


 

 

     

 

 

 

  

 

 אשר חיים ליבערמאן

 מכתב המלצה ופסק הלכה מאת גדולי ראשי ישיבה ורבני העיר שליט"א
 

 אייזעמאנןנזדעזע כל העולם מהשמועה שנשמע בעיר התורה ליקוואוד, שהעסקן הנאמן הרה"צ ר' אשר 
 שליט"א עומד כעת במשפט נורא רח"ל, מחמת עלילות שטענו עליו קטיגרי המדינה, מי לא ירא ולא יחרד.

כבר שנים רבות הוא נשא באמונה ובמסירות נפלאה, העול של האי מוסד חשוב "שי" למען ילדים עם 
 -צרכים מיוחדים. דבר ידוע הוא לכל אחד, שהיה תמיד מחפש דרכים איך להיטיב להילדים ומשפחתם 

מכל דבר פשוט הוא וכבר נתברר לפני רבים שהוא נקי למעלה מכל השגה, בלי שום חשבון להיטיב לעצמו. 
  האסור ולא עבר על שום דינא דמלכותא.

מצוה גדולה היא מוטל על כל אחד ואחד לבא לעזרתו ולתרום מהונו כפי יכלתו, כדי שיוכל להנצל ולשכור 
דאין מצוה גדולה כפדיון שבויים, וקודמת לפרנסת אחרים להצדיקו בדין. וע' בשו"ע יו"ד סימן רנ"ב 

וע"ש עוד שכל המעלים עיניו מפדיון שבויים  היא מצות פדיון שבויים ממש.עניים וכסותן. ובודאי צדקה זו 
 עובר על כמה לאוין ומבטל כמה מצות.

ויה"ר מלפני מלך אוהב צדקה ומשפט, שבזכות תפילת רבים ומעשיהם הטובים יוציאוהו מדינו נקי מכל, 
 ונזכה כולנו יחד לגאולה שלימה בביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן.

 ז באנו על החתימה חודש טבת ה'תשע"ט לפ"קע"

 שלמה ש. פייוול שוסטל

 שמואל יוסף ביטערספעלד

 מנחם מענדל שלאמאוויטש

 משה הילל הירש

 שמואל מאיר כץ
_______________________ 

 יעקב אפרים הכהן פארכהיימער

 שמואל קמנצקי שלמה אליהו מילר אלי' דב וכטפוגל

 שמואל יצחק פעלדער

 שמואל הכהן מיללער

 ברומברג אברהם דוב מאיר הערשקאוויץ

 ןצקייצחק סורו

 אלי' בורשטין יהושע אבא בוסל חיים בלומנטל ישראל

 מנחם מינץ

 אליעזר מנחם גווירצמאן יהושע געלבוואקס שלמה גיסינגער שמואל בלעך

 זלמן לייב גרובער

 משה שמעון הלוי וואזנר

 שמואל הכהן האלבערשטאט יוסף גרינפעלד

 יששכר דוב הכהן כהנא צבי יהודה היזיגער

 שלום לאווי משה חיים כהנא

 שמעון לוריאמשה 

 צבי נח פארטוגאל

 ישכר דוב לייפער

 אליהו לוין

 ןצקיזלמן סורו

 יצחק מילר

 שמחה בונם הכהן קאהן אברהם קאמער

 פאשקוס רפא'

 מרדכי בצלאל קליין

 ישראל רייזמאן שווארץ הכהן משה פרץ חיים מאיר ראטה

 ריעדמאןפשאול שמחה 

 העניך שחר

 שחר יעקב דוב אברהם שפיצער ברוך מרדכי שפיגעל

 שלמה רפא' לאווי

 אריה שרבינטר

 יעקב הכהן לזבניק

 נתן הירשבערג

 שלמה יצחק גרוסמן


