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ר"כיא ושנה טובה גאולה וישועה מה טובהמר חתיג ולתורתו הקדושה בברכת' מברכת את יהדות החרדית נאמני� לד "טרונאנ" וסדמ

  אלקי' שובה ישראל עד ה
  ירושלי�, חיי� לייב פארצאוויט�

בעמדינו בימי� אלו ימי הרחמי� והסליחות כאשר הימי� הקדושי� ממשמשי� 
וכל אחד ואחד מזכ� ומטהר את לבו ונפשו להיות מוכ� ליו� , ובאי� עלינו לטובה

ומפשפש במעשיו בתשובה ותפלה וחושב ומחפש עצות ותחבולות היא� לשוב , הדי�
לכ� ראינו לנכו� להתעורר , ולזכות בדי�. ש"בתשובה שלימה לפני יוצרינו ובוראנו ית

  .יחד למע� שמו באהבה
ה רוצה ומצפה בתשובת "הקב, ובהנביא צווח ואומר א� תשוב ישראל אלי תש

ברואיו ובניו ע� בני ישראל הקדושי� ואינו חפ� להרשיע� כל הלבבות מייחלי� 
  .ומשתוקקי� לשוב עדיו ושתתקבל תשובתו

, והנה בחטאי� הפרטיי� לב יודע מרת נפשו את אשר חיסר וקיצר בעבודת הבורא
� הדור נגע הציונות א� על החטא הכללי נסיו, ויגע ועמל לטהר את חטאיו ופשעיו

אשר כמעט אי� מי שלא נכשל בו ברב או , הממאיר בפרט עלינו לבכות ולהתאנח
ובעת עשיית התשובה ותיקו� , אותו עגל הציונות שעדיי� מרקד בתוכינו, במעט

לכ� , המעשי� זהו הזמ� לעמוד ולהתבונ� במה נכשלנו ובמה נוכל לתק� את צרכינו
  .'ונשובה אל ה

 לפני אבינו שבשמי� כדיי� וצרי� כשבראשינו מהלכת השאלה כיצד נוכל לגשת
כאשר אנו פוסחי� על שני הסעיפי� ולא בערנו לגמרי , ו"בקרבנו א� אי� ח' היש ה

עתה לפני בוראינו אל כס המשפט אל מל� , את השורש פורה ראש ולענה מלבנו
להתרחק בכל ה עלינו לעזוב ולמאוס באותו עו� ו"איו� ונורא מל� מלכי המלכי� הקב

  .כוחינו מהטומאה והכפירה הציונות במחשבה דיבור ומעשה
ה מצרפה למעשה "ל כי בכל התורה כולה מחשבה רעה אי� הקב"כבר הוכחנו חז
כ חלחלה "וע, ז שנאמר למע� תפוש את בית ישראל בלבות�"לבד ממחשבת ע
נות ו נכשלנו ברגשי חיבה וקירבה למלכות המינות המדינה הציו"תאחזנו הא� ח

הא� עודנו , הא� חלפה במוחותיו מחשבת ההתדוממות ופריקת עול הגלות, הטמאה
, בדר� נס למעלה מדר� הטבע ושכל אנושי' מצפי� ומייחלי� בכל לב לתשועת ה

, הא� חטאנו אפילו במחשבה לראות במדינת� איזו שהיא הצלה וישועה לישראל
  .'קחו עמכ� דברי� ושובו אל ה

או הא� יצא , התחברות כל שהו למיני� או הנאה מה�הא� נכשלנו ב, ובמעשה
מפינו איזה דיבור של אחוה והערכה לציוני� ומדינת� או ששמענו דיבורי כפירה 

  .ומינות ולא מחינו כראוי
קוד� לכל עלינו להטות את לבינו אליו ולשפו� שיח ותפלה לפני רבו� כל העולמי� 

ושוב לא , רנו בתשובה שלימה לפני�אבינו מלכינו החזי, שנדע ונכיר את חומר העו�
שנוכל לעמוד כצור אית� אל מול כל גלי ' נטה לבנו מאמונתו הטהורה ויצילינו ה

ונזכה כולנו להכתב ולהחת� בספר� של צדיקי� גמורי� , הנסיונות המתרגשי� ובאי�
  .אמ�

  ובכ� אבוא אל המל�
  ~ וצדיק באמונתו יחיה ~

  

' גודל הזכות ליו� הדי� הלוקחי� חבל במוסד הק
  ט "תבר� בכל מילי דמיטב בברכת כוחלה "נטרונא"

  דחייש על יקרא  הוא מא�דינא קדמאהה ה"בר
  דשמא קדישא דלא יתחלל בארעא

 י�קאו בני האלויבראש השנה הוה � ויהי היו
י� ודאי קד רברבא בני האל"אלי� ב, 'להתיצב על ה

 ואינו� שבעי� ממנ� דסחרי� ,בנוי דמלכא קריבי� לגביה
להתיצב , תדירא למלכא ואינו� חתכי� דינא על עלמא

 אלא בשעתא דאלי� קיימי על ,קיימי' הוכי על ', העל 
דינא קדמאה דכלא ביה מא� הוא דלא יוקיר , דינא

 ודלא יוקיר לאורייתא דשא ברי� הואלשמא דקו
או� הכי מא� הוא דלא חייש על יקרא דשמא , ולעבדוי

 מא� הוא דלא חייש קדישא דלא יתחלל בארעא
ליקריה דקודשא ברי� הוא מא� הוא דלא שוי יקר 

  ).א"זוהר הקדוש במדבר רלא ע(לשמא דא 
 עומדת ,חיזוק ידי אנשי אמת ונשא ראש�

  ל"רקת רחבמקו� יסורי� ומיתה ממ
שהתשובה , ועוד יש עו� והוא עו� חילול הש�

ישעיה (כמו שנאמר , ויסורי� תולי� ומיתה ממרקת
והנה . א� יכופר העו� הזה לכ� עד תמותו�): יד, כב

ויעזור , כאשר האד� משתדל לתמו� בעד האמת
, והופיע אורו לעיני בני עמו, אחריה ויתעורר בדבריה

וכתות השקר , ש�ויחזק ידי אנשי האמת ונשא רא
' הנה אלה דרכי קידוש ה, ישפיל� יגיע� עד עפר

ועוז ותפארת , והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעול�
' על כ� בהרבות פעליו לקדש את ה, במקדש תורתו

ונסלח לו מעו� , ולעודד האמת להכי� אותו ולסעדו
החילול ע� התשובה בשומו האמת לעומת אשמת 

ר זה ביאו.  משובתומדת תשובתו נגד מדת, החילול
   .ק"עכל". בחסד ואמת יכופר עו�"

המחאות ממתיק את הדיני� ומסיר חרו� הא� 
  במדה גדולה

אי� ספק כי המחאה העולמית קידשה ברבי� "... 
וראו כל עמי האר� כי ש� , הגדול והנורא' את ש� ה



  

  

  כוני עליכ�יאמרו לפני מלכיות כדי שתמל
  לאנדא	  ,הרב יואל גרינפעלד

להמלי� את " בעיקר" כי בימי� הנוראי� עוסקי� –ה� מודעת זאת מפי חכמי אמת 
 שכבר יקויי� – אינה אלא הבקשות והכיסופי� –ג " ועיקר התפילות של אכנה–ה "הקב

'  שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לה–  אשר בעבורה ברא תבל ומלואה–הרצו� העליו� 
  רוצי� בכל לבבינו להמלי� את - ה " ע� קרובו של הקב– ואנחנו אוהבי המל� –המלוכה 

ובכל שנה נבנית קומת המלכות עד שנזכה להתגלות כבוד " המל�" ומכריזי� –ה "הקב
  –שמי� 
ת " נגד השימ וחיילותיו אשר מיו� בריאת העול� לוחמי�"ז עשה אלוקי� הס"ל עי"וצ

ולו אנחנו ה הוא השליט בעולמו "ומלחמת� היא לכבוש את העול� ושלא יהא ניכר כי הקב
  . וכוחות הטומאה מגבירי� את הרע בעול� ומעלימי� עול מלכות שמי�–עבדי� 

 כי - ק למדנו"ק בעלי רוה" אמנ� מדבריה� של רבוה–והא" שהמלחמה נטושה מאז 
 כי בראות –בתא דמשיחא גמר בירור האחרו� העיקר המלחמה היא דווקא בזמני עק

כ מתגברת " ע– וקרב יו� קיצו והאלילי� כרות יכרתו� -א שעוד מעט ואי� רשע"הסט
 והיות שכבר עומדי� – ומוספת להגדיל כוחות הטומאה בעול� –א באופ� נורא "הסט

 אשר שונה – והיא טומאת המינות –פ "ה פא" לוחמי� ממש נגד הקב–בשיא המלחמה 
 וכל הטומאות ותאוות שונות ה� –� שבטומאה " והוא שער הנו–וא מכל הטומאות ה

אשר ה� מנגדי� לכוחות  - והכל ה� פרטי כוחות הטומאה–ט שערי� דקליפה "ממ
ת פני� אל "� היא עיקר הנקודה שורש הטומאה ולוחמת נגד השי" אבל שער הנו- הקדושה

 וזה גמר המלחמה –מאות שבעול�  והוא שורש כל הטו- ל"ה רח" וכופרת בהקב–פני� 
ה " ובעו- הוא המל� על כל האר�'  יוגמרו הבירורי� ויתגלה כי ה–וכשנתגבר על טומאה זו 

 שפחה –א בהקמת המפלצת הנוראה בפלטרי� של מל� "מעשה שט� הצליח נצחה הסט
 ועליה� –גוי� עמלק " ראשית "- שה� המרכבה לטומאת המינות–כי תירש גבירתה 

ע דמלחמת "ק זי" וכבר ביאר רביה–ק "בעמלק מדור דור כדאיתא בזוה' ה להנאמר מלחמ
יתייצבו " ועליה� נאמר –� שבטומאה מינות ואפיקורסות "גוג ומגוג הכוונה לשער הנו
ל "ת בכבודו ובעצמו רח"שה� לוחמי� נגד השי" ועל משיחו' מלכי אר� ורוזני� יחד על ה

ת ונגד משיחו " היא מלחמת גוג ומגוג נגד השיק כי הקמת המלכות המינות" וביאר רביה–
ה כבשו " ובעו–למל� על כל האר� ' ה'  שאז יהי–כי הוא העיכוב להתגלות מל� המשיח 

 כי –דורש אותה '  אר� אשר ה– שהיא אר� ישראל –ת "את את מקו� המלוכה של השי
 התגלות ' והי–ה בהדר גאו� עוזו " ש� הופיע הקב–את ציו� אוה למושב לו ' בחר ה

ה ושונאי כל " ומיני� הללו כבשו את מקו� הקב– ונחלתינו נהפכה לזרי� –אלוקית 
 אשר אוהבי� – אוהבי המל� – ואנו עבדי המל� -ל"טהרה שכנו בציו� ושטנא נצח  רח
לראות   היא� אנו יושבי� בחיבוק ידי� והיא� יכולי�– אותו בכל לב וכל נפש ובכל מאוד

ה ובפרט בזמני� הללו שעבודתינו להמליכו על כל "של הקב וצערו –כבלע את הקודש 
   –העול� כולו 

א ולהחזירו "בוודאי עלינו להחל� חושי� להיות חלוצי צבא לכבוש אר� ישראל מידי הס
 כי הדר� –על צבא מרו� במרו� ' ק ויפקוד ה"והדר� להמלחמה מביא בספה- ה  "אל הקב

מידות '  עממי� שה� היו המרכבה לז' ובמלחמת ז- להמלחמה להחליש את השר מלמעלה
על הנשמות ככה נמשכה על שליטת השר '  עיקר שליטת� למטה הי–שבטומאה 

 מקרב�  את הרע מידות ועקרו'  ועל שזיככו עצמ� בז–שליטת� למטה בגשמיות 
פנחס ' ובפ - ומילא נכבשו למטה בלי שו� מלחמה–ומפנמיות� נחלש השר למעלה 

כ "זמ� אח' ועיקר המלחמה הי" עליכ� לאייב אתכ�" ל "י ז"שפ צרור את המדיני� פר"עה
' ז לא הי"תחילת העבודה לאייב אות� ועי' מטות אמנ� כדי לנצח את המלחמה הי' בפ

כ העבודה בימי� הנוראי� לעורר " וע- ז נכבשו ג� למטה" ועי–להשר שליטה על הנשמות 
ז " ועי-בות מינות מלבינומחש ולעקר – לאייב אות� –שנאו רע ' השנאה בלב אוהבי הי

 .א"לציו� מל� אלקי� בב"  באמור- ר�ז נזכה כי תעבור ממשלת זדו� מ� הא" ועי–מ מלמעלה "נחליש את הס
[] [] 

  

והיהדות החרדית עוד לבה רד , נקרא עלינו' ה
ת הדיני� זה המתיק א ש"קידוש ש, ע� אל

ת ועלינו להודו, והסירה חרו� הא� במדה גדולה
ק אשר קידשו ש� "ולהלל לכל החרדי� בעיה

ברבי� ועמדו על המשמר במסירת נפש להג� ' ה
והערו נפש� למע� , על קדושת ירושלי�

ונתנו גיוויה� למכי� ולחייה� , שמירת טהרתה
וירדו לבית הכלא למע� כבוד שמו , למורטי�

וכ� נתפרס� בעול� כולו כי אלקיה� של , ש"ית
 מר הקטרוג הנורא ובזה סר, אלו שונא זימה

', שלא יאמר הותרה הרצועה ומדשתקי רבנ� וכו
תפארתינו ' ועל זרע בר� אלה אשר קידשו ש� ה

השיב את חמתי "ועל כגו� דנא נאמר , ונחמתינו
מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכ� ולא 

  ".כליתי את בני ישראל בקנאתי
ל "וזכות מיוחד עמד לה� להיראי� וחרדי� בחו

ובאו , עמדו מרחוק בימי עברה וזע�אשר לא 
ולא זזו יד� מתו� ידיה� של , בגבורי�' לעזרת ה

, לעמוד לעזרת� ולימינ�, ק"גבורי כח בעיה
, וחלק כחלק ניהלו את המערכה בקדושה וטהרה

ש יש שכר "זכית� את� לקדש את הש� ית
א "כ רבינו זיע"כ(". לפעולתכ� בזה ובבא

לקראת (במכתב ברכת השנה להעדה החרדית 
  )אחרי ההפגנה בעיר וואשינגטא�) ט"שנה תשי

, איבערדע� טאר מע� זי� נישט ממהר זיי�...
טאר זי� נישט 'אז מ, האט מע� באשוואויר�
וואר� איי� באשעפער , אליי� נעמע� קיי� גאולה
ער ווייסט ווע� דער זמ� , איז נאר וואס ער זעהט

דאר" מע� נישט אויסצורעכענע� חלילה אז , איז
, איז דוחק הק#'אז מ, נעמט זי� אליי�'מ
וואס די גמרא , נעמט זי� אליי� א באפרייאונג'מ

אז חלילה אני מתיר את , זאגט אוי" דע�
, אזוי איז עס געווע�, בעוונינו הרבני�, בשכרכ�
יודע� זענע� הפקר געווע� או� היצט ! אוי וויי

וועט עפעס 'אפשר אז מ, ר"אוי� נא� בעוה
קל מחאה וועט מע� מסיר זיי� מיט א שטי, טוה�

 אז יודיש בלוט זאל נישט זיי� ,דע� חרו� א�
אזוי הפקר פו� אלע שונאי� פו� די 

או� , אויסנווייניגסטע או� פו� די אינעווייניגסטע
טאקע מיט , וועט מציל זיי� יודע� פו� הריגות'מ

זאל מוחה זיי� אוי" די וואס טוה� 'מ, דע� כח
איז מכעיס דע� 'אס מוו, כנגד דע� רצו� הבורא

וואס דער בורא כל עולמי� האט , בורא עול�
זאל 'זאל די זכיה האב� מ'מ, אזוי מזהיר געווע�

זאל גיי� אי� 'מ, זיי� דבוק אי� בורא כל עולמי�
   )ו"ג בשלח תשט"ס(דר� האמת 

  



  

  

  מכתב למערכת
  ק" ירושלי� עיה-ת "עשי, ה"ב

   נטרונאלכבוד מערכת
ה	 בהסברה בתוככי , למותר להארי� בשבח פעולותיכ� הברוכות

וה	 בפרסו� בפני אומות העול� למע	 הסיר חרו	 א� וחילול שמו , המחנה
ק בהיותינו קרובי� אל החלל מרגישי� אנו ביותר את "וכא	 בארה. יתבר�

ויכולנו להעיד , בוהנחיצות של גליונכ� החשוב ואת דברי הסברה אשר 
כי רבי� ה� מאד הצמאי� , שהדברי� עושי� רוש� והשפעה עצומה

  .זו הלכה' לא רעב ללח� ולא צמא למי� כי א� לשמוע דבר ה, ורעבי�
, ברצוני לעורר מעל גבי גליונכ� הנכבד עניי	 דחו� העומד על הפרק

  .שרבי� אינ� שמי� לב לכ�
שבדור עקבתא ,  קמאיוכפי שהזהירו אותנו על כ� גאוני, כנודע

אשר תמורת ללמד את , דמשיחא יקומו לע� ישראל מנהיגי שקר רבי�
נבנו עושי , נשאו ראש' וכיצד עליו לנהוג כאשר משנאי ה', הע� דר� ה

 יובילו וידיחו את הע� אל מחוזות הרשעי� -רשעה בחנו אלקי� וימלטו 
  .וילמדו� להתחבר אליה� ולמאוס בדר� המסורה לנו מדור דור

ק מסאטמאר ואתו "הלא הוא רביה, ברו� אשר מסר עולמו לשומרי�
, אשר לא פסקו מלזעוק יומ� ולילה, א"עמו גדולי ישראל האמיתיי� זיע

גדרו גדר ועמדו , בהזהיר� את הע� לבל להתפעל מהצלחת הרשעי�
  .לאשר לא עבדו' והעמידו דברי� כחומה להבדיל את עובד ה, בפר!

הממשיכי� בדר� , דולה רבבות בישראלנותרו לפליטה ג, בזכות�
ונעשה כעי	 מה , ואינ� אומרי� קשר לכל אשר יאמר הע�, ישראל סבא

ע שעשו אז קהילות נפרדות "זי' ס ותלמידיו הק"שהיה בזמנו של החת
כ� ג� בימינו בזכות , ובכ� יצרו חומת מג	 להציל את הנשארי� לפליטה

ונוצרה חומת "  נפרדותקהילות"נעשה מעי	 , אותה מלחמה בלתי פוסקת
ברזל גבוהה המבדלת בי	 היהדות הנאמנה לבי	 הנגררי� אחר טומאת 

היא , כי הסכנה הגדולה ביותר!  לבעל- להבדיל -ומי ' מי לה. הציונות
  .אות� המערבי� טוב ברע, מאות� הפוסחי� על שתי הסעיפי�

ידעו בני היהדות . כ� נעשה בירור בי	 מנהיגי אמת למנהיגי שקר
לא ע� , אמנה שאי	 לנו מאומה ע� המנהיגי� שהתחברו לציונותהנ

שהרי אמרו , ק שלה�"ולא ע� פסקיה� והקו, דרשותיה� וחידושיה�
יבקשו תורה מפיו וא� לאו ' א� דומה הרב למלא� ה.): "ק יז"עומ(ל "חז

  !והייתה הרווחה, " מפיואל יבקשו תורה
שפעתו על א� איבד את ה, מ לעול� אינו אומר נואש"אלא שהס

לא עוד , הגיע ע� המצאה חדשה, "מנהיגי�"שארית ישראל דר� ה
לא ידברו חלילה בשבח , משפיעי� אלו"! משפיעי�"מנהיגי� כי א� 

, ק להשתת� בבחירות הטמאות להנהגה הציונית"לא יחתמו בקו, הציונות
ק "ובפרט בשבחו של רביה, א� ידברו בשבח� של מנהיגי האמת

א� , וא� יאמרו דברי� משמו, קו משמועתויעתי, א"מסאטמאר זיע
בגנות המינות , לא יזכירו מילה וחצי מילה בגנות הרשעי�" חלילה וחס"

כי . ל"הציונית שהמירה את ע� ישראל מע� הנבחר לגוי ככל העמי� רח
ה� דברי� , גלות וגאולה מ	 השמי� וכ	 הלאה, לדבר מעניי	 שלש שבועות

ידברו א� ורק מענייני� גבוהי� ורמי� ה� , פשוטי� ונמוכי� מידי עבור�
, דיבורי� שיעניקו לשומע הנלהב הרגשה נעלה מדומיינת, בשמי מרו�

ואינו עוד , ומתענג על דברי� נשגבי�, שהנה הוא מרח� בעולמות עליוני�
  .מפשוטי הע� שעימה� מדברי� על אמונה פשוטה

" מנהיגי�"ה� אינ� כאות� , אי	 ה� מדברי� חלילה כנגד, לא
אי	 ה� , אומרי� בפירוש שהשלש שבועות אינו נוגע כיו� למעשהש

יברחו ' שהרי אז אות� יראי ה, החותמי� בעד הבחירות" מנהיגי�"כאות� 
ה� פשוט אינ� מדברי� אלא בענייני עבודת , מה� כבורח מפני האש

� יכולי� לחסות -ל-ו-ולכ	 כ, "פאליטיק"ת גרידא ואינ� מתערבי� ב"השי
לית מא	 "שהרי על דבריה� , ניק'ק ועד הנטורי קרתאמהמזרחני, בצל�
  "...דפליג

  ביו� ההוא יתקע בשופר גדול'היו
  מאנסי, הרב יצחק אהר� פאגעל

' ל בחודש השביעי באחד לחודש וכו"ט א וז"ר פרשה כ"במדרש ויק
) ר"אדה(נמצאת אתה אומר ביו� ראש השנה בשעה ראשונה עלה 

אמר , ב יצא בדימוס"בי, א נדו�"בי, עבר' בי, נצאה' בט' במחשבה וכו
 ה לאד� זה סימ� לבני� שעמדת לפני בדי� ביו� הזה ויצאת"הקב

בדימוס כ� עתידי� בני� לעמוד לפני בדי� ביו� הזה ויוצאי� לפני 
  .כ"ע, בדימוס אימתי בחודש השביעי באחד לחודש

א ולקחת� לכ� ביו� הראשו� הדא הוא "ל ד"וז' אות ג' ל' ק פ" ול
שנצחו ישראל  בדי� ונמחלו ' דכתיב פנה אל תפלת הערער וגו

� נצח ישראל לא ישקר וג' עוונותיה� וה� אומרי� נצחו ישראל שנא
ולא ינח� הוא שדוד אומר לישראל א� קיימת� מצות לולב שנקרא 

נעימות בימינ� נצח הרי אתה מבושר שנצחת לאומות ' נעי� שנא
וג� נצח ישראל לפיכ� משה מזהיר לישראל ואמר לה� ' העול� שנא

  כ"ולקחת� לכ� ע
בדינו ר יצא בדימוס והיכ� מצינו שיצא זכאי "הא דאמר דאדה'  וק

ק "וע. כמה מיתות נקנסו עליו ועל כל הדורות וכמה עונשי� נגזרו עליו
ה סימ� לבני� שיוצאי� בדי� וכי כל העול� שה� כול� בניו "ל הקב"דא

ק "וע, דרק ישראל מנצחי�' ר יוצאי� בדימוס ואדרבה מבו"של אדה
ב מה "ועוד צ, הלשו� בני� שמשמע רק בני� והלא כל העול� בכלל

ה הוא יו� הדי� שכל "ה בו והא ר"מה שיש בי� ישראל לאועני� המלח
  . באי עול� עוברי� לפניו ולא מצינו שיהא בזה עני� מלחמה

' ר קוד� שחטא הי"דאדה,  ל"ל ז"מרמח' ק דר� ה"בספה' ל דאי"וי
מציאות של ' ולא הי, הטוב בלבד' כלול רק מנשמות ישראל מבחי

� אכלי� ממנו מות תמות לו כי ביו' � כלל וג� מה שנא"נשמת עכו
ישראל שיש בו שה� נקראי� חיי� ואת� הדבקי� ' שימות כל בחי

פ זאת החיה "י סדר שמיני עה"וברש, אלוקיכ� חיי� כולכ� היו�' בה
ל לשו� חייב לפי שישראל דבוקי� במקו� וראויי� להיות חיי� לפיכ� "ז

. כ"הבדיל� מהטומאה וגזר עליה� מצות ולאומות לא אסר כלו� ע
שורש לכל מאכלות אסורות ולביאות אסורות ' ובאמת ע� הדעת הי(

ל ספר אכלול בו מצות "� בהקדמה כתב וז"ק וברמב"מ בזוה"בכ' כמבו
של ביאות אסורות ומצות של מאכלות אסורות לפי שבשני עניני� 
האלו קדשנו המקו� והבדלינו בעריות ובמאכלות אסורות ובשניה� 

אשר הבדלתי אתכ� מ� ) להיות לי(נאמר ואבדיל אתכ� מ� העמי� 
שבחטאו יאבד כל ' ומ� הדי� הי) ל"העמי� ספר זה ספר קדושה עכ

דהיינו , ויצא בדימוס) בפסיקתא' כדאי(אלא שעשה תשובה , קדושתו
הקליפה והפסולת והיא השורש לכל נשמת ' פ שנדבק בו בחי"דאע
) ל"מא" שג� ש� נתערבו הרבה ניצוצי� וזה נשמות גרי� ואכ(� "עכו
שיצאו ' נשמת ישראל דהיינו נשמות האבות הק' כ נשאר בו בי"אעפ
ונשמות האבות שרק ה� קרויי� אד� יצאו בדימוס ונתגברו על , ממנו
ז נשאר שארית ישראל וזה סימ� לבני� "י כח התשובה ועי"הרע ע' בחי

ורק לבני� שרק ה� קרוי� אד� ושאר הפסולת שיצא ממנו לא נתייחס 
פ שה� "� להתייחס אחר ישראל ואע"א לעכו"אחר זה כלל דא

י כח התשובה דהוא השופר וביו� "מתלכלכי� בחטא כל השנה כולה ע
כח לנשמת ישראל ' זה שנקבע לתחילת עשרת ימי תשובה והי

  .להתגבר על הרע 
קול קול ' בחי' קול האבות הק' ק דשופר האבות הוא בחי"בזוה'  ואי
ז מבררי� הטוב " זכות אבות ועימ דהשופר בא לעורר"בכ' ומבו, יעקב

, ז ממשיכי� החיות לכל השנה כדאי"ל ועי"ונעשה בחינת חיי� כנ



  

  

יקר בעיני ללמד עיקר כי ): "ה"מ, ט"מ ברכות פ"פיה(ל כותב "� ז"וא� הרמב
היו� צרי� לדבר , היו� זה אחרת, "מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו

  ).ל מהאי דעתא"רח(מהכל מלבד מעיקרי הדת והאמונה 
אל ): "גבורות הש� פרק נד(א הכותב בספרו "ל זיע"מי לנו גדול מהמהר

  ".הגלות והגאולה הוא עיקר מעני� העול� וסדר שלו ....תדברו גבוהה בצוואר עתק
גדולה מכל צרכי בני "� כותב עליה שהיא "שהרמב" ולמלשיני�"ועל תפלת 

שאי	 " משפיעי�"מבארי� אות� , מפני אות� מיני� שהצרו לישראל, "אד�
  .אלא על היצר הרע, הכוונה כפשוטו

שביו�  :)ברכות ט(' כמובא בגמ, השמחה העצומה מקיו� המצוות כפשוט�
אינ� , "לא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא"שסמ� רב ברונא גאולה לתפילה 

  "...משפיעי�"לבעלי ההשגות הגבוהות תלמידי אות� 
הובא (א "א בפרקי דרהוא הרבה יותר נעלה ומרומ� מהמוב, תקיעת שופר

שתקיעת שופר היה כשעלה משה למרו� לקבל הלוחות ) ה"בטור ריש הלכות ר
  ".להזהיר הע� שלא לטעות עוד אחר עבודה זרה"שניות 

להעביר גלולי� מ	 האר! "התפילות הימי� נוראי� הסובבי� והולכי� על 
עה כעש	 וכל הרש... כי תעביר ממשלת זדו	 מ	 האר!... והאלילי� כרות יכרתו	

דברי� אלו , ..."ובזה יהי התיקו	 השל� לתק	 עול� במלכות שקי... 'תכלה וכו
  .אלא בחינות וענייני� גבוה מעל גבוה... אינ� כפשוט� כפירוש המילות

, מלהזכיר על סילו� האמונה בביאת המשיח" משפיעי�"וכמוב	 הס לאות� 
',  ותורתו הקה"והמרידה הנוראה בפלטי	 של מל� בהעמדת ממשלה נגד הקב

  .בעמלק' והחיוב להתבדל ולהתרחק מה� וללחו� נגד� מלחמת ה
אשר גדלו על ברכי היהדות , כמה כואב לראות אברכי� יראי� ושלמי� --- 

בניה� של יהודי� יקרי� שבמסירות נפש מתבדלי� , הנאמנה ונמנו בי	 שורותיה
נהפכו , אלו" משפיעי�"אשר מאז שנתפסו לאחת מכיתות , מטומאת הציונות

ולא די שפסקו מלהימנות בי	 הלוחמי� והכואבי� כבוד שמי� , כקשת רמיה
ומביטי� , כי א� הפכו למזלזלי� על אות� המדברי� בענייני� אלו, המחולל

  ...עליה� כמתעסקי� בדברי� של מה בכ�
לא , באמת' השגות הגבוהות'שכל רז שבילי ה(, א"ק מסאטמאר זיע"א� רביה

לבאר באר היטב מדוע אי	 ליל� לכותל , חיבור של�טרח לכתוב ) אניס ליה
הרי שלאות� בעלי השגות , י הציוני�"המערבי והמקומות הקדושי� שנכבשו ע

  ).ו"ח(התעסק רבינו בקטנוניות ובדברי� של מה בכ� , גבוהות
בלתי " משפיעי�"מתחילי� ע� " בעלי השגות"שאות� , כ� ג� קורה

צועדי� עוד צעד אחד ") משפיעי�"� בהשפעת� של אות(א� בהמש� , מוגדרי�
שכלל " משפיעי�"א� מפי " תורה"ואינ� חלי� ואינ� מרגישי� לקבל , קדימה

, ושוב, הלא ה� אנשי כת ליובאוויטש, אינ� מסווי� את ציונות� הקיצונית
, ותו לא מידי' ד"תורת חב'באמתלא ותירו! שאי	 ה� לוקחי� מה� אלא את 

תוכו אכל "בי מאיר אי	 איש היכול לומר שמלבד ר, ל"היפ� מה שאמרו חז
  ".וקליפתו זרק

כיצד לחדור בדלת , להבי	 שאי	 זה אלא עצת היצר ותחבולותיו, מה נלאו אלו
להסית� ולהדיח� אל , אחורית אל אות� שארית ישראל שלא כרעו בר� לבעל

, שסופ� התכללות והתבוללות בי	 המתחברי� לציוני�, עברי בורות נשברי�
ללא ,  מהיהדות הנאמנה אשר האמונה וקיו� מצוות התורה כפשוט	והתנתקות

וכידוע , היא נר לרגל� ואור לנתיבת�, מדומיינות" השגות גבוהות"התחכמויות ו
ה� , דווקא אות� יהודי� שלא הלכו בהשגות גדולות ובנפלאות, שבזמ	 השמדות

  .ו	לא עמדו בנסי, ואלו שהתפלספו והתחכמו, שמסרו נפש� על קידוש הש�
וכאשר ייסד , א"אי	 לנו אלא ליל� בדר� הסלולה לנו מאבותינו ורבותינו זיע

  ".וצדיק באמונתו יחיה"חבקוק 
בראותי כאמור אברכי� הבאי� , כתבתי את הדברי� מרוב שיחי וכעסי

, שלדאבו	 לב נתפסו לכיתות אלו, מאנשי שלומינו ממש, מבתי� חשובי� מאד
  .ירח�' ה, שאינ� אלא מפסידי האמונה התמימה

לפרס� , ללא רתיעה וללא מורא', ותזכו להמשי� ולפרס� דבר ה' ית	 ה
בצפיה להתגלות כבוד שמי� , אמונה פשוטה וברורה, אלוקותו ותורתו בעול�

  ירושלי� .ק.י             .א"בב
  

ואפשר דזהו מה שאומרי� קוד� התקיעות ידבר עמי� תחתינו 
ולאומי� תחת רגלינו יבחר לנו את נ חלתינו את גאו� יעקב אשר 

י "ל שמבררי�  כח נשמת האבות ע"והיינו כנ, אהב סלה
� ונתגבר הקול יעקב על הידי� ידי "חות העכוהתשובה מבי� כ

  .ק"בזוה' עשו כדאי
י "ע(י אד� הראשו� ועדיי� " והנה הבירור לא נגמר לגמרי ע

עבודת האבות לברר ' הרע שהוא הי' נשארה בחי) עבודת האבות
במה ' שהוא למעלה מהשגתינו מחטא עת הדעת הי' ואיזה בחי
' � לו ברירה שיהיה במה אדע ולגמר הבירור נית"א ע"ששאל א

והיינו , י גיהנו� או שעבוד שעיבוד ובחר בשיעבוד מלכיות"ע
י הגלות ולכ� נקרא "דעצ� כח קדושת ישראל נתברר ונתהווה ע

' ובשעת היות� במצרי� הי) ויציאת מצרי�(מצרי� כור הברזל 
ק והנה כל ימי "באריה' הלידה כדאי' והיציאה הי, ימי עיבור
ל קבלת עול הגלות דאברה� משעה שלשלת אחת ש' האבות הי

נע ונד מעיר לעיר ' הי, י"שהכיר את בוראו עד בואו אל אר
, ומש� למצרי�, ז"ע' � ה"ברמב' וממלכה לממלכה כדאי

ומשנולד יצחק נגזר גזירת הגלות ויעקב נכנס לעובי הקורה וגלה 
דהאבות כל ימי חייה� עבדו לתק� , ל לחר� ולמצרי�"פ לחו"ב

ששב יקבל עליו גלות ' תשובה אי' � הל"בר וברמ"חטא אדה
והיינו , שהוא מכפר דהוא גור� לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח

דשורש כל החטאי� הוא עני� העצמאות והגאוה וכאילו הוא 
ברשות עצמו ובזה נפרד משורש החיי� וזה העיקר והשורש של 
כל האומות שיש לה� עצמאות דכל ישות� נתהוה מכח חטא 

  .ל"זה כנ
לו ' דהיינו שיהי'  וכמו שפיתה הנחש והיית� כאלוקי� וכו

והגלות , זהו זוהמת הנחש ועצ� המיתה,  ו"רשות בפני עצמו ח
כ "כ השט� הנחש הקדמוני כ"הוא תיקו� לזה ולכ� מתגבר כ

להחטיא את ישראל בחטא זה קוד� הגאולה דהא כל עצת 
ת הגלותת דהיא עצה עמוקה כנגד עצת הנחש להביא העצמאו

 כל סותר הגלות ועצתעולמות ' ז להכחידו מב"אל האד� ועי
ככל הגוי� בית ' ז נהי"עצתו והוא רוצה להפר עצת הגלות ועי

דשופר איקרי שופר ואיקרי קר� והיינו דשופר ' ואי, ישראל
רק שמעבירי� בו קול ,  כלו�' מגרמי' מלשו� שפופורת ולית לי

של ישראל וכל  קרנ�ל דכל "התוקע ואיקרי קר� והיינו כנ
וה� מתגאי� בהקול קול , י ענוה ושפלות"גאוות� הוא רק ע

 יעקב אשר אהב גאו�וזהו את ',  יעקב ואי� לה� ישועה רק בו ית
רק קר� פסול ועוד , ולכ� שופר של פרה בלא איקרי שופר, סלה

ישראל שה� דבקי� ' דשופר אחד אמר רחמנא דהיינו בחי
כ שופר של "עצמ� משאבעלמא דיחודא ואי� עושי� רשות ל

י חזרה "פרה דעשה גילדי גילדי וכח זה הוא עני� עו� העגל דע
ענ� של עשיית רשות בפני עצמו ולכ� ' זוהמא החטא הקדו� דהי

פסול דאי� קטיגור נעשה סניגור והיינו עני� השופר שהוא ההיפ� 
ביו� ההוא יתקע '  והישופרי " דוד רק עקר�ל ועני� צמיחת "כנ

י שיקבלו עול הגלות זהו גופו של שופר " דייקא עז"בשופר ועי
  . משיחקר�ז יר� "של משיח ורק עי
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