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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 

 , ק שאמלוי"אבד, רבי שלמה זלמ� עהרנריי�
 ס לח� שלמה"מח

 

 

 א"שאמלוי יע, ב"וילך תרפ-נצבים' ה, י"בעזה

 

שלום וישע רב וכתיבה וחתימה טובה לכבוד ידיד עליון 

הרב הגאון הגדול הצדיק הקדוש , וידיד נפשי ולבי

חיים ר "ת מוהר"כקש, עמוד הימיני, נר ישראל, המפורסם
 .א" יעק מונקאטש"אבד, א" שליטאלעזר שפירא

 

הגביות עדות והסכמת הרבנים . י"אחרי תת שלמא למר הדרת גאון קדשו נ

' וחבר אני ליראי ה, הגדולים לאסור ההתחברות אל האגודה הגיעני לנכון

, והנני מסכים לכל הדברים הכתובים שם להפרד מהם ומהמונם, ולחושבי שמו

ולא לחנם נקראים כולם בשם אשר ,  לנו כהציונים ומזרחיםוהאגודה אסורה

לכולם , ציוניסטען מזרחיסטען אגודיסטען, "שטן"בסופי תיבות שלהם שם 

 .ו"וסוף כולם להפוך הקערה על פיה ח, מתחבר השטן בתוכם

 

חותם בברכת השלום דשנים , נ הדורש שלום תורתו הרבה באהבה"והנני או

ויהי רצון שיתקבלו . ף לו שנות חיים טובים ומתוקיםהמחיה חיים יוסי, ורעננים

 .ויזכור גם אותי לטובה, אמן כן יהי רצון, תפלותיו ודרשותיו ברחמים וברצון

 

 ד דפה"אב, שלמה זלמן עהרנרייך' הק
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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 

 רבי שלו� אליעזר האלברשטא� מראצפערט
 

 

 ו "וזאת התרומה תרצ' ה, ה"ב

 

הרב הגאון הצדיק ' לכבוד קדושת מחוהחיים והשלום 

ק "אבדק, א" שליטחיים אלעזרה "ת מו"כקש' המפורסם וכו
 .מונקאטש

 

וחשתי ולא , )ל"י המו"הנשלח בפקודתו ע(המכתב הקונטריסים קבלתי לנכון 

כי חבר אני לכל אשר יראוך , י מפני הכבוד"ק נ"התמהמתי להשיב להדרג

, קים במכתביהם חוצבי להבות אשלהצטרף בצירופא דרבנן הגאונים והצדי

ומה לי להאריך בדברים אשר האריכות מבואר . ואסור להתחבר להאגודה

 .כמעט לא הניחו מקום להתגדר, בהקונטרסים

 

כי , א"ונזכה למחיית עמלק בב, ת ישלח עזרו מקודש בימי הנסים הללו"והשי

 ידידו ד דברי"הכ. רבות אנחותי וצעקת בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם

 .ת המצפה לישועה במהרה עם הגואל צדק"הדוש' מחו

 

 ,ה דבריהכ

 

 ה"ק מצאנז זצלה"בהרה, שלום אליעזר הלברשטאם' הק
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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 

 ק פריסטיק"אבד, מנח� מענדל האלבערשטא�רבי 
 

 

ב הרב הצדיק המפורסם "שלום וכל טוב סלה לכבוד ידידי ש

ק "אבד, א"ה חיים אלעזר שליט"ת מו"הגאון כש' וכו

 .מונקאטש

 

 . 'יקרת מכתבו הגיענו וכו

 

, ל החברה שלומי ואגודהועתה הנני מגלה דעתי כי גם אנחנו צועקים ע

ה לחתום "ויכול כת. ומבקשים מאת השומעים לקולינו שלא להתחבר עמהם

כי , כי אנכי הרואה כי קשה החברה הזאת לשיראל כספחת. אותי על המחאה

היא מיוסדת על יסוד רעוע אשר יסדוה שני רבני אשכנז דקטר קארלבלאך 

רשא באו שני הרבנים כאשר כבש מלך אשכנז עיר ווא, מקעלין ודקטר קאהן

ויסדו חבורה שומר ישראל היינו , מאשכנז לווארשא ודרשו טובת ישראל

ועבור אנשים ,  בית יעקב-יודישעס גימנאזיום עבור נשים נקראה בשם חבצלת 

ומאהבת , בראותם כי בני מדינתינו נעורים מכל חכמת חיצוניות, סעמענאריום

  ומחמת,  במדינת פולין גדולונלכדו ברשתם הצדיקים אשר, ישראל עשו זאת

ל המה שומרי שבת ומתנהגים בדרך היהדות על כן הטעו "כי רבני אשכנז הנ

  .אותם

 

אבל הכל הולך על קוטב החברה , אך הסבו שם החברה שלומי אמוני ישראל

וכאשר נגרשו האשכנזים מווארשא מסרו את התנהגות החברה . שומר ישראל

ואחריהם נמשכו הרבה , ם הכל כבראשונהלהרבנים הידועים לנהל הגימנאזיו

 . יראים דמדינת פולין כידוע הכל בתר רישא גרירא

 

כי על פי הרוב . אין להעלות על הכתב, והירוס הדת הנמשך מהחבורה הזו

הראשים והמנהיגים הם קלי הדעת והם מעוטפים בטלית של מצוה שכונתם 
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. וכיוצא, ין בביתםלאטי' ושבע תועבות בלבם שמלמדים את בניהם ח, לשמים

 .יפרשו מהם' ובכן מצוה גדולה להודיע אשר יראי ה

 

 ,ב הדורש שלום תורתו באהבה"דברי ידידו ש

 

 מנחם מענדל הלברשטאם' הק
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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 
 ק קאלאשי�"אבד, רבי חנה האלברשטא�

 

 

 ו "וישלח רישא יצ' אור ג, ה"ב

 

לא הוא הרב ה, שלום וישע רב לכבוד קדושת רב רחומאי

גודר , פאר הדור, עומד לנס עמו, צעוז ומגדל, הצדיק הגדול

חיים ר "כבוד שמו מפארים מוה' וכו' גדר ועומד בפרץ וכו
 .ו" יצק מונקאטש"אבד, א" שליטאלעזר

 

ה "ועתה באתי להרשות לכת, הנה כבר ידוע דעתי בהנהגה החדשה. ה"אחדש

הפליטה האומרים האמת א שיוכל לפרסם גם סברתי בצירוף שארית "שליט

שאין חילוק בין חברת ציונים או מזרחים או אגודיסטען או שלומי , כמו שהוא

הסתדרות הבנות , ופרטי דרכיהם מתועבים בעיני היראים, אמוני ישראל

ועוד יותר הרעו שהתירו . היא אסור וכאלו מלמדה תפלות) מטעם איראפא(

ק בחמר "סכימו ליישב ארהורע שלישית שה. ו"שפת המדינה בתלמוד תורה ח

ועבירה גוררת עבירה עד שהתירו הפרושים . ובגשם וכעין כבישה קודם הקיץ

כל היוצא , וכלל הדבר. ו"ו וח"ו לימוד הסעמינאר אשר הוא קוץ ממאיר ח"ח

, אין זה שייכות להקדושה, ר אשכנז בצירוף איזה גדולי פולין"מההתחברות ד

י דברים ברורים שהצדיקים שבהם הם ושמעת. ו מכשול הרבים הוא"אדרבה ח

ת ירחם וישלח לנו הגואל צדק במהרה בימינו "השי. צועקים לאמור אנו במצודה

 .בחסד לגאלינו והוא יעלה אותם ממצודתם

 

, ידידו דורש שלומו בלב ונפש חפיצה, כה דברי הכותב למען כבוד שמו יתברך

 ,ב"ש

 

 ק קאלישיץ"אבד, חנה הלברשטאם
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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 

 ק"רבני ומנהלי חברת אגודת הקודש באה
 

 

שנת והיה עקב תשמעון ל' לפ' ביום ה, א"ק תובב"פה ירושלים עה, י"בעזה

 ק"לפ" אורי וישעי' לדוד ה"

 

שלום וכל טוב סלה וכל הברכות שבתורה ובכתיבה וחתימה 

' ברכת ה, מעוז ומגדול, הרב הגאון הגדול, טובה יתברך מציון

ולהפריד , ועבדיו עליו יחול לעמוד בפרץ ולהצילנו מעול

הוא , מתלמידי אברהם אבינו האנשים ההולכים בצד שמאל

 .א"י שליט" נריים אלעזר שפיראחר "ת מוהר"מעלת כקש

 

ועוד לפני שנות , א כי משנים רבים"ת הרמה שליט"הנה באנו להודיע למעכ

נאגדנו כאן לאגודת הקודש על פי הזקנים והגאונים והצדיקים , המלחמה

אשר כבר להבדיל בין חיים לחיים רבים עלו למקום שעלו לפעול רחמיו , הרבים

תום יתמי דיתמי שנשארנו כיתומים ואין אב ולהגן זכותם משם עלינו הדור הי

ח אנו מהכא נתפלל ונבקש רחמים "רק הם מהתם ולהבחל, וכצאן בלא רועה

צרות הנפש שהתגבר למאד מאד בלי , מאבינו אב הרחמן שיאמר די לצרותינו

נתחזקנו לאגוד ' הרב הלב העברי אשר על פיו ד' וגם מחותנו, שיעור ובלי ערך

ובטוחים , ר והוא עלה למנוחות"ב אותנו לאנחות בעוהאגודת הקודש הזאת עז

' יקום לעד אשר בלי ספק יקיים הפסוק שהתחיל בו ספר הק' אנחנו כי דבר ה

בשלש מאות איש שאינם כורעים לבעלים ועצבי כסף ' הזה שיושיענו ה

 . ודומיהם להשתחוות לאגודת כסף

 

 האשכנזי אשר כי הרב, ר אוי לנו אם נאמר ואוי אם לא נאמר"אבל בעוה

ו רוח "ד וההולכים בדרכיהם להחריב ולעקור ח"מאשכנז יצא על ידי ספרי רמ

וכאשר כבר על ידו נעשו פה , ק למאד מאד"נתגבר בעיה, היהדות מהעולם
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ולא הועילו להם חרמות הרבים , ם שנקראו לעהרערס"ס ונתרבו הרקי"שולע

 שנתכנסו להכנסיה ב צדיקים"הן מע, מכל הגאונים והצדיקים שנעשו נגד זה

הן , לב העברי' ש בס"ו במיהאלוויץ כמ"ת שהיה בשנת תרכ"הגדול האמיתו

כי הלא המה מסטרא דהמן , א"ק תובב"מכל הצדיקים והגאונים בירושלים עה

ועתה זו היה . ז"ש שמכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו ישמו"עמלק ימ

, ס"כ שולע"ג" שראלאגודת י"ערמומית של הנחש והשטן להעמיד תחת שם 

) ל"ק הנ"שמביא בס(ולכתוב ולהלהיב לזה בעטיפת צדקות וקדושה כמו עשו 

. א"ע בטליתו של יעקב אבינו ואומרים שהולכים בדרך ישראל סב"שמעטיף א

שמתנכר את , הצילנו נא מיד אחי מיד עשו, ועל זה כבר התנבא יעקב אבינו

ן שינו שלא יכירו אותם כסות ולשו, עצמו כאחי כמו שהלוחמים ממלך ערד

שלהם " קול ישראל"י מכתב עת "ל ע"הנ" מאגודה"והנה נעשו . שהם מבני עשו

שלא , ס שנעשו פה"משכיל אל דל על השולע' כ בס"פה שני עקלי זהב כמו

ע אשר נקרא "שול) א: והמה' נעשה כזאת מעת עגלי זהב של ירבעם בן נבט וכו

ו בהשתדלות יוסף " פראג בשנת תרכיצחק' הר' ה הי"אשר מיסד" דורש לציון"

י מורים "ע, ב"ושפות הארץ וכיו' אשר בו לומדים מדעי, בלומענטהאל מפאריז

לעשות בתי כלאים ', ר גם תורה הק"ולהבדיל בעוה', רעים וכו' ופדגוגי' מתיבת

' ז תחת חסות פקידי"תרע' והשולע הזאת נכנסה בשנ. ל"הנ' כמובא בס

אויערבאך ויאונתן בנימן הלוי ' מ' הלת הדרבאמשטרדם ותחת הנ' ואמרכלו

הכללי ' באי כח מאגודת היראי) ז"י שנת תרע"כנדפס בלוח א(איש האראוויץ 

כ בתי ספר שלומדים שם "בפראנקפורט דמין והם המנהלים נעשו על ידו ב

ת "ז נעקרו משם כל בתי ת"ועי, קאלאניעס' ק הנק"שפות זרות בכל מושבות אה

והרימו , י חסרון כסף מאשכנז"וכבר נסגר ע, )ל"ס בלהנכנדפ(ר "שמכבר בעוה

ל "ואמרכל הנ' עד שפעלו אצל פקידי, "קול ישראל"ע "קול ורעש גדול במכ

י "נעשה ע) והנה עוד העגל השני ב. ר"ל בעוה"וחזרו לפתוח שערי טומאה הנ

, ל שעשו בתי חינוך לנערות אשר המורות המה נערות מדור החדש"הנ

 הקודש עשו מחאה גלויה נגדם בתחלת התיסדות כי רובץ על ואגודתינו אגודת

זה איסור גדול וחמור מכל גדולי וצדיקי וגאוני ירושלים מכבר מזמן רב שלא 

ולא חששו על זה ומזמרים ', וכו' ז לנערות או לנערי"לעשות בתי מלאכה וכיוב

וי ה. ר"ואומרים שזהו תיקון גדול בעוה, בקול באשה בערוה בכל יום בפומבי

 . 'האומרים לחושך אור ולרע טוב וכו
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נ שבבתי מחסה "וגם מחינו להרים קולינו כשופר בבהכ, ועשינו מחאה נגד כל זה

, ג של ועד האשכנזי ונשיא אגודת ישראל נגד כל זה"בהר ציון בפני הרה' לעניי

ל "וגם לרבות עיקר גדול שכל זמן שלא יסירו המכשולים ועגלי זהב הנ

א וכיוצא בהם אין לאגודתינו אגודת הקודש "ק תוב"מאהק ו"מירושלים עה

 . שום ייחוס והכרה לאגודת ישראל ולכנסיה הגדולה שלהם

 

ל להשתתף "וברצון גמור ובלב שלם באנו בשם כל אנשי אגודת הקודש הנ

שלא להתחבר לאגודת ישראל כלל וכלל רק לחזק , ת הרמה"בעצת מעכ

לעשות אגודה אחת באמת ' ש להבאגודתינו אגודת הקודש אשר מטרתה קוד

 . לעשות רצון אבינו שבשמים יתברך בלבב שלם

 

ועתה יעשה כבוד מעלת תורתו הרמה בחכמתו הגדולה ולהזדרז במצוה רבה 

והעיקר להשתדל בזריזות יתירה אם אפשר עוד , ל בעולם"לפרסם מחאותינו הנ

פרט לאנשים וב, א"להגיע מחאותינו הזאת לראשי כנסיה הרוצים להתכנס בווינ

ר "ג כמוה"והרה' מ חפץ חיים ני"ר בעה"כמוה' ג הצ"וצדיקים כמו הרה' גאוני

 . מ דסלאבאטקע וכדומה"ק ור"האבד' משה מרדכי עפשטיין ני

 

' ולהתקיים הכ, ק"י הרמת קרן תוה"ע', ה ירים קרננו וקרן עמו ועירו הק"והקב

 ונראה לראות באור ונזכה ונחיה, וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק

 . ר"ב אכי"פני מלך המשיח שיתגלה ב

 

ומחוי קידה לפני , א"ת הרמה וכל הנלוים אליו שליט"ובדרישת שלום רב למעכ

לרומם קרן האמת והשלום ' באנו על החתום למען ה, ק ברגשי כבוד"הדרת כ

מחכים לתשובה , א"בשם כל אגודת הקודש בהר הקודש בירושלים תובב

 .מאהבה

 

 א"ק תובב"ם ומנהלים דחברה אגודת הקודש באהגבאי
 

הלל ' א הנקרא באשכנז בפי כל ר"ר פמ"צ כמוה"ר הרההג"שלמה בלאאמו: נאם

ק הירבערז ומקרוב ומרחוק מכל "ד בק"שהיה ראב, ה"וועקסלער זצוקללה

 .ת"ק ועבודת הי"אשכנז למדו אצלו מנעוריו למאות תלמידים תוה
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' שהי, ל"אברהם מקאוונא זצ' ן הצדיק רשמואל הלל שיינקער בהגאו: נאם

' צ מ"וחתן הגה. מ מתיבתא רבתא דסלאבאדקע"ד באלעקסאט ומייסד ור"אב

ק ירושלים "מ דישיבת אור חדש בעיה"ר). ל"זצוק(י "יוסף חיים זאננענפעלד נ

 ו"ת
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 לבית רבינו בעל מנחת אלעזר
 

 מבלאזוב רבי ישראל שפירא
 

 

 י איסטריק"ד למב"ק יו"ה אור ליום עש"ב

 

' החסיד וכו' דלכבוד ידידי היקר הרבני המופלג בתורה ירא 

צ "הגהב הרב "ק ש"ה משה גאלדשטיין בבית כ"ת מו"כש
 א" שליטממונקאטש

 

כי , ולא היה אז עוד ביכולתי להשיב לו, מכתבו הגיעני בערב פסח כחצות היום

, על כן המתנתי עם תשובתי עד היום, רציתי בעצמי לכתוב ולא על ידי שליח

 הדבר מה שהאגודיים מבשם על דבר אשר שאל אותי אם אמת, והנני לתשובתו

 גם כן היו תחת בל"צ ז"א הגה"ק א" וגם כאל"ר ז"ז מו"ק אא"מתפארים איך שכ

הלא . האיך יוכלו לבדות שקר מוחלט כזו, באמת לא אוכל להבין. דגל האגודה

שהמה לא היו מתחברים ונמנים , ש"דבר מפורסם בכל מדינתנו ובין כל אנ

 . לשום חבר שבעולם

 

עם כל זה אכתוב לכבודו מה שבאזני , רסים אין צריך ראיהואף שדבר מפו

לשנה הבאה "ל ברישא בליל פסח בעת שאמר "צ ז"ק אבא הגה"שמעתי מפי כ

 ואף -לא כמו שכל החברות רוצים לנסוע לירושלים : ק"ואמר בפ, "בירושלים

כמו שאנחנו רוצים לילך " לשנה הבאה בירושלים"רק , לא כמו האגודה

וראיה לזה כי הנהו . בראשינו, תרין משיחין, הנהו תרי גואליםעם , לירושלים

ף "ן יוס"ח ב"עולים למספר של משי, ם"ה בירושלי"ה הבא"תיבין הללו לשנ

י ורושלים אנחנו מבקשין דייקא עם הנהו תרין "כי רק א, ד"ן דו"ח ב"ומשי

                                                           

  . ל מבלאזוב בעל צבי לצדיק"ק רבי צבי אלימל� שפירא זצ"הגה. א

 ??.ל מריבאטיטש"ק רבי יהושע שפירא זצ"הגה. ב
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ח לראות את "ומדברים הללו יוכל כת. ל"ולא כמו שהמה רוצים כנ, משיחין

 .ודי בזה, דל נטיתו לחברת האגודהגו

 

בתוך כלל ישראל ' ח מצפה לישועת ד"תורתו בלונשלום ש רו דווהנני בזה ידיד

 .בובקר

 

 ל"ר ז"ישראל בן אאמו
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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 
 ערדאהעליק ס"אבד, רבי הלל וויינבערגער

 

 

  .ק"ה לפ"ואתה קח לך בשמים ראש תרצ' לס' יום א, סערדאהעלי-ונאד, ה"ב

 

ר הגאון "רב שלומים מגבהי צרוצים לכבוד קדושת אדמו

' וכו' ג אביר הרועים וכו"הצדיק וקדוש המפורסם רשכבה

מ "ד ור"אב, א"ת מרן רבינו חיים אלעזר שפירא שליט"כקש

 .ו"י מונקאטש המעוטרה יצ"עואב

 

אבא בזה לבשר , א"ר שליט"ק אדמו"אחרי קידה והשתחויה מול פני הדרג

 ...בשורה טובה מהחיתון

 

י בימים אלו שמעתי "מ נ"ה ברוך פר"ב מו"והנה היום היה אצלי ידידי הרבני החו

ו "והיטב חרה לי מכתב פתקי אויל והעלילו עלי בלבול שקר וכזב כאלו אני ח

 ועל כן מיד ששמעתי משקרים אלו ראיתי ,י"היה רצוני שיהיה פה צעירי אג

א שאדרבה "ק שליט"ר הגה"ק אדמו"עצמי מחויב להודיע ולגלות לפני כ

ואדרבה הלא אני דחיתי בכל מיני דחיות וכבר גליתי דעתי כמה פעמים שאני 

ולהוי ידוע שכל הצעירין דשם רובם ככולם מפורסמים . נגד הסתדרות האגודה

כל זה ראיתי למחויב עצמי . נם שומעים בקוליהם לעזי פנים כנגדי והם אי

 .להודיע

 

, עבדו, ט"כ הקוה"ובזה אסיים בכל מיני חותמי ברכות ובקידה והשתחויה ובנשי

 ',עבד לעבדי ה

 

 הילל בן הדסה' הק
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 לרבינו בעל מנחת אלעזר
 

 ק צאנז"בדא, לייבוש האלברשטא�' ריא רבי
 

 

 ק צאנז "פה, תולדות' ד, ה"ב

 

גודר ', ב לכבוד ידידי הרב הגאון הצדיק המפושלום וכל טו

, א"ת חיים אלעזר שליט"כקש, ק"בנש, גדר ועומד בפרץ

 .ק מונקאטש"אבד

 

א סיפר לי שבהיותו במחנתו "לי שליט'משה' ח מ"הן כבוד בני הרה. ה"אחדשת

והנה באמת לא . התפלא כבוד הדרת גאונו עלי על מניעת תשובתי על מכתבו

רק העלה הנדפסה הפסק דין שיצא מאתכם נגד ,  מכבודוהגיע לידי שום מכתב

והראה והוכיח לדעת כי ' וכבוד הדרת גאונו יצא ללחום מלחמת ה, האגודה

. מטרת האגודה לא זו שלא יטיבו מצב התורה והיהדות אך עוד ירעו וישחיתו

ובפרט שהרבה מגדולי מדינתכם שיחיו , ובטח מרן דבשמיא יהא בסעדיכון

כי הפסק דין שלכם לא היה , ואינכם צריכין לדידי, ל המשמרהעומדים אתו ע

 .ואין נצרך סיוע מהרבנים ממדינה אחרת, רק על מדינתכם

 

אם אמנם כי מאוד לבי עלי דוי בראותו שפל מצב דתינו הקדושה במדינתינו 

אשר ירדה פלאים על ידי הציונים הרשעים אשר יצאו לבלע את הקודש 

ועוד הצליח , ישראל מאמונת יותרינו יתברך ויתעלהולהסית ולהדיח אחינו בני 

י אגודה אחת עם הציונים "מעשה שטן אשר לפני איזה שבועות עשו אגודת שא

, וזאת היתה לאבן נגף ולצור מכשול לבית ישראל. הרשעים האלו שקורין בלאק

' בראותם אשר אנשים השלימים עם ה, ו ינהרו אחריהם בית ישראל"כי עתה ח

כם ארזי לבנון אדירי התורה וצדיקי הדור הושיטו ידיהם להיות יתברך ובתו

כי , ויום אחר יום אשר יתרבו הציונים האלו. אגודה אחת עם הציונים האלו

בחלקלקות לשונם יסיתו וידיחו בפרט לצעירי אחינו בני ישראל הנוחים 

 . להתפתות



úåéôìú ìú   /ãä úøîùîú    שנד

 

בנים ואם מהר. וכבר גליתי דעתי שאסור להתחבר בשום חברה ואגודה כזו

אולם הנסיון יוכיח כי תחלתם להחמיר וסופם , מהגדולי ישראל דמו לתקן

ומאוד נחוץ שיתאספו במדינתינו הרבנים היראים לתקן הפרצה אשר , לקלקל

ועל כן עיני נשואות לרחמי . אולם תש כחי למאוד. ר בימינו אלה"נתהוה בעוה

תינו האמיתתיים שיערה עלינו רוח טהרה ממרום ויעורר לב גדולי מדינ, שמים

ואז גם , עם צדיקי דורנו לטכס עתה להציל כלל ישראל משיני האריות האלה

 .'אנכי אהיה נמנה עמהם וכו

 

מצפנ לישועת ישראל , ובזה הנני ידידו הדורש שלום תורתו הרמה באהבה רבה

 .ולהרמת קרן התורה במהרה בימינו אמן נצח סלה ועד

 

 לייבוש האלברשטאם' ארי' הק
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 ו בעל מנחת אלעזרלרבינ
 

 רבי יוס� יצחק שניאורסאה� מלויבאוויטש
 

 

 ראסטאוודאן , ד"ב שבט תרפ"כ' א, ה"ב

 

, עמו דהימיני, כבוד הרב הגאון המפורסם בתורתו ויראתו

כבוד שם , גזע תרשישים ובנן של גאוני ארץ, פטיש החזק

 !א"ר חיים אלעזר שליט"תפארתו מוה

 

 .א"ש הדרת גאונו שליט"אחד

 

 מאז כתבתי להדרת גאונו בחודש אייר העבר לא התענגתי על נועם אמרתם הנה

ומה מאוד גרסה נפשי לדעת מה פעלו ועשו במשך הימים הרבים . ושיחתם

 .אשר בטח יסדו לו מחזיקי הדת כאשר עלתה במחשבה טובה, ההם

 

בחודש ימי מנחם אב העבר קבלתי מכתב הזמנה על כנסיה גדולה של גאוני 

וכאשר ראיתי . לבא ולהשתתף,  בדברים חמים ומעוררים את הלבעולם כתובה

חשבתי אשר בודאי יש לזה התקשרות עם ' ר כהן יחי"החתום עליה מר ד

 וכמובן אשר - ההזמנה והמענה -ועניתי להם כפי ההעתק אשר בזה , אגודתם

 .לא נעניתי

 

, הובימים אלו הגיעני דברים שבדפוס אל מה שואפת אגודת ישראל ומה יצר

והרואה יראה כי שיטת הציונים שיטתם ואין בין אלו לאלו אלא הכשר הרבנים 

אשר השכילו , והכשר זה השיגו האשכנזים בתרמימי וטכסיסי פוליטיק, בלבד

והמסתכל בנאומי . יותר מחבריהם ובעלי בריתם הפנימי הציונים והמזרחים

, ן דא בדארואה הוא כי תלת קשרין קשרין מתקשראי', הנואמים על הכנסי

רק אלו . וכולם כאחד להכחיש את התורה, ומזרחים בציונים, אגודה במזרחים

האחרונים הגדילו לעשות בזה אשר גזלו את אדרת הרבנים ובכוח התורה הם 
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והתורה . כולם מדברים בשם התורה' מן הראש בודע הפועל עד כו, באים

ה יבין וידע מי אך הרואה ירא', חוגרת שק ואומרת עשאוני אלו כלי נשק כו

 .המה

 

ידעו לכוין את השעות , ואין מעצור לרוחם, והנה הם עושים בחריצות גדולה

אשר רבים מהם בטח כבר נסוגים ', והרוחות איך לאסוף בגורנם את הרבנים שי

 .לאחור בראותם אנה פני המנהלים מועדות

 

עשות ל' א מה עלה בידם הט"ג וסייעתו שליט"אמנם מדוע לא הודיעו לנו הדר

אשר שמעתי כי רבים הן המה כן ירבו הדורשים כי תוסד , בדבר חיזוק הדת

ואשר בפולין ישנם הרבה , חברת מחזיקי הדת על פי יסודי התורה האמיתים

ולייסד בתי אולפנא , ל ודורשים כי עשה אגודת מחזיקי הדת"שמתנגדים על הנ

וכותב אשר , ובשבוע העברה קבלתי מכתב מאחד מידידי. על פי דרך האמת

ובטרם אדע מה , מאיין נוסדה אגודת יראים בשם התאחדות-בפראנקפורט

נ וכותב לי אשר "וזה כחודש אשר קבלתי מכתב מאחד מידידיי מה. מטרתה

 .היראים האמיתיים באשכנז הם נגד האגודה

 

אשר , והנה בשבוע העברה באתי בדברי התעוררות למכירי בפראנקפורט

ולא אפונה אשר בטח ימצאון שם , שום לימוד חיצוניישתדלו לייסד ישיבה בלי 

והאמת הוא אשר בכל מדינת אשכנז אין . בחורים החפצים ללמוד תורה בטהרה

ובדעתי כי לולי היה לי איש המוכשר לזה לייסד ישיבה , אפילו ישיבה אחת

ויודע שפת , והיינו שיהיה למדן בנגלה וירא אלקים באמת, במקום ההוא

ובזה הנני פונה . ולחו לשם על חשבוני לייסד שם ישיבההייתי ש, המדינה

היוכל לתת לי איש אשר רוח בו שיקח על עצמו , א"להדרת גאונו שליט

ומה הוא משכורתו של איש כזה לחדש , ההתעוררות לייסד ישיבה כאמור

 .בשקלי אמעריקא

 

הנסיון הראה לי אשר אחרי עבודה ויגיעה של איזה שנים עלתה לנו לייסד 

ל שם "והיום ת, בה נהדרה באחד המקומות שרובם היו עמי הארץ כפשוטוישי

וזה חלקינו בחיים . ובהם גם מופלגי תורה, כבר כמה וכמה ישיבות נהדרות

 .להאיר מחשכי ארץ באור התורה, ותעודתינו עלי אדמה
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ל הטוב יראה -ואקוה כי הא, א"אשאר לחכות על מענה מאת הדרת גאונו שליט

 .קרן התורה וקרן ישראל עמו בגשמיות ורוחניותבענינו וירום 

 

, ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאות נפשו וידידו הדורש שלומו

 .מוקירו ומכבדו ברגשי כבוד ואהבת וברכת התורה

 

 יוסף יצחק שניאורסאהן
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