הסדום ,ונענשים בעונשים חמורים ה"י ,כאשר
שמענו וכן ראינו עבודתם בקודש ,וכן שמענו מפי הרבה עדים שזכו ליהנות מפעולתם לטובה.
והאמת ניתן להאמר שבמשך ימי שהותינו במחיצת העסקנים הדגולים שיחיו ,ראה ראינו שה"מרכז עזרה ויעוץ" הנ"ל ,הוא
העמוד הגדול ההולך לפני מחנה ישראל ,והוא תל תלפיות שהכל פונים אליה ,וגם העסקנים ממוסדות אחרים גם המה כל דבר
הקשה יביאין אליהם ,ובתשואת חן עומדים להם בעזר ותושי' בכל מיני סיוע ,כי כל כוונתם לשם שמים מבלי שום נגיעות צדדיות,
ועוסקים מבלי ליאות במטרה אחת להציל בחורי ישראל מרדת שחת.
וכעת יום בשורה לנו ,שזכינו לראות איך שנתקדש שם שמים ברבים בהרחבת גבולי הקדושה ,וביחד עם הגה"צ ראשי ומנהיגי
היהדות החרדית בארה"ק ת"ו שליט"א נטלנו חלק בעת פתיחת הסניפים החדשים של המרכז ,בבית שמש ,ובבני ברק ,ובצפת
תובב"א ,שמכל סניף וסניף תצא אורה לכל העיר והסביבה ,בהצלת ישראל מרשת הציונים ,ועוד ידינו נטוי' בהרחבת הפעולות
בשאר עיירות לפי הצורך.
ובכן נבוא בזה בקריאה מיוחדת לכל אנ"ש היקרים שיחיו די בכל אתר ואתר ,אנא ואנא התאמצו והשתתפו בסכומים הגונים
כדי שנוכל להרחיב ולהרבות הפעולות לטובה ,וכמו שהשמיע רבינו שליט"א דעת תורתו הרמה ,שכעת חובת השעה הוא,
להתעסק בענינים הנוגעים להצלה להלכה ולמעשה ,ועלינו לבוא לעזרה בעת צר להצלת אחינו בני ישראל הנמצאים בצרה ובשבי'
ואין מושיע להם ,ועלינו לדאוג ששום נפש מישראל לא יפול ח"ו ברשת הצבא הטמא באיזה אופן שהוא ,ועלינו להמשיך מלחמת
הקודש שנטע בתוכינו איתן אדונינו רבינו הקדוש והטהור זי"ע אשר הוציא חרב מתערה ללחום נגד הציונית וכל המסתעף ,ולאורו
ניסע ונלך.
וזכות המצוה הגדולה של הצלת נפשות מישראל מרדת שחת ,בודאי יעזור ויגן ויושיע לכל העוזרים והמסייעים שיתברכו
ממעון הברכות בכל הברכות האמורות בתורה ,המקום יעזרינו ע"ד כבוד שמו ,ונזכה שיתקדש שמים על ידינו ,וירא ה' בעני עמו
ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשו ,ובמהרה נזכה להרמת קרן התורה וישראל ולישועתן של ישראל ושמחתן ,בב"א.

באקומט איר דאנקען ,און
שכוח'ס פון די בחורים ,נאך וואס
זיי ווערן גענצליך מסודר דורך די
ארץ ישראל'דיגע עסקנים?

באדאנקען זיך נאך וואס זיי ערהאלטן זייער
פטור ,און אין פעלער וואו די עלטערן זענען
פארמישט ,רופן געווענליך די עלטערן זיך
באדאנקען.

אין רוב פעלער רופן מיר די בחורים אן און

איך האב אנדערע פעלער ,ווען איך געפין זיך
אין קראונהייטס מאיזה סיבה און בחורים קומען

צי צו מיר און זאגן מיר אז זייערע חברים פון
ארץ ישראל האבן זיי געבעטן זיי זאלן שיקן א
דאנק בשמם ווען זיי זעהן מיר ,און אנדערע ווילן
מיר פשוט לאזן וויסן אז מיט די הילף פון די ארץ
ישראל'דיגע עסקני המרכז זענען זיי שוין ב"ה
מסודר.
אגב ,איז מיר איינמאל אויסגעקומען צו
רעדן צו א מאמע פון א בחור וואס וואוינט
אין א געוויסע געגענט אין ארץ ישרל ,וואס

צוליב געוויסע סיבות קומען די בחורים פון
יענעם קרייז מער אן אין מיליטער ווי אנדערע
בעוה"ר ,און זי האט מיר דערציילט געשטיקט
מיט טרערן אז זי האלט מיט ווי בחורים פון
די געגנט וואס קומען אן אין מיליטער ,און
צוביסלעך פאלט אוועק די קאפל ,פאות,
תורה און מצוות ,ביז עס בלייבט שוין ליידער
נישט קיין זכר פון דער אמאליגער איידעלער
אומוואוסנדער בחור'ל .ה"י.

זייענדיג סטאנציאנירט דא
אין אמעריקא ,וואס האלט
איר מיט איבער די פעולות
פון די חברי הנהלה דאהי אין
אמעריקא?
איך האלט עס נישט מיט פון דא אין אמעריקא,
איך האלט עס מיט דורך ארץ ישראל...
אזוי ווי איך האלט דאך מיט די קעיסעס ,און
איך זעה ווי ר' שמעון און די אנדערע
איינגעשטעלטע באהאנדלען יעדע פאל
באזונדער מיט די גרעסטע עקספערטיז
און געניטשאפט ,מיט אזויפיל געדולד
און נערוון ,זיי קארגן נישט קיין געלט אין
קיין שום פאל ,און נוצן די בעסטע לויערס
זיכער צו מאכן אז יעדע בחור ווערט
געראטעוועט דאס שנעלסטע וואס שייך
און מעגליך.
אין די זעלבע צייט האלט איך דאך
מיט וויאזוי זיי נעמען נישט קיין געלט
פון קיין איינעם נישט ,אף גם אחד ,אלעס
איז בחינם אין כסף ,און פארשטייט זיך
אליין אז גארנישט וואקסט נישט אויפן
בוים ,און דאס איז אלע די פירות פון די
געוואלדיגע איבערגעגעבנקייט פון די
אמעריקאנע הנהלה אין שפיץ פונעם יו"ר
הרה"ח ר' יצחק שיפף הי"ו ,אז געלט זאל
קיינמאל נישט זיין קיין אפהאלט אדער
תירוץ ווען עס קומט צו ראטעווען א
בחור .און ס'איז א דבר פשוט אז אלעס
איז נאר צו פארדאנקען די געטרייע חברי
הנהלה פאר זייער מסירות נפש'דיגע
ארבעט צו שאפן און אפשיקן די גרויסע
געלטער ,און איך ווייס נישט וואו נאך
ס'איז דא אזא זכות פון "עכטע" הצלת
נפשות ,אויף לשה"ק און אויף אידיש...
ס'איז אזוי ווירקליך אז ס'קוקט אויס ווי א
גוזמא .הצלת ,נפשות ,ממש!
אבער אז מ'רעדט שוין ,באופן כללי
ווען עס קומט מיר אויס צו רעדן צו
ר' יצחק איבער פארשידענע ענינים,
איז אלץ צו באוואונדערן זיין ווארעם
און פייער'דיג הארץ לכל עניני ארצינו
הקדושה ,ווי ער קארגט נישט פון זיין
געלט און צייט ,ארויסצוהעלפן אחינו
שבארה"ק הנמצאים בצר ומצוק תחת
שולטן הציוני.

א גרויסן יישר כח פאר די
באריכט ,דער אויבערשטער
זאל העלפן מען זאל האבן כח
ממשיך צו זיין מיט די עבודת
הקודש.

שכן
חובת
כל
הקהל

שנאמרו לפני
מאות עסקני
תלמידי רביה"ק
מסאטמאר זיע"א
אצל מעמד האדיר

כינוס
עסקני
סאטמאר
ד' בהר תשע"ט,
באולם כנור דוד
קרית יואל יצ"ו

(צוליב א טעכנישע טעות איז נישט געווארן
אפגעכאפט די קלארע דברי עדות פון הרה"ג
ר' שלמה שבתי קעסטנבוים שליט"א מרבני
'תורתך שעשועי' ,וחבל על דאבדין)

מתוך דרשת

הרה"ג
ר' מאיר
שלעזינגער
שליט"א

מרבני קהלתינו הק' מאנסי יצ"ו ,בן חביב להגאון האדיר ר'
אליקים שלעזינגער שליט"א ראש ישיבה הרמה ד'לאנדאן

...יעצט וועל איך אביסל רעדן אפאר מינוט
וועגן די עצם נושא .דער פריערדיגער רעדנער
(הרה"ג ר' שלמה שבתי קעסטנבוים שליט"א)
האט עפעס דערמאנט ,איך וועל זאגן זיין
לשון און עס מסביר זיין .ער האט געזאגט אז
מ'נעמט געלט פון אונז און נישט פון אנדערע,
ווייל מען דארף נעמען פון די אידן וואס האבן
די הבנה אין דעם ענין ,און נישט פון די וואס
האבן אן אנדערע הבנה .וואס איז פשט אז מיר
האבן אן אנדערע הבנה אין דעם ענין?
איך גיי נישט זאגן קיין דרשה און קיין
דרוש .רבותי דא פלאקערט א פייער ,מען
דארף נישט קיין דרושים מען דארף נישט קיין
לאנגע דרשות ,מען דארף פארלעשן א פייער.
עס ברענט שוין עס פלאקערט שוין א פייער
איין און זיבעציג יאר ,א פייער אין ארה"ק ,א
פייער פון אפיקורסת א פייער פון א רשע האט
זיך אוועקגעשטעלט  -ווי דער פריערדיגער
רעדנער האט גערעדט  -איין מטרה ,סיי דער
שלטון און סיי דער צבא.

...עס האט זיך געמאכט א פראבלעם ,דער
פראבלעם גייט אן איין און זיבעציג יאר
וואס עס ווערט שווערער און שווערער.
איין שוועריקייט איז זיכער געווארן!
ווען איך בין געווען אין א"י פאר  40יאר
צוריק האט יעדער אינגל פון יעדן קרייז
פארשטאנען אז דאס איז טריף חזיר,
מען האט בכלל נישט געטראכט פון אזא
מציאות אז דער צבא הציוני האט מיט
אונז! און דא האט געכאפט א גרויסן שינוי
ליידער אין א גרויסן חלק פונעם יהדות

החרדית ,אז עס איז גע'כשר'ט געווארן
אויף א געוויסן אופן' ,דער' שינוי איז
זיכער געווארן.
אבער באמת ,אפילו מ'זאל זיך דארט
האלטן ריין איז דאס איז טמא ומטמא ,דאס
איז שורשו רע ,נישט נאר ווייל מען קען קאליע
ווערן דארטן ,נישט נאר ווייל עס איז דא דארט
די ג' עבירות חמורות ,נאר די עצם מציאות,
ווער עס קוקט אין ויואל משה  -מען לערנט
דאך דא ויואל משה ,ער רעדט ארום א גאנצע
מאמר איבער די שלש שבועות ,דחיקת הקץ
מרידה באומות וכו' ,די גאנצע מציאות ווי
קענען זיי מורד זיין באומות דער שלטון? מיט
וואס פאר א כח? נאר מיטן כח פון מיליטער ,אן
א מיליטער קענען זיי נישט מורד זיין באומות.
קומט אויס אז דער מיליטער איז זייער געצייג,
דער מיליטער איז זייער מיטל צו עובר זיין
שלש שבועות ,קומט אויס אז א בחור וואס
פאלט אריין אין מיליטער איז א שותף בפועל
אין העברת שלש שבועות ,און דאס איז דער
גזירה שרייבט דער רבי ,עס איז א גזירת כלי',
עס האט שוין אוועקגע'שחט'ן זעקס מיליאן
אידן זאגט דער רבי ,די גזירת שלש שבועות ,די
עובר זיין אויף די שלש שבועות דאס איז גזירת
כלי' גשמי און רוחני ,ווי דער רבי איז מאריך
אז דאס האט מושך געווען אז עס זאל ווערן
פארפלייצט מינות ואפיקורסת ביי כלל ישראל.
און דאס איז אן אנדערע הבנה ווי זיי.
און אפשר פארענטפערט עס נאך א קשיא,
דער פריערדיגער רעדנער האט געפרעגט
פארוואס מאכט מען געלט ביי אונז ,ווי איך
הער  -און ער האט עס מסביר געווען פריער -

אז נישט נאר אונזערע קרייזן נוצן 'מרכז עזרה
ויעוץ' ,ער האט דערמאנט ליובאוויטש ,ס'איז
דא נאך קרייזן :בעלזא ,באבוב ,וויזניץ ,אלע
נוצן 'מרכז עזרה ויעוץ' ,אבער צו דעם אדרעס
דא ווייסן זיי נישט אז מען דארף גיבן געלט?
וואס איז טאקע פשט אין דעם .ווייל ביי זיי איז
דאס א פראבלעם ווי יעדן פראבלעם ,עס איז
דא פראבלעמען אין אמעריקא אויך ...זיי האבן
נישט די הבנה מיט וואס מיר זענען נתחנך
געווארן ,דא רעדט מען נישט פון חלילה עובר
זיין אויף אן עבירה אדער נישט עסן מצה ,דא
רעדט מען פון א שותף אין די דריי עבירות,
א שותף אין העברת שלש שבועות ,די קאפ
ווערט פאר'תם'ט ווי דער רבי ז"ל רופט עס אן,
אז ווער עס איז נתפס אין דעם האלט לית דין
ולית דיין ר"ל .דאס איז די לשון פון רבי'ן.
און דער רבי איז מאריך אין די הקדמה
צום ויואל משה ,אינטערסאנט ער רעדט פון
די שלש שבועות ,נישט נאר שלש שבועות,
נאר אז מען האט אריינגעשלעפט טויזענטער
אידן אין מינות ואפיקורסת .לכאורה דער
רבי האט געוואוסט אז מען האט אפגע'שמד
צענדליגער טויזענטער אידן ,געמאכט פון
שומרי תורה ומצוות צו ווערן גויים גמורים
ר"ל ,ער דערמאנט עס נישט .איך ווייס נישט
פארוואס ,אבער דאס דערמאנט דער רבי יא,
אז מען האט אריינגעשלעפט טויזענטער אידן
אין מינות ואפיקורסת!  -אין על הגאולה ועל
התמורה וואו דער רבי טייטשט אפ די צבא
דערמאנט ער עס יא ,זעט אויס אז ער האט
געוואוסט ,ער דערמאנט דעם צבא אז עס איז
דא דארטן ערוה וזימה ,דערמאנט ער עס אז
דאס איז די אפטייטש פון די צבא הציוני.

איז קודם דארף מען זיך האלטן און האבן
די אמת'ע הבנה אין דעם ענין ,דעמאלט'ס
קען מען טון מיט א פייער מיט א ברען,
מ'איז א שותף און מען איז זיך כולל אינעם
צד הקדושה קעגן די סטרא אחרא ,עס איז
נישט נאר סתם א 'פדיון שביום' ,עס איז
נישט נאר סתם א חסד מאכן שלו' בית אז
דער מאן זאל נישט גיין אין תפיסה,נישט
נאר דאס ,ס'איז אסאך טיפער! עס
איז דער ציפור נפשו צו ראטעווען פון
אפיקורסות ,דאס איז די אמת'ע מלחמה
קעגן ציונות.

האט דער בריסקער
רב אים געזאגט "דער
סאטמארער רב איז דער
איינציגער וואס שלאגט זיך
פאר'ן אמת מיט אן אמת".
האט מיין טאטע עס מסביר
געווען אז ס'איז דא אנדערע
וואס שלאגן זיך פאר'ן שקר
מיט אן אמת ,און אנדערע
שלאגן זיך פאר'ן אמת
מיט שקר  -און איך האב
צוגעלייגט אז היינט איז דא
וואס שלאגן זיך פאר'ן שקר
מיט שקר...
נאך א שינוי איז דא די לעצטע פאר יאר
איך וויל נישט רעדן באריכות נאר ברמיזא,
אבער ממש בקצה המזלג .אמאל ווען דער
רבי ז"ל האט געלעבט האט מען געהאט זיך
אונטערגעווארפן אונטער דעם מנהיג ,אונטער
דעם מורה דרך ,ווי אזוי צו פירן מלחמות און
וואס עס הייסט אונזער א מלחמה .ליידער איז
דאס אויך מטושטש געווארן ,ס'איז דא אסאך
אידן וואס טוען כלומרש'ט ,אפיציעל שלאגן
זיך מיט גיוס בני הישיבות ,אבער לא דרכיהם
דרכינו.

כ'האב געזאגט בדרך מליצה אמאל,
אברהם אבינו האט געזאגט פאר לוט ,הפרד
נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין
ואשמאילה .אז דו גייסט לינקס גיי איך רעכטס,
אז דו רופסט זיך א רעכטער וועל איך זיין א
לינקער...

ס'איז דא פארשידענע מהלכים ,אבער מיר
האבן אן אויסגעטראטענעם וועג פונעם
רבי'ן זי"ע .ווי אזוי האט דער רבי געפירט
א מלחמה? דער רבי האט ארויסגעגעבן
דעם ויואל משה ,דער רבי האט געפירט
א מלחמה מיט'ן ארויסזאגן דעם דעת
האמת ,דאס איז געווען זיין מלחמה מיט
ציונות ,ער האט נישט געפירט א קאמף
קאפ-ביי-קאפ מיט די ציונים! אויף דעם
איז דא א תפילה ולמלשינים ווי ס'שטייט
אין רמב"ם.
זיין עסק איז געווען א 'ויואל משה' און
א 'על הגאולה ועל התמורה' ,גערעדט מיט
אונזערע אידן ,דאס איז געווען זיין מלחמה.
די אנדערע וואס פארדרייען די מלחמה ,זיי
האבן נאכנישט געטאן קיין פעולה אחת כמעט
אז א בחור זאל נישט אנקומען אין מיליטער.
זיי פירן קאמפן ,זיי פירן מערכות ,ס'גייט גאר
פארקערט אפשר ,אז זיי נוצן דעם פראבלעם
אויף אויסצופירן זייער מלחמה .זיי האבן עפעס
א מלחמה מיט איינעם איך ווייס נישט מיט
וועם ,אבער א מלחמה איז דא ,און אז ס'מאכט
זיך עפעס א פראבלעם אין ארץ ישראל ,מוז
מען דאס נוצן אויף א מלחמה .קומט אויס אז
אויב דער פראבלעם איז נישט גענוג ,דארף מען
מגזים זיין דעם פראבלעם ,ווייל דער מציאות
איז נישט גענוג אויף די 'מטרה' ,מוז מען עס
אנגעבן נייע נעמען ,ס'מוז הייסן 'גזירות גיוס
בני הישיבות' ,מ'דארף עס אויפבלאזן צו 'גזירת
גיוס בנות' ,ווייל דאס אלעס האט א זייטיגע
מטרה ,דארף מען אלעס טון למען המטרה.

מיין טאטע זאל זיין געזונט האט אמאל
שפאצירט מיט'ן בריסקער רב אין שווייץ.
האט דער בריסקער רב אים געזאגט סתם
אזוי אינמיטן ,ס'איז געווען שטיל האט ער
זיך אנגערופן "דער סאטמארער רב איז
דער איינציגער וואס שלאגט זיך פאר'ן
אמת מיט אן אמת" .האט מיין טאטע עס
מסביר געווען אז ס'איז דא אנדערע וואס
שלאגן זיך פאר'ן שקר מיט אן אמת ,און

אנדערע שלאגן זיך פאר'ן אמת מיט שקר
 און איך האב צוגעלייגט אז היינט איז דאוואס שלאגן זיך פאר'ן שקר מיט שקר...
 אבער דער איינציגער וואס שלאגט זיךבאמת פאר'ן אמת ,איז דער סאטמאר רב.
און אמת איז תורה ,מ'שלאגט זיך פאר די
תורה ,און מ'שלאגט זיך עפ"י תורה.
און ב"ה מיר געפינען זיך אין א קרייז
וואס איז הולכים בדרכו ,אז ס'איז דא
א פראבלעם ,טראכט מען וועגן דעם
עצם פראבלעם .דער איינציגער אינעם
גאנצן כדור העולם וואס האט דאס
אוועקגעשטעלט דעמאלס ,איז דער רבי
זאל זיין געזונט ,ער האט געזאגט אונזער
תפקיד יעצט איז ראטעווען יעדן בחור פון
מיליטער! דאס איז אונזער תפקיד ,דאס
איז די מטרה און דאס איז די לעזונג אין
דעם צרה.
עס איז נישטא קיין אנדערע אינטערעסן,
נישטא קיין אנדערע מטרות ,איין מטרה
איז דא :דער אמת'ער דרך המלחמה על פי
דעת תורה ,און די חובת השעה איז יעצט
עוסק צו זיין אין דעם ענין צו ראטעווען
יעדן נפש.
אין איינע פון די דרשות ,אויב איך געדענק
ריכטיג ,האט דער רבי געזאגט  -מסתמא
קענט איר די דרשות " -מיר וועלן זען אז קיין
איין אידישער בחור זאל נישט אריינפאלן אין
מיליטער!" .דער רבי האט זיך אונטערגענומען
א מורא'דיגע אונטערנעמונג דא ,דער רבי האט
מקבל געווען אויף זיך אז ער וועט זען אז קיין
איין בחור זאל נישט אריינפאלן אין מיליטער,
ווי ס'שטעלט זיך ארויס קאסט עס הונדערטער
טויזנטער דער אונטערנעמונג.

רבותי מ'קען דא ראטעווען נישט איינס
נישט צען נישט צוואנציג נישט הונדערט
און נישט טויזנט ,ס'איז בידינו צו ראטעווען
 בידינו מיין איך נישט מיט אייערע הענט,איר האט נישט קיין געלט  -נאר בידינו צו
זיין 'מעשים' עוסק צו זיין בצרכי ציבור,
און לאמיר זיך אלע אונטערגארטלען ,און
בלי נדר איך בין אויך א שותף אין די זאך,
פשוט ס'איז מיר א זכי' צו זיין א שותף אין
אזא חבורה קדושה פון עוסקים בצרכי
ציבור באמונה.

דרשת

הגאון האדיר
דומ"ץ קרית
יואל שליט"א
בעמח"ס שו"ת אגלי דבש

ברשות כל הנאספים כאן ,בעלי בתים
חשובים ,בני תורה ,כולל איגעלייט ,עסקנים.
מ'איז זיך דא צוזאמגעקומען העלפן עס
זאל וויטער אנגיין דער "מרכז עזרה ויעוץ" וואס
דער יסוד דערפון איז געמאכט מציל צו זיין אז
מען זאל נישט אריינפאלן
טמא'נעם
דעם
אין
מיליטער וואס איז לוחם
קעגן הקב"ה ותורתו הק'.
זיי זאגן אז זיי זענען לוחם
קעגן די אראבער ,אבער
די אמת'דיגע מלחמה
וואס זיי טוען איז אז זיי
זענען לוחם קעגן הקב"ה
ותורתו ,און זיי ווילן -
אזוי ווי מען האט פריער
ארויסגעברענגט  -דורך
דעם כח אריינצוברענגען
אז וואס מער זאלן
אינגאנצן גיין קעגן די תורה
הק' ,און זיי האפן אז מ'זאל
נאך ווערן מיט זיי איינס,
ביז מ'זאל ווערן כופרים
אינגאנצן.
עכ"פ קעגן דאס וואס
זיי ווילן ,קעגן דעם איז
געגרינדעט געווארן דער
'עזרה ויעוץ'.

ניצול געווארן פון אריינפאלן אין דעם
מיליטער ,איך בין אליינס געווען פאר
צוויי יאר צוריק ווען מען האט געגרינדעט
די אפיסעס אין בני ברק און אין גליל,
איז געווען במשך די דריי שעה וועג איז

ירושלים און מיר זענען ארומגעגאנגען
דארט ,איז צוגעקומען איינער א איד און
ער האט געזאגט אז ער וויל זיך באדאנקען
ווייל ער האט געהערט אז מיר זענען דא
פארן 'עזרה ויעוץ' ,ער האט געזאגט זיין
נאמען און זיין מעשה
מיט'ן מיליטער ,און
ער וויל זאגן א שכח
פאר אונז אז מיר זענען
געקומען דאס מחזק
זיין ווייל דאס האט אים
מציל געווען אינגאנצן.
דאס איז געווען אויף די
גאסן פון ירושלים.

אין משך הזמן האט מען שוין מציל
געווען הונדערטער און הונדערטער
בחורים און אינגעלייט ,וואס זענען
דורך דעם מרכז ניצול געווארן פון
אריינפאלן אין דעם מיליטער ,איך
בין אליינס געווען פאר צוויי יאר
צוריק ווען מען האט געגרינדעט די
אפיסעס אין בני ברק און אין גליל,
איז געווען במשך די דריי שעה וועג
איז אריינגעקומען צענדליגער און
צענדליגער טעלעפאון רופן איינס
נאך די אנדערע.

אין משך הזמן האט מען שוין מציל געווען
הונדערטער און הונדערטער בחורים און
אינגעלייט ,וואס זענען דורך דעם מרכז

אריינגעקומען צענדליגער און צענדליגער
טעלעפאון רופן איינס נאך די אנדערע.
אזוי אויך ווען מיר זענען געווען אין

איך האב מיר אזוי
מתבונן געווען אז דער
מדרש ברענגט די וואך,
אשרי משכיל אל דל ביום
רעה ימלטהו ה' ,זאגט דער
מדרש אז עס שטייט נישט
אשרי 'דער וואס גיבט
פארן דל' נאר עס שטייט
אשרי 'משכיל אל דל' ,איז
דער מדרש מסביר אז מיט
השכל מיט דעת פרובירט
ער דעם דל מחזק צו
זיין ,און ער פרובירט אים
אויפצובויען מיט שכל.
איז אזוי ,מען גיבט אמאל געלט פאר א
דל און עס ענדיגט זיך מיט דעם און מען גייט

זיך ווייטער .איינער וואס ער טראכט אבער אריין
אינעם דל ,דער טראכט ,נו וואס וועט זיין אז איך
וועל אים יעצט גיבן?! לאמיר זען וואס טויג נישט
מיט דעם דל ,וואס פעלט אים ,און ער פרובירט אים
אויפצובויען צי מיט א פרנסה צי עפעס אנדערש,
דער איז א "משכיל אל דל" ,ער לייגט זיך אריין דעם
שכל ער זאל קענען בויען דעם דל .דא איז אויך אזוי,
דער 'עזרה ויעוץ' לייגט זיך אריין מיטן שכל ,ער איז
משכיל ,ער איז יעוץ ,ער איז מייעץ און ער טראכט
אריין ווי אזוי מען קען העלפן דעם און דעם מיט
אזאלכע פראבלעמען און צרות .יעצט וועט מען
נעמען דעם אדוואקאט אדער יענעם אדוואקאט,
און מען זעט אז מען זאל אויפטון.

בקיצור אויף דעם 'מרכז עזרה ויעוץ' איז
געזאגט געווארן "אשרי משכיל אל דל" ,און די
אלע עסקנים וואס זיי העלפן צו דעם צי ,זאל
זיי דער אויבערשטער העלפן ,קודם האבן זיי
דאך א יד אין שאפן דאס געלט אליין ,ס'איז
פשוט ס'קאסט דאך געלט די אלע זאכן,
אבער מען איז מחזק אידן אז מען זאל נישט
אריינפאלן אין דעם טמא'נעם צה"ל ,אזוי ווי
מען האט שוין פריער געזאגט.
זאל דער אויבערשטער העלפן די אלע עסקנים
וואס העלפן ארויס זאלן געהאלפן ווערן מיט שפע
ברכה והצלחה און בני חיי ומזוני וביום רעה ימלטהו
ה' ,און די זכותים זאלן ביישטיין פאר יעדן איינעם
ביז דער אויבערשטער וועט העלפן אז מיר וועלן
זוכה זיין צו די גאולה שלימה און דער גאנצער
מלכות המינות מיט'ן גאנצן צה"ל זאל בטל ומבוטל
ווערן ,און מען וועט זוכה זיין צו גיין קעגן משיח
צדקינו בב"א.

דברות קודש
מאת שר צבא ה'

כ"ק מרן
רבינו
שליט"א
עס איז זייער א גרויסע צרה אין ארצינו
הק' ,מען דארף צו פארשטיין וואס ס'איז
געווען און וואס ס'איז געשען אין די לעצטע
פאר יאר .ס'געווארן עטליכע זאכן ,קודם,
מ'איז אריינגעטרעטן אין די קאמפיוטער-

גרויסע חילוק וואס איז דא היינט וואס איז
נישט געווען אמאל.

והשנית ,זיי זענען געווארן שטרענגער!
גאנץ פשוט ,אמאל איז גרינגער געווען

דאס איז די גרעסטע מעלה אין
צדקה ,פשוט מען ראטעוועט
אפ אז מען זאל נישט
אריינפאלן דארט.
וועלט ,וואס אמאל האט מען געקענט
ארבעטן ,און איינגעבן אז מען ארבעט נישט,
און ס'איז זיך נישט צוזאמגעקומען .ממילא
אסאך האבן געקענט זאגן "איך לערן אין א
ישיבה" און מ'האט געקענט עפעס צוטון צו
די זייט .ביז ס'איז געווארן דער קאמפיוטער,
ער שטעלט צוזאם פון איין פינטל צום
צווייטן ,דא ביזטו געפארן דא ביזטו געגאנגען
דא ביזטו געקומען ,אלעס זעט זיך ארויס,
אזוי ווערט מען פארפלאנטערט .דאס איז א

זיך ארויסצודרייען און היינט איז עס
שווערער.
ממילא איז אזוי .ווער עס לערנט אין א
ישיבה געווענליך האט נישט קיין פראבלעם,
ער גיבט איין אז ער לערנט אין א ישיבה
און האט נישט קיין פראבלעם .ווער ס'קען
האבן א לעגאלע פטור דער האט אויך נישט
קיין פראבלעם .ער האט זיך פארשאפט א
פטור ,מען דארף צו פארשטיין צו זיין גענוג

פארזיכטיג וויאזוי עס גייט אדורך .עס איז
אבער דא וואס זענען נישט פארזיכטיג.
אמאל איז דא סתם אזוי א פארשלעפטער,
מען דארף זיך איינשרייבן אז מען לערנט אין
א ישיבה ביי די זיבעצן און א האלב ,צי ביי די
אכצן יאר ,עס ווענד זיך אין די פארשידענע
פארשריפטן ,במילא אויב פארשפעטיגט
ער ,אזוי-ווי ס'איז אלס דא אידן וואס זיי
פארשפעטיגן יעדעס יאר ערב פסח ווען
מ'דארף פארקויפן דעם חמץ ,יעדעס יאר,
דער דיין קען עדות זאגן ,יעדעס יאר איז דא
אידן וואס קומען אן נאכן זמן מכירת חמץ,
אזוי איז דאס מציאות ,ער פארשפעטיגט .און
דארט אויך ער פארשפעטיגט.

אמאל איז עס אז די פאסט קומט נישט
אן .און אמאל זענען זיי סתם רשעים.
דאס אויך ,זיי מאכן זיך כאילו עס איז
נישט אנגעקומען! אזוי מאכט זיך ,דער
יחיד יענער יחיד ,א דריטער א פערדער א
פינפטער ,מ'ווערט פארפלאנטערט ,און
אמאל איז עס שטארק פארפלאנטערט.
דארף מען צו וויסן ווי אזוי מען גייט זיך
אום מיט די אלע זאכן .ס'איז דא וואוילע
בחורים און וואוילע אינגעלייט וואס
מאכן מיט אזאלכע צרות ,אז מען קען
נישט שלאפן אויפדערנאכט פאר עגמת

נפש!
איז דא אז איינער האט ערפארונג און ער
ווייסט וואו צו גיין ,ער ווייסט ווי אזוי צו גיין
און וואס מען זאגט און וואו מען רעדט ,אז ער
ווייסט העלפט ער ארויס די יחידים ,און דאס
איז א געוואלדיגע מצוה.

די גרעסטע צדקה איז ווען דער מקבל
ווייסט נישט ווער דער נותן איז און דער
נותן ווייסט נישט ווער דער מקבל איז .דא
איז אזא סארט צדקה ,מען העלפט ארויס
אידן אין ארץ ישראל .וועם העלפט
מען? ווער איז דער מקבל? מען ווייסט
נישט .און דער מקבל ווייסט נישט ווער
דער נותן איז ,ער ווייסט נישט ווער אין
אמעריקא דער נותן איז.
דאס איז די גרעסטע מעלה אין צדקה,
פשוט מען ראטעוועט אפ אז מען זאל
נישט אריינפאלן דארט.
און ,ס'איז דא שוואכלינגען וואס אויב
קען ער זיך פטר'ן פטר'ט ער זיך ,אז נישט
גייט ער! [אין מיליטער] .ס'איז אזאנס
אויך דא .מען גייט! מען דארף צו וויסן
דעם מציאות .און בפרט אז מען זאגט
דאך דארט צו גאלדענע גליקן ,גייט מען.

קומט אויס אז אויב מען
העלפט ארויס גייט ער
טאקע נישט ,האט מען אים
אפגעראטעוועט ,מ'האט
אים געראטעוועט ברוחניות!
ווען נישט דאס וואלט ער
טאקע פארפאלן געווארן .אז
מ'העלפט איז עס בגשמיות
און ברוחניות ,דמו ודם
זרעיותיו ,סיי אים און זיינע
קינדער ,ווי אזוי ער האט
חתונה ,ער שטעלט אויף א
אידישע שטוב ,ער בלייבט
ערליך ,זיינע קינדער בלייבן
ערליך.
אז נישט ווערט ער טאקע פארדארבן.
ער ווערט טאקע ממש פארדארבן,

און פארדארבן מיינט טאקע ממש
פארדארבן! עס קומט ר"ל ביז צו חילול
שבת ,ר"ל עסן נבילות וטריפות ,אלע
איסורים שבתורה .מ'דערזעט זיך אין
א פארדארבענע חברותא ,און אז מען
איז נישט גענוג שטארק ווערט מען
נאכגעשלעפט.
וואס מען העלפט ארויס איז א
געוואלדיגע זאך ,יעדער איינער רעדט

און פון אלעם ,עבודה זרה גילוי עריות און
שפיכות דמים.
עס איז א געוואלדיגע זאך אז עס זענען
דא אידן וואס האבן א געפיל פאר דעם ,אזוי
אויף די העכסטע מדריגה" .איך ווייס נישט
ווער דער מקבל איז ,איך ווייס אבער אז א איד
איז עס ,איך ווייס נישט ווער עס איז" .דער
נותן ווייסט נישט ווער דער מקבל איז און דער
מקבל ווייסט נישט ווער דער נותן איז.

דארף מען מחזק זיין די אלע
עסקנים זען ממשיך זיין ,דאס
[המרכז] איז אין ארץ ישראל
מיט'ן ה"א הידוע ,יעדער איינער
אין ארץ ישראל פון אלע קרייזן,
אז ס'מאכט זיך א פראבלעם איז
דא וואו זיך צו ווענדן ,דאס איז
די הצלה ברעט פאר אחינו בני
ישראל אין ארץ ישראל.
עס איז דא א פראבלעם מיט גיוס .נו,
וואס איז די לעזונג פאר דעם פראבלעם?
ס'איז דא איין גרויסע לעזונג ...אז דער
גאנצער מלכות המינות זאל בטל ווערן!
דאס איז די לעזונג .אבער ביז-דערווייל
דארף מען זען צו טון ,און דאס איז די
לעזונג ,מען העלפט ארויס אידן ,ס'איז א
געוואלדיגע זאך וואס מען העלפט ארויס
אידן ,ס'מאכט זיך אמאל מיידלעך ווערן
אויך פארפלאנטערט ,איז נאך ארגער,
אויך שוואכלינגען ,און אז עס ווערט
פארפלאנטערט א אידישע טאכטער
דארף מען איר אפראטעווען פון שמד

דארף מען מחזק זיין די אלע עסקנים זען
ממשיך זיין ,דאס [המרכז] איז אין ארץ
ישראל מיט'ן ה"א הידוע ,יעדער איינער
אין ארץ ישראל פון אלע קרייזן ,אז
ס'מאכט זיך א פראבלעם איז דא וואו זיך
צו ווענדן ,דאס איז די הצלה ברעט פאר
אחינו בני ישראל אין ארץ ישראל.
וויל איך זאגן חזקו ואמצו ,מ'זאל זען
ווייטער ממשיך צו זיין צו טון פעולות לטובה,
דער אויבערשטער זאל בענטשן די אלע
אידן וואס טוען פארן באשעפער'ס קינדער,
דער אויבערשטער זאל העלפן מען זאל
געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב ,תמיד בכל
עת ובכל זמן.

הערליכע מעמדי "סיום ספה"ק ויואל
משה" אפגעהאלטן דורך קהילות
קדושות אין ארץ הקודש אין ראם פון
חבורת "שמעו דבר ה'"
בחיר תלמידי רביה"ק ,הגאון האדיר דומ"ץ
קרית יואל שליט"א ספעציעל געקומען
צו פארן באשיינען די מעמדים און
איבערגעבן לדור אחרון מתורתו של רבי
דיין שליט"א געקומען אין באגלייטונג פון חשוב'ע משלחת פון נגידים נכבדים וחברי הנהלת מפעל
'שמעו' אין ארה"ב  -דיין באשיינט צוויי מעמדי סיום ,ערשטע אפגעהאלטן דורך ק"ק דושינסקיא און
דאן באזונדער דורך קהל חסידי ירושלים ,פרושים ,און תפארת ירושלים – אריבער טויזנט אברכים
בליעה"ר מסיים געווען ספה"ק ויואל משה ילקוט אמרים ,און הייבן אצינד אן לימוד ויואל משה השלם
מרישא ועד גמירא – דיין שליט"א איבערגעגעבן לדור אחרון וואס ער האט זוכה געווען מקבל צו זיין
בבית מדרשו של רבי ביסודות מלחמה לה' בעמלק און די ריינע השקפה הטהורה על דרך התורה
מיט רגשי קודש ושמחת התורה האבן תושבי
ארצינו הקדושה מקבל געווען די היינטיגע וואך,
פני גברא רבה הגאון האדיר מגדולי פוסקי הדור
דומ"ץ קרית יואל ובעל אגלי דבש שליט"א,
וועלכער איז אנגעקומען קיין ארה"ק ספציעל צו
באשיינען צוויי געהויבענע מעמדי קודש וועלכע
איז אפגעהאלטן געווארן בקרב עטליכע קהילות
קדושות וואו הונדערטער אינגעלייט האבן זוכה
געווען מסיים צו זיין דעם ספה"ק "ויואל משה –
ילקוט אמרים" אין ראם פון בארימטן מפעל "שמעו
דבר ה'" ,וועלכע איז מחזק ומעודד דאס עוסק זיין
און משנן זיין ספרי דמאר''י ט''ב ,צושטעלנדיג
חודש'ליכע בחינות ,ומתן שכרה בצידה ,וואס
דערמיט ווערט אהערגעשטעלט דער ריכטיגער
מוטיגונג און חיזוק אנצוהאלטן די לימודים אויף א
קביעות'דיגער פארנעם.
אין חבורת 'שמעו' זענען שוין כהיום
אנגעשלאסן דער מספר אדיר פון  1500אינגעלייט
פון פערצן קהילות קדושות בתוככי היהדות
הנאמנה ,ווען יעדע קהילה באזונדער האט איהר
אייגנארטיגער סדר הלימוד צוגעטשעלט מיט
עקסטערע ראשי וגבאי החבורה מתוככי הקהילה.
קומענדיג אין א צייט ווען עטליכע חשוב'ע
קהילות קדושות זענען אנגעקומען צום פריידיגן

דער דיין שליט''א ביים משא המעמד

מאמענט פון מסיים זיין דעם הייליגן ספר ,נאכן
דאס אדורכלערנען אין "ילקוט אמרים" בעיון
רב אין לויף פון א לענגערע תקופה ,איז דורך די
חשוב'ע הנהלת מפעל 'שמעו' באשטימט געווארן
אפצוהאלטן געהויבענען מעמדי סיום כראוי
וכיאות לכבוד התורה ולומדי' ,און אינאיינעם
הערן און איבערגיין די יסודות איתנים און הייליגע
דיבורים למען יעמדו למשמרת.
לרגל דעם געהויבענעם געלעגנהייט ,איז

געקומען צו פארן פון אמעריקע דער בחיר תלמידי
רביה"ק זי"ע הגאון דער דיין שליט"א בעל אגלי דבש,
וועלכער האט זוכה געווען להתקרב אל הקודש און
מקבל זיין תורה מפי רבינו באופן גבוה ונשגבה אויף
א פארנעם וועלכע איז שוין כמעט נישט בנמצא
צווישן די תלמידים אשר חיים אתנו לאוי"ט ,וסמך
את ידו עליו צו דינען על משמר הקודש אלס דומ"ץ
עיר המעטירה קרית יואל מיום הוסדה.
איידערן אפפליען איז דער דיין אריינגעגאנגען
אל הקו"פ צו כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר
שליט"א ,וואו דער רבי האט אויסגעדריקט גרויס
קורת רוח פון די גוטע גריסן פונעם הייליגן מפעל
וועלכע פארשפרייט דעת תורה האמיתית ושיטתו
הבהירה פון רביה"ק זי"ע ,און דער רבי שליט"א
האט געגעבן ברכת קדשו פארן דיין צו קענען
משמיע זיין די ריכטיגע דיבורים כפי שקבלם מבית
מדרשו של רבי.
דער דיין שליט"א איז אנגעקומען על אדמת
ארה"ק ביום ב' במדבר ,וואו א חשוב'ע דעלעגאציע
פון הנהלת המפעל האבן אויפגענומען דעם
געהויבענעם גאסט בכבוד הראוי.
שפעטער אין טאג איז דער דיין אנגעקומען
צו די 'מאנדיאל' זאלן אין ירושלים עיה"ק ,וואו
עס זענען געווען פארזאמלט הונדערטער חברי

דער הערליכער ציבור ביים מעמד

די בני החבורה ביים גבאים טישל

פוסק הדור מרן הראב''ד שליט''א באגריסט דעם
גאסט הגאון האדיר דומץ קרית יואל שליט''א

דער אויבנאן ביים מעמד

ק"ק דושינסקיא מסיימי הספה"ק ,אין שפיץ פון
הרבנים הגאונים שליט"א ובראשם כ"ק גאב"ד
ירושלים שליט"א ,ועל צבאם רבם ומאורם כ"ק
אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א ,און דער דיין
שליט"א איז אויפגענומען געווארן ביראת הכבוד
ובברכת התורה דורך די הונדערטער משתתפים.
צום ערשט איז געהערט געווארן א שיינע
דרשה דורך הגה"צ ר' דוד דוב דושינסקיא שליט"א
בן כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א וחתן כ"ק
אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ,רב ביהמ"ד אהל
פיגא קרית יואל ,וועלכער האט גאר שיין און
ברייט ארומגערעדט בחשיבות לימוד הספה"ק,
און עקסטער ספעציעל מאריך געווען איבער
די מערכות הקודש פון זקינו הגה"ק מהרי"ץ
דושינסקיא זצוק"ל ווען ער האט זיך אפגעטיילט
פון די אגודה ווען זי האט אנגעהויבן פארקריכן,
און בעוז ובמרמה געשטאנען אין שפיץ פון די עדה
החרדית און אירע פעולות הקודש להצלת היהדות.
דערנאך האט דער געהויבענער גאסט הגאון
האדיר דער דיין שליט"א אויפגעשטורעמט די
הערצער מיט א פלאמפייערדיגע דרשה ,און

כ''ק אדמו''ר מדושינסקיא שליט''א ביי זיין דרשה

כ''ק הגאב''ד שליט''א ביים באשיינען דעם מעמד

ארויסגעברענגט די וויכטיגקייט פון איבער'חזר'ן
און משנן זיין די יסודות האמונה דורכ'ן
הארעווען בספרי דבי רב וועלכע זענען ווי א
שו"ע אויף "אמונה טהורה" פאר'ן היינטיגן מצב,
איבערזאגנדיג מערערע נקודות במשנתו הטהורה
מיט א געוואלדיגער בהירות .די ווערטער האבן
געלאזט א טיפן איינדרוק אויפ'ן גאנצן ציבור.
דאן האט מען אויפגעליינט א מכתב קודש
פון הגאון האדיר הראב"ד שליט"א וועלכער האט
מפאת חולשתו נישט געקענט אנטייל נעמען
אינעם מעמד ,און האט דעריבער געשיקט מכתב
קדשו ספעציעל צום מעמד ,און לכבודו פונעם
אורח הגדול.
דאן האט דער ציבור אויסגעהערט מיט
ערנסטקייט די דברות קודש פון כ"ק אדמו"ר
האט
וועלכער
שליט"א,
מדושינסקיא
איבערגעזאגט מפי אביו הגה"ק מהרי"ם זצ"ל
בגודל החיוב פון עוסק זיין בלימוד ספה"ק ויואל
משה .דער רבי שליט"א האט זיך אויך באדאנקט
פאר די ראשי הנהלת 'שמעו' בארה"ק ובארה"ב,
און די חשוב'ע נדיבים וועלכע פארזיכערן שלא
יחסר המזג .ספעציעל האט דער רבי שליט"א
ארויסגעברענגט די געוואלדיגע זכי' וואס איז
פאר אלע לומדים דאס השתתפות פונעם חשוב'ן
דיין שליט"א וועלכער האט זיך מטריח געווען
בטלטולא דאורחא ודגברא רבא ספעציעל צו
באשיינען די מעמדי קודש ,און צו מחזק זיין די
פולע לומדי החבורות.
•••
שפעטער אויפדערנאכט האט הגאון דער דיין
שליט"א אפגעשטאט א הערליכע באזוך אינעם
צענטראלן אפיס פון "שמעו" אויף די אבינועם-
ילין גאס אין ירושלים ,ווען צום ערשט איז דער
דיין מכובד געווארן מיט קביעות מזוזה ,און דאן
זיך געזעצט צו א לחיים ,ווען די חשוב'ע הנהלה
האבן מיטגעטיילט מיטן דיין איבער אלע עניני
החבורות ,ווייזנדיג די רשימות פון די העכער 1500
יונגעלייט בני החבורות בקרב קהילות הקודש
ב"ה כ"י .אזוי אויך איז דער דיין אריבערגעגאנגען
די פולע חודש'ליכע בחינות פון די יונגעלייט ,און
אדורך געשמועסט די סדרי ואופן הלימודים ביי
די חבורות ,ווען נאך א לענגערער באזוך האט דער
דיין פארלאזט דעם אפיס איבערגעבנדיג ברכתו
פאר אלע ארבייטער צו קענען ממשיך זיין די
הייליגע פעולות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא.
•••
ויהי ממחרת איז פארגעקומען א שיינער
מעמד מרומם פאר די לומדים פון אינערהאלב
די קהילות תפארת ירושלים ,חסידי ירושלים און
פרושים ,דער מעמד איז פארגעקומען אין די תמיר
זאלן וואו ס'האבן זיך באטייליגט א פולער ציבור
מבני הקהילות לומדי הספר הקדוש.
נאך מערערע דרשות פון די רבנים הגאונים
הצדיקים מנהיגי הקהילות שליט"א ,האט מען
ווידעראמאל געהאט די זכי' צו הערן דברי תורה
פונעם דיין שליט"א ,וועלכער האט באצויבערט די

מערכות הקודש

אין קורצן...

אברכי הכולל ד'סאטמאר-בארא פארק געהערט דרשה נפלאה דורך הגה"צ ר' אברהם
מאיר הלברשטאם דומ"ץ סאטמאר 18-וועלכער האט ארומגערעדט בחובת השעה אין
בעפארברייטונג צו גרויסארטיגער "נפש אחת קאמפיין" לטובת "מרכז עזרה ויעוץ" – דיין
האט ארומגערעדט מה שעיניו ראו די אויסטערליש-געוואלדיגע פעולות המרכז וועלכע
העלפן ארויס טויזנטער בחורים פון אלע קרייזן אויף א ווירקליך מאסשטאבליכער פארנעם
– דברים כדרבונות ווארים אויפגענומען צווישן אברכי הכולל וועלכע זענען זיך מתחייב
מיט הערליכע סכומים ,ווי אויך זענען געעפנט געווארן מערערע 'טיעמס' צווישן חשוב'ע
אברכים ,מיט התחייבות אויפצוטרייבן פילע 'נפשות' און פאראויסברענגען געוואונטשענער
ציל פון " 3,200נפשות" בעז"ה – ונתנו איש כופר נפש"ו
שלומי אמוני ישראל זענען אנטקעגנגעקומען מיט ברייטע הערצער שלוחי מוסדות
הקדושים "תולדות אהרן" עטה"ק בעיר ה' שמה ,אין לויף פון פארגאנגעם דינסטאג און
מיטוואך ביי מאסיווער ' 36שעה' קאמפיין ,מיט'ן ציל צו שאפן גאנצע פיר מיליאן דאלער!
למען המשכת המוסד הקדוש בעוז ובגבורה – סאטמאר'ער רבי שליט"א געשריבן
ספעציעלן מכתב בקשה לרגל המגבית ,אפעלירנדיג צום יהדות הצרופה אנטקעגנצוקומען
ברוח נדיבה די הייליגע מוסדות וועלכע זענען זיך מתנזר פון הנאה כל דהו מכספי שלטון
הכופרים – לעזרת ה' בגבורים
אפיעל פארגעקומען ביום שב"ק בחוקותי בביהמ"ד הגדול ד'סאטמאר-מאנטשעסטער
לטובת ישיבה גדולה "ברסלב" עטה"ק בעיה"ק ירושלים ,דורך חשוב'ער מנהל הרה"ג ר'
אברהם נתן אנשין וועלכער האט ווארים אפעלירט צום ציבור חסידי סאטמאר זיך משתתף
צו זיין ברוח נדיבה ,זייענדיג די איינציגע צו וועם מ'קען זיך ווענדן צו קומען צו הילף פאר
מוסדות על טהרת הקודש ,אינדערצייט ווען אין אנדערע קרייזן איז מען ליידער נישט מכיר
די חשיבות פון קומען צו הילף לשרידים אשר ה' קורא
אקציע אפגעהאלטן בק"ק סאטמאר-וומסב"ג לטובת בית חינוך לבנות "משכן שרה
רבקה" אין שטאט בית שמש עטה"ק – טראגט ספעציעלער ציל צו קענען דעקן נויטיגע
קאסטן אויפצושטעלן נאך עטליכע 'קאראוואנען' וועלכע פעלט זיך אויס קריטיש וויכטיג
אין ליכט פון אויסטערלישער וואוקס בליע"ה – מפעל "עזר הצלה" פארבארגט פאר מנהל
המוסד ריזן סומע געלט ,ערמעגליכנדיג פאראויסצוגיין מיט די בוי-ארבעט אן א שטער
– באזונדער זענען עסקני "עזר הצלה" געשטאנען צו הילף על כל צעד ושעל און אויך
באגלייט חשוב'ן מנהל על פתחי נגידים ונדיבים סביבות העיר
אקציע פארגעקומען בק"ק סאטמאר-מאנסי לטובת מוסד הק' "תולדות אברהם יצחק"
בעיר בית שמש – חשוב'ע שלוחי המוסד אין שפיץ פון הגאון ר' שמואל בראנסדארפער
בנו חביבו פון שר התורה הגאון האדיר רבי מאיר זצ"ל געווארן אויפגענומען בכבוד הראוי,
וואו חשוב'ע חברי הקהלה זענען געשטאנען לימינם אין לויף פון קאמפיין – אקציע
נאכגעפאלגט געווארן אין בארא פארק וואו עסקני "עזר הצלה" האבן באגלייט און
ארויסגעהאלפן חשוב'ע שלוחים בעצה ותושי'

פארזאמלטע בדברים חוצבים ,ארויסברענגענדיג קלארע
יסודות און נקודות בעקבות רבותינו נישט צו נאכלאזן
כמלוא נימא ,און ווי וויכטיג דאס איז פאר יעדן איינעם
צו עוסק זיין בלי ליאות בספרי רבינו הק' מסאטמאר זי"ע
וועלכע דערלייכטן דעם וועג בעיקבתא דמשיחא.
•••
דער געהויבענער באזוך האט איבערגעלאזט א
רושם אדיר פארן יהדות הצרופה באה"ק בכלל ,און
בפרט פאר די הונדערטער לומדי ספה"ק ויואל משה
אינטערן שירעם פונעם הייליגן מפעל ,וועלכע האבן
מקבל געווען הויפנס מיט הדרכה ודברי חיזוק ממשיך
צו זיין מיטן הייליגן לימוד באופן קבוע חוק ולא יעבור,
וואס דאס איז נר לרגלינו ואור לנתיבותינו אינעם דאזיגן
זמן פון אריכות הגלות ,ועל דרכו הקדושה ניסע ונילך לא
נטה ימין ושמאל ,ביז מיר וועלן זוכה זיין צום ומלכות
הרשעה מהרה תעקר בעגלא ובזמן קריב בהתגלות
כבודו יתברך על כל הארץ.

שיעור 'ויואל משה'

(ילקוט אמרים)
לפרשת נשא (בהעלותך בא"י):

עמוד קכ"א "גם מה שכתב" –
עד עמוד קכ"ח "והנה גם"

ברכת מזל טוב חמה ולבבית אל מול פני האברך החשוב

גליק
הר"ר פנחס אלימלך
מראשי עסקני מרכז עזרה ויעוץ

הי"ו

לרגל הולדת בתו למזל טוב
יזכהו ה' לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל דקדושה ולהמשיך
בפעולותיו הברוכות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא

מעומק לבבינו נשגר ברכת מזלא טבא אל מול פני הני עסקנים החשובים עושים
ומעשים לילות כימים לטובת הכלל ה"ה

הר"ר יוסף ראזמאן

עושה ומעשה לכל קדשי קהילתינו הקדושה
ועסקן נמרץ לטובת מרכז עזרה ויעוץ

הי"ו

לרגל הולדת בתו למזל טוב
והשני בדומה לו

מסיבה של מצוה אפגהאלטן אין וויליאמסבורג ביום א' במדבר לטובת בית חינוך
לבנות "בנות שפרינצא" עטה"ק ,אין שטוב פון הרבני הנגיד ר' אשר וואלף גרינפעלד ,מיט א
הערליכער השתתפות פון ריזן ציבור
אפיעל פארגעקומען בק"ק סאטמאר-מאנטריאל לטובת מוסד הק' "תולדות אברהם
יצחק" בעיר ה' שמה – מכובד'יגע דעלעגאציע אין שפיץ פון הרה"צ ר' אהרן קאהן בנו בכורו
פון כ"ק אדמו"ר מתוא"י שליט"א ור"י תוא"י אויפגענומען געווארן בכבוד דורך תושבי העיר
וחברי הקהלה ,וואו דער ציבור האט זיך ווארים משתתף געווען למען חינוך הטהור
אפיעל אפגעהאלטן בעיר מאנטריאל לטובת בית חינוך לבנות "שרה באוהל" עטה"ק
וואו עס איז אפגעצייכנט געווארן א שטארקע הצלחה בס"ד
יום ד' בחוקותי פארגעקומען אקציע בביהמ"ד הגדול ד'סאטמאר-וומסב"ג לטובת
ישיבה "מנחת יצחק" עטה"ק אין בני ברק לשמו ולזכרו פון מרא דארעא קדישא בעל מנחת
יצחק זצוק"ל – ישיבה אויסגעצייכנט מיט לייגן שטארקער דגוש צו לערנען בלויז אויף
אידישע שפראך ,זייענדיג א זעלטנהייט אין שטאט בני ברק

הר"ר בנימין יוסף סופר

הי"ו

עסקן נמרץ בלב ונפש לטובת מרכז עזרה ויעוץ

לרגל הולדת בתו למזל טוב
יזכם ה' לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,ולהמשיך בפעולותיהם
הברוכות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא

ברכת מזלא טבא נשגר בזה מול פני האי עסקן חשוב עושה ומעשה לילות כימים
לטובת הכלל ה"ה

הר"ר יוסף לייב יאקאב
מגדולי עסקני היהדות החרדית בארה"ק

הי"ו

לרגל אירוסי בתו למז"ט
יה"ר שירווה רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ,ויצליח בעבודתו הקדושה
להרמת קרן אמונה טהורה בקרב שלומי אמוני ישראל

Inse

rt C

ard

Put our payment technology to work for you.

'nnVlVVT ,il::lTl l::1)1::I 1�
?'U�' l"!JrlNj7 ,7 u'7Ni11N11
ntJ.7l ):IU�):17 '7 1' 1):li1

D)1'1J N 1N!> ,il::lTl l::1)1::11�
?'U�):11' D):l'l\:J ):17):11 U7Ni11N11
('fl)1lN l!i!) 'D17J.1:>rJ' 11!:> ):11'0'7
('f1l,JJN 1:ll) J.NUl!.I i11T)1-01rl 11!:> ):11'0'7
'Orl):111'' 17 11!:> ):11'0'7

O'U1):17!:>N
1Nl 11N ,0'1'11 1):)Ul'N

DJ

m
m
m
DJ
m
m
m

DJ ::J-----

m

2
3
I

718
882.2144
!nlW!l]

RH·•

(llllllDHl :�il•� ( 11 !lllHjl

