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^ייכיל בתבי קודש מכרנן ורבנן ארזי לבנק אדירי
התורה קדושי עליון ככל תפוצות ישראל בבירור
עפ׳׳י התורה והמסורה
ננד שיטת המתחדשים שהם
|<1tll««1«il|1li
ציונים מזרחים אגודים ישובים־
טען וכל המסתעף מהם בארץ
ובחרל ,ה׳ יאסוף נדחינו ב״ב.
נתחבר ומסודר בעה״י על ידי
בשה נאלדשטיין בלאאכו׳יה יהודא ז׳׳ל מנזע קודש
מק הגאון רשכבה״נ בעל חכם צבי ולמעלה בקודש
דור דור זי׳׳ע.
ויוצא לאור ע׳׳י ה״ב אלימלך לאנדעםמאן
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מ ו נ ק א ט ש תרצ״ר לפ״ק.
להתודע ולהגלות!
כי בל המכתבים שנכצאו פה מונחים תח׳׳י
ארגינאייים לה־אית לכל מבקש האמת )בלשכת
כ ,לל מרכבעחע בחצר הנשיא ביק הרב אדמו״ר
שליטי׳א(
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Druck H. Guttmann, Mukacevo.
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.מייv.
.׳ •«־ ג&.נא נפשי כתבית יהבית מ ה הספד למשמרת ,כמתח כלימה פני
•ןגא^־ט ׳באדרת ,ידעתי שאינני בסונ זה להוציא מחברת ,ולא לי הולמת
~מן&דת ,הרפת אדם ובזוי עם ילעינו בשפר .מפטרת ,אך הנני דק מסדר דביי
'11כפים ,יחדיו יחיו ת־אמם ,ככתביחם כתבנית חיכל מדוטבות ,אשה אל
א ת ה ה משולבות ,וגם בזח לעשות רצק צדיק חפצתי שלוחו של אדם
ן^דול אני חי גיחו מ ק אדמו״ר מלכי וקדושי שר חתורח סוסה-ד מק
^אבדפח״ק מונקאטש שלימ״א בקנאו את קגאת ה׳ צבאות תורתו
ואמונתו דחורק חעולם ממרה וממערב פצפק ומים תעו בישימק דרךחאמת
ע״י רודפי ומחרסי הדת שירעישו בשפעת קלנמם ,וחנפת תריסים .ספריחם
הנדפסים ,לבקרים מתחדשים ,וראיתי בני עלי׳ מברכי ה׳ בל צבאיו משרתיו
עושי רצונו אבל חם מפוזר ומפורד ודיעותיחם דעת קדושים לא על לוח
וספר מחוקקים,
ובכן זה כמה עורר וקרא אל משח עבדו ויאמר קח לך עט סופר וכתר
על לוח ספר ,נותן אמרי שפר ,אלה דברי הברית כתבי הקודש של נאוני
וצדיקי וגדולי הדור ,אשר לא כרעו לבעל־־פעור ,וחצחרתו ,ב א  pישראל
ולא בטחו בבן אדם שאין לו תשועה בשום מפלגה וחברה של ציונים מדחיס
או אגודים ואלו חאחדונים קשים מן הראשונים כי מתכמם באדרת שער וגו׳
כרוח תודח)?( וע״כ זח לעומת זח צריכין לחתחזק ולחתגבר ולקולו שמעתי
ואומר הנני יגעתי ומצאתי בעה״י לסדר המכתבים הטהורים ,בסדר גכק
קישור הדברים,
ועל חטוב יזכר המדל ה״ב המופלג בתרי הנחמד מ׳ אלימלך לאנדעסמאן
נ׳׳י ממה״ק ואחוזת מראיו בחורי חמד חרש יראי ח׳ מתלמדי חישיבח
רבתי ״דרכי תשובה״ של כ ק אדמרר מק שאט׳׳א ,אשר קיבלו עליהם העמל
והשתדלות תוצאות הס׳ ישלם ה׳ פעלם בכט״ס.
וכל דורש חאמת אס לא בחמק יצא רק בשים לב מלח במלח
יחי' מבין ומורא בס׳ דמה לחמן דברי חכמם וחירותם ,טעמם ונימוקם
ושיטתם ,יתרחק במת מכל חמפלגד ימנע רנלו מנתיבתם ,ויקויים בנו מקרא
שכתוב ובקשו את חיא ואת דוד מלכם א ק .
נגמר חם׳ בדפוס בחודש אייר תרצ״ו מגקאטש יע׳א.
י

המחבר והמסדר

מכתב  wמב״ק אדמרל דק של יישראל טדן
אבדפס׳׳ק והגלילות שליט״א
חיים איעזר שפירא
אבדק׳ק
מונקאטש וחגלילות
ב״ח יום ד מקרא תרצ־ו מונקאטש יע״א
לאנ״ש חקרי׳ וחביבים ,דירים אהובים ,חרבנים ועבדים,
מופלגים וחסידים ,איש כפי םחללו יבורך חי״ו שלום ובל
טוב עדי עד ביאת בואל צדק ב״ב
חן אין דרכי לבא/מליצותילנמי* חנוצות ,על פני חוצות ,זולת בדבריי
נחוצות ,וחיא מחיותר נחוצים.לאשר המוכ״ז חיקרי׳ פישיבנו חע״י ובני תורד•
מביס יציו מדפיסים חש׳ •תיקח עולם״ לחצלת חאמונח וחדת תוח״ס ל ה צ ל
ממלתעות חכופרימ ולא ירעו ולא ישחיתו את נחלת ישראל סבא להכניס
בלבות הנערים וחזקנים חיו וכר ויחי׳ בעחיי ספד נחמד ונחוץ וכלול בדית
וביחד חלבו׳ ,אך דא עקא ,כי אק לכסף מוצא ,ע״כ נא לשק בקשר .למעח״ש
שכל אחד יכתוב ד ו לח׳ לתת מעות קדומח ולחביא ברכה אל ביתו
וכט״ם ,ונתתי חמכתב חלז ל ד ח ק ר די״נ ח״ב חמופלא מ׳ א ל י מ ל ך נ״י
במלאכת הקודש להוציאו לאורה לטובח
והמסייע יתברך מנגנון חבדבות בכל מ ל י דמיטב וישועות טובות ושוכט״ס.
חיים א ל ע ז ר ש פ י ר א

שמלת

ממכתבי׳ והתימות או הורד המובא מה הספר
עס״י סדר

א״ב ואק מוקדם ומאוחר!

עמוד כט ,לח,
ו%ז״ב ר׳ אברחם יוסף גרינמאלד אב״ד אונגוואר
א
סו ,םז•
י י ר׳ ארי׳ ל׳זנוש חאלברשטאם אניד צאנז
ב
עא»
״ ר׳ אברחם יחושע פריינד אב״ד אינטערדאם
^
עכ ,עני
״ ר׳ ארי׳ ליב אדמו׳׳ר גור )בעל שפת אמת(
ד v
ט ,יב ,כח,
׳׳ ר אברהם מרדכי אלטר אדמו״ר גור
ד\
כט ,לז ,קז,
• ר׳ אשר לעמל שפיטצער אב׳׳ד קירכדארח
*1
לט ,קם•
׳׳ ר׳ אשר זעליג גריגצווייג אב״ד דאלהא
ז
טו ,טז•
״ ד אברהם אדמו״ר םאכטשוב )בעל אבני נזר(
ח
פ ,פא,
״ ד׳ אבהם מ״ש פדאנקל נשיא לשכת היראים פעםט
ט
קא•
׳> ר׳ אלעזר שפירא אב׳ד לאנצהיט
י
קטז.
 .ר׳ אלעזר הלוי ראזענפעלד אדמו״ר אושפיצק
יא
קטז
״ ר׳ אשד מאיר האלברשטאם אב״ד באכניע
יב
קיח•
 .ר׳ אהרן אברהם םלאטקי רב ירושלים
יג
קכא ,קכב,
״ ר׳ אברהם אמינוף רב ירושלים
יד
סבא ,קכב,
״ ר׳ אלי׳ משה מערבי ם״ט רב ירושלים
טו
קנט•
• ר׳ אהק טייטעלבוים אב״ד וואלאויא
טז
קם•
« ר׳ אלעזר שפירא אב׳׳ד קיוויאשד
יז
קם,
» ר׳ אלעזר ריינפאן אב׳׳ד ביטשקיף
יח
קס•
״ ר׳ אהק צבי קעםטענבוים דומ׳׳צ ט׳ אוילאק
יט
צד•
״ ר׳ בנציק םניידירם אב״ד דאב
כ
קם׳
 ר׳ ברון וויעזנער דומ״צ באטיוכא
לט ,קנט•
־ ר׳ דוד שליםעל דומ׳׳צ מונקאטש
ככ
מ•
״ ר דוד דוב מייזליש אב׳׳ד אוהעלי
כג
מ•
״ ר׳ דוד אלימלך ווייס אב׳׳ד סקערניצע
כד
מ•
 .ר׳ דוד פדענקעל אב׳׳ד נעפלעקאוויטץ
כה
• ד דוד שרייבער נשיא כולל נאליציען באריסלאוו קז ,קמב ,קמח,
כו
קיט•
י
 .ד דוב צבי קדעלענשטיין דומי׳צ ירושלים
כז
קס,
• ר דוד יצחק אייזיק ראזענוואסער אב״ד אפשא עליק
כח
קס•
« ר׳ דוד ווייגבערגער אב׳יד יולניצא
כט
צז ,קסח,
״ ר׳ חלל קאלאמייע
ל
קב•
• ד חלל ורינבערגער אב״ד דונאםערדאחעלי
לא
קיז ,נךט ,קכ.
ועד מחזיקי חינ-ך הישן ירושלים
לב
פא .צב .צג•
ועד הרבנים דמדיגת אונגאק
קס•
״ ד זאב שעפטיל עדעלהויך דומיצ איםקא
לג
« ר׳ חיים אלעזד שפירא אדמדר אב״ד פונקאטש ה ,ו ,י ,בג,
לד
כט ,לח ,קכז״-קנד
 .ר חגה חאלבדשטאם אב׳׳ד קאלישי״ן)רישא( מ ,נח ,סט ,פטז.
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 .ד חיים צוקער ראב״ר בערעגסאז
מ,
״ ר׳ חיים אלעזר טייטעלכוים דופ׳יצ טאשנאד
ם.
» ר׳ חיימ ליב טייטעלבוים אביר קאבא
מ .ק «0י
 .ר׳ חיים יחודח נאלדבערנער אביד סוואאווא
 .ר׳ חיים אלעזר חארטשטיין משנח לנשיא חארטה׳ פעםט פ ,פא,
מיג,
« ר׳ חיים חאנער אדמו׳׳ר אנטניע
 .ר׳ חיים שאול דודך ראש המקובלים ירושלים מבא ,קכב .קכד,
קנט,
 .ד חיים סופר דומ״צ מונקאטש
קנט ,־
 ר׳ חיים מאיר האנער אב״ד ווילחאודץקנט,
 .ר׳ חנוך מאיר אב״ד קעדעצקי
קם,
״ ד חיים יצחק אייזיק חאלברשטאם אב״ד סלאטפינא
קסו.
״ ר׳ חיים צבי טייטעלבוים אב״ד סיגוט
ל ז ,לט.צא,
 .ר׳ יונתן שטייף דומ״צ אוננוואר כעת דומ״צ פעסט
 .ר׳ ייאל טייטעלבוים אב־ד ארשיווא כעת אביד סאטמאר לז ,לח,
לט ,צח ,צט,
 .ד יצחק צבי לעבאודטש אב״ד טשאפ
לט ,קם,
 .ר׳ יצחק אייזיק אדלער אב ד סעדעדניע
לט,
• ר יושיע חעשיל ראזנער אב״ד טעדצאל
לט,
• ר׳ יואל וואלף גלאטטשטיק אביד חעלמעץ
לט,
• ד יוסף ווייס אב״ד זבאראב
לט,
 .ר׳ יעקב משח ספרק אדמו־׳ר קאמארנא
לט.
״ ד יצחק טייטעלבוים אב״ד חוסקאב
לט,
 .ד יקותיאל יהודה ראזעגבערג אביד דידעש
לט,
 .ד ישראל חיים שפירא רב פשעווארסמ
ם.
« ר׳ יחיאל מיכל פריעד אב״ד איוואראש
מאמה ,עד,
״ ר׳ יוסף יצחק שניאודסאחן אדמו״ר אבאודטש
עח ,עו ,פט .צ ,צא,
נז ,נח ,קיד־ קטו ,קטז,
״ ר׳ ישכר דוב רוקח אדמ״וד בעא
פא ,פב,
״ ד יוסף ראזין אב״ד דווינםק יבעל צפנת פענח( o

)*( עחח אחרי חתימת חס׳ בא למראח עינינו מכתב תשובה מאת כבוד
רב האי גאק גלי׳ לדרעי׳ ואזהיר נהורא שר התורה חנ׳׳ל זצללח״ח אשר
השיב לה־׳ב הגדול בתורח חרב בש׳׳ס ופוסקים וכר מ׳ יצחק שטערנחעלל
ניי מצאגז יצ״ו ועורך ירחק התורני ־הכוכב״! )מלפנים ״ראש ישיבה׳
דישיבח רבתי •דרכי תשובת• דפח( דחארניגאל תחיי ח א ח :
A

^ י ו ם ב׳ י׳ ניסן תרצ״ד דווינסק יצ״ו
קבלתי מכ׳ הארוך בדברי הכ״מ וכד בשאר סח ששאל בדבר ישוב
הארץ זח רק בפרט לא לעשות חמדה א ח וכמו חך דםוף כתובות שלא
יעלו בחומה ועי׳ ביומא דף י״ט עיב וגם הרמב״ם כדל דדק ישיב חיא ו מ ת
לא בכךקע ובזה במידה מהך דגיטק ד ח' לביק דף  %ומירושלמי מ״ק פ״ב
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הה״נ ד׳ ישעי׳ זילבערשטיק א ב ד ווייצק)בעל מעשי למלך( סא ,צב.
סד .סו.
 .ד יודא גרינוואלד אב׳יד סאטמאר
 .ר׳ יחזקאל שרגי הלבישטאם אביר אדמדר שינאדוא ענ ,עד ,קנד.
ק .קא.
 .ר׳ ישראל חאגער אדמו״ר וויזגיצע
קא .קב׳
״ ד יעקב ווייס אב״ד קורימא
קב.
 .ר׳ יעקב מאיר אב״ד קאפיש
קב ,קג .קנט,
« ר׳ יוסף אלימלך כחגא אב״ד אוגגוואר
קד,־קז
״ ד ישכר שלמה טייכטחאל אב־׳ד קאםטאלאן פישטיאן
קי ,קיא.
״ ר׳ יצחק מאיר אדמו״ר גור )בעל חידושי חדי״מ(
 .ר׳ ירחמיאל ישראל יצחק אדמו׳׳ר אלכםגדר )בעל ישמח ישראל
קיב ,קיג ,קיד,
קטז,
 .ד יצחק ישעי׳ חאלכדשטאם אדםדד קדאקא
קיט ,קב ,קכד ,קכז,
 .ר יוסף חיים זאנענפעלד אביד ירושלים
רף ,קיח,
« ר׳ ישעי׳ אשר זעליג מרגליות רב ירושלים
קיח,
ר׳ יוסף חאפמאן רב ירושלים
קיט,
 .ר׳ יצחק פרענקעל דומ״צ ירושלים
״ ד יוסף ידיד חלוי ס״ט רב עדת החלבים םוריא וארם צובא
ירושלים קכא׳־קכד.
קכא ,קכב.
 .ר יעקב חיים סופר )בעל כף חחיים( רב ירושלים
קנח ,קנו,
״ ד ישראל שפירא אביד פראבניק איםטריק
קנח ,קנו,
 .ר יחושע שפירא אב׳־ד תבאטיטש תשא
קנט ,קסא,
*
״ ד ישראל צבי ראטענבעדג אב״ד קאסאן
קם,
« ר׳ יהושע גתנוואלד אביד חוסט
קס,
• ר׳ יעקב חכחן פתעדמאן דומיצ חוסט
קם,
״ ד יצחק אייזיק פתש דומיצ ראקאוויץ
קם,
• ד׳ יהושע סופר דומ׳׳צ ברעזגע גדול
קס,
 .ד יוסף הלוי אב׳׳ד קיראלהאז
קם,
* ת יצחק גדאס דומ״ץ טאתן
קם,
 .י׳ יואל וועליטשמער אב׳׳ד טרעםיף
קם,
 .ד יוסף משח גאלדבערגער אביד פאליגא
קסז,
״ ר קותיאל יחודא טייטעלבוים אב״ד סיגוט
jop
״ ר׳ יעקב איצקאוויטש דומ״צ זאדנ^
קסא,
״ ר׳יודא צביאייכענשטיין אב״ד דאבראןגדול

הל״ד דנקט בתים עיי״ש בדמבים חך דב״מ דף קיא עי״ש בזח וניטין דף גדו
וביט דף קיא ומגהות דן« ל*א ע*א וג״מ בין כהן לישראל בבל הגי דקאמר
בקידושין דף ליא ע״ב ובסוף כתובות וברכות ושכח הד הגי כחגים כמתי
בירושלמי עיי בפיג בפיק חל״א וברכות פ״ג הליא ונזיר  f%הל״א ועיין
ביתשלמי ש ף פ״א כקדושץ חליז גבי כחנת אס מותרת לצאת לחוץ ל א p
ואבפ״ל ודי בזח .י

יוסף ראזין

בולל חיבת ירושלים לעדת נאליציען ירושלים טבדיא צפת חביון
צב
קבח .קבו .ק מ .
צנ החינ ר׳ מרדכי ליב ווינר לער )בעל לבושי מרדכי( אב*ד מאד ח .לח.
נט .ס .סא .סב .ש־ .עו .פ.
טו .טז .בה .מת.
״ ד מנחם זעמבא י ב בועד חרבנים ווארשא
צד
לט.
״ ר מרדכי ליבטענשטיין אב״ד טשירטש
צח
לט•
י מנחם מענדל טענענבוים אביר טארנא)נ .כ(.
צו
לט.
״ ר מרדכי א א ש ר עחרענגדובעד אביר ווראנוב
צ?
לט.
י ר' מנחם נרשון לעבאוויטש אביר בליל טשעטשאוויץ
צח
מ.
 .ר' משח דוד עסטרייבער א ב ד טשימפא)אראד(
צט
מ .קם.
״ ר' משח וועיצבערגער דומיצ ארשיווא
ק
״ ר׳ מנחם מעבדל-חאלברשטאם אביר פריסטיק מ ,סח .קטז .קיז.
קא
מ.
 .ר' מנשר .שמתח פריעדמאק א ב ד סאבראנץ
קב
מ .קם.
 .ר' משח נרינצידיב אביר ליפשא
קב
מ .קנט.
 ר' משח בראדי דומ-צ אינבווארקד
עא .עב.
״ ר' מאיר אראק )בעל אמה יושר(
קח
קא.
י ד' מרדכי זאב חלבדשטאם אב״ד בדיבוב)כעת בצאנז(
סו
קטז.
• ר' מנחם מעבדל חורוויץ אב״ד מעליץ
קז
קיח.
 .ר' מנחם מענדל דייטש רב ירושלים
קח
קיט.
 .די מרדכי א ב רובק דום׳צ ירושלים
קט
קנט.
 .ר' מנחם ודיס דומ״צ מובקאטש
קי
קנט.
״ ר' מאיר זאב זאלצער חכחן דומ״צ מונקאטש
קיא
קם,
״ ד' משח יעקב בעק דאב״ד אינטעד אפשא
קיב
קם.
 .ר' מרדכי דייטש א ב ד וועליאטין
קיב
צנ .צד ,צח,
 .ר׳ נפתא טייטעלבדם אב׳ד נ ד באטור
קד
קם.
 .די נפתא צבי ודיס א ב ד בילקע
קטו
קנט,
 .ר' נפתא חערצל ווייס דומ״צ ודלחאודץ
קטז
קכא ,קבב.
 .ר' עזרא חררי רפול ס״ט רב דושלים
קיז
מ.
 .ד׳ פנחס אדלער א ב ד ראדוואנקא
קיח
 .ר' צבי חירש שבירא א ב ד ) ב ע ל דרכי תשובח( אדמויר מונקאטש
קיט
א ,ז,
קנה,
״ ד' צבי אלימלך שפירא אדפדד בלאןוב)רישא(
קב
קס,
י
 .ר צבי ח ד ש סופר א ב ד ברעזנא בדול
קכא
מ.
י
 .ר* ראיבן חיים קליין א ב ד םנינא
קבב
לו .ל ט
 .ר' ש א ם סופד א ב ד בעתנא בדול
קבנ
ל43
 .ר' שמיאל בנימין הלוי יובבדייז אב״ד פילעק
קם*
לט .סב .סג.
קכ1ז  -״•.ך; שמעון סופר אב״ד*ערלד
ג4
•  ..ר/שבתי .אפשיץ דוכדצ אדשיווא
פ .מ .
\ ר* שלמה זלמן עחדענדייך א ב ד שימלד
קכז"'
נו .נז.
קכח ׳־• "יו* שמיאל צבי אדמוד אלכסנדר
(

״

קלא
קלב
קלג

י
״
•
.

קלח
קלו
קא
קלח
קלט

״
״
.
״
•

קם
קמא
קמב
קמנ
קמד
קמח
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ

׳>
.
״
.
«
״
״
«
״
•
•

נח .נט .פ .עא.
ר' שמואל עננעל אב׳׳ד ראדימישלא
ח .םא .סב.
ר שמואל ראזענבערג אב׳׳ד אונםדארף
צב.
ד שמעוןלרינפעלד אב״ד סעמיהאלי
ד שמואל זנוויל כחנא פדאנקל ראש לשכת חיראיס פעסט
צנ ,צד.
ר' שלמר .צבי כחן שטדאםםער אב״ד דעברעצק צד .קסג .קםח
צח־צז.
ר׳ שמעק ישראל פאזען אביר שאפדאן)עדינבורנ(
קג ,קד.
ד׳ שלום אליעזר חאלברשטאס אדמו״ד דאצפערט
קו.
ר׳ שמחד .תאומים פרענקעל אכ״ד פאדגורזע־קדאקא
א  ,קז ,קת ,קט ,קי.
ר׳ שמחח נתן נרינבורנ אב׳׳ד קעזמארק
בעמוד לח לט ,נשמטח !בטעות חתימתו שם(
קיא ,קיב,
ד שלום מרדכי חכחן אב״ד בדעזאן
קכא .קכב,
ר׳ שלמה צופיוף רב ירושלים
קנו׳
ר שלום םאפרין אדמרד קאמארנא
קם׳
ר׳ שלמה ישראל קליק אב׳׳ד סעאש
קם׳
ד׳ שמואל צבי ווייס אב׳׳ד בנעדיקאוויץ
קם.
ד׳ שלוס נח לאנדא אב״ד וועדעצקיא
קם.
ר׳ שלמד .זלמן פריעדמאן אב״ד ראחוב
קס.
ר שלמד .יצחק שעחנפעלד אב׳׳ד ט' אוילאס
קם.
ר׳ שמואל יחיאל מאשקאוויטש אביד וו׳ פאלאד
קס.
ר׳ שלמד .שפיטצער אב״ד באגדאן
קסז.
ר׳ שלמד .אליעזר אלפאנדרי ראש חרבנים ירושלים

ואלן ראוק לברבר .חעוםדים לימינינו בחורי חמד חויב מופלניס בתורח
ויראח מישיבתנו חרוממח •דרכי תשובח• דפח״ק היה :חיב המוסמך לחוראח
שלום ס פ ק מאונגוואד )נכד למק חגחיק מקאמארנא זציל(
ח׳׳ב ישראל דוב לעווענווירט מבערענםאם
ח״ב יצחק אדלעד מבעדנסאס
ח״ב ישראל פיקסלער מפח״ק .נדם יאיר.
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הערצקא נוטטמאן נ״י מונקאטש יצ״ו

תיקח עולם
-כה

א.

תנועת האגודה שגואה עוד
ביפי האבות בדור שלפנינו.

זה אלי ואנוהו אלקי אני וארוממגה! /פידש״י לא שאני תתלת הקדושה אלא
־שמוחזקת ועומדת א מאבות׳ עיי״ש וכגון דא צריכין למודעי! כי המלחטת מצוד.
נגד האגודה וכיו״ב התחילה עוד בדור שלפנינו )תחלת דודינו( בהלו נרו על
ראשינ׳ עמודא דנורא רבשכיה״נ עטור ההוראה ל:ל בית ישראל מרן בעל המחבר
ספרי דרכי תשלבד ,זי״ע ובהיותו מראשי המדינה )אונגארן(,בלשכת האדמה*
ואז)בערך שנת תדע״ג( נשב זיקא ממדינת אשכנז באמצעית רב א׳ משפ ההוא
אמד משיב הרוח של האגודה ׳מאשכנז למדינת הנר להתחבר יחדיו עמד& ,ובהתאסף
ראשי עם יחדיו בלשכה המועצית עד״ז קם רבהי׳ק בעל דרכי תשובה הדל ודחה
הדבר בשתי ידים ומעמו ונימוקו עמו הטעים והסביר לפני המסובין בדרך משל
למה״ז־ לשתי מקלות ,חד אריך וחד קציר וברצות האיש מאחז פני המקלות להיותן
־שוד ,ומשוה קטן וגדול שיהיו יחדו תואמים מלמעלה ומלמטה ,הלא אי אפשר
•להניח מטלית על הקצר שיהי׳ מתקיים להשוותו להארוך כי אס בע״ב צריך'לקצץ
ולגדע ממקל הארוך עד קצה הקצר ,כן הדבר הזה הלא מידים אתם רבני אשכנז
שמדינתנו עומדת כ׳׳ד ,במדדגה יותר גבוה ברוחניות מטדינתכם והיא מקל הארוך
ומדינת אשכנז מקל הקער ואיך ישתוו ויתאמו שתיהן בענ־ץ חברת אגודה שמקורה
מאשכנז? הלא בע״כ נבריח ודיו לקצץ בנטיעות ממדינתנו וזהו בודאי לא נוכל
ולא נחפץ לוותר להיות פוחת והולך בדת יהדות כמובן ובכן אין אנו ואתמ יכוליז
לדוד במדור אחד ,ואפ תנועת האגודה כפי ראות עיניכם טובה היא למדינתכמ
רעה היא למדינתנו ולא נמיר טוב ברע עכתד׳׳ד) ,מובא באריכות בס׳ בית ש׳ימה
ארשיווא תרפ״ח מאמר צבי תפארת אות ט״ז( ,ואז היי עוד דור ׳תה של דמן
קשישאי עיני העדה במדינה זו וכ־לס ה?3ימו והחליטו לדחות מנעת הרב האשכנזי
ושלא להתחבר בלל להאגודד ,וכן הי׳ #נשאדד ,האדן מטוהרה ואיז פרץ
•ואין **אד״ להאגודה ואז עלהm -׳• עלי דעת רבני אשכנזי לפנות מחוץ למתנה
הרבניפ ב׳ מדר .דדך ארץ ויושר לדש לדעת שבלתי ׳הרבנים עמוד* ההד אץ
לעשות מאומה ,ובכש״כ שלא עלה על דעת בעל הכית וכיוצא לחפור ולבקש א
דרך אמדת לבלתי שטוע בקול טוריפ כתורה.

כ

תיקון עולם
ב.

ויהי אחרי המגפה של המלחמה העולמית )תרע״ד—תדע״ט( אשד פור התפוררה׳
אדץ רבות רעות סבבו בכל העולם והנה עם מי ישראל דוויים סחופים ומדולדלימ
נדימ וגפ נעים בטללח ופועות ומותר האדם מן הבהמה אין בי נתבלבלו המוחות-
מצית סופרים תסדח וכוי אז מצא הבע״ד שעה משחקת לו בערה חפר ומצא כתות״
שעמדו והטו אזנפ אליו לייסד חברות ומפלגות שונות למיניהן ובת1בש האגודה
לאט לאט עדו עת ,ואין איש שפ על לב ולא ידעו במה יבשלו להבדיל בין
הקודש ובין החול בין הטמא ובין הטהור ,וגם השרידים אשר• ה־ קורא ראשי
הדור גדולי האומה גבה טורא ביניהם ואין עת האסיף יחדיו לצאת במחאה גלויי׳
כאיש אחד כנהוג מעולם לעמוד בפרץ — בי עת מלחמה ועת שלום שלאחרי׳
ביותר בלבלה בל העולם מודע למי שעמד חי בימי המרים המארדים האלו; שעבר
על בל יחיד ורבים כוס תרעלה ,בעוה״ר!
ובעת ההוא עמד השר הגדול בישראל קנאי בן קנאי טרן אדמו״ר הגאון
!הקדוש המחבר שו״ת מ נ ח ת א ל ע ז ר שליט״א ולבש מעטה עוז קנאה לה׳
צבאות ולתורתו והדפים האזהרה הבאד״ וזהו:

ג.

י

.

סול ברמה גשמע להעיד ולהזהיר
מיישוב איי הגשמי וההומרי ומוכיח
מהראשוגיס ככה .ושגם אס כ ל
האומות יסכימו ליישבה אין לשמוע
להם עד ביאת הגואל.

אזהרה נחוצה
•ג*
בעה׳׳י.
למען האטת ודתות״ בשם ה׳ אקרא .להסיר מכשול מקרב בית ישראל ,ולקיים
והייתמ נקיים מה׳ ומישראל .הן הגיענו קול עלה נדף גרונו של היושיביסטען
חברת ישוב )בלומר מחריבי( ארץ ישראל כאשד כתבתי עליהם בקצרה בהקדמת׳
זעילאגץ מטרטבה״ג דכוללנו הנדפס כעת .והציקגי חחי בהגיע מעתון הגז״«ווא׳
כענשדיפט» מפעםט ב 1יציגנו כמטרה לחץ חצי תחבולותיו למען צודד נפשות לחברת
הישוביסטען ויצימו ראשונה יחד עם שני גמלי הדור הי״ו וכאלו אנ• הייתי ח״ו
המפכים עם חברת היושיביסטען וכמו שכתב שם חועורך בלשונו:

 mזאלכע דרייא עמודי התורה ...מיד ד ק ערהאמד
נען געדאלסק 6אן ישוב איי בעגייספזערען וכו׳ מי יראה
את אלה יוצאים ולא יצא ?

עכ״ל ועוד הרבה שפ בלשון העורך .ונבהלתי משתומם איך החי יוכל למנחיש
את הזד במילתא דעכידא לגלויי ואשר הי׳ הכית במעט מלא אגשים *» לעת

תקון עולם

ג

ערב בפעםט בטא יחדי הה״ג מ׳ זאב צבי הכהן נ״י דאקטאר קליין •אבריק אייזענ־״
שטאדט לשאלגו או להווכח עמי מדוע כתבתי נגדם קשות בהקדמת הבילאנץ כדל
ובפרט מ״ש כי המה לכופרים יתשבו ונמצאו הרבנים הגי מייפדיזט
מ ל ל זה והשבתי לו כי מ*׳ש כי השה כופרים באמונת ביאת הניצ נדרך יפיי לא
פונתי להרבנים הגי נ״י העומדים בראשיהם .בתור נשיאהם.

רק על ההברות בני הצעירים אשר נתהוו ונאספו על
ידם ויקומו לצחק מכל אמונה כנסיית וירהבו הנער
בזקן .ולא לבד מהריבי)ולא ישוב( א״י המה רר• מהריבי
כל העוSם כלו)בענין הדת( ע״י עשיית פעלים והברות
כאלו ולא טובים הם מהמזרהיים כי גם המה יאמרו
שעל יסוד הש״ע ייסדו הכרתם׳ ומה הפרש ביניהם ?

ולא אזלינן בתר שמא דישוב א״י אשר קראו בשמותם עלי אדמת הקודש
ויתכסו באדרת שער למען כחש רק בתו־ טעמא לפגם פוגם ומחמץ לאחרים ,ועל
המזרחייים כבוי חורז זקנים רטתינו ואבותינו גדולי !וצדקי המדינה זי״ע ולהבחל״ח
אשר חיים עודנה לאיוש״ט )בשנת תרס״ד( פי אמור להתחבר עמהמ .ואין ב״ד
יגול לבטל דברי ב״ד חבירו וכוי ובפרט אזהרה כזו מכל גדולי המדינה איך
נובל לבטל? וחיושיביסטע; בכלל זח בנד.
ואשר יאמרו כי חדשים מקרוב באו מפני צוק העתים מהפסד מרובה וחורבן
ישוב בדי בגלותינו כעת וירצו לעשותם מעתה אכר הארץ באה״ק .הנה מלבד כי
הוא רעיון שוא גפ בדרך המבע )טרם נתסשטה ארץ הצבי כאשר הבטיחנו נביאנו
וחכדל( ויש להאריך בזה ואב״מ .וגס זאת הלא כבר היי לעולמים ישבו על מדוכה
זאת רבותינו הגדולים כדל ואו היי המבוכה וגירוש הנורא ע״י הפאגראמען במדינות
טלטת רוםיא וברחו בערך מיליאן אנשים מאחבנ״י .אולי יותר ,ועכ״ז .פמקו
כן א; כדל שלא לעשות חברות ואגודות לעמיגראציאן לתכלית הקאלאניזיערונג
באה״ס כי זהו קשה יותר מכולם לאבד משארית ישראל חייו את שכיב קדושת
אמונתם ,ומצות תורתם ,ומה זה חדשות אתנו היום? ומי התיר זאת?
ומי זוטר מד ,שהורה כבר זקן הראשונים רבינו מהרים טרוטנבורג דל בתשב״ץ
)קטן( סי׳ תקנ״ט בענין מצוד ,ללכת לא״י ודל:

ובלבד שיהא פרוש מכאן והלאה ויזהר בכל מיני עון
ויקיים כל מצות הנוהגות בה שאם יחטא בה יענש יותר
על העבירות שיחטא שם מבהו״ל

&• ה״א חדש איתר ,תמיד ועיני ה׳ בה והשגחתו בד ,תמיד ואינו רומה המודה
במלכות בפלטי? למורד חוץ לפלטין והיינו ארץ אוכלת יושבי׳ ,וכוי .וא1תמ
שהולכימ לשפ ורוצים בה לנהוג קלות ראש ובפחזותם להתקוטט שפ קורא אני
עליהם ותבאו ותטמאו את ארצי ומי בקש זאת מידכם רמוס חצרי וכוי עג״ל
התשב״ץ .ומעתה מה נעים דעת רבותינו הקדושים שתיקנו טעות רטבה״נ למיושבימ
על אדמה הקודש ועוסקים בתודה ועבודה ויבא ימי זקנתה בתפלה ותודה ואנו
1
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נמצא קצת עוסקים במו״מ אבל העיקר מיוסד לעוסקים כתורה כ״א כפי יכולתו
והבנתו .אבל לבא שם להיות עובד אדמה חורש בשעת חרישה וזורע בשעת
זריעה וקוצר בשעת קצירה כשאר אכרי הארץ הלא .יתגשמו ביותר בעבודת
עמי הארץ ועליהם תטוף דברי התשב״ץ הנ״ל
וגפ גודע מ״ש גדול האחרוניפ הנאיץ מוי׳ה יהונתן זצ׳־ל בם׳ אהבת
יהונתן)בהפטרת ואתחנן( ודל דכנפ״י צווחה באליה ובשבועה אם תעית ואמ
תעודת את האהבה וכוי

כאם שהכל נועדו יהדיו לילך לירושלים וכל האומות
מסכימים אפייה צווחה שהלילה שתלך שמה

שהקץ סתום ואולי אין עתה הזמן דאטיתי דק עת רצון לפי שעה והיום או
מחר יחטאו ומוכרחים לגלות פעם שנית ואחרון קשה מן הראשון ולכן ביקשה
שלא ילכו עד שתחפץ ר״ל עד שיגיע הזמז וימלא כל הארץ ייעד .וט• עכ״ל
ותדדק הופיע בבית מדרשו בזה כי עתה ניתן הענין להענות בו ואין לנו להשען
על משענת קנה רצוץ של האומות גס אפ יסכימו עתה כתחבלותס וכל מד .דעבדו
לגרמיי׳ דעבדי וכדאמדי׳ בריש טס׳ ע״ז.
ובדברים האלו ועוד כהנה דברתי על לב הרב מאייש ד״נ״ל כמו שעות שתייפ
וסוף דבר היי בי עכ״פ טרם כל יסעו ק$מיסיאן לאה״ק )בעת יהי׳ באפשרי( רבנים
עמהס בתחלה ועם בע״ב חשובים יר״א
גדולים יר״א ואני הצעיר ג״כ אצטרף
והקאמיסיאן בבואה לביתה תציע את כל אשר ראו ומצאו שמה לפני אסיפה כללית
של המדינה אפ אפשר לתקן ולסדר בזה באיזו אופן שלא יזיק למצב י הדת בעיר
הי שמה וגם להבאיש שמה ובמצב החומריי ואו נוכל לעשות ־בר וטדפ זה
זה אפור לעשות שוס חדשות לא חברה ולא פעולה לצורך זה בי תא טרם
חורבן והירופ הה /והרב הנז׳ מדד ,לדבר בזה״ל במודים דרבנן הוא מסכים לזה
ואמר בפירוש כי תא יעמיד בכל הדברס האלו בעתון שלו הנ״ל וכי אנכי דברתי
על לט טעמי הדבר באריכות •קצרות וכן יעשה ולהפסיק תומ״י מתנועתם כזה עד״
יוכלו לנסוע ולעשות אסיפה כללית של המדינה .ונהפוך הוא אשר העמיד
בתחבולותיו בעתון הנ״ל ועוד שם ב׳ בלשונו «ברויכט דיעזעלבע איהדע גאך דען
ביוהעתגען ערפאהרונגען צו דען שענפטען האפפנונגען בערעכטיגענדע טהעטיג״
קייט פארערסט ניכט איינשטעללען» .ולא ידעתי אפ הוא לשון הרב הגז׳ או של
הרב העורך הראשון .ואולי המה בעצמם אינם בדיעה א׳ ב ז ה " . . .

ועוד תמצאו ביעד הפראגראפ של הישוביכטען אות ,די :פערנער דיע
ארגאניזאציאן טיט דען איבריגען אויף רען גלייכען פרינציפיעללעז באזיפ שטע-
הענדען ארגאניזאציען אין ענגער פערבינדונג צו ברינגען .עב״ל .הרי איגא בהיתתייי
והודו ואמרו כי המה חלק מחברת הצ־וניב ההולכים ומסתדרים נדרך ורעיון זד,
ורוצים להתאמץ ולהתקשר ?מהם בקשר אמיץ יחדיו .ועוד שם נמצא בהפראגדאמ
שלהם דברים המתריס ל דית .וכבר אחדל קשר רשעים אינו מן המנין באשד
הציפ להתאחד עמהש .וגם אחדל מרקבתא דמשיחא חוצפא יסגי ותהי האמת
כעדהת וכוי .ואשר הדפיסו שם בשם גאונים וצדיקים במדינה •צייו •שהסכימו'להמ.
אל מאבינו! כי מפיכם של קרובים אתה יודע טובן של רחוקים אפ לא ידעו הבלע
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לומר בשמי ולהדפיס להפך הקערה על פי׳ בתחבולתם וחנוט ,ק״ו באשר יכתבו
בשם היושב תחת תיל הרחוקים בגלילות חלקי מדינתנו ודייל )אשד א״א אסוע
ולכתוב לשפ לברר הדבר(:
ועל פז אהוביי מורי ודטתי ואתב״י היקרים הי״ו הנני בזה כק בקרקע לפני
רבותינו וחברינו גדולי וצדיקי המדינה העי״ ומהדתי לפרסם להדפיס ולמידיע בזה
להציל ממכשול גדול חייו בגודל הפירצה מיום ,ליום ולא המתנתי לאסוף חתימות
הרבנים דגי בנ״ל בי תא אין באפשרי ומפני סכנת הדרכים וחסרון פרך״בות ה־יטור
וליוצא ובא אין שלום )עד בוא מבשר שלום'משמיע ישועה אומד לציון מלך
אלקיך ב״ב( וגם לאסיפת מכחבים אין באפשרי בפרט בזמן קצר ובמקום שיש
חו״ה והירוס גדול כזה אין חולקין כבוד לרב .ואת כבודש הסליחה כיי רבה ,ואקוה
כי כולכם תסכמו ותשמחו לדברי )כי אשור לא יושיענו וגוי ולא נאמר עוד אלקינו־
למעשה ידינו כי בפעולת ידינו נוכל לעשות בזה( לא זו הדרך ישכון אור
רק כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה כשא־יח דל ונזכה לביאת
בן דוד בגאולה וישועה מן השמים .במין ירושלים .בקרוב ובמהרה דידן.
ופרטי הדברים מה שיש עוד להאריך בזד ,יש לפלפל עוד פא״פ ובדבריט
העומדים ברומו של עולם וכעת א״א להתאסף כפעפט ולא במק״א מטעם הג״ל
ועדי נתאסף ונגמור לטובה בודאי אסור לשנות ולעשות פעלים בזה בשום ענץ
וכל המשנה ידו על התחתונה לתת יד לפושעים ולירד לעומקי בור תחתיי! .הי
יצילנו .והוא נסיון בתר נסיון וצירוף כשאחז״ל בסוף סוטה .וכפי חלק .ובסוף
בתומת ובזוה״ק סוף פ׳ בלק .ואא הן הצירים וחבלים .לכן עש הי חזקו ונתחזקה
ואל תפנו אל האלילים ,והמרקדים האוילים .המפתים בהבלים .ועס שונים אל
תתערבו .והי יגאלנו בקרוב ב״ב.
וגם אזכיר בקצה המטה בסוף דברי בזה בעד .יי לאשר ה הלו מנינינו.העומדים
על המשמר בעדנו .לעשות חוזה להתחבר עם האגודיסטען כמדינות דייטשלאנד
ואסיפות שווייץ ,אמנם באמת לא זו הדרך לטובת הדת הארטה׳ במדינתנו וטרם
יש להם דשות על זה מאתנו באסיפה כללית של המדינה אפור להם להתחבר
עמהם בתור מדינתינו ,בי אגודת״מ לא על אריץ אונגארן יסדה ,וכאשר דיות ואמרו
מנהיגי מדינתינו יצ״ו עוד טרם נפרצה המלחמה הזאת ע״כ החדש אסור מה״ת עדי
נתאסף ונחקור ונעמוד על המנין כנז .והי יעזדנו לילך בדרך אבותינו ,וזכותם יגן
עלינו .לצאת מאפילה לאיד גדול בישועת ישראל .בביאת הגואל .במהרה דידן
ושוכט״פ ,כ״ד המתחנן ומדבר בצדקה למעה״ש ותורתו.
באה״ה ג׳ תשא את ראש מ״י עטר׳ת מ ו נ ק אט ש יע׳׳א.

ד.

דרים אלעזר שפירא

אחרי הדברים האלה של אזהרה נחוצה הלזו שנתפרסמה על פני חוצות
ונתקבלה בבל תפוצות יהודה ,היי עוד דור תמים דעיס אשר ידעו לשמוע׳ בקול
חכמים גם אותן המפקפקים קצת בלבבם והצנועים מושכים את ידיהם והתרחקו מפועל*
און בתות ומפלגות הקטיפ ע״ד ישוב א״י הגשמי ובפרט במדינותינו שקט ושאנן
מין מחריד.
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ה.
ויהי מקץ שנה תמימה פתאום הקול נשמע ממדינת פולין הנמל כי שם עלד,
הפורץ של מאגודה הלא יקיר מקרקר קיר— במבחר מקום מדור היהודים והחסידים —
— שומע זאת יבכה וידאג בל פנים קבצו פארור ,אדטו׳׳ר ממונקאטש הןפ
»וב דן כצבי וגמור כארי לפנות* באמירה נעימה כתיבה יהיבא להאדמו״ר
מ ג ו ר — לא בתש ולא בכח לא בחרב ולא בחנית בי אם ברו־ ענוה וקדושה
קרא אליו לשלום מיתרת הכבוד ובהכנעה רבד .תחנונים ידבר לשם ה׳ ולכבוד
התורה .והריני נותן לפניכם בזה סדר ח ל י פ ת ה מ כ ת ב י ם ביניהם בסדרן
)שהמה אתנו בכתובים למשמרת( כאשד עיניכם תחזינה משדם בהעתקתן אות
באות בעזה״י כהווייתן ובצורתן והמשכיל יבין בתו ושכלו להכיר נא דבר אמת
נצדק:

ו.
מכתב א׳

חיים אלעזר ושפירא

דברים היוצאים מן הלב טהור לא
שגו אלא ל מ ל ך ישראל להרים
מכשול מדרך עמו בחיגוך אשבגז
ושווייץ שאין לעשות כמתכגותם
ואגודתם בלימודי הטמא והטהור
יחדיו.

אבדקיק
טונקאטש והגלילות
בד .ג׳ ב״ד למב״י תר״ «1מונקאטש יע׳־א.
כבוד יקחת האי גברא רבא ויקירא ,בוצינא דנהורא ,שר התורה ה-ב הגאון
הצדיק המפורסם ,ערוגת הבושם ,אלפים ורבבות מישראל ילט לאורו ,בלול בהדדו,
מזה בן מזה וכי׳ כקש״ת מפאדמ מו״ה אברהם מרדכי שלימ״א הרב וארמויר
בהי גור — שוכט״ס.
אחרי דרך מבוא השלום ביקרת הכבוד כראוי לשר וגדול בישראל ,הן דבר
גדול א אל הדרג״צ ,אמנן ה׳ ותורתו ,בית ישראל ואמונתו/בפרוע פרעות בישראל
כעת המלחמה האיומה והגדולה החלו מאחב״י להסתדר כל אי כפי דרכו ומזימתו,
־ועצה המרד גבר ־מזה־ד כמאז״ל בטפ׳ •תמיד )דף א ב ע*־א(-־שטנא מנח ,מפרש
נשנים האלי חבלי משיח כדאי׳ בסוף פומה ובם׳ חלה וכסוף כתוטת ,וסביב הציא־
גיסטען המתים לכופרימ גטודפ דיל החלו להתלבש במעטה ומסור .האדרת שער
למען כחש ,הצטעיס ומראים עצמם כפחשים מדרכי הציאגים ובאמרם כי המה
מנגדיהס ,ובאמת ארסם ספון בתוכם ולמען תפוש אח בנ״י באם הרעו לנו בזה יותר
 T$3m>pmןול כאוהרות הגדרצ מכל ד&דינות
מהציונים שמפרסמים לדשעיט
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־1נד הגימנאזיום בלדדק שרצו לייסד בקראקא וכמ׳׳ש שם הגדדצ ממאכאטשויב דל
•־•גי מעולם הי־ קוץ מכאיב יותר לדת חודדה דבר המעורב טוב• ברע מאת הרע
גמור( המה( קראו להם בשטותס מיזרחיסטען ,׳ישובאיסטען )ישוב א״י כלומר
• מחריבי( ואגודיםטען )אגודת ישראל( ועל זה אנו דנין עתה ואני כדן כקרקע!
ל&גי הדרג״צ נ״י הנה כאשר החלו לעבוד עבודתם מייסדי האגודה בארצינו ורצו
׳לייסד להם קן במדינתינו ,אז הפריע את עצתם אאמו״ר הגה״ק רבן של ישראל
זצללדדה )בעל דרכי תשובה ,ובאר לחי ראי( כאשר חיוה טעמו ונמוקו •כ׳ זה
גורם הירופ הדת ולמשוך לשפות וידיעות הנכריות לחבק חיק זריפ תמוד אשד
במדינת דייטשלאנד הוי זה כמציל מן זוטו שי ים המינות והיכא דלא אפשר שאני,
אמנם אנחנו במדינתנו אין להתחבר עמהפ ועם הדקטורים הצדיקים שלוע )ועיי׳
בדברינו בשו״ת מנחת אלעזר ח״א סי׳ ע״ד( מטעם הנזי.
והן אמנם ראיתי כבר במכ״ע שלהם נרשם איזו נדבות ושקלים ששלח
• גהדרג״צ להם דנתי לכף זטת ובפרט לאדם גדול רק של ישראל רבותיי ,כר
אולי מבני ביתו ,בלתי ידעתו ,או אולי הוא •טעות בשיקול הדעת בחשבו ט
כמשלותכסף נדבה להם לא הוי כטתחבר להם למי א ג ו דתם ואולי הי׳
לאיזה צורך שעה וכיוצא אמנם עתה המו״ט בדבר הלכה הזו מי שטועה בזה בהכרת
האגודה הו• בטועה בדבר משנה והלכה ברורה כיון שכבר נתגלה קלונם ברכיה
בדבר אסיפתם )של האגודים( בציד״ך כאשר שלחו לי פנקסאות מתוצאות אםיפתפ
וראיתי 0י ומי ההולכים בראשם אשר )מלבד איזה יראים מהם הרגו ברייער,
פראנקל ,והרב מבראדשין ואולי עוד א׳( אין בהפ זולת הפרעדיגערס מערי
הגויים הרחוקות כגון פלארענץ ,קאפענהאגען ,וכדומה אשר ׳אין בד& עוד דת ארטה׳
יהודית כלל זה כמה והלא אחדל יקיד ירושלים לא הוו יושבין בדץ אא״כיודעיז מי יושב עמהפ ואין לך דיני נפשות מ״י יותר מזה והאיך יתחברו עגן
ראשים מנהיגים ויועצים כאלו.
ובתוך מכתבם )אשר חברו להפראשפעקט מתוצאות אסיפת צירי׳ד( אלי
־ לבקשנ־ להתחבר להם עם בני גילי ובני מדינתי ,השבתי להם המכתב בל״א
הרצוף בזה )אשר מפני סדד הבי דואר בדי שיגיעו ,ההכרח להשיב להם בלשונה
בזה
הלוטה
המכתב
הדפסתי
דורותינו
ידעו
ולמען
אשכנזית(בטף הספר הזה (.ונגעתי עכ״פ בקצה
)יודפס אי״ה מכתב הלז
המטה בדבר שנשאו ונתנו בציד״ך לעשות כל תועטת לימודי ועניני הול בארץ
הקדושה בתוככי ירושלים כגון היגיענישע וגס טעכנישע אוניוועחיטעט וגפ געו1ערבע
שזלע וכיוצא בבל דעות הציאניסטען ומה נשתנו אלו מאלו ,הצד השוה שבהן
י שאץ ט תח חיים ,של תורה ויראת שמים ,ולא זו הדרך לשוב לירושלים ,פ•
אם לה׳ ותורתו ועי״ז נוכה לשוב שכינתו שמה ב״ב ,ועל כל אלה חשבהי
 למשפט בי טדאי ח״ו כהדר׳׳ג אינו בחברתם ולא ידע מזה • מאומה.אולה הדבר אשר הניאנו בזה לבא אל הדרג״צ א ו י ו א ב ו י  :יום צרה
;ומבוכה כאשד הגיע הטכ״ע דהאגודיםטען «הדדך» -שמא סודו קראו למו נדפס
״עתה בחדש אדר—ניסן בתור מוסדות החינוך של החדריפ בפולין ושם באות ז; נאמר
:מודל :לספח לתבנית הלימודים את לימודי השפות המזהלכות .ומלל כל הדברימ׳
*הנחוצים והמכשירים את האדם למלחמת ה ז י י ״ י מ ^ מ ו ^ ל שש מודל:

ח

תיקון עולם
האגודה? עשתה גגנידון זה את הצעד הראשון ויפדה בוואדשא את
המתיבתא! ובו• שהישיבה הזאת משמשות בעיגי השלטון בתור
בית מדרש לרבגיס ולכן מוספת הוא בהגבלות פורמליות שוגות
כמו קבלת תלמידים רק טבגי שש עשר ומעלה הנחוצות להביא
תעודות מעידות על ידמוותיחס בלמודי חול במרה מספיקה!

עג׳׳ל )וזהו סעמינאר שאסרו רבותינו זי׳׳ע( ועל כל אלה חתומים שלש מאוח
רטיש ומי ב ר א ש כהדדג״צ! אוי לאזניס שכך שומעת ועינים שכך רואות ,תסמר
שערות ראשיט אר לנו שכך עלתה בימינו.
ונם עתה אחשוב שכהדר״ג לא ידע בזה וע״י תחבולות שונות מאנשי ביתו
)כפי הנשמע ןן״י עיעתפ( יעלימו מהנעשה לכהדר״ג ע״כ בהודיעי לבהרר״י זאת
המקצת בצפיתינו צפינו בעה״י כיי בודאי יפרסם ויענה כי לא בידיעתו נעשה:
זאת והוא חוזר מעיקרא לבל יהי׳ בחבורתפ ובההלפ אל תחד כבוד,־ כי איך אוכל
לצייר ולשער בנפשי כ״כ בי האדמו״ר הגדול מגור הי״ו )אץ מהדרך לספר בשבחו
בפניו(.תהיי המכשלה הזאת תחת ידו אשר על דת תיה״ק שמסרנו נפשנו י זז/
במד .אלפים שנים ולרבבות מישראל ועתה תכבה נרה חייו בנסיון הא חרוז שביב
האחרון ,כמדינת פולי? מבחר יר״א והחסידים השרידים אשר ה׳ קורא ע״י יסוד
בית און )םעמינאר( וחדדיפ טמאים באלו )לחרדים!(? מערבים בלמודי נכריס ועל
שמו יהי׳ נקראת חלילה! לא אובל להאמין .וכאשר יפרסם כהדר״; יש במכתבו
לי אז ממילא יחזרו בל אלו הרבנים כי כמעש כילם יסמכו על הדרג״צ בצדקתו,
א ה ה א ד ו נ י ! והנה עבדיך מוכים בנפשם ונשמתם וחטאת עמך על ידך,
לא״תהא כזאת לפוקר .בישראל ,וכסאו יהי׳ נר,י ,למעה״ש ותורתו וכבוד אבותיו
הקדושים זית שמפרו נפשם על קדושת ה׳ ותורתו כי כל המדינות ילמדו מכם
בזה ויאמרו התירו פרושים את הדבר םעמינאר וחרדים כאלו שהש «חזיר שנעיגה
על טהרות הקודש:י ולאשר חברת «שלומי אמוני בני ישראל» התחברו להאגודיסטען
ותחת כנפיהב יחסו הלא כל המחובר לטמא טמא ,אם כי יפשטו טלפיש ,הלא איגלי
בהתייהו כבר כנד.
ועוד אזכיר בזה כי נפיעת הה״ג מר פראנקל מפעסט לציריך לא ה״ בתור אוט׳
נשיא אונגאדל רק בתור איש פרט• כרצונו כאשר עיניו תחזינה במכתב אזהרה
נחוצה )הנדפס( האטה פד ,ולא הודו לו דגמים יד״א ורוכש ככולם בפדינר״ינו
הגה׳׳צ מאונסדארף ז׳יל )ראש הישיבה הנפלאה בעולם( ולהבחל״ח הגה־יצ ממאד
שיחי־ לאיוש״ט )זצ״ל( ועוד דעימי נגד האגודה וגם עתה שנתחלקה הארץ כפי
הנאציאנען ועירנו הוא במדינת פ .ק .רוסיא ובעדרי לטובת דת תורתינו ;מניתי
גפ אני* הצעיר מהממשלה ועמי חבריי׳ הרבנים הי-אוניש ובע״ב יראי הי לעמוד כראש
היהודים במדינה הזאת הן מה אענה חורפי דבר איזה מתחדשים אשר יקומו וישאלו י
אש האדמו״ד מגור ושלש מאות רבנים התירו פרושים את הדבר הרע הוד.
מ־רבן דת תודרר ,ח״ו ,וכבר שטעה אזני אפס מנהו מדברי כהדר״; לאנ״ש כי
*א טוב ונחוץ להיות חבר עפ השלטוניסטע״ז אכן עתה שכבר נדפס ונחתם שמי
אל הנ׳׳ל בודאי אין זד .די בע״כ רק ישוב *בטובו ויפרסם כנ״ל עכ״פ .ואנשק^
ידיו ורגליו במוקד 3בעד בטחוני בעדרי שבודאי יעשה כן ועוד יותר לעמוד בגדר
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ודםץ עולם

לה׳

יבפדז נ;ד הדל ות״ל לא אלמן ישראל ועוד ימצאו רבים וכן שלמיש •עישונו
ותודתו באמת חבית הרביפ •הי׳ תלוי נו.
והנני מחוי קידה ידידוש״ת באהבה המצפה לניאכצבב״א המחכה לתשובה

חיים אלעזר שפירא
ז.

אברהם מרדכי אלטע
— פה נור

מכתב בי.

הוא אינו מגהל וראש האגודה דק.
רואה בח חיזוק יהדות במקומו.
ובמקום שאין זקוסין לה היא מ ק גמור

-

בעזהי״ת מ״ז למב״י.
כניד הרב הגאון הגדול פאר הדור עומד לנם עמו וכוי ונוי נקש׳׳ת
שליט״א אבד״ה מונקאטש.
מוה״ר היים אלעזר שפירא
האמנם עתותי ספורות כעת לפני החג ועכ״ז למען נחוצת הדבר ולמען להשיב
מפני דכנוד נאת• כשורת״ם האלה כי לא יתכז כן כפ• סגנון מכתבי שנמשכו
אלפים רננות מאהב״• מהחרדים ונתוכס רוב רנני פולין הנאמנים להשי״ת ותורתו
בדרך לא מוב נזה לא יספיק שליח מכתב וגם ע״י הנחיר היקר• הטוכ״ז אשר
;שלה המכתב ביום כ״ד למנ״י ונמסר לי כעת בזמן שא״א להיטיב באמבה כי
במקום שאמר,׳ להאריך אינך דשא• לקצר אולם זאת אשינהו ב• •ש במכתבו מה
שאינו מ; האמת ואחד מהם היא בסוף מכתבו כותב אשר שמעה אזנו שאני מניד
לאנשי ׳:ויומי בחשאי כ׳ לא נהי״ וטוב להיות מדוברת שלומי א־׳י  - -דאמת
ט אני מגיד לאנ״ש השואלים כ׳ נחוץ וטוב אולם באמת אינני הראש והמנהל
גפ לא הייתי המייסד אולם א ראה נזה חיזוק .ליה־ות ולשמירת תו־־׳ק נכתב ובע״פ
ט זאת הפ־א:י=א של האגודה אולם בענין שנראה שכת״ה אזיל יתר שמא
כ׳ יש גב בדול• אגודה שנקראה נשם אגודת ישראל וממילא כל דבר כאז
באגודתינו אחראי וערבאי על איזה מדפיס ידיעה במכ־ז״ע אנודת הוללאנד כמיבן יש
להשיב ע״ז .אמנם כן הי׳ לנו מכתבים מצדיקי גאליציע בענין התייסרות אגודת שא״י ׳צמה
ע׳׳ז חשבתי דבר בי בעגיןבזר .יש לדמותו למחששציגו אין להקדיש א ל א
מקומו ושעתו׳ אולי שמה א״צ זה ובשא׳׳צ טיבן שיכול להיות ד ־ גמור
ואם מאש דרבנים והצדיקים בי נדרן ג כ שמה בטח יהי׳ על טד״־ת היורש כי כל
כל חבר צרך שידיי שומר דת כמלוא נימא כאשד באגודת שא״י כמדינתנו —
ובאשר יאמר הבחור המוכ״ז היקר כי ;ם ע״י הפאםט אינו בטוח יצליח מכתב
־א״כ איפוא או שיהי׳ נשלח לשם שליח מיוחד או שיה•׳ נשלח משם למדינתנו־
איש נכץ שיתוודע העדן כמו שהוא בטח יודיענו כת״ה ואשאר
ידוו דושקת״ה בברכת חג הבע׳׳ל
,

אברהם מרדכי אלטעד

תיקון עולם
ח.

.

־חיים אלעזר שפירא

מכתב גי.

משיב בהלכה שתנועה זו נאסר
במגין הבמי דור הקדום וא׳׳א להתירה
בשום מסוס ,ותל תלפיות שהכל
פונים אליו עריך ליזהר ביותר ולסרא
לו נודר נדר.

א־־כךק
פונקאטש והגלילות
ב״ד .אור ליום ב׳ לסי והאמין בה׳ תפא״ר מונקאטש יע״א.
כבוד הרב הגאון הצדיק המפורסם ,ערוגת הבשס ,שר התורה כלול בהדרו,
אלפיפ ורבבות מישראל ילכו לאורו ,תל תלפיות שהכל אליו פונים ,חסידים
ונטניפ ,מנד ,בן מנה וט׳ וכוי כהש״ת מפארים ומהללים מו״ה אברהם
מרדכי שלימ״א ,הרב ואדמו״ד ב?׳ גור — שוכמ׳׳ס ועיניי תחזינה בשוב
שכינתו ית׳ לציון ב״ב.
אחרי דרך מבוא השלום כראוי לשד וגדול בישראל ,רב פעלים מקבציאל
הי״ו ,הן היום הניעני מכתבו היקר שנכתב ביוש מ״ז למב״י ,ולא ידעתי אם
שליח הוא דעיות שעשה שליח אחר או הוא באמת אנוס ע״י עיות הדרכים
ושיבושי גייסות בשנות חירום האלו ,יהי׳ איך ש*הי׳ ,היום כאד ,התש!־ והיום
יצאתי להשיב על אתר מפני הכבוד ומאהבת התורה אהבה מסותרת וכמש ,פא״פ.
י  -והנה לא זכיתי להבין דברי הדרג״ק הי״ו ומצאתי א׳׳ע ׳'מחויב עכ״פ לנגוע בקצה
המטה בקן קולמסו להשיב מפני נחיצת הענין.
מ״ש להתפלא כ• רוב רבני פולין ואלפים ורבבות מהחרדים שנטו אתר*
האגודה תיתכן שנטו מדרך התווה—הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל
אתה והלא דמה דוב הרבנים יתלו בהדר״ג בפרט ההמין וגס החסידים יאמינו
לתומם ויתלו באילן הגדול הדר״ג )והן דכה הדברים שנכתבו במכתבי הקודם(
והלא עליו האחריות ולמה יתלה הוא עליהם ובינן הוא עפ״י התורה? אתמהה
מאיד ,ויש בידינו כמה מכתבים מרבגים גדולים החתומים שכתבו שהמה לא
חתמו טדעתפ רק אחריפ וכיוצא דברי חזיה ולא רציתי לפרסם עוד עד עת טא
דברו אי״ה ,וגב מה שחילק בין פוליל לגאליציען ודמותו להקדש שאין לד אלא
מקומו ושעתו ,איני מבין כי הלא בנימוסי המלבות )פולין( א׳ הוא כעת ובפרט בי
 .חגרה א׳ לכולנו ועם״י התורה אשר יומך מגדולי הדור כי״ב ע״כ צריכים החכמיפ!
ביותר ליזהר בדבריהם שלא לפרוץ גדר שגדה ראשונים אטתינו ורבותינו זית,
ואס שיש היאק בין אנשי הגאאה ,במרת יראתם ,כן יש לחלק גפ בפולין בעצמו
וגם בגאאציען וכיוצא .וביותר תמהתי מ״ש בי אינו ערב בעד מעשי האגודה ומת
שטדפיפיס בהוללאנד )?( הן כפי הנראה נתחלף לו המדינות יכונחו למדינת שודיץ
•ששם מרכז האגודה הלא זהו קרא שמה «אגודה» שאגודתם על ארץ רבד; נתייסדה
,
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בדיעותיחם ומגמתם ופשוט בודאי שאחראין ועדבאץ בני החבורה זה לזד .מה שיעשו
מהחבורד .דרך כוללת .ובפרט שהודיעו האמת בעו״ה מלימודי החדרים של החרדים)?(
בפולין ומתקנותיהם )כלומר קלקלתם המרובה( לחבק ,חיק נכרי ומעורב טרו
מימי נעורתכ עם לימוד הנכרים וזהו שאמדו רבותינו זי״ע גם זה מקרוב כל גדולי׳
וצדיקי׳ זי״ע ויסלה לי כהד״ג אם אומר האמת שאיזאתם גדולים מהם כחכמה שתוכלו
לבטל זאת )ואפ הוא גזירת המלכוד .או המדינה ללמוד לשונתם ד,לא ילמדוהו
בבת־ ספרם אצל הנכרים ולא לערב קודש כחול ולהכניס צלס כהיכל ה׳ כן
ידוע ונמנו וגמרו מעולם גם אצל גדולי וצדיקי פולין מעולם(.
ובפרט ע״ד בית און הסעמינארי בווארשא שייסדו האגודה על זה לא
השיב כהד׳׳ג מאומה! ורק בע״פ השיב כקערה להשליח )הבי המופלג הי״ו( כפי
מה שכתב לי כ• הוא לא עשאו רק הה״צ וכוי ואחזתני רעדה מתשו• כזה)?(
מאדם גדול במות.־ כי מה נ״מ מ־ "׳משאו לע״ז ובקעת מדורה הלזי בערה הלא
אפ הוא כווארשא כירת פולין בשכונתו סמ,־־ ונראה ובירת חסידי כהד״ג ואנ״ש
והוא מחז־ק בידה )והוקמה מהאג־דה וחבריי( הלא על כהדג״צ האחריות ועל
שמו נקרא ויאמרו התירו פרושים את הדבר והיתר׳ בל האיסורים ר״ל ,־לא אפלפל
בטעמי ההיתר )אשד אין להם טעם וריח באמת( כי א״א בנייר ולהאריך כעת
רק שאיז ב״ד יכול לבטל דברי כ״ד חבירו וכוי ננ״ל זד\יפפיק בקצירת האומר
כי באמת נעה שאסרו כל גדולי הדוי את הסעמינאר בפעסט ה״ לומר' להבע״ד,
אמתלא יותר כי פעסט עמדה אז עוד במדרגה נשחתה הרבה יותר מאשר וואדשא
הוא בעת וכפרה גלילות־׳ הסמוכים ,ועכ״ז אסרום גדול• דורם ׳בודאי זה גדע מפרתו
של שכנתו של ר״א נן עזרי׳ נשכת ,ובפרט שזהו בית און מהכרתו )האגודה
ושלומי׳ וביי( נעשה ועל שמו נקרא ,של אדם גדול במיתי אוי לנו שנך עלתה
נימינו נערה והשרידים אשר ה׳ קורא )אשר מעט המר ,באמת( קבצו כל פנים
פארור ויבושו חברו )יר״א גס אנ״ש( משמועתו מד ,שמחזיק ואינו מוחה בזה
וגודל חרה והימם הדת לגמר עי״ז ,ל!* יתואר בחרש עלי גליו! תורה תורה חגרי
שק מהאדמו״ר הגדול מגור מקור התורה מאבותיו הק׳ זי״ע יצא י כזאת.
אך מה שסיים כהד״ג בזה אחתום כי גבון !שישלחו משם איש נבון ',או
שאשלח מפה ויוכיח הענין ושאודיעהו מזה ואמת כי א״א כ״ב להתווכח ענין גדול
ונורא ע״י מכתבים בבי דואר ובפרט בעתים באלו ע״כ בדעתי אי׳׳ה בימות החורף
אלו — אולי בחודש שבט או אדר ראשון הבעל״ט לבא למדינתכם אי״ה אם
יהי־ ה־ עמדי ואבא לווארשא ולטחנתו להדרג״צ בי מצוד ,בו יותר מבשליח־ ואת
והב בסופה עכ הדרג״צ אקוד ,שיודה על האמת וגם בנתיים כדי לבטל גודל ההימש
והחורבן דת תוה״ק אבקש שישיבני עכ״פ עתה תשו׳ מאהבה אהבת דת תורה
,כמוקדם כ־ הםעמינאר לא עפ״י עצתו ולא בדתמנותו נעמה ואדרבה לא נפרן
האיסור של רבותינו מעולם וגם על שארי הדברים אשר לא ענינו עדיין במכתב
היקר — וביגי לביגי נצפיתינו צפינו לביאת ג־א^ו ,במהרה בימינו ,כ׳ אין
לשער גודל הנםיון אשר נלוש בעד חורת ה׳ וחוקה• ,שבעתים מזוקקת בתוך בורושוחה עמוקה ,מקד ,ומבולקה ,ונקוה לאורה בקרוב •בחשדו יזת״ש.׳רדוש״ת המחר קידה מוקירו ומכבדו בכבוד התורה  w & p mומנשק
,
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ידו מרחוק בתקותי כי ״קייס אשר הדור שגדולים נשמעים לקטנים למעה״ש ותודתי
המז*ה לתשובה:

חיים אלעזר שפירא
ט.

מכתב יי.

מטרחס לא יידע׳ והקרוב אליו עיניו
יחזו עפעפיו יבחנו!כדעתו שאין כאן
לא איסור ולא חרם לא שמין ולא פר<ז
בעזה״י ה׳ ויגש.
כבוד הרה״ג וכוי מהרח״א שליט״א אבריק מונקאטש.
זה איזה ימים קבלת• מכתבי שנתגלגל זה כמה זמן ואני ריאה כ־ כענ־נים
באלה א״א לבוא לכ״ת לידי הכרה זולת כבואו בעצמו כאשר כותב ביית וכנראה
הבחור השליח או לא הבין בעצמו אי לא מסר •הדברים אשר אמרת־ —
נם לא אדע אשר כ״ת כותב כ־ התירו מה שכבר נאסר וכוי — עתה הנני •ותר
בפנים בהאגודה גם באתי היום מויארשא !ובקרתי בעצמי המתיבתא יאי; בה שמיז
דופי ולא שומצי דשומצא ,אהוד ,כי בהיות כ״ת ג״כ בעצמו יראה כ׳ אי; כאן
לא דובים ולא יער ,והעלילה כעין גניבת הגבת —
אשאר ידידו דוש״ת

אברהם מרדכי אלטר
י.

אחרי כל אלד ,לא חפ כ״ק אדמו״ד שליט״א על טלטולא יגברא כמוהו
ונסע בחודש אייר תדפ״ב ממונקאטש עד ווארשא וגור יחד עם הרב הגאון מרה
שמחה נתז גדינבירג שליט״א אבריק קעזמארה )כי על פי שנים עדים יקום דבר(,
לנסות ולתהות על קנקן המתיבתא של האגודה בווארשא ומהות לימודי; ולהתווכח
פה אל פה עפ ראש מנהליי וזהו תורי׳ סדר ד״״כיח בין אדמו״ר ׳ממונקאטש )כאשר
שמענו מפ״ק( לבין האדמרר מגור! — האזינו השמים ותשמע הארץ• ויבין כל
יציר להב״ דבר אמת:

יא.
הויכוח הגדול ידים מוכיחות טחאגודה
שפסיעתה רעה לעולם בראשי עקרי
הדת ואפונה.
האדמו״ד ממונקאטש בא לבית האדמי״ר מגור ואמר לו הנה קיימתי מצוה.
לשמוע דבר חכמים אשר כתבתם שאבא ל־וארשא ושאדאה בעיני כ• בבד חפו

•ג
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׳דברים על המתיבתא לא דובים ולא יעד ובגביעת מימין עכל״ה .והנה ני כן עשיתי
ובאתי עתה מה«מתיבתא» בווארשא ומה אעשה כי בעוה״ר ההכרח לא יגונה לומר
שמצאת• שפ דובים ויער ט תרמוש כל חיתו יער ,גפי־ הזוה״ק שם ,וביותר נבהלתי
משחומפ איך העלימו כל זה מכ׳׳ה ועשו במחשך מעשיהם בענינים גדולים ונוראיפ
כהנה הנוגעים לעקר• הדת והאמונה ומח־נ• לא •דע את בל אשר נעשה!
האדטו״ר מנוד :יפרש נא דבריו באר היטב על מה ירמזון מיל,׳?
טוגכןאטש :הלא כבר כתבתי יכ״ק עוד מלפני שנתים באריכות יכי תערובות
לימודי חול עם הקודש יחדיו זהו תמונת מהות הפעמינאר שנתחדש ממקור משחת
של הכופרים דבר שנאסר במנין רבותינו הגדולים וקדושים זית עוד בשנת תרכ״ח
ואיסור הלז נכתב ונחתם מערך שלש מאות גאוני וצדיקי אונגארן ועמהש גדולי
וצדיקי הדור גם משאר מדינות ובראשם הגאוי הקדוש מרן בעל דברי חיים מצאנז
והרב הקדוש מרן מו״ה^צחק אייזיק מזידיטשוב זי״ע חכו׳ ואיך יש בימינו ב״ד
הנדול מהם בחכמה ובמנין שיוכלו״לבטל״זאת חייו? בפוש שנעשה לטיגדר מילתא
להחזקת האמונה והדת וכאשר בירד בשו״ת מהרים שיק זצ׳יל באמנה בטעמי
האיסור להפעמינאר עפ״י הלכה ודינא בכמה תשומת יעיי״ש וא״ב הלא תורה
אחת לכולנו ואב אחד למלנו ארטהאדאקסען )המאמינים ויראיס( ולא לאונגארן לבד
אסרוה כי אפ לכל המדינות ,ועתה זאת מצאנו מוארשא ,לדאבונינו! ופשוט דלא
אזלינן בתר שמא שקראו האגורים «מתיבתא» אלא בתר טעמא שנאסר עפ״י
התורה דבר המעורב טוב ברע אשר בבית אי יאכלו הטמא והטהור .יחמו היינו
לימוד גמרא והוראה וגם )לחבדיל( לימוד לשונות וחכמת הנכרים בכל מדינה ומדינה
וכמו שכאונגארן לומדים בלשון הגר ובאשכנז בלשון אשכנזית בסעמינארען שלהם
כבה ממדינת מילין בלשון פולני וכאש־ כן נרשם יעל המתיבת״א מבחוץ )בוורשא(
בלשונם «סעמינארי״א של רמי פולין» וכן הוא הכתובת שלהם ואישור ,-קיומם אצל
!.ממשלה ,ומי התיר איסור הזה? לחלל ש״ש בפרהסיא באופן מוזר לאמונת דת
קדשינו!
ואפ הייתם מחזיקי׳ בתתכם עכ״פ כמי כתשו׳ הראשונה שהשבתם ל׳ )לעיל
אות ז׳( תנין זה הוא כמו בהקדש דאין לך אלא מקומו ושעתו ,ואם נבין
במדינתנו או באונגארן וכן מאליצ־ען וכיוצא שאין צורך להאגודה אז אין להתחבר
להם כלל ,בפרט כשנבין שזהו עוד הירופ ולא תיקון ,ואז החרשתי! כי מה לי
למדיגתכם ובודאי יבין הדרג״ק יותר את הנחוץ למקומו ומדינתו וטי אנכי לטול
ערך גדולת צדקתו וחכמתו? הגם כי ערין תיובתא ותמיהא קחזינא הגא כיון
שעפ״י התורה נאסר לימודי חתערומת )בכל שום וחניכא דאית להו( מה לי הכא
ומה לי התם? )וכמו שנדפס בם׳ לב העברי ושאר סי( ועכ״ז לא הייתי נודד
ובא עד חנה למרחקים לדרוש ולחקור הצרה הזאת כי אין לי בעוה״ר אש קודש
כ׳׳כ כמו אאמו״ר )הגה״ק זי״ע( בעל דרבי תשובה והלואי נוכל להפקיע את מדינתינו
מרשת הבע״ד והכפירה ר״ל ולא באתי לתקן את מדינתכם• ,אבל דא עהא כי
מכתבו של כ״ק הנ״ל כתב רק אלי הצעיר ולא לרבים בפרהסיא ולא עוד אלא
ונהפוך הוא שעושיפ בעלי האגודה פעלים ותעמולות גדואת לתי ;1שלהם גמ
נגאליציען ונטש סל$וואקיי ועלה הפורץ עד צוארינו במדינתנו באו מים עדנפש למדוה ההתנגדות הגדולות לתנועה זו מכו״כ ראשי גאוני הממנה והקהאת
,
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ולא שתי לבם גם לזאת .ואיך אתאפק ואחריש? והלא׳ מעולם ועד עתה מי לא:
ידע וגם אנחנו החזקנו והוקרנו לתפארת את שם «גוד» מתולדות הרי״מ זי״ע
ואחריו השפת אמת זי״ע ויבדלו החיים כ״ה הממלא מקומם בהעמדת הדת על תלו,
ואיך עתה נאלמתי דומי׳ מלהשיב לאשר יצחקו עלינו הצעירים ירקדו ורבו עבדים
המתפרצים מאדונו של עולם ית״ש שיאמרו דתית פרושים את הדבר ובשל מי-
הקולר תלוי? ואיך נפתז פה עוד לאסור איסור לגדור גדר של תורה אם ב״ק
נקרא על שמו פירצה נוראה כזו! וא״ג הוא דבר_הנוגע לבל העולם וכוללת ישראל,
והלא קיי״ל אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים ויתעטף
שחורים וילך למקום שאץ מכיריז אותו ויעשה מה שלט 'הפץ ,ורבו הפירושים
בזה וא׳ מהם הוא מ״ש כי אפ רואה שמוכרח לעשות הדבר באין ברירה לדגצל
ממנה עכ״פ ילך למקום שאין מכירי; אותו ושט משה הדבר ההוא כד• שלא
ילמדו אחרים ממט ויפרוץ הדבר במילואו חייו גפ במקופ שאין הכרת ויש ברירה
ליפרש ולהנצל וירוויח לכה״פ את זאת שלא להיות בכלל "חוטא ומחטיא את
הרבים אס יעשר .בסתר ובהכנעה ללט ,אמנם לא מצינו בשום מקום בדחז״ל שאמ
א׳ מוכרח לעשות חטא ה״ו)וכעין עבירה לשמה( שיעשר .דוקא כמקום שמכירין אותו
וילבש לבנים ויתעטף לבנים ויאמר וישתדל אצל אחרים שיחטאו עמו חייו במקופ
שיש מצילי; כנד וזה פשוט,
וזהו העיקר חסדו; לא יוכל להמנות עמכס כהאגודה בר לבב יר״א שיש כו־
מדעת קוני עפ״י התורה ברוח ישראל סבא ,כי אש היו!עושין אגודו״ת רק במדינתכם
)פולין לבד בלי גאליציען( הגס שלא נדע היתד כנ״ל אכל בע״כ נאמר שטדאי
כוונתם לש״ש עבירה לשמה שכן דעת תורתכם וחכמתכם ובינתכם לפי הזמן
ולפי אנשי המקום ,אבל מי התיר את הרעש והתעמולה והפרסום גם למרחקים
ובשאי־ מריטת להשיאם לעבירה בהסתדרות של אגודה לעוותי ולא לתקוני? ואולי
)כאשר הוא באמת( במקום אחר ההוא גם מי שירצה לעלות למדרגת רב :ומורה.
ילמוד בלבה• ובסתר המדרגה של לשונות העמים וחכמתם ההכרח להיות בקי
בהן ורק בפרטיות בביתו איזה שעה ביום עד שמשיג עיקל כתב תעודתם להיות
ואו• לאותו איצטלא גפ עפ״י חוקי המדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו מבלי•
שיצטרך להכניס ראשו ותבו בחיק זרים ולערב טומאה בטהרה כלל.
וגס עי״ז הותרו ויתירו להס בהסתדרות האגודה ועל כחם ואחריותפ לשנות
את סדרי החדרים ת״ת של ילדי בנ״י להניף עליהם החרב חייו עודפ כאבם ויחנ<ט
לנער עפ״י דרכפ לערב טוב ברע שאינו מבהין בין י זה לזה וגם כי יזקין לא
יפור ממט ועי״ז יצאו להכרית האמונה הטהורה והמסורה מאבותינו הקדושים מחיך
פיהם ולשונם ולבבם .ערו עדו עד היסוד בה.
1

יב
וכן ההתחברות עפ פושעים מערי הגויים בארצות •רחוקות אשר ישנם בתוך
האגודה )ובאיזהו מקימן הפ מנד\גיי( הוא דבר שאין לין שחר ,והאם אץ ד והוחר־
באשד בכל עיר ועיר בהנהלת הקהלה המקומית שאץ להיראים כח ואגמץ לד&רהי
מהם ולהשליכם מחוץ לקהלה מפאת הממשלה ואטסים הם משא״כ באגודה עולמיות
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טו

שנוצרו־ ,ע״י חרדימ אשר ברצותם ירחיבו וברצותם יקצרו למד .רגשו להתחבד עפ
פושעי ישראל באגודתס? שאסרו חכז״ל להצטרף לרשעים אפי׳ לבנין ביהמ״ק,
וגפ ההתחברות והשתתפות עם הנשים למנותם ג״ב בשם «בנות אגודת ישראל*
וכהנה ממש כמו תועבות הציונים שיש להם «ננות ציון» זהו נובע הכל ממיני
המה חדשים וגורם הריסות לדתוה״ק ברוד ,ישראל סבא.
ע.
והאחרון הכביד הירוס קופת הדמבעה״ג שייסדו הראשונים כמלאכים זי׳׳ע
בדרך הכוללים כנהוג בכל מדינה ומחוזות ואשר •מקובל בידינו בשם הגאוה״ס
מאפטא ומעזיבוז בעל אוהב ישראל זי״ע כי בזד ,אפשר לדעת ולהבחין עד היכן
מגיע חלקו של בר ישראל בקדושת היהדות ע״י הרגשתו ושאיפתו אשר ידבנו
לבו לחת צדקה לרמבעה״נ עבריה והן עיני יראו ולא זו עתה בוגארשא בבית
ליגת אורחים )האטעללען( שרוציפ לצאת לכל הדעות שוד ,לכל נפש )האורחים
הבאים( מחזיקים בהחדרם שני קופות סמוכות ול״ז האי קרן היסוד של הציונימ
והאי קח הישוב של האגורים אבל קופה דרמבח״נ מאן דבר שמיי? וכדי בזיון וקצף,
ומי גרם זאת? רק האגורים .כיון שקבעו קופות לחרדים לתכלית אגודתמ ומטרתם
בהקאלאניען ,ואשר ענין ישוב א״י בדרך הקאלאניען ששמו להם למטרה זהו דרך
חדש אשר לא שערום אבותינו והוא דמ חורבן א״י כאשר ביארתי בעדרי ,בקונטרס
מיוחד כפסק הרמב״ם ז״ל שלא הזכיר כלל מצות ישוב א״י בזמן הזה ,רק בביאג״צ
ב״ב מלך המשיח בעצמו יחלק א״י לשבטים ברוח קדשו וט׳.במ״ש הרמב״ם בהל׳
מלכים )לא כשיטת הטפרים הציונים ודומיהן( ואך לזה עינינו צופיות כלות ומייחלות
לישועה בדרך נס מן השטים ב״ב.

יד
גור :אשיב לכם בקצרה ,מה שהרעיש אודות לימודי חול .הנה בטחשמעתמ
את שמע הרב ר׳ אברהמ׳לי מסאכטשוכ ז״ל שהיי גאון,וצדיק והעידו לי בשמו
שמוכרחים להתיר את לימודי הנכרים בהישיטת כדי שלא יצטרט לבטל זמן בהליכה.
וחזרה של השקאלעס לת״ת וכדאי הוא לסמוך עליו כשעת הדחק בזת גם בהמתיבתא,
ועכ״ז כאשר הגיענו זה שנתים מכתבכם שהרעשתם ע״ד הלימודי חול תוך המתיבתא
ושנאסר בגטלכם גרד שגדרו ראשונים — ואס שלא הכרתי פא״פ את כטדכם,
— אמדתי כיון שכן כתב בנו של ה«דרבי תשוכה» אשמע לדבריו וצויתי אז מיד.
להסיר את לימודי הנכרים מתוך המתיבתא ,והסיב •פניו קצת בפני מחותנו הדרג
נ״י )שהיי ג״כ באותו מעמד( והעמיד אותו ל עד מוכיח כי
מו״ה מנחם זעמבא
תלא אמרתי כן או שימירו את לימודי הנכד? ויענהו הרב הבז׳ אמת כי בן צוד,
אועו״ר אבל הוא דבר שאי אפשר לאשר צריכין להתגבר זה לעומת זה נגד
הציונים שיש להפ «בית מדרש לרכניפ» טוארשא עוד במדרגות גבוהות יותר.

טו.
מונקאטש י' מ״ש בשם הרב מסאכטשוב אפ כי לא זכיתי להכירו ולא
חזינא ארי חזינא מרבעתי׳ חיטרו הגדולים והנני עוסק בהס הרבה ולשמו ולזכרו

m
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האות נפשנו ,וראיתי פ״א נדפס אזהרת ואיסור• גדולי הדוד נכד גימנאזיום היהודית
שרצו להעמיד בקראקא הרב דר .יונג ושפ נדפפ תשובת הגאון הצדיק מסאבטשוב
הדל אשר ט יאמר טעמו ונימוקו לאסור איסור על הטמנאזיום העיקר מפני
.התעדוטת לימור קודש ותיל שזה׳ *סוב? ביותר מ? הרע הנמוד והאריך בדברי
קדשו בי נעמי ,וזה הי׳ נדפס לעין כל וא״ב מה שהגירו לב יק ה־פך מזה בשמו
.מדאי המגיד טעה ולא דייק ,ובעיקר הדבר אי? גפ״מ ביון שזהו נאסר מסוד חכמי
גאוני דור שלפניו:בדל ולא יוכלו להתיר ,והלא קי־ ״ל שאין מאכילן לארפ דברהאמור לו ואיך יעשו תעמולות לפרוש רשת לרגלינו א ט ד על דבר• רבותינו אשד
מפיהן אט ח*ין; ואשר יאמר ב״ק בי צוד ,לבטל את לימוד* החול מהמתיבתא ,כד»
לנו בזה אס לא שמעו בקולו מאז ועד עתה לא שינו דבר וחצי דבר ואלפימ
מישראל סמכו עליו וגס אני חשבתי כץ כי טדא־ נעשה הכל ליי כ״ק ומבלעדו
•לא ידפ איש את ידו בפנימיית הנהלת האגירה בדבריפ העומדים ברומו ש״ע ועתה
אבן נודע הדבר בי יר זרים משלו בט ויוליכו שלל גפ את כבוד גאון לדשו
והמכשלה הזאת תח׳׳י! וטענת הרב ר׳׳מ זעמבא הדל ,כי מוכרחים ואנוסים המד ,יש
לפקפק הרפה אך גס אס כדבר*,־ הלא נודע טדי הפוסקים כ־ כשאמרו אונה״רחמנא פטרי׳ אבל אונס רחמנא חייבי׳ לא אמרינן ,בפרט בי' כדת אין אונס הזה
לשאר מרטת לחבניםם בחובה וסבגת הדת במיה! והי־ לבם עכ׳׳פ לפרסם ולהורי
•לרביה בכתב ובע״פ כי לא יורו מזה היתר בלל )במתיבתא ותערובות טוב ברע(
לשום מקום ורווח והצלה יעמוד ליהורם במקום אחר.

טז.
ומלבד בל אלה ׳הנח אין חכם כבעלי גביו וכאשר באתי בעצמי עש יריע
־הרה״ג אבריק ) (.קעזמארק די לפנים בהמת־בתא )ולא הכית אותנו מקודם •a
אנחנו ,וגפ דברנו בינינו בלשון הגרי אשר לא ישמעו ילשונינו( ועמדו לפניגו
נערים ובחורים שהגיעו כבר למדריגת קבלת התרת הוראה — כמו שהגידו לנו —
ובחנתים וגיסיתים נם בחלק לימור הקודש בהמה שאלות פשוטות בטריפות
הריאה ולא ידעו להשיב כהוגן ובפרט בגם׳ ותום׳ שלמת אז פ״ק וקידושין לא
ידעו צורתא דשמעתתא כלל ,והמלמד שלהם )ת״ח מופלג ,יניפו של הה״ג ר׳ נפתלי
דיין מוואדשא( התנצל בי לימודי הגברים דשה •שהיתום ויבלגלו את מוח זכרונס
ותפיסתם כהוגן ,ולעומתו דברט עם הרעקטאר וראש המורים שש )בהמתיבתא ופעמי*
נאר( בלימודי החול וחודיעט את בל ונוכחת כ־ לא יכלו לעלות כאן בלימור גבוהים
:הטו הציונים שלהם ישט זטת עימנאזיום של שמונה מדרגות בחכמת העמים
.ולשונותם משא״כ אצלינו יען לומרס הרבה גם בלימור קודש ע״כ אין לנו לעת
.רק ד־ מדרגות עכ״ד ,ושניהם יצדקו בדבריהם וכ״א מתמרמר שלימות חבית מקפח
 Qהוא רב גאו? מפורסם מאוד נעלה בכשתטתיו לתודה ולתעודה
ומגדוא חשובי הרבנים דסלאוואקיי שליט״א ,וכדאי להיניר יבזה :כי מרן
שליט״א מהאש לא בסתר רבד בי אם רצה ןליתן אומן לסמור ולה־לטת*
בעתתו לישע עמו לווארשאיולגור גם ממנהלי האגודה בעצממ לתהות על
קנקן המתיבתא שלהש אשד •יאמרו כי הוא זד״ עין בעין יראו מהותה דוכיחו

\
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אימד ומחמת הוא בלתי כשירה,עפףי מזורה ,וחמדיס דברי פו»״ימ
איז שלו באשי
^כותיגו הנחלש זןל שאםדו כזאת> יותר סייגה של תורה.
+
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יז,

־

; והוסיף עוד האדמדר ממונקאטש להאדמרר מגור לאמר ,הנה
נא הואלתי־לדבד אל אדוני יישיגי גא עוד אשאל ממגו מענה לשק עיד
מכתב הנדפס בשם קדשו)במכ׳־ע של האגודה.הדרך( אשר כתב .על הספינה
ד איירי ותסמר שערות הקורא תוכו ואוננו!,
בין שגידע זך דק הס כמינו אחוד כי בושו כי ח&רו לבקש רעו! האגודה להודות על אלו מומין
הפושלין בוז .כאשר עיניכם לנוכח יביטו בהעתק מכתב א׳ מאת איש זקן ונשוא פנים

הר״ז פאפעגחיים ג*י מוויען מנהל וראש לחברת האגודה.
•
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בועדה פה ורק מיד למביי תרפ״ב לפיק
i
שלום וברכה וברכת שמהת ירט לכבוד הרב הגאק
]
המפורסם בוציגא קדישא כקש״ת מהוד״ר.חיים אלעזר ג׳יי שפירא
\
אב״ד דק״ק מונקאטש יע״א
״•אחרי הקידה כיאות מול הדרת גאוגו באתי להודיע אשר
\
 /״ \ נתכבדתי בגלילות אצבעותיו הקדושים'•.
בהגיע חטעלעגראם חנח לא הייתי בבייבי וחניענו בעת אשד
׳׳
»** ^ v
חשבתי אשר הדר״ג גסע כבר מגור כא*%לא זעתי מתי ישוב
\> י t
הזי״ג לביתו המתנתי בתשובתי עד סמוך לחג.ועם הדיג הסליחח
לפי עגיות דעתי ההכרדדיחוא לפדר כגום כל
• ' י^ -״ו־ ׳ /
־־י־״ י הצדיקים .ננד כגוס חחזק של הרשעים המאבד בכל יום ויום
טובח חרכח.
באיזהו אופן לעשות  ,רק כגסיח של גאוגי חדור תוכל לחכריע
על איזהו דרך נלך .אגי הקטון דל ,סגיף לעבדי ה׳ בכל
אשר קראני חדרת באונו אבא בליג וכל אשר יחליטו נאונינו
עבדו חנאמן
נ״י אעשח לנוי כחי :־־
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תיקון עוידפ
ויסלח נא אדוני אם אשאל אם באמת הוא כתב בכי״ק המכתב
הלז .הן אני חתמתיו ובתבתיו כאשד נדפס ־ חשיב חאדםו״ר מנוד ־ ואמר
האדמדר ממונקאטש מפני ביק וכבוד קדושת אבותיו זי״ע אסור א להאמין
בי המכתב מסודר בעצם כת׳־י אלא בודאי א׳ מאנשי ביתו כתבו והוא חתם
רק בחתימתו למטח בלתי קרא מח שכתוב בו ומ״ש שחתמו וכתבו זהו דק
בדדמי מרוב טרדוחיו העצומים בצרכי רבים ! כי איבכה אוכל וראיתי בדברי
מכתב הנד שב׳ שם א( לעסוק בעבודה ופעולת ממשית בכל חמקצועות באיי
שזהו בעדה שיטח הציונים בבנק הארץ אנושיות אשד לא כן למדנו מפי
סופרים וספרים מרבותינו הקדמונים זי־ע כנודע בדרך האמונה ,ב( ם־שבענין
הקריעה באח׳׳ק שקרע דק מלבוש אחד ומה שמבואר שצדכין לקרוע עד
שינלה את לבו הכוונה שתחיי בהתרגשות הלב ונו׳ .והיתבן לכתוב כדברים
האלה גם כי לבו טהור לה׳ בודאי אמנם הרחק מן חכיעור אחדל והלא זהו
שיטת חמתחדשים האוםדם שאין מצות המעשיות עיקר כי אם העיקר שיהי׳
הלב טוב לב ישראלי)לאומיות( וכיו״ב בדבד הבל של הכופרים שחס חציוני
וכידב דחמגא לישזק י  ,ג( האחרון הכביד מ׳׳ש לייקר את שמו של רב •קוק׳
חמםית ומדיח בחיבוריו הטמאים שמלאים מיגות וספירה  0.דייל כגודע .ואיך
כתב עליו במכתב הגדפס הג״ל שהוא אדם גדול שונא בצע וכוונתו לשמים
ומדמח אותו לנחלי יתשליס חחדדים שחללו מוסרים גסשם ללחום עדו)של
קוק( שחטא וחחטיא את הדביס! אוי ואבר! היש מכאיב כזה ללב
ישראל מאמין:
״ ואשר באמת ק מבואר בש״ע או״ח )סי׳ תקס״א(
כי צדימן בירושלים ונקום המקדש להוסיף על הקרע שד
הפעם ושצריכין לקרוע כל בגדיו עד לבו ממש ,זבד לאבילות
חורבן ירושלים עיהק.
כבד נדע! זה רבות בשגים בירושלים עיה׳ק ע״י
~(
הקנאים דשפ קונטרס •קול גדול״ להכות על קדקד הרב קוק
םמ״ש בחיבוריו ד״ל! ואציג כאן שלשה קטעים מהם ,זכד זאת
אויב הרף ה׳ ועל משיהו ו
בהנדסס ממנו קראו •אודות מאופל• מ׳ ל״ד כתב )והוא
רחום יכפר עון ויעבוד מל פשע המעתק כאן( בזה הלשון:
•ההתעמלות )משחק כדוד שקורין ־ פוטבאל ־(
שצעירי ישראל עוסקים כה באיי לחזק את גופם
בשביל המגמה לחיות בנים אמיצי כח לאומה היא
משכללת את חכח הרוחני של הצדיקים העליונים״
ובו׳ ובר •שיצחקו חנערים לחזק כחם ורוחם בשביל
גבורת האומה בכללה  -עבודת דקודש הזאת ־
מ ע ל ה את ה ש כ י נ ה מ ע ל ה מ ע ל ה כעלות
ה ע ״ י ש י ר ו ת ו ת ש ב ה ו ת שאמר דוד
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נוף ,הלא יש אתי צמרה מכתב בתיי הרב שק שהוא חחי מדבייו
בחיבוריו #
מונסאטש ,טח שחפיתקא מונח בחיקו של חרבי מער לא נודע
להעולם ולעומת זח דברי הפינות)של קוק( בחיבוריו נפוצו ע״פ תבל לעין
כל ,ואלו הי׳ מפרסם לכה״פ ״סח כתב חזרתו של ־קוק״ בתשובת המשקל
להודות שראוי לגזיסה עניי מ״ש בהיבוריו דברי פינות -הגם כי כל באי׳ לא
ישובון ,אבל עכ־פ לכסות עינים לא חי׳ גדול כ״כ ההי׳׳ה במה שביק בתומו
חלך אליו וגתן אופל בו וכ׳ עליו כג״ל ־ ובסתח כלימה פגיגו מזח ופגי כל
יראי ח׳ חסאטיגים חפרו ויבושו!!,
נוף .אבל גם אם ישאר עלי קושיא ותימח חלא אגכי רק איש פרמי
וכי משום זה על כל העדה )של חאגודה( יקצוף ! ובאמת בגוף הדבר כבר
נבזה בעיני גמאס עלי עול גשיאה הכבוד של האגודה וחייתי מוחל על כבודי
בזה עד חרטה דמעיקרא כי מה לי לצדה חזאת שיצאו דחופים עלי באהדיות
גדול כ״כ ואגחגו מח כי תליגו עליגו! ואחלה פני כבודו שיציע אופן דרך
השלום שיוכלו להתאחד ולאגד בל חיראים יחדיו באין פוצח פח ומצפצף.

חי.
את והב בסופה באו אל עמש
השוה ,לפרוש כשמלה .לפני
אנשי כנסת הנמלה .ראשי
אלפי ישראל מתרי הצדדים

t

םונסאטש ׳ כן לא באתי ה״ו בתור נרגן מפריד בין הדבקיס
כי באמת טובה נתלה לתיקק הדת הי׳ חחתאחדות ככוללת אמנם שיחי׳
פ ל ך י ש ר א ל ב ס פ ר תה לימי
ושם בסי׳ מיג כתב ודל ״הנפש של פושעי ישראל
שבעיקבתא דמשיחא אותה שהם מתחברים באהבה
אל עניני כלל ישראל ולתחית האומה היא יותר
זח היתרון של ההתשה העצמית לטובת הכלל
ובנין האומה והאר״ן׳י עכ״ל .
בהגדפס םםגו בשם •הניר״ צד * כתב מה :
*הססיכיקה של הבעל שם טוב שלא היתד .מבוססה
כל צרכה בחגוך הלםודי והי׳ מקום להתידא שלא
תתגבר במשך היפים• עב״ל ,ודע מה שתשיב אך
לסוחר .ועיין בם׳ •שלחן גגד צודדי׳ דף ד ח׳ %
בהנדסס נמוגקאטש תדצ׳־ב( מ״ש בזה באריכות.
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דק בדרך מוכשר בלתי שמץ ,מתחדשות ולפע׳׳ד אפקזר לןגשות ולתקן
לטיבה בשלשה דברים  -י א ( שינוי־ השם •אגודחי-שמקור׳ מהמתחדשי׳
במדינות רחוקות מטפינו וגם מנפשותינו ולא דרכם דרכינו ולא עדיף שם
זח מ״ציוך שתיבה זוחוא שורש קדושת מלכות בית דוד ועכ״ז כיקשעשאוחו
הציונים חוק לעבודתםלוכפירתם ח״ז מאום אצל חיראים לקרא עליהם
שם ציק .וככה שם האגודה שנתייםדח במדינת שווייץ ־־ דייטשלאנד
וכ״יוב בשיטה חדשח שלא שעתם אבותיגו ׳ כי ע״כ טוב לחתאחד תחת
שם«כגםת יראים״ או שם מובהר אשר פי כ״ק יקבגו שיהי׳ כלו כליל קודש לה*
ב ( שינוי ממום חייגו חמקום אשר בחר בו ה׳ הוא ארציגו הקדושה
יתבטלו כל מיגיקאלאגיק שזהו דרך חחלוצים חציוגים ואיגו לתכלית ברוח
ישראל םבא לא בעוח״ז ולא בעוה״ב כי אם להחזיק שם את ישוב הישן ע״י
קופוח דרמבח״ג כאשר ייסדו אבותינו ורבותינו חקדמוגים זי״עבכל התאמצות
שמירה וטהרה יתירה י ג( שינוי מעשה וד׳וא העיקר לבטל מהמתיבתא
את לימודי החול של גכרים וגתאמץ לחזק רק מוסדות הת״ת וישיבות בלי
חתחדשות וגם ללחום באמת גגד חציוגים ויחמזרחים שהם מסיתים ומדיחים
ולא להתחבר עמחם בשו״א יחד גם בעגיגי חכספים וכל דבר שורש וק
געשה תקנות גדרים וסייגים משמרת למשמרת דתוה״ק בכל פרטי׳ ודקדוקי׳
שלא יהי בין התאחדות החרדים שום מחלל שבת בפרסהיא ומרב לקדש
שם שמים בסתר וגלוי,
נור  ,הן אמת כי כן צריך להיות אבל מה יאמת הבריות בפרט אותן
חשוגאים שיש לכ״א גם לי גם לכבודו וכאשר גתועדגו שגיגו הפכגו פתאום
את סדרי חהםתדתת שהי׳ עד עתה בכל העולם וגם אין לי סח ורשות אח
לפי חוכך ותקגות האבודה! ואץ גוציא דבר כזד .מכח אל הפועל!
מונקאטש ,יש עצר .טובח שוד .לתרי חצדדים חייגו שכחד״ג
חאדמו״ר-יבחר לו עשרח רבגים וגם אגי כמוחו אבחר )רק( תשער .רבגים
ובעצמי אצרף לחעשרח וחגגי מםכים בשים לב שכחד״ג בכבודו יחי׳ המכריע
בראשינו משב אתנו וגהי׳ במספר ״אך טוב לישראל להתאסף יחדיו
בווארשא בירת מדינתכם לא יאוחר מר״ח תמוז דהאי שתא הסמוך אשא
ואתן בזח במועצות יחדיו להביא הענין לפועל טוב ויהי׳ כינוס הזה נאה
•
לעולם לסדר ולהורות הכל בדרך התורה והאמונה < י -
גור ,מ מרוצה אנכי לזה לבא להאםיפת רבנים אשר נבהר אניואתם
כנ״ל אמן חיותר מקודם ולא יאוחר מו״ח תמת הבא < -״

יט.

מונקאטש ,ארשה א עוד לבקש את כ״ק להומור את הדבר
שלא להניח א׳־ע פחקתבימ אליו חםידיו ועבדיו הנלהבים להאגודה _ לשנות־•
ח״ו ממה שהחלטנו בזה והנם כשאני לעצמי יצאתי י״ה ואת נפשי"־־הצלתי
וכפרש ביהזקאל ג׳ ואתה בי הזהרתו צדיק וגו׳ חיו יחי׳ מ .נזחד^את את

תילח עולם

כא

נפשך הצלת .ולבאר קשה מאוד לשון הנביא כי בשלמא מ״ש שם ואתה נ י
הזהרת רשע ונו׳ ואתה את נפשך הצלת ,מובן הדבר דהיינו כשלא פעל
אצלו מאומד! ופן יפול לבב המוכיח א״כ למר! זה אנכי ינעתי לריק להתיז
נפשי ומוחי לבלתי תכלית לק אמר עכ״פ אתה הצלת נפשך וקיימת מצות
תוכחח נם אפ לא ישוב ויתקן חרשע ,משא״כ אצל חצדיק שנאמד בו חיו
יהי׳ כי נזהר והיינו שישמע לדבריך)כדון הצדיק לשמוע ולקבל האמת ממי
שאמדו בפרט בדבר התלוי לתיקק הכלל בכל המדינות בו יאמר םארדל
כשפ שפרצופיהן משונות כך דעותיהן משונות ולכך מברבין בחך הבפ
חחים כי ע״כ צריך לשמוע דעת אחרים ממרחק שלא יהא תקנתו קלקלתו
חיו למק״א( וא״כ מח זח שכ׳ •ואת את נפשך חצלת״ וחלא לא די בהצלת
נפשו לבד כי אם בודאי חלא ישמע חכם רוסף לקח לחציל נפשות רבות
ולא ללמד על עצמו יצא אלא על חכלליכולו יצא כנילי אלא ודאי כוונת
חנביא כי לפעמים יארע ויש לחוש שאצל הצדיק סביב יתחלבק מיועציו ושריו
ידידיו וקרוביו וחם לא ידעו דרכי חצדיק )שמנמתו תמיד אבות את חרבים(
מדברו עוד אל לבו שלא יבא הדבר אדי תכאת וקיום ויקלקלו את כל
חמדובר והננמר לצורך הדור לתקק עולם  1ע׳כ הוכרח נם בזח אמי ע מ ו
לחמעורר ומוכיח כקטן כנדול •ואתה את נפשך הצלת• נמ אם לא יועיל חיו
כן הדבר בנידן דידן ,אבל תקותי שלא לצאת בהצלת נפשי בלבד ושכחדיג
אשר ברצונו חטוב הניד וגילח לנו דעתו הגדולה לאסיפת הרבנים באופן
הניל בודאי יטכם להוציא הדבר לפועל נ מ  pזבות חרבים תלוי בו.
כור  .למה זה יהשדוגי שמאגשי ביתי ונידב יהיו ננדה נא ללל זאת
וחלא אין לגו ב״ח שום נניעה והנני רק נשיא הכבוד הה דרכינו לעמוק
בצרכי ציבור וחכלל בעזח״י.

ב
מונסאטש,חנח חואלתי לדבר אל אדוני יסלח נא ונדבר עוד
קצת בדית ואציע לכמ דבר תימח בש׳ס סנחדדין )יידו עיב( וכן ברמבים
)פ׳יד קידוש חחודש הי״א( אין מושיבק כחן גדול בעיבור שנח מ״ט משום
ציגח בטבילת יוחכיפ שתחיי מאוחר בחודש ימיפ עיייש  -ולכאורח גיחזי אגן
אהה גגיעח תוכל לחיות לכ״ג בזח ,כיק דאין מעבק ניסן בגיסן )בי לא
הודו א חכמים לחזקיהו חמלך שעשח כן( דק באדר שיש עוד ז׳ חדשים עד
יוהכ׳־ס ,ובל הגפימ אז של עיבור השגה לענין טבילתו של הכה״ג ביוהכ״פ
הוא נגיעה קטגה כמאן דאתא ,דחא היו ממילין עששיות של בחל אל
הפקוה בטין עיטם בשביל שתפיג ציגתן והיו המים פוש) pלמשל של 28
נרא 0ואם יומשך עיי עיבור אדר ב׳ שיחי׳ יוחכיפ מאוחר עם חדש ימים ולא
תהי׳ העת היינו חאדר חמ עוד רק נתקרר במקצת ותהי׳ המקוזז לא פושרין
והם כ״כ)ואולי רק למשל  24גראד( גם כשיטילו העששיות של בחל וגם
יש עוד ס6ק.כי לפעמים גם אצלגו יארע כמה ימים בחשק שחחום שולט

בב
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בהם יותר מתשרי בפרט באה׳׳ק וירושלים שאחדל שלהי קייטא קשה יותר
מקייטא ,ואצלינו כעת שהולכים במקור׳ בערב יוהכ״פ )כמבואר בש״ע( גם
מפחותי העם אם יאמרו להם עתה באייר בפרט מקודם באדר וניסן שישלמו
איזח פרוטות בשביל שתחיי חמקוח חם ביותר עם שני גראד בעיוח״כ חבע׳׳ל
הלא יצחקו ולא יתנו לב כלל לזד ,בחצי שנח לפני עירב ולא יתנו אפיי פ״א
ומכיש חב״ג שנכנס לפני ולפנים יחי׳ אסור לו לדק דק עיבור שנח בשביל
גגיעח קטגח ורחוקה כזו שכמעט אק בה ממש! א״ו שעשו זה משום לא
פלוג גם בכ״ג היותר בקדושתו שכל עיני בית ישראל אליו תלויות שלא
יחדחרו ושלא יתביישו בדור חאחרק אם יארע כזה אצל איש מםויים גם אם
באמת עובה ארזים גבהו באם העולם ירננו ויחשבוחו ח״ו לנוגע בדבר משום
ביב או אנ״ש הגוגעים וכו׳ וכמו שאה׳׳ל אטו משח ואהק משום דלא
מהימגא אלא גזה״כ הוא כיק שגוגע פסול מה׳׳ת כמו בע׳׳ד לד׳ הלבוש ,מכ׳׳ש
בזמגיגו כמובן ,ובכל זאת אגו םומכק בכל לבב עלי כ׳׳ק ותום צדקתו
וישרתו לקיים מאמרו וגאמן בבריתו להגביל זמן המיועד הנ׳׳ל לישב בראש
אסיפת רבנים איך טוב לישראל כנ״ל ,ובכן צדק ושלום נשקו ונפרדו אח׳׳כ
זה מזה בברכה והערצת כמד ואהבה.

כא
אהד כך ביק אדמרר ממונסאטש שליט׳׳א נסע משם ובא לביתו נאוה נכק
לבו בטוח ,וכן הגיד לכל השואלין ודורשק מתוצאות נסיעה הנדולה הלזו כי
יבא חדבר למועצות רבנים נדולים מזח ומזח וחוא בתום ובתכונות כפיו
כבר חבק ופעל לעשות צעדים מצדו להרים מעם גדולי התורה ממדינות חחם
שאחריהם יגהו כל בית ישראל לחופיע בחדר גאון עוזם לכינוס חצדיקים
וחאסיפח בווארשא )לט חזו בהעתק המכתב של חגאק האב׳׳ד מאוגגוואר
זציל להלן אות כ״ד למטה בחג״ח( לתקן חכל ולייסד באופן מוכשר
עצחיויט כראוי ,שמעו ישתם רשמחו וכל עולח קפצח פיח מי חכם וישמר
אלה ויראי ה׳ קוותה גפשם לראות גדולות ונצורות מכנסיה חגדולח החרדית
הלזו לטובת הכלל,
אמגם כן מדיגת פולק רעשו וגם יתגעשו ע״י איזה מגהלי האגודה
ויועציח שחם מבפנים ונוגעים בדבר כמובן וחיפשו בחיפוש עלילות ואמתלאות
שונות חמתיקו סוד לדחות אופן מועצות הנ״ל והקול נשמע בארצינו.
רבינו ־ אם כבר יצא חובת חנפש די וחותר בכל נפשו ומאודו
במדות וקראת אלי׳ לשלום י בכל זאת עוד לא פחז כמים לחתוך חדמ
בפרסם כ״כ על חאגודח ,כי אם שוב בא בתחנונים יכתוב ידו לח׳ שנית
בחליפת מכתבים שנעתיק פה אות באות ואלו הן:
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כב
לאברהם עודנו עומד ומתחנן
לקיים מוצא שפה .שלא תהא
משום צד דבר חוצץ וחפיפה,
צדיק באמונתו יהיה להכין
להאסיפה  .לתקן דבר השוה
לכר נפש היפה.
ביה יום ג׳ סיון תרפ״ב כונקאטש יע״א •
כבוד יקרת האח אשר בלבנון הרב הגאק הקדוש תל תלפיות
אלפים ורבבות כישראל אליו פונים,חכמים ונבונים .מזה ק מזה
עיר .ם״ה כקש׳׳ת מרה אברהם מרדכי שליט״א ,חאדימויר דק״ק
נור .שוכט״ם.
הנה בבואי לביתי לשוכט׳׳ם בעח״י והשבתי לקרבה אל המלאכה
מלאכת חקודש בחםכמת ביק חי׳׳ו כאשר חבטיחני ולחכק להתוועד בווארשא
באסיפת רבנים בתחלת חודש תמוז חבעליט לעשות שינוי חשם )לסבות
שמח כנסת חיראי״ם( ושיניי מקום )בדבר מקום אהיק לבא הכל ע׳׳י חכוללים
ממרמבעחינ בדרך אבותינו( ושינוי מעשר) .בתקנות ונדהם מחדש בכל
ענינים( כי אי אפשר באופן אהד לתקן המעוות הנורא וחמכשול שיבא לעולם
ח״ו .והנה עתה לדאבק לבבי ומרות רוחי תשמענה אזני מאהורי הפרגוד
ומלפנים מכתבי רבנים .כי התנו הרי״ם לעווין נ׳׳י לא יסכים לזה והוא מרעיש
א  pומלואה גגד תקק החדש הזה ורוצה בנצהונו רק בשם הקדוש של
האנודיםטען אשר קראו בשמותם עלי אדמות שווייץ ודייטשלאנד ושמא
קגרים לילך בדרכיהם ולימודיהם וקצת תועבותיהם הגם כי לא אוכל להאמין
זח אשר דבר שגצטער בו:אותו צדיס כחד״ג יכשול בו זרעו)חתגו כבנו(
ובפרט כי רצוגגו אשר גם בכנסת חיראים אייר .יחי׳ חוא )חתגו חג״ל ודעיםי׳(
חמוציא וחמביא כבתחלח כי חוא חכם ונבק דבר ,וקייל בדשילימ •עד
שתאכלנו באיסור תאכלנו בחיתר׳ גם בביטל ברוב מכיש בזח שלא גתברר
עוד הביטול ובעהיי רוב בנק ומהיראים אולי גם תב מנק חוא לחם לאיסור
יחשב לעבור על דבר שנאסר כבר במנק מרבותינו ואבותינו הקדמונים ובהיתר
יוכלו לעשותו בתקנות חארטחאדאקםיע בכנסת חיראים כנ״ל .אך לאשר
אחדל מח שיחי׳ בדור חאחדון חלז עוקבתא דמשיחא חוששני אולי יסבו
קצת לבו הטהור ,ולאשר חפצי לבוא לווארשא כמדובר יחד עם הח״נ מו״ח
םגחם זעמבא ג׳׳י מפראגא עם עשרח רבגים גדולי חמדינה יצ״ו מםלאוואקיי־
ואוגגא pויקראום גם כחדדג״צ ויתוועדו עם מספר גדולים בזח מפולק לברד

תיקון עולם

בד

על המוגמר בעזה׳י עיכ יודיענו נא וישיבנו דבר הדר־ג במוקדם האפשר אס
עומד עדיין בדיבות והבטחתו וקרא את הרבגים הג׳ הגיל א ק שיגביל
כך־#ד״נ בתחלת חודש תמח לטובה ובמטותא דמד להשיבגי מיד הן או לאי
למק ז ע ו הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשה.
ידידושתרצ

חיים אלעזר שפירא

בג
כאן לאחר חזרה באו פנים
חדשות .לא עת לכנם ולהתוודע
לרשות .מי גילה רז זח להניד
חששות.
בחיית בחודש השלישי תדפ״ב סדאגא
שלום וכטיס אל כבוד אחר ידי״ג
הרב הגאון חמפורסם בחבוריו ומוחק שחיוח״ם
מוחר״ר חיים אלעזר שליטיא האבד״ק מוגקאטש
אחדשית ק ׳ באחיו־ ואחבת עולם,
הנח מכתבו חקר קבלתי בעת שחייתי נחפז לדרכי גםיעתי להסתופף אצל
אדמר־ר נאק ישראל קדושו שליטיא ביומ חקחל העל״ט ולזאת גתאהרה
תשובתי עד כד•:
דבר חאסיפח אודות חצעת מעכתח״ר שאטיא אודיעחו כי יען
שגתעורר לחיות אםיפח מחברי מועצת נדוחית חייו ביום ב׳ בחעלותך חבע״ל
אודות עגינים גחוצים מאד וכמובן חזק קצר שגובל לקתא ביום זח
למעכתהיר וחבריו )א( אחשוב אייח לחציע בין דברים חעומדים על הפרק
את שאלת האסיפה והצעת מעכתה״ר ואם יגבילו זק להתאסף בצירוף
מעכתחיר אודיעחו )ב( ובכלל כאשד יחלוטו ק יקום.
)א( במחכת״ח מי בקש זאת מידו לקרא לו ולחביריו
חייל דל( להודיע גם עיי ט״ג לרביגו בלבד שהאסיפה מוגבלת
כמדובר ,והוא בזתזות על אתר חי׳ קורא ומאסף לכל חמחגות
של תשער! הרבגים מצדו ובא הוא וכל קדושיו עמי,
)ב( ,אחר זק כתב הג׳ ר״מ זעמבא הנז׳ למק שליט״א מהיל:
והעי להודיעו חחלטת מועצות גדוח״ת )בגוגע

תקוץ עולם

כה

גם אודיעהו כי השגנו מכתבים מנאאציא אשד בהם יאמר בשם כחה״ד
אשר דבר על אגודה בשם מק שליט״א וכו׳)נ( והנה אם נאמין בהם הדבל
להפליא כי אחדי שהבטיח ב״ק כי בכל לבו יחפץ להתאגד עם גדולי ישראל
הי״ו .ושכל הצעותיו הם רק בתנאי אם יהי׳ מוםכםים מרוב גדוהית אם 3ן
איפוא איך יפרסם דעתו לגמר דין קודם חתחלת משא ומתן) .ד( וט־• נעים
לדרישת בק( :נכונים חמד .להתאבף עם גדולי
ישראל ורבנים מכל חמדינות אולם יען חפועצות
גדוה״ת במדינתנו יסודה ע״י בחירות מרבנים מכל
המדינה מבקשים בי נם הבאים לאסמי; יחי׳ גבחדיס
באסיפת רבנים דמם ,מהי׳ שלוחי ישראל ־ ולזאת
נבק שביק באספתו ידרוש לעשות בחידות למי
מהרבנים ממגים בראש גדולי מדינתכם לדבר בשם
כולם ואז נדברו יראי ה׳ ויקשב ה׳ משמע .עכיל
בענק זה.
דעת לנבון נקל שזהו הההלטה .זה דבר השמטה ,כי אם באמת
חיו חפצים ללףם אלה דברי חברית וחאפיפח יחזץו למה רגשו
לחעמיד אופנים וחדים קשים על• דרך ושנאמד בו אחרי מופלנ
חדבח א ק זמנים טובא עד שתמתיימ מקודם כאן לאסף חרבגים
מכלחמחנות מקארפ ,תם ,טשי םלאוואקיי ,א ו נ ג א ^ דומעגיען
ואוא גם גאאציק) .וחגם כי אם חיו עושק בכאן אסיפח נדולה
כזו מכל חמדינות חללו חי׳ עלתח בכי טוב שחי ׳ גתברד שרובם
עומדים מחר! לסחגח חאגודח אבל חלא מחמת פירוד חמדיגות
וקושי חתעודות מגבול לגבויל וכיו־ב אסיפת חיכולת עשק את
זאת( ובמעט ק הגמגע כעימ שתעלה לרקיע ן ובין כך ובין כך
גבקע השה פזורה ישראל! וגם מדוע לא גלו סוד זה מראש
עוד בגוד בשעת ההחובחות ושגנמר הצד השוה בק האדמו״דים
ממונקאטש ומנור אז בא שום תנאי י בפרט שכל המו״מ על דבר
האסיפה הי׳ רק ביניהם ק שדם בעצמם יבחרו מצדם מי

שירצו והבל יודעים שעליהם תלוי כל שלמי
הגבורים! ואם הרבנים קרואי עדה שמצדיהם היו באים לעמק

השוה עפיתוהיק הי׳ הכל על מקומו יבא לשלום באין פוצה פח
ומצפצף.

)נ( את דין צריך בושש כי מה שהגיד רבינו בשם אומר
הכל אמת ייציב וגבק דברים כהווייתן ,אך מי ערב בעד איזה
בעלי דלטורק מפיהם או מפי כתבם שכוונו רק לקעקע כל הבירה
אם הם השתות יהדסק צדק מה פעל!
)ד( הצעותיו הלא כבד נתקבלו)בדרך כלל(גם לפני רב
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שהוא מצא אותה לא תובל לעמוד עפיתוה״ק .
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)ו( המננדים אל החרדים הלא המה דק פושעים ציונים
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מ

הסכים להציע ד}דבר  • f b ^ t a i S & r fה׳״ליראיו להרבות שלום בעולם אולם
לעמוד מצד אחד במחאה לשלום )ז( ומצד השני להרעיש בהתנגדות הלא
זה לא׳הן*לג1זלי חחודיל' שליט״א־רצק לחשתתף .באוק בזח ולמותר יה״
כל חאסיסח ואולם נכק שביק יברר הדברים ואזי בטח אדמו׳־ר נאק ישראל
וקדושי־ המפורסם בענוותנותו בטח יסכים להחלטת חברי מועצת גדולי התורה

ומה לגו ולהם וכאן ,הודח הגאק הכותב בעצמו שיש להאגודה
' ^ מ א ׳ ^ & ד ו ת ^הפושעים שד.ם מגגד ההודים ואיכ מחיל
זי׳ משתלים ומטעם זח בלבד כדאי לחחרדים להתנגד לה ,
)ז( בבד חשבנו לעל בזח כי כך חוא חמדה ואופן המדובר בדרך
שלום לרחוק ולסחוב חיינו לרחק לבער את חרע ולקרב ולנטוע
א ^ ו ^ י ״ ה ג ^ *  .אך כאן חבן שואל וכי חאגודח כבר כתתו
ח^6ן/נזי"^ים'זו*5תו/1זום למזמרות ! חלא טרם חאסיפח
המדוברת  t oהגדעמדאת שלחם בלי שום שינוי כחוט השעוה
< weקך«»^9גת«יהסתדתתם ,למה יגרע שם אבינו לשגות
ה? את דעת"עליון ולהפוך מלומר האמת וההתגגחת הראוי!
וא׳ףי^י׳ * צול ^ צ ו ר  Vפשע למחות אשם מיום שהתיצב שם
תחת גג חאגודח והמתיבתא שלח ומצא את שלא אחבר .גפשו
? €
*W1mm^BmriB'imוח*
עיגיו ראו ולא זר כי
אפשר א לומד אשר בחדק עירוביא יחא שרא לגא לעיולי
שחאפת גר לתלם
?mr^Th^W^h^rt^m
 mtmW^'Wnftחםדובר כגל
o»W*iwn
״  « r f l ^ f t S * H f t f e W i M t fי טפי וצעק ותתחנן
לפניחמ חזו דאתאי חזו דאתאי  i W i f t t f t oחנדואם רק פסקי*
מברא מצד חאנודח שלא אבו אפי׳ שסוע בקל טעמם וגימופס
^ ד ט ^ ^ ל מ ח ^
^ ^ ם ^  ^ « 1ו נ ! 1
1

ח***•V f t * t f r ,
זכאי כנצח בשיטתם והקולר מלוי.בצוואר העומדים לשמן לחפר
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״ תיקח עולם

חבודיו הקרים קבלתי אתמול ולא נפנתי להשים עיונו עליהם ואיד־!
במקדם האפשר אכתוב לו הערותי ־ .
חדושתח״ד בלב ונפש חפצה דידו

מנחם זעמבא מפראכא )ה>
נס אנכי דושחיט מדע כ״ק כי בחש לי צער ויענ׳־נ בראותי חמכתבים אשר כ׳
דבר בשמי כאלו נם אני ממתננדי האבודה אשר אני רואה בה חיזוק דת
היהודית בכלל ומרט א״ד יחדו הדוש׳ת

אברהם מרדכי אלטר

כד,
נותן טעם שההכרח היי לםגח
נעלמים ״ לפני בא יום הכניסה
מסוד הכמים ״ למען דעת את
אשר לפניהם ,ואיזה מנהלי
אגודה הוליכו שולל יועצידם:
ב״ח ח׳ חקת ובלק תרפ״ב מונקאטש יע׳יא
כבוד חרב הנאק הקדוש תל תלפיות שחבל אליו פונים
הכמים ונבונים ,ע״ה פ״ה ובו׳ פאהיד וחדת מרח אברהם
מרדכי אלטו־ שליט״א  ,איתן מושבו ועל ישראל הדרתו
אדמרר בגור.
משומת הןלהדרגק על הפיש שכתב בשולי מכתב ידידיגו הרב הגאק מרה
פנחס זעמבא נ״י וגתכבדתי מאד בזה אמנם תמהתי מה שתמה הדרגק עלי
על שגליתי )להרבנים גדולים דד״א מאהביי חיץ( בענק מח שראו עיני
ומצאתי את שלא אהבה גפשי בווארשא והמסתעף מאגודה הלא כסי המדובר
שחסכים כהדרג״ק והגיד במשך שעות חמרם של רבתם כי ישגו בשיגר השם
מקום ,ומעשר ,.ובע״כ חייתי מוברח לחודיע זאת עבים למאחביי טרם קראו
)ח( הוא הגאון וגדול בתורה והיי מיועצי האגודה ורב ביתו
ומחו׳ של האדמרר מנוד־ וכעת בועד חדבנים בווארשא.

כמ
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אותם לוזאסיפה לידע על מה באו (*),ויתר הדברים כתבתי בארובה להה״ג
ם׳ מנחם הנ׳׳ל נא לקראו אותו לד.ביא מכתבי לפני עיני הדרג״ק חח־,
והלא ראו עיגיו הטהורים ממגהלי האגודה גם הטובות שבהם מאניש שהוליכו
שולל גם את כהדר״ג כי בהמתיבתא )סעמיגאר( אק שם לא דובים ולא יער
)כאשר כתב כהדר׳ג( רק ישיבה של מעלת התורה וכן הגיד כק בודק לפגי
הה״ג ד״ק קירכדארף)שדיר של האבודה( כי אק שם כלל מלמודי החול כאשר
העיד לפנינו הרב הנ״ל בכתב ובע׳׳פ ועכ״פ הוי מנהלי הג׳׳ל גרע יותר בזה
מטבח שהוציא טריפה בתהת ידו זה כשתי שנים מבלי ידיעת הדרג׳׳צ וידע
מהיום ולהלאה כי בית ישראלועליו נשענים ,ובאשר הנני טרוד בנסיעתי
למאריענבאד ה׳ יחזקיני וירפאני ב״ב נא להעתיר בעדנו לטובה עיכ אקצר
באמרים ואחתום ברוב שלום מחוי קידה ומצפה לישועות ישראל ,בביאת
הנואל ,בביא•
ידידושית באהבה מוקירו ומכבדו

חיים אלעזר שפירא
)*( לאמת חדברים ,יחזו משהם ,שכן שאלו ודרשו גדולי הרבנים ,שלא
להעלים מהם פרטי העניגים ,־ממכתב עוז של אחד חמגויים חרב חגאק
הצדיק המפורסם ובר האבד״ק אונגוואר זללה״ה בנו של אותו צדיק ים׳׳ע
חגאק הגדול המפורסם בעל ערוגת הבושם זצללה״ה חאבד״ק חוםט .
חיל אות באות;

אברחם יוסף גרינוואלד
אבדקיק אונגוואר וחגליל יצ״ו
ב״ח אוגגוואר אור ליום ח׳ פ׳ במדבר מ״ב לעופר תרפ״ב
שלוכ״ט לכבוד ידיד עליק וידיד ישראל חגאק חצדיק
קדוש ישראל ברק חרפ גודע ביחודא ובישראל גדול שמו
מופחיד וחדרו תפארתו וגזרו רביפ ילכו לאות כקש״ת
מרה חיים אלעזר שליט׳׳א חאבדק׳׳ק מונקאטש יצ״ו

אחדשח׳׳ט ושתה׳׳ק הנני בזה לברך את הדרג״ק בבחנת שלומים בשובל
לשלום מנסיעתו הגדולה והנשנבח לתכלית טובת הכלל
ולחיזוכן דת קדשינו ברק־ כתי׳ לשלם ויזכה לעשות היל ולפעול
גדולות ונצורות לחדים נס דתוה״ק ולחרחיב:גבול הקדושה עד זקנה

ושיבח
וחגח חיום חי׳ אצלי ידידי חרבני חחו״ב מרח ברוך סד״מ נ״י
פטשאס כשליחו׳ דמר חדדג׳׳ק אודות הנסיעה לווארשא ע״ד האגודה

ל

תירוץ
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כיז.
ובזה חסל סדר החליפת מכתבים עם הוויכוחים כהלכתן .ואת אשי
יגורנו בא ״מעשי בע״ד הצליח״ שלא הובא הכינוס לצדיקים לידיגמר ,ואפשר
שזהו לטובה נסובב מן השמים כי אז לפני י״ד־ טיו שנה עוד גידם נתפשטו
ב״כ ריבוי החסרונות ובימין שבגלוי בהאנודה )כמו עתה( והי׳ ניתן רבה
אסוגתן נם למנהליהם וצבאותיהם דלא פכיע שבייה־ לטוב למסור בידם גורל
מ ת ישראל ולא הי׳ גורל עולה בימי; ודייל  ,ועתה עכ׳׳פ והי׳ המחנה הנשאר
לפליטה גדולה בכל תפוצות ישראל ישנו עם אחד המחזיקים תקוף הימגותא
גה׳ אחד בלי כהל ובלי שרק של התחדשות דבר שלא בא לעילם בימי
האבות תקיפי קדמאי זי׳׳ע וכמאח״כ ראח נתתי לפניך את חחיים ,את חטוב
את וגו׳ ובחרת בחיים,
מצד אדמו״ר ממונקאטש שליט׳־א לא יבצר מאומד .וחי׳ צדק אזור מתניו
והאמונה אזור חלציו לקרא עצרה של גאוני וצדיקי מדינתנו השרידים אשר
ה׳ קורא לק׳׳ק טשאפ תשועה ברוב יועץ מלפניהם משפט יצא מוסדי דור
ודור לקומם.
בחודש תמוזהבע״ל ,והנה הבד אני לכל אשר יראוך ,ואם אדע שיש תועלת
בנסיעתי לטובת חכלל ולחיזוק דת תוח״ק נכק חנני לרוץ גדוד ולדלנ שור
ליקח חבל בועד חכמים ובכנסי ׳ שחיא לש״ש ולא אחוס על חטירחא
וחחוצאח  ,אכן לא ידעתי תוכן חענין ותכלית חאםיפח זו ע״כ אבקש בזח
מחדרג״ק נא לחעמידגי על בירוק של דברים חללו ופרטי העגינים אשר
עליחם תסוב משא ומתן של חלכח זו ,ומי ומי חחולכים ,מי לגו ומי לצדיגו
למק בין אבק את אשר לפניגו ואדע דרך אלך בח ,וחשי״ת ידדיכגו בגתיב
מצותיו מ בו חפצתי ונזכה להבטחת ונקבצו בית ישראל ובית יודא יחדיו
ושבו לחם ראש אחד ועלו מן חארץ בב׳׳א.
בשזירת לג*§ ידיה־ הדוש״ט ושתח׳׳ק ביראת חכבוד חתוח״ק וברגשי אהבה
ויקר.
הק׳ אברהם יוסף גדיגוואלד
בלאאמ׳׳ו הגה״צ מהר׳מ זצ׳׳ל
כחגה ובהגה הגיעו מכתבים משאר רבגים אשר כ ק מק ממוגקאטש
שליט׳יא חודיעם שבדעתו לקרא אותם לעצרח בווארשא כגז׳ וכולם בסגנון
אהד שאלו ודרשו ©*טי העגיגים ,.והצגנו כאן רק מכתב א׳ הנ׳׳ל לדוגמא,
בן מין ממונקאטש כאשר התייעץ בביתו עם איזה רבגים גדולים בסוד ישרים
את מי לבחור מצדו מחשובי רבנים שדים ושופטי ארץ הלא מוכרח הי׳ להציע
לפניהם דברים כהוויתן והמכסה מאוהביו דבר  1והכל לתכלית עמןהנדצמ
כמובן.
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בו.
אותו היום תקופת תמה היי גדולי
הדור מתקבצין ובאין לראות
ולהאיר כי נתקשרו שפים
בעבים מפני המתחדשים.
גב״ע ופרטי ־ כל מאסיפת הרבנים ביום ג ברר״ה תמה
תרפ״ב לפ״ק בקי טשאפ יצ״ו.
,

הן אחרי קראו והזכירו שפות חרבנים חנ׳ הנאספים ובאים )כפי חתימת
ידם למטה בזה( ואחרי קראת דעפעשק ומכתבים מרבנים גאונים וגדולים
שהתנצלו שלא יכלו לבא בזה להאסיפה רק מסכימים המה ככל לבם למה
שיחליטו בזח לטובח .־ פתח חחגח״ק האבד״ק מונקאטש שליט״א אח האסיפה
בשם ח׳ ובשם כל חידאים חאמיתיים ,בברוך מתייכם לשלם ,־ והציע ,לאשר
מועדיגו עומדת בצעדים האחרונים חנוגעים לי׳׳ג עקרם עהרי חאמוגח ועקת
דתודח״ק 1 ,חבה הוא בתור עד לחעיד את אשר עיניו יאו בזח ,לזאת אק מהראוי
שיחי׳ הוא חמנחל וראש להאסיפה ,לכן יבקש שיסכימו הנאספים שחרב
הגאק חאבד׳׳ק ברעזנא נ׳׳י)בתור אלטערספרעזידענט( ינחל את משטרי
האסיפה.
לכותבים וםופיי חאםיפח גבחת; הרבגים הגאונים דק׳ טשאפ וק׳
קעזמארק ,ולעומדים לעזרתם חח׳׳ג ר׳ מגחם ווייס דומ״ץ דס׳
מוגקאטש וחתר מאיר צבי געלעם חתן ח׳׳ג מברעזנא .חיושב ראש
בקש את חגח״ק ממונקאטש שליט׳׳א שיציע נא לפני הגאספים את דבר
נסיעתו לווארשא ואת אשר חיתח בחתוועדותו עם חאדמרר מגור שליט״א.
חגח״ק מפונקאטש שליט׳׳א תתחיל נואמו לחעיד לפני חרבנים
חגאוגים הנאספים חי״ו את אשר עיגיו ראו ואזגיו שמעו בחיותו בווארשא
מרכזת חאגודח ,ומבקש לחחליט כפי אשד חגאםפים יבחיגו לפו תחב
ביגתם לייסד מוסדות לחמוק דתוח׳׳ק בדרך אמת ,ואם ימצאו לנחוץ לייסד
איזה •כנםי׳« אשד אך חיזוק הדת יהי׳ לנגד עינה לבלי חלוך אחרי
חמתחדשים .יבקש לבלי ישימחו לראש ומנחל מוסד חזש־ש ואף גם למשגח
לא קראוחו כי אף לפי מצעה ימיו אשר אך מעט ורעים חמד .תש כחו מאוד
אולם אשא ואתן עם חאדמו׳׳ר מטר בחליפות מכתבים זאת מקבל עאו,
ובשאר העמיס בל יוכל לקבל המעמסה רק חבר חוא לכל אשר יראוך כמו
כל רב ורב .והציע באורך בטוב טעמו להבק ולהשכיל כל עניני ״האגודה״
מראש חחיסדותח ועד עתח ,וחרא.״ הארגינאל)דתקסארטק( וכתבים מעיקר
ושורש התיסדות •חאגודה״ בציריך )שווייץ( ומי המר .מיסדי׳ הרע ״ בגים
מפלארעגץ באיטאאא ,וכיוצא עת הגייס הרחוקות מתח •חדות ארטהאדאק׳

לב

י תיקח עולם

האמיתיית ,וגם מאשכנז אשר גם היראים ורבני הדאקטוירים שבהם לא
דרכם דרכיגו ומה דלדידן הוי מומא)באמת עפ״י דתוה״ק( לדידהו לא הוי מומא
מודע בכל פרטיהם ונם בלימודי הםעמינאר בית מדרש הרבגים שלהם אשר
לפי שיטתם יסדו כזאת נם בווארשא ,ובאמת אסור לנו לימוד הרבנים
בםעמינאר בתעתבו׳ לימודי חול כמבואר בשרת מהרים שיק)חידד סי׳ של׳׳ה(
ובשאר גדולי אחרוגים מרבותיגו זצ״ל זי״ע וכל חטעמים לאיסור המבוארים
שם במחד״ם שיק אשר מטעם אלו אםרוחו לחםעמיגאר רבותיגו גדולי עולם
זיל אשר מפיחם אגו חיים ,חם שם בחםעמיגאר בווארשא ,ודוגמתו בעת
אשכגז ,ומטעם זח בבוא חדר׳ בתיער מפפד״מ לפעםט וחציע לחתחבר
חארטח׳ באוננאק לחאגודה ,ועפ״י חצעת אאמרר הנה״ק בעל דרכי תשובח
זי״ע במועצות חראביגער־קאמיטע של חמדיגח בפעםט גגםר שם כי םכגח
חוא עבור מדיגתיגו וגדחח בקשתו של חדר חנז׳ ,וגם אחת פטירת אאמרר
זייע חחלו חאטדיים לעבוד באונגאק לחתחבר עמם ,וחגח״צ חמפורםם וכר
מאונםדארף זצללח״ח כתב אז לחקאנצלייא חארטח׳ לפעםט שלא יתחברו
להאנודה ,ומעידני עלי הנה״צ המפורסם מה׳ מאד שחוא חי לארש״ט שנם
הוא חתם אז על איסור חאטדח .־ ובינו לבינו נפרצה המלהמה אז בחו׳ אב
תרעיד וגפםקח וגשבתה מלאכת האגודה  .־־ וגם הראה לפני הנאספים מה
שגמצא שם בפגקם חתייסדות חאגודח בשוריץ ,נואמי חפרעדיגערם מייסדי׳
שצתכין לייסד בית מדרש חרבגים בזח בירושלים ,לכל חעולם ,וגם
טעכנישע שולע־ וכיוצא בירושלים עיח״ק ,ח׳׳ו שורש פורח ראש ולענח ־
וחאם בזח נלחם נגד חציאגיםטק בחירום חדת בזח .אר לגו שכן עלתח
בימיגו בריעות כוזבות כאלו תל ,גם חראח את חנמצא כתוב בפנקס חנ״ל
שבעגין ישוב איי חקאלאגאזיתגג יתייחדו עם חציאגיםטען ־ גם חראח מח
שהדפיסו ראשי האגודה בווארשא ב שגה הזאת)תשת חשון תרפ׳׳ב( קוגטרם
הגקדא ״דגלגו״ להיגוך ולימוד געתם ילדי בג״י בתית אשר תסמר שעתת
ראשיגו אץ יטמאו מוהם ולבם בדבת הבל הםדתכים לקלות ומיגות ר״ל
בשיתת לזמר בישוב הארץ שדות וכרמים באיי כמו שורת הציאגיםטק
בעגין זה(*).

בז
אחיכ חראח וקרא לפגי חגאםפים את חליפות המכתבים )בכתיי
ארגיגאא שהי׳ א עם חאדמרר מטר שליט״א והעתק מכתבו חראשק שב׳
למק מטר שליטיא עוד לפגי ב׳ שגים באתכות בתפילח ובתחגוגים דבתם
O
ארצח
בגחח
נזרע

שם דף י״;־י״ח בזח חלשון .נרימח דגלנו .נשא רגאגי .לאלפי רבבות
אבות ,מיוק ורפש .חטף והגפש .זה כבר אלפים וגר עתה גשובח.
ושובה .ארצה מולדתגו ,קרקע נבנה ,שדות וכרמים .לאוון ימים.
נקצור .נטע נבצור .וגר ־ וחת זהו ככל משורת חציוגים חמסיחיס

תיקון עולם

לג

היוצאים ק הלב ברש8י אש ובכבוד גדול כראר ,והיתה תשובת חנח״צ
מגור בא׳ ממכתביו כי המתיבתא י בווארשא שגתייםדה ע״י האגודה הוא רק
בית תלמוד תורה ואין שם שום תערובות שימצא ,לא דובים ולא יער,
ומעלילים עלי׳ כמו שהעלילו על אחי יוסף עם הגביע הגםצא באפתהתם ־
ואחיכ כאשר מצא באמת' בווארשא להיפך בהיותו שם עם חנאבד״ק
קעזמארק ג״י וכשיבואר חלאח בזח חוכיח אז לפגי חגח״צ מגור שליט״א את
אשר מצא שם בחמחיבחא בווארשא ,ואז חודר ,ולא בוש חאדמו״ר מגור בי
מוכרחים לבטל חםעמינאר חייגו לימודי ועברים בבית מדרש חרבגים חגד
)תפור אשר ב׳ שגים מיום שב׳ מכתב חנ״ל שאק שם שמץ ,געשח חכל כמו
בלתי ידיעתו ורצונו( וכחבח חראח כי חגח״צ מגור חודח על חאמת ,וחגיד
כ״פ בתוך חרכוח )בםתר וגם בגלר( בפגי חלחא ,כי הוא מתחרט ודואג על
מעשי חאגודח אשר לא טובים ,ושחוא איגו מגחל שלחם ,רק •גשיא חכבוד״
וע״ז נ״כ מוחל על כבודו וחסכים )לחצעת חמדבר( לשגות חאגודח בשיגוי
חשם )חייגו לבטל שם •אגודח• ולסבוח לח שם אחר( ושיגוי מקום )לייסד
מחדש כוללי אה״ק כבראשונח( ושינוי מעשח )בביטול חסעמינאר וכיוצא(
דרך כלל גתברר כשמש לעין כל כי מגחלי חאגודח וחסעמינאר וחמסחעף
מהם בע׳כ הוא רק מאגשים גוגעים )בתועפ1ת כסף רב ,גם בכבוד גדלם(או
בלחי יודעים מחמת שקידתם בתורה ובטלגות גדול מידיעת עולם ,ועת געשה
המכשלה המדאה הזאת ר״ל ובפרט לשרידי חיראים בעולם מחם יראו וכן
יעשו ויאמרו התירו פרושים את הדבר ,מעוד חאריך וחעיד הגהק המדבר
בעגיגי תוצאות האגודה והמתיבתא )הםעפיגאר( בפדרגות אפוד חרעא״ל
שולק ולימודי חנכרים אשר נודע לו בהםעמיגאר בוואדשא עם הדעקטאר
וחמורח־רעח שמצא שפח אשר חצילנח אוזן כל ירא אלקים ,שומע זאת
יבכח וידאג־ ועכ״פ כק שנחגלה קלונם הר כמו טבח שהוציא טריפות מחדדי
לחכשיל רבים וכן שלימים כי זח שתי שגים אשר כ׳ לו חח״צ מגור בג״ל
שאק כאן לא דובים ולא יער מלימודי חגכרימ במדרש חרבגים במתיבתא
)כאשר חציע וחראח אתיגאל כת׳י מכתבו כג״ל( ועתר .גחברר כי גחפוך הוא
וחכשילו רבים זק רב כ״כ ע״כ מובן ממלא כי אק לחם נאמנות עוד לסמוך
עאהם להתהבר עמהם באגודתם ־וגם העד שהעמידו לפניהם שם בהסעמינאר
בווארשא( לבחיגח בחוריט בגי י״ח י׳־ט שגי׳ הלופדיפ במדתה ה׳ ללימודי
וקודש וחפה פעותדיט להתעטר בכתר ״התרת הוראה״ עוד בקיץ זח ,וכאשר
שאלו אותפ בחלכות ארח מיו״ד)פהפובהרים שבהם( איזח שאלות מצאו אותם
בלתי יודעיפ כלל לפגות יפק או שפאל בפרט בחוראח  ,וחפלפד שלחפ
בראותו זאח חחנצל לפני הבוחנים ,שבאפ לא חיו פכבידים עאחפ אפודי
החול בודאי חיו תאים תועלת באפודי קודש אולם סבת אוחדם המההאמודי
ומדיחים לכפור באמונת בגק ח א  pע״י ביאת משיח ועושים לעצמם גאולה
ובניניחם ונטיעתם בארץ קוראים יציאח מחגלות כי בשתתת לבם ילכו,
ח׳ יצילנו,

לד
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חול עכ״ד מלמדם.
עוד הציע חנה״ק ממוגקאטש שליט׳׳א את ההודבה אשד עשו •האגודה•
כאהק כבשל הכוללים מרמבעח״ג אשר זחו יסוד היהדות שלמדו ויעסקו
בתורת ותפלה על דרך אבותיגו אותן המקבלים מעות רםבעה״ג באדמת
הקודש עיי הכוללים ובמחוק ומקובל מרבותיגו הגאונים הקדושים הב׳־י
וחאלשיך ז ל ואחריהם רבותיגו הגה״ק בכל דור ודור זייע  .ועתה בכל
מדיגת קאגגרעס פולין ובירת ווארשא כמעט לא גמצא עוד קופות רמבעח״נ
כי הציוגיס וחאגודיים גם שניחם גתבווגולדבר א׳ לייסד רק ישוב א״י)כלומר
חורבגה בדתוה״ק( בשרות וכרמים ואכרי הא ^.ועי״ז גתבטלו קופות רםבעהינ
ע״י הכוללים ואיך לך הירוס נדול מזה לדתוה״ק והאמונה האמתיות וה״ז דרך
חציאניסטען ברעות דרכיהם ומזימותיהם .והציע קונטרס •אזהרה נחוצח*
שחדפים לפני כמד .שנים וחביא מדברי זקן חראשונים רבינו מחר״ס םרוטנבורג
זיל שישוב איי הוא רק למי שעוסק בתורה ל א יחטא בה ועל אחרים
)ישוביסטק או אגודיסטען ודומיהן( נאמד ותבואו ותטמאו את ארצי כמבואר
שם.

כח.
נם הציע המכ״ע •הדרך״ האורגאן האפיציעל)הגכתב בל׳ העבראיש(
של האגודה ,במקומות רבות מחחלטות האסיפות בווארשא ומקיא בייסוד
בתי ספר חדרים לימודי ת״ת מעורב בלימודי חול ובית יעקב )עשו( חייגו
המעדכאן שולען שלהם שהוא גגד החלטת חכז״ל כל המלמד את בתו תודח
כאלו מלמדה תפלות.
גם חראח קוגטרסי חמכ״ע של חאגודח )חדרך( םחחלטתם באסיפתם
חגדלח בחר אדר דחאי שתא שב׳ וז״ל •ואנחנו מאמינים באמוגח שליםח
שא״י תשוב לגו ע״י חעמים )חגכרים( וביותר תקותיגו לממשלת אגגליא
חדוסםח וכר• עכל חטםא ,ושם שמים לא ישפע על פיחם שתקותיגו לחשי״ת
שינאלינו רשיבינו לארציגו ע״י ביאת משיח ב״ד כשגשוב וגטיב דרכיגו
בתשובה שליפה כם״ש חרםב״ם בסוף ח׳ מלכים ע״ד ביאת בן דוד מלכינו.
ורק תקותפ להעפיפ אשר באפת זה לא יועיל לנו כלל רק יזיק עוד כנודע
פזה פפ׳ אהבת יוגתן פהגה״ק ר״ר יונתן זצ״ל שבוק בזה ברוה״ק פה שיחי׳
בסוף יופיא אלין בעדה.
וכן מה שנמצא בםכ״ע שלהם הדרך הנ״ל שעשו קאפיפיאן להשתוות
עם חמזרחים וסדרי ההשתוות יגמרו במשך ימי הקיץ האלה וכיון שהמזרחיים
כבר נאסת מרבותינו חקדמוגים זי״ע לחכחל״ח חגאוגים אשר חיים עודני,
יק שהפה כציאגיםטק גםורים ,ואלו רוצים להסחפח עםחם בע״כ חדי איגלי
בחיתיתי׳ כי חבל חד ודק יתלבשו באדרת שער לפען כחש שרוציפ ללחופ
עם חציאגיסטק ,ובאמת חם כמו שופכים גאפט )פעטראליום( על פדורת
האש באפרם שיכבו עי׳׳ז האש ,ככה המה דרבי חאגודיסטק כאשר הציע

תיקוץ עולם

לד.

בפרטות כי זהו ממש מעשי בעיר ר״ל אשר הוליך שולל כמה מגדולי ישראל
למען תפוש את בג״י בלבם בכל המדיגות ,ולא אזליגן בתר שפא )אגודיסטען
או םיזראחיסטק( רק בתר טעפא לפגם בעיקרם הרע ושרשם הציאגיפטען
ורק מהסקת פאליטיק ביניהם בכדי לדמות לעק כל שמריבים זע׳׳ז ועי״ז יובלו
לצודד נפשות יר״א מקודם בחרמת חאנודח ,ואחייב יתחברו יחדיו הציוגים
עם חאגודיים ויחיו אחים שלובי זרוע ,וכאשר חדאד .מביע חשבועי)קול
ישראל( של חאגודח בירושלים שכ׳ על חציוגים כי תצים לשלום עםחם )*(
לעבוד בישוב ח א  pוכן חציע מכ״ע חקודפיפ מחעתק חחרדיי)חצבועיי( של
האגודה היו״ל בירושליפ שכתב פחפדובר עפ חרב חאראוויץ בירושליפ כי
האגודיסטען עיקר מגמתם להשתתף עם הציאגיסטען בדבר ישוב ה א p
בקאלאגיק וכיוצא ־ ומזח גראח כי רק מסחר גקלה וטובת גגיעת מפק בדרך
מוצבע חוא ,וחעמיד זח חבעיד לחחטיא ח״ו את יתר חפליטח משרידי אפוגי
בניי ובפרט את בני חגעוריפ חקוראיפ את חצייטוגג של חאגודח בלשוגו
ומהותו ב״דרך׳ טםא רח״ל ־ עינינו רואות כי נם בקהלות קדושות חיו תפוג
תורה עי״ז כי יצאו כחאכונח לדיעות כוזבות דיל.
גפ הציע ביק פק הנאק מפונקאטש שליט״א איך שהודה לו הרב
חגאק מריח מנחם זעמבא ג״י אחד מראשי האגודה והמתיבתא בווארשא כי
אע״פ שאחכז״ל וספקיגן בש״ע דחפחלל שיק בפרהסיא דיגו כגכרי ,עכיז אק
בידפ חיכולת לרחק את חפחללי שבת בפרחסיא ,כי יחיו עת לשפצח וקלק
בווארשא ועוד מעט ויסקלום וגפ אז יתמעטו חברי האבודה

כט.
עוד מבקש הבה׳יק המדבר לחעיר גא אוזן קשבת גם לדבריו אלו
אשר פן ואולי יחשבו כי בפקומות חגכרים עכיפ תצמיח אמה טובה לדתודדק
עיי חאגודח )חנם כי אף אם יתאמת זאת ,עכ״פ לגו אסור לחבר עמס( ובכדי
לברר כי אך טעות הוא ,יבקש גא לקרוא את דבר המכתב של א׳ חאטדיים
בעיר גדולה הנכתב בלח״ק לחגאכד״ק קאשוי ג״י אשר בו מחרף ומגדף על
ח׳ ועלי משיחו וכתב במכתבו בזהיל• :על מי לגו להשען על אביט־ שבשמים•?,
)באות השאלה והתמיד!( גם אומר פשטים מחו תחיית המתים בדרך חקירת
אנוש ר״ל .אוי לאזנים שכך שומעות ועיגים שבך ר ו א ו ת ) . . . ,שם הכותב
הלז דלגנו עתה מכאן יען כי חזר בו אחיכ חודח ולא בוש על חטאתו והתגצל
שלא כיון לשום שמץ דופי היו(,
עוד מברר הנאק המדבר ,עיי מכתבים ארגינאלים מרבני גז*ולי גאליציק
)שנמצא שמם חתום •בהדרך •בקול קורא״ להאגודה( אשר מתנצלים בעצם
כתב ידם שמעולם לא חתםו שמם ודק איזח בליעל ציאגיםט בעירם חתם
)י( ידובר ארד! להלן בפרטות קטעים מעתק הגיל ושאר עתוני האנוד״פ
* ל סדר דבריהם.

לו
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בעדם והמה יראים לגפשותם ללחום עם גבר אלם כזה לענוית כרושם בפגיהם
תהו לדוגמא ־ והחלק יעיד על הכלל ,בשקרותם ,ומזה נראה ג״כ אשר
באמת בפגימיותם הציאגיםטק והאגודיםטק לקגה א׳ עולים.
ועוד כהגה מציע הגאון הגיל טעמים אשר עפ״י תוה״ק אסור לחתחבר
עם האגודה אשר כל טעם בפ״ע כדאי לאסור ועיגיגו הרואות בערה חורפן
חדת מיחד שרדי חיראים אשר תתחברו להאגודה כג״ל ,ואשר התפאר א׳
מגדולי דבגי דייטשלאגד בחיותו בווארשא ,כי מול אשר שפכו אז בוז וקלון
גדולי וצדיקי אוגגארן על הרב דיר עזדיאל הילדעסהיימער בחיותו
באייזעגשטאדט) אוגגאק( יק שרצה לייסד אז םעםינאר ־ עתה הגה גבגה
מוסד כזה םעמיגאר של היראים )הזיר שגעשה על טהרת הקודש( בווארשא
בירת ההסידים ע״י האגודה ומגהיגי׳.
גם הציע הגאק הנ״ל מכתב באחרונה שהשיג טרם גםיעתו הגה מאדמויר
מנוד ומחח״גמ׳ םגחם זעמבא מנהל האגודה )ארגיגאל כת״י( מ״ש שמשפיטיס
זק האסיפה אשר חבטיחו על חודש תמת )לחתוועד אתו וחבריו חג׳ נ״יי
בווארשא( ויתרעמו עליו מדוע גילה עוגות המתיבתא וגם מהמחבר לשגות
לטובה שגאמר לו בסוד ה׳ ליראיו וכר ,ומציע הפשוט דלק״מ דהא הי׳ מחויב
לגלות זה להבריו הרבגים הגאוגים כדי לאפרושי מאיםורא ולהסיר המכשלה .
ואחרי הדברים והאמת האלה מבקש גא פתרק שאלה זאת מהרבנים
חנאוגים חי״ו.

ל.
הגאק האבדק בדעזגא גיי ״היושב ראש• מבקש גא מאת הגאונים
חנאםפים הי״ו שהדברים הללו ששמעגו גקבל ברב תודה וכל הירא וחרד
לדבר ח׳ יקדו נא ללבו את המעמד הנורא חעומד גגחנו ,ומבקש מאת כארא
שאל גא ימגע מלחוות דעו בעגין גשגב הלזה ,ובפרט שעינינו רואות שע״י
חטתת ואגודות כאלו מתמוטטים הטללים וקופות חרמבעח״ג אשר כל אשיות
דת תוח״ק באחיק ,על יח קופות הרמבעה״ג עמדח בחיזוק רב ועצום מחרבח
מאות שגה עיי עמודי התוך דבותיגו שבגולה ובאק ,תיח וצדקים בלו
שארית ימיהם בקדושה וטהרה בארצינו חקדושה ועתה פתאום נפלו שדוד
באק מבין כי מפני רעות צעגיסטען מיזדאהיםטק אגח־יםטק נאם©־ כל אלה
וע־כ בודאי צריכין לדוק מוסדות האמונה האמיתית ודת תוה״ק.
ומבקש מאת חרב חגאון חאבד״ק קעזמארק נ״י אחת שנם חוא לקח חבל
עם חגחיק ממוגקאטש שליטיא בווארשא יבגוד ,לכן אולי יש אתו מהחתום
כמוס במעבי עשתנותיו ואשד עיניו ראו ולא זר ,יעיר גא אוזן הגאספים
שליט״א למק נוכה לדעת את אשר לפנינו ועפ״י שנים עדים יקום דבר •
חגאםפים טלם הביעו תודתם לחנהק ממונקאטש שליט״א על
מדברותיו חקדושים ויקחם ומבקשים ג״כ מאת חגאון מקעזמארק ג״י שגס
הוא יעמו גא הערותיו לחגשםע.

תיקח עולם
לד
כ א ש ר הבריק עמוד האש הלזה לגגד האגודה דעת לנבון
גקל כי המה כים גגרש השקט לא יוכלו מלזתק חצים ואבגי בליסטראות מול
מעשח חקפו ופרשח חאיסור חג״ל ,גיסו לחכחיש מפיהם ומפי כתבם את
תודח חעדוח חאמיחי ־בכמד .דברים־ ,וכן לחתגפל ולרדוף אמד! רבגים
מחחוחמים בסחר ובגלוי וביריב ערכו מלחמח לעומחם ,ולחציע כל פרטי
חעגיגים בפרט חא בלבד קצר חמצע מחשחרע וגם איגו מטרח חחיבור על
ככח בסרט כי ישנו)ממדינחנו( מראשי חלוחמים אז לגגד חאיםור אשר בערד.
עודנו באבם פתאום נקטפו למנוחתם ,וכבד א  pכםתח אותם ,וכפר אדמתם,
ואק ראר לספר אחר מטחם ,ינוחו על משכבוחם,־ אך בעזחיי נהל אדוננו
ורב כח )לאיוש׳־ט( וכל בא יוצר עליו לא יצלח זאח נחלח עבדי ח׳ וצדקתם
כולם לא יגות מפני איש וממילא חעמוד חאש נשאר חזק על מעמדו קושטא
קאי כחומר .בצורר .אשר בל חרוחות שבעלם לא יזמו אותח ממקומח .
ומאז ועד עתר .גחחך חדק וגשאר בחוקף חאיםור גגד חאגודח מפי
מדגן ודבק חג״ל שבתוכם חרבח אדמורי׳׳ם וצדיקים יסו״ע וגאונים
אדירי התורה אשר כל יהד לעצמו כדאי לחכריע בכחא ראיםורא וכיש
כי רבים הם גדלי הדור ומגהיגי׳ בזה בודאי כה בית דין יפה למינדד

מילתא ולאפרושי מאיסורא כבית דין הגדול שבישראל

שחלכה כמותם בכל מקום ,חאת התורה לא תהא מוחלפת ל א תשתגה
לעלם,
ובכן צריכק חשומח לב למק דעו דור אחרק דבל איש אשר לבבו
פוגח חיומ אל חאגודד .וחברוחי׳ יחי׳ איך שיחי׳ עכ״פ במצעדו חראשק מיד
חוא רובץ חחח חאיםור ועובר מעיקרא על דעת חכמי׳ וגאוגים ועל דעת קדושי׳
ואדמוחים מכמה מדינות כגל לחלאח בזח ,ואק לדחות לסמוך על יש
מתיהן גם אם בגובח ארזים גבחם כי חלא חמירא םכגתא )בגוגע לאמונת
אומן( ואיםורא לחשוש אפי׳ מספק כל דחו ומכש״כ כי ודאי ברור חוא
שאיתחזיק איפורא כגזכר כבר וכשגבאר עוד חלאח בפרטוח בעזח״י.
והנה לא אלמן ישראלי ל א ק הרבנים הגאוגיפ חג״ל שחם ממדינות
סלאוואקיי ,אונגאריץ ,רומעניען ,ומנאליציעץ ,חן חפ שהתםו את
חאגודח לחרפוח לדראק ,כי אם גם מארץ רוסיא וליטא קפ האתי
ההי והכה על קדקוק ותבר בזיזי דברדא ח״ה האדמרר הנמל אשר

רבבות אלפי ישראל המידי הב״ד מסתופפים בצלו הגזדק
מליבאוויטש שליט״א )מזרע קוה״ק הרב בעל התגיא זי״ע( כאשר כבד

נדפס בגאאציען)פולק( בקונטרס מיוחד את פתשגן כתב הדת שכתב בנעימת
לשק חכם בטוב טעם ודעת למגחיגי חאגודח חוכחת מופר לפו וכל דבריו
כגחא אש דברי אמח וצדק.

עב

תיהח עולם
לד,
מוכיה במישור שהאגודה נטתה מני דרד
אבות ,עזבה מקור מים היים של נהלי
אמונה נהר רהובות .ובמשעול צר בארות
נשברות לח חצובות ,את להט החרב
המתהפכת דקרה בחדרי ישראל והלבבות.

חזיז לשק המכתב גלוי!

מכתב גלוי.

אל כבוד .מועצי ־התורה• אשד במדינת ©לין יצ׳׳ו וביחיד
אל כבוד הנשיא האדמרר שליטיא מגור .ואל כבוד חסכן .האדמרר
שליט״א מראדזק ד עליחם יחי׳,
אחד״ש כבוד חתורח.
מרבית דברי ,יסלח כת״ר שליט״א יאזק גא ויקשיב ,כי גשמת אב
קדוש ־ אשר מסר וגחן גפשו חטחורח י בעד אחיגו בית ישראל ,תורתיגו,
והדדתיגו ,בגאון יעקב ־ זכותו יגן עליגו ,שפתי יגיע ,פקודתו החזקה ,
עמודכצור ,באיתן ממוח .תלבבגו ,ולזאת בהגיגי תבער אש.
חיי חלאום ,עם אלקי אברחס ,תורתו ,יהדותו ,וגורל הדור הבא ,אצלגי בוא
בכתובים ,לכתוב את אשר כתבתי ,במכתביי חקודמים ,לכת״ר שליטיא .
לכבוד אחיו חרחיח חרמיב שייני ולדאבק לבבי במכתבי חמעגח ,לא מצאתי
מעבח אף על אפס קצח שאלותי,
תם אני ולא אדע ,חאם לצק חמדו להם ,שרי פקודי החיל במערכת החרדים
לצחוק בדבר .אשר תוצאותיו בלתי מובטחים ,ואדרבא מרעישים ומפחידים
את עדיי חיראים וחחרדים לדבר ד׳
אנחנו יושבי א  pמדינתינו .נשינו טובח .בכי׳ פסיטרא דא ,וחדרה מםיטרא
דא ,לראות גערי בגי ישראל ,מתאבקים בגבורה עצומה ,ומפרפרים במת
עלומים ,־ יברכם השם־ למסור גפש ,על לימוד התורה באהבה וחיבת
הקודש כמסורת אבות ,לשם השם הנכבד והנורא.
ישראל עם לביא ־ ירום ד קרגו ־ את גאונו לא יתן למרמס,
בכל זה הנה כל אחד נותן גפשו להחזיק את התורה לומדי׳ ידי
העומדים במשמרת חקודש יחי /מדינו מלאות עבודה ,לחזק את די החרדים
חעוסקים בשארית כחם ,יחזקם חאלקים בחחזקת מוסדי התורה׳ כטהרתה
וכנתינתח .לנחמ את קחל חתלמידים יחי׳ ,ולחתם תחם ושאיפתם ,לבבנו
מלאות תקוה ,במחזה נעימה .אשר בארצות המערב ,פולק .ליטא .לאטווע,
שבינח שתי׳ ,איש תיל לא יפריעם מעבודתם בקדש ,ומיחלים אנחנו למועד
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המאושר שנתאחדה ,רםעד לבבינו ,בעזרת נבורי התורה והיראה .ואז קנאת
מופרים תרבח חכמה,
שדנו מתמונגים בצעריגו וחולמים חלום עתיד חמקווח ׳ ח נח בכתע פחאום
חזות קשות הוגד לנו .החובבים .הציונים .והמזרודם .חוריעו בקול תרועח,
במחנח חעברים ,לאמור ,רבני ישראל .אדמותי פולין שאטיא ,בונים את אוץ
חקדושח ,ילדי ישראל שמעו ,עת לעשות בשביל עמינו .בעד ארצינו ,א ק
אבותיגו ,הפרו תורתכם ,קדמו עמדו ושמעו בקול מורים נאורים ,היודעים לנחל
את חעם כפי דרישת חחיים ,כחות צעירים ,עלו אל חאק ,וכבשוח ,התבצרו
בח ,חנח חיא רחבת דים מלאח מקום עבודח לפני כל .מחת אחינו באו אל
ארץ אבותיכם ,חבטח־וה מפרעות ומשממת היהודים ,מחוקקי עם פתחו שערי
ארצנו לפנינו אל תחוםו על כל ,טוב ח א ק תאכלו.
ואשתוממ על חשמע חאם כח יסור יסרנו ח׳ לא יחוס ולא ירחם ,חאם
נם האוד נהפך לחשך ,חרדת אלקים תלבישנו ,ומנוח לא דעתי ,ואערכה
שאלתי ובקשתי לבתיר שליטיא ,להנד לי ,האמת השמע כאשר דברו
)וביותר מדיייק חתחללו( חציונים כי כתיר שאטיא נסע לאח״ק ת״ו ,דקנה
גחלת שדח וכרם ,ליסד בתי חרשת עבודח? ואביגם באגתתי ,כי בזח
גותגים ד להובבים וציונים ,ואשלחח ציתם גאמגים ,לידע פשר דבר.להרגיע
תח חיראים יחי׳ ,ירוחי אגי ,ואדרשה ,כי יודיעו בעתוני העברים כי שכך
בדאו ,מטיפי הציונים .לאמור אשר כתיר אדמותי פולק וחרבגים שליט׳א,
אחזו ב א ק ישראל ,לחרחיב ישיבח חחומת ,בהרשת ובמעשה.
כחיום מונחים לפני שלשח מכתבימ ,וחרצאה כללית מענח על מכתבי
חמכתבים ,מכתיר שליט״א ,מכבוד אחיו חרח״ח הרמיב שי־נ .ומאת חצידים
חחסידים וכר אשר בקרו עפיי בקשתי את כתיר שליטיא ,את חאדמרר
מראדזק שליטיא ,את חאדםו״ר מראדזמין שאט״א  ,ועוד ,וחרצאח כללית
מאת אחד חמיוחד באניש שי׳ .אשר חואיל לבאר מחלכי חעגינים חתרדותם
שכלולה וחתפתחותם מזמן אמן ,האת אשד חרימוחי ,מכל חאמור בארבעת
המכתבים הנזכרים,
בפרוץ המלחמה ,גדלה יראתם ,שלא יגעו ודו בשפדת הדת יסדו
אגודת ארתתכסיס ,בשם ״שלומי אמוני ישראל״ אשר בח גמ מחלסה לחזק
ישוב איי עסיי טחדת תוח״ק ,שלא לנגוע כקוצי ש׳׳י ־ לוקח מאת •מכתב
כתיר שאט״א,
כאשר יצא איי לרשות אחר ,שתצה אתן התת וממשלה להבאיש שם
גשאר אצל חרבנים שלנו ,כדי שלא יקדמנו חחפשים ,נכק שחיראים יקדימו
ויסייעו שיתרבה הישוב מהחרדים .אבל ח״ו לנו לחתחבר עם חציוניס,
ולהשמיע זאת על המתון אץ פחצורך ,־ ממכתב כבוד אחיו שי״נ ־ אחת
הדעקלעראציע של בלפור ,שתנתן איי לישראל ,עשה אדמרר מגור שליט״א
אסימת •מועצי התורה״ ויעשר  px ppישראל וקק הישוב עפ״י •התורה

מד
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והמסורה ואחריו נמשכו הדבגים מחסדיו יחי׳ ,דבוא בברית ״עם אגודת
ישראל״ וביחד ,עושים תעמולח ,לבנות את חארץ ,מעגח חאדמו״ר שליט׳יא
מגור כי איגו מוצא שום איסור בישוב  ,punויש לו ראי׳ מהגמ׳)דב״ב יד־״א(
ר׳ ינאי נטע ארבע מאה כרמי ולומד שם הפי׳ בגמ׳ שהוא בשביל ישוב pun
עוד זאת כאשר באים אנשים בשאילת עצה ,איך שצריכים לנודד ממקומם
ומדינתם ,כאשר שערי א״י פתוחים האם יאמר להם ליםע לאמעריקא ,הלא טוב
טוב לו לתורות לחם חדרך לא״י ,בחיותו בא״י באו אליו ,חיראים יחי׳ בבקשח
כי ירחיב את הישוב ,בעיניו ראה אשר בשם יכולים היהודים לילך במלבושי
יהודים ,אפי׳ בבגדי לבן ,ופאות הראש ,הערבים והישמעאלים אינם מוחים
מד .כלל.
מענה חאדמו״ר שליט״א מדאחין ,מד .שחגגי אומר ,קק בגין  pxnהוא
טעות כ״א קוק  pnישראל ,והכוונה לקיים מצו׳ ישוב  pxישראל ,ובזה היי
מעל שחי׳ צריכים לחזק את הישוב שהי׳ מקודם ולא לבקש הדשות ,הוא
נכגם בזח מפחד אוגם־חלימודים)צוואגג שולע( וישוב א״י נעשח בבדי שלא
יפלו הבאים שם בידי הציונים אשר דרכם לנלח ולחלף כר ,ולא יוצרכו
לפנות אל הציונים עוד־ ממכתב הצירים י ח י ־ בתהילת ביאת האשכנזים
בתחומי סולק ,גתעורר חרעיק אצל חסידי גור ,ליםד אגודת ארתהדוכםים
אשר על זח עוררו אותם ״ עסקגי חכלל באשכגז ,וחטעימו זאת ביראת רשת
אוגס חלימודים )צוואגגם־שולע( ועיכ יסדו אגודח ״יסודי חתורח״ ללמוד את
ילדי ישראל תודח על טהרת חקדש ,שפת המדינה ,ולימודי חול ,ורבים
פחאדמורי״ם שליטיא ,לא חםבימו עיז ,ובאסיפת חאדמורי״ם שליט״א כט״ו
איש יחי׳ ,הוחלט שלא לעשות דבר בזח ,ודי לצדד .בשעחח חיו חילית.
וגזירא עבידא דבטלי ,אמגם דעת חסידי גור יחי ,התגברה ,ליםד מוסדי
יסדי חתודח הגיל ועםקגי אשבגזי בעוזרם וחוציאו עתק אדתדוכםי וחאדמודי״ם
שליט״א עומדים מרחוק ,אמגם כאשר גם ממשלת פולק גזרח חוק אוגפ״
חלימודים)צוואגג־שולע( אף שתיל עדיק לא יצא לפעולות)וחתקוח לד׳ אשר
לא יצא ,משאר על חגייד( מצאו לגכק גמ שאר חאדמודי״ס שליט׳יא לחתקשר
בחאגודח ,לחזק מוסדות התורה והיראה ,בדבר איי מבאר בהרצאתו כאמור
ואשר אדמו״ד שליטיא מגור משתתף ונותן כחו לחזק דרכי החינוך לבגים וגם
לבגות ,אשר על זד .יסדו בית ספר ״הבצלת״ ־ תוכן ההרצאה כללית ־.,
די וחותר חחומר ,במכתבים והרצאה זו ,להבק ולידע את המצב כאשד הוא
יסודו חחפחותו .,ושכלילו.
עיגי חשכו ר״ל פראות אי שמים על השגגה הנוראה ,חתמיפות חאיומר.
אי שיפת לב פרח קור וקפאק ,וכםעט שחגגי גאגק דום ,ואק פלח בלשוני
לאמרח ,אחת חתברד ,אשד כתיר שליט״א פר״ן גדק של ראשוגיס ומי
באשכולת מרדת השביעגו .עד כמה שלא יכבד עלי חדעח וחדיבור ,תתערב
בדבר אשר יכאב לב ,כל ירא וחדד לדבר ד,הנח אושר ישראל ועשרו .ועדתו
נאונו .וחרדתו' .יגבר של כל ,ושמירתם בטחרתמ ,חן חנה תעודתינו» ,ל
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אדמות ,את חאלקים אני ירא בחיי ,חיל ורעדה יאחזני מברי פקודת כאוהלא
אחרית דבר בראשיתה קשורה ,עת עמד האדם ,ומה נם שר ופקיד ,לפני כסא
שופט ,הוי׳ צבאות אלקי ישראל .נותן התודה יושב על כפא קדשו ,משרתי
עליק נאספו לפלס בל מעגל ופועל בהדרכת עם אלקי אברהם שמירת תודתו
תומו וישרו ,בעת ההוא טענות של הבל לא יקובל.
עלינו אבוד תמיד ,כי חאלקים בשמים ,ואנחנו ב א ק נבודי כחו ורק
עושי דברו ית׳ ובכל אשר לנו עלינו לעשות את אשר ציונו ח׳ אלקינו מבלי
התחשב עם תבונות בני אדם מדינים וידיעתם ארחות חממלכות והשקפתם
מחוקקי העמיס ושאיפתם ,חתורה וחמסורח והגתונה אור לפנינו ומצות ר׳
גר לרגליגו ,בחם חיי אבותיגו .בחם נחי׳ אנחנו וחותם חמדע וחעוז ,גגחיל
לבנינו ודורתינו בחגיע עת פקודתינו חשתות יחרסק שמים וארץ חדשים
חמחחשב
יבראון וחאלקים את תודתו פאת עם קדשו לא יסור לעד.

לד.
יםודי שיטת מועצי דתורה.
©חד אונפ־ האפורים הכללים .שמירת הדת .כיבוש א״י בידי היראים.
מצות ישוב חארץ .המענה לגודד לאן ישום פניו .פנהני חיראיפ יחי׳ בא׳יי טובים,
הישמעאאם אינם מפריעים בער חיחדות .דרישת יראי ד׳ בי ירחיבו את
הישוב ,מוסדי חחינוך לבגיס גם לבנות.
חפתולים חאלו חשתרנו יחדיו ותהי לרקמת מסוד .על פני האגודות
״יסודי התורה״«קרן » pישראא ״שלומי אמוני ישדאא אשר כת״ר שאט״א
י דד ,אבן הראשה לבנות תל תלפיות ,אשר בה הנה לדעת פועצי חתורח
יושיע האלקים ,להושיע את ישראל מכל צר ,והוא הוא המקדש מעט אשד
בו יחזה כת״ר שליטיא שמירת היהדות עסיי טהרת תוהיק .מבא אתן לאיש
לנגוע בד .אפילו כקוצי ש״י.
אנכי טרם אגישח לברד ,יסודי חשיטח למשפי׳ חפצי לדעת חומד היסוד.
ופקוד פקומו חנאסן אשר עאו יתלח כתיר שליטיא כל כבוד בית ישראל.
תודתו וחדרת קדש יראתו .וחאפ ״פועצי חתורח״ חשבו מהשבות .ע י י התודה
והמסורה ,באהרית הדבר ,אשר לא תמוש היתד התקיעה במקום נאמן ,וגנדעח.
ונסלח .ובכרת ,ח״ו וחיו חיו לא תחי׳ .משאת מנחת אלקיס בקרב ישראל.
המסודר .וחנתונח לנו בדמי אבותינו ,אחינו ואחיותינו .בכל דור .זח אלפי
שנים .והבמאי .בדמעו גס אנחנו .ובכן אשובח לראשונח .לדרוש פתרונים
מדריקים ואחראים על כל שאלותי אחת לאחת אספרם.
היודע ׳׳מועצי התורה״ דברי ימי ישראל .תורתו וגאונו באשכנז.
הפחסבר .רילבתודח רדאר .באשכנז .מעיבים ופיבתן.גבורי חמלחמה בחמר&כח
שדיהם ופקודיהם משגי המערכות .תוצאגתם ואחריתם !

סו

תיקק עולם

היודע ״מועצי ה ת ו ח  7הנעשה במחנה ישראל ברוסי׳ ומלק .כתקופת
תק״ס־ס״ח ת״ר־ט״ז .מחפכת מלחמות קתמ .תרט״דתדל״ב .אתת משטמת
חיחודים בקרב שתחממלבח .במדינתינו .תםיםתח ים הצתת ברוח חפרעות
וחחנודדת מחני חעבתם משנת חדל״ט־נ״ט.

היודע מועצי הוצרה ,התחלות התרקמות החובבים ,סיבתן.
משפט גאוני הארץ דבר מצות ישוב הארץ מהלך רוחם,
ונביאתם התרגשותם ואזהדתם לכל עם ישראל להבדל מאת
העדה הלזו להיות כי אהריתם לנטוש ולנתוץ כל הדרת
קודש ואשר מעפילים לעלות אל הארץ ,הוא נגד משפט
התורה וננד ציווי ואזחדת ח׳ ית׳ עד כי יקבץ נדחינו ע״י גא״צ בב״א .
המכיר כת״ר שליט׳יא ,תק לבות חאשמזים ,חרמים ועסקי חכלל,

תחם שיטתם ומהלך נפשם בטובתן של ישראל שאיפתן .וחתצות פעולתם
בעסקנות הכלל והוצאתם ל
ההשתתף כת״ר שליט״א"ברוח ועידת הרבנים בוילנא .ווארשא.
פטרמת .ומאםקווא .אסיפת עםקי חכלל .ונם אחדים מהרבנים .וביותר
רבני אשכנזן בקאטאוויץ .חאממדג .פראנקפורט ,ואחדים כחעםקנים
בפארק ז
האם ערך בקרת במהלכי תחם של הגאונים .מחזיקי חדנל .בחדרת
קדוש חדת) .אשר כמדוםח כי נם כת׳יר שליטיא חי׳ סחבתחס .אז לעמוד
חזק ננד כל מונע ומעכב (.ומחלך תחי העסקנים המדיניים .וחזוכד כת״ר
שליט״א דעת מי גברה .האם ראה אחתת דברי חאודים נבואות מ י האלקים
ארית חתורח .לחזחיר את מ י ישראל .סבלי חלוך אחת מחללי הדשות בכח
חהתם .והדומה ,אשר רק בשם תודח מסודרח .וחכמח מגוחצח .יגיעו את לב
ישיאל .יגנבו ויכחשו את דעה העליונה.
הזוכר כת״ר שליט״א ,אבירת דעת מחזקי חדגל .לעצור בעד חחפצים
להניע .עגלת־היהודים מרגלי חיים חומריים לבד חזוכר כת״ר שליט״א גבורתם
עמוד על משמרתם משמרת וקדש חם דעו תעודתם אשר חם גשיא אלקים
בקרב ישראל ובאי כח העם לעמוד לפני ד׳ ובכן עמדו ראשונה בכל עת
מצוא ודגלם מתנוסס בד קדשים ״חאלקים תורתו ועמו אחד״ חם לא פחדו
ל א חתו .מכל אשר על פגי חאדמח בטחו באלקי ישראל רםוכו על עדתם
מכל רע רתאמצו בכל כחם את עם אלקי אברחם ב ppאורח תודח ותדוי׳ אי.
הםתהשב כת״ר שליט״א .עם שרביט האמת .ודגל חתום אשר
הגחלוגו אבית חתעים חעומדים לפגי חשם בארצות החיים זי״ע .היהודי אק
בעולמו אלא .אחת .אס כי רצוץ הנהו כל הימים .פח ושם עוברים עאו גא
הים פאק הפוגות .מתגלגל הנחו מקצח ח א ק ועד קצחו .בנפשו יביא לחני.
ואץ קץ לעפלו כעוף יעוף אחר לחם חוקו .ק חתח קבצנו .ופאפפ קבצגו.
אמנם אחרית תקותו בכל יגיעו כי תומו רשת חום ישראל עתו עפו בן ואח.
הוא להעם הא׳ .התודה באלה בדמו .והרדת הקדש בעורקיו יזיל .בכחו ביח

תימץ עולם
חכנסת יבנח .ובאונו בית חכדרש יחזק .יישם יתן אנורת דעו .מלחמו לק
תודח יפתם .ממנו יקו ניחוסו .בתורתו תודת חא׳ יתגאה .ובמחצבת צוד
©־.צבתו יתהדר.
את אדרת עוז האדונה הטהורה חאו חום חא׳ .חבקפת את כל בית
ישראל ככהן כעס הארק שמת נשיאי ישראל כבבת עין כה ראו חלק א׳ ממעל
אשד בלב איש חיחודי אושר ישראל חחיית העם .כה התנהמו .בכל עת צד
כצוק בח התבצרו *יעשו לחם בתים .בתי תודח .בתי חסד .ובתי תנח ותפלח
בח חתחזקו עפוד נגד כל מפתע פרעות כאי יעקב .ומתם יד בחדדת ישראל
עם קודש ,חיוכל כת״ד שליפיא אקח על עצמו אחתת דבר ותוצאות מפעליו
ומה חעתבח אשר יתן לחא׳ ולעם חקדש יוד חחרדיס על דבר ד כי ישר
ארחו ובטוח אשד רק אל חד חא׳ יוליכנו ואין בדרכיו ,כושל .לכו ונלכה באור
העבד אשד הוא בסים גאק לכל מנביא מחולל דואג ומדתך ונמצאח כי בכל
עת גשיאי ישראל אחזו בדגלם .מבלי־ חת חרחיקו כל מורך ומוג לב .אשכנז
יתפמה ד׳ הושבדד ,.א ע ־ באשבת חתגבתת חכמחם חפדיגות על תורתם.
וכדינתינו האדירה ־יכוגגה עליק כלומד תסי ופולין .ליטא .לאטווא,
ואוקתינא ,גתגה יבולה בהרבצת תורה וגן היראה ,תודה לתעמיות כהני אל
אשד שמו פגיהם כצור .מבלי גתק רפוס הדרת ישראל לכפוף ראשם ולהלך,
בעקבי חעפקג־פ חמדיגיים ,חם גשיאנו ידעו גצור עץ חחיים והדעת להגביר
צורת ישראל על חחופר לחשתפש כעפקגות חפדיגיית כפי חצורך שפוד צוד
מעמדם ,לא צעדו בגבול אחרים אבל בכל אדיר כחם  ,לא נתנו לאי בטוח
מדרך בחצתת דגלם.

לז.
פחד אונס לימודי חול
איי חייתם ,במשך חעשתם שגח אשד עםקגי אשכגז ,פטומי
הכמה ־ -בלא חודר .־־פשובצח בחסתדדוח יבשח ,ומשפרים צנומים ,חרדו
עלינו החרדח חזאת לאפור ,חזהת ספני אונס הלימודים איש חאלקים
נשיא הנשיאים והישרים זי״ע׳ שחק עליהם ועל הפחדתם וידבר
אאחפ לאמור אם כד .תאמת ,אשד עלינו לפחוד מאונם הלמודים בלימודי
חיל ,האפ זאת העצה חיעוצח כאשד תייעצו כי אגחגו בעצפיגו געשה
חדת אפוד בחתבוללות אפודי חיל ׳ איך תייעצינו הבל אשר מדינו
נטיח חיו אח ילדי ישראל פפחד ופורך לב י את חבתד בחאולי וק לא מחלף
בתר חדבד במופתי יום יום כי חכמת חחיצוגיות תגדע חיו כל  pתורד.
ותפארת הדרת קודש ממנו תכתת והאם כל אלה געשה אולי יכריחו ראנםו
בלימודי חול ,עאנו לרעות את ילדינו׳ באהלה של תודה לפרנסם ואונם
:בבשר ולתש אלקי .ואס דדו יבוא יום ־ האת ־ ומחוקקי עם יעלו שאלת

סח

תייהון עולם

אונס הלימודים .בבית המועצות .ושר ההשכלה .תקותינו דמקה כי יברא
אלקים את רפואתו ואנחנו לא נדע .ולא נוכל לעמד את ד  .בדבר .אשר
תעב חוא לד׳ .וחיתכן כי זאת חאלקים דורש מאתנו .דברים כמו אלה •הנני
קורא• מכתבים אגרות .ושיחות מענח .לעסקני אשכנז וצרפת .חמראים על
מתינות .חחק ותום .
עתה אשר לא עליגו .חיק אוגם הלימודים )צוואגם־שולע( ערוך
בכית חמחוקקים במדיגתכם .מה עשיתם בזה .האם שמתם דעתכם ולבכם
לחטריעו ,לחראות אי גחיצותו ,בחדרכים מדיגים לחגיד לחממשלח .משפט
דבר אוגס חלימודים .בחגוגע לעם ישראל עפ״י חתורח .תורתיגו חפשית הוא
מכל'חוק וממשלח ,תהי׳ איזח שתהיי .אק בנח שר ומלך ,לחוקק לנו חוקים
אחדים מאשר נתן לנו האלקים .ואשר עם ישראל את תורתו לא יטוש
מצוחיו וחרדתו לא יחלל ,בריתו את חאלקים לא יפר ,ואתמ במחילת
כבודכם חורדתם כבוד -התורה והיראה חיללתם אותח .מותם את דבר ד׳
מלאתפ עפר בעיני בל חיראים והחרדים לדבר די .אשד בבל מרחבי המדינות
ותחללו את חדגל ,בחותם ידכם על אגודה מםודרח ,באיחוד התודה והחכמה
לימודי התורה .שפת המחנה .ולימודי חול ,עוד בטרם באח עדיכם ,גם כל
וצק אונס לימודי׳ הנכם מתבצרים ומתב־ממיס לבנות בתי קבר ר״ל .לחיהדות
וגאון -ישראל ,ובחרות תם .על כתפכם תשאו .מגדלים בנדם לתלפיות בשם
נערץ* ״יסודי התורה* •אשר כותליו משוחים בשק חמר דרור לכל חאתן,
למוד* חול שפת ח&חנה בחדר בני ישראל על רצפת שמירת תוהיק והדת
בקוצי ש״י.
אמת הדבר כי איש אק  px2אשר יוכל לדרוש מידכם בדברים בתרים
ותתוכים וסגגון גמחן ,אבל גשמת גשיאי ישראל זכותם יג? עלינו המה יובלו
לשאול ונם לדתש :מאק קחתם לכם חכה והיכולת הלזו .להעמיד נורל חד
ישראל ,תורתו חדרתו ,תומי דשת .בדעת עצמיבם על פרשת דרכים חדשים
אשר^לא שערום אבותיגו ,ואשר אחריתם נורא ומבחיל ,זבת חראשונות,
והתבוננו באשד ידכם עשתח .לפני.גצב כמו חי :אנחת כת״ר שליט״א ,
?ממ@נו« אסיפת ,הרבנ?ם בדלגא .על גורליחחולשח וחתםיםח חכללית,
השאיפה ללימודי ,חול .עד כי אחדים ©־.רבנים הצעירים חרחיבו להציעו
לעשות חוק אשר הרבנים יהיו יודעים גם שפת המדינה ואשר בחדרי ישראל
דרישת אחד חאדמורי״ם שליט׳יא)אשר
״למדו גס כתוב עברית,
עתה חוא מהעומדי ראשונה במועצי התורה יסוד תתורח ,שלומי אמוני׳ ישראל
וקרן  pxישראל! כי אסיפת הרבנים בודלנא תקרא חרם ת ל ; על לימוד כ&רי
חמעטאדעס חעבתת חדפסת וקתאת ספת ענבים בשפת קדשינו ,וגם בשפת
דאגת נ ת ז שליט׳׳א באסיפת וואדשא עליאשד ע&וי׳י
המדוברת ,זודנאן.
היראים נמסים בעובי־חתקוניס בעגיגים חחומרים ואשר זח יביא חיו להסיח
 prprtמשמירןתם התמידיות ממינו חחזכ^ הדת .העמוסה על ביראים יותר
הועיחמ.m
יסכמו" על שאח חעספגים יחיו ,ואשר בשביל זה חפץ לעזוב 1

מט

תיקון עולם־

שיחת כת״ד שאט״א במארימבאד בהכרח התאגדות ראשי אלפי ישראל
הקיצונים לעמוד חזק,בראש חתנועה מבלי גתון לאיזח רוח רקח זדו לממית
את גאוגי ישראל התמימים יחי׳ ולחזק רוחם עמוד חזק כצור.
ומעתה מה :הראשונות נשכחו הדאגות חלפו כת״ר שליטיא הראשק
אשר חניף את החרב על צואר ילדי ישראל • ליסד יסודי תורה משובצה
במושצבות לבודי חול ושפת המדינה.׳
ובכה' האירה נגד פני כחד שליטיא ברק חאושר חצפק בד .עד כי מצא
די כח ואק ,עמוד נגד אחיו כבוד חאדמודי״ם שליט״א מבלי חתחשב גם עם
החלטתם חגוכחח .שלא לעשות דבר וטעמם החגיוני דגזירח עבידא דבטלי
וייסד ״יסודי חחודה״ בדברים חמגגדים על חתורח- ,על יסודי פחד ,מורך
ומוגתלב.

לח.

•

האם אין די ומספיק ביחד שאלה if
שמידת חדת.
אפרו נא במד .אתם שומרים אותה ,ובמה אתם מחזקים בדקי בית
ישראל ,חשלחתם צירים בכל המדינה עיר ועיר .להקשיב ולשמוע בחנעשה
במחנה ישראל השומרים אחב׳׳י יחיו :שביתת השבת והמועד .הכנסת חחדר.
התלמוד תורה ,והישיבה' ,חישגם אגודת .לומדי משניות .משכימי קום אמד
מנעימות זמירות נלך ישראל ,מגדי שיעוד .עין יעקב ,גמרא והדומה ולימי
אגודה כלאת אשר מטרתח תחי׳ לעזור לכל עיר ועיר אשד יחסר לה ההוצאה
חידרושח על זה .דבר אשר במדינתכם ,בעזרתו ית׳ יבואם להביא אדי פשלות
ותוצאות נכבדות ,ומי כמו כת־ר שאט׳יא בכל מדינת פולק יצ׳יו .אשר מתנת
אלקימ ־ יברכהו ד׳ ־ אתו עמו לעשות לפעיל לטובת אחינו.
את כל אלה עזבתם ,ותבחרו להקימ אנודת ״שלומי אמוני ישראל־
לקרב בזתע את המרוחק והמתועב בעיני חחרדים ,ותעשו מטעמים ,מפעמי
הזמן והזרם ,ובזר .אתם חפצים לשמור את חות בטחרתח ,אף נם כקוצי
ש״י.
ואשיבה לשאול ,אחרי חשתתפכם ברוח ובפועל ,את כל מוסדי מנקרי עין
ישראל ,וחקרי לב יעקב ,במה אתם שומרים את הדת וממי אתם שומרים אותה

כבישת א  pישראל.כידי היראים.
י י האם העם נולדח שאלת הכיבוש ,זח כיובל שנים אשד ח י מ מ ם
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תתחילו להתרקם באיי ועוד מעט וחצי יובל אשד הציונים התרכזו לחאחז
באיי .מדוע איחר כתיר שליטיא בפעמי תדמי ,ותכן לבבו לטובתן של ישראל
עד בר* ומדוע לא חרציא משאלותיו ,בחיות נאק עמינו מלאכי אלקים ד יגן
עלינו חיימ אתנו אשר עליחם בית ישראל נשען ,מבלי חרחר אחריהמ
ועבודתם קדוש ובטוח ,לכל עם חחרדים יחי׳ ,אשר רק אל בית ח׳ בנועם
נם כחיום חזח ,חאם רק בקביצת •מועצי חתורח חמקומות
ינועו,
יכא למזור שאלד .נכבדח בישראל כזו ,ולקחת על שכמם חפתרק בשם
התודה ,״מדי חתורח וחמסודח׳ ובשם׳ החרדים יחי׳ ,וט־ .נם בדבר .אשד
מושבעים ועומדים אנחנו ,בברית חוי׳ צבאוח ,אשר לא בחיל ,ולא בכח ינבר
איש .כי אם חשכל וידוע .דבר ד׳ ופקודתו ,ותבואו לעקור אח חקדוש לעם
אלקי אבדחמ חחרדימ יחי׳ ,ותרחיבו עת מבא שום לב לשאול נאוני *p
עמדי חתורה וחיראח יחיו ,ואשר עוד טרם נדע למי מנאונינו יארך ד ימיחם
בטוב ובנעימים ,יחי׳ כםא ראשונח בשלחן ח׳.
ובק ברוד'מלולי .במד .נשתנח חענינים מאשר חיו מלפנים חאם באשד
מחוקקי עם יחלקו חארצות ,ומהלכי חמםלכות ,פותחים שערי חמדינות ,חאם
בעד נדד חמדינות ,תמכת נחלת אבות ,רכוש עמינו באלפי דורות ,נחלי דמ
קדושים .ורבבות לבבות תמימות ,ק ימו ,חאס נם אתם •מועצי חתורח
עפ׳יי חתווד .וחמםורח• תאים בדרשת בלפר לתת חארץ אשראל ,כוכב
יעקב עולה בארץ להאיר ,ולעומתו)כבטחון אמרי פיו( ברוח אלקים תרעישו
בקול מבשר ואומר ,במדוני היהודים כי היראים יכבשו את הארץ ננד ציוו,
הי-ית׳ וננד חתורח.
• הוי .רעי ישראל חיו וחייו אתם מאבתם ומרוצציס נולנלת יעקב
ומדו חיו תשימו למשחית ,תתבוננו חחיתח כזאת ,חחמיד נשיא ת א בפסל
ומי? משפטו .וחתבוננו לאחרית היפים.

רהמו צאן מרעיתכם בעוד מועד•.
אין זח רק תמימות ,ואי שימת לב .אשר לא יחי׳ ק ,נם אז ,חנח במכו
זה כל שר ופקידי לא ינקה לפני שופט ,ואת אהרית דבר מהם יודרשי

מ.
ישוב וממיץ.
חחדשה הוא שאלת הישוב .מדוע מיאנו בכאלה .אדוני ישראל .מ י
חאלקים .וימת אומר :כל אשר צל השם בלבבו יחלוק .ובספרן של ישראל
שמו יכתב ,יתן ידו לחחזיק תודה ועבודה בארצ״נו חקדושה ,כלאישיתם
תרומה לד .פיניעתו ופרנסתו .בעבור חחזקת אחינו יחיו .היושבים בקודש
על התודה והעבודה.
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בפיחם דברו בעריכת מכתבים ,רבדים חדים ,בקשות .פקודות ,ואגרות
קודש ,ובדם מלאו ,איש איש העריך וסידר כולל ,לבני מפלגתו ,ישיבות.
וחדומח ,ויבואו בדברים בכל עת ,אח אגשי הגולה יחי דבת לחזק ירי
חיושבים בקדש ,ואח חיושבים בקדש חזקו תחם ,ללכת בדברי חתודח
והעבודה בשקידה ,ובכל עת עיני קדשם צפיות ,להטיב את המצב .באשד
רק יכלו ,ולא חי דבר גשנב מחם לעשותו ,לטובת אחינו שבקודש יחיו ורק
הפח זכוחם יגן עליגו ,חקדישו את
במשבצות חחזקוח התורה וחיראח,
חאדץ .רק לד ולתורתו ,ולא גתגו טמא את חאק ,בבל גשם וחומר ,בחי
מסחר .בת עבודח וחרשח ,קרושה ח א ק  . . . .חוא לבל ישראל ,עד בא עת
דברו חטוב ,אשר חשביע את אבותיגו .יתברך ויחעלח ,וברוח פיו ע״י ג אל
צדק ,יקבץ גדחינו בב״א.
ומח זח חפתץ ,אח פקודי חשתם במדינת פולין .לימד אגודח לישוב.
חארץ ,בבנק בחי מלאכח ועבודח ,אם מפני זרם חגדידח ,שחוגברח במדיגתם
חאם חתגברה תנועתה יתר על זרם חנדידח .ופחד חםרעות תל כשנח תרליפ
מ״ב ,חרם״ח ־ ד ל חאם אחבחם לןגממ גדולה מהאהבה אשר אחבו גשיאי
ישראל ,את עם קדשיגו בימים חהם .או שבביגח יתירח ,חיגגו מאח האלקים
לחבץ כי בא מועד חיו מכר חצורה בעד החוסר ,הנידו גא ,תאפשר חדבר
והראוי הוא אשר חאדמורי״ם שליטיא במלין' ועסקני אשכנז יחיו ,מפל אחד
יציבו לחם .שלובי זתע לכו ,אל חענל אשר חעמידו דדו וח״ו להתטיא את.
האם לא כן הוא .אלו בונים בחי חתשת בישראל ,ונותנים
ישראל,
דעתם על םוסדי הינוך לבני ובנות ישראל ,בטעם עתן־ ומסודר ,ואלו קינים
נחלאות בא׳׳י ופשתתסיפ במוסדי חינוך לבנים ובנות חבצלת והרוסה ושמהם
כוונתם רצוי׳ לחרחיב את חישוב .עסיי פחדת תרחיק.
החקטר חרב עהרכמק יחי נוסע מעיר לעיר .ופפושבח לפושבח.
בארציגו חקדושח .בשמ •אגודת ישראלי לתור אח חארץ אי׳ מקום חפוכשר
לבית חרשת ובית עבודה .עפ -טהרת חקדש ,וכבוד חאדמותים שליט׳א
סםוליז אס שאינם בקיאים בחפתדתת חאשכנזית חנכונח .משתדלים בחרחבת •
הישוב באיי .וככבישח חארץ .עליתהתיסדות בחיחרשח ובחי עבודה.
קינים נחלאות .לשם שפים .לבוק את הישוב עגדי טהרת חוה״ק.
מורי דאברחס .אי׳ מעין חנחל .אשר ממנו ישאבו •מוצאי חתורח
עס״י חתודח וחמםורה• טחרח ,ומים ודים לטחר את חבל :שפת חמדינח
לימודי חל .מכוש  p*nבכח עצמן .זמרי ניב שפתי שר ביח חמחוקקיס
בבריטאניא או באמעריקא .ישוב חארץ על ית אמצעת בנק בתי חרשת
ובתי עבודה והכל רק בטהרה עפ״י תורתינו הקדושה.

הראי׳ מדגמי בסצות ישוב הארץ.
יסלח חאדק ,אשר לימודו בהא דד ינאי נטע ובר .שהוא מטעם ישוב האת!
אינה אלא דברי נביאות ,אשד זה פעמו דד ינאי .ואין חברח ברבר כלל,

נב
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זאת לא זאת ,אבל זאת הגידו נא מוצאי התורה עפ׳יי התורה והמסורה
התורה חדשה־ מאת האלקים ,באלו השנים ניתנה ,אודה ולא אבוש אשר
במוגי כל עם ד׳ ההררים והקשורים בגאוני א ק זי״ע ,מעולם לא דרשנו ולא
חקרנו אחרי המעיק אשר ממנו שאבו מדריכי ישראל הנאמגים דעתם ומחלך
נפשם<.כל חנח דבריחם קדוש חוא לנו כבלי חבדל מאק יקחום ,וחאופרים
גנדם גפ אם ארובות בשמים יפתחו)כםאישק ממם יראנו( ומופתים ב א ק
יתנו ,לא לנו לא-לנו לשמוע עליהם .אק אנחגו חפצים ,לחקור ולדרוש ,האם
אינני הרוח אשר בפי נביאי אחאב.
עליגו לדעת רק חאחת ,אף כי לגודל עונינו ,יסר יסרנו ח  /בדור הולך
ד׳־ע ,אבל רוחם נשמתם ,ושאיפתם ,חי חי חיא אתנו ,תקותינו אדיר• אשר
פני חאלקים בעד תלמידיחמ ,ותלמידי תלמידיהם רנד .נשאו ,אשד לא
יתלכדו בפח תום ,קפאק וחדי שלג .של אורגי עמ קדשינו ,ומטיביו ורשת
זדים חערוכה משונאי העם ועובדיו.

םא.
המענה לנודר אנא ישום פניו.
רוח.האלקים הנסיך ,על בת״ר שליט׳־א ־ יברכיחו ד׳ ־ אלצחו ,לענות
לחשואל ,אנא ישום פעמיו ,בגדדו ממולדתו ו א ק מנות ,כי יסעו ל א ק
הקדושח ,ושמד .יבנה בית מסחרו.
אגבי ידעתי אשר .אחר אשר גם עליו יסוכך האלקים .ועדה גדולה
בישראל ־ יברכם חאלקים  -עורכים אליו ,שאלותיחם ומחם .אשד בלעדי
עגח על שאלד .כזו ,כי יסע חנודד לאמעריקא
חודתו לא יעשו דבר,
או בריטאגיא ,ואל ירחיב לשופ פעמיו אל דקודש בתרמילו עסקיו ובאבקת
חדבל אשר לו.
מי חרא זח .אשר יכגים ראשו בק חחדימ חגבוחים .ולחלוך במשעול
צר בזח לבקר מענות אישים אלקים ,מודים ומדריכים .אשד לא רק על בינות
בני אדם ודעתם הקצרה ,מענתם יעמידו ,ורד ,את אשר האלקים נותן בלבם
ופיהמ ,מבלי אשר יערבו שכלם ותבונתם האנושי ,אותה ישמרו להשיב
לשואלפ דבר.
כי חאפ בגלל חחכפה והתבונה .הידיעה והבקיאות .בני ישראל
עורכים שאלתם לחקדוש לחם ואשר יבחרו בו לשפוע על ד ו עצת ד .בכל
דבר גדול וקטן .בעבודח חאלקות ,בבריאות גופם עריכת עםקיחם וכלכלת
מסחרם וקגיגם ,גידל בגיחם ובגותיהם .ואורחות חייחס ,.בכל אשר להם
ישמרו פי פורם ופדריכפ ,וכאל פלקוש;,.להגח דבר עצחיוברכח .פאתו קוו.
בתקותם כי ח׳ מחסהו ,וצחוק הוא לא^ש ,לבקר פענוח חאגשים חנערצים
האלו יחי׳ ארחן ודבק ,ועוד לבכר פענח חאוזת על חשני׳.
אבל גפ זח דעת לנבק נקל אשר לא בצדק יוקח פזה ,פתרק אל השאלה
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נג

דבר ישוב הארץ .דבר חמוק לכל ,אשר נעימה הוא .לאיש היהודי .אדדה
של » pישראל בכלל ,ובחברת היראים וקבוצת ההררים בסרט יותר מעשנה
של ארובת בתי חרושת בריטאניא ,וזרמת רדיפת חבצע של אלי ההק
באמעדיקא.
אמנם כאשר כת׳יר שליט״א אמר טעם לשבח עפ*י שכל אנושי.
לא רק הודאת דוח אלקי׳ ממעל ,כי אפ מחלך נפש ,מדריך ומחנך ,ותאר!
את הנולד ,תשובה המורה בדבר ,נפ נוצחת.
חמחלך על כנפי רוח בקרת ודרושח ,בכל מרחבי המדינות ,ואדה
ברגליו יבקר במחנה ישראל יהיו ,אנה ואנה ,להטות אק לשמוע ,לפקוח
עיגיפ לראות את חגעשח בקרב עפיגו יחי׳ ,פח ושפ ,ימצא כי תודח לאל
עליק לא אלק ישראל פאלקיו ,אפ כי מעבר פזר .שוגאיגו )בדעת וצד״י
ואוהביגו מבא שימת לב( רוצצי׳ את עפ הקדש ,ואוכליפ הדרתו בכל פח,
חגח בכל זח ,כל עיר ומושב בגוי׳־ד׳ עאחם יחיר־עלתלה בגוי׳ ,בחדר
תלמוד־תורה ,ובישיבה ,בתי מופז־ של צדקח-ומדות נעימות.וככוכבי שפים
יאירו ,וכאשר יבוא איש יהודי החרד לדבר ד׳ באחד הפקומות .הנה בהשקט
גא טרדותיו ובחתעוררות גדולי ישראל ,בנח יבנח אחד חפופדי ,חדר תלפוד
תורה ,ישיבה ,בית הפד וצדקה ,וכאמור אחד פכפ גולח לברבר ואחד
ועליגו לחאפק באמוגה שלימה ,להכיר בדעה גכוגח
לברטגיא וכר

אשר בבוא משיח צדקינו בב״א ,יוטב בעיניו ובעיני ד אלקינו
יותר ההדר הכנסת ודבית צדקה ,אשר נוסד בנולד .בברברי
ובריטאניא ,מדבית הרושת ובית עבודה אשר יוסד־ הלילה
בירושלי׳ עיר הקודש ,ומה יאמר כת״ר שליט״א על זה.
מנדגי יראי עמינו .בא״י טובים ונכוחים.
כבד חדבר בפאד לחגידו אבל יראד .גא כת״ר שליט׳׳א חחפד המשוך
על פני כללות חרצק ,ישוב חארץ .אשר נם יעוד עיני פקוחי עין חאם בעד
היופי האד .אשר היהודים יכוליפ אלך בפלבושי יהודים וגם במאות חראש
)מכנו השיית לדאות את ישראל ביפיו והדרו חפגיפי בכל פרחבי תבל( םצא
כת׳יר שאט״א לגכק לעבור על חבל וגפ מבלי חתחשב עפ כל מאום כאמור
וחאם לא טוב טוב חי׳ כי לוא חגרו כחם וגבורתם לעשות דברים ועגיגיפ ,
באמצעי׳ בטוחי׳ באמת עפ׳׳י התורה והמסודר .אשר כר חיראים יוכלו להיות
יהודים כשרים ונאמנים בחיותם במקומם ובכל אופן לבלתי חיות סיבר .וגרם
לעשות פרעות ח״ו בהדרת ישראל.

הישמעאלי אינו מפריע בעד היהדות.
כמדומה אשר ת׳׳ל נם במדינת פולק .ליטא  .לאטווא .ואוסטריא .ג״כ
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אינם מוחים דדו ננד מנהני היהודים ובדבר אהבת היהודים כמדומה לי אשר
כולם כאחד יכולים לזכות באות חצטיינוח על חפשטפח להיהודים וחעד המר
ר*ל הפרעות ביהודים באיי ומשפט הישר של הבריטאנים מושל חאק.

דרישת יראי ד בא״י אשר ירהיבו את הישוב.
יגיד נא כתיר שליט״א האם שם שני דרכים לפני ירא* השם ב א ק
ישראל לייסד ישיבות או לייסד בתי חרשת ועבודח רבחרו יראי השם באיי
כבתי חרשת דפאגו בחדר ובישיבת.
לא אסונה אשר יחפצו יראי ד ב א ק בהתיסדות ישיבה יותר מכל בית עבודח
ומעשח ובטח נעים לחם יותר חרחבת ישוב ה א ק ש בבית חרשח ומעשה
אשר יחי מטעם האדמוריים שליטיא בפולק ואנשי בריתם מיקבי חיק או
בתי מטור .חצמד אשר יוסד מטעם אלי חחק באחד הארצות חרכךם מיהדות
לנפדי אבל בעיקר הדבר חאם באלח יחפצו וחאם על אלח מחאדמודיים
שליטיא ק ו ו .
,

מוסדי בתי הינוך לבנים נם לבנות.
כאשר יכנס איש ביער ,רםתבך בק שרתת האלנות ,כבר אבד הנתיב
ל א ידע אנח פנל מועדות יתעד .דסתבך ,ואחריתו איום ונורא ,סליחה רבד.
מדוע חואיל בחיר שליטיא ,לירד לעומקח של בור ,לנבול אחדים ,היותר
בקיאיפ בפקצוע חתיםדות בתי חינוך ,לחניך בחמח ,בנים כאלו ,חדרוש לחם
בתי חינוך מיוחד )עם חילוץ עצמות ,חבראת חנוף ,בשמירת טעמי אייראפא(
לא חדר וישיבח חמםור ונתק לנו ,במסורת אבות ,ופח גם בתי חינוך לבנות
ובהסתדרות נכונה ,עפיי שיטה אשכנזית או צרפתית .כמדומה לי ,אשר כלל
ישראל חיתד .פולחת על זח ,חאדפורי״ם שליט״א בסולק לא קהו הלק בזה.
ועתר .אחרי הדבדי׳ האלה ,הואילו גא •פועצי חתודח* לחגיד פח חק
חאגודח •שלופי אפוגי ישראל• חאפ איננח פנחח חדשח ,תשורח לכל ישראל
מתבכת ממשמגי ,פפיצי חשכלח ,חובביפ ,ציוגיפ ,ופזרחיס ,כולפ גקבצו
ק ל דברי אלח ושבועה ,חגגו שופעיפ ,אשר ח״ו וח״ו אק
יחדו,
אגחנו ציונים או חובבים כר ,ואחרי זח ,פח חוא אגודת ״שאפי אפוגי
ישראלי.
אפרו גא ״פועצי התורה• פח זח מפיצי חשכלח ,חידעתס תבניחח,
חאפ איננח בתי לימוד ללמד לילדי ישראל שפת חפדינד .ולפורי חל ,פה זת
חובבי ציק ,בטח שמעתפ ,אשר מטרתח לבנות מושבות בא״י ולחרחיב
חישוב .מה זה ציונים ,האם אק מטרתם לרכז בחוח ישראל ולאחדם לבנוח
את ח א ק בכדו עצפן ,ע״י אפצעיח חשגת רשיוני חפםלכות ,ובכן בתי חרשח
עבודה בתי חינוך לבגיפ ,חחלק ,ובחי חיגוך לבנות חחבצלת או חשרון.
ופח זה מזרחים .האס איננה פטרתה להביא יפיפותה של יפת באחא שם,
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ואגודת ״שלופי אפוני ישראל• הנוסד על ידי •מועצי התורה׳ עפ״י
התודה והפפודה קלועה ושזורה ,פהכל אשר לכל ,פארבעה הגדולי׳ מפיצי
השכלה־״חובביפ• •ציוגיפ• •פזרחיפ׳ האחוזי׳ בכנפי עפ ישראל ,אלא שהוא
ערוכח ומאיפה ,לחפ קדשי׳ על מהרת תורתיגו הקדושה ושפירת הדת
כקוצו ש״י.
תודח ,דרך א ק  ,שפח חמדיגח ,לימודי חול ,כיבוש חארץ ,חרחבת חישוב
בבתי חרשת ,בבתי חיגוך מגוחצי׳ בטעמי איראפא ורק באלקי אומן ישבעו.
אגודת ישראל וכבוד מועצי חתורח אשד אין זח ציוגית חיו  r mאו חדופח
א ה הלילה לגו ״ אופריפ חפ ־ לכבוש את ח א ק בכח עצמיגו דבר חאפור
עס״י תוח״ק אלא אחד אשד א ק ישראל יצאה מרשות הישמעאלים או
אחרי גוחן חתת לחביא שם חגגו חולבים גם אנחנו .....לכבשח ולבנות
בתי חרשת ועבודח לחרחיב ישובח בתי חיגוך שפת חמדיגח ולימודי חול
חלא על טחרת תוח״ק
אבל חיו לאמר כי בעקבי חציוגיס אגו חולבים
שמירת חדת אפילו כקוצי שיי כפי אשר צוד .ד אלקיגו גלך.
איש ישראל בכאב לב ובמגוד ראש אומרים בא יום פר אשר חאלח
גם מיושבי שער חאדרת וחאמוגח אקחח וארזי חלבגון את א ק התפארת
שלחו .עד עתר .חיתח חבםא על שלשח דגאם חובבים ,ציוגים ,מזרחיב ,ובאו
•פועצי חתורח עפיי חתורח וחמסורח• ויעמידו רגל רביעי בשפ ׳שאפי אמוגי
ישראלי.
דבי אלעזד כ• מטי לחאי קרא חוח
ועתה פלך ימלוך פלך חציוגיפ
בבי אמר וכד ,תוכחח של בשר ודם כתיב בד ,ולא יוכלו אחיו לענות אותו
כי נבהא מפניו )מפני חבושח .דש״י( תוכחח של חקב״ח על אחת כמה ובפח
וה י׳ יתן בלבנו לעבדו בלבב שלפ.
עפר ואפר חנגי תחת כסות רגלי םדריכי עם קדוש לנשיאי אלקי׳ אשר
עד נשיפת׳ חאחרוגח פעל חדגל חעתיק וחקדוש לא נפרדו זכותם יגן עאגו,
שאיפת׳ רוחפ וגשכת׳ ,אשר חאציא עאנו ,בראו ,יצת וחקקו ,אלו חדבדים
ובשמ׳ הקדוש הנני פוגח לכת׳ר שאטיא ,לבקש פ ת ק על כל חאמיר ,ובשם
הקדוש הנני לדרוש ,למהות האמור בספר התקנות ,של אגודת •שלומי אמוני
ישראא חד ח וחשאיפח ,ע״ד לימודי חול ,ושפת המדינה ,וישוטו לבם ודעת׳
על החזקת התורה בטהרתה כנתינתה ,למהוק הסעיף עיר ישוב הארץ עיי
אמצעי׳ של אין ,בתי חרשת ועכודח ,ובתי פוסד של חינוך בהסתדרות
מטעמי איתפא ,כ׳ אם חרחבת הישוב על די אפצעות חחזקת תלמידי חכמי׳
ושלום על ישראל
חסידי׳ ואנשי מעשה ,ישיבות וחדומח.
הנרצע לעבדי ד׳ וחמחבב כל מרביץ תורה תמימה וארחות חיים
בקרב אחיגו ביי ,ד׳ עליה׳ יחי
כן כיק אאפדר הרה״ק הנודע בשם אדמויר מליובאוויטש זצוקללח׳־ה ג״ע זי״ע

יוסף יצחק שניאורםאהן.
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פקח עיגיך ודאה כי גם במקום המרצה ממש בבירת פולין הגדול
)ווארשא וגבולותי׳(קם ארי׳ דבי עילאי האדמו״ר דנדול אשר

אלפים ורבבות מישראל הסתופפו בצלו מרן הזדצ הקדוש

מאלכסנדר זי״ע )שכתב קודם חסתלקותו לחיח( וחגיד לבית ישראל
חטאת׳ של חאגודח וגאגח על חילול חקודש שגרמו)וק בגיו אחריו וחממלא
מקומו כעח חאדמרר חצחיק חמפורםם מוח״ר יצחק כגחם שליט״א מאלכסגדר
וכל חגלוים אליו חחסידימ ומעריצימ חלק גדול ורב)כן ירבו( מסלתח ומשמנה
של מדיגת פולק טלם מתגגדים להאגודה( וזהו חעתק מגוף כתי״ק ולשוגו
חטחור.

ב״ח

הורכן ודבערה ללדב יצאת
מהאגודה ,רבים הללים הפילה
מבית ישראל ויהודה ,תקלתה
מרובה מי יודע עד מה עתידד*

יכתב רחתם בספק של צדיקים לחיים טובים כבוד
ידידי חרב חגאק חצדיק בן צדק חפפורסם בוציגא
דגחורא גפן אדרת עטרת תפארת חרפ בגש׳׳ק
שחיוחיס בקשית מדד .חיים אלעזד שליט״א.
אחדשכ׳׳ק באחבח ,מכתבו חגיעגו ואל יאשימגו על אשר לא חשיבותיו
ער בד .כי חרבח טעמים חי׳ בזח ואם אמגם כי כעת חגגי חלוש למאוד ח׳
ירפאנו במחרה וגם טירדת הימים חק׳ עכ״ז לאשר שמעתי אשר כ ק יש
לו תרעומות עלי חגני מוכרח לחשיב לו .וחנד .אשר נדברנו אז בעת חיוחו
בקרענק עם כ ק אאמו״ר דקוחיט זצללד.״ר .זי״ע אמ אמנמ כי אינני זוכר
דבדו חקדושים בפרטות אשר אמר עליו אבל עכיז חנני זוכר כי דיבר בשבחו
והנני רואה עתה כי נאמנו דבריו הקדושים את אשר ראה בחח קדשו אותו
ציס״ע זצ־ל

ובדבר ״האגודה״ מה אומר ומה אדבר לבי לבי על
הללי בית ישראל במסתרים תבכה נפשי על ההורבן
הנדול ושממון הנורא כמו אש בוער תלהט ואין
לך שאין תקלתו מרובה וכוי ומי יודע מה יצפה מזה
ה׳ירדם שארית הפליטה וכמעט נהלשתי מרוב צער

ה׳ יהזקני וירפאנו במהרה בזכות אבותי הקדושים זצללה׳ד .זי׳׳ע ואזכה
במהרה לשוב לאיתני ולקום ממטחי בהרש ובבדאות השליבות ונזכה
לכתיבח וחתימה טובה שגת גאולה רשועה וישמע ה׳ שועתינו בימים
חקדושים חבעל״ט בכיי ,מאת ידידו אוהבו חגאגח מפגעי חזפן ומקור .כי
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ירחם ח׳ במחרח על עמו ועוד כימי עגיתנו וישלח לנו במחדה משיח צדקינו
המצפה לישועה בכ׳׳י

שמואל צבי

בחרח״ק זצללח״ה זייע

שמעתי כי כ״ק השיג ככתב מהרבי שליט׳׳א מליבאוויטש אולי חי׳ רצח קדשו
הג״ל
לשלוח לי העתקתו

מה.
כאשר האגודה פרשה כגפי׳ גם למדיגת גאליציען ויצתח לייםד

מתיבתא שלחם שם יצא גגדם יחרב שלופה האיש דגול מרבבה הרב
הגה״ק רבן של ישראל המפורסם בבל קצוי תבל האדמרד
מבעלז זצללח׳׳ה וד.דפיס אןהדה גדולח מחיל;
יצעקו מרה ולא שתיקין
באדישתא ,נגד שורש פורה
רוש מתיבתא ,לא יטעו ולא
ילכדו בהאי רשתא.
בעחי״ח מארינבאד
רב שלום ובדכח לכבוד חיראים חנכבדיס חגבירים חחסידים חמופלגים
ממדינת גאליציא שיחי׳ כל אתר בשמו יבורך.
.״אחדשזדט שמוע שמלתי אשר רוצים ליסד בעיר לבוב סימענאריע
ומכנים שמח ״מתיבתא* בכדי לחטעות את אחב״י ואחזתני פלצות ובעתה
שלא ילכדו בר טתם ח׳׳ו את צעירי ב׳׳י .לכן חנם שכל איש אשר יראת ח'
ואחבת חתורח בלבו יודע ובבין מעצמו שחיא חשחחח חתורח וחיראח ח״ו.
עכיז חגגי מוכרח לחודיע לאחבנ״י חיראים בכל אתר ואתר שלא יקחו דדו
חבל בזח ואדרבח כל איש ישראל כחרב לטכס עצח בכל כחו שאל תפק
זםםם ומצוה להודיע לכל חגדולים והצדיקים ממדינתיגו שיח׳׳י וגם לאותן
שעדיק גדדו במדיגות אחרות שכולם יצעקו מרה ויפרסמו דעתם לאחבג״י
חיראים שלא יתנו אוק קשבת לחמסיתים מנגדי חוח״ק וכל אחד מישראל
יםוג אחור מזח ,והשי״ת יעזור שנזכה כולגו לגדל בנינו לחודה וליראח
בדרכי חז״ל וכאשד קבלנו מאבותינו הקדושים דרך ליסוד חחורח וחידאח
וגזכה במחדח לדאות בהרמת קק תוה״ק והרמת קק אחב״י בכלל ובפרט,
יזכנו לראוח במחרח בנחמות ציו? וירושלים תובב״א .דברי המברכם בביט

דדה ישכר דוב מבעאא
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עוד גילוי דעתו של האדמו״ד הגדול מבעלז הלל ע״י הה״צ האדמרר

פקאלישיץ

שליט״א .

עש״ק וינש אליו רישא יצ״ו.
ביה
שלום וברכה וחיי נהת לכבוד ידינ״פ וכר הרב הצדיק הכפורסים רבים
ילכו לאורו וכר כי אבד״ק מוגסאטש שליטיא
אחדשת״ה הנני להשיב וכר ואודיעהו כי הייתי בהאלעשי״ן ואמר לי
הה״צ שי׳ ) פ ב ע ל  0משם ע״ד האגודה כי הסתדרות הבנות )חבצלת
או ישרק או הדר אינזינירען הוא מאום מאוד )בזח״ל פאסקאצווע( וכן כיוצא
על פרטי׳ אמר רע ומר ואמרתי לו הלא )מהאגודיסטען( אומרים בשמו להיפך
ענה ואמר לי מהיל איהר זאלט זאנין פין מיינעט וועגען בתורת עדות עכ״ל
והגט ראיתי במכתבו דהד״ג שעלה קצת מורך בלבבו )שלא כדרכו( לזאת
אודיע לבתיה שליט״א שאפילו ״היושבים״ שם אומרים שהרב ממונקאטש
זכה ומזכה את הרבים בזה והי׳ שוכט״ס וכוי ואקצר כפני טרדת עש״ק
ידידושת״צ בלונ׳׳ה.

חנה האלברשטאם
ר• י
 -ן

אבד״ק קאלעשיץ.

•

ושמואל בקוראי שמו זהו מכתב פדרב הגאה האדיר הפפורסים
בכל אפסים שר התורה זסז וגדול הדור פראדימישלא ?צללה״ה
בעחמחיס שרת מהר״ש כמח חלסים.

לערב קודש בהול רעה
גפירא ,חוב'להרעיש נגד זה
בכה וגבורה ,דרך האגודה
סכנתא חפירא ,אין להשגיח
על גדולים להתירה.
ב״ח
הנה זה ז ק ששמעתי אשר בעוח״ד רבו הכיתות גם כופלגי תודח בתוכם
אשר ירצו להשתתף עם הכת ההדשח אשר רוצים לערב טוב ברע היינו שבל
התלמידים ילמדו איזה שעות ביום בבית הספר גם למודי חול ידעו כי_הדרך
חל? הוא רע ומר מאוד ומי יודע מה יוצמח מזח חיו הריסת הדת ממש מדוע
שכל הצדיקי אמת ג״ע מסת גסשם ע׳ז לבל לערב קודש בהול .ודגה אס

תיהון עולם

נט

הייתי בכיחי הייתי מרעיש ע״ז מאוד אך בעוה״ר אני הלוש ונם בארץ נכריה
ע״כ עכ״פ מצאתי א״ע מחויב בדבר להודיע לרבים שלדעתי הדרך ה א רע
מאוד  .וכל איש אשר יראת ה׳ נוגע בלבו ירחיק את בניו מלילך לבית הספר
כזה רק נאה להדריך בניו עפ״י התורה ויראה כמו כל דורות הקודמים.
וגם ירהק א״ע מלהתהבר עם אגודה החדשה ולאאזאבתר
שמא והגםששפעתי שהסכימו לזה אתה גדולי פולין בטה הוא מהםרק ידיעתם
בעניני ההברה .ואני יודע בטוב כי הדרך הנ״ל היא מסוכן ע״כ שומר
נפשו ירחק מזה אקוד .שכל יראי הי יסכימו אה ,וחשי״ת ירום קק התורה
במהרה ונזכה לישועת כלל ישראל בקרב .
בעה״ה יום א׳ פםהא זעירא כ״ט למב״י תרפ״א קאשוי.

ה״ק שמואל ענגעל אבד׳ק ראדימישלא
כעת בין הגואם פה״ק

מז.
שלשה כתיבים הבאים כאהד מאת רב האי גאון ציס״ע
המפורסם לשבה מגדול עיז עטרת תפארת ישורון זקן ויושב
בישיבה בעיי המחבר ספרי שרת לבושי מרדכי האבד״ק דד
מאד

זצוקללה״ה

ישוב א״י של האגודה הוא נגד
התורה ,אין להשגיה על גדולים
שהטעו אותן לאותה חבורה.

יום ה׳ ס׳ ויקהל עטר־ת לפיק מאד יצ״ו
בעחי־ת
ברכות לראש צדיק כביר דדה כבוד ידייע קדוש ה׳ מכובד
הרב הנאוי ,המובהק פופה״ד והדרו ברה הםידא ופחשא
בנש״קמרה היים אלעזר שפירא שליט״א אבד״ק מונקאטש
וחגליאת יצ״ו בעהמה״ם שרת מנהת אלעזר:
א ח ר מודים דרבנן פגי הדרג״ק  .ביום אתמול הגיע לידי מכתב עוז חדרגי״ק
הנדפם ודברו הקדושים מתוך להבת אש עד לב השמים ומקדמת דנא חייתי
מהכד .שיבלה דעתו הרמתה למען הודע ועשר׳ בתוך עם בנ״י .והנם כאשר
חשבתי שהחזיקו בידם מגדולי ישראל אץ זה שום חפינה וסיבה להיות ערז
בשוא״ת ושלא לצאת נגד חחבורד) .יושיביםטזק( כי כיפ גדולי חדור גם בדור
׳שלפנינו חטעו אותן משכילים ומערכי דברם רבים וחלקלקות לשונם שכונתם
לד״ת כמיש גדולי הדור בימי מק חח״ס כמיש בחלק ר סי׳ פיה ועד מיי ציא
מדוע ובו׳ וכ׳׳פ מציגו בש״ס שאמרו בפומבי׳ דברם שאמרתי לכם טעות הן

0

תימץ ערלס

דאמרינן בברכות ל״ז ושבת דף ם׳ג ועיתבק דף ק״ד וכן בכ״מ וכוי .והיטב
הראה להן הדרג״ק דבד חשבק בשם רבינו מהדס בד ברוך ,וכן ראיתי
במדרש תלפיות ענף א״י נוראות בענק זה .ואמר מחרה אם אק סגץ הולכים
ונר כש״כ ורף בענק הישוביםטען האלו .והנה בקהלתי אק א׳ מתדבק
בחבומת הנ״ל וכבד הי׳ לי יגיעות רבות לבטל מידי נעתם ענק מרב  .והנני
חותם בכל חותמי ברכות וישיעות ישראל במהרה כא״נ הטהורה והקדושה
עוד יעמוד לנם עד ביאת גואלנו בבי״א תכה לראותו בראש שמחת עולם
בקרב הימים ואחוי קידה ודשתרצ ידידו.

היק מרדכי ליב ורינקלער חופ׳׳ק מאד .
טח.
למיגדר מילתא קיימת הגזירה,
גם למרחקים הל האי איסורא.
בעזחי״ח א׳ פ׳ ויצא תרפ״ג ק״ק ה׳ מאד יצ״ו.
שלמא רבא לגברא רבח מאורן של ישראל ח״ח כבוד ידי׳׳ע ומד ידי״נ חרב
חגאק הגדול המובהק צים״ע ברק חרפ כקש״ת מו׳׳ח חיים אלעזר שפירא
שליט־א אבדק״ק מוגקאטש וחגלילות יצ״ו.
אחת מודם דרבגן פני חדרג״ק הנני להודיע כי גי״ק מכחבו בא לידי
וחנה ביפים חעל״ט חי׳ לי פרס במכתבים עם הראש ומגחיג חקאנצלייא נ״י
בסעםט דבתם חמצגיעי׳ ע״ד חגב״ע וחאיםור לחחחבר אל חאגודח שיצא
מאתנו והרבנים הגאוגיס הי״ו ובראשם חדרג״ק שליט״א וחשבתי לו מרבת
חב״ח חו״מ סי׳ א׳ כי גדול הדיר דשאי לגזור גם ח ק לעירו ומי שאינו
במדרגחו צדך לכךם מ״ש ממגו ואשר בזד! בחשו׳ מחדם שיק חארח סי׳
ש״ז מצדיק ומנךם רבת חרבגים חג׳ שאסת בעניגי שטאטוםקווא ואפילו
לדעת חדב״ש בחשוב׳ סי׳ רע״א דחק למדינתו אק ברשותו לגדוד מ״מ
משום מצוד ,ולמיגדר מילתא משמע מדבתו לחדיא דגזירתא קיימת וכן נראח
דעת חפרשת מרדכי םי׳ ב׳ בחרמ ובתשובת חת״ם סי׳ מיא וסי׳ ע״ט בח״מ
ובגד פשיטא דאית בי׳ פשום פיגדד פלתא .ועוד לפימ״ש בתשובת חת״ס
בדבר שכבר נעשה מעשר ,אינו רק שליחתי׳ דקמאי וכמו ק בזח פחטעפים
שנאמרו ושנאסרו כנדפס בחנב״ע חם רבתם שנאפת כבר לחתחבר עם
כאלו מרבוחינו חנ׳ ז״ל מדוע .וחנח ביום נ׳ חבעל״ט נקרא חלאנדעם
אויםשוס ונם אני נקראתי לבוא בעצה חיעוצח על כמד .רבתם נחוצים
ולאשר גם עיד חאגודה יציע לפני הצירים ע׳׳כ ברצות ה׳ דרכי איש לנסוע

סא

תיקן עולם

חהי מקום לחוות דעתיגו כי מחריב כיא ואי להחזיק וליזהר בהאיםר הנ״ל
וחנני חוחם בכל חותמי ברכות רשועות ישראל בקרב הימים בביאנצביב.
ואחר קידה מול פני הדרנ׳ק ידידו דוש״ת באהבה.

דד׳ק מרדכי ליב

ררינקלער ק״ק ח׳ מאד יצ״ו.

מט.
מעיד על דעת הגאונים
מאוגםדארף ומווייטצען זצ״ל,
שהם נגד האגודה.
בעזהי״ת יום א׳ פ׳ רגש תרפ׳ג לפיק מאד יצ״ו.
שלמא רבה לגברא רכח מאוק של ישראל ידייע ח״ח
כבוד חרב חגאק חגדול חמובהק וד.מפורסם בעולם צדיק
תמים בוציק חסידא ופרישא כקשית מרח חיים אלעזר שפירא
שליט״א אביר ק״ק מוגקאטש יציו בעחימ שרת מגחת
אלעזר ושאר ספרם יקרם.
אחר מודים דרבק פגי חדרג״ק חגגי במודע כי ק״מ בא לידי ע״י
שליח מו־וימן וכר וע״ד כ״ש חדר״ג בעגק דעת חגח״צ אב״ד ק״ק ארד זיל
כי זאת בטח אצלי לפי כח שידעתיו אשר כ״פ זכיתי לדבר אתו פא״פ וגם
חייתי בדבר משפט כשחי׳ חחמש בקחלח א׳ ולפי מחותי וצדקתו אי אפשר
שחי׳ גוטח לצד חבת אגודה כי בל דבר חדש לא מתקבל לפגיו׳ ולא אדע
כי צריך לעדות דענין חדל חלא לפני כפח שגים חי׳ מוסכם דבגים גדוליפ
שלא לחתחבר עם חברח הגיל וכ׳׳כ לי חרחנאב״ד ק״ק וריטצק נ״י)*( ואני
חייתי אז על ערס דוי תל וחשבתי עיי בחור כי כן דעתי שלא לחיות בתוך
חברתן .ולפני אהה ימים שלח א ל י מכתב חנאב״ד ק״ק חיסד נ״י כי כן דברתי
בפח מלא .בימים אלו חי׳ לי וכוח חזק עם חראש וכר בענק זח ובמכחב
חאחרק כתבתי לו חאם יתרצח לקבלת חרב מתוך חמתיבתא שלחם וחלא
ידוע כי למודים בטיב ספרי אפקורסית ומינות ואם הראשים של)תיבח א׳ א״א
לקרות( יחחברו עם חבת׳ חנ״ל פשיטא דיש לחוש להנ״ל ואפשר שזח
מנמתן של המרעישים וצועקים ותל ועד״ז חשיב כמו .....וביש ע״כ לא
השבתי לו מאומח רק אמרתי בכתז דאו נא מימי עשתם שנח כמה ספרים
וסידורי׳ שלא הוטבו בעיני הרבנים הננ״י נאסת ואק קול ואין קשב ובנונע
לשפראכלעהר׳ צועקים ככתכיא ובל״ס כי לכבוד הדרנ״ק באו איזו מכתבים
 oהוא הגאון חנדול חמפודסם בעחח״ס מעשי למלך זצללחית

תיקון עולם
אשר שלחתי פני חוצות ובו׳ ותקותי עזר מקודש אתנו עד כי נזבח לדאות
מורה לצדקה בקרב הימים כאינ קדושה ונפש ידדו ואחר קידח דוש׳יח.

היק מרדכי ליב ווינקלער
ק״ק מאד יצ׳׳ו

נ.
עדותו של הגאק ממאד זצ״ל נאמנה מאוד אך יען כבר הי׳ נדפס מאז

את דברי דגאון הנדול ציס״ע נאדר בקודש הרב מאונםדארף

י זצללח״ה מ״ש בעצמו שלא יתלו בו ת״ו למכשול ע׳׳ד ישוב א״י לכן נעתיק
בזה לשונו הטהור.

אונסדארף ה׳ תרופה עטר״ת לפיק
ב״ה
שלום וכרט לכבוד הרב הגאק המפורסם וט׳
כש״ח םוח׳ יצחק צבי הלוי נ״י אבדק״ק קאשר
הגיענו מכתבו חקר וחן אמת וכר אבל אחר ששמעתי וידעתי שיש
השש שהציונים יתחזקו עי״ז חזרתי מדברי וכתבתי גם לחרחינ מנייטדא שאני
חוזר מדברי ולא תחי׳ זאת לי למכשול ולפקח ,ומחמת חולשת מזגי קצרתי
באמרים ואומר שלום נאום ידידו דוש״ת.

ה״ק שמואל דאז״נבעינ
אבדק׳׳ק אונ״ד

נא.
זו דברי ר שפעק הוא פד קשישא גאק וצדק חפים חמפורסם נזר ישווק
גדול ליחודים חאבד״ק ״ערלוי• שליט׳א בנו של אותו צדק פאוהיג הגאק
כעל כתב סופר זיל בחגהיק רשכבח״ג םק בעל חתם םופר זי״ע.

הישוביסטען עם הציונים
בחברתיהם* חובה ומצור .רבה
לעקור ולשרש אהריהםכירבעם
בן נבט הכה כהזיקיהם.
ב״ח יום א׳ פ׳ פקיד פח ״ערלףא׳
לכבוד אהובי ידידי הרב הה״ג החסיד חחריף ובנך המפורסם וכר
כשית פרה דוד דוב ג׳־י לעד אבדקק״ם באוהעלי יעיא
אחדשית כבודו הרפה נ״י אודעהו דעתי בענק זח ,חגה נלד ומפורסם

תיפח עולם
אשר הציונים המה כופרים גמירים כאשד המד .בעצמם מעדים על עצמם
ואשר מי עוד גיצק יהדות בלבו שונאם ואינו יכול להתחבר עמהם והמזרחים
אשר באים במםוה היראה חמה אחדים עם חציונים וכבר למדינו חכז״ל אם
מסופקים על א׳ מד .חוא יראו עם מי מחדבק כמבואר בס׳ אלו טריפות לא
לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהיא מינו והמה כמו השטאטוםהווא
שמשימים ממוח חיראח על פניחם באמרם שאינם משנים שום דבר ממח
שהוא ובזה מונעים הרכה מבני חקחלח מלבוא בנלחל ארטחאדאססעז p
המזרחיםטען מפשיכק לבבית מאחינו אצלם להחרהק מהציונים ועל ידיהם
מחאחדים עמחם .ועתר .חתלבשי בשם הישוביסטד ח בראוחס בי חמזרחים
וחציונים מחם רבים מרחיקים עדנה מחלדשים כעח בשם חדש ומשחיתים
ומבלים ומכלים ריל ומי שיש בידו לעוקרם

מצרה דכח עושח  .וחמסייעם

ומחזקם והנכאים המח חייריס של ירבעם בז נבט ובו׳ .וחגר .קבלחי מכתב
ממחזיקי חדת ובראשם דדב מטשארנא ניי הוא מוחזק לתיח ויד״א שרוצים
לייםד חברח ישוב איי כדי שימצאו היהודים חכורחים רסום לנוס שסח
לייסד להם שם באיי מקים פרנסה ע״ד חחירח וחיראח כתבתי לחם שאני
מסבים אח וחמד .שונאים ימפרשיס מחמזדחים ־וציונים וכיוצא בהם אבל
עחח בא לידי מיש בלשונם מחישוביסטען וז״ל בלשק אשכנז פעתער דיא
ארגאניזאציאן אק ענגער פערבינדוננ צו ברינגען מיט דעץ איברינען אויף דק
 ,נלייכק פרינציסיעללעז באזיס שפעהענדען ארגאניזאציאן .לכן אני מרחיק
מהם עד שיהא וועד הרבנים דמדינה והמה ישאו ויחנו בדבי וכאשר יסכימו
חם אני מסכים נ״כ ולע״ע עיי חחחדבקוח עמהס הכל הולך אל מקום אחד
להיות כציאניסטען ויפה כתב בזה הרב הגאון הצדיק ממונקאטש שליט״א .
י ל * מה ששמעחי חחלוכוחיחם באיחעא נראח גלוי שמחשבוחיחם שמה לרע
ואפילו תינוק שיש לו שכל בקדמדו יוכל לחבק זאת ויפר .יעשה כרו״מ נ־י
בזח שמבטל כל חחכורה שם ואני כותב לחרב מטשארנא נ׳ י שעל אופן זח
אין אגי מסכים כשום אופן ואגי אומר שמחויב חדד״ג ניי עם כבוד חחיג
דארטח ג״י לשרש אחריחם ולעקור דבר זח כמקופכם כי חוא יסוד ומקור
משחית לחסיד שפח בני חנעורים פתודח ויראת שמים ועל חבלל זח אגי
אומר אולי מחקיום עחח הפסק בדניאל ומפריצי עמך יעמדו חזק ונכשלו עד
שירחם חקב״ה עלינו בחסדו ורחמיו חמרובים ויגאלינו גאולח שאמד .במחרח
וחנני בזח דידו מוקיר כבודו כערכו חרמח .

ח־ק שמעון סופד
אבדק״ק עדלוי
כי בעלי האגודה מתחלח גקו*או בשם חברת
צריכק למדעי!
•ישוב איי ואח״כ שינו את שפם לאגודדדוחבליחד.

סד

ו מ ו ן עולם
גב.

וזאת ליהודה הוא הרב דגאון הצדים המפורסם פאר ישודון עייה
פחדו נודע לשבה מהר׳׳י נרינוואלד זצללדדה האבדיק סאטמאר
״העתק• פספרו שרת •זכרק יחודו״•״)חארח דפוס בודאפעםט תרפינ ,דף קנ״ו

נןנ״ז( סימן ד .

סורו נא מעל אהלי האנודה
בשום התחברות ,שהיא מכשול
נדול וסכ״נ מיד ולדורות,
שיל״ת יום ד ב״ב לפג״י תעדיג לפ״ק
שלום ומדם »6־ pיפים ושנים טובים .לכ׳ עמיתי ורעי אהוב בין
אהובים עומד לנס רבים היה אלוף נעורי חגחיצ חפפו׳ פח״ח בקשית מו״ה
יוסף חיים זנ״ס נ״י חד פיהודי סגולה נטירי קרתא וירושלים עה״ק תובב״א
אהדשזדט ושתיח דמעיכ י״ג אחר חגחיצ ניי ואחרי פכתיח חנני
כדברים האלה לשאול את כבוד גדלו ,האפ האפת הוא הדבר הזה חאפור
במכיע שמעיכ חג׳ ג״י התהכר א״ע להברה •אגודת ישראלי ,ונס הוא גפגה
עם הראשים חעופרים שם בקרתא קוישא דיתשלים תובביא ,בראש ההברה
ההוא ל וכוי לקיים פצות לא תעמוד עיד וגר פופרחגו להוםיף עוד איזה
דברים ולדבר באזגי אהד ידיגיס באפת כ׳ הגי ג״י ,הגה כל הקוראים בםדיגה

יקרע סנור לבבם ,האיך שננה

וו את הדברים האפורים בם״ע בגיל
נדולה תצא פלפגי חשליט כ׳ חיג גיי חדא ועוד קאפיגא ,חדא .אפי׳ אם
חי׳ ברור לו חדבר חזח ,שבוודאי רשאי לחיות חבר לחברה אגודת ישראל
ואפשר גפ הוא פצוח או אולי גפ חיוב גדול .אפגם מי נותן רשות
להפקיר משום זה נפשות ישראל לאלפים וליקח אוכל פסיהפ
ומפי עולליחם ,כיק שכולל אוגגאק שם עיגיחפ על גדבת אחיחפ שבפדיגח
זו וכיק שבני אוננארן שליט״א מתננדים להברה ״אנודת

ישראל״ הניל ומרעישים כננדו ואמרו רבני אוננארן נ״י
לכל העם חק׳ חזח שבםדיגח אין אנו ספרנסין עוברי עבירה

כיק שיושבי ירושלים תיו חלא יביטו אחדי דבריו ועצתו של כה״ג ג״י לשפוע
בקולו ולעשות בטעשחו וחלילח וחלילה דם גפשות נקיים חלוי בזח חוא
חדא.
ועוד חלא פקרא פלא דיבר חכתוב אם לא תדעי לך וגו׳ צאי לך
בעקבי חצאן ומי רדל תסתכלו בפסיעו׳ שפסעו אבותיך וכר ובפח פסיג חי״ל
לאבותינו ורבותינו י ל כדי להתרחק מאנשים מעלי און ודחע״ח פחח באשרי

סה

תיהוץ עולם

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו׳ ובוודאי לא כיון לומד ולהזהיר מחבת
רשעים כמעשיהם אמתת הכוונה להזהיר מלילך בעצת רשעים אפילו בדבר
שאומרים לעשות לש״ש להקים זאת התורה ,והח׳׳ס ז״ל פי׳ ע״פ כי ישתם
דרכי הי ,אמנם אם צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם ,ואנשי אוגגאק
יוכיחו ששמעו לעצת זקנים ורבותיהם וסבלו כמה בושות וחרפות ומסרו
גפשם גופם ומאודם כדי להציל א׳׳ע וביב ולהתרחק מחברת פועלי אק חכות
אבותיהם ורבותיהם עמד להם שגדלו והצליחו וגם עשו פדי קודש הילולים
בםד״ש כחבטחת המשגה וכל העוסקים עם הצבור וכר ועתה כיח שכל

רבניה וראשיה הנאמנים לה׳ ולתורתו ית׳ קוראים בקול בדול
אל תאבו להם ולא תשמעו לבעלי חבר׳ ״אנודת ישראל״
ולהיות אתם בחברתם כל עוד שלא יבדילו בק אדט׳ ״לאינם אדטה״

וא׳׳כ האיך אתן אומן לדברי הפכיע שה״ג בחברת׳ והלא הוא מילדי המדיגח
הזאת ועיניו דאו ושמעו מהנעשה והנשמע ,וכ״ק ה״ג נ״י הלא הוא אחד
ממיוחדי וראשי תלמידי מק הכיס זללה״ה זי״ע ,ידעתיו לה״ג נ׳׳י עוד מזמן
שבתינו יחד על פתירא דדהבא שעד כמה הי׳ בוער בבחרותו באש אהבתו
בדביקות נפלא לכרנא דל ועד כמה הי׳ חרד לקראת דבר קדשו ,ואיך עתר.
בזה הדבר הנ״ל מעדו רגליו מדרכי ק׳ מ״ו דל אשר עמד בראש להתרחק
פהמקרבים בזרוע,

והאין* נשא פנינו לפני מנגדינו ,באמר הלא הרב המובהק מע״כ ה׳׳ג
ני׳ דפקוע שמי׳ תלית׳׳ב והכל עונים אהדו מקודש וצדיק הוא בכל דרכיו וכל
מעשיו לש׳׳ש וגש הוא מראשי תלמידי הכיס ז״ל והיא עומד שם בשער
השמים בתוך ראשי ומנהיגי העיה״ק וההוא אמר זה הדרך לכו בה להתחבר
עם חברה •אגודת ישראלי׳ וחרש עי״ז ושחת לכל העם הזה והלילה יצא
מזח תקלח לרבים מיד ולדורות ,ואבותינו ע״ה בהר גדיזים שעמדו חמברכים
ואמרו בקול רם לאמו־ ברוך אשר יקיים א׳׳ד חחורח חזאח וגו׳ כפי׳ הרמכק
הידוע לעשות העמדה והקמח לחחורח חזאח ,ואם יאמר חאומר שזח גופי׳
הוא הקיום להתחבר לח׳ ״אגודת ישראלי הלא הגדולי׳ והצי שבמדינתינו כדאי
חם שיחשבו כמיעוט לחוש במקו׳ שיש חשש^םכנת נפשות ולהם המה או׳

שהתחברות הלזה הוא למכשול גדול ולמזכרת עון לבל בית
ישראל דדו מיד ולדורות ,וע״כ בוודאי קשה להאמין שהאמת עם כמ״ע
הנ״ל ,לכן אם עתה לו ישכענו הלואי ישמעיני שמיד בבואם דברינו אלה
לעיגי חג׳ נ״י מחויב לפרסם ברבים כי שקר ענו בו כחג׳ נ־י ואדרבח

ילבוש קנאת גבר ירא ה׳ ויצעק בקול גדול םורו נא מעל
אחלי אנשי חברה ״אגודת ישראל״ כל עוד שלא יעשו כמצות מגחיגי

ודבגי אוגגאק נ׳ י שהם מלומדי מלחמת ה׳ וחיח״ב יחי׳ עם כהנה״צ נ״י ויהי
בזח ממצדיקי ומזבי רבים לשישץזבות "חרבים יהי׳ תלוי בו ואשד אתו כל
הגאפגיפ לח׳ ולתורתו יתב׳ץ מע^ח , \ / PW-*!4
/
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סו

כיד או״נ המצפה לרהמי היית וישועתו בה״י תמיד מתחק לפניו יתברך
שמו לזכות להיות חלקי ממזכי רבים או״נ הדושת״ה באהיד.

היק יודא גר״וו

נג
ארי׳ שאג מי לא יירא הוא מר ישישא קדישא הרב הגאק הצדק
המפורסם רבא דעמי׳ בוצינא דנהודא הו״פ וט׳ מהר״א ד״ש זצ״ל אשר
ישב על כסא מילאה של אבי אביו האיש אלקי קדוש ונורא רבשכבהיג
וזיל מכתבו:
רבינו בעל דברי חיים זי״ע ,האבד״ק צאגז,

האבודה עשתה  Tאחת
עם הציונים לבית ישראל היא
מכשול ונגף אבנים.
ארי׳ ליבוש האלברשאם
אבד״ק צאנז

ביה ד׳ תולדות פה׳׳ק צאנז יעיא
שוכ״ט לכבוד ידידי הרב הגאון הצדיק המפ.׳ נודר
נדר ועומד בפק בנש״ק כקש״ת חייםאלעזר שליט״א
אבד״ק מונקאטש
אחדשת״ה הן כבוד ב:י הרה״ה מ׳ משתלי שליט״א סיפר לי שבהיותו
במחנהו התפלא כהדר״ג עלי על מגיעת תשובתי על מכתבו וחנח באמת לא
חגיע לידי שום מכתב מכבודו רק חעלח חנדפםח דפםיד שיצא מאתכם גגד
חאגודח וכחדר״ג יצא ללחום מלחמת ח׳ וחדאח וחוכיח לדעת כי מטרת
האגודה לא זו שלא יטיבו מצב התודה וחיחדות אך עוד ירעו וישחיתו ובטח
מק דבשםיא יחא בםעדיכון ובפרט שחרבח מגדולי מדיגתכם שיחי׳ העומדים
אתו על חמשפר ואעכם צריכין לדידי כי חפם״ד שלכם לא חי׳ רק על
מדינתכם ואק נצרך סיוע מחרבגים ממדיגח אחרת אם אמגם כי מאוד לבי
עלי דוי בראותו שפל מצב דתינו חקדושח כמדינתיני אשר ירדה פלאים עיי
הציונים הרשעים אשר יצאו לבלע את הקודש ולהסית ולהדיח אחב״י מאמונת
יוצרינו ית׳ ויתעלה ועוד הצליח מעשה שטן אשר לפני איזה שטעות עשו
אגודת שא׳׳י אגודה אהת עם הציונים הרשעים האלו שקוק בלאק חאת
חיתח לאבן גגף ולצור מכשל לבית ישראל כי עתר .חיו יגחו אחריהם בית
ישראל בראותם אשר אגשים חשלמים עם ח׳ ית׳ ובתוכם ארזי לבגק אדירי

תיקון עולם

םז

התורה וצדיקי הדור הושיטו ידיחם לחיות אנודח אחת מם הציונים האלו
דום אחר יום אשר יתרבו •הציונים חאלו כי בחלקלקות לשונם ימתו מדיחו
בפרט לצעיד אחב־י חנוחים להתפתות וכבר גליתי דעתי שאסור לחתחבר
בשום חברח ואגודח כזו ואם מחרבגימ מחנדולי ישראל דמו לתקן אולם
הנסיק יוכיח כי תחלתם לחחמיר וסופם לקלקל ומאוד גחוק שיתאספו
במדיגחיגו הדבגים היראים לחקן חפדצח אשד גחהו׳ בעדה בימיגו אלה אולם
תש כחי למאוד וע־כ עיגי גשואוח לרחמי שמים שיערח עליגו חח טחדח
מסתם ויעורר לב גדולי םדגחיגו חאמיחים עם צדיקי דודנו לטכס עצר .לחציל
כלל ישראל משיני האריות האלה ואז גם אנכי אחי׳ גמבהעמהם וכר
ובזה הנני ידידו חדושיח הרבח באהיר סצפח לישועת ישראל ולחרמת
.
.
קח התורה בבאנםע

י

חיק ארי׳ ליבוש האלבדשטאם

נד.

שלמה שמו ושלימה משגחו ,סיגי ושקר חדים בתורתו ,חוא חגאק
האדר המובהק חפפודס׳ חובר חיבורים מחוכמים צדיק ונשגב פ״ח בעהמח״ס
ודל מכתבו:
להם שלמה שליט״א

האבודה אסורה כציונים
ומזדהים .ויבא נם השטן בתוכם
בעזרת ח׳ גצביפ מלך תרפ־׳ב •שאפלר• יע־א
שמיר וכוח״ט לכבוד יד׳ע מדגדל חרב חגאק הנדול
הצדק חק׳ חמפר גר ישראל עח״י כקש״ת מוחדר
חיים אלעזר שפירא שליט״א אבדק מונקאטש יע׳׳א
אחדי חח שלמא למר ה ת ק נ״י חנב״ע וחמכמת חרבנים חנדוליס
לאסור ההתהברות אל חאט־דח חנעני לנכון וחבר אני ליראי ה• ולחושבי
שמו והגגי מסמס לכל חדבדם חכתובים שם לחפח־ מחם ומהמונם והאגודה
אמוד! לגו בהציוגים ומזרחים ולא לועס נקראים כולם בשם אשר במעי
תיבות שלחם שם -שטן׳ ציוניסטק מזדחיסטען אגודיםטק לכולם מתחבר
השטן בחובם וסוף{ כולם להפוך הקמות על פיח חיו.
והנני ארנ הדושת׳ד! באחבח חותם בברכת חשלום דשנים
ורעגנים חמחי׳ חיים יוסיף לו שנות חיים טובים ומתוקים ויח״ר
שיתקבלו תפלותיו ודרשותיו ברחמם וברצון אמיר ומכור נס
,
אותי לטובח.

היק שלמה זלמן עדרענרייך
אבידפח

סח

תיקוץ עולם
נד.

מנחם יצא בקן קולמםו הוא האי גברא רבא ףקירא הרב הגהי׳צ בוצינא
קדישא חו״פ אור הגנוז האבדק׳ק פריםטיק זצללהיה התנא דבי בשיאה
רשכבה״ג רבינו הקדוש נ על דברי יחזקאל משינאווא זי״ע .ו ד ל ;

אגודה ושלומי א״י קשה
כספחת חברתם ,חינוך שלהם
לאנשים ונשים רעוע יסודתם.
רוב מנהיגיהם שבע תועבות
בלבותם.
מנחם מענדל האלבערשטאם
אבדק׳ק פריסטיק יצ״ו

שלום ובט״ם לכבוד ידידי ש״ב הרב הצדק המסורסים וכר
הגאון.כש׳׳ת כרה חייב אלעזר שליט״א אבד״ק מונקאטש.
קרת ככתבו הניענו וכר ועתה הנני מגלה דעתי כי גם

אנחנו
צועקים *  Sההכרה שלימי ־ ואנודה ־ ומבקשים מאת
השומעים לקולינו שלא להתחבר עמחם .ויכול כת׳׳ח לחתום אוחי
על המחאה כי א י ר י הרואה כי קשה החברה הזאת לישראל
כספחת כי היא מיוסדת ע ל יסוד רעוע אשר יסדוה שני רבני

אשכנז דקג״ר ק*רלבלאך דקעלין ודקטר קאהן כאשר כבש מלך אשכנז עיר
ווארשא באו שני הרבנים כאשכנז לווארשא ודרשו טובת ישראל מסדו
הבורה שומר ישראל היינו יודשעס גימנאזיוס עביר נשים נקראה בשם
חבצלת ־ בית יי1קב ״ יעכור אנשים םעמענארייס בראותם כי בני מדנתינו
נעודם יוכל חכמה חיצוניות י מ ^ ב ת ישראל עשו זאת ונלכדו ברשתם
הצדיסים אשר במדינת פולי? גדול ומחמת כי רבני אשכנז הגיל חמה שימד
שבת ומתנהגים בדוד היהדות ע״ב חטעו אותס אך חסבו שם חחברח
שלומי אמוני ישראל אבל הכל הולך על קוטב ההברה שומר ישראל וכאשר
ננרשו האשכנזים כורזרשא כפרו את התנהגות החברח לחדבנים הדועים
לנהל את הגימנאזיוס הבל כבראשונה ואחריהם נמשכו הרבה יראים דמדינת
פולי? כידוע הכל בתר רישא גדרא ,והירוס הדת הנמשך מהחבורה חזו אק
להעלות על הכתב כי עפי׳ הרוב הראשים והמנהיגים הם קלי הדעת והמ
מעוטפים בטלית של מצוד .שכונתם לשמים ושבע תועבות בלבם שמלמדם

תיקח עולם
את בגיהס חי לאפיין בביתם וכיוצא ,ובכן מצוד .גדולה להודיע אשר יראי
דברי ידידו ש״ב חדוש״ח באהבה
ח׳ יפרשו מחם .

ח״ק מנחם מענדל הלברשטאם
גו.
ואלה דברי בגו חחולך בעקבי אבוח איש חי רב פעלים מקבציאל
תפארת ישראל חחג׳ חצה״ק חמפורםם חאדמו״ר מקאלישיץ שליט״א

על שלשח פשעי עונות ,ישוב
הארץ בנשמי רעיונות .ת״ת
מעורב בשפת מדינות .ונם
הסתדרות הבנות .דבל אסורה.
כקוץ ממאירה.
ב״ח אור ג׳ וישלח רישא יצ״ו
שלום וישע רב לכ״ק רב רחומאי ה״ה הרב הצדיק הנחל
מעה ומגדול עומד לגס עפו פאר חדור גודד גדר ועומד
בפרץ ובו׳ וכו׳ כ״ש מפארים כוח״ר חיים אלעזר שליט״א
אבד״ק םוגקאטש יצ״ו
אחדש״ה הנה בבר ידוע דעחי בהנהגה חחדשח ועחח באחי לחדשות
לכחיח שליט״א שיובל לפרסם גם סבדחי בצירוף שאריח המליטה האומרים
האמת כפו שחוא שאין חילוק בין חברח ציוגים או פזרחים או אגודיסטען
או שלומי אמ״י ופרטי דרכי׳ םחועבים בעיגי חיראים חייגו חסחדרוח הבגות
)מטעם איראפא( חיא אסור וכאלו פלפדח תפלות ועוד יותר חרעו שחחידו
שפח המדינה בח״ח ה׳׳ו ורעה שלשי׳ שהסכימו ליישב אח״ק בחמר ונשנו
וכעץ כבישה קודם הקץ ועבירה גוררח עבירה עד שהתירו הפרושים ח״ו
לימוד הםעמיגאר אשר הוא קק ממאיר ח״ו וח״ו וכלל הדבר כל היוצא
מחחתחברוח ד״ד אשכגז בצירוף איזה גדולי פולק אץ זה שייכות לחקדושה
אדרבה חיו מכשול הרבים הוא ושמעחי דברים ברורים שהצדיקים שבהם הס
צועקים לאמור אגו במצודה חשי״ח ירחם משלח א ו הגואל צדק ב״ב בחסד
לגאלינו וחוא יעלה אותם פפצודתם כ״ד הכותב למען כבוד שמו יתברך
ידידו דו״ש באג״ח ע ־ב

הנה הלברשטאם :
אבד״ק קאאשי״ז

ע

תיקון עילם
)נוסף על מיש כבר לעיל אוח מיו( חיל:

כל דבר הדש הוא היזק ניכר,
היראים שנתפסו ישימו ללבם
לחשוד ,עבודת קרקע בא״י היא
דבר שקר ,לההזיק בסופת
רמבזדנ זהו עיקר.

ב״ח
 oשלוכ״ט לכבוד ידי״נ ח׳ח חרב חח״נ חצדיק חמפורסם
חרפ בנש״ק וכר כקש״ח מויח חנח חאלברשטאם שליט״א
אחדשיק חנח כבר גליחי דעחי למי כח״ח כי טחגחוץ מאד לעמוד
בשק ולחק נדר תוח״ק ולחודיע ברבימ כי אנחנו מחזקים בתורח ישראל
מבא אשר שנא לחמ כל דבר חחדש ורק אנו מחמבימ לחנך חילדימ עס״י
דמי חחלמוד והפוסקים כסי אשר חות לנו רבותינו חקדושימ וחלילח לערב
חכמח חוחיק עם חכמח חיצוניות רק המודח דרך לעם ח׳ מחויב לחיוח ירא
ח׳ באמח ואז יוכלו לבקש חודר .מפיו ובערד .שמענו אשר נמ במדינחינו
נאליציע נתחוו חבותח שונוח ומושכימ נמ חרבח מכח חיראימ אחריחמ
מחמח חסרק יתעד .אבל כסי אנו חרואים לא יצמח מזח שומ דבר טוב ק
דע ח״ו ובאמח למד .לנו לבקש חחבולוח נגד רצק חש״י אנו מחמבימ ללמוד
וללמד עפ״י דמי אבוחינו ורבוחינו חקי בלי שום חכמוח והש״י בטח ישמור
אח עמו ישראל מכל רע ־ וד.נם כי חולים א״ע שנם רבנים נדולים ממתנח
אחרת עשו כזד .אין דומח מדינר .למדיגח ־ אנו מכיתמ אח מדינוח נאליציע
כי כל דבר חדש מזיק מאוד ובסרט לבני הנעורים ע׳יכ אני מחויב לחגיד דעת
כי חבל חולך למקום אחד ננד דרך חתודח וחיראח ־ ונם מחויבים אנו לראוח
ולחשחדל ולחחזק קופות שכולי א״י בכל מד .דאסשר כת שיוכלו נמ על
להבא אלמם מאחב״י לישב שם על חחורח וחעבודח גלי שום טרדח
ויתפללו נם עלינו בני חרל שנזבח לקיבוץ נליוח ביב ובל עקר מצות ישיבת
איי חלף בזח שאנו מחזקימ ידי חלומתמ שמח חורח בקדושח ולא יתנו
ידמ חיו לבת המהרסים ?ופות איי באמרם בי עקר ישיבח איי לעבוד שמח
עבודח קרקע בי חוא דבר שקר ק כ״א יוסיף אומץ לחרבוח שקלי וקודש
ולחחדק יד חעניים ח׳ח ליראי ח׳ חיושבים על אדמח וקודש ומרבים
חחגוגים נם בעד אחיחמ שבנולח ונמ במדינתינו מחויבים לחתאמץ בכל
) Oשלשח כתובים חאחרוגים חללו גשלחו לגו פאח חחיצ מקאלישיץ
שליט״א(

עא

-תיהק עולם

עוז לחחזיק מנחנ ישראל םבא רבוחינו ברוח קדשם חות לנו דרך אשר נובל
לילך בח עד מאח משיח צדקינו בקרב ,ולבי מאוד דרי עלי בראוחי בעדה
רבו חחדשוח במדינחינו ונתסםו בו נמ איזח אנשים מכח חיראימ יעזור חש״ י
שישימו על לבם לחקור כי לא זו חדרך אשר לכו בח .ויחזיקו מרדכי רבותינו
ובזכוח זח קרב חשי״ת נאולתינו ופדות נפשינו חש־י ידחם על שאריח עמו

ידעתי בטח כי גם הגזדצ מבעלזא שליט׳׳א גם הוא שונא
דרך החדש אך יען כי חוא דחוס ממדינתיגו לזד .לא יוכל
לבלות דעתו ברבים אך כל איש מבקש חאפח יודע בבידוד דעתו.
ידידו דוש״ח באחבח ובלונ׳יח מבדם בברכת נטח״ט
ובשמחת חחנ יום נ׳ י״נ חשדי חרפ״ו קאשוי

שמואל ענגעל אבד״ק ראדימישלא
כעת מן חנולימ פח חנ״ל

נח.
חוא חרב

ואברחם זקן שקנה חכמח עובד ח׳ בקדושח וטחרה
הנאק חקדוש ציםיע המפורסם לשבח מק האבד״ק אינטערדאמ ונאמאד
זצללח״ח ו ז ל :

נם אנכי באתי לחיות סניף לאריות  .לאסור לערב לימוד
תוח״ק עם לימודי חול וחמשנח ידו על חתחתונח וחנס מי אנכי

לחיות סניף כי אינני כדאי למלאוח דצריח׳ אך לבקשח חרב חקחנח״צ מ ש ק
אראלים ותדשישים שלשלת חיוחםק צדיק בן צדיק כקש״ת מדד .חנח
האלברשטאם שליט״א חאב״ד קאלישיטץ .ולעשות דצק צדיק חפצתי מוי
מאמר לי ח״ב חרב חנח״ח בנש״ק חאבדק ראננא יצ״ו שמ לו חנח״ק
כוצינא דנחורא חנל שליט״א שנם אנכי אחתום עץ ,ואם לא יועיל לא יזיק
ולראי• בעה״ח איר ליום ב׳ לסדר כן ידבר .וכר בשנת ©*״ת תמנע יצייו

ה״ק אברדט יחושע פריינד
)האבד׳ק אינטערדאם(

נם.
המאיר לארץ ולדרים הוא הרב הנאון חעצום חמםורםם שד
חתורח צדק כביד בקשית מייד .מאיר אראק זצ״ל האבד״ק טארנא
בעחדדס שרת אמרי יושר .אשר כתב לרב נ ד ל א׳ מאליציק בזחיל:

עב

תיקון עולם

ביה
מכתבו הניעני בזה הרגע והנני עט ממהר להשיב לו ע״ד אשר כתב
בת״ר כי יצא קול אשר הסכמתי ללמוד למודי חול בבתי תלמוד תורה
שקר הדבר ומעולם לא הסכמתי לזה .אמנם הניעני מכתב מהרב
מסאקאלוב נ״י אשר בחב לי כי שם לומדים זח מכבר למודי חול בבתי ת״ת
ורוצים עחח שי׳ םטעם חמםשלח וירויחו בזח שלא יכרחו ללכת בבתי ספר
חעמים ותוארו לפני אח נודל חנחיצח ועל כל זח לא חםכמתי לזד .ובפרט
במקומות אשר עד כה לא למדו חול בבתי ת״ת .וקבל כוח״ט כנפשו ונפש
דוש״ת

חק מאיר

ס.

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך חמד .חכמי קדושי ישראל צדיקי
אמת אריוח ונמרים מדור שלפנינו זייע איך שהתרחקו בכל מיני התרחקות
ולא אבו לחכנים עצמם בשום צד חיתר לעלי׳ ל א ק ישראל לעבוד בשדות
וכרמים וכידב )זולת כתיקק רבותינו הקדמונים שרפי קודש זי״ע בסדר
חכוללים ע״י צדקח לרמבה״נ ללמוד וללמד לשמור ולעשות התורה והמצות
בפרישח מעניני עוח״ז שמד (.כאשר עיניכם חחזינח משרים •שפת אמת״ חבק

לעד מכתב עוז של האדמו״ר מנור רבן של רבבות אלפי

ישראל מרן הגדול והקדוש בעחח״ם ״שפת אמת״ זצק״ל)לחלן
יובא אי״ח נ״כ דברי אביו חנאק חקדוש וחנודא בעל חידושי חרי״מ זי״ע( ־
חנדפם בם׳ חידושי חרי״מ ובור ארי׳)דפוס בילנורייא תרע״נ( במכתב ח׳ בסוף
הספד בזח׳׳ל:

עלי׳ לא״י גם להרדים שגכון
לבם בטוה ,אין להתיר להביאם
לגסיון הנפש והרוח .ומשרבו
בה פריצים ורשעים ודאי איסור
יש להוכיה.
ב״ח ה׳ קדושים י״א למב׳׳י תרם״א נור
החיים והשלום לכבוד אהובי מחו׳ הרב הגדול המפורסם בנשק
קדוש יאמר לו כקש״ח פרח ישראל שליט״א
את מכתב כ״ת שיחי׳ קבלחי בצירוף חפלפולא בדבר חלכח ושפחתי
בראותי כ״ת מטייל בשים ופוסקים ארוכות קצרות ,וחנני למלאות רצונו

תיקון עילם
להגיד דעתי חקלוש׳ בז.ת כענק הלב׳ ובענק מעשי בקצר׳ בוודאי מי שיש בו
קצת י״ש מקבל עיע לשמור ולקיים מצות התר׳מ ויודע בנפשו שגם ב״ב לא
ימחו בידו אק לו לחוש ולמצוח יחשב לו ,והגם שעלי׳ זו שלא לשמה יחשב
נובל לומר מתוך שלא לשמה בא לשכה ,אך מי שאין בטוח בנפשו לקיים
מצות כי רבים ד.מה מתנות עניים ומעשרות עולה כחמש מן התבואות ויוחד
וחעולח על כולנה שנת השמיטה שהיא נסיק נדול לפ״ד בפרט אם כל
מחייתם יחי׳ רק מתבואות חארץ לכן לא בניקל לבוא עצמו לידי
נסיק מה בפרט מיש כ״ת שיחי׳ לחתיר גם לחאגשים" מתנהגים בפריצות
במדינות הללו על סמך שעולה לשם יכניע א״ע,וכו׳ הם.לי לזרעא דאבא

למימר הבי והלא כל עליותיו אינו אלא לרעות א״ע.מהמת
שפרנסתן דהיקא בכאן ,ובטהשמעכ״תשי׳ •מהכיתות הפריצים
הרשעים שנתפשטו בא׳׳י ובירושלים או לאזניםשכך שומעות
לכן בזה בודאי יש השש איםור לפע״ד כ״ז כתבתיילהלכה ,ועתה אני

כותב למעשה לאשר כ״ת רצינו להשתדל בזה להסב לבות בני ישראל
לעלות לשם מחדאוי שלא לסמוך א״ע על חמעשח רק לשלוח שם מקודם
איזה אנשים בעלי דעת שיחיו שמח לפחות איזח הדשים שיוכלו לראות אם
באופן לחחיות איע מצמיתות האדמה כי אינה דומה שמועה לראי׳ וגם הלא
י הרבה'אביוגים בא׳׳י למח לא יעשו נם חמד .כן ,ועכ״פ צריכק מקודם לשאול
לאגשים מכירים אשר יושבים שמה י כמה •שנים לשמוע מד! בפיחם בזח׳ ואשר
נראח מכ״ת כי נעשח חשתנות שמח שהאק מצמחת בברכח יתירח מפה
שחי׳ לפנים אנכי לא שמעתי מזח וזח יכולק לחתוודעות מאנשי א״י.
ומח שבא עוד בדברי כ״ת שי׳ שיתקבצו רוב מבנ׳׳י כריבאי מאלף וכל דבריו
תימא הם י שעל בזה נאט־ אל יתחלל חוגר במפתח ולא נוכל לצרף זאת
להתיר לעלו׳ לא׳׳י והקב׳׳ה ישוב שבותינו בסהר׳ ויעלנו לציק ברנה וישמחנו
כימות ענותנו .כה דברי ידידו מחר הדו״ש

ארי ליב

ה״ק
ספה ק״ק נור

סא.
וכן כתוב בדברי קדשו של רבינו הנדול והקדוש רשכבה״נ
א״א מרן משינאווא ד״ע בנדפס בס׳ •דברי יחזקאל״ בהלקוטים
מכתב עוז אשר כתב כקדושת לשונו אודןת חתנועמ,חרעח חזאת של
ישוב ארץ ישראל בעבודה .נשמיות ופועלים  .שחתחילח שד בימיו.
וזח לשמו שם:

תיקון עולם

עד

לא ישלחו הצדיקים בעולתה
ידיהם .לשלוה לעבודת שדה
ב א  pאביתידם להמסיתי׳ .ע«ז
צא תאמרו עליהם .רק לעוסקים
בתודה שם תהיו מסייעיהם.
ביה יזע ב׳ בשלח תרנ״ז לפיק.
לחובבי חמופלג מ׳ מנשח שרב וחרבני חמופלג מ׳ דוד כ״ץ בק׳ ...יציו
א ש ר שאלחם למח אק מכניסין עצק צדיקים בחביח חשולחים אנשים
לממד ש ד ו ת בארק ישראל .כי חי׳ אצלינו מאנשים נאמנים וכשתם ואמת
ש ל א נחזיק בידם אדרבח לחניד למי שנונע יראת ד׳ בלבו למנוע מלילך אחמ
וחמפתבים שחס תעתיקו בחיבור שלחש גנוב אתם שחרב מקיטוב וכוומח
כ ת ב ו ז א ח לענק חאתדוגימ ליקח מאיי וחם חתסיסו אותם על שם חברתם
ו ז ב ו א ח ד ראיחי בספתחם שחיא ראי׳ על מעשיהם שחם בולם תועבות ד
ש כ ת ב שם שמי שדר באיי אעם׳י שאינו מקיים התורה אק בו עק תיצק זחב
ר ו ח ה על שפתותס שרוצים לחטעות את הכתות שיסעו לאיי וילכו בשתתת
לכם כמו שנק עושים בעלי חקאלאניע מחללק שבת בפרהסיא ולק צא תאמרו
 .ל ה א נ ש י ם המםיתק אתכם רק לראות לחזק ישוב חארץ בחרבות לשלוח שקלי
ק ו ד ש ליושבים על התודה ועל העבודה עד ידום ד קרגיגו משוב שבותינו ביב:

חיק יהזקאל שרגא הלברשטאם
סב.
מכתב שני מאת האדמו״ר הגדול מליבאוויטש שליט״א
£עיין לעיל פאות ליה עד מיד( שב׳ ע״ד השקפתו בעגק האגודה ככלל ח״ל»

ציונים מזרחים ואגודים הן
שלשה השרים .כולם כאהד
בחכחשת התורה נעשו עדרים.
ומשר אגודה עולה על גביהן
להזיק לאהריס.
ב״ח אי ב״ב ש ב ט תרס״ד ראמטאוודאן
כבוד ה ר ב הגאק הפסורסם בתורתו ויראתו עמוד
היפני פטיש חומק טע תרשישים ובגן של גאוני
א ר ץ כבוד ש ס תפארתו פ ו ח ת ח אלעזד שליט״א 5
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ה נ ח מ א ז כתבתי ל ה ד ת ג ב ח ו ד ש אייר ח ע ב ד לא

תתעגגתי ע ל

תיקון עזלס
נועם אסרתם ושיחתם .ופה מאוד גרסה נפשי לדעת פה פעלו ועשו במשך
היפים הרבים ההם .אשר בטח יסדו לפו מחזיקי הדת כאשר עלתה
בפחשבח שיבח.
בחדש יפי פנ׳יא חעבר קבלתי פכתב חזפגח על כנסי ,נחילה
של גאוני עולם כתובח בדברים חמים ופעורריפ את חלב  .לבא לחשחחןש.
ובאשר ראיתי חחתום עלי מר ד״ר כחן יחי׳ חשבתי אשר בודאי יש אח
התקשרות עם אנודתם ועניתי לחם כפי חחעתק אשר בזח .ההזמגה
וחפענח וכמובן אשר לא נעניתי ובימים אלו חגיעני דברים שבדפוס אל

שיטת

הציונים

מה שואפת אגרי ומה יצרה והרואה ידאח כי
שיטתם ואק בין אלו לאלו אלא חכשר חרבנים בלבד ,וחכשר זח השיגו
חאשכגזי׳ בתרמיתי וטכסיסי פוליטיק ,אשר חשכיא יותר מחביריחם ושולי
בריחם חפגיםי חציוגיפ וחםזרחיפ ,וחםסתכל בגאופי חגואמים של חכגסי׳

תאה הוא כי תלת קשרין מתקשראין דא ברא אגודה במזרהימ
ומזרחים בציונים וכולם כאחד להכחיש את דתורה רס אלו
האהרונים תגדילו לעשות בזח אשר גזלו את אדרת הרבנים

ובכח חחורה הם באים ,מן הראש בועד הפועל עד כו׳ כולם מדברים בשם
חחורח ,והתורה הוגרת שק ואומרח עשאוני אלו כלי נשק כר אך

הרואה יראה יבין וידע מי המה.

וחגח חם עושים בחריצות גדולח ,ואין םעצור לתחם ידעו לכק את
חשעות וחרח־ווח איך לאסוף בגודנם את חדבנים שי׳ אשד רבים מחם בטח
כבר גסוגים לאחור בראותם אנח פגי חמגחלים מועדות,
אםגם םדוע לא הודיעו לגו חדר״ג וסייעתו שליט״א פח עלח בידם הפ׳
לעשוח בדבר חיזוק חדה אשר שפעתי כי רבים הן הפד .ק ירבו הדורשים
כי תוסד חברר .מחזיקי הדת עס*י יסודי התורה האפיתים ואשד בפולין ישגס
הרבה שםחגגדים על חג״ל ודורשים כי יעשר .אגודח מחזח״ד  Oולייסד בתי
אילפגא עס״י דרך חאמת ובשבועד .חעברח קבלתי מכ׳ מאחד מידידי וכותב
אשר בפראנקפורט םאיק גוסדח אגודת יראים בשם חאחדות ובטרם אדע
פח מטרתח ,חח בחדש אשר קבלחי מכ׳ מא׳ מידידיי םח׳ינ וכותב א אשר
היראים חאפיתי׳ באשכגז חפ נגד האבודה.
)׳־( שאלת חכם חדור חיא חצי תשובה וחחשובח בחב בעצפו לשל
בי חאגודיים בטכסיסי פוליטיק חשכלו לאסוף בגורגם חרבגים ובר ־
ואפ כי ת׳׳ל רבים ושאמים גדוא חדור חפחגגדיס לאגודח אבל מפוזר
ומפורד חמד .ואין משתמשים בחכםיםי פוליטיק וחאפצעים חצדיביס
אח כי חמימים חמח עם חי אלוקיחמ ,ואגורח כמף לא ימלאו קציני
עם בכיסיחם ,וגס טעמם ונימוקם להתרחק מבל מיני חבורות וארגון
רק חתורח וחש״ע םאורגגת לכל ישראל ואכפל.

עו

ת ק י ן עולם

והנה בשבוע העברה באתי בדברי חחעוררוח למכירי בסראנקםורט.
אשר ישתדלו לייסד ישיבה בלי שום לימוד היצוני ולא אפונה אשר בטח
ימצאון שם בהורים ההסצים ללמוד תורה בטהרה והאמת הוא אשר בבל
מדע׳ אשכנז אק אפילו ישיב׳ אה׳ ובדעתי כי לולי הי׳ לי איש המוכשר לזה
לייסד ישיבח במקום חחוא וחיינו שיהי׳ למזק בננלה דר״א באמת ויודע שפת
חמדינח חייתי שולחו לשם על חשבוני לייסד שם ישיבח ובזח חנני פונח
לחדרינ שליט״א חיוכל לתח לי איש אשר רוח בו שיקח על עצמו חחחעוררוח
לייסד ישיב׳ כאמור ומח חוא משכורתו של איש בזח לחדש בשקלי אמעריקא
חנםיק חדאד .לי אשר אחרי עבודח ויגיעח של איזח שנים עלתח לנו
לייסד ישיבח נחדרח באחד חמקומות שרובם חיו עמי חארץ כפשוטו .וחיום
ת״ל שם כבר כמח ובמד׳ ישיבות נחדרות ובחם נם מופלגי תודח חח חלקינו
מחיים ותעודחינו עלי אדמח לחאיר מחשכי אתן באור חחורח .
אשאר לחכות על מענח מאת חדר״נ שליט״א ואקוד .כי חאל חטוב
יראה בעינינו דרום קק חתורח וקח ישראל עמו בגו״ר.
ויקבל חחוח״ש והברכה מאדה״ש כאו׳׳ג וידידו הדו׳׳ש
מוקירו ומכבדו ברנשי כבוד ואחבח וברבח חתורח :

יוסף יצחק שניאורסאהן

סג.
ומרדכי יצא בלבוש מעטר .עוז קנאת ח׳ צבאות חוא חאי סבא
קדישא חרב חגאוץ המפודסם חאבד׳ק ח׳ מאד בעל לבושי מרדכי

זצללח״ד) .עיק לעיל אות מיז מ״ח מ׳ט( והדסים תשובה ארוכה בתור מהאח
נלוי׳ לעומת חאנודח שחתרח חתירות שונות לארוב על מדינת אוננאוק בכלל
חל׳׳ה:
ודברי צדק אמת חא באש לוהט עשו רושם גדול מיד ולמרות,

מכתב גלוי
שלא כדת עושים מפעלות,
מעשי צחוק עונות פלילות,
בהם כמה חששות ומכשולות,
אגודת עשו משלו עליהם
משלות ,אסור להתאחד עמהם
בפרטות וכלאת.
הנה ליום ד פ׳ תולדות כ״ז ב״ח לחודש חשק נקראו למועצות לעיר

תיקון עולם

י עז

פעסט לבית חקאנצעלייא הרבנים חגאונים נ״י וכן בע״ב הניחרים לועד ע״ד
החבדא האגודה הידוע אס להתאחד עבהם ובאיזה אופן והנח באחי
שפה וגליתי דעתי כמד .פעמים שלא להתאחד עם חברא ?ו מפני הקיל
הנשמע בכמה דברים שעושים של״כ כפ״ש בפכתב עוז של הרה״ג ה צ ד ק
אב׳׳ד ק״ק כונקאטש שליט״א שהעמידו מ״ש מתיבתא בק״ק ווארשא אשד
הלמודים במדעות חיצונה עם בהורים שלהיות מוכנים למורי הוראה וכז כיו״ב
באו מכתבים מרבנים הגאונים וצדיקים פאה״ק אשר עושים תמן בהעמדת
בתי הנוכים נערים ונעיות עם סול באשה ומסדרים להם ספרי רפ״ד אשר
ע״כ צועקים מרה בצרת רבים ר״ל כידוע,
והנה אמרתי דעתי עפ׳׳י הלכה ותקנה שאין ביד היועד לפרוש מצודת
ההתאתדות על המדע׳ בכללה אשר כבר בבתב ונחתם מיד הגאוני׳ צדיקי*
יותר מארבעים שנה תקנות קה״י )אדטהאדאקם( והנה טעמי וימוקי ,הלא
אק שום שייכות ולא רשות להטיל על המדינה מדביי׳ שהם הוץ למדינתינו
ופה להם הורמנא ורשות לזה בדבר שאין שום שייכות ונגיעה ברבר שאינו
למען ת״ת כגון טיב מורי הודאה וטיב תניקת שב״ר ולא לעניז קביעת בני
הישיבה ונם אין שום שייכות למען יר״ש ועבודת השיית וכי חחברא הנ״ל
עוםקי׳ אך ורק למען הצל מהכרא הצייניס המושלים בעוהיד גם
באה״ק וזאת דבר פרטי לכל ב׳׳י להושע ולהשתדל אצל נגידים ונשואי פנים
פני חמלבות ובכל עת וזמן נמצאים חי׳ שלוחי דרחפנא כמו הצדיק הנ׳
מהו׳ יצהק דייטש זצ׳׳ל והצדיק המנהיג וראש המדינה מהו׳ יצחק רייך זצ״ל
ומד .לנו לחברא המערבים תערובת חול בקודש היאך אפשר
לועד להכריה מדינה כולם להתאחד עם חחברא הנ״ל.
ב( הלא כמה רבנים הננ״י במספר הסכימו וחתמו לאסור חחחאחדוח
עם חברא הנ׳׳ל עבור טעמים ונמוקי׳ הנ׳יל וכן כתב לי תלמדי רב גדול
כהימן ונאמן פמדינ׳ שווייטק כלשק הזה אם כי האגוד׳ עשו טוב׳ בלמוד
ת׳׳ח מ״מ כמה דברם עושים מפעלות שלכ׳׳ד והלא איתא בסי׳ ג׳׳ג במג״א
ס״ק ע׳ דכל מד .שחוא דבר שנוגע לכלל אפי׳ מעוט יכולק למחות ואפי׳
ברנק בעלמא כתב חמנ״א דצתך לחושיב ב״ד ע׳׳כ ועיי׳ בתשר מק הח״ס
סי׳ י״א שדעתו כדעת חראב״ח דגם חפעוט יכולק למחות ונם כ׳ דמצרפי׳' ב׳
עדים אפי׳ משני מקומות ובב״ז ישנו כמה עדים דאפי׳ מצד אסתן פצרפים
כי לפני לבד העיד ת׳׳ח נאמן ומהימן בע׳׳פ כי בקחלח אחת תחת

חמםוח פורים צחוק עשו נערים של אגודח מחול ממש

)מ״ש באל( שחוא עון פלילו כידוע ועד שני תלמידי הנ״ל
במדינת שווייטק ונוסיף עד״ז המכתב מצדיקים רבנים הגדי וא״כ שחם
טעמים חנונים למחות גם הפעוט ברבי׳ ועיין במשפט שלום ביש בנ״ז
בירד סי׳ א׳ דיש ביד חקחל לאסור שחיטת שוחט אחר חיינו אם חשוחט
דפתא חוא הוא פופחא בשר בלא שום פקפק אבל בל״ז אפי׳ חוא כשד

עח

׳תיקח ?&לס

לסי חלבה שאין לבדד פסולו כבד יש טעם נכק שנם חמעוט יבולים -לקבל
לחם שרב שאין עליו שוס רנק א״כ כש״כ וק״ו ב״ב של ק״ו בנץ שישנו
עדים כשדים ונאמנים על כל דכה ביעודים חנ״ל שיש טעם נכק למחות נס
ביבי׳ תדאי הועד אין כה ורשות יותר מטובי הקהל ועיי״ש בח״מ
מיי א׳ וסי׳ ב׳ חזקת וכח טוח״ע עכ״ז אין בידם עשית דבר שיש בו

פקפוק או רנון וכשכי״ב בדבר שיש עדות בדורי כמו בנ״? וכנ״ל

 0הא מבואר במם׳ סוכה דף מ׳׳ו דבטלו נטילח ד מיני׳ אפי׳ כיוס
א׳ דחוא מ״ע דאודייח׳ מבני א״י אם כי בקיאי בקביעי דידח׳ עכ״ז מפני בו•
ח״ל דאינו בקיאי׳ ולא נחנו שבח לדחוח מפני מרח דשמא יעברנו ע״כ לבני
איי נמי לא נחן לדחוח שלא יחי׳ בב׳ תודות והא בנ״ז כמ׳כ דהא כמה רבנים
חע״י קבלו וקיימו חאיםור חחחאחדוח ובמד׳ יחית אסיר חנ״ל ועכ״ח אק
בידמ לקבל נזרח חועד ומחזו כשחי חורוח מפני זח לבד כדאי למחוח דחוא
מפי הנמ׳ דברי חכז״ל .
ד( שאין ביד חושי דמדינח לדק בדבר זח כי חחברא חאנודה
הבטיחו לחןנדבח כמד! מיליאנען לטובת חישיבוח אס מדינח אונגאיי יתא־׳ד
עמחמ וחא מבוא׳ כמס׳ ב״ב פ׳ חז-זת חבתיס דןש מ״נ חאומד מנח לעניי העיד
אק דני׳ בדייני׳ ולא מעדי׳ שמאותו עיד דנונעי׳ בדבר וזח ממש כניז דידאי
ודאי נונעי׳ בדבר שעי״ז ירוויחו להושיט מזונוח ומחנוח כנחונ לביי הישיבה
כידוע ופשיטא דאין בTם למיד נגד החששות שיכול לצמוח
מהתאחדות חנ״ל ח״ו ואכ״ל .
ה( כיון דנתבדר כל חנ״ל שריי לחם לחחייחד עם נשים אפי׳ עם א״א
ושאר קורב׳ וחא במס׳ םנחדח פ״א זה בורד דפליני ד״נ ודש ד נ ס״ל
דחשוד על העריות בשר לעדוח ודש ס״ל ארבעי׳ בכחפי׳ וכשר וא״ד דמודח
ד ג דפסול עדוח אשד .ורשיז״ל פי׳ דלחכי לר״נ כשר לעדות דם״ל כרבא
בפ״א ד״מ דבעי רשיע דחמם ודש עכ״ח ס״ל כאביי דליב רשע דחמס דגם
אוכל נבלוח חוח רשע וקדנן בי׳ אל תשח וגו׳ ובחום׳ שם דאיידי שאח כאז
עדים דק קול בעלמא וכן פסק חדמ״א בח״מ סי׳ ל״ד סעי׳ כיח דבתיל עס
העדר ומחייחד עפח׳ אם אינו דק ע״י קול כשר לעדוח וחוא כדעת חתיס׳
הג״ל וממילא אם יש עדוח פסול ולפידש״י ז״ל הא תלי׳ בפלוגח דאביי ודכא
דאביי גם באוכל נבלות נקרא רשע וממלא אם יש עדם שרגיל עם עדות
ומתייחד עמחם דחוה רשיע דהא קיימ״ל כאביי ביע״ל כג״ס ובג״ז כבר גתביד
כי כן דדכ׳ של אנשי אשכנז במקצחן ברובא או במעוטי׳ בחברא אגודח חג״ל

דרכם בכך הכורת אנשים והכורת נשים נערים ונערות רדוע
שא״א בלא ייחוד ותלות בעדות וכן נתברר לי על אדם מסורסים שבחם
שאין רצוני לחזכיר והא ודאי אסור להתחבר עפחס משרד׳ כמ״ש בפ׳ אטיח
מ״ז אל חחחכד לרשע ואיח׳ באבוח דדג דאסי׳ לחורח ועיי׳ בתר״ט דהוא
מדברי קבלח שחוא כדבד תודח כמ״ש במס׳ ריח בב״מ ומעתה אין

תיקי! עולש

עט

שום ה״א שיש רשות להועד לגזור דברים נגד אפודי תודה
חלילח וחלילה .
ו( החששות וחמנשולות אשד יצמהו מן התאחדות אמרחי עפימ״ש
בחי׳ מק חתיס מס׳ גיטק פדה שם אד׳י אשרי אדם מפהד תמיד ובנמ׳ ברבות
דיס לאדם שחי׳ תמיד מפחיד חטא׳ את שנאמר פחדו בצק חטאי׳ כן מקשח

בגמ׳ וחי׳ האי בדברי תורה י־תי׳ ופי׳ דודאי בדבר שחי׳ נמשח מכבר ובא
לידי מכשול בזח נאמד אשרי אדם אבל בל׳׳ז חטאה ובנ״ז ידוע לי מד.
שנעשח בכמח קחלות אשר רבנים גאונים ונדולים חי׳ מוכרחים לעזוב מקומן
מפני חלועזים מארק אשכנז כידוע מק״ק מאקאווא מק בעל ידיעות שלמד.
כמעט הי׳ קובע דירתו בקיק גרוו״ד והגאון מפינפקירכען בעל •עני ישראל•
והי׳ מתגורר בגרורד אצל בגו והרה״ג מהר ישעי׳ דייטש ז״ל עזב ק״ק דיולא
והי׳ במצור ומצוק והגאק בק׳׳ק קאמארען ז״ל ג״ב ידוע מהצרה בצדו וגס
גודע לגו כי ע״י תלמידי רמ״ד נהרבו שני יידינית מעהריז ובעהמען
וכן מדוח׳ טרענטשק עד מהח ט א  pוארווא וננע לפני׳ מ א  pגאליציק כידיד

בשר״ץ מתחלו>

ז( משלו משל על חבירו לאמור אגודת עשו בי
ורב א׳ אבי־ לי כי אק המקום לומי הלצות והיד .אסם בזח עד״ז אימי־ מה
אשר שמעתי ממ׳׳ו חגאק המובהק ז׳׳ל שהי׳ כחאיה לראות ולבקר רכ אחד
הפורסים מאשכנז ללמדן וצדיק אס כי חי׳ בקי במדעית חיצוגות ביותר וכאשר
בא לביתי ראה שהי׳ מעלה בידו ילדיי הגבה למעאז שיראו חטפליכ׳ יצלמי׳
אשר ישאו הכימרים לאומתם שידוע והוא ריפד מהצדיקים אשר אביחס
שמרו ועצמו עיני יונקי שדיים שלא יסתכלו בטפלים הג״ל ,ועיין בסוח״ג מס׳
מנילה שם נאמר אמר ר״נ כל ליצנותו אסירה בר מליצנתי
דע״ז דשרי דכתיב וכי׳ אם חמתם שככו וישוכו מחרק אפם והלא דברי
חבז״ל כדרבונות כמסמרות נטועים .
ה( טעם פשוט שאק ביד ועד הנ״ל ייעשיח שום דבר בי לפני איזח
חדשים ח״ אסיפד .למען בחירת אנשים רבנים נ״י וכמ״כ בע״ב וידוע רכסה
אנשי׳ בח־־ו מחללי שבת ובן אנשי מחכי׳ מזרחים שנאסי־ו מכבר מחיאונים
כמו חציינים וידוע כי לאחדים המה ולי ידוע איש א׳ מהם שחוא ממחללי
שביק וזה ויראי הוא נגד תקנת קה״י ארטח׳ כידוע ונראה בעליל דבחיר׳"
הגיל הי׳ הכנה למועצות הבא אח״כ דאנשי׳ כחס ודא* יתאוו חאוה להתאחד
עם האגירה יגם בעת באסיפה זו שהי׳ כמד ,ולי• .-יראים ושלמים דמדיגחינו
שי־או שבכר כגמר ביניה׳ להתאחד וכפאו עריה׳ שיסכימו עמהם נסעו לביתמ
שלא יתבטל ח״ו פח שתקנו גאונינו זצ״ל ככבד וחאגשים הגיל התאחדו
עמחם ובטלח מקצתו בטלו כולד .ועיי׳ בח׳׳מ סי׳ ז׳ ובאחרונים שם.
ועל משמ־־חי אני עומד כמקדם שלא לחתאחד כלל וכלל לא אפי׳
לנגוע בקצהו התרחק מהם והכונס ומצור ,רבי .להשתדל בבל עוז ותעצומות
לעשות משמרת למשמרת יאפשר טוב ליסד אגודת הקדש כמ״ש הצדיקים
ורבגימ באה׳׳ק תובב״א.

תיהק עולם
כיד המצפה לתישיי׳ ותשועת ה׳ בקרב הימים ובהרף עין כמאז
ומקדם חזק וחזק רושע לנו מאבינו שבשמים בעהי״ת לעד.
וע׳׳ע כיד חבעח״ח אול״י ג׳ פ׳ ויצא תרפיד לפיק מאד יציו.

ח״ק מרדכי ליב ווינקלער

ק״ק מאד יצ״ו

סד.
מצאנו ליתן פח מקום למ״ש )בדפוס( ראשי אלפי ישראל חרח״נ חמפורםמים
בזח:
נשיאי חלשכח חארטח׳ דמדינת אוננאק שליט״א

A MAGYARORSZAGI
IZR.

ORTHODOX

עפי׳י החלטת ועד דבללי של
ההררים ,אסור לשום איש פרט
או כלל לחתחבר לחאנודים.
ונם לא לחיות בשילום מם אתם
נצמדים.

AUTONOM

HITFELEKEZET

KOZPONTI IRODAJA
BUDAPESTEN

ב״ח
אל כבוד הרבנים ודג ח״צ נ״י ודבע״ב חנכבדים
בעלי ועד המדינה הע״י!
אחדשהב״ה איש לסי מחללו ,חיות שמענו קול ענוח במחנתינו ,כי
רבים ושלימים טועים בחבנת כוונת ומטרת חחחלטח אשר נתקבלח בענק
חתאחדות לחבורת אנודת ישראל בחאםיסח חכללית מיום ג׳ תולדות דחאי
שתא ,ולמען לא תחי׳ חאי חחבנח לצור נגף ואבן מכשול ח״ו לעודד עי״ז
רב וסדק בשערי היראים ,לכן נבוא בזח לבאר בביאור מפורש שלא יחי׳
אחד׳ ספק ,שבחחלטה הנ״ל נכלל שעפ״י הסכמת ועד הכללי של

היראים מהמדינה איננו רשאי לשום איש פרטי ,לא לשום
הבורח ,ולא לשום שחלה לא בכלל ולא בפרט להתאחד להבו׳
האגודה ולא לשלם לחם מס בתור נצמד ׳לחבורה .־ כל

תיקון עולם
משרתינו וטוגחיגו בחחלטח מיום ג׳ חולדות חנ״ל חי׳ בפירוש רק במוק זח
שכל חחשתדלות ותעשיות של חחבורח לחרמת קק תוחיק וחיראח בעניגים
חגוגעים לכלל ישראל בעולם במלחמתם באיזח זמן ומקום נגד חכופרים
ופורקי עול חתורח ומצוח אשר חי׳ אחדי שמוע דעתיגו בחםכמתיגו חמדו
מורשים אח גם מאתנו כלל יראי ח׳ במדינתיגו וגם אגו חברים למלחמות
מצו׳ ולעזרת ח׳ בגבורים בעד חדת לנו מורשח נגד חשועאם המחבלים
כרמים ־ ובזח חקולות יחדלק ושלום על ישראל אכי׳׳ר.
כל חג׳׳ל גגמר וגחלט בהמועצה של ועד המרכזי יום שגכפל בו כי טוב
א׳ דר׳ח אדר ראשק תרפ״ד לפ׳׳ק פח עיר חבירח בודאםעסט יע״א.
בשם וחרשאח ועד חמרכזי:

חיים

ה״ק אברהם מ״ש פראנקעל

הארטשטיין

אלעזר חכחן
יועץ חלשכח

ראש וגשיא לשכת המרכזי

ע׳׳כ ההלטה דשנת תרפ׳׳ד ,ולהלן נדפיס אי״ח עוד חחלטת ועד
הרבנים חגאונים דמדינה הנ*ל כשנח זו)תרצ״ו( לחזק האיסור בענק זה

סה.
ויוסף חוא חשליט בכל מקצועות חחורה גאק חעולמי מעיק חנובע
המפורסם לשם ולתחלח ותפארת מרנא חאבד״ק דווינסק שליפדא בעל
צפנת פענח׳ אשר כתב לרב גדול אחד חמיודוד מחכמי ירושאם שליפדא
בזה״ל.

עניץ חאנודח ,רק שרי בפירודא.
כאנודו׳ שוקים טומא׳ מקבלים.
כמו ירק לא הוי אנד ולא בלום.
ב״ח םש״ק זעירא דלא להתענא תדצ״ד דווינםק.
קבלתי מ״כ ועמדתי מרעד ,חנח באמת בזמן זח כתוטת ט׳ באשר

באתי פח חזרח מ א  pחדמים סומקא לבשרי נזיר דף לא׳ :קבלתי איזו
מכתבים מדבר אשר נעשו! מציאות ״אגודה׳׳ והנה עיקר דבר אגודה או
קליעה או קשר או גדיל שכונה שורח או דיבק או חבל הוד ,רק שנפרדו
מאת שאר עיי איזו דבר המפסיק ,ודבר המפסיק ג״כ גכגם למגק .ומזו
דקיימ״ל מגחות ךף לט׳ חוט של כרך עולה מן המגק וק מיל להן* דיומא דף
מא• עב׳ בחום׳)ישנים( ד״ח כדי שיחא ..מאגד ..דמבואר בםוכח דןמ יג׳ עב׳
ומצד דקיייל אגד צריך ג׳ ולא שייך כלל דן־ דכאן לשם דהא פח שנותן

תיקח עולם

פב

לשחפת הפרה ולא להזאה ,ובאמת גם הרטבים בפה״מ סופיג דפרה על אזוב
של שריפת הפרה ,והן• דנדה דף כר קאי על איזוב של הזאה כמבואר בפי״א
עיין שם בראש דכתב דלא איתפריש שיעורם וע״כ דיל כמה שיעור של
גבעול ,עיין בירושלמי סוכה כדג  p nפגבעול ,וקאי אהזאה וגרדומי מנהות
לה׳ קאי ג״כ אגבעול ,ואיש ט׳׳ש התוס׳ דף יג׳ סוכה וק ברםב״ם פי״א דהל׳
פרה ופיז בזה ואכמ״ל ,ועכ״פ גם בזה הוד .ג׳ עץ ארז ואזוב ושני גיכ מצטרף
לזה ,וכן מיש הראב״ד ז״ל בהל׳ מכרים פד׳ הב׳  , . .בזה ,וקליעה ג״כ ג׳ סוכה
דף לב׳ עב׳ ושבת דם״ד ,ומ׳׳ש הראב״ד בעדיות פג׳ כג׳ ובירושלמי שקלים
פיח וספרי האזינו גבי יעקב חבל ונדה ם׳א וע״ז דף נא׳ יגיטץ ו׳ וביצה
יד׳ :ועיץ במ׳׳ש הבה״ג בהקדמה בתורה נצרך לגדלתו כמו משח וזח חסד
וסוכה דף מ״ט עב /ומבואר בירושלמי ע״ז דאםור דאשה שתגדל שער של
בן נכר לא תחנם לא תתן להם חן ,עיין קידושק דף מט׳ עא׳ עב׳ והדם קליע
וחדםח ירקרוקת  ..קידושק דף מט׳ עב׳ ,וחוח רק בגדר אנודה של ירק עיין
מכשיק פיו מ״ב )בל האגודו׳ 1של ירקז של בית השוקים טמאק( ...בירושל׳
דמאי פיה היו ם״ש אגד של ירק סופו לותיר ובתרופות רפ״ב סופו למחלק,

ל ק לא רציתי ליכנם בהמנין דלא ידעתי בלל מי אגדם ובמה
אוגדם ועיקר חחשש הי׳ לי שפא בגיפוניות של זהב סוכה דליי עיב וגם

מה  ...אם שהוא אז הלולב מפורד ,ור״י לשיטה ו דס׳׳ל דכ״ט עיב דצריך ״.
ולא ר״ל כמ״ש רש״י ותום׳ דף ל״א דקאי אאגד של לולב אהדם וערבה,
וא״ש בהנמרא לא מבואר הך אגד לעיל דף י״ג ודף ל׳׳ג ומגהות דכ״ז ואכ״ם
בזה .עכ״פ וכעת נפתר הדבר ושוב לא הוד ,כלל אנד ולא כלום
רש כמו אנד של ירק וכמבואר בירושלמי הנ״ל ידידו דוש״ת

יוסף ראזאץ

רב דפה הנ״ל

סז.
ציוץ במר תבכה וירושלים תתן קולה על חילולי הקודש שיצתה עיי
האגודה ישראל בעיר ח׳ שמח תובביא ־־ כאשר שלחו מתק זח רבות בשנים
ת״ל:
מכתב חנובחי שנתפרסם אז בדפוס ונם כאן לא יפקד מקומו
בעזחיי
פח ירושלים עח׳׳ק תובב״א ביום ח׳ לפ׳ וחי׳ עקב תשסעון לשנת
•לדוד ח׳ אורי וישעי״ לפיק
שובט״ם וכל הברכות שבתודה ובכוחיט יחברך מציק חרב חגאק
הנחל מעת ומגדול ברכת ח׳ ועבדיו עליו יחול לעמוד בפרץ

תיקדץ'עולם

פג

ולהצילנו בעול ,ולהפריד מתלמידי אברה׳ אבינו חאנשי׳ ההולכי׳
בצד שמאל ,הוא פעלת כקש״ת פוהר׳׳ר חיים אלעזר שפירא נ ד י
שליט׳׳א.
הנה באנו להודיע למעב״ת הרפה שליט׳־א כי כשנים רבים ועוד לפני
שנות המלחמה נאנדנו כאן לאנודת הקוד׳)־( ע׳־פ הקני• והנאוני׳ והצדיקים
הרבים אשר כבר להבדיל כין היי׳ לחיי׳ רבים עלו למקר שעלו לפעול רחמיו
ולהגן זכותם משם עלינו הדור היתום יתמי ריתמי שנשארנו כיתומים ואין אב
ובצאן בלא רועה רק הם מהתם ולחבחל״ח אנו כהכא נתפלל ונבקש רחמים
מאבינו אב חרחמן שיאמר די לצרותינו צרות הנפ׳ שהתגבר למאד מאד בלי
שיעור ובלי ערך וגם מחותנו׳ הרב הלב העברי אשד על פיו ד׳ נתחזקנו
לאגוד אגוד׳׳ הק׳ הזאת עזב אותנו לאנחות בעוח״ר וחוא עלח למנוחות
ובטוחים אנחנו כי דבר ה׳ יקים לעד אשד בלי ספק יקיים הפסוק שהתחיל
בו ספר הק׳ הזה שיושיענו ה׳ כשלש כאות איש שאינם כורעים לבעלים
ועצבי כסף ודומיהם להשתחוות לאגורת כפף אבל בעוה״ר אוי לנו אם נאמר
ואוי אם לא נאמד כי הרב האשכנזי אשר כאשכנז יצא ע״י ספרי דמיד
וההולכי׳ בדרכיה׳ להחריב ולעקור ה׳׳ו רוח היהדות מהעולם גתגבר בעיה־ק
למאד מאד וכאשר כבד על ד ו נעשו פה שולע״ס ונתרבו הדקי״ם שקראו
לעהדערס ולא הועילו לחם חרמות הרבים מכל הגאינים והצדיקים שנעשו
נגד זה הן מעיב צדיקים שנתכנסו להבנסי׳ הגדול האמיתו׳ית שהי׳ בשנת
תרכ׳׳ו בפיהאלוויץ כפ׳׳ש בם׳ לב העברי הן פכל הצדיקים והגאוני׳ בירושלים

ע ה ק תובב-א כי הלא המה מפטר׳ דהמן עמלק ימ״ש שכמרים
את רבונם ומתכוונים למרוד בו ישמר׳ז ועתה זו הי׳ ערמומית
של הנחש והשטן להעמיד תחת שם ״אגודת ישראל״ נ״כ
שולע״ס ולכתוב ולהלהיב לזה בעטיפת צדקות וקדושה כמו
עשו)שמביא בס״ק הנ״ל( שמעטיף א״ע בטליתו של יעקב
אבינו ואומרים שהולכים בדרך ישראל סב״א ועל זה כבר
התנבא יעקב אבינו חצילנו נא מיד אחי מיד עשו שמתנכד
א״ע כאחי כמו שהלוחמים ממלך ערד כסות ולשק שיגו שלא

יכירו אותם שהם מבני עשו והנה נעשו ״מאגודה״ הב׳׳ל ע״י מכתב עת ״קול
ישראל• שלהם פה שני עגלי זהב כמי״כ בס׳ משכיל אל דל על השולע״ס
שנעשו פה שלא נעשה כזאת מעת עגלי זהב של ירבעם בן נבט וכר והמה
א( שול״ע אשר גקרא ״דורש לציק• אשר מיסד״ח חי׳ ח ד יצחק פראג בשנת
 Oחגם כי אנחנו מרחוק אק אתנו יודע עד מח גאגדח אגודת קודש
הלזו .ומי קדשוה ל ומה מטרתה ופעולתה י)עיק לעיל אות ס״ב למטח
בחג״ה( אבל משגה לא זזה ממקומה גוף ד ב ד האגרת הזאת ראויים
למי שאמרם חכר גא למי חתותמת!
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תדכ״ו בהשתדלות יוסף בלומענטהאל מפאריז אשר בו לומדים מדעי ושפות
ה א  pוביריב עיי מודים מתיבת׳ ופדגוגי׳ רעים וכד ולהבדיל בש־ה״ד נס תודה
דק׳ לעשות בתי כלאים כמובא בם׳ הגיל וחשולע הזאת גכגסה בשנ׳ תרע״ז
תחת חסות פקדי׳ ואמרכלו׳ באמשטרדם ותחת הגהלת הדר׳ מ׳ אויערבאך
ויאוגחן בגיסן חלוי איש חאראווק )כגדפס בלוח איי שגת תרע״ז( באי כח
מאגודח חידאי׳ חכללי בפראנקפודטדמ׳ יחם חמגחלים נעשו על ידו ביב
בתי ספר שלומדים שם שפות זתת בכל מושבות אח״ק חגק׳ קאלאגיעס
ועייז נעקרו משם בל בתי ת״ח שמכבר בעוח״ר )בנדפס בלחגיל( וכבר גסגר
ע־י חסרק כסף מאשכגז וחרימו קול ורעש גדול בבכ״ע -קול ישראלי עד
שפעלו אצל פקידי׳ ואמדכל חג״ל וחזרו לפחוח שערי טומאח חג״ל בעוח״ר
וחגר .עוד חעגל חשני ב( נעשח עיי חנ״ל שעשו בתי חיגוך לגערות אשר
המורוח חמה געתת מדור חחדש ואגודתיגו אגודת חקודש עשו מחאח גלוי׳
גגדם בחחלח חתיסדוח כי רובץ ע״ז איסור גדול וחמור מכל גדולי וצדקי
וגאוגי ירושלימ מכבר ממן רב שלא לעשוח בתי מלאכה וכיוביז לגערות
או לגערי׳ ובו׳ ולא חששו ע״ז ומזמרים בקול באשה בערוה בכל יומ בפומבי
ואומרים שזחו חיקק נחיל בעוה״ר הוי חאומרים לחושך אור ולרע טוב ובו׳
ועשיגו מחאח גגד כל זח וגם מחינו לחדים קולינו כשופר בבחכיג שבבחי
מחסה לעגיי׳ בהר ציק בפגי חרה״ג של ועד חאשכנזי וגשיא אגודח ישראל
גגד כל זה וגם לרבות עיקר גדול שכל זק שלא יסירו המכשולים ועגלי זהב
חג״ל מירושלים עח״ק ומאח״ק חוביא וכיוצא בהם אין לאגודתינו
,

אגודת הקודש שום ייחוס והכרה לאגירת ישראל ולננסי;
הגדולה שלהם .וברצון גמור .ובלב שלם באנו בשם כל
אנשי אגודת הקודש חנ״ל להשתתף בעצת מעב״ת חרמה
שלא להתחבר לאגודת ישראל כלל וכלל רק לחזק באגודחיגו

אגודת הקודש אשד מטדתח קודש לח׳ לעשות אגודח אחת באמת לעשות
רצק אביגו שבשמים ית׳ בלבב שלם ועתח יעשח כבוד מעלת תורתו הרמה
בחכמתו חגדולח ולחזרת במצוד ,רבה לפרסם מהאותינו הנ״ל
בעולם והעיקר להשתדל בזריזות יתירה אם אפשר עוד לחגיע מחאוחיגו
הזאת לראשי כנסי׳ הרוצים להתכנס בווינ״א ובפרט לאנשים גאוגי׳ וצדיקים
כמו חרח״ג הצי כמוחיר בעחימ חפץ חיים גי׳ והרה״ג כמוה״ר משה מרדכי
עםשטיץ ני׳ האבדיק ור״מ דםלאבאטקע וכדומה וחקביח ירים קרגגו וקק עמו
ועירו חקי עיי חרפח קרן חוחיק ולהתקיים הב׳ וכל קרני רשעימ אנדע
תרוממנח קרנות צדיק ונזכ׳ ונחי׳ ונרא׳ לדאו׳ באור פני מלך המשיח שיתגלח
ב״ב אכי״ר וכדרישת שלום רב למעכ״ת הרמה וכל הנלוים אליו שליטיא
ומחר קידח לפגי חדרת כיק ברגשי כבוד .באעח״ח למק ה׳ לרומם קרן
חאמת וחשלומ בשם כלאגודח חקודש בחר חקודש בירושלים תובביא
מחכים לתשובח מאהבה.
גבאים ומגחלים דחברח אגודת חקח־ש באהיק wxm
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נאם שלמה בלאאמרר חרחחג״צ כמוה׳׳ר פמ״א הנקרא באשכנז בפי
כל ר׳ חלל וועקסלער זצוקללח״ה שחי׳ ראב׳־ד בקיק הירבערז ומקרוב ומרחוק
מכל אשכנז למדו אצלו מנעוריו-למאות תלמידים תוח״ק ועבודח חי״ח.
נאם שמואל הלל שיינקער בחגאק חצדיק ד אברחם מקאוונא
זצ׳׳ל שחי׳ אב״ד באלעקםאט ומייסד ור׳מ מתיבתא רבתא דסלאבאדקע.

והתן הגה״צ מ׳ יוסף היים זאננענפעלד נ״י)זצוק״ל(
ר׳׳מ דישיבת אור חדש בעיח׳־ק ירושלים ת׳׳ו

סח.
מכתב שני מאה׳׳ק שהי׳ נדפס שמח עוד בשנת תרצ״ג מאת חחרדים
ראשי הקנאים המקנאים קנאת ה׳ צבאות ותורתו ־ הי׳יו ־־ בזה״ל :
ב״ה

מהאה ״מהיראים״ מירושלים

למהות אבן האפל אבן הטועים והמתעים.
בחעתק של חאגודח־ דפח •קול ישראל״ גליק י׳ צ£י רשלח ט״ז כסליו
דנא ,חדפיסו ככתבו של כנחל רראשי של ״אנודח״ בווארשא אשר בו חוא
כותב בזח״ל
בוודאי היתה •הצהרת בלפור• רמז מאת חחשגחח חעליונח לפקוד את
ארצינו הקדושה עכ״ל.
הלילה לנו בני ישראל המאמינים בני מאמינים בה׳ ובנביאי האמת
וצדק לכנות ההצהרה הבלסורית תהת כינוי של סוג פקידה עילאה ,כי
אנו צריכק להאמין בפשטות בביאת משיה האםתי שרק הוא יפדה את
ישראל מגלותו וההצחר׳ הבלפורית ,לא יזכר ולא יפרד לנו ח״ו ,ואשר מהזה
שדי יחזח בהשגהה תדירא לא יהי׳ עד לאומים ואשר יגק רק משדי אמו ולא
מקוראי בספרם חחיצוני׳ .ולא נראח לו דמות דיוקניחם וליטאריטאריח׳ לא
היה מנוד ראש בלאומים ושאק לאומים לא ישאוחו ,וחסד לאומים חטאח

הוא לא יקראוהו ,ועל הפוסדים ומתפקדים בהצהרה הזאת כחב
)הרמב״ם ז״ל בפי׳׳א מהל׳ מלכי׳( וז״ל שכל מי שאינו מאמץ בו או מי שאינו
מחכח לביאתו)ר״ל שחולך אחרי מקרית ומכגה אותם בשם גאולה או פקידה
לא בשאר נביאים בלב׳ חוא כופר אלא בתורח ובמשח רביגו כו׳ עיי״ש וכ״ש
מי שמאמק דיל בהבטחת העמים לכנותה בשם פקידה עליהם ב׳)בפסיקחא
רבתי סוף פל״ד( ודל ואויביו אלביש בושת אלו חחלוקים עליו ועליו יציק
נזרו ,עליו ועל חדופים )פי׳ דומים ומחכים לביאת חמשיח בישועת ח׳ דוקא(
לו עכ״ל ,וכ״כ )בפדר״א פייט( ישראל שבוטחים בצל יוצרם חם ברוכים
ומתוקי׳ רש מחן חנייח לעולם ובזמן שחם סתם מאחת יוצרם ובטחו בחוקות
חעכומ״ז חם גארתם ורעים ואת מחם חנייח לעולם עכ״ל .ושיטח החדשה

פו
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הזו לכנות פקידה להבטהת הנכרים זרה הוא לנו .והיא היא שהתערו בעוה׳יר
עם רב מישראל שילכו אחר ההבל גאולת הנכר הזה .וגם בימי החורבן היו
מישראל שציפו על חבטחח חעמים שחבטיחו לחם .ולבסוף חיחח לחבל
וריק צפייתם1 .כי אמ אויביגי מבטיחיפ ופלילימ אל לחכוח למשפטימ צדיקמ
וחוצאוח טובים .ועיין )ירושלמי פםחיפ פיח חל׳ ר( דאמר על חכטחתם אשר
פיהם דבר שוא וימיגם ימין שקר ,ועיין)ב״ב דציא( דמודי לחק גפל בידיהק
דמחרחק עליהק דיליה דלהק[ לכן אפר הגביא אז)איכה ד׳ ייז( עודינה
חכליגח עיגיגו אל עזרחגו חבל בצפיחגו צפיגו אל גד לא יושיע.
והגם שאלו חחועים מצאו לחם אק בדברי )חירושלמי מע״ש פיח
ח״ב חרד בתוי״ט שם( עיין)בם׳ עולח חמיד לאדמדר חגאק חקי ממוגקאטש
שליט״א( משיש בזח ,ומביא שם מרבות מקומות משים בבלי דלא ם״ל כן,
ואין חלכח כירושלמי לגבי בבלי ,וגם עוד בחב שם )שכם׳ עבודה חמד(.
סותר כל דעוחיחם שרוצימ לומר שיחי׳ בנק ביחמ״ק קודמ ביאח חמשידו וגם
)חרמב״מ בחל׳ מלכיפ( כוחב שגי פעמימ שמלך חמשיח חוא יכגח ביחמ״ק
עיי״ש ,וכזאת וכזאת כתב )בם׳ דבר תורד .מ״ב סי׳ ב״ב( וז״ל בפרש״י)שבת
ליא( צמח לישועח סרש״י לדברי חגביאים עכ״ל ,חייגו לחאמק שיבוא משיח
צדקיגו כמו שחובטח בדברי גביאגו ע׳׳י אליחו חגביא שיבא לבשרגו מקודפ
עיי גס ,ולא כדברי דעוח כוזבוח חטפאימ מכל חמפלגוח וחנרועימ שבחמ
המה הצםעים חאגודיסטק כמשאחז״ל בסוטה שיפרישו ביוחר מן הצבועים
שמראים א״ע כפרושיפ עכ׳־ל ועל הגאולה האהרונה בפירו׳ אחמר
לן חתנא אלחי רשב״י)בחקוגים חיקק ס״ט( וז״ל בפורקנא בתרייתא

של מלכא משיהא ,כתיב הי בדד ינהנו ואין עמו אל נכר

עכ״ל.

ואנו שלומי אמוגי ישראל מאמיגי׳ וחייבי׳ לחאמק שאחר כל התלאות
וצרו׳ דבר דעדו עלן שקרובה ישועחיגו לבוא ,אבל חיו לא לחגשימ)או כ״ש
לחחגכר חיו( אח חגאולח שחר.״ טבעייח .וגם לא בכדו אגושי ועצמיי כי
גאולח טבעיית ואגושייח לא שמי׳ גאולח .וכיש חבטחח וחםכמח גויי ועמי
הארצות .כמיש בזח רבינו יונתן בעל התומיס זצוק״ל)בספר אהבת
יהונתן בהפטורת ואחחגן( עיייש )י( אלא גאולתיגו ופדות גפשיגו ובנק בית
קדשינו ובנק ארציגו הקדושה תהי׳ הכל ניםיית!וכמו שרמז כן רה״ק שליטיא

משה רבינו

)*( מובא לעיל אות ג׳)עמוד ד׳(־ וכן כתוב בתורת
הרמב״ם ז״ל בסוף ספת ״אנרת תימן״ שמדבר שם מענק הישמעאלים
וזה לשוגו הטהור:
וכ״ז שאנו רודפימ שלומם חם רודפים אחריגו בחרמ ובמלחמה כפ״ש
דחע״ח)תלימ קכ״ז( אני שלומ וכי אדבר חמ׳ למלחמח כיש אם נעורר עלינו
ונקרא במלכוח בדברם בטלים ושקר חלא נסכן בנפשוחינו ונבא לידי מיחח
-עכל״ח
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)בם׳ עולת תמיד דטיו( שזהו שאנו מתפללים ושא נ׳ם )ר״ל בדרך נם( לקבץ
גליותיגו עיי״ש( באותות ובמופתים בגיםים וגפלאות ובמורא גדול זו גלוי
שכינה בכבודו ובעצמו הוא יפליא לעשו׳ עמגו במחר בימיגו ,כמשיב מפורש
הרב )הסד לאברהם מ״א נהר י׳׳ז( ודל השכינה תדץ את ביתה וידץ לישראל
במסורת הברית כדי לקרבש אל חנאולה ואל הטוב המוכנת לנו עיי נביאנו,
וטוב השיעור לא יכילחו רעיק באו5ן שלא יזכר עוד גאולת מצרם וחניםים
ההם לפני נאולת ישראל ו:יםים ונפלאות שיהי׳ לגו .כמשיה ל א יאמרו עוד
חי ח׳ אשר חעלח את יש אל ממצרים כי אם חי ה׳ אשר העלה את ישראל
מכל הארצות ,ויהי׳ אז הניטים וגילוי השכינה אל ישראל בהפלא ופלא ויאמרו
כולם אשר זהו יום עקרני לו שנאמר זה קוינו לו ממש מורה באצבע על
גילוי השכינה בו׳ ויתראד עליהם אליהו הנביא ז׳׳ל ויתגלה עליהם משיה
בעגיגים גדולים ומשה רבי נו ע״ה יתגלה להם עם בני דור המדבר וחשכיגה
יתגלה עליהם ויתקגו הדגלים בהשבעה וירד בית המקדש בגר למטה ויבואו
ישראל לירושלים הבנויה והשכינה עמהם כמו צאתם מ א  pמצרם וירבו
אז הניכדם וינדלו אשר אץ הפה יוכל לדבר והשכל לשער הדיבר ניםים
ונפלאו׳ שיחיו לישראל ויפתחו את מקורי חחכמ׳ וזאת תחי׳ ההנהג׳ בגאולח
בםיד עכיל ,ועתר .מי יבוא עוד וימלא את לבו או בטעות )או מכיש חיו
במזיד( כלאחר יד לחכחיש ח׳׳ו דברי אלקים חיים חג״ז או לחפכם ולגשמם,
ומכ׳׳ש לחמירם ולנכרם חיו בחצחרת חנכר אשר לא לחגם כיגוחו אותר.
גדולי חנפי ישראל •צרת בעל פעורי ,כי ההצהר הזאת חיצר לישראל מאוד
מאד ,וטיב חי׳ לגו משלא גצחדה פשנצחר׳ וחחשיכח את עיגיח׳ של ישראל
ובעוח״ר שיצא מח שיצא עיי דיל חעבירות חיותר חמורות בתורח ,חייגו ע״ז
וג״ע ושפיכות דמן של ישראל חי״ד ,ובם׳ ]עמודי ארזים ,בחקדמח ד״ד ע״א[
הערר! וגילה מקור גאולת התפוח״! חזאת ,שחיא רק פעולת שוט׳גי מאת ח׳
והצלי׳ פעש׳ השטן ,כמ״ש ]בתמיד דל״ב[ שטנא נצה ,נופירש״י דל שהשטן
הוא נוצה ומטעה בני האדם ,ושם ]בפי׳ רבעו נרשום ז״ל[ וז״ל שהשטן הוא
נוצח שמתעד ,אותם ונותן להם גאולה ולבסוף יורדים לנהינם עכ״ל.
גם כת׳ עוד הכות׳ הנז׳ בהעתק הנז׳ וכמו כן בוו׳ בנץ העי׳ תל אבי׳ הי׳ אצב׳
חחשנחה עכ׳׳ל ,הנה כבר התגגד לו אדמו״ר מלאבאוויץ שליט״א
וחוא יתן בקלו קול עוז לאדמודי״ם מפולץ שליט״א עיי״ש ועיץ )בחשמטות
חזוח׳׳ק ח״א סי׳ ל׳׳ח ברע״מ שם( שכתב וז״ל מאי שוא עמלו בוניו בו אינק
ועוד להלן שם ודל;
ולפי שידע שלמה ע״ח ברוח הקודש שהאומה הזאת בארך זמן גלותה
הפצר להתנועע בלא עת הראויה ויאבדו בשכול זה רבואו עליהם צרוח
והזהיר מלעשות זה והשביע האומה על דרך משל ואמר השבעתי אחכם
בנוח ירושלים וכר עד שתחפץ .ואתם אחינו אהובינו קבלו עליכם שבועתו
ולא חעירו את אחבח עד שתחפץ .ובורא ח עולם במדת רחמים יזכור אותח
אתכם לקבע גליוח גחלתו וגו׳ עכיל.

פח
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םם ונחש עכ״ל ,ואנו באכיני׳ בני כאמ־ני׳ בדברי התנ׳ אלהי הדשב״י שכתב
)בזוח־ק ח׳׳א דקי״א ,קל״ד קפ״ג ובחיג דרכ׳׳א( ובעוד רבת מקומו׳ שבנק ציון
ררושלים לא יחי׳ כלל ע׳׳י מעשי בני אדם ,אלא רק מעשי ידי יוצר עליק.
וחכי איתא )בפסיקתא רבתי םוף פרק כ׳׳ו׳ חחנערי מעפר קומי שבי ירושלים
בשר ודם בונד .אותך בשר ודם חחריבך אבל לעת״ל אני בונח אותך .שכ״כ
בונד .ירושלים ח׳ נדחי ישראל יכנס אכן ב״ב עכ׳׳ל ,וכל חארץ חזאת עתיד
חקב״ח לנער אוחד .במ״ש )בחס״ל שם( ודל חקב״ח ינער את ארץ ישראל
וירושלים כאשר ינער אדם את טליתו וינער כל עובדי עכו״ם ונם עבודת
כוכבים בעצמח שבירושלים וגופות הטמאים חנקברים סביבות חקודש וכל
חמקומר חמטוגפים שבו עכ״ל ,ומקורו טהור מצאתי !בפדד״א כל״ד ובזוח״ק
ח״ג ד״עב ,ובזחרי חמר .שם ,וביל׳׳ש שמואל סוף רמז קל״ד! עיק שם.
ומה שמסיים שם חכיחב חמי בעתק חמי .ת״ל ורעיון זח חנני מביע
תמיד בכל עת ובכל שעד .עכ״ל ,נח חי׳ לו שיחיד .גורף ביבין מתפרנס מזח
טרם שיחפרגם מעיי ״חאגודח״ ויחיד .מוכרח לחתנאור עצמו ולכתוב דברים
כאלו ובודאי אמור מעתח לא יכתו׳ ולא יביע אומר עוד ח״ו כזא׳ ואם משח
רביגו ע״ח שעשר .את גחש חגחושת לשעבד לבות בג״י כלפי מעלח ועשאו
עפ״י חדבור זכר לנם ,אעפ״י אח״כ חזקיח מלך יחודח ראח כי בנ״י טועין
חנו אהריו כיתת אותו והודו לו חכמים ,ק״ו לצדד .זו שלא תבא עוד ודו
בעולם ,וב״ה שנפלה ולא תוםיף קום עוד] ,ובעת נשמע בירושלים נפילתה

כל חכמי רדאי ה׳ ברכו ברוך שעקר ע״ז זו מאחנינו הקדושה ,וחנה
מעחח חכותב גם לאוהבים ידושבגו כי חארנו לו מאירת עינים ואם יודח על
חאמח זח יחיד .שבחו.
ואל מנהלי ״האגודה״ דפה חגגו אומרם שיכו לב מאד מהיום
ותשמרו את פי העתק שלבם בשמירה יתידח] ,כמו שמעודד אתכם ג״כ אחד
מהכותבי׳ שלכם בהעתק הגליון הג״ז[ ואם לא תשמרו אותו אלא יהי׳ הפקר
לכל ויהי׳ מי שיהי׳ ,ויהי׳ מה שכותב שכיק שמבני האגודה הוא שמוע לנו
ונשמע לך אז עליכם לידע כי עתון שלכם יפול תחת •האיםורים* של נאוני
וצדיקי הדור שאסרו לקרות העתונים הזדים ההפשים] ,וכן גם המודעות
שאתם מדפיסים בעתונכם ,כל דבר שנוגע לכשרות צ״ל ברשות בית דק
ולא להיות מילי דהכשירא הפקר תהת המםדר העתק או תהת הפוליטיקה
של האגודה] ואהת מן הטעמים של הרבגים הגאונים הקדושים צדיקי הדור
שאםת איסור להתהבר עם ״האגודה״ מפני שיש באגודה ככה וכמה עניגים
שלדידה!־ לא הוו מומא ולדידן הר מוסא וגם אפילו הם רואים זה את זה
שיוצאים מדרך התורה .קא מחגיפי אלו לאלו ,והם אומרים שמור לי ואשמור
לך כידוע וחם מעתיקים מזח אל זח בעתוגיחם ובק שותחם יצהירו תמיד
צרח חבעל ־ פעוריח וגם חם עתידים תמיד לחתאחד עם חציוגים ,רק
שחציונים ירצו עמחם ,ואנן יצאגו י״ח במחאח זו ,ואח גפשוחיגו חצלגו
והבונה בשמים מעלותיו ״ואגודתר על א  pיסדה חוא יתר •אגדות״ מוטה
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פט

ויחיו כל ישראל ״לאנודח׳ אחת לעשות רצונו בלבב שלם ועי״ז נזכה לביאת
גואל צדק האמיתי ולבנק ביחמ׳ק עיי ה׳ ניסי במהרה בימינו אמן.

הכי׳ד החרדים בעיח׳׳ק תובב״א

דפוס ״המערב״ ירושלים

סט.
מכתב שלישי בקודש מאת מרגא ורבגא האדמו״ר מליבאוויטש
שליט״א )עיק לעיל מאות ליה עד אות מיד ואות סיב( אשר כתב לרב גדול
מפורסם אז בימים ההם שהרעישה האגודה בתעמולות וכגסיות שוגות.
האגודה ושאיפתה ,כנסי׳ שלה
ומטרתה ,בפוליטיק ושקר יסד
דתה ,מגונה וחצופה מרתח,
הצילו ממנה אומה הישראלית
עוד בה נשמתה.
ביה א׳ כ׳א שבט תרפ״ד ראםטאוודאן
כבוד שר התורה והיראה .גשיא עם אלקי אברהם
כמד שם תפארתו מרנא ורבגא יוסף שליטיא
אחדשח׳׳ט.
ימים אלו חגיעגו גרפס בדבדם ברודם שאיפת מגחלי.אגודח ישראל*
ומח יצרח ,ובחם חדבח עגיגים )כפי חחעתקח שבזח( ודבם בחנוגע לבגק
 p Kישראל .לאחד עם ישראל עם ארק •ישראל א( ליסד מרכזים מיוחדים
לעגיני א  pישראל .ב( יסדה חברה ״נוח ישראלי מרכז כםחד ביפו ג( ולעבוד
בבגק ה א  pבמדח יותר רחבה עיי חברת •בית ונחלה• לרכישת קרקעות .ד(
לחנוך אומגים אבדם בשביל עולים לאיי .ח( לתת חאפשרות לחלוצים לעלות
לאיי ו( ולעזור בחם לחסתדר באיי ולאחד כל תפקיד חרוחנים ,חחינוך
הכלכלי חדתי ובחי חחסד.
כל אלח חן חמח שאיפת מגחלי האגודה הגלוים לנו באותיות שבכתב
חבלתי אפשד לחכחישם ,ונוסף עליהם מה שהוא במחשבתם ורצוגם.
חגעלם מאתגו וםחגבלים לחסחידם בחכם עד עת מצא.
אמנם לנמק לחביא אל הפועל את אשר חמתיחו לחם בעלי חאגודח
חמה המדיניים האשכנזים דיא דאייטשע פיליטיקער ־ חשמלו וחחחכמו יות
מכמו)בעלי בדתם הפנימיים( המזרחי׳ והציוני)אשר תלת סשדן מתק
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דא ברא ,אפורה באזרחים ומזרחים בציונים( וחדופאי וחתרו חתירח פתחת
כסא חרבנים שליט״א ,לחמשיך אליחם במצודתם גדולי חתורה )כי חשקר־
כלומר חמדיניית ־ חפדח כתר חאפת ־ כלומר כח חתורח ־־( ולחשתמש
בשרביטם ,ועשו מעשה רשת חיא חכנסי׳ דחדש אלול העבר.
וחנח מלבד זאת אשר גוף ועצם חכנםי׳ חיתח בטכסים ותרמית מדיני
לחניא את לב נדולי חתורח )אשר חקורא מכתב חחזמנח חושב חוא כי מעט
של תמימי לב חחפצי׳ בחרפת חתורח יצאח( והיאופן כי יסופר אשר
בכ״ב תפח םדפיםים חם בחקול  ,דעקלעראציא ציונית )כפבואר בחחעתק
חמוםג׳׳פ( ובכ׳ג בו כותבים מכתב חזמנח ובלתי פזכירים פזח אף חנח אחת.
אלא אדרבא מעוררים ומתחגגים לבוא אל חאםפח גדולח אשר בח ישתתפו
מובחרי עם ישראל סבא ,איך לחדים קק התורה וחדת כר וכר כפה
מגונה וחצופה סרה כזו ,לשקר באופן גם ומבחל טח בפח חגופח כר
וכו׳ יש במכתבם זח צביעות נוראה וגניבת דעת ,וחבל רק בשביל כי
יבואו גדולי חדור ,ואשר •קחו לב כל אחד ואחד ממכיחחם ופיודעיחם,
ולעשות סערה במחגח ישראל ,איגגו יודע אם חככתב חזח שקבלתי חוא
נוסה כללי או פרטי אבל בבל אופן הגה אהרי קריאת מכתב כזה ,מי
הוא זה אשר לא ירוק אל ועידה רבת הערך כזו ,מקום שם גדולי ישראל
באי׳ לדאוג ולמצוא עצה בהרפ׳ קק התורה ,ובאופן כזה לכדו גדולי ישראל
במצודת׳ ,והיש עול גורא פזה ,וגום׳ עיז הנה( עוד זאת עשו כגהלי חאגודח
גזלו את אדרתם אדרת ישראל ,ובכחם ־ כח התורה ־ חמח חפצים לאגם
את חכלל כולו לכגום בחאגודח ובנואם שיח חאדמו״ר מגור שי׳ בשם רבינו
יונח ז׳׳ל ,ובבח חכנםי׳ יבולי׳ לדבר בשם חעם חעברי)כן דעתם ,וע״ז חיתח
כוונת יצירת חאםפח( כמבואר בנאומי כר קירשברוק.
וחנח כללות שאיפתם .וכן עד כמד .באכת אינם חפצים לחחחשב עם
דעת חרבנים מבואר ובולט בחרצאתו של מר יצחק בראער ,חפבאד כי חבל
ערוך ומסודר ,קומיסיות על כל דבר וענק חגונע לישראל ,וא׳׳כ אק לחכנםי׳
עסק בעריכות חתקנות של חאגודח כי חלא חבל נעשח מטעם חועד חפועל
וכן כאשר ליעוק )גיסו של חאדכו״ר מגור( דורש תיקונים בחאגודח .ע״ז
משיבים לו כי זה גמםר לקאמיסיא ,אשד כל אלה הדברים מראים לדעת

עד כמד .אינם מתחשבים ואינם רוצים להתחשב עם דעת
הרבנים ורק רוצים הם בחרבנים שיחיו לכלי נשקם

אשר יחתמו

לחם ״חכשתם• על כל דבר בליעל חעולח על תחם.
והנה לא אחד בלבד עמד עליגו ,אלא שבכל מד ודור עובדים עליגו
אמנם לא באופן פרוע מה ,יודעי׳ אנחנו בכל עת מי הם אוהבינו ומי הס

אויטנו אמנם אלו האויבים התהפאו בבנדים שאולים רשימו לחם
פני תום ,מבלי אשר נובל לחביד מי חוא ,אוחב או ארב ,וטל׳ באחד סועדים
ומרעישים את העולם ומחנה ישראל ,בשם התורה ,חמרציא בראיער יצחק
מדבר דעקלאראציא סארלעמענטאתש ״בכדו התורה״ ,ראזענהיים מדבר בכח
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צא

התודה ,ותם אני ולא אדע אי׳ איפו לקהו כל אלה ,ובכלי נשק זה הולכים
ומרעישים את מהנה ישראל ,ואין בעצור לרוהם.
והנה עם אלקי אברהם ,הדבוק בתורתו באמת ,יודע היטב ,כי הדיעה
והדיבור בכל עניני ישראל הוא רק לגאוני ההורה והיראה ,ואין אנו יכולים
ואין אנו רוצים לקבל עלינו עול הפוליטיקעד והמדיניים השקרנים ,אשר
שדדו אדרת תפארת ישראל ולרצץ את גלגולה ישראל היל״ת.
ובכן בשם אלפי ישראל תכימי לב ודעה ישרה ,הנני כונה אל כבוד
שר התורה והיראה ,אשר יועיל נא להגיד הוות דעתו דעת תורה ,ע«ד
שאיפת מנהלי אגודת ישראל בכלל ,וע״ד עניני ארץ ישראל בפרט ,והאפשר

הדבר עפ״י התורה אשר עניני ישראל הקשורים ואחוזים
בתורה יהיו נחתכים ברוב דעות שבהם יהיו גם כאלו שאינם
בני תורה ,וקלים ביראת שמים .והיינו אשר הכמתם בפוליטיק
אנא הצילו את עם
הנקראת מדיניית כרובה מיראתם את ה׳.
ישראל בעוד נשמתו בו .הנידו דעת התורה בדברם בדורם ,ולא
יוסיפו בני עולה לענותינו עוד וירחם ה׳ ויסיר מעלינו המטיבים לנו בעל
כרחינו והרוצים להשתרר עלינו בכה הפוליטיק ולהעבירנו על דעתינו ה׳׳ו.
דקבל הדר׳׳ג שליט׳א חחוח״ש והברכה פאדוה״ש כארג ונפש הדרש
ברגשי כבוד ויקר בלתי מוגבל.

יוסף יצחק שניאורםאהן

ואלה דבר רב האי גאון אוצר התורה והיראה צנא כלא ספרא צ״ת
מגדול עוז המפורסם לשבה דיינא רבא דעיר הבירה בודאפעסט שליט״א
בעל המחבר ספרי •לימודי השם״ עה״ת.

האגודה,סבנה איומה היא להדת
יפרט לנעורים ,שלא לחתחבר
עמה כגאוני קדמא* מוזהרים.
בעזהי״ת

אזהרה!
חזק ונתחזק בעד עמינו!

שמעתי שמקצת מן בעלי בתים דקהלתינו מייסדים פה בעירגו חברה
הגקראת בשם ״אגודה״ וידוע שהרבה גאונים וצדיקים במדיגתינו רואים

צב

תיקח עולם

ברעיק הזה סכנה איומה להדת בכלל ,ובפרט לבני הנעורים.
לזאת הנני מזהיר בזה להיראים ולההרדים דקהלתנו חע״י

שלא יתאגדו עם הברה הלזה כלל

ואודיע כזה שככר לפני ככה שנים )כסלו שנת תדפ׳׳ד( שעלתה שאלה זו
לפני לאנדעסקאנצלייא ,אם להתחבר עם האגודה או לא ,ואותו מעמד הי׳
בפגי הרב הגאק הנדול אבדק״ק ווייטצק ז״ל בעל מעשי למלך ושני בדומה
לו סבא קדישא ההיג דקיק מאד זיל בעל שדת לבושי מרדכי ,ושלישי בקודש
חגאק דסעמיחאלי זיל בעל שדח מחדשיג וכולם צווחו ככדוכיא גגד האגודה
וחיתח חחסכמח ־שדק גגד מח שגוגע לטובח חחמדי׳ לכלל ישראל וגגד
חחוץ )לדבר במקום גבוח בשם כל חידאים לטובת חכלל( בזח אגו גותגים
יד לחאגודח ,אבל בפגימיוח מה שגוגע לחדת בפרטות וכפרט לייסד ״ארטכד
גרופפע׳ אק אגו דשאים לעשות כן במדינחיגו׳ וחחמו עיז חהוגדערטער
קאמיםסיאן) 40דבגים  60בע״ב(.
וגם אגי כבר גליחי דעחי כמח פעמים שאק אגי מסכים כלל לייסד
•פחי אגודח ואגי רואח בזח שמביא פח חדסח ולא חיזוק לחדח .ועכ״ז קמו
קצת בע״ב לייםד חברח זו גגד רצוגי ,גם יש שטאטוט לחאגודח שבכל מקום
ובכל עיר כשרוצים לעשוח אדטםגדופפע צדכים לזח חחסכמח מדבגי ודייגי
העיר העומדים על המשמר ומאחר שאגי איגגו מסכים לעשוח פה אבודה .א״כ
כל דבדהם בטלים ומבוטלים.
ואבקש בזח מכל חסדם למשמעתי שלא לסייע כלל לחברה הזו ,כי
יש לגו חלשכח במדיגחיגו לחיראים •לאנדעסקאגצלייא* אשר עליח אק
לחוםיף עוד וממנח אק לגדוע.
ובל חשומע לי ישכק בטח לראות בנים ובני בני׳ עוסקי׳ בתודה ומצות
עפ׳׳י חשיטח חמורשח לגו מדבוחיגו חנאונים דל עדי יעמוד חכחן לאודם
וחומים בביא.
ועיז חחמחי שפי פח קחל יראים פעםט יע״א כסליו חרציו לפיק

יהונתן שטייף
דיק דקחל יראים פעסט יעיא.

עא.
מדינת אוננאק מדינח שלימח שחאגודח רוצח בח לצודח ברשתח
חיו כי שם עדיק ב״ח לחלוחיתח של חאדטחאדקסיע שייסדוח חדאשונים
במלאכים זי״ע קיים בקרבח ־ לכן אורבים עליח תמיד ובחחבולוח יעשו
מלחמח כג״ל)עיק לעיל אוח ס״ד( אבל אלקים לא יעזבגח בידם וחגאונים
וצדיקים שופטיח ומח־קקיח שליט״א עומדים על חמשמר בכל עח לטובח
ועיניכם לגוכח יביטו בדבד שד וגדול יועץ וגשוא נצים ראש חלשכח
חארטח׳ דשם שליט״א ח״ל,

תייקק .עולם
A MAGVARORSZAGJ
1ZR.

sz.

7431.
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ב״ה יום וא״ו עש׳׳ק כ״ר כסלו תרצ״ו בודאפעסט
שלום וברכה ובטרם אל כבוד אחר ידידגו הרב הגאון הנחל
ציכדע חסידא ופרישא פאר המדינה בגש״ק שלשלת חיוחסץ
עומד בפרץ ובו׳ ובו׳ כש״ת מרה נפתלי טייטעלבוים שליט״א
אבדקה״י גירבאטור והגליל תע׳׳א,
אחד״ש כבוד הדר׳ב שליט׳׳א באח׳׳ר! נתבבדנו בשני מכתביו הקרים
עם הצירופים כיום ד׳ ש .ז.
קודם כל יקבל נא כבוד הדריג שליט״א את תודתנו ההמה בעד דבריו
היקרם חיוצאים מלב הנאכרם לתועלת לשבתנו ־ יודעים אנחנו להעריך
את העובדא שכבוד הדר׳־ג שליט״א עומד הכן בכל עת להגן בעד כבודח
של לשבתנו כדי שתחי׳ לגו חאפשרות לפעול בעד חיזוק הדת וחאמוגה
לטובת אחבנ״י חחרדים במדינתנו.

שמחים אנחנו שהשקפתו של כבוד הדר׳׳ב שליט״א
בנידון השאלה של חאגודח מתאים עם דעתנו בכל חפרפים
דבר מובן מאליו שלשכתנו בכלל ובפרט עומד מרהוק מכל
הנעשה בי1נין הזה ע׳־י בע׳יב אחדים בעיר חמדח חחושבים לנחוץ

לעשות אגודה המתנגדת בתוקף עוז נגר המזרחים שנחרבו לדאבק כל
היראים כאן.
רוצים אגחגו להדגיש שחאנשים חחשובים חעומדים בראש החברח
הגיל ,לא רצו לשאול אתפינו ועשו חלבח למעשח בלי דעתגו  inבנידת
חחתיסדות וח; בעגק שליחת חודעח חומי* לחעחוגים מכל חגעשה בחישיבח
שלחי מטעם שכבר יודעי׳ חם שלשכתגו עומדת על יסוד חחחלטח חמדיגית
שמתגגדת לעשות חברח בזאת .וכדי שלא יחשבו בחמךיגה שבל זה געשה
בחסבמתנו ושע״י צעד חזח תבוא שאלת חאגודח גם בחמדיגח על חפרק,
מצאנו לגבו; לחוות גם את דעתגו ולבאר אח השקפתגו חפתגנדת:
בהעתוני׳ ובודאי ימצא כבוד חדר״ג שי-יט׳׳א גם מצדו שנחוץ הי׳ כל זה בדי
מלא תחי׳ חאפשרות לחוגים ידועים לעשוח פיתד בץ חדבקיט באמדם שנם
לשבתנו חסכימח לכל הנעשות ופח שנוגע ובו׳ ובד.

צד

תיקון עולם
והנני בזה בד״ש כה׳׳ג שליט׳יא בכל אותות אהבה כבוד וקר
בשם הלשכה הברכזית:
ש׳־ב אוהבו הנאמן המבדכו בשבתא טבא

שמואל זנוויל כהנא פראנקל
ראש הלשכה.

עב.
נפתלי שבע רצון מלא ברכת ה׳ אלה דברי זקן ונשוא פנים ,מנדולי
ועד הרבנים הרב הגאק הצדיק המפורסם מבצר עוז ומנדול נזר תכמים כקש״ת
האבד׳׳ק נירבאטור והגליל שליט״א )נכד הגה׳׳ק איא בעל ישמה משה
זי• ע(

ימלא שחוס פיו ולשונו רנה,
שלא ינוח שבט הרשע של
חאגודח על גורל המדינה,
הגאונים עמדו לימינו ויחיו ידיו
אמונה.
גפתלי טייטעלבוים
אב״ד
דקה׳׳י גירבאטור והגליל יצ׳׳ו
ביד ,אור ליו׳ ועש״ק ויגש תרצ״ו לפ״ק
שלומים מרובים ,כטל וכרביבים לכבוד ש׳׳ב ומהו׳ הרב
האי גאק הגדול הצדיק המפורסם בוצ־ק הדפ עטרת תפארת
ישראל והדרו עה״י פה׳׳ה נודר נדר ועומד בפרץ בנש״ק שלשלת
היוחסץ ובו׳ כקש״ת מרה חיים אלעזר שפירא שליט״א האבד״ק
מונקאטש והגלילות יצ״ו
גי״ה לנכק הניעני נהנתי מאוד מנופת צוף דבריו הטהודם היוצאים
מלב טהור להזק אותי בעגין גשגב הלז ומאד הגגי שמה כי אוכל לבשר
כי בחאסיפח לא מצאתי מנגדים גדולים ולא חי׳ לי מלחמה כבידה כי

הרבנים הגי מדעברעצין ומראב הי׳ בדעה אחת אתנו וגם חרב

מטשארנא אהז בפלך השתקה ואך איזח בעח״ב מפעםט אשר התחזקו
בדעתם הפוטעת ואך הנשיא שליט״א עמד גגדם בתוקף ועוז
וב״ה בי עלתה בידינו לבטל את אשר זממו לעשות לע״ע
השי״ת יעזור לנו שלא ינוה שבט הרשע על נורל הצי ויקרים בנו

תיקח עולם

צד•

הכתוב כל לשק תקום אתך למשפט ובו׳ ויתקדש ש״ש על ידינו כתקותינו
לראות בהרמת קק תודזיק וקק ישראל בב״א.
בנפש חטקוח ומאוח מחו׳ דויש וש״ת באח״ר משתחוח מרחוק

נפתלי טייטעלבוים
ע!״•
ויהי אחר חדבדים חאלח של חחלטת ועד רבני אוגגאק שליט״א
הנ׳׳ל לחרחיק חאגודח כמטחוי קשת מחם ומחמונם .כים נגרש חשקט לא
יוכלו ויצאו איזה אנודיים בתואר עקש ופתלתול להנדז על זח ולחתריז גגד
גדולי ישראל שליט״א ואחרי ק יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו)בות׳ אחד
שולח דברי׳ ע׳׳פ חוצות( לחבות על קדקדו ולחשיב גמולו ישראל קרא ה׳
שמו כי שרית וכו׳ וזהו דברי הרב הגאק המהולל מאד בתורה ויראח טהורח
צדיס ונשנב מוכתר בנימוםין האבד״ק שאפראן )עדינבורנ( שליט׳יא
והדפים דבריו במכתב נלוי בעתק הארטה׳ ״יידישע צייטוננ׳־ פ׳ בשלה שנת
תרצ״ו וז״ל:

במקור מוצא של האגודה,
התורה פלאים ירדה׳ ובמדינה
שנתרהקו מאלה המתחדשים׳
ניתוספו ספסלי בבתי מדרשים,
בזה״ז טימאו א״י עם השרשים׳
אך בביאת משיה תהיי קודש
קדשים.
שמעק ישראל פאזען
אבדקה״י שאפראן יע׳׳א
בעזהש״י
חן ידעת* מך ערכי אך אמרו חדל במקום שיש חלול ה׳ אק חולקין
כבו׳ לרב בא לידי ע״י מקרח עלח נדף מחעחק ״איםראעליט״)מיום  23יענער
 (936וראיתי שכותב שם אודות ועד הרבנים הגאונים שליט׳׳א של
לשבה המרכזית בפעםט וההלטתם נגד האגודה ונשתוממתי
חאיך נחריש למסית ומדיה כזה .ולא באתי לתבוע עלבק הרבנים חנאונים
גיי כי לא יזיק לחם גפיחת זבוב וגם לטפל בדבריו שכ׳ גגד גאק עודנו ב״ק
מרן ממונקאטש שליט׳׳א הגם שראוי להתאבל על ההסתר מיס בראותיגו

צו

תקיז שלם

מיגים שוגים דוברות על צדיק הדור ואומרים אק פשע)כמו שראינו גם לפני
איזה שבועות דברים מבהילים בעתון ״זשידוי אוישאג״ מיום 23
דעצ ,935 ,בא׳ שירא לנפשו פן יהי נחשד שבא לקבל פני צדיק באשר זכינו־
ב״ח גם אני בתוכם לקבל פני שכינח בחיותו בפעםט( אך לגגדי הגמ׳)בב*ק
נ״ט( את חשיבא לאתאבולי אירושלים ל
אולם מ״ש אידית מצב חחרדית במדינתינו אזעק בקול גדול! חקוצו
גדדמים למלחמת גגד מסית ומדיח זח שמתוך כעסו ניכר קלונו של כותב זח:
מ״ש ״שמיום שנתייםדח חאדטח׳ בתוכינו אינו רואח חיי׳ רוחני ברחיבותינו
מפני שלא נתייסדו עדיין חבר׳ אגודה״ הבינו נא מה שרוצה להחליף ולהחריב:
והבקי קצת בםדינתינו יורע שב״ח בשנים חאחרונוח נתרבו ישיבות במקומות
שוגות המגדלים תלמידי יראים ומביני דבר ה׳ זו חלכח ובקרבים רחוקי׳ תחת
כנפי חשכינח וכו״כ בני עניים שחם ללענ בעיני משפחתם מפני גודל המם״נ
לתוח״ס ־ ולעומת זח ניחזי אנן חשפעח חברכח שחשפיע לנו חכותב חזח
באגדתו על ארץ )תחת א ק ( יסדה ,הנח אני הגבר ראה עני עם ה׳

במדינת דייטשלאנד ,כי מילדי אשכנז אנא ,ששם נתיסדו
הנדופפען של האגודה בכל פנה
כאו׳ינ חכוחב ודורשים אודות ליכוד נם ע׳׳י עתונים ומה הועילה להם ל
.תודח מונחת בקרן זוית! אבל בחכמת האומות ידם גדלה!

ושם ״חיי חברים״)פעראיינםלעבעז(

"וגם עתה שדחה אותם חצורר באבת הבנין ורבים עלו לארץ הקדוש׳ גם שם
יהגו רק לא־פים בשולע״ן אשר יסדו להם ! ואף שלשיטתם עלו למדריגה
שבניהם מקדישים »גם״ איזה שעות לשמים ,אך הכל בתערובות אור וחושך
משתמשים בערבוביא באדמת קודש ובתוככי ירושלים! והאץ העיז הכותב
הזח לשבח את המתים מחחיים ל
ידענו שגפ אצלינו חדבח נעורים נלכדים ברשתות הבםיתים בכל צד
ומי יובל לחחפאר בדור האחרק שמצא תרופח למכח זר ולוכד לחבע׳׳ד גירא
בעינץ ל אך בראותינו סביב שמענו גם ראינו שאץ תתפח רק םם חיים של
חוח״ק על דרך חפקובל מאבותינו חקדושים זי׳׳ע ואמונת חכמים וצדיקים
מחשפעת תלמידי חבעש״ט חקדוש ונורא זי׳׳ע.
אכן בדקתי אתר כוונת חכותב זח וראיתי שבל זח איננו שוד .לו רק
אדרבה על זד .חתפרתד על שאנו מתנגדים לדרך מרכיב טמא על טהור
ולחבר פיטטעל שולק עם תרביצות תורד ,.וכדחציף כולי האי גגד
תורת משח רבינו חח״ס ז׳׳ל שאפר חדש אםור בח״ח וידוע גודל קגאתו גגד
השולק ,ובוודאי אגו מקבלים גזירת חפלכוח שבצלם אנו חיים ,אך ידוע
שזחו מחמדח גדושה של נםיוגות ששולח לגו חי העולמים ית׳ בגלות הפד
וכלל גדול חרא דבל פח שמצד חחככח בודאי תעמוד לגו עזרתו פקודש
אבל פח שיותר פחחכרח חוא רשות חטומאח תל ועל זח כסת נפשם
דודות שלפנינו ,ובבר חי׳ עצת חוטאים לפני יותר םששים שגד .כאשר רצח
הילדעסחיימער להטות חעם מדרך חמקובל וגערו בו חגאוגיפ ובראשי חצתה

תיקח עולם

צז

המפורסם הגאון ד הלל ליש ז״ל ,ויצא בנזיפה .ואין •הגידול• לילדינו ב״ח
רק בחדרים ות״ת וישיבות ששם יונקים אמוגה פשיטה בלי עיקול ופתלתול
לחאמק שכל אות של תוח־ק כנוים על יסודות אק חקר ,ואמונה כזו לא
יביאו לגו המגודלים על ברכי הגרם אף היראים שעכהם ראינו בעינינו
מלעיגים ה״ו על דורשי רשומות ודבר הדל וס5:רם הקדוש״ שדעתם קצרה
מחכילם.
ע״כ עורו ישיניס בכדינתנו ודאו פח שרוח מערבית זח רוצח להביא
לגבולינו ועפדו על המשמר ,ואפריק לחנך רבנים גאונים שליט״א וחסידים
ואנשי מעשה שעמדו כפריי ,והמסית רוצח לחטות לב חעם בשופכו בוז על
המרכז דמדינתנו בענק התנגדות אודות •ישוב ארק ישראלי ,ומי אני לדבר
בענק זה אך תורה הוא וללמוד אני צ ר ך כי לא נעלם גם מהמתנגדים לשיטת
רביגו חגה״ק שליט״א אם לומדים הם ־־ מ״ש הטור ארה ם״ ר״ה בשם ס׳
חמצוח שלא לומר וגאכל כפר׳ ונשבע פטובח שלא לחמוד ח א  pבשביל
פרי׳ ומר .שיישב שם חב״ח חנוסחא שאדרבה על זח אגו מתפללק שיחי׳ שם
טוב הארץ בחחזדח חש כינה חקדושח כי עתר .רק דע כל חיום והטומאה
שורה מעת נסתלקה חשכינח ושב׳ש בשבת רשעים על אדמת קודש עיי׳ש
<*( שמפורש יוצא מפי קדשו כי נם מי שרוצה ליזהר בדבר ה׳ לא יכול כעת
לאכול הולק בטהרה כי טימאו שם האדמה עם כל צמיהתי׳ רניקותי׳! וא״כ
מי ימלא לבו להטריח בוראו כביכול לברא צמיתות ופירות כאלה באדמת
קדשו גגד רצונו ית״ש י לכן רק עיי הבורא ית׳ שיטהר הארץ בשוב שכינתו
לציון כלך בביאת משיחו בב״א.

שמעון ישראל פאזען
)י( ראוי לחשים לב לדברי דביגו חב״ח שם ו ד ל :
וכתב עוד וי״א וגאכל פפת׳ וגשבע פטובח ואין לאמת וכי׳ תימא חלא
קדישת ארץ חנשפע בד .מקדושת חאתן חעליונח חיא גשפעת גם בפיתתיח
שיונקים מקדושת חשכינח חשו כנת בקרב ח א  pכי על כן חזחיר ואפר בסוף
כרשת מסעי׳ לא תטמאו אח חארץ אשר אתם יושבים בד .אשר אני שוק
בחוכם כי אני ח׳ שוכן בתוך בני ישראל ואמר אם תטמאו את ח א  pנמשכ׳
חטומאח גם בפירותיח חיונקים כמנח וכבר גסתלקח חשכינח מקרב חאדץ
אשר אני שוכן בתוכח ממש בנוף ח א  pנםתלקד .מפני חטומאח שטומאתיה
וגמש׳ מזח כי ג״כ אנכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל כי עד עתר .חיכל
הי חמד .היו בני ישראל לפי שהשכינה היתד! שורד .בקרבם ממש ועתר,
באבלם פיתחי׳ חיונקים מטומאת ח א  pנםתלקח חשבינח כי כשהטומאה
נבנםת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל יוצאת כגגדח חקדושח מקרב
ישראל ועל כן ניחא שאנו מכניםין בברכח זו ונאכל מפריח ונשבע מטובה
כי באביל׳ פירותי׳ אגו מזוגים מקדושת חשכינח ומטחרתח ונשבע מטובתה
עכל״ה:

צח

י

תילןון עולם
עד.

אתם ראיתם מדברי הגאק הגיל איך רק איזה צעירים יקדו לארגן
חברת אג״י זעיר שם זעיר שם וכן כמעט בכל עיר ועיר מדינה ומדיגה
חצעירים יקפצו בראש ־ היפך דעת תוה׳׳ק להדר אחר דעת זקנים ובישישים
חכמח שאל אביך וינדך זקינך ויאמרו לך ־ וככח חיא בעירנו מונקאטש עיר
מלאח חכמים וסופרים זקני ת״ח ודיינים מוטחים גדולי ישראל מפורסמים ועל
צבאם קדוש אדמו״ר מרנא ורבנא האב׳׳ד שליט״א שהם לוחמים נגד כל דבר
פשע יצר כל יצורים חדשי׳ לבקרי׳ הכתות שונות שבזמנינו ובתוכם האנודה
כנודע ,ובכל זאת איתרמי כף אחת עשרח )ואולי עוד שני נעריו יותר או
פחות כתותי מיכתת שיעורא( וחם צעירים .בנק נערים ,םתירי לדת וחוקי
ישרים) ,ואם יש בהם ב׳ ג׳ בע׳׳ב גכבדי עם לא יבואו למנין במספרים ,כי
חם גגררים ,אחרי חבחורים( ואיםתרא בלגינא קיש קיש קריא עשו רעש
גדולה בצירוף צעירי אג׳יי משאר מקומות הרבו חעמולח ,לאכר חאםפו
ואגוד׳ה לכם באחרית הימים הבה נתחכמח לחציונים ומזרחים פן ירבה
ושופכים גפרית על האש ונוסף נם הוא על שונאינו )עוד נדבר מזה אי״ח
בטעות שיטתם( להכביד המלחמה פגים ואהוד ,ועשו כעשי רשת לקרא
עצרה של רובן צעירים דייקא לק״ק טשאפ מקום המשפט של היתוך הדין
לאיסור האנודה עוד מלפני י׳׳ד שנים )כנ״ל אות ב״ח ־ ל׳׳ג( ושם חחליטו
לייסד צעירי אנ׳׳י במדינה זו הקטנה בכמות וגדולה באיכות )פאד קארפ.
רום( שחיא מלא חפנים ,של חסידות ויראת שמים ,רובן ב״ח בעלי אמונה
פשוטים ,כקדמוני דורות ועתים ,ולפרות שרוב רבניה שריי ושופטי'
%

הגאונים וצדיקים
ותכונותיה.

שליט״א הפה מננד לשיטת האגודה

ל״ז א׳׳ז עוד הוסיפו סרה להחליט שמקו׳ המושב של אנודת סארפ׳ דוס
תהי׳ דיקא בקיק מונקאטש י יען כי נדול בקרבך קדוש ישראל ונאק הדור
חמרא דאתרא שליט״א הלוחם חקגאי חגדול בקנאת ה״צ נגד האגודה
והציונית בכל שום וחניכא דאית לחו! הגם בי בשחק מאזנים נחשבו באפם
ואץ אבל עכ׳׳פ זכפו ועשו כאשר זמפמו וממרחק לא ידעו ולא יבינו כי
מקומץ קטן נובע.
וחנח חדפיםו)בעתק חנ׳׳ל( שיקרא גם במילתא דעבידי לגלרי וכתבו
כי אסיפתם בטשאפ היתד! ברשות וחםכמת חרב מרא דאחרא דשם שליטיא
)הוא הנאק הגדול המפורסם בליל המדעים פה״ח ובו׳ בעל המחבר ס׳ שלחן
העזר( ובכן נדפיס עחח בזח את דברו מיש לחכחישם וטפח על פניהם
והדפים אז מודעה גלויה להכות על קדקדם
בזח הלשון:

׳

תיקון עולם

צם

יצחק צבי לעבאוויטש
אבדק״ק טשאפ והגליל

בעזהש׳׳ית יום ג׳ פ׳ תצא תרציה

ככתב גלוי
להיות כי הגיע שבועת שיא לאזני כי אסיפת צעירי אגודת ישראל ־
אשר קראו הבורת אנודה מבונקאטש ־ לטשאפ יע״א ־ נעשה ונשמע עפיי
הסכמתי כתקנת יסודי האגודה ־ בכן באתי לנלות ולפרסם קושט דבר אמת

כי שקר ענו בי כי מעולם לא שאלו פי דבר ולא חצי דבר

עד׳ז ועברו באמת על תקנת ויסודי אנודתם שלא לעשות שום ענין בדבר

האגודה

בלתי רשות הרב מרא דאתרא

־

וע״ז בעה״ח־

היק יצחק צבי לעבאיויטש o
רב בק״ק טשאפ והגליל יע׳׳א

עה.
ועוד באו)בעלי מייסדי אגודת צעירים הגיל( בכרמה העבירו קול
במחנה העברם והדפיסו זאת במכ״ע שלהם המכונה «דאס יודישע פאלקס*
בלאט״)עתק הנאסר מכבר בסוד חכמי׳ ראשי בתי דינין חנדולים בד״צ דקיק
)* 1מכתב חנ״ל פירס׳ אז חג׳ שליטי׳א בעתון חאה!ח׳ ״יודישע צייטוגג*
ומלבד זאת כדאי לרשום מאשר חשיב אז חג׳ דטשאפ שליט״א בפרטות
וזח לשוגו:
לשואלי דבר בענק זח ־ חעתק מגוף מכתבו ־
כל הדברים אשר חוציאו עלי אנשי שוא בחלקלקות לשונם שקר ענו
בי והבל אשר בדו מלבם והכל אשר עשו פה הבורה האגודה הי׳ נגד רצוני
ובלתי ידיעתי והסכמתי ואדרבה איזה ימים ושבועות לפני הגבלת זק אסיפח
חאגודה לפה בא לפגי ולביתי בגו של הה׳׳נ המנוח זצ״ל מנייטרא אשר עומד
בראש חאגודח ונסע עם איש א׳ במחוזינו לטובת חאגודח ,וגילח לי תכלית
ביאתו לפח אם כי יודע שחו׳ ננד רצוני עכ״ז מאחר שחוא יודע ומכיר טובת
הענק אשר אנכי לא מכיר ע״כ מוכרה הוא לעשות חמוטל עליו לטובת כלל
ישראל ולתכלי׳ חיזוק הדת ,אשר ע״ז עמדתי מיד וגליתי לו דעתי בזה ושגם
עפ״י תקגת האגודה איגו רשאי לעשות בלתי תסבכת מרא דאתרא ,ובבן
חגגי מוחח בדבר ואעשח כל חחיתפעלות שלא יקחו הלק בעת דרשותיו ־
וחלך ממגי וגסע מיד מפח חלאח ולא דרש ולא עשח פח מאובח ,ובן קבלת
מראשי האגודה פפ־ב מכתב ארוך ער׳׳ז ולא השבתי לחם כלל.

תיקון עולם

ס

אוגגוואר ודקיק מוגקאטש עם בית דק הגדול שביתשלים עיח״ק ובראשם
הגאק הצדק מהרי׳ח זאגעגפעלד זצ׳׳ל ־־ עבור שהלעיג אז על אלה המצות
ותורת משח כגודע ,וכעת יאמר ליעקב ולישראל חסל סידור פה סח שלו כי
שקעח שמשו של חעתק חלז( סמוך לחחלטתם בחסייסדות אגודת קארפ׳ רום
ומושכר .במונקאטש ,מכתב עוז בשם חחק מוויזגיצא שליט״א שמצוח לאגד
וכר כאלו חצדיק חזח מתערב חיו בכאן באתרא דמר וכאלו מסכים ומבקש
לאגודח זו במונקאטש ומדיגתח .־
ובכן למק לא יחרוך דמי׳ צידו הא לכם כתב יושר דבת אמת
העתק אות באות ככתבו וכלשונו שככת׳ בחתיק חאי םבא קדישא

מתא ודבגא צים״ע אוהב ישראל ועטרת ענדם פאר חדור האדמרר הגדול
מוויזניצע שליט״א

בזה״ל:

ישדאל בהה״צ
מוויזגיצא

מו״הרב זצלל״הה

ביר .ח׳ צו תרצ״ה לפיק גרורד
חחיים וחשלר וכט״ם לכבד ידידי חרב חגאון חחו״ב
וכאשר שמעתי אח״כ באמת כי עי״ז סת וגחו ידי מגחלי האבודה
מגייטדא לעשות פח מאומד .מאחר כי איא לחשיג חסכבתי.
ואיזח ימים קודם חאםיפח שמעתי כי חבורת מגחלי חאגודח במונקאטש
חם קראו עצרח ל©־ .באמרם כי איצ חסכמת מרא דאתרא ועכיז לא גחתי
ולא שלותי לחקור עד׳׳ז ובאופן האפשרי לבטל הדבר אבל לדאבק לא
קבלתי תשובח מכל צד כי לשוא עמלי .עכיז חרישותי קולי כי חבורת מרעים
הואי זה עושים גגד חחםכםח חרב דמתא ולא יוצלח ־ וביום האסיפה לא
ראיתי שום אדם מחם ולא בא לפגי שום גברא מהחבורא אך בלילח בעת
שישבתי בסעודת גישואק א׳ באו לפגי בגו של חחעיי נקוח־ כמרד! ליב ג״י
חדר בחעלמעץ עם חבירו חאכחייזער םקאשוי יעיא ואמרו שרצו לבסרגי
כראוי לרב דםתא לכבודו וחשבתי לחם כעת אתם באים ולא באחם לפגי
האסיפה ,והשיבו כי חמד .איגם פגחלים ואיגם יודעים בלל ועיקר סמיכת
ביאתם חי׳ מחמת שיצא הקריאה לאסיפה ממוגקאטש ,סמכו עצמם שאיגו
דבר זר כ״כ ובודאי יציעו איזח רעיק חדש אשר יסכימו כל באי עולם ,אולם
השבתי להם מיד מדעתי כי בטח ובתר חיא גגד רצק ביק מרן חגאק חצדיק
שליט״א ועוד ישפוך עליחם חרון אפו ,ובגוף חעגק אמדתי להם כי לדעתי
אק שום תועלת בםלאכתם עד שלא יאספו בל גדולי חדור וצדיקים חייו על
חדבר ועוד דבת׳ כחג׳ חגוגע לחענק אשר ע״ז באס׳ חשיבו לי כי תאי׳ עב״ע
בי ק חדב׳ ונפרדו ממגי וחלבו לשלד ,וגם שמעחי ביר חמחרת כי איזח בעיב
יראים מפח חי׳ ג״כ שמח וחוכחתיו על פניהם עד״ז .זולח זח לא ידעתי דבר
עכל״ד! .
ולא חצי דבר מכל העגק.

תיקח עולם

קא

החסיד חכ©־׳ יראת ח׳ אוצרו כשית מרח יצחק
צבי שליט׳׳א אבד״ק טשאפ
אחדשת״ה באה״ר יקרתו קבלתי והנני לתשובה ,ידע כהד״ג אשד לא
ידעתי ולא שמעתי מזח עד שחגיעני מכחבו ועד הנה לא שמעתי אם

קראו אסיפה במהנהו ובענין התייסרות אנודה בק״ק מונקאטש
וממילא מובן שלא אדע כלל מחחלטתם ואמת קשה לי להאמין אשד
אהד מאנ״ש יאמר עלי דברים שאינם ובטח איזח טעות נמצא כאן
אח כ׳יז חזיחי לחשיב למק חכבוד
וחנני בזח ידידו דו״ש באח״ר מצפת לישועת ח׳ במחרח

ה״ק ישראל בהה׳צ מוהר׳ב זצללה״ה

ער.
סוני׳ דחכחשח ביק שבא לידינו ניחן פח עוד מקום לאיזח מכתבי׳ וחתימת
של רבנים גאונים וצדיקים מפורסמים שליט׳׳א מאשר נדפ׳ ונתפדס׳
בשפם חחימוח וחםכםוח לחברח אגודח ,וחם כתבו וחתמו בכתב ידם קדש
לח׳ שלא חחמו ולא חסכיפו םעולם ,ואלו חן) :ואין פוקדפ ומאוחר בחורה(
כבוד ש״ב חגח׳־צ וכר וכר ואשר כתב כ ק הדדג כי הדפומו בשמי
חתימחי במכ״עחדדך הנה לא חתמתי מעולם ולא נתתי רשות

להתום לא להאנודיים או להציונים ומזדהים וכיוצא ויוכל
זאת לפרסם בשמי.
אלעזר שפירא
אבד׳ק לאנצחוט

שוכט״ס לטק אאמויד הה־׳צ חה״נ השפוד טיק חרפ וט׳ וכר אבדק
צאנז והגליל שליט״א אודו׳ התימתי על קול קורא מאנודת שלומי

א״י ,הנה מעולם לא התמתי על הקול קורא הלז ואני עומד
נם בעת בהתנגדות כמקדם וט׳.
מרדכי זאב הלברשטאם
אבדק גדבוב

הגני מודח בחת־׳יי כי מעודי לא עלח על מחשבתי בזח שחתי שמי על
קול קורא לכנסי כוויען שאהי׳גאוזז בד•לאנוו־ה״ ונאם הייתי יודע
,

תקין עולם

קב

מזח שחת״י תלוי בזח בוודאי לא הייתי חותם את שמי ועתה
הנני מבטל את חתימתי כאלו לא חתמתי.

כויח פ״ק קורימא יע״א.

.

.

יעקב בלא״א מו״ה משד .זצ״ל
רב פה״ק קודמא

יעקב מאיר

גם אני פודה ופבטל חת׳׳י הקודמת בזה היק
בלאאמרה יהושע העשיל הכהן זצוקללה׳׳ה אבד״ק קאפאש גדול והגליל יעיא

עז.
הילל וויינבערנער

בן לאאמו׳׳ר הגי הצי רש״ל דל
אבדק״ק ד׳ סערדאהעלי והגליל יע״א
ביה דס״ה יום א׳ לס׳ ואתה קה לך בשמים ראש תרצ׳יה לפ״ק
רב שלומים מגבהי מרומים לכבוד קדושת אדמרר הגאון
הצדיק וקדוש המפורסם רשכבה׳׳ג אביר הרועים וכוי וכוי
בקשית מק רביגו היים אלעזר שפירא שליטיא אב״ד וריס
עואביי מוגקאטש המעוטרת יצ׳׳ו.
אחרי קידה והשתחוי׳ מול פני הדרג׳׳ק אדמו״ר שליטיא אבא בזה
לבשר ביט מחחיתון וכוי .־
בימים אלו שמעתי והיטב הרה לי מכתב פתקי אויל והעלילו עלי
בלבול שקר וכזב כאלו אני ה׳׳ו הי׳ רצוני שיהי׳ פה צעירי אג״י ועיכ מיד
ששמעתי משקדים אלו ראיתי עצמי פהויב להודיע ולגלות לפני כ״ק אדמו״ר
הגה״ק שליט״א שאדרבה ואדדבח חלא אני דחיתי בכל מיני

דהיות וכבר גליתי דעתי כמ״פ שאני נגד הסתדרות האגודה.

ולהר ידוע שכל הצעירים דשם רובם ככולם פפורסמים הם לעיפ
כנגדי והם איגם שופעים בקולי .כ״ז ראיתי לםחמב עצמי להודיע.
ובזר .אסיים בכל פיגי חותםי ברכות ובקידח והשתהר׳ ובגשייכ
חקוחיט עבדו עבד לעבדי ח׳
חיק חילל בן חדסה

עח.
וראה הבדק את הגגע הוא מעלת כבד חאי גבר׳ רבא דעפי׳ טדברגא
׳דאומתי׳ חרב חנאון חמפורסם צויג גשיא ישראל דכולל שוח״ח בארעא
ודל;
קדשא האבדפךק אונגוואר והגליל שליפדא

תיהון עולם
האבודה עם הציונים מתחברים,
אין להסכים עלי באהת הערים,
יסוד רק מאיזה נערים ,ההסידי
באש להבח נגדם בוערים.
,

,

לשכת הנשיאות של כולל
״שומרי החומות•
בעיח״ק ירושלים תיו
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ביה אוננוואר א׳ דברים תרצ״נ
חחיים וחשלי׳ ובט׳יס לכבוד מנחלי האנ״י חע״י
מכתבי קבלתי וחנה א״א להסכים לייסד פה הברת
אגודת ישראל אשר נתייסדה פה מאיזהו נערים ואפשר חמח עשרה
או י״ב במספר ,וכן נשמעו פה הדרשות שדרש חח״צ מקראלע נ״י
בםוואלאווא ובקאשוי גגד חאגודח וגם באו חסידים שחי׳ בדונ השבועות
בבעלז באש להבה גגד חאגודח ,ובפרט חי׳ כחובבמכ״ע בעפעדיעש
 6יוניע שנה זו ,ארטיקל מירושלי׳ שבחוב שמח איך שעוד מעט ויותאדמ״ו
האנודיסטען עם הציונים ע״כ א״א להקים הסערה לדממה וה׳ תכינו
לילך במהדה לקראה הנואל צדק א״ם
, ,
ודר׳ זה שלום מנאי ידידם דוש׳׳ת

יוסף אלימלך כהנא

עט.
זו דברי ר׳ אליעזר הגדול רב שר שלו״ם הצדיק המפורסם קדוש
וטהור על ישראל הדרתו האדמו״ר מראצפערטא שליט״א בן המזיק
והנורא רשכב״י מק מצאנז בעל דברי ה-ים זיע״א,

שלום אליעזר האלברשטאם
בהרה׳׳ק מצאמ זצלה״ה
חונה םק״ק ראצפערטא יע״א

כדברי דגאונים וצדפים זאת
התעודה ,קול הוצב להבות אש
שאסור להבר לאגודה ,תפחו.
את זכר עמלק אז תוושע יהודה.

ב״ח ח׳ חאת חתרומח תרציו
החיים והשלום לכבוד קדושת מחר הרב חנאק

קד

תיהון עולם
הצדיק המפורסם וכר כקש״ת מדד .חיימ אלעזר
שליט׳א האבדק׳־ק מונקאטש

המכתב עם הקונטדםים קבלתי לנכק )הנשלה בפקודתו ע״י חמדל(.
וחשתי ולא התמהמתי להשיב להדרג״ק נ״י מפני הכבוד בי חבר אני

לכל אשר יראוך להצטרף בצירופא דרבנן דגאוני׳ והצדיסים
במכתבידם הוצבי לדגות אש ואסור להתחבר להאגודה,

ומה לי להאדך בדברים אשר חאדכוח מבואר בחקונטדםים כמעט לא
הניהו מקום לחחנדר.
וחשי״ח ישלח עזרו מ^דש בימי הנסים הללו ונזכה למחיית עמלק
בב״א בי רבות אנחוחי וצעקח בני ישראל בכל מקומוח מושבוחיהם ,חכ״ד
ידידו מחר חדוש״ח חמצפח לישוער .במחרח עם חנ״צ.
חכ״ד ח־ק

שלום אליעזר חלברשטאם
בחרח״ק מצאנז זצלח״ח

פ.
עולי פאלעסטינא מטמאים א״י
וקדושתה ,שום פעול׳ אנושיית
ומפלנה לא תועיל לנאולתה,
״דף היומי״ לא לש״ש מטרתה,
ציונים ואגודים עוזבים התורה
ואמונתה ,מגדולים שבהאגודה
מודים ומתאוננים בהפסידתה.
ב״ח א׳ יתד תרצ״ו פישטיאן יצ״ו
אל כ׳ חמערכת •יודישע צייטוננ״ במונקאטש יצ״ו
נא ליתן מקום לדבד חמעטים חללו בעתונו וחם כעק חשלפח לדבד
חנה״צ מעדענבורנ שליט״א אם כי מעולם לא חתערבתי בפאליטיקא וביר.
שחצלני מזח אבל לא אוכל מלט מחחחפעלר שפעל בקרבי דבד קדשו של
הרב חצדק חדל וכיוחר דבד רבינו חב״ח שחביא שם במכתבו חרב חנ״ל
יורדים חדד בטן וחותכים לב כל איש ישראל סבא ,לזאת אבא בזה כיודא
ועוד לקרא לבא ולמלאו׳ דבד הרב חגח״צ חטתב בעתונו בנוממער האחרון
מביא לנו אח אמד •קדוש של אדונינו ורבעו חב״ח באו״ח מי׳ דח שכתב
דקדושת הארק דלמטח נשפע מקדושת ה א ק דלמעלח וקדושח זו נכנסת
בפידותיח ובאכילת פירוחיח אבו ניזונים מקדושת השכינה ומטחרחח ובחיפך
מזח ח״ו אס תטמא הארק נמשכת הטופאח גם בצרותיה ובאבלם פידות

תיקון ערלס

קה

היונקים מטומאת הארץ נכנסת הטומאה ר״ל בתוך בג״י והקדושה יוצאת
מהם ונסתלק׳ השכינה מקרב ישראל עכתרד .כדברים האלה כתב ניב דבינו
השליה בפ׳ לך שביאר שם בארוכה קדושת הארץ וכותב שם בזה׳׳ל וארץ
דלמטה מכוק כנגד איי של מעל׳ ואץ אנו יכולץ לזכות לאיי אם לא בהסרת
הערלה שהוא הקליפה ואם היו לא אזי היא ערות הארץ כי נודע כי איי
שלמעלה סוד ציק וירושלים הקליפות סובבת והם נקראים ערלים כי סביב
הר ציק הוא עשו ועמלק עיי״ש באריכות נפלא.
וכעת שבנץ ארץ ישראל עומדות על הפדל! ראף לכל בר ישראל ללמוד
זאת כדי לרכוש איזה השנה מהו איי האמיתי עיי״ש שכתב וסימנך א p
אכלת יושבי׳ היא מכלה הרוצים לישב בה בשלו׳ ובתוקף לאכול סידותיה
לבד עכ״ל ,הרי דכתב ג׳׳כ דקדושת א״י דלמטה תלוי מקדושת איי דלמעלה
ולזה צריד תחלה בהסרת הערלה והקליפה ואם לא היא ערות הארץ
ר״ל כי עמלק יושב סביב לה וכל זה הוא מעשה עמלק לטבא את הארץ
ולהסיר הקדושה כדי לעכב את הגאולה כמבואר בארוכה בהקדמה לסה״ק
אשכול הכופר )להותגו זקגו של רביגו בעל בית יוסף( על המגילה ,ונראה
לי שזה מרומז בזה״ק םויפ בשלה מלהמה לה׳ בעמלק מדר דר ואמרו מהד
מדר דר הם pמדיותן דלעילא  pvTOדלתתא והיינו שזה מעשה עמלק
שמחסר את ישראל שידורו ב א  pישראל דלמעלה וממילא אץ ד  pלמטה
רק חוא דר שם וכת דילי׳ רש לרמז עוד עםי״ד חב״ח חנ״ל שחטומאח נכנס׳
בפירותיח וחאוכלץ אותן דוחק בזה את חקדושח מגופן וחם נעשים לקוצים
בגופם של ישראל עיכ גאמר מדר דר חסר מלשק קוץ ודרדר תצמיח כי זחו
עיקר מעשה עמלק לטמא את חארץ ולעשות פירותי׳ לחיות קוץ ודרדר
לישראל ר״ל .והדשים מקרב באו וקוראים את א  pישראל בשם פאלעסטיגא
ולא כאשר קראוה מעולם אבותיגו ורבותיגו הוא ג״כ מורה בעוה״ר שאינה
מצד הקדושה עיץ בזוה״ק פרשת גה דף ע״ג חיל שם כד הוו זכאץ ישראל
אקרי ארעא על שמיה דארץ ישראל כד לא זכו אקרי ארעא על שמא אחרא
,
.
עכ״ל.
והגה מקום אתי להעתיק פה מה שכתב לי בגי חיגיק וחכים העילוי
המפורסם במר שלום ניי בקיץ העבר בהיותו בווארשא אצל הגאון הגדול
שר התודה ד׳ מנחם זעמבא שליט״א והשתעשע אתו בשעשועין דאוריתא
שעוח אחדוח ובחון* השיחים בא חשיחה גם מתגועח האבודה אמד הגאק
חג״ל בזח׳ל גם בפולץ לא חעלח חאגודח כלום ומתחלח טעו וסבת שיעלח
דבר ,עגח לו בגי ניי שבעיניו לפלא שמר מנחם זעמבא אחד מראשי מגחלי
האגודה יצא חגר .בזח מפיו חשיב לו על זה מה אעשה שהדבר ק הוא אחת
יש לגו תוה״ק והדוד הגוער הכל הולך ורץ לחון־ ״חהכשתח״ אץ גפימ אס
ציוגים או אגודיים ועי״ז עחבים התוה״ק ורק עיי המתונים גראה הבל יפה
ממה שהוא באמת עב״ל מאמרי הגאון הגיל שכתב לי בגי הגיל במכתבי
אלי מקיץ חעבר וגאמן עלי בגי חגיל כי הוא גאון וגדול בתורה וכיראה
ונאמן רוח כאשר ימיהן עליו כל מכיריו.
L

תיקון עולם

קו

ובאמת כל מעשה ופעולה אנושיות לא יועיל מאומה להרמת קח צ ק
מרושלים עד שישקיף ה׳ ק השמים ויערה עלינו בכלל רוח טהרה מן השמיס
לחאיד לנו אור חדש מששת ימי בראשית בהתגלות האוד הגנוז על ציק
וכמבואר בתשובת חרא״ש כלל ד׳ סי׳ כ׳ ומובא ג״ב בטור ארח סי׳ ג״ט
שע״ז אגו מבקשין בתפלתיגו בכר יום אור חץש על ציון תאיר שיתחדש לגו
אח חאור חגטז מששת ימי בראשית ובז^מלו כל חנסים וחישועות בהארת
אוד הגנוז כידוע ועל זה בקש הד הטעיה והאר פניך אלינו וגושע וגזכח
בלגו במהדהילאורו ועד אותוויועוד שיחדש ה׳ האור הגנוז אין לגו חתעסקוח
אחרח רק לעסק בתורת בקיבוץ ורבוץ בתלמידים בחדרם ובישיבות על
הדרך המקובל בידינו באבותינו בדרך ״סתם׳ ולא בדרך פאליטיקא ופארטיי.
וכוגתי בזה על מה ששמעת מרב גאון וקדוש פ א  pפולין א׳ כגדולי וזקני
חדור שבמדינח הניל בהיותו פח ובקרנו בבית והתאונן מאוד על חחגועות
הפאליטיקא שבזבננו ואמר בזה״ל «דעד סחם יוד האט אויף געחערט ציא
עגדםטידק בזהיז היינו איץ יוד וואס ווייסט אז ער איז איוד אק מוז לעתען
אק דאווענק ווייל אברהם אבינו איז אייך געווק איוד און האט גילערגט
אץ נידאיוענט פאר ,לעבעדיגען בעשעפער דאס האט ב־י אונז ביי דיא יוגענד
אץ נאנצק אייפגעהערט ,נור מק לערנט דף היומי ודייל עס איז אפארטייא
זאכע די פארטיי הייסט דאס אזוי .אללעס וואס מען טיט אפילו פאר יידי&קייט
האט נור דעם קאראקטער פ־ן דער פאדטייא דיא פארטייא פערלאנגט דאם
אזוי ממילא מוז מען דאך קענען א־ן פערשטעהן דיא םארטייא דורך אין דורך
ולפי״ז מוז מק לעזען אללע צי־טוננען פק דעד פארטיי ובזה באבדין גודל
הזק מלימוד התורה וכל הדור הנוער גושא באמתהתו הרבה עתוגים ממינים
שונים ומאבדין הזק היקר כהבל ורק כללו של דבר הכל הולך אל כווגה
אחת לבנוח אח חפארטיי)*( על תלת ולא להתאמץ להרים גס ודגל חתורה
במתם ובזר .פסקח לנמרח אצלנו מרת סתם יוד ,ואם אומרם לחם מד .אל
חדור חצעיד חם משחקים בפנינו זאת פעולת חוצאות חאגודח במדיגחיגר
כד .תתאונן אלי נאק וקדוש הניל וכל מי שלא כבה עוד בו זיק אמת מוכרח
לאמת חזקן חנ״ל וחשיית יטע בלבנו אהבתו לתורתו חקדישח ויפקח עיני
כל ישראל עד שיכירו וידעי חבל שרק בלימוד תוח״ק על דרך סתם הישן
,

)*(בדוםח אח חתום באוצרותי ככתב עוז מאת מעלח כבר חאי גברא
רבא הרב הגאון הצדיק המפורסם בנשיק בקשית מרח שמחה פרענלול

תאומים שליט׳׳א האבד״ק פאדנוחע־ קראשא אשר בתב במכתבו
מיום ה׳ תבא תרפ״ט מענץ האגודה בזד .הלשון:
שמע בודאי ב״ח אשר חתני הי׳ בוויק יום ה׳ אצל תכנסי׳ ודיבר בקול
גדול גגד הכגהלי אגודה אשר בניהם ובנותיחס חולבים בשוחלק וכוונתם
דק להרבות כבוד ובהגה עד שלא הסכימו שידבר הלאה והוא לא חשניח
 ,עליהם ודיבר בסול חזר ..עב״ל ממש בענק זה.

ודשון עילם
והמקובל גזכה לגאולה בביא כמבואר ברח שמכות התורה יהי׳ הגאולה
האחרונה ובזכות זה גזבר .שאור חדש על ציק תאיר ומכה מלנה במהרה
.
לאורו אכי״ר.

ה״ק ישכר שלמה טייכטהאל

)הוא הגאק המפורסם הרב מקאםטאלאן וכעת ראבד״ס פישטיאז וי״ם
דישיבת ״מורח שם* ובעל חמחבר ם׳ שרת משגה שכיר שליט״א תהו דמשך
גמיש לעיל אות ע״ג(

פא.
והנח בעלי חאגודח זח דרכם כפל למו על כל פשעים חכםח אחבח
לחבורתם שלא לגלוח חטאתם רק לחיוח כופר בכל ־ ואשר לא יכלו עוד
לכייל כ״כ בחעלם אחד יצדדו אמתלאות שונוח לחגיד כי ישר חם ולא בם
עוולתם ,ועיניכם לנוכח יביטו למטח בזד O .מודח במקצח על חעביר וממנו
חובלו לידק על חחווח וחעתיד ,ולזה •צא בתשובת גלר׳ מעלת כבוד חרב
וכיו״ב ביתר שאת כתב רב חאי גאון איש חי מעוז ומגדול צדיק וגשגב

לעמל שפיטצער שליט״א האבד׳ק

שמו מפארים מרח א ש ר
קירכדארף ,מיום עש״ק תצא תרצ״ח ־ בזח חלשק 5
הגה ידוע שזה כמה שגים אגי מן חפרושים מן חאגודח ,רק אחר סכות
חעבר חייתי בפ׳׳ב על פי עצה הח׳׳נ בגש״ק פי״ה דוד שרייבער ג״י כי היינו
בצוותא חדא בקארלםבאד וגם גוליחי לו חטעמים אשר גרמו שלא עסקת*
בעגין האגוד׳ כלל זה כמה שגים .והוא ג״כ גלח לי טעם החרחקותו וספרתי
לו שקבלתי קריאח לבא אל אסיפת ציר חאגודה לפ״ב אבל אין בדעתי
לגסוע ואבד לי שלא לעשות בן אדרבא ,אציע שם חחסרוגות שמצאתי
אולי ירצו לחקן חכל ואם לא עב״פ יחפרסם שאין ק חראר ליראי ח׳
לחיות באנודתם ,ושמעתי לקולו וכן עשיתי חייחי סופר ומונח כל חחםרוגוח
הנודעות לי ואמרתי שמטעם זה הייתי פורש־ הגם שבתחלח חיחח האגודה
חביבח בעיני עד אשר יסדתי אותר .בסלאוואקייא ובאמעריקא ־ ואם
יקבלו עליחם לתקן בל חמעוות ואראח שעושים כן ,אשיב לעסוק לטובת
חאגודח ,וחנח ראש חאפיפח מרח יצחק מאיר לעוץ נ״י חבטיח לי שיקיימו
את דברי אמגם לאחר איזח ימים ראיתי שמוסיפים לעשות מח שאינו ישר
בעיגי ־ על כן גמרת• לחיו׳ פרוש ועומד ,ולא חשיבותי על שום מכת׳ וחודש?
שחגיע לידי מחם־ עכל׳יח .ממש בנונע לעגיגיגו ־־ ועיק לחלן באות שלאחר
זח בדבר חגאב״ד דקיס קעזמארק שליט״א.
ר( מכחב מגשיא וראש חאגודח מחיל :
חברים גכבדים 5
במענה על מכתבם מיום כ״א אלול דנא הנני לחשיב:
כל הדברים שנאמרו בנאום ח מ גקזמאיק ד״נפ שקי מוןזל* *mm
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הגאון חמסורםם מעוז ומגדול צדיק ישד ונאטן האבד״ק קעזםאדק שאטיא
חד ,לשוגו:

הודאת בעל דין ככאה עדים,
לימודי חול בהמתיבתא של
חאגודים ,ובקודש לא ידעו
לשח לימודים ,איסורי םעמינאר
עליחם מיוסדים.
ראיחי בהיידשע גאכריכטק מיום י״ג דגא העתק מכתב מר׳ יצחק מאיר
חכחן לעווק מווארשא וכל חרואח יראח שמכתבו מלא תוך ומרמח ופיו
תמחגי איך יכולים לחוציא דבח על מתיבתא ־ רבתא שלומדים בח מאות
תלמידים כ״י מופלגי חורח ויראי חשם שיצא לחם כבר מוגיטק בכל חעולם
וחרבח מחם כבר מבחנים פאר בקחלות פולק בתור רבנים אנשי חשם  .אם
בתחלח למדו שם למודי חול נחבטל חלמוד חזח זח זק רב.
מוק שנם חדברים ע״ד יחם כ״ק מורי וחמי חאדמו״ר שלי׳׳ט לחמתיבתא
ולחאגודח ־ בשקר יסודם.
בכלל איגגי תאח צורך לחכחיש דבד שגלר לכל ששקר הוא ,מעגק
הוא שדבר ע*ד ישיבח שגמצאח רחוק ממקומו ומדבר שלפגי ט״ו שגד .וכבר
ידוע שחרוצח לשקר ירחיק עדוחו.
ואברך אתכם בברכת כוח׳׳ט ושגת גאולח וישועח וכט׳יס.
ורשח .כיז אלול חרצ״ח דף יומי ביב ע.
בכבוד רב ובברכת חאגדח,

יצחק מאיר לעוויץ
מכתב ח א גשחל׳ ע״פ חוצו׳ ע׳׳י סידמא חא ״הסתדרות אנדת ישראל
בקרפטדוסי׳ ובמזרח סלובקיא חחגחלח במוקצ׳בר
וחגח מקום אחי לחעיר פח כאשר כבר שמעד .אזגי מסי גדוא חורח
וידא׳ שליפ״א על שינוי שמוח הערים אשר יכנו הציוני׳ וק חאגודים חדשים
מקרוב באו כמו תחת «וזארשאי כותבק )כחכותב הגיל( ״ורשח״ וק חחת
״קדאקא* שק קראוהו רבותינו הפוסקים זי״ע בספריה׳ .וחם כותבים ״קדקה׳י
ו מ ה עיר •מונקאטש״ מחכים כנ״ל ״מוקצבו״ ושאלחי בבי דנא דבא ד©־־.
הי״ו האם יכתבו כאן בנט כזד .מד.ו דינו ,וחשיבו שהוא פסול .כי צדיכק
לכתוב מוגקאטש דמיתקדא מוקאטשוב והגם שחמחחדשים הנ״ל אק נפ׳׳מ
השמות נרדפים על כתביחם ועתוגיחם אבל למד .ישגו ממנחג ומסורת אבות
שבודאי על כל קוץ ונןוץ תלו תא תא© ו
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הכשילו והודה ולא בוש שבהמתיבתא בווארשא למדו למודי
דזול ובזה קיי׳ ואישר את דבר :מה שדנתי ואפרתי באסיפ׳ הרבני׳ בקאשוי

שהייתי עם פק הגה״ק אבד״ק מונקאטש שליט״א בהפתיבת׳ בוואךש׳ וראינו

שלמדו שם בתערובות ל:מודי קודש עם לימודי חול ומצאנו
שכל חטעמים לאיסור על הראבבינער־םעמינאר כמבואר בשרת

מהר״מ שי״ק חידד סימן שליה ובשאר גדולי אחרונים ,ישנם ג״כ בהסעמינאר
המכונה מתיבתא בווארשא .וכאשר העבידו לפנינו שם בהםעמינאר לבחינח
בחורם בני י״ח מ״ט שנים הלופדים שם בפדועה חמישית ללימודי קודש
אשר הי׳ בעותרים להתעטר בכתר התרת הוראה בזק קרוב השתוממנו על
המראה שלצעירם כאלו אשר אינם יודעים בטוב משא ומתן של הלכה
ובפרט בענין ההוראה יתנו רשות להורפנא לדק ולהורות והמלמד שלהם
בראותו זאת התנצל לפנינו שבאם לא הי׳ פבבידי׳ עליח׳ לימודי חול בודאי
הי׳ רואים תועלת בלימודי הקודש וכר גם ראינו שם את המורם הרעים
בקדקד שער מתהלך באשמיו והכרת פניהם ענתח בס וריפ אשלח הגביע
.,פרטי כל הנדפס מה אסיפת הרבנים בטשאפ בשנה תרפיב לפיק בחתימת
בפה רבנים נאונים וצדיקים אשר מהוכו נראה לעין כל שכל מה שאמרתי
בקאשויא היא אמת וצדק ואני רק גליתי טפח וכםיתי טפחיי׳ כי עיקר מטרתי
חי׳ רק להשקי׳ את הרעש פהצעיוץ׳ אשר רקדו שם בעזות ובחציפד
שאין כמוהו נגד רבנים נמלים זקנים ומובהקים וראיתי כי לא
עת לחשות חוא ובארתי באדוכח ענק ישוב א״י ובנוגע לחחיגוך וחזכרחי גם
ענק חמחיבחא כחנ״ל וחראיחי לדעת שאין לבזות ולזלזל בכבוד חרבנים
ואם רוצים לכתוב דוקא ־ גם בכתב אשורת כחוקות הגויים שעפ״י
הממשלה ידיה היא נקראת ־מוקאטשעבא״ יכתבו עכ״פ ככה במילואו וטובו
ולא דווקא ״מקצבו׳ ממש כמו חציונים לעשות כמתכונותיהם אשר פיהם
יקבנה כן וכדי בזיק! האדם יראח לעינים בסח׳׳ק בני יששכר מאמרי הנובה
)נר מצוד ,אות י׳׳ט( מיש בקדושת לשונו חחילוק כי לשונות העמים אינם
מולידים שהם רק א ב צ משא׳״כ לשק הקודש של התודה אות א מוליד
ומפשיך אחרו עוד אותיות לף וכן ביית וכר יעיי״ש פ׳׳ש בשם כק הנך ונורא
הררמ׳׳מ מריםאנוב זייע לפרש והסירותי את לב האבן היינו לשונוח העמים
שחם בבחי׳ אבנים שאינם בונים בתים עכל׳יה ,ודי בזה להבין עד חיק
הדברים מגיעים.
ובעקר לשוגות של חטתחדשי׳ אשר בדו כלבם ביטויים שונים שנואה
היא בעיגי צדיקי אמת חכמי חתורח כי אק זח לשק חקודש חאמיתי בלל
ושופר גפשו ירחק מביטמים ההם ויכתוב רק כתיבה תמה ־ מעיין ברשי׳י
חקדוש )מגילה ג׳ ע״א( שמיי #-קרא ־ לשק עברי של חומש עכל׳־ח וחיינו
להוציא שלא יכתבו ביטויים בלשון אחר שאינו של החומש ותוה״ה .5m
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חגאונים חצדיקים שליט׳׳א אשד חמח עומדים מ ח ק בהאגודה כי טעמם
ונימוקם עמם ואם כי לא נכחיש שאק אנו יוצאים יד״ח לישב בחיבוק ידים
כי סבגח גדולח מרחפת על בני חגעודים שיפלו לגמרי ברשת חכופדים ר״ל
עכ״ז צריכין אנו להכיר חשרונותיה של האגודה ולהסיר ממנה כל חחששוה
ולבקש אופן א׳ שתהיי שוה לכל הנפש היפה שבישראל למק יתאהדו כל
חידאים בכנסי׳ אחת על בסיס ויסוד תקנות הארטה׳ כפי המקובל מרבותינו
חגאונים חקדושים זללה״ה,
יצאתי בזח ידיח לחסיד מבני עקשות פח ולזות שפתים ודי יגער בשטן
ויסבר פי דוברי שקר.
באעח״ח פח קעזכארק יע״א ב׳ לחבדיל בי? חאור וחחושד תרצ״ו לפ׳׳ק

שפחה נתן גרינבירנ

הי׳ק
אבדק״ק קעזכארק והגליל

פב.
בעניני איסור תערובות לימודי הול עם לימודי קודש יהדיו ניתן הענק
להענות בו כי זה יצא ראשונח פתטאת הציבור של האגודה )עיין לעיל
בהויכוה יכו״כ מכתבים( ובם נעתיק פה לעומתם כתבי קודי של גאוני
קדמאי ובתראי שדפי אש משוש דור ודור בענין זח.

א״א• בעל חידושי הרי״מ זי״ע מגור,

מהגאון הקדוש ונורא שר התורה
)נדפס בם׳ •שיה שרפי קודש׳׳ ח״א הוצאות כסויה לאדז תרפ״ה דף ד׳(
בעזחי׳׳ת יום ו׳ ער׳ח תר׳׳ד לפ״ק
החיים והשלום וכ״ט לכבוד אהיבי ידידי הרבני חמופלג חכם
ושלם חמחולל חגביר חפפו׳ בנה,׳ ומנהיג יקר רוח איש תבונות
ברה אברחם ווינאוויר נ״י!
הנה טרם נםעי כבית־ בהיותי אצל רו״מ ודברנו אודוח הרעה

אשר

חורשים רשעי ופריצי עמנו .להשבית תינוקת של ב״ר,

אשר על הבל פיהם העולם עומד ולעשות סדר כחפצם .עשיתי כאשר אמד
ררמ ,והייתי אצל הנ׳ ״ראזין״ ודברתי עפו הרבי ואמר כי הוא אינו עושה דבר
אבל לעשות נגד העושים ,ג״כ אצלו דבד זד .אשד לא יעלה על לב .י ק כי
טוב בעיניו וא״א להבינהו כלל בי כל היחדות תלוי בזח מאחר שתוא צדיק
בעצמו אף שעובר על כל התורה כולה רוצה שגס אהרי׳ יהיו צדיקי׳ כמותו
מיז נאמר ומח גדבר אוי לגו שבך עלתח בימיגו ולא די לחם מה שעוברם
בפומבי על חתודח .ואין דובר לחם דבר ,אבל עוד כקוצים בעיניחס ,אשר
יזבר שם ישראל בעולם ,חטחזיקים בתורת ה* אשר לא חיתח כזאת מיופ

תיקון עולם

קיא

חיות ישראל לגד קדוש והנח אבקש ואחלה מאח־ מדרמ אשד אחו החכמה
והמדע .לעשות כל מה ראפשר בענין זר* אשר מחשבותם לא תקום ,ואל
יקטן בעיניו כי אין לשער ולספר המסתופף מזה אף בדבר מעט

לשנות הסדר מתימרת של בית רבן אשר אין מבטלין אותן
לבנין בית המקדש אף כי ללמוד לשונות״ זא״א בשום אופן
שיכנס בלב ילד דברי תורה אם לבז לדברים אחרים״

ואקוד• כי ררמ יוכל לעשות בזה הרבה ,ורק אלוקי ישראל יהי בעזרו• כי מי
שיכול לעשות טובח לישראל קונה לו חיי עוה״ב ,בפרט בדבר גדול עצום
בזה וד יתן לו כתיבה וחתימה טובה כנכשו ונפש ידידו דרש.

היק יצחק

מאיר בהד בודי זציל

כאת הגאק העצום המפורסם שר חתורח עוטר .אורח בעהמדז״ס שדת
מתרשים ושיש זצ״ל) .העתק פקיבץ ״מחזיקי הדת* לביב ביט אלול תדם׳׳ו(

ע״ד חנימנזיוס חעבדי
ברעזאן

בעדרי
השופע קול שופר .יחוק לחיים טובים בספר ,את כבוד ההסידים המופלגים
יראי ד׳ מגחלי חבורת מחזחיד ד׳ עליהם יחיו.
חיום חזח הקריבו לפני מכתב יקרתם בדבר אשר יסד הרב ד מאיר
מבונה דר יונג בית למודו חחניכי נימנאדום ,והנח פח אומר ופח אדבר מי
לא ידע כי במדינתינו בכלל ומחנם בעיר קראקא הנבחרת לשם ולתחלח
בכל המדיני• חמלאח בחורי חמד שוקדי תורת ותעודח בבוא חמשחי לשחת
העיר ,רבים ישתו פי הפרם המארדם ועל בן תפוג חורה וגם אם בלב הרב
דייר יוגנ לתקן מה קלקולו מרובה בתיקונו ,ומי ביקש זאת מידו רמוס

חצר מדינתנו להכות עדרי צאן קדשי׳ שוק על ירך ולהשקותם
מי רעל מסובים בעכם נחש צפעוני ולגרוע נטעי נעמנים
לאמר עדו עד היסוד בה .אולם חעבר אין ,ועתה עוד לא אבדה
תקותגו ולבי אופר כי בהגיע אל הרב חדר יונג דבד אלה ודברי בל גדולי
חדור ,חיוצאים ממעמקי חלב ,פתוח יפתח את לבו רשים פחד השם והדר

גאונו גגד עיניו לתקן חמעוות מכבד וישוב למקומו ולא ילך ארחר עקלקלות
לפרות דעת כל גדולי חדור ,כאשר מודעת זאת בדחז״ל לקרוא בשם ז ק
ממרא מי שיוצא ללחום את מושלים מאן מלכי רבנן ,רכוף ראשו כאגמון
לשמוע בקול הטיולים וטובים ממנו ,לבל יהי׳ לשמצה לדוד דחרות ומזו

תקק עולם

קיב

כבודו הודו והדרו .ומודים דרבק היינו שבחייהו .ועלינו יעדה תח מסתם
ותמלא הארץ דעה נמים לים מכסים בעתירת

ה׳׳ק שלום מרדכי דבק אבדק חנ״ל.

פד.
ממרץ חבאוץ הסדוש שר התורה בנכלה ובבסתר האדמו״ר
הנדול מאטאניע זצוק״ל

)נם זה שם במחזהיד(

ביה אטוניא.
אל שלומי אפוני ישראל העומדים בפרץ הישרים בלבותם .מנהלי
החבורה מהזיה הי׳יו יהי שלום בחילם.
קבלתי מכתבם ע׳׳ד הדעיק של הדר׳ יונג ליפד גימינאזיום עברי
ל צ  1ד ד נפשות צעירי אחב׳יי בחרפם מה מאוד לבי יכאב כב על
פרצת הדור וחלול השם והתוה״ק במפעלם הזה וכל בר לבב יכין
לאשורו כי הוא מקור משחת וסף רעל לילדי אחב״י אשד זוקי
היהדות עוד לא עכמו בקרבם וזר .כביר הנני מזהיר לכל אנ״ש
י

שלא יהינו לקרב את בנו למולך הנימנאזיום העברי כי הוא

צבוע כצבע היהדות ותחתיו ישום ארבו ולדעחי החובה על כל
נדולי דורנו מבלי לחשות לעת כזאת ולחרים כשופר קולם להזחיר את

אחביי כי הרחק ירחיסו את בניהם מהגימינאזיום העברי ובכל
עיר ועיר ישתדלו בכל עוז שלא לחניח ליסדו .וכן אביע דנשי תודחי לרופ
כבודם אשד יצאו לחזק אשיות ומוסדי הדת יהי כן ד׳ עמחם אשר יוציאו
מחשבתם לטוב ויפעלו רנש קידש בלבב אחביי אשר יתרחקו מדבריחם
ומתקנתיחם והי׳ זח שלום ידידם חדרש מברכם בכוחיט.

ד,״ק חיים יהחדצ ד ברוך זצלל״ח.
פה.
חעחקח •פאגרח הקודש• שכתב חאדמויר חנה׳ק רבץ של ישראל מדן
ירחמיאל ישראל יצחק זצוקל״ה פאלכסנדר והיא נדפסה בספרו חיקר ״ישמח
ישראלי על חחודח סוף דבריפ.
אל כבוד הרבנים הנדוליס חפפורסמיפ יושבי על מדק בקיק
קראקא יציו.
אחדשכת״ה .מכתבכם ע״ד מזיפות חדד  .....הניעני ־ שרצח ליסד

תיקק עולב!

קיג

נימנאזיום שילפוד בו נם תלמוד ,כדי לפרוש רשת וללבוד כד! נפשות
נקיים ־ והאמנם אק דרכי לחוות דעתי בדבהם נדולים ונפלאים ממני.
אולם בדבר חזח יראחי לבל אלכוד חם ושלום בלא תעשח לא
תוכל להתעלם ,ואם באבידת ממונו כיש באבידת נופו .וק״ו ב״ב של ק״ו
באבידח נפשו ,עד נצח לא ידאה אור חלילה ,ואיננה אוכל וראיתי באבזק
מולרחי ־ ועם חאנשי׳ חחכמי׳ בעיניחם חחולכים לרוח חיום לפי שכלם כננד
דעה החוח״ק וחכמי׳ עמה׳ לא אחוכח .כי לא ישמעו לדברי רק אל חאנשיס

אשר ישטמו ברעיוניהם ויפסחו על שתי הסעיפים באמור

ע״ז טוב תורה עם ד׳יא ,אליהם אטוף מלחי ,ואק זה הוראה כי אם ביתר
טעוח .לחראוחם  TOשמים הושך לאור ואק ואומר ,הביטו ודאו ושימו לב
לגודל עלבק חוח״ק מענק רע חזח ,כי ישומוחו למעטח לכםוח בח אח הננע
אשר חעמוד חחחיו ,לכלוח כח קדושתה ולעקור אח כל יםודוחי׳ ,ולמוץ
אח דמח חוא נפש חיוחח ,חלא חותנו חז״ל )נדתם ם״ח( לבל עשוחח
עטרה להתגדל כה ,אף כי חלילה לא יפגום כבודה אפי׳ כ״ש ,ויעדנח עטרח
לנזר תפארתה ,וילך בדרכה ,ולא יסור ממנה ימק ושמאל כל ימי חייו פן
העולם ,אך יק שמוה לכבוד עצמו ,ולבש מלבושי כבודה לכבודו .ולעומת
יקרה ערכה אשר לא ימולה יהשוב זה לאי כבודה ,וח״ז כמשחמש בבא
הקודש ונעקר הייו ק העולם ,עאכו״כ להפשיט מההורה מלבושי וקמח
להלביש את שםחחח למק חכחש עד כי חירש נבירחח ,וחרמםי׳ .ברנלי׳
לעבוד עבודח בזיוח דה״ל ,אשד חם לטורח תחח ,וחחוח״ק חגרת שק
ומחפלשח באפר ,וצועקת מרח ,ואומרח חלא גבירחח אגי ,ושפחחח חלעג
לדבת׳ ,ועוד חוסיף על פשעח לצוד בחרמח נפשוח גקיים ,אשר גם חם
י  ,ענו על אבת׳־ וכאשר בעינינו ראינו בעוה׳׳ר זה כמה ,או לעינים שק•
רואות ,וכך עלתה בימינו ,ד ירחם במהרה להתם קק התודה והיראה אחי
ורעי שמעוני וישמע עאכם ד ,הטו אזנכם ושמעו לקול צופיכם הוריכם
ומותכם גדולי חחורח וצדיקי דותנו יחי׳ ,חלא חמה עיני חעדח ,וחחבם עיניו
בראשו לראוח הנולד ,וצופים נקראו בדבר ח׳)ע׳ יחזקאל ל״ג( כי כמו
חצופים חעוםדים על חפשמר על מנדל נבוח ויזחת אח אנשי חעיר לאפר
הנני תאה את האויב בא לצוד על העיד בטרם ירגשו אנשי העיד .מ הפה
בשפל ישבו ולא יראו מרחוק p .חכמי התורה ההונים בתורת ד הםאירת
עינים חמד .חצופים חעומדים על חמצפח ,וראו מרחק בטרם יתישו חמק
עם חדעח חמחרגשח וחמחעדח לבא ,ויזחידם לחמלט על נפשם כמצווח
עליחם בדבר ד׳)ע׳ יחקאל ב״ב( לבל לחמום אח חורחי ולחלל את שם

קדשי ולהודיע׳ בין הטמא להטהור ולהבדיל בין הקודש לההול
שלא יתערבו טמא בטהור והול בקודש הלילה כי בל פנםתינו

ועבודתינו לתקן חחטא חראשון ,אשר עי״ז נחשיב הרע בטוב ,ומחויבים
אנחנו לברד ולהבדיל את חרע מטוב ,ואח הרע יזרח חלאח לממן ישאד אך
טוב ,ואז מכד .לטוב חגצחי ,ולזאת מח נפרצו אמת יושר מהחורים ומומו

קיד

תיקח עולם

נחלי צדיקי זמנינו יחי׳ .וא*נ איפוא למה לא ישמעו אליה׳ בנ״י ל מדוע ? אין
זח כי אם מסך הנצחק ועוורון חנניעח תטו אלח להאטימ אחן לבלחי שמוע
חטוב ולחעצים עין מראות רע חיו ,לזאת אח אחי אנכי מבקש חסירו נא
את מסך חמבדיל ,אז בל אפונח כי בעיניכ׳ תראו ,ובאזניכ׳ תשמעו .ובלבכמ
תבינו ,כי כנים דברינו .ודרכינו הוא דדך חישר וחרצוי חטוב ,ולא תלכו
בדרך חמטים עקלקלותם ההולכים לאהוד ולא לפנים ,אל תלכו בדרך אתם

ותנדלו בניכם לתורה ויראת השם הטהורה בדרכי אבותינו
ולא בדרך ההדש דמזיופת והריסות התורה ה״ו אבטח כי זרע

אמת שלומי אמוני ישראל ישמעו לדברינו ,ולא ילכו אחרי חחכל וחתוחו,
וישעשעו בתורת אמח דברי אלקים חיים ,ובזכוח זח ינמור ד׳ בעדכם
חחחימח לטובח בס׳ חחיים וברכח וחצלח׳ ונאולח דשועח ,בעתירת חנאנת
פפנעי חזמן ומצפה ומייהל ומקור .כי מעד מחרח ירחם ד׳ על עמו ומלאה
הארץ דעח ויטו שכם אחד לעבדו עבודה שלימה באמח ובתמים.

ירהמיאל ישראל יצהק

בחח״ק זצללח״ח זי״ע

פי.
נוסף על חמכת׳ לעל אוח הדח .בלשק אשר נדפס אז נגד חמתיבחא
של חאנודח.

אזהרה כפולה והכפלת
העתסת מכתב קודש אדמדר רשכבה״נ סבא קדישא
מבעלזא צלה״ה אשר כתב בענין דתערובות למודי קודש
עם למודי הול ביחד לילדים.
הנה כאשר בא למשם! אזנינו שיחי׳ חתוועדות בעירכם פיק קוינו
לשמוע תקנות ועצות עבור טובות זרע קודש אהב״י אמנם כאשד הגיעו לפני
הקול קורא הנדפס בהעתונים .ראיתי כי היי כשעה היוצאת מלפני חשליט
ממש שבץ אחזחני ח ל ורעדה אחזוני קוד וחום נתמלא גוי שני ימים מעליע
שלימים ,בראותי כי עלד .על רצוני לאחד חיו חוחיק עם למודים אחדים וכל
פריצי עמנו שבכל עיר ועיר שונאי תודדק בעוח״ר וכל חעתונים אשר המה
ללא תודה וללא יראה כלם ששים ושמחים לקרא׳ הרעק הזה ,וכבר זח ערך
חמשח ועשרים שנה שעלה ברצון רשעי ישראל ,לדרך בדרך הזה לעשות
מידים כאלח וכל חנאונים וחצריקיס כלם צעקו חמס שזח ערום חיו היזק
נ ח ל לצעירי זרע ברך ד׳ לבלע מחם כל קודש דדו ,ובאיזח מקומות מדינת
אוננארן אשד זה כעשרים שנח שחלבו בדרך חזה לחבר יחד תלמוד תוה״ק

תיפק עולש
עם אמורים אחרים ,ודמו בדעתם שעשו זאת לשיש ,כמ* נראה ונגלה לעין
כל אח אשר יצא מחם ,וחמח בעצמם מתחרטים על זה .וכל המקומות אשד
לא חלבו בעקבותיה׳ תליית גיכר לכל את צעירי זרע ברך ד ואגחגו צריכים
לפחוד ולדאוג עבור חרוב מדינתינו אשר תאית חבכנ״ם וחבמ״ד מלאים
תודח רד״ש ובע״ב מתחזקים בכל עוז לחפש מלמדים יריש למםור את בגיחה
תחת חשגחתם ולמודס ולהשמעה הזאת לחתבולל חוח״ק עם למודי׳ אחרים
חיי ,יתקררו מחמימותם באמרם אם כפי מפורסמים שבדור יצא חרעיק חזח
בודאי מה טוב ומח נעים וכר חט עיי שיש מקומות בעוח״ר שגתרשלו קצת
בלמוד הוה״ק יתקנו תקנות• כאא היו להרע ולהזיק לאלו אשר מחזקים
בתורה ויריש להחזיק ולהדריך את בניהם בדרכי אבותנו הקדושים הישנים.
וכז חיו כשיתפרם׳ הדבר בשאר מדיני׳ וכדינד פולין שברוסי׳ וכדומה
אשר מנהיגים בולם את בניה׳ תלי׳׳ת לתורה ואיש בדרך הישן ,בודאי סכנה
גדולה להם כשיראו שהדבר מוסכם היו מן מפורסם שבדור ובפרט באח׳־ק
תו׳ אשר זח רבות בשנים שפריצי עמנו נטו כל כחוחיהם לעשות חדרים
מעורבים בשאר למודים ופזרו הון רב על זח ותאית כל אחב׳׳י דשם עמדו
לננדם בתשות כחם ודמם להציל צאנם כיד בולעם וכעת איזה מענה יהי׳
בפיחם נגד מתקיממיחם ,אכן באמת גם באלו חמקומות שצריכק חיזוק
לתורה ואיש ג״כ צריכים לחפש עצות ודרטם אחרים איך לחזקם לחוויה
ולי״ש כי מזה אשר יתבולל תוה״ק עם שאר לימודים אק לקוות להיות
גושעי׳ ע״ז ,ואדרב׳ אם יש עוד שם איזה בע״ב ירא השם ונערי בגי ישראל
אשר נצוצי אש הקדוש׳ בוער בהם ,בודאי ה״ו יתקלקלו עייז וגם כמו שאיא
להטות שמים לארק כן לא יוכל איש להרהיב בנפשו עח אתן עריבתו שיהי׳
בכל מקום מורים בלתי זריקת מינות ר״ל ,אמנם אפי׳ אם יהי׳ בנמצא אהד
מני אלף מורה כזה שלא נתנאל בטנות נ׳כ א״א כלל לעלות על הדעת
לצרף שניהם יהד ודבר כזה א״א כלל ,אפילו להביא להתיעצות לפני איזה _
אסיפה והתוועדות כמו שא״א לעשות התיעצות להתיר שאד איסורי התודה ״
המפורשים ,יען כי ננלה לעין כל את נודל הסכנה חמרחפת בזה ארע עם
קודש ובפרט שבבר נמנה ונשנה וננפר ונבחר לפני הנדוא׳ והנאו׳ והצדיקים
שלפנינו זצ״ל .כי הוא חיזק ברור לתוה־ק והוי ממש כמו דבר הנאסר

במנין שאין כה ביד בי׳׳ד וכר.
לכן צריכי׳ לחפש דרך אהר׳ איך לחזק את הדת ולמוד
תוה״ק באופן שדרכו בה אבותינו הקדושים ולא לבנות בווי׳
חדשים ,וכמבואר ברכז בדברי השם יבמות ס״נ ע״א טום ולא
תשפזץ שפיץ ולא תבני שכל העוסק בבנק וכוי ובמביא
ברש״י דל  z vשצריכין לחפש איך לתקן את הישן ולא
לעשות חדשות.
,

דברי הדוש״ת והכותב' למען כביד תוהיק ולפק לא יסחבו צעירי

תיקון עולם

קטז

הצאן לבלע מהם כל קודש זדו וד׳ יעזרנו שנזבח במהרה לראות בהרמת
תוה״ק והרמת קק ישראל.
מנאי ה״ק

ישכר דוב מבעלזא

ד ד ק •דעיפאן .ר י ש *

פז.
וזהו נדפס בזמנינו מנאוניס וצדקיס קדושים מפירסמים מנאליציען
בעת התהלת תנועת האגודה והמתיבתות שלהם.
ב״ח ב׳ לסדר אשר הנחני בדרך אמת
כבר נודע ומפורסם אח אשר רצח חדר יוננ ליסד ביח לימוד תודח
עם למודי חול ביחד ואז יצאו כל גאוני וצדיקי חדור זצ״ל ננדו במחאח
גלף׳ ומפורסמת ואסרו הדבר בההלט לכן גם עתה באגו אגדוגו חים לפרסם

דעתינו שאסור לערב למודי הול בקודש בהת״ת והישיבות
בין בגולה ובין בארץ ישראל חובב״א ובמוחי׳ אגחגו בשאת׳ ישראל
החפצים באמח שלא יעבת על דבתנו אלח ומבייש שהוא דבר הנאסר
במנין הכמי הדור ז״ל שלפנינו ולא יחנו מגרעוח לקדש והי שלו׳
באעח״ח

ח״ק יצחק ישעי׳ האלברשטאם

חופ׳׳ק קראקא בחה״צ מצאגז זצללח״ח

ח״ק אלעזר חלד ראזענפעלד

חופ״ק אישפיצין
בחח״צ מקאמיגקא וחחח״צ מצאגז זצללח״ח

ח״ק הנה הלבשטאם
חוב״ק תשא יצ״ו

ח״ק מנחם מענדל הוחזק
אבד״ק מעליק

ח״ק אשר מאיר הלבדשטאס
אכדק״ק באכניא וחגליל

פה.
סכחב שני מחחצח״ק חאבד״ק פתסטיק זצללח״ח)עיין לעיל אוח נ״ח(
ב״ה
אחדש״ח מכתב כת״ה שי׳ קבלתי והנה יסוד ההיתר חיא מפני פחד
אונם בלימוד חשולע שלחם בגילר הראש ע״ז אני אומר.
א( אתם רחמנא פטת .וח״ו לחחיר עי׳יז לעשות איסור בידים לחלל חדד
״
חקדוש ללמוד על גבי׳ ובתוכו לימוד לשונות העמים.
ב( גדרה עבידא דבטלי׳ ואמנם המשתדלים בלימוד לשונות העמים במוך
החדר היא עבירה ועבירה גודרת עבירה.

תימוץ ע י ל ם

רף

ג> פרוע לא הרעישו הצעירי לפעול בחרעגירוגג שלא יצרכו ללשד בהשולע •
בגילוי הראש כי על דבר קל נוסעים לעיר הבירה ומדברים עם המניסטער
ועל זה שתקו ועשו פשרה לטעות חיו את ישראל מדרך המסור לאבותינו
הק׳ זי״ע.
ד( שמועה שמענו שיש בין הנבידים דקיק קראקא שצווחים על זה ואק
עושים בזח שאלח לנדולי חדור חיינו חצדיקים חנדולים שחם יחידו כי הם
או אבוחיחם חק׳ אסרו חחדר ידוע של אםטגאליציק וחפר .שאסר חיא
יתיר ולא לעשוח חבל כשתיקח וכל חמדיגח יקחו ראי׳ םקראקא ח״ו.
ואל יאשימגי סח שאגי מרעיש ע״ז ידע כח׳יח שי׳ שחדבי מגור שי׳
מתיר כגק זח ואגחגו חולקים עלי׳ כי במקום חילול וכו׳ אק חולקים כבוד
וכו׳ ואנחנו חחחלגו במצוד .זו לחלוק על חמחירים חדש שאסור מח״ח
וקבעו שם יסודי חחורח וחוא ביטול יסוד חחורח ח״ו.
ומ״ש כח׳׳ח שליט׳׳א מסאדגוחע אק קושי׳ מחורצח בירך חברחח
וחעיקר באחי בזח לגלוח אוק כח׳יח שליט׳׳א שרבים אשד אחגו לאסור
חדבד חערובוח באיזח אופן שיחי׳ ומקוים אגחגו לחשי׳׳ח שלא יעזוב אח
עמו ח״ו לחוליכם בדרך לא טוב ובוודאי חפק ד׳ בידיגו יצלח כ־ד ידידו־ש
בלוג״ח.

ח־ק מנחם מענדל חלברשטאם
פט.
חעחק ל( דברי חכמים אדירי חחודד .צדיקים וחסידי עליק ביתשלים
עיח״ק חויב ובראשמ מרנא ורבנא חגאק חמפורם׳ צים׳׳ע בישראל גדול שמו
פרח יוסף חיים זאנענפעלד זצ׳׳ל חאב׳־ד עם כיח דינו חצדק
זצללה״ה גגד האנ״י בירושלים שהרחבו לפחוד! בעיר אלקינו חד קדשו כיח
ח״ח ללמוד בשפר• .עבדיח״ כפוי השפה של הציוגים הכופרים דיל.

ועד ״מחזיקי חינוך הישן

מטעם  paחגאב׳׳ד שליט״א
והרבגים חגאוגים בד׳יצ לכל מקחלוח אשבגזים שליט׳׳א
פעיח״ק ירושלים תוכב״א.
ב״ח יום י׳ לחודש כסליו שגח חרפ״ד
לפע׳יכ חרבגים הגאונים מוד צדק גוררי גדר ועומדים בפp
ביד״צ לכל מקחלות אשכגדם בעיח״ק ירושלים תובב״א.
 Oתשואת חן חן לכבוד ידידינו מבחר גבריגו בבד חכם בעוז נ ה ל
 mmצו׳־גלוחם מלהמות ה׳ איש האשכלות מו״ח ישעי׳ אשד
mm

תיקח עולם

פיח

נשתוממנו משמוע שנתייםד על יד ״אגודת ישראל״ דפה בית
תלמוד תורה על ״עברית״ ״בפתח תקוה״ השמועה הזאת מרניזה

כל לב בני עדתינו שיחיו ,כי זה כהמש שנים שאנו לוחמים ננד זה במסירת
נפשינו ועכשיו ה״ו יתירו הפרושים זאת! והנם שאומרים שרב ח״ח אחד
לקח על שכפו זאת והתיר רק לפי שעה ,אבל בעת צרה כזאת שמרובה
הפרוץ על העומד היתכן שיצא מין היתר כזה חייו אפילו לפי שעד .ל
ובכן רבותינו חגשגבים י אתם חרבנים חשרידים היהידי סגולה
שנשארתם בארץ ישראל ובעיר קדשינו ,עיני כל ישראל אליכם ,תפתרו נא
השאלה הזאת ותקדפו בעוד מועד לנדור נדר ולעמוד בפרץ כמו עד עתה,
ורצ׳יפ כתב מחאה מחכמי ורבני הישיבות מיסית ירושלים ,ובררו נא חו״ד
הטהורה בזה לשלום העדה ולכבוד תוה׳׳ק וירושלים עיר חקדושה!
בעח״ח בשם ועד .מחזיקי חינוך חישן״ פעיח׳׳ק ירושלים תובב״א.
נאים משה אהק טונקעלננ
נאום מנחם מענדיל דייטש
נאום
נאום
נאום
א
נאום
נ

ו ם

רפאל חיים צבי וואללעס
ישעי׳ אשר זעליג מרנליות.
ישראל יצחק הלוי רייזמאן.
ן
י ף
כשה בהר״פ ז״ל פרידמאנן
וס

ה

א

פ

פ

א

נאום היק אביש אייזען
נאום יוסף נטע אויערבאך.
נאום אלתר כחן.
נאום יעקב מרדכי בראנדוויין
נאום אהק אברהם סלאטקי

]ועל גרוש כתב השאלה הזאת באה תשובת בי דינא רבא
וגושפנקא דמלכא של מק הגאב״ד זציר .וזה לשונם[.
בעה״י כבוד הרבנים ההביבים צדיקים והסירים אנשי כעשה הגקובים
בשמותם למעלה העי׳׳א
בתשובה על מכתבכם זה ,מתכבדים אנו להודיעכם כי התייסרות הדר
במושבה ״פתח תקוה״ ״בעברית׳׳ נעשתד .בלתי הסכמתינו לשנות סדר חחנוך
המקובל .וגש קשה להאמין שנתייסר על יד ׳׳אנודת ישראל• חדר שיה*׳ בגגוד
לסדר הלמוד הנהוג בבית הת״ת אשר בעי״ק ירושלים ת״ו ,באשר ידוע ומפר
שהיסוד של ״אגודת ישראל• הוא ]כפי מאמרם! החזקת המסורה והקבלה
מאבוה״ק וחלילה לשנותו ותמימי דעים אנו עמכם רבנים הביבים בעבודתכם
הקדושה הזאת לשמור ולהגן על ההנוך הישן בדרכי נועם ונתיבות שלום.
רהי ניעם ה׳ עליכם ובעשי ידיכם יכונן .וחשי״ח יתן לכולנו לב אחד לעבדו
באמת ובתמים.

זעליג מרנליות שליט״א מיתשלים בעחמחיס קומי תני .אשרי האיש.
עמודי אתים .שטרח לשלד לגו חעתקח )מכתבי חאדגיגאלים שתח״י(
וסדר הידיעות ברותח מאה״ק הנד לחלאח בזח כםדק.

קיט

תיקח עולם
בעה״ח היום י״ג כסלו שנת תדפ״ד פעיה״ק ירושלים תובב״א
ביד״צ לכל מקהלות האשכנזים״
נאם מרדכי ליב רובין
נאם יצהק במוהר״א דל פרענקיל
נאם דוב צבי קרעלענשטיין

מקום ההותם
ביד״צ.

ביה
הדברים הנאמרים מפי הביד״צ הרבנים הנ׳ נ״י נאמרים באמת
ובצדק ופשיטא שחובה לעבוד בפרק ולגדור נדר עד מקום שהיד מגעת.
חשי״ח ברחמיו יחק על «ה״ק ויושביח למצוא תמיד עומדים בפרץ ולגדור
נדר שלא לזוז זיז כל שהוא בענין חינוך הבנים ממורשח אבוח .כי הנסיון

הורה כי כל המשנה בזה מחמיא את הרבים ומוריד ילדי בנ״י
זרע קודש לשהת .וכבר גליתי דעתי שיש הרבה לתלות כל
עניני צערן .של ישראל בכל משומות מושבותיהם על ביטול
תינוקת של בית רבן מחינוך הישן .חשיית ירחם וישלח לנו מורח
צדק משיה צדקינו בקרוב .בעתירת לב ונפש הבאוה לישועח קרובח,

ה״ק יוסף חיים זאנענפעלד

מקום חחותם
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צ.
אח״כ בשנת חרפ״ח נתוודע לוועד ״מחזיקי הינוך הישן״ שחאנודח
פפראגקפורט שלחה לעיה׳׳ק מורות כגרכניא שחם ילמדו עם חילדות בבית
ההדר פעיה״ק .וגם שילמדו השפה הטמאה ״העברית״ ועוד שפוח שונות
ולמודים שוגים .וגם פקידי האגודה דעיה״ק אשר קבלו שכירות פרגסתם
מגרפגיא גי׳כ חסכימו לזח .ואז ישבו באסיפח גדולח בכ׳ תשה חכמי ורבגי
ירושלים ועשו פסק ״דעת חודר.״ ושלחו אותח לחאגודח של פראנקפורט
אח״כ חגיע חשובח מפראנקפודט שאינם מקבלים דעת תודח חמםורח חזו
ורוצי׳ דוקא •בעברית״ ובכורותיח׳ כנרפניא שחם יתנו חינוך הקדוש לילדות
מירושלים .ואז גשלח שוב מכתב להאגודח וזח נוסחתח:
פעלת כבוד הגהלת ברכז ״אגודת ישראל• פעיח״ק ירושלים חובב״א
אחת ששמענו שאתם רוצי׳ לעשות סדרים הרשים בבית חחגוך לבגר
ובבן הנני שולחים לכם העתקת •דעת חורח״ מחכמי ורבני ירושלים הנעשה
בב׳ תמוז שנה זו תרס״ח.

תיקח עולם
!וזהו תודף ההחלפה אות באות!
ל היות שבעזהיית נחרבו האוכלסק מאהביי המהנדס לאדציגוועיר
- :י תיו ממדינות שונות אשר חינוך חבגוח אצלם שוגר .מחחגוך שנהוג
.ק ירושלים חיו ויש אשר גרגשו נטיח לחכנים שנויים בחנחנת בתי
*־ך לבגות חחרדים מיםודח של חםתדתת אגדי כמו לימוד •עברית• וכדר
 ,באנו בזה לחזק סדר היגוך הישן לבגות שלא ישגר .מאומד .בין בגוגע
'.ת מורות וכן ביתר הסדדם והלמודים ,אלא הכל יתנהג בםישדם ולפי•!־ר שהנהינו בשעתם מיסד בתי ההנוך הנד .ואהב״י שבאים םארצות
* ת צדבים להטפל אלינו לפי הומד המקום הקדוש הזה מבלי אוז כיש
.־ת ומנהגי אבותיגו וגאוני וצדיקי הדוד ששכנו כבוד בעייקזי״ע אשר
; ממקום קדוש זח אורח ותורד .וחיזוק המסורה לכל העולם כלו.
׳ ועל דבר אמדץ באעח״ח כ׳ חמת חרפיח
1ועל זה חתמו הרבה חלמידי חכמים מיקירי ירושלים ואבות הילדות[

\ ואלו דע דברי רביגו הגאון הגדול הצדיק מרן הגאב״ד

־ 'יט״א נזציל[ אשר כתב בשסולי מכתב הגז׳.
~* חננ* לברכח מרובד .עיכ חחתומים .כי עיקר קיום תוה״ק שלא תסור
י יי אבות ואמהות כאשר ראינו מאז ,וכל הרוצים באיזה שינוי

פנימיותם נשתנה ומעידים על עצמם שאינם הוששים
^דשת אבות הקדושים והרי זה דרך ההדשים השיית יצילנו
 Xובאעה״ח

ן
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צא.
״ ובשנת תרפיו פתאום בא מפראנקפורט חדיר אויערבאך שחוא ינחל
••׳ הת״ת של הספרדים דעיד.ק אשר הם נתמכים מהאגודה דפראנקפורט
'.־ גגדו גדולי רבני והעדות הספרדים השאדת הפליטה מירושלים ושלמי
 arמהאה ודל:
־־ .ביה י׳ אדר תרפיו פעיהיק ירושלים תובב״א
 , Vכבוד הרה״נ מגהא אגודת ישראל שליפדא
* אהד הברכה באהבה וכבוד הגני ©־נים להדדג שליט״א היות כי נודע
יי ׳ אגודח ישראל אשר בהדל שולהת את הדר אויערבאך להיות מגהל
ן«דת בגי ציון אאת באגו בזח לחודיע לחדדג חייו כי חתית חאלח חס
0&$ך היחידים להערות הספרדיות אשד מועהבים על פי סדר החיטך
J

תיקק עולם

קכא

הישן המקובל והמסורה לעם יש־־אר מדור דור אשר מטרתם רק להבדיל
תורה ולהאדירה לטעת בלבות הירדים רק תורה ויר״א הם שארית הפליטה
אשר יכולים לקות להרמת קרן התורה בין הספרדים אשר ידדה
בזמן האחרון באופן מבהיל לרג^י בתי ספר החדשים אשר
מקרב באו וכמו שראוגו שהרבה מהתלמידים שגומרים את תודת נכנסים
בהישיבה •פורח יוסף* ומתקדמים בלימור התורה רש מהם בחותם מצרגים
בתורח ויתש כמו שנתחנכו אבותינו ואבות אבותינו .ואגו גותגים בזה רב
תודח וברבח לאביי דפר .שתומכים בתי ח׳ח חאלח אשר חצילו בזח חעדוח
הספרתית מכליון רוחני ,כ״א אין נדיים אין הישי׳ .והנה הנפיק הראה לדעת
באשר יחי׳ ד*ר מנחל על חת׳׳ח סכנה נדויה נשספה לתח הת״ת בי לבד

השניום הפנימיים אשר הכה מכניסים לפי דוה החדש ובכל
מקום שיש ד״ר מוכרח הדבר שישתנה מת״ת לבית ספר.

לבד הסכנה הזאת רק השם ד ר בעצמו הראה הנפיק כי זח מזיק על רוח
התלמידים .כי הם מביטןם על המנהל בהוד ספל למסור עצמם למדעים
של חול ובדומה לחיות ד״ר .לא לתודה מדש כמו חכמים הקדמוני•
ייבול לגרום חורבן התחדס .ביהוד בק הספרדי• אשד הת״ת חולבי* .
ופוחתי׳ וג׳ העלבק הגדול וחנוד לחככי ורבני ירושלי׳ עיח״ק  mעיר מלאה
חכמים וםופדם אשר כחם גדול ודם מאוד לחנוך בגיס ובגוח בחיגוך ישר
הנק הנהונה בעיר קדשינו מאז ומקדם.
חמח ל חמח ל נקרא .חאם לחינוך קדוש בתח ישראל סבא חודה רר״ש
בלי שום השכלה .נצטרך להבי• מחנך פנדמניא המכונה בשם •דוקטעד.
אשר עצם שם הזה הוא מזיק עד מאוד ללדי וילדות עיר הקודש תובב״א.
ומי יודע עד כמה שיוכל להדק.
לכן אנו מבקשי׳ את כ*נ שליט״א לקנא קנאת ה׳ לעמוד בפדן להציל
שאדת הפליטה בתי התלמוד תורה של הספרדים .כי אק לנו בתי תלמוד
תודח אחרים כמו אצל חאשבנזים .ולהודיע לאנ״י של חדל כי אנחנו

מתעדים בכל תוקה ועוז שמנהל דת״ת יחי׳ דאקטער .מדוע

כי בתי הספר השוגים עשו שמות נוראות בק הספרדים עד כמעט שנפסקו
בעוה״ר יודעי תורה לומד תורה בק הצעידם כי אם מעט מזעיר אלה שלא
גתחנבו בבתי חינוך חדודשים כי אם בתית ואנו מקמם כי הדדג שליט״א
יעמוד בפק לחציל כמד .גפשות טחרות צאן קדשים מחרוח חזר לחזק את
בדקי חתורד .מריש.
ובזכות הבל פיהם של תשב״ר אשר עליהם העולם עוט* מכה לראות
בבגק ציק ויתשלים והרמת קק התורה בבג״צ בב״א
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מספיק לדבר עברית ולהיות יהודי לאופי בלי דת .במו שראינו בעוה״ר בבתי
ספריחם מתחנכים לאלפים פה ורבבות לתרבות דעה להלל שבת בפרהסיא
דלכפירה גמורה וכר .כמו שידוע ומפורסם לכל והם שומרים רק על חשפה
חעברית והארץ )לא קדושת הארק( ונתקיים בכו בעוה״ר באו פריצים
וחללוה.
וידוע כי עת לעשות לה׳ הפי־ו תודתד .י ־ י י ״ י מ כגדר מלתא אפיא
לעבור על ד״ת פותר .ואליה׳ בהר ה:רמל יוכיח .יייא ידעתי מה כל חחרדה
הגדול מאת אם לא ללמוד עבריי .יכי כיי כד מצרה הרבה מאוד להשתמש
בעבדי׳ דוקא .הלא יספיק לבאר התייה כיי אחד כלשיז מדינתו כסו שלמדו
ולימדו בכל תפוצות ישראל מעת החייכז והגלית יעד יזכשיו כל התלמוד
נסדר בלשק ארמי כפי שהי׳ רגילים לדבר בו אז .וו ס הרמכ״ס ז״ל וכמה
מהגאונים הברו ספריהם בלשון ״ערבי״ ילא כצאו בזה שוס פגיעת ככור
או עלבק ללשץ הקידש אח״י ש־,־,״ י ז דייו אי כשפה ההיא אד יזיהר
הקפידה היא לבאר ולפרש התורה עפ׳׳י מסורת רז״ל כפירש׳׳י וחרמב״ז וכר
ולא נקרא לשוניני לשין הקידש אלא ייפי שנתנה בי התורה .כמ״ש הרמב״ן
דל והרי אף בביה״כ ובית המרחץ פיח׳ לדבר דברי חול בלח״מ .וד״ת אסור
לדבר אף גם בלשץ חיל .א׳׳כ איז עיקי־ ה־ןי־י״זה בלשון דקא אלא בעני?
המדובר בו ועיקר קדושת לה־ק היא מכח התורה דוכןא כר.
ואם היה כבודו דואה בעיניו מיןצת מעשיהם הרעים של

לומדי בעברית פה .בוודאי היה אומר שעי־יד קייעת בגדים

ולברך ברוך דיין האמת על חילולי התורה והדת הנעשים על ידם בעוה״ר.
והלומדים בעברת משתמש בספרם התבשנס .ופלבד הנדל גורמים לביטול
התורה חיו לאבד הבל נדהם של תשב״ר המדוש בלימוד התורה שמכוחו
העולם עופד .להבל ורעות דוה דברם בטאפ ואסותם הס כי לא להזכיר
והסכנה היותר גדולה היא כאשר יורגל לדבר צחות בעבתת ימשוך לבו
ללפוד בםפתם ההדשים הפלאים דברי חשה ופינית ואפיקורסת ובעתוניהס
המשקצים את הנפש והנער נער ,ואס כבודי פצטער שהילדים שם נמשכים
לקרוא בעתונים בלשץ איספניואת חפלאיס רבת חשק וכר והולכים אחרי
התאוות וגעשים מומרם להיאבק .הנה בעברית שילמדו יוגדל חסמה .כי
מלבד שילפדו רבת השק יהיו לפומתם להכעיס ומינים גמותם ע״י ססתהם.
אשר לא כן עצתי תיטב עאך שלא להביא שנויים בשפה .רק ילמדו בערבי
או בשפת המדינה באיםפאניולית .ולא תגרום שעי״ז יהי׳ פתה להכניס רח־ז
חדשח בחיגוך דדו וברגע אחד חאבדו כל פח שטרחתם במשך שנים .וחזק
ואפץ להגדיל התודה ולהאדירה ואל חרף ידך מדבר גדול בזח שאין ערוך
אלא לנהל ת״ת של שלש מאות הלפידים הע״י עפ״י התורה והיראה וחפץ
כ״ד חחותם לכבוד התורה בתב עוז ושלום
הי בידכם יצליח וחדל אק.

הצעיר יוסף ידיד הלוי ם״ט
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ב״ה

דאינו פשיכ עליק למעלה מעיב חרב חנאק ראב״ד לאחינו החלבים
לעינים ומהם לא נזוז
כמו״ה יוסף ידיד חלד יחשל״א ,ודבריו הם
אפילו דז כל שהוא ,אשרי תמים ההולך בדרך הקדוש חםלולח מדור דור
וזכות תשב״ר יעמיד להמשתדליס והעוסקים ויזכו לראות בנחמת ציק ובנק
אפריק בב״א.
חכו״ח לכבוי התוויה שתתעלה ,בד״צ לבל מקחלוה האשכנזי פעיהיק
ירושלים חיו
נאם יצחק במוחר״א דל פרענקעל
נ א ם מרדכי ליב רובק
נאם דוב צבי קדעלענשטיין
ב״ח ראיחי חכחכ מכבוד חרכ חנאק חר״י ידיד חלוי נ״י וכבוד חרחינ
הב״צ

נ״י והלילה

לסור מדבריהם,

ובעה״ה המהבה לישועה קרובה
1

,

יוסף היים ז א נ ע נ פ ע ל ד

אני חלש חמזנ וצרוח רבוח סבבוני לכן מםרחי חבחכים למע״ב
בעזחי״ח.
ח ר ה נ ה ״ צ וכר כמוחרי״ח זאנענפעלד שליטיא יכיר יצ״ו במ״ש חבחר ו ע ש י ת
עפ״י הדבר אשר יורוך וגם בי חם בקיאים ובעלי נסיק בזח מאוד ופן
חשמים מסכימים עמחם חאמו״״ץ ,ומחם תראי ובן חעשו.
חיום מ״ט לספיר׳ חפארח בשג׳ עוטר ישראל בחפאדח לפ״ק וחו״ל תיו
חצב״י ה י י ם ש א ו ל ד ו ו י ך ה כ ה ן
ר״מ ומנהל הישיבח חקדושח «רחובוח חגחר״ דק״ק חמבווגים האבלים

צג.
ח ה ו א ש ר הדפיסו מכבר באח״ק חו״כ גגד קופר קרנר חאנר והסכימו
לאיסור חזח עוד גאוגי וצדיקי חדור למאוח חחימוח ומאפס מקום דפסגו
מ ע ט ד ג מ נ ו רק הגדפס מכולל חיבח ירושלים בקיר מאח חגאק אב״ד זצ״ל.
ח״ל:
ביה

א ס פ ת מ ח א ה רבתי ע ם !
שהתפיימה ביום כ״ג טבת דהאי שתא בביהמ״ד ציון
המצוינת אשר לכולל גאליציק בעיה׳׳ס ירושלים
תובב״א עד אגודת ישראל שמקפהת את זכותן
 .של אלפי נפשות כל עדת כולל גאליציעץ באומן

תיסון עולם

סכה

ע״י שביעות קופות בשם קק הישוב ושארי קרנות
במדינות גאליציען!
רבותיגו מאורי הגולה ,וכל איש ישראל !
פרצה גדולה פרצה אגודת ישראל בהומה ישוב הישן ,בהומה המוקד
העתיק של קופת רבי מאיר בעל הגס שכל הישוב הישן תלוי בי ,מבלי

שום התחשבות עם האיסור החסוד שיש בקביעת קופות ־

מלבד קופת רמב״נ־ מבלי שים התהשבות עם האהריות הגדולה של
אלפי גפשות כוללגו ,תלמידי הכמים יראים ,זקגים הקגות ,אלמגות רתומים
שהייהם תלואים מגגד לקחו להם רשות לקבוע קופות הדשות בגאליציק
עיש קק הישוב לספח את זכותן והזקתן של סופות רבי מאיר

בע״ה שהן כל היסוד והוקי׳ לכל הישוב הישן וההדדי באדדק

ולרדת לחייהן של אלפי גםשות נעגות ומדוכאות שמצבן מ ק הרוחגי
גורא ואיום,
אותח אגוד׳ ישראל שחכדיז׳ בכל אספוחי׳ חפומביוח על חזק חישוב
הישן בדוה ישראל סבא ,ועל התנגדותה חגמרצה לכל החדשות הנעשות
ב א  pאותה אגודת ישראל שבכל בגסיותי׳ ואספתיה הגדולות נתקבלו
ההלמות להזק את מוסד קופת רמבעהיג שיסודה כלה קודש מגאוגי קמאי
זציל ,אותה האגדה כוגה את גשקה ופלהה את הצה לתוך תוכה של לב
חישוב חישן לנטוש ולגחוץ להאביד ולהרוס את המוסד הקדוש של קופת
רפבעחיג בחפצת קופותי׳ חחדשות בכל בית ישראל בגאליציק ולקפח עי״ז
אח חיוחח של עדח גדולח וקדושח כבוללנו.
בכל חמכחבים חבאים אלינו מערי גאליציק מעירים אותגו על חסכגח
הנחולח חצפוי׳ חליל׳ לכל יסוד כוללגו עיי קופוח האגוד׳ ההולכת ומתרבות
בחחלחבוח של צעירים ,והאיזמל הזה כבר מודגש היטב בבשרינו ,בכל עיר
ועיר שהאגודה הספיקה להפיץ את קופותי׳ הולכת הטסת כוללגו ופוחתת
באופן מבהיל ,ושאלת ההיים של אלפי נפשות כוללנו מתיצבה כאן בכל
מודאותי׳,
לרגלי זה התאסף קחל גדול של רבגים גדולי חחורח ,תלמידי חכמים
ויראים ,לאספח מחאח גדולח וגמרצח פעיחיק ירושלים חיו ,וגחקבלו פה
אחד חחחלטוח כדחלן:

א( כל קהל עדת נאליציען באח״ק מוחה בכל לשח של
סחאה תכופה ונמרצה ננד אנודת ישראל שהרשתה לה
לקבוע סופותיה בערי נאליציען.
ב( כל השחל חסודש מכריז איסור חמור בכח התוה״ק ובבח
נאוני קמאי זצ״ל שלא לשבוע ולא לקבל קומי אגוד ישראל

קבו
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ושארי קופת בשום בית איש ישראל בגאליציען זולת קופת
רבי מאיר בעל הנס לפי צורתה הקודמת.
נ( בל הקהל הקודש מתבטא במחאה חריפה ונמרצה גנד
כל מין השתוות איזה שהיא ובאיזה צורה שהוא עם אגודת
ישראל בענין קביעת קיפותיה.
ד( אספת המהאה דורשת מאת כל רבני יגדולי נאליציען
לקיי׳ את כל תוקף האיסור המי ויתאחדו לנוש אהד לעמיד
בפרץ מול מחרסי חומות כוללנו ע״י סביעת קופות של
אגודות וחברות איזה ,שהיא,
ה( אספת המהאה דורשות מאת הנהלת הכולל המרכזית
בירושלים ת״ו להריץ את כל פרטי ההחלטות הנז׳ להנשיאי׳
להרבנים ולהגבאים בכל ערי נאליציק.

ואח חובתנו זו שהוטל עלינו אנו מכלאים מה ,ויחד עם סרטי המחאה
חנז׳ אנו שולחים ,ביח־ד ,את האיסורים מהרבנים הגאונים הבדיצ בנשיאית
הגה׳־צ חאב׳׳ד מוהר״ה זאנענפעלד שליט״א והנני מבקשים מאת בל גבאי
צדקח ועיגי חעדה די בכל עיר ועיר להפיץ את האיסורים מהבד ׳צ הר״פ יחד
עם מחאתנו זר בכל בתי אחב״י ובכל בתי בנסיות ובדרשות ולגדור בעד
חפרצח חזאת שפיצח אנ״י ושאר חברות ב קופ היחס ,בבל חכח והיכולת
שביד כל איש ואיש ־ ויחד עם זח לחזק את מוסד קופת רמבעהנ״ס ואת
יסודי כוללנו הזקוקים בזמן הנוכרי לשמירה וזהירות יתירה שלא'יכרעו ח׳יו
לפני כל התרפצות מן ההוץ,
על אחינו בני מדינתינו להכיר את הנהלת כוללנו המרכזית בירושלים
הקדוש׳ כביאת בהם של בל היהודים והיהדות במדינת גאליציען לפנות בכל
מנינים חנוגעים לארץ ישראל ־ רק אלי׳ .־ ביאת כח אחת ויחידית יש להם
ליהודי נאליציק באח״ק וחיא הנחלת ״כילל חבת ירושלים לעדת גאליציען״,
תלך לה אגדת ישראל בשלה .ואנן בדידן ,תבקש לה אגודת ישראל מקורות
להכנסתה ממדיגות שאץ לחן כוללים מיוחדים באח׳ק ושאין להן קופות
רמבחנ׳־ס בשביל בני מדינתן ,ולא תדחק את דגלי כוללגו ,סרס אין חאגודח
אחראית כלפי אלפי נפשות באח״ק לדאונ לכלכלתן וחספקתן ככוללנו.
אחראית היא אנודת ישראל רק בעד צעדים מסוכני׳ כאלח של קביע׳ קופות
באותה מדינר .שיש לח כולל מיוחד באח״ק ושחכולל חזח חוא ,אמנם כן
אחראי גמור כלפי נפשות נענות ומשקות ,לשמור ולהגן על קנינן וזכותן.
אם דוגלת היא האגודה בשם היהדות החרדית עלי לכונן אח צעדי׳
שלא תח&יא את מטרתה ושלא תבנה מהרבגה של עדה גדולה וקדושה
מעדתנו ,תזהר נא האגודה לשמור על כבודה ושלמותה להתרחק ממעשים
כאלה .כי לא עיי חורבן והריסת ©־סד קופת רמבץ תבא למטרותיי ושלוט

תיקדן עולם

קמ ,-

־יהי׳ עלינו ועל כל ישראל
כנחלי כולל חבה ירושלים לעדת גאליציען
ירושלים
באס שלמה פערלמאן נאם אבדחם בראכדוויין נאם אלישע סכ״ל לאנדא
צפת
נאם אלעזר בראגדסעלד
נאם שמואל ווילנד
באם נ ח ק כתנא
נאם בנציק בלוחגרינד
טבריא
גאם ישראל נח זאלק

נאם ניסן שיפף

באם יואל ברובזאחן

ביה
גס אני הנני לחזק האיסור הידוע מגאוני וקדושי עליונים זייע סח
שגזרו בגזירת עירי? קדישין אשר לא יזידו לקבוע קופות אהרות זולת קופת
רמבעה״נ ובב־ט לשגית מצדקת רמבעח״נ לשום צדק׳ אחרת כי פשוט שבל
הנוגע בקופי ימבעהיג לתת בה גרעק אפי׳ בפקצת מפה שנהנו מקודם בכל
תפוצת ישראל נוגע בפקיח נפשות היושבים בקודש על התורה ועל עבודה
שעל קיומם נתקן הקומית מהגאונים הצדיקים הקדמונים ם א ז ו ע ד ע ת ה
ונוגע בח במעילה בקודש ויחוש לעצמו שלא יכוח בנחלת נוחי נפש צדיקי*
הקדמונים ומבטחים אנחגו באחיגו בגי ישראל חכשרים וחחרדים שלא
יתנו מקום לםייע לידי עובה עבירה והחפצים בברכה ישתדלו לחיסיף מ ה
ויזכו בברבה מרובה בכל מילי דמיטב לראות בישועה קרובה לכלל ולפרט
בעתירת לב וגפש המחכה לישועה קרובה.

צד.

היק יוסף חיים ?אנענפעלד

תשובה אדוכה .מסיק לחלכד*
עורך מערכה .בשפה ברורה.
פלפול וסברא .כשיט׳ הםוסכי
ראשונים ,ונם אחרונים ,דישו״
א״י אינו נוהג באלו חזמנים.
כי אם בביאת צדיק שומר
אמונים.

סכ״ק רביגו הגדול הגה״ק שד התודה אור עול׳ אוצר חיים מרן
האבדס״ק שליט״א בעחסח״ס שרת מגחת אלעזר .אות חיים
ושלום .נימוקי ארח .דברי תודח .חפשה מאמרות .עולת וטחי.
ודרכי תשובה על ה׳ מקואות.
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תיקון ע ו ל ם
העתק משחת ״מנחת אלעזר״

חלק ה׳ סימן ט׳׳ז) ,כת״י(

חנח ראיחי חזוח קשח בשו״ח אבני נזר לחגח״ק מםאכאטשוב זצ״ל
)ח״ב מירד סי׳ חנ״ד( ושם עוד חרבח חשובוח נקראו חלכות ישיבות א p
ישראל ,והנה בעח״י אבא על סדר דברו ובסוף דבר )בתשובתי בזח( החל
נשמע הדולט הענק וההלכה בזה,
חנח רבינו חדמב״ם לא מנח זח בםפר חמצ־ח שלו למ״ע לרשת את
חאוץ ולשבח בח וחרמבק חלק עליו וחשב מ״ע זו ובםנילת אסתר שם חי׳
מה שלא מנה הדמב״ם מצוה זו משום שאינה נוהגת בזמרת ולא חר מצוד,
גוחג לדותח (*) ,ובאבני נזר שם )סי׳ תגיד אות ד׳( הקשה על המגילת
אסתר דא״כ למח מנח הרמבים בם׳ המצות תרומה ומעשדח וחלח שאינם
גוחנים ממחיז ואפי׳ בזק עזרא לא נהגו מה׳׳ת לדעת הרמב״ם והדבר פשוט
שמצוה שנוהגח לימוח חמשיח נוהגת לדורוח עב״ל האבני גזר.
וגפלאתי מאוד ויתמה בל עובד על דבריו דל דלמה הקשה מתרומה
וחלח שגוחגים עכ״ס מדרבנן לזכר גם בזה׳׳ז ותרומה בא׳׳י גוהג גם בזה״ז
משא״כ קדבנות ובנק ביחמ״ק שחוא שאק גוועים ק ליפוח חמשיח בבנק
ביהמק במהרה בימינו ,ובזק הזח אק לחם שום ענק ושייכות ,ואעפי״כ מנח
חרמב״ם שם בם׳ חמצוח כל כצוח חקרבנוח ובנק ביחמ״ק ,ומדוע חפש
)חאבנ״ז( חטפל בזח לחקשו׳ פ׳חלח וכיו׳ דאיח לחו פירכא וחניח )לחקשוח(
חעיק׳ מכל מצוח חקרבנו׳ ובנק ביחמק שחשב הרמב״ם איו דחשב חרמב״ם
גם כל המצות שגוהגת מימות המשיח חוי גווע לדורוח וא״כ קשר .ג״כ על
 Oלהיבת הקור׳ הננו מעתיקים בזה לשק צדק הנאק הנורא בעל מגילת
אסתר על שה״מ להרמב״ם תהו:

נראה לי ברוד מה שלא מנאה הרב הוא לפי שמצוי ירושת חארץ
דשיבתח לא נחנח רק בימי משח ויחושע ודוד וכל זמן שלא
\ גלו מארצם ,אבל אחר שגלו מעל אדמתי אין מצוד .זו נוהגת
 Iלדורות עד עת בוא חמשיח ,כי אדרבה נצטוינו לפי מה שאמת

) בסוף כתובות שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש אח חארץ בחקה וחוכיחו
| כמ׳ חשבעתי אתכם בגות ירושלים וגו׳ ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה
? ומה שאמר הרמב״ן שהחכמים אמת כי כבוש הארק הוא מלדעת מצוד ,.זהו
כאשד לא גהיה משועבדים לאומות ,ופה שאמד עוד שהחכמים הפליגו
׳{ • בשבח דרת הארץ ,זהו דוקא בזק שבהמ״ק קיים אבל עכשיו אק םצוה
\־ לדוד בח ,וק פירשו חחוספוח שם גבי חוא אומר לעלוח 1דל חתוספות
 '1בכתובות ד רף ע״ב ד ה הוא ובו׳ וחי; אומר רבינו חיים דעכשיו
r

 Iאינו מצוד .לדור בארץ ישראל כי יש כמח מצות דמלויות

תיקק עולם

קכפ

הםגילת אסתר כנר .אלא ודאי ברוי דםצות חקרבנות ובנין ביחמיק שיחזרו
בבנק בי׳ ג׳ המקווה זהו חשב חרמב׳־ם ביק דאלו ינחנו לעתי׳ מרש חרמבים
בחל׳ מלכים )פי׳ א חל׳ אי( כי המלך חמשידו יחזיר מלכד ביח דוד •וחוזויין
כל חמשפטים בימיו כשחיו מקידס עבל״ח .וע״כ שפיר חשיב חדמב״ם בס׳
המצות כל אלו משפטי חתורח וחמצוח היינו חקדבנר וכל עניני ביחמ״ק וכל
המצות שנוהנים ^  p sבזמן הבית משא״כ כעניני כיבוש ה א  pהיינו לרשת
הארץ ולשבת בה שלא יהי עוד כמו שהי׳ קודם בנין בית א׳ כם״ש בתודה
)בפ׳ משפטים( לא אנרשנו מפניך ובו׳ מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר
תפרה ונהלת את הארץ )וזהו הי׳ מפני הטא הידוע במדבר( עיכ הלכו מוי
אל נוי וממלבח אל עם אחר ע׳׳י שופטי ומלחמות וצדד עד אשר זבו ברבות
הימים לבנין ביה א׳ ע״י שלמה המלך )ע״י הנביא מפי חקב״ח( משא״כ בנק
בית חגי חמקוח בימוח חמשיח ביב אחרי אריכת חגלות הא דנם הרמב׳־ם
שפסק שם בהל׳ מלכים )פי ׳ב הל׳ בי( כשמואל )בסנחדדק דיא ע״ב( דאק
בק עוחיז ליבות המשיח אלא שיעבוד מלכיוח בלבד חייגו חחנתגות אחיכ
אבל פ׳׳פ מודח דביא׳ םשיח צדקיגו וישיבתו על כסא מלכותו לא יחי׳ בבחי׳
קטנות ח׳׳ו כפו שחי׳ מקודם בבית א׳ ובפרט חבית שני רק כמיש חרמב״ם
שם )בפייא ופי״ב( שחי׳ עיי הנבי׳ מפי ח׳ ויעמד מלך מבית דוד הוגר• בתורה
ועוסק במצות וכו׳ ויכוף כל ישראל״ לילך בה ולחזק בדקח׳ וילחם מלחמת
ה׳ חייגו לא פלהפה טבעיות עם הגויים כמו פלפגים כג׳׳ל ונם יחייחסו בל
ישראל על פי מלך חמשידו •ברוח חקודש שתגוח עליו״ וכר שמודיע מזה
משבט פלוני וזח משבט פלוגי וכו׳ עכ״ל חרמבים עיי״ש ,ממילא מטעם זח
לא חשב חדמב״ם בס׳ חמצות שלו לכבוש את חארץ ולשבת בוז ביק שזד\
אינו גוחג בימינו וגם בזמן חמשיח אק שייך לצוות זח אז לכל ישראל בטי
שארי מצו׳ כיון שזחו לא יחי׳ חלוי בחם אז שיכבשוח דק חוא מצוח ופקודת
חמלך חמשיח חקדוש חוא לבדו יעשר! זאת ויחלקם לשבטים בדוח קדשו
פסי השיי ובגיל מהרמב״ם )וגם עיייש ברמבים הל׳ םלכים סר׳ הלכה ח׳ כי

בארץ וככה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמו׳ עליה
עכ״ל עיי״ש[ ועוד דאי׳ שאין בו מצוה .ממה שאמרו ג״כ החם כל העולה

1

מבבל לאיי עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו ,ואם היה מנוה
בדירת ארץ ישראל בכל הזמנים איך יבא נביא אהד משה לסתר את דבריו.
וחא אק נביא רשאי לחדש דבר מעתה וכיש לסתור ,והמאמר שהביא מספרי
שבכו וקראו חמקר׳ חזח וירשחח וישבח בח ניל שעל שלא חי׳ בידם לקיים
מקרא זח ,לפי שחיח חבית חרב חיו בוכים ,וחראי׳ ממח שקרעו את בגדיהם
שנראח שעל חחודק הי׳ מתאבלים ,שאם מצור .זו היתר .נוחנת נס לאחד
חחודבן למד .בכו וקראו אח בגדיהם ,והלא נם עתה חיו יבואם לקיימה

לכך נאמר שבודאי מצוה זו אינו נוהגת אהד הודבן הבית
שיבנה במדדה בימינו עיי׳ש בנעילת אסתר עכאה.

סל

תיקוץ עולם

המלך המשיה נוטל הלק שלו מהארצות הלק י״ג ,ועכ״פ היא דבר השייך רק
למלך המשיה בלבד( ולא בדרך כיבוש וישיבה והלוקה שהי׳ לפני הבית
האי כנד ,ואז רק הי׳ חמ״ע הלז) ,וגם בבית השני שעלו עוד הפעם לשבת
בארק הי׳ מפי ה׳ עיי נביאיו הני זכרי׳ ומלאכי ועיי אנשי כנה׳׳נ ודניאל עזרא
ונחמי׳ בתה״ק מפי ה׳ כשאהז״ל ברכה מקומו׳ ואכמ״ל( ואיש דבדי חדמב״ם
דל בס׳ המצות,
וא״ת למה השב הרמב׳׳ם בם׳ המצות מיע דבגק ביהם״ק הלא נם זח
אינו גוהג בגלות וגם לא יהי׳ בנק הנ׳ בטכסים שהי׳ בנק בית א׳)ובפרט
הב׳( עיי בגיא רק יבוא ב״ב בנוי ומשוכלל מן השמים כמיש רש׳׳י ותוספות
והדיטביא בסוכה )דף מ״א ע״א( דתירצו בזה שם דלכך יוכל להבגות הייגו
לבוא בגוי ומשוכלל מן השפים גם ביו״ט דאםור לבנותו בנ״א עיי״ש וא״כ
איגו בגין גשמי מה שיהיה הבנק ביהמ״ק לעתיד ולמה השבו הרבבים למ״ע
בס׳ המצות רזה לא שייך רק למצות מעשיות של בג״א כמו שהיו בגק הב׳
בתים הראשונים ,י״ל דהרמב״ם לא ם״ל כדעת רש״י ודעימי׳ הגיל רק כמיש
שם הערוך לגר בסוכה ,והגם שהשגנו ע״ד הערוך לנר בהי׳ עולת תמיד
)פיז בדיה זה סדר תמיד לעבודת וכר( עיי״ש מ״מ הרמבים גראה דם״ל p
בע״כ כמיש בלשוגו)בפייא בחל׳ ד׳( על מלך המשיח אם עשר ,וחצליח ובגה
מקדש במקומו וקיבץ נדהי ישראל הרי שהמלך המשיה יבנהו ולא שירד מן
השמים בגוי וגגמר כנ״ל ונם פשוט כוונחו כנראה שטה דבריו שם לא
שיבגחו מלך חמשיח בעצמו בדרך גם כי לאיש א׳ בעצמו איא לבגוח היכל
גדול רק עיי חבוגים בג־י)וכמו שחי׳ בביח א׳ בימי שלמד .חמלך( ועיכ
שפיר כ׳ חרמב״ם מ״ע דבגק ביחמיק בגזי.

ומעתה אק צריך לומר דוחק של חרב מק בעל אבגי גזר גדש שם
)כאות ר( דמ״ע דחחרם חחרימם שמגר .חרמב״ם בם׳ חמצוח אף שאיגו גוחג
בזמרת מ״מ חוא זחו לחחרים ולגרש אח חז׳ עמים כדי שאגחגו גשב בארץ
וא׳׳כ מוכר׳ שמצוח ישיב׳ ח א  pחוא מחיח וע״ז קאי מ״ע דחחדם וגו׳ ורבדיו
תמוהק במהכהד״ג ועד היכן גדהק להוכיח דבר שחרמב״ם כ׳ בעצמו לא• כן
רק הטעם דההרם תהרימם שמגה לם״ע דאף שכבר אבד זכרם השיב נוהג
לדורות משום שאלו היו בעולם הייגו מצוים לההרימם עכ״ד רביגו הרמב״ם
 .דל והרי בפירוש דלא בטעמי׳ דהרב אבני גזר ,ומה שב׳ שם להקשות עפיד
חמגילח אסתר מדו שלא חשב הרמב״ם עשיית ארק וכפורת מצוד .בפ״ע
מפני שארק געז ולעחיד למא יחגלד .ולעולם לא יצטרך לעשות אחד עביר
המגילת אסתר וע״ז הקשה באבני גזר דכמו שכ׳ הרפב״ם במ״ע דההרם
תחרימם כג״ל שאילו היו כ״ש שמטעם זה ימגה עשיית ארק וכפורת משום
שאלו נאבד חייגו מצויץ לעשוח אחר עכיד ולק״מ ולא דמי זליז דבשלמא
אם הבטחנו יחיש שיחזור הארון ובנצרת לעת״ל מעיזתו דת בדור כשמש
אשד כן יהי׳ ואץ מציאות אהד כלל ואיכ למה צריך למ״ע לעשיית ארק
וכפורת מחדש משאיכ מ״ע דהחרם תחרימם אם כי הז׳ עממק גתערבו אבל

אולי באיזה אופן ויש מציאות אשר •ויודע לנו שהם בד עממין ע• כ שפיי
תשוב מ״ע דההרם תהרימם שנוהג גם בזרת אם יארע שיודעו לנו כנד.
ויש לבאר עוד ולומר טעמי׳ דהרמב־ם בזה דהיא לשיטתו מ״ש בהל*
מלכים )פי׳ הל׳ ה׳( אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם וכר
והואיל ונתערבו בני ישמעאל בבני קטורה יתהייבו הכל במילה בשמיני עכ־ל
ועיי׳ בשאנ״א )מיי מט׳( שהקשה על הרמב׳׳ם מהא דאחדל דבא סנהריב
ובלבל כל האומות וכר ועיי׳ בדברינו באוח שלום )סי׳ רסנ׳ סק׳ ח׳ בדידי
עוד עלה בדעחי וכר ומשם והלאה( מ״ש בזח באורך וחגה אם יארע מאת
באיזה משפחח שיאמרו בכחב יחוסן או שיחיו מוחזקין שחם מז׳ אומוח חנם
דלנכת לית לי׳ חיים רהום מ״מ רגלים לדבר הוא דכן הוא ודגם שגחערכו
בק תב חאומר מ״מ ביק דבנכת לא אזלינן בתר רוב כמ״ש נדולי האחרונים
דל )וכמו שביארתי שם באוח שלום בכעין זד (.וא״כ יש לחוש מססיקא -
דמ״ע סן חתורח דחחרם תחדמם שיש עליגו וספק עשר .מן חחורח גס ל ד
הרמב״ם מדאודתא לחומדא כגודע מדבר חחורד וחאחרוגים ובדבייגו ככמה
דוכתי ואכמ״ל ,לא שייך לומר שיחי׳ מצות עשר .בשביל זח לחתג את כל
האומות בשביל שגתערב בחם מזי עממין וחוי םפיקז לחומרא .זח אינו מון
דלא שייך אצלם דובא כנז' ובפרט שכתב הרמב״ם בעצמו כג״ל שאינן
שכיהק ממיו וכך כתב בה' מלכים )פיא' הלי הי( מכל מקום אם יארע
באיזה פעם שיחי' מוחזקין במק״א כנז' צתכק לחוש למציח עשר .דחחדס
תחתמם ושפיר מנאה חרמב״ם ,ואק שום דאי' משם שיהי׳ מצות ישוב ארץ
ישראל בימינו כלל כנד.
ומ״ש באבגי גזר שם )אוח ד( לחרץ קר חמגילח אסחר על חרמב״ן
דס״ל דמצוח ישיבה איי נוהג גם לאהד ההורבן א״כ למה רעולה מבבל
לאיי עובר בעשה מדכחיב בבלח יובאו ושמח יחיו וגר חלא אין גמא רשאי
לחדש דבד מעחח .וחי׳)באבגי גזר( עפמש״כ בתשר הרשב״ש דחמצוח היא
ישיבה והעלי׳ הוא רק הכנה אל המצוד .והנשבע שלא יעלח לא״י לא חשיב
נשבע לבטל המצוד .וע״כ כשהנבי׳ אמר שלא יעלה מבבל אין זה ננד מצות
התודה כי אק העלי׳ מצוד .כלל והל האיסור שלא לעלות עכ״ד ובאמת אק
זה דמיק כלל לענק נשבע לבטל את המצוד .דססקיק נם בדבר שהיא גק
החודר .כגון ל ד ק דפסקיק כדי דדדש אמור מן התורה ואף על פי ק הל.
עליו שבוער .כגודע מדבר חחוספוח שבועות )דף מ ג ע״ב( כק דאין לקין
עליו לא מיקת מושבע ועומד לעגק חשבועח עיק שם .ואם ק שפיר כתב
הרשמש לענין עלוה ל א  pישראל מק דאיגו עיסר המצוה דק הישיבה
)לדעת אלו דם״ל דמצות ישיב' גם בזה״ז( איכ לא הר לענק שבועה בנשבע
לבטל את המצוד .משא־כ לענק שאין הגמא רשאי להדש דבר מעתה פשוט
דנם בדרש שאמד ק התודה אם יבא הנביא להתיר)בקמעות( אינו רשאי
לא ישמעו לו ,וראי׳ ברורה מד׳ הש״ס מנילה)דף ב׳ עבי( מנצפ׳׳ך צופים
אמרום ופרץ השים והסברא והכתיב אלה מפנות שאין נביא דשאי לחוש
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דבר מותה וכו׳ והלא אותיות מנצפיך אם חדשו אק בו שום פסק הלכה
ומכיש שאינו איסור לאו שיש בו מלקות ואעפי׳׳כ אמריק בזה דאק חנביא
רשאי לחדש דבר מעתה וע׳׳כ הוצרך השים שם ל ת ק מהוי הוי ולא ידעו
איזה באמצע תיבה ואיזה בסופה ונם ע״ז אמרו שם םוף םוף אלח חמצות
שאק נביא רשאי לחדש דבר עיי׳׳ש וזה אם הוא בסוף תיבה תמונת אות זה
או אחרח בוודאי אינו איסור עונשים ואעפי־כ אמריק שאק חנביא רשאי
לחדש זח אלא ודאי כדאמק ,א״כ גם בזח שלא לעלות לאיי אם נאמר דיש
מצוד .מחית בישיבתה גם עתח אק חנביא רשאי לשנות ולומר לחיפך חייני
שלא רעלות לישב בה ,והדק״ל קו׳ חמגילח אםתר איו שאק מצוד .בישיבח
א  pישראל אחדי חחורבן על כן הי׳ רשאי הנביא להדש אשר בבלה
יבואו וכו׳ כנז׳ ח״ב.
שוב עיינתי בפנים בשו״ת חישב״ש שם )םי׳ א׳( ולא כ׳ שם דעליי
ל א  pישראל הוי רק טפל להמצוה ואדרבה נראה לחיפך מלשונו שב׳ וז״ל
וק הדבר בעליי׳ ובישוב כי המצית עצמה הוא הישיבה )בא׳׳י( שהיא הדירה
וסיבה הקודמת הוא העליי׳ שמי שהיא הוץ לארץ ישראל אם לא תקדם לו
העלי׳ לא יכנס לארץ ובו׳ הרי דםיל דהעלי׳ הוא סיבה קידמ׳ והיינו מוכרהת
כי בהיותו בחוץ לארץ אש לא הקדם לו העליי׳ לא יכנס לארץ והרי זה
העלי מוכרחת בלתי אפשרי זולתה ובע״כ אינה טפילה דק עקרית להמצוה.
דק אח״כ כתב שם בתשובת חרשב״ש שהנשבע שלא יעלה לארץ ישראל
חדי זח שבועה ואינו נשבע לבטל את המצוד ,.ר.א למד .חדבר דומד .שנשבע
שלא ללוש חמצד .או לו יאפח א• תר .או למי שנשבע שלא יעשר .םוכח
ששבועתו שבועה לפי שאין עשיית המצה ועשיית חםוכה אלא חכשר מצור.
וסיבה מקדמת למצוד .עכ׳׳ל הרשב״ש ז״ל ודבריו צע״ג דאק זה דומה )כפי
השנתינו( לפי שנשבע שלא ללוש ולא יאפה את חמצה או שלא יעשה סוכר.
דהא יוכל לקיים מצות אכילת פצה בליל א׳ או ישיבת סיכה גם אם יעשה
אחר סוכה או בשילוש אחר או יאשר .את המצות )דהא לא יוכל לאםור
בשבועתו לאחרים שלא ללוש או לאפית( וממילא כשיאפו אחרים יוכל חוא
לאכול הפצה ולקיים הפצור .בזמנה וגם כשיעשו האחרים הסוכר .יובל הוא
לישב בד .ברשותם ומקיים דימציח .פשא״כ כשנשבע שלא לעלות לארץ
ישראל חדי אי אפשר לו לקיים מצית ישיב׳ ארץ ישראל בלתי אם יעלוז לשם
בעצמו ואם כן הרי השבועה לבטל מצות ישיבת א  pישראל )לפי דעת אלו
דס״ל שנוהג נם בזמן הזה( דא״א בלתי יעלד .לשם )בחיותו עתח בחר לארמ(
עכ״פ לדברינו אין זה סותר דנם אם נאמר כדברי חרשב״ש דחלה השבועה
כשגשבע שלא לעלות ל א  pישראל חייגו משום דחלה נם על ה״ש דאסור
 pהתורה כנ־ל משא׳׳כ לענק שאין הנביא רשאי לחדש דבר אלא ודאי
כדברינו כנ״ל.
ומ״ש )שם באבני ,נזר אות י״ח( ודל מעתה אם ידור אדם בארץ
ישראל ואץ לו שם שוס מצב ©־נסח רק חנשלח לו מחוץ לארץ ועדיין
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השפעת מזונותיו על ידי השד שמהוץ לארץ ,פה זו ישיבת א  pישראל וכוי
עכ״ל ,ונבהלתי משתומם וישתומם כל עובר כי כי לא ידע מהגזירות וחרמות
שעשו רבותינו הקדושים הראשונים כמלאכים המה הב״י והאלשיך זי׳׳ע כי
כל מה שמנדבין בהוץ לארץ לרמבהינ אפי׳ להדלקת נרות ישלהו הכל
לאה׳׳ק כדי שיתחזקו עניי הכוללים היושבים על התורה והעבודה באהיק
ואנהנו נפרנםם ממעות מופית רמבה׳׳נ מתוך לאדן כנידע זה בארוכה ונדפס
בס׳ מנעי ארץ ישראל בתשובות רבותינו האהרונים שבגולה דל הנה״ק
כבארדיטשוב זי״ע והגאונים מחר״ח מוואלאזץ ובריסק דליטא זצ׳ל ועוד
הרבה נאד ארץ ובן חרבח מרבותינו כתלמידי הבעש׳ט הק׳ זי״ע התומי׳ ועיד
תשו׳ גדולי האחרונים אחדי דבריהם למלאות להזק ולסעדה והמפודסם איצ
ראי׳ ומי מת״ח בבל המדינות בפרט מגדולי הדור שלא ידע מזה )וראיתי
בעיני שהדפיס אדומו״ר הקדוש משיגאווא זי״ע מכתב קול קורא על דברי
התהזקות הכולל דמבעה״נ זי״ע וכ׳ שם בשם הגהיק מאפטא ומעזיבה זי״ע
״בעל אוהב ישראל• כי יוכלו לידע ככה הלק כח הגשמי היינו הלק הקדושה
שבנפשו שיש לו זהו עד כמה שירניש בנפשו ויעשה בצדקת רמבעהנ״ס
לעניי אהיק עבדיה( וא״כ איך נוכל להאמץ שיצאו ה׳׳ו דברים זרים כאלו
ננדם מפי או קנה קלמסו של הרב הגה״ק המהבר אבני נזר זיל ,אלא ודאי
כנראה )בהשערה( שהוא בם״ש שם )בתשר תנ״ו( הבדבד מענץ זה ג״כ עוד
וכי שם באבני נזר תשר זה נמצאה ניירות מפורדות בין הכתבים וכו׳ כד
ונקבצו ונצטרפו לתשר אחת עכ״ל ,וסופו מוכיח על תחלתו כי נס בתהלה
)התשר תנ׳׳ד מקודם( שלטו בה ידי אהרים ,בשינוי הלשון והדברים) ,בעת
הדפסתו( בצירוף וליקוט נפזרים ,ושהמהבד בעצמו לא חיבק שיהיו יהדיו
תואמים ,ואולי נשאר עוד נייד מפוזר בין הכתבים שהוא בעצמו דהה הרעיה
בלשק הכמים ,והי הטוב יכפר) ,״(

ועוד הביא שם )באות הנד( בשם האלשיך עהיכ ונתן לי לחם לאכול
וגר שלא יהי׳ פרנסתו באמצעות השר וכו׳ ועוד שם הקדמות ודרושים כולם
רק לחחליש )חיו( כח ידי עושים ומעשים מדמבח״נ ששולחים כהויל לאה׳ק,
ום״ש הקדמה בשם האלשיך זי׳׳ע אמרתי הנם וכו׳ הלא חאלשיך חק׳ בעצמו
בצירוף בק חביי חגחי׳ק זי׳׳ע ודעימי׳ מרו ותקנו פרמבח״נ לשלו׳ מ ח ק לארץ
רק לאהיק כנ׳׳ל ואיך ישתמש מדבריו דל חיפך דעתו ומצותו ותקנתו בגז׳
ותםהגי אם יצאו כל הדברים מפי גאון וגדול הצדיק בעל אבני נזר דל(**) .
)*( עיץ באור ההיים הקדוש )פ׳ שמות( עה״כ ולאלה תטמאו ,איך
שב׳ בקדושתו באש לוהט על הראביע זיל בפ״ש גגד הלכה פסוקה בדברי
תורד .ומםיי׳ וזיל :וללמד על הרב דל זכות אולי שפי׳ זה לא כתבו אלא

לסיבה ידיעה לו ונהג מנהג ע׳ זקנים ששינו בכמה מקופות

וגם לזה ה׳ יכפר בעדו עכליה.
)**( המעיק באלשיך הק׳ בספרו)תורת משה( פ׳ ויצ׳ אות כ׳ דמקשה
עה״ב ונתן לי לתם וגר'״היתק ישמרהו ה׳ וינתהו ערום ורעב״ ולהלן m
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וביותר שנעשח מזח בימינו לחח יד לפושעים ח״ו כעק לחקות דעת
חמיגימ .חמח הציוגי׳) ,אשר גם הגהיצ בעל אבני נזר ועמו בל גאוני וצדיקי
דודו דל גלחמו עם חציוגים חבופרים האלו( אשר מחריבים מרמבח׳׳ג ובל
מגמתם רק לעבודת חשדח באה׳׳ק לקגות ולהעמיד קאלאגמק בפי דבריחם
וע״כ תפוג תודח ואמוגח בין בארץ ובק בחו׳׳ל ובפרט אמוגת ביאגצ׳יבבא
שחוא מחייג עקרים באחכח לו בבל יום שיבא )והאגודיםטק חמח דומים
לחם בזח ועוד גדועים מחם להיותן צבועים ובשאחזיל בםוטח שתתיירא
מותר  pחצבועים שמראים עצמם כפתשים( וכמ״ש בארוכח בחיי עולח
תמיד )על כס׳ תמיד> עיייש.
וכאשר שיגח ושילש שם בתשר אבגי גזר עוד בזח )אות סיב ־ א׳(
בריח קיצור דבר׳ חגיל עיקר מצות ישיב׳ א  pישראל חוא בחיות לו פרגםח
מרוח א  pישדאל אבל אם נשלח לו מעותימהוץ ל א  pבמתנח מאגשי חוק
ל א  pלעניד אק זח עיקר מצות ישיבת א  pישראל כשלימות וסבל מקום
חוא מקיים מצות ישיבת א  pישראל )עמל ,ומיד אח״ז שם אות ב׳ כ׳ וזיל(
וכשאני לעצמי חי׳ ניל כי אין מצות ישיב׳ א  pישראל רק באיש צדיק שאם
חי׳ כל ישראל במותי הי׳ נגאלים ובו׳ עכיל וחני מילי סתראי נינחו ,ראשית
זק־ שייך לומר דמצות ישיבת ארץ ישראל רק בחיות לו פרנםח מרוח א p
ישראל וחלא אץ שייך לוטי שיצית יחיש מצוד .אשר לא )בחאדם( בדידי׳
תלד אם יחי׳ לו פרנםח פארק ישראל שם ואם יגיע לו כדי מחייתו ופרנסתו
ואשר עינינו רואו׳ בי הרבה מחקאלאניען שם צרמן סעד פחםעפידים אותם
חברות או גמרם מנדבים 1במוראטשילד ודומה לו( מחוץ ל א  pחולת זה
לא יספיק לחם כעצמם בארץ,ישראל גם אם יעבדו עבודת חאדמ׳ במו אברי
חארץ )דק זאת חוא הריות שלהם חייגו של יצרם ובע׳יד אשר גבר ר״ל מ
יצאו מהאמונה ודת יובס ככולם בעוהיר והי ירחם ביב( ואיך נאמר שזהו
מצות התורה שיקיים פצית ישיבת א  pישראל רק באופן שיגיע לו חוה
מחאדמח דשם ומח יעשה חחוצאח יתירח על חשבח והיאמר פילי דתםוה
כאלו וכי חקמר .בא בטרוגיא חיו עם ברותיו ועוד כ׳ בסמוך לו כגז׳ כי זהו
שייך רק באיש צדיק שאים׳ בל ישראל חי׳ כמותו חי׳ נגאלים ,וממ״ג בסי מיידי
בזח אם באיש עם חאר״ץ אבר ובפרי חלא איך שייך לומר אם חיי כל ישראל
)עמי ד  .א ^ במותו חיי גגאלים חלא חוךה מה תהא עליי והלא אחדל בביב
על חכי כי יתנם בגויים־ עתר .אקבצם שאין חגאולח רק בזכות לימוד חחורה
ואץ יאמרו להיפד מדחדל ,ואם מיידי במי שחיי בחוץ לארץ בן תודח ועוסק
י

1

ולהלן שם מ ת  pבזח חלשק:
וגם ונתן וכר לומר ידעתי שיפרגסני אך ירא אני פן בהק ל א  pישלשל
פרנסתי על ידי חשד חמוש׳ שם ואץ לי חפץ בזד .מ א ינתן לי עיי עצמו יתברך
עכל״ה עיייש ,המשכיל יבץ דח־ק כי יעקב אמנו תתפלל שחי בעצמו ישפיע
שינסחו ואינו ענץ כלל לארץ ישראל.
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בר ,ובא ל א  pישראל )להיות כאי החלוצים שד/לזנו מעליהם עול מלבות
שפים( ופורש מן לימוד חחורח לחיוח אבר ד.א pועובד אדמח וחלא אחדל
)בפי חלק( כלו כל חקיצין ואק הדבר חלוי אלא בתשובה ופסק כן חרמבימ
<בהל' השובה פיז ה׳ הי( שאין ישראל נגאלין אלא על ידי תשובה ומק שחן
עושק תשובה בסוף גלותן מיד בגאלין .ואיזו תשובה הוא שיפרוש מליפוד
התורה להיות הירש כשעת הדישה תורע בשעת זריעה ולהדבק בעבודת
האדמה הגשמיות ועל זח יאמר שאם חיי)חיו( כל ישראל ימות*)של האיש
ההוא( היו נגאלים .וגם שיהי׳ לו םרגסה בע״כ מעבודת האדמה ההוא כנ״ל
והיש כאב מתמי' יותר מזח וכחאי דאחזיל שאמרו לשטן)נבי אייב( כמו שבור
את רחביו׳ ושמור יינה ,וכמו שיוכל להיות פסק רישי' )שיפסול .ראשו מעסוק
בתורח( ולא יכוח)כחבלי שאול עוהיז ותעחועיו רשעים בחייהם קדרים מתים
כשאהז״ל( ואין מהצורך כל כך להאריך בהצעת דבריו מח שכבר חשינו עליו
)בםיק הנזכר( שם באבני נזר דאיך שייך לומר שיאמר על נפשו צדיק אני
וראוי לעלות לאה״ק ולעבוד אדמתה שזהו א׳ מתנאיו המעכבים בישיבת *p
ישיאל כניל כי אם לא ירע כנפשו שחרא חוטא שוב אינו צדק כמבואר בכל
ספרי הראשונים דל וכי' ועל ידי זח נתחוו קלקולים ובלבולים על ידי שחרבה
טועים עירבו חסימת עם ציונית )ובאמת הם כלאים נמוד זה בזה( במ״ש כי
נם מי שהוא נטפל לצדיק ג״כ נחשב בזח לצדק לעלוח ולעבור בקאלאניען
שאם כל העולם חיו במוחו חיו ננאלים )כפי חנדאח פשוטו נס אם יעשה
כל העכירות שבחורה אם הוא רק נטפל ומהובר לצדיק הדי זה צדק יסוד
עולם כניל( ראם נוכל וחאם מותר לחאמק ולומר שיצאו דברים כאלו מפי
נאק רנדרל רמ§ורםם בצדקתו דל.
ואזכיר ערד על מ׳־ש שם רכפל דברר בתשיביתיר בזח ראם יש לו
אחוזת שדה באיי גם שיושב בחרל אם יש לו פרנסח מחאיזוזח חזאת באחק
ניב גחשב בכלל מצות ישיבת איי .וחגר .מפורש לחיסך בתשר מחראשוגים
רשב־׳ש שם )אשר חוא כגיל ברעות חמדמיקים בישוב איי גם בגליתיגו( היל
תוך חתשובח )פיק א׳( שכל זק שימצא מזק וסדור תמצא חישיבח ואפשר
שיהיה לאדם שם גנות ופרדסים ובתים וחם סיבת חישוב וחיא איגו דד שם
ע׳כ הישוב אינו הישיבה וכו׳ עביל הרשביש דל עיייש הרי דס׳ל דישיבת
איי אינו מקיים חיושב בחרל נם כשיש לו בא״ ננות ופרדסים בגזי.
י והנה נבוא בזה לדברי זק הראשונים דל אשר מסיהם אנו חיים רבינו
מהדם מריטנבו׳ בתשב׳׳ין קק )סי' תקנ״ט( בענק מצוד .ללכת ל א  pישראל
וזה לשונו ובלבד שיהא פרוש מכאן והלאה מזהו• מכל מיני עק וקייס כל
מצות הנוהגת בד .שאם יחטא בה יענש יותר על העבירות שיחטא שם
פ?חוץ לארץ כי ח־א דורש אותח חמיו־ עיני חיא בר .וחשגחתו בה תמיד
ואינו דומה חמדו־ במלכות בפלטץ למורד חוץ לפלטק וחיינו ארץ אוכלת
יושמה ומי ואותפ שהולכים לשם ורוצים בה לגהונ קלות ראש ובפחוותפ
להתקיטט שם קורא אני עליתם ותבואי ותטמאו אה *ורווי ושי בקש rm

סלו
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מידכם רמוס חצרי וכר עכ׳׳ל התשביץ .ומי הוא אשד יראה דברים קדושים
כאלו באש ה׳ יצאי מפי גאק גדול )ראש הראשונים מהר׳׳מ מרוטנבורג דל(
בקדושה וטהרה ולא יהדד לבו לילך בדרך הציאגיםטען או דוםיהן
האגודיםטק יושיביםטען וכי שום והגיכא דאית להו הצד השוה שכהן שאק
בהן רוח היים של תוה״ק והאמונה הקדושה האמיתיות בביאג״צ ב״ב וגם
גודע מ׳ש גדול האחרונים הנאק מו״ה יונתן דל בם' אהבת יונתן) ,בחפטידת
ואתחנן( הה לשונו הכנסת ישראל צוהה באלה ובשבועה אם תעירו ואם
תעוררו את האהב׳ וגו׳ באם שהבל נועדו יהדיו לילך לירושלי׳ וכל חאובות
מסכימים אפייה צווחה שחלילה שתלך שמה שהקץ סתום ואולי אין עתח
הזמן האמיתי דק עת דעון לפי ׳מעה וחיום או מחד יחטאד ומוכרהים לגלות
פעם שנית ואחרץ קשה כן הראשן ולכן ביקשה שלא ילכו עד שהחפץ ר״ל
עד שיגיע הזמן וימלא כל הארץ דיעה וכו׳ עכיל הגאין המי.
ומעתה אחב״י חידאים חייו שימו לבבכם לכל הדברים האלו כי לא
דבר הוא .בי הוא למק• היינו ואמונתינו ,ודת תורתינו ,אנו ובנינו ובני בנינו
תרחיקו בכל כיני אופן את כל הכתות חאלו מהניל הרחק במטחיי קשת.
לבל תפלו ברשת ,כי הבה באכת כהריבי ארץ ,ומעכבי הגאולה בעוחיר.
והזהרו בתקנות רבותינו ואבותינו אל׳ דמאיר ענינא ולהרבות בנתינת מעות
דמבעה׳׳ג זי״ע ובזכותו גזכה לישועה ולגאולה ,תוך אמוני עם סגולה ,על ידי
ביאת בן דוד משיח צדקינו בב״א.
וחנח אחרי כתבו זאת זמן רב עדיץ לא יצא מלבי חלא תקשי קושיא
גדולח כי חלא ש׳׳ם מפירש בגיטץ )דף ח' עיב( דחקונח שדד .באיי)אפילו
בסוריא( כותבין עליו אונו אפי׳ בשבת ע״י גברי משום ישוב א״י לא גזרו
שבות וכן חוא בב׳׳ק )דף פ' עמוד ב׳( וכן פסק חרמב״ם בהלכות שבת
)פיו חלכח י״א( ואיכ דבוי רבינו דרמב״פ סתרי אחדדי דחכא פסק דכותבץ
אוגו ע׳יי גכרי משום ישוב ארץ ישראל ובע״כ דחוי מצוד .ובמקום מצוד ,לא
גזרו בשום שבות והתם לא חשיב כלל ישוב ארץ ישראל בץ מצות בזמגיגו
ואחרי חחודבן)וכבר נתעורר ע״ז חגאק הגפלא מ' יוסף ראזען גי׳ מדיגאבורג
באי מחיבוריו וחניח בחימר ,על חרמב׳׳ם זל׳ דחגי מילי םתדאי נינחו בנ?׳(.

והנה שם בגיטין אמרינן דאפי' בםודיא כותבץ אונו על ידי נכרי אפיי
בשבח ועיץ בשיע חל' שבת )םי' ש׳׳ו םעי' יא'( דחביא דביגו חדמ״א בשם
האו״ז דכותבץ השטר רק בכתב שלהם כשבת וחיינו כנראח כקדטות דכתב
גלחות אינו מראו' לאיד* .דיעות כגודע מהתשב״ץ ואכמ״ל .וגצו נעשה על
ידי נכרי שחוא נם כן רק שבות חוי כמו תרי דרבנן ואכמ׳׳ל ,ולעגץ סוריא
עיי״ש במג״א )סק׳ כ׳( ומכל מקום קשיא לכאורח על רבינו חד±״ם כמי.
אמנם גלעג״ד ליישב בעח״י בטוב טעם לחוסר חגושא דיש לחלק בזח
דבימיחם סמוך אחר חחורבן דאמרו)במגילח דף י׳ עא'( שמעתי שמקריבץ
אע§*י שאץ בית וחיינו כמו שנזכד חפלפל בשאלות ותשובות חדעק״א ובדדןן
זל׳ לעגץ קיפ בזק הזה אם ישיגו ישות להקריב כהר הכית מקים ד<ןח6ן:.
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ושפיר העלה והאריך נגד זה וסידר בסי עבודה תמה)עיין שס ובפרט בשער
שאגחנו כולנו טמאי מתים וגם בטומאת ,מת בבל
טומאה בצבור(
הצבור צריכץ ריצד ציץ וכיק שאץ ציץ וכלי הקודש בעוה״ר בזמן הזה בימינו
על מ אי אפשר להקריב שם )טרם כיאגצב״ב( והנה בימיהם זק התנאים
ואמוראים הי׳ להם אפר פרה וכדאיתא בתוספתא פרה )סיג( מעשים אלו
עשו כשעלו ק הגולה וכו׳ אפק ירדה עמהם לבבל עיץ שם ועיין בשאלות
ותשובות שאילת יעב׳ץ )ח״א סי' פט'( דהתגאים ואמוראים הי׳ להם אפר
פרד! בדאפתנן )הגיגה כיה עמוד אי( הבריא מדק בגלילא עיין שם ובאש/
זהו מבואר עוד במשגה למלך)פ״ג מהלי אבל( הוכיה מחא דהבריא מדק
בגלילא היינו בשים גדה פיק )דף וי( ושם מוכה דהאמוראים הי׳ להם אפר
פרד .עיץ שם ,וכגודע בכהאריז׳ל )כי על כן הזהיר הארידל שלא להשתמש
בשמות הקבלה מעשיות כק שאץ לגו אפר פרה בזמגיגו להטהד ושאני־
הראשונים בזק התלמיד שהי׳ להם עוד אפר פרה בצניעות למשמרת אצל
יחידי סגולה וכו* וכנודע( וכיק שהיו יכולין להטהד על יד אפר פדה שפיר
אחדל כגיל שפקריבץ אז)כשהשיגו רשות על זק מה( אעגדי שאין בית
ואיי יש לומר שפיר עשו חכדל תקנה כגיל לדירח אחינו בגי ישראל ב א p
ישראל ובםודיא חקרובח לכחוב על ידי שבוח גברי אונו בדי לקיים חישוב
בירושלים וסביבותיה כדי שיוכלו לדקריב קרבגוח ולחטחר מקודפ משאיכ
אס לא ידורו שפ פבני ישראל פי קריב חקרבנוח גס כשיחגו להם רשות
על זק מועט מ מגי לביגי גפ אפ יבואו מפדינח חים או מפדינוחינו א p
מרחק )אשר חיי אז כמעט בלחי פציאח חאפשרות מפני סבגח חדרבים
השוממים והספינות על חים בלתי הסכמות רפ על ידי אשר ישאגס הרוח
ביני לביני יחל חלפא שעחא של חרשק ולא פפתייע םילתא בי על כן חי*
צדיבץ לבני ישראל לדוד שם וחחירו שבות מפני תקנת חבדל ובאפת אינו
מצות עשר ,פדאו' ישיבת א  pישראל אחד חורבן ביחביק ובגלות חגגזר
)עד ביאנצכיב( רק תקנח חכמים חם אמדו וחם אמת שלא לגזור .בכחינ
לצורך פצוח וחקנחפ כנ׳יל ואף שאינו מדאו' )וכמו כן מצינו שחתית שבות
להדליק גבת נר לצורך עונג שבח באכלתו גפ באופן כשבבר קייפ באכילת
רשות בסעודתו וכיוצא שאינו מראו' עוד לב״ע( ועל כן שסי׳ ניחא דהרפביס
לא חשבו בסי חפצות בפגץ הפצות׳ דאו' בגזי)ולחשבו במצות דרבנן נם
ק לא יתק כי זולת הזי פצות דרבנן ישנס עוד תקנות ואיסותס פחכז״ל
שפסקום הדםבים וכל הפוסקים ראשונים להלכה למעשה ועכיז אץ ליתן
פספר להם לחשבם • בפנין מרוק( משאיב בנמר הי״ד בהל' שכת )כלל(
שפיר הביא הדםב״ם כדרכו בקודש להביא שם בל חלכוח לשעבר וחחווה
ולעתיד בולם נאפפו יחד שמח ,הך תקנח דמובר )בזפןי חבפז״ל וחשים(
לבחוב אונו על ידי נכת בשבי פשדם ישוב ארץ ישד־אל שהיי נחוץאזבנ״ל
ולדידן מפנינו שאין לגו אפר פדה ואסוד להקדב שס ע״כ אינו אפיי בכלל
״
מוות דרבנן לחשבו כדל.
;

קלח

תיקח ע ו ל ם

והנה לכאורה יסלא על מה שכתבנו לעיל לענק סותא דהיינר ארמ
צובה דהרי לעינינו מפורש בטוש׳־ע ירד)מיי שליא סעי' אי( דבםוריא הקונה•
בה שדה חייב בתרומות ומעשרות מדדבק נם בזק הזה וכ״כ בשרת ממיט
)דדב מיי קצ״ו( אול׳)כפי ששמענו רדענו( לא שמענו מעול׳ שיהיו מפרישים
בסודיא תו־מ וכבר תמהו על זה מרבני קמאי דל בשרת בית דינו שלמת
)הארה סוף מי* בי( בתשובות הר־מ נלאנטי)נכד המהר־ם גלאנטי זיל(,
מדוע לא גחנו להפריש מהבפנים בסוריא תרמ עק שם ובתשו' הרב
המחבר בית דינו של שלמה שם )סי* גי( העלה דאק גזהרים שם מעולם
כתרמ בסוריא כלל גם בזק הרבגים הראשוגים לא הקפידו ורק כ׳ שאיזה
חכמים קצח מחמירים בימיו בזה ועק בתשובות הרדב״ז )ה״ב סי' תרגיט>
שכ' דבםוריא אם אק מסרישק חרומות ומעשרות לא חדגן דמחו בחו עכל׳ח
וחגם כי בשרת נבחר מכסף )חירד סי" כ״נ( למהר״י ©־נטו ז״ל נוטח קצת
לחחמיר בענק חגפגים בםוריא עק שם מכל סקום טעמא רבח בעי למד .כ'
דבינו הרדב״ז ז״ל שאק מוחק בהם בםורא אם אק מפרשק תרומות ומעש״
ואם חוא איסור דרבק ממש למח לא מחו בחם כלל על זח חכמי חדותח
איו נרא׳ כדברינו לעי׳ דחי* רק תקנח מזק חכדל כדי שיחיו מוכני׳ לחקתב
קיפ בבגופיא גדולה גם בזק שאק ביח כנ׳׳ל וכשראו שבטל חישוב כמעט:
לגמרי גם מחמרכז ירושלים עיחיק בג״ל ע״כ ת במד .שחחזקו חרמ דרבגן
באח״ק ולא בםותא ע*כ שפיר מנחג ישראל שחיי עוד מקדם בםותא וחגת
להם אם א ק נביאים וכוי ועל ק לא מחו בידם כמו שכתוב הרדב״ז כגיל
ומיושב וא״ש הכל.
ולכאו' יש לומר דחוי חקגה וגדר שצתך פנק אהר כמותו להתירו .ייל־
עפייד התום' בביצה )דף ח׳ ע״ב( ד״ח מכדי ובו׳ דחיבא שחיד .רק האיםיד־
משום שכינה וכשנסתלקה שכינה משם אישתרי ממילא ולא צרך מגק אחדי
להתיזיז מכל מקום הצתך מגק אהר להתירו גם בדדבק עייז שם בגמ' וםוגיא*
וחיג ביק דהי' התקגה לעגיד דק שיחי׳־־ קרובים לירושלים להרבות המק
לדקתב קיפ במועדו כשישיגו מיד רשיק כגיל ובשנתבטל הישוב ממילא
מעיחק זח במד .מאוח שגים אחת חחורק עד שבזק הרמבק לא היי עשרה,
יהודים בירושלים עיהק בעצמה כגיל ממכתבו צתכין מנק אחר להתירו.
א ך יש לומד דמהסתם הי" כבר סק אחר בזק האמוראים או אדויב.
שחחירוחו כיק שלא שמענו נם מימות קדם שיגחנו איסור לא חשידי ישראל
חיו ובטח חוי קים לחו דחי" םנק אחר שחחירוחו עיכ מק בב״י ובעדע קבעי
לחלכח מק שלא נודע לו בטח שחזת ונמנו וחחית תרמ בסותא אבל־
דמנו הח־ב״ז כתב דאק מוחק מי שאינו מפריש ובע״כ מטעם שכתבנו׳
בעודי* .
וטעם סברתם שחשבו חדש־ שבטח ובודאי• חתית הך תקנה בסודי*׳*':
מ הנה מציגו שהחגאים שחיו מ ק חורבן מ ת המקדש מראשם ר ^ 1 5
התקינו תקנות כגון^יום » ף מלו ?מצר פ״פ שיירה יבנה ממה׳ק וכי * *ihfii
,

תיסון ^•לם

סלט

לחם חנחומק ולהחיות נפשם חנדאבח לחכוח על חיום ומחר לבנק ביחפק
ביח חשלישי וכן רע״ק שהיי חושב את בר כובבא למלך חמשיח ,ואמדגן
)בירושלמי תענית פרק ד׳ חל׳ ד( כשאמר רע״ק על בר כוכבא ק מלכא
משיחא או ו״י בר תורתא עקיבא יעלו עצבים בלחייך שעדיין בן דוד לא יבא
ובפר׳ בזק רשמי שהיי זק הרבה אהרי החורבן ומצינו כמד .פעמים מרחיק
שצווח וי דגלותא איתמשיך א׳׳כ לחם גילו כבר ק חשמים שחנלוח חאחרון
חמי חלז יתמשך זק זמגיפ חרב׳ למאות שגי׳ ואם כן מד .לחם לישב ולחמת
עוד בירושלים וכפרט כי נג־שו מירושלים עד כמעט לנמד כדל אם כן בטח
מםהפא בטלוהו להך תקנה עוד בזמן התנאים והאפר זחו חשעיח קרובה
רענ״ד כי על כן לא מיהו אח״כ במה שלא נהנו בתרומות ומעשרות בםודיא
כג׳׳ל ,ולא תקשי ראם כן מדוע לא בטלה גם כן הך תקנה דדמז שפסקה
הרבמם ושיע דום חנף כולו אסור זהו לק׳׳פ דאין מרפק בגזירות ותקגות
זו א ו כגודע.
והן הראוני להתייר הגדול פרא דכולא תלמודא דייק וגרים הגאון מ׳
ישעי׳ פיק )בדלק( ז׳־ל במשגיות הגדולים דפוס ווילנא )יש סדר למשנה( על
הלה סיד משנה י״א כתב בענק זה דכותבק עליו אונו אפילו בשבת ח״ל
והוי יודע דהרי״ף בגיטק ובבבא קפא לא הזכיר מזה כלום גם הרא״ש בניטק
לא הביא מזה אבל בבבא קמא סוף פ׳ מדובה ז׳׳ל חרא׳׳ש וחאקח מת
בא׳׳י כותבין עאו אוגו אפילו בשבת וכו׳ אבל ממילתא דסודא לא הזכיר
מזה כלום גם בטור סיק ש׳׳ר לא כתב כלרם מדיגא דהקוגה בתים ב א p
•ישראל שכותבק עליו אוגו אפילו בשבת ולכאורה טעמם וגימקם עמם
דםיל להד־׳ף והרא״ש והטור דמשום ישוב ארץ ישראל אינו אלא בזק
שישראל שתק על אדמתם אבל עכשיו בעונותינו שרבו מהו ישוב ארץ
ישראל שייכי בזח )רעק בטרש׳׳ע חרימ םי׳ תיט לענק מנדלי בהמה דקה
ב א  pישראל עכשיו( ולפיכך מדחשמיטו חרא־יש וחטרר נראח דבזח׳׳ז שזתס
משלו שם ובידיחם לנרש את ישראל בכל מקום שחם יושבים ופשיטא לרעי
דמנו חיים וכוי דעכשיו אק מצוד .לדור ב א  pישראל ע״כ לא חחית לכתוב
אונו אפי־ בשבת וכוי כוי איברא בסי' ש״ו םייא כתב המחבר מתר לקנות
בית ב א  pישראל וכוי נראה דגם בזק הזה התירו ולקוצר דעתי צ׳־ע לדינא
בבל הגי טעמים האמותם למעלה עמל הגאק מהדי פיק עיק שם שהארץ*
עוד בזה .וידעתי שיש לפלפל בזה וגם על מה שכתוב הגאק הגז' שזתם
משלו שם ובידיהם לגרש וכוי ק ישיבו הזרים המבנים את עצמם בשם
•ישראל)בעוה״ד( ייסםכו על פשענת קנה רצוץ הצהרת)כאפר צדדת( בעל
פעדר וסייעתו .הלא בבד אינלא בהיתיתיי׳ ובאמת ה א  pאינו שלנו ש־
•יחזידנו רקמה על יד משיה צדקנו במהרי בימינו ,עמפ והחפץ באנו אדע
.האמת לאמתו יכיר וידע מתוך הדברים האלו לאשוק בעדרי.
והנה לפי׳׳ד חפג-א חב׳ל)םי' שיו סקי כי( דלמ־ד כיבוש יחיד שפי*
•כיבוש אם ק אסור אתן לעטים חגיי* בקוק' באדן ישראל נלאו דלא תחנם

תיסץ עולם
עיכ בדי ליזהר בלאו הלז התירו שנות עיייש במק אברהם ושפיר התקנה
מדרבק לדור באיי מפעם הניל כי זולת זה כשלא ידורו שם יהודים ממילא
יעברו על לאו דלא תהנם ביק שלא יעמדו הבתים והשדות הפקר וממילא
ידורו שם הנכרים אך באמת דהא בהא תליא דביק דאק מצות ישיבת א p
ישראל בזגק הזה מדאו' ממילא אק מן התורה לאו דלא תתנם לדירת עכוים
שם כמובן וצ״ע קצת.
ומ״ש לעיל בשם התוספתא דפרה שנראה שהיי להם אפר פרה שוב
נראה לומר דיש לפלפל על זה ביק דאמרו שם ריש אומר דאפוק ירדה עמהן
לבבל אמרו לו והלא נטמא ב א  pהעמים איל לא נזרו טומאה ב א  pהעמים
אלא לאהד שעלו מן הנולד .בבית שני ובפרט אהרי הודבן בית שני בעוהיד
בגלותנו ובזמן התנאים והאמוראים אם היי לוקהים עמהם אפר פרה לחוץ
לארץ היי נטמא ב אויר א  pהעמים אלא שאותן התנאים ואמוראים שהיו
ב א  pישראל אהרי החורבן ושם מיב ייל שלחם חיי אפר פרח עוד כפי מה
שהבאתי לעיל ונבוני' בעהיי דברינו הניל שהיי צריכק אז לדור יהודים בארץ
ישראל מתקנתא דרבנן מטעם הקרבת הקרבן אם שיוכלו כנ״ל.
והנד .הראוני עתה בשוית האלף לך שלמה הגאק מהרש״ק זיל )חיב
שרת מאחע״ז סי' קיח'( שחעלח כדי חרמבים דאק מצוד .עתר ,בישיבת א p
ישראל וחביא ראי' מחרבני׳ חצדיקים וחסידי׳ אשר יש בידם לעלוח ואעסייכ
לא עלו לארץ ישראל ומביא )לדוגמא( אח חח׳ק מחו״י מרזק דל וחמחחי
מדוע חביא רר אח חחיק הגיל שלקחוחו וגגבוהו מביח חאסודים לחוץ לגבול
רומיא ממקום אשר אסירי המלך אסורים שם כנודע מסירתם גגדו כמקובל
בידינו מפי אבותינו הקדושים דיע )ואשר זקיני הק' םהריי שמעלקא דל
מסאסוב היי מראשי הםשתדלי׳ בממק ובדמי׳ שהוציאוהו ממאסר והעבירוהו
לנבול עסטרייך( ומובן במילא כי לא היי יכול לבהור לו לנסוע לאיזה מלכות
ומדיגה שירצה כי אולי היי אז טורקייא מלכות איי מפני הפוליטיק יראה
ממלכות רוםיא והיי כסוכן שלא ימסרוהו רסגרוהו בהזד ליד אדוגי הרשעים
ברוסיא האדירה לאשר היי אצלם בכלל ענושים ממורדי' במלכות ותצר.
לייסד פלטת ישראל עד שחשינ מנוחח על ידי זכות חאזרדזי׳ ^ p w r f c r c
כלבות עסטריך .ואדרבה היי לו)לחני פחרשיק( לחביא משאר חגאוגים
הצדיקי׳ והסירים רובם ככולם שלא נסעו לאהיק אם כי חיי חפשים ויושבים
לבטח בארצם דוכלו לנפוע באק מפריע ואם חיו סבורם שיש פצוח ישיבת
א  pישראל יש מחם שגם על מצוד ,קלה דרבנן חיו מוסרם נפשם כנודע
פכ״ש על מצות עשה דאו' וחיו עולים בפם״ג איו מדל בגזי.
(

והן מי לגו גדול פרבינו הגאון זקיני הפגי יהושע דל )בבתובו׳ בסופו
דף קי״א בדיה שם אמר ר א כל הדד בארץ ישראל וכוי שפי שדר שפ מפגי
שבח סירות ארץ ישראל וכיוצא לצורך נגיעתו ה״ז איטי פכפד עליו ובו' עיין
שם שהעלה דלא עדיף מיוחיב דנם כן אינו מכפר דק לעמים ומאמינים
ככפרתו מכיש מי שאינו חפץ ,בישיבת אה״ק פצותה וקדושתה יקלפובזו
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גופו בנ׳׳ל בודאי אינו פכפו׳ עליו ישיבתה) ,י( ומזה מוסר גדול נגד העולים
עתה לפאלעםטינע אשר לא לבד שאינם מכוונים רק לצורך פרנסתם כמ
דבריהם ואינם מאזינים אדרבה פונמים באמונת ביאת המשיח )ובבל יום
אחכ׳ לו שיב׳( וכנודע אשר אחם צפעוני טמק בלב בל א* מחמדי המסתדרים
<כלומד מהדימם( האלו)כל שום וחניכא דאית לחו> בודאי עליחם נאמר
ותבואו ותטמאו את ארצי וכמש בפניי שם.
ונם עיין ם״ש הגאון בשרת בית שלמה )ירד ח״ב סי' צ״ד( שהעלה
בארוכה דישיבת ארץ ישראל איבה דוהה מצות כיבוד אדא וגם עיין בשרת
מס רבים הספרדי)חירד סי' ם־ח(.
ועיין באוצר החיים על המצות )להרז הקדוש זי״ע( במ״ע לרשת את
ארץ ישראל וז׳׳ל בענץ ישיבת ארץ ישראל שלא יבא למנץ שום מצור! אלא
מה שיש כח פד אנושי לקחם אבל מצוה שצרך עזר אלקי ונבואה לא יבא
למנץ ולא מצינו מצוד .שיחי' אדם נביא בעל רוח חקודש ומי ואץ יצוה לנו
ר.׳א ב״ח מצדה שאין מדינו לקיים אותר .ובו' וכן בבל חמלחמות ומצוח מאת
ר( ת ץ חתשובה של מרן שליט״א ודל שם בנצי יהושע!
אמד תא כל הה -בארץ ישראל שתי בלא עק וכו* נראה דהיינו דווקא
ב מ שדר בה לשם מצות ישיבת ארץ ישראל שהיא מקום מדושה ובד* שחנן
עליו זמת א  pישראל שלא יבא לידי חטא ואז אף אם לפעמים חטא בא
לידו או אפילו עק שהוא מדד על ידי שתקף עליו יצרו מ״מ מסתמא גורם
לר זכות ישיבת ארץ ישראל שלא לן ועבירה בידר דלאחר שחטא ומצא עצמו
מרפד במקום קדוש ודאי תוהה על הראשונות רשב ררפא לר פה שאין p

מי שדד שם דרך מקדה או מפני שהוא מקום מולדתו אד
מפני שבח פירותיה וכיוצא בו ומכל שכן במי שמבעט בה
ומזלזל בקדושת הארץ לילך אחר יצרו הרע לא דיברה תורה
במתים אדרבה עליו נאמר ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי

•שמתם לתועב ומפני כך מציגו כשנבת עונות אבותינו וגלינו מארצינו ושמם
מקום מקדשינו ואיד .חבטחת העם היושב בה נש־א עק אע״כ כדפדישת
ובלא״ה נ מ מסתברא דהכי הוא שאף אם נאמר ר א  pישראל מכפר לנמדי
אפייה לא עדיף מירם הבסותט שמכפר כפרה גמורה ואפ״ה מ שאומר אחטא
ויוה״כ מכפר אץ יוה״כ מכפר הרי רע׳־כ הא דאמיינן דהירשב ב א  pישתול
שתי בלא עון היינו דאף שעשה איזה עון מבלי שם על לב קדושת הארץ
בששת יצת בכה״נ זמת ארץ ישראל ט־רס שיתהר לעשיית עץ מיל עבל׳־ה.
ועיין ערד בדברי קדשו בפגי יהושע פסחים )ה׳ ע״ב> אהא דמפני מה
אץ פיחות ננרסד ביתשלימ שבי בפיתש דהעולה בדי להבות מטובה ולאכול
ממידותיה הוי בעליי* שלא ,לשמה ראינו מובטח שינצל פן ועמן יעייש״ח.

סמב

תיסון tbiy

לא יבוא למק באין פנים ואסור לנו לעשרת שוס מלחבה וכיבוש אש *6
עפ״י הנביא ומטיח התלויי' בנבואה לא יבוא לבנין וכו׳ ואדרב' אנו מושבעק
שלא ימרדו במלכיוח אלא קבל באחבח עד בוא יבוא משיח צדקינו וזה לא
יחי' בדרך הטבע אלא בכמח אותות ומופתים משונים ונפלאים וכוי ,עכל״ח
וזחו מחאים עם הרבה מדברינו לעל דל״ש לומר כדברי הרב אבני נזר דל
שיהי' מיוה לעבוד עבודת אדמה ב א  pישראל ושנדויח שיעשה פירות r n
אק מקיים המצור .והלא זה אין בידינו להכריח ח״ו את המנהיג ובורא יחיש
וכן כיוצא מיש שם דברים מתמיהים )במחבהה׳יג(.
ונם י ל כי בימיגו אלו שעשאוהו המתהדשים לבקרים הע-לים
ומתפרצים חוק לעבודתם )כלומר כפירתם( בכה״ג י׳־ל נם רבותינו הרמב׳׳ן
דל ודעימי׳ יודו שאק לחשתדל במצור .כזו )ושואית עדיף( וכמו שאחדל
במצבר .אעפד שחיתח חביבה עלי בימי האבות שנואה עתה לי מפני
שעשאוה חוק לעבודתם.
וכן ראיתי עתה בם׳ דברי יחזקאל לאדופר־ר הקדוש משינאווע דל
במכתבים בסוף הספר )שנדפס עתה( עיייש מיש ננד בעלי התנועה בימינו
לייסד שמח קאלאניע׳ם וכיוצא ,כי חמח מחריבי אח׳יק והעיקר לחזק ישוב
איי לשלוח חרבו* .מרמבח׳׳נ ד״ע כחץ• אביתינו ד״ע.
ועיי׳ בם׳ דברי סופרים להגח״צ פ׳ צדוק חכהן דל מלובלק )אות י״ד(
שחעלח דחעיקר כחמגלת ספר בספר חפצות להרמב״ם דפצות ישיבת א׳׳י
דק בזק שביהמ׳׳ק קיים.
הדרן לחנ׳׳ל כפי שבארנו לעיל אשר נקיים מצות אלקינו ית׳׳ש
ונשוב קוממיות לארצינו בקיבוץ גליות מלנו בביאת נואלינו בפחדה מפינו.
ע״ב התשובה במנחת אלעזר.
,

פה.
עיר מכתב פאדפי״ר הגה־׳ק הנ׳־ל שלי נד מ.
מד ,לס ד׳ פנחס תרצ׳׳א טרי טעפליץ כרדוץ רפיאה.

העתק
כבוד יד׳נ חביבי רדיד ישראל רב פעליפ מקבציאל חרב חגאק
חויב חן גביר לאחיו טפסר ומנזר ירש פערי ובנדל עומד לגס
בגש״ק שלשלת חיוחסץ בוי כשיח מפאריס מיחיד אברחם חיים
דוד שדייבער שליט׳־א נשיא אח״ק שומט עדי עד מאנ״צ בב״א
חגיענו מכתמ הגח על ידי ח מ דואר דמיגקאטש והגנו גם ממירי נופר
וכל מיחושי חשיית ירפאנו ביב דפואח שלימח ק חשבים במי אהבח דוחקת
 -להשיב לכהדג ידיד rvrואשיב על דאעוק ראשוןבעה״י'm *oniy .

ת*הק ע ו ל ם

קמג

דדם ־ושלום הוא •יקד המציאות ואק אצלי רק ם* שלי ובבואנו לביתי אייר׳
אשהדל להפציאהז בעד כהד :חמ.
?דד האגודה .תפדני אם לא שלחנו ואס לא הגיעהו אז דקונטדסים
הנדפסים בחת״י רבנים גאונים וצדקים עד היק הדברים מגיעים ובכמה
כללים ופרטים אשר דיבה צתננדש לראשי ועמודי האדטהאדאקפיע המחזקת
לנו מאבותינו הקדושים זי׳יע ואינם פח אתי על הדרך ובמקום מרחץ ומרגוע,
•עכ׳ז רצק יראיו אעשה וייורשום בעהיי ראשי פרקים אך בקצרה כפי פסח
הפנאי והיה עפא קפא דמטי לידי כפי זכרוני כעת.
א ( הנה המתיבתא )בווארשא( אשר קראיהו כך ובהתימתה והפירמא
שלה על הבית ועל כל ניימתי׳ של הרבנים בפולין ולא .אזלינן לבד בתר
שמא אלא בתר טעפא )שאסתר .רבותינו היאק מהרים שיק דל בתשובת
בטעמו ונימוקו ועמו כל נאיני הדר וראש המדיני הגאק בת״ס דל ופנאליציק
חתם הבהיק רביגו בעל ר ב ד חיים זיל ועוד ובר( שמערבים לימודי הנכדם
עם לימודי תורה והוראה בבית א׳ הטמא והמהוה יחדיו)אק ניפ בבל מדינה
ומדינה באונגאק הנדת• ־באשכנז גרמנית ובפולין פולאנית במרק( הד זה
אסור באיסור של תורה וחמורים ד ב ר סופרים )כרבותינו( מיינה של תורה
ועוד מלפני תשע שגי׳ אז ק־אני ההיצ מגור במכתבו)כל המכתבים )ארגי־
נאל( מובנים בביתי להראותו( לבוא לדאות את ״המתיבתא׳ ואראה מ
השלוחים ששלהתי והודיעני כקודם ה״ז עלילה כפו הגביע ששמו באמתחת
אחי יוהף ומכל לימודי חחיל שם לא דובים ולא יעד עכיל ,ובאתי וראיתי
ומצאתי אני עם החיג מקעזפאוק נ״י דובים וגם יער בו חרמות בל חיתו יש־
הכדא וכסי' הזוה״ק ,ואין עת יכקום להאריך ,אך בקצדח כי אחר חבחינה
לחבחודים כולם שעמדו אז הדש ימים טרם )דה תבוז( שהיו צרכים לקבל
התרות הוראה ושאלתי 15ור.ם ג׳ שאלות מושכלות בעניני טריפות באדה
ואהיכ ג׳ שאלות פשוטים ברמ״א ושיך ירד ולא ידעו ולא הביגי כלל)זולת
א' שהשיב על שאלה פשיטה א׳ כמסתפק ושואל קצת כהוגן( ,ובשיעור
נפי ותוס' פ״א דקידושק שלמדו בזמן הקודם שאלנו אותם מהשיטת הדמב״ם
בהופה קונה ,והיי זד אצלם כמו תקי ולשק שפאניאלית אצלינו ,ואפר לגו
רבס שם)גיסו של הרה״ג המהולל הרי נבהלי דופו״צ בוואשא( בלשק זה
•וואס קאז איך פאבק דאס זייא קענק נישט ,דיא לימודי הנכרים מאבק דיא
דעם טרט עכ״ל .זאח״כ דרשתי וחקרתי בבית שם אצל הדדעקטאד הפנהל
לימודי חגמדם והגיד לי בלשק אשכנז וויר קאגק חיער אק םעמינאדום פאר־
לייפיג גיכט פארשדיטק :דר ביז  4דעאל עטצ ...חיגגעגק אים ציאניסטישק
פיזראחיםטישק סעמיגאר)היער( חאבק עס ביז  ...8אוגד דארט כעקאפקזיא שאהן גרעםערע קאנצעסיאנק פאס שטאאט ווייל היער זייער פיעל ?
געורבט גילעגט ורוד ארף תלבודישע אוגר דט׳ שלחן עחך וויםעגשאפט
עכ״ל ,ואחרי הבחינה הנ״ל אמרתי בלבי הנה חשני חמורים אופרפ אמת
בעוה״ר .כי הנ• חד פילי )ובמחט בבית אי( סתראי גינהו .רדתץ את זח
 .לעופמ זו/ואומדפ עתה בי חוטב שם אמ לדידן אק ג׳׳פ בי נם אס יבולים

שמד

תיהוץ עולם

שם בידיעתם כעת לקבל התרת הוראה היא אסור לנו עפ״י איסור מרבותינו
הקדושים ואבותינו זי״ע לקבל רב ופורה מבית לימוד כזה ,וממילא אסור לנו
להתהבר להבורה ואגודה כזו שיש לה בית סעפינאריאם כזה.
ב( תהת האנודה הזאת ישנם נם בתי םעפינארק בבערלין וכל שאת
עת אשכנז ושאת המדינות שנעשו בכו •חזיר שנעשה על טהרת הקודש״
״בםיסטעם הילדעםהיימער עטצ ,ואולי הם שמה בעת הגויים )שכבי נתפסו
אבותיהם במינות( כפו לטהר טמאים ]וכפו שיוכלו בטיראל הדרומי׳ האכתם
שפה בכמה גלילות לאכול קורט של הלתית ארזעני״ק במדד .אשר הוא לבל
העולם ספ הפות תל וכפו שהארכתי כבר וכפ״ש בדרוש פשל ומליצה[ אבל
אצלינו הפקובל םאבותינו -היא לטפא טהורים׳׳ בפלא פובן הפילה ופי התיר
לגו להתהבר עמהם באגודת א׳ ולעשות כמעשיהם בווארשא וכוי.
 Oגחזור קצת לפולץ בעת נסיעתי אז בהרבת עיירות גדולות בפולין
על קבת אבותיגו ורבותיגו •י״ע וגם לראות שם מצב ביהדות ובבואי)לדוגמא(
לקי שידלאווצי קאזניץ וכהנה שהיו פלפנים עיירות פלאים ת״ת תםידים
ויתא ובתי פדרשיהם הגדולים של דקהלות היו פלאים ליכוד נפ״ת כל
היפים לרבות הלילות נרם לא יכבה להרבה פאות בהית׳ ואברכים כו׳ ועתה
הוי ואבוי מצאתים תר,נים השך ואפילה י פה זה ועל פה זה ל נוכהתי לדעת
וגם םיפת לי מקרוביי שם רבגים תלמידי הכפים אשר הבה נייטראלים לא
שוגאים לגור אך אינם מהבית תאגודת )בראותם הצרה הגדולד .הבאת כתם
גם אז בתתלת הפרצתם( וענו לי פה נאפר ומה נדבר הציוגי׳ עשי את בעלי
המלאכה )הדקים ופוהזים שהי׳ כבר כקודם קלים וחוטאים( לנכתם גפותם
וכמ״כ חשחיחו חתעיבו ועשו ״חכזרחים״ את העיד .ובעלי המלאכה שההזיקו
מקודם קצת באפוגח חפכום לכופרים .״ואגידיים• חוציאו אח חבחור׳ חובשי
ביהפ״ד פלימודם )*( והטעם פשוט ונגלה כי בתהלה ידעו חבחורים כי אם
)*( על כגק זה יסובב שפיר דברי הירושלמי < חגיגה פ״ב ה״א( ודל :
אחר הציץ וקיצץ בנטיעות מני אחר אלישע בן אבויי׳ שהיה הורג רבי תורה
!כשראה נעתם נתרבו וגדלץ בתורח חרק .פנ*כ 1אפרץ כל תלמח־א דחוי
חמי לי׳ משבח באוריח׳ חוי קטיל ליד .ולא עוד אלא דחוח עליל לבית וועדי
וחוי חמי טלייא מומי ספרא והוי אמר מה אלץ יתבין עבדץ הכא אופנתי דחן
בנאי אומנחי׳ דחן נגר אומנתי׳ צייר אומנתי־ דחן חייט )מה חן עושץ שיושבץ
כאן זח ראוי לאוכנת שיחי׳ בנאי וזח נגר וכי׳ פנ״מ( וכיון דחוק שמעץ כן
חוק שבקץ ליי ואזלץ לק !וכששמעו זר .חניחו בית חםופר וחלבו להן פנ״מ1
עליו הכתוב אופר אל תתן את פיך לחטיא את בשק״ ,עכ״ל חירושלפי ]מובא
בקצרד .בבבלי תום־ חגיגה ט״ו ע״א דהו שובו(.
והוא עשה רק בפיו שהסית להחטיא חילדיפ להוציאן מביחמ״ד מבש׳׳כ
בימינו שעוש־ן במעשה ע״י הלומות שוא של ׳פאלעסטיגא״ ועל ידי קבוצת
והכשת״ת שלהן לפועל רע תל.

תיקוץ עולם

המד.

יצאח בלימודו ויוכל לחדש ולתרץ דברי התופי וחפני יהושע דתפיד גפ
בש״ע ירד או ש״ך חרפ אז יחי' לאיש הפעלה ח׳ח גכבד וט*)וכדרז״ל פחוך
שלא לשמח בא לשטח( ועתה בכל בחי פדרשיפ פרצו בעלי חאגודח ובאו
המטיסיפ פהאגודייפ בבל שבוע וככל יום ומקודם פודיעים פודעות ומדבקיפ
בבהפ״ד זה ע״ד
פהקאוה ,למהר ידרוש המטיף הגדול הרב הגאק ובו'
״האגודה וישוב איי״ ,ודרשתי תהיה בעברת )היינו לשק העבראיש שלהם
שהוא גם בן לשק המדהים והציוגים בבל פרטיהם וטעמיהם( גלכה לארצינו
ולעבוד אה בדמנו ,נשפה ונעלה ,בבד בא זמן ישועחינו ,לשוד אדפתיגו, .
בעל־סעוד יחי' הוא יושיעגו)מביאת נ״צ )״( מ ב מאן דבד שמיי( אד ואמי!
אפ כי הוא מחי״נ עיקרם אהבה לו ככל יום שיבא ,וכי)הדפמם דל בפרא
ה״א מחלי מלמ( שכל מי שאינו מאמן במאח חמשידו או)חמחלק( מ שאינו
מחכה למאתו ח״ז בכלל כופר נמר בחודח משח ,ואלו דרכי חחדשיפ חפ
פעבבים הגאולה בעוה׳׳ד ,כי כשמוע הנער והבחור מ לא הפלפול בגס־ת
וש״ע היא תקיתו ותכליתו ,רק לזכות לדרוש בעברית במו הדרשן האגודי
הרב הגי ...פ* או פלוגי ותכליתו לילך לאה׳׳ק לשדה אדמתיגו ,ע״כ שמו
פל מנמחם בספר חחיצוניפ ,המה הציונים העוםקי׳ במקצוע זה ,ואק ביניהם
רק מ ש חאגרדיסטק מ יחי׳ חבל בדוח חחורח ,האח אפרו ראמרו נס
המרחים ,ובחסתדרוח ״המזדהים״ היי גם בן גאוגי וגדולי ליטא הידועים שהיי
מפיחיפ ופדיחיפ אח כפו עחח גדולי חאגודיים )ואת חבל ישא חמח ,בלי
קודטב של אמת ,ופעולחם וצדקחם ניכר מבניחם ,אפ לא גפ בעצמפ( עמס
עי״ז נתרוקנו חבחי פדרשיפ במדינח חנ״ל כ מ ק ומי.
ד ( ושלח לגו גדול וצדיק אחד א' מפולין)שאינו םאנודיים( ספר קק
לחיגוך חילדי' בבחי חםפ' האנוד׳יים לגערי' בעדך בני תשעי שנים בקלאסע
שלהם פלאים שירו* זפירר ״נלכח לארצינר ,ונשדד אדמחינו .לגטוע כרמגו.
וט׳ בכל שיתת הציוניפ• ואה׳ב פעשה פהשושנה )הנערה( רבקה וטי....
)״( בעחק של האגודה ׳דרכיגר )נאק אח ח׳ נשא מ חרצ״ה( בחב
כוחב א' בלשק חזה :חפסחבל בעין פקיחח לחחפחחוחו של המצב בארץ
׳ישראל מאח אפגם סיפניפ של אתחלתא דגאולח רואיפ את יד החשנחדז
וזמאמפת ומקבץ אחד אחד את בגי ישראל מארצות פזוריחפ ל א  pישראל
במו שנאמר מגה ירושלים דר גדחי ישראל ימס עמל איח באות ,תסמר
שערוח ראש חרואח זאח שחור על גמ לק גכחב בעתק מפלגה המכנות
עצמח שד בשם ״חרדיח״ )?( והלא זהו בסירה גמורח דיל באמוגח ביאת
המשיח מ ב שאגו מאמנים על ידי גאולח גםייח בקיבוץ נדחי בל ישראל
יחד כולם ולא בגאולת בזאת של חחפחחר א״י ממים חהפ עיי רשות וחידות
של שדי חעמים וחשחדלר פושעים )הנולדים מזרע יהודים( בצבאותיחם ע״י
חלוקת ״סערטיפיקאטעך שע״ז יכנו עוד נקרא ?מחוב מנח ירושלים ובו*.
ר״לז ועיין לעיל אות גדח שח באודד.

ממר

וזיסק ע ו ל ם

)וכאשר יזדמן שיסע כהד״נ דרך מוגקאט׳ יסיר בטובו על איזה ממות למתינו
ואראה לו הכל> ובדרכים כאלו ירצו להועיל לטסש ,כלומר לטמא את לב
הנער בניי מנעודו ועד זקנתו .אד לנו שכך עלתה בימינו,
ה( ועתה נדבר קצת מהורבן אה״ק היינו כולל רמבעהינ אשד צווחתי
אז ככרוכיא ברכוחי עם הה״צ מגור מיד אז בנםעי מווארשא לגור עם הה״נ
מסעזמארק ועם עוד מאניש חייו ,וחויכוח היי גמשך כמו ששה שעות אהד
צחד׳ ובצירוף חלילח כמעט כולח על כל עניני חאנודח ,וכל שחודר .בתחלה
והבטיח לגו לפני עדים כשרים ,לשביח שיגר חשם )אגודח( יעקר ממקומו
לגמד כמו ציוני או מזרהי ,רק ישים במקומו שם אהד אשר ירצה הוא לכבוד
אבוחיו זציל וכיוצא ,ושינוי מקום באח״ק יחדלו פהקאלאנאזאצי׳ ,רק להדש
אורו של חורח וקופו׳ רמבעח״נ וכוללי׳) ,ושיבר מעשח( בחחינוך ובחמתיבתא
)אשד מצאנוהו מםוא׳בחא דל> שיסירו לנמרי כל לימודי חחול וחנכרי׳ ותחי'
כמו כל חישיבוח חכשדם כ  rחבטיח כיפ במו סיו וכיוצא ,ולעשות על זה
אסיפח בדח תמוז מיד בווארשא ,דחי' איך אנשים )עשרח מצדנו ועשרה
מחאגודיים ,וחוא יחי' בראש חםיפח( וטכ״ז חזר מיד במכח׳ בחירוצים שונים
ובפרט שאק זמן לחרבנים חגי מועצות גדולי חחורה מהאגודה לחתעסק בזח
עיב חצעחי חדבר בריח חמוז לפני חאסיפח בטשאפ ונדפסו חחוצאוח שחיי
אפשר ובחכרח לסרסם ,ונדפס עוד חפעס אחיכ עם עוד חתימות גדולים
וצדיקים כמו חמשים מכל חמדנוח ,ואחיכ מיד במאדענבאד חדאח לנו
וועבער חגשיא מפישטיאן את מכתב חרבי מנור )חכרתי כתב יד( אשר כתב
דד קאחן מאכםבאך ־־ ורק ,ומכחיש בל מה שהבטיח לגו ע״ד חאגודח ,ודי
בזה לחכם ומבין מדעתו כייב ,וממילא ראיתי שאק עוד כדאי לעסוק בזח...
כי גם ממכחביו חראשק בענק זח שלא לעשוח תעמול׳ בגאליציק כלל ופרט
בוועס׳ נאליציען וגם בסלאוואקי שאק חרבגים חצדקי׳ חרבח מחם מסכימים
׳ אה ועבדו על זח ]ותוצאות חרכוח זעיז כמעט בולו נכחב בקונטרס מאתנו
; רודפם איידי על י ד אניש בחוד חיקק עולם עם כל חמכחבים הנ״ל אם לא
המכתבים חנ״ל אם לא יחזרו ממעשיחם וחעמולוחיחם .עכ־פ עתח לאחר
החורבן באחיק ונם בחוץ לארץ ואולי ירחמבו חשיית ביני לביני בבינצב״ב!
עכ״פ נחזור קצח לעניני)אחק ורמבעח״ג( חלא חחורבן וחחםרק הכרנו אז
־ מיד בראותינו בכל •ההאטעלק הנייטראלע• שמחאכסנים שם אורחים מכל
המפלגות ,רק שני קופות של חציונים ושל חאנודיים .ומקוסת רמבעהינ מאן
דבר שמי* וכוי כוי ותשובתו נשארה מעל על מגה .י
ו ( רק חיו מבוסמי׳ משמת חמאנדאט )חתירות( של בעא־פעור מלונדון
י ) :מ ק המעשה של פ* תשא( אם מ צווחתי והדפסתי אז מקודם חודש־• וקול
 ,מד צורך בשם רבותינו מנדוא הראשוני׳ דל מהדמ מדוממת ד״ע בתשביץ
$־׳ -חקק וכן מגדולי חאחדוגים דל הגימ רבי יהוגתן זצ״ל בסי אהבת יהונתן
•'• בחסטדת ואתחגן בצור ואזחרח מ לא ילכו בסוף ימ חגלות לאהק ועבודת
» האדמה בהירות ורצון נם כל העמים עד שיגאלינו ית״ש על ?י  pמ ד כמו

ח מ ן ן עולם

קמ*

־שהבטיחנו ,תם נדם׳ אז ממני בזה מחא׳ נגד •דידינו הה״ג מ״ אברהם פדאנקל
ג״י מפעסט כי גסיעתו לשווייטץ לאסיפת חאנודיים לא א  pאוגנאק אגודחפ
ימדדו ולא נשלח בלל משום א׳ מגדולי חיראיס רק מדעת מצמד ורק בדרך
כוללי דפבעחינ אשר יסדר .לנו רבותינו חב׳־י וחאלשיך ד״ע וגם דבוחינו ד״ע
מחויל בם נחדק בעחי״ת ־־ והם עשו לחיפך ....כאשד עינינו רואוח ויודע
בחד״ג ידידי חבל.
ז( וכאשר פתח־ לנו רבותינו ד״ע באם לבו קודם הזק ביאנ״צ
לאחיק לעבודח חאדסח כנל אז יחי׳ חרק אף ר״ל ונלות וצרות צרידות.
יותר  pהי׳ בעוה״ר ־ באה״ק לבי על חלליהם ,ובאותו זמן הייתי במאדיעב־
באד ובאו שלוחים מהה״צ מגור שהי ג״כ שם .וגם אני שלחתי אליו רבנים
גחלים ובע״ב חשובים .דחי׳ אז אנטדאנ מאתי אשר עשה רושם גחל גם
אצל הכופרים הציונים שחיו שם בעח חימום השחיטה וחריגות בנ״י ר״ל
באח״ק שיסעו מהערבים הגדולים לוויען וגם לפראג להבאטשאפט על אנג
לי׳ לעשות על אתר באמצעות ממשלת לוגדח ע״י חדאדיא קץ)מרצונם(
מחחריגוח בירושלים ואח״ק )כשטאטאריום( עיי שנניח מאחמי חציונימ
ומזרחים ואגודיים זכוח חבעל־פעיר לגמרי 1שחוא בלא״ח דברים כשלים
ומבוטלים[ וגם בעת צדד .מאח אמר הח״צ מנור)בעגוחגוחו( שחאגודיים יש
לחם דק מעט שמח ,ועגיתיו אעפי״כ דוד מלכגו אמר חלקי ח* אסדר ,גפשי
וגגיה הלקגו מצד היראים והדדים מראו הכל מ ההסיון וההריגות רמ על
ידי עקשנות דגגיעת המפרים הגאים ציוגיס ומדהים ,ומז לא הועיל והוא
עשה שלו בחכנמח אז בודק מיד בשבוע שאחיז ,ועי״ז שזמר ההזן מלא
רחמם לגשמח חחתגים )על ידיחם( בזח יצאו י״ח ועשו נחח חח והסד של
אמת לחחיים וחמתים ....ודי ..בזח.
ח ( וגם אשר עינינו ראיגו באומן מי חמה חאגוד׳יים כעת מרושלים
נער קטן יכחבם מי דש מרושלי׳ בעהיי!כועד העיר האשכנזי! חרבח מאות
הע״י קנאים באמח ח׳ח ויד״א באמ׳ במס״נ אך גם חמח עומדי׳ מגנד וצועקים
 .על חאגודיים וחחבולחם כר
ט> תם הלא אנו דאינו גודל הקנאות של חאגודיים עד שרבם היה
בירושלים כמה פעמ׳ והלך אצל הכופר חציוני)נם אחר חניכתו לחאניווער־
זיטעט של'מבעל קריטיק ל א לשום חועלח אחר( ושחה אצא יק ...אוי
לעינים שכך רואות ולאזנים שכך שומעות .כיסתה כלימה פנינו בחיותינו שס
מניח״ק תומב .אהבתו לדיר קאילבאך ־ והדיר סאהן הוא בלתי גבול מזמן
שאטה האשכנז בווארשא) .אשר 9ל זה בכו אז לפגי במרד לב במסתרים
אוחביו ומחותניו חזקנים יראי ה׳ באפח בראוחם בי לא יצמח ישועח לכיי
באהבתו להדדי״ס הנ״.6
 0ובטה נודע לבהדיג מקתב מ נם קהלת יראים פדב התרחקו בכ״ע
יותר סחןונודח .וכן קהלוח סלאוואסייא חזרו שזה בדעתם להארטדד מידך
אבותינו ולא שלהאנודיי׳  usשהכריהו את הנשיא את הנשיא וועכעד שלא

תקיז עולם
יהי׳ א חלק כל דהו בהמכ״ע האנודיים •יודישע פרעסםע• ועוד כזה.
יא( ונם חחדרים לחבחולו' שקראום חאגוד׳יים <יח יעקב״ הצדיקים
וחסידים יר״א אמחיים לאלפים חע״י ,קוראים אוחם ביח •עשו״ ומאן דאמר
הבא לא משתבש נם ק )הגפ שמה נם חממוצעים הנייטראלים יודו קצת
לחם מזח חפרט( ולא א' ושחיים' חניעני שאלות ומחאות מכמח עיירוח כמו
מק״ק מיעחוב בפלך קיעלק מחח״ג וחאקרו׳ט חי״ו אשר נעשח בחשטיבאך
של החסידים )שהבנק הוא מעולם של הקהל דשם( מעשר ,שחוק אםחר
סארשטעלאננ וכיוצא מנשים ובתולות במקום עזרה אנשים המקודש באה״ק
וסיח וטענחם שק חחירו בכל תסי׳ פולק האנודיים .וכן בבתי עשו חסמוכים
לחדרי חחפלח חיו כ״פ מחלוקות ובדונוח ששמעו דרך חכחאם וחלונות
זמיתת )קול באשד .ערוד (.של חבחואת לכד .מדי בעת תפלח שגדע של
חחסח־ים ,ומי שמע מאת ז ולמח לחפ אמוד חזמירו׳ ושירות לבחולוח חמח
חתית אבוחינו ד״ע ,ראק א כי כחבחי מכל הנ״ל דק אולי המעשר ,ולאחר
זולח כחד״נ ידידי לא כחבחי בשניי האלו ולא השבתי בזח נפ לרבני׳ נדוליפ
כי אק כדאי ונפ שכבר יצאחי י״ח בזח ונפ כבר נחברד חאפת בעח״י בכל
חעולפ ,ומופ אופ נוכחו לדעת.
יב( ובעיקר ענק ישוב איי אפ מצוד! ממחיז לאחר חחודבן)קודם
מאניצ( ביארחי בעח״י באדמת גדול] ,נדפס לעיל באות שלפ״ז.1
ואחחום בברכח ישוער .וביםי בק חפצריס יזרח אוד אשדים בבנק פמם
חרם בבינצב״ב ,נא יודיענו מקבלת מכחבי הלזח.
ידידו משו״ט באהבה רבד .ואח״ע חפץ בטובו וגדולתו ומחכה אשועד,
,
קרובה.
r
חיים אלעזר שפירא

צו.
מכתב שני לחזדנ הנ״ל מחנוכע לחאנודח
ינ( וחגח בגוף חדבר גגד חאגודח אשיב עוד בלוחוח שגיות חשובה
מאהבה אך בקצרה וחגח ברוב חדבדם חעיקדם )רובם ככולם( דבריו
כדבדנו ואין חוצץ בינינו בעזחי״ח ומש כהד״נ מ בארץ אשכנז וכדומה
אפשר לומר שחועילח חאנודח אבל לא בעד פולין ובפרט בעד
אוננארן וטשעכין וכו׳ עכח״ד היקדיפ .ק הוא ,וחן חנח הדברים
שחארכתי כבר במכחבי חראשק ונם חזכרתי ברמז ממכתב חדאשון א א
בענק זח מחח״צ מנוד נ״י שבו כתב ודל כ מ בחקדש אק לך אלא מקופד
ושעתו עיב אם יבינו הרבנים הנ׳ והצי בגאאציען או באמנארן שזה לא
יחדל אז ממלא יזיק ע״כ לא יעשו שם האגודה עמל)פנור( .וםיד באותו
זק געש׳ ע״י שלוהיו להיפך כי אדדב׳ עשר אנשיו תעמולה גמל׳ בחתלחבו'
עצום ועמדה רבד .בעד נאליציק כמו בצאנז ובקראקא ומי בסלאוואלךא

תיקח עולם
ומה מגי יהלוך לדבר שד הפעם וגם בשכפל הדברים ומבטיח מאה העמיס
כי איגו ברשוח עצמו בזה...
 (Tוגם מח שאמרו בעלי חאגודח וחמתיבחא כי לא ירשו חממעזאז
שם לקבל רב זולח מחמתיבחא אשר שם ילמוד חחודאח וגם לימודי חגברים
ודז לא קיימוהו לרב .זהו איגו אמת וכמו שגודע חיטב גם לכה״נ .ובפרט
לימודי חגכרי׳ אם למד או בחן אצל איזה פראפעםארק שלהי וע״י כרכי יעקב
אביגו ...נם כשהקל מעג־ בבחיגחו אק בודקים כלל יוחד.
טו( ואודות שכח׳ נהד״ג שהפלו האגודיי׳ הגזירח רעח שיחגו חתרח
הוראה )שיהי׳ להם קיום מהממשלה( רק שלשח רבגים בכל א © pלין
הגדולה והרהבה ,והרבנים האלו המה כמובן רק אנידיים הגודעים בתורתם
ויראחם ,באגורחם בעוח׳׳ר ,זהו בודאי עק פלילי ר״ל להמיר תורה ל ק ח
הזמת הזה מגדולי וזקני הרבנים הנ׳ חי״ו בבל המחנה ,והיז גודם למשוך
 ,אהרי לימודי הנכרים להיות כמו הרבנים )שלש במספר( הסומכים אותם חמו
פעולת ומטרת ותועלת האגודה בעוה״ר ,ידכירנא גם מאוגגאק מנדלי עלם
ומקום היראים בשורשם שחי ארבעי׳ רבגים הלאנדעםאויסשר של הסתדרות
הארטה׳ קאגצלייא .וגם אני חצעיר ממם אז חייחי בתוך מספר הארמנים
ורצו קצה להדש )שיהי׳ זה לרושם אולי אצל הממשלה אז( שלא יתגו התרת
הוראה דק מאלו הארבעים רבגים במספר ,ונדהה אז הצעתם מאתנו רובם
ככולם רבנים גאונים וצדיקים זקני המדינה .וממש במדיגת פולין גדולה
ורחבה כזה )ה׳ ישמינו( שיתנו התרת הוראה ק שלשה רבנים תצילנה
בל שומע זאח ,והוא כנדרח שמד דיל ,מכמח טעמם ,ונזידחם קשח
פרעה )הממשלה( ,נם מה נראה איך רצונם לדכא תחת רנלם כל נאוני ארץ
וח׳׳ח שבדור ולפסוע על ראשי עם קודש בסתר ובנלוי.
טז( חה הי בתוך הדברים בוימחי בגור )עם חחיצ( אמדתי לו הלא
נם לפי דבריכם אם הוא אצליכם המתיבתא בלימודי הגברים הכרה מאת
הממשלה ,חלא אחדל )בשים מק דף יה( אם רואה אדם שיצרו מתנבד
עליו לבש שחותם ויחעטף שהורים ולך למקום שאק ממרין ויעשה מה
שלבו חפץ ,ונודעת רבת חחוס׳ שם אך בטח מפרשים פי׳ דמית שמוכרת
לעשוח העבידה )וכבר כ׳ כעץ זח בם׳ חסידים( וחוי אז לדעחו כ מ עבירה
לשפה עמפ יעשה בצינעה ע״כ ילך למר ום שאץ מכיתם אותו ויעשה מה
שלבו הפץ)העבירה לשמה( אך יהי׳ במקופ שאין פמדיפ וילבש שחורים
)היינו להעטיף ולהפיל על הדבר במעטה שהורד! לכפותה כל מה דאפשר
כדי שלא למדו אחתם לפרוץ להתיר הדבר בכל זק ובכל מקום עמד(! yp
נס אס חרמ פנור בנלילותיו ומדינתו תאר ,חכרה בדבתם חנל ,עמפ אין
היתר שיקרא לאחת׳ לאנוד ולחתחבר ע מ לעבירה לשפד .כמי כדי שיעשוהו
בכנומא ובצמת צבותן בכל האפותפ .רק אדרבה צ ל בצינעא  Jrxsולא
לעשות אגודות אגודות בכל המדינות להקל לחיות מתיר אסורים בבל
(

העזלס כלו.

תיקון עולם
י?( ומה שכחב מענק ישוב איי דגמצא בחתם סופד שיש מצוד! גש
בזהיז הגה הוא פלוגתת הראשונים דל הרמבים והרםבק בס׳ המצות ודעימי׳
וכמיש בהיבורינו)שחת מנהיא הלק ה׳ סי׳ ט״ז בכתיי( ע״ד האבני גזר בזה
באורך ,אמג׳ בגראה על מיש להג״מ עמרם הסידא דל ובן להגימ לעחק זיל
באמשטרדם בי דק על דדך תקנו׳ רבותינו דל בכוללי דמבהיג ביוגתו לעסוק
בהיבת ישוב א״י ובפרט בימיגו עיי הפירצות והריגו׳ לאהביי שנרמו הקאלא־
גיסטק לאהב״י .יודה כנראה כי מבנה ואין בה מצוד׳ לכיע בדרן כזה של
י הקאלניםטען והנה המעורר ומרעיש לתנועה הזאת לעשות בפועל בנלותינו
 1טרם ביאת גיצ ב״ב הי׳ הה״נ מ׳ צבי קאלישער דל והפריז על המדה בזה
גם להקדי׳ וגהלקו עליו אז גדולי הדור הרעק״א והת״ס דל .ומלבד זה נדפס
ס׳ מיוהד גהמר גקדא ״עבודה תמה* מההיג דיה גאטגזאהן דל םאלטוגא
 fשמשיג וסוהר כל דברי הר״צ קאלישער הנ״ל.
נ

n

יח( וגאמר גא לםייסדן האגודה הא דרככם בראש התהברותם הגה
 *.0.עשיתם ״ההבצלת׳ היא בית ספד לגערות בגי ישראל בתוד גימגאדום עט
לאטיק .אשר על זה צעקו גם היבגים והאדמורי״ם הממוצעים הפוםהים על
י * וכר ...ולא יצאו גגד האגודה אבל על זה מיאגו ועכיז לא הועילו מאומה
ח
והתום על זה גיכ הרבי מגיר בשמו ובאז ועד עתה וכו׳ וכדי בזיק וקצף אוי
:a
ואבוי שכך עלתה מראשי מנהיגי דורנו....
*׳ח
והשייית ישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו בבתהלה תור אמוני עם
סגולה ,וישועה וגאולה ,ויקויים ב״ב ויעשו בולם אגודה א׳ לעשות רצונו
יחיש בלבב שלם ושוכטיס.
ידידו דוש״ת הכברכו בכט״ס ומכבדו בכבוד התורה
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זדים אלעזר שפירא
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להמשך הענק נעתק עוד בזה פ״ש כ״ק מק שליט״א הגיל
~
בספרו)הגדפס( •דברי תורה״ מהדורא ו׳ אות סיב וגם באות ביה
וז״ל שם יי
׳""*
 .3*5^°אעתיק בזה מיש לידידי הרב ובו׳ מה שהדפיס )בתוככי ירושלים
 p'iw'^fתובביא( מכתב תשובותי )בשם דברי האיגרת( ע״ד האגודה ,הגה
^׳ד^ןםדתם הרבה דברים גהוציס באמצע האגרות התשר ובאיזה מהם דגתי
 %כ ם לכף זכות כי יראתם מפגי בקורת הממשלה להזכיר את שם ראש רבגי
|ז^*דד )קו״ק( הגורע בכפירתו בספרי מירוס שלי הטמאים ובתיעבות ומרמה
'של המינים מלאים ,כי יראתם מפני הבקודת ומשפטי הממשלה שם ,אשד
,
ת א )בעק חדיד( שורר ונדמע על ראשי עס קודש ,בכחם ,עיכ כמה דברים
שנשמטו בדפוס מכם אשר לא חיו צריכים לחחסירם  mpאעתיסס בזח
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תיקח ?ולס

קנא

בעזה״י כי לא אירא ולא איחת רק מפניו ית׳ש ויתעלה ולמק כבוד שמו
אמונתו ותורתו.
הנד .בםוף אות ג׳ אודות הדש שנתרוסנו הבתי מדרשים בקאנגדעס־
פיילק )אשר עיני ראו ולא זר( מבחורים המפלפלים ועוסקים בנפיח בראותם
שאק חחכליח מזה רק מהפט־סים וחמחעניינים וחתעמולית לציוץ •האגודה*
בלשונם ודרכם של הציונים .וכו׳ כר עיייש ושם חי׳ כחוב סעי׳ ב׳ ועי״ז חיקגו
)או באמה קלקלו( האגודיים ללפיד בכל יום .דף היומי•)אשר קראו לו ובדו
מלבם תחבולח וחעמולח זו( במקום עיק גפ״ח ומי שמרגיש טעם חכמת
חחורח ועיק לימוד חגמ׳ יבק וידע אץ חוא טיפשות וצחוק מכאיב ,וביטול
חחורח ,כי אץ יוכל ללמוד בכל יום דף חמםיים כמעט כולם באמצע חעגק
בסוף חעכוד ב׳ כמו בחיבוח ואי חימא ,או אי חכי וכיוצא יססיקו ויאמרו
יתגדל ויחקדש וכר ,וא״ח שילמדו עד דסליק ענינא חלא ימשכו ״מדף חיומי״
ויחקלקלו חחשבוגוח ולוחוח שלחם לכל דף דבר יום ביומו ובעוד איזח ימים
יתבטל בע״ב חחשבק פחדף שלם כגז׳ בלודווח לכל יום דף שלו ,א״ו דב״ז
מדרכי חבליחם חמספיקים לדפים חקוטפים מלדח עלי שיח ,ועל ק תפיג
טעמד .של חודר .וריח חחיוני של טעם שבל לימוד חגמ׳)ועיין בם׳ אגלי טל
לחח״צ מםאכאטשוב זצ*ל כי נם חמחחנים מטעם פלפל חגמ׳ ומפורשים
חחעגוג חזר .הוא ג׳׳כ בכלל לימוד לשמח עיי׳יש( כנז׳ וכמובן ,ומפסיק בכל
יום באמצע ענינא בלי מ׳ וקישור חלשק בדעח חלומד וחבגתו ,ועוד חארכתי
בזח בחשד למק״א בביטול דעה הבליהם נם בזח וכ״ז עשו לעור עיני חכמים
ולםלף דברי צדיקים חמאמיגיס לחומם בשטחיוח חענין ולא יחחזקו בעוממ
תכליח חדברים ובחתחבר׳ לאגודיי׳ ממילא יחסשו חיו בהרבה עגיגים חמורים
היותר גדולים ועומדים ברומו של עילם כמו שביארחי באגרותיי ,ע״כ דברינו
שם בזח.
וגם חחםירו עוד כמר .דברים שחם אמח לאמיחו שחם יראים )בגדאד(.
מפגי חפוליטיקי בדור חצוף בזח בעוח״ר .אולם בזח חשחתם מח דאיכא
חסודי סיחסרא ברישא)בריש איח א׳( מיש ודל :חגר .חמחיבחא )בוואדשא(
אשר חוא סעמינא״ר ובלשק פולניא סעמינארי״א בן כחוב בלשוגם )בפולין(
על טבלא דחבית חלז םעמינארי׳׳א של חדבניס במדינח פולק )נעחיק בזה
חחיבוח חאלו מלשון פולק ללח״ק( וכן חוא על כל ניירוחי׳ וחחימחח מעבד־
נארייא כנ׳׳ל ולא אזליק בזח בחר שפא בלבד אלא בחר טעמא )נ־כ(
שאםתחו רבותינו וכר .וחנח באמח חוא בן כמיש שם בי אק נימ בק כזית
חלב שאסור  pחתורת וענוש כרת ובק עשרים כזיתים או,יוחד כשאכלם
בפ״א איסורם חד בי אק ,נ״מ כשלומדים שם בחסעמינאד )אשד בעיוור עיני
חכמים כנ״ל קוראים נם םחיבחא ובאמח חוא .מםאובתיא( ח׳ קלאסק של
הנימנאדום אשר ראוימ לקבלת מאטוריא או רק ד׳ קלאכאק מלמודי חניםנא־י
דוס אשר חמח במו כן ד רעאיל כנודע לכל ואין לחלק בשינויי דחקא מיז
בי שאני זח מחםעמענאדען בפעםט וויען כיוצא שיש בהם לימודי חמינוח

קנב
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שלומדים את חרע־בנימ וכו׳ ז׳א וכמיש הנה״צ מחדא פפאכאטשוב מדל
נמו שנדפס מכתבו הנעלה ע״ד חגיפגאדום העבד שרצה לעשות אז חד*ר
יוגג )מאוננ׳ בראד> בקיאקא  Oולס־ דבר ו ושיטחו גם שם לא הי׳ לומדים
לימודי מיגותיכלל להרבגי׳ וכו׳ ועכ״ז אמתהו כל גדולי וצדיסי הדיר ובתוכם
הגה״צ הנ״ל וכתב שם במכתבו הנהמד והנעלה והסביר כי מעולם
היתה רע בתערובות עם טוב יותר מסוכן מרע כולו בלי תעתבות וכו׳ וכל
אלו הטעמים שייכים בזה אשר בבית אהד יאכל )לשק אכול את המגילה
הזאת( הטמא והטהור יחדיו כגזבר באגיתי .והי יצילגו .ומאפילה לאור גדול
יוציאגו בביאתג״צ ב״ב:
כה .אעתיק קצח ממ״ש בחוכחת מוסר לאנ״ש מהכמי יתשלים עיה״ק
תובב״א .חגח פכתבכ׳ חניעני ומח שרצח )עם כל אנ״ש חת״ח רתא חקנאים
בעיח״ק תובב״א( לשמוע הודד חעגי׳ מחו ,אחת מפלת זכות )או חובת(
הבעל־פעור בעגין ישוב ח א ^ חגח אבדחי זח פקרוב בעה״י במקהלות רב
ע״ד חגמרא בעיתבין)דף י״ט ע״א( רשעים אפי׳ על פתחן של גיהגם אק
חהדם בתשובה נמח שגבתב בזח לעיל אות ט״ז עיי׳ש! ועתה אליכם אשי׳
אקרא אחיי ורעיי אחוביי וידידיי חקנאים ח״ח מראים חשדדי׳ אשר ח׳ קורא
בעיח״ק חובב״א חנח זח חשלישי )חנםיק חפתח של גיחנם בירושלים( חכי
נכבד וכבדה חטאחם זהו האחד הנחשב בזה האס לא ראיחם העלח נדף
אשד הוציאו חאנו״י זח מקרוב אחרי נפילת חבעל־פעור ונכלוחיו מתחלה
ועד עתה כדל ורשעים הנ־ל אינם היזתס בתשובה דק בעבודת המעל
יהפצו ובק שורה לשורה מבתוך השורות )הטמאות( כל הציונות ועבודתם
טמק בחובם אוי לחם ואוי לנפשוח׳ ויחשבו עוד להתעות לבו׳ בנ״י הכשדי•
ולהוציא ממק לעבודת הס־על שלהם)שלהדמ( ועד מת• אתם מחשים האם
אינכם בכלל מי שיש בידו למתות ואינו מוהר .כשארז״ל ה׳ יצילינו מעונש
ההמור ר״ל וכבר בארנו בי תיבת •למתית* היינו רק פראטעסטירעק כ6ו
מחאת בחזקת הבתים בתוך חג׳ שגי׳ גס אס השדה עומד ביד הוססיו עדיין
אבל מדשתקי רבק ש״מ דניחא לחו חלילח.
ותאמיני לי באמת כי אהבתי כ״כ את אח״ק תובב״א ובפרט אתכם
מאהביי אגיש הקנאים לה׳ ותירתו ואמונתו אהבה בכלות הנפש והי״ג יפיס
שחייתי באח״ק בעה״י !כנגד חי״ג שנח שהי׳ רשב״י ודא בגו ד״ע במערה
־ כדאפריגן בשבח )דף ל״ג ע*ב( ובנסיונו׳ בדור האחרון הלז יום לשנה בחסדו
יחיש יחשב לטובח ואכמ״לן חקוק״ בזכרוגי בעה׳י עד ביאגצב״ב ועד בכלל
נם בלילח לא שבב לבי פחרדח קודש כאלו חייתי שוכב בביחכ״ג ובתוך
ארק הקודש ע״כ אציע לפניכם איזה דבדם אשר יחיו לפניכם ובתוך לבכם
למק תד1ו להשמר ולחזר ביותר.
א ( נודעו דבת חפמ״ג או״ח )מ׳ תקפיא א״א מ ק א׳(!ומובא גם
 oעיין לעיל אות פ״ג פ״ד פץ־ז.
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בדבדגו בעולת תמיד[ בשם הגה״ק הד נרשק קיטיווער דל גיסו של רבינו
הקדוש הבעש״ט דל כשבא לירושלי׳ בראותו בל עיר)בגשמיותה( על הילה
בגדי׳ יעיד חאלקים )בעד ח׳ ותודתו החלה חזח( מושפלת עד שאול תחתי׳
עד שחרחם עליגו יח״ש במהרה בימיני ואידך פידשא זיל יגמור וסדק לכל
בד דעה•
ב( סיפרו לנו •זקנינו בשם הגה״ק משיפיטיווקע דל בבואו לאה״ק
הגד )בדרך משל ומליצה( וסיפר הז בנםעי לאה״ר ,אמרתי להבעיר טרם
נסיעחי מםטאמבול על הספינה מלעיט של נסיעח עולח לסך רב אמרתי לו
בחר לך א׳ משני אופנים או אחח חםע לאחיה ואני אשאי בהריי ויהי׳ לי
טוב בלעדך בחרל .או תשאר בחרל ואני לבדי אסע לאחיה מ לשלם שני
מלעטעק בעד שנינו אק לי ממו? וייא כח ובחד לו לישאד בחייל ואני לבדי
אסע לאח״ק וזווו בוודאי טוב מאוד ושמחחי בנסיעחי על חספינה ובמאי
לאה׳׳ק מד על הנמל ראיתיו להבעיר עומד שמה וצעקחי מכאב לבי מה
אהה עושה פה הלא הנההיך בסטאמבול ואמדת שתשא׳ שמה והייתי בעיניו
כמתעתע .ויק ראמר אתה תשאלני מה אעשה פה )א׳ בא לנוד ונר( הלא
בכאן אני דר בקביעות דירתי ,ימה שדברת עם א׳ כתמונתי בסטאסמל .זהו
הי׳ בודאי שלוהי בהרל ,עבדיה.
נ( ומה עמקו דהדל ובסרט תלמידי הבעשיט זייע בי רבדיו מבואדם
בפירוש בעשרה מאמרות להרמ״ע םפאנו ד״ע )מאמר המר דק דדב פ״ז(
עח״כ ינער ח׳ בך חשטן מנער ח׳ בך חכוחר ביח־שליס שלפייד המפורשים
מלח חבוחר מחוברח עם ח׳ כאלו כתיב רנער ח׳ חבוחד בירושלים בך וחוא
.דוחק שמלבד שצדכק לומר שהמקרא מסורס יסשה נ״ב לתואר הבוחר
מרושלים לבאן וע״כ ניאח לחרב )הדמע מסאני( לחברו בפשוטו והמנה
ינער ה׳ בך חשק לחחגבר כמד חצדיקים אנשי ייזשליפ ובר עמל היד
יחודא .ובפגים כ׳ שם בזח״ל שזחו פשט אמחי גמן ובתר עיי״ש וה״ז נטור
כדברי הרב חג״ל שחבע״ד בדד לו מקום מושבו ממשלים חדל ח׳ יצילנו
רגאליגו מב.
ד( עוד אשים פגי מעט אל הקדושים המקובלים מגדולי הספרדיים
דל בכו אמת ליעקב )מערבח ק׳ אוח ל״ה( באמצע הדבור מזח ודל וזיע
הכתוב כי על אפי ועל חמחי חיתח לי חעיר חזאח כי המליפח חיא על אפו
ועל תמתו של הקמה היש חכ׳ ביחזקאל ואת יתשלים בתוך הגרים שמתי*
למקום ביחמיק במקום אמצעי של יתשלים וכר ולכן עחח שחרב מהמ׳יק
מברה וקלי׳ אנחנו תאים בחוש חראוח ד ש בא״י חנבורת הקלי 1m
ובפרט בירושלים עיחק ואני דקדקתי מה מאוד וראיחי ומי והיינו טעםא
מון דבמקום אההתם הוא מ ה המקום יש להם כה נדול ואינם תצים להניח
בנ״א שע״י מעשיהם ולימודיהם ששים להם מפול ,יח״ר שהקמה יעמד
ממשלת זדה ק ה א  pוהי׳ ה׳ למלך על כל האדן .עד באן לשונו חטהוד
עיין שם*

קנך\

תיקון עולם

-

\ ?מתהשימו לבבי לכל חדבדי׳ האלו ארבעה ראשים ,מחכמי* חרשים,
ונבוני לחשים ,חמח חקדושים ,ישראלים וחדשישיס ,כי את זח לעומת זה
עשח האלקים וצדיכק בירושלים לחתנבר ביוחר ולחתחזק ביתד שאת ועוז
של תודח ועי״ז נצא בקרוב מאפילה לאורח אתם מחחמ ואנחנו מדוכא יחי'
ה׳ עמנו החזקנו ויאמצנו בכיע יוסיף אומץ ושוכ׳ט ואח אשר בכוחי בעזהי״ת
בודאי אעשח וכר וחזקו ואמצו חכת זאח המעצבה ביטול מרבעחינ ע״י כל
הססלנות חאלו וחאנודיי״ם בתוכם ובצביעח' חמח חדעו לנו יוחד בזח מכל
רשעי ארץ חאלו וכאשר ראינו כשלונם לאחדים וחורבנו בק ב א  pובק
בוזרל ונא לעמוד בנדר ובפ pבכל פינה יפינח וכר )וחארכתי קצח כדבריי
מיעים חנחוצים( נא ידחם ח׳ על עמו ועל ארצו ויקנא לשמו ואמונה תורתי
וב״ב •נאלנו נאולח עולם בביאנ״צ ושוכט״ס :עכ׳ל שם.
י

צח .״

עוד בענק ישוב איי טבת׳ ב׳ מכירן הקדוש משינאווא רבינו
יהזקאל הרואה באספקלריא המאירה דיע )נוסף על חנדפס לעיל
אוח כדא( שנשלח חעתקתו מנכדו חרחיצ מקאלישיץ שליט״א.
ביה יום א׳ תצוד .תתיז לפיק
לכבוד הרבני הנניד ומפורסם וכר פריה יוסף פיב ניי
מכתבו הגיענו והנה כבר כתבתי לידידי הגביר היקר ביש מרה זכתה
מעגדל רי להגיד לכס בשמי שלא יבואו אלי בדבר הזה כי הרב מלך בראט־
שק כתב לי מכתב באתכות וכתב שחוא משולח מחבורח זו וחשבתי לו גיכ
באדוכ׳ שאק הרב׳ גכק בעיגי והעיקר היא כי יסוד החבות זו חוא שיתישבו
שם אנשיי שיעבדו אח חאדמ׳ מחנו מיגיע כסס אף אם עיי חבורה יתקלקלו
דמי חשילוח לחעניים העוסקים בחורח ובעבודח חבורא .שוד .לחם .כס״ש
החובר)שיבת ציון( שחדר באיי אף אס מירק מעליו עול תודח ומצות כדאי
הוא ישיב׳ ה*רץ לדחות כל התורה ותלד .עצמו באילן גדול בעמים הפלאח

ואנחנו אומרים מי שמיסר התורה טוב יותר שידור בחרל כי
ארץ ישראל אינה יכולח לסבול רשעים כמו שכתב ולא
תקיא הארץ בטמאכם ועל דבת הצדיק החב׳ כעל ההפלאה אומר אני

דבת הבדל באבות הכמי׳ הזהת בדברכם שמא ישתו החלמידיס מים בנקר
הרעים רעשו דדה כמו שעשה ההובר הזה שפער פיו שבאיי מותר למתק
מל תודה .תימת תהו וכיה אני אמרתי הפשט ברבת ההסלאה רשתם

המה רק פושעים יבשלו בם ועיהר תקותינו הוא להחדפ
במשעון להם עד יושיענו השדי ויקבצינו לעשות
ישיבת

תיק? עולם

הנה

״

רצונו ואז יסוים בני״׳^מדו זדים וידעו צ א ע ^ ויעבדו את ״
האדמה עבורנו אך עתה׳ אין שום ©ובה בניה שיסעו.לש! ־
ספק 'בדבר כתבו להממומ}!דכולל
לעבוד את האדמה ואם
גאליציק בירושלים תיו ובצפת תר המבריא תר •ואז תדעו כי צדקו דברי
סיד לא יבואו אלי לדבר עצי בדבר הזה' 3י ל«ץ אוטל להסכים ע ל
הבורה זו.
יי

דברי ידידו הדו״ש וכצפה לבש״ט מכל ישיאל

היק יהזקאל ׳דנא הלבדשטאמ י

צט.

כילוי דעת כןדושימ,
מרז מרה יהושיע שפירא זצלי^ה׳׳ה האדמרר ואב״ד־^נןן*
ריבאט״טש ואביו האי הכא קדיש׳ מק הגאה הנדול רבן של כל ישד.;:%
המפורסם מהחרא מבלאזוב בעל צבי לצדיק זצוללדדה .־עד;:
האנודדד
היה הרב הגאק הממש הפםוח־ן^ צי׳במ־

ממכתב בנו ונכדו הכאה״צ בוצינא קדישא האדמרר מאיםטריק
שליטיא וזיל:

ישראל שפירא
אבד״ק פראכניק
ההופיק איסטרק

ביה אור ליום עשיק ירד למביי איסטריק

לכבוד דירי היקר הרבני המופלג בתורה ירא ד׳ ההסיד וכר
כשית טרה משד -גאלדשטיין בבית ביק שיב הרב הגה״צ
ממוגקאטש שליט״א
מכתבו הניעני בעדיפ כהצוה היום ולא הי׳ אז עוד ביכולתי להשיב
לו כי רציתי בעצמי לכתוב ולא עיי שליה עיכ המתנתי עם תשובתי עד היום
והנני לתשובתו .ע״ד אשד שאל אותי אם אמת הדבר מה שהאנודיים מבשם
מתפארים איך שביק אא׳ז מרד זיל ונם ביק איא הנהיצ דל ניב הי׳ תחת
דגל האגודה .באמת לא איכל להבק האיך יוכלו לבדות שלך שחלט
כזו הלא דבד מפו׳ ביל מדינתנו ובק כל אגיש שהמה לא היי מתדעך*
ונמנים לשום הברה שבעולם ואף שדבר מסורסים א״צ ראי* עב•!.
אכתוב לכבודו פה שבאזני שפעתי מפי כ״ק אבא הגה״צ ז״ל ברישא בליל
® reבעת שאמר לשנה הבאה בירושלים ואש־ בפרק לא כש שכל

תיקח עולם

קנו

החברות רוצים לנסוע לידושלי׳ ואף לא במו האגודה ד ק ל ש נ ה
ה ב א ה בירושלים כמו ש א נ ה נ ו רוצים לילך לירושלים ע ם הנהו• תרי נואלים
הרין משיהין בראשינו וראי׳ א ה כי ה נ ה ו תיבין ה ל ל ו לשנ״ה הבא״ה בירושלי״ס
עולים למספר ש ל מ ע ד ה בק יומ״ף ומשייה ב ק דויד כי רק איי וירושלים

מבקשק דייקא עם ד ע ה ו תרין משיהין ולא במו שדמה רוצי׳

אנחנו
ע כ ׳ ל ומדברים ח ל ל ו יוכל כ ת י ח לראות א ת נ ו ד ל נטיתו ל ח ב ר ת ה א ג ו ד ה
ודי בזח.
והנני בזח י ד י ת ד ר ש תודתו בלוניח מצפח א ש ו ע ח ד בחוך כ ל ל
י ש ר א ל בקרב

,

,

ישראל בן אאמרר דל
ס.
ד ו ר ש ט ו ב לעמו ודוברי ש ל ו ם ה ו א ה ה י צ המפורסם
עוגין אהדיו מקודש האדמו־ר מקאמארנא שליט״א
ודל:
ש ל ו ם סאפדין
ב ח ר ב ה ק ד ו ש זצוקללח״ה
מקאפארנא
ה נ נ י מ צ ט ר ף בצידוסא ד ר ב ק הנאונים וצדיקים שליט״א הלוהמים
ב״ח
מ ל ח מ ת ה׳ צ ב א ו ח ב א מ ת כשיטת כ״ק נימי ה נ ה ״ ק מ ק האבדק״ק ט ו נ ק א ט ש
שליט״א ובסרט ש כ ב ד ה ת ם עליה נ ט כיס אאמו״ר ק ד ו ש עליק ד״ע באיסור
ח מ ו ר נגד ה א נ ו ד ה ש ה י א ש י ט ה ה ד ש ה א ש ר ל א שערום אבותינו ו כ ל ד ו ר ש
ו מ ב ק ש ה א מ ת יודע בי ה א ג ו ד ה ה י א כמו חמםלגוח א ש ר דרכם א ל ך ו ל ח ד מ
ל ד ת תוח״ק ושומר גסשו ירחק מ ח ם ומי ל א י ח ו ש לאזחרוח חמורות ואיסורי
 rtfrpאדירים ש ל נאוני וצדיקי חדור ! ולחשומע יוגעמ ו ת ב א ע א ו ב ר כ ת
טוב והש״י יזכנו ל ר א ו ת בהרמת ק ק י ש ר א ל ו ה ד ת ק ו ד ש וידים ק ק משיחו
בב״א.

שלום סאפרין

קא.
להיות ש מ פ ל ג ת ה א ג ו ד נ ל ת ה מצפוניה ז ה מקרוב ע־י ח ה ת א ח ד ר נ א י
עם הציונים מ ש ד א ק מקיר ש ל ה ם תזעק ו ת ק ר א מ ב א מ ב ט א ם באיי ב ע ת ו ן
•קול ישראל״ נ ל ק ה י פי תולדות תרצ״ו ו ד ל :

נומ

הממו•

אגודת ישראל והסוכנות היהודית-

שבוע העבד נתקיימה

ת*הון עולם
ל א  pישראל ואבידת ישראל .בדבר שאלה פוליטית השובה העומדת על
הפר .מצד ״הסוכנות• השתתפו מר שרתוק ומר בן נוריין .מצד ״ועד הלאומי״
מר  pצבי .מצד ״אגודת ישראל״ הרב הורביץ הרב בלוי הרב סנקביץ ומר
םידסים ,הנאספים באו לידי הסכם על רוב הנקודות והוקמה הזית )פראנט(
מאוהדת בשאלות מדיניות השובית כלפי פנים וכלפי ה •ץ )״( עכ״ל.
כי על ק מצאנו חיי :לנפשינו ליתן פה מקום לאזהרת איםיר המור
ואיסור כולל ואיסור מוסיף על חציונים וגימנאזיע עברת שלחם שגתפשטה
איסורם כבר בכל חפוצוה ישראל ,ויחי׳ חיבור חזח כרכא דכולא בי׳ .מחאח
ואזהרה הלזו נדפסה בפה״ק מונקאטש בהשתדלות חאקרו״ט וחברח שומרי
תודח ד©־! ובראשם רבינ־ מק חאבד״ק שליט״א אשר נכנם בעובי חקורה
ננד רוח הכפירה והמינים ר״ל .ודל:
)*( ולא בחנם הציונים עם האגודיים זה אל זה צהליכ 4אלו לאלו
ממללים ,ופניחם איש אל אחיו בחברת פועלים ,כמו שמתפאר בעחק חציוני
•דואר חיום״)י״א אלול תרצ״ח( בזח״ל:

נם צעירי ה׳׳אגודה׳ בבונים
חאםפח חגדולח שנערכח חשבוע בירושלים ע״י פועלי אנודת
ישראל בשאלח העבודה העברית ראויה לחשומח לב כל הצבור אפשר

להגיד שע״י אםפח זו חחקרבו אנשי ח־אגודח• לא במעט אל שאר חוגי
הישוב ,עצם השאלה אשר לשמה נערכה חפגייח חנמרצח אל נוחני העבות
שיעסיקו פועלים עברם ,הנימה ההדשה  :הספד הם על הרב קוק זצ״ל
וכיבוד זכרונו בקימח באספח זו ולסוף חחחלטוח שנחקבלו ־־ הכל כאן נותן
כבוד ליתמי חענין.
נשים לב ביחוד לסעיף ב׳ שבחחלטוח חאםפה • :חאםפח מוחח בכל
תוקף נגד אלח שאינם מעסיקים בבל עםקיחם ועבודוחיחס פועלים יחודים
ובפרט פועלים חרדים שומר תודח חיא תאח בחעםקת פועלים לא יחודים
במשק חעברי חילול שם בפחרסיח םכנח לבנין הארץ והתסתחוחה נמכיה
לעליח ולרוח קליטתח של ח»רך* מתי שמענו דברם כאלח מפי חברי
אגודת ישראל ? מחי ראינו אצלם קודם לק עמדח כח בתרח בשאלת
העבודה בעגיגי עליה ובגץ הארץ ז חת אפילו בלבוש חחצוגי של חסושגים
הלאומיים התקרבו עתה אל הצבור של עולים ובונים ולא הצעירים בלבד
השתתפו בקביעח חעמדה חחדשח חזאת על חבמח ובנשיאוח ישבו ראשי
ה״אגודח• וכל עסקניח והחלטות חמציונות נתקבלו פח אחד.
אבן תקופה חדשה לפגיגו כאן ,לא חופעח בודדה ,לא מקרה היא
האס©־! חנדולח שבשכונת רוחמה בירושלים ארבעה עשר םגיפיפ יש כיום
למרכז פועלי האגודה ב א  pקק הישוב של אגודת ישראל עוזרת לקיבוצי
הפועלים בהתישבות בדונוך וכוי.

אין לנו אלא לדתיחס באהדה להונ הזה הפותח תקופה

הנח

וזיקת עולם
מהאה ואזהרה נתלה ואיסור המור של תורה!

מאת הרבנים הגאונים וצדיקים שליפדא דפדינת פאד .קארפ .דוס.
ביה
הנה אותת בתי הספר של מפלגות הציוני׳ שמכנים חעברעישע שולק
אשר העמידו בכמה מקימות במתנתנו ,בפרט הגימנאדוס חעבתח שהעמידו
במונקאטש ואובגוואר .נוכחנו לדעת שהם מצדה רעה ובסובנ׳ מאוד לנשמת
הילדים והילדות לזרע ישראל ,כי ילכדו אותם שם דברי בינות וכפירה )*(
בתורת משה רבינו הנתונה לנו ק השמים תורה שבכתב ותורה שבעיפ.
ושם יחנכו אח הנערים וחנעתת בחינוך העלול לעבור על כל מצות
ח׳ דאותית׳ ודרבק ,ובכל אשד קידש לישראל סבא ילעינו בשפר .ינועו ראש
ולענח ומרח תחי׳ חיו אחת' חדור חבא ונם חדור הצעיר של עתח אם נחתש
לזה! ע׳׳כ תפוג תורה ואבדה אמונה בה׳ ובכשיהו .כי דור חחפוכות המה
בנים משחיתים לא אבק בם ,ונם כרבים חם בחגיגות של הוללת ותקודי
תערובות בלתי גדר עתר .תל.

חדשה של עמל ויצירה בקרב א ל ה שעמךו עד כה מרחוק
ולפעמים אפילו מננד למפעל הבניץ הלאומי .עכיל .־ ובדי
בזיק וקצף.

:׳.

ל( נדפס בבר בהוצאות ״דין וחשבק שנחי״ של חניכנאדע עברית )דפוס
נקודה  32/33מונקאטש( כי במחלקה ב׳ ילמדו עם חנעתם בחיביר הנקרא
״קורות העברים״)הוצאו׳ צענטראל תרפיו ווארשא( ונעתיק בזה קטעים
אחדים מביבל טמא הא.
בעמוד  ,19מביא עשרת הדבי־׳־ת ומדלג את ה ^ י ״דלא תנאף• וגפ
את הלאו •לא תהפיד אשת רעך ־״ כי לא לאיסיר היא להם תל,
בעמוד  25בדבר,׳ מעדת קירח כתב בזה״ל • :והמדד הלך וגדל אך
בעת ההיא הי׳ רעש האדמה ומרבית המודדים אבדו עם אהליהם ורכושם
בתוך הרעש׳ מכחיש בזה מה שכתב בתדה׳׳ק כי הי׳ נס מ; השמים שפצתה
האדפח את פיח ותבלע אותם ולא חיו דק על ידי רעידח חארץ)ערר
צימערניש(
בעמוד  ,68כתב על שיר חשירים שחוא •קובץ שית נעותו על אהבה
ועל חמודות הטבעי תל מהאי דעת הכופר ופות־ בשלפח המלך ע״ח ושיריו
קודש חקדשיס אשר כלתח נפשו חטחורח לאהבת ח׳ וכנסת ישראל!
בעמוד  ,100כ׳ על ירפיחו• :בי חי׳ איש ריב ומדק לעמר דברי מינות
כאלח על חנביא פפי ח׳ שחוכיח לעמו ישראל נבואות אמת וצדק !
בעמוד  ,121כ׳ על רחל אפנו חקדוש׳ בזח• :ורחל אשת יעקב הרשת׳
לעצמח גם לגנוב את תרפי אביה בחאמינח בי ישמת עליח בדדבת יחדד

תיקח עולם
בפרט בעיר הנ׳ל וכל מדינר׳ זו אשר מעולם ועד עולם ת״ל רובם של ישראל
קדושים הם מאמינים בני מאמינים מתנהגים בדרבי תורה והאמונה המורשה
מאבותינו ורבותינו הקדמוני׳ שנות דור ודור במסורת נפש ממש ,ועיי העמדת
בתי ספרי חחפשים הגיל יגייסו רעה ופרצות נורא׳ בוקה ומבולקה בחיי העם
ישראל משפחה ומשפחה כבית ומחוץ.
ובכן ־ לאשר כל אלו נגד התורח חיינו חוקי חשלו־ןן ערוך רסודי
חאדטהאדאקסיע מוחים אגו ביל מיני התאמצות פחאח גמרצה גגד לימודי
חכפירח של בתי ספר חג״ל ,ונגד כל עיקר קיום ורשיון של בתי ספדיחם
וגיבנאזיע שלחם במדינח זו ,ונגד כל חסתדרות לבתי ספר עברים ברום
חקארפטית ,וסדר חחינוך שלחם בכלל לילדי בניי שחוא לא עפ״י חתורח -
והמסורה ,ושלא יהי׳ להם שים כח וזכות להתיצב ולחתערב בעניני חיי
חציבור הארטה׳ ובכל דבר שבקדושה לא ירעו.
והשולח זרעו לחעברעישע שולעז באלו פרעילם בסם מוח ומוחק
 ",tttחחייס היהדות!
וזאת חתורח אשד ׳.׳זם משח לביי ואלד .חמצות אשר צוח לנו ח׳ בחר
סיני ודבר חדל בש״ס וכיסקים לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יטיף
מזרעם עד עולם.
מחאתינו חנמרצח הלזו אנו מוחים בכח התוה׳יק ועפיי חקי המדינה
יר״ח בכל תוקף ועת ואנחנו בשם ח׳ אלקינו נזכיר עדי עד למוכה ונזבח
לביאג״צ בב״א,
דוד שליסעל

חיים אלעזר שפירא
מנחם ווייס
מאיר זאב זאלצער
ביד״צ דק־׳ק כונקאטש והגליל

חיים סופר

היק מאיר בלייא
משה בדאדי
יוסף אלימלך כהנא
דומיץ דקיק אוגגוואד
אבדק״ק אוננוואר והגליל דומיץ דק׳ק אוננוואר
היק אהק טייטעלבויס
הי׳ק חנוך מאיר
ישראל צבי ר׳׳ב
אבריק קערעצקי והגליל אבד״ק וואלאווע והגליל
אבדיק קאסאן והגליל
היק גפתלי הערצל ודים
חיים מאיר בהה׳׳צ שליטיא כוויזניטץ
דוגדץ דקיק ווילחאירץ וחנליל
אבדק״ק ווילחאוויטץ והגליל
כל לב על אפיקורסת בזו לחיציא דבר .על אם חבנים של כנסת ישראל כי
חיו האמינה בעבודה זרה ותרפים בעוד שמסרה נפשה ונופת ממש לבטלם!
בעמוד הניל  ,121טביא בפשטות שיטת הבשרים כזה :והאלים
).אלילים( הבדילו ביניהם <בץ שמים לארץ( ויבראו את העולם בשבעה ימים
עסדא לסופי׳ דחכותב כזאת חכופד ממש במציאות חבודא עולם חיחידי ית*
וכותב בלשון• רבים כאלו הי׳)חיו( שותף במעשי בראשי׳ ונפ נתכוץ לכפור
במדזישת שבת כי מ שבת מבל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות וד״ב,

תיקון עולם
חיים יצחק אייזיק חלבדשטאם יוסף הלוי
 %:שלמח ישראל קליק
אבד״ר ,סלאטפיגי וחגלי׳ אכד״ק קיראלחאז
 _wsו ץ
אבדק סעליש וחנלי׳ יצ״ו
חיים יחודא נ״ב
שלום נח לאבדא
יחושע גריבוואלד
אבד״ק ווערעצקי וחנליל אבד־ק םוואליווא וחנליל
אבד״ק חוםט וחנליל
יעקב חכחן פ״מ
דומק דק״ק חוםט יצ״ו
אשר זעליג נרינצוויינ
אבדק דאלחא וחנלי׳
היים צוקער
ראבדס בערעגםאם

אלעזר דינמאן
אבד״ק ביטשקיף וחנליל

שלמח יצחק ש״פ
אבדק ט׳ אוילאק יצ*ו

אחק צבי נדב
נפתלי צבי
אבד״ק בילקע והגליל מורח ודאק דק׳ ט׳ אוילאק
שלמר .זלמן פריעדכאן
אבדק ראהוב והגליל
יצהק אזיק אדלער
אבד׳׳ק םערעדניע והגלי׳

יואל וועליטשקעד
אבד״ק טרעםיף
יוסף כשה גאלדבערגער
אבדיק פאליאגא והנליל

צבי חירש סופר
אבד־ק ברעזגא וחגלי׳
משה םג״ל ווערצבערגער
אלעזר שפירא
דוד וויינבערגער
דומ׳׳צ דק׳ ארשיווע והגליל
אבד״ק קיוויאשד והגלי׳ אבד׳ק יולגיצע יצ״ו
שמואל יחיאל מאשקאוויטש
דוד יצהר ,אייזיק ראזענוואסער
אבד׳׳ס וועלקי פאלאד והגלילות
אבדק׳׳ק אבער אפשא והגליל
ץ
שמואל צבי ווייס
ברוך ורעזגער
שלמר .שפיטצער
אבד׳ק בנעדיקאורק והגלי׳
דומ״צ פה באטיו
אבד־ק באגדאן יע״א
מרדכי דייטש
משה יעקב בעק
משה גריגצוריג
חאבד׳יק וועליאטין
רבד׳׳ק איגטער אפשא
אבדמ״ק ליפשע והגליל
זאב שעפטיל עדעלהויך
יצחק גראם
יצחס אייזיק פדיש
דומ״ץ איסקא וחגליל
מו׳צ ב׳ראקאוירץ והגלי׳ דומ״ץ בק׳ טאק והגליל
יעקב בדמז״ל איצקאוויטש
יהושע סופר
מדצ זאדגיע
דומ׳״ן ברעזגא גדול והגליל

ע״ב התימת חגאוגים ,גגד הציוגים.
ומכאן חשובה להאומרים שהאגודה נחוצה לבא קרב נגד הציונים,
ואי איפה מלחמחם? האם מהם בבר יצאה איסור חמור בגלוי ובפידר לבחיפ
בתמונה טו חגיל על בחי ספר חציונים  1ולמד .לא קבצו כל חתאמצות
הסתדרותם ,באיסורים המורים גגד אמורי הכפירה וציונית! רבדלו מהם
ומהמונם ולא ינוה שבט הרשע על גורל הצדיקים! ולא לעשית עוד ההיפוך
בחתחבתת כנ״ל ד ל י אלא ודאי וברור ב י ק הדחוקים אמרי משיטת
המפלגות בכל שום וחניכא דאית לחו חמח נבוד בח עושי דברו של חש״י
ותורתו ללחום מלחמות חדת לעצור תהות רעוה וטלולים רעים שבעולם
חכפירח בחומר .בצורה ,ברך ח׳ חלם!

תיקון עולם

קסא

הב.
וכן דעת הרב הגאק הצדיק המפורסם קדוש יאמר לו האדסו״ד
מרה ישראל צבי ראמענבערנ שליט״א אבד״ק סאסאן ,שאין
לדבהין בין כת לכת ,ואנודה וציונים חבל חד.
בית עשיק לס׳ ולא תעשו מכל התועבו׳ האלה תרצ״ו לפיק קאסאני
יציו.

כבוד אהובי ידידי היקר הרבני החסיד המופלג בתורה ויראת
כשית מרה משה גאלדשטיץ נ״י
אחדשהיט באהבה הנני בזה היות כעת בבואי חביתה מצאתי מכתבו
ותיבף הלכתי לביתו נאוה קודש דכ׳־ק אדפרח הבהיק שליטיא והראיתי
מכתבו ושאלתיו חוויד הגדושה והשיבני אשר אין רצונו שיעלימו שמו על
חאיסור נמרץ נגד כת חצ נים אשד חוא בעצמו בא עח״ח לפני איזח שנים
אדרבח על טיב יזכר גם דד האנודה הלא לפני איזה שבועות

בילה דעתו בזה אשר הוא ננד כל הארגאנאזאציעם ואינו

מבחין בין כת לכת בי אנו אץ לנו אלא לבקש תחגוגים מלפגי אדק כל
שישלח עזת מקוד׳ וירם קרן משיחו חביועד לקיבוץ נדחי ישראל ולא לסמוך
על פעולתם חיו כי עיין בם׳ חרדים דף ס׳ עיב )*(
וחנני בזח ידידושית חבותב בחפזק רב מחמת טרדת שביק•
ח״ק יודא צבי אייכענשטיץ
אבדק דאבראגי גדול והגליל יצ״ו
התן הגה״ק חאבדפקיק קאסאגי שליט״א
)*( א( זח לשון חחרדים הקדוש :אבל הבאים לאיי ואץ שמים על
לב כי חם בחיכל חמלך וכורדים וכו׳ עליחם חכ׳ אופר ותבואו ותטמאו אח
ארצי ונחלתי שמתם לתועבה וכתיב כי תבואו לראות פני מי בקש מידכם
רמוס חצת ולא יעלוז על לבם שאחת ט־תם ישארו באיי אלא במותם גרשו
חוצה ככלבים ובו׳)ומסיים( לכן כל איש יחרד בבואו אל ארץ

ישראל לחיות ירא שמים כפל כפלים ממד .שחיי בתו״ל תדע
בי בבית מלך הוא יושב עכליה ,וכ״ז מובא בשלהיק שער האותיות

אות ק׳ עיישיה,
ב( התהלך ב-אוד החיים• הקדש )פ׳ קדשים פסוק כיג( הלירי :ובי תבואו
אל  p j aשלא תהיי המוגה לתיאבק המורגשות וכו׳ רצו ה׳ שתהי׳ הכנסת
הארץ לנטוע בה עץ מאכל כי מפנו מק לנפש ע*כ ,ועוד ברבת קדשו)פי
,

קםכ •

תיקח עולם
סג.

מכתב מאה האי גביא רבא הרב הגאון המפורסם מבצר עוז ומגדל
צדיק תמים פאר ההכמים האבד׳ק דעברעציץ שלימ״א אהד המיוהד
עקב פסוק י׳יב( עה״כ א  pאשר ה״א דורש וגו׳ ודל :דקדק לומד תיבת
אלקך להעיר כי שבה הארץ היא כשה׳ מייתר אלקותו על ישראל אבל
בזק שישראל גולים ואק השכינה בתיכם אק שבה כ״כ ל א  pע׳יכ.
ג( וק כתוב בס׳ אגדת הקודש ליקוטי אמרים )מכתב לש( מהקדוש הדיר
אברהם מקאליםק ד״ע בזה״ל :
הרשום מקרב באו לפה עיה״ק תלמידים שלא שמשו כל צרכן הכמים
בעיניהם כל רז לא אנים להו ובלשק תכמים יתקדשו קורא אגי עליה׳)ירמי׳
ג׳ זי( ותבואו ותטמאו את ארצי עמל.
ד( וק איתא בסה״ק קדושת לוי)פ׳ שלח( וזל״ה:
ונראה כי עינך כוונח חבורא ב״ח לשלוח אגשים יראים ושלימים
אשר• כל מגמתם עבודת חבורא ב״ח ולא חס ושלום לתור את א  pישראל
גשמיותיה וכר רק מיד כשיבואו שמה יעמדו על התורה ועל חעבודח תהו
מתות מגדרת תירה והעיקר כשישראל עוסקי׳ בתורה ובמצור .יש להם הלק
בא״י וכו׳ אבל לא כן עצת הכסילים הם סברו ששלה משה רביגו ע״ד.
לתור א״י בגשמיותיה וזהו שהתפלל מרעיה י״ק יושיעך מעצת מרגלים וגו׳
עכ״ל יעייש״ה עוד בקדושת לשוגו עה״כ ויקרא משה להושע בן גק יהושע.
ה( ענק א  pישראל ישיבתה וקדושתה ביק שבא לדינו כאן נשובה עוד
לחראשונים בבעלי חתוספת )על חחומש ריפ בשלח( ודל :אמר הקב״ה אם
אני מוליכק דרך חישר נלא pישראל! עבשיו מחדקק איש בשדחו ובכרפו
ומבטלי׳ חלמוד הורד .אבל אני אוליק ארבעים שנה דרך המדבר ויאכלו המן
וישתו מי באר ותתישב בנוק ,עכיל
)חרואח יראה בקדוש׳ לשק חתוס׳ בש״ם ב״ב כ׳א עיב אחא דחתקינו
שיחו פושיבק מלמדי תינוקת בירושלי׳ משום כי מציק תצא תודח כי מרושלי׳
היו רואק קדושה נדולח שכולם עוסקים בםלאכח שמים ובעבודה לק שם
היו מטמין יותר אראה שמים עיישיה להבין מהו יהום ירושלים רשעתה(.
ומה ראח בנחל קדומים )פ׳ בשלה( עה״כ רסב וזיל:
כי אמר אלקים אם יכנסו ^  pמד יתעסקו בשרות ובדמי ולא בתורה
מטב להסב אותם וכר .רמגו מהר״א מגרמיזא דל ,עכ׳־ל ,הרי דהש״י בעצמו
ובכבודו עיכב את ישראל בכדי שלא יעשו מארץ ישראל ישוב גשמ מ אם
של תודה.
ו( דשוב הזה שנבנה באיי בשעת הורכן הבית איגו קרא ישוב כלל כדאי
בברכו׳)נ״ה ע״ב( הרואה בתו ישראל משוק אומר ברוך מציב נבול אלמנה
ופירש״י כגק בישוב מת שני עמל וכי במהדש״א שם דאתי לאסוקי בגלות

תיסון עולם
מדע קודש של פרן החתם סופד זי״ע ,ע״ד הכית יעקב )של האגודה(
בעירו שהוא שאן בהפכפתו וגב שלא בדעת אקרו״ט דקהלתו.
שלפה צבי הכהן שפראםסער
רב דקהל ארפה׳
דעבדעצען יציר
בעזה״י יום ב׳ כי תשא הרצייה לפיק
שלום וכט״ס לב׳ פר ידי״נ גאק ישראל וקדושו גר ישראל הודו
והדרו בוציגא קדיש׳ הםידא ופדיש׳ המאיר עיני ישראל בתורתו
השתא איגו נקרא בתי ישראל בישובן כיק דביהפ״ק הרב לא שייך םציב
נ״א עייש״ה ,ובן בש״ע אדה )סימן רכ״ד סעיף י׳> פסק להלכה כדברי
רש״י רבתי ישראל בא׳י דוקא בזק הבית הן בתוקפן וישובן הנפור לברך
עליהם יעייש״ה בטו״ז ופג׳א) .ולפי זה יש להעיד לשיטת המבדים דישוב
איי בזה״ז מצוה גמורה כמו בזמן הבית אפ כן מדוע לא תהי׳ המצוה ראוי
לברכה? ואכמ״ל( עכ״פ עפ״י ההלכה אק זה נהשב לישוב כגזבר.
ז( וזה שהישוב כעת אינו ישוב בתקפו הלא למשמע אוק דאבה נפשינו
לפגי ששה שגים וגם עתה ביסים ההם ובזמן הזה את הפראות וההדוגות
באיי שעשו חעדביים חרוצחים שם ולא הועיל כלום הבטוזת והחידות של
פמשלת מלוכת עגגלאגד וחמאגדאט חשוא של באלפור )בעל־פעור( שאדמו
בה חציוגי׳ וחאגודיים וכבר כי׳פ גרמו לשפיכת דמן של ישראל חי״ד כגודעז
ועל זה גאמר באור ההיים הקדוש )ריש פ׳ ראה( בעגק א  pישראל וזל״ה:
אם תשםעון תהי׳ נתינה זו לכם לברכה ואם לא חשמעק אין זו לכם לברכת

שבאמצעותה יתקנאו בכס האומות ויאבדו אתכם ממנה
בנקמה נתלה נם תהי׳ לכס ההנאה ממנה לרעה לכם וכר עכ״ל עייש״ה

ועיין בדברי חחתס סופר בספת תורת משה)פ׳ שופטים( על ההפטורה
הה נאוו על החדימ וגר שכ׳ גיכ מה דאפשר חי׳ ראוי בפח פעמים לחיות
נגאלים גאולה שאינח שלימד .לשום שלום בינינו ובק אומות השלם שאנו
שוכגים בצלם אבל אק זה התכלית והאבות הקדושים לא יתרצו לנאולה
כזו בי אס בגאולה שאמה לתכליתה כי עין יראו בשוב ה׳ את ציון עיי״ש
בלשונו הטהור.
ומי לגו גדול וקדוש יותר פדהז״ל בזוה״ק )פנחס דף רמא( בזה״ל:
בוגה יתשאס ח׳ איהו ולא אהי־א ובנינא דא אק מהכאן ולא בנינא

דבר נש וכר אפיי קרתא דירושלים לא להוי אומנתא דבר נש

דחא כתיב ואגי אחי׳ לח ׳;אס ח׳ חופת אש סמב וגר אי לקרחא כתב הפי
כל שק לביתא דאיהו דודא דלי׳ ע״כ ,ומ יפצה פח ולשק נגד כל זד.
שמא תויח אמת!.

קסד

תיסוץ עולם
ונודר נדר ועומד בפ pלהזק מוסדר האמונה כבוד קשית מריה
חיים אלעזד שפירא נ״י ויופיע האבדקיק םונקאטש יעיא

אחרי תת שלום וברכה ברגשי כבוד יקר לחדרינקדשו נ״י מכתב
ביק הניעני ואמהר להשיבו :הבית יעשב שוהלע לא על ידי ולא על
ח( העתקנו בל זהלהעיר לבו״ ,בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביק אשר
פיחס ידבר חכמות והגית לבם תבונות דבר קל הוא בעיניהם ירעשו הרים
בגאוחם סלח בענק עליית איי זה לזיחו זח לכרסו זח לססחרו וזח לעבודחו
עדי ערב ,ולא ידעו במה יבשלו לעבור על דעח גאוני חקיפי קדסאי שרפי
קודש כנ״ל שהזהירו על קדושת הארץ ושמירתן עליך להחזיקה בטהרחה
ועיקר ישיבתה נתייסדה רק רפנות שם ככל עסקים ולהיות יושב אוהל של
תורה ותפילה כדרכי האבות ע״י מעות רמבעהינ כנוסח הכוללים ,סשאיכ
חחולך שם אפי׳ יק לשם בסחר וקנין היז הולך על להט החרב המתהפכת
בחילול קדושת חארץ ,ואיתא בפסחים )ח׳ ע׳׳ב( בפני פח אק סירות גינוסר
בירושלים כדי שלא יחו עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכול
פירות גינוםד דיינו נמצאת עלי׳ שלא לשמח ,ובן לענץ חמי טבריא עיייש.
ועיק בתוספת <פסחים ז׳ ע״ב ד׳׳ח בחר חבית( אהא דלא יכנס בתר חבית
בבקלו ותרמילו ובמעות חצרוחת בסדינו ,דננאי חוא דנראח כחולך שם
לסחורח ,עכ׳׳ל .יאיתא במדרש תנחוםא ויקרא )ריפ ונפש כי חחטא( דהך
איסור דלא יכנס בו׳ שייך גם בחורבנח עיייש ,ועיין בתשו׳ חחשביץ חגדול
<ח״ב סי׳ קל״ב( שכוכיח מהגמרא )פסחים נ׳ ע״ב בבני ביישן שאסר לחם
ר יוחנן לבטל חומרת אבותיחם נם בחיותם עניים ומוכרחים משום אל חטוש
תורת אפך( ,דאםי׳ דבר שלא קיבלו על־חם חאבוח בחסכפח רק שכך נחנו
אפייה אסורים לשנות ממנהג אבותיחם עייש־ח ,ינודע פנחג אבות חקדפונים
שלא עשו שום תעמולות ליסע לארץ ישראל ואם עלו לא ירדו לעסק שם
במסחר וקנין וכבש״כ בעבודת שדה וכרם ובנינים רק לעסוק בתורה ויראת
ח׳ בל חימים ,ואיתא שם בפסחים דהעושד .מלאבד! במקום שיש ניתור
עבירה )פירש׳׳י רמז עבירה( אינו רואה סיק ברכה לעילם )והנח לחם לישראל
אותן שהם שם סכבר ולפרקים עוסקים גם במו״מ שהוא טפל להם ואץ כלל
שלא נאפר בו חוץ ועל זה נאמר אני ח׳ חפבחין וגר( ועב״פ הר בתדרים
התלמים בשעדח,
בפרט בזק הזה בעוחיר שעשאוחו חציונים חק לעבודתם ביסוד
מגפתה לכבוש את הארץ ־בל חמדבה להביא חלוצים לשם הרי זה משובח
צריכין בוודאי לשפוד שלא לעשות במתבוניתיהס להוציא מלבן של צדוקים
כבו שבצינו כן בדחן״ל)פרה פ״ג ם״ז( שהיו מטמאק הכהן השורף את הפרת
להוציא מלבן של הצדוקים ,וכן בחגיגה )י־ז ע״א( שאין כהן מתלבש בכליו
ביום טבוח שאחר שבה שלא יטעו חיו כדעת הצדוקים .ומבואר בחדמ )מיי
בי( דבפירצת הדור צרכין להוסיף חופרות ותקני .וכה חיקי מדעת האנודיים

תיקון עולם

קסה

ידי אקרו״ס דקהלתי דדו ולא ע״י עושי רצוני נתיסדה o ,ולא

אוכל לבטלה ,באשר נודע לי אינם טהנבים פה הנערות בשיטת ציונים להטיל
בקרבם תאות פאלעסטינא וכאשר אומתם מבמתם להציל הנערות פארם הזה
ובפריצות אשד נברח תל תיתב׳ ירחם ,ואכפל כי אנכי עומד מרחוק

יתבטל ממילא כי הפח־שים

מזח רק שלא אובל לבטלו וכנראת
אינם צריכין לזה ,ושאר חמוני חעם רובם נלכדו תל ברשת חמזרחי,
השי״ת ישלח ישועתו לחזק אשיות אמונתינו חק ,עם חבק ברכות לחדרג״ק
יזכה לפעיל טובות וישועות בקרב עמינו לחזוק חאמונת ותרמת קק חתורת
ויתרופם רתקדש שיש ע׳׳י כארנ ונפש פוקית ומכבדו כערכו הרם והנשא
הפהר קידה פול הדנ״ק נ״י.

היק שלמה צבי הכהן שמראססעד

האוסר׳ דפחפת הפירצה יכנסו הס ניב בהפירצ׳ זה לעופת זה רק הרחק מן
הכיעור והדומה לו ובחוקותית׳ לא תלכו ואק לחפש היתרים דחוקים רהוקים
מהאמת ,ה׳ יצילנו.
 oהקושיא עצומה לאשר הבית יעקב היא לשיטת האגודה דבר
מקודש פהעידית שבה)?( והאיך אפשר שהעמוד שלא ברשות הרב פרא
דאתרא ושלא ברשות האקררטי אלא בעיכ גם זה לא על בסיס דתוה״ק
נתיםדה רק להתדמות לציונים ,שלהם יש .בנות ציק .ולאגותים ׳׳בית יעקב•
ולא ראינו כן מאבותינו ורבותינו להיות עסקם עם הנשים כמו שאלו עושים
ונורפים לטפל עם נשים ובתולות בעתוניהם מלאים מהם ומתטסת דבתהם
ברבים ובירב וממילא מה יעשה הק <בהור וצעיר( שלא יהטא אם הוא זכה
לחיות יחד בהבודת אגודה עם הנערה הזו והוא שומע ומדבר מה שזאת
אופרת בשיחח שלח לתבנות והיא כנגדו שואפת דבריו וכר וכו׳ וגוף עגק
הבית יעקב שילמדו את הבנות דבת תורה הר גנד ההלכה חפסוק׳ בחרמבים
<ה׳ ת״ת סייג( שכ־ מהיל :צוו הכפים שלא ילפוד אדם את בתו תורה מפני
שתב הנשים אין דעתן פכווגת להתלמד אלא הן מוציאות דבת תורה לדברי
הבאי לפי עניות דעתן אמת הכמים כל המלמד את בתו תודה כאלו למדה
תפלות עכ׳ל ,ועיק מנילה )היי ע״א וכיב( דנשים אינם בעלי חורה ולא
בעלי לה״ק.
וגם *המתת לבית יעקב מי נתן להם לשק לימודים להיותה מטיפה
ודורשת ומלמדת התינוקת ? הלא קיבלה זאח רק מצד חחיצונים בעת
חנדולים בסעסינאחק וכהנה אשר ארס מינות ספק בם תל .ובימי שנות
דור ודור לא ידעו רק שהבתולות תינוסת קטנות ילמדו בחדר פשוט לקרות
לשק עבת של הסידור לידע להתפלל ולברך ברכה ולא יותר ,וכן איתא
במדור חאריז״ל בחלכות דרך א  pלמחרנדפ דיע אות ציו ודל :חייב אדם
ללמד את ב״ב נדה והלה ואיסור והיחד דברים חגוחגים בביח עכיל .וכד

תיקח עולם

קשו

הד.
מכתב עוז מהרב הגאק הצדיק הקדוש המפורסם פאחיד מרן

בעל

עצי היימ זצ״ל האבד״ק פינוט ,שומר נפשו ירחק מהאגודה,
שהיא קרובה לחפסידא.
ביה ב׳ תצא תרפ־ג למק סינוט ידא
עיד הבורת האגודה נדרשתי זה בביר מאיזה מקמק לחוות דעתי
וכאז  pעתה הנני עובד על משמרתי בי במדינתינו ובמדינות
הסמוכות לנו הוא קרוב לחפסד ובל שומר נפשו ירחק מהם
ומחמונם ואנחנו במדינתינו לא נצרכים להסתדרות חדשה
לא בשום שם וכינוי רק מה שנבלו לנו הראשונים אבותינו ורבותינו

הקדושי׳ דיע וקבעו חקנר קבועות ונדולות עפיי חקי הש״ע ומשפטי התורה
לחבורת ארטהאדאקסק ובשי זח נדגול ושם אחרים לא נזכיר רק בעקבותיי
נלך ואז כל חדרכים בחזק׳ מתוקני׳ עד ביא׳ ינק רשוב שופטינו כבראשונה,
ידידו דושתרצ באחבח רבד ,כל חימיס

חיים צבי טייטעלבוים

מבתב.חניל נשלח לנו עתח עיי ברא ברעא דאבוח סרח שושן .קנקן
חדש מלא יק .הרב חגחיצ וכר חאבדיק םינוט שליטיא היל:
נדרשתי לחוות דעי בעגק חחבורות אשר חדשים מקרוב באו .חנה
מאז ובקרם אין דעתי נוחר ,והנני קורא תנר על בל חמפלנות
בכלל ובכללם נם חאנדדח ובכל פעם אשר עמדי לבשר צדק בקחל
רב שפתי לא אכלא מלקרוא בקיל גדיל באזחדח כמלח ומכופלת אשר כל
מ שיראת ח• נוגע בלבבו ישמור א״ע רלחתחמ עם כל חכפלנות בכלל אולי
לגלות דעתי עפ״י תבל ומלואה יודע אני את ערבי עלי שלא באתי עדיין
למדה זו אשא דעי למרחוק ואך זאת אמרתי להעתק את המכתב אשר
מצאתי מן אמתחת חבתמם של כ ק אאפדד חבחק בעל עצי חיים זצהךל
בתשובתו לאחד מהשואאם ודורשים פמגו בעבי( הלק אות באות.
)הוא חמכתב דלעיל מד(.
והגה בל קורא בצדק ישפט כי ד באזהרה זו של כ ק אאפרר
זצללה׳ה כי באשר לפני יינ שנים כתב בדברים הביל אק מה נזמה אבתרי'
בעת כזאת שהדורות מתמעטים והולכים בעוה״ד ונתבהר אמי בל שנמל
־

שיערו חכמם ובל הממף נודע• ההו מטל על כל איש ואיש להיות שזהר
במחר לנהנם בדרך ישר.

תיהון עולם

קמ

אהד מהמפלגות ההם לא יוצמה טובה לכלל ישראל ,וממילא
שחידד בזח אך למוחר יחשב ,וחשי׳׳ת ירום קק כלל ישראל ויחוש נאולתינו
ופדות נפשינו ובמהרה נזכה לביאת מבשר טוב משמיע ישוער..

יקותיאל יהוד׳ טייטעלבדם

הה. .
אהרון אהרון חביב אלו נאמנק להעיד אשר שמענו דדענו בעת
עומדת היו רנלינו בשערך יתשלים תדב )אייר תדצ( מאת האי סבא

קדישא גאון הגאונים שר התורה גדול ונורא המפורסם מרגא
דרבנא מרה שלמה אליעזר הכם אלפאנדרי זי׳ע מעיה״ק ,שהיי
מנגד גדול להאנודה ומעשיה ואמר שאין שום הילוק בין
ציונים לאגודיים כלל .וכבר נדפס בזח גילר דעתו חטחורח בם׳ מסעוח
ירושלים ״אמר חיות אש אוח בה עייש״ח.

הו.
ועתה ישראל  Jשמע אל חחוקים וחמשפטים חניל בם׳ האה חט לבך
ואזניך ושא עק אל ההדס חרמים מרק ורבק נאוני אדיר חתורח צדיקים
יסודי עולם מכל אפסי ארץ חמובאים בזח במכחביהם קודש לה׳ איש איש
על דנלו לא תסור מכל הדברים אשר יגידו לך ימץ ושמאל כי מי ידאה את
א א יוצאץ ולא יצא עסחם בשיטתם שיטח האמת והצדק הברור ו
מי לא יירא ולא יחת מקולו׳ אדירי׳ של חאדות וחיות חקודש מצוקים
אשר עאהס הושם חדופ וכסא מדום חם חקדושים אשר בארץ חחיים חסה
בנ״ע חעליק ולחבחאח אשר חיים אתנו לאיושיט המזהידם בכה עאק וכדו
חתזדה להדחיק כמטחוי קשת מתגועת הברת האגודה זח בפרט חח בכלל
עכ״פ כולם לדבר א׳ נתכוונו ולמדץ מהם שלא להתחבר לשום מעלה ושום
הדשות אשד לא שערום אבותינו ורבותינו בדורות הקדמונים ו
״וצריביז למודעי! כי מלבד כתבי הקודש של הכמי הדור את אשר ישנו
ן־ פה אתנו בספר הזה ,ישנו עוד הרבה נדוא הדור שהם מתבנדים קיצונים
^לחאגודד .אבל לא הי׳ להם האפשרות לבא בכתובים ולהצטרף בציחעא
ןןדרבגן כי אשר גקבצו ובאו זאת זכרון בספר .רק מעצמן באו או כי הקרח
*!ה׳ לפנינו מכתב׳ וכירב אבל לא חפשגו בחיפוש מחיפוש ולא דרשגו מכתבים
*וגילר דעת גם םחרבח אדמ־ר״ס מפורסמים ורבנים מצוייניס שבדור הי״ו
*מחמת במת טעמים ואת כבודם חסאחח יש שלא דפקנו על פתחו משום
שכבר בא בכתובים ראש יחוס משפחתו ראש למת אבותיו הוא או אמו
או רבו שנדפס ממנו בכתב פיתוחי חותם קודש לח׳ בזד .וממלא דברי המ

קסח

תיסון עולם

או חחלמיד או החסיד בכלל י דש אשי יחמו את מכאוביו שהוא אסור
בזיקים בין שיני אריות ואנוס חוא מלצאת בכותבח חנסח ובפידסום )חבס
כי יש לחשיב ע״ז מחשש לאו דלא תנורו וכיוצא אמנם לפעמים נוגע באמת
לםכ״נ פפש (...ולמה לנו לחביאו לידי נסיק ואפשר ללא צורך וללא תכלית
דאטו כי רוכלא ליחשב וליזיל לכן במילא הנא ושייד לאין שיעור .אבל עכ״פ
גם אותן שלא באו בכתובים ונודעים למננדי ואוסדי האגודה חזו לאיצטדופי
הוי כתורה שבע״פ והמורה דברי סופרים יותר מיינח של תודח!
נם זאת לדעת בי נפקד בזה פקים חודד ותשיב׳ רבנים גדואם ויר״א 'י.
אשר חמח מחסידי מונקאטש אדומו״ר שליט׳׳א וזה הכלל הגיד לנו בי -

מהאדוקים וחסידים ,אנ׳׳ש וידידים ,או אשר היו תלמידים! ,
אהובים וצמודים ,ואשד המה פחות מארבעים שנה<לאי4ש׳פ> *
לא נאסוף כתבם בתוך הספר הלז רק בחרנו עצת זסנים כנ״ל
וגם שלא יאמרו המתגגדים )כדרכם בנזביהם( כי לכבוד עצמו הוא דורש
ראמר אספו א הסידי וגו׳ ושהיא ענין כת ומפלגה לבד )הלילד (.ונתברר
בעהיי כי זהו דעת תורה להשמר ממבשלה ,עדי נזכה ב״ב לגאולה.

ס.
״ אמנם נם להמתעקש ויאמר הלא עכיפ פלוגתא דרברוותא הוא ,אה
ראוי'להעתיק כאן דברי הגה״ק כתשו׳ בית הלל זציל )תשו׳ י״ד( וז״ל :הלא
אם הי הדבר הזה רק ספק אם הוא נכון לפני ה׳ ותודתו הי׳ מוטל לכל אשר
יראת אמת בלבבו לדהותו בשתי ידים וסזקנים נתבונן כי ז״ל תשו׳ הרק
)הובא בב׳׳י טאו״ה סי׳ תר״צ( רואה אני דברם טובים ונבותים שאפי׳ בעסקי
חעולם כל משכיל בוחר לנפשו הדרך היותר בטוה והמשומר מכל נזק ומכשול
ואמי באפשר דחוק עאכרכ שיש לנו לעשות ק בדבר חתורח וחםצוח שחם
בבשוגו של עולם ואיך גניח חדרך אשר דרכו בח רבוחינו חק׳ ונכניס עצמינו
במקום צר ובמשעול הכרמים ,עכ״ל•
חדי שאין אכגם בפירצח דחוקח ורחוקח בכחא דחיתרא חיו במקום
שנוגע לראשי עקר חאמונח ולסכנת חגפש וחטף וחלא אפי׳ יפת תואר
שחתירה התורה כגגד יצהיר צוותה שיחא דואר .בגיוולח וגחקל בח בדי
למאסר .בעיגיו וחבטיחה שסופו להוליד בן סורר ופורה ר״ל ואוי להיתר בזח!
ובק מי האיש הירא אח דבר ח׳ ילך לבטח דרכו שלא לחתחכד ושא*
לעשות כמתכונת המפלגות שונות ציונים מזדהים ואגודים ודומיהז ר ס §
להחזיק באמונת הש״י והוא יגאלינו בב״א.

בעזרת בורא עולם מקור החכמה והתבונה.
׳ תם ונשלם חס׳ באותיות ק״ז מספר חאמונ״ח.
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