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ווייס. ל.י/    השטן בלבוש מצוה  

הליצנות והריקנות של תעמולת הקופות 

כל . והגדולים הולך ומתרבה וגדל מחודש לחודש

אם ו, נוסח מעורר שחוק ולעג כשר למסחר הזה

יש עוד איזה לשון שטות שעוד לא השתמשו בו 

  .ישתמשו בו בודאי בפעם הבאה, עד עתה

, יש להבין את הצלחת המסחר המוזר הזה

שריקנות של קופות המסחר עם התמונות 

מימות משה רבינו יקחו לבב ' המרהיבים שלא הי

  .כל

זאת יש לדעת שאין זה חשבון השטן 

ונות המתלבש בבעלי הקופות והתמ, בהסתתו

הון , פ שגם ממון לרוב נכנס מעסק זה"אע, הללו

עם הרבה התכבדות , רב בלא טרחא ויגיעה

  .אבל לא זהו המטרה והמכוון, ליצנית

חפץ השטן לסחוב שארית ישראל אל 

הכפירה השורשית העמוקה , הכפירה הציונית

העוקרת את עצם , ביותר שקמה מימות עולם

הנפש קדושת ישראל לגמרי מנקודת פנימיות 

  .ולזאת נצרך הוא ביותר אל הכשרים, ו"ח

נפש ישראל מעצם מהותה ושורשה העליון 

מתנגדת היא , והקדוש החצוב מתחת כסא הכבוד

לטומאה הציונית גם מבלי להבין את עמקות 

כ "מכש, כי אין הקדושה סובלת טומאה, הענין

טומאה שורשית המנגדת לעצם מהות הנפש 

  .הישראלי

הדבוקים בה ובתורתו ק "בפרט לומדי תוה

וצורבא מרבנן דקא רתח , יהגו יומם ולילה

איך יצויר שיתפס אל ', אורייתא קא מרתחא בי

כפירה וטומאה שורשית העוקרת אמונת ישראל 

  .כליל

לחפות , לזאת נזקק השטן ללבושים וכיסויים

עם , על הטומאה ולקרותה בשמות שונים

' הכשרים ומצוות לעטוף את הכפירה לבל תהי

  .יכרתנ

בתחילת התפשטות הציונות הארורה כשהיו 

הדורות כתיקנם נצרכו להשטן לבושי קדושה 

, י"והתלבש אז בישוב א, וענינים גבוהים ונעלמים

, התעטף בקירוב הגאולה ומצוות התלויות בארץ

  .וכן הלאה, גם כיסה עצמו בלשון הקודש

, אך ככל שארך הזמן ונכנס ארסו בלב העם

וככל שירד ונפרץ , בבותהתגשמו המוחות והל

כך ירדו גם הלבושים , קדושת והרגשת הדור

  .והכיסויים ונתגשמו יותר ויותר

בדור האחרון לקח לו השטן נשק מוצלח של 

, גדולי ישראל אשר אין מוצלח עבורו יותר מזה

בתחילה התלבש במצות אמונת חכמים , וגם כאן

אבל עם אורך , "ועשית ככל אשר יורוך"ולא תסור 

, ן פג תוקף ההסתה הזאת ובטלה מן העולםהזמ

לא משום שהשכילו הדור להבין את אמיתת 

  .אלא מפני שכבר אין צורך בה, הנסיון

תואר ומהות דור הזה ידוע ונרגש לכל בר 

כל עניני קדושה ועבודה שמלפנים , דעת

נתהפכו בדור הזה למשמשים אל החיצוניות 

לדוגמא יש לתפוס את ענין . והתפשטות

ת והצדיקים אשר בעבר היו נוסעים החצרו

בהשתוקקות ודביקות לקבל הארת קדושה 

א "מנשמות הגבוהות של צדיקי עולם זיע

וכהיום נשאר מזה רק חיצוניות תמונות 

צבעוניות מלאות אנשים צפופים וחטיפת 

כבוד והתגדלות עם פרסום ריקני , שיריים

  .בכתבי עת המיוחדים לתמונות אלו

 ענין לימוד התורה כמו כן יש לראות את

שנתרבה ונתגדל בחיצוניות בהמוני ישיבות 

כאשר כל , וכותבי חבורות ארוכות לאלפים

הפנימיות ואחיזה בקדושת התורה ונותן התורה 

  .חסרה

באופן כזה מתראית גם השפעת השטן עבור 

אם הדבר הלוקח הלבבות הוא . הסתתו לציונות

כל . ויהי זאת עבור, ריבוי תמונות ופרסום של הבל

אין זאת , סממני טפשיות השייכים אל דור הזה

אלא , משום שנחלש ענין הגדולים והשפעתם

שאין עוד צורך באיזה כיסוי של כבוד מעוטף 

אלא אדרבה הדבר המושך אנשי , בענוה מזוייפת

דור הזה הוא דוקא הפרסום הגס והמגושם של 

ופרסום דאגתם , רודפי התמונות בגלוי בלא בושה

ל הפרסום וריבוי התמונות במילים שדואגים ע

  .ברורות

אם כי המסחר המגושם הזה מעורר גועל נפש 

ומביא שחוק ולעג לכל בר , אצל כל אדם מן הישוב

אין לפטור , אבל אין לזלזל בתעמולה הזאת, דעת

את הסתת הקופות בביטול כדבר של מה בכך 

כי זאת כהיום עיקר , שאין מן הצורך לעסוק בו

, ציונות לתוך לבות ישראלויסוד בהבאת ה

הקופות הללו עם כל גועליות וטפשיות 

אבל , ועם כל השחוק והבוז שמביאים, פרסומיהם

אחרי הכל המה מכניסים בלבבות את הגדולים 

ועל ידי זה , להכיר בהם ולהסכים עליהם, הללו

  .לפתוח הפתח להסתתם להכנס

יחד עם השחוק והלעג ששוחקים ולועגים 

נכנס בלבבות הכרה , הםמפרסומיהם והבלי

אפילו , בגדולים הללו ובהנהגתם את עניני הדור

אבל , אם כל כולם של ענינים אלו הם הבל ושטות

ופרסום המסחר הזה , סוף כל סוף המה מנהיגים

  .מביא ההכרה בזה שהמה מנהיגים

באפשר לראות בחוש את השפעת השטן בכל 

וזאת מתראה , העסק הזה של הגדולים והקופות

שאחר כל , וף הבלתי מובן ומושג בשכלבטיר

ההבלים ודברי שטות ומיני פרסום וכל מיני שחוק 

, עדיין לא מרפים מריצתם אחרי השגעון הזה

ועדיין נמצאים בכל פעם מחדש די שוטים להוזיל 

כספם וזהבם עבורם ועודם מאמינים ומקשיבים 

בחרדת קודש לשמוע מה יהיו פטפוטי רודפי 

  .התמונות בפעם הזו

כן מבצבץ מפעם לפעם בהדיבורים 

דיבורים שהטומאה הכללית מלובשת , שמדברים

כי קטנים ושפלים הם , בהם בלא ידיעתם כלל

אבל הטומאה הזאת נראית , מכדי להבינה

ומתגלית בדיבוריהם שמדברים בענין הקופות 

ובכח , כי לא היה כזאת מימות מתן תורה, בפרט

ו זה גוזרים הם על צבא השמים מה שירצ

ולאחרונה באו לעשות דמות וחיקוי , בדמיונם

 להבדיל אלף אלפי הבדלות –של " ואתחנן אל ה"ל

  !ה" משה רבינו ע–

דוגמאות קטנות , אין אלו אלא גרגרים זעירים

, וענפים מן ההסתה המלובשת בכל הענין הזה

אשר מהם באפשר להבין ולראות מאין בא הדבר 

  .ולהיכן הוא הולך

פעות המסיתים לכל החוב ללחום בכל הש

ואין להניח ולהתרפות בכל שהוא , צורותיהם

מלחמה היא , ממלחמה זו בשום אופן שבעולם

לא לשם נצחון אלא לשם , בעמלק מדור דור' לה

ובכל צורה ולבוש שמתעטף השטן , מלחמה

לצודד נפשות החוב לעמוד כנגדו לחשוב לבושיו 

  .ולגלות מצפוניו

 –הנצחון , מלחמהלנו אך חובת ה, לא לנו הנצחון

  א"בב, אלקינו הוא' לה
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מגדולי , פאלטאוואד "ל אב" זצוקיעקב מרדכי בעזפלאווק רבי "מכתב הגה

  .ו"תשרי תרע' ע ל"נלב, ש מליובאוויטש"חסידי המהר

  .א" יע ÂÂ‡ËÏ‡Ù‡,ה"ג כסלו תרס"י' יום ב. ה"ב

ת כי הציונית כלה ממזרח שמש עד מבואו כהמערבית כן "ידע כ…

י נעו מעגלותיה לא "חית אשר תתכסה באדרת שער למען כחש ההמזר

אם כי לאיזה מהרבנים , Ï‡¯˘È ˙È·Ï ÏÂ˘ÎÓ ¯ÂˆÂ Û‚� Ô·‡Ï ‰Ó‰ ÈÎ, נדע

במדינתנו אשר בהמזרחית יחד כבודם ידוע מה ראו על ככה ומה הגיע 

ולא ארחיב פי עטי לבלוע פני ', אליהם וכי לא חנם מזורה הרשת וכו

  .ו המטרה במכתבי זהכי לא ז', הלוט וכו

עליון והוא הגבר הוקם על ' ר אשר נתנו ד"א עצתי אמונה לכת"כ

, ודבריו הם נר לרגליהם ואור לנתיבותיהם', לרעות את עדתו הק

 ,·ÂÚ˘È Ï·Â Ì˙‡ Í¯„· ÂÎÏÈ Ï ·„·¯ ˘˜¯להרחיק את צאן מרעיתו 
  .'הבונים עיר ומגדל הפורח באויר וכו

וכתקוע ' כנשוא נס וכו, עדי עד' כולנו שלומי אמוני ישראל נבטח בה

י אשר הפיץ אותנו בארבע רוחות "והש, א"שופר נשמע כלנו יחד בב

  .א"הוא יקבץ ויכנס נדחינו ברחמים גדולים בב' השמים צדקת פזרונו כו

  ,ידידו המכבדו כרום ערכו

ÈÎ„¯Ó ·˜ÚÈמקום החותם(. ק"ל חופ"ש ניסן ז" בהר(  

חתן הגדול , מינסקד "ל אב"זצוק אליעזר ראבינאוויץק רבי "מכתב הגה

מגדולי הלוחמים כנגד פושעי ' כתב שהי) אדר' ג(במליצי אש . ממינסק

  .ד"אדר תרפ' ע ג"נלב, ומשכילי זמנו והם קצרו ימיו

  .ק"ה לפ"מרחשון תרס' ק ה"עש' יום ו, Ò�ÈÓ˜. ה"ב

ד "ד של הרבנים בסביבותינו ע"הנה בדבר בקשתו להוסיף דיעו חו

ז הנני מתכבד "ע, ית מכיון שאנו קרובים למקור נביעתההציוניות המזרח

ÌÎÂ˙· ‡È¯·Á„ ‡¯ÈÚÊ ‡�‡ Ì‚ ¯˘‡ ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯ ÌÈ�·¯‰ ÈÎ , להודיעו
Ì„‚�Î ‰Ó‰,ש " ואם כי המזרחית התלבשה למראה עינים בטלית של יר

לכל היודע ומבין , וחיזוק הדת מלבר הנה הציונית ודמגרר אבתרה מלגיו

, הענין אין כל ספק כי דא ודא אחת היאמביט ורואה תוך תוכו של 

המזרחית כמערבית אינם לחיזוק ולא לחיבור , שניהם כאחד לא טובים

È˘Â„˜Â È˘„˜· ÈÙÂ„ ÌÈÏÈËÓ‰ ·Ï‰ ÈÁÂÁÊ Â·¯ Ì„È ÏÚ ÈÎ , אך לפירוד
Ï‡¯˘È ,רבו בכל , )זו המצוה שמחזיקים בה(י רצונם לכבוש הקהלות "וע

רהבו בזקנים שקנו חכמה הנערים י, מקום היותם הקטטות והמריבות

  .ז מידם הוא לנו"והנקלים בהנכבדים וכ

ג אשר יצא הוא וסיעת מרחמוהי רבני "ובכן מחזיקנא טיבותא לכ

È‡¯È Â�ÈÁ‡ ˙‡ ÚÈ„Â‰Ï ' ÈÎÂ Ì‰Ï Ì„È Â�˙È ‡Ï ÈÎ „, גאוני אונגארן
‰ÙÈ ‰ÏÂÚ Â��È‡ Ì˙Â¯·Á˙‰ .ממרומו יהי' עמו ויברך טעמו וד' ד' יהי '

יפו אומץ ויגברו חיילים לגדור כל פרץ ולהסיר כל למשען למו כי יוס

  .מכשול אמן

  ,ה כנפשו ונפש ידידו תדרשנו באהבה מכבדו ומוקירו"יבורך כתר

ıÈÂ‡�È·‡¯ ¯ÊÚÈÏ‡ק" חובפ.  

 סוואלקד "ל אב" זצוקדוד טעבלי קאצענעלבויגעןק רבי "מכתב הגה

  .א"א טבת תרצ"ע י"נלב, בעל מי נפתוח ודברי דוד, ופעטערבורג

  .ק"ה לפ"ח כסלו תרס"ר, ואלקסו

ר כי כמעט כל רבני "ידע כת, ענין הציונית אשר הרעיש עולם ומלואו

רוסיא והנמנים בתוך קהל שלומי אמוני ישראל לא בסתר דברו כי היא 

והעומדים בראש התנועה לא מעיר הקדש נקראו ומי , ש"שלא לש' כנסי

 ‰ÈÏÂ‡Â ‰�ÂÙˆ ‰�ÂÎ ‡Èאחרי כי אין עצתם אמונה , יודע אם סתרם יושר
˙ÈÓÂ‡Ï ÏÚ ‰ÓÂ‡‰ ÏÎ „ÈÓÚ‰ÏÂ ‰¯Â˙ ¯Ù‰Ï ‰˜ÂÓÚ ‰ˆÚÂ , למען טהר

כעם ככהן וכל לאומי הוא בעל בעמיו ' והי, פריקת עול על טהרת הקדש

ובחרו להם בציון למען המשך לב , אם אינו מקיים אפילו חק אחד' אפי

גם הפריזו בהבטחות שוא מן מלכי עמים , העם אשר לזה משאת נפשם

מדרשותי לא ' וכבר הארכתי בזה בא, ורוזני ארץ כי ישועה קרובה לבוא

  ).פ הירושלמי ריש שקלים כל השכמה השחתה"ע(, יכיל פה הגליון

והנה הרבנים אשר נתחברו להציונים ידענו אותם וידועים 

 אומרים למען השלום -ומהם ,  לא חקרו עד תכליתן-מהם , לשבטיהם

ם בתוך קהל הרבנים הראויים לעמוד ורובם אינם בחירי, הם עושים

ובעת אשר רוב הנמשכים אחריהם , בראשי המטות ואשר פעולתם אמת

לפי תומם התחילו להתלונן במחנה ולבקש חשבונות רבים כי ישועות 

וקצרה ידם לבשר בקהל עם את כל הגדולות אשר , עוד טרם נעשו בארץ

נו טעמם  בקשו להם הרבנים תחבולות לצאת מן המבוכה ושי-עשו 

Ú„ÂÈ ÈÓÂ , ולשונם וממזרח יעירו וצדק יקראו לרגלם והיו למשבירי הדת
· ÁÎ· Â¯˙ÂÂÈ ‡Ï ÌÂÏ˘‰ ÔÚÓÏ Ì‚ Ì‡" ÌÈ�È�Ú Ì‚ ÌÈÓÈ‰ ·¯˜· ‰ÙÈ „

‰�ÂÓ‡ ÈÙÈ�ÒÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ,ÌÂÏ˘‰ ÔÚÓÏ ÏÎ‰Â.  
ואינם , ד אין רוח חכמים נוחה מהם ומרבניהם הדומים להם"כללו ש

יהם וממטיפיהם אשר שפתותיהם אתם דומים כלל כי יבוקש תורה מפ

ובלשון מדברת גדולות יעשו להם מטעמים כאשר , ואת התוכחה בטלו

ולא , אהב המון העם לאמר כי כבר אכשר דרא וכל העדה כלם קדושים

ומה קצינו כי נייחל ורק בכחינו ובעוצם , כי אם בחיל ובכח' ברוח אמר ד

  .ידינו נעשה לנו חיל

ר עד תכלית הוא "ת כי ראיתי כי גם כת"עכלכן ישמח לבי בדברי רומ

הבוחר בציון ובירושלים ישיב את שבות '  וד-. חוקר והוא הבין דרכם

ונזכה לחזות בשובו ', עמו ועלינו יופיע רוח ממרום רוח דעת ויראת ד

  .שיבת ציון וישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה

  ,ואוהבי תורה' מן ליראי דעבד נא, ומיצר בצרת עמו' דברי המצפה לישועת ד

ÔÚ‚ÈÂ·ÏÚ�Úˆ‡˜ ÈÏ·ÚË „Â„ק "ד דפ" האב ˜Ï‡ÂÂÒו"יצ.  

ץ ומגיד מישרים "ל מו" זצוקגבריאל זאב מרגליותק רבי "מכתב הגה

ק רבי "חתן הגה, בעל אגודת אזוב ושם עולם, כ רב בניו יארק"ואח, האראדנא

ים כמה מאמר' הפלס'ג "כ פרסם מע"כמו. ל"קע מהאראדנא זצוק'נחומ

  .ה"אלול תרצ' ע י"נלב, חוצבים בגנות רעת הציונות

  .הוראדנא, ק"ה לפ"מרחשון תרס' נח ג' ד. ה"בעז

ד הציונית מזרחית אם היא "ד אשר שאל להודיעו חות דעתי ע"ע

ÔÈ· ÔÈ‡ Â�Ïˆ‡ ÈÎ הנני להגיד לו בפירוש , כשרה לבוא בקהל אמונים
� ÌÂ˘ ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙È�ÂÈˆ‰ ÔÈ·Â ˙È·¯ÚÓ ˙È�ÂÈˆ‰"˘Â Ó „ÁÈ ÌÈ¯ÂÒ‡ Ì‰È�

Ï‡¯˘È Ï‰˜· ‡Â·Ï,הטוב שבמזרחים המחזיק '  כי הוסכם אצלנו כי אפי

פ "לא ימלט בהיותו נמשך אחריו אם לא יכפור לכה, בשיטת הציונית

  .ג עקרים אשר עליהם נשען כל הדת הישראלי"בשלש עקרים של הי

ושתי . 'ומרגלא בפומי תדיר כי ממזרח שמש עד מבואו מחולל שם ד

' האלה למטרה שבפיהם אשר יתאמרו בשם ציון לא יבואו אליהכתות 

לעשות דרך ושטה חדשה בכרם , אמנם אל מטרה שבכליותיהם, לעולם

שניהם יעדרו במעדרה יחדיו להחליש כח האמונה הטהורה , ישראל

ולהפיח זרם חדש בדור הבא במצוה חדשה הנולדה ממקור הכפירה בשם 

  ".רגש לאומי"

לצאת בגלוי נגד גאוני הדור וזקניו , תה בימיוואוי לו לדור שכך על

ויאמרו , ולהשתבח עוד בזה אשר כן עשו, וחכמיו בחוצפא ובעזות נוראה

‰�‰ È·¯ÚÓ ‡Ï˙ וכאשר נראתה עתה בעליל , אשר ממקום קדוש יהלכו
‰ˆÈ È˘ÚÓ ˙È�ÂÙˆ ÁÂ¯ Ì‡ ÈÎ ‡È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡ÏÂ"¯ ,ש שקראו יואל "ע

ועל כן כל , ל"רז' ש פיר" מעליכם יעויואת הצפוני ארחיק) ז"סוכה נ(הנביא 

גדולי ישראל ורבניו וחכמיו וכל החרדים על קדושת התורה נזורו אחור 

ולא נשארו בה כי אם רודפי קדימה וההולכים אחרי שרירות לבם , ממנה

' אשר חרפה שברה לבנו מראות את השערורי', אל הכבוד המדומה וכו

  .והחילול השם הנורא מאוד

כי כבר בא הכל נדפס ובאר היטב כל , ם אין תועלתולהתווכח עמה

וגם כל דברי , דברי שלומי אמוני ישראל בספרים מיוחדים על זה

חלומות שלהם אשר המקרים הבאים יבואו ויטפחו על פניהם כי בשקר 

  .יסודתם

יעזרנו על כבוד קדושת שמו ותורתו לילך בדרך הישרה ובמעגלי ' וד

נותנת עצמה לכלל עדת ישראל בכל אשר רק היא ה, ק והתמימה"תוה

ש "ז נושע לנצחים ונזכה לביאת משיח צדקנו על ידו ית"ועי, דור ודור

  .י נביאיו הקדושים"ק וע"כהבטחתו בתוה

ובתוכם ' כחפצו הטהור וכחפץ כל עדת ישראל המחזיקים בתורת ד

  ,המוקירו ומכבדו כערכו הרם, הצעיר באלפי ישראל

˙ÂÈÏ‚¯Ó ·‡Ê Ï‡È¯·‚ק "מ פ"מץ ו" מו‡�„‡¯Â‰.  

ק -  ל ח  - ' ד 

 ב



 

  לתקופת השנה

ו משורשו ולנתקו "לעקור את עם ישראל חהציונות אשר נוסדה 
ממקור חיותו בהשרשת דעות כפירה ומינות היפך האמונה והתקוה 

מאז נוסדה ועד היום לא עבר ולו יום אחד ויחיד אשר , לגאולה העתידה
בזמן שמעמיד פני נרדם וישן , ולהיפך, מתרפה ממלאכתו מלאכת ההרס

, להשחית ולהרוסאינו אלא סימן מובהק על זממו בדרכים חדשים 
וכידוע מדרכי המלחמה בעולם כי לפני התקפה מעמידים פני חולשה 

  .ורפיון להטעות את האויב
אינו משום , אם היו כמה שנים בהם לא גילו את כל רשעם החוצה

שצריכים היו למעט זמן להכין , אלא, ששכחו לאיזה זמן למה הם נוצרו
  .את עצמם להתקפה חדשה
, ירות הרעות זו מזו אשר הגו רשעי עולם אלולא נמני כי רוכלא הגז

חדשים המסייעים להם להשיג את כל " גדולים"כאשר נוסף על שונאינו 
, תוכנית ליבה, חק טל, בנחל חרדי, מ מבני ברק"ובראשם הס, חפצם

בהחדרת שיטות פדגוגיות לבתי ...) ארבייט מאכט פריי(מכוני הכשרה 
ואחרי הנחש מזדנבים , ל המסורהועשיית שחוק והיתול מכ, חינוך חרדים

זכו זקני רשעי עולם לעת , מינים ממינים שונים קטנים עם גדולים
  .ל"ר, י אחרים"זקנותם ובטרם כליונם לראות את מלאכתם נעשית ע

, הרדיפות האכזריות בזמן האחרון הוא המשך מעצם מטות הציונות
ות ו את כלל ישראל ולרדוף באף וחימה כל הממאן למלא"לעקור ח
ויותר מכל שונאים הם שנאת מות ממש אותו יהודי המכריז , אחריהם

אותו יהודי המכריז בריש גלי , בריש גלי את כפירתו בעבודה זרה והמינות
אין לציונים איזה שייכות עם כלל ישראל , כי הציונות הוא כפירה בעיקר
  .ואין ליהודי שייכות עם ציונות

ומר שבת כל עוד לא קיבל פ שהם מלאים שנאה על כל יהודי ש"אע
, ו"לשמור שבת כיום מנוחה לאומי ח, הציונות והלאומיות" דת"עליו את 

כי ששת , כל עוד יהודי שומר שבת כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם
כל עוד , את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש' ימים עשה ה

ק ואינו מעיד עדות "ה כי כך ציוה עלינו בתוה"יהודי מקיים מצות הקב
, ולּו גם פשוט שבפשוטים, יהודי כזה באיזה מדריגה שהוא, שקר בעצמו

אך , אותו הם שונאים בלי סוף ובלי חקר
ו מהאומות "ק, משום זה שהוא יהודי

אשר שונאים את כלל ישראל מאז מתן 
  .תורה

אבל ביחוד שונאים הם אותו המסיר 
מפרצופם את מעטה הזיוף והשקר 

, אותו המגלה קלונם לעין כל, "ישראל"
אשר בזה עצמו נוטל מהם זכות קיום 

אותו הם שונאים פי כמה , כל שהוא
  .וכמה

כי האמת הברורה הנאמרת בגלוי 
ללא כחל ושרק גם אם נשמעת מפי כמה 

אבל בדעתם המה ברורים ואינם , יחידים
בכח הקול קול יעקב הזה , מסופקים

לשבור זרוע רשע לגדע קרנם ולשבור 
הרבה והרבה יותר מכמה אלפי , ניהםשי
א אשר מסתירים את האמת או "בנ

שחוששים להכריזו בגלוי באר היטב 
  .בשבעים לשון

האכזריות והרשעות הנגלה כעת 
מחייבת כל יחיד לפשפש במעשיו כמה 

' אשנא וגו' הלא משנאיך ה, הוא מקיים
כמה הוא מובדל מן הרע ומן הצבועים 

ם תובעים מן השמי, יותר מן הגלויים
לצאת למלחמה להכריז את האמת 

, ללא לאות ועצלה, ולהכחיש השקר
עדי נזכה , בעוז ואומץ וללא רפיון ידים

תכלה , לוכל הרשעה כולה כעשן תכלה
, שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה

אלוקיך את כל האלות האלה על ' ונתן ה
  .אויבך ועל שונאיך אשר רדפוך

  סוף האמת לנצח
.י.ן נברוקלי. ל.י.מ

  

אשר בכל חודש מוציאים , מצחיק ממש, אין זה אלא דבר מצחיק

שבהם מכריזים בקול גדול ובקולי " האמת"קונטרס שלם של גליוני 

אחד ועוד אחד הם גם , ולא שלש, קולות כי אחד ועוד אחד הוא שנים

הציונות ומדיניות אינו ענין לכלל ישראל , לא ארבע ולא חמש אלא שנים

המדינה שמכבר שכיב מרע גוססת ונוטה ,  וכחשאלא דבר טומאה

ועוד הפעם ועוד הפעם , למות אינה הצלה וישועה אלא אסון כבד

אם לא די , שאחד ועוד אחד הם שנים ותו לא" אמת"מפרסמים את ה

ילעיגו עלינו כל באי עולם אנחנו ' לנו בזה יש בהם גם דברי חיזוק אפי

נעמוד באמת לאמתה אם נשאר בודדים ממש ' ואפי, נעמוד איתן

  !?האם שפויי דעת אנו, ונתגבר על כל נסיונות קשות

אבל אם התפשט , לווודאי מצד עצם ענינה הוא דבר שגעון והית

והשקר אינו שקר סתם אלא מינות חצופה , השקר בקרב בית ישראל

חוב גדול עלינו להשמיע את , ומרידה באלקי ישראל מלך ישראל וגואלו

עד שיבוער , מינות ואפיקורסות השכם והערבהאמת מול השקר מול ה

  .מן העולם

עת , כי בשעה ששטן בא ובלבל את העולם ומסנוור את העינים

, בשעה הזאת צריכים להשמיע דברים שהם כה פשוטים, שכרות הוא

עד שיגיע סוף לנסיון ואז ימלא פיהם שחוק ולא יוכלו להבין הנסיון מה 

  .היה ומה טעם יש בו

כמה יגע , ה"ראש המאמינים אברהם אבינו ע, נומראש צורים ארא

כמו , ולהודיע האמונה באלקי עולם, וטרח ומסר נפשו לשבר הצלמים

וכן בכל הדורות שקמו כיתות , )ג"א ה"ז פ"ע' הל(ל "ם ז"שהאריך הרמב

מ לחבר " רבותינו נבגוכמה טרחו ויגע, שונות בכל מיני דעות מסולפות

ואחרי שנשתכח שמם מן , ותספרים ולהשיב על הטענות המסולפ

  .אין יכולים לדעת מה היה הנסיון בשטויות כאלה, העולם

 כי לאחר ,והנה יש שטוענים כי אין מן הצורך עוד לעורר על הציונות

,  ההתלהבות כבר פגה מאיליו והיאוש מתגבר והולך,כל המפלות שנפלו

ת אבל אדרבה היא הנותנת שזוהי העת המוכשר שהקול ישמע באזני בי

, ישראל כי הנסיונות קלים ביותר

והשנית כי עכשיו התביעה משמים 

מפחידה מאד שלאחר כל המשברים 

והנפילות עדיין לא זרקו את השרץ 

  .ירחם' ה, מידיהם

נצבים נאמר ותראו את ' ובפר

פן ', שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן וכו

 משפחה או  אשה אויש בכם איש או

א " השבט אשר לבבו פונה היום מעם

', ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם וגו

רמזה התורה כי אף שרואים את 

שקוציהם וגלוליהם שאדם קץ בהם 

ז מושך את לב האדם "פ יצרא דע"עכ

  .ו"אחריהם ח

ב "ובשעה שעלה לשלטון בארה

להתחצף " מעיז"והלה , אחד מבני כנען

הרי , כנגד מדינת הציונות וכל ניסיה

 בהם חמת החרדים והחסידים בערה

ואחרי שבששים השנים , מאד

האחרונות ברוב כעסם ומלחמתם עם 

ישמעאל כבר ידעו ליקטו וכתבו ככל 

והמציאו , יכלתם אודות ישמעאלבש

סמאות ופתגמי גנאי לאין יוהפריחו ס

עכשיו אבל צריכים הם לדאבון לב , קץ

לכתוב על חם וכנען פוט וכוש אדום 

עבודה קשה מדאי לציונים , וישמעאל

והם מזהירים ומתרים , ם וחסידיםחרדי

. בו שיחזור בתשובה בעוד מועד

ת ירחם עלינו ויטהר לבנו לעובדו "והשי

 .באמת

 !אהה
éë áò áåù ùåã÷ä íåé áøò íéôãåø íéøôåë äîë åì

úéáä øä ìò íééúã íéãåäé úøåöá, íù åñîøå 

úøë øåñéà éãë êåú úåàîèä íäéìâøá,éì íé÷ êà  '

éðéî äáøãá 'äá àéñäøôá äãéøî 'ò ìàøùé é÷ìà" é

å úåðåéöä úøéôëäâä ìò äøáò 'úåòåáù , íéáøòäå

äøà ìëå íéìùåøé éáùåé" ãò íîòæ äìò äùåáëä ÷

úéçùäì ,÷úäá åçúôåúùãåçî úåîîå , äøòáäå

 íéãåäé ìò à÷ééãå èøôáå ìàøùé ìë ìò äàöé áäìì

îåúîåù"ö , éë äàøð åìåë íìåòäå íéáøòäìù øçà

íùá íäá íéãøåîå íéøâúîä éùàø äîä íä ä"äøåú "  

                                ç"ìéä å"ú.  

íåìä äöò åáä!  
הבה נטכס עצה ללחום בתחבולות  !אחים לדעה

וחנו כדת של תורה נגד כופרים אלו ובכל כ

ז "ועי, ולפרסם דעת תורה האמת בעולם כולו

  ולהסיר , ורדיפה הנורא' פ החילול ה"למעט עכ

  .החרפה מעל עם הקודש                    

כשאלו הכופרים ' עת לעשות לה

  .הפרו תורתךהרודפים בלבושי דתיים 

åððòîì àì íà êðòîì äùò åðëìî åðéáà.  
  היהדות הנאמנה                       ע"הסוכות תשערב חג 

 ל"בארץ הקודש ובחו

 ג
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נהיגים אמיתיים בכל דור את עמו שהעמיד להם גדולים ומ' מסדר הנהגת ה

כמו שיש מנהיגים , ועל כן, יםקידוע הוא שזה לעומת זה עשה האל, ואמנם, ודור

שיש , וכך הוא הדבר בכל דור ודור, של אמת יש מנהיגים ומפורסמים של שקר

וכן הוא הדבר אף בזמן הזה שיש צדיקי , ויש צדיקים של שקר, צדיקים אמיתיים

ל "ן מברסלב ז"ק מוהר"וכמו שמובא מהרה, יםאלא שהם מפוזרים ומעט, אמת

ק דברו "לפ ע"ליל מוצאי שבת של שבת תשובה שנת תק: ל"בזה) ו"ן קכ"שיחות הר(

ממשיח כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא ודעתו לא היתה נוטה לזה ואמר 

אז שקודם שיבוא משיח לא יהיה אחד שיצעק על אמונה כי כמה צדיקים שיהיו 

שקורין [עקים בקול גדול על אמונה כמוני היום עד שיהיה ניחר גרונם אז יהיו צו

ומה שכתוב כל הנשאר בציון .  ולא יועיל]בלשון אשכנז איין ראסין דיא קיילי

 ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שיאמרו לפני ,והנותר בירושלם קדוש יאמר לו

חזקו וישארו  כי בודאי הצדיקים שישארו אז וית,הצדיקים קדוש הוא כפשוטו

באמונתם הקדושה יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה מאחר שישארו 

ויהיה  ,קיימים באמונה ולא יניחו עצמם לפול ולטעות חס ושלום אחר העולם

כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר ואין ספק שלא ימצא אז קבוץ כמונו היום 

 ואף ,'לשמוע דבר השנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד שחפצים באמת 

ענה ואמר כתוב זאת . על פי שיהיה אז איזה כשרים בדור אך יהיו מפוזרים

זכרון בספר למען ידעו בימים הבאים שהיה מי שכבר ידע זאת מקודם וידעו 

  .ד"עכ. להתחזק מאמונה בו יתברך ובצדיקיו האמיתיים

 אלא שהם, שאף בזמן הזה שקודם ביאת המשיח יש צדיקי אמת, ונמצא

נתרבו מאד , ולעומת זאת, מפוזרים ולא מועיל מה שצועקים על אמונה

וכך היה , ומתפרסמים בכל מיני פרסומים של הבל והבאי, המפורסמים של שקר

  .והוא דבר הנוהג בכל דור ודור, שהיו צדיקי אמת וצדיקי שקר, מעולמים

וכבר נתבאר במאמר הקודם לזה מן דור המדבר שהיו בחטאים שבאותו 

וכך היה אף בדורות הזקנים והנביאים , ר אף הגדולים שבאותו דור דעההדו

  .וכאשר יתבאר, שאחר כך

  ]ב[

דור ששופט :) ו"בבא בתרא ט(: ל"ואמרו חז. ויהי בימי שפוט השופטים .ברות

אומר . יניךשאת שופטיו אומר לו טול קיסם מבין שיניך אומר לו טול קורה מבין 

. ששופט את שופטיו. י"ופירש. סבאך מהול במיםלו כספך היה לסיגים אומר לו 

שהיו השופטים עצמם מקולקלים והיה פתחון פה לנשפט להוכיח את מוכיחו 

יניך הסתלק ופרוש מעבירה קטנה שבידך ששאם אמר לו השופט טול קיסם מבין 

  . ל"עכ: יכול זה לומר טול קורה מבין עיניך פרוש מעבירה חמורה שבידך

, שהם היו ממוסרי התורה,  אז שופטים אמיתיםאין ספק שהיו, והנה

משה קבל תורה מסיני ) ריש אבות(: ל"וכמו שאמרו ז, שנמסרה דור אחר דור

ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת 

יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן , י הזוגות"כ נמסרה מדור לדור ע"ואח. הגדולה

י "ונמסרה התורה משופט לשופט וכמו שמצינו ברש. 'ש ירושלים וכויוחנן אי

משה מסר את התורה ליהושע ויהושע לזקנים : ל"שכתב וז) ריש שמואל(ל "ז

ושופט מסר לשופט עד שהגיע לעלי וממנו לשמואל כמו ששנינו וזקנים 

  .ל"עכ. לנביאים

תיים אז כנגד השופטים האמי, שהשופטים היו מן מוסרי התורה, ונמצא

היה האדם צריך להכריע בעצמו , כ"וא, נמצאו גם הרבה שופטים שאינם הגונים

  .ולא לסמוך על הפרסום, מי הוא השופט האמיתי שאצלו ראוי לילך

  ]ג[

שלשה מלכים וארבעה : אמרו.) צ(בסנהדרין ' במתני .דואג ואחיתופל

' חלק לעולם הבא שלשה מלכים ירבעם אחאב ומנשה וכו הדיוטות אין להם

  .כ"ע. ארבעה הדיוטות בלעם ודואג אחיתופל וגיחזי

ר יצחק מאי דכתיב מה תתהלל ברעה הגבור חסר "א:) ו"ק(: שם' ועיין בגמ

לו הקדוש ברוך הוא לדואג לא גבור התורה אתה מה תתהלל   אמר,ל כל היום-א

  . ל נטוי עליך כל היום-א לא חסד ברעה

 מתקיף ,סברי שמעתא] והו[אמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא : ושם

לה מר זוטרא מאן דכתיב ביה איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים ואת 

 אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא ,אמרת לא הוו סברי שמעתא

  .כ"ע. ליריאיו' דכתיב סוד ה

  .מגדולתם של דואג ואחיתופל בתורה' ין עוד שם בגמיוע

ועצת אחיתפל אשר יעץ ) ג"ז כ"ט' ב־שמואל (: ולגבי אחיתופל מצינו בקרא

  .כ"ע. ים כן כל עצת אחיתפלקבימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האל

ז נאמר עליהם "ועם כ, ונמצא שהיו דואג ואחיתופל אנשים גדולים בתורה

  .שאין להם חלק לעולם הבא
  ]ד[

באבות שנכתב ' מצינו לגבי ירבעם בן נבט במתני .מלכי ישראל ויהודה

תנו רבנן מנשה :) ג"ק(בסנהדרין ' מצינו בגמ, והנה, גמא אל מחטיאי הרביםלדו

חמישה פנים בתורת כהנים כנגד שני מלכותו אחאב והיה שונה חמישים 

  . שמונים וחמישה ירבעם מאה ושלשה

: ל"וז) ד"מאמר שלש שבועות קל(ק מסאטמאר בויואל משה "וכתב רביה

 היה אדם גדול מאד כמבואר ובאמת שירבעם לולא אותו החטא שטעה בו

א מה שלמה חדשה אין בו שום דופי אף תורתו של "ב ע"בגמרא סנהדרין דף ק

וכתבו בזה שבודאי למד תורה לשמה שאילו היה , ירבעם לא היה בו שום דופי

עוד דרשו שם בגמרא על הכתוב וימצא . שלא לשמה אין לך דופי יותר מזה

ר שכל תלמידי חכמים "י א"אר,  בשדהושניהם לבדם' אותו אחיה השילוני וגו

ואיכא דאמר שכל טעמי תורה מגולין להם , דומים לפניהם כעשבי השדה

ח כתב עוד "ובזו .והרי שהשוה אותו לאחיה השילוני בענין כח התורה, כשדה

דתנן מאי דכתיב : ל"וז) דפוס מונקאטש(ד "יותר מזה שכתב במדרש הנעלם דף ל

ולים הם בצדקותם ובזכותם יותר מכל מלמד ששק, ושניהם לבדם בשדה

והרי שהשוה אותו לאחיה השילוני גם בצדקות ובזכויות יותר מכל . ישראל

  .ישראל

ה לירבעם חזור בך ואני ואתה ובן ישי "ובגמרא סנהדרין שם שאמר הקב

, הגם שהמאמר הזה הוא תמוה לכאורה אין מקומו פה לבארו, נטייל בגן עדן

כ "א, ואין זה אלא בנבואה, ה דיבר עמו"אין בזה שהקבפ זה ודאי אנו רו"אבל עכ

מ " אבל מ,י שליח שהיה נביא"אמר לו זה ע' ואפילו אם תאמר שה. היה נביא

ה שאם יחזור בו יטייל "לו הבטחה זו מהקב'  שהי,כ היה אדם גדול בתכלית"ע

הובטח להיות במדרגה  פ"אבל עכ, ע עם בן ישי אלא שבן ישי בראש"עמו בג

ל "וז. ח"ה בגן עדן והיא הבטחה נפלאה כידוע ליו"ישי לטייל עם הקבאחר בן 

ה לירבעם חזור בך "ל שאמר הקב"ק ריש פרשת בחוקותי על אומרם ז"האוהחה

הוא הדרגת  ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן אמרו המקובלים כי טיול זה

, גדולתווחזינן בזה רוב . ל"שיעשוע שאין למעלה ממנו אשרי אנוש יזכה לו עכ

, ז היה חטא הרבים תלוי בו"אלא שבשביל שסוף סוף גרם לכל ישראל עון הע

י חטא הרבים "מ ע"ת בכל אופן ואופן מ"אף שהוא עצמו היה מאמין בהשי

  .ל"עכ. 'ל וכו"כ הגיע אליו כל הנאמר בכתובים ובדברי חכז"שגרם אח

רין בסנהד' וכמתבאר בדברי הגמ, וכן אחאב ומנשה היו גדולים בתורה

ואף על פי כן מצינו שאין להם חלק לעולם ) ה"ויבואר עוד במאמר הבא בע(, ל"הנ

שאף אדם היותר גדול בתורה אפשר שהיצר יתגבר עליו להאבידו , ונמצא, הבא

ועל כן צריך להתחזק באמונה לידע דרך האמונה המקובל לנו , ל"רח, ב"מן העוה

אף אם יש הקרויים בשם גדולים וצדיקים , א לילך בדרכים אחריםול, מאבותינו

וצריך לברר מי הם הצדיקים  ,שגם עליהם עלול החטא, ההולכים בהם

ועם שונים לא , הצועקים על אמונה ולילך אחריהם, האמיתיים המפוזרים

ן מברסלב שיהיו צדיקי אמת אלא שיהיו מפוזרים ולא "ל מן דברי מוהר"וכנ(. להתערב

  .)מע קולם ויהיו מפורסמים של שקריש

על מה שעושים הקופות של צדקה אשר , וכעת לא מצאתי מקום לחשות

, שמפרסמים הגדולים שלהם על כל מיני פרסומים של הבל, חדשים מקרוב באו

ה "שגוזרים גזרות על הקבבשם הגדולים שאחת מהם כתבו , והאחרון הכביד

והן אמת ', וכו' להם יתברכו וכושכל התורמים לקופות ש, ל מהאי דעתא"רח

וגם , אלא שהם אינם צדיקים כל כך, ה מקיים"שיש ענין שהצדיק גוזר והקב

  .ין מסחר עם רעש ופרסום בדרך זולהעושים מזה ענין המוני וענ

שאם מתירים , ובאמת שאין בכך פלא, והשוחד של מצוה מעוור את עיניהם

גם , ום שבשביל מצוה הכל מותרומש, ליקח כסף מן הרשעים בעבור החזקת תורה

יכלה ' וה, וכן הלאה והלאה כל כיוצא בו, ה"זה יכולים להתיר לגזור גזירות על הקב

ויורנו דרך האמונה ודרך הצדיקים האמיתיים , קוצים מן הכרם כרם בית ישראל

ונזכה לשוב בתשובה שלימה ולראות בגדוע קרנם של , המקובל לנו מאבותינו

  .בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן,  צדיקי האמתובהרמת קרן, רשעים

וגמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים ואמיתיים לכל יראי השם 

  .ההולכים בדרך צדיקי האמת

 ד
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אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש ) האזינו' בפ(
רבותינו המפרשים נתקשו בפירוש תיבת , זכרם

אשיתם פאה להשליכם , ל"י כותב וז"רש, אפאיהם
ואונקלוס תרגם ', וכן פתרו מנחם וכו' מעלי הפקר וכו

אחר לשון הברייתא השנויה בספרי החולקת תיבה זו 
י אתנם אמרתי באפ, תיבות אמרתי אף אי הם' לג

  .ל"כאילו אינם שיאמרו רואיהם עליהם איה הם עכ
ל אמרו המדקדקים אפזרם בכל "ן כתב וז"ורמב

טעם אמרתי שהיה הרצון לפני ומדת ' פאה ואם כן יהי
הדין שיהיו ככה לעולם מפוזרים בכל פאה ושיהיה 

ועל , זכרם מאנוש נשבת לעד לולי כעס אויב אגור
ו בספרי אבל דעתי היא מלה מורכבת כאשר הזכיר

טעמה שאשיתם במקום פאה וכענין שאמרו עליהם גם 
אי הם לומר שלא ישאר להם שם ושאר בגויים ולא 

והנה ירמוז לגלות עשרת השבטים , יודע מקומם איה
גלותינו בין העובדי כוכבים אנחנו , )יעויין בפנים(' וכו

יהודא ובנימין שאין לנו זכר בעמים ולא נחשב לעם 
נה יאמר הכתוב כי היה במידת הדין וה, ואומה כלל

ויורה זה כי , לולי כעס אויב, להיותינו כן בגלות לעולם
ואין לנו הצלה מיד , בגלותינו עתה תמה זכות אבות

והטעם , )יעויין בפנים ההמשך(העמים רק בעבור שמו 
, בטענה הזאת איננו כרוצה להראות כוחו בין שונאיו

אבל , הו נחשבו לומאפס ותו, כי כל הגויים כאין נגדו
השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודה 

וכאשר , ושם הרשות בידו להרע או להיטיב, לשמו
לא נשאר רק העם הזה , חטאו ברצונם וכפרו בו כולם

כי הוא אלקי , ופרסם בהם האותות והמופתים, לשמו
והנה , האלקים ואדוני האדונים ונודע בזה לכל העמים

ישכחו העמים את אותותיו ואת , בד זכרםאם ישוב ויא
יחשבו , ואם אדם יזכיר כן, מעשיו ולא יסופר עוד בהם

, כי היה כח מכוחות המזלות והכוכבים וחלף ועבר
שלא , והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי

ועל כן , ישאר בהם יודע את בוראו רק מכעיס לפניו
יה רצון ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם שיה

כי הם הקרובים אליו , מלפניו להקים לו לעם כל הימים
, עמו' וזה טעם כי ידין ה, והיודעים אותו מכל העמים

ברחמים כי הם עמו מאז ' שיזכור ה, ועל עבדיו יתנחם
íéãáòë íúåìâá åì åãîòù åéãáò íä éë ויזכור 

 éîò êà øîàðù ïéðòëå ãåáòùäå úåøöä ìåáñì

åø÷ùé àì íéðá äîä )ל"עכ) יין עוד בפניםע.  
כי הם היפך מחשבת התקומה ' העתקתי דבריו הק

למה אני מחויב לסבול "מן הגלות היפך מן החושבים 
 ומה נפקא מינה אם פאלעסטינים –" מן הפאלעסטינים

שישבו , או רוסים או גערמאנים והונגארים ופאלאקים
, בנאמנות' ושמרו משמרת ה, אבותינו תחתם מעולם

פ שידוע "אע, התקומה" מחשבת"דעתם ולא עלה על 
  .לכל אשר במדת הרחמנות כולם שוים

כי , ל רק לדוגמא"ן ז"והנה הבאנו דברי הרמב
ושהוא טובה , גלות ושנשבע עליו' שיהי' גזירת ה

, ושהוא תיקונם ותיקון כל הבריאה, והצלה לישראל
ושחייבים ', ושהוא הדרך והעצה לגילוי כבוד ה

ה מנהיג אותנו "מין שהקבולהא, לקבלו בכל אופן
בין ) ולא זאב(" שה"פ שאנו "אע, ושומר עלינו בגלות

ושמחשבת פריקת עול הגלות הוא , שבעים זאבים
והעונש על , כפירה ומרידה ובגידה באבינו שבשמים

 כל אלה הם פסוקים מפורשים –זה חמור ונורא 
ל הרבה ורבותינו ראשונים ואחרונים "ומאמרי חז

) 'חסידים מתנגדים וכו(י יוצא מן הכלל כולם שוים בו בל

  .עד בא תקופת הציונות
איך אומר , ל"ונדקדק במקראי קודש הנ

והיינו שיהיו כאילו אינם ושכך , אפאיהם" אמרתי"
ה שלא יחליפם "הרי נשבע הקב, ל"כנ, יהיו לעולם

אשר בניהם ' וכן נשבע להאבות הקד, באומה אחרת
וכאן , "לעולם"ושיתן להם ארץ כנען , יהיו נצחיים

פ שמדת הדין "ואע, יש אמירה הפכית לכאורה
אבל איך יהפך את אמירתו של , מחייב את ישראל

כמבואר , ה שנאמרה בלא תנאי אלא בהחלט"הקב
לא ירפך ולא יעזבך ולא ישכח את ) ואתחנן(בתורה 

 ואומר ואף גם זאת –ברית אבותך אשר נשבע להם 
 געלתים בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא

 ועוד –אלקיהם ' לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה
ל צדקה "ואמרו חז, ל הרבה"ומאמרי חז, מקראות

וכאן , ה לישראל שפזרן לבין האומות"עשה הקב
וגם שכאן משמע , אפאיהם" אמרתי"הוא אומר 

שענין אפאיהם שיהיו כמו שאינם מפוזרים ואומר 
ומרים ל א" וחז–הוא עונש , אשביתה מאנוש זכרם

  .שהוא צדקה
אלא צריך לומר דמקרא זה אמרתי אפאיהם 

כיון , הוא לטובתם של ישראל, אשביתה מאנוש זכרם
לזה נתן , ו לשונאי ישראל"שמדת הדין מחייב כליה ח

, ה עצה טובה והצלה לישראל שיהיו כמו פאה"הקב
, ומפוזרים ובלתי ניכרים כאומה כלל, עומדת בצד

יים בהם מדת הדין וגם ומתק, ז הם כאפס ואין"ועי
אך בטלים , כי באמת הם קיימים, ה"שבועתו של הקב

  .וכאילו אינם
אפאיהם אשביתה מאנוש " אמרתי"וזהו כוונת 

ה להיות ישראל "הוא מאמר וגזירת הקב, זכרם
והוא תקנת , מפוזרים בגלות כמו פאה ובלתי ניכרים

  .וטובת ישראל והצלתם
, דעתאת ה, אבל בא השטן ובלבל את העולם

וכאילו אי אפשר , "ארגאניזירן"לראות טובה ב, להיפך
אבותינו אלפי , סכנה' כי אז יהי, להכנע לפאלעסטינים

, שנים כן יכלו להכנע לכל אותן אומות ידועות במעשיהן
הוא דרך ההכנעה , ותפסו אומנות אבותם איך להנצל

ולתשובה ותפלה וצדקה , לרחמי שמים' והצפי, והפיוס
ואי אפשר להכנע , וחלפת השיטה אבל היום מ–

לפאלעסטינים או לשאר שונאי הציונים כי הוא סכנה 
  ).ולא נכנס כאן בענין זה, פ שהמציאות הוא להיפך ממש"אע(

חיים במצב של פריקת עול " למעשה"ועל כן 
נמצאים תחת שמירת " למעשה" ו–גלות העמים 

" מעשית"ה' היא המרידה בה, ל"הצה
 אי אפשר שהרוצחים  ולדעתם–" מחשבתית"וה

ואסור , להעלות על הדעת) אצלם(צד זה אין , ינצחו
äî , אלא מאי, לאמרו והאומרו אכזר ושופך דמים

úåáìä ÷îåò úåéîéðôá ïëåù ,ל"נצחון הצה.  
ואין המדובר מן הפורקים לגמרי עול מלכות 

 וכן הנתפסים להדיא –שמהם אין לדבר , שמים
 את המינות לתוך המתרגמים, השומרי תורה, לציונות
למשמאילים , ושותים מים המרים שבתורה, התורה

ומוציאים דברי אלקים חיים , בה סמא דמותא
, אשר על זה נאמר כל באיה לא ישובון, למינות

 אבל המדובר הוא ממי –ושערי פשעטלעך לא ננעלו 
שרוצים להיות בין שארית הפליטה ממגיפת המינות 

,  קבלת גזירת הגלותויודעים בדרך כלל חיוב, הציוני
, כשהציונים לוחמים עם שכיניהם, אך כשבא למעשה

 ובודאי שיש לחכות – שרק משיח יבטלםאומרים 
ה נתן לנו "הקבאבל , וכולם מחכים עליו, למשיח

ההיפך ( הוא עצת ההכנעה והפיוס ',עצה בתורתנו הק
 הוא העצה שתפסו אבותינו –) מעצת הציוניזום

 –בין כל מיני זאבים " שה"מעולם בהיותם שוכנים כ
 –הוא מה שעשה יעקב אבינו עם עשו הרשע הרוצח 

להיות נופל ' הוא מה שאמר ירמיהו הנביא בדבר ה
זקנים , ששפכו דמם של ישראל כמים, אל הכשדים

 הוא העצה שעשה –בלי חמלה , ונערים טף ונשים
רבן יוחנן בן זכאי עם הרומיים ששפכו דם ישראל 

גזרו גזירות נוראות ואיומות על כמים בכמה דורות ו
  .התורה

נידון למיתה , אשר מי שאמר אותה, היא העצה
 –יוחנן בן זכאי ' ובימי ר, בימי ירמיה הנביא, בפועל

גם בפי חשובים , נידון לרוצח בפי כולם, וכן בימינו
  .וטובים

שיש בענין זה עומק גדול בפנימיות , וראוי לעורר
  .מה הוא באמת עומק הרצון, הלב

' ל בעל הגאולה סי"וזהו מה שכתב מרן זצוק
ובעת הנסיון הגדול הזה כל אחד ישים : ל"א וז"ע

,  וישגיח על דיבורוåáì úåéîéðô ÷åãáéåנפשו בכפו 
ויש אובד , כי בדיבורים האלה תלויים עיקרי האמונה

' וזה שאמר ויקשב ה, עולמו בשעה אחת ובדיבור קל
 ויכתב בספר ,áìä úåéîéðô òãåé àåä ÷ø éëוישמע 

דייק לומר , ולחושבי שמו' זכרון לפניו ליראי ה
åîù éáùåçìåז מענישין גם " כי בעäáùçî ìò, 

דכתיב למען תפוס ) ב"ט ע"דף ל(כדאמרינן בקידושין 
ז "כ במינות דגרוע מע"וכש, את בני ישראל בלבם

áìä úáùçîá äø÷éòå, בודאי שמענישין  ìò

äáùçîä, הדיבור כי אם  ויכתב בספר הזכרון לא רק
úøúåñîä äáùçîä íâל"עכ,  וצריך להשמר בזה .

אפילו דקה מן הדקה ' וכל נטי, ט"ס' ולעיל מזה סי
  .ל"עכ, פוגמת ומושכת למינות

וכבר ראינו לשעבר כמה פעמים בעת שנעשה 
אובדים העשתונות , מהומה בין הציונים לשכיניהם

וההכרח שכל אחד יכין עצמו , גם גדולים וטובים
זה לפקדון ' והי, בעת שהמצב נרגע, בים אליווהקרו

כולי האי ואולי יוכלו עמוד בשלימות , לעת המבוכה
  .האמונה בתוכיות הלב

והעיקר בזה שיתברר ויתאמת באמת בתוכיות הלב 
 ההתקוממות úáùçîדהיינו , úåðåéöä úáùçîאשר 

לקחת נשק ולפרוק עול האומות וללחום , מן הגלות
, ז שהיא"לא פחות מאיזה ע, הוא כפירה גמורה, נגדם

גרוע מאילו נכנס , ומי שמחשבה זאת נמצא בו
ל במחשבתו "כי הכניס הנצרות רח, לקלויסטער בגופו

 אלא – זה צריך שיתאמת – ציונות גרוע מנצרות –
אבל , וזה פוטר מעונש, שהעולם שוגגים ואין מבינים

  .ואיסור הוא איסור, כפירה הוא כפירה
עול הגלות אין הפרש בין בענין מחשבת פריקת 

או אמעריקאים , איראנים, חאמאס, פאלעסטינים
  .ואנגלים וצרפתים

  .כשם שאסור לפרוק עול גלות אלו כן אלו
פרומע "כל החילוקים נולדו רק בבית מדרש ה

  .ונשתרבבו לתוכינו, "ציונים

 ה



 

מיוסד על מחשבות " הכנעת הגלות"מחשבת 
הות יהודי ומ, קבלת אבות אלפי שנים, תורה, אמונה

  . ודעת כל גדולי ישראל מעולם–' נאמן לה
 שלא –ולעומתו מחשבת פריקת עול הגלות 

 – יהיו זאת שכיני ושונאי הציונים –להיות תחת הגוי 
בגידה , ותורתו' מיוסד על מחשבות כפירה באמונת ה

 ודעת הכופרים –ומהות ותוכן של העמים , בו
  .הציונים

  –ובקיצור מופלג 
,  מקבלים הגלות וצרותיו באהבהישראל קדושים

 ומפני –' כי מאמינים בשכר ועונש והשגחת ה
  .חטאינו גלינו מארצינו

' שהגלות הי, ההתקוממות אומרת" מחשבת"
 כפירה בהשגחת –ואפשר לקום כשרוצים , בטלנות

  .ושכרו ועונשו' ה
' מאמינים שהגלות גזירת ושבועת ה' עם ה

  .וואי אפשר לבטל גזירת, מבוארת בתורה
, עולם של הפקר הוא, ההתקוממות" מחשבת"ל

כופרים בגזירתו או אומרים לעמוד נגדו בזרועם 
והוא צעקת ויסוד כל ") נעווער איגען"כמאמרם (

  .והפורקי עול" פרומע"ה, הציונים
ה הגלות והגאולה "מאמינים בהנהגת הקב' עם ה

  .מלך ישראל וגואלו'  כה אמר ה–
אין מאמנת ו, מורדת, ההתקוממות" מחשבת"

  .בזה
 בא העת לעשות –שלהם אומרים " פרומע"ה
 רז זה נגלה רק –ומתרגמים זאת לתוך התורה , משהו

אבל , ש"להרבנים שנספחו להכופרים הארורים ימ
א ושאר גדולי עולם "ט והגר"הבעש, ל"י והאריז"רשב

שבועות ודרך ההכנעה ' אצלם נגלו רק הג, לא זכו לה
 לא זכו להגילוי של הערצל  כל הזוכים לגילוי אליהו–
 בכל אלפי ספרי קודש לא נזכר מחשבת –ש "ימ

  .שבועות ומחשבת ההכנעה' ההתקוממות אך נזכרו הג
מאמינים בהדרכת כל גדולי ישראל ' עם ה

, ראשונים, גאונים, אמוראים,  תנאים–לרבבותיהם 
, אשכנזים וספרדים, חסידים ומתנגדים, אחרונים

  .עה דוקאאשר פה אחד הדריכו להכנ
  .והיא עצת התורה להצלה

ומדריכים , ההתקוממות לועגת לכולם" מחשבת"
 ואומרים אשר הדרכת –" אומץ לב והרמת ראש"ל

'  אלא ההתקוממות תהי–התורה וגדוליה הביא אסון 
  .הצלה

ל "מאמינים בהרבה פסוקים ומאמרי חז' עם ה
 –ומבלעדו אין גואל ומושיע , ה לבדו יגאלנו"שהקב

  .ו יתן לנו הכלהוא בעצמ
אם אין אני "ההתקוממות מיוסדת על " מחשבת"

  .ל"רח" לי מי לי
מלוך על כל " "'ונגלה כבוד ה"מחכים על ' עם ה

 ואת –" êì" כי מחכים אנחנו –" העולם כולו בכבודך
י נסים ונפלאות הרבה יותר "ה לבדו ע"זה יעשה הקב

  .ל"מיציאת מצרים כמבואר בפסוקים ומאמרי חז
" מולדת"ההתקוממות תקותה ארץ " מחשבת"
  .וצבא

בפיהם אומרים שמאמינים , שלהם" פרומע"וה
 דרך –ומעשיהם מוכיחים גם על מחשבתם , ל"בהנ

אשר בזה נעקר קדושת ישראל , טבעי להשיג טבעיות
 שזאת עקירת כל –וכל המושגים הקדושים העליונים 

  .ל"רח, האמונה משרשה
שכינתא אי אפשר להקים " ארגאניזירונג"י "ע

 ולתרגם את התקומה לתוך –י תשובה "מעפרא רק ע

  .ל"ח למינות רח"התורה הוא הפיכת דא
 –ה אותנו בגלות "מאמינים בשמירת הקב' עם ה

ה "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב
ל " והרבה פסוקים ומאמרי חז–מצילינו מידם 

, ואומרים שהגלות טובה לישראל, האומרים זאת
לתיקון כל ישראל ותיקון כל איש '  עצת הושהגלות

להביא על ידו גילוי , ישראל פרטי ותיקון כל הבריאה
  .'כבוד ה

' מקיימים בעצמם תמים תהיה עם ה' ועם ה
בתמימות ' ומוסרים עצמם להנהגת ה, אלקיך

  .לכן יושבים במנוחה ומקבלים גזירותיו, ונאמנות
כופרת בכל זה ואומרת , ההתקוממות" מחשבת"

, ואין שומר, ם ישראל הפקר למרמס תחת רגלי הגוישע
ומדברים דברי , ומחוים בתמידות על הששת מליון

ואומרים אשר לכן , חירוף וגידוף שאסור לשומען
,  חושדים–צריכים לשמור על עצמם ואז יהיו נשמרים 

  .ובוגדים כלפי מעלה
י אליהו ומלך "מחכים על בשורת הגאולה ע' עם ה

" תקע בשופר גדול לחירותנו "ומחכים על, המשיח
  .זהו אמונה שלימה, ועד אז אין לוקחים חירות

הלוקחת חירות בלא , ההתקוממות" מחשבת"
, שלהם" פרומע" וה–הרי כופרת ולועגת לזה , זה

אף גם צוחקים , בתקיעת שופר לחירות בודאי כופרים
הם כבר גואלים עצמם בלא זה , הגאולה" בשורת"על 

על משיח , תרים על החיכוי אף גם מעשיהם סו–
ב ווייסמאנדל כותב בקול קורא שלו אשר לפני המלחמה "רמ(

  ).כמעט כולם כפרו בעיקרו של משיח

י הגלות "ה קבע בסדר הנהגת עולמו אשר ע"הקב
מן הטעמים הנסתרים מאתנו , דייקא יבא התיקון
ה לא ישנה עצתו " בודאי שהקב–' וגלויים רק לו יתב

אף גם , שביל הכופרים הארוריםוסדר הנהגת עולמו ב
וגם לא בשביל , שנספחו להם" פרומע"לא בשביל ה

  .ההמון המבולבל המחזיקים עם התקומה הציונית
, לעולם תעמוד' עצת ה, אלא הגלות ישאר גלות

ותיקון העולם , וימחה מן העולם את הפרת עצתו
  .י הגלות"יביא דייקא באמצעות וע

ובא גם  ומ–" חסד לאברהם"וידוע מאמר ה
מסורת קבלה בידינו : ל" וז–ברכה ' בילקוט ראובני פ

י "אשר ביום שיבא המלך המשיח עם קיבוץ גליות לא
ומרן בעל ויואל משה , אלפים מישראל' ימצא שם ז

אמר שבכל פעם שראה דברי החסד לאברהם אלו 
  .)ל"י בוכינגער ז"מפי ר(תאחזנו רעדה 

  .להרי שזאת התקומה לא תאריך עד ביאת הגוא
הרי לנו ענינים נשגבים יסודי האמונה שעליהם 

ה "מושתת ההכנעה תחת הגויים בגלות עד ירחם הקב
מקצת הענינים ולא כולם כגון מחיקת האמת שבגלות (בעצמו 

ל ועוד "ך ומאמרי חז"מחיקת האמת שבפסוקי תורה נ, וגאולה

  ).הרבה ענינים

והמחלקים בין שאר עמים לפאלעסטינים מפני 
, לכן אין חיוב להכנע תחתם, הם שלטוןל' שלא הי

, ובלי סברא נכונה, בלי מקור, חילוק בדוי מלבם הוא
וכל הטעמים , הגלות מופר, שהרי בכל אופן

', ומרדו בהנהגת ה, שבעבורם הוא הגלות בטלים
  .ובלבלו ישרות הפסוקים וישרות הקבלה

ההתקוממות עוקרת כל האמונה " מחשבת"
  .אחרתגם בלי שום עבירה , משרשה

המצב חמור כמו ' יהי, אין להתעלם מן האמת
כל הפשעטלעך והסילופים , האמת נשאר אמת, שהוא

ומפני , הם נולדו מנטיית הלב למינות, לא יזיזו אותו
את המחשבה , שרוצים את המציאות הכפרני הזה

שלא עלתה , מחשבת התקומה הציונית, החדשה הזאת
יהם קושיא ואם עומדת על, על לב שום מאמין מעולם

לא איכפת להם אם הוא , די להם איזה דחיה כל שהיא
, ומביאים פסוקים ומתרגמים אותן לפי רצונם, אמת

לא מפני שפשט הכתוב , ונכנסים לדחוקים ופתלתולים
ומכרסם בהם , אלא רק רצונם דוחק אותם, נראה כך
ומקדים ואומר משפטו וסברתו לפי נטיית , המינות

  . פשט הכתוב והמאמרושוב אומרים שזהו, הלב
זה הפחד לוקח לגמרי , וכשנולד פחד ממלחמה

ורוצים בפשטות את קיום ההוה , את הישרות והאמת
אין צורך להצדיק עצמם בפסוקים , ל"והצלחת הצה

  .והם נאמרים רק מקופיא, ומאמרים
ספק , ל"והאומרים שאין רוצים בהצלחת הצה

גדול אם כך הוא האמת בעומק הלב הגלוי רק 
  .ה"בלהק

כי , ואין עולה אז בדעתם אמתיות משקלי התורה
היפך הנראה , משקלי התורה הם היפך שכל האנושי

מחשבת , משקלי התורה הם באמונה לבד, לעינים
ההתקוממות נקבעה בעומק הכרת כולם מחמת אורך 

, ודחתה מן ההכרה את מחשבת האמונה, הרגילות בו
ופין אלא שאין חיל, נחלפו המחשבות בעומק עמקים

אבל , כי כל אחד טרוד בעסקיו ואין חושב, זה מתגלה
פחד זה מוציא את הטמון בעומק , בעת פחד מלחמה

  .הלב ומתגלה
הוא , ל"ומהו רצון קיום ההוה ורצון הצלחת הצה

ל "כופר באלקים רח" ישראל"קיום הכפירה שהעם ה
אשר , ש"קיום החיה,  קיום החירוף וגידוף הנורא–

רזת בעולם על שם כל יהודי כפירה ומרידה זו נכ
  .קיום השמד, העולם בראשות המנהיגים התורניים

פ "עכ, ואפילו רוצים את הקיום הזה מחמת פחד
ìëì íìöà íãå÷ óåâä íåé÷å רוצים שזה יתקיים 

äøåúäå äðåîàä ,ä ìåìéçä ìëì ,'ãîùä ìëì.  
מעולם לא נשמע כזאת מיהודי הפשוט 

חיי הגוף על לא עלתה על דעתו להקדים , שבפשוטים
ו "שהוא עצמו ישתמד ח' אפילו המצב הי, האמונה

ש ושמד "כ אם המדובר הוא מכפירה וחיה"ומכש
  .כללי

מאות או אלפי ילדים של הקאנטאניסטן 
, בחרו את המות מאשר להחליף האמונה, הידועים

  .וכאן חשובים וטובים מקדימים חיי הגוף
גם אין מבינים ואין עולה בדעתם שאפילו רק 

הסכמה בלב על קיום ההתקוממות בלי שום בה
  .כבר עקרו האמונה, עבירה אחרת

וכאן הוא הפרשת דרכים לאמונה או לכפירה 
  . הגוף קודם או האמונה קודמת–בעומק הלב 

' יהי, בו בשעה, טלרוצים שמצב הכפרני הזה יָב
ואם הגוף בסכנה , או אצלם הגוף קודם', מה שיהי

  .אין מה לדבר מביטול ההוה
ילו הטובים ביותר שנקבע בלבם משקל אפ

מ "מ, מסירת הנפש על האמונה, התורה האמתי
פ "ועכ, יראים לומר זאת כי העולם ידונו זאת לרציחה

אברהם אבינו הניח להשליכו לכבשן האש (יפסיד השפעתו 

  ).'ולא עשה חשבון שיבטל הקריאה בשם ה

אשר כשהגויים באים , והנה כבר הזכרנו לעיל
ורה היא להכנע להם ולפייסם ולדרוש עצת הת, ו"ח

כמו שעשה יעקב אבינו עם עשו וירמיה , שלומם
יוחנן בן זכאי ושאר חכמי ישראל ' הנביא ור

 אלא שמחשבת –ושתדלנים שבדורות שעברו 
וקבעה , ושלטה במחשבות, הציונות עושה מזה צחוק

 אך מהו הדרך –שאותו דרך סכנה הוא , את ההיפך

 ו



 

  .לעמוד נגדם) חמת סכנהפ באין ברירה ומ"עכ(
,  הוא הסכנה–ומה התורה אומרת על עמידה זו 

 העבירה על השבועות הוא סילוק –הוא החרבן 
אני מתיר את "וענשה , לשמרינו בגלות' הבטחת ה

להכנע לו ,  אלא מהו הדרך כשעשו בא–" בשרכם
  .ולפייסו ולהראות לו אהבה וכבוד

וצריך , וכיון שדרך התורה רק באמונה הוא
בשעה שהעינים רואים ומבינים כעצה , להאמינו
מתבלבלים אפילו מחשבות הטובים , הציונית

ואומרים משפטים מבולבלים וסותרים זה , ומסתבכים
שרק משיח גם מחפים על בלבוליהם ואומרים , את זה
אבל , וזאת פשיטא שיש לחכות עליו, יבטלו

אין אומרים , כשנצרכים להצלה דחופה מחמת חולי
אלא חשים וממהרים לבית חולים ,  יעזוריחשרק מש
ואין זה סתירה להחיכוי , הרי שתופסים עצה, ולרופא
והלא גם מצרת העמים הבאים להלחם יש , למשיח

בדורות , המקובלת למעשה, היא עצת התורה, עצה
להראות , לפייסם, לקבל מרותם, להכנע להם, שעברו

  .ואין זה סתירה להחיכוי למשיח, להם אהבה וכבוד
 מה זה מאשימים אותנו –והנה הרבה אומרים 

 אנו אין לנו חירות –ברצון פריקת עול הגלות 
אלא אדרבא חיים , ותקומה כלל כאן במדינה הציונית

  .בגלות נורא תחת ידי עריצים
 כי זהו – אבל אין זה נוגע לענינינו –הן זה אמת 

כשמכים וחובלים בהפגנות נגד חילול שבת והדומה 
  . המחשבות האלהאז הם, לזה

המדובר על פנימיות , ולא כן כשבא עת מלחמה
ל ושמחים בו או " רוצים בנצחון הצה–הלב בעומק 

 כדעת –ל עשיית סכנה הוא " מעשה הצה–לא 
  .ש" או עשיית הצלה הוא כדעת הערצל ימ–התורה 

לא תמיד שולטת המחשבה וההרגש שנמצאים 
 כי זה רק כשמראים –תחת שלטון רשע הציוני 

אבל , רשעות מיוחדת נגד אמונה ותורה ונגד אנושיות
פ בשעה שהציונים לוחמים עם "ביתר עתים או עכ

תינוקות " "יהודים"שכולם , המחשבה היא, שכיניהם
 וכי איזה יהודי –" שונאי ישראל"ושונאיהם " שנשבו

  ".שונאי ישראל"וילך יחד עם ה" יהודים"ירגיש נגד 
נאבד ענין  –הרגש זה לוקח בשבי את כולם 

 השנאה –" מסיתים ומדיחים" "אפיקורסים"
מחמת ההרגל , פג ונתקרר ונשכח, וההתרחקות

 ובא הפחד ומאבד את שארית –ומחמת הקרירות 
ומהפך אותם אל , האמת מן המחשבה וההרגש

 תחת שנאת הרע והרשעים חל איזה שייכות –ההיפך 
 הוא דעת –" תינוקות שנשבו" ומוצדק בטענת –
 וזאת נקבע בפנימיות –מעולם " ציוניםפרומע "ה

  .הלבות במיוחד בעת מלחמה
החיוב להיות ער ולהעמיד המחשבות על מכונם 

 ולא לשטות –האמתי '  שהוא רצון ה–כמשקל התורה 

 –את עצמו עם כסויים על הטעות ביסודות האמונה 
  .החיוב שיתגבר האדם ויודה על האמת בינו לבין עצמו

נמצאים במצב של הנה המצב הוא שלמעשה 
ואת , והנה העמים באים להלחם, פריקת עול הגלות

, ואין גורסים, ההכנעה תחת העמים אין רוצים
ומשיח לעת , ובפיהם אמתלא שמחכים על משיח

על כרחך , והרי הם בסכנה, עתה עדיין לא בא
'  שאם יאמרו שבוטחים בה–ל "השמירה היא הצה

י לבטוח אלא מא, והנה הרוצחים באים, ל"ולא בצה
, ל כמי שאינם"וסלק את הצה, יחד עם הרוצחים' בה

הרי כן יכולים להיות יחד עם הרוצחים , אם זה אמת
למה הם אומרים שזאת בשום אופן אין ', ולבטוח בה

הרי אין , להעלות על הדעת שהרוצחים יבואו וינצחו
ועל כרחך , ל ומשיח עדיין לא בא"כאן צה

, ל"בוטחים בצהאו ש, שהרוצחים באים באין מעכב
  .יחד עם הרוצחים' או שבוטחים בה

, ביחד עם הרוצחים' אם באמת רק בוטחים בה
למה לא ילכו מלכתחילה להכנע להם ולפייסם כעצת 

  .וכהוראת כל רבותינו מעולם, התורה
בזכות שלא ניתן מקום להמינות בלבנו הוא 
, מחשבת התקומה הציונית ונתחזק באמונת אמת

ירחם ,  והשקרים והכיסוייםונדחה את הבלבולים
ה ויוציאינו מן החושך הזה ויאיר עלינו באורו "הקב

  .אמן' הגדול בגילוי כבודו ית
    

זה כשבועים אשר כמה עסקנים בלתי 

קרואים משולי המחנה הוציאו איסור חמור נגד 

רוצחי " הוד מעלת"קריאת דברי גנאי כלפי 

נין באמת אין נוגע כל כך לגופו של ע, הפאליציי

משום שלא הסיבות , השתלשלות הדברים

" האיסור הנורא"כי , זה" איסור חמור"הולידו 

אז הולידו אותם , כבר קיים כחמש עשרה שנה

אשר עד " אלימות"עסקנים איסור חמור זה נגד 

היום הזה עוד לא מצאו מקור ברור ליסוד 

אבל כהיום כבר אין צריך מקור כי , האיסור

תו בהררי קודש מספיק האיסור אשר יסוד

מ אשר קיבלו מתלמידיהם כי הוא "רבותינו נבג

אשר , אסור מחשש אימשוכי אחר נטורי קרתא

י כל גדולי הדור מכל העדות "כבר נאסר ע

והחוגים ספרדים אשכנזים דתיים מסורתיים 

  .ועד למחללי שבת בפרהסיא

במקרה זה כדאי אולי לספר בקיצור נמרץ 

ינו אלא חזרה איך נולד האיסור המחודש אשר א

אם כי , ]א"ו פסוק י"כמבואר במשלי כ[על הישנות 

נתוספו בו כמה פרטים שלא היו מפורטים עד 

פ שהמבין דבר מתוך דבר היה מבין "הנה אע

הוא יסוד " אלימות"זאת בעצמו כי לא ה

אלא עצם המלחמה נגד הטומאה , האיסור

  .המלחמה בעוקרי התורה הוא האיסור, והכפירה

האלו אי אפשר " וסריםהא"כי לדעת 

וכאשר לעיני בשר שלהם , "מציאות"להכחיש 

נראה כי יש לרשעים אלו שלטון עם מאגייקעס 

, וגז מדמיע וכלי רכב אשר יכולים לדרוס בני אדם

שצריך לכופף להם את " גזירת הכתוב"יש כאן 

  .הראש ולקבל את מרותם ולעשות כאשר ידרשו

אותם עסקנים לא היתה דעתם נוחה כלל 

וכלל מרוח המלחמה אשר הביא לשנאה 

לדעתם , והתבדלות מהרשעים האפיקורסים

העניה באמת אין חובת המלחמה והשנאה אשר 

התורה חייבה ללחום ולשנוא רשעים ומחטיאים 

על אלו הרודפים כל יהודי נאמן לתורה עד כדי 

, "לקרב"עליהם הם גורסים כי צריך , רציחה גלויה

אירו על מי שאינו ואת החוב ללחום ברשעים יש

, הנכבדה" ההנהלה"מקבל על עצמו מרות 

ולהוציא מלב טועה אין הכונה על אותם המקבלים את [

  ].והמבין יבין, ושומעי לקחם" גדולים"עול 

האמתלא והמציאה הגדולה שמצאו 

וכדי לברוח , "סכנת נפשות"והמציאו כי יש כאן 

מסכנת נפשות זו צריך לישב בידידות מופלגת 

ות גלויה כאשר עשו למעשה סוף שנה והתחבר

והתמונה הנפשעת נתפרסמה אצלם , דאשתקד

כל זה היה כהמעשה , לבושתינו ולחרפתינו

הידוע עם מושקה והפריץ אשר ביקש לשתות 

כוס יין נסך וביקש מהפריץ להוציא את נשקו 

ולענינינו אינו משל " ... פיקוח נפש"כדי שיהיה 

  .אלא הנמשל בעצמו

ומה להחזיק בחורים למשך כל המשחק המד

ז לאיים בכל איום אפשרי כאשר "ועי, כל השבוע

אבל , כל בעל שכל היה לועג בכל פה לאיומיהם

העסקנים האלו ידעו בידיעה ברורה כי דברים 

ובכוונתם ממש להרוג אנשים נשים וטף , בגו

' וכך ידעו לספר לרבם כי חייו בסכנה ממש וכו

ב "אה בארהמח' אפי" אסרו"ומשום זה ', וכו

כנראה מחמת החשש שיהרגו אנשים במנהטן 

שלהם או שישלחו כלי . ב. י סוכני הש"ע

  .משחית על המוחים

יש סכנת " ישתבח שמו"מסקנת הדברים כי 

בבית ' ומשום זה כנראה אסור אפי, נפשות

כי , המדרש לומר איזה דבר גנאי על רשעים אלו

במחשבה ' כ אולי אפי"מי יודע איך ינקמו וא

ובדרך זה הרי יש כבר , למא נמי ראוי להמנעבע

לנקוט כדרכם של זקני אשמאי להתחבר עמהם 

באופן אשר לא , ולמנוע כל צד התבדלות ושנאה

' אלא אפשר אפי" סכנת נפשות"רק נמנע ה

מאתים או , לקבל לפעמים טובות הנאה שונים

אם לא ' ואפי, מנה או פחות יהיה מה שיהיה

, דות וההתקרבותפ יצא נשכר מעצם הידי"עכ

וההתרחקות מכל העבר ומכל מי שעוד רד עם 

מאותם אשר הסכנה , ל ואינו מהפך את דעתו- א

הסכנת "נ הרבה יותר מ"הנשקפת מהם הוא פיקו

  . ישנים-מידידיהם החדשים " נפשות

הגיעה השעה להוקיע את דרכם הנלוזה 

ולתפוס אומנות אבותינו בידינו לחזור לעקבי 

להתבדל מרשעים , יםהצאן ומשכנות הרוע

, ולשנאותם וללחום בהם ובמזימותיהם ללא פשרה

לידע כי הם , להשניאם ולחנך הקטנים לשנאתם

הם ולא , הם אויבינו ושונאינו ומבקשי נפשנו

אין לנו מלחמה עם שום אומה ולשון אבל , אחרים

מלחמה , יש לנו מלחמת עולם עם רשעים אלו

מה אשר מלח, "איסור"או ב" היתר"אשר תימשך ב

, איננה מתחשבת בדעת העסקנים והבליהם

, מלחמה אשר יסודתו בהררי קודש מצוקי תבל

מלחמה , צבקות ללא חת וללא מורא' מלחמת ה

מלחמה אשר אנו בטוחים ומובטחים , בעמלק' לה

כי נצא וידינו על העליונה והמינים וכל אשר להם 

והמתחבר לרשע לוקה ' יספו יתמו מתחת שמי ה

זכה במהרה שלא יהיה שריד לבית עשו ונ, ב"כיוצ

 .א"למלך על כל הארץ בב' ביום ההוא והיה ה

 ז



 

 øùôà êéà íéäîúå íéìàåù íéáø
 ìèáì úà úåìåòô úåùòì åà äðéãîä

 úðëñ àåä àìä äìåèéáì íéîøåâä
ò äéäú íà èøôáå äéìëå âøä"íéáøòäå úåîåàä é , ãåòå

 äìåèéáá úåöøì äæî øúåéò àäú íà íâ"úåîåàä é ïéàä 
 äúéîáå úåãáàúäá øåçáì ïåòâùå úòãä óåøéè äæ

äìùîî äúåàì úéøàùå íù øàùéú àìù ãáìáå , àçéð
èìçäá äúéä äøåñà åæ äìùîî úçé÷ìù , íéîùà íäå

ò éçëåðä áöîá" äæë áöîá ìáà úåîåàä úà åøéâù é
äìåë äøåúä ìë äçåãä ùôð çå÷éô àåä äìèáì.  

äáù äáùçîä êìéä íò åæ ääéîúå äìàù 
ë äèåùôë äøåàëì úéàøðä"øúåéá ú÷ãåöå ë, 
 áì áåèå úåðîçø áåøî úìàùðä -  åìéàë - øáã åðéà 

ò ïáåîå ìá÷úîä øáãë êôéäì àìà åððîæá äåîú" é
ìë , äöåøä çöåøëå òâåùîë äéäé øùà äæ àåä éî éë

ìàøùé íã úëéôùî äðäðå , õìôúî áìä ïéà éîì
é øùà äæ éîå ìàøùé úåùôð úâéøä ìò åòîùá õåôç

ø êëá"ùôðä ãòá íãàä ïúé åì øùà ìë àìä ì , äòã
 úîàá àåä äðéãîä ìåèéá éë ú÷æçúîå úñôúð åæ

ìàøùéì äòø ,ò àìù äéäú ãåò íà èøôáå" çéùî é
åðé÷ãö ,úåîåàä éãé ìòå , ïôåà ìëá äòðîì åðéìòå

 ïåøñçå íâô õîù íåù úàæ äòãá íéàöåî ïéàå ïôåàå
åäã ìë.  

úéîàì ïðåáúîä íìåàåù  äáùçîá øáã ì
àøåá ïåöøå íìåòä úéìëúá úö÷îá ä÷éîòîå , òãé ãéî

ä ïåöø éë øéëéå ' àåä êàå àì åúå åéúååöî úééùò àåä
 íéîù åàøáð åæ úéìëúìå øåîâä òøä àåä êôéäìå áåèä

õøàå , ìéáùáå úéùàø àø÷ðù äøåúä ìéáùá úéùàøá
úéùàø åàø÷ðù ìàøùé , ãéîú åâäðåä íéùåã÷ ìàøùéå

î äçâùäá äàìôðå úãçåé"êîòå éðà åðéìôðå " ìò øëùá
éåìâ äãîá úåðååòä ìò íéùðåòáå úåöîä ,' ìöà ïéà

 íä øùà úåöîä úééùòá íà éë òáèá áåèå òø ìàøùé
 êëì éë õøàå íéîù áåè ìëì íéîøåâä íäå áåèä

åàøáð ,áåäç íééååéöä ìò äøáò" øåîâä òøä å
èìçåîäå.  

íàøåá ïåöø åîéé÷å ìàøùé åëæ øùàëå ùéà åéä 
 éðîùîå íéîùä ìèî áåè ìëá åúðàú úçúå åðôâ úçú

ùåøéúå ïâã áåø õøàä , äøåúä ìò ìàøùé åøáò øùàëå
ø úååöîäå"áåèä ìëî åãáàð ì , ïçìåùî å÷çøåäå

 åðéìâ åðéàèç éðôîå íäéáà ìòî åð÷çøúðå åðéöøàî
åðéúîãà ,ðåøæâä íéîòä ïéá øåæéôäå úåìâä úøéæâ åðéìò 
úåöøàäå , -éãå ò à÷é" ãéúòä úìåàâì åàåáé êë é

 íìùä ïå÷éúìå - ÷ø íä úåàìúäå úåøöä ìë íìåà 
åáø éë åðéàèçå åðéðååò íåùî.  

 éë äøåîâ äðáäå äòéãéá åøéëäå åòãé åðéúåáà
êøáúé åôà èáù íä úåøöäå úåîåàä, éë òöá äîå 

 ï÷úð àì øùàë äøéîùå úåððåâúä éðéî ìëá íäî ïðåâúð
 øáãì íøåâä úà"ä ïéàúéîî àèçä àìà úéîî ùçð", 

 úåîåàä úçú úåìâä ïî äàéöéì úåéùåðà úåìåòô íåùå
 éãéî åðäé àìå åìéòåé àì"ä íà ' ã÷ù àåù øéò øîùé àì

øîåù", âäðåîä éòáè íò ìàøùé íò ïéàù åðéáäå åòãé ïë 
ò" úåìâä ïî úàöì åîîå÷úä àì íìåòîå òáè úâäðä é

ïéà êéãòìáîå åðéìàåâ êúìá ñôà éë øîäòéùåäì  ,
ç ìàøùé ïéà éë úòãì åìéëùä" úåîåàä úçú ø÷ôä å

) øéúî éðà äæë øåîç ùðåòá åðøäæåäù úåòåáùä ìò äøáòä ìòî õåç

äãùä úåìéàå úåàáöë íëøùá úà, íëîöò íúéùò äãî ãâðë äãîå 

ä íéø÷ôåî åéäú ïëà ïðåâúäì íéçøëåîä íéø÷ôåîë"é(.  

"ìàøùé øîåù ïùéé àìå íåðé àì äðä "øéîùåä ú '
 äøåúá çèáåä øáë íäì àì õøàá íúåéäá íâ íäéìò

" àìå íéúñàî àì íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå
ä éðà íúà éúéøá øôäì íúåìëì íéúìòâ 'íäé÷ìà", óàå 

 äòåøä ìåãâ íéáàæ íéòáù ïéá úçà äùáë íúåéäá
ïìéöîä , àåä úåìâá íäéøåæô úåîå÷î ìëù åòãé íâ åòãé

áä ìòá òãåéå ïúáåèì úé -áå÷ " ä - åéìë ãé÷ôäì ïëéä 
ìàøùé åìà.  

 äðéãîä ìåèéáá ìàøùé úðëñ úåìúìù èåùôå - 
ä äîöò ìëùéêøáúé åúâäðä ìåò ú÷éøô à  - àåä 
ðä ìëì øúåñ"ì, äëæä äðåîàä ìà äøéúñå êåôéä 

äøåäèäå , âäðåîä ìàøùé úåäî ìà øåîâ êåôéä
úãçåéîå úéèøô äçâùäá , äðåîàä ìà èìçåî ãåâéð

çâùäáïìéöîä äòåøä ìåãâ àøåáä ú , éøáã ìà
÷ä åðéúøåú ' úøîåàå úçèáîä" íúåéäá úàæ íâ óàå

 íúåìëì íéúìòâ àìå íéúñàî àì íäéáéåà õøàá
ä éðà íúà éúéøá øôäì 'íäé÷ìà", äìéìùå êåôéä 

 äðåîàå øåîâ ïåçèáá íéôìà úåðù åðéúåáà éëøãì
 äîìù"ìàøùé øîåù ïùéé àìå íåðé àì äðä " ãâðîå"à í

ä 'øîåù ã÷ù àåù øéò øîùé àì."  
***  

ì ïéà åúåäî íöòá ìàøùé ììëå íéé÷úäì íå÷î 
òáèä êøãá , øùà íéáàæ íéòáù ïéá úçà äùáë

íéøåôñ íéòâø êåú úôøèð äúéä òáèä êøãá , àìåì
òáèä êøãë àìù äìéöîä äòåøä ìåãâ ,îåé÷å íò ìù 

ðéà ìàøùééåìú åììëå ììë òáèä êøãá  , äòùá
ùî ìàøùéù íéçöåð íéîùáù íäéáàì íáì úà íéãáò

äîçìîá íéøæåçå , íéçèåáå íéãáòùî ïéà øùàëå
ç äîå÷ú ïéà íæåò òåøæá ìàøùé"àðåùì å"é , éà øîàå

äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå åîå÷é åá åéñç øåö åîé÷ìà ,
äá äøåîâ úåëîúñäå ïåçèáá à÷åã àåä ìàøùé úìöä '

äå íîåé÷ äéåìú úàæá êàå åîà éìò ìåîâëíúìö.  
 íò éë åæ äòéãéá åøéëäå åòãé ïëà úåøåãä ìëáå

úãçåéîå úéèøô äçâùäá âäðåî ìàøùé , äðëñ ïéàå
ä éô úøáòäî äìåãâ 'çìöú àì øùà , éðôî àìäå
åðéöøàî åðéìâ åðéàèç ,çå" çë øñåç éðôîù øîåì å

õîåàå æåò åà äøåáâå ,äîçìîå úåððåâúä øñåç éðôî , éë
ä ïåöø êà 'ïåéìò úøéæâåá "úàæì åðàéáä øùà àéä ä ,

 åðçðàå úéùò úîà éë åðéìò àáä ìë ìò ÷éãö äúàå
åðòùøä.  

***  

ä úåìâäéä úøéæâ à ,' úòãåä úàæë úéùàøîå
ò åðéáà íäøáàì" òãú ïøæôî éðàù òåãé òãú òåãé ä

ïöá÷î éðàù ,åä ïåò úçéìñá ìàøùé ïå÷éúì àåä çøë
òùô úøôëå ,úåìâä éë àéãäá øîàð àáåè éàø÷áå àåä 

åâå íéøçà íéäìà íúãáòå íúøñå úåðåòä éðôî '
äáåèä õøàä ìòî äøäî íúãáàå , õøàä àé÷ú àìå

à íëàîèá íëúàå øùà éåâä úà äà÷ øùàë äú
ôìáø äðäëå íëéðúå , åðì äðúéð äãéçéå úçà êøã
äì ìàøùé ïéà äáåùúä àåäå úåìâä úøéæâ òåøî ìöð

äáåùúá àìà ïéìàâð.  
 úåèéùôä úéìëúá èåùôå úåððåâúä çëá ïéàù

ä úøéæâ éðôî ïðåâúäì äéäúù ìëë ä÷æç úéòáè', 
 àìå êøáúé åðåöøë äéäúù çøëäáå øåæéôäå úåìâä
 äðéãî íåù éãéá ïéàå äìöä êøãå úåìãúùä íåù ìéòåé

ä úøéæâ ìèáì àáöå', äðéãîä éãéá ïéàù èåùôå 
 øàùå øåæéôå úåìâ úøéæâî ìöðäìå ìéöäì úéðåéöä

úåøéæâå íéùðåò.  
 úåìãúùä ìù àãéøâ äáùçîá óàå úåîîå÷úää

ðäì äøåîâå úèìçåî äøéúñ àåä ùôð çå÷éôå äìöä"ì ,
 ïéàù äøåøá äæøëä úæøëåî úåîîå÷úää íöòáå

ç úåìâá ìàøùé øîåù ïéà éë ïéôðà éøúì òîúùî"å , ïéà
åáø éë åðéúàèçå åðéúåðåò ììâá íé÷åîð åðà , íà éë

úòá åðîîå÷úä àìù åðéúåðìèá éðôî äîåã÷ äôå÷úå 
øúåé,ãéá ÷ùð åðç÷ì àìù éðôî  , åðîîå÷úä àìù éðôî

íéìéòåîäå íééåàøä íéëøãá.  

 éðôî à÷åãù øùôà éàù éàãåáå
ð åæ úãøåîå úøôåë úåððåâúäéìöð ,

éîå" àåä åðéúðåîà éãåñé íéø÷éò â
éåáäù" éøáåòì ùéðòîå åéúåöî éøîåùì áåè ìîåâ ú
åéúåöî,åòî ìöðäì åà èìîäì ïéàå åéúåøéæâå åéùð.  

***  

 äðéãîá ïéà úåàéöîáå òáèä êøãá åìéôà úîàáå
 äìöä õîù åæ åäùìë åæ äãéøîù íåé ìëá àáøãàå

 äðëñäù ÷ø àì úîéé÷ äðéà àìà úðè÷úî ãåò
 åãîò íåé ìëáù òåòø ìúåëë úìãâúîå äáøúî

úëìåäå äáåø÷ åúñéø÷ , ìàøùéì õåáé÷ä íöòáù ïä
æç åøîàù åîë äðëñ àåä" ì ú÷ãö ìàøùéá åðåæøô

 ïéáì ïøæôù ìàøùéá àåä êåøá ùåã÷ä äùò ä÷ãö
úåîåàä ,íîöòá åãåäù åîë éúçð àäáå é÷ìñ àäáå 

æçá àúéàãëå"ì , ïéá äàð÷ úøøåòî äîåé÷ íöòáù ïäå
 úåîåàä -éôàå  ' úåàøåðä úåéãéîúä úåéåøâúää àìá

 äáäìä éáâ ìò èôð ïéôéñåîä - ùøãîá åðéöîù åîëå 
øì øîàù øâðô éàäááé" æ ïîæ ìëã éòá àðà ïåëúåáéèì

 áåøçéà ïéà ïåëá ïéøâúî àúååëìî íéé÷ àúéá ïéãäã
ïåëá ïéøâúî àúååëìî úéì àúéá ïéãä, äðòå ïáø åì 
úåì÷ì÷òì íà ì÷òì íà òãåé áìä ïðçåé , úáåùúî éøä

áéø"úåì÷ì÷òì åúðååëù íà éë åäðò àìù æ , úîàá éë
úåéåëìîä éåøéâá ìàøùéì äìåãâ äðëñ àåä , êôéä àåäå

ò á÷òé ï÷æä åðéáà úøäæà" åàøú ìà åàøúú äîì ä
íéòáù íúàùë íëîöò , äðåôö íëì åðô äøåúä úöòå

 åðéôöä íëá úåøâúäì ù÷áîù åúåà íúéàø íà
íëîöò.  

æç åäåâøäù àáéæåë ïáá åðéöî ïëå" å÷ñôù åà ì
ëò äúéî åéìò"òå ô" äðëñì åùç àìå âøäð äæ é
ò úìâìâúîä"äîøâù åúâéøä é ïø÷ úòéãâì óåñáì 

íéàøåðå íéù÷ úåðáøåç øàùå ìàøùé,æå "äùî ìàåéå ì: 
êçøë ìòå çéùîä êìî åðéàù åàøù ïåéë , éåä ïë íà

 äìåãâ äðëñ çéùîä úàéá ìù ïîæä éðôì åúåëìîá
ìàøùé ììëì , øúåé íåìùå ñç ãåò äéä äî òãåé éîå

øúåé åúëìîî êøàúî äéä åìà ,åøçá ïë ìòå  åðéîëç
æ"ì ä úàåúëìîî ìèáìå åâøåäì åèåòéîá òø , åàøå

àúøåô äìöä äæá, )ìëò"÷.( 

 åàá äìùîî ìù äìéôù äåàú äúåàá íâ úîàáå
òáèä êøãá úåàøåð úåðëñ éãéì,ò éë " íäì åãîçù é

ù íéðåéöä"÷ä åðéöøàá ìåùîì è ' íéôìà úâéøäì åîøâ
ò éë ìàøùéî úåááøå" íéöàðä úçèáä àá úàæ é

éèôåîäì ,íøåáò øåúôì íéãåäéä úìàù )òâàøôðòãåé (

 ïôåàá æà äîéé÷úð øùà ìàøùé õøàì øúåé åìòé àìù
ø øäîðå øî"ò äðùéå ì" íéøåøá ïèðòîå÷àãå úåéåãò æ

)éò ' èðòîå÷àã øöéîä ïî øôñá6úç "îé éðòöéìñéåå ìù é" ù

åæ úåãò ìò(,)  íéä úåðéãîì øâäì äøéøá ãåò æà ïúéð úîàáå

ðä åøîà éë äéîåãå à÷éøòîàë øáò éãåäé êøãî ïéàù íéöà

áä äøéøáä éðô ìò ìàøùé õøàì úåìòì íéä 'õéååùåà àåäå ,

åëå à÷ðéìáòøè 'ø"ì,ù íéðåéöäå " åæ äìöäá åöø àì æà íâ è

åùá åîéëñä àìå íúðéãî éëøåöì ùîùî äéä àìù éðôî" à

òù óàå ùåøéâä úøéæâì"äåòá äîéé÷úð äæ é"âøää úøéæâ ø.(  

á ïéàåø åðà íåéä ãòå íøâðä äàøåðä äðëñä úà ùåç
íúìùîî íåé÷á,äîåà ìë óàå " äîåé÷á äðëñ ïéàåø ò

åìà íéòùø ìù ïúåæò éðôî àöåî íäì ïéàå , ïéàù úîàáå
 åìà åùò éãé úçú úåéäìî úàæî äìåãâ äðëñ êì
 ïåøñç íåù íìöà ïéà íäìù ñòøòèðéà ìë øåáòáù

ìàøùé úåááø úåîì íåøâì ,÷åòöì åáì ìà ïúéì éçä ìòå 
 äéì úéàã é÷ãöè ìëå åðîî åôøä äàåìîå íìåò ìá÷

íééøæëàä íäéúåòúìî úçúî ììåâúäì äùòé.  
ä åðìéöé 'åîì åðîè øùà íéù÷åî çô éãéî , äëæðå

 úéðåéöä äðéãîä ìù ìéìëä äìåèéáá äøäîá úåàøì
 ïîà õøàä ìë ìò êãáì äúà êåìîúå òøä ìåèéáìå

ïîàå. 
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 ˙ÂÏÚÏ ˙Â·È˘È È�· ·Â¯ ÔÈ· ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ˘È ÌÂÈ‰Î ÔÈ‡Â¯ Â�‡ ‰�‰

Ì˘ „ÂÓÏÏ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï,צריכין לראות מה אומרים הציונים על זה  ,

י ורוב העליה "ובאמת זה תנועה גדולה היום של בני ישיבות לעלות לא

ולה מאד לעלות וזה בוער התעוררות גד, היום הוא רק מיהודים דתיים

Ê Ì‡ ˙Ó‡· ˙Â‡¯Ï ÌÈˆÂ¯ Â�‡ Ì‡Â‰ , וללמוד בישיבות בארץ ישראל
Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÁÎÓ ‡· ‰Ê˘ ¯˘Ù‡ Â‡ ·ÂË ¯ˆÈ‰ ÁÎÓ ‡· ˙Â¯¯ÂÚ˙‰‰ , Â�‡ Ì‚

 ‰ÊÏ ÌÈ„‚�˙Ó ÌÈ�ÂÈˆ‰ Ì‡ ÂÈÏÚ ÌÈ�ÂÈˆ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ó ˙Â‡¯Ï Í¯„‰ ‰Ê· ÍÏ�
˘Ó ÌÈ�ÂÈˆ‰ Ì‡ „ˆ Í„È‡Ó Ï·‡ ·ÂË ¯ˆÈ‰ ÁÎÓ ‡· ‰Ê˘ ¯ÓÂÏ ˘È Ê‡ ÌÈÁ·

Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÁÎÓ ‡· ‰Ê˘ Ú„� Ê‡ Â˙Â‡.  
„ÏÚ ‰ÁÓ˘ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�ÂÈˆ‰ È‡„Â , וזה לא קשה לימצא פשר דבר

‰¯Â˙ È�· Ï˘ ‰ÈÏÚ‰רק נרשום ,  מהרבה טעמים שאי אפשר לפרוט כולם

  .איזו פרטים

דהעליה , ראש וראשון זה העליה של בני תורה משונה משאר עליות

ה העליה היותר חשובה מכל של בני תורה ההולכין ללמוד בישיבות ז

דשאר עליות עולה להן המון כסף אבל העליה של בני תורה לא , העליות

ולא עוד שהעליה של בני תורה מכניס להם , עולה להם שום פרוטה על זה

  .אלפי אלפים לירות מחוץ לארץ שזה נותן חיזוק נורא מאד להמדינה

ד מן עיקרי ועוד שנית דבזמן שהציונים יסדו את המדינה שלהם אח

התכנית שלהם היתה שהמדינה יכיל בתוכו רוב חכמי ישראל ורוב התורה 

והם רוצים שהמדינה שלהם יהיה להם המאנאפל של , של עם ישראל

והסברא הוא פשוטה מאד שהם רוצים להיות הבעלי בתים על שם , תורה

ÈÓÎÁ ·Â¯ Ì‰Ï ˘È˘ÎÂ , בשם כל כלל ישראל ישראל וככה המה יכולין לדבר
¯˘È ÈÓ ÔÈ‡Â ÈÓ� ‰¯Â˙‰ Ì˘· ¯·„Ï ÔÈÏÂÎÈ Ì‰ Ô˙Â˘¯ ˙Á˙ ‰¯Â˙‰ ·Â¯Â Ï‡

Ì„È· ·ÎÚÓ˘.  
ושלישית שהם באים לכל העולם ואומרים להם הלא תראו האיך 

שכל בני ישיבות שרוצים , המדינה שלנו כל כך נחוץ אפילו ליהודים דתיים

 רוב אחינו בני ישראל שהם, לעלות בתורה ובלמדנות צריכין לבוא אצלינו

תמימים בדעת מקבלים את דבריהם ונותנין להם סכומים ענקים עד 

�ÔÈ‡˘ „Ú ‰�È„Ó‰Ï ‡¯Â� ˜ÂÊÈÁ Ì¯Â‚ ‰Ê ‰¯Â˙ È�· Ï˘ ‰ÈÏÚ‰˘ ‡ˆÓ , מאוד
Â‰ÂÓÎ ,וכבר בארנו לעיל שעצם מציאות המדינה זה מעכב הגאולה , ‡ˆÓ�

ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ˙‡È· ·ÂÎÈÚÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰ Ì˘ „ÂÓÏÏ ÌÈÏÂÚ‰ ‰¯Â˙ È�· ÏÎ.  
¯‰ ˘È „ÂÚÂ ‰·Â¯Ó‰ ‰ÈÏÚ‰ ‰Ê˘ Ô‡Î ÔË¯ÂÙÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈÓÚË ‰·

‰ÁÓ˘ ‰·¯‰ ‰·¯‰ Ì‰Ï Ì¯Â‚ ‰¯Â˙ È�· Ï˘.ששנים הרבה   וזה פלא גדול

לחמו גדולי ישראל במסירות נפש כנגד הציונים ועכשיו נהפך המצב שאנו 

ח זה "כ בודאי לפי דברי קדשו של מרן הגאון ר"וא, בעצמינו עוזרים להם

È�· ÏÎ È‡„Â·Â , רץ ישראל באה מכח היצר הרעהעליה של בני תורה לא
 ı¯‡· „ÂÓÏÏ ÍÏÈÏ ‡Ï˘ ˘Ù� ˙¯ÈÒÓ· ÌÂÁÏÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ˙Â·È˘È È�· ÏÎÂ ‰¯Â˙

ı¯‡Ï ıÂÁ· Â„ÂÓÈÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆÂ Ï‡¯˘È , ÌÈÓ˘ Ì˘ ˘„˜Ï ‰ÎÊÈ ‰Ê·Â
ÌÈ·¯·כמו שהזכרנו למעלה .  

  .ל
 ',דתנא דבי שמואל מארסין אבל לא כונסין וכו:) במועד קטן יח(ואיתא 

ל לא תיבעי רחמי הכי אי חזי לך "א', אלא שמא יקדמנו אחר ברחמים וכו

שיש : ל"וכתב הכותב בעין יעקב וז. 'וכו' לא אזלא מינך ואי לא כפרת בד

לו להצדיק ליזהר שלא להטריח את קונו דבר שלא בעתו כהני עובדא 

אבל כאן מאן נימא לן , נ שהצדיק מבטל בתפלתו גזירה רעה"דתעניות ול

  .ל"א גזירה רעה אם לא ישא זאת ישא אחרת טובה ממנה עכשהו

, ת זה נקרא כפירה"הרי רואין מזה דמי שרוצה להחכים על גזירת השי

 ˙ÈÏÎ˙ ˙ÂÏ‚‰Ï ˘ÈÂ ˙ÂÏ‚‰ Â�ÈÏÚ ¯Ê‚�˘ Ô„È„ Ô„È�· ÔÎ˘ ÏÎÂ ÔÎ˘ ÏÎÂ
 ‰·Â¯Ó ‰ÈÏÚÂ ÌÈ·Â¯Ó ÌÈ˘ÚÓ È„È ÏÚ ˙ÂÏ‚‰ ÏË·Ï ÌÈˆÂ¯ Â�‡Â „‡Ó ÌÓÂ¯Ó

ÈÙÎ ‡¯˜� È‡„Â· ‰Ê‰¯,ל "ל מפראג ז" וכן משמע מדברי קדשו של המהר

שבועות הם ביהרג ואל יעבור לפי שזה בכלל של ' שהבאנו למעלה שהג

  .כפירה

  .לא
‰�È„Ó‰ ÔÓ ˙Â�‰ÈÏ ‡Ï˘ ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡ ËÚÓÎ ‰Ê Ì˘ ¯„˘ ÈÓÂ, נקח נא 

דוגמא לזה בזמן שהתחיל מלחמת יום הכיפורים הרבה מבני תורה ברחו 

ואחרי שגברו חיילים , ו שזה סכנה לישאר שםלחוץ לארץ לפי שהם חשב

Ì‰˘ ÈÙÏ Ì˘ ÌÈ¯„ Ì‰˘ ‰Ó ‡ˆÓ�Â , של הציונים הם חזרו לארץ ישראל

 ‡Ï ˜ÊÁ ‡·ˆ ÌÈ�ÂÈˆ‰Ï ‰È‰˘ ‡ÏÂÏ„ ÌÈ�ÂÈˆ‰ ‡·ˆ Ï˘ ˜ÊÂÁ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ
ÌÈ·¯Ú‰ È�ÙÓ „ÁÙÓ ‰È‰˘ Ì˘ ¯„ „Á‡ ÌÂ˘ ‰È‰. נמצא הם סומכים על 

ויש הרבה דברים שנהנים ,  ורגעצבא הציונים ונהנים מן המדינה בכל רגע

  .הרבה מן הציונים תמיד ויש הרבה הרבה שאלות של יהרג ואל יעבור

', קא מחטטי שכבי מפני ששמחים ביום אידם וכו:) ביבמות סג(ואיתא 

‰�È„Ó‰ ÔÓ ‰�‰� Â�È‡˘ ¯ÓÂÏ È·Ï È˙ÈÎÊ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ÈÓÂ , ÌÂÈ‰ Ë¯Ù·Â
ÏÎ· Ì‰˘ ÌÏÂÚ‰ È·Á¯ ÏÎÓ „ÓÁ È¯ÂÁ· Ì˘Ï ÔÈ‡È·Ó˘ Â˜ÓÂÚÏ Â„¯È ‡Ï Ï

‚‰ Ï˘ '˙ÂÚÂ·˘ ,ÔÓÊ·Â  ÌÈ�È�·Â ÌÈ‡� ÔÈ¯Â„ÈÒ ÔÈ‡Â¯ Ì‰ ‰�È„ÓÏ ÔÈ‡·˘
ÌÈ�ÂÈˆ‰ Ï˘ ˜ÊÁ ‡·ˆÂ ÌÈÙÈ , ÔÓ ‰‡�‰ ÂÊÈ‡ Ì··Ï· ÏÂÙÈ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ È‡Â

Ì„È‡ ÌÂÈ· ÌÈÁÓ˘ ‡¯˜� ‰ÊÂ ‰�È„Ó‰.  
  .לב

באמת אין זה פלא שהציונים יש להן צבא חזק מאד שכל זה מעשה 

ומצינו כזאת אצל אחאב דאיתא , ומאת הציונותהשטן לבלבל העולם בט

דהיינו שהוא כבש את כל , ש"שאחאב היה מלך בכיפה יעו.) א"במגילה י(

ו "וזה פלא דהלא מזמן ירבעם בן נבט עד אחאב היה רק ל, העולם כולו

וזה באמת , שנה ובמשך של קצת יותר מארבעים שנה כבש כל העולם כולו

ום מאד ועל ידי זה היה יכול להמשיך היה מעשה השטן שנתן להם כח עצ

  .הרבה לעבודה זרה

וכמו כן היום שהשטן כבר יודע שהגיע עתו ורק עצם מציאות המדינה 

י "ורש, ש במקומו"יע.) סנהדרין צח(י "מעכב הגאולה כמו שהבאתי לעיל מרש

שטנא נצח : ל"ל הולך בשיטת רבו מאור הגולה רבינו גרשום שפירש וז"ז

 ‰Ê ÏÚ ‰Ó˙˙ Ï‡Â ‰ÏÂ‡‚ Ì‰Ï Ô˙Â�Â Ì˙Â‡ ‰Ú˙Ó˘ ÁˆÂ� ‡Â‰ ÔË˘‰
Ì�‰È‚Ï ÌÈ„¯ÂÈ ÛÂÒ·ÏÂט" עכלה.  

לפי שידע שלמה : ל"ל באיגרת תימן בסופו פירש וז"ם ז"והרמב

ק שהאומה הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה "ברוה

והזהיר מלעשות זאת , Â¯ˆ Ì‰ÈÏÚ Â‡Â·ÈÂ ‰Ê ÏÈ·˘· Â„·‡ÈÂ˙הראוי 

ואתם אחינו ', דרך משל ואמר השבעתי אתכם וכווהשביע האומה על 

  .ל"אהוביכם קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ עכ

דמבואר בזוהר , ואין ספק בעולם שכבר לא הגיע הזמן של קיבוץ גליות

דבנין בית המקדש השלישי ) 'ק' ח ד"במדרש הנעלם תולדות עמוד שכ(בראשית 

יתא שם דתנן בנין בית המקדש קודם לקיבוץ דא, יהיה קודם קיבוץ גליות

  .'גליות וקיבוץ גליות קודם לתחיית המתים וכו

דבנין בית שלישי יהיה ' א וד"מלכים ה' א מהל"ם פי"וכן מבואר ברמב

È· ‰�·� ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎÂ˙ , ש"ה בעצמו ולא על ידי אדם יעו"על ידי הקב
È˘‰ È„È ÏÚ ˘„˜Ó‰"˙ÂÈÏ‚ ı·˜Ï ‰ÏÂÚÙ ÌÂ˘ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ ˙Ï‡¯˘È Ï˘  ,

‡" ¯Â„‰ Ï˘ ÔÂÈÒ�‰ „‚�Î ÂÓˆÚ ˜ÊÁÏ ‰¯Â˙ È�· ÏÎ ÏÚ ÏÂ„‚ ·ÂÈÁ ˘È È‡„Â· Î
 ÌÈ·¯· ÌÈÓ˘ Ì˘ ˘„˜Ï ‰ÎÊÈ ‰Ê È„È ÏÚÂ ı¯‡Ï ıÂÁ· ÂÈ„ÂÓÈÏ ÍÈ˘ÓÈ ‡˜Â„Â

�Î"Ï.  
  .לג

לפי מה שביארנו לעיל שהעיקר הוא האיסור של עליה בחומה שאסור 

י "שונו הזהב של רשזה מדוקדק מאד ל, לעשות ממשלה קודם ביאת הגואל

. ל"יחד ביד חזקה עכ: ל"שפירש שלא יעלו בחומה ופירש וז.) א"בכתובות קי(

והפירוש שעיקר עליות לארץ ישראל כדי שהם יהיה להם היד חזקה על 

ארץ ישראל דהיינו שהולכים לשם לעשות ממשלה של עצמן ולא תהיה 

 ומהאהבת ל מפראג"וגם כן מובן מה שהבאתי לעיל מהמהר, תחת האומות

הפירוש הוא האומות נותנין , יונתן שאפילו ברשות האומות גם כן אסור

להם רשות לעשות ממשלה לעצמן בארץ ישראל גם כן אסור וזה בכלל של 

  .יהרג ואל יעבור

 שלא יעלו :ל"וז .)בכתובות קיא(א "יכולין לבאר עומק כוונת המהרשובזה 

י אלא שלא "ל לעלות לאל ודאי דרשות לכל אחד מישרא" ר,ישראל בחומה

שאמר ונבנה '  ונחמי,יעלו ביחד ביד חזקה ולבנות להם חומות ירושלים

א מפרש שהאיסור " הנה המהרש.'ברשות המלך היה וכו' מת העיר וכווח

 ומשמע לכאורה מדבריו דברשות המלך ,הוא לבנות להם חומת ירושלים

ל "מהר וזה לכאורה משמע דזה דלא כה,מותר לבנות חומת ירושלים

  .מפראג והאהבת יונתן דסברו דאפילו ברשות נמי אסור

א הוא כיון "אבל אחרי העיון נראה דלא פליגי דמה שאמר המהרש

כ " א,דאם האומות עושין החומה אז העיר נשמר על ידי שומרי החומות

 ואין ,י"ירושלים הוא תחת האומות וכלל ישראל אין להם שום ממשלה בא

 ו

 ט



 

ל אל אחד המיוחד מגדולי מזכי "מכתב זה שלחו הגאון רבי דוד סמיט זצ

א חובר ספרים מחוכמים בהם הוא מתריע ועומד כנגד "הרבים בדורנו שליט

, ורבים השיב מעון והאיר עיניהם בדבריו הנכוחים, ת טומאת הציונותקליפ

ובו הוא מעוררו על שאין הוא כותב ומוחה על מה שבני תורה נוסעים 

ואכן לאחר , למדינה הציונית ללמוד שם שזהו עיקר העבודה זרה בימינו

ומאז כבר חיבר , א"ל שליט"ג הנ"קבלת הדברים הללו קיבל וסבר הרה

י כמה קונטרסים בדברים חוצבים על חומר הענין לדור "הוהוציא בעז

ותמיד מעורר על כך בכל , במדינה הטמאה ועל גודל החובה לצאת משם

  .גם להלאה' כן יעזרהו ה, דרשותיו ומאמריו

  א"שליט... ר "לכבוד ידידי עוז מוה

ופלא גדול על איש מרומם כמותו שהעיקר חסר , קבלתי את ספריו

ר מלחמה כנגד ציונות הוא מה שבני תורה נוסעים שעיקלפי , מן הספר

 כמו שבארתי בספרי דרך למדינה ללמוד תורה שזהו העבודה זרה בימינו

ואם הוא לא מוחה על זה כל המחאות שלו , החיים שאני שולח לכבודו

 שהציונות היום הוא מה שהולכים ללמוד תורה - לא שוה שום דבר 

  .ליתן את הדיןומי שאינו מוחה על זה עתיד     במדינה

על עיקר , וזה באמת עצת היצר שגם אלו שמוחים על הציונות

לא מבין מהו ציונות ... הטעם הוא עבור . הציונות לא אומרים שום דבר

  .לכן לא מוחה על זה

 שאנו צריכין ציונות פשוטו כמשמעו הוא קיבוץ גליות קודם זמנו

וכל אלו , נולהאמין שאנו צריכין להיות בגלות עד ביאת משיח צדקי

הם עוברים ) כבר בארתי זאת בדרך החיים(שהולכים לשם אחרי הקמת המדינה 

  .על השבועה הנוראה של דחיקת הקץ והם הם הציונים האמיתים

וזה חיוב גמור על כבודו הנה קצרתי הרבה שהרבה יש לדבר בזה 

והיו צריכין , למחות נגד העליה בחומה של בני תורה שהולכין ללמוד שם

וזה ממש מצוה     ,ע קריעה על כל בחור שהולך למדינה ללמוד שםלקרו

ובאמת אני לא מבין אמאי , .סוכה ט. סוכה ל' הבאה בעבירה עיין תוס

  .וזה רק עצת השטן, כבודו שותק על הקילקול הנורא הזאת

  דוד סמיט

עבור הספר אבל חבל אם עושה ספר אמאי רק מדבר מפרטים $ 10אני שולח לו 

תסלח לי מה ,  וזה רק פיזור כסף בחנם,דה זרה בימינו לא מדברועל עיקר העבו

שאני כותב כל כך בחזקה לפי שכואב לי הרבה שכבודו שותק על זה וכיון שמוחה 

על דברים של מה בכך ולא מוחה על העיקר מה שבחורים ואברכים הולכים 

זה מ באיזה ישיבות הולכין ועל " ואין שום נ,שזה עקירת כל התורהשם ללמוד 

 .היו צריכין לצעוק כל היום וכבודו שותק ודומם

שראל הוא גם כן בגלות כיון שהוא תחת כאן גרעון לגלות שארץ י

כ כשישראל בונין החומה אז השומרים הם ישראל " אבל משא,האומות

ונמצא שעשו לעצמן ממשלה ופרקו מעצמן עול הגלות ועוברים על 

  .ל"השבועה הנ

˘ÚÂ·˘‰ ÏÚ ˙¯·Ú‰ ˘È‰ א משמע "הנה מדברי קדשו של המהרש
ÔÈÏÂÚ ËÂÚÈÓ ÂÏÈÙ‡.נראה לפרש ,'כחומה וכו :)ביומא ט(א כתב " דהמהרש 

לפי מה שמפורש בקרא שהיו צריכין חומה בירושלים שלא עלו כולם והיו 

בה אנשים מעט להשמר מפני אויבים בלי חומה כדכתיב ונבנה חומת 

ש אם עשיתם עצמכם כחומה דהיינו שהיו עולים כולכם " וז,'ירושלים וכו

  .ש" יעו,'ולא הייתם צריכין חומה וכו

נו מה שמפרש  זה יוצא לולפי

שהפירוש  .)בכתובות קיא(א "המהרש

 ,בחומה דהיינו לבנות חומת ירושלים

כ זה מיירי שעולין רק מעט "ע

מישראל ואפילו הכי יש כאן העברת 

ז מה שאמרו " לפי,על השבועה

‡ÌÈÏÂÚ ˜¯ Ì‡ ÂÏÈÙ בחומה זה מרומז 
 ˙Â˘ÚÏ ÌÈˆÂ¯ Ì‡ ¯ÈÚÊÓ ËÚÓ

Ó¯ÂÒ‡ ‰Ê ÔÓˆÚ Ï˘ ‰Ï˘Ó, ומה 

א שיחידים מותרין זה "שכתב המהרש

בודאי מיירי בזמן שארץ ישראל הוא 

 שפרקו ם אבל כהיו,תחת האומות

מעליהם עול הגלות אז חל עליהם 

Á‡ ÏÎÂ„  ,השבועה שלא יעלו בחומה
‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ Ì˘Ï ÍÏÂ‰˘ 

 הלא רואין מפורש ,מנלן להתיר

א דאפילו "מדברי קדשו של המהרש

מיעוטים העולין לשם עוברים על 

  .בועה שלא יעלו בחומההש

תניא נמי הכי  .)במגילה ג( ואיתא

כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל 

במעמדן כולן מבטלין עבודתן ובאין 

 מכאן סמכו של ,לשמוע מקרא מגילה

ד תורה ובאין ובית רבי שמבטלין תלמ

לשמוע מקרא מגילה קל וחומר 

א י ומה עבודה שה,'מעבודה וכו

ורה לא כל חמורה מבטלין תלמוד ת

ד תורה ו ועבודה חמורה מתלמ,שכן

אמר רב שמואל בר אוניא ה ו,'וכו

גדול תלמוד תורה מהקרבת תמידים 

 לא קשיא הא דרבים והא דיחיד ,'וכו

  .'וכו

 , הא דרבים:ל"י וז" רשוכתב

 הרי .כ"דהתם כל כלל ישראל היו ע

י דרבים "משמע מדברי קדשו של רש

 רואין ,קרא דוקא כל כלל ישראלנ

א "מדברי קדשו של המהרש

שהשבועה אפילו למעטין והם בכלל 

 לפי זה צריך להבין מה שהתיר ליחיד לעלות דמה חילוק בין ,של יחידים

 כ" וא,יחיד להרבה הלא לא נקרא רבים עד שיהיה שם כל כלל ישראל

  .א ליחיד לעלות"האיך התיר המהרש

רץ ישראל ל ניחא דיחיד אם הולך לארץ ישראל בזמן שא"אבל לפי הנ

‡·Ï  ,הוא תחת ממשלת האומות אז הוא לא מבטל מעליו עול הגלות
‡ ˙ÂÏ‚‰ ÏÂÚ ÔÓˆÚÓ Â˜¯Ù ¯·Î˘ ÂÈ˘ÎÚ" ˜¯ÂÙ Ì˘Ï ‰ÏÂÚ‰ „ÈÁÈ ÂÏÈÙ‡ Î

˙ÂÏ‚‰ ÏÂÚ ÂÈÏÚÓדמה חילוק בין יחיד למרובים הא מכל , מנלן להתיר 

  .מקום כל דלא הוה כל כלל ישראל כיחידים דמי

יקות אפילו על יחיד העולה לארץ ישראל וממילא כיון שיש כל כך ספ

 למה צריכין הני בני ישיבה להכניס את עצמן בכל אלו הספיקות ,בזמן הזה

Â˙Ï ÌÈ·¯ ·¯˜Ï ¯ÂÊÚÏ ÔÈÏÂÎÈ ‰Ê·Â ÌÓÂ˜Ó· Â„ÓÏÈ˘ ·ÂË ¯˙ÂÈ¯‰  ,החמורות
·Â¯˜· Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‡‚Ï Â�ÏÂÎ ‰ÎÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ ÌÈ·¯· ÌÈÓ˘ Ì˘ Â˘„˜ÈÂ.  

  .לד
דקשה מנחמיה ממה  .)בכתובות קיא(א "שהנה דברי קדשו של המהר

ש שם ואף " ברשות המלך היה כמ,'ומת העיר ולא נהיה וכוחשאמר נבנה 

יה שאל לנחמיה על בנין החומה העל ב וטו,'דברי המלך אשר אמר לי וכו

 וקשה דזה .' יודעים שברשות המלך היה וכוודים לא הירהמלך אתם מו

  .סור של עליה בחומהכ לא היה אי"היה אחרי בנין בית שני א

 הנה :ל"ן במאמר הגאולה וז"י מה שכתב הרמב"יכולין להבין הדבר עפ

אחרי הגאולה הזאת שנעשתה ברשיון כורש אתה יודע מגילת אסתר 

הפזור הגדול והפירוד העצום אשר היה לעמנו בכל מדינות המלך 

 ואחרי כן לא עלו לארץ רק מעטים עלו עם , עד כושואחשורוש מהוד

  .'ומבבל וכועזרא 

 ואם תאמר , אצלי כי רשיון כורש לא היה אלא למלכות יהודהויתכן

ÂÏÚÏ ÌÈË·˘ ¯‡˘ Âˆ¯ ‡Ï˙ שהיה רשיון על הכל כאשר אמר במלכותו 
ı˜‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï Â·‡ ‡Ï˘, שידוע היה 

אצלם כי פקודת שבעים שנה לבבל נאמר 

  .ל"ולא עליהם עכ

אמת צריכין להבין דברי קדשו של וב

 לא עלו שאר שבטים כדי ן דאמאי"הרמב

 ,לקיים המצוה של ישוב ארץ ישראל

ל סובר בספר המצות דיש מצוה "שהוא ז

 ואפילו ,בזמן הזה של ישוב ארץ ישראל

היה רק פקידה בעלמא אמאי לא עלו 

  .לקיים המצוה של ישוב ארץ ישראל

ל "ן ס" יש להקשות כיון שהרמבועוד

 האיך ,רץ ישראלאדיש מצוה של ישוב 

 הא קיימא לן בנדרים דף ,עהחל השבו

 ,אין שבועה חל על דבר מצוהדב "ו ע"ט

וכיון שיש מצוה של ישוב ארץ ישראל 

  .האיך חל השבועה

אפילו דאבל לפי מה שבארתי לעיל 

ן דהמצוה של ישוב ארץ "לפי דברי הרמב

ישראל הוא דוקא אם ארץ ישראל הוא 

אז בארץ ישראל הוא גם ד ,תחת האומות

ת וכיון " הוא רצון השי דמצוה,כן בגלות

 ,ת עכשיו שנהיה בגלות"שרצון השי

ן אין מצוה של "אפילו לפי דברי הרמב

ישוב ארץ ישראל אלא דוקא באופן 

שבארץ ישראל גם כן הוא גלות דהיינו 

 ויש עוד ,שהוא תחת רשות האומות

תנאי לזה דצריך להיות רק מעט יהודים 

בארץ ישראל ורוב גוים דאז מרגישים 

אבל אם רוב יהודים בארץ ישראל  ,הגלות

דאז לא מרגישים הגלות אז אפילו לדעת 

ן אין מצוה של ישוב ארץ ישראל "הרמב

  .כהיום

 מובן דברי קדשו של ועכשיו

 דאפילו היה בית המקדש ,א"המהרש

קיים בבית שני מכל מקום ממשלה של 

 ,עצמן אסור לעשות קודם ביאת הגואל

 וישמע )ט"פסוק י' ב' בנחמי(וזהו מה שכתב 

סנבלט החרני וטוביה העבד העמוני וגשם 

הערבי וילעגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עושים העל 

 משמע שסנבלט לא ידע שרוצים לעשות תחת .כ" ע,המלך אתם מורדים

רשות המלך רק הוא חשב שרוצה למרוד במלך ולעשות ממשלה של עצמן 

א שזה היה ברשות המלך "שאמר המהרש ומה ,וזה האיסור לעלות בחומה

  .לא רצו לעשות ממשלה של עצמן מותרתדפירוש שהיה תחת רשותן וכיון 

  .לה
ל "א חולק עם המהר"נמצא לפי זה שאין לנו שום ראיה שהמהרש

ל אפילו ברשות האומות אסור לעלות לארץ "סדמפראג והאהבת יונתן 

אם ארץ דוא א ברשות הפירוש ה" דמה שהתיר המהרש,ישראל בחומה

ת האומות אז יכולין לבנות חומות ירושלים ואז יכולין וישראל תחת רש

‡·Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ê‡ ÔÓˆÚ Ï˘ ‰Ï˘ÓÓ ÌÈ˘ÂÚ Ì‡ Ï  ,יחידים לעלות
Ì˘Ï ‰ÏÂÚ‰ „ÈÁÈ ÏÎÏ ‰ÓÂÁ· ‰ÈÏÚ, דכבר ביארנו לעיל דהאיסור של עליה 

  .ין לשםלל ישראל העולכא נאמרה רק למיעוט "בחומה לפי דברי המהרש

�Óˆ‡  .יםידל פחות מכל כלל ישראל נקרא יחכ הבאנו לעיל דוכבר
ÈÙÏ"‰ÈÏÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‰Ï˘ÓÓ Â˘Ú Ì‰˘ ÔÓÊ· Ì˘Ï ‰ÏÂÚ‰ ÏÎ„ Ê, ˘ÈÂ 

 י



 

 ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ Ì˘Ï ÔÈÏÂÚ‰ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÈ‰Î ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˜ÈÙÒ
‰ÓÂÁ· ÂÏÚÈ ‡Ï˘ ‰ÚÂ·˘‰ ¯·ÂÚ.  
 כהיום של ישוב ארץ ל דיש מצוה"סדן "וכבר ביארנו שיטת הרמב

 ,ם ישראל בארץ ישראל בגלות וזהו תחת האומותאישראל זהו דוקא 

ואפילו בזמן שהם בגלות זהו רק אם מיעוטים עולים לשם והרוב הם גוים 

 אבל עכשיו שיש להם מדינה ,שאז מי שהולך לשם מרגיש עצמו בגלות

יה יה קודם ביאת הגואל אין לנו שום ראחוהם לקחו הממשלה בעל כר

  .ן שיש איזו מצוה של ישוב ארץ ישראל"אפילו לדברי הרמב

  .לו
השלש דל "ל מפראג ז"הנה מה שהבאתי לעיל בדברי קדשו של המהר

ל מן "ל מפראג ז" ויליף ליה המהר,שבועות הם בכלל של יהרג ואל יעבור

 לכאורה צריכין להבין לפי מה ,השביעם בדורו של שמדד' ש ב"המדרש שה

 ,ש"אין לומדים הלכה מן המדרש יעוד' ו' ב רפאה הל"י פשמבואר בירושלמ

  .ל מפראג דינו מן המדרש"לפי זה קשה האיך יליף המהר

ד "הודא מהדורא תנינא יויאבל יכולין לתרץ על פי מה שכתב בנודע ב

 ,פ"סגי בהדחה גדה שפסקו "ד )א"ג ע"ז ל"ע(' הקשה מן התוסד ,א"סימן קס

ר לאחשורוש אם אדני המלך נוגע ממדרש אסתר שהביא דברי המן שאמ

בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהו ולא עוד אלא שמדיח 

 ותירץ דכיון שהמדרש מספר מה שאמר המן שאמר ,ש"פ יעו"הכוס ג

 ,לאחשורוש מנהגן של ישראל ואנו לומדים שזה היה מנהגן של ישראל

  .ש"ובזה האופן יכולין ללמוד מדברי המדרש יעו

' ח סימן י"ז באו"י ממה שכתב הט"הביא ראיה לדברי הנוב לד"נלענ

ט והמים להם חומה "שז מדרש ב"מ מביא ע"דלפניהם ב'  ב:ל"וז' אות י

שהכריז גבריאל למים שאחוריהם הזהרו באותן שמשליכין כנף של ציצית 

 אלא ,מ הלכה"ד לכאורה קשה היאך יליף משם ה.ש" יעו,'לאחוריהם וכו

ר מה שאמר גבריאל שהוא מנהגן של ישראל שפיר כ כיון שהמדרש מספ"ע

  .ק"יכול ללמוד מיניה ודו

ג מה דיליף מן המדרש "ל מפרא"כשיו מובן דברי קדשו של המהרעו

 בזה שפיר ,במה היתה השבועה של שלמה המלך שהשביע את ישראל

  .ק" ודו,יכולין ללמוד מן המדרש
  

   כנגד הציונים ואכזריותםותמחא
חרונות מצד המשתלטים לאור הרדיפות הא

ולתורתו המתבדלים ' הציונים ליהודים הנאמנים לה
והאכזריות הנוראה שהם מבצעים , מהם ומהמונם

אשר כמובן כל , השבויים בתוך מדינתם' על יראי ה
זה מוכיח היטב על מהותם השפלה ועל כפירתם 

י יושבי "החליטו אחב, והתנהגותם כחייתו יער
עצומות כנגד הציונים ארצות החופש להקים מחאות 

ומדינתם הטמאה המיוסדת על כפירה בקדושת 
ישראל ובעיטה בגזירת הגלות ועל כולה הינה 

ולהודיע קבל תבל ומלואו , מרידה גלויה ושמד גמור
  .את נבלותם ומעשיהם המחרידים

אין ספק כי בכח פעולות אלו למנוע ביד 
וביותר , הציונים לבצע את זממם ומחשבתם הרעה

אות שנערכות נגדם מחוץ לגבולם הטמא י מח"ע
ק "א בספה"ק מסאטמאר זיע"וכפי שכתב מרן רביה

ובודאי ): ג"קי' סי' מאמר א(ויואל משה 
כי שם הכל תחת , שמתושביהם לא היו מפחדים כלל

אלא שאינם יכולים , ממשלתם והמשטרה שלהם
ל וממגבית הממון "לעשות שם הכל מפחד של חו

גם בושים עדיין קצת מן , ל שבזה תלוי קיומם"שבחו
האומות אם יראו ששומרי התורה מתנגדים להם 

  .ל"עכ
אי לזאת נערכו בעת האחרונה מחאות גדולות 

ב ענגלאנד וקאנאדא לפרסם "כנגד הציונים בארה
ות שעושים לולזעוק לעיני האומות על ההתעל

וכן , הציונים ביהודים המאמינים בארץ ישראל
שהוא נגד התורה ואין למחות על עצם קיום מדינתם 

  .הם באי כח כלל ישראל
 יצאו ט"י תשס"ביום רביעי פרשת נצו

מוויליאמסבורג קרית יואל ' כחמישים יראי ה
במאנהעטן " הדסה"ומאנסי למחות מול האפיס של 

הציונים ורוצחי "במחאה צעקו לעבר , ניו יארק
וכן , "הדסה להפסיק להתעלל ביהודים מאמינים

הדסה ", "ש" של מנגלה ימהדסה ממשיכי דרכו"
הפסיקו לסחור "" יםפארוצחים תחת מסוה של רו

ולכן אנו מתנגדים ! אנו יהודים" "באיברים
  ".לציונות

כשעה שלמה עמדו שם עם כרוזים ואנשי הדסה 
י יצאו פעם אחר פעם בקללות וחירופין "שר

ומשם הלכו , וגידופין ושאר לשונות נקיים כדרכם
לאורך כל הדרך נשמעו ען כאשר -לעבר בנין היו

  .קריאות בוז מכלבי הציונים השורצים במקום

ע "ען הגיעו כמה וכמה כותבי כת- מול בנין היו
ישראל ' ח ר"הרה, ואנשי כלי הפרסום מהאומות

א הסביר בטוב טעם ודעת כי " שליטדוד ווייס
היהודים המאמינים מתנגדים לציונות והמדינה 

, ד עצמהשלהם שהיא עקירת התורה והאמונה מצ
וסיפר על מעשי ההתעללות האחרונים כאשר 

וכדי , התעללו כשנה ומחצה בילד בן שלש שנים
לחפות על עצמם הם מבקשים לטפול על אם 

  .בישראל בעלילת דם מזעזעת מעשים שלא נעשו
כן סיפר על האכזריות של הפאליציי הציוני 

ועל גזילת , שדרסו ברשעות אברכים אשר מחו נגדם
ול המת שנעשה עשרות שנים במדינתם איברים וניו

וכן החיטוטי שכבי אשר , ר אינו חידוש כלל"ובעוה
הכל הוא מסע רדיפה , נוהגים כגרועים שבאומות

כללית על הדת ועל היהודים 
המאמינים זה למעלה מששים 

  .שנה
משה דוב הלוי צ רבי "הגה

א דרש כי כל " שליטבעק
הפשעים האלו אינם אלא סימן 

עצם קיומם על מהותם אשר 
מכריז חירוף וגידוף כלפי שמיא 

וגזילת המהות והשם , כל רגע
ושינוי " ישראל"של כלל 

, ותמורה מן הקצה אל הקצה
וסיים בתפילה שנזכה לשנה 

וכל הרשעה "יתקיים שט "הבעל
והמדינה , "כולה כעשן תכלה

הציונית כולה כעשן תכלה 
  .ותאבד מן העולם

א "ד ווייס שליט"ח רי"הרה
  .ז" דבריו מאידיש ללעתרגם את
' ביום צום גדליכ "כמו

 נערכה מחאה כנגד ע"תש
הקאנסול הציוני בקייעב 

בה השתתפו מנין , אוקריינא
יהודים ששהו על ציונו של 

ק רבי נחמן מברסלב "הרה
מטרת מחאה זו , א באומאן"זיע

היתה לפרסם באוקריינא 
ומחוצה לה למען ידעו הכל כי 
 אין לציונים שום זכות לדבר

ואינם אלא רוצחים ושודדים אכזרים , בשם ישראל
  .ונאלחים

 בעת שהגיע ראש ע"ת תש"דעשי' ד' ביום ג
ב נאספו המוני יהודים "ש לארה"הכופרים הציוני ימ

בהן הכריזו גלוי לכל , יראים למחאות עצומות כנגדו
העמים כי אותו צורר הוא אויב העם היהודי 

והודיעו , אלוהמדינה הציונית היא הסכנה לכלל ישר
ק "ברורות כי עצם קיום המדינה הוא נגד דת תוה

  .ואנו מייחלים ומצפים לביטולה הגמור במהרה
בזכות המחאות נגד הציונות ופשעיהם נזכה 

ומדת הדין תתהפך , לומר שירה על איבוד הרשעים
לטובה עלינו וניגאל במהרה מהשבי הקשה למען 

עת בתשו' ויושיענו ה, ר"המחולל בעוה' שם ה
  .א"עולמים בב

 יא



 

  

  
  

  

  פרשת מאסרו של רבי מאיר
גולת הכותרת במלחמות הקודש שנשא רבי מאיר 

היתה מלחמתו הבלתי , בגאון ובעוז ללא משוא פנים

מתפשרת באותו האיש קוק אשר בא לנעוץ את 

אותו האיש אשר , צפרניו הטמאות בחומות ירושלם

ת נודע כבר בשנים הקודמות לבעל דעות כוזבו

רב צבוע והפכפך המתיר ובוזה כל , ומשובשות

איסורים ומכבד ומוקיר את מחללי הדת ועוקרי 

עוד בשנות רבנותו ביפו ההין להספיד , התורה

ש וקרא עליו כי היה "את הצורר הערצל ימ

וכבר אז ביטל ועקר מצות , ל"משיח בן יוסף עפ

שביעית ורמס ברגל גאוה ובעזות איסורים קלים 

רץ פרצות בחומות הקדושה בנותנו ופ, וחמורים

יד לבתי הספר המוחרמים וביקר אותם בביקור 

ונודע במאמריו וחיבוריו שמהם נשבה , נימוסין

ובכל זה לא אמר די , רוח הלאומיות והציונות

פ הוציא לחושך קונטרס "ובחודש אלול תר

המלא וגדוש בדברי מינות " אורות מאופל"

 ושבח ואפיקורסות המחרידים לב שומעיהם

  .והילול לרשעים באופן נורא

במיוחד היה קשה לעמוד על מהותו 

כי כלפי חוץ הראה את , הפנימית של אותו האיש

עצמו כירא וחרד הלבוש בספאדיק ובגדי לבן 

ומירר בקול "...) לבן ברשעתו"ל "וכמאמר חז(

, ן"בוכים בעת סעודה שלישית באמירת תורת הח

ו כשר אני וכעשו הרשע פשט את טלפיו ואמר רא

ובקרבו ישים ארבו להסית ולהדיח בני ישראל 

מאמונתם הטהורה אל שחת בור הכפירה 

  .והמינות

ראשי הציונים ראו בו כאדם המוכשר ביותר 

לבצע את שאיפתם הטמאה לכבוש את כל 

ובהיותו ציוני נלהב הרי , ק תחת ידם"הישוב בארה

בודאי יחפה על כל פשעיהם ויתמוך בכל 

את חותם הדת על הכפירה מעלליהם ויתן 

רב הראשי "ובקול תרועה רמה הכתירוהו בתור , הציונית

" משרד הרבנות"והעמידו אותו בראש " לארץ ישראל

ומכיון שמפתחות הממון היו בידו ובתחבולות , שהקימו

נפתלות השתלט על כל הקרנות שנועדו לתמיכה בעניי 

 קנה לעצמו כמה מלחכי פנכא אשר סימאו את עיני, י"א

  .ההמון והכריזו לפניו כצדיק וקדוש

כל , אכן לא אלמן ישראל ונצח ישראל לא ישקר

גדולי וצדיקי ירושלם נזעקו למלחמת חובה למול מין 

כשעל צבאם זקני ועיני העדה מרנן ורבנן , ואפיקורס זה

ל ורבי יוסף חיים "הגאונים רבי יצחק ירוחם דיסקין זצוק

 חמור על ספריו והוציאו איסור, ל"זאננענפעלד זצוק

ופעלו , הטמאים אשר בהם נמצאו דברי כפירה מבחילים

בכל כוחם ואונם לפרסם קלונו ונבלתו למען לא יחרוך 

  .רמיה צידו

חכמי וצדיקי ירושלם הדפיסו קונטרסים שונים 

וכמו כן , כנגדו להסביר ולבאר על מה המערכה נטושה

התחלת המערכה היתה בקונטרס . פורסמו כרוזים רבים

" אגודת הקודש"י חברת "שנערך ע" קול מהיכל"

בו הוקעו , שחבריה נמנו מגדולי חכמי ורבני הישיבות

נמרצות תעלוליו של קוק והוכח קבל עם כפירתו כפי 

, שבאה לידי ביטוי בספריו ומאמריו מהשנים הקודמות

בחתימת " כתב ביטול כתר הרבנות"לקונטרס צורף גם 

נמרצת כנגד מספר ומחאה , גדולי הלומדים בירושלם

, מנהלי מוסדות שנתנו את ידם למינויו של קוק

כחדשיים לאחר מכן הופיעו הדברים בהרחבה בקונטרס 

  ".אמת מארץ תצמח"מיוחד בשם 

צ רבי "פ נדפס קונטרסו של הגה"בחודש אלול תר

בו נדפס איסורם , "קול השופר"ל בשם "עקיבה פרוש זצ

כמו כן , קוקואזהרתם של גדולי ישראל על ספריו של 

הביא דוגמאות רבות ממאמריו המאררים דברי הכפירה 

קונטרס זה עורר סערה . הבוטים שכתב בחיבוריו

ומכיון , מיוחדת שהעלתה את חרונם של כת אנשי קוק

שהיה להם קרבה עם השלטונות האנגליים שעמדו 

וכן העמידו מרגלי , לצדם הוחרמו הרבה כרוזים ומודעות

  .ידפיסו עוד שום דבר נגדוחרש בבתי הדפוס שלא 

בחוד החנית במערכה זו עמד רבי מאיר אשר השליך 

ובמשך , את נפשו מנגד במלחמתו הגדולה באותו האיש

שנים רבות עמל וטרח לפרסם לכל קהל עדת ישראל את 

ו "יומא דף פ(ל "כאשר למול עיניו עמדו דברי חז, כפירתו

 באחד, מפרסמין את החנפים מפני חילול השם) ב"ע

ועניתי ואמרתי ": ממכתביו כותב רבי מאיר בתוך הדברים

וכי גם עלי , ה"ה מבני אברהם יצחק ויעקב ע"שגם אנכי ב

ת שלא יחולל "מוטל חוב קדוש למחות על כבוד השי

ובעזר השוכן , יחד עם כל הלוחמים' ולצאת למלחמת ד

בציון התנדבתי לעמוד בקשרי המלחמה והפקרתי נפשי 

  .ל" עכ,"עילת כל העילות"ו ל"ב הי"ונפשות ב

עוד כשהיה קוק ביפו היה מנהגו לשלוח תמיכות 

ק רבי "ובפרט לתלמידי הגה, הגונות ליקירי ירושלם

ל אשר נודעו כחסידים "יהושע צבי מיכל שפירא זצוק

', ופרושים שאין להם בעולמם כלום מלבד התורה הק

אך כאשר הוציא קוק את חוברותיו הטמאות ומטמאות 

ומאז ,  רבי מאיר ליהנות ממנו ולקבל מתמיכתולא רצה

והלאה החליט לא לשבת בחיבוק ידים ואזר כגבר חלציו 

במשך שנים רבות עמד בראש ', ויצא למלחמות ה

והריץ , הלוחמים והרעיש עולם ומלואו כנגד אותו האיש

מכתבים לכל גאוני הדור די בכל אתר ואתר בהם הוא 

שלח המלחמה מבקש ומזרז אותם שגם הם יאחזו ב

  .ויאסרו את קוק וחיבוריו הכפרניים

הפרשה הידועה ביותר ממערכותיו של רבי 

קול "מאיר היא פרשת מאסרו בעקבות קונטרס 

ח רבי יוסף האפמאן "שערך בסיוע הרה" גדול

  .ה"וכפי שנתאר להלן בעז, ל כנגד קוק"זצ

יש לציין כי כאשר נודע אז שבדעתו של רבי 

היו כמה מידידיו , המאיר להוציא קונטרס ז

שחששו כי הדבר יזיק לתמיכתו אצל כמה 

' ל שהי"ג רבי דובער עפשטיין זצ"והרה, מעוזריו

הדואג העיקרי לפרנסת ביתו הלך לחדרו 

, שבשטראויס חצר יחד עם עוד שנים מידידיו

אך רבי מאיר , והפצירו בו שימנע מפרסום זה

י כך יגרם "עמד בשלו באומרו שאפילו אם ע

  . כל תמיכתו לא יסור מהחלטתושתיפסק

הדפסת הקונטרס עלתה להם ביגיעה 

עד שמצאו דפוס חדש שקבל עליו , עצומה

באמצע עבודת ההדפסה , להדפיסו בסודי סודות

נודע הדבר למרגלי סיעת קוק ומיד החרימו את 

ולא נותרו אלא כמה מאות , כל מה שמצאו

  .עותקים שהופצו מקודם לכן

 בדברים בקונטרס זה בירר להלכה

ק על "ס ופוסקים וספה"המיוסדים על אדני ש

משרד "החוב לפרסם ולגלות לעין כל את מהות 

ולא , והעומד בראשו קוק הצבוע והחנף" הרבנות

נטה ידו מלהוקיע ולגנות את רבני משרד הרבנות 

שהתחברו אליו עבור בצע כסף ועל כל פשעים 

בסוף הקונטרס הובאו , תכסה אהבת הממון

אוץ המגואלים של אותו האיש אשר נעתקו מדברי הני

דברים בוטים כמדקרות חרב אשר , מספריו ומאמריו

כ באו בו מכתבי גאוני "כמו, מהם ניכרת כפירתו ונבלותו

ל כי קוק הוא מין ואפיקורס ורוח הטומאה "ארץ וחו

  .נזרקה בו ללא פקפוק

כאמור עוד באמצע ההדפסה נודע לאנשי משרד 

חברי  ,ס וחרונם עלה לאין קץהרבנות על דבר הקונטר

, "חרם"הטילו את שני הרבנים ב" משרד הרבנות"

ד "צ ובראשם מרן הגאב"ומטעם הרבנים הגאונים הבד

הוא לא " חרם"ל הוכרז כי ה"ח זאננענפעלד זצוק"מהרי

ותחת להעמידם לדין תורה כמנהג גוברין , ת"י ד"עפ

 בערכאות  חברי משרד הרבנותתבעו אותם, יהודאין

, בית המשפט האנגלי לענוש אותם בעונש קשהאצל 

והעמידו מצדם עורך דין שיטען איך שבקונטרס זה 

ושהחוק ,  משרד הרבנות-פגעו בכבוד מוסד ממשלתי 

  .מחייב לאסור אותם ששה חדשים בבית האסורים

מיום " קול ישראל"ע "להלן נעתיק מדבריו של הכת

יר שכתב בנוגע למשפטם של רבי מא, ב"ח תמוז תרפ"י

  :ז בתמוז"ורבי יוסף האפמאן ביום י

ביום החמשי בצהרים עמדו למשפט הרבנים סמניצר 

לפני שופט , י תביעת משרד הרבנות"והופמאן עפ

  'הגאון הצדיק לוחם מלחמות ה

  ה" זצללהסעמניצער-העללערר משה " במאיררבי 
 ב ט" תשס-ט "אלול תרצ' מ ז"שבעים שנה להסתלקותו לגנז

 בי



 

 ".קול גדול"השלום של הממשלה בדבר המחברת 

השופט הקריא לפניהם את כתב האשמה של הרבנים 
הרבנים , ד מצדם מר אליאש"י העו"התובעים שהוגש ע

 השיבו כי הם בתור יושבי אהלה של תורה הנאשמים

בקיאים הם רק בחוקי התורה ובהתאם להם עשו מה 
העובדא שמשרד הרבנות הזמין אותם לפני , שעשו

כ "מוכיחה ג, ד יהודי בלתי נוגעים"ערכאות ולא לפני בי

י דין "שמשרד הרבנות בעצמו מצא שעפ
ומתאמץ משום , תורה אי אפשר להאשימם

 ואחרי ,וקי הממשלהפ ח"כך להענישם ע

שהם אינם בקיאים בחוקי העמים נמנעים הם 
מלהשיב על הקובלנא והם נכנעים לקבל 

  .עליהם את הדין

  .המשפט נדחה לשנים עשר יום
קהל גדול מכל החוגים היה נוכח בעת 

  .המשפט

" קול ישראל"א ממשיך "מנ' ביום ג

  :לפרסם את פרטי המשפט

שך צ היה המ"ט תמוז אחה"ביום השלישי כ

י "מ סמניצער והר"המשפט של הרבנים הר
" משרד הרבנות"י תביעת "ו עפ"האפמאן הי

בפני השופט , "קול גדול"בדבר החוברת 

  .הממשלתי מר לבנון
קהל גדול היה נוכח בכל הזמן והתעניין 

  .במהלך המשפט

ר אליאש התובע מצד משרד "ד ד"העו
 דרש שמלבד העונש תקח הממשלה :הרבנות

ה בטוחה שלא ימשיכו את מהנאשמים ערוב

 את ,מעשיהם לפחות במשך שלש שנים
הערבות יפסידו אפילו אם יפרסמו דברים 

  .כאלו במקום אחר

אין אנו אחראים בעד : הרבנים הנתבעים
מעשים שיעשו אחרים באיזה מקום שהוא 

ל כי ההגנה על הדת מצד האורתדוכסים "בחו

על מה , מקפת עתה את כל העולם היהודי
, רסמים אנו חותמים את שמותינושאנחנו מפ

אנו לא נעשה דבר המתנגד לחוקי הממשלה 

ביטויים אשר " קול גדול"ואם נמצאו ב
הרי הם מחסרון , פרסומם מתנגד לחוקי הממשלה

בעתיד נתעסק בענין זה רק במה שנוגע , ידיעת החק

  .לברור הלכה
מדבריהם נתברר כי הם חושבים : ר אליאש"ד

י עומד שוב על דרישתי ואנ, להמשיך את מעשיהם

  .לקחת מהם ערבות הגנה
 ,מהיכן לקחו את הוצאות ההדפסה, על שאלת השופט

 .השיבו שאת הכסף לוו על מנת לשלם מהמכירה
  ?מה חפצתם להשיג מפרסום החוברת: השופט

לא ללכת , למען ידע הקהל איך להתנהג: הנתבעים

לא היתה כל כונה , ולא להתחבר עם רשעים, בקלות

 . את מי שהואלהעליב
הלא את הדברים האלו כבר בארו אחרים : השופט

  ?"קול מהיכל"וב" קול שופר"ב

היתה רק לברר כי " קול מהיכל"מטרת ה: הנתבעים
קול " וה,ת"י ד"קוק היתה שלא עפב התמנותו של הר

  .לא יצא ידי חובת באור" שופר

מ "טרם שנגשנו לפרסום חוברתנו פנינו בכתב להרי
רים על הדברים המוזרים פ בבקשת באו"חרל

יכולנו לשער שמכתבנו היה ,  קוקבשנתפרסמו מאת הר

ולכן כאשר עבר זמן ולא קבלנו ,  קוקבגם לפני עיני הר
ובתוך זמן , תשובה מצאנו צורך לפרסם את דברינו

פ פרנק להגיד שאם יחזור "ההדפסה שלחנו גם להרצ

  .בתשובה מוכנים אנו לבער את כל עבודת ההדפסה

  ?מה מובנה של חזרה בתשובה: השופט
  ".קול גדול"תקון האשמות המפורטות ב: הנתבעים

באיזו זכות יכולים הם לדרוש ממי : ר אליאש שואל"ד

  ?שהוא לחזור בתשובה
ד מחוייב כל אדם מישראל למחות "עפי: הנתבעים

 . לכבוד שמים

  ?מדוע לא עשו זאת רבנים אחרים בירושלם: השופט

הרן היה פנחס המקנא גם בימי משה וא: הנתבעים

 .ולא הם
  .השופט הודיע שפסק הדין ינתן ביום הששי

א נחרץ משפטם של שני "מנ' ביום הששי בצהרים ג

הפסק דין , י תביעת משרד הרבנות"הרבנים למאסר עפ

חייב אותם במאסר של חמשים יום ובקנס של עשרים 

מ לכל אחד שלא "וערבות של מאה לי, מ לכל אחד"לי

ואם לא יתנו את , ולתם למשך שנתייםימשיכו את תעמ

  .ההתחייבות הזאת ישארו בבית הסוהר לפי החוק

א מתאר את רושם "מנ' מיום ו" קול ישראל"

  :המאורע בירושלם

בעת הקראת הפסק דין נשאר כל הקהל המגוון שהיה 

נדהם ומדוכא רפה ידים מבלי אונים , נוכח בשעה זו

עוד יותר הכאב היה גדול , לשמוע את פסק הדין הזה
 שני רבנים ,בשעה שהשוטרים הקיפו את הנאשמים

, עוסקים בתורה ומצות יום ולילה', מופלגים יראי ד

 .והובילו אותם לבית הסוהר
ר משה סעמניצר "ג מוהר"הזקן הישיש הרה -

, 'א ברך את הברכה ברוך אתה שהחיינו וכו"שליט

והודיע שלו היתה הממשלה מסכימה לאסור איש אחר 
 .ה הוא מקבל את זה בשמחה רבהתחתיו הי

 תיכף בהוודע בעיר תוצאות המשפט של שני -

ההתרגזות עלתה , הרבנים נשארו כל החרדים דוממים

, כנופיות כנופיות עמדו בשוקי ירושלם, למרום קצה
 .מאות אנשים חתמו נגד התנהגות משרד הרבנות

כולם , ק היתה התמרמרות בבתי הכנסיות" בליל שב-

פות נוראה נגד הנהגה מוזרה כזו מאת התבטאו בחרי
 .משרד הרבנות

 בשבת בבוקר עכבו את הקריאה בבית הכנסת אשר -

 .שם מתפללים חברי משרד הרבנות
 ברוב בתי הכנסיות ברכו בברכת מי שברך -

  .את הרבנים האסירים

  .צ התפללו לשלומם"ק אחה" בש-
 בהרבה בתי כנסיות דרשו רבנים על -

  . הקהל נרגז מאד,המאורע העגום הזה

 בשבת בבוקר כשנתקבלה הידיעה שלבשו -
את הרבנים האסירים בתלבושת המיוחדת של 

והתמרמרות , כל פנים קבצו פארור, האסורים

  .עברה על כל גבול
 מאות אנשים הלכו לבית הסוהר לדרוש -

 .בשלום הרבנים האסירים
א "פעלד שליטנח זאנע"ד מוהרי" מרן הגאב-

 לשבת במקומם בבית אפשר' אמר שבאם הי

היה הוא הראשון לזכות , הסוהר ולשחררם בזה

 .במצוה זו
צ רבי משה "אביו של רבי מאיר הגה

אה נרגשת לבנו יל פרסם קר"סעמניצער זצ

בו הוא מעודדו על , רבי מאיר בבית הסוהר

ומחזקו , מסירות נפשו עבור כבוד שמים

במלחמתו הכבירה נגד משרד הרבנות והעומד 

כ גם יקירי ירושלם ומתפללי בתי "כמו. בראשו

המדרש מצאו לנכון לפרסם דברי ברכה וחיזוק 

קול "ג "לרבנים האסירים שהתפרסמו מע

  ".ישראל

ק רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי "הגה

ל שלח אז מכתב עוז לרבנים הגאונים "זצוק

ק "צ לכל מקהלות האשכנזים פעיה"הבד

ח "ד מהרי"ובראשם מרן הגאב, ו"ירושלם ת

ובדבריו בירר את האיסור , ל"נענפעלד זצוקזאנ

החמור שעשו חברי משרד הרבנות בהעמדתם 

ובדברים קשים הוכיח לאותם , של הרבנים לערכאות

  .רבנים מכורים שהגיעו עד לדיוטא שפלה שכזו

מאורע מעורר ענין התרחש באותם הימים 

וכפי שסיפר לימים מורנו הגאון רבי אהרן , בירושלם

בהיות רבי אהרן אברך צעיר היה : ל"זצקאצינעלנבויגן 

רגיל לבקר תדירות בביתו של הגאון הגדול רבי זלמן 

אביו של בעל , מגדולי גאוני ליטא(ל "סענדר כהנא שפירא זצ

באחד מימי מאסרו ,  שהתגורר בירושלם")דבר אברהם"

ובהגיע רבי אהרן הקיש על דפק , הלך לבקר את הגאון

המשיך שוב לדפוק ו, הבית אך לא שמע שום תשובה

עד שלבסוף החליט רבי אהרן להכנס , ואין קול ואין עונה

  .לתוך הבית ולראות אם הכל כשורה

כשנכנס רבי אהרן לביתו הבחין בהגאון רבי זלמן 

וכאשר ראה , סענדר כשהוא מסתתר תחת אחד הארונות

רבי זלמן סענדר את רבי אהרן והבחין בתמיהתו שעל 

ה זה עתה אסרו את רבי מאיר הנ: "אמר לו הגאון, פניו

האם עשה איזה דבר שלא , ומפני מה אסרוהו, סעמניצער

ולתורתו ' אלא על שהוא חרד ונאמן לה, לא ולא, כדת

ומשום , כ מי יאמר שלא יבואו גם לביתי לאסרני"וא', הק

  ).א"ג רבי יהודא שעכטער שליט"מפי הרה("... כך התחבאתי

סף האפמאן מבית ביני לביני יצאו רבי מאיר ורבי יו

צ רבי "האסורים לפי שעה בערבות העסקן הנכבד הרה

, ל עד לפסק בית המשפט לערעורים"יוסף לוי חאגיז זצ

 גי



 

ה "צ זצללה"חברי הבדרבנים הגאונים ופנו בכתב ל

 קוק שיבטל את - ותבתביעה לדרוש מראש משרד הרבנ

ואם יש לו תביעה עליהם יתבע , תביעתו בערכאות נגדם

צ "שראל לפני הבדאותם לדין י

אמנם , א"ד של זבל"או לפני בי

לא עבר זמן רב וביום ששי 

א הובלו שוב "ד מנ"בצהרים כ

הרבנים לבית האסורים בלוויית 

  .שוטרים מזוינים

נעתיק מדבריו של 

' מיום א" קול ישראל"ע "הכת

אלול המתאר את המאסר 

ואת התמרמרות הציבור כנגד 

  :משרד הרבנות

 אב ד מנחם"ביום הששי כ

יצר נמ סמ"נדונו הרבנים הר

, ו שנית בבית המשפט המחוזי"י הופמן הי"והר
הם , בלי שום שינוי ובלי ערעור, ומשפטם נחרץ כמקדם

ההתרגזות בעיר נגד משרד . הובלו תיכף לבית הסהר

שמתחילה היו אחדים שדנו , הרבנות עלתה למרום קצה
את משרד הרבנות לכף זכות שלא ראה עדיין התוצאות 

אבל הפעם שידע את התוצאות והעמיד , המשפטמ

רגזה כל העיר , עורך דין מצדו להגן על המשפט הקודם
  ...על מעשה נורא כזה

א השתדל לפני "ח זוננפלד שליט"ד מוהרי"מרן הגאב

הנציב העליון שלא יגלחו את פאות ראשם וזקנם . מ. ה
  .של הרבנים

ארבעה ימים רצופים ישבו הרבנים אסורים בחדר צר 

ורק הודות למזכיר הכבוד של , יחד עם פושעים ערבים
ו "ראובן שלמה יונגרייז הי' ועד העיר האשכנזי הרב ר

והפרופסור די האן שפעלו לתת להרבנים האסירים חדר 

  .מיוחד
בדעתו להכריז ' א הצהיר שהי"ד שליט"רבינו הגאב

אך מפני התענית צבור העולמי , תענית ליום המשפט

  .שבתולא הוציא לפועל מח
ה הוציאו "צ זצללה"הגאונים הצדיקים חברי הבד

  :איסור חמור כנגד המוסרים לערכאות וקוק בראשם

מ הננו מוצאים לנו לחוב קדוש "צ הח"אנחנו בד

לפרסם ברבים כי ביום עשרה באב קבלנו כתב מאת 

ר יוסף האפמאן "ר מאיר סעמניצער וה"הרבנים ה

'  הרב רת על תביעת" שהם נכונים להשיב לד,ו"הי

י וחבריו האשכנזים חברי "אברהם יצחק הכהן קוק נ

לפנינו " קול גדול"משרד הרבנות בדבר המחברת 

 ושהם מקבלים ,א"ד של זבל"מ או לפני ב"צ הח"בד

עליהם את דין 

על יסוד זה , התורה

שלחנו את שמש 

י "צ אל הרב רא"הבד

י ראש "קוק נ

והודענו לו , התובעים

ת מחוייב "י ד"כי עפ

לסלק את הוא 

, תביעת הערכאות

והשמש מסר לו על 

' פינו העתקת סעי

ו "כ' סי(מ "ע חו"השו

ואחרי שלא , )'סעיף א

כ למאסר ותפיסה שלא "שמעו ומסרו אותם אח

 שיש להם הדיןת הננו מחוייבים להודיע "י ד"עפ

ח למען "צ באעה"ד או"ל וע"הנ' ע סי"המבואר בשו

  .ו"ק ת"כבוד התורה וכבוד ירושלם עה

ו "ו כ"ק ירושלם ת"צ לכל מקהלות אשכנזים פעה"בד

  .ב"לחדש מנחם אב תרפ

  מרדכי ליב רוביןנאם 

  פרענקילא "במהריצחק נאם 

ל הוסיף "ח זאננענפעלד זצוק"ד מהרי"מרן הגאב

  :ק"על דבריהם בדברים חוצבים בכתי

 ופשיטא ,'צ שי"ראיתי החתימות שנים מהבד

ן לא שעשייתם כהוגן לפרסם המעשה כאשר הוא וכ

 וכנראה שדנו ,יעשה כי אין לנו תורה חדשה חלילה

ת ברחמיו ישים " השי,אותם לפי שיטתם לעמלקים

 ,בלבם לשוב בתשובה שלמה ולאסירים פקח קוח

כעתירת לב ונפש המחכה לישועה קרובה שיתמו 

  .חטאים ולא חוטאים מן הארץ

  יוסף חיים זאננענפעלד' הק

זי היו פ הפסק דין שיצא מבית המשפט המחו"ע

צריכים הרבנים האסורים להשאר בבית הסוהר גם בימים 

חרדי ירושלם השתדלו בכל המאמצים , הנוראים

אך למעשה , לשחררם מבור הכלא ולהוציאם מן המצר

  .נשארו שוב בבית האסורים למשך שבועיים

ירושלם כולה רעשה על המעשה המחפיר ואנשי 

שלחו כ "וע, משרד הרבנות הרגישו שלא בנוח עקב כך

אמנם , שליח לבית האסורים להודיעם שרוצים לפדותם

והשיבו לו כי , הרבנים האסירים הכירו בו שהוא שלוחם

  !י קוק אפיקורס"אין ברצונם להפדות ע

ב נתקבלה ידיעה "אלול תרפ' ק כי תצא ח"בעש

, שאפשר לפדות מהמאסר את הרבנים האסירים בכסף

, מ"יוהיה דרוש לתת תיכף סכום של ששים ואחת ל

ל בראותו "צ רבי יוסף לוי חאגיז זצ"הגביר הנכבד הרה

י השתדלות להשיג את הסכום יעבור הזמן והרבנים "שע

מיהר ונתן , יצטרכו להשאר עוד שבת בבית האסורים

  .מכיסו הפרטי את כל הסכום הדרוש

השמחה בקרב בני היהדות החרדית בשבת זו היתה 

רים לדרוש רבים נהרו לבית הרבנים הנאס, גדולה מאד

מרן , ל חאגיז נשא לתהלה בפי כל"ושם הרי, בשלומם

ל חאגיז להביע לו "ח זאננענפעלד הלך לבית הרי"מהרי

  .את תודתו וברכתו

קול "ג "הרבנים המשוחררים מיהרו לפרסם מע

ל חאגיז על "מודעת תודה וברכה להרי" ישראל

, השתדלותו ופעולתו הנמרצת בעדם במהלך כל המשפט

  :וזיל מכספו לפדות אותם מבית הסוהרובפרט על שה

  ברוך מתיר אסורים
ה על רוב "שאנו נותנים להקב' אחרי השבח וההודי

חסדיו שעשה עמנו בנתנו לנו כח לסבול את כל 

היסורים יסורי הנפש והגוף שהמיט עלינו משרד 

הננו , הרבנות במסרו אותנו לערכאות ולבית הסוהר

ל עם את מוצאים חובה קדושה לנפשנו להגיד קב

תודתנו העמוקה להרב הגביר בר אוריין ובר אבהן יין 

ו על השתדלותו הרבה "הייוסף לוי חאגיז ר "בן יין מוה

ואחרון , בעדנו בעת מהלך המשפט ובישבנו במאסר

אחרון הפליא לעשות בפדאו אותנו מבית הבור בתתו 

המקום יהיה בעזרו ובכל . מ"מכסו ששים ואחת לי

ה לראות בנים ובני בנים הולכים אשר יפנה יצליח ויזכ

  .וכעתירת אסירי התקוה, כאות נפשו הטהורה' בדרך ד

  יוסף האפמאן: נאם    מאיר סמניצר: נאם

צער יצ רבי משה סעמנ"גם אביו של רבי מאיר הגה

בה , "הודאת אב"פרסם מודעה נרגשת תחת המילים 

ביטא את התרגשותו ושמחתו הרבה על מסירות נפשם 

ל "ומאידך על גודל זכותו של הרי, יריםשל הרבנים האס

  .חאגיז שפדה אותם בכספו מבור צלמות

אי א  בו י ה"המשך 

  האב צריך לחנך את בניו כי לא יאמינו לרבנים ומנהיגים אם יש סתירה לקבלת אבותיהם
  א"ע ועכי"זי חתם סופרמוסר לדורות ממשה איש האלקים מרנא ורבנא רבינו הקדוש בעל 

  ע"תש-ר"ה תשרי ת" מרומים כ לעלייתו לגנזי170
' שדרכו הי, ל"ס ז"ו בעל חת"ואספרה מוסר גדול ששמעתי מפי הקדוש אדמ, ו אם יספרו ויקבעו לדורות בעט ברזל שיש מוסר לדורות"ח צריך לימוד ק"שיחת חולין של ת

ואירע ששכר השליח , רתו שלח לפניו יום או ימים לקבוע לו בית מלונו בשכרומש, להיות בסוף הקיץ על איזה שבועות בכפר אחד לשאוף רוח בריאות כי כן צוו עליו הרופאים

  .הדירה איש מעמי דארעא חדריו כלפי השוק

אמר ו, ונרתע מאוד וכל אבריו נזדעזעו ושב לביתו, ב"ל בשוק שמעו אזניו מאחריו שבעלי בתים דוברים זה לזה כזה וכזה לא האמינו על הרב מפ"ו ז"ויהי היום כאשר עבר אדמ

ואמר אהה אדוני נודע לי , ל להגיד אשר נודע לו מפי השמועה"ו ז"ובא בחזרה בפנים זועפות וגזר עליו אדמ, להבחור העומד לפניו לשרתו לך וסובב בשוק לדרוש ולחקור מה נשמע עלי

וכאשר בא השביע , ל אחרי הרב דשם שיבוא אצלו"ו ז"מיד שלח אדמ, דיםב אשר אדוני מורי שוכן בביתו הוציא לישנא בישא בפומבי שראה קלות גדול מאת מורי רבן של יהו"שבעה

ל לאמר כי עמדתי אחורי דלת והשגחתי לא עשה אדוני קידוש על יין "ב לא אכחד מאדוני כי דברתי פתשגן הדברים הנ"ואמר הבעה, ב להגיד לפני רבו מה ראה"ל לבעה"ו ז"אדמ

  .בצהרים בשבת כאשר כל יהודים עושים

ואני עברתי על דבריהם וקראני כזה שאיש בער מגודל סכלותו האמין , ח שלא לדור בשכונת עם הארץ"ל הזהירו לת"חכז, "בכל דרכיו' צדיק ד"ל ואמר "ו ז" אדממיד פתח

 ואחרי חקור הדבר ימים רבים נפל ,ל ונכשלתי"אבל לא נחה דעתו עליו ואמר מה פשעי ומה חטאתי למה לא זכרתי באזהרות חכז, שלא עשיתי כדין במה שקדשתי רק בשחרית

 כאשר העיר ,שעיקר קיום אמונת בית יעקב וקדושת בית ישראל הוא אם הבנים למדו יראת אלקים מאבותםהעלים ממנו דברי רבותינו כדי ללמדו דעת ' ברעיוניו שד

כי לא יאמינו ן שאב צריך לספר באזני בניו "כדברי הרמב, ותר לאבות מרבניםלראות קדושת ישראל שיאמינו י' גילה לו ד, ן כי ראש אמונת אומן הוא מפני אבות לבנים"הרמב
  .מה ששומעים מפי מנהיגים המה רבנים אם יש סתירה לקבלת אבותיהם

ב "וני רב מפשראה איש כמה הזה " ולקחתי מוסר מע,פן יקומו רשעים להשחית בית ישראל ויהפכו דברי אלקים חיים שלא יאמינו לות חומה "ואלקים עשה בזה במ
  .ד הקדושים" עכ,לא חס על כבודי בעבור כבוד שמים לפי דעתו כאשר קיבל מאביו, זקן ויושב בישיבה שלא עושה כאשר עשה אביו

  )ח בפתיחה"חלק שלישי או, ל"ק רבי חיים סופר זצוק"ת מחנה חיים לתלמידו הגדול הגה"שו(

 יד



 

  

י ד ג את  י  רע ךוו   תי
  על משכנות הרועים
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  ל"זצוק סאלאווייציק מבריסק הלוי יצחק זאב ק רבי"מרן הגה
  ע" תש- כ "כ תש"מ ערב יוה"ם שנה לעלייתו לגנזחמשי

עוד בבריסק רדף ,  הציונות היה מימיושונא

ואף סבל משנאת הרשעים , את הציונים בתוקף עוז

והגישו לו מיד ,  כאשר בא לארצנו הקדושה-. הללו

ראה כי על אחד , עם כניסתו כמה ניירות לחתום

ב וסיר, "הסוכנות היהודית"מן הניירות יש כותרת 

ובא , עם היות אז שעת תוקף המלחמה, לחתום

ודרכו של בני אדם , לארץ ישראל להמלט על נפשו

ובלבד שיבואו , שלא להתבונן באותה שעה כל כך

  )ך"משמרת חומתנו תש(   .למקום מפלט

 אני כי תיכף זמן מה אחר יסוד זוכר

ט "נבלח, ל"נכנסו אצלו זצוק" החינוך העצמאי"

ודברנו אתו ] ל"ז) [ו"הי(אברהם ראטה ' אני ור

אודות נוראות הפרצה ועוררנו אותו לעשות מה 

והצטדק לפנינו בלשון הזה , שבכוחו נגד זה

תדעו נאמנה כי זה כמה חדשים שלא באו לביתי "

משתמטים הם ממני בידעם , ואיני רואה אותם

וגם לא שומעים את התנגדותי העצומה נגד זה 

שיבת מיר רבי אליעזר פינקל ראש י' הנה הג, לי

 והוא לא והזהרתי לו שלא יחתום עמםהיה אצלי 

' וכשנדברו מאתנו עם ר. ל"עכ" ציית לי וכן חתם

  .ל הודה על פשעו ולא נתפעל"אליעזר פינקל הנ

  )ל"מתוך מכתבו של מורנו רבי עמרם בלויא זצ(  

 חשבו הציונים לקרא להמדינה בתחילה

כ חזרו מזה וקראו "ואח, "מדינה יהודית"

, ל למה עשו כן"ושאלתי את מרן ז, "ישראל"

כי רצו והשיב , ולמה קראו אותה ארץ ישראל

 כי ,לכפור במהות כלל ישראל ולכפור בגלות

י מתנה "ע ואר"באמת כלל ישראל הוא דבר בפ

והם רצו להדגיש כי רק תושבי , ממנו יתברך

  .והוא כפירה, המדינה הם מהות כלל ישראל

  )כה' עמ, הדור והתקופה(   

ה "מ זצללה" הרבי מגור הראתבלוי

הייתי מלוה את מרן , שהיתה במוצאי שבועות

כשהגענו ליד ישיבת שפת אמת שמענו , ל"ז

, ל מי הוא המספיד"שאל מרן ז, שאחד מספיד

עד שדרש בקול מי מספיד , אבל פחדו להגיד לו

כששמע כן קרא ממש , ואמרו לו רב הערצאג

אין ער איז שולדיג , און מען לאזט עם"בקול 

וברח , ]הוא הרי אשם בכל? ומניחים לו [="אלץ

' ולויתי אותו לביתו והי, מתוך הקהל לעיני כל

 יהלא היית' נרגז מאוד ואמר למה הלכתי להלוי

  )ל' עמ, שם(   .צריך לדעת שאיני יכול לסבול זאת

 שאל אותי אם יודע אני איך הגיע רב פעם

וסיפר לי כי הוא הורחק מישיבת , קוק ללונדון

ועסק ] מקולקל[=ין לפי שהיה קייליקער 'אלוזו

, כ התחתן וחפש רבנות"ואח, בלימודי השכלה

חרה לו , ל שהוא מחפש רבנות"ח ז"כשמוע הגר

אמר , אמרו לו הלא כבר עשה תשובה, ל מאוד"ז

וכתב , להם וכי ממנים בעל תשובה להיות רב

ח לכל העיירות שבליטא שלא יקבלוהו "הגר

  )לב' עמ, שם(   .וח ללונדוןולכן הוכרח לבר, לרב

נפסקה הלכה למעשה על ידי כל כאשר 

כי גיוס בנות אסור בתכלית , גדולי ישראל

והבנות חייבות למסור נפשן על כך מדין , האיסור

באו עסקנים לבקש את מרן , יהרג ואל יעבור

ז שיצרף את חתימתו לפסק דינם של גדולי "הגרי

ל בין גיוס בעיני אין הבד: ז"אמר להם הגרי. הדור

אם תביאו כרוז ובו כתוב פסק , בנים לגיוס בנות

אחתום , דין הן על גיוס בנים והן על גיוס בנות

  ,ל"ר רפאל הלוי זצ"מפי בנו הג(  !תיכף את שמי

  )ד"רי' זכור לדוד עמ   

שמצד אחד הם ', המזרחי וכדואודות 

ומאידך גיסא , מדברים על אהבת ישראל

היה ', לדבר המשתלחים בלשונם נגד החרדים 

כאשר נכנס אלי : ז"מרגלא בפומיה דמרן הגרי

ומדבר אודות אהבת , אחד מאנשי הדור הזה

קודשא : יודע אני כי את שלשה אלו, ישראל

את , ואת תורתו; החרדים לדברו; בריך הוא

  )ז"רט' שם עמ, ל"כנ(   ...שלשתם הוא שונא בוודאי

, ם על הקמת המדינה" החלטת האולאחר

מהציבור החרדי היה להוט ושמח אשר גם חלק 

עלו כמה מנקיי הדעת , על הצלחת הציונים

ז על "שבירושלים להימלך בדעת מרן הגרי

מרן , הנוסח אותו יש לכתוב במודעות על המצב

ז פתח לפניהם את ספר התהלים במזמור "הגרי

כאן מתאר דוד המלך את מצבנו , ואמר להם' ב

, "ותהאומות המאוחד "-" יתייצבו מלכי ארץ"

צריך  -" ועל משיחו' ורוזנים נוסדו יחד על ה"

להתחזק ולהאמין שהגלות נגזרה עלינו מאת 

ת ולחכות בסבלנות שהוא יתברך יגאלנו "השי

, ולעמוד בנסיונות, י משיח צדקנו"ויושיענו ע

ת מן "ואז נזכה לראות את שחוקו של השי

 כפי שממשיך ,הרשעים וגאולת הכזב שלהם

ילעג ' יושב בשמים ישחק ה"ה "שם דוד המלך ע

, ז"לאחר התייעצות עם מרן הגרי". למו

התפרסם בחוצות העיר מודעה עם הכותרת 

אני בכל לב אצור , טפלו עלי שקר זדים"

  )רנו' א עמ"ח,  בריסק-נתיבות רבותינו (  ". פקודיך

 היה בברית מילה של נכד מרן מעשה

שתוך כדי הסעודה שרו שם , ל"ז זצ"הגרי

עומדות היו "הניגון , ך שמחההנוכחים מתו

ז "הגיב מרן הגרי, "רגלינו בשעריך ירושלים

אינני מבין איך אפשר לשיר שיר שכזה "ל "זצ

והרי אין לנו עתה לא את ירושלים ! בכזו שמחה

נכרים , ולא את בית המקדש, עיר קדשנו

, כ שמחה זו מה עושה"וא, ורשעים שולטים בנו

קיים ש" הכנסת"וכי אנו שמחים על בנין 

בנין "על , "היכל שלמה"על , בירושלים

  )שסח' ב עמ"ח, שם(   "...ההסתדרות

ז " שנתייסדה המדינה עמד מרן הגרילאחר

ל "ד זצ"שאלו בנו הגרי, ל בפנים זועפות"זצ

ענה לו מרן . 'והלא ידע שכן יהי, לסיבת הדבר

הנביא שאל את ' ז דהנה איתא שירמי"הגרי

נביאים מפני מה נשתניתי מכל ה"ה "הקב

שכולם לא ראו בחורבן בית המקדש ואני 

וכי זה היה , והנה לכאורה יש להבין" ?ראיתי

הנביא ' באותו זמן בראש דאגותיו של ירמי

, והרי חרב עתה הבית, "מפני מה נשתניתי"

ועוד , והוגלו ישראל מארצם, נתבטלו הקרבנות

' ומהו שמקונן ירמי, רבות הרעות שהיו אז

  ".ניתי משאר נביאיםמפני מה נשת"הנביא 

, נ היו צרות רבות ורעות"אכן נראה כי אה

, וכל הנביאים שנתנבאו ראו גם הם כל הצרות

אבל כל זמן שאין רואים בעינים זהו דבר אחר 

למה נשתנה הוא ' וזהו שקונן ירמי, לגמרי

סיים מרן . לראות בכל הצרות הגדולות האלו

דער טאטע האט שוין ": ל ואמר"ז זצ"הגרי

 "אוסט גאנץ גוט זיבעציג יאהר צוריקגעוו

האבא ידע טוב מאוד את העתיד להיות כבר (

ואולי היטיב לדעת את אשר , )לפני שבעים שנים

 ,יקרה מהציונות ממה שאנחנו רואים עכשיו

  )שיח' ב עמ"ח, שם(   .מ בעיניו לא ראה"אבל מ

על הציונים " ללמד זכות" ניסה אחד פעם

דאי עוד ישובו כי ו, ל"ז זצ"בפני מרן הגרי

והשיב לב אבות "כפי שנאמר בנביא , בתשובה

מי : "ז על אתר ואמר"הגיב הגרי"... על בנים

כל "עליהם הרי נאמר , אמר שהכוונה אליהם

אולי : " העיז הלה ואמר,"באיה לא ישובון

  "?לפחות כדאי להתפלל עליהם שישובו בתשובה

 ודאי אנו מתפללים ,ז"אמר הגרי? להתפלל

בברכת המינים אנו , ש פעמים ביוםעליהם שלו

ועל מי הכוונה בברכה זו אם , מתפללים שיאבדו

ם בפרק "וכאן ציטט את דברי הרמב. לא עליהם

בימי רבן גמליאל רבו : "שני מהלכות תפילה

והיו מצירין לישראל ,  בישראלםהאפיקורסי

וכיון שראה , ומסיתין אותן לשוב מאחרי השם

עמד הוא ובית , שזו גדולה מכל צרכי בני אדם

בה שאלה מלפני ' דינו והתקין ברכה אחת שתהי

ז "ודייק מרן הגרי, "השם לאבד האפיקורסין

שאיבוד המינים , שנאמר שם, ם"בדברי הרמב

  ...הוא גדול מכל צרכי בני אדם

אבל האם לא צריך : "השואל לא הרפה ושאל

נענה מרן !!! רחמנות" ?לכל הפחות לרחם עליהם

ה במחלה מדבקת ומושלך מי שחול, ז"הגרי

אך האם , ודאי שיש רחמים גדולים עליו, ברחוב

, משום כך חייב אדם להכניסו לתוך ביתו

וכי , רחמנות, רחמנות. להסתכן ולהדבק ממחלתו

, משום כך אכניסם לביתי ואסתכן בהדבקות

הזו עשו אותם " רחמנות"והרי בזכות ה

  )שעב' ב עמ"ח, שם(   ..למנהיגים על כלל ישראל

' ז עלה להפטרה בז" שמרן הגריעתב

והסביר , היו זולגות עיניו דמעות, דנחמתא

שבכל הדורות תקוות כל יהודי היו לדברי הנביא 

 טו



 

אנכי אנכי "... "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם"

ושאר פסוקי נחמה שנאמרו "... הוא מנחמכם

ת בכבודו ובעצמו "שהשי' י הנביאים בשם ה"ע

אולם . פש לכל יהודיוזה היה למשיבת נ, יגאלנו

שכאילו , היום העמידו להם הציונים חזון חדש

, בדרך הטבע" בעיה היהודית"פתרון ל' יהי

ומדמים , ויהודים יקחו את גורלם בידם

איזה ישועה " מדינה"וחושבים שכאילו יש ב

בזמן שהיא אינה אלא גלות , לכלל ישראל

  )כ' ב עמ"ח, שם(   ...הקשה מכולן

ג לצטט בנוגע למחאות ז היה נוה" הגרימרן

) ו"ט' ב א"בדה(נגד גזרות הציונים את הפסוק 

וימים רבים לישראל ללא אלקי אמת וללא כהן "

מורה וללא תורה בימים ההם אין שלום ליוצא 

, "ולבא כי מהומות רבות על כל יושבי הארצות

ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש "כ "ואומר אח

ן הכוונה על ואמר מרן כי אי, "שכר לפעולתכם

על אף ז "אלא דגם בעוה, ב"שכר הצפון בעוה

שנראה שלא הצליחו במחאה מסוימת ואין בה 

  .סופו של דבר שיצליחו במקום אחר, תועלת

נגד הקנתרנים שטענו שלא רואים תמיד 

, א מחאה טוט אויף: ז"תועלת במחאות ענה הגרי

פ עוצר " דהיינו שלכה,א טאג אין הונדערט יאר

מה שהיה מתקלקל אחרי מאה את הירידה ש

שנה ידחה ולא יקולקל רק אחרי מאה שנה ויום 

ועוד אמר מרן כי המחאות של רבי עמרם בלוי . 'א

הם דוגמא למלחמת מצוה שאחרי שחזרו כל מי 

' ארס אשה וכו' ונטע כרם וכו' שבנה בית חדש וכו

ונשארו כמה עניים כל איש הירא ורך הלבב 

  )קכט' ב עמ"ח, שם(   .ת"ודלים ועל ידם ניצח השי

שפך , ל מחיפה"אשר ראווינסקי זצ'  רהרב

ל את מרי שיחו על מצב "ז זצ"לפני מרן הגרי

כי בעת , וסיפר לו מה שקרא בעיתון, הדת הירוד

, "ישורון"הכתרת הראשון לציון בבית הכנסת 

באו כמה כמרים עם צלמים וישבו בתוך בית 

פה ואין מוחה ופוצה , הכנסת מול ארון הקודש

שאחד מהכמרים , ועוד יותר. על חילול הקודש

מכיון , בכניסתו לאולם הסתיר את הצלב

אבל כשנכנס , שהרגיש שאין זה לכבוד המקום

הוציא , וראה את כולם יושבים בגילוי הצלמים

  .אף הוא את צלמו

, מה לך מתפלא: "ז"אמר לו רבינו מרן הגרי

ראיתי על בתי , בעת שנסעתי מחוץ לירושלים

ם תלוי שלט מטעם "אה של העכוהטומ

בעוד שכל ילד , ל"עפ" מקום קדוש"השלטונות 

קטן בחוץ לארץ ידע כי כשעובר על פני בתי 

  ".שקץ תשקצנו"הטומאה אומר הוא 

פרשת (אלא התירוץ על זה מפורש בספרי 

א ואכלת ושבעת השמרו "ד) "ג"עקב פיסקא מ

אמר להם הזהרו שלא , לכם פן יפתה לבבכם

שכיון , יצר הרע ותפרשו מן התורהיטעה אתכם 

ז "שאדם פורש מן התורה הולך ומדבק לע

 סרו מהר מן הדרך אשר )ב"שמות ל(שנאמר 

כ אין זה פלא "א, "צויתים עשו להם עגל מסכה

, שאלו שסרו מן התורה מדבקים עצמם

ומכבדים לעובדי גילולים ולנושאי , מחניפים

  )רד' ב עמ"ח, שם(   .דבריהם

  ד ירושלם"ל גאב"זצוק יוסף צבי דושינסקיא ק רבי"מרן הגה
ט"ע ערב סוכות תש"נלב

 תשמעו עדות נאמנה אשר קבלתי ועתה

לפני שני שבועות מגאון מפורסם בנגלה ובנסתר 

אשר , ת"איש קדוש שם בעיר הקודש ירושלם תו

ה "מעולם התמרמר מאד אשר הגאון האדיר מו

ל לא יצא "זצ) א"שליט(יוסף צבי דושינסקי 

: ל בזה הלשון"ועתה כותב על הרב הנ, נגדם

שכל מי , שהכריז בישיבתו אל כל תלמידיו

או כל שכן מי , שילך לצעירי אגודת ישראל דפה

שבל ) לצעירי אגודת ישראל (חבר להם' שיהי

כי כבר מכיר אותן , יהין לבא לישיבתו עוד

  .שעומדים בחוט השערה לפני הסטרא אחרא

  )ב"מכתב ל' חלק ד' תורת א(   

,  היה מאוד את השפה העבריתשונא

ולא רצה להכנס , תכלית שנאה שנא אותה

ופעם . לאולם בית הספר שמלמדים שם עברית

 והחופה היתה ןהזמינו אותו לסידור קידושי

שלמדו שם " אלטשולער"בחצר בית ספר 

ויהי כאשר הגיע אל קרבת המקום ונודע , עברית

 ,לו כי הנידון הוא אתר של בית ספר לעברית

והיה הכרח להביא את החופה , סירב להכנס

ושם סידר , ואת כל הקהל החוצה במרחק מה

  )תשנא' ב עמ"משכנות הרועים ח(   .את הקידושין

בזמן ,  להזכיר פרט אחד יסודיוכדאי

המלחמה האחרונה כשהגיעו השמועות 

י "המחרידות מההשמדות הנוראות על אחינו בנ

 וכל י"התאספו כל רבני אר, בארצות אירופא

ובראשם הרבנים , ם שהיו כאן"אדמורי

ר מגור "ם האדמו"וגדולי האדמורי, הציונים

ר מבעלז והכריזו על תענית ציבור "והאדמו

מרן . עולמי לשלום אחינו בארצות אירופא

ל ובית דינו יצאו נגד "צ דושינסקיא זצוק"הגרי

והכריז על תענית ציבור , זה ולא השתתפו עמהם

יניו הקדושות כי כי ראה בע, ליום אחר

התחברות כל דהוא עמהם אפילו למטרה כזו 

  )תשנג' שם עמ(   .ו"הוא גרמא להריסת הדת ח

זכור ,  דברי בו ביום המר המבוכהומידי

כי באותה תקופה הייתי בחמלת , אזכרהו כאן

וכשפשטו כאן השמועות , ק"עלי כבר פעיה' ה

, י בגולה"המרות והנראות מצרות אחינו בנ

לשפוך " יום תפלה"ם כמה פעמים סדרו העסקני

שיח ודמעות אצל מקומות הקדושים בעד אחינו 

גם אני הייתי בין המעוררים . האומללים

כי , והנוקפים את העם שירבו תפלה ותחנונים

 חובתינו יתמיד נדמה לי שאין אנו יוצאים יד

לרגלי הידיעות האיומות המגיעות הנה מידי יום 

א האמינו מה בפרט שהרבה האמינו ול, ביומו

פעם הרגשתי כי השקט , נתרחש בארצות הדמים

היות שזה כמה שלא גזרו צום ועצרה , לא אוכל

לבשתי עוז ונכנסתי לחדרו , בעד אחינו שבגולה

של רבינו הגדול מרן רבי יוסף צבי דושינסקיא 

תאמין לי : "ענה לי רבינו במלים נרגשים, ל"זצ

שכל האויר מלא מקול זעקתם של אחינו 

ומי שיש לו אזנים שומע בכל רגע , מלליםהאו

היות , אבל אין בידינו לעשות, ורגע צעקת מות

מזכרת פאקש (". ...שאסור להטריח כלפי מעלה

  )ל"ג רבי שמחה בונם סופר זצ"להרה, בהקדמה' כרך א

ק מזוועהיל " בעת פטירתו של הרהזכורני

א אחר "ץ זיע"המהרי' הלך רבינו הק, א"זיע

נת בית ישראל לכיוון הר מטתו שיצאה משכו

וכשעבר דרך השער הראשון של בתי , הזיתים

המתין רבינו ליד , ברחוב מאה שערים, אונגארין

השער עד שיעברו כל המלווים כדי שיוכל לפנות 

והנה בתוך כך ניגש אליו רב הרצוג , לדרכו

דבר שלכשעצמו נוגד (בהושיטו ידו לקראתו לשלום 

וכשאמרו לו לרבינו , )יהאת ההלכה שלא לעשות כן בהלוו

אז תיכף , ע שרב הרצוג מבקש ליתן לו שלום"זי

  .הפך רבינו את פניו לכיוון השער והלך לו

  )א"מנחם הכהן דוידוביץ שליט' ח ר"מפי הרה(  

' ציוה רבינו הק' גלי גל' המערכה נגד בעת

לצאת , א לבחורים"ץ דושינסקיא זיע"מהרי

שאר ונשלחתי על ידו אני ו, ולארגן מחאות

, אביב-הבחורים להדביק ולהפיץ מודעות בתל

 וכן פקד על .ולא חש לביטול תורה שנגרם מזה

הבחורים לצאת ולמחות ולהזהיר בערבי שבתות 

ש יצאו הבחורים "ובכל ער, על כניסת השבת

כדי , ל"ר מקרעטשניף זצ"ק אדמו"ובראשם כ

להזהיר ולזרז את בעלי החנויות לנעול את בתי 

  )ל"כנ(   .עדעסקיהם בעוד מו

מיר : ל" רבינו יוסף צבי דושינסקי זצאמר

ער 'וואס מונקאטש, פארשטייען נישט היינט

) פערציג(רב האט פארשטאנען פאר פאציג 

אנו לא מבינים היום את מה [=, יאהר צוריק

  ]. ק ממונקאטש לפני ארבעים שנה"שהבין הגה

  ,שו'א' ג עמ"משכנות הרועים ח(

  )ל"זענבערג זצרא' משה ארי' ח ר"בשם הרה

א כי "ק מסאטמאר זיע" מרן רביהסיפר

ץ בימי שהותו "כשהגיע לבקר את מרן מהרי

הזכיר לו מרן את שיחתם , ו"בירושלם בשנת תש

ד "ג טרם שעלה לכהן פאר כגאב"משנת תרצ

אשר התווכחו אז ביניהם למשך שעות , ירושלם

ץ "ארוכות אודות אגודת ישראל שמרן מהרי

ק מסאטמאר ניסה "ורביה, היה חבר בה

אך באותו זמן לא , י"להסביר לו את קלקלת אגו

י "הודה לו מרן והצדיק את עמדתו לטובת אגו

אולם לאחר , בטענה שהם נלחמים בציונות

י "שעלה לארץ ישראל וכבר הכיר את אנשי אגו

מקרוב וביותר את מנהיגיהם הפולנים 

או אז , י"והגרמנים שהגיעו באותה תקופה לא

דק בכל דבריו ואמר לו הודה לו שצ

סאטמארער רב אתם צדקתם בנוגע לאגודת "

  )ל"צ רבי אברהם לייטנער זצ"מפי הגה(   ".ישראל

ץ " האחרון לימי חייו של מרן מהריבקיץ

ח שהה בעיר בת ים לצורך "א בשנת תש"זיע

י "מ לעווין מנהיג אגו"והגיע אז אליו י, מנוחה

וניסה להוציא ממנו היתר לקבל כספים 

השיב לו מרן , טון הציוני למוסדות התורהמהשל

וועט מען , אז איר וועט נעמען געלט: "בתקיפות

אם תקחו כסף [=, "ארויסגיין מיט א איסור

  ].מהציונים נצא נגדכם באיסור

  א"גבריאל פישער שליט' ח ר"מפי הרה( 

  )ע בימים ההם"אצל מרן זי" הויז בחור"שהיה 
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