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אחים ורעים, ראשית אקדים כי כל הדברים שמדברים 
בעזרת ה' ובחסדי ה' לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה 
לאקמא שכינתא מעפרא כפשוטו לאקמא שכינתא 

 מעפרא.

אחים ורעים, אצל הדרוזים היה גם כן סיפור דומה, 
אצלם ג"כ רצו לגייס את הבנות, הבנים הולכים אצלם 

ו שרוצים שגם לצבא בהסכמה מלאה, והצבא החליט
בנותיהם ילכו לצבא, ושלחו מכתב להנהגה הדרוזית 
ובקשו מהם שמעכשיו ישלחו גם את הבנות לצבא, 

ים הדרוזים שלחו מכתב ובו מילים ספורות: חוהשיי
אם אתם תעשו זאת, כל הצפון יבער. והם הבינו 
שאצלם אין מה להתחכם, ושלחו להם מכתב שלכל 

כת הגיוס לקבל פטור, הפחות יבואו עתה הדרוזיות ללש
כמו שנוהגים לגבי הדתיות )כמו שהיה לפחות עד 
עכשיו(. ועל זה השיבו הדרוזים במכתב מן מילה אחת: 
 "כנ"ל". וזהו. בשני מכתבים הם סיימו את כל הסיפור.

אימרו נא אחים ורעים, האם אנחנו פחות מהדרוזים?! 
אני שואל אתכם: אנחנו פחות מהדרוזים?! בשני 

סיימו את כל הסיפור! ומה קורה אצלנו? כ"כ מכתבים 

הרבה מחאות והפגנות, למה אצלנו יש את כל השמד 
 הנורא הזה?!

אתם יודעים למה? חז"ל הקדושים כבר לימדו אותנו: 
עץ אחד מכם אל יכנס בי ואי אתם מרתתין. היות ויש 
כאן את הפושעים עם הזקנים, הפושעים עם 

. הן אלו השטריימלאך, הפושעים עם הפראקים
שיושבים בכנסת והן אלו הנותנים להם גיבוי, אלו 

 מבפנים.

ה. למה אצל הערבים אחים ורעים, אומר לכם יותר מז
אינם מנסים לגייס, כי הערבי יודע שזו מדינת אויב, 
נקודה. אין מה להתקרב בכלל, אין מה לקחת מהם 
לצבא לא את הבנים ולא את הבנות. למה אנחנו בתור 

ו נתקלים במדינה הארורה הללו, איני עם ה', כשאנ
מדבר מכך שעצם מחשבת הציונות היא עקירת כל 
שלשה עשר עיקרי האמונה, שעל זה אמר רבי חיים 

את  –מבריסק "ציונות האט געטראפן דאס פינטל" 
היסוד והבסיס של הכל. יכול אדם להניח תפילין של 
רש"י ורבנו תם ושימושא רבה, ולשבת כל היום על 

 שלו! כל אחד בבית המדרש שלו ובמשפחה מהיום כל אחד הוא גנרל



ועל העבודה, אבל הוא אפיקורס! הוא  התורה
 אפיקורס כי הוא מרגיש שייכות עם המדינה הזאת.

אבל מלבד זאת, גם למי שלא מבין זאת, לצערנו בלבול 
המוחות היום הוא נורא ואיום, אבל גם אלו שלא 
מבינים זאת, אבל ריבונו של עולם, הרי כולנו עדים לזה, 

קהילות מה שהם עשו לפני שבעים שנה שהם לקחו 
קדושות בין מעדות המזרח ובין מקהילות אירופא, והם 
מחקו אותם, לקחו אותם ועשו מהם גויים גמורים. 

 לקחו יהודים קדושים וטהורים ומחקו אותם!

על יהודי תוניסאי, יהודי  אחים ורעים, שמעתי סיפור
צדיק וחסיד, כמו כל היהודים שהיו אז שם. סיפר לי 

ה, היהודי הזה שראה יהודי שהכיר את המעשה הז
מה קורה כאן שמר על ילדיו מכל משמר ולא האמין 
להם, אבל מה הם עשו, הם שלחו לו איזה פרוש עם 
זקן ארוך שאמר לו שעכשיו פותחים ישיבה, והוא לא 
שם לב לזה שעיקר הסכנה שלנו זה לא החילונים, אלא 
הדתיים האלו, אלו שמתחפשים ליראי ה' אבל הם 

והנה אחים ורעים, המסכן הזה לא  מבפנים רקובים!
ידע מזה, ושלח את כל ילדיו ל"ישיבה" הזו שאמר לו 
אותו בעל זקן, והם שחטו את כל ילדיו, ועד סוף ימיו 
הוא ישב לקונן איפה הילדים שלי, גידלתי ורוממתי 

 ילדים והרשעים האלו רצו להשתלט על ילדינו.

ובכן אחים ורעים, זו הנקודה, אני שואל שאלה פשוטה. 
למה בתור יהודים שאמורים להיות קשורים לקדוש 
ברוך הוא, אם המדינה הזו השחיתה את רוב עם 
ישראל, תגידו: זו לא סיבה מספקת שהם יהיו אצלנו 
אויבים יותר ממה שהערבי מסתכל עליהם כאויבים?! 

דת יש לאלו  אימרו לי נא אחים ורעים, איזו מין
 האומרים שלא צריך למחות?!

, מי והרמאיותתבינו אחים ורעים, מי אלו השקרניות 
אלו השקרנים והרמאים, אלו הם החברי כנסת 
והרבנים והעסקנים והציבור שתומכים בהם ואומרים 
שאין גזירות ולא צריך להלחם, אלו הם השקרנים 

 והרמאים!

צאת אם בורא העולם לא מספיק סיבה בשבילם ל
למלחמת קודש כי משמידים כאן בחורי ישראל, כאן על 
ידינו מתחת לאף שלנו שוחטים בחורי ישראל, שוחטים 
בנות ישראל. אם אנחנו יושבים רגועים זאת אומרת 

"השקרנים והרמאים"  שאנחנו לא נהיה חס ושלום
 ח"ו. אחים ורעים, עלינו להרים קול למלחמת קודש!

כשגרמניה  ם, אז בזמנואחים ורעים, רצוני לומר לכ
, והיה הסכם הפסידה במלחמת העולם הראשונה

וורסאי בו דרשו האומות מהגרמנים שלא יהיה להם 
צבא גדול ולא כלי נשק רבים אלא רק מעט כדי הצורך 
לשמור על הסדר הפנימי ותו לא. ואז כל הגרמנים היו 
שבורים ורצוצים, הקטינו להם את הצבא ונטלו מהם 

כשהם יורדים יורדים עד  –בא לשם  את כלי הנשק.
קצין יהודי ואמר להם, בדיוק ההיפך, זה  –התהום 

סיבה עכשיו להתרומם, זה סיבה להרים את האף, כי 
עד עכשיו היו לנו כלי נשק מיושנים, מעכשיו יהיו לנו 
כלי נשק רק חדישים. עד עכשיו היה המוראל של 

וה הצבא נמוך, עכשיו שהקטינו את הצבא ופגעו בגא
הלאומית של הגרמנים, עכשיו הגאוה הלאומית שלנו 

 תתרומם עוד יותר.

וזה רצוני לומר לכם אחים ורעים, ללמוד משל 
מאויבי תחכמני. הביטו סביבכם ימינה  –מהגרמנים 

ושמאלה, איפה כל הקהילות הקדושות, פה מש לידינו 

יש כל כך הרבה קהילות קדושות שאמונים על התנגדות 
ה הם? למה לא באו הרבה יהודים לציונות. איפ

 למחאה?!

אבל אחים ורעים זאת לא סיבה להתייאש, אלא בדיוק 
ההיפך, וברותי מכם המורדים והפושעים בי. יש 
הרבה כאלו יהודים גם בתוך הקהילות שלנו, שנחמד 

לא צריך  –להם קצת להציץ החוצה, נחמד להם קצת 
א להיות קיצוני, אפשר להיות קצת יותר כמו שנקר

"היהדות של מכון מאיר", לחייך ולהגיד שלום לכולם 
וכו' וכו'. הקב"ה דוחק אותנו עכשיו לפינה, כל מי 

 –שנחשב בעיניו שהקב"ה מגזים בדרישותיו מאיתנו 
עוזב את המחנה, ואז אנחנו נשארים מחנה פך שמן 
טהור. ומפך השמן הטהור הזה באה הישועה. אין שום 

ק ההיפך, עכשיו אנחנו סיבה לקבל קצת חולשה, בדיו
עומדים כאן היהודים היקרים הנמצאים פה, ועוד אלו 
הדומים לנו שמסיבות מוצדקות לא יכלו להגיע, אנחנו 
נמצאים כאן במחנה מזוקק, וה' הוא זה שיושיע 
אותנו! אחים ורעים, ה' הוא שיביא לנו את הישועה כי 
אנו רוצים ללכת בדרך ה' ולא להיות מ"השקרניות 

 יות" של גפני ודרעי.והרמא

הגוי הזה  ולכן אחים ורעים, מה שנדרש מאיתנו עכשיו,
נפוליאון הבין היטב את הדבר הזה, שכל חייל שאינו 
שואף להיות גנרל, אזי גם חייל טוב איננו. אותו דבר 
תבינו, כל אחד שאומר די בכך שאני משתתף כאן 

מהיום כל אחד הוא במחאה ואחר כך אני הולך, לא! 
! כל אחד בבית המדרש שלו ובמשפחה שלו, גנרל

בדיוק כמו שאם תראה אחד שלא מניח תפילין אתה 
: מה?! אתה תזדעזע, אותו דבר צריך שיהיה לנו זעזוע

אמרת "המדינה שלנו"?! אוי ואבוי חס ושלום זה לא 
שלנו, זה לא שלנו! אנחנו שייכים רק לבורא עולם! לא 

 שייכים לאפיקורסים.

ה! אתם יודעים מה זה אף למעלה? רבותי, אף למעל
עם כל ה"שטאלץ", עם כל הגאוה. זה לא מעניין מי כן 
הולך איתנו ומי לא הולך איתנו. אתם יודעים מי הולך 
איתנו? כי הולך לפניכם ה' ומאסיפכם קדוש ישראל. 

 אנחנו בוטחים בו, אנחנו בוטחים בישועתו.

ך ה' ולכן אחים ורעים חיזקו ונתחזקה, זכינו עתה ברו
לבוא למחות על כבוד שמים, זכות עצומה, הרי ידוע כל 
מי שבא למחות, אז הנבלים האלו שכאן ושאר הנבלים 
בכל המחלקות, הם מודדים את הדופק כל הזמן. 
לצערנו חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו, יש להם 
חכמה אבל רק חכמה להרע, לכן אחים ורעים הם 

אנו באים עם מודדים את הדופק, כשהם יראו ש
"שטאלץ", עם אף למעלה, אז... כל אחד שבא והשתתף 
כאן במחאות האלו, הוא מנע שמד מעוד עשר או מאה 
או אלף, אינני יודע כמה, כמה שהקב"ה רק יזכה אותנו. 
לכן רבותי עכשיו אנחנו אוספים נשמות, ממלאים עם 
שופלים, מלאים סימיטריילרים, רכבות. כל אחד שבא 

זכויות יש מאות ואלפים הצלה של נשמות לכאן יש לו 
 ישראל.

אחים ורעים, צריכים להתחזק במחאות, לחזק את 
אחינו, מחאה ועוד מחאה, רק מחאות, אחים ורעים 
עיקר הדרך בעבודת ה' בדור שלנו הוא מחאות על כבוד 

, ואנחנו נתפלל לאבינו שבשמים יהי ה' אלוקינו שמים
בנו ואל יטשנו, עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעז

ובמהרה יחיש לנו את גאולתנו ואת פדות נפשנו אמן כן 
 יהי רצון.


