



בשםה'נעשהונצליחעזרימעםה'עושהשמיםוארץ 


קונטרס 


בירורבעניןבקשתרחמיםלשלוםאחב"י
המאמיניםהנמצאיםהארה"ק 


קונטרסזהאינומיועדלהוכיחאתהנוטיםלציונותאלא
לשאריתהמאמיניםלהיותנדבריםאישאלרעהו

יצא לאור שנת תשל"ד ועתה יו"ל מחדש בע"ה תמוז תשס"ו

תפלה ישרה

תוכןומפתח 
א .פתיחה  .............................................................................................................ג 
ב .שישלהצטערבצרתןשלישראלולהתפללאףעלהגרועיםאםמאמינים–
אךישלדעתאיךלהתפללועלמהאנוחרדים  ..................................................ד
ג .שלא הפאליטיקא הציונית גורמת לנו הדאגה ולא עתה נולד החרדה ,אלא
דאגהישנההיאאצלנווקיימתגםבעתשמחתוגדולתהציונית  ......................ה 
ד .דאגתהצלתהגופיםאיננההיחידהלנואלאישכמהדאגותגדולותממנה,
והם-השמדהנורא  ............................................................................................ו
ה .עקירתהאמונהוהתורהבפועלמקצהא"יועדקצהו,וגזירותיהםהנוראות  .......ז
ו .המינותהציוניהמפפעתבלבבותבעולםכולו ...................................................ח
ז .חילולהשםוחילולהקודש  ................................................................................ט
ח .העברהעלהשלששבועותהמביאלאסוןודאירחמנאליצלןוהשםישמרינו ..יא
ט .בעניןתינוקותשנשבו-והאיסורלקטרגולעוררדין-והמצוהלדוןלכףזכות  ..יב
י .להזהר מאד שלא יצא מתפלתינו משמעות שאנו רוצים בקיום המדינה
הציונית  ...........................................................................................................טו
יא .איך נתפלל על ביטול המדינה ביחד עם הצלת ישראל הלא לכאורה הם
סותריםזהאתזה ..............................................................................................יז
יב.קיצורושלדבר .................................................................................................יט
יג.להתרחקמדברתבניאדםולקייםאזנדברויראיה'אישאלרעהו ....................כ
יד.מההואההצלההאמתית  .................................................................................כ
טו.עודבעניןהזה  ................................................................................................כא
טז.עודבעניןהזה  ................................................................................................כא
יז .מיהםהשונאיםהשותיםדםישראל  ...............................................................כב


ב

תפלה ישרה
א -תפילה לדוד שמעה ה' צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי
מרמה:וגו'תמךאשריבמעגלותיךבלנמוטופעמי:אניקראתיךכיתענינו
א-ל הט אזנך לי שמע אמרתי הפלא חסדך מושיע חוסים ממתקוממים
בימינך שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני מפני רשעים זו שדוני
בנפש יקיפו עלי חלבמו סגרו פימו דברו בגיאות וגו' דמיונו כאריה יכסוף
לטרוף וככפיר יושב במסתרים :קומה ה' קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי
מרשעחרבך :
הכתובצווחה'משמיםהשקיףעלבניאדםלראותהישמשכילדורש
אתאלקים .
בעת שהמדינה הציונית עומדת לפני מלחמה וקיומה עומד בספק,
האנשים ההמוניים דואגים ורועשים ,אוהבי המדינה דואגים בשביל
המדינה עצמה ואף היהודים האמתיים המאמינים השונאים למדינה
הציוניתגםכןדואגים,ודאגתםאינהבשבילהמדינהעצמה,אלאבשביל
גורל אחב"י אותם היהודים שאינם בכלל ברכת המינים הנמצאים שם
בגורלמשותףעםהמיניםוהמסיתיםומדיחיםשר"י .
והרבה מאתנו עשתונותיהם נבוכים ודעתם נתבלבל בלי לדעת
בפנימיותלבבםמהלרצותועלמהלהתפלל .
יודעיםהםשעניןהציונותומדינההואמינותונחשנושךלישראלואין
להיות רוצה בקיומה לא מצד הלכה ולא מצד הרגש היהודי ,אבל מצד
השני הלב חרד על צער ואבדון נפשות מאחב"י המאמינים אנשים נשים
וטף .
ומכש"כ שאינם מעיזים להוציא דברים בפרהסיא נגד המדינה ,כי מה
יענולמחרפיהםאוהביהמדינההמתנפליםעליהםבבזיונותושמותגנאי–
שונאי ישראל ,אכזרים ,רשעים ,מקטריגים ,מלמדי חוב על ישראל ,וכ"ו –
הלא בקרב לבם אף לעצמם אין להם תשובה נכונה ברורה ומתקבלת על
השכל .

ג

תפלה ישרה
ויש שמתוך הבלבול מסיקים מסקנות שדופות קדים ,יש אומרים
שבימיםכאלהאיןלומרברכתולמלשיניםבכוונהרקבחפזוןוכמעטלדלגו
ויש אומרים שעתה צריך לשכוח כל החשבונות ולהתפלל רק על שלום
וכהנהדברישואותפל .
אמנם אין לאבד ח"ו את הדעה האמתית בשום מצב ובשום זמן ,אלא
ישלהתבונןולחקורהיטיבמהדעתהתורהוהאמונההאמתית,וישלאיש
הישראלילהתחזקולאמרובכלעידןקבלעםבברירות,ועלזהנאמרהויעז
כנמרוקלכנשררץכצביוגיבורכארילעשותרצוןאביךשבשמים .
נבא נא לעשות חשבונו של עולם וליישר דיעותינו איך יהיו רצויים
ומתוקניםלפנייודעמחשבות :
ב -האמת שיש לדאוג ולהצטער בצרתן של כל א' מישראל אפילו הגרוע
שבגרועיםכלזמןשלאיצאמןהכלל)כיאותןשיצאומןהכללאינםבכללאחיךואנו
מתפללים על איבודם ולמלשינים אל תהי תקוה וכ"ו ונכללים גם כל מיני מסיתים ומדיחים

המטמאין נשמות ישראל במינות הציוני(,אךעלינולהקדים– שאםאנוחרדיםעל
גורלאחב"יהנמצאיםביןגבוליהציונים,חרדתינוהואעלהאנשיםעצמם
לא על התרקמות עצמאות המדינה שנתרקמה ונתהוה ,ואם עצמאות
המדינה תבטל והאנשים האלה ינצלו הנה זאת תהי' שמחתינו השלימה
שאנומתפלליםבעדה .
אם נמצאים בתוך חיילי הציונים כאלה שיש להיות חרד על חייהם
חרדתינוהיאעלחייהאנשיםהאלה,ולאעלשלימותכחהצבאשהםבה,
ולאעלהצלחתמעשההמלחמהשהםעושים,ולאעלקיוםהמדינהשהם
נלחמיםבעדה .
כשם שבמלחמת הודו ופאקיסטאן אילו היו יהודים בתוך מחניהם ,לא
איכפת לנו איזה מחנה תתגבר ,ואנו דואגים ומתפללים רק שינצלו היהודים
שביניהם איפה שהם ויותר לא כלום ,וכך הוא נוסח התפלה אחרי קריאת
התורהבב'וה'אחינוכלביתישראלוכו'המקוםירחםעליהםויוצאיםוכו' .

ד

תפלה ישרה
אחת היא לנו פאקיסטאן או הודו )במדינה הציונית כן אנו רוצים בביטולה(
ואחת היא לנו אם האיש צבא היהודי נמצא בצבא הציוני או בצבא
האמעריקאיאובצבאהיאפאניאובצבאהערביהנלחםעםהציונים,אחרי
שהואנמצאבתוךצרהאנומתפלליםעלהצלתובאופןפרטי .
אך זאת בודאי אמת אשרמישהואבין צבא הציוני המורד בה' ועובר
עלהשבועותהואזקוקלרחמיםיותרמרוביםלהנצלמאשראילוהי'נמצא
בתוך האמעריקאי או בתוך הערבי ,כי האמעריקאים והערבים מותר להם
לקיים צבא ,אבל צבא הציוני גם בלי כל התועבות הנוראות הנעשות
בתוכההיאמרידהבה'והעברהעלהשבועותשענשונורא,ולויהאשנכנס
בעלכרחוובאונסמ"מבתוךהמרידהבה'הואנמצא .
גם אין הפרש בין איש חיל היהודי הנפצע במלחמת הציונים לנפצע
באסוןדרךאודשארמאותאואלפיחוליישראלברחביהעולםהנמצאים
בבתיהחוליםבחלייהםהפרטייםכלהזמןהעברעדהיום,ומהשזהנפצע
למען הגנת המדינה הציונית אין זה מוסיף אצלינו כלום גם אין להם
אצלינושםמיוחד"נפגעיהמלחמה",ואיןאנומתייחסיםלהםבאופןמיוחד
אלא הם כלולים בתוך החולים האחרים ובזמן שאנו עושים מי שבירך או
תפלהלכלחוליישראלבכלרחביהעולםגםהםכלוליםבתוכםולאנוסיף
בשבילם תפלה מיוחדת גם לא תפלה יותר מרובה מלשאר חולים לא
נפרטם ולא נוסיף התפעלות והתעוררות מאשר לכל חולי ישראל בכל
הזמניםישחוליםהרבהבמצביםחמוריםהשםירחם .
ג -דאגה זו שדואגים על שלום אחב"י בארה"ק לא עתה נולדה בעת
שנהפך הגלגל על הציונים ואין השעה משחקת להם ,ולא הפאליטקיע
שלהםגורמתלנוהדאגההזאת .
כי הדאגה והצער הזה נמשכים אצלינו כל משך השנים שעברו בשעה
שכולםשמחוורקדובגילהורינהעםהמדינההציונית,בשעהשרבירבבות
מבקרים נהרו אליה ומתפנקים ורוי בכסי רויתא ,בשעה שרבבות שומרי
תומ"צנוהריםאלהכותלהמערביומכתיריםאתהטומאההציוניתבכתר

ה

תפלה ישרה
מקוםהשראתהשכינהבשמחהוששון .
בשעה שכל אלה שכחו מאזהרת התורה ולא תקיא הארץ אתכם
בטמאכם אותה ושכחו את כל האזהרות והעונשים המבוארים בתורה
בהרבה מקומות כגון התוכחות שבויקרא ודברים ובפ' נצבים פן יש בכם
שורשפורהוגו'כיאזיעשןאףה'וגו'כמהפכתסדוםועמורהוגו' .
ושכחו אזהרות הצדיקים מדור העבר זי"ע ולהבחל"ח הצדיקים
שבזמנינו שסוף הציונים יהי' מר וקשה  -והגה"ק ר' אלחנן וואסערמאן
כותב בשם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל הציונים נשבע הקב"ה שאין שמו
שלםוכסאושלםעדשימחומןהעולם)וישזקיניםבבניברקששמעוהדבריםמפיו(
גםהזהירושלאישארמכלמהשבנוהציוניםבארה"קכלום .
והנהאישישראלצריךלהאמיןבאמתיותהתוה"קודבריהצדיקיםלא
כסיפורדבריםבעלמאאלאכךהואהאמתוכאילוכברנעשההדבר,ולכן
עומדלנגדעינינוחורבןנורארח"לבמציאותובאמת,ולבמילאיחרדעל
זה כל הזמנים בשעה שהדבר הוא רק באמונה כאילו כבר נעשה במוחש
ובמציאות .
ואכן יהודים מאמינים מבקשים רחמים על הצלת נפשות אחב"י
הנמצאיםשםכלמשךהזמןשכולםרוקדיםושמחים,אבלהמאמינים פחד
העתיד לנגד עיניהם ,ונחשבים כחסרי בינה ודעת כיון שהמציאות
מכחישם ,אבל עולם גולם לא חלי ולא מרגיש וקוראים על אלה
המצטערים ומאמינים בפחד העתיד  -מקטריגים ומלמדי חוב אכזרים
ושונאיישראל -מפנישאינםרוציםלשמוחבשמחתהעבודהזרה)גם אינם
רוציםלהתאבלבשעהשהעבודה-זרהאבילהומצטערתכדלהלןבסייעתאדשמיא( .

ד -והנה דאגה זאת של הצלת נפשות אחב"י איננה היחידה לאלה
המאמינים בפחד העתיד ,כי הם מצטערים ודואגים על עוד כמה דאגות
אשרהםעודיותרגדוליםמןהראשונה,ונחשבים)שלאעלסדרהראוי( .

א( השמד הנורא  -מעת קום התנועה הציונית בכל ארצות איראפא

ו

תפלה ישרה
הסיתו והדיחומליוניםממש )בלי גוזמא( על ידי ספריהם וכתביהם הטמאים
ודרשניהם שהלכו מעיר לעיר ,ובתי מדרשים הרבה נתרוקנו  -ומעת קום
מדינתםהביאולגבולםאלפיילדיטעהעראןיהדותתימן,מאראקא,אלגיר,
לוב ,טאניס ,עירק ,סוריא ,לבנון ,ועוד מדינות ,ולאחרונה הביאו מגרוזיא,
וכןמביאיםיוםיוםלגבולםיהודיםוכמעטכולםנשרפיםבמשרפותהשמד
שלהםבלישרידכמעט,ונהפכיםלפורקיעולומומריםתחתאשרבארצות
פזוריהם היו שומרי תומ"צ ,נשמות יקרות ילדי תלמוד תורה יוצאים
לתרבותרעהרח"למחללישבתויוה"כועושיכלתועבה .
והמאמינים מצטערים ודואגים על צרה זו יותר מן הראשונה כי מיתת
הנפש גרועה ממיתת הגוף ומתפללים שינצלו ישראל ממנה ,ואלה
המסיתיםומדיחיםהעושיםזאתיאבדו .
ה -עודצערלהמאמינים -והואשמקצהארץהקודשועדקצהו)חוץ מכמה

מקומות( אין אמונה ואין תורה אין שבת ומועד ציצית ותפילין וכו' ונעשים
כל תועבות ה' אשר שנא ,ותועבות נוראות שאין לטמאות בהן המחשבה
להעלותזכרונם,רח"ל .
וגםבפרהסיאהאמונהוהתורהנדרסיםבראשכלחוצותבלעגוליצנות
נוראבחירופיםוגידופיםדוקריםהלב .
וזה נעשה בהנהגה מיוחדת ובהתחכמות ע"י השלטון וההמון הפוקר
ומורד בה' ,בכוונה להמריד את העם ובעיקר את הצעירים ולהשכיחם מן
האמונהושמירתהתורה,וגםלהשביתאתצורתשמירתתורהומצוותמן
הגלויכדישתקבלהמדינהצורהפוקרתבלישוםשיעבודכיבמדינהכזאת
הםרוצים .
ומרגלאבפומייהואשררקבדורהזהישלהםעסקיםעםשומריהתורה,
אבלהדורהצעירכולויהי'משלהם .
ונוסף על כל זה גזירותיהם הנוראות כנתוחי מתים ,גיוס בני הישיבות,
גיוס בנות ושירות לאומי ,גזירות על החינוך וכדומה ,המכוונים לעקור

ז

תפלה ישרה
האמונהוהתורה .
ודבר זה הוא צרה גדולה להמאמינים ומתפללים שיבטל וגם מאמינים
שהעונשעלזהנוראמאודכמבוארבתורהבהרבהמקומותוא'מהםולא
תקיאהארץאתכםבטמאכםאותהוגו'ובהכרחשיבוא .
ו -עודצערשלישילהמאמינים-חוץמןהפריקתעולועקירתהאמונהבפועל
המובנת לכולם ,אבל להם כואב ביותר המינות הציונית המפעפעת ונשרשת
בעווה"רבלבבות -,זאתלבד -שעםישראלקםעלרגליוומתנערמןהגלות
בעת שהוארוצה ,והוא יכול להושיע לעצמומצרתהגלות ,והואעושהזאת
ומושיע לעצמו ,ומה הוא ישועתו ,אותו דבר שכל אומה מאומות העולם
השיגו,והדרךלישועתוהוא,מהשכלאומהמאומותהעולםהי'עושהאילו
היומפוזריםכעםישראל,ומעתהלאיוכללהיותשעםישראליהי'נדרסעוד
תחת רגלי הגוי כמו שהי' כל משך זמן הגלות כי הוא יגונן על עצמו בכח
הנשק - ,המינות הנורא הזה )המובנת לכל בר הבנה והביאור על זה עיין ספר עת נסיון

וקונטרס ביאור על העצמאות( תהום האפיקורסות הזה הוא אף אם ישמרו תורה
ומצוותוגםיכריחועלזהאעפ"כזאתלבד)בלילצרףאלי'הפריקתעוללמעשה( הוא
עקירת עקרי האמונה ועוקר מן השורש כל הקדוש לישראל ובהכרח יבאו
בעקבותיההשמדוהפריקותעוללהמיראתהגויכולוולאלהשאירח"ושורש
וענף לישראל קדושים הדבקים באמונה ,והמינות הזאת מפעפעת ונשרשת
בקרבלבותישראלוהואאשרכואבמאודלמאמיניםאלה .
ומאחר שהמינות הזאת יצאה לפועל והוא המדינה הציונית ,וסכנתה
הואגדוליותרוגרועיותרמסכנתהגוףלכןהםבוכיםומצטעריםודואגים
כל העת בזמן שהאחרים שכנגדם שמחים עם מינות ועבודה זרה זו עם
טומאה נוראה זו הכוללת בתוכה כל הטומאות שבעולם ,אבל המאמינים
מתפלליםשתתבטל המדינהבמהרהכדישישארזכר לישראלעם הקודש
הדבקוהמאמיןבה' .


ח

תפלה ישרה
ז -עוד צער רביעי להמאמינים )והוא באמת ראשונה( חילול כבוד שמו ית' -
אשרחילולהשםנוראואיוםכזהלאהי'מעתהיותישראללגוי .
כי אותו עם ישראל בני האבות הק' אברהם יצחק ויעקב שפרסמו
אמונת שמו ית' בעולם ,ושמפורסם בעולם כולו אשר דם ישראל נשפך
כנהרותעלהאמונהואפילועלארקתאדמאסנאמעולםעדהיום,אותועם
ישראל ששום אומה ולשון ושום הריגות וגזירות לא הזיזוהו ,אותו עם
ישראל אשר אהבתם לה' עזה כמות רשפי' רשפי אש שלהבת י-ה ומים
רבים לא יוכלו לכבותה  -וכנסת ישראל מתפארת  -אני חומה  -חזקה
באהבתהקב"הכחומה .
אותו עם ישראל שהכתוב מעיד עליהם ויהי בישרון מלך בהתאסף
ראשיעם -פרש"יויהיהקב"הבישורןמלךתמידעולמלכותועליהםבכל
התאסףראשיחשבוןאסיפתם .
מעתהנתפרסםשנהפכווצוחקיםולועגיםמכלזה .
כיהרשעיםהאלהמעמידיםעצמםבפניהעולםשהםהםעיקרוויורשו
וממשיכו של עם ישראל הידוע מאז ,וכך קוראים לעצמם  -ישראל -
ומתאספיםאלההנקראיםראשיוטוביעםישראלבביתשקוראיםלוכנסת
ישראל )דהיינו שהוא הבית המיועד להתכנס בו ראשי ומנהיגי עם הישראלי( וכופרים
בהקב"ה ופורקים עולו ומחרפים ומגדפים יום יום נגד ה' ותורתו בנאצות
נוראותוצוחקיםולועגיםמכלקודש .
וקוראים בקול גדול באזני כל העולם כולו אשר כפר ישראל באלקים
חייםועםישראלאיןלואלקיח"ו,ואיןשוםתורהמחייבתאותוולאשום
אמונהבקרבואףאותההאמונהשישלגוייםגםכןלא,אלאכופריםבכל
וכפירתםיותרגדולהמזהשלהגויים .
כל זה נכרז בעווה"ר יום יום בשם עם ישראל )השם שכל א' מאתנו כלול בו
ורוצהלהתכללבו( .

ומאיפה יוצא הכרזה זו מארץ הקודש פלטרין של מלך ומעיר הקודש

ט

תפלה ישרה
ירושלים מביתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה מלך ישראל וגואלו .שם
בביתו מורדים בו ומשם מכריזים באזני כל העולם אשר עם ישראל צוחק
ולועגמאלקיאבותיו .
ועל שריד ביתו הוא כותל המערבי מקום השראת השכינה שם
מתריסיםבוומרימיםעליואתדגלהמרידהוהכפירהבוהואהדגלהציוני .
אוי לעינים שכך רואות ,ואוי לאזנים שכך שומעות ,לב מי לא יתפלץ
בשמעו זאת ,וזאת הוא כאבם של המאמינים בשעה שאלה שכנגדם אוי
ואבוי שהם יכולים לשמוח למראה זאת ולמשמע הדבר הזה .ורק אחת
רצונםשזאתלאיתבטל,אויואבוילשכרותולבלבולהזה,איפההואהלב
הישראלי,איךיכולהאישלאכולפתובמלחבלאדמעותכלעתשהחילול
הנורא הזה קיים ,איך יכול להיות המאמין בה' ושומר שבת ומניח תפילין
ורוצה לכלול עצמו בתוך עם ישראל שלא יכאב לו זאת ולא יתפלל על
ביטולהמדינההמחללתהזאת .
זהוצערםוצרתםשלהמאמיניםכלהימיםלרבותהלילות,ובאמתעל
כולנוהטענהשהי'לנולהרגישהרבהיותראתהצערהזהוכמאמרהכתוב
היתהלידמעתילחםיומםולילהבאמוראליכלהיוםאי'אלקיךומהנורא
הכאב אשר גם שומרי תומ"צ אומרים שיש מדינה לישראל ואכן זאת
ישראלהואומצטרפיםבזהלחילולהשם,והואיוצאמשניהםרח"ל .
נתבונן נא אנו המאמינים ,הן יודעים אנו שכל הצרות שחשבנו לעיל
צרותהםהאםשמנולבלדאוגעליהםכראוי,האםזהכאבלנווהטרידאת
מחשבותינו לכל הפחות כענינינו הגשמיים ,הן תירוץ אחד לכולנו שגור
בפה-מהאנויכוליםלעשות-אבלהוארחוקמןהאמתהרחקמאוד,ואף
אילוהי'זאתאמת,האםבקשנורחמיםעלאלהמתוךכאבלבכמושאנו
מתפללים על איזה צרה גשמית ,על צרה כזאת שאי אפשר לעשות כלום
אלאלהתפללולבקשרחמים .
רקאזאםנדעאתמצבושלעםישראלבנוגעלציונותלאשורוונדאוג
עליו ויכאב לנו ונבקש עליו רחמים מתוך כאב לב רק אז נבין היטיב מה
עלינולהתפללבימיערבוביא .

י

תפלה ישרה
אמנםהעווריםוחסריהדעתהשמחיםעםהמדינהאיןמרגישיםאתכל
הנ"ל ,לא איכפת להם ואין רוצים לדעת ממנו .מה להם אם האמונה
והתורהנעקרים.ומהאיכפתלהםאםילדיישראלמובליםלשמדהמונים
המונים.ומהחסרלהםאםישחילולהשםבעולם,אםישמדינההכלטוב
לשכלםהמגושםוהגויי .
ח -עוד דאגה להמאמינים  -הדרך שרשעים אלה נתנו לפני עם ישראל
למען הצלתם ,והוא  -לעמוד נגד האומות ולמרוד בהם ולהתגונן נגדם
בכליזיין .
הואאשרצוההקב"הוהשביעשלאלעשותכןכמבוארלכליודעספר
עניןהשלששבועות)עיין ספה"ק ויואל משה( ועודהרבהמאחז"להמצוויםעל
זהוהזהירושאםיעברועליהםיהי'בשרםהפקרכצבאותוכאילותהשדה.
ומה שהתורה מעידה ומזהירה שהוא סכנה וחרבן לשונאי ישראל קוראים
אלההצלהוישועה)וכבראכלנופריהדרךהזהבזמןהיטלערימ"ש( אבלהמאמינים
יודעיםשהמשתתףעםזאתשהםקוראיםהצלהומסייעבגוףאוממוןנתן
ידוסיועלחרבןשונאיישראלכידרךזהחרבןוודאילהםר"ל .
ובשעה שרשעים אלה ודרך הפוך זה נראה כמצליח )לפי שעה( העוורים
והטפשים שמחים אתם אבל המאמינים בדברי התורה מצטערים ודואגים
בשעה ההיא ביודעם החרבן הנורא שהצלחה זו בעצמה תביא אחרי'
)וכנראה בחוש( ורואים לפני עיניהם המחזה הנוראה שתבא בהכרח .ובשעת
שמחת הטפשים הם מתפללים ומבקשים בלי הרף שלא יאבדו נפשות
ישראלעקבדרךהפוךזההמביאבעקבותיורקשפיכתדםישראל .
אבל הטפשים ההם אין דואגים כלל על הצלת נפשות ,ואין מאמינים
לאמתובדבריהתורה,לפניהםונגדעיניהםהעוורותעומדרקדבראחד-
הצלחתהמדינה -כיבשעהשהמדינההצליחהבמלחמותיהונפלוחללים
לאלפיםונשארובעלימומיןלאלפיםואלמנותויתומיםשאלולהםאזאיך
אתם שמחים ולמה לא כואב לכם צרות ישראל הלא נהרגו וכו' הם
משיבים בפשטות שאין בכך כלום אז מען האקט האלץ פאלט שפענדלעך

יא

תפלה ישרה
כךהואדרךהעולםומכלאומהנופלבשעתהמלחמהשלהםואיןלהצטער
על זה  -כך הוא תשובתם המרשעת מרגלא בפומייהו ,ואז נעלם כל
האהבת ישראל וכל המימרות שבהם מתנפלים על המאמינים אין נזכרים
בהם .
אך מתי הם נזכרים שכל נפש מישראל יקר ,בשעה שזה טוב
להפאליטיקא שלהם ,בשעה שהצלחת המדינה עומדת בספק אז ממלאים
פיהם בתוכחות על המאמינים ,איך אתם רוצים באבדון המדינה הלא כל
נפש מישראל יקר הוא אפילו הגרוע שבגרוע ,ומבזים בשצף קצף -
מקטריגים,מלמדיחוב,שונאיישראל,אכזרים,וכו' .
ט -א' מן הדברים המולידים הערבוב הוא מפני שקבוע להרבה אנשים
ידיעה אשר יש בין הציונים הרבה מאד שאינם מומרים להכעיס אלא
תינוקות שנשבו ואנוסים  -ויש אומרים שכל הציונים הם כאלה ,ואיך
יבקשועליהםרעה,אדרבהצריךלבקשרחמיםשישובובתשובה .
ומתוך הנחה זו נולד להם עוד איסורים  -שאסור לקטרג ולדבר רעה
ולעורר דין על הציונים ,כי הלא אסור לקטרג ולעורר דין על ישראל  -כי
הכלאשרלכלנכללאצלםבישראלוכןאסורלדונםלכףחובאלאחיובא
רמיאלדונםלזכות .
ונחוץמאדלדעתהאמתיותבעניניםאלה .
בהכנסינולבררזאת,ישלחלקהעניןעלג'חלקים -א(תוארהאנשים
ושמםמההם,מיניםאומלשיניםאומסיתיםומדיחיםאותינוקותשנשבו
ואנוסים -ב(מהיהי'עונשהאנשיםהאלה -ג(מההמעשהשהםעושים,
מהמחשבתם,ומהרוצים .
והנה שני הענינים הראשונים אף כי גם מהם יש לדבר ,אבל עיקר
דברינוהואעלהעניןהג' .
דהיינו גם אילו הי' נכון שכולם תינוקות שנשבו וגם נתעלם מן העונש
העתיד להם אבל מעשיהם מוכרח שיתבטל ומחשבתם שחשבו על

יב

תפלה ישרה
היהודיםיעבורמןהעולם -מזימתםלהעבירמכלעםישראלאמונתו,אש
רבו בחר ה' ,כי חלק ה' עמו ,ולהחליף מחשבתם על מחשבה גויית כא'
מגוייהארץ -אשרזאתהיאעיקרמטרתםששואפיםאלי'בכלעוז,וכתוב
וחקוק זאת אצלם מראשיתם לעיקר ,וחוזרים עלי' תמיד בפומבי כי זאת
היאעצםעניןהציונות)עייןספריעתנסיון,יהדותהתורהוהמדינה,ביאורעלהעצמאות(
ומאד התפשטה צרעת ממארת המחשבה הציונית הזו בעווה"ר ברחבי
העולם  -ועל זה אנו בוכים ומתחננים לאבינו שבשמים להעביר את
מחשבת המן האגגי הזה ולהעביר את תולדתה היא המדינה הציונית
שתבטלכיהיאהיאעצםהמינותוקיומההואעבירהעלהשבועות .
וכןאנומתפלליםשיחדלמעשיהם,הואהשמדהנורא-כיכלעתשיש
בידםשלטוןמעביריםאלפיאלפיםמןהדת,וגוזריםגזירותנוראותלעקור
האמונה והתורה ,ונותנים את התורה ללעג ולשמצה מקצה הארץ עד
קצהו .
וכןאנומתפלליםשיחדלמעשהרדיפתםשהםרודפינפשכללישראל,
כי תמיד הם מתגרים באומות ומגרים ומעוררים שנאתם עלינו בכל רחבי
העולם .
ועל כולם שיחדל החילול השם הנורא המחולל בעווה"ר כל עת קיום
המדינה הציונית  -ושיחדלו חירופיהם וגידופיהם ונאצותיהם כלפי מעלה
הפולחיםכליותולבכליהודי .
כלאלההםמעשיהםופרימחשבתםעלעםישראל .
ומעשיהםאלהבודאיצריךלהבטלביןאםהםמומריםלהכעיסביןאם
הם תינוקות שנשבו  -ואף אילו לא היינו מצווים להתפלל על אבידת
המיניםגםכןהיינומתפלליםעלזה .
איןאנואומריםשדוקאע"ימלחמהעםשכיניההגוייםתבטלהמדינה-
גם אין אנו נותנים עצות להשי"ת האיך יבטל אותה  -אך תפלתינו שוה
היא בין בעת שלום המדינה בין בעת שעומדת במלחמה וקיומה בספק
בשני הזמנים תפלתינו היא שהמדינה שעשו הציונים וכל מעשיהם

יג

תפלה ישרה
ומחשבותיהםיבטלו)ותפלהזאתמוסבבעיקרעלמעשיהםומחשבותיהםבלישוםנפקא
מינהאםהאנשיםהציוניםהםמומריםלהכעיסאותינוקותשנשבו( .

ועתהבנוגעלעניןהא'אםהםמיניםאואנוסים -הנהזאתהיאוודאי
שהם מסיתים ומדיחים ,ומעולם לא הי' לעם ישראל מסיתים ומדיחים
כאלה הציונים ,שכבר עקרו האמונה מרוב רובו של עם ישראל )אצל הרבה

בפועל ואצל הרבה במחשבה( ,ואומרים להמיר ח"ו את הגוי כולו ולא יזכר שם
ישראלהמאמיןעוד-ה'זממםאלתפק .
ועלמסיתיםומדיחיםמונההרמב"םושארמוניהמצוותחמשלאויןא(
שלא לאהובהמסית .ב( שלא להצילו אלא לעמוד על דמו .ג( שלא ללמד
עליוזכות.ד(שלאלהמנעמללמדעליוחוב.ה(שלאלהמנעמלשנאאותו .
ובמסיתומדיחלאנזכרהפרשביןמזידיםלתינוקותשנשבו .
וגםזאתברורשהםמלשיניםורודפינפשלכללישראלשהריזאתהיא
מלאכתם מעת היותם ,וכתובה היא אצלם באר היטיב ,לעורר שנאת
ישראל בעולם שיוכרחו לבא למדינתם  -ועל כאלה הלא אנו מתפללים
ולמלשיניםאלתהיתקוהוכו' .
ואיןתועלתלהתווכחאםבכלמעשיהםאלההםמזידיםאואנוסיםכי
כל אחד יאמר מה שרוצה ,ואין לנו נפקא מינה בבירור ידיעה זו ,כי על
מעשיהם בוודאי מתפללים שיבטלו ועל האנשים בעצמם הלא אנו
מתפללים ב' תפלות בסתמא ,על המינים שיאבדו ועל בני ברית שיוושעו,
והשי"תיודעמינכללבתפלהזוומיבתפלהאחרת .
נמצאשאםאינםמיניםהרינכלליםבתפלהשישובובתשובהושיושעו,
ואםהםמיניםהרינכלליםבברכתהמינים .
אבל למעשיהםשהיאהמדינה וכל הנמשךממנהאין בזה נפקאמינה,
כי בין כך ובין כך מעשיהם צריך שיבטל  -וכדאי להזכיר מה שהשיב
הגה"צ מבריסק זצ"ל לא' שאמר לו שצריך להתפלל על הציונים שישובו
בתשובה והשיב לו הגאון ,אנו מתפללים בכל יום ולמלשינים וכו' .ומתוך
הנ"למבוארטעותהאומריםשאסורלקטרגוללמדחובעליהם .

יד

תפלה ישרה
ויעויין במשנה אבות פ"א והוי דן את כל האדם לכף זכות ,ברמב"ם
וברבינו יונה שםדרשע החיוב לדונו לכף חוב ,והמצוה לדון לכף זכות רק
בצדיקיםובבינוניםנאמרעיי"ש .
ובעניןהג'העונשהמעותדלבאעליהם,כברצווחורבנןקמאיובתראי
להבחל"חשסופםמרוקשהוהזהירוסורונאמעלאהליהאנשיםהרשעים
האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם  -וזאת היא פתח
הצלתינו להיות מובדל מהם לגמרי ולא להניח בינינו ובינם שום שייכות
ולפרסםזאתתמיד .
והנה בשעה שצועקים שלא יהרגו הגוף שאינו הריגת עולם ,למה לא
נצעוקבשעהההיאעצמהשלאיהרגוממיתתהנפששהיאמיתתעולם-
ואצלהשי"תהמחטיאיםיותרשנואיםמןההורגיםכיגדולהמחטיאויותר
מןההורגוואמיתיותהתורהצריךלהתאמתאצלינוגםבהרגשהחוש .
י -אכן באמת יקר אצלינו כל נפש מישראל אף הגרוע שבגרוע כל מי
שאינו בכלל אותם שמתפללים עליהם ולמלשינים אל תהי תקוה ,ואנו
חרדים על חייהם ועל שלומם ומתפללים עליהם ושופכים לב לפני אבינו
שבשמיםעלהצלתם .
אךדבראחדאנונזהריםמאד 
שמתוךתפלתינולאיהי'ניכרשאנושייכיםלהמדינההארורהודואגים
על קיומה שלא יוכלו לטעות בנו הטעות הזה ,כי אילו יוכלו לטעות בנו
בכזאת,הריאנונעשיםשותפיןלהמינותולחילולהשם,כייוצאהקולאשר
ענין המדינה עומדת עמוק בלבנו שהרי בעת צר להמדינה שוכחים מכל
החשבונות )כלומר מן האמונה ומן התורה ומן השמד וחילול השם( כי המדינה אצל
כולם למעלה מן הכל כי כך הוא עבודתה של ע"ז זו להראות שכל עם
ישראל יחד בה משותפים אוהבים לה ושייכים לה והיא היא העם
הישראליובאתכוחםופניםחדשותבאלעםישראלהואהמדינההנוכחית
כאשרהיא -ולהעמידאתהשקרהזהכאילוהואאמתנחוץמאדלהראות

טו

תפלה ישרה
אשר בעת צר להמדינה ,כולם שרויים אתה בצער וכולם יחד רועשים
בשווקים וברחובות כל א' לפי ענינו ,הפורק עול שאינו בא לביהמ"ד נוסע
באמצעהיוםבקארעםאורותמאירים,ושומריתומ"צמכריזיםעלאמירת
תהלים ומתאספים ואומרים תהלים ,וכולם כאחד מראים ומשמיעים
לעולםכולוצערושייכותלמדינהההיא .
לכן אנו נזהרים שלא לתת משמעות כזאת בתפלתינו ,אלא כשאנו
מתפללים נכרז ונשמע וניכר ונבלט שאין אנו רוצים בשום אופן בקיום
המדינה ,ואנו מתפללים שהמדינה הטמאה הזו עם המינות שבה עם
החילול השם שבה עם השמד שבה ועם הפריקת עול שבה תבטל ,יפה
שעהאחתקודם,אךאנודואגיםומתפלליםעלנפשותישראלשלאיאבדו,
והפרש גדול יש בין תפלותינו לתפלותיהם – אנו חרדים על הנפשות ולא
עלהמדינה,והםחרדיםעלהמדינהולאעלהנפשות .
ואםלאיהי'אפשרלנולהתפללבאופןהטובאנומוותריםעלהתפלה
בציבור ויהי' די לנו תפלה בצניעות וביחידות כדי שלא להשתתף ,עם
החילול השם וכל לבבות דורש ה' ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד
שיכויןלבולשמים .
ומרן הגה"ק מסאטמאר )שליט"א( ]זצוק"ל[ בספרו על הגאולה ועל
התמורה סימן י' כותב וז"ל אע"ג דהצעקה לפניו ית' טובה הוא והקב"ה
מתאוהלתפלתןשלישראל,אבלבשעהשצועקיןהרשעיםבדבריחירופין
וגידופין צריך להבדל מהם ולשתוק ולא להצטרף לצעקתם אפילו בדרך
תפלה ובקשה והודי' לה' ,כי אע"פ שבחינת צעקתם משונה ורחוקה מן
הקצהאלהקצהמ"מבצעקםיחדנותניםלהםחיזוקונראהכמסייעלהם,
כי לפעמים השומע לא יבחין בינותם ,ויאמרו התירו פרושים את הדבר,
ושניהם לדבר עבירה נתכוונו ,וילמד לעשות כמעשה הרשעים וכו' כי אין
הקב"המתאוהלתפלהשהואבצירוףחירופיןוגידופיןעכל"ק .
ודכירנאלפנימלחמתהציוניםבשנתתשכ"זהתאספוקהלגדולברחבת
מאה שערים מול ישיבת תורה ויראה של נטורי קרתא לתפלה ובקשת
רחמיםבתקיעתשופר,אבללאהי'ניכרמתוךהאסיפהוהתפלההתנגדות

טז

תפלה ישרה
למדינההציוניתאלאאדרבהמנוסחואופןהתפלההי'נשמעהרצוןבקיום
המדינה והחרדה על שלומה ,ומפני זה לא השתתף בה הרה"צ ר' עמרם
זצ"לושארהשרידיםלאמונה,ובראותואתהעםושמעקולהשופרהמליץ
אזעלמהשנאמרביונההנביאויונהירדאלירכתיהספינהוישכבוירדם
ויקרא אליו רב החובל ויאמר מה לך נרדם קום קרא אל אלקיך וגו' יש
לשאול על יונה הנביא למה עשה כך לשכב לישן בעת ההיא וגם מאי
משמיענוהפסוקבסיפורזהשירדאלירכתיהספינהוישכבוירדם .
ואמרהה"צר'עמרםזצ"לשיונהחשבאםאתפללאנילהשי"תבשעה
שהם מתפללים להע"ז נמצא שאני מעמיד את השי"ת בשורה אחת עם
הע"זויוצאמזהח"וקצתהשפלתכבודשמיםותפארתלע"זעלכןלארצה
כלל להתפלל אז אלא אדרבה עשה מעשה מוכחת להיפך ירד לירכתי
הספינה וישכב וירדם להוכיח היטיב שאינו מתפלל עתה שלא לערב
צעקתולהשי"תעםצעקהלע"זועי"זיפחתח"וכבודשמיםויתפארהע"ז
באיזהצדשהוא .
יא -והנה קושיא גדולה לפנינו איך נתפלל על דבר והפיכו בשעה אחת- ,
ביטולהמדינהושלאיהרגונפשות–שלכאורההםסותריםזהאתזה .
הנה כבר האיר לנו בזה מרן הגה"ק )שליט"א( ]זצוק"ל[ בתורתו בפ'
וישלחשנתתשט"זעיי"ש .
ואנונרחיבהדיבורלפידרכובס"ד :
א( הלא בהכרח ובין כך אנו מתפללים על שני הענינים יחד שהרי
מתפלליםעלאיבודהמלשיניםוהרודפיםעלהנפשותומילנויותררודפים
ומלשיניםמןהציונים)כמושנתבארקצתועודיתבארבס"דומבוארועומדהואלכלרוצה

לשמוע האמת( ועלאיבודהמינותוהמיניםשזאתהיאהציונותוהציוניםועל
המסיתים ומדיחים שכל זאת על הציונים בודאי נאמר ואנו מתפללים
שיאבדו ויעקרו ,ובאותה שמונה עשרה אנו מתפללים על שארית ישראל
שיוושעו .

יז

תפלה ישרה
ב(הלאכבראמרמרן)שליט"א(]זצוק"ל[שאיןלתתעצותלהשי"תאיך
יושיעאלאלצעוקוהואיודעמהלעשותואיךלעשותואיןזהנקראתפלת
שוא ,כי האם מי שנשכו זיבורא ועקרבא אין לו להתפלל מפני שא' סותר
להשני אלא פשוט שיש לו להתפלל ולצעוק להשי"ת והשי"ת יודע מה
לעשותואיךלהושיע.
וכן בעינינו אף שהדברים נראים סותרים מ"מ כיון שלשניהם אנו
צריכים בהכרח יש לנו להתפלל על שניהם ,והקב"ה יודע איך לעשות –
וגדול א' הקשה על נוסח התפלה בתפלה לשלום המלכות שנאמר שם
הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה ,והקשה איפה מצינו נוסח כזה שהוא
משונהותירץדישראלמפוזריםביןהאומותולפעמיםשתי'אומותעושים
מלחמהובשניהםנמצאיםיהודיםושניהםמתפלליםלשלוםמלכותםואיך
יתכן זאת ,לזה בא הנוסח ומיישב ,דלפעמים שני ספינות נוסעים על הים
)ומלפנים נסעו הספינות עם הרוח( זה בא וזה הולך ושניהם צריכים לרוח טוב
ומתפללים ואע"פ שתפלותיהם מתנגדות לכאורה זה לזה מ"מ יתפללו
והקב"ה יודע מה לעשות לטובת שניהם כן שני היהודים משני המדינות
יתפללועלשלוםמלכותןוהקב"ה יודעמהלעשותלטובתשניהםכיהוא
כליכול .
וכן לענינינו אנו יכולים להתפלל על דבר והפיכו והשי"ת יודע מה
לעשותכיהואכליכול .
ג( כי מה שזאת נראה לדבר והפיכו הוא רק לפי תפיסתינו ושכלינו,
תפיסה ושכל אנושי אבל הקב"ה לא מחשבותינו מחשבותיו ולא דרכינו
דרכיו כי כאשר גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו
ממחשבותינווהרבהרוחוהצלהלפניואףבדרךהטבע .
ד(והואהעיקר– דקושיאמעיקראליתא,כיקושיאהזאתהיתהטובה
אילובידינוהי'מופקדהעניןלהוציאולפועלועלינוהי'תלוילעשותכךאו
כך אבל הלא אין זה בידינו כלל כי הקב"ה עושה מה שרוצה ואינו שואל
אותנועצותאוהסכמות,וטפשותהואלחשובשעלידיתפלתינועלאיבוד
המדינה יעשה ח"ו הקב"ה דבר שלא כשורה ויהרג או יוזק מי שלא הי'

יח

תפלה ישרה
צריך ליהרג ולהנזק אלא יש לנו להמסר ליד אבינו שבשמים בהשקט
ובטחה )מען קען אים געטרויען( ולבקש ממנו כל מה שאנו צריכים והוא יעשה
את הטוב לנו כרצונו להיטיב וכיכלתו הבלתי מוגבלת בלי עוולה ובלי
טעות.
ומההואהדברשכןנשארבידינו .
הנהלאנמסרבידינורקהבחירה,לרצותרצון,ועלינולרצותרצוןכזה
שהואטובבעיניה'ואזישלקוותשהקב"היקבלוישמעתפלתינו .
ופשיטא שהרצון הטוב הוא שהשמד וחילול השם והמינות והפריקת
עוליבטל– 
ועוד יש רצון טוב שירצה האדם שלא ישפך דם ישראל ולא יוזק אחד
מהם ובוחן הלבבות כשרואה שרצונו של האדם באמת טוב אז מקבל
תפלתוומקילהגזירהבעבורתפלתו .
אבלאםיתפללהאדםושרץבידו– שריפתהנפשותוהאמונההנעקרת
וחילול כבוד שמים לא איכפת לו ,ולא עוד אלא שתפלתו הוא שותפות
לחילולהשםלהגדילהפראפאגאנדעהציונית,איןקטיגורנעשהסניגור .
יב -קיצורושלדבר :
בשעה שהמדינה מצליחה והאנשים שמחים על נצחונה והמינות
והמרידה בה' נתעלה ,אז אנו בוכים על הנפשות שנהרגו לריק ועל חילול
ש"ש והמרידה נגדו ונגד שבועתו ,ואנו מתפללים בקול רם על הצלת
נפשות ישראל להראות שאין אנו שייכים לעבודת זרה זו ומאמינים
בביטולה ובעונש הנורא שתגיע עלי' וחסים על הנפשות שלא ילכדו
ברשתהולאיענשובגללה .
וכשהמדינה מתרופפת ועומדת בצער ואוהבי' רועשים ,אנו משתדלים
שלאלהראותצער,ומאותוהטעםעצמושלאיצאמאתנושייכותלהמינות
ושלאיטעובנוונהי'ח"ושותפיםלחילולהשם .

יט

תפלה ישרה
יג -ובזמן כזה יש להתרחק מדברת בני אדם כי שומעים דברים שאסור
לשומעםודבריםשצריךלמחותעליהםואיןבכוחינולמחותוכשמתרחקים
מאנשים כאלה פטורים מזה כמבואר בחובת הלבבות ושאר ספרים ,ועוד
נרויחשלאיקלטלתוךמחשבותינוסילופיהםודעותיהםהמקולקלות .
אבל לעומת זאת יש לקיים דוקא בזמן כזה אז נדברו יראי ה' איש אל
רעהולהתחבר עם חברים טובים השלימיםבאמונה ובדעת ,לדבר ביניהם
דברי חיזוק שלא להסחב עם טפשות ועוורון ההמון .וזאת היא הצלה
גדולה,עצתהתורה .
יד -והנה לאמיתו של דבר אם בהצלה אנו רוצים ,צריכים אנו לדעת
שפעולת ההצלה תלוי' אך ורק בפרסום דברים נגד הטומאה הציונית
ובמלחמה נגדה ,וכל שנרבה לפרסם שאין להציונים שייכות ולא חלק
ונחלהבקרבעםישראללפיזהיתרבהההצלה)זהלעומתזה(ועניןזהמבואר
באורהחייםרישפ'פנחסעיי"ש .
ותוכן הענין בקיצור הוא – השיב את חמתי מעל בני ישראל וגו' דוקא
פעולתוזושלפנחסהשיבהחימה)לאהצדקותוהגדולותשנמצאבכלהדורההואגם

לא צדקתו של פנחס בענינים אחרים( אלאפעולתוזודוקאהשיבההחימהולולא
פעולתוזוהי'ח"וכליון .
וכוח פעולתו זה הי' גדולה כל כך שאפילו החימה כבר יצאה לפועל
שאזקשהלהשיבהואעפ"כהשיבה .
ולמההי'כוחהגדולמפניג'טעמיםא(מפנישסיכןבעצמוומסרנפשו.
ב(מפנישהיתהלשםשמים.ג(מפנישהיתהבפרהסיאבתוךכולם .
כל זה תמצית דבריו והם לימודים גדולים ,וחזינן דלהשיב גזירה בעת
שנעשה חילול השם והפרת תורה בפרהסיא אין מועיל אלא דוקא פעולת
המחאהנגדהעניןההואדוקאובפרהסיאדוקאוזאתכוחהגדולמאד,ואז
דוקאהועילהתפלתושלפנחסכמש"נויעמדפנחסויפללותעצרהמגפה .

כ

תפלה ישרה
וכן מבאר בספה"ק ויואל משה בהקדמה שבעת החורבן היו צדיקים
שקיימו את התורה מא' עד ת' ונאנחו ונאנקו על התועבות הנעשות
בירושלים ואעפ"כ לא הועיל להם כל זה אפילו להציל עצמם כמבואר
במס' שבת דף נ"ה אך מה הי' מועיל להם ולכל ירושלים רק אילו היו
מוחים בפרהסיא וכן כשבקשו צדיקים בסדום להגן על העיר בקשו רק
צדיקיםבפרהסיאעיי"שבויואלמשהבשםראשונים .
טו -וכן מוכח מהגמרא סנהדרין צ"ג ביקש הקב"ה להפוך כל העולם כולו
לדםנסתכלבחנני'מישאלועזרי'ונתקררהדעתו .
זאת הי' בשעה שהעמיד נבוכדנצר צלם וכינס אנשים מכל העולם
וביניהם מישראל וצווה להשתחוות לצלם ומי שלא ישתחווה ישליכוהו
לכבשןהאשומבוארבפסחיםנ"גובמדרששירהשיריםשלאהי'חיובעל
פי הלכה לחמ"ו למסור נפשם כי יכלו להטמין עצמם ,ולחד תירוץ בתוס'
לא הי' הצלם עבודה זרה אלא אנדרטא לכבודו ,ולא הי' שם אלא מצות
קידוש השם שיהי' מפורסם ומוכרז שישראל אין נכנעים לע"ז או לדבר
שהואכעיןע"זאפילומפניהמיתה .
ואילולאהיוחמ"ומוסריםעצמםהי'נעשהאזחילולהשםשהי'נשמע
בעולםשגםישראלנכנעולע"זמאימתהמיתה)ובמצוהזוהי'אפשרלכלישראל

לזכות בה ולא היתה מוטלת דוקא על חמ"ו( ורק על זה הי' החרון אף גדול עד
שביקשהקב"הלהפוךכלהעולםכולולדם,אלאשנסתכלבחמ"וונתקררה
דעתופעולהזודוקאהסירהחרוןאףמפנישנעשהבמסירתנפשובפרסום
ודוקאנגדהחילולהשםשהי'אז,זאתדוקאהסירהחרוןאףולאצדקתכל
הצדיקיםשהיובדורההואכגוןיחזקאלהנביא,דניאל,חגי,זכרי' ,מלאכי,
מרדכיהצדיק,עזראהסופר,נחמי',וכלאנשיכנסתהגדולה .
טז -ועתה נחזי אנן בענינינו ,בזמנינו החילול השם גדול בלי שיעור
מהמעשה ההיא ,כי שם הגוי העמיד צלם

כא

)ולשיטה אחת לא הי' ע"ז(

ולא

תפלה ישרה
הישראל ,ואף אילו השתחווה לה הלא כולם ידעו וראו שמאימת מיתה
משתחוויםובקרבלבםלאהודולהואעפ"כהי'דרישתהשי"תלקדשהשם
כלכךגדולה,וכמבוארשםבסנהדריןאמרתיאעלהבתמרעיי"שוהקטרוג
הי'כלכךגדול .
ומה נאמר בזמנינו שלא גוי העמיד צלם אלא היוצאים מזרע ישראל,
ובשמושלעםישראלמכריזיםהכפירה,והצלםההואלאהי'הכרזהדלית
דין ולית דיין ,אבל הרשעים האלה מכריזים דלית דין ולית דיין .ולא
מאימת מות נכרזת הכפירה זאת אלא מרצונם בלי כפי' עד כמה הוכפל
התביעהלקדשהשם,ומייודעהקטרוגבשמים–ואיןמקיפיםבחילולהשם
ואחדשוגגואחדמזידבחילולהשם .
ומובןמכלהנ"לשההצלההיחידהיכולהלהיותרקהפרסוםוהמחאה
נגד חילול השם הזה דוקא ,ואז דוקא אחרי צעקה ומחאה מועלת תפלה
ואמירתתהילים .
אבל אמירת תהלים שמתוכה נשמע השייכות להמרידה בה' ועקירת
האמונה השייכות לחיה"ש והשייכות להשמ"ד ,והרצון בקיומה ,איזה
הצלהיכוללפעולתפלהכזו,והלאאיןקטיגורנעשהסניגור .
יז -ובעצםהטענהשלשנאתאואהבתישראל,נעשהנאחשבוןקטןוכולל
בלילהאריךולפרטפרטים,ונראהמיהםהשונאיםהשותיםדםישראלומי
הםאוהביישראל .
א( הגדולים והצדיקים מדור העבר בתוך אזהרותיהם נגד הציונות הי'
גםשהציונותהואהעברהעלהשבועותועונשנוראיבאעלזה– הציונים
צחקומהםומןהשבועותוהסיתווהדיחולעבורעליהן,וכןעשו– ונתקיים
בעווה"ר העונש של אני מתיר את בשרכם ונהרגו ששת מליוני יהודים
באופןנורא– הצדיקיםוהגדוליםבזמןההואולאחרי',אמרושזההגיעלנו
מפנישעברועלהשבועותוהרבהמאדהחזיקוידיהציוניםבכספם– היש
רציחהגדולהמזו .

כב

תפלה ישרה
ב(הצרותההםבאוע"יהציוניםהארוריםבעצמם–כיחוקחקקוראשי
הציוניםימ"ש– וכתובהואבספריהם– להבעירשנאתישראלבעולםכדי
שעםישראללאימצאלומקוםביןהעמיםויוכרחולבאלהמדינהשיעשו,
וכן עשו הציונים ,הפיצו בין העמים ספרים וכתבי עת הלשנה ושנאה על
היהודים והבעירו בהם שנאה גדולה ,וגם ביזו וגינו תמיד את היטלער
ואשכנזוהגדילוכעסועדשעשהמהשעשה–הישרציחהגדולהמזו.
ג( הציונים לקחו חלק בפועל בהרציחות בכמה אופנים והסגירו את
ישראלבידיהנאצים– וכמהפעמיםנתעוררואפשריותלהצלהע"ייהודים
וע"י גויים והם מנעו והפירו כל אפשרות של הצלה – אפילו לב אבן יומס
בשמיעת ענינים אלו לפרטיהן – אלה הם האוהבי ישראל ומצילי ישראל
שלהיום.
ד(אותודברבעצמוחוזריםושוניםעליוהציוניםכלמשךהשניםאחרי
חורבן היטלער עד היום מבעירים שנאת ישראל בעולם – מקניטים
ומכעיסים ומתחצפים נגד ראשי ממשלה אדירים – עשו בהלה בארצות
מאראקא ,טוניס ,אלדזיר ,עירק ,סוריא ,לבנון ,ובעוד מדינות – בהלות של
שוא ושקר – עד שפחדו היהודים והשאירו כל הונם וברחו ,והם נעשו
למציליםוהביאוםלמדינתםבעירוםובחוסרכל.
ה( שארית פליטת הנוער שנשאר אחר היטלער ימ"ש שהיו מהוממים
ומיואשים מכל סדר חיים נארמאלי – הבעירו אותם הציונים בתבערת
השאיפההציוניתלהקים"מולדת"וללחוםבעדעצמםולאכמושהי'אצל
היטלער– והביאוםלמדינתםוישרמןהספינהסחבוםלתוךהמלחמהעם
הערביםלמקוםשנפלוחלליםרביםונהרגואלפיםרביםמאוד.
ו(מעתקוםהמדינהועודמזמןלפניזהלאפסקההרגמגבולותיהויום
יום )ממש בלי גוזמא( נהרגים על הגבולות ובתוך הארץ – בתוך עשרים שנה
עבר על ראש הישוב במדינתם ארבע מלחמות וכל אחת לקחה חללים
לאלפים )מלחמה ראשונה לקחה יותר מארבעים אלף( ואלמנות ויתומים והורים
שכוליםובעלימומין–והןעתהעולםעומדיםתוךפחדובהלה.
ז(כלזהאךורקבשבילשחבורתפוחזיםיתפסוממשלהעלכברתארץ

כג

תפלה ישרה
–בשבילהשגעוןהזהאשרמליוניישראלבכלרחביהעולםאינםרוציםעד
היום לקבוע דירתם בתוך גבולם כי כולם חיים בכל ארצות תבל יותר
במנוחהובשלוהועושרמאשרבתוךגבולםשלהציוניםואיןא'צריךלהם
אלא אדרבה הציונים )אלה הגואלים והנגאלים( צריכים תמיד להכסף השופע
אליהם בלי הרף מאנשי הגלות ,ואילו יחדל הגלות מלתת כספו תתחסל
הגאולה.
ואותם היהודים שסחבום בעל כרחם ובכל מיני ערמות לתוך גבולי
הציוניםהםמתאונניםתמידאשרבארצותםבתימןבמאראקאבעירקהיו
במנוחה ובטובה והיו יהודים שלימים עם ה' ותורתו ובניהם מחונכים כך
ותחת הציונים הם בלחץ ועוני לא אנשים ולא יהודים ,ובניהם יוצאים
לתרבותרעה .
ח(נתברראצלהבריוניםעצמםשהמלחמותלאהיומוכרחותאלאהיו
תוצאהשלשאיפהלשררה"מיבראש"וחשבונותשלפאליטיקאזולהומזה
נסתבבו המלחמות ועל חשבון זה התירו דם ישראל ,ונסחבו לתוך מצב
מסובךמאודמעורבומקושרעםהפאליטיקאשלהעולם,דםישראלאצלם
שחוקלמעןהפאליטיקאוהאינטערעסיםהפרטייםשלהם .
ט( מעולם חיו היהודים בשלוה עם שכיניהם הערבים יותר בשלוה
מאשר בארצות איראפא עד שבאו הציונים והתחילו להיות הבעלי בתים
בארץ ,אז כשהרגישו הערבים זאת ,ההבערה ללהב יצאה והציונים צעקו
שהם הם האדונים והגדילו המדורה מאד מאד עד שנעשו הפאגראמים
הידועיםבשנותתרפ"טותרצ"חבארה"ק)עייןליכטשטראלן(.

י(מעתקוםהציוניםבאוחלוציהםיוצאיישיבותובתימדרשיםמומרים
להכעיס ויסדו את קיבוציהם וישוביהם והכניסו לארה"ק כל מיני טומאות
ותועבותוזוהמותהיותרגרועותבעולםומאזועדעתהעומדיםומכעיסים
ומורדים בחירופין וגידופים נוראים בפלטרין של מלך והפכו את ארץ
הקודשלמערתפריציםר"ל.
יא( מליונים הרבה מישראל נהפכו לפורקי עול מעת שבאו הציונים
לעולם מהם מומרים להכעיס ומהם לתיאבון הן לפני מלחמת העולם והן

כד

תפלה ישרה
לאחרי' עד היום הם הולכים ומשמידים ומעבירים על הדת ומחסלים
מדינהאחרמדינה,ומעטיםניצולומתחתידיהם.
הרבה אבות ואמהות מבקשים על עצמם את המות בראות בניהם נגד
עיניהםנתפקרואוכליםנבלותוטריפות,מחלליםשבתיו"טויוה"כעושים
כל תועבה ואין יכולים להושיע ואין בכוחם לעשות כלום בוכים ומקללים
ימיהםבאמרםאשרטפחתיורביתיאוביכלם,נאנחיםונאנקים,הויעבדים
משלו בנו פורק אין מידם ,ומי יוכל לשער צערו של אב ואם היגעים עם
בניהם ומחכים שיהיו יהודים מאמינים ושומרי תורה ולבסוף כל תקותם
לריקולמפחנפש .
ועתה נשאלה נא מי הם האויבים והרוצחים ושונאי ישראל ,אוהבי
הציוניםאושונאיהם? 
איננו באים להתווכח עם מי שהוא ,על ענינים אלה אם הם אמת או
לא ,כי כל הדברים ויותר מהם ברורים כשמש בצהרים כתובים בספרים
ומפורסמים .
והשי"תיראבעניעמוויצילומאוכליאדםאלהמנחשיםצפעוניםאלה,
הנקראיםציוניםוישלחלנומהרהמשיחצדקינוויתגדלויתקדששמי'רבא
אמן .

כה

