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מאפילה לאור גדול:

ויואל משה אין די שטחים

‘סודות פון חדר' איבערגעגעבן דורך א געוועזענעם מתנחל — פארוואס זענען זיי אליין אזוי צעמישט? –
אפענער השגחה פרטית מיט ספר הקדוש "ויואל משה" — "נטרונא" דער רוקן-ביין און פלאטפארמע פאר
די מבקשי אמת — שרעקליכע סילופים וזיופים אין ספרים הקדושים מיט וואס זיי פיטערן זייער ציבור
הרב י .בן חיים

אריינפיר:
כלל ישראל גרייט זיך צום יום טוב פסח,
דער חג הגאולה ,ווען אידישע קינדער דערמאנען
דעם שווערן גלות מצרים און בעטן אז מיר זאלן
שוין זוכה זיין צום “ונאכל שם מן הזבחים ומן
הפסחים".
אין די זעלבע צייט קומט בהכרח ארויף
אויפ'ן געדאנק וואס מיר האבן מקבל געווען
פון רביה"ק זי"ע אז ווען נישט די א.ג‘ .אידישע'
מדינה וואלטן אידישע קינדער אויסגעלייזט
געווארן פון גלות נאך די ביטערע וועלט
מלחמה ה"י ,און דאס איז ליידער מעכב
גאולתינו ופדות נפשינו.
דעריבער איז טאקע איצט די פאסיגע צייט
צו ברענגען פאר'ן חשוב'ן ציבור דעם מורא'דיג
אינטערעסאנטן שמועס מיט עמיצן וואס איז
אויפגעוואקסן זיין גאנץ לעבן צווישן פארברענטע
מתנחלים און וויאזוי ער האט זיך ב"ה געעפנט
די אויגן ,אין גרעסטן טייל אדאנק דעם הייליגן
מוסד “נטרונא" ,וואס איז דולה ומשקה דעם

“ספה"ק ויואל משה" לכל באי עולם ,וואס דאס
האט אים געהאלפן צו אנערקענען דעם אמת
און טרעפן א ריכטיגע תשובה פאר אלע זיינע
ספיקות ,ווי אויך האט דאס אים צוגעשטעלט די
פאסיגע ‘וואפן' אפצוענטפערן אלע קשיות וואס
ער האט געהאט אויסצושטיין פון זיינע פריינט
און משפחה מיטגלידער.
גלייכצייטיג האט דער שמועס געגעבן א
טיפן בליק אריין אין די אינערליכע וועלט פון
די מתנחלים ,דער ווינקל וואו ציונות לעבט
נאך ליידער ביז מסירת נפש ועד בכלל ,ווי זיי
אליינס זענען היפש צוטומלט ,וואס עפנט א
ברייטער פעלד פאר דעם ערליכן ציבור זיי צו
עפענען די אויגן און זיי ארויסשלעפן פון דעם
פינסטערן נעץ וואו זיי זענען פארכאפט ,און ווי
קריטיש וויכטיג עס איז צו פארשפרייטן דעם
אמת'ן דעת תורה צווישן די פארבלאנזשעטע
נשמות סיי אין ארץ ישראל ,און פונקט אזוי
וויכטיג אין אמעריקע ,וואו א גרויסער טייל פון
ארטאדאקסישן אידנטום איז ליידער שטארק

ר' ג .שטאמט ארגינעל פון אמעריקע .זיין עלטער זיידע איז געווען א
גרויסער רב דא אין אמעריקע ,ער האט געוואוינט און געהאט א ביהמ"ד
אין וויליאמסבורג ,יארן נאך פאר רביה"ק זי"ע האט זיך אהינגעצויגן און
דארט אויפגעשטעלט די סאטמארע קהלה .ער אליין איז נאך אויך געבוירן
דא אין אמעריקע.

מיטגעריסן מיט'ן ציוני'סטישן/מתנחל'ישן גייסט
פון “ארץ ישראל השלימה".
צוליב פארשטענדליכע סיבות וועלן
מיר נישט ארויסשרייבן דעם פולן נאמען
פונעם געוועזענעם מתנחל ,און אויך נישט
אלע פונקטליכע דעטאלן וואס ער האט
אונז דערציילט (כדי מ'זאל אים נישט קענען
אידענטיפיצירן) ,אבער דער שמועס פאר
זיך איז העכסט באלערנד און אויסטערליש
אינטערעסאנט צו הערן פון עמיצן וואס האט
מיט די אייגענע כוחות זיך באוויזן ארויסצודראפען
פון זיין אייגענעם נעץ ,און וועלכער בעט זיך אז
מ'זאל אים העלפן ראטעווען וויפיל נאר מעגליך
פון זיין קרייז ,וועלכע זענען נאך אלעם אונזערע
אידישע ברידער ,אין גרעסטן טייל תינוקות
שנשבו.
בלייבט נאר איבער צו האפן און מתפלל זיין
אז ילמדו תועים בינה וכל הרשעה כולה כעשן
תכלה בקרוב בימינו ,וואס דאדורך וועלן מיר
זוכה זיין צו ביאת משיח צדקינו ,בב"א.

ווען ער איז געווען א קליין קינד ,אין די אנהויב '980ער יארן ,איז
געווען א גרויסער “עליה" ווינט ביים אמעריקאנער אידנטום און זיינע
עלטערן זענען ארויף קיין ארץ ישראל ,צוזאמען מיט זיי זענען אויך ארויף
זיין טאטנ'ס אלע געשוויסטער און זיין מאמע'ס אלע געשוויסטער ,און זיי
האבן אויך ארויפגענומען זייערע עלטערן מיט זיך.

פון קרענק און הונגער ל"ע .עווענטועל איז ער אנגעקומען קיין ארץ ישראל
צוערשט האבן זיינע עלטערן זיך באזעצט אין ירושלים ,אבער עטליכע
וואו ער איז אריינגעפאלן צו די מזרחי ,און געלערנט אין מרכז הרב ביי הר'
יאר שפעטער האבן זיי באשלאסן זיך ארויסצוציען אין די שטחים אלס
צבי יהודה קוק ,א זון פון באקאנטן הר' קוק .
טייל פון א קאמפיין ביי די מתנחלים צו גיין באזעצן די דאזיגע ערטער.
זיין טאטע איז געווארן א רב אין איינע פון די קלענערע שטעטלעך אין ר.
היינט צו טאג איז ליאור פון די הויפט פירער ביי די מזרחי ,און
אן אויסטערליש עקסטרעמער ציוני'סט ,ממש אומגלויבליך .ער איז פון
ר' ג“ :.מיר האבן דארט געוואוינט אין הארץ פון די אראבישע געגנטער.
די געציילטע ‘רבנים' וועלכע זענען מתיר דאס ארויפגיין צום הר הבית
ס'איז מיך אפט אויסגעקומען אריבערצופארן אראבישע דערפלעך ,די
בזמנינו; ער שטיצט דעם ווילדן פארשלאג פון מאיר כהנא אדורכצופירן א
אראבער פלעגן ווארפן שטיינער אבער מיר האבן געהאט בולעט-פרוף
“טראנספער" וואס וועט פארטרייבן אלע מדינת ישראל אראבער פון זייערע
פענסטער וואס האט אונז באשיצט פון די שטיינער .די וויכטיגסטע זאך
היימען; און ער איז געגאנגען אזוי ווייט ווי זיך אויסדרוקן אויף דעם רוצח
אין דער וועלט איז געווען דאס בויען און באזעצן מדינת ישראל פאר יעדן
ברוך גאלדשטיין אז ער איז א ‘קדוש'!
פרייז".
און ביי אים איז אונזער ר' ג.
פיר-פינף יאר שפעטער זענען
אויפגעוואקסן.
זיינע עלטערן מיד געווארן פון
“...די שטאב פון נטרונא זענען שטארקע
דאס לעבן דארט און זיי האבן זיך
שפעטער האט ער אויך געלערנט
אויסגעבויטע בעלי השקפה וועלכע שטייען
אריבערגעצויגן קיין אפ .א מתנחל'ישע
אין א ישיבה אין גוש עציון .ראביי
שטענדיג גרייט מפריך צו זיין די אלע שקרים ודברי
געגנט וועלכע באשטייט  70%פון
[זשעי .בי ].סאלאווייטשיק האט אן
טעגליך,
טאג
אן
זיך
שטויסן
מיר
וואס
מיט
שטות
אמעריקאנער געבוירענע ,פון די ראביי
איידעם רב אהרן ליכטנסטין ,וואס ער
ריסקין אנהענגער [א שטארק לינק
און העלפן אויפווייזן דעם ריינעם אומגעפעלשטן
האט געעפנט א ישיבה אין די שטחים
געשטימטער אפילו לויט זייערע השגות.
הארט נאך די זעקס טאגיגע מלחמה,
דעת תורה .נטרונא'ס הסברה זענען קולע אל
ער קומט אויך ארגינעל פון ניו יארק און
אין אלון שבות אין די גוש עציון געגנט
המטרה ,און אדאנק זייערע דברים מתקבלים על
האט זיך געצויגן קיין ארץ ישראל מיט
צווישן בית לחם און חברון.
הלב קען איך מעיד זיין קליפ און קלאר אז “מימי לא
א חלק פון זיינע ניו יארקער אנהענגער
ר' ג“ :.די מעשה איז אז זיי אליין
אדם"!...
נצחני
אין  .]'983אפ .איז אביסל מער אוועק
לעבן אין א שטארקער צעמישעניש .פון
פון די אראבער ,כאטש נאך אלץ טיף
איין זייט האלט מען אין איין חזר'ן דעם
אין די שטחים .ס'איז בכלל א רייכערע
אני מאמין אין ביאת המשיח ,זיי אליין
געגנט מיט הערליכע הייזער און גערטנער.
גלייבן אויך אפיציעל אז משיח וועט קומען אויסלייזן די אידן ,דאס איז זיי
ר' ג“ :.ביי די אמעריקאנער מאדערן-ארטאדאקס וועלכע זענען
נאך געבליבן באמונה פון וואס ס'איז איבערגעגעבן געווארן פון די פריערדיגע
ציוני'סטיש געשטימט קומט מיר אפט אויס צו הערן וואו זיי באוואונדערן
דורות.
די געגנט אז ס'איז “וואונדערבאר" ,אפילו אין פלעטבוש קען איך עס הערן,
“פון די אנדערע זייט זענען זיי אלעמאל פארנומען אז מ'דארף טון
און איך רעג מיך אלעמאל ,אפשר פאר דיר איז עס וואונדערבאר ,מיר איז
אייגענע פעולות (ח"ו) ארויסצוגיין פון גלות; ס'איז א גוטע זאך אז מ'האט
שוין גארנישט אזוי וואונדערבאר דארט"...
זיך געמאכט אליין א לאנד; דו דארפסט טון עפעס פאר די גאולה צו מאכן

מתנחל'ישע באוועגונג איז צוביסלעך
עוקר די אמונה אין ביאת המשיח!
פארשטייט זיך אליין אז אלע זיינע יוגנט יארן איז ר' ג .אויפגעוואקסן
מיט פארברענטע ציונים .ביי וועמען ‘ארץ ישראל' שטייגט איבער אלעס.
זיינע יוגנט יארן האט ער פארברענגט אין א ישיבה אין קרית ארבע,
חברון ,וועלכע איז אנגעפירט געווארן דורך הרב דוב ליאור ,איינער פון די
וויכטיגסטע פיגורן ביי די מזרחי'סטן ,און פון די פירנדע תלמידים פונעם
טרויעריג-בארימטן “מרכז הר' [קוק]".
דער הרב ליאור איז א פרשה פאר זיך .ער איז געבוירן אין יארעסלאוו
צו זיין פאטער ר' משה לייבלאנד ,א בעלזער חסיד .ווען רוסלאנד און
דייטשלאנד האבן זיך צוטיילט מיט פוילן אנהייב פון די צווייטע וועלט
מלחמה זענען זיינע עלטערן אנגעקומען טיף אין סאוויעט רוסלאנד און
שפעטער פארטריבן געווארן קיין סיביר .ביידע עלטערן זענען אומגעקומען

זאכן בעסער; אא"וו.
“איז אויטאמאטיש ווערט א שטארקע סתירה .איז די מדינה יא א
גאולה [רח"ל] אדער נישט?! אויב ס'איז א גאולה וואס מיינט אז מ'ווארט
אויף משיח'ן?! א גאנצע מישמאש דארטן.
“ס'זענען טאקע דא דארטן היינט געוויסע רע-בנים וואס איך ווייס נישט
אויב זיי גלייבן נאך בכלל אין ביאת המשיח [!] ,זיי פרובירן צושטאטלעך
אריינצודרינגען אז ‘מען פלעגט טאקע זאגן אז משיח וועט קומען' אבער...
רח"ל מהאי דעתא.
“מיך האט אויך אלע יארן שטארק געעגבערט די סתירה ,ס'האט מיך
קיינמאל נישט געשטימט דער פאקט אז מיר גלייבן אין ביאת המשיח ,און
פון די אנדערע זייט זאגט מען אז די מדינה איז אן אתחלתא דגאולה .און
אפילו לו יהא ווי זיי זאגן אז די גאולה וועט קומען בדרך הטבע היל"ת,
זענען זיי דאך אבער מודה אז ס'מוז זיין א משיח ,וואס וועט צווינגען גאנץ
כלל ישראל צו גיין בדרך התורה .די סתירה האט מיר אלעמאל געגריזשעט.

...מיך האט אויך אלע יארן שטארק געעגבערט די סתירה ,ס'האט מיך קיינמאל נישט
געשטימט דער פאקט אז מיר גלייבן אין ביאת המשיח ,און פון די אנדערע זייט זאגט מען אז
די מדינה איז אן אתחלתא דגאולה .און אפילו לו יהא ווי זיי זאגן אז די גאולה וועט קומען בדרך
הטבע היל"ת ,זענען זיי דאך אבער מודה אז ס'מוז זיין א משיח ,וואס וועט צווינגען גאנץ כלל
ישראל צו גיין בדרך התורה .די סתירה האט מיר אלעמאל געגריזשעט...
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“ווען איך בין אלט געווען בערך  16יאר האבן מיינע עלטערן
ארויפגעברענגט קיין ארץ ישראל אויך מיין חשוב'ן עלטער זיידן ,וועלכער
האט עס שטארק נישט געגליכן ,און ס'איז מיר איינמאל אויסגעקומען צו
כאפן א שמועס מיט אים איבער די ענינים האט ער מיר זייער שטארק
ארויסגעברענגט אז די גאולה קען נישט קומען בידי אדם.
“ער האט שטארק מדגיש געווען די ווערטער פון רמב"ם אין ערשטן
אני מאמין “שהבורא יתברך שמו .....הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל
המעשים" ,האט ער שטארק געדרוקט דעם “ויעשה" ,און ער “וועט" טון,
נאר דער רבש"ע איז דער וועלכער קען דורכפירן די וויכטיגסטע זאך אויף
דער וועלט פון ברענגען די גאולה שלימה .די ווערטער זענען מיר גאר
שטארק אריין אין קאפ און האבן מיך שפעטער געהאלפן אנצוקומען צום
ריכטיגן דרך האמת.
“על כל פנים ,ווען ער האט צו מיר גערעדט איז דאס ביי מיר אויך
געווען א דבר פשוט אז כלל ישראל ווארט אויף ביאת המשיח ,און במילא
האב איך שוין געהאט אין מחשבה דעם קאנפליקט .די גאנצע זאך ,די
ארמיי ,דאס לאנד ,וויאזוי שטימט דאס מיט די אמונה אין ביאת משיח? “.

אפענער השגחה פרטית ,אין סאמע ה' אייר!
דא איז דער שמועס אריבער מער צו די צייט ווען ר' ג .האט ענדליך
אנגעהויבן אנערקענען אז דער וועג וואס מ'האט אים מחנך געווען איז
פארקרומט און פארדרייט.
נאך יארן גרובלען און נישטערן האט ער געטראפן אין די כתבים פון
דעם וועלט בארימטן גאון און בעל מחשבה ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל
ווי ער איז הערליך מסביר דעם גאנצן ענין פון די גאולה ,און ער צולייגט
עס מיט א מורא'דיגע קלארקייט אז עס קען נישט זיין אז די גאולה איז
דאס ארויפגיין קיין ארץ ישראל ,והראי' אז אידן זענען דאך שוין געזעצן
צוויי מאל שרויים על אדמתם און מיט דעם אלעם זענען זיי פון דארט
פארטריבן געווארן ,אלזא וואס גייט זיין דאס דריטע מאל אנדערש?
איז ער מסביר אז דער יסוד פון די גאולה איז דער “ומלאה הארץ
דעה את השם" ,דער עיקר ציל פון די גאולה איז נאר אז אלע אומות
העולם וועלן קומען צו דער אנערקענונג אז “ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו
בכל משלה" ,בלויז דער באשעפער אין הימל ער איז דער איינציגער גאט
און ער איז מלך אויף די גאנצע וועלט .און על אחת כמה וכמה אז גאנץ

כלל ישראל וועט מכיר זיין אין רבש"ע און זיך צוריקקערן בתשובה שלימה
אפצוהיטן תורה ומצוות.
נאך מער ,ארץ ישראל אליין איז אויך נישט געווען מער ווי א כלי ,א
“טול" ,וואס האט געדארפט העלפן אידן און די גאנצע וועלט אנערקענען
אין גדלות הבורא .אודאי איז עס א הייליג לאנד ,אבער דער ציל דערפון
איז צו ברענגען די וועלט נאנטער צו די הכרה אין גרויסקייט פון הייליגן
באשעפער – און זעלבסטפארשטענדליך אז אן דינען דעם צוועק איז
וואוינען אין ארץ ישראל גארנישט ווערד.
[בדרך אגב מיין התקשרות מיט די ספרים פון ר' שמשון רפאל הירש
זצ"ל האט מיר נאנט געברענגט מיט די רבנים יוצאי דייטשלאנד ווי הגאון
ר' שמעון שוואב זצ"ל ,אויך געוועהן א רב אין דייטשלאנד ,ורב קהל עדת
ישרון ניו יארק ,א מערקווירדיגן סיפור פלעגט ר' שמעון פארציילן אז ער
האט אמאל געפרעגט פון סאטמאר רב איבער א געוויסן השקפה'דיגן ענין
וואס ווערט מבואר אין די כתבים פון ר' שמשון רפאל הירש ,האט דער
רבי אים געענטפערט “כל אשר תאמר אליך שר"ה שמע בקולה" ,שר"ה
איז ראשי תיבות [ר'] שמשון רפאל הירש ,און אים דארף איר אויסהערן]...
דער קלארער ביאור האט געשטעלט ר' ג .אויפ'ן פלאץ .ער איז
געקומען צו די אומצוויידייטיגע מסקנא אז אלעס וואס מ'האט אים
געלערנט ביז היינט אז ארץ ישראל איז וויכטיגער פון אלעס איז געווען
פאלש ,אבער ער האט פארט געהאט געוויסע קשיות פון זיינע פריינט און
די ספרים זייערע מיט וואס ער האט זיך נישט געקענט ספראווען (זעט
שפעטער ווי ר' ג .צולייגט מיט'ן גאנצן זאפט די שרעקליכע סילופים וזיופים
וואס די חברה לייגן אריין אין די ספרים הקדושים) ,ביז ווען ער האט געזען
א געוואלדיגן השגחה פרטית וואס האט אים ערגענצט זיין ארויפקומען
אויפ'ן דרך האמת.
ר' ג“ :.עס איז געווען ה' אייר תשס"ו ,איך בין געווען אין די צענטראלע
באס סטאנציע וואו ס'איז געווען א קליינע שול און מ'האט דארט
אפגעראכטן פייערונגען לכבוד זייער חגא די “יום העצמאות" .איך האב נישט
געוואלט אריינגיין.
“יענע יאר איז געווען גראד נאך בחירות ,מיט'ן גאנצן קאמפיין .איך
האב שוין דאן געוואוסט גענוג אויף זיך נישט צו פרייען מיט זייער חגא.
“על כל פנים ,איך בין דאן געשטאנען אין באס סטאפ נישט וועלנדיג
אריינגיין צו זייערע חינגא'ס ,און דארט ‘פערצופאל' געזען דעם ספר “ויואל

סילופים וזיופים
ביי דעם טייל איז דער שמועס אריבער צו וואס
ר' ג .האט אנגעצייגט אז די מזרחי'סטן בויען אויף זייער
פאלשע אידעאלאגיע אויף ציטאטן און שטיקלעך
וואס זיי נעמען ארויס פון ספרים און פארדרייען מיט
האלבע אמת'ן און גאנצע ליגנטס אז ס'זאל שטימען
מיט זייערע קרומע דרכים און פאלשע אויפפאסונגען,
און אונזער ר' ג .דורכאויס זיין לאנגיאריגן זוך פאר'ן
אמת האט עס דורכגעקנעטן איינס ביי איינס בלויז
זיך צו איבערצייגן וויפיל סילופים און זיופים זיי האבן
געפעלשעוועט אין די הייליגע ווערטער פון די ראשונים
ואחרונים.
צוליב מאנגל אין פלאץ וועלן מיר בלויז ציטירן
געציילטע ביישפילן וואס ער האט אונז אנגעצייגט,
בעיקר אויפ'ן חלק פון די שלש שבועות וואס זיי
פרובירן היינט מיט אלע כוחות אפצולייקענען ,און נאך
עטליכע ביישפילן ,ואידך פירושא זיל גמור:
א) זיי ברענגן צב"ש פון די גמרא אין בבא מציעא
(פה ).אז רבי זירא ,וועמען זיי באצייכענען אלס דער

בעל המימרא פון די שלש שבועות ,האט געפאסט
הונדערט מאל נאכ'ן אנקומען קיין ארץ ישראל ,כדי
ער זאל פארגעסן די תורה וואס ער האט געלערנט אין
בבל.
פרעגן זיי אזא קשיא ,לכאורה פארוואס געפינט
מען דאס נישט ביי קיין שום אנדערע אמורא וואס
האט עולה געווען פון בבל לארץ ישראל אז ער זאל
וועלן פארגעסן זיין תורה? בויען זיי אויף א פשעטל
אז ‘רבי זירא האט געזעהן מיט רוח הקודש אז עס
גייט קומען א דור וואס וועט זיך אפהאלטן פון קומען
קיין ארץ ישראל אלץ צוליב זיין מימרא פון די שלש
שבועות ,דערפאר האט ער געפאסט כדי די מימרא
זאל פארגעסן ווערן פון דער וועלט'...
אבער א קורצער בליק אין די גמרא צייגט אז דאס
איז פשוט א געלעכטער .הייבט זיך נישט אן ,רבי זירא
איז בכלל נישט דער בעל המימרא פון די שבועות;
ער ברענגט עס נאר אראפ צו ענטפערן דער פסוק
“השבעתי אתכם !"...דער ריכטיגער בעל המימרא איז

אן אנדער אמורא ,ר' יוסי בר חנינא ,און טאקע פון ארץ
ישראל ,וואס זאגט “שלש שבועות הללו למה? אחת
שלא יעלו ישראל בחומה."...
אויך דעם שרעקליכן עונש פון עובר זיין אויף די
שבועות זאגט אן ארץ ישראל'דיקע אמורא ,רבי אלעזר:
“אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את
השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם "...אויך
דער מדרש אין שיר השירים ,וואס איז פול מיט ארץ
ישראל'דיקע אמוראים ,רעדט באריכות וועגן די שלש
שבועות.
עס איז קלאר בלי שום ספק אז זיי
האבן געהאלטן אז די שבועות זענען חל בכל
תוקף ,און נאר אין די צייטן פון עזרא איז געווען א
היתר פאר א צאל אידן ארויפצוקומען .זיי ,די בני א"י,
שטאמען מערסטנס פון די צאל; די איבעריגע האבן
מורא געהאט פון די שבועות ,ווי דער רמב"ן זאגט
אין ספר הגאולה“ ,שלא אבו לדחוק את הקץ".
***

משה" .און ס'האט מיך ממש אויפגעלאכטן די אויגן – איינס פון די
וויכטיגסטע זאכן וואס האט מיך אויסטערליש דערפרייט איז געווען ווען איך
האב געזען ווי ער ברענגט אז דער רמב"ם ברענגט אראפ די שלש שבועות
אין “אגרת תימן" ,וואס איינס פון זייערע הויפט טענות איז אלעמאל געווען
דאס וואס דער רמב"ם ברענגט נישט אראפ די שלש שבועות אין ספר היד,
ער איז אויך זייער שיין מסביר פארוואס דער רמב"ם ברענגט עס נישט אין
ספר היד .דאס איז געווען ביי מיר כמוצא שלל רב.
“אזוי אויך באפאסט זיך דער סאטמאר רב מיט די טענה אז דער
רמב"ם זאגט אז ס'וועט זיין על דרך הטבע .קודם צייכנט ער אן אז אין
אגרת תימן זאגט ער יא אז ס'וועט זיין אותות ומופתים ,דערנאך איז ער
מסביר בטוב טעם ודעת אז דער רמב"ם האט בכוונה נישט געוואלט געבן
א געלעגנהייט פאר די פאלשע משיחי שקר אויב זיי וועלן באווייזן אותות
ומופתים – אזויווי די ציונים האבן זיך בארימט מיט זייערע ‘ניסים' – און
וועגן דעם האט ער עס נישט געשריבן אין ספר היד.
“כ'האב געזען דערין א שטארקער השגחה פרטית ,אז פונקט אין דעם
טאג ה' אייר ,טאקע אין די צייט וואס זיי האבן געפייערט אינעווייניג אין
שוהל און איך האב נישט געוואלט אריינגיין ,האב איך פונקט דאן געטראפן
אין א ווייטע שטאט אין מדינת ישראל דעם הייליגן ספר וואס איז מאיר
עיני ישראל און האט מיך זעלבסט מחזק געווען מיט די ריינע אמונה".

א דאנק אייך “נטרונא"!,
אבער וואו זענט איר “נטרונא"?!
ר' ג“ :.פארשטייט זיך אז נאכן איינזען דעם אמת האב איך געהאט
אסאך וויכוחים מיט חברים ,משפחה און מדריכים .כ'האב געהאט אסאך
אויסצושטיין פון מיינע ארומיגע ,בלויז די קאמוניקאציע מיט דעם הייליגן
מוסד “נטרונא" האט מיך געראטעוועט .נישט נאר וואס אזוי האב איך
באקומען פרישע חברים און א רוקן-ביין זיך מחזק צו זיין ,אבער אויך האט
מיך די אויסטערלישע רייכע ליטעראטור פון “נטרונא" געהאלפן זיך האלטן
פעלזן פעסט".
ר ג' .איז ממשיך אז פאר אלע מבקשי אמת איז “נטרונא" די
איינציגסטע פלאטפארמע וואס באפאסט זיך מיט די ענינים ,און דינט ווי
א אויסטערלישע באזע אפצוענטפערן בהשכל ובדעת אט די אלע פרישע
פעלשונגען וואס קומען אויף כסדר מטשטש צו זיין די מוחות.
“די שטאב פון נטרונא זענען שטארקע אויסגעבויטע בעלי השקפה
וועלכע שטייען שטענדיג גרייט מפריך צו זיין די אלע שקרים ודברי שטות
מיט וואס מיר שטויסן זיך אן טאג טעגליך ,און העלפן אויפווייזן דעם ריינעם
אומגעפעלשטן דעת תורה .נטרונא'ס הסברה זענען קולע אל המטרה ,און

סילופים וזיופים
ב) ווי באקאנט איז ביי די היינטיגע מזרחי'סטן/
ציוני'סטן און אפילו ליידער ביי די ‘חרדישע' ציונים
שטארק גאנגבאר אפצופרעגן די שלש שבועות מיט
אלערליי לעכערליכע תירוצים און דריידלעך [רובא
דרובא ברענגט נאך רביה"ק זי"ע אין דעם הייליגן ספר
“ויואל משה"].
וועט זיין אינטערעסאנט אנצוצייגן א ווייניג
באקאנטן פאקט ,וואס די היינטיגע מזרחי'סטן
באהאלטן מיט אלע כוחות ,אז זייער אייגענער
גייסטיגער פירער הר' קוק ,וואס זיי פאררופן זיך אלס
זיינע ‘תלמידים' און ער איז ביי די מתנחלים כמעט
בגדר נביא ,זאגט אליין גאר אנדערש ווי זיי אין דעם
ענין!
*
הר' קוק איז געשטארבן אין יאר תרצ"ו און ער
האט נישט דערלעבט צו זעהן די הקמת המדינה,
אבער ער שרייבט אז זיין שטיצע פאר ציונות איז נאר
געווען פאר א פרידליכער באזעצן דאס לאנד! אויף
מרידה באומות און מלחמות שרייבט ער אליין אז
ס'איז אסור .אין זיין פירוש אויפ'ן סידור“ ,עולת ראי"ה",
אויף די ברכה פון על המחיה ,שרייבט ער אז די שלש
שבועות גייען אן אפילו בימות המשיח (דאס איז שוין
זיין אייגענע הוספה ,)...און אז מען טאר נישט פירן קיין
מלחמות קעגן די אומות העולם.
ווידעראום במציאות איז די מתנחלים און די
גאנצע מדינה'ס עקסזיסטענץ איז בכח און ביד חזקה,
בדרך מלחמה ,מיט מרידה באומות ,קעגן דעם ווילן פון
די אומות העולם.
(הערת המעתיק – כדי אז עס זאל נישט
ארויסקומען קיין שום זכות על המסית ,ווילן מיר קלאר
שטעלן אז הר' קוק האט מתיר געוועהן כל התורה
כולה פאר ציונות ,און ס'איז ברור כשמש אז ווען עס
קומט ווען דערצו וואלט ער דאס אויך מתיר געוועהן,
וואו מיר זעען במציאות אז ער האט געשטיצט די

אונטערגרונד ,די אונטערערדישע שטיקלעך וועלכע
האבן געפירט צו די שרעקליכע אראבישע רציחות אין
יאר תרפ"ט).
***
ג) אינמיטן שמועס ,אויף די פראגע פון נטרונא צו
עס האט זיך עטוואס געטוישט ביי די מתנחלים נאך
די בלוטיגע שחיטה רח"ל ,דערציילט ר' ג .אז גראדע
איז ער יעצט געוועהן אין ארץ ישראל מיט עטליכע
וואכן צוריק ,באלד נאך די שרעקליכע פאסירונג רח"ל
פון די צוויי אראבישע טעראריסטן איבער די אידישע
משפחה אין דעם מתנחל'ישן זידלונג איתמר .ער איז
פונקט דארט געווען שבת זכור ,האבן זיי פארשטייט
זיך גערעדט און געקאכט ,און בתוך הדברים האבן זיי
איבערגעחזר'ט א זאך וואס מ'הערט אפט פון זיי אבער
איז אויך א שרעקליכער סילוף אין די תוה"ק.
זיי טוען זייער אפט צוגלייכן די אראבער צו
עמלק ,אז די מלחמה פון די מדינה מיט די אראבער
איז ווייטער א חלק פון די מלחמת עמלק ,און כדי
מסביר צו זיין דעם שייכות זענען זיי אויפגעקומען
מיט א 'באמבע' ,כאילו די מלחמה קעגן עמלק האט
דער אויבערשטער באפוילן וועגן דעם וואס עמלק
איז ארויס ,אינאיינעם מיט כנען אין א מלחמה קעגן
די מעפילים וועלכע האבן געוואלט ארויפגיין קיין
ארץ ישראל קעגן דעם ציווי ה' וואס משה רבינו האט
איבערגעגעבן (במדבר יד ,מה) ,און וועגן דעם האט
דער אויבערשטער באפוילן שפעטער דעם תמחה את
זכר עמלק!
אויסער דעם שרעקליכן פשוטע אמעראצות,
אינדערצייט וואס יעדער חדר אינגל ווייסט אז דעם
"מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים" האט
דער אויבערשטער געזאגט נאך אין פר' בשלח
דערפאר וואס עמלק איז געווען דער ערשטער
וועלכער האט זיך געטרויט צו קומען מלחמה האלטן
מיט די אידן ,און די גאנצע מחיית עמלק האט נישט
קיין שום שייכות מיט די מלחמה קעגן די מעפילים,

ליגט אין דעם נאך א געמיינע און פרעכע באהאלטענע
כוונה.
דורכ'ן אראפשטעלן אז עמלק'ס רשעות איז
געווען זיין מלחמה קעגן די מעפילים ,פרובירן זיי צו
ריינוואשן די מעפילים כאילו זייער אקט איז נישט
געווען אזוי געפערליך ,והראי' אז ס'איז א מצוה
מלחמה צו האלטן מיט עמלק דערפאר וואס ער האט
געשטערט די מעפילים!
און דער אמת שטייט אין די תוה"ק אז די מעפילים
האבן געוואלט אריינגיין קיין ארץ ישראל בכח הזרוע,
טראץ דעם וואס משה רבינו האט זיי באפוילן בשם ה'
נישט אריינצוגיין!
אין אנדערע ווערטער ,אקוראט די זעלבע זאך
וואס די היינטיגע ציונים טוען! (מכלומרש'ט און להבדיל
אלף אלפי הבדלות ,נאך אלעם זענען די געהויבענע
אידן פונעם דור המדבר געגאנגען מיט א הייליגע
כוונה אריינצוגיין קיין ארץ ישראל און מקיים זיין די
מצוות ,קעגן די רשעים און אפיקורסים פון די ציונים ביי
וועמען ארץ ישראל איז נישט מער ווי נאך א מיטל פאר
העברת הדת).
נאכמער .ביי אונזער עולם איז טאקע נישט אזוי
באקאנט ,אבער די ציונים ימח שמם האבן א נאמען
געגעבן די אומלעגאלע עליה וואס זיי האבן אנגעפירט
אין די יארן פאר און נאך די צווייטע וועלט מלחמה
מיט'ן נאמען "די העפלה" ,אלס רמז אז זיי גייען טאקע
אין די פיסטריט פון יענע מעפילים .עפ"ל.
יעצט ,דורכ'ן זאגן אז די מלחמה מיט עמלק
איז פאר זיין שטערן די מעפילים ,זוכן זיי צו שיקן א
באהאלטענע מעסעדזש כאילו כלל ישראל דארף
ווייטער אנהאלטן די העפלה ,און אזוי גאר אנפירן די
מלחמה קעגן עמלק!
הפוך על הפוך איז ווייניג געזאגט ,און נאך א
באווייז וויאזוי מ'קען אויסדרייען די ווערטער פון די
תוה"ק צו שטיצן עבודה זרה און מינות ואפיקורסות
ממש דורכ'ן מגלה זיין פנים בתורה שלא כהלכה!

[מיר פון אונזער זייט קענען נאר צוענדיגן דעם “מי יתן והיה" אז מיר
אדאנק זייערע דברים מתקבלים על הלב קען איך מעיד זיין קליפ און קלאר
זאלן קענען שאפען די נויטיגע פאנדען דאס שוין צו פארענדיגען ,ויפה
אז “מימי לא נצחני אדם"!
שעה אחת קודם].
“אזוי צב"ש פון די הויפט טענות און מענות וואס איך האב געהאט
***
פון מיינע חברים און ראשי ישיבות ,איז געווען זייער ניגוד אז דער
ענדע פונעם שמועס קומט ר' ג .צוריק צו די ספרים פון סאטמאר רב
סאטמארער רב איז א דעת יחידאה ,אבער דער רייכער ספר “אפס
און דריקט אויס זיין טיפע התפעלות ווי מ'קען זעהן זיין געוואלדיגע פקחות
בלתך" האט מיר איינמאל און נאכאמאל געהאלפן פעסטשטעלן די
וואס ער האט געזען יעדע זאך מיט'ן גאנצען בילד ,ווי צום ביישפיל
אומצוויידייטיגע מיינונג פון אלע ראשונים ואחרונים גאונים וצדיקים אין
לדוגמא הרה"ג ר' יוסף אליהו הענקין ז"ל וואס מתחילה איז ער געוועהן
אלע דורות וועגן דעם ענין פון די מדינה און דאס נעמען א גאולה בידים
אקעגן די מדינה ,און שרייבט קלאר אז ביסודה איז עס בניגוד צו די שלש
פאר ביאת המשיח".
שבועות אבער ווען עס איז געקומען צו די בחירות האט ער געהאלטען אז
ר' ג .רעדט אויך מיט באגייסטערונג פון די “פרשה פערלס" וואס
די פרומע זאלן גיין אין כנסת המינים מיט די טענה און אויסרייד אז מיט
נטרונא געט ארויס וועכנטליך ,וואס אלס אפשטאמיגער פון אמעריקע
דעם וועלן זיי זיכער העלפן צו מאכן שלום מיט די אראבער ,עס זאל נישט
מיט אמעריקאנער עלטערן איז ער גוט באהאוונט אויך אין די ענגלישע
זיין קיין מרידה באומות.
שפראך ,און די וועכנטליכע בלעטלעך האבן אים געגעבען שפייז פאר'ן
אבער דער סאטמארער רב זצ"ל,
נפש און פרישער מוהט אנצוהאלטען
אויסער דעם וואס ער האט געהאלטן
בעוז ותעצומות ,און כח זיך נישט צו
אז בעצם איז דאס א איסור אפילו
דערשרעקן פון די אלע מלעיגים און
“...כ'האב געזען דערין א שטארקער השגחה
מען טוט אויף ,אבער למעשה האט ער
ליצים.
פרטית ,אז פונקט אין דעם טאג ה' אייר ,טאקע
אנגעוויזן אז עס נישט קיין שום אויפטוה
פארט פרעגט ר' ג .אבער גאר
אין די צייט וואס זיי האבן געפייערט אינעווייניג
דארט ,אדרבה פארקערט עס מאכט
ווייטאגליך – א זאך וואס גיסט זאלץ
אין שוהל און איך האב נישט געוואלט אריינגיין,
נאר קאליע ,און ער האט געוארנט אז
אויף די וואונדען פאר נטרונא – אז ער
זיי אליין וועלן פארכאפט ווערן אין דעם
האב איך פונקט דאן געטראפן אין א ווייטע
האט געזעהן א לאנגע צייט צוריק אויף
בוזשעווענדן ווינט פון די קליפת הציונות,
די נטרונא וועב-זייטעל ,אז נטרונא גרייט
שטאט אין מדינת ישראל דעם הייליגן ספר וואס
און במציאות זעה מיר היינט ווי ווייט
זיך צו מאכען א ספר שלם אויף די
איז מאיר עיני ישראל און האט מיך זעלבסט
דער חכם עדיף מנביא האט אקוראט
ענגלישע שפראך ,וואס דעס זאל האבען
מחזק געווען מיט די ריינע אמונה"...
צוגעטראפן ,ליידער איז עס פונקט
דעם תוכן פון ויואל משה ,און אלע
פארקערט ,אז די פרייע זענען די וואס
שאלות ותשובות ,ווי אויך די ריכטיגע
זענען גרייט אויף שלום ,און די פרומע
שטאף פאר די אומאויפהערליכע
פארטייען ,ש"ס און יהדות התורה ,זענען די וואס שטעלן די שטערקסטע
וויכוחים מיט די היינטיגע פארברענטע ציוני'סטן.
קעגן צוריקגעבן שטחים א.ד.ג.
דאס געוועהן די “גרעסטע געוועהר" אקעגן
ר' ג“ :.לדעתי וואלט ָ
ר' ג .פירט אויס אז די זייגער קלאפט שוין  1:00ביינאכט און איך
ציונות .די תהפוכות העולם און די סתירות וואס מענטשען לעבען דורך אין
דארף נאך אהיימפארן“ ,דער שמועס איז טאקע זייער באטעמ'ט אבער
די לעצטע יארן איז שטארק גורם אז מענטשען ווילן און זענען אפן צו
מ'קען דא פארברענגען ביז'ן זמן קריאת שמע של שחרית."...
הערן א נייע ווערסיע ,די אנדערע צד .עס איז דא א שטארקע אינטערעסע
ער האט דאן איבערגעגעבן אייניגע פאקטן ,עצות און הצעות פאר
צו הערן וואס דער סאטמארער רב זצ"ל האט צו זאגען ,און בכלל צו הערן
“נטרונא" ווי אזוי מ'קען זיך ספראווען און אויפטוהן אריינצוברענגען די
דעם דעת תורה פון די ערליכע גדולים קעגן ציונות והמסתעף.
אמונה הצרופה אין תמימי לב ,און מיט טרערן אין די אויגן האט ער זיך
“איך אליין ווייס א ליסטע פון מענטשען וואס דאס וועט כאפן גלייך
געזעגנט זאגענדיג“ :לך בכוחך זה והושעת את ישראל" ,עס איז דא א
ביים ערשיינונג .עס איז יעצט ארויס געקומען א ענגלישע ספר פון די
גרויסער פארלאנג פאר ענקערע סחורה.
ביאגראפיע פון סאטמארער רב עס רופט זיך “דיע רעבבע" .דאס איז גלייך
“איר האט נישט קיין השגה ווי ווייט און טיף אייערע פעולות גרייכן.
צוכאפט געווארן אין די געשעפטן ביי אלע סארט שיכטען און קרייזען
מיינע און אייערע ברידער זענען פארבלאנזשעט און פארקראכן ,און ס'איז דא
פון כלל ישראל ,דאס ווייזט די אינטערעס פון כלל ישראל צו הערן פון
צווישן זיי טויזנטער און טויזנטער תמימי לב און מ'דארף זיי פשוט עפענען די
ָאט דעם גדול ,און דאס מאכט רייפער די ארבעט פאר אייך ,עס איז
אויגן און דערציילן די טרוקענע פאקטן ,וואס קען און וועט בע"ה ראטעווען
וויכטיג אז אזא ספר זאל זיין אין אלע אידישע לייבעריס ,אין אלע בתי
טויזנטער אידישע נפשות פון די נעגל פון די קליפת הציונית ,איר וועט אליין
מדרשים לענגאויס אמעריקא ,מ'זאל דאס געבען פאר רבנים ,משפיעים,
זיין סופרייזט פון ווי ווייט איר וועט אנקומען ,וחפץ ה' בידכם יצליח".
גאר א ביליגע פרייז"...
און פארקויפען אין דזשודעיקא סטארס פאר ָ

אויספיר:
פאר די עוסקים במלאכת הקודש פון
“נטרונא" איז דער שמועס געווען א געוואלדיגער
קוואל פון חיזוק ,און האט צום וויפילטן מאל
פעסטגעשטעלט די הייליגע ווערטער פון רביה"ק
זי"ע אין ויואל משה ,וואס צוליב מתק לשונו און די
אויסטערלישע וויכטיגקייט זענען מיר דא מעתיק
דבריו הקדושים במילואן ,ווארט ביי ווארט וואס ער
שרייבט אין די הקדמה צום ספר הקדוש “ויואל
משה":

“ועל כן אחריות גדול ועצום מוטל עלינו
לצעוק ככרוכיא גלוי לכל ישראל נגד הטומאה
העמוקה כל כך בדורינו ,ותקותינו שימצאו הרבה
אנשים שאף אם עכשיו לא יועיל להם מאומה,
מכל מקום לאו כל הזמנים שוות ,ויבא עוד זמן

שעפ"י הדין מחויב כל אחד ואחד לסבול הכל
מאנשי דורו עבור כבו דהשי"ת ותורתו הקדושה,
כמו שסבל אברהם אבינו ע"ה" ,עכלה"ק.
ווערטער און פירושים זענען גענצליך איבריג!

שיפתחו איזה לבבות בני ישראל ,ויפקחו
עיניהם ויגיעו לאזניהם הקולות מצלצלים
מדרך הראשונים ,שבקשו אמת ואמונה
כראוי .משא"כ אם ח"ו הקולות יחדלון ,ואין אומר

וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה
הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם
כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עונם,
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם
כל ישראל אחיהם ,שזכות אבותם מסייעתן
וצדקתם עומדת לעד.

ואין דברים בלי נשמע קולם בכל גבולי ישראל
ח"ו ,אבדה כל תקוה .וכבר הבאתי מדברי הרמב"ם

קרישקעלעך...
ענדליך ,אן איסור צו נעמען געלט...
א גאנצע איבערקערעניש אין די ליטווישע וועלט :מעג מען נעמען
געלט אדער טאר מען נישט נעמען קיין געלט?!
די פינגער פליען ארויף און אראפ ,ימה וקדמה צפונה ונגבה ,די
שטערן'ס פארקנייטשט ,אלעס איז אנגעצויגן ,א מיני וועלט-מלחמה
קומט פאר ביי די הונדערטער יונגעלייט פון די כוללים “עטרת שלמה",
א נעץ פון ליטווישע כוללים אין בני ברק .מעג מען נעמען געלט אדער
טאר מען נישט?!
די מעשה איז אז דער אנפירער פון די כוללים האט באשלאסן
היי יאר צו גיין בעטן געלט פון “כולל חב"ד" ,א ליובאוויטשער צדקה
ארגאניזאציע ,און ווי באקאנט האט דאך הרב שך געפירט א וועלט
מלחמה קעגן ליובאוויטש ,איז יעצט נתעורר געווארן דער ‘טיפער'
פלפול צי מעג מען נעמען די טריפה'נע געלט אדער נישט?!
צוויי וואכן פאר פסח האט זיך דער קול מלחמה אביסל
איינגעשטילט ווען פון רח' חזון איש  5איז געקומען די ‘הוראה' אז
הרב שטיינמאן זאגט אז מ'מעג נעמען“ ,נעמען געלט מעג מען פון
יעדן איינעם" .אויך הרב אלישיב האט געגעבן זיין הסכמה אז ס'איז
נישטא קיין שום פראבלעם צו נעמען דאס געלט.
פון די אנדערע זייט אבער זענען נאך אלץ געווען איבער 200
יונגעלייט וועלכע האבן זיך אנטזאגט פון נעמען די פעקלעך ,זיי נעמען
נישט חלילה קיין געלט פון נישט ערליכע מקורות ...און אלס שכר
האבן אפאר ליטווישע עשירים אויסגעצאלט  $500פאר יעדן יונגערמאן
וואס האט נישט גענומען די חב"ד פעקלעך.
און דאס יהדות החרדית קוקט און שטוינט :אויב  200יונגעלייט
פארשטייען אז מ'טאר פון זיי נישט נעמען קיין פרוטה ,איז וואס טוט
זיך מיט די טמא'נע מדינה? פארוואס איז איר געלט ווייניגער חזיר-
טריף ווי די ליובאוויטשער געלט?! וואו איז זייער שכל דארטן?!
מעגליך אז ווי באלד די “כח הפועל בהנפעל" ווערט שטארק
ארויסעברענגט אין חסידישע ספרים ווי אין ספרא מהרצ"א ממיילא
איז די איסור נאר חל צו נעמען פון די מכלומרש'טע ממשיכים פונעם
דרך הבעש"ט….
אפשר וואלט געוועהן ראטזאם זיי אנצוצייגען די הייליגער
ווערטער פונעם ווילנער גאון...מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
וגו' (שה"ש ח') מים רבים ,פי הן האפירקוסים שמשחדין בממון שילכו
אחריהם בדרכיהם...שיהי' כ"כ מאוס בעיניו ,עד שיבזה אותו בעיניו
ובפניו (הגר"א בסידור).

יא יא ,בויט כדי צו קענען צעווארפן.
* * *

גרייט זיך מדינת ישראל פאר א מלחמה מיט
די גאנצע וועלט?!
עס ווערט דערציילט אז אמאל ביי א זיצונג פון דעם מדינת ישראל
קאבינעט האט איינער פון די מיניסטארן אויפגעברענגט א וואזשנעם
געדאנק וויאזוי זי קען פטור ווערן פון אלע אירע פראבלעמען :זי זאל
דערקלערן קריג קעגן אמעריקע ,אמעריקע וועט איר אייננעמען ,און
דאן וועט אמעריקע איר שטעלן אויף די פיס אזויווי זי האט געטון
מיט אלע לענדער וואס זי האט איינגענומען אין די לעצטע  100יאר.
אלע מיניסטארן האבן אויפגענומען דעם רעיון מיט גרויס
ענטוזיאזם ,אויסער איין שפיץ-קאפ וואס האט עס באלד אפגעווארפן
“וואס וועלן מיר טון אויב מיר וועלן געווינען"?!...
לויט'ן מצב היינט אין דער וועלט קוקט אויס אז די געשיכטעלע
וועט גאר אין נאנטן שוין נישט זיין קיין וויץ.
ווי לאנג די וועלט איז פארנומען מיט די רעוואלוציעס און
אויפשטאנדן אין מיטל מזרח ,און מדינת ישראל איז פארנומען
מיט די סעמי-מלחמה אין דרום מיט'ן כאמאס אין עזה ,רוקט זיך
צוביסלעך אונטער א מעגא-כוואליע וואס באדראעט צו פארפלייצן
מדינת ישראל אויף א פארנעם וואס זי האט שוין נישט געזען זינט
די יום כיפור מלחמה ,עפעס וואס דער פארטיידיגונג'ס מיניסטער און
געוועזענער ראש הממשלה אהוד ברק האט באטיטלט אז עס קומט
א “פאליטישער צונאמי".
סעפטעמבער  '09למספרם האט דער פאלעסטינער פרעזידענט
מוכאמעד אבאס דערקלערט אז ביז צוויי יאר וועט ער דערקלערן א
שטאט אין גאנצן מערב ברעג און
ַ
זעלבסטשטענדיגער פאלעסטינער
עזה מיט מזרח ירושלים אלס איר הויפטשטאט .פאריאר סעפטעמבער
האט פרעזידענט אבאמא אויך דערקלערט אז ער ערווארט צו זען א
שטאט ביז א יאר.
ַ
פאלעסטינער
יעדעס יאר סעפטעמבער קומט פאר דער גענעראל-אסעמבלי
פון די יו-ען ,און אבאס פלאנט אויפצוברענגען דארט א פארשלאג
אז די יו-ען זאל אנערקענען די פאלעסטינער שטאט איינזייטיג ,אן די
צושטימונג פון מדינת ישראל ,און איר ארייננעמען אלס א מעמבער
אין די יו-ען .מאמענטאל האט ער שוין די שטיצע פון איבער 100
יו-ען לענדער ,אריינגערעכנט אויך די קריטישע שטיצע פון די
אראבישע ליגע ,וואס איז אן איבערוויגנדע מערהייט פון די גענעראל
אסעמבלי.
טאמער דאס גייט טאקע דורך אין די יו-ען ,דאן וועט אויסקומען
אז מדינת ישראל'ס מיליטערישע באזעס און די מתנחל'ישע
זידלונגען אין די שטחים וועט באטראכט ווערן אלס פארלעצונג פון
אינטערנאציאנאלן געזעץ ,מיט שרעקליכע קאנסעקווענצן פאר דאס
פיצעלע לענדל .ספעציעל אויב אמעריקע וועט מיטשטיין מיט די יו-ען;
די אייראפעאישע יוניאן; און רוסלאנד – די איבריגע מיטגלידער אינעם
“קווארטאט" – צו אנערקענען די פאלעסטינער רעכטן צו די תשכ"ז
גרעניצן פון פאר די זעקס טאגיגע קריג.
אבער ביי די שטאלצע בעלי גאה פון מדינת ישראל איז
“ביזנעס עז יוזשועל" ,און זיי האבן געמאלדן נאך די בלוטיגע אטאקע
אין איתמר רח"ל מיט א חודש צוריק אז זיי גייען בויען פרישע
טויזנטער דירות אין די שטחים – אינדערצייט וואס די גאנצע וועלט

ברמב"ם הלכות יסודי התורה (סמ"ג חלק עשין סימן א) לידע שאותו
שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד' רוחות כדכתיב
(שמות כ) אנכי ה' אלקיך וגומר ,וכתיב (דברים ד) וידעת היום והשבות אל
לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
ודרשו חכמים אפילו באויר .לידע ,פירוש לאפוקי מן הפילוסופין שאמרו
שהעולם נוהג מאליו במזלות .ואין לו מנהיג ולא דבר ,ואפילו קריעת ים
סוף ויציאת מצרים וכל הנפלאות שנעשו במזל היו .ויש לנו להאמין כי
שקר הם דוברים .אכן הקב"ה מנהיג את העולם כולו ברוח פיו .והוא
הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות .ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה
אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה שנאמר (תהילים ל"ז) מה' מצעדי גבר
כוננו .ובזה תלוי מה שאמרו חכמים (שבת דף לא) ששואלין לאדם לאחר
מיתה בשעת דינו צפית לישועה .והיכן כתיב מצוה זו .אלא ש"מ בזה
תלוי ,שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים דכתיב אנכי ה' אלקיך
אשר הוצאתיך וגו' .על כרחין מאחר שהוא דיבור ,הכי קאמר ,כשם
שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם כך אני רוצה שתאמינו
בי שאני ה' אלקיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם .וכן יושיענו
ברחמיו שנית ,כדכתיב (דברים ל) ושב וקבצך מכל העמים וגומר.
(ספר מצות קטן לר"י מקירבול בעל התוס' ,יום ראשון ,מצות התלויות בלב).

הממהרים הקץ גורמים לכפור בה'
רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם וכו' ,ואף אתה אמור
לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים ,לי ולא לו ,אילו היה שם לא
היה נגאל ...
א"נ י"ל כך ,דידוע מה שקיי"ל (תורת כהנים פ' בהר) דאסור לומר
לעבד עברי עדור תחת הגפנים עד שאבוא ,מפני שזהו עבודה שאין לה
קצבה ,אבל מותר לומר לו עדור שעה א' או אפילו כמה שעות ,רק שיתן
לו קצבה ,שלא תהיה תוחלת ממושכה מחלת לב (משלי י"ג י"ב) .ואולי
נאמר זה בעבד עברי משום דכתיב (ויקרא כ"ה נ"ה) כי לי בני ישראל עבדי
הם ,ולכן אין מהראוי שנעבוד איש ברעהו מאומה בעבודה המיוחדת
לעבוד בוראינו ית"ש ,כי זה כל פרי מעללינו ,שאנו יושבים ומצפים
ישועת ה' ואין אנו יודעים עד מתי קץ הפלאות וגם שכר המיועד לעוה"ב

ממש ,קיינער נישט אויסגעלאזט ,האלט אז די דארטיגע זידלונגען
זענען אומלעגאל!
זייער איינציגסטע האפענונג צו ראטעווען די לאגע איז אז
אמעריקע זאל וועטאאירן דעם פארשלאג ווען ס'וועט אויפגעברענגט
ווערן אינעם יו-ען זיכערהייט'ס ראט ,וואו אמעריקע האט שוין
וועטאאירט אומצאליגע אנטי מדינת ישראל פארשלאגן .אבער זייער
פרישע “היתר בניה" האט שוין אויפגעברויזט א גענוג-אנגעבלאזענע
וואשינגטאן ,און אומבאשטעטיגטע קלאנגען – וועלכע ווערן דערווייל
אפגעלייקנט – לויטן אז אמעריקע גרייט זיך צו ערלויבן די אפשטימונג
אדורכצוגיין אין די יו-ען!
אבער אין מדינת ישראל זארגט מען זיך נאר פאר איין זאך:
וואס וועלן זיי טון אויב זיי נעמען איין אמעריקע...
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המצוה דאנכי ה"א הוא להאמין שכשם שהוציאנו
ממצרים כך עתיד לקבץ אותנו ולהושיענו

מ
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איכותו ומהותו ותוארו ,ומ"מ
אנחנו מאמינים ובוטחים בשמו
הגדול.
ואולי לזה אמרו חכז"ל
(שוח"ט משלי י') בשעה שהחכם יושב
ודורש והעם שומעים ,הקב"ה מוחל
עונותיהם של ישראל .ויל"ד מה טעם לזה
שמוחל בשביל מצוה קלה כזה ,ועוד ייתור לשון "והעם שומעים" ,וכי
למי ידרוש הדורש אם לא ישמעו עם ה' אלה .אבל הענין ,כי אמרו חז"ל
(מכות כ"ד ע"א) בא חבקוק והעמידן על אחת ,צדיק באמונתו יחיה ,כי
המאמין בה' כיפר לו כל עונותיו ,וזאת כל פרי התרגל בעבודה ,האמונה
להיות יושב ומצפה .ולזה נצטוו אהרן ובניו (ויקרא ח' ל"ה) להיות יושבים
פתח אוהל מועד לילה ויום שבעת ימים לשמור משמרת ה' ,יושבים
ואינם יודעים על מה ,להתרגל בעיקר האמונה כנ"ל ,יושב ודומם בעולם
הזה ע' שנים עד מלאת ימי מילואיהם.
והנה החכם המאריך בדרוש חריפות ופלפול ,והעם עמא דארעא
שומעין ואינם מבינים ,רק שומעין קול הברה וממתינים ומצפים עד
גמרו ,ואז יתחיל לדרוש באגדה ,בלי ספק כי מורגלים בעבודת ה',
האמונה ובטחון ,ההיפך מבני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב
(תהלים ע"ח ט') ,ודרשו חז"ל (פרקי דר"א פמ"ז ,מובא ברש"י תהלים שם) שהיו
ממהרים על הקץ ,מה כתיב אחריו ,לא שמרו ברית אלקים ובתורתו
מאנו ללכת ,שעי"ז גרמו לכפור בה' מכל וכל ,ויצא מהם ירבעם דעליו
קאי כל הפרשה כידוע .ולכן כשהחכם יושב ודורש ,יושב לשון עכבה,
והעם עמא דארעא שומעין ,הקב"ה מוחל עונותיהם כנ"ל.
וע"ז הרמז הושמו סימנים לתינוקות בלילה הזה ,להרגילם בזאת
העבודה להיותם יושבים ומצפים על השולחן ,ואין אוכלים עד גמר כל
הסדר של פסח ,להרגיל בעבודה הנ"ל.
אכן הרשע הזה אין יכול לסבל סבל ההמתנה ,לכן שואל לזה
האריכות העבודה הזאת למה לכם כ"כ להאריך ,וכבר הגיע זמן האכילה.
לכן משיבים" ,בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ,בזכות ציפיתי
לישועה ולא מהרתי הקץ כבני אפרים" ,אלו היה" הרשע זה "שם לא הי'
נגאל" ,אלא הי' יוצא לנפשו כבני אפרים.
(דרשות חתם סופר ח"ב ,דרושים לפסח דף רנ"ח).
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בס"ד

חבר אנו לכל אשר יראוך
לאנשי שלומים ,יהודים נאמנים,
משמרת הקודש שומרים ,ביסודי האמונה צרופים,
אליכם אישים נקרא

להמנות בתור "חבר"
בחבורת יראי ד' "נטרונא"
לעשות רצון צדיק כאשר דיבר בקדשו מרן רבינו הק' זי"ע וזל"ק:
...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף אנשים מבני ישראל הכשרים
שירצו להשתייך למסגרת זו .והחשבון הוא פשוט ,כי מכל בית
המדרש אפשר לרשום כמה אנשים ,עד שיתקבצו לערך אלף איש.
וזה יהיה כח גדול בע"ה - .הן ראיתי בדברי הימים של כתבי הציונים,

שמתחילה לא היה להם להציונים כי אם לערך  2000חברים!
ובלעדי זאת ,אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים הרשומים
בחבורתינו ,אז מבטלים אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים ,מי הם? ..וגם
באמעריקא אף שמדינה זו מרובה היא באוכלסין ,מכל מקום חבורה של

אלף איש נחשבת כחבורה חשובה .ואפשר לקבץ אנשים גם משאר מדינות,
מחוץ לגבולות ארצות הברית.
שנית .לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף לדבר .ובלעדי מעות
איש אפשר לעשות כלום .ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה ...ואין בדעתי ח"ו
להטיל עול של סכום גדול על יחידם וכדומה ,אלא חושב אני שכל יחיד יתן
בסך הכל רק  10דולר לשנה ,בתור דמי חבר ,ומזה יתקבץ לערך סכום
של  10,000דולר לשנה ,ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..

קול קורא אליך

שמך בל יפקד בין הנמנים לדבר מצוה!

להרשםמןכאן
גדול יכולין
העושה!
המעשה יותר
ולשלם דמי מעמבער שיפ

ומכאן הקריאה יוצאת! לכל מבקשי ודורשי ה' אשר המה מוכנים לקבץ על הגבאו"ת בביהמ"ד שבבתי שכונתם,
לזכות את הרבים להיות נמנה לדבר מצוה במפעל הק' הזה להצטרף בדמי חבר (מעמבער-שיפ),

מספר הטעל718-841-7053 .
נא לפנות על
מדרשינו
פה בבית
וגדול שכרם מן השמים ,וזכות רביה"ק זי"ע בוודאי יעמוד להם לכל מילי דמיטב.
הגליון הזה נתנדב לעילוי נשמת הר"ר יוסף מרדכי ב"ר מתתיהו הכהן ע"ה ,משב"ק מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע -נפ' ב' חשון שנת תש"ע לפ"ק  -תנצב"ה
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