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 לפסח
ציונית מהו?
דע שבת קודש פר' אמור תשס"ח לפ"ק  -ווערט  60יאר זינט עס איז
ליידער בעוה"ר געגרינדעט געוואר די ציוני'סטישע מדינה ,וואס די ציוני האב
דאס א נאמע געגעב "מדינת ישראל" ,וואס דאס האט פארשוועכט דע
אייבערשטנ'ס נאמע אוי א שרעקליכ אופ ,עס האט גור געווע שנאת ישראל
ביי אלע גוי  ,עס האט גור געווע אומצאליגע שפיכת דמי פו אידישע
קינדער ,אפגעפירט טויזענטער איד צו שמד ,אויסגעפייניגט טויזענטער איד
שומרי תורה ומצוות ,ועל כול איז דאס א כפירה ומרידה במלכות שמי  ,או
טוט ביז היינטיג טאג אפהאלט די גאולה שלימה.
דער טאג ה' אייר איז א גרויסע עת צרה .עס איז א צייט וואס יעדער
ערליכער איד וואס האט א ליבשאפט צו השי"ת וויינט או קלאגט אוי דע
חורב וואס די ציוני האב געברענגט אוי די וועלט ,ווי כ"ק רבינו הקדוש בעל
דברי יואל זצוק"ל  -וועלכער האט געראטעוועט דע דור נישט אריינגעכאפט צו
ווער צו דע רעיו הציוני  -האט געזאגט אז "ס'איז נישט קיי ספק אז ווע די
תנאי ואמוראי וואלט היינט געלעבט העט זיי גוזר געווע א יו "תענית ציבור"
ווי אנדערע תעניתי".
במש" די לעצטע יאר האב מיר נאכאנאנד געהאט די זכי' צו הער די
הייליגע ווערטער פו כ"ק מר רבינו הגה"ק בעל בר משה זצוק"ל ,וועלכער האט
שטענדיג מתאונ געווע איבער די קליפה הנוראה וואס די טומאת הציונית האט
אראפגעברענגט אוי די וועלט .או ער האט שטענדיג גערופ צו א פולשטענדיגע
התבדלות פו די ציוני ואביזריהו.
עס זענע דא ערליכע איד וואס פאסט אי דע טאג או זאג תהלי אז
דער חרו א זאל ח"ו נישט שאט פאר קיי איד )דער רבי בעל דבר"י זי"ע האט געהייס אז
אי דע טאג זאל מע זאג תחנו אפילו פרייטאג אדער ווע עס איז דא א ברית ,צוליב די גרויסע יו

צרה(.
דעריבער איז דער פליכט פאר אונז  -תלמידי פונע רבי'נס הייליגע
מוסדות  -אי דע טאג ,צו לערנע או חזר' אז מיר זאל קלאר וויס די הייליגע
שיטה ,וואס איז "ציונות"? וואס איז דער חורב וואס ציונות האט געברענגט אוי
די וועלט? וואס האב די ציוני געטוה פאר אידישע קינדער? או וואס איז דער
חורב מיט די ציוני'סטישע מדינה?
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בשבתו
שבת
עולת
אי די קומענדיגע שורות וועל מיר בע"ה איבערגיי די השתלשלות
העניני  ,ווער עס האט ערפינד ציונות ,או וואס עס איז דער פראבלע מיט די
ציוני  ,ווי אוי" אביסעלע שילדער וויפיל שאד דאס ציונות האט אנגעמאכט
פאר כלל ישראל במש" די יאר זייט זי איז אויפגעקומע ,או פארוואס מיר
דארפ שטיי ווייט פו יעדע זא" וואס האט שייכות מיט ציונות ,אדער פו יעדע
זא" וואס האט שייכות מיט אזעלכע וואס האב שייכות מיט די ציוני  ,ובש ה'
נעלה ונצליח.

„Ï‰Èˆ ÔÈÈÊ ÔÂ‡ ˙È ÂÈˆ‰ „ÒÈÈÓ ¯Ú
דער גרינדער או דער אויסטרעפער פו "ציוניז " איז געווע א פארשוי
מיט א אידיש אפשטא בנימי זאב הערצל שר"י ער איז געווע א גרויסער
אפיקורס או כופר בעיקר ,זיינע קינדער האט ער בכלל נישט ערצויג אויפ
אידיש וועג .דער רשע האט גע'טענה'ט אז די סיבה פארוואס די גוי האב א
שנאה צו אידישע קינדער איז צוליב דע וואס זיי האלט תורה ומצוות ,זיי
האלט א אלע פארצייטישע מנהגי וואס איז גור א געוואלדיגע
אנטיסעמיטיז  .ער שרייבט דאס קלאר אי זיינע ביכער "הונדערטער יאר לייד
מיר שוי פו די אידישע פאנטאזיע" מיינענדיג די תורה הקדושה )עפרא לפומיהו(.
דעריבער האט ער באשלאס אז די בעסטע עצה וואלט געווע
אויסצושמד' גאנ& כלל ישראל ,אריבערפיר דאס אידישע פאלק צו נוצריש'
גלויב )אינע אותו האיש( ,או דערמיט זאל אוועקפאל די שנאת ישראל ביי די
אומות העול  .ער איז שוי געגאנגע אזוי ווייט אז ער האט שוי געהאט
אויספלאנירט מיט די נוצרישע גלחי פו וויע ,וויאזוי צו שמד' אלע אידישע
קינדער אי זייער תיפלה וואס רופט זי" "שטעפא קירכע".
במש" פו די יאר האט ער געארבעט אוי אלע פראנט צו פארווירקליכ
זיי פלא ,עס האט אבער נישט לאנג גענומע ביז ווע הערצל ימ"ש האט
איינגעזעה אז דאס וועט נישט גיי אזוי שנעל או די איד וועט ער נישט קענע
אויסשמד' אזוי גרינג ,האט ער אנגעהויב צו טראכט אנדערע עצות ווי אזוי צו
מאכ א ענדע פו כלל ישראל )ר"ל(.
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דער איינציגסטער וואס האט יא געטוה דאס וויל פו הערצל ימ"ש איז
געווע זיי זו ,מיט יאר שפעטער אינע יארצייט טאג פו זיי טאט ,האט ער זי"
אפעציעל גע'שמד'ט ,כדי צו ערפיל דע טאטנ'ס וואונטש או אי טא א נחת
רוח.
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אי יאר תרנ"ו לפ"ק  ,ווע דער רשע האט געזעה אז זיי פלא ווערט נישט
פארווירקליכט האט ער פארענדערט זיי גאנג ,ער האט ערפינד א נייע וועג ווי
אזוי ער וועט מכלומר'שט אוועקנעמע דאס אנטיסעמיטיז  ,א נייע המצאה ווי
אזוי צו שטארק דע כח פו איד קעג די גוי .
זיי פלא איז געווע אז מע זאל צוזאמנעמע אלע איד או מע זאל
ארויסגיי פו גלות מיט די אייגענע האנט ,או זי" גרינד א אייג לאנד ,מיט
אייגענע געווער מיט פאראייניגטע כוחות וועט מע זי" קענע שטארק צו
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בשבתו
שבת
עולת
רעוואלטיר קעג די גוי'אישע פעלקער ,או מע וועט ארויסווייז פאר די וועלט
אז די איד זענע נישט קיי נעבעכדיגע פאלק ,נאר א פאלק אזוי ווי אלע פעלקער
מיט א אייג לאנד או מיט אייגענע מיליטערישע כוחות ,אזוי וועל די פעלקער
מורא האב פו איד.
דער רשע האט פארשפרייט זיי שיטה ,אז א פאלק הייסט נאר ווער עס
האט א "לאנד" "מיליטער" "שפרא"" מיט דע וואס איד האב נישט די זאכ זיי
האב 'נאר' א תורה מיט מצוות ,זענע זיי גארנישט ווערד ,אי זיינע ארטיקלע
האט ער געשריב די מיאוס'טע ווערטער קעג איד ,אז ער פארשטייט די גוי
וואס האב גע'הרג'עט איד ,ווייל אזוי ווי כלל ישראל זעהט יעצט אויס ,א קיי
אייג לאנד ,זענע זיי נישט ווערד צו לעב אוי די וועלט ,או מע דאר זיי
הרג'ענע )עפ"ל(.

„,ÌÈ ÂÈˆ È„ ËÈÓ Ô„È‡ ÚÎÈÏ¯Ú È„ Ô˘ÈÂÂˆ ‰Î¯ÚÓ È
‰„Â‚‡ ,ÈÁ¯ÊÓ
לאמיר זעה וואס עס היינט ווייטער פאסירט או ווי אזוי די קליפה הציונית
האט זי" בעוה"ר פארשפרייט אוי" ביי ערליכע איד ר"ל.
דער רשע הערצל שר"י האט אריינגעלייגט שווערע כוחות אריינצוברענגע
זיינע ציוני'סטישע השקפות צוויש כלל ישראל ,אבער די ערליכע איד ובראש
די צדיקי וגדולי הדור ,האב  -זה לעומת זה  -אריינגעלייגט שווערע כוחות או
געעפענט א פייערדיגע מלחמה קעג דע רעיו הציוני.
די ציוני האב אי יענע יאר געמאכט א ריזיגע פראפעגאנדע צו כאפ די
הערצער פו אידישע קינדער צו זייער רעיו ,זיי זענע ארומגעגאנגע האלט
דרשות אויפצוקלער זייער פארקרומטע שיטה ,זיי האב פארשפרייט ריזיגע
פלאקאט מיט אויפשריפט "דער צוויי טויזענט יאריגער גלות מאנט פו אונז! א
אי אני לי מי לי" דאס הייסט אז דער גלות פארלאנגט פו אונז אז מיר זאל זי"
אליי באפרייע דערפו.
אי יענע יאר זענע דור" די העצערייע פו די ציוני טויזענטער איד
ארויפגעגאנגע קיי אר"י ,או זי" דארט באזעצט מיט ציל אז מע זאל דארט
קויפ שטחי ערד ,או זי" דארט באזעצ ,ביז ווע עס וועל זיי אי אר& ישראל
גענוג איד אז מע זאל קענע איבערנעמע די מלוכה.
ווע הערצל האט געזעה אז נאר די פרייע איד או פושעי ישראל שטעל
זי" צו צי אי  ,האט ער פארשטאנע אז אויב ער וועט נישט האב קיי ערליכע
רבני וואס וועל זי" צושטעל צו אי  ,דעמאלטס קענע זיינע פלענער צופאל,
איז ער אריבערגעפאר צו עטליכע רבני  ,וואס זענע געווע באקאנט אלס
גדולי בתורה אבער זיי האב געהאט פארקרומטע השקפות ,או ער האט מיט
זיי אויסגעארבעט אז זיי אליי זאל צורעד ערליכע איד ארויפצוגיי קיי אר&
ישראל ,איינרעדענדיג די ערליכע איד אז דאס איז גאר א מצוה ,ווייל אויב די
פרומע איד וועל אוי" ארויפקומע קיי אר& ישראל וועל זיי קענע זעה אז די
מדינה זאל זי" פיר על פי תורה ,או אויב נישט וועט דאס זיי א מדינה כנגד
התורה.
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האב זי" צוגעכאפט דערצו ,או האב געגרינדעט א פארטיי מיט

די רבני
נאמע "מזרחי" ,וואס האט פראפעגאנדירט די זעלבע זאכ ווי די ציוני  ,אבער
אלעס איז געווע ארומגעהילט מיט א איצטלא דרבנ ,מיט א הייליג לבוש ,אז
מע דאר ארויפגיי קיי אר"י כדי די מדינה וואס די ציוני וועל אייננעמע זאל
זיי עפ"י תורה.

די 'מזרחי' האט ליידער אנגעמאכט שרעקליכע חורבנות ביי כלל ישראל,
או טויזענטער יונגע בחורי או מיידלע" זענע ארויפגעגאנגע קיי אר& ישראל,
וואו זיי האב פורק געווע פו זי" דע עול התורה והמצוות.
די אידיאלאגיע פו די "מזרחי" איז אוי" כפירה ומינות צוליב די זעלבע
טעמי ווי אויבנדערמאנט ,טרא& די חילוקי דעות זייערע מיט די ציוני טוישט
דאס גארנישט זייער אפענע כפירה ,ווייל ווי מיר האב ערקלערט מעג מע זיי
דער גרעסטער שומר תורה ומצוות ,אויב האלט מע פונע רעיו הציוני איז מע
א רעכטער כופר באלקי ישראל.
במש" די יאר איז אויפגעקומע די "אגודת ישראל" פארטיי ,וואס איז
לכתחילה געגרינדעט געוואר צו קעמפפ קעג מזרחי ,או זיי האב
אויפגעשטעלט זייער פארטיי מיט מערערע גדולי ישראל פו פארשידענע
מדינות ,אבער די אמת'ע ערליכע צדיקי  ,די מנהיגי ישראל וואס האב געהאט א
ווייטער בליק ,האב געשריג אז די 'אגודה' וועט אוי" פארפאר ווייל זיי האב זי"
נישט געפירט אוי די ריכטיגע אויסגעהאלטענע וועג.
אזוי איז געשעה אז טויזענטער איד זענע אנגעקומע קיי אר"י ,או זי"
אנגעהויב צו רייצ מיט די אראבער וואס האב דארט געוואוינט ,או האב זי" ביז
היינט פיי פארטראג מיט די איד ,מע האט זיי געטשעפעט או געפייניגט ,ביז
ווע זיי האב אנגעהויב צוריק צו שלאג או הרג'ענע וואס האט נעבע" געקאסט
אסא" אידיש בלוט.

„‰ È„Ó È„ ¯‡Ù ÍÈÊ Ô‚‡Ï˘ ÌÈ ÂÈˆ È
נא" די מלחמה האב די ציוני טאקע געטוה אזוי ווי זיי האב זי"
אויסגערעכענט ,זיי האב אנגעהויב צו פארלאנגע ביי די יו .ע .אז זיי דארפ
עפעס טוה איבערצובעט דע אידיש פאלק ,צו באווארענע אז עס זאל זי"
נישט נאכאמאל איבערחזר' אזא זא" וואס האט פאסירט ,וואס די דייטש האב
געטוה פאר אידיש פאלק.
עס איז נישטא קיי ווערטער מיט וואס צו שילדער דע שרעקליכ
פארברעכ ,או די גרעניצלאזע חוצפה ,וואס די ציוני האב דא געטוה א קיי
טראפ בושה ,זיי ,די וואס האב בלי ספק געהאט א גרויס טייל אי דע וואס
דער בלוט פו אונזערע זיידעס או באבעס זענע פארגאס געוואר ,די וואס האב
גור געווע אז זייער בלוט זאל פארגאס ווער ווי וואסער ,די זענע נאכדע
געגאנגע או געבעט אז מע זאל זיי  -די רוצחי  -באלוינע מיט א מדינה ,אז
דאס זאל נישט נאכאמאל פאסיר...
זיי וועלכע האב מפקיר געווע די בלוט פו אייגענע ברודער! אליי גור געווע
אז זיי זאל גע'הרג'עט ווער ,או בשו אופ נישט געוואלט געב א פרוטה זיי צו
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ראטעווע ,ווער קע זיי געטרויע אז זיי וועל פו היינט א אכטונג געב אוי! אידיש
בלוט?! אידיש בלוט איז דא ביי זיי הפקר! קע מע פארלאנגע אז דע רוצח זאל
מע שטעל אלס שומר קעג רוצחי?!
צו באמערק :אר& ישראל איז אי יענע יאר געווע אונטער בעלות פו
ענגלאנד וואס זיי האב געהאט דע מאנדאט אוי אר& ישראל ,די איד האב
דארט אלע יאר געלעבט במנוחה בשלו ושלוה ,די ענגלישע רעגירונג האט זיי
נישט געשטערט פו שמירת התורה והמצוות ,או מיט די אראבישע שכני האב
זיי געלעבט ווי גוטע ברודער .איצט האב די ציוני פארלאנגט אז היות אר&
ישראל איז ארגינעל דער אייגענטוה פו די איד ממילא זאל די יו .ע.
באשטעטיג אז ענגלאנד מוז פארלאז די פאלעסטינער טעטאריע או דאס
איבערגעב פאר די ציוני .
דער וועג ווי אזוי עס איז צוגעגאנגע דאס איבערנעמע דאס לאנד איז
געווע מיט א שרעקליכ טעראר וואס די ציוני האב אויסגעאיבט קעג די
אראבער או ענגלענדער זיי צו דריק אז זיי זאל נאכגעב ,זיי האב ברוטאליש
דערטרונקע א שי וואס איז אנגעקומע קיי אר& ישראל ,זיי האב נישט
רחמנות געהאט אוי די הונדערטער איד וואס זענע אנטלאפ פו דייטשלאנד
קוי מיט לעב ,או זיי זענע ארויפגעקומע קיי אר& ישראל ,וואס זענע דור"
די ציוני גע'הרג'עט געוואר ווע זיי זענע אנגעקומע צו בארט פו ארצינו
הקדושה .די ציוני האב אונטערגעשטעלט אז די שי זאל איינזונקע כדי צו
קענע ווארפ דע שולד אוי די ענגלענדער ,או ווייז פאר די וועלט אז די
ענגלענדער רודפ' איד .אויסערדע האב זיי אונטערגעשטעלט באמבעס או
אויפרייס מאטריאל א צייט פו עטליכע יאר ,ווילאנג די יו .ע .האט פרובירט צו
פארהאנדלע מיט די ענגלענדער.

Á"˘˙ ¯ÈÈ‡ '‰
ליידער איז געווע מעשי שט הצליח נאכדע וואס די ציוני האב
אינאיינע מיט די פארשטייער פו "מזרחי" או "אגודת ישראל" פארלאנגט א
מדינה ,או די יו .ע .האט געזעה אז אלע איד  -אריינגערעכענט שומרי תורה
ומצוות פארלאנגע א מדינה ,האב זיי מסכי געווע צו געב די מדינה פאר די
ציוני  ,או אי דע ביטער טאג ,ה' אייר תש"ח האב די רשעי די פורקי עול
תורה ומצות! די כופרי וואס גלייב נישט אי באשעפער או אי ביאת המשיח!
די רוצחי וואס האב קאלטבלוטיג ערמארדעט טויזענטער איד פאר זייער
נידריג ציל! די רודפי דת וואס פייניג ערליכע איד איבער די וועלט! זיי האב
באקומע די מדינה ,או ביי די רשעי ליגט אי זייערע הענט דער גורל פו
טויזענטער איד שוי אזויפיל יאר ,או נאכאמאל זענע הונדערטער איד ווי
הפקר אי זייערע הענט או זענע אויסגעשטעלט צו די גרויזאמע צרות פו די
ציוני .
אי יענע פינסטער טאג ה' אייר תש"ח האב זיי צוזא געשטעלט א
"מגילת העצמאות" וואס דארט שטייט די פרינציפ פו די מדינה ,זיי שרייב
דארט בפירוש אז אזוי ווי משיח איז נא" נישט געקומע מוז מע זי" אליי
אויסלייז או מיט די אייגענע הענט נעמע אר& ישראל.
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mipipr rkilhr orbprxa ev hx` q`c fi` qr
.reayd zyxt ic oi` fnexn fi` b`h xrc iee
ixac lra o'iax mev ornewrb l`n` fi` qr
oreerb fi` q`ee ci` xryi'ciqg ` r"if l`ei
h`d xr f` hqiid q`c ,zepeiv oi` ht`kx`t
ic f` j`f rheb ` oreerb hl`ee qr f` ohl`drb
q`c f` oe` ,dxez it lr oree jif hxit dpicn
` fi` dpicn ic orneprbpii` oa`d mipeiv ic q`ee
j`p oe` ,dle`b ic x`t oiey hl`d orn f` oniq
`j`q` q`ee hin orwp`crb ryi'qxewit` rklrf
`.mex` jrarp jif oriixc l`xyi ux` oi` oci

בשבתו
שבת
עולת
וואס די ציוני האב צוגענומע אר&

אוי" שרייב זיי דארט אז מיט דע
ישראל פו די ענגלענדער איז מקוי געוואר די אלע נביאות וואס די הייליגע
נביאי ה' האב נביאות געזאגט וועג די גאולה עתידה .דער גאנצער מגילת
עצמאות איז פול מיט מינות וכפירה וואס מע טאר נישט אמאל איבערזעצ .די
ציוני האב בשו אופ נישט מסכי געווע צו דערמאנע דע ש שמי
אינע מגילת העצמאות ,או ליידער האט אוי דע מגילת עצמאות
אינטערגעשריב אוי" דער אנפירער פו די חסידישער-ציוניסטישע פארטיי,
"אגודת ישראל".

ליידער זענע דעמאלט טויזענטער איד אריינגעפאל אי דעות
אפיקורסות ,נישט פארשטייענדיג ,אי טייל האב נישט געוואלט פארשטיי די
שעדליכקייט פו נעמע א מדינה פאר ביאת המשיח.

„"˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ" ÌÚ

xrai` hcrxrb ci` mrc hin h`d iax xrc
iee hxrlwrbtie` mi` h`d xr oe` ,oipr mrc
rklrf` oa`d ev xenb xeqi` ` fi` qr hiiee
` oe` ,dxitke zepin hkrx fi` q`ee orbpepiin
`f` oqiee ev sx`c z"iyd oi` haiilb q`ee ci
zepeiv hin zekiiy x`p h`d q`ee j`f rcri
`x`t wilbne` xrxrhia ` fi` mipeiv ic xrc
giyn f` mxeb xrc fi` q`c oe` ,l`xyi llk
.ornewrb hyip ql` j`p fi` epiwcv
hb`frb mi` iax xrc h`d mixacd jeza
`ic oet "aeh mei" ohk`xhrbqie` mrc xrai

די ציוני האב ליידער געמאכט דע טאג ה' אייר פאר א יו טוב ,או זיי
האב דאס א נאמע געגעב "יו העצמאות" וואס דאס מיינט 'דער טאג וואס
מע איז געוואר זעלבסטשטענדיג' ,דער טאג וואס מע האט אראפגעווארפ פו
זי" דע יא" פו די גוי  ,מע האט ווידערגעשפעניגט אינע גזירת הגלות ,או
מע איז געוואר א פאלק אזוי ווי אלע גוי'אישע פעלקער .זיי טועה פייער דע
טאג מיט אלע ערליי הוללות או תועבות ,ווי א טמא'נע גוי'אישע חאגע ,ליידער,
זענע דא אזעלכע וואס זאג אי דע טאג "הלל" וואס דערמיט טועה זיי
פילפאכיג פארגרעסער דע חרו א פו השי"ת.
די ערליכע איד וואס פיר זי" ווי די תורה באפעלט אונז האב אי דע טאג
געזעה די גרעסטע עת צרה פאר אידישע קינדער ,או א יו אבל ויגו וואס מע
דאר וויינע או טרויער אוי דע שרעקליכ חורב וואס איז געשעה.
במש" די אלע יאר זייט די מדינה הציונית שטייט איז דער מצב נישט
בעסער געוואר נאר פיל ארגער ,די ציוני האב אי די יאר ארויפגעברענגט
טויזענטער איד פו מאראקא ,טהערא ,תימ ,רוסלאנד ,או נא" ,או די אלע
איד האב זיי מעביר על הדת געווע ,או אויפגעשטעלט אי אר& ישראל א
פאלק פו עטליכע מיליאנע מענטש ,א קיי תורה א קיי מצוות ,או וויל
נישט הער או וויס פו אמונה אינע הייליג באשעפער ,או דאס האלט נא"
אזוי א עד היו הזה.
די ערליכע איד אי אר& ישראל וואס האב זי" געוואלט האלט ערלי" צו
דר" התורה זענע אויסגעשטאנע שווערע צרות או לייד פו די ציוני  ,מע
האט זיי געפייניגט או געשלאג ,או גע'רודפ'ט מיט די ארגסטע או שווערסטע
רדיפות ,או דאס האלט נא" אזוי א עד היו הזה.
די פארטייאישע ציוני  ,די מזרחי או אגודת ישראל ,זענע מיט די יאר
מער או מער פארגליטשט געוואר ,זיי האב אנגעהויב צו נעמע געלט פו די
ציוני  ,או זי" משתת זיי או אריינגיי אי זייער רעגירונג ,או אנטייל נעמע אי
די בחירות ,או דאס האלט נא" אזוי א עד היו הזה.

hnihy`a oa`d mipeiv ic q`ee ,xii` 'd ,mipeiv
`bg" q`c otex iif oe` ,l"x aeh mei ` ql
"ze`nvrd

epiin

q`c

"xrc

mei

aeh

oet

mrc oi` jif oriixt iif oe` "hiiwbicprhyhqalrf
mipeiv rnext ic oe` .qrc`x`t rqiexb hin b`h
hin h`d iax xrc ,orpree`c miia lld x`b ob`f
rxrqrxb oiiw `hyip fi` qr" obixyrb b`hiiee
ic f` q`c iee z"iyd x`t ue`ip oe` dxitk
."lld ob`f mipeiv
mrc x`t hb`frb qhl`nrc iax xrc h`d
`hiihy qr iee ot`xhrb a`d'k" zegv jxca ci
`ze`nvrd bg xrc dxez ic oi` hprkrxrbqie
h`d ci` xrc ."miaeh mini rxrcp` ic hin
`hwewrbp

mrc

o'iax

hin

xrcpe`ee

hyip

hin ob`f ev hpiin iax xrc q`ee bicpriihyx`t
:hb`frb iax xrc mi` h`d .xrhxree rpiif
"`rl` qie` dxez ic hprkrx xen` zyxt oi
,micren

`oaiedrbp

oet

,gqt

,zereay

y`x

oet dyxt ic hnew mrck`p ,zekeq ,k"ei ,dpyd
fi` q`c f` oaiixy mixtq ic q`ee dxepn ic
o` jif haiid mrck`p jiilb ,dkepg sie` fnexn
zil`xyid dy` oa `vie' dyxt rbicprnew ic
hn`hyrb h`d q`ee xrpii` f` ''d my z` awie
mrc hxrhqrlrb h`d rn`n ryici` ` oet
`aeh mei xrc fnexn fi` `c ,orn`p q'phyxraii
..."d"awd oi` dxitk fi` q`c q`ee ,xii` 'd oet
.w"dckr

עולת שבת בשבתו
די ציוני האב במש" אלע יאר נישט אויפגעהערט זי" צו רייצ מיט די
גוי'אישע פעלקער ,נאר אדרבא זיי האב געהאלט אי איי פארמער דאס
התגרות באומות ,וואס דאס האט גור געווע צו דע אז טויזענטער איד זענע
נעבע" גע'הרג'עט געוואר דורכדע  ,או דאס האלט נא" אזוי א עד היו הזה.

`itl f` ,`lt xac ` owxrn`a ev i`ck fi
'd z` jxan mrc oet dyxt ic fi` oeaygd
.xii` 'd mei mvra ornewrbx`t
,"zil`xyi dy` oa `vie" weqt otie` liiee
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hbrxt

iieev i"yx hb`f "`vi

okidn" i"yx

,miptd mgl oet dyxt ic oet qpii` ,mihyt
q`ee miptd mgl oet devn ic bicpxrd q`ee

מיר  -תינוקות של בית רב וואס האב די זכי' נתחנ" צו ווער אי די
הייליגע מוסדות וואס רביה"ק בעל דברי יואל זצוק"ל האט מייסד געווע אי
זיי הייליג שטעטל קרית יואל ,או מיר האב זוכה געווע אלע יאר זי" צו
שיצ אונטער די פליגל פו מר הגה"ק בעל בר משה זצוק"ל ,ותחת דגלו
והדרכתו פו כ"ק מר רבינו שליט"א  -זענע מחויב אפצוגעב א שבח והודאה
פאר השי"ת וואס ער האט אונז געגעב די זכי' אי דע נידריג דור זוכה צו זיי
צו אזא גרויסע ליכטיגקייט ,ער האט אונז געשאנקע אונזער הייליג רבי' זי"ע
וואס ער איז געווע דער איינציגסטער וואס האט זי" נישט דערשראק
ארויסצוזאג דע אמת'דיג דעת תורה ,מיט איבער מענטשליכע כוחות האט
ער אלע זיינע טעג געשטרעבט אריינצוברענג אי אידישע קינדער די ריכטיגע
אמונה .שטענדיג ביי יעדע געלעגנהייט האט ער געהאלט אי איי חזר' אז
מע זאל נישט האב מיט זיי דאס מינדעסטע שייכות ,נישט נאר מיט די
"פרייע ציוני " ,נאר אוי" מיט אזעלכע וואס זענע שומרי תורה ומצוות או
זענע איינשטימיג מיט די ציוני דאר מע זי" אוי" דערווייטער או מע
דאר פו זיי אנטלויפ פונקט ווי מע אנטלויפט פו פייער.
דער רבי ז"ל בעל דברי יואל האט אמאל געזאגט אז ער ווייסט זיכער אז
זיי אויפגאבע אוי דע עול איז ער זאל לוח זיי מיט די ציוני  ,פאר דע
האט מע אי אראפגעשיקט אוי דער וועלט ער זאל אויפקלער די
שעדליכקייט פו די כת ער האט טאקע ערפילט זיי אויפגאבע אויפ גרעסט
פארנע  ,כמעט נישט געווע קיי תורה אדער דרשה וואס ער זאל נישט
דערמאנע דערי אז ציונות איז אסור בתכלית ,ער האט באלויכט די וועלט
מיט זיי הייליג ספר "ויואל משה" וואס דאס איז דער שלח ערו" אוי עניני
אמונה אי היינטיג דור.
זאל השי"ת העלפ אז מיר זאל האב די זכי' זי" ווייטער צו פיר אי די
וועג וואס אונזערע הייליגע רבי'ס האב מיט אונז געלערנט או כסדר
גע'חזר'ט ,או ווי מיר הער ב"ה ווייטער פו כ"ק מר רבינו שליט"א ,ביז ווע
מיר וועל זוכה זיי 'ותחזנה עינינו בשוב לציו ברחמי' דור" משיח צדקינו
אליי ומלכינו בראשינו בקרוב אמ.

h`d zay ocri yih otie` hbiilrbtiex` h`d'n
ohiel oe` .oetxrc ohrty ev oaiedrbp` xr
`vi epiax dyn ly epic zian" hyt ohiieev
orn h`d ixvn yi` oa ` bicpriif liiee ,"aiegn
`mi

hyip

hl`eerb

oarb

oiiw

oyieev

dlgp

`.xrcpiw ryici
oe` ,wcve zn` mdixac lk f` oqiiee xin
q`c ,miig miwl` ixac orprf mihyt rciia
,rciia oehrb h`d 'd z` jxan xrc f` hpiin
iiq oe` ,miptd mgl mrpet hk`lrb h`d xr iiq
hyip mi` h`d'n liiee oreerb llwn h`d xr
ic f` hpiin q`c .dlgp oiiw oarb hl`eerb
mrc obiiltiex` ok`p w"ay hxiq`t h`d dyrn
g"x j`p brh rhyxr rpri oi` oe` ,miptd mgl
`xii

oree

xrc

h`d

`xrhyxraii

oqiidrb

`."mzea` zial mzegtynl" zelgp ic oliihpii
oqip g"x oreerb fi` x`i mrpri f` oqiiee xin
xyr ic oyieev oreerb fi` q`c q`ee ,b`hpef
,orneprb h`d ipinyd mei xrc q`ee zexhr
oe` b`hp`n oreerb fi` xii` g"x f` qie` hnew
oree - mrck`p zay xrhyxr xrc oe` ,b`hqpic
oreerb fi` - miptd mgl mrpet hk`lrb h`d xr
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öîõ šñêõ ¬ñ¼îîþ¼ð½−îê ê þ−ô þêõ ö−−ï ±¬¼ ¬¼îî ½¬ñêô¼ð ³îî®ô

עולת שבת בשבתו
¼ñ−õ −ð öîê "³ôê ó−ê−ëò −þëð ñ×¾ ö−ôêô −òê" ó¼ò−ê ¬òš−−ñ

þ¼ ½êîî ½êð öë¼è š−þî® ïòîê ¬¼îî þ¼õ¼¾êë þ¼è−ñ−−í þ¼ð ö¼îî

½¼ −îïê −îî µ"ò ö−ê íñîêèî ³îñè öîõ ö−ò¼ þ¼ð ¬−−¬¾ ½¼ −îî ó−šî½õ

ïòîê ¬−è þ¼õ¼¾êë þ¼ð þ¼ð−−ê öîê ,ö¼ôîò¼è š¼îîê ïòîê öîõ ¬êí

.ö¬−−® ¼è−¬ò−−í −ð ö−ê ö−−ï ¬¼îî

ì−¾ô ³ê−ëë ö−−ï þêò ¬¼îî ½êð ½êîî - ðòêñ ½êð š−þî® ¬¾−ò

³"−¾í ñ−−îî ³îñè ö−ê ¬¾−ò ö¼ò¼ï þ−ô ïê ¬è−−® −òî−®í öî−¼þ þ¼ð

š−þî® ¬¾−ò öþê¬ þ−ô öîê ,¬¾−ò þ−ô ö¼ò¼š - îò−ô−ë íþíôë îò−šð®
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ïèùøòáééà íòðåô èðééô éã ñàåå âàè øòøòèéá øòã
ììë óéåà ïâéèìòååòâ åö èìòèùòâôéåà êéæ ïáàä
äùåã÷ä çë ïöðàâ íòã ïëòøáåö èåè ñàã ïåà ,ìàøùé
íòã ïéà à÷ééã ,ïôåà ïëéì÷òøù à óéåà ìàøùé ììë ïåô
ïëàî åö è÷òååøò êéæ íé÷éãö òâéìàîà éã ïáàä âàè
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ïá íòáøé åìéôà ,'éùôð äàðù íëéãòåîå íëéùãç' íéáø
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éã éåå úåòè à èëàîòâ øàð èàä øò ä"á÷ä ïéà
íéøôåë êàã ïòðòæ íéðåéö éã øòáà ,ïâàæ íéùøôî
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½êîî ,½¼ëôêë öîê ö½š−ë ,ö¼òêòêš öîê

.(á"ëùú

ê ,³îñèí ³þ−ïè ó¼ò−ê íþ−õ× ¼ò¼õê

.¬êí¼è ê− ¬êí ¾"ô− ñ®þ¼í

ìàî òâéìàöîåà ïøàé òðòé ïéà èàä éáø øòã
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ñêîèí ³ê−ë þêõ èòîþ−ï−òêèþê ¼¾−ð−ê

.½îþîš−õê ê ï−ê þ¼ð ,³îñèí ñî¼ ó¼ð µ−ï öîõ ö−−ï šþîõ î®

š"ôí−ë

þ¼ð

öîê

ó−³õîôî

³î³îê

ñô−í öîõ ö¼ôîšõêþê ¬¼îî −¾−ñ¾í
þ¼ô íñî¼õ ¼ð¼− öîê ,ññ×î¾ôî −îòë
.ñ"þ íþ−õ× ï−ê ó¼ð −îî
½êð

½êîî

,−òî−®í

öî−¼þ

þ¼ð

¬−−® −ð þêõ ö−−èõ−îþê öîõ ¬−−¬¾êë
ö¼ô¼ò ö−−ñê µ−ï öîê ñêþ¾− ±þê ö−−š
ïòîê ñ−îî ³"−¾í þ¼ð−−ê ,íò−ðô ê
ê ï−ê ½êð ,³îñè öîõ ö¼ô¼ò½−îþê

ó¼ò−ê ¬òš−−ñ −òî−®í öî−¼þ þ¼ð
ñ×ñ è−íòôî êþîë êîí¾ ö−ôêô −òê"
í¾î¼î
öî−¼þ

í¾¼
þ¼ð

îðëñ

êîíî

."ó−¾¼ôí

ñ×ñ

ó−êîþëí
í¾¼−î

þ×¾ öîõ ö−ò¼ ó¼ò−ê ¬ò¼š−−ñ −òî−®í

î−³î®ô −þôî¾ñ ëî¬ ñôîè µþë³− êþîëí¾ ö−ôêô −òê" ó¼ò−ê ,¾òî¼î

,öð−ê ¼×−ñþ¼ ö’õðîþ −−ï ,³ð ó¼ð þšî¼ ö¼ò¼ï ó−òî−® −ð ½êîî ½êð

þêõ þ×¾ ê ï−ê −"þê öë¼è ½êð ïê "î−³î®ô ñ¼ þîë¼−¾ −ôñ ¾−ò¼ôî

ï−îñë ö¼ò¼ï ½êð ,ñêþ¾− ±þê ö−ê ¬−−š¾−ð−ê öšîþðþ¼¬òîê ö¼î¬ öîê

¼¾−ð−ê þêõ ¾òî¼ ê ï−ê −"þê ö¼ô¼òš¼îîê ½êð ,þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê

.ðî½− öè−ð’íþ−õ× ó¼ò−−ô¼è êïê öîõ ½−îþê ö¼ôîš ½êîî ³îþ−õ

−òî−®í öî−¼þ þ¼ð ,íþî³ −ð ö−ê ñêô ¼è−ñê®ôîê ¬−−¬¾ ½¼ −îî þ¼ðò−š

עולת שבת בשבתו
dnxa 'd xac

`"hily x"hr epiax oxn w"k z`n
w"tl h"pyz xii` 'd
ïòîê ¬¼îî þ¼ ½êîî ¬−−® −ð ö¼ôîš ¬¼îî ½¼ ïê ³ôê −ê−ëò −ð µþîð
½êð ïê šõ½ ñ® óî¾ ö−−š ê¬¾−ò ï−ê ½¼ öîê .³îñè öîõ ö¼ô¼ò½−îþê
þ¼ ½êîî ¬−−® −ð ö¼ôîš ¬¼îî ¹î½ ñ× ¹î½ öîê ,íì¬ëí ¼’³ôê öê ï−ê
þ¼ð

-

ö−−ï

ó−−šô

½êð

¬¼îî

ñêï ½êð ïê öõñ¼í ñêï þ¼¬¾þ¼ë−−ê
öîõ ö−−è½−îþê öñêï þ−ô þ¼−þõ −îî ö−−ï
ö½−−îî þ−ô ¾¬ê× - ³îñè öþ¼¬−ë ó¼ð
,ö−−ï ¬¼îî íô−ñ¾ íñîêè −ð ö¼îî ¬¾−ò
þëð ê ï−ê íñîêèí ±š þ¼ð ñ−−îî
þêò ¬¾−ò ½êð ¬½−−îî þ¼ò−−š ,óñ¼ò
½¬ñêô¼ð ï−ë öîê ,ö−−ñê ¼"¾ëþ þ¼ð
ö−ê öë−−ñë î® ðôî¼î ¼ë¾îô þ−ô ö¼ò¼ï
íñîêè −ð ¹−îê ö¬þêîî öîê ö®−ï ,³îñè

½ דער פעטער ז"ל האט געזאגט אז ווע די חכמי הש"סêîî ¼îð− ï−ê ½¼
ז"ל וואלט היינט געלעבט וואלט זיי ווע קובע תענית געווע אוי דע
’í −êò¾ô , ה' אייר,שרעקליכ אומגליק וואס האט פאסירט אינע היינטיג טאג

¾ðîš ³îþëð

¼"−ï í¾ô µþë ñ¼ë š"íèí îò−ëþ öþôô
çéìöä ïèù äùòî ïòååòâ æéà äìà åðéîéá øòãééì
ñàã ïåà íéòùøì úåøáçúä ïåô äøéáò éã ïáøàô åö
ñò ïåà ,äåöî òñéåøâ à æéà ñàã åìéàë éåå ïééæ ùåáìî
íòã èùéð ïòééèùøàô ñàåå ïãéà êàñà àã ïòðòæ
éòùø éã åö ïòååòâ øáçî êéæ ïáàä ééæ ïåà àèç ïáøàä
.íéñøå÷éôàå íéðéî éã ,øåãä

ê ö¼îî¼è ð−ô¼ô öëêí −−ï ,¾êþ îê¾ò
öëêí

−−ï

öîê

,’í

ñ×−íë

óñ®

îò−®þê ö−ê í×îñô ê ¬ñ¼¬¾¼èõ−îê
½êð ½êîî ì−¾ôí ³ê−ë þêõ í¾îðší
,í¾îðší

î³þî³ëî

’íë

íþ−õ×

ï−ê

íþ−õ× öîê ,ì−¾ôí ³ê−ë ö−ê íþ−õ×
ïòîê ï−ê ½êîî íõîþ® íòîôê −ð ö−ê
.îò−³îëê ³îëêô ñëîšô
þêõ ¬èêï¼èî® ¬êí ¼"¾ëþ þ¼ð
−ð ö¼ôîš ¬¼îî ½¼ ïê þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê
öí¼−®½−îþê ïòîê ¬¼îî þ¼ öîê ,ïòîê

öîê ö¬þêîî þêò ,±š ó¼ð ö−−ï šìîð

äøåú éøîåù ïãéà æà !åðéîéá åðì äúìò êëù åðì éåà
êéæ ïáàä ééæ ïåà íéãæ íéøùàî ïòðòæ úååöîå
íéøôåëä ïåèìù éã äòùøä úåëìî éã åö èìòèùòâåö

.ö¼ôîšòê ¬¼îî ¬−−® −ð ïê öõêí

úåëìî ïéà äãéøî à æéà íåé÷ íöò øéà ñàåå ,÷"äøà ïéà

ññ× öîõ ¬−−š×êîî¾ −ð ë−ñî® ¬¾−ò

בעוונותינו הרבי זענע אויפגעשטאנע
אוי כלל ישראל א חברה בריוני או
 פושעי או כופרי וואס גלייב,מופקרי
,נישט אינע אייבערשט או אי זיי תורה
 זיי,או נישט אי די ווערטער פו די נביאי
 או עס איז,"גלייב נאר אי "כוחי ועוצ ידי
זיי געלונגע אויפצושטעל א מלוכה אי
 בעוה"ר א גרויס חלק פו כלל,ארה"ק
ישראל איז נאכגעשלעפט נא זיי שוי
ö¼ò¼ï −ð ö¾−îî® öîê ,איבער פופציג יאר

ïåà ,äùåã÷ä äøåú éã ïéà äøéôëå õåàéð à ïåà ,íéîù

öëêí þ−ô ñ−−îî ¬¾−ò öîê ,ñêþ¾−

æéà äðéãî éã ïòåå ïåô ïåà ,äðåîà éø÷ò â"é éã ïéà

öîê ,þ¼¬−ñ−ô ¼¬îè ö−−š ¬êí¼è ¬¾−ò

øéáòî ïéåù éæ èàä èðééä æéá ïøàååòâ èòãðéøâòâ

¼þ¼½¼ë ê öëêí ó−îè −ð ñ−−îî þêò

ééæ ïåà ,ïãéà øòèðòæéåè øòâéìãðòö úãä ìò ïòååòâ

,³−ì¾ô −ñ× ¼þ¼½¼ë öîê þ¼¬−ñ−ô

.äîäåæ ïåà äàîåè èéî èìòåå éã èìåôòâðà ïáàä

−−ï ½êîîþêõ íë−½ −ð ö¼îî¼è ï−ê ½êð

"ìàøùé òîù" ïâàæ ñàåå 'ä éàøé æà ïééæ ïò÷ éåæà éåå
òøòééæ ïòîòð ïåà äøæ äãåáò éã åö ïôéå÷øàô åö êéæ
æà úòãä ìò äìòéä .äøåúä úåãñåî éã øàô øòèìòâ

öîê ñêþ¾− ±þê ö¼ôîò¼èò−−ê öëêí

ó³ñ−ì³ ö¼îî¼è ö¼ò¼ï ½êîî ¼×ñ¼ïê êð

þ−ô ïê ï−ê ö½−îî öõþêð þ−ô ½êîî

úåéðùîä ùåøéô ïéà äðåé åðéáø ïåô øòèøòåå éã èäòæ
ïéðò øòã áøàä éåå ,òùøì øáçúú ìàå (æ"î à"ô úåáà)
øò èàä äøéáò ïà èåè øòðééà ïòåå êéìðòååòâ ìééåå ,æéà
êéæ æéà ñàåå øòã øòáà ,êàæ òðééà éã óéåà ïòååòâ øáåò

ïòîê ¬êí ’ší íþî³ −ð ½êîî öë−−ñè

ñàåå úåøéáò òìà ïéà ìééè à èàä òùø à èéî øáçî

öîê š"ôí−ë þ¼¬¾þ¼ þ¼ð −−½ ,öþêîî¼è

!³ôê þ¼ð ï−ê ½êð öîê ö¼îî¼è ì−¬ëô

òëéì÷òøù èåè øò æà ñéåà èîå÷ ,èåè òùø øòã
ìë (â"î ì"ô) ð"øãáà ïéà èééèù ñò éåå ,úåøéáò òñéåøâ
íäéùòîë äùåò åðéàù éô ìò óà íéòùøì ÷áãúîä
(â"ñ÷ 'ò øåîà 'øô äùî êøá ÷"äôñî) .íäá àöïåéë øëù ìèåð

−ð öîê ,š"ôí−ë þ¼¬−−îî® þ¼ð −−½

íñî¼õ óî¾ ö−−š öî¬ ¬¾−ò öîê íô−ñ¾
öîê ³îñè öîõ ö−−èî®½−îþê þ¾ë ¼îþïë

öëêí −−ï ñ−−îî ,öî®þë îõî½î ½òîêë
.µþ íõ þ¼−−ï µþîð öð−ê öè−î®¼èò−−þê

öèêï ñ"ïì −îî ð¼ñ ó−−š ï−ê ½êð
¬¾−ò ¬þ−½¼þ¼¬ò−ê ïòîê !−êš ê¬¾îš
þ−ô ñ−−îî ,³îìñ®í ¼è−ñ−−îî¬−−® ¼þ¼−−ï

?äùåã÷ à êéæ ïéà ïáàä ïìàæ øòèìòâ òëìòæà

ö−ê íñìòî šñì óî¾ ö−−š ¬¾−ò öëêí

¹−îê öëêí ³îòôìþ ¬¼îî þ¼ ½êîî ¬−−®
ïê ö½−−îî þ−ô öîê ,³îñè öþ¼¬−ë ó¼òîõ

.¾ðšôí ³−ë ó¼ð ¬×êô¼è ëîþì

חלילה וחלילה אזוי צו זאג! ווייל דער
אמת איז אז דער גלות איז געקומע אוי כלל
,ישראל ווייל מ'האט געזינדיגט פאר רבש"ע
או מ'האט זי נישט געפירט ווי עס דאר צו
þêò öîê , מפני חטאינו גלינו מארצינו,זיי
½¼ −îî ¬þ−õ¼è ¬¾−ò µ−ï ¬êí’ô ñ−−îî
ëîþì š"ôí−ë ½êð ï−ê ö−−ï î® ¹þêð

ö¼îî¼è þ−íïô ½−îêþêõ ö−î¾ ¬êí š"íî³
µ−ï ö¼ô ¬¼îî ë−îê ïê þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê
¬¼îî ö−−ï î® ¹þêð ½¼ −îî öþ−õ ¬¾−ò
¬¼îî ½êîî ¾òî¼ þ¼þ¼¬−ë þ¼ð ö¼ôîš

−ð ö−ê šñì ö−−š ¬êí¼è ¬¾−ò öëêí þ−ô íþ−õ×î ±îê−ò ö×−ñš¼þ¾ ó¼ð

þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê ñ−−îî öîê ,ñêþ¾− ±þê öîõ þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê öë−−þ¬þêõ

óî¾ ö−−š ¬¾−ò þ−ô öëêí ¬ò−−í µ−îê öîê í³îð½−−³í ³ñ−ì³ô íò−ðô

öëêí ½êîî ,ó−ê−ëò −ð öîõ þ¼¬þ¼îî −ð î® ¬þ¼í¼èî® ¬¾−ò µ−ï öëêí

.ö−þ¼ð šñì

þ¼×−ñš¼þ¾ þ¼ð ö¼ôîš¼è ï−ê ó¼ð öè¼îî þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê ¬õêþ¬¾¼è

þ¼¬−−îî µ−îê öñêï þ−ô ïê öõñ¼í ïòîê ñêï þ¼¬¾þ¼ë−−ê þ¼ð
ó¼ò−ê ö−−ï µ−¾ôô þ¼¬−−îî öñêï þ−ô þêò ,ö−þ¼ð šñì ö−−š öëêí ¬¾−ò
.ó−¼¾þ −ð öîõ öþ¼¬−−îîþ¼ð î® µ−ï îò−³îëþî îò−³îëêô îòñ ñëîšôí µþð

öþ¼¬½ò−õ ó¼ò−ê µ−ï þ−ô ö¼òîõ¼è ¬ò−−í ï−ë ½¬ñêô¼ð öîõ öîê ,öëþîì
.³îñè
öîê ,’ší íþî³ −ð ö−ê ö¼îî¼è ì−¬ëô ïòîê ¬êí ¼"¾ëþ þ¼ð ,þ¼ëê

עולת שבת בשבתו
!?ñêþ¾− ññ× þêõ ö¼îî¼è óþîè þ−−ê ’í ¬êí ½êîî
ווע זיי וואלט אבער ווע געוואוסט די אמת'ע פאקט וואס עס שפילט
די ציוני האב אלע יאר פארשפרייט זייערע לאזונגע אז מ'דאר!
האב א מדינה ווייל די מדינה וועט ברענגע א ישועה פאר כלל ישראל ,או זי אפ אי ירושלי ,וואלט זיי געוואוסט אז עס איז נישטא גארנישט מיט
דאס וועט ברענגע אז מער וועט נישט זיי קיי שפיכת דמי ביי כלל וואס זי צו פרייע.
דער מצב אי אר $ישראל נא יענע אומגליקליכ ה' אייר איז געווע
ישראל.
דער מציאות איז געווע פונקט פארקערט ,הערשט טאקע נא ה' אייר שרעקלי ביז גאר .די אראבער האב זי נישט געלאזט או זיי האב נקמה
האט זי אנגעהויב די ריכטיגע שרעקליכע שפיכת דמי וואס האט זי גענומע אוי! א בלוטיג אופ פו די ציוני ,או עס זענע אנגעגאנגע
פאגראמע או שחיטות ביי וועלכ
ליידער נישט אפגעשטעלט ביז היינט.
טויזענטער איד האב פארלויר זייערע
נא יענע ה' אייר ,ווע דער ראש
"í¾ô ñêî−î" ¾îðší þõ½ þ¼ð
לעבענס.
בריוני ד .ב גוריו שר"י האט
בשנת תשכ"א לפ"ק האט דער רבי זי"ע ארויסגעגעב זיי
נישט בלויז די וואס האב מקריב
פראקלאמירט די מדינה האט א
הייליג ספר " "äùî ìàåéåוואס איז איינגעטיילט אי  3חלקי:
געווע זייערע לעבענס על מזבח
אויסגעבראכ
געוואלדיגע שמחה
ïåùì øîàî ,ìàøùé õøà áåùé øîàî ,úåòåáù ùìù øîàî
הציוני'ז ,די מיטגלידער אי די טעראר
איבעראל .די גאנצע אידישע וועלט איז
 ,ùãå÷äוואס דור דע האב טויזענטער איד זי געעפענט די
באנדעס ,די הגנה לייט ,די אצ"ל'ניקעס,
פארכאפט געוואר מיט שטרא ,אלעס
אויג או פארשטאנע די הארבקייט פו האב א שייכות מיט די
או די לח"י'ניקעס ,נאר טאקע יקירי
איז געווע נתפעל פו דע זיג ,אלעס איז
ציוני ,זיצ אי כנסת המיני ,גיי צו די טמא'נע בחירות ,רעד
ירושלי ,נקיי הדעת ,דאס סלתה ושמנה
געווע פארנומע מיט 'אתחלתא
.
נא
או
,
שפרא
נע
'
טמא
די
זענע אי יענע ביטערע טעג געפאל
דגאולה' ,או מע איז געווע אזוי
קרבנות פונע מצב.
צומישט אז מע האט ניטאמאל געקענט
 :úåòåáù ùìù øîàîאיז געשטעלט אוי! די גמרא אי
אפגערעדט פו דע אז די אלט
גליי טראכט.
מס' כתובות )ד! קי"א ע"א( ‚' ˘·˙‡ ‰"·˜‰ ÚÈ·˘‰ ˙ÂÚÂ
שטאט ירושלי איז געווע אונטער א
די פרייע מאס האב פו אתחלתא
Â„¯ÓÈ ‡Ï˘ ,‰
…ÓÂÁ· Ï‡¯˘È ÂÏÚÈ ‡Ï˘ - Ï‡¯˘È
באלאגערונג ,קיי עס איז נישט געווע,
דגאולה נישט געטראכט ,אבער דאס
·‡Ì˙‡ Ì‡ .ı˜‰ ˙‡ Â˜Á„È ‡Ï˘ - ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ
קיי טרינקע איז נישט געווע ,איז אבער
לאומיות ,דאס נאציאנאליז ,איז געווע
˙‡ ¯È˙Ó È‡ Â‡Ï Ì‡Â ,·ËÂÓ ‰ÚÂ·˘‰ ˙‡ ÔÈÓÈÈ˜Ó
געווע שרעקליכע הריגות מידי יו
אויפ העכסט שטאפל וואס איז נאר
·˘¯.‰„˘‰ ˙ÂÏÈ‡ÎÂ ˙Â‡·ˆÎ ÌÎ
ביומו ,עס זענע געליג טויטע
שיי ,או זיי האב אויפגעטריב די פרייד
 :ìàøùé õøà áåùé øîàîאי דע מאמר ווארפט דער רבי
מענטשליכע קערפער איבער די גאס או
פונע נצחו אוי! די העכסטע
אפ די אלע וואס האלט אז עס איז דא היינטיגע צייט א מצוה צו גיי
עס איז געווע א שרעקליכע סכנה דאס
אקטאוועס וואס מע קע זי נאר
וואוינע קיי אר $ישראל אונטער די ציוני ,או ער שטעלט אראפ
צו גיי צוזאמענקלויב או מקבר זיי.
פארשטעל .טעגלי האט זי געטו טענ$
שטארקע כללי ווע עס גייט א די מצוה פו ישוב אר $ישראל.
די הייליגע בתי מדרשי אי
או פרייד אי די גאס או די מאס האב
דער
וואס
תשובה
לענגערע
א
איז
:
ùãå÷ä
ïåùì
øîàî
ירושלי ,די בארימטע "חורבת רבי יהודה
גע'יובל'ט מיט א אויסטערלישע שמחה.
רעד
צו
הארבקייט
דאס
מבאר
איז
ער
ווי
געשריב
האט
רבי
החסיד"" ,נישע בק'ס שוהל" די "רבי יוחנ
די ציוני'סטישע פראפעגאנדע מאשי
ב זכאי שוהל" ,אלע בתי מדרשי אי
זייער טמא'נע שפרא ,ווי אוי איז דער רבי מארי אי דע
איבער די וועלט האט פעסט געארבעט.
אלט שטאט זענע פארברענט געוואר
איד איבעראל ,באזונדער די טויזענטער
מאמר מיט אסא יסודות'דיגע עניני.
אי פייער ר"ל אינאיינע מיט די הייליגע
איד אי די די .פי לאגער ,וואס האב
געהערט די גוטע בשורות ,די פרייליכע ידיעות וואס איז אנגעקומע צו ספרי .הונדערטער או טויזענטער זענע פארטריב געוואר ,עס איז געווע
זייערע אויער ,זענע געוואר א טייל פו די שמחה ,עס האט זי געזאגט א שרעקליכער מצב וואס מע קע נישט באשרייב.
אי זעלבע צייט ווע איבער די וועלט האב טויזענטער איד זי
הלל מיט א תמימות ,ווע עס זענע נעבע נישט געווע מיט זיי די רועי
ישראל ,די צדיקי וואס זאל באלייכט די אויג פו כלל ישראל ,או זיי געפרייט מיט די מדינה ,די צייטונגע האב געשאלט או געמאל די בילדער
צייג אז די מדינה איז דער גרעסטער אומגליק פאר כלל ישראל וואס איז מיט די שענסטע פארב ,האט זי אידיש בלוט געגאס ווי וואסער ,טויטע
קערפער האב זי געוואלגערט ווי הפקר ,איד האב געלעבט נישט בעסער
נאר געווע מימות עול.
דאס וואס דער צדיק הדור ,דער רבי זי"ע ,מיט נא ערליכע איד זענע ווי אי די דייטשע לאגער אונטער די נאצישע הענט .אט אזוי איז די מדינה
געזעס או געוויינט בדמעות שליש על שבר בת עמי ,דאס האב זיי נישט געגרינדעט געוואר.
א איד וואס האט געשילדערט די איבערלעבעניש אי ירושלי אי
געוואוסט ,או נישט פארשטאנע ,גדולי וטובי זענע דעמאלטס
פארכאפט געווע למחצה לשליש ולרביע ,א שרעקליכע אויג יענע טעג האט דאס אראפגעגעב אי א בריוו מיט זייער קורצע או
זאכליכע ווערטער .אט איז וואס ער שרייבט:
פארבלענדעניש איז דאס געווע .אלע זענע געווע שותפי אי די שמחה.

עולת שבת בשבתו

"„ËÎ‡Ó Ò‡ÂÂ ËÏÚÂÂ È„ ¯Ú·È‡ Ë¯Ú‰Ú‚ Ë¯ÚÂÂ Ò‡ÂÂ ‚ÚÊÚ‚ ÔÂ‡ ıÚË È
„˘¯Ú„‡ Ë˘È ÊÈ‡ ,„ÈÈ¯Ù ÔÂ‡ ‰ÁÓ˘ Ë˘¯Ú‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ‡ ÈÂÂ ˜Â¯„ÈÈ‡ ÌÚ
ËÏÈˆÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ ,Ì‰ Ô· È‚· ¯˘‡ ˙ÙÂ˙· ËÏÈÙ˘Ú‚ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ˜ÈÊÂÓ ÈÂÂ
‡¯ÚË¯Ú„Â‰ È„ ÔÂÙ ˙ÂÏÂ˜ È„ ,ÔÚÈÈ¯˘Ú‚ ÈÈÂÂ ÚÎÈÏ¯ÚÓ‡È È„ ÔÚÈÈ¯˘Âˆ¯Ú·È
È„ Ê‡ ÔÏÈË˘¯‡Ù Âˆ ÔÚÓ ËÎÂÊ Ò‡„ ,ÍÚÏ'ÓÈÓÂ˙È ÚÈÈÏ˜ È„ ,ÚËÚ„Â‡ÂÂ¯‡Ù
."ÔÒÈÂÂ Ë˘È Ò‡„ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔÂ‡ ,Ô¯Ú‰¯Ú„ ÔÚÚ˜ Ë˘È Ò‡„ Ï‡Ê ËÏÚÂÂ
אז מיר עפענע א נ" מלכי ב' צו זעה דע מיי פו די ווערטער ,או
באטראכטענדיג די ווערטער פו ילקוט שמעוני וואס שילדערט וואס עס איז
דער אויסזעה פו דע 'תופת גיא ב הנ' ,וואס דאס איז אייגענטלי די
טראדיציע ווי אזוי זיי האב געדינט צו די עבודה זרה מול .דא הייב מיר
א צו פארשטיי וואס די ווערטער טוע באדייט.
זאגט דער מדרש
'íðäâ ìù äðéãî' éã
אזוי :דער מול איז
אויסער
געווע
אי ספר  äòåø äéä äùîåווערט
ירושלי ,עס איז
דערציילט:
געווע א גרויסע
דער  ì"öæ äùî êøá ìòá éáøהאט
געביידע מיט זיב
דערציילט אז ער האט אלס קינד געפרעגט
צימער ,חדר לפני
זיי טאט וואס איז די ''íðäâ ìù äðéãî
מחדר .ווער עס האט
וואס מ'זאגט יעד טאג ביי תפילת השחר
געברענט א קרב א
צוויש די זאכ וואס מע בעט "שתצילני
פייגעלע פאר די
היו ובכל יו" אז מ'זאל ניצול ווער
עבודה זרה האט
דערפו ,וואס לויט זיי פארשטאנד האט ער
אריינגיי
געקענט
פארשטאנע אז עס איז דא א מדינה וואס
אינע ערשט צימער
הייסט 'מדינה של גהנ' .דער פאטער האט
וואס דארט האט מע
אי גענטפערט "ווע דו וועסט עלטער ווער
איבערגענומע דאס
וועסטו וויס".
פייגעלע או מקריב
געווע .איינער האט
האט דער רבי אויסגעפירט "êéà ïòåå
געברענגט א שא! איז
íéðåéö éã ïéåù ïáàä ïøàååòâ øòèìò ïéá
אריי אי צווייט
,äðéãî òð'äôéøè øòééæ èìòèùòâôéåà
צימער .א לעמעלע אי
èàä ñàã æà øåøá øéî ééá æéà ñò ïåà
דריט ,א קעלבל אי
ïòåå øòèøòåå éã èéî èðééîòâ òèàè øòã
פערט ,א קוה אי
."ïñéåå åèñòåå ïøòåå øòèìò èñòåå åã
פינפט ,א אקס אי
זעקסט ,או נאר ווער עס האט געברענגט פאר א קרב זיי אייג קינד דער
האט געקענט אריינגיי אינעווייניג אינע ’7ט צימער.
די געטשקע איז געווע אינעווייניג אינע זיבעט צימער ,ער האט
געהאט א אויסזעה ווי א קאלב ,או זיינע הענט זענע געווע
אויסגעשטרעקט פאר אי ווי א מענטש וואס האלט אויסגעשטרעקט די
הענט עפעס איבערצונעמע פו זיי חבר.
די מערדערליכע דינער פו די געטשקע האב אי אנגעהייצט פו
אינעווייניג ,זייענדיג א הוילע געשטעל ,או עס האט געברענט א פייער פו
אינעווייניג וואס האט אנגעצייצט דאס געשטאלט גאר שטארק ,או ווע די
הענט האב שוי געברענט גליענדיג האט מע גענומע דאס קינד וועלכער
האט זי געבראט אויפ פייער ,או זי געפייניגט מיט שוידערליכע יסורי,
א לאנגע פיינפולע טויט אוי! די גליענדע בריע פו די עבודה זרה.

ווי פארשטענדלי האט דאס קינד נישט מקבל געווע די יסורי
באהבה ,ער האט געשריג או געקוויטשעט מיט שרעקליכע קולות ,זיינע
יסורי זענע געווע אומדערטרעגלי ,ווי איז נא דא ארגערע או מער
רציחה'אישע טויט ווי דאס .האב דא די גלחי מורא געהאט אז הערענדיג
די ביטערע געשרייע פונע קינד וועט זי דער טאטע מרח זיי או ער
וועט אי וועל ראטעווע פו דע ביטער טויט ,האב זיי געהאט גרייט א
גאנצע גרופע מוזיקאנט וועלכע האב אנגעהויב צו שפיל לעבעדיגע מוזיק
ווי הוי עס איז נאר שיי ,או די ביטערע געשרייע פו דאס אומשולדיג
קינד איז פארשטילט געוואר קעג די טענער פו די מוזיק ,או אזוי האט
ער זי געבראט או געבראט ,ווע קיינער האט נישט קיי מיטלייד ,קיינער
האט נישט קיי רחמנות.
אט דאס איז געווע דער שרעקליכער תופת גי ב הנ.
ווי ריכטיג טוט דאס אפשפיל דע מצב פו ה' אייר תש"ח.
צענדליגער יאר זענע שוי פארלאפ זייט דעמאלטס ,דורות האב זי
געביט ,דער י הגדול האט שוי אסא וואסער געלאזט דורכפליס אירע
גרעניצ ,או מיר שטייע היינט ה' אייר תשס"ח.

דער מציאות האט געצייגט אז דאס קינד וואס איז געברענגט געוואר
אלס קרב צו די עבודה זרה מול ,דאס כלל ישראל וואס איז
אונטערגעפאל אונטער די רוצח'ישע נעגל פו די זעלבסט געקרוינטע
פארטרעטר פו כלל ישראל ,שרייט או יאמערט די אלע יאר מיט
יאמערליכע וויי געשרייע ,מיט יעדעס יאר וואס די מדינה האט עקזיסטירט
האב נא או נא איד פארגאס זייער בלוט ,דער 'רק בד תהי' לנו אר'$
מיט וואס די ציוני'סט האב סלאגאנירט אי די יאר איידער זיי האב
געהאט די מדינה איז געבליב זייער סלאגא עד היו הזה ,די מדינה זויגט
בלוט פו כלל ישראל ,די מדינה איז נאכאנאנד מקריב קרבנות פאר די
עבודה זרה ,או דער וויי געשריי פו אידישע קינדער ,דער צער פו כלל
ישראל ,דער צער פו די גע'הרג'טע ,פארוואונדעטע ,פאר'יתומ'טע ,איז עולה
עד השמי.
עס זענע נא דא אביסל ציוני וואס וויל זי פרייע אינע יו
העצמאות ,אבער עס שטעלט זי רא שאלה "לשמחה מה זו עושה? ...מיט
וואס פרייסטו זי?! מיט די טויזענטער הרוגי וואס זענע געהרג'עט
געוואר?! אוי! די הונדערטער אומגליקליכע משפחות וואס האב
געברענגט קרבנות על מזבח המדינה ,או מע זעהט נישט קיי וועג ארויס?!
ווי קע מע זי אפילו פרייע מיט די ביטערע צרה.
היינט צוטאגס ביי '60סט יארטאג פו די "מדינה של גיא ב הנ" איז
שוי כולי עלמא מודי ,אז די גליק פו די מדינה של גהנ האט זי
אויסגעלאזט א זייפ בלאז .א טרוי אז די ציוני'סטישע מדינה וועט
ברענגע א 'פתרו לשאלת היהודי' ווי הערצל ימ"ש האט גע'חלומ'ט האט
זי אויסגעלאזט ממש פארקערט ,די מדינה האט אנגעברענגט א צרה פאר
איד בכל מקו שה ,איד איבער די גאנצע וועלט לעב אי שרעק מע
ציטערט פו די גוי'אישע שכני אלעס א דאנק די ציוני'סטישע מדינה ,דאס
אנטיסעמיטז וואס האט געדארפט פארשוואונד ווער לויט הערצל'ס
פאנטאזיעס איז קאי וקיי או נא אוי! א גרעסער פארנע ווי ביז דא.
או דער געשריי פו די נאנקי תחת שלטו הרשע איז עולה עד לב השמי.
די הויכע קלונגענדיגע מוזיק פו די גלחי פונע מול קענע שוי
נישט אפשטיל דע שרעקליכ קול נהי ובכי.
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