בינ"ו עמ"י עש"ו
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ה

"הנבואה האחרונה נגמרת
פן אבוא והכתי את הארץ
חרם ,החרם האחרון של
כלל ישראל מכל הדורות
מזמן הגלות היה החרם
של בתי הספר אם יעברו
חלילה על החרם של
בתי הספר אז יקויים ח"ו
והכיתי את הארץ חרם".
)מדברי רבינו יוסף חיים זאננענפעלד זצוק"ל
הובא בשלהבת א"ש(

מפתח
תרט"ז החרם הראשון על בתי הספר  ....................ד
תרל"ח חיזוק החרם ע"י מרן מהרי"ל דיסקין זי"ע  ....ו
שו"ת

שאלות ותשובות מתוך לשונות החרמות  .....ח

תרנ"ו

מרן מהרי"ל דיסקין זי"ע על תנועת הציונות:
להחרימם מבעוד מועד!  ...........................י

תרע"ט גדולי ישראל במלחמתם נגד השפה הלאומית
"עברית"  .............................................יב
תרפ"א האיסור להתחבר לוועד הלאומי וצום ביום
הקמת הרבנות  .....................................יד
תש"ב לקיחת כספים ממקורות טמאים הוא בכלל
הבתי ספר המוחרמים  ...........................כב
שח"ת כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש ..כח

ב

שאל נא
לימים
ראשונים

ב

עוה"ר חיים אנו בדור שהפרוץ
מרובה על העומד ,בכל הדברים
ובכל המובנים .אם בחיי הכלל ואם בחיי
הפרט ,אין המכוון על מצוות מעשיות
שכ"כ נתרבו ונתחדשו בדורינו ,אשר
עקב זאת ישנם המדמים כאילו חיים אנו
בדור של "אכשר דרא" ,שהרי בחיצוניות
נראה דורינו במצב שעדיין לא היה עד
כאן ,אך איזה שייכות יש לכל אלו לעיקר
העבודה שהיא הפנימיות ,אהבת ויראת
ד' וכל מדות טובות ונקיון הלב מכל
טומאה וזוהמא של העולם הזה ,אשר
בזה כנראה בחוש שהבעל דבר שולט
על הכל ,הכל נגועים ומושפעים מן
החוץ ,דעות נפסדות מתרבות לדאבונינו
גם אצל רבים וטובים ובפרט נסיונות
הציונות ואהבת המדינה אשר כמעט
הכל נגועים בה ,והוא אשר ה' שואל
מאתנו לטהר את לבבנו מכל טומאה,
לאהבה וליראה את שמך.
בזמן נורא כזה בפרט ,מה גדולה
התועלת בפרסום קונטרס זה ,לפרסם
בקול גדול את דברי רבותינו ראשונים
כמלאכים על משמרת האמונה הצרופה
וחומת ההתבדלות ,ועל קדושת החינוך

הטהור ,לברר ולפרש את האיסורים
והחרמים הנוראים שגזרו נגד בתי הספר
אשר ישנו כמלא נימא מדרכי החינוך
המקובלים ,ובפרט בלימוד שפות זרות
שע"ז גזרו והחרימו נוראות ,ובפרט
בלימוד השפה הלאומית הטמאה ,ובפרט
בלקיחת כספים טמאים משולחן איזבל,
למען ידע דור אחרון בנים יולדו יקומו
ויספרו לבניהם מעשה אבות סימן לבנים,
האיך נשמור ונעמוד על משמר חומת
ההתבדלות וקדושת החינוך הטהור כבבת
עינינו ,יתחנכו דוקא כמאז ומעולם בלא
שום שינוי ח"ו ,ובלא שום לימוד חיצוני
ורק על ברכי התורה והיראה יחונכו ,ואז
יעלו מעלה מעלה במעלות התורה והיראה
בדרך ישראל סבא.
כאשר יראה המעיין ,נסיונות החושך
בארה"ק לבשו צורה ופשטו צורה מזמן
לזמן ,מאז שנת תרט"ז עד היום הזה,
כאשר בתחילה החלה ההשכלה הארורה
לנעוץ צפרניה בחומות החינוך הטהור
למשכם ברשת ההשכלה הכפרנית ,ואח"כ
ראשוני הציונים באו לכאן ע"מ לכבוש את
החינוך הטהור תחת ידיהם ,בחינוך לאומי
כפרני ,ובשפה ה"עברית" שלהם ,ואח"כ
עם קום שלטון הרשע התחדשו הנסיונות
מכל צד והמשתלטים באו לכבוש את
החינוך לידיהם באמצעות תמיכות
וכספים מקופות שונים ,ועי"ז להשתלט

בעקיפין על החינוך הטהור ,ובלא יודעים
יהיו הם הבעלים והאפוטרופסים על
דרכי החינוך ,ובפרט על דעותיהם של
המורים והחניכים ,שברור לכל שעי"ז
נעשו הם הבעלים ,ובכל נסיונות אלו
אזרו חיל רבותינו מצוקי ארץ זי"ע ועמדו
על משמר החינוך הטהור שלא יבולע
ח"ו ,ובזכותם נשארה לנו לפליטה גדולה
שארית ישראל הממשיכים בדרך ישראל
סבא עד היום הזה.
דברי רבותינו זי"ע אינם זקוקים לשום
פירושים וביאורים ,דבריהם חיים וקיימים
עד היום הזה ללא שום שינוי כלל ועיקר,
דבריהם תורה שלמה היא ,ומינה לא נזוע
ולא נסטה כמלא נימא.
חובתינו להתחזק בשמירת חומת
ההתבדלות בגדרי החינוך המקובלים,
ולהתבדל מכל אלו הפורצים בגדרי החינוך
המקובלים ,והיא היא הצלתינו בדור יתום
זה ,להשאר נאמנים לבוראינו בכל לבנו
ונפשינו ונקיים מכל משמר מכל טומאה
ודעה נפסדה.
מי יתן ויתגלגל זכות על ידינו והדברים
ישפיעו אפי' על אדם אחד מישראל והי'
זה שכרינו .נקוה ונחכה ליום הגדול והנורא
ליום אשר בו נאמר "הנה אנכי שלח לכם
את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול
והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים
אל אבותם" בב"א.

למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם
ג

פרק א'

אז לפני קנ"ה שנה ,בעת התחילה נגע ההשכלה ]הסכלה[ הארורה
לנעוץ צפרניה ,וכדרכם של שלוחי השטן ,נטפלו לנגוע בקדושת
החינוך הטהור יסוד קיומו של עם ישראל.
זה לעומת זה יצאו ונעמדו קדושי עולם במלחמת קודש במסירות
נפש ,לעמוד בפרץ ולהכריז החרם החמור על כל פריצת גדר
בחינוך הטהור.
יש לציין כי במראה החיצון לא היה ניכר שום שינוי אצל הפורצים.

זה לשון האיסור הנעשה בשנת תרט"ז ועליו חתומים הגאון הצדיק מ"ה
ישעי' בארדקי חתן הגאון הצדיק מ"ה ישראל תלמיד הגר"א בעה"מ ס' פאת
השולחן ותקלין חדתין זצ"ל ,והגאון החסיד מ"ה יוסף זונדל מסאלאנט רבו של
הגאון החסיד אור ישראל סאלאנט זצ"ל ,והגאון הצדיק המפורסם מו"ה נחום
משאדיק זצ"ל ,והגאון הצדיק המפורסם רבי אהרן משה מבראד זצ"ל תלמיד
החוזה מלובלין ועוד כו"כ גאונים וקדושים זצ"ל:
ב"ה.

בבית ישראל ראינו שערוריה ,והתורה חוגרת שק כאבילה עטויה ,כי נמצאו בעיר
אלקים איזה אנשים מיסדים בית לימוד לנערי בני ישראל ,ללמדם ספר ולשון נכריה
לימודיות ונמוסיות אוה"ע.

והגם שתחילתם רך ומתוק באמרם שיהי' עפ"י משגיחים יראי ד' וילמדו עיקרי
תוה"ק ,אבל באשר ידוע לנו אחרי הבחון שסופו קשה ואחריתה מרה כלענה
שיעשו הלימודיות והנמוסיות של אינן ישראל עיקר ותוה"ק כטחי טפל ח"ו.

וגם כבר נודע ובדוק אשר הדבר הרע הזה גורם להשכיח
מישראל תורתינו הקדושה ופורקת יראת ה' מעל ילדי בני ישראל
ושורש פורה למינות ואפקורסות.
וכאשר פשתה המספחת הזאת בחו"ל רבו המתפרצים מאדון אל חי ובנו להם
במות בעל )קארשול( ומהם יצאו ללא אמונה ומרעה אל רעה יצאו ,בשם ישראל
יתכנו וכמשפטי הגוים לא יעשו ,ולבם לא נכון עם ה' ובברית הממשלה לא יבואו- ,
ובעוונותינו שרבו ,צרעת ממארת הזאת נגע עד שער עמינו עד לב ירושלם עה"ק ,או
לעינים שכך רואות ,אשר ח"ו ,לא תהי' כעיר הנדחת ,אוי להם מעלבונה של תורה,
ד

ובשגם הבאים לשם ה' להסתפח בנחלתו כל מגמתם לקנות שלימות הנפשי ולהקדיש
כל ימיהם וליליהם כולו קדש לה'.

על זה דוה לבינו על אלה חשכו עינינו ,כי נלכדו בשחיתותם ונתפשו
במצודה רעה הזאת גם אנשים כשרים ההולכים לתומם ולא יראו את
הנולד והנחש הכרוך בעקבה ,או מפניות אחרות המסמא את העינים,
ואחרי כל העצות והתושיות ועיון היטב עפ"י דת תוה"ק בהתאסף יחד כל ראשי ויחידי
סגולה רוב בנין ורוב מנין וב"ד צדק מכל כוללות האשכנזים אשר פעה"ק ירושלם תובב"א.

עלינו כולנו בהסכמה ובדעה אחת בלב שלם ובנפש חפיצה וגוזרים
בגזירה חמורה ואוסרים באיסור גמור בכל תוקף גזירות ואיסורים
החמורים מתקנת חז"ל ובכח תוה"ק אשר כל איש ישראל מאחינו כל
כוללות האשכנזים אשר ישנו פה אתנו היום ואשר יבואו אחרינו לא
יתדבקו ולא יתקרבו לבא בבית הלימוד כזאת או לתת מבניו ומבנותיו
להתלמד שמה לא בקביעות ולא באקראי סחור סחור כו'.
וכל מי אשר יעבור על הגזירה והאיסור הזה וילך להתלמד בבית כזאת או שיתן מזרעו
שמה הרי הוא בכלל פורץ גדר כו' לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה בו כל האלה ויבדל מקהל
עדת אשכנזים וחלק לא יהי' לו בכוללות האשכנזים ,והתקנה והאיסור הזאת הוא חק
ולא יעבור לנו ולבנינו עד עולם ,והירא את דבר ה' ישמע לקול דברינו הנאמרים באמת
ובצדק בדין וביושר ויתברך מאלקי אמן.
היום ט' סיון שנת ובחרת בחיים לפ"ק פעה"ק ירושלם תובב"א
ונאם הק' שלמה אשכנזי בהרב הגאון ז"ל
נאם ישעי' בארדאקי
ונאם משה חאסלאוויצר
ונאם שמואל סלאנט
ונאם יצחק יוסף כ"ץ
ונאם מרדכי מאיר בהרב מו"ה אלי'
ונאם יוסף זונדל מסלאנט
ונאם שמרי' שמעריל אב"ד מרימעליו
ונאם אלי' יהודא דייכעס חב"ק
נייאשטאט
ונאם ברוך בנימין זאב
ונאם יעקב מוהר"י ז"ל
ונאם נפתלי הערץ גינצבורג
ונאם מאיר ב"מ גדלי'
ונאם שאול פאלק מאורלא
ונאם הק' יוסף רוקח
ונאם יוסף בלא"א מו"ה אהרן ז"ל
שטיינהארט מסמרגאן
ונאם שלמה פנחס
ונאם דוד בלא"א מו"ה זוסמאן
ונאם גבריאל בן א"א המנוח כמ"ה
יחזקאל
ונאם דוד טביא מלאמזע
ונאם יעקב מלוצין

ונאם הק' שמואל אב"ד מדאלהינוב
בעהמ"ח ס' מנ"ש וס' שע"ד
ונאם יצחק בהרב מו"ה יודא ליב
כהנא ז"ל
ונאם זאב וואלף בלא"א מו"ה
משה ז"ל
ונאם מש' במ' ארי' ליב מפינסק
ונאם יהודא ליב במ' דובער
שטובצר
ונאם מנחם מאנש במ"ה ישראל
זצ"ל
ונאם יצחק בה"ר אברהם ש"ז
זללה"ה
ונאם משה רוטשילד
ונאם אהרן משה בלאאמ"ו
ונאם אשר בהר"י מפינסק

ונאם שבתי מווילנא
ונאם אליעזר דוד במ' דוד ז"ל
ונאם אלי' יהושע בא"א מו"ה
נחום זצ"ל
ונאם ישראל במוהר"ר פרץ
אוטייאנר
ונאם שמואל במ' אברהם יצחק ז"ל
ונאם אברהם במוהר"ר ראובן
ז"ל הכ"מ
ונאם אברהם יצחק
ונאם אלעזר פייווש בהרב
ונאם יוסף יהודא בהר"ח ז"ל
ונאם יעקב במוה"ר זללה"ה
ונאם נחום בהרמ"א ז"ל
ונאם נתנאל במו"ה יעקב ז"ל
ונאם יצחק דוד

ונאם יהודא אליעזר הלוי
ונאם יוסף הלוי לאנדא הי"ו
ונאם יהודא ליב הכהן מבריסק
ונאם ניסן ברי"פ קרעל ז"ל מווילנא
ונאם אורי שבתי במ"ה חיים ז"ל
ונאם אברהם מינץ
ונאם איצק ליב מדובנא
ונאם יצחק במ"י ממיר
ונאם אליעזר ב"ר שמואל
ונאם אברהם מייאנווע
ונאם בצלאל בהרא"ש
ונאם אברהם בר"ג
ונאם משה בלא"א מו"ה אפרים
ונאם יעקב הערש פעלמאן
ונאם יחיאל במו"ה יהודא ליב

ה

פרק ב'

מזמן לזמן חיזקו גדולי עולם את דבר הכרזת החרם ,למען לא ישתכח ויחלש
חומרתו ,ובעת הגיע מרן המהרי"ל דיסקין מבריסק זי"ע )מנ"א תרל"ז( ,אף שלא
לקח על עצמו עול הרבנות ,אבל כדי לחזק את החרמות נגד פורציה ,הקדיש את
כל זמנו ,ושלח את תלמידיו להכריז את דבר החרם במסירות נפש.
גם בשנת תרמ"ז ובשנת תרנ"ו יצא מרן המהרי"ל דיסקין בחתימתו שהאיסור
בתקפו ועוזו ולא הוקלש אפי' כחוט השערה .גם מנעו את דמי החלוקה של
הכוללים  -שהיתה ההכנסה היחידה לציבור העני  -לכל הפורץ בחרמות.
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בשנת תרנ"ו
נדפסו עוד הפעם
איסורים הללו
בקיום דבר הב"ד
הגדול ונדבק בכל
בהכ"נ ובהמ"ד
לפרסם איסורם
התוקף

ו

ן

הי

זצו

הו

ש ע י ה ו ד א לי ב

די ס

קי

וזה לשון האיסור הנעשה
באסיפת עם ה' ובראשם מרן
הגאון הגדול הצדיק המפורסם
וכו' קש"ת מו"ה משה יהושע
יהודא ליב בהגאון מו"ה בנימין
זללה"ה אב"ד דק"ק בריסק
דליטא יע"א ונדפס פעה"ק
בשנת תרל"ח.

אלות הברית

אנחנו הח"מ מצאנו חובה בנפשינו להקהל ולעמוד על נפשינו לשוב לחזק הישנות ,לחזק הגדרות אשר
גדרו לנו קדמונינו זיע"א ,לאסור איסור ללמוד חכמות חיצוניות ,אפילו אותם המותרים ע"פ דין ללמדם
עכ"ז אסור ללמוד אותם מפי מורה המיוחד ומקבל פרס מחו"ל ,וכן לאסור לימודי כתבים ולשונות זרים
לבלי יתלמדו בכנופיא בכל מקום שיהיה לא בבית ספר לבדו ולא לספחו לבתי ת"ת אפי' לעשותן טפל
דטפל כלל וכלל אפי' ע"י משגיח יר"ש כאשר נעשה בראשונה בשנת "ובחרת" ושוב נתחזק בשנת "תבר"ך"
ונשתלש בשנת "הכת"ר" וברביעית בשנת "תרל"ב" אשר הטילו חרמות ונידוים וקללות על כל המיסדים
בתי לימוד כאלו בין קהלתינו האשכנזים ,ועל המלמדים ,ועל הבאים בתוכן ללמוד ,ועל אבות הילדים,
ועל כל המסייעים לזה ,בגלוי ובסתר ,וראשונים כמלאכים מי יבא ומי יחוש להרהר אחרי דבריהם כגחלי
אש ,הקיימים לעד ולנצח נצחים .אולם למען לא ימצאו הבאים אחרינו למצא פתח חרטה באיזה סניף
קל לפרש דבריהם כרצונם לפרוץ בין הגדרות האלו ,בכן באנו לקבל עלינו האיסור הנ"ל מחדש ולפרשו
באר היטב בכל פרט ,האיסורים הישנים והחדשים ,רובצים על כל לימודי לשונות נכרים ,זולת תוה"ק
בינותינו האשכנזים יושבי עיה"ק ירושלים תובב"א וכל אגפיה וכל סביבותיה] ,ומסתמא ממנו יראו וכן
יעשו ג"כ אחינו הספרדים יצ"ו*([ אפילו רק בשלשה יחד אסור הוא ,וכל אה״ק בכלל האיסור ,הגזירות
והחרמות הם אפילו על לשון המדינה ג"כ ,הגזירות והחרמות רובצים על כל הבאים ללמוד וללמד ,ואפי'
בשכר ,והן להמלמדות ,ועל כל המייסדים והמסייעים ,ואבות הילדים והילדות ,יהיה מי שיהיה ,ואפילו
ללמוד ביחיד מאיש מיוחד אפילו לזמן קצר ואפילו ליום אחד ,הגזירות והחרמות ,נאמרו בין על
הזכרים בין על הנקבות תינוק ותינוקת גדול וקטן שם הוא ,הגזירות והחרמות נאמרו עלינו
ועל כל הבאים אחרינו ,ואשר יעלו עוד לשכון כבוד באה״ק עד זמן ביאת גואל צדק בב״א,
וכל סניף ושום ספק אשר יוכל להסתפק בפירושן של אותם הגזירות ,הכל הוא להחמיר ולא
להקל כלל ,כל זה הוא פירושן של הגזירות והחרמות הקדומות ,כאשר ידענו נאמנה ,וליתר תוקף ועוז הננו
אנחנו מקהילות אשכנזים יחדיו יושבי עיה"ק ירושלים ת"ו מקבלים עלינו עכשיו מחדש בגזירות נח״ש
בחרם גמור וחמור ,בו נידוי ,בו שמתא ,ובכח תוה"ק הננו מחזקים ומטילים החומרות הנ"ל על כל יושבי
עיה"ק ירושלם ת"ו למקהלות האשכנזים ועל כל העולים מהיום עד בגו"ץ בב"א ,והעובר על דברינו אלה
ורבצה בו כל האלה מוחרם ומובדל הוא מעדת ישראל ,ועלינו לרודפו ולהודפו בכל יכלתנו ,וה' הטוב
יהיה בעזרתינו ,לכלות קוצים מכרמו ,למען לא תחולל בריתו אתנו ,ולא יושפל כבוד תוה"ק ,וכבוד ארצינו
הקדושה ,ולמען נלך בדרכי אבותינו להשתבח ולהדבק במעשיהם כנאסר בתנדב"א )פכ"ג ופ' כ"ד( שלא
ילמדו לשון מצרים עי"ש .וכללן של דברים כי הגזירות והחרמות הללו ,בין הישנות בין האיסור החדש הכל
יהיה נידון לחומרא ,בפי' לשונותינו ודברינו ,ומקום שאמרו להחמיר אינו רשאי להקל ,וכ"ז קבלנו ברצון
נפשינו ,ובדבור בפ"מ ולהכריז בבהכ"נ ,וכתבנו וחתמנו יום י"ב אדר ראשון ש' ובריתך ינצורו פעה"ק
ירושלם תובב"א.

נאם משה יהושע יהודה ליב בהגאון מוה' בנימין זלה"ה אבד"ק בריסק דליטא יע"א
ונאם מרדכי במוה״ר ארי׳ ליב ז״ל

ונאם יעקב יהודא לעווי במאז״ל ונאם יעקב במוה״ר משה זלה״ה
חותם ב"ד בעיה"ק ירושלם ת"ו
ונאם מרדכי אליעזר בהקדוש מ' דוד וועבער
נאם יוסף נאחט אב"ד דק"ק יאס
אב"ד מאדא
ונאם יצחק בעהם מקראל
ונאם אליעזר מנחם בידערמאן
ונאם אברהם אלטיר מקישנוב
ונאם ברוך מנדילבוים אב"ד דק"ק טוראוו
ונאם חיים זאננפעלד
ועליו באו על החתום למעלה ממאתים וחמישים חותמים שקבלו עליהם ועל זרעם
*( עיין בעמ' כו לשון האיסור.
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כדי להקל על המעיין באריכות הלשונות ,לקטנו קיצור אמרים
מלשונות החרמות )תרט"ז ,תרל"ח ,תרנ"ו ,תרע"ט ,תש"ב(

החרם שלא ללמדם לילדי ישראל?
יה ה
ה
היה
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ה
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ת .בחרם שלל שנת תרט"ז כתוב" :ללמדם ספר ולשון נכריה לימודיות ונמוסיות אוה"ע".
ובאלות הברית )תרל"ח(" :לאסור איסור ללמוד חכמות חצוניות ואפילו אותם המותרים על פי
דין ללמדם עכ"ז אסור ללמוד".
"האיסורים החדשים והישנים רובצים על כל לימודי לשונות נכרים".
"הגזירות והחרמות הם אפילו על לשון המדינה".
ש .האם האיסור היא גם כשהמשגיחים יראי ד'?
ת .וז"ל בהחרם הראשון" :והגם שתחילתם רך ומתוק באמרם שיהיה ע"פ משגיחים יראי ה'
וילמדו עיקרי תוה"ק אבל באשר ידוע לנו אחרי הבחון שסופו קשה ואחריתה מרה כלענה.
ש .מה הקילקול שיצא ע"י הלימודים הנ"ל?
ת" .וגם כבר נודע ובדוק אשר הדבר הרע הזה גורם להשכיח מישראל תורתינו הק' ופורקת
יראת ה' מעל ילדי בני ישראל ,ושורש פורה למינות ואפיקורסות" )תרט"ז(.
ש .מה היה בסופם של אלו שלמדו לימודים זרים?
ת" .יצאו ללא אמונה ומרעה אל רעה יצאו בשם ישראל יתכנו ...ולבם לא נכון עם ה'" )תרט"ז(.

ש .האם האיסור חלוק בין לימוד הבנים ללימוד הבנות או בין קטן לגדול?
ת" .לא יתדבקו ולא יתקרבו לבא בבית הלימוד כזאת או לתת מבניו או מבנותיו ללמד שמה
לא בקביעות ולא באקראי סחור סחור וכו'" )תרט"ז(" .הגזירות והחרמים נאמרו בין על הזכרים
בין על הנקבות תינוק ותינוקת גדול וקטן שם הוא" )תרל"ח(.
ש .מהו עונשו של התלמידים שלמדו הלימודים ההם?
ת" .כל מי שיעבור על הגזירה והאיסור הזה וילך להתלמד בבית כזאת או שיתן מזרעו שמה
הרי הוא בכלל פורץ גדר וכו' לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה בו כל האלה ומוחרם ומובדל הוא
מעדת ישראל" )תרט"ז(.
ש .עד איזה זמן החרם בתקפו?
ת" .והתקנה והאיסור הזאת הוא חק ולא יעבור לנו ולבנינו עד עולם" )תרט"ז(.
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ש .מי נכלל בתוך החרמות הנידוים והקללות?
ת" .הגזירות והחרמות רובצים על כל המיסדים בתי לימוד ,ועל המלמדים ואפילו בשכר ועל
הבאים בתוכן ללמוד ,ועל אבות הילדים ,ועל כל המסייעים לזה ,בגלוי ובסתר" )תרל"ח(.
ש .מה דינם של שאר מקומות בארץ ישראל?
ת" .וכל ארץ הקודש בכלל האיסור" )תרל"ח(.
ש .האם גם ללמוד ביחידות ,לזמן קצר,ליום אחד ,הוא בכלל האיסור?
ת" .ואפילו ללמוד ביחיד מאיש מיוחד אפילו לזמן קצר ואפילו ליום אחד" )תרל"ח(.
ש .מה דינם של אלו שעלו לא"י אחר הכרזת החרם?
ת" .אשר ישנו פה אתנו היום ואשר יבואו אחרינו ,ואשר יעלו עוד לשכון כבוד באה"ק עד זמן
ביאת גוא"צ בב"א" )תרל"ח(.
ש .ספק בכוונת החרם מהו דינה להקל או להחמיר?
ת" .וכל סניף ושום ספק אשר יוכל להסתפק בפירושן של אותם הגזירות ,הכל הוא להחמיר
ולא להקל כלל" )תרל"ח(.
ש .מה מוטל עלינו לעשות לעובר על חרם זו?
ת" .והעובר על דברינו אלה ורבצה בו כל האלה מוחרם ומובדל הוא מעדת ישראל ,ועלינו
לרודפו ולהודפו בכל יכלתנו" )תרל"ח(.
ש .האם קבלו אבותינו חרם זו גם על זרעיהם?
ת" .גם אנחנו הח"מ קבלנו עלינו ועל זרעינו ככל האמור לעיל" )תרל"ח(.
ש .האם גדולי דורנו יכולים להתיר את החרם?
ת" .גם אם יתקבצו כל חכמי ישראל אינם רשאים ואינם יכולים להזיזו אפי' זיז כל שהוא" )תרנ"ו(.
ש .מה דינו התומך בהנהגת השפה הלאומית?
ת" .וכל המחזיק והתומך בה ,מאיזו כונה שתהי' ,ראוי לכתוב עליו זקן ממרא" )תרע"ט(.
ש .מה דינו בתי ספר הלומדים שם בשפה העברית?
ת" .כי בתי החנוך לבנות אשר לומדים שם עברית הנם בכלל בתי ספר האסורים עפ"י רבותינו
הקדושים" )תרצ"ג(.
ש .מה דין ההשתמשות בשפה הלאומית "עברית"?
ת" .אבל שאני אותו הלשון הטמא של המינים שהוא מינות ואסור מצד הדין גם בלאו הכי" )ויוא"מ(.
ש .מה דינם של בתי החינוך שמקבלים כספים מהעיריה?
ת .וכל בית חנוך או ת"ת שיקבל מאלה הכספים יהי' דינו כבתי ספר הנכללים בהאיסור הנז'.
וכל מי שלא ישמע לאזהרה הזאת ויקבל ממס חינוך זה הן לעצמו והן לאחרים
)תש"ב(.
במישרין או בעקיפין וכו' לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה בו כל האלה וכו' ומרה תהי' אחריתו )תש"ו(.
ש .מה הוא הגורם לצערן של ישראל?
ת .וכבר גליתי דעתי שיש הרבה לתלות כל עניני צערן של ישראל בכל מקומות מושבותיהם
על ביטול תינוקות של בית רבן מחינוך הישן) .מכתב מרן הגריח"ז זיע"א(
ש .מה עלינו לעשות לקיומו של תוקף החרם?
ת .ופשיטא שחובה לעמוד בפרץ ולגדור גדר עד מקום שהיד מגעת) .הנ"ל(
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בשנת תרנ"ו לפ"ק נולד הרעיון הטמא ,הרעיון הציוני ,לייסד מדינה לאומית לעם ישראל,
ולשחררו מכבלי הגלות בזרוע בשר ,ולהחליף את מהותו של עם ישראל לעם ככל העמים
רח"ל ,לבעוט בגזירת הגלות ולעבור על שבועות האמונה שלא לפרוק עול הגלות.
מחולל הרעיון הציוני היה אבי אבות הטומאה הנודע
לשמצה ,ד"ר טיאודור הרצל ימ"ש ,והיה נקרא בשם
בנימין זאב הרצל ,ונרמז שמו בר"ת "דבר ה' בז"ה" ,והרה"ק
משינאווא זצוק"ל אמר שנשמתו של הרצל ימ"ש היה גלגול
הרה"ק מו"ה ר' שמעלקע
נשמתו של אותו האיש הנוצרי ימ"ש ,אשר כפי מה שכתב
סעלישער זצ"ל ,בעל צרור החיים,
רבינו חיים וויטאל זיע"א ,היתה נשמתו של אותו האיש
נסע פ"א עם תלמידו הרה"ג ר'
הישראלית
גלגול נשמתו של האיש המקלל ,בן האשה
משה יונגרייז זצ"ל אבד"ק קאשוי,
הנזכר בסוף פרשת אמור ,ונרמז בר"ת של הפסוק "ונוקב
ובאמצע הדרך עברו יער ודרכו
שם י'" שהוא ר"ת יש"ו ,ובספר גבעת שאול מהגאון רבי
בקודש הי' שלא הניח להכות
הסוסים משום צער בעלי חיים
שאול בראך זצוק"ל אב"ד קאשוי מביא בשם הגה"ק בעל
]עיין בצרור החיים .כן מספרים שבשעת
הישמח משה זצוק"ל שאח"כ נתגלגל בנשמת רמ"ד שר"י,
נסיעותיו בין ההרים הי' רגיל לרדת מן
ראש המשכילים ,שהעביר על דתם אלפי רבבות מישראל.

הבריונים

גדולי ישראל מצאו רמז בפסוק בפרשת שמיני" :תנור
וכיריים יותץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם" ,דאותיות
"תנור" הם שנת "תרנ"ו" אשר בה נולד הרעיון הציוני,
ואש המינות הבוער כתנור שנולד בשנת תרנ"ו ,טמאים
הם וטמאים יהיו לכם ומטמא במגע ובמשא ודינו בנתיצה.

י

העגלה לפני מעלות ומורדות ,כדי להקל
המשא לסוסים[ .ואז באותו נסיעה

באותו יער צוה לבעל העגלה
להכות הסוסים כדי שיעברו את
היער ההוא במהירות היותר אפשר,
ואח"כ כשעברו את היער התחיל
הרה"ק לנשום נשימות גדולות
בכבידות ,וישאלוהו מלוהו ,הגידו

סיפר הגאון רבי משה פראנקנטאל זצ"ל :בתחילת התנוצצות תנועת "חובבי ציון" ,שיגר קוה"ק
הרב מבריסק המהרי"ל דיסקין זיע"א אחרי ואחרי הגאון רבי זרח בראווערמאן זצ"ל במוצאי ש"ק
אחד ,ופנה לר' זרח ופקדו לאמר :ערוך שלשה מכתבים לשלשת גדולי הדור מחו"ל ,לועד אסיפות
ולטכס עצות להעביר את המצודה הרעה בעוד מועד ,כי סכנה איומה אשר כמוה לא נהייתה
מרחפת על שמי היהדות .ועלולה חלילה לעשות כלה ושמות בישראל ,לזאת דעתו :שרבני חו"ל
יתאספו ויחרימום ויוציאום מכלל ישראל ,לאסור החתון עמם ולגזור על פתם ויינם כמו שעשו
לכותים ,ואם לאו  -סיים הרב מבריסק  -יתנחמו ויתחרטו לבסוף!
מעשה שטן הצליח והאסיפה לא התקיימה היו שטענו :כי יד ישראל תקיפה ודבוקה בד' אלקי
ישראל ובתורתו הקדושה ,ומנהיגי התנועה ידועים לבעלי תאוות מגונות ומדות מושחתות .ואין
שומע להם ,ולטפל בהם למגן ולחנם הוא ,ושבקיה לרויא וממילא נפל.
היו שטענו :כי אמנם רוצים במאד להוציא הדבר לפועל ,אך בעוה"ר באשמת המשכילים לא
יתכן לקיים אסיפה ,היות שצריכים להשיג רשות מהממשלה לזה.
בין כה וכה האסיפה לא יצאה לכלל קיום .והדבר לא יצא לפועל.
הדבר ציער מאד את מרן מבריסק ,ושב ואמר :מובטחני שאם לא ננקוט בדרך זו הרי לבסוף כלל
ישראל יתחרטו על כך .וכל ימיו הצטער אותו צדיק באמרו "יבואו ימים ויווכחו בצדקת הצעתי".
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נא לי אדמו"ר ,מה הם הנשימות הגדולות שכ"ק
עושה ,בשלמא הסוסים נושמים בחזקה מפני שהם
רצו במהירות ,אבל לא אדמו"ר שישבתם בעגלה,
ויען הרה"ק ר' שמעלקא ז"ל ויאמר :האינך יודע מה
הי' במקום הזה שעברנו ,ויען מלוהו ויאמר ,לא ,לא
ראיתי שום דבר רק הרים וגבעות ותו לא.
ויאמר לו הרה"ק ר' שמעלקא ז"ל :דע ,שבאותו
יער שעברנו הי' מלא נשמות מהבריונים מחורבן
בית שני שלא רצו לשמוע לקול התנאים שציוו
להכנע ,ונלחמו עד הסוף ,ועי"ז גרמו חורבן הבית
וגלות ישראל ,ועד היום הזה אין להם תיקון,
 ולכן צויתי להבעל עגלה שיסע מהרה מפנישהמקום הזה הוא מקום טומאה ר"ל ,ולא יכולתי
לסבול האויר הזה .ושמעתי כרוז ,שהנשמות הללו
מתחננים מהקב"ה שהם רוצים לבוא עוד הפעם
בגלגול בעולם הזה ,והם רוצים לתקן מעשיהם,
ותשובה באה להם מן השמים ,אעפ"י שאני יודע
שאתם לא תחזרו בתשובה ,בכל זאת מכיון שיש
בחירה לכל או"א לכן נותנים לכם הבחירה...
ואמר לתלמידו הרה"ג ר' משה יונגרייז ז"ל,

הנ"ל :תדע ,שאחר ארבעים שנה מהיום יבואו
עוד הפעם לעולם ,ואתה תהיה רב ,און זאלסט
האבן שכל.
ואח"כ נעשה הרה"ג ר' משה ז"ל לאבד"ק
קאשוי ,והתנה שבכל אסיפה של הקהל צריכים
להודיעו - ,פעם באו אנשים לעיר קאשוי לעורר
הציבור שיתנו כסף לקנות א"י מידי הטערקין,
ולהחליף הקופסאות של רמבעה"נ על הקופסאות
של קק"ל ,כי קם מנהיג בראשם המייסד באנק
עולמי ,עבור קניית ארץ ישראל מידי הטערקען.
אמרו ראשי הקהילה שבלי לשאול הרב המרא
דאתרא אין בידם לעשות שום דבר וכו' ,הלכו
ראשי הקהילה אל הרב להודיעו ולשאול ע"ז ,אז
נזכר מאותו מעשה שהי' עם רבו ומה שאמר לו,
מיד הלך וחפש בתיבתו ,מה שרשם לעצמו אז,
וראה שהיום כלו ארבעים שנה שאמר לו רבו הנ"ל,
וענה להם ואמר :לא ולא! חס מלהתחבר להם!
רק לישאר עם הקופסאות של רמבעה"נ ולשלוח
הכסף לממוני ואמרכלי הכולל ,וגרשם מהעיר.
)מפי נכדו הרה"ג ר' משה דוד הלוי יונגרייז זצ"ל בעל צבי
וחמיד  -ליקוטי זוודא קלילא ,משה"ר(
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בעת התחיל הרעיון של 'תחיה לאומית' בראותם שדרך משכילי בערלין
וההתבוללות לא עשתה פרי ,על כן חידשו את שיטת כפירתם להפוך את מהות
עם ישראל לעם בין שאר העמים ע"י ארץ ,מולדת ,ושפה ,ככל משפחות האדמה.
מחולל השפה היה הרשע א .בן יודא ימשו"ז ,אשר הקפיד לכתוב את ספרותו
בעצם יום השבת ,ואכן בשב"ק מקץ ב' דחנוכה שנת תפג"ר ,נפגר בעודו אוחז
בקולמוסו ,לדראון עולם.
במלחמה גדולה יצאו גדולי ישראל נגד שפת הטומאה הלאומית ,הגרוע
מלשונות העמים בעבור שנוסדה לשם מינות ,וחמור מאוד איסור ההשתמשות
בשפה זו המשאיר שם וזכר למעשי המינות.

אשר אמרו ללשוננו
נגביר שפתינו אתנו
מי אדון לנו.
)תהלים יב ,ה'(

הגאון רבי
יצחק ירוחם
דיסקין
זצוק"ל
מודעה שנתפרסמה בעת נסיונות החינוך הטהור בעיה"ק ירושלם ת"ו ,מאת מרן הגה"ק מרא דארעא
ישראל רבי יוסף חיים זאננענפעלד זצ"ל ובית דינו ,כאשר הימים דאז היו לאחר מלחמת העולם הראשונה
ובירושלם סבלו חרפת רעב ל"ע ,ובימים קשים אלו הגיעו הציונים עם אוצרותיהם ע"מ לכבוש את החינוך
בידיהם .בני ירושלם ובראשם מרן זיע"א הכריזו לעומתם כי ברעב נגוע ואת חינוך בנינו לא נמסור בידכם.
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מאמר מאת הגאון הצדיק שלשלת היוחסין מוהר"ר דוד בהר"ן זלה"ה,
בענין חינוך ובפרט על דבר האיסור החמור לחנך בשפה העברית
ב"ה כ"ו תמוז תרצ"ג
כל דבר אפשר להבין תכליתו אם נודע מי
מחוללו ומי מהללו ידוע שמחוללי הרעיון לדבר
בלשון שמכנים בשם )עברית( היו שלוחי השטן
כגון )בארה"ק( בשם בן יהוד' ובעצמו לא יהודי
וחבירו )שר"י( שהיו בוזים לכל דבר קודש ,ומי
מהללו שונאי ישראל וקדושתו מורי בתי המינות
המחנכים לעקור כל שרש קדושת ישראל רח"ל,
כבר כתבו ספה"ק שאינם מנשמת ישראל מאדם
דקדושה רק מאדם דקלי' שזרק ניצוצות טומאה
בקדושה כדי לצדוד מהקדושה ,כי עינינו רואות
שהם גרועים ושונאי ישראל יותר ממומרים ר"ל.
כבר אמר הגאון מוהרי"י דיסקין זצ"ל שמה
שאסרו חז"ל לאמר עשרת הדברות במדינה מה
שהיו אומרים במקדש קדם לק"ש לפי שהוא
ראשית התורה ועיקרו פן יאמרו המינים אין תורה
אלא זו עאכו"כ ק"ו ב"ב של ק"ו שאסור לדבר
עברית שכבר עינינו רואות שהמינים אומרים אין
לאומתנו יהדות אלא זו שפת עברית וכבר פשטה
השריפה הרבה די' ,והעובר עובר על איסור חמור
הנלמד עפ"י מדות התורה ,הרי"ע ז"ל כתב בשם
מכוזרי שאברהם אבינו ע"ה לא הי' משמש בלה"ק
לצרכי חול והרי"ע ז"ל הוסיף שגם דברים הכרחים
אין לדבר בלה"ק כ"א מדוחק וע"ז אמרו דברים של
חול מותר בלה"ק מחבר הכוזרי הי' מהראשונים,
וגם רי"ע ז"ל מוחזק בישראל לפוסק אך כבר באו
פריצים והחליפוהו בלעגי שפה ,אך מה שלא שינו
אין לשמש לצרכי חול.
עכ"ז מאד צריך כל אחד להרחיק ב"ב מלדבר
בשפה זו שבדוהו מינים וכ"ש נשים ובתולות
שדעתן קלות ופנויות מכל חכמה שהן מתפתות
ונמשכות לקרא בכל ספרי מיני זמנינו שגם בכל
ספרי חכמה וסיפור שהם מחברים מטילים ארס
וקרירות וכפירה בכל קדש ר"ל ,בפרט אלו שלא
למדו לקרא )אידיש( נשארים קרחות מקרא
בשום ספרי יראה כי בס"י באידיש צאינה וראינה,

ונ"צ וכדומה אינם מבינים וגם בס"י בלה"ק
אינם מבינים כי למדו רק לשון לעגים ,ע"כ
רק מתמידים ומלכלכים עצמן בספרות מינות
החדשים שנמצאים באשפות לרוב ,שבכנפיהם
נמצאו דמי נקיים ששפכו בחרב המינות
הממשיכה ומניא את הלב מי"ש ר"ל ולפעמים
פושטים רגל כחזיר ואומרים למוד מספרי מדות
טובות אך פי זרות שוחה עמוקה ,גם אם פי זרות
נופת תטופנה אחריתה חרב פיות ,כורתים כל רוח
קדוש ,ומטמאים בראי' כמו שבראי' בס"ת ובצדיק
ממשיכים קדושה כן בהסתכלות בהם נמשך
טומאה ר"ל ,כי היוצא מטמא טמא.
העיד הגאון המקובל ר"ש ז"ל בהמ"ס לשם
שבו ואחלמה שבימי הגר"א עה"ש ביקש פחת
הורדנא ממנהיגי הקהילה שיקבלו מורים לשפת
רוסיא ,ושאלו את פי הגר"א ז"ל ואמר שע"ז יהרג
ואל יעבור ,וידוע שכבר הועד גם בשם הגרעק"א
ז"ל ,כמה פעמים סגרו וביטלו משום זה ישיבת
וואלאזין ,ופשוט שלא על לימוד שפת רוסיא יהרג
ואל יעבר ,רק ראו ברוח קדשם מה שעינינו רואות
ששימת הרעיון להתדמות ולידע שפת וכתיבת
הגוי הוא חרב חדה לכל רוח קודש ,כש"כ שימת
הרעיון להתדמות למלעיגי לכל קודש ,ואשר לא
יפחד ולא ישים לבו בראשיתו ויאמר בתי לא
תסור ,ינחם באחריתו בראותו בתו שחצנית דורסת
ברגל גאוה ומבזת כל צניעות וכל קודש ופונה
עורף ומזלזלת דברי הורים ומורים ,האם גחלים
תחתה בראשה והיא לא תשרף אך לבסוף גם בו
יבער האש ויאמר על כל פסלות כשר ועל כל רע
יאמר טוב כי עיניו ישע ולבבו יכבד כי הבא לטמא
פותחין לו ואם יקרה אחד מני אלף שינצל יקבל
עונשו על שהעמיד נפשו ונפשות ב"ב בסכנה
דהכרת מב' העולמות ק"ו מעובר אצל קיר נטוי,
ע"כ צריך כל אחד לשית עצות יחד להנצל עי"ז
מעצת רשעים ולעמוד בעדת צדיקים.

דוד בהר"ן זלה"ה
יג

צוואת האדר"ת זיע"א
בחודש אדר שנת תרס"א הגיע
לירושלם הגאון רבי אלי' דוד רבינוביץ
תאומים  -האדר"ת זצ"ל ,על פי הזמנת
הגרש"ס זצ"ל כדי שיכהן ברבנות ויהי'
לו לעזר בהנהגת העיר.
בסוף חודש שבט שנת תרס"ה נחלש
הרב מאד ,נכנס אליו לבקרו ר' בנציון
יאדלער זצ"ל מגיד דמתא ,שאל אותו
הרב מה נשמע בעיר ,השיב לו ר' בנציון
שפירצת בתי הספר מתרחבת מאד מאד
ולכן ביקשהו לחפש עצה.
הרב השיבו :אני מת מצער זה ,אני
ראיתי זאת ברוסיא וחשבתי שאני אבוא
לירושלם פה יהי' קדש קדשים ,ובעוה"ר
באתי לירושלם מצאתי פה ג"כ שריפה,
שאלו ר' בנציון מה נעשה ,והשיב שצריך
לעשות חבורה של יראים ,ואיש יחזק
את חבירו על כל המנהגים שקבלנו
מאבותינו ,ולא נזוז מהם אפי' כחוט
השערה.
ביקש ממנו ר' בנציון שיתן לו את
דבריו בכתב ,הרב נענה לו :אע"פ שאין
בידי כח להחזיק הקולמוס ,בכל זאת
עבור ענין זה אתאמץ בשארית כחי ,הרב
נטל את הקולמוס וכתב את הדברים
דלהלן ,ובשעת הכתיבה אמר לר' בנציון:
דע לך שכל תיבה ותיבה אני כותב בדם,
אבל שמח אני להקריב את שארית דמי
למען חיזוק החינוך הישן ושיתמעטו
פרצות הבתי ספר.
ונביא מתוך דבריו החוצבים שכתב הרב:

הנה בהתפרץ תבערה גדולה
רח"ל האוכלת כל סביבי' באין מציל,
אז אין לשים לב על אשר כבר הועלה
בהתבערה ואז ישים כל איש להציל
עצמו ביתו ורכושו ,כן הדבר הזה
אש הכפירה והמינות בעוה"ר עתה
ללהב יצתה ע"י מדיחים ומסיתים,
ובערו ימין ושמאל לכפור בכל
תורתנו הק' ,ולפשוט סימני טהרה
בטלפיהם ,העמידו כל התורה על
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בהתאספנו יחד אור לר"ח מנ"א תרצ"ג לדון בענין
פרצת למוד לשון עברית בבתי החנוך לבנות אשר הוא
בניגוד לדרכי אבותינו הקדושים המסורים ומקובלים
לנו ,וכפי מודעתם של רבותינו הק' הנ"ל.
וכאשר הוקרא לפנינו המכתב הנ"ל המבאר באריכות
אשר טעמיו ונמוקיו צדיקים ונכונים ,החלטנו וקבלנו
עלינו ועל השומעים לקולנו לא לחנך את בנותינו בחנוך
העברית ולא להוליך בנותינו לבתי החנוך אשר לומדים
שם עברית ,והננו מוצאים ומגלים בזה כי בתי החנוך
לבנות אשר לומדים שם עברית הנם בכלל בתי ספר
האסורים עפ"י רבותינו הקדושים.
וע"ז באעה"ח יום הנ"ל
נאם ברוך פעלדבראנד
ונאם דוד בהר"ן זללה"ה
ונאם ברוך יעקב זיסערמאן
ונאם זעליג לייב ב"ר טודרוס זצ"ל
ונאם יהודה פריימאן
ונאם חיים שמואל זיכערמאן
ונאם משה מרדכי חייקין
ונאם ראובן האז
ונאם רפאל יעקב דידאווסקי
ונאם יוסף קדיש
ונאם נתנאל חיים הכהן טורינהיים
ונאם דוד בריזל
ונאם מאיר אייכלער
ונאם ישעי' בהרי"צ חעשין
ונאם משה ב"ר פנחס ז"ל פרידמאן
ונאם שלמה זלמן כהן
ונאם חיים צבי אייזינבאך
ונאם הק' צבי סופר המתגורר
כעת בירושת"ו
ונאם ישראל לוריא
ונאם יוסף רוטמאן
ונאם דוד אהרונוביץ
ונאם יהודא האלצמאן
ונאם שמואל תפילינסקי
ונאם יוסף דונקלס
ונאם צבי הירש ווייספיש
ונאם חיים וואלעס
ונאם יצחק זילבערמאן
ונאם שלמה בראווערמאן
ונאם אברהם בן-ציון שרלין
ונאם אהרן אברהם סלטקי
ונאם משה לייב לעווי
ונאם משה אהרן סגל
ונאם שמואל מנחם מענדל נחומזון

ונאם צבי ארי' אייכלער
ונאם חיים יצחק טראייצקי
ונאם חיים יאדלער
ונאם אלתר כהן
ונאם שמואל מענדל יועראן
ונאם יהושע יהונתן רובינשטיין
ונאם אברהם הלוי יונגרייז
ונאם יחיאל קליין
ונאם יונה צוועבנער
ונאם יעקב פריינד
ונאם יעקב רוטמאן
ונאם עמרם ברש"י בלויא
ונאם משה האלצמאן
ונאם יו"ט זלאטניק
ונאם שמעון קולסקי
ונאם אברהם בלויא
ונאם הלל שלעזינגער
ונאם חיים יוסף ג"ל
ונאם רפאל כהן
ונאם לייב ב"ר צבי בלויא
ונאם דוד אורי שיינבערגער
ונאם שמעון דובער קרישעווסקי
ונאם אברהם יעקב הכהן טורינהיים
ונאם יעקב בלויא
ונאם ישראל אשר וואלעס
ונאם ישעי' שיינבערגער
ונאם אורי ראזינבערג
ונאם יוסף ראובן כהן
ונאם חיים משה גא"ש
ונאם ישראל אייזנער
ונאם שלמה זלמן שלעזינגער
ונאם יצחק הלוי גרומאן
ונאם אברהם יצחק סגל

ואלה דבריו של מרן הגאב"ד הגאון
רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל:
ב"ה יום ד' לחדש אדר שנת תרצ"ד פעה"ק ירושלם ת"ו

תבענה שפתי תהלה בראותי להקת
חברים אנשי שם יחידי סגולה אשר
כתבו ידם לה' וקימו וקבלו עליהם ועל
זרעם לחנך בנותיהם על דרך המורשה
ולא יעבור בם רוח חדשה ,אשר חדשים מקרוב באו ושינו
לשוננו הקדושה והעמידו כל יהדותם על רגל אחת לשון
עברית ופשתה המספחת גם בתוך יראים לחנך בנותיהם
כלשונם ועל זאת ידוו כל הלבבות על אשר טחו מראות
עיניהם לראות הנולד וכי זה החלם לעשות ואם גדר אבנים
נהרסה והחומה נפרצה מרבותינו דור שלפנינו זיע"א אשר
גדרו בעדנו לשמור משמרת הקודש ברוח ישראל סבא ילכו
מדחי אל דחי ולא יבצר מהם שילכו אחרונית ,ובנים ובנות
ילכו בשבי הקליפה וילכדו ברשת אשר טמנו להם.
ומרן החת"ס זיע"א הי' רגיל לומר חדש אסור מן התורה,
וכ"כ ולא תאמרו נשתנו העתים כי יש לנו אב זקן ית"ש לא
נשתנה ולא ישתנה ,ויש אשר מתאמרים בלבותם תמיד
תהלתם בפיהם שממש מסרו נפשם על זיז כל שהוא שלא
לסור ממנהגי קדמונינו ,ובחנוך ילדיהם רחקו מהם נזורו
אחור ,ובני בנים לא יהיו עטרת זקנים.
לזאת ראיתי ושש לבי כי נמצאו עוד גואלים לתוה"ק
ולדרך המורשה בעיר עז לנו ירושלם עיה"ק תובב"א ,ויה"ר
שירבו עליהם כהנה וכהנה אשר אות אמת במצחם לגדור גדר
ולעמוד בפרץ ובזכות זה יזכו לדור ישרים יהי שלום בחילם
ויתרבה שלותם ויקוים לנו והשיב לב וכו' ולב בנים על אבותם
בב"א הכ"ד בתוככי ירושלם עה"ק ד' אדר תרצ"ד לפ"ק
נאם יוסף צב"י דושינסקיא
רב ואב"ד לכל מקהלות אשכנזים פעיה"ק
ורב ראשי להיהדות החרדית בא"י

חומרת לשון הטמא של הציונים
והנה בארץ ישראל שעשו חרם חמור ונורא ואיום בכל א"י
על כל הלומדים שם לשונות אחרות וכו' ומכש"כ לשון
הטמא הזה שבלא"ה הוא איסור חמור ונורא מחמת שהוא
לשון המינים כנז"ל והוא אסור בהחלט אף בחו"ל וכו',
אבל שאני אותו הלשון הטמא של המינים שהוא מינות
)ויואל משה ,מאמר ג' סי כ"ט(
ואסור מצד הדין גם בלאו הכי.

לימוד לשון עברית ותולדות ישראל
)היסטאריע( ולעשות כל התורה
שבכתב כסיפורי מעשיות ומתורה
שבע"פ אין זכר ,הן כל הנתפס
בחרמם שוב לא ישוב ,ואין להם
תקנה עד יבא בעל הכרם ויכלה את
קוציו ,ואנחנו בשם ה' נדגול ,לכן
נתאגד ל"אגודת קודש" ללחום עם
מעשי פריצי הדור מלחמת ד'.
ביום ג' לחדש אדר שנת תרס"ה
עלתה נשמתו הטהורה השמימה ,ושמשי
הבד"צ שהכריזו על ביטול מלאכה,
הכריזו גם שכל מי ששולח בניו ובנותיו
לבתי הספר אל יגע במטה.
ר' בנציון זצ"ל הספידו תמרורים לפני
מטתו ,בסיימו במאמר חז"ל אין אומרים
בפני המת אלא דבריו של מת ,וחזר
לפני הקהל על מה שאמר לו כמה ימים
לפני פטירתו ,וגם סיפר לפניהם שנתן
לו דבריו אלו בכי"ק הנמצא תחת ידו
למשמרת ,זי"ע ועכ"י אמן.
*

כל ימי גלותנו
אידיש ידובר
ומסופר שכאשר אחד מחכמי
ירושלם שהיה יושב כל היום מעוטף
בטלית ותפילין ושוקד בתורה והנהיג
בעצמו לדבר רק בלה"ק ,נצטרך פעם
למרן הגה"ק רבי יהושע ליב דיסקין
מבריסק זצוק"ל ,הלה נכנס ,והתחיל
שואל את שאלתו בלשון הקודש ,על
אתר זעק עליו בגערה רבי יהושע ליב:
"צא מביתי! כל ימי גלותנו אידיש
ידובר" ...והוסיף רבי יהושע ליב זצ"ל:
"היהודים באשכנז בחששם פן יתבוללו
בהשפעת השפה בחרו בדיאלקט של
בייארן ]שפת אם של פועלי אדמה[
שיבדיל בינם ובין הגויים וכך נולדה
האידיש שלנו ,ואם שפה זו היתה
התריס בפני ההתבוללות הרי היא גופא
)מד"ד(
לשון הקודש".

טו

פרק ו'

הרבנות הראשית הציונית נוסדה ע"י הרשע ווייצמן שר"י ,להעמיד הנהגת
הרבבנ
הרבנ
ר
רבנים שישמש למטרתו ולהכשירו בחותם דת.
ם י"ג אד"א תרפ"א הוכרז על תענית וצום על יסוד הרבנות הראשית ,שנוסד
ביום
ביויו
למען הכשרת הצלם הלאומי וכיבוש הקהילות.
גדולי ישראל הכריזו על חובת היציאה מקהלת ועד הלאומי שלא להשאר חבר
דול
גגדו
בקהילה המורדת.
בשנת תרצ"ז בעת שכמה רבנים הצטרפו לוועד הלאומי ,יצאו יראי ה' במחאה
בבשנ
נמרצת נגדם ,שאסור לכבדם ולקבל הוראותיהם.
מחאה נגד הרבנים שנכנסו
לכהן בועד הלאומי

בעזה"י אור ליום ה' לס' ותעל שועתם וגו'
טו״ב טבת התרצ"ז לפ"ק פעיה"ק ירושלם תו"ב.

מחאה נמרצה

וחוות דעת תורה מגדולי וחכמי הישיבות עץ חיים ,תורת
חיים ,מאה שערים ,חיי עולם ,אהל משה ,חתם סופר,
כתב סופר ,שער השמים מפעיה״ק ירושלם תובב"א.

אנחנו בני הישיבות מפה ﬠיה"ק ירושלם תובב״א
מוחים בכל תוקף בשם בני הישיבות ﬠל הפרצה
הנוראה של איזה רבנים מפﬠה״ק שפרצו גדרן של
חכמים ונכנסו לוﬠד הלאומי שנאסר ﬠל ידי גאוני
וצדיקי ﬠולם שבאה"ק ושבחו"ל ,ובﬠד בצﬠ כסף
וכבוד מסרו ﬠצמם להיות כהני הבמות.
ובאשר שחיוב מחאה הוא חיוב גדול מאד אפילו אם יהי'
אדם נאנח ונאנק ומכ"מ כיון שאינו מוחה לא יצא ידי חובתו
וכדאי' בגמ׳ שבת נ"ה אהא דכ' עבור בתוך העיר בתוך
ירושלם וגו' הנאנחים ונאנקים וגו' היה בידם למחות ולא
מיחו וכו' עוד אי' שם בגמ' כל מי שיש בידו למחות באנשי
ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על
אנשי עירו ובכל העולם כלו נתפס על כל העולם.
קול קורא בדבר הכרזת התענית
על יסוד הרבנות הרשעית

טז

ובכן הננו מודיעים בזה לכל יושבי עיר קדשנו ולכל
יושבי ארצנו הק' ובכל העולם כלו ,כי הננו מוחים בכל

תוקף על הרבנים הפורצים והחלטנו כי מעתה דינם כדיינים ושנתמנו בכספא ועוד גרועים מהם,
ומאחר דאפילו דיינים דמתמנו בכספא דינם נפסק בטוש״ע חו"מ סי' ח' ובב"י שם דאין עומדים
בפניהם ואין קוראים אותם רבי ,וא״כ כ״ש באלו דאין עומדים בפניהם ,ואין קוראים אותם רבי,

ואין לסמוך ﬠל הוראתם ומכש"כ בﬠניני כשרות הﬠומדים תחת השגחתם
כמו שכתוב בחבקוק א׳ על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא
משפט מעוקל ,ומכ"ש המתחברים עם המרימים יד בתורה בריש גלי ,וכמה אלפים ורבבות ונפשות
מבני ישראל שכבר השמידו והדיחו מתורתנו הקדושה ע"י הבתי ספר )שולעס( שלהם ,ועשו קבוצות
המחנכים שם לכופרים בכל תורה"ק ע"י החנוך המשוקץ שלהם נגד דת תורה"ק ויש שאינם נמולים
כלל ויש נקראים בשם "בן הקבוצה" ואינו ידוע מי אביו .שומו שמים על המעשים המתועבים שלהם,
ולא די בזה אלא שרוצים עוד לבלוע כל קודש על ידי רבנים הניצודים ברשתם ע"י בצע כסף וכבוד.
ולכן ידעו כל בית ישראל כי כל המתחבר להם הוא מתחבר לרשעים והוא פורץ גדר והוא פורש
המתחבר
חבר
מן התורה ובודל א"ע מעדת ישראל החרדים לדבר ה' ,וכל תח
לרשע פרץ ה׳ את מעשיו כמש״כ )בדה"י ב .כ (.בהתחברך וגו' פרץ הה' אאת
ת
איןן
מעשיך וישברו אניות וגו׳ ואפילו בשביל טובת ישוב ארץ ישראלל אאי
ישראלל
להתחבר עם רשעים כלל וכמוש״כ )מלכים ב' כ"ב( ויאמר מלך שרא
מלךך
וגו' הידעתם כי לנו רמת גלעד ואנחנו מחשים לקחת אותה מיד ל
מל
ארם ויאמר וגו׳ כמונו כמוך וגו' וכתוב אח״כ )דהי"מ ב' י"ט( ויצא אאלל
תאהבב
פניו יהוא בן חנניה החוזה ויאמר וגו' הלרשע לעזור לשונאי ה' ה
אה
ובזאת עליך קצף מלפני ה׳ וגו'.
וכמה הרעיש הרמב״ם ז"ל על המרימים יד בתורה ,ואפי׳ על לאו
)ומובאא
אחד מן התורה וכמו שהיה שם המעשה בכהן שנשא גרושה ב
בב"י בטור אב"ע בסי' ו( וז"ל הב"י ,והרמב״ם כתב בפתיחה שלחה בנא
נא
אמון וכו' ]על כהן שנשא גרושה והחרים שניהם במצרים ואלקהרא ושלח
לח
ישראלל
הפתיחה למקום שעשה המעשה רע ושיחרימו אותם בשמם והחרים כל בר א
ובת ישראל שישא ויתן עמהם ויאכל וישתה וישב עמהם תוך ד' אמות ומי שיכנסס
עמהם לשמחה ולאבילות שיהיה כהם ומי שישתתף עמהם בחיים ובמות וחייבב
לסקול ארונם כשימותו וקבורתו יהיה בלא צידוק הדין ולהראות שמחה וששוןן
באבדם וכו' וכזה ראוי לנו השומעים בקול ה' שנפריש ונבדיל כל הקמים עליוו
ועוברים על מצוה ממצותיו ולא נניח בינינו וביניהם שיתוף ולא שייכות בשום
וילקהה
לב"דד ויוילק
ענין ולא בשום פנים עד שישובו להשי"ת וכשישובו יגרשנה ויבואו שניהם "
כל אחד מהם מכת מרדות וישבע כל אחד מהם בס"ת המקודש שלא ישובו לעשות כמעשה הזה לעולם ולא ישא נשים בעבירה
לעולם ויתודו את עוונם ברבים כמו שמרו ברבים אז נתיר להם החרם ואם יתמידו במרים תודיעונו כדי שיצאו הפתיחין לעיירות
הקרובות והרחוקות ותחדשו עוד עליהם החרם ברבים אם לא ישובו[ כי לא יתכן להתרשל בכמו המעשה הרע הזה

הגדיל להרים יד במרי ולכפור במשה ובתוה״ק בגלוי ובפרהסיא ונתעלם מזה וחלילה לשי"ת שנסביר פנים
בזה או שנפחד משום אדם וכו׳ עכ"ל הרמב"ם ז"ל וא"כ עאכ״ו במרימים יד בכל התורה כולה שחלילה לנו
לשתוק בזה או להסביר פנים לשום אדם בעולם ,וכל אחד מישראל ההולך בדרכי אבותיו ומקיים התורה
הכתובה והמסורה כדרך החנוך הישן וכמו שמסרו לנו אבותינו הנהו כעמוד ברזל ולא יחות מפני כל כמו
שאנו מברכים אוזר ישראל בגבורה והחלש יאמר גבור אני וחלילה לו לעבור בשתיקה על כל פרצה ופרצה

יז

שרואה כמו שכ' הרשב"א ז״ל וז"ל ואחרי זאת
באמת לנו לדעת מה יעשה ישראל וכו' מה לנו
לנפול במחלוקת העוקרים התחומין וכו' חלילה
לעדה הקדושה להיות בשתיקה הזאת ענושה
החלש יאמר גבור אני ה' ראשית דרכו קנני לעמוד
לשרת לשמו מבטן קראני ועל משפטו איך אכזב
אם מאנוש אירא ולא אתן עיני אל הבירה וכו' כמה
אני חושש באחרית מה אהימה ואבי שמשמים
גזר עלי להוכיח עד כדי הכאה וכו' עבדים אנחנו
עבדי ה' הוא עשנו ולא אנחנו וכו' עכ"ל הרשב"א
ז"ל החוצב לחבות אש.
ומה גם בעיר קדשנו עיר הקודש ירושלים תו"ב
אשר ממנה תצא תורה לכל ישראל ,ועיני כל ישראל
מצפות לראותה בבנינה ,וכל ישראל מתפללים על
בנינה בתפלת י״ח ובברכת המזון ובקדושה ,וקדושתה
קדושת עולם ,פשיטא ופשיטא שחוב קדוש על כל
אחד מישראל למחות על כל הפורצים בה.
ובזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי עשו וכמו
שאמרו חז"ל וכתוב מחה תמחה וגו' דעל ידי מחאה
באמת ובלב שלם נמחה בזה זכר עמלק וכל מי שאינו
חושש למחות יירא מאד שלא יהי׳ בכלל ארור וכמו
שאחז״ל ונאמר אורו מרוז וגו' על אשר לא באו
לעזרת ה' בגבורים וגו' והמוחה הרי הוא בכלל ברוך

אשר יקים את דברי התורה וגו' וכמו שאחז"ל ומוטב
לו לאדם שיאכל פת במלח רק שלא יהי׳ בחברת
רשעים וכמוש"כ החיי אדם בספרו בית אברהם
בסי׳ כ׳׳א וז"ל התחברות עם רשעים ואפקורסים
הוא שורש פורה ראש ולענה ומשחית את האמונה
וכו׳ ומוטב לו לאדם שיאכל פת במלח רק שלא
יהי' עם חברת רשעים וכו' ,ואפילו אם אתה רואה
שמניח תפליו ומקיים כל המצוות אל תתחבר לו
כלל וכו' אבל זה גרוע מהמשומד כי זה כבר נתגלה
קלונו ובודאי לא יתחברו עמו וזה חורש הרעה בלבו,
גם ההתחברות אל הרשעים ופועלי און וכו' עכ״פ
משחית העבודה שאנו מחויבים לעבוד את ה׳ ואפילו
אם יהי׳ מי ששלם בדעתו ובעבודתו אם יתחבר עם
אנשי רשע ישחית עבודתו וכו׳ וכשם שההתחברות
לרשעים מאבדים ומשחיתים את האמונה והעבודה
כך כל ההתחברות אל הצדיקים ועובדי ד׳ מחזיקים
האמונה ועבודה וגו׳ עכ״ל החיי אדם.
ובזכות לימוד תורה״ק וקיום מצוותיה בכל
לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו נזכה שיקוים בב״א
מקרא שכתוב )יואל ד( והיתה ירושלם קודש וזרים
לא יעברו בה עוד וגו' ונזכה לקבוץ גליות ובנין בית
המקדש בב״א.

והננו חותמים בברכה בשם בני הישיבות אשר פה עיר הקדש ובאנו על החתום לכבוד ה' יתברך ותורתנו
הקדושה אור ליום ה' לסדר ראה ראיתי וגו' טו"ב טבת שנת מ'ח'א'ה נ'מ'ר'צ'ה מ'ב'נ'י צ'י'ו'ן לפ"ק תרצ"ז
פעיה"ק ירושלם תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן.
נאם ברוך פלדבראנד
נאם דוד בהר"ן זלל"ה
נאם יוסף דינקליס
נאם מאטיל סופר
נאם רפאל יעקב דידאווסקי
נאם מרדכי העריס
נאם חיים מנדל קאסטרימעצקי
נאם מאיר העללער
נאם מיכאל הערמאן ב"ר דוד דוב
נאם מאיר אייכלער
נאם שלמה בלאאמו"ר הרה"ג
מוהר"ר פמ"א זצללה"ה
נאם יוסף קדיש
נאם יצחק שלמה בלויא
נאם יו"ה מנחם יוליס
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נאם שלמה זלמן כהן
נאם מרדכי יהודה הערצעל
נאם יהושע יונתן רובינשטיין
נאם אהרן קאצינעלינבויגין
נאם אהרן שלמה מהריל
נאם אלימלך הכהן רובינשטיין
נאם דוד יצחק בהרה"ג הצדיק
מו"ה יוסף מאיר זצלל"ה
נאם מאיר שוורץ
נאם ישראל אברהם שיפמאן
נאם הק' חנוך חיים הכהן
נאם יוסף אדלר
נאם דוד בריזל
נאם מאטיל גאלדמאן
נאם פישל איצקאוויטץ

נאם יצחק סגל
נאם מרדכי צבי שמערלער
נאם משה וויינבאך
נאם יעקב גרינברג
נאם חיים שמואל זיכערמאן
נאם שלמה חיים הקטן
נאם רפאל פריינד
נאם אהרן מרדכי הכהן
וויינגארטען
נאם יחיאל מתתי' דויס
נאם יהודה האלצמאן
נאם שמואל בר"ן סופר
תפלינסקי
נאם משה יצחק חעשין
נאם חיים טודרוס הערשלער

נאם אברהם בן ציון שרלין
נאם חיים וואלעס
נאם מרדכי יצחק סאמעט
נאם צבי ארי' בר"מ אייכלער
נאם לייביש שטערין
נאם הלל כהן
נאם דוב נחתומי
נאם ברוך אשכנזי
נאם ראובן האאז
נאם מנחם בן ציון שפירא
נאם נתן נטע אקסעלראד

נאם יוסף נטע אווערבאך
נאם נחום ערליך
נאם ישראל יצחק הלוי רייזמאן
נאם משה ב"ר פינחס ז"ל פרידמן
נאם נתנאל חיים הכהן טורנהיים
נאם יצחק זילברמן
נאם שמואל מנחם נחומזאן
נאם שמואל מנדל ווערמאן
נאם אלתר כהן
נאם שלמה צבי אטיק
נאם חיים יעקב אייזינשטין

נאם יעקב ראטמאן
נאם זלמן בריזל
נאם ישעי' ווייזער
נאם עמרם ברש"י בלוי
נאם צבי קפציץ
נאם הערש ראזענבערג
נאם חיים אשר בוכוואלד
נאם יצחק אייזיק געלב
נאם אהרן אברהם סלאטקי
בלא"א מהר"מ מקאליש
זצללה"ה

הערה :מאפס מקום השמטנו כמה וכמה חתימות מגדולי התורה והדפסנו רק את הע"ב חתימות הראשונים

ב"ה .עש"ק
מכתב הגה"ק רבי אלחנן בונם וואסערמאן זצוק"ל הי"ד כן בעם הזה וכן
קדושים,
בענין ההצעה להתחבר עם הועד הלאומי הגוי הזה" ,ובגמ'
ברנוויטש.
למדו ממקראות
שלום וברכה לידידי היקר ומאד נעלה אלו הלכות מרובות )עי' פסחים טז ,(:אבל אין
חובב תוה"ק ומוקירה נודע לשם כש"ת מה"ו מקרא יוצא מידי פשוטו ,כי הנוגע בקודש לא
נעשה קדוש בנגיעתו ,והנוגע בטומאה נטמא
דוד נ"י פטש.
ע"י הנגיעה ,כן העם הזה וגו' )שמעתי(.
אחד"ש באהבה נאמנה ,מכתבו הגיעני.
ואם החפשים מסכימים להתחברות צריך
וע"ד ההצעה להתחבר עם הועד הלאומי,
הנה אחרי שהדין ידוע לכל ,כי אסור להתחבר לידע ולהבין כי רשת הם פורשים לצודד נפשות,
ומי פתי יסור הנה .ובודאי
עם כמותם אפילו לדבר מצוה,
אילו היה חי כעת הצדיק ר"ח
לא אדע מה יש להוסיף בזה.
ז"ל זננפלד לא היו מרימים
אבל צריך להודיע לאלו אשר
ראש הרוצים להתחבר ,אבל
מסכימים לזה כי הם מחטיאים
כאשר יתומים נותרנו כל אחד
את הרבים ומחללים ש"ש,
מתנשא לאמר אני אמלוך.
כי מעתה אין ביניהם ולבין
ועובדא ידענא לפני חמש
המזרחי ולא כלום.
שנים ע"ד ההצעה שתתחבר
וצא ולמד מסופו של
האגודה לאגנץ )=הסוכנות
המזרחי ,אשר עבודתו היתה
הציונית( ,אחרי אשר נכנסו
תמיד להתגרות ביראי ה' כדי
בה ראשי הדזוינט אשר היו
להחניף לרשעים ,ומה עלתה
תומכים את כל הישיבות,
לו "סהדי שקרי אאוגרייהו
והיה קשה להשיב פניהם
זילי" )סנהדרין כט ,(.כי נמאס
ריקם ,ושמעתי אז מהקדוש
ונבזה גם בעיני הרשעים אשר
ז"ל "דארף ווערען רעכט עס
השתחוה להם.
ואשר ידמו כי דעותיהן תהיינה שקולות זאל זיך אפשטעלן א דריטעל תורה ,און מיט
היא הטעאת היצר ,כי יש לזכור ההבדל הגדול זייא זיך ניט מתחבר זיין" ,היינו שאפילו אם
בין היראים להחפשים ,שהחפשים המה חפשים יתבטלו עי"ז רוב בני הישיבות ח"ו אין זה
גמורים אבל היראים אינם יראים גמורים ,כי מכריע להתחבר עמהם.
ידידו המוקירו ומכבדו כערכו הנשגב,
בכל אחד מאתנו יש חלק ידוע חפשיות )שמעתי
מהקדוש בעל ח"ח ז"ל( ,וא"כ אם מספר האנשים מברכו בחיים ארוכים חיים של אושר וברכה
וכל ט"ס,
שקול ,תמיד תהא ההכרעה על צד החפשיות.
אלחנן בונם ווסרמן
ובחגי )ב' ,י"ב(" :הן ישא איש בשר קודש וגו'
היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא וגו' עיי"ש
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חובת חינוכינו לקיצוניות
רגילים אנחנו לשמוע בחוגים ידועים
כמכריזים על עצמם שאין חלקם בין
הקיצונים ,ומשאירים בכל זה לעצמם
זכות ישראלי נאמן באמונה מספקת
לתורה וד"ת ,ומרשים אנחנו לעצמנו
להגיד מנקודת משפטי ,כמו שאין
באוהבי חכמה אהבה למיעוטה ושנאה
לרב חכמתה ,כן אין באוהבי תורה ומצוה
אהבה לאמצעיות ושנאה לקיצוניות.
כל יסודי האמונה י"ג העיקרים
והמסתעפים ,המה תמיד בסתירה
נמרצה עם המושכלות הקלות ושטף
החיים המפותחות תחת השמש ,והכרתם
הבהירה והמתורצת והמושיטה דוקנות
יתירה באמונתם היא נועם הקיצוניות,
ואלה שמעידים על עצמם שלא טעמו
מתק קיצוניות מעידים יחד עם זה
שהם חדלי אמונה בעיקרי הדת לפי כח
עיוני ורגש נפשי ,רק בחבלי יחוס  -מה
הם מתיחסים אליה ,והקיצונים לעמק
נפשם בכל רצון היותר כביר לחמלה
על חדלי הקצה ,לא ירחשו כבוד ויקר
לאלה מתנגדיהם ,והתהום המפסיק
ביניהם כאשר נפגש במעשים ממשיים
המחוללות בהכרח טבען מריבות
וקטטות ,יוסיף את הקרע לאין מרפא.
הבינוניות שיש לה זכות הקיום
היא מדת הבינונים האוהבים את
הקיצוניות ושואפים אליה בכל משאת
נפשם ,ומחנכים את צאצאיהם לפסגת
הקיצוניות ,אבל מה עלובה הבינונית
הסואנת בוז לקיצונות.
חובת חינוכנו לקיצונות! הזיון של
החינוך הוא לטעת בוז וגיעול נפש
להמתעוללים בקיצונות .אמנם לרוח
הרותח בלב הנוער לא יבצר להוציא
משפט מרותח על האישים הפרטיים
של המתעוללים ובמדת ההפרזה ,אך
התפתחות הנוער לאהבת תורה באמת
הדרושה להתפעלות נפשי ונעימות
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מרן החזון איש זצ"ל
נגד הנכנעים לכופרים
ונגד "ירושת הבת"
רצוני בזה להודיע צערי הגדול
על מחשבה זרה המרחפת באויר
ארצנו הק׳ לעשות תקנות חדשות נגד התורה המצויה עתה
בידינו ,ובלבי כי זה גורם הירוס האמונה מלבות שלומי אמוני
ישראל ,בהיות שהכפירה והמינות בעקבתא דמשיחא הומות
בראש כל חוצות ,ומרבים להפיץ עתונים בכל יום במאמרים
לוקחי לב להסיר את העם מאמונה בי׳׳ג עיקרים ,ולטעת
בלבבם שאין עולם אלא אחד ,ושהעולם אין לו יוצר ושאין
עם ישראל גוי אחד ושאין תורה מן השמים ,וכל מעללי איש
ותחבולותיו מבקר עד ערב לפי רוח הכפירה יהלוכו.
...ואמנם הרופפים בדורנו נכנעים לכופרים ונהנים
מנשיאת חן בעיני הכפר על חשבון רפיון אמונה כי איננו
קנאי ,ואיננו בטלן ,יודע שצריך לותר על האיסורים בדברים
החיוניים ,ולמצוא היתרים כאשר ידרשו זאת החיים
העכשויים ,והכופר שמח על נצחונו ,ואכן מבזה בלבו את
המאמין המזויף הלזה.

אבל ראוי היה לכל מאמין לשוב לאמונתו בשמעו
דרישה לכפירה מוחלטת שיאמר תירש הבת עם הבן
אשר כבר לחמו בזה החכמים עם הצדוקים ,ולתמהוננו
נאטמו הלבבות ותחת תקיפות הדעת ואמץ הרוח לעמוד
כצור נצב ,באמונת אמון כי המשפט לאלק' הוא ,וכן קבלנו
מפי הגבורה רבון כל המעשים אדון כל הארץ ,ימצאו אלו
שדעתם שפלה ויבקשו תחבולות להשתחוות להכפירה
ולהשאיר את המשפט בחושן המשפט ,אבל למעשה להתנהג
ככל הגוים דברתא כברא תירות ,ולתת תהלה לאויבנו כי
אמנם אין חק הנחלה שבתורה מתאים לפי עם הנאור הודאה
גמורה לתועבת הכפירה אוי לאזנים שכך שומעות...
כהנה וכהנה חושבים הנחשלים להחליף ולהמר התורה
בחוקים חדשים אשר יתנהגו בעולם המעשה ,ואם ידרוש
איש מאמין לדון אותו דין תורה יאמרו לו הב"ד כן הוא הדין
כי כבר באו החכמים ותקנו...
כתבתי דעתי וזו גם דעת הגאון מבריסק שליט"א
)התעוררות ,ליקוט אמרים מהחזו"א(

אי"ש

מרן גאב"ד בריסק זצ"ל
על "היכל שלמה" של
הרבנות הראשית
בזמן האחרון מכריזים ומשמיעים
בארץ ובחו"ל בכתב ובעל-פה על
אודות הקמת "מרכז רוחני עולמי"
שיש במשמעותו מרכז של הוראה אשר ממנו תצא הלכה
פסוקה לכל בני ישראל בארץ ובגולהָ ,ודנים לקרוא לצורך זה
כינוס רבנים עולמי ,והנה כאשר עלה רעיון כזה בדור העבר
התקוממו כנגדו כל גדולי התורה בכל תוקף ועוז ולא נחו
ולא שקטו עד שנסתלק כל הענין מעל הפרק שלא יזכר ולא
יפקד עוד .ואם בדור העבר שדעת תורה בלתי תלויה בדבר
היתה נשמעת ומקובלת ראו רבותינו ביזמה זו פרצה גדולה
בחומת הדת אשר אחריתה מי ישורנה וקמו כנגדה בכל חילם
דאורייתא באופן היוצא מן הכלל --- ,על אחת כמה בדורנו
שכח אחר מעורב בכל דבר ציבורי והשפעה זרה סוככת בכל,
 --מה גדולה היא הסכנה הכרוכה בהקמת "מרכז רוחניעולמי" לקיומה של היהדות.
אי-לזאת מצאנו לנחוץ ולחובה ולצורך השעה לפרסם
ברבים בארץ ובחו"ל את מחאתנו והתנגדתנו הנמרצה נגד יזמה
אשר כזאת לעשות מרכז להלכה והוראה באיזה צורה שתהא,
וגם להביע ולפרסם בזה את דעת תורה הברורה שעצם הדבר
שיהי' כח תורני גבוה אשר מפיו תצא תורה והוראה לישראל
ושתהי' לו הסמכות להכריע במשפטי התורה הוא זה בניגוד
גמור לדין התורה ,וחלילה לא תהא כזאת בישראל ,לשלוט
בתורה שלא כדת ,ישתקע הדבר ולא יאמר.
והננו פונים בזה אל היוזמים למנוע את עצמם מלהטפל
הענין הזה ,כי אל דמי לנו ולא נחשה ולא נשקוט ונלחם
בע"ה בכל כוחנו עד ביטולו הגמור של הרעיון הזה ,ולכל
הרבנים וגדולי התורה שבכל מקום נשים דברתנו ופונים
אליהם בקריאתנו אל נא תתנו מקום להצעה זו שתתגשם
אף במקצת ,כי בכם הדבר תלוי וחלילה לתת להפיק זממם
באיזה צורה שתהי' כי הוא לדעתנו הרוס גדול ופרץ גלוי
בחומת תורתנו ובדת קדשנו ,שמחויבים אנו ללחום ולמסור
נפשנו נגד זה.

יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד רשכבה"ג
מרן חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווייציק

שמימי ,לא יתן לתת מעצורים על דרך
החיים המוליכים ליושבים בעטרות
ונהנים מזיו.
אלה המכוננים בתי חינוך ממוצעים
לא הצליחו בשביל הזיוף שיש באמצעות,
ולב משכיל הולך ומזניח את הזיוף,
החינוך שלהם נותן את הצדק להחניך
לפנות עורף להחוקים המושלכים עליו
שלא לרצונו ,ולהאמונות המעיקות לבו
נגד זרם החיים ,ואת סוד הקיצונות גזלו
ממנו בהתעולל בה גם הוריו ומוריו.
)התעוררות ,ליקוט אמרים מהחזו"א(

*

ספרים שאין בהם מינות
שנתחברו ע"י מינים
בנוגע לשימוש בספרים שחיברום
מסיתי עם ישראל לאמונות כוזבות,
ודאי אין שום היתר בזה ואין נפקותא
אם יש מינות במאמר זה או לא ,ואחרי
שמחברו מפורסם למרציא על יסודות
המינות וקונה בזה שם טוב ונערץ בפי
רבים ,השימוש בפרי ספרותו מרעיל
את לבות הרכים ורעתם בטוחה ,והחינוך
התורני שאנו מבקשים נהפך ליועץ ,אין
שום מכריח בעולם שיתיר את הדבר,
ולא הלימוד בהם לבד אסור אלא אסור
להחזיקם בבית ,ואף אם יתבטל בית
ספר בשביל ביעור עבודה זרה זו ,יבטלו
אלף כיוצא בהן ואל יבטל אות אחת מן
)שם(
התורה .חבל שצריך לדבר בזה.

*

לימודי חול
מנוי' וגמורה בסודם של רבותינו
גדולי הדורות ,שלא להרשות לימודי
חיצוניות לבני הישיבה בזמן שקידתם
בתורה בהתלהבות נעורים ,וראו את
זה למפסיד בטוח ,ורובם נתקלקלו אם
במדה גדושה או מחוקה ,או במקצתם,
וקבעו למשפט ללחום בזה מלחמת
)שם(
מצוה.

כא

פרק ז'

בשנת תש"ב נתחדש הנסיון על טהרת החינוך הקדוש ,ע"י תמיכת עיריית
בשנ
ש
המאנדאט שהיתה בהשפעת הציונים ,גדולי ישראל הזהירו נוראות שכל פורצי
ההמא
ההחינוך הטהור המקבלים הכספים הטמאים דינם כבתי ספר המוחרמים.
ובפפר
וב
ובפרט בשנת שח"ת בעת ששטנא נצח ונתרבו הנסיונות של לקיחת כספי
טומ
הטו
הט
הטומאה ,לחמו במסירות נפש להתבדל מכל בתי ספר הנתמכים מקופות
הכפירה למיניהם.

לכבותת
יוכלוו ללכבבו
יםם ללאא ייווככלל
רבים
מיםם ררבי
מי
מי
את האהבה ,אלו האפקורסין
שבישראל שמשחדין בממונם
וכו') .פי' הגר"א על שה"ש(

מתוך לשון האיסור של מרן מהרי"ץ דושינסקיא
ובית דינו ביום כ"ח לחדש ניסן התש"ב לפ"ק:

ולכן אסור לכל בית חינוך לקבל מאלה
הכספים ,וכל בית חנוך או ת"ת שיקבל
מאלה הכספים יהי' דינו כבתי ספר
הנכללים בהאיסור הנז' ,ועל הורי
התלמידים מוטל החוב להוציאם משם.
"דברי קודש הנ"ל נאמרו בשעתם בגזירת עירין קדישין
בכח התורה ע"י מרן הגאון הקדוש ציסו"ע הגרי"צ
דושינסקיא זיע"א ובתי הדין פרו"ח ,של עדתינו החרדית
יכב"ץ .ואז הי' המדובר ע"ד עירית המנדט ,ומכש"כ
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איסור קבלת כספים טמאים
משנת תרח"צ
כב

כיום שהמדובר בעיריה ציונית מובהקת
שעלולים ח"ו להתערב בפנימיותם של
עניני בתי הת"ת והישיבות הקדושות
בוודאי שאיסור גמור וגדול לפרוץ גדרן
של ראשונים .לקחת תמיכות העיריה לבתי
הת"ת והישיבות באיזה צורה שהיא ,ח"ו".
)דברים אלו נתפרסמו ביום כ"ה אדר תשכ"ו מטעם הביד"צ
כהמשך לקריאת "אזהרות חמורות" משנת תש"ו(

אזהרות חמורות

מטעם מרן מרא דארעא קדישא רבינו הגאב"ד והבתי דינים פרו"ח

אנחנו הח"מ בהתאספנו יחד בבית מרן הגרי"צ דושינסקיא הגאב"ד לרגלי זה
שנמצאים פורצי גדר החותרים חתירה נוראה תחת קיום ויסוד התורה למען ספות
הרוה את הצמאה ומנהלים מו"מ לקבל עבור בתי חינוך בירושלם ממס החינוך של
העיריה בירושלם ומשתדלים שגם מנהלי בתי התלמוד תורה ומוסדות חינוך יקבלו
גם הם ממס חינוך זה.
חתירה נוראה זו היא נגד כל גדולי התורה המסתופפים בתוככי ירושלם עיה"ק ת"ו כידוע.

לכן הננו גוזרים בכח התורה הקדושה עליהם למשוך ידיהם ממעל זה חלילה למישהו
להמשך אחריהם ויחושו לנפשם ולנפש ב"ב ויחדלו מלפרוץ גדר בחומת התורה ולא
יהיו ח"ו מן החולקים על דברי חכמים אשר דינם מבואר בש"ע יו"ד סי' של"ד שראוי
לנדותו על זה ולהפרישם מן הציבור כדת.

וכל מי שלא ישמע לאזהרה הזאת ויקבל ממס חינוך זה הן לעצמו והן לאחרים
במישרין או בעקיפין או ישתדל בזה באיזה אופן שהוא הרי הוא בכלל אשר לא
יקים את דברי התורה הזאת לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה בו כל האלה.
ואנן שליחותייהו דגאוני קדמאי צדיקי עולם קא עבדינן שהכריזו בשעתם חרם חמור
על פורצי גדר בחינוך הבנים והבנות כפי המקובל לנו מאבותינו .ואל יקל מישהו בדבר
זה כי מרה תהי' אחריתו והעובר על דברי חכמים כו' ופורץ גדר ישכנו נחש ,ומדה
טובה מרובה כי אם ייטיבו דרכם יתברכו בכל טוב.
ולהשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב ,ואם ימצא חלילה מי שלא ישמע לדברינו אלה
הנאמרים לכבוד תורתינו הקדושה נהי' מוכרחים לפרסם עזותם ואפקרותם בכל העולם ויהי'
לחרפה ולדראון וכל השומע ישכון שאנן ויזכה עם כל אחב"י לישועה ולגאולה בב"א.

נאם יוסף צב"י דושינסקיא
ונאם ירוחם פישל בערינשטיין
ונאם זעליג ראובן בענגיס ראב"ד
ונאם נפתלי צבי שמרלר
ונאם פנחס עפשטיין
ונאם ישראל יצחק הלוי רייזעמאן
ונאם דוד הלוי יונגרייז
ועל איסור חמור שלא לקבל תמיכת הממשלה מחשש סכנה למסורת החינוך לפי רוח
ישראל סבא ,חתמו אז בשעתו גם גדולי הזמן:
עקיבא בהגמ"ה רשב"ס )מפרשבורג(
שמשון פולנסקי )מטעפליק(

ישראל זאב מינצבערג
דוד בהר"ן זללה"ה

בעת שנכתב האזהרה החמורה תפס מרן המהרי"ץ דושינסקיא את העט בידו ואמר 'זאת אני רוצה בעצמי לכתוב"
וכתב ואל יקל מישהו בדבר זה כי מרה תהי' אחריתו וכו'.

כג

אזהרה חמורה
מטעם הרבנים וראשי אבות בתי הדין וחו"ר של ספרדים,
מערבים ,בוכרים ,תימנים ,פרסים ,גורז'ים ,בבלים וכו' שליט"א
אנחנו הח"מ שמועה שמענו כי נמצאים פורצי גדר החותרים חתירה נוראה תחת קיום ויסוד
התורה למען ספות הרוה את הצמאה ,ומנהלים מו"מ לקבל עבור בתי חינוך בירושלם ממס
החינוך של עירית ירושלם ומשתדלים שגם מנהלי בתי התלמוד תורה ומוסדות חינוך יקבלו
גם הם ממס חינוך זה.
חתירה נוראה זו היא נגד החלטת כל גדולי התורה המסתופפים בתוככי ירושלם עיה"ק ת"ו כידוע.

לכן הננו גוזרים בכח התורה הקדושה עליהם למשוך ידיהם ממעל זה
וחלילה למישהו להמשך אחריהם ויחושו לנפשם ונפשות ב"ב ויחדלו מלפרוץ גדר בחומת
התורה ולא יהיו ח"ו מן החולקים על דברי חכמים אשר דינם מבואר בש"ע יו"ד סי' של"ד
שראוי לנדות על זה ולהפרישם מן הציבור כד"ת.

וכל מי שלא ישמע לאזהרה זאת ויקבל ממס חינוך זה הן לעצמו הן לאחרים במישרין
או בעקיפין או ישתדל בזה באיזה אופן שהוא הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את
דברי התורה הזאת לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה בו כל האלה.
ואנן שליחותייהו דגאוני קדמאי צדיקי עולם קא עבדינן שהכריזו בשעתם חרם חמור על
פורצי גדר בחינוך הבנים והבנות כפי המקובל לנו מאבותינו.

ואל יקל מישהו לעצמו בדבר זה כי מרה תהי' אחריתו
והעובר על דברי חכמים כו' ופורץ גדר ישכנו נחש ,ומדה טובה מרובה כי אם ייטיבו דרכם יתברכו בכל טוב.
ולהשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב ,ואם ימצא חלילה מי שלא ישמע לדברינו אלה הנאמרים
לכבוד תורתינו הקדושה נהי' מוכרחים לפרסם עזותם ואפקרותם בכל העולם ויהי' לחרפה ולדראון,
וכל השומע ישכון שאנן ויזכה עם כל אחב"י לישועה ולגאולה קרובה בב"א.
ראב"ד לעדת הספרדים

חנניה גבריאל
ראב"ד

יהודא הכהן שאקו ס"ט

אברהם עזריאל

מרדכי מיוחס
ע"ה שמואל עזראן

הראב"ד לעדת המערבים

הצעיר אהרן עבוד
משה ן מאיר
רב לעדת הג'ורזים

רבינו סעדיא ן וינשטי
הצעיר שלמה משיח

חזקיה קטנוף
צדקה חוצין

יוסף חיים פינחסוף
הצעיר אפרים גול

ע"ה משה פילוסוף
אפרים כהן

רב לעדת הבבלים

צדוק הררי
ש.ל .אלעזרוו

מלפנים רב דחברון
וכעת חונה בשכונת הבוכרים

כד

ראב"ד

רב לעדת הפרסים

שלמה חיים שאער
שלום ב"ר שלמה נאגאר
הצעיר אליהו משה מערבי ס"ט
רב לעדת הדמשקאים

מטעם בית דין צדק של העדה החרדית הספרדית נתפרסם מודעה דלהלן:
אנו החתומים מטה :גוזרים בכח תורתינו הקדושה שלא לקבל שום תמיכה כספית או
תמיכה אחרת למוסדות התורה והישיבות והתלמודי תורות משלטון ארצית ומקומית
״באיזה אופן שהוא" ועל ידי איזה צינור שהוא
כי כל המקבלים תמיכות ממקומות הנ״ל הם בכלל בתי ספר ומוסדות אסורים ודבר
זה כבר נאסר על ידי קמאי דקמאי גאוני ירושלים ת״ו ובתי הדינים אשכנזים וספרדים

וחלילה למי שהוא שימשך לקבל איזה תמיכה שהוא משלטון ,מעירי׳ ח״ו,
ויחוש לנפשו ונפשות בני ביתו ויחדל מלפרוץ גדר בחומת התורה - .ולא
יהי׳ מן החולקים על דברי חכמים ח״ו - ,כי התורה ובני הישיבות ותינוקות
של בית רבן אינם רכוש פרטי של מנהל הת״ת ומנהלי הישיבות

ועל ההורים לשלוח ילדיהם אך ורק לתלמוד תורות
ומוסדות הכשרים ,ובנות לבתי חינוך הכשרים
והשומעים לדברינו יתברכו בכל טוב סלה ,ויראו דורות ישרים על ברכי התורה והיראה,
וברוך אשר יקים את התורה הזאת.
י״ג לחודש מנחם אב תשל״ט

יעקב מוצפי

יחזקאל שרגא ליפשיץ

יוסי הכהן

מהו הטעם על צערן של ישראל?
הדברים הנאמרים מפי הביד"צ הרבנים הג' נ"י נאמרים באמת ובצדק ופשיטא
שחובה לעמוד בפרץ ולגדור גדר עד מקום שהיד מגעת ,השי"ת ברחמיו יחון על
אה"ק ויושביה למצוא תמיד עומדים בפרץ ולגדור גדר שלא לזוז זיז כל שהוא
בענין חינוך הבנים ממורשת אבות ,כי הנסיון הורה כי כל המשנה בזה מחטיא
את הרבים ומוריד ילדי בנ"י זרע קודש לשחת ,וכבר גליתי דעתי שיש
הרבה לתלות כל עניני צערן של ישראל בכל מקומות מושבותיהם
על ביטול תינוקות של בית רבן מחינוך הישן .השי"ת ירחם וישלח לנו
מורה צדק משיח צדקינו בקרוב .כעתירת לב ונפש המאוה לישועה קרובה.

נאם הק׳ יוסף חיים זאננענפעלד
כה

ועובדא ידענא לפני חמש שנים ע"ד
ההצעה שתתחבר האגודה לאנגץ אחרי
אשר נכנסו בה ראשי הדזאינט )הציונים(
אשר היו תומכים את כל הישיבות והי'
קשה להשיב פניהם ריקם.
ושמעתי אז מהקדוש ז"ל )בעל החפץ חיים(:
"דארף ווערן רעכט עס זאל זיך אפשטעלן א דריטל תורה און
מיט זיי זיך ניט מתחבר זיין" היינו שאפילו אם יתבטלו עי"ז רוב
הישיבות ח"ו אין זה מכריע להתחבר עמהם".
)מתוך מכתב תלמידו רבי אלחנן ווסרמאן זצ"ל(

מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל
ברכה מרובה לכבוד ידידי הרב הגאון הגדול המפורסם
וכו' וכו' כש"ת מ' ר' מאיר קארעליץ שליט"א ,נעימות
בימינו נצח.
אחרי הברכה ,שמעתי ותרגז בטני כי באסיפת ראשי
הישיבות שהיתה בשבוע העבר בירושלם הוחלט להסכים
על ההצעה שהישיבות יקבלו את תקציבם מהמגבית
המאוחדת הנתונה בידי הציונים ,זאת אומרת שמפתח כל הישיבות יהי' מסור
בידי הציונים ושהם יקבלו את שלטון התורה לידיהם ,אשר לזה הם נושאים את
נפשם זה שנים רבות.
לדעתי צריך להלחם נגד הצעה זו במסירות נפש בכל האמצעים שבידינו כי
הוא זה הצעה להפר תורה ממש שמחויבים אנחנו למסור נפשנו על זה...
פניתי אודות זה בט"ג לירושלם ל ....והיום קבלתי תשובתו כי אחרתי את
המועד ,ובהכרעת הרוב נתקבל מה שנתקבל.
אבל לדעתי אין להביט על זה כי התורה אינן קנין הרמי"ם והחובה למחות
ולסתור את הסכמתם...
וחלילה לא תהא כזאת למסור את מפתח התורה ידי מפירה ולוחמיה.
תקותי כי הדר"ג יתאמץ בכל כחותיו להוציא לפעולות ביטול הדבר...
יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד
רשכבה"ג מרן חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווייציק

כו

דמסרינפשייהו
קמאי דמסרו
קמאי
נפשיהו

מרן בעל החפץ חיים זצוק"ל

סיפר הר״ר הערש אייכלער ז״ל שבשנת תרע״ח
בר״ח אלול בליל ששי הי׳ אסיפה בביתו של הרב
הצדיק רבי דוד׳ל בידערמאן זי״ע בענין זה ,שווייצמאן
שר"י הגיע אז לארץ ישראל וביקש שיקחו ממנו את
תמיכתו ,ואמר שלא מבקש כל ענין ויכולים להתנהג
הלאה כמו שרוצים רק שיקחו ממנו את תמיכתו,
והרה״צ רבי דוד׳ל עשה אסיפה והרעיש מאוד
עולמות נגד זה ,היו אז מלמדים שלא רצו להכניע
מפניו ,נענה ע״ז בדיבורים קשים שממש פחד
להוציא מהפה ,אמר :״מכיון שלא שומעים .אותי
אין לי כבר מה להיות ,בזה העולם ח״ו״ ,וביום שלישי
בשבוע אחר זה ה׳ אלול עלתה נשמתו למרום.
)אסיפת מכתבים תנינא ודרשות ,דרשה ד׳(
*

באסיפת מלמדים שדנה אם להכנע במקצת
לדרישת מתקני החינוך כדי להשתחרר ממצוקת

רעב ,קם הרה״ג רבי אברהם אהרן פראג ששימש
כראש המחנכים בת״ת ״שומרי החומות״
אשר דברו ועצתו החשיבו כל מלמדי התתי״ם
בירושלים ,וקרא:
״רבותי! תמה אני על מה הדיונים? קיבלנו
מהקב״ה ומהורי הילדים נפשות לפקדון בלבד,
ואלה אינם רוצים בשום שינויים מדרך ישראל סבא,
כלום משום סבלינו הגשמי נמעול בפקדון היקר?
הנני מציע להתייצב בגאון ולהחליט פה אחד :לאו
– עד נשימתנו האחרונה נמשיך לשמור על הפקדון
בטהרתו וכאשר נמסר לנו ,ואף אם נגזר עלינו ח״ו
למות מרעב ,בגבורי כח נמות ולא נתמכר לכסף״.
אחרי דברים אלה שיצאו מלבו הטהור של אחד
מגרולי המחנכים והלומדים בירושלם של אז ,נפלה
ההחלטה פה אחד לעמוד בנסיון ויהי מה
)מרא דארעא ישראל פ״ו-פ״ז(

מרן הגה"ק מסאטמאר זצוק"ל
ב"ה .ה' לסדר השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ וגו' וקרא
לך ואכלת מזבחו ,תשל"ט לפ"ק.

אל אחינו בני ישראל בארצנו הקדושה הע"י
כבר באתי בכתובים בשנה העברה על דבר האיסור הנורא לקבל
תמיכה כספית מאת שלטון הציונים להחזקת מוסדות התורה
והחינוך במישרין או בעקיפין בכל צורה שהיא ,אשר כבר נאסר ,כי מנפש ועד בשר תכלה.
ועתה על של עתה באתי כי נבהלתי לשמוע כי מציעים לבתי הת"ת בארה"ק סכומים
עצומים להחזקת הת"ת מצינורי ההשפעה של השלטון.
לזאת הנני להזהיר כי איסור חמור הוא להנות מכספים הבאים ממקורות השלטון
בכל אופן שהוא ,כי זוממים לכבוש ולהביא תחת דגלם את שארית פליטתנו מחמד
עינינו בתי הת"ת שנותרו לפליטה בארה"ק.
השמרו והזהרו שהת"ת הק' לא יקבלו מממון הבא מאותו השלטון המבקש לעקור
את הכל ,חוסו על נפשות בניכם בל תתנו המשחית לנגוף ח"ו וכבר מנויה וגמורה היא

מאת גאוני תקיפי קדמאי זי"ע אשר הנתמך ממקורות הרשע לא ינקה ובהכרח
ינתק ממקור הקדושה ויכבה שלהת י-ה היוקדת בקרבו.

ה' עמכם גבורי החיל חזקו ואמצו להתחזק בנסיונות המרים בימי עקבתא דמשיחא
ויהא שם שמים מתקדש על ידיכם.
הכותב בלב נשבר ונדכה לישועת ה' מצפה
הק' יואל טייטלבוים

כז

פרק ח'

שטנא נצח )תמיד לב( ,כתב בפירוש רבינו גרשום ז"ל ,כלומר אל תתמה על זה
שטנ
טנ
שהשטן הוא נוצח שמתעה אותם ונותן להם גאולה ולבסוף יורידם לגיהנם ,עכ"ל.
שההש
ש
בפרח רשעים ,הפריחה בכתוב ,מורה
על ממשלה ,וכאשר ישיגו הרשעים איזה
ממשלה אז יציצו כל פועלי און ,אמנם ואתה
מרום לעולם ד' וכו' ,כי הנה אויביך יאבדו
יתפרדו כל פועלי און) .דבר אליהו להגר"א על איוב(

ויציצו כל פועלי און ,הם כת הרע של חטאים,
ואם יפלא מדוע המציא הממציא זה הכת ,ע"ז בא
כמתרץ להשמדם עדי עד ,ר"ל עיקר בריאת כח הרע
והחטא ועון הי' להשמדם וליתן שכר למאבידיהם,
וז"ש ותרם וגו' להוסיף שכרו) .רוח חיים ,להגר"ח מוואלזין(

ובגלות האחרון בעקבתא דמשיחא יהיה נפתח שער הנו"ן שבטומאה שהיא מינות ואפיקורסות רח"ל ,ושרי מעלה מן השמים ישליכו
מינות ואפיקורסות עלי ארץ ויתפשט לארכה ולרחבה וכל מדרך כף רגל יהיה מלא מינות ואפיקורסות ופריקת עול תורה ומלכות שמים,
)הרה"ק מרוזין בהסכמה לבאר הגולה למהר"ל(
עד שיצטרך לנפש ישראל התאמצות גדולה ויתירה להתחזק באמונה שלא יפול ברשתם.
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מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל
...בנידון "כת הציונים" ,שנתחברו ונתאגדו עתה בחזקה ,ולא אבוש
מלומר כי לא אדע איך למצוא מסילות לצאת נגדם ,אחרי כי האנשים
הלא מהם נודעים במקומותם לרעה ,ותכליתם כבר הודיעו ופרסמו כי
הוא לעקור יסודי הדת ר"ל - ,ולתכלית זה  -גם לכבוש את כל מקומות
מושבות בית ישראל ,בכדי שיהי' זאת לעזר למטרתם וכאשר כבר
הודיעו את כל אלה וגילו מחשבתם במע"כ ,ומה נוכל עוד להוסיף דבר
בזה ,האם יאמנו דברינו עליהם מאשר שהם אומרים ומגלים בעצמם.
לא יאומן כי יסופר כי אחרי התגלות זדון לבם מפי עצמם ,עוד ימצאו מהישרים בלבותם
שיתחברו להם  -אשר זה מביא תמהון גדול על כל קהל הגולה כי יתנו להם מקום ואחיזה
לענינם ,ואיך ימצאו גם משענה ,בעת שנודע כי הוא חטאת הרבים.
ועכ"ז מצאתי כי הצדק את מע"כ שי' כי ידברו יחד יראי ה' ויצעקו מרה בפרסום
בהודעת הדברים מה שהודיעו הציונים בעצמם וזאת אחת ימצא בה יתירה לטובה כי
יהיו הדברים יוצאים מלב טהור ,אולי תהא זאת לרפאות המון בית ישראל אשר עוד לא
הושחת לבותם ושבו מעליהם ורפא להם וידעו להזהר בנפשותם לבלי להתחבר לענין
שהוא הירוס הדת ומכשול לבית ישראל...
יום ו' י"ט אלול התרנ"ט בריסק יצ"ו
מוקירכם חיים הלוי סאלאווייציג
)אור לישרים(

כח

מרן המהרש"ב
מלליובאוויטש זיע""א
בדבר שאלתם אודות הציונים...
הנני להשיב להם בקצרה:
הנה גם אם היו האנשים האלה
שלמים עם ה' ותורתו וגם הי'
מקום לחשוב שישיגו מטרתם,
אין לנו לשמוע להם לדבר הזה ,לעשות גאולתנו בכח
עצמינו ,והלא אין רשאים גם לדחוק את הקץ להרבות
בתחנונים ע"ז ,וכש"כ בכחות ותחבולות גשמיים דהיינו
לצאת מהגלות בזרוע אין אנו רשאים ,ולזה בזה תהי'
גאולתינו ופדות נפשינו...
...והמסייעים בידי הציונים הנ"ל עתידים ליתן את
הדין ,כי מחזיקים המה ידי מחטיאי הרבים ,ולזאת מי
לה' ולתורתו לא יתחבר לעושי רעה ולא ידבק אליהם
]ולא יתן ידו אליהם[ ,אדרבה ינגד להם בכל מה
דאפשר ,ועד אשר יהי' רצון ה' לגאלינו ,עלינו לקבל עול
הגלות לכפר על עונותינו...
שלום דובער
)אור לישרים דף נז(
...ובשם ה' ובשם תוה"ק הננו מזהירים את אחינו
כל אשר נגע יראת ה' בלבבו להבדל מהרעיון הציוני
)אגרות קודש מכתב רכ"ב(
לגמרי ולהזהר מחברתם.

רבינו החפץ חיים זצוק"ל
ווי קען זיין אז פון אזעלכע רשעים
זאל אויסוקמען גוטס ,חז"ל זאגן
מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י
חייב ,איך זע אז די גויים וועלן זיי פון
דארט ארויסטרייבן) ,איך אפשר להיות
שמרשעים כאלה תצא טובה ,חז"ל
אומרים מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה
ע"י חייב ,אני רואה שהגויים יגרשו
אותם משם() .מפי תלמידו הרב פופקין ז"ל(

רבינו רבי אלחנן
וואסערמאן זצוק"ל
וכ"כ גדלה עניות הדעת בימינו ,שחלק
גדול מעמנו תומכים אותם בכספם
לגדלם ולהחזיקם ולא ידעו ולא יבינו
דבר ד' "בפרוח רשעים כמו עשב,
ויציצו כל פועלי און ,להשמדם עדי עד"
)תהלים צ"ב ח'( ,ואז אוי למחזיקיהם
ולמחניפיהם ,וכן בארה"ק הדבר ברור
כשמש שתקיא הארץ אותם ,כי היא
פלטרין של מלך ואינה מקיימת עוברי
עבירה ומכ"ש עוברים להכעיס )אינני
בא בזה לא לקלל ולא לברך ,אלא כיון
שהדברים כתובים בתורה על כרחנו
יתקיימו() .קו' אומר אני מעשי למלך אות ה'(

רבינו החזון איש זצוק"ל
הגאון רבי אליהו
חיים מייזל זצוק"ל
אב"ד לאדז

החברה
החלה
מאז
המעוקשה לציץ ותפרוס עליה
נס ציון לסתרה לה ,הודעתי
בפה כי לענה ומרה יזרעו ומות
יבשילו להמית הנפש הרוחנית  ...וע"כ כל איש אשר
יראת ד' בלבבו ירחק מהם ,אל ילך בדרך אתם וימנע
רגלו מנתיבותיהם ,יאמין כי לא ביד אדם תשועתנו ,ואך
)אור לישרים קאוונא תר"ס עמוד (53
לד' התשועה.

בתחילת המדינה בשעת המלחמה בין
הציונים והערבים ,נכנס אליו אברך
מבוהל ,ושאלו" :וואס וועט זיין"
)מה יהיה( ,ענהו רבינו" :גארנישט,
די ארבער וועלן אויסראמען די
ציונים" )אין דבר ,הערבים יבערו את
הציונים( ,הוסיף ושאל" :און וואס
וועט זיין מיט אונז" )ומה יהיה עמנו(,
השיב "מיר דארפן אויסראמן די
ציונות פון אונזערע הערצער" )אנו
צריכים לבער את הציונות מלבותינו(.
)מפי בעל העובדא הרה"ג ר' ארי' לייב
פרידמאן מח"ס צדקת הצדיק(

כט

הגאון רבי דוד פרידמאן זצוק"ל אב"ד קארלין
דעתי בענין זה ידוע אשר אחשוב שיטה זו בשיטת הש"צ שר"י
וורמיסת ברגל כל קודש  ...והי"ת ירחם על עמו ויקנא לארצו ותורתו
א
אשר חללוהו זרים ,ויגדור פרצת הדת אשר נהרס ע"י התעלולים
)אור לישרים עמוד (54
האלה.
ה

הגה"ק רבי שמחה ישכר בער הלברשטאם זצוק"ל
אב"ד ציעשנוב ,בעל הדברי שמחה
כי רעת הציונים איננה מפני שאנשים חטאים הם המחזיקים בה ,כי האמת הוא
בהיפך ,הציונות מחלה ממארת היא בעצמותה ,כפירה והכחשה לדתינו ,ואשר ע"כ
)דברי שמחה ח"ב  -מכתבים  -מכתב ג'(
החטאים האלה מחזיקים בה.

הגאון רבי אלחנן בונם וואסערמאן זצוק"ל
השיטות המתאימות לגבי עמים היושבים על אדמתם ,אינן
מתאימות לגבי מצב היהודים .מדיניות נבונה דורשת להתחשב
עם התנאים .כשם שמצבנו הוא מיוחד במינו ,כך גם מיוחדות הן
השיטות המדיניות שלנו.
השיטות רשומות בתורה אשר חזתה את הכל מראש ,וגם
הגידה את הכל מראש .אלפי שנה הוכיחו עד כמה צדקו שיטות
התורה .מה הן שיטות התורה? "שלש שבועות השביע הקב"ה את ישראל :אל תמרדו
באומות) ...כתובות קיט( זאת היא אחת משלש השבועות ,שיהודים לא יהיו מהפכנים.
"ירא את ה' בני ומלך ועם שונים אל תתערב" .התרו בנו :אם מקיימים אתם את
השבועות מוטב ואם לא הרי דמכם הפקר כדם צבי ואיל "השבעתי אתכם בצבאות
)ילקוט מאמרים להגר"א וואסערמאן זי"ע(
ובאילות השדה".

להרה"ח ר׳ דוד ארי׳ בריזעל ז"ל,
אמר רבינו הקדוש משינאווא
זצ״ל :להוי ידוע לך! כשיהודי
קורא "שמע ישראל" עליו לכפור
בכל הע״ז שבעולם ,ציונות אף
היא עבודה זרה ,וגם בה צריך
לכפור) .רבינו הקדוש מצאנז ,ח״ב ,דף קל״ט(

ל

הגגה""ק רבי יעקב יצצחק ראבבינאאווויטש זזצוקק"ל
אדמוו"ר מבביאללא בעל הדדברי בבינה
ובפרט חבורה הרעה והקשה של "ציונים" הכופרים בכל ביאת
המשיח ב"ב ,היא למעלה מדרך הטבע ושכל האנושי  ...והם
רוצים לבטל מישראל אמונתם הפשוטה ולהכניס בהם דיעה
נפסדת כזאת ,כי הכל יעשה בדרך הטבע כמו בשאר אומות
)דברי בינה הגדה של פסח דף ל"ד(
ח"ו.

הגה"ק רבי חיים חזקיהו מדיני זצוק"ל
רבה של חברון ,בעל השדי חמד

אך לעצם השיטה הזאת ,הנני מנגד בכל דעתי ,יען כי
השיטה הכזבה הזאת היא אבן נגף וצור מכשול לבית
ישראל בגשם ורוח  ...וברוח ,הה! השיטה הזאת שוללת
מכל המחזיקים בה כל תקות ויעודי ישראל המחכים
לביאת הגואל האמיתי ,גואל צדק ,גואל רוחני מופשט
מגשמיות ,אשר יביא לנו גאולה ניסית ,לא טבעית ...
משכו ידיכם ולבכם מהשיטה המסוכנה הזאת וקחו
לכם לקו את האמונה הטהורה המסורה לנו מאבותינו
ונביאי ה') .מתוך מכתבו למו"ל אור לישרים ,אגרות שדי חמד(

הם ווייינבערג זצוקק"ל
הגה"ק רבי אברה
מסלאננים בעל ביית אאברההם
מו"ר מ
אדמ
וטוב שפירשת ענין הציונות כי ענין הציונות מתנגד לאמונה,
הן בתושבע"פ והן בנביאים והן בתורה מן השמים והן בתורה
שבכתב - ,ומפני זה הטעם עצמו שהוא נגד לאמונה הרחקנו
אותו עד קצה האחרון .אין אנו מדברים באלו הציונים החפשים
שפקרו מעליהם עומ"ש לגמרי ,כי אין אלו ציונים רק רשעים.
רק אנו רומזים אל המזרחים אשר בחיצונותם המה פורשים
טלפים) .מתוך מכתבו ששלח לאחד מתלמידיו משכנות הרועים חלק ו'(

מואל דוד הכהן מונק זצצוקק"ל
ההגאאון רבי שמ
אב"ד חיפה בעעל 'פפאת שדדך'
עיקר הציונות הוא הרעיון הציוני ,אשר יסודו כפירה בהקב"ה
נותן התורה ומנהיג העולם ,וכפירה בסגולת ישראל מכל העמים
על ידי קבלת התורה .הרעיון הציוני אומר כי ח"ו ישראל הם עם
ככל העמים וככל הגוים בית יהודה ,וכי יוכל אדם לומר ח"ו כחי
ועצם ידי עשה לי את החיל הזה.
רעיון זה יש לו תוצאות שונות ומשונות זו מזו .התוצאה
העיקרית היא המדינה הציונית וכל אביזרי' ,ולכן כל הירא
את ד' ומאמין בתורה וביעודי הנביאים צריך להתנגד תכלית
ההתנגדות אל המדינה הזאת ואל כל השייך אלי' .מלבד זאת
מוטל עלינו החוב להתבדל מן הכופרים ,אפילו אלמלא היתה
להם שיטת כפירה מיוחדת) .מאמרו במשמרת חומתנו ,כסלו תשט"ז(

חומרת היות האדם
שרוי בנידוי וחרם
וכמו שמוטל על האדם לקבל עליו
מלקות ארבעים בעולם הזה כדי שלא
ילקה מלקות בעולם הבא כי יש הרבה
עבירות שאמרו רז"ל העושה כן יהיה
בנידוי והפי' הוא שראוי הוא לנדותו,
וא"כ כשלא נידו אותו בב"ד של
מטה אזי הוא מנודה בבית דין של
מעלה וזהו ענין רע להאדם כשמנדין
אותו למעלה ,כי כל זמן שהוא בנידוי
תפלתו אינה נשמעת ונשמתו היא נע
ונד מחוץ לפרגודא קדישא ונסתלקת
ממנו שמירות ששומר עמו ישראל
ובהיותו בדרך או בשאר מקום סכנה
בקל יוכל להנזק כי הוא כהפקר ממש
כי אין משגיחין עליו מן השמים,
ובאם שאשתו היא מתעברת ממנו
באותן הימים אזי יהיה התינוק אחד
מהפושעים והמורדים בדת אלהינו.
וא"כ מי שהוא חכם ונבון בתכלית
החכמה יתבונן בעצמו שהכרח גדול
הוא למהר ולזרז לתקן דבר זה בלי
איחור ועיכוב .כי מי יודע מה יולד
יום פן ימות פתאום ולא ישוב נשמתו
למקום אשר היא נחצבת ממנה
ונשמתו תהיה מסורה למשחיתים
)קב הישר פרק לג(
ומחבלים אכזרים.
*

הנוטים למלכות המינות

ומובן שמה שכתבתי לשאול את
חכמי ירושלם )תשובה להלכה( אין
כוונתי ח"ו לשאול לאותן שיש להן
אפילו קצת נטיה למלכות המינות
ר"ל ,שזה מסמא את העינים שלא
להכיר את האמת בשום ענין שבעולם.
)שו"ת דברי יואל אבה"ע סוף סי' קי"ח(

לא

הידעת?
מה דינם של בתי ספר הלומדים שפות זרות
ולימודי חיצונים בכל ארץ הקודש?
מה דין ההשתמשות בשפה הלאומית "עברית",
ומה דינם של בתי ספר הלומדים בשפה זו?
מה דינם של בתי ספר הנתמכים מהעיריה?
על מה צווח מרן המהרי"ל דיסקין שיבואו ימים
ועוד יתחרטו על זה?
מדוע הוכרז ביום י"ג אד"ר תרפ"א תענית וצום?
האם מותר לקבל פסקים והוראות מהרבנים
המתחברים לרשעים ולועד הלאומי?
על מי נאמר בהכרח ינתק ממקור הקדושה?
מהו דעתם של גדולי ישראל מכל העדות בענין
הציונות ,ובענין ציונות חרדית?

להערות והארות
ולקבלת עוד קונטרסים וחיבורים בענינים אלו
וכן בענין הפצת ופרסום דבר ה'
להאיר עיני מבקשי אמונה
אפשר לפנות:
טעל072-2615-516 :
פקס02-626-0690 :

