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גרויס  אין  איז  הצרופה  החרדית  יהדות  דאס 
שפאנונג צום בעפארשטייענדן גרויסן טאג כ' סיון 

הבעל"ט.

קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבא!

פאר די פארלאפענע 40 יאר איז דער טאג כ' סיון 
א באגריף וואס שטעלט פאר און טוט סימבאליזירן 
התבדלות  בעמלק,  לה'  מלחמה  פון  ענין  דאס 
מרשעים, און איז א חיזוק גדול פאר די שיטה הק' 
איז  סיון  כ'  טאג  דער  מורשה.  לנו  אשר  והצרופה 
א טאג אין וועלכן מרן רבינו הק' מסאטמאר זי"ע 
לדורות  איתן  יסוד  דעם  אראפגעשטעלט  האט 
לדורות'  'צוואה  זיין  איבערגעגעבן  און  הבאים, 
הדרך נלך בה והמעשה אשר נעשה, וויאזוי מ'דארף 
הרשעה  ממשלת  די  רשעים,  די  פון  אפטיילן  זיך 
והשמד, און מיט מסירות נפש אכטונג געבן אויפן 
'אל תגעו במשיחי', אז זיי זאלן נישט קענען צורירן 
צום 'חינוך הטהור' און די תינוקות של בית רבן, און 

דאס איז נר לרגלינו עד היום הזה.

מה שהיה הוא שיהיה!

ציהל,  דעם  דינען  ווייטער  וועט  תשע"ח  סיון  כ' 
שכחום וחזר ויסדום, הדר קבלוה מאהבה, אין דעם 
שלומי  אלפי  רבבות  צונויפקומען  זיך  וועלן  טאג 
אמוני ישראל, תלמידיו ותלמידי תלמידיו פון מרן 
רבינו הק' מסאטמאר זיע"א, צו משנן זיין און חזר'ן 
איבערלערנען  מ'וועט  הבהירה,  תורה  דעת  זיין 
בחיים  אראפגעשטעלט  האט  ער  וואס  יסודות  די 
חיותו, און מ'וועט אראפשטעלן די זעלבע שטארקע 

יסודות ווי אזוי צו מחנך זיין די פרישע דורות אויף 
די אלטע יסודות.

דער יסוד היסודות וואס איז וויכטיג און עומד על 
און מקשר  דורות  די פרישע  צו נעמען  איז  הפרק 
אלע  טוהן  דארפן  מיר  דור.  פריערדיגן  צום  זיין 
פעולות וואס איז שייך אז די בחורים און אינגעלייט 
פון היינט, די וואס זענען שוין געבוירן אין די מ', נ' 
און ס' יארן, זאלן פארשטיין און האבן עטוואס די 
הרגשה וואס דער פריערדיגער דור האט געהאט, אז 
די אפווייכונג און התבדלות פון ציונות ואביזרייהו 

זאל ליגן אין די בלוט. 

פאלגענדער  דער  געווידמעט  ווערט  ציל  דעם  צו 
עמוקים,  מבורות  מים  לדלות  ארטיקל, 
אלטן  אונזער  פון  וואסערן  ריינע  אויפצוברענגען 
פון  שילדערונגען  און  שמועסן  ארגינעלע  מקור, 
אתנו  ואשר  ששל"ח  העבר,  מדור  אידן,  עלטערע 
האבן  מיר  וואס  אלעס  ושנים,  ימים  לאורך  חיים 
זיין מכלי ראשון,  זוכה געווען צו הערן און מקבל 
דעם  שטעלן  קלאר  אביסל  אונז  זאל  דאס  וואס 
יעצטיגן מצב, און ווי אזוי אן ערליכער איד דארף 
מאורעות  די  באטראכטן,  און  טראכטן  לערנען, 

הזמן והתקופה.

האבן  משיבים  די  פון  מערסטענס  )באמערקונג: 
איינגארטיגן  זייער  אין  געשילדערט  ווערטער  די 
שפראך. כדי ס'זאל בעסער פארשטאנען ווערן ביים 
בלשון  אויסגעשטעלט  ארטיקל  דער  איז  ליינען, 

שאלה-ותשובה אויף מאמענטאלע פראגען.(

נו, מ'שטעלט אונז אויף פראבע...

פונעם  טאג  צום  וואכן  פיר  ווי  ווייניגער  שוין  איז  עס 
איז  איז  טאג  דער  הבעל"ט,  סיון'  'כ'  כינוס  גרויסן 
'הדר  צום  ולשנן',  'לחזור  צום  געווארן  באשטימט 
קבלוה', דער טאג וואס דער עלטערער דור וואס מיט 
לדור  קבלה  הייליגע  אונזער  זיין  מנחיל  פרישקייט  א 
בנינו  על  יסודות  ערשטע  די  איבערבויען  און  אחרון, 

ועל דורותינו עד עולם.

זעען  וועלט  די  אין  אנטוויקלונגען  לעצטע  סאמע  די 
אויס ווי מ'שטעלט אונז אויף פראבע, זענען מיר גרייט 
אזוי  ווי  מיר  ווייסן  נסיון?!  א  מיט  פארמעסטן  צו  זיך 
אויפצונעמען נייעס ווען עס ווערט הייס אויף די גאס?! 
ווערן מיר פארלוירן ווען עס איז דא ענינים העומדים 
ווי  זענען,  מיר  ווער  זיך  פארגעסן  מיר  און  הפרק  על 
אזוי מיר הייסן, און וואס עס דארף זיין אונזער מושכל 
נאך אריבערגיין אסאך טעראפי,  ראשון?! דארפן מיר 
מיט  פעסט  פעלזן  געבויעט  שוין  מיר  שטייען  אדער 

אונזער ריינעם אויסגעהאלטענעם מהלך המחשבה?!

עמים קרבות יחפצון
עס טומלט זיך אין די 'אידישע גאס', דער ציוני'סטישער 
גענוג  שוין  זיצט  וואס  מויל,  גרויס  דער  פרעמיער, 
שוין  האט  ערפארונג  זיין  און  בענקל,  אויפן  יארן 
אז  שפירט  ער  וואס  מאל  יעדעס  אז  איבערגעצייגט 
'עפעס' שאקלט זיך אין זיין מלוכה, יעדעס מאל וואס 
נישט פארזיכערט  ער באקומט אן הרגשה אז ער איז 
מיט זיין בענקל, עס איז דא מעגליכקייט אז דער פאלק 
ארום  קאנטראווערסיעס  פולע  די  אז  באשליסן  וועט 
בענקל,  פון  אראפגיין  שוין  זאל  ער  אז  גענוג  איז  אים 
גדיא', מאכט  'חד  אין  גיין אביסל  אדער אפשר אפילו 
מלחמה  אין  מ'איז  אז  מצב  א  אנצודרייען  זיכער  ער 
וועמען  סיי  מיט  התגרות  אן  מ'מאכט  צושטאנד, 
גרייט  ווי  סיי  שטייען  וואס  שכנים  פילצאליגע  די  פון 
אריין  גייט  אלעס  און  אויפצורייסן,  זיך  מינוט  יעדע 
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אם שמוע בישן
תשמע בחד"ש

צאי לך בעקבי הצאן:

דער
הייליגער פלאם

קאפיטלען זכרונות במחיצתו פון רבינו הק' זי"ע ושאר 
צדיקי עולם זצוק"ל אין די תקופת התייסדות פון די 

מדינה של גיהנם

היסטאריש-
רעקארדירטע שמועסן 
מיט זקני וגדולי הדור
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אין העכסטן אלערט, און יעדער וויל זעהן דעם 
שטארקן פירער אויף די פאזיציע, און דאן קומט 
זיין  פרעכהייט,  ציוני'סטישע  זיין  צוניץ  אים 

גאות, זיין פיסקל, און דרך רשעים צלחה.

כאז כן היום, דער ראש הכופרים, דער וואס האט 
פון די ערשטע מינוט פארפירט אז מ'זאל נישט 
קומען צו קיין 'דיעל' מיט איראן, עוד יזכור לנו 
וואשינגטאן  אדמת  על  התגרות  פרעכע  זיין 
קעגן  געהעצט  אפן  האט  ער  ווען  הבירה 
צום  שטעלונג  זיין  פאר  אבאמא  פרעזידענט 
'דיעל', כאן מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. 

היות טראמפ איז דאך בלע"ז אן 'אוהב ישראל', 
בעסער  דאס  וועט  פליגל  זיינע  אונטער  און 
פייער,  א  אונטערגעצינדן  פריש  מען  האט  גיין. 
פריש  וואלד,  פון  בער  דעם  ארויסגערופן  פריש 
אויפגעטרעטן מיט א רעדע וואס זאל אויפרעגן 
כלים  די  פון  ארויסנעמען  זיי  און  איראנער  די 
אויפ'ן העכסטן גראד, אויטאמאטיש איז יעצט 
דאס  איז  שני  מצד  סכנה,  פון  מצב  א  ווייטער 
העלפט  דאס  ווען  טובה,  פערזענליכע  א  אים 
אפשטילן די אומצאליגע סקאנדאלן ארום אים.

זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  וואס  משל  דער  גענוי 
"ויואל  ספה"ק  צום  הקדמה  די  אין  ברענגט 
אהער  זיך  שטעלט  וואס  דעם  איבער  משה" 
גאר  איז  ער  וואס  צייט  די  אין  'לעשער'  אלס 
'צינדער', אט דאס איז דער ראש ממשלת  דער 
השמד, דאס איז ער אלס ממשיך דרך פון זיינע 
פארגייער מאז היתה ישרא"ל לגו"י, צו טוהן ככל 
העולה על רוחם צו דערגרייכן זייערע צילן, ווען 
די  איז  אינטערעסירט  זיי  וואס  זאך  לעצטע  די 

טובה פון כלל ישראל.

האט  הממשלה  ראש  ציוני'סטישער  דער 
'עלעקטעריזירט' די וועלט די פארגאנגענע וואך 
ציונים.  די  פון  'הצלחה'  די  מיטן ארויסברענגען 
די  ארויסגעכאפט  האט  'מוסד'  דער  אזוי  ווי 
באהאלטענע דאקומענטן פון איראן; אטאקירט 
עזה;  אין  סוקסעס  א  סיריע;  אין  חיזבאללא  די 
מכלומר'שטע  זייערע  פון  נאך  און  נאך  און 
נאכאנאנדע  פון  ריי  א  איז  דאס  וואס  הצלחות, 

'הצלחות' פון דעם סארט.

א  זיך  מ'מאכט  ווען  נאך,  איז  וואונדער  דער 
חשבון פון אזויפיל 'הצלחות', אזויפיל 'השגים', 
איין  אין  מ'האלט  וואס  יארן  אזויפיל  שוין 
ווען  אבער  סוקסעסירן,  און  באזיגן,  זיין,  מנצח 
מ'דריקט דעם קנעפל צו מאכן דעם סך הכל פון 
זיך  מען  זעהט  נצחונות,  אומצאליגע  אזויפיל 
ביים 'זיראו'?!... נאך אלס איז נישטא אזא מקום 
סכנה פאר א איד ווי אין זייער מדינה, נאך אלס 
איז מען דארט נישט פארזיכערט אין מיליאנען 
שטובער, נאר אויב מ'האט א 'חדר אטום' כראוי; 
נאך אלס לעבט מען אין א כסדר'דיגע פחד און 
שונאים  מיט  גענומען  ארום  מ'איז  ווען  אנגסט 
נישט  מען  ווייסט  קיינמאל  און  זייטן;  אלע  פון 
וועט  עס  צי  ברענגען,  וועט  מארגן  דער  וואס 
א  אדער  ממעל',  'משמים  מיסיל  א  קומען 
אונטער-ערדישער טונעל 'על הארץ מתחת', און 

מ'לעבט אויף בטחון ב...?! השם ישמרנו.

אונזער  היה,  כן  פתר  כאשר  לענינינו,  נחזור 
האט  הודו  ירום  ּפרעזידענט  אמעריקאנער 
נאכגעשפילט דעם טאנץ, ער האט מבטל געווען 

דעם 'דיעל'.

און  כעס  פאר  זידט  און  שוימט  איראן  כמובן, 
זענען  העולם  אומות  אנדערע  די  אויפברויז, 
עסק,  גאנצן  דעם  מיט  אומצופרידן  זייער  אויך 
איר  פאר  געווארן  קריטיקירט  איז  אמעריקע 
די  זען  צו  מען  ווארט  יעצט  און  שטעלונג, 
יעדן  דערציטערט  וואס  איראן,  פון  רעאקציע 
זיך  זארגט  עס  ווער  יעדן  וועלט,  די  אויף  איד 
אויפ'ן מצב און וואוילזיין פון אונזערע ברודער, 

שלומי אמוני ישראל אין ארץ ישראל.

ווי אזוי רעאגירט יעצט א ערליכער 
איד

די  איבער  אימער  וואו  אידן  ערליכע  מיר,  און 
וועלט, זענען אין א עת נסיון, מיר הערן נייעס, 
א  מיר  האבן  נישט  ווי  דערשראקן,  ווערן  מיר 
נאנטשאפט צום עם היושב בציון, אחינו בשרינו 
דורש  זענען  מיר  און  ובשבי',  בצרה  הנמצאים 

שלומם וטובתם, וואס דארפן מיר יעצט טוהן.

פון איין זייט זענען מיר מחויב צו רעספעקטירן 
און מכבד זיין אונזער פרעזידענט, ער איז פארט 
'גלות  מיר  און  פרעזידענט,  אמעריקאנער  דער 
עלינו  המלכות  לב  'ותטה  אלס  בעטן  אידן' 
לטובה', און מיר זענען מחויב צו זיין זהיר בכבודו.

און  ארגסטן  צום  נטפל  א  איז  ער  שני,  מצד 
געמיינסטן, דער ציוני'סטישער ראש הממשלה 
סטרא  די  פארטרעט  ער  אישים,  חדל  א  איז 
פעולות  זיינע  און  הטומאה,  מקור  און  אחרא 
נישט  ווערן  החלטות  זיינע  בה.  כיוצא  זענען 
געשאפן לויט חשבונות וואס עס וועט קאסטן 
דאס ווייניגסטע אידיש בלוט, און דאס וואוילזיין 
פונעם 'עם היושב בציון' איז דאס לעצטע אויף 
זיין ליסטע. ער איז א הפקר-יונג, א צולאזטער 
זיינע  אז  רגע  איין  קלערן  צו  און  פארשוין, 
החלטות טוען מיט סיי וואס פארזיכערן די טובה 
פי  על  הן  מופרך  איז  ישראל  אין ארץ  אידן  פון 

תורה, און אויך פונעם מציאות.

וואס  התמורה  ועל  הגאולה  על  ספה"ק  אין 
מיט  געשריבן  האט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 
גענוי 51 יאר צוריק אין די יעצטיגע זומער וואכן, 
ברענגט דער רבי ארויס באריכות ווי דער מציאות 
איז אז די חשבונות פון די ראשי המדינה איז דער 
איינוואוינער,  אירע  לטובת  אחריות  פון  היפך 
א  מיט  געמאכט  נישט  ווערן  באשלוסן  זייערע 
אזוי  דמים,  שפיכת  זיין  מונע  צו  אזוי  ווי  בליק 
ווערט  וואס  מלחמה  איבער  החלטה  יעדע  אז 
יעדער  ממש.  רציחה  איז  זיי  ביי  געמאכט  נאר 
פראנט  אויפן  געשיקט  ווערט  וואס  סאלדאט 
ואורים  בי"ד  עפ"י  ושלא  תורה  עפ"י  שלא 

ותומים איז פשוט רציחה און שפיכת דמים.

דער רבי זי"ע שרייבט )סי' מ"ד( "לכוף את כלל 
עי"ז  ולהכניס  באומות  וללחום  לצאת  ישראל 
תורתינו  דעת  נגד  הוא  לסכנה  ישראל  כלל  את 
למלחמה  וכופם  זה  על  העובר  וכל  הקדושה, 
ישראל  נפשות  ורבבות  אלפים  דמי  ומפקיר 
תורה,  דעת  והיפך  ברשות  שלא  הריגה  לסכנת 

דמי  ואשמת  דם,  ושופך  גמור  רוצח  זה  הרי 
ישראל תלויים בראשו".

זיצן אונזערע אינגעלייטלעך אין די בתי מדרשים 
אדער ארבעטס פלעצער, מ'הערט די נייעס, און 
און  האפן  דא  מיר  דארפן  וואס  מ'שפעקולירט, 
ארויסקוקן?! איראן סטראשעט מדינת ישראל... 
פעטער  מיט'ן  ישראל  מדינת  נישט  דען  דארף 
טראמפ אינאיינעם מצליח זיין זיי צו דערלאנגען 
מיינונג  אזא  איז  אויב  און  אפיים?!  אחת  מנה 
אויפן גרעניץ פון מינות ח"ו, וואס דען דארף דא 

זיין?!

'הנותן בים דרך' 
עס שווימט אונז אויף אויפן זכרון אן אנגענעמער 
מיר  ווען  צוריק  יאר  צען  ארום  מיט  מאמענט, 
זענען געזעסן בצל קורתו פון הרה"צ חו"פ רבי 
ישעי' בלויא שליט"א אין די אונגארישע הייזער 
אין מאה שערים, הערנדיג א לענגערע שמועס 
און א קאפיטל אין מערכות ישראל אין ירושלים 
עיה"ק, האט ער בתוה"ד אונז איבערגעזאגט א 
שטארקע ווארט בשם אביו דער לוחם מלחמות 

ה' בדורינו רבי עמרם זצ"ל:

וואס  למלכים'  תשועה  'הנותן  פון  נוסח  ביים 
מען  זאגט  מלכות  של  בשלומה  מתפלל  מ'איז 
זיי  צווישן  מקום,  של  בשבחו  לשונות  עטליכע 
איז 'הנותן בים דרך', אז דער אייבערשטער וואס 
גיט א וועג פאר די שיפן אויפן ים, ער זאל העלפן 
צושטעל  פארא  וואס  לכאורה  מלכים,  די  פאר 
איז דאס צו אנרופן דעם רבש"ע דוקא מיט דעם 

וואס ער גיט א 'דרך בים'?

האט רבי עמרם געזאגט 'ווען עס זענען דא שיפן 
אויפן ים איז דא ווער עס וויל אז עס זאל בלאזן 
א ווינט וואס זאל אים העלפן אנקומען פון מזרח 
פארקערט,  וויל  שיף  צווייטע  א  און  מערב,  צו 
זיין  אויף  אייבערשטער  דעם  בעט  יעדער  און 
סוקסעס, אזוי אויך ווען צוויי מדינות קריגן זיך 
זענען די אידן פון ביידע מדינות מתפלל אז זייער 
לאנד זאל זיין מנוחה שלום ושלוה, איי ווי אזוי 
דעם  אויף  זיין?  זאלן מצליח  ביידע  אז  זיין  קען 
קען  רבש"ע  דער  ווייל  קשיא,  קיין  נישט  איז 
א  ווי  אויס  זעען  וואס  זאכן  מיט  אפילו  העלפן 
זאל  יעדער  אז  אויספירן  דאס  ער  קען  סתירה 
זיין צופרידן, ער קען פירן יעדן שיף אויפן ים אין 
זיין ריכטונג, און ער קען שטעלן יעדע מדינה אין 
פלאץ אז עס זאל זיין א טובה פאר די אידן אין 

די מדינה.

ווילן  מיר  בעטן,  מיר  דארפן  זאך  זעלבע  די 
זענען  מיר  און  ציונים,  די  פון  הצלחה  די  נישט 
מתפלל אז 'ורוח הטומאה יעביר מן הארץ', פון 
יעדן  פאר  בפרטיות  מיר  בעטן  זייט  צווייטע  די 
נפש  איינציגע  יעדע  פאר  און  איד,  איינציגן 
מישראל זאל נישט געשעדיגט ווערן און אהיים 
און  שאדן,  שום  קיין  אן  געזונטערהייט  קומען 
דרך'  בים  'נותן  א  וואס ער איז  דער באשעפער 

ער קען העלפן אויף דעם אויך. 

כל  פון "אחינו  די תפילה  ביי  ווי מיר בעטן  אזוי 
ויוציאם  עליהם  ירחם  המקום  וכו'  ישראל  בית 
ומשיעבוד  לאורה  מאפילה  לרוחה  מצרה 
נישט  דארף  אייבערשטער  דער  און  לגאולה", 
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זאל  ווי אזוי ער  אז מיר זאלן איהם געבן עצות 
ראטעווען אידישע קינדער פון א צרה.

תפילות נישט קיין עצות
איינע פון די שווערסטע תקופות און ביטערסטע 
כלל  ביי  געווען  איז  עס  וואס  המוחות  בלבול 
איז  יארן  צענדליגער  לעצטע  די  אין  ישראל 
געווען די תקופה פון די זעקס טאגיגע מלחמה, 
'ששת  די  גערופן  דאס  האבן  אידן  ערליכע  ווי 
ימי אפילה'. אין יענע צייט ווען כלפי חוץ האט 
ַארַאבישע  גרויסע  עטליכע  אז  געהייסן  דאס 
אויסצורייסן  פאראייניגט  זיך  האבן  מדינות 
א  געווען  איז  עס  און  ל"ע,  ישראל  כלל  דאס 
און  איבערקערעניש,  און  מהומה  שרעקליכע 
וואס די ציונים האבן געהאט א נצחון  נאכדעם 
זענען אלע געווען ווי פאר'כישופ'ט זעהנדיג אין 
זיי די 'מצילים' פון כלל ישראל, אפילו זיי זענען 

רשעים.

ווען עמיצער האט זיך אין יענע צייט געטרויעט 
וואס  שטימונג  די  קעגן  מיינונג  א  ארויסצוזאגן 
געפרעגט  מען  האט  גאס,  די  אויף  געווען  איז 
אראבער  די  לאזן  מען  זאל  דען?!  'וואס 
דער  אט  און  ר"ל?!'.  אידן  די  אויס'הרג'ענען 
מיינונג האט זיך געדרייט אפילו ביי די ערליכסטע 
אידן, אפילו אינעם היימישן לאגער, וואס האבן 
אויך פארשטאנען אז ווען אויסערליכע רשעים, 
גוים שונאי ישראל, ווילן אויס'הרג'ענען ערליכע 
אידן אין ארץ ישראל, דאן זענען מיר אנגעוויזן 
דארף  מען  און  ציונים,  די  פון  נצחונות  די  אויף 

בעטן פאר זייער הצלחה ר"ל.

זייער שווער איז אנגעקומען פאר די געציילטע 
זאל  מען  אז  אויגן  די  עפענען  צו  מדע  מביני 
שטעקט  וואס  טעות  ביטערן  דעם  פארשטיין 
דערין, פיר לאנגע שלש סעודות תורות, און דעם 
גאנצן ספר 'על הגאולה ועל התמורה' האט דער 
ביז  צוועק,  דעם  פאר  געווען  מקדיש  זי"ע  רבי 
מקום  תופס  אנגעהויבן  האבן  ווערטער  די  ווען 
וואס האבן  די ערליכע אידן  פון  זיין אין מח  צו 

געוואלט וויסן דעם אמת.

א  געהאט  ז"ל האט  רב  דער שאפראנער  כידוע 
פון  מערערע  משלים,  אין  ההסבר  כח  שטארקן 
זיי וואס זיינע תלמידים אין די סאטמארע ישיבה 
זאגן נאך עד היום. בפרט אין די האקעלע שאלות 
בענינים העומדים על הפרק האט ער געטראפן 
דעם דרך המלך ווי אזוי צו לערנען און ערקלערן 

די אלע ענינים.

יענע  אין  געשריבן  האט  ער  וואס  בריוו  א  אין 
תקופה פאר איינעם פון זיינע תלמידים אין זיין 
חבריא אין ארה"ק, אין וועלכן ער צולייגט דאס 
ענין מיט א משל נפלא, שרייבענדיג אז ער האט 
לשבת  דרשה  זיין  אין  אויך  געזאגט  משל  דעם 

שובה אין זיין בית המדרש:

היטלער  שוין  איז  צוריק  יאר  דרייסיג  "מיט 
שרעקליכע  זיין  מיט  באקאנט  געווען  ימ"ש 
שנאה קעגן אידישע קינדער, אלס שרעקליכער 
האט  ער  וואס  טראצדעם  ישראל,  שונא 
אלעס  ארויסגעזאגט  קלאר  געהאט  נאכנישט 
וואס ער האט געהאט אין פלאן צו פארטיליגן 

וואס  אידן  די  אבער  ישראל,  כלל  גאנצע  דאס 
שלעכטע  זיינע  פארשטאנען  און  געזען  האבן 
געציטערט  שטארק  שוין  האבן  זיי  געדאנקען 
און זיך געפארכטן דערפון אז ביז געציילטע יארן 
אידישע  אויף  צרות  שרעקליכע  קומען  וועט 

קינדער".

"יעצט לאמיר זיך פארשטעלן אז דער רוסישער 
מושל סטאלין איז אין אים אריין א רוח שטות 
און ער האט באשלאסן אז מען דארף אויסרייסן 
גאנץ דייטשלאנד פון די וועלט, און ער קלויבט 
צונויף א ריזיגן מיליטער פון מיליאנען מענטשן 
וואס ער האט אונטער זיין רשות, און ער האלט 
אין איין שרייען און פרעדיגן אויף די ראדיא אז 
ס'איז נישטא קיין עצה אז דאס קאמוניזם זאל 
אינגאנצן  וועט  מען  אז  נאר  עקזיסטירן  קענען 
און  דייטשלאנד,  שונא  גרויסן  דעם  אויסרייסן 
דייטש מוז  יעדן  גייט ארויס א אויסרוף אז  עס 
מען הרג'ענען נישט קיין חילוק יונג אדער אלט, 
ווערט  דייטשלאנד  און  גוים,  להבדיל  צי  אידן 

דערציטערט".

איז  עס  היות  אז  אויס  רופט  "היטלער 
יעצט  מען  דארף  מעשה  אזא  אונטערגעקומען 
יעצט  ווייל  זייט,  א  אין  פראגע  אידן  די  לייגן 
און  זיך פריער שלאגן מיט סטאלין,  דארף מען 
מיליטער,  גרויסן  א  צונויף  אויך  נעמט  היטלער 
אז אפילו  צו  אזוי  פירט  אייבערשטער  דער  און 
היטלער האט זיך נישט גערישט אז אז סטאלין 
אז ער האט  געהאט א שרעקליכע מפלה  האט 
געמוזט אנטלויפן און יעצט איז היטלער בתוקפו 
און ער שרייט אז היות סטאלין איז שוין יעצט 
אומשעדליך, שטייט אים שוין קיינער נישט אין 
וועג און ער קען שוין טון מיט די אידן וואס ער 
וויל, און ער שרייט נאך קעגן די אידן אז זיי האבן 
גערופן סטאלין און ער נוצט דאס אלס אויסרייד 

צו קענען קעמפן קעגן זיי".

אויב  אז  פארשטענדליך  זעלבסט  דאס  "איז 
וואלטן געווען אידן אין דייטשלאנד אין די צייט 
ווען עס איז נאך געווען דער שרעק פון סטאלין, 
וואלט דאך געווען א שרעקליכער מצב, און אויף 
אז  זיכער  דאך  איז  זיין?  זאל מען מתפלל  וואס 
מען וואלט מתפלל געווען אז דער אייבערשטער 
וויל  וועלכער  סטאלין  פון  ראטעווען  זיי  זאל 
כלה,  ועד  מהחל  דייטשלאנד  גאנץ  אויסרייסן 
פארשטענדליכע  די  האבן  אוודאי  אבער 
דער  זיין  היטלער  זאל  אויב  אז  פארשטאנען 
זאל  וועלכער  אייבערשטן  פונעם  שליח 
אראפנעמען פון זיי די סכנה, איז דאך דאס בכלל 

נישט קיין שום הצלה".

דער  אז  געווען  מתפלל  וואלטן  זיי  "נאר 
אייבערשטער זאל זיי מאכן א נס אז נישט דער 
זיגן, איז דען דאס מעגליך,  און נישט דער זאלן 
זיכער אז יא! ווייל דער אייבערשטער קען אלעס, 

און מיר דארפן אים נישט געבן קיין עצות!"

דער  האט   - אריינטראכטן  לאמיר  "יעצט 
מיר   - זיין משל  געווען  רב ממשיך  שאפראנער 
ווייסן דאך וואס די גמרא זאגט 'קשה המחטיאו 
יותר מן ההרגו', און מיר ווייסן דאך אז די וואס 

פירן די מדינה פון 'מדינת ישראל', איז דאס דער 
תורה  גאנצע  די  צוביסלעך  אויסצורייסן  ציהל 
מלוכה,  זייער  אין  וואוינען  וואס  אלע  פון  הק' 
וויבאלד זיי ווילן אז זייער מדינה זאל זיין אזוי ווי 
אנדערע מדינות פון אנדערע פעלקער. איז יעצט 
שרעקליכע  די  געווען  איז  עס  ווען  דעמאלטס 
סכנה פון די אראבער און מיר ווייסן אז מיר מוזן 
מתפלל זיין צום אייבערשטן אז די אראבער זאל 
דארפן  קינדער,  אידישע  קיין  הרג'ענען  נישט 
מיר אבער אין די זעלבע צייט אויך צו בעטן אז 
די סכנה זאל נישט אפגעטון ווערן פון אידישע 
זענען  וואס  שלוחים  אזעלכע  דורך  קינדער 

אונזערע פיינט אזוי ווי היטלער". עכתד"ק.

דער  איז  דאס  תורה,  דעת  דער  איז  דאס  אט 
אזוי  ווי  און  וואס  איז  דאס  ראשון,  מושכל 
און  טראכטן  צו  מחויב  איז  איד  ערליכער  אן 
אזעלכע  אונטער  קומט  עס  ווען  באטראכטן 

מצבים.

ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה
הנה ימים באים!

צום  איין שער  פון  גייען  מיר  ציילן ספירה,  מיר 
צווייטן שער, יעדן טאג ווערט מען העכער, יעדן 

טאג ווערט מען ריינער.

ווי פאסיג אז די החלטה אפצוהאלטן דעם  אוי, 
ווי  יום הכינוס אינעם סימבאלישן טאג כ' סיון, 
אין  הספירה  ימי  די  אריינצונעמען  איז  ריכטיג 
ימי הכנה דרבה, דער הייליגער פלאם-פייער  די 
וואס נעמט ארום טויזענטער ערליכע אידן ווען 
דרך  הייליגן  דעם  איבער'חזר'ן  מיטן  מ'לעבט 
מוחות,  די  מ'כשר'ט  מורשה,  לנו  הסלולה אשר 
זיך  מ'לערנט  און  מחשבה,  די  אויס  מ'רייניגט 
אויס מיט וואס פארא בליק מ'דארף אויפנעמען 
'ואטהר  איז  דאס  והתקופה,  הזמן  מאורעות  די 

ואתקדש בקדושה של מעלה'.

בע"ה  מיר  וועלן  עלינו  גבר  אשר  ה'  בחסדי 
דור  יונגער  דער  אז  כוחות  גרויסע  אריינלייגן 
וואס וועט זוכה זיין מקבל זיין פני משיח צדקינו 
די הרגשה,  און אטעמען מיט  לעבן  זאל  בקרוב 
מ'זאל נישט בלויז 'זאגן' די דרייצן אני מאמינ'ס, 
לעבן  מ'זאל  און  פארשטיין  דאס  מ'זאל  נאר 
זאך  יעדע  צו  רעאקציע  ערשטע  די  דערמיט, 
אויפן  אויף  נאר  קומט  און  נאר  פאסירט  וואס 
ווי  ערליך  און  אויסגעהאלטן  זיין  זאל  געדאנק, 

אזוי אן ערליכער איד מעג און מוז טראכטן.

אה, ווי אנדערש וועט זיך זאגן דער אקדמות היי 
יאר, ווי ריינער וועט זיך שפירן דאס געוויסן, ווי 
לויטער וועלן מיר זיין וואס מיר וועלן פרעגלען 
און איינבאקן אמונה טהורה וברורה אין אונזערע 

קינדערלעך.

אויסרופן  מיר  וועלן  ישראל  אלפי  במעמד 
אונזער  חבורתא"...  בהנהו  תהוון  כן  "קביעין 
גרעסטע זכי' וועט זיין אז מיר זאלן זיך געפונען 
אין די הייליגע חבריא וואס וועט זוכה זיין בעגלא 
ובזמן קריב אז משיח צדקינו זאל אויף אונז ווייזן 
די  געווען  "די אידן האבן מקרב  די פינגער  מיט 
גאולה שלימה", ווייל זיי האבן געגלייבט מיט אן 

אמת.
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דער שרעקליכער נסיון פון טומאת הציונות

שטייענדיג כהיום הזה נאך 70 יאר פון התייסדות המדינה, 
איז וויכטיג צו הערן אויב מ'האט אמאל געהערט פונעם 

רבי'ן ז"ל פערזענליך, ווי אזוי ער האט גערעדט אויפן 
עתיד, וואס האט ער פאראויסגעזעהן דעם צוקונפט פון 

כלל ישראל, און ווי אזוי און ווילאנג מ'וועט זיך מוטשענען 
מיטון רעיון פון ציונות?

כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א: איך האב געהערט פונעם טאטן ז"ל, 
וואס בדידי' הוי עובדא.

ס'איז געווען פרשת יתרו תש"ח לפ"ק, פרייטאג צונאכטס נאכן טיש, 
איז  ז"ל  טאטע  דער  טונקל,  געווען  איז  צימער  אין  ז"ל  פעטער  ביים 
געווען דארט אין צימער, דעמאלטס האט מען גערעדט אז מ'גייט מאכן 
א מדינה )עס איז געווען שוין נאך די יו. ען. אפשטימונג אין נאוועמבער 

.)29
איז אריינגעקומען א איד, ר' מאיר שענקלעווסקי, ער איז געווען פון די 
אגודה, האט ער דערציילט 'נייעס' פארן פעטער, אז ווי עס זעהט אויס, 

וועט זיין א מדינה...
ער איז געקומען צום פעטער זיך שואל עצה זיין, היות מ'וועט מאכן א 
מדינה וועט מען דאך אויך מאכן א רעגירונג, און די אגודה וועט אויך 
אריינגיין אין די רעגירונג - אזוי שטעלט ער זיך פאר - ממילא טראכט 
ער אריין, "וועלכע מיניסטעריום וועט מען געבן פאר די אגודה?", אזוי 

האט ער געטראכט.
'פארטיידיגונגס  אזוי:  צדדים  זיינע  אויסגעשמועסט  ער  האט 
מיניסטעריום' פארשטייט ער אז דאס דארף מען געבן פאר א גענעראל, 
אז  אויך,  ער  פארשטייט  מיניסטעריום'  'פינאנץ  אפיציר,  אן  פאר  צי 
דאס איז נישט פאר די אגודה, דאס דארף מען געבן פאר א באנקיר, 
ער פארשטייט אז 'אויסערן מיניסטעריום' דאס פאסט פאר די מדינה 
אז דער אויסערן מיניסטער זאל זיין א איד מיט א בארד... ממילא לפי 
אזוי  מיניסטער'...  'אויסערן  דער  זיין  זיכער  לעווין  מ.  א.  וועט  דעתו 

האט ער פאנטאזירט.
און אז א. מ. לעווין וועט ווערן 'אויסערן מיניסטער', וועט יעדער פון די 
אגודה באקומען עפעס א פאסטן, און ער פארשטייט אז מ'וועט עפענען 
א קאנסול אין ניו יארק, נו, אז מ'וועט עפענען א קאנסול אין ניו יארק, 
וועמען וועט מען נעמען אלס דער קאנסול אין ניו יארק? פארשטייט 
ער אז מ'וועט 'אים' נעמען - אזוי האט ער געזאגט אויף זיך - ווייל ער 
איז א גרויסער אגודה פירער, און ער איז פאסיג צו זיין דער קאנסול, 
דאס  זאל  ער  צי  פעטער  מיטן  זיין  עצה  שואל  זיך  געקומען  ער  איז 

אננעמען צי נישט. דאס איז געווען זיין מחשבה.
זיך  און  בענקל,  פון  אויף  שפרונג  א  געגעבן  ז"ל  רבי  דער  האט 

אוסגעדריקט מיט גאר א שארף לשון:
"עס איז ביי מיר ברור בלי שום ספק, אזוי ווי איך גלייב באמונה שלימה 
- אזוי ווי דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר אידישע קינדער 
- אז ס'וועט קיין אידישע מדינה נישט זיין!". ער איז ממש ארויס פון 

די כלים.
נאכדעם האט ער זיך אראפגעזעצט און ער האט זיך בארואיגט, האט 
ביטערן  דעם  נאך  אז  נישט  גלייב  "איך  ז"ל:  טאטן  פארן  געזאגט  ער 
חורבן, אז דער אייבערשטער וועט נאך שיקן אזא נסיון פאר אידישע 

קינדער פאר ביאת המשיח".
)אין די דרשת פתיחה פאר די תלמידי הישיבה הק' קרית יואל פר' לך 
תשמ"ח, האט כ"ק רבינו הברך משה זצ"ל דערציילט די עובדא בזה"ל: 
"וכ"ק דודי התחיל לצעוק בקולי קולות... ואני בלבד הייתי עמו במחיצתו 
וכק"ד לא היה יכול לנשום לרווחה מרוב אפיסת הכוחות, וכמעט שלא 
היה יכול לדבר. ואחר זה אמר לי בזה"ל: "איך קאן מיר נישט גלייבן, אז 
נאך אזעלכע צרות וואס כלל ישראל האט מיטגעמאכט, נאכדעם וואס 
מ'האט אוועקגע'הרג'ט דאס בעסטע חלק פון כלל ישראל, און מ'האט 
אוועקגענומען אלע ערליכע אידן, זאל מען אריינווארפן פון הימל דאס 
כלל ישראל אין אזא ביטערן נסיון, ס'איז אזא ביטערע נסיון אז ס'וועט 
זיין א אידישע מלוכה, זיי וועלן דאך אויס'שמד'ן ר"ל גאנץ כלל ישראל, 

איך גלייב דאס נישט" עכלה"ק. והתבוננתי אז עליו וראיתי בחוש שרצה 
אז לעשות איזה הכרח למעלה לבטל הגזירה של הקמת המדינה, שהרי 
אמר לשון שבועה, אבל לא הועיל בתפלתו והנסיון הגדול בא עלינו, 

עכ"ד מרן בעל ברך משה ז"ל
באמערקונג: ענליך איז באקאנט אויך פון אנדערע אמת'ע רועי ישראל 
הגרי"ז  הגה"ק  און  זצ"ל  איש  חזון  בעל  הגה"ק  ווי  תקופה,  יענע  אין 
מבריסק זצ"ל, וועלכע האבן זיך אויסגעדריקט פאר תלמידים, אז ס'איז 

ברור אז די מדינה וועט אונטערגיין פאר די 70 יאר.(

א ממשלה פון ערב רב וואס איז מטמא אויך צדיקים

וואס איז דער בליק מיט וואס חכמי ישראל מדור הקודם 
האבן אנגעקוקט דאס התייסדות המדינה, נאכדעם וואס 

מ'האט אזוי געהאפט אז דאס וועט נישט צושטאנד 
קומען?

כ"ק הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א: איך וויל אייך 
זאגן. עס איז דא זוהר'ס וואס פריערדיגע מקובלים האבן נישט געוואוסט 
קיין פשט אין דעם, עס שטייט אז עס וועט זיין פאר משיח'ן א ממשלת 
הערב רב. היינט פארשטייט מען דאס בעסער ווי די פריערדיגע דורות. 
הפלא ופלא, ממש, אלעס וואס מ'זעהט היינט מיט די ציונים שטייט 

דארט.
די  אז  דארט  שטייט  דעם...  אויף  זוהר'ס  אלע  פון  ליקוט  א  כ'האב 
ערליכע אידן זאלן נעמען געלט ביי די עמי הארצים, אבער נישט ביי די 
"ערב רב עמי הארצים", עס איז דא אסאך סארטן ערב רב. עס זענען 
דא עמלקים וואס ווילן אויסרייסן אידישקייט אינגאנצן, אזעלכע סארט, 
און דאס זענען די ציונים, און ביי זיי טאר מען נישט נעמען קיין געלט, 

דאס שטייט אין זוהר.
זיין  וועט  עס  וואס  געוואוסט  האבן  וואס  צדיקים  געווען  זענען  עס 
היינטיגע צייטן, עס איז דאך געווען דער סאטמארער רב. אלעס וואס 
ער האט געזאגט, זעהט מען היינט מיט די אויגן. ממש אפען, נישטא 

וואס צו זאגן.
וועל אייך דערציילן, עס איז געווען אין די תקופה פאר עס איז  איך 

געווארן די מדינה.
איך בין דאך א אלט-שטאטיקער )די עלטערן האבן געוואוינט אין אלט-
רבי  ישיבה,  סלאנימ'ער  די  אין  געלערנט  האב  איך  ירושלים(  שטאט 
מאטל האט נישט געפירט די ישיבה, אויסער דעם האב איך סתם אזוי 
געלערנט ביי רבי מאטל, איך האב געהאט א שיעור פריוואט מיט רבי 

מאטל.
דאס איז געווען יעדן טאג ווען עס איז געקומען מיטאג אין די ישיבה, 
רבי מאטל,  ביי  געגאנגען לערנען  בין  איך  געהן אהיים,  אלע בחורים 
רבי מאטל האט נישט געהאט קיין ישיבה, איך האב געלערנט מיט אים 

באזונדער, רמב"ם, משניות.
נאר  מ'האט  ווי  פחדן,  גרויסער  א  געווען  בין  איך  איך,  געדענק 
אויסגערופן אז עס ווערט א מדינה, איז שוין געווען א פחד. עס איז 
וועג  דעם  ארויסצופארן  געהאט  מורא  האב  איך  פרייטאג,  א  געווען 
פון שכונת 'בית ישראל' וואו עס איז געווען די ישיבה, ביז קיין אלט-
שטאט. איך האב מורא געהאט אריינצוגיין אין א פלאץ וואס איז געווען 
ארומגענומען מיט אראבער. פון די אראבער האט מען כסדר געליטן. 
פון כסדר אן. איך רעד יעצט פון תש"ח. )אין אלט שטאט זענען געווען 
די אראבער, און יענע תקופה זענען זיי געווען זייער צעווילדעוועט און 

זיי האבן דורכגעפירט מערערע רציחות ל"ע(. 
ז"ל איז געווען אין שבי )געפאנגען ביי די אראבער(, עס  מיין טאטע 
זענען געווען נאך עטליכע בחורים, ער איז געווען אן אלט-שטאטיקער, 
איז ער געווען דארט אין שבי. איך האב געלערנט דא אין ירושלים, בין 

איך געווען דא, ב"ה.
די מדינה איז געווארן פאר ל"ג בעומר )ה' אייר(, אבער אויסגערופן די 
מדינה האט מען אין די צייט )י"ז כסלו( אזוי ווי יעצט. בין איך נישט 
שוין  איז  נאכהער  נישט.  אופן  בשום  שטאט  אלט  אין  אראפגעקומען 

געווען שווערער ארויפצופארן.
ראש  דער  געווען  איז  ער  וואס  שוועסטער-קינד  א  געהאט  האב  איך 
קארס(,  )געפאנצערטע  'משוריינים'  געמאכט  ער  האט  דארט,  העיר 

פארזעצונג פון זייט 1
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האט ער מיר געזאגט אז ער קען מיר געבן א 'משוריין', אז איך זאל 
קענען אהיימקומען, האב איך אוודאי נישט געוואלט, ווער וועט מיך 

ארויסנעמען פונעם משוריין?!... 
רבי מאטל האט געוואוינט דא אין בית ישראל, אין יענע צייט האב איך 
נישט געהאט קיין שטוב, האב איך געוואוינט ביי רבי מאטל, איך פלעג 
נישט קלאפן ביי אים אין שטוב אויפן טיר אויך נישט, איך בין געווען 

א בן בית.
עס איז געווען פרייטאג, נעבן די סלאנימער ישיבה האט געוואוינט רבי 
אשר זעליג מרגליות ז"ל, פרעגט מיך רבי אשר זעליג 'אוואו וועסטו זיין 
וועל איך צוגיין צו מיין  שבת?', האב איך געזאגט אז נאכן דאווענען 
ראש ישיבה ער זאל מיך באזארגן א בעל הבית. זאגט ער "דו וועסט 

זיין ביי מיר".
ממילא בין איך געווען ביי רבי אשר זעליג, אזוי זענען מיר נאנט געווארן.
ער האט געהאט א שיעור זוהר וואס ער האט פארגעלערנט, נאך מיין 

חתונה האב איך געלערנט ביי אים זוהר.
די  ביי  צי  די ערשטע בחירות  ביי  געווען  איז  צי עס  נישט  כ'געדענק 
צווייטע בחירות, וואס פארא נאכט עס איז געווען - אלע נאכט האט 
מען געלערנט זוהר אין אנשי מעמד - דאס איז א ישיבה וואס משפחת 
דייטש האט אויפגעשטעלט, ביינאכט פלעגט מען דארט לערנען, עס 

איז געווען אפשר א פערציג אידן - איך בין געזעסן נעבן אים כסדר.
געדענק איך ווי דעמאלטס ביי די בחירות האט ער געלערנט אזוי: אז 
זענען  רב  די ערב  רב,  די ערב  פון  זיין א ממשלה  וועט  פאר משיח'ן 
מטמא כנדה, און אפילו די צדיקים וואס וועלן זיצן מיט זיי, וועלן זיי 

אויך מטמא זיין...
אזוי שטייט אין זוהר קלאר! )איך האב דאס שוין געוויזן פאר מערערע 

אידן אינעווייניג(.
דאס איז וואס איך זאג אייך לגבי די בחירות, דער זוהר זאגט דאס שוין 

לגבי די צדיקים וואס זענען זיך מתחבר מיט זיי.

די מדינה האט נישט קיין זכות קיום

פארוואס איז ביים רבי'ן זי"ע, דער חכם עדיף מנביא, 
געווען אזוי קלאר אז די מדינה וועט נישט קומען לידי 
קיום? און וואס האט דער רבי געזאגט דערצו נאכדעם 

וואס ס'איז למעשה יצא העגל הזה?

הרה"ח ר' בערל פריעדמאן ז"ל, ראה"ק: דער רבי זי"ע האט אין יענע 
יארן שטענדיג גע'טענה'עט אז עס איז נישט קיין מציאות אז די מדינה 
זאל קענען אנהאלטן, דער רבי האט געשריגן אז דאס איז איין שטיק 
שקר און עבודה זרה, און דאס האט נישט קיין שום אויסזיכטן אז זי זאל 

האבן אן עקזיסטענץ.
פארקערן  צו  אויסגעקומען  מיר  איז  איד"  "דער  אין  ארבעט  מיין  אין 
מיט אסאך מענטשן, און איך האב געהערט אסאך קשיות און טענות 
וואס מענטשן האבן געפרעגט אויפן רבי'ן און אויף זיין שיטה. זענען 
דעמאלטס געווען מענטשן וואס האבן זיך געדונגען אויף די ווערטער 

פונעם רבי'ן.
ס'איז דעמאלטס געווען אין יאר תשי"ח, דער צענטער יארטאג פון די 
פאראדע,  גאנצע  א  אייר  ה'  יענעם  געמאכט  האבן  ציונים  די  מדינה, 
זיי האבן דאס גערופן "חג העשור". האבן מיך די מענטשן דעמאלטס 
פארגעהאלטן, וואס הייסט אז די מדינה קען נישט האבן קיין קיום? מען 
זעהט דאך אז די מדינה שטייט שוין צען יאר, עס עקזיסטירט, און עס 

איז נישט אונטערגעגאנגען?!
מען האט מיך געפרעגט די שאלה, בין איך אריינגעגאנגען צום רבי'ן, און 
כ'האב אים געזאגט אז מענטשן פרעגן מיך אויף דעם רבי'נס ווערטער, 
וואס מיינט דאס אז די מדינה קען נישט האבן קיין קיום ווען מען זעהט 

אז עס עקזיסטירט למעשה?
זאגט מיך דער רבי" "האסט דאך מסתמא געהערט און געליינט וועגן 
וויפיל יאר דאס האט אנגעהאלטן?".  ווייסטו אפשר  שבתי צבי שר"י, 

איך בין געבליבן שטיל, איך האב נישט געוואוסט צו ענטפערן.
זאגט מיר דער רבי: "איך וועל דיר זאגן, די קליפה פון כת ש"צ האט 
אנגעהאלטן איבער הונדערט יאר! הונדערט יאר שפעטער זענען נאך 
געווען אידן וואס זענען געווען פארגלייבט אין שבתי צבי, און הערשט 

איז  ווייל דאס  ישראל,  פון כלל  געווארן  די קליפה בטל  איז  נאכדעם 
געווען שקר, און שקר קען נישט האבן קיין קיום!"

האב איך געפרעגט דעם רבי'ן "דער רבי מיינט צו זאגן, אז מיר וועלן 
נאך דארפן ליידן פון די מדינה הונדערט יאר?"

ווילאנג דאס וועט נאך  ווייס נישט  האט מיר דער רבי געזאגט: "איך 
דויערן, אבער דאס איז זיכער, זי האט נישט קיין זכות קיום, צו קענען 

עקזיסטירן".

די מדינה וועט ברענגען אלע צרות אויף די וועלט

לאמיר צוריקמישן דאס בלעטל, וואס איז געווען דעם 
רבי'ןס הנהגה און צוגאנג ביים היימישן ציבור, אין די 

ערשטע תקופה פון התייסדות המדינה?

הרה"ח ר' דוד הויער ז"ל, סגן ראה"ק: צוויי און דרייסיג יאר האב איך 
געהאט די זכי' צו זיין מקושר צו דעם צדיק אמת, איך האב זוכה געווען 
צו הערן די הייליגע תורות, און שטיין לימין קדשו. איך בין אנגעקומען 
קיין אמעריקע אנהויב ווינטער תש"ח לפ"ק, יענעם טאג וואס דער רבי 
איז אריבער אין די דירה אויף 500 בעדפארד עוו. ביז דעמאלט האט 
געוואוינט  האט  ער  נאר  דירה,  אייגענע  קיין  געהאט  נישט  רבי  דער 

העכער א יאר ביי ר' מרדכי פליישמאן ע"ה אויף ראדני סט.
עס איז געווען דאנערשטאג נאכט ווען איך בין אריבער געגאנגען שלום 
נעמען ביים רבי'ן, דער רבי האט מיך זייער ווארעם אויפגענומען, און 
מיר געלאדנט צו קומען דאווענען שבת ביי אים אין בית המדרש. האב 
איך געזאגט פארן רבי'ן "דער רבי ווייסט אז איך בין א תלמיד פונעם 
סיגוט'ער רב )מרן הברך משה ז"ל(, איך האב ביי אים געלערנט פיר 
יאר אין זענטא, און איך דארף דאווענען ביי אים, אבער איך וועל אודאי 

קומען צום רבי'ן אויך דאווענען"... דער רבי האט געשמייכלט.
ביים  וויליאמסבורג.  אין  געווען  גארנישט  נאך  איז  צייט  יענע  אין 
רבי'ן האבן געדאווענט שבת אינעם קליינעם בית המדרש'ל ארום 15 
מענטשן... ממש יחידים... כ'געדענק צווישן די עלטערע אידן ר' חיים 
הערש יאקאבאוויטש ז"ל, ר' אברהם ווערצבערגער ז"ל, זיין איידעם ר' 
יקותיאל הערש )ווערצבערגער( ז"ל, ר' שלמה בראווער ז"ל, ר' יושע 

ארוך ז"ל, ר' משה אלי' עסטרייכער ז"ל, און נאך יחידים ממש.
וואך האב איך געהערט די ערשטע שלש סעודות תורה פונעם  יענע 

רבי'ן אין אמעריקע.
האט  ען."  "יו.  די  וואס  נאכדעם  צייט,  חנוכה  ארום  געווען  איז  עס 
געשטימט פאר א מדינה, דער רבי האט דאס נישט אריבער געטראגן, 
ער איז געווען מורא'דיג צובראכן אויף שברי שברים, ער האט יענע וואך 
געזאגט א שלש סעודות תורה וואס האט גענומען דריי שעה, ער האט 
חשכות  ביטערע  א  איז  "עס  שרייענדיג  נוראות,  בכיות  מיט  געוויינט 
אויף די וועלט, די מדינה וועט ברענגען א שרעקליכע צרה אויף כלל 
ישראל"... מ'קען זיך נישט פארשטעלן ווי אזוי דאס האט אויסגעזעהן, 
א קליינער ציבור אידן, און דער רבי פארגיסט טייכן טרערן פאר צער 

השכינה, און וויינט אויפן עתיד פון כלל ישראל.
איך בין געווען א אינגערמאן, איך בין נארוואס ארויסגעקומען פון די 
זיין פאר  לאגערן, עס איז נישט שייך היינט מיט ווערטער מסביר צו 
איינעם וואס האט דאס נישט מיטגעלעבט ווי אזוי מיר האבן אויסגעזען, 
מיר האבן אלעס געהאט פארלוירן, און עס איז געווען דער געפיל אז 

מיר האבן נישט קיין מקום אויף די וועלט.
איך בין געווען אויף די שיף ווען עס איז אנגעקומען די בשורה פון די 
מדינה, עס האט אויסגעבראכן א געוואלדיגע שמחה ביים עולם, און 
דאס איז געווען דער שטימונג ביי אלעמען אין יענע צייט, אפילו די 
ערליכע אידן וואס האבן ח"ו נישט געהאלטן די מדינה פאר קיין גאולה 

ח"ו, אבער כאטש א מקום וואו א איד זאלן קענען גיין נאך די צרות.
איך בין אהיימגעקומען יענעם מוצאי שבת און איך האב געזאגט פאר 
מיין ב"ב )ע"ה(, אז איך בין אינגאנצן מבולבל. "דער רבי רעדט פון א 
מדינה פונקט ווי פאר די מלחמה", איך האב דאך געהערט דעם רבי'נס 
דארט  האט  רבי  דער  תרצ"ו,  בשנת  חורבן,  פארן  זענטא  אין  דרשות 
געהאקט אויף די ציונים, אבער דעמאלט האט זיך דאס געלייגט אויפן 
די  נאך  יעצט  אבער  פארשטאנען,  אזוי  יעדער  האט  דעמאלט  זינען, 
די  געווען בעמק הבכא אינמיטן  נאך  ווען רוב כלל ישראל איז  צרות 
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ביטערע צרות... יעדער האט פארשטאנען אז ס'קען נישט ווייטער אזוי 
גיין, די גוים ווילן אונז נישט האלטן, איך האב נישט פארשטאנען ווי 
אזוי מ'קען נאך היינט אזוי רעדן, איך האב דאך געוואוסט אז דער רבי 
איז אויך געווען אין לאגער, און ער האט דאך אויך מיטגעמאכט די אלע 
צרות, ווי אזוי קען ער אזוי האקן אויף די מדינה, ווען אויפן בליק קוקט 

דאס אויס וואו דאס איינציגסטע פלאץ וואו א איד קען גיין?"
דו  אויב  דיר,  פון  עלטער  דאך  איז  רבי  "דער  ב"ב:  מיין  מיר  זאגט 
פארשטייסט  דו  וואס  אים  פרעג  און  אריבער  גיי  נישט,  פארשטייסט 

נישט'.
זיך  האט  רבי  דער  רבי'ן,  צום  אריבער  איך  בין  אינדערפרי  זונטאג 
ארומגעדרייט אין די 'האלוועי' שטארק פארטראכט אין זיינע הייליגע 
האב  איך  וויל,  איך  וואס  רבי'ן  פארן  געזאגט  האב  איך  מחשבות, 
רבי  "דער  רבי'ן:  דעם  געפרעגט  האב  איך  ספיקות,  מיינע  דערציילט 
האלט דען אז יעדער קען קומען קיין אמעריקע?" וואו דען זאל מען 

גיין?!".
זאגט מיר דער רבי, אז יעצט האט ער נישט קיין צייט, נאר איך זאל 
אריבער קומען דינסטאג אכט אזייגער אינדערפרי, און דעמאלט וועט 

ער רעדן מיט מיר איבער דעם.
שוין  האט  רבי  דער  אינדערפרי,  דינסטאג  געקומען  אריבער  בין  איך 
געווארט אויף מיר, ער האט מיך אריינגענומען אין ספרים צימער און 
מיך מכבד געווען צו זיצן נעבן אים, און פריינדליך ארויפגעלייגט זיין 
הייליג האנט אויף מיין פלייצע, און ער האט אנגעהויבן צו דערציילן די 
גאנצע השתלשלות פון דעם רעיון הציוני, ער האט דערציילט בפרטיות 
ווער עס איז געווען דער אותו האיש וואס ער האט אנגעהויבן מיט דעם 
רעיון, און וואס עס איז געווען זיין ציל, און די שרעקליכע מכשולות 
און צרות וואס דאס ציונות האט שוין געברענגט אויף כלל ישראל, ער 
האט דאס צולייגט אויף קליין-צעטלעך, צוויי שעה האט גענומען דער 

שמועס, ער האט מיר צולייגט דאס גאנצע ענין.
איך געדענק ווי איך בין ארויסגעקומען פונעם רבי'ן ווי א נייער מענטש, 
איך האב פארשטאנען דאס גאנצע ענין פון ציונות מיט אזא בהירות 

און קלארקייט.
אזוי האט דער רבי געארבעט און אוועק געגעבן צייט פאר יעדן יחיד.

)פארזעצונג אינעם קומענדיגן נומער(

ויש אובד עולמו בשעה אחת ובדיבור קל 
ובולבול המוחות,  גודל הסתרת פנים  התנבא הנביא מלאכי על 
הרשעים  כי  דמשיחא,  בעיקבתא  ההם  בימים  שיהי'  והדיעות 
גדולים  יהיו  והנסיונות  עינים  והסמיות  יצליחו  שטן  ומעשה 
ועצומים, ולא יהי' אפשרות ואופן לדבר דברים אמיתיים ודברי 
לגודל  בדורינו  הוא  כאשר  ההמון,  רוב  בפני  באמונה  התחזקות 
האלמות וחוצפת המינים, והאפיקורסים והשפעתם גדלה מקצה 
אל  איש  ה'  יראי  נדברו  אז  הנביא  אמר  ע''כ  קצהו,  ועד  העולם 
רעהו שיתחזקו יראי ד' בכל תוקף ועוז שלא יתעו אחרי התועים 
ואחר השפעת רוב העולם ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר 
חזק, והשי''ת שהוא בוחן כליות ולב, יבחין דבריהם, ובעת הנסיון 
הגדול הזה כל אחד ישים נפשו בכפו ויבדוק פנימיות לבו וישגיח 
אובד  ויש  אמונה  עיקרי  תלויים  האלה  בדיבורים  כי  דיבורו  על 
עולמו בשעה אחת ובדיבור קל, וזה שאמר ויקשב ה' וישמע, כי 
ה'  ליראי  לפניו  זכרון  בספר  ויכתב  הלב  פנימיות  יודע  הוא  רק 
''כי בע''ז מענישין גם  ולחושבי שמו, דייק לומר ולחושבי שמו, 
למען  דכתיב  ע''ב(  לט  )דף  בקידושין  כדאמרינן  מחשבה'',  על 
תפוס את בני ישראל בלבם, ''וכש''כ במינות דגרוע מע''ז, ועיקרה 
במחשבת הלב ודאי שמענישין על המחשבה ויכתב בספר זכרון 
לא רק הדיבור, כי אם המחשבה המסותרת וצריך להשמר מזה''. 

)על הגאולה סימן ע''א( 

הציונות מיוסדת על כפירה נוראה נגד כל 
עיקרי האמונה וקיום כל התורה כולה

זה ברור בלתי שום ספק, שעדיין נמצאים בישראל תמימי דרך 
להם  ומועיל  אמת  דבר  בלבבם  ונכנס  תוכחה,  דברי  המקבלים 
דברים ברורים, שמאירין עיניהם ואף אמנם כי מועטים המה כבר 
ויקר הוא מאוד להאיר עיניו  כתבתי שאף אחד מישראל חשוב 
ולהעמידו על האמת, והעיד הנסיון שנמצאים בישראל אנשים 
תמימי לב שבאים לידי הבנה, וע''כ חוב עצום מאוד לברר האמת 
בחוצות  וגם  בהמ''ד  בכותלי  לבבות  עוד  וימצאו  כל  לעין  גלוי 
וברחובות שיהי' להם תועלת מזה, ובפרט שהוא ענין הנוגע לכל 
עיקרי האמונה וקיום כל התורה כולה, כי כל המעשים הנעשים 
ומכש''כ אותה  נגד האמונה,  נגד התורה הקדושה, המה סתירה 
המדינה הציונות שהיא לגמרי נגד התוה''ק, ומיוסדת על כפירה 
בהשי''ת  האמונה,  נגד  לגמרי  שהוא  ספק  שאין  ר''ל  נוראה 
ובתורתו הקדושה ואי אפשר שיהיו אלו שתי האמונות – אמונה 
הפכים  שני  המה  כי  אחד  באדם   – בתוה''ק  ואמונה  זו  במדינה 

לגמרי, ואי אפשר שישתמשו בכתר אחד. )ויואל משה הקדמה(

הציונות עקרו מאות אלפים מאמונה ועיקרי יסודי הדת
עד  להכשיל  מגמתם  שכל  הרשעים,  על  אדם  מכל  החכם  העיד 
שנגזלה שנתם, עבור זה ומכש''כ אלה הרשעים אשר כבר אתמחי 
גברא למלאכה זו, אשר עוד טרם שהי' בידם המלוכה הפכו רוב 
העולם למינות ר''ל, אשר לא הייתה כזאת מעולם, ובפרט אחר 
השחיתו  ומלוכה,  המושל  שבט  שהשיגו  שטן  מעשה  שהצליח 
התעיבו ועקרו מאות אלפים מהאמונה ביד רמ,ה אלא שיריאים 
בפ''א, מחמת שיש עדיין קצת שומרי  קצת לעשות כל מגמתם 
תורה ומצות בחו''ל, שאין להם שבט המושל עליהם אבל לאט 
הדת,  יסודי  עיקרי  ולעקור  להכשיל  עבודתם  עושים  לאט, 
והשי''ת ירחם וישלח לנו משיחו, הולך תמים טרם שיבצעו זממם 

אלה הרשעים. )מאמר ישוב ארץ ישראל קל''ו(

דברים חוצבים

חלק בתורת משה ביז ער וועט נישט גלייבן, שכל דברינו ותנועתנו ומעשינו, 
הכל איז אלעס נאר דורכן אייבערשטן, און ס'איז נישט דא קיין שום טבע און 
קיין מקרה כלל, אלעס איז נאר נסים, איז זאגט דא דער רמב"ן אז ווילאנג א 
מענטש האט נישט ריכטיג די אמונה האט ער נישט קיין חלק אין די גאנצע 
תורה. ס'איז אזא געוואלטיגע יסוד ס'איז נישט קיין סתם זאך, אסאך מאל איז 
דא ס'איז דא אמונה וואס מען דארף צו גלייבן אין די זאך, און אין די ווערטער 
דאס איז אבער א זאך  פון די תורה, און אין די ווערטער פון די חכמינו ז"ל, 
דער יסוד וואס די גאנצע תורה איז נכלל אין דעם, אז א מענטש ווייסט אז 

אלעס מאכט דער אייבערשטער דאס איז כולל די גאנצע תורה.

אוועק  אזוי  האט  אייבערשטער  דער  אז  אפילו  אבער  פנים  כל  על  איז 
געשטעלט, און דאס איז דער יסוד פון אמונה אז מען דארף געדענקען אז דער 
אייבערשטער מאכט אלעס, פונדעסטוועגן האט אבער דער אייבערשטער 
מענטש,  א  דורך  השתדלות  און  פעולה  א  זיין  ס'מעג  אז  געווען  מתיר  האט 
א  ארבעטן  קען  מענטש  א  אמונה,  די  פון  גורע  נישט  איז  השתדלות  די  און 
גאנצן טאג פון צופרי ביז ביינאכט און ער קען נאך אלץ זיין בשלימות מיט די 
גאנצע אמונה, און ס'הייסט נישט קיין חסרון באמונה, איי דער אייבערשטער 
דער  ווייל  נאר  ארבעטן,  דארפסטו  וואס  און  אלעס  דיר  פאר  דאך  מאכט 
אייבערשטער האט אזוי געוואלט ס'זאל קומען מיט א אופן פון השתדלות, 
אין חובת הלבבות אין שער הבטחון איז דא כמה וכמה טעמים פארוואס דער 
אייבערשטער האט אזוי אוועק געשטעלט די הנהגת העולם, אבער על כל 

פנים דאס איז דער דרך העולם ביי אנדערע זאכן.

המשך בגליון הבא

פארזעצונג פון זייט 7

תשואות חן להאי חכם וסופר

הרה"ג רבי שמואל שלמה טעללער שליט"א
שנתן לנו רשות להעתיק את המאמר הלז
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עכ"פ דער ביאור הדברים פארוואס דאס הייסט מינות, קומט ארויס פון די 
סימנים מ"ב, מ"ה, מ"ח, אין ויואל משה, און אויך אין די הקדמה פון ויואל 
משה, וואס די מסקנה איז אז ס'איז דא דריי טעמים פארוואס דאס הייסט 

מינות, וואס יעדער טעם איז כדאי לעצמו.

דער ערשטער טעם: די גאולה עתידה קומט דורך השי"ת אליין

ווייל ס'שטייט ארויס אין כמה פסוקים אין נביאים, אז דער אייבערשטער 
האט געזאגט אז די גאולה העתידה וועט נישט קומען דורך א בשר ודם, נאר 
עס וועט זיין דורכן אייבערשטן אליין, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק "ישראל 
נושע בה' תשועת עולמים", און דער מדרש תנחומא לייגט צו: לשעבר איז 
געווען אלע גאולות דורך א בשר ודם, אבער לעתיד לבוא וועט עס זיין נאר 
דורכן אייבערשטן. און אזוי שטייט אויך אין אנדערע פסוקים ופדויי ה' ישובון, 
אז די פדוי' דאס הייסט די גאולה העתידה וועט זיין נאר דורכ'ן אייבירשטן. 
און נאך א פסוק איז דא, אני ה' בעתה אחישנה, אז דער אייבירשטער זאגט 
אני ה', נאר איך וועל ברענגן די גאולה נישט קיין צווייטער, ]און נאך א פסוק 
שטייט "ושב ה' את שבותך ורחמך", דאס איז שוין א פסוק פון די תורה,[ און 
אזוי איז דא נאך פיל מיט פסוקים וואס ס'שטייט ארויס אז די גאולה העתידה 
אייבערשטן.  דורכן  נאר  ודם  בשר  א  פון  פעולה  א  דורך  קומען  נישט  וועט 
און אז ווען איינער גייט טוהן עפעס א פעולה צו מאכן א הכנה א התחלתא 
אדער א השתדלות צו יעדע זאך פון גאולה, טראכט ער דאך אז די פעולה 
גייט ברענגען א גאולה,  ממילא אויב ער האלט אז די פעולה גייט ברענגען 
א גאולה קומט דאך אויס אז ער האלט אז די גאולה קען קומען דורך א בשר 
ודם, קומט אויס אז ער האט נישט קיין אמונה אין די פסוקים וואו עס שטייט 
אז די גאולה קען נישט קומען נאר דורכן אייבערשטן, ממילא איז ער מיט 
דעם א כופר אין די ווערטער פון דעם אייבערשטן און אין די ווערטער פון די 
תורה הקדושה וואו ס'שטייט אז א גאולה קען נישט קומען דורך א בשר ודם.

כפירה אין איין ווארט אין די תורה האט א דין מינות:

און כפירה בתורה הייסט ריכטיג כפירה, אזוי ווי ס'שטייט אין רמב"ם וואס 
איז דער גדר פון א כופר: איינער וואס לייקנט אין איין ווארט פון די תורה 
אדער אין איין ווארט פון דברי חכמינו ז"ל דער הייסט א כופר, און ער האט 
א דין ווי א כופר מיט אלע הלכות וואס ס'שטייט אין שלחן ערוך לגבי מינים 
ואפיקורסים. קומט אויס אז אויב אפילו מיט איין ווארט וואס ער לייקנט אין 
די תורה הייסט ער שוין א כופר, איז כ"ש ווען איינער טוט א פעולה צו מאכן 
עפעס א הכנה עפעס א חלק אין די גאולה, וואס מיט האט ער דאך נישט קיין 

אמונה אין די אלע פסוקים איז דאך זיכער אז ער הייסט א כופר. 

און אפי' ווען ער האט עס נאר געטוען בטעות, ס'קען זיין אז ער האט 
נישט געוואוסט אז ס'איז דא די אלע פסוקים, איז ער אבער בטעות נכשל 
געווארן אין די עבירה פון מינות. - על כל פנים דאס איז די ערשטע טעם 
פארוואס דאס הייסט מינות, ווייל ס'איז קעגן די פסוקים וואס ס'שטייט 

אין די תורה אז די גאולה העתידה קען נישט קומען דורך א בשר ודם.

דער צווייטער טעם: די הנהגה פון השי"ת אין עניני 
הגאולה איז אנדערש ווי אנדערע זאכן

אבער באמת דער צווייטער טעם גייט נאך אסאך ווייטער פון דעם, און דאס 
איז אויכעט דא ביי די יסודות אז יעדער טעם איז נוסף שטערקער פון דאס 

פריערדיגע.

 דער צווייטער טעם: איז געבויעט אויף א מדרש ילקוט אין פרשת לך לך, 
ס'שטייט אין די תורה דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו 

ביים ברית בין הבתרים "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם", איז דער 
מדרש טייטשט אויס דעם דאפלטן לשון ידוע תדע, פארוואס עפעס שטייט 
צוויי מאל א לשון פון ידיעה, זאגט ער אז דאס גייט ארויף אויף צוויי בחינות 
דער  האט  דארט  ווי  אזוי  ווייל  הגלות,  זמן  דעם  במשך  זיין  גייט  עס  וואס 
אייבערשטער מבשר געווען די ערשטע מאל פאר אברהם אבינו די בשורת 
הגלות, האט דער אייבערשטער איהם געזאגט אז צוויי ידיעות זאלסטו וויסן, 
קודם "ידוע" דו זאלסט וויסן א ידיעה אז בשעת מען גייט אין גלות איז נישט 
דא עפעס א גשמיות'דיגע סיבה וואס ברענגט דעם גלות, נאר אני מפזרן און 
גלות, און  די אידן אין  פון אידן ברענגט  די שוואכקייט  נישט  אני משעבדן, 
נישט די צרות ברענגען די אידן אין גלות, איין סיבה איז דא, די סיבת הגלות 
אין  אידן  די  ברענגט  וואס  דער  איז  אייבערשטער  דער  משעבדן,  אני  ווייל 
וויסן  זאלסט  דו  איז דער דאפלטער לשון,  וואס  "תדע"  נאכדעם  און  גלות. 

שאני מכנסם ואני גואלם, די גאולה וועט זיין נאר דורך מיר אליין.

שטעלט זיך דער רבי אויף דעם, אז פון דעם מדרש זעהט אויס אז דער ענין 
פון גלות און פון די גאולה איז אנדערש ווי אלע אנדערע זאכן וואס ס'גייט 
אזא  נישט  שטייט  העולם  הנהגת  סתם  ביי  ווייל  העולם,  הנהגת  אין  פאר 
שטארקע אזהרה אז דער אייבערשטער איז דער וואס פירט דאס, אבער דא 

שטייט ארויס אז מ'זאל וויסן ס'קומט נאר דורכן אייבערשטן.

אבער אין אמת'ן אריין דארף מען פארשטיין מיט וואס איז דאס אנדערש 
דער  אז  מאמין  אני  טאג  יעדן  דאך  מיר  זאג  אונז  זאכן,  אנדערע  אלע  פון 
אייבערשטער איז בורא ומנהיג לכל הברואים הוא עשה ועושה ויעשה לכל 
המעשים, יעדע פעולה און יעדע תנועה קלה וואס ס'געשעהט אין די וועלט, 
פונעם  כח  די  מיט  און  השגחה  די  מיט  נאר  נישט  געשעהט  ריר  שום  קיין 
אייבערשטן, ממילא איז דאך יעדע זאך דורכן אייבערשטן, מיט וואס איז די 

גאולה אנדערש ווי אלע אנדערע פעילות.

אין הנהגת העולם וויל השי"ת עס זאל זיין דורך השתדלות

עיקר  דער  איז  יסוד  דער  און  יסוד,  מורא'דיגן  א  מבאר  רבי  דער  איז  נאר 
אלע  די  ממילא  מען  פארשטייט  דעס  פארשטייט  מען  אויב  ענינים,  די  פון 
געבויעט  איז  עס  וואס  אויף  נקודה  עיקר  די  כמעט  דאס  איז  ווייל  ענינים, 
די הנהגת העולם האט  יסוד איז אזוי: אז  פון ציונות. עכ"פ דער  רוב דינים 
דער אייבערשטער אוועק געשטעלט מיט א סדר, דער אייבערשטער האט 
געוואלט אז כאטשיג יעדע פעולה ווערט געטוהן דורכן אייבערשטן, אלעס 
אפילו א זאך וואס איז תלוי אין די בחירה פון א מענטש ווערט אבער באמת 
געטוהן דורכן אייבערשטן, נאר דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל 
ווי  אזוי  פון א מענטש,  פון א השתדלות  פון א פעולה  א לבוש  קומען מיט 
וברכתיך בכל אשר תעשה, אז דער אייבערשטער האט געוואלט  ס'שטייט 
אז  זיין  נישט  מוז  השתדלות  די  אבער  השתדלות,  טוהן  זאל  מענטש  א  אז 
און  השתדלות  מאכט  מענטש  א  וואס  דא  איז  מאל  אסאך  העלפן,  ס'וועט 
ס'טוט גארנישט אויף, ווייל די ברכה אז ס'זאל ווערן אויסגעפירט לפועל איז 

נאר דורכן אייבערשטן.

ער  אז  מיין  איך  מרימנוב,  מענדעלע  רבי  רבין  פון  ווארט  א  דא  ס'איז 
זאגט דאס אויף פסח ביי די הגדה, אז מען זעהט אסאך מאל אז א מענטש 
דער  ווייל  איז  דאס  נישט,  ס'העלפט  און  השתדלות  פארשידענע  טוט 
זיין די ריכטיגע הכרה  וויל דירעקט אז א מענטש זאל מכיר  אייבערשטער 
ווען  זאל  מענטש  א  אויב  און  אייבערשטן,  דורכן  געשעהט  פעולה  די  אז 
גלייך מצליח זיין מיט די השתדלות וועט זיך איהם דאכטן אז ער איז דער 
אז  וועגן דעם מאכט איהם דער אייבערשטער  זאך,  גאנצע  די  וואס מאכט 
ער מאכט איינמאל א זאך און ער פאלט דורך, און ער טוט נאכאמאל א זאך 
און ער פאלט ווייטער דורך, און נאכדעם אויף איינמאל קומט איהם עפעס 
אונטער א אנדערע זאך און דעמאלס איז ער מצליח כדי ער זאל געדענקען 

אז דער אייבערשטער מאכט אלעס.

על כל פנים דער אייבערשטער האט אוועק געשטעלט די הנהגת העולם 
די  און  מענטש,  א  דורך  השתדלות  פון  פעולה  א  דורך  קומען  ס'מוז  אז 
חיצוניות דיגע פעולה געשעהט דורך א מענטש, אבער די שלימות הדברים 
- איז  ווערן דאס איז אלעס דורכן אייבערשטן.  ס'זאל קענען אויסגעפירט 
דארף  זאך,  א  סתם  ביי  פעולה  א  טוט  מענטש  א  ווען  אז  אזוי  אויס  קומט 
די אמונה אין דעם אייבערשטן אז דער  נישט פארגעסן  ער געדענקען און 

אייבערשטער געבט איהם די הצלחה.

און דער רבי ברענגט דעם באקאנטן רמב"ן אין סוף פרשת בא, אין לאדם 

יסודות הדברים
ע"י הרה"ג רבי מאיר וויינבערגער שליט"א

מו"ץ קהל יטב לב דסאטמאר 
מח"ס אור כי טוב - פי' על ספר הק' ויואל משה

חלק ב'
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)אחר שהאריך בדברי אגדה ומוסר( 

במס' אבות )פ"ד מ"א( איזהו חכם הלומד מכל אדם.

יל"פ על פי מה שכתב מרן רבינו זי"ע כמה פעמים )דברי יואל פ' ויקרא ועוד( לבאר מאמר חז"ל )מועד קטן יז.( אמר 
רבי יוחנן מאי דכתיב )מלאכי ב( כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, אם הרב דומה 
למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו. והתמיה מפורסמת וכי מי ראה תואר פני מלאך שממנו 

ישפוט אם הרב דומה אליו, וראוי והגון הוא ללמוד תורה מפיו.

אמנם יתבאר הדבר על פי מה שאמרו ז"ל )שבת קיב:( א"ר זירא אמר רבא בר זימונא אם הראשונים בני מלאכים 
אנו בני אנשים, ואם הראשונים בני אנשים אנו כחמורים, ע"כ. וצריך ביאור מאין הרגלים לדבר כי מצבינו ומעמדינו אנו, 
מתייחס ונערך לפי מדריגת הראשונים, דלמא אף אם הראשונים כמלאכים אנו כחמורים. אך הכוונה כי היודע ומכיר גודל 
קדושת הראשונים ומעשי תוקפם וגבורתם כמלאכי רוח משרתי אש, ואינו זז מדבריהם לנטות ימין או שמאל, כי ירא לנפשו 
פן יבולע לו, אזי על כל פנים בגדר אדם הנהו, אך לא כן האנשים אשר נפשם רחבה ופוערים פיהם לבלי חק, לומר כי מותר 

לחלוק על הראשונים, שהרי גם הם בני אדם היו, עליהם יאמר שהם כחמורים.

וזהו שאמר רבי יוחנן אם הרב דומה למלאך ה' וכו', כלומר שמכיר את האמת ויודע שאין לנו לזוז מדרך הראשונים, 
כי המה היו כמלאכי ה' צבאו', ובכך הוא דומה למלאך ה', כי הולך בעקבות הראשונים כמלאכים, ולא יסור מדרכם, אזי 
יבקשו תורה מפיהו, כי בזאת יבחן שאין בתורתו דופי, ונוכח ישרים דרכו, ואם לאו, כלומר שאינו הולך בדרכי הראשונים, 
כי אם מתברך בלבבו לאמר בשרירות לבי אלך, וכדאי והגון אני לחלוק על הראשונים כי כמוני כמוהם כולנו בני אדם 

אנחנו, אזי אל יבקשו תורה מפיהו, עכדה"ק של רביה"ק זי"ע.

והנה אצל עבודת יום הכיפורים נאמר )ויקרא טז יז( וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, וידוע דרשת הירושלמי )פ"א ה"ה, 
הובא בתוס' מנחות דף קט:( וכל אדם בא לרבות אפילו מלאכים דכתיב בהו )יחזקאל א י( ודמות פניהם פני אדם. נמצא 

כי 'כל אדם' רומז על המלאכים.

וזה ביאור המשנה, איזהו חכם הראוי לקבל לקח מפיו, הלומ"ד מכ"ל אד"ם, שלומד מדרכי הראשונים כמלאכי"ם איך 
להתנהג, וכל מגמתו הוא להמשיך דרכי הראשונים ולא לשנות מדרכיהם אף זיז כל שהוא, הוא נקרא חכם ואפשר לקבל 

תורה והדרכה מפיו. 

*
נאך די פטירה פון רבינו הקדוש זי"ע האמיר זוכה געווען אז ס'איז נמשך געווארן דער הייליגער 
דרך, דורכ'ן רבי'ן דער ברך משה זצ"ל, וועלכער האט אלץ מקיים געווען דעם 'אם הרב דומה 
וועג, ער האט אלץ  זיין אויף דעם  למלאך ה' צבאות', צו קוקן אויף די פריערדיגע און ממשיך 
נאכגעזאגט תורות פונעם פעטער, רבינו הק' זי"ע, און אלץ געטוען לויט וויאזוי דער פעטער וואלט 

ווען געטאן.

און נאכדעם, יעצט, איז רבינו שליט"א ממשיך דעם דרך, אויפן זעלבען וועג, און טוט אלעס 
לויט דעם וועג וואס דער רבי ז"ל האט אונז געלערנט.

מ'האט געשריבן אז מ'וועט רעדן אביסל וועגן ציונות לכבוד די גרויסע אסיפה וואס וועט זיין, 
און אז מ'רעדט פון דעם ענין פון ציונות, איז דאס טאקע אויך נוגע אז מ'דארף נאכגיין דעם דרך 
משה  ויואל  הקדוש  ספר  אין  ארויס  ז"ל  רבי  דער  טאקע  ברענגט  דאס  און  פריערדיגע,  די  פון 

)מאמר שלש שבועות סימן פה(, אז דאס איז געווען דער דעת פון אלע גדולים און צדיקים 

הקודמים, וואס האבן געפירט א מערכה קעגן די קליפה פון ציונות, 

פון ווען ס'האט זיך אנגעהויבן דער רעיון הטמא, נאר בעוה"ר המה הלכו 
למנוחות ואותנו עזבו לאנחות, עיי"ש בדבריו הקדושים. און דער רבי ז"ל פלעגט אלץ צו זאגן, אז 
פריערדיגע צדיקים וואלטן דאס נישט אויסגעהאלטן, און מ'האט זיי אוועקגענומען פארדעם, ווייל 

דארף דאס טאקע זיין די בחינה פון  זיי וואלטן עס נישט דורכגעטראגן. ממילא 

'רב הדומה למלאך ה' צבאות', אנהאלטן דעם וועג פון פריערדיגע 
צדיקים ווייטער. 

כ'וועל זאגן נאר אפאר נקודות, קודם וואס דער רבי ברענגט ארויס אין ויואל משה )מאמר שלש 

שבועות סימן עז(, וואס דאס איז באמת דער 'שפיץ' פונעם רבין'ס שיטה, 

אז די שבועה פון ארויסגיין אין גלות פאר די צייט איז נישט געגעבן 
און אפילו אלע  יודן,  נאר פאר ערליכע  געווארן פאר אפיקורסים, 
חברי הממשלה זאלן זיין אזוי גרויס ווי תנאים ואמוראים, אויב נעמט 
מען אבער א מדינה פאר די צייט, איז דאס דחיקת הקץ וואס דאס 
איז א כפירה אין די תורה הקדושה, און אין די אמונה הטהורה, און 

ס'איז נישטא דערין קיין שום ספק, עיי"ש בדברות קדשו.

און דאס דארף מען צו וויסן, אז דער עצם רעיון הציונות, פון נעמען א מדינה פאר די צייט איז 
כפירה ומינות אין גזירת הגלות און העברה אויף די שלש שבועות, אפילו ווען ס'וואלט ווען נישט 
געווען די אלע עקירות הדת און גזירות. ווער רעדט נאך פון די עקירת הדת וואס זיי האבן געטאן 
במשך פון די יארן. אונז געדענק מיר נאך די בכיות וואס דער רבי ז"ל האט פארגאסן ביי די ילדי 
תימן, ער האט דאס ממש נישט אויסגעהאלטן, אז מ'שמד'ט אפ אזויפיל אידן, און מיט אלע זייערע 

גזירות ווען ס'איז נאר געווען.

דער רבי זכרונו לברכה שרייבט אין מאמר לשון הקודש )סימן כט(, לגבי דאס ענין פון רעדן 
די טמא'נע שפראך, אז אין חוץ לארץ וואס מ'באניצט זיך סייווי נישט מיט דעם שפראך, און דאס 
ווייל ער וויל געבען  ווי א שטיק עבודה זרה, איז איינער וואס רעדט דאס יא איז נאר  איז סתם 
כבוד וגדולה פאר די דרכי המינות, מרחיב צו זיין דעם ענין פון די אלע כפירות וואס איז נכלל אין 
ציונות, איז דאס ערגער ווי דינען עבודה זרה, ווייל ער איז מחזק דאס ענין פון מינות, און דאס איז 
זייער הארב מחפה צו זיין אויף מינות, עיי"ש. דאס מיינט צו זאגן אז יעדע ענין פון מחפה זיין אויף 
זיי און געבן כבוד, איז זייער א הארבע ענין. און אונז געדענק מיר נאך וואספארא בכיות דער רבי 

האט פארגאסן ביי די ששת הימים מלחמה, אז מ'זאל זיך ח"ו נישט מיטפרייען מיט 

זייערע נצחונות, ווייל זיך מיטפרייען מיט זייער הצלחה און זיי געבן 
כבוד, איז זייער א הארבע זאך.

יעצט, אז רבינו שליט"א דער ממשיך דרך המסורה, האט איינגעזעהן צו מאכן א גרויסע 
אסיפה פאר תלמידי וחסידי סאטמאר אויף דעם ענין, איז א דבר נכון עד למאוד, אז

יעדער זאל זיך משתתף זיין
איבערצו'חזר'ן די אלע ענינים און יסודות, דאס צו פארשטיין בכל פרטיה ודקדוקיה.

שהשמיע במקהלות עם קודש

בחיר התלמידים וממעתיקי השמועה 
של מרן רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע

דומ"ץ ק"ק קרית יואל שליט"א
מתוך שיעור בפרקי אבות שב"ק פר' אמור 

בבית המדרש הגדול ד'סאטמאר - וויליאמסבורג יצ"ו

רינו
הגאון האדיר עמוד ההוראה מגדולי פוסקי דו

לשמור 
את 

דרך עץ 
החיים


