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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

וואך  די  האט  וועלט  די  איבער 

אינטערעסע  שטארקע  א  געצויגן 

דער ברייט געדעקטער באזוך פון דעם 

פון  פויפסט  אבי אבות הטומאה דער 

וואטיקאן אין די 'אידישע מדינה'. דער 

פויפסט איז אנטפאנגען געווארן מיט 

מדינת  אין  אויפנאמע  פייערליכע  א 

ישראל, די פירער פון די מדינה האבן 

באגריסט  און  געהאלזט  ווארעם  זיך 

דעם פירער פון די קאטוילישע וועלט 

געווארן  ארומגעפירט  איז  ער  און 

פון  ערטער  נאציאנעלע  די  באזוכן 

דאס לאנד.

איז  באזוך  זיין  פון  לויף  אין 

גאנצער  דער  געווארן  אפגעליידיגט 

און  המערבי  כותל  דעם  ארום  שטח 

אליינס  איינער  איז  פויפסט  דער 

אויך  כותל,  צום  געווארן  צוגעלאזט 

מטעם  הראשים  רבנים  רעליגיעזע  די 

די מדינה, דער אשכנז'ישער דוד לאו 

און דער ספרדישער יצחק יוסף, האבן 

צו  געלעגנהייט  די  פארפאסט  נישט 

אפגעגעבן  כבוד  און אויפנעמען דעם 

די  פון  שפיץ  אין  שטייט  וואס  מאן 

אומווערדיגע נוצרי'שע גלויבן.

אינערהאלב  קרייזן  געוויסע  ביי 

האט  פארטייען  רעליגיעזע  די 

איבער  פארפירן  געהערט  מען 

איז  וואס  כבוד  גרויסארטיגן  דעם 

דעם  פאר  געווארן  צוגעטיילט 

פאסט  עלעמנטן  פרומע  די  פויפסט, 

געווארן  איז  וואס  איז  דאס  אז  נישט 

אנדערע  מדינה.  אידישע  זייער  פון 

מיט  געגאנגען  זענען  עקסטרעמיסטן 

ארגאנעזירט  און  ווייטער  שטאפל  א 

וואס  פראטעסטן קעגן דעם פויפסט, 

איז פארשטענדליך אן אומגלויבליכע 

דוגמתה  שאין  אכזריות  און  הפקירות 

אזא  אטאקירן  און  פארשעמען  צו 

האט  וואס  פירער  מאכטפולע 

גוים  מיליאנען  השפעה  זיין  אונטער 

פארשפרייט איבער די גארער וועלט. 

די  באטראכטן  אבער  לאמיר 

קוק  אנדערע  אן  פון  געשיכטע 

דעם  פון  געלעגנהייט  דער  צו  ווינקל: 

מער  נישט  איז  באזוך,  היסטארישן 

דעם  אבזעווירן  צו  אצינד  פאסיג  ווי 

טומאת  די  צווישן  שידוך   פאסיגן 

הנוצרות און די טומאת הציונות, צוויי 

באוויזן  ליידער  האבן  וואס  קליפות 

לקעקע ביצתן של ישראל און אנזייען 

שמד און חורבן ביים כלל ישראל אויף 

פרעצעדענטלאזע שטאפלן. דאס איז 

וואס  בונד  א  און  שידוך  א  אייגנטליך 

ביים  אנגעהויבן  צוזאמען  שוין  גייט 

חוז"ה  דעם  דורך  ציונות  פון  געבורט 

המדינה הערצל ימ"ש.

היסטאריש  טאקע  איז  עס 

דער  אז  באהויפטן  צו  אינטערסאנט 

געהאט  האט  זעלבסט  הערצל  רשע 

א שטארקער געפיל צו די קריסטליכע 

רעליגיע, די טומאה פון נוצרות וועלכע 

שייטער  אויפן  געשליידערט  האט 

מיליאנען  ערמארדעט  און  הויפן 

דעם  דורכאויס  קדושים  אידישע 

שטארק  האט  אדום  גלות  ביטערן 

אויסגענומען ביי אים, ער האט געהאט 

א נאנטע נייגונג צו איר. 

די  ווען  חגא  זייער  פון  טאג  דער 

קריסטן פייערן "קראצמעך" אלס זכר 

צו דעם אותו האיש שר"י, איז געווארן 

אין  אים  ביי  יערליך  יאר  געפייערט 

זיין טאג  שטוב פאר די פאמיליע. אין 

האב  "יעצט  הערצל  דערמאנט  בוך 

קינדער  מיינע  פאר  אנגעצינדן  איך 

היינטיגע  די  צו  בוים  קראצמאך  דעם 

הויפט  דער  גידמאן,  הרב  און  חאגע. 

רב פון די שטאט, איז אנגעקומען)אים 

אויס  ווייזט  דערוועגן(,  פארהאלטן 

אז דער קריסטליכער ערשיינונג האט 

אים איבערגעשראקן".  )יומן הערצל, 

 , הימים  ספרי   ,1895 דעצעמבער,   24

ח"א עמוד 276(

דער איינציגער זון פון הרצל, האנס, 

זיין  ביי  גע'מל'ט  געווארן  נישט  איז 

 באזוך פון דעם פויפסט אין מדינת ישראל 
שפיגלט אפ ריכטיגע כאראקטער פון די 

אזויגערופענע 'אידישע מדינה' 
איינדרוקן, געדאנקן און נאטיצן איבער דעם באזוך און איר משמעות   •   דער כותל המערבי אלס מערת פרוצים 

און נאציאנאלע שטאלץ פון די מדינה   •   זיבן און פערציג יאר צו די הייליגע דברות קודש נשא תשכ"ז לפ"ק

פרייטאג פ' נשא - ר"ח סיון תשע"ד
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אידישן  א  באקומען  ניטאמאל  האט  און  געבורט 

האט  הערצל  פון  טויט  נאכן  יאר  צוואנציג  נאמען. 

זיך  און  פאטער  זיין  פון  וואונטש  דעם  ערפילט  ער 

געטויפט צום קריסטנום.

די מיטגלידער פון די ציוניסטישע באוועגונג האט 

עס זייער נישט געשמעקט אז דער איינציגער זון פון 

די  איבערלאזן  עפענטליך  אזוי  זאל  גרונדער  זייער 

פארדאמט  דעריבער  האבן  און  אפשטאם  אידישע 

דעם אקט אין זייערע בלעטער. אבער האנס הערצל 

האט דערויף פארעפנטליכט אן ענטפער וואס האט 

טאטן'ס  זיין  איבער  אמת  דעם  פארציילט  בלויז 

פרצוף.  ריכטיגן  זיין  אויפגעדעקט  און  אידישקייט 

האנס שרייבט: 

איבערפעלער  צו  טעמע  א  לעצטנס  בין  איך   "

טוט  דאס  אבער  בלעטער,  ציוניסטישע  די  פון 

די  געווען  נישט  זענען  פרעג,  איך  וויי.  נישט  מיר 

געהילפן,  דיפלאמאטישע  אלע  פון  מערהייט 

פאטער  מיין  פון  פארמיטלער  און  שלוחים, 

מדינה,  אידישע  א  פאר  ארבעט  זיין  אינערהאלב 

מענטשן וואס האבן איבערגעלאזט זייער אידישן 

אז  דערקלערט  נישט  פאטער  מיין  האט   ? גלויבן 

יעדן  פאר  טעמע  פריוואטער  א  איז  איז  "גלויבן" 

מענטש פאר זיך, און דער עיקר איז בלויז אונזער 

נאציאנאלער פאראייניגונג ? 

פלאן  א  געהאט  האט  פאטער  "מיין 

אריינצוברענגן דאס גאנצע אידישע פאלק אונטער 

די פליגלען פון די קאטאליסטישע גלויבן. איך וויל 

אז די אידישע געמיינדע זאל וויסן אז מיין טאטע 

האט מיך נישט געמאכט א ברית, דאס באדייט אז 

לויט די אידישע הלכה בין איך געווען אן "ערל" א 

גוי, און נישט געהאט קיין שייכות מיט די אידישע 

דער  געווארן  איז  טאטע  מיין  ווען  אויך  קהלה. 

"פירער פון אידישן פאלק", האט ער זיך אנטזאגט 

פון די עצה פון זיינע ראטגעבער מיך אריינצוברענגן 

אין די גלויביגע ברית מילה און מיר צו מל'ן.

"ס'איז נישט פארהוילן פון אייך אז מיין טאטע 

קריסטליכער  דער  יאר  יעדעס  געצינדן  האט 

נישט  וואס ער האט  איינפיר  אן  בוים,  קראצמעך 

אפגעשטעלט אויך אין זיין לעצטן יאר. מיין טאטע 

האט אויך באפוילן אויף אונזערע לערערס, אז זיי 

געבעטן".  קריסטליכע  די  אונז  מיט  פרעפלן  זאלן 

)נגוהות מן העבר, תל אביב תשכ"א עמוד 69(

בשייכות צו הערצל'ס פארבינדונג מיט די קליפת 

הנוצרות איז פארהאן א פארכטיגע מעשה וואס איז 

מקובל איש מפי איש ביזן הייליגן שינאווער רב בעל 

איבערגעגעבן  האט  מעשה  די  זי"ע.  יחזקאל  דברי 

הורוויץ מסטריזשאוו בשם  חיים שלמה  רבי  הגה"צ 

וואס  זי"ע  ממונקאטש  אלעזר  מנחת  בעל  הרה"ק 

משינאווא  הרה"ק  פון  געהערט  זעלבסט  עס  האט 

זי"ע.

ווען עס האט אנגעהויבן פארשפרייט ווערן אין די 

ימ"ש,  הערצל  דורך  ציונות  פון  געדאנק  דער  וועלט 

געלעגענהייט  א  ביי  זי"ע  רב  שינאווער  דער  האט 

דעסויער  משה  רשע  דער  ווען  פארציילט: 

)מענדלסאהן, דער גרונדער פון די השכלה באוועגונג(, 

איז אוועק פון דער וועלט, איז שוין די שטאט פראג 

גייסט  די  געווען היפש באיינפלוסט אונטער  ליידער 

פון די פארשאלטענע השכלה באוועגונג, די דארטיגע 

ראשי קהלה האבן געצווינגן דעם דעמאלטסדיגן רב 

פון פראג, הגאון הקדוש דער נודע ביהודה זצ"ל, אז 

ער זאל זאגן א הספד אויף מענדלסאהן. 

דריק  גרויס  נאך  טאקע  האט  ביהודה  נודע  דער 

דער  דרשה.  א  זאגן  אויפשטעלן  צו  זיך  באשלאסן 

ביי א הספד האט מען  געווען אז  שטייגער איז דאן 

דברי  די  בעפאר  דרוש  שטיקל  א  געזאגט  צוערשט 

הספד, און אזוי האט אויך דער נודע ביהודה געטון, 

ער האט זיך אריינגעלאזט אין א לענגערן דרוש, וואס 

האט זיך באצויגן אויף די שאלה, ווער איז גרעסער, 

די  וועלט,  דער  אויף  א תלמוד חכם  א מלאך אדער 

מסקנה פון דעם דרוש איז געווען מפי ספרים וסופרים 

גרעסער.  איז  וועלט  דער  אויף  חכם  תלמוד  א  אז 

דערנאך האט דער הייליגער נודע ביהודה דערציילט:

ווען דער 'אותו האיש' איז געשטארבן, און ער איז 

אנגעקומען צום בית דין של מעלה, איז דארט אויבן 

זיינע  אלע  פון  טינקלקייט  געוואלדיגער  א  געווארן 

אויף  אנגעזייט  האט  ער  וואס  טומאות  און  שמוץ 

דער וועלט, עס זענען געקומען צופליען אומצאליגע 

טויזנטער שווארצע מלאכים וועלכע זענען באשאפן 

זיינע מעשים. אבער מיט דעם אלעם  דורך  געווארן 

זיין  אין  און אמאל  יוד,  א  געבוירן אלס  איז ער דאך 

יוגנט האט ער געטון עטליכע קליינע מצות מעשיות, 

דאס האט געברענגט אז אויך עטליכע קליינע ווייסע 

מלאכים זענען אנגעקומען, די וועלכע זענען באשאפן 

געווארן פון זיינע מינדערוויכטיגע מעשים טובים. 

געקענט  נישט  האט  מעלה  של  דין  בית  דער 

און  מלאכים  ווייסע  עטליכע  די  אויף  פארקוקן 

נאכאמאל  זאל  ער  אז  גע'פסק'נט  דעריבער  האבן 

געווען  איז  דאס  און  עולם.  דעם  אויף  אראפקומען 

שבתי צבי ימח שמו וואס האט ווידעראמאל מטמא 

ווען שבתי  זיין משיחות שקר.  וועלט מיט  געווען די 

ווידעראמאל  זיך  האט  גע'פגר'ט  האט  ימ"ש  צבי 

אפגעשפילט די זעלבע ספעקטאל ביים בית דין של 

זאל  ער  אז  ארויס  ווידער  איז  פסק  דער  און  מעלה, 

דאס  און  וועלט.  דער  אויף  אראפקומען  נאכאמאל 

איז געווען מענדלסאהן.

האט דער הייליגער נודע ביהודה דאן געזאגט ביי 

זיין "הספד": 

א  פון  פסק  א  אז  אז  דרוש  יעצטיגן  דעם  לויט 

תלמוד חכם איז גרעסער פון א מלאך טוט ער גוזר 

זיין אז קיין שום מלאך וואס איז באשאפן געווארן 

נישט  זיך  זאל  טובים  מעשים  רשע'ס  דעם  פון 

באווייזן פארן בית דין של מעלה, און אזוי וועלן מיר 

שוין איינמאל פאר אלעמאל פטור ווערן פון אט די 

וועט מער  שעדליכע נשמה און דער כלל ישראל 

נישט ליידן אזויפיל צרות פון איר. 

ווען דער הייליגער שינאווער רב האט דערציילט די 

פארכטיגע מעשה האט ער מיט באדויער צוגעלייגט: 

"אבער ווייזט אויס אז דאס האט אויך נישט געהאלפן, 

און אצינד איז די טומאה נאכאמאל אראפגעקומען 

אין פארעם פון הערצל ימ"ש". 

ס'איז א באקאנטער פאקטאר אז דאס ציונות איז 

בלויז געווען דער צווייטער פלאן פון הערצל נאכדעם 

וואס ער איז דורכגעפאלן מיט זיין ערשטע דמיון צו 

אפ'שמד'ן דעם כלל ישראל מאסנווייז, ער  האט געזען 

אין זיין שמד פלאן דער מיטל וויאזוי אידן וועלן זיך 
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קענען איינגלידערן אין די קריסטליכע געזעלשאפט 

פאלגענד  באפעלקערונג,  די  מיט  איינס  ווערן  און 

זענען זיינע שרעקליכע ווערטער: " מען דארף טויפן 

זיי  איידער  נאך  קריסטנום  צום  קינדער  אידישע  די 

נאך  שריט,  זייערע  פאר  פאראנטווארטליך  זענען 

זיי קענען טון דערפאר אדער קעגן עס, און  איידער 

איידער דאס שמד'ן וועט ווערן אויסגעטיישט ווי א 

אויסגעמישט  מוזן  מיר  זייט.  זייער  פון  שוואכקייט 

עמוס  הרצל,  עפ"ל.   באפעלקערונג"  די  מיט  ווערן 

איילון, התשל"ז.

זיין פלאן האט דאן געלויטעט אז די פירער פון די 

גרויסארטיגע שמד באוועגונג וועלן זיין ער און זיינע 

מאסן  א  אראנזשירן  וועלן  וועלכע  פריינד  קאלעגע 

שרייבט  רשע  דער  קריסטנום.  צום  פראפעגאנדע 

אזייגער  צוועלף  זונטאג  קלארן  א  "אין  דערוועגן: 

פייערליכע צערעמאניע מיט  פון א  מיטאג, אינמיטן 

קלינגענדיגע גלעקלעך, וועט פאקטיש אפגעהאלטן 

ווערן דער דאזיגער ריזיגער שמד אין דעם בארימטן 

אין  קלויסטער  אלטער  )אן  קלויסטער  "סטיפאן" 

וויען(. נישט מיט בושה, אזוי ווי עס האבן עס געטון 

אן  און  שטאלץ  מיט  נאר  היינט,  ביז  איינצעלנע 

אויפגעהויבענעם קאפ". 

אזא  אז  באזינען  אבער  זיך  ער  האט  שפעטער 

פאר  אויסזיכטן  מינדסטע  דאס  נישט  האט  פלאן 

טומאת  די  געווארן  געבוירן  איז  דאן  און  סוקסעס 

צו  המשך  גראדע  א  געווען  בלויז  איז  וואס  הציונות 

זיין שמד – מיסיע. דער ארגינעלער פלאן פון א מאסן 

דער  געווארן,  אויפגעגעבן  נישט  קיינמאל  איז  שמד 

גיין אזוי  נישט  וועט  געזען אז עס  רשע האט אבער 

איינפאך און גרינג אריבערצופירן אידן צום שמד, איז 

ער אויפגעקומען מיט דעם געדאנק פון אן אייגן לאנד 

וואס וועט פראקטיצירן מיט איר בלויזע עקזיסטענץ 

א פארלייקענונג אין די סאמע גרונדפרינצופן פון די 

אלזא  איז  ציונות  פון  אידישע אמונה. דאס שאפונג 

דעם  עררייכן  צו  וויאזוי  מיטל  דער  געווען  בלויז 

סגולה"  "עם  דעם  טוישן  צו  ציל,  געוואונטשענעם 

בה'  מאמינים  אידן  פון  ישראל,  בית  הגויים  ככל  צו 

ובתורתו צו פאלנער נאציעליסטען, אויסצומישן אידן 

מיט די וועלטס פעלקער און זיי פארוואנדלן אלס א 

פאלק צווישן פעלקער אן תורה און אן אמונה, דער 

רשע האט אנגענומען דעם פארשלאג פון די אוה"ע 

ַעְרִבי ְלַמְרָוָתא ווייל ער האט  פון ְיָקָרא ְוָיָאה ַאתְּ ִאין, תַּ

ֳקֵבל  יָבא,  ֲחשִׁ ָמה  ְרבּוְתכוֹן  דעם  אין  געגלייבט  נישט 

א,  ְעתָּ ד ַמְטָיא שַׁ א, ְרבּוָתא ְדַיֲעֵביד ִלי, כַּ ַבְחתָּ ַהִהיא שְׁ

ֵלם,  ֲהָתא, ִקְרְיָתא ִדירּושְׁ ֵמיֵתי ִלי ְנהוָֹרא, ְוַתֲחֵפי ְלכוֹן בַּ בְּ

ד ְיַכֵנׁש ַגְלָוָתא: כַּ

אזוי שרייבט טאקע דער בית דין פון ירושלים אין 

א קול קורא פארעפנטליכט חודש אייר שנת תשי"ח 

שמח  אור  בעל  הדור  גאון  אמר  'וכאשר  זיי  שרייבן 

גאון  דער  רח"ל",  השני'  נצרות  היא  שהציונות  זצ"ל 

האט  שמח  אור  דער  דווינסק  פון  שמחה  מאיר  רבי 

געזאגט אז דאס ציונות איז א צווייטע נוצרות.

אז  איבער  זיך  חזר'ט  היסטאריע  ווי  מערקווירדיג 

אין די זעלבע מדינה וואו דער שם שמים ווערט נישט 

א  באחרונה,  הבא  גרמיזא  כהדין  אפילו  דערמאנט 

מדינה וואס לאזט נישט ארויפלייגן דעם שם שמים 

ציוויליזרטע  מערסטנס  ווי  אזוי  געלטער  אירע  אויף 

לענדער היינט צוטאגס, אן אפיקרוסישע מדינה מיט 

אפענע כופרים און אטעאיסטן אין איר שפיץ וועלכע 

מויל  אויפן  ארויפצוברענגן  נישט  אפגעהיטן  זענען 

זיך  ווען עס פעלט  דעם מציאות ה' קיינמאל, אבער 

אויס צו זיך חנפ'ענען צום קליפת הנוצרי, ערלויב מען 

ה  ן ָהִאשָּׁ ּקֹב בֶּ זיך יא צו דערמאנען דעם שם השם, ַויִּ

ם, פאר די טומאה ווייסן זיי זייער  ְרֵאִלית ֶאת ַהשֵּׁ שְׂ ַהיִּ

גוט וויאזוי צו דערמאנען דעם שם ה' לשוא.

זיין  ביי  באלד  פויפסט  פארן  אויפנאמע  דער  ביי 

אפגעווארט  אים  האבן  ישראל  מדינת  קיין  אנקום 

דער  און  שר"י  פרס  שמעון  המדינה  נשיא  דער 

האט  פערעס  שר"י.  נתני'  ביבי  הממשלה  ראש 

מחרף  האט  ער  וואו  רעדע  א  מיט  אויפגעטרעטן 

אידן  אלס  חיים,  אלקים  מערכות  געווען  מגדף  און 

די  צוטירן  צו  ערלויבט  נישט  אונז  איז  בה'  מאמינים 

ביי   געווארן  באנוצט  איז  וואס  ווערטער  שמוציגע 

דעם אויפטריט, פון הודאה ושבח פאר די קריסטליכע 

רעליגע, און אלעס פארשלייערט מיטן שם ה' רח"ל. 

'אידישע  די  פון  ריכטיגער פרצוף  איז דער  אט דאס 

מדינה' וואס טוט פארזעצן די ארגינעלע טראדיציע 

פון איר גרונדער און מחולל טעאדער הערצל ימ"ש, 

'לתפארת מדינת ישראל'.

…

פונעם  באזוך  דעם  ביי  הויכפונקטן  די  פון  איינע 

המערבי  כותל  ביים  וויזיט  זיין  געווען  איז  פויפסט 

שריד בית מקדשינו, וואס איז באגלייט געווארן מיט 

גרויס טראסק און פאמפע, אלע ארומיגע גאסן זענען 

אפגעשפארט געווארן און דער פויפסט איז באגלייט 

די  פון  אויגן  די  פאר  הכותל  רב  דעם  דורך  געווארן 

די סצענע,  פילע פרעסע קאמערעס צו פארצייכנען 

מאמענטן  וויכטיגע  די  פון  איינע  געווען  איז  דאס 

זייער  באקומען  צו  רעגירונג  ישראל  מדינת  די  פאר 

געגארטע  און  אויפמערקזאמקייט  וויכטיגע  אזוי 

אנערקענונג פאר זייערע רעכטן אלס אידישע לאנד.

פערציג  און  זיבן  נשא,  פרשת  אצינד  שטייען  מיר 

ָאּפגעהילכט  הָאט  עס  זינט  אריבער  זענען  יאר 

אויסרוף  פרייד  דער  וועלט  אידישער  דער  איבער 

און  געווארן  'באפרייט'  איז  המערבי  כותל  דער  אז 

קעמפער..  צה"ל  די  דורך  געווארן  באהערשט  איז 

הָאבן   - צוגלייך  פרייע  להבדיל  ווי  פרומע   - אידן 

בשורה.  די  אויפגענומען  עקסטַאז  זעלטענע  א  מיט 

אלעס האט געשאלט און אלעס האט מיט עקסטאז 

גערעדט פון די גרויסע נסים און הצלחות רשעים.

זיבן און פערציג יָאר איז אויך ַאריבער זינט עס הָאט 

בשעתו אפגעקלינגן איבער די וועלט דער הארציגער 

שוא  אמרתם  ה',  אמר  דבריכם  עלי  "חזקו  אויסרוף 

ועתה  משמרתו,  שמרנו  כי  בצע  ומה  אלקים  עבוד 

וימלטו" הייליגע  זדים, בחנו אלקים  אנחנו מאשרים 

מסירת  מיט  געווָארן  געזָאגט  זענען  ווָאס  ווערטער 

ווָאס הָאט געטריפט בלוט  פון א הארץ  נפש ממש, 

און טרערן פַאר'ן בורא כל עולמים, דברי אלקים חיים 

פון  עצומות  בבכיות  גדול  כהן  מפי  מפורש  יוצאים 

זי"ע  מסַאטמַאר  רביה"ק  מרן  ישראל  של  רבן  דעם 

אינעם קליין בית המדרש'ל אויף בעדפארד עוועניא 

שנת  נשא  ּפרשת  שבת  מוצאי  בַאקַאנטן  יענעם 

תשכ"ז, געציילטע טעג נָאכדעם גרויסן כיבוש וואס 

האט עלעקטעריזירט די אידישע וועלט.  

זיינער צייט  דער רעיא מהימנא קדישא האט אין 
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ווען  בחרב,  שנפלו  ה'  בית  ועל  ה'  עם  על  געקלאגט 

אויף  שמחה  פון  איבערגענומען  געווען  זענען  אידן 

דעם גרויסן 'געוואונס' האט אבער דער רבי געוויינט 

די  צו  אריינגעפאלן  איז  וואס  המקדש  מקום  אויפן 

ת  ִרְגשַׁ ַעל  המינות,  מלכות  דער  פון  הענט  טמא'נע 

נאכפאלגענדע  די  אין  ֲחֵצֶריָה.  ן  כַּ ִמשְׁ תוֹך  בְּ ְמַגְדֶפיָה 

אידן  האבן  קרח,  שלח,  בהעלותך,  נשא,  וואכן  פיר 

וויי געשריי, ואת קולו שמענו  געהערט דעם הייליגן 

מתוך האש, דער ווייטאג אויפן חילול כבוד שמים און 

דער ציטער פארן שרעקליכן אריכות הגלות האט זיך 

איבערגעגאסן אין א טייך פון געוויין און התעוררות 

מנהמת לבו הטהור פון דעם אמת'ן אוהב ישראל און 

עבד ה' וועלכע האט אויפגעציטערט דאס קליין בית 

גאנצע  די  איבער  אפגעקלינגען  האט  און  המדרש'ל 

וועלט.

ער  וואס  טייטש  דעם  דערמאנט  האט  רבי  דער 

אויפן  אמת  צדיקי  פריערדיגע  פון  געהערט  האט 

אז  ונזרקה  בנחלתיך'.  גוים  באו  לאסף  'מזמור  פסוק 

מפי החבורה אז מען ברויך לויבן השי"ת אויב ס'איז 

בלויז באו גוים בנחלתיך, אז גוים זענען שולט אויפן 

מקום המקדש ווייל אויב חלילה טוען די רשעי ישראל 

האבן  גוים  די  ווילאנג  ארגער.  פיל  איז  געוועלטיגן 

געברענגט  דאס  האט  המקדש  מקום  אויפן  רעגירט 

א רחמנות און מליצה ישרה אויפן כלל ישראל אבער 

אצינד ווען אידישע הענט זענען איר מטמא איז דאך 

געוויינט:  רבי האט  און דער  גרויס,  אזוי  דער קטרוג 

גוי'אישע  ביז היינט איז געווען אויפן מקום המקדש 

זרה'ס,  עבודה  אידישע  עס  איז  היינט  זרה'ס  עבודה 

א  דורך  באשיצט  און  אויסגעהאלטן  ווערט  עס 

פלאטערט  המרידה  דגל  דער  און  רעגירונג  אידישע 

אויפן כותל המערבי ברגל גאוה.

אויסגעזען  ווערטער  אזעלכע  האט  בשעתו 

ס'האט  אבער  איבערגעטריבן,  און  שארף  עטוואס 

רייד זענען בגדר  ווי די  זיין  נישט לאנג געדויערט צו 

דברי נביאות פון דעם חכם עדיף מנביא, א בלינדער 

דער  ָארצה,  הק'  דבריו  מכל  נפל  לא  ווי  זען  קען 

גרויסער רועה ישראל האט געזען בעיניו הבדולחות 

ווייטער און טיפער פון אלע.

בשנת  כיבוש  דעם  זינט  איז  המערבי  כותל  דער 

פרוצים  מערת  אין  געווארן  פארוואנדלט  תשכ"ז 

ווערן  דארט  פארנעם.  נידריגסטן  און  ארגסטן  אויפן 

צבא  די  פון  וחיילות  חיילים  די  איינגעשוואוירן 

הטמאה און דארט ווערט אראנזשירט בכל עת מצוא 

וואו  צערעמאניעס  און  פאראדעס  עקעלהאפטיגע 

מען פירט זיך אויף כגרועים שבאומות. לדאבונינו איז 

סצענעס  גרויליגע  די  נארמאל  כמעט  געווארן  שוין 

וויאזוי יעדער גוי'אישער שמויגער,  וואס קומט אויף 

ארץ ישראל, פון סיי וועלכן אונטערגרונד, ווערט דורך 

די רעגירונג אפיציעל געלאדנט צו באזוכן ביים כותל 

המערבי.

מיט עטליכע יאר צוריק,  אוגוסט 2008 למספרם, , 

איז ערשינען א ברייטער אנאליז אין דעם פרייען טאג- 

געשילדערט  ווערט  עס  וואו  'מעריב'  דער  צייטונג 

האר – אויפשטעלנדע פאקטן איבער דעם שרעקליכן 

מצב ביים כותל המערבי דורך די איזראעלי יונגטליכע 

די  מיט  מקום  הייליג  דאס  מטמא  זענען  וועלכע 

רח"ל.  סובלתן  הדעת  שאין  שבמחמורות  חמורות 

פראוואקאציעס  די  איבער  באקאנט  איז  לעצטנס 

קובע  זיך  האבן  וועלכע  פרויען  רעפארמער  די  פון 

פירן  און  המערבי  כותל  פונעם  פלאץ  אויפ'ן  געווען 

צערעמאניעס  געמיינע  זייערע  רח"ל  אדורך  דארט 

און ליצנות שפיל מיט א הייליגע ספר תורה. און בלויז 

א  געווארן  באקאנט  איז  צוריק  וואך  אייניגע  מיט 

בילד וואו דער רמטכ"ל, דער הויפט גענעראל פון די 

צה"ל זיצט און עסט ביי א אויסגעלאסענע באנקעט 

'מנהרות  די  אין  געווארן  אפגעראכטן  איז  וועלכע 

קיין  ניטאמאל  זענען  פאסירונגען  אזעלכע  הכותל'. 

דעם  פון  היסטאריע  די  אין  פריער  קיינמאל  נייעס, 

לאנגן גלות איז דער שריד בית מקדשינו נישט אזוי 

זיבן  לעצטע  די  אין  ווי  געווארן  פארשוועכט  מיאוס 

און פערציג יאר זינט די 'נסים' ביי די תשכ"ז מלחמה.

עס ווערט פארציילט אין ספר אז נדברו יראי ה' דף 

ב' אז הגה"צ רבי אהר'לע ראטה בעל שומרי אמונים 

כותל  דעם  אריבערשפאצירט  אמאל  האט  זצ"ל 

המערבי מיט א תלמוד אין די יארן איידער די צווייטע 

וועלט קריג, דער תלמיד האט זיך זיך אפגערעדט פאר 

דארט  ליגן  אראבער  די  וואו  אנגעוויזן  און  רבי'ן  זיין 

אויף דער ערד אויסגעשפרייט מיט א בזיון אויף אזא 

אים  האט  ראטה  אהרן'לע  רבי  אבער  ארט.  הייליגן 

איבערגעהאקט און געזאגט: "די אראבער זענען אזוי 

ווי מאסקיטאס און פליגן, זיי זענען נישט מטמא דעם 

קדושת המקום, איינע פון די פושעים, - מיינענדיג די 

ציונים - זענען פיל פיל ארגער. 

ענדליך האט דערצילט הגאון רבי מאיר ליבערמאן 

פארן  אפגערעדט  אמאל  זיך  האט  איד  א  אז  זצ"ל 

המערבי  כותל  דער  וואס  דעם  איבער  רב  בריסקער 

די  אין  מלוכה  ירדנ'ישע  די  פון  הענט  די  אין  ליגט 

אים  האט  המדינה,  הקמת  די  נאך  יארן  ערשטע 

בריסקער רב געענטפערט מיט'ן לשון פון וואס אידן 

אבחר  צבי  "עטרת  באב,  תשעה  קינות  די  אין  זאגן 

לקאת וקיפוד ישכנו בך, ואוי לי אם אדום וערב קננו 

בקיניך", דאס זעלבע, האט בריסקער רב געזאגט, איז 

זיך דרייען אויפן  אונז ליבערשט אז אראבערס זאלן 

הר הבית ווי עס זאל חלילה זיין אונטער די הערשאפט 

פון די רשעי ישראל די ציונים. 

לו חכמה ישכילו זאת, די אלע וואס פארפירן אויף 

דעם פאראדע פארן פויפסט ביים כותל המערבי, דער 

פויפסט איז א גוי טמא, באו גוים בנחלתיך, דאס איז 

אבער נישט אזוי ווייט א פגם אין דעם קדושת המקום, 

איז  פראבלעם  ביטערסטע  די  און  צרה  גרעסטע  די 

דער השתלטלות פון די פריצי עמינו אויף דעם הייליגן 

ארט, וי לשכינתא דהוא בגלותא, איך שונאי כל טהרה 

שכנו בציון.

…

א  ארויס  זיך  שטעלט  בליק  ניכטערן  א  מיט 

מערקווירדיגער פאקטאר וואס פאדערט התבוננות. 

דער פויפסט האט, ווילנדיג ווייזן זיין שטיצע פאר די 

מדינה, נישט אויפגעטרעטן אינעם כנסת המינים און 

פלעצער  וויכטיגע  אנדערע  באזוכן  געגאנגען  נישט 

און  צענטראלע  די  רעגירונג,  ישראל  מדינת  די  פון 

ערשטע ארט וואו יעדער הויכראנגיגער פאליטיקאנט 

אדער פירער פון איבער די וועלט ווערט געפירט איז 

וואס איז ליידער פארוואנדלט  'כותל המערבי',  דער 

איינס סימבאלישע פלאץ  נומער  געווארן אלס דער 

מיט וועלכע די ציונים שטאלצירן און פאראדירן פאר 

די וועלט.
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ביטערן  דעם  דערמאנט  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 

מציאות אין די דברות קודש פרשת קרח תשכ"ז אלס 

איינע פון די טעמים פארוואס מען זאל זיך מונע זיין 

פון באזוכן דעם כותל נאכדעם וואס די רשעים האבן 

איר איינגענומען, וזל"ק:

דעס זעלבע איז אויך א שטיקל טעם )למניעת 

מאכן  זיי  אז  מקומות,  אלע  די  אויף  ההליכה( 

דערפון  געברויך זיי מאכן א פראפאגאנדע - דער 

זיי מאכן   - די אלע מקומות הקדושים  כותל מיט 

דערפון א פראפאגאנדע, ס'איז פאר זיי א שבח אז 

זיי האבן דאס  זיי טיען עס, זענען קורא שמם אז 

עולם  דעם  וועלט  דע  צי  מ'ציט  און  אויפגעטיען 

דערצו איז לא יזכר ולא יפקד!  טאר מיר אונז נישט 

טוען. עכל"ק 

דער ענין ווערט שיין ערקלערט אין ספר תורת א' 

אין א בריוו געשריבן דורך הגה"צ משאפראן זצ"ל אין 

וואו ער איז טוט צווישן  יענע תקופה בשנת תשכ"ז 

אנדערע מסביר זיין דעם טעם האיסור וז"ל:

הגה״ק  של  דעתו  לדעת  שבקשת  ועכשיו 

שהוא  אומר  שהוא  לך  לכתוב  אני  צריך  שליט״א 

איסור גמור. כי הנה זה ברור אשר הממשלה שם 

הרהור  כל  העם  פשוטי  ממחשבות  לעקור  רוצים 

קדושה, באשר אינם מאמינים כלל בבורא אחד ית׳ 

אשר נתן תורה לעמו ישראל, רק רוצים להפוך כל 

זה להרגש של לאומיות כמו שיש להבדיל הבדלות 

עד אין קץ לכל אומה איזה זכרון לאומי)נאציאנאל 

אנדענקען( כמו שהי' לאונגארן אותה יד של איזה 

מלך ימ״ש או ענינים אחרים וכו' .

והגה״ק שליט״א אמר שאף אם הי׳ מצוה לילך 

לשם הי׳ כדאי כעת לבטל מצוה זו ומכש״כ שאין 

זה באמת מצוה מחוייבים להיזהר מלילך.

אט דער יסוד וואס דער רבי זי"ע האט דעמאלטס 

גליקליך  נאך  זיך  "די רשעים מאכן  אז  געווען  מבאר 

מיט'ן כותל" האט נאכנישט פארלוירן איר משמעות 

איר  אין  פאר  ליידער  זעצט  נאר  טאג,  היינטיגן  ביזן 

דעם  אויס  נוצן  פירער  ציוניסטישע  די  גרויל.  פולן 

צענטער  "נאציאנעלער  א  אלס  מקדשינו  בית  שריד 

זיך  פיקטשערן  און  פיגורין  זיי  וואו  סימבאל"  און 

זייער  דערמיט  ערקלערן  און  ועם  עם  שרי  די  מיט 

הייליגן  אויפן  און  פאלק  אידישן  אויפן  אפטרופסוס 

לאנד.

קריאה  ווען  וואכן  יעצטיגע  די  אין   שטייענדיג 

יענע  אין  זיך  דערמאנען  אידן  און  הזמן  מעורר 

שנת  קרח  שלח  בהעלותך  נשא  תקופה  פארכטיגע 

ברורה  הוראה  קלארע  די  ארויס  ס'איז  ווען  תשכ"ז 

נישט  "לדעתי טאר מען  אז  רבינו  מבית מדרשו של 

א  זיכער  איז  קומען"  וועט  משיח  ביז  כותל  צום  גיין 

הייליגע  די  לערנען  און  איבער'חזר'ן  צו  בעתו  דבר 

בדם  קודש  אש  א  מיט  געווארן  געזאגט  תורות 

ובדמע אין יענע זמנים ולאורו נסע ונלך ביז משיח'ס 

טאג, ווען עס מקוים ווערן דער ששו אתה משוש כל 

זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל  עליה,  המתאבלים 

ורואה בנחמתה בב"א.


