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וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים, ויאמינו בה' 

  ובמשה עבדו.

מיט די אויגן  ןא סדרה פון אמונה, אידישע קינדער האבן געזע

און יבערשטער האט געטון אין מצרים ודי גרויסע ניסים וואס דער א

די געהויבענע מינוט , און דאס האט זיי געברענגט צו סוף יםביים 

  אמונה.פון 

  אידישע קינדער האבן געגלייבט! ,'"ויאמינו בה"

'אמונה' איז אן אנדערע מדריגה פון 'וירא ישראל', ווען איינער 

  ט'.ט עפעס מיט די אויגן 'גלייבט' ער נישט, ווייל ער 'זעזע

די תורה דערציילט אונז די מדריגה פון כלל ישראל נאכן 

ן אזויפיל אפענע זאכן מיט די אויגן, ארויסגיין פון מצרים, אז נאכן זע

האבן זיי זוכה געווען אנצוקומען 

צו די מדריגה פון 'ויאמינו', צו 

אס וואס גלייבן אפילו אין ד

ט נישט מיט די אויגן, וואס מ'זע

דאס איז דער יסוד פון די אמונה 

  פון א ערליכער איד.

אידישע קינדער האבן 

אוודאי געלערנט דעם רמב"ן 

סו"פ בא, וואס לייגט אראפ דעם 

דבריו יסוד האמונה וואס איז תלוי אין 'זכר ליציאת מצרים', וואס 

איבערגעצייגט  ןכן ווער'נאן', ל 'זעאיז קילורין לעינים, אז נאך אזויפי

מיט די אויגן די אמונה אין בריאת העולם, די אמונה אין השגחה 

איז מען זוכה אנצוקומען צו די  די אמונה אין שכר ועונש,פרטית, 

  פון 'ויאמינו', פון גלייבן. הדרג

  ...ויהי בשלח, מי צעק ווי
דער מדרש די פרשת השבוע הייבט זיך אן מיט "ויהי בשלח", און 

, ווער האט אזוי געוויינט און "זאגט גלייך "וי בשלח, מי צעק וי

  ."פרעה צעק וי, משה צעק וי"געשריגן וי, 

  כהיום הזה, פרשת בשלח תשפ"ג שרייען מיר אלע "וויי"!

נאך איידער מיר נעמען דאס ווארט אויף סיי וואס דארפן מיר 

לאזן טרערן אויף די קודם זיך משתתף זיין בצערן של ישראל, און 

פארגאנגענעם ליל שב"ק פרשת בא, ביטערע אבידה פון כלל ישראל, 

די תורה הק' זאגט אז ביי די מצרים איז געווען חושך, אבער ווען 

היי יאר, "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם", זענען נעבעך געווען 

וואס איז  בעריהונדערטער אידישע שטליל שב"ק פרשת בא תשפ"ג, 

  '.געווען 'חושך במושבותיהם

עס זענען ליידער פארשניטן געווארן א צאל נפשות מישראל 

 עםדורך א רוצח, א בלוטיגער מערדער, וואס האט אויסגענוצט ד

זמן פון ליל שב"ק צו דערשיסן צום טויט אידישע קינדער  ןהייליג

  .צו שמחות אד"גער דוואס זענען געגאנגען צו שיעורי תורה, א

  לבי לבי על חלליהם.

עס זענען גע'הרג'עט געווארן אידישע קינדער, עס זיצן שבעה 

אידישע משפחות. אידן האבן פארלוירן זייערע נאנטסטע מענטשן 

און זיי וועלן דאס קיינמאל נישט פארגעסן, דער וואונד וועט בלייבן 

בלוטיג פאר לאנגע יארן. אלעס 

ווייל איין אייניקל פון ישמעאל 

האט פריי געלאזט זיין 

רעוואלווער פאר עטליכע 

  טן.ולאנגע מינ

עס איז ידוע אז די בני 

פרא אדם, ידם  ןישמעאל זענע

און זייער  בכל ויד כל בו,

היסטאריע פון רציחה האט זיך 

עס איז אויך נישט קיין סוד אז במשך אבער  .נישט היינט אנגעהויבן

אין ארה"ק מיט די בני ישמעאל  לאנגע יארן האבן אידן געוואוינט

חצר ביי חצר, אן די מינדעסטע פחד, און עס האט צווישן זיי 

צושטערט, אס דאס האבן נאר די ציונים געהערשט שלום ושלוה, וו

  מים צווישן זיי.און אריינגעברענגט די ענדלאזע שפיכת ד

מיר וויינען אויף די אבידה, מיר לאזן הייסע טרערן אויף דעם 

ביטערן אומגליק, יעדע אידישע נשמה וואס ווערט גע'הרג'עט דורך 

זענען אונז אומבאקאנט מענטשן כאטש די  –א רוצח טוט אונז וויי 

ווייסן אז ווען זיי זאגן 'שמע ישראל' האבן זיי אינזינען  אבער מיר –

טאטן אין הימל ווי אונז, און מיר  ,זיסן ,הייליגן ,דעם זעלבן לעכטיגן

  א נאנטע משפחה שייכות. 'עפעסדעריבער 'האבן 

  נאכמער פון דעם.

  פארוואס זענען זיי גע'הרג'עט געווארן?

  מאמר השקפה
  שירה - בשלחפרשת 

  "ג לפ"קפשנת תש 

זיי זענע� נישט גע'הרג'עט געוואר� ווייל זיי זענע� איד�, זיי זענע� נישט 

גע'הרג'עט געוואר� ווייל זיי גייע� אי� ביהמ"ד, זיי זענע� נישט גע'הרג'עט 

  שו ליעקב.געוואר� וועג� די נאטורליכע שנאת ע

זיי זענע� גע'הרג'עט געוואר� ווייל די אידישע עמלקי�, האב�  ניי�!

גענומע� שוועבעלע� או� געצינד� א פייער, זיי זענע� גע'הרג'עט געוואר� 

ווייל דער טמא ומטומא הערצל ימ"ש האט געמאכט א פינסטערע רעיו� 

  הציוני וואס האט שוי� פאראומגליקליכט טויזענטער איד�.



יי זענען אידן, זיי זענען זיי זענען נישט גע'הרג'עט געווארן ווייל ז

נישט גע'הרג'עט געווארן ווייל זיי גייען אין ביהמ"ד, זיי זענען נישט 

  גע'הרג'עט געווארן וועגן די נאטורליכע שנאת עשו ליעקב.

  ניין!

זיי זענען גע'הרג'עט געווארן ווייל די אידישע עמלקים, האבן 

גע'הרג'עט גענומען שוועבעלעך און געצינדן א פייער, זיי זענען 

געווארן ווייל דער טמא ומטומא הערצל ימ"ש האט געמאכט א 

נטער פינסטערע רעיון הציוני וואס האט שוין פאראומגליקליכט טויז

  אידן.

גביר' (בן געוויסער 'בן זיי זענען גע'הרג'עט געווארן ווייל א 

האט מחליט געווען צו גיסן בענזין אויפן פייער און אויפהעצן  )שפחה

  דיגע בלוט פון די בני ישמעאל.קאכעדי 

  לבי לבי על חלליהם!

דער אמת'ער אוהבן  -זאגט דער הייליגער סאטמארער רבי ז"ל 

וואס  , וואס האט געוויינט אויף יעדע נפש מישראלולבן של ישראל

"כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד  - רןווערט פארלוי

לבנותה", מיר וועלן באקומען אונזער בית המקדש נאר פונעם 

ן בנין ציון וירושלים נאר מיר וועלן זוכה זיין צו זעאייבערשטן אליין, 

פון אונזער הייליגן טאטן אין הימל אליין, און יעדעס טראפן אידיש 

הנם האט אפגעקאסט דאס יבלוט וואס די ציוני'סטישע מדינה של ג

איז לחינם, דאס איז על לא דבר, פאר גארנישט מיט נישט, בלויז 

בענקל  ן'ווייל דער אדער יענער מערדער האט זיך ארויפגעזעצט אויפ

נטער אין די מדינה, און ער האט באשלאסן אריינצולייגן נאך טויז

מיר  ןאידן אין א ביטערע סכנה, ועל אלה אני בוכי', אויף דעם וויינע

  און אויף דעם טרויערן מיר.

דם ישראל נשפך כמים, פאר קיין שום סיבה, פאר קיין שום 

וייל עטליכע אידיש בלוט גיסט זיך אין די גאסן, אלעס, ו תועלת!

  יגע פארשוינען ווילן האבן א מדינה.צגיי-מאכט

  עוד ישבו זקני� וזקנות יחדיו 
דאס הארץ איז צוריסן און צושאקלט, ווידער אמאל אזא 

  ביטערע רציחה מעשה ביי כלל ישראל.

  עניש?עווי אזוי רעאגירט מען צו אזא געש

, צווישן זיי מענער, קרבנותעס זענען גע'הרג'עט געווארן זיבן 

פרויען, עלטערע, אינגערע, אלע שיכטן, קיינער איז נישט 

  [אויך א נישט אידישער קרבן איז אומגעברענגט געווארן ל"ע.] ארויסגעלאזט געווארן.

עס ליגן פארוואונדעטע אידן  אידן אין די שפיטעלער אין 

, דאס טפארשידענע מצבים, טייל קריטיש, טייל ערנסט פארוואונדע

איז זיכער אז פאר די אלע באטראפענע וועט נעמען א לאנגע צייט 

נס שטייגער, ביז ווען זיי וועלן זיך צוריק קערן צום נארמאלן לעב

און קענען געבן פאר זייערע קינדער און אייניקלעך וואס זיי קוקן 

  ארויס און וואס זיי ווארטן דערויף.

אונז אויסגעקומען צו בהשגחה פרטית, פארגאנגענעם שב"ק איז 

  זיין אין בארא פארק, א קאלירפולע שטאט, רבתי עם רבתי בדיעות.

'חסיד'ישע' נעבן א קבוצה במקרה או שלא במקרה,  -שטייענדיג 

הערט זיך א דיסקוסיע בנוגע דעם  -אינגעלייט שב"ק נאכן דאווענען 

 שרעקליכן אומגליק וואס האט פאסירט פרייטאג צונאכטס אין 'נוה

בשעת ווען אלע פרטים זענען נאך געווען יעקב' געגנט אין ירושלים, 

  , האט עמיצער דארט געזאגט הויך אויפן קול:זייער אומקלאר

"איינער וואס וואוינט אין יענע געגנטער, און ער איז נישט 

אזוי געווען אין מיליטער, 'לא היה חלק מהצבא', ער ווייסט נישט ווי

אזוי צו נוצן א ביקס, און ער קען נישט די הלכות שבת ווי צו האלטן

  געווער אין שבת קודש, דער איז א מאבד עצמו לדעת!"

בעלי יונגע די אלע ארומיגע האבן מיטגעשאקלט מיטן קאפ, יא, 

זענען מסכים אז אידן אין אין די היימישע בארא פארק בתים 

נטער דארפן אלע זיין י נייע געגירושלים וואס וואוינען אין ד

אזוי צו האלטן געווער א גאנצע וואך, און אויך קענען טרענירט ווי

הלכות שבת ווען מען מעג שיסן א טעראריסט בעצם יום השבת 

  קודש.

אומוועלנדיג ארויפגעקומען פאר די אויגן די אונז איז ספאנטאן 

דברי דופי פון יענעם בעל דרשן "עוד ישבו זקנים וזקנות יחדיו 

  .(זכרי' ח' ד') ירושלים" רחובותב

וואס וויל בלויז פארלערנען שיעורים אין  - מגיד שיעוריענער 

ל צו דינען די מיינט ער בכלל נישט קיין שום צי 'לדבריו', און ך"נ

טרעפט נישט קיין  - ת מדור דורוסטרא אחרא און טומאת הציונ

הסבר אין דעם פסוק נאר אז זקנים וזקנות וועלן זיצן אין  צווייטע

לישע פארקס און ציילן די באסעס וואס פארן אין די איזראע 2023

  .איינס נאך איינס אריבער

ז"ל האט  ילאור זה האט ער גע'חלומ'ט אז דער סאטמארער רב

, און כהיום הזה ת ביי זיין הסתלקותומבטל געווען די קליפת הציונ

  .קען מען נהנה זיין מטובה ונועמה פון די פינסטערע קליפת עמלק

"עוד ישבו  ,מיר לערנען ליידער כהיום הזה דעם פסוק אנדערש

", אלטע אידן און אלטע אידענעס זיצן ליידער שבעה זקנים וזקנות

נאך זייערע אינגע קינדער, וואס זענען געגאנגען לערנען, דאווענען, 

ן דעם רצון ה', און זיי זענען בארבאריש זענען געגאנגען טוזיי 

  גע'הרג'עט געווארן אונטערוועגנס.

די ביינער, דער מגיד שיעור זאגט איז אונז געווארן קאלט אין עס 

יג אין די פארקס בחוצות ירושלים, און זיינע אאז מ'זיצט היינט רו

 �מיר לערנע� ליידער כהיו� הזה דע� פסוק אנדערש "עוד ישבו זקני

ליידער שבעה נא� זייערע וזקנות", אלטע איד� או� אלטע אידענעס זיצ� 

אינגע קינדער, וואס זענע� געגאנגע� לערנע�, דאווענע�, זיי זענע� געגאנגע� 

טוה� דע� רצו� ה', או� זיי זענע� בארבאריש גע'הרג'עט געוואר� 

  .אונטערוועגנס

די ציוני� האב� אונז בלויז געברענגט צרות יגו� ואנחה, יא, עוד ישבו 

שבעה, מ'וויינט, מ'קלאגט, מ'איז מתאונ�, מ'איז  זקני� וזקנות, יא, מ'זיצט

  צובראכ� אויפ� ביטער� מצב.



זאגן אז מ'דארף היינט גיין מיט געווער ביי די האנט  'אחים לדעה'

  כדי נישט צו זיין קיין מאבד עצמו לדעת... אפילו שבת קודש

וויסן אז עס ירושלים'ער שכונות כהיום הזה, דארף א אינגל אין 

א מציאות אז ווען זיין טאטע וועט נעמען דעם בעכער  איז נארמאל 

די בעקיטשע גרייט א רעוואלווער  אונטערצו מאכן קידוש האט ער 

אז אויב אונטערוועגנס וועט ער אנטרעפן א 'מחבל' זאל ער שוין 

  האלטן נאך א רציחה בעצם יום השבת.

יא יא, זיי ווילן אונז איינרעדן אז עס איז לעכטיגע צייטן אין ארץ 

  עקליכן אופן.רישראל, עס איז דארט ליידער חושך ואפילה אויף א ש

ה בן גביר, דער גרויס מויל, דער מסית צו נקמה, דער בעל גאו

נעמען די לייצעס אין ''קוקט ארויס אז ער זאל יעצט איז דא ווער ס

  די אראבער.פאר  'ער וועט געבן א בלוטיגע נקמה'און  'די האנט

   !מיר וויינען און שרייען מיט אלע כוחות "והיא לא תצלח"

די אראבער אין די  'קניידלעןווידער 'האט רחמנות! איר גייט 

נאנטע טעג, יא, די ציונים וועלן ווייזן 'אותות ומופתים', זיי וועלן 

טרעפן די גרעסטע טעראריסטן, צוברעכן אונטערערדישע טונעלן, 

און ארויסקומען אלס גרעסטע געווינער אין די מלחמה, אבער מיר 

האבן זיך  מיריאר אין ענקער מאראסט, און  75זענען שוין ליידער 

צייגט אז אייערע אקציעס האבן נאר שוין טויזנט מאל איבער

  געברענגט נאך און נאך שפיכת דמים.

די בני ישמעאל זענען מכת צפרדע, מיט יעדן שמייס טאנצן 

ארויס פי כמה פון די גלייזן און זיי באצאלן בלוטיג, טא, וואס איז 

חכם -יטער אויבערדי חכמה אז יעדע קורצע תקופה קומט א צווי

זאגן  עמיצערפארגיסונגען, און נאכדעם וועט -גורם זיין נאך בלוט

  אז עס ווערט מקוים דער 'עוד ישבו'?!ברבים 

יעדער נארמאלער מענטש ווייסט און פארשטייט אז 'מדינת 

ווח פאר כלל ישראל, אידישקייט יישראל' האט גארנישט געברענגט ר

ט היינט שיין אין אייראפע, און עס בליט אין האט שיין געבלי

  נטער.אמעריקע און אין אנדערע אידישע געג

די ציונים האבן אונז בלויז געברענגט צרות יגון ואנחה, יא, עוד 

ות, יא, מ'זיצט שבעה, מ'וויינט, מ'קלאגט, מ'איז נישבו זקנים וזק

  מתאונן, מ'איז צובראכן אויפן ביטערן מצב.

  ז מכובד מיט נאך א שיעור...דער מגיד שיעור אי

  חיי"� ושלו� יוסיפו לו
  ענין לענין.מ

נטער ערליכע אידן טעג האבן טויזשווערע טאקע אין די 

גאנדע אז 'צאנז' אגעשפירט א טיפן ציפ אין הארצן הערנדיג א פראפ

  האט זוכה געווען צו א 'חבר כנסת המינים'.

ווי די מדינה הציונית גייט אראפ טיף טיף  ןעיעצט ווען מיר זע

אין די אדמה אריין, דער ציוני'סטישער גאוה איז באגראבן, די 

אלאגיע איז כקליפת השום, נאך און נאך קהילות קדושות עאיד

א בישראל טרייסלען זיך אפ פון די טינופת, איז יעצט געקומען 

צו טוישן זייער פירמע נאמען  קהילה וואס טוט אלע סארט פעולות

און גענומען זייערס  -סאך שענער כמובן אנגט יוואס קל -צו 'צאנז' 

א מעמבער אין די קהילה אלס גורף ביבין, אינעם שמוציגן בור פון 

  כפירה ומינות ומרידה במלכות שמים.

אויב יעדער איינצעלנער וויילער האט א 'זכות בחירה', נעמען 

ט בשם רבבות אלפי ישראל און אויסרופן הויך אויפן מיר זיך די רעכ

  קול: 'צאנז' האט נישט קיין 'חבר כנסת המינים'!

  ניין! ניין! ניין!

צאנז איז נמשך געווארן  .'צאנז' איז דער הייליגער דברי חיים!'

, און דורך צענדליגער קינדער און אייניקלעך פון די הייליגע שושלת

איז געווען א דבר ידוע אז עס איז אינדערהיים פאר די מלחמה 

  נישטא קיין איין צאנזער אייניקל וואס האט שייכות מיט די אגודה!

נשתנה געווארן, און עס זאכן זענען אפילו ווען נאך די מלחמה 

 ,ביי מערערע קהילות בישראל איז געווען ווייטאגליכע שינוים

ל האבן אריינגערעכנט דאס וואס קהלות קדושות בישרא

דער איז אבער נציגים אין כנסת המינים, אריינגעשיקט זייערע 

  .נישט פארשוועכט געווארן אויף דעם אופן 'צאנז'הייליגער נאמען 

כהיום הזה, ווען די גאס רעדט בגלוי אז אין די שמוציגע תיפלה 

איז דא א חבר כנסת המינים פון 'צאנז', זאגן מיר 'שקר וכזב', לא 

מינייהו ולא מקצתו! דאס איז נישט צאנז! דאס איז ציוני'סטישע 

  ות כבוד וממון, גארנישט צאנז.פאליטיק און תאו

איז , בשם הקהילהאויסדערוועלטער יעניגער בפרט ווען דער 

גאר אן אייניקל פון הגה"ק בעל בית היוצר מחוסט, הגה"ק בעל אפסי 

זיינע  - זלה"ה רמתלמידי מרן הגה"ק בעל חתם סופארץ מנאנאש 

בלוט געגעבן פארן 'טיילונג' אין אונגארן,  זיידעס האבן זייער

ובזכותם אנו חיים וקיימים, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר 

קענען מיר אים בלויז אריינבאגלייטן צו זיין  -התבדלות מרשעים 

  פאזיציע מיט א ווייטאגליכן 'נעבעך, לרפואה שלימה בקרוב'.

מיט דעם אופן פארשמירן וואס ווילן די א חרפה ובושה פאר 

  נאמען פונעם הייליגן דברי חיים! דעם

עס איז גארנישט ווייניגער די חרפה ובושה די אנדערע חברי 

כנסת המינים וואס זיצן אין א מקום פרוץ, זיי זיצן בתערובות 

אנשים ונשים, זיי זיצן בתערובות מינים ואפיקורסים, זיי זענען א 

חלק פון עקירת התורה  אויפן ארגסטן אופן בכל פרט ופרט, און זיי 

ען פון פריערדיגע צדיקים וואס עס איז נישט רופן זיך אויך אויפן נאמ

ווי לעכטיג זענע� געווע� די אויג� של אותו צדיק וקדוש וואס האט אזוי 

געלעבט מיט צדיקי� הקודמי�, או� עס האט אי� אזוי וויי געטו� ווע� דער 

 �נאמע� פו� צדיקי� וואס כל ימיה� האב� זיי לוח� געווע� קעג� די רשעי

  ל גענוצט ווער� צו מינות ואפיקורסות.ופורקי עול זא

יעדער נארמאלער מענטש ווייסט או� פארשטייט אז 'מדינת ישראל' 

ווח פאר כלל ישראל, אידישקייט האט שיי� יהאט גארנישט געברענגט ר

ט היינט שיי� אי� אמעריקע או� אי� אייראפע, או� עס בליט אי� געבלי

  נטער.אנדערע אידישע געג



קיין שום ספק אז ווען זיי וואלטן היינט געווען מיט אונז בחיים 

, אבער דא ווען חיותו וואלטן זיי דאס עוקר געווען מן השורש

נאמען 'צאנז' אין די שמוציגע ביזנעס, דאס מ'נעמט שוין אריין דעם 

  טוט שוין גאר וויי.

דארט האלט איר?! דער הייליגער דברי חיים מוז שוין אויך 

  גענוצט ווערן צו דינען אייער שמוציגע עבודה זרה?!

  חיי"� ושלו� יוסיפו לו
מעשה וואס מיר האבן טיפע מיר וואלטן דא איבערגעגעבן א 

משינאווא חו"פ וען צו הערן מפי כ"ק אדמו"ר הגה"צ זוכה געו

ן דאס איבערגעבן אויף זיין , מיר וועלהחונה בעיר מאנסי שליט"א

  :אופן ןעמ'טגנארטיגן בא'טאיי

עס איז געווען אין די תש"כ "

יארן ווען איך בין אריינגעגאנגען 

אל הקודש פנימה צו כ"ק מרן 

רביה"ק זלה"ה, און געבעטן 

עצתו אמונה און ברכת קדשו 

ן מייסד זיין א ביהמ"ד, און 'אויפ

כ'האב געזאגט פארן רבי'ן אז 

איך בין מסופק וועלכע נאמען 

  .אנצורופן דאס ביהמ"ד

איך האב געזאגט פארן "

רבי'ן אז איך קלער דאס צו רופן אויפן נאמען פון זקני הגה"ק רבי 

נפתלי רובין ז"ל אב"ד ווישניצא חדב"נ מרן הקדוש בעל דברי יחזקאל 

  .ז"ל

רופן "וואס איז נישט גוט מיט האט זיך דער רבי ז"ל באלד אנגע"

  ?!".עאווישינ

ן רבי'ן "ווער טרויעט זיך צו רופן 'האב איך געזאגט פאר"

שינאווע, אויפן נאמען פון הייליגן שינאווער רב?!"... איך בין געווען 

  זייער אומבאקוועם דערמיט בימים ההם.

אז איך וועל נאך אריינקומען צום רבי'ן און  געקלערטהאב איך "

פן שם ממתיק זיין דאס ענין, אז דער רבי זאל געבן זיין ברכה אוי

  'ווישניצא'. הביהמ"ד

עטליכע טעג דערויף איז דער רבי ז"ל געווען אויף א ברית אין "

בארא פארק, און דער רבי האט דארט באמערקט מיין ברודער 

, האט דער רבי א זאג געטון פארן לז"הרה"צ רבי יחזקאל שרגא 

רבי'נס  שינָאווערמשב"ק ר' יוסף "זיי מכבד רבי חאזק'ל, דעם 

  ברודער"...

ווען איך האב דאס געהערט האב איך פארשטאנען אז עס איז "

'כבר יצאה הגזירה', און איך האב נאר געקלערט צו קומען צום רבי'ן 

ן פנים פאר די גאס זיך צו רופן און מסביר זיין אז עס האט נישט קיי

  מיט אזא הייליג נאמען.

אינצווישן איז געווארן חנוכה, און שבת חנוכה בין איך "

געגאנגען צום רבי'נס טיש, און ביים שטעלן וויין האט רבי יאסל 

אויסגערופן 'שינאווער רבי שטעלט וויין'... האט איך געקלערט צו 

אפשר געקענט דינגען, אבער  מיר 'מיטן רבי'ן וואלט איך זיך נאך

  ..."מיטן גבאי'ן זיכער נישט'... און אזוי איז עס געבליבן

  האט דער שינאווער רבי שליט"א ממשיך געווען: 

איך האב זיך מתבונן געווען אין די כוונה של אותו צדיק "

פארוואס דער רבי האט דוקא געוואלט אז איך זאל זיך רופן מיט 

, עס קען אפשר זיין אז דער רבי וואס 'עאוו'שינ דעם הייליגן נאמען

האט געפירט די גרויסע מלחמה מיט ציונות, האט געזעהן ווי עס 

קומען אן אייניקלעך פון צדיקים הקודמים און מ'רופט זיך על שמם, 

און אונטער דעם נאמען איז מען זיך מתחבר צו ציונות, און מ'טוט 

  .אלעס פארקערט ווי די צדיקים האבן געטון

האט דער רבי געוואלט זיכער מאכן אז דער נאמען פונעם "

הייליגן שינאווער רב וואס איז געווען פון די ערשטע לוחמים קעגן 

ציונות זאל נישט גענוצט ווערן 

צו חתמ'ענען אויף בחירות... 

האט ער געוואלט זיכער מאכן 

אז דער נאמען בלייבט אין גוטע 

  .הנפלאים עכ"ד ."הענט

ווען מיר זענען זיך היינט 

מתבונן אין די ווערטער, ווען 

ן ווי אזוי מ'טרויעט זיך עמיר זע

כהיום הזה אריבער צו גיין אלע 

ליניעס, עס קענען קומען קהילות בישראל וואס זייערע עלטערן 

האבן געהאט גבולים, זיי האבן אכטונג געגעבן נישט צו פארקויפן 

אך געהאט עטוואס קאנטראל אויף די די נשמה צום שטן, זיי האבן נ

מוסדות, זיי האבן נישט צוגעלאזט 'חינוך ממלכתי', זיי האבן נישט 

און היינט צוטאגס איז הותרה  .מחייב געווען בחירות הטמאות

ן וואס מ'וויל, מ'קען פארקויפן א חינוך פאר די הרצועה, מ'קען טו

מיט  ציונים אינגאנצן, מ'קען שיקן א חבר לכנסת המינים

נאך די ראשי גאנדע, און אנשטאט מ'זאל געבן א נאמען אפראפ

המינים, קלויבט מען זיך אויס נעמען וואס זענען קודש קדשים ביי 

  אלפי ישראל.

  אה, דאס טוט זייער וויי! דאס שטעכט און דאס רייסט שטיקער.

ובפרט ווען מ'גייט זיך מתחבר זיין מיט די רשעים בשיא 

  ן קאפ אראפ.'תם, ווען זיי זענען מיטשפלו

ווי לעכטיג זענען געווען די אויגן של אותו צדיק וקדוש וואס 

האט אזוי געלעבט מיט צדיקים הקודמים, און עס האט אים אזוי 

וויי געטון ווען דער נאמען פון צדיקים וואס כל ימיהם האבן זיי 

ווערן צו מינות לוחם געווען קעגן די רשעים ופורקי עול זאל גענוצט 

  ואפיקורסות.

דאס דארף אונז אלס מער מחזק זיין צו קענען אנגיין מיט אונזער 

ן ווי שוואך און ווי נישט סטאביל עס עבפרט ווען מיר זעאמונה, 

ט אויף אונזערע שטארקע זענען די אלע וואס זענען נישט אויסגעבוי

מ'קומט אן ווען וואו . און בעניני אמונות ודעות יסודות און כללים

  מ'פארגליטשט פון די אמת'ע יסודות.

א� געהאט עטוואס קאנטראל אוי  די מוסדות, זיי האב� נישט זיי האב� נ

צוגעלאזט 'חינו� ממלכתי', זיי האב� נישט מחייב געווע� בחירות הטמאות, 

� וואס מ'וויל, מ'קע� או� היינט צוטאגס איז הותרה הרצועה, מ'קע� טו

פארקויפ� א חינו� פאר די ציוני� אינגאנצ�, מ'קע� שיק� א חבר לכנסת 

�גאנדע, או� אנשטאט מ'זאל געב� א נאמע� פאר די אמיט פראפ המיני

קהילה נא� די ראשי המיני�, קלויבט מע� זי� אויס נעמע� וואס זענע� קודש 

  קדשי� ביי אלפי ישראל.


