
מלונדון שבא למעונו במוצש"ק, וטען בשם הרבי מגור  מדברי הגרד"ל לחסיד סאטמאר
 שהליטאים אשמים בכל מה שקורה בגיוס. נכתב ע"י אחד שנכח שם, בלא עריכה מיותרת:

 
 

הוא אמר לו דבר ראשון, שהכל שקרים שהעצנקים המציאו, אז הלה שאל מה עצנקים האם 

ואיך התחברתם  קוקניק ! לו כן הלא ההוא  שמואל אוירבעך, ואז ר' דוב השיב  זה של ר'

  קוקניק,איתו, בכאלו צעקות 

כל ענין העצנקיות הוא קנאה בשלטון של הציונים, ורצון לשלוט על הציבור שלנו, ובשם זה 

הם משקרים שקרים, של גזירות, ואתם קונים את הלאקש הזה? איך ויל נישט רעד'ן אויף 

-ן אנארמאלער און נישט גווען אהרב קוק אבער דעם כף זכות פון דעם אז ער נישט גווע

-טיפע קוק, ער איז געוון א-ר' יוסף חיים האט גאט אמיושב'דיק, נאר 

יוסף חיים האט   , הלוואי ר'רחבות-קלוגער, און הער האט געכאפט גוט מיט א

מצליח גווען, און מיר האב'ן געלעבט דא גוט מיט אראבער'ס אזוי וי איס געווען פאר דעם 

 מדינה.

ראן מיר וויסין אז דאס איז מדינת השמד, און דעם גאנצע נדון פי פירין זאך מיט אלע יא 

דעם פרעיירע'ס, ר' יואל'יש האט געהאט אשיטה אין דעם, ער איז טאקע אהיליגייער איד, 

אבער מיר גייען אלעע יאראן מפומי'ה דהחזו"א ווי פיר זאך מיט דעם פרעיירע'ס, דעם חזו"א 

עג וועגען דעם, און גאנצע יארען ממאכט אזוי ווי דעם חזו"א האט האט געהאט א'קלארע וו

 געפסקנ'ט.

ואז שוב אמר, שאצלו בבית מסתובבים תלמידי חכמים מכל העדות וכולם מתקבלים בסבר 

]א"ה:  חוץ משקרנים!, שקרנים! אין להם מקום,פנים יפות, להכל יש אצלי מקום, 

 קין פלאץ. האב'ן נישטשקרנים זה היה גפרלאך[, 

שוב דיבר על זה שכאן בארץ ישראל יש כמויות אברכים שלומדים תורה מתוך הדחק, 

כורעים תחת נטל הכלכלה, וגדלים גרייסער תלמידי חכמים, יותר מכל התלמידי חכמים 

ש להם יוהרבנים של כל סטמאר, אין להם בכלל כאלו תלמידי חכמים, ואם כן מה הזכות 

ווי שעמטזיך נישט?! דרך ארץ, -, של נעלך, מ'דארף אלדבר ולהגיד דעות עליהם

אתם יודעים מה זה תורה בעיון? לימוד מתוך הדחק? איך אין לכם  שעמטזי'ך נישט?!

 בושה להגיד דעות לתלמידי חכמים בארץ ישראל הממיתים עצמם באהלה של תורה,

זה ל"ט , שבת שבת זה לכה דודי וללבוש בעקעטשע'סשוב דיבר על שמירת שבת, וכי 

מלאכות עם כל הפרטים, וכל הדקדוקים, שבת איז כרת וסקילה, אז בעניינים חמורים כאלו 

די אלעע סאטמאר'ס יידען סומכים על כל איזה מקל שמוצאים, זה נקרא שמירת שבת, 

בגלל שאין להם לומדים, שלומדים בעיון, ואינם זוכים לדעת  זיינע מחללי שבת בשוגג,

ק, מה אתם חושבים שאידשקייט זה ניגונים ואחר כך ליסוע את שמירת ההלכה בדקדו

לשוויץ לטייל, אידשקיט זה מסירות נפש, ורק כאן בא"י לומדים ומקיימים מצוות מתוך 

 מסירות נפש,

דער יונגלייט וואס זיצן דא, ז'עה ראטווען דעם גנאצע וועלט פון איסורי רבית החמורים, 

מוד, האם בסטמאר יודעים בכלל מה זה רבית, זי התורה של הלי  והכל מתוך העיון ועמל

איז ווי משעמטזי'ך נישט! מ'שעמטזיך וויסען וואס איז שו"ע מיט דעם פרטים? 

 איך יש להם בכלל זכות דיבור על לומדי התורה בא"י. נישט!

אח"כ הראה לו חומש בהוצאת עוז והדר, שכל ההקדמה מלאה דברי מינות ומושפעת 

ים, כל ההקדמה מלאה בהערות בצד שר' דוב כתב, והראה לו, קורסימהמדענים, והאפ

ואמר לו הוא משלכם לא, ותראה איך שהוא כותב על גדולי הראשונים, שהיו חדורים 



בדבקות בבורא יתברך, הוא כותב כמו אדם חילוני, ואפיקורס, וכן בכל הקבצים התורניים 

מקבצי עץ חיים באבוב, וגם  של החסידים כולם כותבים כמו מזרחניקים, והביא דוגמאות

 בדער איד יש מלא ציונות כמו שהוא ראה בעצמו,

ועוד אמר שבשיחות שלו עם העד'ניקעס ועוד כל מיני קנאים ששייכים לסאטמאר הוא נוכח 

שהם מוכנים לקבל שיש אדם גדול עם דעות לא בסדר, ואילו אצלינו אין דבר כזה זה לא 

העד'ניקס ס'איז דאך פרנק. וממילא כל מתחלק, ולדוגמא הביא את היחס לרב 
 אפאלשע קנאים


