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מכתבו לרבני ירושלם נגד משרד הרבנות
ב"ה, לכבוד והדר מע' הרבנים הג' שרפי קודש הלולים ב"ד רבא 
למקהלות האשכנזים בעה"ק ירושת"ו ועל צבא מע' הרה"ג מעוז 
ומגדול ח"ק אור החיים מהרי"ח ז"פ שליט"א אורם יאירו כאור 

החמה שבעתים וישל"א.

אחרי הש"ר, ובא האות להודיע מקבלת מכתב יד"ק ובו מגיד 
מצרים אודות המסירות שעשו משרד הרבנים, ושמעכ"ת שלחו 
להם ידיעה כי הרבנים האלו הם מוכנים לסדר טענותיהם ולקבל 
ד"ת בפניהם או בפני זבל"א, והמשרד לא הטה אזן ונתחזק שידונו 
בערכאות במאסר קשה, ועברו במזיד ע"ד תה"ק, ובכן שואלים 
ממני לבאר ולהשיב בכתב מה משפטם של המשרד שעברו ע"ד 

תה"ק.

וזאת תשו', שמאחר שהדבר ברור שהם עברו ע"ד תה"ק, בעיני 
יפלא הצריך לבאר מה דינם שהוא פשוט ומפו' בש"ס ופוסקים, 
איזה  להם  יש  אולי  הצדדים  ע"כ  חזרתי  אמנם  רב,  בי  קרי  וזיל 
זכות תולה ולא מצאתי, והנני מוסיף שמכמה טעמים עשו שלא 
כד"ת, וטעו בכמה דברים, תחלה וראש במה שנשתמשו במשטח 
חרמים, שבא מפו' בתורה שהוא למי שעובר ע"ד תה"ק במזיד 
ואין לו שום מקום פטור דאולי הוא שוגג ומוטעה, וכ"ש כשהוא 
על בזוי ת"ח שצריך לדקדק היטב בזה שלא יאמרו הבריות לכבוד 
עצמו דוקא הוא דורש, ובכאן שהם אומרים שהם מוכנים לסדר 
טענותם ולקבל מה שיגזרו להם בדה"צ או בפני זבל"א, לא היה 
למי  להחרים  גדול  איסור  כי  לנפשם,  דינא  ולעביד  למהר  להם 

שאינו חייב, דאסור מה"ת לקלל את שום יהודי.

להחרים  ת"ח  דין  בזה"ז  יש  אי  נשתפכות  דיות  דכמה  ועוד 
רק  כ"א  עצמו  לכבוד  כשאינו  דוקא  הוא  שהתירו  ומה  לכבודו, 
לש"ש כדי שתהא אימתן מוטלת על הצבור להוכיח למי שעובר 
ג"כ  התירו  ולכן  להחרים  מה"ת  חייב  דבזה  במזיד,  התורה  על 
להחרים למי שמבזה אותם, אבל בדור הזה שבטלו מצות תוכחה 
וכמה בני אדם שעוברים על התורה ביד רמה ומעלימים עיניהם 
ואדרבא מחניפים להם שחוששים שלא יקלו בכבודם, אם עושים 
כן למי שהוא ת"ח ויר"ש הא ודאי איסור גמור הוא, והתו' צועקת 
עליהם לכבודי לא מחיתם ולכבוד עצמיכם אתם חוששים לענוש 
עשו  שכבר  מאחר  ובכן  ישראל,  את  לקלל  קשה  בעונש  אותם 
תוה"ק,  על  שעובר  למי  אף  חזק  היותר  עונש  שהוא  להחרים 
א"כ לא נשאר עוד להם שום טענה ותביעה, וכ"ש לענוש אותם 
כידוע  חמור  איסור  שהוא  ממיתה  קשה  שהוא  קשים  ביסורים 

קשה להאמין שישנו יהודי ירא שמים אחד - ולו במקומות הנידחים בעולם - שאיננו זוכר במדויק היכן 

דרשב"י  הילולא  בליל  שאירע  הנורא  האסון  על  המרה  הבשורה  אליו  הגיעה  שבה  בשעה  ישב  או  עמד 

בשנה שעברה.

בין מי ששמע בשעות הלילה המאוחרות שמועות על קריסת 'פארענטשעס' ועקב בדאגה ובחרדה אחר 

הידיעות עד שנודע על גודל האסון, ובין מי שרק לאחר שקם משנתו בבוקר נודעו לו הפרטים, אין אחד 

שנמחקו מזכרונו הרגשות הזעזוע והחלחלה, הצער והכאב הצורב שהרגיש בעת היוודע הזוועה.

באותה העת לא היה אחד מבני ישראל הכשרים שלא הבין שהקב"ה קורא לנו - באמצעות האסון - 

ְתִחי ִלי" )שה"ש ה, ב(. לשוב בתשובה שלימה, לא היה אחד שלא שמע את ה"קוֹל ּדוִֹדי דוֵֹפק פִּ

עתה כאשר שנה חלפה עברה לה וזכר הרגשות מעת היוודע האסון שבו וצפו ככל שהלך וקרב יומא 

ולמעשים  לתשובה  שהיתה  הגדולה  בהתעוררות  ולהיזכר  לשוב  הנכונה  השעה  זוהי  דרשב"י,  דהילולא 

טובים ולחדש את אותה התעוררות, להיזכר בכל הקבלות שקיבלנו על עצמנו להיטיב את דרכנו, ולחזור 

ולשוב אל ה' אלקינו.

***

בפרשתנו אנו קוראים את דברי התוכחה שהזהיר הקב"ה את בני ישראל על מה שיקרה אילו לא ישמעו 

ל  ְמעּו ִלי ְולֹא ַתֲעשּׂו ֵאת כָּ לקולו ויעזבו את מצוותיו, התוכחה פותחת באזהרה )כו, יד-טז(: "ְוִאם לֹא ִתשְׁ

ה ּזֹאת ָלֶכם וגו'", לאחר העונשים הכתובים בפסוקים הבאים באה האזהרה:  ה וגו' ַאף ֲאִני ֶאֱעשֶׂ ְצוֹת ָהֵאלֶּ ַהמִּ

ַחּטֹאֵתיֶכם", לאחר שבע  כְּ ַבע  ה שֶׁ ַמכָּ ֲעֵליֶכם  י  ְוָיַסְפתִּ ִלי  מַֹע  ִלשְׁ ְולֹא תֹאבּו  ֶקִרי  י  ִעמִּ ְלכּו  "ְוִאם תֵּ יט(  )שם, 

י  ם ִעמִּ ה לֹא ִתוְָּסרּו ִלי ַוֲהַלְכתֶּ ֵאלֶּ הקללות הכתובות בפסוקים הבאים )שם, כג-כד( באה שוב אזהרה: "ְוִאם בְּ

ַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם", וגם כאן לאחר שבע הקללות  יִתי ֶאְתֶכם גַּם ָאִני שֶׁ ֶקִרי ְוִהכֵּ ֶכם בְּ י ַאף ֲאִני ִעמָּ ֶקִרי ְוָהַלְכתִּ

ֲחַמת  ֶכם בַּ י ִעמָּ ֶקִרי ְוָהַלְכתִּ י בְּ ם ִעמִּ ְמעּו ִלי ַוֲהַלְכתֶּ זֹאת לֹא ִתשְׁ הבאות באה שוב אזהרה )שם, כז-כח(: "ְוִאם בְּ

ַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם". י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני שֶׁ ְרתִּ ֶקִרי ְוִיסַּ

מהו אותו 'קרי' שאם ילכו בו עם הקב"ה יתווספו עוד ועוד צרות ועונשים? הדבר מבואר בדבריו הנודעים 

של הרמב"ם )פ"א מתעניות ה"ג(: "אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע 

לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות 

אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי 

שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי".

***

הנורא  האסון  לאחר  ישראל  כלל  כל  אצל  שהיתה  לתשובה  ההתעוררות  את  הזכרנו  המאמר  בפתח 

זו נקרה  ו"צרה  זה ממנהג העולם"  זרות של "דבר  נושבות להם רוחות  במירון, לדאבוננו בשולי המחנה 

נקרית", כבר בעת נשמע על נגיף הקורונה היו שמיהרו בפאניקה לסגור את בתי הכנסיות ובתי המדרשות 

ולעטות על עצמם מסיכות וכפפות - תחת להתעורר לשוב אל השי"ת ולתקן את מעשינו, גם לאחר האסון 

הנורא במירון נשמעו דברים חמורים כאילו מן הצורך לבטל את ההילולא כצורתה מימים ימימה ולמסור 

את השליטה על הציון לידי הציונים, ואך לאחרונה התפרסם על הוראה מקוממת לחלל שבת בנשיאת 

נשק בשל "המצב הבטחוני", וישנם עוד דוגמאות למכביר על זו הדרך, כאשר הצד השווה שבאותם רוחות 

כפירה הוא שההתמקדות היא אך ורק בתיקון הדרכים הגשמיות שדרכם באה הצרה, ולעומת זאת הזנחה 

מוחלטת של הצורך לשוב בתשובה.

)כמובן שאין כוונת הדברים שמותר להסתכן ולסכן, אלא שההשתדלות בכל אלו הדברים צריכה להיות 

ולא ע"פ הוראות שרירותיות המונפקות מתוך שנאת הדת, כאשר עיקר ההתעוררות  כפי כללי ההלכה 

צריכה להיות בתשובה ומעשים טובים(.

על רוחות כפירה אלו שמונעות מלהתעורר לשוב בתשובה שלימה מזהירה אותנו התוה"ק שהן מביאות 

לכך שרח"ל תוסיף הצרה עוד צרות אחרות, ועלינו לעמוד על המשמר לבל יחדרו דעות פסולות אלו 

פנימה אל תוך מחנה היראים והחרדים לדבר ה'.

נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה

                                                     המשך בעמ' 4 <<<



על הפרשהעל הפרשה

כי לזה אמר ראשונה והשימותי את מקדשיכם לכלול 
הרעות  כל  אחריו  נמשכו  אשר  שני  מקדש  שממות 
ונרדפים  מטולטלים  ונעים  נדים  בעודנו  שהזכיר 
בארצות אויבינו, כי הוא ודאי זמן ארוך להרצות הארץ 
את שבתותיה כמה פעמים.         )עקידת יצחק, שער ע'( 

ע"י הגלות אנו מקיימים עול מלכותו 
עלינו, והוא סיבת קיום נפשותינו לפניו

ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא 
ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶהם.

והשי"ת מניחנו בגלות כי הוא מכפר עונותינו ועל ידו 
אנו מקיימים עול מלכותו עלינו, וגם הוא ית' בראותו 
למען  הצרות  סובלים  אנחנו  כי  עמו  העזה  אהבתנו 
שמו באהבה, על כל פשעינו יכסה ויקיים בריתו עמנו, 
כענין שנאמר ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא 
מאסתים ולא געלתים לכלותם וגו', ר"ל בסבת היותם 
ולמה,  וגו',  געלתים  ולא  מאסתים  לא  אויביהם  בארץ 
גם  אלקותי  מקיימים  שהם  כשם  אלקיהם,  ה'  אני  כי 

דרך התורה היא ההכנעה
ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי ֹמֶרְך ִּבְלָבָבם ְּבַאְרֹצת ֹאְיֵביֶהם 

ְוָרַדף ֹאָתם קֹול ָעֶלה ִנָּדף. 

)פי'  מהם  אינו  לאכול  בוהי'  שאינו  כל  חז"ל  אמרו 
לאכול  והי'  ישראל  על  וילך  בפ'  נאמר  זה  דעונש 
שהאומות יאכלו בהם, ואמר בחגיגה מי שאין מתקיים 

בו עונש זה שהאומות אוכלים ממונו אינו מישראל(.

נגד  בלבבו  מורך  שאין  מי  גוונא  כהאי  כאן  גם  וי"ל 
שנה  כמאה  זה  עמלים  והציונים  מהם,  אינו  האומות 
הכנעת  את  לעזוב  זה  בענין  המחשבות  את  להפוך 
מן  ומתלוצצים  באומות,  ולמרוד  ולהתקומם  הגלות 
ההכנעה, והם באמת מן הערב רב כאשר כתבו עליהם 
רבותינו. ובעווה"ר למדו מהם ישראל ונשפעו מדעות 
המינות שלהם, אף אותם שאין עוברים על השבועות 
והורגלו להרים  מ"מ את הכנעת הגלות הרבה עוזבים 
ראש נגד הגויים, והוא היפך דרך התורה, גם להצלה מן 

העמים עצה התורה להכנע להם.

וכשהיו  הלב,  וערלת  קשיות  הוא  החטאים  שורש 
וקשיות  גובה  להם  גרם  בארצם  מחוזקים  ישראל 
לשבור  העמים  בין  הקב"ה  הגלם  לכן  לחטוא,  הלב 
כדי  הלב  מורך  בא  זה  ולתכלית  ערפם,  וקשה  לבם 
שישובו בתשובה ויתלו עינם להקב"ה. והציונות דהיינו 
מחשבת ההתקוממות וכן עזיבת ההכנעה שנשתרבבה 
המחשבה  את  להעתיק  זה,  ענין  היפך  הוא  אלינו 
שאי  ומובן  עצמם.  לכוח  עיניהם  ולתלות  מהקב"ה 
יהי' מוכרח להביא  נגד הקב"ה, וח"ו  אפשר להתחכם 
מצב שלא יוכלו להתקומם על דרך אם תלכו עמי קרי 
וגו' כמבואר בפרשה לעיל, לכן נאחז דרך התורה ושב 
ורפא לנו.                                                   )חלקנו בתורתך(

התוכחה על ביטול השבתת הארץ 
בשביעית

ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר.

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת 
עוד שלא  כל  ירצה  ֶאְזֹּכר.  ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹּכר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי 
יכנע לבבם הערל אלך עמם בקרי ולא יגין עליהם שום 
יעקב  את  אשר  בריתי  את  שאזכור  פי  על  ואף  זכות, 
אביהם, ואף את בריתי אשר את יצחק אביו אשר נעקד 
לפני, ואף את בריתי אשר את אברהם אביהם אשר היה 
ראש היחס ותחלת האמונה, לא יועיל להם, כי את כלם 
אזכור והארץ אזכור יותר, כי עלבונה תמיד לפני מאשר 
לא שבתו בשבתם עליה ומכרו את עצמם לעבדים לה. 

ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם 
ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחֹּקַתי 
ענין  הוא  ומצותן  השִמטות  שסוד  ביאר  ַנְפָׁשם.  ָּגֲעָלה 
והוא  לה,  חוצה  או  בארץ  בהיותנו  בין  עלינו  שהוטל 
וביען  יען  מהם  בהשמה  שבתותיה  את  ותרץ  אומרו 
ענין  כי  נפשם,  געלה  חוקותי  ואת  מאסו  במשפטי 
התורה  משפטי  מיאוס  עצמו  הוא  השמיטות  עזיבת 
וגיעול חוקיה, אשר יוכלו לשבות מהם בהשמה מהם, 
ויען לא שבתו יארך עליהם הגלות כמו שכתבנו בשער 
מפלשות  האחרונות  התוכחות  אלו  כי  ויראה  הקודם. 
ובאות עד סוף הגלות המר הזה אשר אנחנו באפלתו, 

● לחידודא ●

מרבה ישיבה מרבה חכמה
ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו.

שתהיו עמלים בתורה. )רש"י(

התורה  בעיון  נפשו  לענות  גדולה  מצוה  והנה 
ולהצטער בחסרון הבנה, ואז יראה ה' בעניו ויאיר עיניו, 
ואמרו ז"ל )אבות ב, ז( מרבה ישיבה מרבה חכמה, ונ"ל 
)כא.(  ישיבה ע"ד שאמרז"ל במִגלה  ע"ד הלצה לשון 
קשות בישיבה רכות מעומד, ולכן נקרא לימוד דדבוק 
ומרבה  ישיבה,  בוריו  על  הענין  ולברר  לעיין  חברים 
עד  למקום  ממקום  לילך  וצריך  חכמה  מרבה  ישיבה 
ותהיו  "תלכו"  בחקותי  וז"ש  תורה,  מקום  שמוצא 
עמלים בתורה.                                                )כתב סופר( 

עסק התורה יחד עם קיום המצוות
ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם.

ואת  אומר  כשהוא  המצות,  קיום  זה  יכול  ופרש"י 
מצותי תשמרו וגו' הרי קיום המצות אמור, הא מה אני 
מקיים אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, עכ"ל. 

שיהיו  זה  ענין  התורה  הודיעה  למה  להבין  וצריך 
ולכאורה  תלכו  בחקותי  אם  בלשון  בתורה  עמלים 
בתורה,  עמלים  שתהיו  בפשטות  לכתוב  צריך  היה 
בתוכה  הטמינה  שהתורה  פעמים  כמה  אמרנו  וכבר 
על  ולהתגבר  לקיימה  איך  ללמדינו  ותחבולות  עצות 
ונכתבו  לקיימה,  שקשה  במקום  ובפרט  המכשולים 
שיש  תמיה  או  דיוק  ע"י  הרמז  וִיָוַדע  ברמז,  הדברים 
התמיה  או  הדיוק  מיישוב  היוצא  וחידוש  בהפסוק, 
הוא  והרי  ברמז,  בדבריה  טמנה  שהתורה  העצה  היא 
כדוגמת תפוחי זהב במשכיות כסף, וכאן צריך להבין 
ההליכה  כתיבת  ע"י  התורה  עמל  ענין  שהזכיר  כנ"ל 

בחוקות השם.

בזה,  התורה  רמזה  מה  המכוון  אל  לבא  ובכדי 
נקדים ענין אחד והוא, שיש בני אדם אשר מחד גיסא 
מתחזקים עצמם בענין אחד מעבודת השי"ת, ומאידך 
לעבודת  הנוגעים  ענינים  שאר  הם  מזניחים  גיסא 
השי"ת, והם מרוצים בזה הענין אשר הם מחוזקים בו.

ואם נבא לפרט כל הפרטים יארוך שעות רבות, אמנם 
מתחזקים  אשר  אדם  בני  שיש  והוא  נפרט,  אחד  ענין 
ויודעים מעלת השלום,  להתרחק ממחלוקת  בעצמם 
על  במחלוקת  לצאת  וכשמזדמן  בזה,  מתרצים  והם 
מפירי התורה והנגררים אחריהם הם עומדים מן הצד 
זה  גם  והרי  ממחלוקת  מתרחקים  הם  אשר  בטענה 
רבינו  ופשיטא שאינם מקיימים מה שכתב  מחלוקת, 
יונה )שער ג' סי' נ"ט( וז"ל, מי שאינו מחזיק במחלוקת 
על המתיצבים על דרך לא טוב ומושכי העון, הרי הוא 

נענש מפשעיהם לכל חטאתם וכו'.

עם  בבד  בד  בתורה  עסקו  שיהא  הוא,  לזה  והעצה 
העמל  ענין  כאן,  תורה  שרמזה  וזהו  המצות,  קיום 
בתורה בכתיבת הליכת בחוקות השם, לרמז ששני אלו 
ואדרבה  מחבריה,  חד  מתפרשין  דלא  ריעין  תרי  הם 
אחד צריך להשני, ואם יתחיל להתנהג בדרך זו דהיינו 

תורה ומצות יחדיו יעלה מעלה מעלה.

)עבודת בנימין, רעוא דרעוין בחוקותי תשנ"ב(
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ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות. 

פירש"י בקומה זקופה.

וקשה הא איתא בגמ' )קדושין דף ל"א ע"א( אמר 
רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע אמות 

בקומה זקופה שנא' מלא כל הארץ כבודו.

תשובות והערות ניתן לשלוח בפאקס או בדוא"ל 
או להשאיר הודעה בתא קולי כמפורט בעמוד 4

תשובה לשאלה משבוע שעבר:
ֶאת  תֹּאְכלּו  ַהָשֶּׂדה  ִמן  ָלֶכם  ִתְּהֶיה  ֹקֶדׁש  ִהוא  יֹוֵבל  ִכּי 

ְתּבּוָאָתּה.
היא  "מה  ה"ז(  פ"ד  שביעית  )ירושלמי  חז"ל  דרשו 

קודש אף תבואתה קודש".
דינו  שיהא  בשביעית  והושרש  שנזרע  דבר  יתכן  איך 

כשמינית?
פירות  "וכן  הי"ג(  משמיטה  )פ"ד  הרמב"ם  פסק 
וקטניות  בתבואה  שביעית  למוצאי  שיצאו  שביעית 
והפרגין  המעשרות.  עונת  אחר  הולכין  ואילנות 
לזרע  שזרעו  המצרי  ופול  והדוחן  והאורז  והשומשמין 

אחר גמר הפרי. והירק אחר לקיטתו".

ויתירה מזו פסק הרמב"ם )שם הט"ו( גבי פול המצרי 
ונלקט  לירק  זרעו  אם  בשביעית  וזרעו  עבר  שאפילו 
בשמינית דינו כשל שמינית, אמנם הראב"ד פליג עליה 
ש"לא מצינו בזורע בשביעית שום היתר, שהרי אמרו 
הנוטע והמבריך פחות מל' יום לפני ר"ה אסור לקיימן 
ומסיק  יעקור",  במזיד  בשביעית  והנוטע  בשביעית 
ד"לא משכחת לה אלא בשזרעו גוי, אי נמי במקומות 
בהו  אמרינן  דלא  דאפשר  מדבריהם  שהשביעית 
הר"א  שהקשה  "ומה  כתב  קורקוס  ובמהר"י  יעקור", 
לבד  לא  זרע  ואם  לזרוע  דאסור  דאע"ג  לתרץ  נראה 
במזיד אלא אפילו בשוגג יעקור, מכל מקום הכא בעבר 

וזרע ולא עקר מיירי".

                                                     המשך בעמ' 4 <<<



הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצוק"ל אב"ד לאדז' - לרגל היא"צ י"ד אייר תער"ב )חלק ב'(

לוחם מלחמות ה'

יחד עם היותו זקן מלא רחמים כלפי כל אחד ואחד, 

וכרועה נאמן נשא על זרועותיו את משא הציבור ואת 

היחיד איש איש ומכאוביו, עם זאת כאשר נגע הדבר 

לפגיעה בתורה ובמסורת ישראל לא נשא פנים לאיש, 

גבירים  נגד  אף  ה'  מלחמת  ללחום  התנשא  וכארי 

אדירים ואנשים נכבדים.

סדרי  את  לשנות  בעיר  המתחדשים  בקשו  כאשר 

את  לשאת  דנא,  מקדמת  הנהוגים  והקבורה  ההלויה 

זצ"ל  רבינו  בהם  גער  וכדו',  סוסים  עם  בעגלה  הארון 

בתקיפות והכריז בנחרצות כי כל הימים אשר הוא חי 

לא יקום ולא יהיה כדבר הזה.

פעלו  הציונות  תנועת  של  הראשונות  בשנותיה 

כולל  לומדי  על  שנמנו  "הלשכה"  חברי  בקאוונא 

קאוונא מיסודו של הגאון ר' ישראל סאלאנטער, הם 

המה היו ראשי המעוררים והלוחמים באותה התקופה 

לגדולי  השאלה  נשלחה  ידם  ועל  ובציונות,  בהשכלה 

ישראל כדלהלן:

ומשקצים  מתעבים  ועיר  עיר  בכל  ה'  יראי  רוב  "הן 

את הדעה 'ציונית', וכל מטרת הרשעים אלו ברעיון זה 

לעקור על ידו את כל חוקי התורה והמצוה ולפסוע על 

ראשי עם קודש ולקחת את כל הנהגת האומה תחת 

לכן  אחריהם  הצאן  צעירי  יתפתו  שלא  וכדי  ידיהם, 

זקני  עם  בדברים  שיבוא  הדר"ג  אל  בזאת  פונים  הננו 

הדור לגדור פרצת בני עמנו כי לו יאתה".

מכתב זה נשלח לגדולי ישראל בחתימת הרבנים רבי 

יעקב משה כרפס, רבי שלמה זלמן לאנדא, רבי יוסף 

ראבינאוויץ, רבי שמעון מערקיל, רבי זלמן רובין, רבי 

וואלף טראכטנבערג, זכרונם לברכה.

וע"ז באה תשובת רבינו כדלהלן:

בתורה  המופלגים  הגבירים  מעש  מטיבי  "כבוד 

ויראה כ"ש מו"ה…

חליי  גם  שיבתי  כחי,  חלישת  באהבה.  אחד"ש 

וטרדותי הרבות לא יתנוני להרבות דברים, יסלחו נא 

לי כי אגיד להם מענתי בקצרה.

ותפרוס עליה  מאז החלה החברה המעוקשה לציץ 

ומרה  לענה  כי  בפה  הודעתי  לה,  לסתרה  ציון  נס 

יזרעו ומות יבשילו להמית הנפש הרוחנית. לא באתי 

בכתובים יען ידעתי כי על כל מלה ומלה יסבוני מכתבים 

כי  יתאמרו,  שלא  למען  דבר  להשיב  ואאלץ  רבים, 

נצחוני בהבליהם, ואנכי איש שיבה וטרדות מטרדות 

בכתובים,  יצאתי  לא  וע"כ  מנוחתי,  ידריכו  שונות 

בפראנקפורט  שהגדתי  מה  לי  די  לבי  עם  ואמרתי 

דמיין לרבנים הגאונים שי' ומה שפרסמתי בפה לאדז. 

עיר  לאלקים,  גדולה  עיר  לה',  הודות  לאדז,  העיר  הן 

המרכלת, אלי' יבואו מאפסי ארץ, והבאים לפה הלא 

ישמעו מאשר ציותי להכריז, ובשובם לביתם ולרעיהם 

והגידו למו אשר שמעו ואשר ראו ויצאתי ידי חובתי 

בפרסום דעתי.

הרבנים  מכתבי  עם  היקר  מכתבם  לידי  כבוא  ועתה 

ברוחי  לעצור  אוכל  לא  שי',  והצדיקים  הגאונים 

הציונים  לכבודם:  אומר  והנני  כבודם.  פני  מלהשיב 

ושפתנו  תרום  ידינו  אומרים  הם  לציון,  דורשים  אינם 

לבשו  ציון  ואדרת  ייחלו,  לא  ה'  ולתשועת  אתנו, 

אשר  כהברדלס  בחרמם,  ולצודם  לב  רכי  בה  להונות 

אשר  עד  יבכה  גם  יצחק  לפניו,  ירקד  איש  בפגשו 

ימשכהו בחבלי הוללותו אל חורו, ונפל לפניו ואז ימיץ 

לשד מוחו.

ירחק מהם, אל  יראת ה' בלבבו  וע"כ כל איש אשר 

כי  יאמין  מנתיבותיהם.  רגלו  וימנע  אתם  בדרך  ילך 

ילך בדרך  לא ביד אדם תשועתנו, ואך לה' התשועה; 

התורה כאשר הורו לנו רבותינו לאהבה את ה' ולאהבה 

את עמו ואת כל האדם, ואז ה' יהא עוזר לנו וממרום 

ישלח לנו את הגואל האמיתי, וחלילה לאיש הישראלי 

לבקש תחבולות ולחשוב מזימות. אנו אין לנו רק ליחל 

אל ה', הוא תקותנו והוא ירחמנו.

הנני הדו"ש באהבה מצפה לישועה,

 אלי' חיים מייזל אב"ד דק"ק לאדז.

ג', ג' טבת תר"ס לפ"ק".

עוד  של  מכתביהם  עם  יחד  רבינו,  של  זו  תשובתו 

מקארלין,  פרידמאן  ר"ד  הגאונים  ובהם  הדור  מגדולי 

אליקים  רבי  הראגאטשאווער,  סאלאווייציק,  ר"ח 

זצ"ל,  מליובאוויטש,  מהרש"ב  שפירא,  שלמה 

המבארים את רעת הציונות, נדפסו בספר מיוחד 'אור 

לישרים' שיצא לאור על ידי חברי הלשכה באותה שנה 

- תר"ס, יחד עם עוד מאמרים מחברי הלשכה בגנות 

הציונים.

על פרצת הציונית והמזרחית

רבי  רבינו מכתב אל  כחמש שנים לאחר מכן, שלח 

לבל  פראנקפורט,  אב"ד  זצ"ל  ברייער  זלמן  שלמה 

והמזרחי  הציונות  כת  כנגד  ה'  ממלחמת  אחור  יסוג 

המסוכנות ליהדות.

קל"ב(  עמ'  תרס"ה  )שנת  בהפלס  נתפרסם  המכתב 

רושם  עשו  דורינו  גאון  דברי  "שכמובן  נכתב  ואחריו 

חזק עד מאד בלב כל קוראיהם, כי מי לא יראה אהבת 

ה' ותורתו הבוערת כאש בלב כותבם הגה"צ שליט"א, 

נכנסים  הלב  מן  היוצאים  דברים  רז"ל  לנו  כללו  וכבר 

ללב", מכתב זה נתפרסם גם בהחבצלת כסלו תרס"ה, 

וזה לשונו:

"בשם ד'. ב' מ"ח תרס"ה.

לכבוד ידיד ד' וידיד נפשי הרב הגאון הגדול מפורסם 

בישראל עמוד היראה כ"ש מ' שלמה שי' ד"ר ברייער 

אב"ד בק' פראנקפורט.

אחד"ש ושלום תורתו באהבה.

פרצה  אשר  הפרצה  הנה  גאונו.  כבוד  אל  לי  דבר 

הציונית והמזרחית במדינתנו אין לשער, כי אחרי כל 

לצודד  בידם  עלתה  כנגדם  עמדו  אשר  ההשתדלות 

התורה  לדרך  חוץ  שולל  ולהוליכם  נקיות  נפשות 

והמוסר. עתה נתאחדו יחד וילכו להם לבקש מקומות 

חדשים, וכפי הנשמע הי' גם בפראנקפורט וכי גם שם 

תורתו  בצל  החוסים  מהאנשים  וכי  ידים  להם  מצאו 

דמר נלכדו במצודתם.

נא  יטיב  שי',  גאונו  כבוד  מאת  לבקש  הנני  לזאת 

בלעם  להוציא  בידו  יש  ואם  הוא,  כן  אם  להודיעני 

מפיהם. יען עינינו ראו את המחלה המתדבקת הזאת, 

הם חוטפים שה אחת טהורה מן עדר ד', ואחריו ירוצו 

רבים, מתלא אמרין, תן לשטן שערה אחת והוא יאסוף 

מכת"ר  אכחד  לא  הזקן.  את  גם  הראש  את  גם  אליו 

שי' כי לפי דעתי יש לחוש הרבה אם ח"ו יעלה בידם 

לצוד נפשות כאשר צדו עד כה פן יהפך ח"ו רוב העדה 

הייתי מאריך במכתבי אבל חלישות כחי לא  למינות. 

יתנני להאריך גם מה שכתבתי הי' ברוב עמל.

וד' שלום יתן שלום וברכה וישמור שארית עמו לבל 

ידח ח"ו ממנו נדח, והתועים ישובו ויבקשו את ד' ואת 

תורתו ישמרו כנפשות כל יראי ד' וכנפש נענה הדו"ש 

ומוקירו,

אלי' חיים מייזל".

מצודתו פרוסה בווילנא

והתנגדותו  רבינו  של  הכבירה  השפעתו  מידת  על 

יש  מגיע,  ודתו  המלך  דבר  אשר  מקום  בכל  לציונות 

ללמוד מהמעשה הבא המובא בקורות חייו של ציוני 

אחד ששנה ופירש.

בתולדותיו של אותו ציוני מובא, כי בצעירותו עדיין 

הסתיר את דעותיו המקולקלות וניסה להפיץ בחשאי 

"תרבות עברית וציונית". "באותו הזמן המשיך ללמוד 

עם הפרושים בבית-המדרש הישן בוילנה, עד כי פעם 

הטיח דברים קשים כלפי הרב אליהו חיים מייזל, רבה 

והפרושים  לציונות,  המזיקה  פעולתו  על  לודז,  של 

התמסר  אז  ורדפוהו.  החרימוהו  שבבית-המדרש 

עמד  שנתים  במשך  התכוננו  ואחרי  חול  ללימודי 

בבחינה וקיבל תעודת בגרות של גימנסיה רוסית".

ממעשה זה נוכל ללמוד, כי אם לציוני הנסתר בבית 

רבינו  של  פעולותיו  על  כך  כל  כאב  בווילנא  המדרש 

המזיקות לציונות, עד כדי שהטיח נגדו דברים קשים, 

למרחקים,  פרוסה  היתה  אכן  מצודתו  כי  הוא  אות 

והציונים ראו בו אבן נגף לשיטתם הקלוקלת.

ואך למותר הוא להדגיש את הנהגתם של הפרושים 

בבית המדרש דווילנא, שכאשר שמעו מפיו של הציוני 

עד  ורדפוהו  החריוהו  מיד  רבינו,  כלפי  קשים  דברים 

שנאלץ לעזוב את בית המדרש ולילך למקום הראוי לו.

גלה כבוד מישראל

רבינו נפטר ביום י"ד באייר תרע"ב כשהוא בן למעלה 

נראה  שלא  האדיר  הלוויה  במסע  שנה,  מתשעים 

כמוהו השתתפו רבבות רבבות תושבי לאדז' ומחוצה 

לה, הציבור האדיר כלל לאו דוקא יהודים חרדים אלא 

אף נכרים ושאינם שומרי תורה. הספדים רבים נישאו 

בכל רחבי העולם היהודי ובכל כתבי העת נכתבו דברי 

הערכה לזכרו.

על מצבתו שבבית העלמין בלדאז' נחרט :

"איש אלקים קדוש

ראש גולת אריאל, רכב ישראל ופרשיו, שר התורה, 

המאיר עיני חכמי הגולה בהוראה וסברא, כרוב החסד 

חכם  והענוה,  היראה  כליל  והישר,  הטוב  והאמת 

וחסיד  צדיק  הנאמנים  ישראל  רועי  אביר  חרשים, 

הגאון האמיתי

רשכבה"ג אדמו"ר אליהו חיים זצללה"ה מייזל

רב אבדק"ק לאדז
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הנצחות

מתורתם של ראשונים

לתרומות והנצחות: 053-314-7090

לכל ולכן לא ידעתי כוונת שאלתם, ונר' שר"ל דמאחר 
שעשו כן פן יחשבו העם שהפרושים התירו דבר זה ולכן 
תשו'  רוצים  זה  ומפני  כן,  לעשות  אדם  כל  מותר  עתה 
כדי לפרסם שהעושה כן לפי תוה"ק אינו מכלל ישראל, 
לא  ושהמשרד  לעדות,  ואף  דבר  לכל  פסול  הוא  והרי 
רואה  איני  עתה  הנמסרים  לענין  אמנם  כד"ת,  עשו 
תועלת דמאי דהוה הוה, וזה ההתעוררות היה מן הצורך 
לעשות מקודם דוקא, ועתה מן השמים ירוחמו ויצילם 
בזכות תה"ק המחוללת בין העמים כי באו עוברי התורה 

וחללוה בעוה"ר.

בעיר  צוחה  קול  ששמעתי  דמקודם  אגיד  זה  ואת 
 ... להר'  ואמרתי  בטני  ותרגז  שמעתי  קובלנא,  שעשו 
מה המעשה הרע אשר עשיתם שלא בד"ת, והוא השיב 
דחלילה שיעשו כן, ורק אחד מאן דהוא ולא הזכיר שמו 
יתפרסמו  שלא  החוברות  שיעכבו  רק  להגיד  שהלך 
ויען שחשבתי שהוא מדבר אמת,  בעולם ולא עוד, 

אמרתי לו דאין זה תקון גמור שאפשר שיבואו אחרים 
המעוררים  את  לבטל  בס"ד  אעשה  אני  אבל  כן,  ויעשו 
מה  ה"י  קוק  מהרא"י  הר'  שיבטל  בזאת  אך  לגמרי, 
שכתב בקונטרסיו דברים אשר לא כד"ת דזה הוא סיבה 
דנותן אצבעו בין שיניהם של היראים החרדים לדבר ה', 
בקונט'  במשור  שהוכחתי  וכמו  תה"ק  נגד  שהוא  מפני 
דברי  אם  כי  תועלת  שום  בהם  אין  וגם  ע"ז,  מיוחד 
חניפות לאפקורסים כדי שיחזיקו בידו, והר' הנ"ל השיב 
שאם לא היו מדברים עליו הוא היה משתדל על זה, ואני 
השבתי לו שזה הוא ענף מן השורש ואם יתקן השורש 
גם הענף יתוקן, ושוב אמר כי כבר בטל ביטול גמור כל 
וגם  מגור,  האדמו"ר  ביד  הוא  והרי  בקונט',  שכתב  מה 
כמו  פרסם,  שלא  כיון  הוא אמת,  אם  דאף  ע"ז אמרתי 
ולדברו  בזה,  יטפל  שהוא  הבטיחני  דבר  וסוף  שאינו, 
קשה,  במאסר  שנכנסו  שמעתי  שאח"כ  ויען  הוחלתי, 
ולא  נכונה,  בפיהו  ואין  דחיות  רק  היה  שהכל  ידעתי 
רציתי לראותו עוד, כי מה אוכל לעשות, דאם הרבנים 

ואנכי הרואה שבעיר הזאת  יעשו העם בעוה"ר,  כן מה 
תצא  מציון  כי  הארץ  לכל  משוש  יופי  כלילת  שיאמרו 
ח"ה  שנתרבה  מלבד  כעת  מירושלים,  ה'  ודבר  תורה 
אין  כי  או"ה  בדיני  מכשולות  כמה  זאת  ועוד  ותה"ק, 

דורש ואין מבקש. 

ובכן קול קורא במדבר, אל אצילי בני ישראל היראים 
הכניסנו  ומי  נפשי  עלי  שלום  יאמרו  שלא  ה'  דבר  את 
בתגר זה, תדעו כי ה' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, 
האלוקים  כי  מתרדמתכם  והקיצו  משנתכם  עורו  לכן 
ה'  לעזרת  השרים  קומו  נעלם,  כל  על  במשפט  יביא 
תה"ק  דגל  להקים  מצוה  מלחמת  ללחום  בגבורים 
ושלום ירושלים ושלום ישראל וזכות הרבים תלוי בכם, 
והקולר תלוי על צוארכם, ואני את נפשי הצלתי, וה' לא 

ימנע טוב להולכים בתמים.

הכ"ד עומד ומצפה ישועת ה' נאדר"י

שלמה אליעזר אלפאנדארי

<<< המשך מעמ' 1

לעילוי נשמת 
כ"ק אדמו"ר רבי משה 

אליקים בריעה בהרה"ק רבי 
נחמן זצוק"ל מספינקא  
לרגל יומ"ד - כ"א אייר תשפ"א

לעילוי נשמת 
הרה"ג רבי אהרן משה ב"ר 
מרדכי זאב שווארץ זצ"ל 

נלב"ע כ"ג אייר תש"פ

בן הרב הגדול המופלג והמופלא מוה"ר משה זצ"ל

ורבותיו. הרמ"א, רבנו אליעזר  גאוני ישראל  מגזע 

אשכנזי בעל מעשי ה', המהרש"א, המהר"ם מלובלין, 

המגלה עמוקות, התיו"ט, המהרש"ק זצ"ל זת"ע

הק'  ותורתו  לעמו  הקדיש  ומאדו  נפשו  לבבו  כל 

שלום  ומשפט  אמת  בשרביט  ישראל  את  וישפט 

כלו  העם  סבל  נשא  ה'  ברוח  שנה.  משבעים  יותר 

מכשול  להסיר  עמו  מלחמת  וילחם  והכלל,  היחיד 

התורה  חומות  ויבצר  משונאיו,  עליו  להגן  מדרכו, 

הרביץ  לאלפים,  אסירים  הוציא  לומדיה.  קרן  וירם 

וישב  בפרץ,  עמד  פעמים  שלש  לרבבות,  תורה 

יתומים  על  בצדקתו  סכך  נעצרה.  והמגפה  ה'  חמת 

ואלמנות ויהי משען עניים, כל בתי התלמוד והחסד 

רב  חי  איש  מאורנו,  פני  בהוד  יסדם,  ידו  בקהלתנו 

פעלים, ראו הכל כי שם עבד ה' נקרא עליו.

זרח שמשו יום ש"ק ט' סיון תקפ"א, ובא השמש 

יום ד' י"ד אייר תרע"ב.

האראדאק  בק"ק  והרבנות  התורה  כתר  נשא 

דרעטשין פרוואני לאמזא, וכארבעים שנה שפט את 

עדתנו זכותו תגן עלינו בשמי מרום"

קיום  סבת  הגליות  כי  נמצא  לפני,  אעמידם  אני 
נפשותינו לפניו ית' והם טוב גמור.

)חסדי ה' לר"י יעב"ץ, עמ' ל"ז בסוד"ה הפרק 
התשיעי(

אשר אתם אומרים נהיה כגוים
ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסִּתים 
ְוֹלא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' 

ֱאֹלֵקיֶהם.

נ"ל כי בשתי נסיונות נתנסו בני ישראל בהיותם 
ברחמיו  וה'  ושמדות,  גזירות  ידי  על  א'  בגלות, 
הגדול  היותר  ב'  צרתם.  בעת  להם  עמד  הרבים 
בימינו  כמו  להם  שניתן  וחופש  דרור  ידי  על 
אלה, וחשבו ישראל להיות ככל הגוים ולהתערב 
עמהם ולהתדמות להם ומעשיהם, והשם יתברך 
כ,  יחזקאל  )עי'  יחזקאל ע"ה  נביאו  יד  השיב על 
וביד  תהיה,  לא  היו  רוחכם  על  והעולה  לב-לג( 
כהמן  קשה  מלך  להעמיד  עליכם  אמלוך  חזקה 
ה'  כרת  אשר  הברית  זאת  כי  צז:(,  סנהדרין  )עי' 
בחסד  אותנו  לייסר  הקדושים  אבותינו  עם 

ורחמים כאשר ייסר איש את בנו, ועיני ה' עלינו 
תמיד, ולולי כן כבר אבדה זכרוננו ח"ו עוד מימי 
לא  הבטיחנו  אלו  הבטחות  ובב'  אחושורוש, 
על  הגוף  כליון  לכלותם  געלתים  ולא  מאסתים 
היא  בריתי  להפר  לא  וגם  ושמדות,  גזירות  ידי 
מאסתים  לא  בזה  גם  ברית  שנקראת  התוה"ק 
ה'  אני  כי  ח"ו,  הגוים  ככל  להיות  להם  שאניח 
טבעת  הסרת  וגדולה  בדין,  אלקיהם  ברחמים 
ישראל  של  לבן  הקריב  ופרעה  יד.(,  )מגילה  כו' 
לאביהן שבשמים )שמו"ר כא, ד( )אמר אברהם 
]-הוא הגה"צ רבי אברהם סג"ל פאללאק דומ"ץ 
דק"ק באניהאד בן הגה"ק המחבר זצוק"ל והמו"ל 
ספר וידבר משה[ עיין מדרש רבה ריש פר' תצוה 
וק"ל.  עש"ה(,  וגפן  לזית  ישראל  נמשלו  למה 
ובספר משכיל אל דל )ח"ב כלל ד' פרט ב'( פי' 
כסילים  לגו   - שבט"  יסור  "לא  י(  מט  )בראשית 
כפעם  לעוררם  "מיהודה",  ג(  כו,  משלי  )ע"פ 
מחוקק  יסור  לא  כן  ידי  ועל  קשה,  במלך  בפעם 

התורה מבין רגליו, וק"ל.

)וידבר משה להגה"ק רבי משה הלוי פאללאק 
זצוק"ל אבדק"ק באניהאד, מובא בספר חותם האבות(
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נתרם ע"י החפץ בעילום שמו

לכבוד התנא האלקי רבי 
שמעון בר יוחאי

ולזכות המוסרים נפשם למען כבוד 
ציונו הק' וקיום ההילולא בטהרתה

לטובת נשמת 
הרה"ק רבי מנחם מנדל

ב"ר יוסף מרימנאב זיע"א 
לרגל יומ"ד - י"ט אייר תקע"ה


