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בס"ד

פרייטאג פ'  תבא תשע"ה

קאסטבארע ראדיא אויפטריט דורך 
"נטרונא" ווארטזאגער שלאגט טיפע 
ווארצן דורכאויס אידישע געגנטער 

מיט קאלאסאלע אפקלאנג
ובמשנתם  בהם  שבחר  ברוך 

א  קשת,  יהודה  בני  את  ללמד 

ופרסום  ה'  קידוש  פון  הוד  מחזה 

דעם  אפגעשפילט  זיך  האט  אמונה 

קודש,  שבת  מוצאי  פארלאפענעם 

איז  עס  ווען  מנוחה,  יום  במוצאי 

פאר  געווארן  געלופטערט  ב"ה 

דעם  אידן  טויזנטער  אומצאליגער 

דעת תורה האמיתיות, צום ערשטן 

האט  וואס  היסטאריע,  די  אין  מאל 

אומגעווענליכן  אן  געהאט  ב"ה 

השפעה  דראסטישע  און  אפקלאנג 

לפקוח  ישראל,  אלפי  אלופי  אויף 

עינים עורות ולהאיר מתוך חשיכה.

פארגאנגענע  געמאלדן  ווי 

דשמיא  בסייעתא  מען  האט  וואך 

באוויזן צו ארויסדינגען א בארימטן 

געהערט  ווערט  וואס  שאו  ראדיא 

אומצאליגער  דורך  מוצש"ק  יעדן 

טויזנטער מענטשן פון אלע שיכטן 

דער  איז  אצינד  אמעריקע,  אין 

אלס  געווארן  גענוצט  טשענעל 

דבר  דעם  זיין  משמיע  צו  שופר 

העומדים  ענינים  די  אין  ברמה  ה' 

די  פון  איינע  דורך  הפרק,  על 

ווארטזאגער פון נטרונא הרב יעקב 

שפירא שליט"א.

ואשיבה חורפי 
דבר:

דערמאנען  צו  איבעריג  איז  עס 

פון  תועלת  געוואלדיגן  דעם 

שטייענדיג  פראיעקט,  אזא 

גאס  אידישע  די  ווען  זמן  א  אין 

די  פון  פאר'סמ'ט  איינפאך  איז 

ווערט  וואס  רעטאריק  בייזע 

דורך  והערב  השכם  פארשפרייט 

אקטיוויסטן  און  צייטונגען  די 

דאס  אריינגעשלעפט  האבן  וואס 

דעם  אין  אידנטום  ארטאדאקסישן 

זומפ פון התגרות באומות, אונטער'ן 

אידנס  פאר  זארגן  זיך  פון  שלייער 

וועגן. ס'איז א צייט וואס דער רעיון 

בשר  בזרוע  התקוממות  פון  הציוני 

אידישע  די  ארומגענומען  האט 

ס'האט  און  שטורעם,  א  מיט  מאסן 

זאל  עס  אויסגעפעלט  קריטיש  זיך 

געהערט ווערן אויף אזא מאכטפולן 

אמונה  דיבורי  ריינע  די  פארנעם 

אין דעם  אויגן  די  צו עפענען  ודעת 

טומל.

ראדיא  דעם  צו  צוגרייטונג  אין 

דאנערשטאג  א  איז  אויפטריט 

ששי  ליל  פארגאנגענעם  בעפאר, 

פרשת תצא, אפגעהאלטן געווארן א 

פראדאקטיווע מיטינג אין די נטרונא 

פון  באטייליגונג  די  מיט  אפיסעס, 

עסקנים  שטאב,  נטרונא  גאנצע  די 

חשובים,  בעה"ב  און  מומחים 

וואו  שפירא,  הרב  מיט  אינאיינעם 

מען האט במשך לאנגע שעות נושא 

פאסיגע  די  איבער  געווען  ונותן 

ווערן  גענוצט  זאל  וואס  ווערטער 

בהשכל ובדעת ווען מען אדרעסירט 

אלע  פון  אידן  טויזנטער  אזויפיל 

שיכטן און קרייזן.

מעשה  בשעת  איז  עס 

אויפן  געווארן  ארויפגעברענגט 

פראגען  סארט  ערליי  אלע  טיש 

דורך  ווערן  געפרעגט  קען  וואס 

איז  עס  און  מענטשן  אומוויסנדע 

דעם  געווארן  אויסגעשמועסט 

וואס  און  וויאזוי  מהלך  ריכטיגן 

לויט  ענטפערן,  און  רעאגירן  צו 

רביה"ק  פון  דרך  מקובל'דיגן  דעם 

מ'סאטמאר זי"ע, בנועם ובהשכל.
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האמנתי 
כי אדבר:

געווארן  אפגעהאלטן  איז  גופא  שאו  דער 

ווירקליך  האט  און  שטונדען  שבת  מוצאי  די  אין 

אנגעצויגן א רעקארד ריזיגע מאסע פון צוהערער, 

וועלכע  פראגען  די  פון  אנגעזען  זיך  האט  דאס 

זענען געשטעלט געווארן וואס איז געקומען פון א 

קאלירפולע רעגנבויגן פון אלע אידישע געגנטער, 

קווינס, פלעטבוש, מאנהעטן און ניו זשערסי. 

איז  פראגראם  פונעם  העלפט  ערשטער  דער 

געווען א היקף'דיגער שיעור נפלא אין די נושאים 

פון גלות וגאולה, און בעיקר איבער דעם תורה'דיגן 

וויאזוי אידן דארפן זיך אויפפירן אין גלות  צוגאנג 

מבוסס אויף די ספרי קודש ודברי חכז"ל, מיט אן 

אביעקטיוון בליק אויף די לעצטיגע געשעענישן.

נישט  דירעקט  זיך  האט  אויפטריט  דער 

אריינגעלאזט אין א פאליטישע פאלעמיק איבער 

א  ס'איז  צי  דיעל,  איראן  פונעם  סטאטוס  דעם 

גוטער אפמאך אדער א דורכפאל, נאר געשטעלט 

דעם גדוש אויף דעם טבע פון אידישע קינדער וואס 

ווערן געפירט מיט א השגחה עליונה דורכאויס די 

שנות גלותינו, אידן זענען מושבע ועומד נישט צו 

רעוואלטירן קעגן די אומות העולם און נאר דורך 

הכנעה בגלות איז דא די הבטחת השי"ת וואס האט 

לאבותינו  שעמדה  והוא  היינט  ביז  אידן  געשיצט 

ולנו. 

די געלעגנהייט פאר  געווארן  געגעבן  איז  דאן 

דעם  באקומען  און  קשיות  פרעגן  צו  מענטשן 

אנטווארט אויפן ארט. און ווי ערווענט האבן אידן 

וואס  פראגען,  זייערע  פארגעלייגט  איבעראל  פון 

געוואלדיגע  א  מיט  געווארן  פארענטפערט  איז 

קלארקייט. עס איז  צומאל געווען אפילו טראגי - 

קאמיש צו מיטהאלטן וואס פארא סארט פראגען 

נעבעך  האט  וואס  געפרעגט,  האבן  מענטשן 

די  אין  אומוויסנהייט  טאטאלע  א  אויף  געצייגט 

דעם  און  מהות  אידישן  דעם  פון  יסודות  סאמע 

געלעגנהייט  די  געגעבן  האט  און  הגלות.  גזירת 

נקודות  וויכטיגע  פארשידענע  אויסברייטערן  צו 

די אויגן פאר פילע.  וואס איז בלי ספק געעפענט 

געווארן  ערקלערט  דעטאלירט  איז  איבערהויפט 

קינדער  אידישע  ווען  פראבלעם  גרויסער  דער 

אין אמעריקע שטעלן זיך ארויס אין אן אגרעסיוון 

א  פון  אינטערעסן  די  פאר  אידן,  אלס  קאמף, 

זאלן  אידן  אז  גורם  איז  דאס  לאנד,  דרויסנדיגע 

באטראכט ווערן ווי א פינפטע קאלום אינערהאלב 

אונזער  געפאר  א  אין  שטעלט  וואס  אמעריקע, 

קיום דא אין לאנד חלילה.

די אויסטערלישע 
השפעה לרחוק ולקרוב:

וואס  שאו  ראדיא  אינספירירנדע  שטארק  די 

ב"ה  האט  מינוט  ניינציג  גאנצע  פאר  געלאפן  איז 

אנגעצויגן א ריזיגע באטייליגונג און האט געשאפן 

ביי  איבערראשונג  און  התפעלות  פון  כוואליעס 

צום  האבן  וועלכע  קינדער  אידישע  טויזנטער 

אמת  דעם  געהערט  לעבן  זייער  אין  מאל  ערשטן 

וואס מען פרובירט אזוי צו באהאלטן פון זיי. אידן 

רבי  הגאון  פון  כדרבונות  דברים  געהערט  האבן 

זי"ע,  מ'סאטמאר  רביה"ק  ז"ל,  וואסערמאן  אלחנן 

ציטירט  זאגאר  איז  עס  און  החרדית,  העדה  רבני 

וועלכע  האגודה  רבני  פריערדיגע  די  פון  געווארן 

האבן בימיהם געשריגן אויף אזא מהלך פון התגרות 

אינהאלטסרייכע  דער  וואס  השפעה  די  באומות. 

ווייטגרייכענד  פראגראם האט איבערגעלאזט איז 

און פענעמאנאל.

די  במשך  זענען  נטרונא  פון  אפיסעס  די 

גוטע  מיט  געווארן  פארפלייצט  טעג  קומענדיגע 

געשפירט  האבן  מענטשן  זייטן,  אלע  פון  גריסן 

אנערקענונג  מיט  הערן  לאזן  צו  זיך  וויכטיג  פאר 

געהערט  איז  וואס  ואמונה  אמת  דיבורי  די  אויף 

דערהערט  ב"ה  האבן  אידן  אומצאליגע  געווארן. 

די  איבער  תורה  דעת  ריינעם  דעם  באגריפן  און 

און  פאליטיקאנטן  דורך  טומלערייען  לעצטיגע 

ביליגע אקטיוויסטן און די השקפה הברורה האט 

געשלאגן טיפע ווארצלן אין זייערע הערצער.

א  געווארן  אנגעוויזן  איז  ביישפיל  אלס 

צייגט  וואס  ערשיינונג  מערקווירדיגע   – העכסט 

וואס פארא אפקלאנג די אויפטריט האט געלאזט 

אויף די ברייטע אמעריקאנער גאס. שוין עטליכע 

פעך  גיסן  אגיטירער  ציוניסטישע  די  וואס  וואכן 

און שוועבל אויף יעדן ערוועלטן סענעטאר אדער 

קאנגרעסמאן וואס שטעלט זיך ארויס אין שטיצע 

פונעם דיעל, ווי מען האט געזען ביי קאנגרעסמאן 

נאדלער, קאנגרעספרוי דשעפרעסאן און אנדערע, 

איז דעריבער געווען א יוצא דופן די וואך מאנטאג, 

וועלכע  קלערק,  קאטרינא  פרוי  קאנגרעס  ווען 

האט  יארק,  ניו  אין  געגנטער  אידישע  פארטרעט 

זיך ארויסגעשטעלט אין שטיצע פונעם דיעל, און 

עס איז כמעט נישט געהערט געווארן קיין הויעך 

ווארט פון די אידישע גאס.

קלארע  ערהאלטן  האבן  עסקנים  די 

ציוני'סטישע  מערערע  אז  אינפארמאציע 

קעגן  ראליס  פון  ארגאניזירער  און  אקטיוויסטן 

זינט  ביי דער מיינונג אז  זענען אצינד  דעם דיעל, 

נטרונא  דורך  שאו"   – "טאלק  עפענטליכן  דעם 

אידישע  מערערע  אין  געזעצט  היץ  די  זיך  האט 

געגענטער. ס'איז זיי דעריבער אסאך שווערער צו 

העצן דעם דעת הקהל נאכדעם וואס עס איז אזוי 

דייטליך געהערט געווארן דער דעת תורה הברורה 

ואין מלך בלא  די געמיטער  וואס האט בארואיגט 

עם און דאס איז די סיבה פארוואס די געווענליכע 

העצער און טומלער האבן די וואך איינגענומען א 

קלערק.  פון  שטיצע  די  צו  באצוג  אין  שטימעניש 

ויקם סערה לדממה.

המשכת פעולות צדיק 
לחיים; דעם רבי'נס 

וואונטש און שטרעבונג:
האט  נטרונא  וואס  געלטער  ריזיגע  די 

צו אפדינגען דעם ראדיא טשענעל  אינוועסטירט 

ב"ה  זיך  האט  אויפטריט  דעם  צוגרייטן  און 

דעם  מיטהאלטן  נאכ'ן  געלוינט  פולשטענדיג 

איז  דאס  הנרצה.  תכלית  און  תועלת  געוואלדיגן 

אייגנטליך געווען דער יסוד היסודות אויף וועלכע 

רביה"ק זי"ע האט זיך מוסר נפש געווען, מציל צו 

זיין אידן מען זאל נישט אריינפאלן אין אפיקורסות 

רח"ל, דאס איז געשטאנען בראש וראשון אין זיין 

עבודה הקשה שבמקדש צו ארויסראטעווען אידן 

שומרי תורה ומצוות פון הרהורי כפירה ומינות, און 

אידן  אז  געדאנקען  כפירה  ביטערע  די  אפשטעלן 

פארלייכטערן  אדער  באפרייען  אליין  זיך  קענען 
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פונעם עול הגלות, דער רעיון הטמא אז ס'קען זיין 

עטוואס א אתחלתא דגאולה פאר ביאת המשיח, די 

סימפאטיע און מיטגעפיל צו די ציונים די כופרים 

די  מיט  רוח  קורת  פון  געפילן  די  בתורתו,  בה' 

הצלחה פון די ממשלת הכפירה.

פון  הארץ  הייליג  דאס  געבלוטיגט  האט  עס 

וועלכע  רעיונות  טמא'נע  אלע  די  אויף  רביה"ק 

זענען נתפשט געווארן ביי דעם גרעסערן רוב אידן 

שומרי תורה ומצוות בימים ההם - און ליידער אויך 

עומק  עד  געגאנגען  אים  ס'איז  און    - הזה  בזמן 

דכדוכו של נפש, צו קענען זיין א מציל נפש אחת 

משה  ויואל  הקדוש  ספר  גאנצן  דעם  מישראל, 

אזויפיל  געווען  מקדיש  האט  ער  וועלכע  אויף 

משמע  תרתי  ודמים  במסינ"פ  שעה'ן  טויזנטער 

האט ער געטאן נאר מיט איין תכלית ווייל אפשר 

וועטאמאל קומען א זמן וואס איין איד וועט ווערן 

באלאכטן דערפון, און פאר איין אידיש קינד וואס 

דאס  אים  איז  מינות  מחשבת  פון  ווען  ניצול  זאל 

אלעס כדי געווען, ווי דערמאנט במפורש בהקדמת 

ספרו הק'.

עס האט דערציילט הרה"ח ר' יוסף לייב כהנא 

איז   אמעריקע  פון  יארן  בראשית  די  אין  אז  ע"ה 

אפטמאל אויסגעקומען אז אזווי ווי עס איז געווען 

אויף  האבן  וועלכע  מענטשן  היימישע  אפילו 

נישט  נישט פארשטאנען דעם חומר הענינים און 

אזוי  פארפירט  רבי  דער  פארוואס  ארויסגעהאט 

זייער  האבן  זיי  ציונות,  פון  אומגליק  דעם  איבער 

מרעיש  אזויפיל  נישט  זאל  רבי  דער  אז  געוואלט 

עולמות זיין איבער דעם ענין. פארשטענדליך אז זיי 

האבן זיך אבער נישט געוואגט צו זאגן פארן רבי'ן 

קינדער,  אינגע  זייערע  שיקן  זיי  פלעגן  ווארט,  א 

רבי'ן,  צו פרעגן דעם  יעריגע בחורימ'לעך,   12-13

צוליב וואס דער רבי דארף פירן א מלחמה איבער 

א"י? עס קען דאך קומען צו א סכנה, און דערמיט 

אויפהערן  זאל  רבי  דער  אז  זיין  משפיע  געוואלט 

מרעיש עולמות צו זיין.

דערווייל פלעגט זיך דער רבי מיט יעדן יונגעל 

אראפזעצן און מסביר זיין געמיטליך ווי א דרדקי 

די  פון  אומגליק  דער  הענין,  עומק  דעם  מלמד 

מדינה. אזוי ווי אברהם אבינו בשעתו, האט ער אין 

יסודות  די  איינגעווארצלט  באזונדער  קינד  יעדן 

האמונה און פארענטפערט אלע קשיות און מסביר 

בי"ג  האמונה  יסודי  די  פון  איז  דאס  אז  געווען 

לוחם קעגן  אזויפיל  איז  און פארוואס ער  עקרים, 

דעם אם לכל עון ולכל חטאת, ווייל דאס איז דער 

לעצטער און גרעסטער נסיון וואס איז מעכב ביאת 

המשיח א.א.וו.

האט  אידן  היימישע  פאר  בלויז  נישט  אבער 

תורת  דעם  זיין  מנחיל  צו  געשטרעבט  רבי  דער 

אמת און ריינע אמונה, עס האט פארציילט הרה"ח 

מנהל  דער  ז"ל,  בערקאוויטש  שבתי  מרדכי  רבי 

הכללי  כינוס  דעם  איידער  אז  הרבנים,  התאחדות 

שנת תשכ"א זייענדיג בעובי הקורה אין די הכנות 

זאגן  צו  אמאל  אויסגעקומען  אים  איז  כינוס,  צום 

פאר'ן רביה"ק מ'סאטמאר זי"ע אז ס'איז נאכנישט 

דעם  פון  ציל  דער  און  נקודה  די  קלאר  געהעריג 

קיין געהעריגע צורה  נישט  נאך  אסיפה, עס האט 

דער כינוס, דער עולם ווייסט נישט גענוי וואס איז 

די כונה דערפון און וואס דער תכלית דערפון איז.

מטמוניות  געוועהן  מגלה  זי"ע  רבי  דער  האט 

לבו הקדוש, עס איז פארהאן אומצאליגע אידישע 

שלש  מיין  ביי  נישט  זיך  דרייען  וואס  קינדער 

איבער  נישט  קיינמאל  הערן  און  תורות  סעודות 

דעם גרויסן פראבלעם פון די טומאת הציונות. אז 

עס וועט זיין א כינוס כללי און יעדער רב וועט רעדן 

איבער געוויסע מכשולות, פירצות און ענינים, וועל 

איך אויך קענען רעדן איבער די מדינה, אידן זאלן 

אמאל הערן דעם אמת בנוגע דעם נסיון הדור.

א  פון  טעיפ  א  אויף  הערן  מען  קען  ענליך 

שמועס צווישן רביה"ק זי"ע מיט יבלחט"א הרה"ח 

הר'  און  שליט"א  בערקאוויטש  הערש  בנימין  רבי 

הערץ פרענקל הי"ו, וואו דער רבי שלאגט פאר אז 

ער וואלט געוואלט עס זאל ערשיינען א צייטונג, 

וואס זאל פארמאגן העלפט אידישע ארטיקלן און 

די  אז  ליטעראטור,  ענגלישע  האלב  אנדערע  די 

אמעריקאנער אידן וואס ליינען ענגליש זאלן אויך 

הערן דעם דבר ה' איבער די ענינים פון די מדינה 

און ציונות.

נטרונא  הק'  מוסד  האט  השי"ת  בחסדי 

דאס  האט  וואס  צדיק  רצון  געווען  מקיים  אצינד 

פארלאנגט און געוואלט, ווי ערווענט פארגאנגענע 

אז  שליט"א  שפיץ  מאיר  רבי  הרה"ג  בשם  וואך 

האט  רבי  דער 

זאל  מען  געוואלט  זייער 

ארויסדינגען ראדיא טשענעלס צו משמיע 

זיין דעם דבר ה'. 

געשריבענע  א  פארהאן  איז  זעלבע  דאס 

בשנת  געשריבן  האט  זי"ע  רביה"ק  וואס  צעטל 

שווים  געמישטן  פונעם  מערכה  די  ביי  תשי"ח 

רבי  דער  עיה"ק,  ירושלים  פון  הארץ  אין  באסייון 

איבער  ענינים  וויכטיגע  גאר  פארגעשריבן  דאן 

די פעולות הפרסום, וואס יעדעס קוץ ותג איז אן 

הוראה מפורשת מיד ולדורות לדעת את המעשה 

אשר יעשון.

די  אין  אויך  שרייבט  זי"ע  רבי  דער 

אויבנדערמאנטן צעטלען בזה"ל:

גם  הראדיא  חושב...  אני  המצב  ...בענין 

הפיקוטין  אצל  לדבר  שרוצים  מה  כל  ענגליש 

שיהי'  רק  ויותר  יותר  ועוד  והדימענסטראציע 

בהשכל ודעת ויהי' בשעה הראוי' שכל העם שומעים 

לנסות איזה  יותר טוב מהכל  יהי'  יוכל להיות שזה 

זמן בדרך זה...

מען זעט ווי דער רבי האט פארלאנגט מען זאל 

זיין די פעולות,  ער ערווענט שטארק אז  ממשיך 

מען זאל דאס פארעפענטליכן אינעם ראדיא, נאר 

א  אויף  מסודר  און  אפגעשריבן  ווערן  זאל  אלעס 

א  אין  פארעפענטליכן  דאס  און  אופן,  שכל'דיגער 

אסאך  פארהאן  זענען  עס  ווען  געלעגנהייט  גוטע 

פאר  אינטערסאנט  זיין  זאל  דאס  און  צוהערער, 

יעדן.

אֲבָל עַּתָה ּבְזָכְרִי מַלְכּות 
ֵם הַּמְיּוחָד, וְעַל זֹאת אֲנִי  שׁ

ּבוֹטֵחַ:
יאר  פופציג  אריבער  מיט  צוטאגס,  היינט 

דעם  געווארן  פארווירקליכט  ב"ה  איז  שפעטער 

רבי'נס וואונטש אויף אזא אומגלויבליכן פארנעם, 

דורך דעם קאסטבארן ראדיא אויפטריט וואס האט 

אמת'ן  דעם  מיט  ברייט  און  ווייט  אפגעקלינגען 

 – אפשלאגן  צו  באוויזן  ב"ה  און  התורה,  השקפת 

וואס  – דעם געוואלדיגן איינפלוס  כאטש במקצת 

כלל  אויף  געהאט  האבן  פירער  ציוני'סטישע  די 



4

ישראל. 

האט  פעולה  די 

אויסשליסליכע  דעם  צוגענומען 

דעת  אויפן  געהאט  האבן  ציונים  די  וואס  בעלות 

הקהל פונעם אמעריקאנעם אידנטום און עס האט 

געעפענט די אויגן פאר פילע מבקשי דעת ואמונה, 

וואס האט זיך אנגעזען מיט פאקטישע רעזולטאטן 

ב"ה.

נאך  האט  אונטערנעמונג  גרויסע  די 

איבערגעלאזט גרויסע חובות וואס דארף באצאלט 

גייט  חיל  אל  מחיל  און  טעג,  נאנטע  די  אין  ווערן 

מען גלייך אן מיט פרישע פעולות וואס האלט זיך 

אינמיטען וועבען, און מען האפט אז אחים לדעה 

אין  טייל  א  האבן  צו  אנשליסן  זיך  וועלן  ולמעש, 

דעם זעלטענעם פרסום האמונה. 

אזא  צוגעשיקט  השי"ת  האט  באמת 

געוואלדיגע זכות וואס איז אונטערגעקומען ווי א 

גאלדענע געלעגנהייט פאר אידישע קינדער יעצט 

ווען  ביים שוועל פון די הייליגע טעג, די ימי הדין 

ֲאקַדֵם  ּבַמָה  זוכן זכותים און מליצות ישרות.  אידן 

וְעַל זֹאת  ּובְיָדִי אֵין מַעַשֹ  וֹחַד,  יִקַח שׁ ּפְנֵי לֹא  וְאִּכַף 

הַּמְיּוחָד,  ֵם  שׁ מַלְכּות  ּבְזָכְרִי  עַּתָה  ֲאבָל  יִפְחָד,  לִּבִי 

וְעַל זֹאת ֲאנִי ּבוֹטֵחַ ּבְאֹמרִים ה' אחד. אויך ווען מען 

קוקט אויס נישט ווי עס באדארף אויב אבער טוט 

מען פאר'ן כבוד שמים, פאר'ן מלכות שם המיוחד, 

איז דא די געוואלדיגע זכותים ועל זאת אני בוטח. 

זכות  גרעסערע  א  פארהאן  איז  ווי  אידן   טייערע 

געהאלפן  האט  מען  אז  וויסענדיג  ישרה  ומליצה 

דעם  מיט  ווערן  באלאכטן  זאלן  קינדער  אידישע 

אור האמונה און ניצול ווערן פון דעות כוזבות  און 

פעולות פון מינות און התגרות באומות. אויך אויב 

מען  קען  ליידיג  ליידער  איז  קאנטע  אייגענע  די 

אבער האבן א טייל חלק כחלק אין דעם קאנטע פון 

כבוד שמים 

היינט  ביישטייערט  ביטע   ! ּתְמַנֶה  עָלַי  סְנֵגוֹר 

נעמט  און  דאללער   500 לכה"פ  פון  נדבה  אייער 

אייך דעם בעסטן סנגור דורך העלפן די אינטערעסן 

פונעם מלך מלכו של עולם, וחטאך בצדקה פרוק. 

רופט יעצט

718-873-0756

רעליגיעזע פרעסע דינט אלס פלאטפארמע פאר 
אויסגעשפראכענע כלל ישראל פאררעטער

וואך  די  האבן  ושלמים  יראים  אידן 

אויסגעדריקט ווייטאג און שאָק אז אן הויפט זייט 

מאגאזין  אידישער   – אנגלא  דעם   אין  ארטיקל 

"עמי" האט זיך עפענטליך אנגעשלאסן אין דינסט 

באדראעט  וואס  התגרות  געפארפולע  די  פון 

די  ארטיקל  צענטראלע  דער  אידן.  אמעריקאנער 

וואך אויפ'ן דעקל ערשיינט אונטער א גרויס בילד 

"דשערי  אותיות  לבנה  קידוש  מיט  נאַדלער  פון 

מיט  נאך  פאלגט  וואס  פייער",  אונטער  נאדלער 

דוב  מיט  שרייבער  דעם  צווישן  אינטערוויא  אן 

גרייפט  וועלכע  פעלדער,  שמחה  און  הייקינד 

פערזענליך אן דעם קאנגרעסמאן פאר זיין שטיצע 

צום איראן דיעל.

די  אז  ערקלערט  ווערט  ארטיקל  דעם  אין 

אלגעמיינע טענער ביי בארא פארקע אידן איז אין 

פייערדיגע אפעזיציע צו דעם דיעל אבער זייערע 

פאר  דערויף.  נישט  זיך  קימערן  רעפרעזענטאטן 

אידן אין די ניו יארק אומגעגענט, איז איינע פון די 

גרעסטע אנטוישונגען געווען לעצטע וואך, מיט די 

באשלוס פון קאנגרעסמאן דשעראלד נאדלער צו 

שטיצן דעם איראן דיעל. 

"אסאך  אז  פארציילט  עמי  אין  שרייבער  דער 

די  פון  ריכטונג  אין  געווארן  געגאסן  איז  שוועבל 

מעמבער וואס האבן אויסגעדריקט זייער שטיצע 

איז  וואס  נאדלער,  אריינגערעכנט  דיעל,  צום 

אידן  אנדערע  און  נאציס  צו  געווארן  פארגליכן 

די  אין  פארשפרייט  קאמענטירער   דורך  פיינט, 

דורכגיין  וועט  פלאן  דער  "אויב  מידיא.  סאציאלע 

מיט דיין שטיצע, האסטו די בלוט פון מליאנען אויף 

געשריבן,  איינער  האט  דיך",  שעמט  הענט,  דיינע 

קורצע  א  אויסגעדריקט  האט  צווייטער  א  בעת 

קאנגרעסמאן  דעם  אויף  מיינונג  איינפאכע  אבער 

"נאדלער איז א נאצי".

די  אז  דערציילן  צו  אפילו  ווייסט  עמי  דער 

דעמאקראטיק  דזשאויש  'נאציאנאלע  פרייע 

זיי  וואו  מעלדונג  א  ארויסגעלייגט  האט  קאנסיל' 

פארדאמען דעם אסעמבלימאן הייקינד פאר זיינע 

ווילדע ארויסטריטן קעגן נאדלער שרייבנדיג "עס 

לאנגעיעריגע  א  זען  צו  טרויעריג  ווירקליך  איז 

מיט  שמוץ  אזא  אין  אריין  זיך  לייגט  דעמאקראט 

באאמטער,  ערוועלטן  אידיש  א  קעגן  רעטאריק 

מיר וואלטן ערווארטעט בעסער פון אסעמלימאן 

באשלאסן  עמי  האט  פארט  אבער  הייקינד". 

היץ  דעם  מיט  אינטערוויא  אן  אראפצוברענגען 

דינען  צו  אויסגעקליבן  סיבה  מאיזה  און  קאפ   –

קעגן  הסתה  דברי  זיינע  פאר  פלאטפארמע  אלץ 

אמעריקאנער פאליטיקאנטן.

מיט  ציטירט  הייקינד  ווערט  ארטיקל  אינעם 

א  נאדלער  קעגן  פראזן  זינלאזע  און  בייסיגע 

שטייגער ווי: "ער האלט זיך ביי זיינע מיינונגען אויך 

ווען דאס וועט אונז אלע אויס'הרג'ענען." און "די 

איינציגע וועג וויאזוי מיר קענען אים וויי טאן, און 

מיר הייבן עס יעצט אן, איז צו זאמלען אסאך געלט 

שטימען  זאלן  וועלכע  מענטשן  רעגיסטרירן  צו 

קעגן נאדלער אין די קומענדיגע פריימעריס. איך 

וועלן אים לערנען א לעקציע,  ה' אז מיר  צו  האף 

דאס איז נישט בלויז א זאך וואס איך קען טון, נאר 

אים  מיר  וועלן  כלל,  גאנצן  פונעם  ארבעט  די  איז 

וואס  פארגעסן  און  מאנאטן  זעקס  אין  פארגעבן 

האט יעצט פאסירט ?

ווילדע  די  ברייט  אויך  דעקט  "עמי"  דער 

אמעריקאנעם  דעם  קעגן  הייקינד  פון  אויסדריקן 

פרעזידענט, באראק אבאמא. הייקינד באשולדיגט 

אז אבאמא האט לעצטנס דערמאנט ביי א רעדע 

אז עס ווערט אינוועסטירט אסאך געלט אונטער 

די באמיאונגען צו שטערן דעם דיעל.

געפערליכע  א  דאס  איז  הייקינד  לויט 

אנטיסעמיטיזם פון אבאמא, ער רייסט אראפ דעם 
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פרעזידענט אלס איינער וואס העצט שנאת ישראל 

סוד  גרויסן  דעם  אויסזאגן  פאר'ן  אמעריקע,  אין 

פאר גאנץ בראד, אז עס ווערט געשפענדט ריזיגע 

געלטער צו באאיינפלוסן ערוויילטע באאמטע צו 

שטימען קעגן דעם דיעל. 

הפנים, אז לויט הייקינד איז נאר ערלויבט דאס 

אויסנוצן  דארפן  און  מעגן  אידן  למעשה,  טון  צו 

צווינגען  עפענטליך  צו  מאכט  און  געלט  זייער 

דאס  שפאן,  אין  זיי  מיט  גיין  זאלן  פאליטיקאנטן 

שנאה  אדער  אנטיסעמיטיזם  קיין  נישט  ברענגט 

עס  האט  וואס  אבאמא  נאר  ס'איז  אידן,  קעגן 

האט  וואס  אנטיסעמיט  דער  איז  ער  דערמאנט, 

הינקעדיגער  א  ווי  געהיימניס,  דעם  אויסגעזאגט 

מגלה  האט  וואס  איינער  אויף  טענות  האט  וואס 

געוועהן אז עס קומט אים אן שווער צו גיין.

די  אז  ווינדער  און  תמי'  גרויסע  א  ס'איז 

וועלכע  מאגאזין  'עמי'  די  פון  פארוואלטונג 

באטראכטן זיך ווי תלמידים ויוצאים מבית מדרשו 

סאלאווייציק  הלוי  דוד  משולם  רבי  הגאון  פון 

סכנה'דיגע  אזא  אננעמען  זאלן  שליט"א  מבריסק 

ליניע, וואס גייט שוין אָן עטליכע וואכן זייט די איראן 

פארשפרייט  און  טעמע,  ברענעדיגע  א  איז  דיעל 

דברי הסתה קעגן אמטירנדע פאליטיקאנטן אין אַ 

אידישע אפיציעלע וואכנשריפט אויף די ענגלישע 

פארשפרייט  און  געזען  גרינג  קען  וואס  שפראך, 

קאנסקווענצן  אומגינסטיגע  מיט  אומעטום  ווערן 

אויף חרדי'שע אידן רח"ל.

זיין  מעתיק  צו  בעתו  דבר  א  געווען  ס'וואלט 

עטליכע שורות פון ספר שיעורי הגרמ"ד הלוי על 

זאגט  שליט"א  גאון  דער  וואו  תקע"ט  דף  התורה 

בתוך הדברים: ווער עס האט ליב אידן מיט אמת'ע 

די  צו  גדולה  שנאה  א  האבן  דארף  ישראל  אהבת 

ציונים פאר דעם חורבן וואס זיי האבן געטון מיט 

וואס  אין  באטראכנדיג  און  פאלק,  אידישן  דעם 

פארא מצב זיי האבן אריינגעפירט דעם כלל ישראל 

בכל מקום שהם דורך זייער בלוטיגע שרעקליכע 

שפיל.

ברכת  ספר  צום  הקדמה  די  פון  ברענגט  ער 

שמואל וואו הג"ר ראובן גרוזובסקי ז"ל פארציילט 

פון הגאון רבי ברוך בער זצ"ל אז ער פלעגט בוחן 

זיין אייגענע מדת יראת שמים דורך בודק זיין אויב 

עס איז חלילה געווארן נפגם ביי אים זיין שנאה צו 

מסביר  איז  דוד  רבי  הגאון  כופרים.  די  רשעים  די 

צו  איז  קינד  א  פון  טבע  דער  ווייל  דערפון  פשט 

אויב  און  פאטער,  זיין  פון  שונאים  די  האבן  פיינט 

האט ער זיי נישט אזוי פיינט איז מוכח אז זיין קשר 

מיטן טאטן איז אפגעשוואכט.

ענליך שטייט אין שיעורי הגרמ"ד הלוי דף תקכו 

אנגערופן  ניאטמאל  קען  מדינה  די  "באמת  וז"ל:  

ווערן מדינה, עס איז נאך אזא אומגליק נאכנישט 

ווי  בגשמיות  אפילו  פאלק  אידישן  פארן  געווען 

האט  האט  וואס  מדינה  א  המדינה.  הקמת  די 

געברענגט פון איר אנהויב ביז היינט בלויז שלעכט 

אויף אידן. אידיש בלוט ווערט פארגאסן אדאנק זיי, 

נישט נאר אין ארץ ישראל נאר אין די גאנצע וועלט 

שנאת  אדאנק  טויט  צום  געשטאכן  אידן  ווערן 

ישראל וואס די מדינה טוט ערוועקן." עכ"ל.

די  ווייטאג,  מיט  פרעגן  קינדער  אידישע 

וואס  יא  דאך  פארשטייען  תלמידים  בריסקער 

פארא סכנה פאר כלל ישראל אזעלכע ציוני'סטישע 

שריט קענען ברענגען. פארוואס זאל מען אין אזא 

הייקעלע צייט נאך מער פארשפרייטן די פלאמען 

פון שנאת ישראל און גיסן אויל צום פייער פון דויעל 

וואס נעמט ארום אידן אין אמעריקע.  – לויעליטי 

אזעלכע סארט ארטיקלן און אינטערוויאס זענען 

א  ומתכונים,  יודעים  בלא  יצוייר  לו  אפילו  דאך, 

מעשי בגידה אינעם אמעריקאנעם אידנטום, ווער 

ווייסט וואס דאס קען מיינען פאר כלל ישראל ווען 

מען רייסט אזוי עפענטליך אראפ א קאנגרעסמאן 

אן  צוליב  השמצות  און  אויסדריקן  ביליגע  מיט 

אנדערע מיינונג איבער דעם דיעל.

פארק'ער  בארא  זענען  זעלבע  דאס 

לעצטיגע  די  פון  אנטוישט  שטארק  איינוואוינער 

א  פון  זיך  הערט  וואס  רעטאריק  היציגע 

קאנסיל  דער  ריכטונג,  נייע   – פארהעלטנסמעסיג 

לעצטע  די  אין  האט  וואס  גרינפעלד,  מעמבער 

און  פעך  גיסן  צו  מיסיע  א  פאר  גענומען  וואכן 

נישט  גייט  וואס  באאמטער  יעדן  אויף  שוועבל 

גענוי אין שפאן מיט איזראעל. 

איז  וואס  געפאר  פרישע  א  איז  דאס 

ארטאדאקסישן  היימישן  פאר'ן  אונטערגעקומען 

אלס  געזען  ווערט  וואס  ברוקלין,  אין  אידנטום 

לויזע  די  אדאנק  ראדיקאלן  אויסגעשפראכענע 

פארטרעטער.  קאנסיל  סיטי  לאקאלע  פון  צינגען 

ן  ד י א

פארק  בארא  אין 

טוט  פארוואס  ווייטאג,  מיט  פרעגן 

זיך נישט קאנצטערירן אויף אייערע פליכטן,  איר 

אונזערע  ערפילן  צו  געווארן  ערוועלט  זענט  איר 

פראגראמען,  לימוד  שכר  ווי  געברויכן,  לאקאלע 

רעגולאציעס,  סעפטי  טראנספארטאציע, 

טעמעס,  סארט  די  אנדערע  און  סענעטאציע, 

צו  ארבעט  אייער  איר  פארקירעוועט  פארוואס 

וואס האבן מיט אייער פאזיציע  דרויסנדיגע זאכן 

נישט קיין שייכות. 

ערוועלט  נישט  איבערהויפט  אייך  האבן  מיר 

מיינונגען  אויף  אידן  רעפרעזענטירן  זאלט  איר 

פאראייניגטע  די  פון  פאליסיס  אויסערן  איבער 

דאס  געגעבן  נישט  אייך  האבן  מיר  און  שטאטן, 

נאמען  אונזער  אין  פראקלאמירן  צו  רעכט 

סטעיטמענטס און לאזונגען פון התגרות באומות 

והפקרת דם ישראל חלילה.  

הרחמים  ימי  די  איידער  הארט  שטייענדיג 

אונזערע  צו  בעטן  זיך  מען  דארף  והרצון 

כלל  דעם  פארראטן  נישט  זאלן  פארטרעטער 

ישראל, עס כאפט א פחד ווען מען זעט די שארפע 

רייד פון הגאון הצדיק רבי אלחנן וואסערמאן ז"ל 

וואו ער  זיין קונטרס "אומר אני מעשי למלך"  אין 

פאר'ן  רעדנערס  און  צייטונגען  די  באשולדיגט 

פון  זומפ  אינעם  ישראל  כלל  דעם  אריינשלעפן 

ציונות, וז"ל: ואין לטעות בדברים אלו לאמר כי כל 

הנגררים אחריהם מזרע עמלק הן, חלילה לאמר כן, 

ומנהיגים,  כי הדברים אמורים כאן רק על ראשיהן 

הם  אלו  ודרשניהם,  כתבניהם  ומדריכיהם,  מוריהם 

להלחם  צבאותיהם  בראש  העומדים  עמלק,  מזרע 

מזרע  עליהם  הנספח  ההמון  כל  אבל  הקב"ה,  נגד 

כמ"ש  בבקעה,  כבהמה  אחריהם  הולכים  ישראל 

הגר"א שע"ז נאמר ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם.

ווען  אצינד  געזען  בפירוש  מען  האט  דאס 

ביים  גרייטקייט  א  אן  זיך  זעט  זייט  איין  פון 

אויפריכטיגע  הערן  צו  פובליקום  אידישן  ברייטן 

ווערטער, אידן זענען וויליג צו הערן און מקבל זיין 

שאו  ראדיא  דעם  ביי  ווי  שטייגער  א  אמונה  דברי 

די  עס  זענען  גיסא  לאידך  אבער  מוצש"ק,  דעם 

פאליטיקער און שרייבער וואס לאזן נישט נאך און 

פרעדיגן צו התגרות באומות והתקוממות בגלות. 
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אזוי 
אלחנן  רבי  שרייבט 
אויך אין מאמר עקבתא דמשיחא וז"ל: 
דאָס זיינען אין קורצן די אָנווייזונגען פון דער תורה 
גויים. און  זיין אונזער אומגאַנג מיט די  ווי עס זאָל 
די  ביז  צייטן,  אַלע  אין  געפירט  יידן  זיך  האָבן  אַזוי 
אויפגעשטאַנען  זיינען  דאַן  וואָס  דורות  לעצטע 
פון  וויסן  נישט  ווילן  וועלכע  "פירערס"  מאָדערנע 
יידישע  די  זיי  פירן  עצות.  אירע  מיט  תורה  דער 
לערנט  תורה  די  ווי  פאַרקערט  אַקוראַט  ּפאָליטיק, 

אונז. יידן זאָלן קעמפן און פאָדערן, מיט וועמען זאָל 
מען קעמפן? מיט די מעכטיקסטע מלוכות אין דער 

וועלט.

קאָנגרעסן,  מיט  טומלען  און  באָיקאָטירן  מיר 
זיי מיט צייטונגס אַרטיקלען,  זאָלן שיסן אויף  מיר 
דערמיט וועלן מיר זיי אָפשרעקן. יידישע צייטונגען 
ווייזן אויף באותות ובמופתים אַז די שונאי ישראל 
זיינען געגן קולטור, געגן דעמאקראטיזם וכו', מען 
קאָזאַק.  הער  שאַנדע  קאָזאַק:  דעם  מוסר  זאָגט 
זייער  אין  מיד  נישט  ווערן  צייטונגען  אונזערע 

נוצליכע אַרבעט: רעדן אל העצים ואל האבנים.

חזו  נביאי השקר(  און  )דיינע רעדנערס  נביאיך 
לך שוא וטפל ולא גילו על עונך להשיב שבותך ויחזו 
נישט  מיר  האָבן  יעצט  ומדוחים.  שוא  משאת  לך 
קיין נבואה, אָבער נביאי שקר האָבן מיר די והותר: 
שולחן  אוכלי  אינטערנאַציאָנאַלע,  און  נאַציאָנאַלע 
איזבל, וועלכע שפייזן זיך אין פארשידענע פאָנדן. 
ווי דאַן האָט דער כלל ישראל שרעקלעך  אַזוי  און 
געצאָלט פאַר דעם וואָס זיי האבן זיך געלאָזט פירן 

פון די נביאי השקר, איז יעצט די זעלבע.

ותרד פלאים - די יהדות התורה פארטיי
די וואך האט מען מיטגעהאלטן א היסטארישע 
די  אין  שפלות  אין  שטאפל  א  נאך  און  דורכברוך 
ישראל  אגודת  די  פון  רעגולאציעס  יעצטיגע  ביז 
פארטיי, ווען עס איז צום ערשטן מאל אין אריבער 
זעכציג יאר איינגעשוואוירן געווארן אן אפיציעלער 
שר מטעם אין כנסת המינים, א זאך וואס איז ביז 

אן  ווי  געווארן  באטראכט  צוריק  וואכן  עטליכע 
איסור וואס קען נישט געבראכן ווערן.

אונטערלאגע  שטיקל  א  צוערשט  אבער 
די מדינה איז  ווען  יעצטיגע אנטוויקלונג:  די  צו 
געגרינדעט געווארן בעוה"ר איז די אגודה אריין 
אין די ערשטע ממשלה פון בן גריון, און דער ראש 
הסעד.  שר  אלס  געדינט  האט  לעווין  האגודה 
שפעטער אבער ווען אין ליכט פון די גזירת גיוס 
פון  אינדרויסן  געטראפן  לעווין  זיך  האט  בנות 
דורך  געווארן  איינגעפירט  איז  קאאליציע,  די 
זאלן  מער  אז  ישראל  אגודת  די  פון  מועצות  די 
חברי הכנסת נישט דינען אויף די שרים פאזיציע. 
די  אפילו  וואס  דעם  צוליב  געקומען  איז  דאס 
מתירים פון די בחירות האבן פארשטאנען אז א 
שר אין די ממשלה טראגט מיט זיך א שרעקליכע 
ממשלה  די  וואס  באשלוסן  אלע  אויף  אחריות 
פאסט והקולר תלוי בצוארו און בצוארם פון אלע 

וויילער וועלכע האבן אים אריינגעוועלט.

דף  הזמן  בעיות  דער  במפורש  שרייבט  אזוי 
נ"ט וז"ל: וכל זה בענין השתתפות במועצת שרי 
מקצוע  של  שר  להיות  בענין  אבל  הממשלה, 
בידים  מעשה  עושה  משום  גם  בזה  יש  מיוחד 
בידים  ולסייע  לתמוך  צריך  הוא  כרחו  שבעל 

למקומות ואנשים העוברים על איסורים דאורייתא 
ודרבנן קלות וחמורות וגם לאלה שמרבים בכפירת 
ומינות הסתה  והדחה דהוה ליה מסייע ידי עוברי 
פון  מיינונג  די  געווען  איז  דאס  און  ממש.  עבירה 

אלע רבנים פון די אגודה במשך לאנגע יארן. 

האט  בעגין  מנחם  ווען  תשל''ז  בשנת  אויך 

רעכטע  א  מאל  ערשטן  צום  אויפגעשטעלט 
אריין  נאכאמאל  זענען  פרומע  די  און  רעגירונג, 
אין די קאאליציע איז די החלטה געבליבן אז מען 
פון שרים צוליב דעם  קיין בענקלעך  נישט  נעמט 
געוואלדיגן אחריות וחמורות שבחמורות מיט וואס 

דאס איז פארבינדן.

חסיד צהלתו בפניו... כיושב על גבי גחלים.
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יאר תש"כ האט דער חרדי'שער  נאכמער, אין 
חבר הכנסת, בנימין מינץ, דער פירער פון די פועלי 
א  שליסן  צו  באשלאסן  פארטיי,  ישראל  אגודת 
בונד מיט בן גריון וואס האט אים אנגעשלאסן אין 
פון  פאסטן  דעם  געשאנקן  אים  און  רעגירונג  זיין 
"שר הדואר". אזא שריט איז דעמאלט באטראכט 
געווארן ווי א פארראט אין דעם פסק פון די מועצת 
גדולי התורה וואס האבן נישט געלאזט נעמען שר 

פאזיציעס.

געווארן  גע'רודפ'ט  מינץ  איז  אלס רעזולטאט 
מועצת  די  קרייזן,  אגודה  די  דורך  ובחנות  בחרב 
זעלבסט האט געשריבן א בריוו וואו זיי פארדאמען 

אז  אנדערע  צווישן  שרייבנדיג  שריט  דאזיגן  דעם 
".. מעשה זה מהווה חוליה אחרונה בשרשרת של 
רוח חכמים  הייתה  ופעולות מצידם שלא  מעשים 

נוחה מהם".

אויך ווען די אגודה איז שפעטער עטליכע מאל 
אריין אין די רעגירונג האבן זיי אלץ נאר גענומען דעם 
"סגן שר" פאזיציע, און זאל טאקע קלארגעשטעלט 
ווערן אז לויט דעם דעת תורה האמיתיות וואס איז 
איז  משה  ויואל  בספה"ק  ברורה  כשמלה  מבואר 
גרויסע נפק"מ צווישן  געווען קיין  נישט  קיינמאל 
די פארשידענע פאזיציעס און ראנגען, ווילאנג דער 
לרשעים  כינוס  דעם  פון  טייל  א  איז  הכנסת  חבר 

איז  און 
חברי   120 די  פון 

הכנסת איז ער פאראנטווארטליך אויף 
יעדע טריט פון די מדינה הטמאה ה"י. אזוי אז די 
אייביג  זענען  דריידלעך  און  קונצן  פארשידענע 
דעם  אויף  עינים  כסות  און  געלעכטער  א  געווען 
העמדת  און  לבחירות  השתתפות  פון  הנורא  עון 

השלטון הכופרים.

קורצע  א  מיט  ביז  אנגעהאלטן  האט  דאס 
האט  לפיד  יאיר  הדת  שונא  דער  ווען  תקופה 
איינפיר  אזא  אז  בג"ץ  אין  קלאגע  א  אריינגעגעבן 
איז נישט אויסגעהאלטן און די חרדים מוזן אדער 

אין איינקלאנג מיט די אויבנדערמאנטע לעצטיגע געשיכטע איז כדאי צו 

ציטירן א יסודות'דיגע מכתב נפלא וואס איז לעצטנס געדרוקט געווארן אין 

ספר "מכתבי התעוררות" מלוקט פון די כתבי הגאון הגדול רבי חיים גריינימאן 

ז"ל, תלמידו המובהק ונאמן ביתו פונעם חזון איש זצ"ל, וועלכער איז נסתלק 

געווארן פארגאנגענעם חג הפסח העעל"ט. 

די  איבער  כדרבונות  דברים  שרייבט  גאון  דער  שרייבט  בריוו  דעם  אין 

מלכות המינות און דעם דעת תורה וואס ער האט מקבל געווען פון זיין גרויסן 

רבי'ן דער חזון איש זצ"ל. דיבורי אמונה ודעת וואס זענען געשריבן מיט א 

אפילו  אז  אויס  שמועסט  און  האמונה,  בהירות  און  קלארקייט  געוואלדיגע 

לויט זיינע גדולים וואס האבן מתיר געוועהן בחירות איז אבער די התחברות 

והשתתפות אלס א חלק אין דעם שלטון הכופרים מן דכר שמי', אויף דעם איז 

נישט דא קיין היתר בעולם, און יעצט א פרישע פאזע פון שפלות צו ווערן א 

שר.

המדינה  על  ההשקפה  חשוב  מקום  תופס  היסודיים  ומהתחומים   

והממשלה, אשר התועים למיניהם רואים בזה איזו אתחלתא דגאולה וכאילו 

כפי מה ששמעתי פעם ממרן  יש כאן דבר של ממש, ואילו השקפתינו היא, 

זללה"ה, שבסוף גלותינו התגברה הפורעניות והננו בגלות הזה המר. לב מי לא 

יתפלץ למשמע אוזן, כי כופרים בכל יושבים על כסא מלכות מדומה בפלטין 

של מלך ארצנו הקדושה, ועוברים על כל תרי"ג מצוות ומחללים שם שמים 

בכל יום בגלוי ובפרהסיא לעיני השמש, ומעבירים יהודים תמימים על דתם 

בכל מיני טצדקי ופתויים ואונסים, ובאזני הגולה הדוויה בחוץ לארץ פיחים 

תסמרנה  הלא  הגאולה,  התחילה  אכן  כי  הדורות  כמיהת  על  כוזבות  רוחות 

שערות ראשנו למשמע כל אלה, ואבן מקיר  תזעק הבדלו מתוך העדה הרעה 

הזאת, האומרים לכבוש המלכה עמי בבית.

האמונה  מצד  בהחלט  נמנע  להיות  צריך  הי'  אתם  הישיבה  ובאמת 

כוכבים לשבת  יתכן לאיש מאמין להכנס בבתי עבודת  הפשוטה, כמו שלא 

חטאם  כידוע  אשר  ישראלים  עם  שכן  וכל  כפירה,  המטיפים  הכומרים  עם 

פוגם כבוד של מעלה הרבה יותר, אבל לדאבוננו נמצאים גם בין חוגנו אנשים 

המסוגלים לכך.

כי אנו מסתייגים מכל הענין ומתעלמים ממנו,  עצם ההכרזה קבל אחינו 

לא זו ממשלה יהודית ולא זו דרכינו, יש בה משום קדוש שם שמים ומשום 

הצבת תחום באופן גדול אצל אנשי שלומינו, להבדיל בין קודש לחול, לדעת 

מלכינו אבינו שבשמים, ואליו נקוה וניחל, וממנו תשועתנו, וכל אלו שוא  כי 

ושקר וכחלום יעוף.

ובר מן דין, כאשר ידוע אם נרתמים לעגלתם הנה בהכרח שכל הקו שלנו 

סוטה מעט ממסלולו, לקרב מה שרחקנו ולרחק מה שקרבנו, ובלי כל ספק 

בלי  עלומיו  בימי  יגדל  אשר  העתיד,  הדור  בתמונת  לרעה  גורם  הדבר  יהוה 

אמת  ותורתו  אמת  משה  האומרים  של  שלימה  ובהרמוניא  מבדלת,  מחיצה 

לאומרים אין תורה מן השמים ועוד ועוד, וגם רוממות הגאולה בגרונם.

את  להכריע  יכולים  שבעולם  והתועליות  הרווחים  כל  אין  האמור  ולפי 

הדבר, כי כל אלו סטיות כלליות של כל הכלל כולו בארץ ובגולה, וגם יש כאן 

וגם הישיבה עם כופרים היא למאמינים בלתי  במדת מה אביזרייהו דכפירה, 

אפשרית ממש במציאות ולא יתכן דבר שיחייבו, וכל הרווחים להגדיל תורה 

ולהאדירה אינם שוים בנזק הזה, ואין הקב"ה רוצה ברווחים אלו כלל וכלל.

הכוונה  לבחירות,  ההליכה  בעד  שיחי'  החכמים  הכריעו  אמנם  ואם 

ברורה למען הודיע כי רבים הברכים אשר לא כרעו לבעל, ולמען תת פתחון 

פה ללוחמי מלחמת הקודש בכל אתר ואתר, וגם למען היות לחץ מעט על 

הכופרים בגזרותיהם, אבל להשתתף בממשלתם המושתתת נגד תורתינו הק' 

ואשר עיקר ממשלתם חלק מן הכפירה, אין דבר בעולם שיתיר, ולא עוד אלא 

שבשבתנו אתם אנו עוזרים לרופפים שבתוכנו להפיח רוח כזבים כי אכן יש 

ממש בממשלה זו ובמעשיה, דבר אשר הוא טשטוש התחום הגדול הזה אשר 

גובל בינינו, ולא עוד אלא שבהכרח עלינו להמנע מלדבר בגנותם, אשר זה 

איבזרייהו  בזה  שיש  שכן  וכל  ולגנותם,  החטאים  לפרסם  חנוכנו  מיסודות 

דעבודה זרה, של כחי ועוצם ידי, ועוד, וכל ההבטחות והרווחים אינם שוים 

כלפי ההפסד היסודי של כל קדושת אנשי שלומינו לכל רוח היהדות הנאמנה.

כתבתי מעט הניתן ליכתב, ויותר ממה שכתוב כאן חרות על לוח לבינו, 

והרגשת הלב גם היא הלכה בדברים אלו.
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בענקל  מיניסטעריום  די  אננעמען  פולשטענדיג 
אדער עס אויפגעבן. בעיקר איז די קלאגע געווען 
געצילט צו ליצמאן וואס דינט אלץ "סגן שר" פון 

דער געזונהייט מיניסטעריום. דער בג"ץ 
איז  לפיד  אז  געאורטיילט  דערויף  האט 
גערעכט און די חרדי'שע פארטייען מוזן דינען ווי 
געהעריגע שרים אדער אויפגעבן דעם שטעלע פון 

סגן שר.

אז  איז  באגריפן  נישט  אבער  האט  לפיד  וואס 
די יהדות התורה האט א גאנץ א שוואכן פראבלעם 
מיט זיין פרישע רעגולאציע. אין צייט פון נויט איז 
דאך אלץ דא די מועצת גדולי התורה וואס זענען 
און  יורוך,  אשר  ככל  ועשית  דעם  מקיים  ערליך 
פארטיי  די  פון  דינסט  צום  פולשטענדיג  שטייען 
דעת  באקוועמען  א  מיט  באפרידיגן  צו  זיי  פירער 

תורה כפי הצורך.

באלד נאך דעם אורטייל פון בג"ץ איז געמאלדן 
זיצונג  א  אפהאלטן  וועט  מועצת  די  אז  געווארן 
טאקע  האט  פרעסע  די  טעמע,  די  באהאנדלן  צו 
געוואוסט צו באמערקן אז "ס'איז ערווארטעט אז 
די מועצת גדולי ישראל וועלן ערלויבן פאר ליצמאן 
הפנים  האט  מען  פאזיציע".  שר  א  אננעמען  צו 
ניטאמאל געזוכט צו באהאלטן דעם אויסקום פון 

דעם זיצונג.

וכך הוה. גאנץ שנעל איז דער פסק דין ארויס 
פאטעל,  שר  דעם  באזעצן  רואיג  קען  ליצמאן  אז 

לחיים  צוגעגרייטער  דער 
געווארן  געשטעלט  איז 
מען  און  טישן  די  אויף 
געוואונטשן מזל  זיך  האט 
שר  נייעם  דעם  צו  טוב 

לתפארת אגודת ישראל.

אגודה  זעלבע  די 
געווען  מחרים  האט  וואס 
פאר'ן  מינץ  דעם  בשעתו 
פון  שטעלע  א  אננעמען 
אצינד  האט  הדואר  שר 
אויג  די  מיט  בלינק  א  אן 
געגעבן דעם גרינעם ליכט 
פאר א "שר הבריאות". פון 
וועט  ווייטער  און  היינט 
טראגן  ישראל  אגודת  די 
אחריות  פולשטענדיגע 
אויף  לשיטתם  אפילו 
מתים  ניתוחי  שרעקליכע 
דורכגעפירט  ווערן  וואס 
אין שפיטעלער, דאס זעלבע אויף די עפענטליכע 
מעדיצינישע  פארשידענע  אין  שבת  חילולי 
אנדערע  אלע  און  לאנד,  איבער'ן  אינסיטוציעס 
פארבינדן.  איז  דאס  וואס  מיט  חמורים  איסורים 
ביי  זיצן  שר  אלס  וועט  ליצמאן  וואס  אפגעזען 
אין  מלא  שותף  א  זיין  און  הממשלה  ישבות  אלע 
עבודה  שטיצט  וואס  תקציבים  און  חוקים  אלע 
זרה גילוי עריות ושפ"ד בכל רחבי ארה"ק, און אין 
די מלחמות וואס די מדינה פירט אן וואס יעדער 
שבעיקרם  והעיקר  יעבור,  ואל  ביהרג  איז  טריט 
מדינה  די  פון  "חלק"  קיין  נישט  מער  איז  ער  אז 
איר  פון  רגע  יעדע  וואס  די מדינה,  איז"  "ער  נאר 
עקזיסטענץ איז עס מנאץ ומחרף ומגדף מערכות 

אלוקים חיים. 

ישראל  אמוני  שלומי  פאר  ערווענט,  ווי  און 
איז נישט קיין ערנסטע נפקא מינא די דקות'דיגע 
חילוקי סרק, זינט דער עצם השתתפות בממשלה 
עלי',  דרביץ  הוא  וארי'  ונורא  חמור  איסור  אן  איז 
וויאזוי  ס'איז אבער יא נאך א קלאסישע ביישפיל 
דער לא תתור פונקציאנירט, אז מען האט ניטאמאל 
פון  קריכן  צו  אראפ  זעלבסט  בושה  מינדסטע  די 

דעם לייטער וואס מען האט אליין אויפגעבויעט.
פרעסע באריכטעט איבער די רדיפות קעגן 

פרומער ח"כ מיט א שר שטעלע

מועצת גדולי התורה בשנת תש"כ פארדאמט שארף ח"כ מינץ 
וועלכער האט אנגענומען א שר פאזיציע אין די רעגירונג.


