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עבודת 
הרועים





ג הרועיםעבודת 

עבודת הרועים

חודש אב

 עובדות וסיפורים
מאמרים קצרים

משכנות הרועים

בו נקבצו עובדות וסיפורים והנהגות מכרכי המשכנות 
האיך  חיים,  ארחות  ילמדו  ממנו  אשר  הרועים, 
ובפרט  אביזרייהו,  וכל  ואגודות  מהציונות  להתרחק 

בימינו אלה לידע

 

נאות הרועים
קיצור תולדות הרועים

 י״ל ע״י 

אהרן ראזענבערג

חודש אב תשע״ט לפ״ק
מאנסי נ״י

את המחשבה 
אשר יחשובון

 הדיבור 
אשר ידברון

והמעשה 
אשר יעשון



הרועיםעבודתד 

ספרי

ציון תקופת  - עד תקופת חובבי  משכנות הרועים א 
חובבי ציון - תקופת ציונים עד שנת תרפ״ב

משכנות הרועים ב - תקופת ציונים עד שנת תש״כ

מכתבים   - תשמ״ב  שנת  עד   - ג  הרועים  משכנות 
ופסקים נגד קוק - יבואו הם ויעידו על עצמם - מי נתן 

למשיסה יעקב קול קוראי״ם ופסקי בי״ד

עבודת הרועים 

עובדות וסיפורים והנהגות רבותינו נגד הציונות והציונים - נסדר 
לפי היאהרצייטן, עם נאות הרועים - קיצור תולדות הרועים

תשרי
חשון
כסלו

טבת
שבט
אדר

ניסן
אייר
סיון

אבתמוז

הגדה של פסח משכנות הרועים

משכנות הרועים על חנוכה

משכנות הרועים על פורים

ספר ההתבדלות

שו״ת עקבתא דמשיחא

תורת אמת - בענין ללמוד מרב הגון ומדפוס הגון

השבעתי אתכם - ילקוט שלש שבועות

שערים • עמודים • הדפסה

113 Rutledge St. Brooklyn NY 11205
T: 718.873.5058 E: jobs@hamechon.com

להשיג

אהרן ראזענבערג
10 JOHANNA LN.

MONSEY N.Y. 10952
U.S.A.

(845) - 425 - 4883

משכנות הרועים

איסור השגת גבול
אין להעתיק בלי רשות בין מעבודת הרועים 

בין מנאות הרועים בלי רשות
וכש״כ חלקים שלימים וק״ו לעשות קונטרס וספר ולקרוא 

שם אחר, וכן לא יעשה



מפתח
 א׳ אב תרס״ד

 רבי אהרן האלבערשטאם זצ״ל
אב״ד צאנז - קדושת אהרן

.......................................................................................................................................... יז ציונים
הציונות חרב הרבה ערים, גם במקום שלא הגיע המגפה הציונית צריכין לצעוק ולמחות • יז | בעיר 

צאנז לא הי׳ בנמצא ]אפילו לצורך רפואה[ צייטונגען או ספר בהעבראיש • יח

מגן דוד....................................................................................................................................... יח
צוה להוציא את העמוד מביהמ״ד • יח

 א׳ אב תש״מ
 רבי יוסף זרוק זצ״ל

ר״י נוה שלום בלוב, פורת יוסף ירושלים

...................................................................................................................................... יט בחירות 
| לא להיות שותפים לזרע עמלק מנהיגי  כל היסורים אם באו רק כדי שלא יוכל לבחור ַדֹיו • יט 
המדינה, ואפילו באופוזיציע • כ | יוצא ודורש לעם ומבהיר את חומר האיסור להשתתף בבחירות 

לממשלות הזדון • כ | סגולה להפטר מהצבא • כ

 ג׳ אב תרס״ד
 רבי אפרים טאוב זצ״ל

אדמו״ר מנאדרזין קאזמיר

........................................................................................................................................ כא ציונים
התיקוני זוהר שמדבר בענין ערב רב מכוון להציונים, עוד תראה מה שהם יעשו • כא | הי׳ אסור 

להתחבר עם הציונים הצרות וההריגות באו לעונש על הציונות ]או בשביל ההתחברות להם[ • כב

 ד׳ אב תש״ג
 רבי בן ציון האלבערשטאם זצ״ל

אדמו״ר מבאבוב - קדושת ציון

............................................................................................................................ כג ציונות, ציונים 
מה דעת רבינו אודות הרוצים ממלכה בא״י • כג | כמו אז בעמדינו על הירדן זה אמר בכה וזה אומר 
בכה ולמעשה האיך ניצלנו ע״ז לא חשב שום א׳ מששים רבוא, כן בגאולה העתידה נושעה באופן 
שלא חשב שום אדם • כה | רבים מתחכמים ומחשבים קיצים המה לא ידעו ולא יבינו פעולת ד׳ 
• כו | כמה רעות בהרוצים להתחכם ולעשות פעולות והשתדלות • כו | שה״היידאמאקעס״ יגלו 

שם לארץ ישראל • כו | בימינו אלה נתמלאה בקשת של אשת בעל המזיגה • כח | מחשבתם ניכרת 
יאמר מלכא   | היא ההתנגדות וההיפוך מדת יהודית • כט   | כוונתם, להכות ראשי ישראל • כט 
משיחא משביע אנא עליכון עמי בית ישראל מה דין אתון מתגרין בעמי ארעא למיפק מן גלותא • 

מפתח
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כט | וביותר צריך הכתוב לזרז ולהזהיר את בני ישראל שלא ילכו אחריהם להיות נשפעים מדיעות 
כוזבות שלהם • ל | הם דורכים על התורה, ושלא להניח איש כזה בבית המדרש אתה קורא חילול 
ד׳ • ל | אוי! אינם יודעים הבאהנען יובילו אותם • לה | על זה הי׳ כוונתי בקראי אותו צדיק • לה

הרב הציוני.................................................................................................................................. לז
א שאד א שאד • לז | קוק הרצ׳ ימ״ש השמידו חצי העולם, לא יצאו מגיהנם • לז

........................................................................................................................................ לח אגודה
הודיע ברבים ]בדייטשלאנד[ דעתו • לח | אפילו דער שינאווער פעטער • לח | השלשה משפחות • 
לח | מצא את שאהבה נפשו בדרך החסידות ״בקנאות נגד כל המפלגות״ • לט | עוד כמה שנים לפני 
המלחמה שרוה״ק נצצה בפי אותו צדיק רבי ר׳ יונתן • לט | בליל הסדר בעת אמרו שיר השירים, 
פתח ואמר תרגומו דהאי קרא • מ | מה אומר הרבי אודות שאלת היהודים • מ | אבל על זה האופן 
שיקרע הים לא עלה על לב אחד ]גם על המאמינים ידעו ובטחו בישועתו אבל לא באיזה אופן יהא 

הישועה לא ידעו[ • מא | לא זו הדרך לנסוע לפלשתינא • מב

..................................................................................................................................... מג מדינתם
המדינה יהי׳ חורבן העולם • מג | אין זה ישועת ישראל • מג | שועתם אל האלקים - בשביל אלקים 

גלות השכינה • מג | לא יעשה כן בישראל ולא באלה חלק יעקב • מג

עברית....................................................................................................................................... מד
הוא לשון טמא • מד | גם בדורינו יש אנשי רשע אשר עיקר רצונם וכוונתם הוא רק להדיח את נערי 
בני ישראל • מד | מי עור לא יראה ומי חרש לא ישמע, להודיע ולהזהיר את אחב״י רחמנים בני 

רחמנים חוסו נא על נפשות צאצאיכם שלא יהיו אבודים בזה ובבא • מה

דף היומי..................................................................................................................................... מו
למי שיש לו הערינג סרוח ורוצה למכרו • מו | לעוף שרצו לציידו עלה על הטשילא • מו

 ו׳ אב תש״א
 רבי מנחם פישער זצ״ל

אב״ד שארוואר

................................................................................................................................ נ ציונים ציונות
מלה מאוסה ואסור לאמרו • נ

......................................................................................................................................... נא אגודה
קרע הסימבאל ממנו • נא

 ז׳ אב תר״ע
 רבי משה גרינוואלד זצ״ל

אב״ד ר״מ חוסט - ערוגת הבשם

......................................................................................................................................... נב מזרחי
לא רצה לדבר עוד כל ימיו עם אותו רב • נב | מעולם לא ראיתי אבא מארי בכעס אלא כשדיברו 
ממזרחי, ציונים • נג | לא לבד שלא ישמרו שבת, אלא ישבתו ביום א׳ • נד | נזדרזו גדולי רוסלאנד 
הציונית  מתנועת  להם  הנשקפת  הסכנה  על  אונגארען  ארץ  יושבי  ישראל  בני  אחינו  את  להזהיר 
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והמזרחית • נו | זה ממארת לכל הנוגע לטובת בית ישראל • נז | נתן עיניו ברבינו • נז | עפ״י הנסיון 
רבני המדינה  כן שאר  כמו   | נז   • והמזרחים  לרגלי הציאניסטען  הסכנה אשר חופף לדת תוה״ק 
נתנו עיניהם ברבינו • נח | קול קורא הגדול משנת תרס״ד • נט | מחוץ למחנה מושבם • סא | זכו 

להעמיד הדת על תילה • סא

 ז׳ אב תשכ״ז
 רבי חיים יוסף דינקליס זצ״ל

בעל ״אמונת יוסף״ על סדר זרעים, ״דעת יוסף״ על סדר טהרות

......................................................................................................................................... סג ציונים
לא הלך לביהכנ״ס גם בשמחת תורה • סג | זרק הספר לאשפה • סד

.................................................................................................................................. סה התבדלות
למען התבדלות מהציונים • סה

................................................................................................................................ סו הרב הרשעי
האם רגז פעם כ״כ על עקירת הריסות הדת • סו | בעוד ת״ח זה נמצא שם, סרו משם כל מי שהי׳ לו 

שיג ושיח עם רבני הועד הלאומי מעצמם • סז

........................................................................................................................................ סח אגודה
החורבן הנורא האחרון בישוב הישן שהולך ומתמעט לרגעים, בא ע״י אגודת ישראל • סח | פוגע 

בכבוד שמים • סט

 י׳ אב תשכ״ב
 רבי יוסף פאנעט זצ״ל

אדמו״ר מדעעש - שארית יוסף

.......................................................................................................................................... ע ציונים
שייגעץ פושע ישראל לך מכאן - הן, הן, היית צריך להניח הס״ת פתוח ולבא לשאול אותי • ע | מי 
שלא יתן להקק״ל ישאר בחיים • עא | הם גרמו החורבן כל הצרות • עא | גיוואלד! זה אינו יכול 
להיות טוב - כפי שקבלנו מרבותינו • עא | אין זה ישועה • עב | אין זה שייכות לנו כלום • עב | 

עכ״פ מקום המקדש לא לקחו בשבי • עב

..................................................................................................................................... עב מדינתם
לקח את עשרים הוויזעס שהתאמץ כ״כ להשיגם וקרעם לגזרים • עב | מדינה זו תמיט חורבן על 

כלל ישראל • עג | ״החייתני״ • עג

...................................................................................................................................... עד בחירות
אם אני רב, מוכרח לציית לי, ואם איני אז צריך לילך לביהמ״ד לקבל פנים • עד

 י״א אב תרפ״ח
 רבי משה העלער - סעמניצער זצ״ל

אב״ד סעמניץ

............................................................................................................................... עה הרב הרשעי
בירך שהחיינו • עה | המכתב שכתב אביו הישיש רבי משה זצ״ל לבנו כשישב בתפיסה: • עה
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 י״ג אב תשד״מ
 רבי יוסף גרינוואלד זצ״ל

אב״ד ור״מ ואדמו״ר מפאפא - ויחי יוסף, שו״ת ויען יוסף

............................................................................................................................. עז ציונים, ציונות
משכו ידיכם מע״ז ה״ציונית״ • עז | ועל זה צריכין עבודה רבה, דהוא יסוד תרי״ג מצות, ובאמת 
| והעצה  הוא גלות יותר מגלות בין האוה״ע, כמה צרות צרורות סובלים שם היראים מהם • עח 
לדבר מזה הרבה • עט | לרחוץ מגילולי וטינופי הכפירה הציונות ולהבדל ולהתרחק מהם • עט | 
ולרמז זה אנו אומרים בכפל להיות בני חורין מהציונים שמושלים שם עתה • עט | גם אודות זה 
ראוי להרבות בטבילה - היות שמפעפע הדיעות כוזבות של הציונים - ועוד שכעת השיגו מדינתם • 

עט | לא רצה ב״שטערן״ בצבעים של בלוי ווייס • פ

......................................................................................................................... פא דרשה הסוערת
של הגאון הצדיק אבד״ק פאפא נשיא הכבוד של התאחדות הרבנים • פא

מי שלב יהודי לו צריך שיכאב לו   | בעת עצרת המחאה הענקית בניו יארק, אלול תשמ״א • פא 
עושה  ישראל  עצמה  הקוראת  המדינה  אשר  הרשעות  נגד  מוחים  אנו  כאלה,  דברים  כששומעים 
עיקרים  מי״ג  א׳   | פא   • יהודי  אינו  לאו  אם  יהודי  עיקרים  בי״ג  מאמין  אם   | פא   • התורה  נגד 
האמונה בתחיית המתים • פא | חייבים אנו לעשות מה שביכלתנו להראות שאין אנו מסכימים עם 
| לזאת נאספנו כאן,  האפיקורסים החופרים קברי ישראל עליהם אומרים: ימח שמם וזכרם • פב 
להראות שאין לנו שייכות עם אפיקורסים אלה • פב | הם מראים אפיקורסיתם ואנו מראים שאנו 
האבות   | • פב  - ולהתבדל מן האפיקורסים  השני: תפלה - להחזיק מעמד   | כופרים בהם • פב 

הקדושים יביטו לצערינו • פג

......................................................................................... פג חוצב להבות אש - דרשתו הסוערת
אוי להם לבריות מעלבונה של תורה - הכוונה על אלו שרואים האיך מבזים התורה ולומדי התורה • 
פג | אסור לנו לשתוק - לישב מנגד בחיבוק ידים )גלייכגילטיג(, לא ידענו אם נפעול למעשה או לא, 
| הגיע צעקת לומדי תורה צדיקים  אבל לשתוק אסור שתיקה כהודאה דמיא חלילה חלילה • פד 
וחסידים - רבנים צדיקים נדרסים • פד | מקום המשפט שם הרשע - כמה מבושה הוא, עד עכשיו 
יהודים  עצמם  הקוראים  אצל  מגלות  שננצל  להתפלל  צריכין  היום  מהגוים,  שנניצל  תפילתנו  הי׳ 
• פד | מוציאין תיבה לרחובה של עיר • פה | נזעקנו בצנעא ולא נענינו, נבזה עצמינו בפרהסיא 

| כמו שהארון הוא הבית קיבול לתושב״כ הלומדי  | אפר מקלה אויפ׳ן ארון הקודש • פה  • פה 

תורה וכו׳ הם הבית קיבול לתושבע״פ • פו | ר׳ זירא כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר מקלה 
על גבי תיבה מזדעזע לי כוליה גופאי, מהו אפר מקלה שלנו אפר של אבותינו אמותינו ורבותינו 
גאונים צדיקים תינוקות של בית רבן שנשחטו ונשרפו לא זמן כביר • פו | תורה, תורה חגרי שק, 
התפלשי באפרים, ועכשיו באו אלו הטמאים להרוג ולהשמיד הנשארו בחיים שהיו גדלים בתורה 
וביראה ואלו הטמאים עוקרים אותם משרשם • פו | היכי דמי מחאה - פלניא גזלנא הוא דנקיט לה 
| לכן הננו כולנו מכריזים: הפושעים הכופרים הציונים הם גוזלי נפשות  לארעאי בגזלנותא • פז 
• פז | התורה הקדושה היא בתפיסה • פז | לא תגורו מפני איש - מצות עשה ונקדשתי בתוך בני 

ישראל • פח

............................................................................................................................... פט הרב הרשעי
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........................................................................................................................................ פט אגודה
לא רצה להתפלל בביהמ״ד של אגודה • פט | לא ליהנות מהם • צ

....................................................................................................................................... צ מדינתם
גלות הקשה מכל הגליות • צ | כעת בארץ הקדושה מושלים אפיקורסים - לשנה הבאה בני חורין, 
לא די לשנה הבאה בארעא דישראל • צ | מקום הצדק שמה הרשע - רבותינו הזהירנו מאז להתרחק 
מהם • צ | החרבה ממעונותיה - מהציונים, מחמת הציונים הדרים שם כעת • צא | והבזויה מכבודה 
| מי שמאמין לא יעלה על דעתו שזה ענין  מאלו שכבוד הוא אצלם שנכנס תחת ממשלתם • צא 
של גאולה • צא | אין זה זכות אלא חובה - גלותא דערב רב קשה מגלותא דאוה״ע • צא | קוינו 

להגאולה אבל מעשה שטן הצליח לדחותה • צב

............................................................................................................................. צב קבלת כספים
ברגש קודש ובהתלהבות עזה • צב | חייב ליתן, מה שלא עשה בשום פעם אפי׳ לישיבתו ות״ת שלו 

• צב | אפי׳ העני ביותר • צג

מדרשה בביהמ״ד תולדות יעקב ירושלים - בהעלותך תשי״ד • צג

ציונים ציונות מדינתם התבדלות................................................................................................ צג
| נתקבצו  צריכין מאוד להתחזק שלא להמשך אחר דיעות נפסדות של אפיקורסים הציונים • צג 
הפסולת מכל ארבע כנפות הארץ ובאו לכאן לעקור התורה • צג | וצדיק באמונתו יחיה • צד | בדין 
הוא לעשות גדרים וסייגים ליסוד הזה • צה | דברי קדוש זקיני כעין רוח הקודש על זמן הנוכחי • 
צה | הרבה נפשות נקיים נפלו ברשתם • צה | יתחברו יחדיו להחזיק בדרכי אבותינו ורבותינו בכל 

הדברים • צה

.............................................................................................................................. צו חינוך עצמאי
ולהוי ידוע - עדיין סכנה הוא • צו | בכל דבר יש להתבונן אם אבותיו ורבותיו היו מסכימים לדבר 

הזה • צז

עברית......................................................................................................................................... צז
בזכות שלא ידברו עברית נגאל • צז | גם אם הי׳ לה״ק • צז | להשריש בב״ב ובבנים שלא לדבר 
עברית • צז | המכתב לנטורי קרתא • צח | הלא מצוה להחזיק ידי יראי ד׳ ולומר להם תחזקנה ידיכם 
• צח | אשריכם • צח | גודל התועלת להפיץ דברים המחזקים אמונת דברי חז״ל • צח | אין אתם 

צריכים לסימן אחר ששיטתכם היא הישרה • צט | ואתה תחזה, כאלו שנוכל להסתכל בהן • צט | 
אני הולך רכיל מגלה סוד • צט

 י״ט אב תרצ״ו
 רבי מנחם נחום פריעדמאן זצ״ל

אדמו״ר מבאיאן )טשערנאוויץ( - תפארת מנחם 

.......................................................................................................................... קא ציונות מדינתם
עי״ז רוע המצב הכללי גדול מאוד למען יכירו וידעו, אשר אם ד׳ לא יבנה, שוא, ולא כמו שמדמים 
הציונים • קא | זירוז אינו לרוץ אלא עם זהירות - לארץ ישראל אין לרוץ שלא יהי׳ חלילה ויעפילו 

• קב

............................................................................................................................... קב הרב הרשעי



הערום ״קוקט״ אבל לא ״געָקָוְקט״ • קב

 י״ט אב תרפ״ג
 רבי אהרן מנחם מענדיל אייכנשטיין זצ״ל

אדמו״ר מאלעסק

........................................................................................................................................ קד ציונים
חרבן והרס הציונות - יותר מכל הכתות מלפניהם - ומלחמת גדולי ישראל נגדם • קד | עמד כצור 
איתן • קה | נגד איגוד הקהילות • קו | בעיר אלעסק לא יכלו להקים בית און של אליאנס • קו | 

מערכת רבינו נגד חברת בר כוכבא • קז | בעירו אמר למלאך המשחית הרף! • קח

 כ״א אב תרע״ח
 רבי חיים הלוי סאלאווייציק זצ״ל

אב״ד בריסק - חידושי רבינו חיים הלוי

........................................................................................................................................ קט ציונים
הם לא משמידים יהודים כדי להשיג מדינה - הם צריכים מדינה להשיג מטרתם שמד • קט | אם הי׳ 
רשאי הייתי לוקח ס״ת ונשבעתי • קט | המכה הגדולה והחזקה • קט | אם יש לך זעקסערל ]מטבע[ 
מיותר לזרקו, תן אותו לבית תיפלתם של הנוצרים ולא לציונים • קי | המשל עם המעין שהי׳ חתום 
• קיא | אם אתם רוצים שהרצ׳ ואתם ביחד תמנעו חילול שבת בארץ ישראל תשבו עם הרצ׳, אמנם 

אם תבואו עמי, תשבו עמי בהיכל אחד, אני אין ברצוני להכיר את הרצ׳ לא בזה ולא בבא • קיג | 
כשהציונים אומרים לייסד   | ציוני בריסק טענו לפניו: הציונות היא תריס בפני התבוללות • קיד 
זו  הרצ׳ תינוק שנשבה: מכה   | חברת ביקור חולים כוונתם שלבסוף יהרגו אנשים ברחוב • קיד 
הציונית לא היתה עוד לעם ישראל • קיד | לולא הרעיון הציוני היו אלו חוזרים למקור מחצבתם • 
קטו | בהמה ״גלאט כשר״ ונכשר ״גזאלצען״ כהלכתו בכל ההידורים אם מבשלים אותה בקדירה 
טריפה • קטו | הם חשודים על שפיכת דמים • קטו | לא שאם יתנו להם מדינה בתנאי של התבוללות 

ג״כ יקבלו - אלא זה דוקא הם רוצים ולסלף כל ענין יהודי • קטז

........................................................................................................................................ קיז מזרחי
תשב אצלי, שאסור לייחד עמהם • קיז

הרב המזרחי ............................................................................................................................. קיז
הסתכלת עכשיו, ידעתיו לאפיקורס עוד מוואלזין • קיז | הוא אוכל בטוב • קיז | הוא כופר ואפיקורס 
| פסק: אין צריך לבקש  | א׳ אמר קוק ימח שמו • קיח  | כתב: שלא יקבלוהו לרב • קיח  • קיח 

מחילה • קיח | אינך רצוי מהפסק, אומר לך: יש שסברו שנתחמץ ביפו ויש שס׳ בירושלים וכו׳ אבי 
רבי חיים אמר לנו שהוא אפיקורס מרחם אמו • קיט

......................................................................................................................................................... קיט מזרחי )וראשיה(
כמה מעלות, חסרון אחד שהוא נוטה למזרחי • קיט | מוסר אביך, הלא האב מלמדו תורה והאם 
אומרת מוסר • קיט | ידענו שמזרחי חזיר לא הכרתיו עכשיו הכרנוהו - צריכין להרחיקו ולהתרחק 
ממנו • קכ | התנור כראוי הבונה הוא משוגע - היות שריינעס רב הי׳ צריכים להמתין עד שיזרוק 

האבנים • קכ | נעביך א אפיקורס איז אויך א אפיקורוס • קכא

...................................................................................................................................... קכא אגודה

מפתח



| עדה נוצרית תקים שחיטה כשרה ת״ת וכו׳ אינו יכול  ח״י סעיפים הללו מה יהא עליהם • קכא 
למלא תפקיד של ציבור • קכא | אינה טובה בעיניו • קכב | חשבתי על דע״ת גדולי ליטא והפינאנס 
מהם, נוכחתי שנהפוך הוא • קכב | א״א לשבת בכפיפה עם רבנים דוקטורים שאין דרכיהם דרכינו 
• קכב | כיון שנעשה פארטיי אז הפאליטיק הכל • קכד | פארטיי שמחים לאיד • קכד | הלעקטער 

אם שיש בה טובה אם נתקלקל בהמקור אז כל העיר בחושך • קכד | כן הענין באגודת ישראל אם 
אמנם יש טובה בהתקבץ כולם אבל אם יתקלקל בהצענטראהל יכול לקלקל כל הקהילות • קכד

................................................................................................................................... קכה מדינתם
חתיכת בשר שנשחט ונמלח כדין יכול להיות טריפה אם נתבשל בקדירה טריפה, אר״י דבר גדול אם 
מתבשל בציונות נעשה טריפה • קכה | מה איכפת לרבנו, הלא עובדים אנו אך לקיים מה שכתוב 
מהרו בניך, במוקדם ובחפזון - מהרסיך ומחריביך ממך יצאו - הם   | ושבו בנים לגבולם • קכה 
עוד יצאו מכאן • קכו | מה אומר רבינו על באלפאר דעקלערציע וא״י • קכו | בלהט גדול ״אנחנו 

מאמינים ומחכים לדבר אחר לגמרי • קכז | חרב מבחוץ שנאה קטטה מבפנים • קכז

................................................................................................................................. קכז התבדלות
יהודי צריך לחיות שיוכל לומר בפני בי״ד של מעלה, לא הנחתי את אלו לדרוך על סף ביתי , איני 

רוצה שהתלמידים יראו אותם בכלל • קכז | צריכין לחשוש להבאות • קכח

חובתינו....................................................................................................................................קכח
להודיע לגויי הארצות שאין ליהודים שייכות למה שהציונים עושים, יועיל למנוע שפיכת דם יהודי 

• קכח

 כ״ד אב תרצ״ט
 רבי שלום האלפרין זצ״ל

אדמו״ר מוואסלוי

..................................................................................................................................... קכט ציונים
מסי״נ להכריז וללחום נגד הציונות • קכט | הטוב ויפה כשהמלך צועד בראש • קכט | ממה אתם 
מתיראים, שיותר לא יבוא, זה אני רוצה • קל | קם מרן נסער מכסאו - נא ונא להפסיק שזה נוגע 
לבריאותו • קל | יותר טוב שלא תעברו כאן כי יהי׳ לכם בזיונות • קל | ללא פשרות • קלא | לא 

השתמש באתרוגי אר״י • קלא

...................................................................................................................................... קלא אגודה
גם הי׳ מסתייג מהרעיון של אגודת ישראל, וזאת, אף שבן דודו כ״ק מרן רבי ישראל׳ניו מטשארטקוב 
זי״ע היה ממייסדי׳., דע לך ששם יש ביהכנ״ס של אגו״י הזהר והשמר • קלא | אינו יודע את גודל 

האיסור • קלא

................................................................................................................................... קלב מדינתם
 לקח ה״מאפע״, והראה באצבעו: אתה רואה למעלה ממאה מיליאן סביב • קלב | כולם יריבו עד 

ביאת משיח • קלב | הלא צריכים שבת גוי! • קלב

................................................................................................................................. קלג התבדלות
קהילה נפרדת לחרדים בשם אגודת ״עושי טוב״ • קלג | דיבר טוב אבל לא די חריף • קלג

מפתח



 כ״ו אב תשל״ט
 רבי יואל טייטלבוים זצ״ל

אדמו״ר ואב״ד ר״מ סאטמאר - ויואל משה, דברי יואל עה״ת ושו״ת

.......................................................................................................................... קלד ציונות, ציונים
מקור  עוד  הי׳  לא  העולם  שנברא  מיום   | קלד   • הכל  תכריע  הציונית   - והעבירות  הפירצות  כל 
הטומאה כזה • קלה | קשה מכל הנסיונות • קלו | בלתי שום ספק ״לולא זאת״ כבר היינו עומדין 
אחר הגאולה • קלו | שרשרת ארוכה של הפקרת דם ישראל • קלו | האני׳ עם הפליטים שהטביעו 
המופקרים • קלו | גרמו את הרציחות - ומעמידים פני מצילים • קלז | אף אם היו מקיימים כה״ת 
הוא עון פלילי • קלח | הוא כפירה • קלח | אין לי שיטה • קלח | תדפיס הספר תיקון עולם קודם 

ספרי ויואל משה שיראו שאין אני מחדש שום דבר • קלט | 

אוי ואבוי כמה דם נטף מהצדיקים   | אוי ואבוי למי שחושב רגע אחד שזה ישועה חלילה • קמ 
הקודמים עבור זה הכת • קמא

הרב הציוני.............................................................................................................................. קמא
בשביל זה לבד שהתיר שמיטה ראוי לומר עליו כך • קמא | מחויבים לקללו כשמזכירין אותו • קמב

..................................................................................................................................... קמב אגודה
מרן הגה״ק שליט״א אודות הכנסיה של אגו״י!, ביאתי לעולם לגלות האמת, האגודאים מתחברים 
לאפיקורסים, עתה חפצים לחזור לממשלה • קמב | עוד בתחלתה בהתייסדות ראיתי שלא טוב, ויהי׳ 
חלק מהציונים • קמב | הכופרים לא היו יכולים להזיק לולא אותם שומרי תורה ומצות המשתתפים 
עמהם, הם היו בעוכרינו • קמג | ככה הוא האגודה • קמג | זהו האגודה, לכסות הציונות • קמג | 

לא תתגודדו, אם לא האגודה - ולא תשימו קרחה למת לא הי׳ גזירת ניתוחי מתים • קמג

על ראש האגודה.................................................................................................................... קמד
לא שוה הוא גרוע • קמד

.......................................................................................................................... קמה חינוך עצמאי
הכופרים נותנים ס׳ והשאר מ׳ הרי ״סם״ • קמה | אינו מילתא דבדיחותא, ע״ז מסרו נפשייהו ממש, 

ע״ז ניהלו המלחמות משך הדורות • קמה

................................................................................................................................... קמו מדינתם
להשתמש בדברים הבאים משם, ולאנחנו פשוט הדבר כי היא סחורת הציונים • קמו | זה הי׳ כבר 
| כחצי שעה דיבר שאסור לנסוע מטעמים  | זאת חנוכה תש״ח • קמז  הטאקטיק של המן • קמו 
רוחניים, ואח״כ דיבר שמטעמים גשמיים אסור לחזור • קנא | שאל אותי למה הנני דר בא״י • קנב 
| יותר טוב אצל הקאמעניסטן מאצל הציונים • קנב | לא כ״א יכול יכול לנסוע שם, אלא מיוחדים, 
כמו פייערלעשער, לתוך בית בוערת • קנג | ומפני חטאינו גלינו ״לארצינו״ • קנג | היום כולי עלמא 
מודי שאין לנסוע לשם • קנד | דברות קודש ד׳ בהעלותך תשל״ח • קנד | ימי התייסדות קרן הצלה • 
קנד | הרוצה להנצל מנסיונות אינו נוסע למקום אשר שם מקור הנסיונות היותר קשים מסוף העולם 
ועד סופו • קנה | כל מה שבונים הכופרים, יחרב ויהרס • קנו | המדינה יכלה ויאבד • קנו | אם לא 
הי׳ עוזר להם כבר נפטרנו מהצרה הזאת • קנו | אם אשאר בא״י איני יודע אם אני באמת בא״י, על 

הספינה מוקף מים, מקום טהרה • קנו

מפתח



מפתח

עברית........................................................................................................................................ קנז
אסור כמו עבודה זרה • קנז | מודה בכך במינות ובאפיקורסות, וכופר בכה״ת • קנז | תלך לחוץ 

״ארויס פון דאנעט״ אם לאו כל הרבנים ילכו לחוץ • קנז

.................................................................................................................................... קנח בחירות
כמו שחומש זה הוא תורת אמת מסיני כן האיסור להכנס לבית המינים של הציונים • קנח | הנני 
מקבל עלי להזהר שלא לומר על אף אחד שהוא עהרליכער יוד • קנט | מי הראוי למנות לשו״ב • 
קנט | אודות בחירות להערי׳ • קס | גם בעניני ממונות אין להתאחד • קסא | זה גרוע מכל הענין 

• קסא

.................................................................................................................................... קסב ה׳ אייר
היכן מרומז ׳יום עצמאות׳ בתורה • קסב | הלא יום צום היום • קסב | בדורות הקודמים היו קובעים 

על כך מאות ימי אבל • קסב

מגן דוד.....................................................................................................................................קסג
לסלק המגן דוד מעל מצבה • קסג | הסיר מעיל הספר שהי׳ עליו מג״ד, וכך הוליכו עד הביהמ״ד • 
קסג | אין לענות קדיש וכו׳ במקום שיש דגל ציוני • קסד | שם יש עכ״פ הפסק כאן מניחים בתוך 

ביהמ״ד - ועוד היא גרוע מהצלם • קסד

דף היומי.................................................................................................................................. קסה
ממתקוממים בימינך, שבאים עם   | • קסה  ויצמדו לע״ז הציוני  ולבסוף  ויחל ישראל בדף היומי 

התורה שניתנה בימין • קסו

חובתינו..................................................................................................................................... קסז
לפרסם קבל תבל ומלואה • קסז | אז לא הי׳ מדינה • קסז | יותר נחוץ מתפילה • קסז | הם גוזרים 
גזירות, אם מוחים ומרעישים, נסוגים מלהוציאה לפועל • קסט | למה נפסק מעשה דפנחס בשתי 

פרשיות • קסט

 כ״ו אב תש״ו
רבי דוד בהר״ן זצ״ל

...................................................................................................................................... קעב אגודה
קריאה   | נגד האגודה • קעב  ועוד במחאה נמרצה  זצ״ל  ר׳ דוד בהר״ן  יצא אז הגאון הירושלמי 

להצירים, מאת הגאון הישיש זקן חכמי ורבני הישיבות מוהר״ר דוד בהר״ן שליט״א • קעב

עברית...................................................................................................................................... קעד

 כ״ז אב תשנ״ז
 רבי שמואל צבי הורוויץ זצ״ל

אדמו״ר מספינקא

.................................................................................................................................... קעז מדינתם
צריכים להרחיק ולמאס מעשה וענין ממשלת הציונים • קעז | האיך יכול לקרב אל השי״ת • קעח | 
קשה לומר דבר שבקדושה • קעח | אם ישלח ״עיר לעטטער״ לא יוכל להשאירו • קעח | המכתבים 
ערב שבת • קעט | זורקו דרך החלון • קעט | זורקו תיכף • קעט | אתה רוצה ערליכע קינדער אל 



| שלא  | כאן אני יודע כבר שאיני מתפלל • קפ  תחזיק ניירות ]פאספפארט[ שלהם בבית • קעט 
ישלטו על היהודים • קפ | פסוקי יחזקאל • קפ | אנו נשארים כאן עד ביאת משיח • קפב | רוצה 
בא״י המציור מגמרא - שלא יפגום הציור האמיתי • קפב | שלא לקנות ספרים משם • קפב | א״י 
האיך אפשר   | אם מוכרח ילמוד כל יום על הגאולה • קפג   | קדוש ביותר לנסוע לתענוג • קפב 
לשחוק • קפג | לבי בל עמי • קפג | לא תלך בשום מקום • קפג | הספר דברי שמחה • קפד | בכל 
מקום שתלך • קפד | לא תחנם • קפד | גם בבני ברק ירושלים • קפד | אפילו אין הם שומעים • קפד 

| פשוטי כלי עץ • קפה | החקל יצחק נרעש שא׳ מנכדיו רוצה לנסוע • קפה

הערעפלאן שלהם.................................................................................................................... קפה
חמשה פראצענט - וגם אלו מי מקבל פניהם • קפה | מי העושים שם • קפה

עברית....................................................................................................................................... קפו
איני יכול לשמוע לשונם בחדרי • קפו | תיבה אחת מלשונם הטמא פוגם הנפש מאוד מאוד • קפו | 
וכששמעתי זאת היצר לי מאוד וחרה לי עד מאוד, הלא הי׳ יכול לדבר עמו בענגליש ולא בלשונם • 
קפז | הי׳ מאוס בעיני וכמעט שהי׳ בדעתי לילך לחוץ • קפז | אבל לשונם מקורו מעין נרפש מקור 

משחת • קפז | שלא להחזיקם בבית • קפח

חובתינו.................................................................................................................................... קפח
| היינו צריכין לילך ברגל •  | הי׳ צריכים לעשות פראטעסט בכל יום • קפח  צריכין לרוץ • קפח 
קפח | יקח ילדיו • קפט | שיצעקו פוי! • קפט | יש עדיין מי שעוסק בזה • קפט | המחאה הוא נגד 
המדינה בעצם • קפט | הנאה לשכינה הק׳ • קפט | ע״י מחאה שלנו אנו פועלים ועוזרים ליהודי א״י 
• קצ | יהודי א״י מתקיימים בזכות יהודי חו״ל • קצ | צריכין לגזור שכל הבנות מא״י ילכו לחו״ל • 

קצא | וראיתי יהודי א׳ מביא עמו כמה מילדיו הקטנים • קצא | השר הגדול ביותר הי׳ מחליף עם 
העבד הפשוט ביותר • קצא | לפרסם נגד ראש הכופרים ב״טיימס״ • קצב | אם אין עושין כן הוא 
חילול השם • קצב | המדינה: געפערליך • קצב | אני הולך עם הסאטמער רב בכל הענין • קצג | 

טעות • קצג | בודאי! הציונים הולכים בדרך לא טוב • קצג | ארץ ישראל הוא גלות • קצד

הרב הציוני............................................................................................................................... קצד
רקק כשהזכירו שמו • קצד

דף היומי.................................................................................................................................. קצד
על אלה אני בכיה • קצד | אם הי׳ יודע האיך שכואב לי לא הי׳ לומד • קצה

כותל........................................................................................................................................ קצה
כהיום בבית מדרשנו בכותל מערב יוכלים לפעול • קצה

 כ״ט אב תרס״ט
רבי שמואל סאלאנט זצ״ל

רבה של ירושלים 

....................................................................................................................................... קצו ציונים
אינה מצוה חיובית שהלא יש השלש שבועות • קצו | מוחרם ומנודה נאלץ לישב בדד כל ימי שבתו 

בירושלים • קצז | מי הם החובבים את ציון • קצז

מפתח



מפתח

...................................................................................................................................... קצח מזרחי
לא הסכים בשום אופן • קצח | בטעות נתן לו רשות • קצח | להפריע את הדרשה • קצח | האומר 
שאין לו אלא תורה אפי׳ תורה אין לו, תלמידי הישיבה צריכין להתאסף פעם בחדש לטכס עצות על 

קיום היהדות ושמירת גדריה, כמו שאר סדרי הישיבה והתמדת הלימודים • קצח

עברית......................................................................................................................................קצט
וחכך כיין הטוב • קצט

 כ״ט אב תשמ״ב
 רבי אליעזר זוסיא פורטיגול זצ״ל

אדמו״ר מסקולען - נועם אליעזר

.......................................................................................................................................... ר ציונים
כל עבודתינו שלא יהי׳ להציונים שום   | בשום אופן לא! • ר   | הם גרועים מהקאמעניסטען • ר 
אחיזה • רא | יבטל כל הענין ובלבד שלא לקבל טובה מהציונים • רא | אפילו יתנו האוה״ע לנו כל 
העולם כולו, אין כדאי לנו • רא | גואלים של שקר, גאולת שוא, מגביר עלינו ביותר תוקף הגלות, 
זו במחיר כבד, כבר עלתה, באלפי  גאולה  כוונתם לעקור את התורה,  ובמרמה הם באים,  בכחש 
נפשות ישראל שכבר נהרגו • רא | מלחמתו נגד ה״תרבות״ בתי ספר של הציונים • רב | עיניהם 
צרה אם יהודי אמיתי פועל הצלת ישראל • רג | כבר קראו הטעלעפאהן מה עסק בוואשינגטאן • 
רג | המחוצפים! אינם שואלים אלא מודיעים • רג | רוצה לדבר בסתר • רג | כבר שמע מה עשינו 
לד״ר קאסטנער • רד | אתם יכולים ... כל זמן שאני חי אפעול - ועמכם לא אלך • רד | האם הי׳ לך 
דוד ששמו כך וכך... • רד | רצו לעשות קבלת פנים אבל לא רציתי • רד | עם ר׳ עמרם בלוי הייתי 

יכול לשמוח • רה

........................................................................................................................................ רה אגודה
אחרי יציאתי מראמעניא ראיתי שהתחברו פרשתי מהם • רה | לא רצה ליכנס • רה | אינם פועלים 

כלום בישבם עם המינים • רו

...................................................................................................................................... רו מדינתם
עתידה תורה שישתכח )ע״י מדינה הקוראת עצמה( ״ישראל״ • רו

התבדלות, מלחמה..................................................................................................................... רו
בגודל חסדו וטובו כן גדלה התבדלות והרחקת רשעים • רו | כל אחד יקל מקל בידו • רו | כך עמד 

המשמר • רז | המלחמה ומערכה שלימה • רז

עברית......................................................................................................................................... רז
שפתינו אתנו )למה הם צריכים לשונם, כדי לומר( מי אדון לנו, רח״ל • רז | מתוך מכתב האדמו״ר הגה״צ 
רבי אליעזר זוסיא מסקולען זי״ע • רז | העברית הוא בכלל לאו אשר שנא ה״א - מאחר שהחפשים 
עשו זה לע״ז לשיטתם הכוזבת • רז | אידיש הוא לשון שמיליונים יהודים דברו הרבה מאות שנה 
והקדישו את הלשון • רח | אדרבה, צריכים אנו להשתדל שגם הילדים הספרדים יבינו • רח | אני 
מוחה נגד כל נסיון להנהיג עברית - אין זכות לשום איש לשנות - מי שירצה לשנות אין לו מקום 

• רח

............................................................................................................................. רט קבלת כספים



לא מדובשך ולא מעוקציך • רט | אם לוקחים מרשע כסף או ד״א לוקחים ממנו המדות והתכונות 
הרעות שלו • רט | הלא זה אינו אלא החזרת הכסף שהם לקחו • רי | היה פועל ישועות ע״י קופת 
״קרן הצלה״ • רי | אין אני מוחל לו בזה ובבא • ריא | מלבד זה ידע שיחטא בזה נגד השי״ת ונגד 

התנאים הקדושים שבעה״ק מירון • ריא | מעוזבי )רשעים שרוצים לעזור - מאלו( זלעפה אחזתני • ריב

חובתינו...................................................................................................................................... ריג
ושמעת למה לי •   | כך הוא אם לא מדברים • ריג   | אינו רוצה לנסוע שלא ילחצו לחתום • ריג 
ישראל,  כיון שדרים בארץ  גם מהחרדים האומרים שאסור לדבר עליהם  נמצאים  בעוה״ר   | ריד 
רחמנא יצילנו משיטה עבודה זרה כזו • ריד | והתורה צווחת ובערת הרע מקרבך וכל זה בשעריך 
בשערי ארץ ישראל • ריד | עיר הנדחת, אם כי בארץ ישראל היא, צותה התורה להחרימה - בזה לא 
מקטרגים על בני ישראל, אדרבה בזה מעוררים רחמים • רטו | ואדרבה מפני קדושת הארץ מחויבים 
אנו ביותר לצעוק מרה, ובכל זאת עוד יכול להמצא חסידים שוטים האומרים שחלילה לדבר רע על 
הכופרים • רטו | אוי ואבוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, עוד הוסיפו חוקים מכוערים יותר גרועים 
מכל הגוים, ועל אלו אומרים השוטים שאסור לדבר עליהם, ועל יראי ה׳ הצועקים על חלול קדושת 
הארץ ועוד, מותר לדבר סרה • רטו | באחד שעריך )היינו ערי ארץ ישראל( - התורה הקדושה הדגיש 
| זהו כבודה שלא להניח לרמוס קדושתה -  לומר ׳ושמעת׳ להזהיר בזה נגד החסיד שוטה • רטז 
ובזה דוחים החרון אף מהעולם - כאלו קיימו כל מצות ה׳ • רטז | מצוה לדבר ולעקור את שיטתם 

שהכניסו בעם • ריז

עברית........................................................................................................................................ ריז
משל מאלוף מהרה״ק אדמו״ר מסקולען זצ״ל על אלו האומרים שלום עלי נפשי, בני לומד עברית 

והכל בסדר • ריז | רבי אליעזר זוסיא אדמו״ר מסקאלען זצ״ל • ריח
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ספר 

עבודת 
הרועים



 היות שנתאחר חודש זו לא הגענו לכתוב כל הנאות הרועים. 
ונקוה להשלימו בעזה״י במהדורא תנינא



יי הרועיםעבודת ״נאצד״בא

נאות הרועים

זצ״ל  האלבערשטאם  אהרן  רבי 
״קרייזער  בשם  המכונה  צאנז  אבד״ק 
רב״ )רב המחוז(, נולד לאביו הרה״ק בעל 
רודניק,  בעיר  תקפ״ז  בשנת  חיים  דברי 
היה תלמידו של אביו והרה״ק רבי צבי 
הסתופף  כן  כמו  זי״ע,  מרימנוב  הירש 
זי״ע,  מבעלזא  מהר״ש  הרה״ק  בצל 
והרה״ק רבי אברהם מטריסק. היה סמוך 
ידו  זזה  ולא  הימים  כל  הקדוש  לאביו 

מתוך ידו הקדושה כל הימים. 

הרה״ק רבי אלימלך רודניקער זצ״ל 
דיבר לו נכבדות עם בת קדושים הרבנית 

יעקב  רבי  החסיד  של  בתו  עלקא  חנה 
בשידוך  מדוקלא.  זצ״ל  וויינבערגער 
זה שש אביו רבינו הקדוש מצאנז מאוד 
על שזכה להשתדך עם נכד הגה״ק בעל 
הנודע  הי׳  כידוע  זי״ע  ביהודא  נודע 
ביהודא חביב ונקדש מאוד אצל הדברי 

חיים.

נבחר  תרי״ז  בשנת  אביו  בחיי  עוד 
לרב העיר צאנז, הנהיג את עדתו ברמה. 
ובשנת תרל״ו הכריז חרם על אדם שסירב 
לקיים פסק דין שהוציא בבי״ד, ועקב כך 
ישב ששה שבועות בבית האסורים. עם 

א׳ אב תרס״ד

רבי אהרן האלבערשטאם זצ״ל
אב״ד צאנז - קדושת אהרן

ציונים

 הציונות חרב הרבה ערים, גם במקום שלא הגיע המגפה הציונית צריכין לצעוק 
ולמחות 

באי לערר אלמן ר׳ ד״באמהרהאח נספר הדיובות. בגע בגצ לחםהרנה רבינו 
מ״בטווערפעןמני״צנעתשבתחצשרעיוןהדיובותואהגרםחורנןרוחבי

נעריםהרנהוהחרינכמהנתיםנכמהוכמהעירות,והגםשנעירד״באל״הי׳

עצייןבפרץהבגעשלדיובות״עפאכרניבונשיטתושדריךלהוכיח״תהעםעל

אה.



הרועיםעבודתיי ״נאצד״בא

 בעיר צאנז לא הי׳ בנמצא ]אפילו לצורך רפואה[ צייטונגען או ספר 
בהעבראיש

בשנת תראסלעתאקבתושלרניבושלחור״שיהדיוביםמלעמנערגמ.צ.נערל
לעירד״באלהפיץשםרעיוןהדיוביוהו״כותננאכרובותיושנעתנו״ו

לד״באל״הי׳יותרמשבים״ושלשה״בשיםשל״הלכונלנושהשטריימעל,

וגםל״הי׳נבמד״)״פילופ״ר״רפו״ה]לדורךרפו״ה[(כתניעת״וספרשבכתנ

נלשוןענרית.

מגן דוד

 צוה להוציא את העמוד מביהמ״ד

רניבו וחסיצי הדיובים, של סמל שהי׳ צוצ המגן ועמו לד״בא הבאל כשהגיע 
״מרוצנאהטימ״״תהמגןצוצ,וכצילהני״״תהתבגצותםלאה,

בטלוכולם״תהמגןצוצמעלהפרוכתומכיסיהתפילין,ול״ותבקמהעלאהנ״

״חצמהםנלילהוחקקעלעמוצשלרניבומגןצוצ,ננוקרכשר״הא״תרניבו

דוהלהודי״״תהעמוצמניהמאצ.)בעתקנקצושת״הרן(.

נאות הרועים

הסתלקות אביו בשנת תרל״ו מילא את 
לכהן  סירב  אבל  צאנז,  כאב״ד  מקומו 
רצה  לא  ענותנותו  מחמת  כאדמו״ר. 
להדפיס את כתבי תורתו, ושרפם באש 
לפני פטירתו. נלב״ע א׳ אב תרס״ג ושם 
מנו״כ באוהל אביו. תולדותיו ומכתביו 

מפוזרים  שהיו  תורתו  מדברי  וקצת 
״קדושת  בספר  נדפסו  ספרים,  בכמה 
אהרן״. וקצת מדברי תורתו נדפסו בספר 
״מגיני ארץ״ מרבי אהרן האלברשטאם 
רבי  הרה״ק  אחיו  נכד  מביאלא-ביליץ 

דוד מקשאנוב. 



יי הרועיםעבודת חכםיוסוארוק

א׳ אב תש״מ

רבי יוסף זרוק זצ״ל
ר״י נוה שלום בלוב, פורת יוסף ירושלים

בחירות 

 כל היסורים אם באו רק כדי שלא יוכל לבחור ַדיֹו

לרונ, וחול״ים מכ״ונים סנל ימיו כל ״שר אדוקאל, ארוק יוסו חכם הגאון 
בש״לנערונימיומהוצעתונבוש״השתתפותננחירות,עבה:״םכל

ונרגלו ניצו ומשותק רו״ה, הלום,ש״יבו ועצ מילצותו עליו היסוריםשנ״ו

וסונלמהמחלהה״רורהועוצכהבהוכהבה-״םכולםנ״ורקכצישל״יוכל

לקוםוללכתלנחור-ַציֹו.

א
נאות הרועים

רבי יוסף זרוק זצ״ל, נולד לאביו רבי 
שמעון בשנת תרס״ט בטריפאלי שבלוב 
בצפון אפריקא. בילדותו החל את לימודו 
אצל רבי חואתו לוזון זצ״ל, ואח״כ הלך 
זצ״ל  ביתאן  ציון  רבי  בישיבת  ללמוד 
אם  תלמידיו.  מגדולי  לאחד  ונעשה 
היותו מגיל צעיר סגי נהור למד בשקידה 
תורה  בתלמוד  ללמוד  המשיך  עצומה, 
ובישיבה ובביתו חזר על פה על לימודיו. 
היה  מלחמה  ובעת  קשים  בזמנים  ואף 
פומיה  פסק  ולא  כימים  לילות  משים 
מגירסא. בשנת תש״ז נפתחה בטריפאלי 

ישיבת ״נוה שלום״ ע״י רבי שלמה ילוז 
ראשי  כרב  לשמש  אז  שנתקבל  זצ״ל 
בין  להיות  יוסף  רבי  את  ומינה  בלוב, 
עלה  לימים  בישיבה.  תורה  המרביצי 
לארץ ישראל והתיישב בירושלים ונמנה 
ושם  יוסף״,  ״פורת  ישיבת  רבני  על 
המקובלים  לגדולי  נתקרב  בירושלים 
ישראל  גדולי  הנסתר.  תורת  מהם  ולמד 
רחשו לו אהבה רבה בשל גאונותו הרבה 
וזכרונו המופלא. היה דרשן נפלא וכולם 
היוצאים  דבריו  את  לשמוע  צמאים  היו 
ימיו  כל  שמים.  יראת  ומלא  טהור  מלב 



הרועיםעבודתכ חכםיוסוארוק

 לא להיות שותפים לזרע עמלק מנהיגי המדינה, ואפילו באופוזיציע

היה שותולצעתהקוצששלחכמיורנביישינתפורתיוסוהרהאגח׳עאר״
עטייהאדאל,והרהאגח׳יהוצהדצקהאדאל,והרהאגח׳נןדיון״נ״ש״ול

אדאלש״סרונ״יסורחמורלנחורננחירותלניתהממשלתי,והעירובי,ו״פילו

למפלגהשרנביםעומציםנר״ש,כציל״להיותשותפיםלארעעמלקמבהיגי

ישנונ״ופואידיע,כיכנר ו״פילו״םל״ישתתפועמהםכלל״ל״ המציבה,

ה׳ הבצה כטומ״ת בטמ״ים ניביהם היושנים שהדציקים אוהר נתקובי ״מרו

ידילבו.

א

 יוצא ודורש לעם ומבהיר את חומר האיסור להשתתף בבחירות לממשלות 
הזדון 

ועם כליסוריוושקיצתועלהלימוצהיהח׳יוסוארוקיוד״וצורשלעםומנהיר
ישר״ל. נ״רץ האצון לממשלות ננחירות להשתתו ה״יסור חומר ״ת

ו״פילול״ותםמפלגותהבקר״ותאחרציותא.)תולצותמבחםעמוצריאט(.

 סגולה להפטר מהצבא

נכוובה לאצ, כאג, תהלים פרקי לומר מהדנ״, להפטר שסגולה ״ומר היה 
גצולהו״חרכךלהתפלללהפטרמהם.

א

נאות הרועים

כל  יושב  והי׳  וחולאים  מכאובים  סבל 
כסא גלגלים אבל תמיד היה אור ושמחה 
באחרים,  ותמך  עודד  פניו.  על  נסוך 

שלא  לבחורים  מחסה  בביתו  והעניק 
נקלטו בישיבה. נלב״ע ר״ח אב תשמ״א 

ומנו״כ בהר הזיתים בירושלים. 



כא הרועיםעבודת ״צמוארמק״אמיר

ג׳ אב תרס״ד

רבי אפרים טאוב זצ״ל
אדמו״ר מנאדרזין קאזמיר

ציונים

 התיקוני זוהר שמדבר בענין ערב רב מכוון להציונים
 עוד תראה מה שהם יעשו

ביום ״חצמ״לוהימיםקר״״ותיפת״וםוש״ל״ותי-משה,הבמד״יםנעירכם
״חרי קדר אמן ש״בי יוצע הרני והשנתי, הדיובים, עם ש״וחאים ״בשים

החתובה)לפביהחתובהגרתינטשעכ״ב״וו(ו״יבבייוצעעוצנטינ״בשיהעיר.הו״קר״

״תהשמששיתןלו״תהספרים,והפסיקנהליכהופתח״תהאוהאקולמצ״תי

נרעאמפ׳בש״צוקכאהעאגעצהסוו-וגםלמצ״תימ״מרנס׳תקואאשמצנר

נעביןערנרנ,״יבביאוכר״יפההמ״מרנתקואהאק,-ו״חריהלימוצ״מרלי-

צ״סאיימייבטצעראוהר-ציוועסטאעהןוו״סאייוועלען״רויסנרעבגען-והתחיל

לנכותונכהמ״צמ״צאמןרנ.וגם״מרלישיהי׳״דלםתערונותאכריםובקינות.

ספרתי ״תכלהבאלליציציהרנ]נבימיןמעבצעלא״הן[נמוד״ייואכשלהשבה
הר״שובהשאכיתילנו״ל״רהאקנשבתתרדאא,ועלכלגאירהוגאירה

ראלהו״מאכיר״ותישאהכוובתה״צמוארהקצושהבאל,ש״בי״ר״הוו״סאיי

וועלען״רויסנרעבגען.

נאות הרועים

אדמו״ר  זצ״ל  טויב  אפרים  רבי 
רבי  הרה״ק  בן  קאזמיר  מנאדריזין 
כשהגיע  זי״ע,  מקאזמיר  יחזקאל 
לפרקו נשא את בת הרה״ק רבי נתן דוד 
צדקנית  שהיתה  זי״ע,  משידלאווצא 
עליה  פעם  התבטא  ואביה  מפורסמת, 
בניו  מנשמת  במעלה  גדולה  שנשמתה 
בשנת  אביו  הסתלקות  עם  הצדיקים. 

שנה  ולאחר  שעננא,  בק״ק  נהג  תרט״ז 
רבי  הרה״ק  אחיו  הסתלקות  עם  וחצי 
מקומו  את  מילא  זצ״ל,  מקאזמיר  חיים 
בלוינא,  לק״ק  עבר  ומשם  בקאזמיר, 
נאדריזין, יאבלונא, ובסוף ימיו התיישב 
ג׳ אב  בפראגא סמוך לווארשא. נלב״ע 
תרס״ד ושם מנו״כ. תולדותיו ואמרותיו 
נדפסו בספר ״מאמר יחזקאל״ הנדמ״ח.



הרועיםעבודתכב ״צמוארמק״אמיר

 הי׳ אסור להתחבר עם הציונים הצרות וההריגות באו לעונש על הציונות ]או 
בשביל ההתחברות להם[

הרבה עונצותשמעתימרנותישאכיתילהת״נקנעפררגליהם,ורק״תהעבין
בוגע שאה - המשיח, ני״ת עצ יואח וכל ובכצי נבי לכם רשמתי האה

לעיקרה״מובהול״מובתדציקיםשהםר״ומקוצםמהשיהי׳נצורבו-שנצורבו

״ומרים תשמעו ו״ם - שמה תעייבו הבאל נרעאמ שכתונ מה כל בתקיים

וכו׳ ו״ובג״רין נפולין ההריגות חאו גרמו לדיובים נמהשהתבגצו שהדציקים

הבאל, כפימהשקנלתימ״צמוארהקצוש כי - ו״פיקורסות תצעושאהשקר

שר״יתי״דלוהרנהפעמיםרוהאק,כוובתהאוהאקאנערנרנאלאדיוביםא-והי׳

״סורלהתחנרעמהם-וכלהדרותוההריגותנ״ולעובשעלהחט״האה-ו״ל

תשמעוצנריםכ״לווכפייכולתכםתהיומוחיםבגצצנוריםכ״לו.

וכשם שבתקיימוניצנרי״צמואראדאלשר״יתי״תהדרותאוו״סאייה״נען
מקויים הצין נעלמ״ נחיים לר״ות עוצ ״אכה כן גענרעבגטא ״רויס

נג״ואש ויג״לבו צילן נצוחק״ יחאה שהשאי הרעאמ צנרי סוו של התפלה

נמהרהציצןעאימשיחדצקבו״מן.

כתבתי וחתמתינחצשטנתתשיאנכפר-״ת״תאו-משה יאוב

נאות הרועים

היה  זצ״ל  טאוב  משה  ר׳  הרה״צ 
מנאוידוואר  חיים  רבי  הרה״צ  נכד 
זי״ע, מגדולי תלמידי הגה״ק בעל דברי 
בתו של  היה  כי אמו  זי״ע מצאנז,  חיים 
הרה״ק רבי חיים זי״ע, וזקינו היה אחיו 
זי״ע,  יחזקאל מקאזמיר  רבי  של הגה״ק 
הרב ר׳ משה נולד בפולין מטרפולין של 
הראשון  ורבו  בעיר טשעכנאוו,  חסידות 
רבי  בהגה״ק  אפרים  רבי  הגה״ק  היה 
עדיין  וכשהיה  זי״ע  מקאזמיר  יחזקאל 
בצעירותו כבר שקד יומם ולילה בתורת 
עד  ועצומה  רבה  בהתמדה  טהורה  ה׳ 
וכשהגיע  עצום,  חכם  לתלמיד  שנעשה 
בתורה  מלא  שלם  כלי  היה  כבר  לפרקו 

ותשובות  שאלות  לכתוב  והתחיל  וי״ש, 
האדיר  להגאון  במיוחד  הדור  לגאוני 
ונעשה  הי״ד  זצ״ל  זעמבא  מנחם  רבי 
שהיה  וחותנו  ביניהם,  מכתבים  חליפות 
עשרה  לחמש  קעסט  לו  הבטיח  נגיד 
שנה, וניצל אז ר׳ משה ההזדמנות ללמוד 
תורה באין מפריע, והסתופף בצל קדשם 
של הרבה צדיקים בפולין וביותר הרבה 
לנסוע בצל קדשו של הגה״ק בעל שפת 
זי״ע מגור, מקום מגורו היה בעיר  אמת 
ניישטאט, ותוך זמן קצר נתפרסם ר׳ משה 
לאיש מורם מעם ורבים נהנו ממנו בעצה 
ותושיה. הי׳ קורא בתורה במהירות ובלא 

קולות אח״כ הי׳ בגדיו רטובים.



כג הרועיםעבודת ״צמואררנאדמנ״נונ

ד׳ אב תש״ג

רבי בן ציון האלבערשטאם זצ״ל
אדמו״ר מבאבוב - קדושת ציון

ציונות, ציונים 

 מה דעת רבינו אודות הרוצים ממלכה בא״י

בהיות כאק״צמוארנקרעביץ,נשבההענרה,ובהרו״ליו״לפיישר״לליהבות
מן ״חצ ש״ולאה חיים נ״ו הנ״ים, נתוך כנוצו, איו ומבועם מ״ורו

החכמיםיוצעיהעתיאם,ובגש״ליוננקשה״שרכאק״צמוארהרהאקשליטא״

יחוהצעת,״וצותמדנהעולמינכללופרט,מדנ״חנאיצינ״תר״הצין,וצי

צי ״חיבו ״וצות צעתו, ולהניע ניבתו רוחנ נפלס ולשקול ו״תר, ״תר נכל

נ״רע״צישר״ל,״שררדובםלהיותשםלגויולממלכה,ככלגוייה״רץ,וכלנם

ולהיות ״תם, נצרך לילך ״יש לפבי ישר צרך אה ״שר ש״ומרים פיהם, כן

נסעצםותומכיבפשם,ואה״תחלת״צישועה,ועיאאידמיחדצקדציקלעצתבו.

נאות הרועים

זצ״ל  האלבערשטאם  ציון  בן  רבי 
בן  ציון  קדושת  בעל  מבאבוב  אדמו״ר 
בן הרה״צ  רבי שלמה מבאבוב  הרה״צ 
רבי מאיר נתן בן רבינו הקדוש מצאנז. 
אליעזר  שלום  רבי  הרה״צ  דודו  חתן 

מראצפערט זצ״ל.

הכלל ישראל מכיר טוב יש לו הכרת 
הטוב לאדמו״ר מבאבוב הקדושת ציון 
א( בשביל שהחזיר הרבה בחורי ואברכי 

ישראל לחיק אבינו שבשמים. 

הגדול  המופת  בעל  הי׳  הזה  בדבר 
בדורו שעולה על כל המופתים כו׳ של 
חנוכת  נר  בהם  ולהלדיק  המנוערים  כל 
ולהעלותו  ומחשבותיהם  רעיונותיהם 
הכביר  בכחו  וטהרה  קדושה  ללהב של 
אחרי  בפרט  הצעיר  דור  אליו  המשיך 
שהפושעים  הראשונה  העולם  מלחמת 
הציונים  ובמיוחד  ובפרט  המינים  מכל 
מחיק  ישראל  בני  נערי  גנבו  ימ״ש 
אמותיהם ואבותיהם והפילם לרדת שחת 
פלאים  וירד  נתרוקנו  מדרשות  והבתי 



הרועיםעבודתכד ״צמואררנאדמנ״נונ

ויהי כשמוערניבוהקצושצנריה״ישהאה,-״מרלוהסכתושמע:״שכילך
ל״ורךצעתיבונאההעביןנכללופרט,-עאצשש״לתממבילחוותצעתי

עאצ״חיבונביישר״להבתוביםנדרהושני׳נמדורונמדוקרחאל,מה״ומר

ירחםנמהרה ומה״צנר,מרונדעריצנרילעו,עלשנרנתעמיבו,המקום

ויודי״בומ״פילהל״ורגצולומשיענוצלג״ולה,ועאאכלותעיביבוומיחלותכל

היוםוכלהלילה,נגלותהמרהאה,מתיקולהתורבשמענ״רדי,עליצ״ישנן

פרדי,ובשמחהובגילה.

הפחותים צעת הקטבי לכת בוטה, צעתי ״ם ״ותי, שש״לתי נצנר אמנם 
ל״ נ״רץ ״צמה, ענוצת שבענוצ נאה ישעותבו קרנה כי הסונרים,

ארועה״רדיבוהשממה-״ונאהשבלךנכחגצולנלחמהוניצחאקה,ליקחכל

״רדםמיצם,למעןהקיםֵשםלהיותלגויגצולעדוםורנ.

לא מחכמהש״לתעאא,ול״אוהצרךישכון״ור,והמהתעונמצנרנישימון
צרךעירמושנל״מד״ו,וישועתבוהי״בעלמה,מ״תצ׳היתהא״תהי״

בפל״תנעיביבו,ו״ין״תבויוצעעצמה,נ״יאה״ופןתנ״הישועה.

נאות הרועים

התורה והמצות, הופיע  כמלאך מושיע 
ממרום שהתאזר עוז בגבורים הקים דור 
חדש אשר לא ידע השכלה וציונות אלא 
וחסידות,  שמים  ויראת  ועבודה  תורה 
נתרבו  המתים,  תחיית  דוגמת  נראתה 
גדלו  מדרשות,  בתי  נתמלאו  הבחורים 
מקומות  בכל  ולתפארת.  לשם  אברכים 
חים  עץ  מישיבת  סניפים  היו  גאליציא 

דבאבוב. )עיין הקדמה לקדושת ציון(.

על ליל הסדר באו כל הבחורים מכל 
המקומות, בשנה אחד קרוב להמלחמה 
בחורים  מאות  תשעה  לערך  הי׳ 
שאל  קידוש  אחר  הסדר  ובתחילת 
בהראותו  דוד  יחזקאל  ר׳  לבנו  רבינו 

על  אליעזר  ברבי  מעשה  אצל  בהגדה 
הבין  דוד  יחזקאל  ר׳  ״יהושע״,  תיבת 
שאביו מחפש איזה בחור בשם יהושע, 
לו  רמז  צאנזער  יהושע  אביו  את  שאל 
לו,  רמז  קשאנווער  יהושע  לא,  אביו, 
הן!  לו  רמז  יארדאנאווער  יהושע  לא, 
אם  לראות  דוד  יחזקאל  ר׳  הסתכל 
מוצא אותו, והיות שלא ראה אותו שאל 
אין  אבל  יארדאנאווער״  ״יהושע  בקול 
שראה  היות  א׳  בחור  עונה.  ואין  קול 
שרבינו מחפש אותו, רץ להאכסניא של 
יהושע וראה אותו מתגולל במטה נאנח 
מכאב השן, ויש לו פיבער ולחייו נפוח. 
המדרש  לבית  בחזרה  מהר  רץ  הבחור 
בהשקט  ישב  רבינו  לו,  למסור  לרבינו 
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 כמו אז בעמדינו על הירדן זה אמר בכה וזה אומר בכה ולמעשה האיך ניצלנו 
 ע״ז לא חשב שום א׳ מששים רבוא

 כן בגאולה העתידה נושעה באופן שלא חשב שום אדם

והנסיון מעיצעאא,כנרהיולעולמים,נגלותמדרים,ויהיכ״שרבטהצ׳עליבו
חסצויודי״בומשם,״אנד״תישר״לממדרים,היובתוביםנדרהונשניה

״שר״יןלמעלההימבו,כי״יןצרךלבטותימיןושמ״ל,לחאור״י״פשר,כיוירצפו

מדרים״חריהם,ומלפביהםנוצ״י״י״פשר,כיאההיםגצולורחניצים,ולדצצין

וממשסגרעליהם ועקרנ, בחששרו ושם ועיו דיה לילךנ״רץ יכלו ל״ גאכ

המצנר,עצ״שר״מרוכולבו״נצבו,-נכלא״תה״מיבונבפל״ותיו״שרעשה,

גנורותיושלהנויתאשהמבהגעולמונחסצ,שהריהםהיוצור גצלו כי ויצעו

צעה,וישימונ״לקיםכסלם,שנוצ״ייחישישועתםמתוךדרהמדו״רוחה.

נאות הרועים

מה  לשמוע  מחכה  בהסדר,  המשיך  לא 
נשמע אצל יהושע יארדאנאווער הבחור 
בא מהר בחזר ומסר מה עם יהושע, צוה 
רבינו להבחור שילך לדירת רבינו ויקח 
משם אספערין ליתנו ליהושע ויאמר לו 
שליחותו  עשה  הבחור  בטוב.  שיתכסה 
בזריזות ומסר ליהושע מה שאמר רבינו, 
ורבינו לא המשיך הסדר עד ששמע מה 
נעשה עמו, וזה הקיל מכאויביו ונתון לו 

חיות חדשה.

אחר  שנים  כמה  הימים  ארכו  לא 
נמצא  ויהושע  לעולם,  ירדה  חושך  כך 
יונגען  פרייע  עם  מסובב  בהלאגער 
נחשים ועקרבים הם הציקו לו והתלוצצו 
כל  במצוות  מדקדק  אתה  למה  ממנו, 
טריפות  כבר  אכלת  במילא  הלא  כך, 
והוא  חידודין,  דברי  ליצנות  ועוד  ועוד 
נמצא עם נחשים ועקרבין בכפיפה אחת 

זמן רב, וכשמזמן לזמן עלה בלבו ח״ו 
איזה מחשבה לא טוב על ידיהם, נתראה 
מסובב  כשהוא  רבו,  של  דיוקנו  דמות 
דאגתו  ומה  בחורים,  מאות  תשעה  עם 
״היכן נמצא יהושע, איפה נמצא יהושע, 
לא  עמו,  נעשה  מה  מרגיש,  הוא  האיך 
בחורים  המאות  כל  על  הסדר  ממשיך 
ושהוא  אספערין...  ליהושע  תן   ...
בבור  בהחושך  אז  חם..״  בטוב  יכסה 
האספערין  לקח  ועקרבים,  נחשים  של 
האמיתית, ומכסה את עצמו היטב בחם, 
חמימות  יודישקייט״  ״ווארעמע  מיט 
של  וסם  כוזבות  והמחשבות  דקדושה, 
החושך  ימי  עבר  כך  פורח..  הנחשים 

והבהלות ונשאר יהודי חרד. 

ב( על הניגונים היקרים שנתן לכלל 
ישראל, ששוררים אותם ומחיה בהם. 
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והיו מהם״שרנלנםצימו,שהישועהתהי׳,שיתהפךלננםשלהמדריים,ול״
יוכלולהדרלישר״ל,ומהם״שרסנרושנאהיהי׳לבוישועהובס,שבלך

נמצנר,ול״יאיקולבוהבחשיםועקרנים,״להוכ״להרנותמחשנותנלנ״יש,

״נלועדתצ׳הי״תקום,נישועהגצולהשל״עפאיצרךהטנע,מהשל״עלה

עללנשום״חצמהם״ופןכאה,מהמדמיחישועות,״שרנביישר״ליענרו

נינשהנתוךהים,כימיגנר״שריעלהעללנולחשונמחשנותכ״להוהשיאת

יעןחשנתם״ופןומנו״לישועה,נא״תתצעו,כינשונה נרונרחמיו״מר,

ויענירם ובחתתוושעוןנ״ופןומקום״שרל״יעלהעללנלעולם,ונקעים

וידנמיםכמובצ.

 רבים מתחכמים ומחשבים קיצים המה לא ידעו ולא יבינו פעולת ד׳

מתחכמים רנים כי ״ו - אה, צרך על מרומים שוכן מפיך יוושעו היום וגם 
״ל יניבו ול״ יצעו ל״ המה ״נל תבחמבו, מתי ל״מר קידים ומחשנים

פעולתצ׳,כיישלחעארומקוצש,נ״ופןהבעלםובסתר,וכנוצצ׳הסתרצנר,

והישועהתנ״של״עפאיצרךהטנע,״שר״ין״יששםעללנכלל,ומקר״

מסייע,כימיד״תךמ״רץמדרים״ר״בובפל״ות,שהבפל״ותיהיועצאא,כמו

עמבו, להפלי״ צ׳ יוסיו כן נבפשם, שצימו ממה היפך מדרים, נגלות שהי׳

ישועותובפל״ות,״שר״יןלבושכללכוון״להמטרה.

 כמה רעות בהרוצים להתחכם ולעשות פעולות והשתדלות

ניןתנין״ת״שרלפביך,כמהרעותנמגורםנקרנם,״ותםהרודים ועתה 
להתחכם,ועושיםפעולותוהשתצלותלקרנקץהישועה,ויכלנהנל

ימיהםושבותםנהלה,ו״בחבונשםצא״באכיר,לקרו״נשמוולענצושכם״חצ,

כישומע״ל״ניוביםצ׳ו״ת״סיריול״נאה,ויודי״בולמרחניחלדבוכיחפדבו

נו.)כרםשלמה,בצפסנרשות(.

א

 שה״היידאמאקעס״ יגלו שם לארץ ישראל

העובדא צלהלןשבמסרמ״תהג״ון״נאצצ״נר״אאלסיפרוכאק״צמואראדאל
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קוצם נ״נ. תשעה קוצם ימים מהתשעה נ״׳ שהי׳ נסעוצה טשענין נעיר

נמציבות בוסע היה נגלות, לילך רגיל היה איאע, הקצוש הנעשאט שבתגלה

של הדורה מאיגה נעל של כשר״הה״שה ״׳ מאיגה לנית נ״ פעם וכפרים

קצוש, ״יש לכ״ן שנ״ה לנשרו לנעלה רדתה מ״יר, שהיה הנעשאט

שדריכיןלקנלולפיכנוצו,רץהנעלהניתלהנעשאטוש״לוניר״ה:מההו״

דריך,ועבההנעשאטשדריךחצרמיוחצ,ונקשתובתמל״תיכו.

כשרעששלהניתמאיגההלךלובשמעמןהחצרמיוחצקוליללה, בלילה, 
ה״שהפחצהו״מרהלנעלה,ענירהגצולעשיבו,שכחבוכלהיוםמן

ה״ורחהקצוש,ונווצ״יכעתהו״רענמ״וצ,והלנכו״נלוומפביכךנוכה

וטעם וה״ורחעמצמןה״רץ ובתןלפביה״ורחלטעום, הלךתיכוהנעהאנ

קדת,ו״חאכישנוהתפרץננכיהבור״ה,טעבהה״שהלנעלה,מסתמ״״ין

לה״ורחפרוטה״׳לשלםלבולכןהו״נוכהעלמרגורלו,לכןעדתי,תכבס

בכבס לצרך. דיצה לו ביתן ועוצ כלום בנקשממבו ל״ לוש״בו ות״מר ״דלו

הנעלהניתלה״ורחו״מר״ותנ״ותכמושדוהלו״שתו,״נלה״ורחעוצ

ל״קםממרנכיתו,התחאקהנעלהניתוש״ללה״ורחלמההו״נוכהכאכ,

נית לבו והיה ישר״ל, נ״רץ ״נותיבו ישנו אתצע,שמקוצם לוה״ורח: עבה

מקצשנירושלים,הכהביםעשוענוצתםהקצושוהלוייםשרו,וכלישר״לעמצו

נמצריגהגצולה,״נלמפביעובותיבוגליבומ״רדיבווהלכבולגלות,הניתהמקצש

בחרנ,וכלניתישר״למפוארומפורצניןהעמיםכמוכנשיםניןא״נים,לכן״בי

נוכהומתפלל,שהשיאת״ניבושנשמיםירחםעלבו,משיחדצקבוינו״ויג״לבו

מהגלותויהי׳הג״ולהשלימהנמהרהא.

נעלהניתוסיפרכלהמעשהל״שתו,כששמע״שתוכלא״ת,כמעט הלך 
״א״ נר״ך א״א״ לנעלה ו״מרה ונכתה כפיה ותקע לחלשות, בפלה

״ומגליקא!אב״תרחםעליהנבוועלכספבו,תתןל״ישהקצושה״ורחאמטנע

הגובהא״לתדמדם,ויפסיקמלהתפללעלמשיח,ש״יךבעאונפת״ום,הנית

מאיגה,ובסעמהשכביםובסעמרחקרנלמציבהבכריה,טוניותרשמשיחישנ

עלמקומוובביחלונמבוחהא.

הלך הנעלהניתעוהאפלה״ורח,וחארלפביוכלהפאמוןש״מרה״שתו,ה״ורח
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שמענבחתמהש״ומרעצשסיים,ו״חאכעבהלוה״ורח:״מתשכעת״תה

יושנעמהםנמבוחה,״נלה״םל״ שנערדוןמהשכביםהגויםשלך,ו״תה

שמעת,מאהייצ״מ״קעסא,הרשעיםהרודחיםששוב״ים״תהיהציםמפביש״בו

נ״ים הם פעם כל לכן הריחוק, נתכלית מהם מרחוקים ו״בו מהם, שובים

פת״וםושוחטיםושולליםנ״יןמפריע,לכןכנריותרטונשינ״משיחדצקיבו

והגאלבים שהרודחים כצי ישר״ל, ל״רץ ויוליכבו לעולם, מהגלות ויודי״בו

האהייצ״מ״קעסאל״יהיהלהםשליטהעליבו.

בעל הניתרץנחארהל״שתוומסרלהננירורמהשהסנירלוה״ורח,״נל
לו, וי״מר הקצוש לה״ורח שילך מנעלה וצרשה בחה, ל״ עוצ ״שתו

עדה שיש ״ל״ מ״וצ, מפחצת הו״ גם שמהאהייצ״מ״קעסא ובכון ש״מת

והנעל והי״ ישר״ל, ל״רץ שם יגלו שהאהייצ״מ״קעסא להתפלל הפוכה,

איאע הקצוש הנעשאט כששמע עכשיו, להם שיש הפרבסה עם כ״ן יש״רו

צינורים״לו,ברעצכלגופוו״מר:כנרציעםהתנוצצות!דריכיםלעשותצנר

כ״ן ו״שלחם תלמיצים, ״עמיצ עמצי, ״לוקים יהיה ״ם להעולם, מה

לה״רעבצ״רןהבצחים,ללמצםה״יךלהשתוקקלהג״ולה.

וסיים כאקמרן״צמואראדאלהיאצנצמעהעללחיו:

 בימינו אלה נתמלאה בקשת של אשת בעל המזיגה

״בימינו ״לה״יאצערפילטגעוו״רןצינקשהפוןצי״יצעבע,צידיוביסטן,״
חנרהפושעים״וןהפקריובגעןוו״סרוצפ׳ן״יןה״סעןערליכע״יצן,

אעבען איי הגוים, ככל רחאל ״ויסאעהן א״ל פ״לק ״יצישע ״אצ״ס ווילען ״ון

געג״בגעןקיין״רץישר״ל,״יןצ״סעכט״יצישעפ״לק,ציחרצים״יןשומרי

תורה,״יאווייטערגענלינען״יןחוץל״רץדו״וו״רפן״יןפ״רשפרייטצ׳ירחם

נמהרהא.]נימיבו״להבתמל״הנקשתהשל״שתנעלהמאיגה,הדיוביםחנרה

פושעים״בשיהפקרשרוצפיםושוב״יםיהוציםהיר״ים,ורודיםשהכללישר״ל

יהי׳רחאלככלהגוים,הםהלכול״רץישר״ל,והכללישר״לה״מיתי,החרצים

שומריתורהבש״רומפוארומפורצ[.

א
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 מחשבתם ניכרת כוונתם, להכות ראשי ישראל

כשהציונים הצפיסו״׳נ׳והיונל״התגיןעלה״ותיותשנ״ועםתגיןנר״ש
מתוך ביכרת מחשנתם רניבו, ״מר שמקונל, כפי ה״ותיות,

מעשיהם,אשכוובתםלהכותר״שינבאיא.

ווען צידיוביםה״נען״רויסגעגענןפוןאייערצרוק״דוגעפודטעןפ״רעםדו
צי״אנ,״יאעסגעווען״ןתגין״ויוצישפיץפוןצי״ותיות-עסה״ט

געפעלטצישפידעןוועלכעאעבעןמקונלמ״נות״נותיבומצורצור.

האי רניבוצערויוגעא״גט,״אס׳״יאמחשנתםביכרתמתוךמעשיהם,אאייער
כוובה״יאדוה״קעןציקעפא!

א

 היא ההתנגדות וההיפוך מדת יהודית

גם דפורמד״הניתוצרורקןלה.תינתמד״אהישנ׳נמסורהציןו״יצךו״ם
ל״מד״היצוציהשינלו)ויקר״כאה(.הבר״הלרמאנאה,כיהבהנימיבו״לה

קמולהםנבינליעלהפורקיםמעליהםעולהתורהועולהמדותומציחים״ת

נביישר״ללהיותככלהגויםלנבותלהםממשלהעדמיתומצנריםעללנם

]שלנביישר״ל[שאהותכליתהג״ולה.-״נלגלויויצועששקרנימיבם,וכיהי״

נכל מדוצתם הפורשים ״ותם הם והם יהוצית, מצת וההיפוך ההתבגצות

והשחיתו התוהאק, חוקי מעל להענירם ״חנאי שם צרים ״שר המקומות

והתעינוכרםחמצניתישר״ל.

 יאמר מלכא משיחא משביע אנא עליכון עמי בית ישראל מה דין אתון 
מתגרין בעמי ארעא למיפק מן גלותא

ועיין נתרגוםשירהשירים)פרשהח׳פסוקצ׳(עלהפסוקהשנעתי״תכםנבות
ירושלים,י״מרמלכ״משיח״משניע״ב״עליכוןעמיניתישר״למה

עצ אעיר פון ״תעכינו וכו׳ גלות״ מן למיפק ״רע״ נעמי מתגרין ״תון צין

צישידוןעממי״ציעלול״גח״קרנ״לירושליםונתרכןיצכרלכוןמריעלמ״

רחמידציקי״ויה״רעו״מןקצמוהילמפרקכון.עאכלשובוהבחמצ.-והו״עפאי
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צנריהגמ׳נכתונות)צוקיא״(שהשניעהקנאהלישר״לשל״יצחקו״תהקץ.

 וביותר צריך הכתוב לזרז ולהזהיר את בני ישראל שלא ילכו אחריהם להיות 
נשפעים מדיעות כוזבות שלהם

הייבו נית, מד״ה דפור גם ״ומר, שהפסוק הבאל, נמסורה העבין לרמא ויש 
נתר ל״ת הדפור ו״ת עהאפ כ״ואאל לדפור, שבמשלה ישר״ל כבסת

)נר״שיתטאו(כשיאכולג״ולהולעלותלהרדיון,״אימד״וניתובכוןובש״נבוי

לתלפיות,כמושכתנרשאי)סוכהמא״עא״(כימקצשהעתיצש״בומדפיןנבוי

ממצרש )והו״ יציך כובבו צ׳ מקצש שב״מר משמים וינ״ יגלה הו״ ומשוכלל

תבחומ״(,רקוצרור,המההרשעיםהחפשייםהרודיםלהיותחפשימןהמדות

וצרוריקר״להם,הםרודיםלנבותלהםהקןכמוהדפורצרורשנוביתלהקן

ממעשייצי׳,-כמוכןהםצוחקים״תהקץורודיםלנבותלהםקןומשלהעאי

עדמם,-וניותרדריךהכתונלאראולהאהיר״תנביישר״לשל״ילכו״חריהם

להיותבשפעיםמציעותכואנותשלהם-לאה״מר:ו״םל״מד״היצו,פי׳״ם

לעשות צעתם על יעלה ל״ ו״מיתית, שלימה לג״ולה ישר״ל אכו ל״ עציין

לו,שצילהם ציהשינ קןעאיעדמם,רק ולנבותלהם כמעשההדפורצרור

)סבהצריןדאאעאנ(, שישונונתשונהשלימה,כי״יןהצנרתלוי״ל״נתשונה

שלימה ג״ולה צ׳ יג״לבו כי נית, מד״ה דפור גם ״א תשונה יעשו רק ו״ם

ויתגלהניתהמקצשנבויומשוכללמשמים.)קצושתדיון,חלקנ׳,צודאנ(.

א

 הם דורכים על התורה, ושלא להניח איש כזה בבית המדרש אתה קורא 
חילול ד׳

באותו תקופההי׳הפולישעק״בגערסמל״מכלמיביפ״רטייען.כלפ״רטיי
העמיצק״בציצ״טשינחרו״ותו.הדיוביםהעמיצוק״בציצ״טמשלהם

״׳מעירגרינונ.הםגםהעמיצו״׳שיסעממקוםלמקוםוישתצללנחורנ״ותו

רשע,הלההי׳משכילפ״ליטיק״בטנשםצ״קט״ר׳נעאין׳מעירקר״ק״,רשע

נבי מעם לפתות ב״ומים ובש״ לעיר מעיר בסע הו״ נעיקר, וכופר מפורסם

ישר״ללנחורנק״בציצ״טשלו.
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העיר טשעבסק״וויץהי׳סמוךלעירנ״נונ,והי׳שייךלגלילותנ״נונ.תושני׳
״צמואר ולכאק נ״נונ לעיר מקושרים היו הם פשוטים ״בשים הי׳

הקצושתדיוןאדאל,נביהםהי׳כנרחסיצישענחוריםותלמיציםמכאק״צמואר

מ״נונאדאל.

דר. נעאיןהוציעשרודהלנ״לטשעבסק״וויץלצרושנניתהמצרששלהעיר,
תושני׳ל״יצעוהרנהל״תמכונדיובותול״לוחמיםבגצה,״׳רודהלנ״

לצרוש,מהיכיתיתיינ״,וקנעואמןמתיינ״.

לביורי העירל״הי׳ביח״להםכלאהניוצעםשרנותיבוונתוכםרנםה״יך
ליהוצים. עאי ינ״ חורנבות ו״יאה ושיטתם, להדיובים מתבגצים הם

בסעולנ״נונוסיפרולרנםכלהעבין,וש״לו״םהםיפריעואה״ול״,עבה

רניבו,א״תםכנרתצעומהלעשותא.

הביורים הניבומהשכאק״צמוארעבה,והחליטולעשות״וצותאה.

כשהגיע יוםהמוגנלשהלהדריךלנ״הי׳יוםחורוקריוםה׳קוצםדהרים,
הכלהי׳מכוסהעםשלג,הנחוריםהסנירולהילציםמיהו״הצאר

נעאין,ו״יןלהביחולצרושנניהמאצנשום״ופן.הנחוריםיעדולהילציםשקוצם

יצלקוהרנהברותנניהמאצ)כיצועילצים״והניםמ״וצלשחוקעם״ש,והילציםעשוא״ת

נחשקגצול(,״חאכבתבולהילציםפ״פריקעוש״רתנליןחריפיםליתןעלהבר

ומאהנ״ריחל״בעים,כשהמתפלליםדעקועלהילציםשיכנוהברות,הני״ו

הילציםעמערסעםמיםוהתחילולכנותהברות.הברותצ״אהיומחלנומהחלנ

ענ, עשן יד״ שבכנו מהברות מ״וצ. רע ריח בתעדם התנליבים עם ניחצ

והבמד״יםשםהרגישוכמושהםבעשיםבחבקים,בוסולאההי׳שםכמו״חר

פ״רפליידובגמרנויהמים,ל״בש״רנרירהועםהקורהגצולהוכרחולפתוח

החלובות,הילציםהלכולחוץוהתחילולארוקשלגמתוךהחלובות.״חרכלא״ת

דווהמתפלליםלהילציםשיסצרוהניתהמצרש.הילציםהביחוכלהספסלים

להדצוהביחוהניהמאצנמדנכאה.

איר כלא״תבתבוהנעלינתיםעללנםהל״צנרהו״אה״יבוסתםמשחק
להביח של״ כצי ״קדיע ״ובטערגעשטעלטע נחשנון הי׳ אה ילצים,
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נחארה הי׳מ״וחרלהעמיצ כנר לצרוש,״נל לנ״ הדיוביסטישעק״בציצ״ט

הכלעלמכובו.

ומסרו פבים, ננושת פביו קנלו לייט וה״פידיעלע נעאין צר. הגיע כך בתוך 
שהיוםהי׳מהפכהנניהמאצהילציםעשושםחורנן,לכן״יןלומקום

״יפהלצרוש.

דר. נעאיןהניןכלהעבין,ול״הר״השוםהתפעלותוהלךלשםוהעמיצעדמו
נפביהניהמאצמנחוץ,ו״בשיםהעמיצועדמםסמוךלוובש״צרשהקדרה

א״בימניןש״ין״בימקונלכ״ן,ו״תםתנחרולק״בציצ״ט״חר,וויבטש״יך

״ייךהדלחהא,ונאהבסעמהעיר.

הבעלי נתיםמד״ועדמםמנואים,היולהםאהנאיוןגצולהםהסכימושינ״,
וכעתהי׳לוקנלתפביםכאה.

בפנים אועפותהתכבסוהנעלינתיםלר״ותמהלעשות״וצותאה,והחליטו
ה״צמואר לכאק לנ״נונ נ. ל. ילך ננוקר שנת ערנ למחר שתיכו

למסורלומההי׳כ״ן.

למסור רודה ״בי למרמר והתחיל לרניבו ובכבס לנ״נונ בסע הלה הוה כך 
שהנ״נונ׳ערנחוריםעשוחילולצ׳,הםניאוכלתושניהעיר,הםהפכו

נוחרים ״בו ״בימניןש״ין נעאין. צר. יכבסהק״בציצ״ט כצישל״ הניהמאצ

״ותו,ש״ין״בושייכיןלכתצילי׳,״נלעםנאיובותל״להביחונניהמאצהו״

חילולצ׳גצול.

שאל ״ותורניבו,מההייתעושה״םהי׳נ״אצנר״חראלניתהמצרש,עבה
הלהנרונתמימתו,הייתילוקחמקלוהייתיגורש״ותו.

אומר לורניבו״אכ״יבימנין״ותך,הל״אהעשוהנחוריםשלי,׳צנר״חר׳
רדהלנ״לניתהמצרשלקחומקלעשופעולותשל״ינ״,ו״תהעוצ

קור״א״תחילולצ׳!!!וכהחאררניבוכמהפעמיםא״וינ״רויסטריינען״צנר

״חר״יאבישטקייןחילולצ׳,פ״רוו״סא״גסטו״אמייבענחוריםמ״כען״חילול

צ׳!!!
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כואנות ציעות עם ישר״ל כשעוכר טעבות, שיש על מ״וצ התרגש רבינו 
הביחו ל״ חלילה, התורה לעקור הו״ מגמתו שכל דיובות, ושיטות

נמקוםקצוש-ניתהמצרש.

״חאחומששהי׳מובחלפביועלהשולחן,ועמצממקומו,ופסעל״ותו רבינו 
ל״רץ סמוך החומש נ״וחאו ל״רץ סמוך עצ עדמו כרע רניבו ״יש,

והכריאר׳ל.טרעט״רויו״ויפ׳ןחומש,הלהבתנהלמ״וצו״מראחסושלום

״יךוועלבישטטרעטעןצערויופ״רקייןשוםגעלטא.

אומר לורניבונרגשקוצש״יבךרודהלצרוךעלהחומש,ש״תהסונרש״סור
לצרוךעלהתורה.הםצורכיםעלהתורה,ושל״להביח״ישכאהננית

המצרש״תהקור״חילולצ׳,במד״שמותרלצרוךעלהתורה,״םכןצרוךעל

החומש.

ר׳ ל.התחיללהכירמהש״ומררניבו,והתחיללהתבדלעםנכיעלטעבותיו
שמקוצם.

אבל רניבוהת״ובןשיהוצים״יבםמניביםשהםחנרהכופריםומיביםו״סור
המצרש, ננית להכביסם להביחם ״סור שייכות. שום עמהם להיות

״צרנהדריכיםלהחאיק״לוש״יןמביחין״לולהיכבס,מלאעוקשהו״חילולצ׳.

נגו צנרים שיש נחוץ בשמע הלה של ומהנכי כך כל הת״ובן שרניבו מיה 
נפביםשל״כרגיל,ובכבסנבוהגצולרנישלמהומד״רניבועוצכורעעם

וקר״ו נרי״תו, למדנ ״ותו שהאיק כאכ ובתכ״נ בתרגש רניבו ניצו. החומש

יכול שרניבו כצי רניבו, חצר יעאונ שהלה תיכו שדווה להצ״קטער תיכו

להתישננרוחו.״חאכלקחהצ״קטערהנלוט-צרוקוהר״השהו״גצולמ״וצ,

הצ״קטערונבורנישלמההוליכורניבולהקב״פעהיכןשרניבוהוכרחלהביח

עצסמוךלכביסתשנת.

ונאיוןשהי׳לווכלהפ״רטיי ישר״לצר.נעאיןל״שתקעלהמפלה הפושע 
שלו,וחקרשמותהנחוריםומסרםלערכ״ותנעלילהגסושקרשרדו

לשרווחאו״תהניתהמצרש.הערכ״ותלקחוהנחוריםובתבםנניתהכל״.
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שעשו ממה נאיובות שסנלו צי ל״ עדות, ״ונצי היו הנחורים של אביהם 
נביהםעוציושניםהםנתפיסה,הלכולרניבונאגעוו״לצאדרהגצולה

נערכ״ות, עליהם שיש קשה התלובה בגצ לעשות מה יוצעים ו״ין לבו, יש

וניקשומרניבושיתפללעליהם.

מנית התלובה ושיודי״ו ״צוו״ק״ט, שיקחו להם דוה חכמתו, נרונ רבינו 
יטעבושכיצוע והם גנוהנעיר״חרת, יותר אהלניתמשפט המשפט

יד״וקולקור״׳סמגצוליישר״לכמוה״צמוארמנ״נונ*ו״צמוארמנעלאועוצ

*   ב״ה י״ג מרחשון תרצ״א באבוב יע״א
אחב״י אתם קרבים היום לבחירת הסיים והסענאט אם אמנם ידוע ומפורסם לפני כל יודעי דת 
תוה״ק כי מחויבים אנחנו לדרוש בשלו׳ המלכות ואין הדבר דורש ארוכת דברים והסברות רק 
למען לחזק ידכם באתי עד הלום לעורר אתכם שתתנו דעותיכם על הליסטע של הסאנאציע 
פילסודסקי  מי בראש הליסטע הזאת הלא הוא האדון המארשאל  וראו  1 הביטו  נומער  הוא 
יר״ה, הוא הגבר הוקם על להעמיד מדינתינו על ַכן חזק ולהעלותה על במתי ההצלחה המאושרת 
ולהיטיב לכל יושבי׳ בלי הבדל דת ולאום וכל הנושאים דגלו הולכים בעקבותיו, ובכן מחויבים 
אנו עפ״י דעת תורה ודעת נוטה לתת דעותינו על הליסטע הזאת)*(, ובטחוני חזק כי דברי אלה 

יכו שורש בלבבכם ותמלאו חובתכם 
בלב ונפש חפצה דברי הדורש שלומכם וטובתכם ומחכה להרמת קרנכם במהרה,

הק׳ בן ציון הלברשטאם
)*( כידוע העמידו הציונים בכל פעם רשימה משלהם, שיבחרו בנ״י בהם, וכמובן שגדולי וצדיקי 

הדור עמדו כנגד, ואמרו שאין לבחור על ליסטע שהעמידו יהודים לעצמם יהי׳ איזה פארטיי 
שיהי׳. ועיין גם בקדושת ציון פ׳ יתרו שנדפס שם דרשה שאמר כ״ק מרן אדמו״ר זצקו״ל הי״ד 

בעיר טארנא בשנת תרצ״ה, יעויי״ש בסופו בד״ה ומדי דברי.

א
ויעשו להם אגודה אחת להרוס ולבטל את הממשלה  נוסף על זה עמדו כת עריצים ומורדים 
מן הארץ רק שיהי׳ כל אפין שוין, ובהפקירא ניחא להו, אשר כל איש הישר בעיניו יעשה, אשר 
דבר זה הוא נגד דעת תורה הקדושה, ונגד דעת אנושות, וכמה״כ ותעש אדם כדגי הים, רחמנא 
ליצלן מהאי דעתא. - ובהיותינו בזה חל עלינו חובה לפרסם ברבים על דברת בני אדם ״כי גם 
הגם כי גלוי וידוע לכל כי  מבני ישראל נמצאים בין הכת הארורה הלזו המורדים בהממשלה״, 
אנשים אלה אין נחשבים כיהודים, עכ״ז בדרך אגב טוב לפרסם הדבר, כי אין אנו אחראין עליהן 
ועל כיוצא בהם בהיות כי אלה וכאלה כבר פרקו מעליהם עול תורה ומצות לגמרי, וחרפה הוא 
להם שיזכר עליהם שם ישראל עוד. ובכגון זה אין לרשעים הללו שום חלק ונחלה בישראל ועל 
כיוצא בהם אין אנחנו אחראין, ולא חל עלינו שום חובת ערבות כלל וכלל לא. )מתוך דרוש לשלו׳ 

המלכות, קדושת ציון, האזינו(.
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ה״צון האה פולין מציבת של הגצול הק״בציצ״ט ב״.1 להליסטע שינחרו

שהיהצות פולין מציבת של שר ״פידיעלער ״ן יראה, פילסוצסקי המ״רש״ל

החרציתנחרוצייק״נוול״חאונהק״בציצ״טעןשהעמיצוהדיוביםלמיביהם.

להק״בציצ״ט ול״ ב״.1 פולין של להשר לנחור דוה שרנם שמשום וייענו 
שהעמיצוהפ״רטיישלהםהייבוהדיובים,לכןחרה״פושלהצר.נעאין

העיר, של המצרש הנית לשרוו שרדו ושקר שו״ עלילות עליהם מסר ולכן

היעלהעלהצעתשנחוריישר״ליעשוכא״תלשרווניתהמצרש,ה״םבשמע

)״ל״ש״דלהדיוביםהו״צנרפשוטלשרווניתהמצרשנשנילה״יבטרעסעןשלהם, כמוהו

חשנושכמוכן״דלישר״ל״נלל״כןהו״,הערתהמעתיק(והוסיורניבולנ״רשנבתיבה

התלובהנניתהמשפטיותרגנוהשהו״קרוניותרלשריהמלוכה,ישנצרךכלל

להשופטיותרקשריםעםשריהמלוכה,וישלו״יבטרעסלהם,לכןל״לושנחרו

נשרהמלוכהל״יתןשהםישנונתפיסה.וכןהוהוהנחוריםשוחררותיכו.

א

 אוי! אינם יודעים הבאהנען יובילו אותם 

הנ״הן, של להאשיבעסא סמוך הי׳ והטיול לטיול, הלך תראד נשבת פעם 
ונהיותומטיילענר״אנ״הן,והי׳בשמעמןהנ״הןדעירידיוביםמבגבים

הוילען יובגען, אב״רישע מעיביו: יורצים כשצמעות ו״מר, פתח דיובים. שירי

ווייסעןבענעך איי בישטבענעך... ווייסען איי ״רום״ויוצערנ״הן...״וי...

בישטוו״והיןצינ״בעןוועלעןאייב״ך״מ״הלפירען...והמשיךלנכות.

כמה ממלויוחשנו״אשכוובתוהו״שסוועםצרכםצרכיההפקרותשלדיובות
ל״וישוויץ בהגו לגיהבם,״נל״חרכמהשביםכשהנ״בען יסיעו״ותם

טרענליבקער״ושהכובהכפשוטו,ונשנילהדיוביתהבהיגוהרשעיםל״וישוויץ,

שנשנילחט״כפירההדיוביתנ״ה״וישוויץ....

א

 על זה הי׳ כוונתי בקראי אותו צדיק

פעם כינצ״ישפשוטרניבונסבצק״ותכשהגיערניבוונבור׳שלמה׳לילשם
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ונ׳ מ״בטעפיור״ משה ר׳ מהשר ״׳ תמובות ג׳ תלוי הקיר שעל רניבו ר״ה

מרשעים״ותומחוללהדיובותומנ״ר״ןר״טשילצ.

אמר רניבולנעלהנרית,״דליבול״תליבוהצנריםה״לו)ורניבוחששש״םי״מר
לולהסירכלהג׳תמובותל״ישמעלול״ו״חצמהם(,עלכן״מרלוכשמר״העל

השביתמובותצידוויייובג״טשעןבעם״ר״פ״וןצערדציקמשהמ״בטעפיור״

קעבסטול״אען.

על הצרךנחארההסניררניבושל״נלנצלהנעאהקר״״ותודציקלפיממה
שנ״ובתגצל]וגםכבגצםהו״נחי׳דציק[״ל״עפאיהעונצ״צלהלןש״מבם

ר״וילקרותלודציק.

הרשעים רדושל״יתמוךנהיהוציםחרציםעלכןכשהי׳משהמ״בטעפיור״
נ״רץישר״להסנו״ותושהו״יעלהלהרהנית,והפושעיםיצעו

שהניתציןֵיְצעּומאהויטילועליוחרם.

וכן הוהשהניתציןשמעושרודהלעלותלהרהניתעלכןשלחושליחניתצין
שיתרהנווכשהגיעהשליחניתציןכנרהי׳במד״עלההרוהשליחהתחיל

לאעוקש״סורלילךעלהרהנית,הפושעיםעשושהשרל״ישמעמהשהשליח

ניתציןדועק.ולהשליחניתציןוהעציםהי׳בר״הש״יןהו״שומעלהם,חארו

להניתציןומסרומהשהי׳,שהשליחניתציןדעקלו,והו״ל״שמעלו,והעצים

העיצושכןהי׳,עלכןהטילועליוהניתציןחרם.

ציןהטילוחרםעליו, לוהפושעיםשהנית בנלההא״ת״מרו המעשה איר 
והו״ל״יצענמציוקמהפירושושלחרם,ול״שםלנלמהש״מר,״מרו

לוהל״תר״השהפסיקולנ״לנקשממוןמכנוצהשר,תצעגם״םתתןלהם

ל״יקחוממך.

ור״הש״ו״חצ אמן רדהלה״מיןלמהש״מרוהם,״נלכשענר ל״ השר 
מיהוציםהיר״יםל״נ״״דלו,הלךלהניתציןלנררהצנר.

כשהגיע להניתחארוהםל״חורצ׳״מותכציןמבוצה.״נלהםר״וש״יןלו
ועלש״לתם והו״שוגג. עלהרהנית לילך ״וצותה״יסור יציעה
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ה״םל״שמעשהשליחניתציןדעקלוש״סורלילךעלהרהנית,״מרשל״

שמעמאהירין״ותועלכך.״םכןל״הי׳התר״ה,ונפרטשר״ותוםלנשלו,

התירותיכוהחרם.

תיכף ״חאככשר״הלפביויהוציםעבייםמרוציםשל״שמיםלנעלשוםצנר
״פילוגונה״ראיםגנהועשירומילי״בער,שר,שתצלן״דלגוייה״רדות,

״נל״םעשה״יסורשדריכיןלהטילחרםל״השגיחועלשוםצנרוהטילו

צין להנית בתבו עבותבותו ונרונ תועפות( )הון ״צומים מ״ה לקח עליו, חרם

נ״ומרואהמ״ה״צומים–להמחרימיםא,כאכהי׳הכבעתוודצקתו.

ועל אההי׳כוובתינקר״י״ותודציק.

א

הרב הציוני

 א שאד א שאד

בעבה קוק, שמת היציעה הי׳ ונה האפ״סטא לפביו הני״ו שחרית בסעודת 
פתח התפל״ו... שם וכשהעומצים ש״צ... ״ ש״צ... ״ ו״מר

ו״מר:א״ש״צמעןה״טבישטגיהערטצעבייעס״פ״רי״הרדוריקא.)מפירנ׳׳ג

באי(.

א

 קוק הרצ׳ ימ״ש השמידו חצי העולם, לא יצאו מגיהנם

כשהגיע ליצרניבוספרמ״׳מהר״שוביםשהצפיסומכאי,והי׳בצפסנר״שו
הסכמהמקוק,״מר:וו״ס״ר״שוןצ״רוהסכמהפוןצעםטמ״!

קוקמיטהערדלימאשה״נין״ויסגע׳שמצ׳ט״ה״לנעוועלט.״יךניןנטוחאיי

)מפיהרהאחר׳מעכיללינערמל״בצ״ןשהי׳נ״ותו גיהבם. וועלעןבישט״רויסגייןפון

מעמצ(.

א
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אגודה

 הודיע ברבים ]בדייטשלאנד[ דעתו

...שיצא חודץבגצכלבטי׳לדיובות.״פי׳בגצה״גוצהשנשעתועוצל״הקציח
לו האצמן ״חת שפעם הי״ מפורסמת ועונצ״ נרנים. תנשילם

והיושם איעא״, לשהותנעירפר״בקפורטעאימקוםהסתלקות״ניוהקצוש

״חציםמה״גוצהשרדו״אלגבונ״תלנהמוןהעםולפרסםכ״ילוהגיעלשם

כצילהשתתונ״יאה״סיפהשהתקיימה״אמטעםה״גוצה,עמצהג״האדהבאל

]״צמוארמנ״נונ[והוציענרנים״תצעתוכצישל״יחשצונוכיישלו״יאה

בטי׳לצרכיה״גוצהויד״ונפחיבפש.)״ום״ביחומה,ה׳ויגש,ג׳טנתתשכאצ,צוקיאא(.

א

 אפילו דער שינאווער פעטער

ר׳ ״הרןמרצכיאאלשואננק״ל״שיטץ,כשהי׳פעם״דל״צמוארמנ״נונאאל,
ונ״מדעשיחתםצינרו״וצותה״גוצה,ו״מר״צמוארמנ״נונאאלנאהאל:

״ גיווען צ״ך ״יא ער פעטער ג״רלידער צער ״בכ״פען וועל ״יך אנמיל״

ש״רפער,ב״ר״פילוצערשיב״ווערפעטערוו״לטאייפ״רנרעבטנהנלפיוא.

-)מפירהאדבאי(.

א

 השלשה משפחות

גם הי׳רגיללומר:א״אציצריימשפחות)נג״לידיע(,ה״לנערשט״ם,ה״ר״וויץ,
רוקח,ל״היועלהכבסיהא.

א

פעם כשהי׳נרייש״,נ״ולפביומה״גוצה,והשתצלו״דלושישתייךל״גוצה
״ גישל״גען צרויסען ״ין צ״ איך ה״ט ערשט יעדט ו״מר: פתח וכו׳.

וו״סער-טרעגערמיט״יוצ,״יא״צורךגעג״בגען״״סימילירטעריוצ״וןאיך
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״קעגעןגישטעלט״וןגונרגיווען״ויפןגוי.

דיוביסטען,מארחיסטען,״גוצה,חסיצישענחורים, ״יאצ״ק״מוביסטען, עס 
״ון״גוצהטעבה׳עט״אאיימ״כעןפוןדיוביסטעןמארחיסטען,פוןמארחיסטען

-״צערוויילמעןצ״רומ״כען״גוצה פון״גוצהחסיצישענחורים, ״גוצה,

קומטמעןבעמעןמייבענחורים,מייבענחוריםצ״רפעןבישטקיין״גוצה,״יך

״מר, נ״גוצה, הם פלובי הל״ לפביו ״מרו ״חאכ נ״בקר״טירט. בישט ה״נ

אעהט״ויס״אאייה״נעןי״נ״בקר״טירט.)מפי״צמוארמהראשאדאל(.

א

 מצא את שאהבה נפשו בדרך החסידות ״בקנאות נגד כל המפלגות״

בספר ״גםמים,נתולצותנבושלהמחנר:״חרהסתלקותו)שלהרהאקמנל״אונ(
שבת עצ יושע, קרן נעל אדאל מרינ״טיץ מרן הג״והאק לנבו בסע

הסתלקותותרדאנ,ו״אמד״״תש״הנהבפשונצרךהחסיצותאנקב״ותבגצ

כלהמפלגותאננ״נונ״דל״צמוארהקצושרנינןדיוןאדאלהיאצובסע״דלו

נתמיצות.)״גםמיםנהקצמה,״ותטואנ(.

א

ב״ה קרומנ״ךיעא״עשאקמאמלמנבאי

כבוד ידי״נ כמוה״ר צבי הירש יויבער ייי׳

 עוד כמה שנים לפני המלחמה שרוה״ק נצצה בפי אותו צדיק רבי ר׳ יונתן

יהי׳ ״יןמספרכתונהצרהו״נאוהאקשקוצםני״תמשיחדצקיבו ופעמים 
הערנרנהמושליםעלעםנביישר״להכשריםונביישר״להיר״ים

ויר״יחט״ימ״סוראל.ורניבוהקצוש יהי׳ללעגולקלסנעיביהם והמ״מיבים

אדאלהיאצצינרעוצ״יאהשביםקוצםהמלחמהמעביןאה,ו״מר:שרוהאקבדדה

כמה ו״תחבן נהפטרת יובתן ״הנת נספרו יובתן ראר הג״ון דציק ״ותו נפי

שביםקוצםהמלחמהעייאש.ועייןנתפלהלמשהעלתהליםכמצומהעהאפ

שו״לכםמשכימיקוםוכו׳.
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 בליל הסדר בעת אמרו שיר השירים, פתח ואמר תרגומו דהאי קרא

ומדכרנא ה״ימילת״שפעםנחגהפסחנשעתהסצרנהיותימיסנעלשולחן
הטהורנחדרותקצשונשעת״מרושירהשירים,וכשהגיעלהפסוק

אהשנעתי״תכםנבותירושליםוכו׳)סימןח׳פסוקצ׳(פתחו״מרתרגומוצה״י

קר״ואהלשובו:ֵי״ַמרמלכ״משיח״משניע״ביעליכוןעמיניתישר״ל״ב״

עליכוןעמיניתישר״למהצין״תוןמתגריןנעמי״רע״למפקמןגלות״ומה

צין״תוןמרציןנחילותי׳צגוגומגוג״תעכינופוןאעירעצצישידוןעממי״צי

עלול״גח״קרנ״לירושליםונתרכןיצכרלכוןמריעלמ״רחמידציקי״ויה״

רעו״מןקצמוהילמפרקכון.עאכלשובוהבחמצ.ועייןנמס׳כתונותקיא״.

 מה אומר הרבי אודות שאלת היהודים

כמדומה לישכנרסיפרתילך,הבהנשבהשבי׳שלהמלחמהנהיותינגעט״
הערום החסיצ יציצבו עם יציצות מכתני מכתנים חליפות לי הי׳

ניר״הר׳יחאק״ליעאההיאצ,וכתנש״יאהושנועותקוצםהמלחמההי׳הו״

״חצ מדויין ״יש לשם ונ״ אדאל, הקצוש רניבו קצושת כנוצ עם נקרעביץ

מהחפשייםדייטובגס-שריינערוש״לוניקשמר׳יחאק״ל׳יליתןלורשותליכבס

לקוצשפבימהלצנר״יאהעביןבחוץ,״איש״להו״מרניבוהקצושאדאלעלעבין

אה,ועןוי״מרינו״,וכ״שרנ״״מרלורניבומהש״לתך,״מרה״ישהבאל-

יעדט ש״הן וועט קומט, וו״ס מלחמה יעדטיקע צי די רני צער א״גט וו״ס

גילעאטוועריןצי״יציןפר״גע.]מה״ומרהרני״וצותהמלחמהשנ״ה,ה״ם

כעתיהי׳בפתר״יציןפר״געאש״לתהיהוציםא.

ושמע:נבאינעמצםעלהיםמוקפיםממדריםוהיםוהמצנר,כתות הסכת 
כתותהיו,אה״ומרנכהואה״ומרנכה

ענה לורניבו:״בי״יבביפ״ליטיקערוגם״יבבימקור״יהעתיםאדייטובגעןא,״כן
הסכתושמע:הבהנביישר״להיונגלותמדריםרצאושביםויעניצומדרים

ויאעקוותעלשועתם״ל״לקי׳,ויהי ״תנביישר״לנפרךוימררו״תחייהם

ויהפךלננ ניוםהשלישי ויהי נבאימ״רץמדרים, צ׳״ת נעדםהיוםהודי״

פרעהוירצוו״חרינבאיוישיגו״ותםחוביםעלהיםונבאיהיו״אנדרהגצולה
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מוקו המצנר הי׳ הדצצים ומשבי המדריים ול״חריהם הים הי׳ לפביהם כי

נבחשיםועקרנים-״אבתחלקועםנבאילצעותשובותולכתותהרנה,כתרעוויא

חסיצים וגם  - )״גוציסטען( ״גיציס כת )דיוביסטען( דיוביסט כת )רעוויאעביסטען(

מ״מיביםנבימ״מיביםהי׳-וכלכתוכת״מרוחוותצעתםלטכסעדה,וכת

״חת״מרול״ביר״מהם,גםלבוכחוגנורהללחוםעמהםול״בגרעמהם,כי

טהור מקומו ]ומקור וכו׳. מלחמה עמהם בעשה מלחמה תכסיסי לבו גם

נירושלמי)תעביתפאנהאה(,והונ״נילקוטתבי״צ׳כתותבעשול״נותיבועלהים

וכו׳ו״חת״ומרתבעשהעמהםמלחמהוכו׳ואוש״מרהבעשהעמהםמלחמה

״מרלהםצ׳ילחםלכם[.

 אבל על זה האופן שיקרע הים לא עלה על לב אחד ]גם על המאמינים ידעו 
ובטחו בישועתו אבל לא באיזה אופן יהא הישועה לא ידעו[

והמאמינים הי׳עומציםומדפיםננטחוןוישועתצ׳״נלל״יצעונ״יאה״ופן
לנם על עלה ל״ נבימ״מיבים גםהמ״מיבים כי הישועה, יהי׳

עתה קצוש,שגם פה וסיים לפביהם, הים שיקרע ה״ופן נאה יהי׳ שהישועה

מ״מיבים״בוש״שורל״יושיעבוועלסוסל״ברכנול״ב״מרעוצ״ל׳למעשה

יציבו,רקלצ׳הישועה,ונ״יאה״ופןבעלםמ״תבו,עכאצ.

שלש כתונות נמס׳ אאל מ״מרם על אדאל מהרשא״ צנרי לחיך מתוק ומה 
כתנ הקץ, ״ת יצחקו של״ וכו׳ ישר״ל ״ת הקנאה השניע שנועות

מהרשא״אאללפרששל״יהי׳נעיביהםהקץרחוקצהוהלי׳כ״ילומתי״שיןמן

הג״ולה״ל״יהי׳נעיביהםאמןהג״ולהקרונהכמושכתונכיקרונהישועתי

לנו״וגו׳.

הכ״ד יציצךהצואשנ״הארומנרכךנשנת״טנ״

וביג שמח

יושע יאב יאפערן

)קובטרסרשוםנכתנמכתנג׳(

א
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 לא זו הדרך לנסוע לפלשתינא

שבת שירהתרפאא

כו׳.״מרתיצרךדחותצהבהנעוהאר בחם ול״ נשלחפרעה״תהעם ויהי 
נימיבו״להעמצואריםלרעותניעקנ״בשיםחכמיםנעיביהםויהנלו״ת

הרשעים, ״ל יתקרנו של״ ישר״ל ״ת לאכות חצשה ותחנולה נעדה פיהם

ולשובםתהלךנ״רשגצולהורחנה,כיטונובכוןהו״ללכתנצרךהרשעים

ולעשותכמעשיהם.ולכןכ״שרהרשעיםצרכםיחפאוןללכתלפלשתיבה,הבה

ישר״ל נבי לנות יבועון נאה כי נ״מרם נעקנותם ללכת ״חריהם המה גם

מלהסתפחנבחלת״בשירשע,כי״פילו״םימד״״יש״שרצרכויחפץללכת

״לה״רץההי״ימבערגליומבתינהרשעיםוישםלצרךפעמיונחונרת״חת

עםהתמימיםוהישריםנלנותם,להיות״תםנדוות״חצ״.ועלכןכל״שר

ה״לקי של הקוצש צרך נעיביהם ישר ול״ עושין המה גם הרשעים יעשון

צרך יהי׳ ל״ הבפסצת לצעתם כי תלמיציהם, ותלמיצי ותלמיציו הנעשאט

הדציקיםהללושוםתועלתלהדילפליטתניתישר״למרשתאוטמבולהם.

והנה לנכליוצעמניןכיל״טונהצנר״שרהמהעושין,כיכ״שרעיביישר״ל
רו״ותמעשיהןשלרשעיםומלחמתהידהארהשופטןנכלעת,קלהצנר

שיתקב״ונעושיעולהוילמצומעשיהםויהי׳להםלמוקש.

ואל אהרומאהכתוננ״מרוויהינשלחפרעה״תהעםו״חאאלנמצרשויהו״
נשלחפרעה״תהעם.ולצרכיבוי״מרכיהעםק״יעלערנרנועאאדעק

ויכיהםהיולסילוןממ״ירולקוץמכ״ונלעםנבאי.

ואמרו ול״בחם״לקיםצרך״רץפלשתיםהי״פלשתיב״ול״נ״להחפץה׳,
העם יבחם פן ״לקים ״מר כי ״חריהם, במשך להיות הו״ קרונ כי

נר״ותםמלחמההי״מלחמתהידרהשופט״תהרשעיםועיאאושנומדרימה

לעומק״צתהומ״רנ״.

וליה ויסנ״לקים״תהעםצרךהמצנרהייבוצרךהתוהאקהרמואהנתי׳מצנר
עדמו שמשים נמי ״ל״ מתקיימת התורה ״ין באצ( )עירונין אאל כ״מרם

הייבו מאוייבים ופרשאי מדרים מ״רץ ישר״ל נבי עלו וחמשים ועיאא כמצנר

ונתורהונמדות.)מכתאיהרהאחר׳נדל״לצוצגריבפעלצווייטדען-ט״רב״היאצ(.
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מדינתם

 המדינה יהי׳ חורבן העולם

ומסר ה״צמוארמנ״נונשתמיצכש״מרול״ניוהקצושתדיון,ששריהעמים
יהי׳ לשובותמיצשהמציבה על רגיל הי׳ להדיובים, מציבה ליתן רודים

חורנןהעולם.

א

 אין זה ישועת ישראל

שמו וקר״את הימים, נ״חרית הרעה ״תכם וקר״את צ׳. וקר״את במסורה 
ישמע״ל,וקר״אתשמועמבו״ל,וקר״אתישועהחומותיך.

הנה נימיםה״לונאמןהאהכ״שרישר״להםנמעמצומדנל״טונודרלהם
מ״צ,רודיןלהטינלעדמםולעשותלהםעיריהוצית]יוצעבשט״ט[״נל

ולנקש לשמים ולנם עיביהם להגניה מוכרחין ״ל״ ישר״ל, ישועת אה ״ין

ולדפותלישועתה׳,ו״איישועהקרונהלנ״.

 שועתם אל האלקים  - בשביל אלקים גלות השכינה

והנה רניבוהקצושהג״וןרניר׳שמעלק״אדאל]נס׳צנרישמו״לנליקוטים[
פי׳הכתונותעלשועתם״לה״לקיםמןהענוצהעאצהכתונעמו״בכי

עמהם הקצושה שכיבה נגלות שישר״ל כאמ כי דר, לו דרתם נכל נדרה

ו״ומרתקלבימר״שיקלבימארועי,ור״וילכלנרישר״ללנקשרחמיםעלגלות

השכיבה,ועאאדעקו״נותיבונמדריםל״עלשיענוצגופם.ואהוותעלשועתם

יותרמןהענוצה,עאכלשון גלותהשכיבה, פי׳נשנילה״לקים ״לה״לקים

דציקיהגהחכמה.

 לא יעשה כן בישראל ולא באלה חלק יעקב

ואל אהסוננכוובתהמסורה.וקר״את״תכםהרעהנ״חריתהימיםפי׳כ״שר
יהי׳נ״חריתהימיםעתדרהליעקנחאו,״אייעלהעלצעתםוקר״תשמו
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ישמע״ל,לקרו״הצנר״שרישמע״לקור״״ותהוהי״פ״לעסטיב״,״תמהה!

ל״יעשהכןנישר״לול״נ״להחלקיעקנ,רקוקר״תשמועמבו״אלכלומר

נגלותיבו ״אל שעמבו מה על נכי׳ נקול ותקר״ שתדעק והייבו ״אל עמבאו

לדיון ונ״ חומותיך ישועה וקר״ת ״אי נדרותיבו, מדטערת הקצושה ושכיבה

גו״לננא״.)וילך,כתאיהבאל(.

א

עברית

 הוא לשון טמא

סיפר הרהאדרניישכרנערצ״כבערמנ״ביעול״חרהמלחמהנ״בטווערפען,
ו״חר אדאלעלשנת דיוןמנ״נונ נן רני נחור״דל עוצ פעםכשהי׳

השנתכשהלךגעאעגעבעןהי׳לפביו״נרך״׳חסיצנ״נונוחותבושלה״נרך

ל״הי׳חסיצנ״נונ,״ושל״הי׳נכללחסיצ,וה״נרכיםל״עשושוםצנר

קוצםשש״לולהרנ.וש״לה״נרךלכאק״צמוארשביצנרים״.היותשחותבו

רודהשיסעלמקום״׳עלצ״טשע,״םיסע״ולוועבההרנל״.נ.שחותבו

רודהשילמוצהענרע״יש׳ענרית׳עבההרנ,ל״!״אש״ל״ותוה״נרךלמה

ל״הל״הו״לשוןהקוצש,עבההרנ״ויו״העכערען״וןש״רפערעןט״ן,עס

״יאלשוןטמ״.

א

 גם בדורינו יש אנשי רשע אשר עיקר רצונם וכוונתם הוא רק להדיח את נערי 
בני ישראל

צ׳כלשפתיחלקותלשוןמצנרתגצולות,״שר״מרוללשוביבובגניר יכרת 
שפתבו״תבומי״צוןלבווגו׳״מרותצ׳״מרותטהורותכסואקוקוגו׳

יש וצור צור נכל צהבה הללו, פסוקים לפרש הבר״ה וגו׳. צ׳תשמרם ״תה

פושעיםוכופרים״שרעומציםעליבולכלותיבו,להציחבומצרךצ׳הסלולהלבו

מצורצור,ונכלפעםהקנאהנרונרחמיווחסציומדילבומיצם,והבהגםנצוריבו

יש״בשירשע״שרעיקררדובםוכוובתםהו״רקלהציח״תבערינביישר״ל
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מעלצ׳ותורתוהקצושה,לדוצ״ותםנרשתםרשתהמיבות,ונר״ותםשל״

וצנריהםל״עשופרינלנותהדעירים,עלהעלרעיובם הדליחונמעשיהם,

עדהותחנולהחצשה,וחושנים״שרנהנוצ״יידליחוצהייבושהעמיצונתי

הבערים ללמוצ ישר״ל נבי ״ת לאכות הו״ שמטרתם והכריאו משלהם ספר

דחותלשוןהקוצש,נחשנםשל״יוכלשום״צםלנו״ולהתבגצעלאה,שהרי

לשוביבו ״ת הבעורים נבי כשילמצו יש תקלה ״ו ״יסור ״יאה נפיהם מעבה

הקצושה.

מפח להיבדל נעארתיבו יהי׳ אה על וגם יטשבו ול״ יעאנבו ל״ השיאת אמנם 
צו מועצים,תהלים, דיון, )קצושת אוטמבו. חאונרשת ביפול יוקשים,של״

פאח(.עייאש.מונ״נמשכבותהרועיםכרךנ׳.

א

 מי עור לא יראה ומי חרש לא ישמע
 להודיע ולהזהיר את אחב״י רחמנים בני רחמנים חוסו נא על נפשות 

צאצאיכם שלא יהיו אבודים בזה ובבא

לכבוד הרנביםהבגיציםהמופלגיםהחסיציםהיר״יםמבהלישומריהצתצקאק
ד״באיעא״

לנכון הגיעבייקרתמכתנכםננקשהלחוותצעתיגם״בכי״וצותההענרע״ישע
שוהלע״שרהועמצהנקהלתכם,והבהה״מבםכימיעורל״יר״הומי

חרשל״ישמע״שרכלהשוהלעןה״לונכלמקוםשהםמני״ים״תהתלמיצים

לכפירהנכלעיקריהצתומשרישיםנהםשב״הותחרותלכליר״יה׳כ״שר

החושמעיצעאאנעוהארנכמהוכמהמקומות,עכאאלמעןהיותסביולעושי

מדוהלגוצריגצרנכרםה׳דנ״ותניתישר״ל,הבבינאהלהוציעולהאהיר״ת

״חנאירחמביםנבירחמביםחוסוב״עלבפשותד״ד״יכםשל״יהיו״נוצים

נאהוננ״,ומבעו״תנביכםונבותיכםמללכתלנתיהשוהלעןה״להכיהמה

מטמ״ים״תהנ״יםלתוכםנצנרימיבותושיריעגנים,רקתו״בההםמנקשים

כי להאק דחות הבערים ללמוצ שמטרתם נ״מרם הענרים עיבי ״ת לעוור

יחשונולהוליךעיאאשולל״תלנההמוןההולכיםלתומםועיקרכוובתםהו״



הרועיםעבודתמו ״צמואררנאדמנ״נונ

רקלהציחבערינביישר״למעלה׳ותורתוהקצושהולדוצ״ותםנרשתםורת

התהאק גם ומגובות, רעות ומצות ומיבות נכפירה ״ותם ומלעיטים המיבות

התורה ועיאא לכל, כיצוע וארים מרים נני״ורים מנ״רים ״תם שלומצים

הקצושהנעדמהבעשיתלהםסםהמות,ומוספתלהםטומ״העלטומ״תם,

והעביןהו״כ״שרשמעתינשםדציק״חצנני״ורהכתוניערווכמטרלקחי,

הייבושכמושהמטרהו״מדמיחכלצנר״שרהו״נ״עליוהןטונהןרע,״ם

על יורצ ו״ם פירות, ועושים ״ותםן מגצל טונים ודמחים ה״ילבות על יורצ

החוחיםוהקודיםהמהגאכמתגצליםעליצו,כןהו״גאכתכובתהתוהאק״ם

אורעים״ותהעללנטהורכוב״מןלה׳נעלמצותישרות״אהתורהמגצלתו

ומסייעתולטונה,ו״םאורעים״ותהעללנ״שרבשרשנוכפירהות״וות״א

התורהבהפכתלולרועץומגצלתעוצטומ״תונתוכולאעו״יןלה״ריךנאה,

ונווצ״יכל״ישישר״ל״שרשניניהיהצותעוצל״עממונקרנוישית״ואן

קשנתלצנריבוהב״מריםנ״מתלהרחיק״תנביניתומעל״הלירשעה״לה

ולעשותכלמהשניצולמעןלהדילבפשותישר״למרצתשחת,והשיאתירחם

עליבו,ויגצורפרדותיבו,עאימשיחדצקיבו,נמהרהנימיבו.

והנני נאהיציצכםהצושאתנ״הנהרנה,הכותנלמעןהמדוה,ומחכהלישועה.

הק׳ בן ציון הלברשיאם

)מכתניקוצשמכתני׳(

א

דף היומי

 למי שיש לו הערינג סרוח ורוצה למכרו

אמר שבימשליםעלצוהיומי:

משל ״׳:ל״׳שהי׳לואהעריבגאסרוחורדהלמכרו,מהעשה!קרעצומגמר״
הקצושה,וכרךהאהעריבגאהסרוח,וכךעמצלמכרו.

 לעוף שרצו לציידו עלה על הטשילא
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משל נ׳:לעוושרדולדייצו,והעווהסתונננתוךהנית,מהעשההעוו!עלה
עלהמבורההיקרהעםאכוכיותיקריםהתלוי׳עלהתקרה,)ו״מרה,עתהמי

יוכללבגועני(*.

א

כדאי להעתיקכ״ןהעונצ״נבוגעקנלתכספים

סיפר הרהאחרנינרוך״נרהםה״לנערשטםמנ״רציונעאה.נלמצינישינת
נ״נונ,נ״פעםהחאןהמפורסםי״סעלער״אעבנל״טלנ״נונעלכמה

ביגן והו״ נ״נונ ביגובי כמה לפביו ביגבו והם הנחורים. סננוה כמונן ימים

לפביהםמבגיבותיו,הי׳אהנט׳ימיםנ״נל״היויכוליםלבגןלפביוהרנה״ל״

נכי אקול ועל ננלא בהרות אעל על לפביומהשחינר״צמוארמנ״נונ ביגבו

לכן והנחורים, הישינה נעיביו חן מד״ה וכן נעיביו, חן בש״ה ומ״וצ ל״הא

כסו נ״מעריקעשלח כנר כשהי׳ כך ״חר שבים כמה נ״נונ. ליציצ בעשה

להישינהצנ״נונעאיר׳מילך״לעארערעבנערגעאה.

פעם ״חתשלחסכוםגצולכמצומהלישהי׳כמהמ״ותצ״לערשהי׳סכום
עדוםשהי׳צילכלכלהוד״תהישינהעלכמהחצשים.״נלנאמןקדר

״חאכבתהווההתרשלותנישינהל״למצוכר״ויול״התפללוכר״וי,ובתרופפו

עמוציהתורהוהיר״הוהתפלהוחסיצותוהרנל״יצעמהא״ת,והתחיללחקור

ולצרוש״םל״בעשה״יאהצנרשל״כהוגןחאונישינה,״נלל״מד״כלום,

כלצנרהי׳כהוגןול״יצעמהלעשותומפבימהבעשהההתרשלות,עצשבפל

נרעיובושיכוללהיותמפביהכסושנ״ל״אמןכנירמ״מעריקע,מפבישמעת

להאגודה.  מתנגד  תמיד  שהיה  איך  כך:  איתא  תשכ״ד(,  טבת  כ״ד  וארא,  )ה,  חומה  אני  ובאום    *
ופעם אחת אמר לאברך א׳ ששמע עליו שלומד בדף היומי, אמר לו, הער נור: פ״א מכר א׳ דג 
מלוח)הערינג( ונתן לו המוכר ההערינג בתוך עלה מדף של גמרא לכרוך אותו, ושאלו אותו היתכן 
לעשות כך, לכרוך הערינג בדף של גמרא, וע״ז ענה המוכר של הערינג מה יש אם אני נותן לו 
לכ״א דף גמרא, הכי דף גמרא זה דבר רע ח״ו! ואמר לו דף גמרא טוב מאוד אבל.אם נותנים 
בתוכו הערינג זה דבר רע, - כך אני אומר לך יונגער מאן, דעם בלאט גמרא וואס לערינסט זה 
טוב וחשוב, אבל הוא מכורך אצלך עם עוד מה שהוא, שזה לא טוב. את זה שמע הרב החשוב 

בנש״ק הנ״ל באזניו מהאדמו״ר ז״ל מבאבוב.
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שנ״הכסוהלאהתחיללֵהָר״ותההתרשלותהלא.לכןכתנהרנמכתנלר׳

מילך״לעארעהרעבנערגשיחקור״יאהכסוהו״ששלחל״חרובה.ור׳מילך

״לעארהתחילתיכולחקור,ובתוצעלונעוהארשהכסוהלאהו״מק״בדערט

שהי׳נעוהארנתערונות.מסתמ״הי׳של״ניציעתוושל״נרדובו״ל״״לו

שסיצרוה״נען״יהם״ויסגעב״רטוכשנ״לשם״ושל״הי׳יכוללעשותכנר

״ושל״יצע.

ההתרשלות בעשה למה הנין כנר מאה אדאל מנ״נונ ל״צמואר כשנתודע 
ומהיכןנ״ההתרשלות.לכןהפסיקתיכומלהשתמשנכסואה,

עםכיהמדנהי׳קשהמ״וצמ״וצוהי׳מסירותבפשנאה,ור״התיכושיבוי

לטונה,ומ״אבתחאקועמוציהתורהוהיר״הוהתפלהוחסיצותכמקצם.

אי״כ סיפרעונצ״מנעשאטהקצושאיאע,נימיהנעשאטהי׳״יאהכפרשהי׳
להם״ל״ספרתורה״׳וכמעטנכלשנועמד״ו״יאהפסולנהסאת,

והנעלינתיםמהכפרל״יצעומהלעשות,כנרהתחילולחשוצ״םחאו״׳

עושהא״ת,״נל״אכל״יצעומיהו״.לכןבסעולהנעשאטוסיפרוכלהעבין,

והוסיפושהםחושציםש״׳עושהא״תנכובה,״נל״יבםיוצעיםמי.

אמר להםהנעשאטשום״צם״יןעושהא״ת״ל״המעשהשלהסאתהו״כך.
הי׳פעם״יאה״רעבצ״ריהוצישהי׳לו״רעבצעשיהוציםהי׳בכבסיםשם

לטעום.ה״רעבצעהי׳ב״הונ״קוועםו״בגעבעםוחםומישבכבסלשםל״הי׳

התחילו לכן נטל, לישנ סתם ״נל שם, בש״רו לכן תיכו, לילך חשק להם

לשחוקק״רטען,ובעשהה״רעבצעמקוםשמשחקיםק״רטן,הנעלהניתל״

הי׳ביח״לי׳ש״רעבצעשלובעשהמקוםשמשחקיםכלהיוםנק״רטן,״נלל״

הי׳יכוללהשליכםהחודה.מהעשההביחעלהשולחןקופס״גצולועשהתקבה

שמכלמשחקדריכיןלהביחנהקופס״״יאהפר״דעבטשילךלצנרטונ,עםאה

הביחקדתצעתו,שיד״מה״רעבצעשלו״יאהצנרטונגאכ.

כשנתמלא הקופס״,עשההנעלהניתמהש״מרשמהכסויעשה״יאהצנר
טונ,והלךלסופרוכתנסאתעםהכסוהלא.

סיים הנעשאט,ו״מרלהנעלינתיםמכפרהא״ת:ספרתורהשישלכםהו״
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הו״הסאתשבכתנמהכסושלהק״רטןשפילן,וספרתורהשבכתנמכסושל

ק״רטןשפילן״יבוחיצוששבעשהכסצרפסול.

ק״בדערט של מכסו שבלמצ תורה על גם מנ״נונ ה״צמואר עלה וסיים 
התורה עמוצי ובתרופפו התרשלות שבעשה חיצוש ״יבו נתערונות,

והיר״הוהתפלהוחסיצות.)מנית״נותיורנותיעמוצמאצ(.
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ו׳ אב תש״א

רבי מנחם פישער זצ״ל
אב״ד שארוואר

ציונים ציונות

 מלה מאוסה ואסור לאמרו

לים מ״צ]הרארנערשטייבער״ניהמחנרפצויתטוניהעייןשםנהקצמה
יו״ל טוני׳ ]רני אקיבי וסיפר ו״ניארייהו. הדיובות בגצ מתולצותיו[ קדת

אאל ״ניו עם כשהלך נילצותו פעם ״שר אאל טוניה[ פצוית נעל שטייבער

נ״ש ״א וצרש ש״רוו״ר, ה״נאצ אאל פישער מבחם ר׳ הגהאד צוצו לצרשת

וכשחארומהצרשהש״ל כיצועשהי׳פהמפיקמרגליות, בגצהדיובות להנה

יצועלפיונ״מרושהו״מלהמ״וסה אקיבי״ת״ניודיובותמהו,ושם״ניו

ו״סורל״מרו...)פצויתטוניהעמוציאג(.

נאות הרועים

רבי  הגה״צ  בן  פישער  מנחם  רבי 
שארוואר.  אב״ד  פישער  כ״ץ  טובי׳ 
עקיבא  רבי  רבו  אצל  חביב  תלמיד 
סופר אב״ד פרעשבורג בעל דעת סופר. 
מרביץ  לרב  נתקבל  חתונותו  אחרי 
הנדיב  שיסד  המדרש  בבית  תורה 
המפורסם ר׳ גרשון שטאדלער ז״ל בעיר 
סאבאטהעלי, מקום בו שימש גם חותנו 
לפני  זצ״ל  פעלנער  יוא׳  רבי  הגאון 
בעלעד,  בק״ק  הרבנות  כסא  על  עלותו 
שבעיר  החכמים  לתלמידי  ועד  בבית 

בבית מדרש זה הרביץ תורה עד תרפ״ג, 
שארוואר.  ק״ק  לאב״ד  התמנותו  שנת 
גביר,  הי׳  ז״ל  שטאדלער  גרשון  ]ר׳ 
מוקיר  פזרונו,  בצדקת  בעולם  מפורסם 
רבים  פעלים  עשה  מאד,  רבנן  ודחיל 
וכבירים להחזקת לומדי תורה, ובמיוחד 
על  היושבים  חכמים  תלמידי  בהחזקת 
ירושלים  בעיה״ק  העבודה  ועל  התורה 
של  הגדולים  מהתומכים  בהיותו  ת״ו, 
כולל שומרי החומות. הוא בנה מכספו 
כמה בתים בשכונת בתי אונגארן עבור 
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אגודה

 קרע הסימבאל ממנו

סיפר הרהאגר׳טוני׳יו״לשטייבערשבתגצל״דלו,שפעםנ״ומחנרת״גוצה
לש״רוו״רועשו״יאהמסינהובתבוכמופרח״וסימנ״לשהילציםיתלו

עליהםוכר״ותצוצוהגהאדא״תעלילצקרע״ותותיכוממבו.

נאות הרועים

בית הכנסת  וגם  עניים,  תלמידי חכמים 
העומד  ספרד(  )נוסח  השכונה  של  הגדול 
עד  ותפלה  תורה  כמקום  בתפארתה 
היום. - בחצר ביתו בעיר סאבאטעהעלי 
הקים בית מדרש עבור תלמידי החכמים 
גדול  כסף  סכום  והקדיש  שבעיר, 
יחזיקו  מפירותיו  אשר  קרן  ששימש 
בית  בראש  שיעמוד  בתורה  גדול  רב 
מעמד  החזיק  זה  מדרש  בית  המדרש. 
במשך קרוב לששים שנה, מיום הוסדו 

תרמ״ו[

בידקי  תיקון  הי׳  מלאכתו  ראשית 
לילדי שארוואר  התלמוד תורה, לא רק 
הביא  כך  לשם  הסביבה,  לכל  אלא 
זצ״ל  וואסערמאן  שמעון  רבי  הרה״ג 
ר׳  חתן  מאונסדארף,  הגה״ק  ]תלמיד 
ברעזאוויטץ  אב״ד  ברוין  חיים  ישראל 
לניהול  זצ״ל[  יעקב  הויגד  של  גיסו 
הת״ת. מאוחר יותר הביא עוד ת״ח גדול 
גרינבערגער  בונם  שמחה  הגאון  הרב 

וגם  שנים,  כמה  בת״ת  שלימד  זצ״ל 
עסק ברשות הרב בהוראת איסור והיתר, 
ואחרי המלחמה הי׳ ראב״ד פרעשבורג.

על  להשפיע  כוחו  כל  חהשקיע 
ובכפרי  בקהילתו  הפשוטים  האנשים 
וביחוד  לת״ת,  בניהם  למסור  הסביבה 
דאג לבני עניים שמהם ת״ת שלא יחסר 
השתדל  בת״ת  סיימו  ואשר  דבר.  להם 
שילכו  ההורים  אצל  השפעתו  כח  בכל 

לישיבות. 

מקרוב  פזרונו,  בצדקת  מפורסם 
ומרחוק באו אצלו. לא פעם קרה שביום 

קבלת משכורתו חילק הכל לצדקה.

כוחו  בכל  עשה  המלחמה  בימי 
הרה״ח  עמו  פעל  גם  יהודים,  להציל 
ועשה  ז״ל.  מפאפא  מייזנער  ישראל  ר׳ 
להציל  כדי  עצמו  שסיכן  כאלו  מעשים 
אחרים. )עיין בספר ממלכת כהנים עמודים נ״ד-

נ״ז(.



הרועיםעבודתנב ״נאצש״רוו״ר

ז׳ אב תר״ע

רבי משה גרינוואלד זצ״ל
אב״ד ר״מ חוסט - ערוגת הבשם

מזרחי

 לא רצה לדבר עוד כל ימיו עם אותו רב

״׳, רנ ו״מר האמארחיא ״וצות צינרו פעם אדאל: מדעהלים הרנ נבו סיפר 
״פשרמייבעןאיילשםשמים,עמצהערוגתהנשםאאלוהלךמשם,ול״

רדהלצנרעוצכלימיועם״ותורנ.

א

נאות הרועים

רבי משה גרינוואלד זצ״ל אב״ד ר״מ 
לאביו  נולד  הבשם  ערוגת  בעל  חוסט 
רבי  הגהצ״ר  נכד  עמרם  רבי  הרה״צ 
משה נחום אב״ד וואזשאני ולאמו נכדת 
בטשארנא   – מאירות  פנים  בעל  הגאון 
הי׳  בנעוריו  תרי״ג.  שבט  י״ג  ביום 
ניכרים בו סימני  קדושה וטהרה. וכאשר 
הגאון  לישיבת  הלך  הי״א  לשנת  הגיע 
רבי מנחם כ״ץ פרוסטיץ אב״ד צעהלים, 
מפורסם,  לעילוי  שמו  ונתפרסם 
י״ג שנה דרש מה שחידש  ובמלאות לו 
בעצמו בפלפול עצום בביהכ״נ הגדולה 
לישיבת  נסע  ואח״כ  לפלא,  והי׳  דשם 
טשעטשאוויץ  אב״ד  יוסף  הג״ר  זקינו 

וכבר ט״ז נסע לישיבת הגאון בעל כתב 
סופר לפרעשבורג. רבו ז״ל חיבבו מאוד 
ופ״א באמצע השיעור כשפלפל עם רבו 
הגדול עמד רבו מכסאו, ונשקו על ראשו 
לעיני כל תלמידיו. ובשנת תר״ל כשהי׳ 
עם  אלמנה  והשאיר  אביו  נפטר  י״ז  בן 
ט׳ יתומים והוא הי׳ הבכור וכל הפרנסה 
וט׳  אמו  לפרנס  שכמו  על  מוטל  הי׳ 
באמונה  במו״מ  ועסק  היתומים,  אחיו 
ואעפי״כ לא מש מאהלה של תורה ושם 
לילות כימים ונהרו אליו שמה תלמידים 
רבים והרביץ שם  תורה בשקידה נפלאה. 

פ״א נפלה דליקה בבית שעמד סמוך 
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 מעולם לא ראיתי אבא מארי בכעס אלא כשדיברו ממזרחי, ציונים

עוד ״מרהרנמדעהליםאדאל:א״יךה״נקייבמ״הלבישטגיאעהן״ויפגערעגט
מייןט״טע]הערוגתהנשםאדאל[,ב״רוועןמעןה״טגירעטפוןמארחי״ון

דיוביםא.)מפיתלמיצהגהאדמדעהליםאאלר׳״אגבאי(.

א

נאות הרועים

למעונה של אמו, והאש הולכת וקרובת 
עם  הבית  בקירות  לאחוז  ומתפשטת 
יוכבד  זקנתו הצדקת מרת  בו.  כל אשר 
כשסידור  נעמדה  שם  שהיתה  נ״ע  יטל 
״בטוחה  בעוז  ותקרא  בידה   התפילה 
אני שבית זה לא ישרף, כי בית שלומדים 
בו תורה בלילה אינו נשרף״ – וכך הוה, 
לאפר,  כולו  נשרף  השכנים  של  ביתם 
ואילו ביתם ניצול בלי שום  נזק, אפילו 

קיסם בודד לא נפגע בו.

בשנת תרמ״ב נתקבל לאב״ד הומנא, 
כתבו  ואעפי״כ  לימים  צעיר  עוד  והי׳ 
קראקא  אב״ד  סופר  שמעון  הגהצ״ר 
סיגוט  אב״ד  לב  ייטיב  בעל  והגה״צ 
לדור  שאשרי  הומנא  לקהל  בשבילו 

שזכה לאותו צדיק משה בן עמרם ז״ל.

לאב״ד  נתקבל  תרמ״ד  בשנת 
אחר  הרבנות  כסא  למלאות  חוסט 
לא  ז״ל  והוא  שיק  המהר״ם  הגאון 
לקבל  רצה  לא  מענותנותו  רצה 
הגאון  מקום  למלאות  בחוסט  הרבנות 
בהומנא  ונשאר  שי״ק  מהר״ם  בעל 
לאב״ד  נתקבל  תרמ״ז  שבשנת  עד 
קליינווארדיין, ושם הרביץ תורה ברבים 

שנתקבצו אליו תלמידים גדולים ללמוד 
ממנו תורה ויראה, אבל פריצים עם שם 
ישיבתו,  לבטל  המחוז  שרי  אצל  פעלו 
וגם עליו גזרו שאסור לו ללמוד עם בני 
בשביל  נפשו  מסר  הוא  אבל  הישיבה 
עמם  ולמד  בו  דבוקים  שהיו  תלמידיו 
שרי  אצל  ופעל  לספר  שאין  בהתמדה 
המלוכה להתיר הישיבות בכ״מ במדינת 

אונגארען וזכות הרבים הי׳ תלוי בו.

ובשנת תרנ״ב בחרוהו עיר טארנאב 
רצה  לא  והוא  לאב״ד  פולין  במדינת 

לעזוב ארץ מולדתו.

חוסט  קהל  בחרוהו  תרנ״ג  ובשנת 
ואז הטה להם אוזן, וכאשר  פעם שנית 
תלמידים  אליו  נתקבצו  לחוסט,  בא 
לאלפים, ותמיד היו שם יותר מג׳ מאות 
בחורים, והי׳ אז ישיבתו הישיבה היותר 
ראו  תלמידיו  אונגארין.  במדינת  גדולה 
נכבד  ומה  בתורה,  גדולתו  עוצם  את 
בשיעורים  לימודו  ושמענו  שראינו  הי׳ 
בפלפול עצום ועמקות גדול, שיותר מג׳ 
ושומעים  לפניו,  ישבו  בחורים  מאות 
ועבודתו  ויראה.  בטהרה  מפיו  תורה 
בדביקות נפלא תמה ונקי׳ בפרט בלילי 
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 לא לבד שלא ישמרו שבת, אלא ישבתו ביום א׳

כשהיה הרנמדעהליםאאלנ״איהיה״דלהג״נאצצסענעןהערמ״בשט״ט,
הג״וןר׳דניקיבסטליכעראדאלסיפרהג״נאצצסענעןלהרנמדעהלים

אאל.

פעם הי׳מצונר״דלהערוגתהנשםאדאל״וצותהמארחי,ופתחרנ״׳שהיה
״אדעירלימים]״שר״חאכבעשהמגצוליהלוחמיםבגצהמארחיםודיובים[

ו״מר:״פשר״םהמארחייתחנרועםהדיוביםיפעלועכאפכאכשהדיוביםיהיו

נאות הרועים

שבת קודש כד דכירנא עוד היום שהי׳ 
מראהו כמלאך ד׳ צבקות.

בהיות אב״ד חוסט  ושנה  בכל שנה 
לכהן  שיבא  קדושות  קהילות  כמה  רצו 
פאר אצלם בשנת תרס״ו בחרוהו לאב״ד 
בחוסט  ממשרתו  זז  לא  אבל  בקראקא, 

ועבד שם עובודת אב״ד ח״י שנה.

בימים ההם יצא הכתב סופר מביתו 
הבירה  לעיר  לגולה  מדרשו  ומבית 
הקאנגערעס  נערך  ששם  בודאפעסט, 
בין  הקרב  לשדה  הפך  אשר  הידוע 
הפורצים  לבין  שומתו״מ  יהודים 
הפוקרים מחללי כל קודש  ועוד רוצים 
תחת  יהיו  שהם  היהודים  על  להשתלט 
נתלווה  הבשם  הערוגת  ידיהם.תלמידו 
כשהגיעו   לשמשו.  כדי  זה  במסע  אליו 
רבו  לו  אמר  בבודאפעסט,  להאכסניא 
לטייל  מעט  שיצא  לתלמידו  הכת״ס 
רבו,  כדברי  עשה  הוא  הנסיעה,  אחרי 
לעצמו  חשב  קלה  שעה  כעבור  אך 
וחזר  הטיול״,  ״חובת  ידי  יצא  שכבר 

להאכסניא  כשהתקרב  להאכסניא, 
השקיף בעד החלון וראה את רבו נרעש 
מתמוגג  כשהוא  רבו  כשרואה  ונפחד 
בבכיה גדולה הבין תלמידו ששלחו חוץ 
אז  עצמו,  בפני  להתבודד  שיוכל  כדי 
הבחין בו רבו שעומד אצל החלון קראו 
לו שיכנס בפנים אמר לו רבו: עתה בני 
מפניך,  אסיר  למה  בכך  ראיתני  שכבר 
שרוי  ישראל  כלל  תלמידי  לך  דע 
מרובים  לרחמים  וצריך  גדולה  בצרה 
ביחד  שנינו  נתפלל  הבה  הזאת,  בעת 
לתשועת ישראל. הרב ותלמידו התחילו 
ושפכו  רבה  בהתעוררות  תהלים  לומר 
כמים לבם ונפשם, בלב מורתח, במשך 
תהלים  שניהם  אמרו  שעות״  ״ששה 

כשניגר מעיניהם נחלי דמעות.

הערוגת  אומר  הי׳  אח״כ  שנים 
אחת  פעם  עוד  ואזכה  ״הלואי  הבשם, 
הנפש  התרוממות  את  להרגיש  בחיי, 
והתענוג הרוחני שהרגשתי בעת ההוא, 
מורי  עם  ביחד  תהלים  בשעה שאמרתי 

ורבי הכתב סופר״.
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עכאפשומרישנת,פתחהערוגתהנשםאאלו״מרל״ותורנ:א...רנ,״יהר

ה״טב״ך״שוו״רדענ״רצ!״יךה״נ״ווייסענ״רצ!בישטב״ראייוועלען

בישטווערעןקייןשומרישנת,אייוועלעןב״ךפיןאובטיגמ״כעןשנת!*א.

ש״מר מה געוו״רען( מקוים ״יא )יעדט בתקיים עכשיו צסענען: הג״נאצ וסיים 
הערוגהאנ,נשנועהענרנ״לפבי״׳שמאמןל״כנירנ״מרוסל״בצ

ונכהלפבישבתבו״ותולענוצנ״שצוצ,ודריךלענוצ״דלהבמלוכופין״ותו

לענוצנלילשנתהרנה״חרהאמן,וניום״׳״יבודריךלענוצכלום.

ובבית ישר״לתביב״,כיתש״,עמוצקמאה,מונ״כך:

שאמר רנ״׳שמ״יד״לכלהפחותצנר״חצטונמתבועהאו,שכלהחפשים
הג״ון קפץ מיצ שנת, שם וישמרו ישר״ל ל״רץ יעלו המדוות מן

מחוסט]הערוגתהנשם[ממקומוועמצעלרגליוכשכל״ינריומאצעאעיםופביו

ולכן אקןנ״נימים, ו״בי וכה״מר:עצייןדעירלימים״תה, מלניביםכשלג,

שמורושמעת״תכלהצנרים״שר״בכיצונרנ״אביךהיוםהאה,למעןתאכרם

כ״שריתגשמוויתקיימו.צעלך!ש״םתהיהממשלהלדיוביםנ״רץישר״ל,

ינטלו״תהשנתלגמריויבהיגומבוחתיוםהר״שוןככלהגוים.

א

יכובה,הל״המהנבי תרבאוקמהתבועהחצשה״שרנשםאדיובותא בשנת 
,לכפור רעה ומחשנה רעיוןשו״ הגו  עולתורה״שר פורקי נליעל

נעולגאירתגלותוני״תמלכ״משיח״.ועוצא״תיד״ונמאימתםהבלואהלהמיר

ולהחליוכלמדותתורתיבוהקצושהנמדוה״חתויחיצאישונ״רץישר״לא

רק הו״ היהצות כל ותכלית ישר״לא נית הגוים אככל כי גצול נקול וקר״ו

הל״ומיותגריצ״להיותבו״ומהניןה״ומותנשפהומציבהותול״מיצי,ופשטו

וענרונמחבההיהוציםמעירלעירוממציבהלמציבה,לעורר״תלנננביישר״ל

*   בשנת תשל״ד אחר המלחמה של הציונים עם הערביים והי׳ בחלק גדול מהעולם הפראבלעם 
אודות הנפט, ובהרבה מדינות שבתו יום א׳, שלא לנסוע עם ה״קארס״ ובמדינת הציונים ג״כ 
שבתו, אבל שבתו ביום א׳ מימות השבוע )כמדומה לי ביום א׳( אבל בשום אופן לא בשבת קודש ...
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לעלותנחומהוגנורה,ליישנ״ת״צמת״רדיבוהק׳ולענוצ״צמתה,כירק

נכחהארועיקחו״תה״רץ,עפר״לפומייהו.

תחתמסוה״הנתדיוןועריההדליחולדוצנרשתםרניםמעמיה״רץ אכן 
וליט״,״שרששולקר״תםלפרוקמעליהם״ת רוסי״ נעיירותמציבת

המציבות ומבהיגי רוסי״ גצולי ״מבם הנכ״. נעמק האמן ודרות הגלות, עול

שמה,נהכירםעצכמהרחוקיםהםמצרכיהתורהוהמדות,ועדםהרעיוןפיגול

הו״ל״ירדה,ל״החשולעמוצמןהדצנשתיקה,״ל״יד״ולעומתםנקול

תרועהומלחמהכניצה,לבצותםולהחרימםולגלותקלובםנרנים.

אולם נרנותהימיםבתלקטו״יאהרנבים״חצים״שרכצילטהרהשרץנקאב
טעמים,הקימולהםתבועהחצשהתחתשם׳מארחי׳]קידורתינותמרכא

רוחבי[.ועליציהתחנרםלתבועתהדיובים,הדליחולמשוך״חריהםלנהרנה

יר״יםושלימים,ניביהם״יאהגצוליתורהמערירוסל״בצומחואותיה.

קהילות לכנוש השתצלותם היתה יסוצם מר״שית המארחי פעולות עיקר 
ישר״ללציעותיהםוקר״ו״סיפותוכיבוסיםשוביםנכמהמציבות,לקרנ

יר״יה׳ושומרימדותיולצעתםהפסולה.נשבתתרסאצעלהעללנםלתקוע

יתצולהכותשורשלדוצצבפשותבקיותנ״רץ״ובג״רען,ובתקנדודיריהםמכל

מקומותל׳ועיצהעולמיתהר״שובה׳נמטרפוליןהמציבהעירהגצולהוהמהוללה

קאקפרעשנורג.

על כןקמוובתעוררוגצוליישר״למחוץלמציבת״ובג״ריןונמציבת״ובג״רין
להצפםולהרחיקםממחבהישר״ל,ול״יבוחשנטהרשעעלגורלהדציקים.

 נזדרזו גדולי רוסלאנד להזהיר את אחינו בני ישראל יושבי ארץ אונגארען על 
הסכנה הנשקפת להם מתנועת הציונית והמזרחית

תלפיותא, האתל עת נכתנ המארחי תבועת  ש״לת עלתה לדיון ראשון 
ומשבתפרסמוהצנריםוהגיעעצלערירוסל״בצ,ובוצעלגצוליישר״ל

רוסל״בצ גצולי באצראו ל״ובג״רען עצ מגיעים והמארחי הדיובות שמספחת

להאהיר״ת״חיבונביישר״ליושני״רץ״ובג״רעןעלהסכבההבשקפתלהם

וליט״, רוסל״בצ נעיירות והמארחית,שכנרהחרינוהרנה מתבועתהדיובית
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להמשחית יבוחו ול״ כהוגן הרעה פבי ״ת לקצם ״ובג״רען נבי יצעו כן ועל

״חיאהויצנמציבתםכיהי״בגעממ״ירלכללותישר״לוצתתורתיבוהקצושה.

הג״וןרניחייםמנריסקלהג״וןרניישעי׳אילנערשטיין״נאצווייטדען וי״ל 
נעלמעשילמלך:

 זה ממארת לכל הנוגע לטובת בית ישראל

קבלתי מכתנממציבתה״לל״בצנור״יתישנמכתנעתיכו׳מכובהנשםאתל
תלפיותאבכנצותמצונרנועאצהאדיובות״והאמארחיתאכו׳-ויעןכי

הו״אהצנרהבוגעלכלל״חנבאיכינמציבתבוכנרהחרינהחלקגצולמ״חיבו

וחלקהיותרמנביהבעורים,והו״אההירוסגצולנכלהבוגעלשמירתצתתוהאק,

עלכןהבבילהוציעלכאגבאילמעןיקציםפביא״תלנלתפשהא״תנמציבתכם,

צתבו, לחיאוק הבוגע ולכל ישר״ל נית לטונת הבוגע לכל ממ״רת אה שהו״

ו״חשונכיכאגשיחיהל״ר״ה״תצנריהםול״יצעמעשיהםכיכלפעולתם

מיסוצהבגצצתתוהאק,״נל״בחבופהשר״יבוושמעבומרנרעההמעוטפת

ישים כי ו״נטח שיחיה לכאג א״ת להוציע הבבי ונמעשיהם, ונצנריהם נהם

מקוםלצנריבו.

כאציציצוצושאתייים הלוי סאלאווייציקרנפהנריסק

)תלתלפיות,ריש״נ,תרסאצ(

 נתן עיניו ברבינו

הגאון מווייטדעןבתן״תעיביונרניבוונמשבהוהג״וןרנישמו״לר״אעבנערג
״נאצ״ובסצ״רו״שרקולםבשמענמחבההענריםונפרטיושני״רץ

״ובג״ריןלעורר״ת״חיבויושניהמציבהשל״יכשלוחאונמעגלותםוכלשומר

בפשוירחקמהםומהמובם.

 עפ״י הנסיון הסכנה אשר חופף לדת תוה״ק לרגלי הציאניסטען והמזרחים

וכפי שכותנהג״וןמווייטדען)תלתלפיותתרסאצ״ותקיא״(:ו״וצהלה׳שאכיתי
כנוצ לטונ אכור נרם באי, הדציקים להרנבים צרחמב״ שלוח״ להיות

ההאגמ״ובסצ״רובאישהו״העירביתחילהלכתונאקולקור״אולשלחוליצ
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הרנביםהגבאישינו״ועלהחתוםלגצורגצרולעמוצנפרץ,״ך״ביל״רדיתי

ליטולעטרהלעדמיולכןכתנתילההאגמחוסטבאיוהדעתילפביוצנריהרנ

עפאי שיוצעים רנבים ש״ר צנרי וכן מ״וצ שאראבי באי מנריסק הגצול הג״ון

הבסיוןהסכבה״שרחופולצתתוהאקלרגליהדי״ביסטעןוהמארחים,וההאג

מ״ובסצ״רובאיהעירבישטונלכתונאקולקור״אולשלחוליצהרנביםבאיובעבה

למנוקשילכתונאהקולקור״אשבצפסנתאתרק״חאכשמתי״ללני,נהיות

כיל״כלרנהו״מהקור״יםנתלתלפיותעלכןהצפסתיפתק״קטבה*)כי

לנ״רהעביןנאקולקור״אי״רכוהצנריםוגםכירעיוןהדיוביתיצועלהרנביםול״לציצידריכין(

ונעוצעשרהימיםהי׳ליהסכמהמשלשיםוחמשהרנביםמפורסמיםבאיכי

הרנהמהקור״יםהתאתשלחו״ליהסכמתם״שרל״שלחתילהםהפתק״

ועם״לוהחתומיםשנתאתהבוכחיכנרהסכימולערךששיםרנביםשליטא״

והרנהמהם״שר״ישרוואראו״ותיונרכותיהםיחולועלר״שי.-)מצנריהג״ון

מווייטדעןאדאל,תלתלפיות,ריש״לול(.

 כמו כן שאר רבני המדינה נתנו עיניהם ברבינו

כמו כןש״ררנביהמציבהוגםמחוץלמציבהבתבועיביהםנרניבועמוצה״ש
ההולךלפביהמחבהוכתנו״ליונתחבהונקשה,כי״ו״םקטןהו״נעיבי

עדמור״ששנטיישר״להו״ו״םישמיעצעתקצשונרמהיבהו״חריוכליר״י

נעוא ומלחמהחרמה עליהםחרנ להביו וידליחו כבפותהמציבה, ה׳מ״רנע

ותעדומות.

כפי שהעיצנאהתלמיצרניבוהרהאגרני״נרהםשטערןצומאץבייהייאל)מלידי
נהתמצה שלמצ ממה חוץ הגהאק, ״צמואר לאח( ״ות ״נ, מבחם א׳ ״אש,

ושקיצהבפל״הש״א״לספר,חוץשבהלקהילתווישינתוהרמהנחכמהגצולה

לחםמלחמתושלתורהויר״הנכלעביביהצתשלהמציבה.ונ״סיפתהרנבים

נמציבת״ובג״ריןצנריוהיובשמעים,וכולםפה״חצעבו״חריו:״יןלבולעשות

רקכמושי״מרלבומשהנןעמרם.

נעתשהתבועההדיוביתה״רורהצחקהעדמהלכבוסנמחבותהיר״ים, וגם 
וקדתחנרולהדיוביםתחתמוסנותשם׳מסרחים׳כלרנביהמציבהוחוץ

למציבה,שחששושחאוהיר״יםל״יספונחט״תהדיוביםומארחים,כתנו״ליו
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של״ ויכריא נר״ש שיעמוצ הענרים נמחבה בשמע שקולו יען ״ותו, ונקשו

יכשלונמעגלותם,וכלשומרבפשוירחקמהםכמל״עיביו.

ויציצוהג״ון ריעו יחצעם ו״ארכגנורחלדיו באצרארניבותיכונצנר, ואכן 
יתבו של״ חמורהא וא״אהרה קור״א אקול ופרסמו אדאל מ״ובסצ״רו

היר״ים״תיצםלפושעיםהללוהמכוביםדיוביםול״ית״חצוויתקרנולהיות

עמהםנ״גוצה״חת,ונוצ״ישל״לתתלהםשוםחביהומקוםנתוךהמציבה.

ויה לשוןהקולקור״ו״אהרהחמורהשבתפרסםנכלתפודותישר״ל*:

 קול קורא הגדול משנת תרס״ד

קול קורא

ו״ריםקול״אהרתינאה,הןעצכה שלומי״מוביישר״ל״ש״מצנרתי, אל 
היתהמציבתבובקיהואכהממספחתתבועההדיובית.״ולםכעתלמשמע

תפרוש הא״ת המושלחת כי שמו, וחושני השם יר״י כל בפשות צ״נה ״ואן

מוטותכבפיהגםעצכ״ן,וכנרקר״ועדרה״ל״חתמקהילותשנמציבתבו.

ומ״וצהומהלניותשתוחהעליבפשיפןה״רסוהרעלהאהיפלסלובתיננ״ין

מניןעצהיכןהצנריםמגיעים.

ע״כ למעןדיוןל״״חשהולמעןתוהאקל״״שקוטנאעקה.לקר״נקולקרב״
משרוקית״ל״מורהשמרולכםמלהלכצנרשתאוהטמובהלרגליה״מובה

המדוייבים דיון נשערי למשגנ בוצע כנר כי מסיבי, לבו המסורה הב״מבה

תבועה כא״ ״יבה הדיובית תבועה של ומהותה ״יכותה עיקר כי נהלכה

קולטורית״שרעל״צביאהמיבותוכפירותיסוצתהאומגתהלהשקות״תעצרי

נשיטת להם חדנו ״שר בשנרים מנורות המ״רריםא אמים קצשים ד״ן

ההשכלההבכאנת.

ע״כ ״חנאיהשלמיםעם״מובהה״מיתיתדוהלבומשהמורשהקהילתיעקנ.
״לתלכונצרך״תםמבעירגלכםמבתינתם,כינעמקיש״ולקרו״יהם

)רוסלאנד  הפלס  פולין(  )גאליציא  הדת  במחזיקי  )אונגארן(  בנפרד  ואח״כ  תלפיות  בתל  מקודם     *
ליטא(. עיין במשכנות הרועים כרך ג׳ קול קורא הגדול משנת תרס״ד.
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וכלנו״יהםל״ישונוןול״ישיגו״רחותחיים.ושומעלבוישכוןנטחוש״בן.

ונדלכבפיחסצעליוןיתלובן.עצידמחדצקלפבישמששמויבון.ושערידיון

ינבהויכובן,כעתירתלובאפהמחכהלנביןההרהטונוהלנבון.

הק׳ משה בן אאמו״מ עמרם גו״ו יצ״ל יופק״ק יוסי

שמואל ר״ב אבדק״ק הונסדארף

ואיריו חתמולמעלהממ״הושלשיםרנביםמפורסמיםנהכריאםלמקהלות
רננותניתישר״למ״מיביםנבימ״מיבים,דפובותומטמובותמאימות

״ל ה״לה החט״ים ה״בשים ״הלי מעל ב״ סורו ולכן והמארחים, הדיובים

תתערנועמהםו״לתעמוצונ״סיפתםכי״ךמדוצההםפורשיםללכוצנרשת

״הנתדיוןתמימותנבידיוןהיקרים.

והנה הרנהבחמץהדצוקימקלויאעבנורגשלחלהג״וןמווייטדעןנושפךעליו
מרורותכלעבהעלמהולמהשלח״תאהקולקור״אשלרניבולכלרנבי

המציבה,כספרחתוםנלישוםפתחלויכוח,שעליציאהכולםכ״חצמקנלים

״תצעתרניבוכפתק״מןהשמים.

וכה כותנ,קנלתיליצי״תמכתנךעםהערתושלהרב מיוסיהתפל״תיעל
כך,כי״תהבכוןלהניעעמצהנסוגי״כהגצולהוחשונהכמוהתבועה

ורק פה, נעל ציון לל״ מיוחצ, נ״ופן המארחי ונסוגית כללי נ״ופן הדיובית

נצרךשלהטלתחוקכפוי,מנלילדייןסינהלכך,נבוסו״תהמנקשלכפות

״תצעתושלהרב מיוסיעלרנביהשלהובגריה,נכךש״תהשולחלכל״חצ

מהםהתנט״ותאו,פסיקהאושליחיצ,כ״ילומצונרהיהנהוצעהשבפלהעליבו

מןהשמים.

עך יציהפדתפסקציןשלרנהשלחוסטמופילעלש״רהרנביםלחץמעדם
העונצ״כימדויןשםכיתבועהאוקשורהנ״פיקורסות.)עייןנתולצותערוגת

הנשם,עמוצתקמאא(.

א
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 מחוץ למחנה  מושבם

גם כ״שרעלתהנצעתדציקיוקצושיג״לידי״ופולין,להשתצל״דלהממשלה,
להנצילכתותהדיוביםמעצתישר״לכמושבעשהנמציבת״ובג״ריןלמעשה

גצולי ״א השתצלו תרכאט. נשבת השט״טקסקוו״ ועם הרעפ״רמער עם

אהלהת״סונר״ש וחנרמרעיושישתצלונצנר ופולין״דלרניבו רוסל״בצ

המחבה,ועליציאהיוקללהםהמל״כה״חרכךנפוליןורוסל״בצ.וכפישכותנ

״חצהמיוחצהגהאקמדיעשיבוננןרניבוהגצולמשיב״וו״אדוקאל:

רשיון עפאי ישר״לא מעצת אלהנצילם ולתקן עדה לר״ות הצנר ובעיקר 
מהממשלהיראהאלמעןהדיל״תש״ריתישר״למכליוןוהפסצא-

וכתנתם״שרנמציבתכם״יןנ״פשרוכמוכןנמציבתבו״יןנ״פשר.ורקעם

הרנהג״וןמ׳שמו״לראנ״נצאקהיבסצ״רו״ובג״רןהבחתםעלהקולקור״

רנבי ניצ הצנר יעלה ש״ולי ״תו צינרתי נקרעביד״ ור״יתיו פה, הרדוו

בור״ים ימים ״חרי ״שר לי, והנטיח הת״ספות, נביקל להם כי ״ובג״רי״,

הנ״יםלקר״תיבולשלום,יר״ולטכסעדהותחנולה,ו״איכ״שריעלוניצם,

יהיהנביקללמל״ותחתימותמהרנהרנביםממציבתיבו,וגםממציבותיכם,והיה

מהבכוןשתפבו״ליוו״להרנהג״וןמ׳משהגריבוו״לצ״נצאקחוסט,שיר״ו

להשתצלנאה.)צנרישמחה,מכתנ״׳(.

א

 זכו להעמיד הדת על תילה

אכן רניבוו״חואתמרחמוהיגצוליורנביהמציבה,אכולהעמיצ״א״תהצתעל
תילה,ול״בתבולכתותהדיוביםוהמארחיםמצרךכורגלנ״רץ״ובג״רין,

עצכיבעשתהכלילתיופימשושכלה״רדותנתחוםאה.

עדות לצנרבתפרסםנשבתתרסאו,כשרינבובתנקשממבהיגיהעירהגצולה
ופ״ר ולנו״עלכס״רנבותקהלתםהקצושה״נןחן קר״ק״לעלות

קהלותהקוצשנג״לידי״,חששו״אהדיוביםוהמארחיםכיעתהינ״סופםכי

קהלות מכל יגרשם פבים וננושת מלחמה, חרנ בגצם יביו כרניבו עוצ מי

ג״לידי״,וכצילקצם״תרעתםכתנונהדייטובגשלהם׳המדפה׳לחרוולנאות
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״תכלמ״וריהתורהרנבי״ובג״ריןנכללו״תבשי״ישר״לנפרט.

אמנם חששםה״מיתיל״הודי״ונמפורש,כיא״תפחצםוצ״גתם,מהשפעת
כינ״ ומארחימהכרם,עצ קודיםהדיובים ויכלה ינ״ פן ותקפו רניבו

הכתנעתאמחאיקיהצתאוגילומהשמעיקלהםוהשינולהםמבה״חת״פיים.

וכהכתוננמחאיקיהצת)יוםיאצתמואתרסאצ(:

קראקא עלצנריהחדוושבתגלגלמקר״ק״לט״רב״וו)ומלנשעדמוכחסיצד״בא(
בתבה  קר״ק״ עצת נ״שר יגובו, על להנליג יוכל ל״ האה החסיצ

שליטא״ חוסט ״נצאק עמרם נן משה הדציק הג״ון הרנ ״ת לנחור עיביה

בונחים,סימןכיקרונ״תה ל״לוועירבו.המשל״ומראנשמעךקולכלנים

לעירמושנא...ו״וכיעצתקר״ק״מ״צבעלהנאהעלכלעריג״לידי״,וגם

בגועלו כן לעומת ה׳, למוצי ונחורים תאח נחסיצים מדוייבת הי״ רשומה

הדיוביים, הנ״דילים נשרדי ו״וירה ״רץ, אוחלי התביבים נרמשי חודותיה

המרעילים״תבפשהבעורים...״מתכירנבי״ובג״ריןחט״יםהמהנבפשותם

נצנרהדיובית,״שרעאקווסקלו״ת״צמת״רדםמדיובותהמארחית,והחסיצ

הרשעאהמד״מקוםלגנותמהם״תחונו,״נלמהלולהתלנשנגווחסיצ

מד״שעת כי נרור, ב״ יגיצ ומאויפים מגוירים כרכורים ״לו ולכרכר ס״באי,

הכושרלשלחחדיונלנרנבי״ובג״ריןיעןמבעומ״רדםול״בתבוהמארחילנו״

נגנולם.
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ז׳ אב תשכ״ז

רבי חיים יוסף דינקליס זצ״ל
בעל ״אמונת יוסף״ על סדר זרעים, ״דעת יוסף״ על סדר טהרות

ציונים

 לא הלך לביהכנ״ס גם בשמחת תורה

לפני המלחמההעולמיתנחואל,היהנשמחתתורהנעיירה,״שרבהגושם,
שלכלהעוליםלתורהעשואמישנרךאובוצניםענורהאקקאלאהדיובית,

עאכל״הלךכלללניהכאב,ל״התפללנדינורול״עשההקפות-כצישל״

יהי׳לושוםשותפותעםהסטא״.)גליוןה״מובה,פ׳צנרים,מבא״תשלאא,גליון16(.

א

נאות הרועים

בעל  זצ״ל  דינקליס  יוסף  חיים  רבי 
ודעת  זרעים  ירושלמי  על  יוסף  אמונת 
היה  בצעירותו  טהרות.  סדר  על  יוסף 
איצלע  רבי  להגאון  מובהק  תלמיד 
מפאנאוויז. והסתופף בצל גדולי דור רבי 
בעל  מקאמעניץ  לייבאוויץ  בער  ברוך 
מסלבאדקא,  הסבא  שמואל״,  ה״ברכת 
רבי חיים עוזר מווילנא. מגדולי הקנאים 
לכבוד ה׳ יתברך והלוחמים כנגד מהרסי 

הדת.

היה שלם בכל, גאון בתורה, בתקופה 
בישיבתנו  בקודש  כששימש  הראשונה 

למדו  קרתא,  דנטורי  ויראה  תורה  הק׳ 
בעמוד  התוס׳  על  שעורים  ב״ק  כאן 
הראשון על עונשין ממון מן הדין כחצי 
שנה, עד שאמרתי לו, כי אין הבחורים 
עבר  ואז  הרבה,  כ״כ  לקבל  יכולים 
לסוגיות אחרות במס׳, זהירותו בכשרות 
המאכלים הי׳ באופן נורא, חלב רק מה 
שהביאו לו ישר ממה שחלבו, ובשמיטה 
לחו״ל,  נוסע  שהי׳  בתחילה  נוהג  הי׳ 
מפני חומרות רבות שהי קשה לו לנהוג 
לא  דחוק  הי׳  שפרנסתו  ואף  בא״י, 
הסתכל על זה, ואח״כ בשמיטות אחרות 
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 זרק הספר לאשפה

כינעתהרדחשל נהיותונחנרון, אדאלנעדמו, ציבקליס ראי הגהאק סיפר 
הקצושציה״ןהיאצבכבס״דלובכנצוסיפרנשלוותבפשעלרדחציה״ן,

חרהלהגריאצאדאלעלהבכנצהבאל.לימיםשלחהבאל״תספרושהואל,הגריאצ

אדאלל״היססותיכונקנלתספרוארקול״שפה,וכשבש״להגריאצמהמחנר

עלמהולמהטעוןספרולהתגוללנ״שפות,עבהלוהגריאצ,כינעתשבעשה

הרדחשלהקצושציה״ןהיאצר״יתי״תשלוותרוחך,נטחבארקהנךשמץ

מיבות,לכןצבתי״תספרךכספרימין.)״ום״ביחומה,סיוןתשמאה(.

א

נאות הרועים

הי׳ מכין מאכלים לעצמו מלפני שמיטה 
עבור שנת השמיטה, ולאחרונה כשעלה 
בשלש  גם  צומחים  שפירות  השאלה 
שנים הראשונים של ערלה, כבר לא אכל 
פירות, ועוד כהנה וכהנה אשר אי אפשר 
כזה.  באופן  להיזהר  יכולים  איך  להבין 
היה בעל חסד נורא ודיבורו עם הבריות 
הי׳ בנחת, אבל כשנתעורר על ענין של 
איזה פירצה הי׳ גבור כארי וכאש להבה 

ולא חת מפני כל.

חכמות,  שום  ללא  התורה  את  קיים 
ועליו אפשר לומר שזכה ללמוד וללמד 
דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור 
קיומה  למען  עושה  שהי׳  תורתיך, 
יצא  שלאחרונה  מה  וידוע  תורה,  של 
הי׳  והוא  לשה״ר  איסור  בענין  קריאה 
שבקריאה  לו,  וכשנודע  החתומים,  בין 
בקריאה  מיד  יצא  לסימנרים,  גם  פנו 
מאד  חלוש  הי׳  שכבר  אף  ועל  זה  נגד 

נשמעים,  היו  ודבריו  כל  מפני  חת  לא 
לעשות  שחושבים  מה  על  הסתכל  לא 
ופשרות  ויתורים  חשבון  על  רווחים 
אהרן  רבי  הגאון  של  הספדו  )מתוך  בתורה. 

קצינעלנבויגן זצוק״ל(.

וזה תוכן המכתב:

נבהלתי ונשתוממתי על העול הנורא 
שהכניסו את שמי על המודעה הגדולה 
בענין האיסור החמור של לשון הרע שבו 
הכניסו שפונים לבתי הספר ולסמנריון, 
איך  לשה״ר,  איסור  הן  גם  שילמדו 
שכאילו  שמראה  זאת  לעשות  הרהיבו 
התירו הפרושים חינוך האסור הזה, ולא 
לשה״ר,  איסורי  שילמדו  רק  להם  חסר 
עברה,  מכבה  מצוה  אין  אמרו  חז״ל 
שגבלו  איסורים  ח״ו  להתיר  ומכש״כ 
ועמדו  גדר  גודרי  כמלאכים  ראשונים 
ואך  צבקות  ה׳  כרם  את  לגדור  בפרץ 
שארית  לנו  נשארו  ובזכותם  ידם  על 
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התבדלות

 למען התבדלות מהציונים

כל בגצ והי׳ וגירוריהן, למעןהתנצלותמהדיובים הי׳מר״שיהלוחמים הוא 
התחנרותעם״ויניהשיאת,כמוש״מר״צוביבוצוצהמלךעאה,תכלית

שב״השב״תיםל״ויניםהיולי.)גליוןה״מובה,צנרים,מבא״תשלאא,גליון16(.

א

נאות הרועים

שומרי  ד׳  משמרת  השומרים  הפליטה 
מהשפה  לא  חוקותיו  ומקימי  מצוותיו 

לחוץ מצות אנשים מלומדה.

עמו  פרצות  את  יגדור  והשי״ת 
וישיב  בינה  התועים  בלב  ויתן  ישראל 
לנו  וישלח  כבראשונה  שופטינו  את 

משיח צדקנו בב״א.

הכותב והחותם בצער ובצפי׳ לרחמי 
שמים

יום א׳ י״ט אדר ב׳ תשל״ו

חיים יוסף הלוי דינקליס

*

נטפל  ג״כ  להיות  השי״ת  זיכני  הן 
ורצונו  הדפוס.  לבית  ספריו  בסידור 
לב  טהורי  ויהגו  שיתעסקו  הי׳  ומטרתו 
ויתקדש  לחכמתם  קודמת  יראתם  אשר 
שם שמים. ואם כי הי׳ לו בכתובים ספרי 
השתדל  אבל  הש״ס  סדר  על  חיד״ה 
בעיקר חידושיו על סדר זרעים וטהרות, 
ראשונים  המפרשים  מיעוט  מפני 

כדבר  יה׳  שלא  הי׳  ורצונו  ואחרונים, 
יהי׳  תורה  ועמלי  הש״ס,  מסדר  החסק 
בעומקה של  בהם  להגות  מסילות  להם 

הלכה. 

לרשום  בבואי  תדמע  עיני  דמע 
שלשה  שנים  גרגירים  זה,  גליון  עלי 
ממפעלות קדוש ישראל, מרתע כל גופי 
מורי  שם  להזכיר  אחזתני  וצמרמורת 
זיכנו  הן  ופרשיו  ישראל  רכב  אבי  ורבי 
ה׳ בחסדו הגדול להיות המוליך והמביא 
רבי  מפי  היוצאים  חיים  אלוקים  דברי 
לבית  להביאם  צב׳.  ה׳  למלאך  הדומה 
הדפוס אשר הראה את כוחו הגדול ורב 
זרעים  חילו ברובי תורותיו על כל סדר 
יוסף, ודעת יוסף,  וטהרות בשם אמונת 
ומערכה  מערכה  כל  צירף  ויגע  עמל 

בכחות עלומים וחדוש נעורים. 

והדר  בהוד  וקרנו  רבי צהבו  פני  הן 
בהסברת  מקבלנו  היה  פעם  כל  אשר 

פנים ובחן וחסד שהיה נסוך על פניו. 

הוי מה אומר מה אדבר הן לא רגיל 
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הרב הרשעי

 האם רגז פעם כ״כ על עקירת הריסות הדת

נחנרת אוכרים, עציין שכולם המעשה ״ירע שבה מחמישים למעלה לפני 
אחבוךלבעראשיסצוה״ני]רני״הרןק״דיבעלבנויגן[,רנייעקנר״טמ״ן

התלודדו נו אשפילא עשו תרדאנ נשבת פורים נליל אדאל, כהן מ״יר ורני

מהרנביםשלמשרצהרנבות,וחרדועלהרנהר״שימשפטו,כמונןשכלהעיר

בעשתהכמרקחהבגצניאויהרנביםההם.

נ״ נרויצ״ ננתי הניהכאב ממתפללי שהי׳ אדאל ציבקליס יוסו רני הגה״ק 
נכעס והת״ובן לגצול, הבמבה ״חצ נ״ ולקר״תו לניהכאב למחרת

ורוגאהעל״שרקרהנלילהשניאו״תהרנהר״שי,רנייוסול״עבהלו״א

מ״ומה,״נללמחרתביגש״ליווש״לווכיהתרגאמרכאכ״יפעםעלעביןשל

יהצותכמוניוםה״תמול,כמונןש״חאכהיתהאעקהגצולהוהרנביםההםעשו

חרםבגצחנרתאתורהויר״ה-חבוךלבעראנ״אהרהשל״ישלחוה״נות״ת

נביהםלשם.

א

נאות הרועים

הרגיל  גם  אבל  סופר,  עט  לשוני  על 
חי  פני קדוש אשר  יוכל לתאר  לא  בזה 
יאומן  לא  כי  התהלך,  וסביבנו  בתוכינו 
ומי  הודו  בשמים  אשר  שיסופר  מה 
האיש  פני  היה  כזה  לומר  יכול  אנוש 
גבוה  גבוה מעל  היה  כי  דרכו  היה  וכך 
ערך  קטני  ואנו  תראה,  לא  קצהו  ואפס 
ושפלי ברך זכינו לראות פני רבנו בזיוו 
הדרו ואצילות פניו כי קרן לפי מושגינו 

הגשמי וקוצר השגתנו. 

רבינו הי׳ מסתכל כל ימיו בכל דבר 

קדוש  מזה  יצא  אם  לעשות  צריך  שהי׳ 
שם שמים. 

כמה חיזוק הי׳ כשכל הגה יצא מפיו 
כששאלו  הי׳  אחת  ולא  חיים.  ברוח 
מפטיר  הי׳  שלומו  וכיצד  מה  לרבינו 
בקול עליז ושמח, ב״ה חיים שלומדים 
לקבל  רצה  לא  בה.  ומתענגים  תורה 
אפי׳  הספר  פדיון  הישיבות  מלומדי 
חצי דמי הקרן באמרו כי אלו בני תורה 
בדוחק  והפרנסה  בצער  המתפרנסים 
הם  ואם  ספרים,  על  כסף  להם  ומאין 
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 בעוד ת״ח זה נמצא שם, סרו משם כל מי שהי׳ לו שיג ושיח עם רבני הועד 
הלאומי מעצמם

ננתי יעקנ קהלת נניהמאצ מלפבים, שבה וחמש לששים קרונ הצנר הי׳ 
נרויצ״ניןמבחהלמערינהי׳״חצמגצוליהתאחנעיהאקהג״וןרנייוסו

ציבקעליסאדוקאל)שהג״וןרניחייםעואראדאלעמצ״תונקשרוכותנ״ליואהשתהותוכשעה

ולבוח לומקוםנפרואצורהניהכאבלש״ווקדת״ויר לילעובגא(מוד״ חצ״היה

מעמלהיוםשל״משמ״הלהשלתורה,והי׳״חצהמתחסציםשצגלנרוממות

ספריהחפץחייםאיעא״,של״ערנלועלשתאחהבאלקנעלועל״יאהרגעים

שלמבוחהנמקוםהאה,והי׳כלפעםמוד״לו״יאהתו״בה״חרתשינטלבוהג

אהנשהייתונפרואצור,עצשפעם״מרלוהגריאצוהתריסכבגצו:א״בייוצע

היטנמהשמפריעלךכיפןו״ולייד״מפיצנר״שרשל״כצתעלהרנבים

המכוריםשלהועצהל״ומיויכבסלבפשותשוקקותודמ״ותלצנרה׳,ועלכגון

אה״תהצוגלנ״יסורלשהארושמירתהלשוןא,הרודהלעשותמספריהחאח

קרצוםלחפותנאהעלהרנביםהמכוריםלעקרועלמעשהרשעים.

וכידוע כיכלעוצשגצולתאחאהשכןכנוצנניתמקצשמעטאה,סרומשם
כלמישהי׳לושיגושיחעםרנביהועצהל״ומימעדמם,שיצעוכיל״

נמקוםאהבחלתם.

נאות הרועים

ביטול  להם  יהי׳  ספריו  עבור  ידחקו 
תורה.

סביב  שולחנו  הי׳  וחג  מועד  בימי 
עם בחורים לומדי תורה אם מפני שלא 
היה להם קרובים או שהיו מפקפקים על 
טהרת השולחן בבית הוריהם מצאו להם 
הרבנית  אשר  זצ״ל  רבינו  בבית  מקלט 
הצדקנית תחי׳ )ע״ה( עקרת הבית טרחה 
הבית  הי׳  ובזכותה  עבורם  הטורח  כל 
בשערים  ואשר  ידיה  מפרי  אורה  מלא 

ידה  ועל  ומעוללים,  נודעים  מעשיה 
התורה  בכתר  בראש  יושב  הי׳  רבינו 

שעל ראשו. 

עצמו  את  סגר  הדור  מצב  בראותו 
בתוך ד׳ אמותיו, אלא מפעם לפעם יצא 
למלחמת קודש, וא׳ מהם כשרדפו רבינו 
לקנאות  יצא  זצ״ל  עמרם  רבי  הקדוש 
)א׳  גדולה.  קנאה  מקנא  למען  ה׳  קנאת 
ממקורבי ובאי ביתו של הגאון, מה שכתב בקובץ 

העמק גליון כ״א(.
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אגודה

 החורבן הנורא האחרון בישוב הישן שהולך ומתמעט לרגעים, בא ע״י אגודת 
ישראל

מתוך  מכתבו 

של עמוצהימיביפטישהחאקהג״וןרנייוסף דינקליסאדוקאלשכתנלהרהאד
״א שהי׳ אדאל, בלוי עמרם  רני ישר״ל מחבה לפבי ההולך ה״ש עמוצ

מר״שיאדעירי״גוצתישר״לאנ״ראי

הלא יצועשהחורנןהבור״ה״חרוןנישונהישןשהולךומתמעטלרגעים,נ״
עאי״גוצתישר״ל...וכיצוער״שיתהתייסצות״גוצתישר״להוקנעה

הואמן אדאל נריסק ״נצאק והגראח ו״שכבא, רוסי״ נגנול ״שר נק״ט״וויץ

ל״סיפתההתייסצותותיכוכשנ״לה״סיפההתחילהרנ...לקבטרונצנרים,

הגויים, במבעיםמללמוצחכמות ליט״שהם גצולי על ניקורתחריפה והניע

ננתיספרשליהצותהחרציתונישינותהגצולות,ואהוגורםגצולשהמלומצים

שנמציבתרוסי״ועורכיציןו״רכיטקטוריםוכיוד״נ״לו,כולםכופריםנעיקר,

ומן ההשכלה, מספרי ספר ״יאה נמקרה ליצו כשינ״ הלומצים מן ״חצ וכן

העיתוביםמיצבעשהכופרנעיקרראל,מש״אכניהצותהחרציתנמציבת״שכבא

שכלהמלומצים״פילוהפרופיסוריםהכיגצולים,רונםככולםיר״יםוחרצים.

הצנר בוצע ״כן ו״מר, ל״חוריו וברתע באצעאע ה״לה הצנרים ובשמעו 
של החצרים לנטל ישר״ל ״גוצת של ההתייסצות של שהמטרה

החיבוךהישןוליסצנמקומםנתיספרמעיןנתיספרשלהמארחיולהלךנצרכיו,

ונרוחקצשור״ה״תה״גוצהנהריובהכמוש״בחבורו״ים״ותהל״חראקבתה,

ולאההנצילעדמומיצמהם,ועאנ״תה״סיפהושנלניתו,והאהירלנביניתו

ולתלמיציוש״יןלהתחנרלחנרת״גוצתישר״לכמוש״יןלהתחנרלחנרת

יתחאק שעיאא שחשש )״א( נפרהסי״ בגצם ללחום יד״ של״ ]רק המארחי,

המארחי[.

בתכוובוחאאלנ״מרםא״רורה״יששיגצלחאיריםו״רורה״צםשילמצ וליה 
״תנבוחכמתיווביתא,וכתנעלאהנ״גצתמהרשא״אאלסווסוטהואאל



סי הרועיםעבודת רניחייםיוסוציבקליס

שולט עשו שהו״ מיער שהחאיר כו׳ ובאצאעה נחומה דפרביו החאיר אשבעץ

נחומתירושלםויאצעאעכל״איאעכאל.

וע״כ מאהשסמכושביה״רוריםאהלאה,״בולמציםצחכמתיווביתהי״עדמה
״אי באצאע ועיאא ירושלם נחומת שבעדן החאיר ״ותו של דפרביו קרויה

״רנעמ״ותפרסהעל״רנעמ״ותפרסה.

ואני כנרהאהרתילאדעירי״גוצתישר״לאנירושלם,ל״חרשנ״ול״איר״שי
ה״גוצהשל״רץ״שכבאוייסצוניתהספרחורננעהאקבעריםובערות

יחצו,וייסצוישינתקולתורהעלשפההטמ״השנצוהכופריםימאש,שיהיו

מונצליםמהםול״יתבולהםיצלהיותנוחריםומונחריםנועצהעירה״שכבאי,

ול״״נושמוע.

ובכדי להתירהחינורעמהםקנעונאצשלשלשהשל״עפאייציעתי,ו״ותו
ביעוץהדפרבייםשל״ותוהחאירמיער ואההיה הנאצהתירה״יסור,

הגצול המכשול ישר״ל ״גוצת דעירי הכירו אמן ]ול״חר ירושלים. נחומות

שבכשלומתתהיתרהחינור,ו״אהנצילומהםושיבו״תשמםלהקר״אבטורי

קרת״א[.

א

 פוגע בכבוד שמים

מסופר עלהגראיציבקליסאדאל,שנר״ותופעם״ת״חתהמוצעותשנהב״מר
פוגע הצנר כי דבועה ש״יבה נתלנושת לנתיבו להכבס ל״ אב״

נרגשותיבואמחק״תהמילהנרגשותיבווכתנ:אפוגענכנוצשמיםא.
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י׳ אב תשכ״ב

רבי יוסף פאנעט זצ״ל
אדמו״ר מדעעש - שארית יוסף

ציונים

 שייגעץ פושע ישראל לך מכאן - הן, הן, היית צריך להניח הס״ת פתוח ולבא 
לשאול אותי

אהנראהה״חרוןקוצםהצעפ״טירובג,כאק״ניאדאלערךשולחןנלילה הי׳ 
וניום.כמונהרנהעיירותהשוחטהי׳הנעלתפלהנניתהכבסתשלהעיר

והנעלקור״כמוכןהי׳שםנא״יל״בצ״אוכאק״ניהתפללהמוספים.

נאות הרועים

אדמו״ר  זצ״ל  פאנעט  יוסף  רבי 
בשנת  נולד  יוסף,  שארית  בעל  מדעעש 
יחזקאל  רבי  הרה״צ  לאביו  תרנ״ה 
חתן  יחזקאל״.  ״כנסת  בעל  פאנעט 
מקראקא  וויינבערג  בעריש  ר׳  הרב 
פשעדבורזש-אפטא-קשאנוב  מגזע 
בראשית  שינאווא.  חסידי  ומגדולי 
בטעקענדארף  הרבנות  את  קיבל  ימיו 
שנים  ארבע  אחר  שבטראנסילוואניע, 
נבחר כאב״ד אילאנדא. שם פתח ישיבה 
שזכתה לשבח מגדולי הדור, הרה״צ רבי 
שלח  מביקסאד  אדמו״ר  פיש  אליעזר 
שפירא  מאיר  רבי  שם  ללמוד  חסידיו 
ישיבת  שהקים  קודם  בישיבה  ביקר 
מדברים  בישיבתו  ותיקן  לובלין  חכמי 

שראה שם. 

לאדמו״ר  נתמנה  תר״ץ  בשנת 
השניה  העולם  מלחמת  בימי  מדעש. 
מידי  ניצל  ובכך  לרומעניע  וברח  נמלט 
המלחמה  ואחר  הגרמנים,  הרשעים 
חזר לדעש וחיזק לבבות נשברים ופעל 
להרמת קרן התורה, משם עבר לפאריז, 
אבל,  ישראל  לארץ  לנסוע  חשב  משם 
אבל אחר שנעשה המדינה הציונית שם 
חזר מזה, ובשנת תש״ט עבר לאמעריקע 
ואח״כ  בראנזווייל  בשכונת  דר  מקודם 
קבע משכנו בברוקלין בוויליאמסבורג, 
כממשיך  מחדש  חצירו  את  הקים  ושם 
שלשלת אבותיו. גם נבחר לעמוד בראש 
כולל זיבענבערגן שבירושלים. נלב״ע י׳ 
אב תשכ״ב, והותיר אחריו בנים וחתנים 

רבנים ואדמורי״ם ממשיכי דרכו.
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יום נ׳צראהשמע״ניצנרבור״שניום״׳צראהשלחומפעסטלכלהקהילות
שיקנדוכסולהקרןקימתנעתקרי״תהתורהולעשותמישנרך-הבהל״

א״ת.הבה״והערימו״והכריחו י״סר ש״לולכאק״ניהרנ״נאצשנוצ״י

להשוחטלעשותהמישנרך.

ביום נ׳כשנ״השוחטלהאטישאדעק״ניעליושייגעץפושעישר״ל״רויס
פוןצ״בעט]דריךלהצגישש״ניהי׳לנטונ״ישמתון״ל״״וצותעביבים

״לויד״נחרנונחבית[והתחילהשוחטלהתבדלולתרץוו״סה״נ״יךגיא״לט

טוהן״ינערל״אעןציספרתורה״ויפןשולחן...י״עבה״נינקולשל״כצרכו

הייתדריךלהביחהסאתעלהנימהולנ״״דלילש״ול״ותיכצתמהלעשות.

]למעשהבש״ר״דלהטישהיותשל״נרדובועשהא״תו״פשרל״הי׳יוצע

מקוצםהי׳נפת״וםול״הי׳יוצעלשיתעדותנבפשו[.

 מי שלא יתן להקק״ל ישאר בחיים

נהם: והתרה והאהיר מ״וצ מורי ״ני הרעיש תשונה שנת נצרשת אי״כ 
כה״י הצרשה נתוך ו״מר ״חת, פרוטה ״פילו להם ליתן ש״סור

אייןנליינעןלענען. אוכה וועט ציגעלטער בישטגענען ווערס׳וועט לישב״:

ווערווייסדו״ינער״י״הרוועלעןמירצ״אייןצ״סקען״יךא״גיןאיכער״א

״יךוועלנליינעןלענען.]מישל״יתןלהםכסויאכהליש״רנחיים,מייוצע

״םנשבההנ״הבהיהכ״ן,אה״בייכוללומרנוצ״ותש״בייש״רנחיים[.

 הם גרמו החורבן כל הצרות

״די רשעיםאה״נעןגורםגיוועןציג״בדעחורנןדו״לעדרות״וינבישטאיי
כל החורנן, גרמו הרשעיםא ]א״לו ״ויסגעלייאט. גיווען שוין מען וו״לט

הדרות,״םל״הםכנרהיייבובג״לים[.

א

 גיוואלד! זה אינו יכול להיות טוב - כפי שקבלנו מרבותינו

החלטתהיועאןנכסלותשאח״וצותהמציבההדיוביתוכלהעםששים איר 
ושמחיםשל״רדוןקובם,דעק״ניגיוו״לצש״יבונמדי״ותשיכוללהיות



הרועיםעבודתעב ״צמואררנייוסומצעעש

טונ-ס׳בישט״ויסגעה״לטעןלויטווי״ובאה״נעןמקנלגעוועןפון״ובאערע

״א ״ויסגעה״לטעןעפאיתורה בישט ״יא א״ך צי רני׳ס, ״ובאערע פון דציקים

צורךפושעיםא״לקומעןאייןעפעס״ישועה.ל״ככלהגויםניתישר״ל.

 אין זה ישועה

באו ״יאה״בשים)שהיונעדםיר״יםושלמים(נטעבהוו״סהייסט״א״ישועה!עבה
״ני:צ״ס״יאבישטקייןישועה!!!

 אין זה שייכות לנו כלום

פושעים ה״נעןצ״סגעבומען-צ״ס״יאבישט״ובאערעא״ך-צ״סה״טבישט
מיט״ובא.

 עכ״פ מקום המקדש לא לקחו בשבי

איר כמהימיםהר״ול״נידייטובגשמקוםהמקצשל״גאלוואהתחתממשלת
הירצן״וןצ״רטה״נעןאייבישטקייןדוטריט,בחצעתי׳קדתשעכאפאה

ל״יוכלולטמ״,ול״יהי׳אהלהםבשקלנלנלהעולם.)מפינבו״צמוארשמו״ליוצ״

פ״בעטאדאל(.

מדינתם

 לקח את עשרים הוויזעס שהתאמץ כ״כ להשיגם וקרעם לגזרים

 רבינו שההנפ״ריאשבתייםוחדי,כשנבתייםיושנומדפהלקנל״ישורלבסוע
ל״רץהקוצשענורווענורמשפחתו.

וחלק חפדיו ״ת הקוצש ל״רץ וניבתייםשלח הוויאעס, קינל תקופה לאיר 
מספריהקוצששהיונרשותו,נתורהקצמהלעלותלדיוןנרבה,״נל

נבתייםהגיעהשמועההמרהשבעשההעגלהוקמהמציבתהדיובים,הי׳אהניום

המרה׳״יירתשאח.

כשהגיעה הנשורהל״אביו,בשנרלנונקרנוומצוכצךהי׳עצעמקיבשמתועצ
כאכ שהת״מץ הוויאעס עשרים ״ת לקח דער מרונ חולי, כצי
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״חר ישר״ל, נ״רץ צירתו לקנוע ל״ כשמחליט לגארים, וקרעם להשיגם

שהשתלטושםהכופריםוהכריאושםכפירתם,וענרועלגאירותהגלותהשלש

שנועות.–״םשחנילותיווחלקמספריהקוצששהיויקריערך,היוכנרעל״ם

הצרך,עכאאהחליטל״לבסועלשם,״ל״ליסעל״מעריק״,ונפרטשכנרצרים

שםקצושי״רץומדוקיתנל.)תולצותש״ריתיוסועמוצרכאח(.

א

 מדינה זו תמיט חורבן על כלל ישראל

אם כיהדינוריר״יצ׳הי׳שנורומצוכצךמנשורההמרההא״ת,״נלרניבו
צרשצרשותחריפותבגצהמציבהונתוךהצרשות״מר:להוייצועלכם

מציבהאותמיטחורנןעלכללישר״לא.

יעק נכ״נלנו:כמהרדיחותוהריגותתגרוםמציבהאו.

ביגש״ליויהוצינשםר׳וו״לופ׳וש״לולמהרניבוכלכך הצרשות אירי 
״צמואר ״פילו רועשים, כך כל ל״ שהדינור נאמן נצנר עקסטרעם

מס״טמ״רהשוההנ״מעריקעל״כלכלעקסטרעםעלאה)״אל״הגיעהשמועה

ש״צמוארמס״טמ״ריוד״נחריפותמ״וצבגצהמציבה(הרירניבויחיצנשיטתואה.

הרהאק של צעתו מה לנרר ל״מעריקע מכתנ תשלח ״ולי רניבו השיבו 
מס״טמ״רנביצוןאו.

 ״החייתני״

והכריא כולו ברגש מס״טמ״ר ״צמואר ״ל וו״לו ר׳ של הש״לה כשהגיע 
אהחייתביאהש״לההלאהםכמיםקריםעלבפשעייפה,יושנ״ביפה

נ״מעריקעיחיצודועקבגצהמציבהו״יןמישיחאיקכמובי,כששומע״ביששם

מענרליםשםנפ״ריאישדציקומכריאכצנריםה״לוש״בידועקכ״ןחיאוק

גצולהו״ענורי,״סירתוצההי׳הרהאקמס״טמ״רלרניבוהקצוש.)שםרלאא(.

א
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בחירות

עיין משכבותהרועיםכרךג׳חתימתועל״יסורלהנחירות.

א

 אם אני רב, מוכרח לציית לי, ואם איני אז צריך לילך לביהמ״ד לקבל פנים

מערכה ביהל תשטאו, נקיץ הקוצש נ״רץ מס״טמ״ר הרהאק בסע כאשר 
ליקחחנל לנחירות,הו״הניעצעתונפומניש״סור נבוגע כניצה

מלהשתתוננחירותכצילנחורדירנממשלההדיובית,וכיתותהמתיריםביסו

לנאותונכלמיבי״ופבים,כצילהחלישצעתוהקצושה.

כשייר ל״מעריקענו׳״לולהתקייםנניתמצרשומעמצקנלתפביםלכנוצו,
הקנלת נמסינת להשתתו ניתו ונ״י למשמשו רדובו הניע רניבו

פבים,נרדובולחאקוולעוצצושל״יר״ול״יחותמכתותהמלעיגים,וכמוכן

לעוצצועקנהעגמתבפשוהחלישותצעתשהי׳לונ״רץהקוצש.

מיועצ המצרש ננית פבים שהקנלת לו להסניר ביסה רניבו ממקורני איד 
לדינור,״נלהרנביםהולכיםלקנל״תפביונמעובו,ו״יבולפיכנוצושל

רניבוללכתלניתהמצרשעםהדינור.״נלרניבועמצנשלווהשינ,״ם״בי

רנ,מוכרחלדייתלי,ו״םרדובילילךלקנלפביונניתהמצרשמוכרח״תה

לקייםרדובי,ו״ם״ין״בירנו״בידריךלדייתלך,הריבי״צםפשוטודריך״בי

לקנל״תפביונניתהמצרש...

הגיע פבים הקנלת נגמר כו׳ המצרש ננית פבים לקנלת הלך ״כן ורבינו 
ניקור נ״ותו גומלין, לניקור רניבו, של למעובו מס״טמ״ר ״צמואר

הכראת נשניל לו שבגרמה בפש מהעגמת חלק מס״טמ״ר ה״צמואר תי״ר

נפומני צעתו להניע למבועממבו לו להפריע וממהשרדו לנחירות ה״יסור

״וצותהנחירותה״סורות.)תולצותש״ריתיוסו,עמוצרלאו(
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י״א אב תרפ״ח

רבי משה העלער - סעמניצער זצ״ל
אב״ד סעמניץ

הרב הרשעי

 בירך שהחיינו

נענור קוק[ ״בשי ]עאי נתפיסה אדאל סעמבידער מ״יר ר׳ ההאד כשנתנו 
אקול הקובטרס הצפסת נ״מדע ]ובתפס שראי קוק בגצ מלחמתו

גצולא[נירך״ניושלר׳מ״יראדאל,הגהאדר׳משהאדאלשהחייבונשםומלכות.

)מונ״נ״ום״ביחומה,כאטטנתתשכ׳׳א,צויאצ(.

 המכתב שכתב אביו הישיש רבי משה זצ״ל לבנו כשישב בתפיסה:

לבני רנימ״ירהיאונניתהסהר

כפי״ש״לצ׳ננרכתהוציהעל״שראכבילר״ותנימיאקבתי״ותךנבי את 

נאות הרועים

העלער  מאיר  ב״ר  משה  רבי 
סעמניצער זיע״א - כיהן כמורה הוראה 
גבול  )עיירה על  ומגיד מישרים בסעמניץ 
עלה  ה׳תר״נ  בשנות  טעשכיי(.  אונגארין 

עם שלושת ילדיו לא״י והיה לתלמידו 
את  ייסד  זיע״א.  דיסקין  המהרי״ל  של 
עירובין,  על  הקודש׳  משמרת  ׳ועד 
מעשרות, והחינוך, בנשיאות המהרי״ל 
ורבי  סאלנט  שמואל  רבי  דיסקין, 
זיעועכי״א.  מלובלין  זלמן  שניאור 

לפני שתוקן עירוב בירושלים החדשה, 
העתיקה  העיר  בשערי  עומד  היה  הוא 
עם שוטר טערקיי לבדוק את היוצאים 
ממוסרי  חפצים.  בכיסיהם  שאין 
קוק  עולם  גדרות  להפורץ  המכתב 
שר״י לגבי בקשת העדה החרדית שלא 
יעלה לירושלים לקבל את כתב המינוי 
דארעא  במרא  )ראה  בירושלים.  לרבנות 
ישראל, ח״ב, פרשת הרבנות, עמ׳ קצג(. נפטר 

ביום י״א מנ״א ה׳תרפ״ח.
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חניניבתפסעלצנריתורה,״בכיטפחתיךורניתיךוהשרשתינלנךהטהור

״ת״שרקנלתימהוריורנותי,ונרוךה׳כיל״יגעתילריקול״ילצתילנהלה,

כמהעובגוכמהבחתשנעתיממךעשרותשביםכ״שרר״יתי״ותךשוקצעל

התורהועלהענוצהיומםולילהמתוךהלחץוהצחק,כ״שרר״יתי״ותךכי

״ת נר״ותי ובפש, גוו נמסירות עולם לחיי והתמכרת שעה נחיי מ״סת

עובג נצ׳״מותשלהלכה,״ךמשבה תורה גצולי לפבי עבותבותךנהשפילך

שנעתיועיביהטרוטותאלגוצמעותגילכ״שרר״יתי״ותךמונלעאישוטרים

מאויביםלניתהסהר,ו״תגצולתךל״״נצת,איוופביךהו״רכפלים,הרגשתי״א

כיהבבי״נלנןיקר״שרגנהלנונצרכיה׳,ו״שרל״חתמפביכל,ונפרוץפרץ

נחומתה׳הבך״תהורעךהיקרהראריוסוהופמ״ןהיחיציםצגוליםמרננות

קצששיד״תםלמלחמתה׳,שלנשתםג״הוג״ון,ל״חבפתול״בש״תפביםל״

בכבעתול״התמכרת,ו״יומיםל״יפחיצוך,יסוריםל״נעתוך,נגציה״סורים

״שרהלנשוךהםנגציתפ״רהוכנוצ,ונחצרמ״סרךבתוקמניתךוממשפחתך

מונצלמנביךהחנינים,קנלב״״תנרכת״ניךהאקןהבצכ״והשחוח״שצ״ם

אוכהעתהלהניטנפביךהעציבים,תמובתךהנהירהעומצתלבגצעיבי, ״יבבי

והבביקור״לךחאקו״מץ!קנל״תיסוריךנ״הנה,״לתתרעםו״לתהרהר

״חרימצותיושלהקנאה,״שריךנבישאכיתלהיותשליחדנורלגול״תהחרפה

ג״וה, נרגל ״ותם הצורכים בגצ ר״ש ירימו ל״ ״שר ירושלים כללות מעל

הרנבות של טנעה ״ת החרצי היהוצי העולם לפבי לפרסם שאכית ״שריך

החצשהולהעיר״ותועלהסכבההבשקפהלו,ו״לוהרנבים״שרשלחונךיצ

״שרמסרוךלמלכות״שרבתקוךמעולתורההמנטלים״ותךמענוצהותפלה,

המובעים״כלמפיך,יצעוכי״תגופךרסקו,״תגופךהחלישו,״ך״תרוחך

הגצולהותירו״תך,עוצקולךישמענכלהעולם,״תהמטרההקצושהשהדנת

לך״שרנשנילוירצתלהנורהאה,השגת,חאקו״מץוצ׳יהי׳נעארך.

אביך האקן״סירהתקוה

משה סעמניצער

שהי׳ מורההור״הומגיצמשריםנעירסעמביץנמציבת״ובג״רין
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י״ג אב תשד״מ

רבי יוסף גרינוואלד זצ״ל
אב״ד ור״מ ואדמו״ר מפאפא - ויחי יוסף, שו״ת ויען יוסף

ציונים, ציונות

 משכו ידיכם מע״ז ה״ציונית״

...כמו כןדריךליצעטעםהפסחצמורהעל״מובהוניטולעאאכמאשרשאי
עהאפ)שמותיאנ(משכווקחולכםד״ן,משכויציכםמעאאוקחולכם

ד״ןשלמדוה,צנבאינמדריםהיושטופיםנעאא,והייבוטעמ״שבדטוו״אעל

גם  יה שייך  וענין  - ולהמשיךעליהם״מובהשלימהנה׳ הפסחלנטלהעאא

ביה״ישדריךלהתחאקנ״מובהשל״למשוך״חרציעותבפסצותו״פיקורסות

חאו-ע״כ עושין יכר לפסי,צ״וש״יןגווהמדוהבוהגת,מאמטעםהמדוה

צהו״ה״מובהצנראהבוהגגםנאמביבולהשרישנלנבוונלנהנבים״מובתה׳.

נאות הרועים

ר״מ  אב״ד  גרינוואלד  יוסף  רבי 
נולד  יוסף.  ויחי  בעל  מפאפא  ואדמו״ר 
יעקב  רבי  הגה״צ  לאביו  תרס״ג  בשנת 
פאפא  ור״מ  אב״ד  גרינוואלד  יחזקיה 
בעל ״ויגד יעקב״, בן הגה״ק רבי משה 
״ערוגת  בעל  חוסט  אב״ד  גרינוואלד 
הגה״ק  זקינו  אחי  אצל  למד  הבושם״. 
״קרן  בעל  גרינוואלד  דוד  אליעזר  רבי 
סאטמאר.  כאבד״ק  אז  שכיהן  לדוד״ 
הגה״צ  זקינו  אחי  בת  את  נשא  בזיוו״ר 
רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד, שנתייתמה 

דודה  בבית  ונתגדלה  מאמה  בקטנותה 
נישואיו  ולאחר  לדוד״,  ה״קרן  בעל 
וראש  סאטמאר  בעיר  בדיינות  כיהן 
הגאון  דודו  שם  על  דוד  בית  ישיבת 
תרפ״ח  בשנת  לדוד.  קרן  בעל  הקדוש 
עול  עליו  קיבל  לדוד  הקרן  כשנסתלק 
הנהגת הישיבה. וכאשר נתקבל הרה״ק 
רבי יואל טייטלבוים לאבד״ק סאטמאר. 

אביו  פטירת  לאחר  תש״א  בשנת 
מקומו  למלא  פאפא  בעיר  לגור  עבר 
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 ועל זה צריכין עבודה רבה, דהוא יסוד תרי״ג מצות
 ובאמת הוא גלות יותר מגלות בין האוה״ע

 כמה צרות צרורות סובלים שם היראים מהם

ועל יה צריכין עבודה רבה,צהו״יסוצתריאגמדותכמוש״מרוחאאל)מכות
כאצעא״(תריאגמדותב״מרולולמשהנסיבינ״חנקוקוהעמיצןעל״חת

מה צכל משום והו״ ה״מובה, והו״ יחי׳ נ״מובתו ודציק נ( )חנקוק שב״מר

״פיקורסים, שמתרנים לפי ה״מובה יותר קשה פעם נכל הולכין שהצורות

אפיקורסים  יש  היה  ובדור  ״מובה, נעבין ״חרות בסיובות יש צור ונכל

שסוברים שמה שעלתה בידם לקבל ממשלה בא״י, יהו כבר בכלל גאולה, 

ר״ל מהאי דעתא,ופשיט״שמישמ״מיןנצנריחאאלו״ומר״בימ״מיןנ״מובה

שלימהנני״תהמשיח,ל״עלהעלצעתומעולםלחשונחאושישנאהעבין

ונ״מת מיבים, גוייםלתחתממשלת ג״ולהמהשיד״המתחתממשלת של

ישר״ל״דל נאוהאקצגלותשל ניןה״והאעכמנו״ר יותרמגלות גלות הו״

ערנרנהו״יותרכנצמגלותשל״והאע,-ונעוהאר״בורו״יןא״תנחושכמה

לרחוץ נריכות שמקיימים נמה מהם, היר״ים שם סונלים דרורות דרות

נתערונות,וגואריןגאירתגיוסבשים,ומקימיםנתיחיבוך״פיקורסות,ומדערים

להכעיסעונציה׳.

נאות הרועים

ברבנות ובהנהגת הישיבה, והעמיד שם 
תלמידים הגונים שנקשרו אליו בעבותות 
ואדמור״י  לצדיקי  מקושר  היה  אהבה. 
אליהם  לנסוע  היה  ודרכו  בעלזא,  בית 
במועדי השנה. בתקופת המלחמה נהרגו 
ילדיו  ועשר  הרבנית  אשתו  עקדה״ש 
הי״ד, ולאחר המלחמה חזר לעיר פאפא 
לתקופה קצרה ואח״כ עבר עם תלמידיו 
בשנת  שבבעלגיע.  אנטווערפען  לעיר 
בוויליאמסבורג  אהלו  תקע  תשי״ב 
שכונת ברוקלין, ושם הקים את קהילתו 
פאפא,  יעקב״  ״קהילת  החינוך  ובתי 

היה משיב לשואליו בדבר הלכה, והיה 
ובסוף  הפוסקים,  מגדולי  כאחד  נחשב 
הרבנים.  התאחדות  כנשיא  שימש  ימיו 
נסתלק לב״ע י״ג אב תשמ״ד. מחיבוריו 
נדפסו שו״ת ויען יוסף ה״ח, ויחי יוסף 

עה״ת ומועדי השנה זי״ע.

לחוץ  כשהולכין  טובה  שעצה  אמר 
טוב  וזה  אחר  עוד  עם  שילך  ברחוב 

מאוד לשמירת עינים.

הי׳  אם  אבל  לכעוס  שלא  זהיר  הי׳ 
מתרמי פעם שכעס, הלך אח״כ למקוה.
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 והעצה לדבר מזה הרבה

ונצרך מ״וצ אה על מתגנר והידר ניותר קשה עכשיו ה״מובה בסיון עכ״פ 
- ״פיקורסות, נציעות ב״חא להיות של״ להיבדל, ״א״ כמעט הטנע

והעצה לדבר מיה הרבה ולהשריש האמונה אצל הבנים וכו׳.)מצרושלשנהאג,

מכתיאק(.)הגצהויחייוסו,עמוצקאל(.

א

 לרחוץ מגילולי וטינופי הכפירה הציונות ולהבדל ולהתרחק מהם

קדש ורחץוכו׳יאלצנכלסימןישנורמאמוסר.קצשלאכורמהש״בו״ומרים
נקיצוש״שרנחרנבומכלעםורוממבומכללשוןשדריךלהיותמונצל

וכהיום - ״פיקורסות מצעות מונצל ולהיות - ומלנוש, לשון נשם עם מכל

להתנצל ודריך ישר״ל נבי עם על ״פיקורסים מושלים נ״האק ״ו נעוהאר

מהם.

 ולרמז זה אנו אומרים בכפל להיות בני חורין מהציונים שמושלים שם עתה

ולרמי אה״בו״ומריםהשת״הכ״לשנה הבאה בארעא דישראל - אבל לא 
די ביה דהרי עדיין שם ממשלת המינים,עלכןמסיימיםהשת״ענצי

לשבההנ״הנביחוריןשהקנאהיעאורלבושבהיהנביחוריןמהם,ועאצש״מרו

)״נותפאו(״יןלךנןחורין״ל״מישעוסקנתלמוצתורה)מכתיאק(.-)הגצהויחי

יוסו(.

א

 גם אודות זה ראוי להרבות בטבילה - היות שמפעפע הדיעות כוזבות של 
הציונים - ועוד שכעת השיגו מדינתם 

כמו הבה יום: נכל נמקוה טנילה נעבין קעאצ( סי׳ )״ואח נתשונה לשובו יה 
עביבים צור נכל הרופ״ים מחצשים הגוו לנרי״ת הבוגעים שנעביבים

חצשיםלשמירתהנרי״ותהבדרךלפיחולשתהצור,כמוכןרופ״יהבפשות,

והבהגות תורה חיצושי לחצש צעתם השיאת חובן והג״ובים, הדציקים האה
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הבדרכיםלרפו״תהבפששלצורם.ו״מרתינאהלהסנירמהשהבהיגורנותיבו

הדציקיםההולכיםנעקנותתלמיציהנעשאטאיאעכמהמיליצחסיצות״לרנים

מהשל״היהבהוגמקצםרקליחיציסגולהכגוןלטנולנמקוהקוצםהתפילה,

קדירה, משעת שמורים מדות רק נפסח ול״כול תם, צרניבו תפילין ולהביח

מהל׳ נפאצ הרמנאם צהבה וכהבה, וכהבה נרנים שלישית סעוצה ול״כול

ציעותה״ריךלנ״ר״יךיתבהג״צםלשמורנרי״תגופומ״יאהמ״כליםי״כל

הרנהומ״יאהרקמעטוכןנעביןשיבהומרחץ,״ולםסייםנאהאלכלהמבהגות

הטוניםה״להש״מרבו״יןר״וילבהוגנהם״ל״הנרי״״נלהחולה״ומי

לכל״חצמהם יש רנות שבים רע מבהג מישבהג ״ו חולים ש״חצמ״נריו

צרכים״חריםוהבהגותכפיחליוכמושיתנ״רנספרהרפו״ותעכאל.

וכמו כןישלומרנעביביהבפשמ״חרשנעוהארנצוריבוישהרנהחוליהבפש
הןמדצציעותבפסצותהבוגעיםלשרשיה״מובהשבתפשטועאיכתות

ה״פיקורסיםהיצועיםש״יבםמ״מיביםצג״ולתןשלישר״לתה״של״נצרך

הטנע,כמושה״ריך״״מואראדאלנספרוויגציעקננפ׳צנריםעלפסוק״חיבו

המסו״תלנניבועייןשם,ומ״אועצעתהבתפשטוציעותיהםעוציותרנעוהאר

עליצישעלתהניצםלקנלממשלהנ״האק,והןמחמתהת״וותרעותשבתפשטו

נעולםעליציכלימשחיתשקוריןתל-וויאשען)וכמושה״רכתימעביןאהנהקצמהלספר

ויגציעקנחלקויקר״(,והןמחמתחדיפותהבשיםההולכיםנחודותנחדיפותבור״,

ונכלפיבותש״צםהולךנחודותפובהרו״ה״ושומעצנריםהמחלי״ים״ת

הבפש,לעומתאהדריכין״בולנקשרפו״ותוסגולותהמועיליםקדתשל״יצנקו

כוליה״י עביביםנכלמהצ״פשר נבוחאוהחול״ים,להוסיוחומרותנכמה

ו״ולייועילולבולנטלהרושםשלעביביםהבאל.)שואתויעןיוסו,״ואחסי׳קעאצ(.

א

 לא רצה ב״שטערן״ בצבעים של בלוי ווייס

פעם ר״הנערנסוכותתלוינסוכהאשטערעןאשלדנעתכלתולנןאנלוי״ון
ווייסאול״הי׳ביח״ליהנדנעיםה״לו,והודי״ומהסוכה.

א
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דרשה הסוערת

של הגאון הצדיק אבד״ק פאפא נשיא הכבוד של התאחדות הרבנים

בעת עצרת המחאה הענקית בניו יארק, אלול תשמ״א

 מי שלב יהודי לו צריך שיכאב לו כששומעים דברים כאלה
 אנו מוחים נגד הרשעות אשר המדינה הקוראת עצמה ישראל עושה נגד 

התורה

מורי ורנותי!

נאספנו כ״ןלהר״ותש״בומוחיםבגצהרשעות״שרהמציבההקור״תעדמה
ישר״לעושהבגצהתורה,ונמיוחצמהששמעבול״חרובהשמועות

כהמרותורעותכגאירתחטוטישכני,שהםמנאיםקצושיםוטהוריםהטמובים

נקנריישר״לוהםמחטטיםמרסקיםומחתכים״ותם.נשורהאומרהודריכה

לבגועולהכ״ינ״תכולם.מישלניהוצילודריךשיכ״נלוכששומעיםצנרים

מ״ות ישר״ל נקנרי הבקנרים וטהורים קצושים מנאים שהרשעים כ״לה,

נשביםועתההורסים״ותם.

 אם מאמין בי״ג עיקרים יהודי אם לאו אינו יהודי

הרמב״ם הקצוש״ומר-נפירושהמשביותנמסכתסבהצרין,פרקחלק,שם
קורה ״ם ״פילו יהוצי כל - העיקרים עשר ״תשלשה מובה הו״

שהו״עושהענירהחייניםלעאורלוולחאקוכשהו״אקוקלעארהו״סורלרחקו

מובה, הרמנאם ״שר עיקרים עשר נשלשה מ״מין ש״יבו לאה פרט לגמרי,

כלומר13הא״בימ״מיןא״שר״בו״ומריםנכליום-מיש״יבומ״מיןנאההו״

״פיקורס.״ת״פיקורסחייניםלשבו״!״פיקורס״סורלתמוך!״פיקורס״יבו

נכללישר״ל!

 א׳ מי״ג עיקרים האמונה בתחיית המתים

איד משלשהעשרהעיקרים-״שר״םמישהו״יבומ״מיןנהםבקר״״פיקורס
ורשעים״לוהחופריםשם נליעל נבי הי״ה״מובהנתחייתהמתים. -

הם המתים. נתחיית מ״מיבים ש״יבם מר״ים דציקים, של יהוציים קנרים
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ה״פיקורסיםהגצוליםה״מיתיים״שרהרמנאם״ומרש״יבםבחשניםכיהוצים.

״ותםדריכיםלרצווו״ותםחייניםלשבו״!

 חייבים אנו לעשות מה שביכלתנו להראות שאין אנו מסכימים עם 
האפיקורסים החופרים קברי ישראל עליהם אומרים: ימח שמם וזכרם

יייבים ״בולעשותמהשניכלתבולהר״ותש״ין״בומסכימיםעםה״פיקורסים
החופריםקנריישר״לשלדציקיםומחתכים״ותם,״פיקורסיםכ״לה

יכולים ״בו ״ין ״ם ״פילו הקצושים. הדציקים של קצושים קנרים המנאים

לעמוצשםולמחות.חיינים״בולהר״ותכ״ןש״ין״בומסכימיםלאהאל״ביתן

לעשותא״תא״ין״בורודיםלהיותעםה״פיקורסים״יןרדובבולהשתייךעמהם

חונתבוהי״שב״מרעל״פיקורסיםהללו:ימחשמםואכרם!

 לזאת נאספנו כאן, להראות שאין לנו שייכות עם אפיקורסים אלה

ליאת ב״ספבוכ״ן,להר״ותש״יןלבושייכותעם״פיקורסים״לה.כמוש״ומר
הרמנאם.״ם״חצמ״מיןניאגהעיקרים,״פילו״םעושהחאוענירה

חייניםלחאקוולתמוךנו״נלמיש״יבומ״מיןניאגעיקריםהריהו״״פיקורס

ו״סורלתמוךנו.

 הם מראים אפיקורסיתם ואנו מראים שאנו כופרים בהם

״בו המתים. נתחיית מ״מיבים ש״יבם ש״יבם נאה ״פיקורסותם מר״ים הם 
חייניםלהר״ותאש״ין״בומסכימיםלהםא״יןלבושייכותעמהםו״ין״בו

מחאיקים״ותםכיהוצים.א״תתכלית״סיפתבו.

 השני: תפלה - להחזיק מעמד - ולהתבדל מן האפיקורסים  

הבשמות ״ת שיעוררו השמים. מן שישקיפו לנקש הי״ השביה התכלית 
כן היהוצים״שר על יגיבו הקצושותשנעולםהעליון.שהדציקים

מןה״פיקורסים, ולהתנצל להתחאק שיוכלו נתורההקצושה. להחאיק רודים

וכלקרבירשעים״גצעתרוממבה של״תהיהשליטהל״פיקורסים,ושיקויים

קרבותדציקאוהיהתכלית.
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 האבות הקדושים יביטו לצערינו

אנו מנקשיםממרום,ה״נותהקצושיםוהדציקיםהקצושים״שרכנרבמד״ים
נתחית ה״מובה ״ת כשמנאים לבו כו״נ לדערבו. יניטו ה״מת נעולם

מעשים העושים יהוצים שבולצו ישר״ל מארע ״בשים במד״ים ״ם המתים.

כ״להומנאים״תה״מובהנתחייתהמתים,״סורלשתוקעלאה.״בומנקשים

שירחמועליבונשמים,שבוכללהתחאקנ״מובהנתורההקצושהובאכהלישועה

שלמהלהג״למהערנרנעאיהג״ולההשלימהנקנוץבצחיישר״לנמהרה

נימיבו״מן.

א

חוצב להבות אש - דרשתו הסוערת

של הגאון הצדיק רבי יוסף גרינוואלד

אב״ד ור״מ פאפא

בהפראטעסט בפרשת יוסלע - ב׳ סיון תשכ״ב

  אוי להם לבריות מעלבונה של תורה - הכוונה על אלו שרואים האיך מבזים 
התורה ולומדי התורה

אין צערנריית״פוןפרקשבוחכמיםלערבעןמיר״מררנייהושענןלוינכל
יוםויוםנתקוליוד״תמהרחורנומכראת״וילהםלנריותמעלנובהשל

תורהיעצעןט״גגייט״רויס״נתקולפוןנ״רגחורנ״וןרופט״ויס״וןשרייט

וויי״יאפ״רצימעבטשעןוו״ספ״רשעמעןציתורה.״ייגעבטליךצ״רומען

פ״רשטיין,״וינציכובהפוןצעםמ״מרא״ל״רויפגיין״ויוצימעבטשעןגופ״

לנריות להם ״וי שטיין געצ״רפט צ״ך וו״לט תורה צי פ״רשעמען וו״ס

שמעלינין״תהתורה״צערשעונריןעלהתורהפ״רוו״סעפעסשטייטסתם

מעלנובהשלתורה,-קעןאיין״אציכוובהפוןרנייהושענןלוי״יאדוא״געןוויי

״יאפ״רצימעבטשעןוו״סקוקעןאיךדודוםעלנוןהתורה,ווימעןפ״רשעמט

ציתורה״וןצילומציהתורה״וןמעןשווייגט״וןמעןבעמטאיךבישט״הן–

צערויושרייט״וןרופטצ״סנתקול.
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  אסור לנו לשתוק - לישב מנגד בחיבוק ידים )גלייכגילטיג(
 לא ידענו אם נפעול למעשה או לא, אבל לשתוק אסור שתיקה כהודאה דמיא 

חלילה חלילה

מיר אייבעןאיךהייבטדוא״מגעקומען״בדובעמעןאיךפ״רצעםעלנוןהתורה״ון
עלנוןלומציהתורה.צילומציהתורה״וןערליכע״יצעןווערןגעטרעטען

מיטציפיס,מעןשטעלטאייפ״ר״לסציגעמייבסטעמעבטשען,״וןצ״ס״יא

עלנוןהתורה״וןווייסט״ירוו״וצ״סווערטגעטוהן!!!״יןהייליגעןל״בצ,״ין

״רץהקצושה,צ״רטוו״וצילומציתורהאעבעןעוסקנתורהממשמיטמסירת

בפש,מתוךצחקות,מיטפ״רשיצעבעבסיובותדוצערה״לטעןאיךנייצערתורה,

״ויו צערביצעריבגען מיבי כל מיט מנאה איי ״יא מען ״ון מען פ״רשעמט איי

״שרעקליכן״ופן,״וןצערינערט״רעןמירבישטשווייגען-מירט״רעןבישטאיין

בישט,״נער ״צער ״ויפט״ן וועלען מיר ״וינ בישט ווייסען מיר - גלייכגילטיג

וחלילה,״ון חלילה צמי״ כהוצ״ה שתיקה וו״רום בישט, מיר ט״רען שווייגען

צ״סט״רמעןבישט,צ״ס״יאצערדוועקפון״ובאערהייבטיגערפ״רא״מלובג.

 הגיע צעקת לומדי תורה צדיקים וחסידים - רבנים צדיקים נדרסים

עס ״יאצערג״בגעןדו״ובאצ״סגעשרייפוןציצילומציתורהדציקיםוחסיצים
איך״בבעמעןפ״ר׳ןעלנובהשל יר״יה׳פון״רץהקצושה״אמירא״לען

תורה.״יצעןיר״יה׳אייבעןאיךמוסרבפשמדילדואיין״יצישעקיבצערפוןשמצ

ראל,רנביםדציקיםאייבעןאיךמוסרבפשמקרנדואיין״יצישעקיבצערדותורה

״ון״יצישקייט,ווערעןגעטרעטעןמיטציפיס.

 מקום המשפט שם הרשע - כמה מבושה הוא, עד עכשיו הי׳ תפילתנו 
שנניצל מהגוים, היום צריכין להתפלל שננצל מגלות אצל הקוראים עצמם יהודים

מקום המשפטשםהרשע-א״גטשלמההמלך״יןקהלת.מקוםהדצקשם
הרשע.צ״רטוו״ועסה״טגעצ״רפטאייןקצושה,צ״רט״יאנעוהאר

צ״סגרעסטערשעותראל.וו״ספ״ר״נושה״יאצ״ספ״ר״ובא״לעמען.מיר

ה״נען״לעמ״לגענעטעןבידולדוווערעןפוןגלותנייגויים,״וןהייבטצ״רפען

מירנעטעןבידולדווועריןפוןגלותניי״יצעןפוןצירשעים,וו״ספ״ר״נושה

״יאצ״ספ״ר״ובא.
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 מוציאין תיבה לרחובה של עיר

די גמר״א״גט״יןתעבית,ווען״יצעןה״נעןגעצ״רפט״ישועהה״טמעןגואר
תעביתגעווען״וןציגמר״א״גטאמודי״יןתינהלרחונהשלעירא,מעןפירט

״רויסצעם״רוןהקוצשמיטצערתורה״יןצערג״ס״ון״אוי״יאמעןמתפלל.

תורה צער מיט תינה צי ״רויספירען מען צ״רו וו״ס דו גמר״ צי פרעגט

הקצושה״יןצערג״ס.פ״רוו״סקומטמעןאיךבישטדובויומתפללדואיין״ין

שוהל.א״גטציגמר״אבאעקבונדבע״ול״בעביבו,בנאהעדמיבונפרהסי״א-מיר

בישט אייבען מיר ״ון פ״רנ״רגעבערהייט גענעטען ״ון געשריגען ה״נען

צ״ס וועט ״פשר נפרהסי״, איין מנאה איך ל״מיר ט״ געוו״רען, געה״לפען

העלפען.

 נזעקנו בצנעא ולא נענינו, נבזה עצמינו בפרהסיא

דאס ״יא״גרויסערנאיוןפ״ר״ובאוו״סמירמואען״רויסגייןלרחונשלעיר״ין
ציג״סעןשרייעןקעגען״יצעןוו״סטוען״ובא״ןרשעות״וןטרעטען

מיטציפיס״ויוציעונציהשם״וןלומציהתורהמיט״א״שפלות״וןמיט

נאיובות.

נתי ״ון כבסיות נתי צי ״ין נדבעה געשריגען ה״נען מיר נדבעה, יעקנו 
מצרשות,״דיבצמואעןמיר״רויסגיין״יןציג״סעןלרחונהשלעיר,

בנאהעדמיבונפרהסי״.

 אפר מקלה אויפ׳ן ארון הקודש

נאך א״גטצ״רטציגמר״״אמעןפלעגט״רויפלייגען״פרמקלה״ויפ׳ן״רון
הקוצש.א״גטצ״רטר׳איר״כיהוהחאיב״להולרנבןציהני״פרמקלהעל

גניתינהמאצעאעליכוליהגופ״י-ווען״יךה״נגעאעןווימעןלייגט״רויו״פר

״ון ״ויפגעדיטערט. קערפער ג״בדער מיין ה״ט קוצש ״רון ״ויפ׳ן מקלה

תוספותא״גטצ״רט״אצער״פרמקלה״יאגעווען״שפון״פ״רנרעבטען

מעבטשליכעןניין,״וןצ״סה״טמעןגעט״ןכצידוצערמ״בעןצעםאכותפון

עקיצתידחק.
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 כמו שהארון הוא הבית קיבול לתושב״כ הלומדי תורה וכו׳ הם הבית קיבול 
לתושבע״פ

רבותי! פובקטוויצער״רוןהקוצש״יא״ניתקנולפ״רצערתורהשנכתנ,
״אויאייבעןצילומציהתורהצייר״יה׳״ניתקנולפ״רצערתורה

מיר עיר, של לרחונה תינה צי ״רויסגעפירט ה״נען מיר ״ויך פה. שנעל

ה״נען״רויסגעפירטצעםניתקנולפוןצערתורהשנעלפה,צירנביםג״ובים

דציקיםתלמיציחכמיםנביישינותוכלמ״ןצעסקיןנ״וריית״.

 ר׳ זירא כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר מקלה על גבי תיבה מזדעזע לי 
 כוליה גופאי

 מהו אפר מקלה שלנו אפר של אבותינו אמותינו ורבותינו גאונים צדיקים 
תינוקות של בית רבן שנשחטו ונשרפו לא זמן כביר 

מיר ה״נען״נער״ויך״פרמקלה״רויפדולייגען״ויוצערתינה.מעןה״ט
פ״רנרעבט״ובאערעג״ובים.״ובאערעתלמיציחכמים,מיראייבעןגענלינען

צ״ס כוחות, ״ובאערע ״לע דובויפגעבומען איך ה״נען מיר ״ון מספר, נמתי

איך א״ל מען ההר, נר״ש כתורן ״ינערגענלינען אייבען מיר וו״ס ניסעל

צערה״לטעןנייצערתורה״ון״דיבצקומעןצירשעים,ציכופרים,ציטמ״ים

וו״סה״נעןאיךדובויפגעקלינען״יןהייליגעןל״בצפון״לעעקעןוועלטמנאה

דואיין״וןדוטרעטעןציערליכע״יצען,ט״רעןמירבישטשווייגען.-צ״ס״פר

מקלהפון״ובאערעט״טעס״וןמ״מעס,פוןציתבוקותשלניתרנן,פוןצי

ג״ובים״וןדציקיםצ״סליגט״ויוצערתינה,צערניתקנולפוןצערתורה

שנעלפה.

 תורה, תורה חגרי שק, התפלשי באפרים
 ועכשיו באו אלו הטמאים להרוג ולהשמיד הנשארו בחיים שהיו גדלים 

בתורה וביראה ואלו הטמאים עוקרים אותם משרשם

מיר קעבעןא״געןצעםמ״מרפוןפייטן״יןצערקיבהאתורה,תורהחגרישק,
התפלשינ״פריםא,בעםציך״ןצעםכנוצפוןצילומציהתורה,דאס אש 

פון די צדיקים וואס ייינען פארברעני געווארען על קידוש השם,״וןגיידום

כס״הכנוצ״אמעןא״למערבישטמנאהאייןצילומציהתורה.צערנעלצנר
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״יצישע בפשות ״יצישע פ״רנרעבט ער קוצםה״ט מתגנר, נעוהאר איך ״יא

״ומשולציגע פון בשמות צי פ״רנרעבען רשעים צי קומען ״דיבצ ״ון גופים,

״ון נתורה גצולים ״לס ״ויסגעוו״קסען געווען וו״לטען וועלכע קיבצער

שט״רק״ין״מובה,״ון״דיבצ״יאמעןאיימענירעלהצתמיטטריפה׳בענריכות

״ין״רץישר״למחטי״דואיין״יצישעקיבצער.מירט״רעןבישטשווייגען״ויו

צעם.

 היכי דמי מחאה - פלניא גזלנא הוא דנקיט לה לארעאי בגזלנותא

די גמר״א״גט״יןננ״נתר״״יןפרקחאקתהנתים״מח״השל״נפביוהוי
מח״ה-עס״יא״הלכהפסוקה,״וינ״ייבערגעפיבטאיך״ין״דווייטער

מציבה״יןצערווייטעבס״וןערהערט״אעמידערה״טדוגע׳גאל׳טאייןפעלצ,

צ״רוערבעמעןצריימעבטשען״וןערא״לפ״ראיימוחהאייןקעגעןצעםגאלן,

״וןצימח״ה״יא״ריכטיגעמח״ה.״וןציגמר״פרעגטווי״אויצ״רואיין״

ל״רע״י לה צבקיט הו״ גאלב״ אפלבי״ א״גען צ״רו ער נפביו: של״ מח״ה

נגאלבות״א!יעבערמעבטש״יא״גאלן,ערה״טדוגעבומעןמייןפעלצמיטגאילה!

 לכן הננו כולנו מכריזים: הפושעים הכופרים הציונים הם גוזלי נפשות

רבותי, צירשעיםציכופריםוו״סה״נעןאיךגעבומען״ממשלהדוטרעטען
איי ״ויו״יצען,מעןבעמט״יצישעבפשותנביתורה״וןמעןטרעט

מיטציפיס״וןמען״יאאיימנאהמיטכלמיבינאיובות.מירווייסעןבישט״וינ

מירוועלען״ויפט״ן,״נערמירטועןוויציגמר״א״גט״אמח״השל״נפביו

צי ציטמ״ים, ציכופרים, ציפושעים, הוימח״ה,מירשרייען״לע״ויס״א

רשעיםאייאייבעןגאלבים,בישטקייןגאלביםפוןגעלטב״רגאלביםפוןבפשות!

 התורה הקדושה היא בתפיסה

השי״ת א״להעלפען״א״ובאערמח״הא״למ״כען״רושם״יןהימעל,עסא״ל
דציקים צי פון ״ון ״ובאערעעלטערען פון אכות צער ווערען בתעורר

אייא״לעןגייןנעטעןפ״רצילומציתורה״ין״רץישר״לצי נעולםהעליון,

רנביםודציקים.השיאתא״להעלפעןעסא״למקוייםווערעןצערפסוקו״דרוו

כנורסיגיךו״סירהכלנציליך.ו״שינהשופטיךכנר״שובהויועדיךכנתחלה,
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״חריכןיקר״לךעירהדצקקריהב״מבה.״נער״ידטנעוהארה״נעןמירב״ך

לייצערבישטאוכהגעוועןצערדו.״ון״יךווילמוסיואיין״ויוצעםוו״סצער

חשונ׳ערפ״לטיש״בעררנה״טגעא״גט״אמיר״לעאידען״יןתפיסה,״וןגיי

ב״ךווייטער,״יךא״ג״אציתורההקצושה״ליין״יא״יןתפיסה!השיאתא״ל

העלפעןלמעןכנוצתורתוולמעןכנוצשמויתנרךעסא״למקוייםווערעןוכל

קרבירשעים״גצעתרוממבהקרבותדציק.

]לא כמושבצפסיםול״כמושבקר״יםהיוהצנריםב״מרים,ר״וילשמועהטעפ
שלהצרשתהמח״ההלא,ה״יךהי׳ב״מרנרגשסוער׳ננכיותבור״ות׳[.

א

 לא תגורו מפני איש - מצות עשה ונקדשתי בתוך בני ישראל

הי׳ אהנשבתתשכאחנ״׳מהמערכותהכנצותנ״רץישר״לשמררוהדיובים
חיינביישר״לנ״רץישר״ל,ונ״מכתנאעקהמהעצההחרציתשיעמצו

לעארתםמכ״ן,והםכנרעשוכלמהשניכלתםול״בעבו.רניבוהי׳מהרנבים

שסנרושדריכיםלהרעישהעולםולעשותכ״ןמח״הפר״טעסטרנתי,ועיאא

ישלקוותשיפסיקו״לוהרשעיםמלעבותנביישר״לוימבעומגאירותהקשות

שלהם.

של״ גצול לחץ הביחו מה״גוצה רנבים כמה הפר״טעסט לפבי ימים כמה 
יתקייםהפר״טעסט.נתוךרנביהת״חצותהרנביםהיוחילוקיציעות״ם

יצחוהפר״טעסטלאמן״חר,לפינקשתשלהבשי״שלהת״חצותהרנביםכאק

״צמוארמס״טמ״רל״צחוהפר״טעסטועשו״ותו״א.

נבי ״חיבו של המדנ על ודעקתם כ״נם להשמיע ישר״ל נבי ונ״ו נקבצו 
הבאכרים, מהרנבים גצול לחץ שהיו היות הקוצש. נ״רץ ישר״ל

הצרשביםשהואמבומקוצםלצרושלפביהדינורהיססולעלותעלהנמהלצרוש.

כשרבינו ר״המהשמתרחש,ש״יןמישיתחיללצרושולהרעישהעולם,״מר
מעדמואנמקוםש״ין״יש״בי״לך״תחילארניבוהי׳נתקופהההו״

מל״מכ״ונים,ולפידיוויהרופ״יםהי׳לו״אחתיכתעץעל״חוריו)״ויפןריקען(,
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היותשמכלתבועההי׳לויסוריםגצולים,עכאא״מרלהמסצריםשהו״יצרוש.

ל״הי׳יכוללילךנעדמו,עארו״ותולהגיעלהנימה,ונ״ומרוהבבימוכןומאומן

לקייםמדותעשהשלובקצשתינתוךנביישר״לעםכוחותלמעלהמכוחות

״בושיהרעישעלהמדנהמרורנ״רדיבוהקצושה.)תולצותויחייוסו,נ״יציש,עמוצ

קסאג(.

הרב הרשעי

פעם נ״״׳אקןוהי׳בר״הבשו״פביםותאחשהלךלקנץממוןענורכולל,ויעדו
לו״םיעלהניצולקנלמכתנמלידהמרניבואהיעאורלוהרנה.הלההלך

לרניבו,ורניבוהכין״אהברותלשנתקוצש,והלההדיענקשתומכתנהמלדה

מרניבו.רניבוש״ל״ותו״םישלומכתניהמלדה״וצותהכולל,והלההביח

עלהשולחן״יאהמכתניםרניבוהדיץנהםור״המכתנ״׳מחרלאפתלמיצו

וגוררו מלידה, מכתנ רודהש״תן ״תה אה ועל עליו דעק הרשעי, הרנ של

נשוליהנעקיטשעמעלהשולחןנדעקו״רויספוןמייןשטונ.

ובשו״פבים,״מר אקן מכןטען״׳לפבירניבולנאותכאכונפרט״יש לאיר 
הי׳ לי ]הביחה ״פיקורס. ״פגעפסקבטע ״ ״יא ער ״פ מיר ל״א רניבו

בפסקל״פיקורס[.

אגודה

 לא רצה להתפלל בביהמ״ד של אגודה

סיפר כאק״צמוארמט״השאדאלתלמיצושכששההרניבותיכו״חרהמלחמה
נשבתתשאהנעיר״ר״צ,הלךכליוםרגלימהלך״רוךלניתהמצרש

נעת כשליוהו פעם ה״גוצה. ניהמאצשל הי׳שם ״ושנשכיבותו להתפלל,

שירצגשםנארםשוטו,שהטנילוהומכורגלועצר״ש,הדיעלו״חצשיכבס

להתפללנניהמאצצה״גוצה,ורניבול״רדהנשום״ופן,רקהמשיךללכת״ו

נמדנכאהלניהמאצהרחוקה.

א
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 לא ליהנות מהם

בשנת תאשכששההנעירס״מ״טהעלי,והי׳לושםישינה,המדנהי׳צחוק
רק מהם, להבות של״ ודוה תמיכה, חנילות שלחו וה״גוצה מ״וצ,

לשלחםנחארה.

מדינתם

 גלות הקשה מכל הגליות

ורגיל הי׳עללשובוצנרימהראשמנעלאאדאלעלהמסורהגאפאפצותאותמדית
מסקבתועפיאצ:שהגלותנין״לושקור״יםעדמםישר״ל)נמציבתישר״ל(

הו״גלותהקשהמכלהגליות.)הצרתיוסו,פרקא׳(.

א
 כעת בארץ הקדושה מושלים אפיקורסים - לשנה הבאה בני חורין, לא די 

לשנה הבאה בארעא דישראל

לשנה הנ״הנ״רע״צישר״לוכו׳לשבההנ״הנביחוריןישלהניןכפלהעבין,
נ״רץ הצרים ״ותן צישר״ל נ״רע״ הנ״ה לשבה ״ומרים ״יך ותו

ויאלעאצהבאלצק״יעלקצושת״איצעכשיוהו״נציוט״תחתובה, ישר״ל.

ונשפלותגצול,ולאהמנקשיןשקצושת״רץישר״לתתעלהנקצושהעליובה,

-כי בעוה״ר בימן היה בארץ הקדושה מושלים אפיקורסים על עם בנ״י ו״ין

״בונביחורין,צ״בומעוכניםמהםלעשותרדובוכצנעי,לכןמנקשיןנכפיל״

השת״הכ״לשבההנ״הנ״רע״צישר״ל,-״נלל״צינאהצהרישםממשלת

נבי להיות צהייבו חורין, נבי ענצילשבההנ״ה עאכמסיימיםהשת״ מיבים,

נתאת. שעוסק מי ״ל״ חורין נן לך ״ין פאו( )״נות ש״מרו ועאצ מהם חורין

)מכתיאק(.-)הגצהויחייוסו(.

א
 מקום הצדק שמה הרשע - רבותינו הזהירנו מאז להתרחק מהם

כי הרשע, שמה הדצק מקום מ״האכ נעוהאר בתקיים הקצושה נ״רץ וגם 
בתגנרוהכת״שרכיבועדמםנשםדיוביםשרנותיבוהקצושים״שרנ״רץ
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החייםהאהירבומ״אלהתרחקמהםהרחקכמטחויקשתכישורשיסוצםממיבות

ראל.

 החרבה ממעונותיה - מהציונים, מחמת הציונים הדרים שם כעת

וכ״ק ״״מואראדאל״מרעליהםלפרש:מהש״בו״ומריםננרכתבחםנטאנ
בחםהא״״תהעירוכו׳החרנה״ממעונותיה״פי׳שהי״חרנהמחמת

הצריםנתוכהשמחרינין״ותהחורנןרוחבי,והייבוהחרנהממעובותיהכלומר

מחמתמעובותיהצהייבוכתותהבאל.)כך״מרפא״כמצומהנערנתאנ(.

 והבזויה מכבודה מאלו שכבוד הוא אצלם שנכנס תחת ממשלתם

ולעת כא״תישלהוסיולעבאצלפרשעצאאלהל״ה,צהייבובמיצק״מראוהביויה 
מה לה לכנוצ שמחאיקים עתה לה שבותבין כנוצה מחמת מכבודהא

שיד״המתחתממשלתה״ומותובכבסהתחתממשלתם,צהכנוצהאהאהו״

נאיוןאנעיבייר״הצ׳,והייבוהנאויהמכנוצהכלומרמחמתכנוצה.

 מי שמאמין לא יעלה על דעתו שזה ענין של גאולה

ופשייא צכלמישמ״מיןנצחאאלו״ומר״בימ״מיןנ״מואשנני״תהמשיח
ל״עלהעלצעתומעולםלחשונחאושישנאהעביןשלג״ולהמה

שיד״המתחתממשלתגוייםלתחתממשלתמיבים,ראלמה״יצעת״.)הקצמה

ויגציעקנ,נר״שית(.

א

 אין זה זכות אלא חובה - גלותא דערב רב קשה מגלותא דאוה״ע  

בהג״ה עלהסכמהעלספר״׳המיוסצעלציביקרנבות,שכתנשםנהסכמה
רניבו: נאעיר״בפין׳כתנעאא גליות אכיבולקינוץ ׳ונפרט״חרי״שר

הגאהש״רילי׳מ״ריצשגגהיד״המלפביונלשוןאה,צ״יןאהאכות״ל״חונה,

מגלות״ קשה צ׳ ליר״י צצחקין רנ צערנ וגלות״ תורה, עואני עאי שבעשה

דציקים, ״דל הו״ רעה רשעים של טונן ו״חאאל מהם. ישמרבו צ׳ צ״והאע,

כצפרשאיסואפויד״.
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 קוינו להגאולה אבל מעשה שטן הצליח לדחותה

נ״בטווערפען כשהי׳ הצעת, וטישטוש ונילנול המלחמה ״חר חירום בימי 
בתכנצלצרושנשנאק״חהאדנה״וסטןשוהלפרקי״נות,הו״בידל

״תההאצמבותלצנרבגצהקמתהמציבה,ונתוךהצנרים״מררניבונמרירות

באכהלהג״ולהה״מיתית,״נל א״בחבוסנרבוש״חרידרותרנותכ״לוכנר

כבר״הלצ״נוביבושמעשהשטןהדליחוהרשעיםהללונמעשיהםגרמולצחות

הג״ולהול״חרה,ודריכים״בחבולרחמישמיםמרוניםא

והיו שם״בשיםשהתחילולהרעישעליונקול:דריכיןלילךוללחום)קעמפען(
עםהערניים,וליקח״אימיצםנארוע.ויששארקו״לובטיתאה״בטוכערא

מפבישצינרכבגצהמציבה.ותלמיציוהיודריכיןלהגיןעליומןההמוןהפרוע

של״יפגעונו.)מתלמיציושהי׳שםנשעתמעשה,כעתנמ״בטרע״ל(.

א

קבלת כספים

 ברגש קודש ובהתלהבות עזה 

בשנת תשלאחכשיסצהניתדצקשלהעצההחרציתוהרהאקמס״טמ״ראדאל
ש״יבם כוללים חיבוך נתי תאת נישינות לתמוך הדלהא האקרן ״ת

״חצ הי׳ שגם ״ל״ נאה שתמך רק ל״ הדיובי, שלטון ״יאנל מכספי בהבים

אהעשהנרגשקוצש והעסקבותענורצנר ועצהרנביםשנר״שיה, מעסקבי

ונהתלהנותעאהכמוה-״שרה״בשיםשמסנינו-המהר״וכןתמהו.

א

 חייב ליתן, מה שלא עשה בשום פעם אפי׳ לישיבתו ות״ת שלו 

קנודת לפבי צינר נהעלותך(, )נמושאק נניתו שערך מגנית ה״סיפות באיד 
עשיריםנהפלגתחשינותהעבין,ואחיינא״תכא״ליתן״לוצ״לער,

פ״רצעם ״יא וו״ויל ניןהש״ר: ו״מר העוארים, לכל וממשהנטיחהדלחה

וצינרנהתרגשותכאכשמעולםל״שמעתיו א״ך. צי ״ין וו״סה״ט״חלק
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)ונין כאה. קוצש נ״ש - שלו ותאת לישינתו ו״פילו - עבין שום ענור מצנר

הצנרים״מררעיוןבפל״,צעאישקייםתמיכהכאו,פועלקדתשגם״ותםש״יבםיכוליםלעמוצ

לגמרי, ולהגרר״חריהם ולוקחיםתמיכתהשלטון,שיוכלולהחאיקמעמצשל״להתפעל נבסיון

ניצעםשהנרירהניצםלפבותלקרןהדלה(.

א

 אפי׳ העני ביותר

וביום צ׳פ׳שלחצינרנניהמאצ,ו״מרשא״פילוהעביניותרחיינליתןמ״תיים
יוסו,נסווספר )הצרת לו. צ״לעראושהו״סיצרנגמאחשילוולמיש״ין

מחאה״יש,פרקא׳(.

מדרשה בביהמ״ד תולדות יעקב ירושלים - בהעלותך תשי״ד

ציונים ציונות מדינתם התבדלות

 צריכין מאוד להתחזק שלא להמשך אחר דיעות נפסדות של אפיקורסים 
הציונים

מ״וצ ודריכין אה, נצור ומתחצשים מתגנרים ״מובה נעביבי הבסיובות וגם 
כיבו ״שר ״פיקורסים של בפסצות ציעות ״חר להמשך של״ להתחאק

עדמםנשם-דיובים-ודריכיןלהתרחקמהםהרחקכמטחויקשת,וכנרטרם

מהם להתרחק רנותיבו האהירובו נ״האק מציבה להם להקים יצם שגנרה

ומהמובםולחמומלחמתמדוהשל״ינו״וליציכךושל״יד״ומחשנתםמכח

״להפועל.

 נתקבצו הפסולת מכל ארבע כנפות הארץ ובאו לכאן לעקור התורה

ובעוה״ר מעשהשטןהדליחובעשהמהשבעשה,ותסמרשערות״בוש״יך
ש״חרהחורנןהבור״״שר״לפי״לפיםתלמיציחכמיםב״נצוראל

היאצובש״רבומתימספרכתורןנר״שההר,נ״והבינריוביובתקנדוהפסולת

מכל״רנעכבפותה״רץונ״ולכ״ןלעקורהתורהמילציישר״לראל,ו״יהו

בפישיטפימיבןהרנהפעמים,ויצםתקיפהעליר״יצ׳,ומדערים״תהיר״ים
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״שרישלהםעאותצקצושהלעמוצבגצם,ומנאיםומשפילים״ותםנכלמצרך

כורגלושוחקיםמהם,ועאישישלהםממשלהנ״האקעלתהניצםלהתפשט

ציעותיהםיותר,וישלהםנאהחומרלהחלישה״מובההפשוטההמורשהלבו,

ולבטותלשיטתכוחיועודםיציוכו׳,ושל״לה״מיןצג״ולתןשלישר״לתה״

של״נצרךהטנע,ונעוהארבתפשטוציעותיהם,ונכלפיבהשה״צםפובהפוגע

נציעותמשונשותונפרטעאיהעתוביםשלהם.

 וצדיק באמונתו יחיה

יה״בחשנ לחבם״מרוהדציקיםנצורותשלפביבוצנעיקנת״צמשיח״ ולא 
למצריגהלהתחאקנ״מובהפשוטה,-וכנרהעירעלאהקצושאקיבינעל

ערוגתהנושםאדאלנדוו״תוהקצושהנס׳הכבהצרנה)״ותג׳(נני״ורמ״חאאל

סוומכות)כאצעא״(נ״חנקוקוהעמיצןעל״חתשב״׳)חנקוקנ׳(ודציקנ״מובתו

נטל ל״ המעמיצ צנר צקיימאל עפיאמ והעמיצן ש״מר נמה הכוובה יחיה.

נ״ופן המצריגות שפל נתכלית מטה מטה יורצין שהצורות ר״ה וחנקוק

שה״מובהשלימהנעיקריהצתהי״במירנות״גצולהואכותגצול,ונ״והעמיצ

כלהתריאגמדותעלה״מובהצמישמ״מיןנ״מובהשלימהמדותה״מובהאו

תהי׳מגןנעצושיהיוכלהתריאגמדותצנריםהמתקיימיםנמסמרותחאקים

נכחצנרהמעמיצ,צהייבומדות״מובהכצכתינודציקנ״מובתויחי׳.

ואם חנקוקהבני״עאההעמיצןעלה״מובהנצורותיו,כשאכנצורשפלכצור
האה,״שרנכלפיבותש״צםפובהרו״הושומעמיבותו״פיקורסותופריקת

עולתורהומדות,נפרטמישרגיללקרותעליםהקרוייםעתוביםהמל״יםלהם

צנריכפירהו״פיקורסות״פי׳נמסיחיםלפיתומם,כלכךכנרבתפשטהמיבות

נעולםעצשכמעט״א״לר״ותולשמועהמוןעםכיבצנרו״ישעםרעהושל״

יהי׳נומעורנניביהםצנריםש״סורלשומעוכאשלצנר,וקאונןנבושלקל

ראאל צנרי על להלעיג למטרה להם שמו ״שר ענריים עתובים עאי וחומר

ולמל״ותהעולםנעתוביהםהשופכיםנואעלישר״לסנ״,לירותנמו״ופל

לישרילנהמ״מיביםנתוהאקתושנעאפותורהשנכתנונכלצנריראאל,ונצנרי

השכלהשלהםושפתיחלקותשנצולהםי״מרוללשובבובגנירשפתיבו״תבומי

״צוןלבו,השיאתיתדםלבדחיחתכםויסחםמ״רץחייםסלה.



צה הרועיםעבודת ״נאצפ״פ״

 בדין הוא לעשות גדרים וסייגים ליסוד הזה

הנה נצורעביו״ניוןכאהנוצ״ישייכיםצנריחנקוקשהעמיצכלהתריאגעל
גצרים לעשות הו״ נצין עאכ – יחי׳. נ״מובתו דציק צהייבו ״חת יסוצ

וסייגיםליסוצהאה,וחיונ״רמי״עלכליהוצישהו״מןהמ״מיביםנבימ״מיבים

לחושעלעדמוועלצורותיוצל״ליתיל״משוכינתרצנרימיבותצמשכי,לנל

לקרותשוםעתון״שרבוש״ובותןנצנרייהצות,ונפרט״ותןשבתחנרונלשון

ענרי,״םל״בתנררשהמודי״ל״ורהו״מישר״לסנ״מהמ״מיביםנתוהאק

ונכלצנריראאלעכלאקשל״״אאאדאל.

 דברי קדוש זקיני כעין רוח הקודש על זמן הנוכחי

ואני רו״הצנריקצושאקיביאדאלכעיןרוחהקוצשעלאמןהבוכחי,כינימיול״
שמעבונמציבתיבושהתפשטוכאכהעתוביםהטמ״יםהענריםראל,ו״ם

הו״כתנכןנצורוכלשכןהשת״״בןמהבעבה״נתריה,כיבסיובותנעביבי

ה״מובהבתגנרויותרויתרלהחאיק״תנביהבעוריםעלצרכיהתורהוהיר״ה.

 הרבה נפשות נקיים נפלו ברשתם

ומעת ״שרהתיישנוה״בשיםהנ״יםלגורנ״איבתרנוראלנתיספרלבערים
כל להבערים שם ובותבים התורה צרך על מיוסצים ש״יבם ובערות

הדטרכותם,ועיאאממשיכים״ותםלהםלעקורולהציחנחוריישר״למתורה

ומדות,והרנהבפשותבקייםבפלונרשתםובצחומתורהו״מובה,ולעומתאה

הישינותוהחצריםשבתייסצועלצרךישר״לסנ״שרוייםנצחקותעצלמ״וצ

צ׳ירחם,עאכישלחושל״ותן״שר״יבםחאקיםכאכלעמוצנבסיוןשל״ימשכו

להתחנרלהםושיוכלולגצלהנביםנצרךשהורולבו״נותיבוורנותיבושל״

יושטפונשטומיםהאיצובים.

 יתחברו יחדיו להחזיק בדרכי אבותינו ורבותינו בכל הדברים

יתחנרו ״חצ מנ״ר תורה שש״נו שהתלמיצים עאי הו״ להתחאק והעצה 
יחציוכ״יש״חצנלנ״חצ,ו״יש״תרעהויעארוול״חיוי״מרחאק

ועאי מלפבים, שבהגו הצנרים נכל ורנותיבו ״נותיבו נצרכי להחאיק ו״מץ

האיצובים.משל מים להיבדלשל״להמשך״חרשטו יכולין נאה אה ש״וחאין
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לההולכיםעלגניהרמשופעומתייר״יןשל״יפלו״חרו״וחאיןאהנאה*.ויש

לרמאנמ״האכנפרשתיבו,נהעלתך״תהברות״למולפביהמבורהי״ירושנעת

הברות.ציצועמסהאקצמבורהמרמאתעלברמדוהותורה״ור,ובר״מדעיהו״

השורשוששהקביםהיוד״יםמדצההםננחי׳תולצות,ועלכןהמדוהשששה

״נותיהם מעשה ״וחאים יהיו שהנבים לרמא השורש, מול פובים יהיו הקבים

ניציהם,ול״יהיופוביםובסוגים״חרו״חריצרכיםחצשים״שרל״שערום

״נותיבו.וכמואכשייךרמאאועלהרנועםהתלמיציםעאצש״מרוחאאל)סבהצרין

יאטעאנ(כלהמלמצ״תנןחנירותורהמעהאככ״לוילצו.

חינוך עצמאי

 ולהוי ידוע - עדיין סכנה הוא

עדה״חרתהו״לעשותפעולותנגיצולהנביםלהתחיללחבכםנעוצן ועוד 
קטביםליר״״תצ׳ושילכונצרךישר״לסנ״.וגםהנבותלמבעםמנגצי

פרידותנקטבותם,ועפאיציב״צשואעמג׳שביםו״ילךהויטפחמגולהנ״שה

ערוה,ו״סורלומרשםצנריקצושה.-ולהוייצוע,צ״יןלסמוךנחיבוךהנבים

עלהמוסצחיבוךעדמ״י,צ״והגצוליםהמסכימיםלאה״יבו״ל״כמוש״חאאל

)קיצושיןכא״עאנ(מוטנשי״כלוישר״לנשרתמותותשחוטותו״לי״כלונשר

תמותותבנלותלנחורהרענמיעוטו.-ו״ו״םכמההדליחושםמאמהריהו״

צומהכמושהלכוהרנה״בשיםעלגשררעועוסצוקהובידלו,צמאמנשנילאה

עצייןסכבההו״.

*   בדרכי חיים ושלום אות תרנ״ד בהג״ה עמוד ר״כ: רבינו ]בעל מנחת אלעזר[ ני׳ רגיל על לשונו 
לעורר אזהרת הקדוש מהרמ״מ מרימנוב שאמר עוד בימיו והזהיר לאחב״י ״האחזו והתקשרו 
כ״א בהחגורה כי יש קרח )גליט״ש( גדול ומסוכן, ומתחתיו יש מים ונהר גדול, וכל אחד יאחוז 
ר״ל,  ביאת המשיח תתגבר בכפירה בעולם  יומיא קודם  ימוט עצמו ח״ו, שבסוף  עצמו שלא 

וצריכין התחזקות מאוד שלא ימעדו קרסוליו״. עכתד״ה.
יתגבר  הימים  שבאחרית  למרחוק  והביט  בימיו  זאת  אמר  מהרמ״מ  שהקדוש  רבינו  וסיים 
כי  וכיו״ב,  ואגודיים״  מזרחים  ״ציונים  שהם  הפארטייען  כת  מכל  בשיראל,  האפיקורסות 
בפשטות לכפור ח״ו באלקי עולם ולעבוד ע״ז אין שכיח בימינו וכבר בטלוה ליצרא דע״ז, אלא 
י״ג  ודאי הכונה שהכתות ומפלגות פוגמים באמונת ביאת משיח בדרך נס שהוא א׳ מאמונת 

עיקרים בגי׳ אח״ד, ע״כ נקרא כפירה ר״ל, וע״ז ידוו כל הדווים לישמר וליזהר.



צי הרועיםעבודת ״נאצפ״פ״

 בכל דבר יש להתבונן אם אבותיו ורבותיו היו מסכימים לדבר הזה

והיינוך הנרורהו״להתבהגנגיצולנביםנצרכי״נותיבוכמ״האכ)שהשאר״׳(
״םל״תצעילךגו׳ד״ילךנעקניהד״ן.ופרשאיואאל״םל״תצעי

לךכביסתיועצתיהיפהנבשיםנש״ר״ומות,״יכהתרעהותבדלימיצהמדיקים

לךלהיותניביהםול״י״נצונביך,התנובבינצרכי״נותיךהר״שוביםשקנלו

תורתיושמרומשמרתימדותיולכינצרכיהםעכאל.צהייבונכלצנרישלהתנובן

״ם״נותיוורנותיוהיומסכימיםלצנרהאה.

עברית

 בזכות שלא ידברו עברית נגאל

וכן דריך״אהרהשל״לצנרנלשוןשנצולהםכתהדיוביםלשוןענרית-צהו״
ומנו״ר הלשון. ״ת לשבות של״ ועומצים מואהרים ש״בחבו מה נכלל

נמצרש)ויקארפלאנ(צ״חצמהאכותיםשבג״לוישר״לממדריםנשנילשל״שיבו

״תלשובם,צנאההי׳להםהרחקהלהתנצלמהמדרייםול״להתערנעמהם

ול״למצוממעשיהם,האבנאה.

 גם אם הי׳ לה״ק

גם ״םהי׳להאק-כמומדנה״ושהי׳״הונהעכשיושבו״ה-כןהענרית.

מה עאא שייך ענרית, נלשון לצנר לשובם על רגילים נריובי צהבי ומאיר 
שפירשאיעהאפ)צנריםטאא(ל״תקוםלךמדנהו״עפאישהיתה״הונה

לונימיה״נותעכשיושב״המ״חרשעש״וה״לולחקלעאאעאכ.

 להשריש בב״ב ובבנים שלא לדבר עברית

ולכן דריךלהשרישנלננביניתווהנביםשל״לצנרנלשוןשלהםרקנלשון
״יציש.

וה״מובה התורה עאצ נביבו לגצל שבאכה יעאור והשיאת נמוסר, והארכתי 
לשמור וללמצ ללמוצ הקצושים ורנותיבו ״נותיבו שהורבו נצרך

ולעשותננא״.



הרועיםעבודתצי ״נאצפ״פ״

 המכתב לנטורי קרתא

שלו׳ ונרכהוכטאס,לכנוצהלוחמיםמלחמתצ׳ותורתו,להדילעםצ׳וד״ן
להמשיך עמכם צ׳ חן יהי נריתו, ומפירי לעואני מלהתחנר מרעיתו,

לננותישר״ללצרךצ׳וענוצתו,עצ״שרתחאיבהעיביבונשונצ׳שנותעמו

לדיוןעירקצושתוננא״

ה״ה עורכי ״יומתינו״ הי״ו

 הלא מצוה להחזיק ידי יראי ד׳ ולומר להם תחזקנה ידיכם

הגיעני אה״יאהשנועותמכתניקרתכם,״שרנונקשתםלכתונ״יאהמ״מר
נילקוטשלכם,וטרם״עבה״בישוגגעל״חורתשונתי,כיל״הייתי

לנו״ נ״לה הרגלתי ול״ רנ״ ספר״ ״יבבי ונכלל יחאקבי. צ׳ השוה, נמדנ

נפומני׳נמ״מרים.עאכגםעתהל״״וכללמל״ותרדובכםהטונ,״ך״מרתי

ל״ו״ורח״רע״של״להשינ,כיהל״מדוהלהחאיקיצייר״יצ׳ולומרלהם

תחאקבהיציכםותעשבהתושיה.

 אשריכם

כן ״בי״ומרלכם״שריכםשאכיתםלפקוחהרנהעיביעיביםעוורות,כינעוהאר
נכלש״צםפובהפוגענציעותמשונשות,ונפרטעאיהעתוביםשלהם.ול״

״מבעמלהעתיקצנריקצושאקבינעלערוגתהנושםאדאלנספרהכבהצרנה

משאכנעביןאה,ואהלשובו:]מועתקלעילנצרשהפרשתנהעלתך[.

 גודל התועלת להפיץ דברים המחזקים אמונת דברי חז״ל

צנריוכילצעתיבכוןשתעמיצוצנריםהללונילקוטשלכם,צמאה העתקתי 
מונןגוצלהתועלתנאהלעשותלהיפוךאהלעומתאהלהפיצנרים

המחאקים״מובתצנריחאאלכצישמעטמןה״וריצחההרנהמןהחושךשל

העתוביםשלהם.ונהצישות״״מיב״שמדוהלפרסםשהעתוןשמחאיקיןפה

הו״ אשורב״ל׳ ׳מ״רגען ובקר״ חריצי כלומר ״ורטוצוקסי לעתון נ״מעריק״

מל״מצנריםשלבי״ווראל,והרנהפעמיםמלגלגעלצנריראאל,צ׳ישמרבו.



צי הרועיםעבודת ״נאצפ״פ״

ואני רואה דברי קדוש יקני יצ״ל כעין רוי הקודש על הימן הנוכיי - כי 
הימאים  העתונים  כך  כל  שהתפשיו  במדינתנו  שמענו  לא  בימיו 

העבריים רי״ל.

 אין אתם צריכים לסימן אחר ששיטתכם היא הישרה

מה  גופא  יה  כי  הישרה,  היא  ששייתכם  איר  לסימן  צריכים  אתם  ואין 
שקלי הדעת ומפירי תורה שונאים אתכם הא גופא הוא הסימן על ייב 

מפעלכם.

 ואתה תחזה, כאלו שנוכל להסתכל בהן

ועד״י שמעתינשםה״צמוארה״מדעימנעלא״אדאלהגהאקמהראיאיאע,שפי׳
מ״מרהמצרששהאש,שונישוניובחאהההאצו״תהתחאהמכלהעם

״מבם תנחר. ו״תה הולאל תחאה, ו״תה הלשון מהו צלכ״ורה הכוובה וכו׳.

יכולים ״יבם צ׳ יר״י ״א חאו ישרה נצרך הולך ״יבו כשה״צם הו״ הצרך

להסתכלנפביו,כיהו״במ״סנעיביהםו״יבםרודיםלר״ותנו,ולהיפוךההולך

נצרךהטונהוהישרה,״אקליהצעתועואניתורה״יבםיכוליםלהסתכלנו,כי

״ותן העם של ר״שים שיקח למרעאה יתרו ״מר עאכ נעיביהם. במ״ס הו״

שהו״יכוללהסתכלנםו״והנלר״ותם,והייבוו״תהתחאהלשוןר״יה.ועל

מתבהגין ״תם למה לישר״ל טועבין צ״והאע נשהאש ״מר הכוובה ״ותה

נמבהגיםכ״להשעיאא״ין״בויכוליןלהסתכלנפביכםו״תםבמ״סיםנעיביבו,

שונישוניובחאהנך,התבהגוכמותיבוכצישבוכללהסתכלנכםנעיןטונה.

צנראהשמעתימפיהגהאדמהראממנילגוריי״אדאלנשםאקבוהבאל.

 אני הולך רכיל מגלה סוד

ש״יבם עליהם חושנים ״שר יר״ים שהרנה סוצ, מגלה רכיל הולך ואני 
פעלכם על ושמחים נלננם ״תכם מנרכים הן הבה עמכם, מחאיקים

ולהודי״ לנו, מדפובי לגלות גנורה רוח לו יש ״צם כל של״ו ״ל״ הטונ,

מחשנתו״להפועל.

וכו׳ נציליך כל ו״סירה סיגיך כנור ו״דרוו הבני״, שבאכהלהנטחת ויה״ר 



הרועיםעבודתק ״נאצפ״פ״

״חאכיקר״לךעירהדצקקריהב״מבה,״כיאר.

והנני יציכםצושתאה,המדפהלישועתישר״לנתוךכלהמיחליםלחסצוית׳

נ׳לסצרתרומהתשיאצ

הק׳ יוסף גרינוואלד



קא הרועיםעבודת ״צמוארמנ״י״ן

י״ט אב תרצ״ו

רבי מנחם נחום פריעדמאן זצ״ל
אדמו״ר מבאיאן )טשערנאוויץ( - תפארת מנחם 

ציונות מדינתם

 עי״ז רוע המצב הכללי גדול מאוד למען יכירו וידעו, אשר אם ד׳ לא יבנה, 
שוא, ולא כמו שמדמים הציונים

והנה האצמן״שרהשיאתשלחנפיצנריםלהרחינהצינורמעביןהמדננ״האק
נכללוממדנךנפרט,ו״מרכאקשליטא״:כיעיאארועהמדנהכלליגצול

מ״וצלמעןיכירוויצעו,״שר״םצ׳ל״ינבהניתשו״עמלונוביונוול״כמו

שמצמיםוויעצער״ויונוי״פ״לעסטיב״.)משכבותהרועים,תולצות״צמוארמנ״י״ן,

עמוצשסאו(.

א

נאות הרועים

זצ״ל  פריעדמאן  נחום  מנחם  רבי 
מנחם,  תפארת  בעל  מבאיאן,  אדמו״ר 
נולד בשנת תרכ״ט בסאדיגורא לאביו רבי 
הרה״ק  נכד  יצחק״,  ״הפחד  בעל  יצחק 
רבי ישראל מרוזין, ואמו היתה בת הרה״ק 
מראחמיסטריווקא.  טווערסקי  יוחנן  רבי 
בשנת תרמ״ד נשא לאשה את בת הרה״ק 
רבי מדרכי שרגא פריעדמאן מהוסיאטין. 
ברח  הראשונה  העולם  מלחמת  בשנות 
עם אביו לעיר וויען שבעסטרייך, ובשנת 

בוויען  בשהותו  אביו  כשנסתלק  תרע״ז 
באדמו״רות,  מקומו  את  למלא  הוכתר 
וחסידי באיאן באו אליו לשם, ולאחר כמה 
ועבר לטשערנאוויץ  וויען  עזב את  שנים 
ששם גרו הרבה מחסידי באיאן. ]גם ֶאָחיו 
הוא  הי׳  בעיקר  אבל  שמשו באדמורו״ת 
תרצ״ו  אב  י״ט  נפטר  מבאיאן[  אדמו״ר 
מספריו  אביו.  באוהל  בוויען  ומנו״כ 
נדפסו ״תפארת מנחם״ עה״ת. ותולדותיו 

בספר משכנות הרועים.



הרועיםעבודתקב ״צמוארמנ״י״ן

 זירוז אינו לרוץ אלא עם זהירות - לארץ ישראל אין לרוץ שלא יהי׳ חלילה 
ויעפילו

כשדברתי עמומעבין״רץישר״ללפביכמהחצשיםקוצםהסתלקותו,פתח
רני נריצער מיטען געוועהן משצך מיך ה״נ ״יך ווען ו״מר,

ישר״ל׳בואדאל,״יאצעבסמ״לגעוועאעןרניצוצ׳יענערציטשיווער]נעלתהלה

לצוצ[״יןנ״י״ן,עס״יאגיוועאעןראחחשון,ה״טצעבסמ״לרניצוצ׳יעגעא״גט

דוםט״טעןאאל,״אצערט״טעוועטאיךמואען״ניסעלמאראאיין,וויילעס״יא״

דיםהתקשרות,ה״טצער געהן מוא ״וןמען ראח ״יא ״וןעס קליייבערט״ג

ט״טעאאלאיך״בגערופעןדור׳צוצ׳יען,״יךפערשטעהבישטוו״סהייסטצען

ארוא,ארואהייסטצען״אמעןלויפט,ביין,ארואהייסטא״ג״יך״אמעןווייסטוו״ס

מ׳טיהט,״אויה״טצערט״טעאאלגעא״גט.

מוא ב״רמען לויפען, בישט ישר״לט״רמען קיין״רץ ״ויך ״א א״ג ״יך און 
)שם, לעלותההרה.- ויעפילו איין בישט ס׳א״ל וו״סמעןטוהט,״א וויסען

עמוצראג,תקדאט(.

הרב הרשעי

 הערום ״קוקט״ אבל לא ״געָקָוְקט״

מקום נכל פה הסתכלת חיים[ יוסו ]רני ״ותי ש״ל הצנרים ובתוך 
ל״ ״נל קוקטא אהערום לו השנתי נייציש, אהערומגעקוקוטא

אגעָקְוְקטא)של״הלכתילנקר״דלקוק(והנין,שחק,ול״״מרלימ״ומה.

כותנ לכן ]הו״נ״עמועלהספיבה אשליא ניקרתי״תה״צמואר ואיה״צ 
שלי[הנ״י״בעררנישהגיעמדפתטנרי״עראחשמחלר״ותי,שונ

סיפרליהרנהממירון,שגםהרנקוקהי׳שם-ורדהלהיפגש״תו,״נלסיפר,

השתמטימאה,״לא״״ויךבישטאגעָקְוְקטא,של״הלךלקוק.)״להמסעירניפישל

סופראוסמ״בן״נאצטשוסו״חאכר״נאצפעסט(.

כצור משחק ״ת שנאק ניום היום מחצרו ר״ה ה״ם הרני ״ת שאלתי 
אה אערנרנאתליאתרחוקיםמכוללבו(״שרעל עאיקנודת״בשי הרגל)כמונן



קג הרועיםעבודת ״צמוארמנ״י״ן

כותנהרנקוקנפרהסי״ההתעלמות״שרדעירינבאיעושיםלחאקגופםוכו׳

מעלים״תהשכיבהכשירותותשנחותשלצהעאהנתהילים!)התשונההמ״וצ

מוחכמתשלו״יןנרדובילפרסם,כלמישרודהליצעיכוללקנלוממבי״יןנרדובילהתגרותרק

לקנועעונצות(.)שם(.



הרועיםעבודתקד ״צמוארמ״לעסק

י״ט אב תרפ״ג

רבי אהרן מנחם מענדיל אייכנשטיין זצ״ל
אדמו״ר מאלעסק

ציונים

 חרבן והרס הציונות - יותר מכל הכתות מלפניהם - ומלחמת גדולי ישראל 
נגדם

נית נכרם לחנל שרדו מהמחנלים ג״לידי״ יהצות סנלה הימים באותם 
ישר״ל.התבועההדיוביתשהיתההמשךישירשלהמשכיליםהבוצעים

ניקשו לפביהם, ״שר מכל וכפירה טומ״ה הוסיפו שהדיובים ״ל״ לשמדה,

לבעוץ״תטלפיהםהמואהמותנחומתהיהצותהב״מבה,ול״לנצלפרוץגצריה

״ל״להפוךהקערהעלפיה.

נאות הרועים

אייכענשטיין  מענדיל  מנחם  אהרן  רבי 
בשנת  נולד  זצ״ל  מאלעסק  אדמו״ר 
הרה״צ  לאביו  זידיטשויב  בעיר  תר״כ 
רבי אלכסנדר ליפא בן הרה״ק רבי אייזיק 
האיש מקדש  לפרק  בהגיעו  מזידיטשוב. 
נשא את הרבנית שלאמצי בתו של הרה״צ 
רבי יצחק בן הרה״ק רבי העניך מאלעסק. 
אחרי פטירת חותנו הרה״ק ביום כ״ד אדר 
באלעסק  הרבנות  כסא  על  עלה  תרס״ד 
ומנהיג  לרבי  אותו  קיבלו  חותנו  וחסידי 
בנגלה  בתורה  כגדול  ידוע  היה  עליהם, 
את  בהנהגתו  ששילב  ה׳  ועובד  ונסתר 

דרכי העבודה של בית זידיטשויב ובעלזא 
מפליא  האדמורי״ם,  מגדולי  אלעסק. 
מדותיו  אודות  יסופר  פלאות  פלאות. 
גם  לב.  טוהר  להזולת,  נפשו  ומסירות 
וכאשר  ברמה  ה׳  מלחמות  לוחם  היה 
סעמינאר  בלעמבערג  להקים  זממו 
יצא  העמים  לשונות  בה  ללמד  לרבנים 
בתי  נגד  לחם  וכן  זה,  נגד  נלהב  במכתב 
בימי  המשכילים.  של  אליאנס  הספר 
מלחמת העולם הראשונה העתיק משכנו 
עד  ישב  שם  הגדולה  לעמבערג  לעיר 

להסתלקותו י״ט אב תרפ״ג. 



קה הרועיםעבודת ״צמוארמ״לעסק

יותרמכלהמחנליםהשוביםשקמולהליהצות,״לה ומסוכביםהם גרועים 
הדיובים.

השורשערוערועצהיסוצנהנ״ו,״מרולכוובכחיצםמהיותעם ולעקור 
קצוש״ל״ככלהגויםניתישר״ל

בעוד ש״חריםנ״ונטעבהשחייניםלהכביסקדתאגויישקייטאנתוךהיהוצי
לשון וחשינות ישר״ל, ״רץ קצושת של נ״ידטל״ ״לה נ״ו נגלות,

הקוצש,ג״ולת״צמותהקוצש,ועוצכהבהוכהבהאצנריםשנקצושהא.קשה

הי׳המערכהנעיקרלפקוחעיביעוורים,להוכיחלעיןכל,כיכלא״ת״יבו״ל״

כסותעיביםלהשתלטעלהבהגתהקהילותולהכביסהכפירהוההשכלהנצלת

ה״חורית.

הציונים הקימונכלעירועיר,גצולה״וקטבה,חנורותו״רגעבעא״דיעסשובים
נכציללכוצנהם״תדעיריהד״ןעליהםביתןלהשפיענקלותיותר.

מבהיגיהצורוהרנביםוהר״שיישינותעמצונפבימשימהקשהמ״וצלחסום

נעצפרדות״לוולעמוצנפביהםשל״יהרסוכלחלקהטונה.

מלימה אושהחלהנעדםכמהעשרותשביםקוצםלכןתפסהצחופהסמוך
ונלנול וצור, צור מוסצי בהרסו עת הר״שובה, העולם למלחמת

המוחותגצולשררהנקרנהדינור.גםמדנהפרבסותהי׳נכירערקהוסיו

״יאה שחיפשו נעיקר הדעירים ״בשים נקהל. רעיובותיהם פרידת ל״פשרות

שהו״קרשהדלהתלותקותרנותנרעיובותהדיוביאעם.כךשנכךמקוםבטשה

המערכהעלמקומההפרטיתמלנצהמלחמההכללית.

 עמד כצור איתן

במקום של״הי׳״ישחאקותקיושיעמוצבגצהרוחותהרעות,הדליחוהדיובים
לבחולהדלחותל״מנוטלות.״ולםרניבו״םהיותוה״ישהרךוהעבוג

נהא״היצועה,רחוםוחבון,ונעללנרגישלהאולת,נהיפוךהגמורלטנעו,עמצ

כ״יתןדורבגצהשפעותהכוחותהללווחסםמנעצםעםמלחמתוניחצדצקתו

הרנה.נבוגעלעביבים״לול״חסעלכנוצותול״עלכנוצאולתו,כיוןשבוגע

לכנוצשמיםבהגנתקיפותגמורהבגצכלמהשריחשלמ״צערבעא״דיעשלט

נו.
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בשנת תרסאחכשרדולהקיםנלעמנערגסעמיב״רלרנבים,ללמצנהלשובות
העמיםועוצ,יד״רניבוללחוםבגצמהרסיהצתופעלרנותלעוררבגצ

העבין.ואהמהשכתנרניבונעביןאהנהיותועונר״ורחנעירט״רב״פ״ל:

ורעדה ״חאתבינשמעימהשהרשעיםימאש]רודים[לעשות

ב״ה יוםנ׳פ׳תש״פהטערבופילידאו

החייםונרכהנחייבחתלהרנהגנירהחסיצ

המופלגנתוארמחותביכמאתמואה״ליעארהכהןבאי

ביום ״תמולהגיעליציהמכתנוהקואקשדריכיםלהצפיסומחמתשבתעכנו
המסלותוהניצו״רל״כתנתיתיכו-וחילורעצה״חאתבינשמעימה

שהרשעיםימאש]רודים[לעשותראלונווצ״יונצוו״ישדריכיןלעשותנמסאב

להפרעדתםולקלקלמחשנתםהרע.וב״וב״להיותמהאריאיןמקצמיןלהצפיס

הבדרךולשלולנכלעירועירלחתום,ונעאהיאתבפעוללטונלחאקצתתוהאק

נאם הכותננלנבשנרומדפהלישועה

הק׳ אהרן מנים מענדיל מאלעסק יצ״ו.

ונשלי עשרהראכ)מניןהדציקים(שיהי׳נעצלסצרמח״הכר״וילהנין״תשרי
המציבהטעמיההתבגצותלהסימיבריםנטוטואצ.

 נגד איגוד הקהילות

משנת תרסאט״בומוד״ים״תרניבוחתוםעלקולקור״יחגעםגצוליומבהיגי
הצור,בגצהקמת״יגוצהקהילות.מ״חוריהרעיוןהאהעמצושונ״ותם

כוחותהסא״,שרדולהפקיע״תהבהגתהקהילותמיציהרנביםשומריהחותם.

רניבובמד״נרשימההר״שובהשלהחותמיםהקור״יםלש״רהרנביםשידטרפו

לקרי״תםלחסוםרעיוןפסולאה.

 בעיר אלעסק לא יכלו להקים בית און של אליאנס

מכתבי עתהדיובייםנעדמםביתןללמוצעצכמהעמצהפעילתוהתקיפהשל
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ר״שו ״שר  ״-לקים כ״יש רניבו ״ת מכבים הם נכתניהם נצרכם. רניבו

נשמים,ומבסיםעקנכךלהוכיחכי״יבויוצעמהשבעשהנ״רץ.כ״שררדו

להקיםנעירו״לעסקניתספרא״לי״בסאשמקורתמיכתוהי׳עליציהנ״רון

הירש,וקינלגושפבק״מהמציבה,כשהמטרההי״שילמצושםתורתצ׳יחצעם

להנציליציעתהשפהוחכמותחידובית,תחתהשפעתמוריםסוררים.כמונן

שכלהדציקיםורנביהצוריד״וחודץבגצא״ת,ולחמונחירוובפששל״ליתן

המשחיתלנו״״לנתינביישר״ללבגוו,כייצעושנ״םיד״הצנרלפועל״א

סכבהנרורהבשקפתליהצות.

ועואו תוקפו נמלו״ עמצ רניבו ״ך א״ת, למבוע הדליחו ל״ רנות בעיירות 
או למבועהקמתניתספרעאאאה.רניבובטלחלקנר״שנמערכה

וכיצועהעונצות ״ישהרלהלננ, נטנעו הי׳ כבה עצ כיצוע כי ו״ם נעירו,

המפול״תשנמופל״ותנעביןאה,ומעולםל״הריםקולו,והי׳דבועובחנ״נצ׳

״מותיו,מאמנעביןאהיד״מגצרו,שאהבוגעלעקירתהצתחאו.

רבינו ״ארעואנמתביוללחוםבגצמהרסיכרםצ׳דנקות,ונרנתוקועמצעל
המשמרנעירו,של״יד״החקלפועל,ל״מביהול״מקדתו,ו״סרעל

כלנביהעירלשלוח״תילציהםלניתספרכאה,ועלהנחוריםדיוהשמוכרחים

טהורה בש״ר ״לעסק ועיר פירות, עשו צנריו המצרש. ננית צוק״ ללמוצ

ובקיה,עצשגםנכתניהעתהעלועלבסשנעיר״לעסקל״שלטויציהנ״רון

וגרוריו.

כאשר נשבתתראעעשונכלא״תניתספרכאהנ״לעסק,והדיוביםנכתניעת
שלהםכנרהתפ״רונכךשעקשבותםבש״הפרי,ב״לדול״חראמןקדר

לסצרועלמבעולונריחמחוסרהנ״יםשם.כלאההוצותלעמיצתוהחאקהשל

רניבו,ומלחמתוהנלתימתפשרתלמעןקיוםהתורהוהיהצותהב״מבה.ו״בשי

העירהלכונתום״חרירנםשמעולקולוובמבעולשלוחשם״תנביהם,ממיל״

בכשלהמאימתםהרעה,וב״לדולהוצותנרניםעלכשלובם.

 מערכת רבינו נגד חברת בר כוכבא

משבתתרעאנהםמת״ריםתוךכצילגלוגעלקצושתרניבו״ת בכתביהם 
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נרירה מחוסר שם גם כוכנ״. נר נשם דעירים חנרת הקמת בגצ מערכתו

מוציםהםנכוחוהגצולשלרניבוומת״ובביםעלההפרעהשישלחנרהאועקנ

התבגצותושלרניבו.נכתניהםהםגםמאכירים״תמ״נקושלרניבובגצקרי״ת

עיתוביהם,כךשנלטההעונצ״שהתבגצותושלרניבולכלצנרשריחדיובית

בוצוממבוהי׳נעוכריהם.

 בעירו אמר למלאך המשחית הרף!

כך בלחםרניבונהרנהרוחותרעותשבשנונרחונותג״לידי״,רוחותהחופש
והשחרורמכנליהצת,לגמרי״ולחד״יןלשלישולרניע.-ונעיקרלחם

ועיר.ל״ בגצהמגפההדיובית,שהתחילה״אלהבינפירותנ״ושיםנכלעיר

נכתניהם. וקלס ולעג לחידיהם, בעשהמטרה ורניבו או, היתהמלחמה קלה

הנחורים ״חר לכת לנלתי הדעיר הצור להדיל כצי קצקציהם, על הכה

הרו, המשחית למל״ך לומר רניבו הדליח נאה גם ומבהיגיהם. המושחתים

ולעדורנעירונמצהמסוימתהמגפההבורהשלהדיובותשרניםחלליםהפילה

נכלעירועיר.)פ״רמבחם,עמוצמאט(.
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כ״א אב תרע״ח

רבי חיים הלוי סאלאווייציק זצ״ל
אב״ד בריסק - חידושי רבינו חיים הלוי

ציונים

 הם לא משמידים יהודים כדי להשיג מדינה - הם צריכים מדינה להשיג 
מטרתם שמד 

״ אייצ״רפען ״מציבה, דוה״נען יוצען בישט דיוביסטעןשמצ׳ען צי אמר: 
מציבהכצידושמצ׳עןיוצען.)יצועומפורסם(.

א

 אם הי׳ רשאי הייתי לוקח ס״ת ונשבעתי 

פעם ״חתהתוכחרנ״׳עםהגהאקהגריאאאדאלמנריסק,״וצותמימר״אושל
טען לעקורהתוהאקא, הו״ נהישגהמציבה אשכלמטרתם אאל: הגראח

הרנההו״,כי״יך״פשרלומרכןשאהועיקרהמכווןשלהםהל״וצ״ירודים

נמציבהמדצעדמה,-התרגשהרנמנריסקאאלו״מרנאהאלאוו״ס!וועןמען

וו״לטגעמעגטוו״לט״יךגעבומען״סאת״וןגעשוו״וירען״אצ״ס״יא״מתא.

)מפיהגריאצאאל(.

א

 המכה הגדולה והחזקה

אמר: שהכללישר״לסנלהרנהמכות,דצוקיםקר״יםמהיווביםשאץהשכלה
וכו׳,״נלהגצולהוהחאקהשנכולןהיתההדיובית,-וסייםעאאנבוהג״ון
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הגריאאאאל,שמאהבר״הכמהעמוקהרשעתם,שיצעונ״יאהבקוצהלתתמכתם,

)געדילט״יןפיבטעל(.

א

אמר: שהידהאר)נצרךכלל(״יןלושליטהעלכללישר״ללהסיתולצנרענירה
רקנאלנוששלמדוהא,ו״יןאהלפיכוחותיו,-עלכןביסהפעם״חת

להסיתשל״נלנושמדוה...ואוהיהדיובית.

תלמידו המונהקהג״וןר׳נרוךנעראאל,שהיהבוכחנשעהשרניחייםאאל
״מראה,תמה)עלהסיפ״שנצנריו(,ר״הר׳חיים״תתמיהתו,והוסיו:

אוכילנוששלמדוהישנאהא!)נה(.

הנית נרדפת וקונעה מאואה הלוקח כמו שהו״ אאל: נער נרוך ר׳ הסביר 
לסגולה,ה״םישנאהסרךמדוה-וכןהיהמעשהנגוי״חצנסלודק

ששרותפיליןשלר״שכצילעשותסגולהמןה״פר.)ילקצאת,״ותכאח(.

א

 אם יש לך זעקסערל ]מטבע[ מיותר לזרקו, תן אותו לבית תיפלתם של 
הנוצרים ולא לציונים

״ניו עם באי,שנשהותו אלמן רפ״ל ר׳ )צ״מעריקע( אהמל״ךא נבושל מספר 
נמיבסקנסווהמלחמההר״שובהשבתתרעאא-הי׳אהניוםלאגנעומר,

עשוהדיובים,נלומעןט״ג,כמוהגוים,שבותביםכמהפרוטותולוקחיםאפרחא

ובותביםהפרחעלהנגצים,ושםעשואההדיוביםלב״די״ב״לפ״בצקרןקימת

הי׳עומצנ״מדעהתפלה, ו״ניו כאה, והו״נ״לנית״ניועםפרח שלהם,

יציו ״דילי עם וצחפו התפלה נ״מדע הפסיק תיכו א״ת ר״ה וכש״ניו

אעלעבנויגעןאו״מראפעצ״ס״יאבדרותאו״מרלוחומרהצנר...וכו׳)והו״טען

קדתעם״ניושאהרנהו״שייךלמארחיואהוכו׳(.ו״חאכבטליציוהגםשל״צחפו״ל״

נ״דילייציוועםהערמעל.

לאיר דהריםכשיד״הו״ר׳רפ״לאלמןבאילרחונ,ר״ה״ניונ״כבגצו)שהי׳
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גנוהקומה(עם״יש״חר)שהי׳במוך(,ול״יצעמיהו״אה,״נלהדורההי׳בור״,

וועלטג״וןצערנריסקער וכשהגיעל״ניו,״מרלו״ניואגענשלוםפ״רען

רנא,״איצעלפבימיהו״עומצ,ובתנהלשפת״וםהו״עומצלפביהג״וןר׳חיים

נריסקעראאל-״מר״ניולרניחייםאאל,צ״ס״יאמייןאוהן,ערה״ט״ש״לה

דופרעגעןפ״ר״ייך,״מרר׳חייםאאללו,פרעגט״ייערט״טעערקעןפסק׳עבען

ש״לה,״מר״ניו,בייןפוןמירוועטערבישטמקנלאיין,״מררניחייםאאל,ביין

״יהרוועט״הייםגיין״וןעםמסניראיין״ניסעלנעסערוועטערמקנלאיין,

״מר״ניולרניחייםאאל,צ״ס״יא״ש״להוו״ס״יאבוגעדו״מובה-העמיצ

ר׳חיים״תעדמונ״מדעהרחונ,וש״ללומההו״הש״לה,והו״נצוחק״מר

הש״לה...והםהיועומציםנרחונב״וומיבסקערנקדהפערח״ווסקי,והי׳שם

ניתטומ״תםשלהגוייםשלהנישוו)וכהמספרר׳רפ״לאלמןבאי(אורניחייםהיינט

)6( אעקסערעל ״ינריגע ״ ה״ט ״יהר א״א מירא, א״גט ״ון ״ויגען צי ״ויו

״רויסדו-וו״רפען]פ״רענוצהארה[גיטעסעבצערשפ״רציענוצהארה)והר״ה

עלניתטומ״תםשלהבודרים(וויצ״רט]להדיובים[ציענוצהארה״יאוויבדיגערטמ״

וויצי״א.

לנית ״ותו תן לארקו, מיותר נרוסל״צ[ ״א ]מטנע אעקסערל לך יש ]אם 
תיפלתםשלהבודרים)הר״העלתיפלתם(ול״לדיובים,הבדרותפחותטמ״

מהדיובות[.)מפינעלהמעשהר׳רפ״לאלמןלעוויןבאי(.

א

 המשל עם המעין שהי׳ חתום 

אמר משלעלהדיובותוהדיובים:עס״יאגיווען״שט״ט,וו״סצ״רט״יאגיווען
״אנריןא,״וןצינרין״יאגיוועןפ״רשל״סען״וןפ״רחת׳מעט,יעצער

ה״טגיוו״וסט״אצערוו״סטריבקטפוןצינריןווערטמשוגעראל.

אמאהל אעבעןגעקומעןגרויסעפר״פעס״רען״יןצעםשט״ט,״וןאייה״נען
גיהערטפוןצעםנרין,ה״נעןאייגיא״גט,איימואעןאעהןוו״סצערנרין

גיקעבט בישט איי מען ה״ט פר״פ׳ גרויסע גיווען אעבען איי ווי ״אוי ״ון ״יא,

״פא״גען,״וןמעןה״טגעמואטעפעבעןפ״ראייצערנרין,״וןאייה״נעןפעסט
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גישטעלט״אעס״יאג״רבישטשלעכטמיטציוו״סערפוןצינרין״וןמעןקען

עסרוהיגטריבקען;״וןמעבטשעןה״נעןגעבומעןטריבקעןפוןצינרין,״וןמען

״יאמשוגעגעוו״רעןראל.

ב״ך ״ון געטרובקען ב״ךמעבטשען גיווען״פען,ה״נען ״יא וויעס ״אוי און 
מעבטשען,״וןציוו״סאעבעןגיוועןמשוגעראל,ה״נעןגימייבט״וןגיא״גט

״ויוצי״בצערעמעבטשעןציב״רמ״לעוו״סה״נעןבישטגיטרובקען,״אאיי

ה״נען מעבטשען ב״רמ״לע צי ״ון ראל, המשוגעים כצרך משוגע אעבעץ

גישריגען״ויוצימשוגעים״אאייאעבעןמשוגע-״ון״אויוויעס״יאגיווען״פען,

ה״נעןב״ך״וןב״ךמעבטשעןגיטרובקעןניאעם״יאגינלינען״קלייבעמועט

צי ״ון - גיטרובקען, בישט ה״נען וו״ס ״ליין( ״ייבער )״צער מעבטשען פ״ר ״

ג״בדעשט״טה״טגיבומעןשרייען״ויוציפ״רמעבטשען״אאייאעבעןמשוגע,

ג״בדע צי איי אעבען ״פשר טר״כטען גיבומען ה״נען מעבטשען, פ״ר צי ניא

שט״טגירעכט״ון״ובאאעבעןמשוגע,״וןמעןצ״רוטריבקעןפוןצינרין.

ביי ציפ״רמעבטשעןה״נעןמחליטגיווען,״א״אויווי״מ״הלג״בץ״מ״הל,
פ״ר״לעס,״יאצינריןגיוועןפ״רשפ״רט״וןפ״ראיגעלט״וןיעצערה״ט

גיוו״וסט״אצערוו״סטריבקטפוןצעםווערטפ״רסמטמשוגעראל-״יאצי

גירעכטיקייטמיט״ובא,״ון״ובאאעבעןציב״רמ״לע,״וןאייאעבעןצימשוגעים,

-״וןמירוועלעןבישטטריבקעןפוןצינרין,עאכוצאל.)עייןנגליוןה״מובה,ערנ

פסחתשלאח,גליון״׳צויאנ(.

בעיר ״חתהי׳מעיןסגורובחתם,של״ישתוממבה,כולםיצעו,מיששותה
ממעיןאהבעשהמשוגעראל.

הם ״מרו, אה, מעין ״וצות ושמעו גצולים, פר״פעס״רען להעיר נ״ו פעם 
היה ל״ גצולים, פר״פעס״רן שהיו והיות האה, המעין לר״ות דריכין

יכוליםלהשיננקשתם.ופתחוהמעין,והם״מרוש״יןצנררעעםהמעיןהלא

ויכוליםלשתות,והתחילו״בשיםלשתותממעיןאה,ובעשוראלמשוגעים.

והיות שהי׳פתוח,שתועוצועוצ״בשים,ובעשומשוגעיםוהמשוגעים״מרו
ש״ומרים המשוגעים כצרך משוגעים שהם שתו של״ ה״בשים על
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שהם״יבםמשוגעים״ל״ה״חריםהםהמשוגעים,ודעקו״לועל״לו,והיות

שהי׳פתוחשתועוצועוצ״בשיםעצשבש״רמתימספרמועט״בשים״ועצ

עצשהתחילו עלהמועטשהםמשוגעים, דעקו העיר וכל ״חצשל״שתה,

המועטלחשנ״פשרהדצקעםהרונכמעטכלהעירוהםהפקחיםוהמועטהם

משוגעים.

וחתום, סגור המעין הי׳ שמקוצם, יצוע שאה שהיות המועט, שהחליטו עד 
וכולםיצעושמיששותהממעיןאהבעשהמשוגעראל,לכןהדצקעמבו,

ו״בוהפקחים,והםששתוהםהמשוגעים,ו״בול״בשתהממעיןהאה!

א

 אם אתם רוצים שהרצ׳ ואתם ביחד תמנעו חילול שבת בארץ ישראל תשבו 
עם הרצ׳, אמנם אם תבואו עמי, תשבו עמי בהיכל אחד, אני אין ברצוני להכיר את 

הרצ׳ לא בזה ולא בבא

לעיר ימאש פא״נ״הרשעהער׳ אאל. עונצ״מהגראחמנריסק לכם אספר 
ווילב״,והמשכיליםצשםחלקולוכנוצמלכים.״חאכנ״לעירמיבסק

ול״חלקולוכנוצ,בגשהרד׳לשביר״שיהקהלה״חצהי׳אקיביר׳נרוךפיבעס

אאלו״חצהי׳ר׳נרוךס״רק״וויטשאאלוהסנירלהםשטוניותרלהתחנרעם

נכוחם יהי׳ ״א הדיובים כת עם משתתפים תורה שומרי יהיו צ״ם הדיובים,

היהוצית להםשחוקיהמציבה עוצהסניר ישר״ל. נ״רץ חילולשנת למבוע

נ״רץישר״ליהיועלפיחוקיהצעמ״קר״טיע)ימאשעפאל(,ו״םשומריתורה

יתחנרועםהדיוביםויהילהםרונ,״אל״יחללוהשנתנ״רץישר״ל,מ״חר

ששומריהתורהיהיוהרונ.״מרולושהםמסכימיםלצנריו,״נלמקוצםעליהם

לבסועבסיעהלנריסקלש״ול״תפירניחיים,וכ״שרי״מרכןיהי׳.

כך כל נבקל הי׳ ל״ ורכנ, סוס לעירעם בוסעיםמעיר ההםכשהיו בימים 
לבסועלנריסק,שהי׳מרחקשלכמהימים.וכשהגיעולנריסקמד״ו

״תרניחייםיושנולומצ,וסיפרולושהרד׳הי׳״דלם,וברתערניחייםו״מר

נעדת הלך ל״ ה״יש״שר כתינ״שר הל״ )נתמיה( ״דלכם הי׳ הרד׳ להם

רשעיםונצרךחט״יםל״עמצונמושנלדיםל״ישנ,ה״יך״תםנ״יםלהר׳,



הרועיםעבודתקיד רניחייםמנריסק

״מרולושהו״נ״״ליהםעםהדעהשהםישתתפועמוכי״איוכלולהדיל״ת

הישוננ״רץישר״למחילולשנת.

אמר להםרניחיים:א״ם״תםרודיםשהרד׳ו״תםניחצתמבעוחילולשנת
נ״רץישר״ל,צעוש״םתלכועמוניחצלעתיצלנ״תשנועםהרד׳

נרדובי ״ין ״בי נהיכל״חצ, עמי עמי,תשנו נהיכל״חצ,״מבם״םתנו״ו

הילכת״ כמה בא״(. עמוצ סופר, )כיבוסחתם ננ״. ול״ נאה ל״ הרד׳ ״ת להכיר

גנירת״״יכ״למישמעמיבה...

א

 ציוני בריסק טענו לפניו: הציונות היא תריס בפני התבוללות

לכה כותניםהפושעים:״יןספקשר׳חייםניט״עמצה״בטידיוביתמרחיק
לכת.כ״שרפבו״ליודיובינריסקנטעבה,הל״הדיובותהי״תריסנפבי

שיהיו ונלנצ יהוצים מיליון איהי׳ היתהתשונתו מערנ, ליהוצי ההתנוללות

כשריםוחרציםלצנרצ׳,ל״העיקרהכמות״ל״ה״יכותא.

א

 כשהציונים אומרים לייסד חברת ביקור חולים כוונתם שלבסוף יהרגו אנשים 
ברחוב

הציונים רדולייסצחנרתניקורחוליםנעירנריסק,והיוהרנהשתמכונהם,
טונ צנר נכל ו״מר: נתוקו, כבגצם יד״ אדאל הגראח מרן ״מבם

שהדיובים״והמשכיליםרודיםלעשותכוובתםממשלהיפך,וכש״ומריםלייסצ

חנרתניקורחוליםכוובתםשלנסוויהרגו״בשיםנרחונ.-)תאח,באך,עמוצלאא(.

א

 הרצ׳ תינוק שנשבה: מכה זו הציונית לא היתה עוד לעם ישראל

שיד״ הר״שובים מן הי׳ הגראח ומרן הדיובות, רעיון רוח התחיל כאשר 
נחריפותכבגצם,ש״לוהוהריהרד׳הו״תיבוקשבשנה.
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השיב מרןהגראחאדאלאעםישר״ליצעהרנהדרותונפרטנצורותה״חרובות,
״נל הרעפ״רם, ותבועת הנערליבית, וההשכלה שאד, כת המה הל״

הגצולה, רשעתם ״ת רו״ים ומאה - ישר״ל. לעם היתה ל״ עציין כאו מכה

שמד״והמקוםלהתלותנוולהכות״תעםישר״ל.)נ׳ריאנ(.

א

 לולא הרעיון הציוני היו אלו חוזרים למקור מחצבתם

אמר הגראחאדאל,נרורהצנרש״ילולירעיוןהחצששלהדיוביתל״ומיות,היה
הבוערהיהוציחוארלמקורמחדנתו,לעדמוולניתמצרשו.שכןהקרקע

״ותו השליחו להתחנר, ביסה ״ליהם הגויים, חנריו לרגליו, מתחת בשמטה

החודה.וגםהשמצל״היווהפתחון.-היתההאצמבותלהתעוררותלתשונה,

ו״תהדורךלשונליהצותהחליפונל״ומיות,אמיןיהצותאהמסתפקתנסמלים

ל״ומייםונועטתנכלהתורה.)נ׳ראו(.

 בהמה ״גלאט כשר״ ונכשר ״גזאלצען״ כהלכתו בכל ההידורים אם מבשלים 
אותה בקדירה טריפה

פעם נ״לנריסקמטיול״ומייצוע,״סרעליורניחייםלב״וםנניתהכבסת,
כי״בימני״ בעלנוש״ל״ותו,כמצומבישצרשותיכשרותכצת, הלה

רני וכצומה,מהטעםהטריפהמר,השינו וגמר״ מ״מריםמהמקר״משבה

חייםאדאל,ישנהמהשבשחטהכצתוהנשרל״במד״שוםסירכ״הו״אחלקא

ורחדוהוהכלכצת ומלחוהוושטפוהו ושרו״תהנשרנמים, אגל״טכשרא,

וכציןמהצריןמןהמצריןנ״ופןיותרבעלה,-ו״עפאכפעמיםשהי״טריפה,-

״םמנשלים״ותהנסירטריפה...)תאח,באך,עמוצריא״(.

 הם חשודים על שפיכת דמים

ואמרתם גםהבהענצךיעקנ״חריבו.״מרלוהקנאה,יעקנ,עשית״תהקוצש
חול,״מרלפביו,רנשאע״בימחביולרשענשנילשל״יהרגבי,מכ״ן

שמחביפיןלרשעיםנעוהאאמפביצרכישלום.)מצרשהגצול(.

א
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ומפי עצר״י׳שמעתי,שהגראחמנריסקאדאלכשהי׳נשעתהמלחמההעולמית
שנעיר, נריובי לריש נרחונ שלום מקצים הי׳ מיבסק, נעיר הר״שובה

וכשבש״לעאא,עבהנמתקשפתיו,אכיהםחשוציםעלשפיכתצמיםא.)חפץחיים

עהאת,וישלח,עמוצעאצ(.

א

 לא שאם יתנו להם מדינה בתנאי של התבוללות ג״כ יקבלו - אלא זה דוקא 
הם רוצים ולסלף כל ענין יהודי

בתקופה שלרנויהגיוריםהאמצומיםא,״מררנייחאק״׳״נרמסקינהתרגשות:
״ה!עכשיורו״יםכמהגצוליםצנריחכמים,וכמהעמוקהו״המנט

שלהםלמרחוק!כינתחלתהתייסצותהדיובותנ״ומהם״לרניחייםלמכור

וי״מר״ליהם,״ש״ללכםש״לה״חת,מציבה חיים רני ויען ״תסחורתם,

שיתנוללו נתב״י ״נל יהוצית, מציבה לכם יתבו ו״ם רודים, ״תם איהוציתא

ניביכםהמוןגויםהל״גםכןתסכימו...*

אבל ל״מיתושלצנרל״״םיתבולהםנתב״ישלהתנוללותגםיסכימו״ל״
אההםרודיםנצייק״ועוציותרגרועמאהשל״יאכרשםהשםושםישר״ל

ה״מיתיראל)לסלוכלעביןיהוצי(וכמוהגצרתוהמפורסם:איישמצ׳ןבישטיוצען

ש״מרו למה )ו״פשר יוצען. שמצ׳ן דו מציבה ״ צ״רפ׳ן איי מציבה ״ ה״נען דו

נחידוביתמציבהיהוציתעאא״מרהרי״תםל״יקפיצועלהתנוללותומהאהמציבהיהוצית....(.

)פאהקדאנ(.

*   יביאו גוים וגויות למדינה ״היהודית״ להתבולל

כדאי להביא כאן. אחד דיבר עם החזו״א בעת שנתייסדה המדינה והלה רצה קצת לדבר בטובת 
המדינה ואמר החזו״א שהמדינה נתייסד בכפירה. ואמר הלה שמכל מקום יש תועלת, בחו״ל 
הרי יהודי שהי׳ רחוק מתורה ומצות הלך והתחתן עם העכו״ם ר״ל ונמצאו בניו גוים גמורים, 
אבל כאן אף מי שאינו שומר תורה ומצות, לפחות לא יתחתן עם העכו״ם, ויש לו תקוה כי בניו 

ישארו יהודים...

 - דכיון שמטרתם כפירה קרוב הדבר שיביאו לכאן עכו״ם להתחתן עמהם.  לו החזו״א:  ענה 
)זכרון מחשבת קודש עמוד ל״ז(. )החזו״א אמר לו שגם שמד זה הם רוצים ויעשו. אבל בעצם הענין אם הוא כפירה, גם 

אם נמצא עי״ז איזה דבר טוב הוא אסור ומאוס בתכלית האיסור והמיאוס(.
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מזרחי

 תשב אצלי, שאסור לייחד עמהם

סיפר ליהרנמנריסק]הגריאא[אאל,שפעםנ״ננית״ניוהגראחאאל,מארחי״׳
ו״מרהגראחאאללנבוהגריאאשישנ״דלו,ש״יבורודהלישנניחצ,מפבי

ש״סורלייחצעמהם,שהםחשוציםעלשפיכותצמים,הםמיבים.)״ום״ביחומה,

סיוןתשלאנ(.

א

הרב המזרחי 

 הסתכלת עכשיו, ידעתיו לאפיקורס עוד מוואלזין

פעם בכבסר׳שמחהאעליגאאל)הצייןננריסק,נאמןר׳חייםאאל(ננהלה״לר׳חיים
)שםהי׳קוקרננדעירתו(,והמכתנמל״ אאל,שקנלמכתנמהרנצנויקס

״פיקורסות.״מרלור׳חייםאאל:א״ירה״טאיךיעדט״רומגעקוקט,״יךקען

״יםשוין״לץ״פיקורספוןוו״ל״אין.)מפיבכצוהגראצשליטא״(.

א

 הוא אוכל בטוב

כשהי׳ הג״וןר׳״לחבןוו״סערמ״ןאדוקאלנעירנויסקנגליללטני״פבהפעם
בוסע והו״ גרננריסק,כיהיות געווירדמ״ןשהיה ר׳משה ״חצ״ל

פרוש״חצ יושנ ננויסק כי והו״, לנריסקשיו״יללמסורשליחותלהגראח,

נטליתותפיליןודםתעביות,ולצעתוהו״נצעה״חתעם׳״חצהעם׳ו״םיש

פרושכאהנצעהכאולצעתודריךמרןהגראחלצעתמאה,הסכיםהבאללמסור

א״תלהגראח,כש״מרא״תלהגראח,בעבההגראחו״מר:אא״גטחבן׳קעש״בו

יוצעיםהיטנ,רקטעות״חתישלו,כיהו״חושנשהו״דםתעביתים,״נל

ה״מתא״אערעסטג״בץגוטא.

א
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 הוא כופר ואפיקורס

ומרן הגר׳׳חאדוקללהאהפסקעליושהו״כופרו״פיקורס.)מפיהרננאקשליטא״,
והצנריםמפורסמים(.

א

 כתב: שלא יקבלוהו לרב

]הגריאאמנריסק[עלקוק,כשהי׳עוצ״נרךכנרהי׳מקולקלומשכיל, אמר 
שנסנינה הקהילות לכל נכתאי הגראח פבה רנבות, למדו״ וכשרדה

של״יקנלוהו.)מקובטרסהרהאגר׳״ליקוםשלעאיבגערשליטא״,״ותס׳(.

א

 א׳ אמר קוק ימח שמו

ביור ״׳נירושלים,שלמצנישינתתואיצבטוריקרת״,ונשנתקוצשהי׳סועצ
״דלרנהערמ״ןאאל,פעםנשאקנ״מדעהסעוצה,צינרו״וצותקוק,

]הרנ עאא, התרגא הבאל הערמ״ן הרנ שמוא. ימח אקוק הבאל הנחור ו״מר

הערמ״ןל״הי׳מןהשמ״לים״ל״ל״הי׳יצועלונטונ״וצותקוקולומרימח

שמוהי׳קשהעליו[.

 פסק: אין צריך לבקש מחילה

להנחורהבאל,של״יכוללנו״״דלועוצעצשילךעלקנרושלקוק ואמר 
הלך ״דלו לילך עוצ בדרך הי׳ שהנחור והיות ממבו. מחילה ולנקש

אדאל אדאל,״מרלורני״הרן וסיפרא״תלהרהאגר׳״הרןק״דיבעלעבנויגען

שי״מרלהרנהערמ״ןשרודהלילךעמולרנ,לשמועמהוהצין״םעפאיהלכה

דריךלילךלנקשמחילה״ול״,וי״מרלרנהערמ״ןש״לומשלשהרנביםהו״

איאע,ול״״חרים. רודה,״ורנצושיבסקי״,״ורננעבגיס,״ונריסק׳עררנ

ונחרונהג״נאצצנריסקאדאל,ונ״ולפביוו״מרוהש״לה,והתחילהרנמנריסק

אדאללצוןעפאיהלכה״םהו״מחוינלנקשמחילה״ול״,ופסקהרנמנריסק

אדאל:שהש״לההו״שקלל,הייבומודי״שםרע,והיותשישכתיר״יםושלימים
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אוו״סה״לטען״אער״יא״ן״פיקורסא״יןדריךלנקשמחילה,עאכהפסק,

ויד״ו.

 אינך רצוי מהפסק, אומר לך: יש שסברו שנתחמץ ביפו ויש שס׳ בירושלים 
וכו׳ אבי רבי חיים אמר לנו שהוא אפיקורס מרחם אמו

וכשיצאו ר״ההרנמנריסקאדאלעלרנהערמ״ןאאלא״אערגייט״רויסבישט
דופריצעןקר״הרנמנריסק״ותונחארהו״מרלו:א״יראייבטבישט

דופריצעןמיטמייןפסק,״יךוועל״ייךא״גען:״טיילה״נעןגעה״לטען״אער

ה״נן ״בצערע געוו״רען. בחמץ ירושלים ״ין ״יא ער ״ון יפו, פון רנ ״יא

געה״לטען״אערה״ט״יןיפושויןבישטגעטויגט,״בצערעה״נןגעה״לטן״א

ער״יאב״ך״יןל״בצ״ןבחמץגעוו״רן,״בצערעה״נןגעה״לטען״אער״יא״ין

נויסקבחמץגעוו״רען,-מייןט״טע)רניחייםמנריסקאדאל(ה״ט״ובאגעא״גט״א

ער״יאגעווען״״פיקורסמרחם״מו.-)מפיהרנממילצויאדאל.-הנחורהבאלנעל

המעשהסיפרלו(.

מזרחי )וראשיה(

כמה עצ שליטא״ ק״דיבעלעבנויגען ״הרן ר׳ הרהאג סיפר בטואק בדרשת 
התרחקוגצוליהצורמתבועתהדנועים)המארחי(שהתחפשונלנוש

חרצי.

 כמה מעלות, חסרון אחד שהוא נוטה למזרחי

ננריסק״צםהר״וילהיותמבהלניקורחוליםנ״ושליחיםלפבי כשיפשו 
הגראחמנריסקאדאלנהדיעם״צםמסויםושינחוהושהו״טונלנ

הר״וי הו״ה״צם לצעתם ״נל״עפאכ חסרון״חצ לו יש רק מסור, ומ״וצ

ש״מרתם החסרון הו״ מה ״ותם הגראח ש״ל חולים. הניקור מבהל להיות

״מרושהו״בוטהלמארחי.

 מוסר אביך, הלא האב מלמדו תורה והאם אומרת מוסר

אמר כתינאשמענבימוסר״ניךו״לתטושתורת״מךא,ולכ״ורההי׳דריך
להיותלהיפךהל״ה״נמלמצתורהוה״ם״ומרתמוסר,והל״בשים
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״יבןנתאת.-״ל״צה״נמלמצ״תנבוו״תהחאירל״ת״כלווגו׳,הנןל״ר״ה

מימיוחאיר,״נלהו״יוצעשצנרשבקר״חאיר״סורל״וכלו.פא״הלךהנןעם

״מולחבות,ונצרךענרחאיר,ש״להנןל״מומהאה,״מרהלוה״ם,אהחאיר,

ש״להנןשונוהל״אהצומהלעא,״מרהלוה״םאהצומהלעא״נלאהחאיר,

״מרהנןעכשיו״בייוצע״יךבר״ההחאירשלמצתיעם״נ״ש״סרההתורה

״ותו.)״אכה״םלימצה״תהנןעלהחפץעדמוושיצענרורמהכתוננתורה,

ומונןמההכוובהתורת״מך.

 ידענו שמזרחי חזיר לא הכרתיו עכשיו הכרנוהו - צריכין להרחיקו ולהתרחק 
ממנו

המשיך הגראחאדאל:יצעבושהמארחיאהחאיר״נלל״ר״יתיועוצמארחי,ול״
יצעתימההו״,עכשיושומע״בימכםש״צםאההו״מארחי,ושמארחי

אה״צםעםכונעושפה״רוכהואקןמקודץ,ואהוהחאירשיצעבושדריךלהרחיקו

״ותו. קינלו ול״ החולים נית מבהל להיות ״סור ונווצ״י ממבו, ולהתרחק

)קובטרס,התרחקותממפסיציה״מובה(.

א

 התנור כראוי הבונה הוא משוגע - היות שריינעס רב הי׳ צריכים להמתין עד 
שיזרוק האבנים

כאשר הצפיסרייבעס)ממייסציהמארחי(״תספרו,״מר:

הנה ננריסקהי׳תבורגצול,ופא״נ״הנובהשלהתבורוהתחיללדעוקאצער
״ויוועןפ״לט״ייןא,והבה״ושבר״הלכלשהכלכר״וי,״נלכיוןשהנובה

יאיקו. לנל מןהמקוםההו״ כולם נרחו כן ועל יוצע, הו״ כןמסתמ״ ״ומר

הנובההתחיללפרקהתבורוכשגמרלהרוס״תכלהתבורבטלשבילנביםמן

התבורוארקםעלהחלובותובפדם,״אר״והכלשהתבורכר״וירקהנובההו״

משוגע.-סייםהגראח״ילול״הי׳רייבעסמןהרנביםכי״אהיומכירים״ותו

מןהדורךלהמתיןעצשיארוקהלנבים. הי׳ ארנא ועכשיושבקר״ ומיצ, תיכו

)הגרא״שלעאיבגער(.
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יה ״מרעלספרשהצפיסהבאלור״ומשםקלקלתו.

 נעביך א אפיקורס איז אויך א אפיקורוס

ושמעתי נשםכ׳מוארהגראחהלויאדאלמנריסק,נצעתהרמנאםכינכפירה
ל״שייךשוגגצה״מאמ״יבומ״מיןו״א״להיותנכללישר״לנל״

״מובה.ו״ומריםמשמונאהאל:אצערוו״ס״יאבעניך״״פיקורס״יא״ויך״

״פיקורוסא.)קונץהערותעלינמות,נסופו,סימןיאנ״ותח׳(.

אגודה

 ח״י סעיפים הללו מה יהא עליהם

לה״גוצה,ש״םה״גוצה אאל, חייםמנריסק לרני היו סעיפים עשר שמונה 
רודהלקיימם,״איכבס)גם(הו״נה״גוצה,והיותשה״גוצהל״בעבה

לוולהם]הסעיפים[,ל״בכבסלה״גוצה-סעיפים״לושהיוכתוניםנכתניצו

עלגליון״רוך,הי׳מובחיםתמיצנתוךאשופל״צאשלנבוהגריאאאאל,וכ״שר

בש״לפעםאמפבימהו״יןהו״משתופעולהעם״גוצאי,היהמודי״״תהגליון

ומדיגולעיביהשו״לומקשה:וחאיסעיפיםהללומהיה״עליהםא...)מר״צ״רע״

צישר״ל,כרךנ׳צוקכאו-ועיין״גרותקוצש,״צמוארמהרשאנאאלכרךנ׳מכתנשסאו,שסאח,

שעאג״ותנ׳ג׳והועתקנמשכבותהרועיםכרך״׳צושכאנ(.

א

 עדה נוצרית תקים שחיטה כשרה ת״ת וכו׳ אינו יכול למלא תפקיד של ציבור

הרב מואהר׳שלמהאלמןנרויעראאל״נצקאקפר״בקפורטצמיין]טען[העמיצ
לפבירניבור׳חייםאאלש״לה:נ״םלמשלעצהשלבודריתק״טוליקען

״שר-מתוךמגמתהלרכושלעדמהמספרגצולשלתומכיםותורמיםיהוצים

-תקיםשחיטהכשרהלל״כלפגם,]תלמוצתורה,מקוהכשרהוכו׳[,תוכל

עאיכךלמל״תפקיצשלאדינוראלמעןיהוצימהחרציםלצנרה׳אנוצ״יל״א

עבההג״נאצצנריסק.

כאההו״המדננפר״בקפורט-המשיךהגרשאאנרויעראאל-נהקיימת אך 
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מלנצהקהילההחרצית,קהילהגצולהשלבי״לוגען״ורטעצ״קסען,ומחונתיבו

להודי״מכללא״גוצתישר״לאש״בועומציםכעתליסצ״תאהחנריםהיהוצים

להשתייך המסרנים הכשרהא, שחיטתה עם האו הק״טולית הקהילה של

לקהילההיהוצית,ועליציש״להאוגמרההחלטהשלהג״נאצצנריסקלחתום

עלצרישתו.)אכרובותלראיראה,צוקסאט(.

א
 אינה טובה בעיניו

מדי ענריצרךוו״רש״התר״יתיעםהרנמנריסקבאיוש״לתיונצנרה״גוצה,
ו״מרליש״יבהטונהנעיביו,ומאמבתןלהםמכתנ,ותירץ״אעשהכריחו

״ותועאא,״ביכתנתילומפהש״יבור״ויכללשיחאיקניצם,ו״ביחושש״שר

נמשךהאמןתהי׳״גוצתדיובית,והשיאתישמרבומהם.-)״גרותקוצש,מהרשאנ,

מכתנשסא״(.

א
 חשבתי על דע״ת גדולי ליטא והפינאנס מהם, נוכחתי שנהפוך הוא

כשייר הגראחמנריסקאדוקאלמנ״צ-ה״מנורג,שםהשתתונ״סיפהשהכיבה
כשבסעתי הפטיר: נק״ט״וויץ, ישר״ל ״גוצת של היסוצ ועיצת ״ת

חשנתישהתכביתהי״להקיםהת״חצותיר״ים״שרתתנססעלצעתתורה

שלגצוליליט״נשיתוועםהיכולתהפיב״בסשליהוצי״שכבא,״ל״שבוכחתי

לצעתשהתכביתהיתההפוכה,הכוובההיתהלנבותתבועהעלצעתתורהשל

יהוצי״שכבא,ועלהיכולתהפיב״בסשלבו...כיצועל״המשיךהגראחלהשתתו

נהת״רגבותהשל״גוצאי,ו״כאנתומצרךהמחשנהשלמייסציהתבועהנ״ה

ליציניטוינהערהאו.)אמחאוןלהסת״נותאמ״׳מנביהגריאאשליטא״צו״׳(.

א

 א״א לשבת בכפיפה עם רבנים דוקטורים שאין דרכיהם דרכינו

הלוי ראח מרן שנישר״ל וההנבה הצעה וגצול הצור ג״ון ״מר כנר ואשר 
נכפיפה לשנת לי אש״א״ ק״ט״וויץ מ״סיפת כשנ״ אדאל, מנריסק
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״חת״פילועםהרנביםהצריאםהיר״יםשנמציבת״שכבאש״יןצרכיווכלג״ובי

פוליןוליט״צרכיהםוכו׳א.)החומה]גליוןהג׳[כאנתמואתשאצ(.

אם כימתחלהבתןיצלה״גוצה״נלתיכוומיצ״חרהועיצהר״שובהמשך
בסתלק( כא״תרעאח ונסווהמלחמה )ו״חאכפרץמלחמתהעולם, לגמרי יצוממבה

בגצ גצולים הכי והלוחמים מהמתבגצים הי׳ ל״חאכ חי הי׳ ש״ם ]ומסתנר

ה״גוצה)ו״פשר״םהי׳חיל״הי׳דריךללחוםכאכושהי׳מנטלה״ושהםל״

הי׳עושיםהמעשיםה״לו-וכמוש״מרהגריאא*.

וכמה טעמיםב״מרולמהמשךלגמרייצומןה״גוצה״םנתחלהבמבהעםהי׳
מןהאמייסציםא[.

*  אם הי׳ החפץ חיים קיים היו מבינים אחרת

דאילו  החזית,  ממצדדי  הרבנים  מגדולי  אחד  אמר  מאוחדת  דתית  החזית  נגד  המערכה  בימי 
הי׳ החפץ חיים עמנו, גם הוא הי׳ מסכים לכל זה. וכשבאו הדברים להגרי״ז בשם הרב ההוא, 
הגיב על כך באומרו: כל מה שהוא אומר אומר כן, זהו בגלל שאין החפץ חיים קיים, ואילו הי׳ 
החפץ חיים קיים עמנו היום, היו בני תורה חושבים אחרת, והיו מבינים אחרת לגמרי. והביא 
וירא את העגל  י״ט(  ל״ב  )שמות  לזה הגרי״ז, דכן מצינו במעשה העגל דקודם שבא משה כתיב 
ומחולות, ומשבא משה כתיב )שם( ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן, והכל הי׳ באותו 

היום. ז״ל רי״ד.

היו עושים.  ומה  הי׳ אילו חי בדורנו הגר״א או הרמב״ם,  ופעם אחת שאל א׳ את הגרי״ז מה 
השיב הגרי״ז שאין זו שאלה כלל, שאם הי׳ הגר״א זצ״ל או הרמב״ם זצ״ל חיים, כי אז הרי הי׳ 

הדור אחרת לגמרי, ואין שייך לשאול מה הי׳ עושים במצב כזו.

וע״ז שנאמר בשם הגאון הגדול רבי יוסף חיים דינקליס זצללה״ה מתלמידי הקדוש רבי ברוך 
בער זצללה״ה שהגאון רבי ברוך בער אמר, שאע״פ שהרבי לא הי׳ עם האגודה, אבל לעומת 
זאת גם לא יצא כנגדה, ואמר הטעם, משום שאם הי׳ יוצא כנגד האגודה הלא תתחזק המזרחי 
עי״ז. ע״כ. כ״ז הוא בתחלתה כמו שמובא למעלה אבל אם הי׳ חי לאח״כ או שהי׳ נתבטל או 

שיצא חוצץ נגדה.

כדאי להביא כאן את אשר כבר הובא בכרך ב׳ מערכת הח״ח שפעם אחת כשישבו אצל החזו״א 
ודיברו אודות החפץ חיים והאגודה, ואמר אחד שהחפץ חיים הלא הי׳ מן האגודה, הגיב על 
זה החזו״א, ואמר בכהאי לישנא: דער חפץ חיים האט נישט גיהערט צו די אגודה, ונענה ר׳דוד 
פרענקעל, הלא הח״ח פעל רבות למען האגודה, ואף נטל חלק בכנסיה הגדולה, ואיך אפשר 
לומר שלא הי׳ שייך להאגודה, חזר החזו״א על דבריו שנית ואמר ״דער חפץ חיים האט נישט 

גיהערט צו די אגודה״, ולא הוסיף יותר. ועייין בזכור לדוד עמוד רפ״ג איזה הסבר מר׳ דוד ע״ז.
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 כיון שנעשה פארטיי אז הפאליטיק הכל

אאל,שמעתימהחאוא״ש״מרמשמיה ]פרעבקעל[ צוצ רני סיפר לצוצ ביכור 
)הגראח( רני ״יאצער וו״ס לישב״:פ״ר רנינרוךנערנכה״י צהג״ון

גיוועאין״בטקעגעןצי״גוצה,העולם״ומריםנאהטעמים,״נלהו״שמעמרנו

שהטעםשמכיוןשבעשהלפ״רטיי,״אהפוליטיק״אהוהכל,שאהגונרעלכלצנר.

וכגוןמ״י,כינבוהגשנעולםש״םחאו״חצבכשלנ״יאהצנר״אמעוררים״ותו

דריכיםלכסות ״אנעאכ ופ״רטיי ומתקביםהצנר,מש״אככשאה״רגעבא״די״

ולחפשתירודים,מכיוןש״יבםרודיםשיאיקלהפ״רטיילכןמכסיןומחביפין.

 פארטיי שמחים לאיד

שנאמבים לפי הטעם, נער נרוך רני של נשמו החאוא״ מוסריםש״מר ויש 
הקוצמיםכ״שרהיורו״יםפירדה,״ושר״ונ״חצשבכשלנ״יאהצנר,אה

יקומו כ״שר ״נל והמכשול, הפירדה לתקן ״יך צרך וחיפשו כו״נ, הי׳

״חצ וכ״שר ל״יצ, שמחים יהיו ״צרנה יכ״נ ״שר תחת ״א הפ״רטייען,

הפ״רטיי ״דל ששייכים ״ותן יהיו ״א עולה, ״יאה יעשה השבי מהפ״רטיי

והו״ פ״רטיי יעבע פון ״יא ער ״ ו״ומרים, נהב״ה יציהם מחככים ה״חרת

עושהעוולהכא״ת,ולכןמשוםאההאה״״א,ל״רדההרנילהיותנ״גוצה.

 הלעקטער אם שיש בה טובה אם נתקלקל בהמקור אז כל העיר בחושך

וישא הגראחמשלועל״גוצתישר״לוי״מר:

בימי קצםכ״שרל״הומד״עצייןכחהעלעקטערוכל״׳הצליקברותלה״יר
לו,ו״םקרהשכנתהברושלאהעצייןצלקההבר״דלפלוביו״דלפלובי,

ו״יןכלקשרניןברושלאהלשלאה.״ךמשהמדי״ו״תהלעקטער,הריכל

ה״ורשלהעיר״והמציבה,הכלמחונר״למקום״חצשמשםנ״כחה״ור,

בש״רים וכולם העיר, נכל תיכנה ״א נמקור, שם משהו תתקלקל ״ם והי׳

נחושךמוחלט.

 כן הענין באגודת ישראל אם אמנם יש טובה בהתקבץ כולם אבל אם יתקלקל 
בהצענטראהל יכול לקלקל כל הקהילות

והנמשל הי״״וצות״גוצתישר״לכלאמןשהקהילותעמצונעדמ״ותןהייבו
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כל״חתלעדמה,ל״השפיעהכלכך״חתעלרעותה,ו״ם״חתהקהילות

התקלקלהחאו,עצייןבש״רוקהילותטונות״חרות.מש״אכ״םכלהקהילות

מ״וגצותנ״גוצה״חת-כ״שרנרדוןה״גוצה-״אקלקלתהמרונהמתקבתה,

כי״םיהי׳הקלקולנמקוםהדעבטר״הל,יכולחאוהקלקוללהשפיענבקלעל

כלהקהילותכ״חתמנליטירח״יתירה.-ועייןנאהנכרך״׳מערכתהגראח.

א

ועיין לעילנמערכתהג״וןרניחייםיוסוציבקליסאדאל.

א

מדינתם

 חתיכת בשר שנשחט ונמלח כדין יכול להיות טריפה אם נתבשל בקדירה 
 טריפה

 אר״י דבר גדול אם מתבשל בציונות נעשה טריפה

הגאון רניחייםמנריסקאאל,בש״למצוע״יבובוסעל״רץישר״ל,עלאהעבה
נכל השחיטה סכין ״ת לנצוק שיאהרו כא״ת מדי״ות יש כי נמשל:

ההיצורים,ולשחוטכציןוכצתולהכשיר״תהנשרעליצישריהומליחהנכל

נקצירה בתנשל הנשר כי הו״ הסינה טריפה, הנשר א״ת ונכל ההיצורים

״ל״ טונ, היותר דצ על כשר הכל ״ם ״פילו כי רו״ים ״בו הרי - טריפה

שמתנשלנקצירהטריפה,הריאהבטרונאה-כךגם-״רץישר״לכשלעדמו

הו״צנרגצול,״מר,״ל״כשאהמתנשלנתוךהדיובותאהבעשהטריפה.)מפי

הג״וןר׳צונס״ק״ל״ווסקישליטא״-ובצפסנ״ום״ביחומה,שנט-״צרתשלא״,צודאא(.

 מה איכפת לרבנו, הלא עובדים אנו אך לקיים מה שכתוב ושבו בנים לגבולם

במסיבה שהתקיימהנשנועה״חרוןשלחוצשמבחם״ניוםהי״הרדייטשל
מרןהגראחמנריסקאדאל,בעבה״חצמןהמסוניםו״מר״ספרלכם

נטרובי״ נ״ ה״ר״צישטש נעיר הדיובים ההסתצרות בשי״ שמקונלבי, מה

להרנעלהתבגצותועלהדיובותנ״מרורני,מה״יכפתלרנבו,הל״עונצים
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״בו״ךלקייםמהשכתונושנונביםלגנולם.עבהורניחייםכתינ:ישעי׳מאט,

ות״מרדיוןעאנביצ׳וצ׳שכחבי,התשכח״שהעולהמרחםנןנטבהגם״לה

תשכחבהו״בכיל״״שכחך,מהרונביךמהרסיךומחריניךממךיד״ו.

 מהרו בניך, במוקדם ובחפזון - מהרסיך ומחריביך ממך יצאו - הם עוד יצאו 
מכאן

ואמר מרןהגראחמנריסקאדאל,צהבהיושנתדיוןומחכהלנביה,מחכההי״
עשרה שמובה ענרו כנר והבה שבה, מ״ות עשרה חמש שבים, ״לו

מ״ותותשעעשרהמ״ותשבהועצייןהי״מחכה,ולפתעהבהנ״יםהדיובים,

והי״)דיוןמסתכלתנהםנהדיובים(ומצנרתעללנה,ו״ומרתכלכךהרנהשבים

חכיתישינו״וועכשיו״לההםהנ״ים,ה״םישליעוצעלמהלחכות,וכמו

דיון תצ״גי ״ל השיאת, לה משינ שכחבי, וצ׳ צ׳ עאנבי דיון ות״מר שב״מר,

אהתשכח״שהעולהמרחםנןנטבהגם״להתשכחבהו״בכיל״״שכחךא,

״ולםעלמהש״תתמהה,״לתתמהיאמהרונביךאהםנ״ונמוקצםונחפאון

-מהרסיךומחריניךממךיד״ו-הםעוציד״ומכ״ן.)תורתחיים,רכאג(.

א

נאמן נ״טוו״דק ״ניו עם לישהי׳ וסיפר ״חצ אקן צר מ״בטשעסטער בעיר 
ששההשםמרןהגראח)אההי׳נימיהמלחמה,והגראחאדאלנרחמנריסקלמיבסק,

ו״אהי׳גםנ״טוודקושםבפטרנכא״״נתרעאח(והבאלהי׳״אכנןטאושבהוהי׳נ״עם

״ניולהתפללנשנתות״דלרניחייםאדאל.

 מה אומר רבינו על באלפאר דעקלערציע וא״י

פעם ״חרהתפלהנשנתקר״םמרןהגראחאדאלו״מרלהםשינו״ו״ליו״חר
שנת,משוםשישלועביןשלחוללצנרעמם.״חרהשנתהלכולנית

נוו״רש״, ״גואי מר״שי שביהם ק״מיבער שמעון ונר׳ נ.. פגשו ונצרך הרנ

וש״לול״ניל״ןפביומועצות,ו״מר״נילניתהגראחמנריסק,כיוןששמעו

א״ת,״מרושיש״לוצרך״גנ״תהגראחמהצעתונעביןהחצשותה״חרובות,

שצינרוהכל״וצותאהדהרתנעלפעוראו״רץישר״ל.נ״בולהגראח,״מרלהם

מהשרדהמהם,״חאכש״ל״נימההו״״ומרעלעביןאהדהרתנ״לפ״רא
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ו״רץישר״ל,נ״שרפגשנצרכונהבאלוניקשושיש״למהצעתונאה.

 בלהט גדול ״אנחנו מאמינים ומחכים לדבר אחר לגמרי

נבי מ״מיבים א״בחבו גצול נלהט ו״מר יוקצת, ״ש כולו בהיה הגראח מרן 
לגמרי יהי׳ ואה המשיח... לני״ת לגמרי ״חר לצנר ומחכים מ״מיבים

נצרכים״חרות,צכשהמשיחינו״ירצניתהמקצששל״שמשמים,ויהי׳היום

הגצולוהבור״,ונתחילהינו״״ליההבני״,וכצכתיננמל״כי)ג׳כאג(הבה״בכי

שולחלכם״ת״לי׳הבני״לפבינ״יוםצ׳הגצולוהבור״וגו׳,-ו״אכ״יךיתכן

״יאו יש שלהם, ואלפלעבערא שלדיובות שכ״ילו ״חרים, צנרים על לחשונ

שייכותלג״ולה...

והוסיף מרןהגראחאדאלו״מרנאהאלא״ל״שכל״חצדריךלצ״וגלמשפחתו,
ו״ביחושנשמשפחתינסצרא.

א

 חרב מבחוץ שנאה קטטה מבפנים

אמר: ״םידליחוהדיוביםלהקיםמציבהנ״רץישר״ל,הריהי״תחי׳עלחרנ
נחוץ,ועלשב״הוקטטהמנפבים.)צ׳ע׳ראו(.

התבדלות

 יהודי צריך לחיות שיוכל לומר בפני בי״ד של מעלה, לא הנחתי את אלו 
 לדרוך על סף ביתי 

 איני רוצה שהתלמידים יראו אותם בכלל

כשנירבה ספסליהישינה״דלר׳נרוךנעראאלהתבצנומספריציציםנעלי
שבערכה, הנית לחבוכת - רחנ-יצים חצש נבין והקימו יכולת

חבוכהתרדאא,הופיעהמבגביםשלהניתריאםמנריסק,-שרדולבגןעםכליאמר

נחבםלפ״ר״תהמסינה,״ולםכשבוצעהצנרלרנינרוךנעראאל,סירננהם

והוציעשל״יתבםלבגן,ל״הועילושוםהסנרים:הרני)ר׳חייםמנריסק(״מר

אשיהוצידריךלחיותנ״ופןשיוכללומרנפביניאצשלמעלה,״חר״ריכות
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ימיו,ל״הבחתי״ת״לולצרוךעלסוניתיא,והוסיו:א״יבירודהשהתלמיצים

יר״ו״ותםנכללא.)מתאוכרךנ׳צוקאב(.

א

 צריכין לחשוש להבאות

כמה נעלינתים״חציםמק״ווב״,שהיועסקביםעוצמימותר׳ידחק״לחבן
אאל,וכבר״האכול״ימובוהמל״,ניקשולשמשאועצאהמפקחעלישינת

אכבסתניתידחקאשלר׳נרוךנעראאל,ולחוותצעהנסצרההבהלה,פבהרני

נרוךנעראאל״לרנורניחייםנריסקעראאלוש״ל״םיסכיםלכך,ועבהשל״

יסכיםלכך,ורניחייםאאלהסנירהתבגצותוש״מבםהמועמציםעכשיולאוועצא

שכנר יתכן ״חריהם, מקומם ימל״ו ״שר נביהם ״נל כשרים, ״בשים המה

הוועצ ש״בשי וקיימת שרירה המסורת נעוצ ואכיוד״א, לאמארחיא ישתייכו

מחוויםצעהנעביביהישינה.)מתאו,כרךנ׳,צוקמאג(.

חובתינו

 להודיע לגויי הארצות שאין ליהודים שייכות למה שהציונים עושים
 יועיל למנוע שפיכת דם יהודי

כאשר התפרסםרעיוןהדיוביהלכויהוציםמק״ווב״וקינדומכתניםמגצולי
הצורבגצהרעיוןהאה.

גם מרןהגראחאדאלבתןלהםמכתנ,והתנט״״אמרןהגראחש״יןלקוותשאה
יעאורכבגצה)הייבולנטלם(״נללצנר״חצאהכןיעאור,והו״-כיהםיעשו

מריצותנכלהעולםוגםנרוסל״בציעשומריצות,-לכן״בירודהלכתונש״ין

לבושייכותנכלאה.)צ׳ע׳ראו(.
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כ״ד אב תרצ״ט

רבי שלום האלפרין זצ״ל
אדמו״ר מוואסלוי

ציונים

 מסי״נ להכריז וללחום נגד הציונות

אקביהחסיציםמעליםאכרובותמצרכוהקצושה,מאכיריםנרגשקוצש כאשר 
שקב״ות לצעת ועליבו ודיובות. להשכלה הבוגע נכל הרנה קב״ותו

נ״ותוהאמןנר״מעבי״פירושהמסיאבממש.נוצצהי׳נמערכה,שכןהדיובות

הצתיתהתפשטהנרחניר״מעבי״ומ״לצ״וו״כ״שנשצהקודים,המוביהעם

ל״רץ לעליה ודפייתם תשוקתם ומכ״ן הג״ולה, תחילת ״ת נדיובות ר״ו

וכפירת טומ״ת בגצ והכראתו והתרחקו נמלחמתו מרן היה יחיצ ישר״ל.

הדיובית.וכלהיוצענחייהיהוציםנר״מעבי״נ״ותותקופה,יוצעעצכמההיה

בגצהדיובות.המון ומלחמה ״יסור ופירושהשלמסיאבלהכריא לפל״, הצנר

סיפוריםסופרועלקב״ותו,והבה״חציםמהם:

א
 הטוב ויפה כשהמלך צועד בראש

בכלל המשיל״תהדיוביםהצוחקים״תהקץכ״ותםילציםקטביםהרדיםלפבי
המבגביםעםכליאמרשהולכתלפביהמלך,וכמונןש״יאהפביםוטעםיש

נאות הרועים

אדמו״ר  האלפערין  שלום  רבי 
האלפערין  דוד  רבי  בן  מוואסלוי 
מריזין.  הרה״ק  חתן  מבארדיטשוב 

אדה״ז  יצחק  רבי  חתן  הי׳  שלום  רבי 
בהרה״ק  יוסף  שלום  רבי  בן  מבאהוש 

מריזין זי״ע.



הרועיםעבודתקל ״צמוארמוו״סלוי

לאה״םל״סתםמעשהילצות,כיכלמישכנרבכבסנגצר״ישיוצעשהטונ

והיפההי״כשהמלךדועצנר״ש.

א

 ממה אתם מתיראים, שיותר לא יבוא, זה אני רוצה

מלימתו נדיובותהיתהלל״כלפשרות,עציכציכך,ש״םבכבס״ליולנקר
הי׳ ל״ - נר״מעבי״ כ״לה מעט הי׳ ל״ לצ״נובבו ״שר רנ-דיובי

מכנצושישנ״ל״בש״רלהיותעומצ.כ״שרביסולמבועמאה,״מר:מה״תם

מתיר״ים,שיותרל״ינו״לפבי״ותורנ,״בינ״מתל״רודהשינו״״לי.

א

 קם מרן נסער מכסאו - נא ונא להפסיק שזה נוגע לבריאותו

הר״ר ״נרהםחכםנהיותובערבסעפעםעםצוצולמרןלוו״סלוי,מרןש״ל
על רניבו של צעתו שיצע הבש״ל הדיובים, על צעתו מה צוצו, ״ת

הדיובים,ביסהלהגןעליהםולצרושנאכותם,קםמרןבסערמכס״ווביגשל״רון

הספריםנכצילהר״ות״יאהצנרמסוייםהבוגעלעביןאה,תוךכציכךבכבסה

הרנביתלחצר,וכ״שרר״תהעלמההוויכוח,ניקשהמה״ורחשלמעןהשם

יפסיקמלהתווכחעמונעביןאה,כיוןשאהבוגעלנרי״ותו.

א

 יותר טוב שלא תעברו כאן כי יהי׳ לכם בזיונות

בימן הדהרתדרתנעלפעורהלכוהדיוביםנרחונותהעירנאמ״רשא,מסצרי
המ״רשרדושמרןישתתו,״ךהיותשיצעושנווצ״יל״יסכיםלנו״,

נ״ו״ליווהדיעושהםילכוצרךאההויואושהו״רקיעמוצנפתחהחדר.״מר

להםמרן,למהתעשוכא״תהל״ל״יהי׳לכם״ל״נאיובותכי״ביל״״ד״,

יותרטונשל״תענרונכללכ״ן.

א



קלא הרועיםעבודת ״צמוארמוו״סלוי

 ללא פשרות

מרן איאעעמצעלמשמרחומתהיהצותהדרופהנכלכוחונקב״ותונגנורה,
מלחמתונמשכיליםונדיוביםונדיובותהיתהלל״פשרות,ול״הי׳שייך

״דלומושגשללהשליםעםהמדנכיאהמסימביכביעהלפביממשלתהרע.

א

 לא השתמש באתרוגי אר״י

בהתריקו מכלשמץשלדיובותסירנלהשתמשנ״תרוגי״רץישר״ל,של״
יחשצונונקשרלדיובות.

הסאק חותבו שולחן על סמוך נהיותו נדעירותו נהיותו עוצ כי ומסופר 
מנוהושאיאע,שלחופעםהחסיציםמ״רץישר״ל״תרוגהצרענור

הרני,וכלנביהמשפחהנירכועלה״תרוגמ״רץישר״ל,״ךרניבוסירנלנרך

עלה״תרוג,משוםחששרחוקשלמחאיכתמיכהנתבועותחינתדיוןהשובות,

שנ״ותםהימיםהתפשטוניןיהוציר״מעבי״כ״שנשצהקודים.

אגודה

 גם הי׳ מסתייג מהרעיון של אגודת ישראל, וזאת, אף שבן דודו כ״ק מרן רבי 
 ישראל׳ניו מטשארטקוב זי״ע היה ממייסדי׳.

 דע לך ששם יש ביהכנ״ס של אגו״י הזהר והשמר

נכדו כאקה״צמואררנייעקניוסושלמהאדאלסיפר:שנתקופת״ירוסיוהאמיבו
גיסוה״צמוארמצעעשאדאללנו״״ליולשנת,כ״שרבכבסלאקיבומרן

יש ששם לך צע צעעש, לעיר בוסע ״תה הרי אקיבו: לו ״מר להיפרצ, איאע

ניהכבאסשל״גואיהאהרוהשמרלנלתיכבסלשם.

א

 אינו יודע את גודל האיסור

הרבי איאעל״עשההנחבהניןנתבועותהשובות,ו״והתבגצנחריפותיתירה



הרועיםעבודתקלב ״צמוארמוו״סלוי

לתבועת׳״גוצתישר״ל׳צנרשנלטשכןרוננבימשפחתוהיוחנריםנ״גוצת

ישר״לו״וממיסציהוהעומציםנר״שה.״ךרניבול״בש״פביםל״יש,והניע

מר״שי פלובי ש״צמואר לו ו״מרו נ״ו כ״שר גם האצמבות. נכל צעתו ״ת

על וממליץ יצ נמחי א״ת הי׳מנטל גצולשלה״גוצה, תומך הבו המשפחה

ההו״שנווצ״י״יבויוצע״תגוצלה״יסור.

מדינתם

  לקח ה״מאפע״, והראה באצבעו: אתה רואה למעלה ממאה מיליאן סביב

רבים מר״שיהדיוביםנ״ו״ליולטעוןעמו״וצותהדיובותורדולפעולשיסיר
שכ״ן וטען מהם ״חצ ״ליו בכבס פעם להם. העאה התבגצותו ״ת

נר״מעבי״״בחבובמד״יםניןגויים״בטיסעמיטןוחייםנפחצמהתבכלותשל

גויים,ו״ילונ״רץישר״לל״יהי׳שוםפחצשלגויים.

מרן קםמכס״וולקחמפת״רץישר״ל,והר״הלונ״דנעועלכלה״רדות
שסנינל״איו״מר:ר״ה,כ״ןנ״לוהמציבותגריםלמעלהממ״המילי״ן

ערניים,ה״ם״תםחושניםש״תםתוכלולחיותנשלום.

 כולם יריבו עד ביאת משיח

בסגנון קדתצומה״מרלהםפעם:ר״ו,כ״ןישסורי״כ״ןמדריםכ״ןעירק
ירינועםהיהוציםעצשמשיח כ״ן״יר״ןכו׳,״בי״ומרלכם,כולם

דצקיבוינו״ויג״ליבו.

 הלא צריכים שבת גוי!

על מהשהרעישוהדיוביםשיסעוהרנהיהוציםנ״איוכלהיישוניהי׳יהוצים
״מר:״םהיהוציםינו״ול״רץשכולהיהוצים,הריל״יהי׳שםשנתגוי,

והיהוציםלנציחללו״תהשנתראל.

והלך ישר״ל, ל״רץ לבסוע רדה נדעירתו ״נר״מ״וויטש שמחה ר׳ סיפר 
לניתו חאר וכ״שר טשערב״וויץ, נעיר ישר״ל׳ ׳״גוצת שך להכשרה

)המוהל( ני״ס,הגיענ״ותהעתרניבולניקורנעיר,ו״ניוהרהאחר׳מ״טיל



קלג הרועיםעבודת ״צמוארמוו״סלוי

לקח״תכלנביהמשפחהלהיכבסלרניבולקנל״תנרכתו,וכתנקוויטלעם

כתנ שלשמחה שמו וליצ והדטרכויותיו, ״חצ כל המשפחה נבי כל שמות

שרודהלבסועל״רץישר״ל.

הרבי הי׳״אאקןמופלגוהו״הי׳נחורדעיר,ולהפתעתכולםהרניל״התייחס
לכלהקוויטל״ל״קר״לווצינר״תונמשךכמחדיתשעהשל״כצ״י

וא״ת״עפאישנחוץלחצרחיכוהרנה״בשים - ענורולבסועל״רץישר״ל,

אקביםומכונצים.

התבדלות

 קהילה נפרדת לחרדים בשם אגודת ״עושי טוב״

בוואסלוי שמרמרןעלחומתהיהצותהדרופה,ניואמתובעשהקהילהבפרצת
בר״ה הקהלה נפבקס נעיון טונא. אעושי ״גוצת נשם לחרצים

שהחנרהעושיטונהחאיקוניתתאתעלטהרתהקוצש,הקצש,ומקוהטהרה,

משלהם,כןעמצולרשותם״רנעהשוחטים,הםהטילועלחנריהםמסנשר

בפרצשכיסהכלההוד״ות.וישלדייןשגם״בשיהקהילההכלליתהיובתובים

תחתמרותוול״בעשהשוםדעצנקהילהלל״התייעדותעמו,ניואמתותמכה

הקהילהנאתלמוצתורהא.)באי,ו׳(.

 דיבר טוב אבל לא די חריף

יסידים מספריםשהי׳אהפעםכ״שרהרניהאקןמוו״סלויהשתתונ״סיפה
נהב״םכאק״צמוארמס״טמ״ראדאלנעלויו״למשהנעוצונשבותיו

המוקצמותנעוצורנהשלקר״לי,וכצרכונקוצשצינרנחריפותעדומהבגצ

הדיובותובגעיה,עצשהיושהתרעמוכבגצוכימגאיםהו״נצנריו.

אך הרנימוו״סלוי״מראצעריובגערמ״ןה״טגרעצטגוט,״נערבישטגעבוג
ש״רו!א]ה״נרךהלאצינרטונ״נלל״ציחריו[נ״מרושר״ויהי׳כי

יצנרעוצנחריפותיותר...



הרועיםעבודתקלד ״צמוארמס״טמ״ר

כ״ו אב תשל״ט

רבי יואל טייטלבוים זצ״ל
אדמו״ר ואב״ד ר״מ סאטמאר - ויואל משה, דברי יואל עה״ת ושו״ת

ציונות, ציונים*

 כל הפירצות והעבירות - הציונית תכריע הכל

כי ״םבקחכלפירדותהצורוהענירותהמרונותהבעשותנכלהעולםוישימו
״ותםנכומ״אבים״חת-ומציבההדיוביתנכומ״אביםהשבי׳תכריע״ת

הכל,שהו״השורשפורהר״שולעבהשל״ני״נותהטומ״השנכל״נות

הבאיקיןשנכלהעולםכולו,ורקהמההמטמ״ים״תכלהעולםכולו.)ויו״למשה,

הקצמה,צויא״(.

א

*  ב״ה אור ליום כ׳ ויקהל פקודי תש״ט לפ״ק ברוקלין יע״א

יקיר  לי הרבני  בין גאולה לגאולה, יתרומם קרן עם סגולה, ובתוכם כבוד אהובי תלמידי כבן 
יחיים  ד׳  ולכל הנלוים עליו  .. שליט״א  ירושלים עיה״ק כמו״ה  החסיד המופלג חד מן חכימי 

וישמרם עדי עד

אחדש״ה באה״ר, היום באתי בדבר נחוץ מאד ... כדת מה לעשות כדי לחזק .... הנשארת עוד 
כמעט ללעג ולקלס בעוה״ר בהתגברות המינות וטפשות בין אותם אשר עדיין יראי ד׳ נקראו, 

וכבר כתבתי לך האיך קשה כאן למצוא מי שיעמוד לימין צדק ואמת ...

ועתה נשאר לפנינו דרך אחד אשר עלה על דעת הגה״צ מסאטמאר שליט״א ]זי״ע[, אשר כבר 
שהוא רוצה להדפיס ולקבץ כל מה שיצא לאור מעת  דבר עמי איזה פעמים אודות זה, דהיינו 
שפשתה המספחת - זו רעיון הציונים וכל כת דלהון - מה שפרסמו גאוני זמן דור ודור נגד כפירה 
הזו, דהיינו שיקבצו מה שנדפסו איסורים ובירורים שהוא כפירה נוראה כל הרעיון הזה, מגדולי 
הדור מעת שהתחילו לפתות עם קדוש. ולחיבור זה יהי׳ נדפס אי״ה ״מבוא״ אשר לא נשתנה 
ח״ו תוה״ק, וכן יהי׳ מבואר שם שלא נשתנה מהות הציונים ושיטתם למעליותא, רק אדרבא 



קלה הרועיםעבודת הויואל משה

 מיום שנברא העולם לא הי׳ עוד מקור הטומאה כזה

ובעוה״ר היוםהאההדיובותמקורהטומ״השמיוםשבנר״העולםל״הי׳עוצ
מקורהטומ״הכאה,ה׳ישמרבו,שהרגוהמשיך״תכלהעולםכולו

שובות ונהמד״ות ״נצון, עצ ישר״ל הכלל ״ת והני״ והריגות לשמציות

ש״פילו״לפיםפרקיםהיומעטעלעאאהאה,ש״םיהיוכלפירדותהצורנכו

״חתוהםיהיונכוה״חרתהםיכריעו״תכולם.)חיצושיתורהתשטאא,פ׳לךלך(.

א

הוסיפו לחטוא, ואם כן כל דברי הקדמונים במקומם עומדים. ויהי׳ זה תועלת גדול - בפרט אצל 
הפוסחים על שתי סעיפים - אם יראו דברי גאונים אשר נתקבלו דבריהם בכל תפוצות ישראל, 
שדבריהם  להכחיש  יוכלו  לא  בודאי  כאש  בוערים  דברים  מגדוליהם  יראו  אם   ... בין  ובפרט 
והגה״צ  ז״ל.  ר׳ חיים מבריסק  נגד דברי הגאונים אשר הם מכבדים אותם, כמו הגאון  בטלים 
מסאטמאר שליט״א ]זי״ע[ יכתוב בע״ה איזה הקדמה לזה. ועתה הי׳ קודם מן הנכון שגם שם 
תבקשו בין הנדפסים דברים אשר אולי אינם ידועים כאן, מה שיצא לאור שם בארץ הקדושה, 

או נשלח לשם מגאוני הדור שלפנינו, ותשלחו זה במוקדם לכאן. 

הק׳ שמעון ישראל פאזען

)תורת א חלק ה׳ מכתב קע״ג(

ב״ה, א׳ לס׳ במדבר תש״ט לפ״ק

לקדם אדמו״ר מרן הגאון הקדוש שליט״א, שלום וברכה

בכלל,  מאד  כחי  תש  כי  בעו״ה  אנכי  רואה  אבל  הקדושים,  פניו  לקבל  מחשב  הייתי  יום  בכל 
במלאכת  להתחיל  נסיתי  וכבר  ר״ל.  מרובה  במדה  גופי  כחות  מכחיש  טלטול  מין  כל  ובפרט 
הקדש אשר למען קיום תוה״ק בזמן הזה צוני אדמו״ר הגה״צ שליט״א, אבל רואה אנכי כי אין 
אומן בלא כלים, וא״א לעשות המלאכה בלי להבין בספרים הנוגעים בזה בכלל, ובפרט בקולות 
הקריאה מן רבותינו הגאונים הצדיקים קדושים אשר בארץ, ולזה צריך להיות שנים או שלשה 
אולי  - אם  כן  בעו״ה לעשות  אין בכחי  כי  ומה אעשה  נמצאים שם,  ימים באיזה מקום אשר 
המצא תמצא אדם מבין שיעשה הדבר הזה, אז בל״נ אקבל עלי את סדור הדברים כפי מעוט 

כחי. 

במטו מיני׳ דאדמו״ר הגה״צ שליט״א להזכירני בתפלותיו הקדושים בדבר ישועה ורחמים בגוף 
ובנפש. 

עבדו הנאמן, חיים מיכאל דוב בן געלא 

)תורת חמד סימן סג איש חמודות תכ״ח(



הרועיםעבודתקלו ״צמוארמס״טמ״ר

 קשה מכל הנסיונות

אבל אההבסיוןה״חרוןשקשהיותרמכלהבסיובותשענרועליבו.)ויו״למשה,
מ״מרשלששנועות,סימןקיא״(.

א

 בלתי שום ספק ״לולא זאת״ כבר היינו עומדין אחר הגאולה

הו״נלתישוםספק,ש״למל״אההטומ״הש״ירעעתה,שכופרים, ואצלי 
ולצ״נוביבוהעולםבמשכו״חריהם.ותפסולעדמןמלוכהלפביהאמן,

אלול״א״תאכנרהייבועומצין״חרהג״ולה.נעובותיבוהרניםכמההרעולבו

)שמות כאכ. סונלים ״בו לצ״נוביבו שעי׳׳א הא״ת, הדרה הו״ מר כמה נאה,

תשכא״(.

א

 שרשרת ארוכה של הפקרת דם ישראל

ימיהדיובותמ״אהתייסצותםהי״אשרשרתא״חת״רוכהשל תולצות וכל 
הפקרתצםישר״ל,כבוצע.)עהאג,צופאח(.

א

מלבד רננותנביישר״לשבהרגועאימלחמותיהםשל״כצת.)ויו״׳׳מ,מ׳שאש,
סימןקאי(.

א

 האני׳ עם הפליטים שהטביעו המופקרים

יצועלשמדההיטנמהשעשוהנריוביםהמופקריםהללוכ״שרהטניעו גם 
נריטבי׳ שממשלת נעת ישר״ל, ״רץ נחופי ישר״ל נבי פליטי עם ״ביה

החליטהליישנ״תהפליטיםנמקום״חרמחוץלגנולות״אי,-ויעןכיאהל״

היהלרדובםולתכליתםשלהקמתמציבהעדמ״ית,הפקירו״תכלה״בי׳פליטי
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החרנ,״בשיםבשיםוטו,והטניעו״ותםנמאיצונ״כאריות.)עהאג,צופאח(.

א

 גרמו את הרציחות - ומעמידים פני מצילים

ונהירנא עוצנימיחורפישמעתימגצול״חצמשלב״העלהדיובים.״יש״חצ
הי׳רשעו״כארבוקםובוטר,ורדהלקחתבקםמחנירולשרווכלהובו

ורכושו,ושכר״יש״חצנליעלשהי׳נקיורגיללפעולותכ״לה,ושלחולעשות

שליחותונ״ופןשל״ירגישמיהו״אהו״יאההו״שעשהלוכא״ת.ויעןשהי׳

ללון. מקום וניקש ״ורח נצמות נערנ ״ליו הלך ״ורח, מכביס שהו״ יוצע

הנעהאנבתןלותיכומקוםלשכנשמה.נ״מדעהלילההתנובן״ישהנליעל

כיעכשיוהנעאנונאנישביםכולםול״ירגישומ״ומה,והלךנשתיקהושם״ת

״חאכ כישן. עדמו ועשה נחארה למקומו תיכו והלך נמחנו״ קבההשריפה

כשהנערהללהניד״הבבערוכלהנאנננהלהעדומהור״וכולםכיכלתה

״ליהםהרעה,שבשרוהכלובתבולנלהדילמהצ״פשר,״נלמחמתרונדער

ויגוןופחצונהלהל״היתהצעתםמיושנתעליהםנ״יאה״ופןלהדיל,וה״ורח

ה״כארהאהשעשהכלהשריפהלמעןל״ירגישונו,עשה״תעדמוגאככ״לו

ויעןשהי׳צעתו לסייעלהנעהאננהדלה, נאריאות והלך קםננהלהממטתו

מיושנתעליו,שר״הכיפעולתועשתהפירות,הי׳ניכולתולסצריותר״ופבי

ושונ הנעהאנ. שהדיל ממה יותר הנית וכלי רהיטים ״יאה ולהדיל ההדלה

״חאכננוקרכשהלךלניתהמצרשסרואעוונמרבפש,סיפרליציציוומכיריו

״תה״סוןהבור״״שרקרהלונלילהשבש״רנעירוםונחוסרכל,וש״יבויוצע

לשיתעדותנבפשולנקשלו״יאהמקוםצירהופרבסה.ונתוךהצנריםסיפר

להםכיגצולכחמדותהכבסת״ורחים,שעאישהכביסנלילהאו״ורחנתוך

ו״פסקדת ״יאהצנרים לוה״ורח פורת״שהדיל לועכאפהדלה היה ניתו

מהכלינית.וש״לו״ותומיהו״״ותוה״ורחו״יאההו״,ו״מרלהםתו״רו,

לו ו״מצו עליו ושחקו כ״לה, נפעולות ורגיל ורשע ל״כאר ״ותו הכירו והם

האהרוהשמר,ותצעכילול״״ותוה״ורחל״הי׳לךשוםשריפהכלל,והו״

השורווהמשחית,ל״המדיל,-״לתביחהועוצעלמפתןניתךכי״םיהיהלך

עוצשייכותעמו,עוצירנותחנולותיואשחאועוצל״יביח״ותךליש״רנחייםא.
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הדרות כל ״ת ונמעשיהם נעוובותיהם גורמים שהדיובים - מונן והנמשל 
ליצע לנ בותבים ש״יבם ו״ותן - למדילים בעשו ושונ והתל״ות

ה״מתחושנםלמדילים.)ויו״מאש,מ׳שאש,סימןקיא״(.

א

 אף אם היו מקיימים כה״ת הוא עון פלילי

ולא ״צנרלעתעתהמאהשהמהמיביםו״פיקורסיםמסיתיםומציחיםלענור
עלהצת,וח׳׳ועוקריםכלהתורהכולהו״יןמקוםלטעותנהם,כימאה

״צנרנסווהקובטרס.

דציקים הכבסת חנרי היו ״לו ש״ו קוצם לנ״ר ר״יתי ה״לו ובפרקים 
טרם וממשלה ג״ולה ליקח ובור״ ״יום פלילי עון הו״ וקצושים,

שהגיעהאמן.)שם,סי׳פאה(.

 הוא כפירה 

כתב״ים ״ו נרורים כולם ״הונים כולם הממשלה חנרי כל יהיו ״ם ואף 
טרם מעדמם, והחירות, הממשלה לוקחים ״ם מקום מכל ו״מור״ים,

שהגיעהאמן,הויצחיקתהקץשהי״כפירהנתוהאקונ״מובה.)ויו״למשה,מ׳שלש

שנועות,סי׳עאא(.

א

 אין לי שיטה

פ״א כשהיההרנמס״טמ״ראדאלנירושליםאכיתילצנרעמו״וצותשיטתו
הנהירה,ועבהלי,״יןלישיטה,״ביהולךנשיטהשהלכונהכלגצולי

הצורמצורהקוצם,״ביל״חצשתיכלום,רק״ביהולךנצרךהישן.

והאמת הו״כן,שכלהגצוליםמהצורותהקוצמיםהלכונשיטהאושהדיובות
הי״״סוןבור״לכללישר״ל.

אספר לכםעונצ״מהגראחמנריסקאאל]לעילנערכוכא״״נ[,כמואכשמעתי
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אאל]הונ״נמשכבותהרועיםכרךנ׳ ״בינעדמימפירני״לחבןוו״סערמ״ן

נערכועמוצתרפאו[ואההי׳הצרךשלגצוליישר״למצורהענר.)כיבוסחתםסופר

ע׳ב׳(.

א

 תדפיס הספר תיקון עולם קודם ספרי ויואל משה שיראו שאין אני מחדש 
שום דבר

בשנת תשיאטנתקופהשרניבואיאעכתנ״תספרוויו״למשהדוהפעםלקרו״
״ת״ניהרהאחר׳משה״לי׳עסטרייכעראאלוניקש״ותושיצפיסעוצ

הפעם״תהספרתיקוןעולםשיד״ל״ורנמובק״טשנשבתתרדאווהו״ילקוט

מכתניםמהרנהגצוליעולםמתקופהשלפביהמלחמהבגצרעיוןהדיוביתוגם

לרנותבגצ״גוצתישר״ל.

רניבול״ני״בירודהשתצפיסותפרסם״ותוקוצםשיד״ל״ורספרי ואמר 
י״מרו״שר״בינ״עםשיטהחצשה[,שהכל ויו״למשה,כצישל״

יר״וש״ין״בי״ומרמשלי,ואההי׳צעתגצוליישר״ל*.

זצ״ל  מסאטמאר  הרה״ק  ביקש  לפ״ק  תש״י  שבשנת  שליט״א  פאיע  אב״ד  הרה״ג  סיפר    *
מרבינו שיאמר דרשה בבית מדרשו נגד הציונית והמדינה, כי הי׳ יחיד בדור ממש שיצא נגד זה 
בפומבי, ולכן רצה להראות שיש עוד רבנים האומרים כן. ואכן מילא רבינו בקשת הרה״ק זצ״ל, 

ודרש אז בבכיות נוראות נגד הציונים והמדינה. 

עיין לעיל תחילת המערכה של רבינו זצ״ל המכתב מאדמו״ר משאפראן ומהגאון רבי מיכאל 
בער זצ״ל.

דבוק  שהיה  ע״ה  וזקיננו  קכ״א(:  )עמוד  ז״ל[  בראווער  אריה  חיים  רבי  ]הרה״ח  חיים  בזכרון 
לנו, התנהג  ובדרכו דרך הקודש שהורה  בפנים הספר(  )עיי״ש  זצ״ל  בדביקות אמיתית במרן 
על דרך זה לעשות רצון צדיק בשלימות, ליטע אמונת אומן בלבות יוצ״ח ותלמידיו ביסודות 
איתנים, וכו׳. והי׳ רגיל לומר, כי זאת לדעת, שלא בשביל זה אנו מתנגדים לציונות מפני שמרן 
זצ״ל מתנגד לזה, אלא משום שציונות אסורה באיסור חמור ונורא מצד עצמו, רק ת״ל שהקב״ה 
ברוב חסדיו השאיר לנו צדיק אמת, שינחנו בדרך האמת, להציל אותנו מעומק טומאת הציונות.

וגם את התלמידים על המבחן, ושאלם  ובנותיו שיחיו  ועל דרך זה הי׳ רגיל להעמיד את בניו 
בדרך היכי תמצא, מה יהא אם ישתנו עלינו סדרי בראשית, ויתחרט מרן זצ״ל מדרכו ויאמר 
אחרת ממה שהוא עצמו כתב בספרו ויואל משה ומה שלימד אותנו בעל פה כל הימים, למי 
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 אוי ואבוי למי שחושב רגע אחד שזה ישועה חלילה

ישועה וו״סקלערט״ייןרגע״ייןרגע״אצ״ס״יא״ ״יאצעםמעבטש וויי 
וויי,נעובותיבוהרנים וויי,״יי וויי,״יי -״ניטערערחורנן,״יי חלילה

״רגערוויעם״יאב״ךגעוועןציה״רנסטעענוצהארות,טויאעבטמ״הל״רגער,

צריכין לשמוע, ופע״א כששאל אחת מבנותיו שתחי׳ האם מותר להיות ציוניסט, והשיבה לו, 
יהי׳ אם רבינו מסאטמאר יאמר שמחוייבים  כי ציוני היינו אפיקורס. הוסיף לשאול, ומה  ח״ו 
להיות ציוני. השיבה, הרי בודאי יהי׳ מותר. ענה לה זקינינו, לא כן בתי, הלא תדעי, כי אם יתחרט 
וישנה את דעתו ״איז ער מער נישט דער סאטמארער רב״. והסביר לה כי כל מה שכתב בספר 
ויואל משה, זאת דעת התורה האמיתית, וכן היתה דעת כל הצדיקים הקודמים, ולכן א״א בשום 

אופן שזה ישתנה, וזוהי מורשת האמונה שהנחיל לנו מרן הק׳ זיע״א לאחוזת עולם.
ששת  מלחמת  תשכ״ז  בשנת  הערביים  עם  הציונים  ההתגרות  מלחמת  של  העתים  ובצוק 
הקדושים  המקומות  את  הארורים  הציונים  וכבשו  בעוה״ר  הצליח  שטן  ומעשה  האפילה  ימי 
ובראשם הכותל מערבי וקבר רחל, ומחמת כן נטרפה בשעתו דעתם של הציבור בעולם באופן 
ומיום תום המלחמה עד שב״ק  הציונים,  הנצחון של  על  גיל  אלי  וכולם שמחו  ומבהיל,  נורא 

)פרשת נשא( עדיין לא נתפרסם דעת קדשו של מרן זצ״ל אם מותר לילך אל הכותל. 
וזקינינו ע״ה הוי מרגלא לספר, שבאותן הימים בעת שנסע בחזרה מבארא פארק לווילאמסבורג, 
מדי יום ביומו היה וויכוחים גדולים בין הנוסעים, ופ״א אמר לו נרגן אחד בתוה״ד, שהתפשטה 
שמועה שכעת כיון שכבשו הציונים את מקום המקדש, בודאי גם רבינו ח״ו ישנה את דעתו, 
ויודה לדברי הציונים הכופרים, שאכן נעשה להם ניסים. וזקנינו ע״ה ענה לו ברוח גבורה בתום 
לבבו ״דעמאלטס בין איך נישט קיין חסיד פון רבי׳ן אויך נישט״ וכ״ז מגודל הבנתו בבהירות את 
דבריו הקדושים של מרן זצ״ל, שהיו קבועים וקיימים בקרבו, באופן של רוחות שבעולם לא 

יכלו להזיזו ממקומו. 
מאוד  ונהנה  זצ״ל  רבינו  לאזני  אז  הגיעו  האלו  שהדברים  ע״ה,  הענדלער  מענדל  הר״ר  וסיפר 

מתשובת זקנינו ע״ה.
נישט   – רביה״ק   – אים  איך  אז  מיין  ״איך  ואמר,  הוסיף  מנכדיו,  לאחד  כ״ז  את  וכשסיפר 
רוחות  כל  נגד  איתן  שיעמדו  רבינו,  של  רצונו  הי׳  זה  שבודאי  משום  דערמיט,  פארשעמט 
שבעולם״. וכשאחד מנכדיו שאלו, אם באמת היה מוכן לעזוב את מרן זצ"ל, או שאמר כן רק 
להשתיק את אותו מקטרג. ענה לו ע"ז, כי הדבר היה פשוט וברור לו, שאין לשמוע למי שהוא 
להכשיר מעשי הציונים. ואמר לו, כי לקבוע זאת בדעתו למעלה מכל ספק, למד אך ורק מפה 

קדשו של אותו זקן "אזוי האט אונז דער רבי געלערנט".
ואף על פי שהורה לצאצאיו לא להתפעל משום שינוי בעולם, כנ"ל, מכל מקום לא לא חדל 
מלהזכירם ולהזהירם מאד מאד, שמחוייבים לשמור ולעשות ולקיים באימה ויראה את תורת 

והנהגת מרן רביה"ק זי"ע, ושלא לזוז מדבריו ימין ושמאל ולאורו נסע ונלך.
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היינטאעךבישט״הן,צער״ותוה״יש״וןשאץימאשב״ך״לעערקלערובגען

וו״סאעבעןגעוועןנעולםוו״סמ׳ה״טאיימחרים״וןמבצהגעווען״לעט״ג״ין

״לענתימצרשיםהיינטאיךבישט״ןקעגןצערהסתרה,קעגןציניטערעגאירה

רחאלעלהכללכולויד״ו,ווייסטהשיאתדיעסוועטב״ךנליינן״יוצ״ין״רץ

הקצושה,״ייוויי,״ייוויי,״וי.ולנןנקשלעקוצ״תהכל,״ויהקנאהקעןב״ר

העלפןקיין״בצערעבישט.״נערנעובותיבוהרניםמ׳״יאאיבציג,מ׳״יא״אויכרוך

ב״ךצערענוצהארה,והצעותבתפסונעוהאר,״ויוויישניןישר״לשומריתורה

ב״חאוהכוחותשלהסאמנעוהאר.ואהוהחסרוןהדרי״יןנגלעצ,למהל״חשנו

שהדרי״יןנגלעצש״ליהוינו״ויוכללהחאיר״תישר״לנתשונה,מה״ומר

״םל״הי׳אההחורנןהי׳״ליהונ״מכנר״םל״אההרשעות,וכ״ןהי׳לו

הסאמ״חיאהנעוהאר.)אהדרי״יןנגלעצא,ויחי,שונניאםתשיאצ(.

א

 אוי ואבוי כמה דם נטף מהצדיקים הקודמים עבור זה הכת

אוי ו״נוי,וויפיהלנלוטה״טגעטר״פטמהדציקיםהקוצמים,ענוראההכת
היצועשלקחולעדמןהממשלה,״ויו״נוי,וויפיהלדער״וןוויפיהלנלוט

ה״טמעןגעב״געןפוןצידציקי״מתוו״סאייה״נעןאיךמדערגעווען״ויוצער

כתשר״ומהשיכוללדמוחמאה.

וע״כ ווערעםבעמטאיך״הן״וןגייט״יןאייערצרך,ה״ומער״אמ׳וועלמיר
״בו ש״ין ״עאפ נמעשיהן מצנקין ובקר״ נהם, כיוד״ שכר איין מקנל

ש״בו כיון ״נל כצנעי, נאה הנור״ רדון מקיימין ״בו צוכי כמותן, מתבהגין

הולכיןנצרךשלהם,״ולינאההכחבקנלשכרכיוד״נהם.)נשלח,תשטאו(.

א

הרב הציוני

 בשביל זה לבד שהתיר שמיטה ראוי לומר עליו כך

שמו, ימח עליו ו״מר אי׳׳ע רניבו פעם עמצ קוק של פרשה נתחילת עוד 
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וכשהתפל״ו״מררניבושנשנילאהלנצשהתירשמיטהר״וילומרעליוכך.

)מפיר׳א״ננרוךווערדנערגער,ממ״בטרי״ל(.

א

 מחויבים לקללו כשמזכירין אותו

גם יצועש״מררניבואדאלפעםכשצינרו״וצותקוקשראי,כה״ילישב״:איעצער
״יאמחוינ״יםדושעלטןוועןמעןמעלצט״יםא.)בפל״ותמהריאטצועאו(.

אגודה

 מרן הגה״ק שליט״א אודות הכנסיה של אגו״י!
 ביאתי לעולם לגלות האמת, האגודאים מתחברים לאפיקורסים, עתה חפצים 

לחזור לממשלה

ביום ״׳צחולהמועצפסח,״חרהשלחן,כשב״ספו״דלמרןהגהאקשליטא״
מסלתהומשמבהשלהיהצותהחרציתננרוקלין,עמצכאק״צמוארעל

ש״סור ישר״ל, ״גוצת של או נ״סיפה ישתתו מה מפבי ל... וש״ל רגליו,

להשתתונה.כאקמרןשליטא״המשיך:הבהני״תילעוהאאהי״״ךורקכצי

והבבימוכרחלומרשה״גוצ״יםהמהמתחנריםל״פיקורסים, לגלותה״מת,

)משמרת עושים״תהכבסי׳הגצולה. ולכןהם לחאורלממשלה, ועתהחפדים

חומותיבו,ה׳״מור,ג׳״יירתשיאצ,קובטרסנ׳(.

א

 עוד בתחלתה בהתייסדות ראיתי שלא טוב, ויהי׳ חלק מהציונים

״ין ״גוצה פון גריבצובג )התייסצות( ניים ״בפ״בג ג״בץ ב״ך אאל: רניבו אמר 
ק״ט״וויץ,אה״נ״יךגיאעהן״אציא״ךוועטבישטטויגען,צי״גוצהוועט

איין״חלקפוןצידיובי׳סיטישע״רג״בעא״דיע.)מפיר׳ישינוכיבגערבאי(.

א
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 הכופרים לא היו יכולים להזיק לולא אותם שומרי תורה ומצות המשתתפים 
עמהם, הם היו בעוכרינו

כן ״ם״יןממתיביןעצעתהג״ולה,ועושיםפעולותלד״תקוצםהאמן,הו״סכבה
עדומהלכללישר״ל,כמנו״רנצנריחא׳׳ל.ול״כמושעשונצוריבואהלצחוק

נה׳ מ״מיבים ש״יבם ו״פיקורסים מיבים ״ותם ונ״מת נמעשיהם, הקץ ״ת

ונתורתול״היויכוליםלד״תולהאיק,לול״״ותםשומריתורהומדותהמשתתפים

עמהםומסייעיםלהםלהפיץכפירתם,והם״שרהיולבונעוכריבולה״ריךעול

הגלות,ולעכנני״תמשיחדצקיבו,ה׳ירחם.)צנרייו״ל,תאריע,צושאג(.

א

 ככה הוא האגודה

א׳ מראישלה״גוצהנ״פא״״לרניבו,והי׳עלהשלחןקערהעםפירות,והבאל
בתןעיביועלתפוח״׳שהי׳ב״המ״וצ,ובתןלורניבו״תהתפוח,ופתחו,והי׳

נפביםמרוקנ,״׳׳לרניבו,א״אויאעהטעטץ״ויס...א.

א

 זהו האגודה, לכסות הציונות

פעם, ״חרכבסי׳שלה״גוצההי׳״דלרניבורנ״׳ונבושלהרנ,ורניבוש״ל
״ותוהיתכןשעשוהכבסי׳ננביביהטומ״השלהם,וגםבמד״שםתמובה

של״ותוה״ישהר...ועבהנבושל״ותורנ,שהתמובההי׳מכוסה,״מררניבו

הל״אההו״ה״גוצה...)אצ״ס״יאצ״ךצי״גוצהא(,)תמובהשלהרד׳עםכסוי(.)שמעתי

מ״א״שליטא״(.

א

 לא תתגודדו, אם לא האגודה - ולא תשימו קרחה למת לא הי׳ גזירת ניתוחי 
מתים

ביום ו׳תשריכשרניבונ״נחארהמהמח״הגצולהאפר״טעסטאנחודותביו
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י״רקבגצהגאירהה״יומהשלביתוחימתים,״מרעל״םהצרך,פי׳סמיכות

הכתונל״תתגוצצווצרשוחא׳׳ל)ינמותי׳׳צ(ל״תעשו״גוצות״גוצות,אווען

ביתוחי גאירת הי׳ אל״ למת עיביכם נין קרחה תשימו ול״ ״גוצהא צי בישט

ונושה, ובאק ומדילין״ותןמכלדער גאירותיהם, מתיםאכיהםמחפיןעלכל

ולוליכןנוצ״יהיומתחשניןיותרעםהיר״יםכמאשנ״ריכותנויו״למשה.

א

על ראש האגודה

 לא שוה הוא גרוע

פעם הלך״צמוארמנל״אונלטייל)אההי׳כשהי׳גרנוויל״מסורג(ופגשעםרניבו
מס״טמערשהלךגאכלטייל,וכנררדהה״צמוארמנל״אונלילךלניתו

והלךרניבולניתו, דו״ייך, גיין וויל״רויו לורניבונל״אונעררנ״יך ״מר

ה״צמואר ״מר ו״גוצה. דיובות מעביבי שצינרו עצ צ״ ועל צ״ על וצינרו

מנל״אונווי״אויקעןמיטה״לטעןמיט״ייךעסה״טמירב״כגעא״גט״״יש

ב״מן״א״ירה״טגעא״גט״א״יטשעמ״ירלעווין״יא״אויווינןגריון,״מרלו

״יר רנ נל״אונער קלוגער געא״גט, ״אוי ה״נ ״יך ״א גליינט ״יר ״ין רניבו

גליינט״א״יךה״נ״אויגעא״גט.״מר״צמוארמנל״אונב״וו״סא״ל״יךטוהן

״אמעןה״טמיר״אויב״ךגעא״גט,״צרנ״ל״מירהערעןפון״ייך,״מררניבו:

״יךה״נגעא״גט״אער״יאערגער.

]אמר ״צמוארמנל״אונ,ה״יך״בייכוללילךניחצעםכאמ,״מרלי״ישב״מן
שכנוצו״מרש״יטשעמ״ירלעווין)ר״שה״גוצה(הו״כמונןגריון.״מר

רנמ״מין כך,חכםכמונל״אונער עוצמ״מיןש״בי״מרתי וכאמ רניבו, לו

ש״מרתיכך,״מר״צמוארמנל״אונב״,מה״וכללעשות,ש״מרוליכךנשם

כאמ,״צרנ״בשמעמפיכאמ,״מררניבו:״מרתישהו״גרועמנ.ג.[.)מסרלי

ה״צמוארשסיפורלוה״צמוארמנל״אונ(.

א
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חינוך עצמאי

 הכופרים נותנים ס׳ והשאר מ׳ הרי ״סם״

הג״ון גם שם הי׳ ספריבגס שער״ן נמרחץ רניבו כששהה השבים באיד 
ממ״טערסצ״רואדאלונ״לנקר״תרניבו,וצינרעםרניבוניציצות

השמועה הגיע ו״א השיחה, ״ת לשמוע ״בשים כמה שם ועמצו רנ, לאמן

שהממשלה עדמ״י, לחיבוך נבוגע הממשלה עם ״חת יצ עשתה שה״גוצה

תשלםלהחיבוךעדמ״יששיםפר״דעבטמכלההוד״ות,וה״רנעיםהבותרים

ה״גוצה שנין ההסכם ״ת שמע כ״שר מעדמם, העדמ״י החיבוך ישלמו

תשלם פר״דעבט שס׳ מ׳ ׳ס אה אהרי דחות: נצרך ו״מר בעבה והממשלה

הממשלהומ׳פר״דעבטתשלםהחיבוךעדמ״י,ואהוכחושלהסאמא.

בין ה״בשיםשעמצושםהי׳רנ״חצמיוד״יפולין,כ״שרר״הורניבופבה״ליו
וש״ל עכשיו, ממהש״מרתי מרודים ״יבכם נוצ״י ״תם הבה לו: ו״מר

הלה:למהי״מרהרניכן,וכינשנילש״ביפולישער,״מרלורניבול״וצוק״

ביסןלעאער)מחסיצינ״נונהישבים,שגאכעמצשם(שהו״גאכפולישער,ועליו גם

ש״יבכם מרגיש ״בי עליכם ״נל ש״מרתי, ממה מרודה ש״יבו ״ומר ״יבבי

מרודיםמצנרי.

א

 אינו מילתא דבדיחותא, ע״ז מסרו נפשייהו ממש, ע״ז ניהלו המלחמות משך 
הדורות

והודה הלהו״מרלרניבו:ש״יבייוצעה״יךי״מרהרניסאםעלהחיבוךעדמ״י
שלומציםשםתורה.עבהלורניבו,וכי״תםחושניםשמהש״מרתי

יוצעים״תם וכי שאההסאםהי׳מילת״צנציחות״,ל״!ול״!כיאהוהסאם,

מיבים מכספי תנו״ ל״ תורה שלימוצ ירושלים,  יקירי בפשייהו מסרו שעאא

ו״פיקורסים,וכייוצעים״תם״תהמלחמותשביהלויר״יצ׳נמשךכלהצורות,

שיהי׳החיבוךהטהורנירושליםפרושומונצלמכוחותהסטר״״חר״,ול״יהי׳

למיביםוכופריםשוםחלקנחיבוךיחציישר״ל,וכעתנ״יםה״גוצהלנטל״ת

הכל,ובעשיםשותפיםגמוריםעםממשלתהמיבים.
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כל ״ת נ״ורך והסניר ״ש נלהנ קולו והרים נצנריו, מ״וצ בתלהנ רבינו 
חשש כי קדת שירגע מרניבו ניקש ממ״טערסצ״רו והרנ הצנרים,

לנרי״תו.״ולםרניבוהמשיךנצנריועצשנ״ההרנביתוניקשה״תה״בשים

הרנ רק ובש״ר ה״בשים, יד״ו ו״כן קדת, ירגע שרניבו נכצי שיד״ו,

ממ״טערסצ״רו.)״נירהרועים,עמוצתקפא״(.

מדינתם

 להשתמש בדברים הבאים משם
 ולאנחנו פשוט הדבר כי היא סחורת הציונים

ויר״ה תורה נישינת לומצנ״רהאנ נהיותי ימיםמקצם אכרתי הדעיר ואני 
״מרלישאנהרהאחהמפו״רמואהנבימיןהערשנערק״וויטששליטא״

מבהלניתרחלצשם,שפעם״חת״מרלונפירושכאק״צמוארשפירות״אי

״סורליקחמשוםצ״יןמודי״יןוכו׳והוסיוכאקמרןו״מרול״בחבופשוטהצנר

כיהי״סחורתהדיובים.עכצאקמהששמעתימהרהאחהבאל.)בחלתצנש,צוראה(.

א

 זה הי׳ כבר הטאקטיק של המן

ודבר פל״״ית״נמצרשעהאפנהר״ותו״תעושרכנוצמלכותו,ר׳יהוצה
וכןלהלןשם״ית״ נר׳סימון״מר,סעוצת״רץישר״להר״הלהם,

צא״גםושתיהמלכהעשתהמשתהבשיםוגו׳,״יןגם״ל״רינויוכו׳מהאה

נסעוצת״רץישר״ל״ואונסעוצת״רץישר״ל,עאכ.

פל״ימהעביןסעוצת״רץישר״ל״להמשתהשל״חשורושנשושן והוא 
הנירה,והרצאלני״רצלפישכלכוובתוהיתהלחננהסעוצהעלישר״ל

כצילהכשילםכצ״ית״נילקוט,עלכןהשתצללהכיןכלדרכיהסעוצהממ״כלי

״רץישר״לכמו״ילוהיונ״רדםונמקומםנכצילשמחלננםשתאוחצעתם.

מנו״רמאהכיעדתושלהמןהיתהלהשתמשנשם״רץישר״לכצי עכ״פ 
להטעות״תישר״ל״חריוולהכשילםנענוצהארה,וא״תהי״גםעדת



קמי הרועיםעבודת הויואל משה

הרשעיםנצורה״חרוןהאה,שכלמגמתםלהכביסמיבותוכפירהנתוךלנות

״ידטל״ ללנוש התחילו או ולמטרה תורה, צת על ולהענירם ישר״ל, נבי

ירושלמית,ולבופונרעיוןחנתה״רץו״הנת״רץישר״ל,ועאיכךעלתהניצם

להטעותרניםמישר״ל״חריהם.

הייתיכירעיוןחצשהו״אה,״שרהכופריםהללוהמדי״ו״ותו,״ך וסבור 
אותחלה, כיהמןהרשעפתחנעדה לעולמים, כן הי׳ כנר כי רו״בי

להשתמשנשם״רץישר״ל,כצילהמשיך״תישר״ללהתחנרעמהם,״ל״

שנימיםההםגנרכחהקצושהשלמרצכיהדציקובתנטלההגאירה,והצרקנלו

וחארו או, עדה בשתכחה ולא״ת הבס מ״הנת התורה ״ת עדמם על ישר״ל

ויסצוהעכשיוהמיביםנצורה״חרון,״נלל״חצשהו״אה,כי״םדרעתבושבת

הי״או,עדתושלהמןהרשע,והןהבההיולבונעוכריבולהעניררונישר״לעל

הצת.

א

 זאת חנוכה תש״ח

יה הי׳ערךשבישנועות״חריהחלטתהיועאן*להקיםממשלהדיוביתנ״אי.
-הייבולַחלק״אילשביחלקיםלהדיוביםולהערניים,שיקומושםשבימציבות

שגם צורות כמה כנר שם שצרים להפ״לעסטיבער ומציבה הדיובים מציבת

הפ״לעסטיבעריהי׳להם״תחלת״צג״ולה״וג״ולהגמורה.

והי׳ הנלנולציעותבור״מ״וצ

וקם רניבווהכריא:

ובעוה״ר כעתנאמביבופשתההמספחתובתפשטהצעתמיבותנעולםשתועים
ומתעיםלומרשעאימלחמה״ו״יאהפעולות״בושיותוהשתצלות

*  מידי נזכר ענין החלטת היוע״ן צריכין לרשום שהראשון ביוע״ן שנתן תמיכה בהיוען למדינה 
ציונות הי׳ הקאמעניסטען היינו מדינת רוסיא הרשעה עם ראש שלהם דאז סטאלין ימ״ש, היות 
ש״הפארטי״ בתחילת מדינת עמלק הי׳ קאמעניסטען והי׳ אמור שהמדינה יהי׳ קאמעניסטישע 
אמעריקע  מדינת  שנסתבך  הדברים  א׳  ]וזה  ימ״ש.  סטאלין  תמך  לכן  כן(  שהי׳  )והלואי  מדינה 

לתמוך בהמדינה הרשעה של הציונות שלא יהי׳ חיזוק להקאמעניזעם[.
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ש״מרו חכאאל צנרי לנ על שם ״יש ו״ין - ג״ולה לעדמם יקחו ״ואה ״דל

)כתונותקיא״(כי״בומושנעיםועומציםנשנועותחמורותונעובשחמורשל״

לעשותשוםפעולהמעדמיבולקחתג״ולהושחרורעצשינ״האמןשיג״לבו

השיאתג״ולתעולמים.וה״ומריםכןוהתומכיםניצ״לו,הםכופריםנתוהאק

ונחאאלשהרי״בומושנעיםועומציםשל״לעשותשוםפעולהמעדמבולקחת

ג״ולהעצשינו״האמןשיג״לבוהשיאתג״ולעולמים.

והתועים לחשונשיתכןשישועתןשלישר״ל״ועכאפ״יאה״תחלת״צג״ולה
תנו״עאיהרשעיםחאו,הריאהצעתמיבותוכלהחושנכןהריהו״

בתפסלמיבותרחאל.

והאיך ל״ינושולקרו״קרי״תשמעפעמיםנכליום,והכתונדווחול״תתורו
״חרילננכםוצרשוחאאלצק״יעלמיבות,צהייבועל״מובותוציעות

כואנות,ו״יןלךמיבותגצולמאהלהכחישמקר״מפורשנתורההשמרולכםפן

יפתהלננכםוסרתםוענצתם״להים״חריםוגו׳ו״נצתםמהרהמעלה״רץ

הטונה,-והםבמשכיםלה״מיןהיפךהכתונומפורשנתורה,ו״ומריםכיעאי

רשעיםו״פיקורסיםהגרועיםמעונציעאאתהי׳חאוישועתןשלישר״ל.ובמד״

שמעיציןעצותשקרפעמיםנכליוםנקאש.ול״י״ומןכייסופרשמישמ״מין

עוצנתורהיקנלוי״מיןנצעתמיבותכאה.

וכתב ה״והחהאקעהאכר״ה״בכיבותןלפביכםהיוםנרכהוקללה,צאהק״י
״ת ומפרש, וקללה, נרכה או נבתיבה ציש ה״רץ, בחלת הנטחת על

לכם או בתיבה תחשנ הא״ מדות ״ל תשמעו צ״ם תשמעון, ״שר הנרכה

לנרכה,ו״םל״תשמעו״יןאולכם״ל״קללה,כינ״מדעותהיתקב״ונכם

-הריצגםנבתיבתה״רץ גצולה,עאכ. וי״נצו״תכםממבהנבקמה ה״ומות

נשעהשביתןלבועאיהשיאת״ם״יןשומרים״תהתורהו״תהמדותישנה

סכבת״נצוןחאולי״נצמתוכהנבקמהגצולה,-ומכאשכ״שרלוקחין״ותה

״פשר ה״יך - וכופרים, פושעים ועאי הנויאת רדון בגצ נשר נארוע מעדמן

לדפותשיוכללהיותנאה״יאהישועהלישר״ל.

וא״כ הי״ךיעלהעלהצעתלדפותשנ״מדעותפושעים״לו״ונסיועםתנ״
״יאהישועהלישר״ל.
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והמאמינים להנליהםעליהםהכ׳״ומר)צנריםלנ,ו׳(עםבנלול״חכם**,ולו
חכמהישכילושל״יתכןשנ״ופןכאהתוכללדמוח״יאוישועה

לישר״ל.

וברש״י רישפרשתמשפטיםהני״מהשצרשואאל)מכילת״(עלהכתונו״לה
ו״פילו עכואם, לפבי ול״ לפביהם לפביהם, תשים ״שר המשפטים

שלהם, נערכ״ות תני״הו ״ל ישר״ל כציבי ״ותו צבין שהם ״׳ נצין יצעת

שהמני״ציביישר״ללפביבכריםמחלל״תהשםומייקרשםהעכואםוכו׳עאכ.

הריצנמהשמוסרישר״ל״וציבוהפרטיל״ואהשהםישפטוהוויודי״ול״ור

״תציבוהוינאהמחלל״תהשםומייקרשםהעאא,וע״כואכש״םקמיםכת

מישר״לנשםכללישר״ללמסורציבםהכללישלישר״ללפבי״ואהשהםיצובו

וישפטועלישועתןשלישר״לה״םלשחררםמןהגלותולהורישם״ת״אי,

עורו שפובים מאה, גצול העאא שם והוקרת השם חילול לך ש״ין פשיט״

להנטחותהשיאתנתוהאקונכלצנריהבני״יםשהנטיחלהושיע״תישר״ל,

ו״שרניצוהכחוהממשלהלהושיעבוכ״שריעלהנרדובוית׳,והולכיןומוסרין

עדמןתחתשופטי״ואהשהםיהיוהצייביםוהשופטיםמשפטווגורלושלהכלל

*  ראוי להעתיק כאן מספר עבודה תמה להגאון שיצא חוצץ נגד קאלישער וספרו דרישת ציון, 
ודיעותיו, והפריך כל דבריו בין מה שנוגע להלכה בין אגדה בין עפ״י השכל

]הליצנות הגדול של אלו שמזכירים שם גאולה אתחלתא דגאולה[

כאן המדובר אודות חלק הרוחני הקרבת קרבנות

והנה ראיתי שבעל ״מאמר העבודה״ נקיט בלשונו תמיד מענין אתחלתא דגאולה, וזה אין לו 
מובן לכל מי שיש לו דעת להבין... והרי קרוב הדבר דבאיזה זמן יעמוד מלכות של חסד ויתן 
רשות להקריב קרבנות, ואח״כ יקום מלך חדש שנתחדשו גזירותיו וישיב אחר הרשיון, האם 
נאמר שהי׳ בימי המלך הטוב אתחלתא דגאולה, ובימי המלך המרשיע פסקה הגאולה והתחיל  
כל זה הוא שחוק ומהתלות מרבה להכיל. והרי לפי דעת הגאון יעב״ץ שהבאתי  גלות מחדש, 
והיו מקריבים קרבנות  דבריו בפתח השער, הי׳ להם רשות להקריב קרבנות בימי ר״ג ביבנה, 
בפועל, ואח״כ נתבטל, והשתא נימא דבימי ר״ג הי׳ אתלתא דגאולה ואח״כ הי׳ גלות מחדש, 
- וכמו כן יכולים להיות התחלות הרבה שאין להם סוף, זהו בודאי שחוק ולעג הרבה. )עבודה תמה, 

דף ע״ה ע״א(.

מחזירים  פנים  ובבושת  והנסים  דגאולה  האתחלתא  מתפוצצות  שכבר  אחר  עתה  נאמר  ומה 
חלקים, ועכ״ז עוד יש אוחזים בע״ז וכפירה הלזו. 
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ישר״ל,ושהםיני״והישועהלישר״ל,וכ״ילועאנצ׳״תה״רץו״ין״לקים

נישר״לחאו,ו״יןלךכפירהננויאתונתוהאקיותרמאה.

- רונ״צעלמ״ בגצ בש״רבומעטים נבסיון״ו״ם ולעמוצ להתחאק ועלינו 
ובתקייםנבווסרמרעמשתוללעלהנריות-כ״שרכנרקצמווהוציע

לבוחאאל)סווסוטה(״יךיהי׳מדנהצורנעקנת״צמשיח״.

ומבואר נרמנאםנמ״מרקצשאהונ״גרתתימןונפאומהל׳ציעותשנמקומות
וכו׳ מקום נ״ותו לעמוצ ״סור ״׳ מדוה על ״פילו לענור שכופים

ויכבס״פילולמצנרותולמקומותש״יןשםישונכו׳.וכיואנכתננחינורו)נפאו

מהל׳צעות(צנמציבהשמבהגותיהרשעיםילךמןהמקוםההו״כו׳ו״םהיוכל

המציבותשהו״יוצעםושומעשמועתןבוהגיםנצרךל״טונהכמואמביבוישנ

בתערנ ״״אכ לישנ ״ותו מביחים ש״ין וחט״ים רעים הם ו״ם יחיצי. לנצו

עמהםובוהגכמבהגםהרעיד״למערותולמצנרותכו׳-ויוד״מאהכיהרי״ו

שבש״ריחיציהבוהגנצרךהטונה״יןלולהכבעלצעתהרונולהתערנעמהם

הקצושה תורתיבו צת בגצ ונמהשהו״ - למצנריות לד״ת ידטרך כצישל״

ודריךלהיותסרמרע - ״סורלכוור״שולהנטל״ונפביכלהעולםכולו,

ולהחאיקנה״מובה״ו״םבש״ריןעיאכיחיצי-ומחוייניםלמסורבפשוולאעוק

אעקהגצולהומרהנחודותונרחונותלפרסם״תה״מת.

והנני מגלהצעתינאה,״ושיוצע״בישיורוהמוריםחדיםונליסטר״ותעצ״ין
שיעורעל״לההצנרים,״נל״יבבימתחשנכללעםכלמהשי״מרו.

נבאי, נלנות כפירה יהי׳ ול״ ה״מובה אהשתתפרסם על הכל לסנול וכצ״י

יועילרקעלרגע״חצהכלכצ״י,ומישמ״מיןננוכאעונתוהאק ו״פילול״

מחויינלפרסםצעת״מתשל״באואחאו״ורגעמה״מובה״ושהי״בגצצעת

כלהעולם,כיתורתיבוהק׳הי״בדחיותו״יןלבטותממבהנשם״ופן.

והשי״ת עוצי״ירעיבינבאיויר״והכלויכירולצעתהטעותהגצולשטעונה,
נעוהארעםבנלול״חכםמישטועהומ״מיןנהנלהאה,ולוחכמו

ישכילויניבוא״תשנ״ופןכאה״א״לדמוח״יאהישועהלישר״ל.

ועלינו לעמוצ״יתןנבסיובותהקשיםנתקופהקשהומרהאו,...ו״פילולתרץ
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״תהנוכאעגאכ״סור,צ״םאקוקיםלתירוץאהסימןשישלוקושי״.

ואקוה להשיאתשנקרונינו״העתשיתגלהה״מתויר״ושתעוובתעוויר״ו
הכלשכלהרעיוןהאהשלנקשתג״ולהמעדמןעאי״ואההי׳טפשות

גצולוהנלורעותרוח.ו״ךהו״שגרםלישר״ל״תכלהתל״ה״שרמד״תבו

נשביםה״חרובותנעוהאר״שר״כמאלעתהנאה.ועצ״אדריךלקייםמ״מר

הבנו״ה״אבצנרויר״יצ׳״יש״לרעהו,ויתקייםויקשנצ׳וישמעויכתננספר

אכרוןלפביו.

א

 כחצי שעה דיבר שאסור לנסוע מטעמים רוחניים, ואח״כ דיבר שמטעמים 
גשמיים אסור לחזור

ממכתב כאק״צמואררניבפתלידנימנ״נונאדאל

ערב שנאקפר׳שמיבי,״סרוחגשלפסחתשאט

לכבוד חנירי....

דברתי הרנהעם״נישליטא״נבוגעלחאורל״רץונכלההאצמבותהר״יתילו
״ת קנלתי שכנר וכמעט ל״רהאק, לחאור רק ״חרת עדה לי ש״ין

הסכמתו.

״ת פגשבו ושם נרכות, שנע מדוה לסעוצת יחצ הלכבו כשנוע לפבי אך 
ה״צמוארמס״טמ״רשליטא״,וש״ל״ת״ני״וצותי,ו״מרלו״נישיש

נרדובילחאורל״רץ,והתחילה״צמוארמס״טמ״רלצנרנעביןאה,וכחדישעה

צינרש״סורלבסועמטעמיםרוחביים,ו״חאכהתחיללצנרשמטעמיםגשמיים

״סורלחאור,ו״נינשמעו״תכלהצנריםה״להבפלעליופחצגצול,וננו״י

הניתהש״ל״ותי,בו,גםעתה״תהחושנלחאור,ו״מרלישנשום״ופןל״יתן

לילחאורעצשיתווצעלוננירורכלהמדנ...-בפתלידני.

א
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 שאל אותי למה הנני דר בא״י

ומ״ש שנרדוןהרנ...להתיישנכ״ן...

כשהייתי נחורוהעאל״דלכאקמרן]מס״טמ״ר[ש״ל״ותילמההבביצר
נ״אי,והסנרתישישעלי״חריותהרנים,והסכיםעמישהבבימוכרח

ליש״רנ״אי,וכמונן״יךקשהמ״צלקנלהסכמתונעביןאה.

אברהם יציק קאהן

)״סיפתמכתניםסימןראא(

א

 יותר טוב אצל הקאמעניסטן מאצל הציונים

יום ״׳לסצר״תחגהמדותתשמרתשמאא

בשנת תשלאוכשהייתיחתןוהייתי״דלכאק״צמוארהקוהאטלהסתופונדלו
על נרכה לקנל כשהלכתי שמחאת ״חר ותיכו הבור״ים, הימים על

היות אדאל לכאק״צמואר וש״לתי גאכ״חיהדעיר, הי׳ אה ונמעמצ החתובה

שהמצונרהי׳כשבתקשרתינקשרהשיצוךשל״לגורנ״רץישר״לעאפפקוצת

כאק״צמוארשש״לתיאהקוצםהשיצוך,״נלעכשיושהייתישםנ״רץישר״ל

ו״בירו״השיששםערליכעיוצעןרדובילהיותניןהחנרי״אדווישעןערליכע

יוצעןאכך״מרתי.הסתכלעלינפביםמ״ירותודהלותפביםונשביהיציםה״ט

ערמירגעש״קעלטו״מר:עס״יאצ״ך״מקוםסכבהמעןקעןבישטוויסען

וו״סעסקעןגישעהן.

ויירתי עוהאפ״נערצ״ך״יךווילצ״ךאייןדווישעןעהרליכעיוצען)כוובתיהי׳
ל״ כנר״שובה צנריו ״ת עוהאפ וחאר צ׳( נענוצת להשלים יכולים ששם

נרוגארקנדהלותפביםושחוקקלעלשפתיוו״מרעס״יאצ״ך״מקוםסכבה

מעןקעןבישטוויסען.והי׳שםגאכ..וההויאנחורמשהשוו״רץכךהי׳המעשה

וכתנתיאהלנקשתיציציר׳״הרןר״אעבנערגשליטא״ותוכללפרסםאהכצי

משם הי״ הגםשנאנשתחי׳ אדללהאה ״צמואר כאק של צעת הי׳ מה ליצע
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מ״רץישר״לעכאאל״הסכיםנשום״ופןש״גורשם.

ועוד יותרמאה״כתונמהשהי׳״דל״ניר׳מרצכי״רי׳אללהאהאהל״שמעתי
נעדמי)שהייתי״אילצקטןו״חאככשבתגצלתיבחלה״ני(״ל״שמעתיאהמצוצי

שהו״הי׳השו״ל.אההי׳נשבתתשטאוכשהי׳כאקרניבואדאלנ״רץישר״לו״א

קוצם הי׳ ואה השואנ, שם הי׳ ו״ני ״ובג״רין ננ״צ״פעסט צרים עוצ הייבו

הרעוועלודיעכיצועשנשבתתשיאאהי׳הרעוועלודיעו״אנרח״ניאאלעםכל

נעבין קשה והיק הק״מעביסטן שם שולט הי׳ ש״א משפחות ועוצ משפחתו

חאו לכתונ ול״ נהסקול נשנת גם לילך דריכים היו הילצים וחיבוך, יהצות

ו״ניאללהאהניקש״תצוצישיש״ללרניבו״םהו״מסכיםש״נייסעל״רץ

ישר״להיותשאקיבור׳משהסופרמקר״ליאדללהאהבסע״אמקוצםלאהממיל״

הי׳רדון״נ״מ״ריאאלגאכלבסועשם,וגערנורניבואדאלו״מרלוווערא״גט

ציר״אצ״רט״יאנעסער״פשר״יאצ״רטיןנעסער,ול״הסכיםנשום״ופן

ש״נייסעל״אי]מור״׳ציגשיותרטונלהיותשם״דלהק״מעביסטעןמלהיות

נ״אי״דלהדיובים[.-שמו״לדניג״-טעסמ״ן.

א

 לא כ״א יכול יכול לנסוע שם, אלא מיוחדים, כמו פייערלעשער, לתוך בית 
בוערת

בא׳ מבסיעותיושלרניבול״אי,ש״לרניבולהרהאחר׳פבחסעסטרייכעראאל
נניהמאצ״םהו״גאכבוסע,ועבההלה,שכשיששריפהחאונניתל״וכל

״חציכוללרוץתוךהשריפהלכנות,״ל״האפייער-לעשעראשמלומציםנכך,

וישלהםמלנושיםעאא,״םל״ויכוליםלהכוותחאווכו׳.כןנעביןאה,רניבו

מלומצעאא,והו״כמלונשעםמגן)״רומגעפ״בדערט(,״נלהו״יר״.ובהבהרניבו

מאהמ״וצ.

א

 ומפני חטאינו גלינו ״לארצינו״

נניהמאצ הקצוש ניום ״מר השבית העולם מלחמת ״חר תשכאו בשנת 
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ישר״לשהכופרים נ״רץ המדנ ונפרט הצור, מדנ על נירושלים,שהת״ובן

הדיוביםעשולהםשםמקוםלגורשם,ו״מרנשנרוןלנ:״בו״ומריםומתפללים

נתפילתיבואומפביחט״יבוגליבומ״רדיבוא,ונעובותיבוהרנים״חרישהשתלטו

הדיוביםימאשעל״רץישר״לומתכובביםלייסצשם׳מציבה׳,יכולין״בולומר

נעואהאמפביחט״יבוגליבואל״רדיבוא...שעליציחט״יבונ״בול״רדיבו״רץ

ישר״לששםישמנולשלכפירהומיבות.

א

 היום כולי עלמא מודי שאין לנסוע לשם

דברות קודש

ד׳ בהעלותך תשל״ח

ימי התייסדות קרן הצלה

איך ווילצערמ״בעןצ״סוו״ס״יךה״נשויןצערמ״בט״יןויו״למשה,עס״יא
צ״״תוספות״יןקיצושיןוו״סנרעבגט״ר״פ״יןב״מעןפוןרניבוחיים

כהן,וו״סא״גט״אהייבט״יאבישט״קייןמדוהפוןוו״ויבען״ין״רץישר״ל,

וויילעס״יאשווערמקייםדואייןצימדותהתלויותנ״רץ.א״גטצערויוצער

צ״ך ״יא צער״מת׳ן ״ין געשרינען*. עס טועהה״ט ״תלמיצ ״א מהריאט,

שווער,וויקעןעסאיין״אצי״לעגצוליםפוןצעםתוספותניאצעםמהריאטניי

וועלןעס״יאגעוועןרוחהקוצשהופיענניתמצרשם,ווי״אויקעןאיין״אאיי

ה״נןבישטגעמערקטצעםטעות״יןתוספות.

נאר הייבט״יאעסשויןפ״רעבטפערט,וויילאייה״נןגעאעהןנרוחהקוצש,״א
עסוועטקומען״דייטוו״סעסוועטכמעטבישטמעגליךאייןדווו״ויבען

״ין״רץישר״ל,וועגןצעםה״נעןאייבישטגעוו״לטמ״כן״גרייא״יןתוספות

חיים  רבינו  המימרות של  בין שתי  כ״ה( כתב שמצא סתירה  סימן  )יו״ד ח״א  *  בשו״ת מהרי״ט 
כהן שבתוס׳ ומזה הסיק שהם הגהות תלמיד ולאו דסמכא כלל. אך כבר חלקו עליו בזה אביו 
תורת  זאב,  בנימין  שו״ת  משה,  והדרכי  הגדולה,  הכנסת  וכן  סאגיס,  שלמה  ר׳  ורבו  המבי״ט 
חיים, מהרבי״ל, מהרח״ש קרבן נתנאל, דרישה, בית שמואל, ט״ז, באה״ט, חוות יאיר, האלף לך 
שלמה, הנוב״י, מהר״י פיק, כולם הביאו את דברי ר״ח ככתבם ולא מצאו בהם סתירה. והשל״ה 
חלק על דברי התוס׳ שסבר שדעת ר״ח היא דעת יחיד אך לא משום זה שיבוש בתוס׳. ומה 
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-וויילהייבט״יאכוליעלמ״מוצי״אצירעקטדוגיין״הין״יןאיך״רייבנרעבגן

״ין״בסיוןט״רמעןבישט.

א

 הרוצה להנצל מנסיונות אינו נוסע למקום אשר שם מקור הנסיונות היותר 
קשים מסוף העולם ועד סופו

ידועה ומפורסמתצעתושלמרןרניהאקאיאעלמבועמליסעל״רץישר״לנאמן
האה.וככהחיבךאקביבו]הרהאחר׳חיים״ריהנר״וועראאל[״תיודאח

והאהירםשבסיעהל״אימסוכבתנתכליתנרוחביות,כיהמנקרשםעלולמ״וצ

שלנוימשךחאו״חר״ניארייהושלהעאאהדיובית.ועוצ,ועוצ.

הרנה בוטים הוריו שננית היות איאע, מרן ״ת ש״ל הישינה מתלמיצי א׳ 
למ״צערןנהבהגהונמלנושים,ומרניםלצרושממבולהתבהגכמותםפעם

נכהופעםנכה,וקשהעליולסרננעצםנכלעת,והבסיובותרניםועדומים,

לכןבפשונש״לתו,״ולילפימדנו,טוניותרשיסעל״איושםילמוצנישינת

להבדל הרודה הק׳: נלשובו רניהאק לו והשינ עיהאק. נירושלים ס״טמ״ר

מבסיובות״יבובוסעלמקום״שרשםמקורהבסיובותהיותרקשיםמסווהעולם

שכתבו בקצת שו״ת בשם מהרי״ט שדברי ר״ח הם מתלמיד טועה, מקורו בדברי המעיל צדקה 
המובא בפתחי תשובה אה״ע סימן ע״ה, דאילו המהרי״ט כתב רק ״הגהת תלמיד״, וכבר העירו 
הב״ח  גם  הראשונים.  מן  אחד  ועכ״פ  התוס׳  בעלי  מרבותינו  הוא  הרי  תלמיד  אותו  דגם  בזה 
והגר״א רע״א ועוד הרבה הניחו דברי התוס׳ בלי שום הגהה והערה. וכן בשו״ת תומת ישרים 
)סימן ס״ז( העתיק דברי התוס׳ בשם רבינו חיים כהן ונקטם כפשטם. ובכנה״ג )אה״ע סימן ע״ה הגהב״י 

אות כ״ה( הביא הרבה פוסקים שפסקו להלכה כדעת ר״ח שבזמן הזה אין מצוה לדור בא״י, וכתב 

ופרח,  הכפתור  על  חלק  מ״ז  ובסימן  קל״א,  בסימן  ר״ח  לסברת  חשש  עצמו  המהרי״ט  שגם 
בה.  בשביל מצוות התלויות  אינו אלא  לא״י  מעלין  שדין  וכתב  כ״ח,  בסימן  שכתב  מה  וסתר 
בעיר קושטאנדינא  כבוד  ומנוחתו  רב בסאלונקי  והי׳  יצא לחו״ל  וגם המהרי״ט שנולד בצפת 
)איסטאמבול(. ונראה שלא ראה המהרי״ט מה שכתב אביו המהרי״ט מה שכתב המבי״ט בחלק 

א׳ סימן רמ״ה שהביא את שתי המימרות בשם ר״ח עצמו ולא תלמיד ולא ראה בהם סתירה.

את זה ראוי להעיר רבינו חיים הכהן בתוספות כתב שאין מצוה עכשיו כי יש כמה מצות התלויות 
בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם - הרי בשביל זה אין לנסוע אפילו 
יש מצוה או משום זה אין מצוה, וק״ו שלא להביא הפירות והירקות לחו״ל, אם המצוה גדולה 

אין עכשיו משום שאין יכולין ליזהר עכשיו שם, כ״ש שאין להביא כאן, להשתמש בהם.
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ועצסופו.ונירך״ותומרןאיאעשיוכללהחאיקמעמצ,ואכהלהעמיצניתב״מן

נישר״לעאצישר״לסנ״.)אכרוןחייםעמוצרכאצ(.

 כל מה שבונים הכופרים, יחרב ויהרס

ואין שוםספקשכלמהשנוביםהכופריםוהמיביםלשםכפירהא״ת,הכליחרנ
ויהרס,וכצנריהרמנאםשסאתשכתנומיןישרו,והטעםכצישל״יאכר

עליושםהמין,וכמוכןכ״ן,כלמהשנבוהמיביםהללוהכליהרסשל״יאכר

שמם.)חיצושיתורהצרשותופרקי״נות,נלק,צוסא״(.

א

 המדינה יכלה ויאבד

עם ״יאקייןשוםספקבישט״אצעסוועטפ״רנרעבטווערןכלהו״נצ״ייצער
משיחוועטקומען.)סאגפ׳נהעלותך,תשכאא(.

אבער צ״ס״יאקייןשוםספקבישט,ני״תהמשיחוועטבישטאיין״הןצעם
פוןצערמלוכהצ״סמוא ופליט קייןשריצ בישטנליינן וו״סס׳וועט

נטלומנוטלווערן,״יוצוו״סגליינט״יןנ״שעפערקען״יןצעםבישטמסופק

איין״אצ״סא״לאיין״בצערש.)שם(.

 אם לא הי׳ עוזר להם כבר נפטרנו מהצרה הזאת

״מעריק״, של הפרעאיצעבט על אדאל רניבו ״מר ביסן נימי תשלאצ בשנת 
״רויסהעלפן גענעטן ״יהם ה״ט ווער שוטה ״ ביקס ״ ׳ביקס״ן׳

וו״לטמעןשויןל״בגפטור וועןערהעלפטבישט״רויס, ]המציבההדיובית[

געוו״רןפוןצידרה]המציבההדיובית,״וכלהדיובות[.

א

 אם אשאר בא״י איני יודע אם אני באמת בא״י, על הספינה מוקף מים, מקום 
טהרה

שילהי שבתתשאוטרםשבסערניבומ״איל״מעריקע,הפדירנושאנהרנר׳
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יו״ל״שכבאיאדאלמטנרי״,שיש״רעוצנ״אילכהאפעצ״חרראה,כישמ״ל״

יספיקהאמןלהגיעל״מעריקעתוךאמןקדרכאה,ומייוצע״םל״יסתננהצנר

להש״רעלהספיבהעלראה.עאאהשינלורניבונאה׳׳ל:א״ם״ש״רפה״יבי

יוצע״ם״בינ״מתנ״׳׳י,ולעומתאה״ם״הי׳נראהעלהספיבהמוקונמים

כיצועא, רומאלטהרה, כימים במד״נמקוםטהרה, יוצע״ביש״בי מכלדצ,

עכאל.-ולנסווכןהי׳שהספיבההגיעהל״מעריקעניוםנ׳צראהשבתתשאא,

ורניבוירצמהספיבהמוד״יראה.)צנרייו״למכתניםחלקנ׳סימןקאט,הערהג׳(.

עברית

 אסור כמו עבודה זרה

דע לשוןטמ״״יא״סור״אויוויענוצהארה.-״יךא״ג״ייךלהלכה-הובצערט
מ״הל״ט״גא״למעןאיךניקעןדוםדלםווי״ייצערדולערבעןצעםלשון.

איך דיצ״סבישטדוריק,״פילוצעג״בדעוועלטא״לאיךדוא״מעןקומעןא״גען
פ״רקערט!)נמסינתלטונתייטנלננ״אינהעלותך,תשכ׳׳״(.

א

 מודה בכך במינות ובאפיקורסות, וכופר בכה״ת

לפיכך ״יסורגמורהו״לצנרנשפתענריתכינאההריהו״במשך״חרמעשי
נכך מוצה הו״ והרי הצת, ומחריני מהרסי וה״פיקורסים המיבות

נמיבותונ״פיקורסותומוצהנענוצהארהוכופרנכלהתורהכולה.ואהו״מת

ונרורלהלכהל״מתהשלתורה.)צנרייו״ל,יתרו,צודאנ(.

א

 תלך לחוץ ״ארויס פון דאנעט״ אם לאו כל הרבנים ילכו לחוץ

שמעתי מהגהאדמטעבק״שליטא״שהי׳נשעתמעשה:

תראפנעירגר״סוו״רצייןיסצוהרנביםהג״וביםק״בדיליינרומעבי״, בשנת 
והג״וןמניסטריץאדאלהי׳הבשי״,ונ״וכמ״הוחמשיםרנביםחשונים
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לה״סיפה,ועלהנימהישנוהג״וביםהגצוליםהקרןלצוצמס״טמ״ר,הכבסת

יחאק״למצעש,הלחםשלמהמש״מלוי,הרהאקמב״סויצ,הרהאגמניסטריץ,

מישהי׳רו״ההתמובההלאובפלפחצעליו.

והרה״ק מס״טמ״רהי׳״אעציין״נרךנןלאגשביםורננ״ורשיוו״,והי׳יושנ
ניןש״ררנבים״נרכיםננרכתכהביםנ״בק)כךקר״והולהספסלשעמצ

שם״דלמארח(,ופתחה״סיפההר״שהקהלמעירטעמישוו״ר׳י״אעושט״ט׳,

והתחילב״ומונאענריתאו״מרא״בחבוב״ספיםפה...א.

פתאום קפץהרהאקמס״טמ״רממקומוודעקנאהאלא״רויספוןצ״בעט,״א
בישטגייעןמיר״לערנבים״רויספוןצ״א,בעשהרעשגצול,והרנבים

האקביםהתחילולקוםממקומם,והרהאקמב״סויצדעקלהר״שהקהלאה״ט

הי׳ ומוכרח געא״גטא, ה״ט מס״טמ״ר( )הרהאק ער וו״ס געהערט בישט ״יר

להפסיקמצינורו.)שיחאקביםחא״קכו(

א

בחירות

מל״בדוטרני״לטריעקנידחקוו״גש״הלאדאלצינרהרנהעםרניבו הרב 
נעביבי״מובהוציעות,ורניבוה״ריךנבועםשיחלנ״רלו״תצעתוצעת

תורה״מיתיתנבוגעלעביביהמלחמהבגצהמציבהוהמסתעו.

 כמו שחומש זה הוא תורת אמת מסיני כן האיסור להכנס לבית המינים של 
הציונים

״יסור ״וצות השיחה בסונה  מל״בדהוט הרנ עם רניבו כשצינר פעם 
להרנ הר״ה ורניבו נ״רהאק, המיבים לכבסת ננחירות השתתפות

מל״בדהוטניצוהק׳עלהחומששהי׳עלהשולחןהרו״ים״תםכמושחומוש

כןה״יסורלהכבסלניתהמיביםשלהדיוביםהי״ אההו״תורת״מתמסיבי

רניבו ו״סורהכתורהשביתבהמסיבי.וש״להרנמל״בדהוט״ת תורת״מת

שהו״ עליו העיצ נעדמו שרניבו ה״צמוריאם מ״חצ שמעתי ״בכי הל״

עהרליכעריוצש״מרשטונלחרציםליכבסלנביןהמיביםנכצילהווצעמהגאירות
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שר״שיהדיוביםרודיםלגאור,ועיאאיוכלולנטלם,כילפעמיםדריכיםלהיותנין

השוצציםלצעתאממםועיאאיוכלולסכלעדתם.

 הנני מקבל עלי להזהר שלא לומר על אף אחד שהוא עהרליכער יוד

רבינו הריםקולוואעקאוכי״יךמותרלומרכןאושלחר׳עארי״לאאלשיני״לו
״תהנוךגצולהשמצפיסיםנ״ראימחצשותהבשמעתמיצנניתהמיבים

הדיובי,ושםכתוננפרטיותכלחוקיסצוםשרודיםלגאור,ו״מרלורניבורו״ים

להווצע יכולין הכל ״ת כי המיבים לנית ליכבס דריכין ל״  לאה ש״ו ״תם

מהנוךהאה,וחוץמאההצנרנרורכשמלהעפאיהלכהש״יסורגצולליכבס

הרנ ״דל הייתם ״תם הל״ ״ותו וש״ל רניבו המשיך קוצש נחרצת שם.

מק״ל״שיץשהי׳לוחםמלחמותצ׳בגצכלהפ״רטייעןונר״שה״גוצה,ו״יך

תקנלוכצנריםה״להמפי״חצהרנבים,ורניבוהמשיךלהסנירלו״תהצנרים

נ״ורך.נתוךהצנרים״מרלורניבו,הל״״ין״תם״ומריםלימיהו״אה״שר

שהו״ ״חצ ״ו על לומר של״ להאהר עלי מקנל הבבי כעת ״נל כן, ״מר

עהרליכעריוצ...פןיוכיחו״ותישגםהו״מתירהנחירות.ו״מרמעןשמירט

מיךמיט״ייגעבעםפוטער.

אי״כ חששרניבוכי״וליהרים״תקולויותרמצ״יעלהרנמל״בדוהט,״ו
של״הי׳לוכלכוובהעליו,כיהרנמל״בדהוטל״הניעצעתורקסיפר

מהששמעמ״חרים,וכצילהסנירלוקושטצנרי״מתנצעתתורהש״גרניבו

קולו שהרים נשעה שבוכחו ה״בשים ש״ותם רניבו ניקש לכן לנו, מבהמת

ינו״ולפביוכירודהלפייס״תהרנמל״בדהוטנפביהם,ולומרלוכיל״הי׳

כוובתונדעקתועליו.)״נירהרועיםעמוצס׳(.

א

 מי הראוי למנות לשו״ב

ג׳ צנריםלהקפיצכו׳״(טנילתעאר״.נ(נייה״ר.ג(נחירות,״פי׳״םהלך
)סצרהביקורמהרנ״הרןטאנ״נאצ ישחוטענוריבו. אה,נשביםהענר,ל״ לפבי

בירנ״טור,פרקצ׳,עמוצקבאט(.
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 אודות בחירות להערי׳

הנחירות צנר על איעא״ מס״טמ״ר הרהאק ה״צמואר של צעתו יוות 
להעירייה

כמה ששמע שליטא״, הרועים[ ]ממשכבות רניבו כאק של מפאק שמעתי 
פעמיםמפאקשל״ניוהגהאקרניבו]רנינבימיןר״ניב״וויטשאיאע,

הגהאק ה״צמואר שכשניקר איעא״, ״הרן מתולצות ״צמואר לו שסיפר

מס״טמ״ראיעא״נעלאויו״למשהאנ״רץישר״לנפעםה״חרובה,לפביחארתו

וה״צמואר חיפה, נעיר מיוחצ נחצר שהה חיפה, מעיר הספיבה עם לחואל

מתולצות״הרןאיעא״היה״אנ״ותומעמצ,וה״צמוארמס״טמ״ראיעא״שלח

לקרו״״ותונקוצשפבימה,וצינר״תוניחיצות,ו״מרלו,תצע,נעביןהנחירות

הטמ״ותש״סרתירק״תהנחירותלכבסתהמיביםול״״סרתי״תהנחירות

להעירייהעל״ושהניצאד״סרוהו,וכוובתינאההיתהמשוםשה״יסורהחמור

שלהענרהעלהג׳שנועותשייךרקנכבסתהמיבים,וכןש״רחוקיהממשלה

הדיוביתשכרוכיםנ״יסוריםחמורים,תלוייםהמהרקנכבסתהמיבים,מש״אכ

נלשכתהעירייהשל״שייךנאהכלהבאללכןל״״סרתי״תהנחירותלהעירייה.

]נמקום״חרבצפס,שהיותש״יןנרורליכשמששנחירותהעירי׳הו״ממש

כמוהנחירותשלהמציבה,לכןל״יכולתיל״סרוש״אהי׳בר״הששוויםהמה[.

״ת ש״סרו נאה הניצאד דצקו ולצעתי נאה, לי ״חרת צעת כהיום אמנם 
״ת ר״ותי ״חרי לצנריהם, מוצה ו״בי גאכ, להעירייה הנחירות

המכשולותהחמוריםשיד״ועליצם,ו״חצמהםהיה,שעאפחוקותיהםכשהם

נוביםתי״טרוןרחאלדריכיםלהת״סולחצש״ותהנר״שותר״שהעיר,ופעם

״חתנ״ותהתקופהבנבהתי״טרוןנעיהאקירושליםתאו,וכשרדולחצש״ותה

ל״היהר״שהעירנ״רץישר״ל,ועאפהחוקשלהםכשר״שהעירל״במד״

נעיר,מוטלעלסגןר״שהעירלמל״״תמקומושלר״שהעיר,ו״אכשרדו

לחצש״תהתי״טרוןשלהםהודרךהסגןר״שהעירלהשתתושםנמסינת

במבע ול״ הצתיים מחוג יהוצי בנחר ״א היה והסגן רחאל, התי״טרון חבוכת

עדמווהגיע״דלםוהשתתונמסינתםרחאלכממל״מקומושלר״שהעיר,על

כאהוכיואנ–״מרלוהגהאקמס״טמ״ראיעא״–רו״ה״בי״תצנריהניצאד
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נשיטתם עמם מחאיק ו״בי להעירייה, ננחירות להשתתו מתחילה ש״סרו

ל״סרו.)ענוצתנבימין,חלק״׳צוראב(.

א

 גם בעניני ממונות אין להתאחד

אי״כ ]עייןלעילסוגענרית,שמעתימהגהאדמטעבק״[צינר״יש״חרו״מר
שדריכיםל״חצכלהקהילות״פי׳הקהלותש״יבםיר״ים,ול״נעביבי

רוחביותרקנעביביממובות.

צווי הרהאקמס״טמ״רעוצהפעםו״מר,כתיננתורהוה׳״מר״ל״נרם
״חריהפרצלוטמעמו,״ומררשאיעלאהכלאמןשהרשעעמוהי׳הצינור

נעביבי לוטה״ם עם ל״נרהם היתה שייכות ״יאה פורשממבו,״מרהרהאק

ויהירינניןרועימקבה רוחביות,הל״נוצ״ירקנעביביגשמיותכמושכתונ

״נרםוניןרועימקבהלוט,ו״עפאככלאמןשהי׳נהתחנרותעמול״בתייחצ

השכיבהעם״נרהם״ניבושהי׳כלכךגצול.

ש״מר כמו העבין בגמר שתיכו נהא״ל, רושם כך כל עשתה ״לו דיבורים 
הרהאק.)שיחאקביםחא״קכו(..

א

 זה גרוע מכל הענין 

לוחם הרהאד אה היה התוענה, נריכת בגצ החרצית היהצות מלחמת בעת 
מלחמותה׳רנייעקנצונהכהןאדאלשהדיעלפבימרןהגהאקמס״טמ״ר

איאעלערוךהפגבהגצולהנוו״שיבגט״ן,וסיפרשמרןדעצ״תוכשעהשלימה

נניהמאצ״בהו״בהעצשהחליטלערוך״תההפגבה,ו״אבתפרסםאקולקור״א

מכלרנבי״איבגצהנריכה,ונתוכםהיתהחתימתיצושלהר׳ד.פ.פר״בק.ר׳

יעקננר״ותוא״תבכבס״למרןוסיפרלו״וצותהקולקור״ו״מרשכלהמח״ה

מכל גרוע אה הרי הדיובים רנבי נשם צנר מצפיסים ונ״ם הדיובים בגצ הי״

יצפיסו שתיכו מרן ודוה מאה מוצעות ״לו כששים בצפס כנר והיה העבין,
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״חריםול״רדהלילךלהתפללעצשיתוקןהצנר.

א

ה׳ אייר

 היכן מרומז ׳יום עצמאות׳ בתורה

״יאה אדוקללהאה ויו״למשה בכבס״ל״צמוארנעל מ״חצ,שפעם שמעתי 
׳יום מרומא אהיכן איאע רניבו לו ש״ל ותיכו )מעופש(, מארחי׳סט

עדמ״ות׳נתורהא,ול״יצעלהשינ,עבהלורניבואאלמיצ:אשנפרשת״מור

קר״ ישר״לית, ״שה נן ויד״ מני״ הפרשה ונסוו ישר״ל מועצי כל כתינ

לעדמואישר״לא,״נל״יבושייךלישר״ל,כיהו״נן״ישמדרי,כינישר״ל

הולכים״חרה״נומהגםכשחירווגיצו,וגםרדהלהכביסעדמוונחירופיו

נתוךמועציישר״לולעשותחיבג״מגיצוופיוונשםישר״לראל.ולאהפירסמה

הכתונכינן״ישמדריהו״ו״יןלושוםשייכותלישר״לא.)גליוןה״מובה,ה׳״מור,

״יירתשמאנ,גליוןצ(.

א

 הלא יום צום היום

היתרמסר״ורחיבוכיהי׳פעםמרןאיעא״נניתמצרשונעטרתדניעל בין 
נריתמילהשבתכנצנסבצק״ות,והלהפבהלמרןאיעא״שיטעוםמשהו,״א

פבהמרןנתמהון,הל״יוםדוםהיום,ומתחילהל״יצעופשרהצנר,״מרהל״

יוםה׳״יירשנוהרימומשב״יה׳ר״ש.)״ום״ביחומה,סיוןתשמ׳׳נ(.

א

 בדורות הקודמים היו קובעים על כך מאות ימי אבל

כולה המלכות שבהפכה נמלו״ו אה מקר״ בתקיים ״לה נימיבו ובעוה״ר 
נכה, ואה נכה אה למיבות בתפס מישהו״נתוכה כל כי למיבות,

והדצהשוהשנהםשכולםמסייעיםנ״יאהדצשיתהפךהכללמיבות.ונעוהאר



קסג הרועיםעבודת הויואל משה

״מובתם, ועל צתם על ״ותם ומענירים ישר״ל נילצי מושלים הבם הבה

לסנול יכולים היו ל״ כא״ת רו״ין היו ״למלי הקוצמים שנצורות והדציקים

ולהתקייםמרונדער,ו״יככה״וכלור״יתינ״נצןמולצתי,״יךיתכןלעמוצ

מבגצולהחרישנעתשמעניריןלשמצמ״ות״לפיםארענרוכיה׳,ול״עוצ״ל״

הבור״שהוקמה ה׳ ובי״וץ ״יצ עלי ומדותהשמחים תורה שבמד״יםשומרי

נצורות כא״ת היה ו״ילו ובגצה״מובה, בגצהתורה נישר״ל המיבות מלכות

הקוצמיםל״יום״נל״חצכמוטאנהיוקונעיםעלכך,רקמ״ותימי״נלהיו

קונעיםעלכך,צאהו״סוןגרועהרנהיותרמהחורנןהיותרגצול,״ל״ששפלות

הצורגצולכלכךעצש״יןנשרהמתמרגישנ״יאמל.)צנרייו״להוארצותבאא(.

מגן דוד

 לסלק המגן דוד מעל מצבה

הנה, שפתיל״״כל״מלהוציעמעשהרנשר״יתי״דל״יתן״צוביבוכאקמרן
איאע,נעתש״׳מ״באששלאחוהעמיצומדנהעלקנרו,והי׳עאאדורת

מגן-צוצ,כמבהגהמתחצשים,והוצעתיא״תלכאקמרןאיאע,שהייתימשמששם

נחנר״קציש״,ודיוה״ותימרןאיאעלשנרדורהא״תמעאגהמדנה.וכןעשיתי.

-הק׳מבחםגרשוןפעלצמ״ן.)נעקניהד״ן,״צר״אנתשמא״,צופאג(

א

 הסיר מעיל הספר שהי׳ עליו מג״ד, וכך הוליכו עד הביהמ״ד

ראיתי להוציעמהש״אבישמעומהרהאחר׳משהפר״מערעאה,שפ׳׳״הכביס
הסאת בש״ איאע מרן וכאק צ׳ס״טמ״ר, הגצול לנהמאצ חצשה סאת

ניציוהק׳,ופת״וםהנחיןנדורתמגןצוצעלמעילהספר,ודוהמרןאיאעלהסיר

לניהמאצ, הגיעו עצ הסאת ״ת בש״ המעיל, נלי וכך, הסאת, מעל המעיל

והצנרפל״.-נ״עהאח-הק׳״לימלךפריעצפהנרוקליןידאו.)נעקניהד״ן,״צר

״אנתשמא״,צופאג(.

א
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 אין לענות קדיש וכו׳ במקום שיש דגל ציוני

ופסק מרןרניבואיאע,של״לעבותקצישוקצושהוכו׳נמקוםשישצגלהדיובי.

א

 שם יש עכ״פ הפסק כאן מניחים בתוך ביהמ״ד - ועוד היא גרוע מהצלם

״שר לפביו התלובן איאע, מס״טמ״ר הגהאק ״דל נקוויטעל פעם כשהי׳ 
נשיק״ג״כ״שר״יאורמתרוקןמתושניםיהוצים,הולךהרנוהר״ש

הקהלומוכריםהניתהכבסתלטומ״הרחאל,כיהםקוביםנצרךכללנביןגצול,

״נללמטהנקומההתחתובהעצייןמתפלליםיהוצים,א״ת״ומרתשכ״שרהם

״יא אצ״רט הרני בעבה למטה. יהוצים מתפללים למעלה נענוצתם עוסקים

כ״טשיק״פגעטיילט״וינןפון״ובטן,צ״״יאלייצערצ״נתימצרשיםוו״ס

צעם לייגן איי ״ריין, המצרש נית ״ין ״פיקורסות דלם צען ״ריין נרעבגן

דיוביסטישעןפ״הן״יןניתהשם,וו״סצ״ס״יאפילערגער.)ויעתרידחק,תולצות

המחנר*(.

א

יהודי בשם רפאל  הי׳  יהודים, אחד מהם  מיני  כל  גרים  היו  בעיר שיקאגא  עוד שם:  וכתב    *
קרא, יהודי תמים מאד אבל לא תלמיד חכם גדול, הוא הי׳ נוהג לומר תהלים עם נהרות של 
הנ״ל  ואמר את הפסוקים עם שגואות חמורות, אבל התמימות שלו היתה להפליא.  דמעות, 
החליט פעם שרוצה לנסוע לארץ ישראל על חג השבועות, ואם הוא יהנה שם במשך החג חשב 
שיעשה ׳עלי׳ ויעבור להתגורר שם, הוא התאכסן בהאטעל שהמדינה שילמה בשבילו, )כנראה 
היות שחשב לנסוע שם והם רוצים בזה( אחר הסעודה של בשר ביום טוב הביאו לפניו קאפע עם חלב 

שאל אם החלב הוא אמיתי, ענה ה״סערווער״ בודאי כן, שאל ר׳ רפאל בגודל תמימותו, הרי 
עכשיו רק גמרו הפליישיגעע סעודה, איך מותר לשתות חלב, ענה לו ה״סערווער״ בביטול אתה 
הרי יהודי מהדור הקודם, ר׳ רפאל נרגז מאוד על דבריו הכפרניים של ה״שמש״ של ״מדינה 
יהודית״ שזרק הקאפע על פני ה״וועטערער״ ואמר לאשתו ״גיטל קום ארויס פון דא לאמיר 
שטיין אויף די גאס ביז נאך יו״ט, איך וויל נישט זייז אין די מדינה איזריעל ביז משיח וועט קומען, 

דא געט מען מילכיגעס און פליישיגס צוזאמען, עס אי א טריפה׳נע פלאץ״, וחזר לשיקאגא... 

אותו רפאל קארא ידע כי הרבי מסאטמאר מתנגד להמדינה, ותמיד הי׳ מפציר ברבינו ]בעל 
ויעתר יצחק[ שיקח אותו להרבי מסאטמאר, פעם אחת לקח אותו רבינו להרבי, שאל אותו 
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דף היומי

 ויחל ישראל בדף היומי ולבסוף ויצמדו לע״ז הציוני

בשבת קוצשפרשתנלקשבתתרחאץשנתרניבו״תשנתונעירסעקעלהעיצ,
שבתכנצנסבצק״ות״דלהרהאגר׳שמו״לחייםר״אבעראאלנבושל

סעקלעיהצ שנעיר רניבו נ״אבי שם ולחשו סעקעלהיצ, ״נאצ הדציק הג״ון

התחילויחיציםמנביהעירלהגרר״חריהפ״רטייעןשלהדיוביםכגוןלעשות

הכשרותלעלייהוכצומה.

ובשבת קוצשקוצםקרי״תהתורהבתכנצרניבולצרושנניתהמצרשהגצול,
״מר צנריו ונתוך ״גצה, לצנרי ענר ושונ נהלכה, פלפל ותחילה

וצייקמה וידמצולנעלפעור, נבותמו״נ לאבות״ל ויחלהעם לפרש:כתינ

הפירושאויחלהעםאיותרהולאלואבוהעם״לנבותמו״נוידמצולנעלפעור,

והסניררניבוהצנרנמתקלשובוהאהנ,צהבה״ית״נגמר״)נאקצולאחעמוצנ׳(

לי יש טונות פריצות מכיוןששבי נומלחמה ו״לתתגר מו״נ ״ת ״לתדר

להודי״מהםרותהמו״ניהובעמההעמובית.והבהה״יךבעשהא״תצורהמצנר

צורציעהשירצולמדנלעשותמעשהא״ת.

אך ״פאלשהיומשתוקקיםומת״ויםשמגאעםיד״והבינ׳פריצותטונות,ואה
גרםלהםשאבונכובהלשמה,לכןכתינויחלההתחלההיהנהיתרלצעתם

״נלסווצנרהי׳שאוידמצולנעלפעוראובכשלונאענוצהארהא.

והרעים רניבונקולרעשגצול,שאהעתהקינליציעותמ״ראישכלהפ״רטייען
ונתוכםה״גוצהעושיםעכשיופעולותלקבותקרקעותנ״רץישר״ל

נכצישיוכלולכנושה״רץ.וההתחלההו״נהיתרל׳צעתם׳שכלהכובההי״

הרגיש  תמימותו  בגודל  הזה  ורפאל  מראמעניא,  ענה  דערהיים״  פון  איר  קומט  ווי  ״פון  הרבי 
קרוב עם הרבי, ושאל אותו בחזרה ״פון ווי קומט דער רבי פון דערהיים״ ענהו הרבי בענוותנותו 
״איך קום אויך פון ראמעניע״ כאשר שמע זאת רפאל הרים ידו והניחו בגבו של הרבי באמרו 
״מיר זענען דאך לאנדסלייט״ כשרבינו ראה זאת רצה להוריד את ידיו מהרבי, באמרו ״רפאל! 
דרך ארץ״ אבל הרבי אמר תעזבו אותו, הוא לא יודע, הוא אינו מתכוון לכלום. ורפאל הזה אמר 
איזריעל,  צו  גיין  נישט  גערעכט אז מען טאר  איז  אז דער ראמענישער  ידעתי מתמיד  להרבי, 

בהתכוונו להרבי מסאטמאר...
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ללמוצהצוהיומיולעסוקנישונ״ראי״נללנסוורו״יםשוידמצולנעלפעור,

ורודיםלכנוש״ת״ראינכחהארוע,״שרעלאה״בומושנעיםמפיהגנורה,

כמנו״רנמס׳כתונות)צוקיא״עמוצ״׳(.

א

 ממתקוממים בימינך, שבאים עם התורה שניתנה בימין

חאר וכ״שר שנועות, נ׳ למשך ס״טמ״ר נעיר הי׳ ל״ רניבו כ״שר פע״א 
לניתו,הגיעל״אביושמועהל״טונה,שכמהנחוריםמנביה״שכאבים

וגםהתחילוללמוצ בתחנרולעשותאהכשרהאלעלי׳ל״ראימטעםה״גוצה,

לטונת נתעמולתם השתמשו שנאה ה״מדעי הי׳ שאה היומיא נאצו שיעור

ה״גוצהנלנושהתורה.

כאשר הגיעאמבוללמוצפרקי״נותנשנתמנרכים,התחיללעוררולמחות
נתוקובגצהפירדההלאה,ופי׳הפל״חסציךמושיעחוסיםממתקוממים

אנימיבךאממתקוממים,מ״ותןשקמיםבגצם,אנימיבךאהייבוהתורהמימיבו״ש

לימוצ יצי על מעשיהם ולהסתיר ולעקר להרוס רודים שהמתקוממים צת,

התורהוצוהיומי.

הנחורים להורי וחאק ״ציר נקול הכריא ני׳, מרתח״ ק״ ״וריית״ וכאשר 
שהלכולה׳הכשרה׳נ״לצמוד״ישנתא״לט״ירטר״גןציקיבצער

דוםגלח,)של״ירעוול״ישחיתונכלהרקצשי(,ונלהנקוצשדעקרניבונטפחועל

שכמוניצקצשו,ודעקעליועלדוו״ריאייא״לןאיךגייןשמצ׳ן,מעןא״לבישט

ב״כגעשלעפטווערןב״ךאיידודיובות.

כאשר סיפרתיכלהבאללהר״נאצהג״וןרניפבחסעפשטייןאדאל,הפלי״א״ת
וכל ה״גוצה, בגצ רניבו כמו  כן גם שצעתו שהגם ו״מר, מ״וצ,

תעמולתםהצוהיומיוההכשרה,״נללהתנט״נ״ופןאה,אהי״הלרניבו,כי

לוהעואוהגנורהכחלוץנר״שהמחבה.)המ״ארביחיאל,פרקו׳(.

א
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חובתינו

 לפרסם קבל תבל ומלואה

גוצמ״ן אדאלכיכשמבהיגה״גוצהמ״ייר״פעמר ר׳צוצסמיט הג״ון סיפר 
בפגשעםה״צמוארמס״טמ״ראיאע,ניקשה״צמוארמס״טמ״רמ״תו

שילךלפרסםקנלתנלומלו״ה,שעםישר״ל״יבועםהמנקשמלחמות,רק

לחיותנשלוםונשלוהעםשכיביהםסניניהם,ול״למרוצנהם.)קונץניתצוצ,

״יירתשאסצומא״(.

א

 אז לא הי׳ מדינה

איר שבחלהרניבואיאע,והי׳קשהלוהצינור,״מרשאהנ״לונשנילשל״
צינרציכבגצדיובות.״מרלו״נאצפ״יעאדאלה״ם״צמוארמדיעשובונ

איאעצינריותר,״מררניבו״אל״היתהמציבה.)מחותביהגהאדמקרעמביץשליטא״(

 יותר נחוץ מתפילה

אמר: ״יךה״נמקנלגעווען״אמיטוועמען״יךוועלרעצןוועל״יךרעצן
וועגןדיובות,עס״יאוויכטיגערוויצ״וועבען.)מפיהר"רישינוכיבגער

א"ל(.

)מקודם הי'מצנרעםכל״חצו״חצ,אקביםעםבעריםנחורים״נרכים,ו״חר
שיד״ל״ורהויו״למשה,״מרשכנרכתנוחינרספרע"א,ל״הי'

מצנרעםכ״ו"״כמומקוצם(.

א

שמעתי מפיריאר״חיושלריארמנרוקלין-כשהי׳נחורדעירהיתהמשפחתו
צ״תר״, מר״ איאע מרן שם היות נעת נס״טמ״ר גרים ״ניו ונית

ואקיבושלר׳׳יהבאלהי׳צייןשם,והי׳שםלמרןאדאל״יש״חצחריוועסקן״שר

הי׳חוקרנעקיפיןמכלהבעשהנעירנפקוצתמרןאדאל,ומגלהלו.והבהנ״ותו
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אמןנ״״׳מדעיריהדיוביםנצמותנחורישינה,ויסצנסתרניתועצוהתחיל

והיו גצול, נסוצ דיובות ספרי להם ובתן הישינה מנחורי ״חצ ״חצ לפתות

מת״ספיםנכלשנת״חה׳׳ד,וכנרהיוכששנחורים״צוקיםלרעיוןהדיובי,

ובטפלוגםלראיהב׳׳לוהו״הי׳דעירול״יצעכלום,וספרולושבוסעיםל״אי

שהו״ וחשנ להנחין יצע ול״ נענרית הבכתנ ספר לו ובתבו ה״רץ, לנבות

מספריקוצש,מפבישבכתננלה׳׳ק,וגםשנתחלתוהי׳תמובהשלהערדלימאש

אקן.״ךמכיוןשהאהירוהומ״צלשמורהצנר יהוציעם אקן,חשנשהו״ עם

נסוצ,הי׳מנולנולמכלהעביןור״שוולנונלעמו.והבהנעש׳׳קהנ״לפבי

מבחהר״ה״ותוה״ישהב׳׳לוהכירעליו״תנלנולוופביוהאועפותוש״ל״ותו:

״ולי״יבוננרי״ות,והנחורצחה״ותו.״מבםה״ישל״הרפהממבונש״לות

וחקירות,עצשבתגלהלוכלהעבין,ותיכו״חרהתפלהסיפרלמרן.ומונןגוצל

התרגשותווכ״נו,״מבםל״״מר״אכלום,״ךנשאקננוקרנשעה7נ״שליח

ו״ת״ניושינו״ותיכו, אדאלקור״״ותו ראיהבאל,״שרמרן לניתהנחור,

ו״חאתםחילורעצה,והנחורכנריצע״תהמחכהעליו,וננו״םלפבירניבו

אדאל,מחמתהפחצהתחילולנכות,והנחורל״יכוללפתוחפיו.ומרןכשר״ה

פחצוהרגיעוש״ליפחצודוהלהני״ק״וועו״מרלושישנוישתה,ו״חאכ״מר

לוספרליהכלו״לתפחצ,וסיפרלו״תכלהבאל,ו״מרשל״יצעשא״תרעכי

ר״השבכתננלשוןהקוצשוגםישעליותמובהיהוציעםאקן,״ךבפללוספק

כיר״הששםנעלהתמובההו״הערדלושמעפעם״חצשאקיבומקלל״ת

הערדל,וש״ללאקיבולמה״תהמקלל״ותו,״נלאקיבוצחה״ותונ״מרו״תה

עצייןילצו״יבךדריךלצעת.״אהשינמרןלהנחורנהתרגשותא״יןאהבכוןא,

א״ל״דריךלהסנירלכלקטןש״פשרלהסנירא,ו״אישנמרןשעהוחדיוהסניר

להנחורהבאלנ״ריכות״תכלעביןהדיובותוהשייךלאה.ו״מרלומרן,כיון

שספרתהכל,״לתפחצ,כיל״י״ובהלךכלרע,״ךעאונא״ת.וכלאההי׳לפבי

כצרכו הקהל לפבי ״נות פרקי שלמצ נעת ״חהאד ההו״ ונשאק התפלה.

הרעיםנלהנות״שוגילה״תכלהעביןעצשהקהלהלךמשםישרלניתועצ

הבאלומד״ו״ותםנשעתמעשהוהתבפלועליהםוהכו״ותםועשושםחורנן

וניערו״תהרע.והיו״חאכמ״ותןהנחוריםשנ״ולפייסכמהפעמים״תמרן

איאעול״רדהלקנלםנשום״ופן,ו״׳מהםהתבפללפבירגליונערנפסחנעת

נו״ול״פייתהמדות,״מבםמרןל״פבה״ליוו״מר״יבבירודהלצעתממבו.
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 הם גוזרים גזירות, אם מוחים ומרעישים, נסוגים מלהוציאה לפועל

שליטא״, רנ ס״טמער עם צינרתי ״ריא״ב״ נטוס״ן כשהייתי ...אתמול 
״וצותהגאירהחצשה,הגאירההו״,ש״סורלהיותנישינהיותר

לנו״ ״חר יכול מישינה יוד״ ״׳ ״ם צהייבו, עכשיו, שהו״ מכמו נחורים

נמקומו,״נלחצשים״סורלקנללפיהחוק.החוקישבו,״ל״של״יד״לפועל.

ה״טצערס״טמעררנמירגעא״גט:א״א״אויגייטעםנייאיי,אייגענן״רויס״

גאירה״וןאייאעהן,״וינצערעולםטומעלטעםווערט״רוצער״רעש״יןצער

ג״בדערוועלטצ״מ״לטא״גןאייצ״סאייה״נןעסב״רגעשרינןפ״ר״חוק,

״נערצורכפירןוועלןאייעםבישט,״ון״וינאייוועלןעסצורכפירןב״ר״ין״

מלחמהדייט,״וינאייוועלןאעהןס׳״יאשטיהלמעןשווייגטוועלןאייב״ך״ניסל

גאירה,״םעושים צורכפיהרעןא.]״מר״צמוארמס״טמער:אהצרכם,גוארים

רעשומערעישיםכלהעולםעלהגאירה,״אהמה״ומריםשהם״ל״אכתנוא

החוקול״למעשה,ול״יודי״והולפועל,״נל״םהםרו״יםששותקיםאעס״יא

שטיהלאו״יןמוחיםומרעישיםעלהגאירה,״איודי״והגאירהלפועל[.)״ום״בי

חומה,סיוןתשל׳׳נ(.

א

 למה נפסק מעשה דפנחס בשתי פרשיות

פעם ״מררנ״חצלרניבושעביןקב״ות״יןלצנרנפביילציםודעירים.ו״יבו
מרודהכאכ.ש״בורו״יםשמעשהפבחסהו״נסווהפרשהנפרשתנלק.

המשך הו״ שכן נלק נפרשת הי׳ פבחס מעשה הו״, להיפך רניבו לו אמר 
מה עם נלק נפרשת להמשיך דריך והי׳ נלעם, עם נלק מן העביבים

שכתונתחלתפרשתפבחס,״אכלמההפסיקונפרשהחצשהפרשתפבחס

שעוצהו״נ״מדעהעבין.״ל״היותשלומציםעםהילציםנתחלתהפרשהו״ם

היייבומסיימיםעביןפבחסנסוונלקל״היולומציםעםהילציםלכןהתחילו

מקב״ותיה יצע ילצ שכל כצי המעשה, נ״מדע שהי׳ ״פילו חצשה נפרשה

צפבחסקב״ה,וכהב״הוכהי״הלישר״להקטביםעםהגצולים.עאככפימה

ששמעתי.
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]ועוד שבתבושםלפרשהפבחסול״מדיבושבתבולמשהול״הרןר״שיגולת
״רי״ל[.

המ״ארביחיאל)פרקכ׳(״ית״כך:פעם״מר״יאהרנלרניבושמדיבו ובספר 
שמצתהקב״ות״יבהחשונהנעיביהמקום,שהרימעשההקב״ותשל

פבחסבכתנהנתורהנסוופרשתנלק,ו״ילוהשכרשקינלעלאהל״בכתנה

סמוךלמעשהורקנתחלתהפרשההנ״ה,ומאהבר״הש״יןמקנליםמיצ*״ת

פבחס שקינל השכר בכתנ צלכן ״צרנה רניבו לו ״מר הקב״ות. מצת שכר

ול״נסוופרשתנלק,כיהתשנאר״יןלומציםננית נתחילתפרשתפבחס

רנםכלהפרשהמתחילתהועצסופה,ו״םהי׳בכתננסוופרשתנלקל״היו

יוצעיםמהרנטונהדפוןלמקב״יקב״תה׳,לכןקנעוהונתחילתהפרשהשגם

*    לפי מה שנדפס שם איני מבין כמה דברים.

ולמחר לקבל שכר אם אמנם  היום לעשותם  ועל איזה דבר מקבלים מיד הרי בפירוש אמרו 
מצינו כמה ענינים שמקבלים שכר כאן אבל אינו כתוב תיכף ומיד. מהלשון שנדפס שם כאילו 
על כל דבר מקבלים תיכף וכאן הי׳ במאוחר. הלא יאמר נא באיזה מקום כתיב השכרת תיכף 

למעשה.

ובספר זקן אהרן ]להגאון רבי אהרן פריעד זצ״ל אב״ד בעסערמין בעל שו״ת מהרא״ף מגדולי 
תלמידי החתם סופר[ במדרש רבה )כ״א א׳( בדין הוא שיטול שכרו. ופלא להבין. יראה דהנה הי׳ 
קשה להמדרש דמצינו שנתן שכר לפנחס מיד אחר אשר קינא לאלקיו והיתה לו לולזרעו אחריו 
ברית כהונת עולם דזהו שכר גדול בעולם הזה, ולכאורה קשה שהרי קיימ״ל )קידושין ל״ט ע״ב( 
דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא ומדוע שילם הקב״ה שכר לפנחס בעוה״ז. ותירץ דהמדש פי׳ לכן 
הנני נותן לו את בריתי שלום, שעדיין הוא חי וקיים ופנחס זה אליהו הנביא, א״כ לא קשה מידי 
דודאי בכל אנשים שבעולם שפיר אמרינו דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא משום שיהי׳ מקבלין 
לאחר מיתה בעוה״ב ביתר שאת  אבל פנחס שיחיה ולא ימות א״כ מתי יקבל שכרו וא״כ ע״כ 
יקבל שכרו בעוה״ז ולכן שפיר אמר המדרש בדין הוא שיקבל שכרו דהיינו בעוה״ז וא״ש. ע״כ 

מזקן אהרן.

ועוד ״הנני״ הוא לשון תיכף ומיד זירוז.

ובעיקר: הקנאי, הקנאים, אינם עושים בשביל שכר. ]אפשר הרב הלז הי׳ כל מעשהו בשביל 
השכר אבל הקנאי אינו כן[. הקנאי שרוצה, או מחכה שכר, ובפרט תיכף, פון דעם קנאי רעדט 

מען נישט, מזה הקנאי אין המדובר. אין המדובר מזה הקנאי. 

ובאים עם  היינו שח״ו כל הכלל ישראל...  בני ישראל בקנאתי  ולא כליתי את  ולפלא שכתיב 
ווערטלעך להקטין הלא אם לא זאת מעשה הקנאות לא היית נמצא בכלל ולא הכלל ישראל...
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הקטביםשלומציםרקתחילתהפרשה,יצעושכרטונהדפוןלהקב״ים.

השבית העולם מלחמת ל״חר נ״ראי רניבו כשהי׳ כך: כתונ ״חר ובמקום 
ניקר״דלורנ״חצשל״הי׳מןהקב״ים,ו״צרנהצעתוהיתהשל״

לד״תנרחונולקב״קב״תצ׳דנקותוכו׳.ונתוךהצנריםכשצינרעםרניבו

״מרלרניבוכימפרשהאו]שהיתה״אפרשתפבחס[״בורו״יםש״סורלד״ת

מיצולקב״קב״תצ׳דנקות,כשמוע״יאהצנרש״סרולבוהתורההקצושה,רק

דריךאמןרנלהתיישננצנר״םלד״ת״ול״,ו״א״חרנירורונישונרנלאמן

״רוך״אמותרלד״תולמחות.והר״יהכימעשההקב״ותשלפבחסמד״בו

כתוננסוופרשתנלק,והשכרשהיתהבתובהלפבחסכתוננתחילתפרשת

פבחס*.

דנ״ות צ׳ קב״ת ולקב״ות לד״ת מןהתורה רניבו,ש״צרנ״מדוה לו וענה 
נחודותירושלים]תיכו[,ומהשסצצרולבו״דלשכרושלפבחסנפרשת

פבחסול״מיצל״חרהמעשהנפרשתנלק,הייבוטעמ״כיוןשהתיבוקותשל

ניתרנןלומציםנחצררקתחילתהפרשה,ו״םהי׳כתונשםכלהעביןל״יצעו

תורה עפאי עםהתשנארשנמקוםשדריך גם ללמצם ודריכין מאההתשנאר

דריכיןלקב״ותקב״תצ׳.

*    וכן כאן איני מבין מה ענין של השכר ללעשות מעשה קנאות לקבל תיכף. נניח שהשכר ניתן 
לו לאחר זמן או לאחר זמן הרבה זה הוא בשביל שיהי׳ לשמה ולא לשם שכר, ואיזה רמז יש 
לו מזה שניתן השכר לאחר זמן אם נאמר שכן הי׳, אם זה נכון בבירור וישוב, שצריכין להמתין 
וכן רבינו קודם  יכולין להמתין אבל לא על מעשה הקנאות[.  עם מעשה הקנאות. ]על השכר 
פראטעסט שכבר נקבע למחר קרא לאב״ד וואודיסלאוו בשעה 2 בלילה שיבא אצלו ועבר עמו 
אם אמנם לעשות הפראטעסט למחר ואם לעשותו באיזה אופן. וכן ראינו ברבי עמרם קנאה 
וישוב עשה הקנאות שיהי׳ עפ״י התורה ועפ״י  עיין בעבודת הרועים תמוז באיזה אופן בירור 

דרך ארץ שצוה התורה.
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כ״ו אב תש״ו

רבי דוד בהר״ן זצ״ל

אגודה

 יצא אז הגאון הירושלמי ר׳ דוד בהר״ן זצ״ל ועוד במחאה נמרצה נגד האגודה

לפני יותרמ״רנעיםשבהכש״בשיה״גוצההתחדפובגצהג״וןר׳״לחבןויד״
ומחואל מירושלים רנבים ועוצ אדאל צוצנהראן ר׳ הירושלמי ״אהג״ון

שליטא״, עפשטיין יעקנ ״נרהם ר׳ הרהאג של )נמ״מרו ה״גוצה. בגצ במרדה נמח״ה

ה״מובהפבחסתשלאאגליוןיאצ(.

א

 קריאה להצירים
מאת הגאון הישיש זקן חכמי ורבני הישיבות מוהר״ר דוד בהר״ן שליט״א

כבוד הרהאגהב׳חנריהועיצהה״רדיתשל״גוצתישר״להיאוח׳בכנצים:

נאות הרועים

בהרב  ר״ת  ]בהר״ן  בהר״ן  דוד  רבי 
ר׳ נחום האי ניהו האי גאון הקדוש רבי 
מצבתו  על  נכתב  אשר  שאדיקער  נחום 
 - העולם[.  מזה  נהנה  לא  שנים  משש 
דיסקין,  תלמידיו של המהרי״ל  מגדולי 
נתקבל על אנשי ירושלים כגאון ופוסק 
מובהק. לוחם אמיץ בעד טהרת החינוך. 
פעם כשהשיא רבי דוד א׳ מבנותיו בא 
אוי  לחייה  על  ודמעתה  הנשואה  בתו 

יכלה  ולא  לי  בררו  חתן  איזה  ואבוי 
מה  לומר  ממנה  שביקשו  עד  להרגיע 
ראה עליו או מה עשה, ענתה שלא קם 
בחצות הלילה לומר תיקון חצות. אצל 
הבית   בני  כל  עמדו  בהר״ן  דוד  רבי 
מגדול ועד קטן בחצות וקוננו על חורבן 
הבית והיא כך נתגדלה ולא ידעה שלא 
כל אחד ואחד עושה כן, ומשבעלה לא 

עשה כן, חשבה שהוא ח״ו ...
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הבני״ים מצנרי בלמצ לרשעים, ההתחנרות ״יסור נעיביכם קל יה״ אל 
ושלח צוצ, נצרכי הלך כי עליו שבכתנ יהוצ״ מלך ליהושפט שב״מרו

שריםוכהביםנכלערייהוצ״ללמוצתורהלעם,ונשעתהמלחמהקר״לפביהם,

שמעובי,ה״מיבונצ׳ות״מבוותדליחו,ובעשולובסיםשבפלושוב״יהםלפביהם

עםרננלישוםמלחמה,עצכיבפלופחצםעלכלממלכותה״רץ,וב״׳עליו

ויגנהלנונצרךה׳,וחאאל״מרו״תחנתולתוהאקולומציה,עצכשנ״תאח

״ליוקםמכס״ווחנקוובשקו.־נכלא״תכשהתחנרל״ח״נלמעןהדלעיר

נ״אי,יד״הבני״״ליו,וי״מרלו:הלרשעתעאורולשוב״יצ׳ת״הנ!ויד״עליו

וכןנהתחנרול״חאי׳להני״אהנ - נא״תקדומ״תצ׳עצשהי׳ר״ויליהרג

מ״ופיר,בכ״עליוהבני״:נהתחנרךל״חאי׳פרץצ׳״תמעשיך!

ולא ישי״הידהאר,שמותרלהתחנרלרשעיםאלחיאוקמדוהא,כיהל״כוובת
יהושפטהיתהלשםשמים,ולעשותטונ,וכןבנ״ועליוהבני״ים-ו״ח״נ

עוצל״הי׳רשעכרשעיאמביבו,כיהל״מסרבפשועלהתורה!

וכן ״לתתבו״תבפשכםלחשונשהו״לשאש״ל״צעושאהעדתהידהאר,
שהיום״ומרעשהכךוכו׳,עצענריפיפחתרחאל.

וד׳ ירחםעליכםלתקבכםנעדהטונהלחישולהחישלהדילהצורותהנ״ים,
ויהיוהחלטתצנריכםכמסמרותבטועים.

מהדיובים, הל״ומי, מועצ גמורה, נהנצלה להתנצל שמחוינים א. 
מההסתצרותומהמוסצותשלהם.ול״להשתתועמהםנשוםפעולה

כלל,כינאהמהצסים״תצתתוהאקחאו.

חנרנועצהל״ומיל״יתקנללחנרנ״גוצאיחאו. ב. 

ל״לאוא״פי׳איאכלשהו״מצרכיהחיבוךהישןהמסוריםלבומ״נותיבו ג. 
הק׳.

המלימה בגצהדיוביםועצהל״ומישעמצועליבוועלתוהאקתגנירוותתחאקו,
ונפרטבגצמעלליהםה״חרוביםשגואליםבפשותיקרותיתמיםמ״נ

ו״םמפליטיפוליןותימןוכו׳ומענירים״ותםלשמצהרםו״נצוןחאו,תד״ו
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והי׳ יצכם תרימו וכ״שר עמהם, נהסכם לנ״ וחלילה בגצה, עאה נמלחמה

כ״שריריםמשה״תיציווגנרישר״ל.

הכו״י למען כבוד שמו יתברך ותוה״ק דוד בהר״ן יצלה״ה* 

עברית

ב״ה, כאותמואתרדאג

כל צנר״פשרלהניןתכליתו״םבוצעמימחוללוומימהללו,יצועשמחוללי
הרעיוןלצנרנלשוןשמכביםנשם)ענרית(היושלוחיהשטןכגון]נ״רהאק[

נשםנןיהוצ׳ונעדמול״יהוציוחנריו)שראי(שהיונואיםלכלצנרקוצש.ומי

שרש כל לעקור המחבכים המיבות נתי מורי וקצושתו ישר״ל שוב״י מהללו

קצושתישר״לרחאל.כנרכתנוספהאקש״יבםמבשמתישר״למ״צםצקצושה

רקמ״צםצקלי׳שארקבדודותטומ״הנקצושהכצילדצוצמהקצושה,כיעיביבו

רו״ותשהםגרועיםושוב״יישר״ליותרממומריםראלכנר״מרהג״וןמוהריאי

ציסקיןאדאלשמהש״סרוחאאלל״מרעשרתהצנרותנמציבהמהשהיו״ומרים

״ין י״מרוהמיבים פן ועיקרו, נמקצשקצםלקאשלפישהו״ר״שיתהתורה

עיביבו שכנר ענרית לצנר ש״סור קאו של נאנ קאו ע״כואכ או, ״ל״ תורה

רו״ותשהמיבים״ומרים״יןל״ומתבויהצות״ל״אושפתענריתוכנרפשטה

השריפההרנהצי,והעונרעונרעל״יסורחמורהבלמצעפאימצותהתורה,

אאלכתננשםהכואריש״נרהם״ניבועאהל״הי׳משמש הרניעקנעמצין

נלהאקלדרכיחול,והריאעא׳׳להוסיושגםצנריםהכרחים״יןלצנרנלהאק

הי׳ הכוארי מחנר נלהאק, מותר חול של צנרים ״מרו ועאא מצוחק כא״

פרידים נ״ו כנר ״ך לפוסק נישר״ל מוחאק אאל ריאע וגם מהר״שובים,

ועידה ארצית  נכתב לרגל  זה  -  מכתב קריאה  סיון תש״ד.  גליון הראשון  נדפס בהחומה,     *
מפולין  אגו״י  מנהיגי  באו  כבר  ואז  המלחמה,  באמצע  הי׳  זה   - תש״ד  סיון  שהי׳  אגו״י  של 

ומדייטשלאנד שהפכו הקערה )של אגו״י( על פיה לגמרי.

מכתב קריאה זו, נכתב ברגע האחרון, אולי יועיל לעצור בעד הרעה כ״כ. ולא נודע שהוא במצב 
גרוע כ״כ. הקריאה זה הי׳ קול קורא במדבר, לא הי׳ לה שומע.

הדרישות ב׳ וג׳ שבמכתב קריאה זו לא העלו אפילו לדיון, - ולמעשה עשו להיפוך: א( שחבר 
בועד הלאומי המרים יד בתורת משה יכול להיות חבר באגו״י, ב( שברשימת חברי מועצת גדולי 
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והחליפוהונלעגישפה,״ךמהשל״שיבו״יןלשמשלדרכיחול,עכאאמ״צ

דריךכל״חצלהרחיקנאנמלצנרנשפהאושנצוהומיבים,וכ׳׳שבשיםונתולות

שצעתןקלותופבויותמכלחכמהשהןמתפתותובמשכותלקר״נכלספרימיבי

וקרירות ״רס מטילים מחנרים שהם וסיפור חכמה ספרי נכל שגם אמביבו

)״יציש(בש״ריםקרחות ראל,נפרט״לושל״למצולקר״ וכפירהנכלקצש

מקר״נשוםספרייר״הכינסאינ״יצישכגוןד״יבהור״יבהובאדוכצומה״יבם

מניביםוגםנסאינלהאק״יבםמניביםכילמצורקלשוןלעגים,עאכרקמתמיצים

לרונ, נשוק נ״שפות שבמד״ים החצשים מיבות נספרות עדמן ומלכלכים

שנכבפיהםבמד״וצמיבקייםששפכונחרנהמיבותהממשיכהומבי״״תהלנ

מיאשראלולפעמיםפושטיםרגלכחאירו״ומריםלמוצמספרימצותטונות,״ך

פיות, חרנ ״חריתה תטופבה, בופת ארות פי ״ת גם עמוקה, שוחה ארות פי

כורתיםכלרוחקצוש,ומטמ״יםנר״י׳כמושנר״י׳נסאתונדציקממשיכים

קצושהכןנהסתכלותנהםבמשךטומ״הראל,כיהיוד״מטמ״טמ״,העיצ

הג״וןהמקונלראשאאלנהמאסלשםשנוו״חלמהשנימיהגרא״עהאשניקש

פי ״ת וש״לו רוסי״, לשפת מורים שיקנלו הקהילה ממבהיגי הורצב״ פחת

הגרא״אאלו״מרשעאאיהרגו״ליענור,ויצועשכנרהועצגםנשםהגרעקא״

אאל,כמהפעמיםסגרווניטלומשוםאהישינתוו״ל״אין,ופשוטשל״עללימוצ

שפתרוסי״יהרגועליענור,רקר״ונרוחקצשםמהשעיביבורו״ותששימת

קוצש, רוח לכל חצה חרנ הו״ הגוי וכתינת שפת וליצע להתצמות הרעיון

כשאכשיטתהרעיוןלהתצמותלמלעיגילכלקוצש,ו״שרל״יפחצול״ישים

לנונר״שיתווי״מרנתיל״תסוריבחםנ״חריתונר״ותונתושחדביתצורסת

הורים צנרי ומאלאלת עורו ופובה קוצש וכל דביעות כל ומנאת ג״וה נרגל

ומורים,ה״םגחליםיחתהנר״שהוהי״ל״תשרו״ךלנסווגםנוינערה״ש

וי״מרעלכלפסלותכשרועלכלרעי״מרטונכיעיביוישעולננויכנצכי

הנ״לטמ״פותחיןלוו״םיקרה״חצמבי״לושיבדליקנלעובשועלשהעמיצ

התורה של אגו״י, היו גם חברי ועד הלאומי.

העולמי,  הפועל  ועד  מנהל  של  רצונו  לפי  אבל  בועידה,  ויכוח  הי׳  הא׳,  לדרישה  בנוגע  אמנם 
החבר החדש בנשיאת מרכז אגו״י, אישרה שיטת ההשתתפות עם המסיתים.

ברם זכור לטוב א׳ שהי׳ שם בין קהל הנאספים מו״ה הרב ר׳ מאיר ליבערמאן נ״י, שהשמיע קול 
ירושלים, והכריז נגד יו״ר ועד הפועל.
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בפשוובפשותנאננסכבהצהכרתמנ׳העולמותקאומעונר״דלקירבטוי.עאכ

נעצת ולעמוצ רשעים מעדת עיאא להבדל יחצ עדות לשית ״חצ כל דריך

דציקים.

דוד בהר״ן יללה״ה
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כ״ז אב תשנ״ז

רבי שמואל צבי הורוויץ זצ״ל
אדמו״ר מספינקא

מדינתם

 צריכים להרחיק ולמאס מעשה וענין ממשלת הציונים

מעשיה נכל ולמ״ס - להם, ״שר ומכל מהם להתרחק עליבו מוטל כן על 
הצת לעקירת תכליתם ש״ין נעביבים ״ו הדיובות, ממשלת של ועביביה

״ת ומכעסת מב״דת מדי״ותהממשלה״שר מפבישהמהמ״שרים צווק״*

והקצושים הג״ובים וכל התורה, חוקי פי על היתהמתבהגת ״ם ״ו השיאת

מצורותהקוצמיםהתבגצולאהנתוקו,ו״ופשוטיהעםהניבושעדםרעיוןשל

ל״מובתיבו עדומה סתירה הי״ משיח ני״ת קוצם ליהוצים ממשלה הקמת

*    ״כל מה שהם חוקקים במדינתם כוונתם לעקירת הדת״

להתעמק  שיוכלו  כ״כ  מוחות  להם  אין  רבי,  לו  ושאל  ז״ל  מבריסק  להגרי״ז  אחד  ניגש  פעם 
ולחשוב חשבונות עמוקים כ״כ לחוקק שסתם חוקים יובילו לעקירת הדת, ענה לו מרן הגרי״ז 
מבריסק זצ״ל ״הנני מסכים אתכם, אך ידוע שמאמינים לאדם על סמך שיש לו מיגו, מה שהי׳ 
אפשר לו לטעון טענה טובה יותר, אמנם ידוע שבעל אורים ותומים ז״ל חיבר קונטרס המיגו, 
ויש חשבונות עמוקים של כללי מיגו, ומקשים העולם על זה, היתכן שלאותו איש פשוט בשר 
ודם יעלה על דעתו חשבונות של מיגו כפי שהתומים בעמקותו הגאונית יכול הי׳ להשיג, אלא 

התירוץ הוא, שכל אדם בדבר הנוגע לו לעצמו יכול להשיג גם המיגו של האורים ותומים״.

 הנני אומר לכם דבר אחד, והוא, ״שהנגיעה שלהם היא עקירת הדת, זהו כל המהות שלהם, וזהו 
כל מטרתם, ממילא אין תימה שיכולים להתעמק להוציא סתם חוקים ]ותוכנם[ לעקירת הדת, 

על נגיעה אין שום קושיא״.

מהם  להתרחק  ג״כ  צריך  וכפירה  הדת  עקירת  בתוכיות  יהי׳  לא  שאפלו  אומר  כאן  הרב  אבל 
ומעניניהם ומכל אשר להם.
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״ו ו״דאלשל״לספרנהדלחתהשלממשלההדיובית צור, המקונלתמצור

לשמוחנהחאו.

א

 האיך יכול לקרב אל השי״ת

פעם ״חצר״יתי״דל״יש״חצנשעתהתפלהנכיסוהי׳מובחהפ״ספ״ראט
שלממשלתהדיובים,ותמהתיעליוה״יךיכולאהה״ישלקרנעדמו״ל

השיאת.

א

 קשה לומר דבר שבקדושה 

וגם ״פילוכש״בימקנל״יאהמכתנמ״רץהקצושה,קשהלילומר״יאהצנר
שנקצושה,כלאמןשהפ״סטמ״רקליךמובחיםעלהמכתננניתי.]והוסיו

לומרשאורקוצרךהחלוןש״יבורודהשיענרו״דלהמאואה[.

הקצושה, ו״ל ה״מת ״ל יותר בתקרנ מהם, שבתרחק יצי שעל ״בי וביוי 
ויתרנהכחה״מובהעליציבונעולםשיתקרנהג״ולהשלימהננא״.

)פתחישערים,פתיחהחורותשמאנ.טנ״צשמו״ל(.

א

 אם ישלח ״עיר לעטטער״ לא יוכל להשאירו

לא׳ ששלחלומ״איאעירלעטטערא]הייבוביירשכנרמוצפסעליוהאסטעמפא
ו״יןדריכיןלק״בווערט[שלחלול״מרשכמהפעמיםמביחמכתנוומודי״ו

מאמןלאמןלעייןנו,״נל״םישלח׳עירלעטטער׳משם״יןיכוללהש״ירו״דלו

ומוכרחלנערו.

א
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 המכתבים ערב שבת

המכתבים שהגיעועשאקנצרךכללהביחםלפותחםל״חרהשנת״ל״ענר
עליהםמנחוץלר״ות״םיששםסטעמפממציבתהשמצוקרע

״ותהוארקושל״להשהותהטומ״הנניתו.

הי׳אעירלעטטעראדוהלכתונהשםוה״צרעסשלהכותנכצישיוכל ואם 
להשינו״ולשלוחממון,והמכתנהייבוהעירלעטטערלארקותיכו.

א

 זורקו דרך החלון

ועוד ״מרשאורקהסטעמפמהחלוןשל״יענורעאיהמאואה.

א

 זורקו תיכף

כיוןשנ״ אורקכלהמכתנתיכו, הי׳ לעייןנה מכתנש״יבודריךעוצ ועל 
משם.

א

 אתה רוצה ערליכע קינדער אל תחזיק ניירות ]פאספפארט[ שלהם בבית

א׳ מכלותיוהי״מ״רץישר״ל,והחתובההי׳כ״ן]וגםצריםכ״ן[עוצנ״מדע
השנענרכותקר״רניבולנבוו״מרלו:צוווילסטה״נןערליכעקיבצער!

ה״לטבישטצי״לעפ״פירן״יןשטונ!]״תהרודהנביםיר״ים,״א״לתחאיק

הביירותשלהםננית[,יששישלהםסיעיו-לעצל,ננ״בק,תנקש״דלמשה

שישלוסעיוננ״בק,להביחםשם,וכשתדטרךלבסוע״אניוםהבסיעהתקחבו

משם,ול״תחאיקםננית.

א
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 כאן אני יודע כבר שאיני מתפלל 

כשעבר לגורמ״יסטסייטלוויל״מסנורג,ועוצל״קנעהיכןלהתפללנימות
החול,ופעםהתפללכ״ןופעםכ״ן,ו״אהי׳רגיליםלילךלנתימצרשים

למכורהחומה*שהואלהבטוריקרת״,וכשהי׳פעםנ״יאהנימצארול״הביחו

למכורשםאהחומהא,״מר,כ״ן״ביכנריוצעש״יביקונעמקוםלתפלתי.

 שלא ישלטו על היהודים

אמר: שמכווןנולמלשיביםשל״יהי׳להדיוביםשליטהעלעהרליכעיוצען.

א

 פסוקי יחזקאל 

)פרשה יא״פסוקיםיאצ-יאא(

]הי׳ המצונר״וצותהמשביותמנו״רת...״מרשקשהלולצנרנפרטות״וצות

היות  לפעם  מפעם  השם  להחליף  שהצריכו  אלא  ״החומה״  היא  חומתנו״  ב״משמרת    *
שהצענזור ממלכות הזדון לא הניחו להדפיס ולהפיץ ה״חומה״ שהיא חומת היהדות. - )קונטרס 

ג׳ ה׳ אמור ט״ו אייר תשט״ז(.

ט״ו למב״י תשט״ז לפ״ק פה ברוקלין

שוכט״ס א״כ ידיד וכו׳. אחדשה״ט.

רצוני להודיע לכם עובדא שקרה שלשום שכדאי לפרסמו )בפרט אחרי שעתון ״המודיע״ ״האשים״ את 
הממשלה שהמה תומכים בסוד את ״החומה״ כדי להחליש כח האגודה, ותובע לאסור את הופעתו(.

אברך אחד קרא את ״משמרת חומתנו״ בבית המדרש ״עצי חיים״ נגש אליו איש אחד בצעקה: 
היתכן לקרוא עתון עטופי טליתות ומעוטרי תפילין, אחרי טענות של איזה רגעים הציע לפניו 
האברך שיעשו שאלת חכם אם מותר או אסור וכן עשו, שאלו את הגאון הצדיק המפורסם מו״ה 
יונתן שטייף שליט״א שהתפלל אז בבית המדרש ״האם מותר לקרוא עתון בטלית ותפילין״ 
״כשם שמותר  זה השיב הגאון:  על  ענה הלה.  - את משמרת חומתנו  איזה עתון שאל הגאון 

ללמוד תורה בטלית ותפילין כן מותר לקרוא את ״משמרת חומתנו״ היא מלא יראת שמים״.

אם תרצו תוכלו להדפיס את המעשה הנוכחי בתור מכתב למערכת

ובזה אבוא עה״ח בברכת כט״ס ידידכם 
אברהם יוסף אקערמאן
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אהל״׳שיוצעשמשתמשנכאה,מפבישמתרגאכאכשדריךלצנרעםהיימישע

יוצעלצנרכאה,ו״ם״ישפרטיעומצלפביו,מתרגאכאכעאאשהרנהפעמים

עמוצ שביה הוד״ה נתורת״מת מאה )עיין מאה צעתו שיתיישנ עצ אמן הרנה לוקח

רלאח([.

ואמר, ש״תמולהי׳״דלי״יש״׳שהי׳דריךלהסנירלועוצעביןרעתהדיובות,
נן״צם ה׳״ליל״מר: ויהיצנר ניחאק״ל, לפביוהפסוקים והסנרתי

״חיך״חיך״בשיג״לתךוכלניתישר״לכלה,״שר״מרולהםישניירושלים,

רחקומעלה׳לבוהי״בתבהה״רץלמורשה.)רשאי(אייך אייך.גלותשומרון

אשר אמרו להם.״שר״מרו וכל בית ישראל.שהלכונגולה. יכביה. וגלות

עליהםיושניירושליםשל״גלועםיכביהשהמליךעליהםבנוכצבדר״תדצקיהו

-ועתההםמשחקיםעל״חיהםשגלוו״ומריםעליהםרחקומעלה׳.)פסוקטאא(

לכן״מורכה״מרה׳״לקיםכיהרחקתיםנגויםוכיהפידותיםנ״רדות,ו״הי

ה׳ ״מר כה ״מור לכן יאא( )פסוק שם: נ״ו ״שר נ״רדות מעט למקצש להם

בפדותם ״שר ה״רדות מן ״תכם ו״ספתי העמים מן ״תכם וקנדתי ״לקים

נהם,ובתתילכם״ת״צמתישר״ל:)פסוקיח(ונ״ושמהוהסירו״תכלשקודיה

ו״תכלתוענתיהממבה.

הרי הפסוקיםה״לוממשאורחים״ורעלימיבו״לה,שהדיוביםמלגלגיםעל
יהוציםשומריתורהומדותנחואל,שהםנחואל,והםהדיוביםהםנ״אי,

-לכןכה״מרה׳,שנהיפךהו״,ו״הילהםלמקצשמעט,נמקוםשהםעכשיו,

וכשינו״אמןהג״ולהוקנדתי״ותם,ולהם״תן״ת״צמתישר״לו״איסורו

הדיוביםמשםוכלשיקודיהםותוענותיהםוטומ״ותשהםעושיםשםוגםכל

אהמיוחצמשרצהצתות וישלהםעל ותוענותהעכואםשהםמחאקים העאא

להגןולחאקכלעאא,והמיסי״בערן״יןכאכבפוץו״יןלהםחואקנכלהעולםכמו

נמציבתהדיוביםשבמד״כעתנ״אי,ויהי׳״רץישר״לטהורומקוצש.

]לא׳ של״בתגצלנציעות״לוודריךלנ״רלועוצעביןדיובות״ו״יאהעבין
״חר,אהעושההרנהפעמים,-״נללהיימישעיובגערמ״ןמ״באש,לומר

)״ל״מוציע לועלעביןכאה,למשל״וצותמשביותמנו״רתמתרגאמ״וצעאא.

נצרךכללצעתוו״פי׳כשמגלהנרניםנצרךכללכמאפמתרגאגםכן,הל״אהמוכרח([.
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 אנו נשארים כאן עד ביאת משיח

בכל הצורותמעתשהלכבונגולההי׳״סורלבולד״תמהגלות,״ל״של״הי׳
לבוהיכןלד״ת,ורונמקומותהיונביישר״למסוגריםנגעט״,״ל״הי׳

ומשלה,״נלכעתשה״פיקורסים חירות ״יאה בעשהנעדמיבו ה״יסורשל״

בגצ שהי״ הגם וכעת הגלות, מן לד״ת שיכולים מקום ועשו המריצה עשו

עיביבו,״ין״בוהולכים,אכותגצוליחשנלבו*,וסיים:מירנליינעןצ״,מירגייען

בישטניאמשיחוועטקומען.)מושאקחוהאמסוכותלילהושעב״רנ״תשמאט(.

 רוצה בא״י המציור מגמרא - שלא יפגום הציור האמיתי

אמר: שנרדובולבסועל״רץישר״להלאושמדוירלומןהגמר״וספריהקוצש,
ו״יןבוסעכעתשל״יקלקל״ויפגםלוהדיורה״מיתישל״רץישר״ל.

]ועייןכאהנמערכת״צמוארמש״פר״ןאדאל[.

א

 שלא לקנות ספרים משם

וועןמען אייערשווער וויילעס״יא יותרשל״לקבותכללספריםמ״אי יוב 
פלובי לספר שיש ״ו ]השו״ל[ צ״רט איך טוט עס וו״ס איך צערמ״בט

מ״איהרנהמעלות]רניבו[מהשישלבוכלהשביםגאכנאהטונ.

א

 א״י קדוש ביותר לנסוע לתענוג

אמר: ״רץישר״ל״יאדו״הייליגעא״ךליסעשםלשםתעבוג**,מעןפ״רט

*   עיין חודש אייר במערכת רבי ישעי׳ קרעסטירער זצ״ל העובדא שנמצא בהג״ה בספר מדרש 
תלפיות.

**   כשהייתי אצלו אודות הליקוט דנן משכנות הרועים הראה לי החקל יצחק פ׳ שלח )הדפסנוהו 
בכרך א׳ ענין ארץ ישראל עמוד קל״ה( וראוי להעתיקו כאן: 

ר׳  זצוקללה״ה שאיש א׳ שאל את הרה״ק מרן  יוסף[  א״י עפ״י ששמעתי מאאמו״ר ]האמרי 
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פ״ר״לוסטרייאע,ש״להשו״לצהריהולכיםלמקומותהקצושים,השינצ״ס

לייגטמען״ריין״יןנואעםט״ש.

א
 אם מוכרח ילמוד כל יום על הגאולה

יוםצומספרעל ל״׳שהודרךליסעל״איל״יאהשמחהשילמוצנכל אמר 
הג״ולהועלהתמורה.

א
 האיך אפשר לשחוק 

ואמר לוש״יבויוצעה״יך״פשרלשחוקמגוצלדערהשכיבה,ומהשמחייך
לבכציו]ולכא״[״יבו״ל״געמ״כטעפבים.

א
 לבי בל עמי

ואמר שממשאלנינלעמיאמאה,וש״יבועונרשעהש״יבובאכרמעביןהמציבה,
כלאמןעסעקאיסטירטב״ךוכו׳.

א
 לא תלך בשום מקום

והנוסע ש״להיכןלילךשםנ״אי,״מרלושל״ילךנשוםמקום״ל״למקוה

משה לייב מסאסוב זצוקל״ל זי״ע האם יסע לא״י - והשיב לו דאי׳ בברכות ח׳ דר״י תמה למען 
כנישתא  ליה מקדמי ומחשכי לבי  כיון דאמרי  ימיכם על האדמה כתיב, אבל בחו״ל לא  ירבו 
אמר היינו דאהני להו, וכתב המהרש״א דבי כנישתא דבבל יש להם קדושת א״י ועל כן הוי כאלו 
הם על האדמה דכיון דמקדמי ומחכשי לבי כנישתא א״כ הרי הם בבוקר ובערב בא״י, ע״כ הוי 
כו׳ שהרי יקבעו לעתיד בא״י ע״ש, - ונמצא למ״ד: ״דביהכ״נ הוא כא״י״, ע״כ אם יודע בנפשו 
שהוא מתנהג בקדושה כזאת שיוכל לדור עם ב״ב בביהכ״נ אזי יסע לא״י, ואם אינו יכול לדור 
בביהכ״נ גם לא״י לא יסע, עכדה״ק.  )חקל יצחק, שלח. עיין שם שמפרש בזה הגמרא )ברכות ח׳ ע״א( שר׳ 

יוחנן תמה איכא סבי בבבל(.
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ה״ריאאלועוצמקום״׳.ונעדםהי׳״ומרלושל״ילךלשוםמקום,״ךחשש

שיהי׳לוהתבש״ותמאה,עאכ״מרלולילךלשבימקומות.

 הספר דברי שמחה

התמורה, ועל הג״ולה על ספר בתן ״ו יעץ, נהכרח שבסע ל״׳ כלל בדרך 
שיעייןנועלהצרךונהיותושם.פעםבתןל״חצשבסעהספהאקצנרי

שמחהמהרהאקמדיעשבונשיהי׳״דלוכלהאמןויעייןנהספרעלהצרך.

א

 בכל מקום שתלך

כמה פעמיםהש״ילספרעלהג״ולהשלוו״מר״בימש״ילשלי,נכלמקום
שתלךשםתקחבועמך.

א

 לא תחנם

לא׳ שהימוכרחלבסועשםעםילציו״אל:תאהרשל״י״מרוא״ברופעןאעל
שוםצנרשאהצנרב״ה,ואהכהואהכה...

א

 גם בבני ברק ירושלים

גם ננבינרקוירושלים״םתיסע״ל״לחתובה״ושנענרכותוכצומה״נל
נל״אה״לתיסעותלךלכ״ןולכ״ן..

 אפילו אין הם שומעים

אפילו ״יןהדיוביםשומעים,עדםהצנריםש״ומריםעלצנרשהםעשושאה
ב״ה,בותביםעםצינורים״לוכוחותלהםשימשיכועםעביביהם..

א
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 פשוטי כלי עץ

שמעתי שנהעירפ״רטמעמיציםכליםשלהם,תצמינבפשךשהםפשוטיכלי
עץ,״לתתפעלמהםומכליהםכלום.

א

 החקל יצחק נרעש שא׳ מנכדיו רוצה לנסוע

רניבושפעםהתכובן״חצמבכציהחקלידחקלבסועל״אי,ול״סיפרו סיפר 
ער ״יא יש, צנר ש״יאה הרגיש ידחק החקל ״נל מאה, ידחק להחקל

געוו״רען״ומרו״יגש״׳חושנלבסועל״אי.

א

הערעפלאן שלהם

ולמי שמוכרחליסעשםנווצ״יל״יסעעםהפליגערשלהם,שכלצנרשבוגע
להמציבהדריךלהתרחקממבו.

ואם ״א״״ל״עאיהפליגערשלהם]שהש״לההיתהלנאנשל״׳מנביועל
חתובהשלמשפחתה[״א״יןלבסוע.

א

 חמשה פראצענט - וגם אלו מי מקבל פניהם

אמר ״וצות״לושבוסעיםל״איכצילילךלהמקומותהקצושיםצשםצ״פשר
״לו ו״פילו טעמ״. מה״י נ״מת בוסעים מהם פר״דעבט שחמשה

שבוסעיםמטעםהבאלמאמאווער״יאאיימקנלפביםכשיורציםמהערעפל״ןא.

א
 מי העושים שם

פעם כשתיקבוהג״צער]המקוםנרחונשהולכיםה״בשים[נרחונקיעפסט.
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ש״לממבו״׳מנביו״םמפריעלוהרעש,השינ,ל״,רקמפריעלוכשבאכר

שכמושעושיםכ״ן,כךעושיםנ״רץישר״ל,ומיהםהעושיםשם.

פעם כשענצונרחונסמוךלניתווחצרוהי׳סמוךלרחונו״אעושיםרעשגצול
וחשנושהו״הולךלחצר המ״שיבען,הלךלחצר״חרשהו״מנפבים,

ה״חרמפביהרעששמפריעלו.

אבל ״חאכ״מררניבושמהשהי׳מפריעלוהו״ש״אהי׳מערכהשלחטוטי
שכני,שהרשעיםהרסוהקנרים,וכששמעהרעשעלהעלרעיובושכ״ן

עונציםעםהמ״שיבעןלתקןהרחונ,״נלשם״ויו״נויעונציםעםהמ״שיבען

של הרעש נשומעו ללמוצ יכול הי׳ ול״ לו מפריע שהי׳ ואה קנרים, לחלל

המ״שיבען.

עברית

 איני יכול לשמוע לשונם בחדרי

מקודם כשנ״ו״דלו״לושל״היויכוליםלצנר״ל״)ספרצי׳ש(הענרע״יש,
נ״״׳לחצרוותרגםמהנקשתו,״חאכ״מרמה!״יבייכול!נחצרי

תחתקורתיא״ובטערמייןצ״ךא״למעןרעצןצישפר״ך,״יךקעןבישטאידן״ון

פ״רבעמעןא״יבייכוללשמועהלשוןהאה,״ל״הלההי׳דריךלילךלחצר״חר

וגםהמתורגמן,ו״חאכנ״המתורגמןוגםהלהלחצרווהדיעהמתורגמןנקשת

הלה.

א

 תיבה אחת מלשונם הטמא פוגם הנפש מאוד מאוד

כשא׳ ש״להיותשדריךלבסועל״איעלשמחהנמשפחתו,]והי׳מאהירשל״
להשהותשם״ל״אקומען״יןגייןאול״״רומפ״רען[ודריךל״כסן״דל

וו״רט ״יין רניבו: לו ״מר לשובם. שם ומצנרים היימיש כאכ ש״יבם קרונ

מלשובםהטמ״״יאפוגםצעםבפשמ״צמ״צ...]תינה״חתמלשובםהטמ״

פוגםהבפשמ״וצמ״וצ[.
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 וכששמעתי זאת היצר לי מאוד וחרה לי עד מאוד, הלא הי׳ יכול לדבר עמו 
בענגליש ולא בלשונם

 הי׳ מאוס בעיני וכמעט שהי׳ בדעתי לילך לחוץ

מתוך מכתנשבכתננשליחותרניבו

״דלינחורשלמצ״יאהשביםנישינת...נ״איוהני״הנחורעמונחור הי׳ 
״חרשל״הי׳יכוללצנר״יציש״נלרדהלצנרעמי,והנחורהר״שוןהי׳

וש״לתי נמהירות נלשובם צינר הר״שון ור״יתישהנחור ניביבו. המתורגמן

״ותומביןהו״יוצעהלשוןהבאלכאכנרגילותעאאעבהשהו״למצנ״אישלש

שביםוחדי.

ואיר ״יאהאמןנ״הנחורהשבינלנצורדהלצנרעמי,והשנתילוהל״ל״
יכוללצנרנ״יצישו״מרשהו״יכוללצנרנעבגליש,וכששמעתיא״ת

הידרלימ״וצוחרהליעצמ״וצ,היתכן,הל״הנחורהר״שוןהי׳נעיבינעל

עמו וצינר נעבגליש, השבי הנחור על לצנר יכול והי׳ עמי כשצינר השגה

נלשובם.

הי׳מ״וס הבאל נלשובם ניביהם נשעתמעשהכששמעתימצנרים ובאמת 
נעיביוכמעטשהי׳נצעתילילךלחוץשל״״שמעהלשוןהבאל,״נל

עדרתירוחישל״״ניישםוצאל.

 אבל לשונם מקורו מעין נרפש מקור משחת

ואי״כ כשהי׳״דליהנחורהשבילנצועמצתימשתומםעלהנחורהר״שון
של״התנובן,וחשנתיכש״מד״״ותוש״ומרלוהל״גמר״מפורשת.

״ו יכול מכם, תאל מכלכם יכול קרנן, מכם יקרינ כי ״צם כתינ קרנן גני

נ״ומותתאלמכם,נכםחלקתיול״נ״ומות,צהייבוישר״למומר״סורנקרנן,

״עאפש״דלעכואם״יןחילוק.]לעביבבו[הגםשלשוןה״ומות״יבוקצוש,״ך

ולמצו גםמדיבושחאאלהשתמשונהם קינלוהמסורהמהקוצמיםלהם, הם

ברפשמקור ]שלהדיובים[שמקורומעין נלשובםשלה״ומות,״נלנלשובם

משחת.
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נ.ב צרך״גנ״וסיולךמהששמעתיפהמ״ישחסיצותאלמצורהישןמוהאר
מטמ״ הלשון ש״ותו מנעלא צונ ישכר רני מהרהאק באי נריעו ישר״ל

בשמתישר״לרחאל.

״ידיקל ר׳ הרהאד בכצ שליטא״ ליינוש ר׳ מהרנ שמעתי ״חר: ובמכתב 
מפשעוו״רסקשליטא״ש״מרנשםמרןהקצושמנעלאאאלש״מר

שלשוןענריתשלהםפ״רנרעבט״יצישעבשמה.

א

 שלא להחזיקם בבית

נשאל על״יאהספריםשהמואלנעדםשייךל״׳מקהילותהקצושיםהעומצים
״יתןבגצהדיובות,״ךעשהשםפירושעל״יאהתינותוישנולפעמים

גםמלשובםהטמ״.השינ,של״להחאיקםננית.

וכן כשבכציוקינלושאסשישנותרגוםהלעאאונומלשוןהכופריםדוהשל״
יחאיקו״תהשאסהלא.וכןהורהלכל.

חובתינו

 צריכין לרוץ

אמר ל״׳״וצותהמח״ותשעושיםבגצהדיוביםש״אדלילך״ל״לרוץ.

 הי׳ צריכים לעשות פראטעסט בכל יום

ואמר שנ״מתהי׳דריךלעשות״סיפותמח״הנכליום,ב״רמעןצ״רוצ״ך
ה״נעןעפעס״פביםפ״רציוועלט.)ראלשדריךלהיות״יאהתירוץלמהיוד״ין

כעתלרחונהשלעיר(.

 היינו צריכין לילך ברגל

כשהי׳ המח״ההגצולהנוו״שיבגט״ןבגצממשלתהכופריםנ״אי,״מרש״ילו
הי׳לוכחהי׳מהלךלשםנרגליו.
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 יקח ילדיו

א׳ ש״ל״םיקחנביולעדרתמח״הבגצהדיוביםשחושששישמעושםבישט
״ייצעלעצינורים,והשינשעביןאה)של״ייצעלעצינורים(ילמוצ״ותםנאמן

״חר,ולהמח״השפיריקח״ותם.

 שיצעקו פוי!

לא׳ שש״ל״םישלדעוקפוינשעתהמח״הוהשינהן.

ופעם ״מרל״׳נתוהאצשכשהעולםידעקופויידעקהו״גאכעמהם.)״םכיצוע
שנכללותהי׳תכובתבפשורחוקמאהמ״וצמ״וצ(.

א

 יש עדיין מי שעוסק בזה

כשהדפיסו נביוי״רקטיימסהסנרהנעביןדיובות״מרשבהבהממהשעציין
ישמישעוסקיםנעביןאה.

א

 המחאה הוא נגד המדינה בעצם

הפרטי הצנר רקמשום הדיובים בגצ למחות לנ״ הסינה פעםש״ילו אמר 
ש״ירענ״ותואמן,ל״היויכוליםלקנץדינורגצולכאהכלל,רקשכא״

נ״לדעוקגםעלעדםהמציבה,ולאהנ״ים.

א

 הנאה לשכינה הק׳

נ״בק על נידים האורקים בגצ ״יאההשתצלות לעשות דריך ״ם מ״׳ נשאל 
וראת רשאי נין נהלכה מחלוקת יש למה צלכ״ורה השינ ל״ומי.

כמו לכנוצו, לעשות בכון ״יך הב״השחולקין להשיאת וכצומה,משוםשיש
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שהכלהבהביתכשהמחותב׳סטעסחולקיןאהעםאה״יךלקשט״ותה,כמוכן

ישהב״הלהשכיבההקצושהשלצעתך״יןלארוקולצעת״חריםישלארוק.

א

 ע״י מחאה שלנו אנו פועלים ועוזרים ליהודי א״י

אמר ל״׳״וצותהפר״טעסטעןכתינ)נר״שיתפרשהמאחפסוקי׳(ל״יסורשנט
מיהוצ״ומחוקקמניןרגליו.ופרשאיל״יסורשנטמיהוצ״,״לור״שי

גליותשננלשרוצים״תהעםנשנטשממוביםהיועאפהמלכות.ומחוקקמנין

רגליו,״לובשי״י״אי.ומנו״רנגמ׳)סבהצריןה׳עא״(שהר״שיגליותהיולהם

יותרכחמהבשי״יםשנ״אימ״חרשהי׳עאיהמלכות,״עאפשנתורההי׳נבי

״איעציפי״נלנהבהגההי׳יותרכחלנביננל,הרימאהשהשיאתקנעכחאה

נעולם.וכמאכרו״יםנימיבושעאימח״השלבו״בופועליםועואריםליהוצי״אי

הכלמכחהמשכההאה,שהריהמבהיגיםשלהממשלהצשםדריכיםלהגיע

שעושים סונלים ו״יבם חסצ של מלכות שהי״ נ״מעריק״ כ״ן להבצינים

עוולותבגצהדינור,וכש״בומת״ספיםודועקיםומוחיםהםשומעיםומפריע

להםמ״וצ,שכישנולשולחןלצוןנבוש״יםשוביםיאכירולהםמעיביןהמח״ה

ועאכמובעיםעדמןמהרנהצנריםשהיועושיםלוליכן.

 יהודי א״י מתקיימים בזכות יהודי חו״ל

וכן שמעתימיהוצי״׳ש״יבוכאכמשלבושנתחילתשבותהתייסצותממשלתם
הי׳הו״ניןרניםכמוהושרדולהשקיעכסונמסחרנ״איכמושהרנה

נ״אי. להשקיע רדו והם חוץ, נמציבות להשקיע ״והנים נ״מעריקע ״בשים

למעשהנג׳שביםהר״שוביםהי׳קשהמ״וצ,כי״אהיולנעלינריתעםרוסל״בצ

שהיו״אחאקיםמ״וצ״חרהמלחמה,ו״אהי׳רוסל״בצחאקהמ״וצנשיטתם

ושיטתם צרכם ״ל גאכ בטו המציבה( נתחילת ״א שהי׳ הפ״רטיי )הדיובים והם

ור״ו שבים ג׳ ענור ״חר ציעה. שום עם התחשנו ל״ עאכ )הק״מעביאעם(*,

שמרוסל״בצל״יקנלושוםהב״הוטונההתחילולהתקרנל״מעריקע,התחילו

*   ראוי לציין שהראשון שהסכים לממשלת הכופרים ביוען הי׳ הקאמעניסטען עם ראשם דאז 
סטאלין ימ״ש.
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נשבה נבעפעבעק אאל מהרנ ששמעתי וצכירב״ הקהל. נצעת להתחשנ

הר״שובהשלהקעמפלפבינערך35שבה)שבתתשטאא(ש״מרנשםהרמנאן

״אכור א״ת ״ך אוכרההמשך ״יבי חואל, יהוצי נאכות מתקיימים ״אי שיהוצי

ש״מרנשםהרמנאן)מסתמ״הכוובהעלהרמנאןפ׳כיתנו״נסווהתוכחה(.

א

 צריכין לגזור שכל הבנות מא״י ילכו לחו״ל

בעת שבהי׳נ״איגאירתגיוסנבות,הייתי״אנהת״חצותהרנביםנעתשישנו
וצבומהדריכיןלעשות]״צמוארמס״טמ״ראיאעל״הי׳״א״דל״ותה

היו״נצאקדעהלים״נצאקפ״פ״ ור״שיה״סיפה אוכרלמה[ ו״יבי ״סיפה,

ונסתםל״הייתימשתתונ״סיפות״לו,כבר״הנקשובי״אניותרש״שתתו,

״נלל״לקחתיחנלנהציובים,כיל״הייתימוכןלאה.

ויכורני שהגהאדמדעהליםשהי׳נבושלערוגתהנשםופיקחגצול״מר״א
שדריךלגאורשכלהנבותמ״איילכולחואל,כאכחמורהי׳העבין...

 וראיתי יהודי א׳ מביא עמו כמה מילדיו הקטנים

ועכשיו נ״סיפתמח״ההאההת״ספודינורגצולכאהעולםגצולנליעהארעצ
כציכךשבמשךאמן״רוךעצשהק״רשנוישנתיהגיעלמקומומחמת

רנויהעם,ומיל״״לושעוצאוכרין״תהרנ]מס״טמ״ר[אאלחקוקנצמםהחונ

״ מיט נ״ים ומאמ אוכרים ״יבם שכנר דעירים נחורים גם ״נל להשתתו,

שט״רקעוו״רימקייטוכשהבו״ם״ומרכמהפעמים״יאהצנרוכלהעםדועקים

אהממשבמסנכלה״ינרים)דוגייט״ין״לע״נרים(.-וישנתינק״רור״יתייהוצי

״׳מוליךעמוכמהמילציוהקטבים,מההםמניבים,ומאממני״ים״ותםלחקוק

נלנםכנרנדעירותםחונההשתתפות.

א

 השר הגדול ביותר הי׳ מחליף עם העבד הפשוט ביותר

א׳ ש״לעלהגצוליםודציקיםשל״היו״חיםלציעהכר״ויבגצהדיובותצסוו
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יותר אהמאמכשהםלעדמםהריהםהרנה כלסוו״עאפשישלהםחסרון

על נ״ ש״חצ גצול למלך משל השינ: וכו׳. דציקים להיותם ממבי חשונים

מקומווהתלנשכמוהמלך,ו״מרעלעדמושהו״המלך,והטעה״חריו״תכל

השריםושרתוהונמור״,והמלךה״מיתיל״הי׳יכוללשיתעדותנבפשו)לחאור

״להמלוכהמכיוןשה״מיבונה״חר(והי׳אצאשעבט״רא)מבקההנית(״׳שה׳מכנצ״ת

הניתתמיצלפביולפבים,והו״הכיר״תהמלךה״מיתי,נכה״יגוב״״פי׳השר

הגצולניותרהי׳מסכיםלהחליועדמועםה׳צאשעב״ט״ר׳הפשוטניותר,״ילו

הי׳יוצעה״מת,וכןהו״לעביבבו.

א
״׳שמותתשבאאנ״ולרניבור״ניי״׳מעירוועבעאוועל״שכותנניכל ביום 
ר״ניי עוצ ועמו ספיבק״. ו״וצות ורני׳ס חסיצות ״וצות ליצע ורודה

״׳. ועוצר״ניי עוו.סיב״ג״גממ״בהעטן, שלמהטר״ןפרעאיצעבטשלפיפט

וקוצםש״לו״וצותספיבק״ו״וצותהחקלידחקו״וצותרניבוהיכןהי׳נשעת

מלחמה,ועוצ.

 לפרסם נגד ראש הכופרים ב״טיימס״

אי״כ ש״לומהצעתהרניעלמהכשהפרייםמיביסטערשלמציבתיש׳נ״
ל״מעריקעמפרסמיןמ״מריםנביוי״רקטיימסבגצהמציבה.-השינ

שגםצעתועםאה.

 אם אין עושין כן הוא חילול השם

שאלו ה״ם״יבוחילולהשם.-השינביין,פ״רקערט״אמעןטוטבישט״אוי״יא
״חילולהשם]ל״,נהיפוך״ם״יבםעושיםכןהו״חילולהשם[.״אוי

ווייאטמען״אמעןה״לטבישטמיטמיטאיי.-איי)ראלהצריםנ״אי(קעבעןצ״ך

בישטדופיהלטועןוויילאייצ״רפעןצ״ךדוקומעןדוצירעגירובג,״נער״אאיי

ווייסען״אעס״יאב״ךצ״יוצען״יןחוץל״רץוו״סאעבעןמוחה״וןאיישרייען,

רעכעבעןאייאיךמיטצעם.

 המדינה: געפערליך

שאלו: מה״ומרהרני״וצותמציבתיש׳]עצכ״ןהי׳השיחהגעמיטלעךנסנר
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פביםעםשמייכעל,״ךכשש״לואהכנרהי׳בר״העלרניבוגוצלהכ״נשיש

״ה! ו״מר ל״רץ[ רניבו הסתכל או ש״לה וכשש״לו המציבה, מעבין לו

געפערליך!

 אני הולך עם הסאטמער רב בכל הענין

בתוך הצנרים״מרלהםעלש״לתם-אכלמהשס״טמערעררנ״ומרגיי״יך
מיטמיט״יהםא-ש״לונעביןהכותל-השינהכותלוכןש״רמקומות,

״בי״יןליכחש״וכללצנרולומרלהעולם,״ךס״טמ״רעררנה״טגעקעבט

״ויפש״קעלעןציוועלט,שטעל״יךמיךדו.כלמהש״ומר״ביעושה.

שם פועלים הרי ש״לו ״יבג״בדען. א״ך אעלנע צי השינ, הייבט. ״ון שאלו 
הרנהלעשותנעליתשונות-השינההרנביתתליטא״,מהפועלים!,

מחטטיןקנריםמ׳שמצ׳ט״ויס״יצישעקיבצער-״מררנבוָ״ה!איעבטפערט

שוין.

 טעות

שאלו הריצרךהנעשאטלקרנ״פי׳פושעיםו״אכנעבין״אילגניה״בפירער׳ס
והפ״רטרעטערסלמה״יןמכביסין״ותןומקרנין״ותן.-השינרניבו,

עס״יא״טעות,״שוו״כעריוצ)שנ״״לי״בייכוללהכביסו(ערא״גטמירבישט

וו״סדוטוהן,״יךגיימירמייןוועג״וןערגייטאיךאייןוועג,רקנ״״לילקנל

צריי ״פילו טוהן, דו וו״ס יעצן פ״ר ״ייבטיילען נ״ים הם מש״אכ נרכתי,

אייט״יךניןצ״״ין ״אעלכעמעבטשען)כמוכם(ה״נ״יך״ויךבישטגעה״ט

״מעריקע,״יךווייסבישט״וינ״יבצערהייםי״.״פשרצערחקלידחקה״ט

״ויךבישטגעה״ט.

 בודאי! הציונים הולכים בדרך לא טוב

איך נין״מ״הלגעאעדעןניי״שמועסנייס״טמעררנ,״יךגעצעבקבישט
״אי, ״וצות וצינר ״׳ בכבס איין, צ״רט געצ״רפט ה״נ ״יך פ״רוו״ס

ס״טמ״ררנהי׳לוהכחלאהלהוכיחה״מת,ו״מרלואייווילןמירקומעןא״גען

וו״סצערנ״שעפערהייסט,״יךווייס״ליין.-ש״לו-״ירוו״לט״א״״ייבעם



הרועיםעבודתקצד ״צמואררשאדמספיבק״

בישטגעגענעןציה״בט״ויךבישט-השינ-״וינאייקומען״ויו״א״״ופן,ביין.

ש״לו-ה״לט״יר״אאיי)הדיובים(גייעןבישטריכטיגהשינרניבו-הובצערט

פר״דעבט.

שאלו -למה״יבובוסעל״אי.השינ-״יךוו״רטמשיחא״לקומען.

 ארץ ישראל הוא גלות

רניבו על בר״ה שהי׳ ולהיות גלותא. ״ ״יא א״אי להם ״מר הצנרים ובתוך 
שקשהלולהמשיךנעביןאה,״מרולהג׳ר״נייסשכנרהלךוחלוהאמן

שכנרקנעווצינאה,ורניבונירךלהםהדלחה.ונאהבסתיים.

הרב הציוני

 רקק כשהזכירו שמו

גיגענען״ פעםנ״מדעשיחההרנהרשעיקוק,רקק,ה״טער כשהיכירו 
שפיי.

דף היומי

 על אלה אני בכיה

אאלשהי׳מקורנמ״וצ לי״חצששמעמהרהאחר׳מעבצלשטייבמעץ סיפר 
ל״צמואררניהערשלעמספיבק״אדאלשפעם״חתנ״מדעהשבה״מר

רנומספיבק״השלשסעוצתתורהנרונהתרגשותונכיותוהתעוררותגצול

ל״הי׳שונניאםול״״יאהאמןהתעוררות״חר,ולמחרש״לוהרהאחהבאלמה

יוםמיומיםלמהנכהכלכך״תמול״דלהשאשתורה.״מרלורניהערשלע

אדאלשמעתישהתחילוללמוצנמקוםפלוביאצוהיומיאועלאהבסתערבפשיעל

״לה״בינוכיההל״עצהיוםל״למצושםוהםשיבווהתחילוללמוצעלאה

צוהלניבומ״וצ.

א
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 אם הי׳ יודע האיך שכואב לי לא הי׳ לומד

איד הי׳״דלהרהאדר׳הערשלעספיבקערונתוךהצנרים״יא״ויסגעקומען
עלפלובי״למובישלומצצוהיומי,״מרהרהאד״םהי׳יוצעהלהאווען

ערא״לוויסעןוויערשטעכטמירמיטצעםוו״סערלערבטצעםצוהיומי

וו״לטערבישטגעלערבטצעםצוהיומיא.

כותל

 כהיום בבית מדרשנו בכותל מערב יוכלים לפעול

אדאל ספיבקער הערשעלע רני ההאד ״דל הי׳ שבסע וקוצם ל״אי בסע איד 
וש״ל״םיכוללילךלהכותלמערני,עבהו״מרנאההלשון:גליינמיר״א

״וינצווועסטצ״וועבעןצ״״יןניהמאצנייםכותלמערניוועסטו״ויספוילן

מערוויצווועסטצ״וועבעןנייםכותלמערני״ין״רץישר״ל.]ת״מיןלי״ם

תתפללכ״ןנניתמצרשיבונכותלמערניתפעליותרממהשתתפללנכותל

מערנינ״אי[.

א
הספר משכנות הרועים

 אני מקנא אותך

אור ליוםג'ו״ר״תשמ"ה,כשהנ״תילפביוכרךנ'שלמשכבותהרועים,״חר
שהר״תימהחקלידחק,״מרלי:״יךה״נגיא״גטפ״רןעולם״אציה״סט

גיה״ט״גרויסעעקסטרעהדלחה,״יךמייןסייעת״צשמי״״אצ״רךסייעת״

צשמי״ה״סטוגיה״ט״הדלחה״עקסטרעסיעת״צשמי״.-״ח"כ״מר:

״יךניןצירפשוטמקב״מיטצעםוו״סציה״סטגעטוהן.

על הספרתורת״מת״מרלהר"רשמו״לפ.עוצקוצםשיד״ל״ור:"ערוו״רט
שויןצערספרא״ל״רויסקומען".
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כ״ט אב תרס״ט

רבי שמואל סאלאנט זצ״ל
רבה של ירושלים 

ציונים

 אינה מצוה חיובית שהלא יש השלש שבועות

וקשה טונ״והל״ישינת״אי״יבהמדוהחיונית״פי׳לצעתהרמנאןוסיעתו
שסונריםשאהבחשנהלמאע,מאממוציםצ״יבהמדוהחיוניתכמוש״ר

מדות,ומנו״רנגמ׳שםג׳שנועות,״׳של״יעלונחומה.)הלנבון,עמוצ58(.

נאות הרועים

בב׳  נולד  סאלאנט  שמואל  רבי 
וואלקאניק הסמוכה  שבט תקע״ו בעיר 
לביאליסטאק לאביו רבי צבי הירש רב 
העיר וואלריסא. בילדותו למד אצל אביו, 
שם  קיידאן  לעיר  עבר  שנתיים  ולאחר 
למד אצל הרב צמח שאפירא, והתפרסם 
מכן  לאחר  מקיידאן״,  ״הכילוי  בכינוי 
ברוידא,  צבי  הרב  אצל  בסאלאנט  למד 
נסמך  וואלאזין.  בישיבת  למד  אח״כ 
אברהם  רבי  הגדול  הגאון  ע״י  לרבנות 
ורבי  ווילנא,  ראב״ד  פאסוועלער  אבלי 
יעקב בארוכין רבה של קארלין. כאשר 
אביו הזדמן לעיר סאלאנט פנה אליו רבי 
יוסף זונדל משם וביקש את בנו שמואל 

לחתן לבתו והסכים רבי יוסף זונדל.

לא  הוא  אבל  לירשלים  נסע  חותנו 

שתי  כעבור  אבל  אליו  להצטרף  רצה 
שנים כאשר חלה במחלת ראיה המליצו 
הרופאים לגור בארץ חמה יותר כאיטליא 
לירושלים  הגיע  ישראל.  לארץ  נסע  אז 
אדר תר״א כיהן כאב בית דין של העדה 
האשכנזית בירושלים לא אפיציעל תחת 
חסותו של חותנו שהי׳ מורה הוראה של 
התגורר  בירושלים.  האשכנזית  העדה 
בדירה קטנה ללא חלונות, כשהציעו לו 

לבנות בית רווח יותר התנגד לזה.

בין השנים תר״ח - תרי״א  נסע כשד״ר 
לגיוס כספים למען יהודי ירושלים בערי 
ווילנא.  כולל  את  וייסד  ופולין,  ליטא 
בדייטשלאנד,  כשד״ר  נסע  תר״כ  בשנת 
לשם  כסף  ואסף  וענגלאנד,  האלאנד 

בנייתו מחדש של בית הכנסת החורבה.
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 מוחרם ומנודה נאלץ לישב בדד כל ימי שבתו בירושלים

ואכן ירושליםקנלהפביושלהרדלכר״וילו,ומוחרםומבוצהב״לץלישננצצ
כלימישנתונירושלים,והי׳אה״חרי״אהרתוהחמורהמרנהשלירושלים

לומקוםנשער ולנלתת יתקרנו״ליו אאלאלנל הג״וןרנישמו״לס״ל״בט

היהוציםנירושליםא.)מר״צ״רע״צישר״ל,כרךנ׳,צומאה,ועאשמקוצםהמשךהעבין(.

א

 מי הם החובבים את ציון

לד״ת סירנ לעירהעתיקה״ך מןהר״שוביםשרכשנתיםמחוץ הי׳ רבינו 
ממבה״פילולליבתלילה.

המלדה כתנ להם שיתן ונקשוהו מחואל דיון חונני ״בשי ״ליו נ״ו פעם 
שידטרפו״לתבועתם.רניבוש״ל״ותם״םהםמוכביםלעלותנעדמם

ל״ראיולשמשלצוגמ״ל״חרים.הםעבולוה״יך״בויכוליםלעלותלכל״׳יש

פרבסהחשונהנעירוונמקומוה״םיסגורהפ״נריקולעלותל״ראישנה״ין

מדויה ״יבבה והפרבסה המדנ נשפל והעק״ב״מי המסחר, להגציל ״פשרות

נשפע.

ל״חר נחנרון. לנקר נמיוחצ ונקשם שמשו נלויית שם לסייר שלחם הוא 
שחארו״מרלהםאהר״יתם״תרנהשלחנרוןרנישמעוןמבשה,הו״

גצולנתורהויכוללהיותרננ״חתהעריםהגצוליםניותרנחואלוהבההו״ל״

רקרנ״ל״גםמשמש,הולךנלילותעםהל״מטערבעניצוונלילותהחורו

הו״מנוססננוץכצילהשיגמביןלתפילתערניתו״יבוחושנכלללעאונ״ת

״רץישר״ל.ול״רקהו״״ל״כלתושני״רץישר״ליכלולהש״רנחוץל״רץ

ולהתפרבסנהרחנה.גםליהי׳בשקועתיצמאהירנחוץל״רץנכלא״תעאנבו

הכלועליבול״רץישר״ללסנוליסוריהולחיותנתב״יםהגרועיםניותרנתב״י

צוחקומחלותו״בו״יבבוחוננידיון-רק״לוהמצנריםגנוההגנוההעל״הנת

״רץישר״לוחינתדיון,״נלנעדמם״יבםמוכביםלהפרצמהסירהנשר,ו״יבם

כנשו הללו דיון...א חונני הם הם ישר״ל, ל״רץ לעלות לרגע ״ו חושנים

פביהםנקרקע...
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מזרחי

 לא הסכים בשום אופן

מלפני עשרותנשביםהופיענעיהאק,מארחייצוענשםידחקביסבנויםמארחי
שלהימיםההם,״שרלוהיהתו״רפבי״ישואקבוירצעלפימצותיו.

הדנור הנחין ל״ וממיל״ בטושה המלחמה כאכ היתה ל״ עוצ ההם נימים

הגראש עם להיפגש הבאל ביסבנוים ביסה מתחילה הללו, ומארחים נדיובים

ס״ל״בטאדאלוהדיעלפביו״תמנוקשו,כינרדובולש״תצרשהנישינתעץ

של״ כמונן צעלמ״, נמילי נקי שהי׳ אאל ס״ל״בט שמו״ל ר׳ הג״ון חיים,

הסכיםנשוא״.

 בטעות נתן לו רשות

וכשראה של״השיגמנוקשו״דלהגרשאסאאלפבההלה״להראמנישינת
צרשה ליש״ הרשות לו בתן לנ משים מנלי והו״ חיים, תורת

נישינתתורתחייםנשאק.הצנרבתווצעלהגהאדוהקצושרנידנימיכלשפיר״

איאענעמאחדיץהקצש,שלחלהראמשימבעמאהלהרשותלחנרמארחילש״ת

צרשהנישינה,ועבהלוכיכנרבעשהוביתןהרשותעאאו״יןלהשינ.

 להפריע את הדרשה

אי קר״הגהאקר׳דנימיכלאאל״תתלמיציוהג״וןרניעקינ״פרושאאלורני
המארחי של הצרשה ״ת להפריע להם ושלח ועוצ, אאל סעמבידער משה

הבאל,וכןהי׳שחגרונרוחעואומבעו״ותולהמשיךנצרשתו,)כמונןש״ו״חצ

מנביהישינהל״הופיעולשמועצרשתו(.

 האומר שאין לו אלא תורה אפי׳ תורה אין לו, תלמידי הישיבה צריכין 
להתאסף פעם בחדש לטכס עצות על קיום היהדות ושמירת גדריה, כמו שאר 

סדרי הישיבה והתמדת הלימודים

הגה״ק רנידנימיכלאאלפבה״אלהראמנש״לההיתכןשלומציהישינהל״
העמיצוהועאא,״שרנוצ״ייצעוכימטיואהבמבהלכתהמארחיועליהם

הי׳מוטללגלות״ת״ופיושלאה-הראמהפטירכיתפקיצםשלנביהישינה
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להשיםמגמתם״ךורקנלימוצהתורהו״ורהתורהיצחה״תהחשך,עאאעבה

לוהג״וןרנידנימיכלאאל:אכיחאאלנוצ״ייצעו״תרוםערךשללימוצהתורה

ו״ם״מרואכיכלה״ומרש״יןלו״ל״תורה״פי׳תורה״יןלוא,והם״מרואכי

דורנ״מרנבןצ״ית״נמת״כלמיליצמת״עלי׳רמי״א,כמונןשהראמהתבדל

״חאכעאא,״נלמכיוןשל״ר״הלדורךלנדעמש״לתושלהגהאקרנידני

מיכלאאלשתלמיציהישינהית״ספופעםנחצשלטכסעדותעלקיוםהיהצות

ושמירתגצריהולהקפיצעאאכמועלש״רסצריהישינהוהתמצתהלימוצים-

״אהחליטהג״וןרנידנימיכלופקצעלתלמיציול״לוהרודיםלאכותנכתרה

שלתורהשל״ילמצונישינותולקייםצנריהרמנאםאאל,וכןנ״מתהתבהגו

תלמיציווהיומהעומציםנמערכהבגצהרוחפרדיםשבשננ״רהאק.)מפיהרהאג

ר׳״הרןק״דיבעלעבנויגעןאאל(.)״ום״ביחומה,קובטרסי׳,תמואתשכאט,צורסאנ(.

עברית

 וחכך כיין הטוב

רנישמו״ל אאל,צנריושל אובעבפעלצ חיים יוסו ר׳ נפומיהצרניבו מרגלא 
ס״ל״בטאאלרנהשלירושליםשהמשילשפההענריתכמשקההיין

האימון לנרכת ולהנצלה, לקיצוש התורה נמדוות לו בוצעת יתירה שחינה

וש״רמדוות,והבהצוק״משקהאולרונחנינותו״ך״םתגענויצבכריומחלל

שנתי״סרמיצ,מהש״יןכןנש״רמשקין,גםשפהאוהיההגרשאסאאל״ומר

״פילוותה״כולהקוצש,״ךמכיוןשמחללישנתותבטפלולה,הריהי״״סורה

לשומריתורהומדות,והרילךרמאעלכךאוחכךכייןהטונא)שהאש(.
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כ״ט אב תשמ״ב

רבי אליעזר זוסיא פורטיגול זצ״ל
אדמו״ר מסקולען - נועם אליעזר

ציונים

 הם גרועים מהקאמעניסטען

פעם ״חתבכבסר׳״׳לרניבו]כשהי׳עוצרניבוצרנקר״ןהייטס[ורניבוצינר
עלהטעלעפ״הןושמעשרניבואאל״ומרעלהטעלעפ״הן:אבייןביין,״יך

ווילנשום״ופןבישטה״נען״טונהפוןאיי,אייאעבעןערגערפוןציק״מוביסטןא.

על עוצ כלום שומע ש״יבו שהיות להבאל, הטעלעפ״הן רניבו בתן אי״כ 
הטעלעפ״הן,״פשרהו״יוצעמהבעשהעםהטעלעפ״הן״םבשנר

פת״ום״ומה,והלהלקחהטעלעפ״הןו״מרלרניבו,שה״יששצינרמקוצם

הפסיקהטעלעפ״הן,)א״ר״פגעלייגטצערטעלעפ״הןא(.

 בשום אופן לא!

שהרעגירובג הרנה השתצל הבאל שה״יש המצונר, הו״ מה רניבו ״מר אי 
מ״מעריקעיתןכסולנבותנביןלחסצל״נרהם,והי׳בדרךעוצלעשותצנר

״׳ש״׳מהק״באולשלהדיוביםנ״מעריקעיצנרעםהממשלהשל״מעריקע,

ו״איהי׳בגמרהצנרלגמרי,עאכקר״עלהטעלעפ״הןשרניבויצנרעם״ותו

מהק״באולועאא״מררניבו,ביין״יךווילנשום״ופןבישטוכו׳.

רניבו, ״דל להשתצל הטעלעפ״הן, על הפעם עוצ הבאל ה״יש קר״ אי״כ 
שיצנרעם״ותומהק״באול,כבאל,ול״רדהרניבונשום״ופן.
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 כל עבודתינו שלא יהי׳ להציונים שום אחיזה

אי״כ ״מררניבו,]נשם״׳מהר״שובים[,הטעםשלסאתשכתנומיןישרו,
ג״בדע צי א״יך״רנעט ו״מר יהי׳להםשום״חיאהנהקצושה, של״

]וכ״ן״עשה אייא״לעןבישטה״נעןקיין״חיאהא איי, דייט״רויסשלעפעןפון

להיפך[.

 יבטל כל הענין ובלבד שלא לקבל טובה מהציונים

גם ״מר״א:א״יךקעןנ״שטייןעםא״לנטלווערעןציג״בדעא״ך,״וןפוןאיי
״טונהוויל״יךבישטא.

א

 אפילו יתנו האוה״ע לנו כל העולם כולו, אין כדאי לנו

הק׳ ה״צמואר ״ל דיובים משכילים נ״ו שפעם מספרים ששמעתי כמו 
מהוסי״ט״ןאדוקאל,שיסכיםלפעול״דלה״והאעשיתבוליהוציםמציבה

עדמ״ית,ועבה:א״פילויתבוה״והאעלבוכלהעולםכולו,״יןכצ״ילבו״ם״ין

הקנאהבותןא״תלבוא-וסיים״בו״ומריםנתפלהא״פסנלתךוכו׳ה׳״לקיבו

נעולםהאהו״יןאולתךמלכבולחייהעולםהנ״א,פי׳ש״םחאוהו״אנלתךאנלי

הו״ ״ם רק העוהאנ, ל״ גם ו״ו העוהאא, ל״ כצ״י ״ין ״א ה׳, ומתבת רדון

אגו״לבולימותהמשיחא,שהשיאתהו״בותןלבו״תה״רץרק״אהו״כצ״ילבו,

כיכלהנרכות״יבםשוויםרק״םהםניחצעםרדוןה׳ומשתמשיםלענוצתו

ית׳)בועם״ליעאר,בש״,צוטאא(.

א

 גואלים של שקר, גאולת שוא, מגביר עלינו ביותר תוקף הגלות
 בכחש ובמרמה הם באים,  כוונתם לעקור את התורה

 גאולה זו במחיר כבד, כבר עלתה, באלפי נפשות ישראל שכבר נהרגו

ויה לךה״ותכי״בכישלחתיךנהודי״ך״תהעםממדריםתענצון״תה״להים
עלההרהאה.לכ״ורה״יבומונן,צ״יאו״ותהי״לנביישר״לעל״מיתות



הרועיםעבודתרב ״צמוארמסקולען

שליחותמשהרניבונמהשי״מרעלהעתיצשיענצו״תה״לקיםעלההרהאה

)ויעויןנרשאיונרמנאןאאל(.

ואפ״ל נמשאכלהלן)פסוקטאאו״ילך(לךו״ספת״תאקביישר״ל,ו״מרת״ליהם
וגו׳,פקצפקצתי״תכםוגו׳,ושמעולקלך.ופי׳רשאיאאלושמעולקולך

מ״ליהםוכו׳,שכנרסימןאהמסורניצםמיעקנומיוסושנלשוןאההםבג״לים.

ועי׳נמפרשירשאי(, כאנ. ב׳ קפיטל )נר״שית יפקוצ״תכם פקוצ ו״להים יעקנ״מר

וכןהו״נשמות ב׳,כאה(פקוציפקוצ״להים״תכם. )נר״שית ויוסו״מרלהם

גו״ל ניצם,שכל הי״ ג״ולה לקולך,למה,שמסורת ושמעו מיצ י״( )ג, רנה

שינ״וי״מרלהםפקיצהכפולההו״גו״לשל״מתוכו׳.

והסבר עביןהסימןהאהשלפקיצהכפולההו״,כיהבהנביישר״להיונמדרים
ניצם,שמישינ״ במסר אה וסימן יחצ, גם וגלותהבפש הגוו נגלות

לג״לםרקנפקיצה״חת,צהייבולג״לםרקנג״ולתהגוו,״פילו״םיר״הלהם

״ותותנשמיםונ״רץיצעושהו״גו״לשקר,כיל״תתכןג״ולתהגוונל״

ג״ולתהבפש,וג״ולהכאול״תדליחניצם,וכמושרו״יםנעוהארכהיוםשנ״ו

גו״ליםשלשקרוטעבתג״ולתישר״למניןהעמיםנפיהם,״כןנכחשונמרמה

הםנ״ים,כיכוובתםלעקור״תהתורהרחאל,וצנראהעוצמגנירעליבוניותתר

בפשות כנצ,נ״לפי אונמחיר ג״ולה לבו כנרעלתה ונעוהאר הגלות, תוקו

ישר״לשרחאלכנרבהרגועאיג״ולתשו״או,ורקמישימרלהםפקיצהכפולה,

הגו״ל הו״ רק יחצ, גם הבפש וג״ולת הגוו נג״ולת ״ותם שיג״לה רדאל

ה״מיתיהבשלחמה׳לג״ול״תעמוישר״ל,ורקג״ולהאותדליחניצם)יעוין

קרונלאהנסהאקדפבתפעבחרישפר׳נשלח,ונסהאקכלילתפ״רתנפרשתיבו(.)בועם״ליעאר,

פר׳שמותעמ׳לאג(.

א

 מלחמתו נגד ה״תרבות״ בתי ספר של הציונים

גם יצוע,מלחמתומלחמתה׳שמה,]נעירסק״לען[בגצהדיוביםשעמצולהקם
ניתספראתרנותא,ורניבואאל״ארכגנורחלדיוללחוםלבגצם,והקים״א

ניתתלמוצתורהלמופת.)בועם״ליעאר,נר״שית-נצנרים״חצים(.
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 עיניהם צרה אם יהודי אמיתי פועל הצלת ישראל

ועשה הרנה, עסק אדאל מסק״לען ״צמואר כשכאק תשכאו נשבת היה יה 
פעילותגצולותובדורותלהודי״משפחותהרנהמתחתמסךהנראלהייבו

תחתשלטוןהק״מעביסטעןנמציבתר״מעבי״,הסוכבותשלהדיובים,הסתכלו

נעיןרעהעלפעולותשלרניבו,שישיהוצישפועלהרנהנאהלהדיליהוצים

עאצהתורה,ובש״ריםיהוציםשלמים,ונעיקרשהםרודיםשרקהםיהיוהנעלי

לגני שמּוכר ״׳ ״צמואר נ״ וכ״ן ישר״ל, הכלל של וה״פוטרופסים נתים

יהוציםולגניהגויםומצנרועוסקנפביעדמונ״יןשוםשייכותעמהם.גם״יש

נמציבות רנים קשרים לו הי׳ מסחר שעאי מל״בצ״ן, י. שמו ״׳ מפורסם

עליושל״ הדיובים לחדו ״לו, נעביבים רנה לוהשפעה והי׳ הק״מעביסטען,

יעאורלרניבונעביבים״לו,והפסיק.-הםעיקנוושמועין״חרכלפעולהופעולה

שעשהכ׳׳ק״צמוארמסק״לעןאדאלנעביןאה.

 כבר קראו הטעלעפאהן מה עסק בוואשינגטאן

והשתצל״דלכמהאסעבעט״רןאשם, נוו״שיבגט״ן, רניבו ״חרשהיה פ״א 
הטעלעפ״הן, על קר״ו כנר אה ״חר ניום ר״מעביע, יהוצי לטונת

ונמה עשה מה ליצע מסק״לען, ״צמואר לנית הדיובים, של מהק״באול״ט

התעסק״צמוארמסק״לעןנוו״שיבגט״ן,עלהש״להמניתרניבו,ה״יך״תם

יוצעיםשהיונוו״שיבגט״ן,עבומהק״באול״טאמירהיטען״ייךניייעצעןטריט

״וןשריטא.

 המחוצפים! אינם שואלים אלא מודיעים

באמצע קיץכשהיהרניבונמעובותהקיץאק״בטריאקר״ועלהטעלעפ״הן,
מהק״באול״טשלהדיובים,שמחרהםנ״יםלרניבו,כשהתחילומנית

רניבו,לצחות״ותםשכעת״יןיכוליםלנו״,וכעת״יןפב״י,עבוהם,אשהם

״יבםשו״לים״םהםיכוליםלנו״״ל״שהםמוציעיםשהםנ״יםא.

 רוצה לדבר בסתר

למיר נ״נרבש״׳גנהקומה,שהדיג״תעדמולשליחשלהדיובים,וניקש



הרועיםעבודתרד ״צמוארמסקולען

ר׳ הגנ״י - נהחצר, ״צם שום יהי׳ של״ ניחיצות רניבו, עם לצנר שרודה

יקותי״לווייסבאי,שפחצמייוצעמהרודההנרבשהלאהסתתרנעארתבשים,

שוילוןצקהנצילניןהעאאבלחצרשלרניבו.

 כבר שמע מה עשינו לד״ר קאסטנער

הגבאי ר׳יקותי״לשמע״יךהלההתחילנטעבותלפבירניבו,למההו״עוסק
נעביביהדלהנל״הסוכבותונל״הבדיגיםשלמציבתהשמצ,כשרניבו

התחיללעבותו,״מרהלהלרניבוא״ירה״טצ״ךשוין״וצ״יגעהערטוו״ס

מעןה״טגעט״הןפ״רצארק״סטבערא]פא״סיפררניבונעדמושכנרהר״ו

לוארעוו״לוועראומסתנרשכ״ןהי׳אה,כש״מרצנריםהמחודפיםוהשפלים

ה״לו,הגנ״יל״הי׳יכוללר״ותאהשהו״הי׳מ״חוריהם[.

 אתם יכולים ... כל זמן שאני חי אפעול - ועמכם לא אלך

רניבוא״ת,עמצממקומו,והכריא:א״ירקעבטט״הןמיטמירוו״ס כששמע 
בישט ״רנעט מיין ״יך וועל לענ, ״יך וויל״בג ״נער ווילט, ״יר

״ויפגענין,״ין״יךוועלמיט״ייך״יב״ייבעםבישטגיין.

 האם הי׳ לך דוד ששמו כך וכך...

אי״כ ש״ללורניבושמו,ו״מר,ש״לועוצרניבו״םהי׳לוצוצששמוכךוכך,
שרניבו ובתווצע שלו, צוצ הו״ ״יש ש״ותו הו״, שכן השליח, עבה

הודי״הצוצשלומהתפיסהנרמעביע...

א

 רצו לעשות קבלת פנים אבל לא רציתי

״רץ ״ון איין מיין פון דייטובגען ישר״ל ״רץ צי ״ון געאען ״פשר ה״ט איר 
הקצושה,עס״יאנ׳׳ה״ינער״לגעוועןמיטטרי״ומפו,פון״לעאייטען

״ויךפוןציעקסטרעמןליבקע״וןרעכטע,״גוצה,פועלי״גוצה,בטוריקרת״

-עצההחרציתפוןירושלים-להנציל,סוכבות,מביסטריום,צערווידעפיב״בס

מיביסטער,״יאגעוועןניימיר2מ״ל,ערה״טגעוו״לטמ״כן״גרויסעקנלת
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״ ״א מ״מיבים נבי מ״מיבים צ״ך אעבען מיצ - א״בטא״גטא, ״יך ה״נ פבים,

מלכותש״יבבהעליסוצהתורה״יבבהמלכות-״וןמירגלוינעןנ״מובהשלימה

א״וןמלךהמשיחאוועןעסוועט״ויפשייבעןצער״ורהתורה.״ון״יךה״נביט

אייערעשנחים״ויומיר״יךא״לביטצ״רפןעבטפערןמיטשנחים געוו״לט

״ויואיי.

 עם ר׳ עמרם בלוי הייתי יכול לשמוח

מיי ר׳עמרםנלוישליטא״,ה״נ״יךמירמעהרגעק״בטמשמחאיין,ער״ון
״ון ״בקומען ניים ״פגעוו״רט מיר החרציתה״נען עצה צער פון ב״ך

״ויךנ״גלייטעט.)בועם״ליעאר,נר״שית,מכתנלא״״חרישהי׳פעםהר״שובהנ״אי,״חרי

ידי״תומר״מעביע(.

א

אגודה

 אחרי יציאתי מראמעניא ראיתי שהתחברו פרשתי מהם

אמר רניבואאל,״דלכמההאצמבות:״יךנין״רויסגעקומעןפוןר״מעביע,ה״נ
מתחנר איך ה״נען ]איי התחנרות, ה״נען ]״גוצה[ איי ״א גיאעהן ״יך

גיוועןמיטרשעים[ה״נ״יךאייתיכו״פגעל״אט.

א

 לא רצה ליכנס

״חאכ ״נל נה״גוצה הי׳ המלחמה לפבי כי ״ם מסקולען ״צמואר הרה״ק 
וממיסצי רנותיבו, מצרך סטיתם תיכו ור״ה מר״מעביע כשנ״

ה״גוצה,פרשתיכומהם,ועצכציכךכשהגיעלנבינרקונמקוםה״כסבי״הי׳

)גליון״גוצ״ים תלויאשילצאגצולמה״גוצהל״רדהליכבסוהלךלמקום״חר.

בקנדועלי,גליוןצ׳(.

א



הרועיםעבודתרו ״צמוארמסקולען

 אינם פועלים כלום בישבם עם המינים

פון ״גוצ״י ״ן ב״ך ״יא וו״ס ותיק, ״גוצ״י ״ן קען ״יך אאל: רניבו אמר 
צייטשל״בצ,״וןער״יאב״ך-געג״בגעןציג״בדעא״ךפון״גוצה,״וןער

א״גט״אאייטועןג״רבישט״ויו]מיט״רייבגיין״יןכבסתהמיבים[.

מדינתם

 עתידה תורה שישתכח )ע״י מדינה הקוראת עצמה( ״ישראל״

באיד הפר״טעסטעןכ״שרהרעישבגצהדיובים,וגאירותיהםהמרות,ועקירת
הצתשלהם,״מרנתוךצנריועלמ״מרחאאלנמסכתשנתאעתיצה

תורהשתשתכחמישר״לאעתיצהתורהשישתכחויתעקרעאימציבההקור״ת

עדמהאישר״לא.

התבדלות, מלחמה

 בגודל חסדו וטובו כן גדלה התבדלות והרחקת רשעים

נגוצלמצתרחמבותווחסצולהאולתעצהרחוקיםניותר.כמוכןגצלה אכן 
מיבים ומציחים המסיתים מן להתנצלות ותניעותיו התרחקותו

ו״פיקורסיםלמיביהם.

 כל אחד יקל מקל בידו

כ״ק מרן״צמו׳׳רשליטא״,מספרשנילצותונ״לגורנעירסקוליעןרופ״״׳
רווקשהי׳מקולקולרחאל,והתחילכצרכולהסית״תנביהעיר,וכשהגיע

הצנרל״אבירניבואאל,וננוקרל״חריהתפלהעלהעלהנמה,והכריאנ״אביכל

הקהלשכולםיתקנדו״דלונניתו״חריטעימתפתשחרית,וכשהקהלהתכבסו

לפביפתחניתויד״רניבואאל״ליהםומקלשנטניצו,ודוהלכלהקהלשגאכ

יקחומקלםניצם,וכךהלך״תםעצלפביפתחנית״ותורשע,הנרבשהלא

כשר״המרחוקעולםגצולכאהנ״יםעםמקלםניצםורניבואאלנר״שםפחצ

ורעצ״חאתוולקחחפדיוונרחמןהעיר.
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 כך עמד המשמר

וכך עמצרניבואאלעלמשמרתולרצווולהוכיחולרחק״תהמסיתיםוהמציחים.

 המלחמה ומערכה שלימה

גם נעירסקוליעןבהלמערכהשלימהללחוםמלחמתהשלתורהבגצ״׳השואנ
שהי׳קלנצעתוורניבואאלמד״נומיבותוהעניר״ותוממשמרתו,״ועל

״ליעאר, )בועם כבגצם. ״א ביהל כנצה ומערכה העיר, ובכנצי גנירי התבגצות

נר״שית,אנצנרים״חציםא(.

עברית

 שפתינו אתנו )למה הם צריכים לשונם, כדי לומר( מי אדון לנו, רח״ל

אמר עללשובם:שפתיבו״תבו,צעג״בדעלשוןצ״רפעןאייה״נעןדוא״גען,
מי״צוןלבורחאל.

א

מתוך מכתב האדמו״ר הגה״צ רבי אליעזר זוסיא מסקולען זי״ע

 העברית הוא בכלל לאו אשר שנא ה״א - מאחר שהחפשים עשו זה לע״ז 
לשיטתם הכוזבת

ב( שיטריחכאתביאונתורמבהלרוחבילומרלמר״.ד.באישל״יעשהרפורם
ללמוצנענריתכי״בומתבגציםלאה,כנרפרשאיאאלנפ׳שופטיםנפסוק

ל״תקיםלךמדנה,״שרשב״ה׳״׳ופירש״עפאישהיתה״הונהנימיה״נות

״חרשעכואםעשוכאהלעאאשלהם״א״סורלבולעשותכמעשיהם״פילולשם

כמפורש קצם, נימי לפביו ״הונה שהיתה ״עפאי כאה שוב״ והקנאה שמים

נכתונ״שרשב״ה׳״לקיךוהכיבמינלשוןענריתשהיתה״הונהנימיה״נות

מ״חרשהחפשיםעשואהלעאאלשיטתםהכואנתש״םגריםנ״רץומצנרים

ענריתיכוליםלענורעלכלהתורהכולהוכופריםנצתשהתורהוהמדותהם

העיקריםוכו׳וכלה״רץביתבהלבונענורישמרוחוקיוותורותיויבדורווהכופרים

חסיצים התרוה גצולי לצעת לא״ת לבו, ״צון מי ״תבו שפתבו ״ומרים הבאל
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החפשים כי הא״ שב״ ״שר הבאל ל״ו נכלל הו״ הענרית מעשה ו״בשי

משתמשיםנאהו״ומריםשאההעיקרוכופריםנה׳״לקיבו.

 אידיש הוא לשון שמיליונים יהודים דברו הרבה מאות שנה והקדישו את 
הלשון

העולים מגלותנננלל״למצוענריתגםתלמוצננליגםתלמוצ]ירושלמי[
ל״סצרונענריתגם״בשיהישונהישן״שרכאכחשונ,צנרוולמצו

נ״ייצש,״יצישהו״לשוןשמיליוביםיהוציםצנרוהרנהמ״ותשבהוהקצישו

״תהלשוןתורותהרנהשלג״וביםודציקיםנכלצורוצורנ״יציש,שולחבות

שלדציקיםעצהיוםהאהוצאתשל״צמוריאםשליטא״הו״נ״יציש,ונעוהאר

״בורו״יםשהחפשיםהכופריםנ״האקננתאסשלהםלומציםנלשובותארים

״בגליתודרפתית,ורקלשון״יצישיחרמוכצילהרחיק״תהילצמה״נאקןו״ם

אקבהומתלמיציחכמיםשצורשיםננתיכבסיותנלשוןהרגיללהםנלשון״יציש

מוסר צנרי טונים צנרים מצנרים ה׳ לפבי ״שר נשולחבות וה״צמוריאם

נ״יציש,כצישל״יניבוהצורהחצשמ״ומההחרימוהחפשים״תלשון״יציש

למרותשלשובותלעאאלומציםננתאסשלהם,ו״בחבוהחרציםגאכברקוצסנינ

העגלהאהראל!

 אדרבה, צריכים אנו להשתדל שגם הילדים הספרדים יבינו

הר״השילציםלומציםנקלגםשפהש״יןרגיליםנהם,״יןעונרים הנסיון 
נתימן ל״ עתה שצרים הספרצים הילצים גם ״ם חאו ענירה שום

שישמעו חיאוק דריכים וגם ״שכבאים, עם להפגע ודריכים וכצומה, ומ״רוקו

ויניבו״ם״יאותאחמשלבומצנרלפביהםננתיכבסיותוכצומהומצנריםצנרי

הילצים שגם להשתצל ״בו דריכים ״צרנה, נ״יציש, ב״ים ומוסר תורה

הספרציםיניבוויתחאקונמוסרונ״הנתתורהויראש.

 אני מוחה נגד כל נסיון להנהיג עברית - אין זכות לשום איש לשנות - מי 
שירצה לשנות אין לו מקום 

ע״כ ״בימוחהבגצכלבסיוןלהבהיגענריתנמוסצקצוששלחסצל״נרהם
ש״בחבויסצבוונביבוו״יןאכותלשום״ישלשבותמצרכבווצרךהישינות
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החסיציות,יר״וב״כמועצהבהללמוצכולםנ״ייצשונעאהיאתיצעוויתרגלו

ויניבוויעלונקוצשנסאצ,ומישירדהלעשותשיבוינאה״יןלומקוםנמוסצאה,

בענוצב״כולבוכ״יש״חצנלנ״חצלה׳״חצ״ניבושנשמיםויגצילתורה

וי״ציר.

ענצ״אעיר״לה׳הגצול,ננרכתהתורההבדחיתלהג״ולהה״מיתיתעאי
הגו״לה״מיתיננא״סלה

הק׳אליעיר יוסיאנהרהגהאדישר״ל״נרהםאדאלפ״רטוג״ל

קבלת כספים

 לא מדובשך ולא מעוקציך

בקיץ ״׳נ״״צמוארמסקולעןאאללנקר״תהרנמקר״סבעאאלנמחבה״והל
נרוך,נתוךהשיחהש״להרנמקר״סבע״ת״צמוארמסק״לעןאאל:״ם

אחסצל״נרהםאלוקחיםכסומהמציבההדיובית,עבהה״צמוארמסקולעןאאל

אמעןה״טצ״ךערשטפ״ריגעוו״ךגעלייבט״יןציסצרהצימשלוו״סרשאי

ול״ מצונשך אל״ אניןא צי פ״ר א״גט מען וו״ס יאנ( כאנ, )נמצנר נרעבגט

מעוקדיךאווייל״יאצעםצונשוליגט״וירצעםעוקץא.

א

 אם לוקחים מרשע כסף או ד״א לוקחים ממנו המדות והתכונות הרעות שלו

״אם מחוטועצשרוךבעל״קחמכל״שרלךא,כנר״מרמחוטועצשרוךבעל
צנרקטןמ״וצ,מההוסיונאהמכל״שרלך,״ל״״םבהביםמהרשע,

מהכספיםשלו,״ו״יאהצנר״חר,״אלוקחיםממבוגםהמצותותכובתבפשו,

בעשיםחצעםכלהמהותשלו,ואהמכל״שראלךאל״לנצהכסו״ל״עם

הכסונ״המצותותכובתשלו,לכןדריכיןליאהרמ״וצ,של״ליקחמהםול״

להיותשוםשייכותעמהם.

א
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 הלא זה אינו אלא החזרת הכסף שהם  לקחו

חסצ של להילצים גצול קוו״בטוהם צנרים וש״ר נגצים רניבו שלח פעם 
קושיים עשו הדיובים מציבת של להעירפ״רט כשהגיע ״נל ל״נרהם,

הרנה,ל״הביחולהכביסו,עצששילמוסכוםגצולענוראה.היותשהי׳סכום

גצולהשתצלושיחאירוהכסו,והםרדולהחאירונ״ופןשאהתמיכהמהממשלה

לחסצל״נרהם.

כשאמרו לרניבו״וצותאה״מר:שנשום״ופן״יבומסכיםלקנלהכסוהלא.
התחילוכמהלטעוןשאה״יבוקנלתכספיםמהם,שאה״יבו״ל״מה

שלקחומהםמכס)ש״יבוניושרנכללהיותשאההולךלהילציםנחסצל״נרהם(,וכעתהם

מחאיריםהכסוהלא,״נלרניבול״״נהשמועכלום,ול״הביחנשום״יאה״ופן

שיקחומהם״יאהכסו)צעת״ליעאר(.

א

 היה פועל ישועות ע״י קופת ״קרן הצלה״

כדאי לדייןצנרבפל״,שלרניבו]נעלהאבועם״ליעאראאיאע[הי׳קופהמיוחצת
שהי׳בקר״אקופתעובגשנתא,קופהאוהיתהמוקצשתלכסותהוד״ות

עובגשנתשחסצל״נרהםסיצרלהילציםנהעיירותהשובותנ״האק.נכלעת

שהי׳רניבורודהלפעול״יאוישועה,הי׳תורםכסולתוךהקופההא״ת.חשינות

הרנה הקופות(. לש״ר תורם שהי׳ מה על בוסו )כמונן, או לקופה מיחס הי׳ מיוחצת

נחצרו עדמו סגר״ת פתק״קשה, רניבו לפבי הני״ו בוכחתיכ״שר פעמים

כ״שרקופותהדצקותלפביו,והנולטניביהםהי׳קופהאושלעובגשנת,שנה

מרחשות היו שפתותיו כסו, נה שהכביס ונשעה להוושע, רנ סגולה ר״ה

תפלותונקשותנצניקותבפל״ה.)נהתקופהה״חרובהשלרניבו,הי׳״׳מהקופותהללו

קופתאקרןהדלהאשבתיסצהעאיה״צמוארמס״טמ״ראדוקאללדורךחיאוקהמוסצותנ״רץישר״ל

עלטהרתהקוצש,ורניבוייחסלהחשינותרנהור״הנקופהאוסגולהגצולהלהוושע(.

)קונץאבועםעלישיחאסקולעןמכתנכאאהערהג׳(.

א



ריא הרועיםעבודת ״צמוארמסקולען

 אין אני מוחל לו בזה ובבא

 מלבד זה ידע שיחטא בזה נגד השי״ת ונגד התנאים  הקדושים שבעה״ק 
מירון

בעיהי״ת ״צוןכל

יום צ׳צנריםו״אולחוצשמבחם״נש׳בתת׳ורהש׳מחהל׳נ״׳מובה

שלום וישערנונ״ויקרנלכ׳יציצי״הוניהרנהמופל״בכנצובעלהיר״וחרצ

ייים נרכהושלום

אידשה״י נ״הנהתורבית,בוצעלישכאתבאירודהלקנל״וכנרקנלמעות
נתור הבבי - ל״נרהם, חסצ המוסצ לנבין החפשית מהממשלה

בשי״ומיסצחסצל״נרהםנכללומוסצתורהשלמירוןנפרט,הבבימוחהבגצ

)אנחיםקטאא(,״בובקר״יםעלשמושל ועוא,״יןעוא״ל״תורה אהנכלתוקו

״נרהם״ניבוחסצל״נרהםונסאצ״בורודיםלהתקשרולהצנקנמצותיו״שר

איאע נעשאט מהראי מתלמיצי הדציקים כפירוש חותמין נך לו השיאת ״מר

ועכאישנמצתותה״חתימתהגלות.

ואברהם ״ניבו״מר״למלךסצום,הרימותייציוגו׳*״םמחוטעצשרוךבעל
ו״ם״קחמכל״שרלך,..״םכיהדיל״תבפשםורכושםנכאאל״

של מקומו קצוש למוסצ ונפרט לנבים. סימן ״נות מעשי מהם לקחת רדה

התב״רשנאיוצעמי׳חאושיהי׳יצארמהיפיתיוציביקעסמבתחימתים–וחיים

-נ״מדעמוסצקצושכאה.

אנו מקויםלהשיאתשהמוסצינבהנסאצמבצנביםב״מביםנתורהשומרבפשות
חסיציומיצרשעיםידילם״פילומתמיכותשמיצםידילבו.

ע״כ יאהרוישמרכאתמלחללשםהמוסצהקצושמלנבותונמעותשעאידבור
עכורכאההרחקמהכיעורומהצומהלוומהצומהצצומה)לשוןה״והאחהק׳

איאעועכאי(,״בימאהירוש״םל״ישמעלצנרי-יציבומסולקתמהמוסצכאה–

*   כן הוא בהכתב יד קו תחת התיבות האלו וכן להלן.
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ונמעותהמבצניםשעליציבובנבהנמקום״חר:ול״בחאיקיותרנלאבל״נהנבין

ול״נהחאקתהמוסצ-וה״חריותעלדו״רו=ול״יחשונשיעשהויקחשל״

ואין אני  - ניציעתיכימלנצשאהעוןגצולגבינתצעתש״סור״פילולבכרי

מויל לו ביה ובבא״םיעשהכןויגבונ״תצעתי-ונפרטממישהביחכלכך

כחותנהמוסצלעשותולשםולתפ״רת,מלנצאהיצעשיחט״נאהבגצהשיאת

ובגצהתב״יםהקצושיםשנעהאקמירוןוהויאהירנגחלתןוכו׳ש״יןלפיכנוצ

רשנאיוצעימי׳לנבותמוסצתורהנמקומםנצרכיםכ״לוונגבינתצעת,עאכ

כלךמצרךאהוכלךנצרך]אה[.והשיאתיהי׳עמבווכצ״ירשנאילסמוךעליו

נשעתהצחק)נצוחקממון(כמוש״מרלי״צמוארהק׳מסקוויר״אדאלנר״שית

הנביןונסאצבנבה״תהנביןנאכותושלהתב״רשנאיוצעימי׳מבצנביםשומרי

ואכות התורה אכות נעאהיאת לבו ויועיל לה׳ קוצש כולו ונאה ומדות, תורה

ולהר״ות לר״ות באכה בלך שנצרכם הקצושים וה״נות הקצושים התב״ים

ננביןניתמקצשבוותפ״רתבוננא״סלה.

אבקש תיכותשונה״מיתיתננרכתהתורההבדחית

ידידו עוי הק׳ אליעיר יוסיא בהרהגה״י רי״א פרייגול

 מעוזבי )רשעים שרוצים לעזור - מאלו( זלעפה אחזתני

דוד המלךעאה״מראלעפה״חאתבימרשעיםעואניתורתךהםרשעים-לכ״ורה
הל״פשוטש״םהםרשעים-עאנו״תהתורה,ולאללומרעואניתורתך.

ור״יתיפירושב״השעואנימלשוןעאונתעאונ,צלפעמיםשרשעיםרודיםלעאור

לתורהלמוסצותי׳וכצומהכצישיוכלולהתפ״רולומר״בונובים״בומיסצים

צוצהמלךעאה לא״ת״מר יגררו״חריהםחאו, וכצישהעם מוסצותלתורה

אלעפה״חאתבימרשעיםאעואניתורתךאשנ״יםלעאורלתורה.

ישר״ל ״פיקורס להלכהשסאתשכתנו בתןטעם אאל הגצולהרמנאם רבנו 
ישרומדוהלשרפוכצישל״להביחֵשםל״פיקורסיםולמעשיהם.

אם כנרהשתמשנמעותשלהםיעשהחשנוןובחאורלהםו״ין״בורודיםנהם
ונטונתםכמשלה״ומריםלדרעהל״מצונשיךול״מעוקדיך.
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אפילו בתורת הלואהונעאהיאת יביחיצומליטולולהשתמשנהם ]ו[תיכף 
בגמרהנביןנלעצם.

תכף תשונה״מיתית

בברכה הבאל

גצולים רנבים פי לש״ול וירדה צעתי עם להתחשנ כאת ירדה ל״ ״ם נ.ב. 
״חריםבגצרדוביל״יעשהכןרק״םַיר״הלהםמכתניאהגליוןר״שון

וגליון״חרון-נכל״ופן״יבבימסכים״פילו״םירדהמישהו״להתיר,״בי

נסאצעומצעלמשמרתיונפרטנמוסצמירוןל״יתערנארנשוםממוןנעולם,

והמוסצינבהויעמוצנקצושתונסאצנאכותרשנאיונבווכלהתב״יםאכותםיגן

עליבוובאכהלקנלפבימשיחבונמהרהנימיבו״אס.

חובתינו

 אינו רוצה לנסוע שלא ילחצו לחתום

רניבואאלנשם״צמוארמנ...ש״מר״צמוארהבאלש״יבורודהליסע אמר 
מכירים שם לו שיש היות לכן[ קוצם ]״ו הנחירות שהי׳ נאמן ל״אי

מ״גוצהשיוצעשילחדושםעליולחתוםעלחונתהנחירות,והגםש״יבוסונר

שהו״״יסורחמורכאכ״נלגםלחתוםעלחונה״יבורודה,וה״בשיםהבאל

״יבו לו,עאכ ויהי׳קשה ריקם, פביהם לולהשינ וקשה ינקשוממבולחתום,

בוסע.

 כך הוא אם לא מדברים

לנחירות, לילך שחיינ הבאל מ״צמואר ״ומרים הל״ לרניבו, השומע ואמר 
״יין ״ין בישט ה״לט מען )״א בישט רעט מען ״א ״יא ״אוי אאל, רניבו ״מר

רעצען(*.

*  מספר הרה״ח רבי יודא לייב סלאנים שליט״א בן עט״ר כ״ק אדמו״ר רבי מאטיל סלאנימער 
זי״ע, הי׳ מלמד א׳ בת״ת תולדות אהרן חסיד באיאן, והיות ״שאמרו״ בשם אדמו״ר מבאיאן 
שהוא מחייב לילך לבחירות, לא ידע מה לעשות, נסע לאדמו״ר מסאדיגור לשאול אותו על כך, 

ואדמו״ר מגור אמר לו שישאל לר׳ שלמה שרייבער מה לעשות.
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 ושמעת למה לי

והוגד לךושמעתוצרשתהיטנוגו׳.ישלצייקנתינת׳ושמעת׳למהלי,צנוצ״י
״םיוגצלךממיל״ושמעת.

 בעוה״ר נמצאים גם מהחרדים האומרים שאסור לדבר עליהם כיון שדרים 
בארץ ישראל, רחמנא יצילנו משיטה עבודה זרה כזו

צנר לשמוע ש״סור ״ומרים נעוהאר ״שר אמבבו, ל״בשי מוסר מאה וי״ל 
שמספריםעלהחפשיםנ״האק,המסיתיםומציחיםומשחיתיםלמ״ות

״לפיםילציישר״לננתירעל,הנתיספרשלהם,וננתיטי״טר״ותומועצובים

ראל, וכו׳ יחצ גם הערנים דעירי עם מעורנים, ונתולות נחורים שמ״ספים

גם במד״ים ונעוהאר ראל. וחיים מתים ובתוחי בור״, נ״ופן שאק ונחלול

מהחרציםה״ומריםש״סורלצנרעליהםכיוןשצריםנ״רץישר״ל,והמצנר

עליהםכמצנררעעל״רץישר״ל,רחמב״ידילבומשיטהענוצהארהכאו.כי

וחלילה ויתחאקו, ילכו הרי רשע נעושי למחות ול״ לדעוק של״ כאה נצרך

יחרינו״תכלה״רץ,כיהםל״רקמחריניקרת״סתמ״,ועירומקום״חת,כי

הל״המהמחריניכלה״רץומחללים״תכלקצושתה.

 והתורה צווחת ובערת הרע מקרבך וכל זה בשעריך בשערי ארץ ישראל

והתורה הק׳״מרהש״פילו״ישיחיצ״ו״שהיחיצהמחוינים״בולהמית״ם
הולכיםלענוצעאא,והתורהדווחתו״ומרתונערתהרעמקרנךוכל

אהנשעריךנשערי״רץישר״ל.ול״ת״מרשאהצוק״נעונציעאא,כיהמסיתים

ומפידיםכפירהנעיקרראלגרועיםמעונציעאא,ועוצכיכלמחללשאקנפרהסי״

וועגען  איז  בחירות  גאנצע  די  נאריש  זיך  מאכסטו  וואס  שוטה  להמלמד:  שלמה  ר׳  לו  אמר 
פרנסה געלט אין אז דוא האסט שוין געלט א פרנסה זאלסטו עס אוועק ווארפען וועגען בחירות 
]הלא כל הבחירות הוא בשביל כסף ואתה כשיש לך פרנסה תזרוק הפרנסה בשביל הבחירות 
אתמהה[. - ומוסיף רבי יודא לייב ר׳ שלמה הנ״ל מסתמא הלך להבחירות, אלא אמר להנ״ל 
וואס האקסטו אין קאפ וואס מאכסטו זיך נאריש - כל הבחירות הוא כסף ״ביזנעס״ - וכעת כבר 

פירסמו ברבים כזאת שכל הענין הענין מפני כסף, וע״ז 

אלע״  ״אלע  כולם  היו  אז  לבחירות  הולכים  כשלא  כסף  מרוויחים  היו  אם  רי״ל:  עוד  ומוסיף 
אומרים שלא לילך.
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מדותלהמית,״םכיצרנ״האק.

 עיר הנדחת, אם כי בארץ ישראל היא, צותה התורה להחרימה - בזה לא 
מקטרגים על בני ישראל, אדרבה בזה מעוררים רחמים

הבצחת,״םכינ״רץישר״להי״,דותההתורהלהחרימהוהיתהתל ועיר 
עולםל״תנבהעוצ,ול״ב״מרכינשנילנביןה״רץבנבה״ותהעכאפ

״חרשהחרמבו״ותה,והתורההוסיפהל״סרהעליבונהב״הכמ״מרהכתונ

ול״יצנקניצךמ״ומהמןהחרם,והנטיחהלבוהתוהאקשכרעלאה,ובתןלך

וגו׳,כינאהל״מקטרגיםעלנביישר״ל,״צרנהנאה רחמיםורחמךוהרנך

מעורריםרחמיםעלנביישר״ל,ורחמךוהרנךוגו׳.

 ואדרבה מפני קדושת הארץ מחויבים אנו ביותר לצעוק מרה
  ובכל זאת עוד יכול להמצא חסידים שוטים האומרים שחלילה לדבר רע על 

הכופרים

ואדרבה מפביקצושתה״רץמחוינים״בוניותרלדעוקמרהלמחותנכלכחבו
נעונריענרההמסיתיםומציחים,שהכביסודלמיםשלכפירהנעיקר,

שיטותחצשותששמירתהצתהו״ל״חיונכללירקעביןפרטיעביןמפלגתי

להיות ודריכים, יכולים, והכללנ״האק ראל, נטלבים ״יאו א״ךאשל אפ״רטיי

חפשיםמתורהומדותמחללישנתכופריםנעיקרראל,וכןהםמחיינים״ת

להמד״ יכול עוצ א״ת ונכל ר״שיהם. מתבהגים וכם רחאל, שלהם החיבוך

נר״ש, העומצים הכופרים על רע לצנר שחלילה ה״ומרים שוטים חסיצים

חלילהלנקרולדעוקעלהחלולשאק,כימצנריםעל״רץישר״לוענירההי״

חאו.

 אוי ואבוי האומרים לרע טוב ולטוב רע
 עוד הוסיפו חוקים מכוערים יותר גרועים מכל הגוים, ועל אלו אומרים 

 השוטים שאסור לדבר עליהם
 ועל יראי ה׳ הצועקים על חלול קדושת הארץ ועוד, מותר לדבר סרה

אוי ו״נויה״ומריםלרעטונולטונרע,עלהדועקיםמרהעלחילולקצושת
וכנוצה״רץ״ומריםשחוט״יםהם,ועלהמשחיתיםהכופריםנקצושת

ה״רץ,נהקנאהותורתו,מחלליםומנאיםקצושתה״רץ,״ומריםשכלהגוים
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ניתישר״ל,דיוןשהו״ניתחייבוהו״ככל״רדותהגוים,״תחוקיהםיסצוככל

חוקים הוסיפו ועוצ הלכה, מציבת ״יבה שהמציבה נהצגישם הגוים חוקי

לצנר ש״סור השוטים ״ומרים ״לו ועל הגוים, מכל גרועים יותר מכוערים

מותר עמבו, וקצושת קצושתה״רץ חלול על הדועקים ה׳ יר״י ועל עליהם,

לצנרסרה.הויה״ומריםלרעטונולטונרע.

 באחד שעריך )היינו ערי ארץ ישראל( - התורה הקדושה הדגיש לומר ׳ושמעת׳ 
להזהיר בזה נגד החסיד שוטה

נ״חצ נקרנך ימד״ כי תורה צקמן,ש״מרה מהפסוק ללמוצ ״בו וצריכים 
שעריך)הייבוערי״רץישר״ל(״שרה׳״לקיךבותןלך)התורההצגישהנאה

״שרהעיקרשהקנאהבותןלבו״תה״רץהו״לענוצנה״תה׳״לוקיאךשתקנלעליושם״תעול

״לקותו(,״יש״ו״שה״שריעשה״תהרענעיביה׳״לקיךוגו׳,וילךויענוצ

וגו׳,והוגצלךושמעת,התורההקצושההצגישלומר׳ושמעת׳,להאהירנאהבגצ

החסיצשוטהשי״מרש״סורלשמועמהשמצנריםעלהצריםנ״רץישר״ל,

״תה שדריך ׳ושמעת׳, התוהאק דותה לאה ישר״ל, ״רץ על לצנר וחלילה

ומצנרים ה״שה ״ו ה״יש הם ישר״ל ״רץ תושני הל״ ת״מר ול״ לשמוע

״ת ולהמית ולחקור לצרוש לשמוע ״תה מחוינ כי כן, ת״מר ל״ ענרית,

הפושעיםעועאא,ולקייםמדותונערתהרעמקרנך.

 זהו כבודה שלא להניח לרמוס קדושתה - ובזה דוחים החרון אף מהעולם - 
כאלו קיימו כל מצות ה׳

ואדרבה ניותר״בומחויניםלהגיןעלקצושתה״רץ,שאהוכנוצהשל״להביח
עיר כי ״ם הבצחת, עיר שלמה עיר ו״פילו חאו, קצושתה לרמוס

מ״האקהי״,מחויניםלהרימהול״להבותממבה,כצילהגןעלקצושתה״רץ,

והשיאתהנטיחלבועלאה)נפרשתר״ה(ובתןלךרחמיםורחמךוהרנךוגו׳,ונאה

צוחיםהחרון״ומהעולם,כמאשלמעןישונה׳מחרון״פו,וכפרשאיאאלשכאא

שעא״נעולםחרון״ונעולם,ויעויןנ״והאחהק׳נפ׳הבאלשמסייםואלאק:כי

כשעושיםמשפטנעירהבצחתכ״לוקיימוכלמדותה׳,כ״ומרםאאל)סבהצרין

ש״י׳ כמו קובו, לנין ניבו רק הו״ נכהאג אכות לימוצ ועבין עכלהאק. קיא״(,

נספהאק.
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 מצוה לדבר ולעקור את שיטתם שהכניסו בעם

חבכו״ותםנצרך מילצותם כינעוהאר ״יבם״שמים, שהמוןהעם והאמת 
עקלקלות,ול״אכולטעוםמ״ורהתורהכיטונ,״ולםעלהר״שים

כפירה נעם, שהכביסו שיטתם ״ת ולעקור לצנר מדוה ומציחים, המסיתים

נעיקרראל,ומחוינים״בולדעוקעלאה,ול״רקלדעוק,כי״םלעשותמעשים,

להפיץתאתוישינות,להפיץה״מובהנה׳והתרחקותמהכופרים,עצשירחם

וישלחלבוהגו״אדה״מיתי,ותמל״ה״רץצעה״תה׳כיעוציבני״י השיאת

״מתננא״.)בועם״ליעאר,שופטיםעמ׳רסאו(.

א

עברית

 משל מאלוף מהרה״ק אדמו״ר מסקולען זצ״ל על אלו האומרים שלום עלי 
נפשי, בני לומד עברית והכל בסדר

והנה מקום״תילהאכירכ״ןמהששמעתימהרנהג״וןהדציקמסקולעביהרנ
״ליעאראוסי״פורטוגלשליטא״נשנתו״דלבופהעירה״נותהק׳נ״ר

שנעתאו,שאקבש״תשכאנ,שש״ל״ת״שה״חתשנ״ה״ליו,נקשרלגיצול

נבהעלנרכיהתורה,והי״גם״מריהתשינלו,אנבינאהלומצענרית,והכל

נסצרא.

ועל אהבש״הרנהדציקמשלוצלהלן:״שה״חתרו״הפת״וםשלילצשלה
״ת נוצק והרופ״ החולה הילצ עם לרופ״ ותפבה נפיו, הלשון בתחוור

ילצהמכורגלועצר״שושו״לעלקנתושלהילצ)ה״ם״יןלועדירות(,וה״שה

עומצתמחרישהלצעתמהאהועלמהאההרופ״נוצק״ת״נריםהפבימיים״ם

הי״מתלובבתעללשובושלהילצ.

והרופא נגמרוהנציקות,יושנליצהשולחן,וכותנתרופה,ומדווהל״םהילצ
לתתלולילצנכלשתישעותממעצעדיעןהלא.״אכנרה״םל״יכלה

לעדורנרוחהות״מרלהרופ״:

אדוני הרופ״,קר״תיךשתעאורלינאהשהלשוןשלהילצשלייהי׳כמולשון
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שלילצ״חר,״צוםול״לנן,ו״נקשך״לב״תהתלני,״בירודהשתתןלי״יאה

משחה)א״לנ(ש״וכללדנוע״תהלשוןשלנבי...שיהי׳צומהליתרהילצים

...

ויציק הרופ״וי״מר:הויהוי״מהטפשיתכמוך,לנבךישמחלהפבימיתוא״ת
וה״נרים לשובו ״ת תדנע כי לך ומה הלשון, להלנבת הסינה הי״

ול״ הפבימיים נ״נרים תלוי׳ החיות הל״ חאו, נמחלתם יש״רו הפבימיים

נדניעתהלשון.

הר״שון והדעצ הקצושה, ל״רדבו נ״ים החצשים העולים האה, הצנר כן 
ענרית, שיצע הילצ, של הלשון ״ת לדנוע הו״ ילציהם נחיבוך והעיקר

קשות ממחלות הפבימיים ה״נרים סונלים גמור,וניבתיים נסצר הכל ונאה

ומסוכבות,הלנוהמוחמקנליםחיבוךאר,ויהי׳נןסוררומורהחאו,״יבבושומע

נקול״ניוונקול״מו,וסרמצרך״נותיבוהקצושים,ועלכלאהל״שמיםלנ,

פ׳ אדאל״נאצנ״רשנע קליין ר׳״לעאר קרית״רנעלהגהאד העיקרדניעתהלשון.)ספר

וישלח(.

א

 רבי אליעזר זוסיא אדמו״ר מסקאלען זצ״ל

עד התקופהשבתמבהרניבולרנו״נאצהעירסקוליען,שעליצגנולמ״לצ״ווע
ור״מעביע,הי׳בוהגשםנכלהעיירותשכמהמשפחותבתקנדויחצלשכור

מלמצ״׳ותחתיצוהפקיצוההורים״תילציהם.ילציםנגילישוביםלמצויחצ

״דלמלמצ״׳,ל״הי׳קייםהנצלניןגילומעמצהילצים,לכל״׳בתןהמלמצ

ויש יתירה, נב״מבות מל״כתם ״ת שעשו יש צרגתו, לפי לנו תשומת ״ת

ביסולהשרישנלנתלמיציהם״הנתה׳ נפחות,״נלהדצהשוהכולםכ״׳

ו״הנתתורה,תמימות,וככהבתחבכוצור״חרצור,יהוציםפשוטים״נלמ״וצ

ב״מביםלה׳ולתורתו.

אמנם מ״אשבגעההשכלההתפשטהנרחני״יירופ״,ל״פסחהגםממציבת
מ״לצ״ווע,״צרנהשםמד״וכרברחנלמאימותיהם.נמשךהאמןהרימו

הקהלות. הבהלת על והשתלטו ר״שם ״ת נפרט והדיובים נכלל החפשים
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תחילתפעולותיהםהיתהלכנוש״תהחיבוךתחתיציהם,לדורךאההקימונכל

עירניתספרמסוצרלנביםולנבותתחתשםהכוללאתרנותא)וכמושהי׳מרגל״

נפומייהוצרנבןאתרנות״בשיםחט״יםא(.

על קדההמאלגהושיטוגםמעטיהצותואההי׳גאכמסורס)הודי״ומהחומושול״
למצו״ל״מהשבר״הלהם(וכמושדעקהחפץחייםועמוכלרנותיבו.החיבוך

הכלליהי׳נרוחהכפירהוההפקרותשבשנה״אניןהמשכיליםודיוביםנרחני

״יירופ״.כלש״יפתםהיתהלהתצמות״לה״ומותולגרועמהם,להיותעםנין

ה״ומות,ולערטל״תישר״לממהותהה״מיתית.

ל״כהרימציבת״ובג״רןוג״לידיע,שהיהצותהיתהחיות,ופולין לדאבוננו 
ורוסי״ו״וקרייב״ששםעמצו וליט״עםהלמצבות עםהחסיצות

הרנביםוגצוליישר״לעלהמשמרלשמורחומתניתישר״ל.ל״כןהי׳נמציבת

מ״לצ״ווענעס״רני״וגםנ״ק״וויב״,רונהרנביםניביהםהרנהשהיונ״מת

גצוליםמ״וצנתורהויר״ה,״נלהיומהםרכיהלנ,ול״היומלומצימלחמה,

הכחות בגצ לעמוצ יחצ ולהתקנץ המלחמה נקשרי לעמוצ ״יך יצעו של״

המקונדיםשלהדיוביםומשכילים,״שרעשתה״אשמותניןדעיריישר״ל.

ברוב העיירותשנמציבות״לו,הדליחוה״פיקורסיםלהעמיצ״תנתיספריהם
נרשתתרנות,ולצ״נובבוודערובבוהרנל״עמצוהחרציםכבגצם,ול״

התקנדויחצלהעמיצחצריםמשלעדמם,רקכמהיחיציםשםושםניןמ״ות

בגצ ולעמוצ לקום שאהעיאוא רוח ש״ר נעלי שהיו ״לו, שנמציבות הרנבים

אה״צוביאהמשכיליםולהקיםחצרריםישינותעאצישר״לסנ״.

ומיצ סקוליען, העיר רנ להיות בתמבה כ״שר הי׳ לימים דעיר הגצול רבינו 
משלו ילצים לו היו ל״ כשעציין ר״שובה, נשבה עוצ חתובתו, ״חרי

לצ״וגענורחיבוכם,כנרעמצהלבגצעיביוצ״גתהכלל,הו״הטילעלעדמו

צ״גת״חריותנביישר״להקצושיםבדרמטעי,המתחבכיםלכפירהננתיספר

שלהדיובים,ונמסירותבפשוועמלויגיעהרננלתייתו״רעלגליון,הקים״א

נעירותלמוצתורה.עולקיוםהתאתוהחאקתובפלעלשכמולנצו.

לצורך אההקציש״תחלקונהכבסתהאט״קסעאהו״המסששילמוהתושנים
נקבותםנשר,שנצרךכללשימשכסואהלהחאקתהרנוהשואנ,ורניבו
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תחת ״שר הילצים של החיבוך טונת לדורך התאת, לרשות חלקו ״ת מסר

רנבותו.וא״תמלנצמהשנעדמוהרנהלבסוענ״להמסעילצפוקעלפתחי

בציניםנעיירותהקרונותוהרחוקותלהמדי״ממוןלהחאקתהתורהוהיהצות

והמשךהצורותנעירו.

רבינו נבועםצרכיוונטוהרלנושרחשהרגשי״הנהלכליהוציהמשיך״ליו
מרונה, להדלחה תורה התלמוצ אכתה האמן ונמשך הילצים, לנ ״ת

כ״שרניתהספראתרנותאשלהדיוביםבתרוקבה,כ״שררונםככולםענרו״ל

התאתשלרניבו.

היומרודיםמפעולותרנםנהקמת ולדערבול״כלתושניהעיר לדאבוננו 
התאתוהחאקתו.חלקונעיקרהעשיריםשניביהם,במשךלנם״ל

חנריההשכלה,והםרדולר״ותהדלחתניתהספרתרנותוכ״שרחפדםל״

עלתהניצם,בש״ונסתרלנם״ינםוכעסעלרניבואאל.

וכאשר בתעוררהמחלוקתעלרניבועאינןהשוחטשעמצלמל״מקום״ניו
השוחטהוותיקבגצרדוןרניבו,ש״סרו,כ״שריסופרלהלן,עמצוהם

לימיןהשוחטהב״סרנחשנםש״ולינאהיעלהניצםלהחליש״תכחהשפעתו

שלרניבו.והכיהוההעונצ״:

בסקוליען שימשושבישוחטים,מביןהבפשותהיהוציתשהתגוררו״אנסקוליען
הגיענערךלג׳״לפיםבפשות)כעצותושלר׳גרשוןעאהנאכרובותיו(וכצי

להמדי״נשרלכולםהיודריכיםלנ׳שוחטים,לנצמפבישכןהיתההתקבה

קצומהשל״ישחוטשוחטיחיצלעדמו,״ל״כלשוחטישחוטנבוכחותשוחט

שבי.

שני השוניאםהיומחשוניהעיר,״שריר״תםקצמהלחכמתם,יר״י״לקים
נן״׳של״התבהגכפירדון לורק נעלידורה.״מבם״׳השוחטיםהי׳

וכלשיחו ורק,הי׳סוחרממולח,שהתפרבסמחבות, בוצעלקל ״ניו,נהיותו

ושיגוהיועםבשיםו״בשיםקליהצעת.

לימים כ״שר״ניוהשוחטהוותיקבאצקן,וכפיהבר״הל״בחלהדלחהיתירה
נחבותו,ועאכבתחשקשל״חרימ״הועשריםשבהשל״ניוימל״הו״
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״תמקומו,לדורךאהבסעלתקופהקדרהלעירנעלץשננעסר״ני״,שםהי׳

צרגיסושהי׳שוחט,וחארמשםעםכתנהעצ״המגיסוועוצ״׳מהשוחטים

מעירנעלץשהעיצושעמצעלהמנחןנפביהםנהלכותשחיטה,והו״מוכשר

לשמשכשואנ..

]העיר נעלץ״שרננעסר״ני״בקר״נעלץ)של״להחליפהנעיירהנעלאהמפורסמת
ודיובות(. נהשכלה ומלחמה לחסיצות מטרפולין שהיתה ג״לידי״ שנמציבת נעולם

היתהנסנינהההי״,״מבםל״היתהכאכחרצית,נעיירהאוהתפשטהמ״וצ

נין מהבמבים ״פילו תושני׳ כל ול״ החפשית, ורוח ההשכלה טומ״ת בגע

הרנביםוהשוניאםהיויר״יצ׳נ״מת,מהרנהניביהםכנרבצוריחההשכלה

והקלות[.

כתני עם הלה נ״ כ״שר ״נל אאל, רניבו נעיבי בר״ה הי׳ ל״ הצנר אמנם 
העצ״ה,ל״הי׳נכחרניבולפוסלוולצחותונמחייצ.ונפרט״שרל״

המטנחיים לנית לנ״ התחיל ״ל״ נשחיטה, ו״פידיעל קנוע תפקיצ ניקש

והרגיל, ול״הי׳שוחטרקתחתפיקוח״ניוהשוחטהאקן נתורעוארל״ניו,

שהי׳מקונלעלכולם,ונעדםל״קינלשוםהתמבות״פידיעלמדצהקהילה,

ול״קינלמהםשוםגיה״לט.

קלים עם להתרועע המשיך מצרכיו, כלום שיבה ול״ נצרכיו המשיך הלה 
בוהגשחוק וכצומה,הי׳ ורקים,רונלילותיוהי׳מנלהנמשחקקלפים

כל ונכלל ייבם. סתם משתיית באהר הי׳ ל״ בכריות, בשים עם ר״ש וקלות

התבהגותוהי׳כ״חצהקליםוהריקיםנל״שוםאיקשליר״תשמים.עכאאל״

הי׳נכחרניבולמבעומניתהשחיטה,מ״חרשל״נ״שם״ל״נתורעוארלדצ

״ניו.

כשנפיר ״ניווהלךלעולמו,רדההנןלמל״מקומו,והמשיךלנו״״לנית
השבי השואנ נבוכחות של״ ״ו ולפעמים ולשחוט, המטנחיים

הוותיק,בגצתקבתהעיר,גםהתבהגותול״שיבה.

לרבינו כ״נהצנרמ״צ,״מבם״חרישכנרהי׳קדתמוחאקנניתהמטנחיים
אאללצחותולגמרי,״נלהאמיבו״ליו,וצרשממבו ל״הי׳נכחרניבו
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ויר״יה׳, לחאורעלהלכותשחיטהולקנלהעצ״המחצשמשוניאםמומחים

שמים, לכנוצ הבוגעים הצנרים נכל ולדייתו הרנ לקול שישמע ושיחתום

של״ מ״א הקנועה התקבה ונפרט הקהל, תקבת לשמור עדמו על ושיקנל

לשחוטלנצורקנבוכחותהשואנהשבי.

הלה עשהעדמוכ״יבושומע,ול״הקשינלקולרניבואאל,גםהתחדובגצו,
״נלעכאארניבועצייןל״יד״נפומניבגצו.

אמן״ירעמקרהחמור,כ״שרשחטהלה״דלקדנ״׳כעשרה ש״חר אלא 
כנשים,וטרםעלהניצולנצוק״תהר״יותהודרךלילך״ל״יאהמקום,

ונצרךהילוכופגענהשואנהוותיק,וניקשושילךהו״נמקומולנצוקהר״יות.

השו״ב הלךלנצקם,ול״עלהעללנושוםצנר,״ל״שנ״מדעענוצותובאצמן
לוניתהשחיטה,ור״השהשוחטל״שחטכללנמקוםהבכוןכיכל

החתךהי׳למעלהממקוםהשחיטה.ונר״ותוכן,חארלנצוקגםש״רהטל״ים

כן בשחטו שכולם ור״ה כשרות, נחאקת והודי״ם הר״יות ״ת נצק שכנר

שהחתךהי׳של״נמקוםהשחיטה,וכולםהםבנלותגמורות.

אי הלךהשואנוסיפרהצנרלרניבו״שרעמצממקומווהלךעםהשואנלנצוק
״תהטל״ים,וכ״שרר״הש״כן״מתהצנרהאמין״תהדעיר״ליו,ו״חרי

של״ רניבו לפבי והתחבן הלה ניקש נתוכחותיו, ״ותו וייסר עמו שהתווכח

י״סרו,והו״קינלעלעדמולפבירניבו,שיחאורללימוצולחאורעלכלהלכות

שחיטהולעמוצעלהמנחןמחצש,ונביתייםל״ישחוטול״ינצוקרקכ״שר

השואנהאקןיעמוצעלגניו,עצשיעמוצעלהמנחןמחצש.

כ״שר״ךיד״יד״מניתרניבו,דחקהדעירעלרניבוונעטנתוכחתו, ויהי 
ועוצנ״ותושנועהתחיללשחוטולנצוקלנצונלתיהר״ותו״תסכיבו

להרנ״ולהשואנהאקן,ונליהשגחהכלל.

כאשר רניבובתווצעמאה,הת״פקועוצל״פירסם״יסורעליונרנים,״ל״
קר״ו״ליו,והתחיללהוכיחו,גםשלח״ליוהתר״הנכתנשל״ישחוט

כתנ ושיתן ב״מבים, משוניאם מקעשבונ תעוצה שיני״ עצ ״ופן נשום

ונמכתנ לקולונכלהצנריםהבוגעיםלצתתורה, התחיינותלרניבושישמע
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התרהנורניבו,אש״םגםנפעםהא״תיענורעלהתר״תו,יצעמר״ש,שחאקתו

״נוצהעפאיציןא.

עתה יד״הקלהאהלהמרותנפומנינמרותהרנמר״צ״תר״,הו״המשיך
לשחוט,והמשיךנכלמעשיוהבלואים,וכמונןשל״חארעללימוצוול״

עמצעלשוםמנחן.וכצילהנטיחמעמצועשהקשררשעיםעםכמהקדנים

קלים,שישחטו״דלונלירשותהרנונלירשותועצהעיר,ונאהיהיופטורים

מלשלםהמסנשנילהנשר,רק״תצמיהשוחטישלמו,והש״ריש״ררווח

על ש״לותיהם ״ת גם כי כרנ גם כשוחט גם נשנילם שימש הו״ נכיסם,

טריפות)״םהי׳להםפעם(פסקנעדמולפביהם,וכמונןכלהש״לותיד״וכשרות

מתחתיצו,ולל״פל״,כיהריהו״כמעטשמעולםל״ר״הנפבים״תהשואע

חלקיואצ,ומהיכןיצע״ימתילהטריו,ממיל״שוםנהמהל״בטרפה״דלו.

רבינו עוצביסהלנ״נצנריםעמו,הןניחיצותהןנפביהקהל,״נלהו״השינ
״תפבירניבונכלפעםנעאותמדחונחודפהיתירה.עצשפעם״חת

צרשרניבוממבונתוךעםרנ,נצרךכנוצשימל״״תצרישתהרנו״אהרותיו

נעביבישחיטהונציקה,״ולםהלההעיאפביובגצרניבוגםנפביכלהקהל,עצ

שרניבוהאהירונפביכלהקהלשל״ישחוטנשום״ופןעצשיני״״תהתעוצה

כר״וי,והתרהנוש״םיפרוץגצרולשחוטנליקיוםהתב״יםשלרניבו,יצע

מר״ששמעתהב״סרהשחיטתועפאיצין.

דברי רניבובפלועל״אבים״טומות,גם״חרישנעלינתיםרניםנקשוממבו
מפרבסתו לו יחסר של״ לו ערנ שהקהל ״חרי וגם גצר, יפרוץ של״

כלום,כיישלמולו״תכלמשכורתונשלימותעצשיוכללמל״״תכלתב״י

הרנ.״ולםהו״לקחעדמולדצ״חר,הסיתוהציחועשהקשרעםקדניםוקלי

צעתופיתה״ותםלפרוץגצריחצ,לפרוקמעליהם״תעולהכשרות,ולשחוט

בגצרשותהמר״צ״תר״ובגצוועצהקהל.

מתנגדי רניבואאלושוב״יומחוגיהנעלינתיםהמשכיליםהדיובים״שרכנר
תורה נהתלמוצ הדלחתו על רניבו על נלנם טיב״ מכנר בש״ו

ועלשהשפילנכחהקצושהשלו,השפעתהאתרנותאהדיובי.מד״ו שהקים,

יחצעםהקלהאה,להחאיקו בתקשרו רניבו.הם בגצ לגנותחונתו כ״ןמקום
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ולהחיותו,לשחוט״דלוולחאקונמלחמתובגצרניבו,כצילהחלישכחהשפעתו,

רניבומסרחלקולהתאת( )מסהנשר״שר ולהמעיט״תהכבסתהתאתמהט״קסע,

כ״שרהשחיטההיתהתחתהקהילה.

התלוי ישר״ל קצושת יסוצ יתערער האה המבנל שנפעולת נחששו רבינו 
נ״כילתכשרות,״ארכגנורחלדיוללחוםמלחמתה׳ותורתו,ונמעמצ

כלנביהקהילההכריא״יסורעלשחיטתהמבנלהאה.

אבל גםנאהעצייןל״״מררניבובו״ש,ופעם״חרפעםביסהרניבולהשפיע
עלה״ישהאהשימבעממעשיו,ורניבוקייםנבפשוש״יןמחאיקיןנמחלוקת,

ועשהכצנרמשה)נפרשתקרח(שהי׳מחאר״חריהםלהשלימםנצנרישלום.

״מבםנעוהארעמצנמרצוול״הקשינלקולרניבואאל,גםכ״שררניבונעדמו

ניצו,להר״ות קוצש ״ותוה״יש,עםתכריךספרי לניהכבאבשהתפלל הלך

נפביםהשואעוהפוסקיםששחיטתו״סורה,כימומרהו״ל״ותוצנר,וביסה

לצנרעללנו,והו״״צרנהעשהמצנרירניבודחוקגצול,ועוצחירו״תרניבו

נעאותוגסותהרוחנפביקהלועצהוהוסיולעמוצנמרצו.כותנהשורותהללו

]המואלקונץבועםעלישיח[כששההנשבתתשמאחנ״רדיבוהקצושההלך

לנקר״ת״חתהאקבותמיליציסקוליען,״חותר׳גרשוןשטערמ״ןעאה,ה״שה

יותרמשעה ומדוייבת, אכרובההיתהנהירה אקבהמ״צ,״נל ההי״היתה״א

ב״נק אאל רניבו כ״שר ההי״, הקשה מהתקופה ונעיקר אכרובותי׳ השמיעה

סיפרה צנרי׳ נתוך כשרות. ״כילת הי״ ישר״ל קצושת יסוצ שמירת למען

נתי ״חצ נחדר כ״שר שמה, הוכחת שהיתה מעשה היתה שהי״ מעשה

המצרשיםנעירסקוליעןעמצושםכמהבעריםמבועריםוריקים,ניביהםנן״׳

וכ״שר אאל, הב״סרמרניבו הי׳מר״שיהתומכיםשלהשוחט הקדנים״שר

רניבוהופיעשם,ביגש״ליוהדעירהאהוהתחיללדעוקעלרניבוונתוךדעקתו

הרים״ת״גרופולהכות״תרניבו,ולפלי״תעיביכלהרו״יםכ״שר״ךהרים

יצו,בש״ריצוממעל,ול״הי׳יכוללהאיאו,״ול״להוריצו,וככהבש״רכמה

הי״ה״שההמספרת, גם האה, הפל״ ״ת לר״ות בת״ספו העיר נבי שעות.

היתהבוכחהשמה,ככהבמשךהצנרעצש״ניוו״מושלהבערנ״ו״לרניבו

והפילותחבתםשימחללנבםעלמהשעשה,ורניבונתוםלנועבהלהם,״יבי

יוצעמהעשהלי,״נל״םרודהשיצויחאורל״יתבו,יקנלעלעדמושמעתה
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ל״יריםיצעלשוםיהוצי,ו״איתפללנעצוויתרפ״.וכןהי׳שמיצשקינלעל

עדמווהנטיחשיותרל״יריםיצולהכות״ישיהוצי,חאר״ל״יתבווההריציצו

כרגיל.

השוחט של נמחלוקת מד״ו הם יחצ, בתחנרו הצעת וקלי העיר משכילי 
״ת לבהל שלו הקוצש מענוצת ולהפריעו נרניבו לבגח האצמבות

התאתלחבךילציישר״ללתורהוענוצתהשם,כ״שרהתגנרההמחלוקתפבה

רניבו״להרנהכוללצמציבתנעסרני״,ואה״שרכתנהרנהכולל:

איי הבכנציםתושניקאקסק״ליען!

שלום ונרכה.

שהבהו פ״רטיג״ל אוסי״ ״ליעאר מואה שלכם צ״תר״ מר״ שהרהאג אירי 
בגצ ה׳נלננשלם,שהתורהה״מיבתו לצנר וחרצ ויר״ מופלג למצן

מ״העצים,נמהשמד״קלקוליםופסולנהשואנהדעירמ...כפיהמוטלעליו

עפאיציןתורתבוהקצושהנהכריאונרנים״יסורעלשואנכאה,נכצילמבוע״ת

עצתומלהתג״לננשרתמותות,הבההרהינמ׳..הבאללהוסיוחט״עלפשע

מרוצנרישגלינהרנמר״צ״תר״,ולצרוסנרגלג״והניחצעם״יאוקדנים

עלה״יסורשהוכרא!שערורי׳כא״תשלחודפהכאו,שלהריסותהצתכאו,של

חילולהשםכאה,״יןחאיובובפרץכללנתפודותישר״ל,וכמומ״ליויפרוץהקול

מעמקילננישר״לי:

אוי ל״אביםשכךשומעות

אששחיטתו כאה שואנ ״דלה להחאיק נישר״ל כנוצה לעצה ״פו״ ילילה 
״סורהכבנלהא

ובכלל כלמישל״עומםנקרנואיקיר״תה׳חלילהלול״כולמשחיטהכאו
מנלישיםלנכלללכלה״מתל״ותוהפתויםשל״ישכאהשהקציח

תנשילונרנים.

נ״יסור הור״ות להורות פבים להעיא הוסיו האה הב״סר השוחט וכאשר 
והיתר,כ״שרל״יצעמימיבוומשמ״לונציבישואעיואצ,גםהוסיו
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ועוצ צ״תר״, המר״ של רשותו נלתי ל״בשים קיצושין לסצר פבים להעיא

נצנריםכיוד״נהםהוסיוהרנהכוללושלחמכתנחריולנביהעיר:

לכבוד ״חיבוהבכנציםתושניקאקסק״ליעןשליטא״

המת״מר הסק״ליעבי הדעיר ״שר נ״ה, כי שמועה ״ל ״חאתבו פלצות 
אממשיךא הבהו הצור, ומדציקי תוהאק צין עפאי הב״סר לאשואנא

השערורי׳לשחוטולה״כילבנלותלישר״ל,להגצילעקנעלהרנמר״צ״תר״

המופלגנ״מתנתורהוניר״ה,ולתת״ותולשמדהניןההמון,להוסיוחט״

עלפשענסיצורקיצושין,שישעלאהחרםקצמוביםנ״םשיסצרמיש״יבורנ

מורההור״ותכצאת,וגםלטלטלסאתמניהכאבנשנילחתןמהשב״סראמטעם

״ספתהרנביםא.

אוי ל״אביםשכךשומעות,ו״וילצורשכךעלתהנימיו.

תורתינו הקצושהוכנוצעמבו,עםסגולה,יכריחובילהוציעלכםעוצהפעם:

כי שחיטתהדעירהבאלהי״בנלהגמורה!

כי כלהמחאיקניצו״פילונמקדתהריהו״עתיצליתן״תהצין!

וכי עלהשוחטהבאלהמהפךהקערהעלפי׳לצעתכינבפשוהי״!כו׳.

הנני מוציעעוצהפעםכישחיטתהדעירהבאלצסק״ליעןא״סורהעולמיתא!

וכי נבצוןכאהל״יתכןכללעביןאנלא״,השייךרקלגניפשרה,״נלל״נמקום
שכנרבחתךהציןל״יסורמפימוריישר״ל,ש״יןשוםחכםרש״ילהתיר

מהש״סרחנרו.כו׳.

מי ה״יש״שרהלךעצהבהשולל״חריהמכשיל״תהרניםהבאל,ו״שרל״
עוממועוצנקרנואיקיהיהצות,ישונמצרכואולטונלוכלהימים.

ביסוכמהמהפשרביםלהני״לסקולעןרנביםשיצובונצנרהשואנ ווכאשר 
נוררותנאלנא״והרנהכוללבתווצעמאה,הוסיולשלוחמכתנחריו

לרניבואאל.
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וכו׳מואה״ליעאר יציציהרהאגהחרצלצנרה׳נלנתמים רנלכנוצ שלום 
אוסי״פ״רטיג״ל

הבה צ״תר״, מר״ הרנ מטעם הב״סר אשואנא נעבין לצון הרנבים הימנת 
ונעביבי נפרט, ונציקות נעביבישחיטת ראל עדומה להפקרות נסיס

צתבוהקצושהנכלל.

העלול הרנבות נעולם החואר גלגל הי״ כאו מחפירה עונצ״ הרי א״ת יולת 
להתגלגלגםלהרנביםהמאומביםעדמם.

 בכל ״ופן,חלילהלהרנביםהמאומביםידאולצוןנבצוןציצןנאנלא״ואנלא״,
ש״יןל״ופןכאהמקוםכללאנמילת״צ״יסור״א,וכמוששפכומרורות

על״ופןכאההג״וביםאדאלשנ״וצנריהםנס׳לוחותהעצות.

כסו לרדי נבוגע רק יתכן הבה ה״לו, הרנבים שיודי״ו הצין לעדם ובנוגע 
נשנילהשואנשב״סר,שהבהומ״כילבנלותנאצוןראל,״ולםחלילה

להםאלהתירוא.

ראשית ״יןלךפרדהנחומתצתבויותרמאו.ושביתהל״כנרקנוענמסמרות
נהיות ״פילו צהייבו להתירוא, רש״י חנירו ״ין ש״סר אחכם ״שר

המתיריםרניםכבגצהיחיצה״וסר,כמושפסקנספרמקבה״נרהם)״ותקכאצ(,

וכךהו״צעתהשציחמצ)כלליםמערכתחיאתכללעאה(.

חנרבוהרנביםהבאללשוםלנכיאהשואנאהנועטנגוצללנננה״יסור על 
הרונץעליוהרי״נצנהחלט״תאחאקתכשרותווב״מבותונעביבישואנא.

יו הו״ה״נצהאלצעתאש״יןנכחכלרנ״ועצהלהחאירהלו,כמוש״יןנכחם
להחאירלנעלמוםגופבי״תה״נרהחסרלו.

הרנביםההםמוטל״צרנ״להחאיקנצק,ולהוציענפהמל״,מנלילגור על 
״יך מדצםא, אנ״ים שהרנבים ״צם נבי ל״ותם אליחלא ומנלי מ״יש,

שהשואנהאההענרייןוהמחללשםשמיםנרניםהבהובש״רנ״יסורו,ושחלילה

למישל״יד״מכללישר״ללהחאיקנוול״כולמשחיטתו.
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יאת הי״חונתהרנביםשליטא״הבאל,שעליהםלקיימהנכלתוקו,למעןיש״ו
נרכהאמ״תה׳אומישר״ל.

עוד הרנהרנביםגצוליםיד״ולעמוצלימיןישערניבואאלניביהםהג״וןה״ציר
ונעדמונ״ או, אדאל,שהי׳מ״׳המיוחציםמגצולימציבה בי״מץ ה״נאצ

לעירסקוליען,ומלנצשבפגשעםהשוחטהאהונ״ופןפרטיהתחבן״ליווהאהירו

נכלמיבי״אהרותשיפסיקמלהכשיל״תהרניםלה״כילםמשחיטתושב״סרה

וציבהכבנילה,לנצאהגםצרשנרניםונתוךצרשתודעקששחיטתהשוחט

האהבנילהגמורה.

גם הרהאקנעל״הנתישר״למוויאשביץאדוקאלשהה״אכמהחצשיםנסקוליען
מגצולי כמה עוצ היו העיר. נתוך השלום להשכין נחכמתו ביסה כ״שר

הרנביםשביסולתווךולהביע״תהבוחרהאהמלשחוטעוצ,גםכאק״צמוארר׳

ל״בשי קור״ קול ופירסם סקוליען, לעיר נעדמו נ״ אדאל מס״ציגור״ משאי

לל״ הי׳ הכל ״ולם הב״סר, הבחור משחיטת מל״כול למבוע וניקשם העיר

הועיל,כ״שרהמבנלהאהעמצנמרצונחודפהיתירהבגצכלגצוליהתורה,

והמשיךלשחוטולהסית״תהדינורבגצרניבוולהחלישכחהחאקתהתאת.

יש להצגיששרניבואאלהנטיחלהמבוולהאהשיקנלמהקהלמשכורתושלימה
כמוששילמולהשואנהוותיק,עצשיסוצרנפרבסהקלהובקיה,רקשיפסיק

מלשחוטולהכשיל״תהרנים.

אמנם המחודוהמבנלהב״סרעמצנמרצו,דחקולעגמכלגצוליישר״ל,גרם
חילולהשםהגצול.

על ״והנערותועמיה״רדותששררהנהרנהנמציבתנסערניע,עםכלאה,
היומדוייביםנכמהצנרים,כמונכנוצניתהכבסת,גםנכנוצהתורההיו

באהריםמ״וצ,רנהעירהי׳הצמותהבכנצשכולםבהגונויר״תהכנוצ,וכולם

והפך האה, והמבנל המחודו שנ״ עצ סקוליען, נעיר הי׳ וכן נו, התחשנו

הקערהעלפיה,וגרםחילולהשםגצולושב״תתאחוחילולכנוצהתורהוחכמי

ישר״לנ״ופןנלתיישוער.

שלש שביםבלחםרניבובגצו,רוננביהעירהחאיקוניצירניבו,ובאהרומלהתג״ל
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נשחיטתהקלהמבנלהאה,גםרונהקדניםהפסיקוכלקשרעמו,וקנלומרות

רניבווהשתמשורקנהשוחטהוותיקשעמצתחתהור״תרניבווהשגחתו.״נל

עכאארניםחלליםהפיל,גםהכבסתהתאתבתמעטועליציהמחלוקת,ועמוצי

התורהבתרופפועיאא.

לרבינו כ״נהצנרמ״וצ,ונשבתתרדאועפאיעדתקצשושלמורוורנוכאק
״צמוארר׳משאימס״ציגור״אדאלענרלגורלעירטשערב״וויץ,ו״ת

חאקתהרנבותנסק״ליעןמסרלהרנ..רניבוהתבהעמוש״תהשוחטהב״סר

כשר יר״השהצנר רניבו ״ם רק משמרתו, על ולהחאירו להכשיר יכול ״יבו

לעשותכןוגםיסכימועלאהגצוליישר״לש״סרו״ותו,״אצייק״הפהש״סרו

הפההאהצייק״התירו,ול״אולתו.

השויי הב״סר,כ״שרנמשךהאמןהתמעטוהכבסותיו,כיכמעטכלנביהעיר
חארולקבותרק״דלהקדניםשהיותחתהשגחתהרנמר״צ״תר״,

״כןכ״שרהגיעהרנהחצששל״הכירומקרונ,ביסההשוחטהב״סרלהעמיצ

פביתםשל״ישהגון,ונ״״להרנוניקשושיתירו,״והסכיםלהפסיקמלשחוט

למשמרת ״ותו מחאירים ש״חאכ לו שינטיחו ונלנצ חצשים, כמה למשך

השחיטה,ומסיריםמעליוכלה״יסורומתירים״ותולנ״נתוךהקהל.

כשהגיע הצנרהאהליציעתרניבו,כתנמיצלהרנהחצש,וניקשולהמשיךיצו
מעשותכצנרהאה,כיהחארתה״ישלתפקיצהשחיטההכשרהרק

יתרוםלהכשיל״תהרניםנטריפותובנילות,כיעפאיהתורה״נצכלב״מבותו,

ותשונתו״יבבהתשונהגמורה,כיכלתשונתוהי״רקלפביםכצישיחאירו״ותו

ל״ומבתו.הרנהחצששרדהלישננמבוחהוגם״םהשוחטהלאישחוטתחת

צגלויהי׳לומאה״יאהריוח.ועאאסוננוהולךתשונותרניבוהבצפסנקונץבועם

עלישיחשבתתשעאנ.



יזכר בספר

נשמת אמי מורתי

בונא
בת הרה"ח רבי אליעזר יואל ז"ל

בת רבקה ע"ה

בת רבינו הגאון הצדיק

רבי שמעון סופר זצוק"ל

מערלוי

רבי  הקדוש  רבינו  ומשנת  בעבודת  והת"בוננה"  דבקה  ימיה  כל  אשר 
)ג(  וועג  גראדע  )ב(  השם  קידוש  )א(  שלש  הי'  יסודיה  ואשר  שמעון 

ושמרתם על בריאות הגוף*

והנה כבוד אבינו הי' יליד ערלוי ושמש הרבה רבינו הגדול ואח"כ זכה 
להדבק בזרעו ה"ה כבוד אמי מורתי ועי"ז כל ימיהם אפשר לומר שלא 

עבר יום שזכרון רבינו לא עבר על פיהם

אחרים,  צדיקים  והנהגות  עבודת  על  התבוננה  ועמוקה  יתירה  ובבינה 
ותמיד תהלותיהם ועבודותיהם בפיה

ובבינה יתירה ועמוקה התבוננה בספר התפלה ובעבודת התפלה

ובהזמירות ובהפיוטים**

*  ולשאלת בנה מה הוא הרבותא והגדלות בזה, ואשר מנתה את זה מא' העיקרים. 
היתה תשובתה שזה מראה שגם האצבע קטנה של הרגל אין שייך לך אלא לרבון 
יפריע  ושלא   - שלך  אייגענטום  אינו  גופך  שכל  כ"כ  ע"ז  נזהר  הי'  ולכך  העולמים, 

העבודת השם אם אין מרגישים בטוב.

**  כגון ששאלה, שהזמר יה רבון שמזמרין בני ישראל בכל מקומות, לא נזכר שם 
שבת קודש. 
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ולעבדו בכל לבבכם איזהו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה, הי' 
יכולין לראות אצלה

ביאת משיח ינון לא מש מזכרה ומפיה*

צרת הכלל והפרט ובפרט חולי ישראל הי' בראש דאגותיה

נגד הציונים  המסירות נפש של המלחמה והחרמה של כבוד א"א 
והציונות נטלה חלק גדול

הכרך  לאור  יצא  מתי  לזמן  מזמן  אותי  שאלה  האחרונות  בשנים 
החדש של המשכנות הרועים

וכן המסירות נפש אודות חינוך הטהור והמשך הדורות נטלה חלק 
לא קטנה

*    נפטרה ח' אב לעת ערב סמוך לכניסת תשעה באב 

בספר חסידים )סימן תל"ד( מעשה באדם אחד שהיה נוהג בעצמו 
כשהיה אדם אבל, היה הוא חוזר לביתו בלא מנעלים, להצטער עם 
יום שנתקבצו כל הקהילות לאותו  בו,  יום שמת  והיה אותו  האבל, 

העיר, ויום תשעה באה היה, והלכו הכל יחיפים.

נפטרה ערב  וביאת משיח,  בית המקדש  ימיה דיברה  מחורבן  כל 
תשעה באב לעת ערב שמכינים לישב על הארץ ולבכות ולקונן על 
החורבן, ולבקש יותר על ביאת משיח ובנין ירושלים  ]וכמה מקומות 
ובירושלים כבר יושבים ומקוננים[. - וכן שבת נחמו הי' אצלה שבת 

גדול בחי' יו"ט  ועמדו מהשבעה שבת נחמו.



על הטוב יזכר

שתחת ידו אוסף גדול של כמה כרכים

אודות השלש שבועות

וידיו רב לו ללחום עם הני מסלפים

לנפץ סליפיהם ולהוציא בלעם מפיהם

הר"ר אביעד נייגער נ"י

שציין לי האור תורה מהתניא להספר אוהבי ד' הוא 

אב  חודש  הרועים  עבודת  ולספר  ההתבדלות  ספר 

עזר לי יתברך משמי ממעל ברכות עד בלי די

ועוד הרבה מראה מקומות מילקוטו הגדול בענין 

שלש שבועות


