
  אונזער פראנטמיר דארפ� אנהאלט�                                ה"ב
האלט שוי� ווייניגער פו� א חודש צו� 'טראצדע� וואס מ

באשטימט� טאג ווע� עס דאר� אפגעהאלט� ווער� די בחירות הטמאות 

אבער די קאמפיי� אפיסעס פו�  זענע�, סטיש� כנסת המיני�'צו� ציוני

  .מערכהנאכנישט פולקא� גרייט צו די " יהדות התורה"

דערווייל גייט נא� א� שארפע חילוקי דיעות אי� די סאמע 

די שאלה וועלכע , נעמלי�. 'חוב קדוש'יסודות פונע� הייליגסטע 

וואס קיינער פו� די . קאמפאני וועט זוכה זיי� צו פיר� דע� קאמפיי�

, עסקני� לש� שמי� איז נישט גרייט מוותר צו זיי� אוי� זיי� מקורב

 .ני מיט וועמע� זיי האב� א� אפמא� לטובת�אדער אוי� די קאמפא

 'חסידי�'ווארשיינלי� איז דאס אוי� א יסוד אי� די מחלוקה צוויש� די 

אדער  .ט"וואס ציעהט זי� נא� פו� אנהויב שנת תשמ מתנגדי�'או� די 

או� צוליב דע� , ט"שע הויפ� ממשיכי דר� הבעש'גאר צוויש� די רבי

� או� אנהייב� במע� קלויהאט מע� זי� נאכנישט געקענט רעכט צוזא

די , די סטיקערס, די פלאקאט�, ע מערכהמיט די גרויס

  .אדוועטייזמענטס או� בילדער אי� די צייטונגע�

די , דערווייל זיצ� נא� די בחורי� אי� די ישיבות, מעז יצא מתוק

כסדר אז זיי רופ� אויס וואס " בני תורה"די . אינגעלייט אי� די כוללי�

בטל תורה זיי� ווע� מעג� נאר מ, בימינו' ל התורהגד'זענע� די נושאי 

איז דוחה אוי� ' חוב קדוש'ווייל דער , עס קומט צו� עונת הבחירות

� וואס ווער אנדערע מצות שבתורהאזוי ווי אלע , מצות לימוד התורה

ממילא אז דער קאמפיי� איז דערווייל . אי� דע� זמ�' דחויה'צו ' הותרה'

  .הכל ריווח, פארשלעפט איז יפה שעה אחת מאוחר

 ,שלאפט אבער פו� די אנדערע זייט קע� מע� נישט זאג� אז עס

עס גייע� . עס קאכט זי� זייער שטארק, עס ברענט א פייער .בכלל נישט

זעהט 'מ. טונגע�עס קומע� פאר שטורעמישע מי, א� גאר הייסע פעולות

ס אפיסעס צו די שטובער פו� די ראשי געסקני� לויפ� פו� רעגירונ

שטייט אי� פארבינדונג מיט חברי הכנסת או� מיט די 'מ. ישיבות

  .עס איז זייער נישט רואיג, �"בית האדמורי� ב"משבקי

ווע� , מיר האלט� דא� מיט דע� מצב איבער די לעצטע חדשי�

עס זאל זיי� 'די חברי כנסת המיני� פו� יהדות התורה האב� איי� דאגה 

יעדער שטייט או� קוקט מיט שרעק איבער די , איי. '!שטילשא 

ציטערט וואס דער יעדער  ;'גיוס בני הישיבות'שרעקליכע גזירה פו� 

אבער  ?ווי אזוי וועט מע� זי� דא א� עצה געב� ;מארג� וועט ברענגע�

זיי האב� מחליט געווע� אז די גזירה פו� גיוס בני הישיבות איז א פעט 

  .או� דאס דאר� זיי ברענגע� נאר רווחי�. ביינדל

זיי ווייס� זייער גוט ווי ביטערלי� אנטוישט דע� ציבור איז פו� 

די חברי כנסת המיני� האב� נישט גארנישט . די גאנצע ווירטשאפט

חו# . קיי� שו� דערגרייכונג בעניני הדת, אויפגעטו� פאר אידישקייט

או� , אנמאכ� איבערקערעניש� ווע� עס קומט צו זיכערהייט עניני�

. זענע� זייערע הענט געבינד� ,באלאנגט נישט צו זייאנדערע זאכ� וואס 

  .י געלטער ווער� מצטמק והול�אפילו ד

די טיילונג . גאר אסא� האט צוגעגעב� די אינערליכע רייבערייע�

די אומצופרידענע . ישע'די רייבערייע� ביי די חסיד, ביי די ליטווישע

וואס  ,געפיל� ווער עס האט א בענקל פריער צי א בענקל שפעטער

ברענגט אוי� גרויס זארג אז עס בלייבט באלד נישט קיי� בענקלע� 

  ...איבער וואס זי� צו קריג�

האט געברענגט ביי זיי ' גיוס בני הישיבות'די גזירה פו� 

  .האפענונג אז נאר וואס זיי העלפ� באקומע� דע� זיבעט� בענקל

עס איז נישטא , קע� גארנישט טו�'מצד� איז דער מהל� אז מ

טאר נישט אויפרייצ� די 'מ. ישב בדד וידו�, נאר שווייג�, ס צו טו�ווא

או� די . ריר� נישטעטאר זיי נישט ווייז� אז מיר קאאפ'מ, פרייע

איינציגסטע פעולה וואס וועט אוועק נעמע� די גזירה וועט נאר זיי� 

  .דער זיבעטער בענקל אי� כנסת המיני�

מ צוויש� "איז א נפק וואס, 'איי וועט איינער פרעג� א שאלת ת�

וואס פארא כח וועל� זיי דע� האב� מער קעג� די אלע ?' זעקס או� זיב�

פרייע פארטייע� אויב זיי וועל� זי� רוק� מיט איי� בענקל וואס דאר� 

אבער אוי� דע� ! ?שוי� פו� לאנג קומע� צוליב דע� נאטורליכ� וואוקס

פארע� פונע�  די תשובה וועט קומע� אי�. איז נישטא קיי� תשובה

דקמאי קא  הושליחותי"וואס וועט זי� באציעה� אויפ� " חוב קדוש"

ענע� אויפ� סמ� 'ס או� ראשי ישיבות וועל� חתמ'ווע� אלע רבי, "עבדינ�

  .פונע� ערשט� חוב קדוש

די , זיי האב� גאנ# גוט מצליח געווע� איינצושלעפ� דע� עול�

 100%ב� געוואר� א או� עס איז כמעט צוגעשרי, פיל� האט געווירקט

  .סוקסעס צו זייער חשבו�

*  

די ווא� האב� זיי אבער פלוצלונג געכאפט א� אומגערישטע 

  .אטאקע

ק ביי שלש "אי� שיכו� וויזני# בני ברק איז פארגאנגענע� שב

סעודות אויסגערופ� געוואר� א שארפע מלחמה קעג� דאס זי� שטעל� 

ווערטער איז דאס  וואס אי� אנדערע. בכלל' לשכת הגיוס'אינע� 

געווע� א� אפענע הכרזה קעג� די החלטה פו� די גדולי ראשי הישיבות 

  . וואס האב� באפויל� יא צו גיי�, פו� בני ברק

דער פסק די� איז געדעקט געוואר� מיט א טא� פו� א גרייטקייט 

וואס , שפרא� 'נטורי קרתא'האט גענוצט א 'מ, צו גיי� זיצ� אי� תפיסה

  ."אנו עבדי� והוא מלכינו ול' ה"דיגט מיט א פייערדיג� האט זי� געענ

אט די אטאקע האט געהאמערט אויפ� קאפ פו� די חברי הכנסת 

דאס האט פארדרייט אלע כללי� פו� זייער . ווי מיט האמערס

ווייל איינמאל . לע זייערע חשבונותדאס האט צושטערט א. פאליטיק

דער ציבור הייבט א� צו גיי� אוי� די ליניע פו� מורד זיי� או� ארויסגיי� 

וואס דאס איז דער איינציגסטער שליסל  ) בחרב ובחנית קעג� די גזירה 

אויס מיט , איז שוי� אויס מיט בחירות )צו קענע� מצליח זיי� 

או� דער , גאר א צווייטע ליניע די מערכה גייט אריבער אוי�, בענקלע�

ברע� פאר מסירות נפש וועט נישט זיי� באגרעניצט צו א צעטעלע אי� 

  .נאר צו א פייערדיגע מלחמה פאר אונזער עתיד. א קלפי

די וואס האב� ביז . אויפגעוועקט' ס'שלא� רבי'דא האב� זי� די 

האב� פלוצלונג , יעצט געשריג� אז עס איז נישטא וואס צו טו�

  .או� וואס נישט, מייקראפאנע�, טעלעפא� נומער�, געטראפ� אדרעס�

עט אז דער 'טענה'שוי� מוצאי שבת האט יענקל ליצמא� גע

די . וויזניצער רבי האט צוגעטראפ� מיט רוח הקודש צו זיי� געדאנק

, האט געווארט אזויפיל חדשי� א�מליצפראגע איז נאר פארוואס 

די אלע שרעקליכע מקומות  געלאזט אזויפיל בחורי� אריבערגיי� 

נייעס או� הערשט נאכדע� וואס ער האט געהערט די , המטונפות



האט ער זי� דערמאנט אז דאס האט ער איבער די שלש סעודות תורה 

  .געמיינט

דער מציאות האט באוויז� אז ביז געציילטע שטונד� האב� , אבער

זיי האב� באקומע� א� ? וואס', השיג'זיי געהאט ערלעדיגט זייער 

וועט 'האט זיי מבטיח געווע� אז מ'מ. 'ר נישטגייט מע'מ'הבטחה אז 

דיגע 'שוי� נישט בודק זיי� די מתייצבי� לגיוס אוי� געמיינע פריצות

  .'על טהרת הקודש'נאר דאס וועט צוגיי� , אופני�

נא� בו ביו� . האט באקומע� אזא הבטחה איז דא� גוט'אז מ

א� האט דער ראש ישיבה וואס שטייט בראש פו� דע� מהל� געהאט 

האט געלאזט לויפ� א ידיעה אי� די 'או� מ, �'אסיפה מיט� וויזניצער רבי

   .גאס� אז מפטירי� כדאתמול

צי עס איז טאקע מפטירי� כדאתמול צי נישט איז נאכנישט 

ווי עס זעהט זי� אויס דערווייל איז די שמועה . קלאר אוי� די מינוט

, ר וויזניצער רבי האלט זי� פעסט ביי זיי� מיינונגאו� דע, בשקר יסודה

עס איז בלויז איי� שקר . אבער פאר די גאס קע� מע� פארקויפ� לאקש�

  .צוויש� אנדערע טויזענטער שקרי�

מה האט אויפגעוועקט אסא� חלדער פייערדיגער קול מ

עס וועט יא זיי� או� עס איז צו ערווארט� אז , פארשלאפענע מענטש�

  .א שטיקל מערכה קעג� דע� פלא� פו� די פירער פו� יהדות התורה

  :א שטארקע קשיאאבער כשאנו לעצמינו איז אונז שווער 

אויב איר . א אנא עד השתא אמאי לא אתיתכאי מל, קוד� כל

או� אז עס , אויב איר ווייסט יא צי וועמע� מע� ווענדעט זי�, קענט יא

טראצדע� וואס ביז יעצט האט , ערלעדיג� א שינוי פעלט זי� אויס צו

איר די גאנצע צייט געשריג� אז עס איז נישט מעגלי� או� מע� קע� 

או� דא פלוצלונג אז עמיצער פו� אייערע אייגענע איז ארויס פו� , נישט

או� ער האט געמאכט א� אייגענע� פראנט וואס שטעלט אי� , די ליניע

גענוי געוואוסט וואס צו טו� כדי אי�  האט איר, געפאר אייער מהל�

  !?צו בארוהיג�

או� איר ווייסט יא אוי� וועלכע , או� אז איר קענט טאקע יא

פארוואס האט מע� . ווילט זי� פארשטיי�, טיר� מע� דאר� אנקלאפ�

וואס טוט זי� מיט די עצ� ביטערע גזירת ! ?נאר גערעדט פו� בדיקות

  ! ?הגיוס

שליחותיהו 'נישט האב� קיי� טענות קע� באמת אוי� זיי 'מ

מיר . זיי גייע� ערלי� אי� די וועג� פו� זייערע פארגייער. 'דקמאי עבדינ�

די שווערסטע או� , זענע� שוי� מלומד מיט זייערע השגי� מאז ומקד�

ביטערסטע גזירות וואס די רשעי� האב� ארויסגעגעב� האב� זיי 

או� דאס האט באקומע� א , אימער געענדיגט מיט א טיילווייזע פשרה

וואס איז צוגעשטעלט געוואר� צו די רשימה פו� די ' הישג'נאמע� 

חזיר שנמלח על 'רוב השגי� זענע� בבחינת . השגי� אוי� לאור� ימי�

קע� " ל"דיגע בדיקות לצה'מהודר"או� אט די . 'טהרת הקודש

  .צוגעשטעלט ווער� צו די רשימה

או� דאס , איז זייער ווייטאגלי� די נייעס וואס איז געווע� די ווא�

ווייל מיר זעה� או� מיר איבערצייג� זי� זייער . טוט אונז זייער וויי

  .קלאר וואס עס איז זייער מהל� או� ווי אזוי זיי וויל� דא גיי� ווייטער

זיי האב� יעצט איי� ציהל צו קענע� דערגרייכ� נא� א בענקל אי� 

הכנסת פו� בעלזא שוי� נישט  אזוי וועט דער דארשטיגער חבר, כנסת

דארפ� גיס� אזויפיל שפייעכטס מיט זיינע פאדערונגע� או� 

או� אוי� די ליטווישע וועל� זי� שפיר� עטוואס , סטראשונקעס

זאל מאכ� א 'או� זיי וועל� נישט פארלאנגע� אז מ, באקוועמער

או� וועמע� עס , איבערציילונג צו זעה� ווער עס איז היינט גרעסער

או� גיוס בני הישיבות  .60%או� וועמע� עס קומט זי�  40%ט זי� קומ

  .איז דער בעסטער מיטל דערצו

או� זיי וועל� האב� , נאכדע� וואס דאס וועט זיי געלונגע�

פשרות למחצה , דערגרייכט זייער ציהל וועט זי� אנהייב� די השגי�

� או, ל"נישט ממש אי� צה, נישט יעדער דאר� גיי�. לשליש ולרביע

או� דער עול� , יעדע דורכפאל וועט אפגעצייכנט ווער� אלס א� השיג

  .גול� וועט זי� נא� פרייע� אוי� דע� ביטער� געשעפט

מיר טאר� זי� נישט לאז� , מיר טאר� זי� נישט לאז� פארפיר�

מיר טאר� נישט לאז� די חברי כנסת המיני� זאל� אונז , פארבלענד�

נאר מיר מוז� , ערע אייגענע אינטערעס�ארומשלעפ� ביי די נאז לויט זיי

  .האלט� דע� פראנט ווי מיר וויל�

" ÒÂÈ‚ ˙Â·È˘È‰ È�· "‰È‰È ‡ÏÂ ÌÂ˜È ‡Ï !¯ÂÁ· ÔÈÈ‡ ÔÈÈ˜ ,

˙Â�Â¯˘Î Ú�ÈÈÊ ÔÂÙ Ô‰ÚÊÚ‚Ù‡ ,‰„Ó˙‰ ÔÈÈÊ ÔÂÙ Ô‰ÚÊÚ‚Ù‡ , ÍÈÊ ¯‡Ë

Ú�È‡ ÔÚ�ÂÙÚ‚ Ë˘È�Ì È�ÂÈˆ'¯ÚËÈÏÈÓ Ô˘ÈËÒ.  ÌÚ„ ÛÈÂ‡ ÔÙ¯‡„ ¯ÈÓ ÔÂ‡

 ‡ Ô¯ÈÙÔÙÂ‡ ÔËÒÙ¯‡˘ ÔÙÈÂ‡ ‰Ó¯Á ˙ÓÁÏÓ.  

א מלחמה פירט , א מלחמה פירט מע� נישט אי� כנסת המיני�

  !מע� אי� די גאס�

מיר האב� שוי� מנצח געווע� יעדע , מיר זענע� מלומדי מלחמה

איינציגע מלחמה ווע� מיר זענע� ארויסגעגאנגע� להקהל ולעמוד על 

וי� אונז מערערע גזירות די ציוני� האב� שוי� גוזר געווע� א !נפשינו

או� נא� קיינמאל איז זיי נישט געלונגע� אונז צו שטער� פו� , איומות

', פייג'ווייל מיר האב� זיי געוויז� א , אונזער וועג נאר צוליב איי� סיבה

מיר האב� זיי קלאר געזאגט אז עס איז , מיר האב� געהאט מסירות נפש

אונז קענע� צווינגע� מוותר צו די וועלט אז זיי זאל�  נישט שיי� אוי� 

  .זיי� אוי� קיי� זיז כל שהוא

איינע פו� די גרעסטע יסודות , דיגער פראבלע�'עס איז א מורא

פאר די הצלחה פו� אזא מערכה איז אז עס זאל זיי� א געמיינזאמע 

אט די פשרני� . החלטה צוויש� אלע ערליכע איד� שומרי תורה ומצוות

זיי האב� , זיי האב� געמאכט א חורב�, �זיי האב� געלעכערט די שי

עס איז , עס איז דא וואס צו רעד�, קלאר געזאגט פאר די רשעי� אז יא

  .שיי� איינצוגיי� אוי� פשרות

, פו� די אנדערע זייט ווייס� מיר אבער אונזער תכסיסי מלחמה

מיר דארפ� פיר� א מלחמה מיט , מיר דארפ� טו� או� נישט אויפטו�

מיר דארפ� ארויסברענגע� , ור� הדר�רפ� גיי� לכל אמיר דא, פייער

אז עס זאל איבעראל , פ� וואס איז נאר שיי�אונזער גאנג אוי� יעד� או

אנקומע� או� איבעראל דערהערט ווער� אז דאס יהדות החרדית גייט 

דער . נישט איי� אוי� קיי� שו� פשרות איבער די נושא פו� גיוס

� ווי ערלי� עס זאל נאר נישט זיי� איז גאנצער מיליטער ווי שיי� או

או� מיר וועל� לוח� זיי� דערקעג� עד קצה , טמא ומטמא, פסול

  .האחרו�

הישועה' ולה


