
 

  חובת המחאה
לצאת קרית חוצות לזעוק זעקה גדולה ומרה 

  ה"ולפרס� הדברי� בפני כל אומ

  ע"ק זי"מתו� דברי מר� רביה
  

דיא איינציגע זא� זיי האב� דא� אביסל מורא , וואס זיי לאז� אביסל איבער אי� די שטעט פארשטייט מע� דא�

איז א גרויס אומגליק וואס זיי האב� צו זי� 'ס, הג� ליידער זיי האב� דא� דערווישט די גאנצע וועלט, פאר אינדרויס�

איז א ביטער 'ס, אלע� איז מיט זיי, ראשי ישיבות רבני� מיט, וועל שמועס� אפ� געשמועסט'כ" די רעליגיעזע"

, הג� זיי ווייס� גאנ� גוט די אומות העול� וועל� זי� זעכער נישט שלאג� פאר� דת, או� פארוואס זיי היט� זי�, אומליק

ל� זיי זי� זעכער פאר� דת ווע, נו וואס טויג זיי זי� צו שלאג� מיט עה�, וואר� זיי זענע� אליי� אוי� צרות זיי לייד� פו� זיי

וואר� סאיז דע� דא� אזוי דער מצב , או� יודע� זעה� זיי אוי� וואו זיי האלט�, דאס ווייס� זיי גוט, נישט גיי� שלאג�

כל נדרי "ער שיקט דא� שוי� צו�  –כאטשיג ער פרעגט נישט נא� די וועלט  –איז ביי עה� 'דא� איז אויכעט אז ס..

זאל 'זיי וויל� אז מ, פארדע� זאג� זיי דע� הלל מיט די שהחיינו, מאכ� קיי� אפילסוועט עה� נישט 'מ, מאכ�" אפיל

וואס זיי שעמע� זי� פאר , נאר איי� איינציגע זא� איז דא, דאס איז דעס גאנצע, האב� עפעס געפיעל אוי� דער וועלט

נא� דע� , אינעווייניג ביי זיי, נא� די בתי מדרשי� פרעג� זיי נישט, דהיינו פאר די עפענטליכע גאס הפני�, דרויס�

די ", מיט רוצחי�, האב� זיי ביטערע שטעקענעס, קע� טוה� האב� זיי עצות'אי� לאנד וואס מ, פרעג� זיי נישט

זאגט דארט� אי� א בית 'אויסלאנד אז מ, פאר אי� לאנד האב� זיי נישט מורא, וואס זיי קענע� שלאג�" משטרה

פאר די עפענטליכע גאס איז די איינציגע זא� וואס זיי , שווא� דאס נוצט ווייניג ל צי א פאר בתי מדרשי� איז'מדרש

פאסט 'אבער ס, דער וועט זי� נישט גיי� שלאג� פאר� דת, ער האט נישט מורא, דערציילט פאר� גוי'אז מ, האב� מורא

ער וויל , זיי האב� נא� דע� יודווייל ווי נישט דארפ� , אבער דער עיקר איז דער גוי איז משפיע אויפ� יוד, זיי נישט

זאגט אי� בית 'נישט דע� וואס מ, או� דער אמעריקאנער עול� די הער� וואס דער גוי זאגט, נישט פארליר� די צורה

ער שעמט , קאנע� יודע� אוועקפאל�'ס, דעס וואס די גוי� וועל� זיי פירווארפ� אמאהל דעס קא� שוי� שאט�, המדרש

  ....האט מורא פאר� יודזי� פאר� גוי ווייל ער 

או� אזוי וועט עס , גייט צו� גוי או� דער גוי וועט משפיע זיי� אויפ� יוד'דאס איז דעס גאנצע זיי האב� מורא אז מ

  .דעס בית המדרש קא� נישט גענוג משפיע זיי�, פו� די וועלט, מוז� גייט

�ו דאס גייט וואס "וואר� ח, זאל� חלילהאי� דע� איז נישטא קיי� מקו� להסתפק דעס איינציגע מיטל , קור

, זיי האב� אביסל מורא, אמאהל ווייטער זיי וועל� נא� צושפר� די בתי מדרשי� או� נישט לאז� קיי� תלמוד תורות

דעמאל� , טאמער אז זיי וועל� זי� געויינע� או� זיי וועל� זעה� אז זיי האב� זי� נישט צו פארכט� פאר דרויס� גארנישט

זאל נישט בלייב� חלילה קיי� יודיש קינד אי� אר� 'וועט אויפקומע� חלילה מ, ייבירשטער שומר ומציל זיי�זאל דער א

  .דעס איינציגע מיטל איז דאס, ישראל

  ח"נשא תשי' מתו� דברות קודש אצל אסיפת התאחדות הרבני� ד

  י מעתיקי שמועה קרית יואל "ל מקונטרס השיחה שיצא לאור ע"נעתק ברשות המו

חקת במחאה אדירה חקת במחאה אדירה חקת במחאה אדירה חקת במחאה אדירה ' ' ' ' כולנו יו� בכולנו יו� בכולנו יו� בכולנו יו� ב

בחוצות וברחובות נגד העברה על הדת בחוצות וברחובות נגד העברה על הדת בחוצות וברחובות נגד העברה על הדת בחוצות וברחובות נגד העברה על הדת 

 


