
קול נטרונא
פרשת תרומה תשע"ו

בס"ד

ביבי נתני' לאזט ווידעראמאל פאלן אומ'אחריות'דיגע 
קאמענטארן קעגן אבאמא אדמיניסטראציע

פרעכע  די  פון  דערמאנונג  א  געהאט  האט  מען 
ראש  דער  ווען  וואך  די  עזות  ציוני'סטישע 
קעגן  גע'חוצפה'ט  זיך  האט  נתני',  ביבי  הממשלה 
אדמיניסטראציע,  אמעריקאנער  אמטורנדע  די 
נישט  זיך  וועט  רעגירונג  אבאמא  די  אז  זאגנדיג 
פארלאנגען  זיינע  מיט  קאאפערירן  פולשטענדיג 
וועט ער רואיג אויסווארטן צו פארהאנדלען מיט די 

קומענדיגע אדמיניסטראציע.

די  צו  באצויגן  זיך  האט  ביבי  פון  ווערטער  די 
גיסט  אמעריקע  וואס  געלטער  אסטראנאמישע 
פון  חשבון  א  יערליך,  יאר  איזראעל  אין  אריין 
אריבער דריי ביליאן דאלער וואס ווערט געשאנקן 
האנדלט  אצינד  בשנה.  שנה  מדי  מדינה  די  פאר 
שטיצע  מיליטערישע  פרישע  איבער  עס  זיך 
אבער  געבן,  וויל  אמעריקע  וואס  איזראעל  צו 
כדי  אויסטויש,  אין  תנאים  געוויסע  פארלאנגט 
צו  אויף  עפעס  טוט  געלט  דאס  אז  זיכער  זיין  צו 

בארואיגן די געמיטער אינעם ראיאן.

אמעריקאנער  אן  האט  ציל  דעם  פאר 
ענדע  לעצטע  די  במשך  אפגעהאלטן  דעלעגאציע 
דעלעגאטן  מיט  געשפרעכן  פון  רונדעס  דריי  וואך 
הממשלה,  ראש  פונעם  אפיסעס  די  אינערהאלב 
צענטראלע  די  צה"ל.  און  החוץ  שר  הבטחון,  שר 
מאס  די  געווען  איז  געשפרעכן  די  ביי  טעמע 
פאר  צושטעלן  זאל  אמעריקע  וואס  הילף  פון 
באנוץ,  איר  פון  אומשטענדן  די  און  איזראעל 
נישט  אמעריקאנער  די  זענען  ווארשיינליך  אבער 
ביבי  וואס  דעם  צוליב  צופרידן  גענצליך  ארויס 
נתני' וויל נישט נאכגעבן קיין צענטעמירער אין די 
פארהאנדלונגען. געלט איז ער טאקע אלץ גרייט צו 
נעמען אבער עפעס צושטימען צו די אמעריקאנער 

פארלאנגען קומט נישט אין באטראכט.

אין ליכט פון די אנטווילונג האט ביבי געזאגט ביי 
א זיצונג אינעם כנסת המינים אז "אויב איזראעל'ס 

זיכערהייט געברויכן זענען נישט צופרידנשטעלנד 
פארהאנדלונגען  די  פון  טייל  אלס  אדרעסירט 
איזראעל  וועט  שטאטן  פאראייניגטע  די  מיט 
נייער  א  ביז  דערויף,  סיינען  פון  האלטן  צוריק  זיך 
אמעריקאנער פרעזידענט וועט איבערנעמען דעם 

אפיס."

מיט  געווארן  ציטירט  איז  ביבי 
אויב  זען  ברויכן  "מיר  עזות:  כאראקטעריסטישע 
וועט  וואס  רעזולטאט  א  ערהאלטן  קענען  מיר 
פארלאנגען  זיכערהייט  איזראעל'ס  אדרעסירן 
אדער אויב וועלן מיר נישט באווייזן צו קומען צו א 
הסכם מיט די יעצטיגע אדמיניסטראציע וועלן מיר 
קומענדיגע  די  מיט  אפמאך  אן  גרייכן  מוזן  ברויכן 

אדמיניסטראציע."

עד היכן חוצפה מגעת:
אנאליזירער האבן אויסגעדריקט שאק פון אזא 
סארט פרעכע רעאקציע וואס ווערט געזאגט דורך 
דעם פירער פון א לאנד וואס לעבט באשיינפערליך 
מימם  נותני  אמעריקע,  פון  קרעדיט  די  אויף 
אמעריקאנער  יעצטיגע  די  וצמרם.  פשתם  לחמם 
אכט  לעצטע  די  במשך  האט  אדמיניסטראציע 
דאלערן  ביליאנען  צענדליגער  אריינגעגאסן  יאר 
פאר די זיכערהייט און פינאנץ פון איזראעל, אבער 
שטיינער  ביבי  ווארפט  הטובה  הכרת  א  אנשטאט 
טובה  כפיית  פון  לאזונגען  סארט  אזעלכע  מיט 
גערעכטע  א  האט  ביבי  גראד.  העכסטן  אויפ'ן 
טענה – אז לא די ער טוט א טובה פאר אמעריקא 
און איז גרייט צו נעמען די ביליאנען דאללערן און 
זיין,  צו  מקבל  מסכים  זיי  זענען  הוספה  די  אפילו 
פארלאנגען  צו  עפעס  חוצפה  די  אמעריקא  האט 
אמעריקאנער  די  איז  דערפאר?!...הלמאי...ווי 

מענטשליכקייט...

וואס  צייט  א  אין  קומען  ביבי  פון  ווערטער  די 
פריימערי  די  אפגעהאלטן  ווערן  אמעריקע  אין 

פאליטישע  ביידע  אינערהאלב  פארמעסטן 
נאמינאציע.  פרעזידענטליכע  די  פאר  פארטייען 
ביידע  ביי  ראנער  פראנט  אלס  שטייען  עתה  לעת 
איבערהויפט  זענען  וועלכע  אזעלכע  פארטייען 
די  צו  אהבה  בלינדע  א  מיט  אויסגעצייכנט  נישט 
רעפובליקאנער  די  ביי  טראמפ  דאנעלד  מדינה. 
זענען  דעמאקראטן  די  ביי  סענדערס  בערני  און 
ביידע נישט זייער פרא - איזראעל געשטימט און 
לעקן  וועט  זי  אז  גאראנטירט  נישט  איז  מדינה  די 

האניג אונטער זייערע רעגירונגען. 

פארט אבער האלט דאס נישט אפ פון ביבי צו 
עלעמענטן  ציוני'סטישע  בעת  בו  פרעך  אזוי  רעדן 
קוקן מיט א באזארגט אויג אויף די אנטוויקלונגען 
כאילו  טאקע  רעדט  ביבי  פריימעריס.  די  ביי 
קומענדיגע  די  אויף  ווארטן  נישט  שוין  קען  ער 
ווייסט  ער  אבער  הויז,  ווייסן  אין  אדמיניסטראציע 
אויך גאנץ גוט אז גארנישט איז נישט פארזיכערט 
און די ענדלאזע קראנען וואס איז גערינען אונטער 
מוז  מדינה  די  פאר  אדמיניסטראציע  אבאמא  די 

נישט בהכרח אייביג בלייבן אפן. 

און וואס זאל זאגן דער אמעריקאנער גוי וואס 
באטראכט אזא סצענע? ווי אמעריקע באגולדעט 
כח  יישר  א  אנשטאט  און  ביליאנען  מיט  מדינה  די 
די  פון  שופכים  של  קיתונות  צוריק  מען  כאפט 
ציוני'סטישע דלי גאה. דאס קומט פָאר ענדליך צו 
א שנארער וואס פארלאנגט א גרויסע סומע פון א 
סומע  די  אויף  האנדעלט  עושר  דער  ווען  און  נגיד, 
אדער די אפצאל טערמינען, זאג דער שנארער איך 
ווארטען  וועל  איך  יעצט,  געלט  דיין  נישט  דארף 
לאחר  מחר  יש  יורש,  אלץ  זוהן  דיין  פון  נעמן  צו 
דעם  גיט  התנהגות  ביליגע  זיין  מיט  ביבי  זמן. 
צוגיינעריש  א  איז  ישראל  כלל  כאילו  איינדרוק 
דא  נאר  איז  וואס  חלילה,  פאלק  אוממאראליש 
אין  צוריקשפייען  דאן  און  אנדערע  אויסצומעלקן 

פנים מיט אן עזות מצח.
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ביבי פארשפרעכט צו בויען א מויער 
בשעת גראבונגען זעצן פאר פון אונטן:

די מדינה איז אצינד מער ווי אלעמאל אנגעוויזן 

א  אין  שטייענדיג  אמעריקע,  פון  הילף  די  אויף 

טעראריסטישע  ארומיגע  די  פון  לאגע  שווערע 

גרופעס וואס שארפן זיך די ציין צו שעדיגן חלילה 

די תושבי ארץ הקודש. די כאמאס טעראר גרופע 

צו  ווידאו  א  אין  גערופן  עפענטליך  וואך  די  האט 

אירע שטיצער צו באנייען די זעלבסמארד טעראר 

אטאקעס, בעיקר אויף באסעס ה"י, און פון די עזה 

אקטיווע  איבער  באריכטן  כסדר  קומען  גרעניץ 

גראבונגען פון פרישע טונעלן אונטער די ערד דורך 

טעראר באנדעס.

פון  געפיל  געפאלענעם  דעם  שטארקן  צו 

ביבי  האט  ידי"  ועוצם  "כחי  ציוני'סטישע  די 

קאמרעס  פון  פארנט  דינסטאג  וואך  די  מארשירט 

פלאנירט  ער  זאגט  ער  וואס  וואנט  גרויסן  א  נעבן 

צו אויפשטעלן ארום די איזראעלי טעריטאריע צו 

קיינער  הגם  טעראריסטן.  דרויסנדיגע  אפהאלטן 

רעדט זיך נישט איין אז דאס וועט אפהאלטן אדער 

טונעלען  צענדליגער  די  פון  אויפבוי  די  שטערן 

וועלכע ווערן געגראבן מיט אן אימפעט אונטער די 

פיס פון די מערב ברעג איינוואוינער.

ס'איז מערקווירדיג אנצומערקן וואס עס מבואר 

אין ספה"ק ויואל משה מאמר שלש שבועות סימן 

י' אז לויט דעם פשט פונעם מהרש"א (כתובות קי"א) 

אז  בחומה"  יעלו  "שלא  פון  איסור  דער  באדייט 

אידן זאלן נישט בויען א חומה, א מויער ארום ארץ 

ישראל זיך צו באשיצן פון די פיינט.

אן  גאר  הכופרים  ראש  דער  איז  ווארשיינליך 

זיין  עובר  צו  זיין  מהדר  וויל  וואס  ציוני,  ערליכער 

אויך  בחומה"  יעלו  "שלא  פון  הנורא  איסור  דעם 

דעריבער  האט  און  מהרש"א  פונעם  פירוש  לויט'ן 

אונטערגענומען אזא ביליאן דאלערדיגע פראיעקט 

זיין  וועט  דאס  כאילו  וואנט.  גרויסן  א  אויפצובויען 

פאלאסטינער  די  פון  אויפברויז  די  צו  לעזונג  דער 

און ברענגען רואיגקייט אין די מדינה.

נטרונא רעאגירט צו "דזשערולעם 
פאוסט" ארטיקל:

מיט  פאר  זעצן  פירער  מדינה  די  ווען  צייט  אין 

ארויפגעשמירט  ווערט  וואס  באומות  התגרות  די 

נטרונא  איז  שם,  הוא  באשר  איד  יעדן  אויף 

ארטיקל,  פובליצירטע   – ברייט  א  מיט  ערשינען 

זייטל   – וועב  אויפ'ן  ערשינען  צוערשט  איז  וואס 

און פון דארט פארשפרייט געווארן דורך די נטרונא 

געמאכט  און  פלאטפארמעס  מידיא  סאציאלע 

זייער וועג ווייט קבל תבל ומלואה.

דעם  צו  זיך  באציעט  מעסעזש  נטרונא  דער 

דזשערולעם פאוסט ארטיקל וואס איז באריכטעט 

וואך,  פארגאנגענע  נטרונא  קול  אויף  דא  געווארן 

חרדי'שע  אז  באשטימט  האט  ארטיקל  יענער 

צו  אונטערגעגעבן  זיך  גענצליך  שוין  האבן  אידן 

דעם  געענדיגט  און  אידעלאגיע  ציוני'סטישע  די 

לאנגיעריגן קאמף פון יהדות החרדית קעגן ציונות 

און די מדינה.

נטרונא האט דערויף רעאגירט מיט אן ארטיקל 

אורטאדאקסיע  אולטרא –  "די  קעפל  אונטער'ן 

די  צו  בייגן  נישט  קיינמאל  זיך  וועט  
ציוני'סטישע אידעאל".

די נטרונא מעסעזש ליינט זיך ווי פאלגענד:

האט  פאוסט  דזשערוסלאם  "די 
וואס  ארטיקל  אן  פארעפענטליכט  לעצטנס 
ארטאדאקסיע   – אולטרא  אז  דערקלערט 
האט זיך געבויגן צו די ציוני'סטישע אידעאל.

פאר  נייעס  געוויס  איז  דעקלעראציע  די 
אידן  חרדי'שע  טויזנטער  הונדערטער  די 
די  מיט  שייכות  שום  קיין  נישט  האבן  וואס 
צייגט  ארטיקל  דער  שטַאט.  ציוני'סטישע 
צו  הוכחות  באפעסטיגטע  שום  קיין  נישט 
ראיות  די  באשולדיגונג,  זייער  אויפווייזן 
וואס זיי ברענגען יא איז אומבאגרינדעט אין 
עטליכע  באטראכטן  לאמיר  פאל.  בעסטן 
דעם  פון  שרייבער  דער  וואס  אויף  גרייזן 

ארטיקל האט באזירט זיינע מסקנות.

קלאסיפירט  בטעות  ער  האט  צוערשט, 
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רעליגיעזע אידן וואס שליסן זיך אן אין צה"ל 
אמת  דער  ארטאדאקסן...   – אולטרא  אלס 
דערקלערן  יונגען  די  וויפיל  אפגעזען  אז  איז 
דאס  מאכט  אידן,  אפגעהיטענע  אלס  זיך 
ארטאדאקסן.  אולטרא  פאר  נישט  זיי  אבער 
אין פאקט ווערן אט די יונגען אפט באטראכט 

ווי מנודים אין זייער געוועזענע געגענטער. 

צאללאזע  פארגעקומען  שוין  זענען  עס 
גלאבאל,  דעמאנסטראציעס  פון  נומערן 
באטייליגטע,  טויזנטער  הונדערטער  מיט 
איזראעלי  די  פון  פריווען  די  פארשרייען  צו 
רעגירונג צו מגייס זיין חרדי'שע בחורים אין 

זייער מיליטער.

יונגען  די  אנרופן  נישט  מען  קען  געוויס, 
געמיינדע  אונזער  פון  אפ  זיך  ברעכן  וואס 
אלס אולטרא – ארטאדאקסן. און אויך אויב 
חרדי'שע  וועלכע  סיי  פארהאן  יא  איז  עס 
אידן דארט, קען מען קלאר נישט באשולדיגן 
די דעצידירנדע מערהייט פון יהדות החרדית, 
נישט  האבן  וואס  עטליכע  אויף  באזירט 
זיך  און  נסיונות,  זייערע  ביישטייין  געקענט 
פריוואטע  צוליב  ארמיי  די  אין  אנגעשלאסן 

סיטואציעס.

נטרונא באציעט זיך דאן צו דעם ארטיקל וואס 

זאגט די אויפשטייג פון חרדי'שע השתתפות מיט 

ציונות.  צו  גורם  א  איז  רעגירונג  די  אין  איינפלוס 

אידן  טרייע  תורה  מיר  אז  קלאר  שטעלט  נטרונא 

די  אין  באטייליגונג  וועלכע  סיי  צו  קעגן  זענען 

רבנים  די  אפילו  נאכמער,  און  רעגירונג,  איזראעלי 

וועלכע האבן בשעתו געגעבן בטעות דעם היתר צו 

נעמען א חלק אין דעם מלכות המינות, האבן קלאר 

געשריבן אז דאס איז אן עבירה לשמה און זענען 

געווען קעגנער קעגן דעם עצם רעיון הציונות.  דאן 

ווענדט זיך דער מעסעזש מיט אן אויפוואכונג רוף 

זאלן  פינחא  מלחכי  און  פארטייען  חרדי'שע  די  צו 

ארטיקל  טראגישן  דעם  פון  ליכט  אין  ערוועקן  זיך 

אינעם דזשערוסלעם פאוסט.

אן  פאר  צייט  א  געקומען  ס'איז  "אבער 
אויפוואכונג רוף: 

די  אין  באטייליגן  זיך  טוען  וואס  "די 
דעם  געדענקן  זאלן  רעגירונג  איזראעלי 
פון  איינע  דורך  געגעבן  משל,  באקאנטן 
דאס  געווען  מתיר  האבן  וואס  רבנים  די 
איז  וואס  איינער  לבחירות.  השתתפות 
רויבערס  באנדע  א  דורך  געווארן  אטאקירט 
און פארהאנדלט מיט די רויבערס צו מעגליך 
כאטש ראטעווען  טייל פון זיינע חפצים, וועט 
אומריכטיג  אויסטייטשן  נישט  וועט  קיינער 
זיינע פארהאנדלונגען ווי א צושטימונג צו די 

רויבער. 

ווען  מדינה,  די  פון  יארן  ערשטע  די  "אין 
און  קליין  געווען  איז  געמיינדע  חרדי'שע  די 
מעגליך  משל  דער  האט  אטאקע,  אונטער 
אויסרייד  אן  ווי  פילע  פאר  אויסגעזען 
השתתפות  צו  היתר  א  אלס  לשיטתם 
די  ווי  צוטאגס,  היינט  אבער  שלטון,  אינעם 
דזשערוסעלעם פאוסט ארטיקל טוט ריכטיג 
אנצייגן, זענען די גרעניצן גענצליך פארווישט 
געווארן, פילע חרדי'שע אידן בעניפיטירן פון 
איז  פונקטליך  וואס  פארגעסן  און  מדינה  די 

שלעכט מיט'ן ציוניזם.

געווארן  געזאגט  איז  נקודה  די  אט  "און 
דורך דעם סאטמארער רב מיט יארן צוריק, 
דאס זיך אנשליסן אין די רעגירונג און נעמען 
זייער געלט איז באמת א לעכערליכע מציאה, 
געמיינדע  חרדי'שע  די  איינמאל  וויבאלד 
עס  וועט  ציונים,  די  אויף  אנגעוויזן  ווערט 
ציוני'סטישע  די  אונטער  פאלן  עווענטועל 
קאנטראל. ווי די תורה זאגט, כי השוחד יעור 

עיני חכמים.

"דער ארטיקל טוט לייכט איגנארירן דער 

פאקט אז סאיז פארהאן א ריזיגע געמיינדע 

דורך  רעפרעזענטירט  לאנד  הייליג  דאס  און 

גרופע  די  פון  מעמבערס  החרדית,  עדה  די 

באטייליגן  זיך  פון  צוריק  לגמרי  זיך  האלטן 

אין די רעגירונג לגמרי. די פרומע אידן טוען 

נישט שטימען אין די בחירות, זייערע שולעס 

איזראעלי  די  פון  שטיצע  נישט  אקצעפטירן 

רעגירונג. אויב אלע חרדי'שע אידן האבן זיך 

אידעאל.  ציוני'סטישע  די  צו  אונטערגעגעבן 

וועמען טוט די עדה החרדית רעפזרעזענטירן 

אויפטרייבן  הצלה  קרן  טוט  וועם  פאר   ?

מיליאנען יערליך ?

"דער ארטיקל גיט אויך דעם רושם אז די 

וואקסנדע פארשפרייטונג פון חרדי'שע אידן 

פרנסה  פאר  ארבעטן  וואס  ישראל  ארץ  אין 

עפעס  האט  כוללים  אין  לערנען  אנשטאט 

צוטון מיט זיך מכניע זין פאר די ציונים. עס איז 

דירעקט נישט אמת. פארקערט, ארבעטן צו 

האבן אויף צום לעבן איז א געזונטע צוקופט 

פאר יעדע אידישע געמיינדע און, אין אונזער 

פאל, ערמעגליכט עס פאר חרדי'שע אידן צו 

ציוני'סטישע  די  אין  אנגעוויזן   ווייניגער  זיין 

רעגירונג.

אייך  מידיא  ציוני'סטישע  די  נישט  "לאזט 

הונדעטער  פארהאן  זענען  עס  פארנארן. 

ציוניסטישע  אנטי  פייערדיגע  פון  טויזנטער 

וועלן  וואס  וועלט,  גאנצע  די  ארום  אידן 

ציוני'סטישע  די  צו  בייגן  נישט  זיך  קיינמאל 

אידעאל."

פארשפרייט  ארטיקל  דער  ווערט  ערווענט  ווי 

לעצטיגע  די  אדאנק  פארנעם,  גלאבאלן  א  אויף 

עסקנים  נטרונא  וואס  פארשריט  אומגעהויערע 

האבן געמאכט אויפ'ן פראנט פון סאציאלע מידיא 

אויסגענוצט  ווערן  נעטווארקס  די  אט  דעקונג. 

אמבעסטן דורך א גרופע פראפעסיאנאלע נטרונא 

שטאב מיטגלידער וואס אינוועסטירן אומצאליגע 

שעות צו עררייכן א פרסום אדיר קבל תבל ומלואה. 

און די רעזולטאטן זענען ב"ה באמת אומגלויבליך 

די  דארשט  מיט  ליינען  וועלכע  טויזנטער  מיט 

באדייט  וואס  ווייטער  דאס  שיקן  און  ארטיקלען 

אן אויסטערלישע הפצה פאר אלפים ורבבות בכל 

קצוי תבל.
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דבריהם
הם הם זכרונם

הרה"ק בעל קדושת יום טוב מסיגעט זי"ע

 די וואך איז אויסגעפאלן די יומא דהילולא קדישא פון הרה"ק בעל קדושת 
של  רבן  דער  געווען  בימיו  איז  וואס  שבט.  כ"ט  ביום  זי"ע,  מסיגעט  טוב  יום 
ישראל און פון די גרעסטע מנהיגי ישראל במדינת אונגארן וואס איז מיט זיין 
ישראל  עיני  להאיר  ישראל  מערכות  בראש  געשטאנען  והתורה  הקדושה  כח 

ולהנהיג את עם ה' בעקבי הצאן.

אלץ א דבר בעתו אין די טעג ארום די הילולא זענען מיר מעתיק עטליכע 
באלערנדע קאפיטלען איבער די מלחמת אש קודש פון הייליגן קדושת יום טוב 
קעגן די קליפת הציונות, וואס האט זיך געגרונדעט און אנגעהויבן פארשפרייטן 
שפראך,  אידישע  אויף די  דעם חיבור הנפלא  איז גענומען פון  בימיו. די חומר 
נערך ע"י מערכת "נטרונא", וואס האלט אצינד אין די לעצטע פאזעס פון הגה 
פון  הטוב  לבם  בנדבת  דרוק,  צום  ענדגילטיג  בעז"ה  גייט  עס  איידער  ועריכה 

נדיבי לב מבינים בעם.

דער מאמר אין "תל תלפיות"
וואס האט אויפגעשטורעמט אונגארן:

נאמען "תל  מיטן  ירחון  תורה'דיגע  א  צייטנווייז  ערשינען  איז  אונגארן  אין 
פלעגן  דארט  ווייצען,  שטאט  דער  אין  געווארן  געדרוקט  איז  וואס  תלפיות" 
רבנים  מערערע  פון  והלכה  תורה  דברי  פארשידענע  ווערן  פארעפנטליכט 

וחובבי תורה פון די גאנצע אומגעגענט.

רעיון  דעם  פון  געבורט  דעם  נאך  יאר  צוויי  תרנ"ח,  יאר  אין  ווי  פרי  אזוי 
דעם  דורך  מאמר  לענגערע  א  געווארן  געדריקט  קובץ  דעם  אין  איז  הציונות, 
ליכט.  פאזיטיווע  א  זייער  אין  ציונות  פון  טעמע  די  בארירט  האט  וואס  עורך, 
ציונים  די  פון  פעולות  די  איבער  געווארן  ארומגערעדט  איז  ארטיקל  דעם  אין 
אפצוקויפן פעלדער אין ארץ ישראל און גרינדן א אידישע מדינה בעפאר ביאת 
המשיח. דער שרייבער האט אין זיינע ווערטער געצויגן מסקנות אז אין דעם 
יעצטיגן גלות ברויכן אידן טון השתדלות בדרך הטבע כדי מיר זאלן זוכה זיין צו 

די גאולה שלימה.

איז  דערינען,  ארטיקל  צווייפלהאפטיגער  דער  און  קובץ,  דער  ווען 
האט  זי"ע,  טוב  יום  קדושת  בעל  הגה"ק  מרן  רב,  סיגוט'ער  צום  אנגעקומען 
דאס אים זייער וויי געטון, ער האט דערין געזען דברי כפירה ומינות וואס קען 
הגה"צ  צו  בריוו  שארפער  א  געשיקט  באלד  האט  און  ווערן,  פארשוויגן  נישט 
(צוליב  למלך,  מעשי  ומח"ס  רב  ווייצענער  דער  זצ"ל  זילבערשטיין  ישעי'  רבי 
וואו  רב),  ווייצענער  פונעם  השגחה  די  אונטער  געווען  איז  תלפיות"  "תל  ירחון  דער  וואס  דעם 

פארעפנטליכט  איז  וואס  רייד  שרעקליכע  די  איבער  זיין  מעורר  אים  טוט  ער 
געווארן אין דעם 'תל תלפיות' און דער גרויסער מכשול וואס אזא מאמר איז 

פאר אידישקייט.

זיין  אין  רב  ווייצענער  פארן  שרייבט  זצ"ל  טוב  יום  קדושת  הייליגער  דער 
פייערדיגן מכתב חוצב להבות אש:

"זאלט איר וויסן אז פון ביטער וועט נישט ארויסגיין קיין זיס, פון 
און  טובה  קיין  ארויסשפראצן  נישט  קען  כופרים  און  פושעים  די  אט 
ישועה פאר אידנ'ס וועגן. זייער כונה איז נישט צו פארבעסערן דעם 
פון  אמונה  די  אראפצונעמען  נאר  ישראל,  בני  אחינו  פון  צושטאנד 

ביאת המשיח פון זייערע הערצער ח"ו זאגנדיג אז זיי וועלן אויפבויען 
די חורבות ירושלים און צוריק אויפשטעלן א ממשלה וכדומה.

פון  דעלעגאט  א  אנגעקומען  איז  שטאט  די  אין  אונז  ביי  דא  אויך 
זיי און האט אויפגעטרעטן פאר א פארזאמלונג פון מענטשן, מיט זיין 
געשליפן צינגל האט ער פרובירט צו גרינדן אזא גרופע, אבער איך בין 
ב"ה געשטאנען בפרץ אז זיין בייזוויליגער פלאן זאל נישט צושטאנד 
שוין  בין  איך  הענט.  ליידיגע  מיט  ארויס  טאקע  איז  ער  און  געקומען 
געווארן דערויף אנגעפרעגט אויך פון אנדערע פלעצער און איך האב 
כת  דער  אט  מיט  באהעפטן  צו  זיך  וחלילה  חלילה  אז  געענטפערט 

וואס אלע אירע פירער זענען אפיקורסים און כופרים."1

קובץ "תל תלפיות" אנטשולדיגט זיך:
געוואונטשענעם  דעם  געהאט  האט  טוב  יום  קדושת  פון  בריוו  דער 
זי"ע  ישראל  גדולי  אנדערע  די  ביי  אויך  שטורעם  א  ערוועקט  און  אפקלאנג 
צייט  זיינער  אין  הציונות.  קליפת  די  קעגן  שארפסטן  מיטן  ארויסצוקומען 
האט מען דערויף געזאגט מיט איראניע אז אין דעם פאל איז נתקיים געווארן 

1. ב"ה. יום א' בשלח תרנ"ח לפ"ק, סיגוט.

וראש  הימים,  חמדת  הרים,  ועוקר  סיני  המפורסם  הגאון  הרב  ידידי  כבוד 
הבשמים, כש"ת מוה"ר ישעי' זילבערשטיין נ"י, אבד"ק קהל יראים בווייצען

נ"י  קאטצבורג  דוד  מו"ה  הרבני  מאת  מעכ"ת  בשם  מכתב  הגיעני  כן  אחדש"ה 
ע"ד התנועה חדשה מקרוב באה אשר עוזבי התורה מתעוררים לעשות חבורות 
בארצנו  וכרמים  שדות  לקנות  וירושלים,  ציון  אהבת  חברת  בשם  חבורות 
ולשבוע  מפריה  לאכול  האדמה  את  לעבוד  אחב"י  בהם  ולהושיב  הקדושה 
עם  בפועל  הכותב  התחבר  טרם  עוד  כי  המכתב  מכותלי  ראיתי  ויען  מטובה, 
הפושעים והכופרים האלה המתעסקים בדבר זה, כבר זרקו בו שמץ מינות, ופיו 
במצרים  דומה  אינו  כי  שאומר  משמוע,  אוזן  תצלנה  בדברים  הכשילו במכתבו 
ומפורד  מפוזר  כשאנו  משא"כ  לנסים,  וכדאי  ראוי  היינו  אחד  בקיבוץ  כשהיינו 
זעיר שם זעיר שם, נחוצים אנחנו להשתדלות טבעית, אמרתי אל תען וגו', ידי 
אל תהי בו להשיבו כי לפי דבריו חלילה אבדה תקותנו ונשתקע בגלות ח"ו, אם 

לא נושיע לעצמינו בפעולת ידינו פעולה טבעית.

ולכן אך אל מעכ"ת אשים דברתי. ידוע תדע כי ממר לא יצא מתוק, מהפושעים 
להיטיב  כוונתם  אין  לישראל.  וישועה  טובה  לצמוח  יוכל  לא  האלה  והכופרים 
מעמד ומצב אחב"י, אלא להסיר אמונת ביאת משיח מלבבם ח"ו באמרם כי המה 
בא  ערנו  לפה  וגם  וכדומה.  כבראשונה  שופטינו  וישיבו  ירושלים  חורבות  יבנו 
משולח מהם ונשא מדברותיו בתוך קיבוץ אנשים ובחלקלקות לשונו נסה ליסד 

חבורה, אבל אני ב"ה עמדתי בפרץ לבל יפק זממו וכאשר בא כן הלך.

וכבר נשאלתי בזה ממקומות אחרות והשבתי חלילה וחלילה לחבר אל כת הלזו 
אשר כל ראשי' המה אפיקורסים וכופרים.

צעד  לצעוד  והזהר  השמר  הנ"ל:  המו"ל  הרבני  את  להזהיר  כהדר"ג  יאבה  לזה 
כזה, ואל ידבר דבר אף חצי דבר בהעלה תל תלפיות מזה, לבל נצטרך להרעיש 

עליו, וה' הטוב יבנה ביתינו וישיב שבותינו במהרה  במהרה בימינו.

דברי המצפה להרמת התורה וקרן ישראל על ידי ישועת ה' במהרה בקרוב באהבה

חנני' יום טוב ליפא טייטלבוים

(תל תלפיות תרנ"ח עמוד 84, שו"ת דברי יואל יו"ד סימן קע"ו). 
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גאר  איז  תלפיות"  "תל  אין  מאמר  דעם  פון  וויבאלד  מתוק",  יצא  "מעז  דער 
זיך  האבן  געגנטער  מערערע  פון  ישראל  גדולי  די  אז  טובה  א  ארויסגעקומען 
דאס  איבער  הברורה  תורה  דעת  דעם  זיין  מגלה  צו  ארויסגעשטעלט  שארף 

ציונות.

אויף  אנטשולדיגונג  אן  מיט  ערשינען  איז  תלפיות"  "תל  פון  עורך  דער 
זיינע ווערטער וואו ער האט געשריבן אז זיינע ווערטער זענען בטל קעגן דער 
דער  זי"ע  זילבערשטיין  ישעי'  רבי  הגה"צ  אויך  ישראל.2  גדולי  די  פון  מיינונג 

אנגעהויבן  דאן  זינט  האט  רב,  ווייצענער 
מערערע  פון  סעריע  א  פארעפענטליכן 
א  מיט  מברר  איז  ער  וואו  מאמרים 
און  מכשול  גרויסער  דער  קלארקייט 
ברענגט  הציונות  רעיון  דער  וואס  סכנה 

מיט זיך.

און  אנגעקומען  דאן  זענען  עס 
תל  אין  געווארן  פארעפנטליכט 
אדירים  גאונים  די  פון  בריוו  תלפיות 
מפרעשבורג  סופר  שבט  בעל  הגאון 
זצ"ל, הגאון בעל לבושי מרדכי ממאד 

נאך  און  זצ"ל,  סופר  זוסמאן  אליעזר  רבי  הגאון  זצ"ל, 
פילע רבנים היושבים על מדין, וועלכע האבן געשריבן זייער קלארן דעת תורה 

קעגן דעם כפירה'דיגן מאמר אין "תל תלפיות". 

געשטערט די ערשיינונג פון ציוני'סטישע צייטונגען:
ע"ה  גרינוואלד  יודא  יקותיאל  הרב  היסטאריקער  באקאנטער  דער 
שילדערט אין זיין בוך "טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן" די מלחמת חרמה 
פון הגה"ק בעל קדושת יום טוב זי"ע קעגן די ציוני'סטישע עלעמענטן אין דער 

שטאט סיגוט.

וואכן־צייטונגען.  אידישע  און  העברעאישע  דערשינען  זיינען  סיגעט  "אין 
אמת, זיי האבן ניט זוכה געווען צו אריכת־ימים...

מיט  מזל  זיין  פארזוכט  מאל  צוויי  האט  בדחן,  דער  גאטליב,  לייב  הערש 
״השמש״  און  "העברי״  אידישע.  מיט  מאל  פיר  און  צייטונגען  העברעאישע 
דינען די נעמען פון זיינע העברעאישע צייטונגען, און ״פאלקסצייטונג״, ״ציון", 

״אהבת ציון", "די ווארהייט", פון די אידישע וועכנטליכע אויסגאבעס.

אין  קאנגרעס  ציוניסטישן  ערשטן  נאכן  גלייך  אז  אינטערעסאנט,  ס׳איז 
באזעל האט גאטליב ארויסגעגעבן אין סיגעט א ציוני'סטישע צייטונג. ס'איז 
אמת, ער האט א סך געליטן, מען האט אים גע'רודפ'ט, געשעדיקט זיין פרנסה 
און צום סוף פארבאטן דעם דפוס צו דרוקן די צייטונג, איז ער אבער געפארן 
קיין ווין, און ד״ר הערצל האט אים געהאלפן איינצוקויפן אידישע שריפט אין 

ווין. 

איז  געגנער  די  פון  דרוק  דער  מזל,  זיין  געפרואווט  ווייטער  האט  גאטליב 
אבער געווען צו שטארק, און ער האט געמוזט אויפגעבן די צייטונג, לעבנדיק 
פון דעמאלט אן פון בדחנות און קארטן־שפילעריי. צום סוף פון זיינע יארן איז 
גאטליב געווארן א בעל־תשובה און די צייט פארבראכט און די בתי־מדרשים 

הגיענו  נ"י  אב"ד  הה"ג  אל  ערוך  זה  מכתב  העורך:  "אמר  שם:  תלפיות  תל   .2
אחר הדפסת כל הנ"ל,  ומי האיש אשר לא ישמע לקול קדוש אחד מדבר חוצב 
להבות אש המגלה לנו סוד כמוס צפון בלב עוזבי תורה אשר לא ידענוה, וסוד 
רבותי  הני  כל  נגד  נגד  ומבוטלין  בטלין  כמונו  מפעוט  חולין  ושיחת  ליראיו  ה' 

הגאונים הי"ו."

מיט תהלים־זאגן."

אויבנדערמאנטער  דער  ווי  מיר  געפינען  "המגיד"  ציוני'סטישן  דעם  אין   

וואס  רב  סיגוט'ער  פונעם  האט  ער  וואס  רדיפות  די  אויף  זיך  באקלאגט  בדחן 

האט אפגעשטעלט זיינע אקטיוועטעטן.

הגה"ק בעל קדושת יום טוב מסיגוט זי"ע:
דאס זעלבע מרן הגאון הקדוש בעל קדושת יו"ט זי"ע איז געווען א גרויסער 

לוחם קעגן דאס רעדן די טמא'נע שפראך, די 

קדושת  בעל  הגה"ק  מרן  פון  מיינונג 

אין  געברענגט  ווערט  זי"ע  טוב  יום 

זיין  פון  ס"ד)  (סי'  חיים  קב  שו"ת 

עהרנרייך  צבי  חיים  רבי  הגה"צ  תלמיד 

ער  אז  ער  שרייבט  מאד,  אבד"ק  זצ"ל 

האט עטליכע מאל געהערט פון זיין רבי 

האט  וועלכער  זי"ע  יו"ט  קדושת  דער 

צוריקגעהאלטן  זיך  מ'זאל  אז  געהייסן 

מינים  די  ווייל  שפראך,  די  רעדן  צו  פון 

שפראך,  הייליגע  די  פארשוועכט  האבן 

און זיי האבן געמאכט די טמא'נע שפראך לשם מינות.

מען  כדי  נאר  הקודש  לשון  לערנען  גאנצע  דאס  איז  "אויב  וז"ל: 

דאס  איז  זאכן  וועלטליכע  רעדן  צו  דערמיט  באנוצן  קענען  זיך  זאל 

זייער קלאר אז עס איז אן איסור גמור, מיר האבן אין אונזערע צייטן 

געהערט אז די גדולי ישראל און די ערליכע אידן האבן פאר'מיאוס'ט 

אין די שפראך, און אזוי האב איך אויך געהערט פון מיין רבי'ן הגה"ק 

פון סיגעט זצ"ל עטליכע מאל אז יעצט האבן דאס אוועקגענומען די 

משכילים און די פארגעשריטענע בעווונותינו הרבים"3 עכלה"ק. 

יזכור אהבתם ויחי' זרעם:
רביה"ק מסאטמאר זי"ע פלעגט טאקע אפט דערמאנען די הייליגע מלחמה 

פון זיין גרויסן פאטער קעגן די ביטערע קליפת הציונות. אין די דברות קודש 

פרשת משפטים שנת תשי"ג, ביומא דהילולא פון זיין פאטער מרן בעל קדושת 

יום טוב זי"ע, האט דער רבי זי"ע געזאגט בלש"ק: "איך געדענק נאך ווען דער 

טאטע ז"ל האט נאר געהערט אן אפס קצהו פון דעם ענין פון ציונות האט אים 

בריוו  עטליכע  געשריבן  האט  ער  און  נפש  של  דכדוכה  עד  בארירט  ענין  דאס 

דערקעגן". עכל"ק.

זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל.

במילי  זה  בלשון  להשתמש  כדי  רק  הוא  לשה"ק  הלימוד  כל  אם  הנה  "אבל   .3
דעלמא, לית דין צריך בושש שהוא איסור גמור, הנה בזמנינו שמענו כי מאסו 
כמה  זצ"ל  מסיגעט  הגה"ק  ורבי  ממורי  שמעתי  וכן  והיראים,  הגדולים  בזה 
פעמים, כי כעת לקחוהו המשכילים המתחדשים בעוה"ר, וכמו שכתב גם כבוד 
בכל  להם  להתדמות  רק  המתחדשים  של  כוונתם  שכל  בעליל  שנראה  תורתו 
באומה  כן  שאין  מה  באוה"ע,  רק  וזה  האומה,  מאחד  דהלשון  כידוע  עניניהם 
הישראלית התורה והמצות הם שמאחדין אותנו, אבל כת המתחדשים שאמרו 
אומות  לשאר  להתדמות  ירצו  וכו',  מוסרותינו  את  ננתקה  הרבים  בעוונותינו 
העולם, במה יוכרו התאחדות אומה הישראלית רק בלשון, ולפי זה אף היראים 

צריכים להתרחק מזה".
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