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מאמרים ,מאורעות ופעולות בתוככי
היהדות הנאמנה ההולכים לאורו של
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רֹומם ֶק ֶרן ִי ְש ִׁעי:
הושענא ֵ

ערשטע זיבעציג נחשונים
"קוני קרנות" אין "שקל הקודש"
טרעטן פריידיג אריין אין זמן
שמחתינו מיט זיכערע ישועות
הערליכע מעמדי 'חתימת שטרות' וגמירת הקנין ביי נשיא המפעל
כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א וואו איינער נאכ'ן אנדערן ווערן
פארוואנדלט אלס "אייביגע מחזיק חינוך הטהור" מיט א קרן נצחי

בארא פארק ,אנטווערפן ,מאנשעסטער ,און קרית טאהש:

מ'פארלאזט אייך
נישט ...איר וועט אויך
בקרוב קענען העלפן
ארה"ק
יהדות
זיין
מציל
אש
הציוני
וכלא
מצבא
קודש!
קאראנע,
א צרה.
און וואס נאך איז עס?

מאסיווער קאמפיין פאר הייליגן "מרכז עזרה ויעוץ" וועט געלאזט ווערן אין גאנג תיכף
נאך יו"ט אינערהאלב די סאטמארער קהילות אין די דערמאנטע שטעט – נאכפאלגנדיג
דעם העכסט מוצלח'דיגער קאמפיין אין לויף פון די זומער וואכן איבער מערערע שטעט
– פעסטע באזע פון עסקנים גרייט אויפצוטרייבן נדבות הציבור

וויאזוי פאסירט
אזא פייער?!...

קאראנע,
א צרה.

און וואס נאך איז עס?

תכלה שנה וקללותיה! האט זיך מיט א טיפן קרעכץ ארויסגעריסן פון אלעמענס מיילער דעם פארגאנגענעם ערב ראש
השנה לעת צאת השנה ,אוי! ווען נאך נאך ווי אינעם יעצט ,האבן די ווערטער געהאט אזא טיפן און קלארן באדייט?!...
אבער א גאר ספעציעלער ראלע האט דער קאטאסטראפישער וועלטס מצב געשפילט אינעם "נערוו צענטער" פונעם
יהדות החרדית אין ארה"ק דער הייליגער "מרכז עזרה ויעוץ" ,דער ארט פאר יעדן וועלכער שטאלפערט זיך אן אין סיי
וועלכע לעגאלע פראבלעמען ,און אצינד האט זיך אויסגעשטעלט אז לויטן מצב אין ארץ ישראל אונטערן מלכות הרשעה
מיט אירע שווערע גזירות און רדיפת הדת ,האט זיך דער "מרכז עזרה ויעוץ" ארויסגעשטעלט אלס דער מציל ומושיע פונעם
יהדות החרדית ,שטייענדיג צו הילף פאר יעדן איינציגן איד מכל רחבי הארץ ,פון יעדן שיכט און קרייז ,אויף יעדן מצב און
פראבלעם.
ווילנדיג הערן עטוואס מער אויף א כלליות'דיגן אופן איבער די ארבעט פונעם מרכז אין די פארלאפענע חדשים ,האבן מיר
זיך פארבינדן מיטן באגאבטן 'ראש המצילים' ו'אבי השבויים' הר"ר שמעון שישא שליט"א ,צו באקומען א נענטערן בליק,
אויפן שפיץ גאפל וואס דא איז פארלאפן.
צו זיין אויפריכטיג ,נישט גרינג איז אונז אנגעקומען צו אוועקנעמען די פאר מינוטן פון ר' שמעון ,ביי ר' שמעון איז יעדע
מינוט פון די גאנצע  24שעה רונדע דעם זייגער ,מוקדש פאר כלל ישראל ,אבער פארשטייענדיג אז מיט טוען דאס בלויז צו
ברענגען פאר די חשוב'ע תומכים ,אז זיי זאלן האבן אן אויסקוק איבער וואס אלס זיי האבן די זכי' צו אונטערהאלטן און צו
האבן דערין א גלייכער טייל ,האט ר' שמעון באוויליגט אוועקצורייסן און שענקען די פאר מינוטן ,און מיר שטעלן אונזער
פראגע:

משנתו :וואו איז אזויפיל אריינגעקומען
דער "מרכז עזרה ויעוץ" אנבאלאנגט דער
'קאראנא מצב' ,און וואס האט דער מרכז
ארויסגעהאלפן דערביי פאר די תושבי
ארץ הקודש?
ר' שמעון :דער הויפט נקודה דא איז
געווען ,אז אויסער די פילע מיטמאכענישן
וואס מען איז דורך ,און טיילווייז גייט

מען ליידער ווייטער אדורך ,מיט די פילע
מוטשענישן און מיטמאכענישן וואס
דער קאראנא האט מיט זיך געברענגט,
האט די ממשלת הכפירה והשמד פון
מדינת ישראל ,דערזעהן דערין א
געלעגנהייט ,דאס אויסצונוצן אויף זייערע
אונטערעסן און פאליטישע צילן ,און ווי
פארשטענדליך ,צום אלעמען ערשט ,וואו

מען האט געקענט ברעכן דאס ערליכע
אידישקייט און מהלך החיים ,איז דאס
געווען ביי זיי כמוצא שלל.
משנתו :וואו האט זיך דאס
ארויסגעזעהן?
ר' שמעון :פון די ערשטע רגע ווען עס
האבן זיך אנגעהויבן די פראבלעמען ,איז
באלד געווארן ווי א דבר פשוט אין די
רעגירונג קארידארן ,אז די בתי מדרשים
און תלמידי תורה ,זענען די ערשטע וואס
דארפן פארמאכט ווערן ,און אזוי ווייטער
מערערע ענליכע ביישפילן.
אפגעזעהן דאס וואס זיי האבן געטוהן
אין די איצטיגע וואכן ,צו אויסרופן
דירעקט אין די ימים טובים טעג א
גענצליכער 'סגר' אין לאנד ,אין די זעלבע
צייט ,וואס אין די בין הזמנים טעג ווען
פילע טויזנטער האבן זיך צוזאמנגענומען
אין פארשידענע ערטער און פארברענגט
אינאיינעם ,אבער דאן האט דאס קיינעם
נישט געשטערט ,פלוצים ווען עס קומען
די ימים טובים ,ווערן א 'ויצעקו' ,הלמאי
מען גייט זיך צוזאמנעמען אין די בתי
מדרשים אין לויף פון די ימים טובים טעג,
און דאס וועט דאך אוודאי קראנק מאכן
דאס לאנד...
משנתו :דאן וואו איז דער מרכז
אריינגעקומען אין בילד?
ר' שמעון :דער מציאות דא איז געווען,
אז די פאליציי איז זיך באגאנגען מיט

אינפארמאטיווע שמועס מיט'ן שר הפודה שבויים הרב
שמעון שישא שליט"א ,ראש המצילים ב"מרכז עזרה ויעוץ"

און אומגעהויערער מאס רשעות אוואו
קיינער אנדערש ,וואו מען האט נאר
געטראפן עטליכע אידן זיך צוזאמנעמען
דאווענען בציבור ,אדער אנדערע ערטער
וואו זיי האבן נישט ערלויבט ,זענען זיי
אנגעקומען פארטרייבן ,און האבן אין
גאר אסאך פעלער ארעסטירט אנוועזנדע,
אזוי ווייט אז אין די ערשטע תקופה פון
די 'קאראנא' ,איז ממש יעדן איינציגן טאג
געווען ארעסטירטע ,וואס אין דעם איז
נכלל אנשים ונשים ,בחורים ובתולות.
דא זענען מיר אריינגעקומען אין
בילד ,עס האט זיך אויסגעפעלט
פראפעסיאנאלע הילף זיך ארויסצוזעהן
ווי אמשנעלסטן פון זייערע הענט ,און מיר
האבן געטוהן כמיטב יכלתינו פאר יעדן
יחיד ויחיד זיך צו פטור'ן מדי רשע ,מיר
זענען ביי יעדן פאל באלד אראפגעגאנגען,
ארומגעלאפן פון איינעם צום צווייטן ,און
געארבעט זיי צו מסדר זיין על צד היותר
טוב.
פילע מאל האבן מיר ב"ה מצליח געווען
זיי זאלן באלד ארויסווארפן דעם 'תיק'
פונעם באטרעפנדן ,עס איז אבער געווען
פילע מאל ווען זיי האבן זיך פאר'עקשנ'ט
און נישט געהאלטן ביים אויפגעבן,
דאן האבן מיר געמוזט אויפקומען מיט
פארשידנארטיגע מהלכים ,אבער בעזר
הבורא האבן מיר ב"ה שטענדיג מצליח
געווען אויסצו'פועל'ן א באלדיגע שנעלע

באפרייאונג פאר די ארעסטירטע.
משנתו :גאר אסאך האט מען געהערט
איבער די ארעסטירטע ביי 'הפגנות' און
די ארבעט פונעם 'מרכז' דערביי ,וואס איז
דאס געווען?
ר' שמעון :די 'הפגנות' איז געווען
אן עקסטערע פרשה פאר זיך ,עס
איז געווען א שטיק צייט ווען עס איז
אנגעגאנגען מערערע הפגנות טאג נאך
טאג ,דורך פארשידענע שטרעמונגען
פאר פארשידענע אורזאכן ,און דאס האבן
זיי אויך אויסגענוצט צו קענען ארעסטירן
די באטייליגטע אויפן ארט ,מיטן אויסרייד
אז מען איז געשטאנען צוזאמגעשטיפט
און נישט אנגעהאלטן די געזונטהייט
רעגולאציעס.
אין יענע צייט האבן זיי זיך געפירט מיט
א רשעות'דיגע מהלך ,אז זיי האבן גענומען
די ארעסטירטע און זיי איינגעשפארט אין
פאליציי סטאנציע אויף איבער נאכט,
מכלומר'שט מיטן אויסרייד אז מען איז
נאך דן צו מען זאל זיי געבן א 'דו"ח'
(טיקעט) ,טראץ וואס רוב פון די זענען
ניטאמאל אנגעקומען צו א משפט ,זיי
זענען אפגעזיצן ביז  9אזייגער אינדערפרי,
ווען זיי זענען באפרייט געווארן ,מיטן
צוגאב צום דו"ח פון  5,000שקל.
אן אנדערע תקופה איז געווען וואס
זיי האבן געעפנט געהעריגע 'תיקים' און
אנגעקלאגט די ארעסטירטע אויפן נישט
אויספאלגן די געזונטהייט רעגולאציעס,
וואס דאס פארציעט זיך געווענליך אויף
מערערע געריכט סעסיעס ,און קען
זיך ענדיגן מיט שווערע שטראפן ,עס
איז געווען ווען זיי האבן געטוהן ביידע
אויפאמאל ,דאס הייסט סיי אנגעקלאגט
און אויך געגעבן א דו"ח ,אזוי איז מען
אריבער פארשידענע תקיפות אין לויף
פון די זומער וואכן.
אין די אלע זמנים און תקיפות ,האבן
מיר געמוזט שטיין גרייט זיך צו שלאגן מיט
זיי מיט יעדן סארט עונש און קנסות מיט
וואס זיי האבן באשלאסן זיך צו באגיין אין
יענע צייט ,צו אן ארעסטירטער וועמען
מען האט געדארפט זעהן באפרייט ,צו
אפילו די שווערע צענדליגער וועלכע
האבן ערהאלטן דוחי"ם ,וואו מיר האבן
געארבעט צו אפהאלטן די קנסות ,און
ב"ה בחסדי הבורא האבן מיר מצליח
געווען צו אפראטעווען אידישע קינדער
פון זיך דארפן פאר'חובות'ן צו אפצאלן
די שווערע קנסות וועלכע איז אויף זיי
ארויפגעלייגט געווארן דורך די רשעי
ישראל.
דאס איז באופן כללי אויף וואס
אונזערע פעולות זענען געווען באזירט

אין די פארגאנגענע זומער וואכן ,בימי
'תקופת הקאראנא'.
משנתו :אויב מיר מעגן אריינהאקן מיט
א זייטיגע פראגע ,ווי מיר פארשטייען
זענען אנקלאגעס געווען בלויז פארן נישט
אויספאלגן די געזונטהייט רעגולאציעס,
דאס הייסט אז פארן עצם פראטעסטירן
אן קיין פערמיטן ווערט מען נישט

נישט ווייניג האט דער ירושלימ'ער צורה פון הרב
שישא  -מיט'ן מאסק כמובן  -געדארפט אריינלויפן אין
פאליצייאישע טורמע-סטאנציע אין די לעצטע תקופה

אנגעקלאגט?
ר' שמעון :באמת ביז ארום א יאר
צוריק ,פלעגן זיי אויף די עצם הפגנות
טיילן גרויסע קנסות ,אבער ב"ה מיר האבן
געהאט א יד אין דאס אפשטעלן ,דורך
דעם וואס דער עו"ד מטעם המרכז ,האט
אריינגעגעבן א פארלאנג אויף 'חופש

א דאנק בריוו פון די בעלזע מפגינים ,וועמען ר'
שמעון האט ב"ה אויסגעלייזט פון געפענגעניש

המידע' ,וואס דאס באדייט 'פרייהייט
פון אינפארמציע' ,אז די פאליציי מוז
ארויסגעבן פאר יעדן וואס פרעגט,
די פונקטליכע אינפארמאציע וויפיל
ארעסטירטע עס איז געווען אין יענעם
טאג ,וויפיל האבן ערהאלטן א 'דו"ח' ,פאר
וועלכן חטא ,און אזוי ווייטער.
וואס האט זיך דערפון ארויסגעשטעלט
איז געווען ,אז עס האט זיך געזעהן קליפ
און קלאר אז דייקא ביי די פראטעסטן
פון די חרדים ,דארט ארעסטירן זיי אין
גרויסן און טיילן די גרויסע קנסות ,אבער
ביי די אלע פראטעסטן פון די פרייע
לימיניהם ,דארט איז דאס אלעס נישט דא,
און קיינער פון די פראטעסטירער ווערט
נישט באשטראפט.
דער עו"ד איז מיט די באווייזן געגאנגען
און געריכט און אויפגעוויזן די אפענע
דיסקרימינאציע אנטקעגן די חרדים ,און
דעריבער איז דאן באשטימט געווארן
אז בלויז פארן פראטעסטירן און מאכן
הפגנות ,קען מען נישט אנגעבן קיין
אנקלאגע ,און דאס איז געגאנגען אזוי
ווייט ,אז אפילו די וואס זענען שוין געווען
אנגעקלאגט פון פריער ,ובתוכם פילע
פון די 'בני תורה' פארטיי וועלכע האבן
זיך פיל פארנומען מיט די סארט הפגנות,
האט מען ארויסגעווארפן די קלאגעס און
גענצליך מבטל געווען.
משנתו :אצינד לאמיר גיין א מינוט ,צום
נושא פון 'גיוס' וואס דאס איז דאך דער
עיקר אויף וואס דער "מרכז עזרה ויעוץ"
איז באזירט ,האט די 'קאראנא' געהאט
דערויף סיי וועלכער אפעקט לטב או
למוטב?
ר' שמעון :בכלליות איז אלעס
אנגענגאנגען ווי געווענליך ,אפילו אין
צייט וואס די גאנצע מדינה איז געווען
אפגעשטעלט און פאראליזירט ,האבן
אבער די רשעי ישראל נישט אויפגעגעבן
אויף די אידישע נשמות ,מען האט ווייטער
געהעריג גערופן זיך שטעלן צום מיליטער
(אין אויסנאם פון עטליכע וואכן ווען
מען האט נישט גערופן די וועלכע האבן
זיך געדארפט שטעלן צום ערשטן מאל),
און בנוסף צו די שווערע ארבעט וועלכע
איז אונז צוגעקומען אדאנק די קאראנא
ווי געשמועסט ,איז אונזער געווענליכער
ארבעט מיט די גיוס ווייטער געלאפן אן
קיין שינוי.
אבער! אין איין תחום האט דער
קאראנא יא גאר שטארק אויסגעמאט,
אבער טאקע דייקא אויפן גוטן אופן ,און
דאס איז דער 'מהלך הצלה' וואס מיר זענען
אויפגעקומען פאר די וועלכע האבן שוין
אויף אן ארעסט באפעל ,ווי איר האט דאס

>

שוין טאקע ברייט אויסגעשמועסט
אינעם לעצטן גליון ,וועלכע ארבעט
אין קורצן ,אז מען טוט זיי מעלדן
אז מען קומט פון אנגעשטעקטע
מקומות ,און ווען זיי ווילן תיכף לויז
ווערן פונעם 'אנגעשטעקטן' און
בעטן מען זאל זיך אפטראגן פונעם
ארט ,טוט מען זיי זאגן אז דאס איז
א פארלעצונג פונעם געזעץ וועלכע
זאגט אז מען דארף אים ארעסטירן,
און דאס ברענגט אז זייער איינציגער
אויסוועג איז צו נעמען די דאקומענטן
וואס זענען שוין געווען איינגעגעבן
אינערהאלב זייער פטור-פרואוון,
און באשטימען אז אלע דאקומענטן
שטימען און דערלאנגען דעם
'פטור' אויפן ארט ,אבי דער 'מחלות
ברענגער' זאל שוין פארשוואונדען
ווערן פון די אויגן...
איך האב געזאגט א געדאנק ,אויף
דעם מציאות וואס מיר זעהן אצינד
אין צייט וואס עס גייט ליידער אויף
די וועלט דער 'צווייטער כוואליע'
פונעם קאראנא מחלה ה"י ,זעהט
זיך אבער אן א גרויסער חילוק פון
איצט ביז עטליכע חדשים צוריק ביים

'ערשטן כוואליע' ,וואס בזמן וואס
דעמאלטס האט מען ליידער געהערט
טאג נאך טאג פון פרישע קרבנות
וועלכע זענען ליידער געפאלן פונעם
שרעקליכן מחלה ,איז אצינד ,טראץ
וואס עס בוזשעוועט ליידער און פילע
ליגן על ערש דוי ,הערט מען אבער
ב"ה כמעט נישט פון קיין פרישע
קרבנות כן יעזור ד' להלאה.
דער סיבה דערצו איז ווי איך
קלער ,אויב איך מעג זאגן פריוואטע
געדאנקען ...אז דאן ביים ערשטן
כוואליע האט כלל ישראל געזעהן
דעם מחלה אלס א צרה גדולה און מען
האט געהאלטן פאר די אויגן נאר די
ביטערקייט וואס ליגט דערינען ,אבער
במשך פון די נאכפאלגענדע צייט
האבן גאר אסאך – בבחינת מתו"ך
צרה המציאם פדות – געטראפן דערין
פילע טובות וחסדי ד' מגולים ,אסאך
האבן געמאכט דערויף גרויס געלט
און פארשידענע בענעפיטן ,וכדו'
וכדו' ,און דעריבער אז אזויפיל אידן
קוקן שוין מיט א גוטן בליק 'אויך' ,אין
די דינים ליגן אויך באהאלטן רחמים
וחסדים פונעם רבוש"ע מקור הטוב,

ווערט דער דין טאקע נמתק! און עס
גייט ב"ה אריבער פיל לייכטער...
איך טו דאס צוצייכענען אויף די
דערמאנטע פראגע ,ווייל ביי אונז
אינעם מרכז האבן מיר ב"ה זוכה
געווען פון די ערשטע מינוט אן צו
זעהן די טובות וועלכע ליגן באהאלטן
אין דעם אנשיקעניש ,ווען די
'קאראנא' האט זיך ארויסגעשטעלט
אלס מציל ומושיע פאר גאר אסאך
בחורי ישראל ,וועלכע האבן זיך אזוי
ארום ארויסגעדרייט פון זייערע
פראבלעמען און ארעסט באפעלן
מצד די מיליטער.
משנתו :דער שפראך איז צו ארים
ארויסצוברענגען די דאנק געפילן
וואס כלל ישראל טראגט צו אייך
און דער גאנצער שטאב פון חשוב'ע
מצילים אינעם הייליגן מרכז ,דער
רבוש"ע זאל אייך אודאי באצאלן מידו
המלאה ,במידה טובה ישועה ורחמים,
און זאלן מיר שוין פארשריבן ווערן צו
א שנת גאולה וישועה ,און זוכה זיין
צום כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ,
בביטול מלכות המינות און אלע אירע
גזירות ,ומלאה הארץ דעה את ד'.

פוסק הדור ראב"ד ירושלים
שליט"א וואונטשט
"ברכת השנה" פאר אלע
מיטארבעטער און תומכים
פון 'מרכז עזרה ויעוץ'
ראש המצילים פון מרכז עזרה ויעוץ הר"ר שמעון שישא שליט"א אינאיינעם מיט
מזכיר המרכז הר"ר שמעון דימאנד הי"ו נעמען איבער ברכת התורה

מערכות הקודש אין קורצן
סאטמארער חסידים בערי ניו יארק
וקאנאדא האבן זיך משתתף געווען מיט
סכומים הגונים צום גרויסארטיגן "סליחות
קאמפיין" אפגעהאלטן דורך "כולל
למצונים-ויואל משה" ד'סאטמאר עטה"ק
אין ירושלים עיה"ק – מנהל הר"ר שמואל
זאנוויל פויגל שליט"א אנגעקומען לרגל
המגבית ,און ארומגעפארן איבער די שטעט
אפצונעמען נדבות הציבור – ספעציעלער
מעמד תפילה אפגעראכטן דורך רבני
ולומדי הכולל ביום י"ג מידות איבער די
מקומות הקדושים באה"ק ,וואו מען האט
מתפלל געווען לזכותם פון די חשוב'ע
תומכים
קאמפיין אפגעהאלטן אין ק"ק סאטמאר-
מאנטריאל לטובת בארימטער תלמוד
תורה "באר יצחק" עטה"ק בעיר בית שבע
לילדי מאראקא– מנהל הרה"צ ר' שמעון
אופק שליט"א נישט געקענט ערשיינען
פערזענליך צוליב אפגעשפארטע גרעניצן,
אבער די ארבעט איז איבערגענומען
געווארן דורך די געטרייע עסקני "עזר
הצלה" אין שטאט ,וועלכע זענען
געשטאנען בראש פון מוצלח'דיגן אקציע
אקציע פארגעקומען בקרב ק"ק סאטמאר-
ב"פ לטובת ת"ת "תפארת יעקב" עטה"ק אין
שטאט מודיעין עילית פאר ליטווישע קרייזן
– מנהל הר"ר אברהם יחיאל פריעדמאן
הי"ו אויפגערעטרעטן אין כולל "דברי יואל"
ד'סאטמאר מיט ווארימע דיבורים ,וואו
לומדי הכוללים האבן זיך אנגערופן מיט
ווארימע השתתפות
יהדות הגולה זיך משתתף געווען מיט "כופר
נפש" פאר הייליגן מפעל "אדמת קודש"
להצלת בתי עלמין באייראפע – שווערע
הונדערטער בתי חיים און צענדליגער
טויזנטער קברים אפגעראטעוועט דורכן
וועד – געפירט בדרך ההלכה והמסורה
דורך זקן ראשי הישבות הגאון האדיר
ראש ישיבה הרמה שליט"א – העפטיגע
באמיאונגען קומען פאר אין די וואכן
אפצוראטעווען היסטארישן בית החיים אין
'מאנטובא-איטאליע' – למען שוכני עפר
פארגעקומען
פראטעסטן
מאסיווע
ברחבי א"י אום מוצאי ר"ה ,וואו עס איז
אויסגעשריגן געווארן דער וויי-געשריי
אנטקעגן דעם מלכות הרשעה וגיזרותי',
נאכן אויסרופן א רשעות'דיגן 'לאקדאון'
דייקא אויף די ימים טובים טעג פון
ר"ה ביז שמחת תורה – פראטעסטן
ארגאניזירט געווארן כדי צו קענען אזוי
ארום צוריקפארן פון די שטעט ווי מען
האט זיך אויפגעהאלטן ר"ה ,צוליב וואס
'פראטעסטירן' איז די איינציגע ערלויבטע
זאך אין לאנד...
ח"כ המינים פון יהדות התורה פארטיי י.
ליצמאן ,שוין ווארשיינליך אומבאקוועם
אויפן פשוט'ן ח"כ בענקל ,נאך אפטוהן
דעם 'קידוש השם' פון זיך אפזאגן פון 'שר'
אמט ,צו ווערן א בלויזער מנאץ ד' אין כנסת
המינים ...און האט דעריבער אנגעהויבן
טוהן השתדלות צו קענען צוריקקומען
אויפן 'שר' אמט ,אונטער א קאמאפלאזש
פון א 'סגר שר' טיטל ,א שפיל מיט וועלכע
ער האט שוין ליצנות געמאכט פון אנדערע
גזירת הדת אין פארגאנגענהייט
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"חוב קדוש" פאר "בחירות הטמאות"?

ש.ש.ט.

הגאון הגדול רבי דוב בעריש וויידנפעלד מטשעבין זצ"ל

איבער דעם באזוך פון די איידעמער
פונעם טשעבינער רב ז"ל ביים רבי'ן איז
אינטערעסאנט איבערצוגעבן וואס עס
דערציילט הרה"ח ר' שמחה לאנדא ז"ל,
ער איז געווען א חסיד פונעם תולדות אהרן
רבי'ן זצ"ל ,און ווען דער רבי מרן רביה"ק זי"ע
איז געווען אין ארה"ק בשנת תשט"ו איז זיין
רבי דער תו"א רבי זי"ע אריבער געגאנגען
באזוכן דעם רבי'ן זי"ע ,און ער האט געווארט
אינדערויסן צו קענען אריינגיין ,וויבאלד עס
זענען בשעת מעשה געווען אינעווייניג צוויי
אידן.
ווען די צוויי אידן וואס זענען געווען
אינעווייניג זענען ארויסגעגאנגען ,איז דער
תו"א רבי אריינגעגאנגען בקודש פנימה,
זאגט אים דער רבי:
"די צוויי אידן וואס זענען דא געווען זענען
שלוחים פונעם טשעבינער רב ,וואס ער האט
זיי געשיקט מודיע זיין אז ער האט נישט
מברר געווען דעם ענין פון הליכה לבחירות
עפ"י הלכה ,נאר ער האט אונטערגעשריבן
דעם 'חוב קדוש' ווייל ער האט געזען אז דער
בעלזער רב האט גע'חתמ'עט".
האט דער רבי ממשיך געווען "איך
בין געווען ביים בעלזער רב ,און איך האב
געפרעגט אויפ'ן היתר פון די הליכה לבחירות,
האט מען מיר דארט געזאגט אז דער בעלזער
רב האט זיך סומך געווען אויפ'ן פסק פונעם
טשעבינער רב".
"נו ,רבי אברהם יצחק (אזוי האט געהייסן
דער תולדות אהרן רבי זצ"ל) קוקט אהער,
דאס איז א דעת תורה?!"...
אט די עפיזאדן צייגט אונז ווי דער
רבי ז"ל האט קלאר געהערט פון עטליכע
אנשים נאמנים ,די אייגענע איידעמער
פונעם טשעבינער רב ,אז די חתימה פונעם
טשעבינער רב ז"ל איז געווען אן קיין בירור
הלכה וואס ער זאל אליין האבן דורכגעטון
דאס ענין על בורי'.
דאס טוט ווידער אוועק שטעלן דעם
מציאות אז דער "חוב קדוש" פאר די בחירות
אין ארץ ישראל ,איז לויט קיינעם נישט קיין
פראבלעם ווען מ'איז "בשב ואל תעשה" ,און
עמיצער וואס איז חושש צום דעת תורה פון
מרן רביה"ק מסאטמאר זיע"א וואס האט
געזעהן דערין א איסור חמור ונורא ,און
דאס מברר געווען להלכה אין ספה"ק ויואל
משה ,און די "העדה החרדית" ואתם עמם
אומצאליגע גדולי תורה והוראה פון אלע
שיכטן און קרייזן פון דאס יהדות החרדית

אמת
פרק י"ב

איז דא א איסור בשב
ואל תעשה לשיטתם?!
דאס איז א דעת
תורה?!

באהאלטענער

ב

במשך די לעצטע זעכציג יאר ,דארף נישט
חושש זיין אז ער איז עובר אויפן פסק דין
אדער דעת תורה פון סיי וועמען פון די רבנים
וואס האבן אונטערגעשריבן אויפן "חוב
קדוש".

ואיידי דאתינא להכי
נאר אזוי קען זיך פארשטיין דער הסבר
צו די עדות'שאפט וואס עס האט אונז
איבערגעגעבן הגה"צ רבי משה טייטלבוים
שליט"א דומ"ץ דקהל יטב לב ד'סאטמאר
ירושלים עיה"ק ,וואס ער האט געהערט
פון זיין שווער הגאון רבי יעקב קוזליק זצ"ל,
פון די בארימטע גאוני ירושלים ,וואס ער
פלעגט לערנען טעגליך ביים שיעור פון הגאון
מטשעבין ז"ל ,אז עס איז געווען איינמאל
אין די תקופה פון בחירות ווען אין די גאס
איז ערשינען דער קול קורא וואס איז מחייב
צו גיין צו בחירות ,און ווי פארשטענדליך
איז די חתימה פונעם טשעבינער רב געווען
איינע פון די חשוב'סטע חתימות מיט וואס
די מחייבי הבחירות האבן זיך ארום געטראגן.
אין איינע פון די טעג בשעת ווען דער
טשעבינער רב האט געענדיגט פארלערנען
דעם שיעור האט ער זיך אנגערופן פאר די
משתתפי השיעור און געזאגט:
"דאס וואס איך האב גע'חתמ'עט פאר די
בחירות ,דאס איז בלויז אז די וואס גייען צו
בחירות זאלן וועלן פאר די ערליכע רשימות
פון שומרי תורה ומצוות ,אבער די אידן וואס
גייען בכלל נישט צו קיין בחירות האב איך צו

אז עס איז דא א מצוה צו גיין צו די בחירות,
דאן וואס איז א חילוק צי מ'וועלט יא צי
מ'וועלט נישט ,בפרט וואס ווען מען איז
מעיין אינעם נוסח פונעם "חוב קדוש" שטייט
דארט גאר אנדערע ווערטער ווי ווייט מ'איז
מחויב צו גיין וועלן ,און ווי האב עס איז די
עבירה ווען מען איז 'בשב ואל תעשה'.
אבער אויב די חתימה איז נישט געווען
געווען באזירט אויף קיין פסק הלכה ,דאן
שטימט שוין זייער שטארק דער פסק דין.

"הלואי זאל איך
זיך אויך קענען
ארויסדרייען פון זיי"
איז זייער אינטערעסאנט איבערצוגעבן
וואס עס דערציילט הרה"ח ר' שלום מיכל
מענדלאוויטש שליט"א פון בארא פארק ,א
זון פונעם בארימטן איש חסיד ואיש החסד
הרה"ח ר' לייביש מענדלאוויטש ז"ל:
"מיין טאטע ע"ה האט זוכה געווען צו
זיין דער בעל אכסניא פון מערערע צדיקים
וקדושים אשר בארץ המה וואס זענען
געקומען קיין וויליאמסבורג בימים ההם,
אזוי האב איך זוכה געווען להתאבק בעפר
רגלי תלמידי חכמים ,און הערן פון זיי ענינים
נפלאים".
"צווישן די געהויבענע געסט איז אויך
געווען כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי משולם
זושא'לע טווערסקי זצ"ל דער טשערנאבלער
רבי פון בני ברק ,וואס זיין מוטער הצדיקת
ע"ה איז געווען א טאכטער פון הרה"ק רבי
ישעי'לע טשעחויבער זי"ע ,דער בן זקונים פון
הייליגן דברי חיים זי"ע ,און מיר האבן זוכה
געווען אסאך צו שעפן ממעיינו".
"תחת אחת השיחים האט דער
טשערנאבלער רבי ז"ל דערציילט ,אז ווען ער
האט זיך אמאל באגעגענט מיטן טשעבינער
רב ז"ל ,האט איהם דער טשעבינער רב
געפרעגט "מ'האט אייך מטריד געווען און

אבער די אידן וואס גייען בכלל
נישט צו קיין בחירות האב איך
צו זיי נישט גערעדט ,און אוודאי
איז דער פסק דין זיי בכלל נישט
מחייב...
זיי נישט גערעדט ,און אוודאי איז דער פסק
דין זיי בכלל נישט מחייב"...
אזא 'פסק דין' קען זיין זייער
אינטערעסאנט אויבנאויף ,ווייל אויב האט
דער טשעבינער רב מברר געווען על פי הלכה

געמוטשעט בנוגע אונטערשרייבן פאר די
בחירות?" ,האט ער געענטפערט "אוודאי
יא".
"און איר האט אונטערגעשריבן פאר זיי?",
האט דער טשעבינער רב געפרעגט ,האט

דער טשערנאבלער רבי געזאגט "ניין".
האט דער טשעבינער רב געפרעגט מיט
וואונדער "ווי אזוי האט איר דאס באוויזן?! ווי
אזוי האט איר זיך ארויסגעדרייט פון זיי?!".
האט דער טשערנאבלער רבי געזאגט "זיי
זענען געווען ביי מיר און זיי האבן פרובירט
צו דרוקן ,האב איך זיי געזאגט ,הערט מיך
אויס ,איך בין נתגדל געווארן אין א צאנזער
שטוב ,ביי מיין זיידן רבי ישעי'לע ,דארט האט
מען לגמרי נישט גורס געווען די אגודה ,אלע
צאנזער אייניקלעך זענען געווען אש להבה
קעגן די אגודה ,ווי קען איך חתמ'ענען אויף
אזא זאך?! ...זיי האבן דאס געהערט האבן זיי
פארשטאנען אז זיי האבן נישט וואס צו רעדן
מער צו מיך ,און זיי האבן מיך אפגעלאזט.
האט דער טשעבינער רב געזאגט "איר
האט זייער גוט געטון ,בפרט איר קומט דאך
קיין אמעריקע צום דארטיגן עולם ,און עס
איז כדאי פון אייער זייט אז איר זאלט נישט
האבן קיין שייכות מיט די אלע".
האט אבער דער טשעבינער רב צוגעגעבן:
"איך זאג אייך ,הלואי וואלט איך זיך אויך
געקענט ארויסדרייען פון זיי באיזה אופן
שהוא ,וואלט איך דאס ווען אויך געטון ,זיי
האבן נאר אזוי מפציר געווען און געלייגט
אזא לחץ ,עס איז א שאד אז איך האב נישט
געטראפן קיין תירוץ זיך ארויסדרייען פון זיי".
הערנדיג די ווערטער פונעם טשערנאבלער
רבי'ן האב איך איבערגעפרעגט מיט נייגער
"הייסט דאס אז דער גאנצער 'חוב קדוש'
מיט די חתימה פונעם טשעבינער רב איז
געבויעט נישט מער ווי אביסל דרוק פון
פאליטיקאנטן ,עס איז בכלל נישט קיין דעת
תורה און קיין פסק הלכה?!".
האט דער טשערנאבלער רבי געענטפערט
"איך האב אייך דערציילט די מעשה"...
אגב ,האט ער דערציילט אז ווען דער
רבי ז"ל איז אהיימגעקומען פון די נסיעה
פון ארה"ק בשנת תשט"ו נאך די גרויסע
מערכה בנוגע די בחירות ,האט נאך הרה"ח
ר' לייביש מענדלאוויטש ע"ה געוואוינט אין
דייטשלאנד ,און ער האט געהייסן א מקורב
אין בעלזא ,פון די צווייטע זייט איז ער געווען
אן איידעם ביי הרה"ח ר' ליפא לעפקאוויטש
ע"ה וואס איז געווען פון די גרויסע חסידים
ביים רבי'ן.
דער רבי האט זיך דעמאלטס באגעגענט
מיט רבי לייביש און באריכות זיך
אויסגעשמועסט מיט איהם איבער די גאנצע
ווייטאגליכע פרשה וואס איז זיך פארלאפן
אין ארץ ישראל ,ווען בתוך הדברים האט ער
זיך מתמרמר געווען מיט ביטערניש "ווען זיי
וואלטן ווען כאטש געזאגט אז די בחירות
איז א בלית ברירה ,זיי וואלטן געהאלטן אז
עס איז נישטא קיין צווייטע עצה צוליב 'עת
לעשות לה' ,וואלט איך כאטש פארשטאנען
זייער צד ,וואלט געווען א האלבע צרה ,אבער
צו מאכן דערפון א 'חוב קדוש' און א 'מצוה',
דאס האב איך מברר געווען קלאר להלכה
און עס איז נישטא קיין שום מקום צו זאגן
אזא זאך.
מ'האט געזעהן אז דער רבי האט די נקודה
נישט געקענט אויסהאלטן.

אש קודש!
וויאזוי פאסירט אזא פייער?!...

אויסשליסליכער שמועס מיט איינעם פון די "ערפינדער" פונעם רעיון ,וועלכע איז
אויסגעוואקסן צו א פעסטונג פון חיזוק חינוך הטהור בכל קצוי תבל

ש

טייענדיג בראשית השנה ,נאך א יאר ווען דער אלוועלטליכער
בארימטער קופת "אש קודש" האט זיך פארטאפלט און
פארברייטערט אויף א העכסט מאסיווער פארנעם ,און האט זיך
בארימט געמאכט אלס יסוד בסיס פאר די מנהלי מוסדות הקדושים
על טהרת הקודש ,האבן מיר געכאפט א שמועס מיט איינעם פון די
עומדים בראש פון דעם הייליגן אונטערנעמונג ,ווען מיר הערן פון אים השתלשלות
הדברים ,פון די ערשטע טריטן פון דעם הייליגן קופה ,ביזן אנקומען צו איר היינטיגער
שטאנד ,שטייענדיג אלס אזא מאסיווער פראיעקט להחזקת חינוך הטהור.

משנתו :א גוטן כבוד העסקן.
אין קורצע דיבורים ..קופת "אש
קודש"! ווערטער וואס רעדן פון זיך
אליין .אצינד ווען וואס און וויאזוי האט
דאס פאסירט?
עסקן :אנגעהויבן האט זיך דאס גאר
במתי מעט אויף א באשיידענעם קליינעם
פארנעם ,קיינעם איז דאן ניטאמאל
אויפגעקומען אין ווילדסטן חלום אז ביז
געציילטע יאר גייט דאס אויסשטייגן
אויף אזא אלוועלטליכער מאסיווער
פראיעקט צו וואס מיר זענען דערצו עדות
כהיום הזה.
משנתו :נו לאמיר גיין על הסדר דברים
כהווייתן:
עסקן :געווען איז דאס קנאפע  4יאר
צוריק בזמן החורף פון שנת תשע"ו ,ווען
עס זענען געווען  4חשוב'ע אינגעלייט בני
תורה ,וועלכע האבן עוסק געווען בתורה
אויפן זעלבן טיש אין מבצר הכוללים
קרית יואל ,און האבן צוגעזעהן וויאזוי די
מסירת נפש'דיגע מנהלי מוסדות עטה"ק
קומען קלעטערן נאך די נדבות צו קענען
אויפהאלטן זייערע הייליגע מוסדות ,עס
האט פאר די אינגעלייט באנג געטאהן
דער פאקט אז די מנהלים שלעפן זיך
ארום נאך קליינע נדבות ,און נאך אלעם
זעהט מען זיך נישט מיט צו אן ערנסטן
סכום.
די  4אינגעלייט האבן דעריבער צווישן
זיך מחליט געווען ,צו מייסד זיין א
קליינעם 'קרן' צווישן זיך ,וואו יעדער פון
די  4חברים ,וועט מנדב זיין דעם סכום פון
 $25פאר יעדן מנהל המוסד וואס קומט
זאמלען נדבות בין כותלי הכוללים ,ווען

צוזאמען קומט דאס אן צום גאנץ לייטישן
סכום פון הונדערט דאלער ,און דאס וועט
מען שענקען פאר יעדן מנהל ,אזוי ארום
זיי צו געבן א שטיקל חיזוק אין זייער
שווערער עבודת הקודש.
דער קופה איז נקרא געווען מיטן
נאמען "קופת אש קודש  -קרן אברהם
יוסף" ,על שמו פון הגאון ר' אברהם יוסף
ראוזנבלום זצ"ל ראש ישיבת שערי יושר,
פון וועמען דער יוזם הרעיון פון צווישן די
 4אינגעלייט איז געווען א תלמיד.
אזוי ארום האט מען שטילערהייט
צווישן זיך אנגעהויבן מיטן פראיעקט,
ווען יעדער מנהל וועלכער קומט אן צום
מבצר הכוללים ,ערהאלט –אנקומענדיג
צו אט דעם טישל ,-דעם סכום פון ,$100
ווען די מנהלים נעמען דאס אויף מיט
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גרויס איבערראשונג ,אויסדרוקנדיג
אויסטערלישער דאנקבארקייט.
דערביי איז אויך געהאנגען געווארן
א באשיידענער (האנט געשריבענער)...
צעטל אויף די וואנט פונעם כולל ,אז
עס האט זיך געגרינדעט אזא סארט קרן,
און עס ווערט אנגענומען נאך שותפים,
צוביסלעך זענען צוגעקומען נאך עטליכע
בני תורה וועלכע האבן זיך אנגעשלאסן
מיט  ,$25אזוי ארום אז דער סכום פער
מנהל איז געשטיגן צו ארום  $200פער
מנהל.
דאס האט אזוי אנגעהאלטן אויף א
קליינעם פארנעם ,ביז ווען די שמועת
הדבר איז אנגעקומען צו די אויערן פונעם
ענערגישן מנהל מפעל הקדוש "עזר
הצלה" הרה"ח ר' שלמה מענדלאוויטש

א 'מעטשינג פאנד' ,דהיינו אז אויב
די עסקנים וועלן שאפן אזויפיל
ווי נאך  $1,000פער מנהל צווישן
די קופות "אש קודש" ,וועט ער
מצדו צושטעלן נאך גאנצע טויזנט
דאלער! פאר יעדן איינציגן מנהל!

שליט"א ,וועלכער האט צוריקגעהערט
פון די חשוב'ע מנהלים איבער דעם
געוואלדיגן חיזוק וואס זיי ערהאלטן דורך
די באשיידענע ארגאניזירטע תמיכה
פון די חשוב'ע לומדי מבצר הכוללים ,ר'
שלמה האט דאן מחליט געווען אז אויב
שוין יא זאל שוין זיין מיט א קנאק ...ער
האט דאן ארגאניזירט אן אסיפה מיט די
מייסדי המפעל ,און פארלאנגט אז מען
מוז זעהן אויסצוברייטערן דעם פראיעקט
אויף א גרעסערן פארנעם ,אז דאס זאל
טאקע זיין דער ריכטיגער חיזוק און
געזונער 'בוסט' ,פאר די אפגעמוטשעטע
פארפלאגטע מנהלים.
דאן איז אויפגענומען געווארן אן
ענערגישער אינגערמאן ,וועלכער איז
באויפטראגט געווארן מיט די עבודת
הקודש פון גיין זאמלען פרישע 'שותפים'
צום הייליגן מפעל ,מען איז ארומגעגאנגען
צווישן די אברכי הכולל און אנגעווארימט
צו נעמען א טייל אין די מצוה הגדולה,
צוביסלעך האבן זיך צוזאמגעקליבן א
ריזן צאל לומדי הכולל וועלכע האבן זיך
אנגעשלאסן אלס שותפים ,איש כמתנת
ידו יעדער מיט א סכום לפי זיין יכולת,
און דערמיט איז דער סכום החלוקות
געשטיגן פילפאכיג ,ווען אויפן זמן החורף
פון שנת תשע"ח ,צום אפצייכענונג פון א
קנאפע יאר פונעם התייסדות דורך די 4
אינגעלייט וועלכע האבן געטיילט ,$100
דאלער האט מען איצטער שוין געגעבן
פאר יעדן מנהל דעם הערליכן סכום פון
גאנצע טויזנט דאלער!
אויף
פארברייטערט
ווערנדיג
א מאסיוון פארנעם ,האט דאס ווי
פארשטענדליך מער נישט געקענט
אנגעפירט ווערן דורך בלויז איין גבאי'ן,
עס זענען נתמנה געווארן נאך מערערע
גבאים חשובים וועלכע שטייען אין
שפיץ ,צום היינטיגן טאג זענען פארהאן
א שטאב פון  25גבאים ,וועלכע גיבן זיך
איבער במסירות נפלאה ,און זעהן אז די
זאך זאל פונקציאנירן מיט א שטארקייט
ביתר שאת ועוז.
ווי אויך איז געשטעלט געווארן א
ספעציעלר 'וועד הוצאות' ,וועלכע שאפט
פון נדיבים בעם די פאנדן פאר די מערערע

בעזהשי"ת

מודעה פאר די שותפים איבער ספעציעלע
דברי ברכה וואס מרן פוסק הדור ראב"ד
ירושלים שליט"א האט משמיע געווען נאכן
ערהאלטן די נדבה הגונה למען ישיבתו הגדולה

 15אלפים אויסגעטיילט אין איין וואך ,בלויז
פון מבצר הכוללים קר"י!!

פיגא" ,וואו עס ווערט געגעבן א סכום
מסוים פאר יעדן מנהל ,וועלכע האלט צו
די איצטיגע צייט נאך אין אירע קלענערע
שטאפלען ,אבער שוין יעצט ווערן
פארטיילט א שיינער סכום מסוים פאר
יעדן מנהל ,ווען די סכום התמיכות איז
ערווארטעט זיך צו הייבן פילפאכיג.
משנתו :מורא'דיג! יעצט לאמיר גיין
א טריט ווייטער ,אין די לעצטע צייט
איז געמאלדן געווארן ,אז "אש קודש"
פארטיילט שוין דעם אומגלויבליכן
אסטראנאמישן סומע פון גאנצע פינעף

בעמדינו בצאת השנה עלינו לשבח לאדון הכל על הזכי' הגדולה שהזמין לידינו להיות מן העושים והמעשים בחיזוק החינוך הטהור בארצינו הקדושה באופן
נשגב עד למאוד .במשך השנה זכינו לחזק ולעודד קרוב לשבעים מנהלי מוסדות על טהרת הקודש המכתתים רגליהם על פני תבל לטובת מוסדותיהם הקדושים
המתנזרים משלחן איזבל .בחסדי השי"ת זכינו לחלק במסגרת הקרן משך שנה שעברה קרוב למאה ושלושים אלף דאלער כן יעזור השם להלאה.

רשימה מכל המוסדות שקבלו מן הקרן משך שנה העעל"ט
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זייטיגע הוצאות ,ווי מודעות ,מסיבות ,און
נאך פארשידנס וועלכע קומט אונטער
מזמן לזמן ,דערמיט צו פאזיכערן אז די
נדבות פון די חשוב'ע שותפים ,גייט אך
ורק פאר די מוסדות הקדושים באה"ק.
און ...עס איז נישט געבליבן שטיין
בלויז ביי די אברכי הכולל ,מערערע
בעלי בתים חשובים וועלכע האבן
געהערט פון דעם גראנדיעזן פראיעקט,
האבן אויסגעדרוקט זייער באגער צו
זיין א נטפל לעושי מצוה ,און האבן זיך
אויך אנגעשלאסן אלס שותפים ,מיט א
באשטימטן סכום פאר יעדן מנהל המוסד.
מזמן לזמן איז אפגעהאלטן געווארן
מסיבות חיזוק פאר די שותפי המפעל ,וואו
אויך רעגלמעסיגע 'דרייווס' אנצושליסן
פרישע שותפים ,ווען ביסלעכווייז איז
דער מספר השותפים געוואקסן אלס
מער און מער ,ווען ביינאזאם וואקסט
דער סכום התמיכות מער און מער ,ביזן
אנקומען צום ענדע יאר פון שנת תשע"ט,
צום אויסטערליש הערליכן סכום פון
ארום צוויי טויזנט דאלער (.)$2,000
משנתו :וויפיל מנהלים קומען א חודש
בדרך כלל?
עסקן :עס איז אויסגעשטעלט געווארן
א סיסטעם אז יעדער שותף צאלט
איין פאר זעקס מנהלים א חודש ,ווי
פארשטענדליך אז עס מאכט זיך אז עס
קומען אן מער ,איז מען דאס מסדר אז
דעם קומענדיגן חודש וועט זיין ווייניגער
וכדו' ,דער עיקר אז קיין שום מנהל זאל
נישט ווערן אויסגעשפילט ,און יעדער
זאל באקומען דאס וואס קומט זיך אים
ערליך.
משנתו :ווער זענען די עומדים בראש
פונעם קופה?
עסקן :עס איז אוועקגעשטעלט
געווארן א ספעציעלער וועד הרבנים פון
חשוב'ע תלמידי חכמים ,ועל פיהם יושק
כל דבר אויף יעדער דבר קטן וגדול.
משנתו :וואס איז דער אפרוף פון די
מנהלי המוסדות?
עסקן :עס לאזט זיך גארנישט זאגן,
פון זיך שפירן וואו נודניקע 'שנארער'ס'
וועלכע קומען 'קריכן אויף די געהירן'
און בעטן זיך פאר זייער דאלער ,האבן
זיי אנגעהויבן צו באטראכט ווערן וואו

חשוב'ע געסט אויף וועמען מען קוקט
שוין קוים ארויס ,זייער טשעקל איז גרייט
פאר זיי ,און עס ווערט זיי געשאנקען
דער ריזן סכום מיטן העכסטן מאס כבוד,
אן דאס מחנדעסטע טירחא ,בלויז פארן
נעמען די מי פון ארויפקומען די מבצר
הכוללים טרעפ (אויך נישט קיין גאנץ
לייכטע אונטערנעמונג ,)...און ארומגיין
זאמלען נדבות צווישן די לומדי הכוללים.
משנתו :אויב מיר מעגן אריינהאקן א
מינוט ,לעצטנס הערט מען פון פרישע
קופות "אש קודש" וועלכע ווערן נתייסד
אויך איבער די בתי מדרשים אין שטאט,
וואס זענען די פרטי הדברים איבער דעם?
עסקן :יא ,דאס איז א פרישער
פריידיגער מציאות אין די לעצטערע
תקופה ,וואס וואו אלע ווייסן שוין
מסתמא ,האט די 'קנאה ווארעמל' פון
מצוה גוררת מצוה זיך שטארק צושפרייט
איבערן שטאט קרית יואל ,און איז
צוגעקומען הלכה למעשה ווען חשוב'ע
עסקנים וועלכע האבן צוגעזעהן דעם
געוואלדיגן סוקסעס פון קרן אברהם
יוסף ,האבן זיי באשלאסן נאכצוקאפירן
דעם געדאנק אויך איבער די בתי מדרשים
אין שטאט ,וואו די מתפללי ביהמ"ד זאלן
זיך אויך אויפן זעלבן אופן אנשליסן מיט
א באשטימטער סכום פאר יעדן מנהל
וועלכער מאכן אן אפיעל אינעם ביהמ"ד.
ראשון למקראי קודש איז געווען דער
ביהמ"ד "אבני צדק" אין שכונת 'עצי
תמרים' ,וואו עס איז געגרינדעט געווארן
דער "קופת אש קודש  -קרן אבני צדק",
וואו מערערע מתפללי הביהמ"ד האבן זיך
טאקע אנגעשלאסן ,און א גאר שיינער
סכום ווערט צוזאמגעקליבן פון צווישן
די חשוב'ע מתפללים פאר יעדן מנהל
המוסד ,ווען עס האלט אין איין שטייגן
מיט פרישע שותפים וועלכע זענען זיך
נמנה לדבר מצוה.
אויך איז נתייסד געווען דער "קופת
אש קודש – קרן אליעזר אבא" אין
ביהמ"ד "בית מרדכי" ,וואו א הערליכער
סכום ווערט פארטיילט צוזאמגעקליבן
פון צווישן די מתפללי ולומדי הביהמ"ד.
ובא הכתוב השלישי איז אין די לעצטע
צייט געגרינדעט געווארן "קופת אש
קודש – קרן רמ"א" אין ביהמ"ד "אוהל

חודש חשון
קרן אור

חודש טבת
$1,491.00

ישא ברכה (פערטל)
לע“נ הרה“ג ר‘ אברהם יוסף בן ר‘ דוד זצ“ל

)ראזנבלום(

$500.00

משאת בנימין

$1,825.00

חומת יהושע

$700.00

שרה באהל

$1,835.00

משכן שרה רבקה

$1,607.00

תורת אהרן

$1,811.00

טיב ירושלים

ישיבה מבקשי השם

$1,651.00

תפארת שלום

$1,875.00

טירת הכסף (פערטל)

$535.00

תפארת יעקב

$1,641.00

ישיבה שלימות התורה (פערטל)

$500.00

$1,607.00

בנות יהודית

$1,600.00

תולדות אברהם יצחק -

ב"ש

רק על ידכם
זכינו להזכיה
העצומה לחלק
סכומים עצומים
לכל כך מנהלי
מוסדות ,ולהפיח
בהם רוח חיזוק
אשר אי אפשר
לשערו.

$1,653.00

ס"ה חשון $12,450.00

חודש כסלו

תולדות אברהם יצחק

 -הר נוף

ס"ה טבת $13,198.00

חודש שבט
$1,761.00

מתיבתא ברסלב
בני תורה בדרום (האלב)
בנות ירושלים

$1,774.00

דושינסקיא  -בית שמש

$1,777.00

בית רחל

$1,731.00

הכרם

$1,741.00

חדוות יעקב

בעקבי הצאן

$1,896.00

דרכי שמואל  -אלעד

זרע קודש

$1,931.00

בית יעקב החדש -

מרכז ירושלים

$1,882.00

ס"ה כסליו $7,450.00

$1,675.00

זכרון מאיר

$1,620.00

מוסדות בית יוסף חיים

$1,721.00
$500.00

ישיבה דעת חכמה (פערטל)

ס"ה שבט $15,145.00

 -ירושלים

$1,758.00

ס"ה אדר $7,984.00

$886.00

$1,700.00

סך הכל נתחלק
על ידכם:

ובשם כל
המנהלים מביעים
אנחנו שבח ותודה
והכרת הטוב
ממעמקי ליבנו
לכל שותפי הקרן
אשר מבינים
גודל יקרת מצוות
החזקת חינוך
הטהור בארה"ק
כאשר הורה לנו
זקן מרן רביה"ק
זי"ע ומשנתו
הטהורה נשנית
בכל עת על ידי
כ"ק מרן רבינו
עט"ר שליט"א.

 -ירושלים

$1,928.00

תולדות אברהם יצחק

ישיבה שערי חכמה

הרב יעקב יצחק אבערלענדער
הרב שלמה אונגאר
הרב שמואל דוד אונגאר
הרב מנחם אייזיקאוויטש
הרב חנוך משה אינדיג
הרב נחמי' שלמה אינדיג
הרב בן ציון איצקאוויטש
הרב חיים מנחם אקער
הרה"ג אברהם יוסף יהודה אקערמאן
הרה"ג העניך אשכנזי
הרה"ג חיים צבי אשכנזי
הרה"ג מאיר יודא אשכנזי
הרב משה באב"ד
הרב קלונימוס אליעזר באסול
הרב ישעי' באש
הרב יוסף אלי' ביקעל
הרב יעקב יושע ביקעל
הרב ישכר דוב ביקעל
הרה"ג יצחק יקותיאל ביקעל
הרב יודא בלום
הרב שלמה זלמן בלייער
הרב משה יצחק בערגער
הרה"ג יואל ברד"ש בערגער
הרב אברהם יעקב בערקאוויטש
הרב יושע יואל בערקאוויטש
הרה"ג אפרים פישל בערקאוויטש
הרה"ג יוסף שמואל בערקאוויטש
הרב חיים אברהם יצחק בראך
הרב ליפא בראך
הרב שמואל יצחק מאיר בראך
הרב אהרן יעקב גאטליעב
הרב אהרן גאלד
הרב דוד ארי' גאלדבערגער
הרב חיים צבי גאלדבערגער
הרב שלום אליעזר גאלדבערגער
הרב בנציון יצחק גאלדמאן
הרב שניאור זלמן גאלדמאן
הרה"ג אפרים גאלדמאן
הרב אהרן גאלדשטיין
הרב יואל גאנדעל
הרב מאיר משה גאנדעל
הרה"ג יחזקאל שרגא פייבל גאנדעל
הרב יעקב נפתלי פנחס גוטמאן
הרה"ג ר' יואל גוטמאן
הרב יעקב הכהן גלאנץ
הרב אברהם שמואל גליק
הרב יושע צבי ברמ"י גליק
הרב יושע צבי ברמ"מ גליק
הרב ישראל חיים גליק
הרב פנחס אלימלך גליק
הרב יואל געלבשטיין
הרב יחזקאל געלבשטיין
הרב אלחנן גראס
הרב אפרים משה גראס
הרב יוסף ארי' גראס
הרב מאיר אברהם גראס

דרך פיקודיך
דרכי שמואל

$1,966.00
$1,958.00

$1,710.00

$1,744.00

בית שמואל (האלב)

הזורעים
בדמעה
ברנה
י קצ ו ר ו !

חודש אדר
מנחת ברוך

חודש סיון

$1,737.00

נתיבות התורה

$1,939.00

ברסלב

$2,243.00

חודש אייר
באר יצחק
בית יעקב לבני תורה
ת"ת החדשה בצפת

$1,753.00

מנוחה וקדושה

$1,749.00
$1,035.00

ס"ה אייר $8,195.00

בית יעקב החדש

בית יעקב הישן
כנסת אליהו
ישיבת הראב"ד
תולדות אהרן

$3,274.00

ס"ה אב $17,424.08

חודש תמוז
 -ירושלים

חודש אלול
$2,433.00

נועם אלימלך

$764.58

ישיבה גדולה החדשה

$2,488.00

בית יעקב החדש  -קרית ספר

$2,462.00

ישיבה קטנה באר מרדכי

$2,451.00

בנות שפרינצא

$2,407.40

הרב אליקים יודא פייערשטיין
הרה"ג יואל מאיער
הרב יקתיאל מנשה ווערצבערגער
הרב שמעון פנחס גראס
הרה"ג יוסף שלמה פייערשטיין
הרב דוד מארמארשטיין
הרב מנחם יואל ווערצבערגער
הרב חיים אלישע גראסמאן
הרב אברהם אבא פילאפ
הרב נפתלי חיים צבי מארקאוויטש
הרב משה זאב ווערצבערגער
הרה"ג שלמה לייב גרובער
הרב דוב פילאפ
הרב שלמה מיכאל מארקאוויטש
הרב שלמה בר"וו ווערצבערגער
הרה"ג יואל גרינוואלד
הרב ליפא יואל פישער
הרב אברהם שמואל משה מאשקאוויטש
הרב שלמה ברוו"ד ווערצבערגער
הרב אליעזר צבי גרינפעלד
הרב אברהם שמחה פעלדמאן
הרב יואל הכהן מאשקאוויטש
הרה"ג דוד יצחק ווערצבערגער
הרב אפרים פישל גרינפעלד
הרב חיים פעלדמאן
הרב יעקב דוד מויזקאפ
הרב מרדכי אהרן זאבעל
הרב יוסף שלמה גרינפעלד
הרב ישראל מאיר פעלדמאן
הרב שמואל הערש מויזקאפ
הרב אברהם אלי' זאלדאן
הרה"ג דוד גרינפעלד
הרה"ג יעקב פעלדמאן
הרב יואל בר"מ מיטעלמאן
הרב יואל שלמה זאלדאן
הרב שלמה מנשה דייטש
הרב בצלאל פערל
הרה"ג משה מייזליש
הרב שלום זאלדאן
הרב שמואל דייטש
הרב זאב פערל
הרב משה יצחק מייזעלס
הרה"ג אברהם צבי זאלדאן
הרב גדלי' דרעזדנער
הרב יוסף פערל
הרב צבי דוב מייזעלס
הרה"ג בנציון אלי' זאלדאן
הרב יואל אשר אנטשיל דרעזנער
הרב משה נתן נטע פערל
הרב יעקב מענדלאוויטש
הרה"ג מאיר זאלדאן
הרב משה דרעזנער
הרב שמואל אליעזר פערל
הרב נטע מענדלאוויטש
הרב צבי אלימלך זילבערשטיין
הרב שמעון ישראל האלבערשטאם
הרב יואל בר"וו פערל
הרב שלום יוסף מענדלאוויטש
הרה"ג חיים יודא זילבערשטיין
הרה"ג דוד אלימלך האלבערשטאם
הרב יואל ברי"ה פערל
מו"ה משה זאב מענדלאוויטש
הרה"ג מנחם זאב זילבערשטיין
הרב יואל האלפערט
הרב אברהם יוסף פערלמוטער
הרב שלמה אפרים זלמן נאווי
הרב אלי' טורנהיים
הרב שמעון האלפערט
הרב משה ארי' פריינד
הרב יוסף מאיר נויאוויטש
הגה"צ יואל טייטלבוים
הרב יואל האניג
הרב אלעזר עמרם פריעד
הרב אלכסדר זישא ניימאן
הרב אהרן חנוך טייטלבוים
הרה"צ ישראל האראוויטץ
הרב משה פריעד
הרב יואל (ברא"י) ניימאן
הרב אלחנן חיים טייטלבוים
הרב ישראל הורוויטץ
הרב אריה פריעדלענדער
הרב משה דוד ניימאן
הרב שלמה ברוך יודא טייטלבוים
הרב חיים יחזקאל הירש
הרב אביעזר פריעדמאן
הרב ברוך אברהם ניישטיין
הרה"ג יקותיאל יו"ט טייטלבוים
הרב יחזקאל שרגא הירש
הרב אהרן יוסף פריעדמאן
הרב חנני' יום טוב סאקס
הרב אברהם יהושע טעללער
הרב יצחק הירש
הרב הלל מאיר פריעדמאן
הרה"ג אלטר יוסף צבי סופר
הרב חיים אלעזר טעללער
הרב משה יודא הירש
הרב יהושע פריעדמאן
הרב דוד נחמי' סטרולאוויטש
הרה"ג זאב אהרן טעללער
הרב משה שמואל הלוי הירש
הרב יהושע בר"מ פריעדמאן
הרב צבי יוסף פנחס סטרולאוויטש
הרה"ג שמואל שלמה טעללער
הרה"ג מרדכי הירש
הרב יואל ברי"א פריעדמאן
הרב אהרן סימאן
הרב דוב טרעגער
הרב יצחק הערשקאוויטש
הרב יואל בריש"י פריעדמאן
הרב ברוך סימאן
הרה"ג שלמה יוסף יאזעפאוויטש
הרב שלום יצחק הערשקאוויטש
הרב יואל נתן פריעדמאן
הרב יקותיאל יהודה סרוגא
הרב עזריאל יאזשעף
הרה"ג אביגדור הערשקאוויטש
הרב משה ארי' פריעדמאן
הרב צבי פסח סרוגא
הרב מרדכי יאקאבאוויטש
הרה"ג חיים יעקב הערשקאוויטש
הרב נפתלי יודא פריעדמאן
הרב יעקב עהרנטאל
הרב יחזקאל שרגא יונגרייז
הרב משה יחזקאל שרגא וואגשאהל
הרב צבי פריעדמאן
הרב אברהם שמעון עסטרייכער
הרב חיים יוקתיאל כ"ץ
הרב אליהו ווידער
הרב צבי יחיאל מיכל פריעדמאן
הרב יעקב עפשטיין
הרב יהושע נחמן כ"ץ
הרב משה אלימלך צבי ווידער
הרב שמואל פריעדמאן
הרב יצחק עפשטיין
הרב יוסף כ"ץ
הרה"ג יואל אשר ווידער
הרב שמואל אהרן פריעדמאן
הרב דוד עקשטיין
הרב מרדכי כ"ץ
הרב אברהם ווייזער
הרה"ג אברהם שלום ירוחם פריעדמאן
הרב יואל בר"מ עקשטיין
הרה"ג יצחק מרדכי כ"ץ
הרב אליעזר ווייזער
הרה"ג חנני' יום טוב פריעדמאן
הרב יעקב מרדכי פנחס עקשטיין
הרה"ג אברהם יצחק כאירא
הרב ארי' וויינבערגער
הרה"ג יחזקאל שרגא פריעדמאן
הרב ישראל יעקב עקשטיין
הרב יואל כאירה
הרב אשר ישעי' יהודה וויינבערגער
הרה"ג יצחק שלום ירוחם פריעדמאן
הרב קלונימוס אליעזר עקשטיין
הרב שלמה אברהם חיים כהן
הרב חיים שמעון וויינבערגער
הרה"ג יקותיאל יודא פריעדמאן
הרה"ג אברהם מאיר עקשטיין
הרב נחמן כהנא
הרב יואל וויינבערגער
הרב יהודה [לייבוש] פרענקל
הרה"ג דוד שלמה עקשטיין
הרב שלמה ברי"י כהנא
הרב יוסף זונדל וויינבערגער
הרה"ג מרדכי יודא צוויבל
הרב שבתי פאגעל
הרב שמואל זאנוויל כהנא
הרב שמעון עוזר וויינבערגער
הרה"ג יואל קאהן
הרה"ג יצחק פאדריגאל
הרב אברהם ארי' לאנדא
הרה"ג שלמה זלמן וויינבערגער
הרב שלמה צבי קארנבלי
הרב חיים אברהם ארי' פאלאטשעק
הרב אלימלך לאנדא
הרב אברהם זאב ווייס
הרב יחזקאל שרגא קויפמאן
הרב יואל פאלאטשעק
הרב אלכסנדר יושע לאנדא
הרב יהודא ווייס
הרב אלכסנדר יעקב שלום קליין
הרב ישעי' שלום פאלאטשעק
הרב יעקב משולם לאנדא
הרב יואל ב"ר אשר ווייס
הרב יהודה קליין
הרב נפתלי פאלאטשעק
הרב שלמה דוב לאנדא
הרב יעקב ווייס
הרב יצחק יהודה קליין
הרב ישראל מאיר פאלקאוויטש
הרה"ג אלכסנדר יקותיאל לאנדא
הרב שמעון ווייס
הרב משה קליין
הרב משה פאלקאוויטש
הרב משה ארי' ליכטענשטיין
הרב שמעון מרדכי ווייס
הרב קלונימוס אליעזר קליין
הרב שלמה מנשה פאלקאוויטש
הרב משה ברוך בענדיט ליכטענשטיין
הרה"ג יואל ברי"ח ווייס
הרה"ג שלום יונתן קליין
הרב אברהם פארגעס
הרה"ג יעקב הלל ליכטענשטיין
הרה"ג יואל ברע"מ ווייס
הרב מנחם מענדל קנאפלער
הרב חיים בן ר' יעקב פארגעס
הרה"ג שלום משה ליפשיטץ
הרב אברהם ווייסבערג
הרב אלטר יעקב קרויס
הרב חיים ברא"א פארגעס
הרב בנימין לעווי
הרב יושע אליעזר ווייסמאן
הרה"ג יואל ראזענפעלד
הרב חיים דוד פארגעס
הרב ישעי' דוב לעווי
הרב מנחם יששכר ווערטהיימער
הרב חיים צבי ראטה
הרה"ג יוסף משה שלום פארגעס
הרה"ג חיים יושע לעווי
הרב בנציון יעקב ווערצבערגער
הרב יעקב אהרן ראטה
הרה"ג יצחק אייזיק פוקס
הרה"ג שמואל מאיר לעווי
הרב יצחק אייזיק ליפא ווערצבערגער

הרב

הרה"ג

הרב

יושע ראטה

בסערות תימן (האלב)
בנות הענטשא (האלב)

$1,695.00

חכמת לב

$3,212.00

רמ"א

$3,211.00

מוסדות דרבינו יואל-ילדי ספרד $3,216.00
טאכעווער ת"ת

$3,037.00

בית יעקב החדש – נוה יעקב

$2,954.00

דושינסקיא-ירושלים

$3,154.00

ס"ה אלול $25,300

ס"ה תמוז $13,005.98

ברוך המקדש
שמו ברבים!

הרה"ג יואל מייער
הרב דוד ארי' גאלדבערגער

הרב
הרב
הרה"ג

הרה''ג
הרב

איתמר טובי' רובינשטיין

הרב

יוסף שמואל רויטנבערג

הרה"ג

יואל משה רייז

הרב

יעקב ארי' רייזמאן

אהרן יעקב רייכמאן

הרב

הרב

שלמה ריספלער

זאב יוסף אלי' רעטעק

הרה"ג

אלימלך שמשון שווארטץ
הרב

בנציון שווארטץ

חיים יחיאל מיכל שווארטץ

הרב

הרב

אביעזר מרדכי שווארץ

אברהם יוסף חיים שווארץ
אברהם עביר שווארץ

הרב

חיים מנחם שווארץ

הרב

יואל בר"י שווארץ

הרב
הרב

יצחק אייזיק שווארץ

הרב

משה עזריאל שווארץ

נפתלי הירצקא שווארץ

הרב

הרב

נתן דוב שווארץ

הרב

מנחם שטויבער

הרה"ג
הרה"ג

יחזקאל שרגא שטיין

דניאל דוד שטיינבערג
יעקב שלום שטערן

הרב

הרה"ג

יואל יצחק שטערן

הרה"ג
הרב
הרב

חיים שלמה צבי שעהר

הרה"ג

הרב

משה שעהר

הרב

שלמה שעהר

ישראל חנוך העניך שעהר
אברהם הלל שפיטצער

הרב

שליט"א

הרב יעקב ישראל ישרון כהנא

בזכות הבל
פיהם של
תשב"ר שאין
בהם חטא,
בוודאי יהיה
לכם לזכות
ולמליץ בימי
הרחמים
והרצון
להתברך בכל
טוב ,ולהתברך
בכתיבה
וחתימה טובה
ושנה טובה
ומבורכת,
וימלא ה' כל
משאלות
לבכם לטובה
ולברכה.

ובמיוחד נעלה על נס הרבנים
הגאונים שליט"א
רבני הקרן אשר על פיהם מתנהג
כל מפעלות הקרן ,ה"ה:

הרה"ג ר' יצחק יקותיאל ביקעל שליט"א
הרה"ג ר' יצחק שלום ירוחם פריעדמאן שליט"א
הרה"ג ר' שלמה יוסף יאזעפאוויטש שליט"א
רב קהל אור משה וואודבארי זשאנקשאן

וגם לרבות צוות הגבאים העסוקים
לקבץ נדבת השותפים החשובים
הרב אבא פילאפ שליט"א
הרב אברהם אלי' זאלדאן שליט"א
הרב אברהם וואלף ווייס שליט"א
הרב אברהם עביר שווארץ שליט"א
הרב אהרן יעקב רייכמאן שליט"א
הרב ברוך אברהם ניישטיין שליט"א
הרב חזקי' ראטה שליט"א
הרב חיים אברהם בראך שליט"א
הרב יואל ברי"ה פערל שליט"א
הרב יואל בריש"י פריעדמאן שליט"א
הרב יואל געלבשטיין שליט"א
הרב יואל מאיער שליט"א
הרב יושע אליעזר ווייסמאן שליט"א

הרב יושע בר"מ פריעדמאן שליט"א
הרב יעקב ישראל ישרון כהנא שליט"א
הרב יצחק הירש שליט"א
הרה"ג יצחק שלום פריעדמאן שליט"א
הרב ישראל האראוויץ שליט"א
הרב יוסף ברח"מ כ"ץ שליט"א
הרב משה אלימלך ווידער שליט"א
הרב משה עזריאל שווארץ שליט"א
הרב נטע מענדלאוויטש שליט"א
הרב שלום זאלדאן שליט"א
הרב שלום יוסף מענדלאוויטש שליט"א
הרב שלמה דוב לאנדא שליט"א
הרב שלמה מענדלאוויטש שליט"א

כן יתברכו ממעון הברכות חברי הוועד
הוצאות אשר משתדלים לסדר ולכלכל
כל הוצאות הקרן ה"ה:

הרב אהרן יעקב רייכמאן
הרב אלימלך שמשון שווארץ
הרב אברהם ווייסבערג
הרב יהושע בר"מ פריעדמאן

שליט"א
שליט"א

שליט"א
שליט"א

נפתלי שטערן

יעקב יושע שעהנברוין

הרב

הרב אברהם וואלף ווייס

שליט"א

שליט"א

ישעי' רובין

שמשון רובינפעלד

הרב

הרב

הרב ברוך אברהם ניישטיין

שליט"א

ברוך מרדכי רובין

משה שמואל רובינפעלד

הרה"ג

הרב

שליט"א

חנני' יום טוב ליפא רובין
הרה"ג

$3,161.00
$1,660.00

נחום חזקי' שרגא פייבל ראטה

יחיאל (בר"ז) רובין

$2,361.00
$3,209.00

יתברכו משמי מעל האברכים החשובים
שנושאים בעול המפעל ועומדים על
המשמרת לסדר כל דבר כראוי לו,

יחיאל (ברי"מ) רובין

$3,021.00

$3,211.00

משך כל השנה | $127,436.06 :מן ההתייסדות$302,768.06 :

שמעון אברהם ראטה

 -ביתר

אורה ושמחה

ס"ה סיון $6,284.00

בית יעקב החדש

$1,800.00

משבצות זהב (האלב)

פינסק קארלין

$2,102.00

בנות גבעת שאול (פערטל)
$1,858.00

חודש אב
$2,348.08

ואלה מוסיף על
הראשונים עוסקים
בלי ליאות למען
הצלחת הקרן

הרב יוסף זונדל וויינבערגער
הרב אברהם לייב לאנדא שליט"א
הרב יוסף ברי"י כ"ץ שליט"א
הרב בערל ביקעל שליט"א
הרב יעקב יושע ביקעל שליט"א

שליט"א

יצחק שפיטצער

הרה"ג

משה יודא שפילמאן

הרה"ג

יואל ברמ"ג שפיצער

ויהא רעוא מן קדם רבון עלמא שתזכו עוד רבות בשנים לישב באהלה של תורה ,ונזכה להרבות במעשי צדקה וחסד לעשות
נחת רוח להבורא יתברך שמו ,ונזכה לשנת גאולה וישועה ,וכל הרשעה כולה בעשן תכלה ,בביאת בן דוד במהרה בימינו אמן

איין הויפט סניף" ,קרן אברהם יוסף" ,פארטיילט  127,436.06בשנת תש"פ!!!

טויזנט דאלער ( )$5,000פער מנהל ,איז
דאס טאקע ריכטיג? עס קוקט אויס וואו
עפעס א זיסער געוואונטשענער חלום?!...
עסקן :אט הערט ,און איר וועט
זיך איבערצייגן אז ווען מ'טוט פארן
אויבערשטנס וועגן איז דא סייעתא
דשמיא ,און מען איז זוכה אויפצוטוהן פיל
מער ווי מען האט אליינס געטראכט און
געוואלט.
געווען איז דאס פארגאנגענעם חודש
אדר שנת תש"פ ,ווען די עסקנים האבן
ערהאלטן א ווענדונג פון א חשוב'ער
בארימטער עסקן ותומך תורה ,וועלכער
האט מיט זיין ווארימער ברען פארן חינוך
הטהור ,פארגעשלאגן פאר די עסקנים
א גאלדענע הצאה ,נעמליך א 'מעטשינג
פאנד' ,דהיינו אז אין פאל די עסקנים
וועלן מצליח זיין צו שאפן אזויפיל ווי נאך
 $1,000פער מנהל צווישן די קופות "אש
קודש" איבער די שטאט ,וועט ער מצדו
צושטעלן נאך גאנצע טויזנט דאלער!
( )$1,000פאר יעדן איינציגן מנהל!
די עסקנים זענען געכאפט געווארן אין
גרויס איבערראשונג פונעם גלענצענדן
הצאה ,מען האט באלד זיך גענומען צו
דער עבודה ,וואו מען אנגעהויבן ארבעטן
אויף א גרויסארטיגן 'דרייוו' בין כותלי
מבצר הכוללים ,אפעלירנדיג אויף פרישע
'שותפים' ,צו קענען אנקומען צום נויטיגן
ציל פון פרישע .$1,000
וואו עס גילט אבער דער פראז 'א
מענטש טראכט און גא-ט לאכט' ,איז אין
ברען פון די פעולות ,געשאפן געווארן
דער וועלט'ס איבערקערעניש מיטן
קאראנא מחלה ה"י ,וואס צווישן די גאנצע
וועלט וואס איז געקומען צו אן ענד,
האט ווי פארשטענדליך דער קאמפיין
נישט געקענט ממשיך זיין ,אזוי אז די
פעולות זענען געקומען צו א צייטווייליגן
אפשטעל אויף די נאכפעלגענדע עטליכע
חדשים.
אבער באלד נאך ווי זאכן האבן
בעז"ה זיך אנגעהויבן צוריק געהעריג
שטעלן צוריק אין פלאץ ,האבן די
עסקנים זיך פריש ארגאנזיזירט ,און נאכן
יו"ט שבועות ,איז פון פריש געלאזט
געווארן אין גאנג דער גרויסארטיגער
'דרייוו' ,וחפץ ד' בידם הצליח ווען אן
אויסטערלישער ווארימקייט האט זיך
באלד אנגעזעהן ביים ציבור הלומדים,
עס איז געזעהן געווארן א מאסן אנשליס
פון פרישע 'שותפים' וועלכע האבן זיך
אנגעשלאסן אינעם הייליגן מפעל,
אויך אין ביהמ"ד 'אבני צדק' איז
ארגאניזירט געווארן א ספעציעלער
מסיבה אנצוווארימען דעם ציבור
המתפללים זיך אנצושליסן אלס
שותפי הקופה ,וואס דאס אלעס האט
צוגעברענגט ,אז אין געציילטע וואכן
צום נאכפאלגנדן חודש תמוז ,האט מען
זיך שוין דערזעהן מיט גענוג שותפים
פארן גאנצן סכום פון נאך פרישע טויזנט
דאלער.
די עסקנים זענען צוריקגעגאנגען
צום אויבנדערמאנטן עסקן מיט די
רעזולוציעס פונעם קאמפיין ,און ער מצדו
האט אויך נישט געצעגערט ,ער האט
באלד אנגעהויבן צושטעלן וואס ער האט
מבטיח געווען און זינט דאן שטעלט ער
צו די עקסטערע  ,$1,000וועלכע ווערט

>

איינגעטיילט צווישן 'קרן אברהם יוסף'
וועלכע טיילט אויס דעם חלק הארי ,און
די איבעריגע ווערט פארטיילט דורך 'קרן
אבני צדק' און 'קרן אליעזר אבא'.
בסך הכל מיט דעם איז געשאפן געווארן
דער פריידיגער –און ווי איר זאגט טאקע-
'אומגלויבליכער מציאות ,אז יעדער
איינציגער מנהל וועלכער קומט אן צום עיר
הצדק קרית יואל ,ערהאלטן פון די קופות
"אש קודש" אליינס ,דעם סכום אדיר פון
פינעף טויזנט דאלער! וועלכע קומט אויס
צו א קיימא לן פון גאנצע דרייסיג טויזנט
דאלער וועלכער ווערט פארטיילט דורכן
מפעל מדי חודש בחדשו!!!
ווערט
הארץ
דאס
משנתו:
פארברייטערט פון שמחה הערנדיג
די אויסטערליש-געוואלדיגע פעולות
וועלכע קומען פאר אזוי שטיל און
באשיידן ,עס לאזט זיך זאגן אז רביה"ק
זי"ע בעלמא דקשוט שעפט הויפנס נחת
פון תלמידיו הנאמנים ,וועלכע זענען
ממשיך דרכיו הקדושים מיט א הייליגער
פייער ,מיטן איינעם ציל צו פארזיכערן
די הייליגע המשכה פונעם ערליכן ריינעם
חינוך בארץ הקודש.
אבער וואו מיר זעהן און הערן ,האט
דער רעיון געשלאגן ווארצלען און זיך
פארשפרייט איבער אנדערע שטעט אויך,
וואו עס זענען געגרינדעט געווארן קופות
"אש קודש" ,וואס קענט איר זאגן איבער
דעם?
עסקן :אזוי ווי איר זאגט ,מצוה גוררת
מצוה ,און נאך דעם אויסטערלישן
סוקסעס וואס מ'האט ב"ה געזעהן מיטן
קופה דאהי אין קרית יואל ,איז געהערט
געווארן דער פארלאנג פון די אברכי
הכוללים ד'סאטמאר איבער אנדערע
שטעט ,וועלכע זענען געקומען מיט די
טענה פון למה נגרע ,און האבן מייסד
איש על מחנהו ועל דגלו דעם קופת "אש
קודש".
דער ערשטער דאס נאכצומאכן זענען
געווען די אברכי כולל תו"י ד'סאטמאר
אין וויליאמסבורג ,וואו די חשוב'ע
עסקני "עזר הצלה" אין שטאט ,זענען
אריינגעשפרינגען אינעם אונטערנעמונג
צו מייסד זיין דעם קופת "אש קודש – קרן
מרדכי דוד" ,ע"ש פונעם בחיר תלמידי
רביה"ק זי"ע הגאון החסיד רבי מרדכי דוד
קאהן זצ"ל ר"מ בישבתינו הקדושה.

ברכת מזלא טבא אל מול פני הני עסקנים
החשובים עוסקים בצורכי ציבור באמונה

הר"ר יואל
קויפמאן

הי"ו

עסקן נמרץ לטובת 'מרכז עזרה ויעוץ'
בעיר מאנטריאל

לרגל הולדת בתו למזל טוב

הר"ר יואל
טייטלבוים הי"ו

ב''ר שמחה

עסקן נמרץ לטובת מרכז עזרה ויעוץ
בעיר וויליאמסבורג

לרגל הולדת בנו למזל טוב
יה"ר שיזכו לראות רב תענוג ונחת דקדושה מכל
יוצאי חלציהם ולהמשיך בפעולותיהם הברוכות
ברוב סייעתא דשמיא

דער קופה האט אין לויף פון די קורצע
צייט זינט איר גרינדונג געמאכט שיינע
טריטן פאראויס ,א חלק ניכר פון די
לומדי הכולל האבן זיך אנגעשלאסן אלס
שותפים ,וואו זיי טוען ביישטייערן שיינע
סכומים פאר יעדן מוסד ,פון וואו עס טוט
זיך צוזאקלייבן א גאר הערליכער סכום
וועלכע ווערט פארטיילט פאר די מנהלי
המוסדות.
צו זיי האבן זיך צוגעשטעלט די
אברכי כולל 'דברי יואל' ד'סאטמאר אין
בארא פארק ,וואו א באזונדערע שיינע
קופת "אש קודש" איז אוועקגעשטעלט
געווארן ,א שיינע מספר אברכים זענען
דערין אנגעשלאסן ,וועלכע ברענגט אריין
א סכום נכבד פאר די מנהלים.
מיט א קנאפע יאר צוריק ,ווען עס
איז נתחדש געווארן דער כולל אברכים
ד'סאטמאר אין שטאט מאנטריאל ,איז
סינאנים מיטן כולל נתייסד געווארן
דער קופת "אש קודש – קרן צבי",
רובם ככולם פון די אברכים האבן זיך
באלד אנגעשלאסן אלס שותפים ,און א
הערליכער סכום ווערט צוזאמגעקליבן
מדי חודש בחודשו למען החזקת חינוך
הטהור.
אויך אריבערן אטלאנטיק ,ביז צום
ווייטן לאנדאן איז אנגעקומען דער קנאת
סופרים ,וואו עס איז אין די לעצטע צייט
נתייסד געווארן דער קופת "אש קודש –
קרן מנשה יוסף" ,די אברכי הכולל האבן

זיך כמעט אלע אנגעשלאסן לדבר מצוה,
און די חשוב'ע מנהלים גייען ארויס
איבערראשט פונעם הערליכן סכום וואס
ווערט זיי געשאנקען.
משנתו :הייסט דאס אז דער
קופה שטייט היינט צו טאג וואו אן
אלוועלטליכער זאך וועלכע נעמט ארום
חסידי סאטמאר פון איבערראל ,אצינד,
איז שייך ארויסצוגעבן פון הונטער די
קוליסן עפעס פלענער אויפן צוקונפט פון
פרישע קופות וואס זענען ערווארטעט צו
געגרינדעט ווערן?
עסקן :עס זענען דא אסאך מער ווי
בלויז 'פלענער' ,מיט פרייד קענען מיר
מבשר זיין איבער עטליכע פרישע קופות
איבער די בתי מדרשים אין קרית יואל,
וועלכע זענען ערווארטעט געגרינדעט צו
ווערן גאר בקרוב בעז"ה.
צום אלעמען ערשט גרייט זיך דער
קופת "אש קודש – קרן אברהם יוסף"
אויסצושפרייטן אירע פליגלען ,מיטן
גרינדן א פיליאלע פאר די באי בית ד'
אינעם בית הגדול והקדוש דער ביהמ"ד
הגדול ,וואו חשוב'ע עסקנים ארבעטן
אין די טעג אויס די לעצטע דעטאלן ,א
גרויסארטיגער 'הרשמה-דרייוו' ווערט
צוגעגרייט ,צו געבן א געלעגנהייט פאר די
טויזנטער מתפללי הביהמ"ד אין די ימות
החול ,צו זיין א חלק פון די הונדערטער
'מחזיקי חינוך הטהור' ,די שותפים
אינערהאלב די קופות אש קודש איבער

רצון קדושי"ו יעשה

א מזל ער האט
מיר נישט
געהאלפן...

עס פארציילט הרה"צ ר' משה חיים ארי' שליט"א
מנהל בית חינוך לבנות 'אורה ושמחה:

געווען איז עס בשנת תש''נ ווען הגה"ק המקובל רבי ששון
מזרחי זצ"ל ,דער מייסד פונעם הייליגן מוסד "אורה ושמחה"
פאר ספרד'ישע תלמידות ,האט מיך ארויסגעשיקט קיין חוץ
לארץ ,צו ראטעווען דעם הייליגן מוסד וואס איז געליגן אין
גאר שווערע חובות ,אויסער דעם לויפנדן בודזשעט פון א בית
חינוך מיט הונדערטער תלמידות ,וואס נעמט נישט קיין געלט
פון די מדינה הטמאה.
ער האט פאר דעם צוועק געשריבן א בריוו ,אדרעסירט צו
איינעם פון די גדולים אין אמעריקע ,וואו ער בעט דעם גדול
אז ער זאל מיר שטיין צו די האנט ,און ארויסהעלפן פאר מיין
הצלחה אין אמעריקע.
ווען איך בין אנגעקומען צו יענעם גדול ,האט ער זיך
למעשה ארויסגעדרייט און האט מיר נישט צופיל געהאלפן ,א
זאך וואס האט מיר שטארק צוקלאפט ,האבנדיג געלייגט מיין
גאנצע האפענונג אויף די הילף פון דעם גדול.
אין פארלוירנקייט בין איך אריינגעגאנגען אין א ביהמ"ד
אין וויליאמסבורג און זיך געשטעלט דאווענען ,און ביי שמונה
עשרה אויסגעפלאצט אין א געוויין ,און מיט צעבראכנקייט

די וועלט ,וועלכע האבן די זכי' צו האבן
א חלק אין די טויזנטער שעות תורה ארץ
ישראל בטהרה וקדושה ,איבער די פילע
מוסדות אין גאנץ ארץ הקודש.
אויך גרייט מען זיך אין ביהמ"ד 'ישמח
משה' בשכונת 'ברך משה' צום התייסדות
קופת "אש קודש" ,ווען אין די לעצטע
צייט האבן די עסקנים שוין אנגעהויבן
ארגאניזירן און אנשליסן די שותפים,
און עס איז צום ערווארטן אין די נאנטע
תקופה דער אפעציעלער התייסדות
הקופה בעז"ה.
צו די זעלבע צייט גייען אן באראטונגען
איבער אנדערע בתי מדרשים אין שטאט
צו גרינדן דעם קופה בבית מדרשם ,ווען
האפנטליך וועט מען בקרוב קענען מבשר
זיין איבער נאך קופות וועלכע זענען
אויפגעשטעלט געווארן ארום אלע עקן
פונעם שטאט.
משנתו :דבר אין בפי ובלשוני אין מלה
ארויסצוברענגען דעם זכות אדיר ונשגב
פון די אלע עסקנים ונדבנים וועלכע האבן
א חלק און דעם הייליגן געוואלדיגן הצלת
חינוך הטהור פראיעקט ,עס בלייבט נאר
איבער צו וואונטשן אז דער זכות החזקת
תורה בטהרה זאל ביישטיין פאר זיי אלע
צו געבענטש ווערן בברכת התורה ,ויזכו
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה
ומצוות ,ולהחתם בספרן של צדיקים
גמורים ,מיט א שנת גאולה וישועה לנו
ולכל ישראל.

פלאות'דיגע געשעענישן
בזכות תשב"ר לומדי
טהרת הקודש

נייער
קאלום

מתפלל געווען צו השי"ת ער זאל מיך העלפן.
צווישן די פילע מתפללים האט זיך געפונען אין ביהמ"ד
א איד הרה"ח רבי שמואל אבערלענדער ז"ל מראה"ק אין
סאטמאר ,וועלכער איז גלייך נאכן דאווענען צוגעקומען צו
מיר ,און געפרעגט אויף מיין קומען ,און זיך אינטערעסירט
אויף מיין פראבלעם.
איך האב אים געשילדערט איבער דער הייליגער מוסד
"אורה ושמחה" וואס געפונט זיך אין ירושלים עיה"ק ,וואו
עס ווערן נתחנך טייערע ספרד'ישע מיידלעך על דרך ישראל
סבא על טהרת הקודש .רבי שמואל וועלכער האט – אלץ
פייערדיגער סאטמארער חסיד – געהאט א שטארקע געפיל
פאר מוסדות הק' על טהרת הקודש האט מיך גלייך אז ער זאל
קומען איינשטיין ביי אים אינדערהיים.
פון יענעם מינוט אנגעויבן ,איז מיר ר' שמואל געשטאנען
צו די רעכטע האנט ,און מיט געטריישאפט און אחריות פארן
חינוך הטהור פון די טייערע ספרדי'שע קינדערלעך האט ער
געטראגן דעם הייליגן אויפגאבע במשך צענדליגער יארן,
דינענדיג אלס פעטסער רוקנביין פארן מוסד ,ביז זיינע לעצטע
חדשים עלי אדמות.
איך האב דערביי געזעהן דעם געוואלדיגן סייעתא דשמיא
וואס באגלייט די הייליגע מוסדות על טהרת הקודש ,ווען בעת
וואס איך בין געקומען מיטן פלאן צו ערהאלטן הילף פונעם
אויבנדערמאנטן גדול ,האט די השגחה עליונה דייקא צוגעפירט
אז דער גדול זאל מיך נישט אויסהערן ,אלעס כדי דער מוסד
זאל קענען האבן איר ווייטערדיגער קיום ,מיטן אומגעהויערן
הילף וואס מיר האבן גענאסן פון ר' שמואל ז"ל ,און איך וויל
אפילו נישט קלערן וואס וואלט געווען ווען איך ערהאלט ווען
יא דעם הילף פון יענעם גדול...
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