
גליון משנתו | נשא תשע"ח 

גליון ו' | פרשת נשא  | שנת תשע"ח

ויקהל..........................................ג
דער בריק...........................................י
זי"ע.................יט מרביהקוה"ט  דב"ק 
דב"ק מכ"ק מרן רבינו שליט"א.....כב

דברי הכנה להכינוס מרבינו שליט"א..לד
דער הייליגע פלאם...........................לח
חובת השעה.......................................מז
הדברים.................................נב יסודות 

בעזהשי"ת



| גליון משנתו | נשא תשע"ח



גגליון משנתו | נשא תשע"ח 

 מלמד
 שרוב
 גופי
 התורה
 תלויין
בה

ַוַּיְקֵהל
און  נחיצות  אויסטערלישע  די  איבער  וועלכע ספיקות,  סיי  געהאט  נאך עמיצער  אויב האט 
תועלת פון דעם היסטארישן "כינוס כללי", אויב האט נאך סיי ווער געהאט א שאלה אויב עס 
פעלט זיך דוקא אויס א גרעסערע התכנסות כדי צו חזר'ן מיט אידישע קינדער די יסודות פון 
וואס פארא רוח טהרה און  זיך בלויז אין די לעצטע טעג איבערצייגט  אמונת אומן, האט מען 
וויפיל דיבורי אמונה בלויז די "הכנות" צום כינוס האבן אראפגעשיינט אויף דאס יהדות החרדית 

אומעטום. 

נאך לאנגע יארן וואס די טעמע פון "רעכטע-ציונות" איז געווען א כמעט-פארגעסענע, עבר 
זמנו'דיגע נושא, וואס אפילו ביי די שענסטע בתוכינו האט מען זיך געשעמט דאס צו ערווענען, 
אלס זארג מען זאל נישט ווערן באטראכט ווי א "מצומצם'דיגע סאטמארער", לעבן מיר אצינד 
מיט ווי דאס הייליג פייער האט אויפגעקאכט, אש תמיד תוקד, מיט א העלישן ברען און פלאקער 
וואס געדענקט זיך שוין לאנג נישט. אינערהאלב אלע שיכטן און קרייזן פון דאס יהדות החרדית 
איז די "קליפת הציונות" די הויפט טעמע אויפ'ן טיש. מען זעט אומעטום א פייער, א קאך, מיט 
פון  המלחמה  דרכי  די  איבער  און  הציונות  טומאת  פון  נושא  די  איבער  הסברים,  און  ויכוחים 
רביה"ק מסאטמאר זי"ע. זה אומר בכה וזה אומר בכה, מען איז מדייק לשונות פון די ספרים הק' 
ויואל משה און על הגאולה ועל התמורה, און מען איז עוסק בליבון שמעתתא פון דעם צדיק 

הדורות און זיין הייליגע שיטה. 

נרו  יארן בהלו  די גאלדענע  נאך  וועלכע געדענקן  ביים עלטערן דור סאטמארער תלמידים, 
של רביה"ק זי"ע על ראשינו, איז קענטיג א רירנדע שטימונג פון התרגשות, ווען זיי לעבן מיט 
וויאזוי די ריכטיגע און ארגינעלע "סאטמארער אטמאספערע" האט ווידעראמאל אויפגעלעבט 
מיט איר פולסטן שטארקקייט און שיינקייט. אין אלע בתי מדרשים, ביי שמחות און ביי מסיבות, 
זענען אידן דן מיט א כובד ראש, וואס ציונות איז "בעצם" און וואס זענען די "טפלים", וואס איז 
די "אגודה קנאות" און וואס איז די "סאטמארער קנאות". דער ספר הק' ויואל משה ליגט אויפ'ן 
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טיש, און סאטמארער חסידים קאכן זיך אין די הייליגע ווערטער קעגן דעם נסיון הדור בבחינת 
ילמדינו רבינו. מען זעט בחוש וויאזוי די הכנה צו די מצוה איז אויך א מצוה, ומצוה גוררת מצוה.

איז טאקע א זמן גרמא צו זיך מתבונן זיין איבער דעם כלליות'דיגן מהלך פון די רועי ישראל 
א  מיט  ישראל,  לבני  והתעוררות  המלחמה  דרכי  די  באטראכט  האבן  זיי  וויאזוי  און  הנאמנים, 

ריכטיגן תורה'דיגן בליק. 

דער דגוש וואס דארף
 געשטעלט ווערן 
אויף די יסודות האמונה
אידישע קינדער ווייסן און גלייבן, אז אלע עבירות זענען רע ומר בעיני ה', און יעדע חטא ועון 
איז א שרעקליכע פגם בשמי מעל. אבער ארגער פון אלעמען איז די ענינים פון מרידה בה', מינות 
ואפיקורסות, וואס טוט חלילה אויסרייסן דעם שורש השרשים פון דעם קשר בין ישראל לאביהם 

שבשמים. 

ווי דער רמב"ם פסק'נט להלכה אין פירוש המשניות מסכת סנהדרין פרק חלק: "כאשר יאמין 
האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה', הוא נכנס בכלל ישראל, ומצוה לאהבו ולרחם 
עליו ולנהוג עמו בכל מה שצוה הש"י איש לחבירו מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן 
העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע הגרוע, הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעוה"ב, 
והוא מפושעי ישראל, ]אבל[ וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא מן הכלל וכפר 
בעיקר, ונקרא צדוקי ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, ומצוה לשונאו ועליו נאמר )תהלים קלט( הלא 

משנאך ה' אשנא".

אין ספרי קודש איז מבואר לויט ווי עס שטייט אין תוספתא שבועות )א, ג(, אז אלע שעירי 
מכפר  געקומען  זענען  מועדים,  ושל  חודש  ראש  של  המקדש,  בית  אין  ציבור  קרבנות  חטאת 
זיין אויף דעם עון פון טומאת מקדש וקדשיו, אפילו דעם הייליגסטן טאג יוה"ק זענען די פרים 
המשתלח  שעיר  דער  נאר  און  וקדשיו,  מקדש  טומאת  אויף  לכפר  געווען  הנשרפים  ושעירים 
איז געווען פאר די אנדערע עוונות בני ישראל. ווייל "קשה טומאת מקדש וקדשיו מכל עבירות 

שבתורה".

אזא  געווען  איז  המקדש,  בית  דעם  זיין  מטמא  פון  עבירה  די  אז  איז,  דערפון  משמעות  די 
גרויסער פגם, וויבאלד דאס האט אנגערירט דעם משכן ה', און נוגע געווען אין די נקודה פון דעם 
קשר בין ישראל לאביהם שבשמים. אין פנימיות הדברים זענען די סארט עבירות שרעקליך פוגם 

חלילה, און דארפן דערפאר האבן אזא גרויסע כפרה.

גאר פארכטיגע ווערטער איבער דעם חומר פון אט די סארט ענינים וואס רירט אן צו דעם 
פגם פון כפירה, שרייבט דער הייליגער רמב"ן )שמות כ, ג(: ולא נמצא בכתוב בשום מקום שיבא 
לשון קנאה בשם הנכבד, כי אם בענין עבודה זרה בלבד, וכו', שלא תמצא בכל התורה ובכל ספרי 
וכך אמרו  וכו',  ע"ז בלבד,  בענין  ולא לשון קנאה אלא  ולא לשון כעס  חרון אף  הנביאים לשון 
במכילתא: בקנאה אני נפרע מע"ז, אבל אני חנון ורחום בדברים אחרים". דאס הייסט אז דער 
גרעסטער חרון אף אויף אידן, איז דא ווען מען איז חלילה נכשל אין דעם עון עבודה זרה וכפירה, 

וואס ברענגט כביכול א קנאה, וואס מען זעט נישט ביי קיין שום אנדערע עבירות.
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ביי די עבירה פון עבודה זרה געפינען מיר טאקע אין רמב"ן אנהויב סדר דברים - משנה תורה, 
אז די תורה הק' איז ספעציעל מזהיר מערערע מאל אויף דעם ענין - "רק להזהיר את ישראל ברוב 
אזהרות כמו שיבאו בספר הזה בעניני עבודה זרה אזהרות מרובות זו אחר זו בתוכחות". דער פגם 
פון כפירה און עבודה זרה איז הארבער און שרעקליכער פון אלע עבירות אין דער תורה, און מען 

ברויך דאס חזר'ן מיט אידן מער ווי סיי וואס.

דאס זעלבע זעט מען אין מס' סנהדרין )דף ק"ג ע"ב(, אז ביי די פרשה פון פלגש בגבעה זענען 
אידן זייער ביטער נענש געווארן, "על דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה, אמר להן הקב"ה, בכבודי 
לא מחיתם על כבודו של בשר ודם מחיתם." און רש"י אויפ'ן פלאץ איז מסביר, אז ס'איז געווען א 
תביעה אויף אידן וויבאלד זיי האבן נאר מוחה געווען ביי פלגש בגבעה און נישט ביי פסל מיכה, 

און דערפאר זענען פערציג טויזנט אידן געפאלן אין די מלחמה מיט די בני בנימין.

וואס אידן האבן מוחה געווען  נורא, אז טראץ דעם  מיר זעהן פון דעם לשון הגמרא א דבר 
קעגן די מעשה פון פלגש בגבעה וואס איז געווען א שרעקליכער חטא גדול וחמור עד למאוד, 
און אודאי איז דערין געווען אן ענין פון כבוד השי"ת, 'אלקיהם של אלו שונא זימה', און מען האט 
געדארפט מוחה זיין דערקעגן למען קדושתן של ישראל, אבער אף על פי כן, היות ס'איז געווען 
דערינען אריינגעמישט אויך אן ענין פון כבוד בשר ודם, איז געווען אויף זיי א תביעה אז זיי האבן 
נאר מוחה געווען אויף דעם, און נישט אויפן חטא פון פסל מיכה, וואס איז אינגאנצן כבוד השי"ת.

דאס זעלבע זעט מען אין מדרש פרשת קרח, אז ווען קרח האט מערער געווען אויף די כהונה 
פון משה רבינו, האבן די זון און די לבנה געזאגט פאר'ן אויבערשטן "רבש"ע אם אתה עושה דין 
לבן עמרם נצא, ואם לאו לא נצא", זיי האבן זיך אנגענומען פאר'ן כבוד פון משה רבינו, אבער דער 
אויבערשטער האט זיי געזאגט "לכבודי לא מחיתם, לכבוד בשר ודם מחיתם", און אלס אן עונש 
גייען זיי נישט ארויס ביז מען שלאגט זיי יעדן טאג. טראץ דעם וואס דער כבוד פון משה רבינו איז 
דער כבוד השי"ת, ויאמינו בה' ובמשה עבדו, אבער צוליב דעם וואס אין זייער מחאה איז געווען 

אן ענין פון כבוד בשר ודם, ווערן זיי נענש דערויף.

פון אט די אלע דברי חז"ל ודברי ראשונים כמלאכים איז קלאר מוכח דער זעלבער יסוד ועיקר, 
אז די ענינים וועלכע רירן אן צו די מלוכה כביכול פון השי"ת, דאס זענען חמורות שבחמורות, און 
דאס איז דער גאנצער מציאות פון דאס אידיש פאלק. אפילו אויב מען איז נזהר אויף אנדערע 
עבירות, אבער אויב מען איז זיך טועה אין ענינים פון כבוד שמים, דאן דארף מען א געוואלדיגע 

כפרה. 

אויף וואס האבן 
די גדולי ישראל 
פאררופן כינוסים?!
אזוי האט מען טאקע געזען לאורך כל הדורות, אז די רועי האומה, די גדולי וחכמי ישראל אין 
אלע זמנים, האבן אלעמאל געמאכט די הבחנה, אז עס זענען פארהאן די פערזענליכע נסיונות 
מוסר  געזאגט  דערויף  האבן  זיי  און  קונו,  לבין  בינו  הארעווען  דערויף  דארף  איד  יעדער  וואס 
ותוכחה מיט דרשות פאר אידישע קינדער, אבער עס איז אויך פארהאן די "נסיונות הדור" פון 
שועלים מחבלים כרמים, וואס ווילן קאליע מאכן דעם כרם ה' מיט די יסודות הדת, וואס אויף 
דעם האט מען זיך נישט באגענוגט מיט קיין דרשות אין בית המדרש, נאר מען איז ארויס אין א 
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מלחמת חרמה צו מרעיש זיין תבל ומלואה, און לוחם זיין מיט מסירת נפש קעגן יעדע נטי' צו די 
וואס ווילן מאכן א מחלוקת בין ישראל לאביהם שבשמים. 

איבערהויפט האט מען געזען אט דעם מסירת נפש'דיגן דרך המלחמה ביי די הייליגע תלמידי 
מיט  רעפארם,  פון  באוועגונגען  די  קעגן  לייבן  ווי  געקעמפט  האבן  וועלכע  זי"ע,  סופר  החתם 
זיך  האט  וואס  זי"ע  חיים  מחנה  הייליגער  דער  ווי  חוצות,  כל  בראש  מלחמה  עפענטליכע  אן 

אויפגעשטעלט אויף די פעסטער גאסן אויסצושרייען דעם דבר ה'.

המדרש  בית  אין  קינדער  אידישע  פאר  התעוררות  דברי  זייערע  ביי  האבן  ישראל  גדולי  די 
מעורר געווען אויף די פערזענליכע נסיונות בעניני יראת שמים קדושה וטהרת הלב. דאס איז די 
סיבה פארוואס השי"ת האט אראפגעשיקט די נשמה אויף די וועלט, ממחצב תחת כסא הכבוד 
לעבדה ולשמרה, אז יעדער איד לויט זיין זיכוך אין אמונה ובטחון, תורה ותפילה, מידות טובות, 

קדושה וטהרה, שמירת הדיבור והמחשבה, זאל זוכה זיין לפומא דעבידתא עבידן מטללתא. 

מען האט אייביג גערעדט איבער די פרטיות'דיגע עבודה וואס ליגט אויף יעדן איד, "לעולם 
ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע", צו זיין אפגעהיטן פון שלעכטס און זיין דבוק צו השי"ת, ווייל 
יעדער מענטש דארף געבן א דין וחשבון אויף יעדע תנועה, מחשבה דיבור ומעשה, און דאס ליגט 
אין די בחירה פון יעדן איד, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המות את הטוב ואת הרע ובחרת 

בחיים.

אבער אין דער צייט וואס אויף אלע פרטיות'דיגע נסיונות האבן די גדולי ישראל מעורר געווען 
לתשובה אין בית המדרש, איז אבער אנדערש געווען ווען עס האט זיך געהאנדלט מיט די מרשיעי 
גאנצע  די  אויפגעציטערט  האט  וואס  געשריי  א  מיט  געשטורעמט  מען  האט  דעמאלט  ברית, 
וועלט. דאס איז נישט באטראכט געווארן ווי א פרטיות'דיגער נסיון, נאר ווי א גזירת כליון ח"ו 
אויף גאנצן בנין האומה הישראלית. ווייל ווי ערווענט זענען די עקרי אמונה דער יסוד היסודות פון 
דאס אידישע פאלק, וואס אויב פעלט דער יסוד דעמאלט איז גארנישט דא. נפל היסוד נפל הבנין. 

דברי התעוררות אויף 
עבירות פרטיות, און מלחמת ה' 
אויפן נסיון הכללית
גענוי אט די גרויסע עבודה, האבן מיר זוכה געווען צו זען אויך ביי דעם רעי' מהימנא קדישא 

אין דעם לעצטן דור עיקבתא דמשיחא, רבינו הק' מסאטמאר זי"ע. 

דער רבי זי"ע האט מעורר געווען אידישע קינדער אויף די "עבירות פרטיות", בעיקר אין די 
"ימי השובבי"ם" און אין אלע זמני תשובה, ווען דער רבי האט אויסגעוואשן אידישע הערצער 
לתשובה מיט זיין אומבאגרייפליכע כח הקדושה. דער רבי האט געפאדערט פון אידן יראת שמים 
ויראת חטא מיט א געוואלדיגן פחד אלקים, און גלייכצייטיג האט ער מקרב געווען לבבות ישראל 
לאביהם שבשמים מיט דברי תנחומין, אז "ודרך תשובה הורית", מען איז קיינמאל נישט פארפאלן. 

דאס זעלבע איז געווען אין די פארכטיגע זמני תשובה, די ימים נוראים, ווען דער רבי האט 
מעורר געווען מיט א געוואלדיגע התעוררות בוכה ומתחנן לקרבת אלקים. אין די זמני תשובה 
האט דער רבי אויך דערמאנט פארשידענע פירצות ביי די נעמען, ווי עטליכע מאל דער חורבן פון 
טעלעוויזיע, ביי האר, שמאלע קליידער, א.א.וו. אין דער אלטער היים האט דער רבי אויך געזאגט 
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"פרקי אבות דרשות", וואו ער האט מעורר געווען אויף די פירצות הזמן וואס האט געפלאגט יענע 
תקופה בעניני קדושה ויראת שמים.

אבער דער כלליות'דיגער מהלך אגאנץ יאר איז געווען צו מחזק זיין אידן מען זאל בוחר זיין 
בטוב. דעם רבי'נס תורות זענען געווען מלא מתיקות והשתוקקות, "מען זאל געפינען חן ביים 
א  פון  חשיבות  דאס  איבער  גערעדט  אסאך  האט  רבי  דער  את שמך.  ולאהבה  ליראה  בוכ"ע", 

תנועה של אמת ביים בוכ"ע, און האבן די זכי' צו דינען השי"ת מיט א פרייליך הארץ.

און פארשטענדליך אז די אלע דברי התעוררות איז געווען אין בית המדרש פאר עדת צאן 
און מחאות  כינוסים  גאס מיט  ברייטע  די  צו  נישט ארויסגעגאנגען  קיינמאל  איז  מרעיתו. מען 
איבער פירצות וכדומה, נאר מען האט מקיים געווען די ווערטער פון חז"ל: "אם פגע בך מנוול זה 

משכהו לבית המדרש". 

די  צו  נוגע  איז  וואס  "ציונות",  פון  חטא  ביטערע  די  צו  געקומען  איז  עס  ווען  ווידעראום, 
סאמע שורש פון תכלית עם ישראל, האט דער צדיק אמת דאס ממש נישט אויסגעהאלטן און 
מחשבת  א  פון  קינדער  אידישע  ראטעווען  צו  נשמה  און  הארץ  גאנצע  זיין  מיט  געשטורעמט 
מינות. קעגן די טומאה הכלליות פון ציונות און די מדינה האט דער רועה אבן ישראל געפירט אן 

עפענטליכער קאמף בראש כל חוצות, מיט א געוואלדיגע מסירת נפש. 

עס איז דעם רבי'ן געגאנגען אין לעבן צו לוחם זיין קעגן די כפירה הנוראה, ווי ער הָאט זעלבסט 
"אויסצושרייען דעם  וועלט  אויף דער  איז ארָאּפגעקומען  ַאז ער  זיך,  אויף  געזָאגט  האט עדות 
אמת". ווייל די כפירה פון ציונות איז ווי דער פגם פון עבודה זרה וואס דער רמב"ן שרייבט אז 
עס איז דא דערויף די גרעסטע חרון אף רח"ל. ציונות דאס ארגסטע פארראט און כפירה אין דער 
עיקר ויסוד כל היהדות וכל התורה כולה, אין די י"ג עקרים המסורים לנו מסיני, און אין די גאנצע 
אמונה הק' וואס מיר ווייסן פון אברהם אבינו עד היום הזה. בלויז די פעולה פון זיך באשיצן אין אן 
אייגן לאנד איז אן עקירה פון די גאנצע קדושת ישראל און א הפרה פון ברית עולם וואס אידישע 

קינדער האבן מיט השי"ת.

די טומאת הציונות האט געוואלט מכחיש זיין די גאנצע יסוד תכליתן וגאולתן של ישראל ווי 
עס איז מבואר אין די פארכטיגע ווערטער פון די הקדמת הספה"ק ויואל משה: "אם ניקח כל 
פירצות הדור והעבירות המרובות הנעשות בכל העולם וישימו אותם בכף מאזנים אחת, ומדינה 
אבות  אבי  ולענה של  ראש  פורה  השורש  הכל, שהיא  את  תכריע  השני',  מאזנים  בכף  הציונית 

הטומאה שבכל אבות הנזיקים בכל העולם כולו".

כבודו  עיני  למרות  פארמאסטן  האט  וואס  וקדשיו  מקדש  טומאת  ריכטיגע  די  איז  ציונות 
בפלטרין של מלך, ווי עס שרייבט דברים ברורים, הרה"ק דער מהרש"ב פון ליובאוויטש זי"ע וז"ל: 
"ווער עס ווייזט ָאן דָאס ציונות אין די תורה, איז ער ווי ַא מעמד צלם בהיכל, און ווי דער ווָאס 
הָאט משריץ געווען צחנתו בבית קודש הקדשים, לא יאבה ה' סלוח לו". )אגרות קודש מהרש"ב 

מכתב קל(.

ווי א לייב און געשטורעמט מיט א מלחמת אש  און אט דערפאר האט דער רבי געקעמפט 
נישט ארויסגעלאזט קיין  גאנצן שארפקייט. דער רבי האט  נסיון הדור מיט'ן  קודש קעגן דעם 
געלעגנהייט צו רעדן פון די טומאה, ער האט כסדר געמאכט כינוסים און מחאות אויך פאר די 
ברייטע גאס מיט א געוואלדיגע ווייטאג און מסירת נפש. ווי עס איז געווען מרגלי' בפומי' "ווי קאן 
דאס הארץ פון א איד זיין רואיג, ווילאנג די טומאה איז דא אויף דעם עולם, צדיקי אמת וואלטן 
דאס נישט אויסגעהאלטן". אנדערש ווי ביי די נסיונות פרטיות וואו דער רבי האט מעורר געווען 
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אידן לתשובה, איז די מלחמה קעגן ציונות געווען א "קאמף", א מלחמה לה' בעמלק. 

די שובבי"ם תורה, ס"ג פרשת בשלח שנת  אין  געווען  יסוד מבאר  זי"ע האט דעם  רבי  דער 
תשי"ז לפ"ק, וזל"ק: "דער חתם סופר זאגט "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", זאגט דער חתם סופר 
זלה"ה לפי דרכו, מיט גרויס דערביטערניש מיט גרויס פייער. - ס'איז אויפגעשטאנען דעמאלט א 
כת, וואס ער האט געזען אז ס'קען זיך אויסלאזן דערפון א דרך מינות, און ער האט לוחם געווען 
דערקעגן א שטארקע מלחמה, שרייבט ער מ'דארף צו וויסן אז דאס איז א מלחמת ה' - איך זעה 

אז ספר תורה נתון בדין, על כן נמס לבי בקרבי והי' למים, ווי קען מען שווייגן? 

"זאגט ער דארט, אז איינער זאגט שלום יהי' לי, און נעמט זיך נישט אהן און האט נישט קיין 
הארץ לוחם צו זיין פאר די תורה הקדושה, און שווייגט פאר א הירוס הדת, זעהט אויס אז ער האט 
נישט קיין חלק אין די תורה הק'! ווייל ווען מען העט אים אליין אנגערירט זיין גוף, העט ער ווען 
נישט געשוויגן, אז דו שווייגסט פאר א הירוס הדת זעהט אויס אז דו האסט נישט קיין חלק בה' 
ובתורתו הק'! דאס געהער זיך נישט אהן מיט דיר, דו קענסט דאס צוקוקן און ס'איז לבך שלום 

בקרבך, און דו ביזט דאס סובל.

"זאגט דער חתם סופר, "התייצבו וראו את ישועת השם", השי"ת ברויך א ישועה, מ'גייט ארויס 
על ה' ותורתו הק', ה' ילחם לכם השי"ת איז אין א מלחמה, מ'גייט קעגן השי"ת! ואתם תחרישון 
עטץ וועט גאר שווייגן ? ווער ס'קען אויף דעם שווייגן איז א סימן אז השי"ת ותורתו הק' איז נישט 

זיין זאך! ס'קער זיך גארנישט אהן מיט אים! אזוי זאגט דארט דער חתם סופר." עכל"ק. 

נחלי  נהרי  געווארן מיט  געזאגט  איז  וואס  ווערטער  הייליגע  די  אין  זיך מתבונן  איז  אז מען 
דמעות, איז עס טובא גנוז בגוי'. מען זעט דא מפורש דעם מהלך פון די רועי ישראל, אז ווען מען 
איז מכריז א מלחמה מיט השי"ת דאן טאר מען נישט שווייגן ח"ו, עס דארף זיין "נמס הלב והי' 

למים", מיט א געוואלדיגע מלחמת חרמה. 

דער רבי האט טאקע פאררופן און פארארבעט מעשים צו צונויף זאמלען אידישע קינדער ביי 
די גרויסע מחאות און אזוי אויך די גרעסערע "כינוסים" קעגן דעם עצם רעיון הציונות, בשנת 
תשי"ח לפ"ק, בשנת תשכ"א לפ"ק, און בשנת תשל"א לפ"ק, וואס דער רבי האט כידוע דירעקט 
קובע געווען צו רעדן ברבים קעגן דעם רעיון הכפירה פון ציונות פאר די ברייטע אידישע גאס. 

להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ.

הבל הבלים 
אמר קהל"ת
לאידך גיסא, האט מען שטענדיג געזען ביי די פרעמדע גאס, וואו מען האט נישט געזוכט צו 
רעדן פון די נקודת ויסודן של דברים, די ענינים פון כבוד שמים און מלחמת ה', האבן זיי כסדר 
געזוכט צו אראנזשירן "כינוסים" און "מאסן פארזאמלונגען" איבער זייטיגע פרטיות'דיגע נסיונות 
וואס ליגט אויף יעדן איד בינו לבין קונו, צו צייגן אז זיי זענען אויך 'קנאים'. - דער חילוק איז נאר 

'וואו' מען איז א קנאי. 

די כינוסים און קול קורא'ס פון די אלגעמיינע אידישע גאס איז געצילט זיכער צו מאכען ביים 
המון אז דער פראבלעם פונעם דור, דער נסיון האחרון איז 'אלעס', אויסער דעם רעיון הציוני. 
זיי זענען גרייט צו מאכען ריזיגע כינוסים אויף איסורים פון "לשון הרע", "רעדן ביים דאווענען", 
א.א.וו. וואס איז אודאי דברים חמורים וואס דארף האבן א תיקון, אבער צו די זעלבע צייט לייגט 
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מען בעיקר דעם דגוש אויף "וואס נישט צו רעדן", נישט צו רעדן פון די מדינה הטמאה, נישט צו 
רעדן פון דעם רעיון הכפירה און נישט צו רעדן פון די הארבקייט פון א מחשבת מינות, נאר מען 
זוכט זיך אויס צו רעדן פון א נושא וואס שטערט קיינעם נישט, א מערכה וואס איז אנגענומען ביי 

אלע קרייזן און ווערט גוט אנטפאנגען אומעטום.

מען לאזט זיך הערן מיט כינוסים און פארזאמלונגען קעגן פרטיות'דיגע איסורים, אבער מען 
איז נישט באקוועם צו דערמאנען, אפילו ברמז, דעם אקטועלער פראבלעם, די שורש פורה ראש 
ולענה פון לקיחת הגאולה לפני הזמן. אלעס כדי די מלחמה זאל זיין געווידמעט נאר קעגן עבירות 
פרטיות, אבער נישט קעגן די מחבלים כרמים וואס זענען עוקר מן השורש דעם קשר בין ישראל 

לאביהם שבשמים. 

איז טאקע באקאנט די הוראה פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע )בספה"ק דבר"י פרשת נשא(, אז 
נישט פון דעם עון  די פרצות הדור אבער מען רעדט  זיך צוזאם רעדן איבער  אויב קומט מען 
החמור פון ציונות, דאן איז דאס יצא שכרו בהפסידו. אזוי אויך איז באקאנט וואס דער רבי זי"ע 
האט געטייטשט ביי די ערשטע אסיפה פון התאחדות האברכים חוה"מ סוכות תשל"ג, אז "הבל 
הבלים אמר קהלת הכל הבל", אז ווען מען קומט זיך צונויף און דער תכלית איז נישט דער כבוד 

שמים, איז אלעס הבל וריק. 

הדר קבלוה: 
אויף די הייליגע יסודות
כינוס לצדיקים נאה להם ונאה לעולם! א דבר נפלא שטייט אין מדרש בראשית רבה, "ויאמר 
יעקב אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק", הא לעשו לא, אלא הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם 
אני מתקיים עליו, מי שאינו בוחר בדרכיהם ואינו עושה כמעשיהם, איני מתקיים עליו." אין די 
יצחק האבן מגין  און  פון אברהם  זכות  אז דער  יסוד,  איז מבואר א פארכטיגער  דברי המדרש 
געווען אויף יעקב אבינו אין זיין מלחמה קעגן עשו, כאטש וואס עשו איז פונקט אזוי געווען אן 
אייניקל פון אברהם און יצחק, אבער צו באקומען דעם זכות פון די אבות הק' מוז מען זיין א הולך 
בדרכיהם, און צוליב דעם וואס נאר יעקב איז געווען דער בוחר בדרכיהם און עושה כמעשיהם, 

האט זייער זכות בלויז אים באגלייט.

כמעשיהם",  ועושה  בדרכיהם  "בוחר  א  זיין  מען  דארף  זי"ע  רביה"ק  פון  תלמיד  א  הייסן  צו 
דעמאלט קען מען האבן די זכי' אז דעם רבי'נס זכות זאל מגין זיין, און ווי איז נאך דא א גרעסערע 
"בוחר בדרכיהם", ווי די רבבות אלפי ישראל וועלכע וועלן זיך משתתף זיין בהתאסף ראשי עם 

יחד שבטי ישראל, צו חזר'ן דעם רבי'נס ענין, צו איבערלערנען זיין הייליגע תורה. 

הדר קבלוה מאהבה! אויך דער דריטער און פערטער דור, וואס זענען שוין געבוירן געווארן 
נאך דעם רבי'נס הסתלקות לגבהי מרומים, וואס האבן שוין נישט געזען דעם אש הגדולה, דעם 
תורה שניתנה באש, וועלן אצינד אויפגעקאכט ווערן מיט דעם אש תמיד תוקד. טאקע אין די 
זעלבע צייט ווען מיט 51 יאר צוריק האט רביה"ק זי"ע אנגעהויבן זאגן די הייליגע 'בנש"ק' תורות 
]נ'שא ב'העלותך ש'לח ק'רח, בשנת תשכ"ז[, צו אריינשיינען אין אידישע הערצער דעם קלארקייט 
אין די יסודות האמונה, וועלן צענדליגער טויזנטער אידן נאכאמאל פון פריש זיך באנייען מיט 
די הייליגע תורה אשר שם משה לפני בני ישראל. דאס איז אונזער זכות, דאס איז אונזער גליק, 

אשרינו מה טוב חלקינו.



| גליון משנתו | נשא תשע"ח י

דער געהויבענער יום טוב שבועות העעל"ט 
איז שוין אויך פארביי, און דערמיט פלאטערן די 
הערצער בלויז שטארקער צום היסטארישן "יומה 
הבעל"ט,  סיון  כ'  החרדית",  יהדות  של  הגדול 
אין  זענען  הכנות  פולזייטיגע  די  ובא.  המתקרב 
פולסטן שוואונג, אבער נאך מער איז אין שוואונג 
רבבות  דורך  צוגרייטונגען"  "רוחניות'דיגע  די 
אלפי בני היהדות החרדית, וועלכע גרייטן זיך מיט 
הארץ און געפיל, מיט אמונה און דעת, צו זיין א 
טייל אין די הייליגע ערשיינונג, יחד שבטי ישראל.

ברוך שבחר בהם ובמשנתם! ווי וואונדערליך 
איז דער פאקטאר, אז ווען דער גרויסער "כינוס 
הם  דיבורו  פי  על  געווארן,  פאררופן  איז  כללי" 
מרן  כ"ק  ישראל  של  רבן  דעם  פון  נאספים, 
קיינער  האט  שליט"א,  מסאטמאר  אדמו"ר 
פארא  וואס  פאראויסזאגן  געקענט  נישט  נאך 
אויסטערלישע נחיצות עס וועט זיין אזא סארט 
החרדית,  יהדות  דאס  דורך  פארזאמלונג  מאסן 
די  ווען  צייט  די  אין  גענוי  טאקע  ובזמנו,  בעתו 
אינעם  אנטוויקלונגען  די  מיט  טרייסלט  וועלט 
אידן  אויף  אפ  זיך  רופט  וואס  מזרח,  מיטל 

אומעטום. 

קיינער האט דאן נישט פאראויסגעזען וואס 
זיין,  וועט  עס  נויטווענדיגקייט  קריטישע  פארא 
צו מאחד זיין יחד שבטי ישראל ביי א כינוס לשם 
ציל  צענטראלע  איר  צו  צוגאב  אין  וואס  שמים, 
פון "אז נדברו יראי ה'", ווען רבבות אלפי תלמידי 
אינאיינעם שטארקן  זיך  וועלן  וחסידי סאטמאר 
מיט די יסודות האמונה הצרופה, וועט דער כינוס 
גלייכצייטיג אויך מקיים זיין דעם "ונקדשתי בתוך 
בני ישראל", און העלפן מסיר זיין דעם חרון אף, 
וואס האט זיך אנומלט ארויפגעגאסן אויפ'ן כלל 

ישראל בחימה שפוכה, ה"י.

שטייענדיג אין טעג ווען דער מיטל - מזרח 
און  אנגעשטרענגטע  מיט  פארוויקלט  איז 
גלייכצייטיג  איז  אנטוויקלונגען,  קאמפליצירטע 
א  אין  אריינגעפאלן  וועלט  אידישע  גאנצע  די 
געשעענישן  לעצטיגע  די  ה"י.  געפאר  שטייגנדע 
מיליאנען  ביי  בייז-בלוט  ארויפגעברענגט  האבן 
ליידער  זיך  רופט  וואס  וועלט,  די  איבער  גוים 
מקומות  בכל  קינדער  אידישע  אויף  אפ  שווער 

מושבותיהם.

אידישער  א  איז  דינסטאג,  וואך  די  בלויז 
דרום  פואטוס;  שטאט  דער  אין  הכנסת  בית 
געשעדיגט  שווער  און  אונטערגעצינדן  בראזיל, 
די  רח"ל.  ברען-שטאף  און  בענזין  מיט  געווארן 
'אנטי  מיט  געווארן  אנגעפירקלט  זענען  ווענט 
וועלכע  אויפשריפטן,  גראפיטי  ישראל'  מדינת 
אנטהאלטן שענדליכע דראונגען קעגן די אידישע 
אינטערנאציאנאלע  אן  אויף  "ווארט  געמיינדע: 

אינטעפאדע", ה"י. 

ווי ריכטיג האט געזאגט דער פרעזידענט פון 
פרעסע:  די  פאר  בראזיל  אין  קהלה  אידישע  די 
מיטל  אין  שפאנונג  די  אז  באזארגנד  איז  "עס 
מזרח ווערט טראנסעלירט אויף אטאקעס קעגן 

די אידישע געמיינדע אין בראזיל".

געגנטער  אידישע  אנדערע  אין  אויך  אזוי 
געשטיגן  איז  וועלט,  די  איבער  אומעטום 
אנטיסעמיטישע סענטימענטן. ווי אין מעלבוירן, 
און  ברודער  א  אידן,  צוויי  וואו  אוסטראליע, 
און  געווארן  איבערגעפאלן  זענען  שוועסטער 
שווער געשעדיגט געווארן רח"ל דורך וואנדאלן, 
וועלכע האבן דייטליך באטאנט אז דאס טוען זיי 

דער בריק
פון 

א' נשא תשכ"א
צו 

א' שלח תשע"ח

רוח והצלה יעמוד ליהודים
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מיטל  אינעם  אנטוויקלונגען  די  אויף  נקמה  אלס 
מזרח.

ווערט  איד  יעדער  ווען  צייט,  אזא  אט  אין 
אקטיוועטעטן,  ציוניסטישע  די  אין  באשולדיגט 
און אויטאמאטיש פארוואנדלט אין א ציל-ברעט 
פאר נקמה רח"ל, וועט דער היסטארישער "כינוס 
כללי" דינען דעם דאפלטן ציל; עס וועט משריש 
אמונת  יסודות  די  דורותינו  ובקרב  בקרבינו  זיין 
קלארשטעלן  אויך  צייט  זעלבע  די  צו  און  אומן, 
פאר די וועלט דעם אמת איבער אידישקייט און 
פון  אף  חרון  דעם  זיין  מסיר  בעז"ה  און  ציונות, 
פארנעם  א  אויף  גדושה,  במדה  קינדער  אידישע 

ווי קיינמאל בעפאר.

די ערעפענונג פון די 
אמבאסאדע און די אומרוען 

ביים עזה גרעניץ
עס  איז  מאנטאג  וואך  פארגאנגענע 
פאראדע  און  פאמפע  גרויס  מיט  ווען  געווען, 
די  פון  ערעפענונג  די  געווארן  אפגעצייכנט  איז 
שטאט  דער  אין  אמבאסאדע  אמעריקאנער 
ספעציעלע  פון  אנוועזנהייט  די  אין  ירושלים, 
פאליטיקאנטן,  אמעריקאנער  פון  דעלעגאציעס 
אין שפיץ פון דעם אידישן איידעם און טאכטער 
זענען  וועלכע  יר"ה,  טראמפ  פרעזידענט  פון 
געקומען צו פארן )אום סאמע שב"ק( צו פייערן 

די היסטארישע געשעעניש.

צערעמאניע  די  האט  באדויערן  צום 
כאראקטער,  רעליגיעזע  שטארק  א  געטראגן 
אין  פאליטיקאנטן,  ישראל  מדינת  אלע  ווען 
האבן  נתני',  ביבי  הכופרים  ראש  דעם  פון  שפיץ 
ארויסגענומען פון שאפע הייליגע פסוקי נבואות 
און מאמרי חז"ל הנאמרים באמת וצדק, און דאס 
ראש  דער  אופן.  מיאוס'טן  אויפ'ן  געשענדעט 
הכופרים האט ציטירט פון די נביאי ה', כאילו זיי 
מאמענט  דעם  אויף  געזאגט  נביאות  ח"ו  האבן 
זייער  אריבערברענגען  וועט  אמעריקע  ווען 
האט  סוף  צום  און  ירושלים,  קיין  אמבאסאדע 
דער בוצע ברך געזאגט א "ברכת שהחיינו" בשם 
ומלכות, מיט א אנטבלויזטן קאפ, מיט א ניאוץ ה' 

אשר תצלנה כל אזניהם. 

אזוי אויך זענען אלע אנדערע רעדעס געווען 
די  מיט  און  הנבואה,  פסוקי  מיט  דורכגעדרינגען 

פון  הויפשטאט  די  איז  ירושלים  אז  סלאגאנען 
אברהם  פון  צייטן  די  זינט  פאלק  אידישע  דאס 
יצחק ויעקב, וואס ווערט יעצט פארגעזעצט מיט 

די מדינה הטמאה, רח"ל.

איז  אמבאסאדע,  די  פון  ערעפענונג  די 
ספעציעל באשטימט געווארן אין דעם א.ג. "יום 
יארטאג  דעם  פייערן  ציונים  די  ווען  ירושלים", 
אלט- איינגענומען  און  אקופירט  האבן  זיי  זינט 
מלחמה  טאגיגע  זעקס  די  ביי  ירושלים  שטאט 
ווערט  טאג  זעלבער  דער  לפ"ק.  תשכ"ז  בשנת 
דער  אלס  פאלעסטינער  די  דורך  אפגעצייכנט 
"נאקבא", א טאג פון צארן, ווען זיי קומען ארויס 
אין די מאסן פארשרייען דעם ציוני'סטישן כיבוש. 

דאס יאר, אין ליכט פון די ערפענונג פון די 
כאמאס  די  האט  אמבאסאדע,  אמעריקאנער 
טעראר גרופע פאררופן שטורמישע פראטעסטן 
ביי די גרעניצן, צו דעמאנסטרירן אויפברויז קעגן 
דעם שריט. צענדליגער טויזנטער אראבער האבן 
זיך טאקע גרופירט מיט ווילדע דעמאנסטראציעס 
ביי די גרעניצן, און אלס רעאקציע האבן די צה"ל 
ארטילערי  מיט  פייער  הייס  געעפענט  קרעפטן 

אויף די מאסן. 

אין לויף פון די צוזאמשטויסן, האבן די צה"ל 
קרעפטן אראפגעשאסן צום טויט הויכע ציפערן 
פון צענדליגער פאלעסטינער, מיט נאך טויזנטער 
פארוואונדעטע. די צאל פון טויטע האט געהאלטן 
אין איין שטייגן אין די קומענדיגע שעות, אצינד 
וואס זענען פאטאל  איז די רעדע פון 60 טויטע 
 2,000 אריבער  נאך  מיט  געווארן,  דערשאסן 

פארוואונדעטע אין די שפיטעלער.

די  אויסגענוצט  האבן  פאלעסטינער  די 
רחמנות  אלוועלטליכע  אן  פאר  געלעגנהייט 
מידיא  אונטערנאציאנאלע  די  קאמפיין. 
געדעקט  פראמינענט  אלע  האבן  נעטווארקס 
האבן  קרעפטן  ישראל  מדינת  וויאזוי  נייעס,  די 
פון  ציפערן  גרויסע  אזעלכע  אומגעברענגט 
פאלעסטינער מיט נאך טויזנטער פארוואונדעטע. 
די וועלטס-פרעסע האט איינמאל און נאכאמאל 
טויטע קערפער  וויאזוי  אויפגעשפילט סצענעס, 
ווערן אוועקגעפירט, און באריכטעט איבער דעם 
קריזיס וואס הערשט אין די שפיטעלער אין עזה, 
פון  איבערפלוס  דעם  פון  אונטער  ברעכן  וואס 
קריטישע פאציענטן, זייענדיג ממש אומבאהאלפן 
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אזויפיל  פאר  סופליי  מעדיצינישע  נויטיגע  די  ָאן 
פארוואונדעטע אויף איינמאל. 

וויאזוי באטראכט מען אונז 
איבער די וועלט ? 

נישט  טוט  קיינער  אז  פארשטענדליך, 
פון  באנדעס  טעראריסטישע  די  בארעכטיגן 
גאנץ  זיך  קימערן  וואס  רוצחים,  אראבישע  די 
ווייניג אויף די הויכע צאל טויטע וואס זיי האבן 
ארויסגעשיקט צום פראנט. אדרבה, עס דינט זיי 
אלע  די  אבער  מיטל,  פראפאגאנדע  גוטע  א  ווי 
זאכן זענען נישט רעלעוואנט ווען מען באטראכט 
פארשטייט  עס  אן.  עס  קוקט  גוי  דער  וויאזוי 
באריכטן  אזעלכע  אימעדזש  פארא  וואס  יעדער 
אומעטום,  קינדער  אידישע  אויף  איבער  לאזן 
אידן ווערן ליידער באטראכט דורך מיליאנען גוים 
איבער די וועלט ווי קאלטבלוטיגע מערדער וואס 

לאזן אויסבלוטיגן מענטשן אן קיין רחמנות.

די  אויף  געזען  דאס  מען  איבערהויפט האט 
מענטשן  ווי  פלאטפארמען,  מידיא  סאציאלע 
שפירן זיך פריי צו ליפטערן זייערע מיינונגען. די 
גוים  פילע  דורך  איז  גרעניץ  ביים  צוזאמשטויסן 
באצייכנט געווארן ווי א "דזשענעסייד", א מאסן 
א  קאמענטארן  די  אויף  געזען  האט  מען  מארד. 
געפערליכע אויפברויז און האס קעגן די מדינה און 

קעגן אידישע קינדער בכלל. 

זייט  ווי פון איין  וועלט האט דעם בליק,  די 
זיצן אין אן עלעגאנטע אטמאספערע אפיציעלע 
ישראל  מדינת  און  אמעריקע  פון  פאליטיקאנטן 
שניפסלעך  גראדע  און  רעקלעך  געביגלטע  מיט 
אין  אמבאסאדע  די  פון  באנייאונג  די  פייערן  צו 
רעדעס  הויכשטאפלערישע  מיט  ירושלים, 
בעת  הטמאה,  מדינה  די  פון  "חזון"  די  איבער 
ווערט  ארויפציר  קילאמעטער  עטליכע  וואס 
מדינת  די  ווען  שחיטה  מאסן  א  דורכגעפירט 
ישראל קרעפטן שיסן אראפ צום טויט מענטשן 
ליגט  עס  אמת  וויפיל  אפגעזען  חשבון.  קיין  אן 
די  וויאזוי  בילד'  'דער  אבער  דאס  איז  דערין, 
זיין בלינד און  וועלט קוקט עס אן, און מ'דארף 
שטום נישט צו באגרייפן וויפיל שרעקליכע שנאת 

ישראל דאס ברענגט אומעטום. 

במשך  אז  דעם,  פון  מער  מען  דארף  וואס 
 52" ווערטער  די  זענען  שעה   24 קומענדיגע  די 

די  פון  געווען  אומגעברענגט"  פאלעסטינער 
ריזיגע  די  אויף  ווערטער  מערסט-באנוצטע 
באנוצט  ווערט  וואס  פלאטפארמע,  "טוויטער" 
)דער  אלוועלטליך.  מיליאנען  הונדערטער  דורך 
 52 ביי  געהאלטן  דעמאלט  נאך  האט  ציפער 
צו  געשטיגן  עס  איז  שפעטער  הערשט  טויטע, 
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איבעראל.  טומל  א  געשאפן  האט  נייעס  די 
האבן  לענדער  אייראפעאישע  מערערע 
די שריט  זיך ארויסגעזאגט קעגן  פארדאמט און 
אמעריקע  אין  דא  אויך  און  ישראל,  מדינת  פון 
ליבעראלע  פראמינענטע  פון  געהערט  מען  האט 
הויכע  די  אויף  קריטיק  שארפע  פאליטיקאנטן 

צאל אומגעברענגטע.

דער  סענדערס,  בערני  האט  ביישפיל,  אלס 
געוועזענער קאנדידאט אויף די דעמאקראטישע 
פון  באזע  א  האט  וואס  טיקעט,  פריימערי 
א  ארויסגעשיקט  פייערדיגע שטיצער,  מיליאנען 
שארפן מעסעזש, וואו ער רופט צו מדינת ישראל 
די  צוימען  און  אגרעסיעס  אירע  אפשטעלן  זאל 
פון  געהערט  מען  האט  ענליך  פארגיסונג.  בלוט 
ווארטזאגער  און  פאליטיקאנטן  אנדערע  פילע 
די  האט  דינסטאג  גאס.  אמעריקאנער  די  אויף 
געוואלט  איינשטימונג  קאנסיל  זיכערהייט  יו-ען 
די  באטראכטן  צו  קאמיסיע  א  באשטימען 
געשעענישן, אבער עס איז ענדגילטיג וועטארירט 
געווארן דורך די פאראייניגטע שטאטן, וואס איז 

אצינד זייער שטארק געטריי צו מדינת ישראל.

אנולירונג פון דעם "איראן 
דיעל" ווערט א "אידישע" 

טעמע
וואך  א  מיט  בלויז  קומט  אלעס  דאס 
נאכדעם וואס ביבי נתני' איז ארויסגעקומען אין 
טריאומף,  זיגרייכע  א  מיט  עפענטליכקייט  דער 
זיך  האט  טראמפ  פרעזידענט  וואס  נאכדעם 
וואס  דיעל",  "איראן  דעם  פון  ארויסגעצויגן 
און  נצחון  פערזענליכע  א  ווי  גענומען  האט  ער 
"דידן  אז  וועלט  גאנצע  די  איבער  געשאלט 
אויסגעפירט  ענדליך  האט  ישראל  מדינת  נצח", 
זיך  זאל  אמעריקע  אז  מאנאווירן  צו  באוויזן  און 

רעכענען מיט אירע אינטערעסן. 

דיעל,  איראן  דעם  פון  טעמע  די  אנשטאט 
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אדער  אויסגעהאלטן  ס'איז  צי  שאלה  די  און 
נישט, זאל פארבלייבן אן אינערליכע פאליטישע 
דעבאטע צווישן די רעכטע און לינקע פארטייען 
"אין אמעריקע", האבן די ציוני'סטישע מופקרים 
זיכער געמאכט אז ווען מען רעדט פון דעם "איראן 
דיעל", זאל דאס דערמאנט ווערן בהבלעה אחת 
אז  געברענגט  האט  וואס  ישראל".  "מדינת  מיט 
געמאכט  צונישט  האט  טראמפ  פרעזידענט  ווען 
פון  קאנצעטראציע  גאנצע  די  איז  דיעל,  דעם 
און  לענדער  אייראפעאישע  אויפגעברויזטע  די 
געווארן  אמעריקע,  אין  דא  פארטייען  לינקע  די 
איד,  דעם  אויף  און  מדינה,  די  אויף  געצילט 
וועמען זיי באטראכטן אלס דער וואס כאפט אן 
די לייצעס פון אמעריקע פאר די אינטערעסן פון 

מדינת ישראל. 

דער איד אלס א ציל ברעט 
פון צארן, ח"ו

סיטואציע,  די  אויף  בליק  ניכטערן  א  מיט 
פארא  וואס  אין  הארץ  אידיש  יעדעס  ציטערט 
אריינגעשלעפט  דא  איז  ישראל  כלל  דאס  זומפ 
גוים  צערייצטע  אומצאליגע  וויפיל  און  געווארן, 
פון איבער די גאנצע וועלט שימפן מיט כעס אויף 

דעם איד. 

וויאזוי  צו  זיך  קוקט  און  שטייט  וועלט  די 
פרעזידענט טראמפ יר"ה האט זיך ארויסגעצויגן 
פון  ביטעס  דיעל", טראץ אלע  "איראן  פון דעם 
דעם  אין  פארבלייבן  צו  פירער  וועלט  מערב  די 
"מדינת  פון  אויסרייד  דעם  צוליב  אלעס  דיעל, 
בירגער  אמעריקאנער  ווידעראום  ישראל". 
שטייען און קוקן זיך צו וויאזוי אמעריקע האט זיך 
ארויסגעשטעלט כמעט איינער אליינס צו האבן 
זייער אמבאסאדע אין ירושלים, טראץ דעם וואס 
פאר  הנאה  טובת  שום  קיין  נישט  ברענגט  דאס 

אמעריקע.

אז  רושם,  דעם  מער  און  מער  מאכט  עס 
טוט  און  אידן,  די  צו  געבינדן  ווי  איז  אמעריקע 
אלעס  אינטערעסן,  אירע  קעגן  אפילו  שריט 
א  פון  אינטערעסן  די  צופרידנשטעלן  צו  כדי 
פולשטענדיג  דאמענירט  וואס  לאנד  פרעמד 
אמעריקאנער  גאנצע  די  און  פרעזידענט  דעם 
אויסערן פאליטיק. די גוים האבן דעם איינדרוק, 
געשריבן  האבן  ישראל  שונאי  די  וואס  דאס  אז 

זקני  די  פון  "פראטאקאלן  די  אין  בלוט-בלבולים 
ציון", כאילו די אידן דאמינירן די גאנצע וועלט-
פאליטיק ח״ו, ווערט יעצט חלילה פארווירקליכט 
אמעריקע  וויפיל  זעט  מען  ווען  רעאליטעט,  אין 
איז גרייט צו ווערן געפירט לויט די אינטערעסן 
אז  מיינט  עס  ווען  אפילו  ישראל,  מדינת  פון 

אמעריקע בלייבט איזאלירט פון די וועלט.

און עס איז וויכטיג צו נעמען אין קענטעניס, 
אמעריקאנער  די  טאקע  איז  יעצט  הגם  אז 
לטובת  רעכט  שטארק  זייער  גענויגט  רעגירונג 
מדינת ישראל, צוליב די שטארקע איינפלוס פון 
די עוואנגליסטן און מתנחלי'שע דיפלאמאטן אין 
אייביג  אבער  איז  אדמיניסטראציע,  טראמפ  די 
פאליטישע  די  חוסן",  לעולם  "לא  אז  כלל  דער 
ארענע איבער די וועלט, און ספעציפיש אזוי אין 
און  יאר,  עטליכע  יעדע  זיך  טוישט  אמעריקע, 
קיינער קען נישט פאראויסזאגן וואס דער מארגן 

קען ברענגען, ה' ירחם.

מינוט:  איין  אויף  אריינקלערן  לאמיר 
אין  דעמאקראטן  מיליאנען  די  שפירן  וויאזוי 
וויאזוי  כעס  מיט  צו  זיך  קוקן  וואס  אמעריקע 
גאנצע "אבאמא  די  דער פרעזידענט צעשטערט 
פארעך,  און  אש  דערפון  מאכט  און  לעגעסי", 
נישט ווייל דאס איז לטובת 'אמעריקע', נאר ווייל 
שפירן  וויאזוי  ישראל'?  'מדינת  לטובת  איז  דאס 
די מיליאנען אמעריקאנער גוים וואס באטראכטן 
זיך פירן צום טאקט פון  וויאזוי אמעריקע לאזט 
זה?  הוא  כי  יאמר  אשר  לכל  פידל,  נתני'ס  ביבי 
גוים  אייראפעאישע  מיליאנען  די  שפירן  וויאזוי 
וואס זענען שרעקליך אויפגערעגט אז אמעריקע 
פון  אינטערעסן  די  צוליב  פארראטן,  זיי  האט 
מדינת ישראל? דאס אלעס ברענגט דאך א טיפע 
מדינה.  די  צו  כבושה  שנאה  און  אנגעגעסנקייט 
אויך  ליידער  אפט  ווערט  וואס  שפוכה  חימה  א 
געוואנדן קעגן דעם איד, מיט די הנחה אז יעדער 
"אידישע  די  פון  שריט  די  אויף  שולדיג  איז  איד 

מדינה". 

חרדי'שע אידן אויף די 
פראנט ליניעס פון די 

אנטוויקלונגען
פיינפול,  און  ווייטאגליך  מערסטע  דאס 
האבן  מיר  וואס  מציאות  שרעקליכער  דער  איז 
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דערלעבט ביי די יעצטיגע געשעענישן, אז אלעס 
חרדיש'ע  פרומע  א  אין  געווארן  נתלבש  ווערט 
די  אין  בעפאר  קיינמאל  לב.  לדאבון  צורה, 
נצחונות,  זייערע  זענען  די מדינה  פון  היסטאריע 
מיליטערישע  זייערע  און  חינגאות  זייערע 
אקציעס נישט באקליידעט געווארן מיט אזויפיל 

'היימישקייט' און 'פרומקייט'. 

די רעליגיעזע  וויאזוי  ס'איז טראגי-איראניש 
גאס האט אויפגענומען מיט אן אומבאהאלטענע 
אמעריקאנער  די  פון  באנייאונג  די  פרייד, 
מערסט  דאס  ירושלים.  אין  אמבאסאדע 
גאנגבארע ווארט אויף די פרומע גאס איז געווען 
פון  שמייכל  "א  זענען  אנטוויקלונגען  די  אז 
הימל", עפ"ל. הפנים ס'איז א געוואלדיגע שמייכל 
אין  יאר  טויזנט  צוויי  נאך  ענדליך  אז  אידן  פאר 
אויסגעבענקטן  דעם  דערלעבט  מיר  האבן  גלות 
אמבאסאדע  אמעריקאנער  די  ווען  מאמענט, 
וועט טוישן אדרעסע פון תל אביב קיין ירושלים.

וואס  זיך,  וואונדערט  הישר  שכל  דער  ווען 
שריט  דעם  פון  געניסן  ישראל  כלל  וועט  גענוי 
אפילו לשיטתם, איז פארשטענדליך נישטא קיין 
ווי דער אלטער כלל, אז ווען  זאכליכע ענטפער, 
צו  סימפאטיע  נאציאנאליסטישע  צו  קומט  עס 
די מדינה, איז לאגיק איבערהויפט נישט קיין מאן 

דאמר.

פון א  ווייט  דער אמת איז אבער, אז ס'איז 
די  ווי  הגמור,  היפוך  דער  ליידער  ס'איז  שמייכל, 
פני  "ואנכי הסתר אסתיר  זאגט עדות  תורה הק' 
ביום ההוא", די הצלחת הרשעים איז די גרעסטע 
איז  ישראל  זמירות  נעים  דער  ווי  פנים,  הסתרת 
מקונן אין ספר תהלים, "הנה אלה רשעים ושלוי 
הוא  עמל  זאת  לדעת  ואחשבה  חיל,  השגו  עולם 

בעיני".

הגאון  פון  ווערטער  די  זענען  פארכטיג  ווי 
רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל, וואס האט געזאגט 
"דאס  המדינה:  הקמת  די  איידער  נאך  בשעתו 
ציוניזם איז טאקע נישט קיין אתחלתא דגאולה, 
חבלי  די  פון  אתחלתא  די  ליידער  ס'איז  אבער 
משיח וואס דארף קומען פאר די גאולה". וויפיל 
זענען די ווערטער אקוראט אין די יעצטיגע לאגע 
ווען עס הערשט אן אויפברויז, א כעס אגור, ביי 
אומצאליגע גוים איבער די וועלט, קעגן די מדינה 

און קעגן אידישע קינדער.

בושה,  פאר  געפלאמט  האט  פנים  דאס 
באקליידעט  איז  אמבאסאדע  די  ריקן  דאס  אז 
געווינס,  ציוני'סטישע  אלס  בלויז  נישט  געווארן 
די  אויף  אינטערעסע.  חרדי'שע  אלס  גאר  נאר 
געווארן  געזען  איז  צערעמאניע  די  פון  בילדער 
יארמילקעס.  רעליגיעזע  אנוועזענדע  צענדליגער 
חבר  חרדי'שער  דער  געזיצן  איז  אן  אויבן  גאנץ 
חסידי'שע  פולע  די  מיט  ליצמאן,  י.  הכנסת 
ביים  פלאץ  דאס  פארלאזט  נישט  )און  טראגע 
דער  און  נשים(,  שירת  אומווערדיגע  הערן 
האט  פארטיי  ש"ס  די  פון  פירער  רעליגיעזער 
אויך ארויסגענומען זיין טייל, ווען ער האט מיט 
גרויס גערידער פארעפענטליכט א בריוו וואו ער 
די  זאל טוישן  פון ביבי אז אמעריקע  פארלאנגט 
וועג וויאזוי זיי שרייבן אריין אין די פאספארטן, 
ישראל",  מדינת  "ירושלים,  שרייבן  זאל  מען 
וואס מען שרייבט בלויז  יעצט  ווי ביז  אנשטאט 

"ירושלים".

ווידיאו  צירקולירט  האט  פרעסע  די  אין 
אין  ישיבות  בני  פרומע  וויאזוי  רעקארדירונגען, 
ירושלים,  פון  גאסן  די  אין  טאנצן  ישראל  ארץ 
און פרייען זיך מיט די גרויסע שמחה פון ריקן די 
זעלבער  דער  אין  אלעס  דאס  און  אמבאסאדע. 
די  ווי  אראבער  פאלן  גרעניץ  די  ביי  ווען  צייט 
פליגן. ירחם המרחם וואס אזעלכע סצענעס קען 
פאראורזאכן איבער די וועלט. השי"ת זאל האלטן 
אנטוויקלונגען  יעצטיגע  די  אז  האנט  רעכטע  די 
זאל ח"ו נישט זיין קיין "צייט באמבע" וואס קען 
מן  ביום  קראפט  מאכטפולע  א  מיט  אויפרייסן 

הימים קעגן אידישע אידן, רח"ל.

"אגודת  די  אויך  האט  ולבשתינו,  לחרפתינו 
צו  צוגעשטעלט  זיך  אמעריקע  פון  ישראל" 
און  שפיל,  הפקירות  אומבאגרעניצטע  די 
סטעיטמענט  עפענטליכע  אן  ארויסגעשטעלט 
דעם  פאר  פרעזידענט  דעם  באגריסן  צו 
רעכטע  מיט  אנגעפולט  שריט,  געוואונטשענעם 
"אמת",  דעם  איבער  סלאגאנען  ציוני'סטישע 
דאס  פון  קעפיטל  אייביגע  די  איז  "ירושלים  אז 
אידישע פאלק", כאילו דאס וואלט יעצט געווען 
דאס  פון  ארענע  די  אויף  וויכטיגסטע טעמע  די 
שטאטן.  פאראייניגטע  די  אין  החרדית  יהדות 
אידן אין אמעריקע פרעגן מיט ווייטאג: פארוואס 
אין  ישראל אריין  היזיגע אגודת  די  אונז  שלעפט 
דאס  געגעבן  אייך  האט  ווער  געמויזעכץ?  דעם 
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פארוואס  נאמען?  אונזער  אין  רעדן  צו  רעכט 
זענט איר מפקיר אונזער אייגן בלוט, פאר אייערע 

פריוואטע ציוני'סטישע אנשויאונגען?

דאס איז ליידער א שרעקליכער חילול השם 
וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען, און שטעלט 
סיטואציע,  שווערע  א  זייער  אין  אידן  חרדי'שע 
וואס  פון רעכט-ציונות,  אלס דער פלאטפארמע 
באאיינפלוסט די אמעריקאנער פאליסיס און דער 

ציל-ברעט פון יעדן אויפגעהעצטן גוי, ה' ירחם.

שנאת ישראל שטארקט זיך 
אויף געפארפולע שטאפלן 

אומעטום
אט דאס אלעס, האט צום באדויערן געפירט 
וועלט  די  איבער  איבעראל  אז  ערשיינונג,  די  צו 
שפראצט שוידערליכע שנאה און אנטיסעמיטיזם 
וואס ווערט ארויפגעטריבן אומגלויבליך זינט דער 
אלע  אנגעהויבן.  זיך  האט  קאנפליקט  יעצטיגער 
שונאי ישראל הייבן זיך די קעפ, ווען זיי טרעפן א 
זייט,  זייער  אויף  אויפגעהייטערט  וועלט  האלבע 

ותוצאותיו מי ישורנה.

געוואקסן  אייראפע  אין  איז  באריכטן,  לויט 
אטאקעס  און  אינצידענטן  אנטיסעמיטישע 
די  אין  בלויז  אויפשטייג  באדייטענדע  א  מיט 
לעצטע טעג. זינט דער מיטל מזרח קריזיס האט 
פלאקערט  צוריק  וואכן  צוויי  מיט  אויסגעבראכן 
שטארק- א  אויף  ישראל  שנאת  פון  פייער  א 
פאר  רופן  עפענטליכע  מיט  פארנעם,  העסליכן 
היימישע  אלע  כמעט  אין  ח"ו.  אידן  אין  נקמה 
צענטערן איבער די וועלט הערשט שוין א זארג 
ביי מענטשן ווען מען דרייט זיך אליינס אויף די 
פארשוין  צוהיצטער  וועלכע  ציטערט  מען  גאס, 

וועט דורכפארן און אויסגיסן זיין כעס ח"ו.

וואו די גאס איז אלע  אפילו אין אמעריקע, 
מדינת  צו  סימפאטיש  שטארק  געווען  יארן 
געשטיגן  יארן  לעצטע  די  אין  אויך  איז  ישראל, 
ישראל  מדינת  די  צי  פראגע  די  אויף  געפילן  די 
איז  פאלעסטינער  די  קעגן  אקטיוועטעטן 
אויסגעפרעגטע  פראצענט   39 בארעכטיגט. 
אמעריקאנער זאגן אז מדינת ישראל באגייט זיך 
נישט ריכטיג מיט די פאלעסטינער, דאס איז פינף 

פראצענט העכער ווי מיט צען יאר צוריק. 

ביי די יונגערע אמעריקאנער, צווישן 18 און 
נאכמער  ישראל  מדינת  פאר  די שטיצע  איז   ,29
געפאלן, מיט בלויז א פערטל פון אויסגעפרעגטע 
זייער  איז  דאס  ישראל.  מדינת  שטיצן  וואס 
ווייזט  און  מדינה,  די  פאר  נייעס  אומגינסטיגע 
אויף נייע ווינטן וואס בלאזן אויך אין אמעריקע 
ליידער  שטעלט  וואס  איר,  קעגן  אויפברויז  פון 
בעל  אידנטום  אמעריקאנער  דאס  אריין  אויך 
כרחם אין דעם געמויזעכטס וואס די מדינה האט 
זינלאזע  און  רייצערישע  אירע  מיט  אנגעדרייט 

התגרות מיט דעם גרעסטן וועלטס מאכט.

מדינת  אויף  אויפברויז  דער  ווערט  ליידער, 
צוגעבינדן  באלד  פעלער  מערסטנס  אין  ישראל 
אויך צו דאס אידישע פאלק אין אלגעמיין. ס'איז 
אין אמעריקע  אידן  פאר  וויכטיג  אצינד קריטיש 
זיך צו לאזן הערן און פארפענטליכן אז מען זאל 
מדינת  די  פון  פעדימער  קיין  חלילה  ציען  נישט 
היזיגע  קינדער  אידישע  צו  ישראלי'שע אקציעס 

איינוואוינער. 

השי"ת זאל אודאי האלטען די רעכטע האנט 
חכם  איזהו  פלאצען.  חלילה  נישט  זאל  דאס  אז 
הרואה את הנולד, ווי דאס הייליג ווארט פון חתם 
סופר, הרואה את הנולד כבר, ווער איז דער חכם, 
דער וואס איז זיך מתבונן פון די פארגאנגענהייט 
אויף  טראכטען  נישט  מ'דארף  עתיד,  דעם  אויף 
זייער מעשי  צו לאנג צוריק וואס די ציונים מיט 
תעתועים האבן גורם געווען פאר אידישע קינדער 

אין אייראפע שאין הפה יכול לאמרם.

מיר קענען זיך נישט ערלויבן צו אוועקמאכן 
דעם פראבלעם מיט א דריי מיט דער האנט און א 
גלייכגילטיגע מינע, איבערהויפט ווען דאס אלעס 
קאנטע,  אונזער  צו  צוגעשריבן  דירעקט  ווערט 
חרדי'שע  פון  שטעלונג  און  מיינונג  דער  אלס 
פון דעם  ווי פארטנער  געזען  ווערן  וועלכע  אידן 
זייער  א  האט  וואס  וחבריו,  ביבי  ראדיקאלן 
שלעכטע אפרוף אין די אלגעמיינע גוי'אישע גאס. 

עפענטליכע טענער איבער 
"אידישע איינפלוס" אין 

אמעריקע
גרויסן  דעם  פון  אפקלאנגען  ערשטע  די 
האט  וועלט,  די  איבער  הערשט  וואס  אף  חרון 
אמעריקע.  אין  דא  אפילו  געהערט  שוין  מען 
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ּפעטריק  פארשוין,  העסליכער  געוויסער  א 
סענאט  א  אויף  זיך  פארמעסט  וואס  ליטעל, 
די  אויף  אפיציעל  לויפט  קאליפארניע,  אין  זיץ 
די  פון  אמעריקע  כאפן  צו  "צוריק  פלאטפארמע 
האט  זיך,  הערט  עס  שרעקעדיג  ווי  און  אידן", 
אנצוציען  באוויזן  דערווייל  ישראל  שונא  דער 
צוויי מאל אזויפיל שטיצע ווי סיי-וועלכן אנדערן 
דעם  אין  סענאט-קאנדידאט  רעפובליקאנער 

פארמעסט. 

אכצן  ווי  אזויפיל  אן  ציעט  ליטעל 
אויף  טרעט  און  שטימען,  די  פון  פראצענט 
אידן,  קעגן  דרשות  העצע  עפענטליכע  מיט 
פראבלעמען  אלע  אין  באשולדיגט  ער  וועמען 
אז  עפענטליך  פראקלאמירט  ער  אמעריקע.  פון 
נישט סערווירן א "דרויסנדיגע לאנד",  וועט  ער 
לאזן  נישט  און  אמעריקע,  סערווירן  ווערט  ער 
אין  שטארבן  זאלן  סאלדאטן  אמעריקאנער 
מלחמות פאר די אינטערעסן פון מדינת ישראל. 
ווארנט  סטעיטמענטס  העצערישע  זיינע  אין 
איר  לענגער  "וואס  אמעריקע:  אין  אידן  ליטעל 
פרובירט אנהאלטן די מאכט אין א לאנד וואו די 
עפנטליכקייט האלט זיך אינמיטן אויפוועקן, אלץ 

ערגער וועט זיין די נקמה", ח"ו. 

זענען  דיבורים  סארט  אזעלכע  אז  ה'  ברוך 
דערווייל נישט קיין נחלת הכלל, מען הערט דאס 
וויסטע און קוריאזע פארשוינען, אבער  נאר פון 
א  אין אמעריקע  איז אזא סארט שפראך  פארט 
שרעקליכע נייע פרעצעדענט, ווי ליטעל זעלבסט 
שרייבט אין זיינע מעסעזשעס, אז אפילו ער וועט 
נישט געווינען די וואלן, קען ער אבער אויפוועקן 
אידן  אז  באגרייפן  אנהויבן  זאלן  מענטשן  אסאך 

פרובירן צו פירן דאס לאנד. 

פאליטישע  ציוניסטישע  אנגייענדע  די 
די  פאר  באשטעטיגען  ליידער  טוט  מאנעווערס 
זיך בכלל נישט איבער  אומה"ע אז אידן קימערן 
זייער מוטער-לאנד, פארקערט, זיי זענען גרייט צו 
פארקויפען פאר א נזיד עדשים זייער וואוין ארט, 
און די אינטערעסע פארן לאנד איז נאר געוואנדן 

ווי ווייט מען שטיצט א פרעמד לאנד. 

דער פַאקט איז, ַאז דָאּפלטע לָאיַאליטעט איז 
די שטייגנדע  הויּפט פַאקטָאר אין  יעצט ַא  שוין 
ָאפיציעלער  ַאן  וועלט.  די  אין  ַאנטיסעמיטיזם 
אויסערן  ַאמעריקַאנער  די  ווָאס  בַאריכט 

מיניסטעריום הָאט לעצטנס ַארויסגעגעבן איבער 
די  איבער  ַאנטיסעמיטיזם  פון  ּפרָאבלעם  דעם 
"דָאּפלטע  אויסרעכענען  למעשה  טוט  וועלט, 
הויּפט  פינף  פון  איינע  ַאלס  לָאיַאליטעט" 
ַאנטיסעמיטישע דיסקוסיע ּפונקטן. דָאס ווערט 
'בלוט-בלבול',  מיטן  אינאיינעם  אויסגערעכנט 
זינלאזע  אנדערע  און  לייקענונג  הָאלקָאוסט 

קָאנסּפירַאטע טעָאריעס אקעגן די שה פזורה.

שטוינט.  און  קוקט  גאס  אמעריקאנער  די 
אז  מיינט  וואס דאס  גוט  באגרייפט  דאס פאלק 
פאליטיק  אמעריקאנער  די  מאנעווירן  טוט  מען 
וואס  אינטערעסן  לאנד'ס  אנדערע  ַאן  לטובת 
פאראייניגטע  די  פון  אינטרעסן  די  קעגן  איז 
די  פאר  שָאטן  גאר  צומאל  קענען  און  שטאטן, 
שוין  ווערט  דאס  אינטערעסן.  אמעריקאנער 
און  ארטיקלען  אין  באהאנדלט  עפענטליך  היינט 
פובליצירט אין די סאציאלע מידיא, ואחריתו מי 

ישורנה.

דער "כינוס כללי"; להקדים 
רפואה למכה 

וואס איז אונזער חובת השעה אין די יעצטיגע 
ברענענדיגע תקופה? וואס איז אונזער מנוס הצלה 
אין אזא צייט ווען אידן ווערן באשולדיגט פאר די 

שריט פון מדינת ישראל?

דבר הזה רבינו הגדול אמרו!

ביים גרויסן "כינוס כללי", מיט גענוי 57 יאר 
לפ"ק,  תשכ"א  שנת  שבועות  חג  אסרו  צוריק, 
האט רביה"ק מסאטמאר זי"ע פארענטפערט אט 
די פראגע, מיט הייליגע פייערדיגע רייד, ווערטער 
וועלכע זענען קיינמאל נישט געווען אזוי אקטועל 

ווי יעצט, ורוח ה' דיבר בו.

רבי  דער  האט  כללי"  "כינוס  יענעם  ביי 
אנשי  פאר  לדורות  הוראה  זיין  געווען  משמיע 
פליכט  אונזער  איבער  וחסידיו,  תלמידיו  שלומיו 
און אחריות און אזא צייט, מסיר צו זיין דעם חרון 
אף פון אידישע קינדער, און מפרסם זיין פאר די 
פאראנטווארטליך  נישט  זענען  אידן  אז  וועלט 
קיין שום  ציוניסטישע אקטיוועטען אין  די  אויף 
שנאת  דעם  אראפצונעמען  ארום  אזוי  פאל, 

ישראל וואס זיי ברענגען אויף אידן.

וזל"ק:
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היינט  מעשים  זייערע  מיט  זיי  עלינו,  "לא 
אחינו  דמי  קול  יודען',  מאראקאער  'די  אויכעט, 
בריעף,  רייסענדיגע  בריעף,  ס'קומט  צועקים! 
א  דארט  ס'איז  גוט,  זיין  געקאנט  זיי  ס'האט 
ארבעטן  ציונים(  )די  זיי  און  חסד,  של  מלכות 
אריין  זיי  ברענגען  און  "רעוועליציאנען",  אהן 
אין די גרעסטע סכנה, און ס'שטייט לא תעמוד 
קוקן  גוט  מ'זאל  מ'שווייגט!  און  רעך!  דם  על 
אויך אהנצוארבעטן  אין אמעריקע  זיי  הארעווען 
"אנטיסעמיטיזעם" אזוי ווי זיי האבן געהארוועט 
זאלן  זיי  אז  רחמים  גרויס  מ'דארף  יוראפ,  אין 
עס נישט חלילה דערגרייכן, ווארן מיט עזות און 
מלשינות קען מען חלילה אלעס דורכזעצן, מ'זאל 
וויל נישט שמועסן  גוט קוקן עט מען זעהן, איך 

קיין סאך פאליטיק.

"...תוכן הדברים איז, דעס געפאר פונעם כלל 
ישראל איז, ווייל מ'זאגט אז די וואס זענען נישט 
קיין שומרי תורה, און די וואס זענען כופרים, די 
זענען די מנהיגי ישראל. די אומות ווערן פארפירט 
דורך זיי, און באקומען דעם שנאת ישראל, איינס 
פון די גרעסטע מצוות העט געווען, מיטן גרעסטן 
די  פאר  זיין  מודיע  קאנען  "מ'זאל  נפש,  מסירת 
אומות, אז זיי זענען נישט די פארטרעטערס פון 
כלל ישראל, יודען שומרי תורה האבן מיט זיי קיין 
העט  האבן  צו  דעם  פאר  נפש  מסירת  שייכות, 
מורא  דאך  מ'האט  בעוה"ר  נאר  געדארפט,  מען 
פאר'ן דור, טאמער זאגט דאס איינער זענען דאך 
די ערליכע מנהיגים לוחם דערקעגן מיט תירוצים 

שונים."

ביז אהער פון די דיבורים קילורין לעינים פון 
דעם חכם עדיף מנביא, וואס האט שוין דעמאלט 
מזהיר געווען אז "אויב מען וועט גוט קוקן" איז 
אנטיסעמיטיזם איבער די גאנצע וועלט, אויך אין 
אמעריקע, א דירעקטע רעזולטאט פון די פאלשע 
ציוני'סטישע אפטרופסוס אויף כלל ישראל, און 
איינפאך  איז  דערויף  לעזונג  איינציגע  אונזער 
זיי האבן  וואס  אראפצונעמען דעם נאסן ליילעך 

ארויפגעשמירט אויף אונז. 

איבער'געחזר'ט  רבי  דער  האט  זעלבע  דאס 
ביי דער אסיפה הגדולה בשנת תשי"ח לפ"ק וואו 

ער האט געזאגט בתוך דבריו:

חוב,  גרעסטען  פונעם  איינס  דאס  איז 
)למחות כנגדם(, אויסערדעם איז נישט דא עפעס 

איז  מיטל  איינציגע  דער  איז  דאס  אנדערשט... 
וויי,  זיי  גוי, און מ'זעהט ס'טוהט  גיין צום  מ'זאל 

נישט פאר גארנישט.

א  געוועהן  עס  העט  אלעמען  אויסער 
געוואלדיגע זאך אז די אומות העולם זאלן וויסען, 
אז זיי פארטרעטן נישט דעם כלל ישראל, יודען 
איז  דעם  ...אין  אנדערשט  זענען  תורה  שומרי 

נישט דא קיין מקום להסתפק, עכלה"ק.

אין א שמועס בימים ההם מיט כ"ק אדמו"ר 
זי"ע  רבי  דער  האט  זצוק"ל,   אהרן  מתולדות 

איבערגע'חזר'ט אט די ווערטער בלש"ק:

"אויב מען איז נישט אינגאנצן בלינד, זעט מען 
אנגעארבעט  האט  דאס  אנטיסעמיטיזם  וויפיל 
אויף  אנטיסעמיטן  דא  זענען  עס  שיעור.  א  אן 
דער גאנצער וועלט אן א שיעור דורך די מדינה, 
די  און  רוסלאנד  ווי  לענדער,  אנדערע  די  מילא 
אויך  זענען  אליין  דא  אפילו  וועלט,  אראבישע 
וועלט  דער  אין  אנטיסעמיטן.  אסאך  געווארן 
געוואקסן  איז  עס  אנטיסעמיטיזם,  עס  מאכט 

דאס אנטיסעמיטיזם אין די גאנצע וועלט".

מערקווירדיג אז הגאון הצדיק חכימא דיהודאי 
רבי מיכאל בער ווייסמאנדל ז"ל שרייבט די גענוי-
זעלבע ווערטער, אין זיין באקאנטן מאמר "מי נתן 

למשיסה יעקב", וז"ל: 

"ומאז ועד עתה דם ישראל כבר נשפך כמים 
בעו"ה. וכל זה אינו שוה להם, הם לא ינוחו ולא 
ישראל  שונאי  ביד  חרב  ח"ו  שיתנו  עד  ישקוטו 

בכל העולם כולו, גם לרבות בארצות הברית". 

די נקודה ווערט קלאר דערמאנט דורך הגאון 
זיין ספר תורת א'  זצוק"ל אין  הצדיק משאפראן 
פון  סכנה  ַא  שוועבט  עס  ַאז  י"ג(,  מכתב  )ח"א 
שנאת ישראל דורך די ציונים, ווייל די גוים וועלן 

זָאגן אז מיר זענען נישט געטריי אונזער לאנד. 

וז"ל: והאמת הוא, אשר סכנה איומה מרחפת 
על כל ישראל בגרמא של הציונים, אשר מעשיהם 
בפרט  בגוים,  השנאה  לעורר  עלולים  בודאי 
אוהבי  הם  זו  במדינה  הדרים  שיהודים  שיאמרו 
חשודים  שהם  עד  לה  ומחוברים  אחרת,  מדינה 
למעול בגוי אשר הם דרים בו ר"ל, וד' הטוב יצילנו 
בכל מקום שיש שם יהודים מגזירות קשות ויראנו 

נפלאות".
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מעשי אבות סימן לבנים; 
תשכ"א – תשע"ח:

הקדוש  רבינו   - הזקן  החכם  עצת  דער  אט 
שענסטן  איר  צו  קומען  בעז"ה  וועט  זי"ע, 
אויסדרוק דעם קומענדיגן א' שלח הבעל"ט, ביים 
היסטארישן "כינוס כללי", ווען עס וועט געהערט 
פון  שטימע  פאראייניגטע  מאכטפולע  די  ווערן 
וועט  וואס  אמעריקע,  אין  החרדית  יהדות  דאס 
פון  אימעדזש  שלעכטן  דעם  אפשלאגן  ענדליך 

אידישע קינדער בכל מקומות מושבותיהם. 

אין די זעלבע צייט וואס רבבות אלפי ישראל 
וועלן הערן און משריש זיין אין די הערצער דיבורי 
אמונה ודעות, וועט דער "כינוס" דעמאנסטרירן 
פארנט פון די גאנצע וועלט, אז אויב סיי וועלכער 
זיין  איז  דאן  ישראל,  מדינת  אויף  ברוגז  איז  גוי 
דערנעבענדיגע  די  נישט  איבערהויפט  אדרעסע 
אידישע שול אדער שולע... עס וועט קלארשטעלן 
נישט  טארן  קינדער  אידישע  אז  וועלט  די  פאר 
ווערן גענומען פאראנטווארטליך פאר סיי וועלכע 

שריט פון "מדינת ישראל", בעבר בהוה ובעתיד.

וועט  עס  גרעסער  ווי  אז  פארשטענדליך 
זיין דער ריבוי העם, וועט דער מעסעדזש גרייכן 
וועט  שטארקער, אזוי ארום אז יעדער משתתף 
בפועל זיין א חלק אין דעם פרסום כבוד השי"ת 
אפהילכן  זאל  הכרזה  דער  אז  ישראל  והצלת 
פאליטישע  אלע  אין  ברייטער  און  ווייטער 

קארידארן מסוף העולם ועד סופו. 

וועט בעז"ה אראפנעמען  דער "כינוס כללי" 
געווארן  אויסגעגאסן  איז  וואס  אף  חרון  דעם 
אויף אידישע קינדער באשמת הציונים. עס וועט 
מכריז זיין קבל תבל ומלואה, אז אידן שומרי תורה 
ומצות אידענטיפיצירן זיך איבערהויפט נישט מיט 
איז  אידישקייט  פאליטיק.  זייערע  און  מדינה  די 
פאליטישער  א  איז  ציונית  ווידעראום   - אמונה 
באוועגונג וואס איז פארקערפערט געווארן אין א 
לאנד, און זיי האבן בכלל נישט קיין שייכות איינס 
צום צווייטן, אזוי אז עס איז נישט ריכטיג אונז צו 
באשולדיגן אין זייערע אקטן און אונז פארוואנדלן 

אין א ציל-ברעט פאר שנאה און נקמה רח"ל.

פארציילן  וועט  אווענט  היסטארישער  דער 
איבער  ריינעם אמת  וועלט דעם  גאנצע  די  פאר 

דאס אמעריקאנער אידנטום, וואס זוכט דירעקט 
זיין בהכנעה אונטער די רעגירונג, און איז  יא צו 
'דויעל  פון  בלבולים  אויף  ליידן  צו  גרייט  נישט 
ליאלעטי', נאר איז מקיים בשלימות דעם ציוו ה' 
אתכם  הגליתי  אשר  העיר  שלום  את  "דרשו  פון 

שמה".

א  ציען  כללי"  "כינוס  דער  וועט  כולם,  ועל 
גלארייכן פאראלעל פון "בימים ההם בזמן הזה". 
"כינוס  ערשטן  דעם  פון  יאר  אזויפיל  נאך  ווען 
זי"ע  רביה"ק  ווען  לפ"ק,  תשכ"א  בשנת  כללי" 
האט ארויפגעלייגט אויף עדת צאן מרעיתו דעם 
פארכטיגן שליחות צו מפרסם זיין פאר די אומות 
ישראל",  כלל  נישט  פארטרעטן  "זיי  אז  העולם 
ווערט רצון קדשו נתקיים מיט אזא אויסטערלישן 
והשרים,  העמים  לעיני  פרסום  היסטארישן  און 

להציל את ישראל ולקדש שם שמים. 

פאר  קלארשטעלן  וועט  כללי"  "כינוס  דער 
"כלל  נישט  איז  ישראל"  "מדינת  אז  וועלט,  די 
פרעזידענט  אמעריקאנער  דער  ווען  ישראל". 
באשליסט צו רוקן די אמבאסאדע פון תל אביב 
קיין ירושלים איז ער בארעכטיגט דאס צו טוהן, 
אמעריקע.  פון  אינטערעסן  די  דינט  דאס  אויב 
אבער 'מיר' זאלן נישט גענומען ווערן דא אלס א 
צד אין דעם חשבון. ס'איז נישט 'אונזער' טובה אז 
ירושלים ווערט באשטעטיגט אלס די "קעפיטאל" 
פון מדינת ישראל, און מיר האבן נישט קיין שום 
תועלת וואו אדער וויאזוי אמעריקע זאל דינען די 
אינטערעסן פון מדינת ישראל, אין קיין שום פאל. 

זיין א טייל פון דעם  יעדער איד וואס וועט 
היסטארישן מעמד קידוש שם שמים, וועט מיט 
הכרזת  די  דעמאנסטרירן  אנוועזנהייט  עצם  זיין 
האמונה, אז ער איז געטריי צו השי"ת און נישט 
עבדים  ולא  הם  "עבדי  המינות.  מלכות  די  צו 
משתתף  זיך  וועט  וואס  איד  יעדער  לעבדים". 
זיין ביי דעם הייליגן אווענט וועט דערמיט שיקן 
די  אז  פעלקער,  וועלט'ס  אלע  פאר  מעסעזש  א 
און ער טוט  נאמען,  זיין  אין  נישט  מדינה רעדט 
אומבארעכטיגטע  די  פון  "ארויסשרייבן"  זיך 
אפטרופסות וואס ציונות האט גענומען אויף כלל 

ישראל. 

במקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל!
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התחלת חטא הציונות
יסוד ועיקר הכל התחלת החטא ומקורו נראה בעליל בימינו אלה בעוה״ר בעבודה זרה זו של ציונות, 
שהתחילה לפני קרוב למאה שנה, ולא הבינו בתחלה מה טיבה ולאן פניהם מועדות, והיו שסברו שהוא דרך 
התורה, ובעוה״ר כבש את כל העולם. ואי אפשר להפטר ממנה. ואילו היו מתבוננים מיד בתחלת התיסדות 
היו  לא  ואז  באיבה,  בעודה  לגמרי  אותה  ולעקור  להחניקה  יכולים  היו  ממנה  לצאת  שעלול  מה  הציונות 
הדברים מגיעים למה שהגיעו, אלא שזה היה כחו של הס״מ שסימא את העינים ולא ראו את האמת בעוה״ר 
והיה מה שהיה. וגם היום נמצאים יהודים שעדיין אינם עומדים בקצה האחרון של דרך הכפירה והירוס הדת. 
אלא שהם בהתחלת הדרך שמתחילים להטעות עצמם ומאשרים את דרך המינים. ועל ידי זה הם מחזקים 

אותם, וזו התחלה והשורש, ועלולים הם להמשך לבסוף אחריהם לגמרי ולהיות כמותם.
)דברי יואל שלח תה.(

מי היה יכול לצייר כזאת
בעווה"ר לא יאומן כי יסופר מה שקרה לדורנו. שנתפסו רוב העולם לע״ז הציונית. ומי היה יכול לצייר 
כזאת שפתאום נשתכח כל דבריהם של הצדיקים וגדולי ישראל הקודמים הנשמע כזאת עוד מעולם. ולעצור 
במילין מי יוכל, ואיככה אראה ברעה אשר ימצא את עמי ואתאפק מלצעוק מרה. ובלי ספק אם קרה כזאת 
יכולים לסבול גודל השפלות מה שמצא אותנו בעוה״ר, השי״ת ירחם על  בדור הקדום, לא היו הצדיקים 
עמו וישמור אותנו מהכאה רוחנית והכאה גשמית והכלל ישראל ינצל מכל צרה וצוקה. מי היה יכול לצייר 
בשכלו שימצאו בני ישראל שיחשבו ויאמינו שעל ידי כופרים מסיתים ומדיחים יבוא ישועה לישראל. ומי 
שחושב כן הרי הוא מין וכופר, ה׳ ישמרינו מהם ומהמונם. וכל רגע שיש בו מחשבה זו בוודאי נתפס באותו 
רגע למינות וכפירה ל״ע, ואיך אפשר לסבול שפלות המצב כזה שנמצאים בעוה״ר גם יהודים לומדי תורה 

אומרים כן.
דברי יואל וישלח קעז.

דברי הצדיקים מאירים כשמש
לפי״ד הרשעים הללו טעו הצדיקים הקודמים חס מלהזכיר. ובאמת כל מי שיש לו עינים בראשו רואה 
איך שדבריהם הקדושים מאירים כשמש מה שאמרו על הכת הזה שמחריבים את כל העולם כולו ברוחניות 
ובגשמיות, וגם בשכל הפשוט העיוני רואין איך שגרמו תמיד תקלה וסכנה להכלל ישראל, ומה שמתפארים 
בנצחונם של מלכות המינות, על זה אמר הפסוק )מלאכי ג טו( בחנו אלקים כי התוה״ק אסרה עלינו באיסור 

ש
ד ו ק ת  ו ר ב ד י  ע ט ק  - ם  י ב צ ו ח ם  י ר ב ד

מכ"ק מרן רבינו 
הקוה"ט זי"ע

יט
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בכלל  הוא  ופסיעה  פסיעה  וכל  השבועה  על  עברו  ואפיקורסים  ומינים  זמנו  קודם  מלוכה  ליטול  שבועה 
האיסור והוא בכלל בחנו אלקים שרוצין לבחון את השי״ת. ואיך ימצאו יהודים שמניחים תפילין על ראשם 
וישמחו בנצחונם של המינים, איך אפשר לשמוח בשמחת הס״מ, ומי יודע מה יוצמח עוד מזה. וצריכים אנו 

לרחמים גדולים. וצריך לראות שישארו לכה"פ חלק מבנ״י שאין הולכים בדרכם וזה ישתיק גודל הקטרוג.

דברי יואל חלק ב קעט.

מען איז מחיוב צו האבן מסירת נפש 
נישט צוצולאזן אפילו א ספק מינות

דברות קודש  ב׳ דשבועות שנת תשכ״ב

אין אמת'ן אריין, ביי דער אמונה און ביי עבודה זרה ביי דעם ברויך מען נישט האבן קיין שום נטיה לרע 
חלילה דאס איז דער אמת טאקע.

איבערדעם טאקע, יצרא דעבודה זרה איז עס טאקע געלונגען, האבן טאקע חכמינו ז״ל מעביר געווען, 
מ׳האט זיך נישט געזוכט די נסיונות.

נאר בעוונותינו הרבים, אין דער ׳אמונה׳ יצרא דמינות האט מען נישט מבטל געווען.

האבן   - ולמלשינים(  )ברכת  ׳תפילה׳,  א  געמאכט  דערויף  האבן  ז״ל  חכמינו   - דור,  לעצטן  דעם  אין 
איז  זמנים בעיקבא דמשיחא  די לעצטע  אין  יצרא דמינות אבער אצינדערט  געווען  ׳מכניע׳  זיי מיט דעם 

געוואלדיגע נסיונות אין עניני אמונה.

ווי דער רמב״ם זאגט אז די אלע, די וואס זענען געווען - למשל אחאב וכדומה - די אלע וואס זענען 
געווען זייער גרויס, מיט אסאך מצות ומעשים טובים, נאר אויף א זאך וואס ס׳איז נוגע אין די י״ג עיקרים 
האבן זיי נישט מאמין געווען, אדער זיי האבן געהאט א ׳ספק׳ דערינען, די זענען אינגאנצן נטרד געווען מן 

העולם  מ׳האט זיי גארנישט גערעכנט פאר קיין איד, טאמער איז מען נאר ׳מסופק׳ דערינען.

אין דעם טאר מען נישט האבן קיין שום נטיה.

אפילו חלילה ס׳פאלט עפעס איין אן ענין וואס ס׳איז ׳נוגע׳, אין דער ׳אמונה׳, אין די י"ג עקרים, איז 
מען מחוייב כבורח מן הארי, מיט ׳מסירת נפש׳ ממש, און מ׳זאל זיך נישט צולאזן אזא ׳געדאנק׳, אזא ׳ספק׳ 

אפילו.

דארטן איז טאקע דער אמת, אז אפילו די וואס זענען נאכנישט געווען אויסגעהארעוועט אז מ׳זאל 
נישט האבן קיין שום נטיה לרע, אבער ביי דער ׳אמונה׳ ברויך מען טון, ברויך מען זיין ׳בשלימות׳.

ביי אנדערע זאכן איז דאך נאר געווען ׳די׳ וואס די גמרא רעכנט אויס ס׳איז געווען אברהם אבינו, און 
דוד, וואס ער איז געוועזן ולבי חלל בקרבי.

אבער אין עניני ׳אמונה׳, זענען צדיקים אמיתיים ׳אלע׳ געוועזן ביי דער בחינה ס׳זאל נישט זיין קיין 
שום נטיה חלילה.

כ
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ווי קען מען זיין א שומר תורה ומצות
 און זיין מאשר זדים

זעהט אויס דאס איז פשט, זיי זאגן נישט ארויס שוא עבוד אלקים, ווען זיי זאגן ארויס העט מען נישט 
געפרעגט מה נדברנו, זיי זאגן נישט, זיי טוהן ווייטער, זיי זענען ווייטער שומרי תורה ןמצוות, נאר אבער זיי 
זענען מאשרים זדים, זיי זאגן נבנו עושי רשעה – בחנו אלוקים – זיי האבן אויספראבירט דעם באשעפער - 
וימלטו, נו פון דעם קומט דאך אויס אז ס'איז טאקע שוא עבוד אלוקים, אז רשעים גמורים מיט אפיקורסים 
פירן אויס, אז מגיט צו דעם צושטימונג מ'איז מאשרים זדים, האט מען געזאגט דברים ברורים אז שוא עבוד 
אלוקים, דאס זאגט זיך שוין, האט מען געזאגט, דאס קען זיין דער בוכ''ע זאגט חזקו עלי דבריכם, ביטער 
און זויער ענקערע ווערטער, וועט עטץ פרעגן א קשיא, מ'האמיר נישט געזאגט, וואס האמיר דען געזאגט, 
זאגט דער  נסים,  גייט דאך אז מ'וויל דערציילן גאר  די תמונה  נסים פון באשעפער,  מ'באמיר דערציילט 
בוכ''ע פון ענקערע ווערטער קומט אויס שוא עבוד אלוקים – בחינם האבן יודן געדינט דעם באשעפער, אז 

מגיט צי אז מ'זאגט בחנו אלוקים – זיי האבן אויספראבירט,

ה'  ל''ע  זאגן,  מ'זאל קענען  יסופר  כי  יאומן  לא  מובן המילה,  היינט במלוא  בעוה''ר  זעהט מען  דאס 
ישמרנו אפיקורסים גמורים, זיי ברענגען אריין, הן המה, רובא דרובא מישראל האבן זיי געברענגט צו מינות 
מיום הוסדם, דאס געדענק איך נאך אין די פריעדיגע יאהרן צדיקים וקדושים וואס זיי האבן פארארבעט, 
ווייל זיי האבן געזעהן ווי ביטער ס'איז מיט דער כת, זיי האבן אויסגע'שמד'ט די גאנצע יוגנט רובא דרובא 
פריעדיגע צייטן, און אצינד זייט זיי זענען, וויפיל משומדים זיי האבן אהער געשטעלט, און וויפיל כופרים 
זיי האבן אהער געשטעלט, חיים ומתים, די תורה הקדושה זאגט עדות ולא יראה בך ערות דבר ושב אחריך, 
כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, קאן מען זאגן אז הקב''ה וויל אפיקורסים זאלן זיין מנהיגי ישראל? ווי 
איז פארהאנדן א גרעסער אפיקורסת און מינות אויף די וועלט, ס' איז נישט צום אויסהאלטן אזוינס צו הערן 

פון א איד, אוי נא לנו שהגיע כ''כ בימינו! ווען אונזערע עלטערן העטן דאס געהערט העטן זיי נישט געקענט 

זיין אויף דעם עולם, זיי העטן נישט געקענט אזוינס סובל זיין! וויי איז צו אונז אז מהאמיר זיך דערלעבט אזא 

טאג בעונותינו הרבים – קומט אויס די אלע צדיקים וואס זיי האבן געהאט מסירת נפש און זענען געגאנגען 

קדורנית לפני ה' אלוקים ח''ו האבן זיך טועה געווען, נאר דער ערשטער רשע וואס ער האט געזאגט לא יזכר 
שם ישראל עוד -  דער וואס האט דאס געגרינדעט, ער האט געוואלט אויסשמדן דים כלל ישראל און ער 
האט אזוי געטון – דער האט געזעהן דעם אמת? ווי איז גאר מעגליך א מאמין אין הקב''ה זאל דאס קלערן? 

נשא תורה
ה ז ה ן  מ ז ב  - ם  ה ה ם  י מ י ב

כא
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.... ס'איז היינט א מצב אין די וועלט, - איך וועל נישט רעדן פון די פאליטישע וועלט, נאר פון די אידישע 
יא  איבערקערעניש,  א  איז  ישראל  ארץ  אין  אז  איינער  יעדער  ווייסט  דאס   - וועלט,  חסידישע  די  וועלט, 
צוריקגיבן די "שטחים" אדער נישט צוריקגיבן די "שטחים",  ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אזוי היינט צו טאגס, 
ס'איז א בושה אבער ליידער א אמת, אז די רעליגעזע, די פרומע, און די חסידים, זיי זענען געווארן די גרעסטע 

פאטריאטן, די גרעסטע נאציאנאליסטן, זיי קעמפן נישט צוריקצוגיבן די שטחים.

"ציוניזם" האט אריינגעדרינגן אין אזא גייסט וואס מ'וואלט זיך דאס נישט געקענט פארשטעלן, אידן וואס 
האבן געוואינט אין ארץ ישראל ווען די מדינה איז אויפגעשטאנען זיי געדענקן אפשר וואס דעמאלס איז געווען 
די בתי  אין  די אצ"ל'ניקעס איז אריינגעדרינגן  פון  די רעכטע עלעמענטן  און  גייסט,  דער רעוואלוצינערישער 
מדרשות, אין די ישיבות, און געמאכט מורא''דיגע חורבנות, היינט צו טאג חזר'ט זיך דאס אזוי איבער, און דווקא 

ביי די פרומע!!!

מ'פארט אין שטאט און מ'זעט סטיקערס "חברון מאז ולתמיד", "חברון לאבותינו ולנו" און דאס צוריקגיבן 
חברון איז געווארן דער גרעסטער פראבלעם פאר כלל ישראל, פאר די פרומע, געוואלד!!! מ'גייט צוריק גיבן דעם 
טאטן, מערת המכפילה, מ'גייט צוריקגיבן די מאמע, קבר רחל, מ'נעמט די הייליגע געפילן, וועלכער איד האט 
נישט קיין געפיל פאר די אבות הקדושים, פאר קבר רחל, און אז מ'רעדט פ' ויחי ווי ס'שטייט און רש"י ברענגט 
דאס אראפ, און מ'האט דאס געלערנט אזוי מיט אידישע קינדער דער "ואני", מיט דעם "ואני" לערנען האט מען 
גענומן אידישע קינדער און מ'האט אין זיי אריינגעפרעגט די אמונה אין ביאת המשיח, די אמונה ווי רחל אמינו 
וויינט, זי איז מבכה על בניה, און ס'איז דא א הבטחה פון הקב"ה "ושבו בנים לגבולם" מ'האט אריינגעברענגט אין 

אידישע קינדער'ס הערצער, אין יונגע מוחות, אז מ'זאל גלייבן אין דער אמונה אין ביאת המשיח.

ארץ ישראל איז אויך מיט יארן צוריק געווען דער רייץ, "ארץ ישראל" ארצינו הקדושה"!!!, - מיר געדענקן 
דאס נישט, אבער מיט פופציג און זעכציג יאר צוריק האט ציוניזם אויך פארקויפט אזעלכע הייליגע געפילן, 
ערענסטע זאכן, און אזוי איז זיי ליידער געלונגן צו מעביר זיין על הדת אסאך אידן, ווייל ס'איז דאך באמת ארץ 

ישראל, ס'איז מערת המכפילה, קבר רחל.

אבער ליידער ליידער, מ'נעמט אזעלכע הייליגע געפילן און מ'שטעלט דאס ארויס, ווייל וואס האט דאס 
זיכער  זיכער אז דער מלכות המינות איז  וועט דארט הענגן? דאס איז  וועלכע פאן  וועלכע שמד, צו  צו טאן 
נישט דער רצון פון די אבות הקדושים!!!, ס'איז זיכער רש"י זאגט אין פ' חוקת "שהאבות מצטערין", די אבות 
הקדושים זענען זיך מצטער פון דעם מלכות המינות אין דער מערת המכפילה, און רחל מבכה על בניה, מיינט 

מען טאקע אז זי איז מבכה על בניה אויף דעם אומגליק וואס האט באטראפן כלל ישראל.

און דאס קומט אריין מער און מער, און קיינער זאגט נישט קיין ווארט, מ'הערט נישט, מ'הערט נישט אין 
ארץ ישראל עמיצער זאל זאגן א ווארט, מ'הערט נישט פון קיינעם רעדן, ס'איז געווארן אזוי, די רעליגעזע זענען 

געווארן די גרעסטע פאן טרעגער, די גרעסטע ציוניס'טישע פאטריאטן.

ס'איז ברור און קלאר, אין תשכ"ז ווען ס'איז געווען די מלחמה, און דער פעטער ז"ל האט דעמאלס געזאגט 

ש
וד

קטעי דברות ק

מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
אודות קליפת הציונות והמסתעף

בזמנים 
שונים

כב
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יורד געווען לסוף דעתו, אבער ס'איז קלאר  גיין צו די מקומות הקדושים האט נישט יעדער  אז מ'זאל נישט 
אז "רוח הקודש הופיע בבית מדרשו" וואס ער האט דעמאלס געזען וואס דער ציוניסטישער גייסט וועט אלץ 
אריינברענגן ארום און ארום, ער האט שוין פון דעמאלס פארשטאנן אז אויב מ'וועט זיך אנהויבן מונע זיין פון 

אהינגיין וועט דאס אביסל צוריקהאלטן.

און מ'זעט טאקע אין די וועלט, ס'איז א פחד, חברון איז אנדערש ווער ס'האט דארט שולט געווען? ווען 
ס'איז געווען אונטער די טערקן איז דאס עפעס ווייניגער געווען? איז דאס נישט געווען "לאבותינו ולנו"?

אוודאי, דער אויבערשטער האט מבטיח געווען ארץ ישראל און ער וועט אוודאי און אוודאי מקיים זיין די 
הבטחה וואס ער האט צוגעזאגט פאר אידישע קינדער, אבער אז ס'איז "ומפני חטאינו גלינו מארצינו" מוזן מיר 

ווארטן אויף ביאת הגואל, און חלילה וחלילה זיך באנוצן מיט די הייליגע תורה פאר ציוניס'טישע תאות!

ס'איז געווארן א ניגון, פון א זינגער פלוני בן פלוני אויף "חברון שלנו", דער ניגון פארקויפט זיך אויף טעיפ"ס, 
דער ניגון זינגט זיך אויף חתונות, דער ניגון זינגט מען אין חסידי'שע הייזער, א ריין ציוניס'טישע ניגון, לבושתינו, 
ניגון, ס'איז א בושה, ביי היימישע  זינגט מען אויך אויף חתונות דעם ציוניס'טישן  "ויואל משה"  אין זאל פון 

חתונות.

וויל איך טאקע זאגן דא פארן ציבור, אז מ'גייט אויף א חתונה און אז מ'הערט דאס זינגן זאל מען דאס 
זען זאפארט אפצושטעלן, ס'ליגט א פליכט אויף יעדן איינעם, מ'זאל זיך באווארענן ווען מ'דינגט א מוזיקאנט, 
שהתקיימה  רבתי  באסיפה  שנאמרה  דרשה  )מתוך  זינגן.  איהם  מ'הייסט  וואס  דאס  זינגט  מוזיקאנט  דער 

ב'וויליאמסבורג פ' ויחי שנת תשנ"ז לפ"ק(

ד

....אז מ'רעדט ברבים אין די זמנים, אין אזא שווערע תקופה, דארף מען אויסשרייען א וויי געשריי אויף דעם 
מצב העולם, און אויף דעם בלבול המוחות וואס טוט זיך היינט אויף די וועלט, מיר לעבן היינט אין יאר תשנ"ח און 
מיר שטייען יעצט אין חודש אייר, ווען פופציג יאר צוריק איז מעשה שטן הצליח און בעווה"ר משנאי ה' נשאו 
ראש, און זיי האבן אויפגעשטעלט א צלם בהיכל, אין ארצינו הקדושה האט מען אויפגעשטעלט א ממשלת 
כפירה, א מלכות וואס ס'שטייט אויפגעשריבן אויף זייער פאן  אז "אין לנו חלק ונחלה באלקי ישראל" רח"ל, און 

וואס די עצם מדינה איז א מרידה במלכות שמים.

דער פעטער ז"ל האט בשנים קדמוניות געזאגט אז ס'איז נישט קיין ספק אז ווען חכמי ישראל וואלטן 
געלעבט וואלטן זיי קובע געווען אן אבל און א תענית אויף אזא פאסירונג וואס ס'האט פאסירט.

מ'דארף זיך מאכן א חשבון, ריבוא רבבות ישראל וואס זיי האבן שוין מעביר געווען על הדת רח"ל, מיליאנן 
אידישע קינדער איז מען מחנך מיט א חינוך פון כפירה באלקי ישראל, אזוינס איז נאך נישט געווען מיום היות 
ישראל לגוי, אז אין ארץ ישראל זאל זיין אזא ממשלה טמאה, און ליידער איז אונזער דור נתנסה געווארן מיט 

אזא שווערע נסיון, און אונז דארף מיר עס מיטמאכן.

ווען ס'וואלט געווען שנים כתיקונם וואלט דער גאנצער כלל ישראל, - וועמען מיין איך כלל ישראל - אזויווי 
די גמרא זאגט "כולי עלמא סבירא ליה", ווער זענען די "כולי עלמא"? די וואס זיי לערנען תורה, דאס איז כולי 
עלמא, ווייל דאס איז די וועלט, ווען וועלט וואלט געווען וועלט וואלט דאך "כולי עלמא" געוויסט אז "ציונית" איז 
טמא ומטמא, און מ'טאר זיך נישט צורירן צו דעם, אפי' מיטן שפיץ פינגער, ליידער ליידער זענען מיר אבער א 

מתי מעט, און רוב רובם פון כלל ישראל זענען נישט עומד בנסיון, און זיי ווערן מיטגעשלעפט.

ס'קומט יעצט די וואך וואס ס'הייבט זיך אן די "חגא" זייערע, ליידער איז דא אסאך פון כלל ישראל וואס 
פרייען זיך מיט זיי מיט, איך רעד שוין נישט פון די וואס זאגן "הלל" אין זייער "חגא" טאג, נאר איך מיין די אלע 

כג
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וואס פרייען זיך, און זאגן זייער שבח, און מ'האט פון דעם אלעם הנאה, עבודה זרה איז אסור בהנאה!, אין אזא 
וועלט לעבן מיר היינט.

דער פעטער ז"ל זאגט אין "ויואל משה" ]בהקדמה[ אז ס'איז איהם ברור כשמש אז ווען נישט די מלוכה 
וואס  יאר  פופציג  שוין  מיר  שטייען  טאג  צו  היינט  אז  הייסט  דאס  געקומען,  משיח  לאנג  שוין  וואלט  טמאה 
גאולה  די  אויף  וואס מ'האלט  יאר  פופציג  לצלן!  די מדינה רחמנא  דורך  ביאת המשיח  געווארן  נתעכב  ס'איז 
שלימה! זאל מען זיך פארשטעלן וואס פאר א צער דאס איז אין הימל, דער מלך המשיח וואס קוקט אזוי ארויס 

אויסצולייזן דעם כלל ישראל, און וואס פאר א צער איז דאס כלפי מעלה, וואס עוונות בני ישראל זענען גורם.

יא  שטחים,  די  איבער  פלפול  א  געווארן  ס'איז   - אמאל,  ווי  מער  נאך  היינט  ארויסברענגן  זאך  די  מ'מוז 
צוריקגיבן די "שטחים" אדער נישט, און דאס איז געווארן א פלפול עפ"י התורה, איך בין דא אין ענגלאנד, ס'איז 
באקאנט אז ענגלאנד האט א פאליטישן סכסוך מיט אירלאנד, איך בין נישט באקאנט גענוי, נאר עפעס איז דא 
א סכסוך וואס מ'שלאגט זיך, האב איך נאך נישט געהערט אז די רבנים אין ענגלאנד זאלן זיך צוזאמקומען און 
זאגן איבער דעם א דעת תורה, זאל מען יא שלום מאכן אדער נישט שלום מאכן, צו וועמן ס'באלאנגט עפ"י 
תורה, און אויב וועט זיך איינער נעמען מברר זיין על פי שלחן ערוך וועט מען איהם אנקוקן ווי א שוטה, דאס 

האט עפעס צו טוען מיט די תורה?

דא שטעלט זיך א שאלה, ביי די מדינה הציונית, ווי די גבולות זאלן זיין, צו מ'זאל גיבן פאר די פאלעסטינער 
נאך א דערפל און נאך א שטעטל, די שאלות האבן דען צו טאן מיט די תורה הקדושה? דאס האט דען צו טאן 
מיט קדושת ארץ ישראל? די גבולות מדינת הציונית האבן א שייכות מיט קדושת ארץ ישראל? איז דא נאך 
א גרעסערע טיפשות פון דעם? דאס איז תורה הקדושה? דאס הייסט לאמיתה של תורה? )ב' תזריע תשנ"ח 

לפ"ק(

ד

דאס וויל איך דא זאגן, ס'איז באקאנט דאס ווארט וואס דער בריסקער רב ז"ל האט געזאגט מיט יארן צוריק 
ווען ס'איז געווען א מדובר פון נעמען געלט, האט ער דעמאלס געשריבן אז מ'טאר נישט איבערגיבן "מפתח 
התורה ביד מפיריה" איבער צו גיבן די שליסל פון די תורה ביי די מפירי תורה, די וואס זענען מפיר תורה זיי זאלן 

זיין מחזיקי תורה? אויף זייער געלט זאל די תורה שטיין? דאס איז א געוואלדיגע סכנה.

גייט  דאס  און  הייליג,  איז  דאס  און  בשעתו  געווארן  געזאגט  איז  דאס  רב  בריסקער  פונעם  ווערטער  די 
ווייטער אויף די שפעטערדיגע דורות אויך, - היינט צו טאג זענען די תלמידים פונעם בריסקער רב ז"ל די וואס 
זיי פילן נאך, די מעטים וואס זיי ווייסן, זיי האבן א הרגש, וואס דאס מיינט נעמען געלט פון מקורות שאין רוח 
חכמים נוחה הימנו, - איך ס'איז מיר אויסגעקומען צו זיין דעם ווינטער אין ארץ ישראל און כ'האב באזוכט דעם 
בריסקער ראש ישיבה הרב הגאון רבי דוד סאלאווייטשיק שליט"א, כ'האב געזען מיט וואס פאר א פייער ער 
האט געברענט, מיט אזא מין פייער, מיט אזא התלהבות דקדושה האט ער געקלאפט אויפן טיש, ער זאגט "אז 
ס'איז נישט דא ווער ס'נעמט זיך אן פאר די תורה קעגן די מפירי תורה"!!! און ער האט מיר געבעטן אז איך זאל 

קומען קיין חוץ לארץ און זען צוהעלפן די אידן וואס זיי האבן נאך דאס ביסעלע מסירות נפש.

ווען ס'האט זיך געגרינדעט דער מוסד, "קרן הצלה" איז געקומען די ערשטע צו הילף און זיי האבן געגעבן 
געלט אויסצוהאלטן דעם מוסד, - איך ווייס נישט פונקטליך דעם חשבון צו ס'איז געווען אויף זעקס חדשים 
צו ניין חדשים -  דער מוסד זאל זיך קענן שטעלן אויף די פוס, איז "קרן הצלה" געקומען די ערשטע צו הילף, 
אבער ס'גייט אדורך די צייט און מ'מוז דאך זען צו מאכן א תכלית פאר דעם מוסד, און ס'האט זיך אריינגעלייגט 
אין דעם ארבייט ידידינו עוז הרה"ג ר' נפתלי הירצקא צוויבל שליט"א דער ראש הכולל פון וויליאמסבורג,( א 
ת"ח, א ערליכער איד, און ער באקומט נישט באצאלט פאר דעם, ס'איז איהם אינגאנצן לכאורה נישט נוגע, און 
דער מוסד איז אין ארץ ישראל, יעדער איינער פארשטייט אז ער האט נישט בדיעה אהינצושיקן זיינע קינדער 
לערנען אין דעם מוסד, אזוי אויך די אלע מחזיקים וואס זענען זיך צוזאמגעקומען דא האבן אויך נישט בדיעה 

כד
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אהינצושיקן זייערע קינדער אדער אפילו די אייניקלעך, דאס איז אלעס נאר צוליב דעם ווייל זיי האבן א געפיל, 
זיי ווייסן אז ס'איז דא מסיתים ומדיחים וואס זיי לאכן אפ יעדעס ענין פון אידישקייט, ס'איז דא א געוואלדיגער 
כח וואס שפעט אפ פון די וואס זענען זיך מנזר פון אזעלכע געלטער, די אידן האבן א געפיל, זיי זענען תלמידים 
און תלמידי תלמידים פונעם פעטער ז"ל, די אידן וואס האבן געהערט די דרשות פון להבחל"ח פונעם טאטען 
זאל זיין געזונט און שטארק, די אידן וואס ס'ברענט ביי זיי אן אש קודש, וואס זיי ווייסן דאס וויכטיגקייט וואס 

דאס מיינט חינוך הבנים, וואס דאס מיינט חינוך הבנות. )פנחס תשנ"ט(

ד

 
תכתב זאת לדור אחרון!!! וויאזוי ס'האט אויסגעזען דאס התייסדות פון "קרן הצלה", איך שטיי דא אין 
אייראפע וואס מענטשן היזיגע תושבים האבן דאס נישט בייגעוואינט, אונז אידן אין אמעריקא, די וואס זענען 
דעמאלטס דארט געווען, געדענקן דאס נאך, און ס'ליגט אונז נאך אזוי פריש איינגעקריצט אין זכרון, און מ'וועט 
דאס קיינמאל נישט פארגעסן וויאזוי ס'האט אויסגעזען, די פעטער ז"ל לעת זקנתו, ס'איז שוין געווען כמעט 
שנה אחרונה אויף דעם עולם, ער האט זיך צוזאמגענומן די כוחות און געקומען צו פארן צו די גרויסע אסיפה 
געזען  מ'האט  און  אש,  מלהבות  קודש  דברות  געהערט  מ'האט  און  תשל"ח,  אין  געווען  דעמאלס  איז  וואס 
זיקוקין דנורא נפקא מפומיה, און איך זאג פונקן פייער ממש, ויחרד כל העם אשר במחנה, די אלע נאספים וואס 
זענען דארט געווען האט דורך גענומן א ציטער, פון קאפ ביז פוס האט דאס עלעקטעריזירט יעדן איינעם, ווער 
ס'האט געקענט דעם פעטער ז"ל, ווער ס'האט געהאט די זכי' אריינצוקומען אין זיינע ד' אמות האט געוויסט 

זיינע ווערטער זענען געווען געמאסטן און געוואיגן.

ישראל בעושיו"  "ישמח  פנחס  זוהר הקדוש פרשת  נאכגעזאגט דעם  ער האט דעמאלס באותה מעמד 
וואס דער זוהר הקדוש זאגט אז בשעת שמחה של מצוה טוט מען פארטריבן די אבות פון גן עדן זיי זאלן קומען 
די  צו  וועג  אויפן  געזאגט  דעמאלס  ער  האט  בניהם,  שמחת  אויף  הזה,  בעולם  שמחה  די  מיט  באטייליגן  זיך 
אסיפה אז מ'דארף צו גלייבן אז די אבות הקדושים מיט די צדיקים זיי זענען מיט אונז דא ביי די אסיפה, ס'איז 
געפאלן א פחד גדול אויפן גאנצן עולם ווען מ'האט געהערט אזעלכע ווערטער, צו זאגן אז די צדיקים האט מען 

ארויסגעשיקט פון גן עדן כדי זיך צו באטייליגן ביי די אסיפה פון התייסדות פון "קרן הצלה".

ס'האט זיך באטייליגט דעמאלס ביי יענע אסיפה די ירושלימ'ער רב ז"ל דער בעל מנחת יצחק, האט ער זיך 
אויפגעשטעלט נאכדעם און ער האט געזאגט "ובשופר גדול יתקע" ווען א גדול בלאזט שופר, דעמאלס אפי' 
"וקול דממה דקה ישמע" אפי' מ'הערט בלויז א קול דממה דקה, ווייל מ'האט שוין נעבעך זייער שווער געקענט 
ווערטער  זיינע  צו  זיין  און איך קען מוסיף  ווערן אויפגעציטערט,  יחפזון" מלאכים  "ומלאכים  איז  פארשטיין, 
"וחיל ורעדה יאחזון", ס'האט אנגעכאפט יעדן איינציגן איד וואס איז דארט געווען א חיל ורעדה, א פחד און א 

מורא. )ב' משפטים תשנ"ט(

ד

לא  פון ארץ ישראל קומען אן שמועות  נהי נשמע מציון",  "קול  - בעווה"ר  וויל ארויסברענגן,  וואס איך 
טובות, די מלכות הרשעה האט זיך פארלייגט נאכאמאל יעצט אויסצורייסן און מחלל צו זיין קברי ישראל וואס 
איז שוין אלט הונדערטער און אפשר טויזענטער יאר, ווער ווייסט ווי אלט דאס איז שוין, - און באמת איז דאס 
אין א בחינה פון גלות מצרים, איך האב געזען שטיין - ס'איז דא א הגדה "מדרש בחידוש" וואס איז געדרוקט 
אין די בעלזא הגדה, זאגט ער - אויפן פסוק "ואת לחצינו זו הדחק" אז די מצריים האבן נישט געלאזט באגראבן 

מתי ישראל, די מצריים האבן געטשעפעט מיט מתי ישראל.

איך   - ישראל,  קברי  אויסצורייסן  פארלייגט  אויך  היינט  זיך  האבן  ישראל  רשעי  די  הרבים,  בעוונותינו 

כה
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געדענק נאך אין תשל"ט האט דער טאטע זאל זיין געזונט דעמאלס גערעדט, - ס'איז דעמאלס אויך געווען 
א גרויסע מחאה, מ'האט געגראבן קברים, -  און ער האט געזאגט אז די גאנצע כוונה פון דעם גראבן איז עוקר 
צו זיין די אמונה אין השארת הנפש, אויסצורייסן די אמונה אין תחיית המתים ווייל אז מ'גלייבט אז ס'איז דא 
תחיית המתים פארשטייט מען אז מ'טאר נישט טשעפענען א קבר ישראל, ער האט געזאגט אז די כוונה איז 
צו ווייזן אז מ'קען אויסרייסן קברי ישראל און ס'פאסירט נישט גארנישט, מ'קען עס טוהן לעיני השמש און 
מ'ווערט נישט נענש, אויסצורייסן דעם זיק יראת שמים, דעם זיק אמונה פון א איד, וואס דאס איז באמת די 

כוונה פונעם בן הרשע וואס זאגט "מה העבודה הזאת לכם".

בעוונותינו הרבים איז דא א געוואלדיגע הסתרה, ווייל ווען נישט קען מען זיך נישט פארשטעלן אז מ'איז 
עוקר מתי ישראל און ס'פאסירט נישט גארנישט, אבער אזוי איז עס, דאס איז דער גרויסער הסתרה פון "ואנכי 

הסתר אסתיר".

דער פעטער ז"ל אין "על הגאולה ועל התמורה" )עמוד קנ"ד( ברענגט אראפ דעם פסוק )תהלים ע"ט א( 
"מזמור לאסף אלקים באו גויים בנחלתיך", זאגט די גמרא )קידושין ל"א.( "מזמור לאסף, קינה לאסף מיבעי' 
ליה", זאגט ער דארט אז ער האט געהערט "כד הוינא טליא" האט ער געהערט פון זקנים, "מזמור לאסף אלקים 
באו גויים בנחלתיך" אז דער מזמור איז אז גויים זענען געקומען, און נישט קיין פורקי עול אדער רשעי ישראל, 

ווייל רשעי ישראל זענען נאך ארגער, און דאס איז דער מזמור לאסף.

איך האב היינט גערעדט קיין ארץ ישראל, און איך האב באקומען א לעבעדיגן גרוס פון אידן וואס האבן 
אמעריקא  אין  אידן  אידן,  געשלאגן  מ'האט  ווי  געזען  האבן  זיי  און  דארט,  געווען  זענען  זיי  אז  פארציילט 
פארשטייען נישט ווייל אונז לעב מיר אין א דעמאקראטיש"ע מדינה, א מלכות של חסד, ס'פאלט נישט דא 
מיט  ביהמ"ד  א  אין  אריינקומען  זאל  ער  אז  זוכן,  און  נאכלויפן  איינעם  וויל  ער  ווען  פאליציאנט,  א  פאר  ביי 
שטעקענעס און שלאגן רעכטס און לינקס ווייל טאמער געפינט זיך דארט איינער וואס איז אנטלאפן פון זיינע 
הענט, ליידער אין ארץ ישראל איז אזוי, ס'קומען און רייסן זיך אריין די פאליציי, זיי האבן זיך יעצט אריינגעריסן 
אין אונזער ביהמ"ד אין ירושלים עיה"ק, אידן האבן געדאווענט און האבן ניטאמאל געוויסט וואס ס'גייט פאר, 
מכת  רצח,  מכת  געכאפט  האבן  זיי  און  געטוהן,  גארנישט  האבן  וואס  מפשע  חפים  אנשים  געווען  ס'זענען 

אכזריות אין לשער.

איך האב געקלערט אזוי, ס'שטייט אין פסוק )תהלים ע"ט ב( "נתנו נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר 
חסידיך לחיתו ארץ" וואס מיינט מען "בשר חסידיך לחיתו ארץ", זיי זענען אריינגעקומען און געשלאגן חסידים 
ואנשי מעשה ווי חיות טרף, חיות רעות, געשלאגן מכת אכזריות, צובליטיגט און צובראכן ביינער, דאס איז בשר 

חסידיך לחיתו ארץ.

ווען ס'איז ארויסגעפארן א באס אהין אויפן מקום החפירה האט מען אפגעשטעלט דעם באס נאך פאר זיי 
זענען אנגעקומען און מ'האט ארעסטירט דעם גאנצן ציבור נאך איידער זיי זענען געווען דארט, ס'איז דא אידן 
וואס זיצן נאך פון מאנטאג )דארט יום א' דחול המועד( אין תפיסה, ס'איז פסח און מ'וויל אריינטראגן עסן, און 
זיי לאזן נישט אריין קיין עסן, אידן הונגערן, ס'זיצן נאך יעצט אידן אין תפיסה חפים מפשע וואס האבן גארנישט 

געטוהן.

אונז קען מיר נאר פונדערווייטענס זאגן פאר אחינו בני ישראל הנתונים בצרה, ה' עמכם גיבורי החיל, חזקו 
ואמצו, ס'איז ביי מיר ברור ווען דער אויבערשטער וועט העלפן, דער גואל צדק וועט קומען, וועלן די אידן וואס 
האבן געכאפט שלעק פאר כבוד שמו יתברך ווייזן פארען מלך המשיח, דאס זענען די צייכענעס וואס איך האב 
באקומען פאר די תורה הקדושה, ווייזן פאר הקב"ה און פארן מלך המשיח אז ס'זענען געווען אידן וואס האבן 
זיך אנגענומן פאר הקב"ה, ס'איז נאך דא ב"ה אידן וואס ס'טוט זיי וויי, אידן וואס האבן זיך נישט פארקויפט 
פארן געלט, און זיי גייען נאך אויסשרייען ווייל ס'טוט זיי וויי ווען מ'גראבט אויף אידישע קברים, האף מיר אז 
ס'וועט מקויים ווערן במהרה "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ".  )חול המועד 

פסח תשס"ה(

כו
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ד

וואס פארן קיין אתרא  ל"ג בעומר, און ס'איז דא  צו  נאנט  ענין, מ'האלט שוין  נאך א  צו רעדן  ...מ'דארף 
די התעוררות  וואס מ'שפירט דארט,  די הרגשים  זאגן,  נישט  קדישא מירון, בעצם דאס פארן קען מען דאך 
וואס איז דא דארט, איז אלעמאל, און אוודאי און אוודאי ביומא דהילולא, )מ'קען דאס נישט מסביר זיין פאר 
איינעם וואס איז נישט דארט געווען( - נו! אז מ'פארט טאקע נאר צו ר' שמעון איז גוט, דער פראבלעם איז 
אבער אויב מ'נעמט ר' שמעון אלץ א "הכשר", מ'דארף אריינטראכטן וואס מ'טוט נאכדעם, ווי פארט מען אלץ, 
מ'פארט לארכה ולרחבה, מ'פארט פאר "אינזשוימענ"ט" און מ'נעמט ר' שמעון פאר א הכשר, די האטעלן אין 
ארץ ישראל זענען גארנישט אינטערשטעליג פון אמעריקא, און צומאל נאך ארגער, ס'איז זייער נישט גוט פאר 
די נשמה, ובפרט היי יאר וואס ל"ג בעומר איז פרייטאג דארף מען זעהן אז שב"ק זאל מען זיין צווישן היימישע 

אידן.

און מ'דארף צו וויסן אז אן עבירה טאר מען אין אמעריקא אויך נישט טוהן, אבער ווען ס'איז אין פלטרין 
של מלך איז עס פיל הארבער, ווי דער פעטער ז"ל רעדט שוין ארום דערפון אין "ויואל משה" )מאמר ב'( און 
ער לייגט אראפ יסודות וואס דאס מיינט א חטא אין ארץ ישראל, און ווען און וויאזוי מ'מעג צו פארן אויף ארץ 

ישראל. )שם סי' קל"ג(

מ'האט דאך אמונת צדיקים, און מ'גלייבט אינעם הייליגן תנא רבי שמעון, דער הייליגער רבי שמעון האט 
אפענע אויגן און ער ווייסט יעדער וואס קומט צו איהם זיך אויסבעטן, ער ווייסט אבער אויך פונקטליך וואס 
מ'טוט פון ווען מ'פארט ארויס פונדערהיים ביז מ'קומט אן צוריק אהיים, אלעס וואס מ'טוט אויף זיין חשבון, און 
אז מ'פארט צו ר' שמעון דארף מען פארן ווי ס'פאסט פאר א חסיד פון רבי שמעון, און טאקע נאר צו רבי שמעון 
וחביריו, און נישט גיין אויף אנדערע פלעצער אין ארץ ישראל וואס ס'איז נישט גוט ברוחניות, מ'זעהט זיך אן 

אין ארץ ישראל מיט וואס מ'דארף נישט, ס'איז נישט גוט בהשקפה און נישט בדיעות. )שבת הגדול תשס"ח(

  ד

די ווערטער קען מען זאגן אויף דעם מקום קדוש, דאס בית המדרש, - יארן צוריק, שוין מער ווי פופציג יאר 
– תשט"ו, איז דער פעטער ז"ל געווען אין ארץ ישראל און ער האט מחנך געווען דאס ביהמ"ד, - דא במקום הזה 
איז ער געשטאנען, - דא במקום הזה האט ער געזאגט די באוויסטע דרשה וואס איז איינגעבאקן געווארן ביי 
אידישע קינדער אויף שפעטערדיגע דורות, - דא אויף דעם מקום קדוש האט ער געזאגט א דרשה בקול חוצב 
להבות אש, זיקוקין דנורא נפקין מפומיה, פונקן פייער זענען ארויס פון זיין הייליגן מויל, - דא האט ער מאריך 
געווען בדרוש און געזאגט דעם איסור פון זיך משתתף זיין צו די בחירות פארן כנסת המינים, - דא אויף דעם 
מקום קדוש האט ער ארויסגעברענגט און געזאגט פאר די גאנצע וועלט אז דער איסור פון השתתפות בבחירות 
איז א איסור גמור, ס'איז נישט אזא פרומעניש, א חומרא, נאר ער האט דאס מברר געווען אז עפ"י תורה און 

עפ"י שלחן ערוך איז עס א איסור גמור.

ער האט געזאגט אז דער כנסת המינים האט א דין ווי א בית מינות וואס האט אין זיך עבודה זרה, גילוי 
עריות, שפיכות דמים, )עיין ויואל משה ]מאמר שלש שבועות סי' ק"ז-ק"ט[ דהשתתפות במלכות המינות הוא 
ביהרג ואל יעבור משום הכניסה לבית כנסת המינים, ואף במקום פיקוח נפש לא הותר ליכנס שם כי כל הכניסה 
הוא לשם עילוי ולחקוק חוקים( און ווער ס'איז זיך משתתף אין די בחירות איז זיך משתתף אין די אלע הארבע 
ענינים )עיין "ויואל משה" ]מאמר שלש שבועות סי' ק'[ דהשתתפות במלכות המינות גרוע מהנטפל לעוברי 
עבירה, דהנטפל היינו אפי' אם מעשיו לא הועילו כלום, והמשתתף עמהם הרי שפיר מועיל מעשיו לפי שעפ"י 
חוקם א"א לעשות חוקים אלא אם יש כל המספר של חברים, ולכן נחשב כהעובר עבירה ממש( וואס מ'דארף 
האבן אויף דעם מסירות נפש. )עיין "ויואל משה" ]מאמר שלש שבועות סי' ק"מ סי' קפ"ה[ דהמשתתף במלכות 
המינות הרי הוא עובר על הרבה איסורים נוראים שכל אחד הוא ביהרג ואל יעבור, על הכניסה, ועל השבועה, ועל 

ההשתתפות, ועל העבודה זרה, ועל המינות, ועל ההעברה על השבועות(  

כז
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די  וואס געדענקן  ווייניג מענטשן שוין  יענע דרשה, ס'איז דא  ביי  זיך צופלאמט און צופייערט  ער האט 
זיי רעדן  ווען  זוכה געווען צו הערן יענע פלאם פייערדיגע דרשה, עד היום  וואס האבן  דרשה, אבער די אידן 
דערפון קומט זיי טרערן פון די אויגן פון התרגשות, ער האט געזאגט אז מ'האט צו איהם גערעדט, און געבעטן, 
און געווארנט, ער זאל פון די ענינים נישט רעדן ווייל ס'איז בנפשו, האט ער אויסגעשריגן, - דא אויף דעם מקום 
קדוש, - אז ער איז גרייט אויף מסירות נפש אויף דעם, ער האט זיך צועפנט די בעקיטשע מיט א פייער, און ער 
האט געשריגן אז ער איז גרייט אויף מסירות נפש פארן אויבערשטענס נאמן, און דאס איז נישט געווען מיט 
הפלגה, נאר א בחינה פון מסירות נפש ממש וואס ער האט געזאגט און ער האט געהאלטן דערביי, אז ער איז 

גרייט מ'זאל איהם חלילה שיסן און ער וועט זיך נישט אפשטעלן פון משמיע זיין דבר ה' ברמה. 

א געוואלדיגע פחד איז באפאלן די אלע שומעים, די אלע וואס זענען געווען אין בית המדרש, עד היום 
הזה האבן זיי נאך די אימה און יראה עילאה פון דעם מעמד, ס'האט אויסגעבראכן א גרויס געוויין אין ביהמ"ד, 

די אידן וואס לעבן נאך לאורך ימים ושנים און פארציילן עס איבער, זאגן אז ס'איז געווען א מורא'דיגע מעמד.

וועלט, אז דער אש פון מסירות  די גאנצע  זיין פאר  זיין און מודיע  ווילן מיר מכריז  דא אויף דעם מקום 
נפש, - אזויווי דער זיידע ז"ל דער קדושת יום טוב האט געזאגט  אז דער פייער פון מסירות נפש וואס אברהם 
אבינו האט געהאט ביי די עקידה האט ארומגענומן יצחק באותו שעה, און נישט נאר יצחק אבינו, נאר אברהם 
אבינו האט דאס מנחיל געווען פאר כלל ישראל לדורות עולם, - די פלאם פייער פון מסירות נפש וואס מ'האט 
דא אנגעצינדן פאר כלל ישראל דאס איז נישט בלויז לפי שעה, נאר דאס איז א נצחי, דאס איז לדורות עולם, א 
געוואלדיגע ציבור אידן האבן זיך דאס מקבל געווען עליהם ועל בניהם, און פאר די קומענדיגע דורות ביז ביאת 

הגואל, מסירות נפש אויף דעם ענין.

שמים,  מלכות  אין  מרידה  א  איז  מדינה  ציוני'סטישע  די  אז  וועלט  גאנצע  די  פאר  אויס  מיר  רוף  אונז 
)עיין "ויואל משה" מאמר שלש שבועות ]סי' מ"ב-מ"ד[ דעצם הקמת מדינה לפני ביאת המשיח הוא כפירה 
בהשגחת הבורא( ס'איז א כפירה אין די תורה הקדושה, און אין אלעם וואס איז הייליג ביי כלל ישראל, משתתף 
צו זיין זיך אין די בחירות איז א איסור חמור ונורא ביז צו מסירות נפש, עד ועד בכלל. )עיין ב"ויואל משה" ]מאמר 
שלש שבועות סי' קמ"א, סי' קפ"ה, ובשו"ת דברי יואל סי' קי"ח אות ז'[ בחומר האיסור לבחור נציגים למלכות 
המינות ולכנסת המינים שיש בזה משום שותפות בכל האיסורים חמורים שיש בהשתתפות במלכות המינות 

שנעשים באמצעות באי כוחם( 

זדון  "כי תעביר ממשלת  די הייליגע טעג  פון ראש השנה, מ'איז מתפלל אין  די קריאה  וואך  די  מ'ליינט 
ס'איז  תל"ט(  עמוד  כיפור  יום  מוצאי  יואל  דברי  )עיין  ממשלה,  טמא'נע  די  אויף  כוונה  די  עס  איז  הארץ"  מן 
נישט קיין נפקא מיניה וועלכע פארטיי ס'פירט אן מיט דעם, די אלע פארטייען וואס באטייליגן זיך אין דעם איז 
דינם כמותם, נישט קיין נפקא מיניה צו ס'איז חסיד'ישע, צו ס'איז ליטווישע, צו ס'איז ספרד'ישע, אונז זעמיר 
זדון מן הארץ", הכל הולך למקום אחד, אלעס קומט אן אויף איין מקום, ס'איז  "כי תעביר ממשלת  מתפלל 
ציונית מיט א פרומען לבוש, און חלילה זיך מתחבר צו זיין מיט איינע פון די פארטייען, אדער האבן א מינדעסטע 
)דרשה בבית המדרש  זיי, מ'דארף האבן התבדלות גמור פון רשעים בדיבור, במעשה, ובמחשבה.  חלק מיט 

דחסידי סאטמאר ברחוב רמב"ם בני ברק, שנת תשס"ט לפ"ק(

ד

כח
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ווען  זיין  מרחיב  אביסל  מען  דארף  נקודה  ....די 
מ'קומט קיין ארץ ישראל, ווי דערמאנט פריער האט 
דער פעטער ז"ל געזאגט אין א דרשה אין ארץ ישראל 
"ווער ווייסט צו איך האב די זכי' צו זיין אין ארץ ישראל" 
א איד קען זיך אפלעבן זיבעציג יאר אין ארץ ישראל 
און סוכ"ס וועט ער געוואיר ווערן אז ער האט נישט 
געהאט די זכי' צו זיין אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל 
געפינט זיך נאר דער וואס פירט זיך בקדושה וטהרה 
עפ"י תורה אזויווי דער רצון הבורא איז, נאר דער האט 

די זכי' צו וואינן אין ארץ ישראל.

א  און  מדובר  גרויסע  א  געווארן  היינט  ס'איז 
מהפיכה איהערן ענין וואס רופט זיך "שלימות הארץ" 
אז ארץ ישראל דארף זיין גאנץ, וואס מיינט "שלימות 
א  אויב  אז  דער פשט  איז  - שלימות הארץ  הארץ"? 
איד פירט זיך על פי תורה, ער לערנט און דאווענט און 
דינט דעם בורא, און איז נישט מסיח דעת פון די תורה 
הק', דער איז אין ארץ ישראל, אבער ווען א איד איז 
חלילה עובר אן עבירה, אדער ער איז אפי' נאר נתקשר 
געווארן צו די עוברי עבירה וואס אויף דעם זאגט די 
מתקשר  זיך  ס'איז  ווער  "אז  מלקות  מס'  אין  משנה 
מיט די עוברי עבירה איז נידון כיוצא בהם" ער האט 
דעם דין פונקט ווי די עוברי עבירה, דער וואינט נישט 
אין ארץ ישראל, הגם מ'זעט מיט די פליישיגע אויגן אז 
זיי דרייען זיך ארום דא, אבער זיי זענען נישט דא, און 
נישט נאר זיי ]די ציונים[ זענען נישט אין ארץ ישראל, 
נאר די אלע וואס זענען זיך מתחבר מיט זיי איז "נידון 
אין  זיין  צו  זכי'  די  נישט  אויך  האבן  זיי  בהם"  כיוצא 

ארצינו הקדושה.

אצינד אז מ'קומט קיין ארץ ישראל איז א מצות 
עשה שהזמן גרמא אביסל מרחיב צו זיין דעם דיבור, 
ווייל ס'פאדערט זיך אביסל הסבר איבער די גרויסע 
איבערקערענישן און די גרויסע וויכוחים איבער ארץ 
ישראל צו מען מעג צוריקגיבן, צו ס'איז א מצוה אדער 
ליידער  און  יעבור,  ואל  יהרג  ס'איז  אויב  עבירה,  אן 
ליידער ווי מ'זעט ציט זיך עס אריין אין יהרג ואל יעבור 
מיר  אזוי:  וויסן  מען  דארף   - ממש,  המעשה  בפועל 
אידן האבן מקבל געווען אויפן בארג סיני - ווי מיר ליינן 

יעצט די סדרות פון יתרו און משפטים - מקיים צו זיין 
די אלע תרי"ג מצות התורה און שבע מצות דרבנן, און 
אויך אלע מצות וואס די חכמים וועלן מוסיף זיין במשך 
געפירט  אידן  די  טאקע  זיך  האבן  אזוי  און  הדורות, 
צו  פרובירט  מ'האט  התורה,  קבלת  זייט  דורות  אלע 
זיין ערליך, הגם ס'איז געווען א יצר הרע החיצון און א 
יצר הרע הפנימי, אבער אידן האבן אלעמאל געהאט 
מסירות נפש אויף די תורה, אבער אין איין זאך דאס 
כל  בורא  אין  די אמונה  ודיעות" איבער  "אמונות  איז 
עולמים אין דעם זענען די אידן געווען אויסגעהאלטן 
בייגעפאלן  נישט  קיינעם  ס'איז  התורה,  קבלת  זייט 
ספיקות אין די אמונה, די אמונה אין בורא יתב"ש און 

אין די תורה הק' איז געווען אויפן העכסטן גראד.

יעדער איינער פארשטייט אז מ'לערנט "בראשית 
ברא אלקים" אין זעקס טעג האט השי"ת באשאפן די 
זיבעטן טאג האט ער גערוהט, דער  וועלט און דעם 
בורא כל עולמים האט אליינס באשאפן די וועלט און 
קיינער האט איהם נישט צוגעהאלפן צו בריאת העולם, 
איינער  אויב  ספיקות  האבן  חלילה  זאל  איד  א  ווען 
האט אפשר עפס צוגעהאלפן מיט א קלייניגקייט איז 
די אמונה אין בורא כל  "כופר באלקי ישראל",  ער א 
עולמים איז אחדות ה' אז דער איינציגער באשעפער 
אין  אליינס  איינער  וועלט  גאנצע  די  באשאפן  האט 
גערוהט,  ער  האט  טאג  זיבעטע  די  און  טעג  זעקס 
אריינטראכטן  חלילה  זאל  איד  א  אויב  זעלבע  דאס 
אין הנהגת העולם אז ס'איז דא שתי רשויות ח"ו אין 
עפעס איז ער א "כופר באלקי ישראל", ווען א איד זאל 
חלילה האבן ספיקות אין דעם ענין פון יציאת מצרים 
אז דער אויבערשטער האט ארויסגעצויגן די אידן מיט 
עשר מכות און משה רבינו האט געשפאלטן דעם ים 
און וועט וועלן זאגן אז ס'איז געגאנגען אביסל בדרך 
וועלן אריינלייגן אביסל הסברים אז  וועט  הטבע, ער 
משה רבינו איז חלילה געווען א גוטער פאליטיקאנט 
און איז געווען א גוטער גענעראל, אדער אז מלחמת 
עמלק איז איז צוגעגאנגען מיט א גוטע חכמה, אויף 
כופר  א  איז  דער  מלחמה,  סטראטעגישע  גוטע  א 
באלקי ישראל, וויאזוי איז צוגעגאנגען יציאת מצרים 
און מלחמת עמלק? אלעס איז געווען מיט א כח פון 

כט

שורש הכפירה של טומאת הציונות
מתוך דרשה נלהבה בעיר בני ברק כ"ט שבט תשנ"ז

במסיבה להחזקת מוסדות יטב לב בארה"ק
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אויבן, קיין מענטש האט נישט צוגעלייגט בדרך הטבע 
כחוט  האר,  קיין  נישט  אפי'  קלייניגקייט,  קיין  אפי' 
עולמים,  כל  בורא  פון  געקומען  איז  אלעס  השערה, 
דער אויבערשטער האט געגעבן די תורה אויפן בארג 
אלע  מיט  מצות,  תרי"ג  אלע  תורה,  גאנצע  די  סיני, 
רבי רבבות ענפי התורה הק' איז געגעבן געווארן מפי 
חוץ  אופן  אן  אויף  אלעס  רבינו,  משה  פאר  הגבורה 
לדרך הטבע, ווען איינער זאל דאס וועלן אביסל מגשם 
זיין און צופיצן מ'זאל דאס פארשטיין מיטען פליישיגן 
נותן  דער  יתב"ש  בורא  אינעם  כפירה  דאס  איז  אויג 

התורה.

כלל  פון  תקופה  א  אויך  איז  הבית  חורבן  דער 
ישראל, מיר דארפן וויסן "ותרד פלאים" ווי ס'שטייט 
אין פסוק, דער חורבן הבית איז געווען אויף א פלא'דיגן 
אידישע  די  ווייל  געווען  נישט  איז  חורבן  דער  אופן, 
ארמיי איז נישט געווען געהעריג אויסגערישטעט, אז 
זיי האבן נישט געהאט קיין געהעריגע כלי זיין, צו ס'איז 
גענוג אויסגעשולטע סאלדאטן, חלילה  געווען  נישט 
זיך  זיי  וואלטן  וחלילה אזוי צו טראכטן, בדרך הטבע 
איז  חורבן  דער  אלעמען,  מיט  פארמעסטן  געקענט 
נאר געווען ווייל דער בורא יתברך שמו האט צוגעזאגט 
אז אויב מ'וועט נישט האלטן די תורה אזויווי ס'שטייט 
אין פסוק "ונושנתם בארץ", זאגט די תורה "העידותי 
בכן היום כי אבוד תאבדון" דער חורבן איז געקומען 
וחלילה עפעס  ופלא'דיגן אופן, חלילה  אויף א הפלא 
מגשם צו זיין אז ס'האט פאסירט ווייל מ'האט נישט 
געפירט א גוטע פאליטיק, ווייל מ'האט נישט געהאט 
קיין גוטע קשרים מיט די שכינות'דיגע לענדער, ווייל 
מ'האט נישט געהאט קיין גוטע אויסערן מיניסטער, 
אדער א גוטן פארטיידיגונגס מיניסטער, אדער ס'איז 
נישט געווען קיין חכמות וגבורות, ערעפלאנן, טאנקן, 
מיסעלס, ניין, נאר וועגן איין זאך איז די בית המקדש 
גלות  אין  געגאנגען  זענען  אידן  די  און  געווארן  חרוב 
פונעם  די תקופה  געווען,  ליידער חוטא  ווייל מ'האט 
חלושה  ענות  קול  א  מיט  געקומען  נישט  איז  חורבן 
האט  רוחניות  דער  ווייל  נאר  ישראל,  כלל  פונעם 

בעוונותינו הרבים נישט געטויגט.

ווען מיר  היינט,  זיך  געפינן  וואס מיר  די תקופה 
קוקן ארויס אויף די גאולה העתידה וואס וועט קומען 
נאר בעת שיעלה רצון  זיין  וועט  דורכן מלך המשיח, 
זיך  וועט  הבורא  רצון  דער  ווען  יתברך,  הבורא  מאת 
מרחם זיין אויפן כלל ישראל זיי ארויסצונעמען פונעם 
אידן  די  און  המשיח  ביאת  זיין  וועט  דעמאלס  גלות 
וועלן ארויסגיין פון גלות, אבער טוהן א פעולה צו דעם 
קען מען נישט נאר מיט תיקון המעשים, ווייל ליידער 
זענען  מיר  און  מארצינו,  גלינו  חטאינו  מפני  ליידער 

נישט בעסער געווארן, מ'איז ליידער מוסיף חטא על 
פשע, און אזוי זיצן מיר ווייטער אין פינסטערן גלות.

די  זיין  צו  משפר  נאר  עצה  איינציגסטע  די  איז 
מעשים מיט תשובה און מעשים טובים, ווי די גמרא 
צו  אבער  בתשובה",  אלא  נגאלין  ישראל  "אין  זאגט 
די גאולה שלימה קען מען נישט צולייגן קיין פינגער, 
ארויסגיין  מ'וועט  אז  איינרעדן  נישט  זיך  מ'טאר  און 
א  אויף  זאך,  גשמיות'דיגע  א  עפעס  דורך  גלות  פון 
מגושם'דיגן אופן, דורך נעמען דעם כח אין די אייגענע 
הענט, און מ'וועט זיך עפעס אן עצה גיבן מיטען גלות, 
ס'איז  ווי  פונקט  אז  וויסן  מ'דארף  כפירה!  איז  דאס 
כפירה ווען איינער וויל מגשם זיין בריאת שמים וארץ, 
ווען איינער וויל מגשם זיין יציאת מצרים, ווען איינער 
וויל מגשם זיין מתן תורה, אזוי איז אויך כפירה אינעם 
בורא כל עולמים ווען איינער וויל מגשם זיין אין יעדן 
פארעם וואס האט א שייכות מיט די גאולה, אז איינער 
וויל עפעס צולייגן א סיוע בשר ודם איז דאס כפירה 
אין הקב"ה, מיר גלייבן באמונה שלימה אז דער איין 
די  מיט  זיין  מרחם  זיך  וועט  באשעפער  איינציגער 
גאולה שלימה, נאר ער, און נאר דורך איהם, הונדערט 
גאולה  די  קומען  אי"ה  וועט  איהם  דורך  פראצענט 

שלימה. 

"ציונית" איז דער היפוך פון דעם, "ציונית" איז דער 
פשט צו נעמען דעם כח און אראפ ווארפן דעם עול 
הגלות, זיך נעמען א גאולה מיט א כח פון א בשר ודם, 
וואס דאס איז דער היפוך פון רצון הבורא, דאס איז 
כפירה אינעם בורא כל עולמים, מ'זאל וויסן אז יעדעס 
וואס האט א שייכות מיט ציונית איז א שייכות  ענין 
מיט מינות וכפירה, ס'איז כפירה בהנהגת העולם דורכן 
בורא יתברך שמו, ווייל די סיבה פונעם גלות איז נאר 
ענין  זיין דער  וועט  אזוי  און  רצון הבורא  געווען דער 
געגאנגען  מ'איז  אז  איז  ציונית  פון  כח  דער  הגאולה, 
געווען  איז  ארמיי  יענע  ווייל  הזרוע,  בכח  גלות  אין 
איינצוריכטן  באווייזן  מ'וועט  אז  במילא  שטערקער, 
א שטארקע ארמיי אראפ צעווארפן דעם עול הגלות 
וועט מען ארויסגיין אליינס בזרוע בשר פון גלות, דאס 
איז כפירה! דער עצם רעיון אז מ'קען נעמען א גאולה 
מיט די הענט בזרוע בשר  דאס איז כפירה אין הנהגת 

העולם פונעם בורא כל עולמים!

אן  מיט  געווען  מתלבש  זיך  האט  ציונית  הגם 
מיט  געווען  מתלבש  עס  מ'האט  קדישא,  איצטלא 
ארצינו הקדושה, מיט א מצוה פון ישוב ארץ ישראל 
ישראל  גדולי  כל  אבער  ישראל,  ארץ  קדושת  און 
נולד  איז  הציוני  רעיון  דער  זינט  הקודמים  בדורות 
געווארן האבן געשריגן אז ס'איז טמא, שקץ הוא לכם, 
גדולי  די  צווישן  אינטערשיד  קיין  געווען  נישט  ס'איז 
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אין  ישראל  גדולי  די  צווישן  ישראל,  ארץ  אין  ישראל 
ישראל  גדולי  אלע  רוסלאנד,  ליטא,  פולין,  אונגארען, 
האבן געזען אין דעם א געפערליכע סכנה פארן כלל 
דער  דער מהרש"ב  אז  באקאנט  איז  ובפרט  ישראל, 
גרעסטע  די  פון  געווען  איז  נ"ע  רבי  ליובאוויטשער 
לוחמים וואס זענען ארויסגעקומען קעגן דעם רעיון 
הציוני, בעומק חכמתו האט ער פארשטאנן די גרויסע 

טומאה וואס ס'ליגט אין דעם.

הצליח,  שטן  מעשה  הרבים  בעוונותינו  ליידער 
איז  רעיון  א  נאר  געווען  אמאל  ס'איז  וואס  דאס 
האבן  ישראל  בריוני  געווארן,  פארווירקליכט 
אויפגעשטעלט א מלכות המינות וואס איז געשטעלט 
אינעם  הקדושה,  ארצינו  אין  מינות  און  כפירה  אויף 

פלטרין של מלך.

חלילה וחלילה ס'זאל זיך דאכטן פאר איינעם אז 
דאס האט עפעס דאס מינדעסטע שייכות מיט גאולת 
שטארק  אזוי  קוקט  ישראל  כלל  וואס  אויף  ישראל 
איינרעדן  זיך  זאל  איינער  אז  וחלילה  חלילה  ארויס, 
ישראל,  ארץ  קדושת  מיט  שייכות  א  האט  דאס  אז 
געווארן  איז  וואס  ישראל  עם  קדושת  מיט  אדער 
זאגן  מיר  אזויווי  תורה,  מתן  בשעת  הנבחר  עם  אן 
געווארן  זענען  אידן  אז  "אתה בחרתנו מכל העמים" 
אויסדערוועלט מכל עם ולשון, דאס האט נישט קיין 
אידן  די  וואס  ישראל  עם  קדושת  מיט  שייכות  שום 
לי ממלכת  "ואתם תהיו  געווארן מיט  נתקדש  זענען 
כהנים וגוי קדוש" מ'דארף וויסן אז אויסערדעם וואס 
די מדינה איז אן העברה אויף די שלש שבועות וואס 
מבואר  ס'איז  ווי   - אידן,  די  באשוואירן  האט  השי"ת 
באריכות אין ספר "ויואל משה", - איז דאס נאך ערגער 

ווי אלע גוי'אישע מדינות.

ווי פאסיג זענען די הייליגע ווערטער וואס דער 
זיידע ז"ל דער ייטב לב האט געזאגט אויפן דאפעלטן 
לשון "ושבור עול הגוים ועול הגליות" אז "עול הגוים" 
מיינט ווען מיר זענען אין גלות ביי די גויים, און "עול 
רשעי  די  צווישן  גלות  אין  מ'איז  ווען  מיינט  הגליות" 
ישראל, און דא איז טאקע פאסיג צו זאגן "ושבור עול 
ווייל  ישראל,  רשעי  בין  גלות  אין  מ'איז  ווען  הגליות" 
שמדיות  די  ערך  קיין  און  שיעור  קיין  נישט  ס'האט 
און עקירת הדת וואס איז שוין פארגעקומען דא אין 
ארצינו הקדושה בפלטרין של מלך מיום הוסדה ביזן 

היינטיגן טאג.

איבערקערעניש  אן  ישראל  ארץ  אין  זיך  ס'טוט 
יא  ס'זאלן  צו  אילן"  "בר  הייסט  וואס  גאס  א  איבער 
פארן קארס אום שבת קודש אדער נישט, צו מ'זאל 
יא פארקויפן דבר אחר אין די געשעפטן אדער נישט, 

וכהנה וכהנה אזעלכע ענינים, אוודאי טאר מען נישט 
מזלזל זיין אין חילול שבת און די אנדערע זאכן, אבער 
די  אין  פארן  וואס  קארס  די  נישט  אז  מ'פארגעסט 
"בר אילן" גאס איז דער פראבלעם, צו מ'פארקויפט 
דבר אחר אין יענעם געשעפט אדער נישט, צו "אל-
על" פארט יא שבת אדער נישט, נישט דאס איז דער 
פראבלעם, - למשל, ווען מ'זעט אז א חולה האט היץ, 
איז  פיבער  די  פיבער,  די  פראבלעם  דער  נישט  איז 
נישט  איז  אילן"  "בר   - מחלה,  די  פון  תוצאה  א  נאר 
די מחלה, די מחלה איז דער עצם מדינה וואס איז א 
שטיק כפירה אינעם בורא כל עולמים! די תוצאה פון 
די מחלה איז די דארס שב"ק אין "בר אילן" און דבר 
אחר אין די געשעפטן, און אזוי ווייטער אלע אנדערע 
נישט  מ'טאר  אבער  הדת,  עקירת  פון  רעות  גזירות 
פארגעסן דעם שורש פון די מחלה, די מדינה איז דער 
פראבלעם, דער עצם עקזיסטענץ פון א מדינה קודם 
ביאת המשיח וואס איז א כפירה אין די י"ג עקרים אז 
צדקינו,  דורך משיח  נאר  זיין  וועט  גאולה שלימה  די 

דיאיבריגע זענען נאר פירות און תוצאות.

און  משה"  "ויואל  אין  שרייבט  ז"ל  פעטער  דער 
מיר האבן געהאט די זכי' דאס צו הערן ביי די הייליגע 
תורות ווי ער האט כמה וכמה פעמים געזאגט אז דער 
עצם מדינה איז דער כח פונעם ס"מ אליינס, דער כח 
פונעם שטן איז דער כח פון די מדינה, ער האט געזאגט 
אז מ'דארף שטארק נזהר זיין זיך מתרחק צו זיין פונעם 

שלטון הטמא ווייל דאס איז דער ס"מ אליינס.

מ'קוקט זיך צו, צו די מאורעות אין ארץ ישראל, 
און  בעסער  זיי  גייט  אמאל  פאליטיק,  מלחמות, 
אמאל נישט אזוי גוט, פאר דרייסיג יאר צוריק האבן 
שוין  זיי  גייט  לעצטענס  נצחונות,  גרויסע  געהאט  זיי 
נישט אזוי גוט, בין כך ובין כך איז אסאך אידיש בלוט 
פארגאסן געווארן ביי די מלחמות און ביי די מאורעות 
וואס האבן פאסירט, - ס'איז באקאנט דאס טרעפליך 
ווארט וואס דער פעטער ז"ל פלעגט זאגן אויף דעם 
"לבי לבי על חלליהם,  וואס מ'זאגט אין תפילת נחם 
מעי מעי על חלליהם, כי אתה ה' באש הצתה ובאש 
א  פאר  וואס  שווער  דאך  איז  לבנותה"  עתיד  אתה 

שייכות די צוויי זאכן האבן?

זאגט דער פעטער ז"ל אז יעדע אומה ולשון וואס 
מלחמות  פירן  מוז  זעלבסשטענדיגקייט  האבן  וויל 
זייער  און  עקזיסטענץ  זייער  האבן  קענן  צו  כדי 
קיין  אן  נישט  קומט  דאס  און  זעלבסשטענדיגקייט, 
אמונה  דאך  האבן  קינדער  אידישע  אבער  קרבנות, 
בורא  דורעכן  זיין  וועט  גאןלה שלימה  די  פשוטה אז 
איז  וואס  קרבן  יעדער  אז  אויס  קומט  עולמים,  כל 
אומגעקומען אין ארץ ישראל צוליב די מדינה איז אן 
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אומזיסטיגע קרבן, ווייל דער אויבערשטער וועט אונז 
אראפ שיקן דעם גואל צדק און מיר דארפן גארנישט 
טוהן דערצו, דאס זאגט מען אין די תפילה "לבי לבי על 
חלליהם, מעי מעי על חלליהם" יעדער חלל וואס איז 
"כי אתה  גע'הרג'ט געווארן איז אומזיסט, פארוואס? 
ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה" פעלט דאך 
שוין  זענען  ליידער  ליידער  קרבנות,  קיין  אויס  נישט 
אלע  די  במשך  קרבנות  אומזינסטע  אסאך  געפאלן 

יארן.

אבער איין זאך וואס האט זיך יעצט געמאכט א 
"מקום אפשר" צוריק צוהאלטן די שפיכות דמים, איך 
גיי נישט אריין אין דעם פאליטי"ק ס'איז נישט אונזער 
ענין, אבער איין זאך ווייסן מיר אז  א אידיש נפש איז 
וואס  די  ישראל  בני  אחינו  אז  און  אלעמען,  העכער 
קופץ  "הדיוט  די  זענען  ומצות  זיך שומרי תורה  רופן 
זענען  וואס  די  זענען  אידן מיט קאפלעך  אז  בראש" 
פאר הריגות און שפיכות דמים, דאס איז א גרויסער 

חילול השם פאר די גאנצע וועלט.

האט  פאליטי"ק  גאנצע  די  אז  וויסן  דארפן  מיר 
ארץ  אדער  תורה  קיין  מיט  שייכות  שום  קיין  נישט 
א  אזויווי  פונקט  ס'איז  ישראל,  עם  אדער  ישראל 
קריג אין אנדערע לענדער, - לאמיר אנכאפן א משל 
די ענגלענדער מיט די  זיך  ווי ס'געפינן  אין קאנאדע, 
פראנצויזן, די פראנצויזן פון "קיובעק" ווילן זיך אפרייסן 
די  ס'איז  וויאזוי  ביי  איינעם  דען  פון קאנאדע, פאלט 
די פראנצויזן דארפן בלייבן אין  צו  הלכה עפ"י תורה 
פאר  איז  אפרייסן,  זיך  דארפן  זיי  אדער  קאנאדע 

איינעם אפי' איינגעפאלן אזא נארישע שאלה?

אין דער אלטער היים, - די זקנים וועלן געדענקן 
ראמעניא  און  אונגארען  פון  גרעניצן  די  זיך  האבן   -
געטוישט צוליב פארשידענע סיבות, טראנסילוואניע 
]די מקומות פון ווי מיר שטאמן[ האט אמאל געהערט 
פאר אונגארען און אמאל פאר ראמעניא, ס'איז געווען 
הלוך וחזור, האט דען איינער אריינגעטראכט צו וועם 
אונגארען  צו  תורה  עפ"י  באלאנגן  שטעט  אלע  די 

אדער ראמעניא.

ליטא,  און  רוסלאנד  אדער  פולין  אין  אויך  אזוי 
וועמן  צו  טראכטן  צו  איינגעפאלן  איינעם  דען  איז 
דאס געהערט עפ"י תורה, דארט האבן אויך געוואינט 
אידן און מ'האט זיך איבערגעצייגט אז ליידער ליידער 
איז אין דע תלוי געווען די הצלה פון אסאך אידישע 
נפשות, אבער בעצם האט דאס נישט געהאט צוטוהן 
נאר אז  מיט תורה און קדושת עם ישראל, מ'ווייסט 
השי"ת פירט די וועלט, ער איז "יצב גבולות עמים" און 
ער באגלייט אלעס מיט די טבע, דארף מען וויסן אז 

דאס זעלבע איז דא, ס'זענען דא ישראלים און ס'זענען 
אמאל  און  זיך  זיי  שלאגן  אמאל  פאלעסטינער,  דא 
מאכן זיי שלום, און אמאל צושלאגן זיי זיך נאכאמאל, 
אבער מיט עם ישראל און קדושת ארץ ישראל אדער 
זיי  קיין שום שייכות,  נישט  ישראל האט דאס  תורת 
זענען צוויי אומות וואס וואינן דא אין מיטל מזרח און 
קריגן זיך ארום איבער "שטחים", איבער א באדן פון 
לאנד, ווער ס'זאל דארט הערשן, און וועמנס פאן זאל 
דארט הענגן, וועמענס נאציאנאליסטישע תאוה זאל 
ווערן, דאס איז פשוט א נאציאנאליסטישע  ערפולט 
תאוה וואס יעדע עם ולשון וויל האבן, נאר דא זענען 
ליידער די וואס זענען מזרע ישראל און האבן אויך די 
זעלבע תאוה וואס גויים האבן, אבער דאס האט נישט 

צוטוהן מיט קדושת עם ישראל.

א וועלט קערט זיך איבער מיט חברון, דארט ווי 
חברון  ישיני  די  ס'ליגן  ווי  המכפילה  מערת  די  ס'איז 
פאר  צוריקגיבן  דאס  מ'גייט  אז  הקדושים,  אבות  די 
ארץ  אז  איבער  זיך  קערט  וועלט  א  אראבער,  די 
ווערט פארקלענערט, שטייט מען משתומם  ישראל 
האט דען צו טוהן קדושת הארץ  ווי די גבולים פון די 
זיך  ווענדט  דעם  אין  זיין?  וועט  מדינה  צויוני'סטישע 

דען קדושת הארץ? 

איז  הקדושים  אבות  די  פאר  אז  קלאר  ס'איז 
ערלים  בית'עווען  בעל  דארט  ס'זאלן  ניחא  מער 
טמאים,  זענען  זיי  אפי'  ארומדרייען  דארט  זיך  און 
טוב,  ויום  שבת  מחללי  זענען  וואס  אידן  איידער  ווי 
דבר  בכל  בועט  זענען  און  וטריפות,  נבילות  אוכלי 
די אבות הקדושים  זיכער אז פאר  שבקדושה, ס'איז 
די ישיני חברון איז מער ניחא אז שבת ויום טוב זאלן 
דארט נישט ארומפארן דארט קיין אידישע "דזשיפס" 
זיין  שבת  מחלל  און  ישראל  מזרע  סאלדאטן  מיט 
בפרהסיא, ס'איז זיי זיכער ענדערש ניחא אז גויים זאלן 

דארט בעל בית'עווען.

זיין  געדארפט  זאכן  די  וואלטן  אריין  אמת'ן  אין 
בלבול  א  נאר  ס'הערשט  מענטש,  יעדן  פאר  קלאר 
פון  שפע  א  דא  איז  ישראל  ארץ  אין  ווייל  המוחות 
פראוואצירן  וועלכע  צייטונגן,  וועכנטליכע  צייטונגן, 
די  פון  תוך  דער  רבי'ס,  און  אידן  שיינע  פון  בילדער 
צייטונגן אבער איז סם המות, ס'איז אנגעפילט מיט 
ארגסטן  פון  תאות  נאציאנאליסטישע  מיט  ציונית, 
סארט, און דאס איז געדרוקט מיט אידישע אותיות, 
מיט אידישע בילדער, און מ'קויפט דאס לכבוד שבת 
די  מיט  בית  בני  די  זיך,  דעם  מיט  מ'פיטערט  און 
ציונית דורך און אדורך,  זיך אן מיט  קינדער, מ'ליינט 
און זיי זענען ליידער די טאן געבערס פאר כלל ישראל, 
ס'איז  וואס  און  גוט  יא  ס'איז  וואס  זענען מסביר  זיי 
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נישט גוט, און אזא פנים טראגט טאקע די גאס ווען 
מ'ווערט נשפע פון אזעלכע צייטונגן, ווער וואלט זיך 
געקענט פארשטעלן אז מכלומר'שטע שומרי תורה 
לא תרצח  אויף  זיין  עובר  רוצחים,  ווערן  זאלן  ומצות 
בשאט נפש, ארויס צו נעמען געווער און גיין שיסן אפי' 
אויף גויים, אזוינס האט מען קיינמאל נישט געהערט 
ביי אידן, אבער ליידער ליידער זעט מען דאס היינט אז 
מענטשן מיט ציצית און קאפלעך מיט א בארד, שומרי 
תורה ומצות טוען דאס, ס'ווערט פאטאגראפירט אין 
די צייטונגן לעיני כל העמים, און די גאנצע וועלט זאגט 
רוצחים,  זענען  ומצות  תורה  שומרי  אידן  ווי  קוקט 
זיין  ס'זאל  אז  נישט  ווילן  ומצות  תורה  שומרי  אידן 
ומצות  תורה  אידן שומרי  די  ישראל,  ארץ  אין  שלום 
דער  דמים,  שפיכות  און  הריגות  ווילן  וואס  די  זענען 
זיך  ס'שטעלט  ונורא,  איום  איז  דערפן  השם  חילול 
ציונים שבציונים,  די  זענען  די אידן חרדים  ארויס אז 
איז  צוריק  לאנג  נישט  ווייל  חידוש,  קיין  נישט  ס'איז 
דא געווען וואלן, וואס מ'רופט בחירות, האט זיך דער 
די  אין  ורובם  ראשם  איינגעשפאנט  ישוב  גאנצער 
חוץ  אישים,  שפל  א  געווען  מכתיר  האבן  און  וואלן, 
ער  בריאה,  נידריגע  א  איז פערזענליך  ער  וואס  מזה 
איז עובר אויף די עשרת הדברות אין זיין פערזעליכן 
שבמופקרים,  מופקר  א  ער  איז  אויסערדעם  לעבן, 
און מ'האט עס באקליידעט מיט א תורה'דיגן לבוש, 
פאר  גוט  איז  דאס  און  תורה  פאר  גוט  איז  דאס  אז 
אידישקייט, עקסטרעם שבעקסטרעם, ס'איז א חרפה 
און א בושה אז אידן האבן זיך געקענט אזוי אראפלאזן, 
כל  וואס  ישראל  פושע  זיין מיט אזא  צו  זיך מתחבר 
נאר לשם פאליטי"ק,  איהם  ביי  איז  לישראל  הקדוש 
ציוני'סטישע  די  נאך  מ'גייט  ווייל  דעם  פון  ס'קומט 
גאס, און מ'ווערט נשפע פון דעם ציוני'סטישן גייסט 
וויסן  אבער  דארפן  מיר  גאס,  די  אויף  בלאזט  וואס 
דברים  ס'זענען  ביומו, כאטש  יום  מידי  חזר'ן  זיך  און 
פשוטים, אז א מדינה ציונית האט נישט קיין קשר מיט 
קדושת הארץ, נישט מיט עם ישראל און נישט מיט 

תורת ישראל.

פאר די אבות הקדושים וואס זענען אין חברון און 
פאר רחל אמינו די מאמע פון כלל ישראל, איז זיכער 
נישט ניחא די גאנצע ציוני'סטישע פראפאגאנדע וואס 
מאכט אן איבערקערעניש, מיט א געוואלד, אז מ'גייט 
די מאמען,  גיבן  צוריק  מ'גייט  צוריקגיבן דעם טאטן, 
זיי  האבן  שכם,  אין  איז  הצדיק  יוסף  פון  קבר  דער 
יוסף  פון  ביים קבר  דווקא דארט  ישיבה  געמאכט א 
זיך  אינעם הארץ פון די אראבישע געגנט, אז מ'זאל 
נפשם  אז  זאגן  זיי  ווייל  די אראבער,  רייצן מיט  קענן 
חשקה בתורה, זייער הארץ גייט אויס צו לערנען תורה, 
איז דען נישט דא אין ארץ ישראל קיין מקומות ווי צו 

לערנען תורה? קען מען דען איינרעדן אז זיי מיינן איין 
פונק תורה? דאס איז פשוט נאציאנאליזם צו ווייזן ווער 
תאוה,  נאציאנאליסטישע  די  איז  דאס  שולט,  ס'איז 
און מ'קוקט דאס אן מיט אזא שטארקייט און מ'גייט 
דאס נאך, דאס ווערט נאך אנגערופן "שלימות הארץ" 
און מ'גיט אויס אויף דעם מיליאנן פאר פראפאגאנדע 
פאר שלימות הארץ, מיר ווילן דא מכריז זיין פאר די 
גאנצע וועלט אז די סארט "שלימות הארץ" איז ציונית, 
און דאס גרעניצט זיך מיט כפירה אין בורא כל עולמים.

טערקן  די  צו  חילוק  קיין  נישט  אוודאי  ס'איז 
דארט  זענען  ענגלענדער  די  צו  געווען  שולט  האבן 
געווען, צו די פאלעסטינער וועלן דארט זיין, פאר "ארץ 
ישראל" איז נישט קיין נפקא מיניה, דאס האט נישט 
כולו  ס'איז  תורה,  ברעקעלע  איין  קיין  מיט  טוהן  צו 
שקר, מיר דארפן דאס וויסן ביי זיך, ווייל אין די גאס 
איז ליידער דא זייער ווייניג וואס ווילן דאס הערן און 
וואס פארשטייען דאס, מ'האט זיך אזוי אראפגעלאזט 
אין די ציוני'סטישע מדינה און אינעם ציונית ביז מ'איז 
געווארן א עצם מעצמם ובשר מבשרם, מ'שפירט שוין 
מיר  וועל  "אונז"  אויב  מ'רעדט  אז  חילוק,  קיין  נישט 
צוריק גיבן "חברון" אדער "אונז" וועל מיר נישט צוריק 
וועל מיר יא צוריק גיבן "שכם"  גיבן "חברון", צו אונז 

אדער נישט.

מיר דארפן וויסן קלאר, אז אונז האב מיר נישט 
קיין  געווינן  נישט  מיר  האב  אונז  און  איינגענומן 
קיין "שטחים"  אויף  נישט  גיב מיר  אונז  און  מלחמה, 
ס'האט נישט קיין שייכות מיט אונז קיין "כי הוא זה", 
- "אונז" מיינט דער עם ישראל, דער כלל ישראל האט 
צוריק  יאר  דרייסיג  מיט  גארנישט  איינגענומן  נישט 
מיט  קשר  אונזער  אויף,  נישט  גיט  ישראל  כלל  און 
חברון און מיט שכם איז די זעלבע אין די צייטן פון די 
ענגלענדער און פון די טערקן, און דאס זעלבע וועט 
זיין אז די פאלעסטינער וועלן דארט שולט זיין, ס'איז 
אונז נישט קיין שום נפקא מיניה ווען ס'טוישן זיך די 

גשמיות'דיגע בעל הבית'שאפט אויף די מקומות.

שלימות  אויף  ארבייטן  יא  אבער  דארפן  מיר 
באשעפער  דעם  דינן  מיינט  הארץ  שלימות  הארץ, 
און לערנען די תורה הקדושה, דבוק צו זיין אין מצות 
דארט  אז  געזאגט  פריער  האבן  מיר  ווי  ב"ה,  הבורא 
ווי ערליכע אידן וואינן דארט איז שורה קדושת ארץ 
עבירה  אן  עובר  חלילה  איז  איד  א  ווען  און  ישראל, 
צוברעכט  דאס  ישראל,  ארץ  קדושת  ער  פארלירט 
ארץ ישראל, דער עובר עבירה גיט אוועק א חלק ארץ 

ישראל, ער פארטרייבט די קדושה פון ארץ ישראל.

*
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גאלתי אתכם אחרית כראשית
 - הקב"ה בעצמו יוציאנו מהגלות

י'היה ל'ך מ'פי ה'גבורה  ו'לא  "ויואל משה" איז ראשי תיבות א'נכי  דורשי רשומות האבן געזאגט, 
ש'מענו. יעדער שטעלט זיך )עיין רמב"ן פר' יתרו, בשם רבינו יהודה הלוי(, אויפן פסוק אנכי ה' אלקיך 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פארוואס שטייט נישט אשר בראתיך.

דאס ענין קען זיין אזוי, דער אויבערשטער האט געוואלט געבן אן הוראה לדורות, מען זאל דאס 
שטענדיג געדענקען, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דער הייליגער באשעפער אליינס 
ער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, הוא ולא אחר, לא על ידי מלאך לא על ידי שליח ולא על ידי 
שרף, נאר הקב"ה אליינס. די גאולה העתידה ווען אידן וועלן ארויסגיין פונעם לעצטן גלות, וועט אויך 
זיין אזוי, "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית", אחרית כראשית, אויפן זעלבן דרך ווי אנכי ה' אלקיך אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים, דער אויבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, און דער אויבערשטער 

אליינס כביכול וועט ארויסנעמען אידישע קינדער פונעם גלות האחרון, הוא ולא אחר!

דאס איז איינס פון די יסודי האמונה, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מצרים איז דער 
שורש פון אלע גליות, דער אויבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, און דער אויבערשטער 
אונז  וועט  אויבערשטער  דער  אז  הבטחה,  א  איז  עס  האחרון.  גלות  פונעם  ארויסנעמען  אונז  וועט 
"נעשה  געזאגט  האבן  אידן  ווען  באמונה שלימה.  גלייבן  דעם  אין  מיר  דארף  אונז  און  ארויסנעמען, 
אשר  אלקיך  ה'  אנכי  דעם  אויף  הדברות,  עשרת  די  אויף  ונשמע  נעשה  געזאגט  זיי  האבן  ונשמע", 

הוצאתיך מארץ מצרים, אז נאר דער אויבערשטער וועט אונז ארויסנעמען פון גלות.

לא להתפעל מהצלחת הציונים ח"ו
קליפת הציונות איז א כפירה אינעם "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", מען רעדט זיך 

דרשות הכנה 
לכינוס הכללי

לד

ומלכותו ואמונתו לעד קיימת
במעמד אלפי ישראל אצל שלחן הטהור בעת נעילת חג השבועות שנת תשע"ח לפ"ק, בבית המדרש הגדול - קרית יואל יצ"ו

דברות קודש ואמונה טהורה וצרופה
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איין אין א גאולה דורך א בשר ודם, דאס איז א כפירה אין די י"ג עקרי אמונה.

בעוונותינו הרבים, די קליפה האט הצלחות, שטנא נצח! מען זעט ליידער ליידער, זיי זענען מצליח 
אין פארשידענע ענינים, ממילא רבים גם שלמים פאלן אריין, מען פריידט זיך מיט זייער שמחה, מען 

האט הנאה פון זייער הצלחה.

אין איינע פון די תורות פון פעטער זכרונו לברכה )ס"ג עקב תשט"ז(, זאגט ער, ווער ס'האט א קורת 
רוח, ווער עס האט הנאה פון זייער הצלחה איז א כופר בכל התורה כולה! א געוואלדיגע הארבע לשון, 
אונז דארף מיר דאס וויסן, מען טאר נישט האבן קיין הנאה פון זייער הצלחה, מען טאר נישט רעדן פון 

זייער שבח, מען טאר נישט רעדן ווי געלונגען זיי זענען.

למאס ולעקור שבח הע"ז מן הלב
די גמרא זאגט אין מס' עבודה זרה )דף מו.(, ואבדתם את שמם מן המקום ההוא )דברים יב ג(, וואס 
הייסט ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, אז אויב מ'רופט די עבודה זרה ]ביז יעצט[ א שיינעם נאמען, 
דארף מען דאס רופן א מיאוס'ע נאמען. לכאורה, דאס הייסט "ואבדתם את שמם מן המקום ההוא"? די 
עבודה זרה עקזיסטירט דאך, עס איז דא, און אז דו רופסט עס מיט א מיאוס'ע נאמען איז שוין "ואבדתם 

את שמם מן המקום ההוא"? א פלא פון א זאך. 

נאר, זעט אויס אזוי, אז מען רופט עס אויף א שיינעם נאמען, איז עס די היפך פון "אבד תאבדון", 
און אז מען רופט עס מיט א מיאוס'ע נאמען איז דאס "ואבדתם את שמם", 'דאס' מיינט ואבדתם את 
שמם. קודם ביי דיר אין הארץ זאלסטו עס רופן מיט א מיאוס'ע נאמען, וועט זיין "ואבדתם את שמם", 
דאס איז די מצוה פון אבד תאבדון, נישט צו רופן מיט א שיינעם נאמען, ווי געלונגען און פעהיג דאס 
איז. ס'שטייט נישט אז אויב עס איז מיאוס טאר מען נישט זאגן אז עס איז שיין, נאר אפילו לאמיר 
זאגן אז ס'איז באמת שיין, טאר מען נישט זאגן אז ס'איז שיין, מ'דארף עס ממאס זיין און רופן מיט א 

מיאוס'ע נאמען. 

ע"י

כ"ק מרן רבינו 
הגה"ק שליט"א

לה

ומלכותו ואמונתו לעד קיימת
במעמד אלפי ישראל אצל שלחן הטהור בעת נעילת חג השבועות שנת תשע"ח לפ"ק, בבית המדרש הגדול - קרית יואל יצ"ו

דברות קודש ואמונה טהורה וצרופה
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הבושה בביאת המשיח אם נהנה 
מהצלחת הרשעים

דער פעטער זכרונו לברכה האט געזאגט )דברי יואל פ' וישלח עמוד קצה( - אסאך אידן דא האבן 
עס געהערט - נגילה ונשמחה בישועתך )ברכת אהבה רבה(, האט ער געזאגט, אז ווען דער גואל צדק 
וועט קומען, מיר וועלן אלע זוכה זיין, דער מלך המשיח וועט פרעגן יעדן איינציגן איד, האסטו געהאט 
א קשר צו די וואס האבן בוגד געווען אין ביאת המשיח, די וואס האבן כופר געווען אין ביאת המשיח, 
זיי האבן מעכב געווען ביאת המשיח, האסטו געהאט א שייכות מיט זיי? א קשר אפילו אומדירעקט 
האסטו געהאט? - עס וועט דאך זיין א בושה פאר די אלע וואס האבן זיך מקשר געווען זיי האבן הנאה 
געהאט פון זיי, האט ער געזאגט, "נגילה ונשמחה בישועתך", מיר זאלן זיך קענען פרייען ווען עס וועט 

זיין די גרויסע ישועה.

אין אונזער זמן - דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין מקבל פנים צו זיין דעם מלך 
המשיח - וועט דער מלך המשיח פרעגן אלע אידן: "האסטו געהאט אן הנאה בלב? - און מען וועט אים 
נישט קענען אויספאפן מען וועט אים נישט קענען אויסנארן - האסטו געהאט א הנאה בלב? האסטו 
געהאט א שמחה ח"ו, האסטו גערעדט פון זייער הצלחה פונעם גאולת השקר, צי דו האסט געהאט צער 

און עגמת נפש פון צער פון די שכינה הקדושה, דעם צער פונעם מלך המשיח?

מען האט געהערט די דרשות דופי פון דעם ראש הכופרים, א דרשה פון כפירה אין ביאת המשיח, 
האט מען זיך געריסן קריעה? - ער וועט פרעגן אזא קשיא - מען האט געהערט דעם דרשן זאגן א ברכה 
לבטלה בשם ומלכות, בגילוי ראש, האסטו מוחה געווען? "אין זה מברך אלא מנאץ", צו מאכן א ברכה 

אויף אזא אופן!

אוי לעינים שכך רואות - מינות הוא 
כעבודה זרה

מ'לעבט היינט אין א וועלט, איינער האט מיר געוויזן אן אויסצוג פון די רעליגיעזע ציוניסטישע 
צייטונגען - די פאסירונג איז געווען אביסל מער ווי א וואך פאר שבועות, סוף חודש אייר - שטייט אין 
די ציוניסטישע צייטונגען, זיי לעבן איבער די 'ניסים' פון תש"ח וואס איז געווען אין אייר, און תשכ"ז 

)מלחמת ששת הימים( וואס איז אויך געווען אין אייר.

יא!, נאר דעמאלט איז געווען דער שר צבא ה', סיי תש"ח און סיי תשכ"ז איז דער פעטער זכרונו 
לברכה געווען בחיים חיותו, ער האט געקענט מעורר זיין, ער האט געקענט אויפוועקן אידישע קינדער!

מיר לעבן היינט אין אזא זמן, עס איז נישטא ווער ס'זאל אונז אויפוועקן, עס איז נישטא ווער עס 
זאל אונז דערמאנען, מ'לעבט מיט די מאדערנע כלים, מען זעט דאס, און מען זעט יענץ, אוי לעינים 
שכך רואות! מ'האלט עס מיט!. מ'קען אויך מיטהאלטן דעם פויבסט, פאלט עמיצן ביי צו מיטהאלטן 
די חגא )של הנוצרים(? פארוואס האלט מען מיט די חינגא )של הציונים(?, "מינות איז פונקט ווי עבודה 

זרה!".

אוי לאזנים שכך שומעות 
איך קען נישט רעדן צו פרעמדע קהילות, איך מוז רעדן צום היימישן עולם, די תלמידים וואס 
זענען אויפגעוואקסן אויפן שויס פון פעטער ז"ל, די וואס זענען נתגדל געווארן אין מוסדות סאטמאר, 

לו
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די וואס האבן געוויסט אז ציוניזם איז טריפה, נאר מען פארלירט זיך, און ווען עס קומט צו אן עת נסיון 
ווערט מען אינגאנצן פארלוירן, אין אזא קורצע זמן ווערט אלעס וואס מ'האט מקבל געווען, אלעס 

ווערט פארגעסן?.

 לדאבון לבינו, אין סאטמארער בתי מדרשים, רעדט מען און מ'קייט איבער די נייעס מיט אזא 
זאפט אין מויל, אוי לאזנים שכך שומעות! מ'רעדט ציונות בגלוי, אן א בושה, מ'שעמט זיך גארנישט, 

ואין איש שם על לב!

מ'מוז טון פעולות שונות עד שידינו יד כהה מגעת, אבער עפעס דארף מען טוהן, אביסל דארף מען 
מעורר זיין. כ'האף צום אויבערשטן, די פעולות וואס מען האט אנגעהויבן צו טוהן, הכנות צו א 'כינוס' 
- אין כוחינו אלא בפה - צוזאמען נעמען אנשי שלומינו, מ'קען נישט מתקן זיין די וועלט, מ'וויל נישט 
מתקן זיין די וועלט, אבער כאטשיג דער וואס בשם 'סאטמאר' יכונה, זיך צוזאמען נעמען די כוחות, און 
אביסל מעורר זיין, אביסל אויפפרישן, נישט קיין נייע זאכן נאר איבער'חזר'ן דאס אלטע, איבערחזר'ן, 

און זיך דערמאנען, אביסל זיך אויפשאקלען.

מלחמת רביה"ק זי"ע: 
ללחום אף נגד מדינה של צדיקים 

וקדושים!
דער פעטער זכרונו לברכה האט געזאגט, אז מ'האט אים אראפגעשיקט א תפקיד אויף דעם עולם, 

ער זאל לוחם זיין קעגן די קליפה הציונות - אזוי האט ער געזאגט.

מ'זעט אז ער האט געהאט צוויי דרכים )במלחמתו נגד ציונות(:

א. פאר וועם ער האט געקענט מסביר זיין אז די מדינה איז א "טריפה'נע מדינה", האט ער געזאגט 
אז די מדינה איז א "טריפה'נע מדינה" )אפילו אם יעמדו בראשה תנאים ואמוראים, עי' ספה"ק ויוא"מ, 

מאמר א סי' עז(.

זיין אז ס'איז א טריפה'נע מדינה, האט ער כאטש  ב. פאר וועם ער האט נישט געקענט מסביר 
געוואלט אז זיי זאלן פארשטיין אז ס'איז א שלעכטע מדינה, ס'איז דא 'גזירות'.

האט ער געזאגט, "איך וויל מען זאל וויסן אז עס איז א טריפה'נע מדינה", נאר נישט יעדער האט 
עס פארשטאנען, פאר זיי האט ער געדארפט זאגן, ווייס כאטשיג אז עס איז א שלעכטע מדינה.

מיר דארפן צו חזר'ן סעיף א', און נאכדעם קען מען גיין צו סעיף ב'! סעיף א' איז, אז סאיז א "טריפה'נע 
מדינה", סעיף ב' איז, אז זיי מאכן גזירות אויף אידישע קינדער.

*

השי"ת ירא בעני עמו, דער עניות הדעת בעיקבתא דמשיחא, יבא בעל הכרם ויבער קוצי הכרם, 
ער זאל משפיע זיין אויף אונז א רוח חכמה ודעת ויראת ה', מ'זאל קענען דינען דעם הייליגן באשעפער 
באמונה טהורה, אמונה שלימה אין י"ג עיקרי אמונה כל הימים, מ'זאל קענען זיך מבדיל זיין ֿפון די 
רשעים, אפילו א מחשבה דקה ציונות איז פוגם, ווייל דער שיעור פון עבודה זרה איז א כל שהוא. זאל 
אונז דער אויבערשטער העלפן אז מען זאל זיך קענען האלטן באמונה שלימה בשלימות ממש, ביז 
דער אייבערשטער וועט העלפן מיר וועלן זוכה זיין צו זען בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל, 

במהרה בימינו אמן.

לז
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געבן  וויל  רבי  דער 
'על  צום  הקדמה  די 

הגאולה'
דער  אז  באקאנט  איז  עס 
געהאט  האט  זי"ע  רבי 
ראש  מיטן  געשמועסט 
איידער  שליט"א,  ישיבה 
דער  ארויסגעקומען  איז  עס 
ועל  הגאולה  על  ספה"ק 
דער  קען  וואס  התמורה". 
ראש ישיבה דערציילן איבער 

יענע תקופה?
אליקים  רבי  כנה"ג  משיירי  הגדול  הגאון 

לאנדאן:  הרמה  ישיבת  ראש  שליט"א  שלעזינגער 
יעדעס מאל וואס איך בין געקומען קיין אמעריקע 
רבי'ן, און דער רבי האט מיט  בין איך אריין צום 
אזוי  געווען  איז  עס  באריכות.  געשמועסט  מיר 
אפט, אז עס איז מיר שווער צו געדענקען וועלכע 

יאר ס'איז וואס געווען.

דאנערשטאג,  אנגעקומען  איך  בין  איינמאל 
שבת,  פאר  רבי'ן  ביים  געווען  נישט  בין  איך  און 
טיש,  צום  געגאנגען  איך  בין  צונאכטס  פרייטאג 
עס איז געווען אויבנאן אזא מזרח טיש, און איך 
איז  רבי  דער  רבי'ן,  געזעסן ממש קעגן דעם  בין 
מיך  ער  האט  עליכם,  שלום  צו  אריינגעקומען 
באלד באמערקט, און ער האט מיר אזוי געמאכט 
מיט די הענט, ווי צו פרעגן פארוואס איך בין נישט 

אריינגעקומען.

איינמאל האב איך געהאט מיטן רבי'ן, עס איז 
געווען פרשת פנחס תשכ"ז, נאך די זעקס טאגיגע 
ביי  גערעדט  דעמאלטס  האט  רבי  דער  מלחמה, 

צאי לך בעקבי הצאן:

דער 
הייליגער 
פלאם
קאפיטלען זכרונות במחיצתו 
פון רבינו הק' מסאטמאר זי"ע 
ושאר צדיקי עולם זצוק"ל
אין די תקופת התייסדות
 פון די מדינה של גיהנם

שמואל שלמה טעללער

3
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לטובת  גאר  איז  מלחמה  זיין  אז  זיין  מברר  געוואלט  האט  ער  שמועס,  מורא'דיגער  א  סעודות  שלש 
ישראל, הסיר את חמתי מעל בני ישראל.

איך האב געדארפט אוועקפארן זונטאג אינדערפרי, בין איך אריבערגעגאנגען מוצאי שבת צום רבי'ן 
אין שטוב, זאגט מיר די רביצין, "דער רב איז זייער אפגעשוואכט נאך דעם שמועס, ער קען נישט רעדן, 

און קען נישט אויפנעמען קיין מענטשן".

עס פאסט נישט אז איך זאל דאס דערציילן - דער רבי האט דערקענט מיין קול - זאגט ער צו די 
רביצין: "אז עס קומט שוין יא איינער וואס פארשטייט, לאזטו אים נישט אריינגיין?".

דער רבי האט מיר דערציילט, אז ער האט אנגעהויבן שרייבן די הקדמה צום ספר 'על הגאולה ועל 
התמורה', ער האט געוואלט אז איך זאל האבן א קאפיע פונעם כתב יד, ער האט מיר דעמאלטס געזאגט, 

"איך האב דאס געשריבן מיט בלוט פון הארצן".

ער האט געשיקט רופן עמיצן, און ער האט געהייסן אז יענער זאל ברענגען א קאפיע, כ'האב לאנג 
נישט  איז  עס  אבער  געהייסן,  נאכאמאל  האט  רבי  דער  געברענגט,  נישט  האט  יענער  און  געווארט, 

אנגעקומען.

וואס האט דער רבי געוואלט? דער רבי האט געהאט געשריבן זאכן, וואס דער רבי האט פארשטאנען 
אז מ'וועט נישט דרוקן, ער האט געוואוסט אז אויב עס וועט ליגן ביי מיר, וועלן זיי זיך נישט טרויען צו 

רירן.

און  הדעת  בלבול  פון  מצב  שרעקליכער  דער 
מלחמה קעגן אגודת ישראל

ווי אזוי דארפן ערליכע אידן אנקוקן דעם מצב, ווען מ'זעהט 
ווי די ציונים געניסן פון הצלחות למראות העין?

א  "ס'איז  בריסק:  ישיבת  ראש  שליט"א  סאלאווייטשיק  דוד  משולם  רבי  כנה"ג  משיירי  הגדול  הגאון 
ציונים  די  פון  הענט  די  אין  איבערגעגעבן  זיך  האבן  זיי  למעשה  מעשה.  ביטערע  א  מעשה,  ביטערע 
אינגאנצן, דאס איז דער מציאות, עס איז איבערגעבליבן בלויז א שארית הפליטה. מיר דארפן היינט נאר 

מחזק זיין די  שארית הפליטה.

שוין זעכציג יאר וואס עס גיסט זיך אידיש בלוט, דאס ציונות האט געברענגט נאר שפיכת דמים אויף 
אידישע קינדער, וואס איז יעצט עפעס נייעס? 'זיי' )חברי הכנסת של אגו"י( זאגן אז זיי וועלן זעהן עס 
זאל זיין גוט. גוט וועט זיין? גוט וועט זיין?... איז בכלל דא א מציאות אז עס זאל זיין גוט? עס קען נישט 
זיין גוט! עס איז דא א מדינה מיט כפירה ומינות, דאס ארגסטע אויף די וועלט, קען דען זיין גוט? ווי קען 
זיין גוט. זיי זענען אריינגעקראכן אין די מלחמה )בעזה(, סוף כל סוף וועלן זיי זוכן ווי אזוי ארויסצוקריכן, 

אזוי איז אויך געווען ווען זיי האבן געפירט די מלחמה אין לבנון.

וואס קען מען טוהן? מ'דארף תשובה טוהן, מיר דארפן זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, און זיין גוט, 
נישטא וואס צו מאכן היינט.

איך געדענק נאך זייער גוט יענע צייט, ווען עס איז געווארן די מדינה, מ'האט געמיינט אז עס וועט זיין 
א הצלה, ס'איז געווען א גרויסע שמחה ביי די פרומע, אוודאי געדענק איך... גרויסע גליקן האבן אונז די 

ציונים געברענגט... אוי וויי... אוי וויי...

לט
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דעמאלטס  האט  ווער  גזירות...  ביטערע  און  שווערע  צרות,  די  ליידן  מיר  וואס  יאר  זעכציג  שוין 
זיין אין ארץ ישראל אידן וואס לייגן תפילין, דאס אלעס איז שלא  געגלייבט אז עס וועלן נאך היינט 
כדרך הטבע, איך געדענק די מלחמה וואס זיי האבן געפירט קעגן די ישיבות, קעגן די תלמודי תורה, מיט 

אזא שנאה, מיט אזא גיפט, מ'קען נישט היינט גלייבן וואס עס איז דעמאלטס געווען.

בעוה"ר, מ'איז היינט בלינד, מ'זעהט נישט דעם ביטערן מצב, עס איז אן אומגליק, די מדינה איז אן 
אומגליק, א צרה גדולה, מיר דארפן איין זאך, זיך אליין האלטן, מחזק זיין אונזער ציבור, ערליכע אידן 

זאלן זיך קענען ווייטער האלטן.

איר האט נישט קיין השגה וואס פארא מלחמה מ'האט אמאל געפירט קעגן די אגודה. מיין טאטע 
דער בריסקער רב ז"ל איז געווען אין קרעניץ, עס איז געווען בשנת תרצ"ב לכאורה, עס איז אויך דארט 
געווען דער קאלאשיצער רב ז"ל, מיין ברודער וואס איז דארט געווען האט מיר דערציילט אז אינמיטן 
חבר  א  געווען  איז  וואס  פוילן,  אין  רבנים  גרויסע  די  פון  איינער  המדרש  בית  אין  אריינגעקומען  איז 
אין אגודת ישראל, דער קאלאשיצער רב האט אויסגערופן "א רוח הטומאה איז אריינגעקומען, א רוח 
הטומאה!...", און ער איז ארויסגעשפרונגען פון פענסטער, ווייל ער האט נישט געוואלט זיין מיט אים 
אונטער איין דאך!... אלעס ווייל יענער איז געווען א חבר אין "אגודת ישראל". דאס איז געווען אמאל 

די מלחמה קעגן זיי.

וואס זאל איך זאגן, די היינטיגע גזירות איז גזירת שמד! מ'שמד'ט אפ דעם גאנצן דור, מ'פירט איין 
השכלה אין אלע בתי חינוך, ס'קען נישט זיין קיין ארגערע זאך ווי דאס.

ס'איז א גזירת שמד פשוט! די ציונים מתחילת הוולדם האבן געזאגט אפען, זיי האבן נישט געזוכט 
צו באהאלטן, זיי ווילן מאכן ככל הגוים בית ישראל, אויס תורה, אויס אידישקייט, אויס תורה ביי אידן 
בכלל, און דאס ווילן זיי, און אזוי פירן זיי זיך, און גיוס איז אויך, אויב איז דא א קומץ מיט פרומע אידן 

ווילן זיי דאס אויך צוברעכן.

'איך וואלט דאס נישט געטוהן'
ס'איז באקאנט דאס ידידות וואס דער ראש ישיבה שליט"א 
האט געהאט בבית הגרי"ז מבריסק זצ"ל. האט מען געהאט 
עפעס א שליחות-אויסטויש וואס מ'האט געהערט פון רבי'ן 

זי"ע, בנוגע דעם דרך הקנאות פון בריסקער רב ז"ל?
הגאון הגדול משיירי כנה"ג רבי אליקים שלעזינגער שליט"א ראש ישיבת הרמה לאנדאן: "אלעמאל ווען 
איך בין געקומען צום רבי'ן, האט ער מיך געפרעגט אויף ענינים צי איך ווייס וויאזוי דער בריסקער רב 

האט געזאגט איבער דעם, אדער וויאזוי דער חזון איש האט זיך געפירט איבער דעם.

דער רבי האט מיר אמאל דערציילט, אז ווען ער איז געווען אין ארץ ישראל האט ער באזוכט ביים חזון 
איש און ביים בריסקער רב. ער האט שטארק מפליג געווען ווען ער האט גערעדט מיטן חזון איש וועגן 

אויפשטעלן מוסדות וכו'.

דער רבי האט מיר דערציילט, אז נאכדעם האט ער אויך באזוכט ביים בריסקער רב - ווען דער רבי 
נישט  קיינמאל  מיר  האבן  חסידות  סארט  "דעם   - געגעבן  טרייסל  א  ער  האט  דערציילט  דאס  האט 

געזעהן"...

איך זאג איבער כלשונו ווי דער רבי האט דאס געזאגט, דאס זענען זיינע ווערטער, איך זאג נישט דערין 

מ
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קיין שום פשט, וואס מ'פארשטייט פארשטייט מען, וואס דארף מען טייטשן?!

דעם פחד אלקים פונעם בריסקער רב קען מען נישט אויסטייטשן. דאס איז געווען אן אנדער סארט. 
און האבן מסירות נפש ממש אויף יעדן כל שהוא פון די הלכה.

ווען מ'האט אמאל געזאגט פארן בריסקער רב, אז ער איז א גרויסער מחמיר, האט ער אויסגערעכענט 
וויפיל קולות עס איז דא אין בריסק. עס איז געווען אזא "פחד ה'".

איך האב דאך געהאט נאך זאכן מיטן רבי'ן, וואס איך האב שוין אפגעשריבן.

וואס דער רבי האט  רב,  וואס איך האב געזאגט איבערן בריסקער  זאך,  געווען אמאל איין  עס איז 
געזאגט 'איך וואלט אנדערש געטון'.

דער רבי האט מיך אמאל געפרעגט, צי איך ווייס וואס דער בריסקער רב ז"ל האט געטוהן אויב מ'האט 
אים געברענגט געלט פארן "חינוך העצמאי", צי ער וואלט דאס איבערגעגעבן ווייטער.

האב איך געזאגט, אז איך געדענק ווען עס איז געווען אזא מעשה, און דער בריסקער רב האט דאס 
אנגענומען, און ער האט דאס איבערגעגעבן.

אויף דעם האט מיר דער רבי געזאגט: "איך וואלט דאס נישט געטוהן".

ווידער איז געווען  צענדליגער זאכן וואס דער רבי האט געוואלט וויסן דעם מיינונג פונעם בריסקער 
רב, און ער האט געזאגט: "איך האב אויך אזוי געטראכט".

וועלן  די תלמוד תורה'ס  אז  איז,  "חינוך עצמאי"  פון  די טובה  אז  געזאגט,  רב האט  דער בריסקער 
אביסל לענגער האבן מנוחה, ווען די ציונים וועלן זיך נעמען איבער דעם חינוך וועלן זיי זיך קודם שלאגן 
מיט "חינוך עצמאי", אזוי וועט נעמען נאך אפאר יאר ביז ווען זיי וועלן אנקומען צו די תלמוד תורה'ס, 

אבער צום סוף וועלן קיין תלמוד תורה'ס אויך נישט זיין.

דער חינוך מיניסטער איז געווען א ליטווישער, האט אים דער בריסקער רב געשיקט רופן און ער האט 
אים צוגעזאגט א געוויסע הבטחה אויף לעתיד, אויב ער וועט זעהן אז מ'זאל נישט טשעפענען די תלמוד 
תורה'ס. דער שר החינוך האט מקיים געווען זיינע ווערטער, ער האט אכטונג געגעבן נישט צו מאכן קיין 

חוק קעגן די תלמוד תורה'ס. 

דער רבי האט אלעמאל  אינזינען געהאט דעם גאנצן כלל ישראל, ער האט געבויעט אידישקייט ווי 
אזוי ער האט געהאלטן אז דאס כלל ישראל דארף אויסזעהן, אויסער האט ער אכטונג געגעבן אויפן כלל 
ישראל, אז אויך די וואס זענען שוואכער זאלן זיך האלטן אויף זייער דרגה, און זיי זאלן זיך נישט מער 
רוקן. ער האט געטראכט פונעם גאנצן כלל ישראל, איך האב דאס כמה פעמים געזעהן. נישט איינמאל 

האט ער זיך אנגערופן: "איך דארף טראכטן וועגן יענעם אויך".

'רוב גדולי ישראל זענען פארכאפט אינעם רעיון 

הציוני
דעם  איבער  דערמאנט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
'חינוך עצמאי'.  געלט פאר  וועגן איבערגעבן  מיינונג  רבי'נס 
ענין  דאס  געווארן  דערמאנט  ארטיקל  לעצטן  אין  איז  אויך 
תלמידים  די  פאר  באפוילן  האט  רבי  דער  וואס  אגב,  בדרך 
פון 'בית המדרש עליון' איבער תומך זיין מוסדות וואס זענען 

מא
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צוצוגעבן  שייך  איז  וואס  עצמאי'.  'חינוך  אונטער  געווען 
דערויף?

הרה"ח ר' דוד שלמה בערגער הי"ו, מרביץ תורה קרית יואל: איך וועל אייך דערציילן אן ענין וואס איך 
האב אליין מיטגעהאלטן בשעת מעשה.

איך געדענק ווען דער סקווערער רבי זצ"ל איז געקומען באזוכן ביי מרן רביה"ק זי"ע, און מיר זענען 
געווען בחורים וואס זענען געשטאנען אונטער'ן טיר, און פרובירט זיך אונטערהערן דעם שמועס.

דער סקווערער רבי האט גערעדט שטיל, און היות מיר זענען נישט געווען רגיל אין זיין שפראך האבן 
מיר ווייניגער פארשטאנען, נאר דער רבי האט גערעדט מיט א הויכע קלארע שטימע, האבן מיר געהערט 

מב
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גענוי דעם רבי'נס ווערטער.

נעבן מיר איז געשטאנען הרה"ח ר' ישראל שטארק הי"ו, וועלכער פלעגט דאווענען אין סקווירא, און 
ער האט יא גענוי פארשטאנען דעם גאנצן געשפרעך.

דער שמועס האט זיך אנגעהויבן מיט דעם וואס דער סקווערער רבי האט דערציילט פאר'ן רבי'ן, אז 
מיט די פטירה פון זיין פאטער הרה"ק רבי דוד מ'סקווירא זצ"ל בשנת תר"פ לפ"ק, האט זיך אנגעהויבן 

אלע צרות פון קאמוניזם און כפירה ר"ל.

אויף דעם האט דער רבי רעאגירט, אז "ציוני'זם איז ארגער פון קאמוניזם", און דער רבי האט מסביר 
געווען, אז פארן רעיון פון ציוני'זם זענען געווען מסיתים ומדיחים מיט בערד און פיאות וואס האבן חרוב 

געמאכט אויף א שרעקליכן אופן.

האט דער סקווערער רבי געזאגט, אז דאס קען זיין אין אונגארן, אבער אין רוסלאנד, איינער וואס 
איז נישט געגאנגען מיט קיין בארד איז געווען אראפגעקוקט ווי א גוי, און ער האט נישט געהאט קיין 

השפעה.

בתוך הדברים האט דער רבי געקרעכצט מיט ווייטאג: "רוב מנהיגי ישראל זענען היינט פארכאפט 
אינעם רעיון הציוני".

האט דער סקווערער רבי פרובירט ממתיק צו זיין און געזאגט: "רוב? חס ושלום, נישט רוב".

אבער דער רבי האט געקאכט: "יא, ליידער זענען רוב גדולי ישראל פארכאפט אין ציונות".

אינמיטן איז אנגעקומען דער שמועס צום ענין פון 'חינוך עצמאי'. האט דער סקווערער רבי פרובירט 
'חינוך  צו  גיין  פון  דאך האלט עס אפ  נישט, אבער  טויג  חינוך עצמאי  דער  אז כאטש  זיין,  צו  ממליץ 

ממלכתי', וואס איז פיל ארגער.

אויף דעם האט דער רבי געזאגט: "אין ירושלים פארדארבט מען זיי געהעריג אין 'חינוך עצמאי', אבער 
אפילו אין אנדערע מקומות ווי לפנים טוען זיי יא אויף עפעס, פארדארבן זיי מער וויפיל זיי טוען אויף".

דאן האט דער סקווערער רבי געזאגט: "כ'ווייס נישט, אבער די משולחים פון 'חינוך עצמאי' קומען צו 
מיר, און זיי זאגן מיר אז דער סאטמארער רב האט זיי אויך געשטיצט".

האבן מיר געהערט ווי דער רבי האט זיך צושריגן מיט קולי קולות: "שקר ווי די עבודה זרה, לא היו 
דברים מעולם, להד"ם!"

בשעת דעם באזוך איז אויך געווען בקודש פנימה הרה"ח בנש"ק רבי חיים שנעעבאלג זצ"ל, ווען ער 
איז ארויסגעקומען האבן מיר אים איבערגעפרעגט פרטים וואס ער האט מיטגעהאלטן פון אינעווייניג.

ווי דער סקווערער רבי איז געזיצן נעבן רבי'ן,  נורא  האט ער דערציילט אז עס איז געווען א מחזה 
און מיט ביידע הענט האט ער אנגעכאפט דעם ערמל פונעם רבי'נס בעקיטשע און געזאגט דריי מאל: 
"סאטמארער רב ווייסט, אז איך בין נישט פון די אגודה, איך בין נישט פון די אגודה, איך בין נישט פון 

די אגודה". 

ז"ל.  רבי'ן  סקווירא  פון  באזוך  דעם  דערמאנט  מ'האט  אז 
איז באקאנט נאך אויסדריקן וואס מ'האט געהערט פון אים 

בגנות הציונים?
כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א: "איך האב דאס געהערט פון אנשים נאמנים וואס זענען דארט 
געווען בשעת מעשה, דער באיאנער רבי ז"ל איז געווען א שטארקער ידיד מיטן סקווערער רבי'ן ז"ל. עס 

מג
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איז געווען אמאל ווען זיי האבן געשמועסט אינאיינעם, און עס איז דארט אויסגעקומען צו דערמאנען 
דעם ערשטן "שר הדתות" פון די מדינה )י.ל. מימון-פישמאן(, האט דער סקווערער רבי געגעבן א שריי 

"ימח שמו".

 - נישט ערווארטעט אז דער סקווערער רבי  געווארן, ער האט  דער באיאנער רבי איז דערציטערט 
וועלכער פלעגט קיינמאל נישט זאגן קיין שארפע אויסדרוקן קעגן קיינעם בכלל - זאל אזוי רעאגירן 
אויף א איד א שומר תורה ומצוות. ווען ער האט געזען אז דער באיאנער רבי וואונדערט זיך אזוי, האט 

ער אים געזאגט: "איך וועל אייך דערציילן פארוואס איך זאג אזוי".

אין  שטעט  מערערע  אין  געווען  ער  איז  אינדערהיים  אז  דערציילט,  רבי  סקווערער  דער  האט 
בסעראביען, און איבעראל האט דאס אידישקייט געשיינט און געבליהט אויף א הערליכן פארנעם. ווען 
ער איז דארט צוריק געקומען נאך עטליכע יאר, האט ער געטראפן אלעס חרוב ונחרב, נישט קיין כשרות, 
נישט קיין טהרת המשפחה, רחמנא ליצלן, האט ער זיך פאראינטערעסירט וואס האט דא פאסירט אז 
עס איז געשען אזוי חורבן. איז ער געוואויר געווארן אז פישמאן איז געפארן דורך די שטעט, און ער 
וואס  געלטער  אלע  אז  פארלאנגט  האט  ער  און  ציונות,  פאר  דרשות  מיט  אויפטרעטן  דארט  פלעגט 
מ'גיבט פאר צדקה זאל מען געבן נאר פארן ציוני'סטישן "קרן קיימת"... און זיינע דרשות האבן גורם 

געווען צו די שרעקליכע ירידה בעניני הדת, און וועגן דעם האט ער געזאגט דעם שארפן אויסדרוק.

*

איר קענט זיך פארשטעלן, אין ארץ ישראל איז געווען די 'מועצת גדולי התורה', ווען דער באיאנער 
רבי איז דארט געווען, האט מען זיך צוזאמען גענומען, - צי עס איז געווען לכבודו, צי מ'האט אים נאר 
גערופן - האט ער פארגעהאלטן אויף עטליכע זאכן וואס איז נישט אין ארדענונג אין די אגודה, האט 
זיך איינער אויפגעשטעלט און געזאגט ברבים צווישן די רבנים: "הייסט דאס אז דער באיאנער רבי האט 

מקבל געווען לשון הרע".

רבי עמרם בלויא איז געווען ביים באיאנער רבי'ן, און ער האט מיט אים געשמועסט, ווען רבי עמרם 
איז צוריק געקומען האט מען אים געפרעגט וואס פארא רושם ער האט דארט געהאט, האט ער געזאגט 
- איך זאג אייך איבער וואס איך האב געהערט בו בשעה ווען ער איז צוריק געקומען - "א שליש האט ער 

געגעבן גערעכט, א שליש האט ער זיך פארענטפערט, א שליש האט ער זיך מתחמק געווען"...

ער איז געווען אמאל שבועות אין ארץ ישראל, בשנת תש"כ לפ"ק, עס איז געווען דער צווייטער טאג 
שבועות האט זיך דער עולם געוואשן צו סעודת אסרו חג, ער איז אריינגעקומען און מיטגעהאלטן - ביי 
אים איז דאך דאס געווען סעודת יום טוב - האט ער דעמאלטס גערעדט דיבורים, איינציקע אין די וועלט 

האבן גערעדט אזעלכע דיבורים.

איך זאג אייך איבער דעם לשון - דוכט זיך מיר - ווי אזוי ער האט דאס געזאגט: "זיי מאכן א גאנצן 
טראסק פון א "יובל מאתיים שנה" פון בעל שם טוב'ס פטירה, וואס פארא שייכות האבן זיי מיטן הייליגן 
בעל שם טוב?! דער הייליגער בעל שם טוב, און דער הייליגער בארדיטשובער רב, האבן ממליץ טוב 
געווען אויף אידישע קינדער, "נישט אויף זיי!". אזוי האט ער געזאגט. "זיי זענען דאך מסיתים ומדיחים, 
דער הייליגער בעל שם טוב און דער בארדיטשובער רב האבן מלמד זכות געווען אויף די אידן נעבאך, 
צובראכענע אידן, אידן אין גלות, אויף זיי האבן זיי ממליץ טוב געווען פארן רבש"ע, אבער אויף זיי?! זיי 

זענען דאך מסיתים ומדיחים".

די ווערטער האבן עלעקטעריזירט דעם גאנצן עולם, דעמאלטס איז דאך געווען דער רוח אז מ'דארף 
מלמד זכות זיין אויף אלעמען.

דער רבי ז"ל אין ויואל משה האט דאך דאס געשריבן.

מד
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צוריק ציעהן פונעם רמב"ם?!
הרה"ק  פון  אויסדריק  שארפן  דעם  דערמאנט  מ'האט 
פון  ישראל  גדולי  נאך  פון  באקאנט  איז  זצ"ל.  מסקווירא 
פאריגן דור וויאזוי זיי האבן זיך באנומען און אויסגעדריקט 

קעגן די רשעי ישראל אין ארצינו הקדושה?
הגה"צ רבי יעקב שלמה מייזליש שליט"א אבד"ק לימנוב: איך וועל אייך עפעס דערציילן, מיט בערך 
פערציג יאר צוריק ווען עס איז געקומען קיין ניו יארק דער ראש ממשלת הכופרים מ. בעגין ימ"ש, האט 
'התאחדות הרבנים' פאררופן א פראטעסט אויסצושרייען דעם וויי געשריי פון ערליכע אידן קעגן די 
ציוני'סטישע מדינה. צווישן די רעדנערס ביי דעם פראטעסט איז געווען מיין שווער, דער פאפער רב 
זצ"ל, וועלכער איז שוין געווען אויף די עלטערע יארן, און ער האט ארויסגעשריגן מנהמת לבו הטהור: 
"די רשעים וועלכע וואגן זיך צו טשעפענען די הייליגע קברים פון אונזערע הייליגע תנאים און אמוראים 
קיין  זיי  נישט האבן מיט  און מיר טארן  אינאיינעם  זיי  זיין מיט  נישט  ווילן  מיר  כופרים בעיקר,  זענען 
שייכות, און יעדער איד איז מחויב זיי צו שעלטן און צו זאגן ימח שמם וזכרם! מיר האבן מיט די ציונים 

נישט קיין שייכות און מיר האלטן זיי נישט פאר קיין אידן".

געווארן  זענען  וועלכע  ציבור,  גאנצן  דעם  דורכגענומען  שטארק  מעשה  בשעת  האט  ווערטער  די 
דער  פוסק,  און  צדיק  גרויסן  דעם  פון  דיבורים  פייערדיגע  אזעלכע  הערנדיג  אנגעווארעמט,  שטארק 

פאפער רב זצ"ל.

צווישן די נאענטע תלמידים פונעם שווער דער פאפער רב, זענען געווען עטליכע וואס זענען נישט 
געווען אזוי באקוועם מיט די ווערטער, און די ווערטער וואס דער פאפער רב האט געזאגט אז 'מ'איז 
מחויב צו שעלטן די ציונים' האט אויסגעזען צו קנאות'דיג. זענען זיי ארויפגעגאנגען צו אים אין ספרים 
שטוב, און געזאגט אז די ווערטער האבן נישט אזוי גוט אפגעקלונגען אין די גאס, און מ'דארף זעהן אויף 

אן אופן דאס צו פארגלעטן.

האט דער שווער זכרונו לברכה זיך אויפגעשטעלט פון פלאץ, ער האט ארויסגענומען א רמב"ם און 
נישט אין תחיית  גלייבן  וואס  וואו דער רמב"ם רעדט איבער די רשעים  ווערטער  אויפגעמישט צו די 
המתים, און ער דרוקט זיך אויס מיט די אלע שארפע לשונות. און ער האט געזאגט פאר די תלמידים: 
"דאס אלעס וואס איך האב געזאגט שטייט דאך אין רמב"ם, נו, פון וואס זאל איך צוריקציען?! פונעם 

רמב"ם?!"... 

)אגב, איבער די ווארעמקייט וואס דער פאפער רב ז"ל האט געהאט צו די לוחמי מלחמת ה' קעגן די 
רשעי ישראל די ציונים ימ"ש, איז כדאי מעתיק צו זיין פון א בריוו וואס ער האט געשריבן פארן גליון 
"חומתינו" )קונטרס מ"ז ד' פ"ג( וואס פלעגט ארויסקומען דורך די "נטורי קרתא", דאטירט ב' תרומה 
תשי"ד לפ"ק, וואס ער הייבט אן מיט די ווערטער )בדרך חרוז(: "שלו' וברכה וכט"ס לכבוד הלוחמים 
מלחמת ה' ותורתו, להציל עם ה' וצאן מרעיתו, מלהתחבר לעוזבי תורה ומפירי בריתו, יהי חן ה' עמכם 
להמשיך לבבות ישראל לדרך ה' ועבודתו, עד אשר תחזינה עינינו בשוב ה' שבות עמו לציון עיר קדושתו, 

בב"א, ה"ה עורכי "חומתינו" הי"ו".

נאך א לענגערע חיזוק שמועס פירט ער אויס מיט די פאלגענדע ווערטער: "ואני כהולך רכיל מגלה 
בלבבם  אתכם  מברכים  הם  הנה  עמכם,  מחזיקים  שאינם  עליהם  חושבים  אשר  יראים  שהרבה  סוד, 
ושמחים על פעלכם הטוב, אלא לאו כל אדם יש לו רוח גבורה לגלות מצפוני לבו ולהוציא מחשבתו 

מכח אל הפועל..."(

מה
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פונקן פייער בבית מדרשו פון רבי'ן זי"ע
דער רב שליט"א האט דאך מיטגעהאלטן אין די בראשית 
יארן על אדמת אמעריקא, די מלחמת אש קודש וואס דער 
ווערן  צו  נישט  ציבור  דעם  געווען  מעורר  האט  זי"ע  רבי 

נאכגעשלעפט נאכן נסיון הציוני.
כ"ק הגה"צ חו"פ גאב"ד סערדעהעלי שליט"א: "דו ווייסט וואס דער רבי האט געזאגט?! דעם רבי'נס 
אויסדרוק איז געווען, "אז איינער שטעלט זיך אויף רעדן ברבים, און ער דערמאנט נישט איבער דעם 
ענין, איז בעסער אז ער וואלט ווען גארנישט געזאגט". דאס איז געווען דעם רבי'נס לשון, אפילו אויב 

רעדט ער פון צניעות, ער רעדט פון דעם און יענעם, איז בעסער אז ער וואלט גארנישט געזאגט.

זיכער, ווי עס האלט היינט, מ'קען זיך דאך גארנישט פארשטעלן דעם יצר הרע פון ציונות וואס איז 
געווען דעמאלטס.

יעדער דור האט זיך זיינע נסיונות, אין יענע צייט איז דאס געווען אזא נסיון, רבי'ס, חסיד'ישע אידן, 
אלעס איז געווען פארקויפט, ממש, מ'קען זיך דאס גארנישט פארשטעלן, וואס וואלט דא געווען. ווען 
נישט דער רבי ז"ל, קען מען נישט טראכטן וואס עס וואלט ווען דא געווען. ער האט געהאט די זכי' מן 
ביי אידישע קינדער, און ער האט דאס ציונות טאקע אוועק  השמים אז ער האט דאס מקרב געווען 

גע'הרג'עט און ערלעדיגט.

ס'איז נישטא היינט קיינער וואס זאל זיך טועה זיין און מיינען אז עס איז אן אתחלתא דגאולה אדער 
וואס.

באזני שמעתי, דאס איז געווען תשי"א אדער תשי"ב, די הייליגע טעג, עס איז נאכנישט געווען דאס 
ביהמ"ד 'נעפ מענשאן', האט מען אפגעדונגען אויף די הייליגע טעג דעם בנין פון 'בית יעקב' אויף סאוט 
8 סט. צווישן ראבלינג און דריגס, מ'האט דאס געדונגען פון ר' ברוך קאפלאן ע"ה אויף די הייליגע טעג 

ווען עס זענען נישט געווען קיין לימודים, דארט האט דער רבי געדאווענט.

באזני שמעתי - דער רבי האט דאס געזאגט אן אנדערס מאל אויך אבער איך האב דאס דעמאלטס 
געהערט - ביי די 'כל נדרי דרשה': "דער וואס טראכט - אדער זאגט, איך געדענק נישט - אז דאס איז 

אתחלתא דגאולה, זאל שוין ארויסגיין פון בית המדרש!", ער האט דאס געזאגט מיט אזא ריתחא.

עס איז נאך דעמאלטס נישט געווען קיין טויזענטער אידן, יעדער איד האט געשפילט א ראלע ווי 
מ'זאגט. "שוין ארויסגיין פון בית המדרש, איך בין אים נישט מוציא מיטן דאווענען"... בזה הלשון האט 

ער געזאגט.

עס זענען דארט געווען אסאך אידן וואס האבן געהאלטן אז די מדינה איז אתחלתא דגאולה... עס 
איז געווען מסלתה ומשמנה, ווער איז געקומען צום רבי'ן אויף די הייליגע טעג, זייער פיינע אידן, אבער 
דאס האט ער נישט אנגענומען, יא, ער האט געהאלטן אז דער רבי איז זייער א פיינער איד, נאר אין דעם 

ענין איז ער אביסל מגזם...

נישטא היינט דער מהלך, ס'איז טאקע שוואכער, עס איז א מציאות אז דאס איז היינט נישטא, דער 
אייבערשטער האט געהאלפן און די עבודה זרה האט זיך אפגעשוואכט.

כ'האב נישט געזעהן קיינעם ארויסגיין! ס'קען זיין ווער עס וועט זאגן אז עס זענען דארט נאר געווען 
אויסגעהאלטענע אידן, אפשר, כ'שטעל זיך פאר אז צווישן דעם ציבור זענען געווען אזעלכע אויך.

*

מו
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גמרא  די  אין  שטייט  חג,  אסרו  יעצט  מ'שטייט 
מ'זאל  לחג',  'איסור  אן  מ'מאכט  אז  מה:(  )סוכה 
צאמנעמען דעם נאך יו"ט מיט'ן יו"ט אינאיינעם, אזוי 

האט עס אן המשכה אויף ווייטער.

מיר האבן געהאט די זכי', געווען נעכטן טויזנטער 
אידן אונטער איין דאך, דער רבי זאל זיין געזונט האט 
געזאגט ווערטער וואס זענען קול חוצב להבות אש, 
און מען דארף דאס אביסל מער צולייגן, און זאגן פאר 

בחורים אביסל.

*

דער רבי האט נאכגעזאגט א נוטריקון, די נוטריקון 
שטאמט פון קאלובער רבי )בעל חקל תפוחין( ז"ל, 
אז "ויואל משה" איז נוטריקון, "א'נכי ו'לא י'היה ל'ך 
זאך,  נאכזאגן א  וועל  מ'פי ה'גבורה ש'מענום". איך 
דער רבי ז"ל אין די הקדמה פון ויואל משה שרייבט 
צוויי טעמים פארוואס ס'הייסט ויואל משה, איינס. 
שלש  די  אויף  געשטעלט  דאך  איז  עיקר  דער  ווייל 
באשוואוירן  האט  אויבערשטער  דער  וואס  שבועות 
זמן,  פאר'ן  ארויסגיין  נישט  מ'זאל  אז  ישראל  כלל 
און מען זאל זיך נישט אויסלייזן אליינס, "ידוע תדע, 
דער  נאר  גואלם",  שאני  תדע  משעבדם  שאני  ידוע 
אויבערשטער אליין, דער ענין פון גאולה דאס טאר 
נישט, דאס איז א געפערליכע עבירה, דאס  קיינער 
איז דער ענין פון שלש שבועות, דאס איז די גאנצע 

ספר וואס דער רבי האט געמאכט.

השירים,  שיר  אין  שטייט  שבועות  די  הגם  איז 
אבער די אלע וואס שטייט שפעטער, די אלע נביאים, 
אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, האט מען אויך 
געגעבן פאר משה מסיני, קומט אויס איז דאס א חלק 
פון "ויואל משה", משה רבינו האט שוין געזאגט די 

שבועות.

נאך א טעם זאגט דער רבי דארט, ער איז מרמז 
זיין נאמען, און 'משה' מיינט מען דעם ישמח משה 
די  אויף  געווען  נפש  מוסר  זיך  האט  ער  ווייל  זי"ע, 
גאולה, און אזוי ווי ס'האט זיך אויפגעשטעלט א כת 
פון ציונים, וואס זיי האבן זיך געמאכט אליין מיט זרוע 
בשר, געוואלט אויסלייזן פון גלות און דאס איז מעכב 
די גאולה, און ווי דער ישמח משה זי"ע האט זיך מוסר 
נפש געווען פאר די גאולה, ממילא האט ער געהאלטן 

פאר פאסיג צו מרמז זיין דעם נאמען.

*

איך געדענק, הגה"צ ר' אשר זעליג מרגליות זצ"ל, 
פארוואס  טעם  א  נאך  רבי'ן  פאר'ן  געשריבן  האט 
הק'  אר"י  דער  זאגט,  ער  משה.  ויואל  ס'הייסט 
ברענגט אראפ אין פר' ואתחנן, ס'שטייט אין פסוק 
זאגט  'ולא שמע אלי',  בי למענכם', און  ה'  'ויתעבר 
דער אר"י הק' אז 'ויתעבר ה' בי למענכם' איז ראשי 
תיבות יוב"ל. אזוי ווי משה רבינו האט אריינגענומען 
די ערב רב אין כלל ישראל, און די ערב איז דאך אן 
אבן נגף פאר'ן כלל ישראל מיום הוסדם עד היום, מוז 

מז

 חובת
השעה

 דברים קילורין לעינים שהשמיע
 הגאון הצדיק חו"פ

 רבי מאיר
 אליעזר

 פריעדמאן
שליט"א

מותיקי תלמידי רבינו הק' זי"ע
 - ר"מ בישיבתינו הק' קרית יואל יצ"ו

ביום אסרו חג השבועות תשע"ח לפ"ק
בישיבה קטנה סניף 'ייטב פנים' - קרית יואל יצ"ו
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אזוי  דור, און  יעדן  אין  זיי  מען מלחמה האלטן מיט 
ווי משה האט זיי אריינגענומען, איז דא אזא מין זאך 
אז משה רבינו דארף אראפקומען יעדע פופציג יאר 
צום צדיק הדור און צוהעלפן לוחם זיין מיט די ערב 
רב, און משה רבינו האט נישט געוואלט, אבער 'ולא 
שמע אלי'. אזוי ברענגט ער פון אר"י הק', )איך מיין 
איז  ערגעץ(.  אראפ  אויך  עס  ברענגט  רבי  דער  אז 
ממילא, ווער זענען די ערב רב פון די היינטיגע דורות, 
אויף דעם האט שוין מעיד געווען הגאון רבי אלחנן 
זיין רבי'ן דער חפץ חיים ז"ל,  וואסערמאן ז"ל בשם 
ציונים  די  דער רבי ברענגט עס אין על הגאולה, אז 
זענען די עמלקים אמיתיים, די אמת'דיגע עמלקים, 
קומט אלץ אראפ  רב, ממילא  ערב  די  איז  דאס  און 
משה רבינו ממש מיט עיבור נשמה צום צדיק הדור, 

און ער העלפט אים צו לוחם צו זיין מיט זיי.

דער רבי ז"ל, ער איז דאך געווען דער גרעסטער 
חיות  גאנצע  די  כח,  גאנצע  די  האט  ער  לוחם, 
אריינגעלייגט אין דעם, ער האט דאך געזאגט אז די 
זאך וואס ער דארף דא אויפטוהן אויף די וועלט איז 
דאס "מלחמה לה' בעמלק", ממילא האט רבי אשר 
זעליג געזאגט, איז זייער פאסיג אז ס'הייסט דער ספר 
"ויואל משה", ווייל משה רבינו אליין איז נתעצם אין 

רבי'ן ז"ל, און ער העלפט אים צו צו די מלחמה.

רבי  דער  געווארן,  נסתלק  איז  ז"ל  רבי  דער  נו, 
האט נעכטן געזאגט ביי די תורה, דער רבי איז געווען 
איז געווען, אבער היינט איז שוין נישטא. אבער מען 
זעט דאך דא נאך א זאך, מען זעט אז ס'איז א קביעא 
וקיימא, אז יעדעס מאל, דער רבי איז נסתלק געווארן 
האט ממשיך געווען דער ברך משה ז"ל, און להבחל"ח 
דער היינטיגער רבי זאל זיין געזונט, אז מ'איז לוחם, 
מען  קען  אזוי  און  רבינו,  משה  פון  הילף  מען  האט 
זאל  מען  דשמיא,  סייעתא  מ'האט  און  זיין  מצליח 

קענען ארויסברענגען וואס מ'דארף ארויסברענגען.

*

איז אזוי, דער רבי האט נעכטן געזאגט, אז ס'איז 
די  מיט  האלטן  מלחמה  פון  דרגות  מיני  צוויי  דא 
טרייף,  איז  מדינה  די  אז  דרגא  א  דא  ס'איז  ציונים, 
וואס הייסט ס'איז אבי אבות הטומאה, צו האלטן א 
ממשלה פאר משיח קומט, דאס איז יהרג ואל יעבור, 
דארף  מען  באריכות,  אראפ  עס  ברענגט  רבי  דער 
טאקע זען צו לערנען די ספרים פון רבי'ן. און נאכדעם 
איז דא, אזוי ווי זיי זענען ציונים האבן זיי פורק עול 
ככל  אויסלייזן  אליין  געוואלט  זיך  האבן  זיי  געווען, 

הגוים בית ישראל, ממילא זענען זיי רשעים, ממילא 
כולו,  על הדת  זיין  ווילן מעביר  זיי  גזירות,  זיי  טוען 
אבער די ערשטע פוינט איז דאס אז מען טוט דעם 
ענין, מען ווארפט זיך אראפ דעם עול הגלות, ממילא 
טוט מען שוין מה שלבו חפץ, און ס'איז נישט גענוג 
אז זיי טוען פאר זיך, זיי ווילן נאך מעביר על הדת זיין 

דעם גאנצן כלל ווען זיי קענען ווען.

איך האב געזען געברענגט פון ציעשנובער רב ז"ל, 
זאגט ער אז די שלעכטע פון די ציונים זענען נישט 
חטאים,  אנשים  די  פון  זענען  זיי  ווייל  דעם  וועגן 
מענטשן וואס זענען פרייע מענטשן וואס זיי האלטן 
אליין",  ציונות  "די  פארקערט,  איז  אמת  דער  עס, 
די 'עצם' דאס איז א קראנקהייט, א פארשאלטענע 
קראנקהייט, וואס דאס איז א כפירה און הכחשה אין 
דת ישראל, ממילא טוט מען שוין ווייטער אלעס, אזוי 

האט דער ציעשנובער רב געזאגט.

אויך,  רב  נאסאדער  פון  נאכגעזאגט  ווערט  דאס 
רשעים  זענען  זיי  ווייל  "נישט  געזאגט:  ער  האט 
זענען  ציונים  זענען  זיי  ווייל  נאר  ציונים,  זיי  זענען 
זיי רשעים". ס'איז אויך די זעלבע בחינה וואס דער 

נאסאדער רב האט געזאגט.

ממילא קען מען דאך פרעגן א קשיא וואס האט 
עס א שייכות דא? מ'האט אויך אמאל געמיינט אז 
דער רבי האט געמאכט דעם "ויואל משה" פאר בני 
זיין ממשלה דארף מען  ארץ ישראל, מ'איז אונטער 

וויסן זיך אכט צו געבן.

*

א  ס'איז  אז  טאקע,  שרייבט  אליין  רבי  דער 
א  איז  ישראל  אין ארץ  וואוינען  צו  זאך,  מורא'דיגע 
נאכזאגן  וועל  איך  הלכה,  פי  על  חשש  געוואלדיגע 
אביסל דעם לשון פון מאמר ישוב ארץ ישראל )סימן 
וואוינען  קנג(: אחריות וחשש גדול על פי הלכה צו 
אונטער די מלכות המינות, איך וועל שרייבן א פאר 
א  ס'איז  וואס  אויסערדעם  קודם  ער,  זאגט  פרטים 
הדת,  על  להעביר  מכוון  איז  וואס  המינות  מלכות 
קען  מען  תורה,  די  פאר  סכנה  געוואלדיגע  א  ס'איז 
מען  דארט,  ס'וואוינט  וואס  דער  פאר  האלטן  נישט 
דער  אבער  גזירות,  די  מאכן  זיי  וויסן  נישט  קען 
וואס וואוינט אונטער די מלכות המינות איז זייער א 
ווייטאגליכע זאך, אזוי ווי דאס גאנצע התייסדות פון 
די מלוכה איז מקור המינות, פאר משיח קומט מען 
מאכט זיך א מדינה, דאס איז ביהרג ואל יעבור, און 
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אויסערדעם, איז עס נתייסד געווארן מיט כפירה אן 
תורה, זיי קענען נישט צווינגען צו האלטן די תורה, זיי 
האלטן אויף אלע עבודה זרה'ס, וואס דאס אליין איז 

עקירת כל התורה כולה.

'אין ספק', אז די מלוכה איז אסאך הארבער  איז 
ווי 'עבודה זרה', ווייל ס'שטייט אין די גמרא און אין 
רמב"ם, אז מינות איז א סאך הארבער ווי ע"ז, איז קיין 
געט  איינער  ווען  זאגט ער דארט,  נישט,  שום ספק 
חיזוק, א גארנישט, א קלייניגקייט, פאר דעם שורש 
אפילו  אדער  כבוד,  אדער  געלט  מיט  סיי  המינות, 
ווערטער, וואס זאל נאר נישט זיין, איז אסאך ערגער 
הודאה  א  אפילו  און  ע"ז,  פאר  כבוד  געט  מען  ווי 
במקצת לשורש המינות, איז אויך הארבער פון ע"ז, 
און איינער וואס וואוינט דארט איז זייער שווער נזהר 
צו זיין אין דעם, די ציונים זענען זייער שטארק, ווייל 
מ'דארף  מענטש,  פאר'ן  געלעגנהייטן  אסאך  ס'איז 
צוקומען צו זייער טובה, אלעס איז די מלוכה, זיי פירן 
דאך אלעס, און אסאך מאל געבט מען חיזוק אדער 
א שבח מיט א גוט ווארט, אמאל באונס און אמאל 
טאג,  יעדן  וואס  צו שטיין,  שווער  ס'איז  און  ברצון, 
איסור  א  אין  ספיקות  דא  איז  רגע'  בכל  'ולפעמים 
אין  דרך  מורה  דער  איז  ווער  יעבור',  ואל  'יהרג  פון 

היינטיגע צייטן אז מ'זאל קענען דארטן אנגיין, ווייל 
יעדע חשש פון חיזוק למינות או 'מודי להו' איז 'ספק 
יהרג ואל יעבור', אזוי שרייבט דער בי. ער פסק'נט עס 
להלכה אין מאמר ישוב ארץ ישראל. דאס איז איינס 
קומען  צו  באוואויגן  אים  האט  וואס  טעמים  די  פון 

אהער.

צי מ'זאל קומען אויף  רבי'ן  פון  מ'פלעגט פרעגן 
אמעריקע, האט ער נישט געוואלט ענטפערן קלאר, 
נאר דאס: "איך שרייב שוין אין ויואל משה". - נא, 
יעדער דארף טרעפן אין ויואל משה וואו עס שטייט. 

'דאס' שטייט!

*

ממילא קען מען זיך דאך איינרעדן אז דאס איז נאר 
פאר בני ארץ ישראל, ס'איז א געפערליכע זאך, ס'איז 
טאקע געפערליך. - אבער בני חוץ לארץ, וואס האבן 

מיר מיט די מדינה? מ'האט דאך גארנישט מיט זיי.

דער רבי ז"ל האט אבער זייער מקפיד געווען אז 
מ'זאל יא דאהי אויך וויסן פון ויואל משה און קענען 
ויואל משה. ]הרה"ח[ ר' בנימין הערש בערקאוויטש 
ע"ה האט געזאגט אמאל "עפעס א גמרא, עפעס א 
רבי,  דער  אים  זאגט  שמיטה",  פון  ענין 
די  פון  נישט  ווייסט  דו  הייסט,  "וואס 
ויואל  אין  עס  דאך  ברענג  איך  גמרא? 
היתכן  טענות  געהאט  האט  ער  משה!". 
ווייל  גמרא,  די  פון  נישט  ווייסט  ער 

ס'שטייט אין ויואל משה.

און  שבח  געבן  פון  ענין  דער  עכ"פ 
לארץ  חוץ  אין  שייך  איז  דאס  הנאה, 
ס'מאכט  נצח,  שטנא  איז  ליידער  אויך. 
די  וואס  געלעגנהייטן  פארשידענע  זיך 
ס"מ האט הצלחה, אזוי ביז משיח קומט 
האבן זיי א שליטה און זיי קענען אנגיין, 
ממילא אויב מען טראכט עפעס א שבח 
חשבון,  זייער  אויף  שבח  א  מ'זאגט  און 
זיי  וואס  הצלחה  די  פון  הנאה  מ'האט 
האבן געהאט, איז טייטש מ'איז נהנה פון 
ע"ז, מ'איז נהנה פון מקור המינות וואס 
דער רבי ברענגט עס ארויס כמה פעמים 
אין די תורות, מ'קען קוקן אין די תורות 
אויך  געווען  איז  דעמאלטס  תשי"ז,  פון 
דארטן  געווען  ס'איז  דארטן,  הצלחה  א 
האט  רבי  דער  און  מלחמה',  'סיני  די 
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געזאגט, אז דאס אז מ'האט הנאה און מ'הערט, ס'איז 
מורא'דיגע לשונות דארטן, ער זאגט, אז איינער וואס 
איז נהנה פון דעם, ער זאגט עס אדער ער טראכט עס, 
זאגט ער ממש אזוי ווייט, וויל ער נישט אז ער זאל 
זיך געפינען אין זיין ביהמ"ד! אזוי ווייט, מ'וועט קוקן 
דארט אין די תורה וועט מען זען, אין די 'וישלח תורה', 
די באוואוסטע תורה פר' וישלח תשי"ז. ממילא איז 
עס יא נוגע דאס, נישט נאר פאר בני ארץ ישראל, נאר 

אויך פאר בני חוץ לארץ, ס'איז נישט קיין חילוק.

*

מ'טרעפט אין די גמרא אין מס' מגילה, 'מפני מה 
כלי', שנהנו מסעודתו  נתחייבו שונאיהן של ישראל 
הגאולה,  על  אין  רבי  דער  פרעגט  רשע'.  אותו  של 
'כרצון  דאך  ס'שטייט  געווען כשר,  איז עס  למעשה 
איש ואיש', וואס איז אויך 'כרצון מרדכי', די גרעסטע 
אלעס  איז  געגעסן  מ'האט  אראפגעלייגט,  כשרות 
געווען כשר, נו וועגן דעם קומט אזא גרויסע עוולה 

אז 'נהנו מסעודתו של אותו רשע'.

זאגט דער רבי ז"ל אזוי, ווען האט מען געמאכט די 
סעודה, 'כשבת המלך' זאגט די גמרא, 'כשנתיישבה 
געווען  דאך  ס'איז  חשבונות,  פארשידענע  מלכותו', 
דעמאלטס א תקופה פון זיבעציג יאר, און ער האט 
און  זיבעציג  די  דורך  שוין  ס'איז  אז  אויסגערעכנט 
אז  געמיינט  ער  האט  אויסגעלייזט,  נאכנישט  מ'איז 
ער קען אנגיין געהעריג און מאכן א מלכות, איז ווען 
א איד איז זיך משתתף אין אזא שמחה פון ניאוץ בה', 
דאס איז אזוי ווייט הארב, אז ס'איז ממש נתחייב דאס 

וואס די גמרא זאגט דארט.

און דער רבי ברענגט דאס ארויס אין על הגאולה 
אין סימן ק"א, אז מ'גייט צום 'כותל' למשל, ברענגט 
ער איינע פון די זאכן, קען נישט זיין אז מ'זאל נישט 
הנאה האבן פון זייער שמחה, און די הנאה אליין איז אן 

עון פלילי, מער ווי א סאך הארבע עבירות.

פלעצער,  נאך  אראפ  רבי  דער  ברענגט  נאכדעם 
ע"ז  די מסכתא  אז  ע"ז,  אין מס'  גמרא  א  דא  ס'איז 
פון אברהם אבינו איז געווען 400 פרקים, אונז האמיר 
נישט נאר פינף פרקים, דער רבי איז מאריך אין כמה 
מקומות, מוצאי יו"כ זעט מען אויך א שיינעם שמועס 
דע"ז  יצרא  געווען  איז  אמאל  ווייל  ענין,  דעם  אין 
זייער שטארק, ממש אזוי ווייט ווי די גמרא ברענגט 
צו  באוויזן  זיך  האט  מנשה  אז  חלק(  פרק  )סנהדרין 
איינע פון די אמוראים, ער האט אים געפרעגט וויאזוי 

איז געווען מנשה המלך, זאגט ער 'ווען דו וואלסט ווען 
געווען דעמאלטס, וואלסט ווען אויך אויפגעהויבן די 
רעקל צו קענען לויפן שנעל'. עכ"פ ע"ז איז געווען 
זייער שטארק, און ווען דער יצר הרע פון א זאך איז 
שטארק, מוז מען מאכן גדרים וסייגים דק מן הדק, אז 
מ'זאל זיך מרחק זיין, פון פרטים מיט פרטי פרטים, 
בימים  דעמאלטס  האבן  געמוזט  מען  האט  ממילא 

ההם 400 פרקים אין מס' ע"ז.

נאר וואס דען, שפעטער בימי חז"ל האט מען שוין 
גע'שחט'ן דעם יצר הרע פון ע"ז )מס' יומא(, ס'איז 
פינף  דא,  איז  וואס  פסוקות  הלכה  די  געבליבן  נאר 

פרקים.

זיך  איז  דורות  היינטיגע  ז"ל,  רבי  דער  זאגט 
מתגבר מאוד יצרא דמינות, וואס דאס איז נאכנישט 
ליה  תקיף  ס'איז  און  אן  ס'גייט  געווארן,  גע'שחט'ן 
זייער שווער, שאני מינות דמשכי, און  טובא, ס'איז 
טאמער מ'וואלט ווען געהאט אברהם אבינו מיט אונז, 
פאר  פרקים  טויזנטער  מאכן  געדארפט  מען  העט 
מסכתא מינות, ווייל ס'איז אזויפיל קלייניגקייטן דא 
וואס מ'קען קיינמאל נישט וויסן, יעדע דק מן הדק 
איז אביזרייהו פון מינות, אז אז מען פריידט זיך מיט 
מינות, צי מ'האט הנאה פון מינות, וכדומה וכו' וכו', 
די אלע זאכן, מ'קען נישט אויסרעכענען אלע פרטים, 
זאגט דער רבי "כמו שרואין בחוש ה' ישמרנו", אזוי 

שרייבט דער רבי.

*

נאך א זאך, מ'זעט אין ויואל משה, ברענגט דער 
ער  זאגט  ער  פ"ה(,  )סימן  א'  מאמר  אין  אראפ  רבי 
גייט נישט רעדן יעצט אז זיי זענען מינים ואפיקורסים 
דערפון  רעדן  מ'וועט  הדת,  על  ומדיחים  מסיתים 
איז  רעדט,  ער  וואס  פרקים  ערשטע  די  שפעטער. 
בעיקר פון די שבועות אליין, אז מ'האט געמאכט א 
אפילו  אז  זיין,  מבאר  ער  וויל  צייט,  די  פאר  גאולה 
ס'וואלט ווען געווען די חברי הכנסת - די 'כנסת' איז 
וואלטן  זיי  אפילו   - מדינה  די  אין  פארלאמענט  די 
איום  פלילי  עוון  אן  איז  וקדושים,  צדיקים  געווען 
ונורא צו נעמען זיך א גאולה וממשלה פאר ס'קומט 
ווי  אזוי  גאולה,  די  מעכב  איז  דאס  און  זמן,  דער 

ס'שטייט אין די שבועות.

ווערטער,  קלארע  דעם  פון  דאך  מען  זעט  עכ"פ 
ס'איז דא אזעלכע וואס מען פארפירט וועגן 'גזירות', 
א  געווען  ס'וואלט  לכאורה, אלמלא  אויס  קומט  זיי 

נ
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'מדינה על פי תורה', קען מען מסכים זיין, ס'איז נישט 
געפערליך. דער רבי זאגט אבער "ניין"! די ערשטע 
איז דאס, די ערשטע און דער עיקר, רוב ספר "ויואל 
אז  זאך  עצם  די  געשטעלט,  דעם  אויף  איז  משה" 
מען 'מאכט א גאולה פאר די צייט, דאס איז כפירה! 
כפירה בהשגחת ה', כפירה אז מ'ווארפט אראפ דעם 
עול הגלות, מ'נעמט זיך אליין די גאולה, דאס איז די 

ערגסטע וואס קען זיין. 

אמת אז אויטאמאטיש ברענגט דאס שוין ווייטער, 
ווייל מען איז ציונים איז מען איז שוין רשעים אויך, 
אבער דער יסוד איז דאס, און דאס דארף מען וויסן. 
מען  דארף  אוודאי  'גזירות',  דא  ס'איז  אמת  ס'איז 
זרה  "עבודה  זיין,  משרש  מ'דארף  אבער  זיין,  מוחה 
צריך לשרש אחריה", מ'דארף אויסווארצלען די ע"ז, 
וואס מיינט 'לשרש אחריה' -אויסווארצלען פון זיך, 
פון זיך! ווייל אזוי האמיר געשמועסט, אז דאס איז א 

ענין פון די עמלקים, דער שורש פון קליפת עמלק.

*

דער אלשיך הק' זאגט, ס'איז דא א מצוה מחיית 
עמלק, פרעגט דער אלשיך הק', דער אויבערשטער 
קען נישט מוחה זיין? זאגט ער ניין. ווייל עמלק האט 
הנאה, און ער וואקסט פון עוונות ישראל, די עוונות 
ישראל דאס געבט חיזוק פאר עמלק, ממילא מוז מען 

משרש זיין די ע"ז פון זיך.

ז"ל  רבי'ן  פון  געהערט  עס  האב  איך  מיין  איך 
אליין, פון דברי יואל. ס'שטייט 'זכור את אשר עשה 
לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים', ער הייבט אן א 
לשון  א  'בצאתכם',  זאגט  ער  און  'לך',  יחיד,  לשון 
רבים, ווייל ווען מ'איז ארויס פון מצרים איז געווען 
 - התורה  מן  ידיהם  'רפו  עמלק',  'ויבא  עמלק  דער 
ויבא עמלק', עמלק האט אריינגעדרינגען אין יעדנ'ס 
הארץ, ביי יעדן איינעם, קומט אויס, יעדער איינער 
דאס  און  זיך,  אין  פון עמלק  בחינת  א  געהאט  האט 
דארף מען משרש זיין, און טאמער נישט גיבט מען 

א חיות פאר עמלק.

מין  אזא  דא  ס'איז  נאכמער,  זיין  נאך  ס'קען  און 
מימרא וואס טראגט זיך ארום, אז א קליפה קען זיך 
ביי  יאר. מ'זעט דאך  זיבעציג  ווי  נישט האלטן מער 
די קאמוניסטן, געווען א געפערליכע קליפה געווען, 
דער קאמוניזם, דאס איז פון 70 יאר און ס'איז אוועק, 
ס'האט נישט קיין כח השליטה. - דאס איז נארמאל 
סתם אזוי לגבי די וועלט, אבער דא ביי דעם ענין פון 

מ'איז  און  גלייבט  מען  וואס  דעם  מיט  וואס  מינות, 
משבח, געבט מען חיות פאר דעם, ממילא וועגן דעם 
האלט עס אן, משיח וועט קומען וועט עס בטל ווערן, 

דאס ווארט מען דאך.

*

ביי עבודה זרה און מינות איז דא א ענין פון "לא 
תחנם", די גמרא דרש'נט "לא תחנם - לא תתן להם 
זאגן  נישט  מ'טאר  חן,  קיין  געבן  נישט  זאלסט  חן", 
"כמה נאה עכו"ם זה", א גוי איז שיין טאר מען נישט 
געבן קיין חן. איז מה דאך סתם אויף א גוי טאר מען 
נישט געבן קיין חן, כ"ש אויף א זאך וואס קומט פון 
אפיקורסים און פון מינים, טאר מען נישט געבן קיין 
זיך  מען  דארף  הצלחות  אלע  די  אז  אויס  קומט  חן. 
זען צו שטארקן ס'זאל נישט באקומען קיין חן אין די 
אייגענע אויגן, מ'זאל עס ממאס זיין, אזויווי ס'שטייט 
אין פסוק "צרור את המדינים והכיתם אותם", זאלסט 
זיי  אזויווי  הק',  אוה"ח  דער  זאגט  פארפיינטן,  זיין 
האבן מחטיא געווען אידן, דארף מען זיי מכניע זיין, 
זיין אלע גוטע זאכן וואס קומט פון  מ'דארף ממאס 
מ'דארף  בארעדן,  זיי  מ'דארף  אותם",  "והכיתם  זיי, 
זיי באשמיצן, ווייל ס'שטייט דאך "ארור מכה רעהו 
דאס  און  הרע,  לשון  רעדן  ביי  ארויף  גייט  בסתר", 

דארף מען טוהן, יא צו רעדן אויף זיי.

עס  מ'זאל  ענין  דאס  אויס,  קומט  ממילא 
די  ארויסווארצלען  און  זיך,  אין  אריינווארצלען 
מ'זאל  ]בשבחם[.  הערט  מען  וואס  זאכן  נארישע 
האבן  נישט  מ'זאל  און  הערן  נישט  מ'זאל  וויסן, 
מאכן  זיי  וואס  אקציע  גוטע  א  פון  הנאה  שום  קיין 
אמאל, נישט הנאה האבן, פארקערט, מען דארף עס 

ארויסווארצלען, לשרש מעצמו.

זיין  זאל  רבי  דער  וואס  ציל  עיקר  דער  איז  דאס 
מוז  דאס  אז  וויכטיג  פאר  יעצט  געזען  געזונט האט 
וואס  רבינו  משה  מיט  ענין  דער  אויס,  זעט   - זיין. 
זעט   - צו העלפן  מ'האט געשמועסט, אז ער קומט 
אויס אז דאס האט אים אריינגעגעבן אזא גייסט, אז 
מ'מוז יעצט אין דעם טוהן, און דאס איז דער גאנצער 
אלע  די  כלל,  גאנצן  דעם  צוזאם  מ'נעמט  וואס  ציל 
תלמידים פון רבי'ן, דאס חזר'ן, איבער'חזר'ן די זאכן, 
די  זיין  משרש  מ'זאל  זיין,  ס'זאל  אז  עיקר  דער  און 
ע"ז פון אונז, און ס'וועט זיין "וכל קרני רשעים אגדע 
תרוממנה קרנות צדיק", וועט זיין די גאולה שלימה 

במהרה בימינו אמן.

נא
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אבער ביי די ענין פון די גאולה איז נישט מותר השתדלות
אבער ביי די ענין פון די גאולה דא ביי די פרשה פון ברית בין הבתרים האט דער אייבערשטער מגלה 
געווען, אז דא גייט צו די הנהגה אנדערש, דא גייט צו ידוע תדע דו זאלסט וויסן אז סיי דער ענין פון גיין 
אין גלות און סיי דער ענין פון ארויס גיין פון גלות, אלעס איז נאר דורכן אייבערשטן, דא גייט נישט אן 
דער היתר אז מען מעג טוהן השתדלות, ווייל די חיצוניות דיגע פעולה ביי דעם ענין פון גאולה, גייט 
אויכעט נאר דורכן אייבערשטן, דעס איז א שינוי וואס איז דא אין הנהגת העולם, וואס סתם אזוי גייט 
דאס מיט א חיצוניות דיגע פעולה פון א מענטש, און מיט די הצלחה פונעם אייבערשטן, און דא גייט די 

גאנצע פעולה מהחל ועד כלה אלעס נאר דורכן אייבערשטן.

איז קומט אויס פון דעם, אז ווען איינער טוט א פעולה און ער רעדט זיך איין ער טראכט אז דאס 
גייט עפעס ברענגען סיי וואס פאר א סיוע עפעס א התחלה פון א גאולה, פעלט איהם די אמונה אין די 
הנהגה פונעם אייבערשטן, און דעס איז שוין א דרגה ווייטער פון וואס מיר האבן פריער גערעדט, ווייל 
פריער האבן מיר גערעדט אז אויב איינער גלייבט נישט אז די גאולה וועט קומען דורכן אייבערשטן האט 
ער א חסרון אמונה אין די פסוקים פון די תורה, דא אבער גייט מען אסאך ווייטער, ער האט נישט קיין 
אמונה אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, ווייל אין די זאך האט דער אייבערשטער געמאכט אנדערש 
די הנהגת העולם ווי ביי אנדערע זאכן, אז ס'קען נישט קומען דורך השתדלות פון א בשר ודם, און אז 
ער מאכט יא השתדלות איז דער פשט אז ער גלייבט נישט אין די הנהגה פון דעם אייבערשטן, איז דאס 
שוין א חסרון אין דעם יסוד פון די אני מאמין'ס שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, אז ער מאכט א 
פעולה אנדערש ווי דער אייבערשטער האט אוועק געשטעלט די הנהגת העולם אין דעם, קומט אויס אז 

ער גלייבט נישט ריכטיג אין די גאנצע הנהגה פונעם אייבערשטן.

וואס עס ליגט אונטער די כפירה הציונות
אבער נאכדעם איז נאך דא א דריטע נקודה, וואס דעס איז אסאך אסאך ווייטער פון דעם, דעס איז 
שוין אביסל א דבר עמוק, דער רבי האט דאס געשריבן נאר אויף איין פלאץ, ער דערמאנט דאס נישט אזוי 
שטארק אויף אנדערע פלעצער. - אין די הקדמה ביים סוף פון די צווייטע בלאט פון די אלטע דפוסים 

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 ג'
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פון ויואל משה, שרייבט דער רבי צו, אסאך טיפער פון דעס וואס ער האט דערמאנט פריער פארוואס 
ציונות איז מינות.

 זאגט ער כי באמת הציונים ווען זיי האבן אנגעהויבן מיט זייער פעולה פון צו מאכן א ממשלה פאר 
די צייט, איז דאס שוין געווען נאך א גאנצע הקדמה פון פריער, זיי האבן נישט אנגעהויבן גלייך מיט 
דעם, זיי זענען געווען בעצם כופרים אינגאנצן בכלל אין מציאות ה', נישט אזוי ווי אונז האבן מיר פריער 
גערעדט פון כפירה בענין ההשגחה אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, זיי האבן נישט געגלייבט בכלל 
אז ס'איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, און דער רבי שרייבט ער דריקט זיך אויס מיט א לשון אז אזא 
מין כפירה וואס די ציונים האבן, איז נאך נישט געווען פון בריאת העולם ביי די גרעסטע עובדי עבודה 
זרה די גרעסטע כופרים, ס'איז געווען אסאך צייטן פון כופרים, אבער וואס פאר א מיני כופרים מ'וועט 
נישט אויסרעכנען, האט אבער קיינער נישט דערגרייכט אזא מין דרגה פון כפירה, זיי די ציונים זענען 
בעצם געווען כופרים אינגאנצן, נאר כדי דאס מלביש צו זיין מיט עפעס אמאנטל ס'זאל קענען כאפן 
דעם המון עם, האבן זיי ארויפגעלייגט אויף דעם א לבוש פון א צווייטע כפירה. דאס איז טייטש דעס אז 
מ'האט גענומען א ממשלה פאר די צייט איז א כפירה כשלעצמו, ס'איז א כפירה אין די הנהגה פון דעם 
אייבערשטן, אבער וואס עס ליגט אונטער דעם דאס איז נאך אסאך א טיפערע כפירה, נישט נאר זיי 
גלייבן נישט אין די הנהגה פון דעם אייבערשטן, נאר זיי גלייבן נישט בכלל אז ס'איז דא א באשעפער 

אויף דער וועלט.

איז דער רבי שרייבט אין סוף מאמר ישוב ארץ ישראל, ער רעדט דארט פון א צווייטן פרט וואס 
איך וויל נישט יעצט אריין דערין כדי נישט אוועק צו גיין פון דעם ענין, אבער די נקודה איז זייער נוגע 
אהער, אז ווען איינער רירט אן א זאך וואס אונטער דעם ליגט באהאלטן א טיפע כפירה, איז ער למעשה 
אנגעקומען צו די כפירה אליין, אפילו אז ס'איז ארום גענומען מיט א לבוש, אזוי ווי די ספרים הקדושים 
ניצן אסאך מאל דאס משל, אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה אויב איינער כאפט אן א מלך מיט איין לבוש 
צו מיט צעהן לבושים, סוף כל סוף כאפט ער אן דעם מלך, איז להבדיל אלף אלפי הבדלות ביי טומאה 
אויב איינער רירט אן דעם ענין פון מינות, איז נישט קיין חילוק וויפל לבושים מען זאל ארויפלייגן, אבער 

ווען ער רירט דאס אן איז רירט ער אן דעם עיקר המינות.

איז למעשה האבן מיר דא דריי נקודות פארוואס ציונות איז מינות, די ערשטע זאך איז ווייל ס'איז קעגן 
די פסוקים פון די תורה, אז אין די תורה שטייט אז דער אייבערשטער וועט ברענגען די גאולה און נישט 
קיין בשר ודם, און אז מען טוט א פעולה ווייזט מען אז מען גלייבט נישט אין די פסוקים. און צווייטנס אז 
די הנהגה פון באשעפער לגבי די עניני הגאולה האט דער אייבערשטער אוועק געשטעלט אז ס'קען נאר 
קומען נאר דורכן אייבערשטן סיי די השתדלות און סיי די הצלחה, ממילא אויב איינער מאכט א פעולה 
ווייזט ער אז ער גלייבט נישט אין די הנהגה פון אייבערשטן. און חוץ דעם איז דא דאס ענין וואס די ציונים 
האבן דא אריינגעלייגט א כפירה פון חלילה לית דין ולית דיין וואס זיי האבן געהאלטן, און זיי האבן דאס 

מלביש געווען מיט דעם ענין פון די מדינה און ציונות.

דער רבי דריקט זיך אויס אויף א פלאץ, אז די אלע וואס האבן אנגעהויבן די ענין פון די כפירה, אפילו 
אז פון אנהייב האבן זיי נישט גלייך געכאפט אין וואס פאר א כפירה זיי טרעטן אריין, אבער שפעטער 

בהמשך הזמן קומען זיי אן טאקע צו די עיקר שרשי הכפירה, זיי פאלן אינגאנצן אריין אין כפירה.

על כל פנים מיר ווילן נישט יעצט פאר קריכן, ס'איז דא אין יעדן פרט וואס מ'קען אסאך מאריך זיין און 
מען קען אסאך מרחיב זיין, אבער איך וויל צוקומען צו דער נקודה צו דעם חלק וואס איז נוגע למעשה:

 איז למעשה איין מאל וואס מען ווייסט דעם יסוד, אז ציונות איז ממש כפירה אין די עיקר מציאת 
הבורא, און אין השגחת הבורא, און אין די יסוד פון די תורה. - דער רבי לייגט נאך צו א הוספה מער 
אין סימן ע"ו, אז ווען איינער גלייבט נישט אין די יסודות פון די הנהגה פונעם אייבירשטן, קומט דאך 
אויס פון רמב"ן אז ס'איז אין לו חלק בתורת משה, ממילא אז איינער האט נישט די ריכטיגע אמונה אין 
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די ענינים פון די גאולה וואס דאס איז דאך פון די עניני הנהגת הבורא ווי אזוי דער אייבירשטער פירט 
די וועלט האט ער נישט קיין חלק בתורת משה, דאס הייסט ס'איז נישט דער פשט אז ער האט נישט קיין 
ריכטיגע אמונה אין דעם פסוק אדער אין יענעם פסוק, נאר די רגע וואס איינער רירט אן די כפירה אין 
דעם ענין פון הנהגת הקב"ה איז ער ארויס געפאלן חלילה פון די גאנצע תורה, ער ווייסט גארנישט ער 
פירט זיך בחיצוניות ווי א שומר תורה ומצות, אבער בפנימיות איז ער דאך אפגעריסן אינגאנצן פון די 

תורה, ער האט נישט מער קיין חלק אין די תורה.

על כל פנים איינמאל אז מען ווייסט דעם יסוד אז דאס הייסט ממש כפירה, ווערט אויף איינמאל 
ניתוסף כמה חידושי הלכות וואס ס'איז נוגע ממש למעשה וואס דאס קומט אלעס ארויס פון דעם יסוד: 

ע"ז איז הארבער מיט אסאך זאכן ווי אנדערע עבירות
ראשית דעס ווייסט יעדער איינער אז עבודה זרה איז פון די איסורים החמורים שבכל התורה כולה, 
וואס ביי אלע אנדערע עבירות איז נישט דא קיין חיוב זיך מוסר נפש צו זיין, אבער ביי עבודה זרה דארף 
מען זיך מוסר נפש זיין, און ביי אנדערע עבירות איז מען נישט דן אויף די מחשבה, מה שאין כן ביי עבודה 
זרה, איז מען יא דן אויף מחשבה, און אזוי איז דא נאך כמה וכמה זאכן וואס איך וועל נישט קענען יעצט 
ארום רעדן איבער אלע זאכן, ס'איז דא זייער אסאך צו רעדן, נאר א פאר נקודות וואס מען נעמט ארויס 

אביסל פון עבודה זרה און אביסל פון מינות וועלן מיר דא אויס שמיסן.

מינות איז הארבער ווי ע"ז
 אבער עכ"פ די אלע דינים וואס עס גייט אן ביי עבודה זרה איז דאך זיכער אז דאס גייט אויך אן ביי 
מינות, ווייל ביי מינות שטייט ארויס אין רמב"ם און אין שלחן ערוך אז מינות איז הארבער ווי פון עבודה 
זרה, ס'ווערט געפסקנט אין שלחן ערוך אזוי, אז א גוי איז לא מורידין ולא מעלין, דאס הייסט טאמער 
שטייט דער גוי אין א מצב פון א סכנה טאר מען איהם נישט אריין ווארפן אין א טיפערע סכנה, אבער 
אפיקורס איז דער דין מורירין ולא מעלין ווייל אפיקורס איז ערגער ווי עבודה זרה, ממילא איז זיכער אז 

די אלע דינים וואס עס גייט אן ביי עבודה זרה גייט אן ביי מינות אויכעט.

טראכטן ח"ו אז די מדינה ברענגט א תועלת
איז יעצט וועלן מיר אנהייבן כסדר:

 די ערשטע זאך איז די מחשבה, דאס איז א כלל אין די גאנצע תורה אז ביי קיין שום עבירה געבט 
מען נישט קיין עונש אויף קיין מחשבה נאר אויף א מעשה, אבער ביי עבודה זרה ווייסט יעדער איינער 
ווי ס'שטייט אין די גמרא מסכת קידושין, אז מען איז דן אויף א מחשבה אזוי ווי א מעשה, איז וויבאלד 
ציונות איז דאך מינות, קומט דאך אויס אז א מחשבה צו טראכטן אז עס איז דא עפעס א ממשות אין זייער 
מדינה, עפעס טוט דאס אויף, איז דאס א מחשבה פון מינות, און ביי א מחשבה פון מינות איז חלילה 
דא די הארבקייט וואס ס'איז דא ביי די עבירה פון מינות, מיר וועלן נישט יעצט אויסרעכנען בפרטיות, 
אבער דער כלל איז אז די גאנצע חומר וואס ס'איז דא אויף א ענין פון מינות, איז מיט איין מחשבה דקה 
וואס ביי א מענטש כאפט זיך אריין א מחשבה אז ציונות האט עפעס א כח, עפעס האבן זיי אויפגעטוהן, 
עפעס ברענגט דאס א תועלת פאר כלל ישראל, איז ער חלילה נכשל געווארן אין א מחשבה פון מינות, 
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וואס דאס איז חמור מכל התורה כולה.

די טעם פון ולא ידבק בידך מאומה
יעצט לאמיר גיין די צווייטע נקודה, דער רבי ברענגט אין סימן קי"ב, ביים סוף פון דעם סימן א 
לשון פון רמב"ם אין מורה נבוכים, אז די תורה האט גע'אסרט אז מען טאר נישט קיין הנאה האבן פון 
א פרוטה פון עבודה זרה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, זאגט דער רמב"ם פארוואס האט די תורה 
מחמיר געווען אז מען טאר נישט הנאה האבן פון עבודה זרה, בשלמא אליין דינען עבודה זרה פארשטיי 
איך, אבער וואס הארט מיך אז ער האט הנאה אז ער טראכט נישט פון עבודה זרה און ער מיינט נישט די 
עבודה זרה, זאגט דער רמב"ם ווייל ס'קען זיין אפשר אז ער וועט האבן עפעס א הצלחה דורך די פרוטה, 
און מיט דעם וועט ער צוקומען צו טראכטן עפעס א מחשבה פון עבודה זרה, אז דאס האט עם געברענגט 
די הצלחה, האט דער אייבערשטער געוואלט אז מען זאל נישט האבן אזא מין מחשבה אז די עבודה זרה 

האט איהם געברענגט די הצלחה.

איז דער רבי איז דארטן מבאר אין סימן קי"ב, אז פון רמב"ם זעהט אויס אז די מחשבה וואס מען 
טראכט אז די עבודה זרה האט מיר געברענגט די הצלחה, אפילו מען טראכט נישט אז די עבודה זרה האט 
א כח, מען טראכט נישט אז די עבודה זרה האט א ממשות, נאר פשוט איך האב געהאט הצלחה פון דעם 

פרוטה, דאס ווערט אנגעריפן א מחשבת עבודה זרה.

טראכטן אז די מדינה האט געברענגט א זייטיגע תועלת
יעצט לאמיר גיין אין דעם ענין פון מינות, ווען איינער זאל טראכטן אז ווען די ציונים האבן געהאט 
א מלחמה, למשל לאמיר זאגן ווען ס'איז געווען פאר צוויי יאר צוריק וואס זיי האבן געהאט א מלחמה 
מיט די אראבערס, און ער זאל טראכטען אז זיי האבן געברענגט עפעס א תועלת, זייער מיליטער האט 
געברענגט א תועלת פאר אידן זיי האבן מציל געווען אידן, דאס הייסט א מחשבה ער האט געטראכט 
אז די מינות - וואס איז הארבער פון עבודה זרה - האט געברענגט הצלחה פאר כלל ישראל, דאס איז א 
מחשבה פון עבודה זרה לויטן רמב"ם, און א מחשבה פון עבודה זרה און א מחשבה פון מינות זאגט דער 
רמב"ם אז דאס האט די גאנצע חומר פון עבודה זרה ממש, ס'איז א ענין פון דקה מן הדקה, א מענטש 

הערט א שמועה אז זיי האבן דעס געטוהן און יענס געטוהן, 

- חוץ דעם וואס די גאנצע מעשה איז נישט אמת, אזוי ווי דער רבי שרייבט ער ברענגט כמה מדרשים 
און פסוקים, און ס'שטייט ארויס אין די תורה אין פרשת שופטים, אז ווען מ'גייט ארויס למלחמה איז 
טאמער מען טוט עבירות, קען נישט זיין קיין השראת השכינה, ס'קען נישט זיין קיין הצלחה, ס'קען נישט 
זיין קיין ישועה, און טאמער ס'דאכט זיך אז דאס איז א ישועה איז דאס נאר התחלה פון א גרעסערן חורבן, 
און דאס איז אלעס נאר דמיונות וואס עס דאכט זיך נאר אויף די מינוט, ווי מען זעהט אין די מציאות אזוי 
אז וויפל מאל זיי האבן געהאט מלחמות, איז ביי יעדע מלחמה האבן זיי געהאט שפעטער חורבנות פי 

כמה, און ביי יעדע הצלחה וואס זיי האבן געהאט האט זיי געברענגט שפעטער חורבנות.

 אבער אפילו אויסער דעם מען דארף קודם וויסן אז דעס איז א מחשבת עבודה זרה, צו טראכטן אז 
מינות קען ברענגען הצלחה איז א מחשבת עבודה זרה, א מחשבת מינות.

און די סארט מחשבה איז נוגע פאר יעדן איינעם, מען הערט חדשים לבקרים אז זיי האבן דעס געטוהן 
און זיי האבן יענס געטוהן, דעס האבן די ציונים געמאכט און יענס האבן די ציונים געמאכט, אבער אויב 
אז מען ווייסט אז דאס רירט אן אין אזאלכע דברים חמורים, אז איין מחשבה דקה רירט אן א ענין פון 
מינות ממש, וואלט מען זיך סאך מער געהיטען פון דעם, און דאס מיינט מען נישט נאר פאר די אידן 
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וואס וואוינען אין ארץ ישראל, אידן וואס עס קומט זיי אויס זיך צו דרייען דארט מיט די כופרים ממש, 
נאר אפילו א איד וואס וואוינט אין חוץ לארץ דא אין קרית יואל קען אויסקומען ער זאל האבן א נסיון 

פון מינות ממש, טאמער האט ער אזא מחשבה חלילה קען ער נכשל ווערן מיט מחשבת מינות ממש.

הודאה למינות
יעצט וועלן מיר גיין צו די דריטע נקודה, די ענין פון הודאה למינות: דאס איז א סוגיא רחבה, נאר 

מיר וועלן ממש אנרירן די נקודת הדברים, ס'איז דא א הלכה ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך יורה 
דעה סימן קנ"ז, דער טור ברענגט דאס און ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אויך, אז א איד טאר נישט 
זאגן ווען ער שטייט אין א מקום סכנה, אז איך בין א גוי, אין די מלחמה איז געווען אסאך מאל אזעלכע 
מעשיות אידן זענען אנטלאפן און זיי האבן זיך פארשטעלט פאר גוים, איז שטייט אין טור אז מען טאר 
נישט זאגן איך בין א גוי, איי וואס האט ער דען געזאגט ער האט געזאגט אז ער איז א גוי, ער האט 
נישט געזאגט אז ער גלייבט אין אמינות טפלות, איז שטייט דארט אין טור און דאס איז געבויעט אויף א 
רמב"ם, דאס איז אין ספר המצות, דער רמב"ם זאגט אז טאמער א גוי וועט מיינען אז ער איז אויך מודה 
צו זייער דת, איז אפילו אויב דער איד טראכט נישט דעס, ער האט דאס נאר געמיינט פשוט כדי ניצל צו 
ווערן מפני הסכנה, אבער טאמער דער גוי וועט מיינען אז ער האלט אזוי, דעמאלס האט ער עובר געווען 
אויף די עבירה פון קידוש השם, און דער טור זאגט אז אויף די זאך אליין אז דער גוי זאל נישט מיינען 
אז איך האלט אזוי, איז ער מחויב זיך מוסר נפש צו זיין, ער איז מחויב זיך צו לאזן הארגענען, אפילו ער 
טראכט נישט אזוי אז ער איז מודה צו דעם דת פון די גוים, און ער מיינט דאס נישט באמת, אבער כדי 
אז דער גוי זאל נישט מיינען אז איך האלט אזוי ווי איהם און איך בין מודה צו זיין דת, איז דא א חיוב פון 

יהרג ואל יעבור.

 פון דארט קומט אויס דער יסוד אז יעדע פעולה וואס ס'קען זיך דאכטן פאר א צווייטן אז מען איז 
מודה צו עבודה זרה, איז דא א חיוב גמור פון קידוש השם זיך צו לאזן הארגענען דערויף, און באמת דער 
גאנצער מקור פון יהרג ואל יעבור ביי ע"ז איז נאר מכח מצות קידוש השם, ס'איז נישט אלס עבודה זרה 
ממש, אזוי שטייט אין רמב"ם. - אבער על כל פנים א זאך וואס זעהט אויס אז מ'איז מודה צו עבודה זרה, 

און כל שכן מודה למינות וואס ס'איז ערגער ווי עבודה זרה, איז דא א חיוב פון יהרג ואל יעבור.

שתיקה כהודאה
יעצט ווען מיר וועלן דאס צו נעמען אויף קליין געלט, וועלן מיר זעהן אז דאס קען זיין שייך אויף כמה 
וכמה אופנים, וואס עס קען נוגע זיין למעשה פאר יעדן איינעם: איך רעד שוין נישט ווען איינער פארט 
קיין ארץ ישראל, דאס איז א סוגיא בפני עצמו, דאס עצם פארן, און ווי אזוי מען דארף זיך אום גיין דארט, 
און אויב ער טרעפט זיך מיט איינעם זאל ער נישט ארויס ווייזן די מינדעסטע הודאה אז ער איז מכיר אז 
זיי האבן געטוהן א גוטע זאך מיטן מאכן די ממשלה, און ס'איז דא עפעס א תועלת אין דעם, נאר לאמיר 
שוין רעדן אפילו פון דא אין חוץ לארץ, אויב איינער טרעפט זיך מיט א צווייטן און ער הייבט אן צו רעדן 
מיט אזא איינעם וואס ער איז נתפס לציונות, און ער הייבט אן צו רעדן זאכן וואס איז מינות, איז טאמער 
איז ער נישט מוחה אויף דעם אז איך האלט נישט אזוי און דאס איז אלעס שקר, אפילו ער זאל נישט 
אריינגיין אין קיין ויכוחים, - מען טאר באמת נישט אריינגיין אין א ויכוח, - נאר אפילו ער שווייגט שטייט 
אין רבינו יונה אז ווען איינער שטייט אין א חבורה וואס מען רעדט שלעכטס, און ער שטייט און שווייגט, 
זעהט דאס אויס פאר יענעם ווי כאילו ער איז מודה, און די זעלבע זאך זאגט דער רבי איז צו שטיין דארט 
לעבן אזא איינעם וואס רעדט מינות, און זיך גארנישט אנריפן נאר שווייגן, איז שתיקה כהודאה און 

ס'זעהט אויס ווי ער איז מודה למינות, און דאס מודה זיין למינות איז פון די דברים החמורים עד מאד.
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און דאס איז א זאך וואס עס קען כמה פעמים אויסקומען, איך האב אליין שוין געהאט פארשידענע 
מעשיות, איך בין געשטאנען אויף פלעצער וואס עס זענען געשטאנען מענטשן און גערעט בשעת ווען 
ס'איז געווען פארשידענע מצבים אין ארץ ישראל, איז טאמער האב איך מיך נישט אנגעריפן תיכף ומיד, 
האט ער שוין אויסגעטייטשט אז יא איך האלט אויך אזוי, אבער אז מען ריפט זיך אן אפילו ס'איז נישט 
זיכער צו ער וועט דאס יא אן נעמען צו נישט, איז קודם וועט ער שוין נישט זאגן אז יענער איז אויך 
מסכים צו דעם ענין פון מינות, דעס איז א דבר חמור וואס אויב איינער לערנט נישט און ער ווייסט נישט 
דעס, קען אריבער גיין ביי איהם נאך א טאג און נאך א טאג און ער וועט נישט כאפן אז ער ווערט נכשל 

אין דברים חמורים.

חנופה 
לרשעים

יעצט  איז 

גיין  מיר  וועלן 
א  נאך  אין 
נקודה,  פערדע 
איך וועל נישט 
לאנג  צו  רעדן 
ס'איז  ווייל 
אריין  באמת'ן 
אסאך  דא  נאך 
רעדן,  צו  וואס 
נאר  וועל  איך 
בבחינת  זאגן 
לחכם  תן 
אז  עוד,  ויחכם 
מ'וועט לערנען 
אין  אינעווייניג 
מען  וועט  ספר 
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לרשעים: ס'זעהט אויס זייער ענדליך צו די פריערדיגע זאך די ענין פון הודאה, אבער ס'איז באמת 
אינגאנצן א אנדערע נקודה, בנוגע חנופה שטייט, דאס איז א מקור אין די גמרא מסכת סוטה, איך וועל 
נישט אריינגיין אין די אריכות, דער יסוד איז, אז חנופה הייסט אויב מען זאגט פאר א רשע אז דו האסט 
געטוהן א גוטע זאך, נישט מיט די זאך פון די עבירה, נאר מען זאגט איהם סתם א שבח, סתם ס'האט 
נישט קיין שום שייכות צו זיין פעולה וואס ער האט געטוהן לגבי דעם ענין פון זיין שלעכטס, נאר מען 
געבט איהם עפעס א שבח, מיט דעם טייטשט ער שוין אויס אז פארוואס געבט מיר דער איד א שבח, דאס 
איז נאר ווייל ער קען באשטיין צו מיינע מעשים, און מיט די אלע זאכן וואס איך טו איז ער אויך צופרידן.

חנופה לרשעים איז הארבער פון די עבירה אליין
איז די ענין פון חנופה לרשעים שטייט אין רבינו יונה און אין כמה מקומות פון די גמרא קומט אזוי 
אויס, אז דאס איז נאך הארבער פון די עבירה אליין, ס'פאלט א מורא'דיגע פחד אויף דעם, מען רעדט דא, 
דעס איז ביי סתם עבירה, ווען איינער האט געזאגט א דבר חנופה פאר סתם א רשע, און ער זאגט איהם 
א ווארט חנופה, און ער איז איהם גארנישט מעורר אז איך בין נישט צופרידן פון דיינע מעשים, איז דאס 
ערגער ווי די עבירה אליין וואס דער רשע טוט, און דעס איז ביי סתם אן עבירה, און אז מיר רעדן דא פון 
אזא עבירה וואס איז חמור מכל התורה כולה, מינות וואס איז הארבער פון עבודה זרה, איז אבער טאמער 
איינער איז א חונף למין איז דאס נאך ערגער פון מינות אויכעט, א פחד נורא וואס מען רעדט דא, מען 
רעדט ערגער ווי מינות, ס'איז ערגער פון ערגער, דאס איז פון די דברים החמורים ביותר, דער רבי זאגט 
אז אויב מען טוט די דאזיגע זאך אין ארץ ישראל איז דאס מסלק די שכינה ס'איז מעכב די גאולה, - על 
כל פנים דאס איז נאך א דבר נוסף, - אבער על כל פנים ווי מען איז אז מען טרעפט אזא איינעם און מען 
זעהט איינער וואס איז ממש נתפס לציונות, ס'איז דאך דא פארשידענע דרגות אין מינים, אבער איינער 
וואס איז ממש נתפס למינות, דארף מען זייער אכטונג געבן מען זאל נישט אריין פאלן אין אזא דרגה פון 

חנופה, צו זאגן שבחים אויף זיינע מעשים.

פארענטפערן רשעים
יעצט וועלן מיר זעהן נאך א נקודה, א פיפטע נקודה, דאס איז מחפה זיין אויף רשעים: מיר וועלן נישט 
רעדן סתם פון פשוט'ע רשעים, נאר מיר וועלן רעדן טאקע פון אפיקורסים, ווען איינער טרעפט עפעס א 
לימוד זכות אויף א רשע, למשל "אז ביי די זאך איז ער נישט געווען אזוי שטארק", אדער "ער האט נישט 
געמיינט אזוי", אדער "ער איז נכשל געווארן בטעות", צו "ער איז א תינוק שנשבה", ער זוכט תירוצים 
צו פארענטפערן, איז אויף דעם איז דא א מימרא וואס דער רבי ברענגט פונעם ספר מנות הלוי אויף די 
מגילה, אז איינער וואס איז מחפה אויף די רשעים איז נאך אסאך ערגער ווי ווען איינער איז סתם משבח 
רשעים, און ער ווערט גערעכנט ממש ווי דער רשע אליין, און ער טייטשט אויס אז המן האט געזאגט 
ישנו עם אחד אז די יודן זענען איין פאלק, אחשורוש האט קודם געזאגט אז ס'איז דא צדיקים, האט ער 
געזאגט ניין ס'איז עם אחד זיי זענען ממש איינס, ווייל די צדיקים זענען מחפה אויף די רשעים. זאגט ער 
דארט אז טאמער איינער איז מחפה ער זאגט תירוצים אויף די רשעים, ווערט ער גערעכנט ווי ער איז 

ממש איינער פון זיי.

 דאס א זאך וואס קען אויך אויסקומען כמה פעמים, אסאך מאל מען הערט זאכן און מען ווייסט נישט 
וואס די מעשה איז געווען, און איינער געט זיך א ריף אן אה דעס האט ער נישט געמיינט אזוי, ס'קען זיין 
אמאל טאקע די מציאות איז נישט געווען אזוי געפערליך, אבער פאר מען זאגט ארויס א ווארט דארף 
מען זייער אכטונג געבן וואס מען זאגט ארויס מען זאל נישט אריין פאלן אין דעם, טאמער די מציאות 
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איז געווען אנדערש דארף מען וויסן וואס די מציאות איז געוועזן, אבער מען דארף זייער נזהר זיין אין 
דעם אז מען זאל נישט אין דעם אריין פאלן צו פארענטפערן א רשע.

זאגען א שבח אויף א מסית
און בכלל איז דא ביי דעם נאך איסורים, ווייל אויף א מסית איז דא כמה לאוין, ס'איז אויסגערעכנט 
פינעף לאוין אין די תורה, לא תאבה לו, לא תשמע אליו, לא תחוס עינך עליו, לא תחמול, ולא תכסה 
עליו, איז דאך איינע פון די לאוין דער פסוק לא תאבה לו, איז רש"י און אלע מפרשים דער רמב"ם און 
דער חינוך זאגן וואס טייטש לא תאבה, דאס איז א לשון פון אהבה לא תאהב לו, דו זאלסט נישט האבן 
קיין אהבה צו א מסית, וואס הייסט אהבה, איך מיין דער חינוך זאגט דאס אז מען טאר נישט האבן קיין 
אהבה צו עם אפילו לגבי אנדערע זאכן, אז ס'קומט א מסית צו דיר אין שטוב און ער פאר רעכט דיר 
דאס פענסטער, טארסטו איהם נישט משבח זיין אז ער האט געמאכט אזא גוטע ארבעט, איי וואס האב 
איך מיט זיין עצם געדאנק, אבער ווייל ער איז א מסית איז טאמער וועט מען האבן צו איהם אהבה אין 
אנדערע זאכן, וועט דאס צו ברענגען אז ער זאל האבן א נאנטקייט צו איהם לגבי זיין חלק פון כפירה 

אויכעט, די חלק פון זיין הסתה.

איך האב אסאך מאל שוין געניצט די מעשה שהיה, וואס ס'איז געווען דעמאלס ווען מען האט געשאסן 
דעם ראש הממשלה פאר א פופצן יאר צוריק דעם ראבין, איז האב איך גערעדט דעמאלס מיט א יונגערמאן 
א בן תורה, און ער האט זיך געגעבן א דרוק אויס א לשון אז ער איז געווען א אינטערעסאנטער מענטש, 
ער האט אויפגעטוהן פארשידענע זאכן, ער האט אביסל משבח געווען סתם זאכן וואס ער האט געטוהן 
במשך פון זיין צייט וואס ער איז געווען דארט ראש הכופרים, איך האב דעמאלס געזעהן אז עפעס קלאפט 
נישט מיט די ווערטער, אבער איך האב נאך נישט געהאט געלערנט אזוי שטארק וואס די פראבלעם 
מיט די ווערטער איז, נאר שפעטער דארט ווען איך האב געלערנט די סוף פון מאמר שלש שבועות סימן 
קפ"ה, וואס דער רבי הייבט אן מיט דעם ער רעכנט אויס די לאוין פון א מסית, האב איך געזען אז דאס 
איז א לאו גמור דאורייתא, מען טאר נישט זאגן קיין שום שבח און אפילו טראכטן א שבח אויף א מסית 

איז א איסור דאורייתא אזוי עס שטייט אין רמב"ם אין ספר המצות.

עכ"פ דער ראש הכופרים וואס ער שטייט בראש פון די גאנצע ממשלת השמד אפצושמדן טויזנטער 
קינדער, דאס איז בלי ספק אז ער איז בגדר מסית, און צו זאגן אויף איהם א שבח איז א לאו גמור 
דאורייתא, - און חוץ דעם איז דאך דא דאס ענין פון מחפה זיין טאמער מ'פאר ענטפערט עם אביסל אזוי 
ווי מ'האט פריהער געזאגט, מען רעדט נישט פון חניפה וואס דאס איז נישט שייך ביי דעם ווייל מען 

רעדט נישט דא צו איהם אליין.

  עכ"פ צו זאגן א שבח אויף א רשע איז פון די דברים החמורים, ביי א מסית איז דאס ממש א לאו גמור 
דאורייתא, און אפילו סתם אזוי משבח זיין רשעים ברענגט דער רבי אז דאס הייסט חירוף וגידוף, דאס 
איז א עקסטערע שמועס מיר וועלן נישט אריינגיין יעצט אין דעם, אבער על כל פנים אזעלכע שמועסן 
וואס מען רעדט צווישן זיך איז קען אמאל זיין מיט א ווארט וואס מען רעדט, ווי דער רבי דריקט זיך אויס 
מיט א לשון אין ספר על הגאולה ועל התמורה, "יש מאבד עולמו בשעה אחת ובדיבור קל", מיט א קליינע 
ווארט ער ווייסט גארנישט אז ער האט גערעדט עפעס א איסור, איז ער חלילה מאבד עולמו, דאס איז א 
פחד נורא עד היכן הדברים מגיעים, און ס'קען זיין אז דער מענטש האט זיך נישט געכאפט פאר דעם און 
ער האט זיך נישט געכאפט נאכדעם וואס דא איז געווען, אבער חלילה בפנימיות איז ער אינגאנצן נשתנה 

געווארן נאך די סארט דיבורים. - על כל פנים דעס איז געווען דאס ענין פון מחפה זיין אויף רשעים.

המשך יבוא אי"ה

נט



| גליון משנתו | נשא תשע"ח

פאר הערות, אדער צו נעמען א חלק אין די געוואלדיגע הוצאות, רופט
845-377-5921 און לאזט א מעס.


