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מאותן  אף  שבישראל  מהכשירים  גם  כי 
שלחמו הרבה עם הציונים, עבור מעשיהם 
בהריסת הדת ומינות וכפירה ר''ל, אבל בעצם 
לחירות,  יציאה  של  שלהם  הטמא  רעיון 
ועשיית מלוכה טרם ביאת מהמשיח, שזה 
הוא העיקר של השורש פורה ראש ולענה, 
בזה נתפסו הרבה כשרים מישראל, כי גדול 
כח היצר המסמא עינים בזה, ולא שמו על 
לבם והי' סיוע לדבר הרע הזה מרוב העם, 
מהם במעשה ומהם בדיבור באופנים שונים 
ומשונים, אשר טח עיניהם מראות כי בנפשם 
הוא, ואין ברצוני להאריך בפרט זה לבארו 

על בורי', אבל המתבונן יוכל לידע האמת.
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בלויז נייעס
אויסדריק  דער  אט  זיך...  כינוס'ט  עס 
יעצטיגן  דעם  באטיטלען  צו  פאסיג  גאר  איז 
און  מ'גייט  וואו  גאס.  חרד'ישע  די  אין  מצב 
בעפארשטייענדער  דער  טעמע  די  איז  שטייט 
אין  אינדערפרי  כללי".  "כינוס  היסטארישער 
שבת  וואך-נאכט,  ביים  אויפדערנאכט  ביהמ"ד, 
מלוה  ביי  שבת  מוצאי  און  זכור  שלום  ביים 
ארום  שמועס  דער  זיך  פירט  איבעראל  מלכה, 
בכוונה  דערפון  מען  רעדט  אמאל  כינוס.  דעם 
ווען  בעקיפין,  אריין  שמועס  דער  פארט  אדער 
נייעס  שטיקל  זאפטיג  א  דערציילט  איינער 
וואס איז יעצט עומד על הפרק, וואס האט סיי 
וואס פארא שייכות מיט די טמא'נע מדינה און 
דער  ווערט  באומות,  התגרות  חוצפה'דיגע  איר 
און  "כינוס",  צום  שמועס באלד פארקירעוועט 
עס ווערט באלד ערקלערט אז סיי וועלכע צל של 
הנאה גרעניצט זיך מיט גענוי דאס פארקערטע 
פון "משנאיך ה' אשנא", און משנתו הטהורה פון 
רביה"ק מסאטמאר זי"ע ווערט איבער גע'חזר'ט 
ברען  א שטארקן  מיט  נאכאמאל,  און  איינמאל 

און קאך. הקיצור: 'עס כינוס'ט זיך'...

ביים  זיצענדיג  טעג,  די  פון  איינע  אין 
שמועס  דער  האט  שחרית,  תפילת  נאך  לחיים 
די  פון  נייעס  לעצטערע  די  איבער  באצויגן  זיך 
אמעריקאנע אמבאסאדער אריבערפירונג. האט 
איין אנוועזנדער זיך אויסגעדריקט, אזוי כמסיח 
דבי  ]חתנא  קושנער  דער  האט  "אוי  תומו:  לפי 
דאס  כדאי  איז  עס  גערעדט,  פיין  'נשיאה'...[ 
אויסצוהערן". אן עלטערער נשוא פנים, וועלכער 
האט נאך זוכה געווען צו לערנען ביי רביה"ק זי"ע 
איידלערהייט  אים  האט  יארן,  געזונטע  די  אין 

הערט  רעדן,  פון  וועג  דער  אז  געווען,  מעורר 
פון  הצלחה  די  אויף  ווייטאג  א  מיט  נישט  זיך 
אויך  האב  "איך  זיין.  צו  ס'דארף  ווי  ציונים  די 
געהערט  און  חדר  סאטמאר'ער  אין  געלערנט 
די יסודות שיטת הקנאות, פארשטיי איך נישט 
פארוואס ווען מ'רעדט פון קושנער'ס רעדע איז 
א פראבלעם. האב איך זיך דען געפריידט דערצו? 
נייעס טאר מען שוין אויך נישט רעדן? און אויב 
יא מוז עס זיין מיט א ווייטאג?", האט זיך יענער 

העפטיג פארטיידיגט.

געזיצן שטיל במשך דעם שמועס,  בין  איך 
געקומען  איז  באלד  געקלערט,  און  געטראכט 
אויפן געדאנק א טרעפליכן משל וואס מיר האבן 
געהערט ביי א געלעגענהייט פון הגה"צ אבדק"ק 

סאטמאר וומסב"ג שליט"א ארום דעם ענין.

באצאלט א פרייז
געווען איז א איד, ר' דוד האט ער געהייסן. 
ער  האט  פארדינער,  שיינער  א  גאנץ  זייענדיג 
אינוועסטירט אין די דיימאנטן בערזע, און ב"ה 
א  געהאט  דוד האט  ר'  געווען.  שטארק מצליח 
שותף מיט וועמען ער האט געדאווענט אין איין 
ביהמ"ד, מיטן נאמען ר' יחזקאל. אלץ איז ר' דוד 
האבענדיג  שותף,  טייל  גרעסערער  דער  געווען 
ביזנעס,  די  אויף  בעלות  די  פון  פראצענט   75
אבער ער האט עס קיינמאל נישט ארויסגעוויזן, 
יחזקאל'ן.  פאר  טוהן  וויי  קען  עס  אז  וויסנדיג 
יעדער  פארטאגן,  שטארק  גאר  זיך  האבן  זיי 
האט געוואוסט אז די צוויי גייען אינאיינעם, זיי 
האבן געהאט א שיעור ביינזאם. און אויף ביידע 
האט זיך געזאגט ווי געגאסן דער "תורה וגדולה 

במקום אחד".

 עראינירונגען
צום מצב:

 אונזער בליק צו
 איזרעאלישע
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צו די זעלבע צייט וואס ר' דוד איז געווען א 
לב טוב, א גוט הארציגער מענטש וועמען מ'האט 
געגליסט צו באגעגענען אין ביהמ"ד פשוט פאר 
זיין שמייכלנדיגן 'גוט מארגן', איז יחזקאל געווען 
זיך  מער א פארשטיינערטער. ער האט געגליכן 
משולח,  א  פון  חשבון  אויפן  אונטערהאלטן  צו 
באזידלען דעם גבאי'ן, ווארפן א שטרענג ווארט 
אא"וו,  מוסד  אין  איינגעשטעלטער  אן  אויף 
גבר  שרעקעדיגער  גאר  א  געווען  ער  איז  אויך 
אלים, וואס זאגן אנדערש ווי אים האט געקענט 

קאסטן א טייערן פרייז.

ר' דוד האט אלץ געוואוסט און געשפירט, 
בעסטן  אין  אים  מיט  נישט  איז  יחזקאל  ר'  אז 
נישט  קיינמאל  האט  יחזקאל  געזאגט.  איידל   -
איז  שותף  זיין  אז  פאקט  דעם  געווען  מוחל 
בעה"ב,  כמעט-פולקאמער  פאקטישער  דער 
די  אויף  מאכט  גרעסערע  פיל  א  האט  און 
דאס  האט  זייט  זיין  פון  דוד  ר'  ער.  ווי  ביזנעס 
פרובירט צו איגנארירן, אריינגענומען די בייסיגע 
רעטאריק, און די אויסערליכע פריינטשאפט איז 
אנגעגאנגען ווייטער. אזוי האט דאס אנגעהאלטן 
פאר לאנגע יארן, ווען ר' דוד ליידט און שווייגט 
האט  ער  וואס  טראץ  השלום,  למען  אלעס 
געהאט די פולסטע מעגליכקייט ארויסצושטויסן 
צווייטן  א  נעמען  און  ביזנעס,  די  פון  יחזקאל'ן 
שותף במקומו, האט ער דאס דאך נישט געטוהן, 
און האט ענדערש אוחז געווען במדתו של אהרן 

הכהן, אוהב שלום ורודף שלום.

ביום מן הימים, איז דער מצב און די ביזנעס 
פארשטענדליך  ווי  און  ענג,  אביסל  געווארן 
צוויי  די  צווישן  אנגעצויגענקייט  די  איז 
דער  האט  היינט  ביז  אויב  געשטיגן.  שותפים 
יחזקאל  ווען  פארקוקט  דוד  ר'  גוטהארציגער 
האט גענומען אביסל מער ווי זיין חלק, האט ער 
דאס יעצט מער נישט געקענט ערלויבן, און די 
געשפאנטקייט צווישן די צוויי איז געשטיגן צום 

מאקסימום.

וואס ר' דוד, און אלע אנדערע וואס האבן 
ביי  אז  איז,  געוואסט,  נישט  געקענט, האבן  זיי 
יחזקאל'ן איז דער 'הקנאה וכו' מוצאין את האדם 
ווען  און  ווארט.  פון  זין  פשוט'ן  אין  העולם'  מן 
מ'האט בארירט זיין כבוד און רוהם איז ביים אים 
גארנישט געווען קיין אפהאלט יענעם מסדר צו 

זיין. ווען דער מצב איז געווארן שווערער, האט 
ידידים,  עטליכע  מיט  צוזאמגעזעצט  זיך  ער 
דאס  אז  באשלאסן  און  באטריגער,  כאפטע  א 
אונטערברענגען  דוד  דעם  מ'גייט  עס,  איז 
האט  ער  ביזנעס.  פון  ארויסשטעלן  און 
אויסגעארבעט א שווינדל, געבארגט מיליאנען, 
אים  אונטערצושרייבן,  דוד  ר'  אריינגע'נער'ט 
אזוי  אז  אדוואקאטן  פון  דאקומענטן  צייגענדיג 
און  פראבלעמען,  פינאנץ  די  סעטלען  זיך  וועט 
דערמיט אריינגעדרייט ר' דוד אין א פאסטקע, 
סיי געזעצליך און סיי מיט פריוואטע מענטשן, 
מיט  פאר'חוב'סט  זיך  האט  ער  וועמען  פאר 

מיליאנען דאלארען, אן א וועג צוריק.

דוד  ר'  און  לאנג,  גענומען  נישט  האט  עס 
געטוהן.  אים  מיט  מ'האט  וואס  געכאפט  האט 
געסטראשעט, באזונדער  די בעלי חובות האבן 
איינער וואס האט געדראעט צו שיקן די מאפיא, 
די רעגירונג האט זיך אויך געלאזט הערן, און איין 
טאג האט מען אויפגעפיקט ר' דוד'ן, אינמיטן די 
אים  מען  האט  הפצרות  לאנגע  נאך  און  נאכט, 
צוויי  אריבער  פאר  בעיל,  אויף  ארויסגעלאזט 

מיליאן דאללער.

ארומלויפן  אנגעהויבן  שנעל  האט  דוד  ר' 
נאר  האבן  וואס  אלע  אבער  אדוואקאטן,  צו 
אריינגעבליקט איןדעם קעיס האבן אים געזאגט 
'לאז דיך אפ', 'אין בעסטן פאל וועסטו באקומען 
פופציג יאר טורמע פאר אזא פארברעך, עס איז 
ענדערש  לאז  לויער'ס,  פאר  געלט  די  שאד  א 
צו  פאמיליע  דיין  פאר  דאללער  אפאר  איבער 
געפינען  דיך  וועסט  דו  וואס  נאך  לעבן  קענען 

אונטער שלאס און ריגל'.

פאכיגער  צוויי  דער 
פלאנטער

דער איידעלער ר' דוד וואס האט קיינמאל 
פלוצלים  זיך  האט   פלוג,  א  געטשעפעט  נישט 
מיט  פלאנטער  ערנסטער  אן  אין  געטראפן 
דאפעלטע דריק, סיי פון די רעגירונג און סיי פון 
די בעלי חובות. נאך עטליכע וואכן אין דעם מצב 
איז ער אריינגעפאלן אין בעט מיט הויך פיבער, 
דער דאקטאר האט נישט געקענט אנדייטן פון 
וואו די פלוצלימ'דיגע שוואכקייט קומט, האט ער 
גוט אויסצורוען פאר  זיך  דוד'ן  ר'  געראטן פאר 

ד
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עטליכע וואכן און קומען צו די כוחות. אבער ר' 
דוד ובני משפחתו האבן שוין איינמאל געוואוסט 
אנגעוואנדן  האבן  און  באדייט,  מחלה  די  וואס 

אלע מיטלען אויפצולעבן ר' דוד.

אנגעהויבן  באקאנטע  האבן  אינצווישן 
די  איבער  ווערן  געוואויר  און  שמועסן 
געפערליכע רשעות פון יחזקאל'ן, די סביבה האט 
געקאכט און געזידט, אבער פארשטייט זיך נאר 
געוואלט  נישט  האט  קיינער  ריקן;  זיין  אונטער 
זיין דער צווייטער ר' דוד און זיך פארפלאנטערן 
מיט יחזקאל'ן. אבער יחזקאל האט זיך ווייטער 
געדרייט אין ביהמ"ד, אן א בושה, כאילו לא הי'.

דוד  ר'  צו  ערשינען  יחזקאל  איז  טאג  איין 
אין שטוב מיט א געוואלדיגן אנבאט, אז ער קען 
סעטלען אלע פראבלעמען, אויב ר' דוד שרייבט 
אים  האט  ער  ביזנעס.  גאנצע  די  איבער  אים 
אלטע  אלע  פאלט  דעמאלטס  אז  ערקלערט, 
איז  דוד  ר'  און  נאמען,  זיין  אויף  פראבלעמען 

באפרייט פון אלעמען.

נישט  ווי  סיי  שוין  האט  וועלכער  דוד,  ר' 
געהאט וואס צו דערלייגן, האט אונטערגעשריבן 
בעסטן.  אויפן  האפענענדיג  דאקומענט,  דעם 
חושד  ער  האט  הארץ  אין  טיף  וואס  טראץ 
נאך  אבער  כוונות,  בייזע  אויף  יחזקאל'ן  געווען 
וואס יחזקאל האט אים ערנסט פארזיכערט אז 
ער האט גערעד צו לויער'ס און אלעס וועט זיין 

מסודר, האט ער אים געגלייבט.

דוד'ס  ר'  פון  איינער  ווען  אינדערפרי,  איין 
און  בעט  זיין  ביי  באזוכט  האט  אדוואקאטן 
אנטוויקלונגען  לעצטע  די  איבערגעשמועסט 
תמימות'דיג  דוד  ר'  אים  האט  קעיס,  אינעם 
האט  ער  וואס  חתימה  די  איבער  דערציילט 
איז  דעם  דורך  אז  און  יחזקאל,  פאר  געגעבן 
קוקט  אדוואקאט  דער  באפרייט.  איז  ער  ער 
באלד  ערקלערט  און  דאקומענט,  אינעם  אריין 
מיאוס  איז  ער  וואס  חוץ  'ניין',  אז  דוד  ר'  פאר 
אריינגעפאלן אין א פרישן פעקל, איז ער יעצט 
די  יחזקאל האט  ווייל  ואביון,  שוין אויך אן עני 
זיין ביזנעס, אזוי אז ער  פולקאמע בעלות אויף 

איז פאר'נער'ט געווארן צום צווייטן מאל.

הארץ  שוואכע  איידעלע  וועמענס  דוד,  ר' 
אריבערגעטראגן,  נישט  מער  שוין  דאס  האט 

הארץ  מאסיווע  א  געכאפט  פלאץ  אויפן  האט 
זיי  הצלה,  די  אלאראמירט  מ'האט  אטאקע. 
צום  ברענגען  צו  צוריק  אים  באוויזן  האבן 
ער  האט  אמבולאנס  אין  אבער  באוואוסטזיין, 
שוין  ס'איז  און  אטאקע,  צווייטע  א  געכאפט 

ליידער נישט געווען וואס צו טוהן.

די  פון  צוגאנגען  זיך  איז  ציבור  דער 
טראגישע לוי', יעדער האט אן א ספק געוואוסט 
ווער ס'איז דער מערדער, טראץ זיין געבויגענע 
קאפ ביי די לוי', האט פון זיינע אויגן זיך קלאר 
טאקע  איז  ער  פאלשקייט;  זיין  ארויסגעליינט 
דער  זייענדיג  מולטי-מיליאנער  א  געווארן  דא 
ביזנעס,  די  אויף  הבית  בעל  אויסשליסליכער 
געווארן  ער  איז  זייט  צווייטע  די  פון  אבער 
אויסגעשפיגען פון די אידישע געמיינדע, מיט א 
פארשטענדליכע אבנארמאלע שנאה, און טראץ 
וואס קיינער האט אים נישט אטאקירט אין די 
ער  איז  נקמה,  פון  מורא  אויס  עפענטליכקייט 

אבער געווארן אויסגעשפיגען פון די געמיינדע.

צו  געזוכט  נישט  קיינער  האט  ביהמ"ד  אין 
האבן מיט אים א פארקער, ער איז געקומען און 
צוויי  זעלבע  די  מיט  גערעדו  נאר  און  געגאנגען 
פארברענגט  האט  ער  וועמען  מיט  אויסווארפן 
דעם גאנצן דאווענען - ווארשיינליך האבן זיי זיך 
אמאל  אים  פון  מאכן  וועלן  זיי  אז  איינגערעדט 

אפאר דאללער.

איז עס מיין טאטע?
ר' דוד ז"ל האט איבערגעלאזט א קליין דריי 
ר'  ברודער  דוד'ס  ר'  יתומ'ל מרדכי'לע.  יעריגער 
מענדל האט אים פון אנהויב אריינגענומען צו זיך 
שנעל  גאנץ  זיך  האט  מרדכי'לע  און  שטוב,  אין 
איינגעגלידערט צווישן זיינע קרובים. ביז א יאר 
האט ר' דוד'ס אלמנה נאכאמאל חתונה געהאט, 
מיט א איד וועלכער האט מיטגעברענגט עטליכע 
קינדער. און מרדכי'לע איז אהיים צו די מאמע, 
וואו ער האט זיך געשפירט ווי ביי זיך אין שטוב, 
עס האט אים גארנישט געפעלט. פארגעסענדיג 
פון זיין ביטערע פארגאנגענהייט, און וואס ס'איז 
אלץ געווען, טראץ וואס עפעס האט ער נאך יא 

געדענקט אין א פארנעפעלטע וואלקן.

די יארן זענען געלאפן, און יחזקאל האט זיך 
זאך  שרעקליכע  די  פראבלעם,  א  מיט  דערזען 

ה
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וואס ער האט קיימאל נישט געוואלט טראכטן 
זיינע  "שידוכים".  אנגעקומען,  איז  דערפון 
מ'דארף  און  אונטערגעוואקסן,  זענען  טעכטער 

זיי חתונה מאכן.

דעם  געדענקט  גוט  נאך  האט  ציבור  דער 
איז  און  ע"ה,  דוד  ר'  פון  עפיזאד  קאשמארישן 
אנצונעמען  שנעל  אזוי  געווען  גרייט  נישט 
האט  דעריבער  תשובה.  בעל  אלס  יחזקאל'ן 
נישט  כמעט  שטוב  אין  אים  ביי  טעלפאון  דער 
געקלינגען, ווער וויל זיך דען משדך זיין מיט אזא 

רשע און אפענער רוצח נפש דם נקי?

אים  האט  מוח  שלעכטע  געריבענע  זיין 
געקומען.  צוניץ  אים  איז  און  געארבעט,  גוט 
ער  געדאנק.  א  מיט  אויפגעקומען  יחזקאל  איז 
האט אנגעהויבן גיסן געלט פאר מוסדות התורה, 
ישיבות, קהילות, חברה הצלה, שומרים און וואו 
געווען  מנדב  ער  האט  אנדערע  צווישן  נישט, 
פאר די נייע געגענט אין שטאט - וואס ביז יעצט 
א  שלעפן  געדארפט  זיך  איינוואוינער  די  האבן 
א   - ביהמ"ד  נאענטסטן  צום  שעה  א  פון  וועג 
הערליכע גרויסע ביהמ"ד, מיט א ריזיגע מקוה, 
דריי בורות, היכל התורה, מנינים יעדע עטליכע 
שמו:  על  נקראת  געווארן  איז  וואס  מינוט, 

"ביהמ"ד כנסת יחזקאל".

פון  מען.  פארגעסט   - פארגעסן  מ'וויל  אז 
'יחזקאל' איז געווארן "רבי יחזקאל", מען האט 
דער  אד"ג,  באעהרן  דינערס,  צו  גערופען  אים 
די  פארגעסן  צו  פרובירט  שטארק  האט  ציבור 
מעשה פון איבער צען יאר צוריק, און יחזקאל איז 
נישט  'מענטש צווישן מענטשן', און  געווארן א 
סתם א 'מענטש', נאר גאר אן ארויפגעקוקטער 

איד, א גאנצער 'יום זה מכובד'...

ישיבה קטנה בחור'ל,  מרדכי'לע, א לוסטיג 
אוודאי  צרות,  קיין  פון  געוואוסט  נישט  האט 
האט ער געוואוסט ער איז געווארן א יתום אלס 
די  קליין קינד, מ'האט אים דאך אויפגערופן צו 
תורה יעמוד הב' מרדכי בן ר' דוד, און ער האט 
איינמאל אין יאר געזאגט קדיש און געדאווענט 
פארן עמוד, אבער געדענקט האט ער גארנישט, 

און ער האט געלעבט און געלאכט.

ווען מרדכי'לע איז געוואויר געווארן איבערן 
אויף  זיך  עפענט  וואס  ביהמ"ד'  'געגענט  נייעם 

קיין  געווען  נישט  פרייד  זיין  צו  איז  גאס,  זיין 
גרעניץ. צוויי יאר בויעט זיך עס שוין, יעדן טאג 
גייענדיג דעם לאנגען וועג צו די מקוה שפאצירט 
פארשריט,  די  באטראכט  און  פארביי  דאס  ער 
און  ואקיימנה',  לידי  יבוא  'מתי  טראכטענדיג 
ענדליך... דער מרכז לתורה ולתפלה איז פארטיג.

טאג און נאכט האט מרדכי'לע דעבאטירט 
'חנוכת  בעפארשטייענדע  די  חברים  זיינע  מיט 
מיט  אינאיינעם  פארקומען  וועט  וואס  הבית' 
האט  יחזקאל  ר'  וואס  תורה',  ספר  'הכנסת  אן 
און  די מאורע,  לרגל  געלאזט שרייבן  ספעציעל 
פון די מעכטיגע סיינס און לעמפעלעך וואס ר' 

יחזקאל גרייט צו אא"וו.

אלמנה  געוועזענע  די   - מאמע  מרדכי'לע'ס 
האט  זי  אויסגעהאלטן,  נישט  עס  האט   -
זי  אז  בלוט פאדערט  איר מאן'ס  אז  באשלאסן 
זאל אנטפלעקן מרדכי'לען דעם אמת. איין נאכט 
האט זי זיך אראפגעזעצט און אים דערציילט די 
טרויעריגע און אפענע מציאות וואס ס'האט זיך 
אפגעשפילט מיט איבער צען יאר צוריק, זי האט 
געוויינט צו אים: "מרדכי'לע איך בעט דיר, רעד 
זיין  מיט  נישט  דיך  פריי  רוצח,  דעם  פון  נישט 
שיינעם  נייעם  דעם  פון  יסוד  דער  ווען  שמחה, 

ביהמ"ד איז בלויז דיין טאטענ'ס בלוט". 

און  ארץ,  דרך  מיט  אויס  הערט  מרדכילע 
פרעגט צוריק מיט דרך ארץ: "אבער מאמע איך 
ארום  נייעס,  די  נאר  רעד  איך  נישט,  מיך  פריי 
פון  לכבודו  רב  פונעם  דרשה  די  און  דרשה  זיין 

יחזקאל, דער רב איז דאך יא ערליך, ניין?"...

נעבעך, אזוי קוקט אויס א קינד וואס קען 
טאטן'ס  אייגענעם  זיין  נישט  שפירט  און  נישט 

בלוט.

שגלו  לבנים  להם  אוי 
מעל שולחן אביהם

דער נמשל פעלט נישט אויס צו ערקלערן. 
הייליגער  דער  הימל,  אין  טאטן  א  האבן  מיר 
באשעפער וואס טוט מיט אונז אזוי סאך גוטס, על 
נפלאותיך שבכל יום עמנו, זענען אויפגעשטאנען 
די רשעי עמינו און אריינגעשטאכן א מעסער אין 
הייליגן באשעפער, ליידער מעשי שטן הצליח, די 
יעצטיגע פירערשאפט אין אמעריקא איז ליידער 

ו
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'פרא' מדינת ישראל.

רעדן  מיר  ווען  באקלערן.  זיך  מיר  דארפן 
נייעס, איז דאס מיט א קרעכטץ, אז דער אכזר 
מצליח,  איז  טאטע  מיין  געשטאכן  האט  וואס 
אדער זענען מיר ווי דער יתומ'ל וואס קען נישט 

זיין טאטע?!

נישט  מ'דערקענט  און  נייעס  מ'רעדט  ווען 

אן  דאס  איז  טאטע,  אייגענע  דיין  איז  עס  אז 
ערנסטער פראבלעם, 'קושנער' איז ווי יענער רב 
וואס רעדט בשבחו פון רוצח 'יחזקאל'. וואו איז 
דיין קרעכצט און ווייטאג? הערענדיג די דברות 
קודש פון כ"ק מרן רבינו שליט"א פארגאנגענעם 
אין  מאנסי,  אין  מוסדות-דינער  ביים  מאנטאג 
מען  האט  כללי",  "כינוס  צום  בעפארברייטונג 
ווערטער,  די  צווישן  פון  ארויסהערן  געקענט 

ז
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ווען  השכינה  צער  און  ווייטאג  טיעפן  דעם 
מ'שפירוט אז דער באשעפער איז יא מיין טאטע, 
און ווי אזוי אן ערליכער איד רעדט ווען ס'קומט 
אין  פאסירן  וואס  אנטוויקלונגען  און  נייעס  צו 

מיטל מזרח.

'מיין' מאיר'קע
עס  וואס  משל  דער  זיך  דערמאנט  עס 
פלעגט נאכזאגן דער בארימטער מגיד הירושלמי, 
זיינע  ביי  זצ"ל,  שוואדראון  שלום  רבי  הגאון 
הצויונות.  טמאות  די  קעגן  דרשות  פייערדיגע 
אידענע  עלטערע  א  געווען  אמאל  ס'איז  אז 
וואס האט געהאט א איינציג קינד מאיר'קע, זיי 
האבן געוואוינט און איינע פון די חצירות אין די 

אונגארישע הייזער אין ירושלים.

עלטערע  די  זעהט  טאג  שיינעם  א  אין 
מיט  לויפן  געוויסע  חצר,  אין  מהפיכה  א  פרוי 
"בלוט",  היסטעריש  שרייען  אנדערע  פאפירן, 
א צווייטער לויפט צום דאקטאר פון די שכונה, 
זי פרעגט זיך נאך מה כל הרעש, ענטפערט מען 
איר אז א קינד איז געפאלן, און עס רינט בלוט, 
פרויען,  לויפענדע  די  בארואיגן  צו  אן  הייבט  זי 
פארהיילן,  דאס  מ'קען  געפערליך,  נישט  'ס'איז 
צו  זיך  זי  דערנענטערט  אזוי  געפערליך",  נישט 
זי  האלט  צייט  גאנצע  די  ווען  אנלויפעניש,  די 
זיך  וועט  עס  געפערליך,  "נישט  חזר'ן,  איין  אין 

פארהיילן".

פאר  זיך  אנפלעקט  נאענטער,  אנקומענדיג 
אירע אויגן דעם ביטערן בילד, אז דאס קינד איז 
גאר איר מאיר'קע, זי ווערט היסטעריש, כאפט 
"ראטעוועט,  שרייען:  אן  הייבט  און  קינד  דעם 

רופט א דאקטאר! העלפט!"...

מגיד  ירושלימ'ער  דער  פלעגט  יא",  "יא, 
"ווי לאנג  ירושלימ'ער אקצענט:  אויספירן מיטן 
עס איז נישט מיין מאיר'קע, איז נישט געפערליך, 
אבער ווען עס איז מיין'ס, דאן איז שוין איינמאל 
געפערליך". לאמיר זיך מאכן א חשבון הנפש אין 
די טעג, איז דער טאטע אין הימל מיין מאיר'קע, 
טוט מיר וויי די נצחונות פון די משנאי ה', ווייל 
עס איז א מעסער אין מיין טאטן, אדער איז עס 
נישט געפערליך, 'עס איז נאר א נייעס', ווייל עס 

איז נישט "מיינ'ס"?

אינזער התבוננות זיך גרייטענדיג צום כינוס

אין די יעצטיגע טעג אלס הכנה דרבה צום 
זענען  חסידים  סאטמארער  ווען  כללי",  "כינוס 
צו איבערטראכטן  צייט פאר התבוננות  מקדיש 
וואו מיר שטייען, און ווי אויסגעבויט מיר זענען 
בעניני אמונות ודיעות, און בפרט אז ס'האט זיך 
די  יעצטיגע טעג קוקט  די  געפירט אז אין  אזוי 
מדינה  די  ארום  נייעסן  די  אויף  וועלט  גאנצע 
דעם  אין  זיין  צו  זיך מתבונן  כדאי  איז  הטמאה, 
צער  דעם  וויי  אונז  טוט  שטארק  ווי  פונקט, 
אונזער  פון  ווייטאג  דעם  השכינה,  ועלבון 
נישט  מיר  קוקן  צי  הימל.  אין  טאטע  באליבטן 
נעבעך  געדענקט  וועלעכע  מרדכי'לע  ווי  אויס 

נישט זיין טאטן?

גייט,  וואס קומט און  'נייעס' איז א א זאך 
ס'וועט  און  נייעס,  געווען  אלעמאל  איז  עס 
אויסגעבויעט  זיין  דארפן  מיר  נייעס.  זיין  אלץ 
מיט די ריכטיגע יסודות, צו וויסן ווי אזוי דאס 
ווען  יעצטיגע טעג  די  אויפצונעמען. טאקע אין 
צייט  איז  כללי",  "כינוס  צום  זיך  גרייטן  מיר 
פעסטע  א  אוועקשטעלן  צוזאמצוקלויבן,  זיך 
נישט  זאל  שבעולם  רוח  שום  קיין  וואס  יסוד 
קענען אוועקבלאזן, און דאס אריינבאקן אין די 
קינדער, אז ווען זיי וועלן גרעסער ווערן און זיך 
דארפן פארמעסטן מיט די נסיונות פון תשפ"ח 
און תשצ"ח ולמעלה, די דעמאלט'דיגע הצלחות 
פריער  אודאי  זאל  מדינה  די   - רשעים  די  פאר 
אונטערגיין בביאת משיח צדקינו, זאלן זיי דאס 
קענען בייקומען, און געדענקען אז ביים "כינוס 
כללי" בשנת תשע"ח האבן רבבות אלפי תלמידי 
אז  גע'חזר'ט,  און  אויסגערופען  זי"ע  הק'  רבינו 
ווען  און  מאיר'קע',  'אונזער  איז  הק'  שכינה  די 
א  אונז  פאר  איז דאס  הצלחה  די רשעים האבן 

ווייטאג

מיר  וועלן  הכנה,  ריכטיגע  די  אט  מיט 
פון קבלת התורה, און צו דעם  יו"ט  צוגיין צום 
"כינוס  דער  האמונה,  מעמד  נאכפאלגענדיגער 
כללי", מקבל צו זיין די יסודות האיתנים אין עניני 
אמונה ודעות וואס וועלן דארטן געהערט ווערן, 
און בעז"ה אוועקשטעלן דעם יסוד אמיץ וחזק 

לנו ודורותינו עד ביאת הגואל.

אמרו  ונשמע  נעשה  יחד  בברית  כלם  ובאו 
כאחד!

ח
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הוראה למנהיגי ישראל להעביר מחשבת מינות וכפירה 
מלבות בני ישראל  

אכן התוה"ק רמזה לנו בזה ענין גדול, וממנו נקח לימוד לדורות, והוא כי הנה המקלל הלזה אשר פער 
את פיו בדברי חירוף וגידוף כלפי מעלה, היה תוכו מלא וגדוש טומאה וכפירה, ושורשו פורה ראש ולענה 
מינות ואפיקורסות, ובהיותו מתגורר בקרב בני ישראל נתפשט רעל ארס המינות והטומאה אשר בקרבו 
בתוך מחנה ישראל, ועל ידי שחירף וגידף והתקצף וקילל במלכו ובאלקיו, ונשמעו חירופיו וגידופיו ודברי 
הבלע שלו בקרב בני ישראל, נכנסו דברי המינות והאפיקורסות כארס נחש בלבות רבים מבני ישראל, וכדי 
לשרש ולעקור את כוחות הטומאה והדיעות הכוזבות הנפסדות שנתפשטו בקרבם מכח אותו רשע היה דבר 
ה' אל משה לאמר הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, והיה בזה ציווי אל משה עצמו, כי זה האיש משה 
עבד ה' בעוצם השפעת קדושתו על בני ישראל, בכוחו לפעול לשרש ולהוציא ולעקור מקרב לבם את דיעות 
המינות שנכנסו אל לבם בהשפעת המקלל, כי לא בכוחות עצמם יגברו בני ישראל לעקור כליל את הרהורי 
המינות והכפירה אשר באו בקרב לבם, כי אם בצירוף פעולות מנהיג ישראל אשר יושיעם בתוקף מעלת 
קדושתו. אך מלבד פעולות משה רבינו ע"ה היה צורך שגם בני ישראל בעצמם יהיו עוזרים ומסייעים לו, 
לעקור את כוחות הטומאה מלבם, וללבן כתמי נפשם מכל דיעות זרות נפסדות, וכולי האי ואולי יעלה הדבר 
מידם לבער כליל את ארס הטומאה מלבם עד בלי השאיר לו שריד, אבל בלא סיוע בני ישראל אין ביכלתו 

של מנהיג ישראל להשפיע עליהם לטהר את לבבם. 

להעביר  זה,  בענין  הקורה  בעובי  עצמם  שיכניסו  ודור  דור  בכל  ישראל  למנהיגי  הוראה  יצאה  ומכאן 
מחשבות מינות וכפירה המתדבקים בבני ישראל, כי עליהם הדבר מוטל כדבר ה' אל משה הוצא את המקלל 
הרהורי  את  ולהוציא  לפלוט  ישראל  בבני  יפעיל  קדושתו  שבכח  דהכוונה  וכדפירשנו  למחנה,  מחוץ  אל 
המינות והכפירה שהכניס אותו מקלל בלבות בני ישראל, ומכח מחשבות רעות ודיעות נפסדות אלו נוצרו 
מלאכים רעים בדמות אותו חטא, וכידוע מספה"ק כי מכל עוון נוצר מלאך רע בצורת אותו החטא, ואותם 
המלאכים שנוצרו מחטא המחשבות הרעות והרהורי הכפירה שעלו בלבם מכחם של אותו מקלל כינה הכתוב 
ע"ש החטא שממנו נוצרו, ולזאת אמר הוצא את המקלל הלא המה המחשבות הרעות שנבראו מהם מלאכים 
רעים בבחינת אותו מקלל, אל מחוץ למחנה כלומר שיעקרו אותם מתוך לבם ויוציאום חוץ לרשותם, ועל 
בכח מנהיגי  אין  ישראל  בני  סיוע  בלא  כי  בדבר,  ולהועיל  לעזר  ישראל  להיות למנהיגי  ישראל מוטל  בני 

ישראל לעשות דבר. 

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

ט
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וזהו שסיים הכתוב בסוף הפרשה וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, דאף 
כי בדבר ה' אל משה נאמר הוצא את המקלל בציווי לנוכח, כבר נתבארה הכוונה בזה כי נצטווה משה לפעול 
עליהם בכח השפעת קדושתו לפלוט ולהגעיל את כח הטומאה שנאחז בקרב לבבם, אך עליהם הדבר מוטל 
לעזור לו בכוחות עצמם, לפיכך אמר קרא וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל, שהשפיע בהם 
דברות קדשו מלהבות אש, והודיעם קושט אמרי אמת, גודל הטומאה המונחת בדברי המינות והכפירה של 
המגדף, ובכח אמרות קדוש ישראל משרע"ה ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, שכל אחד ואחד מישראל 
הטומאה  משרידי  כבורית  לבו  וכיבס  וכפירה,  מינות  מחשבת  שמץ  מכל  עצמו  וטיהר  נפשו  חשבון  עשה 

והזוהמא שנדבקו בו.

)דברי יואל, אמור(

***

מי שאומר שהיא דבר טוב ורוצה בה,  בזה הניח היסוד 
שהצדק עם כל הכופרים בה' 

ואען ואומר בדברים ברורים ובהירים הגם שעכשיו אחרי שהקימו להם המדינה כבר אפשר לראות לכל, 
שהיא מלאה כפירה ומינות, אבל מכל מקום מפני שישנם עדיין אנשים שהוכו בסנוורים, והם קורצזיכטי"ג, 
אפרש להם כל הענין, שידעו שזה הרעיון ליקח לעצמם ממשלה ולהשתחרר מהגלות מעת שחצנת הטומאה 
מזה  היו מתיראים  הקאלאניזאצים  בזמן  דורות  איזה  לזה  מקודם  ועוד  יותר משישים שנה  כבר  הוא  הזה 
שיצמח ממנה רעיון הזה לבקש לעצמם ממשלה וכל צדיקי הדור וכל גדולי ישראל וגאונים אמתיים כולם 

בפה אחד הסכימו שהיא אסורה ולחמו נגדם במסירת נפשם. 

וכל  ישראל  הכלל  את  להשמיד  שרצה  הכופרים,  ראש  היה  טוב  דבר  שהוא  שאמר  וראשון  והראש 
לטהרה  טומאה  בין  ולהבדיל  ישראל  וגדולי  צדיקים  בין  בזה מחלוקת  אומר שהי'  נמצאת  אתו,  הכופרים 
בה'  הכופרים  כל  עם  שהצדק  היסוד  הניח  בה,  בזה  ורוצה  טוב  דבר  שהיא  שאומר  מי  מעתה  הכופרים, 
ובתורתו וכל הצדיקים אמתיים טעו ח''ו, ולא עוד אלא שהפסידו את הכלל ישראל במה שהתנגדו לה שאין 
לך כפירה גדולה מזה, לבד מאשר רואים בחוש הכפירה הגדולה והאפיקורסת שהיא אך למותר לבאר, ואם 
אילו אשאר רק יחיד בעולם אשר לא הגיע עוד עד כל כך, אבל אפילו אם יהי' כן צריכין לעמוד חזק כארז 

לבל יזיז זיז כל שהוא ולהכניע לשיטתם, כמבואר במגדל עוז מהיעב''ץ.

יחיד בעולמו שהרי הוא מחובר  יחידי אינו  זה, אפילו אם הוא נשאר  אלא, דבאמת מי שהולך בדרך 
ומקושר עם כל הצדיקים אמתיים וגדולי ישראל וגאונים אמתיים מדורות הקודמים שאפילו יתקבצו כל 
הדור הזה כולם כאחד יהי' מי שיהי' הם בטלים ומבוטלים וכאין נגד דורות הקודמים ולדעתי אם צריכין 
הקודם שמדור  האמתיים  הצדיקים  עם  ובקשר  אחת  ובשיטה  אחד  בדעה  להיות  לבחור  טוב  יותר   לבחור 

מלהיות עם הדור הזה כולם כאחד מראש ועד סוף שהם כאפס ואין נגדם מעתה מי שהולך בדרך זה הוא 
מחובר ומקושר עמם ומראה שמקורו ושורשו הוא משורש הטהרה וממקור קדוש יהלכון ולעומת זה ההיפוך 

הוא להיפוך.

)חידושי תורה, תשי"ז יום ב' דשבועות (

י
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די אלע וואס האלטען מיט זיי, זענען בעונינו הרבים 
עובדי עבודה זרה

בעונותינו הרבים, ס'טרעפן זיך נאך אידן, וואס זענען נאך גאר פון די שומרי תורה און מ'גייט מיט מיט 
די מהרסים?! 

דער פסוק שרייט געוואלד "אל דמו לו"! 

די  ארץ"?  "חובבי  געגעיבן  נאמען  א  גאר  מען  האט  די  צוקוקען,  דאס  מען  קאן  ווי  הרבים  בעונינו 
"מחריבי ארץ".

הן הנה היו בעוכרינו, מ'העט מיר שוין לאנג געהאלטען נאך דער גאולה ווען נישט די רשעים!

ה' ישמרינו! די אלע וואס האלטען מיט זיי, וואס זיי נעמען א טייל מיט זיי, זענען בעונינו הרבים עובדי 
עבודה זרה,  ה' ישמרינו מהם ומהמונם, מ'מעג זאגן וואס מ'וויל, דער אמת איז אמת.

)לשון קדשו של רביה"ק זי"ע ס"ג בא תשכ"ב(

***

א איד וואס קען האבן פון דער מלוכה א קורת רוח איז 
בלי שום ספק א כופר בתורה

דער ערשטער שריט פון די ישועה וועט זיין, אז דאס וועט אויסגעריסן ווערן מן העולם! א איד וואס 
קען האבן פון דער מלוכה א קורת רוח איז בלי שום ספק א כופר בתורה ובכל דברי חכז"ל! ס'איז נישט 
במציאות בעולם אז מ'גלייבט אז ס'איז דא א באשעפער און א תורה אז מ'זאל פון זיי האבן א קורת רוח! מעג 
אפילו די גאנצע וועלט זאגן פארקערט! די תוה"ק איז פריער פאר יעדן! די גאנצע וועלט איז בטל ומבוטל 
פאר א קוצו של איד פון די תורה הקדושה! און קיין נייע תורה ווילען מיר נישט מקבל זיין נאר דיא וואס 

מ'האט אונז געגעבן אויפן בארג סיני ומינה לא נזוע. 

יהי' איך שיהי', חכז"ל האבן געזאגט אז אין דעם איז געווענדעט השראת השכינה, עד שיכלו שופטים 
ושוטרים רעים מישראל, און ווער עס נעמט א חלק אין דעם, ווער ס'איז א שותף אין דעם, דער האלט אויף 
די ישועה! דער האלט אויף השראת השכינה! און האלט אויף ביאת המשיח! ווער ס'נעמט טייל דערין דעס 
מינדעסטע אפילו איין רגע כקוצו של איד! הרחק מהם כמטחוי קשת! יעדע רגע וואס זיי עקזיסטירן האלט 
אויף ישועת השי"ת! - פון דער מיינונג קען נישט אוועקגיין ווער ס'וויל נישט אוועקגיין פון השי"ת און פון 

די תוה"ק קען זיך פון דער מיינונג נישט אוועקרירן. 

דער פסוק זאגט )מיכה ג ט-י( שמעו נא זאת וכו' המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בנה ציון 
בדמים וירושלים בעוולה - דער נביא האט מתנבא געווען אז מ'וועט בויען ציון מיט שפיכת דמים… - השי"ת 
זאל זיך מרחם זיין אז ס'זאל בטל ווערן בחסד וברחמים דורכ'ן מלך המשיח, ווייל ח"ו דורך די אומות איז דאך 
א גרויסע סכנה פאר אידן, אבער דאס איז דאך ברור אז דאס מוז בטל ומבוטל ונעקר מן העולם ווערן כאבק 
הפורח! יבושו ויכלמו די אלע וואס האבן דערפון די מינדעסטע קורת רוח אפילו! אוי להם ווער ס'רעדט 
אפילו א דיבור הקל לטובתם! השי"ת ישמרנו מהם ומהמונם, מ'זאל מיר קיין טייל נישט האבן מיט די אלע.

)מס"ג עקב תשט"ז(
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קאן מען בכלל שווייגן?!
"עס זענען דא כמה ענינים וואס מען מוז, און מ'וועט רעדן דערפון, נאר איין ענין איז דא וואס עס וואלט 

געווען ח"ו אן עוון פלילי אז מ'פארשווייגט די לעצטע עולה.

עס איז דא ליידער אסאך אויף וואס צו רעדן, די עוולות זענען פיל, בכל יום ויום וואס עס פאסירט אין 
מדינת ישראל וואס די ממשלה גיט ארויס גזירות, מ'וואלט געדארפט האלטן אין איין שרייען, אבער די 
מעשה נבלה וואס עס איז געשען אין סוף פון פארגאנגענעם יאר איז לא יאומן כי יסופר, א זאך וואס איז 
געטאן געווארן בפני כל עם ועדה פאר די גאנצע וועלט, עס איז געווען באשריבן אין די גאנצע וועלט 
פרעסע, אפילו די היגע צייטונגען וואס מ'קען נישט חושד זיין אז זיי זענען קעגן די ציונים, האבן געשריבן 
אז עס איז געווען איינפאך א פאגראם אויף אידישע קינדער, וואס אידן האבן דאס דורכגעפירט, וואס 

אזוינס איז אפשר נאך קיינמאל נישט געווען.

דאס איז געווען אום שבת, ווייל אידן האבן א אידישע שטאט, אין בני ברק אן עיר הקודש וואס איז פול 
מיט תורה און עבודה, און איז נתייסד געווארן דורכן חזון איש זצ"ל, און עס האבן זיך דארט באזעצט 
זיך דארט אסאך ישיבות, אין די שטאט  פיל אידישע אידן, חסידים, רבנים און רבי'ס, און עס געפונען 
ווייל אין די גאס זענען נישט פארגעקומען קיין חילולי  איז ביז היינט אפגעהיטן געווארן שבת קודש, 
זיך  ווי פארשטענדליך,  און אידן האבן,  זיין,  גדר  פורץ  זיי אנגעהויבן  שבת בפרהסיא. לעצטענס האבן 
געגנגעשטעלט. און דוקא אויף א פרידליכן אופן, זיי זענען אליין מודה אז מ'האט נישט געווארפן קיין 

שטיינער, און דאך זענען זיי באפאלן די אידן און זיי געשלאגן מכות רצח.

און צום ערגסטן איז נאך געווען - דאס וואס וואלט אליין געווען גענוג אז עס זאל זיין תסמר שערת ראש 
- אז זיי האבן אנגעצינדן שטריימלעך פאר די אידן וואס זענען נאך פארט געבליבן, און זיך זיך געשטעלט 
טאנצן ארום דעם, עס איז נישט שווער משיג צו זיין, עס איז ממש שווער נאכצוזאגן, עס איז אבער ליידער 

אזוי געווען, יעצט ממש דאס פארגאנגענע יאר.

פארשטייט זיך אליין אז עס ליגט אויף אונז א חוב, ווייל קען מען דען נעמען אויף זיך אזא אחריות אז עס 
זאל געשעהן אזא עוון פלילי און מיר זאלן דאס פארשווייגן, מיר זאלן זיך נישט צונויפקומען און נישט 

שרייען?!

מ'קען נישט זאגן אלמלא ראיתי לא האמנתי
זעהן עד היכן הדברים  זאלן  פנים, פאר אונז אליין, מיר  וואס מ'דארף צו שרייען, איז כלפי  דער עיקר 

ש א ת  ו ב ה ל מ ש  ד ו ק ת  ו ר ב ד

אסיפת הסברה ב"מאנהעטן סענטער"

 בענין שלא להתפעל מהצלחת הציונים 
עשי"ת שנת תשל"ז לפ"ק

ע"י כ"ק מרן רביה"ק 
בעל ברך משה זי"ע
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מגיעים, מיר ווייסן פון דעם מאמר "אלמלא ראיתיו לא האמנתיו", ווען איך וואלט נישט געזעהן וואלט 
איך נישט געגלייבט אז ס'קען געמאלט זיין, נאר באמת געפונען מיר אז אויף אזא זאך וואס חכמינו ז"ל 

זאגן, טאר מען נישט זאגן אלמלי ראיתי וואלט איך נישט געגלויבט.

באמת מוז מען זיך מתבונן זיין, דאס אלעס וואס האט פאסירט, און וואס האט שוין פאסירט זייט זיי האבן 
געגרינדעט די מדינה אין ארץ ישראל, וואס שטענדיג איז דארט געווען גזירות און שפיכות דמים ממש, 
ביז היינט, יעדעס מאל וואס עס געשעהט אזא זאך וואס מ'באטראכט פאר אן עוון פלילי, קלערט מען "ווי 

אזוי האט אזא זאך געקענט פאסירן?".

אפילו מיר ווייסן ווי ווייט זיי זענען שונאי הדת, אבער אזוי ווייט האט זיך קיינער נישט פארגעשטעלט, 
נאר דאס וואס מ'האט זיך נישט פארגעשטעלט, דאס איז דערפאר וואס מ'איז זיך נישט מתבונן פון וואנען 

עס נעמט זיך די גאנצע זאך, פון וואו קומט צו זיי אזא רשעות?

אלע גדולי ישראל האבן פון דעם מורא געהאט
אבער אז מ'איז זיך מתבונן זעהט מען אז דאס איז גארנישט אזוי פשוט, און אז דאס איז פירות פונעם 
רעיון הציוניזם וואס האט זיך געגרינדעט מיט אכציג יאר צוריק. וואס אלע גדולי התורה, אלע ערליכע 
אידן בכל מקומות מושבותיהם, צי איז דאס געווען רוסלאנד, צי איז דאס געווען אין פוילן, צי איז דאס 
געווען אין די ליטא, צי אונגארן, צי דייטשלאנד, אלע ערליכע אידן און גדולי תורה האבן פאר דעם אזוי 

מורא געהאט.

היינט שטייען מיר און מיר טראכטן, מיר זענען אין א דור ווען די מדינה איז פארווירקליכט געווארן, די 
אלע גדולים וצדיקים וואס זענען געווען פאר זעכציג-זיבעציג יאר, האבן שוין דאן באגריפן און האבן שוין 
תיכף געזען וואס עס וועט פון דעם ארויסקומען, און זיי האבן מזהיר געווען אז דא קומט אסאך ערגערע 

סכנה, און אסאך א גרעסערע נסיון, ווי עס איז געווען בימי הש"צ שר"י.

זיי האבן אנגעהויבן צו קאלאניזירן  ווען  אלע גדולי תורה פון יענע יארן, האבן שוין ביי די קאלאניעס 
ארץ ישראל, ווי מיר טרעפן געדרוקט פון שינאווער רב ז"ל און אנדערע צדיקים ווי אויך מיין זיידע דער 
קדושת יו"ט ז"ל, די אלע גדולי התורה אין די ליטווישע, רוסישע און פוילישע גדולי התורה, רבנים, רבי'ס, 
האבן געשריגן געוואלד! זיי האבן געזאגט אז דא קומט א געוואלדיגער נסיון, וואס איז נאך נישט געווען 
ביים כלל ישראל פון ווען אידן זענען פארטריבן געווארן אין גלות, אז אידן זאלן אויפשטיין און פורק זיין 

דעם עול תורה. געשען איז דאס פונקט ווי זיי האבן געזאגט.

ציוניזם איז ארגער פון השכלה
ס'איז ממש נישט משיג צו זיין זייער כח הקדושה ]של הצדיקים הקודמים[, און דער כח התורה וואס עס 
האט געהאט דער ליובאוויטשער רבי דער מהרש"ב זי"ע. ס'איז ידוע דער בריוו וואס ער האט געדרוקט, 
ווי ער האט דאס באשריבן ממש גענוי ווי עס זעהט אויס ביי זיי היינט, ער שרייבט דארט צו איינעם פון 
זיי וואס איז צו אים געקומען - ווי עס איז באקאנט האבן דעמאלטס אין רוסלאנד געארבעט די מפיצי 
ההשכלה און זיי האבן אסאך אידן אויסגע'שמד'עט, און געטאן פיל חורבנות צווישן אידן - זאגט דער 

ליובאוויטשער רבי דארט, אז דער רעיון פון ציוניזם איז טויזנט מאל ארגער ווי די משכילים.

ער זאגט דארט זייער א שארף ווארט, דער וואס וועט זיך מתחבר זיין צו די ציונים, דער וועט נישט זוכה 
זיין תשובה צו טוהן, ווייל עס איז נישטא קיין תשובה אויף דעם חטא! ער איז אויך מסביר פארוואס, ווייל 
די אלע מפיצי ההשכלה כאטש זיי זענען געווען גרויסע פושעים, האבן זיי געוואוסט אז זיי טוען עבירות, 
און זיי זענען אראפגעגאנגען פונעם דרך התורה, אבער די ציונים זענען אינגאנצן מהפך דעם סדר, זיי 
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האבן אנגענומען - ווי עס האט אמאל איינער פון זייערע ראשים געזאגט - אז 'א איד איז נישט דער וואס 
האלט שבת און עסט נישט נישט קיין נבילות וטריפות, א איד איז דוקא דער וואס איז מחלל שבת און 

האלט נישט די תורה, דער איז א איד און אזוי וועט מען זיך פירן אין ארץ ישראל".

דערפאר שלאגן זיי די אידן אין בני ברק, ווייל זיי זעהן אין זייערע אויגן גארנישט קיין אידן, אזעלכע אידן 
זענען ערצויגן געווארן אין ארץ ישראל, און דאס זענען די פירות פונעם ציוני'זם וואס איז געגרינדעט 
זיי דארט אן ביי  ווי דער ליובאוויטשער רבי זצ"ל רופט  געווארן דורך הערצל שר"י און נארדוי שר"י, 
די נעמען, מ'זאל וויסן אז דאס זענען געווען זייערע ראשים און מנהיגים, און זיי זענען געווען אזעלכע 

פושעים וואס זענען נאך קיינמאל ביי אידן נישט געווען, זינט ווען עס עקזיסטירט דאס אידישע פאלק.

ממילא איז ביי דעם נישט שייך צו זאגן 'אלמלא ראיתי לא האמנתי', ווען איך וואלט ווען נישט געזעהן 
זיי נישט גלייבן,  ווייל עס איז נישט פארהאנען קיין זאך וואס מ'קען אויף  וואלט איך נישט געגלייבט, 
טאמער איינער קלערט אז דאס קען נישט זיין, איז א סימן אז ער איז ח"ו נתפס געווארן למינות, ווייל 
זיין  נישט  מען  דארף  גארנישט  פון  פארשטעלן,  זיך  מ'קען  וואס  ארגסטע  דאס  טוהן,  אלעס  קענען  זיי 

איבערראשט.

אזוי האט די מדינה געדארפט אויסזעהן!
פון  פארלאנגען  גארנישט  מ'קען  און  אויס!  זעהט  זי  ווי  אזוי  אויסזעהן,  געדארפט  מדינה  די  האט  אזוי 
פאפט  און  נאריש  אליינס  זיך  מאכט  אנדערש  עפעס  זיי  פון  פארלאנגט  וואס  דער  אנדערש.  עפעס  זיי 
ווייל עס איז געגרינדעט געווארן פון אזעלכע פושעים וואס איז  זיך אליין, אזוי דארף דאס אויסזעהן! 

קיינמאל נישט געווען פון קבלת התורה אן.

עס זענען טאקע געווען אין פארשידענע צייטן בימי חכמי הש"ס און אויך שפעטער פארשידענע פושעים 
און מסיתים, אבער קיין איינס איז נישט געווען אזוי ווייט קעגן די תורה הקדושה און קעגן די אמונה און א 

מרידה במלכות שמים ווי דער ציוניזם איז, און וואס עס פאסירט מוז מען זיין גרייט דערויף.

צדיקי  די  פון  תורה  דעת  אמת'ן  דעם  מסלף 
הדור

און אזוי ווי דער נסיון פון ציוניזם איז שוין טאקע היינט שוואכער געווארן, ווייל אפילו די וואס האבן 
זיך אמאל איינגערעדט אז דער רעיון פון איינטוישן דאס אידישע פאלק מיט נאציאנאליזם קען האבן 
עפעס שייכות מיט קדושה ח"ו, זעהן שוין אויך צוביסלעך איין היינט די ריכטיגקייט, אבער לעומת זה איז 

פארהאן א טעראר, מ'זאל נישט זאגן קיין ווארט קעגן זיי, און עס איז ממש סכנת נפשות.

געווען  איז  דערויף  וואס  כרוז  א  ארויסגעגעבן  האבן  רבנים  די  ווען  אז  גרויס,  אזוי  איז  חוצפה  זייער 
אונטערגעשריבן דער נשיא פון התאחדות הרבנים, דער פעטער זאל געזונט זיין ]רבינו הק' זי"ע[, איז 
א  איז  דאס  אונטערגעשריבן,  נישט  נשיא  דער  האט  דאס  אז  זאגן  און  שרייבן  וואס  אזעלכע  פארהאן 
אומדערהערטע חוצפה! דארט ווי יעדער ווייסט אלע יארן אז דאס איז זיין שיטה, אז דער רעיון הציוני 

איז ממש עבודה זרה, און אז עס קען נישט זיין עס זאל געשעהן נסים דורך די רשעים.

עס איז טאקע געווען אן הצלה, אבער צו געבן דערמיט חיזוק און עידוד פאר עוברי עבירה?! ווי קען גאר 
אזא זאך איינפאלן?! עס קען נאר זיין השי"ת זאל מאכן נסים דארט וואו עס קומט נאכדעם "ויאמינו בה' 

ובמשה עבדו", אבער דורך די רשעים איז דאס אוממעגליך.

באמונה  גלייבן  וואס  אידן  טויזענטער  פון  פארזאמלונג,  יעצטיגע  די  פון  ציל  דער  יעצט  איז  דאס  און 

יד
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וואס האבן  פון די צדיקים  רייד  די  געווען  זענען  ווי ריכטיג עס  זעהן איין  שלימה, אמונת צדיקים, און 
געווארענט קעגן די עבודה זרה, ווייל דאס איז בקבלה דור אחר דור עד מעמד הר סיני.

אם הרב דומה למלאך
מיר דארפן אלע אפגעבן א שבח והודאה פאר השי"ת, אז מיר האבן געהאט די זכי' אז כ"ק מרן הנשיא 
בדמעות  דרשות  און  תורות  פייערדיגע  די  הערנדיג  כח,  אזויפיל  אריינגעלייגט  אונז  אין  האט  שליט"א 
שליש, האט ער אונז געגעבן צו פארשטיין דאס ענין, און עס איז נישטא די כוחות וואס זאל אונז קענען 

אפפירן פון דעם וועג, אפילו א זיז כל שהוא.

דער פעטער זאל זיין געזונט האט געזאגט אויף די גמרא )מו"ק יז.( אמר רב יוחנן אם הרב דומה למלאך 
ה' צבקות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו", פרעגט זיך א קשיא, ווער האט דען א באגריף פון א 
מלאך? ווער קען דען וויסן וואס א מלאך הייסט און ווי אזוי ער זעהט אויס צי וויסן אז דער רב איז דומה 

למלאך ה' צבקות?

הראשונים  אם  זאגט,  ע"ב(  קי"ב  )שבת  גמרא  די  ווייל  פשוט,  גאנץ  אויספרובירן  מען  קען  דאס  נאר, 
כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פינחס בן יאיר, איז 
דאס טייטש אזוי, די אלע גדולים און צדיקים פון די פריערדיגע דורות זענען מקושר איינער מיטן צווייטן 
ביז משה רבינו, און זיי זענען אלע פאררעכנט ווי מלאכים און זייערע ווערטער זענען אמת ויציב פונקט 
ווי די ווערטער פון די מלאכים, און אויב דער 'רב' איז 'דומה', ער גייט אין די זעלבע וועגן ווי דער מלאך ה' 
צבקות, די פריערדיגע צדיקים, די ראשונים כמלאכים, דאן תורה יבקשו מפיהו, ווייל דעמאלטס איז ער 
כבני אדם ער איז א מענטש א בר דעת, און דערפאר קען מען הערן זיין תורה, טאמער אבער האלט ער אז 
הראשונים כבני אדם, די פריערדיגע האבן געקענט מאכן א טעות, דער איז 'כחמורים', און מ'קען פון אים 

נישט מקבל זיין קיין תורה.

מיר קענען זאגן, "ברוך הוא אלקינו" וואס ער האט אונז געגעבן די זכי' צו הערן די אלע פייערדיגע דרשות 
פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, און ער זאל אונז העלפן אז מיר זאלן אויך ווייטער האבן דערצו די זכי', ווייל 
דאס פעלט אונז זייער שטארק אויס. מיר וועלן זיך האלטן צו דעם וועג וואס כ"ק רבינו שליט"א האט אונז 
געלערנט, פון זיינע רבי'ס און זייערע רבי'ס ביז משה רבינו, און דאס וועלן מיר איבערגעבן פאר אונזערע 

קינדער און קינדס קינדער עד סוף כל הדורות".

ויואל משה, דעם מדרש אויפן פסוק  זיין ברענגט אין די הקדמה פונעם  דער פעטער זאל מאריך ימים 
)איכה ג' יט( זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל לו", אז ווען עס וועט קומען דער קץ הגאולה "אומר להם 
אותן  כל  לי  המתנתם  "איך  זיך,  וואונדער  איך  ממכם",  תמה  "אני  קינדער  מיינע  בני,  לישראל,  הקב"ה 
השנים", ווי אזוי און מיט וואס פארא כח האט איר אויף מיר געווארט די אלע יארן אין גלות, אין גלות 
ביי אידן וואס איז ארגער ווי דער גלות ביי די גוים, און אידישע קינדער וועלן ענטפערן "אילולא תורתך 

שנתת לנו כבר אבדונו בין האומות".

מיר האבן טאקע די זכי' צו הערן די תורה פון הייליגן רבי'ן שליט"א, דאס ליגט אונז אין בלוט, און דערמיט 
וועלן מיר קעגן גיין מקבל זיין פני משיח צדקינו בב"א.

וואס מיר דארפן טון דערצו איז, אז מ'זאל בעטן דעם באשעפער אז ער זאל שוין רחמנות האבן און מאכן א 
סוף, ווייל נאר דער באשעפער קען מאכן א סוף צו דעם נסיון וואס איז געקומען אויף כלל ישראל.

זאל שוין השי"ת מאכן א סוף וקץ לכל צרותינו און תחילה וראש לפדיון נפשינו, מיט א גמר חתימה טובה 
ושנת גאולה וישועה אמיתית פארן כלל ישראל אמן.

טו
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ירושלים עיר הקודש
אז מ'רעדט פון פאליטיק מוז מען רעדן אביסל, יעדער ווייסט וואס די וואך האט זיך אפגעטוהן אין די 
נוגע ירושלים עיר הקודש. ס'איז ידוע דער מדרש פארוואס הייסט ירושלי"ם,  פאליטישע וועלט, וואס איז 
זאגט דער מדרש, מלכי צדק דאס איז שם בן נח האט גערופן דאס מקום שלם, אברהם שטייט אין פרשת וירא 
האט דאס גערופן יראה, האט דער אייבערשטער געזאגט זאל איך דאס רופן יראה וועט שם האבן אן הקפדה, 
זאל איך דאס רופן שלם וועט אברהם האבן אן הקפדה, איך וועל דאס רופן ביידע צוזאמען, ירושלי"ם, וואס 
ירושלים איז די טייטש ירא"ה און של"ם, וואס סיי אברהם און סיי שם בן נח האבן א נאמען געגעבן דאס מקום.

דער טאטע ז"ל זאגט )ברך משה פ' בלק(, שם איז דאך געווען פאר אברהם, האט מען דאך קודם גערופן 
שלם, און נאכדעם האט אברהם אבינו גערופן יראה, פארוואס הייסט דאס ירא"ה של"ם, ס'וואלט ענדערש 
געדארפט הייסן של"ם ירא"ה, אזוי ווי דער סדר וואס מ'האט עס א נאמען געגעבן. נאר זאגט ער שם האט 
עס א נאמען געגעבן של"ם ווייל תורת ה' תמימה, דאס איז די שלימות פון א זאך, די משנה זאגט כל שיראת 
חטאו קודמת איז חכמתו מתקיימת, ס'מוז זיין יראה פאר תורה, אברהם האט דאס גערופן יראה, שם האט 
דאס גערופן שלם אויף די תורה, יראה דארף זיין פאר תורה, דערפאר הייסט דאס ירושלי"ם ירא"ה של"ם, אזוי 

איז דאס א אייביגקייט.

 ירושלים איז דער טייטש יראת ה', ירושלים מיינט תורה הקדושה. ציונות מיינט להיפך! עקירת התורה 
הקדושה און עקירת יראת שמים! ירושלים מיט ציונות דאס איז תרתי דסתרי.

אונז רופן מיר היינט אויס פאר די גאנצע וועלט בשם דעם גאנצן יהדות החרדית, ירושלים איז הייליג! 
ירושלים איז עיר הקודש! ירושלים מיינט תורה! ירושלים מיינט יראת שמים! און ס'איז נישט די הויפטשטאט 

פון די ציוני'סטישע מדינה!

ס'אונז נישט קיין נפק"מ וואס פלוני רופט אויס, אפילו ער איז דער פרעזידענט פון אמעריקע. אונז ווייסן 
תש"ח,  אין  פרעזידענט  דעמאלסטיגער  דער  צוריק,  יאר  זיבעציג  מיט  אמעריקע  פון  פרעזידענט  דער  מיר 
נישט אנגענומען  יהדות החרדית האט  האט אנערקענט מדינת ישראל אלץ א אידישע מדינה, אבער דאס 
דעם איינערקענונג, ס'האט אונז נישט אינטערעסירט וואס דער אמעריקאנער פרעזידענט האלט און זיינע 
פאליטישע מיינונגען, ס'האט אויף אונז נישט געמאכט קיין רושם ווען דער אמעריקאנער פרעזידענט האט 
אמעריקאנער  דער  ווען  רושם  שום  קיין  אונז  אויף  נישט  ס'לאזט  און  ישראל,  מדינת  אנערקענט  תש"ח 
ירושלים עיר הקודש.  יאר שפעטער, מאכט עפעס א ערקלערונג איבער  זיבעציג  פרעזידענט אין תשע"ח, 
אונז טוען מיר נישט אנערקענען נישט מדינת ישראל, און אונז טוען מיר נישט אנערקענען אז ירושלים איז 

די הויפט פון מדינת ישראל.

אין ויואל משה ברענגט דער פעטער ז"ל צו א אהבת יונתן פון רבי ר' יונתן, ער זאגט אין די הפטורה פרשת 
ואתחנן, זאגט ער אזוי, אפילו אויב אלע אומות העולם זאלן מסכים זיין אז ס'זאל זיין קיבוץ פון כלל ישראל צו 

דש קו ת  ו ר ב ד

מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
בענינים העומדים על הפרק

כ"א כסלו 
דהאי שעתא

טז
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גיין קיין ירושלים, איז חלילה וחלילה צו גיין, אפילו ווען אלע אומות העולם זאגן.

דאס מיינט צו זאגן אפילו אלע אומות העולם וועלן זאגן ירושלים האט עפעס צו טוהן מיט מדינת ישראל, 
מיינט דאס נישט מיט די תורה הקדושה כי הוא זה, פאר די אידן וואס זיי גייען לאור התורה איז נישט קיין שום 

נפקא מינה וואס דער אמעריקאנער פרעזידענט זאגט בנוגע ירושלים.

די אידן וואס זיי גייען אין די שיטה הברורה פון ויואל משה, פאר זיי איז גארנישט נשתנה געווארן מיט די 
ווערטער פון דעם מנהיג מדינה אדער א מנהיג מדינה פון א צווייטע מדינה, אונז האבן מיר נאר די דברי התורה, 
אונז ווארטן מיר אויף גאולת ישראל, אידן וועלן אויסגעלייזט ווערן פון דעם גלות דורך דעם הייליגן באשעפער 

וואס וועט שיקן דעם מלך המשיח, און נישט עפעס אנדערש, נאר די גאולה דורך הקב"ה אליינס.

ווער ס'האט זוכה געווען צו הערן די ווערטער פון פעטער ז"ל אין די ענינים, וואס איז געזאגט געווארן 
מעמקי דליבא מ'האט געזעהן פון זיין הייליג הארץ האט גערינען בלוט מרוב צער און עגמת נפש, די ווערטער 

איז געבליבן איינגעקריצט ביי אונז אין די הערצער לעולמי עד.

ווער עס האט א שמחה פון די הצלחה פון ציונות 
וועט נישט זוכה זיין זיך צו פרייען בביאת המשיח

אונז שרייען מיר אויס פאר די גאנצע וועלט, די ציוני'סטישע מדינה דאס איז די כח פון די סטרא אחרא, 
און ווער ס'טוהט פארגרעסערן איר כבוד, פארגרעסערט דעם כבוד פון די סטרא אחרא, דאס מיינט צו זאגן אז 
די פאריגע וואך איז ליידער פארגרעסערט געווארן די כבוד פון די סטרא אחרא, און דאס דארף וויי טוהן פאר 
יעדן ערליכער איד, יעדער ערליכער איד וואס קוקט ארויס אויף התרוממות כבוד שמים, וואס קוקט ארויס אז 

ס'זאל נתגדל ווערן כבודו יתברך בעולמו, די סטרא דקדושה.

 מ'קען זאגן אזוי, ווער ס'האט א שמחה אדער א הנאה פון די הכרזה וואס איז געווען פאריגע וואך, דאס 
איז א סימן אז ער איז געכאפט אין ציוניזם, און ער האט דעות נפסדות רח"ל. חוץ מזה דארף מען נאך האבן 
גאנצע  די  אויף  נישט  איד  שום  קיין  שאטן  נישט  ס'זאל  בשלום,  אדורכגיין  ס'זאל  אז  מרובים  שמים  רחמי 

וועלט, ס'איז דא אידן אין די גאנצע וועלט און מ'דארף האבן עקסטערע סייעתא דשמיא אין אזא זמן.

ס'איז א דבר ברור וועט ס'האט א שמחה פון די הצלחה פון ציוניזם, וועט נישט זוכה זיין זיך צו פרייען אין 
די אמת'דיגע שמחה פון שמחת ציון וירושלים בביאת מלכא משיחא.

דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל מטהר זיין לבבינו לעבדו באמת ובלבב שלם, און מ'זאל דאס וויסן 
און נישט מאכן קיין טעות, דאס רעיון פון ציוניזם, די נאציאנאליסט'ישע תאוה, די תאוה פון האבן א מדינה, 
די תאוה פון האבן א הויפט שטאט, די תאוה פון האבן א מיליטער, די תאוה פון האבן א אייגענע שפראך וכו' 
וכו', איז א איסור'דיגע תאוה, און דאס האט אין זיך כפירה אין שבועת הגלות, כפירה אין די הבטחה פון הייליגן 
באשעפער פאר כלל ישראל אז ער וועט אויסלייזן אידישע קינדער פון גלות, ס'איז א כפירה אין די הנהגה 
פון הייליגן באשעפער וואס ער פירט זיין וועלט, און א כפירה אין ביאת המשיח, ענינים חמורים מאוד אין די 

עיקרי האמונה.

זאל דער אייבערשטער העלפן אונז זאלן מיר קענען שטיין פעסט באמונה טהורה, און נישט נאכגעשלעפט 
פון די ווינטן פון די גאס, ביז דער אייבערשטער וועט העלפן ס'וועט מקוים ווערן די הבטחה און די בקשה פון 
כלל ישראל, וכל הרשעה כולה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, און אונז וועלן אלע זוכה זיין צו 

התרוממות קרן התורה והקדושה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
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והודעתם לבניך ולבני בניך

תאות הציונית
ס'איז דא נאך א יצר הרע, יצרא דעבודה זרה און יצרא פון מינות. ס'איז דא א יצר הרע - א תאוה פון 
נאציאנאליזם, אידישע נאציאנאליזם, וואס דאס האט א נאמען 'ציוניזם'. דאס איז א תאוה, א טמא'נע, 
ווייטאג, צווישן תלמידים, תלמידי תלמידים פון  טריפה'נע און אסור'דיגע תאוה. איך מוז זאגן מיט 
פעטער ז"ל, וואס האט אזויפיל לוחם געווען אויף דעם ענין קעגן די טומאה, כאפט זיך אריין מחמת 

חסרון ידיעה, ומחמת שכחה, מ'פארגעסט, און מ'ווייסט נישט בין ימינו לשמאלו.

ס'איז געקומען דער זמן, מ'דארף רעדן צום ציבור און אביסל מסביר זיין. איך שטעל מיר פאר 
און ס'איז ביי זיכער, דאס איז דער רצון פון פעטער ז"ל - ווער ס'האט אים געקענט, ווער ס'האט אים 

זוכה געווען צו הערן - אז מ'זאל דאס ענין איבער'חזר'ן און איבערגעבן, 'והודעתם לבניך ולבני בניך'.

להנות ממעשי הרשעים והצלחתם
איך וויל דערציילן א מעשה, שוין אסאך יארן פון די מעשה, א פופציג-זעכציג יאר, ס'איז געווען 
א שמש אין קהל, האט זיך געמאכט אמאל א מעשה, א טיר איז געווען פארמאכט אין בית שני אין 
אלטן בית מדרש - ווער ס'ווייסט, ווער ס'געדענקט נאך דאס בית מדרש - מ'האט אים געהייסן ער 
זאל עפענען, און ער האט געהאט עפעס א סיבה ער האט נישט געקענט עפענען, צי ער האט נישט 
געווען אפאר היציגע,  זענען  געהייסן,  וואס מ'האט אים  נישט געפאלגט  געוואלט, בקיצור ער האט 
מ'האט ארויפגעווארפן אויף אים א טלית צי א מאנטל, און מ'האט אים גוט אפגעקלאפט. דער פעטער 
יעדעם  קהל,  גאנץ  פאר'קנס'ט  האט  ער  געהארט,  זייער  אים  ס'האט  מעשה,  די  געהערט  האט  ז"ל 
איינעם אין קהל האט ער גע'קנס'ט גאנץ קהל מיט איין דאללער, ס'איז דעמאלטס געווען 'געלט'. איז 
געווען דארט א איד, וואס האט נישט געוואלט באצאלן, איז ער איז אריינגעגאנגען צום פעטער ז"ל אין 
שטוב און געפרעגט, "פארוואס דארף איך באצאלן קנס?", האט ער געזאגט, "רבי, איך בין אפילו נישט 
דארט געווען, איך בין נישט געווען אין ביהמ"ד ווען די מעשה האט פאסירט, איך האב גארנישט געטון, 
פארוואס קומט זיך מיר א קנס?", האט ער געענטפערט: "הנאה האסטו געהאט? דארפסטו באצאלן".

דרשות הכנה 
לכינוס הכללי

ל"ג בעומר תשע"ח לפ"ק
ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב ד'סאטמאר - 

וויליאמסבורג יצ"ו
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'הנאה' דאס איז א גרויסע זאך. איך וויל פרעגן יעדן איינעם אבער ער זאל זאגן דעם אמת, ס'איז 
א וועלט מיט נייעס, ער האט געהערט די נייעס אז דער פרעזידענט פון אמעריקע גייט איבערפירן די 
'עמבעסי' קיין ירושלים, ער טוט אנערקענען אז 'ירושלים' איז די הויפט שטאט פון מדינת ישראל. האט 
ער געהאט צער? ס'אינטרעסירט נישט? אדער האט ער גאר געהאט הנאה? דאס איז א געוואלדיגע 
נישט  נישט קיין שום נפקא מינה  ווער ס'פארשטייט דעם עומק הדבר, ס'איז  הצלחה פאר ציונות, 
)לצורך המדינה(, נאר ]דעם געפיל[ אז ארץ ישראל איז 'אונזער היימלאנד', און ירושלים איז אונזער 
אנערקענען  טוט  אמעריקע  פון  פרעזידענט  דער  אז  ציונות!  ריכטיג  איז  דאס  אט  'הויפט-שטאט'. 
ירושלים פאר די הויפט שטאט. האט מען געהאט עגמת נפש אז ציונות האט געהאט א הצלחה? אז 

ציונות איז נתעלה געווארן? אז ס'איז נתרומם געווארן דער כבוד פון ציונות פאר די גאנצע וועלט?

נייעס  די  מיט  האלט  יעדער  דערציילן,  נישט  קיינעם  מ'דארף  נייעס,  געווען  איז  וואך  די  "אויך 
]אקציע פון איזראעלי "מוסד", אויפצודעקן נוקלעארע דאקומענטן פון איראן[, א געוואלדיגע הצלחה 
פארן ציונות. ווען מ'האט געהערט די נייעס, וואס איז געווען די רעאקציע? 'פעאיגע חברה'... 'ס'איז 
גוט געלונגען'... אדער ס'האט געגעבן א שטאך אין הארץ אז ציונות האט געהאט אן הצלחה? ווידער 
א הצלחה פאר ציונות. יעדער זאל זיך אליינס מעסטן, וויפיל פונט ציונות ער האט ביי זיך אין הארץ 

מיט דעם.

ציונות פוגם במחשבה
ווען ציונות זאל וויי טון, ווען ציונות זאל פארדריסן, מ'זאל מרגיש זיין ציונות איז מיין פיינט, און 
איך בין א פיינט פאר ציונות, מ'הערט אז מיין פיינט האט געהאט אזא הצלחה, דאס פארדריסט! און 
אויב ס'פאדריסט נישט, איז פשט אז ציונות איז נישט מיין פיינט! און ביי דעם האלט מען ליידער! און 
דאס איז ביי יונג און אלט, און די בתי מדרשים און אין מקואות, וואו מ'האט גערעדט, 'ס'איז געלונגען'! 
יא, ס'איז ליידער טאקע געלונגען! ס'איז געלונגען אריינצוברענגען 'ציונות' אין יעדע הארץ אריין, אין 
יעדע שטוב. און דאס איז שוין דא ביי די לוחמים קעגן ציונות, דארף מען שוין נישט זאגן אין אנדערע 

פלעצער וואו מ'ווייסט דאס אויך נישט.

נישט  מ'ווייסט  ידיעה,  חסרון  א  דא  ס'איז  ידיעה,  קיין  נישטא  ס'איז  פראבלעם?  דער  איז  וואס 
וואס ציונות איז, מ'ווייסט נישט וואס איז דער פגם פון ציונות, מ'ווייסט נישט וואס איז די פסול פון 
ציונות, וואס ליגט אין דעם פסול - ס'איז דא אזא 'רעיון' הציוני, דאס איז אזא געדאנק, אזא אידיאל, 

די ציוניסטשע אידיאל.

'ציונות' דאס איז דיעות נפסדות וואס מ'הערט ליידער אין די היימישע בתי  יהיה איך שיהיה... 
מדרשים, און די היימישע מקואות. דארף מען זיך צוזאמקומען, איך האף מיר וועלן זיך צאמקומען 

אידן אחים לדיעה, לרומם כבוד שמים, אין די אמונה שלימה בביאת המשיח.

ע"י

כ"ק מרן רבינו 
הגה"ק שליט"א
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במסיבה לטובת כולל עצי חיים,
 בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב ד'סאטמאר - בארא פארק יצ"ו

א' פר' במדבר תשע"ח לפ"ק

אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים

מה שהי' הוא שיהי': לחזור הישנות
איך וויל אביסל רעדן בדברים העומדים על הפרק, בנוגע די אסיפה פאר אנשי שלומינו, מעורר זיין 
אויף דעם ענין וואס מ'פילט אז מ'דארף איבער'חזר'ן, נישט קיין נייע זאכן, נאר אדרבה, איבער'חזר'ן 
די אלטע ענינים וואס האבן מיר מקובל, אין דעם אליינס גייען מיר אויך בדרכי אבות, מה שהיה הוא 

שיהיה.

וויל איך פארציילן. בשנת תש"ל, ס'איז נאך געווען בחיים חיותו פון פעטער ז"ל, אבער ער איז 
שוין נישט געזונט געווען, איז געווען דוכט זיך מיר צווישן פסח און שבועות, האט ער גערופן א גרויסע 
אסיפה פאר אנשי שלומינו אין ביהמ"ד אין ראדני סט. דער גרויסער ביהמ"ד בימים ההם. די אסיפה 
וואס איז דער פעלער פון ציונות. ער אליינס איז אים  'השקפה',  איז געווען אויסדריקלעך צו רעדן 
שוין שווער אנגעקומען די אלע זאכן דעמאלטס, אבער ער האט זיך פערזענליך משתתף געווען ביי די 

אסיפה. ס'איז דא אסאך אידן וואס געדענקן דאס, ס'איז שוין באלד א מעשה פון פופציג יאר צוריק.

דער טאטע ז"ל האט דארט גערעדט, די דרשה וואס דער טאטע האט גערעדט איז געדרוקט אין 
קונטרס מהר"ם ט"ב אויף שבועות, ס'איז געדרוקט ככתבו וכלשונו. איך געדענק דער טאטע ז"ל האט 
מיר געזאגט נאך די דרשה, ער האט גערעדט, נעבן אים איז דער פעטער ז"ל געזעצן דארט, האט ער 
מיר געזאגט ווען מ'איז אהיימגעגאנגען, "ס'איז מיר זייער שווער אנגעקומען צו רעדן בפניו פון פעטער 
ז"ל", ער זאגט ס'איז אים געווען א אימה יתירה, א יראת הכבוד, ער איז געשטאנען דארט, ער האט 
גערעדט און דער פעטער ז"ל איז געזעצן דארטן. איך געדענק דאס נאך אזוי ווי היינט האט ער מיר 

אזוי געזאגט.

די אסיפה איז געווען, "דרשות בעניני השקפה", נישט קעגן גזירות, ס'איז געווען בלויז השקפה, 
האט  ער  וואס  דארט,  זיין  צו  געווען  מטריח  אליינס  זיך  האט  ער  און  קדשו,  רצון  געווען  איז  דאס 
געוואלט מ'זאל רעדן דערפון. וויל איך זאגן 'מה שהיה הוא שיהיה', און דאס איז אונזער צוועק, מיר 

ווילן די זאכן איבער'חזר'ן ווייטער פאר די ווייטערדיגע דורות.

'ער איז דאך געווען אן ערליכער איד'...
איך וויל פארציילן א אינטרעסאנטע מעשה, איך בין דערביי געווען און מיטגעלעבט מיט דעם. 
יענע  געזונט אין  געווען  נאך  ז"ל אין שטוב, ער איז  ביים פעטער  געווען  ז"ל איז אמאל  דער טאטע 
יארן, האט דער פעטער ז"ל פארציילט פארן טאטן, ער האט אים געזאגט אזוי, אין די קריג וואו ער 
איז געווען אין לאגער, האט ער געזאגט אזוי בהאי לישנא, "איך בין דאך געווען מיט יענע חברה", ער 
האט זיי אנגערופן 'יענע חברה', איז געווען דארט איינער - ער זאגט פארן טאטן, "א תלמיד פון דיין 
טאטן )מרן העצי חיים ז"ל(", אזוי האט ער אים געזאגט, "א תלמיד פון דיין טאטן, א ציוני, און ער האט 
זיך פרובירט מיט מיר מתווכח זיין דארט אין לאגער. ס'איז נישט געווען דער זמן און דער מקום פאר 

ויכוחים, יעדער פארשטייט וואו מ'איז, און דער מצב וואו מ'איז געווען".

"האב איך אים געפרעגט איין שאלה, זאג נאר, דיין רבי )העצי חיים(, אזוי האט ער אים געזאגט, 

כ
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דיין רבי איז דאך געווען א קלוגער איד, איז ער געווען א ציוני?", האט ער אים געענטפערט: "מיין רבי! 
איז דאך געווען אן ערליכער איד"... אזוי האט דער פעטער ז"ל פארציילט.

האט ער מסיים געווען, "אמאליגע ציונים האבן געוואוסט, אז אן ערליכער איד קען נישט זיין קיין 
ציוני", אזוי האט ער מסיים געווען, "אמאליגע ציונים האבן געוואוסט, אז אן ערליכער איד און ציוניזם, 

די צוויי זאכן גייט נישט. אבער היינט, זאגט ער, גייט דאס צוזאמען".

א סאטמארער 'ציוני', רח"ל
א  זיין  ס'קען  הדורות,  ירידת  ליידער  ס'איז  טעמא,  מהאי  טאקע  אויך  אסיפה,  די  רופן  מיר 
סאטמאר'ער חסיד, און זיין א ציוני! ס'איז דא סאטמאר'ע חסידים - מ'מוז דאס ארויסזאגן - מ'רעדט 
מיט  באגייסטערונג,  א  מיט  הצלחה  זייער  פון  מ'רעדט  ציונות,  פון  פאר'כישופ'ט  מ'ווערט  'ציונות', 
מיט  אזוי  מ'רעדט  מויל  פיל  פארא  וואס  מ'זעט  הצלחה,  זייער  פון  הנאה  מ'האט  מ'זעט  התפעלות, 
אזא באגייסטערונג. און אן א שום בושה, אן א שום הרגש, ער פארשטייט ניטאמאל אז ער באגייט אן 

עוולה, ס'איז וויכטיג די אסיפה, מ'דארף אביסל דעם עולם אויפקלערן.

היינט פאר איין אין פופציג יאר )סוף חודש אייר שנת תשכ"ז( איז געווען די זעקס טעג'יגע קריג. 
ס'איז דעמאלטס געווען א צומישעניש, ס'איז היינט אויך, ס'איז נישט דאס וואס דעמאלטס, אבער 
נישט  וועלן  די  זענען געכאפט אין ציוניזים  וואס  די  גענוג, מ'דארף רעדן צום היימישן עולם.  ס'איז 

קומען, די וואס זענען נאכנישט, די דארף מען מעורר זיין, זיי זאלן נישט נאכגעשלעפט ווערן.

דער אויבערשטער זאל העלפן, מ'זאל קענען אויפטון מרומם זיין דעם כח האמונה, וויסן וואס 
יענע צד טוט - דאס איז נישט גוט, דאס איז טריפה, יהי' מה שיהי', והיה זה שכרינו. דער אויבערשטער 
זאל העלפן, מ'זאל קענען טוען פועלים לכבוד ה', מרומם זיין כבוד שמים, און ס'זאל זיין בדרך האמת, 
אויף דעם וועג וואס מיר האבן מקבל געווען מאבותינו ורבותינו, ביז דער אויבערשטער וועט העלפן 

מ'זאל זוכה זיין קעגן צו גיין דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן.

במסיבה לטובת 
מוסדות סאטמאר - מאנסי יצ"ו

ב' פר' במדבר, ערב ר"ח סיון תשע"ח לפ"ק

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה

מלחמת עמלק - הכנה לקבלת התורה
ויסעו מרפידים, פאר מתן תורה האט מען זיך אוועקגעצויגן פון רפידים, רפידים איז געווען די 
'מלחמה לה' בעמלק'. די תורה הק' דערציילט אונז אין די פרשה, ויסעו מרפידים, ווייל כדי צו קומען 
צו קבלת התורה, האט געמוזט זיין קודם אן הקדמה פון 'מלחמה לה' בעמלק', דאס איז די הכנה צו 
מתן תורה. עמלק האט אריינגעברענגט דעות כוזבות אין אידישע הערצער, 'היש ה' בקרבנו', און דאס 
אז מען האלט מלחמה מיט עמלק, דאס איז די הקדמה און הכנה צום ריכטיגן 'נעשה ונשמע'. ציונות 
איז עמלק )עי' ס"ג ממרן רביה"ק זי"ע פ' שלח תשכ"ז(, דער פעטער ז"ל האט אויפגעהויבן די האנט 

אין די מלחמה לה' בעמלק, בכל נימי נפשו.

כא
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מיט העכער 50 יאהר צוריק אין די זמנים, די יונגעלייט ווייסן דאס נישט, אבער עלטערע אידן 
וועלן דאס געדענקן, איז געווען א וועלטס איבערקערניש, א גרויסע הצלחה פאר ציונות, א געוואלדיגע 
הצלחה )מלחמת ששת הימים(. דער פעטער ז"ל איז ארויסגעגאנגען מיט א מלחמת אש, צו וויסן אז 
מ'טאר זיך נישט פרייען מיט הצלחה פון ציונות, ציונות איז עמלק, און ווען עמלק זיגט, האט א איד זיך 
נישט צו פרייען. כמה הצטער אותו צדיק אויף דעם, בדם לבבו האט ער געשריגן 'מי לה' אלי', נישט 

האבן א שמחה מיט די שמחה פון עמלק.

אוי, מה היה לנו!
זיך  האט  דעמאלטס  וואס  המשכה,  אן  איז  עס  שפעטער,  יאר  פופציג  און  איין  היינט  איז  עס 
הצלחה,  געוואלדיגע  א  ליידער  האט  ציונות  ווייטער.  בליט  עס  און  ווייטער  יעצט  גייט  אנגעהויבן, 

דארפן מיר ממשיך זיין מיט אונזערע שוואכע כוחות אין די מלחמה.

ליידער האט זיך געמאכט אזוי דער מצב אויף דער וועלט, יעדער האלט מיט די נייעס. עס איז 
ווייטאגליך צו זאגן, וואס מ'הערט ]אפילו[ אין סאטמארער בית המדרש. כ'רעד נישט צו די אויסערליכע 

גאס, די פרעמדע גאס, איך רעד צו די היימשע גאס, די היימישע בית המדרש.

זענען  זיי  וואס  גזירות  די  נאר פון  נישט רעדן פון ציונות,  'מען דארף  עס איז דא א מימרא, אז 
גוזר'. דאס איז גערעכט. מען דארף נישט 'רעדן' פון ציונות, מען דארף 'שרייען'!!! עס דארף וויי טאן 
עד כדי כך אז מ'זאל שרייען. "אוי מה היה לנו". מה היה לנ"ו, וואס איז געשען מיט אונז? וואס מיר 
זענען נתחנך געווארן אויף דעם דרך, וואו זענען מיר אנגעקומען? סאטמארער חסידים זאלן קענען 
רעדן ציונות? מ'האלט מיט די נייעס מיט התפעלות, מיט באגייסטערונג, ווי פעהיג און ווי געלונגען 
)הצליחה מדינת הציונית(. מ'טאר נישט זאגן אויף עבודה זרה ווי שיין דאס איז )גמ' ע"ז כ.(, מען טאר 

נישט זאגן אויף מינות ווי געלונגען דאס איז. 

די גמרא זאגט )קידושין ל:( יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. כ'האב אריינגעטראכט, ס'איז 
אן אינטרסאנט דער אויסדרוק מתחד"ש עליו בכל יום? קען זיין 'מתחדש' עליו בכל יום מיינט מען די 
'נייעס'. יעדן טאג וואס עס איז דא נייעס, דער יצר הרע האט יעדן טאג פרישע נייעס. א פריש געלונגען 
שטיקל. א פרישע מעשה, דאס איז מעשה עמלק. מ'רעדט אין בית מדרש, מ'כאפט זיך נישט אליינס, 
מ'הערט זיך צו די נייעס איינער פון צווייטן. נישט נאר מ'הערט נאר מ'זעט, ואינו דומה שמיעה לראיה, 

עס ברענגט אריין א באגייסטערונג.

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה
ווילן  וואס  די  שלומינו,  אנשי  קומען.  צוזאמען  זיך  גייען  מיר  וואס  אויף  צוועק  דער  איז  דאס 
איבערחזר'ן די אלטע זאכן. ס'איז ברור אז דער פעטער ז"ל ווען ער וואלט היינט געלעבט בחיים חיותו, 

וואלט ער נישט געהאט קיין רואיגע מינוט פון דעם מצב. 

מ'דארף צו וויסן, אז מען דארף ממאס זיין הצלחת הרשעים. די משנה זאגט )אבות פ"ו( "בכל יום 
ויום בת קול יוצאת מהר חורב, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה". דאס איז נישט חלילה בגנותן של 
ישראל, עס איז א בת קול בשבחן של ישראל. דער בת קול זאגט "אוי להם לבריות", עס טוט זיי וויי, 
"מעלבונה של תורה", דאס איז א שבח פאר אידישע קינדער, "בכל יום ויום", יעדן טאג ווען עס איז 
דא נייעס, און ס'איז דא א פרישע "עלבונה של תורה", דער צער וואס די שכינה הק' האט פון הצלחת 
רשעים איז פריש בכל יום. גייט יעדן טאג ארויס א פרישע בת קול, "אוי להם לבריות", אז ס'זענען דא 
אידן וואס פרייען זיך נישט מיט, ס'זענען דא אידן וואס זענען געטריי פארן באשעפער, די הצלחה פון 
די פושעים ועוקרי הדת טוט זיי וויי, עס טוט וויי אז ס'זענען דא עוקרי הדת וואס זענען עובר אויף 

כל איסורי תורה.

כב
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עלבונה של תורה - ברכת 'שהחיינו'
די שכינה הקדושה איז זיך מצטער ווען מ'מאכט א ברכה לבטלה "שהחיינו וקימנו". דער ראש 
הכופרים, ער מאכט א ברכה )אצל חנוכת העמבעסי בירושלים(? 'תקיעת שופר' האט ער געמאכט א 
ברכה? 'אכילת מצה' האט ער אויך געמאכט א ברכה? מ'דארף וויסן, כביכול הקב"ה איז זיך מצטער, 
די  זענען  ליידער  און  איז אויפגעשטאנען א מלכות המינות,  אין ארצינו הק', בפלטרין של מלך,  אז 

רשעים מצליח.

מיר ווילן זיין פון די אידן וואס דער בת קול וועט ארויסגיין און זאגן אויף זיי, "אוי להם לבריות", 
עס טוט וויי פאר די בריות, די עלבונה של תורה.

 דער רבוש"ע זאל העלפן, עס זאל מקויים ווערן די הבטחה 'וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות 
צדיק', 'קרנות צדיק' מיינט מען דעם צדיקו של עולם, דער הייליגער באשעפער, וואס כבודו יתברך 

נעבעך  איז 
מושפל  אזוי 
ל  ל ו ח מ ו
און  בגוים, 
נעבעך  מחולל 
אידישע  ביי 
זאל  קינדער. 
רבוש"ע  דער 
עס  העלפן 
נתרומם  זאל 
ווערן דער קרן 
אידן  התורה, 
זאלן גלייבן אין 
המשיח  ביאת 
ה  נ ו מ א ב
און  שלימה, 
קיין  אין  נישט 
שוא  גאולת 

חלילה.

ר  ע ד
זאל  רבוש"ע 
אז  העלפן 
זוכה  מ'זאל 
צו  קעגן  זיין 
גואל  דעם  גיין 

צדק בב"א.

כג
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וישועה  טובה  לצמוח  יוכל  לא  האלה  והכופרים  מהפושעים  מתוק  יצא  לא  ממר  כי  תדע  ידוע 
לישראל.

אין כוונתם להיטיב מעמד ומצב אחינו בני ישראל אלא להסיר אמונת ביאת משיח מלבבם חס 
ושלום באמרם כי המה יבנו חרבות ירושלים וישובו שופטינו כבראשונה וכדומה.

)מתוך מכתב הרה''ק קדושת יום טוב(

רעת הציונים איננה מפני שאנשים חטאים הם המחזיקים בה, כי האמת הוא בהיפך הציונות מחלה 
ממארת הוא בעצמותה כפירה והכחשה לדתנו.

)דברי שמחה מציעשנוב(

על כן אחינו! שלומי אמוני ישראל חזקו ונתחזקה בעד עמנו ותורת אלוקינו לעמוד בפרץ לא בחיל 
ולא בכח גם לא בטענות ובויכוחים על הציונים שאין אנו רשאים להתוכח עמם כלל כי אם בעמידתינו 
בדעה חזקה מבלי כל מורא ופחד שלא ליתן לרעיון הציוני המשחית לבוא אל בתינו ולהתרחב ולהתפשט 

יותר בזה שנפרסם ברבים בדיבור ובכתב את הדברים והאמת הללו.

שהציונים בעצמה מיוסדת  על ההכחשה בהשגחה עליונה בעיקרי שכר ועונש ובהגואל המקוה 
והלאומיות הדוברת בה אינה אלא התמלאות מחרבנה של הדת הקדושה ולפיכך גם אלו יצוייר שתתנהג 
על ידי יראים ותיקים בכונה טובה אי אפשר לה שלא תהרוס את האמונה והדת ולא עוד אלא שצריכים 
אנו לברר שאפילו היתה איזה ממש באמונת כמה מחלושי הדת שיש איזה אפשרית של תקוה לעשות 
אתחלתא דגאולת הארץ הקדושה בממונינו ובהשתדלותנו הרי ההשתדלות הזאת אסורה לנו על פי 
אזהרת חז''ל הקדושים והנסיון כבר הוכיח כי בכל עת ובכל מקום שהתחילו להשתדל בכגון זה הביאו 
כמה גזירות וצרות חמריות ורוחניות על ישראל ואין שואלין לאדם ביום הדין עשית לישועה כי אם 

צפית לישועה ואין לנו רק היחול עם קיום תורה ומצות...

)אור לישרים(

וטוב שפירשת ענין הציונות כי ענין הציונות מתנגד לאמונה הן בתורה שבעל פה והן בנביאים 
והן בתורה מן השמים והן בתורה שבכתב – ומפני זה הטעם עצמו שהוא נגד לאמונה הרחקנו אותו עד 

קצה האחרון.

רק  ציונים  אלו  אין  כי  לגמרי  עומ''ש  הציונים החפשים שפקרו מעליהם  באלו  אנו מדברים  אין 
רשעים.

רק אנו רומזים על המזרחים אשר בחיצונותם המה פורשים טלפים ואפילו עוסקים בתו''ת אבל 
נקודת האמת והאמונה חסר להם – ויש מגדוליהם שכבר מרגישים זאת אבל הגיאות והפניות מעגל 

המסכה הנעשה מזהב וכסף א''א להם לחזור בתשובה ר''ל.

בוא וראה אשר על שבנא וסיעתו אשר דרש ברבוותא יותר מן חזקי' מלך יהודה אחז''ל קשר של 

צדיקים 
הקודמים

רעיון 
הציוני נגד

כד
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כל  זה  הזה אשר מרפס אגרא אדרבא  נוכל להרים ראש כנגד מאמחז''ל  ואיך  מן המנין  אינו  רשעים 
אולי  ובנותינו  בנינו  ונפש  נפשינו  במסירת  עבודתינו  כל  ופרי  ואמונה  לנקודת אמת  לזכות  עמלינו 

ישארו יהודים נאמני לד' ולתורתו להאמין פשוט בי''ג עקרי הדת.

שוא  עלילות  ומוציא  באמונה  המחזיקים  האנשים  על  החסרונות  כל  הרע  היצר  מראה  ובודאי 
ומדוחים ובאמת דבר שצובעים יכול לעשות צבע וגוון הדור בכלילת יופי אבל דבר שצומח מעיקרא 
וכן בכל דבר והאדם יראה  ומורכבים  וראי' מאתרוגים אמיתיים  קשה שיהי' כל כך הגוון הדור מאד 
לעינים אבל החכם מבין היטב מה אמת ומה שקר ולזה צריך הבנה טובה ונקודה אמיתית ועזר השי''ת כי 
אנו נמצאים בעוה''ז שכולו שקרים – ולזאת שים אזנך כאפרכסת לשמוע דברי חכמים ולבך הט לתבונה 

וככתוב אם כמטמונים תחפשינה אז תבין יראת ה'.

)מתוך מכתב קודש מהרה"ק בעל בית אברהם מסלאנים זי"ע(

בס''ד

ט''ז אלול תרצ''ז התאספו גדולי התורה לדון על שאלת המדינה הרה''ק ר' אלחנן וואסערמאן הגאון 
ר' אהרן קאטלער הגאון ר' מרדכי ראטענבערג מאנטווערפן רבני טשעכין ואונגארן הי' בדעתם לדחות 
כל ההצעה על דבר הקמת מדינה יהודית ואף משני עברי הירדן ואף אם תהא בנוי' על יסודות הדת 

כעין  שזהו  מפני 
באמונת  כפירה 

ביאת המשיח 

)חוברת 
הפרדס שנה י''א מה 
שדיברו אז בכנסיה 
הגדולה של אגודה(

ענין  וכן 
ת  ו נ ו י צ ה
הלא  והמדינה, 
ישראל  כלל 
הזמן  כל  חי 
ובטוח  סמוך 
הבטחת  על 
נביאי  ביד  ה' 
וצדיק,  אמת 
האמונה  ועל 
המשיח  בביאת 
גלויים  וניסים 
אז,  שיתרחשו 
המדינה  ויסוד 
כל  לנפץ  הוא 

אלו,

)תשובות 
והנהגות ח"ב סימן 
ק"מ בשם מרן 
הגרי"ז מבריסק 
זצ"ל(

כה
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לא לחינם הלך זרזיר 
אצל העורב

המשך השיחה עם הרה"ח ר' דוד הויער ז"ל

געדענקט זיך עפעס ווי דער 
רבי זי"ע האט פארקערט מיט 
גדולי  אדער  רבנים  אנדערע 
תקופה,  יענע  אין  ישראל 
בנוגע די התייסדות המדינה?
אלע  ביי  פאסירט  האט  יארן  יענע  אין 
ביים  געדרייט  זיך  האב  איך  ווען  געלעגענהייטן, 
רבי'ן, אלעמאל איז געווען וואס צו זעהן און וואס 

צו הערן.

ר'  ווייטער  לאמיר אייך דערציילן - שילדערט 
דוד:

געווען  נאך  איז  אלעס  ווען  יארן  יענע  אין 
מיטן  מיטגעלעבט  דאך  מיר  האבן  אנפין,  בזעיר 
רבי'ן אויף טריט און שריט, מיר האבן געזעהן זיין 
פון  געהאט  האט  ער  וואס  נפש  עגמת  און  צער 
די התייסדות המדינה, עס האט אים געקרענקט 
זיין אז פון  עד דכדוכה של נפש. איך קען מעיד 
געווען  רבי  דער  איז  תש"ח  אייר  ה'  טאג  דעם 
זיין  געזעהן  מ'האט  מענטש,  צווייטער  א  ממש 
נישט  ממש  מ'האט  פנים,  אויפן  צובראכנקייט 

געזען קיין שמייכל אויף אים.

עס איז געווען א יאר שפעטער, זומער תש"ט, 
ראביי  דורך  געווארן  איינגעלאדנט  רבי  דער  איז 
צו  ע"ה(  הוירש  זעליג  מרדכי  ר'  )הרב  הוירש 
קומען אין זיין קאנטרי. ראביי הוירש איז געווען 
פלעגט  ער  רבי'ן,  פארן  מענטש  געטרייער  א 
שפעטער אויך העלפן די ישיבה און די מוסדות. 
ער האט געהאט א קאנטרי אין מאנטיסעלאו, און 

דער רבי איז דארט געווען איבערן זומער.

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

2
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איך בין געווען אין 'ראזענס קאלאני', נישט ווייט פונעם רבי'נס קאנטרי, און מוצש"ק פר' שופטים, 
באלד נאכן זמן בין איך אריבער געפארן צום רבי'ן הערן די שלש סעודות תורה.

נאך הבדלה איז דער רבי ארויס געגאנגען שפאצירן, שעפן פרישע לופט, פארשטייט זיך אז דער רבי 
האט גערעדט פון די מדינה, און פון די פרומע אידן וואס שטעלן זיך ליידער צו מיט די ציונים. האט מען 
געשמועסט אז די אגודה וויל אריינגיין אין די רעגירונג, און דער יו"ר פון די אגודה, א. מ. לעווין, איז 
ארומגעגאנגען צו אלע גדולים אין ארץ ישראל און אין חוץ לארץ, און געוואלט האבן יעדנס הסכמה אז 

ער זאל מעגן אריינגיין אין די רעגירונג, ווייל עס איז זייער וויכטיג פאר 'הצלת הדת'.

האט  וועלכער  ז"ל  )הגרי"ז(  רב  בריסקער  צום  מענטש  נאנטער  א  משולח,  א  געווען  דארט  איז 
איז  מ.  א.  אז  גלייב  "איך  געזאגט:  און  צו אים  געוואנדן  רבי  זיך דער  רבי'ן, האט  מיטשפאצירט מיטן 
געווען ביים בריסקער רב, בעטן א המלצה אריינצוגיין אין די רעגירונג, וואס האט אים דער בריסקער 

רב געענטפערט?"

האט יענער געענטפערט: "יא, עס איז געקומען א דעלעגאציע צום בריסקער רב, און זיי האבן מסביר 
געווען ווי וויכטיג אז עס זאל זיין אן אונזעריגער אינעווייניג אין די רעגירונג, אזוי וועט מען קענען לוחם 
זיין פאר תורה און אידישקייט. האט דער בריסקער רב געזאגט: "אמת, עס איז זייער וויכטיג אז עס זאל 

דארט זיין אן 'אונזעריגער', אבער אז ער איז דארט, איז ער שוין ניט קיין 'אונזעריגער'"...

צורה  הייליגע  זיין  האט  ווארט,  דאס  געהערט  האט  רבי  דער  ווען  זאגן,  אזויפיל  אייך  קען  איך 
אויפגעשיינט, איך האב געזען זיין לעכטיגע צורה, ס'האט געשיינט אין די טונקל, זייט ה' אייר האט איך 

דעם רבי'ן נישט געזען מיט אזא צורה.

דערויף האט דער רבי זיך אנגערופן: "איך האב קיינמאל נישט פארשטאנען די גמרא אין מס' מכות 
וואס זאגט אויף דעם פסוק אין די פרשת השבוע "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת", זאגט 
די גמרא אז דער פסוק "או שלשה" קומט ארויסצולערנען "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה", אפילו 
ווערט בטל די גאנצע עדות'שאפט,  אויב איז געווען הונדערט עדות און מ'האט איינעם מזים געווען, 
פארוואס טרעפן מיר נישט אזא הלכה ביי א בי"ד, אז אויב מ'האט גע'פסל'ט איין דיין זאל דער גאנצער 

בי"ד פסול ווערן?"

האט דער רבי געזאגט, "ס'שטייט אין די סדרה "כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים". 
לכאורה וואס הייסט "ויסלף דברי צדיקים", אויב נעמט ער שוחד איז ער שוין נישט קיין צדיק, ער האט 
דאך עובר געווען אויף א איסור מן התורה "לא תקח שוחד"? נאר די כוונה איז, אז די דיינים וואס זיצן 
מיט אזא איינעם וואס נעמט שוחד, אפילו זיי זענען יא אמת'ע צדיקים, ווערט מסולף זייער דעת תורה, 
ווייל זיי זיצן מיט אים אינאיינעם, אזוי ווי דער בריסקער רב האט געזאגט אז מ'זיצט מיט רשעים איז מען 

שוין נישט קיין אונזעריגער, דאס איז ויסלף דברי צדיקים".

דער רבי האט אויסגעפירט: "דאס אריינגיין זיצן מיט זיי, וועט נאך ברענגען אזא חורבן, רחמנא לצלן".

דער רבי האט דאן צוגעלייגט דעם מאמר חז"ל "לא לחנם הלך הזרזיר אצל עורב אלא מפני שהיא 
מינו", און ווייל מ'האט צוזאמען געשטעלט דעם זרזיר מיטן עורב איז אנגענומען געווארן דער זרזיר אלס 
א טמא'נער עוף. לכאורה איז שווער, די חכמים האבן דאך יעדע זאך ארויסגעלערנט פון די תורה דורך 
דרשות און לימודים, פארוואס דייקא די הלכה פונעם זרזיר האט מען נישט געקענט ארויסלערנען פון 

די תורה, נאר מען האט געדארפט קוקן לפי ראות העין, ווער עס שטעלט זיך צו צו אים.

נאר, באמת וואלטן די חכמים יא געקענט ארויסלערנען פון די תורה אז דער זרזיר איז אן עוף טמא, נאר 
חכמינו ז"ל האבן דא דוקא געוואלט אראפשטעלן א יסוד גדול בתורה, צו לערנען מיטן דור אז די הוכחה 
פון א חברותא און מיט וועמען מען שטעלט זיך צוזאמען, דאס איז אזוי קלאר און אומצווייפלהאפטיג 

מעיד אויפן פנימיות פון א זאך".

כז
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דער רבי האט זיך צוקאכט און געזאגט: "מצא מין את מינו איז שוין א סימן, און כל שכן אז ער אליין 
איז א מין"...

איך האב אין יענע יארן אזויפיל געהערט פונעם רבי'ן, רעדן איבער די ענינים, עס איז א גרויסע שאד 
אז מ'האט דאס נישט פארשריבן תיכף. 

ע

דער רבי לאזט זיך אראפ צו יעדן יחיד
זייענדיג אזוי נאנט צום רבי'ן זי"ע אלע יארן, נאך פון די סאמע 
ערשטע תקופה וואס דער רבי איז געקומען קיין אמעריקע, קענט 
איר אוודאי דערציילן פארשידענע ענינים ווי אזוי דער רבי האט 
אנגעהויבן צו בויען אידישקייט אין אמעריקע, און אריינברענגען 
זיין שיטה קעגן ציונות, אין די צייט וואס אמעריקע איז נאך געווען 

אן ארץ לא זרועה.
הרה"ח ר' בערל פריעדמאן ז"ל, ראה"ק: צו רעדן פון יענע זמנים דארף מען פארשטיין דעם מצב 

אין יענע יארן, און ווי אזוי דאס האט אויסגעזעהן.

איך געדענק ווי עס איז געווען אין יענע יארן ווען מיר זענען געווען יונגעלייט - אין יאר תש"ח - ביים 
בחורים  און  יונגעלייט  מיר  מנחה-מעריב.  צווישן  לערנען משניות  מען  פלעגט  המדרש  בית  אין  רבי'ן 

פלעגן זיך ארומנעמען ארום דעם רבי'ן, און דער רבי האט מיט אונז געשמועסט.

דער רבי האט ארויסגעוויזן אזא חיבה יתירה פאר יעדן בחור'ל, פאר יעדן אינגערמאן, ער האט זיך 
אראפגעלאזט צו אונז, און ער האט אריינגעהאמערט אין אונז די אלע ענינים וואס איז נוגע די שיטה און 

אלע ענינים וואס זענען דעמאלטס נוגע געווען.

 500 געוואוינט אויף  - ער האט  נעבן מיר  ז"ל, ער האט געוואוינט  ווערצבערגער  ר' אברהם  הרה"ח 
בעדפארד עוו. העכערן רבי'נס שטוב - ער פלעגט קוקן ווי מיר פלעגן רעדן מיטן רבי'ן אזוי היימיש, אזוי 
שמועסנדיג, ער פלעגט מיר אלץ זאגן דערוועגן. ער האט דאס נישט געקענט פארשטיין ווי אזוי מיר 
שמועסן אזוי היימיש מיטן רבי'ן, אבער דאס איז עס געווען, דער רבי האט זיך צו אונז אראפגעלאזט 
אויף אן אויסטערלישן פארנעם מיט אזא צוגעלאזענקייט, און געענטפערט אלע אונזערע שאלות אין 
יעדן ענין, ממש ווי א טאטע צו אייגענע קינדער. דורכדעם בין איך אזוי נאנט געווארן צום רבי'ן זי"ע, אז 

כ'האב זיך געטרויעט צו פרעגן דעם רבי'ן פארשידענע ענינים וואס אנדערע האבן מורא געהאט.

דאס איז געווען נאך בעפאר עס איז געווען די מדינה. עס איז געווען זייער א הייסע תקופה אין די 
אידישע וועלט. מיר האבן מיטגעלעבט די גאנצע תקופה מיטן רבי'ן, און מיר זענען עדות געווען צו דעם 

גרויסן צער וואס דער רבי האט געהאט אין יענע צייט.

דער רבי זי"ע איז אין יענע יארן געווען אין א בחינה פון 'משתולל בין הבריות', קיינער האט נישט 
געווען  זענען  אפלאכער  די  צווישן  איבעראל,  געמאכט  חוזק  נאר  האט  מען  זייט,  זיין  אויף  געקוקט 

פשוט'ע מענטשן און אויך רבנים.

דער רבי האט אונז דעמאלטס גענומען בחורים און יונגעלייט - נישט דוקא סאטמארע חסידים, נאר 
אפילו בחורים פון "תורה ודעת" זענען געקומען - און דער רבי פלעגט זיך מיט אונז אויסשמועסן און 

מסביר זיין די שיטה.

כח
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אין יענע צייטן איז געווען אן אפטע זאך אפילו פרייטאג צו נאכטס ביים טיש, ווען דער רבי האט 
זייער  געווען  די פיש איז ער  ביי  געווען,  זייער ערענסט  ביז דעמאלטס איז דער רבי   - זופ  די  געגעסן 
ערנסט און ער האט נישט גערעדט מיט קיינעם - האט ער געקענט מאכן א שמועס מיטן עולם, ער האט 
צוגערופן די ליטווישע בחורים און געשמועסט מיט זיי, ער האט זיי אויסגעפרעגט פארשידענס, און זיי 

מקרב געווען אויף א שטארקן אופן.
ע

ראו גידולים שגידלתי
אין  הייליגע ארבעט  זיין  פון  פירות  געזעהן  און מ'האט טאקע 

יענע יארן?
הרה"ח ר' בערל פריעדמאן ז"ל, ראה"ק: וואס איז די שאלה?! אלעס וואס מ'זעהט היינט האט 

זיך דאך אמאל אנגעהויבן...

כ'וועל דערציילן א ביישפיל ווי אזוי דער רבי האט אונז אין יענע יארן מחנך געווען אויף זיין דרך, מיט 
א הייליגע קנאות, און זיך נישט דערשרעקן פון מה יאמרו הבריות:

די  הימונע,  ציוני'סטישע  די  זינגען  מ'פלעגט  אז  חתונות,  די  אויף  מנהג  א  געווען  איז  ההם  בימים 
'התקוה'. און עס איז געווען אזוי איינגעפירט, אז יעדער איינער וואס איז געווען אין זאל אריינגערעכענט 

בעלי בתים, רבנים, ראשי ישיבות, פלעגן זיך אויפשטעלן ווען מען האט געזינגען דעם 'התקוה'.

דער רבי האט אונז געזאגט: "דאס טאר נישט זיין, עטס מוזט דאס אפשטעלן".

מיר האבן זיך געוואונדערט, "ווי אזוי קענען מיר דאס טוהן?" דאס איז שוין אזוי געווען איינגעפירט 
פאר אסאך יארן.

האט דער רבי געזאגט: "עטס זאלטס גיין אויף שמחות, און בלייבן זיצן ווען מ'זינגט דעם התקוה".

מיר האבן אזוי געטוהן מערערע מאל, מיר זענען געגאנגען אויף חתונות, און געבליבן זיצן אויף די 
ערטער ווען מען האט געזינגען דעם 'התקוה'. עס פלעגט ווערן א טומל, עטליכע מאל האט מען אונז 
געוואלט געבן פעטש. אבער מיר זענען ווייטער געגאנגען, און דערמיט דעמאנסטרירט אז דעם רבי'נס 

שיטה איז קודש.

ברוך השם היינט ווייסט מען שוין ב"ה נישט פון אזא זאך צו זאגן, ווער שטעלט זיך זיך דען נאך היינט 
אויף ביי 'התקוה'? איך מיין אז די ציונים אויך נישט...

איז  מדינה  די  וואס  נאכדעם  יארן  יענע  אין  ההם,  בימים  עפיזאד:  ענליכן  אן  נאך  זיך  דערמאן  איך 
געגרינדעט געווארן, איז געווען איינגעפירט אז אין אלע שולן איז געווען א ציוני'סטישע פאן.

אמאל איז געווען א מלוה דמלכה פאר אונזערע מוסדות אין קראון הייטס. דאס איז שוין געווען מיט 
אפאר יאר שפעטער ווען מיר האבן שוין געהאט מוסדות אין קראון הייטס.

מיר האבן נאך דעמאלטס נישט געהאט קיין אייגן גרויס פלאץ וואו מ'זאל קענען מאכן א מלכה מלכה 
און לאדענען דעם ציבור, האט מען געדינגען א בית המדרש אין די געגענט פאר די מלוה מלכה. עס 

איז שוין געווען די צווייטע יאר נאכאנאנד וואס מיר האבן געמאכט די מלוה מלכה אויפן זעלבן פלאץ.

מיין טאטע ע"ה איז דאך געווען מנהל פון די ישיבה, ער האט גענומען דאס ווארט ביים מייקראפאן 
ער האט איינגעלייטעט די מסיבה, און ער רופט אויס אז דער רבי וועט באלד אריינקומען.

כט
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די מלוה  צו  נישט קומען  וויל  רבי  דער  אז  ער  רבי'נס שטוב, הערט  צום  דערווייל אבער רעדענדיג 
דמלכה.

אין  געווען  איז  און עס  די מלוה דמלכה,  ביי  געווען פאריאר  איז  זאגט, אז ער  רבי  איז? דער  וואס 
ביהמ"ד א ציוני'סטישער פאן, און דער רבי האט שוין דעמאלטס געזאגט אז ער וועט נישט אריינטרעטן 
אין דעם בית המדרש אויב עס איז דא א פאן. דעריבער ווילאנג ער הערט נישט קלאר אז אין דעם בית 

המדרש איז נישטא קיין פאן, אזוי לאנג גייט ער נישט צו די מלוה דמלכה.

מיין טאטע האט נישט געוואוסט וואס צו זאגן, ער האט דאך שוין אויסגערופן אז דער רבי וועט באלד 
קומען, דער ציבור זיצט און ווארט, און וואס טוט מען דא?

דארט איז געווען ר' שמחה בער סאנדער ע"ה און ר' הערשל פרענקל וואס האבן געוואוינט אין קראון 
הייטס, און ער האט זיי געפרעגט וואס טוט מען דא? דער רבי וועט נישט קומען!

דער פראבלעם איז בעיקר געווען, אז דאס ביהמ"ד האט געהאט א שומר וועלכער איז געשטאנען די 
גאנצע צייט אויף די וואך און אכטונג געגעבן אויפן ביהמ"ד, יענער איז דארט געשטאנען נעבן דעם פאן, 

און זיך נישט געוואלט אוועקרירן, און מיר האבן גארנישט געקענט טוהן.

איז מיר איינגעפאלן אויף די מינוט אן עצה, און כ'האב געזאגט פאר ר' הערשל פרענקל "גיב אים 
צען דאללער, און זאג אים אז דו דארפסט נאך צוויי בענק". יענער האט זיך אוועקגערוקט א מינוט ער 
איז געגאנגען שלעפן די בענק, אין יענע רגע האב איך אראפגעריסן דעם פאן און איך האב זיך שנעל 

באהאלטן.

ווען יענער האט באמערקט וואס דא האט פאסירט, האט ער באלד גערופן פאליציי, און זיי האבן מיך 
געוואלט ארעסטירן, אבער איך בין נישט געווען צום געפונען.

דאס איז געווען וואס דער רבי האט אין אונז אריינגעפלאנצט ווען ער האט צו אונז גערעדט, אז ווען 
עס קומט צו די זאכן זאל מען נישט מורא האבן, און טוהן וואס מען דארף צו טוהן.

ע

די וויכטיגקייט פון רעדן כסדר קעגן טומאת ציונות
איר האט געהערט פונעם רבי'ן ז"ל, איבער די כסדר'דיגע חוב צו 

רעדן בגנות פון די נגע הציונית?
בשנת תשי"ח לפ"ק איז  הרה"ח ר' בנימין הערש הכהן בערקאוויטש ז"ל מנהל בית רחל: 
געווען די 'וואשינגטאן פראטעסט', ווען רביה"ק זי"ע האט צום ערשטן מאל ארויסגעפירט דעם ציבור 
קיין עיר הבירה וואשינגטאן אויסשרייען דעם קול מחאה קעגן די ציוני'סטישע מדינה. דער פראטעסט 
געקענט  נישט  צייט  לענגערע  א  זיי האבן  און  כלים,  די  פון  ציונים  די  זיינערצייט ארויסגענומען  האט 

קומען צו זיך פון דעם.

בעפאר דעם פראטעסט, האט דער רבי געשיקט שליחים צו די רבנים וראשי ישיבות, זיי מסביר זיין 
די רדיפת הדת אין ארץ ישראל, און זיי בעטן אז זיי זאלן זיך צושטעלן צו די מחאה. 

נישט  זיך  וואס האט מסביר געווען פארוואס ער קען  צווישן די חשוב'ע רבנים, איז געווען איינער 
משתתף זיין ביי דעם פראטעסט, זאגנדיג: "דער סאטמארער רב וועט נישט פארלירן זיינע חסידים ווען 
ער וועט גיין פראטעסטירן קיין וואשינגטאן, אבער אויב איך וועל גיין צו אזא פראטעסט, אדער אויב איך 

וועל שיקן מיינע מענטשן, וועל איך זיי פארלירן"...

ל
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איך בין געווען ביים רבי'ן אין שטוב בשעת ווען די שלוחים האבן איבערגעזאגט די ווערטער פאר'ן 
רבי'ן, האט דער רבי רעאגירט: "מ'האט אמאל געזאגט אויף איינעם אז ער איז א געמאכטער תלמיד חכם, 
יעדער האט זיך געוואונדערט וואס הייסט א 'געמאכטער' תלמיד חכם? האט ער מסביר געווען ווי כאילו 
מ'זאל זאגן אויף איינעם אז ער איז א 'געמאכטער שיכור', וואס מיינט דאס? ער האט זיך אנגעטרונקען 

מיט עטליכע כוסות וויין, ער האט זיך אזוי לאנג געמאכט שיכור, ביז ער איז שיכור געווארן"...

ווען  ביז  ולילה,  יומם  התורה  על  מ'הארעוועט  און  מ'זיצט  ת"ח,  געמאכטער  א  אויך  מיינט  "דאס 
מ'ווערט א תלמיד חכם, אזוי איז מען א געמאכטער ת"ח".

האט דער רבי געזאגט: "איך האב 'געמאכטע חסידים', איך האב זיי געלערנט אז מ'טאר זיך קיינמאל 
נישט אוועקרירן פון די תורה, מ'טאר נישט האבן קיין שייכות מיט ציונות קיין זיז כל שהוא, ממילא, 

יעצט אז מ'דארף גיין פראטעסטירן וועלן מיינע מענטשן אוודאי גיין צום פראטעסט".

"אבער יענער רב, ער האט נאך מיט זיינע מענטשן קיינמאל נישט גערעדט איבער די נושא, זיי זענען 
ווייל ווען ער וואלט ווען פון פריער  זיין בראך,  און דאס איז טאקע  ליידער אנגעשטעקט מיט ציונות, 
געארבעט און אויפגעקלערט זיין עולם איבער'ן חורבן פון ציונות, וואלט ער נישט געדארפט מורא האבן 

אז ער וועט פארלירן זיינע מענטשן דורכ'ן פראטעסטירן אין וואשינגטאן".
ע

די תכסיסי מלחמה פון רבינו הק' זי"ע
וואס איז געווען ביים רבי'ן זי"ע דער עיקר יסוד פון זיין מלחמה 
געווען דער עיקר מטרה  איז  וואס  און  די קליפה הציונות,  קעגן 
אויך  צוגעשלעפט  האט  ער  וואו  פראטעסטן,  גרעסערע  די  פון 
רבנים און ראשי ישיבה פון אגודה'יסטישע קרייזן צו עפענטליכע 

מחאות?
כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א: איך האב זוכה געווען צו זיין כמה פעמים בביתו נאוה 
קודש פון כ"ק מרן דו"ז רביה"ק זי"ע, בשעת ווען ער האט גערעדט אין שטוב איבער די קליפה הציונית, 
און די גזירות וואס זיי זענען גוזר אויף ערליכע אידן, מיט'ן ציל אז עס זאל ח"ו נישט בלייבן קיין זכר 
פון אידישע קינדער, פלעגט מען זעהן פון זיינע ווערטער, ווי ער זעהט אין אלע מעשים פון די ציונים א 

ביטערע טומאה און א קליפה וואס הערשט אויף די וועלט.

דער  וואס  מאל  ערשטע  דאס  געווען  איז  בחור,  א  געווען  נאך  כ'בין  תשכ"ג,  בערך  געווען  איז  עס 
יעדער האט  נייעס,  אזא  געווען  איז  עס  ישראל.  ארץ  קיין  פארן  צו  געקומען  איז דעמאלטס  פויבסט 
גערעדט דערפון, יעדער האט געשמועסט, עס איז געווען א גאנצער עסק. דער פעטער ז"ל האט דאס 
גערעדט  האט  ער  ווען  שטוב  אין  פעטער  ביים  דעמאלטס  געווען  כ'בין  אנגעקוקט.  אנדערש  אבער 
דערפון, ער האט דאס אנגעקוקט מיט אזא בליק, אז די קליפה הציונית מיט די קאטוילישע קליפה האבן 
זיך צוזאמגעשטעלט, ער האט דאס אנגעקוקט עפעס אזוי אז די ראשי כוחות פון די צוויי טומאות האבן 
יעצט אן התחברות. ער האט גערעדט דערפון מיט אזא ווייטאג, דעמאלטס האט מען נישט געקענט 

זעהן קיין שמייכל אויף אים.

עס ליגט מיר אין זכרון ווי ער האט געזאגט אזא אויסדרוק - עס איז געווען אינטערעסאנט געדענק 
איך עס נאך, ער האט עס געזאגט אויף דעם וואס די ציונים האבן געמאכט א גאנצע עסק און פאמפע 
איבעראל וואו דער פויבסט האט באזוכט - "וואו ער לייגט נאר אראפ די לאפע - געווענליך זאגט מען 

אזא לשון נאר אויף א בהמה - איז ביי זיי א חשיבות"...

דאס איז געווען דער שפראך וואס ער פלעגט רעדן צום ציבור אין בית המדרש.

לא
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אין בית המדרש האט ער גערעדט, און נאך ווי, דארט האט ער אלעמאל גערעדט אז ציונות און א 
מדינה פאר ביאת המשיח איז כפירה ומינות, כפירה אין ביאת המשיח, כפירה בה' ובתורתו הק', דער 
גזירת הגלות, און  די ממשלה אין ארץ ישראל איז שלא על פי תורה און קעגן  פון  עצם עקזיסטענץ 
העברה אויף די שלש שבועות. אבער נישט דאס האט ער געוואלט ארויסברענגן פאר די גאס ווען ער 

איז ארויסגעגאנגען פראטעסטירן.

געוואלט ארויסברענגען פאר  נישט דאס האט מען  ס'איז חלילה דא שתי תורות! אבער  אז  נישט 
גרעסערע  א  וואס  האבן  געוואלט  לכתחילה  ער  צו פראטעסטן, האט  געקומען  איז  עס  ווען  גאס!  די 

קאאליציע פון כלל ישראל, וואס זאלן ארויסגיין מוחה זיין.

די  ישראל,  מדינת  קעגן  דעמאנסטראציעס  בימיו  געווען  איז  ז"ל  פעטער  פונעם  צייטן  די  אין 
דעמאנסטראציע איז געווען קעגן פארשידענע עוולות פון די מדינה, ס'איז נישט געווען דעמאלטס דער 
וועג אז מ'זאל אזוי אפן ארויסזאגן אויף די גאס אונזער קעגנערשאפט צו די מדינה בכלליות. הערשט 
שפעטער האט מען דאס געמאכט, דער נייער דור וואס איז אונטערגעוואקסן האט געמאכט דעם נוסח.

דא  זענען  "עס  אזוי:  א פראטעסט  ביי  געזאגט  רב האט אמאל  וואוידיסלאווער  דער  ווי  כ'געדענק 
'רומערס'..." אזוי האט ער דאס  די  יא, איך באשטעטיג  זענען קעגן מדינת ישראל,  'רומערס' אז מיר 

געזאגט ווי א ווערטל.

די זאך איז אזוי, עס פארשטייט יעדער אז איינער האט א שלעכט קינד גייט ער דאס נישט אויסשרייען 
אין די גאסן. אז איינער גייט שרייען אין די גאס אז דאס קינד איז שלעכט, איז דאס א סימן אז דאס קינד 
איז נישט זיינס. דאס אליין אז מ'איז געגאנגען מוחה זיין קעגן די עוולות, האט שוין אויסגערופן פון זיך 

אליין אז מיר האבן נישט מיט די מדינה, ס'איז נישט אונזערס.

ווען דער רבי האט אנגעהויבן צו גיין אויף די גאס, האט ער נאר געהייסן שרייען קעגן די עוולות וואס 
זיי טוען, און פון דעם האט מען פארשטאנען וואס מ'מיינט א כלליות'דיגע התנגדות.

מ'קען זאגן אז ער האט געוואלט האבן ביים  זיין צוויי סיבות.  פארוואס דאס איז געווען אזוי, קען 
פראטעסט מער מענטשן, מילא האט ער זיך געצוימט כדי עס זאלן קומען נאך קרייזן, און אז ער רעדט 
קעגן די מדינה וואלטן יענע נישט געקומען, דעריבער האט ער געזאגט וואס ער האט געזאגט, און די 
משמעות האט שוין סיי ווי געזאגט פון זיך אלעס, אזוי ווי כ'האב געזאגט אז מ'גייט שרייען דערקעגן אין 

די גאסן איז א סימן אז ס'איז נישט מיינס.

חוץ מזה, דער גוי פארשטייט דאך סיי ווי נישט דעם עומק פון די זאך, האט מען אינדערויסן געדארפט 
רעדן כפי הבנתו.

דער שפעטערדיגער דור וואס איז שוין נישט נתגדל געווארן דא על ברכיו, די האבן שוין יונק געווען 
דאס קנאות מדור שני, די זענען שוין מדעת עצמם געגאנגען ווייטער, אז מ'זאל גיין אלעס זאגן אין די 
גאס, זיי האבן ארויסגענומען די יסודות פון די שיטה פונעם ספר ויואל משה, און דאס האבן זיי געזאגט 

אין די גאס, ווי אזוי זיי האבן דאס פארשטאנען מיט מער ברייטקייט פון בעפאר.
ע

דעת תורה פון רבינו הק' זי"ע ביסוד קליפת הציונית
עטליכע  געווען  איז  הציונות  טומאת  קעגן  מלחמה  די  אין 
מהלכים. די גדולים פון אגודת ישראל אינדערהיים האבן געהאט 
זייער מהלך, און די שפעטערדיגע גדולי ישראל אין ארץ ישראל 
האבן געהאט אן אנדערן מהלך. וואס איז געווען דער יסוד פונעם 

לב
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פראבלעם פון ציונות, לפי שיטתו פון רביה"ק זי"ע?
כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א: באמת, נישט יעדער האט אזוי ארויסגעהאט דעם עומק פון 
טומאת הציונית ווי דער רבי ז"ל. אסאך פון די לוחמים שרייבן אז דער פראבלעם פון ציונות איז וועגן 

זייער 'עקירת הדת', דער רבי אין ויואל משה באציעט זיך בעיקר אויף די 'שלש שבועות'.

דער זיידע זכרונו לברכה, דער דרכי תשובה אין שו"ת תפארת בנים, דערמאנט ער איינמאל, צוויי מאל 
דאס ענין פון ג' שבועות און עלי' בחומה. 

דעם  געווען  מחבר  האט  רבי  דער  אז  ז"ל,  מרגליות  זעליג  אשר  רבי  הגה"צ  פון  געהערט  האב  איך 
יסוד אז דער פראבלעם מיט ציונות איז אן  'ויואל משה', האט ער דאס דוקא געשטעלט אויפן  ספר 

הלכה'דיגער פראבלעם, ווייל אז מ'וויל אז די וועלט זאל מיטהאלטן, מוז זיין א בירור הלכה.

איך האב דאס געהערט פון אים אפשר צען מאל, ער האט זיך גענומען דעם קרעדיט דערפאר, אז 
נאכדעם וואס דער רבי ז"ל איז געווען אויף זיין נסיעה אין ארץ ישראל, איז ער געווען דער וואס האט 
מעורר געווען דעם רבי'ן אז ער דארף שרייבן א ספר מיט א בירור הלכה, צו מבאר זיין דעם חומר הענין 

פון השתתפות אין די בחירות.

דעם רבי'ן ז"ל האט זייער וויי געטון דער מציאות, אז קיינער פון יענע איז זיך נישט געקומען מתווכח 
זיין מיט אים, און אז קיינער ענטפערט אים ניטאמאל, ער האט געהאלטן אין איין פרעגן "ממה נפשך, 
און  זאגן,  צו  וואס  האסטו  אויב  ווידער,  מודה!  זיי  ואפיקורסות,  מינות  איז  דאס  אז  גערעכט  איך  בין 
טעות,  מיין  איבער  מיך  ווייז  זאגן,  צו  האסט  דו  וואס  זאג  אדרבא  טועה,  זיך  בין  איך  אז  איבערצייגן 
פארוואס לאזט מען דאס לויפן? פארוואס קיינער ענטפערט נישט צוריק?" - ס'האט דעם רבי'ן זייער 

וויי געטוהן.

דאס איז געווען דער עיקר סיבה פארוואס אין ויואל משה האט דער רבי געשטעלט דעם דגוש אויפן 
ענין פון די 'שלש שבועות'.

אבער דאס איז בכלל נישט קיין ספק, אז דאס וואס אלע גדולים וואס זענען געווען קעגן ציונות האט 
געהאלטן אינעם טומאת הציונות און זייער כפירה, האט דער רבי אוודאי אויך געהאלטן, ער האט נישט 
מחולק געווען אויף דעם. איך האב קיינמאל נישט געהערט דעם רבי'ן זיך וואונדערן אויף די אנדערע 
גדולי ישראל וואס האבן נישט גערעדט איבער'ן ענין פון די שלש שבועות, יעדעס מאל ווען ער האט 
גערעדט פון עניני ציונות ביי זיך, און ער האט געקאכט, האט ער גערעדט די זעלבע שפראך וואס די 
וועלט האט גערעדט, כ'האב געהערט פון אים לשון קדשו: "וואו קען מען מיט זיי גיין, מ'זעצט זיך אראפ 

מיט זיי אין איין זאל?!"...

סתם אזוי האט דער רבי יא גערעדט זייער אסאך די זעלבע שפראך ווי די וועלט, "די אפיקורסים, זיי 
האבן נישט קיין נאמנות אויף גארנישט, מ'טאר נישט מיט זיי האבן קיין שייכות" וכדומה, אבער דעם 
ספר האט ער געשטעלט אויף די יסודות ההלכה, לויט ווי רבי אשר זעליג האט געזאגט, אז ער האט אים 

גאר געמוטשעט אז מ'דארף האבן א ספר מיוסד אויף עניני הלכה, אן די אלע שמועסן.

שוין  האט  ער  אז  זיין[,  ]מבשר  באפעלן  געלאזט  ספר  דעם  שרייבן  אינמיטן  אים  ער  האט  לדבריו 
אפגעשריבן כך וכך פרקים, און אז ער האפט אז עס וועט זיין א קלארע זאך.

בין  'עם  א  ישראל  כלל  פון  צו מאכן  געווען  איז דאך  ציונים  די  פון  ציהל  זעהן באמת, דער  לאמיר 
בעיקר  האבן  ציונות  בעניני  גערעדט  האבן  וואס  ישראל  גדולי  די  פראנצויזן,  די  ווי  פונקט  העמים', 

גערעדט די שפראך.

באמת אלעס האט זיך אנגעהויבן נאך פריער ביי די "חובבי ציון", 
איז דאס דען נישט געווען אן אנדערן נאמען פון ציונות?

כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א )ממשיך(: אמת, אז די 'חובבי ציון' האבן זיכער נישט געהאט 

לג
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קיין שייכות מיטן רעיון פון הערצל, ניין, ווייל דאס זענען געווען נאר פרומע מענטשן, אבער דאס זענען 
געווען פרומע מענטשן וואס האלטן מיט האלבוועגנס מיט זיין שיטה. הג"ר ]צבי[ הערש קאלישער מיט 
די אלע פרומע רבנים. נאכדעם האבן זיי זיך דערמאנט פון רבי עקיבא אייגר'ס שאלה צי מ'קען מאכן 
הקרבת קרבן פסח בזמן הזה. למעשה די אלע זאכן זענען דאך ארויפגעקומען אין די זעלבע תקופות, 

נישט ממש ציונות, אבער...

הר' קוק אליין רעדט אויך נישט אלץ פון דאס ווארט 'ציונות', נאר 'ארץ ישראל', 'ארץ ישראל', 'ארץ 
ישראל', וואס האט ער געמיינט? זיכער האט ער געמיינט 'ציונות', וואס דען האט ער געמיינט.

די 'חובבי ציון' האבן אפשר נישט בפירוש געזאגט 'ציונות' אבער די אלע סארט רבנים האבן זיך צו 
די אלע האבן בעיקר לוחם געווען, ווי הגאון רבי יושע ליב דיסקין ז"ל האט לוחם  דעם צוגעשטעלט. 
געווען בעיקר אויף שמיטה, אז די קאלאניעס זענען מחלל שמיטה. דאס האט זיך זייער פרי אנגעהויבן 

די היתר מכירת קרקעות צי מ'מעג יא אדער נישט.

מ'רעדט דאך פון די ערשטע תקופה, די קאלאניעס וואס מ'האט געמאכט איז דאך אויך געווען ווען 
עס איז געווען א ווינט צו גיין קיין ארץ ישראל, בויען און טוהן. 

א  האבן  צו  און  כיבוש  פון  רעיון  דעם  אבער  געדאנק,  זייער  געווען  נאכנישט  איז  'מדינה'  א  מאכן 
אייגענע מדינה, די ווערטער פארווארפט זיך שוין יא. מ'וועט נישט זיין נכנע אונטער יענעם, במילא וועט 
בטל ווערן די פאגראמען. מ'האט נאר גערעדט קודם האלבעטע ווערטער, עס איז נישט געגאנגען אזוי 
בפירוש לייקענען בה' ובתורתו. אבער מתחילה איז דאס שוין געווען דאס, אשר קרך בדרך, ארץ ישראל, 

ארץ ישראל, ארץ ישראל, ווי כאילו דאס איז די איינציגסטע מצוה וואס איז דא אין די תורה.

מ'זעהט דאך ווי אין אונגארן איז דאס אלעס געווען טרייף-חזיר, מ'האט נישט אריינגעלאזט ווער עס 
איז געקומען רעדן איבער דעם, אויב איינער איז געקומען נאך געלט קיין אונגארן פאר די קאלאניעס אין 

ארץ ישראל, האט דארט נישט געקענט האבן קיין דריסת הרגל.
ע

דעת רבינו הק' זי"ע איבער שאפן געלט פאר "חינוך 
עצמאי"

כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א: איך וועל אייך דערציילן וואס איך האב מיטגעלעבט ביים 
רבי'ן ז"ל אין די ענינים.

עס איז געווען ווען שלמה לארענץ )חבר הכנסת( איז געקומען אין די ישיבה, אין "בית מדרש עליון" 
אין מאנסי, און ער האט דארט געזאגט א דרשה, דאס איז געווען פאר בין הזמנים, מ'האט אים מכבד 
געווען צו רעדן, און ער האט געזאגט אז ער קומט דא מיט א פערזענליכע שליחות פונעם בריסקער רב 
ז"ל פאר יעדן בחור, אז היות די "חינוך העצמאי" שטייט זייער שוואך, ממילא, יעדער בחור וואס וויל 
קענען צוריקקומען קומענדיגן זמן אין די ישיבה, דארף ברענגן $150, און לכה"פ $100. אזוי האט ער 
נאכגעזאגט פון בריסקער רב, און ער האט ווייטער גערעדט זייער שארף, אז א בחור וואס שפירט נישט 

קיין עול לטובת החינוך באר"י, האט נישט קיין פלאץ אין די ישיבה.

פלאהר  חיים  ר'  הגאון  בחורים,  קנאי'שע  היבש  געווען  זענען  ההם  בימים  עליון"  מדרש  "בית  אין 
ר' מרדכי וואלדמאן ע"ה איז  להבחל"ח ר' שלמה ווינער ע"ה,  שליט"א )ראה"כ זכרון אברהם מאנסי(, 
ישיבה ד'מאנסי(  )ראש  גרין שליט"א  )הגאון( רבי משה  אויך  געווען א שטארקער סאטמארער.  אויך 
האט דארט געלערנט, אלע זענען געווען קנאות'דיג, איך מיין אז עס איז דארט נישט געווען קיין איין 

בחור פאר די אגודה.

דארט  בין  איך  איידער  צייט  קורצע  א  ממש  געגאנגען  אוועק  איז  ז"ל  פילאפף  יונה  רבי  )הגה"צ( 
אנגעקומען, אויך )כ"ק אדמו"ר( רבי משה'לע מקיוויאשד ז"ל, און יבדלחט"א )הגה"צ( רבי ישראל חיים 

לד
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זענען ארויס עטליכע חדשים פאר איך בין דארט אנגעקומען, דער  )בן בילא לרפו"ש, דומ"ץ(  מנשה 
אויר איז געווען שטארק 'סאטמאר' געשטימט. מ'פלעגט פארן פון דארט צום רבי'נס שובבי"ם תורה.

בקיצור עס איז דארט געווארן א גרויסע מהומה אינמיטן זיין דרשה, די בחורים האבן גע'טענה'עט 
אז ער איז א שקרן, עס קען נישט זיין אמת אז דער בריסקער רב האט אים געשיקט מיט אזא שליחות 

לטובת "חינוך עצמאי".

למעשה, דער ראש ישיבה הרב )גדלי'( שארר ז"ל איז נישט דארט געווען בשעת מעשה, נאר נאך די 
דרשה האט מען אים אנגערופן, און מ'האט אים דערציילט איבער די דרשה, ער איז נישט געווען קיין 
היציגער מענטש, אויב איינער קומט און זאגט אז ער האט געברענגט א שליחות פונעם בריסקער רב, 

וואס זאל ער זאגן? קען ער דעם זאגן 'ניין, ער לאזט נישט איבערגעבן די שליחות'.

צווישן די בחורים זענען געווען אזעלכע וואס האבן געוואלט מפרסם זיין א מחאה קעגן די דרשה, 
ווייל זיי האבן געוואוסט אז ער וועט פון דא גיין ווייטער, און איבעראל וועט ער זאגן אז ער איז געווען 
אין 'בית מדרש עליון' און ער האט דארט איבערגעגעבן די שליחות בשם בריסקער רב, און אלע בחורים 

האבן מקבל געווען זיינע ווערטער.

נמנו וגמרו, היות אין יענע יארן האב איך געהאט די זכי' צו זיין יעדעס יאר ביים סדר ביים רבי'ן ז"ל, 
האט מען מיר געבעטן אז איך זאל אריינגיין צום רבי'ן און פרעגן וואס די בחורים זאלן טוהן. די ישיבה 
איז דעמאלטס באשטאנען פון ארום 60 בחורים, אבער אלע זענען געווען עכט ערליכע בחורים, אפשר 

בלויז איינער האט זיך געשוירן די בארד. 

איך האב גע'טענה'עט, אמת, איך בין טאקע היימיש, דער רבי איז מיך מקרב, אבער בכל זאת, איך 
טרוי זיך נישט צו פרעגן אזא פרטיות'דיגע שאלה, איך ציטער נאך ווען איך דארף צו רעדן צום רבי'ן, 
נישט  כ'קען  נישט,  כ'ווייס  מעשה,  אזא  דערציילן  און  אויפברענגען  קענען  וועל  איך  צי  נישט  כ'ווייס 

צוזאגן.

פאר פסח בין איך אריין צום רבי'ן, און דער רבי זאגט מיר: "אויף פסח וועסטו דאך זיין דא ווי אלע 
יארן", כ'האב זיך געשטארקט און איך זאג פארן רבי'ן אז חשוב'ע אינגעלייט און בחורים אין די ישיבה 

האבן מיך געבעטן אז איך זאל פרעגן א שאלה, און איך האב דערציילט די גאנצע מעשה.

דער רבי איז זייער נתרגש געווארן ווען ער האט דאס געהערט. "אזוי ווייט גייט זיי דאס אין לעבן?! 
וואס מיינסטו, דאס געלט פעלט זיי אויס?! זיי דארפן דען הונדערט דאללער פון א בחור?! זיי קומען דא 

רעדן בשם דעם בריסקער רב, ווייל זיי ווילן פארדרייען די מוחות פון די בחורים"...

האב איך געזאגט פארן רבי'ן, אז "דער עולם האט מיך געשיקט פרעגן, אז איך בין ביים רבי'ן זאל איך 
פרעגן, וואס וועט זיין אז מ'וועט נישט אריינברענגען דאס געלט, וואס וועט זיין אז די ישיבה וועט זיי 

נישט אננעמען?! אפשר איין בחור איז דא וואס וויל גיין נאך געלט פאר דעם צוועק".

זאגט דער רבי: "אוודאי נישט, האסטו געזעהן אמאל די ביכער וואס מ'לערנט אין חינוך עצמאי?", 
האב איך געזאגט: "ניין, וואו זאל איך דאס זעהן?". זאגט דער רבי: "זיי האבן דארט שיריים פון ביאליק 
און נאך אזעלכע ]משכילים[, יעדע שיר איז פול מיט אפיקורסות און מינות, גייט מען זאגן פאר בחורים 

זאלן גיין צוזאמען שטעלן געלט פאר דעם?!".

כ'האב איבערגעגעבן די תשובה פאר די בחורים, כמובן אז קיינער איז נישט געגאנגען נאך געלט פאר 
"חינוך עצמאי", און מ'האט אלע בחורים געהעריג אנגענומען צוריק אין די ישיבה.

ע

ווי ווייט דער רבי האט לוחם געווען קעגן עצם רעיון 
הציוני

לה



| גליון משנתו | חג השבועות תשע"ח

ווי ווייט איז געווען דער אופן תכסיסי המלחמה, וואס דער רבי 
האט געפירט קעגן דעם רעיון הציוני, נאך אינדערהיים בעפאר די 

קריג?
הרה"ח רבי יקותיאל הערש ווערצבערגער ז"ל: איך וועל דערציילן מזכרונות ימי ילדותי.

מיין טאטע איז אויך געווען א תלמיד פון )הגה"ק בעל( קרן לדוד ז"ל, אין די ווישעוועס, נאך איידער 
ער איז געווארן רב אין סאטמאר.

מיר האבן געוואוינט אין קראלי בשעת ווען דער רבי זי"ע איז דארט געווען רב. אין יענע יארן האבן זיך 
די ציוני'סטישע פארטייען פרובירט אריינצוכאפן אין אלע שטעט און שטעטלעך אין אייראפע, און דער 

רבי האט געפירט א שטארקע מלחמה זיי צו דערווייטערן און עוקר זיין מן השורש.

איך געדענק ווען עס האט זיך געמאכט אין קראלי, א בית המדרש מיטן נאמען 'עץ חיים', זיי האבן 
געגעבן אן עלי' פאר איינעם וואס איז געפארן קיין ארץ ישראל, יענער איז געווען א גרויסער ציוני'סט 
בייטאג,  פירן טיש שבת  אינמיטן  געהאלטן  רבי האט  דער  עלי' לתורה,  אן  יענער האט באקומען  און 
אינמיטן איז מען געקומען פארן רבי'ן דערציילן אז מ'האט יענעם געגעבן אן עלי', דער רבי האט זיך 

אויפגעהויבן אינמיטן טיש, ער האט א נעם געגעבן די רעזשוואלקע, און ער איז געגאנגען.

יעדער איז אים דאן נאכגעלאפן, דער רבי איז אהינגעגאנגען אין יענעם ביהמ"ד.

ער האט  ער האט דארט פארגעלערנט א שיעור,   דער דיין פון די שטאט האט דארט געדאווענט, 
געהייסן ר' יחיאל, דער רבי איז אריינגעקומען אין בית המדרש און ער האט אויסגערופן: "יעדער זאל 

שוין ארויסגיין פון בית המדרש".

ער האט געהייסן רופן דעם משמש פון שוהל, און ער האט אים געבעטן דעם שליסל פון ביהמ"ד, און 
דער רבי האט געגעבן קנס אז דאס ביהמ"ד איז געווען צוגעשפארט פאר א וואך צייט, ווייל מען האט 

אין איר געגעבן אן עלי' פאר א ציוני'סט.

אויך איז געווען אין קראלי, האט זיך געמאכט א חבורה, זיי האבן זיך נישט געגעבן אן אפענעם נאמען 
אז מ'זאל קענען וויסן ווער זיי זענען, אבער מ'האט געוואוסט ווער זיי זענען, דער רבי האט געהייסן א גוי 

זאל אהינגיין שבת, און אוועקטראגן די ספר תורה כדי זיי זאלן נישט האבן קיין ביהמ"ד.

דער רבי האט דעמאלטס געזאגט ביי א דרשה נאך די מעשה: "איך האב מברר געווען, ווער עס האט 
א קינד וואס פאלט אריין אין אזא חברותא, איז מחוייב צו זיצן שבעה, קל וחומר מן השמד, אויב א קינד 

שמד'ט זיך שטייט אז מ'זאל זיצן שבעה, איז מינות נישט ווייניגער, ס'איז נאך ארגער".

נעבעך  זענען  קינדער  זייערע  און  אידן,  וואוילע  קראלי,  אין  משפחות  ערליכע  געווען  זענען  עס 
פארפארן.

דער רבי האט דעמאלטס נאכגעזאגט ביי די דרשה, די גמרא סוף מס' סוכה, וואס דערציילט ווי בילגה 
נאר איר האט מען ארויסגעווארפן,  האט מען נאכנישט געטון פאר די משפחה,  זיך גע'שמד'ט,  האט 
ישראל",  של  ממונן  מחלל  אתה  מתי  "עד  געשריגן  און  מזבח  אויפן  געקומען  איז  זי  איינמאל  אבער 
האט דער רבי געזאגט "אזוי?! דו גייסט זיך נאך אננעמען פארן כלל ישראל?! דו רשע ווערסט נאך דער 
פארזארגער פון אידישע קינדער?! " האט מען איר ארויסגעווארפן איר מיט די גאנצע משפחה. "ארויס 

מיט דיר און די גאנצע משפחה!" האט דער רבי געשריגן...

"אזוי אויך די רשעים, ווילאנג זיי זענען רשעים פאר זיך, זאלן זיי גיין צו אלע שווארצע יאר, אבער אז 
זיי זאגן אז זיי נעמען זיך אן פאר כלל ישראל, דאן דארף מען זיי מרחק זיין און זיך אפטיילן פון זיי גאר 

שטארק".

די דרשה געדענק איך גוט פון קראלי.

ע

לו
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קשה כארז ורך כקנה - נישט מבזה זיין פערזענליך
ווי ווייט איז געווען די השפעה פון רבי'נס מלחמה קעגן ציונות, 

ביים ערשטן דור תלמידים דאהי אין אמעריקא?
כ"ק אדמו"ר )מהר"ם הלברשטאם( מקיוויאשד זצ"ל: איך וועל דערציילן א ענין וואס איך בין 

געגאנגען פרעגן דעם רבי'ן.

דער  ז"ל  זיידן  מיטן  נאנט  זייער  געווען  איז  זצ"ל,  סופר  שמעון  רבי  הגה"ק  רב  ערלוי'ער  דער 
אלטשטאטער רב, ער פלעגט אים אפט קומען באזוכן.

לערנען,  פיין  געקענט  ער האט  געוואוינט,  דא  וואס האט  איינעם מבני משפחתו  געהאט  ער  האט 
אבער ער איז געווען נעבעך נעבעך... ער האט געלערנט מיט סטודענטן אין "שעכטער סעמינאר" ל"ע, 

דארט זענען געווען מחללי שבת, כופרים בעיקר, רחמנא ליצלן.

מיר האט עס זייער וויי געטון, דער הייליגן ערלויער רב'ס משפחה... דעם חתם סופר'ס אן אייניקל!... 

האב  איך 
ס  ט ל א מ ע ד
אין  געלערנט 
אין  מאנסי 
מדרש  "בית 
שוין   - עליון" 
נאך מיין חתונה 
דאס  איז 
איז  ער  געווען, 
דארט געקומען 
ישיבה  די  אין 

אויף א שבת.

האט  ער 
אסאך  געקענט 
איך  לערנען, 
געהערט  האב 
זענען  עס  אז 
ן  ע ו ו ע ג
ט  י י ל ע ג נ י א
וואס  כולל  פון 
זענען געגאנגען 
און געשמועסט 
אין  מיט 
האט  לערנען, 
זייער  מיר  עס 
און  געטון,  וויי 
מורא  האב  איך 
זיי  אז  געהאט 
וועלן נאך וועלן 
אים  מ'זאל  אז 
אין  זיין  מכבד 

די ישיבה.

לז
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האב איך געזאגט פאר די גבאים, און זיי מעורר געווען אז מ'טאר פאר אזא מענטש נישט געבן קיין 
עלי' לתורה, עס איז דער גרעסטער בזיון התורה אז איינער וואס איז איינגעשטעלט אין א סעמינאר וואו 
מ'איז עוקר די תורה, זאל עולה זיין לתורה. און אויב מ'וועט איהם געבן אן עלי', וועל איך צוגיין און עולה 

זיין אנשטאט אים.

יא  זיי אים  ביי מנחה האבן  אבער  ביי שחרית,  נישט געגעבן קיין עלי'  די גבאים האבן אים טאקע 
אויסגערופן לתורה. בין איך צוגעגאנגען און איך האב עולה געווען.

עס איז געווארן א מהפיכה אין די ישיבה.

עס זענען געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן אז עס איז געווען א עוולה מצידי, און עס איז נישט 
געווען בארעכטיגט דאס צו טוהן. צווישן די בני הישיבה זענען געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן, אז 

מ'דארף מיר געבן שלעק פאר אזא מעשה...

ער האט  געווען,  זצ"ל( האט מיך דעמאלטס מחזק  )גרוזובסקי  ראובן  רבי  הגאון  ישיבה  דער ראש 
געזאגט אז "מיר קענען דאס נישט", אבער ער האט הנאה געהאט אז מ'האט דאס געטוהן.

איך האב דערציילט די מעשה פארן שווער )הגה"ק מהר"א שפירא מקיוויאשד( זכרונו לברכה, און 
איך האב אים געפרעגט, צי איך בין מחויב צו מפייס זיין דעם איד.

האט מיר דער שווער ז"ל געזאגט: "די שאלה זאלסטו פרעגן דעם רב, דעם סאטמארער רב".

בין איך געגאנגען פרעגן דעם רבי'ן, האט מיר דער רבי געהייסן אז איך זאל אים מפייס זיין. אריינצוגיין 
אין שעכטער-סעמינאר כדי אים צו טרעפן, חס ושלום! בשום אופן שבעולם! אבער אז ס'איז מעגליך, 

אז איך זאל אים באגעגענען ערגעץ אנדערש, און אים מפייס זיין.

עס האט זיך ב"ה געמאכט, אז איך האב איהם געטראפן גיין אויפן גאס, איך בין צוגעגאנגען צו אים 
און מפייס געווען, ער האט געהערט אז איך בין דעם אלטשטאטער רב'ס אן אייניקל, האט ער געזאגט 

אז ער איז מוחל.

דער רבי איז בכלל געווען זייער נזהר אין כבוד פון מענטשן, און ער האט אלץ געהאלטן אז אויב האט 
מען עמיצן פוגע געווען דארף מען אים מפייס זיין. אפילו אויב די סיבה דערפון איז געווען גערעכט.

ע

איך האב געהאט א מעשה פלא מיטן רבי'ן איבער אזא ענין, וואו איך האב אויך געזעהן אפענע תפיסת 
המחשבה.

ווען איך האב געלערנט אין בית מדרש עליון, איז דארט געווען הגאון רבי גדלי' שארר ז"ל, א גרויסער 
קדשי  בעמח"ס  )זצ"ל  שליט"א  געלדצעהלער  יושע  הג"ר  חברותא  א  געהאט  האב  איך  חכם.  תלמיד 
יהושע(, ער האט מיר פארגעהאלטן, אז ער ווייסט אז דער רבי האט אין שטוב ספרים פון א מחבר וואס 

מ'האט מפקפק געווען אויף אים, און ער האט געוואלט וויסן פארוואס.

פארשטייט זיך אז איך האב זיך נישט געטרויעט צו פרעגן דעם רבי'ן דערוועגן.

איינמאל רופט מיך אן רבי יוסף אשכנזי ז"ל, און ער בעט מיך אז איך זאל אריבערקומען צום רבי'ן, איך 
בין תיכף אריבערגעקומען, דערציילט מיר דער רבי אז ער האט נעכטן געהאט א שארפן ויכוח מיט  רבי 
גדלי', ער שפירט אז ער האט אפשר געזאגט שארפע דיבורים, וויל ער אז איך זאל אים מפייס זיין בשמו.

האט דער רבי געזאגט, "איך בעט אים איבער אויף דעם וואס איך האב געזאגט א שארף ווארט, אבער 

לח
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איך האב נישט חרטה אויף די מיינונג וואס כ'האב געזאגט"... דער רבי האט נישט געוואלט אז מ'זאל 
אויסטייטשן דעם פיוס, ווי כאילו ער ציעהט צוריק פון די שיטה, ח"ו.

געלדצעהלער  יושע  ר'  וואס  פון דעם  זיך דערמאנט  איך  רבי'ן, האב  נעבן  אזוי שטייענדיג  בקיצור, 
האט מיך געפרעגט, איך האב אוודאי נישט געקלערט צו פרעגן דעם רבי'ן, מ'האט זיך נישט געטרויעט.

פלוצלונג גיט זיך דער רבי א רוף אן: "יא, איך האב ...'ס ספרים אין שטוב, כ'ווייס נישט פארוואס, 
אבער ס'קומט מיר צוניץ..." האב איך געזעהן תפיסת המחשבה ממש.

ע

היהפוך כושי עורו: אלע כיתות הציונים סם המות 
ממש

וואס קען מען דערציילן פון די מלחמה וואס רבינו הק' זי"ע האט 
געפירט נאך בעפאר די קריג קעגן רעיון הציוני, און די אנדערע 

כיתות ווי מזרחי, אגודה וכדו'?
הרה"ח ר' משה הערש ווייס ע"ה: ווען איך האב געלערנט אין סאטמאר, אין די ישיבה פון רביה"ק 
זי"ע, האב איך אמאל געהערט, ווי דער רבי האט זיך אויסגעדרוקט מיט א משל וואס איז נוגע די אלע 

פארטייען, ווי ציוני'סטן, מזרחי'סטן, און אגודה'יסטן.

וואס  מעדיצין,  א  ערפינדן  האט  וואס  מענטש  א  אמאל  געווען  "ס'איז  געזאגט:  רבי  דער  האט 
וואלט געדארפט היילן חולים, אבער די רעגירונג האט געהאלטן אז דאס איז סם המות, און זיי האבן 
ארויסגעגעבן א פארבאט דאס צו פארקויפן. דער מענטש איז אבער געבליבן מיט אסאך סחורה וואס 
דעם  טוישן  צו  געווען  מחליט  ער  האט  פארקויפן,  געוואלט  דאס  האט  ער  און  פאבריצירט,  האט  ער 

נאמען, און אזוי האט ער דאס ווייטער פארקויפט אונטער א צווייטן נאמען.

"ווען די רעגירונג איז געקומען אויף זיינע שפורן, און זיי האבן דאס אפגעשטעלט, האט ער ווידער 
געטוישט צו א דריטן נאמען, און די נאאיווע קונים וואס האבן נישט געוואוסט אז דאס איז אלעס איין און 

דאס זעלביגע, האבן דאס ווייטער געקויפט, ביז ווען מען האט אים ווידער געכאפט און אפגעשטעלט.
"דאס זעלביגע איז מיט די ציונים, וואס זיי האבן ערפינדן דעם רעיון הציוני וואס איז "סם המות" פאר 
אידישע קינדער. די גדולי הדור, די צדיקי אמת, האבן געזען די ביטערע סכנה וואס שטעקט דערין, האבן 
זיי זיך ארויסגעשטעלט דערקעגן מיט א מלחמת חרמה, און זיי האבן מגלה געווען פאר די גאנצע וועלט 
אז דאס איז א ביטערע סם המות. זענען די רשעים געלאפן און געטוישט דעם נאמען אויף "מזרחי", און 
אזוי פרובירט צו פארנארן די מאסן, אז מ'רעדט דא פון גאר א צווייטע מאטריאל וואס דאס איז יא כשר, 
און דאס מעג מען יא פארקויפן. אבער די גדולי הדור האבן ווידער מגלה קלונם געווען אז דא ודא אחת 

הוא, און ביידע זענען 'פיגול הוא לא ירצה', זענען זיי געגאנגען און געטוישט דעם נאמען צו "אגודה".
"ערליכע אידן דארפן אבער זיין גענוג באווארענט און באוואוסטזיניג, זיך נישט צו לאזן פירן פון די 
אלע טוישונגען פון די נעמען, און וויסן אז דאס איז אלעס איינס און דאס זעלביגע, און אלעס איז די 
זעלבע קליפה און די זעלבע טומאה, וואס זייער ציל איז צו ברענגען ערליכע אידן צו גלייבן אין דעם 

טמא'נעם רעיון הציוני.

לט
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ב"ה כ"ו חשון תשמ"ב לפ"ק

בשעתו  ואז  משה",  "ויואל  ספר  והקדוש  היקר  הספר  רבים  בת  בשער  שהופיע  שנה  מעשרים  יותר  זה 
עשה הספר הזה רושם גדול בכל העולם. הגם שלא נתוודעו שום חדשות אשר עוד לא הגיד בפומבי כי שיטתו 
הקדושה נתפשטה בכל מקומות מושבותיהם של בני ישראל. אף על פי כן, אין בית המדרש בלי חידוש, והחידוש 
הכי גדול היה שאיש קדוש הזה אשר השקיע כל כוחותיו ועתו לטובת הכלל, ולא היה לו פנאי אפילו רגע אחת 
לנפוש ויעמוד העם עליו מערב ועד בוקר, עם כל זאת עלה בידו לחבר ספר אחד על נידון שאין לו כמעט מקור 
בש"ס ופוסקים, והספר הזה מכיל יותר מארבע מאות וחמישים עמודים מלוקט מראשונים ואחרונים וספרי 
היראה וחסידות וכל רז לא אניס ליה, ובתוך דברי ההלכות שמפלפל בו לא יכול להתאפק מלהתפלל על ביאת 
המשיח ועל כלל ישראל בכל פרק ופרק, את גודל אהבתו לכל נפש מישראל נראה וניכר בכל הספר מתחילתו 
ועד סופו, ולדוגמא אציע קטע אחת מהקדמתו שכותב שם, וזל"ק: ואם יעלה בידי שאזכה להוציא - מהמבוכה 
בדעה הרעה הזאת אף אחד מישראל, הכל כדאי, עכל"ק. כלומר, שכל העמל והטורח להוציא לאור ספר כזה 
כדאי הוא לו אם יעלה בידו להציל נפש אחת מישראל, הנמצא אהבת ישראל כזה הגם שלפי הנראה הספר הזה 
הוא רב הכמות ורב האיכות. אבל באמת הוא "מעט בכמות" ורב באיכות וכן כותב הרבי זצ"ל בהקדמתו, וזל"ק: 
והנה הרבה יותר ממה שכתוב כאן יש בענין זה שאי אפשר להביא הכל על הגליון ובפרט שאני עמוס התלאה 
הרבה יותר מכפי כחי, עיי"ש. זאת אומרת שהספר הזה שנראה לעינינו לחיבור רחב, בעיניו היה זה חיבור קצר 
כי היה הרבה ראיות יותר ויותר על כל דבר ודבר, וככה ראינו ושמענו בעינינו כי ממש מכל פרשה שבתורה היה 

לו ראיות חזקות לשיטתו הקדושה.

והנה, כשהופיע הספר הזה בין כותלי בתי מדרשות קראו בו כל הראשי ישיבות ותלמודיהם, והגם שלא 
אחד  אף  בא  לא  מקום,  מכל  לגמרי,  אחרת  שיטה  להם  היה  למעשה  כי  בו,  הכתוב  כל  על  בדעתם  הסכימו 
בענין  ולתרץ את התנהגתם  לברר את שיטתם  גילוי דעת  או  בימים ההם, בכתב בתור ספר  מהגדולים שחיו 
המדינה והכנסת ועוד, אשר כפי המבואר בספר הזה הוא ענין נורא וחמור מאוד, ולמה שתקו לגמרי, ושמא 
תאמר שלא איכפת להו מה שכתוב בספר של איזה רבי, זה הוא שקר ושטות גדול כי כולם העריכו אותו לצדיק 
וגדול בתורה,פעם אחת דיברתי עם הרב הגאון ר' יוסף אלי' הענקין ז"ל אודותו ואמר לי בזה"ל: דער סאטמארער 
רבי איז רבי שמעון בן יוחאי שבזמננו. וכמה פעמים דיברתי עם מו"ר הגאון ר' אהרן קאטלר זצ"ל מזה הענין 
ובכל פעם היה בדרך כבוד מאוד, גם מו"ר ר' ראובן גראזאווסקי זצ"ל העריצו עד למאד, וא"כ הקושיא במקומו 
עומדת מדוע לא רצו לתרץ את דבריהם מכל הקושיות החמורות שמקשה עליהם בספר הזה, וגם כהיום ישנם 
עוד גדולים בתורה וביראה יאריך ה' ימיהם ושנותם, אשר גם כן יש להם שיטה אחרת אבל לא באו בכתב לברר 

את כל הענין הנורא הזה.

ולפענ"ד, הטעם הוא, מפני שכל הגדולים חשבו את כל הענין לדיעבד גדול, כי אין הנדון עכשיו אם לייסד 
את המדינה כי כבר נתייסדה שלא ברצון חכמים, אלא מאי השאלה היא רק איך ללחום עמהם אם מבחוץ או 
מבפנים ואם הם חושבים שכעת טוב יותר להיות בפנים אבל למחר יכול להשתנות הדבר ויבחרו את הדרך של  
- התבדלות לגמרי. א"כ בדרך כלל גם הם מסכימים עם השיטה, לדוגמא כותב מו"ר הגאון ר' ראובן גראזאווסקי 

 מאת הגה"צ המפורסם
 רבי אלטר יחזקאל

הורוויץ זצ"ל
 ראב"ד דקהל עדת יראים וויען

ן ו י ב ח ז  ו ע ב  ת כ מ

 אודות ספר הקדוש"
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זצ"ל בספרו היקר בעיות הזמן והוא היה מראשי אגודת ישראל וממועצת גדולי התורה ושם בספרו כותב האיך 
להתנהג עם המדינה, וכותב שם שאין לאגודת ישראל ללחום עם אנשי נטורי קרתא, הגם שאין אנו מסכימים 
עם שיטתם, אבל מי יודע אולי לאחר זמן גם אנחנו נשתמש בהאמצעי שלהם שהם משתמשים היום ע"כ אין 
ללחום כלל עמם, עוד כותב שם, שהגם שהוא מתיר לאגודת ישראל לשרת בהכנסת אבל הייחס של אנשי 
אגודת ישראל עם שאר המפלגות החופשיים צריך להיות לא כמו אנשים שאינם מתאימים בשיטה אחת רק 
עם אנשים שונאי הדת ושונאי ישראל, עכ"ל. היא הדבר אשר דיברתי שהם לא חשבו את כל הענין כמו היתר 

רק בדיעבד באין ברירה על כן במצב הזה א"א לדבר רק לשתוק.

ודבר גדול עשה רבינו הקדוש בהדפסת ספרו בחייו, כי על כל הדברים שנאמרו בעל פה יש לבעל דבר 
לומר שלא כן אמר רק להיפך, ובואו ונחזיק טובה לרבינו הקדוש זי"ע שהניח לנו ברכה את ספר הזה שהוא מעין 
נובע מים זכים וטהורים לכל מי שרוצה לידע את האמת, ושמעתי מפי קדשו שבעת היותו בירושלים וביקר את 
הגאון הצדיק ר' וועלוועלע מבריסק זצ"ל שאל אותו מדוע לא מפרסם בשערי בת רבים את שיטתו הטהורה 
בענין הציונים ועוד, השיב לו הבריסקר רב שאין מי שיסיר למשמעתו אלא התלמידים המעטים והם יודעים 
בלא"ה, אמר לו הרבי זצ"ל שאין הדבר כן כי יש לו השפעה גדולה על הרבה בני הישיבות בחוץ לארץ, והוא לא 
האמין בזה, ומה קרה, איזו ימים אחרי פטירתו של הבריסקר רב זצ"ל נתפרסם מכתב ממנו מעניני הבחירות 
והיה לחידוש גדול בעיני הקהל אחרי כן יצא אחד מבניו שיחי' והכחיש את המכתב הלז ואנשים אחרים האמיתו 
אותו ומעולם לא נתברר היטב בפני העולם אם הוא היה הכותב או לא, ורבינו הקדוש ידע זאת ברוח קדשו על 
כן אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה של כל אלו אשר רוצים להפוך את דברי אלקים חיים וכתב וחתם את 

הכל באר היטב כשלחן ערוך מוכן לכל איש החפץ חיים לראות טוב.

שאלה: האפשר לנו לפלפל ולחלוק על דבריו?

אינם  שדבריו  במקומות  דבריו  את  ליישב  כדי  מצוה  ואפילו  מותר  בדבריו  לפלפל  לפע"ד  ואומר,  ואען 
מובנים לנו כמו שאנו מפלפלים בכל ספרי הראשונים והאחרונים לא כדי לנצח ח"ו אלא לבא אל האמת, אבל 
לחלק על דבריו גם זה אפשר כי רבינו לא אמר שאין לחלוק עליו וכבר גילה לנו בהקדמתו את דעתו בזה במה 
שכותב שם, וזל"ק: אבל אם גם מי שהוא יערער על הדברים שכתבתי אף אם לא ישאיר לו אלא טעם אחד ממה 
שכתבתי, די להבין חומר האיסור שיש בזה, עכ"ל. הנה ידע רבינו זצ"ל שאפשר לפלפל בדבריו אלא מי שרוצה 
לראות את האמת ימצא די סיפוקו אפילו עם ראיה אחת ואין צורך לכל הראיות שהביא, אבל אם יבא מי שהוא 

וירצה לחלוק על הכל זה לא עלה על דעתו.

אבל מ"מ גם גם זה אפשר לדעתי בתנאי שהחולק הזה יהיה בו ארבע דברים הנדרשים בענין זה:

השי"ת  בהנהגת  תלוים  ענינים  והרבה  בפוסקים  מפורשים  אינם  האלו  שענינים  היות  )א( 
וכדומה, על כן נחוץ בענין זה קבלה מדור דור, וזה היה ברבינו זצ"ל שהי' לו קבלה מהישמח משה 

זי"ע והקדושת יו"ט זצ"ל הי' תלמיד וחסיד לרבינו הקדוש בעל דברי חיים זצ"ל.

)ב( האיש החולק הזה יהי' בקי במדרשי חז"ל ובספרי היראה ובאגדת חכז"ל ורבינו זצ"ל הי' 
בקי נפלא בכל מדרשי חז"ל וכפי המפורסם לא הניח כמותו בדורו.

אם  ההנהגה  את  לפתור  והאיך  להיפך  או  לטוב  לזמן  מזמן  משתנים  כאלו  שענינים  היות  )ג( 
הוא מעשי ניסים או מעשי שטן וכדומה,על כן האיש הזה הרוצה לפסוק הלכה בענינים כאלו צריך 
ערוגת  בעל  כמו  העבר  מדור  הזמן  גאוני  עליו  הסכימו  זצ"ל  ורבינו  הדור,  גדולי  בין  נמנה  להיות 
הבושם, הגאון הצדיק מנאסויד, הגאון מראדמישלא, ועוד העידו עליו שהוא גדול בתורה ובמעשים 

והמכחיש את המציאות מוכחש מכל.

)ד( ולדעתי הוא העיקר שהחולק הזה לא יהי' לו נגיעות של כסף או כבוד כי השוחד יעור את 

מא
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הכל, ורבינו הקדוש סבל בזיונות הרבה והפסדי ממון עבור שיטתו.

ויברר לו השיטה מה טוב ומה נעים להרוצים  וידפיס ספר  ואם ימצא איש אשר יש בו הד' מידות הללו 
לציית לדבריו, וגדולי ישראל כשחולקים זא"ז מתקיים בהם ואת והב בסופה כי הכל נעשה לשם שמים ובדרך 

כבוד זה לעומת זה.

"כח הפועל בנפעל"

בנידון העומד על הפרק אם לקבל תמיכה מהממשלה בארץ ישראל לתשב"ר ולישיבות, ויש מי שאומר 
שזה הוא הטעם האוסרים מחשש של כח הפועל בנפעל והכסף שבא מצד הרשע עושה השפעה אי טובה על 
המקבלה, על כן כיון שהוא ענין דקה של חסידות, והריווח יותר גדול מההפסד על כן אפשר לוותר על החומרא 

זו כדי להרביץ תורה. 

אבל לפי דעתי שאין הנידון פה מענין זה כלל דכל זה נאמר אפילו אם הנותן מכניע א"ע להמקבל ואין מבקש 
ממנו שום דבר רק שיקח ממנו המתנה עכ"ז יש ענין של כח הפועל בנפעל והכסף הזה שבא מאדם רע יוכל 
לפעול לרוע על הצדיק, וידוע מהדברי חיים זי"ע שכמה פעמים השליך מטבעות לביה"כ ולא רצה להנות מהם 
מפני שהרגיש ברוח קדשו שבאו ממקורות לא טובים, אבל כאן במדינת ישראל הדבר ידוע לכל שהממשלה 
הוא ממשלת זדון ועוברים על כל התורה כולה ורוצים להפוך את צורת עם ישראל - בנהי' ככל הגוים ח"ו, וכבר 
הצליחו בזה והיהודים החרדים שומרי תורה ומצות הם מועטים חסרי כח נגד כל המדינה, והעצה היחידה היא 
ללחום נגדם בכל מה שאפשר,ולמחות ולצעוק בכל זמן וזמן על כל גזירה שלא תבא, ואיך אפשר לקבל מהם 

כסף בידו האחת וללחום עמהם בידו השנית, מי הוא זה שיכול לעשות דבר כזה? 

ועיין בדעת זקנים מבעלי התוספות פרשת מטות פסוק ו' הקב"ה אמר למשה שינקום בעצמו במדין והוא 
משלח אחרים, אלא ע"י שנתגדל במדין אמר שאינו בדין שאבגוד בהם שהם עשו לי טובה, כדאמרי אינשי בירא 

דשתית מינה מיא לא תשדי בי' עפרא והדברים קילורין לעינים.

אינו  זה  טובה!  לנו  עושים  אין  וממילא  משלמים  שאנחנו  מהמיסים  הוא  שלנו  שהכסף  שאומרים  ומה 
כי סוף כל סוף ברצונו מרחיב ונותן ביד רחבה וברצונו מקצר ואינו נותן רק מעט, והכל לפי הייחס מהדתיים 
עם הממשלה, ויש כאן הכרת טובה שמבטל כל מיני מלחמה נגדם, והדבר ידוע ומפורסם כי המקבלים אינם 

לוחמים.

ואין לדמות הנידון לאמעריקא שגם כן נהנים כל הישיבות והת"ת מהממשלה באופנים שונים, כי הדבר 
משונה פה לגמרי כי הדבר ידוע לכל שבאמעריקא אין רשות להממשלה להתערב בעניני הדת כלל וכלל ועל זה 
יש קונסטיטוציע וכל מוסד מתנהג כפי רצונו לגמרי, אלא מאי שמ"מ אסור לקבל צדקה מעכו"ם משום דכתיב 
)ישעיהו כז יא( ביבש קצירה תשברנה, על זה אומרים שהכסף לא נחשב צדקה להם מפני שהכסף שלנו מובן 
מאליו שאלו הלוקחים צריכים להזהר שיהי' הכל ע"פ חוקי המדינה כדי שלא יצמח מזה חילול השם ח"ו, אבל 

שם הדבר הוא להיפך, ע"כ אין לערב את הדברים כי רחוקים הם כרחוק מזרח ממערב.

ואסיים במימרא אחת בגמרא סוכה דף כ"א ע"ב ושם איתא דאסור להעמיד את הסוכה בכרעי המטה מפני 
שמעמידה בדבר המקבל טומאה, ושם ברש"י ד"ה "מפני" ואע"פ שלא למדנו פסול אלא לסכך הואיל ועיקרו 
של סכך אלו מעמידין הוה כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה, המוסר השכל מזה הוא שהמעמיד דהיינו התומך 
הוא הוא הנותן שם לכל המקום ואם המעמיד דבר המקבל טומאה נחשב בעיני כל הסכך הנסמך ג"כ למקבל 

טומאה וד"ל.

הכו"ח אלתר יחזקאל הורוויץ

מב
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דער 
פארכטיגער 

שבועות 
תשי"ז

אמר רבי עקיבא:

אינהאלטסרייכער 
זכרונות איבער די דרכי 
המלחמה פון רבינו הק' 
זי"ע, אפגעהאלטן מיט 

הרבני החסיד הנכבד זקן 
ונשוא פנים מרביץ תורה 
לעדרי עדרים רבי עקיבא 

צבי גאנז שליט"א זקן 
המלמדים במוסדותינו 

הק' קרית יואל יצ"ו

פון די שענסטע בריליאנטן וואס ק"ק סאטמאר פארמאגט, איז דער געשטאלט פון דעם געשעצטן 
און פול-רעספעקטירטן מרביץ תורה ויראה זקן שקנה חכמה, מותיקי חסידי רבותינו הק' זי"ע בכל 
נימי לבבו ונפשו, הרבני החסיד רבי עקיבא צבי גאנז שליט"א פון קרית יואל, באקאנט ביי יונג און 

אלט אלס "רבי עקיבא'לע".

כולם שוים  יארן  יובל  א  זי"ע פאר אריבער  הק'  רבינו  פון  מוסדות  די  אין  תורה  אלס מרביץ 
לטובה לאויוש"ט; אלס חסיד נלהב פון רבינו הק' זי"ע אין פולן זין פון ווארט; אלס "דער רבי" מיטן 
ה"א הידועה, וואס טויזענטער אידישע קינדערלעך 'לעקן האניג' אויף זיין שויס צו לאנגע געזונטע 
יארן; אלס דער דרדקי מלמד פון טויזנטער קינדערלעך וואס טייל פון זיי זענען שוין היינט זיידעס 
פון קינדערלעך וואס קומען אריין אין חדר צו זאגן אלף בי"ת על ברכיו פון רבי עקיבא'לע, איז רבי 
עקיבא'לע פון די סמעטענע זקני העדה וואס איז א כבוד און זכי' צו ברענגען א שמועס פאר אונזערע 

חשובע ליינער.

רבי עקיבא'לע שטעלט מיט זיך פאר גאר אסאך. אידן אין בית המדרש לערנען זיך פון אים טאג 
טעגליך ווי אזוי אן ערליכער איד דארף אויסזען. זיין דאווענען, זיין אימערמידליכע הרבצת התורה, 
דאס יראת שמים וואס שיינט אראפ פון יעדעס ווארט וואס ער רעדט, ועל כולם זיינע געהויבענע 
מידות, און דער "הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות", די ווארימע ברכות וואס ער טיילט צו 

פאר יעדן ביד רחבה, אין א בחינה פון 'טופח על מנת להטפיח'.

דאס מהות פון רבי עקיבא'לע שפיגלט אפ וויאזוי עס דארף אויסזען א מלמד פון תינוקות של בית 
רבן, דאס איבערגעגעבענהייט צו די תלמידים, דאס ווארימקייט וואס ער לייגט אריין אין די צעירי 
צאן קדשים, דאס יראת שמים מיט וואס יעדע פרשה ווערט דערציילט, דאס איז א מוסר השכל וואס 
אנדערע מלמדים פרובירן אפצולערנען אלס דמות ודוגמא. און אויך ביי עלטערע, וויפיל אידן קומען 

מג
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אז  זכי'  א  ס'איז  רבי עקיבא'לע.  יאר  גוט  א 
אז  דאך  ווייסט  איר  געזונטערהייט.  רעדן  מ'קען 
מ'גרייט זיך יעצט צום "כינוס כללי" וואס דער רבי 
זאל זיין געזונט האט גערופען, צו חזר'ן די הייליגע 
שיטה און תורת הקנאות וואס רבינו הק' זי"ע האט 
ווילן מיר הערן עפעס זכרונות פון די  געלערנט. 
מערכות בימיו פון רבי'ן זי"ע. לאמיר קודם הערן 
נאוה  בביתו  באזוכן  אייערע  איבער  בכלליות, 

קודש ביים רבי'ן זי"ע.

רבי עקיבא: ביים קוויטלען, איז דער רבי 
איז געזעצן אזוי נידריג, אז די טיש איז געווען 

צו די אויגן, אזוי נידעריג.

קוויטל,  מיטן  אמאל  געקומען  בין  איך 
און ער פרעגט, "אה, דו ביזסט דאס?"... אזוי 
האט ער נישט געוואלט קוקן אויפן עולם, נאר 

אויפן קוויטל.

*

מענין לענין, וואס קענט איר דערציילן פון די 
אינגע יארן ביים רבי'ן זי"ע?

"זי )אשת הרה"ח ר' וואלף כ"ץ הי"ו( האט 
אסאך געהאלפן די רביצין ע"ה, האט איר די 

רביצין דערציילט די מעשה אלס הכרת הטוב, 
נישט פאר יעדן דערציילט מען אזא מעשה.

ווען דער רבי איז אנגעקומען קיין שווייץ 
מאריך  האט  רבי  דער  און  תש"ה(,  )כסלו 
געווען ביי אלעם )עבודת הקודש(, די רביצין 
"שוין  פרעגט:  און  רבי'ן  צום  צו  זיך  שטעלט 
הייבסטו אן, יעצט קומסטו פון די צרות, האסט 

נאך היינט נישט געטרינקען".

האט דער רבי געזאגט: "משיח שטייט ביי 
די טיר, ער ברויך נאר אריינצוקומען".

איז  טאג שפעטער,  א  אדער  טאג  יענעם 
ער  און  שטוב,  אין  אריינגעקומען  רבי  דער 
האט אראפגעווארפן דעם טלית אויף א בענקל 
און ביטער געוויינט, און געזאגט: "די רשעים 

די ציוניסטן, לאזן אים נישט אריינקומען".

*

איר האט דאך געהאט די זכי' מיטצוהאלטן די 
נסיעות פון רבי'ן זי"ע אין ארץ ישראל. געדענקט 

איר עפעס צו דערציילן פון יענע תקופה?

ארץ  אין  געווען  רבי  דער  איז  תשי"ב 
ישראל, האט מען געבעטן דעם רבי'ן, ער זאל 

אזא  מיט  ווינטש  ער  וואס  ברכה,  א  אים  פון  זיין  מקבל  קענען  צו  כדי  בלויז  עקיבא'לע  רבי  צו 
הארציגקייט ווען עס איז ניכר ווי יעדעס ווארט קומט ארויס מעומק לבבו מיט אזא ליבליכקייט און 

ווארעמקייט.

אין אונזער דור יתום, איז רבי עקיבא'לע פון די יחידי סגולה וועלכע "געדענקן נאך א וועלט", 
לעכטיגע זכרונות מימי קדם, און ער איז א דולה ומשקה, הונדערטער ענינים און סיפורים וואס ער 
האט בייגעוואוינט ביי רבינו הק' זי"ע זענען רגיל על לשונו. פייערדיגע תורות, הייליגע שמועסן, 
וואונדערליכע מעשיות, נאכדערצו ווען מען הערט דאס פון רבי עקיבא'לע זעלבסט מיט דעם ברען 
וויאזוי ער רעדט פונעם רבי'ן זי"ע, דער פלאם פייער וואס נעמט אים דורך אינגאנצן, מאכט דאס א 

געוואלדיגן רושם.

שטייענדיג יעצט אין די סאמע ברען פון הכנות צום "כינוס כללי" פון תלמידי רבינו הק' זי"ע, 
קומענדיגן א' שלח כ' סיון, האבן מיר אפגעהאלטן דעם שמועס מיט לעכטיגע זכרונות, איבערגעגעבן 
מיט דעם זעלטענעם טעם זקנים וואס שפיגלט אפ דעם ריכטיגן התקשרות אין דעם צדיק הדור מרן 
רביה"ק זי"ע. הערנדיג דאס התרגשות מיט וואס רבי עקיבא'לע עראינירט זיין עבר, פארשטייט זיך 
עטוואס קלאר דער אויסדרוק: "וואויל זענען די אויגן וואס האבן געזען אויגן וואס האבן געזען צדיקי 

אמת".

לויפט איבער א  יפות,  פנים  געווענליכן סבר  זיין  מיט  אן דעם שמועס  הייבט  רבי עקיבא'לע 
שלל זכרונות איבער זיין אנוועזנהייט כחסיד מן השורה ביי רבינו הק' זי"ע. פון דארט פירט ער דעם 

שמועס אין 

תשואת חן פאר הרב יודא הערש בערגער הי"ו, סגן מנהל רוחני בת"ת תו"י קרית יואל יצ"ו, פארן 
ארויסהעלפן מיט דעם אינהאלטסרייכן שמועס, מעט הכמות, ורב האיכות.

מד



גליון משנתו | חג השבועות תשע"ח |

קומען אויף שבת קיין צפת. נענה להם, דער 
אויף  געקומען  איז  און  אנגענומען  האט  רבי 
צפת. אין ירושלים האט דער רבי הנאה געהאט 
בר  געווארן  זענען  וואס  בחור'לעך  די  פון 
מצוה, און מען האט זיי אנגעטאן א שטריימל 
אויף שבת. - ער קומט אן אויף צפת, פרעגט 
דער רבי: "איך זעה נישט די בחורים'לעך מיט 
די שטריימלעך?". ענדליך נעמט מען א בחור, 
צום  אים  ברענגט  און  איינער  ס'קומט  און 
רבי'ן, מען האט שוין געטראפן א בחור מיט א 
שטריימל. פרעגט דער רבי: "פון וואו ביסטו?", 
א  ווייטער  דאך  איז  ירושלים.  פון  קומט  ער 
ירושלימ'ער, אז ס'איז א ירושלימ'ער, אבער 
אין 'צפת' אז מען זאל גיין די בחורים מיט א 

שטריימל )איז נישט געווען(.

איז געווען איינער וואס איז געקומען נאך 
די מלחמה, נאך די צרות, קומט איינער מיט 
א שטרויענעם הוט. "שלום עליכם רבי, דער 
רבי דערקענט מיך נישט?". "ווער ביסטו?" - 
"איך בין דער בחור מיט'ן שטריימל, וואס דער 
רבי האט געבעטן אין צפת", - "נו", ווייזט דער 
רבי, "מיט א שטרויענעם הוט?...", "וואוין איך 
צו  פלעגט  רבי  דער  ישראל",  ארץ  אין  דאך 

דערציילן די מעשה.

אין  וואוינט  מען  "אז  געזאגט:  האט  ער 
אז  וואונדער  קיין  נישט  איז  ישראל,  ארץ 

מ'גייט מיט א שטרויענעם הוט"...

*

מ'ווייסט דאך אז איר האט געהאט די זכי' צו 
רבי  דער  וואס  תורה  פייערדיגע  די  זיין  מפרסם 
זי"ע האט געזאגט ס"ג פר' וישלח תשי"ז, נאך די 

סיני מלחמה.

מיין  מיט  זכי',  די  געהאט  האב  איך  יא, 
צו  )הי"ו(,  דוד  שמואל  ר'(  )הרה"ח  ברודער 

פארשפרייטן די וישלח תורה תשי"ז.

ס'האט זיך געהאנדעלט דעמאלטס וועגן א 
שידוך, און איך האב עס מיטגענומען, מ'האט 

אפגעטייפט דעם רבי'נס "וישלח תורה".

ברודער  מיין  געשיקט  האט  רבי  דער 
שמואל דוד אז ער זאל גיין מסביר זיין פאר די 
וואס זענען געקומען פון אונגארן דעמאלטס. 
קעגן  רעוואלוציע  א  געווארן  איז  אונגארן 
געווען  איז  גרעניץ  די  אז  אזוי  רעגירונג,  די 
אביסל אפען, ס'איז נישט געווען אזוי שטרענג 
זיך  האבן  אידן  אסאך  אסאך  גרעניץ,  די 
איז  בעפאר  ווייל  ארויסגעכאפט,  דעמאלטס 

מען  האט  גרעניץ  די  שטרענג  זייער  געווען 
נישט געקענט ארויסגיין, און דעמאלטס זענען 
וויען,  דורך  אריבערגעקומען  אידן  אסאך 
אויף  דוד'ן  שמואל  געשיקט  רבי  דער  האט 
וויען, ער זאל רעדן צו די אידן, ווייל מען איז 
מען  אז  געוואוסט  מען  האט  ארויסגעקומען 
קומט ארויס וועט מען גיין אויף ארץ ישראל.

היות  שלאגן...  געוואלט  אים  מען  האט 
ער האט געהאט אן אמעריקאנער פאס, האט 
האט   ... אבער  געהאט,  מורא  אביסל  מען 
געזאגט פאר שמואל דוד'ן, אז מען ווארט ביי 
די טיר, איז ער איז ארויסגעשפרינגען דורכ'ן 

פענסטער און אנטלאפן.

*

דרכי  די  איבער  אביסל  אונז  דערציילט 
המלחמה וואס איר האט צוגעזען ביים רבי'ן זי"ע, 

בנוגע די מלחמה מיט ציונות?

יענעם יאר, אינעם צווייטן טאג שבועות, 
איז געקומען צום טיש הגאון ר' יצחק אמסעל 

ז"ל, דער איליקער רב.

איז  סעודות  שלש  ביי  מאל  אנדערס  אן 
געווען טונקל, ווען מען האט אנגעצינדן דעם 
איז  רבי  דער  אז  געזעהן  מען  האט  לעקטער 
געווען  איז  יעצט  אבער  וואנט.  די  ווי  בלאס 
לעכטיג אין ביהמ"ד, דער רבי האט געקלאפט 
מיטן לעפל אויפן טיש, ער האט געזאגט, "דעס 
האט  רבי  דער  נסיון",  אחר  נסיון  שוין  איז 
געשריגן: "די פריערדיגע צדיקים וואלטן ווען 
נישט אויסגעהאלטן איין מינוט ווייטער, שכך 

עלתה בימינו, די כופרים".

נדפסה אצל מדור  )התורה  די תורה  נאך 
רב  איליקער  דער  האט  חוצבים(  דברים 
ביהמ"ד  אין  דא  "רבי,  רבי'ן:  דעם  געפרעגט 
ווייסט מען דאך שוין, אינדרויסן אין די גאס 
אזויפיל  דאך  קאסט  עס  נישט,  מען  הערט 
כוחות דעם רבי'ן", דער רבי איז געווען בלאס 

און ווייס ווי די וואנט.

זאג  "איך  געענטפערט:  רבי  דער  האט 
מיר  וועל  איך  טאמער  אליין!  מיר  פאר  עס 
אויך  איך  קען  מאל,  הונדערט  חזר'ן  נישט 

אריינפאלן".

רבי  דער  דאס  האט  מינוט  די  אויף 
געענטפערט.

*

מה
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קען  וואס  כללי".  "כינוס  צום  צוגיין  לאמיר 
מען דערציילן פון די הכנות צו כ' סיון תשל"ח, 
און דער גרויסער מעמד לשם שמים, ווען רבינו 
הק' זי"ע געמאכט דעם ריזן כינוס ביים התייסדות 
טהרת  על  מוסדות  די  לטובת  הצלה'  'קרן  פון 

הקודש?

געקומען  זענען  שבועות  פאר  תשל"ח, 
מ'האט  און  ישראל,  ארץ  פון  שלוחים 
דערציילט פארן רבי'ן די צרות, האט זיי דער 
רבי געזאגט, "היצט פארט אהיים, עטץ וועטס 
קומען נאך שבועות". שבועות איז געווען דער 

אפיעל פאר 'יטב לב'.

זיי זענען צוריקגעקומען מיטן בית דין, איז 
שוין געווען פאר כ' סיון, אין די ארמארי האט 
רבי  דער  און  עולם,  דעם  צוזאמגערופן  מען 
האט געהייסן אז יעדער זאל קומען. דעמאלטס 

האט מען געמאכט דעם "קרן הצלה".

פינגער:  די  מיט  געוויזן  האט  רבי  דער 
עס  ווער  פינגער,  די  מיט  ווייזן  וועט  "מען 
און  קומען,  וועט  משיח  חלק,  א  האבן  וועט 
וועט  עס  ווער  פינגער,  מיטן  ווייזן  וועט  ער 
מיט  געמאכט  האט  רבי  דער  חלק".  א  האבן 
די פינגער, ער האט שווער גערעדט, עס איז 
שוין געווען נאכן ]סטראוק[. )מ'האט אים דאך 
ווען,  ווייסט  מען  ווען  יארן,  די  אויסגעבעטן 
וואלט מען אים אויסגעבעטן דאס רעדן אויך, 

ער האט שווער גערעדט(.

רבי  דער  שוין  האט  צייט,  צען-עלווע 
יואל  )ממעון קדשו אין קרית  געוואלט פארן 
קיין וויליאמסבורג(, מען האט אים געזאגט עס 
איז נאך דא צייט. דער רבי האט געזאגט: "דו 
וואס דאס  ווייסט  דו  איז...  וואס דאס  ווייסט 
האט  ער  געיאגט,  האט  רבי  דער  און  איז..." 

שוין געוואלט פארן.

זאל  אויבירשטער  דער  עלינו.  יגן  זכותו 
זאל  מען  אז  ז"ל,  רבי'ן  פון  זכות  אין  העלפן 
זאל  מען  אז  עבודה,  זיין  איבער'חזר'ן  קענען 
געדענקן וואס ער האט אונז געלערנט, קענען 
אפיקורסים,  ציוניסטן,  די  פון  געבן  אבאכט 
אויבירשטן,  אינעם  אמונה  אין  שטארקן  זיך 
וויסן אז אלעס איז בהשגחת הבורא, און דער 
מען  זיי,  פון  אפהיטן  אונז  זאל  אויבירשטער 

זאל קענען גיין בדרך האמת.

רבי'ן,  דעם  געפרעגט  אמאל  האט  מען 
וועם ער האט געמיינט "בזכות אבותי ורבותי" 
משה(,  ויואל  הקדוש  ספרו  של  השער  )דף 

האט דער רבי געענטפערט: דעם חתם סופר 
און צאנזער רב.

געלעגנהייט(  א  )ביי  האט  ז"ל  רבי  דער 
אויפגעהויבן ביידע הענט ארויף, אויף אויבן: 
מיך קאסטן דאס לעבן,  זאל  אז עס  ")אפילו( 
מרבותי  אוועקרוקן  נישט  מיר  איך  וועל 

ומאבותי"

תשל"ח(  סיון  )כ'  דארט  געווען  איז  עס 
טויזענטער אידן, און דער רבי האט געמאכט 
מיט די פינגער: "ווען משיח וועט קומען, וועט 
מען ווייזן ווער עס האט געהאט א חלק אין די 

קרן הצלה".

*

מצב,  יעצטיגן  צום  הרגשים  די  זענען  וואס 
ווען מ'גרייט זיך צום "כינוס כללי", קומענדיגן כ' 

סיון?

זיך  וועט  מען  יאר,   40 נאך  אויך  "יעצט 
מען  זמן,  ובאותו  מקום  באותו  צוזאמקומען 
וועט מעורר זיין נאכאמאל דאס וואס דער רבי 
האט דעמאלטס מתקן געווען, די 'קרן הצלה'.

דער אויבערשטער זאל העלפן, ס'זאל זיין 
א הצלה און א ברכה פאר גאנץ כלל ישראל, 
מען זאל קענען גיין בדרכו הקודש וואס דער 
זאל קענען  רבי האט אונז געלערנט, אז מען 
אין  געבען  אבאכט  און  תורה,  די  זיין  מקיים 
דעם היינטיגן דור וואס איז נעבעך דא מינות 
ואפיקורסות, זאל מען קענען אבאכט געבן זיך 

אליינס.

*

לאמיר ענדיגן מיט א ברכה פארן ציבור.

א  אן  קאפל,  א  אן  דארט,  ציונים  די 
שטרענג  זייער  איז  פאליציי  די  אידישקייט, 
ברויך  מענטשן,  אידישע  די  שלאגן  זיי  און 
מען צו וויסן אז מען זאל נישט זיין קיין ציוני. 
מען ברויך לערנען פאר די קינדער, אז ס'קען 
זיין  נישט  ס'קען  גאולה,  קיין שום  זיין  נישט 
קומען,  וועט  משיח  ווען  נאר  ישועה,  קיין 
כלל  פאר  ישועה  די  זיין  וועט  דעמאלטס 
ישראל. דער אויבערשטער זאל העלפן, אונז 
זאל מיר זוכה זיין בקרוב צו זען משיח צדקינו 

במהרה בימינו.

מו



גליון משנתו | חג השבועות תשע"ח |

יצחק מיטטעלמאן – שמואל שלמה טעללער

פרשת ענטעבא 
תשל"ו

"כינוס הסברה" אין תקופה פון בלבול המוחותרבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע פאררופט 

א  פארגעקומען  איז  לפ"ק  תשל"ו  זומער  אריינפיר: 
שטורמישע געשעעניש, וואס האט איבער די וועלט אפגעקלינגען 
האט  וואס  ענטעבע',  'פרשת  אלס  באקאנט  געווארן  און 
נאכגעפאלגט מיט אן איבערקערעניש אין די אידישע גאס, כאילו 
און עס  ציונים,  די מעשי  דורך  'נסים' מן השמים  ס'איז געשעהן 
אידן  צווישן  בלבול המוחות  געווארן א שרעקליכער  איז דערפון 

שומרי תורה ומצוות.

ימיו  בערוב  זי"ע,  מסאטמאר  הק'  רבינו  האט  דעמאלטס 
וואו  הסברה",  "כינוס  א  פארארדענט  כוחות,  שוואכע  זיינע  אין 
זי"ע,  משה  ברך  בעל  הגה"ק  רבינו  מרן  ובראשם  הרבנים,  גדולי 
כדרבונות  דברים  מיט  אויפגעטרעטן  האבן  רב",  "סיגוט'ער  דאן 
צום ציבור אנשי שלומינו, און ערקלערט די שרשים פונעם רעיון 
הציוני, און דער חומר הענין פון האבן א זיק של הנאה פון די מעשי 

הרשעים.

לקראת דעם בעפארשטייענדן "כינוס הכללי" קומענדיגן כ' 
סיון תשע"ח, ווערט דא איבערגעגעבן די פרשה און דער "כינוס 
הסברה", ווי געשילדערט אין ספר "ומשה היה רועה" חלק ד', מיט 

פרישע איינצלהייטן.

מז
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פרשת
ענטעבע

געווען איז א הייסער זומערדיגער זונטאג 
אין  4'טן  דעם  יולי  תשל"ו,  שנת  חקת-בלק  פר' 
יאר 976', האבן א גרופע אראבישע טעראריסטן, 
ארגעניזאציע,  או."  על.  "פי.  דעמאלט'דיגע  די 
באפרייען  פארן  פאלק  פון  ]'פראנט 
א פליגער  פאלעסטינע'[, פארכאפט פארכאפט 
פון די 'עיר פראנס' פירמע, און דאס אפגעפירט 

די  'אנטעבע',  קיין 
פון  שטאט  הויפט 
האבן  זיי  'אוגאנדא'. 
די  אפגעזונדערט 
און  גוים,  די  פון  אידן 
 105 די  געהאלטן 
רייזנדע  אידישע 
און  'משכונות',  אלס 
דערפאר  פארלאנגט 
די באלדיגע באפריינוג 
אין  טעראריסטן  פון 
מדינת  אין  טורמעס 

ישראל.

עטליכע  פאר 
טעג זענען אנגעגאנגען 
 - געמאכטע   - די 
 , ן ע ג נ ו ל ד נ א ה ר א פ
זיך  האבן  זיי  ווען 
נאר  געבראכן,  נישט 
רייזענדע  די  געהאלטן 
משכונות,  אלס 
מ'וועט  ווען  ביז 
נאכגעבן  נישט  זיי 
פארלאנגען  זייערע 
די  באפרייען  און 
משכונות  אלע 
האבן  זיי  וואס 

ארויסגעשטעלט.

רשעי  די 
וועמען  ביי  הציונים, 
בלוט  אידיש 
ווען  הפקר  איז 

האבן  נצחונות,  זייערע  אויסצופירן  ס'קומט 
האבן  זיי  אקציע.  געוואגטע  א  אונטערגענומען 
און  לייט,  מלחמה  געשולטע  גרופע  א  גענומען 
אקציע  געוואגטע  שטארק  א  אויסגעארבעט 
און  סכנה,  גרויסע  א  געווען  באמת  איז  וואס 
אלע  פון  לעבנס  די  איינגעשטעלט  דערמיט 

פארכאפטע.

בחסדי ה' איז די אקציע 'כמעט' געלונגען, 
און דער גרעסטער טייל פון די פארכאפטע זענען 
עטליכע  איבערלאזענדיג  געווארן,  געראטעוועט 
די  פון  די משכונות און סיי  פון  גע'הרג'עטע, סיי 
‚Ó˘   ˜ÏÓÚ· ß‰Ï ‰ÓÁÏÓ· Ø „Ó ˜¯Ù

מח
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פונעם  ברודער  א  אויך  זיי  )צווישן  קאמאנדא'ס. 
איז  וועלכער  הכופרים,  ממשלת  ראש  היינטיגן 
שיסעריי- ביי  אקציע,  די  אינמיטן  אומגעקומען 
אויסטוישן צווישן מדינת ישראל און אוגאנדישע 
 102 די  געפירט  מען  האט  דאן  און  זעלנער(, 
לעבנס-פארבליבענע אידן קיין ארץ ישראל, וואו 

מ'האט זיי מקבל פנים געווען מיט גרויס פרייד.

די  איבער  אפגעקלינגען  האט  אקציע  די 
וועלט, און גענוי ווי ביי פריערדיגע געלעגענהייטן, 
ווען די ציונים האבן געהאט אן הצלחה למראית 
שטארק  דאס  יעצט  אויך  זיי  האבן  העין, 
אויפגעבלאזן, און געמאכט א איבערקערעניש ווי 
ציונים,  די  'נסים' פאר  כאילו ס'איז ח"ו געשעהן 
און עס איז דערפון געווארן א שרעקליכער בלבול 

המוחות צווישן אידן שומרי תורה ומצוות.

דער 'היימישער' 
בלבול המוחות

אלעמאל  ווי   - איז  המוחות  בלבול  דער 
בה',  מאמינים  אידן  צווישן  געווארן  בעיקר   -
וויבאלד די כופרים וואס גלייבן נישט אין מציאות 
אין  געגלייבט  נישט  אוודאי  דאך  האבן  הבורא, 
צוגעגעבן  האט  ובפרט  השמים'.  מן  'נסים  קיין 
אין  מנהיג  חסיד'ישער  געוויסער  א  וואס  דערצו 
פארקרומט  שטארק  געווען  איז  וואס  יארק,  ניו 
מיט די ענינים, האט געפרעדיגט ברבים איבער די 
נסים, און האט מיט די דברי הבלים אנגעמאכט א 

שווערן בלבול המוחות.

די ציונים גופא האבן געהאט א שטארקע 
אינטערעסע אין דעם בלבול המוחות, און זיי האבן 
געהאט א ספעציעלע אינטערעסע אויפצובלאזן 
כבוד  זייער  וואס  נאכדעם  גרעסער,  ווי  נסים  די 
זייער  זינט  אראפגעקלאפט  שטארק  געווען  איז 
מיט  מלחמה  כיפור  יום  די  פון  דורכפאל  שווערן 
לפ"ק.  תשל"ד  בשנת  פריער,  יאר  צוויי  בלויז 
הצלחה  פריערדיגע  די  אפגעווישט  האט  וואס 
האבן  זיי  ווען  מלחמה  טאגיגע  זעקס  די  פון 
'נסים',  זייערע  מיט  וועלט  א  איבערגעקערט 
זיי ארויס מיט  זענען  די לעצטע מלחמה  און פון 
שטארק  זיי  האבן  דעריבער  בזיונות.  שווערע 
זייער  אויפהייבן  צוריק  אקציע  די  דורך  געוואלט 

חרוב'דיגע מוראל.

יענע  אין  שוין  איז  זי"ע  הקדוש  רבינו  מרן 
יארן נישט געזונט געווען, ונר אלקים טרם יכבה, 
קוים צוויי יאר בעפאר די פטירה, און זיינע כוחות 
האבן אים שוין נישט ערלויבט אז ער זאל קענען 
ווי אין די  זיין דעם דבר ה'  ארויסגיין און משמיע 
פריערדיגע יארן. דער רבי האט מיטגעהאלטן די 
שוין  איז  עס  אז  הערנדיג  און  פאסירונגען,  אלע 
ווייטער דא א מהפיכה און דער עולם רעדט שוין 
וויי  זייער  דאס  איהם  האט  'נסים',  פון  ווייטער 

געטון עד דכדוכה של נפשו הטהור.

ער פארשטייט 
מיך גוט...

משה  חיים  ר'  הרה"ח  אונז  דערציילט  עס 
תקופה  יענע  אין  איז  וועלכער  הי"ו,  שטויבער 
זי"ע אין שטוב:  שטארק נאנט געווען ביים רבי'ן 
רבי'ן  פארן  דערציילט  דעמאלטס  האב  "איך 
כ'האב  און  גאס,  די  אויף  זיך  טוט  וואס  אלעס 
געווען  ווען  וואלט  רבי  דער  "ווען  אויסגעפירט: 
געזונט, וואלטן מיר אוודאי זוכה געווען צו הערן 

פונעם רבי'ן א קלארע דעת תורה"...

שטארק  זייער  זיך  האט  רבי  "דער 
צוקרעכצט, כ'האב שוין חרטה געהאט פארן זאגן 
טוט  מצב  דער  שטארק  ווי  זעהנדיג  ווערטער  די 
דעם רבי'ן וויי. דאן האט זיך דער רבי אנגערופן צו 
מיר: "וואס זאל איך טוהן, איך בין נישט געזונט, 
כוחות,  די  ביי  געווען  היינט  ווען  וואלט  איך  ווען 
וואלט איך נאכאמאל געשריבן א חיבור, מער ווי 
היינט  זוכט  עס  ווער  אבער  מאל,  ערשטע  דאס 
ספרים,  מיינע  אין  טרעפן  דאס  קען  אמת  דעם 
אלדסדינג,  געשריבן  און  געזאגט  שוין  כ'האב 
וואס  אלעס  טרעפן  מען  קען  ספרים  מיינע  אין 

מ'דארף עד ביאת משיח צדקינו".

דעם  איבער  גערעדט  דאן  האט  רבי  דער 
האט  הרבנים  התאחדות  די  וואס  קורא"  "קול 
דעם  ציבור  דעם  אויפצוקלערן  ארויסגעגעבן, 
ווייטער  האט  רבי  דער  און  תורה.  דעת  אמת'ן 
מצב,  זיין  פון  צובראכנקייט  גרויס  מיט  גערעדט 
זיי  ווי  אזוי  נישט  היינט  טוען  רבנים  די  אז  און 

פלעגן טוהן ווען ער איז געזונט געווען.

מט
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בארוהיגן,  רבי'ן  דעם  געוואלט  האב  "איך 
נעמען  די  אויסצורעכענען  אנגעהויבן  איך  האב 
וואס זענען געווען שטארק טעטיג  פון די רבנים 
אין די מערכות, און זיי האבן געטון אין די ענינים, 
אבער דער רבי האט גארנישט רעאגירט. ביז ווען 
איך האב געזאגט פארן רבי'ן, "דער סיגוט'ער רב 

טוט דאך אסאך".

פלוצלונג  האט  צורה  רבי'נס  "דעם 
סיגוט'ער  דער  "יא,  שמחה:  פאר  אויפגעשיינט 
רב, ער איז איינער וואס פארשטייט מיך גוט, ער 

זאל שוין אריבערקומען"...

פארלעגנהייט,  א  אין  געווען  דא  בין  "איך 
רבי  דער  ווען  זומער  אינמיטן  געווען  איז  עס 
אינדערהיים,  געווען  נישט  איז  משה[  ]הברך 
זיך  געפונט  ער  וואו  געוואוסט  נישט  האב  איך 
די  פון  איינער  געווען  דארט  איז  מזל  צו  יעצט. 
דער  וואו  גענוי  געוואוסט  האט  וואס  משמשים 
סיגוט'ער רב איז אין מאנטיסעלאו. איך האב זיך 
האב  איך  און  וועג,  אויפן  ארויסגעלאזט  באלד 
אריבערגעברענגט דעם סיגוט'ער רב צום רבי'ן".

דערפריידט  שטארק  זיך  האט  רבי  "דער 
דאן  האט  ער  און  דערזעהן,  אים  האט  ער  ווען 
ענין,  גאנצע  דאס  אים  מיט  איבערגעשמועסט 
עצרת  אן  פאררופן  געהייסן  אים  האט  ער  און 
די  זיין קעגן  הסברה איבער דעם ענין, און מוחה 
געזאגט  זענען  וואס  מינות  דברי  ציוני'סטישע 

געווארן ברבים".

שר צבא
 בראש העם

הברך  רבי  דער  נפשו,  שמרה  פקודתו 
דעם  אין  אריינגעווארפן  באלד  זיך  האט  משה 
הרבנים  גדולי  אנדערע  מיט  אינאיינעם  און  ענין, 
"אסיפת  א  עשי"ת  אום  געווארן  פאררופן  איז 
הסברה", אויפצוקלערן דעם ציבור דעם מציאות 
הדברים, און ווי אזוי ערליכע אידן דארפן אנקוקן 
אויפריכטיגן  אן  מיט  מצב,  דעם  אפשאצן  און 

בליק.

הברך  רבי  דער  האט  מעמד  יענעם  ביי 
דרשה,  פייערדיגע  א  מיט  אויפגעטרעטן  משה 
קודש  אש  בלהב  ער  האט  הדברים  בתוך  ווען 
מוחה געווען קעגן די מנהיגים וואס פרעדיגן דברי 
מינות ברבים. זיך באציענדיג צו דעם מנהיג וואס 
התניא  בעל  הייליגן  פון  אייניקל  אן  געווען  איז 
רבי  דער  האט  'חסידות',  געפרעדיגט  און  זי"ע 
פונעם  אייניקל  אן  אויך  בין  "איך  אויסגעשריגן: 
קיינער  אז  זאגן,  קען  איך  און  זי"ע,  התניא  בעל 
נישט מסכים  די צדיקים הקודמים האט ח"ו  פון 
געווען מיט קיין כי הוא זה נישט צו די כפירה'דיגע 
דער  אז  מציאות  א  זיין  זאל  עס  כאילו  רעיונות, 

רבוש"ע איז חפץ במעשי הרשעים".

ז"ל  רבי  דער  האט  דבריו  בתחילת 
דערמאנט א מעשה פשע וואס די רשעי הציונים 
צו  ברק,  בני  אין  אדורכגעפירט  דענסמאל  האט 
פון  און  בכפם,  עול  לא  על  אידן  ערליכע  שלאגן 
דארט אריבער צו רעדן פון די 'נסים', וואס דער 
ידיעה  חסרון  דעם  מחמת  קומט  המוחות  בלבול 

אינעם עיקר שורש רעיון הציוני.

דרשה  די  פון  אינהאלט  טיפן  דעם  צוליב 
מעתיק  מיר  האבן  ענינים  יסודות'דיגע  די  און 
באזונדערע  א  אין  הדרשה  תוכן  דעם  געווען 

אפטיילונג אינעם גליון.

*

די דורכדרינגעליכע דרשה מיט דעם תוכן 
רושם  געוואלדיגן  א  דאן  געהאט  האט  הדברים 
ביים ציבור, און האט געגעבן דעם ריכטיגן מהלך 
ודעות,  אמונות  בעניני  קלאר  זיין  צו  המחשבה 
קול  יעדן  פון  פארבלענדעט  ווערן  צו  נישט 
זענען  ווערטער  אויפריכטיגע  די  און  נידף,  עלה 
ווי א תורה שלימה וואס דער ציבור האט  געווען 
מקבל געווען, זיך ווייטער צו פירן אין די הייליגע 
און  געלערנט  האט  זי"ע  רבי  דער  וואס  דרכים 
איינגעבאקן, באמונת אומן בה' ובתורתו, צו וויסן 
און געדענקן אז 'מרשעים יצא רשע', פון פושעים 
נס  שום  קיין  ארויסקומען  נישט  קען  ורשעים 

הצלה, וישראל נושע בה' תשועת עולמים.

נ
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