משנתו
שנה ב' גליון נ"ב | ויצא תש"פ

מאמרים ,מאורעות ופעולות בתוככי
היהדות הנאמנה ההולכים לאורו של

מרן רביה"ק
מסאטמאר זי"ע
י ו "ל ע " י תל מ י ד י ו ח ס י ד י ס א טמ א ר  -א ר ה " ב

אדאנק אנגייענדע מ לחמ ת מ צוה בדרך האמ ת:

דאפלטע פראסק פאר'ן טמא'נעם צה"ל
מיט צוויי באריכטן וואס דעקן אויף אז
דאס שלעפן חרדים אין מיליטער איז
[ב"ה] דערווייל זייער שוואך מצליח!
אויפדעקונג #1

פרעסע אלארמירט :צה"ל ציילונג
פון חרדי'שע רעקרוטירטע אין
פארלאפענעם יאר ,איז געשרינקען
מיט  20פראצענט! – אין יאר '18
למס' איז עס אנגעקומען לויט זיי
צו  2480חרדים ,אנטקעגן די 3070
אין יאר '17

אויפדעקונג #2

דראמאטישע 'ליעק' :אלע צה"ל ציפערן ארום
"גיוס חרדים" זענען געפעלשט צו דאפלט! – אין

יאר  '17ווען זיי האבן באריכטעט  ,3070איז פאקטיש געווען נאר
 ,1650וואס נעמט שוין אריין די שיכטן וואס רעקרוטירן זיך רח"ל
ברצון הרע – צה"ל פארענטפערט זיך אז די פעלשונגען זענען
געווען 'בשוגג ובטעות' ,און וועט עפענען אויספארשונג...

"מרכז עזרה ויעוץ" באזיגט די צה"ל! און וועט ווייטער קעמפן 'אויף יעדן איינציגן בחור' נישט
אריינצופאלן אין די הענט פון די 'מגייסים' דורך עינויים ופיתויים – שאנדע פארבלייבט אויף
חרדי'שע פארטייען וועלכע האבן געגעבן דעם 'הכשר' אויף "גיוס חרדים" יהי' מי שיהי'
הירוס הדת פראקלאמירונגען דורך שונאי ה' ותורתו ווערן אויסגעפירט:

עמטליכע 'באסעס'
צוגעשטעלט געווארן בעצם
יום השבת פ' תולדות,
דורך פיר שטאט-ראטן אין
מדינה הטמאה! רח"ל
ערשטע פיר פון די פערצן שטעט וועלכע האבן שוין צוגעזאגט דאס צוצושטעלן ,אין
געמיינזאמע שריט צו פרובירן עוקר צו זיין קדושת השבת בפומבי דורך 'אידישע' רשעים
רח"ל – חברי כנסת און שטאט-ראט מיטגלידער פון אזויגערופענעם 'יהדות התורה והשב"ת'
כאפן אן א הילכיגער שטילשווייגעניש – בד"ץ העדה החרדית אין העפטיגע באראטונגען
זיך אנצונעמען פאר'ן כבוד שבת המחולל

כחומר ביד היוצר?!

'מועצת' פון אגודת ישראל איז
צוריק מתיר פאר חבר כנסת
המינים צו דינען אלס 'שר
הבריאות'! אין פאל דער ראש
הכופרים וועט מוזן רעזיגנירן
צוליב זיין אנקלעגע
נאכדעם וואס ליצמאן האט רעזיגנירט פון זיין אפעציעלן 'שר' פאזיציע מיט ארום א יאר צוריק,
אלס פראטעסט אויף חילולי שבת ,האט מען אים דאן מתיר געווען צו פארבלייבנדיג א 'סגן
שר' ,וואס האט אייגנטליך געמיינט אז אלעס בלייבט ווי-געהעריג ,זינט דער 'שר' פאזיציע
איז פארמאל אריבער צום ראש הכופרים אליינס – אצינד מורא האבנדיג אז נתניהו וועט מוזן
רעזיגנירן ,און דאן וועט מען נעמן א נייעם 'שר הבריאות' במקומו ,איז דער 'שר' בענקל שנעל-
פלוצלינג צוריק מותר געווארן 'לצורך שעה'! – ...והעיקר :דאס קומט אין א צייט וואס ס'קומען
פאר די שרעקליכסטע חילולי שבת איבערן לאנד אויף א פרעצעדענטלאזער אופן
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"חוב קדוש" פאר "בחירות הטמאות"?

הרב שמואל שלמה טעללער

אמת
פרק י'

דער דעת תורה
פונעם בריסקער רב
(מיר שטייען ביי די שילדערונג פון דעם "מכתב לבחירות" וואס איז ערשינען נאך די פטירה
פונעם בריסקער רב ז"ל).

קשיות און פירכות

באהאלטענער

איבער דעם ענין?!
מ'האט נישט געדארפט לאנג ווארטן צו
באקומען די תשובה.

צווישן די תמיהות און קושיות אויף
דעם מאדנעם מיסטעריעזן בריוו פונעם
בריסקער רב ז"ל ,איז אויך זייער בולט געווען
אז דער בריוו טראגט טאקע דעם דאטום פון
'תמוז תשי"ט' ,אבער דורך ליינענדיג דעם
בריוו איז כמעט נישט געווען צו טרעפן קיין
הגה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל – פון די
שייכות פון דעם אינהאלט מיטן 'חוב קדוש'
גדולי המורבים ביים בריסקער רב ז"ל  -איז
צו שטיצן די רשימה פון אגודת ישראל
אריינגעגאנגען מיטן בריוו צו די קינדער
בנוגע די בעפארשטייענדע בחירות.
פונעם רב ,פרעגענדיג צו עס איז ריכטיג אז
פול
לענגערער,
דער בריוו איז געווען א
דער בריסקער רב האט בסוף ימיו משנה
צו
נישט
הנפש
מיט דברי מוסר וחשבון
געווען חוות דעתו און ער האט געגעבן א
מ'טאר
שטארק
ווי
שטיצן די ציונים ,און
בריוו פאר די בחירות.
אלס
וואס
און
זיין,
מתחבר
זיך מיט זיי נישט
ווען די קינדער פון בריסקער רב האבן
טאג
אינעם
אויגן
די
אין
מ'דארף האלטן
געזעהן דעם צעטל האבן זיי באלד דערקענט
"ע"כ
ווארט
איינע
דאס
אבער
פון בחירות,
דעם בריוו אלס דער בריוו וואס דער רב האט
די
פון
רשימה
די
פאר
שטימען
גיין
זאל מען
געשריבן איבער דרייסיג יאר פריער זייענדיג
אגודה" ,אדער סיי וועלכע זאך וואס זאל
אין בריסק ביי די פרשה ,וואס מיר האבן
אנדייטן אז עס איז בכלל דא א מדינה ,א
שוין געשריבן אין א פריערדיגן קאפיטל .ווי
כנסת ,אדער חברי הכנסת ,אדער א רשימה
ער האט געבעטן די תושבי בריסק זאלן גיין
פון 'גד' ,איז נישט געשטאנען אפילו אויף אן
מחזק זיין די ערליכע רשימה קעגן די ציונים
ענליכן אופן ,ממש א בחינה פון עיקר חסר
אין די קהילה אין בריסק.
מן הספר.
(מיר זענען מעתיק עטליכע פאראגראפן
צווישן די מערערע פראגעס וואס יעדער
האט זיך געוואונדערט אויף דעם בריוו ,אז
ממש מיט עטליכע טעג בעפאר האבן די
פראפעגאנדיסטן פון די אגודה פארארבעט
מעשים ,און זיי האבן פארשפרייט א
קאפיע פון א בריוו וואס עס האט געשריבן
א חשוב'ער מיטגליד פון די ראשי אגו"י
בארה"ב ,וואס איז געווען פול מיט
אינטערעסאנטע פארנעפלטע לשונות אין
נאמען פונעם בריסקער רב ,וואס דער ס"ה
פונעם בריוו איז געווען אז דער בריסקער רב
זאל איהם האבן געזאגט אז אויב די אגודה
פון אונזער ארטיקל פר' פקודי תשע"ט :די
וועט נישט מיטשטיין מיטן 'חזית דתית'
שטאט בריסק אין ליטע איז געווען זייער
וועט ער טוהן עפעס לטובת די אגודה.
א געמישטע שטאט .עס האבן דארט
זיי
האב
שטעלט זיך די שאלה ,אויב
געוואוינט טויזענטער אידן ,אבער אויסער
געהאט באקומען אזא שיינעם ,לאנגן,
די גרויסע צאל ערליכע אידן יראים ושלמים
קלארן בריוו לטובתם ,פארוואס האבן זיי זיך
וואס האבן זיך געהאלטן צום רב ,און זענען
געדארפט אזוי מוטשענען מיט קלייניגקייטן
געווען סרים למשמעתו זענען דאן געווארן
און נארישקייטן ,ווען זיי האבן די 'באמבע'
פון די אלע פארטייען למיניהם די ציוני'סטן,
אין די האנט?!
מזרחי'סטן ,בונדיסטן ,סאציאליסן ,און נאך
איז
פערזענליכקייט
יענער
ווען
בפרט
אנדערע שטראמונגען לא ראוי זה כראוי זה,
נאך געווען אין ארץ ישראל ,אויך נאך דעם
וואס יעדער האט געצויגן צו אן אנדערע
אנגעבליכן דאטום פון 'שלהי תמוז תשי"ט',
ריכטונג וואס הצד השוה שבהם איז געווען
ווי קען זיין אז יענער זאל בכלל נישט וויסן
אז זיי זענען אלע געווען כנגד התורה
אז אין די צייט וואס ער מוטשעט זיך מיט
והמסורה.
האלבע ווערטער ,האט שוין דער בריסקער
אין חודש אלול תרפ"ח איז פארגעקומען
רב אפגעשריבן א לענגערער קלארער בריוו
שיעור 'ויואל משה' לפרשת וישלח :אות מ' "ויש טועים" – אות מ"ב "ובמדרש רבה"

רבי עמרם בלויא ז"ל
לעזט דעם רעטעניש

וואלן אין בריסק פארן "וועד הקהלה" וואס
דער וועד האט געהאט דאס לעצטע ווארט
אויף אלע אנשטאלטן אין די שטאט ,און ביז
היינט זענען אין דעם וועד געווען ערליכע
אידן וואס זענען געווען געטריי דעם רב און
ער האט געהאט דאס לעצטע ווארט אויף
יעדן איינציגן ענין.
איצט האבן זיך די אלע פארטייען
פאראייניגט ,און זיי האבן געשאפן
א באזונדערע רשימה ,וואו זיי האבן
ארויסגעשטעלט קאנדידאטן פון די
פארטייען ,מיטן ציהל איבערצונעמען
קאנטראל אויף די שטאט און אירע
מוסדות .די פארטייען האבן געמאכט א
שטארקע פראפעגאנדע אין די שטאט,
און זיי האבן געהאט א גרויסע מעגליכקייט
צו געוואונען ,און די ערליכע אידן אין די
שטאט זענען געווען שטארק דערשראקן
אויף די תוצאות פון די וואלן.
טראצדעם וואס דער רב האט מתחילה
געהאלטן אז עס איז בעסער אז ער זאל
שטיין פון די זייט און זיך נישט מישן ,כדי ער
זאל נישט אינגאנצן פארלירן זיין השפעה
אויף יענע צד ,וואס ביז היינט אפילו ער
איז געווען זייער קעגנעריש קעגן זיי ,האט
אבער דאך אנגעהאלטן א רעספעקט און
א יראת הכבוד פון זייער זייט כלפי דעם
רב .אבער אז דער פארמעסט איז געווען
אזוי נאנט און עס איז געווען א ערנסטער
שרעק אז מען קען פארלירן די וואלן צו די
ציונים ואביזרייהו ,האט דער בריסקער רב
באשלאסן ארויסצוגעבן א שטארקן בריוו
אין וועלכן ער בעט די שטאטס-לייט צו גיין

מרן יצחק זאב הלוי סאלאווייטשיק זצוק"ל
זיע"א בענין ההשתתפות בבחירות שפורסם
היום בעתוני האגודה.
דברתי היום עם בניו הגאונים שליט"א
ואמרו לי כי מכתב זה פורסם על ידי אביהם
זצוק"ל בקשר לבחירת הקהלה היהודית
בבריסק בשנת תרפ"ח.
ולאור אמת וצדק בעה"ח יום כ"ח תשרי
תש"כ לפ"ק.
עמרם ברש"י בלויא
די קינדער פונעם בריסקער רב האבן גוט
געדענקט די פרשה ,אבער דער ברייטער
ציבור אין אר"י וואס האט נישט געהאט קיין
אנונג ,איבער וואס עס האט זיך אפגעטון
אין דערהיים אין בריסק ,איז שאקירט
געווארן צו הערן במה דברים אמורים.
אזוי אויך איז ארויסגעקומען א הכחשה
פון די מקורבים ביים בריסקער רב אין
שטוב ,וואס האט זיך געליינט:
גניבת לב נוראה
נזדעזנו עד היסוד כיצד אגודת ישראל
עשתה מעשה זיוף מבהיל ללא תקדים
ופרסמה מכתב ישן של מרן מבריסק זי"ע
שכתבו בשנת תרפ"ח לצורך הקהילה
בבריסק (כידוע שהבחירות דאז לא היה
עליהם שום חשש איסור) .ועכשיו התחצפו
לזייף את התאריך
תלמידיו ובאי ביתו של מרן זי"ע
ווען די אגודי'סטן האבן געזעהן אז
מ'האט זיי געכאםט ביי די מעשה זענען
זיי געווען זייער צולאזט ,זיי האבן זיך נאר
געוואלט נוקם זיין אין רבי עמרם ,פארן
האבן די 'חוצפה' צו מגלה זיין זייער שקר.

מחזק זיין די רשימה פון די ערליכע אידן,
וואס דער בריוו איז געווען בכח צו האבן אן
השפעה אויף א א היבשער פראצענט פון
וואקעלדיגע אידן ,וואס האבן נאך געהאט
דרך ארץ פארן רב'ס ווארט) ע"כ.
די פאליטיקאנטן פון די אגודה ברוב
חוצפתם האבן נאר געטוישט דעם דאטום
פון יאר תרפ"ח צו "שלהי תמוז תשי"ט",
און מיט דעם שקר גס און חוצפה האבן זיי
מיט דעם פארפירט אידישע קינדער צו די
בחירות הטמאות.
רבי עמרם בלויא ז"ל האט דעמאלטס
ארויסגעגעבן א בריוו פארן ברייטן ציבור:
"ב"ה ,הנני מוצא להודיע בשער בת רבים
על דבר המכתב מאת הגאון הקדוש רשכבה"ג

במשך יענעם שבת בראשית זענען זיי
ארומגעלאפן צעווילדעוועטערהייט אין
אלע ירושלימ'ער שולן און פארלאנגט אז די
גבאים זאלן אויסרופן זייער 'חוב קדוש' ,א
אקט וואס איז באגלייט געווארן מיט שלעק
און ווילדע פויסטן.
צווישן די אבלאווע זענען נישט
אויסגעלאזט געווארן די בתי מדרשים פון די
אונגארישע הייזער ,בתי נייטין ,בתי ברוידא,
סאטמאר ,זכרון משה.
אנקומענדיג אין 'קהל יראים' דארט וואו
רבי עמרם האט געדאווענט איז דער מצב
געווען גאר שווער ,דארט איז געווען אן
ערענסטער איבערפאל ,ווי עס איז געווען
באשריבן בשעתו אין די בלעטער.

יהדות מאנסי האט מקבל
געווען בכבוד און מחזק
געווען מוסדותיו הק' פון כ"ק
אדמו"ר מבוהוש שליט"א

רבי שליט"א אנגעקומען אין שטאט לרגל המגבית לטובת מוסדותיו הקדושים בעיה"ק ירושלים
וועלכע האבן מקדש געווען שם שמים און אפגעהאקט במסירת נפש די ציוני'סטישע געלטער
– ספעציעלער קבלת פנים אפגעהאלטן אין סאטמארער כולל אין שטאט וואו דער גרויסער
גאסט האט אויפגעטרעטן מיט יסודות'דיגע דרשה – רבי שליט"א געוויילט אין שטאט אויף
פארלאפענעם שב"ק תולדות ,וואו פילע האבן זיך משתתף געווען ביי תפילות ועריכת השלחנות
לחזק ברכיים אשר לא כרעו לבעל  -רייכער באנקעט אפגעהאלטן מוצש"ק בבית האכסניא
הרבני הנכבד
יצחק
מו"ה
שיפף הי"ו יו"ר
הנהלת מרכז
ויעוץ
עזרה
וחבר הנהלת
שקל הקודש,
נדיבים
וואו
האבן
בעם
געגעבן נדבת
לבם לכבודו פון
רבי'ן שליט"א
ולמען המשכת
החינוך הטהור
– הבו גודל
למקדשי ה'
דער הערליכער באנקעט מוצש"ק

מכתב למערכת

איר קענט שיקן אייער
בריוו דורכן פעקס:
845.206.4026

א ספאדיק פאר'ן ראש הכופרים!
אל מע"כ מערכת משנתו.
מיט ווייטאג האב איך געליינט אינעם גליון לעצטע וואך דעם באריכט
איבער די שרעקליכע דברי גידוף וואס איז געזאגט געווארן דורך א
חרדי'שער חבר כנסת המינים רח"ל ,וועלכער האט זיך אנגענומען פאר'ן
'כבוד' פונעם ראש ממשלת הכופרים ,און זאגאר אים צוגעגליכן צו
להבדיל אלף אלפי הבדלות די הייליגע חשמונאים.
ליינענדיג דאס ,איז מיר באלד ארויפגעקומען אין זכרון די עובדא
ידיעה ,וואס האט פאסירט ביי הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,ווען ער האט
זיך געטראפן מיט רביה"ק מסאטמאר זי"ע און ער האט מיט אים מאריך
געווען בסוד שיח שרפי קודש ,ארומרעדנדיג איבער'ן נגע הציונית.
בין הדברים האט דער בעלזער רב פארציילט פארן רבין ז"ל א
מעשה ,אז אין שטאט ווארשא געפינט זיך א געוויסער צוזאמקום-זאל
וועלכע געהערט פאר די ציונים ,און דארט געפונט זיך א 'מאנומענט'
מיט די געשטאלט פונעם יוזם רעיון הציונית הערצל ימ"ש ,וואס איז
אויסגעפארעמט מיט א לאנגער מכובד'דיגער בארד ,אבער אן קיין קאפל
אויפן קאפ ...גענוי וויאזוי דער רשע איז געגאנגען ביים לעבן.
אמאל האבן די 'מזרחי' פירער ארגאניזירט אן אסיפה אין יענעם זאל,
און היות עס האט זיי נישט געשמעקט אז דער געשטאלט פון הערצל
שטייט אין א בלויזן קאפ ,האבן זיי אויף איר אויפגעלייגט א קאפל...
האט דער בעלזער רב אויסגעפירט" :איך פארכט מיך אז די אגודה וועט
נאך אנטוהן א ספאדיק אויף זיין קאפ"!...
אט דער סיפור ווארפט א ליכט אויף די פאסירונגען אין היינטיגע צייטן,
ווען מען זעהט בחוש אז רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו פון הייליגן
בעלזער רב ,וועלכער האט בעיניו הבדולחים פארגעזעהן אויף וועלכער
ריכטונג די אגודת ישראל פארט ,און צו וואו ווייט זי וועט אנקומען,
צוקומענדיג צו דאס וואס מיר זעהן ליידער כהיום ,אז חסידישע אידן מיט
שיך און זאקן ,אנגעבליך ממשיכי דרך פון די בעלזע רבי'ס זצוק"ל ,קענער
רעדן אויפן ראש הכופרים ווי ער וואלט געווען כאחד הגדולים רח"ל.
החותם בכבוד ובברכה
ש.ע - .קרית יואל

מערכות הקודש אין קורצן...
יהדות ניו יארק האט מקבל געווען
בכבוד פני כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן
שליט"א ,וועלכער איז אנגעקומען
לרגל שמחת נישואי נכדו למז"ט,
ולמען חיזוק מוסדותיו הקדושים
המתנוססים לתפארה על טהרת
הקודש – אקציעס אפגעהאלטן איבער
די שטעט ברחבי ניו יארק רבתי
העפטיגער 'הרשמה-דרייוו' אפגעהאלטן
בין כותלי מבצר הכוללים אין קרית
יואל ,אנצושליסן פרישע 'שותפים' פאר
הייליגער מפעל "אש קודש-קרן אברהם
יוסף" – קומט אין בעפארברייטונג צו
גרויסארטיגער מלוה מלכה ומסיבת
הכרת הטוב היינטיגן מוצ"ש תולדות
בעז"ה
ביום ב' ויצא איז פארגעקומען אקציע
בביהמ"ד הגדול ד'סאטמאר וומסב"ג
לטובת בארימטער תלמוד תורה בעיר
'נתיבות' עטה"ק – גרויסע אקציע
געווארן אנגעפירט דורך הגה"צ ר' מאיר
צוויבל שליט"א רב ביהמ"ד קדושת
יו"ט וועלכער איז שטענדיג נושא בעול
המוסד
הערליכער מסיבה אפגעהאלטן געווארן
לטובת "כולל למצוינים-ויואל משה"
ד'סאטמאר עטה"ק בעיה"ק ירושלים –
פארגעקומען בבית הרבני הנגיד ר' יצחק
קליין מיט א השתתפות פון א הערליכער
ציבור
גאר העפטיגער אקציע פארגעקומען
אין קרית יואל בפקודת הקודש פון
כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א לטובת
ישיבה קטנה "נחלת גרשון" אין מדינת
צרפת – טראגט הייליגער ציל אפצוהאלטן
תושבי המדינה פון ארויפפארן קיין
מדינת ישראל וואו זיי שטייען אויס
סכנת שמד ח"ו דורכ'ן אנקומען צו די
הענט פון טרויעריג-בארימטער 'סוכנות'
– קאמפיין נאכגעפאלגט אין מבצר
הכוללים מיט גאר ווארימער השתתפות
למען עתידה של 'יהדות צרפת בצרפת'
'בליץ אקציע' פארגעקומען ליל ב' ויצא
אין ביהמ"ד סאטמאר מאנטריאל לטובת
מוסד פון ליטווישע בני תורה עטה"ק
אין שטאט 'אופקים' דרום א"י – נעמט
אריין תלמידים פון דערנעבנדיגע שטעט
'נתיבות' און 'תפרח' וועלכע קומען אהין
לערנען
הרה"צ ר' יעקב כהנא שליט"א בן כ"ק
אדמו"ר מספינקא ב"ב האט באזוכט
ביי כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א
און איבערגעגעבן באריכט איבער
אקטיוויטעטן פון נייעם מפעל "אגודת
החסידים" און איבער אפגעהאלטענער
מעמד "רשפי אש" אין בני ברק – גאסט
געקומען אין באגלייטונג פון רבני 'וועד
משמרת חומותיך' און עסקני 'עזר הצלה'
– רבי שליט"א אויסגעדרוקט קורת רוח

און געגעבן ברכת הקודש פאר הייליגע
פעולות
אקציע פארגעקומען בביהמ"ד סאטמאר
מאנסי לטובת בית חינוך לבנות "משכן
שרה רבקה" אין ירושלים עיה"ק –
באזונדערער אקציע געווען אין כולל
ד'סאטמאר וואו שלוחי המוסד זענען
געטריי ארויסגעהאלפן געווארן דורך
אברכי הקהלה
אקציע פארגעקומען אין קרית יואל
לטובת מוסד "הכרם" בשכונת 'בית וגן'
אין ירושלים עיה"ק מיוחד פאר משפחות
יוצאי צרפת – מוסד פארמאגט אונטער
זיך תלמוד תורה מיט  200קינדער
כ"י ,ווי אויך ישיבה קטנה און כולל
אברכים  -עסקני "עזר הצלה" שטארק
אינסטרומענטאל ארויסצוהעלפן שלוחי
המוסד
מסיבה של מצוה פארגעקומען בעיה"ק
ירושלים לטובת בארימטער מפעל
צדקה וחסד "ויואל משה" ד'סאטמאר,
און איר פליגל מפעל "ערבים" – בני
היהדות החרדית המתבדלת בארה"ק
געניסן פון גאר הערליכע חלוקה
"בדרך כבוד" בעפאר ימים טובים
וועלכע פארטיילט הערליכע געלט-
שטיצע און פארשידענע עסנווארג פאר
הונדערטער חסידי סאטמאר ,און אויך
פאר הונדערטער רבנים ,מורי הוראה
און עסקנים פונעם יהדות החרדית
– א באזונדערער פראיעקט איז דער
מפעל "ערבים" וועלכע פארטיילט
איינצוקויפן
'קיופאנס'
וועכנטליך
בחינם פארשידענע וויכטיגע עסנווארג
– מסיבה פארגעקומען אין שטוב פון
הרה"ח ר' ישראל מרדכי פעלבערבוים
מראשי ק"ק סאטמאר ויושב ראש המפעל
אפיעל אפגעהאלטן בק"ק סאטמאר
מאנסי אום עש"ק תולדות לטובת
מוסדות "תולדות אברהם יצחק"
בירושלים עיה"ק – פילע חברי הקהלה
זיך אנגעשלאסן צום ספעציעלן 'בני
עניים' קאמפיין
מאסיווע צוגרייטונגען אין ראמען פון
נייעם כולל ד'סאטמאר אין מאנטריאל
צו גרויסארטיגער 'מלוה מלכה' און
העפטיגער 'הרשמה דרייוו' דורך
ארטיגער מפעל "אש קודש" – מפעל
וועט וועט פארברייטערן פילפאכיג די
נתינות לאור התחדשות הכולל
אקציע אפגעהאלטן אין וויליאמבסבורג
לטובת כולל להוראה "להורות נתן"
עטה"ק לתלמידי הגאון האדיר רבי
משולם דוד הלוי סאלאווייטשיק שליט"א
ולרפו"ש ראש ישיבת בריסק – חשוב'ער
ראה"כ הגאון רבי ברוך מרדכי הירש
שליט"א באגלייט און ארויסגעהאלפן
געווארן דורך עסקני 'עזר הצלה'

הצלה משמד הצבא הציוני

צאן קדשי"ם

תלמוד תורה

דרכי שמואל

ליוצאי ליטא ,בעיה"ק ירושלים

מנהל :הר"ר ישראל אשר ווייספיש
שליט"א
השתלשלות :דער תלמוד תורה איז
געגרינדעט געווארן אום ראש חודש
אלול תשע"ח ,אין שכונת 'עזרת
תורה' אין ירושלים עיה"ק.
ס'איז צושטאנד געקומען אין
ליכט פון די שוואונג פון גרינדן נייע
מוסדות דורך די תלמידים פון הגאון
ר' שמואל אויערבאך זצ"ל ,וועלכע
האבן דרייסטיש באשלאסן זיך צו
פירן על טהרת הקודש אין ליכט
פון די שווערע גזירות על החינוך,
נאכדעם וואס ביים ליטווישן ציבור
איז דאס געלט-נעמען ב"ה פארבליבן
אלס א דיעבד ,און זייערע אויגן זענען
מער אפן צו זעהן וויאזוי דאס בעלות
פונעם חינוך גייט אריבער צו די הענט
פון דער וואס גיט דאס געלט.
אלס טייל פון די נייע מערערע
מוסדות ,איז אויך געשאפן געווארן
דער מוסד "דרכי שמואל" אין ירושלים
עיה"ק ,ריין על טהרת הקודש .דער
תלמוד תורה איז געגרינדעט געווארן
מיט ארום  80תלמידים ,וועלכע זענען
אריינגעקומען לערנען אין דעם מוסד.
מיוחדת במינה :טראץ וואס דאס
איז טאקע בלויז איינס פון אלע
איבעריגע ליטווישע מוסדות ,שטארט
אבער דער דאזיגער מוסד ארויס גאר
ספעציעל ,זייענדיג אוועקגעשטעלט
אויף גאר הויכער און ערליכער
סטאנדארט ,אויף אן אופן וואס איז
ממש אין בנמצא ביי די סארט קרייזן.
שלא שינו את לשונם :צום אלעם
ערשט שטייט דער פאקט ,אז די
הנהלת התלמוד תורה לייגט א
שטארקער געוויכט אז די לימודים
זאלן זיין בלויז אויף די אידישע
שפראך ,און נישט אויף די טמא'נע
שפראך אשר בדו הציונים ,א מציאות
וועלכע איז פאר זיך אליין ראוי

קורות ימי צמיחת ופריחת
מוסדות הקדושים "על
טהרת הקודש"
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לברכה ,ווען דערמיט שטעלט זי זיך
אהער אלס א גענצליך ערליכער און
אויסגעהאלטענער תלמוד תורה,
על פי דרכם פון די גאוני צדיקי
וקדושי קמאי נבג"מ ,וועלכע האבן
אוועקגעשטעלט די תקנות פארן
ערליכן ישוב אין ארה"ק.
דער דאזיגער פרינציפ איז נישט
בלויז אין צייט פון די לימודים ,נאר
זאגאר אויך ביי די הפסקות ווערט
פארלאנגט פון די תלמידים אז די
שפראך זאל זיין בלויז אין אידיש,
כדי זיך אפצוזינדערן גענצליך פון די
טמא'נע ציוני'סטישע און פרייע גאס.
טראץ וואס עס זענען אויך פארהאן
אין תלמוד תורה קינדער וואס
אידיש איז נישט זייער מאמע לשון,
פארלאנגט דאס די הנהלת הת"ת בכל
התוקף ,און דעריבער זענען געוויסע
עלטערן וועלכע האבן באגערט צו
אריינשיקן זייערע קינדער אין דעם
ת"ת ,געווען געצווינגען צו דינגען
ספעציעלע לערערס צו אויסלערנען
פאר די קינדער די אידישע שפראך,
און דערמיט זיי גרייט מאכן צו ווערן
אנגענומען אינעם תלמוד תורה.
שלא שינו את לבושם :די הנהלת
התלמוד תורה איז זיך משתדל אז די
קינדער זאלן גיין אנגעטוהן איידל ווי
עס פאסט פאר צאן קדשים ,און נישט
טוישן דער לבוש לויט די פארשידענע
מאדעס שאין רוח חכמים נוחה מהם.
בעקבי הצאן :אין די תלמוד תורה
ווערט געלייגט א געוויכט אז די
לימודים זאלן גיין על דרך המסורה
אויפ'ן אמאליגן ארגינעלן דרך ,אן
עקסטערער שטארקער איבערזיכט
ווערט געמאכט אויף די ספרים און
ביכער וואס קומען אריין צווישן די
ווענט פון די תלמוד תורה ,אז דאס
זאל זיין גענצליך אויסגעהאלטן,
בדרך המסורה והמקובל מדור דור.
טוב שם טוב :דער תלמוד תורה
האט אין די קורצע צייט פון איר
עקזיסטענץ זיך קונה געווען א
כתר שם טוב ,ווען פילע עלטערן
בעלי שכל זוכן זוכן אריינצושיקן די
קינדער נתחנך ווערן דייקא אין דעם
ערליכן אפגעהיטענעם מוסד ,און
דערמיט טוט דער מספר התלמידים
כסדר שטייגן אויף א שיינעם
פארנעם ,פארמאגנדיג כהיום נאנט
צו  150תלמידים ,ווען דער מספר איז
ערווארטעט זיך שטארק צו הייבן אין
די נאנטע זמנים ,ווען דערמיט ווערט
דערהויבן דער כבוד תורה בטהרתה
אין עיר הקודש קרתא דשופריא.

הצלה מגיוס

אין קורצן...

א אינגערמאן פון חוץ לארץ איז אנגעקומען אויף א באזוך קיין ארץ ישראל,
און צוליב וואס ער האט עטליכע יאר געלערנט אין א"י אין זיינע בחור'ישע
יארן ,איז ער לויט די ארטיגע חוקי סדום פאררעכנט געווארן אלס מדינת
ישראל בירגער וועלכער דארף זיך שטעלן צום מיליטער – זייענדיג אונטער
גרויס זארג אז ער וועט גערופן ווערן דורך די מיליטער ח"ו ,אדער חלילה
ארעסטירט ווערן אויפ'ן וועג ארויס ,איז ער אריבערגעקומען צום מרכז און
אנגעגעבן איבער זיין פראבלעם – זייענדיג שוין אריבער די  24יאר ,ווען
א לעגאלער 'בן ישיבה' איז ערלויבט אויף אן ענדגילטיגער 'פטור' ,האבן
די מצילים געטוהן פארשידענע פעולות וועלכע האבן אים אנגעגעבן אלס
'בן ישיבה' ,און דערמיט איז ער פטור געווארן פון די מיליטער ,און איז
ערמעגליכט געווארן צו פארלאזן דאס לאנד אן קיין פראבלעמען
בחור ארעסטירט געווארן נאכ'ן זיך נישט שטעלן צום לשכת הגיוס – מצילי
המרכז לייגן אריין גרויסע כוחות אויף זיין שנעלע באפרייאונג פון תפיסה,
ממקומות המזוהמים פונעם מדינת השמד

נטרונא

אין קורצן...

בריטישער הויפט ראביי אטאקירט עפענטליך מאכטפולער לעיבאר פארטיי
פירער ,שטייענדיג דריי וואכן בעפאר די היציגע און שטארק-נאכגעפאלגטע
וואלן אין ענגלאנד – דער ראביי שרייבט אין אן עפענטליכער ארטיקל
אז אידן אין ענגלאנד זענען דערשראקן און באזארגט אויף וואס עס
וועט פאסירן פאר אידן און אידישקייט אויב די לעיבאר פארטיי וועט
פארמירן די קומענדיגע רעגירונג ,ווערטער וועלכע פאלגן נאך א יארן-
לאנגע העצע קאמפיין דורך ציוני›סטישע אינטערעסן אין ענגלאנד צו
'פערזענליך אטאקירן' די מאכטפולע לעיבאר פארטיי און איר פארזיצער,
רייצערישע שריט וועלכע ברענגט א שטארקע סכנה אויף אידישע קינדער
ה"י – שטארקע שטורעם אנגעזייעט אין לאנד ,ברענגענדיג אז די נושא
פון 'אנטיסעמיטיזם' איז געווארן איינס פון די הויפט טעמעס פון די
קאמפיינען ,א פאקט וועכלע איז ווי-פארשטענדליך זייער אומגעוואונטשן
– מפעל הק' "נטרונא" רעאגירט מיט בליציגן קאמפיין לקדם את פני הרעה,
ארויסלייגנדיג מעסעזשעס וועלכע טוען קלארשטעלן אז אידן אין די גלות
לענדער שטימען לויט די אינטערעסן פון דאס לאנד און די לאקאלע
געמיינדע ,און נישט לויט אינטערעסן פון אנדערע גרופעס – דער פרסום
שלאגט בעז"ה אויסטערלישע ווארצלען אין לאנד ,און שטורעמט אויף די
אלגעמיינע גוי›אישע גאס מיט דעם מעסעזש פון "תורה טרייע אידן"

נטפי תנחומין
להאי גברא יקירא ,מוסר נפשו למען חינוך צאן קדשים בטהרה

הרה"ח ר' אהרן אסייג

שליט"א

מנהל תלמוד תורה "חניכי ישיבות" עטה"ק בעיר "נתיבות"

המתאבל מרה על פטירת בנו הבחור דוד ע"ה
נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם ,המקום ינחם אתכם ואת כל משפחתיכם ,ובזכות חינוך בטהרה לא ישמע עוד שוד ושבר ,רק
שמחות ושובע שמחות כל הימים ,ויזכה להמשיך בפעולות הקדושות למען חינוך צאצאי בית ישראל בקדושה ובטהרה

העתירו אל ה' בחזקה
שלומי אמוני ישראל מתבקשים להתפלל ולהעתיר בעד רפואתו השלימה והמהירה
של האי זקן ויושב בישיבה מעתיק השמועה משיירי כנסת הגדולה הגאון הגדול

רבי משולם דוד הלוי בן אלטא הענדיל שליט"א
ראש ישיבת בריסק

שיתחדש כנשר נעוריו ויחזור לבריאתו השלימה ,והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים
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