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 אקדמות מילין

ישמח לב מבקשי ד', בראותם יחד קונטרס נכבד זה מעט הכמות ורב האיכות אשר בו נלקטו ונקבצו 
 גלות וגאולה.  ,שבועותני ג' ידעתם של גדולי התורה מאורי הדורות זיע"א בעני

ובראשם מוציאי הגליון האפיקורסי של גורמים שונים  ניסיונותיהםנצרכנו להוצאת קונטרס זה עקב 
לסלף ולשבש את דעתם האמתית של גדולי ישראל זצוק"ל כאילו כל  ,לעוות, "קדושת ציון"

וחוזים יתה עקב כך שמחוללי' לא שמרו תורה ומצוות, ימלחמתם כנגד טומאת הציונות ה
וכאילו הגאולה  ו"על טהרת הקודש"... בהזיותיהם שמחובתנו להקים מלכות ישראל ע"פ התורה

  תבוא בדרך טבעית וע"י התנוצצות הלאומיות, עפ"ל.

וכבר נסחפו ברעתם כמה וכמה בני נוער ממוצא חרדי, וחלקם אף עלו ברגל גסה לטמא את מקום 
והמשיכו את חמת הערבים "קדושת ציון" ורבניה, בעידוד ותמיכה ישירה מאגודת  רח"ל, המקדש

 על בני הציבור החרדי. 

שבועות כבר נתבאר בארוכה בספה"ק "ויואל משה" במאמר ג' שבועות, אלא ובאמת כל ענין הג' ]
שרביה"ק מעורר בד בבד על ענין הבחירות שכידוע אסר שכאן מצאו להם בקעה להתנגח בה כיון 

 המתירים להשתתף אינם מודים כלל לדברי הויוא"מ. ש –טענתם בפיהם  –להשתתף בהם, א"כ 

אלא שטעות היא ואף המתירים לילך לבחירות החזיקו בענין ג' שבועות שהם להלכה והעובר עליהם 
 . [כדוגמת ה"קהילות יעקב" וכדו' מבואר עונשו בגמ' )כתובות קיא.(

ת דעתם של גדולי הדורות מנהיגי ישראל לזאת אזרנו חיל להרבות האור ולהמעיט החושך ללקט א
זיע"א שברור מיללו כדברי הויוא"מ, ואמנם כל זה הוא מעט מזעיר מדברי גדו"י, ותן לחכם ויחכם 

   , ועוד חזון למועד אי"ה.עוד

 גם סדרנו הקונטרס ע"פ סדר ליקוט הדברים ואין מוקדם ומאוחר בתורה.

ואלו' אבותינו יהא בעזרנו לחזק ברכיים כושלות ולאמץ ידיים רפות ללחום את מלחמות ד' בכל עוז 
 ותעצומות, עדי יקומו לציון מושיעים, בב"א. 

 יצ"ו.  בני ברקשנת ה' אלפים תשע"ז, פה עיר התורה והחסידות  ייראחודש 

 

  ן"אגודת "מצודת ציוהחותמים ברעדה: 
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 מרן בעל "חפץ חיים" זיע"א
התורה תלמדנו לבלי לעמוד נגד 

 האומות אפילו בשעה שמתגרות בנו

רב לכם סב את ההר הזה פנו וסעו לכם           
צפונה: אל תתגרו בם: ובמדרש הובא בילקוט, 
אם ראיתם אותו )את עשו( שמבקש להתגרות 
בכם לא תעמדו כנגדו, אלא הצפינו עצמכם 
מלפניו, ולהיכן נברח, ברחו לתורה, ואין צפונה 

 אלא תורה, שנאמר יצפון לישרים תושי' וכו'. 

לבלי לעמוד נגד האומות  התורה תלמדנו          
עלינו ללכת בעקבות אפי' בשעה שמתגרות בנו, 

אבינו יעקב במלחמתו עם עשו אחיו, וכברמב"ן 
ז"ל פרשת וישלח וז"ל: שיש בזה רמז לדורות, 
כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו, יארע לנו 
תמיד עם בני עשו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של 

הדברים שהזמין  צדיק, שנזמין עצמנו לשלשת
ולהצלה בדרך הוא עצמו, לתפלה ולדורון 

 עכ"ל. מלחמה לברוח ולהינצל, 

והנה כל זמן שהלכנו בדרך הכבושה הזאת           
הצילנו הקב"ה מידם, ומאז הודחנו מדרכנו 

וחדשים מקרוב באו והנהיגו מנהגים חדשים, 
עזבו נשק אבינו ואחזו בכלי קרב של שונאינו, 

חסור ומצאונו רעות רבות וצרות, הלכנו הלוך ו
 ירחם ד' על עמנו וישיב שופטינו כבראשונה. 

 )חפץ חיים עה"ת, פר' דברים(

 לו חכמו ישכילו שתדלני זמננו
 לבלי להתגרות באומות

והמקור מבואר בתורה, שמטרת משלוח           
המנחה מיעקב לעשו היתה בשביל "כי אמר 

פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן  אכפרה
לו חכמו והנה אראה פניו" וזוהי פרשת הגלות... 

ישכילו זאת שתדלני זמננו, לבלי להתגרות 
באומות ולא ללחום במו, אלא ללמוד מקודם 

ואח"כ ללכת הפרשה הלזו "פרשת הגלות" 
בעקבות "הזקן החכם", כי אז היו מצליחים 

עים בדרכם להיטיב מצב "הכבשה בין שב
זאבים", כמו שמכנים חז"ל מצב עמנו הדל בין 

 האומות. 
 )חפץ חיים עה"ת, פר' שמיני( 

 הגה"ק מהרש"ב מליובאוויטש זיע"אמרן 

הנה גם אם היו האנשים האלה שלמים עם 
 הקץה' ותורתו, אין רשאים לדחוק את 

גם אם היו האנשים האלה א( הנה           
שלמים עם ה' ותורתו, וגם היה מקום לחשוב 

אין לנו לשמוע להם לדבר שישיגו מטרתם, 
הזה, לעשות גאולתנו בכוח עצמינו, והלא אין 

רשאים גם לדחוק את הקץ להרבות בתחנונים 
)רש"י כתובות דקי"א ע"א ד"ה שלא  ע"ז

במ"ר שה"ש פ"ב ע"פ  לדחוק את הקץ ועמ"ש
השבעתי אתכם( וכש"כ בכוחות ותחבולות 
גשמיים, דהיינו לצאת מהגלות בזרוע אין אנו 

 ולא בזה תהיה גאולתנו ופדות נפשנו. רשאים, 
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בהגלות הזה עלינו לצפות רק 
 הקב"הלגאולתנו וישועתנו של 

ובפרט שהוא נגד תקותינו האמיתית כי           
שיביא הקב"ה לנו כל צפיתנו ותקותנו הוא 

ותהי' גאולתנו ע"י הקב"ה בעצמו, מנ"צ בב"א 
כמ"ש במדרש רבה ע"פ כי עמך מקור חיים כי 

גם הגאולה שהיתה ע"י משה ואהרן לא היתה 
גאולה שלמה וחזרו וכו', וכ"ש הגאולה שע"י 
חמ"ו כו' גם שעשו עפ"י נבואת ירמיהו ועפ"י 

ובהגלות הזה נביאים אחרונים שהיו עמם, 
ו לצפות רק לגאולתנו וישועתנו של הקב"ה עלינ

 בעצמו שלא ע"י בו"ד ותהי' גאולתנו שלמה. 
 ( אור לישרים עמ' נ"ז)

 מרן הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זיע"א
ד ד יפק  פ            אתכם והעלה אתכם וגו'ק 

כי לא יעלו בחומה : הנה למדם )בראשית נ כד( 
וזה  עד בא נביא מהשי"ת ויאמר פקד וכו.
כמו לימוד לדורות שלא יעלו מעצמן, ולא 

  שעשו בני אפרים שהקדימו הקץ.

וגם אם יאמר להם הנביא שיעלו לארץ 
אחרת הוא נביא שקר, רק שיאמר שיעלו 
לארץ אשר נשבע לאבותינו וכמו שהיה במשה 

 ודו"ק. רבנו 
 ( משך חכמה, פר' ויחי)

 מרן בעל "צפנת פענח" זיע"א 
למד לנו בגלות, וכמבואר כתובות דף אבל לא למלחמה, קחו מזמרת הארץ, לתפילה, ולדורון,           

  קי"א ע"א.
 ( צפנת פענח, מקץ מ"ג י"א)

 זיע"א בעל "מנחת אלעזר" ממונקאטש מרן
פרשת המעפילים הוא נבואה על 

ם ודומיהם העולים לאר"י הציוני
 בחוזק יד

ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי           
ה' והיא לא תצלח: אל תעלו כי אין ה' בקרבכם 
ולא תנגפו לפני אויביכם וכו': ויעפילו לעלות 
אל ראש ההר וארון ברית ה' ומשה לא משו 

י"ל דהוא נבואה על מה שיהיה מקרב המחנה: 

ועל מה שהיה בזמנינו על ידי הציאניסטען 
יכא דאית להו והדומים להם, כל שום וחנ

להכתות והמפלגות שעלו לארץ ישראל בחוזק 
יד לעשות קאלאניען וללחום עם העמים, 

כנגד ציווי  "ויעפילו לעלות אל ראש ההר"
זהירונו השי"ת על ידי חכמינו ואבותינו, שה

שלא זו הדרך, ומרה תהיה אחריתם ר"ל, והלכו 
 בדרך חוזק ועזות כפירוש רש"י בזה. 
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ועם כל זה "וארון ברית ה'" היא התורה           
הקדושה שאין לנו שום שיור להמאמינים רק 
התורה הזאת, "ומשה" בכל דור ודור שפיר 
קאמר, הצדיקים ומנהיגי האמת צווחו 
ככרוכיא על זה, ולא עלו ולא נתיחדו עמהם, 
"לא משו מקרב המחנה" ישראל הכשרים 
ומאמינים, "וירד הכנעני והעמלקי היושב 

"ר ההוא" שנקרא היצר הרע, ובעצתו היה בה

דומה לה"ר ההוא, כדאיתא בסוכה )נב.(, 
והאומות הרשעים הדרים בארץ ישראל ויכום 

כאשר היה בעוונותינו הרבים ויכתום עד חרמה, 
החרמה וההריגות בירושלם עיר הקודש סמוך 

]בשנת לכותל המערבי על ידי הרשעים האלו 
גאלנו במהרה תרפ"ט[, ה' יצילנו ויעזרנו וי

 בימינו למען שמו ותורתו באהבה. 
 ( ספר חיים ושלום, פר' שלח)

 מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זיע"א הי"ד
 שיטות התורה:

 שלש שבועות השביע
 הקב"ה את ישראל

השיטות כתובות בתורה אשר חזתה את 
הכל מראש, וגם הגידה את הכל מראש. אלפי 

 הוכיחו עד כמה צדקו שיטות התורה,שנים 

 מה הן שיטות התורה?

שלש שבועות השביע הקב"ה את ישראל: 
אל תמרדו באומות... זאת היא אחת משלש 

 הודים לא יהיו "רעוואלוציאנערן".השבועות, שי

"ירא את ה' בני ומלך ועם שונים אל תתערב", 
התרו בנו: אם מקיימים אתם את השבועות 
מוטב ואם לא הרי אתם הפקר כצבי ואייל 

"השבעתי  –שהכל רצים אחריהם לצודם 
 אתכם בצבאות ואילות השדה". 

 )ילקוט מאמרים, מאמר עיקבתא דמשיחא סוף סעי' כ"ז( 

 בגלותישראל ניצלין מכליון 
 הג' שבועותבקיום 

הדברים ראוי להזכיר את  בחתימת          
מאמרם "אתם ניצבים היום וגו' היסורים 
מציבין אתכם ומקיימין אתכם לפניו", והנה 
פנים הרבה לביאור דברים אלו, אבל אחד 

רבה על  מהאופנים הוא כי בעת שהקטוגריה
שונאי ישראל והקטגורים דורשים לעשות 
כליה ח"ו, וכביכול תש כוח של מעלה לסתום 
פיותיהם אז מקימים עלינו רודפים כנחשים 
צפעונים, ומכיון שישראל הם נרדפים הלא 
היא מידת ההנהגה העליונה: והאלו' יבקש את 
נרדף אפילו צדיק רודף רשע, ולא תוכל מידת 

ובזה ישראל ניצלין מכליון הדין לטעון נגד זה, 
ח"ו, מזה נבין כי כל כוחנו וקיומנו הוא בהיותנו 
נרדפים, וחלילה לנו לבקש להיות רודפים, 
ואחת משלש שבועות שהשביע הקב"ה 

כי אלה ברכב לישראל: אל תמרדו באומות, 
 ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר.  

 ם בנחת נשמעים( )ילקוט מאמרים ומכתבים, מאמר דברי חכמי
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 מרן הגאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד זיע"א
  מרא דארעא דישראל

ומרגלא בפומי' לומר: לך אתן ארץ כנען           
הקב"ה הבטיחנו שהוא בעצמו יתן ויוריש כתיב, 

שאנו בעצמנו נצטרך  לנו את הארץ, ולא
 לקחתה בזרוע.

והוא גם מצא רמז לכך בפסוק אחר: "ציון 
"ציון  –במשפט תפדה ושביה בצדקה" 

במשפט תפדה" בגימ' "תלמוד ירושלמי", 
"ושביה בצדקה" בגימ' "תלמוד בבלי", ללמדך 
שרק בקיום שני התלמודים תפדה ציון מיד 

  ולא בחיל ובכח.הגויים 

 ( עמ' קמ"ה מרא דארעא ישראל ח"א)

 מרן בעל "חזון איש" זיע"א 
נשאל החזו"א ע"י אחד מבאי ביתו,           

היאך אפשר שכל האומות שתקו בשעה 
ונהרגו שהצוררים שפכו דם ישראל כמים 

ע"ז ענה אלפי רבבות במלחמת העולם? 

הלא גמרא מפורשת במס' כתובות  החזו"א
שכשעוברין על השלש שבועות הרי אני מתיר 

  את בשרכם ח"ו.
 שליט"א(  רד"מ שמידלאון הג)אפס בלתך גואלנו עמ' קפ"ו מפי 

 מרן הגרי"ז מבריסק זיע"א 
על המצב שאחרי הקמת המדינה 
נאמר "מה תעירו" דהיינו לאחר 

שראיתם שלא הועיל לכם דבר, מדוע 
 ממשיכים בדרככם הרעהאתם 

מרן הגרי"ז זצ"ל דייק בשיר השירים 
בפסוקים המזהירים על ג' השבועות שהשביע 
הקב"ה את ישראל, דבפסוק אחד כתוב לשון 

 אם תעירו ובפסוק אחר כתוב מה תעירו. 

והסביר דקאי על שני מצבים בזמן הגלות, 
דשלמה המלך ע"ה צפה ברוח קודשו שיגיע 

מצב שאנשים מזרע ישראל ירצו לדחוק את 
הקץ, וייסדו ממשלה בזרוע בשר קודם ביאת 
המשיח, ועל כן בתחילה הזהיר שאסור 

 לעשות כן ואמר בלשון אם תעירו. 

ועל המצב שאחרי הקמת המדינה, 
ות באומות יהפכו כבר שדחיקת הקץ וההתגר

דהיינו לאחר  למציאות, אמר בלשון מה תעירו,
שראיתם שלא הועיל לכם דבר, מדוע אתם 
ממשיכים בדרככם הרעה להתגרות באומות 

 ולשפוך דם ישראל כצבאות וכאיילות השדה. 
  "ו(צעמ' קעובדות והנהגות לבית בריסק, ח"ד )
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צריך להתחזק ולהאמין שהגלות 
נגזרה עלינו מאת השי"ת ולחכות 

בסבלנות שהוא יתברך יגאלנו 
 ויושיענו ע"י משיח צדקנו

לאחר החלטת האו"ם על הקמת המדינה, 
אשר גם חלק מהציבור החרדי היה להוט 
ושמח על הצלחת הציונים, עלו כמה מנקיי 
הדעת שבירושלם להמלך בדעת מרן הגרי"ז 
זצ"ל, על הנוסח אותו יש לכתוב במודעות על 

 המצב. 

מרן הגרי"ז זצ"ל תיכף פתח לפניהם את 
ן כאספר התהילים במזמור ב' ואמר להם, 

מתאר דוד המלך את מצבנו "יתייצבו מלכי 
מאומות המאוחדות, "ורוזנים נועדו  –ארץ" 

צריך להתחזק  –יחד על ה' ועל משיחו" 
ולהאמין שהגלות נגזרה עלינו מאת השי"ת 
ולחכות בסבלנות שהוא יתברך יגאלנו ויושיענו 

 ולעמוד בנסיונות. ע"י משיח צדקנו, 

"ת מן ואז נזכה לראות את שחוקו של השי
הרשעים, וגאולת הכזב שלהם, כפי שממשיך 
דוד המלך ע"ה "יושב בשמים ישחק ה' ילעג 

 למו". 
 הנהגות לבית בריסק, ח"דעובדות ו)

  (764הרב מבריסק עמ'  עמ' קצ"ו.

 בסידור כתוב שרעיון הציונות
 פסול הוא

זצ"ל, היכן  פעם שאל אחד את מרן הגרי"ז
כתוב בגמרא או בשולחן ערוך שרעיון הציונות 

 פסול הוא. 

אמר לו מרן הגרי"ז זצ"ל: "גמרא? שולחן 
ערוך? תביא סידור ואראה לך היכן זה כתוב" 
והראה לו בתפילת שמונה עשרה את התיבות 

ותחזינה ענינו בשובך לציון, והיינו כשהשי"ת 
ו לפני יחזור ויתגלה, ולא נחפוץ להיגאל מעצמנ

 בנין בית המקדש והתגלות כבוד שמים עלינו. 

  עובדות והנהגות לבית בריסק, ח"ד עמ' קצ"ה()

אף אם היו מעמידים את החפץ חיים 
בכבודו ובעצמו בראשות המדינה, הדבר 

 היה אסור מצד עצמו

[ זצ"ל על מה יש כשנשאל מרן ]הגרי"ז
לתת את הדגש בהסברת השלילה שיש 
לראות בהקמת המדינה, אם בתיאור העומדים 
בראש ככופרים בעיקר, שכל מגמתם לעקור 
את הדת, וליצר דפוס חדש של יהודים 
המנוערים מכל זיק של יהדות, או שמא יש 
להדגיש ביותר את האיסור החמור הכרוך 

רם ביאת בעצם כינונה של מדינת לישראל, בט
 הגאולה וישיבת סנהדרין בלשכת הגזית. 

הדגש צריך להיות על  השיב מרן זצ"ל:
האיסור שבעצם ההקמה של המדינה, שלא 
יחשוב מאן דהוא כי אילו תנהג כחוקי התורה 

 והשולחן ערוך, יש היתר להקימה. 

להגה"צ רבי מרן זצ"ל כיוצא בזה אמר 
ו "חסרונה של המדינה איננעמרם בלויא זצ"ל: 

רק בשביל העובדה שראשיה פורקי עול ועוברי 
עבירות, לא כי אלא אף אם תשמש אתה כראש 

 ממשלה, הדבר אסור"! 

הג"ר מאיר הלוי סאלאווייציק בנו רבנו 
 שמרן זצ"ל התבטא העיד)שליט"א( ]זצ"ל[ 

אף אם היו מעמידים את החפץ חיים בכבודו "
ובעצמו בראשות המדינה, הדבר היה אסור 

 . "מצד עצמו

 הנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' קצ"ו(עובדות ו)
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 מרן הגאון רבי ישראל זאב מינצברג זיע"א 
ביטול השבועות דין גרמא לכל 

 הצרות שסובלים כלל ישראל
הודות להשם שנשארנו לפליטה           

בעי"ק ת"ו. השם ירחם עלינו מהפרצות שהי' 
הלאה, לע"ע היינו בפחדים, ועלה על רעיוני 
מאמר חז"ל בכתובות קי"א ע"א אם אתם 
מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר 

ואחת את בשרכם כצבאות וכאילות השדה, 

מהשבועות הוא שלא ירחקו את הקץ בעונם או 
שלא ידחקו את הקץ, וכפי הנראה דין גרמא 

הצרות שסובלים כלל ישראל עתה, ודמינו לכל 
ובכל זה יש לנו להנחם ולקוות ובשרינו הפקר, 

שכבר הגיע קצם ע"י שנתמלאה סאתם 
בשיעבוד שמשתעבדין בישראל יותר מדאי, 

 והם מושבעים ועומדים ע"ז, כמבואר שם...  

 ( שו"ת שארית ישראל, סי' מ"ד דף קי"ח)

 מרן בעל "קהילות יעקב" זיע"א 
אינו מובן  מחמת ג' שבועותעיקר טענת האדמו"ר הרה"ק מסאטמאר )שליט"א( ]זיע"א[           

 אבל עכשיו שאין שלטון אחר...  בודאי מתחילה הי' שלא כדיןלענ"ד 
 ( דאיגרתא, ח"ה ר"הקריינא )

 מרן בעל "אבי עזרי" זיע"א 
חלילה לנו להעפיל אל ראש ההר 

 תוך התגרות באומות העולם
פרשה זו של 'ויעפילו' אינה סיפור 
היסטוריה בעלמא, כי אם אזהרה גלויה לנו 

התורה מצווה ומזהירה אותנו "אל ולדורותינו, 
תעלו", וחייבים אנו לשמור על איסור זה 
המפורש ונגלה בתורה, וחלילה לנו להעפיל אל 
ראש ההר תוך התגרות באומות העולם, במעטה 
של מצוות וענינים שבפנימיות התורה, ולא עוד 

העפלה זאת למצות ישוב אלא שמחשיבים 
 ארץ ישראל.

ח"א מדור כיבוש שטחים )מכתבים ומאמרים החדש, 
  והתגרות באומות(

ר אנשי התנועות המדברים שאסו
 לותר על א"י לא ממקור קדוש באו

 אלא ממה שקלטו מחכמות חיצוניות

ומלבד זאת לדעתי כל אנשי התנועות 
למיניהם, ויתר האנשים המדברים ומסיתים 
השכם והערב בכל הזדמנות שאין לותר ואסור 

לא ממקור  – שראל ירץ לותר על שטחים מא
קדוש באו דברים אלו, אלא ממה שקלטו 

שאנחנו עם מחכמות חיצוניות בהשקפה זו, 
ככל יתר העמים, וגם לנו הזכות על מדינה 

 ריבונית ונחזיק בה ואל נרפה אותה. 
  )שם(
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חז"ל דרשו את טובתו של עמנו 
למרוד באומות העולם ולכן אסרו 

 ולעלות בחומה
ומזה יש להבין שגם מה שחז"ל אסרו           

עלינו שלא למרוד באומות העולם ושלא לעלות 
זה אך ורק שדרשו  –בחומה )כתובות קי"א.( 

כי הם ברוח קדשם ידעו  טובתו של עמנו,
ששנאת האומות לעם ישראל היא שנאת 
עולם וקבועה היא בליבם, ואין להתגרות בהם 

על  אף בזמן שהצדק איתנו, כי זה יוסיף שנאה
 שנאה. 

 ( שם)

 מרן בעל "יביע אומר" זיע"א 
השבועה שלא ידחקו את הקץ 

העולם, היא  ושלא למרוד באומות
 לעולם, עד ביאת משיח

ויטל בהקדמת עץ  המהר"חולא אכחד כי 
חיים כתב, שזמן השבועה שלא לעורר 
הגאולה עד שתחפץ, הוא עד אלף שנה, 
וכמ"ש בספר הזוהר פרשת וירא וכו', וע"ע 

ט "למרן החיד"א בשם הגדולים )ח"א סי' רי
 ערך רבנו אלעזר בעל הרוקח(. 

אולם מסתימות דברי הש"ס נראה, 
שהשבועה שלא ידחקו את הקץ ושלא למרוד 

 העולם, היא לעולם, עד ביאת משיח.  באומות

וכן מוכח מדברי הרמב"ם באגרת תימן, 
ומדברי הרשב"ש בתשובה הנ"ל, וכן מדברי 
הריב"ש. וע"ע ביפה תאר על המדרש רבה 

(. וראה עוד למהר"א 'ט סימן ו"ויקרא )פרשה י
גאלאנטי בספר זכות אבות, פ"ק דאבות על 

 לרשות. המשנה ואל תתודע

וראיתי שכבר האריך בזה בספר ויואל משה 
)מעמ' פה על דברי המהרח"ו והחיד"א הנ"ל 

ואכמ"ל, ודו"ק כי רה, אומשם ב והלאה(
 קיצרתי. 

בהוצאת  ימינם ימין שקרקו' תחומין, ח"י עמ' ל"ד, וב)
 ( "אזמרך בלאומים"

 זיע"א "שבט הלוי"מרן בעל 
  לספר ילקוט אמרים ויואל משה בהסכמתו

הנה כמה חשובי ת"ח ויראי אלוקים 
סה"ק ויואל קצרו לתועלת הרבים  –לאי"ט 

משה מכ"ק גאון ישראל וקדוש ה' האדמו"ר 
דבריו הק' אין  –מהרי"ט זי"ע מסאטמאר 

 –ונכתבו בקדושה וטהרה  –צריכים חיזוק 
היות כי נתגלה לעינינו בעו"ה המצב  איברא

ואשר  –העגום והמסוכן בארצינו הקדושה 
אדם גדול הזה ראה בעיניו הק'. א"כ יש בדבריו 
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ה' ובדברי חז"ל אמונה ב –גם חיזוק האמונה 
ומצוה להתחזק באמונת הק' המדברים מזה.

גאולת ישראל וביאת משיח כאשר חזו נביאי 
משה ילמד והאדמו"ר הגה"ק בעל ויואל ה'. 

זכות על אחב"י שלא ישפך ח"ו דם נקי בישראל 
 ויתרפא מזבח ה' ההרוס. 

 הכ"ח מצפה לרחמי שמים, 
 שמואל הלוי ואזנר 

 מרן בעל "להורות נתן" זיע"א 
רבינו יואל זי"ע חזה בחוש המיוחד 

רה האמיתית בלי שום את הדעת תו
 בלבול וערבוב

העמיד הקב"ה את  ועל דרך זה ממש          
הסאטמר רב זיע"א שהי' כ"נביא יואל" אשר 

אשר הגם גילה מצפוניו של היצה"ר בדור הזה, 
שכל הצדיקים וגדולי הדור מדורות הקודמים 
זי"ע כבר צעקו ככרוכיא נגד טומאת הציונות 

אעפי"כ הצליחו שזה מכשול ורע וטמא וכדו', 

הציונים ללבוש צורה של חביבות ארץ ישראל 
וכדו', ועי"ז לפתות את רוב הדור בימים שאחרי 

עד שקם רבינו יואל זי"ע המלחמה הנוראה, 
מלחמת ה' ותיכף חזה בחוש המיוחד  ולחם

בבחי' "מורח ודאין" את הדעת תורה האמיתית 
ובכוחו הגדול אכן זכה בלי שום בילבול ועירבוב, 

הציל את הדור, כאשר כולם רואים כיום את ל
אמיתות דבריו הק', ואשר במלחמתו הק' האיר 

  עיניהם ולבם של ישראל. 
 )קונ' "דעת הלוי" פ"ז(

 מרן בעל "חידושים וביאורים" זללה"ה
ביאת משיח עצם ענין של מדינה קודם 

 צדקנו הוא נגד תורתנו הקדושה

מודעת זאת לכל כי עצם ענין של מדינה           
קודם ביאת משיח צדקנו הוא נגד תורתנו 
הקדושה, ואף אם היה הנידון על שלטון שומרי 

 על אחת כמה וכמה כשהכל תורה ומצוות,
מושתת על עיקרון של ככל הגויים, בכחש 
ובכפירה, ומשתדלים בכל כוחם לעקור הדת 

ולהעביר את שלומי אמוני ישראל מן הי"ג 
עיקרים, היש כאב וצער גדול מזה, אשר 
בפלטין של מלך ארצנו הקדושה, לבשו 
המומרים עוז לחרות על קרנם אין לנו חלק... 

 וככל הגויים בית ישראל, ולגזור גזירות
לעקירת התורה והמצוות, אוי לנו שכך עלתה 

 בימינו.

  )מכתבי התעוררות ח"ב עמ' קנ"ב(

 




