בעזהשי"ת

ïîæä úåðåéñðá äðåîà éøáã

'å ïåéìâ

ã"ñùú êì ÷"ùøò

úîà úðåîà

‰"Â‡‰ Ì˘ ÂËÏ˙˘È˘ 'ÈÏÚ ¯˙ÂÏ ÌÈˆÂ¯ ÌÈ‡ ‰˘ÚÓÏÂ ˙ÂÂÈˆ‰ ‰È„ÓÏ ÌÈ„‚˙Ó Ì‰ÈÙ·˘ ¯Â„‰ ÈˆÏ ˙Ú„Ó ‡ÈˆÂ‰Ï
דרשת הרה"ג ר' ראוב מערצבא שליט"א
בישיבת תורה ויראה ירושלי ת"ו אור לערש"ק ראה תשס"ג

שטייט אי פסוק ויאמר ה' אל משה ואביה ירוק ירק בפני' הלא תכל
שבעת ימי ,אז א אדו שלאגט דע קנעכט איז דער קנעכט נישט מורד
באדוניו ,אבער אז א טאטע שלאגט דע קינד איז נישט נאר אז דאס קינד
פארשטייט פארוואס מע שלאגט אי ,נאר ער איז נכל ער פארשטייט אז
ער דאר זי שעמע פו דע אז ער האט באקומע א קלאפ פונע טאט ,
דאס איז דער חילוק פו א קנעכט או א זו  ,דאס איז דער חילוק פו יוד או
א גוי ,ויאמר ה' אל משה "ואביה" אז דער טאטע שלאגט ,ירוק ירק בפניה
ער האט געשפיג אי איהר ,הלא תכל שבעת ימי נישט נאר אז מע
פארשטייט אז עס קומט אונז דער שטרא ,נאר מע איז נכל או מע איז
נסגר שבעת ימי ,מע פארשטייט אז דאס איז א קלייניקייט וואס דער
אויבערשטער האט געגעב  ,וואס דער טאטע האט געגעב .
מיר רעד פו שרעקענדע זאכ  ,ביי אונז אליי איז געקומע אזעלעכע
צרות אי אונזערע מחנה ממש ,פארשטייט זי אז מע דאר זי מתבונ
זיי  ,מ'דאר פארשטיי אז דאס איז א פטש וואס דער אויבערשטער האט
אונז געגעב  ,דאס איז דער ערשטער דר התשובה ,ווי דער רמב" זאגט
"יפשפש במעשיו" או פארשטיי אז מע דאר זי טאקע פארריכט  ,או
מע דאר מקבל זיי  ,מע דאר נכל ווער .
אי וועל דערמאנע דע פסוק אי סו ויל ,וחרה אפי בו ביו ההוא
ועזבתי והסתרתי פני מה והי' לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר
ביו ההוא הלא על כי אי אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה ,אז נא ווע
עס איז געקומע די אלע צרות ,האב די יוד געזאגט ,אז כי אי אלקי בקרבי
מצאוני הרעות האלה ,זייער גוט ,אזוי טוט מע תשובה ,אבער דער פסוק
פירט אויס גליי נאכדע וואס יוד האב געזאג כי אי אלקי בקרבי
מצאוני הרעות האלה ,גליי נאכדע זאגט דער פסוק ואנכי הסתר אסתיר
פני מה ביו ההוא ,פארוואס? כי פנה אל אלהי אחרי .דער רמב"
פרעגט די קשיא ,אז מע האט שוי תשובה געטא  ,פארוואס איז דא
ווייטער א הסתר פני ,או ווייטער איז דא א טענה כי פנה אל אלהי
אחרי .דער רמב" זאגט אז מע דינט עבודה זרה איז נישט גענוג צו זאג
או מודה זיי  ,מע דאר זיי א מודה ועוזב ,או מקבל זיי אוי ווייטער,
אזוי ווי אלע תשובות ,או ביז מע טוט נישט אזא תשובה שטייט מע
ווייטער אי דער הסתר ïéà éë æà èâàæ ïòî æà âåðòâ èùéð æéà ñò ,íéðô
à ïåè óøàã ïòî øàð ,èâéãðéæòâ èàä ïòî æà èñééåå ïòî ,éáø÷á é÷ìà
ïåà ïåè äáåùú ,ïöðàâðéà ïééæ ìá÷î êéæ óøàã ïòî ,ì÷ùîä úáåùú
èùéð ïéåù ñàã ìéåå ïòî æà ïæééåå ïåà ,ïàèòâ èàä ïòî ñàåå ïèëéøøàô

,ïàè
אי האב געהערט א טייער ווארט אי פרשת דברי ,ביי די מעפילי,
ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו ה' א'
ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה ,אז נא וואס הקב"ה
האט געזאגט אז בעוו המרגלי וועל זיי זיצ אי מדבר ,האב יוד יא
תשובה געטא  ,ותבכו זיי האב געווינט ,זיי האב טאקע תשובה געטא  .או
וואס איז דא די טענה ותאמרו אלי חטאנו לה' אנחנו נעלה ,נאר הוא הדבר,
אז מע וויל תשובה טא  ,מע וויל ווייז אז מע האט טאקע חרטה אוי
וואס מע האט געטא  ,מע פארשטייט וואס מע האט געטא  ,איז דער
תיקו טאקע תשובת המשקל ,ווייז פארקערט פו די דיבור פו די מרגלי,
וואס האב זיי געזאגט? ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה,
ס'איז קיי עבירה נישט געווע  ,קיי שלש שבועות איז נישט געווע אוי
דע ,מ'האט געמעגט חוגר זיי איש את כלי מלחמתו ,קיי איסור איז נישט
געווע  ,אבע קיי תשובה איז דאס נישט ,אז מ'גייט תשובה טא  ,דאס איז
נישט קיי תשובה ,ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה,
ויאמר ה' אלי אמר לה לא תעלו ולא תלחמו כי אנני בקרבכ ,אפי' אז דער
עצ זא איז נישט קיי עבירה ,ס'איז זייער א גוטע זא ,או איר האט
טאקע חרטה ,אבער א תשובה איז דאס נישט ,א תשובה איז ווייז אז איר
גלייבט נישט אי די מרגלי ,איר האט נישט מורא פו די ענקי ,איר
גלייבט נישט די כפירה פו די מרגלי ,נאר וואס דע ? איר זענט אינגאצ
בוטח בה' ,אפי' אז ס'איז ענקי די גרעסטע מענטש וואס קענע זיי
דארט  ,ערי גדולות ובצורות בשמי ,דאס איז די ריכטיגע תשובה ,אוי
דע דאר מע נישט קיי כלי מלחמה ,דאס האט געפעלט אי די תשובה.
אי די קינות אי תשעה באב דערציילט מע די מעשה פו יאשי' המל
ווי ער איז געהרגעט געוואר  ,שלא ק כיאשי' המל אזא צדיק איז ער
געווע  ,דעריבער האט דער פסוק אי דברי הימי מצוה געווע אז אי די
אלע קינות זאל מע דערמאנע די מעשה פו יאשי' .וואס האט פאסירט מיט
יאשי'? או פארוואס איז יאשי' טאקע נענש געוואר  ,זאגט מע אי די
קינות מפני עוו לצני הדור ,וואס איז דאס די עוו לצני הדור? ס'איז א
מדרש אי איכה ,יאשי' האט מתק געווע גאנ אר ישראל קיינער זאל
נישט דינע ע"ז ,או ס'איז אי נישט געווע גענוג אז ער האט ארויס
גענומע די אלע ע"ז פו די גאס או די אלע במות ,דאס אלעס איז אי
נישט גענוג געווע  ,ער איז געווע א צדיק גמור ,וואס האט ער געטא ?
שטייט אי מדרש ער האט געשיקט זיינע איינגענע תלמידי אי די שטוב

דעת תורה

וא מקבלי עול גליות עד עת ק כמו שאנו מושבעי מהתורה"ק שלא ידחקו את הק ,הקב"ה עושה נס להציל שה אחת בי כמה
זאבי ,כמ"ש חז"ל גדול כח הרועה שמציל.
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פו יעדער איינער ,געקלאפט אויפ טיר ,לאזט מיר אריי ,דער מל האט
מיר געהייס אריינקומע ,די תלמידי זענע אריי אי שטוב ,זיי האב
געמאכט א בדיקה אי די גאנצע שטוב צו איז געבליב א שטיקעלע ע"ז ,או
ס'איז טאקע נישט געווע ,דאס איז געווע די מסי"נ פו יאשי' ,כלל ישראל
איז טאקע געווע ריי פו ע"ז ,מ'האט אל אפגעראמט ,אבער ס'איז יא
געבליב אביסל ,ס'איז געבליב אז אוי דער טיר איז געווע סימני פו
ע"ז ,או ווע מ'האט ארויסגענומע די טיר שטיקלע שטיקלע האט מע
גארניטש געזע ,אבער ווע מ'האט פרמאכט די טיר האט זי צוריק
געמאכט די צורה פו די ע"ז ,דאס איז געווע די ע"ז ,דאס רופט די קינות די
לצני הדור ,מ'דינט נישט קיי ע"ז ,נאר מיט לצנות קע מע דינע ע"ז ,ווע
די טיר איז פארמאכט איז שוי דא א ע"ז.
אז מ'טוט תשובה אוי ע"ז ,אבער מע טוט קיי תשובת המשקל
אינגאנצ ווייז מקצה אל הקצה אז מ'איז מקבל פארקערט ,איז נאכנישט די
תשובה גענוג ,ס'איז רעכט אז מ'קע רעד אז די אלע צרות זענע געקומע
פו די מדינה הציונית ,זייער גוט ,ב"ה ,הלוואי זאל זי הער אומעטו,
יעדע מספיד זאל דאס זאג ,אבער דאס איז נישט גענוג ,ס'איז א בחינה ,נאר
א בחינה פארשטייט זי ,פו לצנותæéà ñòìà æà ïâàæ åö èåâ øòééæ æéà'ñ ,
èîå÷'ñ ïòåå øòáà ,úéðåéöä äðéãî éã ïéà èáééìâ'î ñàåå æ"ò éã âéãìåù
åö äùòîì èééøâ ïééæ ò÷àè óøàã'î ,íòã ééá èùéð ïòî èìàä äùòîì
 ,'éäéù éîì äðéãî éã ïöðàâðéà ïáòâøòáéàדאס איז דער תיקו פו ע"ז,
נישט ותחגרו איש כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה ,דאס איז נישט קיי
תשובה ,תשובה איז טאקע מתק זיי די גאנצע זא מעיקראéã æà ïâàæ ,
ïéé÷ ïòîòð èùéð ïòééâ øéî ïåà ,àø÷éòî úåòè à æéà úåðåéö òöðàâ
 ,úåçë òøòæðåà óéåà êîåñ èùéð ïòðòæ øéî ,ïééìà äìåàâמיר האב נישט
קיי משיח צדקנו מיט אונז ,מיר זענע נישט קיי ע ככל העמי ,מיר זענע
נישט קיי גוי ככל הגויי ,מיר ווייס אז די צרה וואס האט פאסירט פאר 60
יאר צוריק איז געווע א עונש ,נישט ווייל דער ע ישראל איז אליי או
מ'האט נישט קיי כח ,מיר ווייס אז  ,åðöøàî åðéìâ åðéàèç éðôîאו
אמת'ע תשובה אוי דע איזïòðòæ øéî æà äùòîì äëìäì ò÷àè ïæééåå :
 ,ñòìà óéåà èééøâפארוואס? אזוי ווי ס'איז באוואוסט פו ר' אלחנ ,אז
דער כלל ישראל האט א אנדערע כלי מדה ווי אלע פעלקער ,פונקט אזוי ווי
מ'קע נישט מעסט מיל מיט א מעטער ,או מ'קע נישט מעסט א שטאט
מיט ליטער ,די זעלבע זא די מדה מיט וואס כלל ישראל פירט זא ,דאס
איז נישט די זעלבע מדה מיט וואס די גוי פיר זא ,ביי זיי איז ותהינו
ותחגרו איש כלי מלחמתו ,ביי אונז איז אנדערש.
ווע יוד זענע געווע ביי י סו וואס די מצרי האב זיי
נאכגעלאפ ,שטייט אי פסוק אוי דע ,יונתי בחגוי הסלע ,אזוי ווי א
טייבאלע ווייסט נישט אוואו צו גיי ,דא איז דא דער עקרב ,דא איז דא דער
נשר ,פו אלע זייט קע מע נישט גיי ,יונתי בחגוי הסלע! מיר זיינע אוי
אי אזא מצב היינט ,אבער עס איז דא איי עצה וואס דער אויבערשטער
האט געזאגט צו משה ,åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã äùî ìà 'ä øîàéå ,גייט
אריי אי די י ,דאס איז א פתרו? פאר גוי איז דאס נישט קיי פתרו,
אבער מיר זיינע נישט קיי גוי ,מיר ווייס אז דאס איז אונזערע תשובה,
éàãë ,íé øòã æéà ñàã æà ïòðééî ïòðò÷ ïùèðòî åàåå ïôøàååðééøà êéæ
òøòæðåà æéà ñàã ,ïòðòôò íé øòã êéæ èòåå äáåùú éã ïåô úåëæ íòã ïéà
,øåãä éðöì ò÷àè æéà ñàã éúåáø ,ïâàæ ãåøä éðöì éã éåå èùéð ,äáåùú
.äùòîì ïàè èùéðøàâ øòáà ,äôéøè æéà úåðåéö æà ïâàæ ééæ
אי רעד נישט פו אזא לצנות ,מ'מוז דא דערמאנע ,עד כדי כ מ'האט

גליו ו'

געזע אי מאה שערי צעטלא אז די גאנצע צרות קומע ווייל מ'גיט אפ
שטחי .ווי קע טרעפ אי אונזער געגנט אזעלעכע שוטי ומסיתי
ומדיחי ,דא איז שיי בחינת לצני הדור ,בש דער רבי בש א צדיק ,די
עבירה איז ווייל מ'דינט נישט גענוג ע"ז ,דאס וואס מצרי האט אוי
געטא ,זיי האב תולה געווע אז זייער מפלה איז ווייל מ'דינט נישט דע
בעל צפו ,לאמיר דינע דע בעל צפו.
ïééæ íéé÷î óøàã'î ,øåãä éðöì éã ïåô ïééæ èùéð øàè'î éúåáø
èåùô ,íé íòã ïéà ïééâ ïééøà ìàæ'î ,åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã åèåùôë
 ,äøåúä êøã øòã æéà ñàã ìééåå äðåîàאזוי ווי ר' אלחנ שרייבט אי זיי
ספר באריכות ,או אזוי שטייט אי על הגאולה ועל התמורה אויכעט אז
דאס איז דער דר התורה ,או øàð ,èùéð êàæ ïéé÷ øàô ïáàä àøåî èùéð
.ïééìà íìåò ìù åðåáø íòðåô
אי וויל ענדיג מיט דע טאקע ,אז מ'זאל טאקע תשובה טא א אמת'ע
תשובה או ממילא וועט מע קענע זאג נישט נאר אז כי אי אלקי
בקרבינו ,נאר ס'וועט יא זיי אלקי בקרבינו ,מ'זאל וויס אגאנצ צייט
שויתי ה' לנגדי תמידïöðàâà æðåà èøéô øòèùøòáéééà øòã æà ïñéåå ,
 ,èééöאז מ'טראכט א שטיקל ניחא לי' אי די מדינה אדער אי פעולות
זייערע ,אז מ'קוקט אי זייערע בלעטער א שטיקל הצלחה אי זייערע
פעולות ,האט מע אוועק גענומע דע רבש"ע פו אונזערע האר ,טאמער
מ'וועט גוט דאס וויס אז דאס איז דער גענצע דר פו די מדינה איז היפ
פו די תורה ,דאס טרייבט אוועק דע רבש"ע פו אונזערע הערצער.
אי וויל דערמאנע בקיצור א ווארט פו ר' ישראל מאיר וויינטרויב
שליט"א ,אז דער חזו"א
האט געזאגט ,וואס וועט
עצתהתורה)-ה( 
לאחבנ"יתושביארה"ק,הדרךאשרהורהלנויעקבאע"ה ,
זיי דער סו פו דער
כמבוארמדברירבותינוהראשוניםואחרוניםז"ל
מדינה? האט דער חזו
àøéúî äúà ïéàå (á÷òéì åùò) åì øîà
איש געזאגט ברוח קדשו,
éðàå ì"à ,éìéèøèñà ïîå éåëøôà ïîå éñëåãî
"די אראבער וועל זיי אלע
àîéúã äîë ,êìäî éðà éðåäì ,éèàì äìäðúà
אוועק טרייב" ,האב די íéðôá à"ã ,èàì íéëìåää çåìéùä éî úà
מענטש וואס האב דאס äèåì àéä äðä ú"ãîë ,êìäî éðà úåëåøë
געהערט האב מיט א .äìîùë
)(çìùéå äáø ùøãî
שרעק איה געפרעגט,
éðåáøáøå éøáãäî àøéú àì êéàå :ú"ôéä 'éôå
"או וואס וועט זיי מיט
אונז ,וואס דארפ מיר áéùäå ,íäéðôì òðëðå ìôù 'éäúùë êøòöéù
ñåøäé àìù øîåìë ,úçðá éèàì ìäðúéù
טא" ,האט דער חזו"א
íäì úúì øáã íåùá úåàâúäìå íãâðì íîå÷úäì
געענטפערט" ,מיר דארפ
úåðìáñá ïìáåñ 'éäé àìà ,åá úåàð÷úäì íå÷î
אויראמע דאס ציונות פו úåëåøë íéðôá êìéù ð"à ,àöåéëå ïéñåéôáå äìåãâ
אונזערע הערצער" ,אבער øåáòé ãò íäéðôî çøáéå íäéðéòî äñëúéù ì"ø
.íòæ
דאס גופא דאר זיי טאקע
)(íù øàåú äôé
נישט מיט קיי ליצנות,
òéáùäù åøîàù ã"ò á÷òéì êãáòì úøîàå
מ'דאר מאכ טאקע
למעשה ,נישט א' בפה וא' íìåòä úåîåàá åãøîé àìù ìàøùé úà ä"áä
ìà ãáòë íúåà åãáëéå úåìâä åìáñé àìà
בלב ,פו די הערצע דאר
.'úé åãéá äòåöøë àìà ïðéà íä éøäù ,åéðåãà
מע דאס ארויסנעמעíéñî êìàùé øùàë ,ãåáë ïåùìá íãáëú êëìéä ,
דעמאלטס וועט זיי הלא àìà ,éùå÷ éøáã øáãú åà èòáú àì úåéðåðøàå
כי ה' הוא בקרבינו או מיר
.ø÷éå ãåáëá âäðîë åì ïúú
)(ú"äò íéãøç
וואל זוכה זיי במהרה
בהתגלותו ית"ש בב"א.

קול דמי אחי צועקי

ג

ערש"ק ל תשס"ד

éðåéöä ÷ìîòá 'äì äîçìî

ופרסוםלאוה"עהתנגדותינולמדינההציונית,בעניןהתבדלותמטומאההציונותורבניהםוכת"ע
מאת כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א בהקדמה לספרו ברכות שמי מסכת שבת

,˙Â˘˜ ˙Â¯ÈÊ‚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÊÂ‚Â ,Ï‡¯˘È „‚ ÌÈÓÁÂÏ
¯˜ÈÚ ‡Ï‡ ,Ì˙ÈÏÎ˙Â Ì˙¯ËÓ ¯˜ÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡
ÔÂÈÎÓ ˜¯ ,Â˙¯Â˙Â ˙"È˘‰ „‚ ÌÂÁÏÏ ‡Â‰ Ì˙ÂÂÎ
,ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ· „‚ Ì˙ÓÁÏÓ ÌÈÊÈ¯ÎÓ ,Ì‰Ï ‡"‡˘
ÏÚ ÂˆÚÈ˙ÈÂ" ‡Â‰ ˙Ó‡‰ Ï·‡ "„ÂÒ ÂÓÈ¯ÚÈ ÍÓÚ ÏÚ"
Ì‰ ÔÎÏÂ ,Â"Á ÍÈÏÚ ‰Ú¯ ÌÈˆÚÈÈ˙Ó˘ "ÍÈÂÙˆ
Ï‡¯˘È Ì˘ ¯ÎÊÈ ‡ÏÂ ÈÂ‚Ó Ì„ÈÁÎÂ Â·Ï" ÌÈ¯ÓÂ‡
ÌÈÂÈˆ‰ Â˘Ú˘ ‰ÓÏ ˙ÂÓ„Ï ˘È ÂÊ ‰ÈÁ·Â ,"„ÂÚ
‰¯ËÓ‰Â ˙ÂÂ˘ ˙Â¯ÈÊ‚ ÌÈ¯ÊÂ‚Â ,‰È„Ó „ÈÓÚ‰Ï
.˜"‰Â˙ ¯Â˜ÚÏ ‡Â‰ „ÂÒÈ‰Â
,‰ÓÁÏÓ‰ ˙Î˘Ó ‰˙Ú „ÚÂ ‰„ÒÂÂ‰ ÌÂÈÓ Ê‡ÓÂ
˙Âˆ¯‡Ó ¯ÚÂ‰ ÏÎ Ì‰È„È· ÂÒÙ˙Â ÂÊÁ‡˘ Ï"ÎÂ
,¯È'‚Ï‡ ,‡ÈÊÂ¯‚ ,ÔÓÈ˙ ,Ô‡¯‰ÚË ÂÓÎ Ì‰È¯ÂÊÙ
,˙Â˘·È ˙ÂÓˆÚ Ì‰Ó Â˘ÚÂ ,'ÂÎÂ ˜¯ÈÚ ,‡˜‡¯‡Ó
‰¯‰ËÂ ‰˘Â„˜· ‰˘ ÌÈÙÏ‡Ó Ô˘È‰ ÌÎÂÈÁ ˙Á˙
ÌÈÂ‚Î ¯"‰ÂÂÚ· ‰˙Ú Â˘Ú ,˜"‰Â˙‰ ÏÎ ˙¯ÈÓ˘·Â
.ÏÏÎ ˙ÂÈ˘Â‡ ‡Ï·Â ˙„ ‡Ï· ÌÈ¯ÂÓ‚
ÏÁ˙Â‰ ,˙„‰ ˙¯Ù‰· ˙Â¯ÈÊ‚‰ ¯‡˘ Ì‚ ÔÎÂ (Â
˘„ÂÁÓÂ ÌÂÈÏ ÌÂÈÓÂ ,˙Â· ÒÂÈ‚ Ï˘ ¯Ó‰ ÔÂÚ·
ÒÂÈ‚ ,ÂÊÓ ÂÊ ˙ÂÂ˘Ó ,˙Â˘„ÁÂ ˙Â‡¯Â ˙Â¯ÈÊ‚ ,˘„ÂÁÏ
ÌÈ¯¯‚‰Â ,˙Â·È˘È‰ È· ÏÚ Ì‚ ÔÈÙÈ˜Ú·Â ,ÌÈ·
ÌÈÂÈˆ‰ È„ÈÏ Ì˙Â‡ ÌÈÙÁÂ„ ÌÓˆÚ· Ì‰ ,Ì‰È¯Á‡
,Ì‰È˙ÂÓÁÏÓ· Û˙˙˘‰Ï ÊÂÚÂ ÁÎ· Ì˙Â‡ ÌÈÁÈ¯ÎÓÂ
.Ì˙Ó˘ ˙‡Â ÌÙÂ‚ ˙‡ ‰Ê· ÌÈ¯È˜ÙÓÂ
Ï˘ ˙ÈÁÂÏÁÏ Ì‰· ÔÈ‡˘ ,ÌÈÂ˘‰ ÌÈˆÂ·È˜‰ Â˘Ú
˙·˘ ÏÂÏÈÁ ,¯˜Ù‰ ÈÈÁÂ ÏÂÂÈÂ ‰¯ÈÙÎ ˜¯ ,ÏÏÎ ˙Â„‰È
,¯Á‡ ¯·„ Ï˘ ÏÂ„È‚ ,˙ÂÈ„¯Á‰ ˙ÂÂÎ˘ ÍÂ˙· ˘„Â˜
˙ÂÏÈ· ˙ÏÈÎ‡Â ˙¯ÈÎÓ ,ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯·„ ¯‡˘Â
Ì"È¯ÂÈÒÈÓ‰Ï „È ÌÈ˙Â ,ı˜˘Â ÌÈÏÓ‚ ˙ÂÙÈ¯ËÂ
,ÏÂ·‚‰ ÏÎ· ÌÈ˙Ó ÁÂ˙È ,˙Â‚¯ÂÚ ˙Â˘Ù ÁÈ„‰Ï
,˙Â‡ÁÓ‰ ÏÂ˜Ï ÏÏÎ ÌÈÚÓÂ˘ ‡ÏÂ ,È·Î˘ ÈËÂËÁ
ÌÈÂ„ÚÂÓ ,˙Ú‚Ó Ì„È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙„‰ ˙ÙÈ„¯
¯ÈÚ ÏÎ· ˙Â·Â¯Ú˙· 'ÈÁ˘ ˙ÂÎÈ¯· ,‡Ó‰ÂÊÂ ÏÂÂÈÏ
,ÌÈ‡¯È‰ ˙ÂÂÎ˘· ˜"‰ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È· Ì‚ ,¯ÈÚÂ
ÏÎ ,˙ÂÈ„¯Á‰ ˙ÂÂÎ˘ ÍÂ˙· "ÔÂÈ„ËˆÈ‡" ˙„ÓÚ‰
Ò"ÈÂÂ‡Ó ,ÌÈÂ‚‰ ÏÎÎ ˙ÂˆÈ¯Ù È„‚·· ‰È„Ó‰
ÏÎÂÈ ÈÓÂ ,˙Â„ÒÂÓ‰Â ˙ÂÏÈ‰˜‰ ˘Â·ÈÎ ,˙ÂÈ¯Ë‡È˙Â
ı¯‡ ÂÏÈÙ˘‰˘ ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó‰ Ì‰È˘ÚÓ ˙ÂÓÏÂ ·Â˘ÁÏ
.ÌÁ¯È '‰ ,¯·„ÓÎ ¯˜Ù‰ ÌÂ˜ÓÏ 'È·˘ÂÈÂ ‰˘Â„˜‰
ïôåàá ,íìåòä úåîåàá úåøâúäå äãéøîä (Ê
úåëéôùå úåîçìî íøåâ øùà ,õ÷ ïéàá ,ìéäáî

ÌÈÓ˘ ˙ÂÎ¯· Ï„‰ Â¯Â·Á ˙Ó„˜‰· ÂÎ¯‡‰ ¯·ÎÂ
ÌÈÚÂ˙Ú˙ È˘ÚÓ ¯‡˘ Ì‚ ˙ˆ˜ ËÂ¯ÙÏ ,˙ÂÎÓ Ò"ÓÚ
Ì‰È¯Á‡ ÌÈ¯¯‚‰ ÏÎÂ Ì‰ÈÙ˙Â˘Â ÌÈÂÈˆ‰ Ï˘
‰ÊÈ‡ ¯Á‡Â ,ÌÈÙÈ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÈÂÈˆ‰ ÍÏÂÓÏ Â‡È·‰˘
,ÈÂÏ‚· ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ¯ÙÂÎ Â˘Ú ÌÓˆÚ· Ì‰˘ Â‡ ÌÈ˘
¯ÎÊÈ ‡Ï Â"Á˘ Ì˙Ó‚Ó ÏÎÂ ,Ì‰È˙Â·Â Ì‰È· Â‡
ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈ¯ÙÂÎ‰ ˘‡¯ ·˙Î ÔÎÂ ,„ÂÚ Ï‡¯˘È ˙¯Â˙
ÏÎ ˙‡ Â"Á ¯ÈÓ‰Ï 'È‰ ÂÂˆ¯ ÈÎ Â¯Â·ÈÁ· Ì‰Ï˘
.Ï‡¯˘È
˙Â·¯ÂÁ Â˘Ú Î"‚ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÓÁÏÓ‰ „Ú (‚
‰ÓÁÏÓ ¯Á‡ ‰˘Ú סÂ¯È‰‰ ¯˜ÈÚ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÏÂ„‚
˘Â·ÎÏ ˙ÂÈ„Ó‰ ÏÎ· ÂÒÎÂ Â˜Á„ ,‰Â˘‡¯‰
ÌÈ·¯‰ ,˙Â·È˘ÈÂ ˙Â˘¯„Ó È˙·‰ Â˜È¯ ,˙ÂÏ‰˜‰
ÏÈˆ‰Ï Ì˙ÏÎÈ·˘ ‰Ó Â˘ÚÂ ÂÓÁÏ ˙Â·È˘È È˘‡¯Â
,˙ÂÏÂ„‚‰ ˙Âˆ‡ Â˘Ú ‰˘Â„˜‰ ı¯‡· ,ÌÈ˘„˜‰ Ô‡ˆ
Ì‰È¯ÂÊÙ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ Ì˘Ï Â‡È·‰˘ ˙Â„ÏÈ‰Â ÌÈ„ÏÈ‰
˙¯Ó‰Ï Ì˙Â‡ ÂÒ‡Â ÂÙÎÂ Ì˙Â˘¯ ˙Á˙ ÌÂÒÈÎ‰
ÌÂ˙Â ,˙ÂÙÈ¯ËÂ ˙ÂÏÈ· ,ÁÒÙ· ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡ ,˙„‰
ÌÈÂ‚ ÌÏÂÎ ˘ÓÓ Â˘ÚÂ ,ÏÎ‰ ¯ÙÂÎ Ï˘ ÍÂÈÁÏ
Â˘Ú ,ı¯‡Ï ıÂÁ· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÔÎÂ ,ÏÎÏ ÚÂ„ÈÎ ,ÌÈ¯ÂÓ‚
ÍÂÈÁ È˙·Ï ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ‡È·‰ÏÂ ,ÈÂÈˆ‰ ÔÂÈÚ¯‰ ıÈÙ‰Ï
˙È˘‡¯Â ,˙ÂÚ¯ÂÙÏ ÌÈ„ÚÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘Â ,Ì‰Ï˘
,Ì‰Ó ÏÂ„‚ÏÂ ,Ì‡Â ·‡Ï ˙ÈÈˆÏ ‡Ï˘ „ÓÏÏ Ì˙Î‡ÏÓ
Ô‡Î ËÂ¯ÙÏ ‡"‡Â ,Ì˙ÂÓÂ˜Ó ÏÎ· ˙Â·Â¯Ú˙ ¯È˙‰ÏÂ
.ÏÎ‰
Í˘ÂÁ˘Î ,ÌÏÂÚ‰ Ô·¯ÂÁÂ 'ÈÈ˘ ‰ÓÁÏÓ ˙Ú˘· („
ÂÁÈ‰ ‡Ï ,ÌÈÓÎ ÍÙ˘ ÌÈ˘Â„˜‰ Ì„Â ı¯‡ ‰ÒÈÎ
Â¯ÙÒ· ·Â˙Î ¯˘‡Î ,ÏÈˆ‰Ï ¯˘Ù‡ 'È‰˘ ‰Ó ÏÈˆ‰Ï
·Â„ Ï‡ÎÈÓ ‰"ÂÓ ¯È„‡‰ ÔÂ‡‚‰ ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ Ï˘
¯˘‡ ÏÎ‰ ÒÙ„ ‡ÏÂ) ,¯ˆÓ‰ ÔÓ ,Ú"ÈÊ ÏÚ„‡ÓÒÈÈÂÂ
'È‰˙ Ì„· ˜¯" Â¯Ó‡ ,(ÌÈÂÈˆ‰ È˘ÚÓÓ ÂÊ‚ ˙È·· 'È‰
ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈÚ˘¯‰ Â‚¯‰È˘ ÂÚÈÈÒÂ ÂÁÈ‰Â "ı¯‡‰ ÂÏ
ÈÚ˘¯ ¯‡˘Â ÌÈÈ¯‚‰Â ÌÈÈÏÂÙ‰ Ì‰ÈÙ˙Â˘Â Â"˘ÓÈ
,˙ÂÈ¯ÊÎ‡ ˙Â˙ÈÓ· ÔÂÈÏÚ È„ÈÒÁ ÔÂ„Ê· ‚Â¯‰Ï ,ı¯‡
ÂÏ 'È‰˙ Ì„·˘ ÈÙÏ ÏÎ‰ ,˙Â„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈ ˙Â˜ÊÂ ÌÈ˜Ê
,‰Ïˆ‰‰ ˙‡ Â·ÎÈÚÂ ˙Â¯ˆ‰ ÏÎÓ ÂÚ„È ¯·Î ,ı¯‡‰
ÛÒÎ ¯Â·Ú ,ÌÈ¯‚Â‰ ˙È„Ó ÏÈˆ‰Ï Ì„È· 'È‰ ÔÎÂ
„ÈÓÚ‰Ï Ì˙„Â·Ú Ï˘ ˙Â¯ÈÙ ‰Ê ÏÎ ,Âˆ¯ ‡ÏÂ ,ËÚÓ
.˙È¯ÙÎ ‰È„Ó
ÍÓÚ ÏÚ" (‚"Ù ÌÈÏ‰˙·) ˜"Ó Â˘¯ÈÙ ¯·ÎÂ (‰
˙ÂÓÂ‡‰˘ Ì‚‰„ ,"ÍÈÂÙˆ ÏÚ ÂˆÚÈ˙ÈÂ „ÂÒ ÂÓÈ¯ÚÈ

Ï˘ Ú"Ï ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ‰ ‰¯ˆ ,„È·Î‰ ÔÂ¯Á‡‰Â (‡
‰˘ ÌÈÚ˘˙ ÈÙÏ ,˙ÂÂÈˆ ‡¯˜‰ ,‡ÁÈ˘Ó„ ‡˙·˜ÈÚ
,¯˜˘ ÈÁÈ˘Ó ,ÌÈ¯ÙÂÎÂ ÌÈÈÓ È„È ÏÚ „ÒÈÈ˙ Í¯Ú·
Ú‚ ˙ÁÈÓˆ ˙È˘‡¯· ÛÎÈ˙Â ,‰¯Â˙ Ï˘ ˙„Ó ÌÈ˘ÙÁ
ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ¯ÂÒ‡Ï ÌÈÙÂÁ„ ‰¯Â˙‰ È¯˘ Â‡ˆÈ ,ÂÊÏ‰
Ì‰ÈÈÚÂ ,Â˜„ˆ ‰È˘Ó ˙‡È·· ‰¯ÈÙÎ ‡È‰˘ ,‰Ê ÔÂÈÚ¯
,Ï„·‰ ‡Ï· ËÚÓÎ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ ÏÎ Ï˘ ÌÈÁÏÂ„·‰
,ÁÈ˘Ó ˙‡È·· ÌÈ¯ÙÂÎ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ „ÈÓ ÂÈ·‰
ÏÎ ÏÚ ˙¯˙ÂÈÓ· Â‡·˘ ‡Ï‡ ,‰ÓÂÁ· ˙ÂÏÚÏ ÌÈˆÂ¯Â
.Â"Á ,‰¯Â˙‰ ÏÎ ¯Â˜ÚÏÂ ,ÌÈ¯˜ÈÚ ‚"È‰
úî÷ä ìù äæä ïåéòø íöòù òãéì êéøöå
àéä ,úåøîä íäéúåøéæâ øàù éìáî óà äðéãî
úåìòìå ,çéùî úàéááå ,ú"éä úðåîàá äøéôë
úåòåáù 'âá ,'ä åðòéáùäù äòåáù ãâð äîåçá
úåðáì øåñà ãáì äæ íòèîå ,úåáåúë éäìù ìù
úàéá íãå÷ àåäã ìë äìùîî åðì úåéäìå äðéãî
é"ôò äðéãîä íéãñééî åéä íà åìéôàå ,äéùî
,÷"äåúä úååöî ìë úà íéîéé÷î åéäå ,äøåúä
úåùø åðì ïéàù ,äîå÷îá øåñéàä ë"éôòà
,åðéãé íöåòå åðéçëá åðéìòî úåìâä ìåò ÷åøôì
å"çå äöøé àì àåä ìåâéô ,äæ ãåñéå ïåéòø ìëå
úåëæì àåáî íåù åðì ïéàå ,úòãä ìò åúåìòäì
úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò ÷ø äîéìù äìåàâäì
úééúîàä äìåàâä ìò úåôöìå ,úåîéìùá
.à"áá ,íéîù éãéá 'éäúù

‡È·È˘ ‰Ó ÌÈÏÂ„‚‰ ÈÈÚ Â‡¯ ‰Ê „·ÏÓ Í‡ (·
ÔÂ¯·˘Â ˙Â‡¯Â ˙Â¯ÈÊ‚ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ ˙ÂÂÈˆ‰
Ï˘ ˘‡Â ˙ÏÁ‚ ÈÂ·ÈÎÂ ,Ï‡¯˘È ˙„Ú ÛÂ‚· ÌÈ˙Ó
êøãá íéëìåääå ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· 'È˙ÂˆÓÂ ˜"‰Â˙
øåö" ø÷éòä úà íéçëåù ,íéðåéöä íò íúà
,(á"ì íéøáã) "êììåçî ì-à äëùúå éùú êãìé
âéäðî ú"éùä ÷øùå ,'ä úòåùéá å"ç íéçëåùå
Ô‡ˆÎ Â·˘ÁÂ ÌÂÈ‰ ÏÎ Â‚¯‰ ÂÈÏÚÂ ,åîìåò úà

˙ÂÂ˘Ó ˙Â˙ÈÓ ÈÈÓ ÏÎÏ ÂÈ˘Ù ˙‡ Â¯ÒÓÂ ,‰Á·Ë
˙‡ˆÏ ‰ÎÊ Â˙ÚÂ˘È· ˜¯Â ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ· Ï"Á¯
‡·ˆ‰· ÌÂÁË· ÌÈÓ˘ ‰Ê ÌÂ˜Ó·Â ,¯Ó‰ ˙ÂÏ‚‰Ó
˙Â¯È·Ú È˘‡¯ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ ‰¯ÈÙÎ ÏÚ „ÒÂÈÓ‰ Ì‰Ï˘
íúòãá íéìáìåáî íâå ,ÌÒ¯ÂÙÓÂ ÚÂ„ÈÎ
úåîçìî úåùòìå ,íìåòä úåîåàá úåøâúäì
ììë å"ç íéðëñîå ,ò"ì íéîã úåëéôùá úåðåù
.äðéãî íäì úåéäì úáæåëä íúòã é"ò ìàøùé
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,úãä úøé÷ò ìò úãñåéî äìåëå ,÷"äåúä é"ôò
øáã ìë ìò äðòìå ùàø äøåô ùøåùä äæîå
,úåîåàä ìë éðéòì úåöåçá æéøëäìå ,åðì ùåã÷ä
íäì ïéàå ,ìàøùé ììëä ìù íéàøçàä íä ïéàù
íùá øáãì úåëæ íåùå ó÷åú íåù íéðåéöäì
úéøàù ìàøùé éðá ãåò íéàöîðùå ,ìàøùé
äæ ìë úà ,åúøåúìå 'äì íéðîàð øùà äèéìôä
ìå÷ ÷ø àìå äøåáâ úåðò ìå÷á òéîùäì êéøö
.äùåìç úåðò

¯·„ ÏÎÏ ÍÂÓ˙ÏÂ ¯ÂÊÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡"Î˘ ¯Â¯· ¯·„‰Â
‡Â‰ ÔÈ‚Ù‰Ï ‰È¯˜ ˙Â·ÂÁ¯· ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡Â ,·ÂË
Ï˘ ‰·ÂÁ¯Ï ˙‡ˆÏ ·ÂÈÁ‰Â ,˜"‰Â˙ È"ÙÚ ¯ÂÓ‚ ·ÂÈÁ
‡È·Ó Ê‡ ˜¯Â ,˙ÂÓÂ‡‰ ÈÈÚ „‚ ‡ÈÒ‰¯Ù·Â ¯ÈÚ
,˜"‰Â˙· ˘¯ÂÙÓÎ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ·ÂÈÁ‰ ‡Ï‰Â ,˙ÏÚÂ˙
‡ÏÂ ,‰Ó˘· Ô‰ ÛÂ‚· Ô‰ ,ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡Ï
ÁÈ‰Ï ‡Ï ,‰"·˜‰ Ï˘ ÂÂ·˘Á ˜¯ ,˙ÂÂ·˘Á ·Â˘ÁÏ
¯·„Ï Ô‰ ,ÌÈ‚Â‰Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ¯·„ ¯‡˘Â ˙ÂÏÂÂÚ
˜"‰‡Ó ÚÂÈÒ ÌÈ˘˜·Ó Ì‡ Ô‰ ,·"‰¯‡ ˙È„ÓÏ Ú‚Â˘
‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ‡˜ ÛÂ„¯Ï ‡Ï˘ ˘"ÎÂ ,ÌÂ˜Ó ¯‡˘ Â‡
‰¯Â˙ Ï˘ ˙„Î ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó‰ ‡Ï‰ ÈÎ ,ÌÚÙ ÌÂ˘·
."ÈÒÓ·Â
  המש בגליו הבא אי"ה

ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ· ıÙÁ Ì·Ï ¯˘‡Î Â"Á ÌÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ ¯·Î
.ÏÎÏ ÚÂ„ÈÎ
‰ÓÁÏÓ ˘ÓÓ 'È‰ ÌÈ˘ ‰ÊÈ‡ ÈÙÏ „Ú ‰‰Â (Ë
,‰ÏÂ‚·˘Â È"‡·˘ ÂÈ˙Â·¯ È„È ÏÚ ‰ÂÚÂ ˙Ú ÏÎ·
ÂÚÈ¯‰˘ ,'‰ È„ÒÁÂ ÈÓÁ¯ ·Â¯· ‰ËÈÏÙÏ Â¯‡˘ ¯˘‡
ÏÎ· ˙„‰ ˙¯È˜ÚÂ ˙Â‡Ï˙‰ ÏÚ ‰ÚÂ¯˙ ˙˜ÚÊ· Â˜ÚÊÈÂ
.˙ÂÂ˘ ˙Â‡ÁÓÂ ˙Â‚Ù‰ Â˘ÚÂ ,È"‡· ˙ÂÈÙÂ ˙ÂÈÂÊ
È˘‡¯ ¯Â„‰ È˜Ê ÂÚÒ˘ ÌÈÓÊ ÔÓÊ ‰Ê ÌÓ‡
ı¯‡Ï ıÂÁ·Â ı¯‡· ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜‰ ,ÌÈÓÁÂÏ‰
¯Â‡Â ,˙Â·Â¯‡ ‡Ï· ,ÂÈ˙ÂÂÚ· ¯Â„‰ Â·ÊÚÂ ,˙ÂÁÂÓÏ
àìù ÷æçúäì åðéìò ìèåî áåéçä ë"ò ,˙Ó‡‰
÷åáéçá áùéì àìå úåîçåìä íéãé úåôøì çéðäì
ìë ìò ãéîú ìå÷ íéøäì àìà úåìùøúäå íéãé
íéîù íù íéììçî äðéãîä éùàøùë ,úåöøéôä
éøáã ìàøùé ììëä íùá íéøáãîå ,úåàøåð
úåàçîá íãâð úàöì íéáééåçî ,úåöàðå äøéôë
ÌÂ˜Ó ,ÌÈ¯„Á È¯„Á· ˜¯ ‡ÏÂ ,úåéãéîú úåðâôäå

˜¯ ˙ÂÁÓÏ ‰‡ÁÓ‰ 'È‰˙ ‡ÏÂ ,ÚÓÂ˘ ÔÈ‡Â ‰‡Â¯ ÔÈ‡˘
ìå÷ òéîùäì íâ àìà ,‰‡Â˘ ÂÊ Â‡ ÂÊ ‰ˆ¯ÈÙ˘ ÏÚ

ùà úøåãîë àéä äðéãîä íöò ìëã äøåúä
éã ïéàå ,÷"äåú ìù áúëäå ìéåâä å"ç óåøùì
ø÷éòä àìà ,ïå÷éú äëéøö åæ äöøéôù ÷ø øîåì
äøåñà äðéãîä ìëù ,àåä òéîùäì êéøöù äî

ד
ìëá úåãäéä ìë ìò äðëñ äàéáî øùàå ,íéîã
ììë íùá íéøáãî ,èøôá é"àáå ììëá íìåòä
íéîøåâå ,àéñäøôá íéîù íù íéììçîå ,ìàøùé
ìàøùé úãò ãâð íìåòä ìëá úåîåàä úàðù
íîöò íéàøå÷ íéðåéöäù íéòãåé úåîåàäù é"ò
íéáùåçå ,ìàøùé íùá íéøáãîå ,ìàøùé
.úçà äòãá íäîò ö"îåúåùä íâù ò"äåàä
úåøöî íéãøçä áø÷á íâ úçôñîä äúùôå
éôî àöåéä ø÷ù ìëì ïéîàäì ,ò"ì åøáòù
éìàåâ íéøåáâä äîä åìéàë íéçéãîå íéúéñî
.ìàøùé

·˙Î· ÊÂÚ Û˜Â˙· ÂÚÈ¯‰ ÌÈ˘‰ ÏÎ· ‰‰Â (Á
ìò ïä ,Ï"ÂÁ· ÔÈ· È"‡· ÔÈ· ÌÈ˜È„ˆÂ ÌÈÂ‡‚ Ù"Ú·Â
¯‡˘Â ,Ì‰È˙Â¯ÈÊ‚ ÏÚ Ô‰Â ,äøéôëä ïåéòø íöò
˙ÂÙÈÒ‡ Â˘ÚÂ ,Ï‡¯˘È ·¯˜· Â˘Ú˘ ˙ÂÂ˘‰ ˙Âˆ¯ÈÙ
,ÌÂË‡ Ì·Ï ÌÓ‡ ,¯ÈÚ‰ ˙Â·ÂÁ¯· ˙Â‚Ù‰Â ˙ÂÂ˘
‡Ï˘ ËÚÓÎ È"‡ È·˘Â˙ ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙Â‚Ù‰‰ÓÂ
Â‡ˆÈ˘Î ,˙Â· ÒÂÈ‚ ˙¯ÈÊ‚ ˙Ú· Ï˘ÓÏÂ ,ÌÈ‡¯ÈÈ˙Ó
,Ì‰ÈÈÚ· ˜ÂÁˆÎ 'È‰ ,È"‡· Ì˘ ÔÈ‚Ù‰Ï È"· ˙Â··¯
,‰‚Ù‰‰ ·"‰¯‡· Ô‡Î Â˘Ú˘Î ˜¯ ,ÌÂÏÎ ÏÈÚÂ‰ ‡ÏÂ
„ÚÂ Ê‡ÓÂ ,˙ÂÈ˙„‰ ˙Â·‰ ¯ÂËÙÏ Î"Ú· ÂÎ¯ˆÂ‰ Ê‡
Ë¯Ù·Â Ï"ÂÁÓ Ì‚ ÔÈÈ„Ú ÌÈ‡¯ÈÈ˙Ó˘ ‡Ï Ì‡ ,‰˙Ú
,‡¯Â˜‰ ÏÂ˜Ó ÌÈÙÒ‰ ˙ÂÓ‡ Â˘Ú¯È ‡Ï˘ ·"‰¯‡Ó

úåìâá äòéðë

'להראות הכנעה להאו"ה בגלות כרצו ה
ע "דגל לב" להכריז ולהראות
בזה שכלל ישראל האמיתי
. מכניעי עצמ לפניה
הציוני ימ"ש בראות את
מרידת הגדולה בכל הכפירה
שלה שיסודו הוא לכפור
בהכנעת הגלות ולהרי ראש
 רצו לרצח,וללחו נגד האו"ה
נפש וג ירו עליה בהנשק
 אבל תלי"ת שנתקיי, שלה
בה ולא ינוח שבט הרשע על
גורל הצדיקי )מפי הר"ר משה
ארי' ראזענבערג הי"ו מלונדו
'ששמע בעצמו מפי הגה"צ ר
וועלוול זצ"ל( ג רצו אח"כ
הגה"צ ר' ישראל זאב מינצבערג
על
למשפט
להעמיד
ור' בנציו חז ז"ל מכריזי הכנעה
 אלא שראו שלא," "בגידת
.( )ממכתב שכ' הרה"צ ר' עמר בלוי זצ"ל. ונסוגו מזה,ינחלו מזה כבוד
.תכתב זאת לדור אחרו את הדר אשר נל בה ואת המעשה אשר יעשו

היה זה בשנת תש"ח שהצליחו הציוני ימ"ש ליסד לה מדינה
 לכפור באלקי ישראל אשר,למלאות תאוות הכפרני להיות ככל האומות
 ולמרוד בשעבוד הגלות שהגלנו אבינו,רוממנו מכל ע ולשו להיות לו
 היתה אז עת צרה נוראה לאחבנ"י תושבי ארה"ק ע"י,שבשמי לטובתנו
.מרידת הציוני ימ"ש באומה הערבי ונהרגו רבבות מישראל רח"ל
אז ביו י"ט אייר לבשו עוז וגבורה שני רבני עיר העתיקה הלא ה
הגה"צ ר' וועלוול מינצבערג והגה"צ ר' בנציו חז זצ"ל ויצאו להגוי

הרה"ג ר' בנציו חז ז"ל מני דגל הלב
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