
      מ

  

  ל"יוסף חיים זאנענפעלד זצ' צ ר"שני מכתבים מהגה

לו ק בדרכם להשתלט על הארץ הע"ואך הציונים מיום בואם לארה, ק"השייכות בין היהודים להפאלעסטינים בארה' אשר בו נראה אשר טוב הי
  ,חימה

ה "כ בשנת תש" אח-, ל"יוסף חיים זאנענפעלד זצ' צ ר"ישראל תחת מרותו של מרו הגהו תחת אגודת "אז היתה העדה החרדית בירושת, א" המכתב דלהלן נשלח בשנת תרצ–הערה (

  נפרדו מאגודת ישראל
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  .כבוד קונגרס המוסלמי ירושלים

  !קונגרס נכבד

דית שבארץ ישראל המאורגנת בההסתדרות החרדית העולמית אגודת ישראל מתכבדת לקדם בזה בברכה את היהדות החר
יהי רצון שכנוס זה של גדולי הדת המוסלמי יביא בכנפיו ברכה להעיר . כנוס הקונגרס המוסלמי הנכבד בעיר הקודש ירושלם

  .דושהויעזור להשיב את השלום בין כל תושבי ארץ הק' והארץ אשר בחר בה ה

בקשר עם זה הננו מוצאים . קונגרס הנכבד יטפל בשאלות המקומות הקדושים של המוסלמים הנמצאים בארץ הקודש
שאין ליהודים שום כונה לפגוע בזכיות . לנחוץ להצהיר בזה כלפי כל הנאספים הנכבדים וכלפי כל העולם המוסלמי

כשם שהננו רוצים שאחרים לא יפגעו ,  המקומות ההםאו לתבוע איזה זכות על, המוסלמים על המקומות הקדושים להם
  .בזכויותינו על המקומות הקדושים שלנו

" מסגד אל עקסא"הננו דוחים בהחלט כל חשד המיחס לנו רצון של תביעת זכויות על המקום המקודש לכם הנקרא בשם 
  .ושאר המקומות הנמצאים בשטח הר הבית

רצוננו האחד הוא שכאבות אבותינו כן נהיה גם אנחנו יכולים , ממנוהמקום שלא זזה שכינה , ואשר לכותל המערבי
  .לפני מי ששכן את שמו במקום ההוא, לשפוך לבבנו בתפילה בלי הפרעה ובצורה של כבוד

אנו מקוים שרוח של שלום תהיה נסוכה על פני הקונגרס הנכבד תעזור להסיר כל חששות שבלב אשר מצד חלק אחד של 
  .ל השניתושבי ארץ הקדושה ע

  .להצליח מפעלם בבנינה והפרחתה לאושר כולם, והקדוש ברוך הוא יפרוש את סוכת שלומו על כל תושביה

  ירושלם, מרכז אגודת ישראל בארץ הקודש

  )א"נדפס בקול ישראל גליון י(
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