
1

3 .................................. הסבר הסימנים

אוהעל............................................... 10

19 ....................................... טאלשעווע

טאקאיי............................................. 21

24 ........................................... טערצאל

ליסקע .............................................. 26

מאד .................................................. 30

סאנטוב............................................. 34

סערענטש......................................... 36

37 .......................................... קארלאט 

38 ...................................... קרעסטיער 

42 ................................ שאראשפאטיק

קובץ תפילות.................................... 43

תפילת הדרך.................................... 44

49 ........................ תפילה על בתי חיים

60 .......................... לוח לימי ההילולא

רשימת עזר לפי שפת המקום......... 62

הסבר על שמות הערים..................... 63

זמני היום.......................................... 64

67 .................................. קובץ סיפורים

מפתח העניינים

מהדורה מיוחדת זו יוצא לאור לכבוד הילולת מופת הדור והדרו שר הצדקה והחסד
מרן הרה"ק רבי ישעי' בן רבי משה זיע"א מקערעסטיר

ולכבוד יובל העשור של פעילות ארגון החסד "רב להושיע - ר' ישעי'לס צדקה בארה"ק"

"רב להושיע - רבי ישעי'לס צדקה" שע"י נכדיו שליט"א
TEL: 718-6825056 FAX : 718-2288415 ארץ ישראל 1800-20-22-33



2

מעלות המדות ששנינו כאן

כל עיירה מתחלק ל- שלושה ענפים הלא המה 

ופרטי  החיים,  הבית  של  האדרעס  כלולים  ובו  החיים"  בית  "ענף  א. 
השומר. הציונים הנמצאים בהבית החיים לרבות שם הנפטר, שם אביו,יום 

ההילולא, }שם הנפטר ושם אביו{ נכתב בדגש.

"ענף האינפארמציע" ובו כלולים זכרונות מהעבר בית המדרש, מקוה,  ב. 
מהאייר  מרחק  טראנספארטאציע,  פאבליק  מלון,  בתי  אורחים,  הכנסת 
המשתטחים  על  להשפיע  בכדאי  העיירה  בסביבות  החיים  ובתי  פארט, 
לילך על קברי הצדיקים בהעיירות הסמוכות, ובזאת יהא שמירה מעולה 

יותר על בתי החיים. וכפי שהחוש מעיד.    

"ענף תולדות הצדיקים" ובו ליקטנו איזהו תולדות על הצדיקים, כמו  ג. 
כן כלולים שנות ילדותם, האיש מקדש, רבותיו, על כס הרבנות, צאצאיו, 

מורשה רוחנית, 

בנוסף על כל אלה צירפנו סימנים שיאירו את עין הקורא ובזאת ייחדנו 
סימנים ה"ה
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דוגמה מתוך הספר
"מורה דרך להמקומות הקדושים באונגארין"

יוצא לאור ע"י מכון "בדרכי אבותינו"

Adress: Mercator straat 114   2018 Antwerpen BELGIUM
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©
כל הזכויות שמורות

הן ע"פ דין תורה הק' ולהבדיל ע"פ דיני דמלכותא אין לצלם, להעתיק,
או לסדר כל חלק שהוא מהחומר הנדפס בספר זה. בלי רשות בכתב מהמו"ל

מכון בדרכי אבותינו: טעל 718-8658165+    |    32-3-2818349+

 תודה מיוחדת להרב משה צבי מעכעלאוויטש שליט"א
יו"ר מכון בדרכי אבותינו

שבאדיבותו הודפס קובץ זה לתועל הציבור

ניתן לפנות לגבי אינפורמציה לגבי בתי עלמין אחרים ברחבי אירופה
www.zadiikim.net או באתר info@zadiikim.net במייל
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1. זהו סימן אודות אינפארמציע בשביל המפתח

2. זהו סימן אודות אינפארמציע מי ומי הטמונים בבית החיים

3. זהו סימן אודות אינפארמציע על זכרונות מהעבר

4. זהו סימן אודות אינפארמציע בשביל בית מלון

5. זהו סימן אודות אינפארמציע

6. זהו סימן אודות אינפארמציע לידע המרחק מהאייר פארט

7. זהו סימן אודות אינפארמציע בשביל פאבליק 
טראנספארטאציע

8. זהו סימן אודות אינפארמציע על בתי החיים הנמצאים בקירוב 
מקום של 15 ק"מ היינו 7 מייל

9. זהו סימן אודות התולדות של הצדיקים
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להפיץ ספרי תהילים אצל הציונים הקדושים באירופה
וכן להפצת שאר ספרי המחבר

ניתן לפנות להרב משה צבי מעכעלאוויטש שליט"א
Kivreyzadikim@gmail.com בטלפון 32.486.472766 + או במייל
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דער קשר פון "רב להושיע"
מיט ר' ישעי'לע זי"ע

מיר שטייען יעצט ביי די הילולא קדישא פון מרן הרה"ק מופת הדור והדרו רבי 
ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע.

פון  געווארן  אוועקגענומען  איז  אור  גרויסער  דער  זייט  יאר  ניינציג  איבער  שוין 
כלל ישראל. אום ג' אייר תרפ"ה איז ער ארויף למקום מחצבתו, ווען צענדליגער 
טויזנטער אידן די בכל אתר ואתר באוויינען די גרויסע אבידה און קלאגן איבער 
די הסתלקות. הגה"ק רבי ישעי'לע זי"ע איז געווען ידוע ומפורסם בגודל קדושתו 
האבן  דורו  גדולי  אלע  די  וואס  הערצה  די  און  אהבה  די  מקמאי,  כחד  וצדקתו 
געהאט צו אים איז געווען זייער זעלטן, ער איז געווען דער עמוד צלותהון דישראל 
וועלכער האט מיט זיינע תפלות מגין געווען אויפן גאנצן דור, עס האבן זיך ביי דעם 
צדיק נשגב געוואלגערט אונטערן טיש וואונדערליכע ישועות און מופתים וועלכע 
ער האט משפיע געווען אויף אידן. זיין הסתלקות איז געווען א אומדערטרעגליכע 

אבידה פאר גאנץ כלל ישראל וועלכע האבן אים געשעצט און געליבט.

אבער איבערהויפט האט זיך די אבידה געשפירט ביי די הונדערטער צובראכענע 
אידן די באי ביתו און אוכלי שולחנו. דאס הויז פון הגה"ק רבי ישעי'לע זי"ע האט 
כל ימיו געדינט ווי א לייכט טורעם פאר פילע אידן וועלכע האבן נישט געהאט 
קיין דאך איבער'ן קאפ, קיין בגד אנצוטוהן, און קיין ברויט צו נעמען אין מויל. 
דער צדיק דער עמוד החסד בדורו מיט זיין פאטערליכע ליבשאפט האט געדינט 
פאר זיי ווי א טאטע און מאמע, ער האט זיי געזארגט מלבושים און א ווארעמע 
איז  בעיקר  און  באקוועם,  שפירן  זיך  זאלן  זיי  לו  אשר  כל  אוועקגעגעבן  היים, 
געווען דעתו נתונה שטענדיג לבל יחסר המזג, עס זאל זיין צו עסן און בשפע רב 

עד בלי די, א איד זאל קיינמאל נישט בלייבן הונגעריג.

האט  פארנעם  ברייטן  אזא  אויף  חסד  פון  קדשו  הנהגת  נאבעלע  די  אויף  אט 
הייליגער  דער  הסתלקותו.  לאחר  דערמיט  זיין  וועט  וואס  געזארגט  צדיק  דער 
צדיק ליגנדיג על ערש דוי אין זיינע לעצטע טעג האט ער כסדר דערמאנט רצון 
די  ווייטער,  אויף  קיום  א  האבן  זאל  החסד  הנהגת  די  אז  באגער  זיין  און  קדשו 
נויטבאדערפנדע אידן זאלן נישט בלייבן אן קיין משען ומשענה, דער הויף און 
זיין הייליג הויז זאל ווייטער זיין א תל תלפיות ווי אידן קומען אריין און זעטיגן 

זיך אן בכל טוב.

לשובע ולא לרזון 
באקאנט  ווי  זיך  האט  זי"ע,  ישעי'לע  רבי  הגה"ק  פון  החסד  הנהגת  הייליגע  די 
צבי  רבי  הגה"ק  מרן  ביי  בקודש  משמש  זייענדיג  חרפו,  בימי  נאך  אנגעפאנגען 
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הירש מליסקא זי"ע, וועלכער האט אויך אנגעפירט מיט גאר ברייט-פארצווייגטע 
 - בחור  א  נאך  דעמאלט'ס   - ישעי'לע  רבי  ואביונים.  עניים  פאר  חסד  פעולות 
ווערט  דאן  שוין  און  עולם.  פאר'ן  בארכעס  די  אויסצוטיילן  אויסגעוועלט  האט 
זיך  פלעגט  זי"ע  ליסקער  הערשעלע  רבי  רבי  דער  אז  וואונדערליך  פארציילט 
כסדר מתבונן זיין מיט הנאה אין זיין ארבעט, און זאגן: גיט א קוק ווי מיין ישעי'לע 
טיילט אויס די בארכעס... דער זאק איז שוין ליידיג, און ער טיילט נאך ווייטער... 

יארן ארום, ווען אורו הטהור האט אויפגעשיינט אין קערעסטיר, איז ער נתפרסם 
געווארן מקצה הארץ ועד קצהו מיט זיין געוואלדיגע וווארעמקייט און רחמים 
פאר יעדן עני ודל. ובפרט בערוב ימיו ווען זיינע פעולות החסד האבן אפגעקלינגען 
וועלט. יעדער איד באשר הוא שם אויפן אייראפע'אישן קאנטינענט,  איבער די 
האט געוואוסט אז קערעסטיר איז די אדרעס פאר סיי וועלכע פראבלעם און נויט. 
פארנדיג קיין קערעסטיר צום הויף פון רבי ישעי'לע זי"ע איז מען קיינמאל נישט 

צוריקגעקומען ליידיג נישט ברוחניות און נישט בגשמיות.

דער רבי ר' ישעי'לע זי"ע האט אליין אנגעפירט מיט די אלע פעולות קודש פון 
זיינע חסדים, ער האט אליין אויפגענומען די געסט, אליין אויפגעגעבן צום טיש 
די עסן, ער האט אליין געזארגט פאר זייער קליידונג, און זייער ווארעמע בעט, 
אוועקגעגעבן פון זיך אלעס נאר אז יענעם זאל זיין באקוועם. די סעודות שבת 
האבן  עס  סביבה,  גאנצע  די  אין  דבר  שם  א  געווען  זענען  קערעסטיר  אין  ויו"ט 

געקענט זיין שבתים וואס הונדערטער אורחים האבן געגעסן על שולחנו. 

עס איז געווען א אפטע ערשיינונג צו זעהן אידן וועלכע זענען געקומען אפרעכטן 
שמחות ווי בר מצוה'ס און ברית'ן אין קערעסטיר ביי רבי ישעי'לע זי"ע, וואוסנדיג 
וועט  די סעודה  פון  די קאסטן  און  פון עסן,  אז דארט איז שטענדיג דא א שפע 
די  מיט  שמחות  די  אפרעכטן  פלעגט  ישעי'לע  ר'  רבי  דער  רבי'ן.  אויפן  זיין 
צידה  הגון  סכום  א  שמחה  בעלי  די  געשאנקען  נאך  האט  און  הנאה,  גרעסטע 
לדרך. אסטראנאמישע געלטער זענען פארטיילט געווארן דורך אים פאר עניים 

ואביונים בעת וואס דער רבי אליין און די משפחה האבן געלעבט בדלות.

די תקיעות, האט רבי  יאר, ראש השנה פאר  פון  די סאמע הייליגסטע צייט  אין 
ישעי'לע זי"ע געזארגט אז אידן זאלן נישט בלייבן הונגעריג, עס זאל זיין צו עסן 
בשפע, און האט זיך געפירט אליין צו שניידן די מזונות און צובייסן פאר'ן ציבור. 
ווען מ'האט אים געפרעגט פשט אויף די הנהגה האט ער געזאגט: אין די צייט ווען 
אלע צדיקים זענען עוסק אין "רזין דרזין", בין איך עוסק אין "לשובע ולא לרזון"...

זיין הסתלקות לעולם  זיין קראנקן בעט געציילטע טעג פאר  אפי' ליגנדיג אויף 
האמת, האט ער געזארגט אז מ'זאל  צושטעלן עסן פאר'ן עולם וואס וועט קומען 
אויף די לויה. ווי עס ווערט געברענגט אין ספר רשומים בשמך האט רבי ישעי'לע 
אים  האט  און  בעט  קראנקן  זיין  צו  מקורבים  זיינע  פון  איינעם  צוגערופן  זי"ע 
וועט דאך פארקומען דא א לויה, און  געבעטן בזה"ל: אין געציילטע טעג ארום 
ארומיגע  אלע  די  פון  אידן  ציבור  גרויסער  א  צוזאמקומען  זיך  מסתמא  ס'וועלן 
שטעט, זעה מ'זאל אנקאכן טעפ און צוגרייטן עסן אויף די לויה דער עולם זאל 
האבן מיט וואס זיך צו דערכאפן דאס הארץ. עד כדי כך איז געווען זיין דאגה פאר 

אידן'ס וועגן.



6

פועל ישועות בקרב הארץ 
מרן הגה"ק רבי ישעי'לע זי"ע איז נתפרסם געווארן אלס פועל ישועות בקרב הארץ, 
זענען אהיימגעפארן  קיין קערעסטיר  געקומען  זענען  וועלכע  אידן  פילצאליגע 

געהאלפענע אין אלע ענינים. 

אבער די בקשות פון די אידן וועלכע האבן געהאלפן דעם צדיק מיט זיינע צדקות 
משפיע  האבן  וועלכע  די  באדייט,  באזונדערן  א  געהאט  האבן  חסדים  די  און 
געווען מהונם און האבן דעם רבי'ן געהאלפן אנגיין מיט די גרויסצוגיקע פעולות 
קודש האט ער משפיע געווען אלע ישועות און השפעות טובות עד בלי די מיט 
פעולות  די  אז  אויג  פון  שווארץ-אפל  די  ווי  זייענדיג  ברייטקייט,  געוואלדיגן  א 
קודש פון די צדקה וחסד זאל האבן א קיום און מ'זאל קענען כסדר טיילן לבל 

יחסר המזג.

זיין זארג איז נישט נאר געווען אויף בחיים חיותו נאר אויך לאחר עלותו לגנזי 
מרומים, ער האט כסדר געלאזט הערן זיין באגער אז די אקטיוויטעטן זאלן האבן 
א המשכה, אידן איבער די גענצע וועלט זאלן ווייטער וויסן אז קערעסטיר איז 
דער אדרעס פאר אן אכסניה, א מאלצייט, א נדבה, עס זאל כסדר זיין דא א שפע 
די  מיט  זיין  מ'זאל ממשיך  ויוצ"ח  פון תלמידיו  געפאדערט  האט  ער  אידן.  פאר 

עבודת הקודש און ווייטער שפייזן אידן און זיי זארגן מיט אלעם גוטן.

און דאן פאר די פטירה ווען מ'האט אים געפרעגט וויאזוי לאזט ער איבער דעם 
צוגעזאגט בלשון  און  געענטפערט  אויף דעם האט ער   ? רועה  בלי  ציבור כצאן 
קדשו: "אז דער פלאץ וועט ווייטער האבן די סגולה, און אז מ'וועט קומען אהער 

וועט מען געהאלפן ווערן ווייטער ווי ביז היינט". 

המשכת דרכו בקודש
אפגעשטעלט  נישט  טאקע  זיך  האט  טראדיציע  חסד  גלאררייכע  הערליכע  די 
פארגעזעצט  ווייטער  איז  עס  און  רגע,  איין  פאר  נישט  אפי'  הסתלקותו  לאחר 
דערנאך  און  זצוק"ל,  מקערעסטיר  אברהם  רבי  הגה"צ  מ"מ  בנו  דורך  געווארן, 
דורך זיין איידעם הגה"צ רבי מאיר יוסף רובין זצוק"ל הי"ד, וועלכע האבן ווייטער 
אנגעפירט מיט די הייליגע פעולות קודש ביז ליידער ווען עס איז אנגעקומען דער 

שוידערליכער חורבן אייראפע וועלכער האט אלס פארניכטעט רח"ל.

זייט ממשיך מיט די פעולות הקודש, העלפט  אבער דער צדיק מאנט און בעט: 
צו  געפירט  האט  צוואה  הייליגע  די  אט  און  רחבה.  ביד  עסן  צו  זיי  געבט  אידן, 
די התייסדות פון די הערליכע צדקה קאסע "רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס צדקה" 
דורך די נכדי הגה"ק ר' ישעי'לע זי"ע אין ארץ ישראל, מיט'ן ציהל צו ממשיך זיין 
דעם מפעל חייו פון דעם צדיק וועלכער האט כל ימיו געזארגט פאר אידנ'ס וועגן, 
אז זיי זאלן האבן וואס צו עסן, און האט שטענדיג געזעהן עס זאל זיי נישט פעלן 

די ברויט פון מויל.
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דער "וויק" פראגראם פון "רב להושיע"
די צדקה קאסע "רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס צדקה" האט מיט איר גרינדונג זיך 
גענומען פאר א ציל, זעעהנדיג דעם שווערן מצב היינט אין א"י, אין א צייט וואס 
בכלליות איז היוקר מאמיר, אלעס קאסט אזוי טייער, און איבערהויפט די עסן 
פאר די קינדערלעך - קינדער פארמולא קאסט זייער טייער אז טאטע'ס קענען 
גיבט מען דעם קינד אנדערע  און ממילא בלית ברירא  נישט ערלויבן,  זיך דאס 
די  נישט  ברענגט  דאס  אז  זיך  פארשטייט  און  גענוג.  נישט  זעטיגן  וואס  זאכן 
ריכטיגע רעזולטאטן אין זיין וואוקס און עס לאזט אויף אים א איינדרוק ווען ער 

ווערט עלטער.

און ב"ה די אנפירער פון "רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס צדקה" די געניטע עסקנים 
מצליח  יאר  פאר  לעצטע  די  אין  האבן  זי"ע,  ישעי'לע  ר'  הגה"ק  פון  אייניקלעך 
גרויסע  פילע  אויסגעטיילט  און  א"י,  אין  שטובער  אידישע  אויפצולעבן  געווען 
זיך  וואלטן  וועלכע  משפחות,  הונדערטער  פאר  פארמולא  קינדער  פון  חלוקות 
דאס נישט ערלויבט ווען נישט זיי באקומען דאס. וויבאלד אין ארץ ישראל ווערן 
נישט פארטיילט פאר די משפחות די אלע פראגראמען ווי "וויק" וכדו', נוצט דאס 

ממש ווי ערשטע הילף און עס איז פאר די עלטערן כמים קרים על נפש עייפה.

גדולי ישראל שליט"א אין א"י זענען שוין אין די פארגאנגענהייט ארויסגעקומען 
מיט א קריאת קודש לטובת די צדקה קאסע, און האבן ארויסגעוויזן שטארקע 
התפעלות פון די עסקנים פון "רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס צדקה", און פון זייערע 
זיין מיט  צו ממשיך  געטוהן תמידין כסדרן  ווערן  וועלכע  גרויסצוגיקע פעולות 
זיינע הייליגע צדקות דורך די ארגאניזאציע וועלכע שטייט צוהילף פאר אזויפיל 
ארימע משפחות אין א"י וועלכע האבן נישט אויף צו געבן די מינימאלע עסנ'ס 

פאר זייערע פיצלעך קינדער שלא טעמו טעם חטא.

מה כאן עומד ומשמש אף התם
אקוראט אזויווי דאס גאנצע לעבן פון רבי ישעי'לע זי"ע איז געווען א חטיבה אחת 
פון ישועות און מופתים גלויים פאר אידן, פונקט אזוי זעהן היינט צוטאג'ס ניסים 
און ישועות גדולות די אלע עומדים לימין פון די צדקה-קאסע "רב להושיע - ר' 
ישעי'לע'ס צדקה", די נדבנים פאר די הייליגע צדקה ווערן יעדעס מאל פונדאסניי 
זיך אפ בימינו אלה דורכ'ן נעמען א  וועלכע שפילן  נתפעל פון די סיפורי מופת 
חלק אין די מצוה פון המשכת דרכו בקודש אין די מעשי החסד, און דורכ'ן ווערן 

דערמאנט אין די תפלה אויפ'ן ציון הקדוש אין קערעסטיר.

די שטוב פון הגה"ק רבי ישעי'לע זי"ע, און ספעציעל זיין חדר הישועות וואו אידן 
זענען כסדר געהאלפן געווארן איז היינט פארוואנדלט געווארן אין א צענטער 
פאר הונדערטער אידן פון אומעטום אין די אידישע וועלט, וועלכע ציהען אהין 
מעיין  פונעם  ישועות  פון  קוועלער  מיט  אן  זיך  שעפן  און  מאגנעט,  א   מיט  ווי 
הטהור. די אלע עובדות וסיפורים זענען נישט קיין גרויסע חידושים ביי די עסקני 
זעהן  געוואוינט דערצו, און  זענען  וועלכע  ר' ישעי'לע'ס צדקה"   - "רב להושיע 
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דערין דעם קיום דברי הצדיק וועלכער האט צוגעזאגט אז "ווער עס העלפט צו 
דערצו וועט געהאלפן ווערן אזוי ווי בחיים חיותו".

אויס  פאלט  וועלכע  זי"ע,  ישעי'לע  ר'  הגה"ק  פון  יארצייט  די  לקראת  איצט 
ג' אייר - אפעלירט "רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס  קומענדיגן מיטוואך פר' תז"מ 
צדקה" מיט א קאמפיין אויף צו קענען ממשיך זיין דעם קומענדיגן זומער הבעל"ט 

מיט די חלוקות פון די קינדער עסנ'ס.

ווערן פאר די אלע נדיבים צו שיקן קוויטלעך אויפן ציון  וועט ערמעגליכט  עס 
הק' אין קערעסטיר, און עס וועט אנגעצינדן ווערן א לעכטל לזכותם. די רבנים 
קיין  ארויס  פארן  וועלכע  זי"ע  ישעי'לע  ר'  פון  אייניקלעך  שליט"א  ואדמורי"ם 
קערעסטיר וועלן מזכיר זיין ביי א ספעציעלן מעמד, און אינזינען האבן די אלע 
קוויטלעך וועלכע זענען געשיקט געווארן פון אידן וועלכע שטיצן אט די צדקה 
קאסע וועלכע איז א המשך דרכו. און אוודאי דער גרויסער צדיק וואס כל ימיו 
האט ער זיך אוועקגעגעבן למען הכלל והפרט און געזעהן אז פאר קיין שום איד 

זאל גארנישט פעלן, וועט ער זיכער מליץ טוב זיין און משפיע זיין כל טוב.

ספעציעל וועלן די שליחים פון רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס צדקה די אייניקלעך 
פון הגה"ק ר' ישעי'לע זי"ע זיך צוזאמנעמען אינעם ספעציעלן צימער דער חדר 
הישועות וואו ר' ישעי'לע זי"ע פלעגט זיצן, וואס די סגולה דערפון איז זייער גרויס, 
ווי באקאנט אז הגה"ק ר' ישעי'לע זי"ע האט זיך אויסגעדרוקט לפני הסתלקותו 
"אין דעם צימער וועט מען ווייטער קענען געהאלפן ווערן אזוי ווי ביז אהער", און 
וועלן דארט מעתיר זיין בתפלות א לענגערע צייט מיט א גרויס התעוררות און 
זאגן ספעציעלע תפלות פאר דעם געהויבענעם מעמד, און דערנאך דערמאנען 

יעדן נאמען באזונדער פון די אלע נדיבים לישועה ולברכה.

און  אנשליסן  אלע  זיך  מיר  וועלן   - הבעל"ט  אייר  ג'  דהילולא  יומא  די  לקראת 
ווערן שותפים צו דעם מפעל קודש רב להושיע - ר' ישעי'לע'ס צדקה - להמשכת 

דרכו בקודש ולעשות רצון צדיק.

קמיע השמירה המיוחד
ווי   באוואוסט,  האט   זיך   דער   הייליגער   צדיק   הרה"ק   רבי   ישעי’לע   זי"ע   געפירט  
 צו   טיילן   “קמיעות    " פאר   די   אידן   וואס   פלעגן   קומען   צו   אים   זיך   איינבעטן   ער   זאל  
 אויסבעטן   א   ישועה.   זייער   אסאך   האבן   טאקע   געזען   אפענע   נפלאות   מיט   ישועות  

 ורפואות   למעלה   מדרך   הטבע   אין   זכות   פון   די   קמיעות .                                                  

עטליכע   פון   די   ספעציעלע   קמיעות   זענען   נאך   פארבליבן   עד   היום   הזה   בירושה  
 ביי   קינדער   און   אייניקלעך   פון   אידן   וואס   האבן   דאס   באקומען   מידיו   הקדושות   פון  
 רבי   ישעי’לע.  זיי   זענען   עדות   אויף   דעם   געוואלדיגן   שמירה   און   סגולה   וואס   דער  
 קמיע   האט   אין   זכות   פונעם   צדיק .  נאכ’ן   דאס   איבערשמועסן   מיט   די   גדולי   הדור  
 און   גרויסע   המקובלים   שליט"א,   האבן   זיי   כולם   פה   אחד   באשטימט,   אז   היות  
 קופת   “רב   להושיע    " איז   דאך   געגרינדעט   געווארן   מיטן   בלויזן   ציל   ממשיך   צו   זיין  
 די   מעשי   הצדקה   והחסד   פון   הרה"ק   רבי   ישעי’לע,   קען   אויך   ממשיך   זיין   די   הנהגה  
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 פון   רבי   ישעי’לע   זי"ע   און   נאכשרייבן   ענליכע   קמיעות   פאר   די   אידן   וואס   שטיצן  
 און   העלפן   ארויס   די   אקטיוויטעטן   זאלן   ווייטער   אנגיין. -  דורך   די   כח   הצדקה   פון  
 שטיצן   די   אקטיוויטעטן   פון   רבי   ישעי’לע   האט   דער   קמיע   א   תוקף   און   א   כח   צו  
 זיין   א   געוואלדיגע   שמירה   פאר’ן   תומך .  אין   ליכט   פון   דעם   הסכמה   האט   מפעל   ‘רב  
 להושיע’   אויפגענומען   א   סופר   מומחה,   וועלכער   איז   זעלבסט   אן   אייניקל   פון   רבי  
 ישעי’לע   זי " ע,   ער   זאל   שרייבן   די   קמיעות   על   דעתו   וכוונתו   פון   רבי   ישעי’לע   זי"ע. 
 זעלבסטפארשטענדליך   אז   די   אותיות   אינעם   קמיע   זענען   איבערגעשריבן   גענוי  
 אזוי   ווי   די   ארגינעלע   קמיעות   וואס   מ’קען   נאך   טרעפן   היינט   צו   טאג’ס .  זינט   “רב  
 להושיע    " האט   אנגעהויבן   צו   פארטיילן   די   קמיעות   פאר   די   תומכים   וואס   זענען  
 זיך   משתתף   מיט   די   גרויסע   צדקה,   האבן   די   עסקנים   צוריקגעהערט   הפלא’דיגע  
 מעשיות   פון   אידן   וואס   האבן   געזען   ישועות   למעלה   מדרך   הטבע   דורך   די   כח  
 הצדקה   און   דורך   האבענדיג   דעם   ספעציעלן   קמיע   אין   באזיס.  עס   האט   זיך   קלאר  
 געזען   אז   דער   הייליגער   צדיק   רבי   ישעי’לע   שטייט   פארן   כסא   הכבוד   און   פועל’ט  

 אויס   אלעס   גוטס   פאר   די   אידן   וואס   זענען   ממשיך   מיט   זיינע   פעולות   החסד .                                                                                                                                                                                                                                                                                 

נעמט א חלק און די המשכת מעשי 
החסד פון רבי ישעי'לס צדקה,

אין אויך איר וועט זוכה זיין צו זעהן 
ישועות למעלה מדרך הטבע

 רופט יעצט אן
"רב להושיע - רבי ישעי'לס צדקה" שע"י נכדיו שליט"א

TEL: 718-6825056 FAX : 718-2288415
 ארץ ישראל 1800-20-22-33
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אוהעל
satoraljaujhely

בית החיים הישן
Esze Tamas Ut 79  - אדרעסס ביה"ח הישן

Verga Elek שומר: ר' שמואל
 Bem Ut 10 :אדרעסס

טעלעפאן : 36-30-9958562/  36-70-3879737 / 36-47-325076

בבית החיים זה "יש אוהל אחד ובו טמונים" מצד ימין בהאוהל   

רבנו משה טייטלבוים, בעל הישמח משה מאוהעל 
בן: רבי צבי מזבארוב. 

נפטר: כ"ח תמוז תר"א. 

זוג' הרבנית חיה שרה 
בת: ר' ניסן 

נפטרה: ער"ח ניסן ת"ר

רבי אלכסנדר סענדר מקאמארנא, מח"ס זכרון דברים. 
בן: רבי יצחק אייזיק. 

נפטר: כ"א אב תקע"ח.

מחוץ לאוהל טמונים 

ר' פנחס אריה הכהן )המכונה ר' פנחס סאמאטארער( שהיה בעל תוקע אצל מרן 
בעל הישמח משה זצוק"ל

ר' שמעיה ווייל אב"ד אוהעל
בן ר' יעקב הכהן 

נפטר כ' ניסן תר"ג

הרבנית שרה אמה של הרה"ק ר' הערשלי מליסקע בעמח"ס אך פרי תבואה
בת: ר' רפאל 

נפטרה: כ"ה טבת תר"א 
וידועה כ-שרה די בעקערען שהיתה מב"ב של הגה"ק בעל הישמח משה 

קהלה או משפחה הממונה על הציון
ח"ק דקיט"ל סאטמאר טעלעפאן 1845-7838332
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המשך - אוהעל

בית החיים החדש
Kazinczy utca 91 אדרעסס ביה"ח החדש

Verga Elek שומר: ר' שמואל
 Bem Ut 10 :אדרעסס

טעלעפאן : 36-30-9958562/  36-70-3879737 / 36-47-325076

בית החיים החדש

רבי ירמי' לעוו אב"ד אוהעל מח"ס דברי ירמי'-רמב"ם. 
בן: ר' בנימין וואלף בעמח"ס שערי תורה אב"ד קעלין ווערבוי 

נפטר: י"ז ניסן תרל"ד. 

רבי אלעזר לעוו אב"ד אונגוואר/אוהעל. 
בן: רבי ירמי' לעוו. 

נפטר: י"ד כסליו תרע"ח 

ר' יואל הלוי פעללנער - אב"ד אוהעל, בעלעד.
בר' שמעון חיים הלוי פעללנער

נפטר: י"ג תמוז תרפ"ה

ר' נפתלי אלימלך גווירצמאן - אביו של ר' איציקל מפשעווארסק
בן ר' אברהם 

נפטר: ח' ניסן תרע"ו

ר' אריה לייבוש טייטלבוים
בן 

נפטר

ר' אליעזר זאב אמסל, אב"ד לאגמויץ.
בן 

נפטר
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Dosza Gyorgy Ut.13            בית המדרש הגדול נמצא
Bolyai Erno Ut.3                      בית המדרש החסידים

.  Moricz Zsigmons Ut ביתו של מרן בעל הישמח משה

 

מלון 5 דקות הליכה ברחוב הבית החיים 
KONIG  מלון

Széchenyi tér 5 אדרעסס
 Telefon: 47/ 523-400

Fax: 47/ 523-402

מלון כ- 7 דקות בנסיעה 
Hunor    מלון

 Torzsás u. 25 אדרעסס
Tel.: +36 47 521 521
Fax: +36 47 521 52

 

יש בנין קטן סמוך לביה"ח הישן ובו מקוה ואפשר לבקש להשומר לחממו ע"י 
הזמנה מבעוד מועד. כמו"כ מקום קטן לתורה ותפילה, יש שם קאך קטן עם 

מיחם למים כמו כן פרידזדער וכו'

Budapest  אוהעל נמצא רחוק כ- 3.5 שעות בנסיעה מאייר פארט בבודא פעסט
ורחוק כ- 1 שעה מהאייר פארט בקאשוי Kosice בסלאבעקיי.

Nové Mesto שוכן על הגבול עם סלאבעקיי Satoraljaujhely – אוהעל
כהיום אין שום בדיקה בהגבול

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר ובכך הנכם מוסיפים 
לשימור הביה"ח בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

שאראשפאטיק 13.1 ק"מ – בערך 15 דקות עיין שם 

שאראשוואגאש 7 ק"מ בערך 10 דקות 
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מרן בעל הישמח משה
וזרח השמש

נולד בפרעמיסלא בשנת תקי״ט לאביו ר' צבי הירש זצ"ל ולאמו מרת חנה ע"ה 
שהיש"מ העיד עליה שזכתה ע"י מעשיה הטובים לרוח הק'

ויגדל הילד

בהיותו כבן י"א שנים כבר דרש משה פילפול עצום בחריפות נפלאה בביה"מ 
הגדול בפרמיסלא

רבותיו

בילדותו למד תורה אצל דודו אחי אביו הגה"צ ר' יוסף אב״ד קאלבסוף ואח״כ 
קבל תורה מפי דודו אחי אמו הגה"צ ר' ארי׳ יהודא הלוי בעל דרישת ארי׳ אב״ד 

סטריזוב ובנסתר הי׳ רבו המובהק האיש האלקים החוזה מלובלין

ידוע שביקר אצל הגר״א מווילנא ורצה להיות תלמידו והגר״א לא רצה לקבלו 
בטענה כי צריכים אותו בארץ הגר

האיש מקדש

בעוד צעיר לימים הי׳ שמעו הולך למרחוק שהי׳ חריף עצום ונורא ובהיותו בן 
י"ג נשא את זוגתו מרת חיה שרה בת הגביר ר׳ ניסן מפרעמישלא

תוקף תורתו

והוא  עוז  בתוקף  עמו  ופלפלו  בתורה  וגדולים  הוראה  בעלי  ארבעים  סובבוהו 
והשתוממו על כח תורתו  ובירר להם הכל ברור כשמלה  לימים  הי׳ בחור צעיר 
ומאז נעשה מפורסם לגאון וכשבא ללובלין לרבו הקדוש האב״ד דשם שהי׳ נקרא 
מלובלין  להרבי  ובפרט  לחסידים  גדול  מתנגד  שהי׳  אף  קאפף״  אייזערנע  "דער 
כבדו בדרשה בבהכ״נ כי מכירו לגאון ובדרשתו גם האב״ד ישב שם וראו כל עמי 
תלמידים  אליו  נתקבצו  כבר  שיבסר  בר  וכשהיה  לתבונותו  חקר  אין  כי  הארץ 

הרבה וזקנים גדולי ישראל הריצו אליו מכתבים בשאלות להלכה

נכדו הרה״ק הקדושת יו׳ט מסיגוט סיפר פעם שזקינו הישמח משה השתוקק 
ליסע לאר׳׳י ולטבול בבארה של מרים אשר בים כנרת בטבריה, בלילה חלם לו 
אשר הוא עומד בהר מול הכינרת ושני אנשים לוקחים אותו וטובלים אותו בים 
ומוליכים אותו בחזרה לביתו, וכשקם בבוקר מצא פתקא בזה״ל ״מלאכים נשאוך 

וטבלוך - ולא הזיקוך.

רבנותו

בעודו צעיר לימים נתמנה לאב״ד בשנת תקמ״ד בשיניווע וכבר הי׳ נודע לרבן 
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של בני הגולה״ ולבעל רוח הקדש בקי בנגלה ובנסתר 

ובשנת תקס"ח נתקבל לרב ואב״ד אוהעל ואלפים ורבבות נסעו אליו

בקהל חסידים

זי"ע שהיה תלמידו של הרה"ק  בהשפעת חתנו הרה"ק בעל אריה דבי עילאי 
החוזה מלובלין זי"ע נתקרב ונעשה תלמידו מובהק גם הוא להרה"ק החוזה זי"ע 

וגם הסתופף בצל הרה"ק מקאזניץ זי"ע 

מאפטא,  ישראל  אוהב  בעל  הרה״ק  ואל  מרימנוב  רמ״מ  הרה״ק  אל  גם  נסע 
הצטער כל ימיו על שנמנע ממנו לפגוש את הרה׳׳ק הנוע׳׳א שרצה לראותו,

השתדל בהעתקת כתבי הנו״א והדפסתם, מן הראשונים שהפיץ תורת בעש״ט 
באונגארין, 

חיכה לביאת המשיח בכל רגע ורגע בלכתו לישן הניח על יד מיטתו את מקלו 
ובגדי שבת כדי שלא יצטרך לחפשם עם ביאת משיח קיים בפועל ממש אעפ״י 

שיתמהמה עם כל זאת אחכה לו בכל יום שיבוא

א' היה מיורדי מצרים והיה האיש מכובד הי׳ עד  אמר שירד לעולם ג׳ פעמים 
בקבלת  עמד  מי  יד  על  טוב  זוכר  שעוד  ואמר  בתורה  פעמים  כמה  נזכר  ששמו 
התורה, פעם הב׳ לא רצה לגלות פעם הג׳ ירדה נשמתו לנהל את העם את יסודי 
תורה וחסידות סיפר פעם שזכה לראות שאליהו מקריב תמידין בכל יום וזכה לזה 

אחרי הרבה תפילות 

פועל ישועות

שאינם  בנ״א  שאפי׳  נודע  הי׳  כ״כ  גדולתו  ופרשת  ברורות  שהיו  קמיעות  נתן 
ונורא שנמס לב האבן  גדול  והי׳ מוכיח  וישועתו  מבנ״י המה הלכו לבקש עצתו 
בשמוע את דברי קדשו והי׳ דבוק בה׳ אלקיו כל הימים והי׳ ממשכן נפשו על ביאת 

המשיח  

 
ובא השמש

ומשה עלה למרום ביום כ"ח תמוז תר"א

זרעו אחריו

בנו יחידו הגה"צ ר' אלעזר ניסן אב"ד דראהביטש ובתו מרת חנה אשת הגה״ק 
מהרא״ל ליפשיטץ אב״ד ווישניץ בעל שו״ת ארי׳ דבי עילאה 

 
תלמידיו

מבין תלמידיו נמנו הגאון בעל מלא הרועים, הג״ר יואל אשכנזי אב״ד זלאטשוב, 
וכן  תבואה  פרי  אך  בעל  מליסקא  הירש  צבי  ר׳  והרה״ק  מדעעש  רמ״מ  הרה״ק 
וכמה  וכמה  משיניווע  הרה״ק  מטיגוט  לב  הייטב  הרה״ק  נכדו  המובהק  תלמידו 
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גדולים וצדיקי ישראל 

 
מורשתו הרוחנית

ג( ישיר משה על  ונ"ך ב( תפילה למשה על תהלים  א(ישמח משה על התורה 
שה"ש ד( כליל תפארת על רות ה( אבל משה על איכה ו( מור ולבונה על קהלת 
ז( עסיס רמוני על אסתר ח(שו"ת השיב משה ט( הגהות על שולחן ערוך יו"ד, י( 
יין הרקח על אגדות חז"ל ופלפולים יא( שיח ספונים על תפילות ופיוטים וזמירות 
לשבת יב( תוכחת חיים אמירה נעימה דרושים לחדש אלול וימי רצון, יג( אבקת 

רוכל לקוטים רמזים וטעמים

על ציון קדשו

וסיפר הרהגה״צ מפאיע זצ"ל, שפעם אחד סיפר רבינו הקדוש מרן מםאטמאר 
הקדוש  לציון  ושנה  שנה  בכל  נסע  מליסקא  שהרה״ק  שופר,  תקיעת  לפני  זי״ע 
של הגה״ק בעל ישמח משה ביומא דהילולא, וכשיצא מהאוהל האציל מברכותיו 
לאנשים הנוכחים שם, ופעם אחד לא רצה הרה״ק מליסקא זצ״ל לברך את העם 
ונסע ישר הביתה, וכששאלו אותו טעמו של דבר אמר הרה״ק מליסקא זי״ע כי 
ראה שרבו הקדוש הישמח משה עומד שם בשתי ידיו פרושות ומברך לכל אחד 

ואחד, ולא רצה להיות כמורה הלכה בפני רבו.

אמרות הצדיקים

ירמיהו  של  ניצוץ  הוא  עליו שנשמתו  אייזיק מקאלוב אמר  יצחק  רבי  הרה״ק 
הנביא וכן אמרו עליו ששורש נשמתו היא מהרמב״ם והר״ר יהונתן אייבשיץ מפני 

שעסק רבים בספריהם

הג״ר משולם איגרא אמר עליו משה אמת ותורתו אמת

על האוהל נחרת

ומשה יקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה והיה כל מבקש בא יבא האלה. 

נוסח המציבה

שנים  פ"א  בן  שיבה  איש  קדישא  סבא  האי  פ"נ  המציבה  ועדה  הזה  הגל  עד 
נתבקש בישיבה, כבוד אדמו"ר גאון ישראל וקדושו, רכבו ופרשו, חריף ובקי, סיני 
יסוד עולם, מופת הדור, שומר הברית  ועוקר הרים, בוצינא קדישא, חו"פ צדיק 
והחסד, המאיר לארץ ולדרים, רשבה"ג רבינו משה איש האלהי' זצלה"ה אב"ד 
פק"ק בן הרבני הירא ושלם מו"ה צבי זצ"ל זה ל"ג שנה, ביום השביעי נתעלה, ויהי 

בעלות המנחה ומשה ומשה עלה יום כ"ח תמוז שנת תר"א לפ"ק תנצבה.
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מרן ר' סענדער'ל קאמארנער
וזרח השמש

נולד בשנת תק"ל, לאביו הרה״ק יצחק אייזיק זי״ע מכפר ספרין, שליד סמבור, 
ולאמו מרת הונדא.

ויגדל הילד

וכשהיה בן שבע שנים, כבר היה שגור על פיו תלת בבי, קמא, מציעא, בתרא, עם 
כל השיטות עד הש״ע ומפרשיו.

רבותיו

הרה"ק החוזה מלובלין, והרה"ק ר' זאב וואלף מזבריז.

האיש מקדש

נשא את זוגתו מרת חנה בת בתו של הגר׳ יעקב קאפיל מליקאווא. 

על כס הרבנות

מתחלה היה אב״ד בזידיטשוב, ובשנת תקע״א נתקבל כאב׳׳ד זוראוונע, ואח״כ 
נתקבל כאב״ד קאמארנא.

פועל ישועות

מספר בנו הרה״ק בעל היכל הברכה זי״ע: ״פעם אחת לא היה לי לאכול, יותר 
ממעת לעת, אבי הלך אנה ואנה בטלית ותפילין, ופניו מעדות כאש, בלימוד שיטה 
אחת עמוקה, וקרא אותי אצלו, ולמד אותי שיטה ״תני שילא שלש מידות בנערה״ 
אל  לך  אבי,  לי  ואמר  לבולמוס,  קרוב  הייתי  ואני  ובסוד.  בפשט  ב'  מ"ד  כתובות 
השכנה, ותקח לך מאכל. והייתי מתמיה מאד, שידעתי שאותה שכנה לא תתן לי 
אף על משכון טוב, אך האמנתי בו והלכתי שמה, ועמדתי על הפתח, וישב שם גוי 
אחד, ואמר בני רוצה אתה לחם ויין-שרף? ונתן לי הכל, וכל רואה היה מתמיה 
מאד, ואני מגודל רעבון לא היה לי פנאי להשכיל מה זאת. ואחר כך אמר לי אבי, 

ראה בני גודל עוונותיך, שלא זכית לראות את אליהו אלא בלבוש כזה.

ובא השמש

בשנת תקע׳׳ח, נסע הרה׳׳ק ר' סענדער'ל לאונגארן, ומספר בנו הרה׳׳ק בעל היכל 
הברכה זי"ע, שהיה אז בן י״ב שנים, ״ואני בכיתי שבעה ימים ושבעה לילות, עד 
קרוב לשגעון, שביקשתי מאתו שלא יסע, שראיתי הסתלקותו שמה, והיה משיב 
ומהן שילבש  יתברך. קודם שנסע, מסר לבנו כמה הנהגות,  גזרה חכמתו  כך  לי 
לבנים ביום שבת קודש מגיל שלושים שנה, וכשיגיע לרוב שנותיו, יניח בבוקר 
שחרית שני זוג׳ תפילין, רש"י ור״ת ביחד, כמו שראה אצלו, וגם מסר לו כתב- יד 



17

וכותב  זה וקראת שמו זכרון דברים״.  של ספרו, ואמר לו ״תראה להדפיס ספרי 
והרה״ק  הגוף״,  מן  נשמה  כפרידת  טעם  לי  היה  לדרכו,  ממני  שנפרד  ״ורגע  בנו 
שעה  אב,  כ״א  קודש  שבת  במוצאי  שם  ונסתלק  אוהעל,  לעיר  בא  אלכסנדר  ר׳ 
אחת קודם פטירתו בסעודה שלישית, ביאר את הפסוק מפרשת השבוע )עקב י' 
ומבקש מעמך שתהא כמותו, מה  ד׳ אלקיך שואל מעמך״, הכל שואל  ״מה  י"ב( 
הוא רחום אף אתה רחום, וכיוצא ״כי אם ליראה״, לא שייך לשאול ממך, כי אצלו 

יתברך לא שייך יראה, כי שם העדר המציאות.

שבשעת  זי״ע,  הברכה  היכל  בעל  הגה״ק  כותב  סתרים״  ״מגילת  בספה״ק 
הסתלקותו של אביו, ״בשעה שגופו היה מונח על המטה, אמר לו הרב מאוהעל 
דרכו  היה  בחיים,  כמו  פעמים,  שתי  ונזדעזע  לבטלה,  גזירה  איזה  על  שיתפלל 
באימה ופחד״, ופרטי העובדא מספר האדמור ממונקאטש שליט״א, בשם הרה״ח 

ר׳ חיים בער ז״ל, ששמע מרבינו בעל מנחת אלעזר זי״ע.

בשעת הלויה סמוך לקבורה, הגיע שליח ובידו מכתב דחוף, למסור לידי הרה׳׳ק 
לרחמים  וצריך  למשכב,  נפל  מהרי״א  שבנו  כתוב  היה  ובו  מקאמרנא,  סענדר  ר׳ 
מרובים, בעת שהגיע השליח, כבר לא היה הרה״ק מקאמרנא בין החיים, ועל כן 
סמוך  אותו  קרא  הוא  זצ״ל,  משה  ישמח  בעל  להגה״ק  המכתב  את  השליח  מסר 
ולפעול רפואה שלימה  וביקשו לעודד רחמים,  ודמעות,  למטתו בקול רם, בבכי 
לבנו, ולזה ״נענע הרה״ק מקאמרנא ראשו ב׳ פעמים כמסכים״. בראות זאת הגה״ק 
בעל ישמח משח הבין שהיא עת רצון והתחיל לצעוק בהתעוררות רחמים בעד 
כלל ישראל, ״הלא גם אנו בנים למקום וגם אנו צריכים רחמים גדולים", אבל ״שוב 
לא קם ולא זע״, כך סיפר רבינו בעל מנחת אלעזר, בהוסיפו שכנראה עוד לא הגיע 

אז הזמן לפעול הישועה לכלל ישראל.

עמוד אש נראה על קברו ערב שבת אחר חצות עד לב השמים.

זרעו אחריו

בנו יחידו מרן ר' אייזיק'ל קאמארנער, חתניו הרה"צ ר' ברוך אפשטין מזארובנא, 
וחתנו הרה"צ ר' אשר ספרין.

מורשתו הרוחנית

ספר זכרון דברים.

אמרות הצדיקים

הרה״ק החוזה מלובלין זצוק"ל אמר עליו עוד בחייו, שהוא מהל״ו צדיקים.

בנו בעל היכל הברכה, אמר לי דודי מורי ורבי, שראה בחלום לרבו, רבינו מוה׳ 
יעקב יצחק נ״ע מלובלין, ואמר לו שהרב מקאמארנא נפטר ביחוד עשרה הרוגי 

מלכות״.
נוסח המציבה

המפורסם  בגדול  הרב  ה"ה  הישראלי,  ב"ד  ואב  מופלג  ות"ח  צדיק  איש  פ"נ 
מוהר'ר אלכסנדר סענדר ב"מ יצחק זצ"ל מק"ק קאמרנ', נשמתו לג"מ עלה כ"א 

אב תקע"ח לפ' תקע"ח לפ' תנצב"ה.
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שרה די בעקערן
הסיפור הידוע אודות האשה מרת שרה אשר לימים נודע שמה באשר להולדת 

בנה ר' הערשלי ליסקער 

לנשואין  נסעה  בעת  כי  בצדקתה,  זלל״ה  לוי  קדושת  בעל  הקדוש  הרב  מרן 
לו  ותבשל  לוי,  גם מרן הרב בעל קדושת  אז  ושם היה  שלה, באה בדרך במלון, 
הזאת,  העלמה  היא  למי  עליה,  וישאל  חדרה,  מפתח  בצאתו  ויהי  הארוחה,  את 
ויאמרו לו, הנה הולכת היום לחתונתה, ויברך אותה ביום ההוא לאמור, תצליח 

בכל דרכיה.והנה ברכת צדיק חלו על ראשה.

בהיות מקום מושבה בכפר קטן, לא הי׳ שם מקוה מים, ומאוד הצטערה על כך, 
הזמין לה הקב"ה בפתע פתאום, שבא גשם שוטף ורוח חזק, ושם ברכת מים קטנה 
מאז  חיים,  מים  מקוה  ונעשה  העפר  רגבי  נתלש  העזה,  הרוח  ומן  מקדם,  מאוד 

והלאה, כל ימיה היתה שמה.

כל ימי׳, היתה משתוקקת ומחשבת לדעת האיך יזכה אותה השי"ת לבנים ת"ח, 
בביתה  התפללה  בש"ק  פ"א  ות״ח.  תורה  מבלי  מקום  הכפר,  בתוך  יושבת  והיא 
ודמעתה  ובהגיעה לישמח משה במתנת חלקו נשפך כמים לבה  תפלת שחרית, 
על לחיה  לאמר, מי יודע אם אזכה לבנים עוסקים בתורה, ומתוך בכייתה נתעלפה 
ותפול ארצה, והתחיל בנה הקטן ר׳ יהודא לייביש לבכות, ומתוך בכייתו נתעוררה 

היא, ותחי רוחה בקרבה.

כמה פעמים שמעתי מפי אאמ״ז ר' צבי הירש מליסקא זצוק"ל. כי שנים רבות 
השכינה,  גלות  על  ובכתה  אמר,  שנים  י"ג  כי  לי  וכמדומה  לילה,  בחצות  קמה 

ובדמעות עיני׳ רחצה אח מצח בנה ר' הערש'לע בהיותו נער קטן.

בעת ישבה בעיר אוהעל, ופ"א נודע למשגב כי נהגה בדקדוקי מצות כאיש צדיק 
קדוש וטהור, והרב מרן בעל הישמח משה ז׳׳ל סמך אך עליה, ימים רבים בכשרות 
יידינע( דרכה היתה, להתפרס ממאפה  אינזער  )והי׳ קורא אותה בל״א  המטבח, 
לבחורים  ותחלק  המאפה,  מן  המדרש  לבית  בבוקר  בבוקר  מביאה  והיתה  תנור, 
נודע לה לקל ורע, לא רצתה למכור לו,  יום ביומו, ובבוא איש אשר  עניים דבר 
באמרה, האתן מיגיע כפי, לאיש רשע, מה אשר לא יברך עליו בורא מיני מזונות, 
כהנה וכהנה דברים נפלאים ומתמיהים. אשרי לה כי זכתה באמת לבנים כשרים 
וצדיקים כאשר התפללה ערב ובוקר וצהרים, וכבוד ד׳ עליהם זרח אשרי יולדתם 

כי תגיל בפרי בטנה.
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טאלשעווע
Tolcsva

 
 

 ORONIAUU   UT  - אדרעסס  

Rudolf Galgovics   - שומר
Petőfi street 13  - אדרעסס השומר

ר' אברהם יצחק גליק - אב"ד טאלשעווע. מח"ס שו"ת יד יצחק, באר יצחק על 
הש"ס

בן ר' שמאי
נפטר ב' אייר תרס"ט

הרבנית אשכנזי מחברתו הטהורה של התולדות אדם

נמצא רחוק מבודאפעסט אייר פארט 246  ק"מ – בערך 2 שעה 55 דקות

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר 
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

סאנטוב  23.5 ק"מ  11מייל–  בערך 26 דקות עיין שם

שאראשפאטעק 13.7  ק"מ  7מייל – בערך 20 דקות עיין שם

ליסקא 5.2 ק"מ  2.5מייל  – בערך 9 דקות עיין שם

קערעסטיער  17  10.5ק"מ  מייל  בערך 29 דקות עיין שם -
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ר' אברהם יצחק גליק
רבותיו

אב״ד  זצ"ל  שמעלקי  שמואל  מו״ה  העצום  להגאון  באלקאני  לעיר  לקחו  אביו 
באלקאני. 

אבדק״ק  זצ״ל  מארגערעטען  צבי  יצחק  מו"ה  הגאון  הרב  אצל  למד  אח״כ 
אבראהאם בעל הספרים בית דוד ותוקף התלמוד.

משם עלה לישיבת הגאון האדיר מו״ה משה פערלס ז״ל אבדק״ק באניהאד׳.

האיש מקדש

בשנת תר"ו טרם הגיע לשנת העשרים הואיל לקחת לאשה את בת הגאון האדיר 
רייצא  חוה  מרת  הבתולה  קאלוב  אבד״ק  זצ"ל  בנעט  ישעיהו  מו״ה  הלבנון  ארז 

ונתוסף על שמה שם שרה, רבות בשנים אח״כ מחמת חולי.

וישב מעוטר  ועל העבודה,  ישב בבית חותנו בקאלוב, על התורה  שלש שנים 
בטלית ומוכתר בתפילין עד קרוב לצהרים בבית מדרשו.  

על כס הרבנות

טאלשעווע פנו אליו בבקשה שישב על כס הרבנות בעירם,  ראשי קהלה ק"ק 
ואכן כעבור זמן מה נעתר לבקשתם.
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טאקאי
Tokaj

 
 

בית החיים הישן סמוך למבצר על האי שבין שני הנחלים   
טיסא ובודרוג הגישה היא בספינה 

 

 Mr. Lajos Lowy - 1 שומר
 Rákóczi u. 41  - אדרעסס

Mr. László Dudovics  - 2 שומר
 Bodrogkeresztúri u. 8 - אדרעסס

בית החיים החדש 
Bodrogkeresztúri Road - אדרעסס

 Lőwy Lajos, Rákóczi út 41 - שומר
טלפון- 36-47-353730+ / 36-47-352737+

פלאפון - +36-30-6327730

ר' עקיבא דוד הכהן שטראסער 
בן ר' יעקב לייב 

נפטר כ"א אייר תרפ"ז 

ר' דוד שיק זצ"ל - אב"ד טאקאיי. בעמח"ס אמרי דוד  עמ"ס חולין
בן ר' יצחק אייזיק 

נפטר ג' שבט תרנ"א

גם יש לברר אודות הגאון ר' חיים זלמן מאשקאוויטש זצ"ל מו"צ שם

נמצא רחוק מבודאפעסט אייר פארט 240  ק"מ – בערך 2 שעה 49 דקות
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אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר 
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

טארצאל 8.4   ק"מ  4.2מייל – בערך 12 דקות עיין שם

קערעסטיער 6.3  ק"מ 3 מייל – בערך 8 דקות עיין שם

סערענטש  21.5 ק"מ  11מייל – בערך 26 דקות עיין שם

מאד 18.1  ק"מ  9מייל – בערך 25 דקות עיין שם

הביה"ח הישן נמצא במצב מוזנח מאוד 
ומצווה רבה לשפץ את הביה"ח

ממליצים  אנו  איראפה  ברחבי  כמתעסקים  שלנו  הנסיון  מייטב  לפי 
ואי   - נאמנה  מלאכתם  העושים  "אבותינו"  למוסד  להתקשר  מאוד 
אפשר להעלות על הכתב את עבודתם הקשה כפי שאנחנו ראינו ורבות 
שבעה נפשנו ממראות לפני ואחרי העבודה והחכם עיניו בראשו לבל 
ידחה את הענין הנ"ל דלפעמים כיון דאידחי אידחי ורובצת סכנה על 
קיום המצבות ובית החיים, והרבה אנשים אינם יכולים לסלוח לעצמם 

על שהזניחו הענין והעמידו את הבית החיים בסכנה.
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ר' דוד שיק
רבותיו

קאפל  החתם סופר ר'  בבחרותו שאב מים חיים ממאורות הגדולים רבינו בעל 
חריף ר' יחזקאל באנעט זצוק״ל זכותם זי״ע. 

האיש מקדש 

נשא את אשתו מרת פעריל בת הרה"ק מטשענגער. 

על כס הרבנות

מחבב  היה  ורבו  חתנותו  אחר  גם  בנייטרא  למד  באנעט  יחזקאל  ר'  הג'  אצל 
אותו למאוד אח״כ ישב בעיר מולדתו ברעזאוע והרביץ תורה ח״י שנים והעמיד 

תלמידים גדולים ודרש בכל שבת בשבתו. 

עד שקראו ה׳ אל על ורבו הגאון ר' יחזקאל באנעט זצ״ל הושיבו על כסאו אשר 
ישב שם מלפנים בק״ק סעטשין ועשה רב פעלים להגדיל תורה ולהאדירה טו״ב 

שנים והעמיד תלמידים שיושבו על כס ההוראה. 

וואראנא שלחו לו איגרת הרבנות בכבוד גדול, ונתקבל אצלם באהבה,  ואנשי 
שמו  ויצא  עטרוהו,  והדר  וכבוד  ועוז,  תפארת  מיני  בכל  רבם  את  מחבבים  והיה 

הטוב בכל המדינה.

ואחרי שבתו שמה שבע שנים לטובה, שמו אצילי בני ישראל בטאקאי עיניהם, 
לקרוא לר' דוד לכהן פאר בעירם, ויאות להם לשבת אתם, תוך עדת חכמים ואנשי 
מעשה, ויהי שם בכבוד גדול, ופעל בגבורות, וריבץ תורה ט״ז שנים להרמת כבוד 

התורה הקדושה. 

ובא השמש

נשמתו  ויצאה  עלה  ויאמר  לדוד  ה׳  ויקרא  שבט  לחודש  ג'  הלילה  בחצי  ויהי 
בקדושה וטהרה.
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טערצאל
Tarcal

 
 

Keresztúri street 25 - אדרעסס
 

 Janos banoczki - שומר
Rakoczi u. 41 - אדרעסס

טלפון - 

ר' יעקב שפירא אב"ד טערצאל 
בן ר' אלימלך צבי 

נפטר י"ב טבת תרס"ו 

ר' אלימלך צבי 
בן ר' נתן נטע 

נפטר

נמצא רחוק מבודאפעסט אייר פארט  232 ק"מ – בערך 2 שעה 42 דקות

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

טאקאיי 8.4 ק"מ  4מייל  – בערך 12 דקות עיין שם

קערעסטיער 4.6 ק"מ  2.2מייל – בערך 7 דקות עיין שם

מאד 10.6 ק"מ  5מייל – בערך 17 דקות עיין שם

סערענטש 14.0 ק"מ  7מייל  – בערך 19 דקות עיין שם

ליסקא 20.9 ק"מ  10מייל – בערך 24 דקות עיין שם
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ר' יעקב שפירא אב"ד טערצאל

והגלילות,צדיק  יעקב שפירא הג״ל אב״ד טערצאל  הרב הגאון המפורסם רבי 
ובעל הוראה מובהק בדורו, הי׳ נכד הגאון הקדוש מוה״ר יעקב יעקובקא. 

זצ״ל,  מצאנז  הגה״ק  בני  עם  שם  התיידד  לצאנז,  לבוא  רגיל  שהיה  יעקב  ר' 
השו״ב  איסור  בדבר  מרודניק,  והגה״ק  משינאווא  הגה״ק  בניו  שני  וכשנסתבכו 
קונטרם  הוציא  המתבדלים  לימין  שעמד  ואחר  בסיגעט,  מהשטאטעסקוואו 
״אוהב משפט" ופגע קשה בכבוד האחים הקדושים ובכבוד הקונטרס ״עין משפט״ 
שהוציא הגאון בעל תשורת שי מסיגעט, הזדרז הרב מטערצאל לפרסם אז מכתבו 
החם הבוער באש קודש בבירור הלכה מסובכת הזו בטוב טעם ודעת של תורה 

ובקיאות, למען ישע הצדיקים הללו, ונדפס בספר מלחמת מצוה משנת תרמ״ח.

כלל  לטובת  לעשות  והשתדל  דורו  גאוגי  עם  בשו״ת  עמד  שפירא  יעקב  רבי 
ישראל בתורה ובהוראה.

ממכתביו אל הגאון מהרש״ם והגאון בית שערים כפי שמובא בספריהם בה׳ יו״ד, 
מצא היתר נכון לבעלי הכרמים הרבים שם, שעמדו לפגי פשיטת הרגל מצד מכת 
התולעים שהשחיתו כל חלקה טובה והמציאו לנטוע איזה מין גפן חדש מחו״ל 
אולם עלתה השאלה של ערלה שהיתר, גורמת היזק עצום לבעלי הכרמים, והוא 
בבקיאותו ערך תשובה נכונה בהיתר הדבר והסכימו לו הגאונים הנ״ל. וכן הובאו 
דבריו בשאר ספרי גאוני דורו בשאלות שונות להלכה ולמעשה. נפטר י״ב טבת 

תרס״ו. 

יהושע  מוה״ר  המפורסם  הגאון  הרב  לחתנו  בטערצאל  כסאו  את  הוריש  הוא 
העשיל סג״ל ראזנער זצ״ל.

מהרי״ש  לפני  האחרון  ובזמן  וחשובה  גדולה  קהלה  היתה  טערצאל  קהלת 
בעל  פאנעט,  מוהר״י  הגאון  מקאלוב,  טויב  רי״א  הרה״ק  בי״ד,  אבות  בה  שימשו 

שו״ת מראה יחזקאל, הגאון ר׳ יוסף חיים גאטליב אב״ד סטראפקוב.

חדא  בצוותא  כ״פ  נסעו  מטערצאל  שפירא  יעקב  ר'  והרב  מסטראפקוב  הרב 
להגה״ק בעל ד״ח מצאנז זי"ע.
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ליסקע*
Olaszliszka

 
 

Belsokocosrd Ut 31 - אדרעסס
 

 Krajnyak Odonne שומר
 Belsokocosrd Ut - אדרעסס

טלפון   36-47-35804236+ /36-20-5931283+
 

ישנו אוהל אחד בבית החיים וזהו סדרן של המצבות בהאוהל מימין

מרת קריינטשא מחברתו הטהורה של מרן הרה"ק מליסקא
בת ר' יצחק בכבן ז"ל
נפטר ו' שבט תרמ"ח

רבי צבי אב"ד ליסקא בעל אך פרי תבואה - הישר והטוב
בן רבי אהרן ז"ל

נפטר י"ד אב תרל"ד

חתנו רבי חיים פרידלענדער אב"ד ליסקא מח"ס טל חים
בן רבי משה אב"ד קליינווארדיין

נפטר ט' אייר תרס"ד

מחוץ לאוהל בשורה הראשונה הסמוכה לאוהל 

ר' יוזעף גאלדבערג חתן ר' הערשלי ליסקער
בן ר' יצחק

ר' מאיר אברהם ליבערמאן נטמן מחוץ לאוהל - המצבה הוכנסה לאוהל
בן ר' שמעון אב"ד שעניע

נפטר י' ניסן תרל"ב

*בליסקא יש לנהוג במשנה הזהירות לנהול כל הדלתות מאחר ויש שם צוענים 
ציגאנער'ס והנסיון מוכיח שיש להקפיד מאחר והם מלומדים בזה
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דרייווינג דיירעקשענס: כשפונים מהדרך הראשית לליסקא ומגיעים לליסקא 
תיכף אחר מסילת הברזל פונים ימין ושמה הגדר של הבית החיים

משפחה או קהילה האחראים על הציון 

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר אוהעל
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

טאלשאווע  5.2 ק"מ 2 מייל - 9 דקות נסיעה עיין שם

שאראשפאטיק 15.6 ק"מ  8מייל–  בערך 19 דקות עיין שם

קערעסטיער 12.6 ק"מ  6מייל –  בערך 18 דקות עיין שם

סאנטוב 22.8 ק"מ  11מייל – בערך 26 דקות עיין שם

מאד 20.6 ק"מ  10מייל – בערך 27 דקות עיין שם

ר' הערשל'ע ליסקער
מעשה פלא שסיפר רבינו הקדוש איש אלקים אשר כל העולם האירה בתורתו 
רשכבה״ג מרן מסאטמאר זי״ע בספה״ק דברי יואל פ׳ נשא דף קצ״ה ע״ב וזל״ק: 
ועובדא ידענא בק״ז הגה״ק בעל ישמח משה שפעם אחד בא אליו הרה״ק מליסקא 
זלה׳׳ה, ולא היה יכול להכנס לחדרו שהיה הפתח סגור, והמתין מחוץ לדלת, ובתוך 
כך שמע מחדרו הקדוש איך שהוא לומד ונשמע קולו ועוד קול אחד עמו, והיה 
הרה״ק מליסקא כסבור שהוא לומד עם איש אחד, וכאשר פתח את הדלת לא ראה 
שום אדם זולתו, ותמה מאוד, ושאל אותו על כך שבהיות הפתח נעול נשמעו ב׳ 
קולות לומדים, והשיבו ק״ז זלה״ה וכי אינו יודע לך מאמרם ז״ל תנא דבי אליהו 
רבה פי״ח כל תלמיד חכם שיושב בינו לבין עצמו וקורא ושונה כביכול הקב״ה 
יושב כנגדו וקורא ושונה עמו, עכל״ק. הרי לך גודל גדולתו וקדושתו בעודנו בימי 

עלומיו שזכה לשמוע קולו של הקב"ה.

עוד סיפר הגה״צ מוה״ר יוזעפף זצ״ל, כי בשנים קדמוניות אשר הי׳ סמוך על 
שלחן חמיו כק״ז זי״ע, פעם אחת בליל שבת קודש היו שלשה שאכלו על שלחן 
אשר  זי״ע,  כק״ז  בצל  להסתופף  שבא  א׳  איש  ועוד  זי״ע  כק״ז  עם  הנ״ל  הגה״צ 
התחיל להתנוצץ קדושתו, והיה הגה״צ מוה״ר יוזעפף זצ״ל מדבר עם האיש ההוא 
מענין מה שכתוב בספר קדושת לוי שאם זוכה האדם, שומע בחג השבועות הקול 
של אנכי ד׳ אלקיך וגו', אם כוונתו הוא קול ממש, וכק״ז זי״ע היה מזמר לעצמו 
זמירות של ש״ק, ובשמעו במה הם מספקים, ענה להם בזה הלשון, קול ממש, וגם 

אני יודע שהוא אמת כי בימים ההם הי׳ מדבר בשבת קודש רק בלשון הקודש. 

ראיתי  וז״ל:  מלמטה,  בהגה״ה  קל״ז  דף  תבואה  פרי  אך  בספה״ק  בפנים  וע״ע 
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אותה  ילדותו  בימי  כי  זלה״ה  המחבר  קדוש  מפה  שמענו  אשר  את  פה  להזכיר 
ולדעת בחכמת הקבלה, אבל לא עלתה בידו,  נפשו הטהורה לבוא בסוד האמת 
יום יכול האדם להיות כבריה הדשה, ונהג  עד שמצאתי כתוב הנ״ל שבארבעים 
בעצמו כן, ופרש עצמו מכל הנאות עולם הזה כל ימי משך המ׳ יום, ובסוף המ׳ יום 
בליל שבת קודש, נחלש מאוד וחטפתו השינה. ובחצות הלילה נתעורר משינתו 
ממש כברי׳ הדשה וטעם טעם וריח טוב ממש כריח גן עדן, ואשר מעולם לא טעם 

כזו, ובעניני עולם הזה הריח

סירחון גדול עד למאוד, וכן בבעלי העבירה, ומה גם אצל הבעלי גאוה לא היה 
ה׳  בדרכי  לבו  ויגבה  והלאה  ומאז  שבו,  הסירחון  מחמת  וכלל  כלל  לעמוד  יכול 

והיה הולך וגדול ובא בסוד ה' עכ״ל.

ובמקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו

ועי׳ בספה״ק הישר והטוב ח״ב דף י׳ ע״ב, שפעם אחת אמר כק״ז זי״ע על עצמו 
עצים  רק  הוא  הכנסת  הבית  גם  אבל  חשוב,  אני  מה  לעצמי  כשאני  נחמד,  משל 
ואבנים ונבנה על ידי אינם יהודים, ומ״מ אם בני ישראל מחנכים ומקדשין אותה, 

מנשקין אותה, כמו כן אני מאחר שקדשוני בני ישראל, ודפח״ח.

נוסח המצבה של הרה"ק מליסקא

צדיק  דפה"ק  ז"ל  אהרן  במו"ה  צבי  מו'  הקדוש  הגאון  הגדול  המאור  הרב  פ"נ 
יסוד העולם, נר ישראל והדרו, רבים הלכו לאורו, רכב ישראל ופרשיו, חכם הדור, 
אוהב ישראל, משכיל אל דל, משביר לכל עם הארץ, חסיד ועניו, בוצינא קדישא, 
חסידא ופרישא, חריף ובקי בנגלה ובנסתר, נפטר אור לי"ד מנחם אב ש' תרל"ד 

לפ"ק תנצב"ה

רבי חיים פריעדלענדער
זצ"ל  מוואלקאן  הרב  סיפר  וכך  לקבורה  הובא  חיים  רבי  שהרב  פלא  מעשה 
שכאשר היה צריך להביאו לקבורה לא היה מקום לקבר אותו יחד באוהל על יד 
חותנו הרה"ק מליסקא, ולכן נאספו עשרה רבנים לילך ולבקש מחילה מהרה"ק 
מליסקא על שלא יקברו את חתנו בתוך האוהל כי ידעו שמאוד אהב אותו, ולכן 
גמרו בדעתם לילך לאחר חצות הלילה עם אבוקות של אור ולבקש מחילה על 
אשר ייעשה, אל אף שהיה בדעתם אח"כ להרחיב את התקרה שעל גבי האוהל, 
וראה זה פלא, כאשר אך הגיעו הרבנים בראשות בעל הלבושי מרדכי זצ"ל ובעל 
זז  האוהל  שכותל  איך  לראות  כמשתאה  ויהי  האוהל  את  פתח  מרדכי  הלבושי 
ויהי לפלא. ואכן לאחר כך בא לקבורה על ידי חותנו הרה"ק מליסקא  ממקומו, 

זי"ע 
נוסח המצבה של ר' חיים פריעדלענדער - בעמח"ס טל חיים

בוצינא  עולם  יסוד  צדיק  ובנסתר,  בנגלה  ובקי  חריף  הגדול  הגאון  הרב  פ"נ 
קדישא חסידא ופרישא ענותן ושפל ברך נ"י )נר ישראל( ע"ה )עמוד הימיני( פה"ח 
שימש  והברכה  חיים  טל  בעמהח"ס  זצ"ל  משה  מו"ה  בהרב  חיים  מו"ה  כקש"ת 
זצוק"ל  הירש  צבי  מו"ה  הקדוש  הגאון  חותנו  מקום  ממלא  והיה  הרבנות  בכתר 
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שלשים שנה פה"ק ליסקא ובק"ק ערדעבעניא יע"א עלתה נשמתו בטהרה יום א' 
פ' אמור ט' אייר כ"ד למסב"י תרס"ד לפ"ק תנצב"ה

ר' יוזעף גאלדבערג
הרה"צ ר' הערשלי הפציר בו לקבל עליו את עול האדמו"רות ולא ניאות לקבל 
ידידי הרב החריף החסיד ירא אלוקים חסידא  זי"ע מתארו  עליו הרה"ק מצאנז 
הדורש  יוזעף,,,  מוהר"ר  תפארתו  שמו  כבוד  החכם  לתהלה  המפורסם  ופרישא 

שלום כבוד תורתו חיים האלבערשטאם

נעמט א חלק און די המשכת מעשי 
החסד פון רבי ישעי'לס צדקה,

אין אויך איר וועט זוכה זיין צו זעהן 
ישועות למעלה מדרך הטבע

 רופט יעצט אן
"רב להושיע - רבי ישעי'לס צדקה" שע"י נכדיו שליט"א

TEL: 718-6825056 FAX : 718-2288415
 ארץ ישראל 1800-20-22-33
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מאד
mad

 
 

  Magyar utca 67 - אדרעס

 - Szarka Dénes שומר
.Magyar u. 65 - אדרעס

טלפון - 36-30-2334018+
טלפון - 36-47-320348+

 

יש שני אוהלים 

באוהל
רבי אברהם יודא הכהן שווארטץ - בעל הקול אריה

בן ר' פנחס זעליג
נפטר כ"ד תשרי תרמ"ד

באוהל
ר' מרדכי ארי' לייב ווינקלער - שו"ת לבושי מרדכי

בן נפתלי הערץ
נפטר י"ז תמוז תרצ"ב

מחוץ לאוהל
רבי נתן פייטיל רייניטץ - אב"ד מאדא מח"ס דברי רנ"ף

בן רבי אברהם מווייסקירכען
נפטר ט' ניסן תרכ"ב

ר' נפתלי הכהן שווארטץ - מח"ס שו"ת קול נפתלי
בן ר' אברהם יודא

נפטר י"ב כסליו תרנ"ז
ע"פ צוואתו נטמן למטה בחלקת הנפלים

רבי חיים צבי עהרענרייך - אב"ד מאדא מח"ס קצה המטה על מטה אפרים חתן 
הקול נפתלי

בן ר' יעקב
נפטר כ"ה כסליו תרצ"ז
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המשפחה האחראי על בית החיים משפחת רייניטץ
לפרטים והערות יש להתקשר אם אבותינו בטעלעפאן 17186401470+

הבית מדרש עדיין על תילה בנויה אך זכר לחורבן שכללו את הבנין   
 .Address: Rákoczi Way 75

 Telephone: )47(-348043

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר 
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל 

מאד 11.6 ק"מ  6מייל –  בערך 16 דקות עיין שם

ליסקא 20.3 ק"מ 10 מייל – בערך 26 דקות עיין שם

סאנטוב 15.0 ק"מ  7מייל  –בערך 20 דקות עיין שם

סערענטש 11.7 ק"מ  6מייל – בערך 17 דקות עיין שם

טערצאל 10.4 ק"מ 5 מייל– בערך 16 דקות עיין שם

טאקאיי 17.9 ק"מ 9 מייל – בערך 24 דקות

נמצא רחוק מבאדאפעסט אייר פארט 238 ק"מ - בערך 2 שעות וחצי

רבי אברהם יודא הכהן שווארטץ
בעל הקול אריה

ביום  שעשה  התשובה  כמו  תשובה  עשה  לא  שמעולם  שאמר  מפה״ק  ושמעתי 
חופתו׳, וסיפר שכשהיה בבית חותנו ז״ל באוהעל, ואחר פטירת היש״מ, קבלו לרב את 
נכדו הגאון הקדוש בעל ייטב לב זי׳׳ע, והיה רגיל אצלו, ולמדו ביחד כתבי האריז״ל, 
ובליל שב״ק הלך אא״ז אל שלחנו, והי׳ שם אורח הגון, בנש״ק הרב הצדיק ר׳ יצחק 
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אייזיק מזידיטשוב זי״ע, והי׳ עם זקיני ביחד בשלחן הייט"ל, והיו מספרים זע״ז שונות 
תורת ותסידות, ואחר זמן רב נתעלה ונתגלה הרב הנ״ל, ונעשה רבי גדול, והי׳ מפורסם 
בכל קצבי ארץ לאיש אלקי, ופועל ישועות, וגם הגה״ק בעל ייט"ל נסע אליו מסיגעט, 
ואף שאא״ז היה אז דבוק מאוד אל מרן הד״ח זי״ע, ולא זז ממנו לנסוע לרבי אחר, עכ״ז 
שכר לו עגלת צב, ונסע על שב״ק לזידיטשוב, וכשבא לפניו, שאל אותו הרב הקדוש 

בזה״ל האט איהר דאס געקלערט דאמילס שמע״כ יבא אצלי. 

ואחר תתונתו, מיד התדבק לצדיקי דורו, ונסע אל הר״ק ר' צבי כהן מרימענוב, ואל 
הרב הק׳ מוהר"ר אשר ישעי׳ מראפשיץ זי״ע, והיה מכיר כמעט כל צדיקי הדור. 

והרה"ק מראפשיץ קירב אותו באהבה דבוקה וחבוקה, ובפעם הראשון היה שם יותר 
מארבעה שבועות, ואמר שאכל עמו סעודת בוקר וערב אויס איין שיסעלע, כל הד׳ 
שבועות, והי׳ מפורסם שם בראפשיץ לעילוי גדול, וסיפר לי ת״ח זקן א׳ ממונקאטש, 
שכחתי שמו, אשר הי׳ אז בראפשיץ עם זקני, שהי׳ הת"ח אומרים עליו, שיודע על פה את 
הפרמ״ג על ש״ע או״ח, ופלפל הרבה עם הגה״ק מו"ה ר' שלום מקאמינקע, ועם הגה״ק 
ב׳ לראפשיץ,  יהודה בפעם  ר' אברהם  וכשבא  ג״כ לראפשיץ,  זי״ע, שנסעו  ד״ח  בעל 

שאלו הרב הקדוש בדרך אהבה וחיבה, האם כבר הדפסת חיבורך על האו"ח, 

ואחר פטירת הה״ק מראפשיץ, והי׳ זקיני דר במאד והיה לו ישיבה גדולה, בא מרן 
בעל הד׳׳ח מצאנז למאד, ושבת אצלו בשב״ק, ונתאספו ג׳ מאות אנשים חסידים ובע״ב 
ת״ת ויראי השם, וגם הרב הקדוש בעל אפ״ת מליסקא היה שם בשב"ק, בעוד שלא היה 
הד"ח,  אל  פנימה  נכנס  וויזשולער  מיילך  ר׳  שמו  ההוא  בעת  מפורסם  א׳  וחסיד  רבי, 
ושאל אותו, אם יכולין ליתן פתקא קוויטל להרב מליסקא, ואמר הן, ואז התחילו לילך 
קוויטל הראשון לקח הה״ק מליסקא בפאלעטע  כי  והתפאר אא״ז  קוויטל,  אליו עם 
שלו, בשב״ק התפלל הד"ח עם העולם בביהכ"נ, ולא שינה נוסח אשכנז שנהוג שם, 
לו  ושאל  לבית אא״ז,  בא מרן הד"ח  ועוד לא עבר שנה שלימה מעת ההוא, פתאום 
זקיני, למה בא רבינו, והשיב שרוצה לנסוע דרך מארמארוש לקאסוב, אל הרה"ק ר׳ 
חיים זי״ע, וכשנסע משם אמר אל אא״ז אני הייתי אצל כבודו ב׳ פעמים וכבודו לא היה 
עדיין אצלי, ואמר אא״ז אי״ה על שבועות בדעתי להיות בצל קדשו, וכן עשה, ומאז 

היה כ״ו פעמים בחג השבועות בצאנז, לבד משאר פעמים, 

בעל הד״ח מצאנז זי״ע, כשדיבר מאא״ז, ודרכו הי׳ שלא הוציא שם עיר בשפתיו, אמר 
הגאון מאונגארין, והוא ז"ל יעץ את קהל בערעגסאז שיקחו אותו לרב אב״ד, בכל פעם 
כשבא הקול אריה לצאנז, א״ל מרן בשמחה ואהבה, ״אוי וויא לאנג האבן מיר זיך שוין 
ניכט געזעהן", וכן בהפרדו ממנו, שנסע לביתו אחר החג, צוה חרה״ק להביא שכר או 
יין, ואמרו זה לזה לחיים, ולמסובין, ודיבר עמו הרבה מענינים שונים, והי׳ ההפרדה 
מאיר  יעקב  מוה"ר  המפורסם,  המופלג  החסיד  לי  ואמר  גדולה׳,  ובאהבה  בשמחה 
הורוביץ ז״ל מבערעגסאז, שאמר לו אא״ז, שכל מי שהיה בחג השבועות בצאנז, היה 
לו התפשטות הגשמיות, יתבונן בזה הקורא, ויבין מדרגת הקול אריה, והיה דבוק במרן 
מצאנז ממש, שלא הסיח דעתו ממנו, ופעם אמר הקול אריה, הרב מצאנז יודע מה שאני 
עושה כעת, ושמעתי מחכמי לב שאמרו צדיקים על אא״ז, כמו שהי׳ דבוק הרב מצאנז 

ביוצרו, כך הי׳ דבוק הרב מבערעגסאז להרב מצאנז, 

בעת  לבנותיו,  נדן  שום  מהקהלה  לקח  לא  מעולם  להפליא  עד  הי׳  פזרונו  צדקות 
שקבלו אותו לרב בק״ק טשאבא הייתי בפעסט, אצל הנשיא הצדיק מ׳ יצחק רייך ז"ל, 
וכשנפרדתי ממנו ירד מהעליה למטה, ולוה אותי עד הפערדע באהן, ואז לחש לי, ידע 
כבודו, שזקינו הגאון מבערעגסאז לא לקח נדוניא מהקהלה, לחתונת בנותיו, ואמר כי 
מהרבנות געלט, לא עשיתי לי שום בגד, אף מכסף שקיבל בפדיון הבן, לא לקח קמחא 
דפסחא מהקהלה, ועל כל צעטיל שעשו בבהכ"נ לאסוף ממון לאיזה צורך, היה הוא 
הראשון נתן נדבות גדולות, וכמה תמיכה נתן בחכמה, עד שלא הי׳ המקבל יודע ממי 
קיבל זאת, וסיפרו לי, איך הקול אריה, החיה אותם ממש, ונסע בעצמו לאסוף נדוניא 
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לבת ת״ח, למרן הד״ח, נתן בכל פעם פדיון עשרה גולדען ושמעתי ממנו שכל נסיעה 
לצאנז עלה לו מאת גולדען. 

הרב ר׳ מרדכי יהודא ליב וינקלער
וזרח השמש

הרב ר׳ מרדכי יהודא ליב וינקלער זצ״ל נולד בשנת תר״ד לאביו הרב ר׳ נפתלי 
ז״ל מימי נעוריו הי׳ מתמיד נפלא ושקד על דלתי התורה עד שהי׳ בקי עצום בכל 

חדרי תורה. 
רבותיו

תלמיד הגאון בעל ״כתב סופר״ זצ׳׳ל וממנו נסמך להוראה.

על כס הרבנות

ישיבה  יסד  בה  מאדי  בקהלת  ואח׳׳כ  ברעזאווא  לאב׳׳ד  נבחר  תרמ״ד  בשנת 
ושמש כאב׳׳ד ור״מ עד פטירתו. מגאוני אונגארין אשר אליו העריצו כל הרבנים 

שאלותיהם החמורות.

מורשתו הרוחנית

נדפסו ממנו הספרים ״שו׳׳ת לבושי מרדכי״ על כל חלקי השו׳׳ע, ישב ומצרף, 
דיני בני תערובות ובעוד גאונותו העצומה כן היתה מדת ענותנותו, והי׳ מפורסם 

במדה זו ובצדקתו, מגדולי גאוני ההוראה, במשך עשרות שנים. 

יוסף צבי דושינסקי זצ״ל הרב הראשי דקהלות האשכנזים  ר׳  חתנו היה הגאון 
בירושלים.

 העיירה מאד - מקובל דבעת שהיה הרה"ק בעל קדושת לוי מבארדיטשוב זי"ע 
באונגארין, היה על פורים בעיר מאד ונתכבד לקרות המגילה, ובעת אמירת הברכות 
קפץ על הבימה מרוב קדושתו והתלהבותו שבער בו, ובמשך כל השנים ידעו לומר 

כאן המקום שהיה הצדיק הנורא, אשר בער בקרבו כאש להבה.
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סאנטוב
Abaujszanto

 
 

בית החיים אדרעסס
Abaújszántó, Dobó István u., 3881, Hungary

Mrs. Jánosné Tallár - שומר
טלפון - 36+

Dobó u. 18 - אדרעסס 
 
 

ר' יואב מסאנטוב אב"ד זארנאפצי, צעהלים, אונסדארף וסאנטוב, בעל שערי 
בינה בעל שערי בינה 

בן ר׳ ירמיה
נפטר ד׳ סיון תק״ע 

ר' אלעזר לעוו - בעמח"ס שמן רוקח - יבין שמועה
בן ר' אריה לייב

נפטר כ"ז שבט תקצ"ז

 

נמצא רחוק מבודאפעסט איירפארט 238 ק"מ - בערך 2 שעות 40 דקות

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר 
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל 

קארלאט 13.0 ק"מ 6.5 מייל כ 15 דקות עיין שם

מאד 14.4 ק"מ 7.2 מייל – בערך 21 דקות עיין שם

סערענטש 15.4 ק"מ 7.6 מייל – בערך 21 דקות עיין שם 

טארצאל 22.6 ק"מ 11.3  – בערך 30 דקות עיין שם
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ר' אלעזר לעוו
וזרח השמש

בשנת  נולד  רוקח,  השמן  בעל  סאנטאב  אב"ד  לעוו  אלעזר  ר'  הקדוש  הגאון 
תקי"ח לאביו ר' אריה ליב אב"ד פילץ, ולאמו מרת לאה רייצה בת ר' שמואל כץ 

מהעיר לסק.

האיש מקדש 

בזוג"ר, נשא לאשה את מרת יטלה, בת ר' מרדכי הלוי, מגזע רייצעס מקראקא, 
בניו הראשונים, בשנת תקנ"ב  ונולדו לו ממנה  ובעל התורת חיים.  ונכדת הב"ח 

נפטרה מרת יטלה.

רפופורט  הכהן  אבלי  אברהם  ר'  של  בתו  אסתר,  רבקה  מרת  את  נשא  בזיוו"ש 
בעה"מ שו"ת כתר כהונה, וממנה נולדה מרת גיטל אשתו של ר' ישעיה בנעט.

על כס הרבנות

כבר בימי בחרותו, נתמנה ר' אלעזר לדיין בויידיסלוב.

ואחר כך, מילא מקום אביו כרב בפילץ. ומשם נלקח אל העיר הגדולה סאנטוב. 

מורשתו הרוחנית

שמן רוקח, יבין שמועה.
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סערענטש
Szerencs

 
 

 Árpád UT 1 - אדרעסס

Víg András - שומר
Hunyadi út. 6 - אדרעסס
טלפון - 36-30-3602767+

ר' פנחס הלוי ביליצער 
בן ר' עמרם ישי 

נפטר ב' דר"ח אלול תרע"ג 

ר' עמרם ישי - אב"ד סערענטש
בן ר' יצחק אייזיק 

נפטר כ"ד תמוז תרמ"ט
 

 

נמצא רחוק מבודאפעסט איירפארט 230 ק"מ - בערך 2 שעות ו - 30 דקות

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר 
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

 מאד 11.9  ק"מ 6 מייל – בערך 18 דקות עיין שם

סאנטוב  15.4 ק"מ 7.7 מייל – בערך 21 דקות עיין שם

טערצאל  14.1 ק"מ 7 מייל – בערך 18 דקות עיין שם

קערעסטיער  15.8 ק"מ 7.9 מייל – בערך 19 דקות עיין שם

טאקאיי 21.7  ק"מ 10.8 מייל – בערך 26 דקות עיין שם

ליסקא24.1  ק"מ 12 מייל – בערך 27 דקות עיין שם

המשפחה האחראי על בית החיים הר"ר מנחם משה רעטעק - הרב משה נעצער
לפרטים והערות יש להתקשר אם אבותינו בטעלעפאן 17186401470+
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קארלאט 
Korlat

 
 

אדרעסס:
הבית החיים סמוך לבית הקברות הנוצרי

 
       

Tama Jozsef   - שומר
טלפון - +36-46-308-136

סעלפאן - 36-30-328-6567+

  
רבי משה קלונימוס מקארלאט  

בן
נפטר: ז' תמוז תרע"ו

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

סאנטוב13.0  ק"מ 6.5 מייל – בערך 15 דקות עיין שם

נמצא רחוק מבודאפעסט איירפארט 249 ק"מ - בערך 2 שעות ו - 45 דקות

המשפחה האחראי על בית החיים הר"ר קלמן גוטמאן ני"ו
לפרטים והערות יש להתקשר אם אבותינו בטעלעפאן 17186401470+
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קערעסטיר
Bodrogkereszteur

 
 

- Dreeszla Hill אדרעסס
near Temeto u

 

Mrs Katy  - שומר
 dosza koz 9 - אדרעסס

טלפון - 36-30-3539111+

ישנו אוהל אחד

סדר הציונים מימין ]בתוך  האוהל[
ר' משה גינז אב"ד

בן ר' אלעזר שמחה בונים
נפטר ו' אדר ב' תרכ"ה

ר' רפאל גראסס, אב"ד בערבעשט מחותן של ר' ישעי'לע
בן הרה"צ ר ברוך ממעליץ

נפטר כ"ט טבת תרע"ז

ר' יצחק יונה וויינשטאק ,חותנו של ר' ישעיה'לע
בן ר' ישראל חיים

נפטר ז' סיון )ב' שבועות( תרנ"ד

הרבנית שרה, אשת ר' ישעיה'לע
בת ר' יצחק יונה

נפטרה כ"ב תמוז תרפ"ב

הרה"צ רבי ישעי'לע שטיינער מקערעסטיר
בן רבי משה

נפטר ג' אייר תרפ"ה

רבי אברהם שטיינער - ר' אברהמ'לע קערעסטירער
בן רבי ישעי'לע

נפטר ח"י אדר א' תרפ"ז

הערה!
השומרת מגיעה עם המכונית שלה.

צריך להתקשר כמה דקות לפני שאתה שם!
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המשך - קערעסטיר

 
 
 

בתוך השורה הראשונה מחוץ להאוהל

ר' יוסף מרדכי גינצלער - בעמח"ס דרכי ים סוף
בן ר' יצחק אייזיק

נפטר כ"ט תשרי תשט"ז

באמצע ההר למטה מונחים

ר' חיים - הנודע כבעל שם מקערעסטיר ואמרו עליו שהיה מהל"ו צדיקים
בן ר' יחיאל מיכל

נפטר ב' דר"ח חשוון תקמ"ב

ר' מנחם גרשון - אב"ד קערעסטיר בעמח"ס מרגליות טובות
בן ר' דוד גרינוואלד תלמיד בעל המחצית השקל

נפטר כ"ד תשרי שמיני עצרת תרל"א

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

טערצאל  4.6 ק"מ 2.3 מייל – בערך 7 דקות עיין שם

טאקאיי 6.8 ק"מ 3.4 מייל – בערך 9 דקות עיין שם

ליסקא  14.9 ק"מ 7.5 מייל – בערך 20 דקות עיין שם

טאלשווע  18.9 ק"מ 9.5 מייל – בערך 24 דקות עיין שם

מאד 12.1 ק"מ 6 מייל – בערך 18 דקות עיין שם

סערענטש   15.7 ק"מ 7.8 מייל – בערך 20 דקות עיין שם

טאקאיי  6.8 ק"מ 3.4 מייל – בערך 9 דקות עיין שם

משפחה האחראי על הציון משפחת רובין- ניו יארק
ר'מאיר יוסף 1845+- 7838415 

ואחיו ר' ישעיה רובין -  4351169 +1917 
ואחיו ר' אברהם -  1718+ 536 6225
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המשך - קערעסטיר

 

זכרונות מהעבר 

 הכנסת אורחים  בביתו נאוה קודש
של ר' ישעיה'לע שעדיין על תילה בנויה

Kossuth Lajos Ut. 65  - אדרעסס של הבית

משפחה האחראי על הכנסת אורחים
בבית ר’ ישעי’לה והציון
משפחת רובין- ניו יארק

ר’ מאיר יוסף 7838415 1845  +
ואחיו ר’ ישעיה רובין 4351169 1917 +

ואחיו ר’ אברהם רובין   +845-538-5479

 email: hachnusasorchimkerestir@gmail.com

להזמנת הכנסת אורחים ולהזמנת חדרים ואש"ל מלא
ע"י הטעלפאן 1347-915-4890

משפחה האחראי על הבית – משפחת רידער ניו יארק
ר’ יוסף ואחיו ר’ אברהם רידער

בני ר’ שלמה ע”ה אשר גאל את בית הרה”צ ר’ ישעיה’לע  בחיים חיותו

הכנסת אורחים ע"י משפחת פרידלנדר:
Bodrogkeresztúr, Sipos köz 3, 3916 Hungary

Tel +1347-370-2556 המספר של הרב משה יוסף פרידלנדר שליט״א
Tel  18445373784 המספר להזמין בניו יארק וגם לקבוצות

Tel +36 202 644 890 גאסט הויז מספר
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הרה"ק ר' ישעי׳ שטיינער ז"ל
וזרח השמש

שליד  ז אבריו  בכפר  הנטשא  מרת  ולאמו  משה  ר'  לאביו  תרי"ב  בשנת  נולד 
ברדיוב

ויגדל הילד

אביו נפטר בהיותו בן שלוש. 

רבותיו

פרידמן  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  לבית  אותו  שלחה  אמו  עשרה  שתים  בגיל 
מליסקה אשר מינה אותו בהמשך למשמשו הי׳ תלמיד מובהק להגה"צ ר'  צבי 

הירש מליסקא בעל אך פרי תבואה. 

כן היה מתלמידי האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז. 

לאחר פטירת רבו הקפיד לחתום כמשמשו של הרבי מליסקא  .

עמוד החסד

הי׳ מפורסם בשם ר׳ ישעי׳ קריסטירער לצדיק הדור, והי׳ עמוד הגמילות חסדים 
שגמל חסד למאות ולאלפים. ביתו הי׳ פתוח לרוחה לכל עניים מפתו אכלו וממימו 

שתו הרבה נהרו אליו לשמוע עצתו ולראות צדקתו וחמימותו 

מופת הדור

לאחר שנפטר רבו החל להתפרסם כ"בעל מופתים" ורבבות חסידים נהרו אליו 
לקרסטיר

מורשתו הרוחנית

ספר חזון ישעי׳ 

ובא השמש

והרה"צ ר' ישעי׳ ז"ל נפטר בן ע"ג שגה בשנת תרפ"ה ג׳ אייר זיעועכי"א. 
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שאראשפאטאק
Sárospatak

אדרעסס 
jewish cemetery, Sárospatak, Arany János út 32, 3950

  

שומר -  
טלפון -  36+

 
 

ר'  שמעון הכהן שאטין אב"ד שאראשפאטאק, מח"ס כהונת עולם, 
מהרשש"ך אחרון )נכד ר' שמואל הכהן שאטין המהרש"שך(

בן ר' משה יחיאל הכהן שאטין
נפטר ב' דר"ח חשוון תרכ"א

ר' אליעזר שווארץ דומ"ץ שאראשפאטאק
בן ר' יצחק אהרון

נפטר 
מתלמידיו חקל יצחק, עצי חיים, ר' מענדיל ווישאווער.

אמרו עליו שהיה מגדולי הת"ח בהונגריה

אם יש את נפשכם לילך על הציונים הנמצאים בתחום העיר
בסביבות ה 20 ק"מ היינו 10 מייל

אוהעל 13.7 ק"מ 6.9 מייל – בערך 20 דקות עיין שם

טולשעווא 13.7 ק"מ 6.9 מייל – בערך 20 דקות עיין שם

ליסקא     13.6 ק"מ 6.9 מייל – בערך 19 דקות עיין שם
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נעמט א חלק און די המשכת מעשי החסד פון 
רבי ישעי'לס צדקה, אין אויך איר וועט זוכה 

זיין צו זעהן ישועות למעלה מדרך הטבע

רופט יעצט אן "רב להושיע - רבי ישעי'לס צדקה" שע"י נכדיו שליט"א
TEL: 718-6825056 FAX : 718-2288415

 ארץ ישראל 1800-20-22-33
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נעמט א חלק און די המשכת מעשי החסד פון 
רבי ישעי'לס צדקה, אין אויך איר וועט זוכה 

זיין צו זעהן ישועות למעלה מדרך הטבע

רופט יעצט אן "רב להושיע - רבי ישעי'לס צדקה" שע"י נכדיו שליט"א
TEL: 718-6825056 FAX : 718-2288415

 ארץ ישראל 1800-20-22-33



54

 





                                                 

                                     
                                                        

                                              
                                              

                                              
                                           

                                                 
                         


                                         

                                           
                                                 

                                                    
                                                 

                                             
                                             


                                            
                                                  

                                  
                                            

                                              
                                                 

                              



55

 


                                                   
                                          

                          


                                      

                                                  
                                     

                                       
                                                

                                                     
                                         

                                                 
                                                      

                                    


                                           

                                        
                                          

                                         
                                        

      


                                             

                                      
                                               

                                          
                                               

                                          
            


                                              

                                              
                                                     

                                             
                                         

                             



56

 


                                            

                                         
                                                          

                                            
                       


                                             

                                          
                                       

                                      
                                        


                                          

                                      
                


                                               

                                     
                                                

                                                      
                                        


                                                 

                                                       
                                                        

                                                          
                                                     

                                        
                                             

                                                     
                                            
                                                   

                                         
                                              

                                       



57

 


                                             

                                                      
                                                        

                                       
                                              

                                        
                                               

                                             
                                                   

                                              
 


                                            
                                         

                                                 
                                        

                                                      
                                                    

                                                   
                                                  

                                        
                                             

                                                    
                                             

                                                        
                                          

                                              
                                             

                                           
      


                                     

                                                      
                                        

                                            
                                      

                                                     
                                                        



58

 

                                           
                                         

                                          
                                        

                                      
                                       

                                         
                                                       

                                                        
                                         

                                               
                  


                                                    

                                              
                                                   

                                                
                                                      

                                                 
                                                          

                                           
                                               

                                
                                          

                                                 
                                                   

                                                 
                                              

                                              
                                            

                                                           
                                                       

                                            
                                              

                                                 
        


                                                  

                                                 



59

 

                                                     
                                                   

                                              
                                            

                                                        
                                                   

                                                 
                                           

                                                   
                                                       

                                               
                                               

                                           
                                                

                                                
                                                

                        



נעמט א חלק און די המשכת מעשי החסד פון 
רבי ישעי'לס צדקה, אין אויך איר וועט זוכה 

זיין צו זעהן ישועות למעלה מדרך הטבע

רופט יעצט אן "רב להושיע - רבי ישעי'לס צדקה" שע"י נכדיו שליט"א
TEL: 718-6825056 FAX : 718-2288415

 ארץ ישראל 1800-20-22-33
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לוח לימי ההילולא

תשרי
ט' - פאקש

ט' - ראצפערט

כ"ג - קאליב

כ"ד - מאד

כ"ד - קערעסטיער

כ"ט - קערעסטיער

חשון
א' – שאראשפאטאק

א' - קערעסטיער

ג' – שימאני 

ד' טערצאהל

ח' בודאפעסט

י"ב קליין ווארדיין 

י"ב קערעסטיער 

י"ב אשוואר

י"ג ווייטצען

ט"ו דאראג 

ט"ו קליין ווארדיין

ט"ז נאדוואשני

כ' שאמשאן

כ"א ביקאני

כ"ב קליין ווארדיין 

כ"ד נאדוואשני

כ"ד קליין ווארדיין

כ"ז דעברעצין

כסליו
ה' טשענגער

ט' פאקש

י"ב מאד

י"ד אועהל 

י"ד ראצפערט

ט"ו נאנאש 

י"ח אויוואראש

י"ט קאליב

כ' קאליב

כ"א טשעטשע

כ"ג טאהש 

כ"ה טאב

כ"ה מאד

כ"ז אופאלו

כ"ח פאטנאק

כ"ח קליין ווארדיין

טבת
ב' אופאלו

ד' טשעטשע

ז' סענטפעטער

ו' קאליב

י"א מאקעווע

י"א פאקש 

ט"ו מישקאלץ

כ"ה אועהל

כ"ט קערעסטיער

שבט
א' ניערעדהאז

ג' טאקאיי

ו' ליסקע

י"ב עדעלין

י"ב מישקאלץ

ט"ו ווערפעלעט

י"ט ניערעדהאז 

י"ט סעמיאהלי

כ"ד דעריטשקע

כ"ב בודאפעסט

כ"ז סאנטוב

אדר
ב' פאפא 

ג' טשאטע

ג' סעמיהאי

ד' טשאטע 

ו' אדר ב' קערעסטיער

ז' אשוואר

ז' קאליב

ט' טאהש

ט' ניארבאטאר

י"ז מישקאלץ

י"ח אדר א' - קערעסטיער

כ' יעמערינג

כ' קאליב
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כ"ו נירעדהאז

כ"ו קליין ווארדיין 

כ"ט אוהעל 

ניסן 
ה' נירעדהאז

ז' אשוואר

ח' אוהעל 

ט' מאד

ט' פאפא 

י' ליסקע

י"ד ווייטצען

ט"ו דארג 

ט"ו לעוועלעק

י"ז אוהעל 

כ' ניסן תר"ג

ל' ניסן

אייר 
א' אשוואר

ב' טאלשעווע

ג' קערעסטיער

ט' ליסקע

י"א מאד

י"א מאקעווע

י"ג ווייטצען

ט"ז בודאפסט

ט"ז מישקאלץ

ט"ו נירעדהאז

י"ט טשענגער

י"ט קאליב 

כ"א טאקאיי

כ"ב קליין ווארדין

סיון
ד' ראצפערט

ז' קערקסטיער

י' באניאהד

י"ז מאקעווע

כ' בעסערמין 

כ"ב פאקש

כ"ג קאליב 

כ"ח טאהש

כ"ט נאדוואשני

תמוז
ה' סענטפעטער

ז' קארלאט

ח' מישקאלץ

י"ג אוהעל

י"ז מאד

י"ז מאקעווע 

י"ט קליין ווארדיין

כ"ב קרעסטיער

כ"ד סערענטש

כ"ה ווייטצען

כ"ח אוהעל

כ"ה טשענגער

כ"ח קאליב 

ל' סענטפעטער

אב   
א' פאטנאק 

ג' שאמשאן

ה' קאליב 

ו' בודאפעסט

ח' קליין ווארדיין

י"ד ליסקא

י"ז קאליב 

כ' קאליב 

כ"א אוהעל

כ"ח ווייטצען

אלול
א' ווערפעלעט

א' סערענטש

א' פאפא

ג' נירבאטער

ד' אשוואר 

ד' אויוואראש

ו' בודאפעסט

ט"ו אשוואר 

י"ז בודאפעסט

י"ז מאטעס סאלקע

כ"ז אופאלו

כ"ז בודאפעסט

כ"ח ווערפעלעט

כ"ח ראצפערט
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“” 



  

PL Cmentarz żydowski    
   

H zsidó temető   
   

RO cimitirul evreiesc   
  

RU еврейское кладбище 


 


  

CZ Židovský hřbitov    
  

SK Židovský cintorín    
    

D         A Jüdischer Friedhof   
 

F Le cimetière juif  
  

NL Joodse begraafplaats   
  

IT Cimitero Ebraico   
  

TK Yahudi mezarlığı   
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Tiszavasvári 

Bodrogkeresztúr

  
 




  


 
Nagy 

Kis 

 


 

Als 
Fels 


 

 j  
 Hernád  
 Vág  
 Szamos  
 Saj  

 Tisza  
 Maros  
 Bodrog  
 Erdö  
 Mez  

 Nyír  
 Hajdú  

 Vámos  
  Magyar  

 

  
 ház  

 házá  
 hely  
 híd  
 vár  

 város  
 falu  
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זמני היום לחודש אפריל לפי אופק בודפעסט
בקערעסטיר יש להחמיר ב-15 דקות לחומרא!

1 באפריל

2 באפריל

3 באפריל

4 באפריל

5 באפריל

6 באפריל

7 באפריל

8 באפריל

9 באפריל

10 באפריל

11 באפריל

12 באפריל

13 באפריל

14 באפריל

15 באפריל

16 באפריל

17 באפריל

18 באפריל

19 באפריל

20 באפריל

21 באפריל

22 באפריל

23 באפריל

24 באפריל

25 באפריל

26 באפריל

27 באפריל

28 באפריל

29 באפריל

30 באפריל
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1 במאי

2 במאי

3 במאי

4 במאי

5 במאי

6 במאי

7 במאי

8 במאי

9 במאי

10 במאי

11 במאי

12 במאי

13 במאי

14 במאי

15 במאי

16 במאי

17 במאי

18 במאי

19 במאי

20 במאי

21 במאי

22 במאי

23 במאי

24 במאי

25 במאי

26 במאי

27 במאי

28 במאי

29 במאי

30 במאי

31 במאי

זמני היום לחודש מאי לפי אופק בודפעסט
בקערעסטיר יש להחמיר ב-15 דקות לחומרא!
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זמני היום לחודש יוני לפי אופק בודפעסט
בקערעסטיר יש להחמיר ב-15 דקות לחומרא!

1 ביוני

2 ביוני

3 ביוני

4 ביוני

5 ביוני

6 ביוני

7 ביוני

8 ביוני

9 ביוני

10 ביוני

11 ביוני

12 ביוני

13 ביוני

14 ביוני

15 ביוני

16 ביוני

17 ביוני

18 ביוני

19 ביוני

20 ביוני

21 ביוני

22 ביוני

23 ביוני

24 ביוני

25 ביוני

26 ביוני

27 ביוני

28 ביוני

29 ביוני

30 ביוני
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משממה לשמחה
אף אחד לא יודע איך נראה הבית שלהם מבפנים, בשעות הארוכות-הארוכות האלה, של השממה.

שלו,  היומיומיים  והתפקידים  אחד  כל  עסוקים,  שניהם  שומם,  לא  דווקא  הבית  היום,  שעות  ברוב 
במסגרות השונות, בעבודה ובתעסוקה.

מה שעוזר כדי לשכוח קצת...

עד שהיום מגיע לסיומו. ואז, כשחוזרים הביתה, השממה מקדמת אותם, בטעם חמוץ, מר וזועף פנים, 
שמחמיץ והולך עם כל שנה שעוברת בלוח השנה.

אין להם ילדים.

הטיפולים מתישים את הנפש, הציפיה מורטת עצבים והתקווה שוקעת עם כל יום שחולף.

ובנתיים, החברים, מזמינים לעוד שלום זכר, וואכט נאכט וברית או קידושא רבא. המקדימים כבר 
נוסעים למירון לחאלקה והזמן אינו עוצר לרגע.

הציפיה  של  הנורא,  והשממון  הצער  עם  משפחות  וכמה  כמה  האחרונה  בשנה  ליוו  להושיע'  ב'רב 
לזש"ק.

כל אחת מהמשפחות מצפה למעלה מ-5 שנה, כשהבוגרת ביניהן, כבר קרובה ל-10 שנות ציפיה.

לפני שנה חל המפנה.

בתאריך ג' אייר, קיבלה כל אחת מהן על עצמה לתרום לזכות הצדיק מקרסטיר זי"ע עבור המשפחות 
הנזקקות ולמען התינוקות שלא טעמו טעם חטא. בתמורה הן זכו לקבל מ'רב להושיע' את הקמיע 
המיוחד שהועתק מהקמיע המקורי בכתב ידו הקדושה של הצדיק מקרסטיר זי"ע אשר שרד את 

השואה.

ו...הנס לא איחר לבוא.

כן, קראתם נכון. כל המשפחות כבר נושעו!

מאז, השממה הפכה לששון גדול...

שחזור הצעה
ענף המשכנתאות בארה"ב, איננו כפי שאנו מכירים אותו בארץ ישראל בשנים האחרונות.

'מאכערים' ברמות שונות, בארה"ב מדובר  בעוד בארץ מדובר בענף מתעורר, אשר קיבץ אליו גם 
בענף ממוסד ומכובד, אשר העוסקים בתחום זה מתמחים ברזי המקצוע ומגלגלים סכומים אדירים 

בעסקאות משכנתה אלה.

זהו תחום מקצועו של ר' הערשי מ. כיועץ משכנאות בארה"ב ובו הוא מתמחה מזה שנים ארוכות, 
במקצועיות ויושרה רבה.

אחת העסקאות המוצלחות שנזדמנה לידיו בשנים האחרונות, היתה של מיסיס ריצ'רדסון.
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יוקרתי, אשר לשם השלמת  בניינים באזור  נכרית שיזמה רכישת קומפלקס  זו אשת עסקים  היתה 
הרכישה היתה זקוקה למשכנתה משולבת ממספר גורמים ובעלי טווחים שונים שנגעו לטיב והיקף 

העסקה.

כדי לספק שירות יעיל, השקיע ר' הערשי מכספו שלו סכום כסף נכבד לשם רכישת מידע מקצועי 
יחדיו  אשר  מס,  ויועץ  העסקית  החקירה  בתחום  מתמחה  שכר  אף  היתר  בין  עסקה,  לאותה  הנוגע 

העניקו לו את הכלים המתאימים לבניית משכנתה מיטבית עבור מיסיס ריצ'רדסטון.

העסקה התקדמה בקצב משביע רצון ור' הערשי כבר התחיל לחשב את גודל הקופון המכובד שהוא 
יגזור מהמעורבות שלו בכל העיסקה המדוברת.

אלא שאז, משהו לא ברור השתבש.

מיסיס ריצ'רדסטון החליטה לסגת מהתכנית שבנה עבורה ר' הערשי והיא הודיעה באופן פתאומי על 
ביטול השייכות העסקית ביניהם.

המשכנתא  וייעוץ  העסקה  לתכנון  שהשקיע  הקדחתני  המאמץ  מלבד  רעם.  הלום  היה  הערשי  ר' 
המורכבת, הוא גם הוציא מכיסו הפרטי סכומי כסף עצומים, אשר כעת יצטרך לספוג באופן אישי.

הוא סירב להתייאש והפנה אליה הודעה מנומקת היטב בה הוא מביע את אכזבתו ומבקש להתגבר על 
המכשולים האחרונים ולהמשיך בקידום העסקה על פי התכניות, אבל לא.

מיסיס ריצ'רדסטון, כאילו התהפך טעמה נגדו, לא רצתה לשמוע ממנו מכל וכל.

"הקשר העסקי ביננו הסתיים, אני לא מעוניינת לשמוע ממך יותר. נקודה", זו היתה ההודעה האחרונה 
והנחרצת שלה.

במשך מספר ימים הסתובב ר' הערשי המום ומבולבל. הוא מיאן לעכל כי הכוחות, המאמצים והכספים 
שהשקיע בעסקה הגדולה, היו לשווא.

ואז עלה במוחו הרעיון: הוא הרי עושה רבות משך כל השנה עבור ארגון החסד 'רב להושיע', ורק 
בשנה האחרונה הוא ארגן כמה אירועי התרמה למען המשכת דרכו של הצדיק מקרעסטיער, ולמען 

הילדים הרעבים מארץ ישראל.

הוא נזכר בהבטחתו של הצדיק שהבטיח מפורשות "יוכלו לפעול ישועות כבחיים חיותו".

ואז כמוצא אחרון, אחרי שאבדו כל הסיכויים, הוא שלח אל מיסיס ריצ'רדסטון את ההודעה הבאה -

"רבי ישעיה בן רבי משה".

הא ותו לא. הוא רצה רק להעלות את זכרו של הצדיק, ולהזכיר את פועלו הגדול למען ארגון "רב 
להושיע".

בליבו פנימה התחוללה סערה. הוא התפלל, קיווה וייחל. ההפסד והכוחות הרבים שירדו לטמיון היו 
גדולים מדי שימשיך בשגרת חייו, כאילו מאום לא קרה.

בעוד אחוז שרעפים, ממלמל תפילה חרישית ומבקש רחמים בזכות הצדיק מקרסטיר זי"ע, הוא מקבל 
הודעה חוזרת ומפתיעה ממיסיס ר'יצ'רדסטון -

ייעוץ  בשירותי  להיעזר  מעוניינת  כן  אני  כי  החלטתי  לשחזור?  ניתנת  עדיין  ביננו,  העסקא  "האם 
המשכנתאות שלך".



70

ר' הערשי פקפק לרגע ברצינות כוונותיה, אבל היא נחרצת והוסיפה -

"אני רוצה שתשכח מכל מה שקרה בימים האחרונים, אני רוצה להתקדם בדיוק מהמקום שעצרנו, 
אפשר?".

רק רבע שעה חלפה מעת שליחת ההודעה הקודמת אשר נשאה את שמו של רבינו הצדיק מקרסטיר, 
זי"ע.

על סף שבירה
הנחושים  הטיפוסים  את  גם  לערער  יכול  יציב,  בסיס  בלי  לשני,  אחד  עבודה  מקום  בין  להתגלגל 

והשאפתנים ביותר.

זה מה שקרה לר' יצחק מוזס, אשר מזה כשנה נתון במעין מרדף אחרי מקום עבודה מתאים, אשר כל 
פעם חומק ממנו ברגע האחרון, עד לסיבוב הבא. ואז, כשהוא מרגיש שהוא מתקרב אליה שוב כדי 

מרחק צעד, ההצעה שוב חומקת ממנו עד לאכזבה הבאה.

למרדף הזה יש עוד חלק: המרדף אחרי הבית.

לליבו,  קרובה  הסביבה  אכן  כי  וגילה  בעיניו  חן  מצאה  אשר  בשכונה  לאחרונה  התמקם  יצחק  ר' 
מתאימה לאורח חייו ולסגנון החיים המקובל עליו. הוא החליט כי כאן המקום האידיאלי להקמת 

הבית. אלא שלהפתעתו, כאילו הפסיקו למכור דירות באותה שכונה.

אף לא דירה אחת לא מצא לקניה מזה תקופה ארוכה, כאשר בנתיים הוא נאלץ להוציא סכומי כסף 
יקרים על שכירת דירה.

הוא היה על סף שבירה, כשהזדמן למגבית למען ארגון 'רב להושיע' ושמע את הסיפורים המופלאים 
בזכותו של הצדיק מקרסטיר.

הוא לא חשב פעמיים ובאותו מעמד קיבל על עצמו מימון מזון לתינוק אחד במשך השנה הקרובה, 
תוך שבליבו הוא רוחש תפילה כי כשם שהוא מרחם על תינוק רעב ומממן את מזונו, ירחמו גם עליו 

משמיים וימציאו לפניו דירה נאה ומקום עבודה מתאים.

למרות שעדיין לא מצא מקום עבודה משביע רצון, הקפיד ר' יצחק מוזס לקום מדי יום באותה שעה 
מוקדמת, כדי לשמור על שגרת יום מסודרת, כי סדר יום מאורגן הוא דבר חשוב מאד. כאשר היום 
הופך ללילה ולהיפך, דבר המצוי אצל אותם מחפשי עבודה במשך תקופה ארוכה מדי, גם כשכבר 

מוצאים הצעת עבודה מתאימה, כבר קשה להמנע מהרגל שיבוש הזמנים.

למחרת, כמו בכל יום, הוא שוב קם בשעה 7 בבוקר. בדרך לתפילת שחרית, עוצר אותו מכר ברחוב 
אשר מספר לו על חבר שיש לו מפעל באזור והוא זקוק לאיש נמרץ שייכנס לנעלי מנהל עבודה 

שלאחרונה עזב את המפעל.

"מה זאת אומרת?", שואל ר' יצחק, "אני בעצמי פנוי!".

לעבודה  ממך  יותר  מתאים  מישהו  למצוא  שאפשר  חושב  לא  אני  "באמת?  מאמין,  אינו  המכר 
המדוברת!".

תפילת שחרית עברה עליו בתחנונים מעומק הלב, שלא תתהפך שוב הצעת העבודה לאכזבה גדולה.

אבל לא.
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אחרי התפילה, כבר ציפה לו רכב שהסיע אותו למפעל.

שעה קלה לאחר מכן הוא כבר עשה את ההסבה למנהל הרכש של אותו מפעל.

מקום העבודה החדש היה מתאים לכשרונותיו, ככפפה ליד. עד מהרה התיידד על הצוות ועל הבעלים 
וכולם התעניינו לשלומו.

כפועל יוצא, התחיל לשתף את העובדים על חיפושיו הנואשים אחרי דירה באזור הקרוב.

רק שבועיים חלפו מאז שקיבל על עצמו את התרומה למען התינוק הרעב בארגון 'רב להושיע' והוא 
מצא דירה שעליה חלם כל השנים.

כמה ימים לאחר מכן הוא עבר אליה עם משפחתו העולצת משמחה על חסדי ה' כי לא תמנו.

וכתודה והוקרה לה', התקשרו למוקד הישועות של רב להושיע וקבלו על עצמם להחזיק משפחה 
שלמה למשך שנה!

2
מכילים  זי"ע,  מקערעסטיר  הצדיק  של  חייו  מתקופות  עוד  שנרשמו  המפתיעים  הישועות  סיפורי 
בחובם סוד שלא ידוע לרבים: הצדיק מקערעסטיר זי"ע חילק קמיעות מיוחדות כדי להפקד בדבר 

ישועה ורחמים.

רצופה  מסכת  עברה  זי"ע,  מקערעסטיר  ישעי'לה  ר'  הצדיק  של  הללו  המקוריות  מהקמיעות  אחת 
בנסים גלויים ושרדה את השואה ושמורה בידי הרב הישיש רבי ישעיה זיידנפעלד שליט"א.

הרב זיידנפעלד שליט"א ניצול שואה המתגורר כיום כאן בארץ, הוא בנו של הרב שלמה זיידנפעלד 
הי"ד, שהיה ראש הקהל בקהילת קערעסטיר, בחייו של הצדיק מקערעסטיר זי"ע והוא שקיבל את 

הקמיע המקודשת ממנו.

יותר מפעם אחת ניצל הרב זיידנפעלד שליט"א ממוות בטוח, והוא תולה זאת בזכות הקמיע המקודש.

בהכוונת והדרכת גדולי המקובלים שליט"א, הקמיע מועתק על ידי סופר מיוחד ויראי-שמיים שנבחר 
על ידי הארגון בהיותו גם הוא מנכדי הצדיק מקערעסטיר זי"ע, לזכות התורמים לארגון החסד 'רב 

להושיע' הנקרא על שמו וממשיך את מסורת הצדקה בעוז.

כמות מצומצמת של קמיעות עדיין נמצאת ברשות הארגון. והם מוענקים לתורמי הארגון.

הבת שנולדה בזכות הקמיע
רחל ש. כבר ניסתה את כל הסגולות והלחשים, אבל כל פעם כשהיא ניצבה על סף חדר הלידה היא 

כבר ידעה שהיא עומדת לעבור אירוע קשה במיוחד.

פעם אחרי פעם, ללא שום שינוי לטובה.

ואז, בצורה אקראית, התגלגלה השמועה אליהם וסיפרה כי ישנו קמיע מופלא של הצדיק מקערעסטיר 
זי"ע, אשר מחוללת פלאים ומשפיעה ישועה ורחמים מן השמיים בכל הענינים.

בעלה השקיע את המאמצים כדי להשיג את הקמיע ולשמחתם הגדולה זכו לראות את הפלא. תוך 
שעה קלה נולדה הבת למזל טוב, ללא כל צער ונזק.
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הקדיש את ביתו למען הצדקה של ר' ישעי'לה
וזכה לישועה למעלה מדרך הטבע

'רב  ארגון  של  הענפה  החסד  לפעילות  נקלע  בארץ,  שביקר  ארה"ב  תושב  האחרון.  בקיץ  קרה  זה 
להושיע' ונשבה בקסם.

- את מה שהארגון עושה. איך אפשר  ציוריות ככל שיהיו   - כי באמת שאי אפשר לתאר במילים 
לתאר את העזרה הזו, לבית שמתקשה להשיג אריזת מטרנה לפי הטף? את האור והשלווה שמגרש 

את החושך והערב?

זה הרב ש.ג. מארה"ב, במהלך אחד הביקורים שלו בארץ. כשהוא ראה את החלוקה מקרוב,  היה 
באחד מערבי ראש-חודש, הוא הוקסם והתרגש כל כך והחליט לעשות משהו בשביל זה. הוא רצה 

לעשות משהו מעבר לתרומה רגילה.

הוא חשב הרבה לפני שהבשיל בראשו רעיון מקורי.

על  יספרו  במהלכו  לתורמים,  מיוחד  כנס  שבארה"ב  בביתו  לערוך  הארגון  לאנשי  הציע  הוא  ואז 
עוד  לַזכות  כדי  הישועות הנפלאות,  ועל  זי"ע  הצדיק מקערעסטיר  של  זכותו  על  פעילות הארגון, 

ועוד אנשים בזכות המיוחדת של התרומה לארגון.

הפוטנציאל של הרעיון המעניין ִשכנע את אנשי הארגון להסכים. מה לא עושים כדי להגיע לעוד 
בית ולעוד משפחה נזקקת ולתת לחם לפי הטף?

נעשו ההכנות, נערכו תכניות אבל לבסוף, הגלגלים התחילו לחרוק...

לא היתה לכך סיבה אחת.

אבל זה מה שקרה. הרב ש.ג. חזר לארה"ב, פנה לעסקיו ולא מצא זמן מתאים לביצוע הכנס ולאיטו 
איבד את ההתלהבות והתחיל לדחות את קיום הכנס מיום ליום ומחודש לחודש.

בקיצור, המרחק ממה שקורה באמת במשרדי הארגון, עשה את שלו והרעיון הוזנח.

חלפה תקופה, אנשי הארגון רצו להוסיף עוד משפחות למעגל הנתמכים ובגלל מגבלות התקציב הם 
ניסו לגייס סכומים חדשים. בהזדמנות זו הם נתקלו באותו רעיון שהציע בזמנו הרב ש.ג. ושנרשם 

בתיקיה מיוחדת.

מספר טלפונים אל מעבר לים, אמרו את מה שאמרנו מקודם: הרב ש.ג. עסוק בדברים אחרים. הוא 
כבר בקושי מתייחס לטלפונים בנושא וכשהוא כן עונה, הוא מגיב בקצרה וביבושת. הוא פשוט לא 

מוצא את הזמן לכך.

הרעיון המעניין כבר לא כל כך מעניין...

אחרי הטלפון האחרון שנעשה בנושא אל הרב ש.ג. - שבעקבותיו הבינו אנשי הארגון שאין יותר עם 
מי לדבר - חל מפנה מפתיע.

ומתחיל לשוחח שוב בהתלהבות רבה על  מיוזמתו,  והפעם  פתאום מתקשר הרב ש.ג. אל הארגון 
הרעיון לערוך את הכנס בביתו.

אנשי הארגון הוכו פליאה.
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אבל הוא לא נתן להם לחכות. הוא אמר מייד שהוא רוצה להגשים את אותו רעיון שהוא הציע, אלא 
בכל  ימשיך  שהארגון  איפוא  מבקש  הוא  לכן  הנוכחית,  בתקופה  מאד  טרוד  הוא  עסקיו  שמכורח 
התכנונים בנושא, ולכל עניין שהם צריכים אותו, תעמוד אשתו לרשותם כדי להוציא את הרעיון אל 

הפועל.

בארגון 'רב להושיע' לא חושבים הרבה. כאן עסוקים בעשייה סביב השעון. תיכף ומייד עלו בחזרה כל 
התכניות על השולחן ותוך זמן קצר הכל הבשיל לידי תכניה מסודרת.

במשך כל העת עמדו אנשי הארגון בקשר עם אשתו של הרב ש.ג. שקידמה את הרעיון מצידה ברוב 
כשרון ובערבו של ראש חודש תמוז האחרון אכן התקיים הכנס ברוב פאר והדר בביתו של הרב ש.ג. 
שבעצמו נכח במקום והנחה אותו בטוב טעם. סּופר שם על פעילות הארגון, על הצדיק מקערעסטיר 
זי"ע ועל הישועות המופלאות מכלי ראשון והתוצאות היו בהתאם. אנשים פתחו את הלב והסכומים 

שנתרמו שם לזכות הצדיק מקערעסטיר זי"ע היו בלתי מבוטלים.

יזכו משפחות  נוספות, כעת  זריקת מרץ לחלוקות המטרנה  בעקבות הכנס המוצלח, הובטחה כעת 
חדשות להעניק לילדיהם אוכל משביע.

עם סיום הכנס בשעה מאוחרת, כשעמדו אנשי הארגון לעזוב את הבית עם הרגשת סיפוק אדירה, 
ביקשה מהם אשתו של הרב ש.ג. כמה דקות כדי לספר את החלק שלה שעמד מאחורי כל עריכת 

הכנס שכמעט וירד מהפרק.

בקול שקט היא החלה לספר על כך שמצבה הבריאותי התערער במהלך החודשים האחרונים ומספר 
בדיקות שנערכו לה לא בישרו טובות.

בהמשך, היא עברה בדיקה גורלית בהמלצת הרופאים והתוצאות הראשוניות שלה לא טובות. נאמר 
לה שכעת יהיה עליה לחכות מספר ימים נוספים עד שהבדיקות ייבחנו במעבדה מיוחדת כדי לאמת 

את הבדיקות. ניתן לה תאריך מסוים בו יהיה עליה להתייצב ולשמוע מה באמת יעלה בגורלה.

כשהגיע היום הקבוע, ליבה בישר לה רעות.

היא החליטה ביחד עם בעלה לדחות את ההתייצבות שלה ליום המחרת.

למחרת, במהלך הנסיעה המתוחה לבית החולים, היא הבחינה כי בעלה מתעלם מהטלפון המצלצל 
שוב ושוב. כשהיא שאלה אותו על כך, הוא ענה לה שזה מארגון כלשהו מירושלים, לא משהו חשוב. 

משום מה, ליבה ניבא לה שאולי מכאן תבוא הישועה והיא ביקשה ממנו לספר לה במה מדובר.

תוך כדי הנסיעה, הוא סיפר על ביקורו במשרדי הארגון 'רב להושיע' ועל חלוקת המטרנה למשפחות 
נזקקות ולבסוף הוא סיפר על רעיון הכנס שהוא הציע והזניח בגלל טרדתו בעסקיו.

היא הגיבה בהפתעה רבה, שכן היא היתה נכדה של הצדיק מקערעסטיר זי"ע. "אולי זה רמז", היא 
אמרה בתקווה, "אולי בזכותו נזכה לישועה מעל לדרך הטבע?".

"בעצם, למה אולי?", היא גמרה אומר לעשות הכל כדי לזכות בחיים בחזרה.

לישועה  ונזכה  זי"ע,  מקערעסטיר  הצדיק  הסבא,  לזכות  הכנס  את  לערוך  עצמנו  על  נקבל  "הבה 
שלמה", אמרה היא ודירבנה אותו לחזור ולהתקשר אל הארגון כדי להגשים את תכנית הכנס הלכה 
למעשה. בעלה הביע את הסכמתו ובטלפון הבא הוא היכה את אנשי הארגון בהפתעה, כאמור, כשחזר 

לדבר על עריכת הכנס אחרי שהם כבר הרימו את ידיהם בגללו, וביקש שישלחו לו גם את הקמיע.

כשהם הגיעו לבית החולים כדי לשמוע את התוצאות המאומתות, נאמר להם בהפתעה גלויה שכל 
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הבדיקות הקודמות מבוטלות. משהו לא ברור קרה ותוצאות הבדיקות כעת מעלות תמונה הפוכה 
לחלוטין.

מצבה הבריאותי שפיר לכל הדעות. אין לה מה לחשוש.

"אנחנו פשוט לא יודעים מה חשבנו, את בריאה ושלמה!", הם אמרו.

הנס הבלתי נתפס גרמו להרב ש.ג. ולאשתו לנתב את כל כוחם להגשמת התכנית של עריכת הכנס.

 - הזה  בלילה  לפועל  שָיצא  הכנס  לקראת  וההכנות  הסידורים  כל  את  ליוותה  הרבה  ההתרגשות 
סיימה היא כשהיא ובעלה מוחים את דמעות האושר מעיניהם.

אבל שרשרת הישועות לא הסתיימה עדיין באותו לילה.

באותו כנס, תרם אחד המשתתפים סכום נכבד לזכות הצדיק מקערעסטיר זי"ע אם בנו המתקשה 
במציאת זיווגו יזכה לראות ישועה תוך ארבעים יום. בנו כבר חיכה מספיק ולכן החליט האב באותו 

מעמד כי הוא מוכן לשלם הרבה מאד ובלבד שהישועה תבוא במהרה.

כעבור כמה שבועות, התדפק האיש על דלתי המשרד בירושלים ובידיו כל הסכום שהבטיח.

הישועה הגיעה. כמובטח.

עזר לתינוקות לישון רגוע וגם הוא זכה לכך
זה לא היה מובן ולא היה לזה כל הסבר. אברהם היה אברך צעיר לימים ומלמד תשב"ר במקצועו 
אשר ללא סיבה מוקדמת החל לסבול מהפרעות שינה חמורות, שאיימו על תפקודו התקין בתלמוד 

תורה.

שעות ארוכות התגלגל במיטתו אין אונים, כשמלאך השינה מתעלל בו ללא תכלית. כשהיה נרדם 
בסופו של דבר, היתה שינתו טרופה, מלאת יקיצות אשר השפיעה לרעה על כל סדר יומו.

הוא לא חשב הרבה. בהזדמנות הראשונה, הוא התדפק על דלת משרדי הארגון וביקש לתרום עבור 
הילדים והתינוקות הרעבים שיוכלו לישון רגוע, ובכך לזכות לברכתו של הצדיק מקערעסטיר זי"ע.

כל  ומאז  עמו  להתפייס  מיהר  השינה  מלאך  וארוכה.  רגועה  לשינה  נרדם  הוא  לילה  באותו  כבר 
הפרעות השינה פרחו כלא היו.

מעטפות של הפתעות
'רב להושיע' כדי להפיץ  זי"ע, פעל ארגון  יום השנה של הצדיק מקרעסטיר  בשנה שעברה, לרגל 
את אורו המחמם של הצדיק זי"ע בקרב הציבור הרחב באמצעות הזמנה מלהיבה לבוא ולהשתתף 

במעמד 'מלווה מלכה' בהשראת הצדיק, יחד עם בני המשפחה.

הקפואה  הונגריה  את  שחיממה  חסד  של  שרשרת  לאותה  להתחבר  ההזדמנות  את  קיבלנו  כולנו 
וחילק  מלכה'  'מלווה  סעודות  שערך  זי"ע  מקרעסטיר  הצדיק  של  החסד  שרשרת  שנה:   90 לפני 
מזון לכל העניים והרעבים. בשעות נעלות אלה של מוצאי שבת, הגיע שפע של ניסים משמיים לכל 

המשתתפים בסעודת הצדיק.
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עד  הגיעו  שלו  וההדים  הציבור  רבדי  בין  בהתלהבות  נקלט  להושיע'  'רב  של  הרעיון  כי  מסתבר 
לאנגליה הקפואה והרחוקה.

שם, במנצ'סטר, מתגורר ר' זאבי, אברך צעיר ותמים דרך, בשנות העשרים לחייו.

היה זה בדיוק באמצע תקופה קשה מאד של זאבי מבחינה כלכלית. כל הכנסותיו הלכו על הוצאות 
זאבי ואשתו נאלצו לבצע  לו מאיפה לממן את צרכי הבית המינימליים ביותר.  ולא נשאר  שכירות 

חישובים בלתי אפשריים על כל פרוטה, מה שגרם למתיחות לא בריאה להתפתח בקן הצעיר והחם.

הוא חיפש עזרה, מוצא מהסבך הכבד ובהזדמנות הראשונה הוא מצא את עצמו שופך את כל ליבו 
לפני אחד ממכריו, כמעט בדמעות.

המכר נרעש. הוא רצה בכל מאדו להוציא את הארנק ולתת לו ברוחב לב את כל מה שהוא צריך, 
אבל... גם לו לא היה מה לתת.

במקום זאת, הוא נתן לו סוד.

סוד ששווה יותר מליונים.

הוא ייעץ לזאבי להתחיל לעשות מלווה מלכה ולתרום ל'רב להושיע', לזכות הצדיק מקרעסטיר זי"ע!

זאבי לא התכונן לתשובה הזו, הוא חשב שהוא יקבל עזרה כספית, פרוטה לפורטה. מה הוא יעשה עם 
'מלווה מלכה' כשהמינוס בבנק חוגג?

אך, משהו בקרבו נדלק.

במוצ"ש הקרוב, אי שם באמצע חודש אייר, התיישב זאבי בבית והדליק נרות.

היה זה לילה חשוך מאד, אבל נצנוץ קטן של נרות האיר את אפלת הלילה.

לאור הנרות הוא ישב, לאחר שיחה עם מוקד רב להושיע בה לקח ע"ע להחזיק תינוק למשך שנה, 
עצם את עיניו והחל לבקש שבזכות הצדיק מקרעסטיר ייפתחו לו שערי שמיים.

וכשנכבה הנר, החלו הדמעות לנשור.

מישהו שם למעלה, הקשיב.

כוונתו להקים עסק בתחום מסויים, שהוא  ימים ספורים לאחר מכן הוא פוגש חבר שמספר לו על 
התמחה באותו תחום בשנות בחרותו. הוא התנדב להציע לאותו חבר עזרה בנושא והלה שהתרשם 

מהידע הרב - הציע לו לפתוח את העסק בשותפות.

שערי הפרנסה נפתחו בפניו באופן בלתי רגיל.

זמן קצר לאחר מכן, זאבי פוגש את אחיו שמתגורר גם הוא באותה העיר. מדובר באחיו הגדול, שכבר 
הספיק לחתן כמה מילדיו ב"ה. השיחה ביניהם חולפת מהר על נושאים סתמיים, אבל בחושיו החדים 

קולט זאבי כי משהו מעיק מאד על ליבו של האח.

זאבי חקר אותו ברגישות ומשלא נותרה לו ברירה התחיל האח לספר לו כי בעקבות ההוצאות של 
נישואי צאצאיו האחרונים, הוא נכנס למצוקה כלכלית נוראה. אין לו אפילו לממן את שכר הדירה 
שלו. "בעל הדירה אמר לי לפני שבוע, כי ביום חמישי השבוע אני חייב לפנות את הדירה, אתה מבין?", 
הסביר האח את הבהלה בה הוא נתון, "בקושי רב הוא הסכים לדחות את התשלום ליום שני, שלא 
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אצא מהדירה בערב שבת!"...

סוד  באותו  נזכר  הוא  ואז  משהו,  לעשות  כסף,  סכום  לגייס  רצה  הוא  לבו,  לעמקי  עד  נסער  זאבי 
ששווה יותר מכל:

"תתרום ותעשה סעודת מלווה מלכה לזכות הצדיק מקרעסטיר", אמר זאבי לאחיו המופתע, שלא 
ידע איך לעכל את הרעיון.

זאבי סיפר את הסיפור שקרה לו והאח השתכנע. במוצאי שבת, אחרי שאחרון הנכדים הזאטוטים 
עזב את הבית, פנה האח למטבח, הדליק ארבע נרות והוציא חלה קטומה. זה מה שנשאר משבת.

התחיל  הוא  להושיע,  רב  של  הישועות  מוקד  עם  הטלפון  שיחת  בתום  מיד  מיוחדת  בהתרגשות 
בדחיפות  זקוק  הוא  ותחינות,  בקשות  של  שוטף  לאשד  והפכה  למילה  הצטרפה  מילה  להתפלל, 

לישועה בזכות הצדיק. "כבר לא נשאר זמן לנס", הוא סיים בקול נרגש ובעיניים מצועפות.

למחרת בבוקר, מעטפה רשמית מציצה מתיבת הדואר.

בפנים מכתב מטעם רשויות התמיכה לזכאים, המודיע לו כי הוא נמצא מתאים לתקנון וזכאי לקבל 
מימון שכר דירה. אל המעטפה מצורף צ'ק בסך כמה אלפי ליש"ט)!( שכיסו את כל החוב של שכר 

הדירה שלו ואף הספיקו לכמה חודשים קדימה.

למרות שמצבו הכלכלי עדיין היה קשה, הוא הרגיש כאילו בין רגע הוא יוצא מאפלה לאור גדול.

לא חולפות ימים ספורים ומכתב נוסף מגיע אליו מהרשויות.

המכתב הזה מצטרף אל קודמו ומודיע לו כי בעקבות ההבנה כי הוא זכאי למימון שכר דירה, נמצא 
כי הוא גם עומד בתקנות לזיכוי מס והוא זכאי לקבל בחזרה סכום של כמה אלפי ליש"טים)!( שכבר 

מזמן התייאש מהם.

אל המעטפה היה מצורף צ'ק מוכן לפרעון...

הצדיק שלא שוכח
תקופה ארוכה של תקווה גדולה, הגיעה אל סופה. הכל התרסק לתוך אדישות טובענית ומייאשת. 

כמה אפשר לחכות?

מדובר בבת כשרונית מאד, בעלת מידות זהב שגם מתנדבת בארגונים שונים.

כל בנות המחזור שלה, מזמן כבר התארסו, התחתנו ואף זכו לחבוק ילדים חמודים ומתוקים. היא 
האחרונה שנשארה מאחור.

קשה להבין את זה, למה דווקא לה זה קרה. חשבונות שמים, מה אנחנו מבינים.

בהתחלה, הבת התעלמה. בשום אופן היא לא רצתה לנסות את "הסגולות האלה"... היא לא נואשת, 
היא תשמור על התדמית השגרתית, למרות שבפנים, הלב פועם בעוצמה, כל פעם שהיא שומעת על 

עוד צלחת שנשברת ב'ווארטים' של החברות הטובות.

ואז הם שמעו על ארגון 'רב להושיע'. זה קרה לפני שנה. הם חתמו על הוראת קבע, למען הילדים 
הרעבים וקיוו כי בזכות הצדיק מקרעסטיר, הם ישמעו בשורות טובות.
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והאשליות  הגדולות  התקוות  לשנה,  קרוב  הארוכות  הציפיות  אחרי  לחכות?  אפשר  כמה  אבל 
שהתנפצו, הגיעה האדישות והייאוש.

אבל אין אפשרות כזו. הצדיק מקרעסטיר לא שוכח אף אחד או אחת.

אי שם למעלה, רחוק מעין רואים, הוא כנראה התאמץ לקרוע גזר דין נחרץ במיוחד. זה לקח הרבה 
זמן, כמעט שנה, אבל שום דבר לא נשכח.

בצורה פלאית, נוחתת לה הצעה מדהימה בביתם, כעבור כמה ימים. בחור כהלכה, משפחה מפוארת, 
כפתור ופרח. הזיק ניצת בעיניים. זה באמת קורה?

הימים מתקצרים והתאריך נקבע בחודש בו אמור לצאת התשלום האחרון ל'רב להושיע'.

בלתי ניתן לתאר את ההתרגשות. את האושר. את העיניים הזורחות. כן, כן. היא מתארסת!

ואז, בין שבירת הצלחת, לבין הד ה'מזל טוב' המתגלגל באולם, מזכירה הכלה הנרגשת לאמה, "אמא, 
תזכרי מחר לחדש את הוראת הקבע ל'רב להושיע'... זה כנראה כן עבד!".

ובת קול ענה משמיים, "ברור, ילדתי, ברור שזה עבד... זה תמיד עובד!".

למחרת, בשעת בוקר מוקדמת, שמחה נוספת עומדת להתרחש במשפחה. אחות הכלה, מצפה לילד, 
אבל משהו משתבש. חשש מתגנב ללב האמא. בפעמים הקודמות, היו הלידות כרוכות בצער וקשיים 

גדולים.

מה אפשר לעשות? כמה אפשר לסבול?

בשקט, מתחילה האם למלמל תפילה חרישית, שבוקעת רקיעים, "אנא, רבונו של עולם, רחם על בתי 
גם הבטחה לתרומה  בזכות הצדיק מקרעסטיר!". היא מצרפת  וברך אותה ברפואה שלמה,  היקרה 

נכבדה.

תוך כדי התפילה, היא משאירה את ההודעה במשרד. "בקשר להו"ק שלנו, הננו לבשר לכם כי ב"ה, 
הבת התארסה! האם תוכלו להתפלל בדחיפות לזכות הבת הגדולה שהיא בדרך לבית החולים?".

במהירות  מתארגנים  הם  הצדיק.  נכדי  גם  שהם  להושיע'  'רב  רבני  אל  בבהילות  מועברת  ההודעה 
ועורכים מייד תפילה דחופה ומבקשים רחמי שמיים בזכות הצדיק מקרעסטיר זי"ע.

עוד לא חלפה שעה קלה, באמצע התפילה, מגיעה ההודעה השניה -

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. לא להאמין כמה מהר! נולדה לי נכדה מתוקה! הבת שלי רוצה 
לדבר איתכם ולהודות לכם" - - -

שמחה ושמחה ועוד שמחה
מבחוץ הכל היה נראה נהדר. הרב י' ֶּבר ובתו הצטרפו לקבוצת מאורגנת של נוסעים לאירופה במסע 

לקברי צדיקים, כששתי חברותיה של הבת, הצטרפו אף הן, כדי להעביר את הנסיעה בנעימים.

הכל היה נראה נהדר מבחוץ, כמו בובת חרסינה ססגונית. אלא שבובת החרסינה היתה סדוקה לעומק.

הבנות, שלשתן, היו נתונות במועקה באשר לעתידן. עוד שנה של תפילות וציפיות חלפה ועברה ועוד 
אחת, הן מנסות את הכל כדי לזכות להקים את ביתן והישועה בוששת לבוא.
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המראות הציוריים שחלפו ביעף מול עיניהן המציצות מחלונות האוטובוס השועט מקבר למשנהו, 
נראו כמו גוש בלתי פתיר של צבעים וקולות.

גשם זירזף על החלונות ברוב שעות הנסיעה, הלב התכווץ נוגות. המועקה היתה גדולה.

ואז פלט האוטובוס את קבוצת הנוסעים בקערעסטיר. העיירה הציורית והמנומנמת, לא היתה שונה 
מהאחרות. אבל בפנים האוהל, תחושה אחרת באוויר.

דמותו הנאצלה של הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר, שליבו היה לב רחום לזולת, כמו שרתה בחלל 
המקום. ושלהבות הנרות היוקדים בצדדים, טיפסו ועלו, כמו הביעו את המיית ליבן לישועה.

במהרה נסחפו כל המתפללים בהשתפכות נפש בלתי מצויה. התפילה החמה מקירות הלב אפפה את 
המקום והעלתה את כולם לפסגות לא מוכרות. היו גם ׁשָמחו דמעה.

כשיצאו, אמרו חלק מהנוסעים שכבר שנים רבות לא נתקלו בתפילה ממין זו, על קברי צדיקים.

ואז, בדרכם חזרה אל האוטובוס נתקלו בדוכן הצדקה של ממשיכי החסד של הרה"ק רבי ישעי', 
ארגון החסד 'רב להושיע', שמתרים את הבאים באמצעות הו"ק או בחלוקת קופות צדקה לבית.

מטרנה  שמחלק  בארגון  שמדובר  להשיב,  ידעה  בתו  לשאול.  ֶּבר  הרב  רצה  זה?  ארגון  עושה  מה 
לילדים רעבים.

ניחא, אמר ולקח קופה שהיא מסרה לו. גם חברותיה הצטרפו למעשיה והחליטו ליטול אף הן קופות 
צדקה.

והלב שהמה על גדותיו בציפיה, נפתח פתאום. מעומק הלב הבטיחו השלושה על קבר הרה"ק רבי 
ישעי' מקערעסטיר, לתרום לזכותו בכל הזדמנות ובעבור כן יוושעו בתוך שנה להקים את ביתן.

דמותו הנאצלת של הרה"ק ישעי' מקערעסטיר זי"ע עמדה מול עיניהן, בליבו הרחום ובמעשי החסד 
הכבירים למען הזולת. באמצעות הקופות שנטלו, הם רצו לקחת חלק בכך.

שמחה לא מובנת השתכנה בליבן של השלושה, סמוכות ובטוחות על כוחו של אותו זקן.

הגשם פסק מלהעכיר את המראות הציוריות מחלונות האוטובוס, הכל היה נראה רחוץ, רענן ונהדר.

הראשונה   - הבלתי-צפויה  הבשורה  הגיעה  פתאום  ולפתע  ארצה  שחזרו  מאז  מספר  ימים  חלפו 
התארסה. הרב ֶּבר עדיין לא החליט אם זה בגלל הקופה שהוא לקח בקערעסטיר או לא, אבל כעבור 

חודש ימים גם בתו התארסה אף היא. תקופה קצרה לאחר מכן גם השלישית.

ההצלה ברגע האחרון
ידע  הוא  הזו,  העיסקה  לו  כשנזדמנה  אבל  הנדל"ן,  בענף  לעסוק  שאף  לא  מעולם  ביכמן  שמיל  ר' 

שאסור לו להתעלם ממנה.

חזר  טרם  הנדל"ן  שוק  אמנם  מציאה.  ובמחיר  קל  שיפוץ  הדורשת  נחשק,  באזור  מרווחת  דירה 
למסלולו, גם לא היה לו בכיסו את כל הסכום הדרוש. אבל הוא ידע שבהזדמנות כזו לא נתקלים בכל 

יום. אחרי שיפוץ הוא יוכל למכור את הדירה לפחות בריווח של 40 אחוזים, אם לא יותר.

הוא פנה לבנק, לקח משכנתא מתוכננת היטב ורכש את הדירה.
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אחרי שיפוצים, העמיד שוב את הדירה למכירה, במחיר המעודכן ועידכן את כל המתווכים באיזור. 
ציפיותיו גרדו שחקים. בצדק.

עבר יום, שבוע וחודש, ואין קונה. בתחילה לא חשש ר' שמיל, אבל ככל שחלפו הימים והבנק גם הוא 
התחיל לדרוש את חלקו, הוא הבין שנקלע למצוקה כספית והחליט להוריד את המחיר במחצית ממה 

שציפה לו.

ועדיין, אין קונה.

את  לעקל  עומד  שהבנק  הודעה  קיבל  הוא  לבנק,  תשובה  שמיל  ר'  שישיב  בלי  תקופה  עוד  כעבור 
הדירה על חשבונו תוך תקופה קצובה של שבועיים ימים. ר' שמיל החליט להוריד את המחיר, כמעט 

שהפסיד בה ועדיין, אין קונה.

היה לו חבר לר' שמיל, שהתנדב בפעילות החסד של 'רב להושיע'. הלה הזמין את ר' שמיל באחד 
הערבים, לחוג בית ומסיבת התרמה לטובת הארגון 'רב להושיע'.

שמיל  ר'  נזכר  זי"ע,  מקערעסטיר  ישעי'  רבי  הרה"ק  על  שסופרו  והמופתים  האותות  את  כששמע 
בצרתו שלו והחליט שהוא מוסר את שמו ושם אמו כדי שיעתירו עליו על ציונו הק'.

דאגותיו מפני הבנק המשיכו להטריד את מנוחתו וכמעט ששכח מהקוויטל שמסר לקערעסטיר.

אבל הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע לא שכח.

שלושה ימים טרם הגיע הבנק לעקל את הדירה נמצא הקונה.

ובמחיר הראשון - - -

מופת שגרר מופת
הרב בלום - סופר סת"ם במקצועו - סיים בהצלחה מספר הזמנות בתחום הסת"ם וחשב שככה זה 
ימשיך. אבל לאכזבתו, קרה ההיפך, כאילו רכבת ההצלחה שלו נעצרה פתאום. הוא הפסיק לקבל 
הזמנות נוספות משום מה, למרות ששלח דוגמאות מכתב האשורית הנאה שלו לכל דורש ומבקש. 

בנתיים חלפו הימים ללא מטרה מוגדרת והוא הרגיש במיצר.

בסוף הוא מצא את עצמו מצטרף למסע לקברי צדיקים באירופה, ביניהם היה קברו של הרה"ק רבי 
ישעי' מקערעסטיר זי"ע.

דווקא על קבר זה הוא חש ששערי שמיים נפתחים לפניו והוא שפך את ליבו בבקשה מפורטת תוך 
שהוא מונה בבקשתו שבזכות הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר עליו אמרו צדיקי דורו שמפתח הפרנסה 

נמצא בידיו יזכה לקבל הזמנה לספר תורה, כדי שגם יוכל לפרנס את בני ביתו כראוי.

עודו בקערעסטיר והוא מקבל טלפון מסוחר סת"ם ששואל אותו, "אתה פנוי להזמנה?".

הם סיכמו להפגש בחזרתו ארצה.

ועל האוטובוס, כשרגשותיו מוצפים, הוא שומע את הנוסעים - ביניהם עסקני 'רב להושיע' - מספרים 
מסיפורי המופת המופלאים שהתפרסמו על הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע. הרב בלום לא עצר 
בעד עצמו וקם ממקומו. כולו נרגש סיפר את המופת שזה עתה זכה לראות משמים בזכותו הרה"ק 

רבי ישעי' זי"ע.
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בחזרתו ארצה מיהר להפגש עם סוחר הסת"ם. אחרי שיחה לא ארוכה הסתיימה הפגישה בלחיצת 
ידיים. הוא קיבל את ההזמנה. לא היה מאושר ממנו בראותו את חסד ה' עליו.

'רב להושיע', נפגש  במעמד התחלת כתיבת האותיות של הספר, שהתקיים במשרדי ארגון החסד 
הרב בלום עם מזמין הס"ת.

מנהג נוהג הרב בלום לעצמו, להזכיר בשעת כתיבה את השם המלא אשר לעילוי נשמתו נכתב הס"ת. 
כעת, בשיחתו עם המזמין ביקש הרב בלום לדעת, לפני התחלת הכתיבה, על שם מי נכתב הס"ת?

זי"ע  משה  ב"ר  ישעי'  רבי  הרה"ק  "לזכות  בהפתעה.  בלום  הרב  את  היכתה  המזמין  של  תשובתו 
מקערעסטיר", ענה המזמין.

הרב בלום לא היה יכול לפצות פיו. אבל דווקא המזמין, התחיל לדבר.

"לפני תקופת מה", פתח ואמר, "בקצהו השני של העולם, בארה"ב, נתקלתי במצב ביש. תחום עיסוקי 
בענף הבניה היה מקור פרנסתי ובאותה תקופה, נטפל אלי פקח אנטישמי מהעירייה והתנכל אליי 

על כל צעד ושעל.

"בצר לי הבטחתי לכתוב ס"ת על שמו ולזכות הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע, מלבד תרומה 
הגונה לארגון החסד 'רב להושיע' הפועלים בהשראתו של אותו צדיק.

"הבטחתי ונושעתי.

של  קודמים  בגליונות  התפרסם  זה  סיפורו  של  המלא  )החלק  ה'  חסד  את  לראות  זכיתי  "במהרה 
ביום  להיות  כדי  לקערעסטיר  לצאת  החלטתי  שראיתי,  הבורא  חסדי  על  להודות  "כדי  ארגונינו(. 
כדי  'רב להושיע'  יצרתי קשר עם  זי"ע. אבל קודם לכם  ישעי'  רבי  ההילולא על קברו של הרה"ק 
להעביר את הסכום שהבטתי ובאותה הזדמנות גם ביררתי אצל סוחר סת"ם אחרי סופר עם כתב 

נאה עבור הס"ת שהבטיח.

"הכתב הנאה שלך" - סיים המזמין את סיפורו ואמר - "מצא חן בעיניי באותו יום".

הרב בלום היה הלום רעם. אחד מעסקני 'רב להושיע' שנכח באוטובוס בשעת נסיעתו של הרב בלום 
חזרה מקערעסטיר באותו עת שסיפר את סיפורו אז, הבין כעת את הכל.

הוא חזר על משפט אחד שאמר הסבא הנאצל, רבי ישעי' זי"ע, לפני פטירתו -

"אם ימשיכו לפעול מעשי צדקה וחסד כמו בחיים חיותי, אז יוכלו להמשיך ישועות כמו בחיי" - - -

שני ראשים ניענו בראשם במרץ. איש איש וסיפורו הוא.
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