
 ד"בס

 החלצו 
 למערכה אדירה

חוקת וועלן זיך הונדערטער אידן ' פמאנטאג קומענדיגן 
איבער די גאסן פון ניו יארק ברחובות העיר מאנהעטן  צוזאמנעמען

אויסצושרייען דעם   ,ניסטישער קאנסולקעגן דעם בית פעור דער ציו

ן ווָאס רודפט או די ציוניסטישע ממשלהקול מחאה אדירה קעגן 
 .נטערדרוקט ערליכע אידן אין ארץ ישראלאו

ווען , ַא געפערליכער צושטַאנד, פַארַאן ַא שעת חירוםאיז 'ס
אויף דרָאט ַא בַאלדיגע סכנה 'דער מצב איז אומדעטרעגליך ס

הָאט שוין ַאלעס פרָאבירט און 'מ, איז כלו כל הקיצים'ס, ַאלעם
דעמָאלט לויפט , ל"העלפט נישט דער חלף ליגט אויפן הַאלדז ר'ס

 .קען'מען ווי מ

קומט פאר א 'אין א זמן וואס ס שטייט יעצט'ובפרט ווען מ
. ארץ ישראל ווי קיינמאל בעפארסיסטעמאטישע עקירת הדת אין 

ס פון שמד וכליון ארבעט מיטן פולן שוואונג 'די קרעמאטאריומ
 -די רוצחי נפשות . און פארלענדען נאך און נאך, ארום דעם זייגער

זיי , וועלכע האבן שוין מיליאנען אידישע נשמות ליידער פארברענט

 -מאשין  סיטישן שמד'מעלה געווען אויפן מזבח הכפירה פון ציוני
האבן אנגעפאנגען זייער ענדגילטיגן פלאן פון ענדיגן און כובש זיין 
אונטער זייערע פינסטערע לאפעס דעם גאנצן יהדות החרדית מיטן 

זאל נישט בלייבן קיין שם 'ס, (ת"היל)ציל שלא יזכר שם ישראל עוד 
 .ושארית צום הייליגן אידישן פאלק און צו די תורה הקדושה

די גזירות רשע וועלכע פאלן טאג נאך טאג איבערן קעפ פון 

, איז מיט די קלארע מטרה, ערליכע אידן אין די לעצטע צייטן
צוברעקלען און אפשוואכן , צוברעכן יעדע כח פון די שומרי תורה

פאר  און איינמאל, כח נגד די עוקרי הדת-יעדע קראפט פון א קעגן
און ליידער . ו"ח ריין-אלעמאל מאכן די מדינה פולשטענדיג אידן

די  אנגעפאנגען האט זיך דאס מיט ,מעשה שטן הצליח

וואס , די לימודי כפירה והשחתה, "ליבההתכנית "פארשאלטענע 
האט שוין אריינגעדרינגען אין אומצאליגע ערליכע מוסדות אין ארץ 

. פארשטארקט געווארן ליידעראון איז די לעצטע טעג גאר , ישראל
פון , וועלכע איז א גזירת שמד -" גזירת הגיוס"די שוידערליכע 

און די הארבע , מרידה במלכות שמים ובגזירת הגלות, התבוללות

שפאנט ליידער פאראויס מיט א  -עבירות פון די שלש שבועות 
 .ואין מי שיאמר למלאך המשחית הרף, שנעלן טעמפא

זענען געצילט קעגן שווארץ אפל פון אויג  די לעצטערע גזירות
ווארפן די לעצטע ביסל ימיטן ציל פון טאטאל צ, פון אידישן פאלק

זיי טוען עס , שן לאגער מיט די איבריגע'חומת המבדלת פון חרדי
ווידערהאלן איינמאל און נאכאמאל אז די עיקר מטרה פון אלעם 

און , ת"היל, לקאיז די צוזאמשמעלצונג פון גאנצן איזראעלישן פא

שער 'חרמה א קעגן יעדן חרדי האבן אויסגגעשטעלט א מלחמת
און יעדער גייט אדורך די , מעביר על הדת צו זיין חלילהבחור 

און איינער , אין די מלחמהצו ער קען עומד זיין שבעה מדורי גיהנים 
צו ווייל ער געהערט אין , וואס איז נישט געניג שטארק זיך צו שלאגן

אט נישט קיין צו ווייל ער ה, קיין חסידות אדער היימישער קרייז
ממש ' משפחה וואס זיך שלאגן פאר איהם ווערט ער בכפי

 .ל"ט רח'שמד'גע

הערט די 'יעדער איד ווערט דאך אויפגעשוידערט ווען מאון 

ציפערן פון די געפאלענע אין די מלחמה וויפיל קרבנות דאס קאסט 
ש טוען טאג נאך טאג כאפן "וויפיל די פרייע ציונים ימ, יעדן טאג

ש "צו דורך די פרומע רשעים ימ, מאסן קרבנות צו דורך ארעסטן

, נע געלטער פון די ציונים'וואס האבן זיך אנגעפרעסן מיט די טמא
זענען זיי געווארן , נע בחירות'האבן איינטייל גענומען אין די טמאאון 

דורך די ' ממש איינס מיטן שטן אין לאקערן נאך בחורים צו בכפי
י ארבעט ווער עס מעג "וואס טוט מענגעלע שר" וועד הישיבות"

צו דורך די , ט ווערן'שמד'בלייבן א איד און ווער חלילה ברויך גע

אס גייען כאפן אומשילדיגע נשמות אריין ציידים די פאנגערס וו
 .ל"אינעם קאלעך אויבן רח



ַאלעס , דַארף טָאן ַאלעס'איז נישט קיין צייט פון חשבונות מ'ס
ר מוז אויסנוצן יעדן מיטל בעפאָ 'מ. ווָאס איז מעגליך צו רַאטעווען

 .איז צו שפעט'ס

איז נָאך ַאזַא שעת חירום פַארן יהדות 'ַאלע וועלן מודה זיין ַאז ס
דער אויסדרוק אין לך . החרדית נישט געווען זינט די מדינה שטייט

איז צו בלַאס קעגן ווָאס אונזערע , יום שאין קללתו מרובה מחבירו
 .ברידער מַאכן מיט אין ארץ ישראל

עספעיט 'מ". אין רגע בלא פגע"מליצה  ענדערשט איז פַאסיג די
נישט צו כַאפן דעם ָאטעם פון איין גזירה און שוין קומען זיי אויף 

 . מיט ַא פרישע גזירה

פארוואס הערשט אזא שטילשווייגעניש , פרעגט זיך די קשיא
דער פחד וואלט , דער בראך איז דאך אזוי קלאר?, ביים כלל ישראל

מען שטייט פאר א באשיינפערליכן , דאך געדארפט זיין שוידערליך
די קאמוניסטן כאפן , טיר די קרייץ ציגלער שטייען ביים, גזירת שמד

אוועקגעכאפט , באשיינפערליך, עס ווערן שוין ליידער, קינדער
און מי יודע , און זיי ווערן געפירט אין ארעסט, בחורים דא און דארט

דער ישוב אין ארץ ישראל שטייט אין א . מה יולד יום
עס וואלטן זיך . קלארע ליקווידאציע, באלדיגע, באשיינפערליכע

, הערן פראטעסטן טאג און נאכט מסוף העולם ועד סופו געדארפט
אזא מצב האט נאך קיינמאל נישט געהערשט אין ארץ ישראל זייט 

און כלל ישראל איז פארכאפט אין א ליטעגארישן , הקמת המדינה
 .שלאף

עס איז אמת אז עס דער טבע פון דעם מענטש שטענדיג 
ט טראכטן אז עס מען וויל ניש, אפצושטופן פון זיך דאס שלעכטס

עס איז אבער . מען וויל לעבן מיט האפעונג, וועט קומען שלעכטס

מיר דארפן , מיר דארפן מקדם זיין את פני הרעה, נישט בארעכטיגט
און אוודאי טאר . פרובירן מיט אלע כוחות אפצושרייען די גזירה

אז מען קען שוין סייווי גארנישט , מען נישט לעבן אין יאוש
ן אויבערשטן איז מען 'אז מען גייט מיט, אס איז פאלשד. אויפטוהן

 .מיר זענען מחוייב צו טוהן, להושיע' באין מעצור לה, זיכער מצליח

, גיוואלד, מען מוז שרייען, איז אזא צייט קען מען נישט זיין שטיל
אפילו ווען מען זאל בעיני השכל נישט זען קיין מבוא וואס , גיוואלד

ויף מיט די הייליגע מערכות וועלכע קאסטן אפ בלוט און מען טוט א

ברויך מען גוט ארייננעמען אין הארץ די , שווייס דמים תרתי משמע
 ט "ע שרייבט אין ברכת השנה תשי"ק זי"הייליגע דיבורים וואס רביה

וגם אם החפשים אטמו אזנם משמוע את , אמנם אל יפול רוחינו
ל ואף אם הם לא "ק ובחו"באהקול מחאתה של היהדות החרדית 

נכנעו לבקשתינו למנוע את המשחית מלבוא אל שערי ירושלים 

ולא אבו לרחם על ציון המצוינת שהועמדה על ידיהם , ק"עיה
וזעקתינו למרום , על אף הכל יש שכר לפעולתינו, ו"בסכנה נוראה ח

אין ספק כי המחאה העולמית , ולא לריק יגענו, לא תשוב ריקם
וראו על עמי הארץ כי , הגדול והנורא' ים את שם הקקידשה ברב

קידוש , והיהדות החרדית עוד לבה רד עם אל, נקרא עלינו' שם ה
ועלינו , ש זה המתיק את הדינין והסירה חרון האף במדה גדולה"ש

ברבים ' ק אשר קידשו שם ה"להודות ולהלל לכל החרדים בעיה
והערו , רושליםועמדו על המשמר במסירת נפש להגן על קדושת י

ונתנו גיוויהם למכים ולחייהם , נפשם למען שמירת טהרתה
ש וכך נתפרסם "וירדו לבית הכלא למען כבוד שמו ית, למורטים

ובזה סר מר הקטרוג , בעולם כולו כי אלקיהם של אלו שונא זימה

ועל זרע ברך ', הנורא שלא יאמר הותרה הרצועה ומדשתקי רבנן וכו
ועל כגון דא נאמר , תפארתינו ונחמתינו' אלה אשר קידשו שם ה

השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא "
 ".כליתי את בני ישראל בקנאתי

ל אשר לא עמדו "וזכות מיוחד עמד להם להיראים וחרדים בחו
ולא זזו ידם מתוך , בגבורים' ובאו לעזרת ה, מרחוק בימי עברה וזעם

וחלק כחלק , לעמוד לעזרתם ולימינם, ק"ידיהם של גבורי כח בעיה
זכיתם אתם לקדש את השם , ניהלו את המערכה בקדושה וטהרה

 .יש שכר לפעולתכם בזה ובבא, ש"ית

אט די הייליגע דיבורים זענען דאכט זיך די והותר צו געבן דעם 
צוצולייגן , חיזוק און מוט אנצוגיין ווייטער ביתר שאת וביתר עז, כח

, ין לימינם פון די בני ציון היקרים המסולאים בפזא פלייצע און שטי
בעמלק מדור דור וועלכע האלט שוין ' און לוחם זיין די מלחמה לה

אן טויזנטער יארן מדורו של משה און וועט זיך האפענטליך שוין 
אדרבא די , לאנג נישט ציען עד דורו של משיח במהרה בימינו

ביטול מלכות המינות  מלחמות ומחאות טוען זיכער מקרב זיין דעם
כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ און טוט נענטער ברענגען ישועת 

ע וועט פורס זיין סוכת שלומו עלינו "ווען דער בוכ, ת כהרף עין"השי

 .ועל כל ישראל ועל ירושלים

קוקט אויס ווי איינע פון די וויסטע ַאנטיסעמיטישע " מדינה"די 

ווי די הויפט דאגה , מדינות פַארצייטענס ווי שפַאניע צי דייטשלַאנד
מיט זיי איז מען בַאשעפטיגט בייטָאגט און . י אידןזענען געווען ד

 .גייט'שטייט און ווי מ'ווי מ, ביינַאכט

. דער כנסת המינים איז פול מיט וויסטע העצעס קעגן די תורה
די פרעסע איז געפַאקט מיט שוימיגע הַאס ַארטיקלען קעגן 

ביז צום , די אינטעלעקטוַאלן, פון די ריכטער. רעליגיעזע אידן

ווי , זענען נישט ביזי מיט עפעס ַאנדערש, ן בירגער אין די גַאס'פשוט
ַאלע . קוקט אויס ווי דער גַאנצער קַאבינעט'ס. מיט די חרדים

מיניסטָארן זענען פַארנומען מיט די סוגיא חדשים לבקרים קומען 
ַאפיר נייע גזירות אויף ַאלע געביטן ווָאס זענען דירעקט געצילט 

 .צ"קעגן שומרי תומ

אונזערע , י הערט זיך ַא וויי געשריי אזעקה גדולה ומרה"פון א
, רייסט שטיקער פון די תורה'מ, ברידער שרייען געווַאלד

, וויל אונז בַארָאבעווען די קינדער'מ. פַארלייגט זיך איבער אונז'מ
, געוועלטיגן אויפן חינוך, ַאריינדרינגען אין אונזערע הייזער



אויסרייסן די בתי , ושת ישראלקד, פסח, צעטרעטן דעם שבת
אין קורצן מַאכן פון ארץ ישראל ַא . קברות פון אבות אבותינו

 .מהפכת סדום ועמורה

מיטן כח הזרוע , און דָאס ווערט געטָאן מיט געווַאלדיגן צווַאנג
 .פָאליציי און כנסת המינים, פונם שלטון די געריכט הייזער

יפיל אידן זָאלן ווערן קיינמָאל בעפָאר איז נישט געווען ַאזו
ר הָאבן זיך די רשעים קיינמָאל בעפאָ . ַארעסטירט אין איין טָאג

 .נישט ערלויבט ַאזעלכע ביטערע קלעפ אויף ַאזַא ריזיגען פַארנעם

ר הָאט זיך נישט געגָאסן אזויפיל בלוט בערי קיינמָאל בעפאָ 

יף ַא יהודה פון ערליכע טייערע אידן ווָאס הויבן נישט ַא הַאנט או
ָאדער לָאזט ָאפ , נָאר צוליב ווָאס זיי שרייען געווַאלד שבת, פלוג

 .קברי אבותינו

זענען ! אידן
, פַארלוירן, צעקלַאפט

הערשט גרויס 'ס, ל"ר
אימה אינעווייניג און 

ָאבער זיי . אינדערויסן
שטַארקן זיך מיט 

דיגע גבורה און 'מורא
גייען ַארויס נָאכַאמָאל 

ויסענדיג ו, און נָאכַאמָאל
ַאז זיי וועלן כַאפן 

ווערן , ביטערע קלעפ
דָאס זענען . ַארעסטירט

מקדשי , די גבורי כח

השם און אונזער ָארעם 
 .דור

זיי קענען נישט 
צוקוקן ווי דער הייליגער 

ת ווערט "נָאמען פון השי

געלעסטערט און 
פַארשוועכט זיי נעמען 
זיך ָאן למען כבוד שמו 

נישט  -הגדול המחולל 
נָאר  -ר בין הגוים נאָ 

צווישן אנשים מזרע 
 .ישראל

יעדער דַארף הַאלטן 

פַאר די אויגן די 
גליענדיגע דבורים ווָאס 

ק שרייבט אין די "רביה

ב וועגן דעם חיוב עצום פון "ק ויואל משה עמוד י"הקדמה צום ספה
: דיגע גמרא אין מסכת שבת'די מורא, ה עד כדי הכאהמצוה מחא

דער קטרוג אויף די צדיקים , אמרה מדת הדין מה נשתנו אלו מאלו
 ', גמורים אז היה להם למחות ולא מיחו וכו

ווָאס , ם אין ספר המורה"ע ציטירט דעם רמב"דער רבי זי
, אברהם אבינו הָאט מיטגעמַאכט און געליטן פון די גַאנצע וועלט

שהיו : ם שרייבט"דעם רמב. ת"ווָאס ער הָאט געליטן פַאר השי

וכאשר סבל הכל בעבור , מקללים ומגנים ומבזים אותו התועים ההם
 .וכן הדין לעשות לכבודו, השם

וכן הדין לעשות "ם "שרייבט דער רבי דערפַאר זָאגט דער רמב
ן ווייל זָאל נישט מיינען ַאז אברהם אבינו הָאט געליט'ווייל מ" לכבודו

ער הָאט דָאס נָאר געטון מצד מדת , ַאפרוש, ער איז געווען ַא חסיד
דערפַאר , ָאבער ַא פשוטער מענטש איז דָאס נישט מחוייב, חסידות

שכן "ם "זָאגט דער רמב
" הדין לעשות לכבודו
, ולא מצד מדת חסידות

ז כיון שהוא מן "ולפי
כ כל אדם "הדין א

ואין , מחוייב לעשות כן
כלל למה להתחשב 

אם , שיאמרו הבריות
ש "הדבר נוגע לכבודו ית

ולכבוד תורתו 
הקדמה " )הקדושה

 (.'ב -ב "י' ויואל משה ע

ָאט די הייליגע 
ווערטער לעכערן און 

בויערן מָאנען און 
נישט בלויז , ''פָאדערן

נישט , אברהם אבינו
נָאר , נָאר ַא חסיד ופרוש

יעדער איד איז מחוייב 
ן נישט קיי, מצד הדין

איז 'מדת חסידות נָאר ס
זיך מוסר , ַא חיוב ממש

נפש צו זיין און מוחה 
הַאנדעלט זיך 'זיין ווען ס

און .אין כבוד שמים

זָאל זיך אינגאנצן 'מ
נישט רעכענען ווָאס 

וועלן די מענטשן זָאגן 
 .''דערויף

און ווי פַארכטיג  



ן חורבן 'בשעת( ט"ילקוט יחזקאל שמ)זענען די רייד פון מדרש 
, ת געווָאלט רַאטעווען די צדיקים פון די גזירה"ק הָאט השי"יהמב

ע מפני מה אתה "ה רבש"באותה שעה קפצה קטיגוריא לפני הקב
או איזה מהם נתן נפשו על , איזה מהם נפצע מוחו עליך, חס עליהם

 .'קדושת שמך וכו

פַארווָאס טוסטו ָאפשוינען די : ט'די מקטריגים הָאבן געטענה
ווער פון זיי איז זיין קָאפ צעשפלעטערט געווָארן , ערליכע אידן

ָאדער ווער פון זיי הָאט זיך ? צוליב דיין הייליגן נָאמען
 ?איינגעשטעלט זיין לעבן אויף קידוש השם

ק שרייבט אין ויואל משה "און נעמט אין בַאטרַאכט ווָאס רביה
, ליגט דער חיוב מחאה אויף יעדן מענטש'ַאז ס, להלכה ולמעשה

 . וכן הדין לעשות, נָאר מצד ההלכה, נישט מצד מדת חסידות

דער  די מטרה פון ארויסקומען אויף ן'אויך איז וויכטיג צו חזר
ווי דער  אזוי, די ערשטע כוונה איז, גאס האט אין זיך אסאך כוונות

אז , און ער שרייבט עס אין ויואל משה, פ געזאגט"רבי האט כמ
ה פאר די עודהמגיבט א , זעמיר מפרסם פאר די אומות העולם'מ

 דיזענען נישט  די ציוניםוועלט אז מזאל וויסן אז 
עוקר זיין דעם גאנצן  זיי ווילן, שלוחים פון כלל ישראל

אונז זעמיר מודיע פאר די , כלל ישראל חס וחלילה
זאל וויסן מפורש זיי פארטרעטן 'אומות העולם אז מ

 .נישט דעם כלל ישראל

מחזק צו זיין די נאך א סיבה איז דא אין דעם כדי צו 

ב מיר א קול באותו מעמד אל עג'מ, ק"ארצהאידן אין 
' איר זאלט נישט מורא האבן כי ד !תיראו ואל תערצו

כלל ישראל , דער אייבירשטער שטייט מיט ענק, עמכם

דאס , נישט אפשטעלן דא וועט זיך'מ, מיט שטייט דאהי
וועט גיין ווייטער וויפיל 'מ, איז נאר געווען א התחלה

צו ראטעווען , העכער און העכער, קען מודיע זיין'מ
 , אונזערע ברודער אין ארצינו הקדושה

ן 'חזר'ל איבער"עקסטער דעם פלעגט דער רבי ז

' שטייט אין נועם אלימלך פ, דעם הייליגן נועם אלימלך
די בחינה שטייט  -, כה תאמרון לאדוני לעשיו, וישלח

גייט 'אז מ -אויך אין חתם סופר און פון אנדערע צדיקים 

, רעד מיר כלפי מעלה אונז, רעדט צום גוי'ארויס און מ
, רעדט צום בורא כל עולמים'מ, רעדט כלפי שמיא'מ

באמת  .ןעאונז האב מיר א תפלה פארן אייבירשט
, ד"מאכט דאס אין ביהמ'וואלט בעסער געווען אז מ

, איז מקיים די מצוה פון כי מחה אמחה'עת מאבער בש
איז מקיים 'מ, איז מקיים די מצות פון כי מחה אמחה'מ

קען 'דורך דעם העלפט דער אייבירשטער אז מ' מצות ד

אז דאס , יתרו' שטייט אין רבינו בחיי פ'ס, מתפלל זיין

 ווייל, איז מתפלל בשעת הדלקת הנרות'איז דער ענין פארוואס מ
, קיים פעולת המצוה איז מסוגל מתפלל צו זייןאיז מ'בשעת מ

זעמיר ארויסגעקומען אין דער גאס מקיים צו זיין די מצוה פון 'מ
שטייט אין תיקונים אז די עמלקים , תמחה זכר עמלק, מחה אמחה

דאס זענען די רשעים , פון היינטיגן דור זענען די ערב רב ורשעי הדור
מיט , לע צדיקים האבן געזאגטדי כופרים די זענען דער ערב רב ווי א

 .דעם זענען מיר מקיים דעם תמחה זכר עמלק מתחת השמים

איז מקיים די מצוה איז מסוגל 'באותו מעמד ווען מ
ואתה תשמע מן , אויסצושרייען דעם וויי געשריי פארן באשפער

, אל תשליכנו לעת זקנה, שריי מיר אויס צום באשעפער'מ, השמים
ככלות , ע"האמיר א תפלה צום בוכ'מ, ככלות כוחינו אל תעזבנו

איז 'ס, קען נישט מער'אידן שרייען מ, י כוחות ענדיגן זיךד, כוחינו
איז נישט 'ס, האלט שוין ביי אפס עצור ועזוב'ס, אפס כוחינו

, ע מוז געבן א ישועה מן השמים"וכער בד, אויסצוהאלטן
זאל קענען אנגיין ווייטער און זיך האלטן 'אראפשיקן א השפעה אז מ

און , זאל קענען ממשיך זיין א קדושה'מ, בדרך התורה והמצוות
ביז מיר וועלן במהרה זוכה זיין צו , .ו אונטערברעכן"זאל נישט ח'מ

 א"ביאת בן דוד במהרה בב

 


