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  יתרו  

  
  ק סאטמאר"אבדק

  ה"ב

ידוע ומפורסם עד כמה יגעו וטרחו , אשא עיני אל ההרים אל ההורים מוסדי דור ודור
צדקת ארץ ישראל קופת רבי מאיר מ למען "מאורי הדורות נבג' אבותינו ורבותינו הק

, ו"ק ת"להחזיק ידי יוצאי מדינתם יושבי אוהל לומדי תורה בטהרה בארה בעל הנס
ע ואחריהם כל רישי כלה וכל "זי' ה מרנן הבית יוסף והאלשיך הק" קודש השיסודתה בהררי

ובעצמם עמדו על הפקודים כגבאי , רישי גלוותא שגילו בה סגולות יקרות רבות ונכבדות
ובמשך הדורות לא פסקה מעל שולחנם , קודש העושים ומעשים למען צדקה קדושה זו

ודע בין החיים לסגולה בדוקה ומנוסה וכבר נ, בזמני ששון ושעת רצון ובכל עת ומצוא
  .להצלחה ולהוושע בכל מיני ישועות

ז מרן בעל "שא, מ"ה הכ"ק זללה"ר הגה"ק אאמו"ותחת אחד השיחים שמעתי מכ
לייסד כולל ה "ז מרן בעל עצי חיים זללה"ה צוה לפני פטירתו לא"ט זללה"קדושת יו

רוחו הטהורה ובשנת ופקודתו שמרה , ק"מיוחד לתמיכת אנשי שלומו תושבי ארה
נ להקים כולל מיוחד לעדת מרעיתו ולחם והגין בעדה בכל "ק עלה בידו במסי"ט לפ"תרס

  .ק"ובעצמו התעסק בקדשים בשליחות כסף הקדשים לארה, תוקף ועוז

ק שמאוד "ר הגה"ק מרן אאמו"כן בקודש חזיתי אצל כ,  אבות סימן לבניםומעשה
א " בבני ברק יעש"ד כולל עצי חיים לאנעל כן יס, כלתה נפשו להמשיך מסורה זו

ח מופלגים בעלי "ת', יחסיון אברכים יקרים יוצאי ישיבתינו הק' שמראשית יסודה בצל כנפי
ז "ש אביו א"וקראו ע, ר הלומדים תורה מתוך הדחק על טהרת הקודש"ברוכי ילדים בליעה

ל החזקתה בסכומים ובכל לב ובכל נפש ומאודו נשא בעו, ה"ק בעל עצי חיים זללה"מרן הגה
  .'וראה בזה המשכת קיום צוואת אבותיו הק, הגונים מידי חודש בחדשו

ה "ק זללה"ר הגה"ק מרן אאמו" הנזר והוסרה העטרה בפטירת כשהורםואחרי 
חשבתי דרכי לילך בעקבות ראשונים ולחזק את כוללינו ולהטיל את נזר נשיאות הכולל על 

א אשר היה חביב מאוד בעיני "שלום אליעזר שליט' צ ר"שכם אחי יקירי איש אמונים הרה
ק "ה ואשר היה באמנה אתו לכל עניני צדקות ובפרט לעניי ארה"ק זללה"ר הגה"ק אאמו"כ

על כן אקוה שאלקי אבי יהא בעזרו ויעלה בידו לחזק , שנתחלקו על ידו סכומים עצומים
  . הצדקה שלוםוהיה מעשה, את כוללינו ולהוסיף על הראשונים ביתר שאת ויתר עוז

 ש היקרים שיחיו צאי לך בעקבי הצאן "ובכן נפשי בשאלתי מול אנ        
 לטובת כוללינו ' ושאו ידיכם לשקול שקלי הקודש לתת את תרומת ה                     

 קופת רבי מאיר בעל הנס ולהחזיק קופת הצדקה בתוך ביתו אל תוך                        
 ואלקא דמאיר יענינו בצירוף זכות אבותינו  .בתיכם להניח ברכה                          

 מייסדי כוללינו להוושע בדבר ישועה ורחמים בבני בריכי חיי ' הק                             
 , ס"חיי נחת וכט, רב ברכות ושובע שמחות, אריכי ומזוני רויחי                                

 עדי נזכה לראות בישועתן של ישראל וציון במשפט תפדה                                    
  . א"ושביה בצדקה בב                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכתב קודש מכ
 ק"למען החזקת צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל עצי חיים בארה


