משנתו

מאמרים ,מאורעות ופעולות בתוככי
היהדות הנאמנה ההולכים לאורו של

מרן רביה"ק
מסאטמאר זי"ע
י ו"ל ע" י תלמ י ד י ו ח ס י ד י סא טמא ר  -א ר ה " ב

שנה א גליון לה בלק (פנחס בא"י) תשע"ט

התרגשות של שמחה ביי מנהלי מוסדות על טהרת הקודש:

"שקל הקודש" דורכגעפירט
צווייטע מאסיווע חלוקה ,אויפ'ן
צווייטן האלב זומער-זמן

געטרייע חברי הנהלה האבן אצינד פארטיילט די ריזן תמיכה פאר
חודשי תמוז ,אב און אלול הבאים לקראתינו לשלום – מנהלי המוסדות
זענען מלא שבח ותהילה נאך פארלויף פון ' 3גרינגע' חדשים ווען זיי
האבן געקענט אנגיין מיט זייער עבודת הקודש בהרחבת הדעת אדאנק
ריזיגע תמיכה וועלכע האט באדייטנד רעדוצירט דעם שווערער עול –
אשריכם מגיני חינוך הטהור!

נאך אויסשליסליכער אויפדעקונג אין
שפאלטענעס פון לעצטער 'משנתו' גליון:

בכל קצוי הארץ:

מערכות הקודש

אין קורצן...
שטורעם אין אלגעמיינע פרעסע אין
מדינת ישראל נאך פרישע ברוטאלע
אכזריות און אומזיסטע בייזוויליגע
ארעסטן דורך ציוני'סטישע פאליציי
ביי ליטווישע פראטעסטן אין
שטאט בית שמש – צוויי באזונדערע
פעלער וואו פאליציי באגייט זיך ביי
הפגנות מיט אויסטערלישע רציחה
צו אומשולדיגע אינגעלייט זייטיגע
צוקוקער ,רופט ארויס מאסיווער
שטורעם – בולט'דיגער קאנטראסט
צו נארוואס-פארלאפענע ווילדע
פראטעסטן דורך עטיאפישע
געמיינדע ,ווען פאליציי איז זיך צו
זיי באגאנגען מיט זיידענע הענטשוך
אויפן רואיגן פארנעם ,ברענגט צום
אויבערפלאך איינגעגעסענע שנאת
חרדים ושנאת הדת מיט וועלכע די
ציוני'סטישע יוגנט ווערט נתחנך
רח"ל – ישראל כשהן יורדין

"בית שמש"
פרעצדענטלאזע
אפיס פון
שטורעם אין ברייטע 'מרכז עזרה
ויעוץ' ווערט
אידישער גאס נאך
היסטארישע הבהרה שטארק
פארברייטערט
בדעת קדשו פון
צוליב פלוס פון
גאון ישראל החזון
הילפס-רופן

הילכיגער
נאך
וואונדער
שטילוואגעניש פון רעליגיעזע
פארטיי פירער נאך שרעקליכע
חילולי שבת בפלטרין של מלך
אין ירושלים עיה"ק ביי גרויליכע
'פעסטיוואל' אפגעהאלטן ביים
כותל המערבי – קומט נאך הייסע
פארשפרעכונגען פון 'דגל התורה'
פארטיי פירער ביי פארלאפענע
ערי' וואלן אז 'זייער' קאנדידאט
דער מזרח'יסטישער משה ליאון
וועט 'היטן אויף קדושת ירושלים'...
אבער אצינד פילן זיי אן א מויל מיט
וואסער אנטקעגן די אפענע פרעכע
חילולי שבת ,נישט וועלנדיג זאגן
א קרום ווארט אנטקעגן אייגענעם
ערוועלטן – ראו להיכן הגעתם!

פרישער אפיס-ארבייטער
ווערט אויפגענומען ,טעגליכע
שעות ווערן פארברייטערט –
אויך מצילים פון ירושלים וועלן
אראפפארן איינמאל א וואך – 15
שווערע קעיסעס אריינגעקומען
'אין איין טאג' די היינטיגע
וואך! – ספעציעלע סערוויס צו
איינשפארן באזוך אין דאקטאר'ס
ָ
אפיס ,וועט זיין צוגעשטעלט אין
בית שמש צום ערשטן מאל

בחורי ישיבות קטנות אין קרית
יואל אין העפטיגע הכנות צו
מאסיווער 'למעלות" קאמפיין
אינערהאלב מפעל הקדוש "עזר
הצלה-זכרון משה" וועלכע שענקט
א ספעציעלע תמיכה הגונה פאר די
מנהלי המוסדות בשעת זיי קומען
אן פון ארה"ק לטובת מוסדותיהם
 היינטיגע וואך איז דער קאמפייןגעעפנט געווארן אין ישיבת 'קדושת
יו"ט' מיט ציל צו שאפן סכום עצום
פון  12,000דאלער פארן הייליגן
קופה  -געהערט געווארן ווארימע
ווערטער דורך הרה"ח ר' שלמה

איש זצוק"ל איבער
קליפת הציונית

ערליכע אידן מבקשי האמת זענען זיך מעמיק בדבריו
הקדושים והברורים בענין :א) קליפת וטומאת הציונית -
ב) עוון ע"ז וועלכע איז נכלל אין ציונית ,א המשך פון חטא
העגל  -ג) הכרזת מחאה נגד המדינה האט אוועקגענומען
חרון אף ה' ,און איז א תיקון אויף עון העגל – ד) 'שנאת
הרשעים' אויף די ציונים ,איז א כפרה אויף 'שנאת חנם'  -ד)
טומאת ה'מזרחי' ,א ניצוץ פון קליפת עמלק  -ו) והששית
והוא העיקר" :כל המדינה הוא גזירה ,וגזירה עבידא
דבטלא"! – חזו"ן ישעיה"ו ..אשר חזה על יהודה וירושלים!
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המשך פרק ט'

"חוב קדוש" פאר "בחירות הטמאות"?

(מיר זענען ממשיך צו ברענגען עטליכע קראנטע עובדות ממקורות נאמנים וואס צייגט אויף די גאר שטאקע התנגדות פונעם
חזון איש זללה"ה קעגן דעם רעיון הציוני ,די מדינה הציונית ,און זיין שארפע שטעלונג קעגן די אגודה און אלע וואס האבן
געהאט סיי וועלכע שייכות צו די ציונים ,וואס די אלע פאקטן רעדן פאר זיך און טועהן באשטעטיגן ווי ווייט עס איז געווען
דאס התנגדות פונעם חזון איש צו סיי וועלכע שייכות צו די מדינה:

בהמשך צו דעם היסטארישן דאקומענט וואס מיר האבן
אויפגעדעקט אינעם פארגאנגענעם נומער וואס איז גאר
שטארק מוכיח די געוואלדיגע הערצה פונעם חזון איש ז"ל
צו די ערליכע אידן לוחמי מלחמת ה' נגד שלטון הכופרים,
און זיין אומגלויבליכע התנגדות צו די רשעי ישראל ,און
צו די רעליגיעזע פארטייען וואס זענען זיך מתחבר צו זיי,
וואלט געווען דאס ארט איבערצוגעבן א פולזאגנדיגע
עובדא וואס עס האט דערציילט הגאון הגדול רבי משה
שטערנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים ,וואס ער דערציילט
פון יענע תקופה.
ה' אייר תש"ח ,ווען ב.ג .שר"י האט פראקלאמירט די מדינה,
האט דער בריסקער רב זצ"ל געשיקט א שליח מיוחד
צום גאון ישראל דער חזון איש זצ"ל קיין בני ברק ,מיט א
געוואלד "געוואלד! די ציונים האבן א מדינה ,עס איז א חורבן
נורא! כלל ישראל איז אין א סכנה איומה!".
דער חזון איש אבער האט נישט אויסגעזעהן אזוי אויס
מענטש ,ער איז נישט געווען אזוי דערשראקן ,און ער האט
גענטפערט פארן בריסקער רב "חז"ל זאגן גזירה עבידא
דבטלא" ,עס איז א צייטווייליגע גזירה וואס וועט אריבערגיין
און מיר וועלן אי"ה פטור ווערן דערפון ווי אמשנעלסטן".
האט דער בריסקער רב געלאזט באפעלן אויף צוריק צום
חזון איש "יא יא ,עס איז ריכטיג אייערע ווערטער און די
ציוני'סטישע מדינה האט טאקע נישט קיין זכות קיום
און זי וועט בקרוב גענצליך בטל ווערן ,דאס איז אבער
נאר געזאגט געווארן אויב אלע אידן וועלן מרגיש זיין און
שפירן אז דאס איז א גזירה און מ'וועט וועלן אז זי זאל בטל
ווערן ,איך פארכט זיך אבער זייער שטארק אז עס וועלן זיין
ערליכע אידן שומרי תורה ומצוות וואס וועלן דאס אנקוקן
ווי א ישועה ,מ'וועט זיך פרייען דערמיט ,דאן איז גרויס דער
פחד אז דאס וועט נישט אזוי שנעל בטל ווערן ,און ביז משיח
צדקינו וועט נישט קומען ,און עס וועט מקוים ווערן דער
"וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן
הארץ" ,וועט דאס שטיין און פארשפרייטן די טומאה אויף
די וועלט.
שטעלט זיך אלזא ארויס א ביטערער מציאות ,די
ציוני'סטישע מדינה האט נישט געהאט קיין זכות קיום.
די צדיקים האבן גוט געוואוסט וואס זיי זאגן ,און זייערע
לעכטיגע אויגן האבן זייער גוט פאראויס געזעהן אז די
מדינה קען נישט און וועט נישט עקזיסטירן .די איינציגסטע
'געז' וואס די מדינה האט ,די 'אקזיסשען' פון די מדינה איז
דאס וואס אידן שומרי תורה ומצוות פרייען זיך דערמיט ,און
באגלייטן דאס ווייטער.
אוי ,א חרפה און א ווייטאג.

וואס דארף א רב טון
אינעם יום העצמאות?!
א באלערנדע עובדא איז געדרוקט אין ספר "בונה עולמות"
תולדות הגה"צ רבי קלונימוס אליעזר עקשטיין זצ"ל אב"ד
בונאס איירעס ארגענטינא.
איידער ער איז געווארן רב אין ארגענטינא געווען רב אין א
דערפל אין ארץ ישראל מיט'ן נאמען 'יעזור' .און אלע זיינע
שאלות און יעדן ענין בעניני הדת וואס עס האט זיך אים

אמת

שמואל שלמה טעללער

פוסק הדור בעל חזון איש זצ"ל
ווער איז שולדיג אינעם
קיום פון די מדינה?!

דער באהאלטענער

געמאכט אין יענעם דארף פלעגט ער אנפרעגן דעם חזון
איש זצ"ל.
צווישן די שאלות וואס ער האט געפרעגט דעם חזון איש
איז געווען ווען עס האט זיך דערנענטערט ה' אייר תש"ט,
דער ערשטער יארטאג פון ווען די ציונים ימ"ש האבן
פראקלאמירט זייער ציוני'סטישע מדינה של גיהנום ,און זיי
האבן באשלאסן צו פראווען זייער געמיינע חאגע מיט'ן זאגן
הלל און דאס מאכן פאר א יו"ט.
דארט אין 'יעזור' זענען געווען א צאל אידן וואס זענען
געווען פארדרייט נאך די ציוני'סטישע פראפעגאנדע ,און
זיי האבן ארגעניזירט א מנין צו דאווענען דעם טאג מיט'ן
יו"ט'דיגן נוסח און זאגן הלל ,ר"ל.
דער בונאס איירעסער רב איז געווען פארצווייפלט און ער
האט נישט געוואוסט ווי אזוי ער זאל רעאגירן ,צי איז ער
מחויב זיך אריינצולייגן בעובי הקורה און לוחם זיין דערקעגן
דאס צו שטערן ,אדער אפשר מיט דעם וואס ער גייט נישט
און ער אליין האט נישט קיין חלק דערין איז ער יוצא ידי
חובתו ,מילא זאל ער אפשר אוועקפארן פון דארט קלערט
אפשר צו פארן אין דעם טאג קיין ירושלים.
ווען ער איז אריינגעקומען צום חזון איש ,האט ער זיך
אויסגעדרוקט "איך ווייס נישט וואס צו טון מיט דעם יום
טוב".
האט זיך דער חזון איש אנגערופן און געזאגט "יום טוב?
מ'דארף נוהג זיין אבילות ,פריקה ומרידה במלכות שמים ,ווי
קען מען זאגן אזא זאך?"
דער חזון איש האט אים געזאגט "זיך באהאלטן אדער
אנטלויפן איז נישט קיין עצה ,זאגן די דרשה (כמנהגם) ,חס
ושלום! מ'האט ווען געדארפט האלטן אבילות ,זיי זענען
מורד במלכות שמים".
דער חזו"א האט גע'פסק'עט ,אז ער איז נישט יוצא מיט דעם
וואס ער גייט אוועק ,נאר ער זאל בלייבן אין בית המדרש ,און
ווען דער חזן וועט צו גיין צו הלל איז ער מחויב אים אוועק
צו שיקן און נישט לאזן זאגן הלל.
ווען הרב עקשטיין זצ"ל איז אהיימגעקומען האט ער זיך
אויפגעשטעלט און געזאגט א דרשה ארויסברענגנדיג וויפיל
צרות דאס ציונית האט שוין געברענגט אויף כלל ישראל ,ער
האט געזאגט די דרשה מיט בכיות ,עס איז געווארן א גרויס
התעוררות אין בית המדרש.
ביז ווען איין חצוף האט זיך אויפגעשטעלט און אנגעהויבן צו
שרייען "וואס איז היינט תשעה באב אדער יום העצמאות?!
היינט וויינט מען אדער מ'פריידט זיך?!" .עס איז געווארן
א איבערקערעניש אין ביהמ"ד ווען טייל עולם האט זיך
אנגענומען פאר'ן רב ,און טייל עולם פאר די ציונים .דער רב
האט באלד אפגעטראגן פון ארט שפירנדיג אז ער האט יוצא
געווען חובת מחאה.

אזא איד ווי אייך דארף אליינס וויסן!
לסיום הענין פון הגה"ק בעל חזון איש וועלן מיר צוגעבן
א עובדא וואס איז געווען מיט מו"ז הרה"ח ר' משה דוד
טעללער ע"ה פון בני ברק.
נאך די מלחמה ווען ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל,
האבן אים די ציונים גענומען מיט געוואלד אין מיליטער צו
'שירות חובה' ביי זייער א.ג .מלחמת השחרור.
ער האט געזוכט אלע מיטלען זיך צו באפרייען דערפון נישט

צו דארפן גיין אין מיליטער ,האט ער זיך אנגעשמירט די אויגן
מיט א זאלב וואס איז גורם אז די אויגן זאלן ווערן שרעקליך
אויפגעשוואלן ,און דאס גייט אוועק בדרך כלל נאך א פאר
וואכן ,אבערס'איז א סכנה'דיגע איינגעשטעלטע זאך ווייל
אויב עס געלונגט נישט קען דאס גורם זיין בלינדקייט ר"ל.
צום סוף האט מען אים נישט באפרייט פון די מיליטער וועגן
דעם .און ער האט געזונט ארבעטן ביי זיי א שטיק צייט,
פלעגט זאגן אז כל ימיו ליידט ער יסורים אויף די אויגן א
דאנק יענעם זאלב.
ווען ער איז צוריק אנגעקומען אהיים איז ער געווען שבור
ורצוץ פון די שווערע מיטמאכענישן אין די מלחמה יארן ,און
פון די שווערע צייטן אינעם ציוני'סטישן מיליטער ,און ער
האט נישט געהאט קיין שום אויסזיכט פון קיין פרנסה.
אין יענע טעג איז אנגעקומען צו אים א בריוו פון מיליטער
אז ער קען ווייטער האבן ביי זיי א געוויסן פאסטן ,און זיי
וועלן אין צאלן א מאגערן חודש'ליכן געהאלטן ,דאס האט
ביי זיי געהייסן 'שירות קבע' .אין די זעלבע צייט האט
אים זיין שוואגער הגה"ח ר' שמעון עוזר ווייס זצ"ל פון
ירושלים בעמח"ס זכרון שמעון מודיע געווען אז עס איז
ארויסגעקומען א קול קורא פון רבנים אין ירושלים אז מ'זאל
נישט אננעמען קיין פאסטנס אין מיליטער.
כאטש ער האט אוודאי געוואוסט די שרעקליכע טומאה פון
די ציוני'סטישע מיליטער ,האט ער אבער געהאט א שווערן
נסיון ,ווייל ער האט שוין געהאט עטליכע קינדער ,און דער
מצב ביי אים אין שטוב איז געווען זייער שווער ,און ער האט
נישט געוואוסט ווער עס האט ארויסגעגעבן דעם איסור ,צי
עס זענען די רבנים פון די עדה החרדית ,אדער סתם רבנים,
האט ער מחליט געווען אז ער וועט אריינגיין צום חזון איש
זצ"ל און הערן זיין מיינונג איבער דעם ענין.
איז ער דאן אריבערגעגאנגען צום חזון איש ז"ל אינאיינעם
מיט תבדלחט"א זקנתי הצוה"ח תחי' עס איז געווען אין די
אוונט שטונדן ,און זיי האבן געזען אז די טיר איז אביסל אפן,
אבער אינעווייניג איז געווען טונקל .זיי האבן אנגעהויבן
אביסל אריינצוגיין ,ווען זיי האבן געהערט ווי איינער שרייט
"ווער איז דארט? ווער איז דארט?"
הערשט דעמאלטס האבן זיי באמערקט ווי דער חזון איש
ליגט אויף א בעט אן קיין קישן און ער האט זיך אנגעלאנט
די קאפ אויף דער וואנט ,אזוי אז דער וואנט איז געווען
אויסגעריבן פון זיין הייליגן קאפ וואס פלעגט אלס זיין
אנגעלאנט אויפ'ן וואנט.
מיינענדיג אז דער חזו"א איז געשלאפן האט ער זיך
אנגעהויבן צו אנטשולדיגן ,אבער דער חזון איש האט
געזאגט "פרעגט וואס איר ווילט".
האט ער דערציילט די גאנצע מעשה אז ער איז שוין געווען
אין זייער מיליטער ,און ער האט דארט אסאך מיטגעמאכט,
יעצט איז ער אהיימגעקומען און ער האט נישט קיין פרוטה
ביי די נשמה ,און ער פרעגט וכי תאמרו מה נאכל ,און פון די
צווייטע זייט טראגט מען אים אן א ארבעט ביים מיליטער.
דער חזון איש האט געהערט די שאלה האט ער זיך
אויפגעשטעלט און געזאגט בלש"ק "איך וועל אייך ניט זאגן,
איך וועל אייך ניט זאגן ,איך וועל אייך ניט זאגן".
די באבע תחי' האט זיך צעוויינט און געפרעגט "פארוואס
זאגט איר נישט?" .האט דער חזו"א גענטפערט "ווייל אזא
איד ווי אייך דארף אליינס וויסן וואס צו טון".
ער האט זייער גוט פארשטאנען אז דער חזו"א האט נישט
געוואלט זאגן קיין פסק הלכה ווייל פון איין זייט האט זיך דא
געהאנדלט אין א שאלה פון פיקוח נפש ממש ,און אין אזא
פאל קען מען נישט פסק'ענען לאיסור ,אבער פון די אנדערע
זייט האט ער געהאלטן אז זיי דארפן האבן מסירות נפש און
קענען ביישטיין דעם נסיון העוני.
איבריג צו זאגן אז ער האט אזוי געטון ,און מיט געוואלדיגע
כוחות פון מסירות נפש האט ער אפגעווארפן דעם אנבאט
פון די מיליטער ,און אזוי האט ער זוכה געווען אויפצושטעלן
א דור ישרים יבורך.

מכתבים למערכת
אל מעלת כבוד מערכת גליון הנודע
בשערים 'משנתו' אחדשה"ט.
בנוגע דעם בריוו פון פרשת שלח פון ל.ר.
פון קרית יואל בענין פון גריסן בברכת
'שלום וברכה' ,וואו דער דערמאנטער
כותב טענה'ט אז מקורו יוצא פון די
ציונים למיניהם ,וואו זיי האבן דאס
אריינגעשטעלט במקום פון זאגן 'ב"ה',
און לדעתו איז דאס א נטי' פונעם דרך
וואס עס האבן זיך געפירט אבותינו
ורבותינו.
לפי ידיעתי איז דאס אבער א טעות ,עס
איז ברור אז עס האט זיך נישט אנגעהויבן
ביי זיי ,נאר דער דאזיגער ברכה געפונט
מען שוין אין מערערע ספרי שו"ת פון
רבותינו הגדולים מוסדי דור ודור ,וואו
די רבנים המשיבים הייבן אן זייערע
ווערטער מיט די דאזיגע ברכה ,און איך
וועל דא צוטירן עטליכע פון זיי ,וישמע
חכם ויוסיף לקח:
שו"ת רע"א
שלום וברכה לכבוד אהובי ידידי חתני
חביבי כנפשי הרב המאה"ג חריף ובקי
זית רענן מו"ה אברהם משה נ"י אבדק"ק

אלום
ער ק
ניי

איר קענט שיקן אייער
בריוו דורכן פעקס:
845.206.4026
פילא( ...מהדורא תנינא סי' צ"ד)
שלום וברכה וכ"ט לכבוד ידידי ש"ב
הרב הגאון הגדול האמיתי נ"י פ"ה ע"ה
המפורסם מו"ה מאיר נ"י( ...מהדורא
תליתאה סי' ע"ט)
שו"ת חתם סופר
שלום וברכה לאקרו"ט נגידים ומנהלי
עם ה' מינייהו מלכי רבנן ומינייהו
איפרכי עיני העדה כולם קדושים בקהלה
מפוארת א"ש יע"א .ה' עליהם יחיו...
(חו"מ סי' י"א)
העתקה מחותני הגאון כבוד מ"ה עקיבא
איגר נ"י אב"ד דק"ק פרידלאנד מענין
הנ"ל הנשלח לכאן לשלחו ליד הגאון
השואל זצ"ל ונשאר ההעתק פה וז"ל :רב
שלום וברכה וכל טוב לכבוד ידידי הרב
המאה"ג הגאון המפורסם נ"י ע"ה כבוד
מ"ה משה מינץ נ"י אב"ד ור"מ דק"ק א"י
יע"א ובדה"צ כבוד הרבנים המופלגים ד'
עליהם יחיו( ...אה"ע ח"א סי' קנ"ב)
רב שלום וברכה וכל טובה לכבוד ידידי
מר חתני רבני רב הגאון הגדול האמיתי
צדיק יסוד עולם המפורסם מה"ו משה
נ"י עם זוגתו בתי הרבנית הצדקת מרת

ְדבָ ִרים ֵמעֹולָ ם

שרל תחי' וכי זרע ברך ה' ישמרם לנצח...
(אה"ע ח"ב סי' צ"א)
שלום וברכה למקהלות עם ה' אלה יושבי
ק"ק וועשט מגדולם ועד קטנם יהיה
ה' עמהם ויברך כל מעשי ידיהם ומי
בראש מנהלי עם ה' ראשים וטובים הם
העומדים על האמת והשלום כן יעזרם
ה'( ...ח"ו סי' א')
שו"ת ישועת יעקב
שלום וברכה שמורה וערוכה לכבוד ידיד
נפשי הרב המאוה"ג החריף ובקי מופלג
מאוד בתורה ובמעשים טובים כש"ת
מו"ה מנחם מענדיל הורוויץ אבד"ק
באלחוב( ...אה"ע סי' כ"ד)
לק' קארלין במדינת ליטא .רב שלום
וברכה כפולה לכבוד מחו' ידידי כנפשי
ולבי הרב החריף ובקי המפורסים מ'
יעקב מאיר נ"י( ...יו"ד סי' י')
אט דאס איז וואס איך צוזאמגעקליבן
קמא קמא דמטי לידי פון די ספרי השו"ת
פון די גדולי הפוסקים ,וועלכע באווייזן
מיט א קלארקייט אז דער דאזיגער
וואונטש איז דוקא נישט קיין נייע,
יסודתו בהררי קודש ואין להרהר אחרי'.
והנני בזה בברכת צלח ורכב על דבר
אמת ידידכם מוקירכם
י.ש .פק"ק קרית יואל יצ"ו

כתבים ומכתבים
בקורות היהדות
וועלט-בארימטער
קנאי'שער עסקן הר"ר
ישכר הירש פון ניו
יארק שרייבט צו הג"ר
אברהם יעקב עפשטיין
ז"ל פון די ראשי 'נטורי
קרתא' אין ירושלים,
איבער דעת קדשו פון
רביה"ק מסאטמאר זי"ע
אויף די מלחמה קעגן
דעם שלטון הציוני,
נישט דורך פארמערטע
גאסן-הפגנות

שיעור 'ויואל משה' (ילקוט אמרים) לפרשת פנחס (מטות בא"י):

עמוד קפ"ו "שוב ראיתי" – עמוד קצ"ה "ויש שהולכים"

הארציגער מכתב תודה דורך בחור נאכ'ן נהנה זיין
ם
פון איבעגעגעבענע הילף דורך חשוב'ע מצילי 

ענטפער פון מפקד אין טמא'נער בג"ץ צו לויער מטעם המרכז מנחם שטאובער
אז ער באפרייט בחור פון מיליטער נאך פארלאנג אריינגעגעבן דורכן לויער

מערכות הקודש

אין קורצן...
מענדלאוויטש יו"ר 'עזר הצלה'  -אין
לויף פון לעצטע עטליכע יאר איז
שוין געשאפן געווארן דורך בלויז
די דאזיגע ישיבה ריזן סכום פון
צענדליגער טויזנטער דאלארן למען
חינוך הטהור  -גרויס חיזוק פאר
בחורי חמד ווען מנהלי המוסדות
קומען פערזענליך אראפ אפנעמען
תמיכות הגונות וועלכע זענען
צוזאמגעשטעלט געווארן דורך
תלמידי הישיבה
שאק ווען ספרד'ישע תלמוד תורה
אין שטאט אשדוד 'שטאלצירט'
מיט באזוך פון פריצות'דיגע
אויפזעהעריגן פון 'משרד החינוך'
ה"י – ועד החינוך שע"י העדה
החרדית דרוקט אויס זארג אז באזוך
איז געווען געצילט צו באפעסטיגן
אנוועזנהייט פון משרד החינוך
אינספעקטארן ,דורך וועלכן רשעי
המדינה פלאנירן צו באצווינגען אלע
מוסדות וועלכע זענען נהנה משלחן
איזבל רח"ל
אפיעל פארגעקומען בליל שבת
קודש בביהמ"ד הגדול אין קרית
יואל לטובת בית חינוך לבנות "בית
יעקב החדש" אין קרית ספר פאר
ליטווישע קרייזן עטה"ק – מוסד
נתייסד געווארן מיט געציילטע
יאר צוריק ,און פארמאגט שוין
אריבער  500תלמידות וועלכע
ווערן נתחנך בדרך ישראל סבא
 אקציע נאכגעפאלגט מאנטאגאין מבצר הכוללים וואו מ'האט
געהערט ווארימע דיבורים פון בעל
מסי"נ הר"ר שמואל וויינטרויב ,דער
חשוב'ער מנהל המוסד
מגבית אפגעהאלטן אין קרית יואל
לטובת ישיבה "קה אכסוף" עטה"ק
מיוחד פאר בחורים יראי ה' וואו זיי
שטייגן דרגות רמות מיט ספעציעלע
איבערגעגעבנהייט דורך חשוב'ע
רמי"ם ומשגיחים

איבערגעפילטער קארידאר אין "מרכז עזרה
ויעוץ" סניף ירושלים היינטיגן דינסטאג

הצלה משמד הצבא הציוני
היינטיגן דינסטא

פארלאנגטע ,און היות דאס האט
ג:
זיך פארשלעפט אויף מער ווי
ס'ווערט ערלויבט לפי חוקיהם
צו האלטן אן ארעסטירטן אן
א משפט ,איז דער אינגערמאן
בשעתו ארויסגעלאזט געווארן
אויף דער פריי .זינט דעמאלטס
האט ער מער נישט ערהאלטן קיין
רופן פונעם מיליטער אז ער דארף
קומען זיך שטעלן ,און ער האט
דאס אנגענומען אלס באווייז אז
ער איז באפרייט פונעם מיליטער.
אצינד אבער ווען די פאליציי האבן
דערזעהן אז ער האט זיך נישט
געשטעלט אין די לעצטערע פאר
זיין אויטא אויף אן אומלעגאלן
יאר ,האבן זיי אויפן ארט אים
ארט ,די לאקאלע פאליציי זענען ארעסטירט ,און איבערגעגעבן
אנגעקומען אויפן ארט און גענומען פאר די מיליטערישע אינסטאנצן.
דעם אינגערמאן אויף א פארהער.
די פרוי פונעם אינגערמאן האט
זיך
איבערקוקנדיג זיין פייל האט
זיך צוערשט געוואנדן נאך הילף
ארויסגעשטעלט אז ער פארמאגט ביי די חברי כנסת המינים פונעם
שוין א לאנגע היסטאריע מיט'ן ש"ס פארטיי ,אבער זעהנדיג אז די
מיליטער ,דערנאך וואס מיט יעניגע קענען נישט העלפן דאס
דריי יאר צוריק איז ער שוין מינדעסטע ,האט זי זיך געוואנדן צו
ארעסטירט געווארן און געברענגט די חשוב'ע מצילי מרכז עזרה ויעוץ
געווארן צו א מיליטערישע
בעטנדיג הילף צו איר קריטישער
געריכט ,אבער צוליב געוויסע נויט-פאל.
אומ'מסודר'דיגקייטן אינעם קעיס,
איז דאס געשיקט געווארן צו א דער פראפעסיאנאלער עו"ד
מטעם המרכז מנחם שטאובער איז
מיליטערישער אפיציר ,ער זאל
פארארדנט געווארן זיך אפצוגעבן
דורכפירן דעם משפט.
מיט די אלע פעלער ,און צום
אבער
זיך
דער אפיציר האט
היינטיגן דינסטאג איז באשטימט
דאס
דורכצפירן
נישט געאיילט
געווארן דער משפט פאר די אלע
דריי ,וואו עס האט זיי אפגעווארט
דער לויער שטאובער אינאיינעם
מיטן ראש המצילים הר"ר שמעון,
וועלכע האבן מייעץ געווען אלע
דריי בעפאר'ן משפט וויאזוי זיך
צו פירן אויף טריט און שריט אין
פארלויף פונעם משפט.
דער גרויסער סייעתא דשמיא
וועלכע באגלייט די געטרייע
עסקנים האט זיך ב"ה אנגעזעהן
אין די צייט פונעם משפט ,ווען
דער לויער מר .שטאובער האט
פראפעסיאנאל פארטיידיגט מיט
שטארקייט די באפרייאונג-רעכטן
פון יעדן פון די דריי.
בעז"ה האט זיך ארויסגעשטעלט
א שטארקער סוקסעס ,ווען צום
ענדע איז באשטימט געווארן דער
פסק פאר יעדן פון זיי צו באפרייט
ווערן נאך אין די יעצטיגע וואך ,און
ר' שמעון אינאיינעם מיטן עו"ד מנחם
שטאובער אין בית משפט ,און ביים
אצינד זענען די אלע שוין אין שטוב
געבן הדרכה פאר די ארעסטירטע
אינאיינעם מיט די פאמיליעס,
איידערן געריכט
וועלכע האבן נאך זיי געווארט און
געבענקט אין די צייט פון זייער
ארעסט.
די דריי משפחות בישראל,
הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם,
זענען פול מיט טיפע דאנק
געפילן פאר די חשוב'ע מצילים
וועלכע האבן אריינגעלייגט די
אומערמידליכע כוחות פאר די
שנעלע באפרייאונגען ,און פאר די
חשוב'ע תומכים פון סאטמאר אין
אמעריקא ,וועלכע האבן די זכי' צו
דער לויער ביים דורכשמועסן מיט ר' שמעון זיין מצילי כלל ישראל .אשריכם.

דריי אסירים אינאיינעם
אין בית משפט; ש"ס
פארטיי קען נישט
העלפן; אלע ב"ה ארויס
לחירות! אדאנק געטרייע
ארבעט פון מצילי המרכז
א פארנומענע וואך איז פארלאפן
ביי די געטרייע מצילי "מרכז עזרה
ויעוץ" אין שפיץ פונעם ראש
המצילים הר"ר שמעון שישא,
וועלכער איז – אויסער די אנדערע
מערערע פאלן פון דער וואך -
ספעציעל פארנומען געווען מיט
 3באזונדערע אסירי ציון וועלכע
זענען ארעסטירט געווארן דורכן
רשעות'דיגן מיליטער ,און געהאט
א מפשט אינעם זעלבן טאג אינעם
מיליטערישן געריכט אין יפו ,דעם
דינסטאג.
די ערשטע איז א אינגערמאן א
טאטע פון צוויי קליינע קינדער,
וועלכער האט זיך מפני סיבות
שונות נישט געהאט געשטעלט צו
מסדר זיין א 'דיחוי' די פארגאנגענע
צוויי יארן ,ווערנדיג פארוואנדלט
אלס משתמט .די פארלאפענע
וואך האבן די מיליטערישע
פאליציי זיך איינגעבראכן ביי אים
אינדערהיים ,און אים ארעסטירט
מיט רשעות פארנט פון די אויגן פון
זיין בני בית און קליינע קינדער .די
משפחה האט תיכף זיך געוואנדן
צום ריכטיגן אדרעס ,נעמליך דער
מרכז עזרה ויעוץ ,וואו זיי האבן
איבערגעגעבן די שווערע נייעס.
דער צווייטער איז א בחור ,וואס
על-אף וואס ער האט שוין בעבר
ערהאלטן זיין הדרכה פון די עסקני
המרכז וויאזוי זיך צו פטור'ן פונעם
מיליטער ,האט ער אבער יענסמאל
געהאט פארשפעטיגט צו טוהן
די נויטיגע פעולות .אצינד איז
די פאליציי אנגעקומען צו אים
אינדערהיים און אים ארעסטירט.
די משפחה האט זיך געוואנדן צום
מרכז נאך הילף אינעם שווערן
מצב.
דער דריטער גאר ספעציעלער
פאל איז מיט א חשוב'ע ספרדי'שער
אינגערמאן ,א טאטע פון צוויי
קינדער ,וואס האלט אצינד באלד
נאכן געבורט פונעם צווייטן קינד
למזל טוב .פארשטייענדיג עטוואס
צו איסנטאלירן עלעקטאראנישע
מאשינען ,איז ער פאבעטן געווארן
דורך זיין ברודער וועלכער דינט
אלס ראש הכולל אין א געוויסער
כולל ,ער זאל קומען אינסטאלירן
זיין 'עיר קאנדישאן' .אנקומענדיג
דארט פאריאגט האט ער פארקירט

לעצט מינוטיגע דעטאלן איידערן משפט

הצלה מגיוס
קורצן...
אין
ברוך מתיר אסורים :א בחור וואס האט זיך אויפגעהאלטן אין
אמעריקע אויפן לויף פון א תקופה אלס 'משתמט' בחוקות
הציוני ,האט איידערן צוריקפארן קיין ארה"ק זיך געוואנדן
נאך הילף .חשוב'ער מציל מטעם המרכז בארה"ב האט
אים מדריך געווען וויאזוי אומצוגיין אנקומענדיג קיין ארץ
ישראל – פארלאפענעם זונטאג בלק האט ער געלאנדעט
אין א"י ,אנרופנדיג תיכף ארטיגע מצילים איבערצוגעבן
אז ער געפינט זיך אצינד אין לופט-פעלד – מיט א  2שעה
דערויף רופט ער צוריק מיט גרויס בהלה אז ער איז נארוואס
ארעסטירט געווארן דורך מיליטערישע פאליציי ,און ווערט
אצינד געפירט קיין 'תל השומר' – מצילים האבן טעלעפאניש
אים איבערגעגעבן די נוטיגע 'כלים' און אפעקטיווע מיטלען
וויאזוי זיך ארויסצוזעהן פונעם פלאנטער ,ווען בעז"ה איז ער
מיט עטליכע שעה דערויף געווען אויף דער פריי! ער האט
געשטעלט זיינע ערשטע טריטן צום לשכת המרכז ,וואו ער
האט געהערט ווייטערדיגע עצה והדרכה אויף צו באקומען
דעם ענדגילטיגן באפרייאונג בעז"ה
דאפלטע מזל טוב! – א בחור וואס האט פארלוירן 'מעמד בן
ישיבה' נאך ארויספארן פון לאנד אינאיינעם מיט האלב-
פאראליזירטן טאטן רח"ל ,צו מתפלל זיין אויף מקומות
הקדושים אין אייראפע ,פאר די רפואה פון די מאמע וועלכע
איז ליידער געווען אין אן שווערע געזונט צושטאנד ה"י – א
קורצע צייט דערנאך איז די מאמע ליידער נפטר געווארן
לדאבון לבם פון די צובראכענע משפחה .באלד נאך די שבעה
האט דער בחור זיך געטראפן מיט חשוב'ן מציל מטעם
המרכז ,וועלכער האט אים אנגעוויזן וויאזוי זיך צו פירן כדי
צו עררייכן דעם באפרייאונג פונעם צבא השמד – דארפנדיג
דורכגיין אן אונטערזיכונג ביים דאקטער ,האט דער בחור
זיך אויסגערעדט פארן עסקן אז צוליב דעם שווערן מצב
אינדערהיים קען ער זיך נישט ערלויבן די קאסטן פון א
דאקטאר-וויזיט .דער געטרייער מציל האט קיין סאך נישט
געטראכט ,נאר ארויסגענומען דעם נויטיגן סכום פון אייגענעם
קעשענע ,געבנדיג פארן בחור ער זאל קענען מסדר זיין דאס
ענין עצהיו"ט  -היינטיגן דינסטאג בלק איז ב"ה אנגעקומען
די פרייליכע ידיעה איבער די נארוואס ערהאלטענער פטור.
ווען חשוב'ער מציל האט אנגערופן דעם בחור מיט די בשורה,
האט ער זיך באדאנקט מיט אויסטערלישער התרגשות
ודמעות של שמחה ,צולייגינדיג אז אינצווישן צייט איז ער
ב"ה א חתן געווארן למזל טוב! אבער די שמחה איז נישט
געווען בשלימות ,לעבנדיג אין נאכאנאנדער שרעק פונעם
מיליטער ,און הערשט יעצט קען ער שוין ב"ה פראווען די
שמחה כפולה בשלימות אויפן ריכטיגן פארנעם .מיט הייסער
רגש האט דער יתום אויסגעפירט" :דער אבי יתומים זאל אייך
באצאלן פארן ערגענצן מיין שמחה"!
טאטע אנגעקומען מיט זיין זון צום לשכת המרכז בעטנדיג אז
מצילים זאלן מסדר זיין פטור פאר זיין בחור – ער פארציילט
אז מיט עטליכע חדשים צוריק איז ער דא געווען מיט זיין
עלטערער זון וועלכער איז ליידער נישט געווען אין בעסטן
אידישקייט מצב ,און יענסמאל איז ער געווען אויסטערליש
באזארגט אויף זיין גורל ,אבער ב"ה צום סוף האבן די חשוב'ע
מצילים אים מסדר געווען עצהיו"ט – אצינד ביים אינגערער
זון ,וועלכער איז בארעכטיגט צו א 'דיחוי' אלס בן ישיבה,
איז אבער דער פאטער נאך אונטער דער טראמא פון די
מיטמאכענישן ,ער קען נישט זיין רואיג נאר אויב זיין זון
ערהאלט א גענצליכער באפרייאונג פונעם מיליטער – מצילים
האבן אים ארויסגעהאלפן מיט עצה והדרכה ,און בעז"ה צום
היינטיגן דינסטאג פנחס (בלק אין חו"ל) איז אנגעקומען
דער ערווארטעטער פטור צום אויסטערלישן פרייד פונעם
באזארגטן פאטער
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