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á"ä  
íòèî åðéúåáø ë"÷ ïðøî éøù äøåúä áàâä"ã äåàâäå"ö ãéáä"ö èéìù"à  

ìëåð àì ùøçä  
ðúä ìù åãåáëì"áùø à"òéæ é"à  

י "א רשב"השלטונות לוטשים עין על הר מירון מקום מנוחת התנזה זמן רב מאד אשר 
ג בעומר יומא "ובמיוחד לקראת יום ל, פ"כפי שהתרענו כמלהפכו לאתר תיירות 

א מצירים את צעדי החרדים לדבר "י זיע"א רשב"א קדישא של התנדהילול
הורסים את כל סביבות המקום הקדוש ואף בתי כנסיות ובתי מדרשות ', ה

 המהלכים אשר המה עושים ואי אפשר לפרטם כי רבים הם, הרסו ולא חמלו
   ואף ,וסדרי ההילולא קדישא שהיו נהוגים משנים קדמוניותלבטל את קדושת המקום 

  . בדרכי הגישה וחניוני המהדרין בצניעות הנדרשתגם  

א "ויש לתבוע שאתרא דמר התנ, ועל כן אנו מוחים בכל תוקף ועוז
ואף גם סדרי ההילולא והנסיעות , א"י וכל קדושיו עמו זיעוכי"רשב

כמאז ' אליהם יתקיימו בקדושה ובצניעות וברוח החרדים לדבר ה
ו ויחזירו את המקום ותקוותינו שהנוגעים בדבר יתעשת ,ומעולם

ישתדלו וירבו תפלה שלא ינוח שבט הרשע ' ויראי ה, לקדושתו וטהרתו
לעלות אל הר מירון בקדושה וטהרה  ושיוכלו, על גורל הצדיקים

  כמובן  ולקיים שמחתו כאשר היה באמנה כשנים קדמוניות, כמקדם
  .ו"בכללי הזהירות הנדרשים שלא יבואו לידי סכנה ח  

äëøáì íðåøëæ äøáòù äðùá íéâåøää ìù íøëæì òôåî íù íéé÷ì íéãîåò øùà ìòå , äìéìç
àéä éâäðî úøåîú øæ âäðî âéäðäì úàæ úåùòì" íéâåäðä ö  

  íéìáå÷îäå,åëå íéøîæ úåòôåäå íéñ÷èá íøéîäì  'ç"å ,çå"ä éàøéù å 'íäîò åôúúùé.  
ידיאו ושידורים ת שכל מיני מסכי סרטים ו"ובהזדמנות זו נודיע שוב את דע

  .ובל יהין מאן דהו להקל בדבר זה, למיניהם וסוגיהם נאסרו מכבר
לפעול שלא תשתכח , י אשר אזר גבורה ללחום מלחמת אש דת השערה"גדול ורב חיליה דרשב

  ושלא ינוח שבט הרשע על , רכים בדרכי התורה והיראהותורה מישראל לגדל דורות ישרים ומב
  .ובעד כל העומדים על משמרת הקודש להוושע בכל מילי דמיטבויגן בעדנו , גורל הצדיקים  

òå"äòàá æ"ðúä ãåáëì ç"áùø à"òéæ é"è íåé à 'ë øééà"éðåîèîì ã"ôùú í"ôì á"ãéáä ÷"äéòôã ö"ú ÷"å  

 ו"ת ק"פעיה ד"ואב רב çöé éáåè' ñééåå÷ נאם
íàð משה שטרנבוך áàø"ã  íàð אולמן יצחק אברהם  

íàð ראזענבערגער יהושע  íàð יאראוויטש מענדל יעקב  íàð יהודה éøâäåîá"é פישר  
íàð  שלמה יודא הירש  íàð  שמואל äâäá"øäî ö"äììöæ î" äדסדארפערנברא  íàð  יצחק שלזינגר שמעון  
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בי"ד הגדול שבירושלים מאנט און פאדערט צו 
ערלויבן מעגליכקייט ארויפצוגיין צום ציון הק' 

פון תנא האלקי רשב"י זיע"א בקדושה וצניעות 
אזויווי אלע יארן ביז אהער

זיך  אנטזאגן  זיי  ווען  ערגעץ,  אין  פירט  פארשטייער  רעגירונג  מיט  ביד"ץ  פון  זיצונגען  לענגערע 
נויטיגע  די  שטערן  נישט  בכלל  טוען  וועלכע  וצניעות,  קדושה  פון  געבעטן  נארמאלע  נאכצוקומען 

זיכערהייט מאסנאמען – פלענער און דעטאלן איבער ווייטערדיגע שריט קומען ארויס אין די טעג

געזאגט געווארן אין ביהמ"ד הגדול 
סעודה  ביי  ד'סאטמאר-ירושלים 
משה  הברך  רביה"ק  הילולת  לרגל 
דארף  "מען   – זי"ע  מסאטמאר 
אויסרופן פאר די גאנצע וועלט אז די 
קבוצה וועלכע גייען ארויף אויפן הר 
מיט  שייכות  קיין  נישט  האבן  הבית 

דת ישראל"!!

שארפע מחאה פון פוסק הדור 
ראב"ד ירושלים שליט"א 

קעגן עלי' להר הבית באיסור 
כרת רח"ל

 יהדות החרדית קוקט ארויס מיט האפענונג צו קענען אויסנוצן געהויבענעם טאג,
און זיך משתטח זיין ביים ציון הק', אן קיין צער און עגמת נפש

אבינו מלכינו חמול עלינו:

דירעקטער רעזולטאט פון שאנדפולע רייצונגען דורך עקסטרעמע הפקר'דיגע מתנחלים מיט א.ג. 'שחיטת 
קרבן פסח' שפיל און נאכפאלגנדע אומרוען אויפ'ן הר הבית, וואס טעראר פירער ימ"ש האבן געווארנט אז 

דאס וועט קאסטן אידיש בלוט – זארג אויף פרישע מלחמה אויסברוך מיט עזה – 

 מיליטערישע אקציע אין זשענין הייבט זיך אן מיט'ן לינקן פוס ווען הויפט זשורנאליסט פון
אל זשאזירא אומגעברענגט, ווארשיינליך דורך איזראעלי פייער )מדינת ישראל נעמט אונטער אויספארשונג(

דרי ארץ הקודש אונטער כוואליע פון טעראר רח"ל
פרישע 19 קרבנות ה"י בלויז אין לעצטן חודש



דעם  מיר  האבן  ירושלים  שערי  דערגרייכט 
קדושים  )ב';  אחרי  דאנערשטאג  פארלאפענעם 
זיך  מען  האט  באלד  אויפדערנאכט,  אר"י(  אין 
רחוב  פון  שפאציר  לענגערן  אויפן  ארויסגעלאזט 
שערים  מאה  די  צו  אנגעקומען  איז  מען  ביז  צפני' 

געסאלאך, און אנגעהויבן זוכן...
אויפדערנאכט  אזייגער  צען  נאך  שוין  איז  עס 
פארנט  שטיין  געטראפן  ב"ה  זיך  מיר  האבן  ווען 
נאך  וועלן  מיר  צי  ווייסט  ווער   ,'6 'חוני המעגל  פון 
הערן  נאכן  ספעציעל  מיטצוהאלטן,  עפעס  אניאגן 
היינט אינדערפרי פון הר"ר שמעון קעלער שליט"א 
בלויז  זענען  'אפיציעלע שעות'  די  אז  עסקן המרכז 

ביז צעהנע אויפדערנאכט...
עס  געשלאסן...  נישט  איז  אקציע  זוך  די  אבער 
און  טירן  שפיגלדיגע  קיין  אפ  נישט  אונז  ווארטן 
מאסיווע טאוולען וועלכע וואלטן זיך געפאסט פאר 
אפאראט,  מאסיווער  אזא  פירט  וועלכע  ביורא  א 

בלויז א באשיידענער טאוול גיבט דירעקציעס צום 
ויעוץ  'עזרה  צום  פירט  וועלכע  טיר  פארשטופטן 

הויפט קווארטיר'.
איז  טיר  דער  הופס...  אבער  דריי,  א  גיבט  מען 
פארשלאסן, אה, הייסט הרב קעלער איז יא גערעכט, 

דא שפארט מען שוין נאך צעהנע...
טיר  די  אז  ארויס  זיך  שטעלט  ניין,  אבער 
פון  מורא  אויס  געשלאסן,  טאג  גאנצן  א  איז 
אומגעוואונטשענע געסט, און מען קען אריינקומען 
פון  מצילים  די  מיט  פארשטענדיגן  זיך  נאכן  בלויז 

אינעווייניג.

איבערראשט!
מען  ב"ה,  מיר  פארמאגן  קאנטאקטן  די  שוין, 
דימאנד  שמעון  הר"ר  המרכז  מזכיר  דעם  אן  רופט 
שליט"א, וועלכער מיינט אז מען רופט ווידעראמאל 
צו הערן עפעס פריש פון הונטער די קוליסן צו קענען 

אבער  ווערט  ער  ליינער,  'משנתו'  די  פאר  פרעגן 
איבערראשט )כ'האף אזוי...( הערנדיג אז מיר שטייען 

דא הונטער'ן טיר.
א  מיט  אנטפאנגט  טיר,  צום  באלד  קומט  ער 
ברייטן שלום עליכם, מיר באגעגענען באלד עטליכע 
בחורים זיצן און ווארטן אויף זייער רייע, אבער יעצט 
איז נישט קיין צייט צו פארברענגען, דאס וועט מען 
אי"ה טון שפעטער, מיר זענען דאך דא פאר א ציל, 
און אומר ועושה פירט אונז ר' שמעון אריין – נישט 
זיצט  וואס  בחור'ל  פונעם  רשות  פרעגן  איידער'ן 
אינעווייניג – אין א פיצקעלן ד' על ד' צימערל, וואו 
יואל  אברהם  הר"ר  מציל  חשוב'ער  דער  זיצט  עס 
אייזנבערג שליט"א מיט'ן פולן ירושלימ'ער טראגע, 

און גיבט 'הדרכה' פאר א חשוב'ן בחור.
דער בחור'ל איז היבש דערשראקן, ער איז קוים 
16 יעריגער, און לערנט אין ישיבת 'זוועהיל', דא  א 
האט ער באקומען א באפעל אז ער דארף קומען זיך 
שטעלן, און ער איז אצינד געקומען צו פארן א וועג 
פון צוויי שעה פון 'מודיעין עילית', צו הערן פון די 

מצילים וואס ער האט צו טון און צו ערווארטן.
מיט  פארבינדן  איז  ער  וואס  צייט  א שטיק  שוין 
שוין  טוט  ער  המצילים,  ראש  שישא  שמעון  הר"ר 
באפרייאונגס  זיין  פארגרייטן  צו  זאכן  געוויסע 
זונטאג  קומענדיגן  דעם  אצינד  אבער  פראצעדור, 
וויסן  וויל  זיך צו שטעלן, און ער  ווערט ער גערופן 

וויאזוי מען באגייט זיך דא.
ר' אברהם יואל בארואיגט אים אז ער האט נישט 
וואס צו זיין באזארגט, צוליב זיין יונגן עלטער דארף 
ער ניטאמאל גיין זיך שטעלן צום באשטימטן טאג, 
ער זאל ליבערשט זיצן אין שטוב מיט אן אויסרייד אז 
ער שפירט זיך נישט גוט, און בלויז אין די קומענדיגע 

וואכן וועט מען נעמען די ווייטערדיגע שריט.
גייט ארויס, אבער  און  זיך  דער בחור באדאנקט 
באשליסט  און  אומרואיג,  אביסל  אלס  נאך  איז  ער 
אויסצואווארטן אויף ר' שמעון שישא וועלכער איז 

אצינד פונקט נישט דא.

יא, הגיע הזמן, די צייט איז אנגעקומען.

דער שרייבער פון די שורות האט די זכי' ב"ה שוין עטליכע יאר נאכאנאנד צו ברענגען פארן ברייטן 
וועלט  ווענט אינעם  צווישן די באשיידענע  והנשמע  ציבור אחים לדעה, כסדר'דיגע באריכטן מהנעשה 

בארימטן 'מרכז עזרה ויעוץ'.

עס האט זיך אונז שוין אודאי געדאכט אז מיר האבן ארויס דאס בילד, און מער ווייניגער איז קלאר וואס 
דארט טוט זיך אפ, נאך אזויפיל הונדערטער מעשיות וואס מיר האבן שוין אנגעיאגט צו הערן זינט 'משנתו' 

ערשיינט.

יא יא, אזוי האבן מיר געמיינט ביז קנאפע 2 וואכן צוריק, ווען עס איז געקומען די מינוט ווען מד' מצעדי 
גבר כוננו, און מיר האבן געהאט די געלעגנהייט צו גיין באזוכן דעם הויפט קווארטיר און נערוו-צענטער 
פונעם הייליגן מרכז, דער אפיס אין ירושלים עיר הקודש אויף רחוב חוני המעגל 6, און זיך איבערצייגן 
איינמאל פאר אלעמאל צי דאס וואס מען הערט אומאויפהערליך איבער די פיר ווענט האט טאקע האפט, 

אדער מען נעמט מיך פשוט אויף א רייד...

און די רעזולטאטן? ענדערש די צווייטע אפציע... דאס וואס איך האב צוגעזען מיט מיינע פליישיגע 
אויגן איז אינגאנצן נישט דאס וואס מען האט מיר ביז היינט פארציילט, נאר – פיל פיל מער דערפון... 
דער בעסטער דמיון איז נישט אומשטאנד אראפצומאלן וואס מען איבערצייגט זיך געפונענדיג זיך אין א 

קליינטשיג מאה שערים שטיבאלע, פון וועלכע עס ווערט געפירט א 'וועלט'!!

משולם סג"ל

דאסמאל לעבעדיג! 'משנתו' אינעם אפיס

אין מרכז עזרה ויעוץ...

 'א שטילע
נאכט'



ציטערן הענט און פיס
עס ווערט אריינגעברענגט נאך א בחור'ל. ר' שמעון 
דימאנד רוימט אונז אריין אין אויער אז מיט א קורצע 
צייט צוריק האט דער בחור'ל נישט געהאט אויך נישט 
און  יעצט,  פארמאגט  ער  וואס  פאה'לעך  קורצה  די 

אצינד איז ער ב"ה אויפן וועג ארויף.
און...  אראפ,  זיך  זעצט  אריין,  קומט  בחור'ל  דער 
הענט און פיס ווארפן זיך אים... אויב מיינט איר אז דער 
דאזיגער פראז קען נאר גענוצט ווערן אלס גוזמא, זייט 
וויסן אז דאס מאל האבן מיר דאס צוגעזען מיט די אויגן, 
דער בחור'ל האלט נעבעך נאך א שווערן דורכגאנג מיטן 
מיליטער, ער האלט אינמיטן א פראצעדור, און אצינד 
קומענדיג איבערשמועסן די ווייטערדיגע שריט, איז ער 
זיינע  נעבעך איבערגענומען פון פחד און אנגסט, און 

איברים זענען דא לדא נקשן.
שרייבער  אלס  צוצוקוקן.  שווער  געווען  מיר  ס'איז 
קען איך עס גרינג אראפלייגן אויף פאפיר מיט זאפטיגע 
אויסדרוקן און מליצות, אבער עס זען 'לייוו' איז שוין אן 

אנדערע מעשה.
דער חשוב'ער מציל נעמט אים אויף בסבר פנים, ער 

בארואיגט אים מיט עטליכע חיזוק ווערטער.
דער בחור פארציילט זיין לאנג פארצויגענע מעשה, 
ער האט נישט מצליח געווען צו מאכן דעם 'מעמד בן 
ישיבה', און איז באפוילן געווארן צו קומען דינען אינעם 
צייט,  אין  קומען  נישט  נאכן  און  מיליטער,  טמא'נעם 
האט ער אין א שיינעם טאג ערהאלטן ביי זיך אין שטוב 
וועלכע  פאליציאנטן,  מיליטערישע  זיבן  פון  באזוך  א 
האבן אים געקייטלט און אפגעפירט אין טורמע וואו ער 

איז אפגעזיצן פינף טעג.
פרובירט  ער  האט  טורמע  פון  ארויסקומען  נאכן 
וועלכע  פאפירן  פארשידענע  איינצוגעבן  ווידער 
באדארפן צו צייגן זיין אומפעאיגקייט פארן מיליטער, 
וואס ער  זיך אונטערזוכן און פרובירט  ער איז געווען 

האט געקענט.
אצינד דארף ער נאכאמאל זיך גיין שטעלן, און וויל 

זיכער מאכן אז ער טוט די ריכטיגע פעולות אז אלעס 
זאל בעז"ה דורכגיין כשורה.

דאן נעמט אים דער חשוב'ער מציל אויף א לענגערע 
געזונט  זיינע  פונקטליך  דורך  גייט  מען  שמועס, 
פראבלעמען, דעם פונקטליכן פראצעדור וויאזוי דער 
שמועס וועט צוגיין, און אזוי ווייטער יעדן פרט ופרט, 
און אין וועלכן שטאפל ער זאל אנרופן ר' שמעון שישא 
אנצופרעגן אויב ער זאל יא אדער נישט אויספאלגן די 
וועלכע  פונקטן  פארשידענע  לענגערע  מיט  באפעלן, 
זענען צו ברייט צו קענען ווערן אויסגעשמועסט אין די 

שורות, ואכמ"ל.

א שפיל, פריי פון אפצאל
דאן קומט פאר א לעבעדיגער 'שפיל' אינעם מרכז.. 
דער ליבליכער מציל ווערט אויף א מינוט א שטרענגער 
בחור  מיט'ן  אריבער  גייט  און  'מפקד',  מיליטערישער 
פרעגן  עווענטועל  אים  וועט  מען  וואס  פראגעס  די 
אים  וועט  מען  וואס  מיט  און  הגיוס...  לשכת  אינעם 
מעגליך איבערשרעקן, און וויאזוי ער זאל זיך האלטן 
זייערע  פון  איבערגענומען  ווערן  נישט  און  שטארק 
קען  פראצעדור  דער  שעות  וויפיל  סטראשונקעס, 
זיך אנגארטלען  וויפיל געדולד ער דארף  נעמען. מיט 
איידערן גיין אהין... און וויפיל מאל ער זאל גיין בעטן 
ווארט-זאל מען זאל אנצינדן און אויסלעשן דעם  אין 

עיר-קאנדישאן כדי שלא יחסר המזג, וכו'...
גלייבט מיר די סצענע איז געווען גאר אינטערעסאנט, 
נישט  איינהאלטן  געדארפט  שטארק  זיך  האבן  מיר 
אויסצופלאצן אין א געלעכטער אויפן ארט, אבער דעם 
בחור'ל קומט נעבעך גארנישט צו לאכן, ער שפילט מיט 
דעם שפיל גראדע גאר פראפעסיאנאל, און ווי עס קוקט 
אויס איז ער פולשטענדיג גרייט צו גיין אין עטליכע טעג 

ארום שפילן דעם עכטן שפיל...
ביים  שמייכל  דערלייכטערונגס  בחור'לס  דעם 
און  הענט  געלטער,  אלע  געווען  ווערט  איז  ארויסגיין 
רואיגן  א  מיט  און  נישט,  שוין  אים  זיך  ווארפן  פיס 
געמיט באדאנקט ער זיך הארציג פארן מציל פארן אים 
קומען צו הילף אויף אזא שטארקן פארנעם, ווען דער 
ווארימען חיזוק שמייכל,  זיין  מציל באגלייט אים מיט 
נישט פארגעסנדיג אנצוזאגן אז דער עיקר איז 'תפלה', 
אויפדערנאכט  זונטאג  פאלגנדן  דעם  זאל  ער  אז  און, 
פטור  זיין  ערהאלטן  נאכן  'לחיים',  אריבערברענגען 

בעז"ה!
און יא, ב"ה אצינד שרייבנדיג די שורות, רופן מיר 
אן די חשוב'ע מצילים צו הערן וואס איז געווארן, דער 
ענטפער איז ב"ה גינסטיג, אלעס איז דורך כשורה, נאך 

א אידישע נשמה געראטעוועט!

פון מאה שערים צו 
אוקראינע

אין  ארויס  גייען  מיר  און  אים  מיט  מ'ענדיגט 
נאכאלס  איז  שישא  שמעון  ר'  צימער,  דרויסנדיגן 
מיר  פארברענגען  דערווייל  און  אנגעקומען,  נישט 
מיט די איבריגע מצילים פון וועמען מיר הערן זייערע 
אינטערעסאנטע מערקווירדיגע איבערלעבענישן טאג 

נאך טאג.
שישא  יואל  יצחק  הר"ר  אויך  זיך  דרייט  דארט 
שמעון,  הר"ר  פון  ברודער  אינגערער  א  שליט"א 
פירן  צו  געווארן  אויפגענומען  נארוואס  איז  וועלכער 
געווארן  אויפגעשטעלט  איז  וואס  אפיס  פרישן  דעם 

די  געהעריג  ווי  סערווירן  קענער  צו  המרכז  מטעם 
הונדערטער פליטי אוקראינע וועלכע קומען אפנעמען 
זייערע טשעקלעך פאר שכר דירה, געשיקט דורך דעם 
ווערט  און  אוקראינא',  יהדות  להצלת  'וועד  בארימטן 
פארטיילט אונטער די געניטע פירערשאפט פון 'מרכז 
יעדן קעיס באזונדער,  נאך  גייט  וועלכע  ויעוץ',  עזרה 
און מאכט זיכער אז אלעס ווערט אדורכגעפירט אויפן 

בעסטן פארנעם.
הרב שישא צייגט אונז א גאר דיקער בוך, וועלכע איז 
בלויז איינע פון אזוינע ביכער מיט ליסטעס פון פליטים 
וועלכע האבן שוין באקומען אדער ווארטן צו באקומען 
נעמט  שישא  הרב  ווי  מיר  זעען  דערביי  געלטער,  די 
איינע פון די אפליקאציעס פון א פליט און צו אונזער 
גרויס איבערראשונג צורייסט ער דאס אויף שטיקער... 

וואס איז?
אין די רעגלמעסיגע חקירות וואס מען פירט דורך 
געלטער,  די  שענקען  אים  איידערן  פליט  יעדן  אויף 
ער  אז  איד  דעם  אויף  געווארן  נתברר  ליידער  איז 
און  ה"י,  פרוי  אידישע  נישט  א  מיט  געהייראט  האט 
איינעם  אזא  פאר  מען  וועט  פארשטענדליך  ווי 
אויסגעהארעוועטע  שווער  די  שענקען  אוועק  נישט 
רחמנים  בני  רחמנים  אחב"י  דורך  געשיקט  געלטער 
פון חוץ לארץ, צו ראטעווען אוקראינער אידן פון די 

ציוניסטישע נעגל.

 א נאכנישט-
באשאפענער טיטל

האבן  ענדליך  דא,  איז  שישא  שמעון  ר'  אט,  און 
מיר די געלעגנהייט זיך צו דריקן די הענט מיט וועמען 
מיר רעדן שרייבן און הערן פון אים אזויפיל... און עס 
זיין  זיך צו באקענען פון דערנאנט מיט  איז אנגענעם 
הומאריסטישער  און  פריינטליכער  נאטור,  פרייליכן 

הלוך ילך...
ר' שמעונ'ס פנים זאגט עדות אז ער האלט נישט נאך 
וואו  פון  אינטערעסירנדיג  זיך  און  וואקאציע,  טאג  א 
מען קומט און וואס האט אויפגעהאלטן ביז יעצט, הערן 

מיר דעם שרעקליכן סיפור.
א שרעקליכער פייער האט ליידער פאסירט אין א 
דירה אין ירושלים עיה"ק, וועלכע האט ליידער בעוה"ר 
געקאסט דאס אינג לעבן פון א לעכטיג אידיש מיידעלע 
ה"י. און ר' שמעון האט שווער געארבעט צו פארזיכערן 

אז זי ווערט נישט חלילה געפאלמעסט ר"ל.
ר' שמעון האט שוין טאקע פארלאזט דעם שרעקליכן 
סצענע, אבער אים לאזט מען נישט אפ, יעדע עטליכע 
סעקונדן קלינגען 'ביידע' פון זיינע צוויי טעלעפאנען, 
דעם  אינערהאלב  פירער  גרעסטע  די  פון  איינער  דא 
'זק"א' פאראיין וועלכע טיילן מיט ר' שמעון וואו זאכן 
האלטן און ווען מען וועט באפרייען דאס קערפער. דא 
די צובראכענע זיידעס פון די נפטרת וועלכע ווילן הערן 
באריכטן, דא איינער פון די עסקנים וועלכער פירט אן 

מיט די לוי'.
נישט  וועט  עס  אז  אלעמען  בארואיגט  שמעון  ר' 
פארקומען קיין בזיון המת, ווען דערצו גיבט ער זאגאר 
אויך די לעצט מינוטיגע הדרכות פאר די אריינרופנדע 
איבער וואס מען זאל צוגרייטן פאר די משפחה, וויאזוי 
ארום.  אלעס  און  לוי',  די  צו  פארברייטן  זיי  זאל  מען 
אלעס דורכן 'איין מאן באנד' ר' שמעון שישא, כ'קען 
נישט טראכטן וועלכן טיטל אין עסקנות איך זאל אים 

געבן, ווייל אויפדערווייל זוך איך נאך...
צווישן די אומאויפהערליכע טעלעפאן רופן כאפט 

ר' שמעון אריין זיך אראפצוזעצן מיט א א בחור'ל, ער 





Mishnusoi   |   POB 152, Monroe NY 10950   |   845-751-0228   |   mishnuso@gmail.com
 להערות והארות אדער פאר מוסדות עטה"ק וועלכע ווילן אדווערטייזן
mishnuso@gmail.com אין אונזער גליון ביטע שיקן אן אימעיל צו

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

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

ביי רבי שמעון בר יוחאי

• ברכת מזלא טבא • 
לכבוד ידידינו העומד לימינינו בכל עת ועונה

 הר"ר  
אברהם מאסרי  הי"ו

לרגל הולדת בתו למז"ט
יה"ר שיזכה לראות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצאי 

חלציו, ולהמשיך בפעולותיו הברוכות ברוב הצלחה 
וסייעתא דשמיא

אין קורצן מערכות הקודש 

רחבה  ביד  געווען  משתתף  זיך  סאטמאר  חסידי  אלפי 
ביומא  בארה"ק',  ד'סאטמאר  חיים  עצי  'כולל  לטובת 
ברך  בעל  רביה"ק  הכולל  מייסד  פון  קדישא  דהילולא 

משה מסאטמאר זי"ע

ציוני'סטישער  פון  ליכט  אין  ציפערן ערשינען  פרישע 
 3,199 סאלדאטן,   24,086 צייגן:  הזכרון'  'יום 
שוין  קינדער,  אינגע   832 דערונטער  בירגער  ציווילע 
אומגעקומען זינט גרינדונג פון מדינה של גיהנום, אין 
טעראר  און  מלחמות  אומאויפהערליכע  די  פון  לויף 

אטאקעס – לבי לבי על חלליהם

דורך  פארשוועכט  שרעקליך  הצדיק  יוסף  קבר 
התגרות  שענדליכע  נאך  יוגנטליכע  פאלעסטינער 

באומות פון רעליגיעזע ציונים 

ישיבת פאניעוויזש איז ליידער ווידעראמאל מחלל שם 
טריפה'נעם  ארויסהענגען  מיטן  מבהיל  באופן  שמים 

בנין  פונעם  דאך  אויפן  הכפירה  דגל  ציוני'סטישן 
הישיבה ביום אידם רח"ל

בצל  שבת  לעכטיגער  מיטגעלעבט  יואל  קרית  תושבי 
כ"ק אדמו"ר מקהל חסידי ירושלים שליט"א – תושבים 
שליסן זיך אן ברוח נדיבה לטובת די הונדערטער לומדי 

תורה אין ראם פון די 7 כוללים דקהל חסידי ירושלים

ווערט  ווינקל  סאטמארער  נייער  ווען  פרייד  גרויס 
באנייט אין שטאט בית שמש, מיטן עפענען ביהמ"ד אין 

צענטער פון שפרודלדיגן 'רמת אברהם' געגנט

אקציע אין קרית יואל לטובת ת"ת 'שער השמים ברסלב' 
עטה"ק בעיה"ק ירושלים

ביהמ"ד  אין  אפיעל  פארגעקומען  איז  אחרי  פ'  שב"ק 
'קרן  הגדול ד'סאטמאר-מאנטרעאל לטובת מפעל הק' 

הצלה'

סאטמאר-וויליאמסבורג  בק"ק  פארגעקומען  אקציע 
לטובת בית חינוך 'בנות גבעת שאול' עטה"ק וואו עסקני 
המוסד זענען באגלייט געווארן דורך עסקני 'עזר הצלה'

אין קורצן הצלה מגיוס 

די  ב"ה  'פטור'  ערהאלטן  בחורים  מערערע 
טאג  איין  אין  פטורים   4  – וואכן  צוויי  פארלאפענע 
זעקס   - בחו"ל(  )קדושים  אמור  פ'  וואך  אנהויב 

פטורים היינטיגן דינסטאג

שווער  געווען  נעבעך  איז  וועלכער  בחור  א 
מחליט  האט  מיליטער,  מיטן  פארפלאנטערט 
דינסט  מיליטער  אנהויבן  און  אויפצוגעבן  געווען 
א  צו  אנגעקומען  ער  איז  וואך  פארלאפענע  די   –
מיליטערישע באזע מיט'ן פלאן אפצופארן פון דארט 
מיט אן אויטאבוס צום פלאץ וואו מען וועט אים שיקן 
אויפשטייגן  איידער  רגע  לעצטע  די  אין   – דינען  צו 
אויפן אוטאבוס האט ער אבער מחליט געווען אז עס 
לוינט נישט צו באגיין דעם שרעקליכן שריט, ער האט 
צו  וואס  אנפרעגן  רב  זיין  מיט  פארבינדן  באלד  זיך 
טוהן, דער רב האט אים פארבינדן מיט'ן ראש מצילי 
מרכז עזרה ויעוץ הר"ר שמעון שישא, דער בחור האט 
אין  סיטואציע  דעם  שמעון  ר'  פאר  געווען  מסביר 
מינוטן  נאך עטליכע  אז  און  זיך,  געפינט  ער  וועלכן 
וועג, און ער האט  פארט דער אויטאבוס ארויס אין 
אויפשטייגן  פון  ארויסצודרייען  זיך  וועג  קיין  נישט 
דערויף – עטליכע מינוט שפעטער, האט דער בחור 
ער  קרעמפן...  מאגן  שרעקליכע  באקומען  פלוצים 
האט זיך פארשפארט אין בית הכבוד, און געמאלדן 

באאמטע  די 
אים  איז  עס  אז 
צו  אוממעגליך 

פארן צוליב זיינע יסורים. – נאך וואס דער אוטאבוס 
איז אפגעפארן, איז ער ארויסגעקומען און געמאלדן 
שפירט  ער  אז  איינגעשטעלטע  דארטיגע  די  פאר 
צומארגנס  אויך   – אהיימגיין  מוז  און  אומגינסטיג 
האט ער ווייטער נישט גוט געשפירט... און אזוי ארום 
באזע.  מיליטער  צום  אריבערפארן  געקענט  נישט 
עזרה  מרכז  צום  וועג  זיין  געמאכט  ער  דערביי האט 
הדרכות  פונקטליכע  ערהאלטן  האט  ער  וואו  ויעוץ, 
בעז"ה  און  ווייטער,  אויף  נעמען  צו  שריט  וועלכע 
פארזיכערן אז ער קומט חלילה נישט אן ווידעראמאל 

אינעם טמא'נעם מיליטער

די   – וואקאציע...  נישט  מען  נעמט  יו"ט  אויך 
זענען  טורמע,  הרוסים'  'מגרש  אין  ארעסטאנטן 
אנגענעם איבערראשט געווארן אין די פארלאפענע 
ימי חול המועד פסח, מיט א באזוך פונעם ראש מצילי 
אינאיינעם  שישא,  שמעון  הר"ר  ויעוץ  עזרה  מרכז 
מיט'ן חשוב'ן עסקן המרכז הר"ר שמעון בלוי, וועלכע 
זענען געקומען משמח זיין די אסורים לכבוד המועד – 
באזונדער איז איינע פון די ימי חול המועד באשטימט 
די  וואו  טאג',  'ארבעטס  געהעריגער  אלס  געווארן 
לשכת  אין  אריינגעקומען  זענען  מצילים  חשוב'ע 
האבן  וועלכע  בחורים  די  אויפגענומען  און  המרכז, 

געדארפט זיך גיין שטעלן גלייך נאך יו"ט 

עס איז חול המועד אויף דער וועלט, אבער אין מרכז עזרה ויעוץ גייט אלעס אן ווי געהעריג

איז א משתמט פון מיליטער, ער דארף דורכפירן 
געוויסע פראצעדורן ואכמ"ל, ר' שמעון גייט מיט 

אים אדורך אים פונקטליך וואס ער דארף טון.
דערמאנטער  פריער  דער  אריין  קומט  אט 
אז  אים  פארזיכערט  שמעון  ר'  בחור,  זוועהילער 
דעם  פארזיכערן  צו  און  רעכט,  האט  מציל  דער 
המשפחה,  בני  די  פון  רואיגקייט  פולשטענדיגן 
איר  מיט  דורך  די מוטער, שמועסט  אן  רופט ער 
וואס מען האט צו טוהן אין לויף פון די קומענדיגע 
צו  נישט  ער  פארגעסט  דערביי  ווען  וואכן,  פאר 
בחור  דער  וואס  רושם  גוטן  דעם  באצייכענען 

שטעלט אהער...
דער זייגער רוקט זיך, אבער עס שפאצירן אריין 
נאך צוויי אידן. דער צווייטער איז דא וועגן זיינע 
בחורים  צוויי  פון  משפחה  היימישע  א  קרובים, 
זייער  פון  יתומים  מיידלעך,  היימישע  צוויי  און 
טאטן, ליידער אויפגעוואקסן געווארן אין א נישט 
געהעריגע שטוב, און דאס האט צוגעברענגט אז 
מען  וואס  געהעריג  צוגעשטעלט  נישט  האבן  זיי 
נישט  האבן  מיידלעך  די  ווידער  געדארפט,  האט 
אז  אויפווייזן  צו  דת'  'תצהיר  זייער  צוגעשטעלט 
זיי זענען חרדי'שע מיידלעך, און אצינד זענען זיי 

'משתמטים' פון מיליטער.
צווישן איין ווארט און דאס אנדערע, רופט ר' 
שמעון אן דעם לויער וועגן אן אנדערן בחור וואס 
זיצט דארט, מען שמועסט זיך דורך די קומענדיגע 
שריט. און דאן איבער נאך א בחור, מיט וועמען 
מען האט צו רעדן עטליכע ווערטער איבער זיינע 

ווייטערדיגע שריט...
אינצווישן,  רופן  טעלעפאן  פילע  די  צווישן 
הר"ר  מציל  חשוב'ער  דער  אריין  אויך  קלינגט 
דוד משה דייטש שליט"א, המכונה בפי כל בלשון 
חיבה 'דייטשאלע'... ער געפינט זיך יעצט שפעט 
אויפדערנאכט אין מיליטערישן שפיטאל אין 'תל 
השומר' צו באגלייטן א בחור וועלכער איז שווער 
דארף  ער  און  מיליטער,  מיטן  פארפלאנטערט 
המצילים  ראש  מיטן  דורכשמועסן  זיך  דרינגענד 
)גייענדיג צום דרוק קומט ב"ה אריין די פריידיגע 
זיין  ערהאלטן  שוין  האט  בחור  דער  אז  נייעס 

פולשטענדיגער פטור בחסדי ד'!(.

א 'רואיגע' נאכט
זיך  גרייטן  מיר  צוויי שעה,  גוטע  א  אפגעזיצן 
צו פארלאזן דאס פלאץ, ווען מיר יאגן אן צו הערן 
פון די מצילים וואסאפארא 'רואיגע' נאכט עס איז 
אסאך  איז  מאל  פיל  מרכז,  אינעם  היינט  געווען 
אסאך מער אנגעשטויסן און פארנומען זאגן זיי... 
וואו פונקט שטופט מען אריין נאך צייט? פרעגט 

מיר נישט ווייל איך ווייס נישט...
דער זייגער קלאפט חצות, מיר לויפן אראפ צו 
די בית ישראל שטיבלאך כאפן א מנין מעריב, ווען 
וואס מיר  פון  רוישן און שטורעמען  די מחשבות 
זיך  טוט  דא  וואס  מיטגעלעבט.  אקארשט  האבן 

נישט אפ... 




