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 מאמרים, מאורעות ופעולות בתוככי משנתומשנתומשנתומשנתומשנתו
היהדות הנאמנה ההולכים לאורו של

 מרן רביה"ק
מסאטמאר זי"ע

די וחסידי סאטמאר - ארה"ב ו"ל ע"י תלמי י
שנה ד' גליון קי"ז  |  בלק – פנחס תשפ"ב לפ"ק

כי - 'בהכרח' – ינתקו – ממקור - הקדושה

שטורעם: גרויסער 
חסידי'שער מוסד אין 
א"י גיבט זיך אונטער 
גענצליך צום משרד 
החינוך והשמד רח"ל 

בעד בצע כסף
מוסד נעמט זיך אונטער צו לערנען העברעאיש און ענגליש אויף 
א הויכן שטאפל, ווי אויך מַאטעמַאטיק און סייענס, אויף וועלכן 

די תלמידים ותלמידות וועלן דארפן אריבערגיין שטרענגע 
פארהערן דורכן משרד החינוך – אין אויסטויש פאר א פעטערן 
ביינדל פונעם שלחן איזבל, ווען זיי וועלן ערהאלטן א טאפלטן 

סכום פאר די שעות וואס ווערן אויסגענוצט אויף לימודי חול

שריט געווארן שארף פארדאמט אויך 
אינערהאלב די אגודי'סטישע און ליטווישע 

קרייזן – הנהלת העדה החרדית מפרסם 
געווען שארפן מכתב מחאה בחוצות ארץ 
הקודש – הגאון רבי דוב לָאנדָא, מגדולי 

המנהיגים אין ליטווישע וועלט: "זיך 
אונטערגעבן פאר די שלטונות קען זיך 

דערקייקלען צו שמד רוחני ממש!"

די  קעגן  'קנאי'  א  פלוצלונג  ווערט  צייטונג  נאמן'  'יתד  ליטווישע 
איז  'קנאות'  פון  אונטערלאגע  עכטע   – לרשעים  כבוד  אפגעגעבענע 
זארג ביי די חרדי'שע פאליטיקאנטן בעפאר 5'טע בחירות-רונדע, פון 
אנקעטעס ַאז זיי פַארלירן טויזנטער שטימען צו די עקסטרעם-רעכטע 

פארטיי פון איתמר בן גביר
-

ח"כ  וואו  חתונה-זאל  פון  פארנט  קומט  יחטא?  שלא  הבן  יעשה  מה 
נאמן...( האט ממש  יתד  'קנאישן'  פון  )אויבערהאר  גפני  מ.  המינים 
אין די זעלבע צייט אויפגענומען מיט געוואלדיגער שענדליכער כבוד 
און חנופה לרשעים פילצאליגע שישקעס פון אלע עקן פון פאליטישן 
די  צו  געקומען  טאקע  איז  ביבי  און  ישראל,  מדינת  אין  ספעקטרום 

דאזיגע חתונה פון גפני'ס אייניקל

ווען 'יתד נאמן' ווערט א קנאי...

ישראל  עוכר  סצענע:  שוידערליכע 
בני  אויף  אנטפאנגען  נתניהו  ביבי 
געשרייען  חנופה  מיט  גאסן  ברק'ער 
און כבוד געזאנגען דורך הונדערטער 

צעהיצטע יוגנטליכע

פוסק הדור כ"ק ראב"ד ירושלים שליט"א לאזט הערן 
שארפע דברי מחאה קעגן פרעצעדענטלאזע כבוד 

לרשעים דורכ'ן חבר כנסת המינים
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פרק י"ג

'מתירים' בלית ברירה, אדער 'מחייבים'?

אין ירושלים עיה"ק
דעם  צווישן  הערצה  און  ידידות  די 
געהאט  האט  רב  בעלזער  מיטן  רבי'ן 
איז  רבי  דער  וואס  נאכדעם  המשך  א 
זיי  און  ישראל,  ארץ  קיין  אנגעקומען 

האבן זיך באגעגנט אין ירושלים.

רבי  דער  וואס  נאכדעם  טאג  איין 
עיה"ק,  ירושלים  קיין  אנגעקומען  איז 
ער  איז  סליחות,  ב'  תש"ה,  אלול  כ"ה 
געגאנגען באזוכן ביים בעלזער רב ז"ל, 
און דער בעלזער רב איז צוריק געקומען 
אפגעבן א באזוך אין די עשי"ת אנהויב 

תש"ו.

געווען  זענען  יאר  יענעם  במשך 
עטליכע חליפת מכתבים צווישן הרה"ח 
ר' יוסף אשכנזי ז"ל משב"ק און הרה"ח 
המפורסם מחשובי חסידי בעלזא בדור 
העבר ר' משה גראס ז"ל - דעם רבי'נס 
בעל אכסניא און וועלכער האט אסאך 
שווייץ  דער  אין  רבי'ן  דעם  געהאלפן 
מאל  יעדעס  ווערט  עס  וועלכן  אין   -
צווישן  נימוסין  ביקורי  די  דערמאנט 

דעם רבי'ן מיטן בעלזער רב.

איבער דעם ערשטן באזוך שרייבט 
שליט”א  "...אדמו”ר  ע"ה:   יוסף  ר' 
מבעלז  הה”צ  כ”ק  את  לבקר  פה  הי’ 
שליט”א תיכף בבואו לכאן, כי גם הה”צ 
מבעלז שליט”א בא לכאן על ר”ה אחר 
על  להיות  אם  לו,  שהי’  ספיקות  כמה 
והתיישב  אביב,  בתל  או  בצפת”ו  ר”ה 
יוה”כ הבעל”ט אומרים  ועל  לכאן,  לבא 
שנוסע לצפת, אם לא ישתנה עוד, והיום 
על  שליט”א  מבעלז  הה”צ  בא  בלילה 
וב”ה  שליט”א  לאדמו”ר  בחזרה  ביקור 
אשרי  דקדושה,  שמחה  לזה  זה  שמחו 
עין ראתה כל אלה, והשי”ת יעזור שנזכה 
בצילתא  דמהימנותא  בצילא  להסתופף 

דקדושה כה”י מתוך נחת והרחבה..."

חסידים זענען אויך 
אנדערש

ביים  באזוך  רבי'נס  דעם  איבער 
בעלזער רב ז"ל אין תל-אביב ווען דער 

רבי איז אהין געפארן אויף שב"ק פר' כי 
תשא, ווערט דערציילט אין ספר "דרך 

המלך":

די נאכט  8:00 אזייגער אויף  "ארום 
באלד נאכ'ן אנקומען אין תל אביב, איז 
קודש  נאוה  ביתו  צו  אריבער  רבי  דער 
פון הגה"ק מבעלזא זצ"ל, אויף די אחד 

העם גאס.

מיטגעקומען  דאן  איז  רבי'ן  "מיט'ן 
וחסידים  גאנצער עולם תלמידים  דער 
מיטהאלטן  געוואלט  האבן  וועלכע 
עליון  קדושי  צוויי  די  פון  באזוך  דעם 
וועלכע  צדיקים  צוויי  די  הדור,  וצדיקי 
מאל  צוויי  געטראפן  שוין  זיך  האבן 
בעפאר דעם אין ירושלים, האבן זיך דא 
ווידעראמאל משתעשע געווען איינער 

מיט'ן אנדערן.

"הרה"ח ר' חיים מרדכי שטיינבערג 
דעם  איבער  דערציילן  פלעגט  ז"ל 
זיך  האט  רב  בעלזער  דער  אז  באזוך 
צופרידנהייט  מיט  רבי'ן  צום  אנגערופן 
אויס  היינט  שוין  זעהט  "תל-אביב 
אנדערש ווי אמאל, ס'האט שוין אין זיך 
חסידים", האט זיך דער רבי אנגערופן: 
"תל-אביב איז אנדערש, און די חסידים 

זעען אויך אויס אנדערש"...

אשכנזי  יוסף  ר'  פון  בריוו  "אינעם 
ע"ה צו ר' משה גראס ע"ה שרייבט ער:

"בטח שמע שכ"ק ש"ב מרן אדמו"ר 
פ'  העעל"ט  בשב"ק  שבת  שליט"א 
נאה  שבת  ב"ה  והי'  בתל-אביב  תשא 
יסופר,  כי  יאומן  לא  מאוד,  מאוד  ויאה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  עם  ג"כ  והשתעשע 
שמחה  והי'  ביחד  שליט"א  מבעלזא 
ה'  שליט"א  הצדיקים  השני  בין  גדולה 
יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, 
מאריך  הייתי  פנאי  יותר  לי  שהי'  ולולי 
בענין השבת וימי השבוע איך שעברו כי 
יש לכתוב ולהאריך בהענין, אבל מחמת 
קוצר הפנאי שלי, בקשתי את גיסו הב' 
אהרן נ"י שהי' ג"כ שם על שב"ק שהוא 
אשר  את  כתב  ובודאי  הכל  לכם  יכתוב 

ידע עד שידו מגעת".

דער באזוך פון הגה"ק 
מבעלזא זצ"ל

הגה"ק  איז  פארנאכטס  "זונטאג 
אפגעבן  צוריקגעקומען  זצ"ל  מבעלזא 
א ביקור גומלין פאר'ן רבי'ן ביי ר' יחיאל 
בענעדיקט ז"ל - פונעם רבי'נס מקורבים 

אין ת"א - אין די אכסניא.

בענעדיקט  מרת  דערציילט  "עס 
אהיים  איז  רבי  דער  ווען  אז  שתחי', 
טאג,  יענעם  דאווענען  פון  געקומען 
האט ער געהייסן ר' יאסל ז"ל זאל איר 
בעטן זי זאל באקן א ספעציעלן "מזונות 

טארט" לכבוד דעם בעלזער רב.

"מרת בענעדיקט תחי' דערציילט אז 
ווען דער בעלזער רב איז אריינגעקומען 
א  זייער  געווארן  איז  רבי'ן,  צום 
און  הויז,  אין  געדרענג  שטארקער 
מען  רירן,  געקענט  נישט  זיך  מ'האט 
שרייען,  צייט  גאנצע  די  געהערט  האט 

"פיקוח נפשות גייט ארויס".

דעם  אריינגעברענגט  מ'האט  "ווען 
טארט,  מזונות  ספעציעל-געבאקענעם 
דעם  געווען  מכבד  רבי  דער  האט 
אבער  ברכה,  א  מאכן  צו  רב  בעלזער 
דער בעלזער רב האט געבעטן אז דער 
זאל קודם מאכן א ברכה, און דער  רבי 
רבי האט טאקע געמאכט די ערשטע א 
געווען  מכבד  דערנאך  האט  און  ברכה, 

דעם בעלזער רב.

האט  רב  בעלזער  דער  וואס  "נאך 
געגעסן  האט  און  ברכה  א  געמאכט 
קיינעם  ער  האט  טארט,  מזונות  פונעם 
געלאזט  נישט   - הכלל  מן  יוצא  בלי   -
נעמען קיין "שיריים", ער האט געהייסן 
אריינטראגן  טארט  רבינ'ס  דעם  מ'זאל 
דאס  און  תחי',  בענעדיקט  מרת   פאר 
זאל זיין א מתנה פאר'ן מאכן זייער הויז 

פאר אן אכסניא פארן סאטמארער רב.

ר'  הרה"ח  דערציילט  האט  "עס 
הלל ווינד ז"ל משב"ק ביים בעלזער רב 
זי"ע אז ווען מ'האט אריינגעברענגט די 
יוסף  ר'  און  רב  בעלזער  פאר'ן  מזונות 
אשכנזי האט דאס ארויפגעלייגט אויפן 
טיש וועלכע איז געווען פול אנגעלייגט 
אז  וויסנדיג   - ער  האט  קוויטלעך,  מיט 
דער בעלזער רב איז זייער מקפיד נישט 
צו לייגן קיין שום זאך אויף לשון קודש 
- אנגעפאנגען צו אוועק שארן  אותיות 
מזונות  די  אונטער  פון  קוויטלעך  די 

טארט.

בעלזער  דער  האט  פלוצים  "אבער 
צו  אויגן  הייליגע  זיינע  אויפגעהויבן  רב  
ר' הלל און זיך אנגערופן מיט א העכערן 
שטוב?!"...  אין  יענעם  ביי  "הלל,  טאן: 
און  דערשראקן  באלד  זיך  האט  הלל  ר' 
קפידא  די  טראץ  אז  פארשטאנען  האט 
פון בעלזער רב נישט צו לייגן קיין חפצים 
אבער  דאס  איז  ווערטער,  לשה"ק  אויף 
סאטמאר  ביים  זיצנדיג  כבוד  קיין  נישט 

רב ביים טיש צו אנפירן מעשי גבאות.

רבי  דער  האט  באזוך  "נאכן 
ארויסבאגלייט דעם בעלזער רב ביז צו 
צוויי  די  און  כבוד  גרויס  מיט  גאס  די 

צדיקים האבן זיך ווארים געזעגנט".

ביי יענעם אין 
שטוב?!...

"אין  ז"ל  ר' הלל  ווייטער  דערציילט 
בחור  א  אנגעקומען  איז  צייט  יענע 
אויף  גאליציע  פון  הגולה  פליטי  די  פון 
האט  השואה  מאורעות  די  וועמען 
און  געווען  משפיע  שטארק  ליידער 
פון  גליטשן  צו  אנגעפאנגען  האט  ער 
אויפגעפירט  זיך  און  וועג,  אידישן 
אוממענטשליך צו מענטשן אין די גאס.

"דער הייליגער בעלזער רב זעענדיג 
האט  בחור  דעם  פון  התדרדרות  דאס 
הויז  אין  זיך  צו  אריינגענומען  אים  ער 
ה'  דרך  דעם  געלערנט  כסדר  אים  און 
און וועג פון מענטשליכקייט, די גבאים 
אפרעדן  כסדר  זיך  פלעגן  משב"ק  און 
פאר'ן בעלזער רב אז ער שטערט זיי די 
עבודת הקודש און ווייסט נישט פון קיין 

מענטשליכקייט צו זאגן.

רבי'ן  פונעם  אהיימגייענדיג  "איצט 
האט זיך דער בעלזער רב אויסגעדרייט 
צו  אנגערופן  זיך  און  בחור  יענעם  צו 
דערצייל  "הלל,  זאגנדיג:  ז"ל  הלל  ר' 
ביים  געהאט  האבן  מיר  וואס  אים 
ער  האט  בחור  צום  און  רב"  סאקמער 
זיך אנגערופן: "דו האסט געהערט וואס 
איך האב געזאגט פאר הלל'ן, ביי יענעם 

אין שטוב?..."

געשיקט א שווער 
קוויטל

הזכרות  "שיקן  פון  ענין  דאס  בנוגע 
ווערט  וואס   – קוויטלעך"  מיט 
 – חיבור  דערמאנטן  אינעם  געברענגט 
דערציילן אונז הגה"צ רבי יעקב פינחס 
און  וותיקין,  ביהמ"ד  רב  זצ"ל  געווירץ 
ז"ל  זיכערמאן  מיכל  יחיאל  ר'  הרה"ח 
געווען  איז  עס  וואס  מאנטריאל,  פון 
עטליכע  ווען  קאטאמון  אין  אמאל 
גערעדט  בעלזער בחורים האבן אמאל 
דארט  איז  רבי'ן,  אויפן  בכבוד  שלא 
ע"ה  ריווער  גרשון  ר'  הרה"ח  געזעסן 
משמשים  די  פון  געווען  איז  וועלכער 
שטיל  זיי  ער  האט  רב,  בעלזער  ביים 

געמאכט זאגנדיג:

"דרך ארץ! ווען דער סאטמארער רב 
ירושלים,  אין  געוואוינט  דא  נאך  האט 
ווען  געמאכט  מאל  עטליכע  זיך  האט 
דער רב האט געהאט א שווערן קוויטל 
צום  אריבערגעשיקט  מיך  ער  האט 

סאטמארער רב מזכיר זיין".

- דער - 
באהאלטענער

אמת

חוב קדוש?!
להצדיק את הצדיקים: דער גאנצער אפענער אמת

הגה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל

י"ב

)פארזעצונג אין קומענדיגן גליון בע"ה(

)פָארזעצונג פון פריער:(
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פארגעקומען  שערים'  'פתיחת  מעמד  הערליכער 
בית  אין  ויעוץ"  עזרה  "מרכז  פון  אפיס  נייעם  אינעם 
ארט,  גרעסערן  פאר  געברויך  קריטישער  נאך  שמש, 
און  אינגעלייט  פון  פלייץ  אומאויפהערליכער  צוליב 
בחורים וועלכע קומען מדי יום ביומו נאך הילף מיט 

זייערע מיליטער-פראבלעמען.

אלע  פון  מצילים  דורך  געווארן  אויסגענוצט  מעמד 
די  איבער  ותושי'  בעצה  צונויפשמועסן  זיך  שטעט, 
לעצטע  די  בנוגע  אויך  ווי  ההצלה,  מהלכי  לעצטיגע 

פראבלעמען וואס די רשעים רוקן כסדר אונטער.

נס  גרויסן  נאכן  הודאה',  'סעודת  אלס  געדינט  אויך 
וועלוול קוביטשעק  ביים חשוב'ן שליח המרכז הר"ר 
'משנתו'  לעצטן  אין  באריכטעט  ברייט  ווי  שליט"א, 

גליון.

עס האבן זיך משתתף געווען די מצילים פון ירושלים: 
דימאנד/ הר”ר  שמעון  הר”ר  שישא/  שמעון  הר”ר 
אברהם יואל אייזנבערג/ הר”ר אהרן וואלבערג/ הר”ר 
דוד ראזנפעלד/ הר”ר דוד משה דייטש/ הר”ר שמעון 
הר”ר חיים יהודה  די מצילים פון בני ברק:   - קעלער, 
בית  אין  מצילים   - ישראל דירנפלד.  הר”ר  יאקאב/ 
שמש: הר”ר יואל שישא/ הר”ר זאב קוביטשעק. - און 

מציל אין צפת: הר"ר אהרן פאפנהיים.

געפירט  און  ארעסטירט   10 בא"י(:  )בלק  חוקת  מאנטאג 
פון  חפצים  פריוואטע  און  בגדים   – סטאנציע  פאליציי  אין 
געווארן  אריבערגעפירט  שטענדיג  ווי  זענען  ארעסטירטע 
צום אפיס פונעם מרכז, כדי דאס זאל נישט נעלם ווערן דורך 
די קלעבעדיגע הענט פון די ציוני'סטישע 'געזעץ היטער'... 
פאליציי  אין  אריבערגעלאפן  באלד  שישא  שמעון  הר"ר   -
סטאנציע מיט ברייטע צובייס מאכלים און משקאות פאר 
ההצלה,  מהלכי  אונטערגענומען  –באלד  ארעסטירטע 
שטאובער  מנחם  המרכז  מטעם  עו"ד  מיט'ן  אינאיינעם 
ב"ה  ארעסטירטע  די  פון  זעקס  זענען  אויפצומארגנס   –
באפרייט געווארן, פיר זענען פארבליבן, נאך וואס עס ווערט 
פון זיי פארלאנגט צו באצאלן 3,000 שקל יעדער באזונדער 
– הר"ר שמעון שישא האט שווער געארבעט אז די פיר זאלן 

געפירט  נישט  און  סטאנציע  פאליציי  אין  ווערן  געהאלטן 
ווערן אין טורמע, זאגנדיג כסדר אז אט אט און מען ברענגט 
דאס געלט... – דאס האט געברענגט אז נאך 24 שעה וואס 
די אסורים זענען געהאלטן געווארן אין פאליציי סטאנציע, 
האט מען איינגעגעבן א קלאגע אז מען האלט זיי שוין מער 
ווי 24 שעה אן זיי געבן א בעט צום שלאפן, א זאך וואס איז 
די  געקומען  איז  ארויף  דעם  אויף  ווען  געזעץ,  דעם  קעגן 
באלדיגע אורטייל אז זיי דארפן באלד פריי געלאזט ווערן... 
ר' שמעון אויך איבערגעלאזט אין פאליציי  - דערביי האט 
סטאנציע נייע 'נטילת ידים' טעפלעך און ספרים צו לערנען, 
זיין גרייט פאר די ארעסטירטע וועלכע קומען אן  עס זאל 
אין פאליציי סטאנציע, און אויך מיטצונעמען אין פאל מען 

ווערט פון דארט ווייטער געפירט אין טורמע ח"ו.

שמעון  הר"ר  ארעסטן,  פיר  בא"י(:  )בלק  חוקת  דינסטאג 
אויפדערנאכט אפגעטראגן מידי דמיזן,  שישא האט באלד 
אין  געשטאנען  אינדערפרי.  מיטוואך  צומארגנס  אויך  ווי 
ב"ה  זענען  זיי  ביז  ארעסטירטע,  די  מיט  קאנטאקט  נאנטן 

באפרייט געווארן.

בחור  יעריגער  פערצן  בא"י(:  )בלק  חוקת  מיטוואך 
שמעון  הר"ר  אכזריות,  מכות  מיט  באגלייט  ארעסטירט 
שישא באלד ארויף אין פאליציי סטאנציע צו ארבעטן אויפן 
באפרייאונג, ווען צו די זעלבע צייט איז דער חשוב'ער עסקן 
המרכז הר"ר שמעון בלוי געשטאנען אין קאנטאקט מיט די 
באזארגטע משפחה –בחור איז ב"ה שנעל באפרייט געווארן, 
אין אנהויב אים נישט געוואלט באפרייען צוליב בלבול אז 
די  אבער  פאליציאנט,  א  אויף  שטיין  א  געווארפן  האט  ער 
מצילי המרכז זענען ב"ה געווען די שלוחים מן השמים, און 
איז  געווארן,  אונטערגענומען  זענען  וואס  פעולות  די  נאך 

דער בחור באלד פרייגעלאזט געווארן.

אין קורצן מערכות הקודש 

הכרת  "מסיבת  פרעכטיגע  בטהורים:  ויתעסקו  טהורים  יבואו 
הטוב" פארגעקומען פאר נאנט צו הונדערט און פופציג ילדי 
תשב"ר "פרחי גבאי קודש" פון "קרן הצלה" אין קרית יואל - 
הרה"ג רבי דוד פערל אויפגעטרעטן מיט נאסטאלגישע זכרונות 
מימי קדם – דראמאטישע פארשטעלונג איבער שעדליכקייט 
פון ציונ'יסטישע געלטער און די שווערע רדיפת הדת בארה"ק 
יודא הכהן כ"ץ מוותיקי  רבי  – טרעפליכע דרשה פון הרה"ח 
עסקני "קרן הצלה" בקרית יואל – חשוב'ע קינדער גבאים פון 
הכרת הטוב געשַאנקען פאר'ן  קרית יואל והגלילות באקומען 
ממשיך זיין עבודת הקודש צו ראטעווען חינוך הטהור בארה"ק 

דורך ארויסהעלפן מפעל הק' "קרן הצלה"

פארארדנט  גן'  'רמת  שטאט  פון  מעיאר  אשנא:  ד'  משנאיך 
געשעפט אייגנטומער אראפצונעמען שילד פון געשעפט מיט 
'שמע ישראל' אויפשריפט, און ווארנט אייגנטומער מיט געלט 
די  פון  געפילן  די  עס טשעפעט  וואס...  צוליב  קנס,  שטראף 

איינוואוינער

הר"ר אהרן פאפנהיים מציל אין בית שמש, הר"ר חיים יהודה יאקאב און הר"ר ישראל 
 דירנפעלד מצילים אין ב"ב, הר"ר דוד ראזנפעלד מציל אין ירושלים, קאנפערירן מיט

הר"ר שמעון שישא נאכ'ן מעמד

ר' שמעון אויפן וועג צום פאליציי סטאנציע מיט מאכלים און 
משקאות פאר ארעסטירטע

פייערליכער מעמד "פתיחת שערים" פאר נייע פארגרעסערטע 
לאקאל פון "מרכז עזרה ויעוץ - סניף בית שמש"

נאך  ארבעט  מיט  איבערגעפולט  המרכז  מצילי 
קעגן  הפגנות  ביי  טעגליך  ארעסטן  מערערע 

'לייכטע באן' אויפבוי אין ירושלים עיה"ק
פאליציי געווארן גאר ווילד און זיך אנגעהויבן באגיין מיט גרויס ברוטַאליטעט - אין פרואוו צו אפשטעלן הפגנות האט 
פאליציי אנגעהויבן פארלאנגען פון פילע ארעסטירטע צו איינלייגן ריזיגע געלטער בעפאר ארויסגיין אויף בעיל, ווען 
דערצו ווערט אויך פארלאנגט אז אן 'ערב' זאל אונטערשרייבן אז מען וועט באצאלן גרויסע געלטער, צומאל ביז 20,000 

שקלים אויב מען וועט נישט אויספאלגן די 'צו הרחקה' אוועקצושטיין פון באן-בוי ערטער

אין קורצן  הצלה מגיוס 

האט  מען  מיליטער,  מיט'ן  פארפלאנטערט  תקופה  א  זיין  שוין  נאכן  הגיוס  לשכת  צום  אנגעקומען  בחור 
אים געמאלדן אז ער איז פאסיג צו דינען אין מיליטער, און מען האט אים געוואלט ַארעסטירן אויפ'ן ארט 
צוליב'ן זיין א משתמט – בחור זיך תיכף פארבינדן מיטן ראש המצילים הר"ר שמעון שישא, ר' שמעון האט 
אים געגעבן די נויטיגע הדרכות, און... דער בחור איז נעלם געווארן... דער טיר איז טאקע פארשפארט, 
עס איז נישט מעגליך ארויסצוגיין אן ערלויבעניש, אבער דער בחור איז מער נישט דארט... פלינק איז 

ער אריבערגעלאפן צום מרכז עזרה ויעוץ, און ערהאלטן הדרכה אויף ווייטערדיגע שריט

פון  פארנט  אויפדערנאכט,  בא"י(  )בלק  חוקת  מוצ"ש  פארלאפענעם  ארעסטירט געווארן  אינגערמאן 
די דערשראקענע אויגן פון זיין זעקס יעריג אינגעלע, נאכן זיין משתמט פאר ניין יאר – קעיס איז גאר 

קאמפליצירט, און מצילים ארבעטן שווער אויף שנעלע באפרייאונג בעז"ה

טעג  צו דרייסיג  געווארן  פאראורטיילט  און  אנגעלעגנהייטן,  מיליטער  צוליב  געווארן  ארעסטירט  בחור 
טורמע רח"ל – מצילים האבן ב"ה באוויזן אים צו באפרייען אויף דריי טעג, ער זאל קענען זיך באטייליגן ביי 
זיין ברודערס חתונה, אבער באלד דערנאך איז ער צוריק געשיקט געווארן אין טורמע, ווען אצינד ארבעט 

מען שווער אים ארויסצוזען פונעם פינטסטערן טמא'נעם ָארט
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Mishnusoi   |   POB 152, Monroe NY 10950   |   845-751-0228   |   mishnuso@gmail.com
 להערות והארות אדער פאר מוסדות עטה"ק וועלכע ווילן אדווערטייזן

mishnuso@gmail.com אין אונזער גליון ביטע שיקן אן אימעיל צו

רופט דעם עסקן המרכז בארה"ב הר"ר הערשל פר"מ הי"ו אויף 845-232-0522

 און שיקן א קוויטל וואס וועט ווערן פארגעליינט ביים ציון
קודש הקדשים דורכ'ן בעל מסירת נפש הר"ר שמעון שישא שליט"א  זיך מזכיר צו זיין פאר א ישועה

ביי רבי שמעון בר יוחאי

 • ברכת מזלא טבא •
אל מול פני הני קרואי מועד אנשי שם עושים ומעשים למען הכלל והפרט

הרה"ג ר' מרדכי אהרן זאבעל שליט"א 
עסקן נמרץ לטובת מרכז עזרה ויעוץ

ולכבוד אביו הגה"צ רבי שלמה שליט"א
מו"ץ ביהמ"ד בית דוב דקיט"ל קרית יואל

לרגל נישואי בנו/נכדו למז"ט
***

הר"ר יחזקאל עקשטיין שליט"א
עסקן נמרץ לטובת מרכז עזרה ויעוץ

לרגל הולדת בנו למז"ט
והברכה אחת היא לכבוד חותנו 

הרה"ג ר' שמואל שלמה טעללער שליט"א 
ממנהלי בית רחל-קרית יואל, ועורך מאמר הנפלא בענין הבחירות בגליונינו המפואר

***

 מזמור שיר
 חנוכת הבית

ברכתינו שלוחה אל מול האי גברא יקירא 
עושה צדקה בכל עת עושה ומעשה בכל 

לו"נ למען כל קדשי ישראל ובמיוחד עומד 
הכן למען "מרכז עזרה ויעוץ"

הר"ר  אנשיל 

עקשטיין 
הי"ו

לרגל קביעת 
דירתו בקרית 

מלך רב "קרית 
יואל" 

יה"ר שיהא ביתך החדשה 
בית מלא ברכת ד', אך 

טוב וחסד ירדפוך, עושר 
ואושר נחת וכל טוב 

ישיגוך, ותשרה שכינה בכל 
מעשי ידיך

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשבי'... המקום ירחם עליהם

נא להתפלל עבור:
שאול בן איריס

אפגעשטעלט געווארן אין לופט-פעלד, דארף זיך זאפארט גיין שטעלן

יצחק שמחה בן שרה לאה
שוין 8 יאר אין חו"ל צוליב מיליטער פראבלעמען, גרויסע האפענונגען אויף פטור

אלחנן בן בתי'
פאר'משפט געווארן צו 14 טעג אין מיליטערישן טורמע

משה בן רחל
ארעסטירט געווארן נאכן זיין א משתמט ניין יָאר

גייענדיג צום דרוק: באפרייט ב"ה! נאך אומערמידליכע הארעוואניע 
24 שעה בלי גוזמא

משה בנציון בן לאה מירב
פאר'משפט אויף 30 טעג טורמע

'ועד להצלת' אלארמירט: 

שווערע הונדערטער 
אוקראינער ּפליטים-קינדער 
זענען אין סכנת שמד ממש!

דייטשלאנדארץ ישראל

ארום 1,000 קינדער פליטי אוקראינא געפינען זיך אין ארץ ישראל, אלע שומרי 
תומ"צ, צווישן זיי גאר פרומע און ערליכע שטיבער – בלויז 300 זענען פלאצירט 
איבריגע  און  מוסדות,  פרייע  האלב  אין   200 מוסדות,  רעלאטיוו-ערליכע  אין 
זענען עוסק  – עסקנים לשם שמים  ירחם!  ד'  אין גענצליך פרייע שולעס,   500
ערליכע  אין  אריינשטעלן  און  שולעס  פרייע  די  פון  קינדער  ארויסצושלעפן 

מוסדות, ווען דער ועד שטייט צו הילף מיט וואס נאר מעגליך

בית  פאר  ידים  רחבת  מקום  נייעם  צו שאפן  פעולות  אינטענסיווע  אין  ועד 
חינוך לבנות "בית אולפנא" אין ארץ ישראל – מוסד געטאפלט געווארן מיט 
מספר התלמידות אין לעצטערע חדשים, נאכן ארייננעמען פילע אוקראינישע 
דעריבער  און  קינדער,  רוסישע  פאר  מיוחד  מוסד  א  זייענדיג  פליטות, 
ספעציעל געאייגנט פאר די פליטות פון אוקראינא – מוסד האט מסדר געווען 
פרישע 'דארמיטארי' פלאץ און נאך פארשידענע איינריכטונגען, מיט הילף 
פונעם וועד – פלאץ שוין איבערגעפולט, און באין ברירה האט מען שוין ליידער 
געמוזט אפזאגן קינדער וועלכע האבן געוואלט אנגענומען ווערן אינעם מוסד 
– אצינד ארבעט ועד העפטיג צוצושטעלן א פרישן פלאץ פאר קומענדיגן שנת 
הלימודים, צו ערמעגליכן אנצונעמען פרישע תלמידות, זיי זאלן חלילה נישט 

דארפן אנקומען צו פרייע מקומות ה"י

אוקראינישע  ארטיגע  פילע  פון  קינדער 
ח"ו  ווערן  צו  אויס  שטייען  פליטים 
 – סקול  פובליק  גוי'אישן  אין  געשיקט 
אויפצושטעלן  געמאכט  ווערן  פלענער 
תלמודי תורה אין דייטשלאנד, אין שטאט 
פראנקפורט און אין בַאד-האמבורג לאור 

דעם קריטישן געברויך

פון  געשיקן  עסן  קוואנטומען  ריזיגע 
אין  בַאד-האמבורג  קיין  אנטווערפן 
דייטשלאנד, נאך פארלאנג פון ארטיגע 
כשר'ס  קיין  נישט  האבן  זיי  אז  פליטים 
מהלך  אויסגעארבעט  ווערט   – עסן  צו 
קארטלעך  ספעציעלע  צוצושטעלן 
קענען  וועלן  פליטים  די  וועלכן  מיט 
ארטיגן  אן  אין  עסן  כשר'ע  איינקויפן 
קאסטן  די  אויף  רעסטוראנט,  כשר'ן 

פונעם וועד

הר"ר יצחק הערשקאוויטש הי"ו
עסקן נמרץ לטובת מרכז עזרה ויעוץ

לרגל הולדת התאומים למז"ט

הר"ר אליעזר ווייזער הי"ו
עסקן נמרץ לטובת מרכז עזרה ויעוץ

לרגל הולדת בנו למז"ט


