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לוועידתעונים

הוכרזעובההיסוד,

עלרעומיכאופן

"אגודתעולהקמתה

ועוודבובוויעוראל׳

פעולותיה,דרכי
ימים,לאותםנעווב

מקימיה,עלנעוקיף
פעולותיה,עלנביט

המאורעאתונסקור

עוהעואידההיסטורי

|Lלדודותחותמואת%,

מרקסוןש.ב.

בשםהבאיםקטוביץ,פההיום"הנאספים

ארצותמכלומצוותתורהשומריהיהודים

הסכימוההרצאה,אתשמעםאחריהגדולה,

בעדלפעולומתחייביםישראל׳׳אגודתאתויסדו

׳אגודתכוחם.מאמציבכלההסתדרותשלבניינה

בסיםעלהיהודיםעניניכלבעדתפעלישראל׳

ההחלטה)נוסחפוליטיקה".לאיזונטיהכליהדת,
בקטוביץ.(האסיפהסיוםעםשנכתבה

אחתאגודהכולםויעשו

להרוסומאיימותפרציםרוחותשנושבותבעת
כראוילהתמגןמוכרחיםטובה,חלקהכלולהחריב

הרוחותבעדהמונעיםחזקיםבמגיניםוכנדרש

פנימה.מלחדורהרעות

אתלהקיםההכרעהשנפלהימיםבאותם

גדוליהבחינוישראל","אגודתהעולמיתהתנועה
הציוניות,התנועותשלהאיומהבסכנההדור
יראיציבורמקרבוטוביםרביםאחריהןשסוחפות

כליחדיו,להתאגדהואהשעהצוכיוהורוה׳,
ביצורחומותחיזוקמטרתעבורוהעדות,החוגים

היהדות.

תחתיושיאגדארגוןלהקיםהדבר,היהקללא

זההיהשונות,מדינותמכמההקהילותכלאת

היהכמותו.נראהשטרםממששלהיסטורימאורע

וחילוקיהחיכוכיםהמחלוקות,עללגבורצורך
יגונה,לאההכרחאולםהקהילות,ביןהדעות
ליהדותהצלהלעוגןוהפכהקמהישראל"ו"אגודת
מייסדישלבדרכםניצבורביםקשייםהחרדית.

כיפנימה,מביתגםאלאמבחוץרקלאהאגודה,

מנהיגילהםשהעמידוולקשייםלמהמורותבנוסף

אתשראווהציוניות,החילוניותהתנועות

גםלהתמודדצורךהיהכלות,ועיניהםכוונותיהם

מקרבאחדיםידיעלשהובעושונותטענותעם
שהביעוהיוישראל"."אגודתנגדה׳יראיציבור

לעודדמתכוונתישראלשאגודתכך,עלהאשמות
למרותהקודש,בארץהיהודיהיישובביסוסאת
העוליםשללפתחםהאורבותהרוחניותהסכנות

התנועה,הקמתלעצםגםשהתנגדווהיוארצה,
תנועהכעודלהםנראיתהיתהחוץשכלפי

מפלגתית.

בוודאותלומרניתןלאחור,במבטכיום,

תנועתשלהברוכותפעולותיהשלולאמוחלטת,

שעמדוישראלגדולישלובפרטישראל","אגודת

שכיוםהריושעל,צעדכלעלוניווטוהבראשה

שרידה׳יראיציבורמקרבנותרהיהולאכמעט

המישו־בכלפעלהישראל""אגודתר"ל.ופליט,

רים,

$TS1$,המישורים$TS1$

$DN2$,המישורים$DN2$לחיזוקשונותתקנותכמוהרוחני,בפןהן
חרדיתועיתונותספרותשללאורהוצאההדת,

והןועוד,תורנייםמוסדותהקמתהנוער,להצלת
ולעוליםאירופהליהודיותמיכהסיועהגשמי,בפן
ארצה.

שבכלזי"עמגוראמת׳ה׳אמריאדמו"רכ"ק
באגו"יגדולאוקטןדברנעשהלאהנהגתושנות

בתקופהדרכהאתוניווטועידודו,עצתובלי
ההכרחיהצורךעלהמליץוהקשההסוערת

חז"לדבריאתישראל׳,׳אגודתשלבהקמתה
שבעולם"בנוהגנצבים(:פרשת)תנחומאבמדרש
לשברםיכולשמאקנים,שלאגודהאדםנוטלאם
תינוקאפילואחת,אחתנוטלואילואחת?!בבת
עדמאלץישראלשאיןמוצאאתהוכןמשברן.

אחת".אגודהכולןשיהיו

זצ"לרבינוביץהלוייצחקרביהגאון

ישראל׳׳אגודתהתנועהשםאתשהגהמי

;*

התנועהמקימי

בומסויםמקוםעלאויוםעללהצביעאפשראי

בעצהשהוקמהישראל׳׳אגודתלפעולהחלה

ומאוריגדוליורבניםאדמו"ריםעשרותידיעלאחת

ספקאיןאךציבורואישיעסקניםעםיחדהדור,
י"א־י"בהואוהעיקריהמכריעוהמיקוםהתאריךכי

קטוביץ.ועידתהתקיימהבהםהימיםתער"ב,בסיון
אגו"י.שלהראשונההתחנההיתהלאקטוביץ

עולמית,בתנועההיראיםעדתשלהאיחודרעיון
תקופהכברשונות.בארצותאחתובעונהבעתצץ
אגו"ישלהיסודאסיפתשנערכהלפניניכרת

הנאמנההיהדותארגוןרעיוןריחףבקטוביץ,

שונותיוזמותהיהודי.בעולםשוניםבמקומות

ישראל,גדוליאצלהתעוררוהצלהמפעלילגיבוש
ואיימושריחפוהחמורותהסכנותלרגלוזאת

הציונות.השפעתבעקבות

החילונייםהזרמיםהשפעתגברהההיאבתקופה
מבניחלליםנפלוועיירהעירבכלהיהודי.ברחוב

הלכוהציונייםוהארגוניםולרבבות,לאלפיםהנוער
הכירו,ישראלגדוליעולמי.בהיקףוהתפשטו
בארגוניםלהסתפקניתןלאהחדשהשבמציאות

תורהבהפצתהעוסקיםמקומיות,ובחברות

תנועהלהקיםמוכרחיםאלאהדת,ובחיזוק

יחדיו.הקהילותכלאתשתאגדעולמית

לקייםביקשזי"עאמת,ה׳אמריהרה"קרבינו
עצהולטכסלדוןהתקופה,גדוליעםדחופהאספה

ביוםשהתקיימהבאספההיראים.התאגדותבענין

ה׳ישמחהרה"קבהשתתפותתרס"ח,בתמוזי׳חמישי

משמואל׳ה׳שםהרה"קזי"ע,מאלכסנדרישראל׳
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עסקוזי"ע,פוליןורבנימגדוליאחדיםועודזי"עמסאכטשוב
בעיירתרבינונפגשימיםמספרכעבורזה.בנושארבות

הביעהרבינוספים.ורבניםאדמו"ריםעםמרינבאדהנופש

שנוסדההחדשותמהאגודותאחתעלקדשודעתאתבפניהם

לחיזוקרצויהכוונתםאמנםכיואמר,באירופה,ימיםבאותם
לאגודהמלהכניסמשמרמכללהיזהרחובהאךהיהדות,
יהדותבחצילהסתפקהעלוליםפושרות,דעותעםאנשים

איד"[.האלבער"אקדשו:]וכלשון
נרחבובחלקרוסיהבמדינתששלטוהצאר,שלטונות

אופיבעלותתנועותלייסדהתושביםעלאסרופולין,ממדינת

מקהילתציבורובאישיברבניםרבותהסתייעוולפיכךדתי,
משוםגםזצ"ל.הירשהרש"רשלתלמידיובגרמניה,היראים

להםשהיהמפניוגםהפרעות,ללאלפעוליכלושבמדינתם

רקהמסודר.וניהולההתנועהלהקמתהדרושרבנסיון
עלפוליןחתמהכאשרהראשונה,העולםמלחמתבתקופת

המדינהיהודיאמנציפציה.ליהודיםניתנההמיעוטים׳,׳חוזה

אתלבססיכלווכךהחינוךבמוסדותממשלתיתלתמיכהזכו

אתלהצרניסוחילונייםיהודייםארגוניםאמנםהתנועה.

זאתבכלאךמעטים,לאקשייםלהוגרמואגו"ישלצעדיה

והתפתחה.הלכההיא

הגאוןהיהישראל׳,׳אגודתמקימימביןהבולטיםאחד
׳דורותמח"סבעלזצ"ל,רבינוביץהלויאייזיקיצחקר׳

כאשרההשכלה.בתנועתהלוחמיםמראשיהראשונים׳,

רביאתהמריץהיראים,קהילותאיגודעבורלסייעהתבקש

הרבהעולמי.הארגוןלמעןעמויחדלפעולרוזנהייםיעקב

והוא,ביותר,הקשההתפקידאתעצמועלקיבלרוזנהיים
התארגנותלידיולהביאהשונותהקהילותמרכזיביןלהשר

בוולוז׳יןלמדשבצעירותוהלוי,רי"אעמדלעזרתוכללית.
הסירההלוירי"אשלדמותוליטא.גדוליאתהיטבוהכיר

חניכיגרמניה,יהודישלהפעילותכלפיהחששותאת

עליהשהביטוהיושבתחילהארץ׳,דרךעם׳תורהשיטת
פעולותיובעקבותגםהוסרוהחששותיתר.בחששנות
מרבניזצ"ל,ברויארזלמןשלמהר׳הגאוןשלהנמרצות

ורביםסופר׳,ה׳כתבשלתלמידוהיהשבצעירותוגרמניה,

ביןקשרנוצרוכךהימים,משכברהכירוהוהונגריהמגדולי
והונגריה.רוסיהיהדותלביןבגרמניהוהעסקניםהרבנים

כלאתוהשקיעבאגודההחיההרוחהיההלוירי"א
"אגודתשמה:אתשהגהזהגםוהואביסודה,כולו

מעיררגליווכיתתטרחחודשיםמספרבמשךישראל".

ישראלגדולישללבתיהםעלהלמדינה,וממדינהלעיר
ולעידודם.לברכתםוזכההענין,נחיצותאתלהםוהסביר
הראשוןלכנסאישיבאופןלהזמינםנסעמכןלאחר
שהתקיימהקטוביץלוועידתוכןבהומבורג,שהתקיים
ביןלפשרידערבה,כיבחכמתושנים.שלושכעבור
]בקובץאחת.לדעהכולםאתולאחדהחלוקותהדעות
ביןודבריםדיןחילופיעםאגרותהודפסואחיעזר׳׳אגרות
זצ"ל.[עוזרחייםר׳להגאוןהלויהגרי"א

אלילה׳מי

קעשנובאב"דזצ"ל,צירלזוןלייביהודהר׳הגאון
"מועצתשלהנשיאותוחבראגו"ימנהיגימראשיוהגליל,

מנאומיובאחדפעםהתייחסהעולמית",התורהגדולי

המחוללכיאמר,דבריוביןישראל׳.׳אגודתשללמטרתה

בניכאשרע"ה.רבינומשההינו...האגודהשלהראשון

להבות:החוצבבקולורבינומשהקראבעגל,חטאוישראל
שלההתאגדותכילוי".בניכלאליוויאספואלי,לה׳"מי
הסוערותבתקופותביותרהמועילהדברזהוישראלעם

לב(.)הגיוןוהקשות
זצ"ל,פייבלזוזמאיראליהור׳הגאוןהשיבדומיםדברים

מהלשואליםבמענהישראל׳,׳נצחבספרוקופישאק,אב"ד

ישברמה,ה׳דגלאתנושאים"כאשרהאגודה:מטרתהיא

היהכךה׳.יראיציבורבקרבחייםרוחלהחיותבכדיבכוחו

עשהכךהעגל,מעשהלאחררבינומשהשלבקריאתו

ישראלגדוליכלעשווכךאנטיוכוס,בדורגדולכהןמתתיהו
אלי׳.לה׳׳מירםבקולקראושמד,וגזירותומצוקצרבעת
לעשותקריאהאותהשלכוחהכךכלגדולמדועלמה?וזאת
נסתרת?"פעולהאיזובהצפונההכישכאלה?נפלאות

האומות:ביןממלחמותמשלמביאפייבלזוןהגרא"ט

אתלנצחהצדדיםאחדקרובמלחמה,שבעתלעתים"קורה

ומורךיאושבהםומכניסרביםחלליםבומפילהואהאויב,
בשאריתמתאזרהמנוצח,מהצדאחדקםלפתעאךלב.

קדימה,לחבריו:בקולוצועקהדגלאתמריםכוחותיו,
המוכיםהמחנהפליטיכלאויבינו!עלמסתעריםאנחנו

הדגלאתבראותםיאוש,ומלאירוחרפוייוהמיואשים,

בכוחותהםאףמתאזריםקולו,אתובשומעםמורם,

כךואםאותם.ומנצחיםאויביהםעלמסתעריםמחודשים,
אישכאשרברוחניות,וכמהכמהאחתעלבגשמיות,הדבר

הכחיתעורראזאוונתחזק!חזקבקול:יאמרלרעהו

כוחותויקבלויהודי,כלשלבליבוהצפוןהאלוקי

נפלאה".רוחניתגבורהשלמחודשים

הומבורגועידת

הוסיףמעמיק,דעותכהוגהזצ"ל,רוזנהייםיעקברבי
הארגוניים.הכליםאתלהונתןאגו"ישללביסוסהרבות

היהדותמנהיגיהוזמנותרס"ט,שנתסוףלקראתביוזמתו,

מיוחדהיסטוריומפגשלכינוסשונותמארצותהחרדית

החרדית.היהדותשלכלליארגוןבהקמתלדוןכדיבמינו,

ממזרחמובהקיםתורהוגדולירבניםהוזמנוזולוועידה

ישבוהמפוארהשולחןבראשכאשראירופה,וממערב

מגור,אמת׳ה׳אמריאדמו"רכ"קהדור:ומאוריגדולי

אליעזררביהגאוןמבריסק,סולובייצ׳יקחייםרביהגאון
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 שעות, מחמש למעלה נמשכה בהומבורג היסוד ישיבת
 דין לאחר הפרק. על העומדים בעדנים דנו ובמהלכה

 את שישמיע כללי ארגון להקים ההכרעה נפלה ודברים
 לאור להוציא הוחלט כן כמו ישראל, עם של האמיתי קולו

 ישראל ילדי של לחינוכם ולדאוג חרדית, וספרות עיתונות
 הקמת על סיכמו הועידה משתתפי והיראה. התורה ברוח
 הדרושות להכנות וידאג בפרנקפורט ישב אשר זמני׳ ׳ועד

החרדית. היהדות של עולמית ועידה לכינוס
 המצע את להציג רוזנהיים מר״י ביקשו האסיפה במהלך

 הארגון מטרות את לנוכחים ולהסביר שהכין, המפורט
 את מחדש ולבנות להקים היא העיקרית שמטרתו החדש,
 הקדושה, תורתנו של איתנים יסודות על ישראל עם אחדות

 ההשכלה. ותקופת הצרפתית המהפכה לפני שהיה כפי
 אחד כאיש כולם ושרו המשתתפים קמו האספה בתום

 מכן ולאחר ירושתנו", יפה ומה חלקנו טוב מה "אשרינו
 קם לפתע אחת". אגודה כולם "ויעשו רבה בהתלהבות שרו
 דומעות: עיניו כאשר גדולה בהתרגשות וזעק רוזנהיים ר״י
 תחנונינו, את שישמע בקב״ה, תקוותינו כל את תולים ׳אנו

 זה ובערב בינינו, הדעות חילוקי לכל פשרה למצוא ונוכל
ולשלום׳. טובים לחיים ישראל׳ ׳אגודת בעז״ה תוקם

 ל׳ועידת בהכנות ופתחו התקנון סעיפי נוסחו מכן לאחר
 אגו״י. הקמת על רשמי באופן שתכריז העולמית היסוד׳

קרוב במשך הפעילות הושבתה שונים קשיים בעקבות

ישראל. אטרח
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תרע״ב) שבועות (ערב פולטובה המודיע בעיתון ידיעה
סיון יא־יב בימים המיועדת האסיפה אודות על

בקטוביץ היסוד ועידת
 ועידת התכנסה המבורג, מוועידת שנים שלוש כעבור

 בשלזיה אשר קטוביץ, הספר בעיר אגו״י של היסוד
 הדחיפה וגרמניה. רוסיה פולין, מדינות גבול על העילית,

 לכן, קודם שנה הציוני הקונגרס החלטת היתה לכינוס
 בתי והקמת הציונות ברוח חינוכיות פעולות רשמית לארגן

 הפעילים את דרבנה זו החלטה חילונית. לאומית ברוח ספר
 את היהודי לעולם ולבשר קטוביץ, ועידת את לכנס

ה׳. ליראי עולמית תנועה כינון על ההיסטורית, הבשורה

 עליב כאשכנז, רש"׳ בל,בכ הגמרא ישראל, כארץ נתחברה המשנה
 כאחד ומכולם כפולין, והמהר״ם בליטא הסהרש״א בצרפת, ישבו התוספות

 של קיומה סוד את כן גם הכנתי עכשיו קאי". היכא "תנא הבירור שלה
ישראל, ארץ את יחד האוגדת איחוד, של זהב שלשלת שהיא ישראל; ׳אמדת

ואמריקה הולנד אשכנז, ליטא, פולין,

 חילולי בשל היתה לעיכוב הסיבות אחת שנים. לשלוש
 בעלי מאנשים לשלול אם השאלה, אודות שנתגלעו דעות
 רבני של השקפותיהם עם אחד בקנה עולות שאינן דעות

 באגו״י. להשתתף הזכות את ובליטא, בפולין הדור ומנהיגי
המכשולים. הוסרו ארוכות והתייעצויות ודברים דין לאחר

 פרנקפורט, בעיר שוב התכנסו תרע״ב תשרי בחודש
 חג לאחר מיד קטוביץ׳ ׳ועידת את לקיים להחלטה והגיעו

 כדי היהודי, העולם בכל מרבי פרסום לכך ולתת תורה, מתן
ברבים. שמים שם קידוש את להגדיל

 תבע אגו״י, את לייסד הנאספים ע״י שהוחלט לאחר
 האגודה של שבראשה זצ״ל, מבריסק סולובייצ׳יה הגר״ח
 ויכריעו ויחליטו פעולותיה על שיפקחו ישראל גדולי יעמדו

 לגוף לקרוא הציע הלוי הגרי״א בירור. הצריך דבר בכל
התורה׳. גדולי ׳מועצת המפקח

זצ״ל, הגר״ח מאת מכתב מובא הגר״ח׳ ׳חידושי בספר
 שליט״א הרמה כ״ג מכתב תער״ג, טבת "ט׳ תוכנו: וזה

 הוחלט כבר והלא לנכון, הגיעני ישראל׳ ׳אגודת בדבר
 שדרש הגדולות [התקנות יסודיות תקנות בהומברג באספה

 תתנהג פיהם שעל לאגו״י] להצטרפותו כתנאי לקבל רבינו
 יהיו שהתקנות בקאטוויץ אח״כ נתקיים וכן ה׳אגודה׳,

 ישראל׳. ׳אגודת של האספה ע״י ומאושרות לכל גלויות
 שיבורר בעיני, היא ששקולה אחת חשבתי ובהתבונני

 בתור שאיננה הזאת הגדולה האגודה של אופייה
 היא ושגבה לנו, מסור אינו שזה התורה, על אפוטרופוס

 ויראה תורה להרבות ולעשות לפעול עליה אם כי מאתנו,
 להוסיף לחבר, כן גם נמנה בל״נ הנני ובזה כישראל,

 להיות עלינו כמצווה האגודה לטובת ואומץ השתדלות
וגו׳. לכל" חבר

 סיון י״א־י״ב בימים שהתקיימה קטוביץ בוועידת
 מרוסיה ומליטא, מפולין צירים 228 השתתפו תער״ב,

 ומשווייץ, מהולנד מצרפת, ומאנגליה, מגרמניה ומגליציה,
 ר׳ הגאון התקופה, אותה של הדור ומאורי גדולי בראשות

 ה׳אור בעל מדווינסק, שמחה מאיר ר׳ הגאון עוזר, חיים
 מסלתה רבים ועוד זצ״ל, סולובייצ׳יק הגר״ח שמח׳,

 שזהו הבינו כולם באירופה. החרדית היהדות של ומשמנה
 נגד לעמוד יוכלו מאוחדים בכוחות ורק ואך השעה, צורך

 לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו ולקיים הזרות הרוחות
שלם". בלבב רצונך

 אחת נבדלו באירופה החרדיות הקהילות כאמור,
 דרך עם ׳תורה שיטת על חונכה גרמניה יהדות מחברתה,

 הלמדנית ליטא מיהדות הכר לבלי היתה ושונה ארץ׳,
 החסידיות, ורוסיה פולין כיהדות שניהן הרי ולא הישיבתית,

למרות אך סופר. החתם בשיטת שהלכה הונגריה וביהדות

■ ;■קאטוביץ אספת החלפת ■
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 #חווה פכי ר»שי-זזהרדיפ עי בהאבפה .־׳!טין קאטובי־ן.
 פזעאפפים דכים עד rrafnrm אמדי .פד הרש עחילזה תולה
 בני עס*5 חתהייבו ובולט של,אנודה׳״פראל' נהיצזהח יינרח

 לפעיל פטרת,אנודתיישראל' .ודע-ש־רוחד. דמיבימי לסוכה ט*)
 עוט פגי׳ אך ,דתי יפיר על היודרים עני!׳ כל לפרבר, ייעשה

... .פוליטית ־,גם
תער״ב) סיון ט״ו פולטובה (המודיע קטוביץ אסיפת החלטות

 במהלך יחד. והתאחדו הענין נחיצות את כולם הבינו זאת
 ישראל כלל של הרוחני המצב על הנוכחים דנו הישיבה

החינוך. מצב ועל
 סיון כ״ב ׳המודיע־פולטובה׳, בעיתון המערכת במאמר

 רבינוביץ עקיבא אליהו ר׳ הגאון העיתון, מייסד תרע״ב,
 מגולל — אספה באותה נוכח הוא אף שהיה — זצ״ל
 כותב: הוא וכך האספה. מטרות את הקוראים בפני

 וממערב ממזרח שונות, מארצות אשר ה׳, יראי "לאספת
 ונשגבה רמה למטרה קטזביצה, יחדיו קבצו ומים, מצפון

 ולמצוותיו, לתורתו "לה׳, החרדים ישראל" "אגודת של
 אי אופן בשום לה, בצר האומה נפש על ולעמוד להתעודד

 מרחוק לעמוד אורטודוקסי, עיתון עורך בתור לנו, אפשר
 מקוטעות, ידיעות אחרים לנו שיביאו במה רק ולהסתפק

 עלינו מוטלת קדושה חובה אם כי מבשל, שאינו שני בכלי
 הגה כל ולהקשיב להאזין ולשמוע, לראות אליה, לבוא
 עדת לקהל למסור ביכולתנו תהא אז ורק בה, ידובר אשר

 שאיפותיה ואיכותה, מהותה אודות על נאמן מושג ישראל
יחד". גם והאגודה האספה של והחלטתה
 זו, בוועידה שהשתתף זצ״ל, שפירא מאיר רבי הגאון

 נסעתי "כאשר לשם: בבואו רגשותיו את לימים תיאר
 חמורה, שאלה במוחי ניקרה בקטוביץ באספה להשתתף

 יבוא זצ״ל מבריסק חיים כרבי ליטאי שגאון יתכן כיצד
 אשר מפרנקפורט רוזנהיים יעקב רבי עם ויתן וישא בדברים

 הוא מבריסק חיים רבי של חפצו הלא המערבית, באירופה
 ואילו הלכה, של אמות בד׳ כולה היהדות כל את לראות

 בנוגע לחלוטין שונות השקפותיו רוזנהיים יעקב רבי
 מאמריקה חרד שיהודי אפשר ואיך היהדות? לחיזוק

 מצפת, הקיצוני היהודי להשקפות יסכים המטריאליסטית
 פולין? חרדי עם משותפת לפעולה יד יתנו הולנד שחרדי או
 "מאימתי" ממשנה וחרזתי ברכות, מסכת שפתחתי עד

 אורו ולפתע במפרשים, עיינתי קאי", היכא "תנא לגמרא
 רש״י בבבל, הגמרא ישראל, בארץ נתחברה המשנה עיני:

 בליטא המהרש״א בצרפת, ישבו התוספות כעלי באשכנז,
 היכא "תנא הבירור עולה כאחד ומכולם כפולין, והמהר״ם

 ׳אגודת של קיומה סוד את בן גם הבנתי עכשיו קאי".
 את יחד האוגדת איחוד, של זהב שלשלת שהיא ישראל׳,

 [את ואמריקה". הולנד אשכנז, ליטא, פולין, ישראל, ארץ
 שהכריז לאחר זצ״ל שפירא הגר״ט אמר הללו הדברים
 שהתקיימה ישראל, אגודת של הראשונה הגדולה בכנסיה

 היומי׳, ה׳דף של העולמית התקנה על תרפ״ג, באלול בט׳
להכרזתה.] שנה מאה ימלאו הבעל״ט שבשנה

 י׳ ראשון ביום הועידה, ערב שנערך הצירים במפגש
 את מבאזל זצ״ל כהן מיכאל אשר הרב הבהיר בסיון,

 האב על המשל לכולנו "ידוע האגודה: לייסוד המניעים
 הוא לבניו. קרא דווי ערש על ובשכבו למות, שנטה הזקן

 כולם שברו האב בקשת ולפי קנה, מהם אחד לכל הושיט
 אך המידה. על יתר להתאמץ שהוצרכו בלא הקנים את

 על לשברם, בידם עלתה לא קנים, אגודת להם משהושיט
 האב אמר השכל" מוסר מזה "תלמדו מאמציהם. כל אף

 יושיטו לא למה וגדולה". כח הנותנת היא "האחדות לבניו,
 לכל מעבר וממערב, ממזרח החרדים היהודים ידיהם את

 אנחנו! אחים אנשים הלא אחים? ברית לקראת גבולות,
 יצרפו שהמצוות להשתדל ועלינו אנחנו, במצוות אחים
אחת". לאגודה אותנו

 למחרת נפתחה היסוד, ועידת של החגיגית הפתיחה ישיבת
 ד״ר הזמני׳, ׳הועד יו״ר פתח תחילה בבוקר. עשר בשעה

 שהחיינו להקב״ה והודיה שבח במלות ז״ל, הירש אברהם
 ר׳ הגאון דברים נשאו מכן לאחר הזה. לזמן והגיענו וקיימנו
 זצ״ל, הופמן צבי דוד ורבי זצ״ל ברויאר זלמן שלמה

ישראל. אגודת של מטרותיה את שהסבירו
 יעקב רבי מורנו השמיע בוועידה המרכזי המשא את

 ישראל. גדולי מכל רבה להערצה שזכה זצ״ל, רוזנהיים
 ונואם מוכשר סופר חכם, תלמיד שהיה רוזנהיים, הרב

 בגרמניה׳. החרדים ׳התאחדות כמזכיר שימש עליון, בחסד
 מדינאים עם פוליטיים קשרים לקשור השכיל בחכמתו
 מתנגדיו על ואף הכל על נערץ והיה וגויים, יהודיים

 הגדולה בכנסיה מכן, לאחר ספורות [שנים הפוליטיים.
 "מורנו תעודת לקבל וזכה אגו״י כנשיא נבחר הראשונה,

 של הנשיאות מושב הדור. גדולי רוב עליה שחתמו ורבנו"
 לארה״ק, כשעלה גם בפרנקפורט. מגוריו במקום היה אגו״י

אגו״י.] למען רבות לפעול המשיך שנותיו אחרית עד
 המיוחדת, ההיסטורית בחשיבות הרחיב נאומו במהלך

 טבוע הנצחיות שחותם יצירה היא ישראל אגודת כי ואמר
 ישראל עם של הרוחני הקיום כח את תיאר מכן לאחר בה.

 התפשטות בעקבות לקיומו האורבות הסכנות ואת בגלות,
 הוא "מפעלנו באומרו: סיים משאו את והציונות. ההשכלה

 להתבצר הוא עתיר הקשיים, כל ולמרות השעה, צו
ישראל". בל בחיי בעז״ה

 באגודת התיכון הבריח היה זי״ע אמת׳ ה׳אמרי רבינו
 זו, באסיפה מלהשתתף נמנע הוא היווסדה. מיום ישראל

בן ז״ל, לוין פישל יחיאל ר׳ אחיינו נישואי שמחת בעקבות

הערה
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בקטוביץאגו"יליסודשנהמאהלציוןההיסטוריהמעמדאתמנחההעולמית,אגו"יעסקניזקןז"ל,פישהוףציוןבןר׳הנגיד

לבתשנישאזצ"ל,מבנדיןהכהןצביחנוךר׳הגה"קגיסו

בי"דזצ"ל,מפוריסובאברהמ׳ליר׳הרה"קשלזקוניו

האספהממארגניעוזרחייםר׳הגאוןדרשבתחילהבסיון.

להשתתףיוכלמגורשהרביכדיימיםבשבועייםשידחוה
הרביאמרלמעשה,לפועל.הדבריצאלאלבסוףאךבה,

אינוהואתחילהבכוונהכיזצ"ל,לויןהרי"מלחתנו

ישראלכללנחלתתהיהישראלשאגודתכדיבה,משתתף

פולין.אדמו"רישלכתנועהתיראהושלאכולו,
עםאגרתהרבישלחבפועל,השתתפותואילמרותאולם

גור,חסידימקרבנציגיםכשלושיםשלנכבדהומשלחתברכה
שבזכותוגמייסטר,יואלר׳וכןויינגוט,ליבנחוםר׳וביניהם

בעקבותהצדדיםבין'שנוצרלוויכוחפשרהסודרהתיווכו

למעןבפעליוהרבישללימינועמדושניהםהשקפה.חילוקי
דומיננטי.כגורםשםושימשוישראל,אגודת

ספורותמיליםזי"עאמת׳ה׳אמריהרביכתבבאגרת

"הנניישראל:אגודתשלמטרתהאתבתוכןשמקפלות

שמיםכבודלמעןבדרכיהשתצליחהאסיפהאתמברך

זה".ידיעלשיתרבה

הקראתעלרוזנהייםר"ישלתיאורואתלהביאמעניין
דבריו:וכההנאספים,עלמיוחדרושםשהשרתההאגרת,

הוועידה,במתמעלאותהלהקריאכדילינמסרה"האגרת
כשגמרתיהצירים,ביןשהתחוללההסערהאתזוכרועודני

האגרתאתושלחתיהאחדות,השורותקריאתאת

דומה?הדברלמהמשלבאולם.שנכחולמשתתפים

רצהאחדכללחם.חתיכתמישהוזרקבהדגים,לבריכת

היקרה..."האגרתאתלעצמולחטוף
זצ"לחיים׳ה׳חפץמרןשלברכתוהוקראהמכןלאחר

שלהגדולההאסיפהע"דהנדפסמכתבם"קבלתישכתב:
לארצונילמרותהנהוכר.בקרובלהיותהעתידהאגודתם
אשרבריאותיחולשתמפניבהאסיפהחלקלקחתאוכל

ומעשיעליהםה׳נועםויהיהעבר,החורףבימיעליגבר

ולאמץענינהבכלהקדושהתורתנולחזקיכונןידיהם
דברו".עלהחרדיםה׳יראיכללבכחפץכושלותברכים

מגדולישנשלחוברכהמכתביהוקראוהוועידהבהמשך
בוועידה.אישיתלהשתתףמהםשנבצרהדורומאורי

מטשורטקובישראלר׳הרה"קוהצדיקים:הגאוניםביניהם
יוסףרביהגה"צזצ"ל,מסאכטשובמשמואל׳ה׳שםזצ"ל,
ועוד.מצפתזצ"להרדב"זמירושלים,זצ"לזוננפלדחיים

ר׳הגאוןכותביב(סי׳)מהדו"תהשרון׳׳חבצלתבשו"ת

תשובהטורנופול,אב"דזצ"ל,באב"דמאנישמנחםדוד

דברעלעמולהתייעץשביקשובלונדון,היהודיתלקהילה

הדברנכוןואםשם,להקיםשרוציםב׳חדרים׳החינוךסדרי

משיבבאב"דהרבשונים.מקצועותגםהתלמידיםאתללמד

הבאות:השורותאתכותבדבריוובסוףארוכה,תשובהלהם

האסיפהבעתבקאטאוויץשהיהאחדמפי"שמעתי

אחדחכםתלמידועלההמלחמה,קודםעודשםשהיתה

שלתלמידומאוד,גדולזקןאישהבימה,עלריגאמהעיר

ה׳ערוך]בעלזצ"למהמבורגעטלינגעריוקלר׳הגאון
שחזקיהצד:()סנהדריןבחז"לאיתאואמר:ופתחלנר׳[,
בתורהיעסוקשלאמיואמר,המדרשביתבפתחחרבנעץ

החרבאתלנעוץלוהיהמהקשהולכאורהזה.בחרבידקר

ללמוד?באודאילשם,באשכברמיהלאהמדרש,בבית
אווקרקסאותהטריטאותבבתיחרבלנעוץלווהיה

בביתללמודילךשלאמישכלולומרבהגימעאזיומסא,

שכברשמיחזקיה,ידעשזאתאלאבחרב?!ידקרהמדרש

עלאךמאומה!יועיללאלוהתורהמחומתחוץיצא
ורקאךיעסקוהמדרשביתשבתוככילפעולרצהפניםכל
המדרש,בביתחרבנעץולבןאחרים,בדבריםולאבתורה
כחכמותיעסקולאהמדרששבביתלכךלדאוגכדי

שבאותהלציין]ישבתורה".ורקאךאםכיחיצוניות

׳חדרים׳באירופהנוסדוקטוביץ,ועידתשהתקיימהתקופה

חיצוניות.חכמותגםקודש,לימודימלבדבהם,שלמדו

זענעןחדרים"דיבכאב:כךעלהתבטאזצ"לחיים׳ה׳חפץ
טריפה([.הםגםהאלו)החדריםטריפה"אויך

פעולהותוכניותיסודקוויגובשוהאספהבמהלך

סניפיםלפתוחהבאים:בצעדיםלנקוטוהוחלטלתנועה,

ברוחאותםולהפעילחבריםלרשוםמדינה,ובכלעירבכל

ישראל,אגודתלטובתבתעמולהלהרבותהתנועה,מטרות
זומנולכךבהתאםוחזק.מוצקבסיסעלמוסדותיהולכונן

ואישירבניםמספרבסיון,י"גרביעייוםלמחרת,כבר

הסניףיסודלשםקראקא,בעירשהתקיימהלאספהציבור
ישראל׳.׳אגודתשלהראשוןהמקומי

שלועקרונותיהתפקידיההוגדרוהוועידהבעתכן,כמו
העולותהבעיותכללאתלפתורהבסיסי,העיקרוןא.התנועה:
החרדיתשהיהדותהוכרזבוועידהב.התורה.ברוחהפרקעל

נציגיההםהאגודהונציגיישראל,עםשלההתגלמותהיא

גדולי׳מועצתהקמתעלהוחלטג.ישראל.עםשלהאמיתיים
דרכהאתשתקבעהחרדיים,החוגיםמכלרבניםעםהתורה׳

בכךדעות,חילוקיישבהןהשאלותבכלותכריעאגו"ישל
הזמן,רוחלפידרכהאתהקובעתמפלגהאינהאגו"יכייוכח
שההנהלההוחלטד.תורה.לדעתבהחלטותיהכפופהאלא

׳הכנסיהשלההתכנסותאתותכיןבפרנקפורטתישארהזמנית

אולםתרע"ד,אלולבחודשלהתקייםהיתהשאמורההגדולה׳

ההתכנסות.נדחתההראשונההעולםמלחמתפרוץבעקבות

׳מועצתהיתהקטוביץ,בוועידתשהוקםהראשוןהמוסד

האדמו"ראחד:פהנבחרוהמועצהחבריהתורה׳,גדולי

הגר"חמליובאוויטש,הרש"בהאדמו"ראמת,האמרי

שמחהמאיררביהלוי,אייזיקיצחקרביסולובייצ׳יק,

רבינוביץאיצ׳להרביגרודז׳ינסקי,עוזרחייםרביהכהן,
זאבהרבמפרנקפורט,ברויארזלמןשלמהרבימפוניבד,

רייךקופלורביהופמן,צבידודרבימפתן,פיילכנפלד
לברכה.צדיקיםזכרמבודפשט,

לקהלדבריהםאתלהרצותהנואמיםשסיימולאחר
כמההיוהנוכחים.ביןרבתיויכוחהתקייםהנאספים,

ישובובמצותבאגו"ילשתףשצריךשטענופושריםאנשים

לדבריהםראיותהביאוואףהמשכילים,אתגםישראלארץ
)ו:(כריתותבמסכתהמובאמןלמשלכמוחז"ל,מדברי

וכו׳תעניתאינהישראלמפושעיבהשאיןתענית"כל

שהתירושמכךשאמרו,גםהיויסדה".ארץעלואגודתו

מוכחהקודש,ארץיישובבעבורמנוכריםצדקהלקבל

עלשעובריםאנשיםאפילוזומצוהלדברלחברשמותר
׳אגודתכיישראל,גדוליידיעלהוכרעלמעשהאךדת.

ואינהדת,ולעוקרילפושעיםידנותנתאינהישראל׳

ושלמיםיראיםיהודיםורקאךאלאלתוכהמאגדת

בספרראהזהבענין]עודכבחמורה.ללהעלהמקפידים

אב"דזצ"לעליאסבערגמרדכיר׳להגאוןהזהב׳,׳שביל

ברסק-(

הועדידיעלקורא׳׳קולפורסםהוועידהנעילתלאחר

תרע"ב(.תמוזי"ג׳המודיע׳)ראהישראלאגודתשלהזמני

הגדולהלכנסיהבבואוזצ"לרוזנהייםיעקברבי
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מסייעיםהציונותכשלונות

ישראלאגודתשללהתפתחותה

שנתנההעולמית,הציוניתהתנועההתגברותעםכאמור,

התכנסההחרדית,היהדותתחומיבתוךגםאותותיהאת

אבןוירוהחרדית,היהדותומנהיגיראשיכנסייתבקטוביץ
הכנסיההחרדית.היהדותכללשלהעולמילארגוןפינה

תנועתכלפיביותריעילנשקבידינושאיןהסיקהבקטוביץ

לרבבותיהשהיהדותהעולמית,ההתלכדותמאשרהציונות,

ישראל׳ש׳אגודתהתבררלימיםאחד.גוףותהיהתתארגן
נוערבניאלפיעלוהצילגונןאשרהיחידההצלהעוגןהיתה

שמים.במלכותהמורדותהחילוניותלתנועותטרףמהיות

זצ"ל,מליובאוויטשהרש"בהרה"קתבעהוועידהלפני
הציונית.בתנועההמאבקתהיההתנועהממטרותשאחת

בטענהלכך,שהתנגדורוסיהמגדוליכמההיוזאתלעומת

דעותחילוקיהיולכךבנוסףמיותרת.תיגרקריאתזוכי

אחדכילומרניתןלמעשה,הדור.ומאוריגדוליביןנוספים

עבוריחדיוהתאגדושכולםלכךשגרמוהעיקרייםהדברים

בבאזלשנערךה־01הציוניהקונגרסהיהזו,נשגבהמטרה
התנועההחליטהשבותרע"א,שנתשלהקיץבשלהי

דעתנגדשמגמתןורוח,תרבותבנושאילפעולהציונית

שלמצידוכשלונותשלשורהמפאתנגרםהדברתורה.
התרבותי־אופיהאתשהבליטוהמדיני,בתחוםהרצלד"ר

חילוני
$TS1$התרבותיחילוני$TS1$

$DN2$התרבותיחילוני$DN2$שלשורהקיבלובקונגרסוהנאספיםהציונות,של
פרשוכךבעקבותהתורה.לעיקריהמנוגדותהחלטות

מהרהשעדה׳מזרחי׳,מתנועתמנהיגיםמספרממנה

שהתריעוהםישראל.אגודתשלהזמני׳ב׳ועדהשתלבו

ישראל.אגודתשלהיסודאסיפתשלכינוסהאתוזרזו

מהתנועהנוספיםאנשיםפרשוהבאותהשניםבמהלך

נלהבים.לאגודאיםהפכובתשובהששבוולאחרהציונית,
שהקיםז"ל,בירנבויםנתןד"רהיהשבהםמהבולטיםאחד
שניםמספרבמשך׳קדימה׳.הסטודנטיםארגוןאתבווינה

היהודית,ההכרהחיזוקשלסיסמאותעםתנועתואתהוביל
ישראל.בארץהישובלחיזוקושאיפהבהתבוללותמלחמה
ד"רהציונות,למייסדבקשההאגודהשלחהבעידודו

מזכירהיהבירנבויםד"רהתנועה.בראשלעמודהרצל,

הלשוןמטבעאתשקבעזהוהואהציונית,ההסתדרות
הראשונה,העולםמלחמתבתקופת׳ציון׳.מלשון׳ציונות׳,
התנועהשלמפעולותיההשותאכזבותלוכשנגרמו

בתשובהוחזרבחייומהפךהתחוללונציגיה,הציונית

למאמין׳׳אפיקורסספרואתחיברתקופהכעבורשלמה,
ישראל׳.׳אגודתתנועתשלבהתפתחותהוסייע

”אגודתהעולמיתהתנועהאתלהקיםההכרעהשנפלהימיםכאותם

שסוחפותהציוניות,התנועותשלהאיומהכסכנההדורגדול?הבחינוישראל/

להתאגדהואהשעהצוכ׳והורוה;יראיצימרמקרבוטוביםרכיםאחריהן

היהדותכיצורחומותחיזוקמטרתעכורוהעדות,החוגיםכליחדיו,

הערה
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מקרלין,פרידמןדודר׳מביאליסטוק,מוהליברשמואלר׳ביניהםתרמ"ח.בקטוביץבועידההציוניתהתנועהחבריעםרבנים
ועודחזנוביץיוסףד"רמאודטה,פינטקרליאוןד"ר

ומצוקצרבימיישראלאגודת

מלחמתאחריהחרדיתהיהדותבקרבהרוחניהמצב
הציבור,בהתארגנותההכרחאתהגבירהראשונה,העולם
יחודיהישגבלפור׳ב׳הצהרתראושהציוניםלאחרבמיוחד

אינטרסבכךשראוהחרדים,מבקרבבשונהתנועתם,של

גרמניההיתההמלחמהלאחרהבריטי.השלטוןשל

הכלכליוהמשברבמלחמהתבוסתהבעקבותמתוסכלת
אתהאשיםבגרמניההלאומניהמחנהבעקבותיה.שבא

וגברה.הלכהוהאנטישמיותגרמניהשלבכשלונההיהודים

והתרוששו.נפגעוגדוליםועשיריםירד,היהודיםמעמד

התפתחותהלהמשךלפעוליכלולאהעסקניםכך,בעקבות

בגרמניה.אגו"ישל

אגו"ישלהארצייםסניפיהפעלוהמלחמהבשנות

בין־ארציותפעולותאולםלתנאים.בהתאםיכולתםכמיטב
ההתחלותעללשמורהיהניתןובקושיהתאפשרו,לא
עלשמרבפרנקפורטהמרכזהחדש.הארגוןשלהראשונות

והולנדשוויץבמדינותהתנועהשליחיעםחשאיקשר
מזוןמשלוחיכמוהעזרה,בתחוםפעלואלההניטרליות.
להמונידאגהבאוסטריהאגו"ילישיבות.כספיוסיוע
ויסדהליתומיםמחסהביתהקימהוכןמגליציה,פליטים

שנכבשהפולין,למדינתגםהפליטים.עבורחינוךמוסדות

שיסייעוועסקניםחשוביםרבניםנשלחוגרמניה,ידיעל

פולין.ליהדות

ציוןחובביועידת

הקדושההתנועהייסודשלקטוביץמוועידתלהבדיל
התקיימהציון׳׳חובבישלהועידהגםישראל׳,׳אגודת

הולדתיוםחגיגתשלבמסווהאספהלאותההכנותיהם
ליוםנקבעהאכן]ההתכנסותמונטיפיורישלהמאה
בעשרההדברנדחהלמעשהאךחשון,בח׳שחלהולדתו

שונות[,סיבותמפניימים

גםזועיירהנבחרהסיבהאותהמחמתהנראה,כפי

ביןקשרכלשאיןלצייןומיותראגו"י,שלהיסודלאספת
למיקוםפרטישראל׳׳אגודתלשלהציוניםועידת
הגיאוגרפי.

שלקיומהעלנוסףרמזלהביאטעםבנותןישאולם
נימצוביץלויד"רהעיירה.באותהאגו"ישלהיסודאספת
׳צעירימטעםבוורשאשהתקיימהבאספהבנאומוז"ל,

הסמליותעלהצביעתרפ"ב,בסיוןבט"וישראל׳,אמוני
ישראל.אגודתאתבהלייסדקטוביץהעירשבבחירת
הארצות,שתיביןהחוצץגבולשקייםלרמזכדישזאת
לשמורהגבול,עללהישארשתפקידנולזכורועלינו
המערבתרבותאתמזרחהיבריחושלאהקודשמשמרת

תרפ"ב(.תמוז־אבגליוןב׳דגלנו׳)מובא

מבשרשופרשימש׳המודיע׳החרדית.העיתונותשלוהלוחם

גדוליםקשייםאז,גםכךכעתהישראל׳.׳אגדתשללבואה
הגדול,הכספיבנטלובפרטהעיתון,עורכישלבדרכםניצבו
כיזכורני,תלוי.ובלתילוחםבטאוןשלחלקומנתשזו

׳המודיע׳:השבועוןשללמימונואזהצטרפושותפיםשלושה

חייםר׳הגאוןמגור,אמת[]האמריזצ"להאדמו"רחותני

זצ"ל.מווילנאגרודז׳ינסקיעוזרחייםר׳והגאוןזצ"ל,מבריסק
בתורנבחרנוז"ל,ליפשיץיעקבהרבעםיחדאני,ואילו

העיתון,שלמסודרתלהופעההןהדואגיםהמערכת,מזכירי
השפעתו.והרחבתמעמדולרמתוהן

נולדהזמןפרקבאותוהגדולה.התכונהימיהיוהימים
לאשעיצבהישראל׳,׳אגודתתנועתומוצלחתטובהבשעה
הוגההאחרונים.הדורותבשניהתורהעםקורותאתבמעט

זצ"ל,הלויאייזיקיצחקרביהיהישראל׳׳אגודתהשם
הצעתוהראשונים׳.׳דורותהספרמחברוההוגה,החוקר

בהומבורג,הדור.גדוליכלמצדרבהבאהדההתקבלה

הועידההתאספהאייזיק,יצחקרבישלמושבומקום

כשהתכנסהמכןלאחרישראל.אגודתשלליסודההמכינה

הבנהשררהכברישראל,אגודתשלהיסודועידתבקטוביץ

וממערבממזרחהתורהגדוליביןדעותואחדותהדדית

בה.שהועלוהבעיותבכל
׳אגודתלפעולהחלהמסויםמקוםעלאו?1׳עללהצכ׳עאפשרא׳

גדוליורבני?אדמו"ר1?עשרותידיעלאחתבעצהשה1קמהישראל׳

׳"א-הואוהעיקריהמכריעוהמיקוםהתאריךכ׳ספקאיןאךהדורומאורי

קטוביץועידתהתקיימהבהםהימיםתער"ב,כסיון׳"כ

תקופהבאותהתרמ"ה.בחשוןבי"ח־כ"גהעיירה,באותה
בהוהוקמובעיצומה,ישראללארץהראשונההעליההיתה

הציונותראשישלהמרכזיתמטרתםהראשונות.המושבות

הגשמתעבורשידאגארגוןלהקיםהיתה,אספהבאותה

גםנכחוזובוועידהלמושבות.ויסייעההתיישבותרעיון

התנועהראשישלשכוונותיהםהאמינושבתחילהרבנים,

מועדות.פניהםלאןהבחינורב,לאזמןכעבוראךרצויות,

כשלפתעציון׳,׳חובבינציגישלהמפגשיםבאחדזההיה

קשיםדבריםוהטיחנתנזון,בשםהמשכיליםאחדהתפרץ
בוועידותמכן,לאחרגםבוועידה.שנכחוהרבניםנגד

הצדדים.ביןהחיכוכיםהמשיכוציון׳,׳חובבישלנוספות

היואולםלמתנגדיה,הפכוואףנטשוההרבניםמרבית

אתלשנותלנסותכדיבה,להישארשהחליטומהםמעט

טפחהלבסוףאךהתורה,לדרךהמנוגדיםהיסודקווי

)אבותחז"לדבריבהםונתקיימופניהם,עלהמציאות
לרשעמתחברשהואמישכללרשע,תתחבר"אלדר"נ(

מועט".דברממנולשאתסופו

שבגרמניה,בקטוביץכינוסםאתלקייםהחליטוהציונים

הרוסי,הצארשלטוןשתחתהמדינותאותןשבכלמכיון
בשלקטוביץהעיירהנבחרהולכןדתית,פעילותכלנאסרה
תנועתנציגיהשתתפוזובאספהולפולין.לרוסיהסמיכותה

פרוסיה,צרפת,אנגליה,אירופה:מארצותציון׳׳חובבי

מטעםאסורהיהכאמור,ברוסיהמרוסיה.ובעיקרגרמניה,

חששמתוךשכאלהארגוניםלהקיםהקומוניסטיהצבא

אתעשומרוסיההנציגיםכןועלשלטונית,למהפכה

הרה"חהנודע,האגודאיהעסקןגםנאםאספהבאותה

וקשיים"מלחמותאמר:דבריוביןהי"ד,קמינרמשולםר׳
מלבדושעל,צעדכלעלהעסקניםשלחלקםמנחתרבים
עומדיםודורדורבכלאשרישראלעםשלהכלליותהצרות

קטוביץ,ועידתשלהזההזכרוןיוםולכןלכלותנו.עלינו
בהטוביץשמההחרדים.היהודיםלכלשמחהעתהוא
אחתוכלביניהןשרבוהאבניםמכלאחתאבןנעשתה

מנהיגיוהדור,גדוליראשו...אתצדיקיניחעליאמרה

האבניםומכלאחת,לאגודהוהסתדרוהתאחדווקברניטיו

אלוקים".לביתאחתמצבהאבןנעשתהמזוזוהרחוקות

שלזכרעותיומתוך

זצ"ללויןמאיריצחקמוה"ר

הנודעהסופרמספרתשכ"ב()תשרייעקב׳׳ביתבירחון

שליסודהבעניןשקייםשיחהעלז"לפראגרמשהר׳
לויןמאיריצחקמוה"רדרבנן,שלוחאעםישראל׳,׳אגודת
]הרי"משיחיאישפותחלימיםצעיראז"הייתיזצ"ל:

שלרישומםזאתובכלזכרונותיופרקיאתלוין[
בקרבי.הזההיוםעדחיההםהמאורעות

בפולטאבהלהופיעהחלכאשרתרס"ט,בשנתבערך

הראשוןעורכוציבורית.לפעילותנמשכתי׳המודיע׳,השבועון
הרבזצ"ל,רבינוביץעקיבאאליהורביהיה׳המודיע׳של

הבונהכחלוץלראותושישוסייפא,ספראמפולטאבה,

בהכנותעסקנוהראשונההעולםמלחמתלפניעוד

הראשונה,הגדולההכנסיהשללכינוסההאחרונות
בחודשבציריךלהתקייםצריכההיתהלתוכניתשבהתאם

במפתיעפרצהשהמלחמהאלאתרע"ד,שנתשלמנחם־אב

מלחמותרצופתאגו"ישלהזמניםלוחאתושיבשה

כלובתוךואסונות.חורבנותומהומות,מאורעותומהפכות,
ולפעול,להמשיךנצטווינוהזמןשלוהסופותהסערות
ושלאמישראלתורהחלילהתשתכחשלאוללחוםלפעול
לאהקדושה.ותורתנוישראלעםשלהנאמניםבריתתחולל
ההתלהבותאבלנשוא.ללאהמעמסהלנונראתהפעם

בתוךוהפיחוהחדירוהדורוגאוניצדיקיאשרדקדושה,
האצילהואףהייאושמןאותנוהצילהאגו"י,ביתכתלי
האומה.וקברניטיהתורהאדירישלמכוחםעלינו

כלכאשרישראל׳,ב׳אגודתחמורמשברלעתפעם,
היתהוהמצוקהלהחריבה,יחדיוחברוומתנגדיהשונאיה

האמת"בעולםזצ"ל:האדמו"רחותניליאמרגדולה,

מההפשוטה,השאלהאתכל,בטרםאחדלכלשואלים

אופגעטאןהאסטו]וואסבעוה"ז?בחייךועשיתפעלת
תועלתאיזואותיכשישאלווהנהוועלט?[.דעראויף
ישראל".אגודתאשיב:בעולם,עשיתי

זצ"ל.חייםהחפץמרןעםלהיפגשזכיתיפעמיםמספר
חייםהחפץביקרתרפ"חבשנתלעיני,ניצבתזותמונה

שחוכדרכוהבירה,בוורשאישראלאגודתשלבלשכתה

איצ׳ה"ר׳לי:ואמרוסייםשונים,עניניםעלארוכהשיחה

שיתרבוזמןיבואואםקדוש.חותםזהישראלאגודתמאיר,

זה!".קדושחותםעללשמורנאוהמכשולים,המתנגדים

שנהשישיםרוזנהיים,יעקברביזכרונותמקורות:

הרעיוןאריאל,גולתראשמבריסק,הרבישראל,לאגודת
והמעשהחזוןאישע"ילאור)יצאהפעולותומגווןהגדול

יעקב׳,׳ביתירחוןז"ל(,אברמוביץמאיריהודההרב
ועוד.התקופהעיתוני׳דגלנו׳,

הערה



