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...אויף אונז ליגט א חוב זיך צו צוימען ,אנטלויפן פון די גוי'אישע וועגן,
פון די גוי'אישע דרכים ,פון יעדער זאך וואס איז אוועקגערוקט א זיז כל
שהוא פון וואס מיר האבן מקבל געווען פון אונזער רבי'ן זכרונו לברכה ,און
פון די אנדערע צדיקים .אז מיר וועלן זיך גודר גדר זיין ,וועלן מיר זעהן אז
גזירה עבידא דבטלא (כתובות ג' ע"ב) עס וועט צעפאלן די גזירה ,אבער ביז
דעמאלס דארפן מיר האבן גרויס רחמי שמים ,אז די אומות העולם זאלן נישט
האבן קיין שליטה אויף אונז.
איך מוז זאגן מיט התפעלות ,די לעצטע פאר וואכן איז מיר אויסגעקומען
אסאך מאל צו זיין ביים רבי'ן זאל זיין געזונט ,מען האט אדורכגעשמועסט

די אלע גזירות החינוך פון דאהי און פון ענגלאנד ,און דער רבי האט דאס
אזוי מיט אן אימה ופחד ,מיט אזא אחריות ,כאילו חרב מונחת לו על צוארו,
דן געווען אויף יעדן פרט ,וויאזוי וויל דער רבי זכרונו לברכה אין דעם פרט,
וויאזוי וויל דער רבי זכרונו לברכה אין דעם פרט .יעדעס ווארט ,יעדער זיז
כל שהוא אדורכגענומען מיט אזא אימה ופחד ,מיט אזא יראת שמים ,צו
מאכן זיכער אז חלילה מען רירט זיך נישט אוועק קיין זיז כל שהוא ,מען
מאכט נישט קיין שום פשרות.
דער רבי במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו ,ביי
יעדער זאך איז ער זיך מתייעץ מיט'ן בית דין זאלן זיין
געזונט ,די גדולי התורה ,מען קומט זיך צוזאם
מען שמועסט זיך אדורך ,מען טוט אדורך
אויף יעדן פרט ופרט ,און מען מאכט
זיכער אז אלעס איז אויסגעהאלטן
אזוי ווי דער בורא כל העולמים
פארלאנגט פון אונז אין אזא
פאל.
ליידער איז דא א
טשטוש המוחות ,עס
קומען אנדערע זיי
שרייען ,מען איז מוחה
"עה ,מען שמד'ט אויס
כלל ישראל ,מען
מאכט פשרות ,מען
פארקויפט די תינוקות
של בית רבן" עס איז
זייער גרינג צו שרייען,
עס איז זייער גרינג
מוחה צו זיין ,אבער
מען דארף וויסן וואס
מען רעדט ,מען קען נישט
אלעס דערציילן ברבים .די
גדולי התורה וועלכע טוען
דאס אדורך ,זענען נאך אזעלכע
יראי ה' ווי די מוחים.
מען האט נישט קיין אחריות ,מען
פירט נישט קיין מוסדות ,מען האט נישט
קיין עול פון אפאר טויזנט קינדער אויף די
פלייצעס זיי זאלן גיין אויפ'ן ריכטיגן דרך .אוודאי

ליידער ,עס איז גענוג אז מען דארף זיך שלאגן מיט די שונאי ישראל ,מיט
די פושעי ישראל ,און אין ארץ ישראל מיט די רעליגיעזע .עס איז באקאנט,
אין פסוק שטייט די כ"ח עתים ,שטייט דארטן (קהלת ג ,ח) ,עת מלחמה ועת
שלום ,פרעגן אלע מפרשים דער אלשיך און די אנדערע ,פארוואס שטייט
נישט עת למלחמה ועת לשלום ,אזוי ווי עס שטייט דארט ,את לאהוב ועת
לשנוא אא"וו.
נאר קען זיין ,אוודאי איז דא א מלחמה וואס איז היפך השלום ,וואס מען
דארף זיך קריגן מיט די רשעי עמנו ,מיט די שונאי ה' ,מיט די שונאי ישראל,
מיט די שונאי התורה .אבער עס איז דא אמאל ווען מען דארף זיך שלאגן מיט
אידן וועלכע גלייבן אין אייבערשטן ,די רעליגיעזע פארטייען אין ארץ ישראל,
זיי זענען אידן וועלכע זענען שומרי תורה ומצוות ,עס איז עת מלחמה ,אבער
אין דער זעלבער צייט איז עס אן עת שלום ,מיר וואלטן געוואלט זיין איינס
מיט זיי ,עת שלום ,אבער ווי לאנג זיי גייען נישט אויפ'ן אמת'ן וועג ,מוזן
מיר האבן א פירוד גמור ,אבער דער תכלית פון דער מלחמה איז עת שלום,
פארקערט ,מיר ווילן זיי מקרב זיין זיי זאלן אויך גיין אויפ'ן ריכטיגן דרך.
עס איז זייער א שווערע מלחמה מפנים ומאחור ,מיר האפן נאר אז דער
גלות וועט שוין נישט לאנג לעבן ,דער רבי זכרונו לברכה ,מה
כאן עומד ומשמש אף שם עומד ומשמש (סוטה י"ג ע"ב),
עס שטייט אין תפארת שמואל (פרשת מטות) און
אין אנדערע ספרים ,אז ווען דער אייבערשטער
האט געזאגט פאר משה רבינו ,נקום נקמת
בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף
אל עמיך (במדבר לא ,ב) ,אז דער
רבונו של עולם האט געזאגט פאר
משה רבינו ,פונקט אזוי ווי בחייך
האסטו לוחם געווען קעגן די
מדינים וועלכע האבן מטמא
געווען דעם כלל ישראל,
איז נקום נקמת בני ישראל
מאת המדינים ,אחר תאסף
אל עמך ,ווען דו וועסט
שוין האבן נפטר געווארן,
זאלסטו פון יענער וועלט
ווייטער זיין דער שר
צבא ,דערלייכטן די אויגן
און מתפלל זיין ,אז דיינע
תלמידים זאלן גיין אין דיינע
וועגן ,און ווייטער לוחם זיין
קעגן דער סטרא אחרא.
מען זעהט ביי דער מלחמה
פון עמלק ,האט משה רבינו זיך
געשטעלט מתפלל זיין פאר'ן כלל
ישראל ,זאגט דער פסוק (שמות יז ,יב)
ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש ,ווי דער
תרגום זאגט ,עס איז געווען ידוהי פריסן בצלו,
משה רבינו'ס תפילות האבן זיך נישט אויפגעהערט
דעמאלס ,נאר עד בוא השמש ,עד סוף כל הדורות איז
משה עומד ומתפלל.
מיר האפן ,אז דער רבי זכרונו לברכה ,פונקט אזוי ווי בחייו האט ער זיך
אפגעגעבן מיט אונזערע נשמות ,מיר זאלן גיין אויפ'ן דרך התורה ,אויפ'ן דרך
היראה ,מיר זאלן זיך נישט אוועקרירן קיין זיז כל שהוא ,איז ויהי ידיו אמונה

ליידער
איז דא א טשטוש
המוחות ,עס קומען
אנדערע זיי שרייען ,מען איז
מוחה "עה ,מען שמד'ט אויס כלל
ישראל ,מען מאכט פשרות ,מען
פארקויפט די תינוקות של בית רבן"
עס איז זייער גרינג צו שרייען ,עס
איז זייער גרינג מוחה צו זיין ,אבער
מען דארף וויסן וואס מען רעדט,
מען קען נישט אלעס דערציילן
ברבים .די גדולי התורה וועלכע
טוען דאס אדורך ,זענען נאך
אזעלכע יראי ה' ווי
די מוחים.

דארף מען מוחה זיין ,אבער מען דארף וויסן וואו מוחה צו זיין,
אוודאי אויב מען וועט זעהן אז מען רוקט זיך אוועק חלילה פונ'ם דרך פונ'ם
רבי'ן זכרונו לברכה ,אוודאי דארף מען מוחה זיין ,דער רבי זכרונו לברכה
האט אונז כסדר געלערנט ,אויב ער וועט זאגן אנדערש דארף מען קעגן אים
אויך שרייען ,אבער אוודאי דאס איז נאר חלילה אויב מען גייט אוועק פונ'ם

ריכטיגן וועג ,אבער אז עס איז מהיפך להיפך ,פארקערט ,מען פרובירט
נאר מיט מסירות נפש ממש ,זיך צו האלטן אויף דעם וועג איז דאך אוודאי
נישט שייך.

דער עולם דארף פארשטיין ,און האבן צוטרוי ,וויסן אז דאס זענען די
גרעסטע גדולי תורה וואס מיר האבן ,דער רבי מיט'ן בית דין ,מיט די אנדערע
רבנים וועלכע זענען עוסק אין דעם .איך בין אליין אחריות ,אז מען האט יעדן

פרט ופרט אדורכגעטוהן ,מיט אזא אימה ,מיט אזא יראה ,מיט אזא פחד,
צו מאכן זיכער חלילה אז מען איז נישט משנה ,אז מען מאכט נישט קיין
פשרות ,מען רוקט זיך נישט אוועק פונ'ם פלאץ.

עד בוא השמש .דער רבי זכרונו לברכה שטייט אויף יענער וועלט און איז
מתפלל און רייסט איין ביים כסא הכבוד ,אז זיינע תלמידים ,זיינע חסידים
זאלן זיך קענען האלטן אויפ'ן דרך התורה.

און אויף אונז ליגט א חוב ,אזוי ווי מיר האבן פריער געשמועסט ,דבוק צו
זיין אין רבי'נס ספרים און חזר'ן און חזר'ן ,און נישט זיך אוועקרירן קיין זיז
כל שהוא ,דאן וועט דער אייבערשטער העלפן ,אז דער גלות וועט שוין נישט
לאנג נעמען ,און דער אייבערשטער וועט טאקע העלפן ,מען זאל זיך קענען
האלטן איבער אלע נסיונות ,סיי אין ארץ ישראל און סיי אונטער די אומות
העולם ,און דער זכות פונ'ם רבי'ן זכרונו לברכה זאל ביישטיין פאר'ן רבי'ן
זאל זיין געזונט ,און פאר גאנץ קהל אויף יעדן טריט און שריט ,ולאורו נסע
ונלך עד ביאת הגואל במהרה בימינו ,אמן.

