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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

ערב פסח תשע"ה

לעצטיגע  די  נאכפאלגענדיג 

אנטוויקלונגען אויף די וועלט ארענע 

ווערט נתברר מיט'ן גאנצן קלארקייט 

דער "למה אתם עוברים את פי ה' והיא 

אין  הטמאה  מדינה  די  תצלח",  לא 

האט  הכופרים  ראש  דעם  פון  שפיץ 

זיך אריינגעלייגט אין א קראנק בעטל 

די כסדר'דיגע התגרות באומות  דורך 

זוכט  ווען  אצינד  אויך  מבהיל.  באופן 

שוין ביבי זוכט שוין דעם וועג אראפ 

פון דעם הויכן לייטער האט ער גאנץ 

ווארשיינליך פארשפילט די באן.

געקענט  זיך  איינער  האט  אויב 

איינרעדן אז די מהלכים פון עזות און 

נוצן  עפעס  ברענגען  וועט  הפקירות 

פאר די מדינה שטעלט זיך ארויס אז 

ההיפוך הוא הנכון. די אויסטערלישע 

התגרות פון דעם ראש הכופרים האט 

זוכט  אמעריקע  אז  דערצו  געפירט 

שוין אפיציעל נייע קאלעגעס אינעם 

מיטל מזרח. דער פרעזידענט אבאמא 

מיט זיין סטעיט דעפארטמענט האבן 

שטארקע  אזא  נישט  אויס  ווייזט 

אמונה אין דעם כלל אז אז אמעריקע 

אין  פיס  א  אלס  איזראעל  האבן  מוז 

מיטל מזרח, און זעהנדיג אז מיט דעם 

עקסטרעמען פליגל פון די איזראליס 

אן,  נישט  ערגעץ  אין  מען  קומט 

און  איראן  מיט  מען  פארהאנדלט 

איזראעל  לאזט  מען  און  אנדערע 

האט  ביבי  וואס  קאשע  די  אויפעסן 

איר אפגעקאכט. 

טאקע  איז  דאנערשטאג  דעם 

נישט  א  געווארן  דערגרייכט 

איראן  צווישן  אפמאך  ענדגילטיגע  

וואס  מאכטן,  וועלט  פינף  די  און 

א  געווארן  געמאלדן  פייערליך  איז 

זעלבן  דעם  קאנפערענץ  פרעסע 

אווענט וואו אלע באטייליגטע פון די 

פארהאנדלונגען האבן זיך באטייליגט. 

א  ווי  געזען  ווערט  וואס  אקט  אן 

הילכיגער פראסק פאר די מדינה און 

וועמען  מיט  פערזענליך,  ביבי  פאר 

גערעכנט  נישט  בכלל  זיך  האט  מען 

דורכאויס דעם פראצעדור.

התורה  על  חיים  חפץ  ספר  אין 

תורה  די  וז"ל:  שטייט  דברים  פרשת 

נישט  זיך  זאלן  מיר  אז  אונז  לערנט 

קעגנשטעלן קעגן די פעלקער אפילו 

זיי רייצן זיך מיט אונז, מיר ברויכן גיין 

זיין  אין די וועגן פון יעקב אבינו מיט 

באהאנדלונג צו זיין ברודער עשו. 

און טאקע אין לויף פון דער גאנצער 

געגאנגען  זענען  מיר  וואס  צייט 

וועג  אויסגעטראטענעם  דעם  אויף 

פון  געראטעוועט  הקב"ה  אונז  האט 

זינט מיר זענען  זייערע הענט, אבער 

)דער  וועג  אונזער  פון  פארקראכן 

דרך פון הכנעה אין גלות(, און די נייע 

עלעמענטן האבן אנגעהויבן מיט נייע 

די  איבערגעלאזט  האבן  זיי  מנהגים, 

און  עלטערן  אונזערע  פון  געווער 

אונזערע  פון  געווער  די  אנגעכאפט 

עס  און  ווייניגער  מיר  ווערן  פיינט. 

האט זיך אנגעהויבן גרויסע צרות, זאל 

זיך השי"ת דערבארעמעןא. עכל"ק.

חיים  חפץ  פונעם  ווערטער  די 

יעצטיגן  דעם  אפ  ווירקליך  שפיגלן 

ההתגרות  דרכי  די  ווען  מציאות, 

אראפגעווארפן  האבן  וואס  די  פון 

זיי  ברענגט  זיך  פון  הגלות  עול  דעם 

וועלט  גאנצע  די  פארקערטע.  דאס 

שטייט און קוקט זיך צו ווי אמעריקע, 

פריינט  פארבליבענע  לעצט  די 

אן  מיט  ווייטער  זיך  ריקט  זייערע, 

אויסגעדרייטן ריקן צו איזראעל. אויף 

האט  פראנקרייך  ווען  אז  ווייט  אזוי 

פארגעשלאגן אז מען זאל אפשטימען 

פון  פעוואר  אין  .רעזולוציע  יו.ען  א 

עס  האט  שטאט  פאלאסטינער  א 

צו  פארשפראכן  נישט  אמעריקע 

וועטארירן, ווי ביז היינט. ס'איז קלאר 

נגד  לעמוד  לבלי  תלמדנו  התורה  וזל"ק:   , א  
עלינו  בנו,  שמתגרות  בשעה  אפי'  האומות 
עם  במלחמתו  יעקב  אבינו  בעקבות  ללכת 
וז"ל:  וישלח  ז"ל פרשת  וכברמב"ן  עשו אחיו. 
אירע  אשר  כל  כי  לדורות,  רמז  בזה  שיש 
עם  תמיד  לנו  יארע  אחיו,  עשו  עם  לאבינו 
צדיק,  של  בדרכו  לאחוז  לנו  וראוי  עשו,  בני 
שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא 
עצמו, לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה 

לברוח ולהנצל, עכ"ל.

הכבושה  בדרך  שהלכנו  זמן  כל  והנה 
הודחנו  ומאז  מידם,  הקב"ה  הצילנו  הזאת 
מנהגים  והנהיגו  באו  מקרוב  וחדשים  מדרכנו 
חדשים, עזבו נשק אבינו ואחזו בכלי קרב של 
רעות  ומצאוני  וחסור  הלוך  הלכנו  שונאינו, 
רבות וצרות. ירחם ד' על עמנו וישיב שופטינו 

כבראשונה. 

אמעריקע און פינף וועלט מאכטן שליסן 
אפמאך מיט איראן; ציוני'סטישע התגרות 
און עזות ברענגט פארקערטע רעזולטאטן
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ז  א

ענדלאזע  די 

הציונים  ראשי  די  פון  חוצפה 

די  ביי  רעאקציע   – קעגן  א  געברענגט  האט 

וועלכע איז שוין  אמעריקאנער אדמיניסטראציע, 

מיעד און קראנק פון די שפארבערישע באנעמונג 

פון ביבי און זיין קאבינעט. 

ווי תמיד איז עס אבער ליידער דער איד וואס 

ליידט פון די ציוני'סטישע קאנסקעווענצן. 

וואך ציטירט  די NRG מידיא קוואל האט די 

פאקסמאן,  אבא  טשעירמאן  עי.די.על.  דעם  פון  

די  פארזאמלונג  גרעסערע  א  ביי  האט  וועלכער 

וואך באטאנט דעם שטוינענדן פאקטאר אז ארום 

באפעלקערונג  אמעריקאנער  די  פון  דריטל  א 

,זענען ביי דער מיינוג אז אידן זענען מער לאיאל 

צו איזראל ווי צו אמעריקע.

פון  טעמע  די  אז  געזאט  האט  פאקסמאן     

'אינגרידיענט'  אן ערנסטע  איז  לויעלעטי   – דויעל 

גאנצע  די  איבער  אנטיסעמיטיזם  מאדערנע  פון 

וועלט. ער זאגט אז דער פאקט אז אזויפיל מענטש  

ווערן  גענומען  דארף  אמעריקע  אין  אזוי  האלטן 

זייער ערנסט,  אזא סארט מהלך המחשבה דארף 

גענומען ווערן ווי א ווארענונג צייכן.

אן  צייגן  באבאכטער  פאליטישע  געוויסע 

אבזערוואציע  מסתבר'דיגע  שטארק  א  אויף 

אז  גוט  זייער  ווייסט  זעלבסט  זיך  פאר  ביבי  אז 

און  וויכטיג  איז  איראן  מיט  פארהאנדלונגען  די 

די  האבן  פאקט  אין  מדינה.  די  פאר  אפילו  גוט 

איראן  אפשטעלן  צו  באוויזן  פארהאנדלונגען 

אטאמישע  אירע  מיט  פאראויס  פראגרעסירן  פון 

זיי נאכמער  פלענער און דער אפמאך וועט בלויז 

טומל  דער  און  געשרייען  זיינע  הענט.  די  בינדן 

וואס ער פראקטעצירט איז טאקע בלויז געצילט 

צו אנזייען א האס און א שנאה אקעגן אמעריקאנע 

שטארק  ער  איז  געוויזן  האט  עבר  זיין  ווי  אידן. 

די רעגירונג פון אמעריקע  פאראינטערעסירט אז 

א  מיט  קוקן  זאלן  לענדער,  אלע  פון  בעצם  און 

מיט  בירגער.   אידישע  זייערע  אויף  אויג  קרום 

צו  ער  צילט  איראן,  פאר  פחד  מכלומר'שטע  זיין 

מחשבת  פזוריהם,  בארצות  אידן  פאר'מיאוס'ן 

מינות למינות און מחשבת רשע לרשעות צו קענען 

דערנאך אויסנוצן אידן פאר זיינע אינטערעסן.

צו  געוואוסט  פרעסע  די  האט  גלייכצייטיג 

דערציילן אז די אמעריקאנער אגודת ישראל זענען 

באזארגט איבער די ביבי – אבאמא אנגעצויגנקייט. 

מעמבערס פון די ארגאניזאציע'ס הויפט אפיסעס 

האבן אפגעהאלטן א מיטונג די וואך צו דוסקוסירן 

די  אז  באזארגט  זייער  זענען  און  טעמע,  די 

און  איזראעל  צווישן  אנגעצויגנקייט  שטייגענדע 

די פאראייניגטע שטאטן קען "ארויסליעקן" צו די 

עפעקטירן  און  אלגעמיין,  אין  אידן  אמעריקאנער 

ארטאדאקסישע אידן ספעציפיש.

האלט  דאס  אבער  גרויס  זייער  איז  פחד  דער 

נישט אפ די ראדיקאלע ציוני'סטישע גרופעס אין 

האס  און  התגרות  אנזייען  צו  ווייטער  אמעריקע 

געריכט  א  האט  מאנאט  פאריגן  בלויז  אידן.  קעגן 

פון  פארלאנג  די  באשטעטיגט  פילעדעלפיע  אין 

וועלכע  גרופע  אמעריקאנער  איזרעאל   – פראו  א 

ארויסלייגן  צו  צייט  לענגערע  א  שוין  זיך  שלאגט 

לאקאלע  די  אויף  רעקלאמעס  פראוואצירנדע 

טראנסיט באסעס.

 84 אויף  לויפן  אנהויבן  וועלן  רעקלאמעס  די 

פון דעם צורר היהודים  באסעס און צייגן א בילד 

מופטי  אראבישער  דער  פון  און  ימ"ש,  היטלער 

די  מיט  ימ"ש,  כוסעני   – על  אמין  צייט  זיינער  אין 

די  אין  איז  עס  פיינט;  "אידן  דערויף  אויפשריפט 

קוראן".  

 די טראנספארטאציע באאמטע האט צוערשט 

נישט געוואלט אקצעפטירן די עדס, וועלכע וועלן 

געוויס ארויסרופן בייזע געפילן ביי מוסלעמענער, 

אבער די "אידישע" גרופע האט דאס אריינגעטראגן 

ענדגילטיג  טאקע  האבן  זיי  וואו  געריכט  אין 

די  אין  מענטשן  ניכטערע  מערערע  געוואונען. 

דעם  אויף  אויפגעברויזט  זייער  זענען  געגענט 

קאמפיין און דער דארטיגער מעיאר מייקל נאטער 

האט אנטייל גענומען ביי א ראלי קעגן די עדס דעם 

האבן  פירער,  רעליגיעזע  אנדערע  אויך  דינסטאג, 

אויסגעדריקט זייער אנטריסונג פון דעם אקט און 

מארשירט אינאיינעם ביי דעם פרידליכן ראלי.

געוויס  ליגט  תחכמינו  מאויבי  בחינה  א  אין 

אידן  אויף  קדוש  חוב  און  אחריות  אן  אצינד 

דער  אין  ארויסקומען  צו  מאמינים  בני  מאמינים 

הסתות  אלע  די  אפשלאגן  און  עפענטליכקייט 

אחרא  סטרא  פונעם  צד  די  אז  זען  מיר  והתגרות. 

און  רעקלאמעס  די  פון  כח  דעם  גוט  ווייסט 

זייערע  פאר  דערמיט  זיך  באנוצן  און  פרסומים 

מגביר  מיר  דארפן  אודאי  אגענדעס.  פינסטערע 

זיין אונזערע פעולות און אקטיוועטעטן אין דעם 

גרויסע געלטער,  ווען עס קאסט אפ  געביט, אויך 

ישראל  דם  הפקרת  און  שמים  שם  חילול  דער 

פאדערט עס פון אונז !

אין  פארטון  איז  וועלט  די  ווען  תקופה  א  אין 

איבערהויפט  שלאכטן,  און  קאנפליקטן  אזויפיל 

זענען  לענדערע  מערערע  וואו  מזרח  מיטל  דער 

מישט  וואס  מלחמות  אינערליכע  אין  פארזינקען 

בלוט  ענדלאזע  אין  שכינים  אנדערע  אריין 

לשון  דעם  דערמאנען  צו  כדאי  איז  פארגיסונגען 

פון מדרש רבה פרשת תולדות אמר רבי אלעזר בר 

ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה  אבינא אם 

לרגלו של משיח. מיר שטייען אין א שנת השמיטה 

ווען חכמינו ז"ל זאגן אונז אין מסכת מגילה דף י"ז 

ליגאל בשביעית לפיכך  אמר רבא מתוך שעתידין 

ווייטער  זאגט  גמרא  די  און  בשביעית,  קבעוה 

והאמר מר בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן 

דוד בא, מלחמה נמי אתחלתא דגאולה הוא.

אלע  די  אז  צופיות  בעינים  ארויס  קוקן  אידן 

סדרי עולם זאלן שוין פירן צו דעם גרויסן תכלית 

פון מתוך שעתידין ליגאל בשביעית, עס זאל שוין 

זיין די גרויסע נייעס בעגלא ובזמן קריב, קול צופיך 

ווי  ולירושלים מבשר אתן,  ירננו,  יחדיו  נשאו קול 

מיר האבן געזאגט אין די הפטורה פון שבת הגדול 

עולם  כימי  וירושלים  יהודה  מנחת  לה'  וערבה 

וכשנים קדמוניות בב"א.
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נייע גלאבאל - פארשפרייטע 
'ווידיאו פרעזענטאציע' 

פאראורזאכט ווייטגרייכנדער 
קידוש ה' לעיני הגוים

קורצע  אין  וואך  פארגאנגענע  געמאלדן  ווי 
צו  ווערטער, האט מוסד הק' נטרונא ב"ה באוויזן 
פארעפנטליכן א נייע העכסט פראפעסיאנאלן און 
קאסטבארן ווידיאו פרעזענטאציע, געצילט צו די 
אלוועטליכע אוידיענץ מיט דעם קלארן מעסעזש 
לעצטיגע  גאנץ  די  איבער  אידן  טרייע  תורה  פון 
התגרות באומות פון דעם ראש הכופרים ביבי נתני'.

נטרונא  קול  אויף  דא  צוהערער  אונזערע  ווי 
איז  תקופה,  לעצטע  די  אין  מיטגעהאלטן  האבן 
פרעזענטאציע  פרישע  א  איבער  געדאנק  דער 
א  נאך  אויבערפלאך  אויפ'ן  ארויפגעקומען 
פארגרעסערטע כוואליע פון עזות און פרעכהייט 
פרעזידענט,  אמעריקאנעם  דעם  קעגן  ביבי  דורך 
די  ביי  קלימאקס  איר  דערגרייכט  האט  וואס 
א  צוריק,  וואכן  אייניגע  מיט  קאנגרעס  אין  רעדע 
רעדע וואס איז געזען געווארן ווי א פראסק פאר'ן 
אן  אין  פירער  לאנד  פרעמדער  א  פון  פרעזידענט 

אפענער ריס צווישן וואשינגטאן מיט איזראעל.

און  הארץ  דאס  געבלוטיגט  האט  עס 
בהשי"ת  המאמין  איד  יעדן  פאר  געווייטאגט 
ובתורתו הק' וויאזוי  דורכאויס די גאנצע צייט, עד 
מיט  באנוצט  ביבי  רשע  דער  זיך  האט  הזה,  היום 
זיינע  ישראל פאר  פון כלל  דעם קרעדיט קארטל 
בייזע אמביציעס. ער האט איינמאל און נאכאמאל 
יעדן  פון  נאמען  אין  רעדט  ער  אז  באהויפטעט 
גאנצן  דעם  פון  שליחות  די  ערפילט  ער  און  איד, 
אידישן פאלק מיט זיינע דברי בלע ועזות מצח. אט 
דערפאר איז באשלאסן געווארן אז עס איז אצינד 
א קריטישע חובת השעה וואס קען נישט ווארטן. 

דעמאלט  זענען  עסקנים  געטרייע  די 
פון  פראיעקט  ריזיגן  דעם  אין  אריינשפרינגען 
 – העכסט  און  באארבעטע   – רייך  א  פראדוצירן 

פראפעסיאנאלע ווידיאו פרעזענטאציע וואס זאל 

תשובה  און  געוויכט   – קעגן  פאסיגע  א  ווי  דינען 

אין  אידן  ערליכע  מטעם  רודף  דעם  פאר  נצחיות 

מען  אז  להאמר  ניתן  האמת  אבער  אמעריקע. 

פארא  וואס  אין  געוואוסט  נאכנישט  דאן  האט 

שוועריקייטן דאס ווערט אריינשלעפן. ווי ביי יעדע 

דבר טוב האט מען זיך אנגעשטויסן אין מערערע 

פון  ציל  גרויסן  צום  שטערונגען  און  נפש  עגמת 

איז  איבערהויפט  שמים,  שם  דעם  זיין  מקדש 

קענטיג געווען דער ווייטאגליכער חסרון כיס ווען 

צו דעקן  געמוטשעט  אויסטערליש  זיך  מען האט 

פון אזא טייערע  און קאסטן  גרויסע אויסגאבן  די 

ווערק, וואס האט געמוזט אהערגעשטעלט ווערן 

ברוב פאר ושלימות כדי עס זאל קענען דינען דעם 

תכלית הנרצה.

וואכן  און  טעג  געזיצן  מען  איז  באזונדער 

וויאזוי  ראש  וכובד  אחריות  געוואלדיגע  א  מיט 

די  פאר  מעסעזש  בעסטן  דעם  פרעזענטירן  צו 

גוי הארצות און מסיר זיין דעם חרון אף פון אידן. 

קולע  מהלך  א  געווארן  אויסגעארבעט  איז  עס 

אל השערה מיט די ריכטיגע דיבורים און פאסיגע 

איז  עס  רשע.  דעם  פון  רייד  די  אויף  תשובות 

און  כוחות  אומצאליגע  געווארן  אריינגעלייגט 

און  געוואויגן  זיין  זאל  ווארט  יעדעס  אז  מחשבה 

קורץ  קלארקייט,  געוואלדיגע  א  מיט  געמאסטן 

און שארף, עס זאל געפינען חן בעיני אלקים ואדם, 

אויפ'ן זעלבן שטייגער ווי מקובל פון מרן רביה"ק 

מסאטמאר זי"ע.

מיט  און  זקן  אותו  של  ובזכותו  בכוחו  אז  ב"ה 

אויסטערלישע סייעתא דשמיא וואס האט באגלייט 

אויף טריט און שריט האט מען טאקע זוכה געווען 

צו ערשיינען מיט די פרעזענטאציע און עס באלד 

לופטערן 

עפענטליכקייט  די  פאר 

ה'  מאת  פרסום.  געוואלדיגן  א  מיט 

היתה זאת אז די ווידיא איז פארטיג געווארן אינעם 

זעלבן טאג ווען דער עוכר ישראל ביבי נתני' שר"י 

ראש  אלס  געווארן  ערוועלט  ווידעראמאל  איז 

הכופרים ביי די פארלאפענע בחירות הטמאות. און 

יענעם טאג האט נטרונא פארעפנטליכט  אין  נאך 

דעם פרעזענטאציע, אין דער זעלבער צייט ווען די 

גאנצע פאליטישע וועלט איז געווען געריכטעט צו 

הערן יעדע שטיקל נייעס אנטבאלאנגט אים.

אלס א דבר בעתו האט דער נטרונא מעסעזש 

טאקע קלארגעשטעלט אז דער מענטש איז טאקע 

איז  אבער  וויילער  זיינע  דורך  געווארן  ערוועלט 

נישט ערוועלט געווארן דורך אידן איבער די וועלט 

זיי צו פארטרעטען. ער איז מעגליך א פירער פון א 

פרעמד לאנד אבער דאס גיט אים נישט די רעכטן 

זיך אריינצומישן און טענה'ן אז ער רעדט גאר בשם 

אידן אין די גאנצע וועלט.

פרעזענטאציע  נטרונא  פאריגן  דעם  ביי  ווי 

איש  בארימטער  דער  אויף  אצינד  אויך  טרעט 

האשכולות, הרב הגאון רבי יעקב שפירא שליט"א 

מיטגלידער,  שטאב  נטרונא  אקטיווע  די  פון 

שטייגער  גלענצענדע  זיין  אויף  טוט  וועלכער 

אין  אידן  פון  שטעלונג  ריכטיגע  די  ערקלערן 

מיר  וויאזוי  בליק  אמת'ער  דער  און  אמעריקע 

כסדר'דיגע  זיינע  און  נתני'  ביבי  באטראכטן 

בארימערייען אין נאמען פון אידישן פאלק.

געווארן  אויסגעשטעלט  איז  מעסעזש  דער 

בדרך שאלה ותשובה, דורך א צווייטן איד וועלכער 

באקומט  און  שאלות,  די  שפירא  הרב  פון  פרעגט 

וועלכע  – באזירטע ענטפערס  גוט  די קלארע און 

מיינונג  דעם  אין  ספיקות  קיין  איבער  נישט  לאזן 

מהלך  דער  אמעריקע.  אין  אידן  טרייע  תורה  פון 

פון מסביר זיין בדרך שאלה ותשובה געפונען מיר 

שוין אין חז"ל אז דאס איז מסוגל עס זאל גוט נחקק 

ווערן אין זכרון, און ב"ה אז אויך אין אונזער פאל 

שלימות'דיגן  א  אויף  געווארן  עררייכט  דאס  איז 

פארנעם.

הרב שפירא ערקלערט צווישן אנדערע, אז ביבי 

נתני' טוט בלויז פארזעצן דעם אור – אלטן מיטל פון 

די גרינדער פון ציונות וועלכע האבן באשלאסן צו 
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פארטרעטן 

כלל ישראל שלא בידיעתם 

ושלא ברשותם. צו זאגן אז ביבי נתני' איז 

קלעים".  "אבסורד  אן  איז  פארטרעטער  אונזער 

מעטאד,  ציוני'סטישער   – ריין  א  בעצם  איז  דאס 

וועלכער  שר"י,  הערצל  טעאדער  ביי  אנגעהויבן 

מען  הערט  אויב  אז  שיטה  א  אדאפטירט  האט 

נישט די אידישע שטימע, אויב אידן לאזן זיך נישט 

הערן, וועט ער זיי אדאפטירן אלס זיין אייגנטום, זיי 

רעפרעזענטירן פאר די וועלט און "אָבאַכט" געבן 

זאל  עס  ווער  נישט  האבן  אידן  וויבאלד  זיי.  אויף 

רעדן פאר זיי, האט ער גענומען פאר זיך די רעכט 

זיי צו פארטרעטן.

באמת וואלט דער רעיון הציונות טאקע נישט 

פירער  זייערע  וואס  נישט  ווען  פאסירן  געקענט 

האבן גערעדט בשם כלל ישראל. כדי צו נעמען א 

מיט  געווארט  יאר  טויזנט  צוויי  האט  וואס  פאלק 

געדולד אויף משיח צדקינו און פלוצים מעלדן די 

אומות העולם אז מיר זענען א נאציאן און מיר ווילן 

אויך א לאנד, האבן זיי צוערשט געמוזט באגרינדען 

אידישע  פארטרעטן  טוען  זיי  אז  טענה  זייער 

די  פון  ווארטזאגער  די  זענען  זיי  אז  און  קינדער, 

נישט,  ווען  ווייל  אידן.  גלות  יעריגע  טויזנט  צוויי 

ווער וואלט זיך גערעכנט מיט זיי ?

גרויסן  דעם  נאך  אז  מסביר  איז  שפירא  הרב 

מחליט  ווייטער  ציונים  די  האבן  אייראפע  חורבן 

מיט'ן  אינאיינעם  טראגעדיע  די  נוצן  צו  געווען 

ווארטזאגער.  אידישע  די  זענען  זיי  אז  באהויפטן 

 – שילד  אלע  נעמען  צו  געצילט  געווען  איז  דאס 

געפילן און סימפאטיע וואס די וועלט האט געהאט 

נושא  די  צו  נאר  פארקירעווען  עס  און  אידן  צו 

פון איזראעל. מער נישט זאל דער איד פארדינען 

בלויז  נאר  האולאוקאסט  די  אדאנק  סימפאטיע 

זייערע  פאר  נוצן  גוט  קענען  דאס  זאל  מדינה  די 

אונטערעסן.

וואולגארישע  א  דערמאנט  שפירא  הרב 

סטעיטמענט וואס עס האט געלאזט פאלן נפתלי 

בענעט דער געוועזענער גוטער פריינט מיט ביבי, 

אויפטרעטן  געקומען  איז  לעצטער  דער  איידער 

ביבי  אז  געזאגט  דאן  האט  בענעט  קאנגרעס.  אין 

א  וועלט,  די  איבער  אידן  פון  פירער  דער  איז 

קעגן  פארשעמונג  א  איז  ביבי  פאר  פארשעמונג 

אלע אידן איבער די גאנצע וועלט.

די ווערטער זענען איבערהויפט נישט ריכטיג 

און נישט גערעכט. דאס איז בלויז געצילט צו מאכן 

א רוגזה צווישן אידן אין אמעריקע מיט זייער אייגן 

א  קוליסן  די  הונטער  פון  שיקט  דאס  און  לאנד. 

פירער  און  פרעזידענטן  פאר  מעסעזש  שעדליכע 

אז מיר, די ציונים, האבן מענטשן אין אייער לאנד 

און  אינטערעסן  אייערע  קעגן  זענען  וועלכע 

זענען אונטער אונזער בעלות און אויפזיכט. אשר 

תוצאותיו מי ישורנה.

ער  שמועסט  ווערטער  קלארע  זיינע  אין 

ביבי  האט  ווינקל  קוק  פאליטישע  א  פון  אז  אויס 

גארנישט פארדינט פון די דרשה, זיין גוטהייסטונג 

אפילו  און  געפאלן  איז  אמעריקע  אין  דא  ראטע 

געשפירט  נישט  זיך  האבן  גרופעס  אידישע 

באקוועם דערמיט. 

איז  עררייכט  האט  ער  וואס  איינציגע  דאס 

געווען דאס אנשמירן היזיגע אידן און פיטערן די 

פלאמען פון אנטיסעמיטיזם און שנאת ישראל דא 

אין אמעריקע. ביבי נתני' איז זיך שוין צוריקגעפארן 

פון דא אבער ער האט אונז איבערגעלאזט מיט זיין 

ווי מענטשליכע  אונז פארוואנדלן  וויל  פעקל. ער 

האט  ער  וואס  אטאקעס  די  קעגן  פאנצערס  שיץ 

זיין,  נישט  אבער  עס  גייען  מיר  איבערגעלאזט, 

פאלשע  זיינע  מיט  קאאפערירן  נישט  וועלן  מיר 

ער  אונז,  פארטרעט  ער  אז  באהויפטונגען 

פארטרעט אונז נישט.

בירגער,  אמעריקאנער  זענען  מיר  ווייל 

זענען  מיר  אויב  אויך  לאנד.  אונזער  צו  געטריי 

אויב  אויך  דעמאקראטן,  אדער  רעפובליקאנער 

מיט'ן  איינשטימונג  נישט  אדער  יא  זענען  מיר 

ביבי  אז  נישט  אבער  דאס  באדייט  פרעזידענט, 

דער  אז  זאגן  צו  ווארטזאגער.  אונזער  איז  נתני' 

אונזער  איז  מיניסטאר  פרעימיר  איזראעלישער 

דער  אז  זאגן  צו  ווי  גענוי  איז  פארטרעטער 

איבער  אידן  פארטרעט  פרעזידענט  בולגארישער 

די גאנצע וועלט.

אייניגע  מיט  באגלייט  איז  ווידיא  די 

מלא  איז  און  הוכחות  און  ראיות  היסטארישע 

צו  שפראך,  איבערצייגנדע   – גוט  א  מיט  וגדוש 

פאלנער  פארן  אמבעסטן  שילדערן  און  ערקלערן 

אמעריקאנער גוי די אידישע התנגדות צום ציונות 

און די צווי הנבואה פון "דרשו את שלום העיר אשר 

הגליתי אתכם שמה".

איז  ווידיא  דער  וואס  מינוט  די  פון 

עס  איז  נטרונא  דורך  געווארן  ארויסגעשטעלט 

אויפגעכאפט  און  פארשפרייט  שנעל   – בליץ 

געווארן דורך הונדערטער און דערנאך טויזנטער 

און  באטראכט  דאס  האבן  וועלכע  באזוכער 

באגייסטערט געווארן פון איר אינהאלט. 

געוואלדיגע  די  און  הארעוואניע  שווערע  די 

אויסגעצאלט,  פולשטענדיג  זיך  האט  הוצאות 

בלויז זעהנדיג ווי די נומערן פון באזוכער אויף דעם 

טויזנטער  פרישע  מיט  זיך  הייבט  פרעזענטאציע 

די  און  תוכן  רייכער  דער  ביומו.  יום  מדי  כמעט 

אומצאליגע  זיך  ציעט  אינהאלט  אינטערסאנטע 

בליק  א  כאפן  וואס  הארץ  כנפות  מארבע  גוים 

דערויף און באקענען זיך דארוך מיט דעם התנגדות 

א  מדינה.  זיין  און  נתני'  ביבי  צו  אידן  ערליכע  פון 

האט  טערקיי  אין  זייט  אויפגעכאפטע  געוויסע 

זאגאר גענומען די מיה צו איבערטייטשן די גאנצע 

ברייט  עס  און  טערקיש  אויף  ווידיא  פונעם  תוכן 

אנווייזענדיג  ליינער  אירע  פאר  פארעפענטליכט 

אויף די נטרונא ווידיא !

ריכטיג  באוויזן  ב"ה  האט  פעולה  דאזיגע  די 

האט  זי"ע  רביה"ק  וואס  חיוב  דעם  זיין  מקיים 

ארויפגעלייגט אויף עדת צאן מרעיתו, מסירת נפש 

צו האבן העט מען געדארפט מפרסם צו זיין פאר די 

אומות העולם אז זיי זענען נישט די פארטרעטער 

צו  געווען  זוכה  ב"ה  האט  מען  ישראל.  כלל  פון 

אפענטפערן דעם ריש בריוני מיט א מעט מן האור 

הדוחה הרבה מן החושך, און דער קידוש ה' ווערט 

בלויז נתרבה מיט יעדן פארבייגענדן טאג ווען נאך 

און נאך מענטשן באזוכן דעם פרעזענטאציע. 

קידוש  גרויסער  דער  אז  פארשטענדליך 

פארדאנקן  צו  איז  ישראל  הצלת  און  יתברך  שמו 

האבן  וועלכע  לדעה,  אחים  אידן  פון  הילף  די 

אונטערנעמונג  הייליגע  די  מיט  ארויסגעהאלפן 

מיט שטיצע און הילף,  בדין הוא שיטלו שכרם, זאל 

זיי דער גרויסער זכות באגלייטן לאורך ימים ושנים 

בכל מילי דמיטב.

פיבערהאפטיגע  די  פאר  זעצט  גלייכצייטיג 

נאך  און  ווייטער  נאך  נטרונא,  פון  אקטיוועטען 

אויף  שטעלונג  אידישן  דעם  זיין  צו  מפרסם  מער 
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איז  וואס  אף  חרון  דעם  זיין  מסיר  און  מדינה  די 
אין  ביבי  פון  באזוך  דעם  ביי  געווארן  אנגעזייט 

קאנגרעס. 

א  אפגעהאלטן  מען  האט  וואך  פארגאנגע 
איז  וואס  אינטערוויא  עפעקטיווע   – שטארק 
פראמינענטע  גאר  א  אויף  געווארן  געלופטערט 
ראדיא קוואל אין טעקסאס. ביי דעם שמועס איז 
ארומגערעדט געווארן איבער די תורה'דיגע מהלך 

אונזער  נישט  איז  נתני'  ביבי  פארוואס  גלות,  אין 
ערלויבט  נישט  איז  מדינה  די  און  פארטרעטער 

דורך די תורה הק'.

אויך אין די קומענדיגע וואכן, באלד נאך דעם 
יום טוב הבעל"ט איז געפלאנט א רייע אויפטריטן 
ענטפערן  צו  נעצן  מידיא  גרעסערע  אויף 
די  איבער  אמת  דעם  קלארשטעלן  און  פראגעס 

אמעריקאנער אידנטום מיט'ן ציונות.

שיעור נפלא אין ספה"ק ויואל משה 
אויף דער ענגלישער שפראך
וואונדערליכע קונטרסים ערשיינען צום ערשטן מאל 

אין היסטאריע מיט א בהירות והיקוף פאר די ברייטע אידישע גאס

א  צוגעקומען  איז  תקופה  לעצטע  די  אין   
פולזייטיגע  די  אינערהאלב  רינגעלע  פרישע 
פעולות הקודש וועלכע ווערן שוין געטון אזויפיל 
יארן כולם שוים לטובה צווישן אחינו בני ישראל, 
צו אויפשיינען דעם אור האמת ואמונה ביי אידישע 
קינדער, לפתוח עיני עורים ולהאיר לארץ ולדרים 
דורך פארשפרייטן דעם דעת תורה הצרופה פאר 
דוקא  לאו  זענען  וועלכע  אידן  אומעטום,  אידן 
קיינמאל  און  סאטמאר  ברכי  על  אויפגעוואקסן 
נישט געהערט ריכטיג איבער די שיטה הק' אבער  
לעכצן צו הערן און זענען גרייט מקבל צו זיין דעם 

דבר ה'.

פרסום  פון  ענין  גרויסן  דעם  צו  צוגאב  אין 
האמונה בין העמים און ממעט זיין פון דעם חילול 
השם האיום והנורא וואס איז א התחייבות גמור ווי 
רבינו הקוה"ט שרייבט דאס בספרו הקדוש 'ויואל 
כמה  ברבים  איבערגעזאגט  דאס  האט  און  משה' 
פעמים להלכה למעשה, און אודאי איז דאס איינע 
וואס מען ערפילט ב"ה  די גרעסטע תפקידים  פון 
מיט  ממשיך  אויך  מען  איז  ותעצומות.  עוז  ברוב 
טויזענטער  פאר  באלייכטן  פון  הקודש  עבודת  די 
אידישע קינדער מיט דעם אור האמונה הטהורה, 
ווייל סוכ"ס איז דער ענין געווען דער עיקר עסק 
וואס מרן רביה"ק האט זיך דערמיט באשעפטיגט 

מחריד  און  נפש,  מסירות  כדי  עד  ממש  ימיו  כל 
געווען כל העולם כולו מיט די הייליגע פייערדיגע 
שלש סעודות תורה'ס וואס זענען געזאגט געווארן 
הייליגן  איינעם  דעם  צוליב  און  שליש,  בדמעות 
צוועק האט ער בשארית כוחותיו אפגעשריבן דעם 
וואס  ונפשו,  לבבו  בדם  משה'  'ויואל  ספר  הייליג 

תורתו מגן לנו והיא מאירת עינינו.

נטרונא  הק'  מוסד  וואס  יארן  לאנגע  שוין   
פערלס"  "פרשה  וועכנטליכע  די  מיט  אפערירט 
הייליגע  די  פארשפרייטן  צו  פעולות  אנדערע  און 
צווישן  אויך  זי"ע  אמת  צדיקי  די  פון  דיבורים 
אזעלכע אידן וועלכע זענען פרעמד צו דעם גאנצן 
ענין. אצינד איז אונז א כבוד און א זכי' מבשר צו 
זיין די שמועה טובה תדשן עצם אז עס איז נתייסד 
געווארן א שיעור קבוע אינעם ספה"ק ויואל משה, 
אין  בשבוע  שבוע  מדי  פארגעלערנט  ווערט  וואס 
די פלעטבוש געגענט, דורך דעם בארימטן נטרונא 
ווארזאגער און מגיד משרים הרה"ג רבי ירמי' קאהן 

שליט"א. 

דער וועכנטליכער שיעור אויף דער ענגלישער 
שיח,  בנועם  פארגעלערנט  ווערט  שפראך 
צוגעפאסט און געאייגנט פאר אידן וועלכע האבן 
נאך קיינמאל נישט טועם געווען די ליכטיקייט פון 
דעם ספר און באקענען זיך צום ערשטן מאל מיט די 

יסודות 
הדת והאמונה וועלכע 

זענען דארט מבואר מיט א געוואלדיגע 
ואמונת  גזירת הגלות  די ענינים פון דעם  בהירות. 
זיין  בועט  פון  חומר  די  המשיח,  וביאת  הגאולה 
די העברה אויף די שלש  גזירת הגלות און  אינעם 
התחברות  דאס  און  בה'  הכופרים  בגנות  שבועות, 
מיט זיי, די הארבקייט פון עבירות אין ארץ ישראל, 

וכל המסתעף אין די אלע יסודות'דיגע ענינים.

דער חשוב'ער מגי"ש שליט"א לערנט פאר די 
דערביי  שמועסט  און  ודעת,  טעם  בטוב  שיעורים 
וואס  מקומות  ומראי  ענינים  ארומיגע  אלע  אויס 
זענען נוגע צו דעם לימוד. עס ווערט ארומגערעדט 
איז  וואס  טענות  און  קשיות  אלע  מיושב  און 
גיבנדיג  הק'  שיטה  די  אויף  געווארן  געפרעגט 
פרקי  די  אויף  בליק  היקף'דיגן  קלארן  א  דערמיט 

וסעיפי הספר עד להפליא.

ווערן פארגעלערנט שוין  וועלכע  די שיעורים 
מבקשי  און  תורה  בני  זיך  צו  ציען  וואכן  עטליכע 
אמת אין דער שטאט פלעטבוש. באזונדער ווערן 
אויפ'ן  ארויפגעלייגט  שיעורים  אינהאלטרייכע  די 
ווייטער  דארט  פון  און  נטרונא  פון  זייטל  וועב 
פארשפרייט מדי שבוע בשבוע צווישן הונדערטער 
אידן אין פילע סטעיטס לענגאויס אמעריקע, אין 
דברי  אזויפיל  נעבעך  הערט  מען  וואו  געגענטער 
אויף  וואקסט  מען  מען  וואו  און  וכפירה  מינות 
פון די פריע יונגט אן מיט א הערצה צו די מלכות 
המינות. אצינד שיינד אריין אומעטום דער אור פון 
דעם ספר הק' ויואל משה אויף אזא צוגענליכן און 

געשמאקן פארנעם.

ראוי  איז  וואס  פראיעקט  ספעציעלן  א  אין 
ירמי'  רבי  הרה"ג  דורך  ווערט  ולתהלה  לשבח 
שיעורים  אלע  די  אראפגעשריבן  שליט"א 
די  פאר  מבוארים  קונטרסים  באזונדערע  אין 
א  מיט  מבואר  ווערט  דארט  אידן.  אמעריקאנער 
געוואלדיגע בהירות כשלחן הערוך די אלע מושגים 
פון גלות וגאולה, שלש שבועות, צפי' לגאולה מיט 
אין  אהערגעשטעלט  אמיתית  השקפה  ריינע  די 
גאר א געשמאקע צוציענדע שפראך, ערוך ומסודר 
מראי  פאסיגע  מיט  שטייגער  היינטיגן  אויפ'ן 
ופרט  קטן  פרט  יעדן  אויף  ביאורים  און  מקומות 
גדול, אזוי אז מ'זאל אביסל דערהערן דעם אמת'ן 

דעת תורתינו הקדושה.
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ס'איז 

בלי ספק אן ערשטמאליגע 

עניני  די  אז  ערשיינונג  היסטארישע  און 

ספה"ק  אין  מבואר  זענען  וועלכע  ודעות  אמונה 

ויואל משה ווערן אראפגעשריבן און פארשפרייט 

אנדערע  פון  אידן  פאר  שפראך  ענגלישע  די  אין 

זייטן  אלע  פון  צוריק  הערט  מען  ווי  און  קרייזן.  

א  משה  ויואל  פונעם  ווערטער  הייליגע  די  לאזן 

המלך  דבר  אשר  מקום  בכל  השפעה  טיפזיניגע 

ודתו מגיע.

מסאטמאר  רביה"ק  וחסידי  תלמידי  פאר 

ווייט דער רבי זי"ע האט  ווי  ווייסן  זי"ע - וועלכע 

פון  אידן  ראטעווען  צו  געגארט  און  געשטרעבט 

א  געוויס  עס  איז   – כוזבות  דעות  כפירה'דיגע  די 

געוואלדיגע שמחה אז נאך אזויפיל יארן איז מוסד 

זיין דעם דבר ה' און  זוכה צו משמיע  הק' נטרונא 

משה  ויואל  הספה"ק  לימוד  דעם  פארשפרייטן 

בקרב אחינו בני ישראל. עס לאזט זיך שווער גלייבן 

ווערטער  די  די אויגן צו  אז מיר זענען עדות מיט 

וואס דער רבי שרייבט אין די הקדמה צום ספה"ק 

מוטל  ועצום  גודל  אחריות  כן  ועל   " משה:  ויואל 

עלינו לצעוק ככרוכי' גלוי לכל ישראל נגד הטומאה 

עוד  ויבוא  בדורינו,  כך  כל  שהתפשטה  העמוקה 

ויפקחו  ישראל  בני  לבבות  איזה  שיפתחו  זמן 

מדרך  המצלצלים  הקולות  לאזניהם  ויגיעו  עיניהם 

הראשונים, שבקשו אמת ואמונה כראוי."

מען קוקט טאקע ארויס ווייטער צו באגלייטן 

די שיעורים און קונטרסים הנפלאים מיט הצלחה 

ולהפיצם  ביעקב  לחלקם  דשמיא,  סייעתא  און 

פארכטיגע  די  אויף  יסודותינו  ותמכנו  בישראל. 

די  אין  אויס  זיך  דריקט  זי"ע  רביה"ק  וואס  רייד 

הקדמה: ואם יעלה בידי שאזכה להוציא מהמבוכה 

בדעה הרעה הזאת אף אחד בישראל הכל כדאי.

וחפץ ה' בידינו יצליח.

א ווארט אויף יום טוב פסח:
ליכטיגע  און  גרויסע  די  פון  ערב  שטייען  מיר 

טעג  לשלום,  לקראתינו  הבאים  הפסח  ימי  טעג 

ווען אידישע קינדער פייערן מיט א רגש קודש די 

ימים  און  והודאה,  בהלל  מצרים  יציאת  פון  נסים 

ווען מיר זענען מנחיל און משריש אין  המבורכים 

לנו  המסורה  אמונה  הייליגע  די  קינדער  אונזערע 

גאולה  די  צו  בענקעניש  און  האפענונג  דער  און 

העתידה במהרה בימינו.

גרמא  שהזמן  מצות  צענטראלע  די  פון  איינע 

יציאת  פון סיפור  חיוב  איז דער  יום טוב  אין דעם 

מצרים, דערציילן און איבערגעבן די גרויסע נסים 

ווען  ישראל  כלל  מיט  געטון  האט  השי"ת  וואס 

דעם  פון  הברזל  מכור  ארויסגעצויגן  זיי  האט  ער 

ביטערן גלות מצרים באותות ובמותים וביד חזקה.

רייד  די  איבעחזרן  צו  טוב  מה  בעתו  דבר  איז 

שרייבן  וועלכע  כמלאכים  הראשונים  רבותינו  פון 

איבער דעם טעם פון די מצות סיפור יציאת מצרים, 

אידישע  אין  איינצווארצלן  געווידמעט  דאס  אז 

גאולה  די  צו  האפענונג  און  אמונה  די  הערצער 

זענען  מצרים  אין  דעמאלטס  ווי  גענוי  העתידה, 

אידן געווען פארזינקן במשך הונדערטער יאר אין 

דעם בור גלות און דער רבוש"ע האט זיי צום סוף 

פאלק  זיין  פאר  אויסגעוועלט  און  ארויסגענומען 

לדרך  חוץ  און  מערכות  שידוד  פון  אופן  אן  אויף 

החל  גלות  דעם  אין  זיין  וועט  זעלבע  דאס  הטבע 

הזה, אין אונזער היינטיגע אריכות הגלות, אז דער 

מיט  אויסלייזן  בקרוב  אונז  וועט  אליינס  רבוש"ע 

אומנאטורליכע נסים ונפלאות ווי דער נביא מיכה 

זאגט כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

ספר  זיין  אין  גאון  סעדי'  רבינו  שרייבט  אזוי 

אמונות ודיעות לרס"ג, מאמר השמיני וזל"ק: ועל 

הנסיון והבחינה במה שעבר, הוא עתיד לעשות לנו 

כפלים על מה שיעדנו, מה שלא יוכל לספרו מהרה, 

מאבותיך.  והרבה  והטיבך  ל'(  )דברים  שאמר  כמו 

ובעבור זה שונה לנו זכר יציאת מצרים במקומות 

כן  ועל  שראינוהו,  מה  ומזכירנו  מהתורה,  רבים 

ולא  נקוץ  לא  שיעדנו,  מה  ומיחלים  סובלים  אנחנו 

)תהלים  כמו שאמר  ואומץ,  חוזק  נוסיף  אך  נקצוף, 

ל"ו( חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לי"י. 

דער רבינו סעדי' גאון ערקלערט פארוואס די 

תורה איז אזויפיל מאריך מיט די נסים פון יציאת 

פלעצער  אזויפיל  אויף  עס  דערמאנט  און  מצרים 

דאס איז צו געבן פאר אידן געדולד און שטארקייט 

אז זיי זאלן אויסווארטן די ריכטיגע גאולה, פונקט 

א  צו  מצרים  גלוץ  אין  געווען  זוכה  האבן  אידן  ווי 

גאולה אזוי וועלן מיר אויך זוכה זיין בקרוב במהרה 

בימנו, דאס גיט כח און קוראזש פאר אידן בשנות 

רואיג  און  געדולט  דאס  פארלירן  צו  נישט  גלותם 

אויסווארטן אויף די ישועות ה'.

זיין  אין  בחיי  רבינו  דער  שרייט  זעלבע  דאס 

ספר כד הקמח, נר חנוכה, אז יציאת מצרים לערנט 

אונז א לימוד נצחי אין גלות, אויך דעמאלטס האבן 

קשה  שיעבוד  א  און  פיין  ביטערע  געליטן  אידן 

אונז  האט  רחמיו  ברוב  הוא  ברוך  הקדוש  אבער 

אויסגעלייזט ביד רמה, אזוי וועט ער אויך טון אין 

אונזער גלות, און נאך א פיל שטארקערע פארנעם 

מיט מורא'דיגע וואונדער און נפלאות לעיני הגוים 

מיר  ברויכן  יציאת מצרים. דערפאר  פון  נאך מער 

זיין די אלע צרות אין גלות וואס איז אלעס  סובל 

לטובותינו און האבן בטחון אז דער רבוש"ע האט 

נאך  אונז  וועט  און  חלילה  פארלאזט  נישט  אונז 

צוריק אהיימנעמען ברחמים רבים.

וזל"ק: קבלה בידינו שהגאולה העתידה עתידה 

ועל כן כשאנחנו   ... שתהיה בדמיון גאולת מצרים 

המתרגשות  הצרות  לסבול  לנו  ראוי  בגלות 

כח  לנו  שיתן  הוא  ברוך  להקדוש  ולהתפלל  עלינו 

לסבלן, ושיהיה בטחוננו בו שהכל לטובתנו וראוי 

קצף  הוא  ברוך  הקדוש  אם  כי  לבנו  אל  לתת  לנו 

תורה  העידה  שכך  מאסנו,  לא  ובגלותנו  עלינו, 

)ויקרא כו, מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם 

לנו  שארע  וכמו  וגו'.  געלתים  ולא  מאסתים  לא 

בשעבוד מצרים שסבלנו כמה יסורין וכמה שעבוד 

וענוי, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבה נפלאותיו 

ומופתיו בפרעה ובכל מצרים והוציאנו ביד רמה, כן 

הוא עתיד לעשות בגלות המחודש הזה מכל שאר 

צרות  כמה  שעברו  בדורות  סבלנו  אשר  הגליות 

מחודשות  גזרות  כמה  עליהם  וגזרו  יסורין  וכמה 

עצמן  שמסרו  מישראל  וכמה  שמדים,  מיני  וכמה 
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להריגה על יחוד השם יתברך. על אחת כמה וכמה 

ולחדש  שכרנו,  לכפול  הוא  ברוך  הקדוש  שעתיד 

מביציאת  ויותר  יותר  הגויים  לעיני  ונפלאות  נסים 

מצרים.  

בינה  ספה"ק  אין  שטייט  ווערטער  קלארע 

לעתים אז דער ענין פארוואס מיר דערמאנען כסדר 

"זכר ליציאת  פון  ווערטער  די  ביי מערערע מצות 

מצרים" איז מיט אט די כונה אונז צו דערמאנען אז 

פון גלות וועלן מיר נישט ארויסגיין בכוחינו ועוצם 

ידינו, מיר קענען זיך נישט אליינס באפרייען בדרך 

הטבע, נאר מיר מוזן ווארטן געדילדיג בעת שיעלה 

רצון מאת הבורא יתברך שמו. 

)וזל"ק ספר בינה לעתים עת צאת, דרוש כ"ד: 

העצמית שבכוונות אשר בהזכרת מפלאות תמים 

אנו  הראשונה  הגאולה  ניסי  בכל  יתברך,  דעים, 

היא  הלא  מצרים",  ליציאת  "זכר  תמיד  אומרים 

ולדעת  יתברך,  השגחתו  אמונת  בליבנו  לחקות 

נאמנה כי לא בכוחנו ועוצם ידנו נוכל לצאת מתוך 

הגלות  מעול  ולהינצל  והמאורעות,  הצרות  הפיכת 

אשר על צווארנו בדרך טבע, כי אם על ידי יכולתו 

שאם,  המוחלט ברצונו הפשוט, כי חפץ חסד הוא, 

לבוא  באפשרות  היות  בציורנו  יעלה  וחלילה,  חס 

לידי כך על פי המרוץ הטבעי, תישאר המחשבה זו 

נשחתת והיא לא תצלח.( 

אן  דערמאנען  צו  כדאי  טאקע  איז 

פון  געברענגט  ווערט  וואס  טעם  מערקווירדיגע 

רבינו רבי אליעזר בן רבי יואל, דער ראבי"ה פון די 

בעלי התוספות, אין זיין ספר ראבי"ה מסכת פסחים 

סימן תקכ"ה, אז דערפאר האט מען מתקן געווען 

צו זאגן לשנה הבאה בני חורין אויף לשון הקודש 

און נישט אויף אראמיש אזוי ווי דער גאנצער פיוט 

פון הא לחמא עניא, דאס איז דערפאר ווייל  דאס 

איז  שפראך  די  וואו  בבל  אין  געווארן  נתתקן  איז 

געוואלט אז  נישט  געווען אראמיש און מען האט 

ווייל עס  די גוים זאלן פארשטיין וואס מען זאגט, 

קען זיך זיי דוכטן אז מיר פלאנען ארויסצוגיין פון 

זייער לאנד שלא ברשות, דערפאר זאגט מען עס 

אויף לשון הקודש זיי זאלן נישט פארשטיין.

ספר  אין  אראפגעברענגט   ווערט  טעם  דער 

כל בו סימן נ"א ביי די פירושי הגדה, וואס לייגט צי 

וועלן אונז  גוים  אז מען האט מורא געהאט אז די 

אנקוקן ווי מורדים במלכות און דערפאר האט מען 

און  אראמיש,  אויף  זאגן  עס  פון  געווען  מונע  זיך 

ליל  הלכות  חיים  אורחות  דער  אויך  שרייבט  אזוי 

הסדר סימן ל"ח, דער אברבנאל אין זיין ספר זבחי 

פסח, פירוש האגדה, און דער יעב"ץ אין זיין סידור.

מיר זעהן דערפון ווי ווייט אידן אין אלע דורות 

די  אז  רחוק  חשש  אזא  אויף  געווען  חושש  האבן 

גוים וועלן אנקוקן א תפלה ווי מרידה באומות און 

מען זיך דערפאר באווארנט עס צו זאגן אויף לשון 

הקודש, דאס איז געוווען דער דרך הגלות שדרכו 

בה אבותינו מעולם.

ביי די פסוקים פון קרבן פסח זאגט די תורה הק' 

והי' לכם למשמרת אל תאכלו ממנו נא.

שטייט אין פסיקתא דרב כהנא פרשת החודש 

אות כ"ה, און דאס זעלבע ווערט אראפגעברענגט 

אין מדרש ילקוט רמז קצ"א אויפן פסוק, והי' לכם 

למשמרת, מי פורע לכם ממלכות רביעית, נטרונא. 

און ווי דער זית רענן איז מפרש אויפן ווארט דאס 

דארף  מען  אז  באדייט,  דער  איז  נטרונא,  ווארט 

והי'  שנאמר  ה',  ישועת  די  אויף  האפן  און  ווארטן 

לכם למשמרת. 

ווייטער זאגט דער פסיקתא, אל תאכלו ממנו 

נא )שם ט'(, לא תבעיניה מהבהבה, )אויף וואס דער 

זית רענן איז מפרש, איר זאלט נישט זוכן צו עסן 

רויע  קיין  כאפן  נישט  געקאכט,  האלב  גאולה  די 

)פסיקתא  מיט  געדולדיג  אויסווארטן  נאר  גאולה, 

דרב כהנא פרשת החודש אות כ"ה, הובא במדרש 

ילקוט רמז קצ"א(

 רביה"ק מסאטמאר זי"ע אין די הקדמה לספרו 

הייליגע  די  אראפ  ברענגט  משה  ויואל  הקדוש 

בלש"ק:  אויס  פירט  און  פסיקתא  פון  ווערטער 

ומבואר בזה שאין לנו עכשיו זכות אחר לצאת מן 

שלא  ולהמתין  לשמור  הזכות  אותו  אלא  הגלות, 

לאכול ח"ו ושלא להנות מגאולה כזאת הבאה קודם 

הזמן. 

עס שרייבט הגאון רבי שמעון סופר ז"ל דער זון 

אין ספר מכתב סופר  זי"ע  הייליגן חתם סופר  פון 

חלק א' דף כ"ד, אז ער האט געהערט פון זיין גרויסן 

וועלכער  זי"ע  סופר  חתם  הייליגער  דער  פאטער 

האט מזהיר אז אידן זאלן זיך נישט מייאש זיין פון 

אלס  זיך  וועט  וואס  ווייסט  ווער  משיח,  חבלי  די 

נסיונות, מיר  גרויסע  די  פון  יענע צייט  אפטון אין 

מצרים.  מארץ  צאתנו  לימי  זיין  לב  משים  דארפן 

ר  ע ד
האט  סופר  חתם 

דערמאנט דעם נסיון וואס אידן האבן 
פאר  מינוטין  לעצטע  די  אין  מצרים  אין  געהאט 
זייער גאולה, ווען דער ציווי השם איז געווען אז אל 
יצא איש מפסח ביתו" אז מען טאר נישט ארויסגיין 
וועט  צייט  ריכטיגע  די  איידער  גאס  דער  אויף 
נאכט אפגעטון  יענע  זיך  אין מצרים האט  קומען. 
מהומה  געפערליכע  און  געשריי  היסטערישער  א 
פון די מצריים אויף וועלכע די תורה הק' זעלבסט 
בייגעשטאנען  אידן  זענען  דאך  אבער  מעיד,  איז 
דעם נסיון און נישט ארויסגעגאנגען געבן א בליק 
שפעטער  נאכמער,  און  אינדרויסן.  זיך  טוט  וואס 
פרעה  פון  געשריי  דעם  געהערט  האבן  זיי  ווען 
אין  פארבליבן  אלס  נאך  זיי  זענען  מאתנו"  "צאו 
געשטארקט  זיך  אמונה  מיט  און  הייזער  זייערע 
נישט ארויס צו גיין קיין רגע איידער די צייט, דאס 
זענען  זיי  פארוואס  זכות  דער  געווען  טאקע  איז 

אויסגעלייזט געווארן. 

קדשו  ברוח  האט  סופר  חתם  הייליגער  דער 
פאראויסגעזאגט אז די זעלבע נסיון וואס אידישע 
זיין  אויך  וועט  מצרים,  אין  געהאט  האבן  קינדער 
לעתיד במהרה בימינו ביי די חבלי משיח, מען וועט 
אויספרובירן אידן צו זיי קענען ביישטיין דעם נסיון 
פון ווארטן און אין דעם זכות וועלן זיי זוכה זיין צו 

די גאולה העתידה.

נבואה  פארכטיגע  די  אט  אז  זאגן  צו  איבריג 
טעג  אונזערע  אין  איז  ישראל  של  רבן  פונעם 
דעם  מיט  לעינינו,  געווארן  פארוויקליכט 
שרעקליכסטן נסיון הדור פון דאס ציונות וועלכע 
האט מפתה געווען אידן צו נעמען די גאולה פאר 
ה'.  ישועת  די  נישט אויסווארטן אויף  די צייט און 
האפן  געזאגט  האט  סופר  חתם  דער  ווי  גענוי  און 
מיר און בעטן מיר אז דער זכות פון די אידן וועלכע 
פאלן נישט דורך און האבן נישט קיין שייכות מיט 
אט די גאולה של שקר איידער די צייט, זאלן מיר 
טאקע אינגיכן זוכה זיין צו דעם כימי צאתך מארץ 

מארץ מצרים אראנו נפלאות.

פון מהר"ל  ווערטער  הייליגע  די  ידוע  איז  עס 
פארוואס מען עפנט די טיר פאר אלי' הנביא פסח 
אז  דורותינו  בלב  להשריש  כדי  אויפדערנאכט 
איידער די אמת'ע גאולה וועט אלי' הנביא קומען 
זיין די בשורה טובה, הנה אנכי שולח לכם  מבשר 
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ה'  יום  בוא  לפני  הנביא  אלי'  את 
נער'ן  חלילה  נישט  זיך  זאל  מען  והנורא,  הגדול 

מיט פאלשע גאולות שקר.

אין דעם יעצטיגן חודש הגאולה שעתידין בו להגאל בעטן אידן כאשר 

שמענו כן עוד נחזה, זך שוכן מעונה קומם קהל עדת מי מנה, לָכֵן הִּנֵה יָמִים 
ּבָאִים נאום ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, 
הִּדִיחָם  ֶר  ֲאשׁ אשר  הארצות  מכל  ישראל  בני  את  העלה  אשר  ה'  חיי  אם  כי 

ֶר נָתַּתִי לֲַאבוֹתָם. ִבֹתִים עַל אַדְמָתָם ֲאשׁ ָּמָה וֲַהשׁ שׁ

ספעציעלע יום טוב ביילאגע
צו די יעצטיגע ימי הפסח הבאים לקראתינו לשלום טוט 'מערכת קול נטרונא' פרעזענטירן 

פאר אונזערע טויזנטער צוהערער און ליינער העכסט – אינהאלטרייכע קאפיטלען היסטאריע 
מיט א פארצווייגטע און דעטאלירטע איבערזיכט איבער דעם העלדישן קאמף פון דאס 

יהדות החרדית באה"ק מיט די וועד הלאומי מיט ארום הונדערט יאר צוריק, באגלייט מיט אן 
אויספירליכע שילדערונג איבער דעם חודש היציאה – חודש אייר, און אירע ווייטגרייכנדע 

לעקציעס און נאפאלגן בימים ההם בזמן הזה.

דער קאמף איבער דעם חינוך:
אין  רעגירונג  בריטישע  די  פון  אריינטריט  דער  נאך  חדשים  דריי  בלויז 
ארץ ישראל אינמיטן די ערשטע וועלט מלחמה איז שוין די הייליגע שטאט 
ירושלים אויספרובירט געווארן מיט'ן אנהויב פון דעם נסיונות קייט וואס האט 
זיך  גרופעס  ציוני’סטישע  די  פון  פריוון  די  מיט  איר,  אויף  אראפגעלאזט  זיך 
משתלט צו זיין אויף איר און פארשוועכן איר קדושה און די צוקונפט פון איר 

לויטערע חינוך.

איר  צו  געקומען  איז  מלחמה  וועלט  ערשטע  ביטערע  די  ווען  באלד 
פלאן  אקופאציע  זייער  ערגענצן  צו  פאראייניגט  ציונים  די  זיך  האבן  ענדע 
צו  גרינג  זייער  געווען  דאן  זענען  פעסטונגען  ערליכע  די  ירושלים.  אויף 
צעבראכן  געווען  זענען  איינוואוינער  ירושלים'ער  די  איינגענומען.  ווערן 
קהל'ישער  אלגעמיינער  דער  שרעק,  מלחמה  די  פון  נידערגעשלאגן  און 
והחסד  התורה  מוסדות  די  און  צעשטערט  געווען  איז  לעבנסשטייגער 
פארארעמט אין א כאאטישן צושטאנד, אדאנק דעם וואס דער קשר מיט חוץ 

לארץ איז געווארן אפגעהאקט דורכאויס די מלחמה.

לעומת זה האבן די ציונים סוקסעספול מצליח געווען איבערצופירן אין 
אידישע  פון  פליסן  אנגעהויבן  האבן  וועלכע  קראנען  געלט  די  רשות  זייער 
געלד  סומעס  ריזיגע  איינוואוינער.  ישראל'דיגע  ארץ  די  שטיצן  צו  גבירים 
זענען געלעגן אין זייערע הענט, אבער טראץ וואס דער ווילן פון די געבערס 
איז געווען צו שטילן דאס שרעקליכע הונגער און ארץ ישראל, צו העלפן נויט-

באדערפטיגע און שטיצן די קראנקע און צעבראכענע, האבן די ציונים וועלכע 
געלט  וויאזוי דאס  איינציגע פארמיטלער  די פאזיציע אלס  האבן פארכאפט 
דאס  גענוצט  און  שליחות  זייער  פארראטן  ישראל,  ארץ  קיין  אנקומען  זאל 

געלט פאר א פאליטישער שטעקן דערמיט אויסצופירן זייערע אמביציעס.

אויך האבן זיי אומבארעכטיגט געלייגט זייערע לאפעס אויף דאס געלט 
וואס איז דירעקט געשיקט געווארן פאר מוסדות התורה והצדקה פונעם יהדות 
החרדית דורך זייערע פאליטישע מאכינאציעס און פאליטישע פארבינדונגען, 
און זיי האבן עס גענוצט אלס סטראשונקע וויאזוי צו באיינפלוסן מיט צוואנג 

די מוסדות זיך אונטערצוגעבן אונטער זייער הערשאפט.

דער פיקטיווער "ועד העיר ליהודי ירושלים"
די ציונים ימ"ש האבן געוואוסט אז זיי דארפן קאנצענטרירן אלע זייערע 
כוחות אין ירושלים עיה"ק. פון דעם סך הכל 56,000 אידן וועלכע האבן דאן 
געוואוינט אין גאנץ ארץ ישראל, האבן 26,000 פון זיי געוואוינט אין ירושלים 
אין  רוב  שטארקער  דער  געווען  ציבור  ערליכער  דער  איז  אויך  אזוי  עיה"ק. 
ירושלים, און געפירט דאס גאנצע קהלה לעבן דארט, און פון דארט איז ארויס 
דער טאן פאר'ן גאנצן לאנד. זיי האבן געוואוסט אז די מינוט וואס די ציונים 
לייגן זייערע לאפעס אויף ירושלים, זענען זיי געווען פארזיכערט צו פארכאפן 

קאנטראל איבער'ן גאנצן לאנד.

ליגט  לעבן  קהלה  ירושלימ'ער  עקזיסטירנדע  די  אז  אנערקענען  נאכ'ן 
האבן  נאמנים,  שלוחים  זייערע  און  ישראל  גדולי  די  פון  הענט  די  אין  פעסט 
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זיי אנגעהויבן ארבעטן אין אן אנדערן ריכטונג. כ"ח כסליו תרע"ח, פיר טאג 
ישראלא,  ארץ  קיין  אריינמארשירט  האבן  ענגלענדער  זיגרייכע  די  וואס  נאך 
די  וואס  – טראץ  פון 15 מענטשן  אן אסיפה  יעקב טהוןב פאררופן  ד"ר  האט 
ערליכע אידן זענען געווען די איבערוויגנדע מערהייט אין שטאט, האט ד"ר 
– ביי וועלכן ער האט  טהון גערופן בלויז 5 פארשטייער פונעם "ישוב הישן" 

געגרינדעט א שפאגל נייע "ועד העיר ליהודי ירושלים".

א  פאררופן  ווידער  ער  האט  טבת,  ט'  שפעטער,  וואכן  צוויי  ווי  ווייניגער 
די  פאר  "בחירות"  דורכצופירן  פלאן  א  ארויסגעשטעלט  און  פארזאמלונג 
פארשטייער וועלכע וועלן פארטרעטן דעם אידישן ישוב ביי די נייע בריטישע 
מאנדאט רעגירונג. זיין מהלך פון די 'בחירות' איז קלאר געווען אויסגעשטעלט 
מינדערהייט  א  מיט  בלייבן  זאלן  אידן  ערליכע  די  אז  פארמאט  א  אויף 

פארשטייער, טראץ וואס זיי זענען געווען דער קלארער רובג.

בלייבן  געקענט  נישט  האט  ציבור  ערליכער  דער  אז  זיך  פארשטייט 
די  פון  זיצונג  דרינגענדע  א  געווארן  אפגעראכטן  איז  טבת  י"ב  גלייכגילטיג. 
רבנים און נכבדים פון די אשכנז'ישע געמיינדע אין ירושלים, און אויפ'ן פלאץ 
איז געגרינדעט געווארן דער "ועד עדה אשכנזי כללי" אלס קעגן-ענטפער צו 

די ציוני'סטישע "ועד העיר".

ווי ס'איז צום ערווארטן האט אויסגעבראכן אן ערנסטע קריגעריי צווישן 
די צוויי ועדות, וואס האט זיך אמבעסטן ארויסגעשטעלט עטליכע טעג דערויף 
ווען צוויי באזונדערע דעלעגאציעס פון ביידע "ועדות" זענען ארויפגעגאנגען 
ירושלים,  פון  גובערנאטאר  מיליטערישער  דער  סטאררס,  ראנאלד  סיר  צו 
אים באגריסן לכבוד די גוי'אישע ניי-יאר חגא. ביידע דעלעגאציעס האבן זיך 
פארגעשטעלט אז זיי רעדן אין נאמען פון 'ירושלימ'ער אידנטום', וואס האט 

כמובן שטארק אויפגעפלאקערט דעם פייער צווישן ביידע לאגערן.

פאר עטליכע מאנאטן איז אזוי אנגעגאנגען דער קאמף. אינצווישן האבן 
ביידע "ועדות" אפגעראכטן וואלן. דער "ועד הכללי האשכנזי" האט פאררופן 
וואלן, אין וואס מ'האט ערוועלט זיבעציג מענטשן, וועלכע האבן אויסגעקליבן 
דריי און צוואנציג חברי הנהלה אלס פירערשאפט פונעם יהדות החרדית אין 
ארץ ישראל. אלס יושב ראש איז אויסגעוועלט געווארן הגאון ר' שלמה ראובן 

א  מיט  ארויסגעגאנגען  אל-חוסעיני,  אפאנדי  ירושלים,  פון  מעיאר  דער  איז  תרע"ח  כסליו  כ"ד  א  
צוויי טאג  די שטאט.  וועלכע האבן באלאגערט  די ענגלענדער  זיך אונטערגעבן פאר  ווייסן פאן 

ישפעטער האט דער בריטישער גענעראל אלענבי אריינמארשירט אין שטאט אין שפיץ פון א זי
ווייצמאן  'קבלת פנים' פאר'ן גענעראל, און ד"ר  גרייכן מיליטער. ס'איז פארגעקומען א גרויסער 
געווען דער סימבאלישער אנזאג אז  איז  וואס  נעבן דעם גענעראל,  שר"י איז געשטאנען הארט 
ס'קומט א נייע שווערע עפאכע, ווען די ציונים וועלן נוצן דעם כח פון די אינוואדירנדע ענגלענדער 

צו פארכאפן די הערשאפט אין ירושלים בכח הזרוע.

ב  ווייצמאן איז אינצווישן צוריק געפארן קיין לאנדאן, און די ערשטע פאר מאנאטן נאך דאס אייי
ננעמען ירושלים זענען די ציוני'סטישע אינטערעסן אנגעפירט געווארן דורך דעם ד"ר טהון.

ג  זיין מהלך איז געווען אז אנשטאט דורכפירן געהעריגע וואלן, וועט מען צושטעלן פארשטייער 
פון פארשידענע ערליי סארטן 'גרופעס'. אזוי צב"ש האבן די 'סוחרים' באקומען 5 פארשטייער; די 
'בעלי מלאכה' 4; די דאקטוירים 4; אבער די 'מלמדים ובני ישיבה' האבן באקומען 2 פאר די ספרדים 
און 2 פאר די אשכנזים... אויך די איבריגע 'פארשטייער' האבן געזאלט אויסגעקליבן ווערן אין א 

וועג וואס זאל קלאר בעפארצוגן די ציוני'סטישע אינטערעסן.

יונגרייז זצ"לד און אונטער אים דריי און צוואנציג חברי הנהלה.

טראץ וואס ס'איז געלונגען פאר די ציונים אריינצוכאפן פארשטייער 
פון די ספרדי'שע געמיינדע אין שטאט, האט זיך אבער קלאר ארויסגעשטעלט 
איינוואוינער  ירושלימ'ער  פון  מערהייט  איבערוויגנדע  די  אז  וואלן  די  ביי 
שטיצן דעם "ועד הכללי האשכנזי" אונטער די הנהגה פון די גדולי ירושליםה, 
 10 ווי  ווייניגער  ציפערן,  לעכערליכע  אנגעצויגן  האט  העיר"  "ועד  דער  און 
פראצענט פון די וויילער וואס האבן געשטימט אין די וואלן פאר דעם "ועד 

הכללי האשכנזי".

זיך  פונעם קאמף. ס'האט  די ענדע  זיין  געברויכט  וואלט דאס  נאטורליך 
די  זענען  ישראל  גדולי  די  און  אידן  ערליכע  די  אז  ארויסגעשטעלט  קלאר 
מנהיגים פון ירושלים, און די ציונים וואלטן געדארפט אראפלייגן דאס געווער. 
אבער ווי אלעמאל האט פאר די עוקרי הדת ווייניג געקימערט וואס דער ציבור 
וויל, דער סלאגאן פון "רוב" האט זיי אלעמאל נאר גוט גענוצט אין פעלער וואס 
זיי זענען געווען דער רוב, אבער אויב זיי זענען געווען א מיעוטא דמיעוטא 
מיטל  אויסגעפרואווטן  אלטן  דעם  דיספאזיציע  זייער  צו  גענומען  זיי  האבן 
פון די שונאי הדת: דעם כח פון געלט, און הילף בכח הזרוע פון די גוי'אישע 

רעגירונג.

די זעלבסט-געקרוינטע "ציוני'סטישע קאמיסיע"
ערשטן  צום  אנגעקומען  ישראל  ארץ  קיין  איז  תרע"ח  ניסן  חודש  ענדע 
מאל דער טרויעריג בארימטער ד"ר חיים ווייצמאן שר"י. ער איז געקומען אין 
שפיץ פון "די ציוני'סטישע קאמיסיע פאר פאלעסטינע", א קאמיסיע וואס ער 
כח,  קיין שום עמטליכער  געהאט  נישט  און האט  געגרינדעט  זעלבסט האט 
נישט לעגאל און נישט פאליטיש, אבער מעשה שטן הצליח און ס'איז געלונגען 
פאר ד"ר ווייצמאן אנצודרייען א מצב כאילו די 'קאמיסיע' איז אן אפיציעלע 
שליח פון די בריטישע רעגירונג. עפעס וואס איז גוט געקויפט געווארן ביי די 

מאסן, ווי אויך ביי די פירערשאפט פון יהדות החרדית אין ארצינו הק'.

ווען ווייצמאן איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל 

דער קומענדיגער שטאפל פון ווייצמאן: וועד 
הלאומי:

ערליכע  די  אז  זעענדיג  ווייצמאן  דאקטער  פון  שפיץ  אין  ציונים  די 

ד  א תלמיד חכם עצום, פייערדיגער קנאי, און פון די גרעסטע עסקנים ביים יהדות החרדית וועלכער 
האט געהאט א קארדינאלע ראלע אין ראטעווען דאס ערליכע אידנטום אין ירושלים עיה"ק. זיין 
יונגרייז זצ"ל, שפעטערדיגער ראב"ד העדה  זון איז געווען דער וועלט בארימטער גאון רבי דוד 

החרדית.

ה  עס דארף באמערקט ווערן, אז צוליב'ן פחד פון די נייע ענגלישע רעגירונג, וועלכע איז באטראכט 
געווארן צו זיין אונטער'ן איינפלוס פון די ציונים און דערפאר קעגן דאס יהדות החרדית, זענען 

יערוועלט געווארן צום "ועד השבעים" אויך עטליכע נישט חרדי'שע מיטגלידער, פון אזוינע וועל
כע זענען געווען קעגן די ציונים פאר זייערע אייגענע סיבות. איינער פון זיי, ד"ר נפתלי ווייץ", איז 
זאגאר אויסגעקליבן געווארן אלס "סגן ראשון" אונטער הרב יונגרייז, כדי צו זיין דער פארשטייער 

פונעם "ועד הכללי האשכנזי" ביי די ענגלישע הערשער.
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קעגן  פאראייניגט  איז  ירושלים 

צו  גרייט  זענען  און  כיבוש  בייזוויליגע  זייער 

זיך  האט  קרעפטן  אלע  מיט  ירושלים  קדושת  די  אויף  באשיצן 

דערטראכט אז עס וועט זיי נישט מעגליך זיין צו צוברעכן דעם כח הקדושה 

איינס צוויי, און אודאי וועלן זיי מיט זייערע פרייע שיטות נישט קענען אזוי 

אויסגעדריקט:  זיך  דאן  האט  ווייצמאן  שטאט.  הייליגע  די  אין  אריינדרינגען 

והנהגת  כח הרבנות  )מיינענדיג דערמיט דעם ערליכן  'קלייזל'  "ווילאנג דער 

הקהלות( עקזיסטירט אין ירושלים, איז נישטא קיין האפענונג פאר אונזערע 

ארגאניזאציעס צו עררייכן א בעלות אויפן ישוב".

וואנט פון  זיך אנגעשטויסן אין דער פעלזן פעסטער  ווייצמאן האט  ווען 

"אל תגעו במשיחי", און נאכ'ן דורכפאל מיט דעם "ועד העיר", האבן ער און 

זיינע פריינט זיך גענומען צו א נייעם ריכטונג. זיי האבן באשלאסן אז עס פעלט 

זיי אויס אן אייגענער אויטאריטעט מיט א רב'נישע כח וואס זאל פארטושן די 

מאסן, און דינען אלס א גוטער קאמף-געצייג אין זייערע הענט צו דעצידירן 

דאס יהדות החרדית אויף זייער זייט.

אבער קודם האט ער געדארפט האבן די ארגאניזאציע אונטער וועמענ'ס 

שירעם ער וועט קענען שפילן די ראלע פון 'ברענגען א רב קיין ירושלים'.

נאך יארן פריער, ווען דער גאנצער ראיאן האט נאך געהער פאר טערקיי 

און די ציוני'סטישע באוועגונג האט קוים אנגעהויבן עפענען די אויגן, האבן 

די ציונים שוין פרובירט צו גרינדן א נאציאנאלע ארגאניזאציע פאר אלע אידן 

זיי.  ווערן קאנטראלירט דורך  ווי פארשטענדליך  זאל  וואס  אין ארץ ישראל, 

ביז יעצט זענען זיי געווען צו שוואך עס צו קענען דורכפירן, אבער ווי נאר עס 

האט אנגעהויבן ווערן קלאר אז די ענגלענדער גייען אייננעמען ארץ ישראל, 

האבן די ציונים זיך גענומען ווידער הייבן דעם קאפ.

מיט די ענדע פון דער מלחמה האבן זיי אנגעהויבן פיבערהאפטיג ארבעטן 

צו גרינדן די נאציאנאלע קערפערשאפט. צוליב זייער דורכפאל צו פארכאפן 

קאנטראל פון ירושלים האבן זיי אנגעהויבן זייער ארבעט אין יפו, וואו זיי זענען 

געווען אסאך שטארקער, און ביי די ערשטע אסיפות אין דער אנגעלעגנהייט 

האבן זיי ניטאמאל געלאדנט כמעט קיינעם פון ירושלים. טראץ וואס ירושלים 

זי  האט  איינוואוינער,  אידישע  פון  האלב  צו  נאנט  רעפרעזענטירט  האט 

פארמאגט בלויז פיר פראצענט פארשטייער ביי די ערשטע אסיפות.

"אסיפת  א  פאררופן  צו  ציונים  די  פאר  געלונגען  אבער  איז  עווענטועל 

הנבחרים" אין ירושלים אין תשרי תשכ"א, נאך וואס זיי האבן פארזיכערט אז 

דער גרעסטער טייל אנוועזנדע געהערן צום פרייען ציוני'סטישן לאגער. ביי די 

דאזיגע אסיפה האבן די ציונים געגרינדעט דעם "ועד הלאומי לכנסת ישראל", 

אויטאריטעט  העכסטער  "דער  אלס  דערקלערט  האבן  זיי  ציל  וועמענ'ס 

'עם  פונעם  אנגעלעגנהייטן  נאציאנאלע  און  ציבור'ישע  אלע  ארגאניזירן  צו 

און  אינערליך  איינציגסטער פארטרעטער,  איר  און  ישראל,  אין ארץ  העברי' 

אויסערליך".

ביי די אסיפה איז באשלאסן געווארן אז דער "ועד הלאומי" וועט באקומען 

זי  איז  אויך  ווי  ישראל,  ארץ  אין  לעבן  אידישע  גאנצע  דאס  אויף  בעלות 

באאויפטראגט געווארן אויסצוארבעטן א "חוקת הקהילות" און עס פארלייגן 

ביי די קומענדיגע "אסיפת הנבחרים". אין אנדערע ווערטער, זיי האבן געוואלט 

מיט איין שאס ווערן בעל הבית אויף אלע אידן אין ארץ ישראל.

אלס  געווארן  אויפגעשטעלט  מכלומר'שט  איז  לאומי"  "וועד  דער 

פון  געברויכן  די  מיט  אנפירן  זאל  וואס  ארגאניזאציע'  'וואוילטעטיגע 

נאך  און  זקנים,  מושב  תורה'ס,  תלמודי  שקאלעס,  שולעס,  צושטעלן  אידן. 

אד"ג,  ארגאניזאציעס  צדקה  אריינגערעכנט  צרכים,  ציבור'ישע  פארשידענע 

אויף  קאנטראל  פארכאפן  צו  געווען  איז  דערפון  ציל  אמת'ער  דער  אבער 

פון אידישן  ישראל  און אזוי אראפפירן כלל  ישראל,  גאנץ ארץ  און  ירושלים 

וועג רח"ל.

זייער סטראטעגיע איז געווען אז מיט'ן ווערן אויסשליסליכע בעלי בתים 

אויף אלע אידישע אנגעלעגנהייטן וועלן זיי זיך קענען משתלט זיין אויפן ישוב 

די שחיטה,  זיך אלעס,  גענומען אונטער  זיי האבן טאקע  ירושלים.  פון  הישן 

כשרות, מקוואות, בתי דינים, און וואס נישט? זיי האבן פארטיילט געלט און 

באשיצט אלעמען, אבי צו גרייכן זייער מטרה, איינצונעמען דעם ישוב הישן 

און דאדורך דעם פרומען ציבור אין גאנץ ארץ ישראל.

בשעת'ן גרינדן האט דער ועד נישט פארמאגט קיין שום מאכט און נישט 

פארטרעטן קיין שום מענטש אדער מוסד פון דעם ערליכן ירושלימ'ער ישוב, 

אבער אדאנק זייערע נאנטע באציאונגען מיט די ענגלישע הערשער האבן זיי 

אכט  און  כח,  ריזן  א  הענט  זייערע  אין  אריינצובאקומען  באוויזן  עווענטועל 

יאר שפעטער איז זי אנערקענט געווארן ביי די רעגירונג אלס די אפיציעלע 

קערפערשאפט וואס פארטרעט די אידן אין ארצינו הקדושה.

הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת !
אן אויסטערלישן קאמף האט דאס יהדות החרדית געפירט ביז ווען זי האט 

זיך געקענט כאטש עטוואס ארויסזען פון דעם מאנסטער וואס רופט זיך "וועד 

הלאומי", א קאמף וואס האט אפגעקאסט אסאך בלוט און האראוואניע אבער 

איז אין דער ענדע געקרוינט געווארן מיט ערפאלג ברוב סייעתא דשמיא.

די ערליכע אידן – אין שפיץ פון הגאונים הקדושים ר' יוסף חיים זאנענפעלד 

און ר' יצחק ירוחם דיסקין זכר צדיקים לברכה – זעענדיג אז די ציונים נעמען 

אלעס אונטער זייערע פליגלען, האבן אנגעהויבן ארגאניזירן א ווידערשטאנד, 

אויב  אידן  ערליכע  די  אויף  לויערט  וואס  געפאר  רוחניות'דיגע  די  שפירנדיג 

אלעס פאלט אונטער'ן רשות פון ווייצמאן.

תיכף נאך די דערמאנטע אסיפה וואו ס'איז געגרינדעט געווארן דער "ועד 

רעכטן  די  קעגן  קעמפן  אנגעהויבן  פארשטייער  חרדי'שע  די  האבן  הלאומי" 

פונעם ועד צו רעדן אין זייער נאמען. באזונדער איז דאן צונוץ געקומען דער 

)זעט  הי"ד  דעהאן  ישראל  יעקב  ד"ר  עסקן  לעגענדארער  און  העראאישער 

שפעטער מער באריכות וועגן אים(, וועלכער האט אנגעפירט די דעלעגאציע 

פון ערליכע אידן ביי סיר הערבערט סעמועל, דער ענגלישער געזאנדעטער 

וואס האט געדינט אלס הויפט קאמיסאר פון די בריטישע מאנדאט רעגירונג.

די  פון  שטיצער  הייסער  א  געווען  איז  זעלבסט  סעמועל  וואס  טראץ 

זיך פארהוילן פון אזא חשוב'ע דעלעגאציע,  ציונים, האט ער נישט געקענט 

אין וועמענ'ס שפיץ עס איז געשטאנען אזא הויכע און אנערקענטע רבני'שע 
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ווי הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל, און ווירקליך האט  אויטאריטעט 

דאס געהאלפן עווענטועל פאר'ן יהדות החרדית צו באקומען אנערקענונג און 

זיי באפרייען פון די גיפטיגע נעגל פונעם "ועד הלאומי".

באזונדער האבן די עסקנים און רבנים פונעם וועד העיר, זעהנדיג אז די 

ציונים פארכאּפן די גאנצע רבני'שע אויטאריטעט, צום ערשט געשפירט פאר 

וויכטיג צו גרינדן אן אפגעטיילטן בית דין. דעמאלט איז געגרינדעט געווארן 

דער וועלט בארימטער "בית דין צדק שע"י העדה החרדית".

רבנות מטעם:
די ציונים האבן נישט געריעט, זייער אמביציע צו ענדגילטיג זיך משתלט 

זיין אויפן ישוב הישן אין ירושלים עיה"ק האט זיי געברענגט צום קומענדיגן 

אירע  דינען  געטריי  זאל  וואס  'רבנות',  אייגענע  אן  פון  גרינדונג  די  שטאפל: 

אינטערעסן און פארנארן אידן שומרי תורה ומצות אין זייערע לאפעס.

וואו די ראשי הציונים האט מחליט  עס איז פאררופן געווארן אן אסיפה 

געווען אויפצושטעלן אין ירושלים א "רבנות מטעם" וואס וועט באקומען אן 

אין  געהערשט  האט  וואס  מאנדאט  בריטישע  די  פון  סטעמפל  אפיציעלער 

לאנד. די פרייע געמיינדע וועט טראגן איר בוזשעט און די אפיציעלע רבנות 

וועט זיין דער לאנגער ארעם פון דאס ציונות און די פרייע געזעלשאפט אין 

ארץ ישראל.

די גרויסע פראגע איז נאר געווען וואו באקומט א רבני'שע פערזענדליכקייט 

רב  ווערן אלס  אויפגענומען  צו  גרייט  זיין  זאל  וואס  א ברייטע השפעה  מיט 

מטעם אין ירושלים. ווער וועט זיי געבן א רב וואס זאל זיין גרייט איינגעשפאנט 

צו ווערן אין די וואגן פונעם ציונות און דינען אירע אינטערעסן אינעם קאמף 

קעגן די ערליכע ירושלים ?

זיי האבן זיך געוואנדן צו הר' קוק, און די אדרעסע האט זיי נישט אנטוישט. 

און  מטעם  ראשי  רב  אלס  קוק  רב  ירושלים  קיין  געברענגט  האבן  ציונים  די 

געגרונדעט א בית דין מטעם, דאס אלעס איז באשטעטיגט געווארן מיט די 

אפיציעלע געזעץ פון מאנדאט אלס די "קהלות וועד הלאומי כנסת ישראל".

כדי צו באקומען א געזעצליכער סטאטוס האבן די ציונים אונטערגעשריבן 

א צאל פון מנהלים פון מוסדות און ארגאנעזאציעס אין ירושלים אויף א כתב 

רבנות וואס שטיצט די רבנות פון רב קוק. און אזוי איז ארויס אויף דער וועלט 

די אומגליקליכע באשעפעניש "הרבנית הראשית  לארץ ישראל".

ווער איז געווען הר' קוק ?
הר' אברהם יצחק הכהן קוק שר"י, איז אין זיינע יונגט יארן געווען פון די 

פאררעכנט  געווען  איז  ער  וואו  וואלזשין  ישיבת  בארימטע  די  אין  תלמידים 

משכילי'שע  די  צו  געצויגן  ער  האט  דאן  שוין  אבער  תלמידים,  גוטע  די  פון 

איינמאל  נישט  און  ישיבה,  אין  געיאוועט  ליידער  זיך  האבן  וועלכע  גרופעס 

האט מען אים געטראפן מאכן לידער אויף די נייע העברעאישע שפראך וואס 

נאטור  פון  ציונים.  פרייע  די  דורך  איינגעפירט  געווארן  צייט  זיינער  אין  איז 

אויס איז קוק געווען א פארטראכטער בעל דמיון מיט קיריאזע פירונגען און 

נייגונגען, ער פלעגט, צום ביישפיל, 

געזען  האט  ער  וואס  חלומות  זיינע  אפשרייבן 

אינמיטן די נאכט.

איז  אזוי  אלס  און  נאמען  גוטן  א  געגעבן  אים  האט  לומדות  גרויס  זיין 

און  רב  פאנעוויזשער  אדר"ת,  דער  גאון  גרויסן  ביים  איידעם  אן  געווארן  ער 

שפעטער אין ירושלים. נאך זיין חתונה איז ער געווארן נאנט מיט רבי מרדכי 

אלישברג דער רב פון בויסק וועלכע איז גגעווען בארימט מיט זיינע היתרים 

קוק  הר'  איז  אזוי  אלס  און  באוועגונג,  ציון"  "חובבי  די  פאר  פעולות  זיין  און 

אין  מקומו  ממלא  אלס  מרדכי  רבי  פון  פטירה  די  נאך  געווארן  אויפגענומען 

ביוסק.

אין יאר תרס"א האט ער פארעפענטליכט זיינע ערשטע מאמרים אין די 

"הפלס" תורה אויסגאבע, אונטערן נאמען "תעודת ישראל ולאומיותו", דאס 

האבן  דאן  שוין  און  עפענטליכקייט,  די  אין  ווערק  ערשטע  זיינע  געווען  איז 

דאזיגע  די  זיינעו,  שפראך  די  אויף  געוואונדערט  ישראל  גדולי  מערערע  זיך 

ארטיקלען זענען א יאר דערויף גענוצט געווארן ביי די גרונדונג פון די מזרחי 

פארטיי.

געקרוינט  איז  ער  וואו  ישראל,  ארץ  קיין  ארויף  ער  איז  תרס"ג  יאר  אין 

וואס  יפו  יפו און אומגעגענט. אין די שטאט  געווארן אלס רב אין די שטאט 

איז שוין דאן געווען א נעסט פאר מתחדשים און ניי- געקומענע ציונים, האט 

ער שיין מצליח געווען און זיינע רעדעס וועלכע זענען געזאגט געווארן אין 

פון  טעמעס  די  איבער  מינע  פיליזאפישע  א  מיט  און  העברעאיש   – ריינע  א 

זייער באליבט געמאכט ביי אלע שטאט  נאציאנאליזים און לאנד, האט אים 

איינוואוינער.

אין יאר תרס"ד ווען הערצל שר"י דער גרונדער פון ציונות איז געשטארבן, 

האט ער אים דאן מספיד געווען אין דעם בית הכנסת פון יפו, וואו ער האט 

האט  דאס  עפ"ל,  יוסף"  בן  "משיח  אלס  הערצל  באטיטלט  אנדערע  צווישן 

געברענגט א שארפע רעאקציע פון עטליכע ערליכע מתפללים וועלכע האבן 

אויפן ארט מוחה געווען אויף די דברי בלעז. 

עטליכע  פארעפענטליכט  ער  האט  תרע"ד   - תרס"ד  פון  יארן  די  אין 

מיט  געפלאכטן  געווען  זענען  וועלכע  ואגדה,  בהלכה  חיבורים  זיינע  פון 

נאציאנאליסטישע געדאנקן מיט א דירעקטע ליניע פון לויב פאר רשעים און 

אפיקורסים, און מיט דעם ציוניסטישן אידיאל אז מצות בנין וישוב ארץ ישראל 

איז מכפר אויף אלע עבירות אין דער וועלט.

ערב  אויסארנטליך,  און  מאדנע  געווען  זענען  בהלכה  פסקים  זיינע  אויך 

ו   ווען ס'איז געדרוקט געווארן אינעם "הפלס" דער מאמר פון קוק "ישראל ולאומיותו" איז הגאון 
רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל דאן געווען אויף א באזוך ביי הגאון רבי חיים פון בריסק זצ"ל, רבי 

יאלחנן האט ביי דער געלעגנהייט געזאגט מיט ווייטאג אז אין שטאט בויסק זיצט א "פרוש" איינ
די  מיט  אנגעפיקעוועט  איז  אבער  תעניתים,  פאסט  און  טאג  אגאנצן  ותפילין  טלית  אין  געהילט 
זעלבע דעות פון דעם כופר "אחד העם" ) פון די גרעסטע ציוניסטישע אפיקורסים אין אייראפע(. 
דערויף האט אים דער גאון רבי חיים פון בריסק געענטפערט: רבי חנא, ער פאסט ניט, ער עסט ער 
עסט... ) קובץ גינת ורדים מכתב מהר"ר ישראל מאיר וויינטרויב הי"ו בשם הרה"ג ר' בן ציון דייוויס 

זללה"ה, בנו של הגאון ממנהיגי ירושלים רבי מתתי"ס דייוויס בעהמח"ס מתת מלך זללה"ה(.

ז   החבצלת תמוז תרס"ד, ירחון סיני שנה כ"ג חוברת י"ד.
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תר"ע  שנת  יאר  שמיטה  דעם  פון 

באארבעטן  צו  געווען  מתיר  אפיציעל  ער  האט 

די פעלדער אום שמיטה דורכן עס פארקויפן פאר א גוי איידער 

זיין דאזיגע היתר איז געווען אזוי אויסגעשפראכן אז  זיך אן,  שמיטה הויבט 

מכירה  היתר  די  טיילווייז  געווען  מתיר  האבן  וועלכע  ישראל  גדולי  די  אויך 

בלויז לגבי עטליכע פעלד אקטיוועטען האבן זיך שארף קעגנגעשטעלט צו די 
ברייטע היתרים פון הר' קוק. ח

בשנת תרע"ד איז הר' קוק געלאדנט געווארן צו די כנסי' הגדולה פון די 

...., דאס ארויסגיין  אגודת ישראל פארטיי וואס איז אפגעראכטן געווארן אין 

ער  וואס  שיטות  זיינע  צו  קעגנזאץ  אין  געווען  גראדע  איז  ישראל  ארץ  פון 

פלעגט כסדר פארשפרייטן איבער דאס חשיבות פון ארץ ישראל, אבער ער 

האט קלאר געמאכט אז זיין דאזיגע ארויספאר פון ארץ ישראל איז געווידמעט 

בלויז כדי צו באאיינפלוסן א פאראייניגטע אחדות צווישן אלע טיילן פונעם 

פאלק לטובת ישוב הארץ. 

טאקע אין חודש תמוז תרע"ד האט הר' קוק פארלאזט ארץ ישראל אויפן 

וועג צו די כנסי' אבער אייניגע וואכן דערויף אום חודש אב האט אויסגעבראכן 

די ערשטע וועלט קריג. די צוזאמקום פון די כנסי' הגדולה איז אראפ פון טיש 

און וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין אנדערע מעגליכקייט זיך צוריק צו קערן 

קיין ארץ ישראל האט ער זיך צייטווייליג באזעצט אין שווייץ ביזן יאר תרע"ו 

ווען ער איז געקרוינט געווארן אלס א רב אין לאנדאן.

אין יענע מלחמה טעג האט זיך שוין אויפן האריזאנד אנגעזען די געוואונס 

פון די בריטישע קרעפטן און אירע אליערטע, און די ציונים אין לאנדאן און 

איבער די וועלט האבן איינגעזען אז אצינד שטייט פאר זיי די געלעגנהייט צו 

פאדערן א הערשאפט איבער ארץ ישראל, די אקטיוועטעטן ארום און ארום 

געבן  זאלן  וואס  איינפלוס  מיט  מענטשן  געפאדערט  פארשטענדליך  האבן 

פאר דעם פארלאנג א רעליגיעזע אנשטעל מיט דעם ריכטיגן רושם, אין הר' 

קוק האבן זיי געטראפן דעם פאסיגן אנלאנער, צוזאמען מיט דאקטער חיים 

געטון  ער  האט  לאנדאן  אין  אים  מיט  באפריינדעט  זיך  האט  וואס  ווייצמאן 

אויף  באשטעטוגונג  א  פאר  ציונים  די  נענטער  ברענגן  צו  שריט  מערערע 

וואס איז  די פינאנציעלע פראבלעם  א הערשאפט איבער ארץ ישראל, אויך 

געשטאנען אין וועג פאר די פאליטישע שריט איז געלעזט געווארן דורך אים, 

לענג  די  אין  ארומגעפארן  ער  איז  סוקולוב  נחום  פרייען  דעם  מיט  צוזאמען 

און די ברייט פון ענגלאנד און אנגעשלאסן די ענגלישע אידנטום מיט גרויסע 

סומעס פאר די ציונסיטשע קאסע.

ווען די בייזע מלחמה ווינטן האבן זיך איינגעשטילט און ארץ ישראל איז 

געפאלן צו די ענגלענדער, האט איר אויסערן מיניסטער פארעפענטליכט דעם 

טרויעריג- בארימטן באלפור דעקלעראציע, דאן האט הר' קוק געשטרעבט 

צוריק צו פארן קיין ארץ ישראל און צו זיין רבנות אין יפו, אינדערצווישן איז 

אנגעקומען א פארשלאג פון די ציוניסטישע שישקעס אז ער זאל איבערנעמען 

זייער  זיך  האט  ער  וואס  צו  פארשלאג  א  ירושלים,  אין  פאסטן  רבנות  דאס 

הקדמת בית ריב"ז לספר פאת השלחן, ובחבצלת שנת תרס"ט מאמריהם של הגאונים הרידב"ז  ח  
ורבי שלום ליב אייזנבאך נגד ספר שבת הארץ של הרב קוק.

געפרייט, מיט די כונה אז אזוי וועט אים בעסער געלונגען צו פארשפרייטן זיינע 

געדאנקן אויף א מאסיוון פארנעם. נאר וויסענדיג די גרויסע קעגנערשאפט פון 

די ירושלימ'ער רבנים צו אזא פארשלאג האט ער באשלאסן צו אויסווארטן 

אויף א גוטע געלעגענהייט, ער האט געפאקט פעק און געפארן קיין יפו.

אין ירושלים איז שוין ארומגעגאנגען קלאנגן א לענגערע צייט איבער די 

פארראט פון אייניגע ראשי המוסדות, וואס צווישן זיי האבן זיך אויך געציילט 

עטליכע חברי וועד העיר, וועלכע זוכן א פאסיגן רב וואס זאל האבן די ריכטיגע 

קאנטאקן מיט די נייע ציוניסטישע פארזארגער וואס האבן געהערשט אויף 

אויך  שוין  איז  אויער  צו  מויל  פון  הישן.  ישוב  פונעם  קאסעס  געלט  אלע 

וועמענס  יפו  פון  קוק  הר'  איבער  איז  רעדע  די  אז  געווארן  איבערגעגעבן 

שיטות און ספרים זענען אפגערעגט און דערווייטערט פון גדולי ישראל, מען 

בלויז  א רעאליטעט, אבער  צו  וועט קומען  זאך  די  אז  געגלייבט  נישט  האט 

אייניגע טעג איידער ער איז ערשינען קיין ירושלים האבן די עטליכע מוסדות 

אונטערגעשריבן בריוו און עס געשיקט צו קוק מיט א ביטע ער זאל אננעמען 

דאס רבנות, די בריוו זענען געשיקט געווארן דורך אן אומוועג פון די פאסט אין 

די שטאט חברון אויף א באהאלטענעם וועג אויס פארכט אז זייער שריט וועט 

אנזייען א שטורעם אין די הייליגע שטאט.

די ערליכע אידן אין ירושלים האבן באלד פארעפענטליכט א מחאה גלוי' 

ערליכע  די  דורך  געווארן  גערופן  נישט  איז  קוק  אז  קלאר  שטעלן  זיי  וואו 

שטאט איינוואוינער, דאס זעלבע איז געשיקט געווארן א פערזענליכע בריוו 

ז"ל  יוסף חיים זאנענפעלד  ז"ל רבי  ירוחם דיסקין  יצחק  גאונים רבי  די  דורך 

זאל  פון קוק אז ער  זיך ברחמים  זיי בעטן  וואו  ז"ל,  יוסף האפמאן  רבי משה 

איבערטראכטן זיין דאזיגע שריט און נישט קומען קיין ירושלים.

די  דורך  השתדלות'ער  פארשידענע  נאך  געווארן  געמאכט  איז  עס 

האט  ליידער  אבער  מעוד,  בעוד  שאדן  דעם  אפצושטעלן  אידן  ירושלים'ער 

קוק זיך נישט צופיל געקימערט דערמיט, אין טאג פון ב' אלול האט זיך קוק 

באזעצט אין ירושלים, צוערשט אונטער א שלייער פון דינען אלס דער נשיא 

פון די וועד הכללי.

דריי רואיגע חדשים זענען פאראיבער, ירושלימ'ער אידן האבן געהאפט אז 

אין די ענדע וועט נישט קומען צו קיין קאנפרעטאציעס, אבער פאקטיש איז 

דאס געווען די שטילקייט איידער דער שטורעם.

אין חודש חשון האט ירושלים אנגעהויבן קאכן, קלאנגען האבן קורסירט 

לערעורין"  דין  "בית  א  אויפצושטעלן  ווייצמאן  דאקטער  פון  רעיון  דער  אז 

קוק  שטייט  זאך  גאנצע  די  אונטער  און  טריט,  אקטיווע  מיט  פאראויס  גייט 

וואס האט אויסערליך זיך אפגעטרייסלט פון יעדע רב'נישע פאזיציע, עס איז 

ציוניסטישע משרד  די  אז קוק האלט אפ געשפרעכן מיט  געווארן  באקאנט 

הרבנות אז ער זאל דערקלערט ווערן אלס דער רב הראשי אין ירושלים מיט די 

אפיציעלע אנערקענונג פון די בריטישע רעגירונג.

די דעמאלטסדיגע בריטישע רעגירונג האט אבער עטליכע תנאים וויאזוי 

די  פון  סטעמפל  דעם  באקומען  קענען  זאל  זי  כדי  פירן  זיך  זאל  רבנות  די 

רעגירונג., צווישן זיי עטליכע תקנות וועלכע זענען נישט אין איינקלאנג מיט 

די דיני התורה, ווי אויפשטעלן א 'בית דין לערעורין', און ערלויבן ירושת הבת, 
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דעם  עררייכן  צו  אלעס  קוק,  דורך  געווארן  כשר  געברויך  לויטן  זענען  וואס 

געפאדערטן אנערקענונג פון די ענגלענדער.

באטראפן  ירושלים  איז  תר"פ,   שנת  טבת  ח'  דערויף,  וואכן  געציילטע 

און  הרבנות',  'כתב  דעם  אנגענומען  האט  קוק  אז  ידיעה  די  מיט  געווארן 

זייער  פון  הראשי  רב  אלס  קרייזן  ציוניסטישע  די  דורך  געווארן  געקרוינט 

רבנות. פון יענעם טאג האט זיך אנגעהויבן די פייערדיגע מלחמת הקודש צו 

שיצן און היטן אויף ירושלים עיה"ק מידי מחללי'.

אלס די ערשטע שריט פון די יקירי ירושלים איז פארעפנטליכט געווארן 

דער קונטרס 'קול קורא מהיכל – מודעה וביטול כתר הרבנות של ר' אברהם 

דערויף  חדשים  אייניגע  געווארן  נאכגעפאלגט  איז  וואס  קוק',  הכהן  יצחק 

מיט א פארגרעסערטן קונטרס 'אמת מארץ תצמח'. א גרויסע שטורעם האט 

געדריקט  איז  וואס  השופר'  'קול  קונטרס  דער  פאראורזאכט  איבערהויפט 

געווארן דורך הגה"צ רבי עקיבא פרוש ז"ל.

יענעם ווינטער פון יאר תר"פ האבן די ציונים אויך אנגעהויבן אגאנזשירן 

די צוגרייטונגען פאר די 'אסיפה המייסדת' פון אן ארגאניזאציע גערופן 'אסיפת 

אין  ישוב  אידישן  גאנצען  דעם  פארטרעטן  געזאלט  האט  וועלכע  הנבחרים', 

צוליב  דערקעגן  ארויסגעטרעטן  שארף  האבן  ישראל  גדולי  די  ישראל.  ארץ 

דעם איסור פון בחירת נשים, אבער קוק האט אויך דאס אין די ענדע מתיר 

געווען.

אין חודש אלול תר"פ האט ער ארויסגעגעבן זיין חיבור אורות מאופל, וואו 

עס אפן ארויסגעקומען זיינע פסול'ע דעות און פארקרימטע השקפות אין די 

עקרי האמונה ויסודות הדת.

די יקירי ירושלים האבן דאן פארפענטליכט צוויי קונטרסים קול השופר 

זענען  עס  וואו  אנדערע,  די  נאך  איינע  ערשינען  זענען  וואס  גדול,  קול  און 

ציטירט געווארן אויסדריקן און לשונות פון קוק'ס ספרים כדי צו צייגן אויף 

צו  פרסומים  און  כרוזים  מיט  באגלייט  באזירט,  איז  קאמף  הייליגער  דער 

ערקלערן די סכנה פון דעם פארשוין.

אבער מערסטנס פון די קונטרסים און כרוזים זענען פארכאפט געווארן 

דורך די בריטישע רעגירונג באהערדע וועלכע האבן געשטעלט א שטענדיגע 

וואך ביי די ירושלים'ער דריקן אין שליחות פון די ציוניסטישע קרייזן און האבן 

אוועקגעכאפט אסאך מאטריאל וואס איז געדריקט געווארן.

קוק און זיינע פארבינדעטע האבן געברויזט אויף די פרסומים און האבן 

אידן  נפש'דיגע  מסירות  צוויי  די  באהערדע  די  פאר  איבערגעגעבן  דעריבער 

וועלכע האבן עוסק געווען דערמיט, הגה"צ רבי מאיר סעמניצר ז"ל און הרה"ח 

געווארן אין טורמע  זיי אריינגעזעצט  זענען  ז"ל. צוערשטע  יוסף הופמן  רבי 

פאר א וואך צייט ביז זיי זענען צייטווייליג אויסגעלייזט געווארן פאר גרויסע 

סומעס ערבות, דאן זענען זיי געשטעלט געווארן צום געריכט פון די בריטישע 

א  געהאט  און  יאר  צוויי  העכער  געצויגן  זיך  האט  וואס  משפט  א  מאנדאט, 

ברייטע אפקלאנג ביי אידן איבער די וועלט.

מטעם דער בית דין פון ירושלים איז פארעפנטליכט געווארן א פסק דין 

תורה, וואו די רבנים באטאנען אז קוק און די אנדערע וועלכע האבן געפירט צו 

דעם ארעסט האבן א דין פון מוסרים, און זיי בעטן מען זאל מתפלל זיין פאר 

די וואוילזיין פון די ארעסטירטעט. 

האט  ז"ל  אלפנדרי  רש"א  הישיש  הגאון  אויך 

זענען  וואס  מוסרים  די  קעגן  תשובה  לענגערע  א  אפגעשריבן 

די  וויאזוי  ווייטאג  זיין  אויך  באטאנט  ער  ווי  קוק,  דורך  געווארן  אנגעפירט 

הייליגע שטאט ירושלים ווערט חרוב אדאנק דעם נייעם רב הראשי מיט זיינע 

פסול'ע חיבוריםי.

באזונדער האבן די עסקנים און רבנים פונעם וועד העיר, זעהנדיג אז די 

ציונים פארכאּפן די גאנצע רבני'שע אויטאריטעט, צום ערשט געשפירט פאר 

וויכטיג צו גרינדן אן אפגעטיילטן בית דין. דעמאלט איז געגרינדעט געווארן 

דער "בית דין צדק שע"י העדה החרדית". א טריט ווייטער, האט מען באשלאסן 

אז ס'פעלט אויס דרינגענד אויפצונעמען א רב וואס זאל שטיין בראש פונעם 

וועד העיר, איינער וואס זאל פאראייניגן אונטער זיך אלע כוחות וואס זענען 

געווארן  באשלאסן  איז  זיצונג  דער  ביי  באוועגונג.  ציונ'יסטישער  דער  קעגן 

אויפצונעמען אלס רב הרה"ק ר' יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל.

 דער וועד האט געשיקט א כתב רבנות צו הגאון ר' יצחק ירוחם דיסקין, 

אבער ער האט זיך אנטזאגט צוליב זיין הויכן עלטער, און באפוילן מען זאל 

אויפנעמען הגרי''ח זאננפעלד זצ''ל. ר' יוסף חיים, ועלכער איז באוואוסט מיט 

זיין אויסערגעווענליכער עניוות, האט עס אויך אּפגעזאגט. דאן איז ר' יצחק 

ירוחם אריבער צו אים אין שטוב און גוזר געווען אויף אים אז ער מוז אננעמען 

איז  דאן  געווען.  מקבל  עס  חיים  יוסף  ר'  האט  ברירה  באין  און  רבנות,  דאס 

געקרוינט געווארן דער ערשטער רב אויף ירושלים עיה"ק.

ישיבות,  ירושלים'ער  אלע  מיט  אינאיינעם  ז"ל  ירושלים  וחכמי  גדולי  די 

מוסדות און כוללים האבן דאן מכתיר געווען דעם גאון וצדיק רבי יוסף חיים 

זאנענפעלד זצ"ל אלס רב ואב בית דין פון ירשלים עיה"ק. וואס איז זינט דאן 

געווען דער שר צבא ה' וועלכער האט עומד געווען בפרץ קעגן די ציוניסטישע 

רבנות און איר רב הראשי.

ט   אנחנו בד"צ הח"מ הננו מוצאים לנו לחוב קדוש לפרסם ברבים כי ביום עשרה באב קבלנו כתב 
מאת הרבנים ה"ר מאיר סמניצר וה"ר יוסף האפמאן הי"ו שהם נכונים להשיב לד"ת על תביעת הרב 
ר' אברהם יצחק הכהן קוק נ"י וחבריו האשכנזים חברי משרד הרבנות בדבר המחברת קול גדול 
לפנינו בד"צ הח"מ או לפני ב"ר של זבל"א ושהם מקבלים עליהם את דין התורה. על יסוד זה שלחנו 
את שמש הבד"צ אל הרב רא"י קוק נ"י ראש התובעים והודענו לו כי עפ"י ד"ת מחוייב הוא לסלק את 
תביעת הערכאות והשמש מסר לו על פינו העתקת סעי' השו"ע חו"מ סי' כ"ז סעי' א'. ואחרי שלא 
שמעו ומסרו אותם לו על פינו העתקת סעי' השו"ע חו"מ סי' כ"ז סעי' א' ואחרי שלא שמעו ומסרו 
אותם אח"כ למאסר ותפיסה שלא עפ"י ד"ת הננו מחויבים להודיע שיש להם הדין המבואר בשו"ע 

סי' הנ"ל. וע"ד או"צ באעה"ח למען כבוד התורה וכבוד ירושלם עה"ק ת"ו. 

בד"צ לכל מקהלות אשכנזים פעה"ק ירושלם ת"ו כ"ו לחדש מנחם אב תרפ"ב 

נאם מרדכי ליב רובין נאם יצחק במהר"א פרענקיל 

ראיתי החתימות שנים מהבד"צ שי', ופשיטא שעשייתם כהוגן לפרסם המעשה כאשר הוא לא 
יעשה כי אין לנו תורה חדשה חלילה. )הגרי"ז מתכוון כלפי דבריו של הרב קוק כל הרכוש הרוחני 
של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו ויוצא הוא בפנים חדשות אורות מאופל פכ"ו(. וכנראה שדנו 
אותם לפי שיטתם לעמלקים )מתכוון לדברי קוק שם פ"כ מי שחושב רק להפרד מן הפריצים נושאי 
דגל ההפקרות ביד רמה חותר הוא תחת יסוד הקדושה כולה כמעשה עמלק(.  השי"ת ברחמיו ישים 
בלבם לשוב בתשובה שלמה ולאסירים פקח קוח כעתירת לב ונפש לישועה קרובה שיתמו חטאים 

ולא חוטאים מן הארץ. 

הק' יוסף חיים זאנענפעלד.
י  מרא דארעא דישראל ח"ב דף ר"ה.
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הגה"צ 

רבי יוסף חיים זאנענפעלד 

נישט  ענותנותו  ברוב  האט  זצ"ל 

זיין  אבער  התמנות,  די  זיך  אויף  נעמען  געוואלט 

ז"ל  דיסקין  ירוחם  יצחק  רבי  הגאון  נאמן  ידיד 

גוזר געווען אויף אים בגזירת התורה אז ער  האט 

מוז אננעמען דעם כתר הרבנות כדי צו ראטעווען 

ירושלים פון אירע פארשוועכער. בלויז דאן האט 

ווערן  יוסף חיים מסכים געווען צו באקרוינט  רבי 

אלס רב ואב"ד.

רבי יוסף חיים זעלבסט האט ביי א געלעגנהייט 

צו  געווען  מסכים  האט  ער  פארוואס  ערקלערט 

עס  דומה,  הדבר  למה  "משל  פאסטן:  רבנות  דעם 

פורים  אז  קהלות  אידישע  אין  איינגעפירט  איז 

נעמט מען אויף א צייטווייליגער 'פורים רב', דאס 

איז צוליב די הלכה אז א שכור טאר נישט פסק'נען, 

און אזויווי מען זארגט זיך אז ער געווענליכער רב 

וועט מקיים זיין דעם חייב אדם לבסומי בפורי' און 

טרינקען איבער די מאס, שטעלט מען דעריבער א 

צווייטן זאל איבערנעמען דאס רבנות ווילאנג דער 

רב איז שיכור.

אזויווי  ירושלים,  אין  אצינד  איז  זעלבע  "דאס 

דער רב קוק איז גענצליך שיכור און זיין הוראה איז 

פארדרייט און מבולבל, האט מען מיר אויפגענומען 

אלס 'פורים רב', צו ענטפערן שאלות און שטיין על 
המשמר צייטווייליג..."יא

דער מענטש און זיינע שריפטן:
געווען  איז  זעלבסט  ער  וואס  טראצדעם 

געקליידעט  דערצו  און  ומצוות,  תורה  שומר  א 

שווארץ- טראגע,  רבני'שע  קאמפלעטע  די  מיט 

ווייסע ברילן, בארד און פאות און א ספאדיק, און 

אויסערליך געגעבן א פאטריאכלישן איינדרוק, איז 

ער אבער געווען אדורכגעפוילט פון אינעווייניג, ווי 

דאס מערהייט רבנים וועלכע זענען געקומען מיט 

איהם אין קאנטאקט האבן מעיד געווען.

אזוי  אידן  ערליכע  זענען  אומזינסט  נישט 

אונטער  פארשוין,  דעם  פון  געווארן  דערציטערט 

א שלייער פון גאונות און קבלה האט קוק געזאגט 

וגידופין  חירופין  דברי  ארגסטע  די  געשריבן  און 

יא  מרא דארעא דישראל דף ריב.

וואס האט פאר'סמ'ט און מטמא געווען טויזנטער 

מושגים  הויכע  מיט  באגלייט  קינדער.  אידישע 

צו  באוויזן  ער  האט  ווערטער  געקינצעלטע  און 

התורה  דרך  טראדיציאנאלע  די  פאר'מיאוס'ן 

פינסטערע  נייע  א  אויפגעשטעלט  און   והמסורה 

די  צו  ליבשאפט  און  התקרבות  פון  אידילאגיע 

וואס  פון  אידילאגיע  אַן  ישראל,   עוכרי  גרעסטע 

דאס יהדות החרדית ליידט נאך ביזן היינטיגן טאג.

דאס מענטשליכע מוח שטעלט זיך אפ ווען מען 

כאפט א טיילווייזע בליק אויף די כתבים פון דעם 

מענטש וואס איז מלא וגדוש מיט אפענע רייד פון 

אפיקורסות, פריקת עול און חיזוק לרשעים אויף א 

מבהיל'דיגן פארנעם, א טייל דערפון זענען אין לויף 

פון די יארן צוזאמענגענומען און פארעפענטליכט 

ה',  מלחמת  לוחמי  ירושלימ'ער  די  דורך  געווארן 

די  פאר  ווייזן  צו  געצילט  דערמיט  האבן  וועלכע 

און  ראפינירטער  סארט  פארא  וואס  פון  וועלט 

דא.  זיך  האנדלט  עס  פארשוין  דורכגעפוילטער 

וואס  ליקוטים  און  קונטרסים  פילצאליגע  די  אט 

זענען ערשינען אין לויף פון די יארן ווארפן גענוג א 

פינסטערן ליכט אויף אים און לערנען אונז על מה 

יצא הקצף, פארוואס זענען די אמת'ע גדולי ישראל 

און רועי ישורין ארויסגעקומען מיט אזא מלחמת 

חרמה במסירות נפש לוחם צו זיין קעגן דעם מסית 

וכפירה,  מינות  פארשפרייט  האט  וואס  ומדיח 

ווי  פארנעם  א  אויף  לרשעים,  אהבה  און  הערצה 

קיינמאל בעפאר.

גאוני ירושלים פאררופן א 
תענית ציבור:

גדולי  צוויי  די  האבן  אז  אדר  חודש  בעצם 

זאננענפעלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן  ירושלים 

דיסקין  ירוחם  יצחק  רבי  הגאון  מרן  און  זצוק"ל 

זצוק"ל ובית דינם הצדק גוזר געווען א תענית פאר 

ירושלים'ער אידן.

ווערט  ווען עס  דאס איז געווען אין דער טאג 

ישראל".  לארץ  הרשעות  "רבנות  די  געגרינדעט 

די הייליגע גדולים זען אין דער אויפקום פון אזא 

רוחנית'דיגער  א  אויטאריטעט,  רבנישע  סארט 

אומגליק פאר די צוקונפט פון דאס יהדות החרדית 

א.ג.  די  פון  געבורט  דאס  ס'איז  הק',  תורה  די  און 

ליידער  וועט  וועלכע  ארגאניזאציע  תורה'דיגע 

און  לאנד  הייליגן  אינעם  רעפארם  פארשפרייטן 

פון  גייסט  צום  מצות  און  תורה  די  צופאסן  וועט 

ציונות און נאציאנאליזם.

ווייטע  זייערע  מיט  האבן  ירושלים  גדולי  די 

אויגן געזען די ביטערע נאכפאלגן וואס די רבנות 

פאלק,  אידישע  דאס  אויף  ברענגן  וועט  הרשעות 

די  געזען  זיי שוין  לויטערן בליק האבן  זייער  מיט 

דער  אדאנק  שטיקער  אויף  צעריסן  הק'  תורה 

מוסד, זיי האבן שוין אודאי דאן געזען אז די הרבנות 

צו  דינסט  פולשענדיגן  אין  שטיין  וועט  הרשעות 

דערפאר  האבן  און  באה"ק  הרשע  שלטון  דעם 

גערופן א תפלה קינה וצום, זיי האבן גוזר געווען א 

תענית ציבור פאר אלע ירושלים'ער איינוואוינער 

החרדים לדבר ה'.

פארבליבן  ווירקליך  איז  טאג  פאסט  דער 

דעם  אויף  מחאה  אלס  אייביג  אויף  אנדענק  א 

שרעקליכן מכשול וואס האט דאן פאסירט מיט די 

גרינדונג פון די רבנות מטעם אין ארץ ישראל.

דער חודש היציאה:
רעגירנדער  דער  האט  תרפ"ב  יאר  אין 

דעם  באשטעטיגט  מאנדאט  בריטישער 

האט  וואס  געזעץ"  געמיינדעס  "רעליגיעזע 

פארלאנגט אז יעדע רעליגיעזע געמיינדע אין לאנד 

דארף אויפנעמען א קערפערשאפט וואס זאל אים 

פארטרעטן. אדאנק די נאנטע באציאונגען מיט די 

ענגלענדער איז געלונגען פאר'ן ציוני'סטישן וועד 

הלאומי אז דער מאנדאט האט אים געשטעלט אין 

שפיץ פון אויפשטעלן אזא סארט קערפערשאפט 

פאר'ן גאנצן אידנטום אין ארץ ישראל.

געלונגען  איז  דשמיא  סייעתא  גרויס  מיט 

פאר'ן יהדות החרדית אפצוהאלטן די זאפארטיגע 

וואלט  וואס  געזעץ,  פונעם  באשטעטיגונג 

ארויפגעצווינגען די פרייע פירער פון וועד הלאומי 

אויפ'ן ערליכן אידנטום. באלד פון די ערשטע מינוט 

האבן ערליכע אידן קלארגעשטעלט און פארפירט 

איין  צו  געהערן  נישט  אופן  בשום  ווילן  זיי  אז 

החטאים  האנשים  מיט  אינאיינעם  ארגאניזאציע 

ענגלענדער  די  ביי  שתדלנות  די  ווען  און  האלה. 

האט נישט געברענגט קיין פירות האבן די ערליכע 

אידן זיך געוואנדן צום אויבנדערמאנטן פעלקער-

פאראיין אין זשענעווע – די פארגייערין פון די יו-ען 
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– אז זי זאל באשטעטיגן זייערע רעליגיעזע רעכטן.

קלמן  ר'  הרה"ח  פון  שתדלנות  די  דורך 

ארטאדאקסישע  די  פון  פרעזידענט  וועבער, 

לעגענדארן  ביים  סלאוואקיע,  אין  קאנצעליי 

און  מיניסטער  אויסערן  טשעכעסלאוואקישן 

איז  בענעש,  עדווארד  ישראל  אוהב  בארימטער 

פעלקער  דער  אז  אומגלויבליכע  דאס  געלונגען 

פאראיין האט באפוילן דעם בריטישן מאנדאט צו 

יהדות  פונעם  רעכטן  רעליגיעזע  די  אנערקענען 

החרדית אין ארץ ישראל און נישט ארויפצווינגען 

אויף זיי די פירערשאפט פונעם וועד הלאומי.

און  הלאומי"  "וועד  דער  האט  אינצווישן 

אומאויפהערליך  געארבעט  "הסתדרות"  דער 

מענטשן  זייערע  פון  מער  וואס  ארויפצוברענגען 

קיין ארץ ישראל. במשך די אכט יאר זינט דער וועד 

צוגעקומען  זענען  געגרינדעט  זיך  האט  הלאומי 

זיך  האבן  וועלכע  עולים  טויזנטער  פרישע 

פארפעסטיגט  און  רייען  זייערע  אין  אנגעשלאסן 

דער  ווען  תרפ"ח  יאר  אין  וועד.  פונעם  כח  דעם 

אלס  געווארן  אנערקענט  אפיציעל  איז  וועד 

געזעצליכער אפוטרופוס פון אלע אידן אין ארה"ק 

האבן זיך געפינען אין אר"י קנאפע 90,000 אידן.

פעלקער- פונעם  אינטערווענץ  דער  צוליב 

פונקט  א  געווארן  אריינגעשטעלט  איז  פאראיין 

וואס  מענטש  "יעדער  אז  שטאטוטן  נייע  די  אין 

וויל מ'זאל אים אויסמעקן פון די ליסטע פון קהלה 

שריפטליך  איבערגעבן  דאס  דארף  מעמבערס 

פאר'ן וועד הלאומי ביז א חודש נאכ'ן מפרסם זיין 

די ליסטע". וויבאלד די ליסטע איז פארטיג געווארן 

צייט  געגעבן  אויטאמאטיש  דאס  האט  ניסן,  כ"ט 

זיך  ס'וויל  ווער  פאר  אייר  חודש  גאנץ  דורכאויס 

אויסשליסן פונעם "וועד הלאומי" אריינצוגעבן זיין 

שריפטליכן פארלאנג – ]דאס איז נאכנישט געווען 

נאכנישט  אנהייב  ס'האט  ווייל  ישועה,  גאנצע  די 

אן  גרינדן  צו  אידן  ערליכע  די  געהעריג  ערלויבט 

אייגענע קהלה, אבער אויף אזויפיל איז עס געווען 

אויטאמאטיש  געווען  נישט  מ'איז  אז  ישועה  א 

פארבינדן צו די פרייע כופרים. הערשט שפעטער 

"עדה  די  גרינדן  צו  רשות  באקומען  מען  האט 

החרדית" אלס זעלבסטשטענדיגע קהלה[.

פונקט א יאר בעפאר האט הגרי"ח זאנענפעלד 

און  רבנים  זיבעציג  פון  אסיפה  אן  פאררופן  זי"ע 

עס  וואו  לאנד,  גאנצן  איבער'ן  פון  הוראה  מורי 
איד  ערליכער  קיין  אז  געווארן  באשלאסן  איז 
טאר נישט זיין א חבר אין א קהלה וואס ערלויבט 
צו  וכדו'  שבת  מחללי  להבדיל  און/אדער  פרויען 
דער  ווען  יעצט  ווערן.  צו  ערוועלט  אדער  וועלן 
געווארן אפיציעל  וועד הלאומי איז באשטעטיגט 
דעם  געווען  מפרסם  רבנים  די  האבן  פירער,  אלס 
זיך  מ'מוז  אז  איד  יעדן  פון  פארלאנגט  וואס  פסק 

ארויסשרייבן פון דעם וועד הלאומי.

נישט  איז  רשעים  פארשאלטענע  די  פאר 
זיך  אידן  ערליכע  די  ערלויבן  צו  גענוג  געווען 
פון  אלעמאל  פאר  איינמאל  אויסצושרייבן 
זיי  האבן  אויס  יאר  איין  יאר  נאר  קהלה,  זייער 
ארויסגעגעבן די פרישע ליסטע מיט די נעמען פון 
אלע אידן אין אר"י, אריינגערעכנט די ערליכע, און 
העפטיגער  א  געווארן  אנגעפירט  איז  יאר  יעדעס 
בשם  אשר  לכל  החרדית  יהדות  דורכ'ן  קאמפיין 
ישראל יכונה אז מ'דארף זיך אויסשרייבן פון דעם 

וועד הלאומי.

יאר, איז  די פאלגנדע עטליכע  זינט דאן, פאר 
אידן  ערליכע  ביי  געווארן  אנגערופן  אייר  חודש 
מ'גייט  וואס  חודש  דער  היציאה",  "חודש  דער 
ארויס פון גלות ביי אידן און מ'קען זיך באפרייען פון 
געוואלט ארומבינדן  זיי האבן  וואס  קייטן מיט  די 
די  אויס האבן  יאר  איין  יאר  יהדות החרדית.  דאס 
פרייע ציונים און זייערע פרומע נאכשלעפער מיט 
קנאפע  ווי  צוגעקוקט  שפיץ  אין  ימ"ש  קוק  הרב 
25,000 אידן און מער שרייבן זיך אויס פונעם וועד 
איז  וואס  החרדית,  עדה  די  צו  אריין  און  הלאומי 
הישג  אויסטערלישער  אלס  געווארן  באטראכט 
האט  וועלכע  וועד,  פאר'ן  פראסק  שטארקער  און 
פרובירט זיך פארצושטעלן אז זיי רעדן אין נאמען 
פון גאנץ כלל ישראל, ווי די ציונים האבן אלעמאל 

געטון.

האט  וועד  דער  וואס  מאל  ערשטע  די 
קארטלעך  די  ארויסגעגעבן  געצווינגענערהייט 
געוואלט  זיי  האבן  אויסצושרייבן,  זיך  וואס  מיט 
מאכן א שפיצל און אויפגעשריבן דעם נוסח "הריני 
חותם בזה שהנני יוצא מכלל ישראל"... האט זיך דאן 
זאנענפעלד  חיים  יוסף  רבי  דיהודאי  חכימא  דער 
איך  צעטל,  דעם  אהער  מיר  "ברענגטס  אנגערופן 
וועל זיין דער ערשטער דאס אונטערצושרייבן. פון 
אזא 'כלל ישראל' בין איך נישט גרייט צו זיין קיין 

טייל!".

באקאנטן  דעם  אויף 

פונעם  ארויסצושרייבן  זיך  רוף  "יציאה" 

באקאנטער  א  ארויסגעקומען  איז  הלאומי',  'ועד 

היסטארישער קול קורא, אונטערגעשריבן דורך די 

פון  און  ישראל  ארץ  פון  דור  פון  גדולים  גרעסטע 

חו"ל. און אזוי ליינט זיך דער קו"ק:

ה'  שכבוד  מי  כל  על  מוטלת  קדושה  "חובה 

וכבוד תורתנו הקדושה יקרים בעיניו ונוגעים ללבו 

לדרוש בכל תוקף שיסורו את שמו מתוך רשימת 

אשר  בעדה  חבר  ישאר  לא  למען  החפשים,  עדת 

וכל  ובהיות  משה,  בתורה  יד  הרימה  בתקנותיה 

לעדת  חבר  ממילא  החוק  ע"פ  נשאר  המתרשל 

החפשים, מחויב כל בר ישראל על פי דין תורתנו 

הקדושה להיות זריז ונשכר לעשות את כל הדרוש 

מתוך  יוסר  ששמו  יר"ה  הממשלה  חוקי  פי  על 

רשימת עדת "ועד הלאומי".

ירוחם  יצחק  ר'  הגאון  אונטערגעשריבן: 

טבריה;  גאב"ד  קליערס,  משה  ר'  הגאון  דיסקין; 

הגאון ר' יוסף חיים זאנענפעלד, רב ואב"ד פעיה"ק 

ירושלים; הגאון ר' אלי' קלאצקין, גאב"ד לובלין.

די גרעסטע גדולי ישראל אין חוץ לארץ האבן 

געווען  מפרסם  און  אנגעשלאסן  אויך  זיך  דאן 

זייער פסק הלכה ודעת תורה וואס פארלאנגט פון 

יעדן איד אז מ'מוז זיך ארויסשרייבן פון דעם וועד 

הלאומי.

חיים  חפץ  בעל  הגאון  זיך:  ציילן  די  צווישן 

בעל  דווינסק  פון  שמחה  מאיר  רבי  הגאון  זצ"ל, 

משך חכמה זצ"ל; הגאון ר' יוסף ראזען דווינסקער 

זצ"ל  גראדזינסקי  עוזר  חיים  ר'  הגאון  זצ"ל;  רב 

זצ"ל;  מגור  אמת  אמרי  בעל  הרה"ק  רב;  ווילנא 

הרה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל; הרה"ק בעל אהבת 

ישראל מוויזשניץ זצ"ל; הגאון ר' מנחם מנדל ז"ק 

ק"ק  ברויען  זלמן  שלמה  ר'  הגאון  ריגא;  ראב"ד 

זצ"ל  דושינסקיא  מהרי"ץ  הגאון  און  פראנקפורט, 

דאן אבד"ק חוסט.

פארשטייט זיך אז די מזרחי – זייענדיג א טייל 

דער  פון  נאמען  אין  האבן   – הלאומי  ועד  פונעם 

האומה",  "אחדות  און  ישראל",  "אהבת  פאלשער 

ביטער באקעמפט די "יציאה" אקציע, פונקט ווי זיי 

האבן פרובירט צו שטערן דעם מהלך פון די אגודה 

קהל'ישער  זעלבסטשטענדיגער  א  באקומען  צו 
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סטאטוס ביי די ענגלענדער. קוק 
הלאומי,  ועד  פונעם  הראשי  רב  דער  זעלבסט, 
מעגליכקייט  עצם  די  קעגן  סיי  געקעמפט  שווער  גאר  האט 
אלע  גענוצט  און  אגיטירט  ער  האט  נאכמער  און  זיי,  פון  אויסצושליסן  זיך 
מיטלען, מיט גוטן און מיט בייזן, צו שטערן וועמען ער האט נאר געקענט פון 

זיך אויסשליסן פון דעם טריפה'נעם ועד.

געקרוינט  אקציע  "יציאה"  דער  איז  שטערונגען,  אלע  טראץ  אבער 

אליין  יאר  ערשטן  דעם  אין  ווען  סוקסעס,  אויסטערלישן  אן  מיט  געווארן 

ועד  די  פון  אידן  טויזענט   15 ארויסגעשריבן  דעמאנסטראטיוו  זיך  האט 

הלאומי קהלה.

עפילאג:
לאנגע יארן האט דאס יהדות החרדית אין ארץ ישראל זיך אפגעטרייסלט פון די ציוניסטישע פארטרעטערשאפט 
אין דעם חודש אייר, וואס האט דערפאר באקומען דעם צונאמען "חודש היציאה"; א הייליגע טראדיציע וואס שלומי 
אמוני ישראל טוען פארזעצן מיט'ן זיך אנשליסן אלס מעמבער אינעם מוסד הק' נטרונא אין דעם "חודש היציאה", 

בימים ההם בזמן הזה.

באלד נאך די ימי הפסח טרעטן מיר אריין אין דעם חודש אייר, דער אור אלטער חודש היציאה, ווען צענדליגער 
טויזנטער אידן האבן יארן לאנג מקדש געווען שם שמים דורך אויסרופן "אין לנו חלק ונחלה" מיט די פושעים און 
און  טראדיציע  הייליגע  די  אויפצופרישן  ובגולה  בארץ  ישראל  בני  אחינו  פאר  צייט  פאסיגסטע  די  איז  אפיקורסים, 
"חודש  דעם  אין  ווידער  אייר  חודש  דעם  פארוואנדלען  לאמיר  ונחלה"!  חלק  לנו  "אין  דעם  פאטאס  מיט  דערקלערן 
היינט  ביז  נאך  ווילן  וועלכע  ציונים  די  פון  אפוטרופסות  די  פון  ארויס  גייען  מיר  אז  דערקלערן  מיר  ווען  היציאה", 

דערקלערן בעלות אויף כלל ישראל!

אויך היינט טוט זיך ציונות משתלט זיין, שלא ביושר, אויפן אידישן פאלק, און מאכן זיכער ביי יעדער געלעגנהייט 
צו קלארשטעלן אז זיי זענען די פארטרעטער פון כלל ישראל. אבער אויך היינט זענען שלומי אמוני ישראל גרייט 

אויף א העלדישן קאמף צו מפרסם זיין קבל תבל ומלואה דעם אמת איבער אידישקייט און ציונות. 

"נטרונא" איז כהיום יום דער הייליגער מוסד וואס ארבעט אויסצושרייען איבער דער גארער וועלט אז די ציונים 
פארטרעטן נישט כלל ישראל און רעדן נישט אין נאמען פון ערליכע אידן. דורך זיך אנשליסן אלס חבר אין "נטרונא" 
שרייט איר אינאיינעם מיט זיי קבל עולם ומלואו אז דאס יהדות החרדית איז אנטשלאסן צו באקעמפן די ציונים ימ"ש 

אויף טריט און שריט.

והימים האלו נזכרים ונעשים, דער חודש אייר וועלכע איז איינגעקריצט געווארן אין די דברי ימי היהדות החרדית 
מיט אזא אויסטערלישע העלדנמוט און שטאנדהאפטיגער מסירות נפש וואס אידן האבן ארויסגעוויזן מיטן איינציגן 
ציל צו קלארשטעלן אז די ציוניסטישע פירער זענען נישט די פארטרעטער פון כלל ישראל, אט אין דעם קומענדיגן 
חודש אייר וועט דאס יהדות החרדית ווייטער פארזעצן איר הייליגער טראדיציע און שלומי אמוני ישראל וועלן זיך 
אנשליסן אין דעם גרויסארטיגן קאמפיין לביצור והחזקת מוסד הק' נטרונא. דאס איז אונזער היינטיגע ווערסיע פון 
די  פון  און אפטרייסלונג  און אונזער אפשיי  צו השי"ת  ומלואה אונזער געטריישאפט  זיין קבל תבל  ומודיע  מכריז 

רשעים וועלכע פאררופן זיך שלא ביושר אין נאמען פון כלל ישראל. 

דעם בעפארשטייענדן חודש אייר וועלן בעז"ה טויזנטער בני היהדות החרדית זיך אנשליסן צווישן די "יוצאים" 
דורך ווערן אדער באנייען א מעמבערשיפ אין מוסד הק' נטרונא. 

היום אתם יוצאים.


