
  

  

  
  
  

        אלה מסעיאלה מסעיאלה מסעיאלה מסעי
        כף זכותכף זכותכף זכותכף זכותכמה צריך לדון לכמה צריך לדון לכמה צריך לדון לכמה צריך לדון ל

  

בבני ברק  א"חזו' יום אחד בנוסעי ברח"    :יקראברך , , , , סיפר ידידיסיפר ידידיסיפר ידידיסיפר ידידי
  .התיישב מאחורהוא  , עצרתי לו,ראיתי יהודי מכובד מרים ידו

למה המזגן לא מספיק ':  ליעירה נוסע ואותו לא עברה דקהלא עברה דקהלא עברה דקהלא עברה דקה
, יהודיעולה , מוזרמאד הדבר היה נראה לי ' ... חם פה?חזק

 : בנועםאמרתי לובכל זאת  !? טענותו טובה וכבר יש לועושים ל
  .' אתה תרגיש אותו,פה המזגן טוב, עבור קדימהאנא '

  

   '...זה לא מקרר, עדיין המזגן לא טוב':  לי ושוב העיר....עבר מקוםעבר מקוםעבר מקוםעבר מקום
  

 '?איזו חברה אתה' :ואז הוא שאל אותי ....המשכתי בנסיעההמשכתי בנסיעההמשכתי בנסיעההמשכתי בנסיעה
   '...י אדם פרטיאנ? מה כוונתך, סליחה' :השבתי לו

  

הרכב היה בצבע ,  מוניתהרמתי יד להשיג' קרא היהודיקרא היהודיקרא היהודיקרא היהודי, , , , ''''אוי וייאוי וייאוי וייאוי ויי''''
  )בעל המעשהמפי " נר לשולחן שבת("               "'... והייתי בטוח כי זו מוניתלבן

�  
 צעיר לימים שנפטר  מופלג מופלג מופלג מופלגחחחח""""תתתתרבי גרשון ויזנפלד היה רבי גרשון ויזנפלד היה רבי גרשון ויזנפלד היה רבי גרשון ויזנפלד היה הגאון הגאון הגאון הגאון 
 .סק נכנס לבית הרב מברי,בעת ביקורו בארץ הקודש. ב"בארה

 בין הדברים הקשה רבי גרשון קושיה חזקה ,ברו בלימודיד
 , עמםביש מבריסק בנו של הרב, דב סףרבי יוהגאון  .בקדשים

  .דנו לכאן ולכאן והשאלה נשארה ללא תירוץ
  

בעת  .ארץל רבי גרשון הגיע שוב ,,,,עברו שתים עשרה שנהעברו שתים עשרה שנהעברו שתים עשרה שנהעברו שתים עשרה שנה
 ".המקשר" עלה לאוטובוס של חברת ,ירושליםביקורו ב

 קם , רבי גרשון הכירו את כשראה,יוסף דבב רבי באוטובוס יש
אבא תירוץ על לאחרי שהלכתם היה " :מיד ממקומו ואמר

  ) ל"דג י"מפי חתנו הרה" נר לשולחן שבת(" "   ...תירוץ הוא כךה ,הקושיה שלכם

�  
 ,לתורהאהבתו  מרוב , בצעירותוהגאון רבי מיכאל דב וייסמנדלהגאון רבי מיכאל דב וייסמנדלהגאון רבי מיכאל דב וייסמנדלהגאון רבי מיכאל דב וייסמנדל

 קנה כרטיס .רצות השונות להכיר את גדולי התורה באהשתוקק
לימים  .יכל לנסוע ברחבי אירופה עמו ,נסיעה ברכבת לחודש

  .אוההיה מספר בערגה מגודל התמדת התורה ששררה בדור ה
  

 באמצע הדרך שאלו .היה עמו בקרון יהודי פולניברכבת לוילנה ברכבת לוילנה ברכבת לוילנה ברכבת לוילנה 
.  הלה פתח בדברי בוז על יהודי ליטא. השיבו.על מטרת נסיעתו

בכלל  שלא הכירו עליו ,ככפריי לבוש אישב עמם יהודי ליט
 אין ,איך אתה מדבר כך על יהודי ליטא' :לואמר . שהוא יהודי

ס עם " אבל אני יודע את כל הש,אני יודע בקיאותך בתורה
וראה כי  ס"וסיפר רבינו שהוא דיבר עמו בכל הש '...תוספות

  '!כזו היתה דוגמת אדם כפרי פשוט מליטא' : וסיים.צדקו דבריו
  

סטוק בשעה יהגיע לביאל שהוא שיך וסיפר הרב וייסמנדלשיך וסיפר הרב וייסמנדלשיך וסיפר הרב וייסמנדלשיך וסיפר הרב וייסמנדלהמהמהמהמ
היו שם כארבע מאות .  בלילה ונכנס לבית המדרששתיים

   !לא ראה מחזה כזההוא   מעולם - יהודים עוסקים בתורה
  

 , ארבעה יהודים בו ישבנכנסו לקרון ורשהורשהורשהורשהווווכשנסע חזרה לכשנסע חזרה לכשנסע חזרה לכשנסע חזרה ל
 .הםשרוולי פשילו הסירו כובעיהם וה,התיישבו שנים כנגד שנים

וייסמנדל חשב  הרב". בואו נתחיל, נו ":אמר אחד מהם
  ...חק שחמטששמסתמא יוציאו לוח שח ויתחילו ל

  

חיל לומר בעל פה את ת איך אחד מהם מאך לתמהונו שמעאך לתמהונו שמעאך לתמהונו שמעאך לתמהונו שמע
' סו אחריו חברו אמר את הת,הראשון ממסכת כתובות' התוס
 שוב חזר הגלגל ואמר הראשון את ,שי והרביעיי וכך השל,השני
לא פסק   במשך שש שעות,הדרךכל  כך לאורך .יהחמיש' התוס

  ")איש חמודות(" !"  ורשהוכך נראו יהודי  "רבינו סיים ...פיהם מלימוד

�  
תושב , ר חנוך שטרלינג"קיבל על עצמו הר הנוראההנוראההנוראההנוראהלאחר השואה לאחר השואה לאחר השואה לאחר השואה 

כשנהג . לא להנות מאף מוצר גרמנילא להשתמש ואנטוורפן 
, את הרכב במזון היה מעמיס ,ברכבו לדנמרק בה שהה בימי הקיץ

גרמניה מבלי שטח שיוכל לעבור את כדי , ספרי קודש ובמיכלי דלק
  ...לקנות דלק בתחנת דלק גרמנית

  

מה " : תהו פעם שוטרי המכס על תפיליובבדיקת המכס בגרמניהבבדיקת המכס בגרמניהבבדיקת המכס בגרמניהבבדיקת המכס בגרמניה
ואתה , אתם שרפתם שישה מליון כאלו":  ענתה אשתו רחל"?זה

  )"ויתהלך חנוך"(                                 . מיד שחררו אותם"!?תוהה מה זה

  

  
  
  
  

            !!!! גורל המסעות גורל המסעות גורל המסעות גורל המסעות---- שמצאתי  שמצאתי  שמצאתי  שמצאתי ענין מופלא ענין מופלא ענין מופלא ענין מופלא 
  

 ממנו להווה חשקו לדעת את הנסתר מהנעלםחשקו לדעת את הנסתר מהנעלםחשקו לדעת את הנסתר מהנעלםחשקו לדעת את הנסתר מהנעלם מאחר שהאדםמאחר שהאדםמאחר שהאדםמאחר שהאדם
וברוב חסדיו . לבדו' וזה דבר בלתי נודע כי אם לה, ולעתיד

ועל , השפיע עלינו שפע מרוח הקודש על ידי נביאיו הקדושים
  .תומים ולפעמים על ידי חלוםידי כהנים גדולים באורים ו

  

 ואין  ... ולא כהן גדול, ולא חוזהואנו בעוונותינו אין לנו לא נביאואנו בעוונותינו אין לנו לא נביאואנו בעוונותינו אין לנו לא נביאואנו בעוונותינו אין לנו לא נביא
ובהיות האדם חפצו לדעת את , אנו כדאים לקבל השפע האלוקי

  ...אשר יבוא עליו תיקנו לנו כמה גורלות לבל נלך בהבלי הגויים
  

 .והוא לקדושים אשר בארץ המה, אחד מהם הוא גורל המסעותאחד מהם הוא גורל המסעותאחד מהם הוא גורל המסעותאחד מהם הוא גורל המסעות
  . ..לבל ילכו אל מעוננים וקוסמים, והבאתיו לאפרושי מאיסורא

  

יהי ':  בכוונה עצומה ולבו לשמיםטרם כל יתפלל תפילה הזוטרם כל יתפלל תפילה הזוטרם כל יתפלל תפילה הזוטרם כל יתפלל תפילה הזו
ני נתת... רצון מלפניך אלקינו ואלקי אבותינו גלוי וידוע לפניך 

לכן באתי בלב תמים ונפש ... לחסד ולרחמים ואל תשיבני ריקם 
  ...  חפצה למען תשיב לי 

  

 יסגור .פעמים' ג'  קלמכתם לדוד שמרני'מזמור ר כך יאמר ר כך יאמר ר כך יאמר ר כך יאמר ואחואחואחואח
ויראה , עיניו בידו השמאלית ויתן אצבעו על הלוח ויוליכנה

  :באיזה מסע הניחה ויגיד לו תשובתו
  

 או על הצלחת מסחרך , אתה בן אדם שואל על גדולה::::''''רעמססרעמססרעמססרעמסס''''
ברם יש בידך ,  דע לך הדבר יבוא בעיכוב מעט ומזלך טוב הוא-

  . ואם תיקון העוון ירום מזלך,יבוד אבעוון כ
  

 אתה שואל על יציאת הדרך או העברת דירתך למקום ::::''''סוכותסוכותסוכותסוכות''''
  . חוש מהרה והחזק ביד לומדי תורה ויתרומם מזלך–אחר 

  

  ...   לשאול על המחלוקת והמלשינות שדיברו עליך באת::::''''רפידיםרפידיםרפידיםרפידים''''
  

 אתה מבולבל מרוב הדברים שלא נעשו כרצונך וליבך ::::''''חצרותחצרותחצרותחצרות''''
  . לך לך אל מקום אחר וישתנה מזלך לטוב- עימך בל

  

 - לב האו על חול, עושק,  אתה שואל על ענין פחד::::''''פי החירותפי החירותפי החירותפי החירות''''
  . המתן מעט והשמר מן הכעס,  השעה עדיין אינה מוכשרת,דע

  )... הלאהש"ועיי ץ"מחכמי אר, לגאון המקובל אברהם שלום חמוי" אביעה חידות"הספר מתוך ( 

À À  
  )ט"ג ל"ל(    ".".".".ועשרים ומאת שנה בׂמתו בהׂר ההרועשרים ומאת שנה בׂמתו בהׂר ההרועשרים ומאת שנה בׂמתו בהׂר ההרועשרים ומאת שנה בׂמתו בהׂר ההרואהרן בן שלש ואהרן בן שלש ואהרן בן שלש ואהרן בן שלש "

        .... אהרן אהרן אהרן אהרןשהואשהואשהואשהוא    ,,,,הללו לקל כנגד שנות קדשוהללו לקל כנגד שנות קדשוהללו לקל כנגד שנות קדשוהללו לקל כנגד שנות קדשו: : : : ''''הללויה הללו קל בקדשוהללויה הללו קל בקדשוהללויה הללו קל בקדשוהללויה הללו קל בקדשו''''
  

 כנגד שנותיו  כנגד שנותיו  כנגד שנותיו  כנגד שנותיו ----     פעמים ישראל עונין הללויה פעמים ישראל עונין הללויה פעמים ישראל עונין הללויה פעמים ישראל עונין הללויהעשרים ושלשעשרים ושלשעשרים ושלשעשרים ושלש    אהאהאהאהממממ
  )ב" יז"סופרים ט'  מס,:עט ז" פטשבתירושלמי (                           .      .      .      .      הרןהרןהרןהרןשל אשל אשל אשל א

  

  

ראשונים חכמים המנהג קריאת ההלל בימי ה ::::םםםם""""וכן פסק הרמבוכן פסק הרמבוכן פסק הרמבוכן פסק הרמב
 וכל 'הללויה'א את ההלל מתחיל ואומר י הגדול שמקר...כך היה 

 ם וכל העם עוני''הללו עבדי ה'ואומר  ... 'הללויה'העם עונין 
 בכל ההלל הללויה מאה ושלש םעד שנמצאו עוני...  'הללויה'

  )ב"י' חנוכה ג' הל(             . סימן להם שנותיו של אהרן,ועשרים פעמים
  

הוא  עשרים ושלש אהמ אם מנין םםםם""""אמנם לא ביאר הרמבאמנם לא ביאר הרמבאמנם לא ביאר הרמבאמנם לא ביאר הרמב
בני תימן .  כופליםן או למנהג שאי'אודך'הכופלים מהג למנ

ג "ז חלקים ועונים בהם קכ"לקכ" אודך" את ההלל עד יםחלקמ
  .ומשם ואילך כופלים. ]בארבעת ראשי הפרקים עונים את ראש הפרק[ 'הללויה'

  

א " חילק את ההלל עד סופו לקל""""ת המשנהת המשנהת המשנהת המשנהמרכבמרכבמרכבמרכב""""בספר בספר בספר בספר 
            ]ם"הסברים אלו הם בדעת הרמב[ .ותק הללוג" שעונים בהם קכ,חלקים

  

 הודו' שהכוונה עד ,' לפי דעת התוסחחחח""""הסבר נפלא ביארו כמה תהסבר נפלא ביארו כמה תהסבר נפלא ביארו כמה תהסבר נפלא ביארו כמה ת
   . ''הודו לה' דהיינו ,עונים ראשי פרקים' הודו' ומ.'כי טוב' לה

  

 כל פסוק נחלק .סוקים חמישים ושש פנםיש''  לההודו'עד 
אחד מהם יש ו ,הרי מאה ושנים עשרה חלקים ,לפחות לשנים

        !!!!חלקיםחלקיםחלקיםחלקיםג ג ג ג """"קכקכקכקכנמצא סך הכל נמצא סך הכל נמצא סך הכל נמצא סך הכל , עשרה פסוקים הנחלקים לשלש
 , לא לנו: ושישה פסוקים ארוכים, חמשת פסוקי ההללויה::::הפסוקים המתחלקים לשלש הםהפסוקים המתחלקים לשלש הםהפסוקים המתחלקים לשלש הםהפסוקים המתחלקים לשלש הם[

  )     'נר'   (   ]            כי' אנה ה, מותכי חלצת מ,  אפפוני חבלי מות, יברךזכרנו' ה,  ימישוןידיהם ולא
  

 הרי יש בהלל , על כל דבר'הללויה'  שאם אומרים,,,, תמה תמה תמה תמה""""שיירי קרבןשיירי קרבןשיירי קרבןשיירי קרבן""""בבבב
ג לשונות " התהלים יש קכספר אלא ספר ומצא שב!?מעל אלף תיבות

יאמר  ואם '!הג פעמים שישראל עונים הללוי"קכ' ועליהם נאמר ,של הלל
                             ... מן המניןו אינ'המתהללים באלילים'שאמור לו  ,ד"קכשיש לך אדם 

  

ם שהכוונה שעל כל "שנעלמו ממנו דברי הרמב, רבים תמהו על דבריורבים תמהו על דבריורבים תמהו על דבריורבים תמהו על דבריווווו
  )ירושלמי שם -"עמודי ירושלים", "טוב ירושלים("     .פיסקה בהלל היו עונים הללויה

 פרשת מסעי
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 , ויסוריו התעצמוג מחלתוג מחלתוג מחלתוג מחלתוכשגברה על הגאון רבי שאול מהאכשגברה על הגאון רבי שאול מהאכשגברה על הגאון רבי שאול מהאכשגברה על הגאון רבי שאול מהא
לא היה " -  כסגולה לאריכות ימים'אהרן'הוסיפו לו את השם 

 כי היה מתלמידיו ,שינוי לשם זה במקרה אלא בהשגחה גמורה
  ." אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב ורודף שלום,של אהרן

  

לבריות בלא שמץ של ורבינו היה טוב לשמים " ::::וכעדות בני עירווכעדות בני עירווכעדות בני עירווכעדות בני עירו
 מסירותופלאה היתה מידת חסדו והשפיע על כולם ב כי נ,גוזמה

להם מחלוקת ה תהי אם קרה ששני בעלי בתים .למען הזולת
 ברגע שבאו לפניו מיד נהפך כל אחד ,וכל אחד אומר הדין עמי

   )א" ח"גבעת שאול"(    .  " וכל איש יבוא על מקומו בשלום,לאיש אחר
                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ))))חחחח""""ג לג לג לג ל""""פלפלפלפל((((    ".".".".וימת שם בשנת הארבעיםוימת שם בשנת הארבעיםוימת שם בשנת הארבעיםוימת שם בשנת הארבעים... ... ... ... ויעל אהרן הכהן אל הר ההר ויעל אהרן הכהן אל הר ההר ויעל אהרן הכהן אל הר ההר ויעל אהרן הכהן אל הר ההר """"
  

        ????האם אהרן קבור לבדו בהר ההרהאם אהרן קבור לבדו בהר ההרהאם אהרן קבור לבדו בהר ההרהאם אהרן קבור לבדו בהר ההר
  

 נדב ואביהוא לא נקברו ::::חידוש מופלאחידוש מופלאחידוש מופלאחידוש מופלא    """"בן יהוידעבן יהוידעבן יהוידעבן יהוידע""""כתב הכתב הכתב הכתב ה
של בני שהוא היה מקום חנייתם , במדבר הסמוך להר סיני

שבו נקבר , אלא קברו אותם בהר ההר.  שמתובאותו זמן ישראל
  . אהרן הכהן בשנת הארבעים

  

או על פי רוח ,  היתה על פי הדיבור בפירושוקבורתם שםוקבורתם שםוקבורתם שםוקבורתם שם
ויש נחת רוח . שידע ששם יקבר אהרן, הקודש של משה רבינו

  . שיהיו הבנים קבורים סמוכים לקבורת אביהם, לצדיקים בזה
  

 שמקובל בעולם שנדב ואביהוא , לפני כמה שניםוכן שמעתיוכן שמעתיוכן שמעתיוכן שמעתי
   )ה"ב כ"סוכה ח (. ליד מערת אהרן הכהן עליו השלום, נקברו בהר ההר

  

>  
  .'ויש נחת רוח לצדיקים בזה שיהיו הבנים קבורים סמוכים לקבורת אביהם'

  

 מופקדת על ניהול במשך עשרות שנים היתה הרבנית שרה כהןבמשך עשרות שנים היתה הרבנית שרה כהןבמשך עשרות שנים היתה הרבנית שרה כהןבמשך עשרות שנים היתה הרבנית שרה כהן
יתה בידה סייעתא דשמיא גדולה ה. "זכרון מאיר"בית החיים 

כדי ומאידך גיסא מנה גדושה של עזות דקדושה נדרשה לה 
. לעמוד איתן בלחצים של קביעת מקום הקבורה שלא כהוגן

לא ,  לא הועיל דבר–לכשהוברר לה שהדרישה אינה מוצדקת 
  . פקדון קדוש שצריך להזהר בו, גידופים ואף לא איומים וצעקות

  

 :::: מרדכי שולזינגר מרדכי שולזינגר מרדכי שולזינגר מרדכי שולזינגרר משהר משהר משהר משה""""הגהגהגהג, , , , חתנהחתנהחתנהחתנהסיפר סיפר סיפר סיפר . . . . רבות יש לספר מזהרבות יש לספר מזהרבות יש לספר מזהרבות יש לספר מזה
 של קדושים םבנ, לא אוכל לשכוח כשבא פעם עסקן מפורסם"

  :הוא נענה לאלתר בשפה ברורה. לקנות לעצמו מקום ליד אביו
  

הנה .  ולא ליד שכניו הגדוליםאינך יכול לשכב ליד האבא שלךאינך יכול לשכב ליד האבא שלךאינך יכול לשכב ליד האבא שלךאינך יכול לשכב ליד האבא שלך""""
אתה לא בדרגה , רואה אתה איזה אנשים גדולים שוכבים שם

  "...! להםלא לך ולא, זה לא טוב, שלהם
  

החל לפרט את ...  מעולם לא שמע דיבורים שכאלה,,,,הלה נדהםהלה נדהםהלה נדהםהלה נדהם
  . 'וכו' מעלותיו ולמנות את החסדים שהוא עושה עם הבריות וכו

  

 אבל אבא , יפה וחשוב,טוב, הכל נכון" ::::הרבנית שרה השיבה לוהרבנית שרה השיבה לוהרבנית שרה השיבה לוהרבנית שרה השיבה לו
 –שלך תמיד למד תורה בשקידה עצומה ואתה לא לומד 

  ")שלמי שרה("             "!ענותיוונסתמו ט' !ותלמוד תורה כנגד כולם'

¹ z ¹  
 דכמו שלומד בשבעה באדר את הלימוד ,,,,יזהריזהריזהריזהר' ' ' ' הירא את ההירא את ההירא את ההירא את ה

 בראש חודש יעשה ך כ,הנסדר לכבוד משה רבינו עליו השלום
ואם . ' וילמד בספר מועדי ה,אב בפטירת אהרן הכהן הגדול

ומי ששמו אהרן ישתדל . יורידו דמעות הרבה יתכפרו עוונותיהם
  )                     "מועד לכל חי"(        .           ואשריו, יחידי סגולה ביום ההואלאסוף 

        ''''בודבודבודבוד אהרן נסתלקו ענני כ אהרן נסתלקו ענני כ אהרן נסתלקו ענני כ אהרן נסתלקו ענני כשמתשמתשמתשמתממממ''''
  

        א א א א """"תרעתרעתרעתרע ............פתח תקוה פתח תקוה פתח תקוה פתח תקוה , ר משה אוירבך"מכתב מהרב ד
  

  

 ו אמר"בהיותי בירושלים ת. י" לכבוד אחי אהובי יצחק נשלום וברכהשלום וברכהשלום וברכהשלום וברכה
  .ר תורה אשר איני חפץ למנוע ממךי דב"לי הגאון רבי חיים ברלין נ

  

ואין לסוכה רבי אליעזר אומר אין יוצאים מסוכה ' בגמרא נכתבבגמרא נכתבבגמרא נכתבבגמרא נכתב
וחכמים אומרים יוצאין מסוכה . עושים סוכה בחולו של מועד

, ולדברי הכל אם נפלה. לסוכה ועושים סוכה בחולו של מועד
                    ):ז"סוכה כ(                                       .   'חוזר ובונה בחולו של מועד

  

        .... חולקים חולקים חולקים חולקים הם הם הם הםל באיזו סברהל באיזו סברהל באיזו סברהל באיזו סברה""""נשאל הגאון הננשאל הגאון הננשאל הגאון הננשאל הגאון הנ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
רבי אליעזר סובר סוכות ענני  , מחלוקתיש:  שבדף יאוהשיבוהשיבוהשיבוהשיב

לדעת רבי אליעזר הסוכה היא .  סוכות ממשבי עקיבאכבוד ור
 ולקתסהלא ו, רמז לענני כבוד אשר הגנו על אבותינו במדבר

,  ישראל היו תחתיהםהמסעותבכל שהרי  ,הם בכל פעם ופעםמ
ע "אבל ר. ועל כן גם במצות סוכה אין לצאת מסוכה לסוכה

ובכל פעם ופעם במסעות כשיצאו , וחכמים סוברים סוכות ממש
  .ועל כן גם אנו יוצאים מסוכה לסוכה, ממקומם פירקום

  

ה גם  שבז, חוזר ובונה אותה בחולו של מועד,שאם נפלהושווים ושווים ושווים ושווים 
שהרי גם ענני כבוד כשנסתלקו אחר פטירת , רבי אליעזר מודה

  .אהרן חזרו בזכות משה
  

מקוה אני שגם אתה תשמח על התורה הפשוטה של הגאון מקוה אני שגם אתה תשמח על התורה הפשוטה של הגאון מקוה אני שגם אתה תשמח על התורה הפשוטה של הגאון מקוה אני שגם אתה תשמח על התורה הפשוטה של הגאון 
  )ב" תמוז תשמ"המעיין" מתוך ט"קצ" נשמת חיים"ת "שו(             ....אאאא""""הישיש שליטהישיש שליטהישיש שליטהישיש שליט

… …  
        גזירות בניהגזירות בניהגזירות בניהגזירות בניה    ---- אין חדש  אין חדש  אין חדש  אין חדש ––––ישראלים ישראלים ישראלים ישראלים , , , , אנגליםאנגליםאנגליםאנגלים, , , , תורכיםתורכיםתורכיםתורכים

  

 התכוונו פתח תקוהמתיישבי .  אסר על היהודים בניית בתיםכידוע החוק התורכיכידוע החוק התורכיכידוע החוק התורכיכידוע החוק התורכי
 אך הדבר לא ,להקים צריפי עץ בחשאי ולהעמיד את השלטונות בפני עובדה קיימת

   .את עזרת הקונסול הגרמניבזה ביקשו ו ,ניסו להשיג רשיוןהם  אשר על כן ,עלה בידם
  

  ...יסרי  הקאל הקונסול הגרמני ----    ד"תרמ    ח תמוזח תמוזח תמוזח תמוז""""ככככ''''
  

 כי החתום מטה יואל משה סלומון ונתינים אחרים לכבודו ידועלכבודו ידועלכבודו ידועלכבודו ידוע
 ומחמת האקלים ,הם בעלי אדמות במלבס למעלה משש שנים

בריא נאלצנו לרכוש קרקע בכפר השכן לשם הקמת בתי -הלא
  .שבנייתם נאסרה עלינו מטעם הממשלה התורכית, מגורים

  

 שם בעונת  נוכחותנו הכרחית,כדי שרכושנו לא ירד לטמיוןכדי שרכושנו לא ירד לטמיוןכדי שרכושנו לא ירד לטמיוןכדי שרכושנו לא ירד לטמיון
, אך אין במקום די חדרים לשיכון משפחותינו, הקציר והדיש

בשל כך חשופים אנו , ובכל חדר נאלצים להצטופף אנשים רבים
מדי שנה פורצות בסביבה מגיפות קדחת . למחלות מסוכנות

  .וקיים חשש לסכנת חיים ולהתפשטות המגיפה, קשות
  

ואף כי לא , ץאנו נאלצים להקים צריפי ע, כדי למנוע סכנה זוכדי למנוע סכנה זוכדי למנוע סכנה זוכדי למנוע סכנה זו
, צריפי עץ על קרקע פרטית קיים חוק האוסר הקמתם של

ואף ייפו כוחם של הפלחים , שלטונות חייל על מגרשנוההציבו 
  .השכנים למנוע כל פעולת בניה בכוח הזרוע

  

 את התערבות הקונסוליה למען יורו לחייל על כן אנו מבקשיםעל כן אנו מבקשיםעל כן אנו מבקשיםעל כן אנו מבקשים
ודו בטוחים אנו שכב. השומר שלא להפריע להקמת הצריפים

  'מ סלומון"י.                                           יכיר בדחיפות בקשתנו
  

בבקשה להורות למושל הנפה ביפו שלא ,  פנה לפחה בירושליםהקונסול הגרמניהקונסול הגרמניהקונסול הגרמניהקונסול הגרמני
שהענין בטיפול שההכרעה , תשובתו היתה מתחמקת. להפריע לבניית הצריפים

 הורתה קושטא אחר כךדשים  ארבעה חו...הסופית נתונה בידי הרשות המקומית
      )ה"ס(     ... ולהסתפק בקנס והטלת עונשים להמנע מהריסת המבניםפקידי הממשלל

  

 

 


