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 מאמרים, מאורעות ופעולות בתוככי משנתומשנתומשנתומשנתומשנתו
היהדות הנאמנה ההולכים לאורו של

 מרן רביה"ק
מסאטמאר זי"ע

די וחסידי סאטמאר - ארה"ב ו"ל ע"י תלמי י
שנה ה' גליון קכ"ט  |  בא - בשלח תשפ"ג לפ"ק

צווישן אנדערן: פלאנט צוצוברענגען פרישע הונדערטער טויזנטער אידישע איינוואוינער אין שטחים אויסער די 'גרינע ליניע' – וועט 
באשטעטיגן פרישע 18,000 דירות אין שטחים אויסער טויזנטער וועלכע זענען שוין באשטעטיגט געווארן ביז היינט )און נישט געווארן 
אויפגעבויט צוליב אינטערנאציאנאלער דרוק( – וועט רעכענען 2 מיליאן מערב ברעג אראבער אלס טייל פון מדינת ישראל, אין שריט 

וואס ווערט געזען אלס אנהויב פון "מערב ברעג אנעקסירונג"

: ר ע ט י י ו ו ט  ג י י ט ש ג  ר א ז ע  ל א נ א י צ א נ ר ע ט נ י א

ברייטפארצווייגטע "התגרות באומות" פלענער פון 
רעכט-עקסטרעמיסטישן מיניסטער סמוטריטש אין 
נייעם "שר במשרד הבטחון" אפיס וועלן דורכפירן 

פרעצעדענטלאזע שריט אין מערב ברעג

תושבי בארא פארק שליסן זיך אן 
אין די מאסן אינעם גרויסארטיגן 

'נפשי הצלתי' קאמפיין דורך 
"מרכז עזרה ויעוץ"

מאסן תושבי העיר קויפן איין 'נפשות' און נעמען זייער טייל אין אפראטעווען 
טריפה'נעם  דעם  און  הרשע  שלטון  מתחת  ישראל  'נפשות'  טויזנטער 
משמרת  'וועד  ומרבני  מו"ץ  שליט"א  לאוב  בנציון  ר'  הגה"צ   – מיליטער 

חומותיך' דסאטמאר ספעציעל אנגעקומען לרגל המגבית

תושבי עיה"ב 'לאנדאן' גרייטן זיך אן די 
הערצער און טאשן לרגל גרויסארטיגער 
'נפשי הצלתי' קאמפיין אין וואך פון פ' יתרו

ארטיגע עסקנים ארבעטן אומערמידליך צוצוגרייטן לעצטע דעטאלן אין בעפארברייטונג 
צום העפטיגן קאמפיין – העסקן הדגול הר"ר שלמה מנשה )בר"ל( פאלקאוויטש הי"ו פון 
קרית יואל וועט אנקומען אין שטאט אויפצואווארעמען די הערצער למען המצוה הגדולה 

כל המציל 'נפש' אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא!

פון  כפירה  פרעדיגט  מישרים'  'מגיד  א.ג.  זעלבסט-געקרוינטער 
'פרומע ציונות', באגלייט מיט פוסטע שקרים און נארישע דמיונות, 
אין ווערטער געצילט צו תלמידי וחסידי סאטמאר מיט פינסטערן 
פרואוו צו מסית ומדיח זיין קעגן הייליגן אויסגעטרעטענעם דרך 
פון רבי'ן זי"ע ואתו עמו גדולי הדורות הקודמין, וואס דער רבי איז 

מבאר בטוטו"ד אין ספה"ק ויואל משה

זעט מער אויספירליך אויף זייט 4

סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים 
האלה: סאטמארע חסידים דרוקן 
אויס פעסטע אנטשלאסנקייט 
צו פולקאם אפווייכן פון דעם 

פרעדיגער און דובר שקרים

: ו א י ק ל  ע ב  ש ב  ל כ כ

סאטמארע חסידים טרייסלען זיך 
אפ פון ליצנות'דיגע דברי דופי און 

אפענע ציוניסטישע כפירה געהערט 
דורך באקאנטן פרעדיגער און הוגה 
דעות, וואס איז תולה בוקי סרוקי אין 

מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע
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פרק י"ג

'מתירים' בלית ברירה, אדער 'מחייבים'?

א פרישע החלטה אין 
בעלזער הויף 

אבער  זענען  רבי'ן  פונעם  ווערטער  די 
נישט געגאנגען לריק, דער בילגורייער רב 
האט יא געהערט דעם אמת וואס שטעקט 
האט  ער  און  ווערטער,  רבי'נס  אינעם 

געטאן למעשה.

הגה"צ  דערציילט  אונז  האט  עס  ווי 
זצ"ל רב ביהמ"ד  געווירץ  רבי יעקב פנחס 
דער  איז  תקופה  יענע  אין  אז  ב"פ,  ותיקין 
און  וגן,  בית  אין  געווען  ז"ל  רב  בעלזער 
זיך אויך געפונען כ"ק הגה"ק  דארט האט 

חו"פ רבי יודא'לע מדזיקוב ז"ל.

געזעצן  דעמאלטס  איז  יודא'לע  רבי 
חצר,  אין  אינדרויסן  ליג-שטול  א  אויף 
יוסף  ר'  הרה"ח  צוגעקומען  איז  עס  ווען 
אייכלער ע"ה, פון די מקורבים אין בעלזא, 
יודא'לע  און ער האט דערציילט פאר רבי 
די גרויסע נייעס, זאגנדיג, "איך האב פאר 
אייך א גוטע בשורה, עס איז נעכטן געווען 
אין  רב  בעלזער  ביים  אסיפה  גרויסע  א 
אז  געווארן,  מוחלט  איז  עס  און  שטוב, 
קיין  ארויסגיין  נישט  וועט  והלאה  מהיום 
שום חתימה פונעם בעלזער רב אויף קיין 
שום בריוו, נאר אויב עס האט בעפאר די 
חתימה פונעם ירושלימ'ער רב )הגה"ק רבי 

יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל(".

יארן  עטליכע  די  במשך  הוה,  וכך 
דער  זמן  כל  המדינה,  התייסדות  די  פאר 
איז  געלעבט,  האט  ז"ל  רב  ירושלימ'ער 
נישט ארויסגעקומען קיין שום אפיציעלער 
צעטל וואס האט געהאט די חתימה פונעם 
בעלזער רב, אויב האט דאס נישט געהאט 
ירושלימ'ער  פונעם  חתימה  די  פריער  פון 

רב.

עד ולא עד בכלל
באמערקן,  צו  אינטערעסאנט  איז  עס 
אין  בעלזא  קרית  אין  דרשה  א  אין  אז 
)ט' שבט תש"ס, במעמד  ירושלים עיה"ק 
ציון יובל העשרים ליסוד הביד"צ של קהל 
אז  געווארן  דערציילט  איז  הדת(,  מחזיקי 
ירושלימ'ער  דער  ווען  תש"ט,  סוכות  ערב 
איז  זצ"ל  דושינסקיא  הגרי"צ  מרן  רב 
העדה  הנהלת  די  האט  געווארן,  נסתלק 
החרדית געשיקט א טעלעגראם קיין תל-

אביב צום שטוב פונעם בעלזער רב, מודיע 
צו זיין איבער די פטירה פונעם ירושלימ'ער 
אלס  אויפגענומען  האט  מען  אז  און  רב, 
דין  בית  ראש  יעצטיגער  ביז  דעם  מ"מ 
אלס  בענגיס,  ראובן  זעליג  רבי  הגאון 

ירושלימ'ער רב.

דער טעלעגראם איז אנגעקומען צו די 
הענט פונעם בילגורייער רב, וועלכער האט 
פארשטייען  זיי  צי  ארומיגע,  די  געפרעגט 
מעלדן,  צו  מיינט  טעלעגראם  דער  וואס 
א  ווי  אנגעקוקט  דאס  האבן  ארומיגע  די 
מעלדן  וויל  טעלעגראם  דער  אז  פשטות, 
די  אין  שטייט  עס  וואס  אייגנטליך  דאס 

ידיעה.  

האט דער בילגורייער רב געזאגט, "איך 
וועל אייך זאגן, דער טעלעגראם איז נישט 
הרב  איז  היינט  "ביז  הוראה,  א  ווי  מער 
דושינסקי געווען אויף ענק בעל הבית, און 
פון  און  פאלגן,  געדארפט  אים  האט  איר 
היינט אן איז הרב בענגיס בעל הבית, און 

אים וועט איר פאלגן"... 

דאס  באשטעטיגט  עפיזאד  דער 
א  געווען  איז  עס  אז  אויבנדערמאנטע, 
אז  יארן,  פריערדיגע  די  במשך  הסכם 
דער בעלזער רב וועט זיך צושטעלן צו די 

פסקים פון הגרי"צ דושינסקי ז"ל.

 כי קא נייחא
נפשי דרבי

דערציילט ווייטער הגה"צ אב"ד ותיקין 
ז"ל:

און  צייט,  שטיק  א  אריבער  איז  "עס 
מען האט שוין געהאלטן פאר די ערשטע 
מיט'ן  געשמועסט  איך  האב  בחירות, 
ענגלארד  אברהם  ר'  הגאון  רב,  דאברער 
חסיד,  באבובער  א  געווען  איז  ער  ז"ל, 
באבוב  קרית  אין  געוואוינט  האט  ער  און 
חריף,  א  און  חכם  תלמיד  א  בת-ים,  אין 
נייעס,  דיר  פאר  האב  "איך  מיר,  ער  זאגט 
די  פאר  חתמ'ענען  וועט  רב  בעלזער  דער 

בחירות".

זאג איך אים, "עס קען נישט זיין, איך 
האב אליין געהערט פון ר' יאסל אייכלער, 
ווי ער האט דערציילט, אז עס איז געווען 
א החלטה ביים בעלזער רב אין שטוב אז 
צעטלעך  קיין  אונטער  נישט  שרייבט  ער 
מיינט  נאר מיט הגרי"צ דושינסקיא, דאס 
אז אין עניני צבור וועט ער מיטהאלטן מיט 

העדה החרדית, און דער בית דין צדק פון 
העדה החרדית אסר'ט דאך די בחירות".

זייניגע,  דאס  ביי  זיך  האלט  ער  אבער 
און ער זאגט, אז ער ווייסט וואס ער רעדט.

געטראכט,  איך  האב  דעמאלטס  שוין 
אז דאס התחייבות זיך צו האלטן צו 'העדה 
הגרי"צ  זמן  כל  געווען  נאר   איז  החרדית' 
דושינסקיא לעבט, און אזוי ווי ער איז שוין 
נסתלק געווארן, שפירן זיי זיך באפרייט פון 

די התחייבות.

דער דאברער רב האט געוואוסט וואס 
ער רעדט...

ערשינען  איז  תש"ט,  טבת  חודש  אין 
דער ערשטער קול קורא צו די בחירות, א 

קורצער כרוז וואס לויטעט:

"באשר יום הבחירות לאסיפה 
המכוננת במדינה ממשמש ובא, 

ונחוץ מאד להלחם למען שמירת 
התורה והדת במדינה, ולתת 

התחוקה המיועדת על פי דין תורה, 
ובכן נבקש מאת אחב"י לפעול 

להצלחת הרשימה המאוחדת ב', 
ולהצביע ַבעדה".

הק' אהרן מבעלזא

האט דער בעלזער רב 
גע'חתמ'עט קעגן דאס 
ביד"צ פון ירושלים?!

אט איז וואס עס דערציילט אונז הגאון 
שלעזינגער  אליקים  רבי  הישיש  האדיר 

שליט"א, ראש ישיבה הרמה לאנדאן:

ר'  הרב  טאטע  "מיין 
דוד ז"ל האט געוואוינט 
עטליכע  תל-אביב,  אין 
אפגערוקט  דירות 
ז"ל,  רב  בעלזער  פונעם 
געווען א שטיק  איז  עס 
האב  איך  וואס  צייט 
דירה  א  געהאט  נישט 
איך  האב  ירושלים,  אין 
מיין  נעבן  געוואוינט 
תל-אביב,  אין  טאטן 
אזוי האט איך באקומען 
צום  נאנטשאפט  א 

בעלזער רב'ס שטוב.

אין  האב  "איך 
א  געהאט  תקופה  יענע 

רב,  בילגורייער  מיט'ן  טאג  יעדן  חברותא 
ער האט געהאט א צימער אינעם בעלזער 
מען  האט  צימער  יענעם  פון  שטוב,  רב'ס 

געקענט גלייך אריינגיין צום בעלזער רב.

רב  בילגורייער  מיט'ן  שייכות  "מיין 
האט  ער  ווען  יארן  יענע  אין  געווארן  איז 
מיט'ן  נאנטקייט  קיין  געהאט  נישט  שוין 
הויף  פונעם  אנדרייער  די  הויף,  בעלזער 
האבן אים שוין נישט גורס געווען, ווען איך 
קיין בעלזא,  גיין פרייטאג צונאכטס  פלעג 
פלעג איך אלס פארברענגען און שמועסן 
געווארן א שטארקער  איז  אזוי  אים,  מיט 

לערנען  פלעגן  מיר  און  אונז,  צווישן  קשר 
אינאיינעם יעדן נאכמיטאג.

דער  ארויסגעקומען  איז  עס  ווען 
בחירות,  די  איבער  קורא  קול  ערשטער 
בעלזער  צום  אריינגיין  געוואלט  איך  האב 
האט  ער  צי  דערוועגן,  פרעגן  אים  און  רב 
דער  ווייל  אונטערגעשריבן,  טאקע  דאס 
קען  עס  אז  געגלויבט  נישט  האט  ציבור 
זאל  רב  בעלזער  דער  אז  זאך,  אזא  זיין 
וואס  צייט  די  אין  בחירות,  די  זיין  מתיר 
האט  החרדית"  "העדה  פון  ביד"צ  דער 
אבער  האב  איך  גע'אסר'ט.  שארף  דאס 
צו  וואס  נישט  האב  איך  אז  געוואוסט 
מיך  וואלט  ער  ווייל  גבאי'ן,  פונעם  בעטן 
נישט אריינגעלאזט, מ'האט געהאלטן אז 
געווען  נאך  איז  צייט  יענע  )אין  גבאי  דער 
ערשט  מזרחי'סט,  א  עמיצער  גבאי  א 
שלום  ר'  גבאי  דער  געווען  איז  שפעטער 
שטוב,  אין  בעה"ב  דער  איז  ע"ה(,  פויגעל 
אז  המשמר,  על  געשטאנען  איז  ער  און 
מ'זאל נישט קענען אריינגיין צום בעלזער 

רב רעדן איבער די ענינים.

וועל  געווען, אז איך  האב איך מחליט 
גארנישט זאגן פאר'ן גבאי'ן, נאר איך האב 
געבעטן פונעם בילגורייער רב, אויב ער קען 
אריינגיין  קענען  זאל  איך  אז  העלפן,  מיך 
זיין צימער. ער האט מסכים געווען,  דורך 

און ער איז אויך מיטגעקומען מיט מיר.

בעלזער  צום  אריינגעגאנגען  בין  איך 
האט  דין  בית  "דער  פרעג  איך  און  רב, 
קיין  צו  גיין  נישט  מ'טאר  אז  גע'פסק'נט 
מען  האט  גאס  די  אויף  און  בחירות, 
האלט  רבי  דער  אז  געזאגט, 
אז עס איז א חיוב צו גיין צו 

בחירות".

בעלזער  דער  האט 
א  ווי  געענטפערט  רב 
"וואס?  דערציטערטער: 
וועל  איך  חלילה!  חלילה! 
זאגן קעגן בית דין?! איך וועל 
קעגן  זאגן  נישט  קיינמאל 

ירושלימ'ער בי"ד".

זיינע  גענוי  געדענק  איך 
ווערטער, וואס ער האט מיר 
דעמאלטס געזאגט: "חלילה, 
קעגן  זאגן  זאל  איך  חלילה, 
כ'וועל  בי"ד?!  ירושלימ'ער 
ירושלימ'ער  קעגן  זאגן  נישט  קיינמאל 

בי"ד" .

גבאי  דער  האט  מינוט  יענע  אין 
געעפענט די טיר, און איך האב באמערקט 
דאס  אבער  כעס.  מלא  געווען  איז  ער  אז 
האב  איך  וואס  ווערטער  די  געווען  זענען 

אליין געהערט פונעם בעלזער רב ז"ל.

די מעשה איז געווען נישט קיין לאנגע 
צייט פאר די פטירה פונעם בילגורייער רב, 
דער  און  תש"ט,  בשנת  געווען  איז  דאס 
בילגורייער רב איז נפטר געווארן כ"ה חשון 

תש"י.

- דער - 
באהאלטענער

אמת

חוב קדוש?!
להצדיק את הצדיקים: דער גאנצער אפענער אמת

הגה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל

כ"ב

"וואס? חלילה! 
חלילה! איך 
וועל זאגן קעגן 
בית דין?! איך 
וועל קיינמאל 
נישט זאגן קעגן 
ירושלימ'ער 
בי"ד"

)פארזעצונג אין קומענדיגן גליון בע"ה(

)פָארזעצונג פון פריער:(
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 פאליציאנט: "איך גיב דיר די נומער פון שישא"...

א בחור וואס זיצט שוין אין טורמע צום 3'טן מאל )!!( רופט אריין צו ר' שמעון און זאגט 
אזוי:

וויל  איך  אבער  מיליטער,  אין  גיין  צו  געווארן  גערופן  בין  איך   ,..... פון  בחור  א  בין  "איך 
נישט. בין איך געגאנגען אין לשכת הגיוס און געזאגט אז איך בין א חרדי און כ'וויל נישט 

דינען דארט. האבן זיי מיר געקייטלט, און אריינגעווארפן אין טורמע אויף 10 טעג.
שפעטער האב איך באקומען נאך א בריוו צו קומען, האב איך געמיינט אז נאכ'ן זיצן בין 
איך שוין פטור, כ'בין אהינגעגאנגען און זיי האבן מיר ווידער ארעסטירט, און אריינגעווארפן 
אויף "20" טעג. 2 וואכן צוריק, נאכ'ן באקומען סטראשע בריוון אז איך מוז זיך שטעלן, 
האב איך נאכאמאל פרובירט, כהאב מיר געבעטן ביי זיי אז איך בין שוין געווען 2 מאל און 
תפיסה און איך האלט נישט ביים גיין אין מיליטער, אבער זיי האבן מיר גלייך געקייטלט 

נאכאמאל און פאר'משפ'ט אויף נאך 20 טעג, און צום דריטן מאל.
דער בחור לייגט צו אזוי: "איך האלט שוין נישט אויס דא די פייניגונגען און די נידריקייט 
מיר  האט  אפיציר וואס  איין  פאר  מיך אויסגעוויינט  איך  האב  היינט  הערשט,  דא  וואס 
נישט  "דו האסט  זאגט מיר  און ער  און ער האט רחמנות באקומען,  אויסגעזען ארנטליך, 
קיין לויער?! איך גיב דיר די נומער פון "שישא", רוף אים, ער קומט אין געריכט פאר אלע 

חרדים!".
ווי פארשטענדליך האט ר' שמעון זיך באלד אריינגעווארפן אינעם קאמפליצירטן קעיס, 

ולד' הישועה.

3

אין קורצן מערכות הקודש 

ארבעט אויף באנען בעצם יום השבת רח"ל גייט ווייטער אן, טראץ בריוו פון ח"כ המינים 
די  צושטערט  דאס  אז  הכופרים,  ראש  צום  התורה'  'יהדות  פון  פארזיצער  גאלדקנאפף 
קאאליציע אפמאכן – מדינת ישראל טראנספארטאציע מיניסטער זאגט פאר באן באאמטע 
אז 'עס איז נישט דא קיין קריזיס )אז די קאאליציע וועט צופאלן( און מען קען ווייטער 
ארבעטן אין שבת' ]רח"ל[ – פרייע פרעסע שפעט אפ פון רעליגיעזע פארטייען, שרייבנדיג 
די  צואווארפן  נישט  ווי  סיי  וועלן  פרומע  די  ווייל  זארגן,  צו  וואס  דא  נישט  איז  עס  אז 

רעגירונג טראץ וואס עס גייט פאר חילולי שבת רח"ל

קהילות הקודש אין ירושלים זעצן פאר מיט פראטעסטן עפ"י קריאת חברי הביד"ץ שליט"א 
קעגן אומריינע סעלפאון געשעפטן, וועלכע פארקויפן די טריפה'נע כלים, קעגן מפורש'ן 
זענען  יצחק'  'תולדות אברהם  ק"ק  פון חברי הביד"ץ שליט"א – הונדערטער חברי  פסק 
ארויסגעקומען פראטעסטירן בראשות רבם ומאורם כ"ק אדמו"ר מתוא"י שליט"א און הגאון 
רבי שמואל בראנדסדארפער שליט"א חבר הביד"ץ – פאליציי זיך אויפגעפירט גאר ווילד, 
ברוטאל צושלאגן די מוחים, אריינגעלאפן מיט ווילדע פערד צווישן די פארזאמלטע, און 

ארעסטירט עטליכע אידן מיט ברוטאליטעט

 
אין קורצן הצלה מגיוס 

ליובאוויטשער  א  אנגעקומען  איז  ויחי  מאנטאג  
האב  "איך  דערציילט:  ראשונה, און  שנה  אין  אינגערמאן 
און  סדר,  אונזער  ווי  אמעריקע  אין  געלערנט  בחור  אלס 
ביים צוריקקומען האב איך געמוזט גיין אין מיליטער. כהאב 
פרובירט עס מסדר צו זיין אבער אין לשכת הגיוס איז געווען 
אז  געווען  מסביר  מיר  האט  וואס  ארבעטער  חרדיש'ער  א 
זיין אלעס העכסט כשר און דאס בעסטע פאר מיר  ס'גייט 
"איך האב זיך ליידער רעקרוטירט,  איז זיך צו רעקרוטירן! - 
און איך האב באקומען אן ארבעט צו זיין א משגיח כשרות, 
נייע  א  צו  פאזיציע  מיר געטוישט  מען  האט  לעצטנס 
ממש  מצב  אידישקייט  דער  איז  דארט  אנשטאלט, און 
דארט  בלייב  איך  אויב  אז  געזען  האב  נוראים, איך  פחדים 
"איך   - אנטלאפן!  פשוט  איך  ח"ו, בין  גמור  גוי  א  איך  ווער 
געפרעגט  איך  האב  מיר", יעצט  זוכן  זיי  רגע,  יעדע  ציטער 
און  שישא"  הרב  צו  מיר "גיי  ער  זאגט  טון  צו  וואס  חבר  א 
אריינגעלייגט  זיך  שישא האט  שמעון  הר"ר   – איך!  בין  דא 
אינעם קעיס, און ווי די מצילים געבן איבער דארף מען גרויס 
רחמים אז אלעס זאל גיין כשורה, עס איז גאר קאמפליצירט 
איז  און  מיליטער  אין  דינען  נאכן  שוין  האלט  ער  וואס  נאך 

אנטלאפן, ולד' הישועה.

***

ר'  איז  ויחי  דינסטאג 
שמעון געווען פארנומען 
משפט  שווערע  א  מיט 
די  וואס  אידן,   2 אויף 
חושד  זיי  איז  פאליציי 
וואנדאליזירונג  א  אין 
גלעזער  א  אויף  אטאקע 
האט  געשעפט וואס 
אין  געלייגט  געהאט 
מיאוסע  צייטונגען 
 , ס ט נ ע מ ז י י ט ר ע ו ו ד א
די  וויבאלד  און 
געווען  זענען  צוויי 

מען  האט  אייגנטומער,  געשעפט  די  פָארהאלטן  בעפאר 
ארויפגעלייגט די שולד פון די וואנדאליזירונג אויף זיי, וואס 
געהייסן  האט  שופט  דער   - ר"ל  קלאגע  שווערע  א  מיינט 
באפרייען די 2 אידן ביז זייער משפט, אבער די פאליציי האבן 
עס אפעלירט - נאך שווערע ארבעט פון ר' שמעון זענען זיי 

באפרייט געווארן אויף הויז ארעסט.

***

ברוך פודה שבויים!
 - אפיס!  אין  פארגעקומען  איז  לחיים  פרייליכע  א  גאר 
שווערע  גאר  יאר  מיטגעמאכט 4  בחור וועלכער האט  א 
וואס ער האט נישט באקומען קיין  מצבים מיט'ן מיליטער, 
דיחוי ווייל ער האט געלערנט אין א ישיבה וואס איז נישט 

האט  ער   - וכדו'  הלימוד  שעות  די  צוליב  באשטעטיגט 
געהאט אויפגעוויזן אז ער האט נפשיות'דיגע פראבלעמען, 
אויף א גאר ערנסטע פארנעם וד"ל, אבער די רשעים האבן 
און נישט אנגענומען  אויף אים  זיך פארלייגט  מאיזה סיבה 
מיליטער"  אין  גיין  מוז  "ער  אז  געמאלדן  און  תירוצים,  קיין 
מ'האט  ווען  נסים  געהאט  ער  האט  מאל  עטליכע  שוין   -
זיך  האט  ער  אבער  ארעסטירט,  שיעור  "כמעט"  אים 
ארויסגעדרייט - לעצטנס האט ער זיך געוואנדן צום מרכז, 
זיינע פאפירן, פרעגנדיג צו מ'קען איינמאל פאר  און געוויזן 
ער  איז  טאג  יעדן  ווען  אומ'רואיגקייט  זיין  ענדיגן  אלעמאל 
בפחד אז מ'קייטלט אים און מ'זעצט אים אריין אין טורמע 
- דער לויער פונעם מרכז מנחם שטאובר האט געשיקט א 
שארפע בריוו צום "מיטב" אפטיילונג פון די מיליטער הלמאי 
זיי  פטור!  זיין  לאנג  שוין  דארף  וואס  בחור  א  פייניגט  מען 
האבן געבעטן די פאפירן און ער האט אלעס אריינגעשיקט 
און זיכער געמאכט אז אלעס איז אויפ'ן בעסטן וועג מסודר, 
דעם  איין"  "פרירן  אז זיי  געענטפער  אים  האבן  זיי  ביז 
"משתמט סטאטוס" פון דעם בחור! און זיי וועלן מעיין זיין 
וועגן זיין עתיד - קוים א וואך שפעטער, איז דער בחור שוין 
מסודר מיט א  פטור אין די האנט! און קען שוין שלאפן רואיג 

אז ער איז פריי פון די רשעים! ב"ה.

***
פדיון שבויים כפשוטו!

א היסטערישע  באקומען  שמעון  ר'  האט  מוצ"ש 
בחורים,  אמעריקאנער   2 פון  חברים  פון  רוף  טעלעפאן 
א  ביי  נאכמיטאג  שבת  געווארן  זענען ארעסטירט  וואס 
ירושלים, און שמאכטן פארלוירענערהייט.  געשעעניש אין 
געפאדערט  אריבערגעלאפן,  שנעל  איז  שמעון  ר'   -
ווערן  קענען  צו  פארטיידיקט  זיי  און  משפט,  א 
 - אחריות  זיין  ביזדערווייל, אויף  אויף   ארויסגעלאזט 
ווערן ב"ה באפרייט, שרייבט דער שופט  זיי  אינעם פסק אז 
זענען  זיי  אז  שישא"  הרב  "טלפון  נומער  סעל.  שמעון'ס  ר' 

אויף זיין אחריות...
***

פאר  משפט  א  פארגעקומען  איז  דאנערשטאג 
קלאגע  באשולדיגונג  געהאט א  נאך  האט  וואס  איינעם 
צייטן  די  פון  "קאראנע", פארבליבן  ביי  פאליציאנט  א  פון 
גאס...  די  אין  גיין  פאר'ן  טיקעטס  געטיילט  מ'האט  וואס 
שישא  שמעון  רבי   - געגנטער  חרדישע  די  אין  ספעציעל 
וואס איז געווען אין געריכט-הויז צוליב אן אנדערע משפט, 
און  אויך  משפט  דעם  צו  שטעלן  צו  זיך  באשלאסן  האט 
אז די  אויפגעוויזן  האט  ער   - אינגערמאן  דעם  פארטיידיקן 
פאליציאנטקע ווייסט אליינס נישט וואס זי רעדט און איז זיך 

כסדר סותר, ביז דער כתב אישום איז געווארן בטל.

***

א גרופע ליובאוויטשער 
פארן  בחורים וועלכע 
אמעריקע  קיין  ארויס 
חב"ד  דעם  און לויט 
רח"ל  זיי  דארפן  הסכם 

מיליטער  אין  דינען  אפיציעל 
זענען  צוריקקומען,  ביים 
בעטן  אפיס  צום  געקומען 

אז  דערציילן  זיי   – מיליטער  באפרייען פון  זיי  הילף מ'זאל 
וועלן מוזן  זיי  זייער ראש ישיבה אז  זיי האבן געזאגט פאר 
ער  האט  סכנה'.  א  עס  איז  'אפשר  און  מיליטער  אין  דינען 
זענען  זיי   – שישא"...  צו  גייט  געענטפערט "דעמאלס  זיי 
גענויע  באקומען  און  מצילים  די  פון  איינעם  מיט  געזיצן 

אנווייזונגען וויאזוי נישט צו אריינפאלן ח"ו אין שמד.

***

למען אסירי ציון!
ס'איז  וויבאלד 
דא  ליידער  יעצט 
ארעסטירטע  מערערע 
מיליטערישע  די  אין 
שמעון  ר'  טורמעס, האט 
באזונדערע  א  געהאט 
]טייערע[  לענגערע 
אפיס  אינעם  זיצונג 

אינאיינעם  מ'האט  וואו  שטאובער,  מנחם  לויער  דעם  פון 
דורכגעאקערט איין קעיס נאכן צווייטן, און צווישן אנדערן 
אויף  פראסעקיוטערס  די  פאר  בריוון  אפגעשיקט  אויך 
עטליכע קעיסעס, מיט די האפענונג אז זאכן זאלן זיך רוקן 

פאראויס צום גוטן.

***

און  שיינער  א 
בריוול איז  הארציגער 
וואך  לעצטע 
פון  אריינגעקומען 
עסקן  א חשובע'ר 
ויתומות,  יתומים  פאר 
האט  ער  וואס  נאכדעם 
מיט  געמוטשעט  זיך 
א  פון  יתום  א  בחור  א 
חסיד'ישע  היימישע 
ארבעט  וואס  משפחה 
נישט  דעריבער  קען  און 
באקומען קיין 'דיחוי', און 
גיין  געדארפט  האט  ער 

אין מיליטער – דער עסקן וועלכער האט דאך געוואוסט אז 
אויב פאר יעדן איז עס א מקום שמד, איז קיין פראגע נישט 
קען  און דאס  ארגסטע,  דאס  עס  איז  בחור  דעם  פאר  אז 

חלילה אראפשלעפן אלע זיינע געשוויסטער ווייטער, ח"ו.
האט  שמעון  סיי ר'  געווען,  מצליח  מ'האט  אז  ב"ה 
אפעטיט  דעם  אוועקגענומען  בחור און  מיט'ן  גערעדט 
מיט  געארבעט  סיי  און  גליקן...  אזויגערופענע  די  פון 
צו- דורכגיין  דארפן  זיין אן  צו  מסדר  זיך  אים וויאזוי 
דערביי(, און  נישט  האלט  ער  )וואס  מוטשענישן  שווערע 

ב"ה עס האט מצליח געווען!

א בריוו פון ביד"ץ העדה 
החרדית איבערן ארעסט, 

ארויסגעקומען בשעת בי"ד 
האט גערופן ר' שמעון און 

באפוילן צו טון מה שביכולתו 
זיי צו באפרייען
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 און שיקן א קוויטל וואס וועט ווערן פארגעליינט ביים ציון
קודש הקדשים דורכ'ן בעל מסירת נפש הר"ר שמעון שישא שליט"א  זיך מזכיר צו זיין פאר א ישועה

ביי רבי שמעון בר יוחאי

ו נ י ב ל ר ו ש ת נ ש מ

משה יודא יואל ווייס

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשבי'... המקום ירחם עליהם

נא להתפלל עבור:
אליהו נסים בן אמי 

א 24 יעריגער אינגערמאן, ארעסטירט געווארן מאנטאג בא

יוסף חיים בן לירז
זיצט שוין באלד צוויי וואכן נאכן ווערן ארעסטירט אין לופט-פעלד

גבריאל בן מרגריטא
אנטלאפן פון מיליטער און ארעסטירט געווארן

ישראל מאיר בן מירב
געווען 20 טעג אין טורמע, האט א שווערע קעיס צו קענען באקומען א פטור

זענען  וואס  כפירה  דברי  גראבע  פון  אנבליק  אין   
באקאנטן  א  דורך  וואך  פאריגע  געווארן  געהערט 
וועלכער  חיים,  אלקים  דברי  מסלף  און  פרעדיגער 
שפראך  עלאקווענטע  און  צינגל  געשליפן  זיין  נוצט 
חסידים  צווישן סאטמארע  אריינדרינגען  פרובירן  צו 
איז  לנו,  והיקר  הקדוש  כל  אין  ספיקות  אנזייען  און 
אין פלאץ איבערצו'חזר'ן, גאר אין קורצן, די יסודות 
קלאר  אזוי  האט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  מרן  וואס 
אלע  )אין  משה  ויואל  ספה"ק  אין  ארויסגעברענגט 
מאמרים... ספעציעל אין מאמר א'(. זכרהו מאחר שבא 

להשכיחו.
האט  ימ"ש  הערצל  וואס  באוועגונג  ציוניסטישע  די 
צוויי  זיך  אין  פארקערפערט  האט  געגרינדעט, 
באזונדערע נקודות, וואס ביידע זענען אייניג שעדליך 

פאר כלל ישראל, און פולקאם מנוגד צו דת תוה"ק:
אידישע  דאס  ציון",  "שיבת  פון  רעיון  דער   )1
פאלק איז מיד פון ווארטן אין גלות, מ'נעמט זיך 
וואו  ישראל,  ארץ  קיין  ארויף  מ'גייט  און  צוזאם 
רעגירונג,  אייגענע  לאנד,  אייגן  אן  מ'גרינדעט 
אומות  די  צו  משועבד  נישט  מער  זענען  אידן 

העולם;
"עם, ארץ, שפה".  פון  א באזונדערע באגריף   )2
פון  ווערטער  הייליגע  די  ווי  אנדערש  אז  ד.ה. 
אלא  אומה  אומתינו  "אין  אז  גאון  סעדי'  רבי 
אידישן  פון  אייגנארטיגקייט  די  אז  בתורותיה", 
תוה"ק,  די  לערנען  און  היטן  דאס  איז  פאלק 
זאגט הערצל ימ"ש אז ניין, דער איד איז א פאלק 
הגוים  ככל  פעלקער,  אנדערע  אלע  ווי  פונקט 
אנדערע  פון  אנדערש  זענען  אידן  ישראל,  בית 
פעלקער בלויז מיט'ן האבן אן אייגענע לאנד, און 

אן אייגענע שפראך. עפ"ל.
די ערשטע נקודה פון נעמען אן אייגן לאנד, פאדערט 
נישט דוקא אז דאס לאנד זאל זיך פירן כנגד התורה. 
ס'קען זיך פירן פולקאם אויסגעהאלטן לויט'ן שולחן 
פרומער  א  זיין  זאל  ממשלה  ראש  דער  ווען  ערוך, 
וואוינען  אנשטאט  נאר  פיאות,  און  בארד  מיט  איד 
גייט  גוי,  אונטער'ן  פראנקרייך  אדער  אמעריקע  אין 
אייגענעם  אן  אונטער  ישראל  אין ארץ  וואוינען  מען 

אידישן מלך/מלוכה.
דער צווייטער חלק, דאס איז געווען הערצל'ס אמת'ער 
אידן  "וואו"  אנגעגאנגען  ווייניג  גאנץ  איז  אים  ציל. 
ער  פאלעסטינע,  אדער  אוגאנדא  צי  לאנד,  א  מאכן 
וואס זאל הייסן  האט בעיקר געוואלט האבן א לאנד 
ישראל'יש,  הייסן  זאל  וואס  שפראך  א  און  'ישראל' 
דער עיקר אז ס'זאל אויסגעריסן ווערן פון כלל ישראל 

דער באגריף פון שמירת התורה והמצוות, היל"ת.
נאר וואס דען, הערצל האט געוואוסט אז צו פאנגען 
די מאסן, מיליאנען תמימות'דיגע אידישע קינדער, אז 
זיי זאלן גרייט צו איבערלאזן זייער היים אין אייראפע 
זרועה,  לא  ארץ  אן  אין  שווער  ביטער  ארבעטן  און 
וואס אידישע קינדער  'רייטן' אויף די גלוסט  מוז ער 
צום  הקדושה,  ארצינו  צו  יארן  טויזנטער  שוין  האבן 
"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", און דערפאר 

צו  ציון"  "שיבת  פון  געדאנק  דעם  גענוצט  ער  האט 
אריינכאפן תמימי לב אין זיין נעץ.

די  צווישן  חילוק  דעם  קלארער  ארויסצוברענגען 
ציונות"  "פרייע  אנרופן  עס  לאמיר  נקודות,  צוויי 
און "פרומע ציונות". דער צווייטער חלק איז "פרייע 
והמצוות  התורה  עול  דעם  אראפ  מ'ווארפט  ציונות", 
דער  לאנד-און-שפראך;  'אידיש'  א  מ'מאכט  און 
ערשטער חלק פון מאכן א מדינה פאר ביאת המשיח, 
וואס קען זיך אפילו פירן עפ"י תורה, דאס איז "פרומע 

ציונות".
די  אין  קלאר  שרייבט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  מרן 
ציל  גאנצער  דער  אז  ויואל משה,  ספה"ק  צו  הקדמה 
ישראל  "בני  די  פאר  איז  ספר  דעם  זיין  מחבר  פון 
ציונות,  קעגן  קעמפן  וועלכע  די  אפילו  הכשרים", 
אז  נקודה  די  ארויס  קלאר  גענוג  נישט  אבער  האבן 
א  ווערטער  אנדערע  אין  אדער  ציונות",  "פרומע 
"מדינה על פי תורה", איז ריכטיג כפירה ומינות בלויז 
פאר די נקודה אז מ'נעמט די גאולה פאר דער צייט. 

אפילו אויב מ'האלט דארט אלע אנדערע מצוות.
טעם  אינעם  באריכות  אריינגיין  דא  נישט  מ'דארף 
הדברים, דער רבי ווייזט דארט אן אז אין דעם הינזיכט 
פון ארויסגיין פון גלות איז יעדע מינדסטע השתדלות 
אסור, און דאס לייקנט אינעם מציאות און דער ציווי 
פולקאם  נישט  איז  ישראל  כלל  לאנג  ווי  אז  השי"ת 
אידישער  גאנצער  דער  נישט  טאר  בתשובה  חוזר 
פארמאגן  און  ישראל  ארץ  קיין  ארויפגיין  פאלק 
אונז  השי"ת  האט  דערפאר  און  מדינה.  אייגענע  אן 

באפוילן דערקעגן מיט אזעלכע הארבע שבועות.
יעצט לענינינו. דער פרעדיגער לייגט אראפ א הנחה 
און  אונטערגעגאנגען'.  שוין  היינט  איז  'ציונות  אז 
פון דארט גייט ער אריבער צו קארמען זיינע דרשות 
מיט'ן   – חסידים  סאטמארע  צו  געוואנדן   – דופי  של 
ריין-מזרחי'סטישן געדאנק אז די היינטיגע מדינה של 
גיהנום איז בעצם אן אתחלתא דגאולה ר"ל. )ער נוצט 
נישט דעם אויסדרוק, אבער אין דעם גייסט רעדט ער. 

מיר ווילן נישט נאכברענגען זיינע פולע דברי בלע.(

לדאבונינו, ציונות איז נישט אונטערגעגאנגען, ס'האט 
נאר געטוישט דעם הוט... אפילו אויב מ'וועט אננעמען 
איז  )וואס  אונטערגעגאנגען  איז  ציונות'  'פרייע  אז 
קלאר  איז  דאס  אבער  ואכמ"ל(,  ריכטיג,  נישט  אויך 
אז פרומע ציונות איז ליידער ליידער זייער ווייט פון 

אונטערגאנג.
גרויסע  אין  מ'זאל  אז  נישט דארט  ס'האלט דערווייל 
העצמאות,  יום  אינעם  הלל  זאגן  הויפן  חסיד'ישע 
די  אין  גייסט  און  שוואונג  דער  אבער  באהיט,  גאט 
'חרדי'שע גאס' אין אר"י איז לדאבונינו אויסטערליש 
דארט  פרעדיגן  זיי  און  געשטימט,  מיליטאנטיש 
טמא'נע  די  פון  עקזיסטענץ  דער  אז  והערב  השכם 
מדינה, דאס איז דער "בשובך לציון ברחמים", אדער 

ווייניגסטנס דער אנהויב דערפון.
די  אין  פארטייען  חרדי'שע  די  פון  אנהענגער  רוב 
די  מיט  פארכאפט  ל"ע  זענען  מדינה,  ציוניסטישע 
ביאת  פאר  מדינה  א  האבן  מ'מעג  אז  כוזבת  דיעה 
המשיח, נאר זיי זענען אזויפיל 'מסכים' אז ס'מוז זיך 
פירן עפ"י תורה – אינדערצייט וואס ס'איז נישטא קיין 
גרעסערע העברת פי ה' ווי נעמען א מדינה פאר ביאת 

המשיח.
די גרעסטע ראי' אז ציונות איז נישט אונטערגעגאנגען, 
דאזיגן  דעם  פון  דופי  של  דרשות  די  טאקע  זענען 
'מצוה' צו  זיך גענומען פאר א  פרעדיגער...! ער האט 
צייט  שטיק  יעדע  ציונות',  'פרומע  ציונות,  פרעדיגן 
אז  הנחה  דער  מיט  און  נאכאמאל,  און  נאכאמאל 
אסאך סאטמארע אידן הערן זיינע דרשות, צילט ער 
אפן אריינצוברענגען זיינע דעות כוזבות צווישן אונז.

אי"ה  וועט  ציונות  זאגן:  אזויפיל  קענען  מיר 
אונטערגיין, אבער ווען ס'וועט אונטערגיין וועט מען 
מסביר  וסרק  הבל  פלפולי  קיין  מאכן  דארפן  נישט 
וויאזוי ס'איז אונטערגעגאנגען,  זיין פארוואס און  צו 
ווייל אין די זעלבע רגע וואס ציונות וועט אונטערגיין, 

וועלן מיר האפנטליך הערן דעם שופר של משיח.
ומלאה הארץ דעה את ה'.

• ברכת מזלא טבא •
 אל מול פני האדם היקר באנשים,

עושה ומעשה למען הכלל והפרט ה"ה

הר"ר ראובן גלאנץ הי"ו 
מגדולי העסקנים לכל קדשי בית 

סאטמאר, ולטובת מרכז עזרה ויעוץ
לרגל הולדת בנו למז"ט 

יה"ר שיזכה לראות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציו, 
ולהמשיך בפעולותיו הברוכות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא

 ציונות איז נישט אונטערגעגאנגען,
ס'האט נאר געטוישט הוט


