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In our hectic,  fast-paced lives, 
we sometimes encounter 

challenging situations and feel 
lost and hopeless. We wonder 

where will a yeshuah come from?

there are two sides 
to every story.

This is the power 
of Reb Meir Ba’al Haness: 

What seemed unsurmountable, 
crumbles into dust and challenges 
become our stories of triumph.

one before reb meir, 
and one after.
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In our hectic,  fast-paced lives, 
we sometimes encounter 

challenging situations and feel 
lost and hopeless. We wonder 

where will a yeshuah come from?

there are two sides 
to every story.

This is the power 
of Reb Meir Ba’al Haness: 

What seemed unsurmountable, 
crumbles into dust and challenges 
become our stories of triumph.

one before reb meir, 
and one after.

Reb Meir Baal Haness | 718.215.1399 | 3



a story of nightmarish turmoil.
The high-risk doctor sits the hopeful young couple 

in his o�ce. His face is drawn. “We don’t know if the 

baby will make it,” he says grimly, and all their hopes 

and dreams come crashing down.

a story of frightening uncertainty.  
He was always a quiet baby. He didn’t cry. But he 

didn’t smile much, either. Each time he turned away a 

hug, Ri�y’s heart clenched in dread, and sleepless 

nights passed as she waited in terror for the meeting 

with the diagnostician.

a story of torturous waiting.  
It’s been years since a name came up–years full of 

dashed hopes, of awkward soon-by-yous and forced 

smiles that barely hide the pain, and finally, terrible 

silence. Now, a new possibility came up–but the wistful 

hope is replaced by skepticism.

an ending of wondrous joy.
“It’s a healthy little boy!” The doctor’s exuberant words 

were the happiest they’d ever heard. It was like waking up 

from a nightmare and realizing that life was a dream.

an ending of unbelievable miracles.
The diagnostician met Ri�y with a broad smile. “You have 

absolutely nothing to worry about. Your child will outgrow 

this.” A heavy cloud lifted o� of her. Finally, she felt light.

an ending of incredible yeshuah. 
“Mazel Tov!” The family’s happiness was palpable to all who 

joined the simchah. It had been years–and at the same 

time, it had all come about so suddenly.  
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it all starts
with a story

a story with a 
different ending

בטחון כח הבטחה
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a story of nightmarish turmoil.
The high-risk doctor sits the hopeful young couple 

in his o�ce. His face is drawn. “We don’t know if the 

baby will make it,” he says grimly, and all their hopes 

and dreams come crashing down.

a story of frightening uncertainty.  
He was always a quiet baby. He didn’t cry. But he 

didn’t smile much, either. Each time he turned away a 

hug, Ri�y’s heart clenched in dread, and sleepless 

nights passed as she waited in terror for the meeting 

with the diagnostician.

a story of torturous waiting.  
It’s been years since a name came up–years full of 

dashed hopes, of awkward soon-by-yous and forced 

smiles that barely hide the pain, and finally, terrible 

silence. Now, a new possibility came up–but the wistful 

hope is replaced by skepticism.

an ending of wondrous joy.
“It’s a healthy little boy!” The doctor’s exuberant words 

were the happiest they’d ever heard. It was like waking up 

from a nightmare and realizing that life was a dream.

an ending of unbelievable miracles.
The diagnostician met Ri�y with a broad smile. “You have 

absolutely nothing to worry about. Your child will outgrow 

this.” A heavy cloud lifted o� of her. Finally, she felt light.

an ending of incredible yeshuah. 
“Mazel Tov!” The family’s happiness was palpable to all who 

joined the simchah. It had been years–and at the same 

time, it had all come about so suddenly.  

the         
of a yid

the     of
tzedakah

the           
of reb meir

H
ea

rt
warming episodes

o
f  M

i r ac l e s  a n d  W
ond

er
s

אלקא
דמאיר

עננו

it all starts
with a story

a story with a 
different ending

בטחון כח הבטחה

Reb Meir Baal Haness | 718.215.1399 | 5



Yiddish Intro Spread

ַאן ָאנהויב פון צער, ווייטָאג און בושה
26 יָאר ַאלט איז שוין שלום, דער עלטסטער קינד אין שטוב. ער איז ַא וואוילער בחור, ָאבער קיין 

שידוך ליידער גייט אים נישט. יעדן אינדערפרי לויפט ער נָאך כַאּפן דעם בָאס צו דער ישיבה, בעת 
זיינע חברים טרָאגן שוין זייערע בכורים אונטער׳ן טלית צום מלמד לעקן הָאניג. דער צער איז 

אומדערטרעגליך. די משּפחה׳ס ווייטָאג איז נישט צום אויסהַאלטן. שלָאפלָאזע נעכט. 
טרערן-געווייקטע תפלות. מ׳ווארט און מ׳לעכצט אויף א ישועה.

ַאן ָאנהויב פון שרעק, ציטער און ַאנגסט
״איך שּפיר זייער שלעכט ַאז כ׳דַארף דָאס אייך איינמעלדן״, זָאגט דער הויכרַאנגיקער דָאקטָאר אין 
ַאן ָאפיציעלער שטימע צו די יונגע מַאמע ווָאס ווַארפט נעבעך מיט ַאלע גלידער פַאר גרויס ַאנגסט, 
״ָאבער אונזערע טעסטס הָאבן ַאנטדעקט ביי אייך סימּפטָאמען פון דער ביטערער מחלה אויף זייער 

ַאן ערנסטן פַארנעם״! שָאק. שוידער. ּפחד. בהלה. ּפַאניק. — ווָאס וועט זיין דָא מיט די מַאמע?! ווָאס 
וועט זיין מיט די ּפיצלעך קינדער?!

ַאן ָאנהויב פון טרערן, טרויער און זָארג
מאיר׳ל איז ַא זיס בַא׳חנ׳ט יונגעלע, קלוג און הַארציג. ָאבער ָאנקומענדיג אין חדר קען ער נישט 

אויפכַאּפן קיין עברי. ער מוטשעט זיך ָאּפצוזָאגן ַא ּפסוק. נָאך ַא כתה העכער און דער ּפרָאבלעם 
ווַאקסט מיט. די מלמדים הייבן הענט, די טערַאּפיסטן קענען נישט כַאּפן דעם ּפרָאבלעם, און מאיר׳ל 

נעבעך ווערט פַארלָאשן. זיין ּפנימ׳ל איז איינגעפַאלן. ער איז טרויעריג. ער וויל ַאזוי זיין ווי ַאלע 
קינדער, ָאבער ער קען נישט! דָאס הַארץ פונעם טַאטן וויינט. די געפילן פון די מַאמע זענען 

פַארקלעמט. אוי, ווָאס איז דער עתיד פון אונזער מאיר׳ל?!

ַאן ענדע מיט ַא שמחה׳דיגן ״מזל טוב״ געשריי
״מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!״ די פריידיגע אויסרופן הָאבן דורכגעריסן די שטילקייט פון דער נַאכט. ״פַאר ַאזַא 

שידוך הָאט זיך ַאלעס געלוינט״, שרייען אויס די גליקליכע געשוויסטער פון החתן שלום, ווָאס שטרַאלט פון 
גליק. עס גייט נישט ַאריבער קיין גַאנצע דריי ווָאכן און ווידערַאמָאל קלינגט ָאּפ ַא ״מזל טוב״ אין דעם שטוב. די 

יונגערע שוועסטער איז ב״ה ַא כלה געווָארן מיט ַא וואוילן טייערן חתן. א שמחה, א דערלייכטערונג, א 
צופרידנהייט. אויסערגעווענליך!

ַאן ענדע מיט ַאן איבעררַאשנדע בשורה
״ַאנטשולדיגט מיר, ָאבער עּפעס וואונדערליך הָאט דָא ּפַאסירט!״ זָאגט דער דָאקטָאר, אין ַא פַארוואונדערטע 

מינע, צו די איבעררַאשטע מַאמע. ״עּפעס שטימט מיר נישט, איך האב נאך אזאנס אין מיין קאריערע נישט 
געהַאט, ָאבער אונזערע פרישע טעסטס צייגן ַאז איר זענט גענצליך ריין און אייער געזונט צושטַאנד איז 
ּפערפעקט! עס מוז זיין עּפעס ַא ׳מירעקל׳ איז דָא פָארגעקומען, ווייל מעדיציניש איז עס אומגלויבליך!״ 

איבעררַאשונג. גליק. דַאנק און לויב. אומבַאשרייבליך!

ַאן ענדע פון פרייד, גליק און נחת
מאיר איז היינט פון די חשוב׳סטע בחורים אין דער מצויינ׳דיגער ישיבה גדולה, און זיין נָאמען קלינגט ַאלס 
אויסגערופענער מתמיד. ער איז קוים 17 , ָאבער שדכנים נעמען שוין ַארָאּפ די טעלעפָאנען ָאנצוטרָאגן די 
שענסטע שידוכים פַאר דעם עילוי. ביים שבת טיש זָאגט מאיר אייגענע חידושים ווָאס ער הָאט זעלבסט 

פַארפַאסט און טַאטע מַאמע קוועלן פון די שענסטע נחת ווָאס מ׳קען זיך נָאר וואונטשן. פרייד. קוועלעניש. 
הייליג אידיש נחת. ממש ַא חסד השם!

ַאלעס הייבט זיך
ָאן מיט ַא מעשה.

אלקא
דמאיר

עננו

שן
י נ

געשעע רענדע  י ר
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די מסורה׳דיגע סגולה;
די מַאכטפולע כח הצדקה.

איינגעווָארצלט אין די
געשיכטע פון כלל ישראל.

דָאס איז די הייליגע
הבטחה פון רבי מאיר!

יעדע מעשה
הָאט ַאן ענדע.
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Yiddish Intro Spread

ַאן ָאנהויב פון צער, ווייטָאג און בושה
26 יָאר ַאלט איז שוין שלום, דער עלטסטער קינד אין שטוב. ער איז ַא וואוילער בחור, ָאבער קיין 

שידוך ליידער גייט אים נישט. יעדן אינדערפרי לויפט ער נָאך כַאּפן דעם בָאס צו דער ישיבה, בעת 
זיינע חברים טרָאגן שוין זייערע בכורים אונטער׳ן טלית צום מלמד לעקן הָאניג. דער צער איז 

אומדערטרעגליך. די משּפחה׳ס ווייטָאג איז נישט צום אויסהַאלטן. שלָאפלָאזע נעכט. 
טרערן-געווייקטע תפלות. מ׳ווארט און מ׳לעכצט אויף א ישועה.

ַאן ָאנהויב פון שרעק, ציטער און ַאנגסט
״איך שּפיר זייער שלעכט ַאז כ׳דַארף דָאס אייך איינמעלדן״, זָאגט דער הויכרַאנגיקער דָאקטָאר אין 
ַאן ָאפיציעלער שטימע צו די יונגע מַאמע ווָאס ווַארפט נעבעך מיט ַאלע גלידער פַאר גרויס ַאנגסט, 
״ָאבער אונזערע טעסטס הָאבן ַאנטדעקט ביי אייך סימּפטָאמען פון דער ביטערער מחלה אויף זייער 

ַאן ערנסטן פַארנעם״! שָאק. שוידער. ּפחד. בהלה. ּפַאניק. — ווָאס וועט זיין דָא מיט די מַאמע?! ווָאס 
וועט זיין מיט די ּפיצלעך קינדער?!

ַאן ָאנהויב פון טרערן, טרויער און זָארג
מאיר׳ל איז ַא זיס בַא׳חנ׳ט יונגעלע, קלוג און הַארציג. ָאבער ָאנקומענדיג אין חדר קען ער נישט 

אויפכַאּפן קיין עברי. ער מוטשעט זיך ָאּפצוזָאגן ַא ּפסוק. נָאך ַא כתה העכער און דער ּפרָאבלעם 
ווַאקסט מיט. די מלמדים הייבן הענט, די טערַאּפיסטן קענען נישט כַאּפן דעם ּפרָאבלעם, און מאיר׳ל 

נעבעך ווערט פַארלָאשן. זיין ּפנימ׳ל איז איינגעפַאלן. ער איז טרויעריג. ער וויל ַאזוי זיין ווי ַאלע 
קינדער, ָאבער ער קען נישט! דָאס הַארץ פונעם טַאטן וויינט. די געפילן פון די מַאמע זענען 

פַארקלעמט. אוי, ווָאס איז דער עתיד פון אונזער מאיר׳ל?!

ַאן ענדע מיט ַא שמחה׳דיגן ״מזל טוב״ געשריי
״מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!״ די פריידיגע אויסרופן הָאבן דורכגעריסן די שטילקייט פון דער נַאכט. ״פַאר ַאזַא 

שידוך הָאט זיך ַאלעס געלוינט״, שרייען אויס די גליקליכע געשוויסטער פון החתן שלום, ווָאס שטרַאלט פון 
גליק. עס גייט נישט ַאריבער קיין גַאנצע דריי ווָאכן און ווידערַאמָאל קלינגט ָאּפ ַא ״מזל טוב״ אין דעם שטוב. די 

יונגערע שוועסטער איז ב״ה ַא כלה געווָארן מיט ַא וואוילן טייערן חתן. א שמחה, א דערלייכטערונג, א 
צופרידנהייט. אויסערגעווענליך!

ַאן ענדע מיט ַאן איבעררַאשנדע בשורה
״ַאנטשולדיגט מיר, ָאבער עּפעס וואונדערליך הָאט דָא ּפַאסירט!״ זָאגט דער דָאקטָאר, אין ַא פַארוואונדערטע 

מינע, צו די איבעררַאשטע מַאמע. ״עּפעס שטימט מיר נישט, איך האב נאך אזאנס אין מיין קאריערע נישט 
געהַאט, ָאבער אונזערע פרישע טעסטס צייגן ַאז איר זענט גענצליך ריין און אייער געזונט צושטַאנד איז 
ּפערפעקט! עס מוז זיין עּפעס ַא ׳מירעקל׳ איז דָא פָארגעקומען, ווייל מעדיציניש איז עס אומגלויבליך!״ 

איבעררַאשונג. גליק. דַאנק און לויב. אומבַאשרייבליך!

ַאן ענדע פון פרייד, גליק און נחת
מאיר איז היינט פון די חשוב׳סטע בחורים אין דער מצויינ׳דיגער ישיבה גדולה, און זיין נָאמען קלינגט ַאלס 
אויסגערופענער מתמיד. ער איז קוים 17 , ָאבער שדכנים נעמען שוין ַארָאּפ די טעלעפָאנען ָאנצוטרָאגן די 
שענסטע שידוכים פַאר דעם עילוי. ביים שבת טיש זָאגט מאיר אייגענע חידושים ווָאס ער הָאט זעלבסט 

פַארפַאסט און טַאטע מַאמע קוועלן פון די שענסטע נחת ווָאס מ׳קען זיך נָאר וואונטשן. פרייד. קוועלעניש. 
הייליג אידיש נחת. ממש ַא חסד השם!

ַאלעס הייבט זיך
ָאן מיט ַא מעשה.

אלקא
דמאיר

עננו

שן
י נ

געשעע רענדע  י ר

ת
ו ע ו ש י ע  ס י ו ר ג ן 

ו פ

די מסורה׳דיגע סגולה;
די מַאכטפולע כח הצדקה.

איינגעווָארצלט אין די
געשיכטע פון כלל ישראל.

דָאס איז די הייליגע
הבטחה פון רבי מאיר!

יעדע מעשה
הָאט ַאן ענדע.

Reb Meir Baal Haness | 718.215.1399 | 7



א היסטארישע טאג-יום הישועות

דער טאג וואס וועט צונויפנעמען כלל ישראל 
פאראייניגט מיט תפלה און צדקה מיטן הייליגן כח 

פון רבי מאיר בעל הנס.

רבי מאיר׳ס ציון
אין דעם טָאג וועט ַא מנין געהויבענע תלמידי 
שומרי  כולל  פון  מופלגים  לומדים  חכמים, 
קבר  צום  וביראה  באימה  ַארויפגיין  החומות, 
מיט  און  טברי׳,  אין  הנס  בעל  מאיר  רבי  פון 
הייסע תפלות ותחנונים ַאדורכברעכן טויערן 
און מויערן ביז צום כסא הכבוד, אין זכות פון 

רבי מאיר בעל הנס!

רבי מאיר׳ס תפלה
גַאנצע  די  איבער  אידן  וועלן  טָאג  דעם  אין 
החומות  שומרי  די  ביי  שטעלן  זיך  וועלט 
אייביגע  הייליגע  די  שעּפשען  ּפושקע, 
תנא  פונעם  תפלה  די  ווערטער,  סגולה׳דיגע 
ַא  ַאריינווַארפן  עננו״,  דמאיר  ״אלקא  אלקי, 
ורפואות  ישועות  בעטן  דערביי  און  ּפרוטה 
והצלחה פַאר זיך ַאליין און פַאר כלל ישראל!

רבי מאיר׳ס צדקה
אין דעם טָאג וועט די הייליגע צדקה פון כולל 
די  צו  דירעקט  ״ַאריינשיקן  החומות  שומרי 
עניים  און  ויתומים  אלמנות  פון  ַאקַאונטס״ 
הַארציגע  סּפעציעלע  ״ַא  חכמים  תלמידי 
דערפרייען  און  טָאג,  דעם  לכבוד  תמיכה״ 
כלל  פון  נדבה  הערליכע  ַא  מיט  הַארץ  זייער 

ישראל!

״רבי מאיר הָאט צוגעזָאגט פַאר זיין ּפטירה: 
ווער ס׳וועט געבן צדקה פאר עניי ארץ 

ישראל אין מיין נאמען, וועל איך זיין ַא מליץ 
יושר פַאר אים ביים בית דין של מעלה.

ער''ח אדרער''ח אדר
פוןטָאגא

רבי מאיר׳ס
הבטחה:

אין דעם גרויסן טָאג, ווערט דערמַאנט דורך רבי מאיר׳ס שליחים מיט א ״קוויטל״ ביים ציון הקדוש.
שליסט אייך ָאן אינעם ָאוקשען היינט, און שיקט ַאריין אייערע נעמען מזכיר צו זיין, לישועה ולהצלחה.

א חשוב׳ע אלמנה וועט מתפלל זיין פאר אייך אין "דעם טאג" שפייזט אן אלמנה

אן ארימע כלה וואס האט חתונה אין "דעם טאג" וועט מתפלל זיין פאר אייך אין איר יום החופה.העלפט א כלה 

א גאנצע כתה פון אונזער ת"ת וועלן מתפלל זיין פאר אייך אין "דעם טאג"שטיצט תינוקות של בית רבן

א חשוב'ע תלמיד חכם, וועט מתפלל זיין פאר אייך ביים ציון פון רבי מאיר אין "דעם טאג"העלפט א תלמיד חכם לערנען

 auction package מיט׳ן קויפן אן

פון +$150  קענט איר אויסקלויבן אז אייער 

נדבה זאל געגעבן ווערן צו די צוועק וואס איז 

די נאנטסטע צו אייער הארץ. 

מיט אייער בקשותשיקט מיט אייער קוויטל ווען איר גיט אייער נדבה 

feb.24.20The d
ay that makes storiesfeb.24.20

Tefillos that break through to the כסא הכבוד.
Tzedakah that crosses oceans and mends hearts.

It’s all happening on The Day.

A Day of
tefillah

On The Day, February 24, ‘20, we 
will whisper the timeless words 
 and drop a coin into ”אלקא ד׳מאיר עננו“
the pushka of Reb Meir Baal Haness. 
Together with Yidden worldwide, 
we will daven for our private needs 
and for each other, invoking 

yeshuos for all.

tzedakah
On the day, our gabbai will deposit 
money into the bank accounts  of 
poor families in Eretz Yisreol. 
Hungry children will sit down to a 
meal. Grateful almanos will receive 
new clothing for their children, and 
relieved chassanim and kallos will 

embrace a hopeful future.

connection
On The Day, a minyan of talmidei 
chachamim will storm the heavens 
at Reb Meir’s kever with fervent 
and heartfelt tefillos on behalf of 
the entire klal Yisroel. Join the 
auction today and submit your 
name to be davened for during 

these special moments.

Reb Meir’s
promise:

“when a yid will give tzedaka 
to the poor of eretz 
yisroel in my name, 
I will personally intercede 
in shamayim on his behalf.”

Choose your representative at the kever of Reb Meir Baal Haness.
Bonus for auction packages of $150+

HELP AN A widow will daven for you and your family in thanks on The Day

A kallah whose wedding is set on The Day will daven for you before her chuppah

A class of tinokis shel bais raban will daven for you, in their holy purity, on The Day

A Talmid Chacham, with his infinite zechuyos, will daven for you on The Day

SUPPORT A BRIDE

SPONSOR A SHIUR

ENABLE A BEN TORAH

Submit your kvittel to 
Reb Meir Baal Haness 
with every donation. 

אלמנה

R
eb

 M
ei

r 
B

aa
l H

an
es

s 
| w

w
w

.r
eb

m
ei

r.
or

g 
| 8



א היסטארישע טאג-יום הישועות
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פאראייניגט מיט תפלה און צדקה מיטן הייליגן כח 

פון רבי מאיר בעל הנס.

רבי מאיר׳ס ציון
אין דעם טָאג וועט ַא מנין געהויבענע תלמידי 
שומרי  כולל  פון  מופלגים  לומדים  חכמים, 
קבר  צום  וביראה  באימה  ַארויפגיין  החומות, 
מיט  און  טברי׳,  אין  הנס  בעל  מאיר  רבי  פון 
הייסע תפלות ותחנונים ַאדורכברעכן טויערן 
און מויערן ביז צום כסא הכבוד, אין זכות פון 

רבי מאיר בעל הנס!

רבי מאיר׳ס תפלה
גַאנצע  די  איבער  אידן  וועלן  טָאג  דעם  אין 
החומות  שומרי  די  ביי  שטעלן  זיך  וועלט 
אייביגע  הייליגע  די  שעּפשען  ּפושקע, 
תנא  פונעם  תפלה  די  ווערטער,  סגולה׳דיגע 
ַא  ַאריינווַארפן  עננו״,  דמאיר  ״אלקא  אלקי, 
ורפואות  ישועות  בעטן  דערביי  און  ּפרוטה 
והצלחה פַאר זיך ַאליין און פַאר כלל ישראל!

רבי מאיר׳ס צדקה
אין דעם טָאג וועט די הייליגע צדקה פון כולל 
די  צו  דירעקט  ״ַאריינשיקן  החומות  שומרי 
עניים  און  ויתומים  אלמנות  פון  ַאקַאונטס״ 
הַארציגע  סּפעציעלע  ״ַא  חכמים  תלמידי 
דערפרייען  און  טָאג,  דעם  לכבוד  תמיכה״ 
כלל  פון  נדבה  הערליכע  ַא  מיט  הַארץ  זייער 

ישראל!

״רבי מאיר הָאט צוגעזָאגט פַאר זיין ּפטירה: 
ווער ס׳וועט געבן צדקה פאר עניי ארץ 

ישראל אין מיין נאמען, וועל איך זיין ַא מליץ 
יושר פַאר אים ביים בית דין של מעלה.

ער''ח אדרער''ח אדר
פוןטָאגא

רבי מאיר׳ס
הבטחה:

אין דעם גרויסן טָאג, ווערט דערמַאנט דורך רבי מאיר׳ס שליחים מיט א ״קוויטל״ ביים ציון הקדוש.
שליסט אייך ָאן אינעם ָאוקשען היינט, און שיקט ַאריין אייערע נעמען מזכיר צו זיין, לישועה ולהצלחה.

א חשוב׳ע אלמנה וועט מתפלל זיין פאר אייך אין "דעם טאג" שפייזט אן אלמנה

אן ארימע כלה וואס האט חתונה אין "דעם טאג" וועט מתפלל זיין פאר אייך אין איר יום החופה.העלפט א כלה 

א גאנצע כתה פון אונזער ת"ת וועלן מתפלל זיין פאר אייך אין "דעם טאג"שטיצט תינוקות של בית רבן

א חשוב'ע תלמיד חכם, וועט מתפלל זיין פאר אייך ביים ציון פון רבי מאיר אין "דעם טאג"העלפט א תלמיד חכם לערנען

 auction package מיט׳ן קויפן אן

פון +$150  קענט איר אויסקלויבן אז אייער 

נדבה זאל געגעבן ווערן צו די צוועק וואס איז 

די נאנטסטע צו אייער הארץ. 

מיט אייער בקשותשיקט מיט אייער קוויטל ווען איר גיט אייער נדבה 

feb.24.20The d
ay that makes storiesfeb.24.20

Tefillos that break through to the כסא הכבוד.
Tzedakah that crosses oceans and mends hearts.

It’s all happening on The Day.

A Day of
tefillah

On The Day, February 24, ‘20, we 
will whisper the timeless words 
 and drop a coin into ”אלקא ד׳מאיר עננו“
the pushka of Reb Meir Baal Haness. 
Together with Yidden worldwide, 
we will daven for our private needs 
and for each other, invoking 

yeshuos for all.

tzedakah
On the day, our gabbai will deposit 
money into the bank accounts  of 
poor families in Eretz Yisreol. 
Hungry children will sit down to a 
meal. Grateful almanos will receive 
new clothing for their children, and 
relieved chassanim and kallos will 

embrace a hopeful future.

connection
On The Day, a minyan of talmidei 
chachamim will storm the heavens 
at Reb Meir’s kever with fervent 
and heartfelt tefillos on behalf of 
the entire klal Yisroel. Join the 
auction today and submit your 
name to be davened for during 

these special moments.

Reb Meir’s
promise:

“when a yid will give tzedaka 
to the poor of eretz 
yisroel in my name, 
I will personally intercede 
in shamayim on his behalf.”

Choose your representative at the kever of Reb Meir Baal Haness.
Bonus for auction packages of $150+

HELP AN A widow will daven for you and your family in thanks on The Day

A kallah whose wedding is set on The Day will daven for you before her chuppah

A class of tinokis shel bais raban will daven for you, in their holy purity, on The Day

A Talmid Chacham, with his infinite zechuyos, will daven for you on The Day

SUPPORT A BRIDE

SPONSOR A SHIUR

ENABLE A BEN TORAH

Submit your kvittel to 
Reb Meir Baal Haness 
with every donation. 

אלמנה

Reb Meir Baal Haness | 718.215.1399 | 9



Pushka Spread

Make the Pushka
a part of your story. 

Make the Pushka
a part of your story. 

illuminate your life with the tzedakah of reb meir ba’al haness.

“This is something my kids started 

doing: When they head out to the 

school bus every morning, they put a 

coin into the Reb Meir Baal Haness 

pushka so that they’ll have a better 

day.” 

“I’ve been giving 

tzedakah before 

candle-lighting since 

I was a little girl, and 

my daughters do the 

same. It infuses my 

home with serenity 

and heiligkeit, and 

welcomes in 

Shabbos.” 

—Chavy L., Monsey

“Our teacher has a pushka in school, 

so every girl can give tzedakah before 

a test, if they want. It always helps me 

do better!” 

—Chayal’e Feig, Brooklyn

“For the past year, 

before I take my son 

to therapy, I’ve been 

putting money in the 

pushka. Baruch 

Hashem, we’ve been 

seeing real 

progress!!!”

—Ri�y Ackerman, 

Williamsburg

the pushka brings this 
age-old tradition into 
our lives.  you, too, 
have the power to 
invoke the eternal 
bruchos that reb meir 
promises. 

Place it on your 
counter, in the 
cupboard, near 
your Shabbos 
leichter. 
Have it handy 
for celebrating 
a milestone, 
running to an 
urgent 
appointment, or 
anticipating news
of any sort. With 
a pushka at hand 
and a techinah on 
your lips, the 
power of Reb 
Meir unlocks the 
gates of Heaven.

Bring the segula 
of Reb Meir into 
your home with a 
pushka delivered 
to your door.
 

Start Today! 

RebMeir.org
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Make the Pushka
a part of your story. 
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illuminate your life with the tzedakah of reb meir ba’al haness.
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doing: When they head out to the 

school bus every morning, they put a 

coin into the Reb Meir Baal Haness 

pushka so that they’ll have a better 

day.” 

“I’ve been giving 
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and heiligkeit, and 

welcomes in 
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—Chavy L., Monsey

“Our teacher has a pushka in school, 

so every girl can give tzedakah before 

a test, if they want. It always helps me 

do better!” 

—Chayal’e Feig, Brooklyn

“For the past year, 

before I take my son 

to therapy, I’ve been 

putting money in the 

pushka. Baruch 

Hashem, we’ve been 

seeing real 

progress!!!”

—Ri�y Ackerman, 
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our lives.  you, too, 
have the power to 
invoke the eternal 
bruchos that reb meir 
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cupboard, near 
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for celebrating 
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running to an 
urgent 
appointment, or 
anticipating news
of any sort. With 
a pushka at hand 
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איינגעבַאקן אין די ״געשיכטע״
פון אונזער משּפחה!

איינגעבַאקן אין די ״געשיכטע״
פון אונזער משּפחה!

רבי מאיר׳ס הייליגע ּפושקע,

ביי אונז אין די משּפחה הָאב איך איינגעפירט, ַאז יעדן מָאל סיי וועלכע פון אונזערע 

קינדער הָאט ַא בחינה ָאדער ַא טעסט, לייגט מען אריין צופרי די ערשטע זאך, פאר 

מ׳גייט ארויס פונדערהיים, עטליכע ּפרוטות אין די כולל שומרי החומות ּפושקע און 

מ׳זָאגט דריי מָאל ״אלקא דמאיר ענני״. די קינדער גייען אין חדר\שולע ַאסַאך ַאסַאך 

רואיגער און זיי שּפירן ווי דער כח פון רבי מאיר בַאגלייט זיי צו מצליח זיין בעז״ה...

— משּפחת שעהנפעלד , מאנסי

מיין פינף יָאריג יאנקעלע פלעגט זיך זייער מוטשען 

איינצושלָאפן יעדע נַאכט. ווי נאר ער איז ַאריין אין 

פון  רוישן  ָאנגעהויבן  קעפעלע  זיין  האט  בעט 

האט  ער  און  ּפחדים,  און  מחשבות  שרעקעדיגע 

נעבעך פַאר ּפחד נישט געקענט ַאנטשלָאפן ווערן. 

ָאפיס,  החומות  שומרי  צום  געגַאנגען  זענען  מיר 

אין  געלייגט  עס  און  ּפושקע,  ַא  נָאך  ָאּפגענומען 

איך  און  בעט,  זיין  נעבן  שלָאפצימער  יַאנקעלע׳ס 

דו  ווען  נַאכט  יעדע  שעפעלע,  געזָאגט:  אים  הָאב 

גייסט ַאריין אין בעט, וועל איך דיר געבן ַא ניקל און 

ווערטער   3 די  זָאגן  און  ַאריינלייגן  עס  זָאלסט  דו 

הייליגע  די  בעט  און  ענני״  דמאיר  ״אלקא 

הָאבן.  מורא  גָאנישט  זָאלסט  דו  באשעפער 

וואונדער איבער וואונדער, זייט דעמָאלט שלָאפט 

ער איין רואיג א מחי׳...!

— מרת לעפקאוויטש , וויליאמסבורג

מיין חשוב׳ער טַאטע שליט״א האט געמַאכט ַא 

״מנהג״, אז יעדן מאל ווען מ׳זעצט זיך אריין אין 

מען  לייגט  וועג,  קליינע  א  נאר  אפילו  קאר,  די 

כולל  פון  ּפושקע״  ״קַאר  די  אין  געלט  ַאריין 

געמאכט  האט  טאטע  מיין  החומות.  שומרי 

אין  לאקאל  מ׳פארט  ווען  פרייזן;  פארשידענע 

פרוטות;  אפאר  אריין  מען  לייגט  פארק  בארא 

מער;  ַאביסל  וויליַאמסבורג  קיין  מ׳פָארט  ווען 

סכום,  גרעסערע  א  קאנטרי  אין  מ׳פארט  ווען 

אא״וו. ַאזוי פילן מיר ווי דער זכות פון רבי מאיר 

מיר  נָאר  וואו  אונז  מיט  אינאיינעם  מיט  פָארט 

גייען.

— יעקב שמעון הערשקאוויטש ,

כתה ז׳, בארא ּפארק

יעדע ווָאך פַאר אונזער מַאמע צינדט ליכט, גיט מיין טַאטע פַאר ַאלע קינדער פון 

גיט עס איבער אין אונזער מַאמע׳ס  ַא קווָאדער, און יעדעס קינד  אונזער משּפחה 

הענט און זי לייגט עס ַאריין אין די ּפושקע, און ווען ַאלע קינדער הָאבן שוין געגעבן 

לייגט זי ַארויף די הענט אויף די אויגן און צינדט ליכט. ַאזוי הָאבן מיר ַאלע צוזַאמען ַא 

חלק און מיר שּפירן  ווי מיר הָאבן א סּפעציעלע קשר מיט׳ן הייליגן תנא רבי מאיר בעל 

הנס.

— ח. פריעדמאן , קרית יואל

אין די 
געשיכטע פון 
כלל ישראל, 

איז די הייליגע 
״רבי מאיר 

בעל הנס 
ּפושקע״ 

איינגעווָארצלט 
מיט 

ליבשַאפט, דור 
אחר דור. 

אונזערע עלטערן, אונזערע זיידעס און 

בַאבעס, הָאבן אין יעדע צייט, ביי א 

שמחה אדער חלילה א צרה, ביי די 

שבת-ליכטלעך און ביים בענטשן די 

קינדער, זיך געשטעלט ביי די ּפושקע, 

און מיט ַא הייסע ״אלקא דמאיר 

ענני״ אויף זייערע ליּפן ַאלעס 

גע׳פועל׳ט.

נעמט אויך אריין רבי מאיר אין די 

געשיכטע פון אייער פַאמיליע. עס 

וועט אייך בַאגלייטן, בַאלייכטן

און דערלייכטערן.

יעדן טָאג.

די סגולה האבן מיר שוין פון יארן,
איבערגעגעבן אונז פון דור צו דור.

היט עס ביי דיר שטענדיג אין זכרון,
די פאר ווערטער געדענקען דארפסטו נאר.

ווען דו דאווענסט, און בעטסט פאר הצלחה,
פאר דיר, דיין ברודער אדער פאר דיין פריינט.

אפילו ביי א שמחה אין די משפחה,
האב גרייט א מטבע אין דיין האנט.

און זאג: אלקא דמאיר ענני,
יעדער איינער קען נאר די אדרעס.

אלקא דמאיר ענני,
אין זכות פון רבי מאיר בעל הנס.
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איינגעבַאקן אין די ״געשיכטע״
פון אונזער משּפחה!

איינגעבַאקן אין די ״געשיכטע״
פון אונזער משּפחה!

רבי מאיר׳ס הייליגע ּפושקע,

ביי אונז אין די משּפחה הָאב איך איינגעפירט, ַאז יעדן מָאל סיי וועלכע פון אונזערע 

קינדער הָאט ַא בחינה ָאדער ַא טעסט, לייגט מען אריין צופרי די ערשטע זאך, פאר 

מ׳גייט ארויס פונדערהיים, עטליכע ּפרוטות אין די כולל שומרי החומות ּפושקע און 

מ׳זָאגט דריי מָאל ״אלקא דמאיר ענני״. די קינדער גייען אין חדר\שולע ַאסַאך ַאסַאך 

רואיגער און זיי שּפירן ווי דער כח פון רבי מאיר בַאגלייט זיי צו מצליח זיין בעז״ה...

— משּפחת שעהנפעלד , מאנסי

מיין פינף יָאריג יאנקעלע פלעגט זיך זייער מוטשען 

איינצושלָאפן יעדע נַאכט. ווי נאר ער איז ַאריין אין 

פון  רוישן  ָאנגעהויבן  קעפעלע  זיין  האט  בעט 

האט  ער  און  ּפחדים,  און  מחשבות  שרעקעדיגע 
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איך  און  בעט,  זיין  נעבן  שלָאפצימער  יַאנקעלע׳ס 

דו  ווען  נַאכט  יעדע  שעפעלע,  געזָאגט:  אים  הָאב 

גייסט ַאריין אין בעט, וועל איך דיר געבן ַא ניקל און 
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וואונדער איבער וואונדער, זייט דעמָאלט שלָאפט 

ער איין רואיג א מחי׳...!

— מרת לעפקאוויטש , וויליאמסבורג
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מען  לייגט  וועג,  קליינע  א  נאר  אפילו  קאר,  די 

כולל  פון  ּפושקע״  ״קַאר  די  אין  געלט  ַאריין 

געמאכט  האט  טאטע  מיין  החומות.  שומרי 

אין  לאקאל  מ׳פארט  ווען  פרייזן;  פארשידענע 

פרוטות;  אפאר  אריין  מען  לייגט  פארק  בארא 

מער;  ַאביסל  וויליַאמסבורג  קיין  מ׳פָארט  ווען 

סכום,  גרעסערע  א  קאנטרי  אין  מ׳פארט  ווען 

אא״וו. ַאזוי פילן מיר ווי דער זכות פון רבי מאיר 

מיר  נָאר  וואו  אונז  מיט  אינאיינעם  מיט  פָארט 

גייען.

— יעקב שמעון הערשקאוויטש ,

כתה ז׳, בארא ּפארק

יעדע ווָאך פַאר אונזער מַאמע צינדט ליכט, גיט מיין טַאטע פַאר ַאלע קינדער פון 

גיט עס איבער אין אונזער מַאמע׳ס  ַא קווָאדער, און יעדעס קינד  אונזער משּפחה 

הענט און זי לייגט עס ַאריין אין די ּפושקע, און ווען ַאלע קינדער הָאבן שוין געגעבן 

לייגט זי ַארויף די הענט אויף די אויגן און צינדט ליכט. ַאזוי הָאבן מיר ַאלע צוזַאמען ַא 

חלק און מיר שּפירן  ווי מיר הָאבן א סּפעציעלע קשר מיט׳ן הייליגן תנא רבי מאיר בעל 

הנס.

— ח. פריעדמאן , קרית יואל

אין די 
געשיכטע פון 
כלל ישראל, 

איז די הייליגע 
״רבי מאיר 

בעל הנס 
ּפושקע״ 

איינגעווָארצלט 
מיט 

ליבשַאפט, דור 
אחר דור. 

אונזערע עלטערן, אונזערע זיידעס און 

בַאבעס, הָאבן אין יעדע צייט, ביי א 

שמחה אדער חלילה א צרה, ביי די 

שבת-ליכטלעך און ביים בענטשן די 

קינדער, זיך געשטעלט ביי די ּפושקע, 

און מיט ַא הייסע ״אלקא דמאיר 

ענני״ אויף זייערע ליּפן ַאלעס 

גע׳פועל׳ט.

נעמט אויך אריין רבי מאיר אין די 

געשיכטע פון אייער פַאמיליע. עס 

וועט אייך בַאגלייטן, בַאלייכטן

און דערלייכטערן.

יעדן טָאג.

די סגולה האבן מיר שוין פון יארן,
איבערגעגעבן אונז פון דור צו דור.

היט עס ביי דיר שטענדיג אין זכרון,
די פאר ווערטער געדענקען דארפסטו נאר.

ווען דו דאווענסט, און בעטסט פאר הצלחה,
פאר דיר, דיין ברודער אדער פאר דיין פריינט.

אפילו ביי א שמחה אין די משפחה,
האב גרייט א מטבע אין דיין האנט.

און זאג: אלקא דמאיר ענני,
יעדער איינער קען נאר די אדרעס.

אלקא דמאיר ענני,
אין זכות פון רבי מאיר בעל הנס.
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beloved and devoted president of 
the keren almunos ladies auxiliary 

This year’s auction has been
dedicated in loving memory of   

join kolel shomrei hachomos in inaugurating the miriam gellis wedding loan fund a dedicated fund to providewedding loans  exclusively for
almunos marrying off yesomim 

When purchasing your auction tickets, be sure to specify

for funds to be earmarked to The Miriam Gellis Wedding Loan Fund

 Mrs. Miriam Gellis 

תהא נפשה צרורה בצרור החיים

ע"ה

Never satisfied with her past achievements 
 she always sought to do more 

as a true product of the aristocracy of her hometown, Nitra.
Mrs. Miriam Gellis ע"ה 

emerged from the Holocaust determined to perpetuate 
the Mesirus Nefesh for Mitzvos and Maasim Tovim 

and the Mesorah of her illustrious past.

As the ultimate עזר כנגדו to her esteemed husband, Reb Mordche z”l, 
legendary Kolel Shomrei Hachomos Gabbai of the Viener Kehilla, 

she valiantly supported his myriad endeavors 
on behalf of the Tzedakah of Reb Meir Baal Haness 

until the sunset of her lifetime of accomplishment and achievement 
came this past Erev Yom Kippur.

She leaves behind a beautiful family, 
Reb Yechiel Avrohom Gellis הי"ו and his wife Hadassah 'תחי,

Mrs. Ruchie Reichenberg 'תחי and her husband Reb Yitzchok הי"ו,
Mrs. Shulamis Weisz (Winkler) 'תחי and her husband Reb Moshe Shmiel הי"ו,

along with grandchildren and great-grandchildren בליעה"ר, 
ingrained with her passion for adhering to the Derech Yisroel Sava 

and inspired to emulate her noble ways.

In the annals of Kolel Shomrei Hachomos history
will forever be remembered the cherished legacy
of our unforgettable Ladies Auxiliary President,

Mrs. Miriam Gellis ע"ה 
a noble and unforgettable אשת חיל

who took on the plight of anguished widows 
as her personal life’s mission.

With passion and a meticulous work ethic
that paralleled the capaciousness of her overflowing heart 

she invested over five decades of selfless dedication, 
a lifetime of wholehearted devotion 

and a career of round-the-clock never-ending Chesed 
on behalf of the many beneficiaries of her caring and concern. 

The multiple facets of her distinguished persona 
provided an outstanding role model 

for generations of young Ladies Auxiliary recruits,
Mrs. Miriam Gellis ע"ה 

exemplified the role of a true עסקנית 
in maximizing the proceeds and the impact 

of the annual parties and other projects.

Her contagious Simchas Hachaim
bespoke the joy of doing and accomplishing for others

as she maintained her rigorous work schedule 
well past her ninetieth birthday 

and addressed each of the mailings by hand 
to give Keren Almunos its personal touch.

בס"ד

מרת מרים טויבא ב''ר יחיאל ע''ה
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This year’s auction has been
dedicated in loving memory of   

join kolel shomrei hachomos in inaugurating the miriam gellis wedding loan fund a dedicated fund to providewedding loans  exclusively for
almunos marrying off yesomim 

When purchasing your auction tickets, be sure to specify

for funds to be earmarked to The Miriam Gellis Wedding Loan Fund

 Mrs. Miriam Gellis 

תהא נפשה צרורה בצרור החיים

ע"ה

Never satisfied with her past achievements 
 she always sought to do more 

as a true product of the aristocracy of her hometown, Nitra.
Mrs. Miriam Gellis ע"ה 

emerged from the Holocaust determined to perpetuate 
the Mesirus Nefesh for Mitzvos and Maasim Tovim 

and the Mesorah of her illustrious past.

As the ultimate עזר כנגדו to her esteemed husband, Reb Mordche z”l, 
legendary Kolel Shomrei Hachomos Gabbai of the Viener Kehilla, 

she valiantly supported his myriad endeavors 
on behalf of the Tzedakah of Reb Meir Baal Haness 

until the sunset of her lifetime of accomplishment and achievement 
came this past Erev Yom Kippur.

She leaves behind a beautiful family, 
Reb Yechiel Avrohom Gellis הי"ו and his wife Hadassah 'תחי,

Mrs. Ruchie Reichenberg 'תחי and her husband Reb Yitzchok הי"ו,
Mrs. Shulamis Weisz (Winkler) 'תחי and her husband Reb Moshe Shmiel הי"ו,

along with grandchildren and great-grandchildren בליעה"ר, 
ingrained with her passion for adhering to the Derech Yisroel Sava 

and inspired to emulate her noble ways.

In the annals of Kolel Shomrei Hachomos history
will forever be remembered the cherished legacy
of our unforgettable Ladies Auxiliary President,

Mrs. Miriam Gellis ע"ה 
a noble and unforgettable אשת חיל

who took on the plight of anguished widows 
as her personal life’s mission.

With passion and a meticulous work ethic
that paralleled the capaciousness of her overflowing heart 

she invested over five decades of selfless dedication, 
a lifetime of wholehearted devotion 

and a career of round-the-clock never-ending Chesed 
on behalf of the many beneficiaries of her caring and concern. 

The multiple facets of her distinguished persona 
provided an outstanding role model 

for generations of young Ladies Auxiliary recruits,
Mrs. Miriam Gellis ע"ה 

exemplified the role of a true עסקנית 
in maximizing the proceeds and the impact 

of the annual parties and other projects.

Her contagious Simchas Hachaim
bespoke the joy of doing and accomplishing for others

as she maintained her rigorous work schedule 
well past her ninetieth birthday 

and addressed each of the mailings by hand 
to give Keren Almunos its personal touch.

בס"ד

מרת מרים טויבא ב''ר יחיאל ע''ה
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Dedication Spread

this year’s auction (flatbush chapter) has been dedicated in loving memory of   

Reb Avigdor ז"ל personified the quintessential עובד השם. 

Clinging faithfully to the hallowed mesorah of his 

forbears, he radiated אמונה, בטחון, שמחת החיים

and the joy of doing for others. The passions of his life 

were the three pillars of Torah, Avodah and Gemilus 

Chasodim.

His steadfast learning sedorim, mornings and 

evenings were a model of קביעות עיתים לתורה.

His beautiful, heartfelt tefillos and uplifting תקיעת שופר 

served as paragons of avodah. His selfless hands-on 

involvement in myriad forms of chesed was a

paradigm to emulate.

His devoted אשת חיל, Ruthy ע"ה, was a veritable partner 

in all his endeavors. The epitome of an אשה כשרה, her 

overriding mission in life was to provide the support 

and wherewithal for her husband’s undertakings and 

achievements.

The legendary הכנסת אורחים of the Lederer home

was a tribute to her capacious and generous heart.

Her davening provided a glimpse of what the תפילות of 

a yiddishe mamme should exemplify. Indeed one of 

her life’s missions was the חינוך of בנות ישראל.

Together they were beloved by their children, 

grandchildren, and great-grandchildren, nephews, 

great nephews, nieces and great nieces alike.

Their consecutive passing just one year apart leaves 

behind beautiful generations of בני תורה, אנשי מעשה  and 

.illustrious families who emulate their ways גומלי חסד

The one tzeddakah that was most dear to their hearts 

was the tzeddakah of Reb Meir Baal Haness

– Kollel Shomrei Hachomos. Reb Avigdor beheld his 

 of the Kollel as bequeathed to him by his גבאות

esteemed father Reb Moshe Yehuda z”l as a cherished 

mesorah.

The Keren Ohr Wedding Gemach is an initiative that 

will keep this beautiful legacy alive by keeping on 

giving, again and again, making the most special day in 

the life a of a poor kallah a day of true joy and 

happiness.

בס"ד

Reb Avigdor (Vicky) Lederer
 מוה"ר אביגדור ב"ר משה יהודה ז"ל

devoted Gabbai of Kollel Shomrei Hachomos

& Mrs. Rus (Ruthy) Lederer
וזוגתו מרת רות ב"ר נתן ע"ה

his aishes chayil & life partner in all endeavors

 Join the Lederer family in perpetuating theirlegacy through the establishment of
the keren ohr wedding gemach(אביגדור ורות) גמ"ח קרן או"ר

   a dedicated fund to provide wedding loans exclusively for almonus marrying o
 yesomim When purchasing your auction tickets, 
be sure to specify for funds to be earmarked 

to the Keren Ohr Wedding Gemach Fund 

בס"ד

אשת חיל מי ימצא

האשה החשובה מרת מאטל שבע ברוין ע״ה
די היי-יָאריגע וויליַאמסבורגער אוקשען איז געווידמעט לע"נ די 

אומפארגעסליכע אשה חשובה הצנועה והחסידה מרת מאטל שבע 
בת ר' זאב ע״ה, אשת הרבני החסיד הנכבד והמפואר מוה"ר אברהם 

יהודה (ר' יודל) ברוין ע״ה.

די חשוב'ע מרת ברוין ע"ה איז געווען ַא זעלטנהייט פון אן אשה 
צדקנית, א מוסטער פון א אידישע פרוי פון פריערדיגן דור. זי הָאט 

געלעבט מיט'ן הייליגן בַאשעפער און געָאטעמט אמונה און בטחון מיט 
העכערע השגות.

איר גַאנצע וועזן איז געווען איין שטיק צניעות, פשטות און איידלקייט 
בפרט איר זהירות בדיבור, ווי זי פלעג שטענדיג זאגן: "אויף וואס מען 

רעדט נישט האט מען נישט קיין חרטה". איר  ערליכקייט און 
בַאשיידנהייט, בַאגלייט מיט ַאן ענדלָאזע אהבת ה׳ און אהבת ישראל 

איז געווען צום באוואונדערן. 

אין יעדן זמן און מצב, ָאּפגעזען ווי שווער, האט זי זיך קיינמאל נישט 
אפגערעדט. ווען מען האט איר אמאל געפרעגט וויאזוי זי סּפראוועט 

זיך מיט א קינדער-געבענטשטע שטוב בליעה״ר, האט זי געענטפערט 
״מיר זענען נישט געקומען אויף דער וועלט צו לעקן האניג״. דאס איז 

געווען איר מהות.

 ווער ס'איז נאר געקומען מיט איר אין בַארירונג איז געווָארן 
איבערגענומען פון איר אויסנַאם נאבעלע ּפערזענליכקייט, אירע מדות 

טובות, איר קלוגע צוגאנג, און איבער ַאלעם איר ״שמחת החיים״, 
הָאבנדיג ַא לעכטיגן שמייכל אויסגעגָאסן אויף איר געזיכט. איר 

גוטמוטיגקייט און לוסטיגקייט — ווָאס איז געקומען פון ַאן אמת׳דיגע 
אינערליכע צופרידנקייט — הָאט זיך איבערגעגָאסן אויף אלע ארומיגע.

זי הָאט אסאך מתפלל געווען, געזָאגט תהלים, און תחינות. מיט אירע 
לויטערע ריינע תפלות פלעגט זי תמיד אויסגיסן דָאס הארץ פארן 
רבוש"ע, בפרט אין די הייליגע טעג ווען אירע ַארומיגע און בהמ"ד 
זענען נתעורר געווארן בלויז פון צוזעהן איר דאווענען. אויך און די 

לעצטערע יארן האט זי כסדר געשעפשעט: "געלויבט ביסטו אונזער 
גאט," "מיר זאלן זיך אומקערן צו אלעם גוטן מיט משיח בן דוד".

דָאס "הַארץ" וואס זי האט פארמאגט צו העלפן אידישע קינדער איז 
ממש אומבאשרייבליך. נָאך אין די פריע יָארן, ַאלס יונגע מַאמע פון ַא 

שטוב מיט ּפיצלעך קינדער אין א קליינה ד׳-על-ד׳ דירה׳לע איז 
שטענדיג געווען פלאץ פאר געסט. עלנדע מענטשן און נצרכים האבן 

דארט געהאט אן אפענע טיר. איר גרעסטע הנאה איז געווען 
אויפצורעכטן און דערפרייען ַא צווייטן איד. זי האט זיך געפרייט מיט ַא 

צווייטנ'ס שמחה און מיטגעטרויערט מיט'ן צער פון ַאנדערע. 
דורכאויס איר לעבן האט זי געטרַאכט נאר פון יענעם.

מרת ברוין'ס לעבן איז געווען איין קייט פון צדקה וחסד. זי האט זיך 
אוועקגעגעבן פאר חולי ישרא-ל, אלמנות ויתומים, קימפעטארענס, 
און אנדערע נויטבאדערפטיגע  מיט עסן, געלט קליידונג, חיזוק, און 

נאך... אלעס בדרך כבוד.

זי האט אויך צוזאמענגענומען און געשיקט געלט און קליידונג פאר 
״עניי ארץ ישראל״. איר ווַארעם הַארץ הָאט פיל געזָארגט פַאר די 

נויטבַאדערפטיגטע אין ארצינו הקדושה.

ַאצינד, שטייענדיג א קורצע צייט נָאך מרת ברוין'ס פטירה, איז גאר 
ּפַאסיג צו ווידמען די היי-יאריגע אוקשען פון  "כולל שומרי החומות" 

פון וויליאמסבורג, לעילוי נשמתה.

צו דער צייט, ווערט געגרינדעט א קרן גמ"ח אויף איר נאמען צו העלפן 
אלמנות אין ארץ ישראל חתונה מאכן די קינדער מיט א פרייליך הארץ. 

די קרן ווָאס וועט בלייבן עקזיסטירן צו לַאנגע יָארן בעז״ה און כסדר 
ברענגען נָאך זכותים.

ס'איז קיין ספק נישט, אז עס וועט זיין א גרויסע נחת רוח פַאר איר 
נשמה, ווען ַאזויפיל נשים צדקניות וועלן שטיצן די גרעסטע כח הצדקה 
פַאר ״עניי ארץ ישראל, די באוויסטע צדקה פון "כולל שומרי החומות," 

וואס שטיצט און האלט אויס טויזנטער אלמנות ויתומים, תלמידי 
חכמים און צעבראכענע הערצער אין ארץ ישראל.

מיר קוקן ַארויס צו אונזער גוטע פריינט און בַאקַאנטע צו ביישטייערן א 
שיינע נתינה צום ָאוקשען צו העלפן ַאוועקשטעלן דעם נייעם קרן. 
ס׳איז זיכער, ַאז אונזער מאמע  ע‘‘ה וואס איז שטענדיג דאנקבאר 

געווען ביים לעבן, וועט אוודאי זיין א מליצה ישרה פאר די וואס זענען 
זיך משתתף. 

ביטע ארויסזאגן בשעת'ן געבן: "לע"נ מאטל שבע בת זאב"  

אלקא דמאיר ענני

צום היי-יאריגן אוקשען האט כולל שומרי החומות געעפענט א ”גמ״ח"

לע״נ מרת מאטל שבע ברוין ע“ה,

וועלכע וועט ארויסבארגן געלט פאר אלמנות אין ארץ ישראל

צו קענען חתונה מאכן די קינדער.

מיר בעטן די חשוב'ע פריינד און משפחה: ווען איר קויפט אייערע ראפעלס,

ביטע זאגט אז איר ווילט געבן דאס געלט פארן קרן לעילוי נשמתה.
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this year’s auction (flatbush chapter) has been dedicated in loving memory of   

Reb Avigdor ז"ל personified the quintessential עובד השם. 

Clinging faithfully to the hallowed mesorah of his 

forbears, he radiated אמונה, בטחון, שמחת החיים

and the joy of doing for others. The passions of his life 

were the three pillars of Torah, Avodah and Gemilus 

Chasodim.

His steadfast learning sedorim, mornings and 

evenings were a model of קביעות עיתים לתורה.

His beautiful, heartfelt tefillos and uplifting תקיעת שופר 

served as paragons of avodah. His selfless hands-on 

involvement in myriad forms of chesed was a

paradigm to emulate.

His devoted אשת חיל, Ruthy ע"ה, was a veritable partner 

in all his endeavors. The epitome of an אשה כשרה, her 

overriding mission in life was to provide the support 

and wherewithal for her husband’s undertakings and 

achievements.

The legendary הכנסת אורחים of the Lederer home

was a tribute to her capacious and generous heart.

Her davening provided a glimpse of what the תפילות of 

a yiddishe mamme should exemplify. Indeed one of 

her life’s missions was the חינוך of בנות ישראל.

Together they were beloved by their children, 

grandchildren, and great-grandchildren, nephews, 

great nephews, nieces and great nieces alike.

Their consecutive passing just one year apart leaves 

behind beautiful generations of בני תורה, אנשי מעשה  and 

.illustrious families who emulate their ways גומלי חסד

The one tzeddakah that was most dear to their hearts 

was the tzeddakah of Reb Meir Baal Haness

– Kollel Shomrei Hachomos. Reb Avigdor beheld his 

 of the Kollel as bequeathed to him by his גבאות

esteemed father Reb Moshe Yehuda z”l as a cherished 

mesorah.

The Keren Ohr Wedding Gemach is an initiative that 

will keep this beautiful legacy alive by keeping on 

giving, again and again, making the most special day in 

the life a of a poor kallah a day of true joy and 

happiness.

בס"ד

Reb Avigdor (Vicky) Lederer
 מוה"ר אביגדור ב"ר משה יהודה ז"ל

devoted Gabbai of Kollel Shomrei Hachomos

& Mrs. Rus (Ruthy) Lederer
וזוגתו מרת רות ב"ר נתן ע"ה

his aishes chayil & life partner in all endeavors

 Join the Lederer family in perpetuating theirlegacy through the establishment of
the keren ohr wedding gemach(אביגדור ורות) גמ"ח קרן או"ר

   a dedicated fund to provide wedding loans exclusively for almonus marrying o
 yesomim When purchasing your auction tickets, 
be sure to specify for funds to be earmarked 

to the Keren Ohr Wedding Gemach Fund 

בס"ד

אשת חיל מי ימצא

האשה החשובה מרת מאטל שבע ברוין ע״ה
די היי-יָאריגע וויליַאמסבורגער אוקשען איז געווידמעט לע"נ די 

אומפארגעסליכע אשה חשובה הצנועה והחסידה מרת מאטל שבע 
בת ר' זאב ע״ה, אשת הרבני החסיד הנכבד והמפואר מוה"ר אברהם 

יהודה (ר' יודל) ברוין ע״ה.

די חשוב'ע מרת ברוין ע"ה איז געווען ַא זעלטנהייט פון אן אשה 
צדקנית, א מוסטער פון א אידישע פרוי פון פריערדיגן דור. זי הָאט 

געלעבט מיט'ן הייליגן בַאשעפער און געָאטעמט אמונה און בטחון מיט 
העכערע השגות.

איר גַאנצע וועזן איז געווען איין שטיק צניעות, פשטות און איידלקייט 
בפרט איר זהירות בדיבור, ווי זי פלעג שטענדיג זאגן: "אויף וואס מען 

רעדט נישט האט מען נישט קיין חרטה". איר  ערליכקייט און 
בַאשיידנהייט, בַאגלייט מיט ַאן ענדלָאזע אהבת ה׳ און אהבת ישראל 

איז געווען צום באוואונדערן. 

אין יעדן זמן און מצב, ָאּפגעזען ווי שווער, האט זי זיך קיינמאל נישט 
אפגערעדט. ווען מען האט איר אמאל געפרעגט וויאזוי זי סּפראוועט 

זיך מיט א קינדער-געבענטשטע שטוב בליעה״ר, האט זי געענטפערט 
״מיר זענען נישט געקומען אויף דער וועלט צו לעקן האניג״. דאס איז 

געווען איר מהות.

 ווער ס'איז נאר געקומען מיט איר אין בַארירונג איז געווָארן 
איבערגענומען פון איר אויסנַאם נאבעלע ּפערזענליכקייט, אירע מדות 

טובות, איר קלוגע צוגאנג, און איבער ַאלעם איר ״שמחת החיים״, 
הָאבנדיג ַא לעכטיגן שמייכל אויסגעגָאסן אויף איר געזיכט. איר 

גוטמוטיגקייט און לוסטיגקייט — ווָאס איז געקומען פון ַאן אמת׳דיגע 
אינערליכע צופרידנקייט — הָאט זיך איבערגעגָאסן אויף אלע ארומיגע.

זי הָאט אסאך מתפלל געווען, געזָאגט תהלים, און תחינות. מיט אירע 
לויטערע ריינע תפלות פלעגט זי תמיד אויסגיסן דָאס הארץ פארן 
רבוש"ע, בפרט אין די הייליגע טעג ווען אירע ַארומיגע און בהמ"ד 
זענען נתעורר געווארן בלויז פון צוזעהן איר דאווענען. אויך און די 

לעצטערע יארן האט זי כסדר געשעפשעט: "געלויבט ביסטו אונזער 
גאט," "מיר זאלן זיך אומקערן צו אלעם גוטן מיט משיח בן דוד".

דָאס "הַארץ" וואס זי האט פארמאגט צו העלפן אידישע קינדער איז 
ממש אומבאשרייבליך. נָאך אין די פריע יָארן, ַאלס יונגע מַאמע פון ַא 

שטוב מיט ּפיצלעך קינדער אין א קליינה ד׳-על-ד׳ דירה׳לע איז 
שטענדיג געווען פלאץ פאר געסט. עלנדע מענטשן און נצרכים האבן 

דארט געהאט אן אפענע טיר. איר גרעסטע הנאה איז געווען 
אויפצורעכטן און דערפרייען ַא צווייטן איד. זי האט זיך געפרייט מיט ַא 

צווייטנ'ס שמחה און מיטגעטרויערט מיט'ן צער פון ַאנדערע. 
דורכאויס איר לעבן האט זי געטרַאכט נאר פון יענעם.

מרת ברוין'ס לעבן איז געווען איין קייט פון צדקה וחסד. זי האט זיך 
אוועקגעגעבן פאר חולי ישרא-ל, אלמנות ויתומים, קימפעטארענס, 
און אנדערע נויטבאדערפטיגע  מיט עסן, געלט קליידונג, חיזוק, און 

נאך... אלעס בדרך כבוד.

זי האט אויך צוזאמענגענומען און געשיקט געלט און קליידונג פאר 
״עניי ארץ ישראל״. איר ווַארעם הַארץ הָאט פיל געזָארגט פַאר די 

נויטבַאדערפטיגטע אין ארצינו הקדושה.

ַאצינד, שטייענדיג א קורצע צייט נָאך מרת ברוין'ס פטירה, איז גאר 
ּפַאסיג צו ווידמען די היי-יאריגע אוקשען פון  "כולל שומרי החומות" 

פון וויליאמסבורג, לעילוי נשמתה.

צו דער צייט, ווערט געגרינדעט א קרן גמ"ח אויף איר נאמען צו העלפן 
אלמנות אין ארץ ישראל חתונה מאכן די קינדער מיט א פרייליך הארץ. 

די קרן ווָאס וועט בלייבן עקזיסטירן צו לַאנגע יָארן בעז״ה און כסדר 
ברענגען נָאך זכותים.

ס'איז קיין ספק נישט, אז עס וועט זיין א גרויסע נחת רוח פַאר איר 
נשמה, ווען ַאזויפיל נשים צדקניות וועלן שטיצן די גרעסטע כח הצדקה 
פַאר ״עניי ארץ ישראל, די באוויסטע צדקה פון "כולל שומרי החומות," 

וואס שטיצט און האלט אויס טויזנטער אלמנות ויתומים, תלמידי 
חכמים און צעבראכענע הערצער אין ארץ ישראל.

מיר קוקן ַארויס צו אונזער גוטע פריינט און בַאקַאנטע צו ביישטייערן א 
שיינע נתינה צום ָאוקשען צו העלפן ַאוועקשטעלן דעם נייעם קרן. 
ס׳איז זיכער, ַאז אונזער מאמע  ע‘‘ה וואס איז שטענדיג דאנקבאר 

געווען ביים לעבן, וועט אוודאי זיין א מליצה ישרה פאר די וואס זענען 
זיך משתתף. 

ביטע ארויסזאגן בשעת'ן געבן: "לע"נ מאטל שבע בת זאב"  

אלקא דמאיר ענני

צום היי-יאריגן אוקשען האט כולל שומרי החומות געעפענט א ”גמ״ח"

לע״נ מרת מאטל שבע ברוין ע“ה,

וועלכע וועט ארויסבארגן געלט פאר אלמנות אין ארץ ישראל

צו קענען חתונה מאכן די קינדער.

מיר בעטן די חשוב'ע פריינד און משפחה: ווען איר קויפט אייערע ראפעלס,

ביטע זאגט אז איר ווילט געבן דאס געלט פארן קרן לעילוי נשמתה.
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 house

Party
host a

You said the words. You dropped coins into the 
pushka and hoped for miracles. You whispered 
tearful techinos over your Shabbos candles. 
You've opened your heart and brought hope to 
thousands across the sea.

That's your story.

Now we're counting on YOU to bring the 
countless powerful stories of Reb Meir to life. 

Share the miracles with your friends and 
neighbors by hosting a House Party.

How to plan a party:

Call our main office at 718.243.2495 to start your party!תזכו
למצוות!

בס"ד

תזכו
למצוות!

איר זָאגט די דריי ווערטער

''אלקא דמאיר עננו‘'
איר לייגט נדבות אין די הייליגע ״ּפושקע״, איר שיינט ַאריין א ליכטיגקייט אין די 

הערצער פון טויזענטער ארימע ברידער און שוועסטער אין ארץ ישראל, און איר 

געניסט ב״ה פון הייליגע השּפעות  דורכ׳ן הייליגן תנא רבי מאיר בעל הנס ַאליין.

דאס איז אייער ''מעשה''
יעצט טיילט מיט אייערע השּפעות און ישועות.

מיט אייערע שכנים און פריינט דורכ׳ן ארגענעזירן א

House Party רבי מאיר בעל הנס
גאר גרינג און לייכט! 

איר דַארפט ״גָארנישט צוגרייטן״ און זָארגן.

איר רופט ״כולל שומרי החומות״ 

צו מעלדן אייער גרייטקייט און צו 

ערהַאלטן אייער 

״ּפארטי-ּפעקעדזש״.

איר לאדענט איין אייער פריינד, 

משפחה און שכינים מיט א 

פשוטע טעלעפָאן-רוף ָאדער 

טעקסט-מעסעדזש. (ווי אויך 

שטעלן מיר צו 

  

מיר ברענגען אייך ַאריבער ַאלע 

מַאטריַאל און איר נעמט אויף די 

פַארזַאמלטע ווָאס קויפן רַאפעלס 

און באדַאנקען אייך פַאר׳ן זיי געבן 

די גליקליכע געלעגנהייט.

 מיין היים; מיין ּפַארטי!
מיין מעשה;  

בס"ד

און נעמט ַאריין רבי מאיר בעל הנס צו אייך אין שטוב.

 די השּפעות וועלן בלייבן דארט פאר אייביג!
רופט היינט אונזער אפיס
718.243.2495

(Post Card Reminders

Contact Kollel Shomrei 
Hachomos to receive a 
party package complete 
with instructions, forms 
and all you'll need for 
your party.

Invite friends, family and 
neighbors for a celebration of 
tzedakah and blessings.
Join the many hostesses that have 
done it last year and are looking 
forward to do it once again.

Welcome Reb Meir 
into your home 
and bring bruchos 
and yeshuos when 
you open your 
doors for others. 
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Info Graph

We’ve helped
thousands of

families!H
ow

 we Balance the Books

every dollar you donate upholds a
needy family-and upholds the world.

Torah

Kollel Yungerleit

Cheder

Massive Torah Library

Keren Kayemes
Mishnayos Fund

Yeshivah

educational
funding
for families
throughout
eretz yisroel

Chesed
funds for
health, 
food and 
life’s major 
milestones.

Yom Tov Giveaway 

Monthly Family Stipend 

Special Family Assistance 

Medical Services
& Supplies

Kimpeturin Aid  

Bridal Simcha Fund  

Widow & Orphan
Support

Gemach loans awarded to 
needy families

1

Avodah maintenance of shuls & mikvaos
2

3
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We’ve helped
thousands of

families!H
ow

 we Balance the Books
every dollar you donate upholds a

needy family-and upholds the world.
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Support

Gemach loans awarded to 
needy families

1

Avodah maintenance of shuls & mikvaos
2

3

PHONE

718.215.1399

EMAIL

Order@rebmeir.org

MAIL

Reb Meir Baal Haness
Kollel Shomrei Hachomos
18 Heyward Street 
Brooklyn, NY 11249

JOIN A LOCAL HOUSE PARTY

VISIT OUR WEBSITE

www.rebmeir.org

FAX

718.243.2499

Kollel Shomrei Hachomos is a support network of tzedakah 

founded over 160 years ago by the Chasam Sofer z"l, 

Rabbi Moshe Sofer, who undertook to renew the tradition 

of supporting the Yidden of Eretz Yisroel, as exhorted by 

the holy                             nearly two millennia previous. 

Yidden have supported their brethren with love through this 

venerable charity for generations.

MAIN OFFICE: 718.243.2495

אינעם זכות פונעם הייליגען תנא רבי מאיר בעל הנס זאלט איר 
געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב מתוך שפע ברכה והצלחה ביי אייך 

און אייערע קינדער און אייניקלעך עד ביאת גואל צדק במהרה.

תנא רבי מאיר בעל הנס

DISCLAIMER:
Drawing will be held Monday evening, February 24, '20 ∙ Winners will be notified on the night of the auction drawing 
and will be listed on our website www.rebmeir.org on February 25, '20 ∙ All prizes must be picked up by Monday, March 
2nd, '20 ∙ Photo ID and SS card required at time of pick-up ∙ Winners will either receive the prize reflecting the book 
image or a purchase voucher for a similar item ∙ Pictures are for illustration purposes only ∙  Not responsible for items 
left unclaimed after deadline ∙   Orders received after raffle drawing will be processed as a donation ∙ No purchase 
necessary ∙ KSH reserves the right, in addition to those other rights reserved herein, to modify any date(s) or deadline(s) 
of any prize shown ∙ Some prizes have blackout dates ∙ Prizes cannot be awarded to any person other than the actual 
winner ∙ KSH reserves the right to give cash value instead of prize shown for a cash sum whose amount will be less any 
discounts KSH has received according to an agreement made with the prize providers ∙ Cash value shown indicates 
customary retail value and may not reflect discount given to KSH by prize providers ∙ Additional restrictions may apply 
∙ All prizes exceeding $600 will receive a 1099 form ∙ KSH is a 501(c)3 organization.

Your
Donation

Your
Zechus

Your
Zechus

Prize
Tickets

Grand
Prize

Ignite Raffle
Entries

$10

$36

$54

$72

$100

$150

$180

$250

$360

$500

$1,000

1

4

7

12

20

30

36

50

72

100

200

1

2

3

8

$1/week

$3/week

$5/week

$10/week

$18/week

Sponsor

Silver

Gold

Platinum

Diamond

Ignite Raffle #1 

Ignite Raffle #1 

Ignite Raffle #2 

Ignite Raffle #2 

Ignite Raffle #3 

Tizku L’mitzvos!

Tizku L’mitzvos!

Tizku L’mitzvos!

Tizku L’mitzvos!

Tizku L’mitzvos!

Tizku L’mitzvos!

Tizku L’mitzvos!

Help a destitute 
bride walk to her 
chuppah with joy

A bride whose wedding 
date is on The Day will 

daven for you before her 
chupah

Enable an esteemed Ben 
Torah to toil in learning, 

worry-free
A renowned Talmid Chacham 

will daven for you & your 
family at Reb Meir’s kever on 

the The Day

Sponsor the learning 
of a class of boys

A class of tinokos shel beis 
raban will daven for you  & 

your family on The Day

Help an         and her 
hungry children
A grateful widow will 

daven for you and your 
family at Reb Meir’s kever 

on The Day

SEE PAGE 8-9 FOR DETAILS

An          in Yerushalayim will 
daven for you & your loved 

ones every week as she lights 
her Shabbos candles

A Talmid Chacham davens for you 
at Reb Meir’s Kever every day.

The auction will be held on the day, Monday 
evening, February 24, ‘20. on this day, all of klal 
yisroel will unite worldwide and tap into the 
timeless power of reb meir.

How to Order

Auction Date Project Ignite Member Raffle

Ticket Packages EARLY BIRD SPECIAL
Place your order by 2.18.20
(Minimum package of $72)

Your prize entries will
automatically be doubled.

See page 74

Free

אלמנה 

אלמנה 

February 24, ‘20
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1 Ticket - $18  •  2 Tickets - 
$26$100

1 ticket / $18       2 tickets / $26

5 tickets / $54   10 tickets / $100
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1 Ticket - $18  •  2 Tickets - 
$26$100

after you win,

the possibilities are endless!

Sponsored by a
supporter of the Kollel

 לע’’נ אביו, אמו,
חמיו, וחמותו ע’’ה
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1 A sensational story is ahead. With 
four tickets to Eretz Yisreol, visit 
Yerushalayim, and build a lifetime of 
unforgettable memories!

Eretz Yisroel

4
tickets

Sponsored by the 

Gellis Family

 לע’’נ אמם מרת מרים טויבא
בת יחיאל ע’’ה
President of our 

ladies auxiliary
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2 Get ready to be dazzled! With 
$3,000 at Lefkowitz Jewelers, you’ll 
be asking to see the pieces they 
don’t show to everyone. 

Sparkling Tale
1270 48th Street

Brooklyn, NY

718.431.0150

לע’’נ חנה בת יוסף זאב ע’’ה

$3k
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3 Ready to revamp your dining 
room? With $5000 to Regal 
Furniture, you can give your 
home the facelift it deserves.

Regal Furniture
4515 New Utrecht Ave,

Brookly, NY

718.853.6900

*Restrictions apply

$5k
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4 It’s the most auspicious moment of the 
week as Mommy strikes a match and lights 
the Shabbos lecht. Brighten it up with a 
stunning 10 branch silver candelabra and 
tray, and bring a new light into your home. 

Sterling Story
Leichter Sponsored
by Mr. & Mrs. Frank 
לע’’נ אביו אברהם בן משה הלוי ע’’ה
וזוגתו בריינדל בת חיים ע’’ה
Tray Sponsored
לע’’נ שמחה זימל ב’’ר אשר זעליג ע’’ה
חבר הנהלת כוללנו
וזוגתו ליבא פיגא בת יקותיאל צבי ע’’ה
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5 Take חירות to a whole new level, as 
you recline at your Seder table this 
Pesach. Win a sterling silver קערה so 
majestic.

לע’’נ מנחם משולם
ע’’ה הי’’ד בן ישראל נ’’י

למען תספר
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6 Money talks, but you can shape the 
conversation. What would you do with 
an extra couple hundred dollars. Start 
dreaming now because $2,400 is just 
one lucky draw away. 

Money Say What?

ולע’’נ גבאי כוללנו אברהם בן יעקב ע’’ה

Sponsored by 

Churchill Furniture

$2.4k
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7 You’re a traveler, but your passport is 
gathering dust. Win tickets for 2 to Europe, 
and meet history and adventure at every 
corner. When asked how you made it to 
France, just say, “J’ai gagné!”. 

Europe Escapade

לע’’נ יצחק אלי’ בן טובי’ ע’’ה

2
tickets
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8 Nothing says Shabbos like the serene sight 
of two silver candleholders dancing with 
light. Rekindle your home’s light with a 
Leichter and Tray set that’ll stand witness 
to your family story for decades.

Wax Nostalgic
Leichter Sponsored 

by Mr. & Mrs. Roiza Ruchy Landau

Tray Sponsored

by the Gluck Family

לע’’נ אליהו בן זאב ע’’ה 
וזוגתו שרה בת מאיר דוב ע’’ה 
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9 Shabbos, Yom Tov and family gatherings 
begin with an immaculate table set with 
stunning tableware. Forget mismatched 
cutlery from different sets with a $2,000 
gift certificate to Set Your Table. 

Set the Scene

92 NY-59

Monsey, NY

845.371.7103

$2k
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10 Jewelry tells a story. Choose a beautiful 
piece of jewelry that encompasses tzedakah, 
chesed and winning big. With $2,000 at the 
jewelry store of your choice, you’ll feel like a 
million bucks at every event. 

Legendary Looks

 לע’’נ אלטא גיטל פריידא
בת ראובן ע’’ה

5910 18th Ave

Brooklyn, NY

718.259.2502

$2k
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11 What if your checkbook became your
favorite read? Life costs money, but you’ll 
soon be leafing through it with ease. Win 
100 x ($1,800) חי to cover the costs of 
whatever life throws at you. 

Chai Cash

לע’’נ משה חיים
 בן ישעי-הו הכהן ע’’ה
ולע’’נ יעקב נחמי
בן חיים צבי ע’’ה

$1.8k
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12 Home is where the heart is, and your 
heart will sit pretty on the couch of your 
dreams. Win $2,000 toward Home Sweet 
Home, and upgrade family time in no 
time. 

Couch’s New Chapter

204 Broadway

Brooklyn, NY

718.799.5912

$2k
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13 Nothing transforms your living space 
quite like proper lighting. And with 
a $2,000 chandelier at Rainbow 
Lighting, you’ll see yourself in a 
whole new light. 

Glowing Review
2214 59 street

Brooklyn, NY

Tel 718-234-3393

Fax 718-234-0967

6531 Route 9

Howell, NJ 07731

Tel 732-987-6166

$2k
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14 From grandmothers to bar mitzvah 
boys, no gift is as timeless as a 
beautiful piece of silver. Win $2,500 at 
Hazorfim and find the silver arrow to 
all your gifting needs!

Silver Lining
4424 13th Ave,.

Brooklyn, NY

718.480.0270 

67 Lee Ave.

Brooklyn, NY

718. 387.0445

$2.5k
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15 There’s a whole world to see without 
traveling the world. Fly to any US destination 
and stay at a luxury hotel–without a passport 
in the story. Mountains, lakes and historical 
sites included. 

Domestic Recap

 לע’’נ רבקה לאה ע’’ה ב”ר
ישראל הכהן נ’’י

2
tickets
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16 Guess what time it is? If you said, Time for 
a majestic timepiece, you’re in luck: Win 
$2,000 at Ultimatime. There are few ways to 
make a bigger fashion statement, so this is 
one to watch! 

Time Tells

4602 16th Ave,

Brooklyn, NY 

347.435.0460

$2k
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17 Tired of gifting the same boring presents? 
Perhaps you deserve a gift of your own? 
With $1,000 at The Present Touch, you can 
deck your table, upgrade your china closet, 
and outfit your home. 

Table Read

61 Harrison Ave, 

Brooklyn, NY

718.387.1002

$1k
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18 Money can’t buy everything, but winning 
$1,200 sure gives you extra cash to use 
smartly. Donate some funds to our poor 
brothers and sisters, and win some bonus 
cash for your own family. 

Thoughtful Pennies

 לע’’נ שמשון בן קלונימוס
 צבי הלוי וזוגתו טויבא בת
שרגא פייבל ע’’ה
ולעי’’נ יעקב בן מנחם ע’’ה

$1.2k
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19 You’ve earned it! Take the weekend off and 
leave the cooking and cleaning to expert 
hosts. Win a luxury weekend for 4 at the 
Raleigh hotel, and head upstate for a true 
 שבת מנוחה!

Pep Raleigh
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20 Nothing symbolizes abundance like 
a large cup of wine. Support KSH, 
merit a shefah of blessings, and win a 
stunning silver                   with a tray 
to enhance your Seder Table. לע’’נ דינה בת מנחם ע’’ה

כוס של אלי-הו

כוס של אלי-הו
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21 Can you put a price on a good night’s 
sleep? We can! Win $1,200 towards 
luxury linen and bedding at Feathers 
and Lace, and you will awake like never 
before.

Bedtime Story

2670 Nostrand Ave.

Brooklyn, NY 

718.951.9820

לע״נ אלטא חנה ב״ר שלמה ברוך ע״ה

$1.2k
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22 The charm of an antique dish lies in the 
story it tells. This masterpiece from EB 
Antiques speaks of your support for a 
cause with hundreds of years of glorious 
history. 

History Repeats

EB Antiques 

718.387.3896
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23 Your children’s tuition are always on your 
mind, so $1,800 towards education will give 
you a much needed reprieve. And not hearing 
from the school administrator for a while? 
That’s priceless! 

לע’’נ ישעי’ בן אהרן ע’’ה
וזוגתו בלימא פראדל
בת יוסף יחיאל מיכאל ע’’ה
ולע״נ חי׳ טשבע בת ישעי׳ ע״ה

$1.8k

שכר מצוה
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24 Put your money where you want it. 
With $1,000 to cover a shopping 
spree at your favorite store, your 
list will be just as long as that long 
receipt.

One For the Books

$1,000 at the store of 

your choice

$1k
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25 Everyone can use more baby gifts! Win 
$1,500 at Megababies, where the sizes run 
small and the selection runs large. Say 
goodbye to the baby tears and hello to a 
shopping list full of smiles! 

Baby Babble
6007  14th Ave

Brooklyn NY 11219

210 Wallabout St.

Brooklyn NY 11206

718.437.3400

$1.5k
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26 Grocery shopping means a bill that leaves 
you holding your chest... unless you’re one 
of two lucky winners to walk away with 
$1,000 at Chestnut, Williamsburg’s premier 
Kosher shopping destination or Landau’s 
Supermarket in South Fallsburg. 

Chest of Intrigue
700 Myrtle Ave.

718.388.1200

Landau’s Supermarket

South Fallsburg

$1k
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27 A brand new Shtreimel (at the store of your 
choice) and $1,000 at GB awaits the winner of 
this gentlemanly prize! You know what they 
say: Behind every successful man stands a 
woman who won an epic raffle. 

Change His-story
Williamsburg: 
178 Wallabout St.
718.506.1100

Boro Park: 

1411 39th St.

718.435.4750

$1k

*Restrictions Apply

R
eb

 M
ei

r 
B

aa
l H

an
es

s 
| w

w
w

.r
eb

m
ei

r.
or

g 
| 5

0



28 “Shopping spree,” the two words that 
send excitement down your spine. Free up 
Sunday, Monday and Tuesday, ‘cause the 
shopping bags won’t fill themselves! Valued 
at $1,500. 

Carry On

Sponsor: Herman Katz 

Financial Services 

Tel:718.437.7166 

Cell: 917.952.6986

$1.5k
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29 Picture this: $1,000 in cold, hard cash you 
can add to your rainy-day fund or make 
rain today. The dollar-shekel exchange rate 
keeps changing, but winning free cash is 
always great value! 

Thousand Words

$1k

Sponsored by:

Friedman Babysitting

18 Borum Street

718.599.7794

 לע״נ הגה״צ רבי יואל בהרב
 אורי זצ״ל מארגענשטערן
אב״ד שארמאש
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30 Inspire your children to join in 
Tzedakah by incentivizing them to 
earn a ticket to this fun prize. With 
$1,500 at Toys 4 U, this one is a gift 
for the entire family. 

Williamsburg:

232 Lee Ave.

Boro Park:

 4714 13th Ave.

Monsey: 

27 Orchard St.

Lakewood: 

1700 Madison Ave.

$1.5k

והגדת לבנך
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31 Nobody has enough closet space. Ever. 
$1,000 at Supreme Closets will change 
that in short order. Say goodbye 
to boxes in the attic and give “self 
storage” new meaning! 

Outside the Boxes

Supreme Closets 

Bentzy Strasser

347.581.7334

$1k
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32 Dressing your young is a challenge 
as old as time. Win $1,000 at Whoopi, 
and clothe your little ones in style 
and peace of mind. No more fretting 
that visit to the in-laws! 

Small Talk

Williamsburg: 

200 Wallabout St. 

718.852.5411

Boro Park: 

4711 13th Ave. 

718.853.5411

$1k
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33 Scheduling. Availability. $12 vs $13. 
Taxis. All those annual pre-Pesach 
worries become a thing of the past 
with $1,000 towards Pesach cleaning 
assistance.

Wives’ Tales

Sponsored by the Gluck 

Einiklech

 לע''נ דיילא רבקה לאה ע"ה ב"ר
משה חיים נ"י

$1k
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34 The world of Kosher wine is growing 
wilder than a bunch of grapes. Don’t wait 
to hear from the grapevine: win $1,000 of 
Kedem’s finest wines and spirits. 

Wine Poetic

$1k
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35 The Bosch is a staple in Jewish homes—
as is your desire for the newest model. 
Prepare to roll in dough with a brand new 
Bosch Mixer that ups your baking game. 
Knead we say more? 

Mixed Message

917.482.5454

718.266.3000
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36 Give your baby the very best with 
the Bugaboo Cameleon. You’ll sleep 
like a baby with the knowledge that 
your little one is rolling in style and 
comfort. 

Spin Wheels

1493 Coney Island Ave.

Brooklyn, NY

718.998.7373
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37 Is there a better way to relax after the 
kids have retired for the night? With 
$1,000 at Green’s Bath & Home, indulge 
in scents, oils and gifts that soothe, 
refresh and heal. 

Float Theories

5017 13th Ave.

Brooklyn, NY

718.438.7984

$1k
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38 Chanukah Sunday, pre-Pesach bustle, or 
back to school rush are all synonymous 
with a trip to Eichler’s. Be book smart and 
win a $1,000 gift card for books, Judaica 
and more.

Page Turner

5004 13th Ave.

Brooklyn, NY

718.874.9771

$1k
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39 A broken watch is right twice a day. 
With $1,500 at Goldberger Watches, 
your dream timepiece will keep you right 
around the clock! Chossan and Kallah, 
brand name, options available.

Story Time

197 Lee Ave. 

347.452.4554

$1.5k
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40 You’ve spent enough sleepless 
nights dreaming about transforming 
your home’s interior. Now make that 
bed, with $1,500 at Brach’s Bed & 
Bath.

Sweet Dreams

517 Park Ave.

Brooklyn, NY

718.599.2858

$1.5k
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41 Turn up the heat in your kitchen 
with the best-selling cookbooks from 
Balabuste’s Choice. Then stock up on 
new equipment with $500 towards 
baking supplies.

Gebakeneh Ma’ases

Cookbooks can be purchased 

at your local judaica, book & 

hardware store.

לע’’נ יעקב בן מנחם ז’’ל

ולע’’נ צבי בן ארי’ ז’’ל

$500
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42 Make the night your day’s highlight with a 
set of genuine down blankets and pillows. 
Nothing whisks you away to a land of 
dreamy stories faster—or keeps you there 
longer.

Simmer Down
Sponsored by: Mr. & Mrs. Shia 
Beiruch Weiner
לע''נ הרה''ג מוה''ר ארי' לייב ע''ה
'ו נפ' ד' אלול תשע''ה ' בן מו''ה יושע ברך ני
ולע''נ נכדו מוה''ר משה יודא ע''ה
י נפ' ר''ח '  בן מו''ה ר' אהרן יוסף צבי נ'
'ו כסלו תשע'
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43 A playroom without Playmobil toys is like 
a kitchen without an oven. Your children 
will beg for a ticket to this prize, offering 
a collection of exciting Playmobil toys. 

Playmobil
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44 Listening to your kids, you’d think there are 
no toys in the home. Prove them wrong with 
the acclaimed Mitzvah Kinder Sets where 
middos and good deeds are fused with fun 
and play. 

Mitzvah Kinder

 לע’’נ מרים לאה בת

יעקב יהודה ע’’ה
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45
Walk Down
Memory Lane
Why do Doona-owning mothers 
love their carriage? It’s the 
smoothest way to make memories! 
Win yours, and join the ranks of 
fellow Doonaholics everywhere.

46 From must-attend simchos to financial prioritizing, 
you’ve pushed off that weekend getaway for far too 
long. Win a stay that stays with you at Green Hills.

“Rest” is History

1493 Coney Island Ave.

Brooklyn, NY

718.998.7373

Restrictions apply

718.289.0232
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47 The thrill of shooting photography never gets old. Win a 
high-end Canon camera with all the latest features, and 
eternalize family time for all times. 

Family Canon

Picaboo Studios 

718.599.2262 

Picaboostudios.com

 לע’’נ גיטל בת
אברהם אהרן ע’’ה

48
Old News
Once they’re out of the house, 
the only thing left behind will be 
useless stationary collections and 
a priceless photo collection. A 
$700 session at Picaboo will keep 
the good memories alive forever! 

$700
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49

50
Slim Chance
Those extra pounds don’t 
belong in your story! Shed 
them on your way to healthy 
living with $250 towards 
Balance Diet Center.

Ruchy Lebowitz

718.302.5622

With a 1-year subscription to the popular Kindline 
and Kinderlich magazines. Expect heads buried in 
quality reading material every weekend. 

Kinderlech-Kindline

$250
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52 If you have a little girl or ever were one, you know there’s 
little more exciting than an American Girl doll. Win $500 
to spend as you please at the American Girl Store. 

Historic Fable

51
Lego
LEGO: 2 tiny syllables built 
to unimaginable heights by 
generations of children–and 
adults. Turn your home into 
your own little LEGOLAND, 
minus the travel and long lines, 
of course.

לע’’נ מרדכי בן ישראל
 דוד הלוי ע’’ה
וגאלדא בת יושע ע’’ה
ולע״נ יוסף בן חיים ע״ה
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On Friday night, as you stand before the flickering flames and 
whisper your fervent hopes and dreams for your family, 

Ignite light across the ocean 
Invite brachah into your home.

For generations, devoted Jewish women have dropped a coin in 
the pushka at הדלקת נרות to invoke hatzlacha and blessings for 

their children during the upcoming week.

With Project Ignite, automate your 
giving & utilize the power of tzedakah 

to propel your tefillos upward.

here's how it works:

Sign up & light up the world! Join on Rebmeir.org 
or the order form on pg. 79

unite to 
bring light 

The year round Licht 
benching project

What you do:

You select an amount  
for your weekly pre-licht 

bentching donation.

What happens:

You never miss a week again 
of tzedaka again and reap 

many priceless zechusim for 
you and your family!

What we do:

We automatically charge your credit 
card every Erev Shabbos and Erev 
Yom Tov at candle-lighting time. 

Touch a heart with the touch of a button

Are you struggling with health, parnassha, 
a shidduch? Sign up for $18/per week and 
a Talmid Chacham will daven for you daily 
at the Kever of R’ Meir Baal Haness.

Bring a Yeshuah
into your life
with only $18/wk!
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Each Friday as the sun sets, you send rays of light to a home in 
Eretz Yisroel through your tzedaka at licht bentching. Kollel 
Shomrei Hachomos applauds your commitment to ignite joy 

with an elite collection of incredible prizes.

PER WEEK

$3
Entry in

Ignite Prize #1
or $3K Cash

PER WEEK

$5
Entry in

Ignite Prize #2
 or $7K Cash
An almanah davens
for you each week. 

PER WEEK

$10
Entry in

Ignite Prize #2
 or $7K Cash
An almanah davens
for you each week.

PER WEEK

$18
Entry in

Ignite Prize #3
or $10K Cash

Talmid Chacham davens
for you at Reb Meir’s 

Kever every day.

PER WEEK

$1
Entry in

Ignite Prize #1
or $3K Cash

By signing up to join Project Ignite, 
you will be entered into the Ignite Prizes. 

(sign up on page 79 or Rebmeir.org)

Already a member? You will automatically 
receive a ticket entry based on your preset

weekly donation amount.

A winner will be drawn on The Day

March 24, ‘20

The winner will be entitled to choose 
either the prize or the cash value.

The more you give, the further you fly

Exclusive Ra�e 
for Project Ignite 
weekly members

raffle!

go for 
the Gold

Stay local, but not too local. Enjoy the 
variety of beauty and luxury the US has to 
o�er with shorter flight times. Domestic 
flight and hotel stay included. Exchangeable for $3k cash.

1

$1
$3

IGNITE PRIZE
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$1
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sunlit
Summer

Turn your daydreaming into reality and fly 
o� on us. This incredible prize will bring you 
to Europe, just pick a country. Airfare and a 
week hotel stay included. Exchangeable for $7k cash.

2

$5
$10

IGNITE PRIZE

3 glittering
Getaway

Bright mornings in Yerushalayim. The blue 
waters of the Yam HaMelach. Embark on a 
wonderful adventure to Eretz Yisroel. Airfare 
and a week hotel stay on us. Exchangeable for $10k cash.

$18

IGNITE PRIZE
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Thank you page
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every story has a cast of 
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למזכרת נצח פאר די אלע ריינע נשמות נ''ע וואס אונזערע פריערדיגע פארטי'ס זענען 
געווידמעט געווארן און זענען אויף אייביג פארהייליגט ביים כולל אין ירושלים עיה''ק ת''ו

הרבנית הצדיקת אלטא פיגא בת הרב אביגדור ע''ה
רעבעצין פון מרן  רביה"ק מסאטמאר נשיא כוללנו זצוק"ל 

הרבנית הצדיקת בריינדל בת הרב שלמה ברוך ע''ה רעבעצין פון 
כ''ק מרן אב''ד צעהלים נשיא כוללנו זצוק"ל

מרת שרה גאלדא ב''ר צבי ישכר דוב ע''ה פאלאטשעק

מרת גיטל פערל ב''ר מנחם ע''ה גאלדבערגער

מרת עקא ב''ר ברוך יעקב ע''ה וואלף

ר' אברהם ב''ר יקותיאל יודא ע''ה פריינד

וזוגתו מרת לאה ב''ר יחיאל מיכל ע''ה פריינד

מרת בינא גיטל ב''ר שלום ע''ה ווייסמאן

מרת וויטא בלומא ב''ר יעקב משה ע''ה שטעסעל

ר' נחמן ב''ר ישראל הלוי ע''ה לאנדא

וזוגתו מרת גיטל ב''ר יעקב יודא ע''ה לאנדא

מרת מרים לאה ב''ר יעקב יהודא ע''ה זיידענפעלד

מרת גאלדא ב''ר צבי הערש ע''ה גרינבוים

מרת שרה שינדל ב''ר משה ע''ה שווארטץ

 ר׳ אליהו ב״ר זאב ע״ה 

וזוגתו מרת שרה ב״ר מאיר דוב ע״ה גליק

מרת בלומא ב״ר דוד שמואל ע״ה גאלדבערגער

מרת בילא ב״ר אשר מרדכי ע״ה מענצער 

רעבעצין רחל ב״ר דוד צבי ע”ה בראך

רעבעצין בלומא שרה בת הרב אלעזר ע״ה האראוויץ )ספינקא(

רעבעצין אסתר בת הרב יצחק ע״ה בראך 

רעבעצין רחל יוכבד בלומא בת הרב מרדכי ע״ה מערץ

רעבעצין הינדל שרה בת הרב משה שמעון ע״ה וויינבערגער )פאיע(

רעבעצין אסתר מרים בת הרב שמואל ע״ה אייכענשטיין )גאלאנטא(

מרת נחמה בר׳ מנחם מענדל ע״ה גרינוואלד )מעמי נעני(

מרת הינדל ב״ר לוי יצחק ע״ה מייזנער

ר׳ חנני׳ יו״ט ליפא ב״ר אברהם אבא ע״ה לעפקאוויטש

וזוגתו מרת פערל ב״ר ישעי׳ ע״ה לעפקאוויטש 

מרת מרים ב״ר שמואל ע״ה נויאוויטש

מרת טויבא ב״ר שרגא פייבל ע״ה האפפמאנן

מרת שרה צארטל ב״ר חנני׳ יו״ט ע״ה שניטצלער

מרת דבורה רבקה ברוין ע״ה ב״ר יחיאל הלוי הי״ו האלפערט

מרת זיסל י-הודית ב״ר שלמה ברוך הלוי ע״ה וויטריאל

הרבנית הצדיקת שיינדל רבקה בת הרב יצחק ע''ה
רעבעצין פון כ''ק מרן אב''ד ור''מ

קהל עדת יראים וויען נשיא כוללנו זצוק"ל

הרבנית הצדיקת פעסיל לאה בת הרב אהרן ע''ה
רעבעצין פון כ''ק מרן אדמו''ר בעל ברך  

משה מסאטמאר נשיא כוללנו זצוק"ל
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Name

Address

City/State/Zip

Phone                                                               Cell

Email

Please charge my card 

CC Number                                                                              

Exp. Date                     /                         CVV                               

Signature

     Check or Cash enclosed      *We accept USD and CAD currencies

Ticket Packages Personal Information

Order Form

1. Eretz 
Yisroel for 4

14. $2,500
Hazorfim

27.Shtreimel 
& GB Clothing 
package

50. $250 
at Balance 
Diet

42. Down
Quilts & 
Pillows

2. $3,000 
Lefkowitz
Jewelers

15. Domestic
Vacation

28. $1,500 
Shopping 
Spree

41. $500 
Baking 
Supplies

3. Regal
Furniture

16. $2,000 at
Ultimatime

29. $1,000
Cash

47. Cannon
G9X Camera

48. $700 
Photoshoot

4. Silver
Leichter & 
Tray

17. $1,000 at 
the Present 
Touch

30. $1,500 
At Toys 4U

52. $500 at 
American 
Girl

5. Sterling
Silver
Kaareh

18. $1,200 
Cash

31. $1,000
Custom 
Closet

9. $2,000 
at Set Your 
Table

22. Antique 
Silver Dish

35. Bosch 
Mixer

44. Mitzvah 
Kinder  
Collection

40. $1,500 at 
Brach's Bed
& Bath

6. $2,400
Cash

19. Weekend
at Raleigh

32.  $1,000 
at Whoopi’s

10. $2,000
Jewelry

23. $1,800 
for Tuition

36. Bugaboo 
Cameleon

49.Kinderlech
& KindLine

46. Weekend 
at the
Green Hills

7. European 
Vacation

20.  Kos Shel 
Eliyahu with 
Tray

33. $1,000
for Pesach
Cleaning

12. $2,000 at 
Home Sweet 
Home

24. $1,000
Store of your 
choice

37.  $1,000
at Green’s 
Bath

13. $2,000 
Rainbow 
Lighting

26. $1,000
Groceries
x2

39. $1,500
Goldberger's 
Watches

51. Lego
Collection

45. Doona 
Carriage

8. Silver
Leichter set 
with Tray

21. $1,200 at 
Feathers & 
Lace

34. $1,000  
Kedem 
Wine

11. $1,800
Cash

25. $1,500 at 
Megababies

38. $1,000 
Eichler’s 

43.Playmobil

PHONE

718.215.1399

FAX

718.243.2499

EMAIL

Order@Rebmeir.org

Reb Meir Baal Haness Kollel Shomrei Hachomos

18 Heyward Street Brooklyn, NY 11249

VISIT OUR WEBSITE

www.rebmeir.org
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$180

$250

$360

$500

$1,000

Help an

Gellis Fund
Page 14-15

Lederer Fund
Page 16

Braun Fund
Page 17

Support a Bride 

Choose your Representative

If you choose to dedicate your donation, mark below.

Sign up for
Project Ignite

Sponsor a Shiur Enable a Ben Torah 

$1/week

$3/week

$5/week

$10/week

$18/week
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in

Total Prizes     Grand Prize

Sponsorship   Grand Total

$

$ $

$

With auction 
packages of $150+

+1 Grand Prize Ticket

+2 Grand Prize Tickets

+3 Grand Prize Tickets

+8 Grand Prize Tickets

January 2020 Volume 8 Issue 1. The Story is published 4 times a year, in January, April, June and September by Kollel 
Shomrei Hachomos of Jerusalem 18 Heyward St. Brooklyn, NY 11249 Postage paid at Brooklyn, NY post offices.

1 ticket / $18
2 tickets / $26

5 tickets / $54
10 tickets / $100

mrs. blimy winkler, mrs. reitzu hoffman, mrs. shulamis weisz,  

mrs. miri guttman, mrs. goldy klagsbald, mrs. roiza ruchy landau

every story has a cast of 
characters that make it all happen. 
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אלמנה

1 Ticket

4 Tickets

7 Tickets

12 Tickets

20 Tickets

30 Tickets

36 Tickets

50 Tickets

72 Tickets

100 Tickets

200 Tickets

Send your personal story along with this form. See page 86.

=   Ignite prize #1

=   Ignite prize #1

=   Ignite prize #2

=   Ignite prize #2

=   Ignite prize #3
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Our Nut Bars bring you guilt-free 
goodness, with just a few pure 
ingredients, a little bit of sweetness, 
and a whole lotta wholesome crunch.

We’ve

Gone
Nuts

Our Nut Bars bring you guilt-free 
goodness, with just a few pure 
ingredients, a little bit of sweetness, 
and a whole lotta wholesome crunch.

for our all-new, 
all-natural, 
grab-and-go NUT bars.

All
Natural

3
Flavors

Gluten
Free

Financial
Subsidies

Skill
Developement

Guidance Respite
Services

Housing
Programs

Services that renew,
refresh and rejuvenate.

Boro Park:
4102 14th Avenue
Brooklyn, NY 11219
718.387.8400
Intake@HamaspikKings.org

Williamsburg:
295 Division Avenue
Brooklyn, NY 11211
718.387.8400
Intake@HamaspikKings.org

Rockland County:
58 Route 59, Ste 1
Monsey, NY 10952
845.503.1200
Intake@HamaspikRockland.org

Orange County:
1 Hamaspik Way
Monroe, NY 10950
845.774.0300
Intake@HamaspikOrange.org  

כתיבה
וחתימה
טובה
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Ad 2
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New!

We save
Quality 

of Life 

When the level of care 
improves the quality of life, 
you know you’re in the right 
place. At Bedford Center 
we tend to our residents 
with the latest in medical 
innovations and strong ties 
to the community.

pi
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yc

40 Heyward Street ,  Brooklyn NY  |   7 18 .858 .6200  |   Bedfordcenterrehab.com
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Ad 4

ODA Women’s Health Center OB/GYN
329 Hewes St. | 718.384.3475 | Call for OB/GYN Transportation

Proudly affiliated with NYU Brooklyn Medical Center, 
part of world-renowned NYU Langone Medical Center in N.Y.

A multi-million dollar 
renovation of NYU Langone 
Brooklyn’s OB Department 
and a greater focus on caring 
for the unique needs of each 
patient is here. ODA patients 
have convenient access to 
world-class NYU Langone 
services within the 
Brooklyn community!

P R E S E N T I N G  W O M E N  W I T H

 TOP-NOTCH
NYU LANGONE

OB SERVICES
IN YOUR BROOKLYN

NEIGHBORHOOD

� e c om for t  a nd s a t i s fac t ion of

71
8.
63

5.
16
73
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A multi-million dollar 
renovation of NYU Langone 
Brooklyn’s OB Department 
and a greater focus on caring 
for the unique needs of each 
patient is here. ODA patients 
have convenient access to 
world-class NYU Langone 
services within the 
Brooklyn community!
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Your Story
The power of Reb Meir has brought about innumerable timeless stories. 

Stories of salvation, of blessing and generosity. Stories of financial burdens 
lifted, stories of overcoming personal struggles, stories to lift spirits and warm 

hearts. And one of those stories is yours. 

Share a personal yeshuah you or your family  
experienced throughout the ages with the power of 
Reb Meir. Submit your story together with your 
filled in order form to receive a free book.

receive
a free
story
book

S
pr

ea
d the incrdible

P
ow e r  o f  R e b  M

e i
r

אלקא
דמאיר

עננו

Order@rebmeir.org Rebmeir.org718.243.2499 18 Heyward Street Brooklyn, NY 11249 Submit at your local house party

Write Your Story

Please write your life-changing story below 
and submit with your order form.

Order@rebmeir.org Rebmeir.org718.243.2499 18 Heyward Street Brooklyn, NY 11249 Submit at your local house party
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געבליבן אן אייביגער
בעל חוב פאר ר’ מאיר

געראטעוועט דאס לעבן
אין זכות פון רבי מאיר

Page 89

Page 93
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מרדכי  יודא  הרב  דורך  דערציילט 
דייטש שליט''א

פאסירט ביי זיין טאטן הרה''ח
ר' אליעזר דוב דייטש ז''ל 
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ט דעם נס אין די קייט פון ניסים וואס האבן פאסירט מיט אים ביי די צווייטע וועלט מלחמה, פלעגט אלץ מיין ג-ט 

זעליגער פאטער דערציילן מיט גרויס באגייסטערונג, באטאנענדיג זיין גרויס דאנקבארקייט צום הייליגן באשעפער 

און צו זיין גוטן שליח, רבי מאיר בעל הנס.

ווען מען מישט די בלוטיגע היסטאריע בלעטער פון די שרעקליכע צווייטע וועלט מלחמה, זעט עס אויס ווי די אונגארישע 

אידן האבן די ווייניגסטע געליטן. און טאקע, דער דעפארטירן אידן פון אונגארן קיין אוישוויץ, האט זיך אנגעהויבן ערשט 

אין יאר 1944 למספרם, וואס דעמאלט האט דייטשלאנד איינגענומען אונגארן. אידן האבן אבער שוין פיל פריער געליטן, 

ווען זיי האבן געשמעקט די פייער-פולווער אין די לופט. אונגארן האט דאך צוגעהאלפן פאר דייטשלאנד אין זייער מלחמה, 

און פיל אידן זענען אין יענע צייטן גענומען געווארן מיט צוואנג אין אונגארישן ארמיי. נישט אלס אפיציעלע סאלדאטן, נאר 

אין אן אפטיילונג מיט'ן נאמען 'מָאנקָאטַאבָא' וואס דער טייטש דערפון איז 'ארבעט'ס גרופ'. די אונגארישע ארמיי האט זיך 

באצויגן צו די אידישע סאלדאטן-ארבעטער מיט א שרעקליכע גרויזאמקייט, סיי דורך עבודת הפרך מיט אום-מענטשליכע 

באדינגונגען, און סיי דורך זיי אין איין דערנידערן און אראפקלאפן, וואס דאס האט ליידער געקאסט פיל אידישע לעבנ'ס, 

פאר אנדערע געשעדיגט זייער געזונט, סיי זעליש און סיי קערפערליך.

דער טאטע, אן אונגארישער ערליכער יונגערמאן, איז געווען איינער פון די וואס זענען פארכאפט געווארן צו די אונגארישע 

מיליטער.

דריי יאר האט דער טאטע געדינט אין די שרעקליכע 'מאנקאטאבא' באדינגונגען. מען האט זיי געשטעלט גראבן גריבער וואו 

די מיליטער זאל זיך באשיצן אין די צייט פון באמבארדירוגען אויפ'ן פראנט און נאך ענליכע סארט שווערע ארבעט, וואס זיי 

זענען געצוואונגען געווארן צו טון צוועלף שעה נאכאנאנד, אן זיי צוצושטעלן געהעריגע קליידונג און שפייז.

דער פראנט איז דאן געווען אין רוסלאנד, און ווי באקאנט, איז דער רוסישער ווינטער עקסטער גרויזאם און קאלט. אויף אזוי 

ווייט אז די פערד זענען פארפרוירן געווארן און נישט געקענט שלעפן די וועגנער אויף וועלכע עס איז געטראגן געווארן אלע 

צוגעהערן וואס מען האט זיך גענויטיגט ביי די מלחמה: פארשידענע מאשינ-געווער, קאנאנען, שווערע כלים און געצייג מיט 

וועלכע מען האט געדארפט גראבן, ריזיגע טעפ און גרויסע קוואנטומס שפייז פראדוקטן צו קאכן פאר די מיליטער.

און אז די פערד קענען נישט שלעפן די וועגנער, האבן די רשעים געפונען א נידערטרעכטיגע לייזונג דערצו. אנשטאט די 

פערד, האט מען איינגעשפאנט צו יעדן וואגן די אידישע מאנקאטאבא סאלדאטן. מענטשליכע כוחות זענען אבער אסאך 

שוואכער ווי פערדישע, האט מען אנשטאט יעדן פערד געלייגט עטליכע אידן, סיי פון פארנט פונ'ם וואגן איינגעשפאנט צו די 

לייצעס, און סיי פון אונטערן וואגן, וואו זיי האבן געדארפט שטופן דעם וואגן אויף פאראויס. און כאטש אזויפיל אידן האבן 

פארטראטן יעדן פערד, האט דער שלעפן נאך אלץ געפאדערט פון יעדן 'שלעפער' איבערמענטשליכע כוחות.

לויט'ן מיליטערישן געזעץ, האט יעדער מאנקאטאבא סאלדאט, געמוזט טראגן אויף זיינע פלייצעס א רוקן זאק אין וועלכע 

עס זענען געווען עטליכע שווערע געצייג, ווי אן אייזערנער שאוול צו גראבן דערמיט א.א.וו.

צו שלעפן אדער שטופן די וועגנער, סיי פון פארנט און סיי פון אונטן, איז געווען א ביטער שווערע ארבעט וואס האט ממש 

־אויסגעריסן די ביינער, ווען דערצו ליגט נאך א שווערע רוקן-זאק אויף די פלייצעס איז עס אוודאי נאך שווערער און קאמ

א

Reb Meir Baal Haness | 718.215.1399 | 90



־פליצירטער, וואס אויסער'ן שלעפן אזא שווערער לאסט דארף מען נאך אויפפאסן דער רוקן-זאק זאל זיך נישט אראפגלי

טשן. האבן די אידישע מאנקאטאבא סאלדאטן געמאכט דעם חשבון, אז די נארמאלסטע זאך וועט זיין ווען יעדער לייגט 

זיין רוקן זאק אויפ'ן וואגן וואס מען שלעפט שוין סיי ווי, און אזוי אביסל פארגרינגערן די אומגעהויערע שווערע עבודה. די 

רשעות פון זייערע אויפזעער האט אבער קיין שיעור נישט געהאט. זיי האבן נישט ערלויבט אזא פשוט'ע און לאגישע זאך. 

מיט זייער רשעות האבן זיי דאך אלץ געזוכט ווי אזוי נאך שווערער מאכן די ארבעט וואס איז גענוג שווער אזוי אויך. ווי נאר זיי 

האבן באמערקט ווי די רוקן-זעק ווערן געלייגט אויף די וועגנער, האבן זיי באפוילן יעדן איינעם צוריק צו נעמען זיין רוקן-זאק 

און שלעפן אויף זיינע פלייצעס צוזאמען מיט'ן שלעפן די וועגנער.

דער טאטע האט געשפירט ווי ער ברעכט באלד אונטער, געשפירט ווי ער טויג נישט מער – ווי ער האט זיך אויסגעדריקט - 

און ווען די היטער האבן זיך פארקוקט אין אן אנדערן ריכטונג, האט ער שנעל ארויפגעלייגט זיין רוקן- זאק אויפ'ן וואגן און 

עס אזוי ווייטער געשלעפט.

־עס געדויערט נישט לאנג, און אט איז געקומען צו רייטן איינער פון די דייטשע היטער, וואס האט מיט זיין בייזן בליק, גרונט

ליך באטראכט די שלעפער פון די וועגנער. זעענדיג ווי עטליכע רוקן-זעק ליגן אויף די וועגנער טראץ וואס עס איז פארבאטן, 

האט ער באלד גענומען פרעגן יעדן איינעם אן א רוקן- זאק, וואס זיין נאמען איז, מיט'ן ציל אים שפעטער צו באשטראפן 

דערויף.

ווי נאר דער טאטע האט געהערט ווי מען פרעגט יעדן אן א רוקן-זאק זיין נאמען, האט ער פארשטאנען די סיבה דערצו. ער 

האט גלייך געזאגט שטילערהייט 'אלקא דמאיר ענני' און צוגעזאגט צו געבן צדקה פאר רבי מאיר בעל הנס אין די מינוט וואס 

ער וועט עס נאר קענען באווייזן. ווען דער היטער האט אים געפרעגט זיין נאמען, האט ער געזאגט א פאלשן נאמען "הערמאן 

מאשקאוויטש", כאטש וואס זיין אפיציעלער נאמען אין ארמיי איז 'אליעזר דייטש', וואס אט דער נאמען איז געווען געשריבן 

מיט גרויסע אותיות אויף זיין רוקן- זאק וואס איז געלעגן אויפ'ן וואגן.

אויסגעמוטשעטע  און  פארמאטערטע  שטארק  זייערע  מיט  וועגנער  גרופע  די  און  געווארן  נאכט  איז  עס  ווען  שפעטער 

שלעפער האט זיך ענדליך אפגעשטעלט, האט מען אנגעהויבן אויסצורופן נעמען פון די מאנקאטאבא סאלדאטן זיי זאלן 

ארויסקומען, באשטראפט צו ווערן פאר'ן אוועקלייגן די רוקן-זעק אויף די וועגענער. 

דער שטראף פאר איינער וואס ווערט געכאפט אז ער האט געהאט די אומגעהויערע 'חוצפה', ארויפצולייגן דעם רוקן-זאק 

אויפ'ן וואגן, איז געווען אן עקסטער טייוולאנישער 'שטראף'. מען האט אזא איינעם געהאנגען אויף א בוים, צובונדנדיג צו 

איין צווייג פון בוים איין האנט און פון אנדערן זייט איין פוס, און אזוי האט דער אומגליקליכער געדארפט הענגען א גאנצן 

מעת לעת )24 שעה(. א דאקטער איז דארט געשטאנען קאנטראלירן די 'געהאנגענע' זאלן נישט שטארבן, און ווען ער האט 

באמערקט אז איינער האט גע'חלש'ט, האט ער אים באלד באגאסן מיט וואסער, אז ער זאל נאך לענגער שפירן די יסורים. 

נאך פיר און צוואנציג אזעלכע שרעקליכע שעה – האט דער טאטע ערקלערט מיט א געבראכענע שטימע – זענען אט די 

געהאנגענע געבליבן פארקריפלט לעולם ועד.

איינע פון די נעמען וואס איז אויסגערופן געווארן איז געווען 'הערמאן מאשקאוויטש', עס איז זעלבסט פארשטענדליך אז 

דער טאטע האט זיך נישט אנגערופן און אזוי אויך קיין שום אנדערער, ווייל דער נאמען האט טאקע נישט עקזיסטירט ביי די 
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גרופע. דער היטער וואס האט שטארק געצערנט דערויף וואס איינער פון די מאנקאטאבא סאלדאטן האט אים 'אפגענארט' 

־און 'אויסגעשפילט', האט בשום אופן נישט געוואלט מוותר זיין אויף זיין קרבן. ער האט באלד גענומען ארומגיין צווישן אל

עמען און אריינשיינען מיט א לאמטערנע יעדן איינעם אין פנים קוקנדיג אויף אים מיט א דורכגרינטליכן בליק, זען ווער פון זיי 

ווערט רויט אדער שטארק בלאס פון שרעק אויף דעם וואס מען וועט אים כאפן ביים שווינדל, וואס דעמאלט וועט ער נאך 

הארבער באשטראפט ווערן. דער טאטע איז אבער געווען אזוי פארזיכערט אונ'ם רבוש''ע און אין די זכות פון די צוגעזאגטע 

צדקה פאר רבי מאיר בעל הנס, אז ער איז נישט רויט און נישט בלאס געווארן. זיין קאליר איז געבליבן די זעלבע און ער האט 

אויך צוריק געקוקט אויפ'ן רשע'ס בייזער בליק, מיט א רואיגן בליק אזוי אז יענער האט אים אינגאנצן נישט פארדעכטיגט. 

קיין 'הערמאן מאשקאוויטש' אדער א צווייטער אנשטאט אים, איז נישט געפונען און באשטראפט געווארן אין יענע נאכט...

"נו" – פלעגט דער טאטע אלץ אויספירן – "בין איך נישט אן אייביגער בעל חוב פאר רבי מאיר, וואס דורך צוזאגן צדקה 

פאר רבי מאיר' און זאגן דערביי 'אלקא דמאיר ענני' בין איך אזויפיל מאל געראטעוועט געווארן, און איבערגעלעבט גאנץ און 

געזונט די שרעקליכע מלחמה?"

• • • •

פילנדיג זיך אלס שטענדיגער בעל חוב פאר רבי מאיר, האט טאקע דער טאטע באלד נאך די מלחמה, ביי יעדע געלעגנהייט, 

געהאלטן אין איין 'אפגעבן דעם חוב', און געבן צדקה פאר צדקת רבי מאיר בעל הנס. כאטש ער האט זיך נישט געלאזט 

באקרוינען אפיציעל אלס א גבאי פון רבי מאיר בעל הנס, פלעגט ער אלץ גיין נאך געלט פאר צדקת רבי מאיר בעל הנס. 

געוואוינט האט דער טאטע אין א הויכע בילדינג פון איין און צוואנציג שטאק. ער פלעגט אלץ ארויפגיין מיט'ן עלעוועיטער 

ביז'ן לעצטן שטאק, און אראפגיין דורך די טרעפ שטאק נאך שטאק, אנקלאפן ביי אלע טירן, אויסליידיגן די פושקעס פון 

כולל שומרי החומות, צדקת רבי מאיר בעל הנס. ביי יעדן איינעם אפגעציילט דאס געלט און געגעבן א צייטווייליגע רעסיט, 

ביז מען וועט באקומען די רעסיט פונ'ם אפיס, כדי מען זאל אים נישט פארדעכטיגן אז ער נעמט חלילה דאס געלט פאר זיך. 

אנקומענדיג אהיים האט ער איינגעארדנט די געלט אין פעקעלעך לויט די מטבעות און באנקנאטן, און צומארגנ'ס אינדערפרי 

באלד אויפגעטוישט דאס געלט אין סטאר און גענומען צום אפיס מען זאל עס שוין קענען אריבערשיקן קיין ארץ ישראל 

אן קיין אפהאלט. אזוי האט ער זיך געפירט ביז די ניינציג יאר. יעדער איד וואס האט זיך אריינגעצויגן צו זיין בילדינג, האט 

זוכה געווען צו א באזוך פון מיין טאטן, וואס האט אים צוגערעדט ער זאל מאכן א קרן קימת פאר רבי מאיר בעל הנס. דאס 

אלעס האט ער געטון אן צו נעמען דערביי קיין איין פרוטה פאר זיך. יעדער איינער פון די קינדער און אייניקלעך איז אויך 

מזוכה געווארן דורכ'ן טאטן צו מאכן א קרן קימת פאר רבי מאיר, און יעדער פון זיינע באקאנטע האט געוואוסט, אז ווען מען 

טרעפט זיך מיט מיין טאטן, וועט ער רעדן אדער פונ'ם קריג, אדער פון רבי מאיר בעל הנס, פאר וועמען ער האט געזארגט 

אפצוגעבן דעם חוב אזוי לאנג וואו ער האט געלעבט.
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פארציילט געווארן ברבים דורך הרה״ג רבי מענדל 
פוקס שליט״א רב קרית שומרי החומות רמות

פאסירט מיט: אברהם בן יהושבא לבנה
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י הארץ רייסנדע געשריי, האט פארגליווערט די בלוט אין די אדערן. אויגן זענען ברייט צועפנט געווארן פאר שרעק, 

און די הענט און פיס האבן געציטערט ווי אין פיבער... יעדער האט געהאפט אז עס איז בלויז א שרעקליכער חלום 

און עס איז נישט ווירקליך געשען אזא אומגליק פאר זייערע אויגן. עס איז דאך אומגלויבליך... אזוינס זאל געשען 

אין אזא הייליג ארט?...

דא, אינעם אזוי באקאנטער און ליבער שול פון רבי מאיר בעל הנס, נחלת עזריאל יהודה, אינעם ערליכער געגנט רמות אין 

ירושלים עיה"ק, ווען מען האט זיך גענומען איבערבויען דעם מקדש מעט, האבן זיך די הערצער פון די מתפללים אנגעפילט 

מיט פרייד זעענדיג ווי מען שפארט נישט, און מען לייגט אריין די הארץ און נשמה אז דער ליבער שול, דער בית השם, דער 

צווייטער הויז ביי די אידן פון דעם געגנט, זאל זיין א שיינקייט און א פראכט.

אן עקסטערער געוויכט איז אריינגעשטעלט געווארן ביים אויספלאנירן וויאזוי צו באפוצן דעם סאמע הייליגסטן ארט אין 

שול, דעם ארון הקודש. צו דעם צוועק איז געברענגט געווארן פון אויסלאנד א גרויסער מארמארשטיין, אין די וואג פון צוויי 

הונדערט קילא )440 פונט(. דער שטיין איז געשטעלט געווארן אין זייט, און פארכאפט מיט זיין עקסטערע שיינקייט און 

גלאנץ, די אויגן פון יעדן אריינקומענדן. 

מען האלט שוין א טאג פאר'ן אנהייבן די בוי ארבעט. דערווייל פירן זיך אלע חשוב'ע שול-טעטיגקייטן מיט זייער הייליגער 

וואס באצויבערט  ווערט דא פארגעלערנט פאר בעלי בתים דורך א מגיד שיעור  שטייגער. עס איז פארנאכטס, א שיעור 

אלעמען מיט זיינע פערלדיגע ווערטער. און עס האט קיינעם נישט געשטערט אז א ליכטיג אינגל, אברהמ'עלע, דרייט זיך 

דא אין שול און שפילט זיך ארום. און פלוצלינג ווערט דער שיעור געשטערט דורך א הארצרייסנדער, בלוט פארגליווערטער 

געשריי. 

ווי איז מעגליך נישט צו שרייען און ליארעמען, אנטקעגן אזא שרעקליכע סצענע: דער שווערער מארמארשטיין, איז  און 

געפאלן גלייך אויפ'ן קינד, אויפ'ן לעכטיגן אברהמ'עלע, און האט זיך צובראכן איבער אים אין צוויי גרויסע שטיקער...

־נאכ'ן ערשטן שאק, לויפט מען צו, זען וואס מען קען דא העלפן. די הצלה מאן וואס איז אנגעקומען געשווינד ווי אן אויגנב

ליק, האט זיך באלד אראפגעבויגן איבער'ן קינד, און זיין געזיכט איז שטארק בלאס געווארן. ער, און די אנדערע הצלה לייט 

וואס זענען דערווייל אנגעקומען, פראבירן צו טון אלעס וואס מעגליך. די שוידערליכע מינע אויף זייער געזיכט, דערציילט 

ליידער נישט קיין גוט'ס. און ווען מען פאדערט יא צו הערן פונקטליך וואס דער צושטאנד פונ'ם קינד איז, באקומט מען אן 

ענטפער, וואס שוידערט אויף אלע ביינער. "ער זעט אויס ווי איינער וואס איז אין זיינע לעצטע מינוטן..."

הערנדיג די ווערטער, האט זיך דער שטארק געשעצטער און חשוב'ער רב פון שול אנגערופן מיט א שטארקן ברען אין זיין 

שטימע: "רבותי, איך בין א גבאי צדקה, מיר שטייען דא אין דעם בנין פון רבי מאיר בעל הנס, און מיר זענען מתפלל אז עס 

זאל חלילה קיין אומגליק פון דא נישט ארויסגיין!" נאך א קורצע שטילקייט, צוקוקנדיג זיך ווי יעדער איז אזוי צורודערט, איז 

זיין שטימע נאך העכער געווארן, מיט א טאן פון א שטארקע פאדערונג: "רבותי יעדער איינער זאל געבן צדקה לעילוי נשמת 

רבי מאיר בעל הנס!"

דער רב אליין איז געווען דער גובה – וואס נעמט צאם די צדקה – און יעדער האט גענומען ממש שיסן געלט. וואס מען האט 

ד
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־נאר געהאט אין די קעשענעס, אלערליי סארט מטבעות און פאפירענע געלטער. און דער רב האט דערביי ווייטער אויסג

ערופן: "יעדער איינער זאל זאגן 'אלקא דמאיר ענני' און עס זאל חלילה נישט ארויסקומען קיין אומגליק פון דעם וואס מיר 

האבן געוואלט בויען א שיינעם ארון קודש אין דעם הייליגן שול!"

אויגן האבן זיך פארמאכט מיט גרויס דביקות, ווען יעדער עקסטער האט אויסגעשריגן דעם 'אלקא דמאיר ענני', בעטנדיג 

פון טיפענישן פון הארצן, אז דער קליינער אברהמ'עלע זאל האבן א גענצליכע רפואה! תהלים'לעך ווערן ארויסגענומען, און 

־קאפיטל נאך קאפיטל ווערן געזאגט מיט זודיגע טרערן לרפואת דעם קינד, און אויפ'ן ארט האט מען אויך צוגעלייגט א נאמ

ען צום 'שכיב מרע', דעם נאמען 'חיים', לעב. חיים אברהם זאל זוכה זיין צו בלייבן לעבן און געזונט, קיין אומגליק זאל חלילה 

נישט ארויסקומען פונ'ם הייליגן בנין פון רבי מאיר בעל הנס, אין די צייט וואס מען בויעט עס איבער אזוי שיין און פרעכטיג.

דער אמבולאנס 'פליט' מיט די גרעסטע שנעלקייט אין שפיטאל אריין, ניצנדיג זיין אלארעם אויפ'ן העכסטן קול. ווי נאר דאס 

קינד קומט אן אין שפיטאל, ארומגענומען מיט פיל סארט ערשטע הילף מאשינען, לויפן זיך צאם די טראומא דאקטוירים, 

באטראכטן דעם קינד צו זען אויב עס איז בכלל מעגליך צו ראטעווען זיין לעבן.

די עלטערן שטייען אינדרויסן און ווארטן, ווען זייערע הענט און פיס טרייסלען פון שרעק. עס געדויערט נישט לאנג, און דער 

ספעציאליסט קומט צו, מיט זייער אן ערנסטע מינע אויף זיין געזיכט. "אייער קינד איז אין זייער א שווערער צושטאנד, איך 

־קען גארנישט צוזאגן... די ערשטע זאך וואס מיר האבן געזען איז, אז מען מוז אפערירן זיינע לונגען. עס איז א שווערע און קא

מפליצירטע אפעראציע. איר פארשטייט אבער אז לופט, דאס איז דער לעבן פונ'ם מענטש, מוז מען די ערשטע זאך זארגן אז 

ער זאל אטעמען און זיינע לונגען זאלן אריינעמען די לופט. אויב די אפעראציע וועט געלינגען" האט ער באטאנט דעם 'אויב', 

"וועט מען זען וועלכע פון די אנדערע אברים עס איז די וויכטיגסטע צו ראטעווען, און וועלכן מיטל מען דארף ניצן דערצו."

די עלטערן חתמ'ענען מיט טרייסלענדע הענט אויף די נויטיגע פאפירן, און די טרערן האלטן אין איין פליסן פון זייערע אויגן. 

"יעצט וועט מען אים נעמען מאכן פארשידענע טיפערע טעסטן, מען זאל קענען גלייך דערנאך אנהייבן מיט די אפעראציע" 

– אינפארמירט דער דאקטער.

די תהלים'ל ווערט גענומען אין ביידנ'ס הענט. מען קען קוים זאגן, אזוי דערשראקן איז מען. וועלן מיר אהיים גיין פון דא מיט 

גוטע בשורות, אדער?... – לאזט נישט אפ די שווערע מחשבה זייער פארביטערט הארץ.

און אט קומט צוריק דער ספעציאליסט, און א נייע מינע צייכנט זיך אויף זיין געזיכט. איבעראשונג? אומגלויבליכקייט? – 

שווער פעסטצושטעלן. זיינע ווערטער קלערן אבער אויף זייער דייטליך דעם באדייט פון זיין מינע. "מיר האבן געמאכט די 

נויטיגע טעסטן. און... עס איז שוין אינגאנצן נישט זיכער אז מען דארף אים אפערירן... עס איז אונז ממש נישט קלאר וואס 

דא האט פאסירט, אבער פלוצלינג זעען מיר אז די לונגען פונקציאנירן כמעט געהעריג. אויך זיינע אויסזיכטן צו בלייבן לעבן 

זענען געוואקסן מיט הויכע פראצענטן..."

די עלטערן הייבן אויף זייערע הענט און אויגן צום הימל. "הודו לד' כי טוב, כי לעולם חסדו. אזעלכע אומגעהויערע חסדים, 

זיכער אין זכות פון רבי מאיר בעל הנס..." – האט דער טאטע הויך געשעפשעט, און זיך געאיילט צו מעלדן די גוטע בשורה, 

־פאר'ן רב פונ'ם שול און פאר זיינע גוטע פריינד, וואס האבן דערווייל נישט אפגעלאזט דעם תהלים'ל אויף קיין מינוט, אויס
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ער אויף אויסצורופן נאכאמאל און נאכאמאל 'אלקא דמאיר ענני'.

דער צושטאנד פון חיים אברהמ'עלע, האט זיך געהאלטן אין איין פארבעסערן. די דאקטוירים קוקן צו און באוואונדערן דעם 

נאכאנאנדיגן פארשריט. א קינד, וואס זיין קליין קערפער'ל איז צושמעטערט געווארן אונטער א שווערן שטיין, אין א וואג 

וואס איז 8-9 מאל דאפלט ווי זיינער, און וואס זיי זענען אלע זיכער געווען אז כאטש וואס מען וועט אוודאי פראבירן טון וואס 

מעגליך כדי אים צו ראטעווען, האט ער דאך געשוועבט צווישן לעבן און טויט. און אויך אויב מען וועט אים יא ראטעווען, 

זענען זיי זיכער געווען, וועט ער בלייבן א קריפל אויפ'ן גאנצן לעבן... 

מיט  שפיטאל  אין  ווערן  אריינגעפירט  נאכ'ן  וואכן  צוויי  רויך.  מיט'ן  געווארן  אויסגעדאמפט  זענען  שקר'  'נבואות  אלע  די 

גרויס איילעניש, פראבירנדיג כאטש צו ראטעווען זיין לעבן – איז חיים אברהמ'עלע ארויס פון שפיטאל מיט א ברייטן דאנק 

שמייכל, שפאנענדיג אויף זיינע אייגענע צוויי פיס, און אן וואס קיין איין אבר זאל געשעדיגט ווערן. עטליכע טעג שפעטער, 

איז ער שוין געגאנגען אין חדר, זיך געלערנט און געשפילט מיט אלעמען גלייך, אן וואס איינער זאל אפילו קענען זען אויפ'ן 

פרייליכן און לעבעדיגן קינד, וועלכע טראומא ער איז אריבער, מיט בלויז דריי וואכן צוריק!

אן אמת'ער נס, בזכות רבי מאיר בעל הנס!!!

פאר מעשות אין אידיש גייט צו בלאט 89
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a Jew. My suitcase was full of cash and gold. What would happen when the police came to search it? 

Instead of the woman’s missing jewelry, they would find my illegal earnings.  Instead of bringing 

security to my family, I’d be bringing them terror and shame. A long prison sentence awaited me at 

the end of this trip—or worse… 

The scenery flew by my window. To my frenzied eye, the miles seemed to be passing much too fast. I 

tried desperately to think of a solution, but nothing came to me. Every minute brought me closer to 

our destination, where the police would be waiting in full force. What to do? 

I did the only thing I could do, as a believing Jew at the end of his rope. I davened.

Eventually, I sensed the train slowing. Looking out the window, I saw that we were nearly there. On the 

platform were uniformed figures, waiting for the train to come to a full stop. A whole contingent of 

Hungarian police had been sent over to deal with the wealthy woman’s charge of robbery.

As the train pulled into the Munkatch station, I murmured three times in heartfelt supplication:

The train stopped. A moment later, the doors slid open and the police officers came into the 

compartment, ushered in by the conductor. The passengers on either side glanced at me almost 

gleefully. Like me, they knew exactly whom the woman’s accusation had been leveled at. They expected 

me to be the first one searched.

“Where shall we begin?” the leading officer asked the woman, looking around the compartment at the 

assorted passengers and their luggage.

I held my breath. I’m sure others were doing the same. The woman lifted her hand and pointed at me. 

My heart stopped.

The woman told the policeman, “Don’t bother with him. He looks like an honest person.”

There was a ripple of surprise in the compartment. But nobody was more surprised than me! 

“Very well then,” the police officer said smoothly. Turning to me, he said, “You may go, sir.”

In a daze, I stumbled to the door. Somehow I got off the train with my suitcase.  I could hardly believe 

how swiftly horror had turned into salvation! Thankfulness to my Creator filled my heart to overflowing. 

Back on the train, police were busy searching the other passengers’ bags for the stolen jewels. Yet 

here I was, in the clear. Free to go home to my family. 

I was free to put this nightmare journey behind me… except to share it with my loved ones down 

the years. To strengthen their trust in the One Who has the power to answer our prayers, and the 

compassion to turn darkness into light.

"אלקא דמאיר ענני!  אלקא דמאיר ענני! אלקא דמאיר ענני!" 
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my lap and tried to make myself as unobtrusive as possible. The whistle shrieked above our heads. 

We were on our way. 

To the steady rumble of the wheels beneath my feet, I studied my fellow passengers in the packed 

train compartment. They were a motley assortment: laborers, businessmen, a few families traveling 

with children. Not far from where I sat was an obviously wealthy woman, dressed in fashionable furs 

and boasting the classical blond hair and blue eyes that the Nazis held up as their ideal. She looked 

supercilious, as though the rest of us were like bugs to be crushed beneath her expensive heels. 

But what made me really start trembling was the brooch pinned to her dress. 

It was in the shape of a swastika. An open symbol of her ardent support for the rising Nazi party, and 

its entire hate-spewing, Jew-crushing agenda. 

The woman, like me, was also engaged in observing her fellow passengers.  Her eyes narrowed in 

distaste when they rested on me, a Jew. My heart sank. The prospect of spending a whole train ride in 

close proximity to such a person was not a pleasant one. 

But the situation was about to get much, much worse.

We had been riding along for a few minutes when suddenly the woman got up and called out in a 

ringing voice, “My jewelry! My case with all of my jewelry—it’s gone! Someone has stolen it!”

The other passengers craned their necks to see what all the commotion was about. Those who were 

sitting nearest to us looked from her to me and nodded knowingly. They were well aware that this Nazi 

sympathizer would take great pleasure in seeing me arrested for stealing her jewels. A pair of railroad 

workers came hurrying in, alerted by the noise. The woman repeated her accusation. 

“I demand that the baggage of every passenger in this compartment be searched at once!” she insisted.

The trainmen were at a loss. The woman was obviously rich and powerful. And now she was accusing 

someone on the train of stealing her valuables!

 “I’ll go ask the conductor what to do,” one of them mumbled. He ran toward the front of the train, 

leaving his colleague behind to do what he could to soothe the woman’s indignation.

Word was relayed to the conductor, who radioed ahead for instructions. Presently a message was 

relayed back down the line. The woman was told, with the utmost sympathy, that her demands would 

be met as soon as the train pulled into the city of Munkatch. The police would be waiting there to 

conduct a complete official investigation into the theft of her property. “No one will be allowed to get 

off this train until his baggage is searched,” the train personnel assured the woman.

The hubbub subsided as the train continued on toward its destination.  Some of the passengers dozed; 

others read or stared out the window. My heart was beating hard with fear. I had collected my debts 

this week despite harsh German laws that prohibited such business activity for me, a foreigner and 
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am a practical person, a businessman whose head rests firmly on his shoulders. And yet, as the 

dark clouds began to roil in the skies of Europe, I tried to dismiss my apprehension. Even as the 

Jew-hating Nazi party rose steadily higher on the political scene of Germany, I chose to ignore 

the warning signs... until it was almost too late.

I had a good life. Based in Munkatch, Hungary, I’d traded for years with merchants from all over 

Europe. My business was thriving and it was hard to think that our hopeful future was fast changing 

to one driven by fear. But as time went on, I was forced to face that harsh reality. 

Germany was changing dramatically, and not for the better. The Nazis, though not yet officially in 

power, had cast a shadow over all of Europe. All the signs said that, if I did not act soon, I would lose a 

huge chunk of my hard-won profits.  And how would I support my dear family then?

And so the decision was made: I would leave my beloved Munkatch and venture into Germany—right 

into the heart of darkness—to collect the many debts owed to me by German businessmen I’d dealt 

with over the years. 

Despite the dangers of traveling openly as a Jew in those dark times, I knew that I would have to do so 

soon. Before the narrow window of opportunity slammed shut.

• • • •

I stepped into an atmosphere of trepidation. Everywhere I went, Jews were being terrorized. Day by 

day, more of their rights were being stripped away. Their comfortable lives had been turned upside-

down.  I tried to attract as little attention as possible as I went from merchant to merchant to wind 

up our business. Gradually my suitcase filled with gold, silver and cash—the fruits of my labor. A bit of 

security to help cushion my loved ones in the coming storm.

As I went through my rounds, visiting one business establishment after another, I was acutely aware of 

the rising intensity on the political front. Hitler, yemach shemo, a rising star in the National Socialist 

or Nazi party, was using his brown-shirted thugs to spread hatred and violence in Germany’s streets. 

As his condition for restraining them, Hitler was pressuring Paul von Hindenberg, the aging President 

of the Reichstag, to appoint him Chancellor—the second-highest position in the German government. 

Von Hindenberg was reluctant to put so much power into the hands of such a man, little more than a 

thug himself. But Germany was weak in the aftermath of the first World War, and so was its president.

On the day I was preparing to travel back home to Hungary, Von Hindenberg finally gave in. Adolf 

Hitler was declared Chancellor of all of Germany. The party of hate now held the full reins of power 

in the country.

I boarded the train, clutching the handle of my suitcase tightly and grateful to be leaving that accursed 

place. After time spent among strangers in a hostile environment, I longed to see my family again in 

the safety of my own home. The train was crowded and I had to weave my way through the press of 

passengers in search of a place to sit. Finding an empty seat at last, I sat down with my suitcase on 
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A True Story 
By: Reb Chaim Fulop z”l
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“Let me see what I can do for you,” the attorney said, after a long pause. “I’ll try my best, but no 
promises.”

“Thank you. What do I need to send you?”

“Just have your broker give you the trade statements documenting the shares you owned and at what 
price you sold them, and we’ll take it from there.”

Here was the catch. My broker was out of business, gone out to lunch, and had saved no documents 
from those years. Yet I was organized and meticulous by nature. I usually saved important documents, 
in several boxes in the basement, an archaic practice that had been ingrained in me by my father. 
Perhaps those papers I’d signed were still there, buried under mountains of paperwork. I spent a few 
evenings searching through old records, unearthing old treasures. Yet there were no stock printouts 
from the year 1999.

It was time to give up, but that wasn’t an option. I called Bank of America, reaching out to representative 
with my story, hoping they had my files. What followed was hours of back and forth, being transferred 
from one supervisor to another, but the end result was the same: The elusive piece of paper I was 
looking for no longer existed.

Back to square one, it seemed. 

And then, one Motzoei Shabbos, I decided to try one last time. Fueled by a high-carb melava malka, I 
was pumped with energy. I’d spend another evening in the basement, sorting through folders, hoping 
for a miracle. Yet before I embarked on what I was sure would be a fruitless mission, I paused for a 
moment. I was tired of hitting so many brick walls and dead ends. Perhaps I should tap into the merit 
of             to help me in my search-to-nowhere.

With the timeless words of “          ” on my lips, I put a twenty into the pushka, squared my 
shoulders, and headed downstairs. I was about to open the cardboard boxes when I had a brainstorm.

Although the stock trades had occurred in 1999, I had sold the shares in December, at the end of 
the year, when I filed a loss. Perhaps the cost basis and amount of shares were documented in the 
following statement of January 2000!

But of course! Why didn’t I think of this earlier? It only took a few moments to find the pile of statements 
from 2000, which had been meticulously preserved. And there, black on white, was a detailed printout 
with the shares I’d sold at nearly an 100 percent loss! I almost danced a jig right there. During all 
those nights of pawing through boxes, looking for statements from 1999, it hadn’t occurred to me 
to focus on January. It was so obvious that my giving tzedakah and invoking the merit of the holy 
             had ‘opened’ my mind to what I should have realized right away.

On Monday morning the documents were sent to the lawyer’s office. A few weeks later I received a 
check for double my initial investment, plus lost interest, a sum that would come in handy when my 
daughter became a kallah shortly thereafter.

What had nearly been a devastating loss turned into a last-minute miracle, in the merit of 
             our Heavenly Father, who had sent me a gift from Above.

רבי מאיר בעל הנס

תנא רבי מאיר בעל הנס

  אלקא דמאיר ענני! 

  "אלקא דמאיר ענני! "
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of a choice well made. I shared the tip with a couple of my good friends, and they, too, were in. The 
trouble started without warning, just months before the infamous dot-com bust. Yidel called me, his 
voice shaking, asking if I’d heard the news. I hadn’t.

Turns out, Vita-Nergy was in deep trouble. The CEO had engaged in what’s known on Wall Street as 
“boiler room tactics” where salesmen aggressively court clients without informing them of the nitty-
gritty details. Soon the stock plummeted from $24 a share to just twenty-three cents each. With an 
active SEC investigation underway and the delisting of the stock coming up, I had no choice but to sell 
all my shares at a huge loss. My entire investment was wiped out, my fortune reduced to ashes. The 
loss of the 45K was a bitter pill to swallow. Even worse was the knowledge that Shani had been right, 
that I should never have risked our savings on such a risky venture. Our dreams for owning a house 
were shattered, as was my trust in the stock market. With no recourse, I wished my pie-in-the-sky 
dreams goodbye and moved on.

Sixteen years passed. During this time I trained as a CPA and found a decent position in a respectable 
firm. I worked long hours, especially during tax season, but the salary was stable, and eventually we 
were able to buy a home. From time to time I thought of the money I’d lost on the doomed Vita-Nergy 
stock. I knew it wasn’t meant to be, and yet, it still stung.

One evening I was at my nephew’s wedding when I met Moish, an old friend whom I hadn’t seen in 
years. “I need to thank you for the stock tip you gave me for Vita-Nergy so many years ago,” he 
commented, leaning in to whisper. “Just a couple of weeks ago the lawyers finished the settlement 
litigation. I got a fat check for double my investment, plus compensation for lost interest. It was a good 
deal, all right.” He chuckled.

“What are you talking about?” I asked, shocked. “I lost about 45K on the deal. I never heard anything 
about any settlement or litigation.”

“You didn’t get a letter from your broker?” Moish raised his eyebrows. “I thought everyone was in on 
the offer.”

And then it dawned on me. My old stock broker, Jerald Kline, was no longer working in his field, and 
his former company had been taken over by the Bank of America. That’s why I never received letters—
because Kline was no longer in the business. Tough luck. Sensing my distress, Moish promised he’d 
give me the contact information for the litigation lawyers. Although the deadline might have passed, 
it was still worth a try. Hey, you never know. I dialed the number, and after a bit of a runaround, was 
connected to an attorney overseeing the class action lawsuit. I introduced myself and explained the 
chain of events.

“I am really sorry, but the deadline for joining the class action suit has passed,” the lawyer informed 
me.

“Does that mean you can’t help me?” I gasped. 

It was incredibly painful to realize that I had lost such a large sum simply because my stock broker 
had taken down his shingle. Naturally I knew it was bashert,  that nothing happens without a decree 
on High. Yet the distance from my mind to my heart was incredibly far.
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t was 1999, the year of the dot-com bubble, when speculation was going haywire and stocks 
were soaring high.  I was a yungerman fresh out of kolel, trying to get my feet wet, with a bit of 
wedding-gift money and other savings put aside for the perfect opportunity. I hoped to invest 
wisely, earn a tidy sum, and finally put a down payment on a starter home.

And then I met Yidel in shul. Yidel was a businessman/askan, a guy who had his finger in every 
pie, who knew exactly what was hot and what was not, where to invest and which stocks were gonna 
take off like a Sputnik.

There was a small crowd around Yidel, who was gesticulating energetically, his voice rising and falling 
as he held his audience captive. I stood at the edges of the circle, listening.

“It’s called Vita-Nergy,” he said. 

“Vita-Nergy? That sounds so nerdy.”

“Vita-Nergy. I know, I know, it’s not the catchiest name. But there’s something magical about the 
product. It’s a crazy energy drink, made from the nectar of gooseberries, mixed with a couple of secret 
ingredients. Just a few ounces of Vita-Nergy, or so they say, can get you through an eighteen hour day 
after a sleepless night. Believe me. I’ve tried it.” 

Yidel sounded like a Vita-Nergy salesman, getting paid for every quart of the elixir he sold.

“What’s your connection with this hock?” asked Eli, forever the skeptic.

“I just bought a couple of hundred stocks,” said Yidel. “They’re dirt cheap now, only pennies a share, 
but wait a couple of days and you’ll see how they zoom up. Those who cash in early are gonna earn big 
bucks.”

I was still skeptical, though the others were sold. Yet I waited and watched the Vita-Nergy stock 
carefully over the next few days, and I liked what I saw. The company sold other products, mostly 
vitamins and herbal ointments, and their stock kept climbing. They were advertising heavily, making a 
huge splash, with testimonials of people whose lives were transformed all over the papers. Whatever 
they were doing, they were doing it right. Slowly but surely the stock inched up, from just pennies a 
share to seventy-five cents each, and then to nearly a dollar. Yidel kept reminding me that now was 
the time, that if I waited a couple of weeks the price would skyrocket-- and then I’d eat myself up with 
regret.

When the stock went up to a dollar twenty five I went shopping for a broker. I was recommended 
to Jerald Kline, one of the top brokerage firms out there. I started carefully, buying a few hundred 
shares, but the price kept rising and soon I was all in. By the time the month was over I’d invested my 
entire nest egg, about forty-five thousand dollars, into Vita-Nergy. My wife, Shani, was a bit jittery 
about taking such a major risk, but I assured her it was foolproof. The only way for the company to 
go was up.

And indeed, at first it seemed we had it made.

There were a couple of good months, during which my stock price tripled, and I basked in the glory 
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A story of Losses—and Gains
By: Gershon Klein-Monsey, NY
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By the time my father came home, my mother and I were both in panic mode.  After filling Tatty in, 

he joined the search as well.

“Where can it be?” I muttered again and again, as we combed through my father’s filing cabinet, my 

mother’s desk drawers, but nothing came up. 

By the next day, we were all getting desperate.  Every likely and unlikely place had been gone through 

like it was bedikas chometz – the coat closet, the garage, the kitchen cabinets – and as the search 

became increasingly ridiculous, I found myself becoming increasingly irrational.

“Chavi,” my mother suggested tentatively on the second night. “Maybe it’s time you admit that the 

paper is lost, and you just go for a new test.”

“Whaat?” I wailed. “If I go get tested now, it will take another few days to get the results, plus a few 

days after that to see if we’re a match. What will I tell the Moskowitzes? That we have to wait at least 

another week for this shidduch because I was so disorganized that I misplaced my ID number?”

I started to cry, and my mother decided not to press the point.

On the third morning, I woke up early to get in another hour of searching before I had to leave for 

work. With still no luck, I reluctantly left my house, and began the short walk to the school. And then, 

as I turned the corner, suddenly, Hashem put the idea into my head: Rabbi Meir Baal Hanes! Didn’t 

people put money in that pushke when they needed to find lost items?  If any time called for a yeshua, 

it was this!

I ran back home, pulled $10 out of my purse, and placed it into the pushke, glad that I remembered 

the סגולה from Reb Meir. I davened that I find the ID number, and promised to give another $20 once it 

was found. And then I headed to work – suddenly feeling incomparably lighter.

Well, I know and you know that Reb Meir does not perform magic. Its about believing-and I certainly 

believed earnestly this time. Now guess what happened next. Just a short while later, I got a phone 

call from my mother. “Chavi! You’ll never believe it! I FOUND IT! Your ID number! It was in the front 

cover of your 12th grade loose leaf, behind some pictures of your nieces and nephews! I don’t know 

what made me think to look in that loose leaf again, but I did, and there it was!”

You can imagine the incredible sense of relief we both felt – and the gratitude to Hashem, when I told 

my mother what I’d done, and we realized that we found this paper in the zchus of my tzedakah.  Of 

course, as soon as I came home, I went straight to the pushke and put the $20 inside.

Baruch Hashem, the shidduch took place, without any embarrassing confessions necessary. And 

today, Yehuda Moskowitz and I are happily married.  

 

R
eb

 M
ei

r 
B

aa
l H

an
es

s 
| w

w
w

.r
eb

m
ei

ro
rg

.c
om

 | 
10

5



try, but honestly, there are about 97 more exciting things to do at any given moment than sort through 

my old high school papers or something like that.

My mother was scratching away at her list while I was already fantasizing about the big meeting 

when suddenly she looked up and said casually, “Oh, I almost forgot. Before we move forward, we just 

need to check your Dor Yesharim numbers to make sure they’re compatible. Can you go get me that 

number, please?” 

In my head, I was busy hugging my best friend Gitty at my L’chaim, so it took me a second to register 

my mother’s request. “My Dor Yesharim number?” I blinked. “Um… Yeah, we got tested back in 12th 

grade, didn’t we?”

In my last year of high school, the organization had come to our school and tested my whole class, after 

which we’d each received a paper with our Dor Yesharim ID number, which would be used to access 

our information in the future. In order to ensure total privacy, Dor Yesharim does not record any 

personal information in their database – no name, age, phone number, nothing. Just your ID number. 

Which they’d handed that day to a slightly disorganized 12th grader and instructed her to put it in a 

safe place at home.

Now I opened my eyes wide. Did I? I must have, no? Surely something that was so important for my 

future I would have made sure to take seriously and place in a really good place? A place that would be 

easily and instantly remembered and accessed three whole years later.

I was starting to sweat. “Um,” I said again, as my mother’s eyes began narrowing suspiciously. 

“Chavi? You do know where it is, right?”

I stood up.  “I- I’ll go look for it right now,” I mumbled. 

My mother stood up as well, her face clearly showing signs of panic. “I think I’d better come help you.”

You know how I said before that there are always 97 things I’d rather be doing than sort through my 

high school papers? Well, there comes a time in a girl’s life when she’s forced to admit her mother’s 

right, and when, all of a sudden, there is nothing more vital than to sort through those old papers. 

We started in my desk, looking through stacks of old notebooks and binders. We moved on to my 

drawers, where I still had the theme songs from color war, some particularly funny notes that Gitty 

and I had written to each other during math class, copies of my seminary applications and photos of 

our senior trip – but no Dor Yesharim number.

My book bag from high school was still in my closet, and my mother – bless her – didn’t say a word 

as I pulled that out and started riffling through folded up late notes and old chumash tests and other 

paraphernalia that I’d somehow never managed to clean out in all those years since I’d graduated. I 

found a cute keychain and a great pocket mirror that I put aside to use – but no Dor Yesharim number.
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was 21 years old, two long years had passed since seminary, and I had yet to be redt a shidduch.

No, there was nothing wrong with me or my family; I was a good girl who had gone to a good 

seminary, and was now working at a respectable job as a school secretary. I had older married 

siblings in the community, and we were known as an ehrlich, reputable family. Yet, such is the 

way of the shidduch world today that a perfectly good girl could be in the parsha for two whole 

years with no chosson in sight.

But this isn’t a story about the woes of the shidduch system.  No, it’s a story about a disorganized 12th 

grader and a misplaced paper that threatened the fate of my very first shidduch.

Let me elaborate. Finally, after countless months of meeting with shadchanim and begging our friends 

and family to think if they know of some nice boy and pasting on wide smiles at my friends’ chasunahs 

when I got the inevitable im yirtzeh Hashem by you, finally, we received good news. I came home from 

work one afternoon and walked into the kitchen to find my mother on the phone, a wide smile on her 

face.

“Thank you so much, Suri. We’ll get back to you with that information right away. Yes, yes, as soon as 

possible, of course. Thanks for all your hard work!”

She hung up the phone and then turned to me, her eyes alight.

“Yehuda Moskowtiz’s family said yes! They’re ready to go ahead with the shidduch!”

I dropped my purse on the floor and clapped a hand to my mouth. “They said yes??” After all this time, 

it was hard to process that I actually had a shidduch in the works.

My mother grabbed my hands. And suddenly, the words clicked into my brain – yes, yes, yes! – and I 

began to dance around the kitchen, pulling my mother along with me, and we were both laughing and 

glowing as if we were already at my wedding. 

After a few dizzying minutes, my mother sank down in a chair, out of breath, and I sat down next to 

her. Still smiling, my mother said, “We have a lot to do. We’ll have to get the house ready, and bake, and 

schedule a hairdresser appointment. And do we need to go shopping, or is your dress from Yom Tov 

okay? You’d better go try it on right away so we can decide.” My mother was already grabbing a paper 

and pen to make one of her beloved lists. 

Here is the place to mention that my mother is one of those uber-organized women who gives the rest 

of us mortals an inferiority complex. She was probably born with a to-do list clenched in her little fist, 

to inform her mother exactly when she needed to be fed and bathed and changed.

Whereas I, her daughter, was gifted with a zany spark that has me prancing around a kitchen 

and imagining newborn babies holding to-do lists, but I will never – ahem – win any prizes in the 

organization department.  Oh, I manage fine when it’s my job. But home is a different story. Ever since I 

can remember, my mother’s refrain has been, Chavi, straighten up your (fill in the blank)! I try, I always 
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A True Story
By: Ruchel Schlesinger
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of joy, but the couple’s cries of exultation echoed from one end of the universe to the next in gratitude 

and disbelief at the miracle that had taken place.

I was that baby, and I was born on the 14th of Iyar. Exactly on the day of the yahrtzeit of Reb Meir Ba’al 

Haness!

Eloka d’Meir Aneini! My parents had been answered in the most miraculous of ways. Their ישועה defied 

all the odds and had the doctors shaking their heads in disbelief. They checked and re-checked the 

charts, held pompous meetings and peppered my parents with countless questions. Why, a case like 

this had never occurred even once. It was simply impossible! Inconceivable! How could it be? The 

chances were not just slim; they were nil! My parents simply smiled and exchanged knowing looks that 

spoke volumes: Nothing is impossible. There is always hope. תפילות and זכיות can work miracles.

Despite the doctor’s grave diagnosis, my mother went on to have one more daughter and then six 

sons! She merited to see nachas from countless grandchildren and she left a legacy filled with legions 

of Torah-true Yidden, all imbued with Yiras Shamayim and iron-clad אמונה in

And every year, on my birthday, I bake a special cake and distribute it at the local hospital, to warm 

the hearts of those who are going through a dark time. I think about my mother, how she survived 

the ovens of Auschwitz, then fought for her life through a devastating illness and finally went on to 

overcome a monumental nisayon—passing it with flying colors!

If ever you have an opportunity to visit the kever of Reb Meir Ba’al HaNess, you might very well find 

me there. I’m the one hunched over the ציון, tearful yet smiling, at once grateful and humbled by my 

special connection to this legendary tzaddik.

 

.הקדוש ברוך הוא ,הכל יכול
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“Was there…were there any other questions?” he asked gruffly, noting something on her chart with 

his gold-tipped fountain pen.

“We…what are the…implications,” Yossel managed haltingly. “For…my wife.”

He cleared his throat and hefted his ample girth in the chair.

“I’m afraid I don’t understand your question,” lied the physician. “A good diet, plenty of rest, and 

nothing that could be a strain on her sy—“

“Children,” Reizel whispered. “Will I be able to…?”

The doctor, himself a survivor of the same unspeakable past as the couple seated, pale and unsmiling 

before him, gave a heavy sigh.

“I’m sorry,” he said, and he truly was. “I’m sorry, but it’s impossible. This illness…the effects on the 

body…I’m sorry, but it’s medically impossible.”

Yossel’s lips trembled.

“Is there no chance whatsoever?” he cried.

The doctor shook his head.

“She has better chances of growing hair on the palm of her hand,” he added quietly. “I’m sorry.” And 

then, unable to bear the raw anguish that shrouded the room, he abruptly got up and left, closing the 

door behind him.

To say they were shattered would be an appalling understatement. But never were they defeated. 

Crafted from shards, pummeled with the heaviest of blows, Yossel and Reizel were definitely broken in 

every way except one. Their Emunah never wavered; it was their life preserver on the stormy seas of 

drowning dreams and dashed hopes.

Not a day went by where Reizel did not deposit a coin in the merit of Reb Meir Ba’al Haness. Her 

tefillos, offered up from a heart purified by suffering, saturated with love and yearning, never waned. 

“That doctor, what does he know?” she would tell Yossel stubbornly. “The Eibishter is            , He can 

do anything.”

“Of course, Reizel,” he soothed, casting a furtive glance at the Tehillim that never left his side, its 

pages tattered and spattered by a daily deluge of tears. “In the merit of our tefillos and in the zechus 

of the tzaddik, Rebbi Meir…”

The coins in the pushke grew and grew; the tefillos became sharper and more urgent. When the news 

arrived, it hit them with an avalanche of joy and bliss. No, hair had not yet grown on Reizel’s smooth 

palm, but a baby—a beautiful baby girl, was now cradled in her arms like a precious gem. There were 

no grandparents to come bearing gifts, no aunts and uncles to ooh and aah over the brand new bundle 

הכל יכול
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er “gown” was sewn from a white sheet; his suit was borrowed. As they stood under the 

improvised chupah there was really no need to temper the simcha by breaking a glass. 

The eerie silence spoke volumes; all the would-be guests for this particular chasunah 

had been brutally dispatched to the Heavens in a murderous cloud of Zyklon B , leaving 

just the orphaned chosson and kallah alone to build a life together. A life dredged up 

from the tiniest embers of the macabre, haunting coals of Auschwitz.

All they had was each other, and after what they had gone through, it was more than enough. Reizel 

hailed from a glorious past, she was a Berditchover einikel. She and Yossel resolved to build a home 

that would bring resplendent nachas to their parents and ancestors On High. They talked about their 

goals, their aspirations, as she cooked up a little soup and served him a bit of bread in the evening. 

They moved from one DP camp to another, frail and haunted, still teenagers, but their eyes burned 

with determination.

They would move to America, they decided, where Yossel’s cousin had escaped to before the war. She 

would work as a seamstress and he would get a job as a metalworker, or maybe as a barber; he had 

always had goldeneh hent. For the first time in a long time, Reizel’s wan cheeks bloomed again and her 

spirits revived. Everything was going to be okay.

But alas, it wasn’t meant to be. It happened just a few short weeks after the wedding. She had felt 

fine that morning. She had gone out to the local market to buy a few potatoes, and on the way back a 

strange feeling gripped her. The next thing she knew, she was writhing in excruciating pain on a cold 

hospital bed and her every limb burned with fever. Yossel! Where was Yossel? What had happened? 

Why was she back in hospital, a horrible reminder of the Camps? Everything felt so odd; her vision was 

hazy and she could barely lift her hand.

“Shhhh,” said a nurse, pressing a compress to Reizel’s scalding forehead. “You must lie still and be 

calm.”

“Where am I?” Her parched, blistered lips would barely obey. “Where…where is Yossel?”

“Hush,” ordered the nurse. “You’re very ill and you’re in isolation. You’ll see your husband when…” Her 

voice trailed off, saying more than had been left unsaid.

I’m dying, was Reizel’s last thought before slipping into an endless, tranquil pool of unconsciousness. 

She nearly did die, but Hashem, in His great mercy, willed otherwise. After a fierce battle augmented 

with copious tears and techinos from her shattered husband, Reizel gradually recuperated and rebuilt 

herself once again.

“I wish you good luck and good health,” Dr. Dworin told her as he solemnly wrote up her discharge 

papers. “You…have a long road ahead of you, but the worst is over.”

Yossel and Reizel looked across the table at the physician, who averted his eyes.
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A True Story
By: M.W.
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ס'איז געווען 12:45 אויפדערנַאכט. ר׳ יעקב קומט ָאט יעצט ַאהיים פון ַא חתונה. ער ענדיגט ליינען קריאת שמע, ָאבער ער איז נישט רואיג. ווָאס   

גייט פָאר? זיין מענדעלע איז נָאכנישט אינדערהיים. ר׳ יעקב קוקט זָארגפעלטיג ַארויס פון פענסטער, בליקט אויף ַאלע זייטן, ָאבער דער בחור׳ל איז נישט אויפ׳ן 

הָאריזָאנט. מענדל קומט לעצטנס אהיים אין די גאר שפעטע נאכט שעות, די טַאטנס הַארץ פלַאטערט פַאר זָארג. ער קען נישט איינשלָאפן.

משה’לע, א כיתה ה’ יונגל, האט געהאט זייער א שווערן טאג היינט אין חדר. ָאנגעהויבן מיט׳ן לינקן פיס הָאט זיך עס שוין אינדערפרי, ווען ער האט פַארגעסן זיין 

־ּפעקעלע ריסעס ווָאס די מַאמע הָאט אים ַאזוי הַארציג צוגעגרייט אינדערהיים. פַארמיטָאג הָאט ער נישט געקענט ביים חזרה-פַארהער פונעם מנהל, צעקלַא

ּפנדיג זיין גייסט. שּפעטער, ממש בעפָאר׳ן ַאהיימקומען, איז ער געלאפן די שטיגן און געכַאּפט ַא גליטש. זיין הענטעלע הָאט געליטן ַא קלַאּפ. ער שּפירט יעצט 

ַא ווייטָאג אין די ביינער.

ר׳ יואל, א יונגער ביזענסמאן, איז ָאנגעקומען ּפונקט אין צייט פָארנט פון דער הויכער געביידע וואו ער גייט יעצט הָאבן ַא קריטיש-וויכטיגע ביזנעס-מיטינג, אין 

וועלכע ס׳ווענדט זיך דער צוקונפט פון זיין ביזנעס. ָאבער, ער קען נישט ַאהין ָאנקומען. ער דרייט זיך ארום שוין צום פערטן מאל צו טרעפן א ׳ּפַארקינג׳, ָאבער 

ס׳נישט פַארהַאנען ַא ליידיג ָארט. ער איז שוין צען מינוט שּפעט פאר זיין מיטינג ווָאס איז אזוי לעבנס-וויכטיג פַאר זיין ּפרנסה. די הויט ברענט אים...

3 ַאנדערע מענטשן, 3 פַארשידענע יָארגענג, 3 גענצליך ַאנדערע געשיכטעס — וואס האבן די 3 מענטשן א שייכות?

אין צייט פון נויט טוען ַאלע 3 זיך ווענדן צו איין און דעם זעלבן ַאדרעס: ''אלקא דמאיר עננו’’! זיי פארזיכערן זיך, בעזרת ה׳, אין דעם כח פון ״צדקת רבי מאיר בעל 

הנס״, ַאז זייער הייסע תפלה צום רבונו של עולם זָאל געענטפערט ווערן בעז״ה.

זיין מקושר שטענדיג אין דעם גרויסן כח פון צדקת רבי מאיר בעל הנס מיינט: ״לעבן דערמיט״ אין יעדע צייט! ווען עס גייט גוט, אין צייט פון ַא שמחה, אדער 

ח''ו ווען מ׳איז אין ַאן עת צרה. עס איז דא א חולה אין די משפחה; דער מצב הּפרנסה איז שווער; מ׳ווַארט אויף ַא שידוך אא״וו. ָאבער נישט בלויז ביי ״גרויסע״ 

געשעענשן, נָאר אפילו ״קלייניגקייטן״, ווי: טרעפן ַא פַארלוירענעם בערזל, גרייכן צייטליך צו ַא מיטינג, בעטן אויף הצלחה ביי ַא בחינה, זיך בַארואיגן פון זָארג פַאר 

ַא קינד׳ס ַאהיימקומען שּפעט. שטענדיג און ַאלעמָאל הַאלט מען פַאר די אויגן — און ביי די הַאנט — דעם כח פון רבי מאיר בעל הנס.

ָאט אין אונזער היי-יָאריגע ״ָאוקשען״ טוען מיר ּפרעזענטירן פַאר אייך ַא זַאמלונג פון ״מעשיות״; ַא צָאל אמת׳דיגע ָאריגינעלע געשיכטעס ווָאס אידן דערציילן, 

וויַאזוי זיי זענען געהאלפן געווארן אין דעם גרויסן זכות פון צדקת רבי מאיר בעל הנס. ׳מעשיות׳ פון ביזענסלייט וועלכע הָאבן וואונדערליך מצליח געווען אין 

זייערע געשעפטן; פון אידן וועלכע זענען געהאלפן געווארן מיט קינדער; חולי ישראל וועלכע זענען פַארהיילט געווָארן; און אידישע קינדער אין פַארשידענע 

מצבים וועלכע זענען איבערגעקומען זייערע ליידן אין זכות פון הייליגן רבי מאיר.

פַאר יעדעס בלעטל, פַאר יעדע געשיכטע, ווָאס איר וועט דָא ליינען, זענען פַארהַאן טויזנטער ַאנדערע ״ענליכע מעשיות״ ווָאס שּפילן זיך ָאּפ אין די שטיבער פון 

אידישע קינדער איבער דער גַאנצער וועלט, וועלכע ״לעבן מיט רבי מאיר״ און זיין הייליגע ּפושקע, יעדן טָאג פון זייער לעבן, אין ליידן ווי אין פריידן.

יעצט, ווען איר לייענט ָאט די פילע וואונדערליכע מעשיות, איז די ריכטיגע צייט ַאז איר זָאלט אויך ַאריינעמען דעם הייליגן רבי מאיר אין אייער לעבנס-געשיכטע! 

ווייל דָאס איז די ׳געשיכטע׳ פון כלל ישראל! רבי מאיר מיט זיין הייליגע ּפושקע איז איינגעווָארצלט אין אונזער הַארץ דור אחר דור, און ווען איר וועט ָאנהייבן 

דערמיט צו לעבן, וועט איר בעז״ה אויך ַאליין זוכה זיין צו ״מעשיות״ פון וואונדער, ישועות ורפואות, נחת והצלחה, טָאג טעגליך.

מיר ערווַארטן צו הערן ״אייער מעשה״ גָאר בקרוב.

די אוקשען קאמיטע

טייערע ליינער
בס״ד
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Dear readers
 It was 12:45 AM. Mrs. Stern had just washed the kitchen floor. She’d tidied up the living 
room–twice. Now, she checked the window again. Still no sign of her teenage daughter. She barely 
expected her anymore–at least, not before 3 AM. Blinking back tears, she headed upstairs.

  Once again, Mrs. Levy was called to the principal’s office of her daughter’s school. Behavior issues, 
academics–What was it going to be this time? Ever since Blimie entered fifth grade, a cloud of gloom 
seemed to hang above her head. Something had to change. But what?

Yoel circled the block for–was it the sixth time? Seventh? There wasn’t an empty spot in sight, and 
his meeting was supposed to start twenty minutes ago. His whole business depended on this. And his 
family’s parnassah. But the tightly lined Manhattan blocks didn’t care about that.

Different people. Different ages. Different lives. What do these three stories have in common?

In their time of need, these three connected individuals turned inward–and upward.                                             
they all prayed.  In the power of Reb Meir, they asked that their troubles turn around.

Living with Reb Meir means living through the enormous, the terrible, the insurmountable: a child 
who’s lost his way, illness in the family, a wedding without money. But it will come through in the small 
things as well: Finding a pocketbook, getting through a dispute with a client, having a bad day, or 
making it to a meeting on time. Whether there’s a crushing crisis or relative calm, Reb Meir is there 
for you to beseech for a brachah. 

In our auction this year, we are celebrating the stories of Reb Meir and those helped by his brachos. 
Stories of salvation, of blessing and generosity. Stories of financial burdens lifted, stories of overcoming 
personal struggles, stories to lift spirits and warm hearts. The Story is a collection of riveting tales, 
with open and revealed miracles on every page. But don’t forget–living with Reb Meir means living 
with Reb Meir through all the stories–both big and small.

We at Kollel Shomrei HaChomos are excited for you to immerse yourself in our miraculous Storybook 
and see the kedushah of Reb Meir with your own eyes. And very soon, you too will be sending us your 
story–an outpouring of brachah from the light of Reb Meir.

We should all be gebentched and witness personal yeshuos,

The Auction Team

  "אלקא דמאיר ענני! "
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