פרשת יאסעלע שוכמאכער
אריינפיר :דאס יהדות החרדית בארה"ק גייען אריבער אין די יעצטיגע טעג גאר שווערע און ביטערע זמנים ווען די רשעי עמינו די
ממשלת הכופרים ווילן ברענגען א גזירת שמד ממש אויף די בחורי ישראל בארה"ק ,דורך זיי אריינצווינגען אינעם ציוניסטישן טמא'נעם
מיליטער און אויב מען וועט עס איגנארירן וועלן זיי ארויפלייגן גאר שווערע סאנקציעס.
פון די אנדערע זייט רינט ארויס פון געוויסע הויכע מיליטערישע באאמטע אז די מיליטער דארף אפילו נישט די חרדים און זיי זענען
גענצליך איבריג און מען האט זיי אפילו נישט ווי צו לייגן .און דאס וואס די ממשלה פארלאנגט אז די חרדים זאלן גיין אין מיליטער איז סתם
להשכיחם תורתיך און זיי אפצו'שמד'ן ,רח"ל.
אין די לעצטערע וואכן האבן מיר געשריבן אין דעם מדור 'קורות הדורות' די גזירת הקאנטאניסטן ווען די רוסישע רעגירונג האט
אריינגעצווינגען ילדי ישראל אינעם ארטיגן מיליטער אין גאר א יונגן עלטער.
אין די קומענדיגע פאר וואכן וועלן מיר באשרייבן אין דעם מדור דער באקאנטער 'פרשת יאסעלע שוכמאכער' וועלכע האט בשעתו
איבערגעדרייט גאנץ ארץ ישראל ,און די פרשה טוט שטארק רעפלעקטירן די ציל פון די מדינה ביי די יעצטיגע גזירה ווען זיי זענען דאן
גרייט געווען צו איבערדרייען גאנץ א"י און אפילו ארויס פון ארץ ישראל אלץ כדי צו פארכאפן איין קינד צו שמד.
די תקופה וואס די פרשה האט זיך אפגעשפילט איז געווען אין די זעלבע תקופה וואס אין ארץ ישראל איז אנגעגאנגען די 'עליית הנוער'
ווען די ציוניסטישע סכנות האט ארויפגעברענגט טויזנטער קינדער פון מאראקא און זיי פארשיקט אין די קיבוצים ווי זיי זענען ליידער
אפגע'שמד'ט געווארן ,טראץ דאס אלעס זענען די ציונים נאך אלץ נישט געווען גרייט אויפצוגעבן אויף קיין איין אידיש קינד.
די פרשה האט אין זיך נאך א היסטארישע זאך אז די פרשה האט אפיציעל צוטיילט די פרייע מיט די פרומע צו צוויי באזונדערע גרופעס
און אויפגעבויט די עיקר חומה צווישן די חרדי'שע און די פרייע גאס.
מיר האפן אז איר וועט הנאה האבן.
אלטר שוכמאכער איז ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל מיט די
הילף פונעם ציוניסטישע סוכנות און זיי האבן אים איינקוואטירט
אין די פרייע שטאט חלון .חלון איז געווען א עכטע פרייע שטאט
אן קיין שום פרומע אידן און אלטר האט געזען אז ער וועט דארט
נישט קענען מחנך זיין קיין ערליכע קינדער ממילא האט ער
געשיקט זיינע צוויי קינדער צום זיידן קיין מאה שערים אז ער זאל
זיי אויפציען.

פרשת בחוקתי
ווער איז יאסעלע שוכמאכער
ר' נחמן שטארקעס איז געווען א מסירת נפש'דיגע איד וואס
האט געוואוינט אין רוסלאנד און ער האט געפירט א שטארקע
ערליכע לעבן און האט געדינט דעם אויבערשטן מיט מסירת נפש
אונטער די קאמוניסטישע נעגל.

אלטר שוכמאכער גליטשט
מיט די צייט וואס אלטר האט געוואוינט אין חלון און ער
האט נאר געזען און זיך געדרייט מיט פרייע עלעמענטן האט ער
צוביסלעך אנגעהויבן נאכלאזן פון תורה און מצוות און ביז א שטיק
צייט איז ער געווארן אינגאנצן פריי.

ר' נחמן זעלבסט איז געווען עטליכע יאר אין סיביר ווי מען האט
אים אפגעהאקט עטליכע פינגער פון די פיס און בלינד געמאכט
אויף איין אויג און ער האט זייער אסאך מיטגעמאכט דארטן.
דעריבער ווען אין די מיטעלע תש"י יארן האט זיך פאר ר' נחמן
געמאכט א געלעגנהייט ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל האט ער עס
אויפגענומען מיט פרייד און געהאפט אז דארט אין ארץ ישראל
וועט ער קענען דינען דעם אויבערשטן מיט הרחבת הדעת אן קיין
שום שטערונגען ,און מיט די כוונה איז ער ארויפגעגאנגען און ער
האט זיך באזעצט אין די פרומע מאה שערים געגנט.

אלטר איז געווען שטארק אנטוישט פון די מצב אין ארץ ישראל
ווייל ער האט געמיינט און זיך געראכטן אז אין ארץ ישראל וועט
אים אפווארטן גאלדענע גליקן אבער למעשה איז ער געווען
שטארק דערביטערט.
ער האט נישט געהאט קיין פרנסה און נישט קיין פריינד ממילא
האט ער אנגעהויבן קלערן פון זיך צוריק ציען קיין רוסלאנד .אלטר
האט נישט געזען קיין שום סיבה וואס זאל אים אפהאלטן פון זיך
צוריקציען קיין רוסלאנד .פרום איז ער שוין נישט געווען ,מיט
אידישקייט האט ער שוין מער נישט געהאט ממילא האט ער זיך
ערנסט געוואלט צוריקציען.

ר' נחמן האט געהאט א טאכטער אידא וועלכע ער האט חתונה
געמאכט צו א איד מיט'ן נאמען אלטר שוכמאכער ,דער אלטר איז
געווען אין רוסלאנד זייער א ערליכע איד און האט פונקט ווי זיין
שווער אויך געדינט דעם אויבערשטן מיט מסירת נפש און ער
האט אויך ארויסגעקוקט אויף א געלעגנהייט זיך צו באפרייען פון
די קאמוניסטישע נעגל און ארויפגיין קיין ארץ ישראל.

אין יענע תקופה אונטער די קאמוניסטן איז אימיגראציע נישט
געווען קיין לייכטע זאך און עס איז נישט געגאנגען אזוי גרינג זיך
צוריקצוציען קיין רוסלאנד .האט זיך אלטר אנגעשלאסן אין די
קאמוניסטישע פארטיי אין ארץ ישראל .און אלטר האט אנגעהויבן
מאכן א ווינט צווישן די רוסישע עולים אז מען זאל אונטערשרייבן

צוויי חדשים נאכדעם וואס ר' נחמן איז ארויף איז געלונגען פאר
זיין איידעם אלטר שוכמאכער אויך ארויפצוקומען קיין ארץ ישראל
אינאיינעם מיט זיינע צוויי קינדער א  10יעריגע מיידל צינא און דער
 5יעריגער יאסעלע.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

א

קונטרס אילני הפרדס

די פרשה ציהט נישט קיין
אויפמערקזאמקייט

א פעטיציע צום דעמאלסדיגן רוסישן פירער אז זיי ווילן זיך צוריק
קערן קיין רוסלאנד.
די פלאן האט אנגעהויבן גיין א גאנג און  700רוסישע עולים
האבן אונטערגעשריבן די פעטיציע און די רוסישע רעגירונג האט
געגעבן די אנטווארט אז זיי קענען זיך צוריק קערן אבער מיט א
תנאי אז יעדער פון די אימיגראנטן דארף האבן א פאמיליע אין
רוסלאנד וואס איז גרייט זיי צו נעמען אויף זיך.

מען ברויך פארשטיין אז די עצם פאקט אז  700רוסישע עולים
האבן זיך געגרייט צוריק צו גיין קיין רוסלאנד ,דאס האט שטארק
פארשעמט די מדינה ווייל אין יענע תקופה האט די ציוניסטישע
סכנות פרובירט צו צייגן אז די איינציגסטע רואיגע פלאץ פאר אידן
איז אין די מדינה (ווייל זיי האבן געוואלט אז אלע אידן פון די גאנצע וועלט זאלן
ארויפקומען) און דא קומען  700אידן וועלכע זענען שוין ארויפגעקומען
פון רוסלאנד און האבן שוין מכלומר'שט איינגעזען די גליקן פון
די מדינה און ווילן זיך ענדערש צוריק קערן קיין רוסלאנד ווי צו
פארבלייבן אין די מדינה.

די שוכמאכערס האבן זיך געוואנדן צו אידא'ס שוועסטער
רבקה א טאכטער פון ר' נחמן שטארקעס וועלכע האט נאך
דאן געוואוינט אין רוסלאנד און זיי האבן איר געבעטן אז זי זאל
אריינשיקן צו די רעגירונג אז זי איז גרייט זיי צו נעמען אויף זיך.

די פרשה הייבט זיך אן

ממילא האט דאס געפירט אז נישט די פאליציי און נישט די
געריכט האבן זיך צו שטארק וויסענדיג געמאכט פון אלטר'ס
בקשות און די פאליציי האט בלויז קאלט געענטפערט אז זיי וועלן
פרובירן צו זוכן אביסל.

די טאכטער וועלכע איז געווען א ערליכע פרומע האט
אנשטאט צו ערפילן זייער פארלאנג האט זי תיכף אפגעשריבן
א בריוו צו איר פאטער ר' נחמן קיין ארץ ישראל ווי זי האט אים
אינפארמירט אז די שוכמאכער'ס זענען גענצליך פריי און אז זיי
גרייטן זיך צוריק צוקערן קיין רוסלאנד.

ווי אויך די צייטונגען האבן כסדר גערימט ר' נחמן שטארקעס
אלס דער העלדישער זיידע וועלכע לאזט נישט זיין אייניקל
צוריקגיין צו זיינע עלטערן און אזוי האלט ער זיי אפ פון צוריקפארן
קיין רוסלאנד ,און פון צו פארשעמען די מדינה.

זייענדיג אויפגעשוידערט פון די נייעס האט ר' נחמן תיכף
אנגעהויבן אויסצוארבעטן א פלאן ווי אזוי צו ראטעווען יאסעלע פון
זיך צוריקצוקערן קיין רוסלאנד וואס דאס וואלט געמיינט גענצליך
אפצופארן פון אידישן וועג ,יאסעלע האט דאן געלערנט אין די
ארטיגע חרדישע תלמוד תורה און ער איז געווען א זעלטן קליגע
אינגל מיט א גוטן קאפ און ער האט דארט געשטיגן בתורה ,און ער
איז גענצליך נתחנך געווארן אויפ'ן זיידן'ס שויס.

אזוי האט די רואיגע מצב אנגעהאלטן א שטיק צייט ווי לאנג
יעדער האט געמיינט אז די ציל פון ר' נחמן איז אפצוהאלטן די
שוכמאכער'ס פון זיך צוריקקערן קיין רוסלאנד .אבער א שטיק
צייט שפעטער ווען אלטר האט געגעבן א אינטערוויו פאר א
ציוניסטישע צייטונג האט ער זיי געזאגט עטס מיינטס אז די ציל
פון מיין שווער איז מיר אפצוהאלטן פון פארן קיין רוסלאנד ,זיין ציל
איז בלויז אז יאסעלע זאל בלייבן רעליגיעז און זאל נישט ווערן פריי.

עס דארף אנגעמערקט ווערן אז במשך די  2יאר וואס יאסעלע
האט געוואוינט ביים זיידן האבן זיך זיינע עלטערן כמעט נישט
אומגעקוקט אויף אים און במשך פון די גאנצע צוויי יאר איז אלטר
אים בלויז  2מאל געקומען באזוכן ,און אזוי ארום איז זיין גאנצע
ערציאונג געליגן אויפן זיידן און יעצט ווען די זיידע האט באקומען
די ידיעה האט ער געשפירט אז ער מוז אים ראטעווען פון שמד.

איינמאל דאס איז קלאר געווארן האט זיך די גאנצע זאך
געטוישט און די גאנצע לופט אין די מדינה ביי די צייטונגען,
פרייע ,פאליציי ,געריכט האט זיך געטוישט און אלע האבן זיך
אריינגעלייגט אין די לענג און אין די ברייט צו טרעפן דאס קינד.

ר' נחמן האט זיך דאן פארבינדן מיט פילע רבנים ובראשם
מיט הגה"צ ר' אברהם אלי' מייזעס זצ"ל און ער האט זיי געבעטן
אז זיי זאלן אים העלפן ראטעווען דאס קינד .די רבנים האבן זיך
אריינגעלייגט אין די לענג און אין די ברייט און אנגעוואנדן אלע
מיטלען צו באהאלטן דאס קינד .דאן איז דאס קינד אריבערגעפירט
געווארן צום ישיבת חב"ד אין ירושלים וואו ער איז באזארגט
געווארן מיט אלע געברויכן און יאסעלע איז געשלאפן אין די
דארמיטארי פון ישיבה.

פרשת במדבר
דער פסק פונעם בג"ץ
ווי געשריבן די פארגאנגענע וואך אז איינמאל עס איז קלאר
ארויסגעקומען אז די ציל פון ר' נחמן שטארקעס ז"ל איז בלויז אז
יאסעלע זאל בלייבן ערליך האט זיך די גאנצע זאך געטוישט.

אנהייב ווינטער תש"כ איז אידא שוכמאכער געקומען צו איר
טאטן אפנעמען דאס קינד און ווען איר טאטע האט איר פשוט
געמאלדן אז הילד איננו און אז יאסעלע געפונט זיך נישט ביי אים
אין שטוב איז זי געווארן גאר אויפגעברויזט און געסטראשעט צו
גיין אין געריכט אויב מען געט נישט צוריק יאסעלע.

אינמיטן ווינטער תש"כ האבן זיך די שוכמאכער'ס געוואנדן צום
בג"ץ און פארלאנגט אז די בג"ץ זאל ארויסגעבן א פסק אז ווילאנג
די פרשה ווערט נישט אויסגעקלארט אין געריכט זאל יאסעלע
נישט מעגן ווערן ארויסגעפירט פון לאנד ווי זייער אדוואקאט האט
גע'טענה'ט אז עס איז דא א חשש אז די זיידע וועט ארויספירן
דאס קינד פון לאנד.

אלטר שוכמאכער האט אנגעהויבן צו לויפן צו וועם ער האט
נאר געקענט און פארלאנגט אז מען זאל צווינגען דעם זיידן
אויסצוזאגן וואו ער האט באהאלטן יאסעלע .ער איז געגאנגען
צו די פאליציי און צו די געריכט אבער קיינער האט זיך נישט צו
שטארק וויסענדיג געמאכט.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

א חודש שפעטער האט דער הויפט פון בג"ץ דר .י .זוסמאן
ארויסגעגעבן א באפעל ווי ער שרייבט אז יאסעלע טאר נישט
ארויסגעפירט ווערן פון לאנד ווי אויך גיבט ער פאר'ן זיידן א

ב
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טערמין פון  5טעג וואס ביז דאן דארף ער האבן צוריקגעגעבן זיין
אייניקל ,אז נישט וועט ער שטרענג באשטראפט ווערן.

די זוכענישן פון די פאליציי

כמובן האט זיך ר' נחמן שטארקעס נישט געבראכן און נישט
צוריקגעגעבן דאס קינד ,אבער ווען די טערמין איז אפגעלאפן און
דאס קינד איז נישט געווען צוריק האבן די שוכמאכער'ס פארלאנגט
אין געריכט צוויי זאכן  )1אז מען זאל ארעסטירן דעם זיידן אויף די
קלאגע אז ער האט פארכאפט דאס קינד  )2אז די פאליציי זאל זיך
אריינלייגן אין די לענג און אין די ברייט און זוכן דאס קינד.

ווי אויבנדערמאנט האבן די שוכמאכערס פארלאנגט אין געריכט
אז די פאליציי זאל זוכן אין יעדן לעכל נאכן פארלוירענעם קינד ,און
די פאליציי האט טאקע אנגעהויבן צו זוכן אין יעדן מעגליכן פלאץ
און ביי יעדע חרדישע צענטער ווי עס איז נאר מעגליך געווען אז די
קינד זאל זיין באהאלטן אדער פארשטעקט.
ווי אויך האבן די פאליציי כסדר דורכגעפירט איבערפעלער אויף
ישיבות און בתי מדרשים .עס איז געווארן א אפטע ערשיינונג אז
אינמיטן דאווענען אין א ביהמ"ד זאלן זיך אריינרייסן מחנות פאליציי
און פרעגן יעדע אינגל צי ער הייסט יאסעלע שוכמאכער.

די פרשה איז דאן צוביסלעכווייז געווארן א טעמע אין לאנד און
האט באקומען דעם נאמען "פרשת יאסעלע" דאן אין די ערשטע
תקופה פון די געשיכטע האט זיך ארויסגעשטעלט אז אלע
חרדישע אידן זענען געווען אויפ'ן זייט פונעם זיידן .אזוי ווייט אז
דער דעמאלסדיגער רב הראשי הרב צבי פנחס פראנק וועלכער
האט געהיייסן א אפיציעלע איינגעשטעלטער אין די רעגירונג האט
דאן ארויסגעשטעלט א מעלדונג" :לכל מאן דבעי למידע :היות שר'
נחמן שטרקס מעכב את נכדו יוסף שוכמכר שלא להוציאו לחוץ
לארץ היינו שחתנו רוצה לנסוע עמו לארץ רוסיא ושם יעביריהו
מדת ישראל כידוע ,הנה ע"פ תורה מחויב ר' נחמן שטרקס לעכב
את נכדו שלא יצא מארץ ישראל למקום ששם גזירת שמד ישראל,
ובני בנים הרי הן כבנים על פי דין תורה ,ומחויב בכל כוחו לעכב
שלא יצא לתרבות רעה וכל מי שיכול לעזור לו בענין זה חובה עליו
לסייע בכל כוחו ועזבהעה"ח למען האמת נאום צבי פנחס פראנק".

עס האט אזוי אנגעהאלטן א לענגערע צייט וואס די פאליציי
האבן ע"פ רוב פארלאזט דאס ארט מיט בזיונות ביז די גאנצע
איבערפעלער איז געווארן א ליצנות און א שפיל ,די קינדער פלעגן
באהאלטן א אינגל און רופן די פאליציי אז דאס איז יאסעלע .א.א.וו.
אבער די פאליציי האט ווייטער גענישטערט אין יעדן ווינקל וואס
מעגליך צו געפינען דאס קינד.

יאסעלע ווערט געפירט קיין
קוממיות
ווען די עסקנים האבן געזען אז די זוכענישן אין ירושלים זענען
צו שטארק ,האבן זיי באשלאסן אז עס איז מער נישט כדאי אז
יאסעלע זאל פארבלייבן אין ירושלים ממילא האט ר' נחמן באפוילן
פאר זיין זון שלום שטארקעס  -יאסעלעס פעטער  -אוועקצופירן
יאסעלע פון ירושלים.

די ארויסטריט פון א אפיציעלער רעגירונג'ס איינגעשטעלטער
אקעגן די פסק פונעם בג"ץ האט פאראורזאכט א שטורעם ביי
די פרייע גרופעס וועלכע האבן פארלאנגט אז ד רבי הראשי זאל
צוריק ציען אבער למעשה האט ער זיך אנטזאגט פון צוריקציען.

יאסעלע וויל בלייבן א איד

נאך באראטונגען מיט עסקנים האט שלום שטארקעס
באשלאסן צו פירן יאסעלע קיין קוממיות וועלכע איז געווען
א איידעלע שטילע דערפל אין ארץ ישראל וועלכע האט נישט
געצויגן קיין אויפמערקזאמקייט ממילא האבן די עסקנים געהאלטן
אז דאס קען זיין א פאסיגע ארט צו באהאלטן יאסעלע.

אין איינע פון די פרילינג נעכט אין יאר תש"כ איז פארגעקומען
א געהיימע אסיפה ביי ר' נחמן אין שטוב ווי די עסקנים וואס האבן
געארבעט פאר יאסעלע האבן זיך צוזאמגעזעצט מיט יאסעלע
זעלבסט און אים געפרעגט וואס ער וויל ,וויל ער ענדערש צוריקגיין
צו זיינע עלטערן אדער ענדערש בלייבן א איד.

גלייך ווען זיי זענען אנגעקומען קיין קוממיות האבן זיי צום
ערשט אפגעשטאט א באזוך ביים קוממיות'ער רב הרב בנימין
מענדלזאן זצ"ל וועלכע האט א שטיק צייט פארברענגט מיט
יאסעלע און אים שטארק מחזק געווען אין זיין מצב זיך צו האלטן
ערליך .פון דארט איז יאסעלע געפירט געווארן צום הויז פון ר' זלמן
קוט וועלכער איז געווען איינער פון די חשוב'ע איינוואוינער פון
קוממיות און יאסעלע  -אונטער'ן נאמען ישראל חזק  -האט זיך
דארט באקוועם איינגעגלידערט און זיך ארומגעדרייט צוזאמען
מיט די ארטיגע קינדער ,און ווי די קינדער פון ר' זלמן האבן
שפעטער פארציילט האט קיינער נישט גע'חלומ'ט און געוויסט אז
די יונגל איז דער אזוי געזוכטער יאסעלע שוכמאכער.

יאסעלע האט געענטפערט אז ער וויל בלייבן א איד און
ער האט מסכים געווען מיטצוארבעטן מיט די עסקנים זיך
אויסצובאהאלטן פון זיינע פרייע עלטערן .מיט דעם האבן די
עסקנים זיך פארזיכערט אז מען וועט זיי שפעטער נישט קענען
קלאגן פאר'ן טון א שריט קעגן די רצון פונעם קינד (שפעטער האבן
אבער די אדוואקאטן פון די שוכמאכערס אפגעענטפערט די טענה פון די עסקנים זאגנדיג
אז יאסעלע איז אויפגעצויגן געווארן אין מאה שערים אויף א פרומע לעבנס שטייגער און
דא מעלדט מען אים פלוצלינג איין אז זיינע עלטערן זענען געווארן ווי גוים און ווילן אים

אויך מאכן פאר א גוי וועגן דעם האט ער נישט געוואלט צוריקגיין).

יאסעלע האט זיך געפונען אין קוממיות א לענגערע צייט ווי ער
האט געשמאק פארברענגט נישט וויסענדיג אז אין די זעלבע צייט
איז די גאנצע לאנד געפארן אויף רעדער צוליב אים.

דאן האט די ישיבת חב"ד  -ווי יאסעלע האט זיך ביז איצט
אויפגעהאלטן  -מער נישט געוואלט האלטן דאס קינד אלץ מורא
אויס ,ממילא האט מען אריבערגעפירט יאסעלע צום ישיבת ראשון
לציון אין ירושלים וועלכע האט אויך געהאט א דארמיטארי און
דארט האט מען אריינגעלייגט יאסעלע'ן אונטער'ן נאמען ישראל
חזק און מען האט אנגעזאגט פאר יאסעלע יעדן צו זאגן אז ער
הייסט אזוי און קיינער האט טאקע נישט געוויסט ווער דאס קינד
איז.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

די שטעטל קוממיות האט שפעטער געהאט א באדייטנדע
טייל אין די פרשה ווען דער רב ר' בנימין און נאך אנדערע זענען
ארעסטירט געווארן צוליב דעם וואס יאסעלע האט זיך דארט
געפונען.

ג
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ר׳ נחמן שטארקעס ווערט
ארעסטירט

די שוידערליכע העצע פון די
צייטונגען

ווי אויבן דערמאנט האבן די שוכמאכער'ס אריינגעגעבן א
פארלאנג אין געריכט אינמיטן ווינטער אז מען זאל ארעסטירן
דעם זיידן וועלכע איז בעיקר געשטאנען אונטער דאס באהאלטן
די קינד .די געריכט האט נישט תיכף אויסגעפירט דעם פארלאנג
צוליב וואס ר' נחמן'ס אדוואקאט האט גע'טענה'ט אז ר' נחמן
איז צו אלט און קראנק און שוואך צו קענען זיצן אין תפיסה ,און
די אדוואקאט האט אפילו פארשאפט א פאפיר פון א דאקטער
ווי דער דאקטער שרייבט אז דער איד איז צו שוואך און אפילו
געזעצליך קען מען אים נישט ארעסטירן ,און אזוי האט זיך עס
געדרייט אהין און צוריק א גוטע פאר חדשים.

עס שטייט א מדינה מיט א מיליטער ,פאליציי ,בג"ץ ,געזעצן,
און שלאגן זיך מיט אפאר חרדים וועלכע פירן דאס לאנד לויט זייער
געשמאק .די פאקט האט שטארק אויפגערעגט די פרייע גאס און
די צייטונגען און עס האט אנגעהויבן הערשן א שרעקליכע שנאה
פון יעדן פרייער צו יעדן חרדי ,ריכטיגע שנאת עם הארץ לתלמיד
חכם.
ווען די שוכמאכערס האבן געזען אז טראץ וואס ר' נחמן
שטארקעס איז שוין ארעסטירט ,איז דאס קינד נאך אלץ נישט
צוריק ,האבן זיי פארלאנגט אין געריכט אז די באבע מרים
שטארקעס זאל געלייגט ווערן אונטער הויז ארעסט מיט די טענה
אז אויך זי האט געהאט א חלק אין דאס פארכאפן און באהאלטן
יאסעלע.

הארט פאר זומער תש"כ איז דער שופט ארויסגעקומען מיט
אזא המצאה .אז אפילו געזעצליך טאר מען אים נישט ארעסטירן
צוליב זיין געזונט צושטאנד אבער דא מעג מען אים יא ארעסטירן
ווייל מען ארעסטירט אים נישט אלץ א שטראף נאר מען
ארעסטירט אים כדי צו לייגן דרוק אז ער זאל פארציילן וואו מען
האט באהאלטן דאס קינד ,און איינמאל ער פארציילט ווערט ער
באפרייט ,ממילא ליגט די גאנצע זאך בידו.

וכך הוה די געריכט האט ארויסגעגעבן א פארארדענונג אז מרים
שטארקעס זאל געלייגט ווערן אונטער הויז ארעסט .און  24שעה
א טאג איז דאס הויז באוואכט געווארן דורך די פאליציי ,און יעדע
מענטש וואס האט דארט געוואלט אריינגיין איז אויסגעפרעגט
געווארן וואס זיינע מאטיוון זענען.

אין א פינסטערע נאכט זענען די פאליציי באפאלן ר' נחמן'ס
דירה און אים ארעסטירט און אפגעפירט צו די קרימינאלע תפיסה
"תל מונד" וועלכע האט זיך געפונען אין רמלה ,אינאיינעם מיט
פילע מערדער'ס און קרימינאלע פארברעכער'ס .אויך האט זיך
געפונען אין יענע תפיסה דער מערדער אייכמאן שר"י וועמענ'ס
הענט זענען פארשמירט מיט די בלוט פון טויזנטער אידישע
קינדער ביי די '2טע וועלט מלחמה .אין דעם שוידערליכן תפיסה
איז דער ערליכער בעל מסירת נפש אריינגעווארפן געווארן.

די העצע אין לאנד האט זיך נישט אפגעשטעלט נאר איז געווען
מוסיף והולך .די פרייע צייטונגען האבן געהעצט אויף די חרדים א
שטייגער ווי די דייטשע אנטיסעמיטישע צייטונגען האבן געהעצט
קעגן די אידן פאר די צווייטע וועלט מלחמה .די מצב איז געגאנגען
אזוי ווייט אז יעדע חרדי איז נאכגעשריגן געווארן 'חוטף ילדים'
'איפה יאסעלע'.
עס דערציילן פולע אידן וואס האבן געוואוינט אין יענע צייטן
אין ארץ ישראל אז א חרדישע אינגעלע האט מורא געהאט צו
גיין אין גאס מיט פיאות ווייל די פרייע פלעגן עס שלעפן און רייסן
שרייענדיג 'איפה יאסעלע' .אידן פלעגן ווערן איבערגעפאלן אין די
גאסן דורך פרייע יוגענטליכע וועלכע האבן געשריגן און פארפירט
'החזירו את יאסעלע' .עס ווערט דערציילט אז א חרדישע פרוי
איז געליגן אין א שפיטאל אין ארץ ישראל און געבעטן די קראנקן
שוועסטער פאר א בארואיגונגס איינשפריץ ווייל זי האט יסורים,
האט איר יענע קאלט בלוטיג געענטפערט עס פעלט נישט אויס,
פאר יאסעלעס מאמע טוט מער וויי.

די אלגעמיינע חרדישע גאס איז געווען שטארק
אויפגעשוידערט אויף דעם ארעסט ,און אלע חרדישע קהלות
האבן דאס שטארק פארדאמט .אויך האבן עס די חרדישע חברי
הכנסת דאן אויפגעברענגט אין כנסת ווי עס האט אויסגעבראכן א
היציגע געפעכט צווישן די פרומע און די פרייע חברי הכנסת ארום
די פרשה (די אלע זאכן זענען נאך געווען אין די ערשטע תקופה ווען אלע חרדישע
קהילות האבן נאך געהאלטן מיטן זיידן אנדערש ווי שפעטער ווען די אגודה קרייזן האבן

זיך ארויסגעצויגן און געארבעט צוריקצוגעבן דאס קינד).
ווי אויך האט דער חבר הכנסת שלמה לארענץ פרובירט צו
אויסארבעטן א שלום פלאן צווישן די עלטערן אינעם זיידן אז די
קינד וועט צוריקגעקערט ווערן צו זיינע עלטערן אבער די עלטערן
וועלן אים שיקן אין א חרדישע ישיבה און שלמה לארענץ האט
אסאך באזוכט ביים זיידן אין תפיסה פרובירנדיג אויסצוארבעטן
דעם פלאן אבער ר' נחמן האט אלץ זיך געהאלטן פעסט נישט
איינצוגיין אויף פשרות ,שפעטער האט זיך ארויסגעשטעלט אז
אונטער ר' נחמן'ס עקשנות איז געשטאנען הגה"צ ר' אברהם אלי'
מייזעס זצ"ל וועלכער האט מסביר געווען פאר'ן זיידן אז איינמאל
די קינד ווערט צוריקגעגעבן טוען שוין די עלטערן וואס זיי שמעקט
און וועלן פארגעסן פונעם גאנצן אפמאך.

ווי אויך האבן די צייטונגען אין יענע צייט פארשפרייט
אנטיסעמיטישע קארוקטורן ווי די חרדים פארכאפן קינדער ,און
אזוי געהעצט די מאסן.
אין די זעלבע צייט האט די ציוניסטישע פאליציי איבערגעדרייט
דאס לאנד זוכענדיג אונטער יעדע שטיינדל און אין יעדן לעכל
נאכ'ן קינד.

די ש.ב .און מוסד ווערן
אריינגעמישט
האלטנדיג ביי אזא שטאפל אז די פאליציי האט שוין
איבערגעדרייט פולע ערטער אין די מדינה און גארנישט געפונען
איז מען געקומען צו די מסקנא אז מען וועט מוזן אריינמישן די
שפיאנאזש גרופעס פון די מדינה די "ש.ב ".און "מוסד" צו דערגיין

פרשת נשא
פרשת יאסעלע שוכמאכער

ד

קונטרס אילני הפרדס

ווי דער קליינער יאסעלע איז אפירגעקומען.

פאסיגסטע קאנדידאט ארויסצופירן יאסעלע פון לאנד.

אלס הויפט דעטעקטיוו אין דעם קעיס איז אויפגענומען
געווארן דער פירער פון די ש.ב .איסר הראל די ש.ב .האט אין
יענע יארן געהאלטן אינמיטן דורכפירן אקציעס אראפצונעמען
נאצי מערדער פון די גאסן און זיי ברענגען צו גערעכטיגקייט ,א
יאר בעפאר האט הראל זעלבסט פארכאפט אייכמאן ימש"ו אין
ארגענטינע און געברענגט קיין א"י ווי ער איז געברענגט געווארן צו
גערעכטיגקייט ,און דאן האט מען געהאלטן אינמיטן זוכן מענגעלע
שר"י ,פארציילט איסר הראל אין זיין בוך ווי ער האט געשריבן
איבער די געשיכטע אז בן גריון האט אים פערזענליך אריינגערופן
און געהייסן אפלאזן דאס זוכן מענגעלע שר"י נאר ער זאל זיך
אריינלייגן אינעם זוכן יאסעלע ווייל דאס טרעפן יאסעלע און ווייזן
פאר יעדן ווער עס איז בעל הבית אין לאנד איז וויכטיגער ווי טרעפן
דעם נאצי מערדער מענגעלע שר"י.

הרב מייזעס האט דאן געשיקט רופן רות צו אים אין שטוב
זאגענדיג פאר'ן שליח זאל איבערגעבן פאר רות אז דער ענין
איז קריטיש וויכטיג .רות וועלכע איז געווען אסאך שולדיג פאר
ר' אברהם אלי' זצ"ל האט זיך געאיילט צו קומען און הערן זיין
פארלאנג און א שעה דערויף איז שוין רות געזיצן ביי הרב מייזעס
אין שטוב.
הרב מייזעס זצ"ל האט איר שיין אויפגענומען און ער האט איר
פארציילט די פרטי הדבר אז די רעדע איז פון א קינד פון  8יאר
וועלכע איז ביז יעצט אויפגעצויגן געווארן ביים זיידן אלץ א ערליך
קינד און יעצט ווילן די עלטערן אים ארויספירן קיין רוסלאנד און
אים גענצליך אפ'שמד'ן .ממילא האב איך מיט די הילף פון אנדערע
עסקנים גענומען אויף זיך צו אויסבאהאלטן דאס קינד פון זיינע
עלטערן און אזוי אים אפראטעווען פון שמד ממש.

און דאן איז טאקע געעפנט געווארן די קעיס ביי די ש.ב .ווי
די ש.ב .האט פרובירט צו דערגיין ווי דאס קינד קען זיך געפינען.

 איז וואס קען איך בייהילפיג זיין אין די פרשה? האט רותגעפרעגט.

יאסעלע מוז ארויסגעפירט ווערן
קיין חוץ לארץ

 אונז ווילן מיר פון דיר אז היות עס איז נישט מעגליך אז דאסקינד זאל בלייבן אין לאנד זאלסטו אים ארויספירן קיין חוץ לארץ!
רות האט געשפירט ווי א באמבע האט אויפגעפלאצט אויף
איר  -וואס? איך זאל ארויספירן א קינד וואס זיין בילד איז דא ביי
אלע לופטפעלדער ,און ביי אלע ערטער וואס מ'קען אוועקפארן
פון לאנד? האט זי געפרעגט.

די עסקנים וועלכע האבן עוסק געווען אין באהאלטן יאסעלע
האבן איינגעזען אז די מצב אין ארץ ישראל איז שוין צו שלעכט
און די לופט איז צו הייס און די פאליציי זוכט זייער שטארק ממילא
האבן זיי אנגעהויבן מורא האבן אז אפשר וועלן נאך די פאליצי
אנקומען קיין קוממיות און אנטדעקן דאס קינד.

 איך קען דיר און איך ווייס אז דו ביסט א קלוגע פרוי און איךפארלאז זיך אויף דיר אז דו וועסט שוין טרעפן א וועג וויאזוי אים
ארויסצופירן פון לאנד ,האט ר' אברהם אלי' רואיג געענטפערט.

דעריבער האבן די עסקנים בראשם פון הגה"צ ר' אברהם אלי'
מייזעס ז"ל (וועלכע איז געווען פון די גרויסע ראשי עסקנים) זיך צוזאמגעזעצט
און אפגעמאכט אז יאסעלע מוז ארויסגעפירט ווערן קיין חוץ לארץ,
ווי די עסקנים האבן אנגעהויבן טראכטן פון פלענער ווי אזוי דאס
וועט קענען אויסגעפירט ווערן ביז ר' אברהם אלי' מייזעס זצ"ל
האט אויפגעברענגט אויפ'ן טיש אז ער האלט אז די פאסיגסטע
פערזאן דערצו קען בלויז זיין די גיורת רות בן דוד.

 גוט - ,האט רות געענטפערט  -איך וועל זיך איבערטראכטןאון מארגן ברענגען א תשובה.
יענע נאכט האט רות נישט צוגעמאכט קיין אויג ,זי האט א
גאנצע נאכט געקלערט אויף וואספארא אופן זי וועט עס קענען
דורכפירן ארויסצופירן א שטארק געזוכטע קינד פון לאנד .ענדליך
אינדערפרי איז איר בייגעפאלן א פלאן וויאזוי דאס דורכצופירן.

רות בן דוד איז געווען א גיורת .און איז געווען זייער נאנט מיט ר'
אברהם אלי' מייזעס זצ"ל נאכדעם וואס זי איז צוגעצויגן געווארן צו
אים נאך זייענדיג אין פאריז.

תיכף אינדערפרי איז רות צוריקגעגאנגען צו הרב מייזעס זצ"ל
און אים געמאלדן אז זי איז גרייט צו נעמען אויף זיך די געפארפולע
אקציע ארויסצופירן דאס קינד פון לאנד.

די רות איז געבוירן געווארן אין פראנקרייך צו גוי'אישע עלטערן.
זי איז געווען זייער א קלוגע און געלערנטע און ווען זי איז עלטער
געווארן האט זי איינגעזען אז די גאנצע אמת ליגט בלויז ביי די אידן.

ווען הרב מייזעס האט דאס געהערט האט ער אויפגעלאכטן
און אויסגערופן ברוך השם! כ'האף אז דו וועסט זיין דער פאסיגער
שליח צו ראטעווען דאס קינד פון שמד .ווען פלאנסטו זיך
ארויסצולאזן אויף דעם רייזע? האט הרב מייזעס איר געפרעגט.

בשנת תשי"א האט זיך רות מגייר געווען צוזאמען מיט איר זון
'קלאוד' וועמען מען האט געטוישט נאמען צו אריאל.

 איך האף אז ביז עטליכע טעג ,אבער איך דארף קודםדורכשמועסן אלע פרטים מיט מיין זוהן אריאל וועלכער וועט מיר
ווארשיינליך אסאך ארויסהעלפן אין דעם הינזיכט.

דארטן אין פראנקרייך האט זיך דאן אויך אויפגעהאלטן הגה"צ
ר' אברהם אלי' מייזעס זצ"ל און ווען רות האט צוגעזען זיין הייליגע
פירונג איז זי געווארן צוגעצויגן צו אים ,און ר' אברהם אלי' האט איר
שטארק מקרב געווען און מחזק געווען און איר אויפגעקלערט די
אמת'ע תורה'דיגע שיטה אקעגן ציונות (שפעטער האט רות חתונה געהאט
צום בארימטן לוחם מלחמות ה' הגה"צ ר' עמרם בלוי ז"ל).

הרב מייזעס האט דאן אנגעוויזן פאר רות זיך צו פארבינדן מיט
הרב ארי' שעכטער פון בני ברק ,וועלכער איז דאן געווען פון די
גרויסע עסקנים צו ראטעווען יאסעלע ,וואס ער וועט איר פירן צו
א באגעגעניש מיט יאסעלע זעלבסט.

רות איז געווען א שטארק געלערנטע און קלוגע פרוי און האט
אין אירע יונגע יארן געהאט שטודירט די אינטערנאציאנאלע
געזעצן .ממילא האט ר' אברהם אלי' זצ"ל געהאלטן אז זי איז די

פרשת יאסעלע שוכמאכער

הרב ארי' שעכטער איז געווען פון די נאנטע מקורבים פונעם
סטייפלער גאון זצ"ל און אין אנפאנג פון די פרשה איז ער געווען

ה
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שטארק אקטיוו אין די באהאלטן יאסעלע אבער ווען עס איז
געקומען צום פונקט ווען די אגודה האט זיך צוליב פאליטישע
אינטערעסן גענצליך ארויסגעצויגן פון דאס באהאלטן יאסעלע,
האט הרב שעכטער באשלאסן איבערצוגעבן די לייצעס פאר די
וואס האבן נישט מורא פון קיין פאליטישע דרוק ,דאס זענען די נקיי
הדעת וואס זענען גארנישט נהנה משולחן איזבל.

פרשת (בהעלותך) שלח
רות לאזט זיך ארויס אויף די רייזע

רות האט זיך טאקע פארבינדן מיט הרב שעכטער וועלכער
האט גענומען רות קיין קוממיות זיך צו באגעגענען מיט יאסעלע,
ווי רות פארציילט אליין אין איר בוך אז די ערשטע מאל וואס זי
האט געזען יאסעלע ,האט ער געמאכט אויף איר גאר א גוטער
איינדרוק פון א קינד מיט א קלוג קעפל און א שטארק געבויטער
כאראקטער ,הרב שעכטער האט פארגעשטעלט רות פאר
יאסעלע :דאס איז רות און זי וועט דיר נעמען קיין חוץ לארץ.

אום אנהייב זומער תש"כ האט זיך רות בן דוד ארויסגעלאזט
פון די מדינת ישראל בארטן אויפ'ן וועג קיין זשענעווע מיט'ן שיף
"מעס-פאיע" ,אנקומענדיג קיין זשענעווע האט רות צום ערשט
באזוכט ביי א בארימטע בילדער פעלטשער וועלכער האט
געזאלט טוישן די בילדער וואס רות האט גענומען פון יאסעלע צו
די בילדער פון איר 'טאכטער'  -קלאודין  -דער פעלטשער האט
באהאלטן יאסעלעס אויגן אונטער אויגן גלעזער און געפארבט זיין
האר און עס געמאכט לענגער אזוי אז נאך אביסל ארבעט האט די
בילד אויסגעזען פונקט ווי א מיידל.

יאסעלע האט גלייך געפרעגט וועל איך נאך קענען לערנען
אין חדר אומגעשטערט?  -איך קלער אז יא ,האט אים רות
געענטפערט - .נו ווען פארט מען שוין? האט יאסעלע געפרעגט
אומגעדולדיג .רות האט אים מסביר געווען אז דאס גייט נישט
איינס צוויי און אז זי דארף נאך קודם פארן קיין חוץ לארץ פארשאפן
וויזע'ס פאר זיי ביידע און נאכדעם קען מען הערשט פארלאזן ארץ
ישראל.

האבנדיג די געפעלטשטע בילדער אין די הענט האט זיך רות
ארויסגעלאזט פון זשענעווע קיין איטאליע צו פארשאפן וויזעס
פאר זיך און פאר איר טאכטער 'קלאודין'.
אנקומענדיג קיין איטאליע איז רות צוגעגאנגען צום ארטיגן
מדינת ישראל קאנסולאט און באשטעלט  2וויזעס פאר זיך און
פאר איר טאכטער קלאודין .ביים קאנסולאט איז אלעס געגאנגען
געשמירט און אלעס האט אויסגעקוקט זייער פשוט און ארגינעל
און קיינער האט נישט חושד געווען אז עפעס גייט פאר און אז
עפעס איז מאדנע.

רות האט זיך געשיידט פון יאסעלע מיט די הבטחה זיך
צוריקצוקערן מארגן צו נעמען עטליכע בילדער וועלכע זי האט
געדארפט האבן פאר די געוואגטע אקציע.

די פלענער פון רות

צומארגנס איז רות געגאנגען אפנעמען די  2וויזעס און ווי נאר
זי האט געהאט די וויזעס אין איר הענט האט זי זיך געשפירט א
האלבע געהאלפענער און זי האט תיכף באשטעלט  2טיקעטס קיין
ארץ ישראל ,פאר איר און פאר איר טאכטער קלאודין.

נאך א שטיק צייט האט רות צוזאמען מיט איר זון אריאל
אויסגעארבעט א פלאן וויאזוי ארויסצופירן יאסעלע קיין חוץ לארץ.

איצט איז געקומען די געפארפולסטע חלק פונעם שפיל ווען
רות האט געדארפט אהיימפארן און מכלומרשט מיטנעמען מיט
זיך א טאכטער .די חלק האט געהאט שטארקע שאנסן אז עס
וועט דורכפאלן ווען רות האט באשטעלט  2בעטן אין איר שלאף
צימער אויפן שיף און די '2טע איז ליידיג 2 ,זיצן אין עס זאל און די
'2טע איז ליידיג און עס האט געהאט שטארקע שאנסן אז עס וועט
ציען אויפמערקזאמקייט.

די פלאן האט געלויטעט בערך אזוי ,רות וועט פארן קיין אייראפע
צוזאמען מיט די בילדער און דארט וועט מען עס איבערגעבן פאר
איינער וואס קען איבערמאכן בילדער ,און יענער וועט מאכן די
בילד פאר א מיידל בילד ,אנגעבליך מיט'ן נאמען  -קלאודין  -און
מאכן א וויזע אינעם מדינת ישראל קאנסולאט מכלומר'שט פאר זיך
און פאר'ן טאכטער און צוריק פארן קיין ארץ ישראל אין באגלייטונג
פון איר פאנטאזירטע טאכטער קלאודין און דאן צוריק פארן מיט
יאסעלע פארשטעלט אלץ קלאודין קיין חוץ לארץ.

די געוואלדיגע סייעתא דשמיא
אויפ׳ן שיף

די פלאן איז געווען זייער א געוואגטע און געפארפולע צו
אהערשטעלן א יונגל אלץ מיידל און מ'זאל גארנישט באמערקן און
צווייטנס אריינצוקומען אין לאנד מכלומר'שט מיט א קינד און אז
קיינער זאל נישט באמערקן אז די קינד איז נישט דא .אבער דאך
איז נישט געווען קיין '2טע ברירה.

ווען רות איז אנגעקומען צום פארט איז זי געווען גאר שטארק
דערשראקן און געהאפט אז אלע אונטערזוכונגען וועלן אדורך
גיין בשלום .אנקומענדיג אינעם פלאץ ווי מען האט געזיגלט די
פאספארטן האט רות צו איר שרעק געזען אז עס איז פונקט זייער
ליידיג פון רייזנדע .דאס מיינט אז די גאנצע אויפמערקזאמקייט
וועט געגעבן ווערן בלויז פאר איר.

פאר'ן ארויספארן קיין אייראפכע האט רות אנגעזאגט פאר
די פאמיליע פון ר' זלמן קוט ווי יאסעלע האט זיך ביז איצט
אויפגעהאלטן אז במשך די וואכן וואס זי וועט זיין אין חוץ לארץ
זאל מען לאזן יאסעלען וואקסן די האר כדי מ'זאל אים גרינגער
קענען פארשטעלן שפעטער פאר א מיידל.

אנקומענדיג צום טישל האט איר דער איינגעשטעלטער
געפרעגט פאר ווי לאנג זי פארט ,און פארוואס זי פארט .רות האט
געענטפערט אז זי איז א טוריסט און זי פארט פאר עטליכע וואכן.
ווען דער איינגעשטעלטער האט געוואלט זיגלען איר פאספארט,
האט ער געזען אז זי האט ארויסגענומען  .2האט ער איר געפרעגט
ווער איז די '2טער ,האט זי געענטפערט מיין טאכטער קלאודין,

רות האט איבערגעלאזט יאסעלע אין קוממיות און זי האט זיך
געגרייט ארויסצולאזן אויפ'ן וועג מיט די בילדער פון יאסעלע.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

ו
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מיט איר משפחה.

האט איר יענער געפרעגט וואו איז זי ,האט זיך רות אונטערגעהויבן
און ארומגעקוקט ווי א מאמע זוכט איר טאכטער ,ביז אינמיטן
געט זי זיך א רוף אן ווייזנדיגן מיט'ן פינגער אויף אביסל ווייטער,
אה דארט איז זי ,און זי האט אנגעהויבן שרייען קלאודין! קלאודין!
זי האט עס געמאכט אזוי נאטורליך אז דער איינגעשטעלטער
וועלכע איז שוין געווארן אביסל נערוועז פון די פארצויגענע מעשה
האט געגעבן א זיגל ביידע פאספארטן און איר געלאזט ווייטער גיין.

צוליב דעם איז רות ביים אראפגיין אדורך די זעלבע
שוועריגקייטן ווי ביים ארויפגיין סיי ביים זיגלען די פאספארטן און
סיי ביים אריינגעבן די קארטלעך אבער אלעס האט רות מיט א
אויסערגעווענליכע סייעתא דשמיא אדורכגעמאכט.

רות צוריק אין ארץ ישראל

רות האט אפגעאטעמט פון די דורכגאנג ,אבער ביז'ן ארויפגיין
אויפ'ן שיף האט זי נאך געדארפט דורכגיין איין וואך פונקט ,דאס איז
געווען ביים טיר פונעם שיף וואס דארט איז געזיצן א איזראעאלישע
באאמטע וואס האט געדארפט יעדן אונטערזוכן ,אבער אויך דא
האט דער אויבערשטער געהאלפן און דער באאמטער וועלכער
האט געזען אז זי איז שוין אדורך אלע פריערדיגע וואך פונקטן האט
ער איר געגעבן א ווינק מיט די האנט אז זי קען גיין און ער האט איר
בכלל נישט אפגעשטעלט.

ווען רות איז צוריק אנגעקומען קיין ארץ ישראל האט שוין
די גאנצע לאנד געקאכט ווי א קעסל מיט דאס קינד יאסעלע
שוכמאכער ,ווי מ'איז געגאנגען סיי אין די פרומע געגנטער און
סיי אין די פרייע געגנטער ,איבעראל האט מען געהערט דעם
נאמען יאסעלע שוכמאכער .תיכף ווען רות איז אנגעקומען קיין
ארץ ישראל איז זי צום ערשט צוגעפארן צו הגה"צ ר' אברהם אלי'
מייזעס זצ"ל וועלכע האט שוין געווארט אויף איר בכליון עינים
און ער האט זיך שטארק געפריידט צו הערן די גינסטיגע נייעס
אז די נסיעה איז אדורך בשלום און אז אלעס גייט ביז דערווייל ווי
געפלאנט.

ווען רות איז אנגעקומען צו איר שטאק האט איר אן
איינגעשטעלטער אינעם שיף צוגעוויזן אין וועלכע צימער זי וועט
זיין און יענער האט איר געפרעגט ,וואו איז דיין טאכטער האט רות
רואיג געענטפערט  -זי האט זיך געטראפן עטליכע חבר'טעס און
זי שמועסט אויפ'ן דעק.

דאן האט איר ר' אברהם אלי' זצ"ל געפרעגט ווען זי פלאנט
זיך ארויסצולאזן ,רות האט איר געענטפערט אז אין  2וואכן ארום
ווייל רות האט נישט געוואלט אז עס זאל ציען צו שטארקע
אויפמערקזאמקייט די נאנטע צייט צווישן די  2נסיעות .אבער
ר' אברהם אלי' האט גע'טענה'ט אז די צייט איז צו הייס און מען
קען נישט וויסן צו די פאליציי וועלן נישט איין טאג אנקומען קיין
קוממיות ממילא זאל זי זיך שוין ארויסלאזן אין וועג קומענדיגע
וואך ,און ער האט איר אנגעווינטשן אז דער אויבערשטער וועט
העלפן און עס וועט נישט ציען קיין פארדאכטן.

רות האט אבער געוויסט אז זי מוז טרעפן א געהעריגע לעזונג
צום פראבלעם ,זי וועט נישט קענען אנציען די פאר טעג אן וואס
מ'זאל באמערקן אז עפעס טויג נישט דא אז זי האט  2בעטן אין
איר צימער 2 ,פלעצער אין עס זאל און מען זעט נאר איין מענטש,
דעריבער האט זי מתפלל געווען פאר'ן אויבערשטן אז ער זאל איר
ארויסהעלפן אין איר פראבלעם.
רות איז דאן ארויס אויפ'ן דעק זיך אביסל אויסצולופטערן,
פלוצלינג באמערקט זי אז ביי א ווינקל אויפ'ן דעק שפילן זיך
עטליכע קינדער וואס איינע פון זיי קוקט אויס פונקט ווי דעם קינד
וואס זי האט אויפ'ן פאספארט בילד .רות איז תיכף צוגעגאנגען צו
דעם קינד און זי פרעגט איר  -וויאזוי הייסטו ,צו איר ווינדער האט
איר די מיידל געענטפערט  -קלאודין.

דאן האט זיך רות פארבינדן מיט הרב ארי' שעכטער וועלכער
איז ווי דערמאנט געווען פון די גרויסע אקטיווע עסקנים פאר
יאסעלע ,אז ער זאל איר פריש פארבינדן מיט יאסעלע.
הרב שעכטער האט במשך די צייט וואס רות איז געווען אין
אויסלאנד שוין געהאט צוגעגרייט די נויטיגע זאכן וואס עס פעלט
זיך אויס פאר די נסיעה כדי יאסעלע זאל פולשטענדיג אויסקוקן ווי
א מיידל  -קלאודין .-

 וואס ,קלאודין? -יא!

דערנאך האט הרב שעכטער געפירט רות צו א באגעגעניש
מיט יאסעלע אין קוממיות ,די באגעגעניש איז פארגעקומען
דאנערשטאג ,גלייך ווען רות איז אנגעקומען האט איר יאסעלע
אויפגענומען מיט פרייד און גלייך געפרעגט רות ווען פארט מען
שוין .רות האט אים געענטפערט אז אי"ה תיכף נאך שבת לאזט
מען זיך ארויס אויף די רייזע ,יאסעלע האט מיט קענטיגע פרייד
געענטפערט ברוך השם.

רות האט געמיינט אז זי פאלט אראפ .זי האט נישט געגלייבט
וואס זי הערט .זי האט שפעטער דערציילט אז זי האט עס דאן
אנגעקוקט פאר א נס מן השמים .נאכדעם האט זי געפרעגט פונעם
מיידל ווער עס איז איר מאמע .נאך וואס רות האט גערעדט מיט
די מאמע האט זיך ארויסגעשטעלט אז די מיידל איז א יתומה און
זי האט נאך  6געשוויסטער און זיי פארן יעצט ארויף קיין ארץ
ישראל און זיי האבן בלויז באשטעלט  4בעטן און עטליכע קינדער
מוזן שלאפן אינאיינעם ,און די מאמע האט נישט געקענט גענוג
אפדאנקען רות פאר איר פארשלאג פון נעמען איין קינד פאר די
גאנצע רייזע נעבן איר.

במשך די שבת האט רות איינגענעם פארברענגט מיט יאסעלע
אין קוממיות און רות האט שטארק מחזק געווען יאסעלע ער זאל
זיך האלטן פעסט און נישט אונטערברעכן פון די אלע שוועריגקייטן
וואס קומען אונטער.

אזוי איז טאקע געווען און במשך די פאר טעג וואס די רייזע
האט גענומען איז קלאודין געווען ווי די טאכטער פון רות און האט
זיך א גאנצן צייט געפונען צוזאמען מיט איר.

מוצש"ק איז יאסעלע פולקאם צוגעגרייט געווארן צו די נסיעה,
זיינע האר זענען געפארבט געווארן ,זיינע אויגן זענען באהאלטן
געווארן אונטער גלעזער אזוי אז ער האט אויסגעקוקט פונקט ווי
א מיידל.

נאך  3טעג איז מען אנגעקומען קיין ארץ ישראל און רות האט
געהאפט אז אויך ביים אראפגיין וועט קלאודין צושטיין צו איר,
אבער למעשה האט זיך קלאודין איינגע'עקשנ'ט אז זי וויל אראפגיין

פרשת יאסעלע שוכמאכער

זונטאג האט זיך יאסעלע געזעגנט מיט אלע עסקנים וועלכע
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האבן אים ביז איצט ארויסגעהאלפן ווי אויך מיט די פאמיליע פון
ר' זלמן קוט און מיטן רב הגה"צ ר' בנימין מענדלזאהן זצ"ל און ער
האט זיך ארויסגעלאזט צום לופטפעלד אין לוד אינאיינעם מיט רות
וועם ער האט פון יעצט אן גערופן מאמע.

ווען יאסעלע איז אנגעקומען אהין איז ער נאך געווען אנגעטון
מיט די מיידלישע קליידער און די רעביצין האט פארציילט פאר די
קינדער אז די פרוי מיט איר טאכטער זענען קרובים פאר'ן ראש
ישיבה און זיי זענען געקומען באזוכן דעם ראש ישיבה.

יאסעלע ארויס פון ארץ ישראל!

דערנאך ווען רות איז אוועקגעגאנגען איז יאסעלע אריינגעפירט
געווארן אין א צימער ווי ער איז געטוישט געווארן צו אינגלישע
קליידער און די רעביצין האט געזאגט פאר די קינדער אז דער
אינגל איז א קינד פון די פרוי און א ברודער פון די מיידל וועלכע
האבן אינדערצווישן פארלאזט די הויז און ער וועט דא איבערבלייבן
א לענגערע צייט.

כ"ו סיון תש"כ איז יאסעלע ארויסגעפארן פונעם לוד לופטפעלד
אין א"י אונטער'ן נאמען 'קלאודין' איבערלאזנדיג אונטער זיך א
לאנד וועלכע האט געקאכט ווי א קעסל און די פאליציי האבן געטון
אלעס וואס איז געווען אין זייער מעגליכקייט צו געפינען דאס קינד.

יאסעלע האט זיך גאנץ שנעל איינגעגלידערט אין די פאמיליע
פון ר' משה סאלאווייטשיק זצ"ל וועלכער איז דאן באשטאנען פון 5
קינדער .במשך די תקופה וואס יאסעלע האט זיך אויפגעהאלטן אין
שווייץ האט ער זיך געדרייט אין די גרויסע ישיבה פון ר' משה וואס
האט זיך געפונען הארט נעבן זיין שטוב ,און די בחורים  -וועלכע
האבן נישט געוויסט ווער דער קינד איז נאר האבן געמיינט אז
ער איז סתם א קרוב מיט'ן ראש ישיבה וואס שטייט איין ביי אים,
האבן געלערנט מיט אים גמרא מיט רש"י ווי אויך מאטאמאטיק
און אנדערע וויסנשאפטליכע ענינים צוגעפאסט פאר זיין עלטער.

יאסעלע איז אדורך אלע וואך פונקטן ביים לופטפעלד און
עס האט גארנישט אויסגערופן קיין פארדאכטן אלעס האט
אויסגעקוקט ארגינעל און נארמאל ווי א מאמע מיט איר טאכטער
האבן באזוכט דאס לאנד במשך א וואך ,און פארן יעצט צוריק און
קיינער האט גארנישט פארדעכטיגט.
יאסעלע איז ארויסגעפארן מיטן פליגער "אל-איטאליע"
וועלכע איז ארויסגעפארן פון א"י און האט געלאנדעט עטליכע
שעה דערויף אין רוים .אין רוים איז אויך אלעס אריבער בשלום און
האט נישט אויסגערופן קיין שום פארדאכטן .אנקומענדיג קיין רוים
האט רות תיכף געשיקט א טעלעגראם קיין ארץ ישראל צו הגה"צ
ר' אברהם אלי' מייזעס זצ"ל און צו די אנדערע עסקנים אז די רייזע
איז ב"ה אדורך בשלום און זי איז שוין אין רוים.

טראץ וואס יאסעלע האט זיך אזוי פיין איינגעגלידערט אינעם
ראש ישיבה'ס שטוב און אין די ישיבה און ער האט כמעט פארגעסן
וואסערע תקופה ער גייט יעצט אריבער ,אבער דאך האט ער
געהאלטן א וואכזאם אויג און אויפגעכאפט און באמערקט אלעס
וואס ער האט געדארפט באמערקן ,כדוגמה אין איינע פון די טעג
וואס יאסעלע האט זיך געפונען אין די ישיבה האט ער באמערקט
אז איין בחור וואס לערנט אין די ישיבה קומט פון מאה שערים -
דאס ארט וואו יאסעלע האט זיך געפונען אין די תקופה וואס ער
איז געווען ביים זיידן  -און יאסעלע האט געהאלטן אז עס איז דא
א מעגליכקייט אז ער דערקענט אים ,יאסעלע האט דאס תיכף
איינגעמאלדן פאר ר' משה ,און ר' משה האט אים בארואיגט אז עס
וועט זיין מסודר .דערנאך האט זיך ר' משה גע'סודות'ט עטליכע
מינוט מיט דעם בחור און ער האט געמאלדן פאר יאסעלע אז
דער ענין איז ערלעדיגט .אזוי האט זיך יאסעלע פיין געשפירט,
און איינגענעם פארברענגט אין שווייץ בשעת אין ארץ ישראל איז
פארגעקומען דראמאטישע אנטוויקלונגען אין די פרשה און האט
איינגעשפאנט דאס יהדות החרדית אין א שטורמישע מערכה
וועלכע האט שפעטער געפירט צו ריזיגע דעמאנסטראציעס
בארץ ובגולה.

פון רוים האט זי גענומען דעם באן קיין לוצערן ,שווייץ.
ביים גרעניץ פון רוים צו שווייץ האט זיך רות אנגעשטויסן אין
פראבלעמען ווען דער גרעניץ וועכטער האט איר פארדעכטיגט
און האט איר געפרעגט ,דאס איז דיין טאכטער? רות האט מיט א
געמאכטע רואיגקייט געענטפערט יא! וואס איז.
דאס קינד איז  10יאר? זי קוקט מיר ליבערשט אויס צו זיין א
 8יעריג קינד!
אבער רות האט געצייגט די מאקסימום רואיגקייט און
געענטפערט אז עס קען טאקע זיין אז זי איז אביסל צו נידריג פאר
איר עלטער אבער זי איז נישט צו נידריג .ווען די גרעניץ וועכטער
האט געזען איר רואיגקייט האט ער איר געלאזט ווייטער גיין.
אנקומענדיג קיין שווייץ איז זי צוגעפארן צום הויז פון הגה"צ
ר' משה סאלאווייטשיק זצ"ל וועלכער איז אין יענע תקופה געווען
דער ראש ישיבה אין די גרויסע ישיבה אין לוצערן ,און ר' משה האט
זיי אויפגענומען מיט גרויס פרייד און ביי ר' משה'ס ישיבה האט זיך
יאסעלע אויפגעהאלטן די קומענדיגע תקופה.

נאך וואס יאסעלע האט זיך אויפגעהאלטן א שטיק צייט אין
לוצערן שווייץ האבן די שטוב מענטשן פון ר' משה זצ"ל אנגעהויבן
ווערן באזארגט אז וויבאלד דאס קינד האט נישט געהאט קיין
שום אידענטיפיקאציע קארטל וועלכע זאל צייגן ווער ער איז,
האבן זיי מורא געהאט אז טאמער די רעגירונג וועט אדורכפירן סיי
וואספארא אונטערזוכונג וכדומה ,אין די ישיבה ,וועט מען גלייך זען
אז עפעס טויג נישט מיט דעם קינד .ממילא האבן זיי זיך פארבינדן
מיט רות און געבעטן אוועקצופירן דעם קינד פונעם ראש ישיבה'ס
שטוב.

פרשת קרח
יאסעלע אין לוצערן - ,שווייץ
ווי געשריבן אין די פארגאנגענע וואך איז יאסעלע תיכף נאכ'ן
אנקומען קיין שווייץ צוגעפארן צום שטוב פון הגאון רבי משה
סאלאווייטשיק זצ"ל דער דעמאלטסדיגער ראש ישיבה אין
לוצערן.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

רות הערנדיג די נייעס אז יאסעלע מוז ווייטער גיין גלות און
ער קען שוין נישט פארבלייבן ביי ר' משה איז זי געווארן אביסל
פארלוירן ,נישט וויסנדיג ווי צו שטעלן א טריט פאראויס .דעריבער
האט זי באשלאסן פריש ארויס צו פארן קיין א"י זיך צו טרעפן
מיט איר גייסטישער ,רוחניות'דיגער מנהיג הגה"צ ר' אברהם אלי'
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פארטון אין די הכנות און אין די צוגרייטונגען פאר יאסעלע האט
זי פארגעסן צוצוגרייטן אירע אייגענע פאפירן און איר פאספארט
איז אינצווישן אפגעלאפן און זי האט מורא געהאט אז עס גייט זיין
צרות ביים גרעניץ .בעיקר האט זי געציטערט אז מ'זאל גארנישט
פארדעכטיגן נאכדעם וואס די ש.ב .און מוסד האבן שוין דאן
ערנסט אנגעהויבן אריינצוטראכטן און אנצונעמען אז מעגליך איז
יאסעלע שוין ארויסגעפירט געווארן קיין חוץ לארץ ממילא האבן
זיי אויפגעשטעלט גרויסע שפיאנאזש נעצן ביי אלע גרויסע לופט-
פעלדער און גרעניצן צוליב דעם האט רות מורא געהאט אז זיי
וועלן עפעס דערשמעקן.

מייזעס זצ"ל זיך צו אדורכרעדן מיט אים וואספארא שריט צו
נעמען ווייטער מיט דאס באהעלטעניש פונעם קינד.
חנוכה תשכ"א איז רות אנגעקומען קיין ארה"ק ,תיכף ביים
אנקומען האט זי שוין געשפירט אין די לופט די אנגעצויגענע מצב
אין לאנד ,וואס זי זעלבסט האט אנגעווערטשאפט .אנקומענדיג
קיין א"י איז פאר רות שלעכט געווארן הערנדיג די נייעס אז די מצב
פון הגה"צ ר' אברהם אלי' מייזעס זצ"ל איז זייער נישט גוט און ער
ווערט שוואכער פון טאג צו טאג .דאס האט געברענגט פאר רות צו
פאסן דעם באשלוס צו באזוכן ר' אברהם אלי' שוין צומארגנס דעם
ערשטן טאג פון איר באזוך.

דא האט זיך ווידער ארויסגעשטעלט די געוואלדיגע סייעתא
דשמיא נאכדעם ווען רות איז געקומען נאנט צום גרעניץ האט זיך
אראפגעלאזט א זעלטן שווערע גאס רעגן אזש עס איז כמעט
נישט מעגליך געווען זיך צו געפינען אינדרויסן .וועגן דעם האבן
זיך די גרעניץ וועכטער'ס פארשטעקט אין די וואך בודקעס און
געווינקען פאר דעם אנקומענדיגן אויטא אין וועלכע עס האבן זיך
געפונען רות מיט 'קלאודין' אז זיי זאלן אדורכפארן און זיי האבן
בכלל נישט פארלאנגט אז זיי זאלן זיך אפשטעלן .זייער ווינדער
איז געווען אז בלויז א האלבע מייל ווייטער האט זיך די רעגן
אפגעשטעלט און א שיינע זון איז ארויסגעקומען.

צומארגנס האט זיך טאקע רות ארויסגעלאזט קיין ירושלים
צו קענען באזוכן ר' אברהם אלי' זצ"ל ,אבער צו איר ווייטאג איז
שוין ר' אברהם אלי' געווען צו שוואך און זי האט נישט געקענט
ארויסבאקומען פון אים קיין שום הוראה אדער באפעל לדעת
את המעשה אשר יעשון און דאס האט שטארק צוגעגעבן צו די
פארלוירנקייט פון רות נישט וויסענדיג וואס ווייטער צו טון מיט'ן
קינד.
נאכ'ן דורכרעדן מיט עטליכע עסקנים איז רות געקומען
צום באשלוס אז די בעסטע פלאץ פאר יאסעלע קען זיין אין די
נאווארדקע ישיבה אין פובלעין פראנקרייך וואס די ישיבה האט
אויך געהאט א ספעציעלע אפטיילונג אין זייער דארמיטארי פאר
קינדער וואס דאס האט אויסגעקוקט צו זיין פונקט גוט פאר
יאסעלען .די ראש ישיבה פון די ישיבה אין פראנקרייך איז געווען
הר"ר גרשון ליבמאן ז"ל וועלכער איז אויך געווען באקאנט אלץ
גרויסער לוחם אקעגן ציונות.

יענע נאכט ארום  11אזייגער איז יאסעלע שוכמאכער וועלכער
ווערט פון היינט און ווייטער גערופן 'מנחם לוי' אנגעקומען צו די
נאווארדקער ישיבה אין פובלעין ,פראנקרייך .קיינער אויסער די 2
ראשי ישיבה האבן נישט געוויסט וואס ליגט אינעם הינטערגרונד
פון דעם מנחם לוי און פון וואו ער קומט.
אנקומענדיג קיין פראנקרייך איז רות צוגעפארן צום שטוב
פון הרב לינדזבורג ,וואו הרב לינדזבורג מיט הרב ליבמאן האבן
אפגעווארט די געסט .יאסעלע איז אקעגן געלאפן די ראשי ישיבה
מיט א ברייטע שמייכל און זיי געגעבן א ברייטן שלום עליכם ,די
ראשי ישיבה האבן צוגעוויזן פאר יאסעלע א צימער וואו ער וועט
זיך אויפהאלטן במשך די צייט וואס ער וועט זיך דארט געפונען.
במשכ'ן זומער שנת תשכ"א האט יאסעלע פיין פארברענגט
דארט אין ישיבה אין די אפטיילונג פאר קינדער (ווי פריער דערמאנט)
און מיטגעהאלטן די לימודים סוף זומער תשכ"א האט רות בן דוד
אונטערגענומען א פרישע רייזע קיין ארץ ישראל.

רות האט נישט געוואלט און נישט געקענט פועל'ן ביי זיך
ווייטער צו ארבעטן אויף די אייגענע הענט אן הערן א דעת תורה
פון בעפאר ,ממילא האט זי באשלאסן פארצולייגן אירע קשיות און
ספיקות פאר הגאון ר' יעקב ישראל קנייבסקי ז"ל דער סטייפלער
גאון ,דער סטייפלער גאון האט שטארק מחזק געווען רות און
איר געשטארקט ווייטער אנצוגיין ווי אויך האט ער איר געגעבן א
גאר ווארימע המלצה בריוו ווי ער רופט פאר יעדן וואס קען איר
ארויסהעלפן און בייהילפיג זיין זאל איר העלפן און עס וועט זיין א
גרויסע זכות פאר יענעם.
דערנאך האט רות זיך צוריקגעקערט קיין ירושלים זיך
געזעגענען מיט ר' אברהם אלי' וועלכער איז שוין געווען גאר שוואך
און דאן האט זיך רות צוריקגעקערט קיין וויען ,וואו זי האט געוואלט
ערלעדיגן די פאפירן פאר יאסעלע ,אנקומענדיג קיין וויען איז רות
אריינגעפאלן אין א גאר שווערע קרענק און זי איז געליגן ארום 3
וואכן אין שפיטאל דארט ,און דאס האט געפירט אז די גאנצע זאך
האט זיך פארשלעפט מיט א גוטע פאר טעג.

פרשת חקת
 5זענען פארמישט 3 ,האבן שוין
גערעדט!

ווען רות איז אויפגעשטאנען פון איר קרענק ,האט זי תיכף
צוגעגרייט די פאפירן פאר יאסעלע און זי האט זיך מיט אים
געגרייט אריבערצופארן די גרעניץ קיין פראנקרייך.

ווי געשריבן די פארגאנגענע וואך איז יאסעלע אפגעפירט
געווארן קיין פובלען ,פראנקרייך ווי ער האט געלערנט אין די
נאווארדקער ישיבה ,סוף זומער תשכ"א בשעת יאסעלע האט זיך
דארט געפונען האט רות אונטערגענומען א פרישע רייזע קיין ארץ
ישראל מיט'ן ציל זיך אדורך צו רעדן מיט א דעת תורה וויאזוי צו
האנדלען ווייטער.

יאסעלע שוכמאכער איז איצט צום 2טן מאל פארוואנדלט
געווארן אלץ 'קלאודין' און רות האט זיך ארויסגעלאזט אין וועג
מיט'ן קינד .אינמיטן וועג האט זיך רות געכאפט אז זייענדיג

רות איז דאן געווען שטארק צוקלאפט און צובראכן סיי בכלליות
אויף אלעס וואס איז אלס אריבער אויף איר ,און סיי בפרטיות דער
פאקט אז דאן זומער תשכ"א איז נפטר געווארן הגה"צ ר' אברהם

יאסעלע אין פובלעין  -פראנקרייך

פרשת יאסעלע שוכמאכער

ט

קונטרס אילני הפרדס

געווען אז בלויז געציילטע טעג בעפאר די פאליציי זענען דארט
אנגעקומען ,האט א פרייער חבר הכנסת באזידלט שלמה לארענץ
 דער חבר הכנסת פון אגודת ישראל  -אז ער און זיין קרייז זענעןא באנדע מענטשן רויבער און רעכענען זיך נישט מיט די געפילן
פון א טאטע ,מאמע וכו' און שלמה לארענץ האט זיך פרובירט
צו פארענטפערן אז עס האט גארנישט מיט אים און ער האט
צוגעלייגט אז ער וועט פרובירן ארויסצוהעלפן דאס צוריקברענגען
פונעם קינד צו זיינע עלטערן 'אין ווייניגער ווי א וואך דערויף איז די
פאליציי אנגעקומען קיין קוממיות'...

אלי' מייזעס זצ"ל און זי האט פארלוירן איר לעצטע האפענונג אז ר'
אברהם אלי' וועט נאך אויפשטיין פון זיין קראנקייט און איר ווייטער
קענען געבן אנווייזונגען.
אויפ'ן וועג קיין א"י האט רות באשלאסן אז פון יעצט און
ווייטער וועט זי זיך אדורכרעדן אין די ענינים מיט הרה"ג ר' אהרן
קאצינעלנבויגן ז"ל פון ירושלים ,וועלכער איז געווען א גאר נאנטע
ידיד מיט ר' אברהם אלי' ז"ל און רות האט געדענקט אז ר' אברהם
אלי' פלעגט פיל מאל דערמאנען זיין ידיד ר' אהרן אלץ א קלוגער
דורכגעטראכטער איד ,ווי אויך אלס גרויסע ירא שמים.

נאך עטליכע וואכן פון די אויספארשונג זענען די דעטעקטיוון
געקומען אויף די שפורן פון די פאמיליע פון ר' זלמן קוט .עס איז
געווען אין א הייסע טאג סוף חודש אב ווען די פאליציי האט
אנגעקלאפט אויף די טיר פון די קוט פאמיליע און ארעסטירט די
פרוי פון ר' זלמן רחל קוט (ר' זלמן האט זיך דאן געפונען ביי די ארבעט און
איז נישט געווען אין שטוב) און איר געפירט צו דעם טורמע אין קרית
גת .דעם זעלבן טאג שפעטער פארנאכטס איז אויך ארעסטירט
געווארן איר מאן ר' זלמן און זיי זענען ארויסגעלאזט געווארן אויף
בעיל הערשט  10-15טעג נאכ'ן ארעסט.

רות איז צוגעפארן צו ר' אהרן אין שטוב און דארט פארברענגט
א שטיק צייט ,ר' אהרן האט איר גע'עצה'ט אז זי זאל נישט
פארברענגען צו לאנג אין לאנד צוליב די אנגעצויגענע לופט ,ווי
אויך ווייל אין יענע צייט האט זיך שוין די אגודה געהאט געבראכן
און ר' אהרן האט געוויסט אז אין די אגודה קרייזן זענען דא אזעלכע
וואס קענען דעם נאמען רות בן דוד.
במשך איר באזוך אין א"י האט זי זיך עטליכע מאל געטראפן
מיט ר' ארי' שעכטער הי"ו וועלכע איז ווי געשריבן געווען פון די
גרויסע עסקנים אין דאס באהאלטן יאסעלע און זי האט פון אים
גענומען עצות און הדרכות וויאזוי זיך ווייטער צו פירן.

במשך די פאר טעג איז אויף די קוט פאמיליע אריבער שווערע
אויספארשונגען אבער סיי ר' זלמן און סיי זיין פרוי רחל האבן זיך
געהאלטן פעסט און געענטפערט אז זיי האבן נישט געוויסט אז
דאס קינד איז יאסעלע שוכמאכער נאר ער איז געברענגט געווארן
צו זיי דורך זיין פעטער שלום שטארקעס און ער איז אוועקגענומען
געווארן פון דארט מיט  3וואכן דערויף און זיי האבן נישט געוויסט
ווער דאס קינד איד.

אין איינע פון די שמועסן וואס רות האט אפגעהאלטן מיט
הרב שעכטער האט רות אים געפרעגט וויפיל מענטשן עס זענען
פארמישט אין די פרשה האט איר הרב שעכטער געענטפערט 5
זענען פארמישט און  3פון די  5האבן שוין גערעדט (ד.ה .זיך געבראכן
און פארציילט אינפארמאציע) האט אים רות געפרעגט און אויב עס וועט
זיך ברעכן נאך איין רינגעלע און מען וועט אנקומען צו דיר וואס
וועסטו דעמאלס טון האט ער געענטפערט .איך דארף גרויס
סייעתא דשמיא און איך האף אז איך וועל זיך קענען האלטן פעסט
און נישט רעדן.

די פאליציי האט אבער גענומען אביסל א אנדערע מהלך אין
די אויספארשונגען און אין איינע פון די טעג בשעת ווען די קוט
פארפאלק האט זיך געפונען אין טורמע איז א פאליציאנט ערשינען
אין די תלמוד תורה אין קוממיות און האט ארויסגערופן דאס אינגל
אברהם קוט און אים געפרעגט צי ער ווייסט ווער עס איז געווען
דער אינגל וואס איז איינגעשטאנען ביי זיי מיט עטליכע חדשים
צוריק ,פאר א דארפיש אינגל וואס האט קיינמאל נישט געזען קיין
פאליציאנט איז עס געווען א זעלטן שרעקעדיגע זאך ,ממילא האט
ער זיך דערשראקן און געענטפערט אז יא ער ווייסט אז דער אינגל
איז געווען יאסעלע שוכמאכער.

רות האט זיך דאן בארואיגט ,ארויסנעמענדיג פון זיינע ווערטער
אז ער איז גענוג שטארק ביי זיך און ער וועט נישט רעדן ,אזוי איז די
מצב אין לאנד געווארן ערגער און ערגער אזוי ווייט אז ר' ארי' האט
שוין נישט ערלויבט אז רות זאל באזוכן ביי אים אלס מורא ער זאל
נישט געכאפט ווערן.
דערנאך האט זיך רות צוריקגעקערט קיין פראנקרייך.

אויף דעם האט די פאליציי אפיציעל געבויט די קלאגע קעגן די
קוט פארפאלק אז זיי האבן יא געוויסט ווער די אינגל איז.

פרשת קוממיות

אלס רעזולטאט פון די אויספארשונג אויף די קוט פאמיליע איז
פאר די פאליציי קלאר געווארן אז שלום שטארקעס דער '2טער
זון פון ר' נחמן האט געהאט א דירעקטע טייל אינעם באהאלטן
יאסעלע ,ממילא האט די פאליציי פארלאנגט פון די בריטישע
רעגירונג (נאך וואס שלום שטארקעס האט זיך דאן דארט אויפגעהאלטן נאכ'ן
אנטלויפן פון א"י קיין לאנדאן אלץ שרעק אז מען וועט קומען אויף זיינע שפורן) אז זיי
זאלן אויסליפערן שלום שטארקעס קיין מדינת ישראל ,למעשה
האט זיך די בריטישע רעגירונג אנטזאגט דאס צו טון נאר דאס
האבן זיי געטון אז זיי האבן ארעסטירט שלום שטארקעס און
אריינגעלייגט אין תפיסה דארט אין לאנדאן.

אין יענע צייט בשעת יאסעלע האט זיך אויפגעהאלטן אין
פראנקרייך האבן די פאליציי  -וועלכע האבן ביז דאן געטאפט א
וואנט נישט האבנדיג אפי' א ברעקל אינפארמאציע  -געמאכט
דעם ערשטן טריט מיט דעם וואס זיי זענען אנגעקומען קיין
קוממיות.
אנהייב חודש אב תשכ"א האט די פאליציי באקומען די
אינפארמאציע אז יאסעלע האט זיך אויפגעהאלטן אין קוממיות
פאר א שטיק צייט ,תיכף איז אראפגעשיקט געווארן קיין קוממיות
א שטאב מיט דעטעקטיוון פון מדינת ישראל וועלכע האבן זיך
גענומען אויספארשן די קוממיות'ע איינוואוינער זוכענדיג צו
באקומען עפעס אינפארמאציע.

ביי די יעצטיגע פאזע פון די אויספארשונגען ווען מען איז
דערגאנגען א עס איז דא נאך אריינגעמישטע אין די קעיס חוץ ר'
נחמן שטארקעס מיט זיינע קינדער ,האבן זיך די פרייע צייטונגען
ארויסגעלאזט אין א פרישע שמוציגע העץ קאמפיין אקעגן אלע

עס איז נישט קלאר ווי אזוי די פאליציי איז אנגעקומען קיין
קוממיות אבער איין זאך איז גאר אינטערסאנט און אויפפאלנד

פרשת יאסעלע שוכמאכער
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דעם רבי'ן זיין מיינונג איבער די פרשה נאר בלויז בעטן א ברכה.

חרדישע אידן בכלליות און קעגן די רבנים בפרטיות ,אזוי אז עס איז
געווארן אז די אדוואקאט פון די שוכמאכער'ס האט געפאדערט
אז מ'זאל אויך ארעסטירן דעם רב פונעם דארף הגה"צ ר' בנימין
מענדלזאהן ז"ל ווייל זיכער ווייסט ער די אינפארמאציע ווי יאסעלע
געפינט זיך .און די פאליציי האט זיך טאקע דאן געגרייט צו
ארעסטירן דעם רב.

"עס ברויך דא באטאנט ווערן די אייגנזייטיגע מיינונג וואס
רביה"ק הדבר"י זי"ע האט גענומען אין די פרשה .מיט זיינע
לעכטיגע אויגן און מיט זיין כח און סייעתא דשמיא אלץ מנהיג
ישראל האט ער עס אנגעקוקט אנדערש ווי א פשוט'ע איד .די
רבי האט נישט אזוי ווייט געהאלטן פון די גאנצע זאך .ווי אויך
שפעטער סיון תשכ"ב ווען די התאחדות הרבנים האט געוואלט
פאררופן א פראטעסט ארום די פרשה ,האט דער רבי נישט אזוי
ווייט געהאלטן דערפון ,אבער ווען דער רבי האט געהערט פון די
רדיפת הדת וואס ערליכע אידן גייען אדורך אדאנק די פרשה האט
ער צוגעשטימט צום פראטעסט".

למעשה איז עס נישט דאן ארויס מכח אל הפועל נאך וואס
דארטן אין דארף האט זיך דאן געפונען א חרדי'שע נח"ל גרופע פון
די צה"ל (וועלכע איז באשטאנען פון עלטערע צובראכענע בחורים) און ר' בנימין
פלעגט זיי כסדר מחזק זיין ,און זיי האבן קלאר געשטעלט אז אויב
די רב וועט געטשעפעט ווערן וועלן זיי אלע רעזיגנירן פון מיליטער,
אויך האבן די חרדישע אינסטאנצן פון די אגודה גע'שתדל'ט אז
דאס זאל נישט פארקומען ,אזוי איז עס אפגעהאלטן געווארן.

ווען רות איז אריין צום רבי'ן ,האט איר טאקע די רבי שיין
אנגעוואונטשן זי זאל מצליח זיין .רות האט זיך געפונען אין ניו יארק
ארום  5חדשים ,בעיקר האט זי זיך באנומען מיט שאפן געלט פאר
די מוסדות "תורה ויראה' פון די נטורי קרתא וואס ר' קאנצינעלנבויגן
האט אנגעפירט ,און זי איז רוב צייט איינגעשטאנען ביי הרה"ח
אברהם מאיר פאגעל הי"ו מחשובי זקני אנשי שלומינו וועלכער
האט געהערט צו די מלאכים קהלה (דאס איז געועון א שטארק ערליכע

רות אין ניו יארק
אין יענע צייט בשעת יאסעלע האט זיך נאך רואיג געפונען
אין פובלעין  -פראנקרייך האט שוין רות אנגעהויבן זוכן א פלאץ
און צוגרייטן פאר אים א באדן וואו ער זאל גיין ווען ער וועט מוזן
אוועקגיין פון פראנקרייך ,רות האט קודם באטראכט א מעגליכע
פלאן אים צו שיקן קיין מאראקא צו די ארטיגע אידישע ת"ת אבער
למעשה לא אסתייע מילתא און עס איז גארנישט געווארן דערפון.

גרופע וועלכע האבן זיך געהאלטן פאר תלמיידים פונעם מלאך פון אמעריקע הגה"צ ר'

אברהם חיים דובער לעווין זצ"ל) און אזוי איז רות באפריינדעט געווארן צו
די אנדערע אנהענגער פון די קהלה בעיקר מיט הרה"ח ר' זאנוויל
גערטנער ע"ה און זיין משפחה וועלכע פלעגן איר שטארק מקרב
זיין.

דאן האט רות באשלאסן אונטערצונעמען א רייזע קיין ניו יארק
צו נעמען א ברכה פונעם רשכבה"ג רביה"ק הדברי יואל זי"ע ,ווי
אויך אפשר צו געפונען דארט א ארט פאר יאסעלע.

ר׳ נחמן שטארקעס ווערט באפרייט
פאר צייטווייליג

כסלו תשכ"ב האט זיך רות ארויסגעלאזט מיט א שיף
פון פראנקרייך אויפ'ן וועג קיין ניו יארק .ווען רות האט זיך
ארויסגעלאזט ,האט זי נאכנישט געהאט קיין פונקטליכע פלאן וואו
צו גיין ,ווען זי וועט אנקומען קיין ניו יארק .אבער אונטערוועגנס
איז איר געלונגען אנצוקניפן קאנטאקט מיט א געוויסע חרדישע
פארפאלק פון וויליאמסבורג וועלכע האבן זיך אונטערגענומען איר
צו גיין אפווארטן ביים פארט ווען די שיף וועט אנקומען און אז זי
וועט קענען איינשטיין ביי זיי די ערשטע תקופה וואס זי וועט זיך
געפונען אין ניו יארק ביז זי וועט טרעפן א געהעריגע ארט זיך צו
איינקוואטירן.

לאמיר זיך פאר א וויילע אפשטעלן און צוריקקוקן וואס עס איז
פארגעקומען אין ארץ ישראל אין די תקופה וואס יאסעלע האט
זיך אויפגעהאלטן אין לוצערן ביי ר' משה סאלאווייטשיק ז"ל און
דארטן איינגענעם פארברענגט.
ווי געשריבן איז ר' נחמן ארעסטירט געווארן אייר תש"כ ,כמעט
א יאר דערויף כ"ו ניסן תשכ"א איז ר' נחמן באפרייט געווארן פאר
צייטווייליג פאר ארום  3חדשים ,די באפרייאונג איז געקומען נאך
וואס זיין אדוואקאט האט גע'טענה'ט אז דער זיידע ווייסט בכלל
נישט וואו דער אייניקל געפונט זיך יעצט ,ווי אויך האט זיך זיין
אדוואקאט אונטערגענומען אז אויב דער זיידע וועט באפרייט
ווערן אפילו פאר צייטווייליג וועט די זיידע טון כל מה שביכלתו צו
געפונען דאס קינד.

ווען רות איז אנגעקומען קיין ניו יארק האט זי אנגעהויבן
ארומזוכן דעם פארפאלק ביי וועם זי האט געזאלט איינשטיין .ביז
זי האט באמערקט א פארפאלק שטיין אין די זייט און זוכן איינעם
צווישן די הונדערטער אראפשטראמענדע מענטשן .רות איז תיכף
צוגעגאנגען צו זיי און זיי געפרעגט וועמען זיי זוכן ,האבן זיי איר
געענטפערט אז זיי זוכן עפעס א ספרדישע רב בן דוד ,רות האט
געכאפט אז דער פארפאלק האט פארשטאנען אז דער בן דוד איז
מן הסתם עפעס א ספרדישע רב ,נאכ'ן זיי אויפקלערן זייער טעות
איז רות מיט זיי מיטגעגאנגען צו זייער היים אין צענטער פונעם
היימישן וויליאמסבורג געגנט.

אויף דעם סמך האט דער ריכטער אים ארויסגעלאזט אויף 3
חדשים.
סוף תמוז תשכ"א ווען די  3חדשים זענען אריבער האבן זיך די
ריכטער פריש צאמגעזעצט  -אויפ'ן פארלאנג פון די אדוואקאטן
פון ר' נחמן שטארקעס  -און האבן אויסגעהערט די טענות
פונעם אדוואקאט וועלכער האט פרובירט צו בעטן א גענצליכע
באפרייאונג פאר ר' נחמן .די אדוואקאט האט גע'טענה'ט אז ר' נחמן
האט במשך די  3חדשים פרובירט צו געוואויר ווערן אינפארמאציע
איבער'ן קינד און עס איז אים פשוט נישט געלונגען ,ממילא בעט
ער א גענצליכע באפרייאונג.

רות שילדערט אין איר בוך וואס פארא התרגשות עס האט איר
באנומען זעענדיג דעם שטאט וויליאמסבורג .זי שרייבט אז זי האט
זיך נישט פארגעשטעלט אז אין ניו יארק איז דא אזא הערליכע
חרדישע געגנט ,ווי זי דרוקט זיך אויס פונקט ווי מאה שערים .רות
האט זיך דאן געגרייט אריינצוגיין נאך א ברכה צו רביה"ק זי"ע,
אבער מען האט איר שטארק אנגעזאגט אז זי זאל נישט פרעגן
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אן ארגאניזאציע דורך געוויסע חרדישע פארטרעטער
מכלומרשט בלויז געזוכט אראפצונעמען די צארן פון די פרייע) מיטן נאמען וועד
ציבורי להחזרת יאסעלע וואס די ארגאניזאציע האט אפן אן קיין
בושה דערקלערט איר ציל צו ארבעטן צוריקצוברענגען יאסעלע
צו זיינע עלטערן.

דריי חדשים נאכגעקוקט ר' נחמן און זיי זענען געקומען עדות זאגן
אז ר' נחמן האט בכלל נישט געזוכט דאס קינד .צום ערשט האט זיך
אויפגעשטעלט איינע פון די דעטעקטיוון מיט'ן נאמען קירשנבוים.
דער קירשנבוים איז געווען א לץ פון ערשטן קלאס און ער האט זיך
אראפגעשטעלט און אנגעהויבן דורכגיין ר' נחמן'ס סדר היום מיט
א ביליגע ליצנות בשעת ווען זיין שותף דער צווייטער דעטעקטיוו
שטייט אין די זייט און שטימט צו ,קירשנבוים האט אנגעהויבן:
דער מר .שטארקעס שטייט אויף יעדן אינדערפרי ארום 3
אזייגער ,ער גייט אין מקוה און דערנאך דאוונט ער ותיקין אינעם
ברסלב'ע ביהמ"ד אין ירושלים און נאכ'ן דאווענען כאפט ער א
פייערדיגן חסידישע טענצל וואס פארציט זיך ביז טיף אינעם טאג
אריין און אזוי האט ער ווייטער געשילדערט ר' נחמן'ס סדר היום
מיט א שוידערליכע ליצנות ,אזוי אינמיטן רעדן האט קירשנבוים
געכאפט א בליק אויפ'ן אלטן ר' נחמן וועלכער איז אינדערצווישן
איינגעשלאפן פון גרויס שוואכקייט און ער האט זיך אנגערופן.
דער שטארקעס איז א געזונטער מענטש אבער פון צייט צו
צייט קען ער זיך מאכן קראנק און איינשלאפן אויפ'ן באנק .דער
ריכטער האט שווערליך געקענט בארואיגן די פרייע מאסן וועלכע
האבן זיך געקייקלט פאר געלעכטער .דערנאך האט קירשנבוים
פארציילט אז ר' נחמן האט זיך קיינמאל נישט נאכגעפרעגט אדער
פאראינטערעסירט אויף זיין אייניקל און אויף דעם האבן די ריכטער
באשלאסן אים אריינצושליידערן צוריק אין טורמע.

(וועלכע האבן

כמובן האט די ארגאניזאציע נישט געהאט צופיל וואס אויפצוטון
ווייל ווי יאסעלע געפונט זיך האבן זיי אויך נישט געוויסט ,דעריבער
האבן זיי זיך בעיקר פארנומען צוזאמענצונעמען געלט פאר די
אדוואקאטן פון די שוכמאכער'ס ,ווי אויך האבן זיי אנגעפירט א
גרויסע פעטיציע דרייוו וואו זיי האבן צוזאמגענומען טויזנטער
אונטערשריפטן פון פרייע עלעמענטן וואס אין די פעטיציעס
בעטן זיי פון די פארכאפערס פון יאסעלע אז זיי זאלן צוריקגעבן
יאסעלע ווייל זיי קענען נישט צוקוקן די צער פון די עלטערן.
כמובן האבן די פעטיציעס נישט עושה רושם געווען אויף די
ערליכע עסקנים אפילו א כל שהוא ,און זיי האבן ממשיך געווען
מיט זייער עבודת הקודש.

שלום שטארקעס ווערט
אויסגעליפערט קיין מדינת ישראל
ווי געשריבן די פארגאנגענע וואך איז שלום שטארקעס
ארעסטירט געווארן אלול תשכ"א אין לאנדאן אויף די פארלאנג
פון די מדינת ישראל אינסטאנצן .אבער די בריטישע רעגירונג
האט נישט מסכים געווען אים ארויסצוליפערן קיין מדינת ישראל
נאר אים געהאלטן אין די לאנדאנע טורמע'ס .שלום שטארקעס
איז געזיצן ביז זיין ענדגילטיגן משפט שבט תשכ"ב .במשך די
צייט וואס שלום שטארקעס איז געזעצן אין די לאנדאנע טורמע
ווארטנדיג אויף זיין פסק האט די מדינת ישראל רעגירונג געלייגט
אן אומגעהויערע דרוק אויף די בריטישע רעגירונג אז זיי זאלן אים
אויסליפערן קיין מדינת ישראל ,אין ליכט פון דעם האט די בריטישע
רעגירונג געהאלטן שלום אין טורמע און נישט ארויסגעלאזט אויף
בעיל אפילו פאר גרויסע געלטער.

דערנאך האבן זיי באשלאסן צו פארלענגערן זיין טערמין פון זיין
צייטווייליגע פרייהייט מיט נאך א וואך.

פרשת בלק
בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי
ר' נחמן האט באשלאסן אויסצונוצן די איין וואך זיך צו פרובירן
צו ראטעווען פון דארפן צוריקגיין אין טורמע.

צום מזל האט שלום שטארקעס זיצנדיג אין טורמע געהאט
זיין ערשטע קינד און עסקנים האבן זיך אריינגעלייגט אין די לענג
און אין די ברייט צו ערמעגליכן אז שלום זאל ארויסגעלאזט ווערן
צו גיין צו זיין ערשטן קינד'ס ברית .אבער ליידער איז דאס אויך
נישט געלונגען .נאך עטליכע זיצונגען און נאכ'ן אונטערשמירן
גרויסע געלטער איז געלונגען פאר די עסקנים צו ערלעדיגן אז
די ברית זאל פארקומען ביים טאטן אין טורמע ,די געשיכטע אז
א  8טאגיגע קינד איז געברענגט געווארן אין טורמע האט געצויגן
אויפמערקזאמקייט פון די ענגלישע פרעסע און איז דארטן ברייט
באריכטעט געווארן.

אידא שוכמאכער איז איבערראשט געווארן יענעם אינדערפרי
ווען זי האט געהערט קלאפן אין טיר ,ווען זי האט געעפנט האט זי
דארט געזען נישט קיין צווייטער ווי איר צובראכענער צוקלאפטער
פאטער וועלכער איז איר געקומען פאלן צו די פיס און בעטן זי
זאל אפהאלטן דאס אים צוריקלייגן אין טורמע וואס די ביטערע
קאשמארן פון טורמע ליגט אים נאך גוט אין די ביינער.
אבער אנשטאט אידא זאל רחמנות האבן אויף איר צובראכענעם
פאטער איז זי אים באפאלן מיט קללות נמרצות און געשריגן אויף
אים 'קינדער רויבער' און אזוי אים אוועקגעשליידערט פון דארט .ר'
נחמן האט זיך צוריקגעקערט און געוויינט צו איר אז זי זאל מסכים
זיין זיך אויסצוגלייכן ביי א רב וכו' צו דעם האט זי מסכים געווען,
אבער זי דארף זיך איבערטראכטן ,אזוי האט זי געשטופט ביז ער
איז צוריקגעפירט געווארן אין טורמע און אלעס איז בטל געווארן.

אום חודש שבט תשכ"ב איז פארגעקומען דעם ענדגילטיגן
געריכט אורטייל אקעגן שלום שטארקעס ווי ער איז פאראורטיילט
געווארן צו  3יאר טורמע ,ווי ערווארטעט איז מדינת ישראל
נישט געווען צופרידן פון אזא אורטייל ,האבן זיי אנגעהויבן לייגן
אומגעהויערע דרוק מ'זאל אים למעשה ארויסליפערן און אזוי
איז טאקע געווען סוף שבט תשכ"ב האט א לאנדאנער ריכטער
געאורטיילט  -טראץ די בקשות פון שלום שטארקעס לויער  -אז
שלום שטארקעס זאל ארויסגעליפערט ווערן קיין מדינת ישראל.

וועד ציבורי להחזרת יאסעלע
אין יענע צייט בשעת די פרייע צייטונגען זענען אנגעגאנגען
מיט א אפענע שמוציגע העץ קאמפיין קעגן אלע ערליכע אידן
בכלליות  -אין ליכט פון די פרשת קוממיות  -האט זיך געגרינדעט

פרשת יאסעלע שוכמאכער

די מדינה וועלכע איז געווען אזוי צוקלאפט פון דעם אז די

בי

קונטרס אילני הפרדס

נאך עטליכע מינוט האט זיך רות צוריקגעכאפט און זי האט
אנגעהויבן צו טראכטן וואס צו טון למעשה און זי האט באשלאסן
אז דאס איז זיכער אז אין פראנקרייך קען שוין יאסעלע נישט
בלייבן ,ממילא האט זי געמאלדן פאר הרב לינדזבערג אז זי פארט
תיכף קיין פראנקרייך צו נעמען יאסעלע און אים אפטראגן צו א
צווייטן זיכערן ארט.

פאליציי זוכן שוין אזוי לאנג און האבן נאכנישט קיין שפור פונעם
קינד האט אנגעהויבן מאכן א גאנצע פייערונג און א מכלומר'שטע
נצחון מיט דעם וואס איז זיי געלונגען אים ארויפצוברענגען קיין א"י
ווי אויך די ציוניסטישע צייטונגען האבן געמאכט דערפון גרויסע
העדליינס און באריכטן.

יאסעלע ,קיין אמעריקע!

א דינסטאג דערויף סוף אדר תשכ"ב איז רות ארויסגעפארן
פון ניו יארק קיין פראנקרייך אין באגלייטונג פון מרת גערטנער פון
מאנסי א שנור פון ר' זאנוויל וועלכע האט איר געוואלט באגלייטן
וויסנדיג די געפארפולקייט פון די צוועק פאר וואס זי פארט .און זי
האט איר נישט געוואלט לאזן פארן אליין.

ווי געשריבן די פארגאנגענע וואך האט זיך רות במשך פונעם
ווינטער שנת תשכ"ב אויפגעהאלטן א לענגערע צייט אין ניו יארק
וואו זי האט זיך פארנומען מיט זאמלען געלט פאר די מוסדות
תורה ויראה פון די נטורי קרתא ווי אויך איז זי אין יענע תקופה
שטארק באפריינדעט געווארן מיט די מיטגלידער פון די מלאכים
בעיקר מיט די משפחה פון ר' זאנוויל גערטנער וועלכע פלעגט איר
שטארק מקרב זיין.

נאכ'ן לאנדן אין פאריז האט רות גענומען א באן קיין פובלעין
אום  2אזייגער ביינאכט ,זי האט זיך זייער געפרייט אז זי איז
אנגעקומען אין אזא צייט ווען יעדער שלאפט אזוי אז קיינער וועט
נישט באמערקן און אויפפאסן אז עפעס גייט דא פאר.

אין יענע טעג בשעת רות האט זיך געפונען אין ברוקלין איז
זי איינגעלאדנט געווארן דורך איינער פון די קינדער פון ר' זאנוויל
צו קומען צו אים אויף שבת קיין מאנסי וואו ער האט געוואוינט.
רות האט אנגענומען די איינלאדונג און אויף שבת פרשת כי תשא
תשכ"ב האט רות געוויילט אין מאנסי.

רות איז צוגעגאנגען צום דארמיטארי וואו יאסעלע איז
געשלאפן און אים אויפגעוועקט .זי האט אים געפירט צו א הויז
פון איינע פון אירע פריינד וועלכע איז פון פריער איינגעמאלדן
געווארן אז יאסעלע וועט געברענגט וווערן צו איר הויז אין פובלעין
אינמיטן די נאכט .ווי נאר עס האט אנגעהויבן טאגן האט זיך רות
ארויסגעלאזט קיין פאריז צו ערלעדיגן די קומענדיגע ארט פאר
יאסעלע ,איבערלאזנדיג יאסעלע אינאיינעם מיט מרת גערטנער
פון מאנסי אין די שטוב פון איר פריינד אין פובלעין.

אין יענע צייט האט אויך געוויילט אין ניו יארק הרב לינדזבערג
איינער פון די  2ראשי ישיבה פון די נאווארדקער ישיבה אין פובלעין-
פראנקרייך וועלכע האט זיך דאן אויפגעהאלטן אין ניו יארק לאור
פונעם מגבית וואס ער האט דורכגעפירט לטובת די ישיבה וואו
יאסעלע האט זיך דאן געפונען .און עס איז אזוי אויסגעקומען אז
אויף יענעם שבת האט ער זיך אויך אויפגעהאלטן אין מאנסי ממש
עטליכע הייזער אוועק פון רות.

במשך די רייזע קיין פראנקרייך האט מרת גערטנער עטליכע
מאל פארגעשלאגן פאר רות אז זי קען נעמען יאסעלע קיין ניו יארק
צו זיך קיין מאנסי אבער רות האט נישט געוואלט הערן דערפון ווייל
רות האט זייער מורא געהאט אים צו פירן קיין ניו יארק ווייל עס איז
א פארנומענע פלאץ וואו עס דרייען זיך אסאך מענטשן און זי האט
מורא געהאט אז איינער וועט אים דערקענען.

שבת צופרי נאך די סעודה בשעת ווען רות האט איינגענעם
פארברענגט מיט די גערטנער'ס האט זיך געהערט א קלאפ אין טיר
און דארט איז געשטאנען נישט קיין צווייטער ווי הרב לינדזבערג
וועלכער האט אנגעגעבן אז ער וויל וויכטיג רעדן מיט רות .ווען רות
איז צוגעקומען האט הרב לינדזבערג ארויסגענומען א בלאט פון די
ציוניסטישע צייטונג 'ידיעת האחרונות' און עס איבערגעגעבן פאר
רות ,רות האט אפגעליינט די באריכט און זי האט געשפירט אז זי
גייט צוזאמפאלן.

ביי די יעצטיגע מצב האט רות באשלאסן צו פירן יאסעלע קיין
מאראקא ,טראץ זי האט שוין איינמאל געהאט אזא פלאן און עס
איז גארנישט געווארן דערפון האט זי יעצט באשלאסן אים יא צו
פירן קיין מאראקא.
ווען רות איז צוריקגעקומען ביינאכט צו די שטוב פון איר
פריינד האט זי געטראפן יאסעלע מיט פארוויינטע אויגן .זי האט
אים געפרעגט וואס עס גייט פאר האט יאסעלע פארציילט אז
ער האט זייער מורא צו פארן קיין מאראקא ווייל ער ווייסט נישט
וועלכע מענטשן עס דרייען זיך דארט ,ער האט מורא ,האט אים
רות געזאגט דו ווייסט דאך יאסעלע אז איך מיין נאר דיין טובה און
איך וויל נאר טון וואס עס איז גוט פאר דיר און וואס דו ווילסט ,אויב
וועסטו מיר זאגן איין ווארט אז דו ווילסט צוריקגיין צו דיינע עלטערן
וועל איך דיר גלייך אהין טראגן טראץ די סכנה מיט וואס עס איז
פארבינדן .יאסעלע האט געטראכט א מינוט און זיך אנגערופן.
קיין ארץ ישראל וויל איך זיכער נישט ,אפשר קיין אמעריקע? ווען
רות האט שוין פון יאסעלע אויך געהערט וועגן אמעריקע האט זי
ערנסט אנגעהויבן צו טראכט פון אהין פירן יאסעלע צו די שטוב
פון די גערטנער'ס און זי האט דורכגעשמועסט די פרטים מיט מרת
גערטנער פון מאנסי.

דער קעפל האט זיך געליינט ווי פאלגענד (מיט אידישע איבערטייטש):
א באהאלטענע שליח פון פראנקרייך פארזיכערט יאסעלע'ס
צוריקקער ,דערנאך ליינט זיך דער באריכט :א באהאלטענע
אגענט פון פראנקרייך פארזיכערט אז יאסעלע שוכמאכער וועט
צוריקגעפירט ווערן צו זיינע עלטערן ביז  19טעג ד.ה .ביזן '6טן
אין מארטש .ווי אויך געבט דער שליח איבער אז מען ווייסט שוין
ווער עס איז דער וואס האט ארויסגעפירט יאסעלע פון לאנד און
אז יענער געפונט זיך לעת עתה אדער אין פראנקרייך אדער אין
ברוקלין.
בשעת ווען רות האט געליינט די ארטיקל איז איר די בלוט
ארויפגעקומען אין קאפ .זי האט געוויסט אז איינער האט איר
דא פארראטן .פאר אירע אויגן איז אדורך געלאפן די נעמען,
קוט ,שעכטער ,זי האט נישט געוויסט וואס צו טראכטן ווער פון
די וואס זענען פארמישט האט זי איבערגעגעבן אויף אזוי ווייט
ארויסצוגעבן אזעלכע הייקעלע אינפארמאציע.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

דער שמועס וואס רות האט אפגעהאלטן מיט יאסעלע
איז געווען אין א דאנערשטאג ,און א זונטאג דערויף האט רות
אנגעהויבן מאכן די נויטיגע צוגרייטונגען צו קענען ארויספירן

גי
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יאסעלע שוכמאכער .די נאמען קלאודין האט זי שוין מורא געהאט
צו נוצן נאכדעם וואס זי האט חושד געווען אז די וואס זוכן נאך אירע
שפורן זענען שוין געקומען אויפ'ן שפיצל פון קלאודין ממילא האט
זי זיך געוואנדן נאך הילף צו די ראש ישיבה פון פובלעין ,איינע פון
די ראשי ישיבה הרב ראטענמייער האט מסכים געווען אז יאסעלע
זאל קענען נוצן זיין טאכטער שרה ראטענמייער'ס פאספארט און
מיט דעם פארן קיין ניו יארק.

פרשת פנחס
ווי געשריבן די פארגאנגענע וואך איז יאסעלע ארויסגעברענגט
געווארן פון פראנקרייך קיין ניו יארק .און איז איינקוואטירט געווארן
ביי ר' מענדל גערטנער אין מאנסי .אבער נאכדעם וואס א געוויסע
פארשוין האט געדינגען א דירה הארט נעבן די גערטנער'ס ,איז
רות שטארק דערשראקן געווארן ,און האט באשלאסן אוועקצופירן
יאסעלע פון מאנסי.

רות האט נישט געוואלט גלייך ארויספארן פון פראנקרייך ווייל
נאכ'ן ליינען די באריכט אין די ידיעות האחרונות האט זי חושש
געווען אז די שפיאנאזש גרופעס פון די מדינה האלטן א אויג אויף
די גרעניצן פון פראנקרייך ,צוליב דעם האט זי קודם גענומען די
באן קיין בריסל און פון דארט דער פליגער קיין ניו יארק .במשך די
רייזע פון בריסל קיין ניו יארק איז יאסעלע שוין געווען פארשטעלט
ווי א מיידל ,דאן נאך מיטן נאמען קלאודין אבער פון ווען מ'איז
אנגעקומען אינעם לופטפעלד האט ער באקומען דעם נאמען
שרה ראטענמייער.

די ערשטע שטאפל וואס רות האט גענומען אין איר געדאנק
איז געווען דאס זוכן א פאסיגע ארט לענגאויס די פאראייניגטע
שטאטן ,צוליב וואס רות האט נישט געוואלט אים אזוי שנעל צוריק
ארויספירן פון אמעריקע כדי נישט אויפצוברענגען קיין פארדאכטן.
נאך פילע זוכענישן האט רות געפונען א ארט אין די גרויסע ישיבה
אין פילאדעלפיע.

די רייזע איז ב"ה אדורך בשלום נישט אויפברענגענדיג קייין שום
פארדאכטן און אין די ערשטע טעג פון חודש ניסן תשכ"ב האט
יאסעלע באטרעטן די ניו יארקע באדן און איז תיכף אפגעפירט
געווארן קיין מאנסי צום שטוב פון ר' מענדל גערטנער א זון פון ר'
זאנוויל גערטנער ע"ה.

צום ערשט האט זי זיך פארבינדן מיט א חשוב'ע עסקן הרב
בלומענטאל וועלכע האט געהאט נאנטע פארבינדונגען מיט די
הנהלת הישיבה פון פילאדעלפיע ,און זי האט אים געבעטן אז
ער זאל אויסנוצן זיינע קשרים מיט די הנהלת הישיבה ,אז זיי זאלן
מסכים זיין אריינצונעמען דאס קינד אין די ישיבה.

פון ווען יאסעלע איז אנגעקומען קיין מאנסי האט ער באקומען
דעם נאמען  -יענקעלע פרענקל  -און די מעשה וואס איז
אנגעגעבן געווארן איז אז יענקעלע איז א יתום פון זיין טאטע .און
זיין מאמע געפונט זיך אין ארגענטינע און ער האלט זיך אויף ביי
די גערטנער'ס.

דאס ערשטע מאל וואס הרב בלומענטאל האט אויפגעברענגט
פאר'ן ראש ישיבה דעם פארשלאג אז ער זאל מסכים זיין
אריינצונעמען יאסעלע שוכמאכער אין זיין ישיבה ,איז עס אים
נישט אזוי ווייט געפאלן ווייל ער האט זיך נישט געזוכט אריינצולייגן
אין פאסקע ,אבער נאך שטארקע הפצרות ווי אויך הפצרות פון זיין
רביצין וועלכע האט געוואלט האבן א חלק אין די מצוה ,האט ער
מסכים געווען  -אבער ער האט געבעטן אז מ'זאל עס אפשטופן
אויף נאך פסח תשכ"ב ,ווייל פסח צייט גייט זיין רביצין אריבערגיין
אן אפעראציע ,און ער וועט נישט קענען געהעריג עוסק זיין דערין.

צוליב'ן הייקלקייט פונעם ענין האט מען פרובירט צו האלטן
יאסעלע ווי מער אין שטוב כדי ער זאל זיך נישט דרייען אויפ'ן גאס
כדי אויב איינער זוכט עפעס זאל ער גארנישט טרעפן .רות האט
אויך געבעטן ר' זאנוויל גערטנער זאל שיקן זיין אינגל נח גערטנער
 וועלכע איז געווען די זעלבע עלטער ווי יאסעלע  -קיין מאנסיצו ר' מענדל'ס הויז כדי יאסעלע זאל האבן מיט וועם זיך צו חבר'ן
און שמועסן.

תיכף נאך פסח האט זיך הרב בלומענטאל פריש פארבינדן
מיט'ן ראש ישיבה ,אבער ער האט אים אנטוישט זאגנדיג אז ער
האט נארוואס באקומען א באריכט פון ארץ ישראל אז די פאליציי
האלט אים שוין ביים כאפן .ממילא האט ער מורא צו האלטן דאס
קינד .צוליב דעם איז יאסעלע דערווייל געבליבן אין מאנסי אין
שטוב פון ר' מענדל גערטנער.

רות האט גוט געציטערט און מורא געהאט  -און זי האט ליידער
געהאט פון וואס  -אז געוויסע פאלגן איר נאך אויף טריט און שריט,
בפרט ווען געציילטע טעג נאך וואס יאסעלע איז אנגעקומען צו די
גערטנער'ס קיין מאנסי .איז אגעקומען קיין ניו יארק איינע פון די
מקורבים ביי הגאון ר' ישראל יעקב קניבסקי ז"ל דער סטייפלער
גאון און יענער איז אין די ערשטע תקופה אויך געווען פון די גרויסע
עסקנים צו באהאלטן יאסעלע אבער שפעטער האט ער זיך
ארויסגעצויגן פון די גאנצע זאך אויפ'ן פארלאנג פון זיין קרייז .און
יענער האט ארויסגעדינגען א דירה ממש געציילטע הייזער אוועק
פון די גערטנער'ס טראץ וואס יענער איז אנגעקומען קיין ניו יארק
אנגעבליך צוליב געזונטהייט סיבות .אבער רות האט געשמעקט
אז ער איז געקומען מיט גענצליך אנדערע כוונות ,אבער זי האט
פרובירט אוועקצושטופן די חשדות נאך וואס עס איז איר נאך
געקלינגען אין די אויערן ,די ווערטער וואס זי האט געהערט מיט
בלויז געציילטע חדשים צוריק "כ'האף אז ווען זיי וועלן אנקומען צו
מיר וועל איך זיך קענען האלטן און זיך נישט ברעכן".

איך בין א שליח פונעם גורער רבי,
סטייפלער גאון ,קוממיות׳ער רב,
צוריק צוברענגען יאסעלע!
געווען איז עס חוה"מ פסח תשכ"ב ,רות האט זיך דאן געפונען
אין איר אכסניא אין וויליאמסבורג ,און פלוצלינג האט זיך די
טעלעפאן נעבן איר צימער צוקלונגען ,רות איז צוגעגאנגען און
אויפגעהויבן.
 העלא ,רות? פאר רות איז די שטימע געווען באקאנט ,אבער זיהאט נישט געקענט גענוי אפמאכן וועמענס דאס איז.
 צו וועם רעד איך ,האט זי געפרעגט. -איינער פון ארץ ישראל.

אבער דאך האט רות באשלאסן נישט צו נעמען קיין שאנסן און
זי האט באשלאסן אים אוועקצופירן פון מאנסי.

פרשת יאסעלע שוכמאכער

 -אבער ווער איז דאס.

די
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געווען אז ער האט זיך באנוצט מיט'ן נאמען פונעם קוממיות'ער
רב הרב מענדלסאהן ,וואס רות האט געוואוסט וואס זיין אמת'ע
מיינונג און שיטה איז ,האט ער באשלאסן זיך צו באנוצן מיט די
גדולי ישראל וואס זייער מיינונג איז טאקע געווען אזוי ,..און ער
האט איר געזאגט" ,רות דו דארפסט פארשטיין מיר מוזן אומקערן
יאסעלע ,אלע רבנים האלטן אזוי סיי ר' ישראל יעקב קנייבסקי ז"ל
דער סטייפלער גאון ,ווי אויך דער גורער רבי האלט אזוי.

 שמעון. איך קען נישט קיינעם מיט'ן נאמען שמעון ,און איך האלטנישט ביים רעדן מיט איינער וואס איך קען נישט ,קענט איר מיר
זאגן ווער איר זענט ,און גענוי וואס איר ווילט.
 רות! דאס איז נישט שמעון דאס איז ארי' שעכטער פון בניברק

(איינער פון די ראשי העסקנים וואס איז שטארק געווען פארמישט אנהייב פון

די פרשה ,און האט אויך געפירט די צוזאמטרעף צווישן רות און יאסעלע ,ווי אויך האט

וואס הייסט דו ווילסט מיר זאגן אז דער סטייפלער גאון
מיט'ן גורער רבי ווילן אז יאסעלע זאל ווערן פריי? האט אים רות
אטאקירט אויף צוריק.

ער שטארק ארויסגעהאלפן צו פארשטעלן יאסעלע ביים ארויספארן פון ארץ ישראל).
 איז וואס ווילט איר? און פארוואס האט איר איבערגעלאזטאייער פאמיליע אויף גאנץ פסח?

דא האט דער עסקן אנגעהויבן מיט א לאנגע שילדערונג איבער
א געוויסע רב אין תל אביב ר' יצחק ידידי' פרענקל וועלכע האט
ווארשיינליך באשלאסן צו מאכן א פרייליכע ענדע צו די געשיכטע
און גלייכצייטיג זיך אביסל אונזען ,ממילא האט ער געמאכט
א אפמאך מיט די עלטערן פון יאסעלע אז ווען יאסעלע וועט
צוריק געקערט ווערן וועט ער זיין זיין אפוטרופוס ,און ער וועט
זיכער מאכן אז יאסעלע זאל ערצויגן ווערן אונטער א שטרענגע
רעליגיעזע חינוך .דערנאך איז ער געגאנגען צום זיידן ר' נחמן
שטארקעס ז"ל אין טורמע .און ער האט אים פארגעשלאגן זיין
בייפאל .דער זיידע וואס איז נעבעך געווען שטארק צובראכן פון
די גאנצע זאך איז גלייך איינגעגאנגען אויפ'ן אפמאך ,אזוי האט דער
הרב פרענקל געהאט די פולע צושטימונג פון ביידע צדדים צו זיין
פלאן ,און דאן האט ער עס ברייט צושמירט אין אלע צייטונגען,
רופנדיג צו די וואס האלטן יאסעל'ען זאלן אים ארויסגעבן פאר אים
אויפ'ן פארלאנג פון ביידע צדדים.

 רות לאמיר רעדן צווישן  4אויגן ,דו זאלסט זיין ביי מיין אכסניאביז אנדערהאלבן שעה ,מיין אכסניא איז אויף  211בראדוועי.
 גוט איך וועל זעהן ,האט רות געזאגט אראפלייגנדיג דעםטרייבל ,שרעקעדיגע מחשבות איז איר באפאלן ,וואס וויל ער ,און
פארוואס האט ער איבערגעלאזט זיין פאמיליע אויף גאנץ פסח,
איז טאקע יא ריכטיג מיינע חשדות אז ער האט זיך יא געבראכן?
פארוואס באנוצט ער זיך מיט א פאלשן נאמען שמעון א שטייגער
ווי באהאלטענע שפיאנען.
מיט אזאנע געדאנקען האט רות פארלאזט די דירה אויפ'ן וועג
צו זיין אכסניא אויף בראדוועי.
ער האט איר אויפגענומען מיט א ברייטע שמייכל .אבער רות
האט אים נישט געלאזט צו לאנג ווארטן און זי איז גלייך צוגעגאנגען
צום ענין - ,וואס האט אייך געברענגט אהער קיין ניו יארק אינמיטן
פסח ווען יעדער פארברענגט מיט זיין פאמיליע?

יעדער בר דעת האט גלייך געזען די לעכעריגקייט פון די גאנצע
מעשה און יעדער האט פארשטאנען אז די גאנצע זאך איז בלויז
א "צייטונג מעשה" פאר די פאפירן אבער ווען עס וועט קומען
לידי מעשה ווען יאסעלע וועט אנקומען קיין ארץ ישראל וועלן
די עלטערן אינגאנצן פארגעסן אז עס עקזיסטירט אפילו א הרב
פרענקל און זיי וועלן טון מיט'ן קינד כל מה שלבם חפץ.

ער האט זיך קודם פרובירט ארויסצודרייען זאגענדיג אז ער
איז געקומען קיין ניו יארק צוליב געזונטהייט פראבלעמען וכו' .און
ער האט אנגעהויבן פירן די שמועס איבער אנדערע טעמעס ,נאך
עטליכע מינוט פון נישטיגע שמועסערייען האט רות באשלאסן
צו פירן דעם שמועס דארט צו וואו ער וויל צוקומען .וואס טוט
זיך עפעס אין ארץ ישראל? האט אים רות איבערגעהאקט ,עס
איז קענטיג געווען אויף אים אז אויף די שאלה האט ער שוין לאנג
געווארט און ער האט אנגעהויבן שילדערן פאר רות די שווערע
מצב אין ארץ ישראל וואס די אידן גייען דורך א דאנק די פרשה
און וויפיל די פאליציי רודפ'ט די אידן ,אבער רות האט אים תיכף
צוריקגעווארפן מיט שטארקייט איך ווייס פארוואס זיי רודפ'ן אייך,
ווייל עטץ מיט אלע ענקערע ראשי ישיבות און רבנים ציטערן פון
זיי ,און זיי ווייסן דאס ,וועגן דעם רודפ'ן זיי ענק.

ווען דער עסקן פון בני ברק האט געענדיגט מיט זיין מעשה מיט
הרב פרענקל ,האט ער געווארט צו זען די רעאקציע פון רות ,רות
האט געווארט א מינוט ,און זי געט אים א פרעג ,זאג דו גלייבסט
אז יאסעלע'ס עלטערן וועלן לאזן אז יאסעלע זאל באקומען א
רעליגיעזן חינוך? האט ער געענטפערט ,די רבנים גלייבן אז די עצה
פון הרב פרענקל וועט ארבעטן און אויב דאס וועט נישט ארבעטן
איז דאס דאך מער נישט אונזער דאגה ,פון דאן אן איז דאס די
רבנים'ס פראבלעם!

אבער ער האט ממשיך געווען צו שילדערן ,איך ווייס נישט וואס
עס גייט פאר ,הרב מענדלסאהן דער קוממיות'ער רב לויפט מיר
נאך א גאנצן טאג און ער בעט מיר איך זאל צוריקגעבן דאס קינד.

אבער רות האט דאס נישט גלייך אנגענומען ,זי האט געזאגט
וואס עפעס די רבנים'ס פראבלעם ,כלל ישראל'ס פראבלעם ,אזוי
האבן זיי זיך ארומגעאמפערט א לענגערע צייט ווען יעדער האלט
זיך עקסטרעם ביי זיינס.

רות איז ווייס געווארן ווי די וואנט ,און זי האט זיך געגעבן א
שטעל אויף און אנגעהויבן שרייען ,וואס קומט דא פאר ,מ'האט
אייך אהערגעשיקט מיר צו איבערצייגן צוריקצוגעבן דאס קינד?
לאמיר אייך קלאר שטעלן דאס וועט אין קיין פאל נישט פאסירן! צי
עס זאל הייסן שעכטער צי גאר מענדלסאהן ,איך בין א ארבייטער
פאר'ן באשעפער און נישט פאר פאליטיק האט רות אויסגעפירט.

אינמיטן גיבט דער עסקן א פרעג פון רות .דו האלטסט איך
זאל אהערברענגען מיין ווייב און קינדער קיין אמעריקע?  -צו וואס
פרעגט רות ,ענטפערט ער איר ,ווייל איך זעה אז דו ביסט אזוי
פאר'עקשנ'ט נישט צוריקצוגעבן דאס קינד ,און איך זעה אז איך
וועל נאך דארפן אסאך ארבעטן אויף דיר דו זאלסט זיך ברעכן,
ממילא פרעג איך צי דו האלטסט אז עס וועט געדויערן אזוי לאנג
אז ס'איז כדאי אהערצוברענגען מיין ווייב און קינדער.

דער עסקן וואס איז געזיצן קעגן איר איז שטארק דערשראקן
געווארן פון די שטארקייט פון רות וועלכע האט אים אזוי
אריינגעזאגט ביזן סוף ,און האט באשלאסן אז זיין טעות איז

פרשת יאסעלע שוכמאכער

ביי דעם שטאפל האט רות איינגעזען אויף זיכער דאס וואס

וט

קונטרס אילני הפרדס

קעגן דעם קוממיותער רב ז"ל.

זי האט שוין אפגעמאכט פון פריער ,אז דער איז ארויסגעקומען
מיט דעם איינעם ציל איר צו איבערצייגן אז זי זאל צוריקגעבן דאס
קינד ,איז זי געווארן שטארק אויפגעברויזט ,און זי האט זיך געגעבן
א שטעל אויף און געגעבן א שריי! "הרב שעכטער איך האב נישט
געגלייבט אז איר גייט אונז אזוי פארראטן" ,און זי איז ארויסגעגאנגען
פארקלאפענדיג די טיר אונטער זיך ,אים איבערלאזנדיג אינגאנצן
צומישט און דערשראקן אין צימער.

די געשיכטע וואס דער קוגלער האט פארציילט איז געווען
אז מוצש"ק חמשה עשר בשבט שנת תש"כ האט קוגלער געזען
מודעות איבער א אסיפת רבנים וועלכע דארף פארקומען דעם
קומענדיגן זונטאג אין כולל חזון איש אין בני ברק .אזוי ווי דער
קוגלער האט פארמאגט א אויטא האט אים ר' ישראל פויזנער -
דער גבאי פונעם רב  -געבעטן אז ער זאל מארגן פירן דעם רב מיט
נאך עטליכע קוממיות'ע איינוואוינער צו די אסיפה.

אראפגייענדיג די וויליאמסבורגער גאסן נאך די אסיפה ,האט
רות ביי זיך אין הארץ געוואוסט אז עפעס גייט זיך דא טוישן,
עפעס גייט פאסירן ,אז יעדער ממש אפילו איר נאנטסטער און
באגלייבסטער מענטש האט זיך שוין געבראכן ,האט זי געוואוסט
אז זי האט פון וואס מורא צו האבן.

בשעת די רייזע האט איינע פון די אנוועזנדע אין אויטא
געפרעגט וואס וועט זיין די רעדע ביי די אסיפה האט די רב
געענטפערט אז עס האנדלט זיך איבער א ערליך קינד וואס איז
נתגדל געווארן ביי זיין זיידן און עס דראעט אים א נעץ אריינצופאלן
אין שמד ממילא וועט מען ביי די אסיפה אויסשמועסן עצות וויאזוי
צו ראטעווען דאס קינד ,קוגלער האט אויך צוגעלייגט אז עס
דאכט זיך אים אויך אז ער האט געהערט דערמאנען דעם נאמען
'יאסעלע'.

קוממיות׳ער רב ווערט ארעסטירט
ווי געשריבן אין אונזערע פריערדיגע קאפיטלען האבן די
פאליציי פרובירט צו ארעסטירן דעם קוממיות'ער רב הגה"צ ר'
בנימין מענדלסאהן ז"ל .אבער ס'איז נישט צושטאנד געקומען
צוליב אינערליכע פאלשע דרוק פון די חבר הכנסת פון אגודת
ישראל ווי אויך צוליב אויסערליכע דרוק אלס מורא אויס פון די
רעאקציע פונעם יהדות החרדית וועלכע האבן זיך געראכטן
אויף שטורעמישע מחאות אויב עס וועט ארעסטירט ווערן א רב
בישראל ,אבער הארט פאר שבועות תשכ"ב האט דער שופט
פונעם בג"ץ גע'פסק'נט ,אז דאס איז עס .די פאליציי דארף טון
געזעצליך ,און האט פארלאנגט א באלדיגע ארעסט ,אויפ'ן
קוממיות'ער רב.

דערנאך האט קוגלער ווייטער געשילדערט אז ביי די אסיפה
האט ער געהערט די שטימעס פון שלמה לארענץ און איטשע
מאיר לעווין (חברי הכנסת פון אגודת ישראל) וואס זיי ביידע האבן הייס
אפעלירט צום רב צו ראטעווען דאס קינד און פארהוילן פון זיינע
עלטערן" .עס איז א גרויסע מצוה צו באהאלטן דאס קינד עד
יעבור זעם" האט שלמה לארענץ געזאגט לויט די עדות'שאפט
פון קוגלער .דערנאך - ,שילדערט ווייטער קוגלער - ,האט מען
ארויסגעברענגט פון די אסיפה א קליין ניין יעריג קינד ארומגענומען
מיט דעקעס און מען האט אים אריינגעלייגט אין מיין אויטא און
מען האט מיר באפוילן אים אראפצולייגן ביי די שטוב פון די קוט
פאמיליע ,ווי אויך צוליב די ענגשאפט אין אויטא איז דער רב נישט
צוריקגעקומען יענע נאכט קיין קוממיות נאר געבליבן נעכטיגן אין
בני ברק.

אין א שטילן פרייטאג צונאכטס זענען מאסן פאליציי באפאלן
דעם שטילן דארף קוממיות און ארעסטירט דעם רב .עס איז תיכף
אנטשטאנען א מהומה אין דארף ווען די איינוואוינער זענען זיך
צוזאמגעלאפן און פרובירט אפצוהאלטן דעם ארעסט ,אבער די
פאליציי האט זיי מיט כח צושפרייט.

ביז דא איז די עדות'שאפט פון קוגלער אויף וואס מען האט
אפיציעל געבויט די קלאגעס מיט וואס מען האט באשולדיגט דעם
קוממיות'ע רב און אים איינגעזעצט.

עס איז תיכף געהערט געווארן א שארפע רעאקציע פונעם
יהדות החרדית בארץ ובגולה.

אלס רעזולטאט פון די ארעסט איז פארגעקומען אין בני ברק א
ריזיגע פראטעסט פאררופן דורך די בני ברק'ע רבנים ,ווי טויזנטער
האבן פראטעסטירט און אויסגערופן זייער ווייטאג קעגן די רדיפות
בכלל און אקעגן די ארעסט בפרט.

פרשת מטות

אויך אין ירושלים האט דער בד"ץ העדה החרדית ארויסגעגעבן
א הכרזה אז אין אלע בתי מדרשים לענגאויס ירושלים זאל מען זיך
אפשטעלן בעפאר קריאת התורה און אויסרופן א שארפע מחאה
קעגן דעם ארעסט פונעם קוממיות'ע רב.

די פראצעס פונעם קוממיות'ע רב
ווי געשריבן די פארגאנגענע וואך איז הרה"צ ר' בנימין
מענדלזאהן ז"ל ארעסטירט געווארן הארט פאר שבועות תשכ"ב,
א מיטוואך פאר שבועות איז ר' בנימין ערשינען אין געריכט צו זיין
ערשטן פראצעס .די פראצעס איז געפירט געווארן דורך  3ריכטער

כל הגולה כמדות אש!
תיכף נאכ'ן ארעסט בעפאר שבועות האט זיך דער בד"ץ העדה
החרדית געוואנדן צו די רבני התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא
אז דאס יהדות החרדית אין ניו יארק זאל אפרעכטן א פראטעסט
זיך אנצונעמען פאר זייערע ברידער בארה"ק וועלכע גייען אדורך
שווערע רדיפות אין ליכט פון די פרשה יאסעלע שוכמאכער ווי
אויך אקעגן די ארעסט אויף אזא גדול בישראל ווי דער קוממיות'ער
רב.

(טראץ וואס די קעיס איז פון פאראויס באשטימט געווארן אלס א קעיס ווי מען קען
נאר באקומען א מאקסימום ביז  7יאר טורמע וואס געווענליך קען אזא קעיס געפירט
ווערן דורך איין ריכטער אבער דאך האבן זיי באשלאסן צו נעמען  3צוליב די הייקלקייט

פונעם ענין) די קלאגע אקעגן דעם קוממיות'ע רב איז בעיקר געווען
געבויט און באזירט אויף די עדות'שאפט פון א געוויסע יוגנטליכער
פון קוממיות מיט'ן נאמען יצחק קוגלער וועלכער איז געווען א
דעליווערי מאן פאר א בעקעריי אין קוממיות און ער האט צוליב
געוויסע סיבות באשלאסן צו פאנטאזירן א מעשה און עדות זאגן

פרשת יאסעלע שוכמאכער

די רבני התאחדות הרבנים האבן אפגעהאלטן עטליכע אסיפות

זט

קונטרס אילני הפרדס

פון זאל  -וועלכע איז געווענליך פארשלאסן  -און אזוי האט מען
געקענט אריינלאזן דעם ציבור וואס האט געווארט אינדרויסן ,אין
זאל .שפעטער האט מען געעפנט אלע  3גאלעריען וועלכע זענען
שנעל אנגעפולט געווארן.

וואו מען האט ארומגענומען דעם גאנצן ענין און זיי האבן באשלאסן
 נאכ'ן אנפרעגן דעת קדשו פון רביה"ק הדברי יואל זי"ע נשיאהתאחדות הרבנים  -אדורך צופירן א גרויסע מאסן פראטעסט
תיכף נאך שבועות תשכ"ב און מען האט באשטימט דעם דאטום
אויף ט' סיון.

די אויבן אן איז באשיינט געווארן מיט א געשאצטע  300רבנים
וואס זינט די גרויסע מחאה אקעגן גיוס בנות בשנת תשי"ד איז
נאכנישט געווען ביי קיין שום מחאה אזויפיל רבנים .עס האט זיך
בעיקר אנגעזען די רבנים פון התאחדות הרבנים בראשם פונעם
נשיא דער רשכבה"ג רביה"ק הדבר"י זי"ע .עס איז אויך מערקבאר
געווען דאס השתתפות פון פילע פרעמדע רבנים פון אנדערע
קרייזן ,צווישן זיי איז געווען די גרויסע ראשי ישיבות ווי הגאון ר'
אברהם קאלמאנאוויטש ז"ל ר"י מיר .הגאון ר' אברהם יפה ז"ל ר"י
בית יוסף נובהורדק ,הגאון ר' יצחק הוטנער ר"י ר' חיים בערלין,
הגאון ר' משה פיינשטיין ז"ל ר"י תפארת ירושלים ועוד ועוד.

צום פראטעסט איז ספעציעל ארויסגענומען געווארן די גרויסע
זאלן פון 'מאנהעטן סענטער' וועלכע האט ענטהאלטן ארום 3,500
זיץ פלעצער און נאך ארום  1,000שטיי פלעצער.
נאכ'ן מאכן דעם החלטה איז פארגעקומען פילע אסיפות
עסקנים ארום דעם פראטעסט וויאזוי צוזאמצוברענגען א ריזן
עולם פון אלע שיכטן און קרייזן ווי אויך אז דער פראטעסט זאל
באקומען דעם מאקסימאלע דעקונג אין אלע צייטונגען און ראדיא
סטאנציעס כדי די קול מחאה זאל גוט דערהערט ווערן און שטארק
אפהילכן.

אויך איז אנוועזנד געווען ביים פראטעסט פילע רעפארטערס
פון גרויסע נייעס און טעלעוויזיע סטאנציעס וואס זענען געקומען
מיטהאלטן די מחאה כדי דאס שפעטער צו דעקן .די ציוניסטישע
לאבי גרופעס פון אמעריקע האבן געלייגט גרויס דרוק אויף אלע
צייטונגען סיי די אידישע און סיי די גוי'שע אז זיי זאלן נישט
דעקן דעם פראטעסט ,אבער טראץ זייער פרואוון האבן עס רוב
צייטונגען יא געדעקט אריינגערעכנט די גרויסע צייטונגען ווי די 'ניו
יארק טיימס' און די 'וואשינגטאן פאוסט'.

די התאחדות הרבנים האט אנגעפירט א שטארקע קאמפיין
צוזאמצוברענגען ווי א גרעסערע ציבור אויך פון די פרעמדע גאס
 נישט קיין סאטמארע חסידים  -און עס איז געדריקט געווארןטויזנטער פלאקאטן סיי אויף אידיש און סיי אויף ענגליש ,וואס
די בחורי הישיבה זענען ארויסגעשיקט געווארן ארומצוהענגען
אויף אלע עפנטליכע ערטער ,בעיקר ביי די סאבוועי סטאנציעס
(ווי עס דרייען זיך דורך צענדליגער טויזנטער מענטשן טעגליך) און נעבן גרויסע
געשעפטן ,ווי אויך איז געמאכט געווארן ספעציעלע אויפקלערונגס
צעטלעך וועלכע איז פארטיילט געווארן אין מאנהעטן מסביר צו
זיין פאר די אמעריקאנע גאס די ציל פון די פראטעסט.

מערקבאר איז געווען אז דוקא די צייטונג פון די אגודה דער
'המודיע' זיי האבן מורא געהאט און זיי האבן נישט געדעקט בכלל
דעם פראטעסט ,טראץ וואס דער קוממיות'ער רב איז געווען א
אנגעזעענע פערזענליכקייט אין די אגודה.

ערב שבועות איז אין די צייטונג 'דער איד' געווען א ספעציעלע
ביילאגע אין בעפארברייטונג צום פראטעסט ווי עס איז ברייט
געשילדערט געווארן די רדיפת הדת וואס די אידן אין ארה"ק גייען
אדורך אין ליכט פון די פרשה ,ווי אויך איז באריכטעט געווארן דעם
ארעסט אויפ'ן קוממיות'ע רב הרה"צ ר' בנימין מענדלזאהן ז"ל.

קול ה' בכח!
עטוואס נאך  6אזייגער ווען אינעם ריזן זאל פון מאנהעטן
סענטער זענען שוין געווען פארזאמלט טויזנטער אידן איז
צוגעגאנגען צום מייקראפאן דער יו"ר המחאה דער באקאנטער
חכימא דיהודאי הגה"צ ר' ישכר בער ראטענבערג זצ"ל אב"ד
וואוידסלאוו דער דעמאלסדיגער יו"ר וועד הנהלה פון התאחדות
הרבנים און ער האט אריינגעפירט דעם פראטעסט ,דער יו"ר האט
אין קורצע ווערטער ארויסגעברענגט די שווערע מצב פון אחינו בני
ישראל תושבי ארה"ק און וואספארא רדיפות זיי גייען אריבער אין
ליכט פון די פרשה .דערנאך האט ער ארויסגעברענגט ווי א גרויסע
'שמד אפאראט' די מדינה איז און וויפיל אידישע קינדער זיי האבן
שוין אויסגע'שמד'ט מיום הוסדה און דא אז עס דאכט זיך זיי אז
מען וויל ראטעווען איין נפש מישראל לייגן זיי זיך אריין אויף אלע
פראנטן דאס צו שטערן.

טראץ די פילע בקשות האט זיך די אגודה  -צוליב פאליטישע
אינטערעסן  -זיך נישט צוגעשטעלט צום פראטעסט אבער דאס
האבן זיי יא מסכים געווען צו געבן פאר די פרעסע און ראדיא
'פראטעסט סטעיטמענטס' אקעגן די רדיפת הדת און אקעגן דעם
ארעסט אויפ'ן קוממיות'ע רב .אסרו חג שבועות א טאג בעפארן
פראטעסט איז געווען אין די פרעסע און אין די ראדיא פראטעסט
סטעיטמענט'ס דורך די  3אגודה ארגאניזאציעס 'אגודת הרבנים'
'פועלי אגודת ישראל' 'אגודת ישראל'.
ווי אויך במשכ'ן שבועות האבן אלע היימישע רבנים וועלכע
האבן געהערט צו די התאחדות הרבנים גע'דרש'נט אין זייערע בתי
מדרשים פאר זייערע מתפללים אז זיי זאלן זיך גיין משתתף זיין
ביים גרויסן פראטעסט א טאג נאך אסרו חג ט' סיון.

דערנאך האט דער וואוידסלאווער רב פארגעליינט די בריוון
וואס זענען געשיקט געווארן צום פראטעסט .צום ערשט די בריוו
פון די עדה החרדית וואס האט זיך געליינט ווי פאלגענד :תורה
תורה חגרי שק מלאה הארץ רדיפות ושנאת הדת ,צאו והפגינו וה'
עמנו ,בברכה בית דין צדק העדה החרדית ירושלים .דערנאך איז
געווען בריוון פון נאך פילע רבנים לענגאויס אמעריקע וועלכע
האבן זיך מחמת איזה סיבה נישט געקענט משתתף זיין ממילא
האבן זיי געשיקט א ווארימע בריוו צום פראטעסט.

דער פראטעסט איז באצייכנט געווארן מיט א אויסטערלישע
הצלחה און סוקסעס ווען עס האבן זיך משתתף געווען א זעלטן
ריזן ציבור .דער פראטעסט איז אפיציעל פאררופן געווארן אויף 6
אזייגער אבער בלויז א שעה דערויף אום  7אזייגער איז די פאליציי
געווען געצווינגען צו פארשליסן דעם זאל וועלכע האט שוין דאן
ענהאלטן איבער  5,000אין די צייט ווען עס קען ארייננעמען -
מיט אירע ארום טויזט שטיי ערטער  -א מאקסימום פון 4,500
מענטשן ,אזוי אז א גרויסער ציבור איז געבליבן שטיין אויפ'ן
גאס און פון דארטן פרובירט מיטצוהאלטן די דרשות .שפעטער
האט מען געעפנט אויך איינע פון די גאלעריעס אויף דרום זייט

פרשת יאסעלע שוכמאכער

דערנאך האט אויפגעטרעטן הגאון ר' אברהם קאלמאנאוויטש

זי
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וואו מען האט געוואלט עס זאל אנקומען ,ווי אויך האט מען עס
פארשפרייט אין די צייטונגען אויף די ענגלישע שפראך.

ז"ל ר"י מיר וועלכע האט אין זיין הארצרייסנדע דרשה
ארויסגעברענגט די שווערע מצב וואס די תושבי ארה"ק גייען
אדורך באזונדער האט ער זיך געשטעלט אויף דעם פונקט אז
רבנים ווערן ארעסטירט און געשטעלט צום משפט פאר'ן בלויזן
חטא פון וועלן ראטעווען אידישע קינדער פון שמד.

דער קוממיות'ער רב איז געהאלטן געווארן אין ארעסט במשכ'ן
שבועות אן די מעגליכקייט ארויסצוגיין אויף בעיל .עטליכע טעג
נאך שבועות איז פארגעקומען זיין פראצעס.

ווי אויך האט ער ארויסגעברענגט אז די ציונים האבן געהאט
די מעגליכקייט צו ראטעווען אידישע קינדער ביי די '2טע וועלט
קריג און זיי האבן עס בלויז נישט געטון צוליב זייערע פאליטישע
אינטערעסן און דא קומען זיי און זיי מאכן זיך גאר פאר די
פארזארגערס פון כלל ישראל "הרצחת וגם ירשת?" האט הרב
קאלמאנאוויטש געדינערט .דערנאך האט ער ארויסגעברענגט די
מסירת נפש פון ר' נחמן שטארקעס סיי אונטער די קאמוניסטן און
סיי דא אין 'מדינת ישראל' ווערט ער ווייטער געפייניגט פארן וועלן
ראטעווען זיין אייניקל פון שמד!

פרשת מסעי
די פראצעס פונעם קוממיות'ער רב
א דינסטאג נאך שבועות י' סיון תשכ"ב  -איין טאג נאכ'ן ריזן
פראטעסט  -איז פארגעקומען דעם ענדגילטיגן פראצעס פונעם
קוממיות'ער רב ווי עס האט געדארפט באשטימט ווערן זיין
אורטייל.

דערנאך האט אויפגעטרעטן דער פאלטישאנער רב הגה"צ ר'
ישראל אברהם שטיין זצ"ל וועלכע האט ארויסגעברענגט אז רוב
רובא פון די טויזנטער משתתפים אין די דאזיגע מחאה זענען נאך
מלחמה איבערלעבער און דאך זענען זיי יעצט מער פארווייטאגט
ווי דעמאלס צוליב דעם וואס זיי האבן זיך איינגערעדט אז איינמאל
די מלחמה גייט אריבער וועלן זיי קענען לעבן רואיג און אויפשטעלן
אידישע דורות ,און דא  -האט דער פאלטישאנער רב געהויבן זיין
שטימע  -דארפן מיר זיך צוזאמקומען פראטעסטירן אקעגן וועם?
אקעגן אידישע קינדער בני אברהם יצחק ויעקב!

צום ערשט האט זיך אויפגעשטעלט די 'עדות' יצחק קוגלער
און האט איבערפארציילט זיין היימיש פאבריצירטע געשיכטע
פון יענעם זונטאג ווען ער האט געפירט דעם רב צו די אסיפה אין
כולל חזון איש און האט דערנאך געפירט יאסעלע קיין קוממיות
איינגעהילט אין דעקעס.
דערנאך האט זיך אויפגעשטעלט דעם רב'ס אדוואקאט שמואל
תמיר
באשולדיגונגען קעגן דר .קאסטנער ביי די בארימטע 'קאסטנערס משפט') און ער
האט אנגעהויבן אפצופרעגן דעם קוגלער ,צום ערשט האט ער
געשטעלט אזא פראגע ,פארוואס אין אנהייב פון די פרשה ווען די
פאליציי האט אויסגעפארשט יעדע קוממיות'ע איינוואוינער איז
פארצייכנט אין די פאליצייאישע פראטאקאלן אז קוגלער האט
געענטפערט פאר די פאליציי אז ער ווייסט פון גארנישט ארום די
פרשה און בלויז נאכדעם וואס די אדוואקאט פון די שוכמאכער'ס
האט באזוכט קוגלער איז ערגעץ ווי באשאפן געווארן די געשיכטע.
דערנאך האט ער אים געפרעגט אז לויט דיין געשיכטע האט מען
דאך געברענגט דעם קינד ארומגענומען מיט דעקעס נו פון ווי
האסטו געוויסט אז דאס איז יאסעלע .דריטנס פארוואס ווען די
פאליציי האט דער ערשטער מאל אויסגעפארשט קוגלער  -ווי
אויבן דערמאנט אנהייב פון די פרשה  -האט ער געענטפערט
פאר די פאליציי אז ער איז געוואויר געווארן אז דאס קינד וואס
איז איינגעשטאנען ביי די קוט'ס איז יאסעלע בלויז דורך די
צייטונגען וועלכע האבן דאס באשריבן און יעצט אין געריכט האט
ער פארציילט אז ער האט עס גאר געהערט פון איינוואוינער אין
קוממיות.

(דער תמיר איז בעיקר בארימט געווארן אין לאנד ווען ער האט אנגעפירט די

דערנאך האט דער פאלטישאנער רב אין קורצן איבערגעגאנגען
די פרטי הדבר פון אנהייב און האט ארויסגעברענגט די ווייטאג אז
אידן ווערן אזוי גע'רודפ'ט אין ארה"ק פאר גארנישט און פאר נישט
און ער האט אויסגעפירט אז כלל ישראל דיירי הגולה וועלן צושטיין
צו די רעכטע האנט פון אונזערע ברידער בארה"ק מיט סיי וואס
עס וועט זיך אויספעלן.
דערנאך צום לעצט האט אויפגעטרעטן הגה"ק בעל ויחי יוסף
מפאפא זצ"ל וועלכער האט גערעדט מיט א שטארקייט די גאנצע
צייט ,דער פאפא רב ז"ל האט אנגעהויבן :בכל יום ויום בת קול
יוצאת מהר חורב אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ,און דא
האט ער ארויסגעברענגט בקול בכי ווי ביליג די כבוד התורה איז
אין ארה"ק אז די פאליציי האט זיך געוואגט צו ארעסטירן א רב
בישראל א בעל הוראה רבות בשנים.
דערנאך האט דער פאפא רב אויסגעשריגן :די גמ' זאגט אין
מס' תענית בשעת צרה מוציאין את התיבה לרחובה של עיר.
ליידער ליידער האלטן מיר דא ביי אזא מצב ,מיר האבן געמוזט
ארויסקומען לרחובה של עיר צו שרייען .עס איז נישט גענוג געווען
וואס מיר האבן געשריגן ביי אונז אין בית מדרש! דערנאך האט די
פאפא רב ז"ל ארויסגעברענגט די נקודה אז מ'זעט פון די יעצטיגע
מצב ווי שטארק די ציוניסטישע מדינה לייגט זיך אריין צו ברענגען
צו שמד איין נפש מישראל "זיי זענען נישט מוותר אפילו אויף
איינס" האט ער אויסגעשריגן און ווי זיי ווילן אפ'שמד'ן גאנץ כלל
ישראל רח"ל.

אויף קיין איינע פון די פראגעס האט נישט קוגלער געהאט
צו געבן אן ענטפער ,ער האט זיך בלויז ארומגעקוקט שטארק
צומישט.
דערנאך זענען אויסגעפרעגט געווארן די אנדערע באשולדיגטע
ר' ישראל פאזנער ,ר' משה דוד פאללאק און ר' יצחק מאיר
ראפפארט וועלכע זענען אנגעבליך  -לויט קוגלער'ס געשיכטע -
זיך אויך געפונען אין קאר אויפן וועג צו די אסיפה אבער די אלע
האבן כולם פה אחד געלייקנט אז זיי זענען בכלל געפארן יענעם
זונטאג צו עפעס א אסיפה.

דערנאך האט דער יו"ר המחאה דער וואוידיסלאווער רב ז"ל
אויסגערופן די קלארע רעזאלוציעס פונעם פראטעסט וואס אין די
רעזאלוציעס איז קלאר ארויסגעברענגט געווארן די מעסעדזש פון
די גרויסע פראטעסט.

דערנאך האט זיך אויפגעשטעלט ר' ישראל פאזנער  -איינער

די רעזאלוציעס איז אפגעשיקט געווארן צו אלע ערטער

פרשת יאסעלע שוכמאכער

חי

קונטרס אילני הפרדס

אויף אלע קוממיות'ע אנגעקלאגטע ,האבן געוויסע צייטונגען
אנגעהויבן דעבאטירן ווער עס איז דער יצחק קוגלער וואס אויף
זיינע רייד איז די גאנצע קלאגע געבויט געווארן .און ווי עס האט
זיך ארויסגעשטעלט איז יצחק קוגלער שוין געווען בארימט אין
קוממיות מיט זיינע "מעשים טובים" און צוליב דעם האט אים
יעדער גערופן "דער שגץ" און כמובן האט אזא פארשוין נישט
געהאט קיין שום שייכות מיטן רב און מעגליך האט אים דאס
באוואויגן צו בויען זיין געשיכטע.

פון די באשולדיגטע  -און ער האט גענומען רשות פונעם ריכטער
צו רעדן אפאר ווערטער ,און ער האט געזאגט אז עס דאכט זיך
אים אז ער ווייסט פון ווי קוגלער'ס געשיכטע איז געבוירן געווארן
און ער האט דערציילט אז חול המועד סוכות תשכ"ב זענען פולע
איינוואוינער פון קוממיות געפארן קיין בני ברק צו א שמחת בית
השואבה וואס איז פארגעקומען אין כולל חזון איש און זיי זענען
געפארן מיט א געדינגענעם טרעקל און יצחק קוגלער איז אויך
מיטגעפארן אבער נישט אלס דרייווער און ביי יענעם שמחות
בית השואבה האט טאקע גערעדט דער קוממיות'ער רב ווי אויך
שלמה לארענץ ,און אויפ'ן וועג אהיים איז דארט געווען שטארק
קיל ממילא האט ר' משה דוד פאלאק גענומען זיין קליין אינגל
און אים ארומגענומען מיט דעקעס ,און מסתם  -האט ר' ישראל
אויסגעפירט  -האט זיך דער קוגלער פארמישט צווישן שמחת בית
השואבה און ט"ו בשבט...

די צייטונגען האבן אראפגעמאלן דאס גאנצע געריכט זייער
מאדנע ,שרייבנדיג אז זיי וואונדערן זיך אויפ'ן געריכט אז ווען דער
קוגלער האט צום ערשטן מאל פארציילט זיין דערציילונג האט מען
אנשטאט אים אראפשליידערן אלע שטיגן זיך געזעצט שרייבן א
פראטאקאל און געבויט א קלאגע אויף זיינע ווערטער ,עס איז
קלאר ,האבן אלע צייטונגען געשריבן אז די עצם זאך אז מען האט
אים אויסגעהערט איז זיכער געקומען פון א שנאה צו די חרדים
און די מדינה האט זיך ממש געזוכט צו ארעסטירן ווי מער חרדים.

דערנאך האט זיך אויפגעשטעלט הרב ר' בנציון פאלמאן
מראשי כולל חזון איש וועלכער האט עדות געזאגט אז ער האט
פארגעלערנט א שיעור יענעם זונטאג נאכט אינעם כולל חזון איש
און ער האט נישט געזען קיין שום אסיפה דארט .אויך האט זיך
אויפגעשטעלט די גבאי פונעם כולל וועלכער האט אויך געוואוינט
העכערן כולל און ער האט אויך עדות געזאגט אז גארנישט איז
דארט פארגעקומען במשך יענע נאכט .אזוי האט זיך במשך די
דריי שעה פונעם געריכט אויפגעשטעלט  22עדות יעדער מיט
אן אנדערע ראי' אז קוגלער איז סתם א "בעל החלומות" און די
דערציילונג פון די אסיפה איז קוגלער'ס אייגן פאבריצירטע
געשיכטע.

די ש.ב .און מוסד ביי די ארבעט
עס איז געווען אין א קילע פארנאכטס שבט תשכ"ב ,איסר
הראל ,דער פירער פון די "שירות בטחון" (ש.ב ).שפיאנאזש
ארגאניזאציע אין מדינת ישראל האט זיך נארוואס צוריקגעקערט
קיין ארץ ישראל נאך א שפיאנאזש ארבעט אין אויסלאנד ,און
ער איז תיכף אלארמירט געווארן אז דער ראש הממשלה דוד
בן גריון שר"י זוכט אים זייער וויכטיג און ער וויל רעדן מיט אים,
הראל האט זיך געאיילט צום וואוינונג פון בן גריון ,ווי ער האט זיך
פארגעשטעלט וויל דער ראש הממשלה וויסן א באריכט ווי ער
האלט מיט די אקציע צו כאפן מענגעלע שר"י( ,וועם די ש.ב .האבן דאן
געזוכט צו ברענגען צו גערעכטיגקייט) אבער גאנץ אן אנדערע בילד האט
אים ענטפאנגען אריינקומענדיג צום ראש הממשלה .מיר וועלן דא
ציטירן אפאר שורות פון הראל'ס טאג בוך ווי הראל שילדערט יענע
באזוך ביי בן גריון:

קוממיות'ער רב ווערט באפרייט
טראץ וואס יעדער האט שוין איינגעזען די לעכעריגקייט פון די
מעשה וואס קוגלער האט פאבריצירט האבן די פראקורארן וועלכע
האבן געקלאגט די קוממיות'ער רב געבעטן מען זאל אפשטופן
דאס ארויסגעבן פונעם ענדגילטיגן אורטייל מיט נאך א טאג מיט
די האפענונג אז זיי וועלן אין די צייט קענען צוזאמקראצן עפעס
באווייזן אז קוגלער'ס דערציילונג איז יא אמת ,און די ריכטער זענען
איינגעגאנגען צו ווארטן נאך א טאג.

"ווען איך בין אריינגעקומען צו בן גריון איז די ראש הממשלה
געזיצן איבער א הויפן בלעטער דאכט זיך מיר אז ס'איז געווען
צייטונגען און ער האט אריינגעקוקט דערין ,נאך א מינוט שטילקייט
גיט ער מיר א פרעג' ,האלטסטו אז דו קענסט טרעפן דאס קינד'
איך האב נישט גלייך געכאפט פון וועלכע קינד ער רעדט ,אבער
עס איז מיר תיכף אדורכגעלאפן אין קאפ דעם נאמען "יאסעל'ע
שוכמאכער" מיט וועם די צייטונגען און פרעסע אין מדינת ישראל
זענען לעצטנס פארנומען ,אבער כ'האב מיך נישט געקענט
פארשטעלן אז די ראש הממשלה זאל מיר אריבעררופן רעדן
וועגן אן איינצעלע קינד .וועלכע קינד? האב איך אים געגעבן א
פרעג ,וואס הייסט וועלכע? דו האלטסט נישט מיט? דאס קינד
יאס'עלע שוכמאכער ,ער לאזט מיר נישט שלאפן ביינאכט! עס
האט געהערשט א שטילקייט אין צימער פאר עטליכע מינוט .נו,
קענסט עס נעמען אויף דיר? פרעגט ער מיר נאך עטליכע מינוט
שטיל שווייגעניש ,כ'וועל פרובירן אויף אלע פראנטן איז געווען מיין
תירוץ"( .ביז דא איז די אויסצוג פון די טאג בוך פון איסר הראל).

יענעם פארנאכטס איין טאג בעפאר די ריכטער האבן געזאלט
ארויסגעבן דעם ענדגילטיגן אורטייל אויפ'ן קוממיות'ער רב און
אויף די אנדערע קוממיות'ע איינוואוינער איז די הויפט פראקוראר
פון די קעיס ע .עובדי' געזעצן אין זיין אפיס און פרובירט צו בויען
עפעס א בנין צו קענען מארגן איבערצייגן אין געריכט אז קוגלער'ס
געשיכטע איז יא אמת .ווען פלוצלינג איז צו זיין איבערראשונג
ערשינען אין זיין אפיס דער עדות יצחק קוגלער ,קוגלער האט זיך
אראפגעזעצט און גיט אים א זאג" :איך בין אהער געקומען דיר צו
מעלדן אז די מעשה מיט'ן קוממיות'ע רב איז שקר און איך האב
דאס אליין פאבריצירט".
צומארגנס אין געריכט האט קוגלער איבערגע'חזר'ט זיינע
ווערטער און מודה געווען אויפ'ן שקר ,און די ריכטער האבן אויפ'ן
ארט באפרייט די קוממיות'ער רב און אלע קוממיות'ע איינוואוינער
וועלכע זענען געקלאגט געווארן אז זיי האבן געהאט א חלק אין
דאס באהאלטן יאסעלע (כמובן חוץ ר' זלמן קוט  -וועלכער האט געהאלטן

איסר הראל האט טאקע ערליך מקיים פסק געווען און נאך דעם
באזוך ביי בן גריון שר"י האט ער זיך תיכף גענומען צו די ארבעט צו
טרעפן דעם קינד וועלכע מאכט בן גריון אזוי אומרואיג "אז ער קען
נישט שלאפן ביינאכט".

יאסעלע  -וואס אים האט מען געהאלטן אין ארעסט אויף קלארע באווייזן).

נאך די הודאה פון קוגלער און די באפרייאונגס אורטייל
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און ער האט פארשטערקערט די וואך ביי אלע לופט פעלדער אין
לאנד און מען האט נאכגעקוקט יעדע ארויסרייזענדער ,הראל
פערזענליך האט גע'טענה'ט אז אויב זאל נאך דאס קינד זיין אין
לאנד וואלט מען זיכער עפעס צוריקגעהערט זינט קוממיות ,און
עס קען נישט זיין אז דאס קינד זאל נאך אלס זיין אין לאנד און
מ'זאל גארנישט האבן געהערט.

די ערשטע שריט וואס הראל האט געטון אין דעם הינזיכט
איז געווען אז תיכף אינדערפרי האט ער זיך פארבינדן מיט דעם
"מפקח כללי" פון די מדינת ישראל פאליציי און ער האט גענומען
פון אים אלע אינפארמאציע וואס די פאליציי האט שוין געהאט
צוזאמגענומען אין די לעצטע חדשים און ער איז דאס אלעס
שטייטליך אדורכגעגאנגען זוכענדיג פון וואו ער קען ארויסנעמען
אביסל אינפארמאציע.

ווי געשריבן איז די אויפגאבע פון מוסד געווען בעיקר באזירט
אין אויסלאנד ווי זיי האבן אנגעפירט מיט זייער זוכערייען .צום
ערשט האט מוסד געשיקט צענדליגער אגענטן קיין אייראפע און
זיי אויסגעשפרייט לענגאויס אלע לופטפעלדער אין אייראפע וואו
זיי האבן געהאלטן אן אויג  24שעה א טאג אין אלע לופטפעלדער
און שיף פארטן אויב זיי זעען עפעס פארדעכטיגט.

ווי נאר עס איז באקאנט געווארן אז די ש.ב .און מוסד האבן
זיך אריינגעמישט אין די זוכונגען נאך יאס'עלע איז תיכף געהערט
געווארן שארפע קריטיק סיי מצד די אייגענע בירגער און סיי
מצד אנדערע מדינות וועלכע זענען געקומען מיט די טענה ,מיט
וועמענ'ס רעכט באנוצט מען זיך מיט די שפיאנאזש גרופעס ביי א
פרשה וואס איז נישט קיין געפאר פאר'ן לאנד ,די געזעץ איז דאך
אז מ'מעג זיך נאר באנוצן מיט די שפיאנאזש גרופעס ביי פעלער
וואס קענען זיין א געפאר פאר'ן לאנד.

איינע פון די דורכפעלער וואס מוסד אגענטן האבן געהאט
איז געווען אין יענע גאנץ ערשטע תקופה פון די 'שפיאנאזש
אפעראציע'  -אדר תשכ"ב  -ווען די מוסד אגענטן האבן
אויפגעכאפט א טעלעפאנישע געשפרעך וואס איז אנגעגאנגען
צווישן איינוואוינער פון ארץ ישראל און איינוואוינער פון לאנדאן ווי
מ'האט גערעדט פון ארויספירן עפעס א קערפער פון לאנד ,די
שמועסן האבן אויסגעקוקט צו זיין גאר מאדנע ווייל פון איין זייט
האט עס אויסגעקוקט אז מ'רעדט פון א טויטן און שפעטער האט
אויסגעזען אז מ'רעדט פון ארויספירן א לעבעדיגן ,בקיצור מער
האט נישט אויסגעפעלט ,די מוסד אגענטן זענען געווארן פרייליך...

דא איז בן גריון אויפגעקומען מיט די גאוני'שע חידוש ,ער האט
אויפגעטרעטן אויף די ראדיא און ער האט מסביר געווען פאר'ן
פאלק אז באמת איז דאס יא א געפאר פאר'ן לאנד ווייל די דאזיגע
פרשה רעדט זיך נאכדעם וואס די געריכט האט שוין  2מאל
געאורטיילט אז יאס'עלע דארף צוריקגעקערט ווערן און נאך אלס
איז עס נישט אויסגעפירט געווארן איז דאס א געפאר ווייל אזוי
וועלן זיך אנדערע פארברעכער אויסלערנען אז מ'קען זיך שפילן
מיט'ן געזעץ און א פסק פונעם בג"ץ מיינט נישט גארנישט און עס
וועט ווערן אן הפקירות ,ממילא דארף מען יעצט ווייזן פאר יעדן
אז א פסק פונעם בג"ץ ווערט אויסגעפירט אויפ'ן שארפסטן אופן,
אויף אזוי ווייט אז כדי דאס אויסצופירן מישט מען אריין אפילו די
ש.ב .און מוסד...

אבער נאכ'ן נאכגיין אביסל מער די זאך האט זיך
ארויסגעשטעלט אז די רעדע איז פון עפעס א מת וואס דארף
ארויסגעפירט ווערן קיין לאנדאן וואו ער האט געהאט א חלקה און
מ'האט אויך גערעדט ווי אזוי ארויסצוברענגען זיין אלטע פרוי צו
די לוי' אבער דאס האט מיט יאס'עלע קיין שייכות נישט געהאט...
במשך די צייט וואס די מוסד אגענטן זענען אנגעגאנגען מיט
די זוכערייען אין אויסלאנד ,און די ש.ב .אגענטן אין ארץ ישראל
זעלבסט ,איז טעגליך פארגעקומען א מיטינג ביי הראל אין אפיס וואו
מ'איז דורכגעגאנגען אלע אנטוויקלונגען אין די אויספארשונגען ,און
פון דארט האט מען אויך ארויסגעשיקט די ווייטערדיגע אנווייזונגען
פאר זייערע אגענטן וואס האבן זיך געדרייט איבעראל און געזוכט.

ש.ב .און מוסד הייבן אן מיט די
זוכונגען
אין יענע טעג האט הראל צוזאמגענומען ביידע ארגאניזאציעס
ש.ב .און מוסד און האט צוטיילט זייערע פאזיציעס ,אויף מוסד
איז ארויפגעלייגט געווארן אנצופירן מיט די אויספארשונגען
און זוכערייען אין אויסלאנד און באזונדער וועלן זיי האבן א
גרויסע לאקאל אין די מדינה פון וואו זיי וועלן אנפירן מיט די
אקטיוויטעטן ,און די ש.ב .וועט ווייטער אנפירן מיט די זוכערייען
אין לאנד זעלבסט ,טראץ וואס יעדער איז שוין דאן געווען כמעט
איבערצייגט אז יאסעלע איז שוין לאנג נישט אין לאנד ,אבער דאך
וועלן זיי אנגיין מיט די אויספארשונגען צוזאמצונעמען שפירן וואס
קענען ארויסהעלפן ברענגן מער דעטאלן און מעגליך ווארפן א
ליכט וואו יאסעלע איז געפירט געווארן.

ביי איינע פון די אסיפות האט הראל באשלאסן כדי עפעס צו
דערגרייכן דארף מען קודם דערגיין אין וועלכע קרייז יאסעלע
געפינט זיך ,נאכ'ן דורכזוכן אלע קרייזן סיי פון די חסידישע וועלט
און סיי פון די עולם התורה זענען זיי געקומען צו די החלטה אז
יאסעלע געפינט זיך ביי איינע פון די  2קרייזן אדער ביי נטורי
קרתא אין ארץ ישראל וואס דאס איז די סאטמאר'ע חסידים אין
חו"ל .די חשד אויף זיי איז געפאלן ווייל זיי האבן שוין געוואוסט
אז הגה"צ ר' אברהם אלי' מייזעס זצ"ל (וועלכער איז נפטר געווארן א צייט
פריער) האט אויך געהאט אן אקטיווער טייל אין באהאלטן יאסעלע
און ער זעלבסט האט באלאנגט צו די נטורי קרתא ,ווי אויך ווייל
זיי האבן געוויסט די שארפע שנאה וואס זיי האבן צו די מדינה און
אויך צו די פרייע.

תיכף ביים אנהייב פון די אויספארשונגען האט הראל איינגעזען
אז עס האנדלט זיך דא פון א פארפלאנטערטע מעשה ,פאר 2
סיבות ,ערשטנס ווייל די ש.ב .אגענטן וועלכע האבן זיך געדרייט
צווישן די פרומע האבן איבערגעגעבן אז די פרומע האלטן זיך דאס
מויל און מ'קען פון זיי גארנישט ארויסבאקומען ,ממש גארנישט,
צווייטנס ,ווייל די לעצטע אינפארמאציע וואס די ש.ב .האט געהאט
איז געווען אז יאסעלע האט זיך פאר  2יאר צוריק אויפגעהאלטן
אין קוממיות און זינט דעמאלטס האבן זיי נישט געהאט קיין שום
אינפארמאציע וואו דאס קינד איז געפירט געווארן און דאס האט
באדייט פאר זיי זייער א שווערע ארבעט.

אדער ביי די ליבאוויטשע חסידים .די ליבאוויטשע חסידים
האבן זיי חושד געווען ווייל די  2זוהן פון ר' נחמן שטארקעס ר'
עובדי' און ר' שלום שטארקעס וועלכע האבן ביידע שטארק
ארויסגעהאלפן זייער פאטער זענען געווען ליבאוויטשע חסידים,
און ר' עובדי' האט אפילו אנגעפירט די וועד הפועל פון חסידי
חב"ד אין לאנדאן ,און נאך א ראי' וואס האט געברענגט א חשד
איז געווען אז די ליבאוויטשע רבי פון קרוינהייטס איז געווען די
איינציגסטע רבי פון אגודת ישראל פון אמעריקע וועלכע האט
זיך אנטזאגט פון זיך צושטעלן צו די אפיציעלע רוף פון די אגודת
ישראל ד'אמעריקע צוריק צו געבן דאס קינד.

טראץ וואס הראל איז געווען כמעט זיכער אז יאסעלע איז שוין
מער נישט אין לאנד ,דאך אבער האט ער נישט גענומען קיין שאנסן
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