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בין קערעסטיר ללדרמן
בעקבות הההתעוררות הציבורית הגוברת, אשר חוצה עדות וחוגים, החלטנו 

לפתוח צוהר ולחשוף את הקרבה המיוחדת לה זכו נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, אצל 
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| מערכת רב להושיע |

יום ההילולא מאז שנת תרפ"ו
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| נח יעקובזון |
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מהפינוי באמבולנס ועד למרדף המשטרתיר - סיפור דרמטי ומטלטל המגלה 
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המתווכים בין ילדים רעבים בשבילי המורשת
ליהודים שצריכים ישועות...

הראשון  המגזין  התקבל  בהפתעה,  ובעיקר  בהתרגשות 
הצדיק  של  קדישא  ההילולא  לקראת  הרחב,  בציבור  'מורשת' 
רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זצוק"ל. היה זה בדיוק לפני 
הצדיק  נכדי  ידי  על  לאור  יצא  'מורשת'  המגזין  כאשר  כשנה, 
מקערעסטיר הממשיכים את דרכו במורשת החסד של ארגון 'רב 
להושיע'. בס"ד זכה המגזין להפיץ את בשורת החסד בישראל 
וגילויים מיוחדים והביא הד  באמצעות שלל מאמרים מרתקים 

ציבורי גדול לתכניו ולשותפות במורשת החסד.

הצדיק  נכדי  של  פוסקת  הבלתי  החסד  מפעילות  כתוצאה 
מקערעסטיר בארגון 'רב להושיע', אם בחלוקת מטרנה לתינוקות 
רעבים וילדים חולים ואם בעריכת סעודות מלווה מלכה לאלפי 

מוצ"ש,  מדי  משתתפים 
מעשי  הרבה  עוד  גם  כמו 
לפרט  אפשר  שאי  חסד 
כמורשתו  בדיוק  אותם, 
מקערעסטיר  הצדיק  של 
עצמו לפני כתשעים שנה, 
השנה  במהלך  נחשפנו 
לתגובות וגילויים נוספים, 
מתפרסם  חלקם  אשר 

בגליון הנוכחי ב"ה. 

תכני  על  נרחיב  לא 
כמו  הקודם  המגזין 
שהוכנו  הנוכחי,  המגזין 
בעמל ובהשקעה כה רבה, 
להמשיך  מטרה  מתוך 
הצדיק  בשורת  בהפצת 
ומורשת  מקערעסטיר 
כפי  בישראל,  שלו  החסד 
שעיניכם תחזינה מישרים 

בס"ד.

נרצה  זאת  בכל 
'מורשת'  במגזין  שפורסם  דמעות  סוחט  למאמר  להתייחס 
הראשון, אודות שלושת ימיו האחרונים של הצדיק מקערעסטיר, 
בו צוינה נקודה אקראית שזכתה לתשומת לב ציבורית מירבית, 
כאשר היא גילתה את העובדה המסעירה כי מיטתו של הצדיק 
למנוחה  לדרכה  מדרשו  מבית  לצאת  יכלה  לא  מקערעסטיר 
אחרונה, בשל החובות הרבים שנערמו מאחוריו, בעקבות מעשי 
הונחו שתי   - סופר שם   - זאת  בעקבות  העצומים שלו.  החסד 
קהל  כל  הוריקו  לשם  המדרש,  בית  של  פתחו  על  ענק  חביות 
המלווים הגדול כסף מכיסיהם, עד שהיה בהם כדי לכסות את 
חובותיו הגדולים ולאפשר למסע ההלוויה לצאת לדרכה לבית 

העלמין.

שהיא  כפי  זו,  נתפסת  בלתי  עובדה  של  המפעים  המסר 
ידועה בקרב נכדי הצדיק מקערעסטיר, בא ללמדנו כי גם בעל 

החסד הגדול שנתן לכולם, לעצמו הוא לא השאיר כלום...

להושיע'  'רב  ארגון  ראשי  מקערעסטיר,  הצדיק  נכדי 
מצטיינים בתכונה מופלאה זו, כאשר כל מטרתם ופעילותם היא 
אך להיטיב לאחרים, לתת לכולם ואין הם מניחים כלום לעצמם! 
כך בדיוק פועל הארגון הגדול 'רב להושיע' וממשיך את מורשת 
ובמסירות  מוחלטת  בשקיפות  מקערעסטיר,  הצדיק  של  החסד 
מלאה להזנת התינוקות הרעבים והחולים משך כל ימות השנה 

ולהמשך עריכת המלווה מלכה מדי מוצ"ש.

מגודל חיבת הצדיק, הרחבנו את היריעה על פועלו הגדול 
וגדלותו העצומה, מורשת החסד אשר ממשיכה במסירות נפש 
לקיום  נכדיו  ידי  על 
בצד  בהיותם  צוואתו 
גם  כך  ומתוך  הנותנים, 
צד  של  מקומם  נדחק 
הם  אלה  המקבלים, 
משפחות  מאלף  יותר 
לתמיכה  זוכות  אשר 
בחלוקת  קבועה  חודשית 
להשביע  כדי  המטרנה 
הרעבים  התינוקות  את 
אלו,  משפחות  שבביתם. 
של  מפסיפס  מורכבת 
העדות  הקהילות,  כלל 
נכדי  כאשר  והחוגים, 
פעם  אף  שיחיו  הצדיק 
אינם מסוגלים לומר 'לא' 
לילד יהודי רעב, ולכן לא 
על  סוחבים  שהם  פלא 
של  עתק  חובות  שכמם 

מאות אלפי דולרים!!!

הצדיק,  נכדי  של  המיוחד  החשיפה  במאמר  שנגלה  כפי 
ראשי הנהלת הארגון 'רב להושיע', הם רואים בתפקידם לא יותר 
ממתווך, שנועד להביא אל ציבור המשפחות הנזקקות את נדבת 
רעבון  את  להשביע  כדי  לישועה,  הזקוקים  הנותנים  של  ליבם 
בצד  זוכים  כך  ומרגיעה.  משביעה  במטרנה  הרעבים  התינוקות 
המקבלים להשביע את נפש רעבון ילדיהם ובצד הנותנים זוכים 
להיוושע בזכות הצדיק בישועות כפולות ומכופלות מן השמיים 

למעלה מדרך הטבע.

את מורשת מופלאה זו, אנו מביאים אליכם כעת בשנית, כדי 
ללמוד וללמד, לשמור לעשות ולקיים בס"ד, בזכות הצדיק רבי 
ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, 

אמן.

כח המורשת

דבר העורך חיים קוטלר

כך בדיוק פועל 
הארגון הגדול 

'רב להושיע' 
וממשיך את 

מורשת החסד 
של הצדיק 

מקערעסטיר, 
בשקיפות 
מוחלטת 

ובמסירות 
מלאה
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בעקבות הההתעוררות הציבורית הגוברת, אשר חוצה עדות וחוגים, החלטנו לפתוח צוהר ולחשוף 
הקמיע   • זצוק"ל  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  אצל  זי"ע,  ישעי'לע  ר'  נכדי  זכו  לה  המיוחדת  הקרבה  את 

ֶרְך ֵעץ ַהַחִיּים מֹר ֶאת ֶדּ המיוחד שנתברך על ידי מרן זצ"ל עבור אלפי התורמים • ִלְשׁ

| מערכת רב להושיע |

'רב  בארגון  דרכו  וממשיכי  מקערעסטיר  הצדיק  נכדי 
התורה  שר  מרן  בפטירת  יחיד  אבל  להם  עשו  להושיע' 
הגר"ח קניבסקי זצוקלל"ה, אשר העניק לנו מקום מיוחד 

של חיזוק ועידוד יוצאי דופן.

בהזדמנויות שונות זכו נכדי הצדיק לבקר במעונו ובכל פעם 
מפעילות  מרובה  רוח  קורת  הבעת  תוך  פנים,  במאור  התקבלו 
עצמם,  הצדיק  נכדי  ידי  על  מנוהל  בהיותו  להושיע'  'רב  ארגון 
אשר בפעולתם הם מגשימים את צוואתו הקדושה ובכך יזכו כל 

השותפים עמהם בהבטחתו לישועות, כמו בחיים חיותו.

תורם  בו  דחוף  הפרק מקרה  על  עלה  כאשר  לזאת,  בנוסף 
עולים  להושיע'  'רב  הארגון  נציגי  היו  גדולה,  לישועה  נזקק 
להתברך מפה קדשו של מרן שר התורה זצוקללה"ה וזה העניק 
בכל פעם ברכה מיוחדת לאותו עניין, בזכות הצדיק מקערעסטיר.

נכדי הצדיק מקערעסטיר  זכו  אותות החיבה וההערכה לה 
וביתר עז,  ממשיכה ללוותם בפעולותיהם הכבירות ביתר שאת 
כלל  ואת  בפרט  אותם  שהיכתה  הפתאומית,  פטירתו  אחרי  גם 

ישראל בכלל בהלם וזעזוע, עד מאד.

ממקורביו  וייס  מנחם  הרב  הדגול  המחנך 
'רב  לארגון  לסייע  התמסר  אשר  מרן,  של 

אף  שונות,  בהזדמנויות  להושיע' 
הצדיק   נכדי  במעמד  השתתף 

התורה  שר  מרן  של  במעונו 
זצוקללה"ה והתבטא כי מעודו 

לא ראה גילויי הערכה וחיזוק 
כה נדירים מפיו הקדוש.

ומרגש  מיוחד  מעמד 
שנים,  כעשר  לפני  אירע 
הצדיק  נכדי  כאשר 
להיכנס  זכו  מקערעסטיר 
לבית  פנימה,  הקודש  אל 
הגר"ח  התורה  שר  מרן 

והגישו  זצוק"ל  קנייבסקי 
המופלא  הקמיע  את  לפניו 

אות  הקמיע,  כתבנית  הזה, 
באות, שמסר הצדיק מקערעסטיר 

בחיי חיותו.

בכתב  ארוכות  התבונן  זצוק"ל  מרן 

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

השפעות עד בלי די!

שלכם  ההזדמנות  זה 
לקבל קמיע קדוש זה מאת נכדי 

הצדיק שיחיו.

חייגו  הקמיע  לקבלת 
כעת 1800-20-22-33

בין 
קערעסטיר

ללדרמן

מורשת התורה



7 מגזין ההילולא - אייר תשפ"ב מגזין ההילולא - אייר תשפ"במוקד הישועות 'רב להושיע' 1800-20-22-33מוקד הישועות 'רב להושיע' 1800-20-22-33מגזין ההילולא - אייר תשפ"ב6 מוקד הישועות 'רב להושיע' 1800-20-22-33מוקד הישועות 'רב להושיע' 1800-20-22-33מגזין ההילולא - אייר תשפ"ב6

מורשת ההילולא

יהודים נוסעים לציון הק' ביום ההילולא שנת תשט"ז

יום ההילולא
מאז שנת
תרפ"ו

השנים  של  "פלא 
רבים  ישנם  האחרונות", 
שמפטירים כלפי העלייה 
ביום  וגוברת  ההולכת 
אייר  ג'  קדישא  ההילולא 
רבי  והקדוש  רבינו הגדול  של 
ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"ע, כאילו 
ולא  האחרונות  בשנים  רק  נולדה  העליה 
במיתוס  מדובר  כי  סבורים  אחרים  היא. 
שהתפתח בעשור האחרון ותו לא, תופעה 

שאנשים  רוחני  חיפוש  של  אקראית 
מוצאים בצל הקודש בקערעסטיר. אך גם 

זה לא נכון.

ח"י רוטל בדרך לקערעסטיר

בטענה  נתקלו  לדוגמה, 
הראשונים  האירועים  כי 
כלי  בכל  שהתפרסמו 
העליה  אודות  התקשורת 

חשיפת המסורת של העלייה לקברו של הצדיק 
מקערעסטיר בטרם פרוץ מלחמת העולם השניה, הגילויים 
של ניצולת מחנות ההשמדה ששמרה באדיקות את 
ההילולא בתוך החשכה והתמונות החושפות את המסתננים 
לקערעסטיר תחת מסך הברזל הקומוניסטי • כאשר 
הרשויות הצ'כוסלובקיות וההונגריות הנפיקו אישור מעבר 
בגבול לכבוד ההילולא של הצדיק מקערעסטיר • המעמד 
המרכזי של נכדי הצדיק מקערעסטיר כפי שדווח בעיתונות 
התקופה וכפי שהוא ממשיך עד היום • בינו שנות דור ודור

| נח יעקבזון |
ן רב להושיע / ספר מופת הדור ו נות: ארכי תמו
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הצדיק  של  לקברו  המעניינת 
את  שהגבירו  הם  בקערעסטיר, 
התופעה, כמו העובדה המשעשעת 
הבאה משנת תשע"ו שהתפרסמו גם 

בכלי התקשורת ההונגריים:

הצדיק  לציון  בדרך  רוטל  "ח"י 
מקרסטיר: שני חרדים רכשו בכסף מלא 
'ריינאייר'  כל מלאי השתיה במטוס  את 
הנוסעים,  לכלל  אותו  לחלק  וביקשו 
ישעיה  רבי  הצדיק  לזכות  הגויים,  כולל 
הדיילים  זי"ע.  מקערעסטיר  משה  ב"ר 
מהם  שביקשו  חרדים  משני  הופתעו 
לשלם על כל השתיה שיש במטוס והם 
בחברות  חשבונם.  על  לכולם  יחלקו 
צריך  'ריינאייר'  כמו  הזולות,  התעופה 
בנפרד על השתיה בעת הטיסה,  לשלם 
ואכן, הדיילים הסכימו לעסקה והחרדים 
כמה  בעגלה,  שהיה  מה  כל  על  שילמו 
אלפי דולרים, והחלו לחלק לכולם מכל 
על  שהיו  לגויים  כולל   – ובחינם  טוב 

הטיסה, 19 במספר".

כאמור,  גלים  שהיכה  הזה  הסיפור 
גם בתקשורת ההונגרית, היה לדבריהם 
יום  את  שפרסמו  הראשונות  הסנוניות 
ההילולא קדישא ג' אייר בכל קצווי תבל 

והעלייה הציבורית הגדולה בעקבותיה.

הטעות המרשימה

וזה לא   - נכון  אבל גם אם היה זה 
מבורכת,  בתופעה  שמדובר  הרי   - נכון 
תבל  קצוות  בארבע  ישראל  כלל  כאשר 
ביוצאי  החל  הקודש,  קהילות  ובכל 
וכלה  אירופה  ארצות  ושאר  הונגריה 

ואפילו  בקרב אחינו מבני עדות המזרח 
מרגוע  מוצאים  אשר  התימנים,  מעדות 
הגדול,  האילן  של  צילו  תחת  ומחסה 
הגדול  רבינו  ה"ה  רחמים,  מלא  זקן 
להתרומם  מקערעסטיר,  והקדוש 
מהוויתו המקודשת ולהתקדש במאכליו 
המתוקנים אותם ערך לפני כלל ישראל 

כל ימי חייו.

אך טעות בידם. זו אינה תופעה של 
הזמן האחרון.

כימי  הם  קדישא,  ההילולא  ימי 
פטירתו של רבינו עצמו.

לפטירתו,  הראשונה  השנה  מאז 
כמעט מדי שנה נחגגה העלייה הגדולה 
והמוני  הצדיקים  גדולי  ידי  על  לקברו, 
להשפעות  שזכו  ישראל,  בית  עמך 

וברכות וישועות מן השמיים.

להסתלקותו,  הראשונה  בשנה  כבר 
הגדול  רבינו  של  לקברו  העלייה  הפכה 
אדירה  לנהרה  מקערעסטיר,  והקדוש 
המשיכה  היא  וכך  אירופה,  רחבי  בכל 

בעוז עד לימי מלחמת העולם השניה.

 המגף הנאצי והמגל
והפטיש הקומוניסטי

נחרבה  ימ"ש,  הנאצי  המגף  תחת 
שנים  למשך  אשכנז  גולת  יהדות 
תחת  ועוד  מכן  לאחר  מיד  אך  מספר, 
חזרו  הקומוניסטי,  והמגל  הפטיש  אימי 
היהודים לנהור לקערעסטיר ולפקוד את 
מקערעסטיר,  רבינו  של  המקודש  קברו 

בגליון  בארוכה,  הרחבנו  כבר  כך  על 
'מורשת' הראשון.

לקברו  הנהירה  היתה  גדולה  כה 
ההילולא  ביום  מקערעסטיר  רבינו  של 
קדישא, אשר חצתה גבולות ומדינות, עד 
שנאלצו רשויות המדינה הצ'כוסלובקית 
השכנה, לתת אישור מעבד מיוחד, אשר 
לקראת  ימים,  שבעה  למשך  תקף  היה 

ההילולא קדישא.

אוישאג'  'ז'ידא  היהודי  העת  כתב 
על  מדווח   ,1926 אפריל   16 מתאריך 
ההליך  על  מודיע  ואף  לקוראיו  כך 
את  לעבור  כדי  לסדר  שיש  הביורוקרטי 
ה'וויזום'  והסדרת  הצ'כוסלובקי  הגבול 
לאשר  כדי  ההונגריות.  הרשויות  מול 
את תעודת המעבר מול הרשויות, צריך 
היה להחתים את התעודה אצל החברא 
קרונות   5 תמורת  בקערעסטיר,  קדישא 

צ'כיות.

הרשויות הצ'כוסלובקיות 
וההונגריות נענות להילולא

העת  בכתב  הידיעה  פורסמה  כך 
'ז'ידא אוישאג':

"היארצייט בבודרוג-קערעסטור"

"מהחברא קדישא של ק"ק בודרוג-
להלן:  הידיעה  את  קיבלנו  קערעסטור 
המפורסם  הצדיק  של  דהילולא  היומא 
זצוק"ל  שטיינער  ישעי'  רבי  המנוח 
ג' לחודש אייר  מפה, תחול ביום שב"ק 
)17 אפריל למספרם(, אשר לקראת זה, 

מורשת הצוואה

צ'כסלובקיה,  מדינת  של  הגבול  יפתח 
במעבר הגבול ליד העיר ש.אוהעלי, מיום 
20 באפריל. משרדי  יום  13 באפריל עד 
היתר  תעודות  יחלקו  הצ'כיות  הרשויות 
ההונגרי  הגבול  ומשמר  הגבול  למעבר 
קרונות   40 של  סך  תמורת  'וויזום'  יתנו 
צ'כיות. את תעודות המעבר יש להחתים 
)קערעסטיר(,  פה  קדישא  בחברא 
צ'כיות  קרונות   5 של  תשלום  תמורת 

עבור החותם על הפספורט".

נמצא  יותר  ומפורט  נרחב  תיאור 
 1 מתאריך  'עדיענלאשעיג'  העת  בכתב 
מאי 1926, אשר מדווח לקוראיו בארוכה 
שנה,  אותה  של  ההילולא  מעמד  על 
והסביבה  קערעסטיר  רבני  כל  כאשר 
של  רבות  מאות  לצד  חלק,  בה  נטלו 
ההתוועדות  בשבת  שהשתתפו  אנשים 
התאספו  שבת  ובמוצאי  ההילולא  של 
מקרוב  נוספות  רבות  שיירות  עוד 

ומרחוק.

מחוץ לגבולות המדינה

כך מדווח שם:

שטיינער,  ישעי'  רבי  הקדוש  "הרב 
שנותיו  בעשרות  החיים,  מבין  שנסתלק 
האחרונות לימי חייו, היה מסובב מתוך 
ידי  על  רק  לא  והתלהבות,  הוקרה 
זעמפלען  המחוז  של  החרדים  היהודים 
בלבד, כי אם גם מכל הסביבה, האנשים 
בשעת  וביותר  צרתם,  בכל  והנשים, 
דחקם, היו שואלים בעצותיו, והוראותיו 
לכל  ומנוח  מרגוע  הביאו  המחוכמות 

הפונים אליו.

השנה  יום  היה  אייר  ג'  "ביום 
לפטירתו וחל ביום שבת קודש )למספרם 
אנשיו  עלו  זו  ובהזדמנות  באפריל(,   17
וחסידיו אל קברו. ואף כי החברא קדישא 
רב  זמן  עשו  בודרוג-קערעסטור  דק"ק 
להקל  ההשתדלויות  כל  את  כן  לפני 
ולסייע לכל הרוצים לבוא מחוץ לגבולות 
לא  הזמן  קוצר  מחמת  אמנם  המדינה, 
והרבה  האלה  בהנחות  להשתמש  יכלו 
לבודרוג-קערעסטור  לבוא  הספיקו  לא 
לרגל יומא דהילולא. אמנם עם כל זאת, 
פקדו אלפי אלפים של אנשים את קברו.

 השיירות החדשות
מוצאים מרגוע

קודש,  שבת  ערב  יום  "במשך 
מאות  כחמש  המחוז  מסביבות  הגיעו 
אלה  וכל  לבודרוג-קערעסטור  איש 
ר'  הרבי  של  אורחיו  קודש  בשבת  היו 
אברהם שטיינער, בנו של הרבי המנוח. 
בליל שבת קודש, ערכו עבורם כשמונה 
אברהם  ר'  והגבאי  ערוכים  שולחנות 
משה והסוחר כ"ץ רובין מנייפסט, נאמני 

מקערעסטור,  הרבי  משפחת  של  ביתו 
להם  והספיקו  האורחים  את  שימשו 

כל צרכיהם.

חצות  אחרי  וחצי  שעה  "עד 
הרבנים  ישבו  עוד  הלילה, 
)הגה"צ  עדעלעני  מקערעסטור, 
אלתר  מרדכי  אברהם  ישראל  רבי 
עדעלין,  אבדק"ק  זצ"ל  לאנדא 
)הגה"צ  טארצאל  רבינו(,  חתן 
ראזנער  העשיל  יהושע  רבי 
זצ"ל אבדק"ק טארצאל(, סנינא 
קליין  חיים  ראובן  רבי  )הגה"צ 
חתן  סנינא,  אבדק"ק  זצ"ל 
רבי  )הגה"צ  ריטשא  רבינו(, 
אבדק"ק  זצ"ל,  גרויס  שמואל 
כיהן  אשר  רבינו,  חתן  קראלי, 
אז כאבדק"ק ריטשא(, סיקסא 
מענדל  מנחם  רבי  הגה"צ 
סיקסא(  אבדק"ק  זצ"ל  שיק 
רבי  )הגה"צ  וסערענטש 
זצ"ל  פאללאק  מנדל  מנחם 
אשר  סערענטש(,  אבדק"ק 
הנפלאים  תורתו  מדברי 
נהנו כל הנמצאים שם ושתו 

בצמא את דבריהם.

"במוצאי שב"ק בשעה 
הלילה,  חצות  אחרי  אחת 

עולם  הבית  שערי  את  פתחו 
של  לקברו  העליה  והתחילה 

כבר  כזאת  ולעת  ישעי'לע  רבי 
מעריצי  של  חדשות  שיירות  הגיעו 

ישעי'לע לבודרוג-קערעסטור  רבי  הרבי 
ולמצוא שם מרגוע  להשתטח על קברו 

והתחזקות הנפש".

 המעמד המרכזי
של בני ונכדי הצדיק

נוכחים  אנו  הנ"ל,  העת  מכתב 
שתפסו  המרכזי  המקום  את  לראות 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  צאצאיו 
הטהורה  דרכו  את  הממשיכים  בהיותם 
של  העיקרי  המעמד  את  ומקיימים 
של  השיא  לרגע  שהפך  מה  ההילולא, 

ההתאספות הגדולה.

במסורת זו ממשיכים גם כיום נכדי 
התפילה  במעמד  מקערעסטיר  הצדיק 
ההילולא,  יום  של  בעיצומה  המרכזי 
אשר מהווה רגע השיא הממקד אליו את 
עיני כל בית ישראל לישועות ולהשפעות 

עד אין קץ.

תחת מסך הברזל הקומוניסטי

רעמי  וכשוך  החורבן  אחרי  מיד 
לקערעסטיר  הניצולים  חזרו  המלחמה, 
והתגוררו בה וניסו לקומם את ההריסות, 
עד לשנת תשט"ו, אז הוחמרה השליטה 

הקומוניסטית, 
שאילצה את רוב ככל שומרי התורה 

רבים  נשארו  עדיין,  אך  משם.  להימלט 
ושלמים שלא וויתרו והמשיכו לפקוד את 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  הקדוש  קברו 

גם תחת מסך הברזל הקומוניסטי.

זה  התפרסמה  נוספת  עדות 
'הרפובליקה העממית  כאשר  לאחרונה, 
ההונגרית', שמה המכובס של המפלגה 
בכיפה,  ההונגרית שלטה  הקומוניסטית 
קאדאר  יאנוש  של  שלטונו  תחת 
ניקיטה  של  נשיאותו  ותחת  בהונגריה 
בשנים  המועצות.  בברית  חרושצו'ב 
הבאות, היה זה החסיד הרה"צ רבי יונה 
ריינער זצ"ל מלונדון אשר הקפיד לפקוד 
את קברו של הצדיק מקערעסטיר בימי 

ההילולא, באמצעות הרכבת.

ההמונית  העלייה  כי  מסתבר  כך 
לא  מקערעסטיר  הצדיק  של  לקברו 
פסקה מעולם כמעט, מאז פטירתו בשנת 

תרפ"ה. שפע הישועות של הצדיק 
ממשיך  אשר  מקערעסטיר 
את  מספר  אלה,  ימינו  עד 

הסיפור וביתר שאת.

תחת אימי 
הפטיש והמגל 

הקומוניסטי, 
חזרו היהודים 

לנהור 
לקערעסטיר 

ולפקוד את 
קברו המקודש 

של רבינו 
מקערעסטיר

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

הדיילים הופתעו 
משני חרדים 
שביקשו מהם 
לשלם על כל 
השתיה שיש 
במטוס והם 
יחלקו לכולם על 
חשבונם

מודעה בעיתון אודות
ההילולא בשנת תרפ"ו
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התחדש  לא  הוא  כאמור,  אך 
מה  את  והגביר  המשיך  אלא  לאחרונה, 

שהיה קיים מאז פטירתו של הצדיק.

רק שליחי 'רב להושיע'

היה  נראה  הקורונה,  בימי  גם 
העלייה  את  לחסום  אפשרי  בלתי  כי 
כאשר  מקערעסטיר,  הצדיק  של  לקברו 
הקורונה  פרוץ  לאחר  הראשונה  בשנה 
כשכולנו עוד היינו בסגר, ולמרות הסגר 
ההרמטי ששרר בהונגריה, הצליחו נכדי 
'רב להושיע' להיות מיחידי  רבינו ראשי 
הסגולה שהצליחו להגיע לציון הק' ביום 
התורמים  כלל  על  ולהעתיר  ההילולא 

שיחיו.

תחת הגבלות הקורונה

סבלנו  עדיין  כאשר  השנייה   בשנה 
בהונגריה,  הקורונה  נגיף  מהתפשטות 
אשר התמודדו באמצעות עוצר לילי בין 

השעות 10 בערב עד השעה 5 בבוקר.

ואנשי  חסידים  עשרות  הצליחו 
למרות  לקערעסטיר  עד  להגיע  מעשה 
של  חוקים  ותחת  הקורונה  הגבלות 
בשטחים  מסכות  מרחק,  שמירת 
ההונגרית  המשטרה  ואיומי  ציבוריים 
לרוב,  קנסות  בחלוקת  בוחלת  שאינה 
הצדיק  של  קברו  עד  להגיע  הצליחו 
במסורת  ולהמשיך  מקערעסטיר 

הקדושה בכל מחיר.

מעמד התפילה ונר הישועות 
של נכדי הצדיק

פטירתו,  אחרי  מיד  שקרה  וכפי 
מגיע  השניה,  העולם  מלחמת  לפני 
גם  ההילולא,  במעמד  השיא  רגעי 
בימינו, כאשר נכדי הצדיק מקערעסטיר 
הממשיכים את מורשת החסד של זקינם 
רב  תפילה  למעמד  מתאספים  הגדול, 
ישראל  גדולי  בראשות  משתתפים, 
בית  לכל  וברכות  להשפעות  שליט"א 

ישראל בכלל ובפרט.

ותופס  המעמד  הולך  לשנה,  משנה 
תאוצה בקרב המשתתפים בקערעסטיר 
בכל  הרבים  האוהדים  ובקרב  עצמה 
למעמד  המצטרפים  ישראל  תפוצות 
מביתם בשעת עת רצון בשיאו של מעמד 
ההילולא, אז גם מתקיים מעמד הדלקת 
נר הישועות, אשר מעניק לכל השותפים 
במורשת החסד של הצדיק מקערעסטיר 
את הזכות להביא את הברכה אל ביתם.

שנת  מאז  שקורה  כפי  השנה, 
חלק  לקחת  אתם  גם  תוכלו  תרפ"ו, 
הצדיק  של  קדישא  ההילולא  במעמד 
מקערעסטיר זכותו תגן עלינו ולהיוושע 
השותפות  בזכות  דמיטב,  מילי  בכל 
במורשת החסד הממשיכה בימינו על ידי 
נכדי ממשיכי דרכו בארגון 'רב להושיע'.

זה הזמן לקחת חלק ולזכות בישועה 
הישועות  במעמד  הטבע  מדרך  למעלה 

על הציון הקדוש בקערעסטיר!

התפילות קורעות הלב למען ישועת 
בקערעסטיר  הנשמעים  והפרט,  הכלל 
דרכו,  ממשיכי  ישעי'לע  ר'  נכדי  ידי  על 
כאשר במהלך המעמד המרטיט מוזכרים 
התורמים  שמות  כל  והצלחה  לברכה 
לארגון 'רב להושיע' שמעתירים מעומק 
לבם על כלל התורמים בוני ביתם שיחיו 
שיזכו כל אחד ואחד לישועתו הפרטית 
ומתחננים  זועקים  הנכדים  והכללית. 
הרוגשת  והתפילה  הגדול  לזקינם 

בוקעת רקיעים.

שוב  עומדים  אנו  כאשר  כעת, 
לקראת יום ההילולא, נכדי הצדיק ראשי 
ארגון 'רב להושיע' מתכוננים למען עמך 
הכלל  ישועת  למען  לפעול  ישראל,  בית 
הזמן להבטיח את מקומכם  זה  והפרט. 
לרשימת  ולהצטרף  בקערעסטיר 
התומכים, הממשיכים את מורשת החסד 
העניפה כדי שתזכו להעביר את שמכם 
יכיר  שבוודאי  בקערעסטיר  רבינו  לציון 
טובה לפעלכם וישפיע לכם שפע ברכות 

עד בלי ד!

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

השמות  את  והעבירו 
ההילולא  ביום  לתפילה 

.1800-20-22-33

הרה"ח ר' יהושע ענגעל שליט"א
באוהל 'רב להושיע' ביום ההילולא בקערעסטיר
 מספר מזכרונותיו על העליה לציון בשנות ילדותו
לפני פרוץ השואה האיומה

גם בימי 
הקורונה, 
נראה היה כי 
בלתי אפשרי 
לחסום את 
העלייה לקברו 
של הצדיק 
מקערעסטיר, 
כפי שדווח 
בארוכה

הילולת הצדיק
במחנות ההשמדה

ההילולא בגיא צלמוות
הרה"ג רבי משה שמואל גליק שליט"א ממרביצי 
התורה הנודעים בישיבת 'חזון נחום', העביר את עדותה 
פראדיל  מרת  הצדקנית  הרבנית  אמו  של  המופלאה 
ממישקולץ,  היה  מוצאה  מקור  אשר  תליט"א  גליק 
וסיפר לנו כי "אמי תחי' ולרפו"ש סיפרה לי כי בהיותה 
בגיל 20-21 גורשה למחנות ההשמדה על ידי הנאצים 
ימ"ש במלחמת העולם השניה ושם פגשה את נכדתו 
של רבינו הצדיק מקערעסטיר עצמו, ה"ה מרת מלכה 
גראס ע"ה בתו של ממשיך דרכו הרה"ק ר' אברהמ'לה 
והלחם  מהסוכר  לעצמה  לשמור  נהגה  אשר  זי"ע, 
שחילקו במחנה ולהסתירו במקום מיוחד הרחק מעין 
רואים, במשך כל הימים, כדי שבהגיע יומא דהילולא 
היא  מקערעסטיר,  הצדיק  הגדול  אביה  של  קדישא 
תוכל לחלק לחברותיה במחנה מאשר שמרה לעצמה, 
כמנהגו הטהור  נשמתו הטהורה,  לעילוי  ולחם,  סוכר 
הישועות.  בכל  להיוושע  כך  ידי  ועל  לאחרים  לתת 
וניצלה במלחמת העולם  נושעה  הימים  ברבות  ואכן, 
פגשה  תחי'  ואמי  בארה"ב  להתגורר  ועברה  השניה 

אותה מספר פעמים בחו"ל לאחר מכן".

מטבע שמירה מאת ר' ישעי'לע
שמירה  מטבע  אודות  לנו  וסיפר  הוסיף  בנוסף, 
מיוחד אשר זכה אביו הרה"ח ר' אשר גליק לקבל מידיו 
'קנאה'  רגשי  עורר  אשר  מקערעסטיר,  הצדיק  של 
בקרב כל בני גילו על הזכות הגדולה שנפלה בחיקו. 
מקערעסטיר  הצדיק  של  ביקורו  בעקבות  זה  היה 
פגש  חתנו, שם  של  בביתו  הסמוכה,  עדעלין  בעיירת 
מטבע  לו  העניק  חיזוק  ולאות  יתום  שהיה  באביו 

מיוחד זה.

סע לבני ממשיך דרכי!!!
משה שמואל  ר'  נוסף, מגולל הרה"ג  סיפור פלא 

גליק שליט"א, אודות אחד ממרביצי התורה בישיבת 
חזון נחום, ה"ה הרה"ג ר' יעקב גוטמן זצ"ל, אשר סיפר 

לו את סיפור הפלא הבא:

"במשך שנים ארוכות לא זכה אביו לפרי בטן ונסע 
אל הצדיק מקערעסטיר ואכן בירכו בזש"ק וכך הווה, 
מקערעסטיר.  הצדיק  של  מברכתו  שנולד  הבן  והוא 
על  יעקב  ר'  מספר  היה  זה  מופלא  וסיפור  בהיות 
עצמו, שלחתי כמה אנשים לשמוע זאת מפיו ובאחת 
ההזדמנויות הוסיף וסיפר עובדה נוראה נוספת, אשר 
בהיותו  זצ"ל,  גוטמן  יעקב  רבי  של  אביו  עם  אירעה 
חסיד מובהק של הצדיק מקערעסטיר ואחרי פטירתו, 

הפסיק לנסוע לקערעסטיר.

חולם  הוא  תורה  שמחת  בערב  והנה  היום  "ויהי 
חלום בו הוא רואה את הצדיק מקערעסטיר בא אליו 
בטענה מדוע אינו נוסע אל בנו רבי אברהם'לע שעלה 
ואמר  הצדיק מקערעסטיר המשיך  מקומו?  על  לכהן 

לו - סע לקערעסטיר וגם אני אהיה שם!

ואמר  מקערעסטיר  הצדיק  הוסיף  כך,  "בתוך 
היה  והמנהג  בהיות  כי  כך,  על  סימן  לך  אתן   - לו 
בעבורי,  שמורה  השישית  ההקפה  כי  בקערעסטיר 
אבוא גם הפעם במעמד ההקפה השישית ותראה גם 

אתה כי בני רבי אברהם'לע יראה אותי באותה שעה.

מההוראה  גוטמן  יעקב  רבי  של  אביו  "נדהם 
והשתתף  לקערעסטיר  לנסוע  מיהר  ואכן  הברורה 
הוא  השישית  ההקפה  בהגיע  והנה  החג  בתפילות 
הספר  עם  בריקוד  מתחיל  אברהם'לע  רבי  את  רואה 
התורה ולפתע הוא נעצר, כאילו הוא רואה מאן דהוא 
ארוכים.  רגעים  במשך  כך  לאחוריו  ומזדעזע  מולו 
הקהל לא הבין מה הוא רואה, אך אביו של רבי יעקב 
נרעש ונפחד סיפר על כך לאחר מכן לצאצאיו אחריו 

את המעשה המופלא".

עדותו של הרב אונגר זצוק"ל
עוד הוסיף הרה"ג ר' משה שמואל גליק וסיפר לנו 
מהגאון  פעמים  כמה  בעצמי  ששמעתי  פלא  "סיפור 
רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל מרבני בני ברק וראש 
בנסיעה עם  אביו הצטרף פעם  כי  חוג חת"ס,  ישיבת 
מקערעסטיר,  הצדיק  אל  בזש"ק,  נפקד  שלא  גיסו 
שיתפלל למענו להיפקד בדבר ישועה ורחמים. הגיס 
'אובערלענדער',  האשכנזים,  קהילות  על  שנמנה 
מהם  ביקש  להפתעתו  אך  קצרה,  לנסיעה  התכונן 
לשבת  אצלו  לשבות  שישארו  מקערעסטיר  הצדיק 

קודש. 

יום  של  ובבוקרו  בקערעסטיר  נשארו  אכן  הם 
הצדיק  הסתובב  הסעודה,  שעת  הגיע  עת  השבת, 
סיר  מתוך  והוריק  ארוכה  כף  עם  עצמו  מקערעסטיר 
החמין עבור האורחים ביד רחבה. והנה, לפתע נתקל 

הצדיק מקערעסטיר בעצם עסיסית ומיד הוא הכריז:

"ווער וויל א ביין? מי רוצה עצם?" )עצם באידיש 
הרב  של  אביו  מיהר  ושלם,  ירא  כחסיד  'בן'(.  נקרא 
וזה  הצדיק  אל  צלחתו  את  והושיט  להיענות  אונגר 
הטיל לצלחתו את העצם. או אז הוא הבין כי מדובר 
בשעת עת רצון ולכן מיהר להושיט גם את צלחתו של 
גיסו אל הצדיק ולהכריז: "רבי, ער וויל הויכט א ביין, 

הוא גם רוצה בן"...

בתוך  לחפש  והחל  מקערעסטיר  הצדיק  נעתר 
הסיר אחרי עצם נוסף, אחוז שרעפים. אך לא עלתה 

בידו והמשיך הלאה.

אל  הגיסים  שני  שוב  כשנכנסו  שבת,  "במוצאי 
ראית  הרי  ואמר:  הצדיק  נענה  מקערעסטיר,  הצדיק 
'ביין' גם בשבילו אבל כבר לא מצאתי" -  שחיפשתי 

.- -

מורשת הצוואה
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בעזרת ה' יתברך
E.
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    ההילולאביום        ישועות
בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

מעיין הישועות
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00

1800-20-22-33 1
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2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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מורשת הדורות

נחשפים
בראיון ייחודי
בלתי פורמלי

שלמה  שנה  לאחר 
מאומצת,  עבודה  של 
לשלב  להגיע  הצלחנו 
חשיפת  של  הזה  המיוחל 
הצללים  מאחורי  הדמויות 
נכדי  הם  אלו  להושיע',  'רב  ארגון  של 
הצדיק מקערעסטיר, אשר ארוגים וטוויים 
וממשיכים  פוסקת  בלתי  חסד  בפעילות 
הגדול  זקינם  של  החסד  מורשת  את 
רבי  בן  ישעיה  רבינו  מקערעסטיר  הצדיק 
משה, כפי שציווה בצוואתו. בשביל הרגע 
הזה - לגלות מי באמת נמצא שם מאחורי 
הצדיק  לנכדי  מקרוב  ולהיוודע  הקלעים 
משימת  היא  צוואתו  אשר  מקערעסטיר 

חייהם - היה שווה הכל.

בל נשכח שצוואת החסד של הצדיק 
מקערעסטיר למעשה נכתבה עבור צאצאיו 
של הצדיק עצמו, בניו ונכדיו אחריו, להם 
הבטיח כי אם ימשיכו במעשי החסד כפי 
לראות  יזכו  דרכם  חיותו,  בחיים  שהיה 

ישועות כמו בחייו שלו עצמו.

האנשים שמאחורי הצללים

הזורם  הישועות  שמעיין  פלא  לא 
מארגון 'רב להושיע' המנוהל על ידי נכדי 
הצדיק עצמו, לא מפסיק לנבוע ולהפתיע 

כל פעם מחדש. הצדיק מקערעסטיר 
שצאצאיו  בצוואתו  ביקש 
דייקא ימשיכו במורשת החסד 
שותפים  אנחנו  וכאשר  שלו 

נכדי הצדיק מקערעסטיר, אנשי החסד וכבירי המעש המסתתרים תמיד 
מאור הזרקורים, נחשפים בפעם הראשונה ומגלים את כל הסודות • 
האווירה הנאצלה בה הם גדלו סביב דמותו של ה"סבא" שליווה אותם כל 
חייהם והסבתא הדגולה מרת גיטעלע ע"ה שהחדירה את קדושתו בכל 
פעליה • כך כולנו יכולים לקיים את הצוואה באמצעות הנכדים ממשיכי 
מורשת החסד • פסיפס מרתק

| חיים קוטלר |
ן רב להושיע ו נות: ארכי תמו
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מעל  לישועות,  גם  זוכים  אנחנו  גם  במעשיהם, 
לדרך הטבע, כפי שקרה בחייו חיותו.

שליט"א  רוטנברג  שמואל  משה  רבי  הרה"ח 
נכדי  רוטנברג שליט"א, אלו הם  יוסף  רבי מאיר  ואחיו הרה"ח 
של  והמנהלים  הפקודים  על  העומדים  מקערעסטיר  הצדיק 

הארגון 'רב להושיע' המוכר לכולנו לטובה, מזה ימים ושנים.

לכדי פסיפס אחד שילבנו מגוון רחב של קטעי שיחות, אותן 
פעילות החסד  בהזדמנויות שונות במהלך  הנכדים  עם  קיימנו 
את  לגלות  הופתענו  ושוב  ושוב  להושיע'  'רב  מבית  האדירה 
העוברת  לזולת,  ועזרה  חסד  עשיית  של  המערכתית  החשיבה 
כחוט השני בכל ענייניהם ומעשיהם. במסגרת שורות אלה נגלה 
מעט מאחורי הצללים, שכרוכה היתה במלאכה רבה, להוציא אל 
האור ולחשוף את אנשי העשייה המבורכים, אשר נושאים את 
העול הכבד תוך התמסרות מוחלטת למסורת החסד של הצדיק 
מקערעסטיר ובענוות חן ובהתרחקות עקרונית מאור הזרקורים.

משפחת  בני  שניהם  יוסף,  מאיר  ור'  שמואל  משה  ר' 
רוטנברג המעטירה, נכדי הצדיק מקערעסטיר, הידועה למופת 
כמשפחה רמת יחס ורבת מעש, נושאים מסורת של חסד, אותה 
ינקו מהוריהם הנודעים לתהילה, ה"ה אביהם הגה"ח רבי חיים 
ארה"ב  מקאסאן  אדמו"ר  כ"ק  חתן  שליט"א  רוטנברג  שלמה 
ע"ה,  הדגולה  גיטל(  )פריידא  גיטעלע  מרת  היתה  אשתו  אשר 
בתו של הרה"ק רבי מאיר יוסף רובין הי"ד, חתנו של הרה"ק רבי 

אברהם'לע בנו של הצדיק מקערעסטיר זי"ע.

בדרכה של מרת גיטעלע ע"ה הולכת כל משפחת רוטנברג, 
ולמרות שהם מתמסרים במידת החסד בצורה מופלאה הרחק 
מעין רואים, הנצרכים והנזקקים יודעים להגיע אליהם ולזכות 

במידה כפולה ומכופלת של סיוע ועזרה עד אין קץ.

כך הסבא היה עושה, זה מה שהיה רוצה

זה סיפורה של משפחת רוטנברג, אשר בשנת תש"מ עקרה 
לירושלים  ברק  בני  מהעיר 
וכבר בשבת הראשונה, מצאה 
את עצמה מארחת אורח שבור 
לב, שלא היה לו היכן לעשות 

את שבתו.

היותינו  מאז  גדלנו  "כך 
דרכו  היה  זה  קטנים,  ילדים 
לעשות  שלנו,  הסבא  של 
חסד ולסייע לאחרים, זה היה 

האוויר שנשמנו בבית.

לשכוח  נוכל  "לא 
ראשונה  שבת  אותה  את 
אחרי  שעשינו  בירושלים, 
והנה  ברק,  מבני  שעקרנו 
הכנסת,  מבית  חוזרים  אנחנו 
בצורה  ערוך  שבת  שולחן 
ארעית כצפוי, אבל על יד השולחן יושב יהודי שבור לב. התברר 
כי האיש חיפש היכן להתארח לסעודת שבת ומהכא להתם הוא 
שמע כי משפחת רוטנברג הגיעה מבני ברק, על אתר הוא כבר 

ידע כי זו הכתובת הנכונה"...

יוסף  מאיר  ור'  שמואל  משה  ר'  מציינים  אלה,  בדבריהם 
את העובדה הידועה בירושלים כי בכל ענייני עסקנות למטרות 
הנודעים  להוריהם  מפנים  ירושלים  גאוני  היו  וחסד,  צדקה 
לתהילה שליט"א. אף חברי הבד"ץ הגאון רבי משה הלברשטאם 

זצוק"ל והגאון רבי מאיר בראדנסדורפר זצוק"ל, היו מעבירים 
את ענייני העסקנות שנגעו לעזרת נשים לידיה של אמם תחי', 

שמילאה את הדברים על הצד היותר טוב.

ר' משה שמואל, שזכה עוד להתאכסן בבית הסבתא, מרת 
ששרתה  המזוככת  האווירה  את  ומזכיר  חוזר  ע"ה,  גיטעלע 
מעולם  בקצב  חסד  לעשיית  הנכדים  כל  את  והכניסה  בביתה 

אחר.

הסבא,  את  להזכיר  הפסיקה  לא  גיטעלע  מרת  "הסבתא 
נוהג,  היה  הסבא  כך  עושה,  היה  הסבא  כך   - בפומיה  מרגלא 
חזרה  ועושה,  רוצה  היה  שהסבא  מה  זה  כי  שנעזור  בוודאי 

הסבתא מרת גיטעלע בכל הזדמנות".

 כאשר התורה והחסד
כבשו את מעוזי המאפיונרים בברונקס

כך ינקו כל הפוקדים בביתה את האצילות הקערעסטיראית 
לילה  בבית,  ששרה  מקערעסטיר  הצדיק  של  הודו  את  ונשמו 

ויום.

ימ"ש  הנאצים  כשפרצו   16 בת  היתה  ע"ה,  גיטעלע  "מרת 
את  מזכירים  הם  לכבשנים",  הי"ד  יהודיה  והובילו  להונגריה 
שנים   3 תרפ"ח,  בשנת  לעולם  הגיעה  אשר  האצילית,  דמותה 

אחרי פטירתו של הצדיק מקערעסטיר.

פיהם  על  השגור  הביטוי  את  לשמוע  במיוחד  מרטיט 
לצדיק  מתייחס  אשר  סבא",  "דער  רוטנברג,  משפחת  בני  של 
בבית,  וקיים  שחי  דמות  היה  הוא  בעבורם  אשר  מקערעסטיר, 

קובע ומנהיג את הליכות החיים, כמעט כמו בחיים חיותו.

מהשימוש  סלדה  ע"ה  גיטעלע  מרת  "הסבתא  זו,  מסיבה 
בתמונה של הסבא להברחת עכברים... היא לא יכלה לסבול את 
לשימוש  מיועדת  הסבא  של  הטהורה  דיוקנו  שתמונת  הרעיון 
כזה... לדעתה של הסבתא מרת גיטעלע ע"ה, היה כוחו והזכרת 
ברכות  שפע  להשפעת  בשמים  מאד  עד  גדול  הסבא  של  שמו 
משמים, לכן השימוש בתמונה שלו לשם כך היווה בעיניה זלזול 
להשפיע  יכולה  שמו,  על  הצדקה  נתינת  בעצם  כי  בקדושתו, 
ישועות עד בלי די! אך יחד עם זאת, ידענו תמיד כי ענוותנותו 
הזה  המנהג  מאחורי  שעומדת  זו  היא  ליבו  וטוב  הסבא  של 
הנפוץ בכל תפוצות ישראל ורבים נושעו על ידו", הם מסכמים 

בנוסטלגיה.

ע"ה,  גיטעלע  מרת  הסבתא  של  חייה  עלילות  היו  סוערים 
אשת אדמו"ר מקאסאן זצוק"ל, בתו של הרה"ק רבי מאיר יוסף 
רובין זצ"ל, שהיה חתנו של הרה"ק רבי אברהם'לע זצ"ל בנו של 
הצדיק מקערעסטיר זי"ע. "בנסי ניסים ניצלה מציפורני הנאצים 
התגוררה  שם  לארה"ב,  השניה  העולם  מלחמת  אחרי  והיגרה 
בשכונת ברונקס עד לשנת תש"מ, שכונה שהיתה מלאה בתורה 
פעלו  זה  לצד  זה  מפוקפקים.  אירים  מהגרים  לצד  וחסידות 
שני העמים באותה שכונה, כאשר העם היהודי הולך ומתרבה 
האירים  מעוזי  את  וכובש  והחסד  התורה  פעילות  בהרחבת 

המאפיונרים של ברונקס"...

איך עברתי את מחנות ההשמדה וצעדות המוות?

אפיזודה מאפיינת אודותיה, ניתן לראות בסיפור הבא, כפי 
שמספר ר' משה שמואל נכדה, "פעם אחת שאלתי אותה, איך 
היא הצליחה לשרוד את זוועות המחנה )לאגערן( ואת צעדות 
המוות )טויטמארש( שהיא עברה במלחמת העולם השניה, היא 

ענתה לי בפשטות ובענוות חן:

"אתה שואל איך עברתי את ה'לאגערן' ואת ה'טויטמארש'? 

שוב ושוב הופתענו לגלות את 
החשיבה המערכתית של עשיית 

חסד ועזרה לזולת, העוברת כחוט 
השני בכל ענייניהם ומעשיהם

אבא שלי )הרה"ק רבי מאיר יוסף רובין הי"ד( אמר לי תמיד, כי 
כל מה שקורה בעולם זה מהקב"ה וכל מה שהקב"ה עושה הוא 
לטובה, זה מה שעמד לנגד עיניי ונתן לי את הכוח לעבור את כל 

הכל בשלום" - - -

ביקוד  אך  חמלה  מלא  בלב  טהורה,  אך  פשוטה  באמונה 
אש סוערת, נחרט הבטחון הזה בלב צאצאיו ונכדיו של הצדיק 

מקערעסטיר וזה מה שעמד להם בכל הזמנים הקשים.

לבורו  ע"ה  גיטעלע  מרת  הסבתא  עברה  תש"מ,  "בשנת 
פארק, שם הפעילה בביתה הכנסת אורחים מסביב לשעון, כך 

עד יומה האחרון, ערב פסח תשע"ה", הם מסכמים בגעגוע.

והחסד  הצדקה  מעשי  על  העדויות  התרבו  השנים  במשך 
שהתגלגלו בביתה של הסבתא מרת גיטעלע ע"ה, "כל העוסקים 
בענייני הצדקה והחסד ידעו את הכתובת של הבית, שם מצאו 
'טועמיה'  בעצמו  מגיש  כשהוא  מקאסאן  האדמו"ר  הסבא  את 
מדי ערב שבת בשבתו לכל האורחים שהגיעו לביתו. פעם הוא 
בוחר להתאמץ במיוחד  הוא  דווקא בערב שבת  התבטא מדוע 
מדי  עסוקים  ישראל  בתי  ברוב  בערב שבת,  כי  באמרו  למענם 
ומשקה  מזון  מעט  לאורחים  שיעניק  מה  ואין  לשבת  בהכנות 
להחיות את נפשם, לכן הוא בחר דווקא ביום ובשעות האלה". 
באוירה הזאת, שכולה עשיית חסד בבחינת הכתוב, 'משכיל אל 
דל', גדלו בני משפחת רוטנברג וכהיום הם אלה הנושאים את 
זכות הפצת מורשת החסד של הצדיק מקערעסטיר בכל רחבי 

ארה"ק.

הסבתא הדגולה מרת גיטעלע ע"ה

יחוסם אל  זו אנחנו מעפילים לגזע עץ העבות של  בשעה 
הצדיק מקערעסטיר ושומעים מהם כי "אביה הגדול של מרת 
הי"ד,  רובין  יוסף  מאיר  רבי  הרה"ק  כאמור  היה  ע"ה,  גיטעלע 
השניה.  העולם  מלחמת  בימי  קערעסטיר  עדת  של  מנהיגה 
יחד  למוות  הובל  והוא  יהודיה  רוב  גורשו  הנאצי,  הכיבוש  עם 
עמהם. זה קרה ביום ט"ו  סיון ועד היום מציינים נכדי הצדיק 
מקערעסטיר את יום ההילולא שלו, לצד יום ההילולא של חותנו 

רבי אברהם'לע בי"ח אדר.

"יחד עם הרה"ק רבי מאיר יוסף רובין הי"ד נרצחו גם חלק 

מצאצאיו, כאשר רק שלושה מהם שרדו, ה"ה שני אחים ואחות: 
ר' יששכר דוב בעריש ומרת גיטעלע הסבתא שלנו",  ר' מנדל, 

הם מציינים.

הצדיק  בצאצאי  שבערה  החסד  להבת  מגיעה  שוב  כאן 
כאשר  השניה,  העולם  מלחמת  אחרי  קצר  "זמן  מקערעסטיר: 
הציעו שידוך לר' בעריש, התברר כי משפחת המדוברת מבקשים 
ומאחר  כאדמו"ר  לכהן  לגדולות  שעדיו  בנש"ק  עם  להשתדך 
ואחיו הבכור ר' מנדל הוא זה שעתיד היה לרשת את התפקיד, 
התלבטה משפחת המדוברת כדת מה לעשות. תיכף ומיד ביקש 
כל  את  לאחיו  ומוסר  כך  על  מוותר  הוא  כי  להודיע  מנדל  ר' 

ההנהגה וכך זכה גם הוא להקים את ביתו בישראל בס"ד".

גם אחרי שהגיע ר' מנדל 
לארה"ב אחרי מלחמת העולם 
ושוב  שוב  חזר  הוא  השניה, 
מולדתו  לעיירת  לאירופה, 
את  לפקוד  כדי  קערעסטיר, 
ולפעול  הצדיק  של  ציונו 

להצלת המקום.

גודל  במשפחה  "ידועה 
מנדל  ר'  של  נפשו  מסירות 
שנסע שוב ושוב לקערעסטיר 
הקומוניזם,  בתקופת  גם 
מוחשית  סכנה  היתה  כאשר 
ומצוות  תורה  שומר  ליהודי 
לדרוך על אדמת הונגריה, הוא 
להצלת  לפעול  הפסיק  לא 

הציון הקדוש".

שביקשו  ככל 
נכונה  היהודי,  העם  גזע  את  להכחיד  הארורים  הקומוניסטים 

להם מפלה ניצחת, נצח ישראל לא ישקר!

"מיד עם קריסת מסך הברזל הקומוניסטי, הפך 
ר' מנדל את קערעסטיר לביתו השני ויחד עם בניו 
ר'  אחיו  ולהבחל"ח  ז"ל,  יוסף  מאיר  ר'  החשובים, 
ופעלו  את המקום  הם שהחיו  אברהם,  ור'  ישעיה 

מורשת הדורות

אלפי קופסאות מטרנה מחולקות מידי חודש
כהמשך ישיר למורשת החסד של זקינם הגדול ר' ישעי' ב"ר משה

בערב שבת, ברוב בתי ישראל 
עסוקים מדי בהכנות לשבת ואין 
מה שיעניק לאורחים מעט מזון 
ומשקה להחיות את נפשם, לכן הוא 
בחר דווקא ביום ובשעות האלה
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לשיקומו ככל יכולתם", הם מסכמים בהערצה.

תאומים תמורת 2 פלטות

תוך כדי שיחה עם נזכרים בסיפור מופת שהתרחש 
אי אז במשפחת רוטנברג, בהיותם שותפים בהקמתו מחדש של 

'רבי ישעי'לעס הויז' בעיירת קערעסטיר:

זכר,  לבן  חיכה  שנים  מספר  שיחי', שבמשך  מאחיי  "אחד 
התבקש בהזדמנות על ידי ר' מאיר יוסף ז"ל להביא לקערעסטיר 
היה  האורחים.  לרווחת  המזון  חימום  לצורך  לשבת,  פלטה 
נטלנו  בו  המקום,  לתפעול  הראשונים  הצעדים  בתחילת  זה 
קיים  היה  לא  עדיין  דבר  שום  המשפחה,  קרבת  מתוך  חלק 
אחי  שם.  היה  לא  האוכל  לחימום  פלטה  אפילו  בקערעסטיר, 
נסע  הוא  ועמהן  לשבת  פלטות   2 עצמו  דעת  על  רכש  שיחי' 
יוסף את  ר' מאיר  יוסף. בראות  לקערעסטיר ומסרם לר' מאיר 
בכפליים  בקשתו  שנתמלאה  גדולה  שמחה  שמח  לבו  נדיבות 
ואמר לו שיזכה בזכות הזיידע לבן זכר בקרוב. אחי שיחי' ציין 
מייד שהוא הביא בשבילו 2 פלטות, על כך ענה ר' מנדל, אם כן, 

שתזכה בזכות הזיידע לתאומים...

"וכך היה במלאת השנה, נפקד בתאומים"!

אכן בתחילת הדרך, אחרי קריסת מסך הברזל הקומוניסטי, 
יום  את  אלה ששמרו  בעיקר  את המקום,  פקדו  רק מתי מעט 
במסירות  להונגריה  והסתננו  הקומוניזם  בשנות  גם  ההילולא 
נפש. אך לאיטה החלה ההילולא למשוך אליה מאות ואלפים, 
עד שביתו המקורי של הצדיק מקערעסטיר נרכש כולו מידי הגוי 
שהתנחל במקום והוא שוחזר לתבניתו המקורי, תוך שהוא הולך 

ומתרחב, לרווחת הפוקדים הרבים.

מביאים את מורשת החסד לארץ ישראל

הפעילות המתעוררת בקערעסטיר, הביאה את בני משפחת 
רוטנברג לחשוב כיצד להביא את בשורת הצדיק מקערסטיר גם 

לארץ ישראל.

של  החסד  "מורשת 
הסבא, לא נולדה בקערעסטיר 
כדי להיות רק שם, אלא היא 
שנועדה  חייו  מהות  היתה 
תפוצות  בכל  להתפשט 
התחושה  היתה  זו  ישראל, 
וכך  חיינו  ימי  כל  אצלנו 
החסד  פעילות  התגלגלה 
שהפכה  עד  משפחתנו  של 
להושיע',  'רב  לארגון  להיות 
מטרנה  חלוקות  המקיים 
קבועות במעגל השנה למאות 
בארץ  נזקקות  משפחות 
ישראל מכל העדות והחוגים".

מי שהביע את התלהבותו 
למען מטרה קדושה זו, להפוך 
הכנסת  מבית  מקערעסטיר  הצדיק  של  החסד  מורשת  את 
בארץ  אדיר  חסד  למערך  בהונגריה  נידחת  בעיירה  אורחים 
ישראל, המהווה עוגן ורשת בטחון לאלפי תינוקות, היו דווקא 

כל נכדיו של הצדיק מקערעסטיר עצמו:

"התברר כי כל צאצאיו ונכדיו של הזיידע, קרובי משפחתנו 
הקרובים והרחוקים, מייד בשמעם את הרעיון הזה, הביעו את 
תמיכתם ועידודם המלאה לכך, ביניהם: אדמו"ר מקערעסטיר-
טשאקווא בורו פארק שליט"א, חתנו של ר' יששכר דוב בעריש, 

החסד  קופת  למען  ברכתו  את  לקבל  אליו  בבואינו  מייד  אשר 
על שם הזיידע, הוא אמר שהוא רוצה לבשר זאת לחמותו והיא 
מחדש  שמתעוררת  כך  על  מאד  עד  חמות  במלים  הצטרפה 
הוא  וגם  רעבים  תינוקות  למען  מקערעסטיר  הצדיק  מורשת 

הצטרף ונתן חיזוק רב לקופת 'רב להושיע'.

ור'  ר' ישעיה  יוסף,  כן הצטרפו בניו של ר' מנדל, ר' מאיר 
כאשר  הגדולה מהרעיון,  את התפעלותם  הביעו  אברהם, אשר 
ר' ישעיה אב"ד קערעסטיר ויליאמסבורג, נתן לנו חיזוק מיוחד 
בבית מדרשו. באותו מעמד התבטא ואמר: כי הקופה לא נוסדה 
הבוער,  השטח  מתוך  אלא  כלשהי,  תכנית  או  החלטה  מתוך 
המשפחות הנזקקות אשר צריכות את עזרתינו ולמענם הוחזרה 

העטרה למורשת הצדיק מקערעסטיר ביתר שאת".

עצם מהותו של הסבא

כך התבטא גם אחד מקרובי המשפחה הבכירים, ה"ה ה"ה 
רבני  מגדולי  אודווארי  אבד"ק  קרויז  דוד  אברהם  רבי  הרה"צ 
וקנדא, חתן אב"ד עדעלין הרה"צ  התאחדות הרבנים דארה"ב 
מופלגים  דברים  זצ"ל שכתב  לנדא  ישראל אלתר  רבי אברהם 
והביע את שמחתו בראותו את פעילות 'רב להושיע': "ב"ה ישנם 
ויש בתי כנסת על שמו של הזיידע, אבל לאמיתו של  כוללים 
דבר הדרך שלו היתה חסד ומה ש'רב להושיע' עושים זה בעצם 

מהותו של הזיידע".

בנו אחריו הצטרף למכתב המלצה נלהב, הרה"צ רבי שלום 
קרויז אבד"ק אודווארי יצ"ו אודות פעילות 'רב להושיע' וכתב 
לאות  בלי  עובדים  בשרי...  שאר  "כי  חמות  במלים  הוא  גם 
להרבות צדקה וחסד על שם זקנינו הקדוש הטוב ומטיב זי"ע 
וזכותו הגדול יעמוד לכל המשתתפים שיתברכו בכל משאלות 

ללבבם".

כך קיבלה משפחת רוטנברג את המינוי הרשמי של כל נכדי 
הצדיק מקערעסטיר בביסוס הארגון 'רב להושיע' ולהגביר את 

הפצת מורשת של הצדיק מקערעסטיר בארבע כנפות הארץ.

אל נכדי הצדיק יש לציין גם את הרה"צ ר' ישעיה גראס ז"ל, 
נכדו של הצדיק עצמו, שכיהן כרבה של בית המדרש קערעסטיר 
בערבעשט ויליאסמבורג, הוא אשר המשיך את העשייה של אביו 
הרה"צ ר' נפתלי גראס ז"ל ואשתו הרבנית מלכה שהיתה ידועה 
כפועלת ישועות מכוח זקנה. כן הצטרף הרה"צ ר' ישעיה שלום 
אב"ד  לנדא  אלתר  ישראל  אברהם  ר'  של  בנו  שליט"א,  לנדא 
עדעלין, חתנו של הסבא, כאשר כל הנכדים וכל בני המשפחה 
זקינם  של  משאלתו  הגשמת  את  להושיע'  'רב  בארגון  רואים 
על  נטלו  אשר  רוטנברג  משפחת  בני  לחיזוק  ונרתמים  הגדול 
עצמם להמשיך את מורשת החסד של "הסבא" כמשימת חייהם 

עלי אדמות בס"ד.

אלף הימים הראשונים של התינוק

הם מספרים כי למעשה "במשך שנים נחשפנו למשפחות 
רבות שהיו זקוקות לעזרה כלשהי וממקרה למקרה התגלגלנו 
ועוד משפחות, בעוד אשר בצד התורמים ההכנסה  עוד  לסייע 
אחד  הגיע  תקופה  באותה  היכרות.  מחוסר  מועטת  היתה 
לתרום  הרבים  את  מזכים  אינכם  מדוע  לנו  ואמר  התורמים 
להמשך הפצת מורשת הצדיק מקערעסטיר? כך החלנו בצעדים 

מדודים"...

להושיע'  'רב  ארגון  התרקמות  את  המקרים שהביאו  אחד 
למערכת של ממש, היה הפגישה הלילית של אחד מנכדי הצדיק 
שם  בשמחה משפחתית,  רוטנברג  משפחת  מבני  מקערעסטיר 
פגש את אחד מידידיו, שלא היה בין המוזמנים. תוך כדי שיחתם 

ב"ה ישנם כוללים ויש בתי כנסת 
על שמו של הסבא, אבל לאמיתו 

של דבר הדרך שלו היתה חסד ומה 
ש'רב להושיע' עושים זה בעצם 

מהותו של הסבא

בבעיותיו  עזרתו  את  וביקש  רעבונו  מצוקת  את  הידיד  פרש 
הכלכליות. כנכד של הצדיק מקערעסטיר הוא לא השתהה רבות 

והוא נרתם מיידית לסייעו ולהעמידו על רגליו.

היום, משפחה שהחשמל שלה  חלק משגרת  היה  "הסיוע 
בבית נותק, משפחה שאין לה אוכל לשבת, משפחה שזקוקה 
בחלוקת  גם  כמו  שהתבקשנו,  ככל  סייענו  כך  לבית,  למקרר 
המקרים  מכלול  מתוך  אך  מחו"ל,  מתורמים  שהגיעו  בגדים 
המשפחות  של  העגומה  המציאות  בפנינו  והתבררה  הלכה 
מכה  אשר  העניות  היא  ביותר  היסודית  הצרה  אשר  הנזקקות, 

לבסוף בתזונת התינוק".

זו  תקופה  התינוק,  של  ההתפתחות  בתפיסת  כיום, 
מוגדרת כ"אלף הימים הראשונים" של הילד בעולם, אשר כל 
חייו.  ימי  לכל  ממש  של  חותם  להשאיר  עלול  תזונתי,  מחסור 
אותם  שהוביל  מה  והתפתחות,  במוטוריקה  אם  בחשיבה,  אם 
אשר  להושיע',  'רב  ארגון  של  המרכזי  הדגל  זה  כי  להחליט 

ימשיך את מורשת הצדיק מקערעסטיר.

"מהר מאד הגיע אלינו תורם שהעביר לידינו סכום משמעותי 
לערוך את החלוקה הראשונה של המטרנה והתגובות הנלהבות 
גרמו לנו להבין כי בחזית הזאת אנחנו צריכים להמשיך לפעול 

ככל כוחינו", הם מסכמים בסיפוק.

הלחש שהרגיע את הרוצח הגוי 

גבאי  מאת  ומקרים  פניות  אליהם  לזרום  החלו  מאד  מהר 
צדקה ורבנים שדיווחו על מצבם הקשה של משפחות נזקקות 
נוספות, מה שהוביל להתרחבות הארגון והבאת הבשורה לעוד 

ועוד יהודים בארץ ובתפוצות.

נחשפים לסיפורו הכאוב של  מתוך העשייה הרבה, אנחנו 
בעל תשובה תמים, אשר חיפש במקורות סגולה להרגעת בכי 
התינוק. הידיעה על כך הגיעה לנכדי הצדיק מקערעסטיר והם 
פנו מייד לצעד מעשי והכניסו לביתו כמה קופסאות מטרנה... 

הסגולה המנוסה והבדוקה ביותר להרגעת בכי של תינוק...

בו  המקרה  על  הנכדים  לנו  מספרים  זה,  משקל  על 
זה  היה  אישי.  באופן  עמו  שאירע  ישועה  סיפור  סיפר  ה'סבא' 

ישועות  כאשר הצדיק מקערעסטיר השתעשע למשמע סיפורי 
סיפור  לשמוע  אתם  רוצים  לנוכחים,  ואמר  בשמו  המספרים 
מופת ממני? הנה, הצלתי היום יהודי ממוות! כולם היטו אוזן 
והוא סיפר כיצד יהודי בא אליו בצעקה באותו יום שגוי מבקש 
את נפשו ומאיים להרגו נפש. "שאלתי את היהודי מדוע רוצה 
הגוי להרגו נפש? והוא ענה לי כי הגוי דורש תשלום על עבודה 
משלם?  לא  אתה  ולמה  היהודי,  את  שאלתי  אצלו.  שהזמנתי 
השיב הוא כי הזמין את הגוי שיביא לו עגלה מלאה עץ מהיער, 
ולא לרוחב, כך  אבל הגוי מילא את העגלה עם העצים לאורך 
שתכולת עגלת העצים היתה קטנה מדי. משכך, סיפר ה'סבא', 
השתמשתי ב'לחש' שהרגיע את הגוי מייד. אתם שואלים, מה 

היה הלחש? לחשתי לגוי שאשלם לו את החוב וכך היה"...

הסגולה להרגעת התינוק, 
גם  גלים  להכות  ממשיכה 
 1,300 "כמעט  כאשר  כיום, 
בחלוקה  זכו  משפחות 
האחרונה לקבל את קופסאות 
אשר  המיוחלות,  המטרנה 
קרוב  עבור  תזונה  מספקות 

ל-1,600 תינוקות ב"ה"!

האור,  ואת  השמחה  את 
המטרנה  קופסאות  אשר 
הנזקקים,  בבתי  מפיצות 
נכדי  אבל  לתאר.  אפשר  אי 
חשבו  מקערעסטיר  הצדיק 
שהיה:  הבא  הצעד  על  מיד 
הרשמה  מוקד  הקמת 
אשר  נזקקות,  למשפחות 
הן  גם  להנות  מבקשות 

מחלוקת המטרנה.

נאפשר  הרבנים,  לבקשת  להמתין  במקום  כי  "החלטנו 
למשפחות הנזקקות להזמין את הסיוע של 'רב להושיע' בדרך 

כבוד. כך הוקם המוקד ומהר מאד נרשמו אליו למעלה 
מ-2,000 משפחות, אשר חלקם הגדול עדיין ממתין 
לסיוע. לשם כך אנחנו זקוקים לעזרת הציבור ביתר 

שאת".

מתוך מכלול המקרים הלכה 
והתבררה בפנינו המציאות העגומה 
של המשפחות הנזקקות, אשר 
הצרה היסודית ביותר היא העניות 
אשר מכה לבסוף בתזונת התינוק

מורשת הדורות

בהכנת אולם החלוקה תמצאו אותם עובדים כאחרון המתנדבים
בחלוקה עצמה לרוב לא תוכלו לראות אותם בשטח...
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המשפחות  למען  לב,  אל  מלב  הקריאה  יוצאת  מכאן 
בואו  אנא,  ברעב,  המתייסרים  הרעבים  והתינוקות  הנזקקות 
הצדיק  של  החסד  במורשת  שותפים  להיות  כדי  לעזרתם, 

מקערעסטיר הממשיכה עד ימינו על ידי נכדיו דייקא.

המלווה מלכה של ה'סבא' חוזרת

ידי  על  שנים  מספר  לפני  בלאט  שהחלה  נוספת  פעילות 
מורשתו  את  להמשיך  שביקשו  מקערעסטיר  הצדיק  נכדי 
מדי  המתקיים  מרשים,  מעמד  להיות  כיום  הפכה  הטהורה, 

מוצ"ש בירושלים: סעודת המלווה מלכה, בנוסח קערעסטיר.

המטעמים,  הנוסח, 
תבשיל  המלך,  יד  השפע, 
לחמניות  ל-2,000  קרוב  חם, 
ערוך  מוצ"ש,  מדי  טריות 
ערוכים  שולחנות  על  כולו 
המכובדים  האולמות  באחד 
נהנים  שבוע  ומדי  בירושלים 
ובני  תורה  לומדי  אלפי  ממנו 
את  ממשיכים  ובכך  ישיבות 
מסורת סעודת המלווה מלכה 
מקערעסטיר  הצדיק  שהנהיג 

בחייו חיותו.

למלווה  קרא  "הסבא 
מלכה שלו 'זמן קהילה לכל', 
הנעלה  השעה  זו  כביכול 
שלו,  החסד  במורשת  ביותר 
האוצרות  כל  את  פתח  אז 
ידו הרחבה לכל דכפין. מאותה סיבה החלטנו  והעניק כמתנת 
לשחזר את מנהגו ובס"ד אנו זוכים לשמוע מדי שבוע עשרות 

רבות של סיפורי מופת מופלאים בזכותו.

כשהייתי מאוכלי המן

חתנו של הצדיק מקערעסטיר, הרה"צ רבי ישראל אברהם 
בצל  זה  מרטיט  מעמד  על  בספרו  מעיד  זצ"ל,  לאנדא  אלטער 

חותנו הגדול:

"כשהייתי מאוכלי המן, על שולחנו הטהור של כ"ק מו"ח 
חסידא  קדישא  בוצינא  הדור  מופת  הקוה"ט  הצדיק  הרב 
ופרישא מרן כקש"ת מו"ה ישעי' שטיינער זצללה"ה זי"ע ועכ"י 
מלוה  לעשות  היה  מנהגו  הנ"ל  מו"ח  וכ"ק  יצ"ו,  מקערעסטיר 
על  הקדוש  בצילו  להסתופף  שבאו  העולם  עם  ברבים,  מלכה 
שבת, ונוסף לזה באו עם רב ממרחק רב לסעודת מלוה מלכה 
שלו במוצש"ק, ובפרט בעת החורף כי הלילה הוא ארוכה, והיו 
באים עם מסילת הברזל מעיירות רחוקים, כי המלוה מלכה שלו 
מחדש  עופות  שוחטין  היו  כי  המדינות,  בכל  הולך  שמעו  היה 
וקונין דגים מחדש, והיו מבשלין לכבוד סעודת דוד המלך ובימי 
הקיץ שהיה הלילה קצרה, היה המלוה דמלכה נמשכת עד סוף 

הלילה"...

הצדיק  שהקים  האדירה  החסד  מורשת  ממשיכה  כך 
מקערעסטיר לפני כמעט קרוב למאה שנה, ונשמרת בטהרתה, 
הצדיק  נכדי  ידי  על  למרחקים,  הצופיה  הצדיק  של  בראייתו 
בייחודיות  ימינו אלה  העושים את מלאכתם בחרדת קודש עד 
ובנאמנות באמצעות הארגון 'רב להושיע' המגשים את צוואתו 

הגדולה.

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

דייקא.

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

הצדיק בכל תוקפו.

זו הזכות שלכם השנה, להיות שותפים בהמשכת המורשת, 
כאן ועכשיו!

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

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

הסבא קרא למלווה מלכה שלו 
'זמן קהילה לכל', כביכול זו השעה 
הנעלה ביותר במורשת החסד שלו, 

אז פתח את כל האוצרות והעניק 
כמתנת ידו הרחבה לכל דכפין

מורשת הדורות

מעמד התפילה האדיר בעצם יום ההילולא
בראשות רבני 'רב להושיע' שיחיו, נכדי רבינו זי"ע
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בעזרת ה' יתברך
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       את המורשתממשיכים 

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00

1800-20-22-33

בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!
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2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

מעיין הישועות
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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סיור מצולם
בבודרוג
קערעסטיר

היכרות מעמיקה עם העיירה הכי 
מדוברת בהונגרייה • מראות, קולות 

וניחוחות מעיירת 'בודרוג-קערעסטיר' 
המעטירה • סיור מרתק בין שבילי 

העיירה בה התגורר ופעל 'מופת הדור' 
ר' ישעיה ב"ר משה • חשיפות מרתקות 

מפינות בלתי מוכרות • סודות במרתפים 
• יסודות שנחשפים • נהר הבודרוג 

נחשף במלוא הדרו • חוויה מצולמת

| חיים קוטלר - קערעסטיר, הונגריה |

מורשת בתמונות
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מורשת בתמונות

בעיירת  לנחות  בחרנו  חול,  של  יום  בסתם 
מקרוב  לראות  כדי  שעות,   24 למשך  קערעסטיר, 
הצדיק  ופעל  חי  בה  והסביבה  העיירה  משעולי  את 
הצדיק,  לנכדי  התלווינו  שנה.   97 לפני  מקערעסטיר 
השותפים  עבור  להתפלל  שבאו  להושיע'  'רב  נציגי 
הצדיק  כנכדי  ממשיכים  הם  אותה  החסד  במורשת 
בסעודות  ואם  המטרנה  בחלוקת  אם  מקערעסטיר, 

המלווה מלכה, כפי שקרה בחיי חיותו.

ציפינו לעיירה מנומנמת, שאיש לא נמצא בסביבתה. 
האדמה  במעמקי  הפתעות,  של  שרשרת  לנו  חיכתה 
ועל מרומי הגגות ועמודי החשמל, ניחוחות ותבשילים 

והכנה דרבה לקראת ההילולא קדישא הבעל"ט.

מתחילה  כשהיא  פנינו  את  קדמה  קערעסטיר 
להתעורר לאביב פרחוני מסביב לנהר הבודרוג הרוגע, 
מופיעה  רוטטת  חסידים  שלהקת  רגע  לאותו  עד 
בשעטה בשערי העיירה ומעירים את הכל עם שפתיים 

דולקות.

שמשמאל  היכן  היקבים,  צומת  אחרי  קצת  לרגע, 
בוטיק  יקב  ומימין  וחדיש  מודרני  יקב  לו  מתנוסס 
שחנות לו צמודה ה'וינוטקה', נראית להקת החסידים 
כשהיא נעצרת ל"צובייס" )ארוחה( מהיר במוקד "רבי 
ישעי'לעס הויז", שעל הרחוב הראשי, מצד ימין, ומשם 
ללא אומר ודברים, הלהקה מזדרזת להעפיל במעלה 
שם,  הכרמים,  ועטורת  המוריקה  הגבעה  אל  העיירה 
למעלה ימצאו את מבוקשם בבית עם גג רעפים אדום, 
הניצב במרומי הגבעה, שבפאתי בית העלמין היהודי:

הטהורה,  המנורה  הדור,  "מופת  של  המצוינת  ציון 
האספקלריה המאירה, כתר שם טוב, האי חסיד האי 
ופרשו,  רכבו  וקדושו  ישראל  אוהב  ועטרה,  נזר  עניו, 
משה  מו"ה  בן  ישעיה  רבי  רבינו  מרן  קדישא  סבא 

זצ"ל", כך על פי נוסח המצבה המקורית.

ימים  עלילות  עברה  המצבה  על  גם  כי  מסתבר 
ידי  על  פעמים  מספר  נותצה  היא  כאשר  ושנים, 
שוחזרה  אך  אחריהם,  שבאו  והקומוניסטים  הנאצים 

בהצלחה בס"ד.

עומד  אתה  כי המקום אשר  רגליך  מעל  נעליך  של 
עליו, אדמת קודש הוא!

"נפלתי כאן במקרה", הוא המשפט המאפיין רבים 
מהמזדמנים לקבר הצדיק מקערעסטיר בפתאומיות, 
לטיסה  ולפעמים  ישראל  לארץ  או  לארה"ב  בדרכם 
ספורות  לשעות  מוצאם,  מארץ  וחזור  הלוך  מהירה 
כלעומת  ונעלמים  בקערעסטיר  מופיעים  הם  בלבד, 

שבאו.

כך הגענו גם אנחנו, למספר שעות קצרות, מתלווים 
לנציגי הארגון 'רב להושיע', נכדי הצדיק מקערעסטיר 
אל  ושוב  שוב  חזרנו  שעות,  אותן  במהלך  אך  עצמו, 
להתפלל,  ה"זיידע",  של  קברו  על  להתרפק  הציון 

להתעורר ולהתחזק, מרגוע לנפש.

קערעסטיר ניצבת כשעה ומחצה מדברצן ושעתיים 
ומחצה מבודפסט, שתי הערים המכילות שדה תעופה 
מסביב  לשעון  מסביב  היהודים  הנוסעים  את  המביא 
דבר  בכל  ולהיפקד  להתפלל  לכאן,  בדרכם  לשנה, 

ישועה ורחמים.

קומי רוני בלילה
הופענו  חצות,  אחרי  קצת  מאוחרת,  לילה  בשעת 
במקום וכצפוי, המקום היה פתוח, הציון היה מחומם 
היטב ושומר בית העלמין הצטנף בביתן הצמוד והכין 

לנו מים לנטילת ידיים ביציאתנו החוצה.

אך בפנים גילינו אפלת לילה, שרק הוסיפה לאוירת 
ההוד ששרתה במקום. "זיידע" )סבא( נתמלטה אנחה 

מעם בן לווייתינו ואנו נרעדנו אל עצמנו.

סב  זה של  מעין  במפגש מרטיט  להתערב  יבוא  מי 
בחמלה  ומתקבל  הזמן  ממועקות  לפרוק  שבא  ונכד, 

ובאהבה.

כמעט  בחשכה  שהינו  ארוכות,  דקות  מספר  במשך 
הנרות  לאור  הציון  אבן  על  והתרפקנו  מוחלטת 
המהבהבות באוהל הקדוש, עד ששומר בית העלמין 
הופיע פתאום, הביט כה וכה והדליק את האור שהציף 

מיד את המקום.

העתרנו בתפילה להצלחת כלל תורמי 'רב להושיע', 
אליהם,  הנלווים  ולכל  להם  דשמיא  סיעתא  ביקשנו 
הנחנו את אלפי הקוויטלעך  הזכרנו את בקשתויהם, 

על הציון הק' ואחר נשיקת הציון פנינו לצאת.

לאחור,  אחרון  מבט  הגנבנו  )המבואה(,  ב'פוליש' 
בוקר,  3:44 לפנות  זה  היה  בשעה שעזבנו את הציון, 
המקום מואר ומחומם היטב, צינת הלילה אינה חודרת 

פנימה לרגע, מזמין להיכנס שוב ולהתרפק.

מתכוננים ליום ההילולא
בחוץ, למרות הקור, אנו מתעכבים כמחצית השעה 
אוהלי  הקמת  לקראת  אחרונים  וסידורים  לתכנונים 
כאן  ובא,  הקרב  ההילולא  ביום  האורחים  הכנסת 
בדיוק במקום זה מוקמים מידי שנה אוהלי ענק של 
'רב להושיע' המקבלים את כלל העולים לציון הקדוש 

בימי ההילולא.

קלילה,  ליל  תנומת  של  רבות,  לא  שעות  אחרי 
בתחילת  להושיע',  'רב  של  האורחים  הכנסת  במוקד 
רחוב טורצל, התארגנו לסיור המיוחד, שתכננו לעשות 
משנתה  שהתעוררה  קערעסטיר  בעיירת  יום  באותו 
על  שעבדו  מכונות  רעשי  תוך  אל  מרגיזה,  באיטיות 

הכביש הראשי, החוצה אותה לאורכה.

ביתו נאווה קודש
אנו  שחיינו,  בית  תחת  והתפילין  כשהטלית  בוקר. 
'רבי  הראשי,  הרחוב  שעל  הגדול  הבית  אל  מגיעים 
ישעי'לעס הויז', ביתו המקורי של הצדיק מקערעסטיר.

יצויין שהבית עצמו ששימש את ר' ישעי'לע בחיים 
חיותו נפדה לפני עשרות שנים ע"י הרבני הנגיד הר"ר 
מדויק  ושיחזור  שיפוץ  ועבר  ז"ל,  ריעדער  שלמה 

ואותנטי כפי שהיה נראה לפני כ-100 שנים.

סעדו  בו  מלכה,  המלווה  אולם  נמצא  גם  בביתו 
להנאתם מאות ואלפי אנשים את סעודת דוד מלכא 

משיחא מדי מוצאי שבת.

חדר הקוויטלאך
בסמוך ישנו את חדר הקוויטלעך, ה'קוויטל שטוב', 
הקוויטלעך מאת  קיבל הצדיק מקערעסטיר את  שם 
הקרובה  הונגריה,  קצוות  מארבע  המקום,  פוקדי  כל 
וגם הרחוקה. על אדן החלון בוערות הלהבות, לזכרו 
של הצדיק, שבילה בחדר זה שעות וגם ימים בתפילה 

יוקדת ובהשפעת ישועות לעם ישראל.

את  הרבים  הפוקדים  בקרב  היום,  גם  רווח  המנהג 
המקום, להתיישב בצד החדר הקדוש, עם דף ועט )עט 
כדורי בדווקא(, ולהעלות על הכתב את כל התלאות 
הקוויטלעך  לתיבת  להטילו  כן  אחרי  והמועקות. 
תפילתנו  שיתקבלו  הלב  מעומק  תפילה  ולשאת 

ובקשתינו לרחמים ולרצון, כפי שקרה בחייו חיותו של 
הצדיק מקערעסטיר, בעל הבית של מקום מקודש זה.

מקדש  בית  שטוב'  ה'קויטל  חדר  מהווה  כיום, 
למניין  המקום  את  המבקרים  מתכנסים  שם  מעט, 
תפילה, שחרית מנחה או ערבית, כשמניינים רודפים 
מניינים, של מבקרים קרובים ורחוקים הפוקדים את 
ללא  לשעון  מסביב  והלילה,  היום  במהלך  המקום 
בנוסח  הפסקה. אנחנו מצטרפים אל אחד המניינים, 
את  ריאותינו  מלוא  שואבים  מובהק,  קערעסטיראי 
הקדושה השוררת בחלל החדר, בו שהה לפי העדויות 

הצדיק עצמו ולפרקים מרגישים רטט עילאי באוויר.

ממול, נישא ניחוח תבשילים מבעבע מעם החלונות, 
המזון  מהמאכלים  טפחיים  ומכסה  טפח  מגלה 
למען  קבע,  של  באורח  שם  מוכן  אשר  והמשקה 
האורחים הרבים הפוקדים את המקום. "רבי ישעי'לעס 
קאך" )המטבח של רבי ישעי'(, המתנהל על ידי נכדי 
רבינו שיחיו בארה"ב משפחת רובין המעטירה, פועל 
עובדים  ומעסיק  השנה  ימות  כל  משך  ולילה  יומם 
ומתנדבים העוסקים מסביב לשעון למלא את פקודות 

הממונים על המטבח למען לא יחסר המזג.

עליית הגג המסתורית
היטב,  מוצפנת  דלת  מגלים  אנו  ה'הויף',  ברחבת 
לא.  אך  כלשהו.  חשמל  כארון  מבחוץ  הנראית 
על  מדלגים  אנחנו  אין  הסודות,  אפופת  בקערעסטיר 
מדרגות  וגרם  לנו  נענית  הדלת  לפתחה.  ומנסים  כך 

ניצב מאחורי הדלת לנגד עינינו.

מאד  ומהר  מעלה  כלפי  פנימה  מטפסים  אנו 
תחת  רכונים  בעמדנו  הגג.  לעליית  מגיעים  אנחנו 
כי  העובדה  את  הנוכחים  אחד  לנו  מזכיר  הרעפים, 
במקום הזה, מצאו להם משכן ומחסה כל ה'בורחים' 
הידועים שהתקבצו בבית הצדיק מקערעסטיר, בשעה 
ה'בורחים'  צבאי.  לגיוס  אחריהם  רדפו  שהשלטונות 
היו אלו בחורים יקרים, שמצאו מסתור בבית הצדיק 
בש"ס  כריסם  ומילאו  בתורה  הגו  שם  מקערעסטיר, 
כאשר  הצבא,  מאימת  נמלטים  שהם  תוך  ופוסקים, 
כל  כסדרן  תמידים  אליהם  מועלה  התבשיל  מבית 

מבוקשם במזון ומשקה.

ה'בורחים' היה צלע מתוך שלושה צלעות של פוקדי 
ידוע  כמסופר,  ובורחים.  דורכים  אורחים,  המקום: 
שבחצר  לה,  ומחוצה  הונגריה  רחבי  בכל  הדבר  היה 
הקודש קרעסטיר יש הכנסת אורחים מוכנה ומזומנה 
ועד קטון,  לכל דיכפין, לכל אדם באשר הוא, מגדול 
מנכבדים ועד דלת העם, עד כי ידוע לכל היה כי ביתו 
הבורחים  האורחים,  של  ביתם  היה  ישעי'לע  ר'  של 
שם;  הוא  באשר  יהודי,  כל   – האורחים  והדורכים. 
ההונגרי  בצבא  השירות  מאימת  שברחו   – הבורחים 
שלפרנסתם  מרודים  עניים   – והדורכים  האנטישמי; 
טוקאי  בכרמי  בגת  ענבים  לדרוך  עצמם  השכירו 
של  לביתו  באים  היו  לחם  לפת  ומשוועים  הסמוכה, 
ר' ישעי'לע – נכנסים רעבים ונדכאים ויוצאים שבעים 

וטובי לב.

שיפוצים  עובר  נראה,  כך  מה'הויף',  חלק 
חלקם  הונגרים,  פועלים  עשרות  אינטנסיביים. 
צוענים לפי מראה פניהם, שוקדים על שיפוץ וצביעת 
המבנים, מהחל ועד כלה, כאשר ברקע מתהלך אחד 
הארכיטקטים ההונגרים עם חזה נפוח מרוב חשיבות 

ומסביר לנו את תכניות השיפוצים המרשימה. 

הארכיטקט  אותנו  עוצר  הדלת,  מפתן  על  בעברנו 
נכד  הדלת.  במפתן  הקבוע  הארון  את  לנו  ומראה 

הצדיק מקערעסטיר המתלווה אלינו, מייד נזכר כי זה 
הוא הארון של מכירת החמץ של הצדיק מקערעסטיר, 
כפי שמובא בספר מופת הדור. היה זה ארון שבנוי היה 

בתוך מפתן הדלת וכך הוא עדיין נראה עד היום.

זכוכית  בדלתות  היטב  ממוסגרת  העליונה,  בקומה 
בו:  שהתגוררו  האחרונים  המקום  מבעלי  מזכרת 
הרה"ק רבי מאיר יוסף רובין זצוק"ל הי"ד, חתנו של 
זה  מקערעסטיר.  הצדיק  בן  אברהם'לע  רבי  הרה"ק 
האחרון, הפעיל את המקום ביד רחבה ובציוד חדשני 
ממש, כמו למשל ה'שלאק', שהוא גלגל שנועד להרים 
את גג חדר המבואה על מנת להופכה לסוכה כשרה. 
במידה וגשם זלעפות היה ממשמש ובא, היה השלאק 
מחסה  ומעניק  הגג  את  ומוריד  השני  לצד  מתגלגל 

למסתופפים בו, מפני זרם ומטר.

מקערעסטיר  הצדיק  של  ה'הויף'  איפה  נראה  כך 
ושוקק  עינינו  לנגד  מתעורר  לרגע  אשר  בתפארתו, 
לכאן  שפרצו  לפני  שנה,  כמאה  לפני  כמו  חיים, 
כל  שהכחידו  ימ"ש  והקומוניסטים  הנאצים  מפלצות 
זכר יהודי מהעיירה העתיקה, אך ללא הצלחה. מימין 
אולם  שטוב',  ה'קויטל  משמאל  התבשיל,  בית  פועל 

המלווה מלכה ושאר חדרי הנוחיות.

התנור של ר' ישעי'לע
צועדים  ואנחנו  עלינו,  מתגברת  הסקרנות  לבסוף 
הפירות  הררי  בין  התבשיל.  בית  אל  הריח,  בעקבות 
והירקות, סירי הבשרים והדגים המתבשלים על האש, 
לא לפני שאנחנו מנסים לשפות גם אנחנו סיבוב או 
מקובל  )מאכל  קרויט'  ה'לאקשן  מחבת  את  שניים 
בקרב חסידי הונגריה(, אנחנו נעצרים לפתע המומים 
ונדהמים. אנחנו מביטים כה וכה והעובדים מאשרים 
ומפעימה  מרגשת  תגלית  רואים.  שאנחנו  מה  את 
הצדיק  של  הלחמניות  נאפו  בו  המקורי  התנור   -

מקערעסטיר, נחשפה בתוך קיר בית התבשיל.

יותר  כי כל חדר בית התבשיל היה עמוק   מסתבר 
כאילו  התנור  נראה  וכעת  ומחצה,  כמטר  בקרקע, 
התנור  צורת  לטעות.  אפשר  אי  אך  באדמה,  שקוע 
לגעת  כמנסים  מתקרבים  אנחנו  ומקורית.  ברורה 
ולבסוף נפרדים בנשיקה. מכאן יצאו הלחמניות בדרכן 
אל השק של הצדיק, אשר גם כאשר הסתיימו, המשיך 
כפי  לחמניות,  ועוד  עוד  השק  מתוך  לשלוף  הצדיק 

שהעיד רבו הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע.

מהעבר השני של החדר, בין סיר עמוס בבשרים, לבין 
התנור  אבני  ניכרים  ולהבותיה,  הגז  קונסטרוקציית 
מהעבר השני. מרגש להביט באבנים שספגו קדושה 
אלפי  אלפי  רעבון  להשביע  סייעו  אשר  כך,  כל  רבה 

יהודים בתקופתו המזהירה של הצדיק מקערעסטיר.

בית מדרשו של ר' ישעי'לע
שולי  אל  נוספים,  צעדים  מספר  צועדים  אנו  עוד 
המתנוסס  ונישא  רם  אוהל  מגלים  אנו  והנה  ה'הויף' 
לתפארה על מקום בית המדרש המקורי של הצדיק 
מקערעסטיר. לא פחות. רטט עובר שוב בגיוו הנוכחים, 
יותר.  גדול  כי  אם  מדרשו,  בית  היה  נראה  בדיוק  כך 
המדרש,  בית  מפנים  שיחזור  של  סוג  מהווה  האוהל 

אשר תמונה מצוירת שרדה ממנו.

ביום  כי  שומעים,  אנחנו  במקום  המבקרים  מעם 
התפילות  הגדול,  האורחים  ריבוי  בעקבות  השבת, 
מתקיימות בבית המדרש הגדול הזה. אחד הנוכחים 
הכביר  אשר  סופר,  החתם  מרן  של  דבריו  מצטט 
בקדושת בתי המדרש השוממים של הצדיקים, אשר 

שבים לקדושתם ומעוררים רעש בשמיים.

מתפללים בחדר הקוויטלאךאוהל ציון רבינו בבית החיים במרומי העיירה

עליית הגג המסתוריתהבית בו מתאכסנים שליחי רב להושיע המעתירים על התורמים

חדר הקוויטלאך בו נתברכו מפי רבינו אלפים ורבבות

נרות נשמה לכבוד הצדיק בחדר הקוויטלאך חצר הקודש קערעסטיר בביתו של רבינו

התנור כפי שנשחשף ממש לאחרונה

צידו השני של התנורחדר המלווה מלכה בבית רבינו
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מורשת בתמונות

מבואה  ומגלים  אחורנית  צעדים  כמה  צועדים  אנו 
ובתוכה דלת מסקרנת. מעליה מתנשא שלט מפתיע 
"יסוד צדיק" המודיע כי דלת זו מובילה ליסודות בית 
הנס  למרבה  אשר  מקערעסטיר  הצדיק  של  המדרש 

שרדו בשלמותם מתחת לאדמה.

בכירים  מקצוע  אנשי  של  שיחזור  באמצעות 
וארכטיקטים מקומיים, הוסר העפר ונחשפו היסודות 
על  מבוססים  האבנים  יסודות  כי  מסתבר  בשלמותן. 
אבנים יקרים, אשר הנכרי שהשתלט על המקום, מכר 
את רובן בשוק התעשייה המקומי. רק היסודות נשארו 

לפליטה.

ידי  על  יסודיות  חפירות  להיערך  ממשיכות  בחוץ 
האדמה  את  הבוחנים  מקצוע  ואנשי  ארכיאולוגים 
ברגישות רבה ומבקשים לחשוף ממנה רמזים וסודות 
מהעבר המפואר שזכו לקחת בו חלק, רק לפני מאה 
שנה בלבד. תמונה משוחזרת של בית המדרש, אמנם 
ממש  של  רושם  ונותן  בסמוך,  מתנוסס  בחורבנו, 
לבית המדרש שעמד במקום, על היסודות הקדושים 
את  והכיל  במעמקים  בהם  לגעת  זכינו  עתה  שזה 
הצדיק  של  מדרשו  בית  את  המבקרים  ואלפי  מאות 

מקערעסטיר, שאורו הזריח בכל רחבי הסביבה.

המרתף
צועדים אל מבנה תמוה מעט, עד אשר  אנו  מכאן, 
של  ב'קעלער'  מדובר  כי  לנו  מבשר  שמעליו  השלט 

הצדיק מקערעסטיר, לא פחות. המרתף של הצדיק.

הנוטות  מדרגות  גרמי  בשני  פנימה,  יורדים  אנחנו 
לימין ואנחנו מגיעים לחדר מבואה קטן.

ומגלים  נוספת  מדרגה  פנימה  יורדים  אנחנו  ממנו 
כל  שעלתה  הפתעה  לנו  ציפתה  כאן  ...האמת, 
ציפיותינו. גם בחלומות הכי יצירתיים, לא היינו יכולים 
לשער את גודלו של המרתף, אשר לפי ספירה מהירה 
יין,  חביות  מ-40  למעלה  מכיל  הוא  כי  גילתה  שלנו, 
המשוער  לפי  ואורכו-עומקו  מטרים  כשלושה  רחבו 

קרוב ל-30-50 מטר לפחות.

של  האנפין  רבת  בדמותו  נוספת  זווית  גילינו  כך 
החומל,  לבו  לטוב  מעבר  אשר  מקערעסטיר,  הצדיק 
להעניק מזון לכל רעב, היה הוא מתוכנן היטב לעמוד 
ממש,  של  מרתף  בכריית  השקיע  ואף  חייו  במשימת 
העיירה.  בקערעסטיר  ביותר  והנרחבים  מהגדולים 
ממש  של  מנהרות  נגלה  עוד  בהמשך,  שנראה  כפי 
ומרתפים ממרתפים שונים, המעטרים פינות נסתרות 

בעיירה המופלאה, אך בל נקדים את המאוחר.

אל  יוצאים  העולם,  לאור  שוב  יוצאים  אנחנו 
מקננות,  חסידות  החשמל  עמודי  על  ומגלים  הרחוב 
מגדלות את הדור הבא, בסמיכות לקברו של הצדיק 

מקערעסטיר.

עמודי  על  המקננות  החסידות  עופות  אחרי  קצת 
ידיים  רחב  שטח  נכבש  הקערעסטיראיות,  החשמל 
קדישא  דהילולא  היומא  לקראת  ומתארגן  שהולך 
מלאכה  בעלי  הקרובים.  בשבועות  לחול  המתעתד 
כל  להסדרת  ביסודיות  ופועלים  המקום  על  שוקדים 
אשר  והאלפים,  המאות  של  בואם  לקראת  המרחב 
רגשי  את  בליבם  לכבוש  נאלצו  האחרונות  בשנתיים 
הקודש ולהמנע מלהגיע לקערעסטיר, בגין המגבלות 
נגיף  התפשטות  בעקבות  המכבידות,  ההונגריות 
כך  הקומוניסטים,  הקומוניסטית.  מסין  הקורונה 

מסתבר, טרם אמרו נואש על הונגריה...

אחרי מקווה של טהרה ותפילת שחרית בהשתפכות 

העליון  החלק  לעבר  מעלה,  כלפי  פונים  אנו  הנפש, 
ק"ק  של  העתיק  החיים  בית  אל  בדרך  העיירה,  של 
קערעסטיר, שם ספון חלקת מחוקק, רבינו רבי ישעי' 
בכל  הולך  שמעו  אשר  מקערעסטיר,  משה  רבי  בן 

המדינות בימינו.

לעבר  מעלה,  כלפי  פונים  אנחנו  המשולש,  בצומת 
סמטת קילאטו, אשר תוביל אותנו במעלה הגבעה, אל 

יעדנו, בפעם השניה למסע.

מנהרות מסתוריות
כפי שציינו מקודם, מבנה בית מסתורי עם מנהרה 
המובילה למעמקי האדמה, ניצב מצד שמאל של רחוב 
אודות  עתה,  לעת  ידוע  בלתי  סוד  ומסתיר  קילאטו 
רבבות  שאכלסה  הזו,  הדרכים  בצומת  ופועלו  קיומו 
המקומיים,  לדברי  שנה.  כמאה  לפני  יהודים  אלפי 
בשנות  ליהודים  כמסתור  שימשו  הללו,  המנהרות 
השואה ואף הצילו כמה מהם מציפורני הנאצים ימ"ש.

המחצבה
במעלה המתפתל בין הכרמים, אנו רואים לפתע את 
ההר החצוב ממרחק. הר זה נושא בחובו סוד נוסף של 
יהודי  עבור  גלוי מהצדיק מקערעסטיר, שפעל  מופת 
ואך  לצרה  ונקלע  בהר  החציבה  זכויות  את  שחכר 
בזכות הצדיק זכה לצאת מאפילה לאורה. כעת אורו 

של יום שוטף את ההר ומפרסם את המופת לעין כל.

והכרמים  הגבעה  במעלה  מעפילים  עודנו 
המתפרסים על פני כל השטח, מתגלים לעינינו כחלקי 
בדרכנו  יותר  עולים  שאנחנו  ככל  המתחברים  פאזל 
זו,  בתקופה  הכרמים  מקערעסטיר.  הצדיק  קבר  אל 
בטרם  כאן(,  שמעו  לא  שמיטה  )על  ניכוש  עוברים 
בשבועות  להתחיל  הצפויה  המרהיבה  הפריחה  תחל 

הקרובים.

עם  מהבית  צעדים  מספר  כדי  מתקרבים  אנו 
ידי  על  שנערמו  חציר  ערימות  ומגלים  האדום  הגג 
החקלאים ההונגרים בסביבה, אחרי קצירה קומביינית 
של שדות חיטה בסמוך. הם מנצלים את השטח הריק 
כדי לערום את חבילות הקש, אך מקפידים על מרחק 
מכובד מקברו של הצדיק מקערעסטיר, את קברו הם 

מכבדים ביראה.

לאורו של יום, מבנה הציון מקדם את פנינו בהארת 
מזמינות  לרווחה,  פתוחות  הדלתות  כצפוי,  פנים. 
של  קברו  המצוינת,  ציון  על  שוב  להתרפק  אותנו 
הצדיק העומד בדומייה, מבין ומאזין, מביט ומקשיב...

קריאת  הלב,  מקירות  תפילה  במקום  נערכת  שוב 
הזקוקים  שמות  והזכרת  תחינה  ובקשות  קויטלעך 
הקרובים  ישראל  בית  אחינו  כל  עם  יחד  לישועה, 
מאוקראינה,  פליט  פוגשים  אנו  במקום  והרחוקים. 
יהודי אשר בליבו בוערת האמונה הפשוטה אך עדיין 
על  נזכירו  כי  המבקש  ומצוות,  תורה  לנועם  זכה  לא 
ביכולתו  כי  לו,  מציינים  אנו  מהירה.  לישועה  הציון 
בהתרגשות  נענה  וזה  עצמו  בכוחות  להתפלל  לגשת 

כי רבה.

אוהל הכהנים
לכך מחדר הכהנים הסמוך, אשר  אנחנו מצטרפים 
הונצח לזכרו של הרה"צ רבי שלמה בן רבי משה הכהן 
הצדיק מקערעסטיר,  הנאמן של  זצ"ל משמשו  ענגל 

אשר ידו לא משה מידו של רבינו כל ימיו.

בבית  מסיירים  אנו  הלב,  מעמקי  תפילה  אחרי 
המכילות  המצבות  גבי  על  חולפים  העתיק,  העלמין 

סודות טמירים, עד מאתיים שנה לאחור.

במפלס התחתון של בית העלמין, אנו חושפים את 
ציונו של מרן רבי חיים בעל שם, צדיק קדמון שהגין 
רגביה  בין  ונטמן  קערעסטיר  עיירת  על  בקדושתו 

בשנת תקמ"ה.

מבט  שוב  ומגניבים  המקום  את  עוזבים  אנחנו 
לאחור ורואים את חומת המצבות המפוארת שנבנתה 
על ידי נדיבי הלב, כדי להגן על בית החיים מכל פולש 
ומתנחל, עודם ניצבים על עמדם נחושים ואיתנים, זה 

עשרות שנים בנאמנות לתפקידם.

אנו עוזבים את בית העלמין וברחבה הגדולה אנחנו 
קערעסטיר,  של  השיטור  אליטת  כל  את  פוגשים 
במקום.  הדרכים  על  ומתדיינים  מפות  מחזיקים 
ההילולא  לקראת  להתארגן  באו  אלה  כי  מסתבר 
קדישא, אליה הם נערכים מבעוד מועד בס"ד, למען 

שמירת בטחון ציבור ההמונים.

תצפית מרהיבה
בנקודה זו, אנחנו ממשיכים הלאה, במעלה הגבעה, 
במקום לסגת לאחורינו ומגלים שכיית חמדה הצופה 
ממול  פנורמית.  כבמראה  קערעסטיר,  עיירת  כל  אל 
העיירה  בתי  מסביב  הרוגע,  הבודרוג  נהר  נראה 
מלוא  עד  ויין,  בכרמים  העשיר  טוקאי  חבל  וממרחק 

האופק.

מפת האיזור, מוצבת על גבי העמוד, מטעם העירייה 
במעלה  שגילינו  החמדה  שכיות  בפאתי  המקומית, 

ההר. קערעסטיר מצוינת באדום.

על רקע העיירה השלווה והנהר הרוגע, מתפתח דיון 
מופלאות  ישועות  אודות  קערעסטיר,  במצפה  סוער 
פעל  אשר  מקערעסטיר  הצדיק  בזכות  שהתחוללו 

במקום באהבה ונדבה.

כרמי טוקאי
אי אפשר שלא לפגוש שוב בכרמים  בדרכנו מטה, 
את  ומזכירים  העין  מלוא  את  התופסים  הנרחבים 
היין  של  שבחו  אודות  מברסלב  מוהר"ן  של  אמרתו 
ההונגרי, אליו המשיל את תורתיו המאירים, באמרו כי 
מי שטעם את היין ההונגרי, אי אפשר להטעותו שוב 

ביין אחר...

דרכי הקורונה...
אנחנו ממשיכים לאורכו של הרחוב העליון ומגלים 
באחד מעיקוליו סמטא שקטה, המובילה לעבר מעלה 
לדרך  שימשה  זו  סמטא  כי  לנו  מתברר  כאן  הגבעה. 
אחורית ליהודים שהסתתרו בעיירה בתקופת הקורונה 
לא  אחד  אף  הראשונה  שבשנה  )לאחר  שנה  לפני 
הצליח להגיע לקערעסטיר, חוץ מנכדי רבינו שהגיעו 
להילולא תוך ניצול קשרים מסועפים( והשתמשו דרך 
סמטא זו כדי להעפיל מעלה לעבר קברו של הצדיק 
מקערעסטיר, למרות העוצר הקפדני שירד על המקום.

אי אפשר שלא להתרגל להופעתו של חסידים ואנשי 
מעשה שהפכו להיות חלק מהנוף הקערעסטיראי...

מסודרות  הבלתי  ברחובותיה  מתהלכים  בעודינו 
חצרו,  אל  יהודי  בית  בעל  אותנו  מזמין  העיירה,  של 
הנסתר  מהעיקול  השתוממותינו  את  בראותו  זאת 
להבריח  היה  ניתן  ממנה  האמורה,  לסמטא  שהוביל 
לנו  מראה  הבית  בעל  הגבעה.  מעלה  אל  הדרך  את 
מרחבי  עבר  אל  הפונה  ברזל  שער  האחורי,  בחצרו 
אנחנו  סוד.  כממתיק  הגבעה,  שבמעלה  הכרמים 
מבינים מהחיוך, כי אכן, כך זכה גם בעליו של מקום 

זה לפקוד את ציונו הקדוש של הצדיק מקערעסטיר 
בהילולא קדישא של שנת הקורונה.

בפאתי אחד הרחובות, עדיין ניצבת הפלומבה, צינור 
עתיק ששימש להשקאת תושבי הסביבה בטרם נסללו 

צינורות מים לברזים שבבתי העיירה...

ההסבר של הגוי
בודרוג  נהר  את  רואים  אנחנו  העיירה  בתי  מבין 
תיירים  מדריך  של  הסברו  מגיע  ולאזנינו  שוב  מציץ 
כי  מאחוריו  המשתרכת  לקבוצה  המסביר  מקומי 
בורשוד-אבאוי- במחוז  כפר  הוא  ּבֹוְדרֹוְגֶקֶרְסטּור 
זמפלן בצפון-מזרח הונגריה. הכפר שוכן על גדות נהר 
בודרוג, 48 קילומטרים מזרחית לעיר מישקולץ, בירת 
היישוב  תושבים.  כ-1,080  מתגוררים  בכפר  המחוז. 

נמצא על דרך רבני הפלאים )הונגריה(.

הכפר קרעסטיר Bodrogkeresztúr ממוקם בצפון 
מזרח הונגריה, סמוך לגבול עם סלובקיה. 

 18 לקרעסטיר הגיעו יהודים כבר החל מהמאה ה- 
הגיע   19 ה-  בסוף המאה  קטנה.  קהילה  וביססו שם 
למקום הרב ישעיה שטיינר הלא הוא רבי ישעיה'לה 
לפני  חצרו.  את  שם  והקים  המפורסם,  מקרעסטיר 
היהודית  הקהילה  מנתה  השנייה  העולם  מלחמת 

בקרעסטיר 535 יהודים שרובם נרצחו בשואה.

נכדו של ה'בעל עגלה'
בתוך העיירה, אנחנו פוגשים את טיבור. גוי הונגרי 
הבעל  היה  סטיב,  סבו  כי  צדקו  בהן  המספר  חביב, 
עגלה של הצדיק מקערעסטיר. לדבריו, "הוא הסיע את 
לליסקא"...  לאיהעל,  למאד,  שייקה,  פאפא  הצודיק, 
היום,  לו.  סיפר  כך סבא  טובים,  סוסים  לו ארבע  היו 
את  מסיע  והוא  נחמדים  גלגלים  ארבע  לטיבור,  יש 

היהודים הרבים הפוקדים את המקום.

הגוי שבא להודות
אחרי שאנו נפרדים מטיבור וסיפורי סבו סטיב, אנו 
הבא,  הפלאי  הסיפור  את  הנוכחים  מאחד  שומעים 
כבר  הוא  אך  עצמו,  טיבור  עם  שאירע  להיות  שיכול 

נעלם מעינינו.

קברות  על  להשתטח  שנסענו  הפעמים  "באחד 
צדיקים בהונגריה, לקחנו נהג מונית גוי הבקי בשבילי 
באזור  העיירות  בין  הנסיעות  ובאורחות  הדרכים 
שמעולם  לב  שמתי  ועוד.  בודרוג-קרסטיר  קאליב, 
יצא ממכוניתו כאשר הגענו לבית הקברות, אלא  לא 
בהגיעו  רק  שחזרנו.  עד  לנו  והמתין  במכוניתו  נשאר 
לקערעסטיר, יצא אתנו, התקרב לציון, הניח ידו האחת 

על ראשו ומלמל תפילה חרישית.

"כאשר חזרנו למכונית שאלתיו מתוך סקרנות, למה 
דוקא אצל צדיק זה הוא התלוה אתנו לתפלה. ופתח 
הלה והשיב בסיפור מפליא שבדידיה הוי עובדא. וכה 
מוליך  אני  פרנסתי  שלצורך  שנים  “כבר  לנו:  סיפר 
יהודים אל קברות צדיקים. פעם הגישו נגדי משפט על 
מעילה בעניני כספים, ניגשתי לעו”ד מפורסם על מנת 
להוציאני מצרתי ולישר את ההדורים. הלה ניסה בכל 
נס  בדרך  ואמר שרק  ידים  הרים  לבסוף  דרכים,  מיני 
אוכל לצאת זכאי בדיני. כמובן שמשפט זה היה עבורי 
במסלול  יהודים  בהסעת  עסקי  בעקבות  נפש.  מפח 
של קברי צדיקים אני כבר בקי בכל המופתים והנסים 
והספורים המרגשים מאותם נוסעים המספרים לי על 
הנעשה אצלם בעקבות תפילתם אצל אלו הצדיקים, 
ובמיוחד שמתי לב שאצל “פאפא שייקה” )כך נקרא 
ר’ ישעי’ בפי הגויים( המקום גורם לנסים גלויים. לכן 

ציון רבינו בתוך האוהלכאן יבנה שוב בית מדרשו של רבינו זי"ע

אוהל הכהנים על שם ר' שלמה ענגל ז"לבית מדרש זמני, על מקום בית מדרשו של רבינו זי"ע

מבט על נהר הבודרוג ממרומי המצפההמרתף הענק של רבינו זי"ע

תכנונים והכנות לקראת ההילולאיסודות בית מדרשו של רבינו כפי שנשחשפו בחפירות

כרמי היין הנודעים 'די הונגערישע ויין'כותב השורות בפתח המנהרה המסתורית
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מורשת בתמונות

ופרצתי  לציון  נכנסתי  לקערעסטיר,  במיוחד  נסעתי 
בבכי: “פאפא שייקה, אנא עזרני, בזכות שאני מוביל 

יהודים להתפלל אצלך, תוציא אותי מצרתי!".

ברכבי,  מתיישב  ואני  מהאוהל  יצאתי  רק  "והנה 
קבלתי טלפון מהעו”ד, שהתובע חזר בו מתביעתו וכל 
גלוי. כאות תודה לצדיק, בכל  נס  נסגר! ממש  התיק 
הסיפור  לו.  ומודה  נכנס  אני  אליו,  מגיע  שאני  פעם 
הירשלר  שמעון  ר'  הרה"ח  בשם  לאוזן  מפה  עובר 

מלאנדאן ויהי לפלא".

בניני הקהילה
לא  במרחק  ומוצאים  הראשי  לרחוב  חוזרים  אנחנו 
רב מ'רבי ישעי'לעס הויז' את בנייני הקהילה של ק"ק 
הבניינים  השניה.  העולם  מלחמת  לפני  קערעסטיר 
נכדי  על  בס"ד  נגאלו  אלו  אך  לנפול,  מטים  כמעט 
הצדיק מקערעסטיר ועודם מתנוססים על עמדם, אם 

כי העזובה רבה.

נחלתנו נהפכה לזרים
ומשופץ  גבוה  בניין  ניצב  פסיעות,  כמה  מרחק  כדי 
ק"ק  של  המרכזי  הכנסת  כבית  ששימש  להפליא, 
הצדיק  של  מדרשו  מבית  בשונה  קערעסטיר, 
הכנסת  שבית  הרי  חסידית,  בחצר  שהתאפיינה 
ה'אובערלענדער' של  תושביו  את  היה משמש  הלזה 

קערעסטיר.

אנחנו מסתננים פנימה בדרך לא דרך ומגלים כי ידי 
הכאב.  למרבה  תיפלתם  לבית  והפכו  בו  שלטו  זדים 

ראה ה' והביטה...

היקב החדש
כמה מאות מטרים קדימה אנחנו מוצאים את היקב 
איכות  בשל  הסביבה,  בכל  יצא  ששמעו  המודרני, 
היין ההונגרי שהוא מפיק מענבי הכרמים שבסביבת 
טוקאיי המפורסמת. אנחנו מסתננים פנימה, שואפים 
נמלטים  רגע  ואחר  היין  ניחוח  את  ריאותינו  מלוא 
הנוצצות  היין  חביות  כל  בעצם  כי  נזכרנו  כאשר 

מכילות בעצם ...יין נסך.

המכולת המקומית
במרחק לא רב משם, נמצא המכולת המקומית. אם 
היא פעילה על מקום המכולת ההיסטורית, שתופעלה 
הרי  מקערעסטיר,  הצדיק  של  מחסידיו  אחד  ידי  על 
מארזי  כמו  בחובה,  סודות  וכמה  כמה  טומנת  שהיא 
ה'אפשפרעכן'  את  עורך  הצדיק  היה  עליהם  סוכר, 

לסגולה וישועת הכלל והפרט.

תחנת הרכבת
ההיסטורית,  הרכבת  לתחנת  מגיעים  אנחנו  משם 
ורק  בקערעסטיר,  בתחילה  קיימת  היתה  לא  אשר 
כאן,  דווקא  לרדת  שהתעקש  אחד  חסיד  של  בעטיו 
בדרכו אל הצדיק מקערעסטיר, אירעה תקלה ברכבת, 
מה שגרם למנהלי הרכבת להבין כי כוחו של הצדיק 
טמון בכך ובעקבות זאת ניאותו לחנוך במקום תחנה 

כדבעי. כיום, מבנה התחנה בלתי מאוייש כמעט. 

עיירת הנופש לילפורד
כיום תחנת הרכבת משמשת בעיקר את המטיילים 
הממשיכים מכאן לעבר לילפורד, שהיא עיירת נופש 
מקרעסטיר.  נסיעה  שעה  במרחק  יפהפיה  ותיירות 
העיירה שוכנת על שפת אגם קסום שבו ניתן לשכור 
מערות  שלוש  באזור  יש  שייט.  ולעשות  סירות  בקיץ 
טבעיות מאבן גיר שניתן לסייר בהן. גם הגנים התלויים 
הם אטרקציה יפה ויש בהם את המפל הגבוה ביותר 

בהונגריה, בגובה 20 מטר.

מגלה  הרכבת,  תחנת  של  השניה  בקומתה  ביקור 
כיצד הם  ברור  לא  מגורים.  דירת  כי המקום מאכלס 

מתמודדים עם הרעש...

העיירות השכנות
לק"ק  ההפניה  את  רואים  אנחנו  העיירה  בפאתי 
שרשפאטיק וק"ק בודרוגקיספלוד, אשר שכנה היתה 
אנו  אותה  שלנו,  המעטירה  לבודרוג-קערעסטיר 
יתקבלו  תפילתנו  כל  כי  ובתפילה  גדוש  בלב  עוזבים 

לרחמים ולרצון.

חוזרים לציון ברגע האחרון...
השעון מתקתק ואנחנו מבינים כי אם אנחנו רוצים 
לצאת  צריכים  אנחנו  בניחותא,  הטיסה  את  להספיק 

עכשיו.

'רב  שליח  של  בכיסו  שמצלצל  טלפון  כצפוי,  אבל 
להושיע' אליו התלווינו, משבש את התכניות.

אחד  של  דחוף  מקרה  על  שומע  הוא  לקו  מעבר 
נואש  באופן  הזקוק  להושיע',  ל'רב  מהתורמים 
על  לסוב  נאלצים  ואנו  מסוים,  בתחום  לישועה 
ל-24  השלישית  בפעם  שוב,  ולהעפיל  עקבותינו 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  לקברו  האחרונות,  השעות 

אל ה'זיידע'.

'רב  ושליח  לחלונות  מבעד  חודרים  חמה  דמדומי 
הצדיק  של  הקדושה  המצבה  על  מתרפק  להושיע' 
ברחמים  סביו,  אל  שמדבר  נכד  כמו  מקערעסטיר, 

ותחנונים. מחזה מרטיט ונוגע ללב.

אנחנו  מסתיימת,  הארוכה  שהתפילה  אחרי  רק 
יוצאים אל הדרך והפעם נאלצים לפעול בזריזות כדי 

להספיק את הטיסה חזור.

בדרך, אנחנו מבינים משהו עוצמתי על קערעסטיר 
דהילולא  היומא  לקראת  בקרבה,  השוכן  והצדיק 

קדישא.

יהיו  המונים  דהילולא  ביומא  כי  מבינים  אנחנו 
לא,  אם  וגם  כן  אם  גם  אתם,  גם  אולי  בקערעסטיר, 
מה שבטוח ששלוחי 'רב להושיע' יהיו שם בשבילכם 

ובשליחותכם.

הסבא,  את  לבקר  שבאים  כנכדים  סתם   לא  אבל 
הבקשה  את  שקיימו  אלו  כל  של  בשליחותם  אלא 
מורשת  את  להמשיך  מהם,  ביקש  שהסבא  והצוואה 
החסד שלו, על כך הוא הבטיח, כי הישועות יגיעו כמו 

בחיים חיותו.

אנחנו חייבים להבטיח את זה לעצמנו!

כל השותפים עם נכדי הצדיק שלוחי 'רב להושיע', 
המגשימים את מורשת החסד שלו, זוכים להיות שם, 

בין הנכד לסבא, חלק בלתי נפרד מהם!

זה הזמן להצטרף, חייגו כעת 1800-20-22-33!

במעמד  שם  יהיה  שלכם  שהשם  עכשיו  וודאו 
הישועות המסוגל בקבר הצדיק מקערעסטיר, ביומא 

דהילולא קדישא!

מה  זה  כי  חיותו,  בחיים  כמו  תיוושעו,  בוודאי 
את  להגשים  לנכדיו  שיעזור  למי  הבטיח  שהצדיק 

הצוואה שלו!

בניני הקהילה המטים ליפול

תחנת הרכבת שהוקם בעקבות המופת של רבינו

המכולת הסמוכה לבית רבינו

שועלים הולכו בו - בית הכנסת שהפך לכנסיה

מלון מפואר בעיירת הנופש לילפורד
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בעזרת ה' יתברך
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       בקערעסטיר  ד-מ-ע-ו-ת 

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00

1800-20-22-33

בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!
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2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

דמעות של אושר
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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כבר למעלה משנתיים שאנחנו מתכוננים לכך!

אבל  ממש,  קרובים  היינו  כבר  פעמים  ספור  אין 
משמים רצו אחרת...

אנחנו  כן, 
ם  י נ ו ו כ ת מ
ת  ב ש ל
ת  ד ח ו י מ ה
ת  ר י י ע ב
 , ר קערעסטי

שחלק  השבת 
מהתורמים  נכבד 

עליה  מחכים  שלנו 
משנתיים. יותר  כבר 

ששיבשה  הקורונה 
גם  עולם,  סדרי 

ה  ש ב י ש
לנו את 

חזרנו  כבר  שאיכשהו  היה  נראה  אם  גם  ולצערנו   התוכניות 
לשגרה מלאה, בהונגריה זה ממש לא היה כך, שם ההגבלות 
יותר זמן מכאן, מה שהקשה עלינו מאוד את  המשיכו הרבה 

השבת. ארגון 

שאנחנו  נראה  בס"ד  כעת  אך 
לשבת  מתמיד  קרובים  כבר 
בעיירת  והמיוחדת  הנעלה 

קערעסטיר.

פרסמנו  שכבר  כפי 
ששבת  מדובר  בעבר 
לתורמים  מרוממת 
'רב  של  הנכבדים 

. להושיע'

חוויה  שכולה  שבת 
עם  יחד  רוחנית 
רבני הארגון.

ד  ח י
ע  ס פ נ

בעיירת  השוררת  המיוחדת  האווירה  את  ננשום  בשבילים, 
זי"ע.  ישעיל'ע  ר'  של  בביתו  כמובן  ונבקר  קערעסטיר, 

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

רעבים. פיות  אלפי  ישעי'לע  ר'  האכיל  בהם  חדרים 

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

זה יהיה בעזהשי"ת מעמד שלא תשכחו זמן רב.

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

מלכה  מלווה  מעמד  נערוך  אז  שבת,  במוצאי  יהיה  השיא 
נדיר רווי הוד קדומים, בדיוק כפי שערך הצדיק מקערעסטיר 

זי"ע מידי שבוע כידוע סעודת מלוה מלכה רבתי.

יהיה זה בעזרת ה' מעמד מיוחד אשר יפתחו את כל שערי 
שמיים ויביאו אליכם את כל ההשפעות שנכספתם אליהם כל 

הימים.

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

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

ונעתיר בתפילה ובתחנונים עבור הכל והפרט.

כל ההשפעות וכל הישועות שאתם כל כך זקוקים ומצפים 
להם, יגיעו אליכם באופן ישיר, בלי שום מעכב.

)בהתחשב  הבעל"ט  חשוון  חודש  בשלהי  בס"ד  יקרה  זה 
במקום(. הקיימות  המוגבלות  באופציות 

זו  בשבת  להשתתפות  המקומות  שמספר  לציין  חשוב  אך 
השנתיים  ובמשך  והיות  המקום,  תנאי  עקב  מאוד  מוגבלת 
האחרונות כבר נרשמו עשרות תורמים נכבדים לשבת זו, לכן 
המשפט הידוע "כל הקודם זוכה" מקבל כאן משמעות חזקה 

יותר...

מרוממת  שבת  של  הזדמנות  תפספסו  אל 
בעיירת קערעסטיר, חייגו כעת 1800-20-22-33

קבענו
תאריך!
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בצל הסבל

ניסוי כואב

שחשב  מי  היה  ערב,  צללי  כשנטו 
כי כעת, השקט יחל לשרור בסביבה. אך 

מהר מאד הוא התבדה.

קול הבכי המשיך להדהד מהקומה 
העליונה, לא נרגע.

היה זה קולו של התינוק שזה עתה 
השכנים,  לתמיהת  אשר  לעולם,  הגיע 

לא הפסיק להתייפח.

נשמע  קולו  הערב,  בשעות  כעת, 
עייף, אך עדיין הוא לא נרגע.

נוספים  ימים  מספר  שחלפו  אחרי 
הפסיק  לא  העליונה  מהקומה  והתינוק 
השכנים  אחד  על  הדבר  השפיע  ליילל, 

לאחד  המקרה  את  לתומו  שטח  וזה 
מחבריו.

"לא נתקלת בתופעה כזו... התינוק 
השכנים,  אצל  לבכות  מפסיק  שלא 
סיפר  שלי"  השינה  שעות  את  מטריד 

האיש לחברו, "אין מה לעשות"...

נכד  היה  שלא,  או  במקרה,  החבר, 
הצדיק מקערעסטיר.

של  המוזר,  המקרה  על  וכששמע 
ביום  לבכות  מפסיק  שאינו  התינוק 
ובלילה, בטרם הבין עדיין במה מדובר, 

נכמרו רחמיו.

מקערעסטיר,  הצדיק  נכדי  הם  כך 
קודם כל מרגישים את הזולת.

כמה  לסכן  הנכד  החליט  כעת 
הניסוי  את  לערוך  כדי  שקלים  עשרות 

הבא:

מטרנה  קופסאות  כמה  רכש  הוא 
שכן.  אותו  של  ביתו  דלת  יד  על  והניח 
היה קל למצוא את הדלת, ממנו הדהדו 
קולות הבכי הבלתי נגמרים של התינוק.

הנכד הסתלק כלעומת שבא.

בימים הבאים, כשנפגש אותו אחד 
שהתלונן על טרדת התינוק הבוכה של 
מקערעסטיר,  הצדיק  נכד  עם  השכנים 

הוא נראה היה רגוע.

של  הבוכה  התינוק  עם  "מה 
השכנים"? שאל הנכד בסקרנות.

רופאים בכירים מתייצבים לבקשתנו למנות את בעיות ההתפתחות של תינוקות רעבים ומגלים 
בעבורינו עולם חדש של מונחים בלתי מוכרים, אך סבל ידוע וטורד מנוחה במיוחד • הכל על "המצב 

החדש" של התינוקות הבוכיים בימינו והסיפור הפלאי של התינוק שלא הפסיק לבכות בלילות, עד 
שלפתע הפסיק • דמעות בדמעות נגעו • מורשת החסד המפוארת של ר' ישעי'לע שממשיכה עד 

ימינו אלה וביתר שאת

| ח. קליין |

"האמת", הגיב הלה, "שכחתי מזה, 
שבעצם  נזכר  אני  שואל  שאתה  עכשיו 
צריך  אני  פלאי,  באופן  נרגע  התינוק 

לדבר עם השכן מה קרה פתאום".

הנכד הבליע חיוך והמשיך בדרכו.

משם,  רב  לא  במרחק  שם,  אי 
בקומה העליונה, היה תינוק אחד שגם 

הבליע חיוך. משובע.

6
כזה,  חומל  לצעד  היחיד  ההסבר 
יהודי  תינוק  למען  בלאט,  שנעשה 
וחמלה  רחמים  הינו  בירושלים.  רעב 
הצדיק  נכדי  בלב של  הגועשת  עמוקה, 
בירושה  אצלם  ועוברת  מקערעסטיר, 
רחמים  היה  שכולו  הגדול  זקינם  מאת 

וחמלה לכל יהודי באשר הוא.

תקופת 'אלף הימים'

השני  הצד  את  לבדוק  בחרנו 
התזונה  של  ההשפעה  המטבע,  של 
ההתפתחות  תקופת  על  וחסרונה, 
הראשונה של התינוק ושוחחנו עם כמה 
רופאים בכירים בארץ, שהאירו את עיננו 
בנקודה זו וגילו לנו על אודות החשיבות 
בגילאי  מבוססת  תזונה  של  הגורלית 

הינקות.

הימים'  'אלף  תקופת  כי  מסתבר 
קריטית  הינה  התינוק,  של  הראשונים 

לכל התפתחותו העתידית.

חלקי,  צמצום  או  בתזונה  מחסור 
יכול לאמלל את כל עתידו של הילד.

ההסבר  את  מקבלים  אנחנו  "כך 
אינה  כי התפתחות המוח אצל התינוק 
ממשיכה  אלא  הלידה,  עם  מסתיימת 
לחיים.  הראשונות  השנתיים  במהלך 
"אלף  כתקופת  גם  הידועה  זו  בתקופה 
תהליכים  האנושי  המוח  עובר  הימים", 
התמיינות,  של  תחילה  משמעותיים, 
והתפתחות  מיאליניזציה,  גדילה, 
)סינפסות(  בין-עצביים  קשרים 
ותחושתיים,  מוטוריים  במרכזים 
שפה,  מרכזי  של  התפתחות  ובהמשך 

זיכרון, קוגניציה ורגש.

גירוי,  כל  סופג  המוח  זו  "בתקופה 
ללמוד,  שיא  בנכונות  נמצא  והוא 
עצבי.  קשר  בונה  גירוי  כל  כאשר 

כי  מראים,  מחקרים 
אופטימלית  התפתחות 
תלויה  המוח  של 

מורשת מכל הלב

קשיי ההתפתחות 
בתינוקות רעבים
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אופטימלית,  בתזונה 
ובאווירת ביטחון ותמיכה.

"כמו כן נמצא, כי תנאי מתח 
היווצרות  מעכבים  תזונתי  ומחסור 
כל  בבסיס  שעומדים  עצבים,  קשרי 
תהליכי הלמידה. זאת מפני שדווקא 
בשלב הקריטי של התפתחות המוח 
תזונתיות,  רזרבות  לתינוק  אין 
גדולים  שלו  התזונתיים  הצרכים 
במיוחד, והוא תלוי לחלוטין בתזונה 

השוטפת.

פוגעת  זמנית,  אפילו  תזונה,  "תת 
בגירויים  ובהתעניינות  בערנות, 
הסובלים  תינוקות  סביבתיים. 
פחות  מקבלים  תזונה,  מתת 
ופוטנציאל  פחות,  לומדים  גירויים, 
מנוצל.  אינו  שלהם  ההתפתחות 
כאחד  נחשבת  תזונה  לפיכך, 
על  ביותר  המשפיעים  מהגורמים 
התפתחות המוח, מבין כלל הגורמים 

שאינם גנטיים".

נראה  האחרונות,  המילים 
הצדיק  נכדי  את  שמסעירות 

מקערעסטיר יותר מכל.

חלוקת  שתקציב  הסיבה  זו 
המטרנה, תמיד גדול יותר מהתרומות.

אסור  לחכות,  אפשר  אי  כי  פשוט 
להמתין.

6
עוד בטרם התמסדה פעילות החסד 
נכדי הצדיק מקערעסטיר כמערכת  של 
מאורגנת במסגרת הארגון 'רב להושיע' 
כפי שכולנו מכירים כיום, אי שם כמעט 
היה  כבר  הזרקור  עשורים,  שני  לפני 
של  התורפה  בנקודת  היטב  ממוקד 

העוני והמצוקה:

התינוקות הרעבים.

לעולם,  באו  עכשיו  שרק  אלה 
למנת  זוכים  אינם  באשמתם  ושלא 
מנוחת  את  הטרידה  משביעה,  אוכל 
נתנה  ולא  מקערעסטיר  הצדיק  נכדי 
וכיצד  מהיכן  לדעת  מבלי  מנוח.  להם 
יממנו את המהלך, החלו הנכדים לארגן 
כי  נזקקות.  למשפחות  מטרנה  חלוקת 

אי אפשר להמתין.

בחלוקת  שזכו  משפחות  ומכמה 
ל-1,000  קרוב  כיום  נמנים  המטרנה, 
מטרנה  קופסאות  המקבלות  משפחות, 
מידי חודש, להנאת התינוק החדש, שזה 
עתה הגיע לעולם ועדיין לא מבין מדוע 

הוא צריך ללכת לישון רעב.

הוא  מקערעסטיר,  הצדיק  בזכות 
הולך לישון שבע.

נוגעים  להושיע'  'רב  בארגון  כאשר 
החמלה  ניכרת  זו,  רגישה  בנקודה 

הגדולה.

נתונים מפחידים

ומעוררים  הנתונים  גם  מגיעים  ואז 
חוסר נוחות עמוקה:

השפעה  להם  תזונה  רכיבי  "ישנם 
משמעותית יותר על המוח המתפתח 
ממשיכים  לאחרים",  בהשוואה 
"בנוסף  אזנינו.  את  לסבר  הרופאים 
חשיבות  יש  הדרושה,  לאנרגיה 
שומן  לחומצות  לחלבון,  גדולה 
רוויות  בלתי  רב  שרשרת  ארוכות 
ולמיקרונוטריאנטים כמו ברזל, אבץ, 

נחושת, יוד, סלניום וחומצה פולית.

"ההשפעה של חסר תזונתי על המוח 
המתפתח תלויה בשלב ההתפתחותי 
הזמן  משך  החסר,  מופיע  שבו 
שונים  חסרים  החסר.  עמוק  וכמה 
תהליכים  התפתחות  על  משפיעים 
ומרכזים שונים במוח. לדוגמא חסר 
התפתחותי  לעיכוב  יגרום  חלבונים 
יגרום  ספציפי  ובאופן  גלובלי, 
היפוקמפלית  קורטיקלית  לפגיעה 
)היפוקמפוס- אזור באונה הרקתית 
של המוח, משתתף בתפקידי זיכרון 

וניווט(.

"חסר ברזל משפיע על המיאליניזציה 
נוירוטרנסמיטור  של  סינתזה  על   -
מטבוליזם  ועל  מונואמין,  בשם 
וחסר  בהיפוקמפוס,  אנרגיה  של 
העצבים  מערכת  על  משפיע  באבץ 
ארוכות  חומצות שומן  האוטונומית. 
חשובות  רוויות  בלתי  שרשרת 
סינפסות  ייצור  למיאליניזציה, 
ותפקוד ממברנות. בעת הערכת חסר 
השונים,   לאספקטים  להתייחס  יש 
מזון  רכיבי  של  להשפעה  בהתאם 

ספציפיים".

במיוחד,  גבוהות  נשמעות  המילים 
אך קל להבין עד כמה הסיכון גבוה עבור 

התינוקות הקטנטנים הללו.

למענם  שיפעל  מי  יהיה  לא  אם 
ומהר, הם יסבלו. כל חייהם.

בארגון  מקערעסטיר  הצדיק  נכדי 
אלה  להיות  החליטו  להושיע',  'רב 
התינוקות  למען  ועכשיו  כאן  שיפעלו 

הרעבים בעם ישראל.

6
ומה שמענו ממכם...

התיאורים  את  הפעם  אספנו 
'רב  במוקד  שהתקבלו  המצמררים 
אלה  התורמים.  מצד  ודווקא  להושיע', 
ישירות  עוברת  הנדיבה,  שתרומתם 
אלה  הרעבים.  התינוקות  של  לפיהם 
ציפיה  מתוך  הנותן,  בצד  שנמצאים 
לישועה, אך הם מגלים את הקורה בצד 

המקבל: העוני, הרעב והבכי.

אחת מהן היתה גברת לוין שבשנות 
מדי  לה  התפנה  לחייה,  הארבעים 
והיא  במשכורתה  כסף  סכום  חודש 
שונות.  למטרות  אותו  לחסוך  החלה 
של  פעליהם  על  שמעה  היא  ואז 
'רב  בארגון  מקערעסטיר  הצדיק  נכדי 
להושיע' והחליטה להיות שותפה בכך. 
במיוחד נגע לליבה "המצב החדש" של 

התינוקות בימינו, כפי שהיא מספרת.

על איזה "מצב חדש" היא מדברת?

שהיא  החדש"  "המצב  כי  מסתבר 
תינוקות  של  התופעה  הוא  מתארת, 
בוכים  מדי,  שקטים  רגועים,  שאינם 
כך  הידיים.  על  נרגעים  ואינם  בשקט 
שמה לב גברת לוין לאחרונה ולא מבינה 

מה זה אמור להיות.

ל'רב  לתרום  איפוא  החליטה  היא 

החליטה  שלי,  להורים  אפריע  לא  אני  היום 
לא אעשה  אני  מה,  לא משנה  בוקר.  באותו  מירי 
להם צער, אני לא אבכה, אני לא אצרח, רק לחייך 

כל היום.

 11 השעה  עד  רק  מעמד  החזיקה  ההחלטה 
בבוקר.

מגיעה,  לא  הבוקר  שארוחת  ראתה  כשמירי 
היא החלה קצת לנענע עם היד, מנסה לחייך, אבל 

פחות מהרגיל, כי היא רעבה.

זאת  במקום  מגיעה,  לא  הבוקר  ארוחת  אבל 
מגיע שוב רק בקבוק מים עם סוכר.

אמא, תודה על הבקבוק, חושבת מירי. סוכר 
זה מתוק, אבל לא משביע...

מירי  אומרת  בעדינות,  להם  לרמוז  אנסה 
לעצמה, אני לא רוצה להציק לאמא, אמא נראית 
עייפה, קצת שבורה, אבל אני רעבה. בכל זאת, כבר 

עברו כמה שעות מאז הפעם האחרונה שאכלתי.

קטנה,  געייה  אבל  לבכות,  בלי  קטן,  קול  רק 
בטח אמא כבר תבין!

אבל לא, אמא לא מבינה את הרמז?

מירי  עכשיו?  לעשות  יכולה  אני  עוד  מה 
חושבת מתוך הבטן המציקה, בלי היכולת לדבר. 
לא  עדיין  שנה,  חצי  בת  תינוקת  הכל  בסך  היא 

למדה להגות מלים, בקושי לומר ממממאמא...

אז מה אני יכולה לעשות כדי שבקבוק מטרנה 

יגיע?

מירי מנסה להחזיק מעמד בכל כוחה, היא לא 
הרעב  בגלל  אבל  לאמא,  צער  תעשה  לא  תבכה, 

היא לא יכולה לחייך ולהגיב במתיקות...

לא,  לא,  בוכה,  לא  אני  לעצמה,  אומרת  מירי 
מתכווצת,  היא  ועולה,  מטפס  הרעב  אבל  לא, 

נושכת שפתיים, רק לא לבכות. מרעב.

אבל אז אחד האחים בא לשחק איתה, מדגדג, 
מצחיק, והיא רק רוצה לאכול. כל כך רוצה לאכול, 

היא כל כך רעבה והאוכל לא מגיע.

לה  ייצא  שלא  סגור,  הפה  את  מחזיקה  היא 
קול, שלא תתחיל לבכות.

עד שהדגדוגים של האח, מתגברים על הכל 
ובבת אחת...

הבכי מתפרץ בכל הכוח, עם כל מועקת הרעב 
- - -

מירי בוכה ובוכה, היא רוצה לסגור את הפה 
אבל לא יכולה, היא רעבה, היא רוצה לאכול ולא 

מביאים לה, מה היא תעשה?

אמא, למה את לא מביאה לי אוכל? אני כל כך 
רעבה, היא בוכה, עייפה, כאובה ושבורה.

הגדולות  עיניה  עם  אמא,  את  רואה  היא  ואז 
והמנצנצות, כי גם לה יורדות דמעות. אמא בוכה 

יחד איתה, כאובה ושבורה.

מה מירי תעשה? מה התינוקות האלה יעשו?

אוכל  לה  לקנות  כסף  שלהם  להורים  אין 
והתינוקות רעבים.

מה ההורים שלהם יעשו?

שנה,  חצי  חודשים,  מספר  בני  רק  התינוקות 
אין  שלהוריהם  כאלה,  תינוקות  מאות  הם  שנה, 
בדיוק מאיפה להביא את הכסף. לפעמים זה קושי 
יותר  ארוכה  מצוקה  זה  לפעמים  פתאומי,  כלכלי 
ולפעמים זו אותה עניות מכערת, שהשתכנה בבית 

חודשים ושנים.

רק  הם  במצב.  אשמים  לא  התינוקות  אבל 
רוצים לאכול.

בכל  שחולקו  דפסחא  הקמחא  חלוקות 
מביאים  כשבועיים,  לפני  אך  החרדים  הריכוזים 
אמנם כל כך הרבה אור בבתי ישראל לחג הפסח, 
רוגע  של  כפולות  מנות  מביאה  המטרנה  אבל 
ושלווה בבית, לא רק לקראת פסח, אלא במשך כל 
ימות השנה, בעקבות חלוקות המטרנה של ארגון 
חודש  השנה,  כל  משך  המתקיימות  להושיע'  'רב 

אחרי חודש.

זה  רעב,  לתינוק  מטרנה  בקופסת  שותפות 
ומצוקה,  בכי  ושלווה, במקום  רוגע  24 שעות של 

במהלך כל ימות השנה!

אתם חייבים את הזכות הזו לעצמכם, בזכות 
לא  חייו,  מהות  היתה  שזו  מקערעסטיר,  הצדיק 

להשאיר אף יהודי רעב!

להקשיב למחשבות...

אם התינוק היה יכול לדבר הוא היה נשמע כך...

להושיע' ולהיות שותפה בהזנת תינוקות 
רעבים.

מספרת,  היא  כך  פלאי,  באורח 
מכן  לאחר  קצרה  תקופה  ראתה  היא 
כיצד הדבר משפיע על "המצב החדש" 
יותר  להיות  החלו  ואלה  התינוקות  של 

בריאים ועירניים.

החדש"  "המצב  כי  שהתברר  עד 
של  התאומים  היו  מדברת,  היא  שעליו 
תזונה,  מחוסר  שסבלו  שלה,  אחיינית 
אפילו  היא  המשפחה.  של  עוניה  בשל 
לא העלתה על דעתה שזה המצב אצל 
התינוק  המחסור,  בעקבות  אחייניתה. 
פעם  ואף  בשקט  בוכה  מדי,  שקט  היה 

לא נרגע על הידיים...

'רב  של  המטרנות  שהגיעו  עד 
ללחיי  הצבע  את  והחזירו  להושיע' 

התאומים.

לא  והרצוצה,  השבורה  האחיינית 
עיניה  את  נועצת  לרוב  הרבה,  מדברת 
של  נושא  כאשר  אבל  בביישנות,  מטה 
הצדיק מקערעסטיר עולה בשיחה עמה, 
לציין  תמיד  חייבת  והיא  נוצצות  עיניה 
את פעליהם הכבירים של 'רב להושיע', 
נכדי הצדיק אשר ממשיכים את מורשת 

החסד שלו עד ימינו אלה.

הרופאים ממשיכים להגדיר לנו את 
"המצב החדש" של התינוקות הרעבים, 

כפי שהם ידועים בתחום הרפואה:

של  אקוטי  חסר  טבעי,  "באופן 
לעייפות,  מביא  וחלבון  אנרגיה 
אך  בפעילות,  וירידה  אפתיה  
השלכות  גם  הוכיחו  רבים  מחקרים 
מחקרי  טווח.  ארוכות  קוגניטיביות 

חלבון  שחסר  הראו  בחיות  מעבדה 
להפרעות  להוביל  יכול  ואנרגיה  

מבניות ותפקודיות במח המתפתח.

"ההפרעה השכיחה היא השפעה על 
תזונה  תת  כן,  כמו  ולמידה.  זיכרון 
חרדתית  התנהגות  כמעלה  נמצאה 
היא  שכן  אימפולסיביות,  ומגבירה  
)שהינו  ההיפוקמפוס  על  משפיעה 
המוח  של  הרגשי  מהמרכז  חלק 

הידוע גם כמערכת הלימבית(".

6
כך זה נראה בצד השני

כבר  בערב,   7 בשעה 
מגיעה  קליין,  גברת  ידעה 

השעה הקשה מכל.

מורשת מכל הלב

ההפרעה 
השכיחה היא 
השפעה על 
זיכרון ולמידה. 
כמו כן, תת 
תזונה נמצאה 
כמעלה 
התנהגות 
חרדתית 
ומגבירה  
אימפולסיביות
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היום  כל  במשך  אם 
נרגע,  לא  לעולם  הילד 
מתחיל  הוא  הערב  בשעות 
ליילל בצורה קורעת לב, עד 

שהיא לא עומדת בכך.

גברת קליין, גלמודה למדי בשכונת 
מגוריה, לא יודעת מהיכן לבקש עזרה. 
אחרת,  בסביבה  הרחק,  גרים  הוריה 
היא  אחרת.  בתרבות  אחרת,  בעיר 
מגדלת  היא  לא.  הם  מצוות,  שומרת 
עם  אותה  גידלו  הם  בעצמה,  ילדיה 
עוזרת צמודה. הם נעזרו עם המשפחה, 

היא נמצאת לבדה.

לרעב  שלה,  הפתרונות  גם  לכן, 
לא  היא  התינוק,  של  פוסק  הבלתי 
קיבלה מאף אחד, אלא ממוח מותש של 
הסובלת ממחסור  וחלושה,  כואבת  אם 

בלתי נתפס.

במקום בקבוק מים עם סוכר עבור 
התינוק, היא ניסתה להוסיף קצת קמח. 

אולי כך התינוק קצת ירגיש שובע...

היינו  אמיתי,  היה  לא  זה  אם 
אך  תפלה.  בבדיחה  שמדובר  בטוחים 
את  מכווץ  הסיפור,  את  האופף  הכאב 

הבטן.

להפתעתה של גברת קליין, הרעיון 
נרגע.  לא  התינוק  הצליח.  לא  שלה 
וכשהיא הרגישה שהיא לא עומדת בבכי 
אחר,  בחדר  ננעלה  היא  התינוק,  של 

שלא תשמע ולא תבכה יחד עמו.

מעשי  היה  קליין,  גברת  של  בעלה 
ויקר  בעל תשובה תמים  הוא  אף  יותר. 
מנת  על  יותר,  תורני  רעיון  ניסה  ערך, 
סגולה  הוא חיפש  להרגיע את התינוק: 

בספרי הקודש להרגעת תינוק בוכה.

בכוחות  מבוקשו  את  מצא  משלא 
עצמו, הוא ביקש את עזרתם של תלמידי 
היה  מהם  ואחד  המדרש  בבית  חכמים 

במקרה נכד של הצדיק מקערעסטיר.

צורך  ששומע  חמלה,  מלא  לב 
בסגולה מסוג כזה, מבין מהר מאד, מה 
בכי  להרגעת  ביותר  המועילה  הסגולה 

של תינוק:

קופסת מטרנה!

רכש  הוא  שעשה.  מה  בדיוק  וזה 
מספר קופסאות מטרנה והעניק לבעלה 
של גברת קליין, שמיהר לנסות זאת על 

חי...

מספר  מזה  הראשונה,  בפעם 

שבועות, הוא ציין לעצמו, התינוק נרגע 
של  בידיה  בשלווה  ונרדם  לחלוטין 
אשתו. "הסגולה הזו עובדת", הוא ניסה 

להשחיל הומור ודמעות נשרו מעיניו.

התינוק המשיך להתנענע בידיה של 
יכלה לעצור  גברת קליין, שגם היא לא 
את הדמעות, שזלגו במורד לחייה ונטפו 
נרדם  סוף  שסוף  הרך,  התינוק  פני  על 

בשלווה.

של  דמעות  נגעו.  בדמעות  דמעות 
ועל  המרובים  רחמיו  על  לה'  הודאה 

שלוחיו הטובים.

כי  בפנינו,  מסכמים  הרופאים 
לתינוקות  נאותה  לתזונה  הדאגה 
להתפתחותם  קריטית  אלה,  בגילאים 
העתידית. אסור להמתין. כל יום גורלי. 

מאוחר יותר, זה מאוחר מדי:

בהשוואה  תזונתי  חסר  עם  "ילדים 
לאלה עם תזונה תואמת גיל, הראה 
ובביצועיים  באינטליגנציה  ירידה 
שסבלו  הילדים  אצל  בלימודים 
נוספים  מחקרים  תזונתי.  מחסר 
הראו תוצאות דומות. מחקרי מעבדה 
יכול  מאוחר  תזונתי  ששיקום  הראו 
הילד,  משקל  על  לטובה  להשפיע 

אך  המוח,  נפח  את  להעלות  ואף 
נוטות  ובלמידה  בזיכרון  ההפרעה 

להימשך גם לאחר התיקון".

6
התתמודדות של הורים 

לתינוקות חולים

בארגון  מקערעסטיר,  הצדיק  נכדי 
את  להרחיב  החליטו  להושיע',  'רב 
פורמולות  נוסף:  לאפיק  החסד  מסורת 

מטרנה לתינוקות אלרגיים וחולים.

חלקם  יקרים,  בהרכבים  מדובר 
בייבוא מיוחד מחו"ל, בעלות של מאות 
ואלפי שקלים, מדי חודש בחודשו, אבל 
את  להקל  כדי  לעשות  שאפשר  מה 
עושים  החולים,  התינוקות  של  סבלם 

בהקדם האפשרי.

לעתים  המחלה  סובלים,  הם 
שירגישו  לפחות  הגוף,  את  מכרסמת 
להושיע'  ב'רב  אומרים   - שובע 

ומסבירים את המהלך הבא.

המטרנה  חלוקת  התרחבה  כך 
עבור  אלה,  מיוחדות  לפורמולות  גם 

התינוקות החולים.

הרופאים מסכמים בפנינו כי:

הקוגניטיבית  להתפתחותו  "הדאגה 
של הפעוט צריכה להתמקד בתזונה, 
מזון  אבות  של  מספקים  ולמאגרים 
חיוניים. התזונה  ומיקרונוטריאנטים 
בהתפתחות  חשוב  תפקיד  ממלאת 
כי  "אף  הילדות.  שלבי  בכל  המוח 
הגבוהה  במהירות  מתפתח  המוח 
החיים  שנות  במהלך  ביותר 
להתפתח  ממשיך  הוא  הראשונות, 
לכן  ההתבגרות,  ובגיל  בילדות  גם 
בכל  ילדים  של  שתזונתם  חשוב 
מאוזנת,  שלמה,  תהיה  הגילאים 

בריאה ומגוונת", הם אומרים.

להושיע'  'רב  מדברים,  הרופאים 
עושים!

של  החסד  מורשת  ממשיכה  כך 
ממש   - ומשביעה  מקערעסטיר  הצדיק 
בעם  רעבים  תינוקות  מאות   - עכשיו 
הוא  יום  כל  כי  עכשיו,  ממש  ישראל. 

גורלי!

גם  שלכם,  התרומה 
היא גורלית!

 מחקרים  
הראו ששיקום 
תזונתי מאוחר 
יכול להשפיע 
לטובה על 
משקל הילד, 
ואף להעלות 
את נפח המוח, 
אך ההפרעה 
בזיכרון 
ובלמידה 
נוטות 
להימשך גם 
לאחר התיקון 

מורשת מכל הלב
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המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00
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בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!
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2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

מעיין הישועות
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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לא  במדבר,  לעזרה  זעקה 
את  ידעה  רונית  רחוק.  מגיעה 
בני  של  בציד  נפלה  היא  מאז  זה 
ערבי  בכפר  והשתכנה  המיעוטים 

עוין בלב הנגב המרוחק.

הסבל היה בל יתואר והשבר הנפשי היה עמוק, 
לא היה בידיה לאן לברוח ואף אחד לא שמע את 

זעקותיה לעזרה במרחבי המדבר הלוהט.

התחיל,  הכל  כיצד  להיזכר  ניסתה  כשהיא 
סיפור.  אותו  של  המשך  שזה  האמינה  לא  היא 
החמולה  בני  כל  ומפתה,  נעים  היה  הכל  בתחילה 
שם  היו  וחמים,  תומכים  נראו  הגדולה  הערבית 
קרובי משפחה רבים, בדיוק ההיפך מבני משפחתה 

שכללו  המרכז,  מלב  והממורמרת  הצינית  הקטנה 
יותר כלבים מבני אדם. לבדואים היו תמיד סיפורים 
ענני  ומבין  השחר  עלות  עד  מרתקים  אנושיים 
הנרגילות כולם הקשיבו לה בחיבה ובהערכה, בתוך 
ונעים מנותק מהעולם  המאהל הבדואי שהיה חם 
בלב  בטבעיות  השתלב  הכל  כאן  והרועש.  הגדול 
נסחפה  היא  גדולה.  השראה  לה  והעניק  המדבר 
לנוכח  לעמוד  הצליחה  ולא  העצומים  בפיתויים 

מסע החנופה האדיר שהם שידרו לליבה.

היא נפלה טרף כפרי בשל.

מהר מאד הם לימדו את רונית 30 
מילים בערבית ולאחר מכן איך לפרוץ 
מהם  אחת  הרגישה  היא  למכוניות. 

הערביהכפר מתוככי החילוץ הדרמטי 
צעירה יהודית שעשתה את טעות חייה ונפלה קורבן לבדואי 
חסר רחמים • הערבי שהצליח להשתחל לתוך אירוע מצומצם 
בבית פרטי בפרוורי באר שבע • והמעקב הצמוד של הערבי 
 אחרי פעולות ארגון החסד • הללו את ה' כל גויים
שבחוהו כל האומים

| נח יעקובזון |

מורשת הפלאות
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מה  בפניה  תיארו  גם  הם  כאשר 
הדרך הנכונה לדקור בן אדם.

עומד  שהכל  האמינה  לא  היא 
להתהפך עליה.

אנחנו מחכים לך
החתונה  אחרי  ספורים  ימים 
המפוארת בלב המדבר, הגיעו הפקודות 
להתחיל לעבוד בדירים ובאורוות. לאחר 
ולבסוף  הצעקות  הגערות,  הגיעו  מכן 

המכות ואיומי רצח.

החמולה  כי  גילתה  היא  ואז 
במיוחד  אלימה  משפחה  היא  הגדולה, 
כדבר  וביזה  שוד  למעשי  אחראים  והם 

שבשגרה, לצד איומים וסחיטות.

שהאנשים  להאמין  יכלה  לא  היא 
עד  ומתוקים  נעימים  כה  שהיו  הללו, 
לפני כמה ימים, לאורך חודשים ארוכים, 
אכזרים  כך  כל  להיות  כעת  יכולים 

ועוינים אליה.

בלב  היהודיה  היתה  היא  כעת, 
הכפר הערבי והפכה למוקד של עוינות 

והתעללות.

הקסים  שכה  המדברי  המרחב 
אותה, התגלה כעת כמלכודת נוראה: אף 

אחד לא שומע אותך צועקת לעזרה...

זה היה יכול להימשך לכל ימי חייה, 
שלה  לכפר  נקלע  הימים  שבאחד  עד 

במקרה, ערבי בשם עבדול.

של  לנוכחותה  התפלא  עבדול 
את  בירר  אגב  ובדרך  במקום  היהודיה 

נסיבותיה.

מפחד  לו,  להגיב  חששה  היא 

נשארה  ולכן  כפולה  במלכודת  שמדובר 
בודדה בתוך ייסוריה, עד שבאחד הימים 
יהודי התקשר אליה. היא ענתה קצרות, 

היא ידעה שהיא במעקב בלתי פוסק.

אבל היהודי שיצר עמה קשר, הציע 
לכיוון מזרח  לה לצאת למחרת למרעה 

ולהרחיק עוד כמה מאות מטרים בלבד.

סיים  הוא  שם",  לך  מחכים  "אנחנו 
את השיחה.

מה  התחבטה  היא  הלילה  כל 
לעשות, היא כמעט החליטה שלא, אבל 
לכיוון  לצעוד  לנסות  העזה  היא  לבסוף 
שלושה  מרחוק  ראתה  היא  ואז  מזרח 

אנשים, שני גברים ואשה אחת.

יהודים.

היא החלה לרוץ אליהם, הם התניעו 
את הרכב.

הם  הרכב,  אל  עלתה  שהיא  ברגע 
פתחו בדהרה ועזבו את האיזור.

שעה ארוכה לקח לה לחזור לעצמה 
ואז היא שאלה אותם, מהיכן גיליתם מי 
ואיפה אני? איך ידעתם איפה לחכות לי?

זה  בעיני  זה  הסתכלו  השלושה 
ואמרו: עבדול.

 ראש החברה
רוצה להיפגש

זורמות  ומופלאות  רבות  ישועות 
אל שולחן המערכת, לילה ויום, במהלך 
כל השנה כולה. אבל גם ב'רב להושיע' 
מהסיפור  הופתעו  דא,  בכגון  הרגילים 
לא  פה.  פעורי  כולם  את  שהותיר  הבא 
בגלל העלילה, אלא בגלל בעל המעשה.

הצדיק  מנכדי  אחד  כאשר  זה  היה 
מספר  בפרטי  נתקל  מקערעסטיר 
שותף  שהיה  אלמוני  תורם  של  הטלפון 
במשך מספר פעמים בחלוקת המטרנה 
של  החסד  כמסורת  להושיע',  'רב  של 
ילדים  להשביע  מקערעסטיר,  הצדיק 

רעבים. ואז הוא הפסיק את תרומתו.

החלטנו  שנים,  מספר  כעבור 
כדי להציע  לאותו מספר טלפון,  לפנות 
הצדיק  בפעילות  חלק  לקחת  שוב  לו 
ואף  ממשיכה  אשר  מקערעסטיר, 
מתרחבת על ידי נכדיו של הצדיק בימינו.

למזכיר  מוביל  הטלפון  כי  מסתבר 
המצליחות  החברות  מראשי  אחד  של 

בימינו. 

'רב  "ראינו שבעבר תרמתם לארגון 
להושיע' של נכדי הצדיק מקערעסטיר", 
תהיו  אם  לשאול  "ורצינו  לה,  אמרנו 
בחלוקת  לסייע  לחזור  מעוניינים 

המטרנה לתינוקות רעבים"?

עם  וחזרה  לבדוק  הלכה  המזכירה 
האישור כי אכן, ראש החברה מאשר כי 
להושיע',  'רב  לארגון  תרם  הוא  בעבר 
מפני  עמו,  לדבר  אפשר  אי  כעת  אבל 
שהלו"ז שלו צפוף למדי היום וגם מחר, 
אבל אפשר לתאם עמו פגישה טלפונית 

ליום אחר.

הפגישה תואמה ליום אחר.

כמה  כעבור  היעודה,  השעה  בהגיע 
ימים, עולה לטלפון ראש החברה עצמו, 
לשם:  עונה  ההפתעה  למרבה  אשר 

עבדול!

מקבלת  השיחה  השם,  בעקבות 
כי  מתברר  כאשר  גובר  התמהון  מפנה. 
אכן מדובר באחד מבני דודינו הערביים, 
אשר מאשר בפה מלא כי אכן הוא תרם 
במה  היטב  ויודע  להושיע'  'רב  לארגון 
מדובר ועל שם מי נקרא הארגון: הצדיק 

מקערעסטיר.

גם את המילה 'קערעסטיר', עבדול 
ידע לאיית נכון.

התמהון הולך וגובר.

לבסוף אומר עבדול:

לפגוש  רוצה  אני  נא,  "שמע   -
אצלכם  אפשר  פנים.  אל  פנים  אותך 

במשרד"?

כן.  -

את  יודע  אני  סיכמנו.  אוקיי,   -
הכתובת שלכם.

מאיפה?  -

שעה ארוכה לקח לה 
לחזור לעצמה ואז היא 
שאלה אותם, מהיכן 
גיליתם מי ואיפה אני? 

איך ידעתם איפה 
לחכות לי?

השלושה הסתכלו זה 
בעיני זה ואמרו: עבדול.

מורשת הפלאות

נדבר גם על זה בפגישה.  -

למחרת  סוכמה  הפיזית  הפגישה 
הצדיק  שנכדי  לפני  לא  היום. 
מקערעסטיר הזמינו גם מאבטח לקראת 

הפגישה...

ויהי ממחרת, בשעה היעודה מתייצב 
מאשר  אחר  לא  להושיע'  'רב  במשרדי 
ובעצמו,  בכבודו  החברה  ראש  עבדול, 

שפותח ואומר:

כדי  עמכם,  להיפגש  "החלטתי 
שתראו אותי פנים אל פנים, אחרת לא 

תאמינו לי"...

רב להושיע זה אמיתי
מכניס  עבדול  ודברים,  אומר  ללא 
את ידו לכיס ושולף משם קמיע הצדיק 
הצדיק  נכדי  עיני  לנגד  מקערעסטיר 

ואומר:

להגיע  הצלחתי  הזה  הדבר  בזכות 
זה  לי  שיש  מה  כל  שלי,  הזה  למקום 

בזכותו!

השאלה צפה ועולה מיד: מאיפה יש 
לך את הקמיע הזה שכמותו ניתן לקבל 
נכדי  ידי  על  להושיע'  'רב  במשרדי  רק 

הצדיק מקערעסטיר?!

החברות  אחת  ראש  עבדול, 
שהגיע  היה  נראה  בארץ,  המצליחות 

מוכן.

"קבלתי את זה אצלכם כאן" - הוא 
ברחוב  פה  שלכם,  "במשרדים   - אומר 

חגי".

ועבדול  וגוברת  הולכת  התמיהה 
מתחיל לגולל באופן מפתיע:

לכנס  נקלעתי  שנים  מספר  "לפני 
שם  על  שבע,  בבאר  והתרמה  הודאה 
שם  לפגוש  אמור  הייתי  שלכם.  הצדיק 
לו שמעתי את  ובזמן שהמתנתי  מישהו 
את  וגם  עושה  שלכם  שהארגון  מה  כל 

שם הצדיק שלכם.

אבל  לכם,  האמנתי  לא  "האמת, 
הקשבתי", הוא אומר ומבליע חיוך.

את  ולא  השם  את  הכרתי  "לא 
הרעיון, לא את הארגון ולא את הפעילות. 
הכל היה נשמע לי מאד מורכב והחלטתי 

לבדוק בכוחות עצמי במה מדובר".

ישנו  מסתבר שגם ברשת המקוונת 
מידע רב על הצדיק מקערעסטיר ומהר 
'רב  הארגון  לפעילות  הגיע  הוא  מאד 
ומהניהול  מההיקפים  ונדהם  להושיע' 

התקין.

אמר   - אמיתי"  שהכל  "התברר 

ניסה  הוא  מאד.  עד  והתרשם  עבדול 
להרשים בכך את אשתו, אך היא ענתה 
לעומתו: "מה יש לך עם היהודים? ועוד 

עם חרדים? עזוב אותם"!

כי  וגילה  לבדוק  המשיך  הוא  אבל 
הכל מדויק ונכון, לכן ענה לה בפשטות: 
"אבל הכל פשוט אמיתי, אני חייב להיות 
להתקדם  אצליח  ככה  אולי  מזה!  חלק 

באמת בתפקיד".

הקידום  את  שקיבל  לפני  היה  זה 
החברה,  מנהל  להיות  והפך  בחברה 

שתכננה לפרוץ למגזר החרדי.

הצדיק  של  דמותו  כי  מסתבר 
עבדול  של  לבו  את  שבה  מקערעסטיר 
עם הצדיק  להפוך לשותף  והוא החליט 
לקבל  גם  לבקש  ובנתיים  מקערעסטיר 
את הקמיע הקדוש, על מנת לקבל את 

התפקיד הנכסף.

כך הוא עשה, אבל הצעד לא החזיק 
לאורך זמן.

אש האמונה שניצתה
בדקה  החברה,  של  הביקורת  ועדת 
החברה  מטרות  כי  וקבעה  ההוצאה  את 
יכולות לשמש למטרות חסד מעין  אינן 
תרומת  את  לנתק  עליו  כי  וקבעו  אלה 

ההו"ק שלו לארגון 'רב להושיע'.

עבדול רצה בכל מאדו את התפקיד 
הצדיק,  למען  התרומה  כי  והרגיש 
תסייע לו בכך. בצר לו אמר לעצמו, "עד 
שמצאתי ארגון אמין וצדיק אמיתי, אני 

חייב להתנתק ממנו"?

הוא החליט לפעול בצורה אחרת.

הוא  שנים,  שלוש  לפני  יום,  באותו 
פקד את משרדי הארגון והעניק את מלוא 

התרומה במזומן. בתמורה לכך קיבל את 
והחל  מקערעסטיר  הצדיק  של  הקמיע 

לשאתו עמו לכל מקום.

סבב  נערך  מכן  לאחר  קצר  זמן 
זכה  ועבדול  בחברה  תפקידים  קידומי 
גדולה  להצלחה  זכה  בנוסף,  בתפקידו. 
ברכה  לאור,  שיצאו  שונים  במכרזים 

החלה לשרות בביתו. 

הישועות לא הפסיקו לזרום בביתו 
מגנה  הקמיע  כי  מרגיש  עבדול  מאז, 

עליו.

שברחמיו  מי  מקערעסטיר,  הצדיק 
נפש  את  להרגיע  ידע  גם  המרובים 
אשר  קערעסטיר,  בעיירת  הערלים 
כפי  פטירתו,  על  מרות  התאבלו 
שהתפרסם בעיתונות התקופה, ממשיך 
בתמורה  בימינו,  לעבדול  להשפיע 
לתרומתו למען התינוקות הרעבים וכדי 

לקדש שם שמים ברבים.

לארגונים  עבדול  התקרב  מאז, 
שונים הפועלים להצלת נערות יהודיות 
מהשבי בכפרים הערביים ומעביר מידע 
כדי  כזה,  מקרה  בכל  מיידי  מודיעיני 

לעזור להן.

הזכות  על  מגלים  אנחנו  כך 
וההזדמנות לקחת חלק במורשת הצדיק 
על  בנאמנות  הממשיכה  מקערעסטיר 
גם  מקערעסטיר,  הצדיק  של  נכדיו  ידי 

בימינו אלה בכל עוז.

זה הזמן שלכם לקחת חלק בזכות 
הקדושה, לבחור להיות ממקיימי 

מקערעסטיר  הצדיק  צוואת 
שעדיין  לישועות  ולזכות 

לא שמעו עליהם מעולם...

התמהון גובר כאשר 
מתברר כי אכן מדובר 

באחד מבני דודינו 
הערביים, אשר מאשר 

בפה מלא כי אכן 
הוא תרם לארגון 'רב 
להושיע' ויודע היטב 

במה מדובר ועל שם מי 
נקרא הארגון
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"חשבנו שכבר שמענו הכל", מקדמים את 
מלכה  המלווה  סעודת  ממשתתפי  כמה  פנינו 
מדי  ירושלים  בעיה"ק  המתקיימת  הקבועה 
 90 לפני  התקיימה  שהיא  כפי  בדיוק  מוצ"ש, 
שנה בחצר הקודש קערעסטיר אי שם בהונגריה 

הרחוקה.

האולם הגדול המלא מפה אל פה במשתתפים, הביא את 

להחליט  להושיע'  'רב  ארגון  ראשי  מקערעסטיר,  הצדיק  נכדי 
בו  יושבים  חודשים,  מספר  מזה  וכך  הסמוך  לאולם  להתרחב 
של  רבות  מאות  מוצ"ש,  מדי  סמוכים,  אולמות  בשני  זמנית 
בלחמניות  המלך,  כיד  ערוכים  שולחנות  סביב  משתתפים, 
טריות, סלטים מגוונים ותבשיל חם ומבעבע. ואם חשקה נפשם 
בכוס חמין, הם ימצאו את מבוקשם בבר המכובד בפינת האולם 

הגדול.

סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם וביד אוהבת, על ידי נכדי הצדיק מקערעסטיר, חושפים 
סעודה   • כלל  התפרסמו  שטרם  מרתקים  ישועות  סיפורי  ראשון  ממקור  המשתתפים 
ובעיקר  הקולות  השפע,  ההמונים,   • מוצ"ש  מדי  אלפים,  לסעודת  שהפכה  מצומצמת 

הישועות, שלא תשמעו בשום מקום אחר • סעדני ואיוושעה

| ק. חן |

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

מישרים,  מגיד  או  נכבד  דרשן  בעל  דברים  ישא  לבין,  בין 
מדי מוצ"ש מתכבד אורח אחר, אשר בא במיוחד להנעים את 
המשתתפים בסעודת הישועות במלווה מלכה נוסח קערעסטיר, 

בירושלים תשפ"ב.

ההנאה הנסוכה על פני המשתתפים מספרת סיפור הצלחה 
מקערעסטיר  הצדיק  לזכר  מצומצמת  מסעודה  יתואר,  בלתי 
ולמען המשכת מורשתו הטהורה, כאשר סעודות המלווה מלכה 
לסעודת  הסעודה  הפכה  חייו,  ימי  כל  שלו  הכותרת  גולת  היו 

מרובת משתתפים מכל העדות והגוונים.

בין כתלי המקום חלפו אלפי אנשים ואולי גם יותר מכך, אין 
איש סופר ואין איש דורש או בודק בציציות המבקרים הפוקדים 
חם  מבט  לחיך,  ערבה  בסעודה  נפשך  אם חשקה  המקום.  את 
וחיוך הכובש את ליבך, כאן תמצא את מקומך בשמחה ובטוב 

לבב.

אלה הם רוב המשתתפים, אבל לא כולם.

בשביל  לכאן  מגיע  ובהיחבא  בשקט  מהם,  נכבד  חלק 
המטרה העיקרית של המעמד:

הישועות של הצדיק מקערעסטיר.

הם סמוכים ובטוחים כי כמו שהסעודה שהתקיימה בחצר 
רבי  מקערעסטיר  הצדיק  של  חיותו  בחייו  קערעסטיר  הקודש 
השפעות  נמשכה  משם  עלינו,  תגן  זכותו  משה  רבי  בן  ישעיה 
בסעודת  היום,  גם  כך  הטבע,  מדרך  למעלה  וישועות  משמיים 
המלווה מלכה שעל שמו אשר נערכת על ידי נכדיו, מושפעות 

ישועות משמי רום לכל המשתתפים.

■    ■    ■

הקמיע מקערעסטיר שהציל מהפיגוע
אומרים  הכל",  את  ששמענו  חשבנו  "כבר  שפתחנו,  כמו 
המשתתפים ומקדמים את פנינו שלנו, "אבל כל שבוע והישועה 

המפתיעה שלו, אותה לא יכולנו להעלות על הדעת".

של  בהיסטוריה  הסוערות  השנים  אחת  האחרונה,  השנה 
מדרך  למעלה  מיוחדות  לישועות  נזקקה  החרדית,  היהדות 

הטבע. זה עתה 

המחרידים  הפיגועים  וגל  לאוקראינה  הרוסית  הפלישה 
דמדומי  שנת  של  האחרונים  האירועים  הם  הרמאדן,  בתקופת 
קורונה וקריסות כלכליות שרדפו אחת את השניה, וזכו לביטוי 

"כבר חשבנו 
ששמענו את 

הכל", אומרים 
המשתתפים 

ומקדמים את 
פנינו שלנו, 

"אבל כל 
שבוע והישועה 

המפתיעה שלו, 
אותה לא יכולנו 

להעלות על 
הדעת"

בדיוק ברגעים 
אלה הגיעו 

קולות הירי לביתו 
ומהר מאד 

שמע על הפיגוע 
הנורא, אשר 

כפסע היה בינו 
ובין המוות. 

סיפורים
מכלי ראשוןמכלי ראשוןמקערעסטיר

מורשת הישועות
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מיוחד סביב השולחנות הערוכים בטוב טעם ביד אוהבת של 
נכדי הצדיק מקערעסטיר.

באוויר  מורגשים  עדיין  ההשתוממות  שרגשי  בשעה 
מסיפורו המופלא של הנער בבני ברק שחלף עם אופניו במרחק 
בנשק  פתאומי  מעצור  ורק  ימ"ש  הרצחני  מהמחבל  נגיעה 
המחבל מנע את האסון הטרגי הנוסף, שמענו סיפור נוסף סביב 
אמור  הסמוכים  מהתושבים  אחד  כאשר  הערוכים,  השולחנות 
היה באותה שעה לרדת לרחוב, לקניה כלשהי בהכנות לקראת 

חג הפסח.

במדריגות,  לרדת  והתחלתי  הבית  מדלת  יצאתי  "כבר 
אמור הייתי לחלוף ברחוב בדיוק ברגעי הפיגוע המחריד, אלא 
הארנק  את  ששכחתי  נזכרתי  לבניין,  הכניסה  לחדר  שבהגיעי 
ועליתי לקחתו שוב. בארנק שכנו שטרות הכסף לצד ה...קמיע 

של הצדיק מקערעסטיר"! - - - 

מאד  ומהר  לביתו  הירי  קולות  הגיעו  אלה  ברגעים  בדיוק 
המוות.  ובין  בינו  היה  כפסע  אשר  הנורא,  הפיגוע  על  שמע 
בסעודת המלווה מלכה השבוע, רואה הוא גם כסעודת הודאה 

אישית שלו וכולם משתתפים עמו ב'לחיים' מתרונן עד מאד.

■    ■    ■

 הצדיק פרש עלינו
את מטריית ההגנה שלו

ופלא  נס  על  שומעים  אנו  והנה  חולפים  נוספים  רגעים 
והפחד  האימה  מכל  שניצל  אוקראינה  מתושבי  לאחד  שאירע 

בתחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה.

האחרונות  בשנים  שעקר  ירושלים  יליד  הוא  כי  מסתבר 
לפנינו  ישב  הוא  כעת  עם משפחתו.  בה  והשתקע  לאוקראינה 
באחד על השולחנות וגולל כיצד שמע על הפלישה המתקרבת 
של הרוסים למדינה השכנה אוקראינה ולא ידע להשית עצות 
בנפשו. "האם להשאיר את הכל מאחור ולחזור ארצה או שמא 

להמתין עד יעבור זעם".

לחצות  החליט  הוא  הפלישה,  שטרם  האחרונים  בימים 
מקערעסטיר,  הצדיק  של  קברו  את  ולפקוד  הונגריה  לכיוון 
או  להשאר  לבחור,  דרך  באיזו  טובה  עיצה  ולבקש  להתפלל 

להימלט. מסתבר כי הוא עושה זאת בצורה קבועה בכל שאלה 
אשתי  בחרה  חריג  שבאופן  "אלא  להחליט,  צריך  שהוא  קשה 
להצטרף אליי הפעם עם שני הילדים. לדבריה, כבר זמן רב שלא 
נוסענו ביחד לטיול כזה, הפעם היא רוצה להיות לצידי במסעו 
לקערעסטיר. הסכמתי לכך ומכרטיס טיסה אחד לכיוון דברצן, 
עבורי  ל-4,  עברתי  מקערעסטיר,  רחוק  הלא  התעופה  שדה 

ועבורה ועבור שני ילדיי".

כיוון שזוגתו באה עמו, הוא החליט כי המסע לקערעסטיר 
לנוח  יספיקו  שהילדים  כדי  נוספים,  יומיים  פני  על  יתפרס 

מהטיסה הלוך עד הטיסה חזור.

ארוכה  תפילה  ערכתי  לקערעסטיר,  שהגעתי  "אחרי 
והמתנתי  בקבר הצדיק, התארגנתי באחד מהאכסניות במקום 

המומחה ללכידת נחשים שהגיע כעבור זמן לא רב,
עדכן אותם בהלם: זה נחש ארסי במיוחד

הרחש שהגיע 
מפינת החצר 
היה של משהו 
סלילי, ארוך 
ומתפתל. היא 
לא האמינה 
למראה עיניה. 
נחש עבה ממש 
היה שם, זועם 
במיוחד ומתפתל 
לעבר כל כיוון 
בצורה מהירה 
ופתאומית

מורשת הישועות

באיזו  אחליט  בטרם  משמיים  לתשובה 
דרך לבחור".

בקערעסטיר,  לשהייתו  השני  ביום 
שהגיעו  העדכונים  את  שמע  הוא 
פלשה  רוסיה  המתפוררת:  מאוקראינה 
אליה והחלה בירי מאסיבי על כל חלקי 

המדינה.

מאחורינו  היו  והפחד  החשש  "כל 
לצדיק  בסמוך  שם,  בהיותינו 
אהבתו  חום  את  הרגשנו  מקערעסטיר, 
שומרת עלינו, כאילו הוא פרש עלינו את 
ידעה  לא  אשתי  שלו...  ההגנה  מטריית 
לצדיק  תודותיה  רגשי  את  להביע  כיצד 
הקבר  את  לפקוד  ובחרה  מקערעסטיר 
תהלים  באמירת  שמחתה  את  ולפרוק 
רצופה משך שעות ארוכות, כהודאה על 
מלחמה  אימי  לעבור  נאלצה  שלא  כך 

ומילוט של פחד בצורה בלתי צפויה".

ומתוך המשתתפים  עודינו מדברים 
המצטופף לשמוע את הסיפור המופלא 
משלו  בסיפור  דהוא  מאן  פותח  הזה, 
הצדיק  בזכות  לאחרונה  זה  שחווה 

מקערעסטיר.

■    ■    ■

הנחש הארסי שזמם לתקוף
הסיפור נשמע גם הוא מכלי ראשון, 
אך טושטש קלות לבקשת בעל המעשה.

הצעירה  שהמשפחה  אחרי  זה  היה 
החדש,  בביתה  התאכלסה  ש.  הרב  של 
שמש.  בית  בעיר  החדשה  בשכונה 
וחלק,  טרי  הכל  גדולה,  היתה  השמחה 
רענן וחדש ובעיקר מרווח ונרחב. בדירה 

הקודמת, הכל היה צר ודחוק.

מהביקור  רגע  מכל  נהנו  "הילדים 
בחצר הגדול של הדירה החדשה ואנחנו 
וקולות  הגדולה  מההרחבה  נחת  רווינו 

הצחוק וההנאה של ילדיהם".

באותו יום, ערבו של פורים היה זה, 
בדירתם  הטוב  חלקם  על  להודות  וכדי 
המתנות  את  לתרום  החליטו  החדשה, 
לאביונים לידי נכדי הצדיק מקערעסטיר, 

ראשי הנהלת הארגון 'רב להושיע'.

משחקים  של  קלה  שעה  "אחרי 
אשתי  הקטנים,  הילדים  של  עליזים 
וכה  כה  מביטה  החצר  אל  יוצאת 
לילדים  קובעת  היא  רגע  ובהחלטה של 
ולהיכנס  בחצר  המשחקים  את  לסיים 
פנימה. עד עכשיו היא לא יודעת להסביר 

מדוע בחרה לעשות זאת", הוא אומר.

את  וממשיכים  מצייתים  הילדים 
מרווח  הוא  גם  הבית,  בתוך  המשחק 

כאמור.

נוספת,  שעה  רבע  בחלוף  "ואז, 
אשתי יוצאת אל החצר, כדי לאסוף את 
שרחש  אלא  בבוקר.  שתלתה  הכביסה 

לה  וגורם  החצר  מן  עולה  מחשיד 
להיעצר על מקומה, המומה ומבוהלת.

היה  החצר  מפינת  שהגיע  "הרחש 
של משהו סלילי, ארוך ומתפתל. היא לא 
האמינה למראה עיניה. נחש עבה ממש 
לעבר  ומתפתל  במיוחד  זועם  שם,  היה 

כל כיוון בצורה מהירה ופתאומית.

"היא צעדה לאחוריה חיוורת כסיד, 
ומיהרה  הדלת  את  במהירות  נעלה 

להזעיק לוכד נחשים מטעם העירייה".

שהגיע  נחשים  ללכידת  המומחה 
כעבור זמן לא רב, עדכן אותם בהלם: זה 

נחש צפע ארסי במיוחד!

לא  ואני  רגיל  בלתי  נס  לכם  "היה 
יודע למה", הוא אמר.

"אבל אנחנו כן ידענו למה", מסכם 
הצדיק  עם  שלנו  השותפות  ש.  הרב 
נחש  מפני  עלינו  שמרה  מקערעסטיר, 

הצפע!

סביב  השוררת  הנעימה  האוירה 
כך  סוד,  לאפופת  הופכת  השולחנות, 
משך שעות ארוכות בהן הכל כורים את 
אזניהם לשמוע את הישועות המופלאות, 

שואבים מנות כפולות של חיזוק 
ואמונת צדיקים, אשר תלווה 
הבא  השבוע  למשך  אותם 

ולכל ימי חייהם.

ביום השני לשהייתו בקערעסטיר,
הוא שמע את העדכונים שהגיעו מאוקראינה המתפוררת
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סיפורי הישועות המפתיעים שנרשמו עוד מתקופות 
בחובם  מכילים  זי"ע,  מקערעסטיר  הצדיק  של  חייו 
חילק  זי"ע  מקערעסטיר  הצדיק  לרבים:  ידוע  שלא  סוד 

קמיעות מיוחדות כדי להפקד בדבר ישועה ורחמים.

אכן, הצדיק מקערעסטיר, רבינו רבי ישעיה בן רבי משה, היה 
ממנה את צאצאיו לכתוב קמיעות לפי סודות טמירים ונעלמים 
על פי סוד הקבלה, אשר היוו סגולה לשמירה ולהצלחה למעלה 

מדרך הטבע.

מהקמיעות  אחת  שרדה  נסים,  שרשרת  רצוף  פלא  באורח 
המקוריות הללו של הצדיק מקערעסטיר זי"ע ונשמרה בידי הרב 

הישיש רבי ישעיה זיידנפעלד זצ"ל.

הרב זיידנפעלד שנפטר בשנה האחרונה, הינו ניצול שואה 
הי"ד,  זיידנפעלד  הרב שלמה  של  בנו  הוא  בארה"ב,  המתגורר 
הצדיק  של  בחייו  קערעסטיר,  בקהילת  הקהל  ראש  שהיה 

מקערעסטיר זי"ע והוא שקיבל את הקמיע המקודשת ממנו.

בגלגולי השואה הנוראים, ראה הרב זיידנפעלד את המוות 
מול העיניים יותר מפעם אחת ושוב ושוב הוא ניצל ממוות בטוח. 

הוא תולה זאת בזכות הקמיע המקודש שהיה עמו באמתחתו, 
מוסתר מעין רואים ומשפיע עליו שמירה עליונה משמיים.

דמות דיוקנו
אבל לא רק קמיעות היו נהוגות אצל הצדיק מקערעסטיר. 
הקודש,  בקהילות  נפוצה  לתופעה  הפכה  דיוקנו  תמונת  גם 
כמסוגלת להבריח כל פגע רע ומשחית או עכבר מגבולות הבית 
נועדה  )למרות שעל פי עדות נכדת הצדיק, תמונת דיוקנו לא 

לכך מלכתחילה - ראו בכתבת חשיפת הנכדים(.

על  שסמכו  בדורינו  ישראל  מגדולי  מקובל  הכל  למרות 
שונים  במקרים  עצמן  בעד  מדברות  והעובדות  זו,  סגולה 
באורח  עכברים  נגע  להעלמת  הביאה  התמונה  בהם  ומשונים, 

פלאי. צא וראה מאי עלמא דבר...

עדיין  הדברים,  את  ודרשו  שחקרו  רשומות  דורשי  אך 
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...

כפי שנהג בחיים חיותו, ובהתאם לכוח שהטמיע הצדיק מקערעסטיר בקרב נכדיו ממשיכי דרכו, 
אנו מגלים את הסוד סביב הקמיע והמטבע שנעשו על פי סודות הקבלה לפתיחת שערי המזל • 
הרב זיידנפעלד ששרד את מוראות השואה בזכות קמיע השמירה מהצדיק מקערעסטיר והרב 

בלאנק שזכה להימלט ארצה בזכות מטבע הברכה של הצדיק מקערעסטיר • התמונה המפוארת 
והסוכר המבורך  • הזדמנות נדירה לקבלתם, אצלכם בביתכם!

| ק. חן |

קמיע ומטבעקמיע ומטבע
הסודות הטמירים של הצדיק 
מקערעסטיר לשמירה והצלחה

'אפ-שפרעכן' על גבישי 
הסוכר בקערעסטיר

בגליונינו  הבאנו  אותה  נוספת,  סגולה 
הייחודית  הסגולה  היא  שעברה,  בשנה  גם 
גבישי  חלוקת  סגולת  פחות,  לא  והמעניינת 
הצדיק  של  קברו  על  המתברכים  הסוכר 
מקערעסטיר שבעיבורה של העיירה ההונגרית 
בודרוגקרסטור, ודייקא על ידי נכדיו ממשיכי 
הסוכר  גבישי  היו  'אפ-שפערכן'  דרכו. 
הצדיק  כי  מקובל  ישראל  ובקהילות  נקראים 
מיוחד  השפעה  כוח  השפיע  מקערעסטיר 
בקרב צאצאיו ממשיכי דרכו ואלה מזכים את 

הרבים בכוחם לטובה ולברכה.

כשהצדיק חנן מטבע זהב 
לשמירה

בשם  הנפוצה  נוספת,  פלאית  סגולה 
לשמירה'  'מטבע  והיא  מקערעסטיר  הצדיק 
והגנה  שחילק הצדיק מקערעסטיר, כשמירה 

מכל צרה וצוקה בהזדמנויות שונות. 

יהודי  של  הפלא  סיפור  היא  מהן  אחת 
ז"ל, שחי בתקופת  בלאנק  לייב  דוד  ר'  בשם 
בלשכת  לראיון  והוזמן  מקערעסטיר  הצדיק 

הראיון  כדי  תוך  אך  בכפייה,  לגייסו  רצו  שם  ההונגרית  הגיוס 
מידיהם,  להינצל  שזכה  וכמעט  חירש  שהוא  המפקדים  חשבו 
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 

שגם  עוד  לא  המתאימים.  המסמכים  בלי  הזה, 
הצדיק  בהרבה.  יוחמר  ועונשו  להיתפס  עלול 
מקערעסטיר שמע את חששותיו והעניק לו מטבע 
אל  ברכבות  הדרך  אל  יצא  וכך  לשמירה  זהב 
הנמל, משם רצה לעלות על ספינה לארץ ישראל. 

ואכן לאורך כל הדרך, לא נגעו בו החיילים ושומרי 
נסיעה  כרטיס  ממנו  ביקשו  לא  ואף  הגבולות 

ברכבות השונות שלא היו לו.

מורשת הסגולות
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על  ועלה  המופלא  במסעו  המשיך  הוא 
יפו,  העיר  לחופי  אותו  שהביאה  אניה 
אחד  תפסו  ממנה,  לרדת  וכשעמד 
השומרים הטורקיים ואיים עליו כי 
יסגירנו בחזרה לאירופה! - - -

ר'  שלף  אתר  על 
דוד לייב את מטבע 
שקיבל  הזהב 
ק  י ד צ ה מ

מקערעסטיר 
לאותו  ומסרו 
כה  הביט  וזה  שומר 
לו  לאפשר  והחליט  וכה 
על  ולהימלט  ארצה  לרדת 

נפשו.

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

של הצדיק! - - -

נדיר: קמיע השמירה 
ומטבע הברכה

זקינם  כוח  את  להמשיך  כדי 
נכדי  מתנדבים  מקערעסטיר,  הצדיק 
'רב  בארגון  מקערעסטיר  הצדיק 
הסגולות  את  בישראל  לחלק  להושיע' 
המופלאות הללו: קמיע שמירה ומטבע 

לברכה.

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

שמו וממשיך את מסורת הצדקה בעוז.

מטבע  הינו  הוא  לברכה,  המטבע 
חרוט  עליו  מיוחד,  תיקון  עליו  שנערך 
הקודש  שמות  עם  הישועות  מפתח 
כמסוגלים  מקערעסטיר  הצדיק  שגילה 
בנוסף  כאשר  פרנסה,  שערי  לפתיחת 
של  קדשו  יד  חתימת  עליו  מתנוסס 

הצדיק מקערעסטיר.

הצדיק  נכדי  ידי  מעשי   - הללו  הנדירות  הסגולות 
'רב  בפעילות  השותפים  לידי  יגיעו   - דייקא  מקערעסטיר 
יהיו  והם  מאחר  קדישא,  ההילולא  יום  לסיום  סמוך  להושיע' 
הצדיק  של  בקברו  שייערך  והתיקון  התפילה  במעמד  נוכחים 

מקערעסטיר, בעצם יום ההילולא קדישא!

וחריטתן  כתיבתן  הסגולות,  בהכנת  הזה,  העליון  המאמץ 
בציפורן שמיר והסעתם להונגריה למעמד התפילה בציונו של 
לשותפים  שמור  שוב,  ארצה  והבאתם  מקערעסטיר  הצדיק 
'רב להושיע', בהיותם המגינים של הילדים  היקרים של ארגון 
הרעבים והחולים, אשר זקוקים למנות מטרנה יקרות במיוחד 
והתנדבו לממן זאת עבורם, בזכות רבינו רבי ישעיה בן רבי משה!

אם עדיין לא לקחתם לעצמכם את הזכות, זה הזמן!

 סגולת הפתקאות והישועות
שלא מאחרות לבוא

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

זקינם בקערעסטיר.

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

במרומים 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.

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

הקבר והישועות ממהרות לבוא מעל לדרך הטבע.

אם גם אתם זקוקים לישועה דחופה? זו ההזדמנות שלכם 
הצדיק  של  הקודש  'קמיע'  בזכות  עכשיו,  ולהיוושע  להיפקד 
מקערעסטיר, על ידי תרומה להמשכת מפעליו, באמצעות נכדיו 

ראשי ארגון 'רב להושיע'.

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

לעצמך בכל הישועות!

ביותר,  המתאים  הזמן  זה  אייר,  ג'  ההילולא  יום  לקראת 
מקערעסטיר  הצדיק  של  פעליו  עם  אמת  של  לשותף  להפוך 
ולהיוושע עוד השנה מעל לדרך הטבע. אל תמתינו לשנה הבאה!

חייגו כעת 1800-20-22-33

סגולות  את  לביתכם  לקבל  תוכלו  אתם  וגם 
הצדיק ולראות ישועות למעלה מדרך הטבע!

מורשת הסגולות
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בעזרת ה' יתברך
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      וישועותרפואות 

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00

1800-20-22-33

בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!
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2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

מעיין הישועות
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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הנודע  המקובל  בבית  אף  התקבל  המקודש,  הקמיע 
ובהבנתו  יעקב מאיר שכטר שליט"א,  רבי  הגאון הצדיק 
מהקמיע  התפעלותו  את  הביע  החן  בתורת  העמוקה 
והתבטא על כך בסגנון נדיר במיוחד כי "כדאי אותו צדיק 

שיתברכו ישראל על ידי הקמיע שלו". 

הישיבה  ראש  בהיותו  אשר  שליט"א  שכטר  הגרי"מ 
ניווט  למקובלים 'שער השמים' ובהבנתו העמוקה בתורת החן, 
עם  המקורי,  בתבניתו  המקודש  הקמיע  כתיבת  הליך  כל  את 
מנכדי  סופר הסת"ם  הדריך את  הוא  כן  בס"ד.  הראויה  הכוונה 

הצדיק מקערעסטיר, את דרך הכתיבה הנכונה בקדושה ובטהרה, 
להצלחה ולברכה.

"היה  כי  משתף  מקערעסטיר  הצדיק  מנכדי  הסת"ם  סופר 
את  שליט"א  שכטר  מהגרי"מ  לקבל  במיוחד  מרומם  רגע  זה 
קודש  וברגש  בהתלהבות  הקמיע  לכתיבת  הנכונות  ההוראות 
הצדיק  של  בקמיע  בעסקו  הגדול  הפנים  מאור  עליו  ונראה 
מקערעסטיר, אשר הפליא אותו עד מאד, בהיות וזו קמיע נדיר 

כידוע, מהבודדים אשר שרדו את מלחמת העולם השניה".

בין  המיוחד  לקשר  ביטוי  מהווה  זו  עובדה 
להושיע'  מ'רב  מקערעסטיר  הצדיק  נכדי 

מאיר  יעקב  רבי  הצדיק  הגאון  אל 
מענה  מעניק  אשר  שליט"א  שכטר 

לכל השאלות העולות על הפרק 
'רב  את  רבה  בהערכה  ומלווה 

הגדולה  מהיכרותו  להושיע' 
עם נכדי הצדיק, כפי שכתב 

בלשונו הטהור:

נכדי  את  אני  "מכיר 
הקדוש רבי ישעי' זצוק"ל 
עוסקים  שהם  זי"ע 
הצדקה  במעשה  בנאמנות 

לע"נ הקדוש הנ"ל ויתברכו 
כל העוזרים להם ברב ברכות 

וכדאי  וכ"ס  שמחות  ובשפע 
אותו צדיק שיתברכו ישראל על 

ידי הקמיע שלו" - - -

נר  הדור  צדיקי  של  כשדבריהם 
ב'רב  הצדיק  נכדי  ממשיכים  לרגליהם, 

מורשת  בהמשכת  הנמרצים  בפעליהם  להושיע' 
לישועת  מקערעסטיר,  הצדיק  של  החסד 

הכלל והפרט.

יש  ההילולא  לקראת  כעת 
להתחבר  ההזמנות  את  לכם 
למורשתו של הצדיק ולקיים 
הקדושה  צוואתו  את 
שיחיו  נכדיו  באמצעות 
המאכילים אלפי תינוקות 

רעבים משך כל השנה.

עם  שותפים  היו 
וגם  להושיע  רב  פעולות 
את  לקבל  תזכו  אתם 
הקמיע הקדוש שנכתב עפ"י 
הקודש  בהוראות  רבינו  נכדי 
של מרן הגרי"מ שכטר שליט"א.

לקבלת הקמיע חייגו 
כעת 1800-20-22-33

ב"ה, מכיר אני את נכדי הקדוש רבי ישעי' זצוק"ל זי"ע

שהם עוסקים בנאמנות במעשה הצדקה לע"נ הקדוש הנ"ל

ויתברכו כל העוזרים להם ברב ברכות ובשפע שמחות וכ"ט

וכדי אותו צדיק שיתברכו ישראל

ע"י הקמיע שלו.

מאחורימאחורי
הקלעיםהקלעים

הקמיע הקדוש שנכתב עפ"י הכוונת
הגאון הצדיק הגרי"מ שכטער שליט"א
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ישועות    של קשר
בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

מעיין הישועות
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00
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2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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סיפור מורשת

א.
תעלומה.

גבה  אחר  עוקבת  רות 
המתרחק של אמא בוים. אחר מסתכלת 
על התינוק שמתבונן בה בעיניו הגדולות 
מסתכלת  ושוב  היו-יו.  עגלת  מעם 
בפעם  כאילו  אותה  בוחנת  האם.  על 
עור  תיק  רגילה.  אישה  הראשונה. 

יוקרתי, נעליים משובחות. בגד נחמד. 

אז למה היא ככה??? 

משחזרת את השיחה האחרונה.

מה בסך הכל אמרה?

הדברים  את  אמרה  מיד  לא 
הרגישים. 

מתוק  נתנאל  כמה  סיפרה  תחילה 
וכמה היא אוהבת אותו. 

תינוק כובש. 

עיניים תכולות ענקיות וריסים כהים 
חום  שיער  באצילות.  אותן  שממסגרים 

כהה פלומתי וגומה בלחי הימנית. 

תיארה איך נהנית ממנו כשמבקשת 
מנופף  הוא  ומיד  שלום"  "תעשה  ממנו 
קטנטנות.  ידיים  בשתי  בהתלהבות 
הראשון  התינוק  שנתנאל  אמרה 
שמחא כפיים מכל הקבוצה, ורק לאחר 
"אני  לחשה:  הלב  מחממת  ההקדמה 
קורה  מה  לבדוק  לך  שכדאי  חושבת 

אתו".

מיד ננעלו כתפיה של האם.

חלש  הוא  "לאחרונה  ניסתה:  שוב 
זה בטח  חיידק?  לו  יש  אולי  חיוני.  ולא 

לא משהו חמור, אבל מצריך בירור".

גב' בוים רק אמרה בקרירות יהירה: 
"תודה, רות".

וסובבה את גבה.

מה בסך הכל אמרה???

המטפלת  היא  האחריות שלה!!!  זו 
של הילד! 

יבואו   – לו משהו  יקרה  אם חלילה 
תחילה בתביעה אליה.

העגלה  מעם  פורצת  קלושה  יבבה 
קישורי  את  פותחת  רות  הקטן.  של 
מה  ברוך.  התינוק  את  וחובקת  העגלה 
יש לך, פיצי? למה אתה ככה מסכן? רק 
מסתורי  שחיידק  פתאום  יתברר  שלא 
בהם  ומחולל  תינוקות  בין  מסתובב 

שמות. 

לפתע  לופתים  ברזל  של  מלקחיים 
את לבה.

רק שזה לא פוליו!

הוי, ד', רק זה לא!!!

מחייגת לאמא בלי מחשבה. כמעט 
חורכת את השפופרת כשלוחשת: "הוא 

מחוסן על פי הספר?"

ואחר:  לה,  עונה  ארוכה  שתיקה 
ברר...  והכל טוב",  "תרגיעי, הוא מחוסן 

קפוא!

משהו לא טוב קורה כאן. וחומה של 
קרח חוסמת אותה. 

ממלמלת פסוקי תהילים כי רק זה 
מה שהיא יכולה לתרום כרגע.

ותהייה גדולה ממלאת את לבה. 

אסור לחשוב את המחשבות האלה. 
ומתגנבות  באות  הן  זאת  ובכל  אסור. 
אותן  הודפת  רות  האחורית.  מהדלת 
זה  סנובית.  עליה.  מסתערות  הן  אבל 
בדירה  לה  גרה  נתנאל.  של  שאמא  מה 
שלה  הילדים  קומות,  שתי  מפוארת, 
לה  נאה  לא  מהז'ורנל.  כמו  נראים 
אז  הבנתי.  אוקיי,  למטפלת.  להתייחס 

זה הסגנון.

ב. 
"אלישבע", קולו של יהושע היסטרי, 
"חייגתי אליו כבר שלושים ושש פעמים 

ובכל פעם השיחה עוברת לתא הקולי".

כך  כל  שנייה.  מחייכת  אלישבע 
שלושים  הזה.  הדיוק  ליהושע  מתאים 
ושש פעמים. מה זה משנה אם התקשרת 

שלושים ושש או עשרים וארבע? 

משמעות  חודרת  פתאום  אבל 
העייפות  של  הקצף  ענן  את  הדיבורים 

והיא נחרדת: "ַפאֵרס לא עונה לך???"

ויהושע עונה לה בשפל קול: "לא".

"מה אמר אתמול?" כל גופה רועד. 
ירגיע  אולי  לעובדות  להיצמד  ניסיון 

אותה מעט. 

עשרים  עם  היום  שיבוא  "אמר 
פועלים ושעד סוף החודש הקומה תהיה 
בנויה", יהושע מתחיל את המשפט בקול 

גבוה מדי אבל סופו נשמע בקושי. 

אחר  רודף  שיהושע  שבוע  כבר 
פארס. 

שמחר  ומודיע  עונה  היה  תחילה 
הוא מגיע. ועוד פעם מחר, ו"אדוני, אין 
לך מה לדאוג, באמת שמחר אני בא עם 

| סיפור אמיתי - מאת ר. יגר |

אתה  החודש  סוף  ועד  פועלים  עשרים 
עושה חנוכת הבית". 

וזה  מנותק  המספר  עכשיו  אבל 
אומר ש...

זה אומר שפארס נעלם עם התשלום 
בעיקר  אבל  השנייה  לקומה  ושלום 

שלום לכסף שלהם.

ודמעות  עמוס  גרונה  "יהושע", 
מציירות  לחייה,  על  בדממה  גולשות 
עליהן שביל רטוב שאלישבע לא טורחת 
ואומרת  חזק  בולעת  היא  למחות. 
את  לבנות  חייבים  "אנחנו  במאמץ: 
הקומה. הוא הרי כבר פרץ חור בתקרה 

שלנו. והחורף מתקרב..."

ביום המחרת יהושע יושב מול פקיד 
בנק מחויט שאומר לו ברוגע השמור למי 
שמתקרר כל היום מתחת למזגן ומשחק 
לקצה  הגעת  "אדוני,  המקלדת:  על 
מצטער.  האשראי.  לקיחת  של  היכולת 
תבוא  שלך  ההכנסות  נתוני  ישתנו  אם 

שוב".

לא  פה!  להיות  אמור  היה  לא  הוא 
בפעם השנייה! הערבי הזה רימה אותו. 

זו אינה אשמתו!!!

אבל שערי הבנק ננעלו אחריו.

פרטית  חברה  לחפש  עליו  ועכשיו 
שמעניקה הלוואות בתנאים נשכניים. 

לפני  עליו  עוברים  ארוכים  ימים 
לחברה  ופונה  עצמו  את  אוסף  שהוא 

הפרטית. 

ויום אחד מתייצב בביתו עאמר. 

טובים",  דברים  עליך  "שמעתי 
הכסף  את  "אבל  לו,  אומר  יהושע 

סיום  אחרי  רק  ממני  תקבל  אתה  שלך 
העבודה. זה התנאי שלי. עברתי לא מעט 

בחודשים האחרונים".

אם היו אומרים לו שבנייה שנועדה 
לעלות חמש מאות אלף שקלים תעלה 
נכנס  היה  לא  שקלים  מיליון  בסוף 

להרפתקה הזו מלכתחילה.

ג. 
אשר יגורתי בא לי.

בקצב  פועם  רות  של  לבה  דופק 
תופים שבטיים פראיים.

אחת. אפס. אחת. מד"א.

שהיא  הראשונה  הפעם  לה  זו 
מתקשרת לארגון חירום. ולמה זה קרה 

במשמרת שלה.

בצורה  אפאתי  תינוק  כאן  "יש 
"בואו.  לקרקר,  מצליחה  היא  מוזרה", 

בואו! כל שנייה קריטית!!!" 

אחר כך מסתחררים אורות אדומים, 
ותוך  שלה,  הסלון  וילון  על  מטיילים 
פרמדיקים  צוות  מעליה  עומדים  שניות 
לה  שאין  שאלות  לעברה  ומטווחים 
ויכולת לענות עליהן. מספר  שום מושג 
כתובת  התינוק.  של  זהות  תעודת 
מגורים. האם נוהגים לטלטל אותו. האם 
נפל לאחרונה. האם הוא מחוסן לפי גילו.

מבטים מוזרים עוברים ביניהם, והם 
לבית  אליהם  להצטרף  ממנה  מבקשים 

החולים.

מניעה  בקושי  רות  יכולה",  "לא 
תינוקות  עוד  פה  לי  "יש  שפתיה,  את 

שזקוקים לי".

ד. 
התינוק  ליד  עומדת  בוים  אלישבע 
בלבן  כשרופאה  שפתיים  נושכת  שלה. 
ושוב.  שוב  ומכאיבה  וריד  מחפשת 
רק  בוכה.  לא  אפילו  החלוש  ונתנאל 

מייבב בבכי אומלל. 

רופאים  שומעת  היא  בינתיים 
בכירים נוספים שהוזעקו אל מיטת בנה 
הוא  לב כמה  "שים  ביניהם.  מתלחשים 
רפוי", אומר אחד. "בדקת את המרפס?" 
ברגליים?"  התנועה  "איך  אחר.  מברר 

בודק שלישי.

פניהם חתומות. אפורות.

בינתיים מגיע יהושע. 

אלישבע  פוחדת",  אני  "יהושע, 
מספיק  "לא  רועדות,  ורגליה  לוחשת 
מה שאנחנו עוברים עכשיו עם החובות 
המטורפים, עכשיו המחלה המוזרה של 

נתנאל".

רופא ניגש אליהם.

הוא  נתנאל?"  של  ההורים  "אתם 
מקרב את משקפיו לעיניו.

יהושע ואלישבע מהנהנים.

לאחרונה?"  חום  לנתנאל  "היה 
משקל  מעביר  ויהושע  חודר  מבטו 
זו  מרגל לרגל. בודק את אלישבע. היא 

שאמורה לדעת. לא הוא.

משפילה  אלישבע  לי",  שידוע  "לא 
מבט אל רצפת הלינולאום. 

"טוב. חכו בחוץ. אנחנו 
עורכים כמה בדיקות. תכף 
להם  מורה  אליכם",  נחזור 

אחר כך 
מסתחררים 
אורות אדומים, 
מטיילים על וילון 
הסלון שלה, 
ותוך שניות 
עומדים מעליה 
צוות פרמדיקים 
ומטווחים לעברה 
שאלות שאין 
לה שום מושג 
ויכולת לענות 
עליהן

מהפינוי באמבולנס 
ועד למרדף המשטרתי
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הרופא את הדרך החוצה.

ה.
אין בבית החולים הזה פינות עם 

קצת פרטיות??? 

אלישבע מחפשת פינה כזו בעיניים 
מסומאות, אבל בכל פינה שהיא בורחת 
באנשים.  נתקלת  שוב  היא  אליה 
הנייד  אל  בקולניות  מדברים  ממהרים, 

או סתם פוסעים הלוך-חזור בעמלנות. 

קומת  שתיים,  קומה  את  מנסה 
הכניסה, שם הכי גרוע. לוחצת על קומה 
7 במעלית. אולי במחלקת לב יהיה שקט. 
להסתובב  מרשים  לא  ששם  שמעה 
חופשי. היא צריכה שקט!!! ושאף אחד 
לא יראה אותה בוכה בבקשה!!! מספיק 
בפתח מחלקת  אבל  ככה.  גם  לה  קשה 
שחור  שפם  עם  גוץ  שומר  יושב  לב 
שמברר במבטא גרוני: "גיברת, למי זה? 

לא שעות ביקור עכשיו!" 

משהו",  לראות  צריכה  "אני 
מתלעלעת אלישבע.

עיני  בה  נועץ  הוא  עכשיו!!!"  "לא 
שועל.

וכששני  למעלית  נמלטת  שוב 
גדולה  עגלה  מגלגלים  בכחול  סניטרים 
היא  שתיים,  מינוס  קומה  על  ולוחצים 
לא  התפעול  בקומת  אתם.  ממשיכה 
יהיה מי שיפריע לה לבכות את נשמתה. 

די!!! דייי! אני לא מסוגלת יותר!!!

כיסא  על  עצמה  את  שומטת 
פלסטיק שבור ומאובק. 

צורחת  אלישבע  אשמה!'  'אני 
בקול דממה דקה, 'אני אשמה שנתנאל 
נורמאלית  אמא  איזו  הזה.  למצב  הגיע 
במקום  חלב  אונים  חסר  לתינוק  נותנת 

מטרנה?'

לחלב.  אפילו  כסף  לה  שאין  אמא 
עונה לה קול עדין. אלישבע הודפת אותו 
ונוראה ואיומה. אבל  בכוח. היא אשמה 
אין לה כוח להודות. לא מסוגלת לספר 
לקטן  גרם  באמת  מה  הרפואי  לצוות 

שלה להגיע לאן שהגיע. 

המשחק  את  תשחקי  מתי  'עד 
איום,  קול  אותה  מייסר  הזה?'  הכפול 
מרגוע,  נותן  שאינו  המצפוני  הקול  זה 
'בית יפה וילדים שלבושים היטב... אבל 

העיקר חסר...'

היפחות בוקעות ממנה בלי שליטה. 
אלישבע! בוים! בוכה! בקולי קולות! 

למותניה  סינר  עם  תפעול  אשת 
עוברת על פניה במהירות.

פתאום נעצרת ופונה לאחור. 

התבלבלת?"  משהו?  "צריכה 

טופחת על כתפה של אלישבע.

ממשיכה  רק  עונה.  לא  אלישבע 
מעומק  שעולות  בדמעות  להתמוסס 

נשמתה. 

התינוק שלה בסכנה. 

להם שם,  להגיד  מסוגלת  לא  והיא 
בצוות, מה באמת גרם לו להתדרדר כך.

ו.
הקטנה  בדירה  מסתובבת  רות 
מקצה לקצה. פוגשת בקיר וחוזרת אליו 
השולחן  סביב  מסתובבת  ושוב.  שוב. 

בסלון. הולכת למטבח.

לעמוד במתח  לא מסוגלת  היא  די. 
הזה. היא לא יכולה!

נתנאל  של  הגדולות  היפות,  עיניו 
עומדות מול עיניה. 

ידפקו  בטוח.  שוטרים.  יבואו  תכף 
מה  לחקירה.  שבאו  ויודיעו  הדלת  על 
קרה לתינוק הזה שטיפלת בו. למה הגיע 

למצב כזה.

לה:  קוראים  כאילו  הקירות 
אשמתך!!! א ש מ ת ך!!! 

היא עוברת על יד השיש במטבח.

הופה.

נתנאל.  של  הבקבוק  הנה 
האמבולנס  אל  אתו  שטסו  הפרמדיקים 
לקחו  לא  נעמי, השכנה,  הליווי של  עם 
את  וצריך  רעב  הוא  עכשיו  בטח  דבר. 

הבקבוק שלו.

משהו בבקבוק תופס את עיניה.

משחקת בו בידיה. מנידה את הנוזל 
הלבן לכאן ולכאן. עיניה מתמגנטות אל 
התזוזה. משהו פה מוזר. מהו? המרקם. 
נוזלי מדי. מטרנה רגילה לא נראית ככה. 
ככה  עכשיו?  עד  לזה  לב  לא שמה  איך 
בו  תינוקות  בשבעה  מטפלת  כשאת  זה 
כפית  ומכניסה  זה  את  משקה  זמנית, 
מה  שיודעים  ההורים  על  סומכת  לזה, 

הכי טוב לתינוק שלהם. 

ידיה נעות כאילו מעצמן.

משחררת את הפקק. מרחרחת את 
התכולה. זה לא יכול להיות. אבל זה כן.

חלב.

רק חלב.

ממתי נותנים חלב לתינוק בן שישה 
חודשים?

סירנה פנימית מייבבת בה. 

ואז  רגע.  מסתחרר.  הראש 
מצטלצלת בה התובנה בקול רעש גדול. 

מתקשרת  היא  כך  אחר  ושנייה 

למיון ילדים ודורשת לדבר עם הרופאים 
לא  היא  לא,  בוים.  בנתנאל  המטפלים 
יכול  אלישבע.  עם  לדבר  סיכוי  תיקח 
מאוד להיות ששוב אלישבע תבטל את 

דעתה. 

לי  יש  מי  עם  מדבר.  בן-שחר  "ד"ר 
הכבוד?" עונה לה קול סמכותי.

"קוראים לי רות גנוט. אני המטפלת 
שבבקבוק  לב  שמתי  בוים.  נתנאל  של 
שאמא שלו נותנת לי יש רק חלב. אם זו 

התזונה שלו כל בוקר..."

עוד מקרה קלאסי  כאן  לנו  יש  "אז 
הרופא  משלים  תת-תזונה",  של 
בענייניות שגורמת לרות להתפלץ, "בכל 

אופן, תודה על האינפורמציה".

לא  היא  עכשיו?"  תעשו  "ומה 
מתאפקת.

"יש חיסיון רפואי, גברת".

והשיחה מתנתקת.

ז.
להבין  מתחילים  הם  סופסוף 
אומר  הייתי  לדבר  יכולתי  אם  אותי. 
לי. אני שומע  להם קודם מה מפריע 
את המבוגרים מדברים. דבורי אחותי 
אני  "אמא  ואומרת:  למטבח  נכנסת 
רעבה", ואז אמא מורחת לה שוקולד 
ושמחה.  אוכלת  והיא  הלחם  על 
חושבים  תמיד  לא  הם  בוכה  כשאני 
אומרים:  הם  רעב.  שאני  בגלל  שזה 
הזה  התינוק  אוף,  שיניים,  פעם  "עוד 
אומרים:  שהם  או  לבכות".  גומר  לא 
"יש תינוקות בכייניים, ככה זה". ואני 
לי  שיתנו  שברגע  להם  להגיד  רוצה 
ממש.  שמח  אהיה  אני  מטרנה  קצת 
אני  אז  להם  להגיד  איך  לי  אין  אבל 
אמא  את  שמעתי  לבכות.  ממשיך 
כסף  שום  להם  שאין  לאבא  אומרת 
אחרי שהם נפלו עם הערבים אז הם 
חלב  להביא  ואפשר  לחסוך  חייבים 
שעולה במכולת 5.17 שקלים במקום 
יותר מחמישים. אבל  מטרנה שעולה 
אותו  לא  שזה  לה  אסביר  אני  איך 

דבר???

אני רעבבב!!!

ואין לי איך להגיד להם את זה!!!

ח.
גרה בבית  יכול להיות שאישה  איך 
מה  אין  שלה  ולילדים  וגדול  מרווח 
הבקבוק  את  שוב  בוחנת  רות  לאכול? 
עוזבים  שכוחותיה  מרגישה  הפשוט, 
אותה ביחד עם הנוזל המוזר שבבקבוק. 

אהה, אדם יראה לעיניים.

שמועות  מסתובבות  בשכונה  רגע. 
על משפחה שהקבלן הערבי הונה אותה 

די!!! דייי! אני לא 
מסוגלת יותר!!!

שומטת את 
עצמה על כיסא 

פלסטיק שבור 
ומאובק. 

'אני אשמה!' 
אלישבע צורחת 

בקול דממה 
דקה, 'אני 

אשמה שנתנאל 
הגיע למצב 

הזה'.

סיפור מורשת

וברח עם כל הכסף. וכאילו לחץ מישהו 
פתאום  התבהרה  המתג,  על  עלום 

התמונה כולה. 

בסתר  לדאוג  עליה  מוטל  עכשיו 
למשפחת בוים. לארגן מטרנה משביעה 

ומזינה לנתנאל המתוק והמסכן. 

את  מחייגת  היא  רועדות  בידיים 
להושיע"  "רב  ארגון  מספר הטלפון של 
מקרעסטיר  ישעיה  רבי  נכדי  שהקימו 
ידאגו  דרכו  שממשיכי  בקשתו  פי  על 
להם.  תרמה  פעם  לא  רעבים.  להאכיל 
אי  האלמוניים  התינוקות  על  חשבה 
ואין  הלילה  באמצע  שמתעוררים  שם 
לאמא לתת להם את המזון שכה נדרש 
אותם  דמיינה  שבעים.  להיות  כדי  להם 
גרים בצריף מט לנפול, לא חלמה שהם 

עשויים להיות השכנים מהרחוב ליד.

המוקדנית עונה לה באדיבות.

גנוט", רות מנסה  "שלום, שמי רות 
בלי הצלחה לייצב את קולה, "אני רוצה 
אחד  תינוק  של  תזונה  עצמי  על  לקחת 
ואני  שמו,  את  לכם  אתן  מכירה.  שאני 
שלו",  המטרנה  את  שאממן  זו  אהיה 
לך  אין  היא חושבת.  שיהיה ממעשרות, 
צדקה יותר אמיתית מזו. להאכיל תינוק 

רעב.

המוקדנית  לה  עונה  "בשמחה", 
גם  "תרצי  הפרטים,  את  ולוקחת 
על  חודש  ראש  בערב  עלייך  שיתפללו 

ציון הצדיק?"

התחתונה.  שפתה  את  נושכת  רות 
בוודאי שהיא רוצה. אבל משפחת בוים 
שיתפללו  מבקשת  "אני  יותר.  חשובה 
על..." רגע, מה שם האמא של אלישבע? 
"כבר אחזור אליכם. רוצה שיתפללו על 
המשפחה הזו. שבעזרת ד' ייפתרו להם 

הבעיות. שיתייצבו בחזרה".

מעבר  ישועות  ראתה  פעמים  כמה 
ישעיה,  רבי  שהבטיח  כפי  הטבע  לגדר 
תינוק  להיות  יכול  שזה  לחשוב  אבל 

מתוק ממשפחה רגילה!!!

בררר...

מול  עומדת  נתנאל  של  תמונתו 
עיניה.

תינוק רעב, היא אומרת לו בלי קול, 
לתמונה  ייכנסו  להושיע"  "רב  מעכשיו 
רבי  בזכות  מהיום,  ישתנה!!!  והכל 
מטרנה  תקבל  אתה  מקרעסטיר  ישעיה 
תגדל,  לה.  זקוק  בכמות שאתה  הביתה 

תתפתח, תהיה תינוק שבע ושמח!!!

הגדול  החסד  את  העריכה  תמיד 
מזון  ובוודאי  מטרנות  שבחלוקת 
תינוקות רפואי שעולה הון תועפות עבור 
תינוקות עם בעיות שונות, אבל אין ספק 
הפלא  את  כשרואים  יותר  שמעריכים 

בעיניים. 

ט.
רב-סמל מיקי ביטון ממצמץ לכיוון 

סמל-ראשון ארז לוי. 

"ארז, מה זה היה?"

הרכב לפניהם לפניהם חותך לנתיב 
השמאלי בצורה מוזרה ואחר שוב לנתיב 
נורמאלי בכלל? לזגזג לפני  הימני. הוא 
משטרת  לא  זו  נכון,  משטרה?  ניידת 
כך  לנהוג  מעז  מי  עדיין.  אבל  תנועה, 

בפראות לפני ניידת.

ואיבד  מפחד  שהוא  או  לך,  "אומר 
שיקול דעת, או שהוא שתוי", ארז מסנן 

ומנענע בראשו בזעם כבוש. 

בינתיים מפעיל מיקי את המיקרופון 
הפנימי. 

בצד  לעצור  ירוקה,  "מאזדה 
בבקשה!!!"

אבל אז מתרחשת תפנית הזויה.

בעל המזאדה עולה על כיכר, חותך 
בפראות כנגד כיוון התנועה ושם גז.

דמם  את  מציף  האדרנלין  זמן.  אין 
של השוטרים. חיוג מהיר בקשר הפנימי: 
גלגלים  להזיז  משנה.  כאן  "קודקוד, 
בין שלושים לשמונים, חשד   60 לכביש 

למקל, עבור".

"משנה,  תגובה:  הגיעה  שניות  תוך 
כאן קודקוד. מזיז גלגלים מהנגדי. סוף".

נס. פשוט נס. קודקוד בדיוק נמצא 
פה ליד, מלמל סמל-ראשון ארז לוי.

הניידת  אל  היישר  דהרה  המאזדה 
שהפתיעה  מעודה  שמעון  רב-פקד  של 
אותה מהכיוון הנגדי. ניסיון סיבוב חזרה 
של  הניידת  אל  טרי  כטרף  אותה  הפיל 
אגפו  הם  זהו.  ביטון.  מיקי  רב-סמל 

אותה מכל הכיוונים.

והניחו יד כבדה על כתפו של ַפאֵרס.

י. 
נתנאל יושב בחיקו של יהושע, גומע 
בלגימות נלהבות את המטרנה החמימה. 

עיניו  מרוצה,  חיוך  מחייך  נתנאל 
הם  חדש  תינוק  בחיוניות.  בוהקות 

קיבלו. איזה חסד. איזה נס!!!

הנייד שעל ברכיו רוטט.

"זה מהמשטרה", אומרים שם.

לא, לא עוד צרות.

אבל הפעם הם דווקא אנשי בשורה: 
מבין  אני  פארס.  בשם  מישהו  פה  "יש 
אלף  מאות  ארבע  לכם  סחב  שהוא 
שאומרים.  איך  קטן,  כסף  כן?  שקלים, 
בתחנת  להעיד  היום  להגיע  תוכלו 

משטרה מרחב דוד?"

יא.
מעדנות  מתהלכים  האורחים 
מחייכים  הגרניט-פורצלן,  רצפת  על 
העיר  שאורות  הרחבים  החלונות  מול 

מנצנצים מהם. 

מתיישבים סביב שולחנות ערוכים. 

היטב,  עשוי  משובח  מבשר  נהנים 
לב,  ומשובבות  צבעוניות  מתוספות 
מן  שעולה  שוקולד  של  קלוש  ומריח 

המנה האחרונה במטבח. 

נווה  המקום  זה  "יהא  ביחד  שרים 
עם  השלווה  תנוח  פה  לשלום,  משכן 

ברכה להצלחה..."

בצלאל, הגיס של יהושע, בעלה של 
אחותו הצעירה, ממקד מבט על תמונה 
נדירה ביופייה התלויה על הקיר ממולו.

מיד הוא מזהה.

ר' ישעי'לע. 

ישעי'לע? אתם  לר'  לכם קשר  "יש 
היושב  ביהושע  דוחק  הוא  משפחה?" 

בראש השולחן. 

יהושע מלטף את זקנו ומחייך חיוך 
בשמחה  הראשי  המחותן  "הוא  קטן: 

הזו".

כאן,  מסתתר  משהו  ממתין.  הגיס 
זה ברור.

פה  יושבים  אנחנו  היום  "בצלאל, 
של  צוואתו  קיום  בזכות  הבית  בחנוכת 
שהעתירו  התפילות  ובכח  ישעי'לע  ר' 
ב'רב להושיע' על קברו של זקינם הגדול 
בקערעסטיר שבהונגריה. התחננו עלינו 
שלא  זמנים  היו  לאורה.  מאפלה  שנצא 
האלו.  לרגעים  להגיע  שנצליח  חלמנו 

אבל חכה, חכה לדרשה ותבין הכל".

ואחר  מה,  לזמן  מתחדשת  השירה 
יהושע נעמד לדבר.

קורן עור פניו כשהוא מודה לבורא 
ראו  איך  מספר  חסדיו.  רוב  על  עולם 
ישועות מעבר לגדר הטבע ממש. מגולל 

את סיפורם הבלתי ייאמן.

היום התינוקות שלו ישנים בשקט.

וגם הוא.

"יום אחד, כשתרגישו שאתם רוצים 
לגדר  מעבר  חסד  של  מעשה  לעשות 
הטבע  לגדר  מעבר  ישועה  עבור  הטבע 
תחשבו על החסד העצום הזה שבלתת 

חיות לעוד תינוק רעב", הוא מסכם.

פני  על  מהיר  ומבט 
מגלה  בחדר  הנוכחים 
בעיניים  חשודה  לחלוחית 

של יותר מאורח אחד. 

בצלאל, הגיס 
של יהושע, 
בעלה של אחותו 
הצעירה, ממקד 
מבט על תמונה 
נדירה ביופייה 
התלויה על הקיר 
ממולו.

המאזדה דהרה 
היישר אל הניידת 
של רב-פקד 
שמעון מעודה 
שהפתיעה אותה 
מהכיוון הנגדי. 
ניסיון סיבוב 
חזרה הפיל 
אותה כטרף טרי 
אל הניידת של 
רב-סמל מיקי 
ביטון
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המשך הסיפור מהעמוד האחורי
בעזרת ה' יתברך
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         תינוק רעב  חסד עם

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00
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בזכות הבטחת רבי ישעיה ב"ר משה מקערעסטיר זי"עהצטרף לאלפים שזוכים לראות ישועות!

1
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בח
2 משביעים למעלה מ-1,600 תינוקות 

קרוב ל-750 תינוקות בידיים שלכם!
רעבים ממתינים 

להצטרף לרשימת

 
המקבלים

www.ravlk.org
התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי

מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בעל ההילולא
ר' ישעי'לע הבטיח בצוואתו

ישועות ורפואות לממשיכי החסד

התינוקות של הצדיק
 אלפי תינוקות רעבים
יהיו שבעים בזכותך

מעיין הישועות
 גם אתם תזכו לישועות

בכח הבטחתו לנכדיו ממשיכי דרכו

שבת בעיירת
קערעסטיר

לתורמים עבור 2 משפחות רגישות

 תמונת
הפאר
לתורמים עבור משפחה

 קמיע
השמירה
לתורמים עבור תינוק רעב

מטבע
הישועות

לתורמים עבור ילד חולה
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רוצים לקבל חינם, ספר סיפורים 6

מבית הצדיק מקערעסטיר? 

שלחו מייל עם שם וטלפון זמין:

comicsrav@gmail.com

המשיכו את מורשת החסד של הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע 
כעת: חייגו  ישועות!  תראו  אתם  וגם  רעבים,  תינוקות  אלפי  בהאכלת 

שמות למעמד התפילה בראשות נכדי רבינו, על הציון הק' ביום ההילולא, יתקבלו עד יום שלישי ב' אייר בשעה 23:00

1800-20-22-33
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ַחת ֵאׁש!!! ִחּלּוץ ּתַ
כתיבה: א. הירשלר                  איור: ר. דויד
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