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לקראת היום
הגדול והמסוגל!

בעמדנו בפתח הגליון על שמו ולזכרו של האי צדיק נשגב, 
אאמור"ז הרה"ק רבי ישעי' בן רבי משה מקערעסטיר זי"ע, רטט 
עובר בידינו על הזכות שנתגלגלה לידינו, מידיו של זקיננו הגדול, 
להמשיך במורשתו הקדושה להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה, 

אלו הם תינוקות רעבים למשפחות נזקקות.

פעמים מדובר בבכי חרישי בלילה, פעמים מדובר בשוועת 
רעב מפלחת לבבות ופעמים ביבבות קטועות. אבל תמיד מדובר 
החסרה,  המטרנה  אשר  נזקקות,  למשפחות  רעבים  בתינוקות 

אינה מניחה להם לישון, לא להם ולא להוריהם.

במסגרת הנצחת מורשתו הכבירה של הצדיק מקערעסטיר, 
ביד  שליחינו פועלים במסירות להביא את המטרנה המשביעה 

תינוקות,  לאותם  רחבה 
למען  ולשמחם,  להרגיעם 
התקינה  ההתפתחות 
שלוות  ולמען  שלהם 
הוריהם  של  נפשם 

היקרים.

הוא  הגדול  זקיננו 
בכל  לפנינו  עומד  אשר 
מכוח  ורק  ואך  דרכינו 
אנו  הקדושה  צוואתו 
ממשיכים כהיום הזה בכל 

כוחנו.

כוח  היא  המורשת 
ישראל  בעם  ההמשכה 
היא  כאשר  ומעולם,  מאז 
הדור  בני  את  מחברת 

קודמים,  לדורות  הנוכחי 
באמצעות מסורות מקודשות ומנהגים שיסודם בהררי קודש.

במעשים קטנים, ביכולתנו להמשיך אלינו את רוחם הנשגבה 
של צדיקי הדורות ולהשרות עלינו מקדושתם בכל מעשי ידינו.

זה,  עני  בדור  אותנו  ונדיבות הלב, מחברות  פעילות החסד 
למורשת הכבירה של הצדיק מקערעסטיר, והיא מסורה בידינו, 
בעבותות  להתחבר  אחת  ובבת  חלק  וליטול  לבוא  ועכשיו,  כאן 
של קדושה למעיין הישועות הגדול מקערעסטיר, המעיין אשר 

מבית ה' יוצא ואינו מפסיק לעולם.

הנה כי כן, הכוח הזה של המורשת נותן בידינו השראה ודרך, 
לצד הזדמנות לשאוב ממעיין ישועות בלתי פוסק, אשר ממקורו 

הקדוש של הצדיק מקערעסטיר יהלכון.

■    ■    ■ 

כעמיר  אספנו  הכבירה,  מהמורשת  מה  מושג  לקבל  כדי 
ונושאים   עניינים  מגוון  קדישא,  דהילולא  יומא  לקראת  גורנה 
כדי  מקערעסטיר,  הרחום  הצדיק  של  גלימתו  בשולי  העוסקים 
לזכות את ישראל ולגלותם את כוחו של האי צדיק נשגב, אוהב 

ומרחם, שחי עלי אדמות לפני פחות ממאה שנה:

שיחה מרטיטה ומיוחדת בפרסום ראשון מהגה"צ רבי אלימלך 
הצדיק  של  הכבירה  מדמותו  טפח  לנו  מגלה  שליט"א,  בידרמן 
והמשכת  ישראל  למען  כולו  כל  מסור  היה  אשר  מקערעסטיר 
הסגולות  מגוון  על  לנו  מגלה  מרתק  תחקיר  בימינו.  המורשת 
גלימתו של הצדיק מקערעסטיר, החל בתמונת  שנקשרו בשולי 
וקמיע  קויטל  לשמירה,  מטבע  מבורכים,  סוכר  גבישי  דיוקנו, 
3 הימים האחרונים  קודש. תיאור חי ומוחשי מגולל לפנינו את 
בצל  בקערעסטיר  שעברו 
בו  המכונן  והרגע  הצדיק 
להמשכת  הסוד  נתגלה 
נכדיו.  ידי  על  המורשת 
סקירה מרתקת מגלה לנו 
הקדוש  הציון  גלגולי  על 
ובצל  קדומים  בימים 
תקופת  דרך  המלחמה, 
לימינו  עד  הקומוניזם, 
אימהיים  הגיגים  אלה. 
לנו  מגלים  ללב  נוגעים 
על הצד השני של הילדים 
מותחת  ועלילה  הרעבים 
ופלא  נס  בפנינו  חושפת 
שאירע בשנים האחרונות 
בצל הצדיק מקערעסטיר.

■    ■    ■ 

ככל  מקערעסטיר,  הצדיק  של  הגדול  כוחו  כי  מסתבר 
נתחבר,  שכולנו  הזמן  וזה  ומתגבר  הולך  הימים,  שחולפים 
לקראת ההילולא קדישא בג' אייר. יש בידינו ההזדמנות, לזכות 
גם אנחנו בזכותו, אם רק נחליט על שותפות במפעלות הצדיק. 

לא חבל להמתין עד לשנה הבאה?

מרומים  בגבהי  הוא  רב  מקערעסטיר  הצדיק  של  כוחו 
ישראל,  בית  עמך  למען  די,  בלי  עד  וברכות  ישועות  להשפיע 
בפרט כאשר ממשיכים במעשי החסד שלו, אשר על כך הבטיח, 
כבחיים  ישועותיו  את  להמשיך  נוכל  הלאה,  יימשכו  הם  אם  כי 

חיותו ממש.

סמוכים אנו על כוחו של אותו זקן שיהא למליץ יושר בעדנו 
ישועות  שמחות,  ושובע  טוב  רב  השמיים  מן  להתברך  ונזכה 

והשפעות טובות עד בלי די וכל מילי דמיטב, אכי"ר.

כח המורשת

דבר העורך חיים קוטלר

הכוח הזה 
של המורשת 

נותן בידינו 
השראה ודרך, 
לצד הזדמנות 

לשאוב 
ממעיין 

ישועות בלתי 
פוסק, אשר 

ממקורו 
הקדוש 

של הצדיק 
מקערעסטיר
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מורשת הדורות

שיחת חיזוק מיוחדת מאת הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
בסעודת יארצייט המרכזית - ביומא דהילולא קדישא

רוחו של הצדיק מרחפת עלינו
יהודים  כאשר  קדישא,  דהילולא  ביומא 
הצדיק  של  ולזכרו  לשמו  ומתאחדים  יושבים 
הרה "ק רבי ישעי'לה בן רבי משה מקערעסטיר 
הגדול  ובוודאי שרוחו  בוודאי  עלינו,  תגן  זכותו 
מרחפת עלינו ואפשר לפעול רבות בזכותו הגדולה.

ונוכל לפעול  עלינו  כדי שנזכה אכן שרוחו הגדולה תרחף 
חשיבות  גודל  את  לדעת  צריכים  אנו  גדולות,  ישועות  בזכותו 

האמונה בצדיקים.

אמונת צדיקים צריכה להיות עד הסוף
בעניין זה יש מאמר נורא בשם הרה"ק רבי יהושע מבעלזא 
זי"ע, בפרשת ויצא, כאשר אמרה רחל אמנו ליעקב אבינו: הבה 
לי בנים ואם אין מתה אנכי. מייד, ויחר אף יעקב ברחל ויאמר, 
התחת אלקים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן. על פי זה מסביר 
הרה"ק מבעלזא כי אמנם עניין האמונה בבורא עולם הינו עבודה 
גדולה ובשמיים יודעים שיש בה עליות וירידות וצריך להתחזק 

בה כל העת. אך אמונה בצדיקים, צריכה להיות אמונה עד הסוף. 
כי  מסביר  הוא  זה  פי  ועל  עובד.  לא  זה  חלשה,  אמונה  זו  אם 
'ואם אין מתה  יעקב ברחל', היה בגלל שהיא אמרה  'ויחר אף 
בו,  צדיקים שלמה  אמונת  לה  שאין  ביטאה  היא  אנכי', שבכך 
אלא היה לה גם צד שלא יכול לעזור לה ואז 'מתה אנכי'. על 
כך ענה לה יעקב אבינו 'התחת אלקים אנכי' וכי אמונה בצדיק 
זה אמונה בבורא עולם? אמונה בבורא עולם היא עבודה גדולה 
אמונה בצדיקים,  ובשמיים יודעים שיש בה עליות וירידות. אך 

צריכה להיות אמונה עד הסוף.

ויאמינו בה' ובמשה עבדו
את  ומעלים  יחד  ובאהבה  ביראה  כעת  יושבים  אנו  כאשר 
זכרונו של הרה"ק מקערעסטיר, אנחנו בוודאי מאמינים בצדיק, 
מאמינים שהוא יכול לפעול בעבורינו בפני כסא הכבוד בשמיים 
בוודאות מוחלטת, בבחינת "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", כי רק 

אז אנחנו בוודאי ניוושע בזכותו.

ביומא דהילולא קדישא אנו מתפללים ומבקשים השפעות 

יש צדיק שמבין 
באמת לליבנו, 
הוא נכנס לנעלינו, סובל את כאבינו וחובש את 

כל מכותינו ומשפיע השפעות וישועות עד בלי די.
אם רק נחזק את מורשת החסד שלו
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טובות וישועות בזכות הצדיק, אבל זה גם הפוך, הצדיק זקוק 
לנו בשמיים, כפי שאמר מרן הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק 
"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר 

זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו".

כשהצדיק זקוק לנו
אדם,  של  פטירתו  לאחר  הוא  "אז"  כי  הבעש"ט,  מסביר 
"ידבר עמים תחתנו", כלומר  ביום השנה, "נדברו" הוא מלשון 
וזקוק  שהנפטר מובל תחתנו לדין מחדש בבית דין של מעלה 
רבינו  "צדיק כמשה  ה'" כלומר אפילו  "יראי  הוא  וגם אם  לנו. 
לא יועילו לו זכויותיו ביום זה". מה שכן יועיל לו ביום זה, הוא 
ויושבים  מתאספים  שאנחנו  מה  רעהו",  אל  "איש  בזכות  רק 
יחד ביומא דהילולא ועושים מצוות לזכותו, או אז  "ויקשב ה' 
שלנו  המצוות  של  שהזכויות  לפניו"  זכרון  ספר  ויכתב  וישמע 
עולות לפניו יתברך והן עומדות לזכות הצדיק, "ליראי ה'", לבעל 
ההילולא, ובשכר זה יורדים השפעות "לחושבי שמו", היושבים 
העולם,  בזה  כעת,  עושים  שאנחנו  מה  שזה  שלו,  בהילולא 

שמתאספים ויושבים יחד לעילוי נשמתו.

החתונה של הצדיק
זו  דהילולא,  ביומא  יחד  ויושבים  מתאספים  כשאנחנו 
הסגולה הנוראה ביותר שאפשר לזכות בישועות למען ישראל 

עם קדושים.

מי  ישעיל'ה,  רבי  הצדיק  של  בגדלותו  עוסקים  כשאנחנו 
יכול לתארו במילים? כמה סגולות וישועות זוכים לראות בימינו, 

בפרט על קברו הקדוש יום יום.

אנחנו יכולים לזכות מזה במעט, על פי אמרתו של הרמ"ע 
מפאנו, שאומר כי המילה 'הילולא' בגמרא, משמעותה 'חתונה', 
המילה  הקדוש,  בזוהר  אולם  המפקיד.  בפרק  שמצויין  כפי 

'הילולא' משמעותה 'יום השנה'. 

כשבשמיים עסוקים רק בהילולת הצדיק
אומר הרמ"ע מפאנו, כי יש קשר בין שני המשמעויות. 
לדוגמה, ב'חתונה', אם ירצה אדם לבוא ולעסוק בעיצומה 
של החופה בסוגיה קשה כמו 'תקפו כהן', יאמר לו המסדר 
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והזמן, כעת אנחנו  זה לא המקום  ידידי,  קידושין, 
לך  יש  אם  קידושין,  של  בסוגיה  ורק  אך  עוסקים 
מה להוסיף רק בנידון דידן נשמח לשמוע... כך גם 
ב'יום השנה' של צדיק, אומר הרמ"ע מפאנו, עוסקים 

בשמים אך ורק בסוגיה של אותו צדיק והשפעתו הגדולה...

הסוגיה של הצדיק רבי ישעי'לה, היתה סוגיה גדולה מאד, 
לעשות רק טוב ליהודים בכל כוחו ויכולתו!

כיצד אנחנו יכולים לעסוק בסוגיא של הצדיק רבי ישעי'לה 
כעת לקראת יומא דהילולא?

מי יעמוד לישראל אחרי פטירת הצדיק
רבי  הצדיק  של  ונכדיו  צאצאיו  כי  מסופר  נתבונן.  הבה 
ישעי'לה שאלוהו בסוף ימיו, לנוכח ריבוי החסד והישועות שלו, 
לנו  יעמוד  מי  אז?  נעשה  מה  ועשרים?  מאה  אחרי  יהיה  מה 

ולישראל?

את  שתמשיכו  הזמן  כל  ישיע'לה:  רבי  הצדיק  להם  ענה 
מסורת הצדקה, תוכלו להמשיך כל הישועות כמו בחיים חיותי!

על זה אפשר להוסיף את אמרתו הידועה של הצדיק רבי 
ישעי'לה, על הפסוק "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל 
מנחתו לא שעה", כי אפשר לומר בנוטריקון, "וישע ה' אל הבל 
ואל מנחתו", בנושאים של הבל פה, כמו תורה ותפילה, יש שעה 
ואל  קין  "אל  אבל  תפילה.  וזמן  תורה  זמן  זו,  למנחה  מוגדרת 
מנחתו לא שעה", בנושאים של 'קין', )קייען, באידיש, ללעוס, 
לאכול(, אין שעה מוגדרת ואין גבול... תמיד צריך לתת ולהגיש 

ליהודי שיהיה לו מה לאכול ולשבוע...

 תירוצו היחיד
 של הצדיק

על 7 קושיות
של  בשעה  עכשיו,  הנה 
אז,  גם  יושבים,  שאנו   12:20
הצדיק  של  לדרכו  גבול  אין 
אנחנו  גם  בו  מקערעסטיר, 

יכולים ללכת!

האיך?

רבי  הצדיק  פעם  סיפר 
הביא  הוא  היום  כי  ישעי'לה, 
קושיות  לשבע  נפלא  תירוץ 
קשות שנשאלו... מה היה המעשה? באותו יום נכנס אליו יהודי 
המים  לשואב  לשלם  כסף  לו  אין  כי  לפניו,  שבכה  מרוד,  עני 
לפניו,  שבוכים  ילדים  שבעה  ובביתו  להסקה,  עצים  ולרכישת 

'מה נאכל'?

רבי  הצדיק  סיפר   - היהודי  של  לביתו  איפוא  "שלחתי 
ישעי'לה  בענוות חן - עגלה טעונה בכל טוב ועם עגלה אחת 
את  הילדים  ששאלו  נאכל'  'מה  של  קושיות  שבע  תירצתי  זו, 

אביהם"...

שנדבר  כמה  יספיק  לא  אמנם  הצדיק,  של  המהות  זו 
בגדלותו, אבל זו הסוגיא שלו במרומים ואם אנחנו רוצים לזכות 
שהוא  כפי  ויכולתנו,  כוחינו  בכל  בה  לעסוק  עלינו  להשפעתו, 

פעל בעצמו!

כשהצדיק עסק בקבלה של 'שיעור קומה'
חן  הדבר  מצא  שלא  חשוב  יהודי  אליו  נכנס  פעם  הנה 
בהגשת  עסוק  ישעי'לה  רבי  הצדיק  כמה  עד  בראותו  בעיניו 
אוכל ליהודים ושאל את הצדיק, האם לא היה יאה יותר שצדיק 
זו בסוגיא כלשהי בקבלה... שאלו  כמותו יעסוק למשל בשעה 
הצדיק רבי ישעי'לה, באיזו סוגיא בקבלה הינך עוסק כעת? ענה 
לו היהודי שהוא עוסק כעת  בעניין 'שיעור קומה' שהוא סוגיא 
גדולה בקבלה. ענה לו הצדיק רבי ישעי'לה בחיוך, זו גם הסוגיה 
שלי ממש עכשיו... אני מקים קומה של יהודי בשיעור הראוי לו, 

שלא יהיה כפוף מרעב ומצרות...

זו  ולהשפיע,  להעניק  ליהודים,  לתת  חייו  מטרת  היתה  זו 
וזו  רעבים  יהודים  להשביע  ההילולא,  בעל  של  משנתו  היא 
שלו  שהישועות  כדי  להמשיך,  צריכים  שאנחנו  החסד  מסורת 

ימשיכו גם הם!

העיר שתושביה מתים בצעירותם
הנה מסופר סיפור נורא במדרש רבא בראשית, שרבי מאיר 
אזיל לעיר 'ממרא', וראה להפתעתו שכל אנשי העיר היו צעירים 
עלי  מבית  אתם  שמא  מאיר,  רבי  שאלם  הלבין.  לא  ששערם 
הכהן? שהיה עליהם גזר דין שיש עליו שבועה שצאצאיו ייפטרו 

מן העולם כשהם צעירים...

אמרו לו אנשי העיר, אכן, התפלל עלינו ונחיה, כי אכן היתה 
בהם גזירה שהמיתה בהם בעודם צעירים...

ענה להם רבי מאיר, לכן וטפלו בצדקה ואתם זוכים לזיקנה! 
שנאמר, עטרת תפארת שיבה, ודרך צדקה תימצא! 

 תפקידך זה לא לשאול
שאלות בענייני תפילה

אם אתה רוצה לזכות לשיבה? רק דרך צדקה תוכל להאריך 
עיקר  היתה  וזו  ימים  לאריכות  הסגולה  זו  ליהודי,  לתת  ימים. 
לתת ולתת צדקה ליהודים ביד  דרכו של הצדיק רבי ישעי'לה, 

רחבה ובלב אוהב, ללא שיעור וללא גבול.

ללא גבול עד כמה?

מסופר כי הרה"ק רבי אברהם בנו של הצדיק מקערעסטיר 
היה עומד ומשמש יחד עם אביו את האורחים שבאו אל אביו 
לאכול, והיה הבן נוהג לשאול את האורחים בטרם הגיש להם 
את האוכל אם התפללו קודם, כדי שלא יאכלו קודם שהתפללו. 
אמר לו אביו הצדיק רבי ישעי'לה, אנא ממך, הימנע מלשאול 
תפקידו  התפלל  שלא  היהודי  הרי  כי  זו,  שאלה  האורחים  את 
רק  הוא  שלך  התפקיד  אבל  התפלל,  שטרם  מעצמו  לך  לומר 

להגיש להם אוכל ולשאול אם כבר אכל...

זה היה הצדיק שעסק רק בהשבעת לב רעבים, רק בכלל 
הגדול שבתורה "ואהבת לרעך כמוך", כל מהותו של הצדיק הזה 
היה בכלל גדול זה! הכיצד אנו יכולים להתדבק בדרכו גם אנו?

לתת ולהשביע נפש רעבה
הנה שמעתי בשם הרה"ח  רבי יעקב שלום פריינד אמרה 
שכאשר  משתכחין",  ולא  דאבדין  על  "חבל  המאמר  על  נאה, 
צדיק עוזב את העולם, גם זכרונו הטוב עוזב אותנו בחלוף הזמן. 
בדרכיו  דאבדין'  'על  ומתקשרים  'חבל'  על  שומרים  אם  אבל 
ומעשיו של הצדיק שאבד ומתעמקים במהותו, או אז, גם אם 

מורשת הדורות

ביומא דהילולא קדישא אנו 
מתפללים ומבקשים השפעות טובות 

וישועות בזכות הצדיק, אבל זה גם 
הפוך, הצדיק זקוק לנו בשמיים

< במעמד התפילה בהילולא
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"לא", גם אם הוא כבר לא בזה העולם, הרי הוא "משתכחין" הרי 
שהצדיק נמצא כאן.

במהותו  עוסקים  כאן  כי  כאן,  נמצא  ישעי'לה  רבי  הצדיק 
ותכלית חייו, לתת ולהעניק ולהשביע יהודים רעבים ביד רחבה!

כעין זה אפשר לומר על מאמר חז"ל, "הקב"ה גוזר וצדיק 
י"ב  אחרי  הלב  מן  שישתכח  המת  על  גזירה  יש  כי  מבטלה", 
למעלה  חלפו  עברו  כבר  ישעי'לה,  רבי  הצדיק  הנה  אך  חודש. 
מ-90 שנה מפטירתו ועדיין זוכרים אותו. זה קורה עכשיו כאשר 

אנו עוסקים במשנתו, הרי שנשמתו נמצאת כאן!

יהודים  ולהשביע  ולהעניק  בלתת  רק  במשנתו  נעסוק  אם 
רעבים, נשמתו הטהורה תפעל בגבהי מרומים למענינו ישועות 

והשפעות עד בלי די!

 מסורת החסד של הצדיק
שממשיכה על ידי נכדיו

הרי ידוע הדבר שצאצאיו ונכדיו סיפרו כי לפני פטירתו אמר 
להם הצדיק רבי ישעי'לה כי כל עוד ימשיכו במסורת החסד שלו, 
מאז,  מה שעבר  למרות  והנה  בחייו  כמו  ישועות  לפעול  יוכלו 
שלו,  החסד  במסורת  וממשיכים  עומדים  ונכדיו  צאצאיו  עדיין 

בחלוקת מטרנה לתת ולהעניק ולהשביע תינוקות רעבים...

ידי  על  מרעב  שסובלים  משפחות  מושיעים  להושיע,  רב 
זקינם  של  החסד  מסורת  את  שממשיכים  הצדיק  של  הנכדים 

הגדול הצדיק רבי ישעי'לה מקערעסטיר!

גם  עלינו  וסגולה,  בישועה  לזכות  רוצים  אנו  גם  אם  לכן 
לתת ולהעניק, לפי הכלל הגדול של אותו צדיק, על ידי נכדיו 

שממשיכים את מסורת החסד שלו!

 הסתכלתי בשמיים וראיתי אותך
מתאים לתפקיד עשיר

שנכנס  פעם  שאירע  כפי  בשמיים,  רב  וכוחו  יכול  הצדיק 

אותו  שלח  לעזרה.  בבקשה  ישעי'לה  רבי  לצדיק  נצרך  יהודי 
הצדיק לאיזה עשיר, תוך שהוא נוקב בסכום מסוים אותו העשיר 
מתבקש לתת לו. כששמע העשיר את דבריו של הנצרך והסכום 
המסוים שהוא מצפה לקבל ממנו, ענה לו העשיר, תחזור לרבך 
ותגיד לו שיפסיק לשלוח אליי נצרכים לצדקה ושילחו בידיים 

ריקות. 

הנצרך חזר לרבי ישעילה בפחי נפש וסיפר לו את תשובת 
ישעילה  רבי  ביקש  העשיר. 
אליו  העשיר  את  להזמין 
בשמיים,  הסתכלתי  לו,  ואמר 
להשפיע  למי  כשחיפשו 
עשירות והצעתי את שמך כמי 
בהיותך  לתפקיד  שמתאים 
בוודאי  אשר  טוב,  לב  בעל 
ליהודים  מעשירותו  ישפיע 
 - אולם  רחבה.  ביד  אחרים 
בקול  ואמר  הצדיק  המשיך 
אינך  אם   - נוקב  אך  נמוך 
לאחרים,  להשפיע  מעוניין 
אצטרך להעביר את עשירותך 

למישהו אחר...

העשיר,  זאת  מששמע 
נבהל עד מאד ומיהר להתנצל 
והבטיח  ונפשו  ליבו  מעומק 

לצדיק כי מעתה יקפיד לספק כל בקשה של יהודי נצרך...

אכן, אנו נתלים בכוחו של הצדיק רבי ישעי'לה שהיה גדול 
ועצום עד מאד כפי שהוא עצמו העיד על עצמו, יש לנו על מי 

לסמוך!

שמע לי, אל תקפוץ מהגג!
הצדיק,  של  הגדול  הלב  על  גם  נלמד  לסיום, 
זצ"ל  גניחובסקי  אברהם  רבי  הגאון  שסיפר  כפי 

אם גם אנו רוצים לזכות בישועה 
וסגולה, עלינו גם לתת ולהעניק, 
לפי הכלל הגדול של אותו צדיק, 
על ידי נכדיו שממשיכים את 
מסורת החסד שלו!

דהילולא  ביומא  ושנה  שנה  מידי 
בשני  הוד  נורא  מעמד  מתקיים  קדישא, 
בזכות  רקיעים  שבוקעים  תבל  קצוות 
נכדיו  ידי  על  מקערעסטיר,  הצדיק 
שבאמצעות  להושיע'  'רב  ארגון  ראשי 
קישור  עולם,  חובקת  לוגיסטית  מערכת 
תפילה  במעמד  לירושלים  מקערעסטיר 
בארץ  כאשר  קדישא,  דהילולא  ביומא 
ישראל עומד הרה"צ רבי אלימלך בידרמן 
לישועת  בתפילותיו  ומרעיש  שליט"א 
הכלל והפרט ובמיוחד עבור תורמי ארגון 
עומד  השני  מהעבר  כאשר  להושיע',  'רב 

זי"ע  ההילולא  בעל  נכדי  רבנים  מניין 
ומעתירים שם את תפילתם בשידור חי.

בידרמן  אלימלך  רבי  הרה"צ  גם 
צרכי  עבור  בתפילותיו  מרעיש  שליט"א 
בדמעותיו  ונשנק  ישראל  בית  עמך 
זיווגים,  פרנסה,  בענייני  בקשתו  בשעת 
מהילדים,  ונחת  קיימא  של  זרא  רפואה, 
מירושלים  הרבנים  מצטרפים  אליו 

ומקערעסטיר.

את  מותירים  העצומות  ההשפעות 

בישועות  כולה  השנה  כל  במשך  רושמם 
כלליות ופרטיות וכפי הסיפורים והעדויות 
הצדיק  נכדי  לידי  מכן  לאחר  המגיעות 

מקערעסטיר, ראשי ארגון 'רב להושיע'.

גם השנה יתקיים מעמד נורא הוד זה 
ביתר שאת ובהשתתפות גדולי הצדיקים 
למענך  רקיעים  יבקעו  אשר  שליט"א 
הצדיק  של  קדישא  דהילולא  ביומא 
'רב  בארגון  עכשיו  הירשם  מקערעסטיר! 
מילי  בכל  השנה  עוד  ותיוושע  להושיע' 

דמיטב.

בוקעים רקיעים בירושלים ובקערעסטיר
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סיפור פלא על משמשו של הצדיק רבי ישעילה שפעם רצה 
שעשה  והישועות  הפלא  מעשי  בשעת  הצדיק  את  לראות 
בקודש  ולחזות  להתבונן  כדי  בדלת  חור  נקב  הוא  ולכן 
פנימה. ואכן הוא ראה יהודי מסובל בייסורים שנכנס ונעמד 
מול הצדיק רבי ישעילה, והחל להתאונן על צרותיו שגברו עד 
למעלה ראש, עניות נוראה, בנים לא בריאים רח"ל, עד שאינו 
יכול להחזיק מעמד. לבסוף הודיע המסכן לצדיק שהחליט כי 

טוב מותו מחייו, רח"ל, וחושב על כך למעשה.

ולא  עליו  ישעי'לה, הוא לא צעק  רבי  זאת הצדיק  כשמוע 
חלק  לו  אין  לדעת  עצמו  המאבד  כי  חז"ל  דברי  את  לו  אמר 
רך  בקול  אותו  הזמין  אליו  חייך  אלא  וכדומה,  הבא  לעולם 
לשבת, ואמר לו: אני מבין לליבך השבור... רק אמור נא לי וכיצד 
הנהר?  תוך  אל  הגשר  מעל  לקפוץ  זאת?  לעשות  מתכנן  אתה 
היהודי אישר ואמר שזו התכנית שלו לקפוץ מהגשר אל הנהר 
להיות  עלול  זה  אבל  טוב,  רעיון  זה  הצדיק,  לו  אמר  ולטבוע. 
ייסורים  לסבול  עלול  אתה  נשמה,  יציאת  עד  בדרך  להשתבש 
נוראים ממי הנהר הקפואים... היהודי מצא את עצמו במבוכה 
ושאל:  הצדיק  המשיך  לעשות?  יכול  אני  מה  אז  ואמר,  גדולה 
שמא חשבת על לקפוץ מגג הבניין הגבוה ביותר בעיירה? אכן 
זה...  את  אנסה  הנהר,  לא  שאם  חשבתי  המסכן,  היהודי  אמר 
אבל, המשיך הצדיק ואמר, שמע לי, זה סיפור של פעם בחיים, 
אם תקפוץ מהגג, אמנם תהיה יציאת נשמה מייד, אבל זה לא 
המסכן  נמצא  שוב  עבר...  לכל  יתפרקו  האיברים  מכובד,  יהיה 
במבוכה והתחיל להציע הצעות אחרות, אך הצדיק ברוב חכמתו 
מסיבה  מהן  אחת  כל  פסל 
לו,  אמר  שלבסוף  עד  אחרת, 
מבין  אני  יקר,  יהודי  לי  שמע 
לליבך הכאוב, אבל זה סיפור 
צריך  זה  בחיים,  פעם  של 
לי  תן  להיות בצורה מכובדת, 
הדבר  את  בשבילך  לשקול 
מכן  ולאחר  ימים  שבועיים 

אחזירך דבר... 

אותו מסכן לא חזר יותר... 

הלב הגדול והחכמה 
האלקית של הצדיק

הסביר הגאון רבי אברהם 
הגאונות  את  גנחובסקי 
שבמהלכו של הצדיק, שאילו 
שגם  בליבו  אומר  הלה  היה  בחריפות,  מסכן  לאותו  מגיב  היה 
אולם  לחיות...  סיבה  באמת  לי  אין  אותי,  מבין  אינו  הצדיק 
בתשובתו המחוכמת של הצדיק, הוא הניא את המסכן מהרעיון 
נכנס  ראה שהצדיק  המסכן  ולכאביו.  לליבו  ההבנה  באמצעות 
את  והציל  ממצוקתו  הוציאו  וכך  מצוקתו  את  ומרגיש  לנעליו 

חייו...

מישהו  רואים  אנחנו  שאם  הוא  בשבילנו  השכל  המוסר 
מבין  לא  הוא  עליו,  ולצעוק  עמו  לריב  טעם  אין  טעות,  עושה 
מה שאומרים לו בגלל מצוקתו הגדולה, צריך להיכנס לנעליו, 

להסביר לו כדי שיבין...

הצדיק שמבין באמת לליבנו
שבכל  מקערעסטיר  ישעילה  רבי  מהצדיק  גדול  לנו  מי 
נשמתו עד נשימתו האחרונה היה מסור רק ליהודים, הבין באמת 

לליבם, נכנס לנעליהם, סבל את כאבם וחבש את כל מכותם.

בשמיים  למעלה  נמצא  הוא  דהילולא,  ביומא  היום,  גם 
ומבין  שנמשיך,  שביקש  החסד  מסורת  בזכות  עלינו,  ומשפיע 
כל  את  וחובש  כאבינו  את  סובל  לנעלינו,  נכנס  לליבנו,  באמת 
נתחזק  אם  די,  בלי  עד  וישועות  השפעות  ומשפיע  מכותינו 

במסורת החסד שלו.

הכסף מיועד אך ורק לצרכי אוכל ליהודים
יותר  חייו,  ותכלית  עיקר  היתה  הצדיק  של  החסד  מסורת 
מצרכיו שלו כמו שנוכל ללמוד ממעשה שהיה בשנתו האחרונה, 
כאשר הגיע הצדיק רבי ישעי'לה לצאנז, להילולת מרן הרה"ק 
בעל ה'דברי חיים' שחל ביום כ"ה ניסן. בעקבות המסע הכבד, 
מצבו נחלש מאד, כך שבדרך חזור רצו מקורביו להובילו לביתו 
בקערעסטיר ברכבת מהירה, 'שנעלצוג', במקום שייסע ברכבת 
המקומית שהיה צריך להמתין לה זמן רב והיתה גם עוצרת בכל 
תחנה ותחנה. אך הצדיק סירב לכך באמרו שאין כסף להוצאה 
מיותרת זו למרות שכידוע קערעסטיר היתה משופעת בהון רב 
רק  מופנה  היה  הכל  אולם  החצר,  להחזקת  החסידים  שתרמו 
לבזבז  הצדיק  הרשה  לא  עצמו  לצורך  ליהודים,  אוכל  בעבור 

כלום... 

דהוא  מאן  של  רגלו  כף  דרכה  בצאנז,  הההילולא  במהלך 
הצדיק  אך  רב,  סבל  לו  ונגרם  והתנפחה  הצדיק  של  רגלו  על 
נותר בשלו, זה לא מצדיק לבזבז כספים על הוצאות עצמו ולא 
רצה בשום אופן לממן לעצמו נסיעה מהירה הביתה, על חשבון 

הכסף שמיועד לצרכי אוכל ליהודים.

בעבורו  להשיג  רצו  ושוב  מאד  נחלש  לביתו  כשחזר  אכן 
רופאים יקרים, אך הצדיק שוב בשלו, אמר לא לבזבז עליו שום 
ולא עליכם. בשנה  בו עינא בישא לא עלינו  כי שלטה  כספים, 
בדרך  אך   - הצדיק  - אמר  בישא  עינא  בנו  גם שלטה  שעברה 
חזור עצרו השלטונות כמה מהמקורבים שלנו שנסעו עמנו וזה 
גרם לנו עגמת נפש רבה ובזה נמתק העינא בישא, אך באותה 
ואכן  בישא.  עינא  בנו  ושלטה  נפש  עגמת  לנו  היתה  לא  שנה 

כעבור שבוע הוא נפטר ועלה לישיבה של מעלה... 

 כוחה של עגמת נפש
להמתקת הדינים

ליהודים  האוכל  צרכי  למען  מסורה  נפשו  היתה  כדי  עד 
להמשיך  כדי  להיתלות  נוכל  ובזה  רעבה  נפש  להשביע 

מהשפעותיו הקדושות גם היום!

בישא  עינא  של  בעניין  גם  כי  ההילולא  מבעל  למדנו  גם 
חמורה שאפשר למות ממנה, אם יש לאחר מכן עגמת נפש רבה, 
צריכים  אנו  נפש,  עגמת  לנו  כשיש  לפעמים  אותה.  ממתיקים 

לדעת כי ממתיקים סכנות גדולות מעלינו...

כעניין זה אומר בעל ה'אמרי אמת' כשהקב"ה שאל את קין 
"למה חרה לך ולמה נפלו פניך"? וכי לא ידע הקב"ה שנפלו פניו 
של קין בגלל שלא שעה אל מנחתו? אלא אומר ה'אמרי אמת' 
ש"היה לו לדעת שכך מנסים את האדם בהליכות עולם הזה על 

ידי חלישות הדעת"...

בשמיים  הסוגיא  וכל  העניינו  כל  זהו  ההילולא,  בשעת 
נפשות  להשביע  נכדיו,  ידי  על  שלו  החסד  במסורת  להמשיך 

אוכלים  כהנים  שנאמר  כעניין  נזכה  וכך  רעבים,  
ובעלים מתכפרים...

אמן כן יהי רצון.

מורשת הדורות

בשעת ההילולא, זהו כל העניינו וכל 
הסוגיא בשמיים להמשיך במסורת 
החסד שלו על ידי נכדיו, להשביע 

נפשות רעבים,  וכך נזכה כעניין 
שנאמר כהנים אוכלים ובעלים 

מתכפרים...
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להיוושע 
במעמד

  הישועות    
     המרטיט

ממשיכים את מורשת החסד כבקשת ר' ישעי'לע זי"ע באמצעות נכדיו ממשיכי דרכו
◄  המשביעים אלפי תינוקות רעבים ממשפחות נזקקות מידי חודש בחודשו כמסורת וצוואת זקינם הגדול זיע"א  ►

1800-20-22-33 מאמצים תינוק רעב
ומקבלים את הקמיע 

הקדוש המסוגל לישועות

מאמצים משפחה
 ומקבלים את תמונת

הפאר המיוחדת

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

www.ravlk.org~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

בעצם יום ההילולא יעתירו נכדיו ממשיכי דרכו עבורכם ועבור 
בני ביתכם במעמד הישועות על הציון הקדוש בקערעסטיר
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מורשת הצוואה

הלווית הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה מקערעסטיר זי"ע
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נר אלוקים 
טרם יכבה

כאשר המתח נחתך בסכין, ייסורי חרטה אכלו את 
לב החסידים והדאגה מהעתיד לבוא אפף את כל 
העיר • תיאור נדיר ומרגש של 3 הימים האחרונים 
של הצדיק מקערעסטיר וצוואתו הגדולה להמשיך 
את מורשת החסד על ידי בנו ונכדו דייקא • לקרוא 

ולדמוע

| נח יעקבזון |
צילומים: ארכיון רב להושיע וספר מופת הדור

אין נקודה נסתרת

ורחבת  האצילית  התוססת,  קערעסטיר 
הידיים, צללה לתהומות של חושך ועגמה.

והייסורים  הכאב  לצד  בלבבות,  מתח 
המתגברים.

הצדיק  שטיינער,  ישעי'  רבי 
הפך  בצל,  תמיד  שהסתתר  מקערעסטיר, 
הגדולים  ממנהיגיה  לאחד  השנים  בחלוף 
למשכב  נפל  כעת  הונגריה,  יהדות  של 

ונחלש מאד.

החסד,  כאיש  מעורערת  הבלתי  דמותו 
נחרטה  יהודי,  לכל  וחמלה  חסד  כולו  שכל 
לכל  שגמל  כפי  קץ.  אין  באהבה  הכל  בלב 

יהודי, כך החזירו לו ויותר בהערצה.

כל  על  עצומה  היתה  שלו  ההשפעה 
הקהילות.

לבבות  את  אכלה  הדאגה  כעת, 
שבגלל  בעיקר  והמקורבים,  החסידים 
את  לקבל  והסכימו  לצדיק  לו  שנכנעו 

הנחיותיו התמימות.

ייסורי חרטה
ימים  כמה  לכן,  קודם  ימים  ארבעה 
פורתא  ויכוח  התחולל  הפסח,  חג  אחרי 
של  בביתו  קערעסטיר,  הקודש  בחצר 

את  הביע  הוא  כאשר  רצונו הצדיק, 
של  קברו  את  שוב  לפקוד 

בעל  מרן  הגדול,  רבו 
מצאנז,  חיים'  ה'דברי 
ההילולא  יום  לקראת 
הצדיק  בניסן.  בכ"א 
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של  האחד  מצדו  עמד 
הגדול  העץ  שולחן 
תנוחתו  ידיים.  ושילב 
הכפופה  הקבועה, 
התחננה  כמו  לימין, 
לעלות  בקשתו,  את  שימלאו 
עמדו  השני  מהצד  הגדול.  רבו  לקבר 
להניאו  וניסו  והמקורבים  החסידים 
מהצעד. הוא יודע מה שהם יודעים, הם 
דואגים לבריאותו, אבל הוא רואה מעבר, 

הוא יודע יותר.

המתיקות  הרכות,  מול  אבל 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  והאצילות 
חסידיו  גם  לעמוד.  היה  יכול  לא  איש 

הקרובים ביותר. 

הם נכנעו. כעת הם התחרטו.

חבל על ה'שנעלצוג'
שיחה  עוד  לדרך,  יצא  בטרם  אז, 
התוודע  כאשר  לה,  התפתחה  קצרה 
ענגל  שלמה  רבי  הגאון  כי  לצדיק  לו 
הרכבת  את  בעבורו  להזמין  רוצה  זצ"ל 
המהירה, ה'שנעלצוג'. אמנם הדבר היה 
שווה  הכל   אבל  גבוהה,  בהוצאה  כרוך 
להגיע  יוכל  שרבם  כדי  החסידים  בעיני 
למנוע  ובכך  ובחזרה,  לצאנז  במהירות 
ממנו את טרחת הדרך וקשייה באמצעות 

רכבת הברזל המפותלת והבלתי נוחה.

אופיינית  רכות  באותה  שוב,  אבל 
מעט  ראשו  את  הצדיק  הרים  וכובשת, 
ואמר, "חבל על ה'שנעלצוג'", הוא חייך, 
"עם הכסף הזה אפשר לתת אוכל לעוד 

יהודים רעבים, לא"?

עיניו התמימות נפתחו לרווחה, כמו 
הפנימי,  מהצמאון  מעולם  נרגעו  טרם 

להשביע יהודים רעבים.

הם נכנעו וקיבלו את דבריו.

חרטה  ייסורי  מלאים  הם  כעת 
קשים.

משיירי אנשי כנסת הגדולה
ייסע,  להתעקש שלא  צריכים  היינו 
מסביב  עצמם,  לבין  בינם  אומרים  הם 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  למיטתו 

הקודח מחום וסובל מייסורים קשים.

הגדול  העומס  את  צפה  לא  איש 
שטרחו  גליציה  יהודי  המוני  של  בצאנז 
ואנשי  חסידים  מאות  ביניהם  ובאו, 
מעשה שחפצו לראות את עמוד החסד 
הגדולה,  כנסת  אנשי  משיירי  הגדול, 

הדור הקודם של החסידות.

בגין הדוחק, דרך מאן דהוא על רגלו 

ודלקת חריפה  של הצדיק מקערעסטיר 
התפתחה ברגלו, כעת כבר היה מאוחר.

הדברים  חזרו  חזור,  בדרך  אז,  גם 
על עצמם. החסידים מצד אחד והצדיק 
מהצד השני, מבקשים להובילו במהירות 
לביתו והוא טוען כי את הכסף יש לשמור 

בעבור היהודים הזקוקים למזון...

 "כאן קיבלתי את הרבנות וכאן 
אני צריך להחזירה"

את  החסידים  עזבו  טרם  קצר  רגע 
צאנז בדאגה מפני הבאות, ליבם החסיר 
של  הלחישה  את  כששמעו  פעימה, 
את  קיבלתי  "כאן  מקערעסטיר:  הצדיק 
הרבנות וכאן אני צריך להחזיר אותה"...

האנשים  בלב  עבר  ורעדה  חיל 
בצדיק  אימה  מלאות  בעיניים  שהביטו 
לאבד  עומדים  אנו  האם  מקערעסטיר, 
את רבינו האהוב? אך על פניו של הצדיק 

לא ניכרה שום נימה כאובה.

לתקוף,  החלו  הכאבים  חזור,  בדרך 
התחלפה  והדאגה  החמירה  הדלקת 

באימה.

רבם  את  שליוו  מהחסידים  חלק 
לליסקא,  ופנו  נפרדו  חזור,  הדרך  כל 
הירש  צבי  רבי  הרה"ק  קבורת  מקום 
הגדול,  רבם  של  רבו  זי"ע,  מליסקא 
חיי  להצלת  בשמיים  רחמים  שיעתיר 
הם  קיוו  מקערעסטיר.  הצדיק  תלמידו, 
ולשמוע  לקערעסטיר  משם  להמשיך 
כשחזרו  לדאבונם,  אך  טובות.  בשורות 
עדיין  שהצדיק  שמעו  הם  לקערעסטיר, 

לא חזר לביתו.

הרכב הממונע לשירות הצדיק
בעיר  התעכבו  ופמלייתו  הצדיק 
מכיוון  סלובקיה  שבמדינת  פרעשוב 
דלקו  החסידים  מאד.  הורע  שהמצב 
בחזרה לפראשוב, שם ראו כי המצב בכי 
רע ומיהרו לצאת שוב לשליחות לקאשוי 
מומחים  רופאים  להזעיק  הסמוכה 

בשביל הצדיק.

בנתיים, משראו החסידים כי המצב 
הולך ונעשה רע, הם החליטו לעשות את 
הפעם   - עצמם  דעת  על  החריג  הצעד 
מבלי לקבל את חוות דעתו של הצדיק 
ושכרו   - שבוודאי היתה דעתו לשלילה 
בחזרה  הצדיק  להסעת  ממונע  רכב 

לביתו לקערעסטיר.

ודרמטי  עילאי חריג  זה מאמץ  היה 
לא  בחולשתו  הצדיק  ימים.  אותם  של 
הובל  והוא  חסידיו  עשו  מה  הבחין 
בתקווה  לביתו,  חזר  שם  לקערעסטיר, 
ולחזור  במחלתו  להלחם  יוכל  כאן  כי 

מורשת הצוואה

< האלפים בעת סתימת הגולל, נראה במרכז המצבה של הרבנית ע"ה 
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אפשר  אי  הצדיק  בלי  כי  לאיתנו. 
להמשיך.

המתח הדוקרני באוויר
השעות,  שנקפו  ככל  ובקערעסטיר, 
נימה  גם  והכאב,  הדאגה  לצד  הסתננה 

דקה אך דוקרנית של מתח.

יהיה  ומה  הגזירה?  נגזרה  האם 
האהוב?  הצדיק  של  פטירתו  לאחרי 
כיצד תמשיך אימפריית החסד האדירה 
בקערעסטיר או שמא לא יהיה לה עתיד?

איש לא העלה את הדברים על פיו, 
אך המתח היה גדול ולא פשוט. עד אז, 
הצדיק לא ביטא רמז לגבי ממשיכי דרכו 
הצפוי  על  אומר  כמו  השאלה,  וסימן 
יוכרע  להתחולל בקרוב, אם הנושא לא 
של  הקדושות  ידיו  תחת  מלמעלה, 

הצדיק עצמו.

רופא כבר לא יעזור
להשיג  מתגברים  המאמצים  בעוד 
את הרופאים, הצדיק מקערעסטיר שוב 
משחרר לחישה מחלחלת לאוויר: "רופא 

כבר לא יעזור לי"...

גדולה  חשכה  הדברים,  למשמע 
יורדת על קערעסטיר באותו יום שישי.

ומתח  כאב  בדאגה,  אפלה מעורבת 
שהולך ומתגבר.

ואז, בינות לקרני השמש האחרונות 
טרם  עולם,  של  בחללו  שמבליחות 
השקיעה, נימה של תקווה נכנסת בחזרה 
הצדיק  של  הנהיר  מראהו  עם  הלב,  אל 
שהתאמץ לקבל פני שבת כראוי בחדווה.

מורשת החסד נמסרת לבן
של  שאון  כשמסביב  שבת,  בליל 
השולחן  את  לפקוד  שבאו  חסידים 
תפוס  כשהוא  הצדיק  נראה  הטהור, 

שרעפים.

וכל  הס  הושלך  אחת,  בבת  ואז, 
ההמולה מסביב נעצרה בבת אחת.

הצדיק הרים מעט את ראשו הנטוי 
לימין ושאל את משמשיו: מי מחלק את 

הדגים שם בחוץ לציבור כאן?

אחד  זה  כי  הגיעה  התשובה 
ממקורביו הקרובים ביותר.

שרצה  התשובה  זו  לא  כי  נראה 
הצדיק לקבל.

שוב  והנה  ספורים  רגעים  חלפו 
מניע הצדיק את ראשו. הכל משתתקים 

ומקשיבים והצדיק שוב שואל: מי מחלק 
את הדגים שם בחוץ?

התשובה הקודמת חוזרת שוב.

למשמע  במתח  מתבוננים  הכל 
את  ובוחן  רואה  והצדיק  הדברים 
הוא  כאשר  בעיניו,  הנאספים  כל 
בפעם  ושואל  עיניו  את  מצמצם  שוב 

השלישית: מי מחלק שם את הדגים?

ושוב התשובה הקודמת.

עיניו  משרעפיו,  מתנער  הצדיק 
נא  "תנו  בלחש,  אומר  כשהוא  נעצמות 
את  יחלק  שהוא  אברהם'לע,  ר'  לבני 

הדגים" - - -

לכל  מביט  עיניו,  את  פוקח  הצדיק 
נימה  עיניו.  את  עוצם  ושוב  סביבותיו 
נייחא נראית עליו, כאשר הוא ראה  של 
קהל  כל  בקרב  היטב  נקלט  שהמחזה 

הנאספים.

והנרגש,  הגדול  הנאספים  וקהל 
ראה, הבין והפנים.

בפומבי  ברורות  הכריע  הצדיק 
אברהם'לע  רבי  הרה"ק  בנו  כי  וברבים 

ולא אחר, הוא זה שינהיג אחריו.

הרגשות  מארג  מתוך  אחת,  בבת 
הקשים, גז ונעלם המתח שבלב.

הרופאים מרימים ידיים
עודם  והייסורים,  הדאגה  הכאב, 
מעיקים על הלב, אבל המתח כבר איננו. 
כל  מול  יורשו,  יהיה  מי  הכריע,  הצדיק 

ציבור הנאספים.

קערעסטיר  של  החסד  אימפריית 
חלציו,  יוצאי  ידי  על  לעד  תמשיך 

ממשיכי דרכו.

הרגיעה החזיקה רק כמה שעות.

המצב  מכן,  לאחר  שעות  כמה 
מתחיל שוב להחמיר. אפלת הליל, כמו 
היהודים  כל  לב  על  והולכת  מתעבה 
קל  חיש  לשבת.  לקערעסטיר  שהגיעו 
הרופא  מעלנאר,  ד"ר  הרופא  מוזעק 
הראשי לניתוחים בבית החולים היהודי 
 3 של  צוות  בליווי  מגיע  וזה  בבודפסט 
רופאים מומחים שקובעים אחרי מספר 
מדובר  כי  עצוב  בקול  מקיפות  בדיקות 

במחלה אנושה.

הצדיק סובל מהרעלת דם.

הידיעה הכואבת מכה את ראשי כל 
שעוקבים  שאינם,  אלה  וגם  היהודים 
כעת  גדול.  בצער  ההתפתחויות  אחרי 
הם מבינים כמה גדולים הם ייסוריו של 

הצדיק, אותם הוא מקבל באהבה.

מי ימלא מקום הצדיק?
בחצות הליל, חוששים החסידים כי 
נכנסים שפופים  ואלה  ספורים  הרגעים 
ובוכיים אל הצדיק, אך הוא מגיב בענוות 
בפעם  הצוואה  את  בפניהם  ומגלה  חן 

הראשונה באופן ברור ונחרץ:

"רצוני כי בני רבי אברהם'לע 
ימלא את מקומי" - - -

היום  של  השעות 

ליבם החסיר 
פעימה, 

כששמעו 
את הלחישה 

של הצדיק 
מקערעסטיר: 

"כאן קיבלתי את 
הרבנות וכאן אני 

צריך להחזיר 
אותה"...

תחנת הרכבת בעיר צאנז
בשנים שבין שני מלחמות העולם

< אוהל הרה"ק מצאנז
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עוזבת  שהשבת  עד  חולפות 
בהבינם  יותר  מתעצבים  והחסידים 
מתקרבות,  האחרונות  השעות  כי 
מבינים  הם  כאשר  נרגעת  נפשם  אך 
מעליהם  גדול  ענן  הסיר  הגדול  רבם  כי 
כשהכתיר את בנו הצדיק כממשיך דרכו.

ואבלים  שבורים  עומדים  עודם 
מתקרב  מכל  הנורא  כי  מהידיעה 
הטובות  מילותיו  נשמעים  שוב  והנה 

והמנחמות של הצדיק:

גם  להביא  אברהם'לע  בני  "יכול 
כי  מקווה  ואני  לציוני,  הקוויטלאך  את 

הבקשות ייענו כמו עד עתה" - - -

אל  כאשר  מכן,  לאחר  קלה  שעה 
הקודש פנימה נכנס הגה"צ רבי שמואל 
גרויס זצ"ל אבדק"ק קראלי, שהיה חתנו 
של הצדיק מקערעסטיר, גם הוא שומע 
לאחרי  שיקרו  נוספים  דברים  ממנו 

פטירתו.

זצ"ל  הרה"צ  חמי  מורי  אמר  "וכן 
קודם פטירתו, ששאלו אותו האיך מניח 
לביתו,  יבואו  שבאם  והשיב,  אותנו. 

יוושעו כמו עד עתה"...

כך תוושעו גם לאחר פטירתי
תפוצות  כל  בלב  נחקקו  הדברים 

ישראל עד ימינו.

רבי  הרה"ק  בהמשך התבטא לנכדו 
מאיר יוסף, כאשר בניו ובני ביתו שאלו 
אב  ללא  אותנו  מניח  אתה  האיך  אותו 

ורועה.

והשיב להם: "אם תמשיכו במסורת 
החסד שלי תוושעו כמו עד עתה" - - -

שוב פנה ואמר הצדיק מקערעסטיר 
כל  "עם  אברהם'לע:  רבי  הרה"ק  לבנו 
הברכות שבירכו אותי כל הצדיקים, אני 

מברך אותך" - - -

הצדיק  כאשר  מחשיכה,  האווירה 
מבקש שיזמינו את אנשי החברה קדישא 
באימה  ומתיישבים  באים  אלה  אליו. 
מול הצדיק הגדול וזה שואל אותם: מה 

המחיר אחוזת קבר?

לא  כי  ואומרים  בבכי  פורצים  אלה 
רוצים  הם  אופן.  בשום  קבר  לו  ימכרו 
שיישאר בחיים. הצדיק מחייך וממתין כי 
נשנק  בקול  אומרים  הם  לבסוף  יירגעו. 
כי מקומו מובטח בחלקת הרבנים חינם 
ואומר:  מתעקש  הצדיק  אך  כסף,  אין 

הכנתי 400 קראנען.

אמשיך להעתיר בעדכם
הצדיק  זולגות,  הדמעות  בעוד 
הצפוי  מנוחתו  מקום  אודות  מתעניין 
את  מפתיע  הוא  שם.  שייבנה  והאוהל 

הכל כשהוא מבקש: 

בעד  העתרתי  חיותי  בחיים  "כמו 
תושבי העיר שלא יחסר להם שום דבר, 
כן אני רוצה להמשיך להעתיד בעדם גם 

אחרי פטירתי"...

בלייך  אהרן  ר'  הרה"ח  העיד  כך 
מקערעסטיר.

קערעסטיר  חולפות,  שהשעות  ככל 
שנוהרים  מאנשים  ומשחירה  הולכת 

לעיר, כדי להתפלל.

היא  המגיעים,  הרבים  האנשים  בין 
קבועה  אורחת  זו  עטיל,  מרת  הרבנית 
שמבקשת  מקערעסטיר,  הצדיק  בבית 
שעדיין  מסוימת,  לישועה  מרפה  ואינה 

לא נענתה.

בכל עשרה רגעים הרופאים 
מודיעים את המצב

לארץ  עד  מגיעות  הידיעות  בנתיים 
הירושלמי  ישראל'  'קול  ובטאון  ישראל 

מדווח:

הידיעה  נתפרסמה  אייר  "בא' 
ממחלת  עכשיו  עד  שסבל  שהאדמו"ר 

סוכר, נפגע על ידי הרעלת הדם

היה  מחלתו,  ימי  שלושה  "במשך 
ביתו במצור, על ידי אלפי צובאים מבין 

רגעים  עשרה  בכל  והנכרים,  היהודים 
על  מיוחד  בבוליטין  הרופאים  הודיעו 

דבר המצב".

בעולם  הגדולה  הדריכות  בשל 
מתפרסם  נוסף  מאמר  היהודי, 
'עדיענלאשעג'  היהודי  העת  בכתב 
המדווח   Egyenlpseg, May 2, 1925
הצדיק  של  למצבו  הגדולה  הדאגה  כי 

מגיעה גם אל הנכרים בקערעסטיר:

"לקראת השמועה של מחלת הרבי, 
באו והתכנשו כל בני העיר סביב ומלאו 
הרחוב  כל  גם  ביתו,  וחצר  דירתו  את 
הדרך  את  שחסמו  באנשים  נתמלא 

מלהגיע אל ביתו.

החשובים  היהודים  "מלבד 
האנשים  גם  שבעיר,  והמכובדים  < הציון הק' באוהל הישן

אלה פורצים 
בבכי ואומרים כי 

לא ימכרו לו קבר 
בשום אופן. הם 
רוצים שיישאר 
בחיים. הצדיק 

מחייך וממתין כי 
יירגעו.

מגזין ההילולא - אייר תשפ"א14

מורשת הצוואה



15 מגזין ההילולא - אייר תשפ"א

יהודים  שאינם  והמכובדים  החשובים 
ודרשו  שאלו  לעיר,  ומחוץ  בעיר  אשר 
ואף נתאספו מסביב הבית, ולהבדיל גם 
במלוא  שם  עמדו  הקאטולים  הכומרים 
בלילה  המאוחרות  בשעות  מלבשתם 
חדשות  לשמוע  וחיכו  סבלנות  בחוסר 
טובות אודות מצבו של הרבי החולה. רק 
לפנות בוקר הלכו לנוח, לאחר מכן נודע 

כי מצבו קשה ומיואש".

נגזרה הגזירה
בקערעסטיר,  המדרש  ובבתי 
הגזירה  רוע  לביטול  רקיעים  בוקעים 
לרפואתו  בתפילה  עולמות  ומרעישים 

של הצדיק.

אך נגזרה הגזירה.

בכתביו:  מציין  מהרבנים  אחד 
ולבנו  בתפילה  אלקינו  ה'  אל  "צעקנו 
נשבר בקרבנו, בראותינו האי סבא סובל 
אכן  בעו"ה,  סבל  אשר  כאלה  יסורים 
שתם תפילתנו, כי כן גזר הבורא יתב"ש".

ממנו  הצדיק, שנפרד  אחד מחסידי 
ורוצה  כעת  מגיע  מצאנז,  חזור  בדרך 
להיכנס אל הבית, אך ההמונים הצובאים 

על המקום אינם מאפשרים לו.

גבישי הסוכר המבורכים
ומצליח  מוותר  אינו  התלמיד 
להסתנן פנימה אל תוך הבית דרך אחת 
החלונות. הצדיק מבחין בו ומגיב בחיוך:

"משה לייב סוף סוף הגעת... היכנס 
)חנות צרכי המזון  נא אל שמואל סמט 

צו  סוכר  שקית  לי  והבא  בקערעסטיר(, 
'אפשפרעכן'".

'קאצקא  עם  חוזר  לייב  משה  רבי 
צוקער', אלו הם גבישי הסוכר הידועים, 
הצדיק  בקערה.  הצדיק  בפני  ומניחו 
על  ומניחם  הקדושות  ידיו  את  מרים 
קודש  ברכת  לוחשות  שפתיו  הקערה. 
בידי  נחטף  המבורך  הסוכר  מכן  ולאחר 
כסף  סכומי  בתמורה  שזורק  ההמון 
נרשמות  ישועות  מספר  ואכן,  גדולים. 
הסוכר  בזכות  הקרובה,  בתקופה 

המבורך, הן ברפואה והן בפרנסה.

עוד מעט תהיה כאן ההלוויה שלי
בסדר  ממשיך  הצדיק 
הנפש  שלוות  מתוך  יומו 
וצלילות הדעת ולפתע הוא 

ביתו נאוה קודש של ר' ישעי'לע זי"ע
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שזה  עטיל  מרת  הרבנית  כי  מבקש 
שביקשה  פעמים  של  רב  מספר 
היא  נענתה.  ולא  ישועה  ממנו 

מתקרבת והצדיק אומר לה בשלווה:

כאן  תהיה  מעט  עוד  נא,  "ראי   
לכן  ביותר...  רעב  יהיה  והציבור  הלוויה 
סירים  האש  על  מעכשיו  כבר  נא  שימי 
מיט  אדמה  תפוחי  מלאים  גדולים 
אסאך שמאלץ, כדי שיהיה לאורחים מה 

להשביע את ליבם"...

תמורת זאת מבטיח לה הצדיק את 
הישועה המבוקשת.

למשמע דבריו, פורצת הרבנית מרת 
עטיל בבכי ומסרבת לקבל את הבשורה 
אך  בעולם.  את  לעזוב  עומד  הצדיק  כי 
נראה כי הצדיק כבר אינו חוזר על דבריו, 

כי אם מרים אצבעו למען תזכור.

ומתחילה  הבית  את  עוזבת  היא 
את  מחניקה  בקושי  כשהיא  במלאכה 
יפחותיה. הנשים שבמטבח הגדול נענות 
זעקות  הן  מה  מבינות  לא  לה,  לעזור 
הבכי המתמלטות מפיה כל כמה רגעים.

השעה לא הגיעה
כל כמה רגעים יוצא אחד מהחסידים 
הגדול  לציבור ההמונים  ומדווח  מהבית 
ואלה  הצדיק,  של  מצבו  אודות  בחוץ 
מעבירים לאלה את הידיעות בקול עגום. 
בחוץ עומדים גם נכרים בדממה עגומה, 
את  בעצב  ומלווים  בצער  מצטרפים 

הידיעות על פטירת הצדיק המתקרבת.

השעה,  הגיעה  כי  כשנראה  דווקא 
מתגבר  והוא  הצדיק  של  מצבו  הוקל 
הרבות  הפתקאות  את  לקרוא  ומתחיל 

שזרמו אל שולחנו כל העת.

אליו  נכנסים  הצדיק  של  חתניו 
אברהם'לע  רבי  הרה"ק  ובנו   להיפרד 
מניח  כשהצדיק  האישית,  לברכתו  זוכה 
ידיו על ראשו ומברכו למלא את מקומי 

בטוב ובנעימים.

לאחר מכן גם הניח הצדיק את ידיו 
על נכדו הרה"ק מאיר יוסף רובין ובירכו 
הקרובה  המשפחה  יותר.  ארוך  זמן 
רק  ואכן  כאן  מתחולל  משהו  כי  הבינה 
הצדיק  כי  הבינו  ימים  שנתיים  לאחר 
מקומו  ועל  ימים  יאריך  לא  שבנו  ראה 

יישב נכדו הרה"ק רבי מאיר יוסף.

היה,  כך  מראש,  הדורות  וכצופה 
נפטר  רבי אברהם'לע  הרה"ק  בנו  כאשר 
לכהן  עלה  מקומו  ועל  כשנתיים  כעבור 
שהמשיך  יוסף,  מאיר  רבי  הרה"ק  נכדו, 
מלחמת  שלהי  עד  החסד  מסורת  את 

העולם השניה.

מורשת החסד עוברת במשפחה
אימפריית  את  מראש  הכין  הצדיק 
החסד שבנה שתדע להעביר את מורשת 
החסד שלו מבנו לנכדו וכן הלאה, בקרב 

יוצאי חלציו בלבד.

בימינו,  הצדיק  נכדי  יונקים  מכאן 
כוחם  את  להושיע',  'רב  ארגון  ראש 
של  החסד  במורשת  עוז  בכל  להמשיך 

הצדיק ביתר שאת.

מוות  דומיית  משתררת  מכן  לאחר 
של  בכי  בהתפרצות  שמופרעת  בחדר, 
אחד החסידים שחשב כי הצדיק עזב את 

העולם.

כשהם  אותו  מהסים  הנוכחים  אך 
נעות  הצדיק  של  שפתיו  כי  מבחינים 
וקולו לא יישמע. הם מקרבים את אזנם 
מתפילת  לוחש  הצדיק  כי  ושומעים 
"ואין  המילים  את  זאת'   כל  'ואמונה 

זולתו" - - -

ואמר:  הצדיק  הגיב  מכן  לאחר 
צריכים להיות בשמחה!

וכל הנוכחים נשמו לרווחה, בתקווה 
כי המשבר חלף מעליהם.

אך לא.

נצחו אראלים את המצוקים
בחצות הלילה הוזעק והובא השו"ב 
של קערעסטיר יהודי של צורה ירא וחרד 
שהתבקש מהצדיק לומר עמו ווידוי. קול 
נשפכו  ודמעות  בחדר  פרץ  בכי  זעקות 
כמים, בשעה שהצדיק לחש את המילים 

האחרונות.

נוראים,  בייחודים  היו מכוונות  פניו 
מכל  הנורא  הבוקר  באשמורת  כאשר 

קרה.

כל כמה רגעים 
יוצא אחד 
מהחסידים 
מהבית ומדווח 
לציבור ההמונים 
הגדול בחוץ 
אודות מצבו של 
הצדיק, ואלה 
מעבירים לאלה 
את הידיעות 
בקול עגום. 

בית המדרש המרכזי בעיר קערעסטיר
תמונה נדירה מלפני המלחמה

מבנה הבית המדרש כיום

< תחנת הרכבת בקערעסטיר כפי שזה נראה כיום.
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תרפ"ה  אייר  ג'  הבוקר  באשמורת 
את  אראלים  נצחו  בבוקר,  שש  בשעה 

המצוקים ונשבה ארון האלקים.

קול צווחה צעקה ויללה
מייחד  היה  כבה,  טרם  אלקים  "ונר 
גדולה  בדביקות  במאמרים  ייחודים 
לנוח  אלקים  אל  שבה  והרוח  ונפלאה, 
ישראל  כל  על  טוב  ולהמליץ  ולהתלונן, 
בצל כנפי השכינה... בכל הרחובות קול 
צעקה, קול צווחה, קול יללה על השבר 
התקופה  מבני  אחד  מספר  הגדול" 

בעדותו.

בכי נהי ומספד אפף את קערעסטיר 
ששקעה באבל עמוק.

או אז החלו להישמע בחצר הצדיק 
אמונתה  שבגודל  עטיל  מרת  של  קולה 
עמדה האשה בבית התבשיל במשך יום 

ההלוויה והכריזה:

בואו  עליי,  רחמו  יקרים,  "יהודים 
לקחת מעט מזון... הנני נצרכת לישועה 

והרבי הבטיחני"...

הגבולות נפתחות
שלישי  ליום  נקבע  ההלוויה  מועד 
זרמו  ובנתיים מכל ערי הסביבה  בבוקר 

היהודים להשתתף בהלוויה הגדולה.

הגבולות  את  פתחו  השלטונות 
מרכבות  ומנהלי  מסע  תעודות  בלי  גם 
הוסיפו קרונות בדרך לקערעסטיר, עבור 
מאוסטריה,  שזרמו  האבלים  רבבות 
יגוסלוביה  רומניה,  גליציה,  סלובקיה, 

ועוד.

שנמכרו  סיפרו  הרכבות  מנהלי 
נסיעה  כרטיסי  אלף  מ-12  למעלה 
השתתפו  ההשערות  ולפי  לקערעסטיר 
כ-30 אלף איש שליוו  במעמד ההלוויה 
כשאף  האחרונה,  למנוחתו  הצדיק  את 

הנכרים כולם סגרו חנויותיהם.

המקווה שנבנה בחצר
אפשר  היה  לא  הלחץ,  בעקבות 
חברא  של  למקווה  הצדיק  את  להוביל 
החל  העם  המון  העיר.  שבקצה  קדישא 
ושם  הבית  בחצר  מקווה  לחפור  מייד 

נערכה הטהרה כדת וכדין.

הצדיק,  את  נשאו  בו  הארון  את 
מליוני  עברו  עליו  הק'  משולחנו  בנו 
הרבים  החסד  מעשי  למען  המטבעות 

שלו.

בבית  נישאו  הלב  קורעי  ההספדים 
המספידים  כשראשון  הגדול  המדרש 
אברהם'לע.  רבי  הרה"ק  בנו  היה 

והם  מרות,  הספידוהו  הצדיקים  גדולי 
שהגדירוהו כנוטר הברית הגדול בדורו.

העיכוב הפתאומי במעמד 
ההלוויה

אך שום דבר לא הכין את ההמונים 
ייצא  שהארון  ברגע  שיתחולל  למחזה 

לדרכו לבית החיים.

לקערעסטיר,  נהרו  שהרבבות  בזמן 
המחוז  של  הבנקים  ראשי  יחדיו  נועצו 
וחישבו את חובו של הצדיק והתברר כי 
הם  כעת,  קרונות.  מליוני  בכמה  מדובר 
החוב  את  לאבד  עומדים  הם  כי  הבינו 
ונעמדו  אלה  התארגנו  משכך  לנצח, 
בגופם  למנוע  והחלו  המדרש  בית  ליד 
את ההלוויה, בדרישה לפרוע את החוב 
של  המכולת  מחנות  החוב  אף  העצום. 
כל  את  שסיפקה  בקערעסטיר,  סמט 
מקערעסטיר  הצדיק  של  דרישותיו 
לדרישת  כעת  הצטרפו  מזון,  במצרכי 

פרעון החוב ותהום כל העיר.

ההלם היה רב, אבל רק לרגע קצר.

השמיים בוכים
חיש קל התארגנו משמשיו בקודש 
חביות  חמישה  והעמידו  הצדיק  של 
גדולות בפתח בית המדרש והכריזו לכל 
החוב  לפרעון  רחבה  ביד  לתרום  הקהל 

של הצדיק.

החביות  נתמלאו  מועט  זמן  תוך 
לשם  שהריקו  ומטבעות  כסף  בשטרות 

ההמונים ושולמו כל החובות.

התקיימה  החמה  לשקיעת  קרוב 
ההלוויה במעלה הגבעה של בית החיים 
של קערעסטיר וגשם זלעפות שטף את 
שניגרו  דמעות  אלו  היו  כמו  הרבבות, 

מהשמיים הבוכיים.

בדרך חזור, התקבצו גדולי החסידים 
של  לבנו  והכריזו  האבל  לבית  ונכנסו 

הצדיק, רבי אברהם'לע: מזל טוב רבי!

אביו  בזה הכתירוהו לממלא מקום 
הצדיק מקערעסטיר זכותו תגן עלינו.

אב החסד והרחמים
היתה  הכל  תחושת  שעה  באותה 
של  צוואתו  קוימה  עתה  זה  כי  שלמה, 
בנו  את  להכתיר  מקערעסטיר,  הצדיק 
נכדיו את  ישמשו  פיו,  וברוח  כממשיכו, 

מורשת החסד שלו עד ימינו.

בכתבי העת מצאנו רשמים מהאבל 
הכבד על פטירתו של עמוד החסד, כפי 
של  לחכמים'  ועד  'בית  בגליון  שנכתב 
תרפ"ה: "אבד חסיד מן הארץ אב החסד 
והרחמים אשר כנפי צדקתו היו פרושות 
ישעי'  מו"ה  כקש"ת  תבל,  במרחבי 
תוקף  יתנה  מי  זצוקלה"ה...  שטיינר 

קדושתו וצדקתו העומד לנס".

פרעסע'  'יודישע  החרדי  העת  כתב 
מדווח מהעיר וינה:

"עם פטירתו של רבי ישעי'לע 
יהדות הונגריה  זצ"ל איבדה 
החסידות  מרועי  אחד  את 
והמצוינים  החשובים 

מנהלי הרכבות 
סיפרו שנמכרו 

למעלה 
מ-12 אלף 

כרטיסי נסיעה 
לקערעסטיר 

ולפי ההשערות 
השתתפו 

במעמד ההלוויה 
כ-30 אלף איש
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ביותר".

לאבל  הצטרפו  הנכרים  אף 
ראבין'  'טשאדא  את  וביכו  הכבד 
)הרב הגדול בהונגרית(, שאותות צדקתו 

וגדלותו חצו גבולות והגיעו עד אליהם.

הצוואה מתקיימת בימינו
שהקים  האדירה  החסד  מורשת 
קרוב  כמעט  לפני  מקערעסטיר  הצדיק 
למאה שנה, נשמרה בטהרתה, בראייתו 
ידי  על  למרחקים,  הצופיה  הצדיק  של 
מלאכתם  את  העושים  הצדיק  נכדי 
בייחודיות  ימינו אלה  בחרדת קודש עד 
ובנאמנות באמצעות הארגון 'רב להושיע' 

המגשים את צוואתו הגדולה.

לדורינו,  שניתנה  הגדולה  הזכות  זו 
הכבירה  החסד  מורשת  את  להמשיך 
נכדי  ידי  ועל  מקערעסטיר,  הצדיק  של 

הצדיק דייקא.

מזון  נתינת  של  הזו,  המורשת 
לתינוקות רעבים, ממשיכה על ידי ארגון 
השנה,  ימות  כל  במשך  להושיע'  'רב 
מקערעסטיר  הצדיק  נכדי  כל  בברכת 
העולם,  מכל  ורבנים  אדמו"רים  בימינו, 
הנכון  המקום  זה  כי  והעידו  ראו  אשר 
הממשיך את מורשת הצדיק בכל תוקפו.

להיות  השנה,  שלכם  הזכות  זו 

כאן  המורשת,  בהמשכת  שותפים 
ועכשיו!

כי  ההזדמנות,  את  תדחה  אל 
לפעם  לחכות  אפשר  אי  רעב,  כשתינוק 
זקוק  והוא  עכשיו  בוכה  הוא  אחרת. 

לעזרה שלך, עכשיו!

אתה,  גם  תזכה  גם  כך 
בישועה שלך, עכשיו, בזכות 
מעל  מקערעסטיר,  הצדיק 

לדרך הטבע!

אבד חסיד מן 
הארץ אב החסד 

והרחמים אשר 
כנפי צדקתו 
היו פרושות 

במרחבי תבל, 
כקש"ת מו"ה 
ישעי' שטיינר 
זצוקלה"ה...

ממשיך השושלת
הרה"ק ר' אברהם מקערעסטיר

< צילום אווירי מיוחד של אוהל הציון הקדוש במרומי קערעסטיר ומתחם אוהלי הענק של 'רב להושיע' לקבלת אלפי העולים על הציון הקדוש ביום ההילולא.
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 מקיימים   
את צוואתו
     וזוכים                     

  לישועה
ממשיכים את מורשת החסד כבקשת ר' ישעי'לע זי"ע באמצעות נכדיו ממשיכי דרכו
◄  המשביעים אלפי תינוקות רעבים ממשפחות נזקקות מידי חודש בחודשו כמסורת וצוואת זקינם הגדול זיע"א  ►

1800-20-22-33 מאמצים תינוק רעב
ומקבלים את הקמיע 

הקדוש המסוגל לישועות

מאמצים משפחה
 ומקבלים את תמונת

הפאר המיוחדת

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

www.ravlk.org~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

לפני פטירתו הבטיח ר' ישעי'לע לנכדיו ממשיכי דרכו:
אם תמשיכו במעשי החסד שלי תראו ישועות כמו בחיי
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מורשת במסירות נפש

ומצמצום  התעופה  ונמלי  הטרמינלים  סגירת  בצל 
הטיסות הבינלאומיות, יצאנו להתחקות אחרי העלייה 
הכבד  עולו  תחת  הקומוניזם,  בתקופת  לקערעסטיר 
של המסך הברזל הקומוניסטי וגילינו הפתעות • היהודי 
מלונדון שפרץ את הדרך לאורך כל המסלול מבריטניה 
והתפילות  הבכיות   • לקערעסטיר  עד  להונגריה, 
בהשתפכות הנפש שהחרידו את העיירה המנומנמת, 
החורבן  והציון,  המצבה  האוהל,  גלגולי   • והיום  אז 
הציון  באוהל  הפלאי  החלון  את  שהחזירו  והשיפוצים, 
הקדוש שפתח את הדרך להמוני בית ישראל • מורשת 

מפוארת שממשיכה עד ימינו אלה וביתר שאת

| אלחנן רוט |
ן רב להושיע וספר מופת הדור ו צילמים: ארכי

כך נפרצה הדרך 
אל קערעסטיר

בצל הקומוניזםבצל הקומוניזם
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מורשת של תפילות על הציון הק'
יהודים מתפללים על הציון בקערעסטיר

בשנות מלחמת העולם השניה  
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מורשת במסירות נפש

חזרנו  כאילו 
הקומוניזם,  לתקופת 
הנוסעים  אומרים 
לקערעסטיר,  הוותיקים 
והסגרים  ההגבלות  לנוכח 
ומונעים  הונגריה  את  המשתקים 
הצדיק  רבינו  קבר  את  לפקוד  מהם 
משה,  רבי  בן  ישעיה  רבי  מקערעסטיר, 

זי"ע, ולו לרגעים ספורים. 

בלב,  הבוערת  וההמיה  הנפש  מפח 
ניכרת היטב.

המהפך שנכנס להאטה

השנה  של  הקורונה  לעידן  עד 
האחרונה, הפכה העליה ההמונית לקבר 
לתופעה  מקערעסטיר,  הצדיק  רבינו 
והדהימה  והלכה,  שהתגברה  פלאית 
את עין כל בהתפתחותה הגדולה משנה 

לשנה.

המצב  תמונת  בעקבותיה השתנתה 
קערעסטיר  המנומנמת  העיירה  של 
אל  הקצה  מן  האחרונות  בשנים 
היהודי,  העולם  רחבי  מכל  הקצה. 
נוהרים  וארה"ב,  אירופה  ישראל,  ארץ 
של  בקברו  להתפלל  בהמוניהם  יהודים 
ממעיין  ולהיוושע  מקערעסטיר  הצדיק 
הצדיק  נכדי  פוסק.  הבלתי  ישועותיו 
המקום  את  הפוקדים  לכבוד  הקימו 
מפוארים  אורחים  הכנסת  בתי  הקדוש 
בעיר קערעסטיר, לכך הצטרפו מקוואות 
צצו  שונות  אכסניות  והורחבו,  שקמו 
ונבנו בכל הסביבה ואף נבנו בנייני דירות 
ופרויקטים למגורים ולהשקעות בסביבה 
את  לספק  כדי  הכל  והרחוקה,  הקרובה 
הביקוש היהודי הגובר למקום המקודש.

להאטה  נכנס  כשהכל  כעת, 
וירוס  התפרצות  עם  משמעותית, 
העולם,  ברחבי  הקומוניסטי  הקורונה 
מלהגיע  מנועים  לקערעסטיר  והנוסעים 
לקבר הצדיק, ההמיה והכיסופים עושים 
תפוצות  בכל  יהודי  כל  בלב  שלהם  את 
שזו  יודעים  שכולם  למרות  ישראל, 

תופעה זמנית בלבד.

בין הגבולות

פורתא  לרגיעה  מחכים  הכל 
בחזרה  להציף  כדי  ובסגרים,  בהגבלות 
כל  התעופה,  ונמלי  הטרמינלים  את 

הדרך חזרה לקערעסטיר.

ופורקן  ערגה  של  דקים  נימים 
מחברים כל לב יהודי שטעם פעם אחת 
ושוב  רוצה  אינו  ושוב  קערעסטיר  את 

אינו יכול להינתק.

כך אנו עדים לתופעות שכמו נלקחו 
חוצים  היהודים  היו  בו  הרחוק,  מהעבר 
ומסתננים  גליציה-אונגרין  גבולות 
ממדינה למדינה בדרכם להסתופף בצל 

רבם הצדיק.

מתגברים  המאמצים  כעת, 
לרגע,  מפסיקים  אינם  והנסיונות 
הסיכויים  למרות  לקערעסטיר,  מלהגיע 
הקלושים, אנשים לא מעטים מנסים בכל 
שונים  אישורים  להשיג  אפשרית,  דרך 
להונגריה  להגיע  כדי  הכל  ומשונים, 

המסוגרת ולפרוץ פנימה לקערעסטיר.

ולו לדקות ספורות.

הרצון  הזו,  ההמיה  כי  מסתבר 
הטהור הזה, להסתופף בצל הצדיק, היה 

שם תמיד.

פקידים קומוניסטיים

לאומן,  המתישות  בנסיעות  כמו 
לברדיטשוב ולמז'יבוז' בימי הקומוניזם, 

כך קרה גם בקערעסטיר. ולא רק היום.

גם כאן נזקקו לפספורטים חליפיים, 
רחבה  ביד  ושוחד  כפולות  אזרחויות 
לפקידים קומוניסטיים תאבי בצע. אבל 

בל נקדים את המאוחר.

הקומוניזם  קריסת  אחרי  קצר  זמן 
המועצות  ברית  והתפרקות  הסובייטי 
בחזרה  הונגריה  קיבלה  מדינות,  ל-17 
הדרכים  כשיצאו  מייד  עצמאותה.  את 
מחזקת סכנה, החלו היהודים הראשונים 
רבינו  של  הקדוש  הקבר  את  לפקוד 

הצדיק מקערעסטיר בהמיה ובערגה.

אך מה היה קודם לכן?

הקומוניזם  שנות  כל  במשך  האם 
שבת הקבר הקדוש ממבקרים ואיש לא 

פקד את המקום?

במסירות נפש

אחרי  להתחקות  כשיצאנו 
עלילות  של  ידועה  הבלתי  ההיסטוריה 
הנסיעה לקערעסטיר, דייקא תחת חומת 
כי  הברזל הקומוניסטי, הופתענו לגלות 
שפקדו  מעטים  לא  יהודים  היו  גם  היו 
וטרחה,  בעמל  אז,  גם  המקום,  את 

במסירות נפש.

שחיפשו  צעירים  אלו  היו  לא 
אלו  היו  אלא  דרכים,  הרפתקאות 
דמות  בעלי  מעשה,  ואנשי  חסידים 
בקדושת  נקשרה  שנפשם  וצורה, 
לימים.  צעירים  בהיותם  עוד  הצדיקים 

שהקיפו  בעיירות  שהתגדלו  בגלל  אם 
את קערעסטיר, טרם עלה הכורת הנאצי 
על אירופה והכחיד את הכל, ואם בגלל 
צדקותו הגדולה של הצדיק מקערעסטיר 
ששבה את ליבם, הם המשיכו לפקוד את 
המקום גם בימי הקומוניזם הארור ולא 
וויתרו בשום אופן על ההזדמנות לגשת 
הגדולה,  המצבה  על  נוספת  אחת  פעם 
לנשק אותה בהמיה ולפרוק את כל אשר 
על הלב, באמונה איתנה כי הצדיק פועל 
בגבהי מרומים למענינו ומוריד השפעות 

ביד רחבה, כמו בחיים חיותו.

אוד מוצל מאש

התגלגלה  ומרתקת  נדירה  עדות 
מסעותיו  אודות  ראשון,  מכלי  לידינו 
ויקירא,  רבא  גברא  האי  של  האמיצות 

הרה"ח רבי יונה ריינר זצ"ל.

יהודי של צורה שהתגורר  היה הוא 
בלונדון הבירה, שהיה שריד מוצל מאש 
שהתגדל ביראה ובאהבה בק"ק דברצין 
העיר  לרבני  נכד  בהיותו  ומישקולץ, 
ליבו  נמשכה  אז  כבר  עשיריה.  ולגדולי 
הצדיקים  צל  תחת  להסתופף  ונפשו 
לראות  זכה  הגדולים  זקניו  ובעזרת 
הצעיר  ליבו  נשבה  ביניהם  מהם.  רבים 
מקערעסטיר  הצדיק  של  בקדושתו 
לנתק  יכול  היה  לא  עדיין  שנים  ולאחר 

את עצמו משם.

רבי  גלים רבים עברו על ראשו של 
יונה עד אשר הצליח להינצל מידי חרב 
השניה  העולם  במלחמת  המרצחים 
והשתקע בלונדון הבירה, שם הקים את 
ועסקני  העיר  מחשובי  אחד  והיה  ביתו 
את  שרוממו  שלה  הגדולים  הצדקה 
החרדית  העיר  של  וצניעותה  צדקותה 

הגדולה על תילה.

מבלי לעורר רעש או לספר לאחרים, 
בהיחבא  נחלץ  ריינר  יונה  רבי  היה 
ובצנעה, ויוצא בהזדמנויות שונות לדרך 

ארוכה ונפתלת שאיש לא הכיר:

כל הדרך עד ל...קערעסטיר!

מה  בקערעסטיר?  מחפש  אתה  מה 
אתה מוצא שם?

שתיקה!

מטבע של שוחד

הברזל  שחומת  מסתבר 
הונגריה,  את  שחנקה  הקומוניסטית 
היתה רופפת מעט בכל הקשור לאזרחי 

אירופה המערבית, כמו בריטניה.

היה עליהם 
להתגלגל ברכבות 
שחצו את יבשת 
אירופה לארכה 
ולרחבה, ולפעמים 
היה עליהם 
להשתהות שעות 
ארוכות מול שומרי 
הגבולות, פקידים 
קומוניסטיים קטני 
קומה ואטומי 
מבע, שכל חפצם 
היה מטבע של 
שוחד.

< הנאצים ימ"ש בקערעסטיר
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רבי יונה ריינר ניצל את ההזדמנות, 
כדי  שלו,  ההונגרית  האזרחות  ואת 
הקומוניסטי  הברזל  מסך  תחת  לחתור 
ולחזור  לקערעסטיר  עד  פנימה  ולפרוץ 

לביתו, שוב ושוב.

פעמים רבות עשה זאת, כאשר ליבו 
ניתר בקרבו לקבל חיבוק נוסף מהצדיק 
לישועה  היה  זקוק  כאשר  או  הגדול 
אישית. חיש קל התארגן וארז את ענייניו 

ויצא אל הדרך.

שהיה  שליט"א  מקאסאן  האדמו"ר 
סיפר  ריינר,  יונה  רבי  למסעו של  שותף 
עליהם  היה  כאשר  הדרך,  טרחת  את 
יבשת  את  שחצו  ברכבות  להתגלגל 
ולפעמים היה  ולרחבה,  אירופה לארכה 
מול  ארוכות  שעות  להשתהות  עליהם 
קומוניסטיים  פקידים  הגבולות,  שומרי 
חפצם  שכל  מבע,  ואטומי  קומה  קטני 

היה מטבע של שוחד.

נחלי דמעות ליד הציון

גדוש באהבה  ריינר שהיה  יונה  רבי 
של  רבות  במידות  גדוש  היה  ה',  ויראת 
חכמה ותבונה אנושית, אשר באמצעותה 
דברים  מהלב  לפעול  תמיד  הצליח 
כבירים שאחרים לא יכולים היו לדמיין.

הטרחה  אחרי  עצמו,  את  מצא  כך 
בדרך  ריינר  יונר  רבי  הרבה,  והיגיעה 
אך  ונד,  נע  לבדו בדרכים,  לקערעסטיר, 

בקי היטב לאן רגליו מוליכות אותו.

היטב  הסביבה שהכיר  יליד  בהיותו 
יונה  רבי  היה  ההונגרית,  השפה  את 
ריינר מתמצא בדרכים ויודע כיצד להגיע 
שעמד  הגדול,  העלמין  לבית  בדיוק 
פשוט  היה  הקבר  אף  ומוזנח.  עזוב  אז 
מי  של  לגדלותו  סימן  היה  לא  וכמעט 

שמסתתר מאחורי המצבה המרשימה.

אך רבי יונר ריינר, שידע יותר מכולם 
לפני מי הוא עומד, מייד כשהתקרב אל 
פורצות  היו  להשתטחות,  הקדוש  הציון 
מעיניו דמעות כנחלי מים והחל להתפלל 
ובהתעוררות  הנפש  השתפכות  מתוך 

עצומה.

את  שהרעיש  זה  היה  נדיר  מחזה 
של  והמנומנמת  השקטה  הסביבה  כל 
לקולות  הסכינו  שלא  קערעסטיר, 

ולדמעות מהסוג הזה.

הצדיק בלי כתר

אחרי  קצר  זמן  רגע,  כמעט  כעבור 
שהסתיימה התפילה האישית שלהם, אץ 
רץ רבי יונה ריינר ומיהר לדרכו, לתפוס 

את הרכבת כל הדרך חזרה הביתה.

אמר אז רבי יונה לאיש שלומו, יודע 
אני היטב את הסביבה, מכיר אני היטב 
למרחצאות  המובילות  הדרכים  את 
החמדה  ושכיות  שבאיזור  המעולות 
הכרמים  משעולי  בין  המסתתרות 

שבסביבה.

אך לא בשביל כך הגענו לכאן, אלא 
בשביל הצדיק.

ללא  ימים  באותם  היה  והצדיק, 
הכתר שעל ראשו: האוהל.

לחשוב,  יכולים  שאנו  כפי  שלא 
רק  היה  לא  בקערעסטיר,  האוהל 
בסמוך  ומטר  גשם  מפני  מחסה  בית 
עבור  מקערעסטיר  הצדיק  של  לקברו 
ועילאי  טמיר  סוד  אלא  המתפללים, 

בענייני השפעות מן השמיים.

הצדיק  ביקש  כך  המקורי,  האוהל 
מקערעסטיר שיבנו אותו לאחר פטירתו, 
בנוי עם חלון מיוחד הפונה לעבר  יהיה 

העיירה היהודית.

העלמין  מבית  להשקיף  אני  "חפץ 
ולהגן בעדה", אמר וסתם את דבריו.

האוהל הראשון

במרכז  לקבורה  הובל  בפטירתו, 

ובין  העלמין  בית  של  הנישאה  הגבעה 
רגבי אדמותיו נטמן ברטט.

ובדיוק לפי דבריו, כך נבנה האוהל 
המיוחד, כשכל קירותיו חסומות, מלבד 
הקיר הנוטה לכיוון העיירה, שחלון גדול 
רצונו  את  למלא  כדי  במרכזו,  נקרע 

הטמיר של הצדיק מקערעסטיר.

זה קרה זמן קצר לאחר הסתלקות 
רבינו זי"ע, בג' באייר שנת תרפ"ה, כבר 
בנו את האוהל הקדוש על הציון בתבנית 

האמורה.

האוהל  בתוך  הבאות,  בשנים 
הצדיק  מנוחת  למקום  בסמיכות 
הרבנית  קבר  נמצא  בו  מקערעסטיר, 
שהסתלקה  ע"ה,  שרה  מרת  הצדקת 
נקבר  לפניו,  קצר  זמן  עולמה  לבית 
בסמוך מן הצד השני, בנו יחידו וממלא 
זי"ע  אברהם'לע  רבי  הרה"ק  מקומו 
חודשים  ח"י  שהסתלק  מקערעסטיר, 
לאחר פטירת אביו, בשנת תרפ"ז, פחות 
משנתיים מעת פטירת אביו הגדול זי"ע. 

בימי המלחמה

בחלוף השנים, הפך המקום למרמס 
קלגסי הנאצים שכמעט והרסו הכל.

באו  לאחריהם 
וכמעט  הקומוניסטים 
יהודי  זכר  כל  השמידו 

בחלוף השנים, 
הפך המקום 

למרמס קלגסי 
הנאצים שכמעט 

והרסו הכל.
לאחריהם באו 
הקומוניסטים 

וכמעט השמידו 
כל זכר יהודי 

מהמקום.

תמונה נדירה
של העיירה קערעסטיר
לאחר מלחמת העולם השניה
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מורשת במסירות נפש

מהמקום.

לאחר  מייד  תחילה, 
שארית  ניסתה  המלחמה 
הפליטה לבנות את האוהל ולשקמו עד 
תקופה  ואכן  מגעת,  ידם  שהיתה  כמה 
קצרה עמד האוהל על תילו. אולם לאחר 
הקירות  להתמוטט,  החל  האהל  זמן, 
התרוקנה  תקופה  ובאותה  ליפול,  מטו 
הקומניזם  מפחד  מיהודיה,  הונגריה 
ואף  בהונגריה,  אחיזתו  את  שהגביר 
בקערעסטיר,  שהיו  היהודים  מעט  מתי 
בבניית  שיטפל  מי  היה  ולא  עזבוה, 
סגור  עמד האהל  כך  ובשיקומו.  האוהל 
לשנות  עד  ארוכה  תקופה  במשך  וחרב 
החמיר  שנה,  אותה  בסביבות  התש"כ. 
באוהל,  פרצה  שריפה  כאשר  המצב, 
במצב  נתון  היה  האוהל  כך  ובעקבות 
עגום, כאשר תקופה ארוכה עמד האהל 
ולא  כולו  נחרב  שכמעט  עד  גג,  ללא 

נשאר ממנו אבן על אבן.

תחת מסך הברזל

כעבור 4 שנים, נחלץ נכד רבינו כ"ק 
הגה"צ ר' ישעי' גרויס זצ"ל מקערעסטיר, 
מקערעסטיר   זצ"ל  נפתלי  ר'  הרה"צ  בן 
אברהם  רבי  הרה"ק  חתן  בערבעשט, 
את  מחדש  לבנות  זי"ע,  מקערעסטיר 
נתקל  אך  הקדוש,  הציון  על  האהל 
לבקש  פנה  הוא  גדולים.  במכשולות 
עזרה מגורמים שונים בהונגריה, ביניהם 
רחוקה, אשר כמה  ליסקא הלא  קהילת 
להירתם  החליטו  היהודיים  מתושביה 

למען המטרה הקדושה.

אך מושגי הבניה תחת מסך הברזל 
הקומוניסטי, השפיע על האוהל שנבנה, 

בצמוד  ונמוך,  קטן  נבנה  הוא  כאשר 
העוינות  שהסביבה  מכיוון  למציבה, 
האוהל  בניית  את  מנעו  אחרות  וסיבות 
כיובל  במשך  האוהל  עמד  כך  המקורי. 

שנים. 

שרד  וההרס,  החורבן  כל  למרות 
כל  את  פלאי  באורח  והמצבה  הציון 
נחרב  שהאוהל  אחרי  גם  ההתקפות, 

לחלוטין ונבנה שוב ושוב.

האוהל החסום מהשפעות

הברזל  מסך  התרסקות  עם 
התארגנו  קלפים,  כמגדל  הקומוניסטי 
לצדיק  לב  ובעלי  ממון  בעלי  קל  חיש 
האוהל,  את  מחדש  ובנו  מקערעסטיר 
של  בקשתו  את  זכרו  לא  שהפעם  אלא 
היה  העיירה  אל  הנוטה  והקיר  הצדיק 

חסום.

באופן  האוהל  עמד  מה  זמן  במשך 
הזה, עד האירוע הבא.

בני  פקדו  האחרון  כשבעשור 
משפחת רובין נכדי הצדיק את המקום, 
הם מייד ציינו את בקשתו הטמירה של 
חלון  לו  להשאיר  מקערעסטיר,  הצדיק 
ולהגן  העירה  להשקיף  יוכל  בו  פתוח, 

בעדה.

המלאכה  כלי  הובאו  מאד  מהר 
אשר  ומייד,  תיכף  הוקם  חדש  ואוהל 
חלון גדול ורחב מעטר את הקיר הנוטה 

אל העיירה.

על המלאכה ניצחו בניו של הרה"ח 
חנוכת  למעמד  כאשר  רובין,  מנדל  רבי 

מקערעסטיר,  האדמו"ר  הגיע  הבית 
הרה"צ רבי בעריש רובין זצ"ל.

אל  השמיים  מן  בקע  גדול  אור 
להשפעותיו  נפתח  חדש  ושער  האוהל 

של הצדיק מקערעסטיר.

החלון  שוב  נפתח  רק  כן,  כי  הנה 
השמיים,  אל  ירדו  מופלאות  והשפעות 
החלו  ומסתורי,  פלאי  באופן  כאשר 
מייד  המקום  את  לפקוד  יהודים  המוני 

מאותה שנה.

העלייה  גברה  לשנה  ומשנה 
ביומא  כאשר  קץ,  אין  עד  והתגברה 

דהילולא מגיע השיא.

'רבי  ביתו,  נגאל  אף  השנים,  עם 
כאשר  מחדש,  ושוקם  הויז'  ישעי'לעס 
המלחמות  כל  את  שרדו  הבית  קירות 
ומהווים כיום כבית הכנסת אורחים לכל 

העולה לקערעסטיר.

רכבת אוירית של חסידים

שבמרכזו  קדישא,  דהילולא  יומא 
מתקיים המעמד המרכזי של כל האיזור, 
הונגריה  רחבי  מכל  יהודים  כאשר 
מצטרפים  ואליהם  המקום  את  פוקדים 
אירופה  ישראל,  מארץ  יהודים  רבבות 

ומארה"ב.

רכבת אוירית עמוסת חסידים ואנשי 
מעשה חוצים יבשות וימים כדי להתרפק 
על קברו של הצדיק מקערעסטיר ביומא 

דהילולא קדישא.

עלו  המספרים  לשנה  משנה 

תמנה בפרסום ראשון! < בית החיים בקערעסטיר עזוב ומוזנח בשנת תש"ח לאחר השואה האיומה, נראה ברקע האוהל הישן.

< קערעסטיר בשנות הקומניזם
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מושגי הבניה 
תחת מסך הברזל 
הקומוניסטי, 
השפיע על האוהל 
שנבנה, כאשר 
הוא נבנה קטן 
ונמוך, בצמוד 
למציבה...
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יומא  של  האירועים  כשבמרכז  ועלו, 
העולמי,  התפילה  מעמד  היה  דהילולא, 
ארגון  ראשי  נכדיו של הצדיק,  בו עמדו 
את  ממשיכים  אשר  להושיע',  'רב 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  החסד  מסורת 
הכלל  לישועת  בתפילה  ומעתירים 

והפרט.

תפילות חוצבות להבות 

אש

חוצבות  המרוממות,  התפילות 
הצדיק  נכדי  בראשות  אש,  להבות 
רבנים  ישראל,  גדולי  ובהשתתפות 
העדות  מכל  שליט"א  ישיבות  וראשי 
מתפללים  אלפי  עמהם  סחפו  והחוגים, 
בהתרגשות כבירה שרישומם לא יימחה 

לעולם.

הדחק והעומס של המתפללים היה 
עצום, אבל בפנים, דמעות בדמעות נגעו, 
זעקת הלב והמיית הנשמה, מצאו להם 
הגדול  שחלונו  האוהל  כתלי  בין  פורקן 

ופונה  הכרמים  למשעולי  בינות  משקיף 
יהודית  לעדנה  שזכתה  העיירה,  אל 

חדשה.

ועלו  צפו  היממה,  כל שעות  במשך 
מתפללים  הציון,  אל  חבורות  חבורות 
המצבה  על  להתרפק  באו  נוספים 
תפילה,  והעתירו  נר  הדליקו  העתיקה, 
של  רקיעים  הבוקע  למעמד  הצטרפו 
נכדי הצדיק הממשיכים במורשת החסד 
שוקקה  נפש  ומשביעים  הצדיק  של 

ונפש רעבה ממלאים טוב.

השיא הגיע דווקא בשנה האחרונה, 
דרסטית  ירד  המתפללים  מספר  כאשר 

וגבולות הונגריה נחסמו מכל עבר.

הנכדים מתחננים עבורכם

למען  הלב  קורעות  התפילות 
נשמעו  לא  כבר  והפרט,  הכלל  ישועת 
כאשר  בקערעסטיר,  ארוכות  שנים 
במהלך המעמד המרטיט הוזכרו לברכה 
והצלחה כל שמות התורמים לארגון 'רב 

להושיע' של נכדי הצדיק שציינו כל שם 
האישית.  הבקשה  עם  במתינות  ושם 
והתפילה  הגדול  לזקינם  זעקו  הנכדים 

הרוגשת בקעה רקיעים.

נסוגה  הקורונה  כאשר  כעת, 
והערפילים מתפזרים, נכדי הצדיק ראשי 
ארגון 'רב להושיע' מתכוננים למען עמך 
הכלל  ישועת  למען  לפעול  ישראל,  בית 
הזמן להבטיח את מקומכם  זה  והפרט. 
לרשימת  ולהצטרף  בקערעסטיר 
מורשת  את  הממשיכים  התומכים, 
את  להכניס  כדי שתזכו  העניפה  החסד 
שמכם בקודש פנימה בציון הקדוש של 
טובה  יכיר  רבינו מקערעסטיר שבוודאי 
עד  ברכות  שפע  לכם  וישפיע  לפעלכם 

בלי די. הצטרפו עכשיו!

להושיע'  'רב  לעמותת  כעת  חייגו 
זי"ע  רבינו  נכדי  בראשות 

השמות  את  והעבירו 
ההילולא  ביום  לתפילה 

.1800-20-11-12

נכדי רבינו זי"ע מגיעים לאחר המלחמה
לבית מדרשו של רבי ישעי'לע זי"ע
שנחרב ונשרף בשנות הזעם

< ביהמ"ד של רבינו בחורבנו
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לפני פטירתו הבטיח ר' ישעי'לע
לנכדיו ממשיכי דרכו:

אם תמשיכו
במעשי החסד שלי

תראו ישועות כמו בחיי
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מורשת מכל הלב

אמהות מספרות
החיבור לצדיק שכל כולו 

חסד, שינה את מירוץ 
החיים הכועס והמריר

גברת מ. צ. מספרת:

אומר את האמת, כשהחלטתי לתרום 
ארגון  ראשי  מקערעסטיר,  הצדיק  לנכדי 
'רב להושיע', לא הייתי בטוחה מה הארגון 
בדיוק, מה הוא עושה ומעניק. רק ידעתי 
הצדיק  נכדי  של  היחיד  בארגון  שמדובר 
רבי ישעי'ה בן רבי משה מקערעסטיר וזה 
מייד דיבר אליי, להיות שותפה במסורת 
החסד המיוחדת של הצדיק הנשגב הזה.

הזו  שההחלטה  חושבת  אני  היום 
הייתה בין הטובות שקיבלתי.

אותי  מחברת  הקבועה  התרומה 

אל מסורת החסד של אותו צדיק נשגב, 
שכל מהותו ותכלית חייו היה להיטיב עם 

הזולת.

שלי  המבט  שלי,  התרומה  בעקבות 
השתנה, לראשונה מזה שנים. 

הייתי טיפוס עקשן, מריר וכעוס, שחי 
במרדף בלתי פוסק של החיים ובעקבות 
החיבור לארגון 'רב להושיע' שחשף בפניי 
המטרנה  בחלוקת  חסד  של  שלם  עולם 
רעבים  תינוקות  להשביע  הארגון,  של 
ולגרש את הרעב מבתי משפחות נזקקות, 

זה עשה לי משהו בלב.

זה גרם לי לעצור, לחשוב על הזולת, 
על משמעות החסד בחיי ולהתחיל לשנות 

את הכל לטובה.

על  בחיי,  שמחה  יותר  מרגישה  אני 

לכל  שותפה  להיות  המצוה  ועל  הזכות 
ועל ההשפעה החשובה שזה  פעילותכם 

נתן לחיי!

התהליך שלי לא מתרכז רק בתרומה 
לארגון 'רב להושיע', כי הוא רק החל, זה 
יצר בי שינוי, להשפיע ולהיטיב ולהכניס 
את שמחת החסד ללב, בזכות הצדיק רבי 

ישעיה בן רבי משה מקערעסטיר!

האם בקבוק עם קמח, 
שווה ערך לבקבוק 

מטרנה?

גברת מרים ש. מספרת:

אפשרי,  בלתי  לכם  יישמע  אולי  זו 
למקרה  שותפה  שהייתי  בגלל  אבל 
לשתף  חייבת  שאני  הרגשתי  הזה, 
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אמהות מספרות
אולי אנשים אחרים  אתכם בסיפור הזה, 
ילמדו ויעריכו מה זה משמעות התרומה 
להושיע'  'רב  ארגון  ראשי  הצדיק  לנכדי 
מטרנה  של  הגדולה  לחלוקה  האחראים 

למשפחות במצוקה.

באמת.

פעם  שוחחתי  כאשר  התחיל  הכל 
בתינוקת  שטיפלה  גיסתי  עם  אחת 
האחרונים  בחודשים  שנולדה  תובענית 
הכנת  של  הנושא  עלה  הדברים  ותוך 

בקבוקים לתינוק.

בלי לשים לב שמעתי אותה מספרת 
עבור  מטרנה  לה  כשחסר  לפעמים  כי 
התינוקת, היא מנסה לאלתר עם מרכיבים 
תזונתיים אחרים, פעם היא ניסתה לשלב 
היא  פעם  חמים,  מים  עם  קמח  קצת 
ניסתה להוסיף קצת מיץ תפוזים עם מים 

חמים...

בראשי  נדלקה  השיחה,  לאחר  רק 
ראוי  שזה  וחשבתי  גדולה  אזהרה  נורת 
עם  בהתייעצות  דחופה.  לב  לתשומת 
אחיו  אצל  בעדינות  התעניין  הוא  בעלי, 
על המצב הכלכלי ומצב המטרנה בבית, 
והתברר לו כי אכן, למרבה הכאב, יש שם 
רכישת  על  שמשפיעה  כלכלית,  מצוקה 

מטרנה לתינוקת...

ארגון  איזה  ואני  בעלי  חשבנו 
נתקלנו  ובמקרה  לכך  להתאים  יכול 
הרחום  הלב  בעל  הצדיק  נכדי  בפעילות 
'רב  ארגון  את  שמנהלים  מקערעסטיר, 

להושיע' וידענו שמצאנו את הכתובת.

וקיווינו  כך  על  לכם  לדווח  החלטנו 
שהנושא יטופל בהקדם, כי יותר מזה לא 

יכולנו לעשות באותה תקופה.

לא עברו ימים מעטים ובעלי מדווח 
אצלו  המטרנה  נושא  כי  מאחיו  שמע  כי 

בבית נפתר באופן פלאי מן השמיים!

'רב  ארגון  גיסתי,  של  בעלה  לדברי 
מקערעסטיר  הצדיק  נכדי  של  להושיע' 
הכניס אותם לרשימות חלוקת המטרנה 
ואין  מחסור  אין  שלווה,  שלום  ומאז 
התינוקת  של  הלילה  באמצע  בכיות 

הרעבה...

הפלא שלהם היה איך הארגון גילה 
אותם ושיבץ אותם בין הנתמכים כל כך 
המוצר  עם  הנכון  במועד  הגיע  זה  מהר, 

הנכון ביותר לו היו זקוקים!

לאחר מעשה, התברר לבעלי 
עשו  הארגון  ראשי  אכן  כי 
העובדות  של  מקיף  בירור 
יש  אכן  כי  שגילו  ואחרי 
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מחסור  גיסתי  של  בבית 
עבר  המקרה  במטרנה, 
הרבנים  של  אישור  מיידית 
לרשימה  מייד  צורפו  והם 

הבאה, בלי עיכובים!

של  אדירה  זכות  שזו  חושבת  אני 
של  הזו  הקדושה  לפעילות  ששותף  מי 
נכדי הצדיק מקערעסטיר הממשיכים את 
ומאז  בחמלה  הצדיק  של  החסד  מסורת 
הפכנו בעצמנו לתורמים קבועים לארגון 

חשוב זה!

איך מכניסים אור הביתה 
אחרי 32 שנות בדידות 

וזוכים לישועה?

גברת ז. שוורץ מספרת:

מטרנה  לתרום  שבחרתי  מאז 
שכל  מרגישה  אני  רעבים,  לתינוקות 
לאושר  לי  גרמו  מאז,  שנעשו  הבחירות 

והשלמה. 

בדיוק  הגיע  התרומה  של  הרעיון 
בצומת דרכים, בזמן מאד מורכב אצלנו, 
כשאני בחרתי שלא להחליט ולא החליטו 
בשבילי, מה שהפך אותי יותר מבולבלת, 
התקרבנו  שבבית  המצב  לאור  במיוחד 
זכינו  ולא  שהתחתנו  מאז  ה-32  לשנת 
הנושא  סביב  סבב  שהכל  בזמן  לילדים. 

הזה, היינו אנו עצמנו כבויים ומיואשים.

בית ריק, סובל גם מריקנות פנימית 
בנפש, מלבד הקושי הפנימי העמוק עם 

הבעיה שלא זוכה לישועה!

תינוק  לאמץ  החלטתי  אז,  בדיוק 
לאחר  המטרנה,  את  לו  ולממן  אחד 
אמונה  מתוך  תינוקות,  לשני  עליתי  מכן 
בישועת ה', בזכות החסד והחיבור לצדיק 
חסדים  השפיע  שכידוע  מקערעסטיר, 
שמדובר  גם  מה  ישראל,  עם  לכל  לרוב 
בארגון של נכדי הצדיק, שממשיכים את 

מורשת הצדיק ללא הפסקה.

בביתנו  נולדה  התרומה,  בעקבות 
לתינוקות  קירבה  של  חדשה  השפעה 
של  העדכונים  דרך  למענם,  והדאגה 
הצדיק  נכדי  של  להושיע'  'רב  ארגון 
אחרי  חדש,  דבר  היה  וזה  מקערעסטיר 
אישי  באופן  והדממה.  השקט  שנות  כל 
השלמה  וגם  רב  חיזוק  מזה  שאבתי 

למצב, יותר אמונה, פחות לחץ.

ובסוף זה קרה!!!

בגיל 52, נולדו לנו תאומים!!!

ואי  בס"ד  מתפתחים  הם  ה',  ברוך 
שירד  הגדול  האושר  את  לתאר  אפשר 

עלינו ועל משפחתינו וסובבנו.

הפכו  כולם  הזה,  המאושר  במצב 
כי  ובטוחים  לשמחה  מחותנים  להיות 
זה קרה בזכותם, אבל אני ובעלי יודעים 
התרומה לזכות הצדיק מקערעסטיר, היא 

שהחלה את הנס.

למה  לעצמי,  חושבת  רק  אני  כעת 
תרמתי רק 2 מטרנה ולא יותר?...

כיום, כששואלים אותי על הישועה, 
רק  לא  להושיע'  'רב  על  ממליצה  אני 
לנשים עם בעיות מהסוג הזה, אלא לכל 

אחד ואחת!

לשים לב לתופעה עצובה 
של גניבות וללמוד איך 

להפוך אותה לטובה

גברת מזל ק. מספרת:

יום נוסף עם שטף הידיעות והחדשות 
שזורמות בקצב, עבר עליי עד שנתקלתי 
בידיעה הבאה שגרמה לי לעצור ולחשוב 
על המצב הקשה שהגענו אליו בתקופת 
יכולה  לא  אני  שכנראה  מצב  הקורונה, 
לחלום כיצד הוא נראה במשפחות קשות 

יום.

בעיתון  שהתפרסמה  הידיעה 
"תופעת  היתה:  החורף האחרון  בתחילת 
אוסרת  מרכולים  רשת  מטרנה:  גניבות 

כניסה עם תיק".

"ברשת  כי  נכתב  הכתבה  בפרטי 
מרכולים גדולה בירושלים, החלו להתנות 
האישי  התיק  בהפקדת  קונים  כניסת 
בכמות  חדה  עליה  הסיבה:  בכניסה. 
העריכו  האחרונים  בחודשים  הגניבות. 
והמצב  הקורונה  משבר  כי  פרשנים 

הכלכלי שנוצר בעקבותיו.

בשווי  מטרנה  חבילות  הנטען  "לפי 
תיקים  באמצעות  נגנבו  שקלים  אלפי 

ושקיות אטומות"...

הידיעה  בקריאת  נחמץ  שלי  הלב 
יותר  קצת  לחשוב  לי  שגרמה  העצובה, 
הנזקקות  המשפחות  הקורונה,  על 
לפעמים  שגורמים  הרעבים,  והתינוקות 

מעשים מהסוג הזה.

בחנויות  כי  בטוחה  אני  אמנם 
את  מכירים  לא  החרדיות  שבשכונות 
תופעת הגניבות העצובה הזאת, אבל זה 
נזקקות  לא אומר שאין אצלנו משפחות 

שסובלות מהמצוקה הקשה.

כשהתינוק  כזה,  בבית  יש  עצב  כמה 
בוכה ואין מה לתת לו כדי להרגיע אותו. 
בורכנו בכך שזכינו להתגדל בדרך התורה 
והיראה, כך שלגנוב זה לא אופציה, אבל 

האם הסבל הוא אחר?

לעזור  כדי  לעשות  יכולה  אני  מה 
לעשות?  אמורה  אני  מה  הזה?  במצב 
בהשגחה  היא  קוראת  שאני  מה  כל  הרי 
שאני  משהו  לי  לומר  בא  וזה  פרטית 

חייבת לשים אליו לב.

האלה  המחשבות  את  כשסיפרתי 
פתרון  על  חשב  הוא  אחד,  ביום  לבעלי 
מעשי כדרכו ועלה על הרעיון ליצור קשר 
עם ארגון 'רב להושיע' ולשאול אותם אם 

הביקוש עלה באמת בעקבות הקורונה.

את  הדהים  קיבל  שהוא  התשובה 
ענו   - מכפול  יותר  נהיה  הביקוש  שנינו. 

לו בארגון!

במקום  שחשבנו,  הרגע  היה  זה 
בתקופת  דווקא  היום,  בסדר  להמשיך 
הקורונה, דווקא כשקצת קשה, זה הזמן 

לתרום ולתת קצת יותר מעצמנו!

להיות  יום הפכנו  וכך עשינו, באותו 
ואני מקווה  הזה  הגדול  בארגון  שותפים 
של  הסבל  את  במעט  צמצמנו  שאכן 
המשפחות הנזקקות והתינוקות הרעבים, 
מקערעסטיר,  ישעיה  רבי  הצדיק  בזכות 

בעקבות 
התרומה, 
נולדה בביתנו 
השפעה חדשה 
של קירבה 
לתינוקות 
והדאגה 
למענם, אחרי 
כל שנות השקט 
והדממה. 
ובסוף זה 
קרה!!!
בגיל 52, נולדו 
לנו תאומים!!!

מורשת מכל הלב
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שנכדיו ממשיכים את מעשיו הטובים עד 
היום!

תכנית הלימודים 
ששינתה את החיים של 

משפחה שלמה

גברת ח. וייס מספרת:

היו  מקערעסטיר,  החסד  עמוד 
אשר  מקערעסטיר,  הצדיק  את  שהגדירו 
כשמו כן הוא, עמוד החסד שהושיע את 
ישראל בדורו ומסורתו ממשיכה עד ימינו 
להושיע'  'רב  ארגון  ראשי  נכדיו  ידי  על 

אשר מפיצים את צדקתו בכל העולם.

בהערכה  אלה,  שורות  כותבת  אני 
על  להושיע'  'רב  הארגון  של  לפועלם 
שהם  העצומה  החינוכית  ההשפעה 
זאת  על הדור הצעיר,  מותירים אחריהם 

בעקבות תפקידי כמחנכת, אני רואה זאת 

מקרוב.

חסד  אודות  על  תכנית  במסגרת 
זה  בנושא  רב  חומר  חיפשתי  בכיתה, 
עד  זה,  בנושא  להזכיר  שצריך  ודמויות 
שנתקלתי בדמותו המיוחדת של הצדיק 
מקערעסטיר, רבינו ישעיה בן רבי משה 
זכר צדיק וקדוש לברכה ופשוט מצאתי 
מגדלותו  ונדהמת  עצמי משתוממת  את 
אישיות  וחמלתו,  רחמנותו  וצדקותו, 

בלתי ניתנת לתיאור.

זקוקה  הייתי  תקופה  באותה 
לישועה בנושא מסוים ובעקבות העיסוק 
הכנת  כדי  תוך  מקערעסטיר,  בצדיק 
הבטחתי  בכיתה,  ללימודים  החומר 
לתרום לזכות הצדיק ועוד באותו שבוע 
זכיתי לראות את הישועה בדרך מיוחדת.

השתנתה  הלימוד  תכנית  כל 
בעקבות זאת ובעקבות המידע שאספתי 

על אודותיו וכאשר מסרתי את 
התלמידות,  בפני  החומר 
את  לראות  צריכים  הייתם 
בכל  שלהן  הפעולה  שיתוף 

הידיעה 
שהתפרסמה 
בעיתון בתחילת 
החורף האחרון 
היתה: "תופעת 
גניבות מטרנה: 
רשת מרכולים 
אוסרת כניסה 
עם תיק"

גברת שרה מ. מספרת:

זה לא משנה מי אתה ואם יש ילדים בחייך, 
זה קודם כל אתה כבנאדם, כשאתה שומע את 
הנתונים האלה, מפיה של רופאה בכירה, משהו 

קורה לך ולא מניח לך לישון בלילה.

בעיה  בעקבות  לי  קרה  זה  אישי  באופן 
מסוימת ששמעתי על חבר בכיתה של הבן שלי 
המשפחה  רופאת  אצל  הבא  ובביקור  ה-11,  בן 
המדוברת  הבעיה  על  הפרטים  את  ביררתי 

שסיפר עליו הבן.

שלא  לעיכול,  קשה  תמונה  לי  התגלה  ואז 
בימינו  קורה  שזה  הדעת  על  להעלות  יכולתי 

בשנות התש"פ!

הרופאה  לי  הסבירה  כואבת,  מאד  בצורה 
שנוצרות  נוספות  בעיות  ומספר  הזו  הבעיה  על 

בעקבות חוסר תזונה כרוני בזמני ההתפתחות.

ההתפתחות  בתקופת  המטרנה  כי  מסתבר 
של התינוק, היא לא רק משהו שכדאי לדאוג לו 
אלא מדובר במשהו  יישן בשקט,  כדי שהתינוק 

שיש לו השפעה לכל החיים של הילד!

והתפתחותיות  מוטוריות  בעיות  שלל 
של  קבוע  תזונה  חוסר  בעקבות  נוצרות  שונות, 
תינוק בשלבי הגידול, שבעצם נמצא בידינו וניתן 

למנוע אותן!

לא יכולתי לישון בלילה!

הורי  על  וצער  כעס  מלאת  הייתי  בתחילה 
שלי,  הבן  כיתה של  חבר  המדובר, שהוא  הילד 
לאף  לעזור  הולך  שזה  הבנתי  מכן,  לאחר  אבל 

אחד, מה גם שאי אפשר לדון אף אחד!

החלטתי לחשוב כיצד אני יכולה להשתמש 

ולמנוע  לאחרים  לעזור  כדי  הזה,  המידע  עם 
ואז  הילדים הבאים  את הבעיות העתידיות של 
שמחלק  ארגון  לחפש  הרעיון  במוחי  הבזיק 
אמרתי   - כזה  ארגון  רעבים.  לתינוקות  מטרנה 
הפעולה  את  בדיוק  בעצם  עושה   - לעצמי 
הילדים  אצל  עתידיות  בעיות  למניעת  הנכונה, 

מהמשפחות הנזקקות.

אחרי שידעתי מה אני מחפשת, מהר מאד 
הצדיק  נכדי  של  להושיע'  'רב  לארגון  הגעתי 
חלוקת  למען  להירתם  והחלטתי  מקערעסטיר 

המטרנה עבור המשפחות הנזקקות.

היקפי  את  גיליתי  התרומה  בעקבות 
הצדיק  של  הכוח  את  והבנתי  החלוקות 
מקערעסטיר, שבמקום לכעוס ולהצטער על מה 
של  אדיר  למנוע  זה  כל  את  הפך  בעבר,  שקרה 
חסד, שיציל את הבעיות והקשיים העתידיים של 

ילדי ישראל!

סקירה של רופאת ילדים
על בעיות התפתחות בעקבות חוסר תזונה של תינוק - שלא נותנת לישון
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פרט ופרט.

כמה  עד  מתברר 
וצדקותו  דמותו  התפרסמה 
הגדולה בכל העולם ואף סיפורי הישועות 

שממשיכים לקרות בימינו, פלא מיוחד!

כאשר  השיעור,  בסוף  הגיע  העיקר 
האישית  הישועה  על  לספר  עברתי 
תגובות  את  לראות  נדהמתי  שחוויתי, 
אישיות  ישועות  על  שסיפרו  התלמידות 
בענייני  זה  במשפחה,  אצלם  שקרו 
שידוכים, זה בענייני פרנסה, זה בענייני 
אבידות ומציאות, וזה היה מופלא ומרתק 

במיוחד!

כעבור מספר שבועות, פגשתי אחת 
האמהות בכיתה שהפתיעה אותי בתגובה 
על התכנית בנושא הצדיק מקערעסטיר, 
חיבור  שהרגישה  ביתה  על  לי  וסיפרה 
במקרים  בזכותו  ונעזרה  לצדיק  גדול 
שונים ובעקבותיה החלו גם בני המשפחה 
האחרים להזכיר את הצדיק ולתרום למען 
המשך מסורת החסד שלו שממשיכה על 
ידי נכדי הצדיק בימינו ובעקבות זאת גם 
ללמוד מדרכיו ולהתנהג בוויתור, בחמלה 

ובהבנה אחד לשני!

והצליחו  עלו  לכם,  הכבוד  כל 
בדרככם הקדושה!

הבכי הרעב של התינוקת 
באשי, שנרגע בהפתעה

הסיפור  את  מפרסמת  ש.  גברת 
'באלייכטונגען',  בעיתון  שלה  האישי 

בשלח, תש"פ:

בין אם תאמינו ובין אם לא, הסיפור 
הבא אירע בשנה האחרונה בתקופת ימי 
בבית  לטובה,  עלינו  שעברו  המועדים 

גברת ע. בבית.

של  הימים  של  בעיצומם  קרה  זה 

ערב חג.

גברת ע. - אחת מ'עניי עירך' - נאלצה 
להפסיק באמצע את כל ההכנות הרבות 
יכלה להמשיך כך,  של ערב חג. היא לא 
של  יבבותיה  נשמעו  הבית  בחלל  כאשר 

התינוקת הקטנה באשי.

כל  את  ניסתה  כבר  ע.  גברת 
האמצעים, את כל שיטות ההרגעה, אבל 
נבונה  שום דבר לא עזר. גברת ע. היתה 
מספיק כדי להבין באמת מדוע שום דבר 

לא עוזר להרגיע את התינוקת הבוכיה.

חג,  ערב  כבר  שבשמים!  אבא  "אוי 
הדחופים  לצרכים  אפילו  כסף,  לנו  ואין 
מטרנה  בקבוק  למשל,  כמו  לבית,  ביותר 

בשביל תינוקת רעבה"...

להתאפק  הצליחה  לא  ע.  גברת 
התינוקת  של  הרעב  לבכיות  והצטרפה 

באשי שקרעו את ליבה.

כאוב  בכי  של  ארוכות  דקות  אחרי 
ע.  גברת  הצליחה  עולם,  בורא  לפני 
כי  להרגיש  החלה  היא  לאיטה,  להירגע. 
ומרגיעים  לגופה  נכנסים  חדשים  כוחות 

את המוח בתחושת בהירות רגועה.

התינוקת  של  היבבות  מופנות  למי 
הקטנה באשי שלי כשהיא רעבה כל כך? 

אליי, אמא שלה!

הכאב  את  להפנות  צריכה  אני  למי 
הכאב  לכל  הנכונה  הכתובת  מה  שלי? 

והייסורים שלי? אליך, אבא שלי!

באשי  ושל  שלי  אבא  יקר,  "אבא 
בשביל  הכסף  את  לי  שלח  הקטנה, 
הבקבוק של באשי", חזרה גברת ע. לבקש 
מבורא עולם כשדמעות חמות זולגות על 

לחייה.

לרגע היא נעצרה ואז היא המשיכה. 
לצמצם  למה  מאבא,  מבקשים  כבר  אם 

במילים?

אלינו,  מתקרב  גדול  חג  יקר,  "אבא 
אנחנו זקוקים בדחיפות לכסף, תעזור לנו 
להכניס את החג הביתה בהרחבת הדעת 
שמחת  את  בהקלה  להרגיש  רחבה,  וביד 

ושמחת בחגך".

עם המילים האלה, רוח רעננה ירדה 
זקוקה  היתה  לא  כבר  היא  ע.  גברת  על 

ליותר.

בהכנות  שלה  לעיסוקים  חזרה  היא 
לחג בלב רגע.

נראה כאילו הבקשות שלה  זה היה 
התקבלו, כאשר רגעים קצרים לאחר מכן 

הטלפון צלצל בקול.

'רב  מארגון  מדברים  אנחנו  "שלום. 
להושיע'. השם שלכם אושר על ידי רבני 
הארגון. יש לכם זכות לקבל 3 קופסאות 
מטרנה. אפשר לבוא לאסוף אותם אצלנו 

במשרד בין השעות...".

לפתוח  רצתה  הנרגשת  ע.  גברת 
בריקוד צוהל.

העזרה הנכונה ברגע הנכון!

את  אסף  בעלה  הבאה  בשעה 
בפעם  נרגעה  הקטנה  ובאשי  המטרנה 
בטן  עם  ונרדמה  חג  בערב  הראשונה 

מלאה...

של  השני  החצי  עם  ומה  רגע, 
הבקשה?

ונקישה  דקות  מספר  עוד  חלפו  לא 
נשמעה מעם הדלת.

ילד חמוד עמד שם עם מעטפה ביד. 
הוא מסר לגברת ע. את המעטפה ואמר, 
"זה של ארגון 'חסדי משה אהרן'" בטרם 

בדק שוב אם שם המשפחה תואם 
לשם המשפחה של גברת ע.

הוא אכן לא טעה.

"אוי אבא 
שבשמים! 
אין לנו כסף, 
למטרנה בשביל 
התינוקת 
הרעבה"...
גברת ע. 
לא הצליחה 
להתאפק 
והצטרפה 
לבכיות הרעב 
של התינוקת 
באשי שקרעו 
את ליבה.

מורשת מכל הלב
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   אי אפשר
להגיד לא    

    לתינוק
  שבוכה מרעב

ממשיכים את מורשת החסד כבקשת ר' ישעי'לע זי"ע באמצעות נכדיו ממשיכי דרכו
◄  המשביעים אלפי תינוקות רעבים ממשפחות נזקקות מידי חודש בחודשו כמסורת וצוואת זקינם הגדול זיע"א  ►

1800-20-22-33 מאמצים תינוק רעב
ומקבלים את הקמיע 

הקדוש המסוגל לישועות

מאמצים משפחה
 ומקבלים את תמונת

הפאר המיוחדת

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

www.ravlk.org~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

בעל ההילולא ר' ישיע'לע לא יאמר לא
ליהודי שמשביע תינוקות רעבים
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הקורונה  מגיפת 
ימינו,  של  בהונגריה 
משלה,  אופי  לה  יש 
וקפדנית  מפחידה 
שאנו  ממה  בהרבה 

מכירים.

מאז  בוהק  באדום  נצבעה  הונגריה 
סוף הקיץ האחרון וסגר הדוק מוטל בכל 

רחבי המדינה המפוחדת לסירוגין.

במחוז  קטנה  בעיירה  למעט 

טוקאיי:

קערעסטיר!

כאן אין פחד.

הרדומה,  העיירה  של  שמה  לשמע 
געגוע  של  מיוחדים  נימים  מתעוררים 
מקום  אל  העורגים  יהודי,  כל  בלב 

קברו  ספון,  מחוקק  חלקת 
הגדול  הצדיק  רבינו  של 
ב"ר  ישעיה  רבי  הרה"ק 

סיור מחתרתי 
בקערעסטיר 

המסוגרת 
מקורונה
מסקירה מסכמת על תפקידו של השליח ר' נתנאל של ארגון 'רב להושיע', 
בעיצומה של הקורונה, מצאנו את עצמנו בפאזל רב יריעות מרגש במיוחד 
שהתחבר לנגד עינינו והפך למעיין ישועות בלתי פוסק • ההגבלות והסגרים 
בהונגריה, שהשביתו את הגבולות ועצרו את זרם המבקרים בקברו של הצדיק 
רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע • אין מי שיודע טוב יותר ממני, על עבודת 
הקודש של נכדי הצדיק, ראשי ארגון 'רב להושיע'

| חיים קוטלר |
נגריה - הו ר  קערעסטי

מורשת הישועות



35 מגזין ההילולא - אייר תשפ"א

"הצדיק מחכה, הוא רוצה לחלק ישועות".
ר' נתנאל שליט"א שליח 'רב להושיע' 
מעתיר עבור התורמים על הציון הק'
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משה מקערעסטיר, זכותו יגן עלינו.

רואים,  מעין  הרחק  כאן,  רק 
יום  מדי  צורה,  של  יהודי  מתגנב 
אל  העיירה  שבפאתי  מביתו  ביומו, 
במעלה  הממוקם  היהודי  העלמין  בית 
היין,  לכרמי  ובינות  המוריקה  הגבעה 
דרכו בשקט אל השער  הוא מפלס את 
המצבה  אל  ברטט  וניגש  האוהל  ואל 

הגדולה והמפוארת.

כשהוא שם, בקודש פנימה, האורות 
נעולים  הדלתות  כבויים,  נשארים 
מאחוריו והחלונות פתוחים כדי חרך צר. 
ומתחיל  הנר  את  מעלה  שהוא  ובשעה 
בשליחות  רוטטים,  תהלים  פרקי  לומר 
להושיע',  'רב  ארגון  ראשי  הצדיק  נכדי 

דומיית קודש שוררת בהיכל.

נכדי  של  המיוחד  השליח  הוא  זה 
'רב  ארגון  ראשי  מקערעסטיר,  הצדיק 
להושיע', הממשיכים את מסורת החסד 
הוא  וקורונה,  סער  בימי  גם  עוז.  בכל 
על  התורמים  את  ומזכיר  שם  נמצא 

הציון הקדוש.

והישועות באות בשטף...

היכרות אישית

שנוצרה,  פעמית  חד  בהזדמנות 
ולהרחיק  להונגריה  להסתנן  הצלחנו 
עם  התיישבנו  שם  לקערעסטיר,  מייד 
כדי  היקר,  נתנאל  ר'  המיוחד,  השליח 
המיוחד  התפקיד  על  ממנו  לשמוע 

והמרגש.

נתנאל  ר'  עושה  תפקידו,  את 
ללא פשרות, מהנימוק הבא:  בנאמנות, 

על  ממני,  יותר  טוב  שיודע  מי  "אין 
ראשי  הצדיק,  נכדי  של  הקודש  עבודת 

ארגון 'רב להושיע'".

הזדמן  הוא  וכיצד  איך  שאלנו 
חלוקת  ומערך  הענפה  החסד  לפעילות 
המטרנה לילדי ישראל הרעבים של נכדי 
הצדיק, ראשי ארגון 'רב להושיע', אשר 
בנתיים מתמקד רק ברחבי ארץ ישראל.

פשוטה:  היתה  שלו  התשובה 
"בעצמי זכיתי להסתייע בהם".

כאן אנו מגלים סיפור מרתק, אשר 
נכדי  לפני מספר שנים, כאשר  תחילתו 
הצדיק בני משפחת רובין העבירו בקשה 
לנכדי הצדיק ראשי ארגון 'רב להושיע' 
נצרך  ביהודי  לתמוך  מיוחדת  בקשה 
המתגורר בעיר קערעסטיר אשר מבקש 
אך  כשר,  בחלב  התינוק  בנו  את  להזין 
אין ידו משגת לרכישת מטרנה בכשרות 
היו  שלימה,  שנה  במשך  מהדרין. 
להושיע'  'רב  ארגון  ראשי  הצדיק  נכדי 
הצדיק  לקבר  חודש  מדי  עולים  שהיו 
מטרנה  עמהם  מביאים  מקערעסטיר, 
מיהו.  לדעת  מבלי  יהודי,  אותו  עבור 

ביום ההילולא לפני שנתיים, הם נזדמנו 
יחד וראו כי מדובר בר' נתנאל, יהודי ירא 
שמים והחליטו למנותו כשליח הארגון, 
התפילה  בקשות  כל  את  יעביר  אשר 
והוא  באופן אישי בקבר הצדיק, מאחר 
מתגורר בסמיכות ומוכן תמיד לתפקיד 

זה.

מכניסים  הם  ושמחה  אור  "כמה 
אחד  אף  המטרנה,  אריזות  עם  לבית 
לא יכול לדמיין", אומר השליח כשהוא 

מעיד את עדותו האישית.

בינו  אמיץ  קשר  לו  התפתח  משם 
'רב  הארגון  ראשי  הצדיק  נכדי  לבין 
להתגורר  עבר  הוא  ובהמשך  להושיע' 
שקט  ולא  נח  ולא  עצמה  בקערעסטיר 
עד שהפך להיות השליח האישי בעבור 

תורמי הארגון 'רב להושיע'.

השליח  אמור  הקרובות,  בשעות 
עצמו,  הציון  את  שוב  לפקוד  נתנאל  ר' 
מספר  עוד  להזכיר  כדי  בקודש,  כדרכו 
שמות לישועה. אבל בטרם נעשה זאת, 
על  רקע  ממנו  לשמוע  איפוא  ביקשנו 
שבשגרה  בימים  הקודש  עבודת  שגרת 

ובימי הקורונה.

כשהכל סגור ומסוגר

"ההבדל בין הימים שלפני הקורונה 
וארץ,  שמים  של  הבדל  זה  ולאחריה, 
מושבת,  הכל  "כעת,  לדבריו.  לפחות", 
כמעט  אין  סגורים,  המדינה  גבולות 
מבקרים,  כמעט  גם  אין  ולכן  תחבורה 
למעט פה ושם, מסתננים לכאן יהודים 
בהיחבא ונעלמים כעבור כמה דקות או 
הוא  ישועות",  של  ארגזים  עם  שעות, 
מסיים בחיוך, "הצדיק מחכה להם, הוא 

רוצה לחלק ישועות"...

"אבל עד לפני שנה, הכל היה נראה 
אחרת. כמעט מדי יום, הייתי רואה כאן 
של  ויותר  מניין  לפחות  בקערעסטיר, 
אז  מיוחדים,  מימים  חוץ  מתפללים, 

פגשתי כאן מאות יהודים. 

תקופה  במשך  כך,  המשיך  "זה 
על  הוטל  כבד  שסגר  אחרי  גם  ארוכה, 
ארץ ישראל. יהודים זרמו לכאן מאירופה 

ומארה"ב והתפילות לא פסקו.

הגיעה  הקורונה  "למעשה, 
רב. הוירוס שהתפרץ  להונגריה באיחור 
מסין הקומוניסטית לכל רחבי הגלובוס, 

השאיר את הונגריה בסוף התור...

"למרות זאת, החל המתח להצטבר 
באוויר והגבולות החלו להיסגר לקראת 
שעברה",  שנה  של  הגדולה  ההילולא 

הוא מסכם במגינת לב.

שתדלנות חובקת עולם

בין  נערכו  עולם  חובקי  מאמצים 
כניסתם  את  לאפשר  כדי  תבל,  קצוות 
של משלחת הרבנים ונכדי הצדיק, ראשי 
ארגון 'רב להושיע', שהתעקשו להעתיר 
זה  היה  והפרט.  הכלל  ישועת  למען 
עם  קשרים  שדרש  בינלאומי  פרויקט 
המשימה,  להצלחת  עד  מדינות,  ראשי 

למען כלל ישראל.

מסתבר כי נכדי הצדיק 
ראשי ארגון 'רב להושיע', 

מורגלים בישועות הזורמות 
כמו באר מים חיים, החליטו 

לפני כשנתיים להקדיש 
פנקס מיוחד לתיעוד 

הישועות

הפנקס הכחול
שמאגד בתוכו
אלפי סיפורי ישועות

מורשת הישועות
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עמדו  מקערעסטיר,  חי  בשידור 
והצטרפו  ישראל  תפוצות  בכל  יהודים 
של  רקיעים  הבוקעת  תפילתם  לקול 
השליח  בקערעסטיר.  הרבנים  משלחת 

ר' נתנאל היה ביניהם.

המגמה  המשיכה  מכן,  "לאחר 
השקטה של הקורונה, כאשר במשך רוב 
עשרות  כמה  נרשמו  הקודם,  הקיץ  ימי 
שתיכף  חשבתי  ליום.  בלבד  נדבקים 
תשבות  לא  וקערעסטיר  מאחורינו  זה 
ר'  אומר  אחד",  יום  אפילו  ממבקרים, 

נתנאל.

התהפכה  הקיץ,  של  בסופו  "אולם 
אלפי  על  והעדכונים  השקטה  המגמה 
הונגריה  על  הטילו  יום  מדי  נדבקים 
אושר  מאד  מהר  גדולה.  פאניקה 
להכריז  בבודפסט  ההונגרי  בפרלמנט 
מה  זמן,  הגבלת  ללא  חירום'  'מצב  על 
מהנגיף  הפחד  את  יותר  עוד  שהעצים 
הבלתי נראה, ומאז, הסגרים וההגבלות 

באים והולכים בקצב מהיר במיוחד.

ניסן  חודש  שלהי  לעכשיו,  "נכון 
תחת  נמצאת  כולה  המדינה  תשפ"א, 
סגר מהודק במיוחד, החנויות והעסקים 

עובדים בצורה מצומצמת מאוד".

בחיוך  אומר  הוא  כצפוי",  "אבל 
מלא תקווה, "רק במקום אחד, הפעילות 
בצורה  לפעמים  הפסקה,  ללא  ממשיכה 

מחתרתית משהו, כאן בקערעסטיר".

בדבריו הוא מגלה עד כמה פעילות 
בעוצמה,  המשיכה  להושיע'  'רב  הארגון 
ואחרי  כדי  תוך  לפני  התרחבה,  ואפילו 
תקופת  בכל  הארץ.  את  שפקדו  הגלים 
לישועות,  הזקוקים  אנשים  הקורונה, 
ראשי  הצדיק  לנכדי  לפנות  המשיכו 
להזרים  שהמשיכו  להושיע',  'רב  ארגון 
השליח  לידי  והתפילות  הבקשות  את 

הנאמן ר' נתנאל מקערעסטיר.

באישון לילה

במסירות  נתנאל,  ר'  והשליח 
ובנאמנות, גם ב-2:30 בלילה, כפי שהוא 
ונדיר,  מיוחד  מקרה  באותו  לנו  מספר 
הגדולים  מהתורמים  אחד  של  כשבתו 
של 'רב להושיע' הוכנסה לניתוח מורכב 
בגין דלקת מעיים חמורה. הוא התעורר, 
כדי  החושך,  אל  ויצא  בגדיו  את  לבש 

להתפלל על הציון הקדוש.

שאסר  סגר  של  בעיצומו  היה  "זה 
על יציאה מהבית מהשעה 8 בערב ועד 
השעה 5 לפנות בוקר", הוא מציין. "אבל 
מה לא עושים למען נערה מסכנה בארץ 
ישראל שעומדת להיכנס לניתוח מורכב 

דווקא עכשיו"?

עמנו במשלחת בקערעסטיר, נמצא 
ומראשי הארגון  נכד הצדיק  יוסף,  הרב 
אותו  אודות  מייד  שנזכר  להושיע',  'רב 
ב-2:30  הבקשה  שליחת  של  מקרה, 

בלילה ומייד מספר:

מהתומכים  אחד  שהוא  "האב, 
כששמענו  להושיע',  'רב  של  הגדולים 
לעשות  חייבים  שאנו  אמרנו  צרתו,  את 
עמד  הניתוח  ובשעת  בתו  למען  הכל 
הצדיק.  קבר  על  והתפלל  השליח 
חזר  הוא  ימים  כעבור מספר  רק  אמנם 
ובתו  הצליח  הניתוח  כי  אותנו  לעדכן 
למה  אותו  שאלתי  בס"ד.  מתאוששת 
הוא חיכה עם הבשורה עד עכשיו, הוא 
ששכחנו  שמחים,  כך  כל  היינו  אמר, 

מהכל"...

לרווחה  נושם  נתנאל,  ר'  השליח 
למשמע הבשורה ופולט: "אתם צריכים 
גם לעדכן אותי עם הבשורות הטובות" 

- - -

'רב  ארגון  ראשי  הצדיק,  נכדי 
דבריו  את  לעצמם  רושמים  להושיע', 
ליצור  כיצד  ברעיון,  לטפל  מייד  ופונים 
את  אוטומטית  שמעדכן  עבודה,  נוהל 
שמגיעה  טובה,  בשורה  בכל  השליח 

בעקבות תפילתו בציון.

הפנקס הכחול

בשעה זו, אנו בעצם מבינים שהסיור 
שני  היסטורי  באופן  לחבר  עומד  שלנו, 
הצדיק  של  קברו  סביב  נפרדות  קצוות 

מקערעסטיר. התפילות והישועות.

מבקשים  אנו  אחת,  יד  עם  משכך, 
מזכרונו  לגולל  נתנאל  ר'  מהשליח 
שהוא  והבקשות  התפילות  סוגי  אודות 
היד  עם  האחרונה.  בשנה  בקבר  ערך 

נכד  יוסף,  מהרב  מבקשים  אנו  השניה, 
הצדיק נציג הארגון 'רב להושיע', שיציין 

בפנינו מה היו התוצאות.

שלנו,  הסקירה  התהפכה  מכאן 
לפאזל שמתחבר באופן מרגש במיוחד. 
ר'  השליח  את  ראינו  הראשונה  בפעם 

נתנאל מזיל דמעות. משמחה.

ר'  ישב  השולחן  של  אחד  מצד 
וקויטלאך  תפילות  והזכיר  נתנאל 
שהעלה לציון הקדוש, ומהצד השני של 
השולחן ישב הרב יוסף והחל סוגר את 

המעגלים בסיפורי ישועות מופלאות.

ראשי  הצדיק  נכדי  כי  מסתבר 
ארגון 'רב להושיע', המורגלים בישועות 
החליטו  חיים,  מים  באר  כמו  הזורמות 
מיוחד  פנקס  להקדיש  כשנתיים  לפני 
לתיעוד הישועות, ומאז הוא הפך לכמה 

כרכים.

כרוך בכריכה  הפנקס הראשון היה 
'הפנקס  נקרא  הוא  ומאז  כחולה, 

הכחול'.

היד  מתיק  ומוציא  ניגש  יוסף  הרב 
לשנת  האחרונים  הפנקסים  את  שלו 
תשפ"א והאוירה הופכת להיות דרמטית 

במיוחד.

ברכה?"  לאה  בן  מאיר  קרה  "מה 
"התפללתי  נתנאל,  ר'  השליח  שואל 
בחנוכה,  פעמים  הרבה  כך  כל  עליו 
וכתבתי,  קויטל  גם  שאכתוב  ביקשתם 

האם הוא כבר נושע בזיווג"?

הרב יוסף מדפדף לתאריך החנוכה 
הישועות  לסיפורי  ובינות 

את  שולף  הוא  השונים, 
השם מאיר בן לאה ברכה, 

אני רואה זאת במו עיניי 
שהתפילות שאני מתפלל 
למען אלה שכבר תרמו למען 
מורשת החסד של הצדיק, 
ונתנו פדיון נפש לנכדי הצדיק 
ראשי ארגון 'רב להושיע', 
הישועות מגיעות מהר יותר 
וחזקות יותר

ר' נתנאל מעתיר על 
התורמים בבוקר יום ההילולא 
אשתקד
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חנוכה',  ב'זאת  שנושע   ,27 בן 
בהצעה רצינית, שמוצאת חן בעיניו.

לבסוף?  התארס  אכן  הוא  האם 
שואל ר' נתנאל במתח. בפעם הראשונה 
הוא מרגיש במוחש, כיצד התפילות שלו 

מניבות את הפירות המבוקשים.

בפנקס  לדפדף  ממשיך  יוסף  הרב 
עדכון,  מוצא  הוא  והנה  הבאים  לימים 
לעדכן  ביקש  ברכה,  לאה  בן  "מאיר 
יש את שמחת האירוסין, אחרי  שהערב 

שהתפללנו עליו בחנוכה".

הריקוד בהילולא

עמוקות,  ונושם  מתרגש  נתנאל  ר' 
לבסוף הוא שואל:

המבוגר  היהודי  עם  קרה  "מה 
לפני  בהילולא  פה  שרקד  מאמריקה 
קראו  טועה,  לא  אני  אם  נו...  שנתיים? 
לו, שמעון יוסף בן... הוא היה קרוב לגיל 

50, לא היו לו ילדים", שואל ר' נתנאל.

הסיפור  את  ומציין  נזכר  יוסף  הרב 
שביקש   48 בן  היהודי  של  המופלא 
על  שמו  את  להזכיר  ההילולא  לקראת 
החליט  ולבסוף  לזש"ק  הקדוש  הציון 
עם  יחד  ולהצטרף  בעצמו  להגיע 
משלחת הרבנים לתפילות בעיצומו של 
יום ההילולא הקדוש, שם שפך את ליבו 

בדמעות כמים לישועה דחופה.

ר'  השליח  ביקש  התפילה,  לאחר 
נתנאל להרגיע את רוחו של אותו יהודי 
מבשר  לאות  'לחיים'  לשתות  לו  והציע 
לאחר  בקרוב.  להיפקד  שיזכה  טובות 
היהודי  בריקוד עם  נתנאל  ר'  מכן פצח 
הצטרפו  אליו  הקבר,  שלפני  ברחבה 
ר'  לו  הציע  לבסוף,  נוספים.  יהודים 

תינוקות  אביזרי  לחנות  לרדת  נתנאל, 
בקערעסטיר ולרכוש עגלה, לאות מבשר 

טובות...

כעת ביקש ר' נתנאל לדעת מה עלה 
בגורל אותו יהודי.

הרב יוסף מדפדף בין התאריכים של 
נתנאל  ור'  ואינו מוצא. הוא  חודש אדר 
נראים מעט מדוכדכים אודות גורלו של 
אותו יהודי שדמעותיו התערבו בדמעות 
יורד  ושקט  למענו  שלהם  תפילותיהם 

בחדר.

ר' נתנאל כמעט מציין את המקרה 
שמחה  צעקה  מתפרצת  אז  אבל  הבא, 
מפיו של הרב יוסף, שמצביע על הפנקס 
לו  נולדו  תאומים!  שבט:  חודש  בסוף 

תאומים!

ההתרגשות מגיעה לשיאים חדשים 
שעשה  הטעות  את  מסביר  יוסף  והרב 
את  אדר  בחודש  כשחיפש  בחישוביו 
חודש  את  ושכח  היהודי  של  הישועה 
שבט. הצדיק מקערעסטיר לא חיכה כל 

כך הרבה... 

כי הוא היה בטוח  יוסף מציין  הרב 
שהיהודי נושע לבסוף ומספר כי בחודש 
אדר זכור לו מקרה דומה - אגב דפדופיו 

בפנקס הכחול הוא מוצא את התאריך:

בטן  פרי  לחבוק  שזכו  ש.  משפחת 
אחרי 18 שנה!

נתנאל  ר'  השליח  של  עיניו 
השמות  האם  שואל,  והוא  מצטמצמים 

היו אליהו בן... ושרה בת...?

אכן! עונה לו הרב יוסף.

ר' נתנאל קם ממקומו וכמעט פוצח 
בריקוד.

ההיתקלות עם השוטר

שבט,  בחודש  כבר  אתה  "אם 
תסתכל מה עלה בגורל האמא מהצפון, 
'רב  ארגון  בפעילות  חשובה  תומכת 
אז  ביקשתם  בת...  דורית  להושיע', 
בהיסטריה",  ממש  להתפלל,  בדחיפות 

אומר ר' נתנאל ומספר לנו:

הבת שלהם,  חתונת  ליל  זו  "היתה 
האמא החזיקה אצלה ארנק עם צ'קים 
ולקייטרינג,  לאולם  לתזמורת,  מוכנים 
שהארנק  גילתה  היא  החתונה,  ובסוף 

איננו. כמה צער ועגמת נפש.

ממשיך  נתנאל  ר'  היתה",  "הבעיה 
בודפסט  חודש  "שבאותו  ומגולל, 
הקורונה,  של  השני  הגל  עם  התמודד 
בצורה  עלו  והמתים  הנדבקים  מספרי 
הגיעו  לקערעסטיר  ועד  דרסטית 
את  שהכניסו  המחמירות,  ההגבלות 

כולם תחת מעטה גדול של חשש.

היא  ברירה.  לי  היתה  לא  "אבל 
שיתפללו  ולבקש  להתקשר  המשיכה 
עליה בקבר הצדיק מקערעסטיר ולמרות 
זאת, החלטתי  לעשות  אם  שהתלבטתי 
אותו  של  נפש  והעגמת  הצער  שבגלל 

אמא, אני לא יכול להמשיך לישון".

וכך, בשעה 10:30 בערב, יצא השליח 
ר' נתנאל לרחובות העיר המוחשכים של 
קערעסטיר, כאשר לפתע הוא ראה לנגד 
ומביט  לניידת  מחוץ  עומד  שוטר  עיניו 
לכיוונו, מחפש אחרי מי שהעיז להתגנב 
סגר  של  שעות  באותן  לביתו  מחוץ 
שהתקבל  כפי  חריג,  קנס  עליו  ולהטיל 

בתקנות הקורונה האחרונות.

ר' נתנאל מספר כיצד קפא בתחילה 
אבל  ארוכות,  שניות  למשך  עמדו  על 
להפתעתו, הוא ראה שהשוטר ניצב על 
מקומו בלי להתייחס לקיומו. ר' נתנאל 
אל  התקרב  בדרכו,  להתקדם  החליט 
השוטר והבחין כי השוטר ממוקד במורד 

הרחוב ובאורח פלא לא שם אליו כלל.

נשאתי  בלבי  בשקט,  אותו  "עברתי 
לבית  עד  בדרכו  והמשכתי  תפילה 
את המתח  לפרוק  יכולתי  העלמין, שם 
האמא  על  הלב  מקרב  חמה  בתפילה 

הדואגת", הוא מסיים בקול נרגש.

שהוא  ניכר  יוסף,  הרב  של  מחיוכו 
מכיר את הסיפור וגם את סופו.

הטוב'  ל'סוף  במתח  ממתינים  אנו 
וזה מגיע כצפוי למחרת עם בוקר:

מורשת הישועות

זה היה בעיצומו של סגר 
שאסר על יציאה מהבית 

מהשעה 8 בערב ועד השעה 
5 לפנות בוקר", הוא מציין. 
"אבל מה לא עושים למען 

נערה מסכנה בארץ ישראל 
שעומדת להיכנס לניתוח 

מורכב דווקא עכשיו

ר' נתנאל מעתיר על 
התורמים בערב יום הכיפורים



39 מגזין ההילולא - אייר תשפ"א

את  שאיבדה  מהצפון  האמא 
הארנק, מדווחת בבוקר כי הארנק נמצא 
בשלמותו ליד הדלת של הבית, מבחוץ!!! 

- - -

כאן מציין ר' נתנאל עובדה מעניינת 
שפוגשת אותו שוב ושוב, כאשר יהודים 
מחוכמים מנסים 'לעקוף' את המערכת 
ופונים אליו באופן אישי וישיר, שיעתיר 
תפילה למענם. ר' נתנאל, אינו מתעצל 
לי  יש  "אך  שלם.  בלב  לכך  ומסכים 
מסר לומר להם", אומר ר' נתנאל וחוזר 
שפונים  אלה  לכל  אומר  שהוא  מה  על 
שמתפללים  תפילה  דומה  "אינה  אליו, 
למענכם תפילת חינם, לתפילה שבצידה 
החסד  מורשת  המשכת  לזכות  צדקה 
עיניי  במו  זאת  רואה  אני  הצדיק...  של 
אלה  למען  מתפלל  שאני  שהתפילות 
של  החסד  מורשת  למען  תרמו  שכבר 
לנכדי הצדיק  נפש  פדיון  ונתנו  הצדיק, 
הישועות  להושיע',  'רב  ארגון  ראשי 

מגיעות מהר יותר וחזקות יותר" - - -

בידוד אצל ר' ישעי'לע

כי  ונראה  נאחז שרעפים  נתנאל  ר' 
שאירע  רגיל  בלתי  מסיפור  נזכר  הוא 

עמו, אשר את סופו אינו יודע עדיין:

"מה עלה בסופו של היהודי שהגיע 
לכאן בתקופת הבידוד"?

זהו סיפור משעשע מעט, על יהודי 

נישואי  שלקראת  מירושלים,  חשוב 
כהרגלו  לצאת  ביקש  מצאצאיו,  אחד 
הנשיא  של  האחרונים  בימים  לארה"ב 
חופשית  כניסה  התיר  שעדיין  טראמפ, 
לפני  ימים  כמה  ישראל.  ארץ  לתושבי 
לנכדי  התקשר  הוא  המתוכנן,  המועד 
על  להושיע'  'רב  הארגון  ראשי  הצדיק, 
מנת לתרום סכום הגון לטובת המטרנה 
וביקש שיזכירו  בעבור הילדים הרעבים 

את שמו על הציון.

החשוב  היהודי  פנה  מכן  לאחר 
לסוכן טיסות וביקש ממנו כרטיס טיסה 
מהמחיר  הופתע  הוא  אבל  יורק,  לניו 
נסיעה  את  לדחות  והחליט  המפולפל 

לתקופה אחרת.

ברגע של בדיחות הדעת, פלט סוכן 
כרטיס  כרגע  שיש  באזניו,  הנסיעות 

טיסה להונגריה במחיר מוזל במיוחד...

לדרכו,  פנה  כמעט  החשוב  היהודי 
כשלבסוף החליט לקפוץ על המציאה.

אבל אז, עדכן אותו הסוכן באכזבה, 
ייאלץ  הוא  שבהונגריה  חשש  שיש 

לשבת עשרה ימי בידוד...

לסגת,  החשוב  היהודי  עמד  שוב 
אבל אז הוא החליט שהוא הולך על זה 

בכל מחיר.

חשב היהודי והסיק, כי הרי למה לו 

להתייגע דייקא באמריקה ולכתת רגליו 
על פתחי נדיבים, זאת בשעה שהוא יכול 
לשפוך את צקון לחשו על קבר הצדיק 
מקערעסטיר, עליו אמרו גדולי הצדיקים 

כי 'מפתח הפרנסה' נתון בידו?

אמר  לנפשו,  מרגוע  ימצא  כאן 
ועשה. 

בהונגריה  נחת  כבר  הוא  למחרת 
בחר  אותם  בידוד,  ימי  ל-10  ונדרש 
לקברו  בסמיכות  בקערעסטיר,  להעביר 

של הצדיק.

היהודי החשוב היה מרותק לביתו, 
לקבר  ונכנס  יצא  נתנאל,  ר'  והשליח 

והתפלל למענו לישועה דחופה.

יצא  הבידוד,  ימי  עשרת  כעבור 
כדי  נרגש,  כשכולו  מהבית  היהודי 
מצבו  על  ולהתפלל  הציון  את  לפקוד 
שהוא  האחרון  היום  זה  היה  הכלכלי. 
עשה בהונגריה, כאשר לאחר התפילה, 
הוא תכנן לעלות על מטוס בחזרה לארץ 
ונעצר  נתנאל  מר'  נפרד  הוא  ישראל. 

להמתין למונית.

החלק  את  משלים  יוסף  ר'  כאן 
ששמע  כפי  ומגולל  הסיפור  של  השני 

ממנו לאחר מכן: בעוד אותו יהודי 
אותו  שיסיע  לרכב  ממתין 

בית  אל  הגבעה  במעלה 
העלמין, נעצר רכב מהודר 

שדה התעופה בבודפסט
סגור בעקבות התפשות הקורונה
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על ידו שהונהג על ידי יהודי מחו"ל, 
שהציע לו 'טרמפ' אל קבר הצדיק.

פנימה  נכנס  החשוב  היהודי 
ושיחה נעימה התפתחה בינו לבין הנהג, 

שהתברר כי הוא הגיע לכאן מארה"ב.

לשמוע  ביקש  מארה"ב  היהודי 
הוא  מדוע  מירושלים  החשוב  מהיהודי 
קערעסטיר  את  לפקוד  כך  כל  התאמץ 
מעשה  כל  את  תומו,  לפי  לו  סיפר  וזה 

הסיפור, מתחילה ועד סוף.

בנתיים הם הגיעו אל הציון והשניים 
וזה  זו  זוית  בקרן  זה  להתפלל,  נעמדו 
לישועתו  איש  איש  אחרת,  זוית  בקרן 
שם  היה  נתנאל  ר'  השליח  הפרטית. 

למען  הוא  גם  והתפלל  עת  באותה 
היהודים הזקוקים לישועה, כפי שנשלח 
לידיו שעה קלה קודם לכן מטעם ארגון 
גם שמו של  היה  ביניהם  להושיע',  'רב 

היהודי החשוב מירושלים.

כשנפנו לצאת, פנה היהודי מארה"ב 
אל היהודי החשוב מירושלים ואמר לו:

מירושלים,  יהודי  ר'  נא  שמע 
אחד  אצל  רפואית  לישועה  זקוק  אני 
פדיון  לתת  החלטתי  וכעת  מצאצאיי 
אתה  כי  חושבני  שידרוש.  ככל  לצדיק 
תהיה הכתובת הנכונה לכך. כמה אתה 

זקוק לצורך החתונה?

ולא  המום  היה  הירושלמי  היהודי 
נקב את הסכום,  לבסוף  להגיב.  הצליח 

שהסתכם בכמה עשרות אלפי דולרים.

למשמע  האמין  לא  נתנאל  ר' 
מאד:  מהר  קרה  האירוע  אבל  אזניו, 

ההדור  מחיקו  הוציא  מארה"ב  היהודי 
פנקס צ'קים ורשם על אתר את הסכום 

בתשלום אחד!

ההתרגשות גוברת מסיפור לסיפור, 
כי הפאזל שמתחבר מול  אנו מרגישים 
עינינו, הופך ליריעה מופלאה של ישועות 
מקערעסטיר,  הצדיק  בזכות  וניסים 
באופן חי ומוחשי ותחת הרושם הזה אנו 
מעט  להפר  כדי  הקבר  אל  יחד  עולים 
הקדושה  את  במעט  ולחוש  את השקט 

השוררת במקום.

הכל נעשה בהיחבא, בחשש מעינא 
ונסגרים  נפתחים  השערים  בישא, 
בהרמטיות,  ננעלות  הדלתות  בזריזות, 
החלונות נפתחות כדי חרך צר והאורות 

נשארים כבויים.

ללא  בוערות  המרצדות,  הנרות  רק 
עדים,  כאלף  ומעידות  במקום  הפסקה 
הנאמן  השליח  הקבוע,  המבקר  על 
נרות  מדליק  כאן,  שנוכח  נתנאל,  ר' 

ומתפלל לישועות הפרט והכלל.

עתה  ששמענו  כפי  והתפילות, 
מקרוב, לעולם אינן חוזרת ריקם.

אחרי פרק זמן של תפילה רוטטת, 
שואל  נתנאל  ר'  והפעם  בחוץ  שוב  אנו 
יוסף, מה עלה בגורל הבקשה  את הרב 
בימים  הזכיר  שהוא  המשולשת 

האחרונים.

שביקשה  דואגת  אמא  זו  היתה 
שלה,  הבכורה  הבת  את  להזכיר 
ומפרנס.  ראוי  עבודה  מקום  שתמצא 
האם,  של  שמה  את  להזכיר  בנוסף, 
שתצליח למכור את הדירה, אחרי שכבר 

התחייבה לרכישת דירה אחרת. ולבסוף, 
תזכה  הצעירה  שלישית, שהבת  בקשה 

להתארס...

רק  לך,  "לאט  לו,  אומר  יוסף  הרב 
בימים האחרונים הזכרת אותו, לא צריך 
הישועה  הסתם  השעה...מן  את  לדחוק 

באופק, בוא תבוא"...

בדרך חזור, שקט שורר באוטו, הרב 
יוסף מעיין בפנקס הכחול ולפתע ננער 
התרגשות  מרוב  ממקומו  נעמד  וכמעט 

ומצביע על אחת השורות ברטט:

גברת שולמית בת... התקשרה ביום 
שני לבשר כי הדירה נמכרה...

מצאה  הבכורה  רביעי  ביום 
גדולה  יותר  הכנסה  עם  עבודה  מקום 

מהמצופה...

הצעירה  הבת  חמישי  ביום 
התארסה...

אנו  אין  במקום.  קצובות  שעותינו 
יכולים להתעכב יותר ור' נתנאל מלווה 
שאנו  בשעה  מעורבים  ברגשות  אותנו 
כמו  קערעסטיר,  את  לעזוב  נאלצים 
קשתה עליו הפרידה עם יהודים נוספים 
שמסתופפים בצל הצדיק מקערעסטיר, 
אשר מעתה לא יוכלו להתפלל בעצמם, 

אלא יצטרכו לעשות זאת דרך שליח.

התפילה  כי  כבר,  יודעים  אנו  אך 
שתרמנו  אחרי  רק  השליח,  דרך  דווקא 
תרומה הגונה למורשת החסד של הצדיק 
בימינו  בעוז  הממשיכה  מקערעסטיר, 
'רב  בארגון  הצדיק  נכדי  באמצעות 
שהתפילה  הערובה  היא  היא  להושיע', 
לרחמים  במהרה  יותר  עוד  תתקבל 

ולרצון.

ואומרים  זאת  לו  מזכירים  אנו 
דומה  "אינה  נפרדים,  שאנו  בשעה  לו 
לתפילה  בקערעסטיר,  חינם  תפילת 
לזכות  נפש  ופדיון  צדקה  שבצידה 

המשכת מורשת החסד של הצדיק"...

אכן.  ואומר,  נרגשות  מהנהן  הוא 
את  הממשיכים  התורמים  כל  למען 
נכדי  בידי  שממשיכה  החסד  מסורת 
ככל  ומזומן  מוכן  כאן,  אני  הצדיק, 

שיצטרכו.

פדיון  שבצידן  והתפילות 
מורשת  להמשכת  נפש 
החסד של הצדיק - לעולם 

אינן חוזרות ריקם!

מורשת הישועות

האורות נשארים כבויים, 
הדלתות נעולים מאחוריו 

והחלונות פתוחים כדי חרך 
צר. ובשעה שהוא מעלה 

את הנר ומתחיל לומר פרקי 
תהלים רוטטים, בשליחות 

נכדי הצדיק ראשי ארגון 
'רב להושיע', דומיית קודש 

שוררת בהיכל

ר' נתנאל בתפילה הקבוע 
על הציון הק'
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   המפתח
לישועות

   למעלה
 מדרך הטבע

ממשיכים את מורשת החסד כבקשת ר' ישעי'לע זי"ע באמצעות נכדיו ממשיכי דרכו
◄  המשביעים אלפי תינוקות רעבים ממשפחות נזקקות מידי חודש בחודשו כמסורת וצוואת זקינם הגדול זיע"א  ►

1800-20-22-33 מאמצים תינוק רעב
ומקבלים את הקמיע 

הקדוש המסוגל לישועות

מאמצים משפחה
 ומקבלים את תמונת

הפאר המיוחדת

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

www.ravlk.org~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

גם אתה תזכה לישועה
בכח הבטחתו של הצדיק
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מהצד  כאשר  הגדולים,  עמדו המחסנים  זה,  מול  זה 
האחד המחסן היה שייך ליהודי ירא ושלם, ומהצד השני 

היה זה מחסן שהיה שייך לכומר העיירה. 

של  במחסנו  עכברים  של  נגע  התפשט  הימים,  מן  ביום 
היהודי ואלה הותירו אחריהם נזקים עצומים.

הוא  ישועה.  וביקש  היהודי מיהר אל הצדיק מקערעסטיר 
מכל  מעשרות  נתינת  על  הקפיד  מעודו  כי  הצדיק,  לפני  טען 
של  קדשו  מפה  מהירה  ישועה  כך  בזכות  הוא  ביקש  כספו, 

הצדיק.

שלושת  את  מקערעסטיר,  הצדיק  כינס  הדברים,  לשמע 
דין  בבית  שהתיישבו  התורה,  ואדירי  הלבנון  ארזי  חתניו, 
וכתבו פסק כי בגין זאת שאותו יהודי מקפיד מעודו על מצוות 

המעשרות, אין להם לעכברים רשות לשלוט ברכושו.

הצדיק  בפני  הובא  הוא  הדין,  פסק  כתיבת  משנתסיימה 
מקערעסטיר וזה הוסיף את חתימתו על כך.

כעת, נטלו היהודי והדביקו על דלת מחסניו.

באותו לילה, אירע הפלא הבא: שורות שורות של עכברים, 
נטשו את מחסני היהודי ועברו אל השכן שמנגד, כומר העיירה. 

עם  הדלת  על  שניתלה  הדין  פסק  של  הנרגשים  ההדים 
ועמם  העולם  בכל  התפשטו  מקערעסטיר,  הצדיק  של  חותמו 
הצדיק  של  דיוקנו  דמות  שתמונת  כך  על  השמועה  נפוצה 
פלא  סגולת  הינה  זי"ע,  מקערעסטיר  משה  רבי  בן  ישעיה  רבי 

להברחת עכברים.

דורשי רשומות אובדים עצות
מאז ועד היום, בכל מרתף בניין בבני ברק וירושלים ובכל 

סקירה מרתקת החוקרת את שרשרת הסגולות המופלאות שנאחזו בשולי גלימתו של 
הצדיק מקערעסטיר • מה מקור סגולת תמונת דמות דיוקנו של הצדיק מקערעסטיר כנגד 

עכברים והאם יש מקור לחלוקת גבישי הסוכר בסמוך לקברו של הצדיק מקערעסטיר? 
• מה היסוד של מטבע לשמירה ומהי גולת הכותרת של סגולת הסגולות של הצדיק 

מקערעסטיר? • המסורת שממשיכה עד ימינו

| נח יעקבזון |

מורשת הסגולות

תחקיר היסטורי מאחורי שולי גלימתו של הצדיק מקערעסטיר:

סגולות הצדיק 
מקערעסטיר שנפוצו 

בתפוצות ישראל

מגזין ההילולא - אייר תשפ"א42
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התמונה  את  תמצאו  פארק,  ובורו  בויליאמסבורג  'בייסמנט' 
העכברים  את  משם  ומבריחה  בגאון  מתנוססת  המהודרת 

המאוסים.

זו,  סגולה  על  שסמכו  בדורינו  ישראל  מגדולי  מקובל  אף 
בהם  ומשונים,  שונים  במקרים  עצמן  בעד  מדברות  והעובדות 

התמונה הביאה להעלמת נגע עכברים.

אך דורשי רשומות שחקרו ודרשו את הדברים, עדיין אובדים 
עיצות וטרם מצאו את המקור המוסמך לסגולה זו.

יהיו שיאמרו כי סגולה זו, אין לה בסיס. ויהיו שיאמרו, עם 
בסיס או בלעדיה, כי סגולה זו פשוט עובדת...

עופות דורסים או הרעלה?
המרתק  הרקע  הוא  זה 

המתגלגלת  הסגולות  לשרשרת 
הכבירה  דיוקנו  דמות  סביב 
החסד  עמוד  של  והמסתורית 
רבי  בן  ישעיה  רבינו  הצדיק 
משה מקערעסטיר זי"ע, אשר 
למעלה  לפני  פטירתו  מאז 
היא  היום,  ועד  שנה  מ-90 
גלים  להכות  ממשיכה 
חדשים  גילויים  ולהביא 

לבקרים.

הסיפורים  אחד 
בנושא  המאומתים 
סיפורו  הוא  התמונה, 
גורן  משפחת  של 
באחד  המתגוררת 
הדתיים  המושבים 
דרום  באיזור 
אשר  השפלה, 
רפת  בבעלותה 
שסבלה  גדולה, 
מנגע  אנושות 
אשר  העכברים, 
להם  גרמו  גם 
כבדים  לנזקים 
ת  ק ו ז ח ת ב

הרפת.

הישועה  את  להביא  הצליח  לא  לעשות,  שניסו  מה  כל 
ולהכחיד את התופעה המאוסה והמזיקה של העכברים ברפת 

הגדולה.

בהסכמת  גורן  משפחת  בני  החליטו  מסוים,  בשלב 
הצדיק  של  דיוקנו  תמונת  את  להדביק  ישראל  מגדולי  אחד 
לישועה  ולצפות  הגדולה  הרפת  מבואות  בכל  מקערעסטיר 

המהירה, כי כבר כלו כל הקיצין.

וראה זה פלא, תוך מספר ימים, נעלמו העכברים כלא היו.

כנגד העכברים שהם  זאת, שההרעלה  להסביר  שניסו  היו 
השתחררו  כעת  ורק  השהייה  למצב  נכנסה  לכן,  קודם  עשו 
והכחידו את העכברים. היו שאמרו שתופעה של עופות דורסים 
העכברים  את  וזיהו  תקופה  באותה  הארץ  בשמי  שהופיעו 
מלמעלה וטרפו אותם, הם אשר הביאו להכחדתם. כך או כך, 

הביא  ושכניו,  מושב  אותו  בכל  והמסופרת  המוכרת  העובדה 
לסגולה זו להיות בלתי מעורערת באותה סביבה.

גם  העלו  בכתובים,  לחפש  החוקרים  שהתייגעו  ככל  אך 
ההיסטוריונים חרס. אין לכך רמז ולא חצי רמז, לא בכתביו ולא 
בעדויות מימי חייו של הצדיק מקערעסטיר בנושא זה. כי אם 
של  הקשר  על  מעניין  רקע  נתן  אשר  התחלנו,  בו  סיפור  אותו 

פעליו של הצדיק, נגד נגע העכברים.

 גבישי הסוכר המבורכים
מה'הויף' בקערעסטיר

זו אינה הסגולה היחידה המוכרת, הנתלית באילן גבוה זה 
מקערעסטיר  הצדיק  של 
לפופולאריות  שזוכה 
תפוצות  בכל  רבה 
זו  כי  אם  ישראל, 

הנפוצה שבהן.

נוספת,  סגולה 
לא  ומעניינת  ייחודית 
סגולת  היא  פחות, 
הסוכר  גבישי  חלוקת 
קברו  על  המתברכים 
מקערעסטיר  הצדיק  של 
העיירה  של  שבעיבורה 
ההונגרית בודרוגקרסטור, 
נכדיו  ידי  על  ודייקא 

ממשיכי דרכו.

הזדמנתם  אם 
הקורונה  טרום  בתקופת 
וקפצתם  אירופה  למזרח 
בעיירת  קודש  לביקור 
ההונגרית,  קערעסטיר 
מוצאים  הייתם  לבטח 
של  במהלכה  עצמכם  את 
של  המעניינת  הסגולה 
חלוקת גבישי סוכר, שהיתה 
לציונו  בסמוך  נערכת 
מקערעסטיר,  הצדיק  של 
המעוטרת  הגבעה  במעלה 
בכרמים ודווקא על ידי נכדיו 

ממשיכי דרכו.

 התרופה ה'אמיתית'
של הדוקטור ה'אורגינלי'

מבוסס  מקור  לה  יש  והפעם  המסורת,  לפי  כך  הסגולה, 
עצמו,  הצדיק  של  חייו  בימי  דנא  מקדמת  נהוגה  היתה  היטב, 
שהיה הוא עצמו יושב ופורס גבישי סוכר בתוך קערה מיוחדת 
מבעיות  או  כלכלית  ממצוקה  שסבלו  ליהודים  מהם  ונותן 
בריאותיות וראה זה פלא, תוך זמן קצר, התהפך מזלם וזכו להון 
רב והבריאו מכל מכאוביהם. זה קרה, אף בימיו האחרונים של 
הצדיק מקערעסטיר, כפי שתוכלו לקרוא במאמר מיוחד, במגזין 

זה.

המלחמות  את  שרדה  מתברר,  כך  הקערה, 
ונמצאת עד ימינו בידי נכדיו.

ההדים 
הנרגשים 
של פסק 

הדין שניתלה 
על הדלת 

עם חותמו 
של הצדיק 

מקערעסטיר, 
התפשטו 

בכל העולם 
ועמם נפוצה 
השמועה על 
כך שתמונת 
דמות דיוקנו 

של הצדיק 
רבי ישעיה 

בן רבי משה 
מקערעסטיר 

זי"ע, הינה 
סגולת פלא 

להברחת 
עכברים
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אחד הסיפורים שהיכו גלים, היה סיפורו של יהודי שאשתו 
חלתה קשות ונאבקה על חייה. בצר לו פנה היהודי אל בנו של 
הצדיק מקערעסטיר, רבי אברהם'לע, שבכוחו של אביו הגדול 

פרס לו כמה גבישי סוכר שיהיו לרפואת אשתו.

אל  המבורכים  הסוכר  מגבישי  להביא  מיהר  יהודי  אותו 
אשתו וראה זה פלא, מהר מאד נרפאה ממכאוביה. ובכל פעם 
מהסוכר  מעט  נוטל  הוא  היה  מעט,  להציק  המכאובים  שהחלו 
ששמר אצלו ונתן לאשתו ומייד היו מכאוביה הולכות וחולפות.

 הסגולה הנדירה
שנעלמה מהנוף בעידן הקורונה

ומאז  השנים  במשך  התגלגלו  אלו  מעין  רבות  עובדות 
עד  שממשיכה  הסוכר,  גבישי  חלוקת  למסורת  תקומה  היתה 
דייקא  נמצא  שהכוח  אומרת  המסורת  כאשר  ימינו, 
עומדים  הם  שכאשר  הצדיק,  של  נכדיו  בידי 
בסמוך  הסוכר  גבישי  את  ופורסים 
מקערעסטיר  הצדיק  של  לציונו 
הם  הרי  שמו,  את  ומזכירים 
הגדולה  מהשפעתו  ממשיכים 

לישועת הכלל והפרט.

הפכה  כהיום, 
נדירה  להיות  הסגולה 
סגירת  בגין  יותר, 
והשבתת  הגבולות 
של  התעופה  קווי 
הונגריה ממנה ואליה. 
הזו  הסגולה  משכך 
'סגולת  שנקראת 
המבורך  הסוכר 
מתחלק  מקערעסטיר', 
ביוקר רב. אך בעידן טרום 
הסגולה  היתה  הקורונה, 
נתונה לכל ובכל הזדמנות 
שנכדי הצדיק הגיעו לבקר 
היו  הם  בקערעסטיר, 
עורכים את חלוקת הסוכר 
חפיצה  ובנפש  רחבה  ביד 
לציונו  בסמוך  דכפין  לכל 
שנהג  כפי  בדיוק  הקדוש, 
גם זקינם הגדול, לתת לכל 

יהודי כדי מחסורו...

סגולת 
הפתקאות 
 והישועות

שלא מאחרות 
לבוא

נוספת  לסגולה  מכאן 
קהילות  בכל  שנפוצה 
מסירת  של  ישראל, 
הצדיק  לנכדי  'קויטלאך' 
על  אותם  שימסרו  דייקא, 

קברו זקינם בקערעסטיר.

המיוחדת,  הסגולה 

הרה"ק רבי אברהם'לע זצוק"ל  בעלת מקור מוסמך, באה בשם 
האחרונות,  שבשנותיו  מקערעסטיר,  הצדיק  של  וממשיכו  בנו 
קברו  על  שיביא  פעם  בכל  הפטירה,  אחרי  כי  מאביו  קיבל 
במרומים  מקערעסטיר  הצדיק  יפעל  לישועה,  קויטלאך 

להשפעות וישועות וכל מילי דמיטב.

בשנות חייו הקצרים של הבן, אחרי פטירת אביו, נהג כך בנו 
הרה"ק רבי אברהם ולאחר מכן המשיך בכך ממשיכו ובמסורת 
זו ממשיכים היום גם נכדי הצדיק, שמעבירים את הפתקאות, 
ה'קויטלאך', על קברו של זקינם הגדול והישועות לא מאחרות 

לבוא.

חסידים ואנשי מעשה הפוקדים את הציון הקדוש מקפידים 
על כך בהקפדה יתירה למסור את ה'קויטלאך' דייקא לידי נכדי 
כי  הציון,  אצל  ה'קויטלאך'  את  שיניחו  אלו  יהיו  שהם  הצדיק, 
לישועה  שיפעל  מקערעסטיר  הצדיק  הבטיח  הרי  זו,  בדרך 

במרומים.

מדי ערב ראש חודש, מעבירים נכדי הצדיק ממשיכי דרכו 
את הקויטלאך והפתקאות שהתקבלו בארגון 'רב להושיע' לידי 

הקבר והישועות ממהרות לבוא מעל לדרך הטבע.

כשהצדיק חנן מטבע זהב לשמירה
מקערעסטיר  הצדיק  בשם  נפוצה  נוספת,  פלאית  סגולה 
כשמירה  מקערעסטיר,  הצדיק  שחילק  לשמירה'  'מטבע  והיא 

והגנה מכל צרה וצוקה בהזדמנויות שונות. 

לייב  דוד  ר'  בשם  יהודי  של  הפלא  סיפור  היא  מהן  אחת 
לראיון  והוזמן  מקערעסטיר  הצדיק  בתקופת  שחי  בלאנק, 
כדי  תוך  אך  בכפייה,  לגייסו  רצו  הגיוס ההונגרית שם  בלשכת 
להינצל  שזכה  וכמעט  חירש  שהוא  המפקדים  חשבו  הראיון 
מידיהם, אלא שברגע האחרון, כשהודיעוהו שהוא פטור מגיוס, 
הוא הגיב בשמחה גדולה, או אז הבינו המפקדים כי לא חירש 

הוא וקבעו את תאריך גיוסו מחדש.

בצר לו פנה אל הצדיק מקערעסטיר וזה הציע לו להימלט 
לארץ ישראל. חרדה גדולה נפלה עליו, הכיצד יעשה את המסע 
להיתפס  עלול  שגם  עוד  לא  המתאימים.  המסמכים  בלי  הזה, 
ועונשו יוחמר בהרבה. הצדיק מקערעסטיר שמע את חששותיו 
והעניק לו מטבע זהב לשמירה וכך יצא אל הדרך ברכבות אל 
הנמל, משם רצה לעלות על ספינה לארץ ישראל. ואכן לאורך 
כל הדרך, לא נגעו בו החיילים ושומרי הגבולות ואף לא ביקשו 

ממנו כרטיס נסיעה ברכבות השונות שלא היו לו.

השוחד ששיכנע את השומר הטורקי
הוא המשיך במסעו המופלא ועלה על אניה שהביאה אותו 
השומרים  אחד  תפסו  ממנה,  לרדת  וכשעמד  יפו,  העיר  לחופי 

הטורקיים ואיים עליו כי יסגירנו בחזרה לאירופה! - - -

על אתר שלף ר' דוד לייב את מטבע הזהב שקיבל מהצדיק 
והחליט  וכה  כה  הביט  וזה  שומר  לאותו  ומסרו  מקערעסטיר 

לאפשר לו לרדת ארצה ולהימלט על נפשו.

היה ר' דוד לייב מסיים את סיפורו המופלא ואומר: הצדיק 
מקערעסטיר מסר לי מטבע לשמירה לעבור עם זה כל הגבולות 
ואף פעם לא עצרו אותי. כאשר אכן הגעתי למחוז חפצי לארץ 
ישראל, והמטבע שמירה כבר פעלה את פעולתה, אז היה בידי 
חיל טורקי להעמידני, והוכרחתי לשחדו במטבע של זהב, ובזה 

נגמרה השפעת ברכתו של הצדיק! - - -
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גולת הכותרת של הקמיעות
גולת הכותרת של כל הסגולות, סגולת הסגולות, המצטרפת 
הצדיק  של  גלימתו  בשולי  הנאחזות  הללו  הסגולות  לשרשרת 
מקערעסטיר, היא הסגולה שגדולי ישראל הגדירו אותה כסגולה 
ומקורותיה,  מקוריותה  בשל  כולנה,  על  שעלתה  עוצמתית 
הצדיק  של  ימיו  מאז  חיות  בעדויות  היטב  מבוססת  ובהיותה 

מקערעסטיר ולפעמים בכתב ידו הקדושה עצמו:

קמיע השמירה!

שלא כמו המטבעות לשמירה, הסוכר או הקויטלאך, שהיו 
'קמיע  היתה  עצמו,  הצדיק  של  חייו  בימי  מעט  למתי  ידועים 
השמירה' עובדה ידועה ומוכרת שרבים וטובים רצו להניח עליה 
יד, אף תמורת סכומים ניכרים. לא תמיד נענה הצדיק ונתן את 

קמיע השמירה.

אך כאשר ניתנה קמיע השמירה המסוגלת, היתה זו פועלת 
את פעולתה למעלה מדרך הטבע בדרכים שונות ובלתי נתפסות.

 גם כי אלך בגיא צלמוות,
קמיע השמירה עמדי

זה הוא סיפורו של החסיד הישיש הרב אברהם צבי שאביו 
זכה לקבל קמיע השמירה מרבינו הצדיק מקערעסטיר בשנתו 
כשפרצה  לימים,  צעיר  ילד  בהיותו  לו  מסרו  והוא  האחרונה 

מלחמת העולם השניה.

בכל דרכיו, גם כשהלך בגיא צלמוות, שמר על הקמיע מכל 
משמר והיא שמרה עליו, עד שניצלו חייו מכל מוראות המלחמה 
בנים  לראות  וזכה  למופת  בית  להגר לארה"ב שם הקים  וזכה 

ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

תבנית 'קמיע לשמירה', שהיה נכתב בדרך כלל על ידי סופר 
אותיות  כללו  מקערעסטיר,  הצדיק  רבינו  בהוראת  שמים,  ירא 
טמירות ונסתרות, אשר נחקקו על פי סודות הקבלה ופסוקים 

שונים מן התורה וכך היוו הגנה ושמירה מופלאה ועליונה.

אלו  נשגבות  אותיות  כתובות  נמצאו  מהקמיעות  בחלק 
של  הן  תיבות  שראשי  שאמרו  שהיו  ולה",  הבמוג  "והאפה 
"ואת האנשים אשר פתח הבית הכו  יא:  יט  הפסוק בבראשית 

בסנוורים מקטן ועד גדול וילאו למצוא הפתח".

לחצות גבולות, להיעלם ברכבות 
ולהגיע לארץ ישראל בשלום

בקמיע לשמירה נוספת, מופלאה בפני עצמה, נמצא כתוב 
היתה  אשר  ונשגב",  צדיק  ירוץ  בו  ה'  שם  עוז  "מגדל  הכתוב 

קמיע שנושעו בה רבים ישועות מופלאות.

זה הוא סיפורו של הרה"ח ר' ישראל יעקב וייסברגר שאביו 
במיצר  נתונים  היו  ז"ל שחייו  וייסברגר  מאיר  יצחק  ר'  הרה"ח 
רבינו  אל  בתחינה  בא  ימים,  באותם  מהונגריה  לברוח  ונאלץ 
נפשו  על  להימלט  כיצד  עצה  לו  לעוץ  מקערעסטיר  הצדיק 

מהמדינה, מאחר ואין בידו פספורט חוקי לחצות את הגבולות.

הסתגר הצדיק מקערעסטיר עם סופר יר"ש שהכין 
את הקמיע המופלא הזה והעניק לו אותה בסוד.

יצחק מאיר בחצותו את  ר'  בו  ואכן, השתמש 

מרן שר 
התורה מתרגש 
ממראה הקמיע 

של הצדיק 
מקערעסטיר

במעמד נפלא ומרגש, זכו נכדי הצדיק מקערעסטיר להיכנס אל 
קנייבסקי שליט"א  לבית מרן שר התורה הגר"ח  פנימה,  הקודש 
אות  הקמיע,  כתבנית  הזה,  המופלא  הקמיע  את  לפניו  והגישו 

באות, שמסר הצדיק מקערעסטיר בחיי חיותו.

שרעפים.  ונאחז  הקמיע  בכתב  ארוכות  התבונן  שליט"א  מרן 
להושיע'  'רב  ארגון  תומכי  את  חמות  במלים  בירך  מכן  לאחר 
והביע  מקערעסטיר  הצדיק  של  החסד  מסורת  את  הממשיכים 
ימינו  עד  עוז  בכל  ממשיכה  שהיא  מכך  הגדולה  התפעלותו  את 
אלה ובוודאי כי מחזיקי קמיע זה, שנכתבה על ידי נכדי הצדיק, 
זקינם  של  החסד  מסורת  את  להמשיך  היא  נפשם  משאת  שכל 
הגדול, בוודאי תפעל את פעולתה בשמיים להשפיע על מחזיקיה 

השפעות עד בלי די!
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מורשת הסגולות

גבולות הונגריה באמצעות הרכבת של אותם ימים, כאשר בידו 
כאשר  לפלא  ויהי  מקערעסטיר.  הצדיק  של  הקמיע  ורק  אך 
תעודותיו  את  בדקו  ולא  עצרוהו  לא  הגבול  שומרי  השוטרים 

וכך זכה להימלט על נפשו. קמיע זו המשיכה ללוות את 
הבן ר' ישראל יעקב וייסברגר שבשנים 

מהצבא  נמלט  הבאות 
לארץ  וברח  ההונגרי 
בכיסו  כאשר  ישראל 
הצדיק  של  הקמיע 
ששמר  מקערעסטיר, 
לאורך  עליו מכל משמר 

כל תלאותיו!

המסורת 
ממשיכה גם 

היום!
הקמיע  כתיבת  מסורת 
גם  ממשיכה  הזה,  המופלא 
ידיהם  תחת  עוז,  בכל  בימינו 
הצדיק  נכדי  של  האמונות 
'רב  ארגון  ראשי  מקערעסטיר, 
הסמכות  את  שקיבלו  להושיע', 

המופלאה  ברכתו  פי  על  לכך, 
של המקובל הגה"צ רבי יעקב מאיר 

על  בהתלהבות  שהתבטא  שליט"א  קמיע שכטער  קדושת 
לך  אין  כי  ואמר,  מקערעסטיר,  הצדיק  של  הקמיע  כתבנית  זו, 
דרך  את  בפועל  ממשיך  אשר  זה,  כמו  ישועות  שפועל  קמיע 
החסד של הצדיק מקערעסטיר, בפעולות החסד הנרחבות של 

ארגון 'רב להושיע'!

וחברי  שליט"א  וייס  הגרי"ט  ירושלים  גאב"ד  מרן  אף 
הבד"ץ הצטרפו בהתלהבות בדברי הסכמה לקדושתה של 
ה'קמיע' כתבנית המקורית שניתנה מידיו של הצדיק 
החסד  מעשי  המשכת  בזכות  אשר  מקערעסטיר, 
גדול  ה'קמיע'  של  כוחה  בודאי  חייו,  כבימי 

להיוושע מן השמיים בכל מילי דמיטב.

אם גם אתם זקוקים לישועה 
זו ההזדמנות שלכם  דחופה? 
ולהיוושע  להיפקד 
עכשיו, בזכות 'קמיע' 
הצדיק  של  הקודש 
 , ר י ט ס ע ר ע ק מ
תרומה  ידי  על 
מפעליו,  להמשכת 
ראשי  נכדיו  באמצעות 

ארגון 'רב להושיע'.

'רב להושיע' משביע ילדים  הארגון 
הצדיק,  בזכות  פעליו  את  ומגביר  רעבים 
עכשיו  אתה,  גם  לשותף  להפוך  וביכולתך 

ולזכות לעצמך בכל הישועות!

ביותר,  המתאים  הזמן  זה  אייר,  ג'  ההילולא  יום  לקראת 
הצדיק  של  פעליו  עם  אמת  של  לשותף  להפוך 
לדרך  מעל  השנה  עוד  ולהיוושע  מקערעסטיר 

הטבע. אל תמתינו לשנה הבאה!

להושיע'  'רב  ארגון  ראשי  הצדיק,  נכדי 
הגדול  זקינם  של  החסד  מורשת  את  המנציחים 
הכתובת  להיות  הפכו  מקערעסטיר,  הצדיק  רבינו 
הראשונה לכל הסגולות האמורות, ביניהן, תמונת 
חלוקת  מקערעסטיר,  הצדיק  של  דיוקנו  דמות 
גבישי הסוכר, מסירת הפתקאות 'קויטלאך' בידיהם 

שלהם והקמיע לשמירה.

■    ■    ■

מקערעסטיר,  הצדיק  של  דיוקנו  דמות  סביב 
עמלו רבות נכדי הצדיק ראשי ארגון 'רב להושיע' 
שליט"א  ישראל  גדולי  לברכת  שזכו  אחרי  ורק 
שקבעו כי איתמחי גברא ואיתמחי קמיע זו, שדמות 
תמונת  דיוקנו מבריחה עכברים, החלו למסור את 
דיוקנו של זקינם הצדיק מקערעסטיר לכל תומכי 
ארגון 'רב להושיע', הממשיך את מורשת החסד של 
הצדיק מקערעסטיר ומשביע תינוקות רעבים בכל 

רחבי הארץ.

לקבלת תמונת דיוקנו של הצדיק מקערעסטיר 
'רב  - פנה עכשיו לארגון  נכדיו דייקא  ידי  - מאת 

להושיע' ובוודאי תיוושע עוד השנה ביום ההילולא 
ג' אייר!

■    ■    ■

סגולת גבישי הסוכר המבורך, אשר גם  כך גם 
מקערעסטיר  הצדיק  של  כוחו  על  מתבססת  היא, 
שהעביר אותה לידי צאצאיו נכדיו, אשר כיום הינם 
ביד  מעבירים  הם  להושיע',  'רב  ארגון  ראשי  הם 
רחבה לכל תומכי ותורמי הארגון, כהכרת טובה על 

הסיוע בהחזקת מורשת החסד של זקינם הגדול.

הצדיק  מקבר  מבורכים  סוכר  גבישי  לקבלת 
עכשיו  פנה   - דייקא  נכדיו  ידי  על   - מקערעסטיר 
השנה  עוד  תיוושע  ובוודאי  להושיע'  'רב  לארגון 

ביום ההילולא ג' אייר!

■    ■    ■

חשוב  מקום  ה'קויטלאך'  מסירת  תופס  כן 
ראשי  מקערעסטיר,  הצדיק  נכדי  של  בפעילותם 
ארגון 'רב להושיע', אשר הם בעצמם מעבירים את 
הפתקאות לקבר זקינם הגדול שיעתיר רחמים בעד 

ישראל לישועת הכלל והפרט.

מקערעסטיר  הצדיק  לקבר  קויטל  למסירת 
'רב  לארגון  עכשיו  פנה   - דייקא  נכדיו  ידי  על   -
להושיע' ובוודאי תיוושע עוד השנה ביום ההילולא 

ג' אייר!

■    ■    ■

על  העולה  היא  כאמור,  אשר  הקמיע,  סגולת 
כולנה, ממשיכה בימינו בחרדת קודש, על ידי סופר 
של  המקור  כתבנית  מקערעסטיר,  הצדיק  מנכדי 
הזוכה  לכל  עליונה  שמירה  מהווה  והיא  הצדיק, 
מורשת  בהמשכת  שותף  בהיותו  אותה,  להחזיק 

החסד של הצדיק מקערעסטיר בפועל.

רפואה?  או  לישועה  זקוקים  אתם  גם  אם 
זקוקים  טובה?  פרנסה  או  הגון  לזיווג  מחכים 
לזש"ק או לנחת מהילדים? בידכם הדבר! קחו לכם 
עכשיו חלק בהחזקת ארגון 'רב להושיע' הממשיך 
ונותן  מקערעסטיר  הצדיק  של  החסד  מורשת  את 
הצדיק,  של  הנשגבות  הסגולות  בכל  הכוח  את 

למענכם ובשבילכם! 

הכתובת הראשונה לסגולות הצדיק מקערעסטיר
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פתח לנו
     שער
      בעת

נעילת שער
ממשיכים את מורשת החסד כבקשת ר' ישעי'לע זי"ע באמצעות נכדיו ממשיכי דרכו
◄  המשביעים אלפי תינוקות רעבים ממשפחות נזקקות מידי חודש בחודשו כמסורת וצוואת זקינם הגדול זיע"א  ►

1800-20-22-33 מאמצים תינוק רעב
ומקבלים את הקמיע 

הקדוש המסוגל לישועות

מאמצים משפחה
 ומקבלים את תמונת

הפאר המיוחדת

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

www.ravlk.org~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

ביום חמישי ג' אייר בשעה 17:00 בדיוק
יסגר מוקד העברת השמות לציון הק' ביום ההילולא
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סיפור מורשת

הוא  בוקר,  באותו 
כבדה  שאבן  הרגיש 
כתפיו  על  לו  יושבת 

הצעירות.

סביב  שלו  ההתחבטות 
ממה  ההיפך  היתה  שקיבל,  ההצעה 

שהוא שאף. אבל היא קסמה לו.

היא גם איימה עליו.

מול מרבדי הדשא של האוניברסיטה, 
הוא ישב וחשב, מה היה עושה אם היה 
ממשיך  היה  ולאן  אחר  במקום  נולד 

מכאן.

האם לפנות לפוליטיקה ולתקן כמו 
הכלכלית  והשחיתות  העוולות  את  אביו 
כדאי  שמא  או  מקום  בכל  רואה  שהוא 
אישיים  והישגים  בקריירה  להתמקד  לו 

ולשכוח מהשפעה?

לא  עוד  הוא  וחברים,  משפחה  על 
חשב באותה תקופה.

מוכשר  סטודנט  סול,  היה  זה 
שנולד  וכלכלה,  עסקים  מינהל  בתחומי 
בעיר השקטה דברצן, להורים אקטיביים 
סגן  היה  אביו  המקומית.  בפוליטיקה 
ראש העיר והוא הכיר היטב את הצמרת 

המקומית.

■    ■    ■

בינונית  לימודים  עיר  היא  דברצן, 
אלפי  נוהרים  אליה  הונגריה,  במזרח 
והסביבה.  פולין  סטודנטים מאוקראינה, 
תדמית  לה  לשוות  מנסות  הרשויות 
שבפאתיה  בזמן  ומתקדמת,  משכילה 

חיה אוכלוסייה צוענית גדולה ורועשת.

לחבירו  סול  הצטרף  בוקר,  באותו 
באיזור  כלשהו  פוליטי  בביקור  ג'ואי 
הדברים  איך  לראות  כדי  התעשייה, 
וכסף.  כוח  פוליטיקה,  בפועל,  קורים 
ג'ואי, היה בנו של אחד מאילי העסקים 
באיזור והוא שהביאו לכאן. גם אביו היה 

במפגש, כסגן ראש העיר.

■    ■    ■

מהרגע  מיודדים  היו  וג'ואי  הוא 
למרות  באוניברסיטה,  שנפגשו  הראשון 

הפערים בתפיסה ובזהות האישית.

הם  ללימודים,  הראשון  ביום  כבר 
הולכת  לא  זו  כי  וידעו  בזה  זה  הבחינו 

להיות היכרות סתמית.

ללימודי  הראשון  בשיעור  מייד 
בסופו  מה  שאל:  כשהמרצה  הכלכלה, 

של דבר קובע לציבור את החיים?

שהוא  מה  את  צעק,  כמעט  סול 
יום  כל  כמעט  מאביו  בתיעוב  שומע 

בבית: הכסף משחית הכל!

כמעט  והכריז  אותו  הקדים  ג'ואי 
בכעס: הפוליטיקה משחיתה הכל!

השתררה שתיקה ארוכה. 

שניהם נעצו עיניים זה בזה ולבסוף 
החליטו להמתין בינתיים עם הוויכוחים.

בימים הבאים הם המשיכו להחליף 
קלילות  מילוליות  מהלומות  ביניהם 
שהיה  הטוב  הטעם  בגבול  בינוניות  עד 

מקובל בכיתה.

מספר שבועות לאחר מכן, ההיכרות 
הכל,  בה  שיש  לידידות  הפכה  ביניהם 

ובטחון  עקשנות  הסכמה,  אי  מחלוקת, 
אגו  עם  צעירים  שני  של  גדול  עצמי 

מנופח שבטוחים בצדקת דרכם.

עסקים  בתחומי  נוספת  הרצאה 
ויכוח  להתפרצות  שוב  הביאה  וממשל, 
עמדות עמוקה, שכמעט הפריעה להמשך 

ההרצאה.

עד  להמתין  הצליחו  הם  בקושי 
זה  מול  זה  נעמדו  כששניהם  לסיומה, 
לחשוף אחת ולתמיד את הקלפים הקשים 
ששמעו מהוריהם, כלפי הצד השני. סול 
חמורה  האשמות  רשימת  עם  מוכן  היה 
הכסף שקובע  הכוח המשחית של  כנגד 
ויוצר את כל הבעיות.  בחיים הציבוריים 
היה  ג'ואי  היטב.  אביו  את  דיקלם  הוא 
סבלן רק למשך הדקה הראשונה שסול 
תפס את זכות הדיבור. מייד לאחר מכן, 
טיפוסית  הונגרית  בעוקצנות  הגיב  ג'ואי 
שחושבים  הקטנים  הפוליטיקאים  כלפי 
שעם זכות הדיבור שלהם במועצת העיר, 

מישהו נהיה שבע יותר ורעב פחות.

להימשך  יכול  עוד  היה  הוויכוח 
רעם  נשמע  רגע  באותו  אבל  ארוכות, 
אדיר בסביבה וכל הסטודנטים שסביבם 

מיהרו לעבר מקור הרעש.

הריצה בעקבות כולם הסתיימה מול 
המעונות  בנייני  שמאחורי  הבנייה  אזור 
כי  התגלה  שם  האוניברסיטה,  של 
מהעגורנים  כמה  מתוך  המנופים,  אחד 
האדירים שפעלו במתחם הבניה במקום, 
של  קונסטרוקציה  הרכבת  במהלך  קרס 
בטון. היה זה בעיצומו של  פרויקט בנייה 
עצום ממדים, ששאף להקים את מרכזי 

התרבות בעיר.

המקום  את  לעזוב  מייד  פנה  ג'ואי 

הסטודנט העשיר 
מהונגריה שקרס 

בין לילה
| עלילה מותחת - מאת נחמן קולר |
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הסטודנט העשיר 
מהונגריה שקרס 

בין לילה
הערב  בהמשך  להיפגש  לסול  והציע 

לדבר.

סול הסכים והמשיך לעקוב ארוכות 
אחרי ההתפתחויות במתחם. 

איש מהם לא ידע כי האירוע הסתמי 
הזה ישנה את חייהם.

נפגשו  כשהם  בערב  יותר  מאוחר 
במדרחוב השדרה המרכזית בעיר ולשם 
שינוי הצליחו לשוחח בנחת, סול כבר לא 
זכר את אירוע קריסת העגורן, עד שהגיעו 

קרוב למזרקות במרכז המדרחוב.

מול המים הרועשים, עדכן ג'ואי את 
הקריסה  של  החשובים  בממצאים  סול 

לה הם היו עדים בצהריים:

שמתגוררים  צוענים  מ-11  למעלה 
בעקבות  נהרגו  הבנייה,  לאתר  בסמיכות 

קריסת העגורן.

רעש המזרקות הקשה על השמיעה. 
ג'ואי כמעט לחש.

סול היה המום.

בבית  מאביו  לשמוע  הספיק  הוא 
עובד  רק  הכל  בסך  כי  הצהריים  אחרי 
כבד  חשד  יש  כי  אם  קל,  נפצע  אחד 

שישנם פצועים נוספים שטרם אותרו.

איך אתה יודע את זה? שאל סול את 
ג'ואי.

אנחנו  שלי.  לאבא  שייך  "הפרויקט 
עובדים עכשיו לנקות את הסיפור". ענה 

ג'ואי בשקט.

סול היה הלום רעם.

אתה רוצה לרוץ עכשיו כמו ילד קטן 
ולדווח לאבא שלך על הכל? שאל ג'ואי 

בלעג.

סול עדיין לא הצליח להגיב.

אני רוצה להציע לך משהו, הוא אמר 
והחל לצעוד לאורך השדרה.

סול צעד אחריו והקשיב.

של  מפגש  מתקיים  שבוע  "בעוד 
אנשי העסקים הגדולים בעיר עם הרשות 
ותראה מי משחית  המקומית. בוא איתי 

את מי. זה ישתלם לך".

סול עדיין לא הגיב.

"תנסה לשמור את המידע שסיפרתי 
ג'ואי והסיר תלתל  לך לעצמך", אמר לו 

זהוב ממצחו.

האופי  בוער.  שדמו  הרגיש  סול 
רצה  הסוער,  מאביו  שינק  האידיאולוגי 
לשתף מיידית את המידע המרעיש ובכל 
אמצעי התקשורת, אם אפשר. אבל חוש 
סביב  כעת,  ג'ואי  בו  שגירה  הסקרנות 
המפגש העסקי של  השבוע הבא, הצליח 
הסיפור  את  ולהחניק  להמתין  לו  לגרום 

בתוכו.

לא בלי מאמצים מיוחדים.

נגיעה קלה בכתף של שניהם, גרמה 
ולזהות  לאחור  בחדות  להסתובב  להם 

מייד צועני מתרחק מכיוונם בריצה.

הכיסים  את  למשש  מיהרו  שניהם 
והבחינו כי הארנקים שלהם נעלמו.

פתחו  ומייד  בזה  זה  הביטו  הם 

במרדף אחרי הצועני המתרחק, אבל זה 
בריצה  התקשה  ג'ואי  מהם.  מהיר  היה 

המהירה, סול היה מהיר ועקשן יותר.

עוד עיקול חד, עוד חצר צדדית וסול 
הצליח להדביק את הפער בינו לבין הגנב 

בקצב גובר.

סמטה  לתוך  בריצה  נכנס  הצועני 
חשוכה וסול האט את קצב הריצה והחל 
לחייך. הוא הכיר את הסמטה וידע שאין 

לה מוצא. הגנב הצועני נלכד בידיו.

וחייך  לעברו  הסתובב  הצועני 
בתגובה גם הוא.

סול הפסיק לחייך וגידף.

"אלברטו, זו הפעם האחרונה שאתה 
חברים.  לי  הורס  אתה  איתי.  מתעסק 
עם  תסיים  יקרה,  שזה  הבאה  בפעם 
אזיקים בתחנת המשטרה. עכשיו תחזיר 

לי את הארנק"...

אלברטו הצועני, היה חבר כיתתו של 
חברים  היו  הם  מהלימודים.  שנשר  סול 
טובים אז, עד שאלברטו נעלם מהשכונה 
מגודל  כשהוא  שנים  כמה  כעבור  וחזר 
היטב, בעל שיער ארוך ועם ידיים זריזות. 
מאז, היה אלברטו מפתיע רבות את סול 

בגניבות או מעשי קונדס שונים.

אלברטו הודה כעת באשמה והחזיר 
פולט:  שהוא  תוך  הארנקים,  שני  את 
"חברים אליטיסטיים מצאת לך, סוליק... 
את  לך  מחזיר  אני  מהם...  לך  תיזהר 

הארנקים רק בגלל אבא שלך"!

הארנקים  את  נטל  סול 
לעבר  גידוף  כדי  תוך 
המקום  את  ועזב  אלברטו 

הם הביטו 
זה בזה ומייד 
פתחו במרדף 
אחרי הצועני 
המתרחק, אבל 
זה היה מהיר 
מהם. ג'ואי 
התקשה בריצה 
המהירה, סול 
היה מהיר ועקשן 
יותר.
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בכעס.

■    ■    ■

ג'ואי  נפגשו  הם  שבוע,  אותו  בסוף 
שנערך  העסקי  הפסגה  במפגש  וסול 
דברצן,  של  המערבי  התעשייה  באזור 

בסמוך למרחצאות התרמיים.

כל ראשי העיר ונציגיה היו שם, לצד 
כל הצמרת העסקית שיוצגה על ידי אביו 

של ג'ואי, לינדן, איל העסקים המקומי.

אביו  לינדן,  הסתגר  מסוים,  בשלב 
לבדם.  העיר,  ראש  עם  ביחד  ג'ואי,  של 
למפגש  להצטרף  סול  את  הזמין  ג'ואי 

ולערוך היכרות עמהם.

כשסול נכנס לחדר, הוא עוד הספיק 
"כל  אומר,  העיר  ראש  את  לשמוע 
נותן  שהיהודי  הגיבוי  בגלל  זה  הבעיות 

לצוענים שם"...

וזה  העיר  ראש  את  היסה  לינדן 
הסתובב לעבר סול שנכנס זה עתה ולא 

הצליח לקלוט את הדברים.

לינדן הציג בפני ראש העיר את ג'ואי 
בנו ואת חברו סול.

אחרי כמה מילות נימוסין, לינדן חזר 
לדבר עם ראש העיר בנוכחותם ואמר:

העיר.  ראש  שקט,  רוצה  "אני 
את  יעצור  המנוף  קריסת  שנושא  אסור 

העבודות"...

הצוענים  "אבל  לו,  ענה  העיר  ראש 
להשתיק  צריך  אצלנו...  גיבוי  מקבלים 

את הסיפור עם פיטורין של מישהו"...

אמר,  ואז  לרגעים  התהרהר  לינדן 
של  הפרויקט  ראש  את  נפטר  "אוקיי, 
הפרויקט  ראש  יהיה  שלי  הבן  החברה, 
ניהול  את  יקבל  שלו  חבר  הנה,  ממחר. 
הפרויקט בפועל. זה ירגיע את הרוחות"?

וצחק.  לעברם  הביט  העיר  ראש 
שני  אלה  עליי?  צוחק  אתה  "לינדן, 
את  סיימו  שלא  צעירים  מוקיונים, 

לימודיהם"...

לינדן הצביע על סול ואמר, "זה הבן 
של הסגן שלך"!

"אתה  מופתע.  נראה  העיר  ראש 
בטוח"?

סול הנהן.

אם כן, אמר ראש העיר והצביע על 
סול, "שהוא יהיה ראש הפרויקט. תמצא 
הוא  אם  כלשהו.  אחר  תפקיד  שלך  לבן 

יהיה בתמונה, כל הסיפור סגור".

בסול  הביטו  העיר  וראש  לינדן 

יבשו  סול  של  שפתיו  בשאלה.  ההמום 
והוא רק אמר, תנו לי לחשוב...

■    ■    ■

באותו יום, סול לא הצליח להתרכז 
במאום.

אחרי ששמע מאוחר יותר את פרטי 
העצום,  הפרויקט  מנהל  להיות  ההצעה, 
הוא לא ידע את נפשו. זה נשמע לו כמו 
ואיל  העיר  ראש  אבל  הזויה.  בדיחה 
פיו,  למוצא  שהמתינו  ההונגרי  העסקים 

היו פרי המציאות.

של  הדשא  מרבדי  מול  לבסוף, 
האוניברסיטה, החליט סול להסכים.

באותו ערב הוא הביע את הסכמתו 
החם  לשם  הפך  הוא  ימים  מספר  ותוך 
בצמרת העסקית של דברצן. ג'ואי נדחק 
הצידה בחירוק שיניים וסול הפך לדמות 

מובילה בסביבה העסקית.

למנהל  שהתמנה  הסטודנט 
של  התרבות  מרכזי  הקמת  הפרויקט 
דברצן, תפס את כותרות העיתונים. סול 
תפס את תפקידו במרץ והחל להתקדם 

בהצלחה.

רכשה  שנה,   25 לו  מלאו  בטרם 
שרד  רכב  בעבורו  לינדן  של  החברה 
כמלצר  לחודש  דולר   200 של  ומהכנסה 
בשעות הערב, סול החל להרוויח עשרות 

ומאות אלפי דולרים לחודש.

בהזדמנויות  להניאו  ניסה  אביו 
לא  כבר  סול  זה מאוחר.  היה  שונות אך 

הקשיב, הוא היה מסוחרר לחלוטין.

כשהבין שאביו מנסה לתקוע מקלות 
הוא  כלשהן,  מסיבות  הפרויקט  בגלגלי 
הפרויקט,  להגשמת  כוחו  בכל  נאבק 
ועקר  מתפקידו  התפטר  אביו  והצליח. 

לעיירה שקטה ומרוחקת.

לדמות  והפך  סול המשיך להתעשר 
בולטת בתעשייה של דברצן.

■    ■    ■

יום  כאשר  במהירות,  חלפו  שנים   4
אחד הוא נקרא בדחיפות לבקר את אביו 
במרחק  קטנה  בעיירה  השוהה  החולה 
נקראת  היא  מדברצן.  נסיעה  שעתיים 

בודרוגקרסטור. לסול זה לא אמר כלום.

בעיירה  הקטן  לבית  הגיע  כשהוא 
שם  שוכב  אביו  את  מצא  הוא  השקטה, 

מחובר למכשירים ונושם לאיטו.

סובל  אביו  כי  גילה  הוא  עכשיו  רק 
ממחלה קשה וכי שעותיו ספורות.

אביו פקח את עיניו וסגרן לסירוגין. 

לבסוף אמר לו, "סוליק, אל תשכח, אתה 
רציתי  שנה,  כמעט  כבר  כאן  אני  יהודי. 
למקום  קרוב  הכי  הזו  בתקופה  להיות 
לחזור  שאוכל  כדי  רק  הזה,  הקדוש 

לחיות כיהודי"!

גלשה  עקשנית  דמעה  שתק.  סול 
מעיניו והוא עצמו הופתע מכך. ליבו זע. 

הוא לא הבין על מה אביו מדבר.

כבר  אביו  מכן,  לאחר  שעות  מספר 
הדרך  כל  חזר  סול  החיים.  בין  היה  לא 

נסער ושבור והסתגר למספר ימי אבל.

■    ■    ■

שום דבר לא הכין את סול לתמורה 
שעמדה להתחולל פתאומית במצבו.

הוא לא קלט איך וכיצד, אך חקירה 
פלילית נפתחה נגד החברה לפתע והשם 

שלו עלה על הכוונת כמנהל הפרויקט.

החברה שבנתה את מרכזי התרבות 
והוא  ממנו  להתנער  מיהרה  בדברצן, 
מי  ימים.  מספר  כעבור  מתפקידו  פוטר 
חבירו  ג'ואי,  היה  מקומו  את  שהחליף 

משכבר ימים.

כל רכושו של סול עוקל והוא מצא 
את עצמו בעירום וחוסר כל.

גרם  כמעט  במצבו,  החד  המהפך 
לו לאבד את שפיותו. כל פניותיו לג'ואי 
חבירו, לא נענו, הוא הרגיש שהוא טובע 

בים ואין מי שיציל אותו.

נשמעו.  לא  בחקירות,  טענותיו  כל 
לו  אמרו  הפרויקט,  מנהל  היית  אתה 
החוקרים, אתה אחראי לכל השחיתויות 
וגניבת הקרקעות של הצוענים שהתגוררו 

שם. אתה תשלם על כך ביוקר...

מה  על  הבין  לא  אפילו  סול 
האישומים כנגדו.

וכל  הוא הרגיש אבוד, הבית, הרכב 
ונלקחו  עוקלו  שלו,  הבנק  חשבונות 

ממנו. הוא נזרק לרחוב.

ורצוץ,  שבור  הוריו  לבית  חזר  הוא 
אבל הוא היה ריק וסדוק.

הוא ישב בחצר הבית הריק, מיואש 
ומדוכא, לבו באפלה גדולה מפחד מפני 

הבאות ואז הוא הרגיש מגע קל בגבו.

זינק  והוא  נדרכו  חושיו  ננער,  הוא 
הגנב  בצועני  לפגוע  בזעם,  לאחוריו 
התורן שניסה לכייס ממנו את הפרוטות 

האחרונות שלו מהארנק.

מהזינוק  תחתיו  נפל  מי שהיה שם, 
הפתאומי של סול.

בטרם מלאו לו 
25 שנה, רכשה 

החברה של לידנן 
בעבורו רכב 

שרד ומהכנסה 
של 200 דולר 

לחודש כמלצר 
בשעות הערב, 

סול החל להרוויח 
עשרות ומאות 

אלפי דולרים 
לחודש.

סיפור מורשת
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אלברטו  את  סול  זיהה  הפנס  לאור 
הצועני.

זעמו גבר והוא כמעט החל להכותו.

אלברטו הרים את ידיו וקרא לו בקול 
מוזר:

סול תעצור, באתי לעזור לך...

את  לעזוב  וניסה  מרוסק  היה  סול 
המקום, מסרב לקבל עזרה, אבל אלברטו 
לעזור  רוצה  אני   " לו,  ואמר  אחריו  רדף 
לך, בשביל אבא שלך, כל הקהילה שלנו 

שלחה אותי"...

מי שלח אותך? שאל סול.

הקמת  לפני  שהתגוררו  "הצוענים 
לך  לעזור  אותי  שלחו  שלך  הפרויקט 

עכשיו", ענה לו אלברטו הצועני.

להקשיב  הילוכו  את  עצר  סול 
על  לראשונה  לו  סיפר  וזה  לאלברטו 

המלכודת שנפל אליה.

מרכזי  בניית  פרויקט  כי  מסתבר 
קרקעות  על  תוכנן  בדברצן,  התרבות 
למניעת  נלחמו  הם  בעיר.  הצוענים 
מאום  אך  מגוריהם,  ממקומות  עקירתם 
ראש  סגן  סול,  של  שאביו  עד  עזר.  לא 
לפעול  והחל  הסיפור  את  גילה  העיר, 

למענם.

"לאבא שלך היה לב יהודי, הוא לא 
שלנו",  הסבל  מול  לשתוק  מסוגל  היה 

אמר אלברטו.

רגע קריסת המנוף בפרויקט ומותם 
אמור  בסביבה,  צוענים  תושבים   11 של 
היה לקבור את הפרויקט סופית, המשיך 
הפרויקט  בעל  רקח  כאן  אבל  אלברטו, 
לינדן את המזימה הבאה בה נפלת בפח:

למנות כמנהל הפרויקט את בנו של 
סגן ראש העיר. אתה.

מפעולה  אביך  של  ידיו  נקשרו  כך 
ואנחנו הצוענים נאלצנו לעקור ממגורינו. 

כמובן שהכל היה על פי חוק.

גרם  בעצם  אביך,  של  שמותו  אלא 
לך להיות מיותר בתפקידך. כבר לא היו 

צריכים אותך.

כך נולדה החקירה הפלילית שנועדה 
את  ולהחזיר  לתמיד  מתפקידך  להסיטך 
מינוי  ידי  על  לינדן,  של  לידיו  השליטה 

בנו ג'ואי לתפקיד מנהל הפרויקט.

משמעותו  מה  לראשונה  הבין  סול 
אלברטו  את  שאל  הוא  יהודי...  לב  של 

בידים שמוטות, "מה אני עושה כעת"?

אצלנו  אותך  ונחביא  בוא  בינתיים 

אחריך.  לחפש  שיפסיקו  שבועות  לכמה 
מכן  לאחר  יום.  כל  להיעצר  עלול  אתה 

נראה...

■    ■    ■

סול נעלם בקהילות הצוענים במזרח 
התגנבות  באמצעות  והועבר  הונגריה 
למשאיות וסירות הברחה שונות למערב 
אחריו  רדפו  הרשויות  אוקראינה. 
ממקום  להימלט  נאלץ  והא  בעקשנות 
לו  עזרו  הצוענים  ושוב.  שוב  למקום 
לעבור ממקום למקום ולבסוף הוא הובא 
בשם  אוקראינה  במערב  מרכזית  לעיר 
מאימי  להתחמק  הצליח  כך  ויזגורוד, 

החקירה שדלקה אחריו בהונגריה.

התכערו  פניו  גדל,  שערו  בינתיים 
ונראה היה כצועני חסר בית.

בית  לחצר  סול  הזדמן  אחד  ערב 
שם  התקיימה  בעיר.  היהודי  הכנסת 
את  לאסוף  באו  צוענים  ומספר  חתונה 
השאריות ואולי גם לגנוב משהו מעניין. 
כשסול התקרב לבית הכנסת, עצר אותו 

לפתע אחד מהיהודים המזוקנים ואמר:

נראה  אתה  כמוהם,  נראה  לא  אתה 
יהודי. מאיפה אתה?

סול התבלבל לרגע ולאחר מכן פלט:

אני מבודרוגקרסטור...

בהתרגשות:  ושאל  נדהם  היהודי 
קערעסטיר?

איפה שקבור הצדיק הקדוש?

הוא  לפתע  התחדדו.  סול  של  אזניו 
נזכר בדבריו של אביו שבילה את שנתו 
קרוב  להיות  כדי  הזו,  בעיירה  האחרונה 

למקום הקדוש.

קדוש  מה  למפרע  הבין  הוא  כעת 
שם...

המזוקן  והיהודי  בראשו  הנהן  הוא 
מיהר לחבקו בהתלהבות.

לאחר מכן הצביע היהודי על תינוק 
שהובל על ידי אשתו בעגלה ואמר: אתה 
שלי  הילד  זה  הזה?  התינוק  את  רואה 

שנולד בזכות הצדיק מקערעסטיר!

סול תפס את ידיו של היהודי המזוקן 
לו, תברך אותי שאנצל מהאנשים  ואמר 

שרודפים אותי...

היהודי התחייך ואמר לו:

אתה  אותי,  לברך  יכול  אתה 
מקערערסטיר!

■    ■    ■

הצדיק  מקערעסטיר...  הצדיק 
כל  על המילים  סול  חזר  מקערעסטיר... 
חייב  שהוא  החליט  ולבסוף  לילה  אותו 
להיות שם, הוא חייב לבקר אצל הצדיק 
שאביו בילה על ידו את שנתו האחרונה.

עד  שבועות,  מספר  עוד  חלפו 
להביאו  הצליחו  הצוענים  שחבריו 

לבודרוגקרסטור.

כבר  הצדיק  כי  לגלות  הופתע  סול 
מדברים  ואנשים  שנים  עשרות  חי  לא 

ממנו כאילו הוא עודנו חי.

ליבו  מר  ושפך את  לקבר  עלה  הוא 
להוציאו  למענו  יפעל  שהצדיק  וביקש 
שהזדמן  רחמן  יהודי  לאורה.  מאפילה 
שם, התנדב להדריכו בצעדיו הראשונים 
ליהודי  וסול הפך  היהדות  לחיק  בחזרה 
ופתח  הצוענים  חבריו  את  עזב  כשר, 
בבודפסט  תמימים  יהודיים  בחיים 

במסגרת מיוחדת לקירוב.

בהיר  וביום  שנה,  כמחצית  עברה 
עצר  שוטר  ברחוב,  צעד  כשסול  אחד 

אותו ושאל לפרטיו.

פרטיו  את  פלט  הוא  משים  בלי 
האמיתיים והוא הובל לתחנת המשטרה.

שם שמע לתדהמתו ממפקד התחנה 
הפוליטיקה  צמרת  בכל  מהפך  אירע  כי 
והעסקים בדברצן, בעקבות תפיסתו של 

גנב צועני בשם אלברטו. 

את  וחשף  טיעון  עסקת  עשה  הגנב 
ובנו  לינדן  העסקים  איל  של  מעורבותו 
וחלקם  צוענים   11 של  במותם  ג'ואי 
בגניבת הקרקעות, כפי ששמע את ג'ואי 
קריסת  של  ערב  באותו  לסול  מספר 

המנוף.

לינדן  אביו  ונאסר.  הורשע  ג'ואי 
נעלם והחברה פשטה את הרגל.

כל רכושו של סול הוחזר אליו.

שעה  במשך  להגיב  הצליח  לא  סול 
זה  מתי  שאל:  רק  הוא  לבסוף  ארוכה. 

קרה?

חצי  לפני  לו,  אמר  התחנה  מפקד 
שנה! 

ערך  שהוא  הביקור  למחרת  יום 
לראשונה בקבר הצדיק מקערעסטיר!

■    ■    ■

מבוסס על סיפור אמיתי 
שהסתיים אך לפני כשנתיים. 
התודה נתונה להרב י. ויגדובסקי 
מפעילי הקירוב רבות בשנים.

חלפו עוד מספר 
שבועות, עד 
שחבריו הצוענים 
הצליחו להביאו 
לבודרוגקרסטור.

סול הופתע 
לגלות כי הצדיק 
כבר לא חי 
עשרות שנים 
ואנשים מדברים 
ממנו כאילו הוא 
עודנו חי.
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מרוממת  שבת  בס"ד  יארגנו  להושיע  רב 
לתורמים הנכבדים שיקחו על עצמם לממן מזון 

חולים. תינוקות  עבור  במיוחד  יקר  רפואי 

רבני  עם  יחד  רוחנית  חוויה  שכולה  שבת 
הארגון.

האווירה  את  ננשום  בשבילים,  נפסע  יחד 
ונבקר  בעיירת קערעסטיר,  המיוחדת השוררת 

זי"ע.  ישעיל'ע  ר'  של  בביתו  כמובן 

בעיירה  מרוממות  שבת  לארוחות  נסב  יחד 
הציורית בה פעל הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה 
בביתו  בחדרים  נבקר  יחד  זי"ע  מקערעסטיר 
ששרדו בשלמותם את המלחמה באותם חדרים 

בהם האכיל ר' ישעי'לע אלפי פיות רעבים.

סביב  אותנו,  שיעטוף  והקדושה  החום 
ביותר. עילאי  יהיה  הקדוש,  בבית  השולחן 

זה יהיה בעזהשי"ת מעמד שלא תשכחו זמן 
רב.

רבינו  של  הטמירה  דמותו  את  מחדש  נכיר 
זי"ע, ונשמע מנכדיו שיחיו בהרחבה יתירה על 

והנהגתו. דרכו 

נערוך מעמד  אז  במוצאי שבת,  יהיה  השיא 
מלווה מלכה נדיר רווי הוד קדומים, בדיוק כפי 
שבוע  מידי  זי"ע  מקערעסטיר  הצדיק  שערך 

רבתי. מלכה  מלוה  סעודת  כידוע 

יהיה זה בעזרת ה' מעמד מיוחד אשר יפתחו 

כל  את  אליכם  ויביאו  שמיים  שערי  כל  את 
הימים. כל  אליהם  שנכספתם  ההשפעות 

כולנו  נעלה  מלכה  מלוה  סעודת  לאחר 
הקדוש. הציון  על  מיוחדת  לתפילה 

יחד ניתן דרור לדמעותינו במקום בו אלפים 
מדרך  למעלה  בעין  עין  ישועות  לראות  זוכים 

הטבע.

הכל  עבור  ובתחנונים  בתפילה  ונעתיר 
והפרט.

כך  כל  הישועות שאתם  וכל  כל ההשפעות 
זקוקים ומצפים להם, יגיעו אליכם באופן ישיר, 

בלי שום מעכב.

1800-20-22-33

 משביעים תינוקות חולים ל"ע
הצורכים מזון רפואי יקר במיוחד

ומשתתפים בשבת מרוממת בקערעסטיר

מידי חודש מתקבלות עשרות פניות של 
הורים לילדים חולים הקורסים תחת נטל 
עלויות המזון היקר , יחד נוכל לעזור להם!

www.ravlk.org~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

פותרים את החידות
ונכנסים להגרלה מיוחדת על

כרטיס טיסה
לקערעסטיר!

ברביעי, ישוב הנה  //  בשלישי, ייעלם במלחמה
בשני, יילקח בקצרה  //  בראשון, ייבנה לתהילה
מי אנחנו?_____________________________

בלכתו עשרות אלפים בוכים,
בבואו תינוקות מבכיים נרגעים.

מי ומי אני?___________________________

כשהעכברים בורחים בשורה, לא כולם מכירים
כשהסוכרים מתפזרים באהבה, המזונות מתברכים
כשהמטבעות נלקחים בבהלה, הנמלים נפתחים

כשהקמיעות נכתבים במשפחה, הניסים לא מפסיקים
מה אנחנו?________________________________

יש לשלוח את הפתרונות עם פרטים מלאים עד ד' אייר תשפ"א
ravlk1800202233@gmail.com :לכתובת מייל

אם נהנתם מקריאת כל תכני מגזין מורשת, יהיה לכם קל עם החידות הבאות:

3

2

1
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כשמשהו מעיק על הלב...
          יש רק כתובת אחת!

המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם
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רוצים לקבל חינם
עוד סיפורים מצוירים

מבית הצדיק מקערעסטיר? 

שלחו מייל עם שם וכתובת:

comicsrav@gmail.com

המשך מהעמוד הקודם

פותרים את החידות בעמוד 52 ונכנסים להגרלה מיוחדת על

כרטיס טיסה לקערעסטיר!


