טבת ,תשע"ט

גליון א'

איבער די מצב הטעכנלאגיע

דבר המערכת

הסכת ושמע

די מיסטעריעזע גלייכטיגקייט דער צעמישעניש ביים עולם
איבער די פארשידנארטיגע צוגאנג צו דער סכנת הטעכנלאגיע
דא שפילט זיך אפ א מצב וואס איז זייער אומפארשטענדליך – פון איין זייט איז אין בית אשר אין שם מת רח"ל,
ס'איז שוין ליידער כמעט נישט דא קיין משפחה וואס האט זיך נאכנישט אפגעבריט פונעם אינטערנעט ,און פון
צווייטן זייט ווערט נישט געהערט קיין וויי געשריי – עכ"פ און פארגלייך פון דעם מגיפה זיכער נישט! וואס איז דער
הסבר? דעריבער ווילן מיר דא בעז"ה אויסשמועסן וואס איז דער פשט פון דער מיסטעריעזע גלייכגילטיגקייט?

זייער אסאך מענטשן פרעגן מיר:
•פארוואס גיי איך נישט צו די אדמורי"ם ,רבנים און ראשי ישיבות?
•אויב די מצב איז אזוי געפערליך ,פארוואס טוהן נישט די אמעריקאנע רבנים אסר'ן דעם סמארטפאון,
פונקט ווי אין ארץ ישראל ?
•פארוואס אין דער זעלבע צייט וואס די רבנים אין ארץ ישראל האבן גע'אסר'ט דעם סמארטפאון בכל
אופן – מאכן די קהילות דא אין אמעריקא 'פילטערס' מיט 'הכשרים' פאר אט די זעלבע כלים וואס אין
ארץ ישראל איז דאס גענצליך פארבאטן ? א.א.וו.

די מענטשן וואס פרעגן די שאלות זענען צוטיילט אין צוויי קאטאגאריעס:
•דער אמת'ער עהרליכע ציבור – אידן יראי השם מדקדקים בקלה כבחמורה ,דורשי השם ,אזעלכע וואס
ווילן באמת וויסן וואס איז דער דעת תורה פון די גדולי ישראל ,און זענען גרייט אויסצופאלגן יעדן
הוראה פון די רבנים אן קיין שום שינוי זיז כל שהוא.
•ביזנעסלייט – אזעלכע יודן וואס ווילן זיך נאכגעבן אלע זייערע תאוות ,און דערצו ווילן זיי אויך אז די
רבנים זאלן דערפאר געבן א היתר.
יעצט ,טראץ וואס די צוויי כתות זענען כרחוק מזרח ממערב – און דער צייט וואס דער ערשטע כתה
זענען גרייט צו נעמען די ריכטיגע שריט באלד ווי זיי וועלן געוואר ווערן דעם אמת ,וועלן אבער די
צווייטע כתה אלץ זוכן פרישע תירוצים ,אבער הצד השוה שבהן אז יעדער לעבט זיך רואיג.

אשרי אדם מפחד תמיד
שלמה המלך זאגט "וואויל איז דער מענטש וואס האט שטענדיג מורא" ,ווען עס איז דא א סכנה דארף
מען זיין דערשראקן ,און דא לעבן מיר אלע אין דעם ערגסטן און דער גרעסטן סכנה וואס כלל ישראל
האט נאך אזוינס נישט דורכגעמאכט ,און יעדער איז רואיג  -און יעדער פארשטייט אז צו זיין גלייכגילטיג
בשעת עס ברענט א פייער ,איז די רואיגקייט זעלבסט די גרעסטע סכנה.

די גלייכגילטיגקייט צעטיילט זיך אין צוויי חלקים:
•די ערשטע איז נוגע בלויז טייל פונעם ציבור  -און דאס אז מען שפירט זיך רואיג אז מען פאלגט די דעת
תורה פון די רבנים שליט"א – מען ווייסט נישט אליינס ווי ווייט מען שטייט פון די אמת'ע הוראה פון
די רבנים שליט"א.
•די צווייטע חלק איז שוין נוגע פאר יעדעם אן א אויסנאם ,דאס איז אז מען שפירט זיך רואיג מיט דעם
געדאנק אז מען לעבט צווישן ערליכע יודן ,און די קינדער לערנען אין מוסדות וואס זענען תחת נשיאות
די גדולי התורה ,און מען ווייסט אליינס נישט ווי ווייט דאס איז פון די ווירקליכע מציאות!
רבותי! די אמת איז אז עס איז גארנישט זיכער אז די כלי וואס די פארמאגסט איז בהסכמה פון דיין
מורה הוראה .ווי עס וועט שפעטער ברייטער ווערן אויסגעשמועסט בס"ד.
>>המשך בעמוד ד׳

א

קוים
זענען
וואכן
געציילטע
אריבערגעלאפן נאך דעם שטארקע
קלאפ וואס כלל ישראל האט געליטן,
דעם פריצייטיגע פטירה פון האי אדם
גדול בענקים ,דעם אלעמען באקאנטן
מגיד מישרים מורינו הגה"צ רבי שאול
יצחק ראבינאוויטש זצ"ל .וואס איז
איבעראל באקאנט געווען מיט זיינע
פלאמפייערדיגע דרשות בכל קצוי
תבל ,און נאך פילע לייסטונגען אין
די שטורמישע מערכה פון די נסיון
הטעכנלאגיע.
גאר אפט איז הגה"צ רבי שאול יצחק
געפרעגט געווארן צווישן אנדערע,
אויב קומט ער צוגעגרייט מיט עפעס
אן 'הלכה למעשה' אדער א 'סעלושען'
(לעזונג) מיט וואס מען קען לעשן
דעם העלישע פייער .איינער פון זיינע
ברייט-באקאנטע פתגמים וואס זענען
געווען שגור על לשונו ,איז געווען' ,איך
קום נישט מיט קיין עצות ,איך בין נאר
געקומען אויפוועקן די עולם ,און אנצינדן
די שוועבלאך'!...
אט אזוי האט ער מצליח געווען במשך
די לעצטערע יארן אנצוצינדן קליינע
שוועבלעך ,פונקן פייער ,וואס האבן
צוביסלעך אנגעהויבן אויפצופלאמען
דעם יודישע פונק ,עד שתהא השלהבת
עולה מאלי' .מיט די צייט האבן די
ווערטער היוצאים מן הלב ,אנגעהויבן
צוביסלעך האבן זיך
משפיע זיין,
אנגעהויבן גרופירן ווארעמע יודן אין
אלע חרד'ישע קהילות ,וואס האבן זיך
צאמגעשלאסן און אנגעהויבן ברעכן די
הארטע אייז.
אויך אצינד האלטנדיג נאך אזא גרויסע
אבידה ,וועט כלל ישראל אנטשלאסן
ווייטער אנהאלטן דעם מערכה ,גיין אין
זיינע געהויבענע פיסטריט ,ממשיך זיין
אריינצוברענגען קדושה און טהרה לתוך
מחנינו .לויט ווי הגה"צ רש"י זצ"ל האט
אויסגעטרעטן דעם הייליגן וועג .זאל דער
באשעפער געבן סייעתא דשמיא צו קענען
טון די ריכטיגע פעולות ,צוריקצוברענגען
צווישן די היימישע ציבור דעם ארגינעלע
יודישע גלאנץ ,און ווי עס איז אייביג
געווען רגיל על לשונו :שלא נבוש ולא
נכלם ולא נכשל לעולם ועד.
המוציאים לאור

שאול בחיר ה'

לעבנסשטריכן און עפיזאדן
עס פארציילט זיין ברודער יבדלחט"א הגה"צ רבי הלל שליט"א
פון מאנסי ,א יוד וואס פלעגט האבן א סמארטפאון האט לעצטנס
אויסגעדריקט זיין התפעלות איבער הגה"צ רבי שאול יצחק זצ"ל ,אז
באמת איז ער דאך נישט געווען די איינציגסטע וואס האט געטון און
עוסק געווען איבער די נושא פון טעכנלאגיע .פארט איז פאר אלעמען
באקאנט די געוואלדיגע הצלחה אין זיין מלחמה וואס ער האט
אויפגעטון ,און אזא מהפיכה וואס ער האט געשאפן איז פאר קיינעם
נישט געלונגען צו מאכן .יענער האט אויסגעפירט אז לדעתו איז די
עיקר ספעציעלקייט וואס איז ביי אים געווען ,מער ווי ביי אנדערע ,אז
ביי אים האט נישט עקזעסטירט קיין שום ענין פון כבוד ,אלעס וואס
ער האט געפילט פאר וויכטיג האט ער געטון מיט א פשטות און ָאן
קיין שום אייגענע נגיעות ,אנדערע אויף זיין פלאץ וואס האבן טאקע
אסאך געטון ,אבער געהיטן אויף די אייגענע כבוד און רעספעקט,
זענען דעריבער נישט אנגעקומען אזוי ווייט ווי ער איז אנגעקומען.

ביים וועכנטליכע שיעור פרשת ויגש האט המגיד המפורסם
רבי אברהם מרדכי מלאך שליט"א ארויסגעברעגנט ווי פאלגנד:
פארגאנגענע וואך האבן מיר אנגעהויבן די שיעור לע"נ רבי שאול
יצחק ,לדאבונינו דארפן מיר יעצט צולייגן 'לעילוי נשמת' ,יהא זכרו
ברוך.
רבי שאול יצחק איז געווען א יוד וואס האט אזויפיל אויפגעטון,
און מען וועט זיך צו אים שטארק בענקן .ווער עס האט נאר אמאל
אויסגעהערט זיינע דרשות ,ווען ער פלעגט ארומלויפן די שוהלן,
אין יענע יארן וואס 'רעדן אנטקעגן סמארטפאון' איז געווען א
זעלטענע זאך ,און אויב מען מעג זאגן נאך פאר אמעריקא האט זיך
אויפגעוועקט ,איז ער געווען ממש דער איינציגסטער .און דבריו עשו
פירות.
מיין הרגשה איז אלעמאל געווען ,און איך גלייב אז אזוי איז
געווען ביי יעדעם .זיינע דרשות זענען געווען א זעלטענע צאשטעל
פון אמת'ע דברי מוסראן קיין פחד ,געזאגט וואס ער האלט מען
דארף זאגן .אבער מצד שני מיט אזא מין שמחה .מ'קען צומאל
הערן איינער וואס רעדט דברי מוסר ,און מ'פילט עפעס א מין שנאה
אויף די מענטשן ,וואס ער גיבט אויס ביי זיין רעדן .ביי די דרשות
פון רבי שאול יצחק האסטו געפילט אז ער איז מלא שמחה ,נישט
פארזויערט ,נאר פיל מיט אהבת ישראל .ער האט געקענט רעדן מיט
די גאנצע אייפער אנטקעגן די 'סמארטפאונים' ,און צו די זעלבע צייט
איז געשטאנען איינער מיט אן אויסגעשטרעקטע סמארטפאון ,און
עס האט ביי אים ניטאמאל אויסגעמאכט .ווייל ער האט קיינמאל
נישט געפירט קיין פערזענליכע מערכה אנטקעגן איינעם דירעקט.
מען האט געפילט א ריינע אהבת ישראל.
דאס האט ער אלעס געטון נאך בעפאר די קהילות האבן זיך
אויפגעוועקט .מען מיינט אמאל ער וויפיל האט ער שוין אויפגעטון,
מען האט נישט קיין מושג ווי סאך ער האט אויפגעטון .קיין שום
פעולה איז נישט נישט געגאנגען לאיבוד.

y

נאך פארציילט א יוד וואס האט כסדר געהאלטן אינאיין הערן
דרשות און אויפקלערונגען איבער די נושא פון טעכנלאגיע .גארנישט
האט אבער ביי אים נישט גע'פועל'ט ,ביז די טאג וואס רבי שאול
יצחק האט זיך אמאל אויפגעשטעלט מיט א פייערדיגע דרשה ,וואס
האט אויף אים איבערגעלאזט א מורא'דיגע הרגשה.
די יוד געבט איבער ,אז ביז דעמאלטס האט אים גארנישט
געטויטש זיין גאנג און השקפה ,ווען ער האט אבער געהערט די
ווערטער פון רבי שאול יצחק ,האט ער פלוצלינג צום ערשטן מאל
אנגעהויבן זיך פשוט זיך שעמען פון זיך אליינס ...לדבריו איז דאס
געווען די עיקר מהלך פון זיינע דרשות ווי ער האט מסביר געווען
בנועם שפתו וויאזוי די מענטש קוקט פשוט אויס ,אזש ער האט
פשוט געמאכט יענעם 'אראפקוקן' אויף זיך אליינס ,און אט אזוי
האט ער יענעם 'אויפגעהויבן' ,מדיוטה תחתונה לרמה עליונה.
y

זכרון שאול יצחק
845-328–0514

אזוי ווי מערערע מענטשן האבן די לעצטע צייט געזען ישועות שלא כדרך הטבע בזכות פון זיך מגדיר זיין בעניני טעכנלאגיע.
דערפאר טוען מיר מעלדן מיט פרייד אז מיר האבן ב"ה מצליח געווען צו מסדר זיין א שליח מיוחד באופן קבוע וואס וועט פאר
אייערוועגן ארויפגיין צום ציון פון לוחם מלחמת ה' הרה"צ רבי שאול יצחק ראבינאוויטש זצ"ל אין הר המנוחות.
די שליח מיוחד וועט איבערגעבן (בלי תשלום גמול) אייער נאמען ,קבלה בעניני טעכנלאגיע און אייער בקשה.
עס איז צום האפן אז איר וועט בעזרת השם פועלן אלעס גוטס,
בזכות פון אייער קבלה טובה ,ובזכות פון רבי שאול יצחק זכר צדיק לברכה
וואס האט געקעמפט במסירת נפשו על קדושת ישראל.
צו איבערלאזן א מעסעדזש פאר'ן שליח מיוחד
קענט איר רופן  24שעה

845-328–0514
אלעס וועט ווערן געהאלטן שטרענג קאנפידענשל.
נ.ב .אויב טוט איר בייוואוינען סיי וועלכע ישועה בזכות פון זיך מגדיר זיין בעניני טעכנלאגיע
קענט איר דאס איבערגעבן אויפן אויבנדערמאנטע נומער ,און מיר וועלן בעז"ה מפרסם זיין געקליבענע סיפורים לזכות את הרבים

זכרון שאול יצחק
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שמע ישראל

יסודות האמונה שטראלן

וויאזוי קוקט מען היינט אויפן הייליגן תנא רבי עקיבא מיט פפוס
'אבער למעשה זענען דאך ביידע אויף צרות'' ,ביידע זענען אריין געפאלן
אין תפיסה' ,ער זעט ניטאמאל וואס איז די נפקא מינה פון די צוויי .ווייל ער
ווייסט נישט וואס הייסט גן עדן ,ער ווייסט נישט אז רבי עקיבא באקומט א
לעכטיגע גן עדן וואס מיר קענען זיך ניטאמאל פארשטעלן .די גאנצע קאפ
ליגט אים נאר אין געלט און כבוד ,ס'ליגט נישט בכלל אין די אלע מצוות ,פון
וואנעט זאל ער וויסן בכלל פון גן עדן צו זאגן .אין אזא שווערן מצב שטייען
מיר היינט ,די קינדער ווייסן ניטאמאל פון שכר ועונש ,מ'רעדט נישט בכלל
פון גן עדן ,נישט פון גן עדן און נישט פון גיהנם ,מ'רעדט פון גארנישט,
פארשטייט זיך אז דאס ברענגט צו אז ס'אינטערסירט זיי גארנישט.
איר ווייסט אז איך האב אמאל געטראפן א בחור און איך האב איהם
געזאגט 'פארוואס ביקסטו זיך נישט ביי שמונה עשרה ,איך זע אז דו ביקסט
זיך נישט ווען מען דארף זיך ביקן' .זאגט ער ,ער האט נישט קיין כוח ,וואס
הייסט מ'דארף זיך דאך 'פיר' מאל ביקן! ער האט נישט קיין כוח ...איך
פארשטיי נישט ,וואס איז פשט אז ביי די עקסערסייז ביקסטו זיך ביזן פלאר
אזוי שטארק ,און פונקט דעם מינוט טענה'סטו אז דו האסט נישט קיין כוח.
און די תירוץ איז זייער פשוט ,קיינער האט איהם נישט געזאגט אז ער גייט
טוהן א מצוה! ער האט קיינמאל אין זיין לעבן נישט געהערט אז 'פאר יעדן
מאל זיך ביקן' וועט ער האבן מער גן עדן .אוודאי האט ער געהערט אז פאר'ן
דאווענען שמונה עשרה באקומט מען מורא'דיג אסאך גן עדן פאר יעדן
ווארט וואס מען זאגט ,אבער דאס אז פאר'ן זיך ביקן באקומט מען עקסטער
גן עדן ,ווער האט איהם דאס געזאגט?! קיינער האט איהם דאס נישט
געזאגט און פון וואנעט זאל ער דאס וויסן! פארפאלן ,זאגט ער אז ער האט
נישט קיין כוח ,אז א מענטש ווייסט נישט בכלל ,פון וואנעט זאל ער וויסן,
ער ווייסט נישט די א' ב' פון אידישקייט אז מ'קריגט שכר פאר 'יעדע' מצוה.

פארוואס האט ער נישט כח זיך צו ביקן ביי מודים?!
יעדער איינער ווייסט דאך די באקאנטע מעשה פון די הייליגע תנא רבי
עקיבא ,די רומיים האבן גוזר געווען אז ווער מען וועט טרעפן לערנען וועט
מען הרג'נען .רבי עקיבא האט זיך מוסר נפש געווען און ממשיך געווען עוסק
צו זיין בלימוד התורה ,איז געקומען פפוס און געזאגט פאר רבי עקיבא ,דו
ווייסט אז דער קעניג לאזט נישט לערנען תורה ,פארוואס לערנסטו תורה?
האט איהם רבי עקיבא געזאגט א גאנצע משל מיט א פוקס וואס איז
געשטאנען לעבן די וואסער און זיך צוגעקוקט ווי די פיש שווימען זיך ארום
געשמאק ,האט ער זיך אנגערופן צום פיש ,וואס זענט איר אזוי מצומצם
ארומשווימנדיג נאר אין די וואסער ,קומטס ארויס צו די יבשה ,וואו איר
וועט מאכן א לעבן ,ווי יעדער קען די באקאנטע מעשה וואס די פיש האבן
געענטפרט.
ווען מען פלעגט אונז דערציילן דעם מעשה ,וואס איז פאר אונז געליגן
אינטער די שורות? וואספארא נקודה האבן מיר ארויסגענומען הערענדיג אז
ער איז געגאנגען אין תפיסה? ס'האט אונז געזאגט אז ער איז געגאנגען אין
תפיסה פאר תורה! מיר האבן געהערט און פארשטאנען אז ער האט קונה
געווען עולם הבא ,ער האט דא קונה געווען א געוואלדיגע עולם הבא ,אפילו
פפוס האט דאך דאס געוויסט .ווי די גמרא פארציילט דאך אז פפוס האט
דאך געוויינט ,וואס האט ער געוויינט ווען ער איז אריינגעקומען אין תפיסה,
'אשריך שנתפסת על דברי תורה' ,דו ביסט אריינגעקומען על דברי תורה ,און
איך בין דא אריינגעקומען אויף שטותים און הבלים .וואס מיינט דאס צו זאגן,
דו וועסט באקומען גן עדן יעדע מינוט ,און איך וועל באקומען נאר גיהנם!
היינט אז מ'וועט דערציילט פאר קינדער די גאנצע מעשה פון רבי
עקיבא מיט פפוס ,וואס טראכט צו זיך דאס קינד? 'נעבעך' טראכט ער

צו זענען מיר דא אויפן וועלט אויסצופלאנירן דער באשעפער'ס וועלט?!
פארשטעלן .טייל האבן מעגליך געטראכט
האט זיך אזוינס נישט געקענט ָ
אז ווארשיינליך וועט פרעה קודם אפשטארבן ,אדער אז אונטער די ערד
וועט זיך מאכן א גרויסע טוננע"ל ביז אריבער די גרעניץ ,וואס פון דארט וועלן
די אידן אנטלויפן ...אבער אז פרעה וועט זעלבסט ארויסשיקן די אידן פון
מצרים ְ ּבעֶ צֶ ם ַהיוֹם ַהזֶ ה ,דאס האט קיינער נישט גע'חלומ'ט!
מרדכי הצדיק איז געווען העכסט זעלבסטזיכער אין זיין עקשנות זיך
נישט צו בוקן צו קיין עבודה זרה ,טראץ וואס 'יעדער האט פארשטאנען' אז
דאס איז א זיכערע זעלבסטמארד
נאך אזא ביישפיל האבן מיר וואו מיר קענען באשיינפערליך זעהן וויאזוי
אידישע קינדער זענען איבערהויפט נישט אנגעוואנדן אין קיין מזל און אז
אונזערע פאסירונגען שטעלן זיך אויס קעגן יעדן ערווארטונג .ווען המן האט
ארויסגעגעבן די ביטערע גזירה אויסצו'הרג'נען אלע אידן ,איז מרדכי הצדיק
זאק און געשריגן "אידן אידן ,זייט
געקומען צו לויפן מיט א צעריסענעם ַ
מתפלל!"" ,טוהט תשובה און זייט מתפלל צום אויבערשטן!" ,האט איינער
גע'חלומ'ט אז ביז פיר טעג וועט המן הענגען אויפן בוים?
האט זיך דען סיי ווער געקענט חלומ'ן אז ביז פיר טעג וועט מרדכי הצדיק

בינו שנות דור ודור
צום ערשט וועלן מיר מקדים זיין א וויכטיגן יסוד .דער הייליגער חפץ
חיים זצ"ל זאגט אין ספר שם עולם אז דער אויבערשטער פירט אידישע
קינדער למעלה מדרך הטבע .כלל ישראל איז העכער פון די מזלות ,און דאס
וואס די שטערן-זעה'ערס זעהן אין הימל ,איז גארנישט מחייב פאר אידישע
קינדער .ער ברענגט דערצו א ראי' פון דעם וואס די שטערן זעה'ערס האבן
קלאר געזאגט אויף אברהם אבינו אז ער קען נישט האבן קיין קינדער ,און
דאך איז יצחק אבינו געבוירן געווארן .דאס זעלבע האבן זיי געזאגט אויף
יצחק אבינו אז אויך ער קען נישט האבן קיין קינדער ,און דאך זענען יעקב
מיט עשו געבוירן געווארן  -דאס אלעס איז דערפאר ווייל כלל ישראל איז
נישט אונטערגעווארפן די מזלות.
דערנאך ברענגט דער חפץ חיים נאך מערערע ביישפילן וואו מיר
איבערצייגן זיך אט דעם יסוד .צום ביישפיל ,ווען משה רבינו איז געקומען
קיין מצרים און געזאגט פאר אידישע קינדער אז זיי וועלן ארויסגיין פון
מצרים ,האט זיך דען סיי ווער גע'חלומ'ט אז ְ ּבעֶ צֶ ם ַהיוֹם ַהזֶ ה – אז פרעה
וועט זעלבסט ארויסשיקן אידן פון מצרים אינמיטן העלן טאג? ניין! קיינער
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מען דארף זוכן דעם אמת מיט אן אמת
די הייליגע חזון איש זי"ע האט געזאגט ,אז ווער עס וויל קען זעהן אין די
תורה אסור און דער וואס וויל קען אויך זען מותר .אבער דער וואס וויל זעהן
די אמת ,דער קען זען אויך אין די תורה די אמת.
אבער מען דארף וועלן מיט אן אמת!
פאר דער וואס זוכט דעם אמת איז דא גענוג אנדייטונגען אז דאס איז
גארנישט פשוט ,און וויבאלד דא האנטדל זיך אין חמורות שבחמורות  -א
רוחניות'דיגע גזירה כליה רח"ל ,דעריבער טארן מיר נישט נאכגיין דעם ווינט
פון דעם בעל-הבית'שע גאס .בכגון דא נאמר אם תבקשנה ואם תחפשנה,
אויב מען וועט דאס גוט נאכפארשן   -אז תבין ,בלויז דעמאלטס ווען מיר
קענען וויסן דעם אמת ,בלויז אזוי וועלן מיר קענען בלייבן א טייל פון כי חלק
ה' עמו – פון די וואס עסו ועט ביי זיי מקויים ווערן דעם כי לא תשכח מפי זרעו.
***

ווען מען גייט ארויס אויף א מערכה פאר'ן אייבערשטענ'ס
וועגן – מוז מען זיין גרייט פאר מסירת נפש
אמאל איז אין פולין געווען זייער א גרויסע גזירה ,און דער חפץ חיים זי"ע
איז שוין געווען טיף אין די עלטערע יארן און ער איז געקומען מיט מסירת
נפש קיין ווארשא צו באקעמפן די גזירה ,ווען דער אמרי אמת זי"ע איז איהם
געקומען באזוכן האט איהם דער חפץ חיים געפרעגט 'איך ווייס איר האט
אסאך חסידים ,אבער זענט איר גרייט ארויסצוגיין בחרב ובחנית עד כדי
מסירת נפש?
האט אים די גור'ע רבי געענטפערט אז יא ,האט אים די חפץ חיים געזאגט
אויב אזוי קענען מיר אנהייבן די מערכה.
די חפץ חיים זי"ע איז געווען אויף די עלטער און ער איז  שוין געווען זייער
אפגעשוואכט ,האט מען אים אמאל געבערענגט קיין ביאליסטוק צו ראטעווען
יודישקייט ,האט די חפץ חיים דעמאלטס געזאגט – טייערע ברודער ,גלייבטס
מיר ,כ'בין אזוי שוואך אז אפילו מען זאל מיר געבן הונדרעט גאלדנע רענדליך
וואלט איך אויך נישט געקומען ,וואס זאג איך רענדליך? אפילונ מען זאל מיר
געבן הונדערט מצוות וואלט איך אויך נישט געקומען! אזוי שוואך בין איך,
אבער צו ראטעווען יודישקייט ,פארדעם האב איך געמוזט קומען!
יעצט ,מוזן מיר געדענקן אז ביים חפץ חיים איז די קלענסטע 'מצוה' געווען
פיל מער ווערד ווי דער וועלטס געלט ,און דאך וואלט ער נישט געקומען – פון
דעם קען מען פארשטיין ווי שוואך ער איז דענסמאל געווען ,אבער אעפי"כ
האט ער זיך מוסר נפש געווען צו קומען ראטעווען יודישקייט.

ווען עס קומט זיך צו שלאגן פאר'ן אייבערשטערס
אין ארץ ישראל איז געווען א מערכה איבער דעם 'היכל שלמה' ,און דער
בריסקער רב זצ"ל איז ארויס דערקעגן בחרב ובחנית ,ווען רבי אהרן קאטלער
זצ"ל האט געהערט דעם דעת תורה פון בריסקער רב ,האט ער זיך אויך
צוגעשטעלט צו דעם מלחמה און ער איז ארויס מיט א פייער קעגן דעם היכל
שלמה ,אין יענע צייט איז דער לעיקוואוד'ער ישיבה אדורך א פינאנציעלע
קריזיס ,פונקט דעמאלטס איז אריינגעקומען די הנהלה גשמית צום ראש
הישיבה מיט איין שמחה ,עס האט זיך געמאלדן א גרויסע פילאנטראפ אז ער
איז גרייט אויסצוצאלן אלע הוצאות פון די ישיבה פאר איין גאנצע יאר! ער
פארלאנגט בלויז איין קלייניקייט ,אז 'דער ראש הישיבה זאל זיך ארויסמישען
פון די פאליטיק אין ארץ ישראל'...

זיין משנה למלך? אין ווילדסטן חלום האט זיך דאס קיינער נישט
פארשטעלן! אדרבה ,די איד'עלעך האבן געזאגט פאר מרדכי
געקענט ָ
פאר מיט דיר? די געלט ליגט ביי המן,
הצדיק "מרדכי מרדכי ,וואס גייט ָ
זאק"!
די טבעת-המלך ליגט ביי המן ,און וואס האסטו? א צוריסענעם ַ
אבער מרדכי הצדיק איז נישט נתפעל געווארן ,ער האט געזאגט
"ס'אינטערסירט מיר גארנישט ,איך גיי צום אויבערשטן"! און וואס
איז געווארן צום ענדע? טאקע אט 'דער מיטן צוריסענער זאק' וואס
האט זיך נישט גע'חנפ'ט צו אחשורוש (ביי די סעודה) ,און אויך האט
ער זיך נישט גע'חנפ'ט צו המן (זיך צו בוקן צו איהם) ,אט דער איז ביז
פיר טעג געווארן משנה למלך! אינעם ווילדסטן חלום האט זיך דאס
קיינער נישט געקענט פארשטעלן.
נאך אזא ביישפיל זעהן מיר ביי די מלחמה פון די חשמונאים.
ווען מתתיהו בן יוחנן כהן גדול איז געגאנגען מלחמה האלטן מיט
די יוונים ,האט דען איינער גע'חלומ'ט ס'קען זיין א מעגליכקייט אז
מאכט
די חשמונאים זאלן געווינען? יעדער האט איהם געזאגט "די ַ
ליגט ביי די מתיוונים ,זיי זענען די רוב ,ס'איז א שאד דיין צייט."...
אבער מתתיהו איז גארנישט פארלוירן געווארן ,ער איז געגאנגען
מיטן אויבערשטן ,און דער אויבערשטער איז נישט אנגעוויזן אויף
קיין מיליטער ,און ביים אויבערשטן מאכט נישט אויס מיט וועמען
ער האלט מלחמה און אויך נישט וויפיל סאלדאטן יענער האט ,דאס
אלעס איז ביי השי"ת קיין שום נפקא מינה  -דער אויבערשטער קען
אלעמאל העלפן און ער וועט אלעמאל העלפן!

בימים ההם בזמן הזה
ווען עס האט זיך געהאנדלט איבער די מלחמות וואס דאס יהדות
החרדית האט געפירט קעגן די גזירת נגד הדת פון דעם מלכות הרשעה
אין ארץ ישראל ,פלעגט מיין זיידע הגה"ק רבי בנימין ראבינאוויטש
זצ"ל זאגן די זעלבע זאך .די ציונים זענען פיהל שטערקער פון
אונז .קעגן די ציונים ,וואס קענען מיר דען טוהן? וואס קענען מיר
מאכן? מיר קענען גארנישט  -זיי האבן דאך געווער ,זיי האבן דאך
שטעקענ'ס ,וואס האבן מיר? גארנישט .אבער מיר האבן מיט אונז
דעם באשעפער! מיר האבן א תהלים ,און מיר טוהן וואס מיר קענען
בלויז אלס השתדלות ,און דער אויבערשטער העלפט אונז אלעמאל.
ווען מתתיהו האט זיך געשלאגן מיט די יוונים האט ער נישט
געווינען ווייל ער האט געהאט דעם רוב ,די חשמונאים האבן נישט
געהאט די מערהייט ,די מתיוונים האבן געהאט די רוב ,אבער ס'האט
נישט קיין שייכות ,דער אויבערשטער וועט אלעמאל געווינען!
און אזוי טאקע איז געווען ,דער פונוביז'ער רב איז צוריק געקומען
אין די קהילה און ער האט זיי געזאגט "בשום אופן נישט"! למעשה
האבן זיי זיך שפעטער פארענטפערט אז זיי האבן דאס נישט געמיינט
אמת'דיג ,אבער על כל פנים דאס איז געווען די מעשה.
רבותי ,די תשובה פונעם הייליגן חפץ חיים זצ"ל איז נאכאלץ
גילטיג  -דער אויבערשטער וועט שטענדיג געווינען .פונקט ווי דער
אויבערשטער האט געווינען איבער די מצריים ,מתייוונים און די
משכילים ,דאס זעלבע וועט און ביי די ציונים ,און דער אויבערשטער
געווינען אויך ביי די נישט כשר'ע סעלפאונען.
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