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  פתח דבר    
ולדות יעקב יוס� ק ת"בספה' וכ. עשה ל� רב והסתלק מ� הספק רב� גמליאל היה אומר) ז"א מט"פ(אבות  במשנה

רק שזה ', וכו שיל� למסעיו עד אשר תדבק נפשו הזכה בסבה ראשונה יתבר�' כי תכלית אד� השל� וכו ,פרשת ויקרא

� אמרו הדבק בתלמיד חכ� שהוא דבוק לכ', וכי אפשר וכו) ב"כתובות קיא ע(ס "אי אפשר לכל אד� כמו שדרשו בש

לכ� היצר הרע מקטרג שלא יזכה , ולפי שזה מעלה נפלאה תכלית הכל. י"י ואז על ידו יוכל הוא ג� כ� לידבק בהש"בהש

לכ� ציותה , ח"ח שיהיה פירוד בינו ובי� הת"י על ידי קושיא וספיקות שהוקשה לו על ת"לדבק בתלמיד חכ� הדבוק בהש

אי� ל� ', ודרשו אפילו אומר על ימי� שמאל וכו, )א, דברי� יז(� הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל התורה לא תסור מ

  .ש"ע', וכוונראה לי שזהו עשה ל� רב והסתלק מספק . כדי לסלק הספק' אלא שופט שבימי� וכו

  י מורה דר�"הנהגת ישראל הוא רק ע

ה "ומשה רבינו ע ,וובי� עמ' בי� ד ח� אשר היה השלילפניה ישה רק על ידי שהיה עומד איהנהגת ישראל מעול� הו

וכמו  כצא� אשר אי� לה� רועה 'לא תהיה עדת דאיש על העדה וות חאלקי הרו 'יפקוד ד) פינחס' פ(התפלל ואמר 

אלקי הרוחות לכל בשר ' ה התפלל יפקוד ד"שמשה רבינו ע: ק"ז וזל"ע בחידושי תורה שנת תשט"ק זי"שאמר רביה

, ה שלא יפלו לגמרי"כ התפלל משה רבינו ע"ע, ה ראה לפניו כל הדורות וג� שפלות הדורות"שהקב, איש על העדה

  .'נשאר עוד קצת אמת ג� בשפלות הגדול וכו' ויהי

וכמו שהתפלל משה רבינו על זמני� אלו שגדול מאוד , ת ברוב רחמיו וחסדיו"ויעזור השי, ל ש�"וסיי� רבינו ז

והוא ברכה ממשה רבינו לישראל שבאיזה שפלות ", כצא� אשר אי� לה� רועה 'עדת ד' כ ולא תהי"השפלות אעפ

  .ק"כצא� אשר אי� לה� רועה עכל' עדת ד' ז לא תהי"שיהיו בהסתר תו� הסתר עכ

ע הרועה הנאמ� ג� הוא דאג לדורות הבאי� שלא נח ולא שקט עד שלעת זקנתו עלתה בידו ליסד "ורבינו הקדוש זי

וזכו להעמיד הקריה הזאת ע� מוסדות החינו� וכל , יוכלו להנצל מישיבת הכרכי� קשהקריה נאמנה לקהל עדתו ש

  .צרכי הקהלה לתפארת כל בית ישראל

שהקהלה והמוסדות הקדושי� המשיכו בדר� , כוחו של אותו זק� ותפלותיו הקדושי� עמד לנו ג� לאחר הסתלקותו

  . ע"בינו בעל הבר� משה זיה מר� ר"תחת הנהגת ב� אחיו הלו והצליחו הקודש ופרחו וגד

  ד"לעבוד עבודת אב

, תרבו התושבי� מבית ומחו#ובכל שנה ושנה נ גדיי� נעשו תישי�ע ש"בראות מר� רבינו הקדוש הבר� משה זי

ורוב בני . 'ט דקהלתינו הק"י האקרו"ונתקבל ע', א לרב הקרי"ה מר� רבינו שליט"הציע למנות את בנו הגדול והחביב ה

והרבה , ד נאמ� לכל דבר ודבר"דאג כאב, א מילא את תפקידו בנאמנות"ורבינו שליט, � מרותוהעיר קיבלו עליה

. ובניית מקוה טהרה המפוארה, כהרחבת מוסדות החינו� לבני� ובנות, והרחיב פעולות רבות ויסד מוסדות ציבוריי�

ועדות למשמרת הקדושה והעמיד כמה ו', ע� כל ההידורי� שנהגו רבותינו הק, והקמת הבית השחיטה המהודרת

  .ובכל עני� ועני� הול� בעקבות הקהלות הקדושות בישראל שלפני המלחמה, והחינו� ועוד

  בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי

כאשר ראו , והמשיכו לה� איזה תמימי לב, ולעומת זה היו קומ# קט� של עזי פני� שבדור אשר בהפקירא ניחא להו

התחילו לעורר מדני� ומחלוקת ושננו כחרב לשונ� והפיצו כתבי , ע"זי שהציבור קבלו מרותו של מר� הבר� משה
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ופרשו עצמ� מ� הציבור והקימו לה� , ל"זצ' ובעטו במרותו של רבינו הק, פלסתר עד שפרקו מעליה� עול תורה

מה רק בכל עת מצוא לוקחי� הוראות ממי שמורה לה� כרצונ� ו, ולא קבלו עליה� שו� רב או מורה, מוסדות נפרדות

  .אותוצאותיו מי ישורנה האי� נראה קהילה כשאי� לה� מורה דר� כראוי. שישר בעיניה�

ע ע� דייני הקהילה גילו אז דעת� דעת תורה לאסור איסור שלא לעשות שו� מוסדות נפרדות "זי' רבינו הק

ל הצטרפו "זצ ד הגדול שבירושלי� ובראש� הגאו� האדיר פוסק הדור בעל תשובת מנחת יצחק"וג� הב, בקריתינו

והפורשי� לא התחשבו ע� הוראות גדולי הדור וכדי , בועוד הוסיפו להזהיר באזהרה חמורה שלא לסייע אות�. לאיסור

לחלוק על גדולי הרבני� שאי� שו� איסור ' אמרי אמת'להכשיר מעשיה� המקולקלי� הוציאו לאור קונטרס בש� 

וג� כתבו דברי שטנה לערער על , וי פני� בתורה שלא כהלכהת בגיל"והעתיקו קטעי� מספרי השו, במוסדות נפרדות

להוכיח הזיופי� ' על התמורה'ואז הוציאו בני הכולל קונטרס מיוחד בש� . א בקרית יואל"הרבנות של מר� רבינו שליט

ונתברר ש� להלכה עני� הרבנות וכח הקהלה וכח הרבנות לעמוד על המשמר , והסילופי� שעשו בהעתקות התשובות

  .גור גדר לעשות סייג לתורהלגד

ומ� הראוי . ובכל דור ודור היו כאלו שרצו לקעקע יסוד קהילות קדושות בישראל, ואי� כל חדש תחת השמש

ק דעיר "ל הראה"להרב חיי� פריינד זדל"ק בעל לבושי מרדכי זצ"הגה' להעתיק מכתב קודש ע� דברי חיזוק שכ

ב "ק מהריט"פ בנש"ת הרב הגאו� הגדול המפורס� צדיק תמי� חסואשר בו הודיעני מבחיר: ...ל"וז, ו"סאטמאר יצ

ואל יקשה על לבבו מאשר הכביד עליו משאת מאומה בעת . ...מ דקהלתכ�"ד ור"ו לאב"ק קראלי יצ"א אבדק"שליט

ל בעת בחירתו "ט ז"ק קדיו"מ סה"ד כי ידוע בזמ� הבחירה במר אביו מר� הגאו� הקדוש בעה"הבחירה הלא זה מעשה בע

ו וכמה גדולי הדור יצאו למלחמת מצוה כנגד� וג� אני יצאתי ללחו� נגד� ונמנה לאסור הצד "ק סיגעט יצ"ד דק"בלא

י כי לא ירפו ידיו ואדרבה יתאמ� בכל "כ נ"רק נא ונא בבקשה למע. ותקותי כי בקהלתכ� לא יבא הדבר לידי כ� שכנגדו

... רתו ש� במקומכ� במוקד� וברכו על המוגמרלהוציא דבר הנכבד אל הפועל ולקבוע די כחו בהשתדלות רב

  .ק"עכלה

  

                                                 
à àåø øáë íåéäù ïåéñð ìòáë íëç ïéàåçø åøãøãúäù êéà úåàéöîä íé" äëéìä øåñéàë ãåàî íéøåîç íéøåñéà íîöòì åøéúäå ì

åãëå úåøéñîå úåàëøòá 'îëà øùà"ì. 
ב
 ïåùìä äæá åáúëå :ä íúåà éë íéåãä ìë ååãé úàæ ìòåé ùåã÷ä ïøî ìù åéìòô úñéøä íäéùòîá íéîøåâù åðéáé àìå åòãé àì íéãéç
éæ"ò ,äøåúä çë ùéìçäì ãé íéðúåðå äùåã÷ä äìä÷ä ìåò ú÷éøôìå . åðéúøåú çëá äøåîç äøäæàå àúééøåàì àáø äòãåî ïàëîå

äæä ìòîì ãé úúìî äìéìç éë äùåã÷ä , ïéôé÷òá åà ïéøùéîá ãé ïúåðù ìòôî åà ãñåî ìëì àåäù ïôåà äæéàá òééñì äìéìçù ïëù ìëå
ç ñåøäì åà ùéìçäì"ë åðéâîå øåãä ÷éãö íé÷äù ùãå÷ä úåãñåî úà å" ÷éæ ùåã÷ä ïøî"øàîèàñî ò . äìà ìëì íéàøå÷ åðà

ç åîîå÷úäù"ðä ùãå÷ä úåãñåî åà äùåã÷ äìä÷ä ãâð å"ì ,äôåøöä úéãøçä úåãäéì äðëñ íéîøåâ äîä äîë ãò áèéä åáùçéù ,
äáåùúá åøæçéå ,åëå äðùåéì äúåëîñå ùãå÷ä äìä÷ä úøèò øéæçäì'.  

öæ ÷çöé úçðîä ïåàâäå"äæá äæ ìò óéñåä ì"ì :ððäèéìù íé÷éãöä íéðåàâä ìù äøåîçä äøäæàäå ùãå÷ä úàéø÷ì äæá óøèöî é" à
ãéáä"ö.  

ç òâåôù äæ øåîç ãòöî åøæçéå úååòîä ï÷úì ãòåî ãåòá åððåáúéù áì ìëá ù÷áîå àøå÷ éððä äãøç êåúîå" áøä ùåã÷ä åðéáø ãåáëá å

ä êàìîì äîåãä 'ë úå÷áö"éæ øàîèàñî ïøî ÷"åëå ò ,' áàëá íúåçä íééñåäåúä úøäæäì åúééöéù äå÷úáå äøåúä ïåáìò ìò"åëå ÷'.  
â  ò"ô ù"úåðáøá äùåøé ïéã à ,â áåøä íäì ùéù äîãð íà íâù íéøáãä øåàéá"íåìë íäéøáãá ïéà ë ,ò"ù  .-  äæ ìë úîàáå

 ìù åúåøî úçú íéôåôë äîä øéòä éáùåúî øëéðä áåøù íéîòô äîëå äîë äúò ãò æà éðî øøáúð øáë øùàá øúåéîë" åðéáø ïøî ÷

èéìù"à ,îëàå"ì. 
ã  òã õéôäì ãçåéîá ñôãðù àîìòá àúìéî éåìéâ àø÷ðä çôñðá íéîëçì ãòå úéá õáå÷á ñôãð"åàâä ú 'öä ' úøùî ïåãéðá

äéáø"øäî ÷"è é"öæ á"öé øàîèàñ øéòá ì"å. 
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  סידור קידושי�

ולאחרונה פרצו פירצה חדשה והעיזו לעבור על תקנת הקדמוני� שאסרו לסדר קידושי� בעיר בלי רשות הרב המרא 

ת שבות יעקב "דלפי המבואר בשו, פ"א גילה דעתו בכתב ובע"# דקרית יואל שליט"והגאו� הגדול הדומ, דאתרא

) 'י' ש סי"ח(ט "ע הביאו להלכה למעשה כמו שנדפס באגרות מהרי"שהעתיק תשובת הכנסת יחזקאל ורבינו הקדוש זי

ו לשו� מא� דהוא לסדר קידושי� בקרית יואל ובהגלילות "דח, בחומר העני� לכל העובר על זה בלשונות נוראות מאוד

חיזוק שהוא מפורס� לגדול בתורה בחריפות  ודבריו אי� צריכי�, א המרא דאתרא"ק רבינו שליט"בלי רשות כ

, והוא תל תלפיות שהרבה מורי הוראות בכל קצוי תבל פוני� אליו בכל דבר קשה ומסוב�, ובקיאות ובהוראה

ע בעצמו לדו� "זי' ט מייסד הקרי"י רבינו הקוה"ז הלא הוא הגבר אשר נתמנה ע"וחו# מכ', צ ראי"והמפורסמות אי

  .ובודאי הוראתו מחייבת את כל תושבי קרית יואל, בכל עניני העיר ולהורת

ולהצדיק מעשיה� , אמנ� היות שהמתפרדי� זה דרכ� כסל למו לזלזל ולהתלוצ# בכל האיסורי� העומדי� כנגד�

� טעמי� בדמות בירור "לטהר את השר# בק, בעיני ההמו� הוציאו מספרי התשובות קטעי� קטעי� קרעי� קרעי�

וכל דבריה� אינ� אלא שקר ומרמה ופטומי מילי , אל תוכח ל#, ש אל תע� כסיל"א� שאי� אחריות� עלינו כמו, הלכה

  .וכש� שמצוה לומר דבר הנשמע כ� מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, בעלמא ואי� ק# לדברי רוח

  אהבת הניצוח יסמא העיני�

כיו� , ילסוההיפ� מזה עליו נאמר אל תע� כ ,ל"וז וצרהי תבעל ביק "במכתב הגה) ל"ד� ק(בספר מלחמת מצוה ' וכ� כ

בדברי� שאינ� כני� בשפת חלקות בדברי השגות בוודאי לא יודה על האמת וידחה כל דברי  הו לנצחמתשכל מג

כ בוודאי "וא, יו� שנראה מכותלי מכתבו שאי� כוונתו אלא לנצחכ בזהז הבחינה "ועכ', וכו לדברי רוח ק#ואי� , עקלתו�

ברי עקלתו� לדחות על כל המשיב לו דואדרבה יחפוש ב, תוממילא לא יודה על האמ, שיעמדו דבריו' ויטנ איזהיש לו 

  .ל"כ בודאי ג� עליו נאמר אל תע� עכ"וא, לדברי רוח ק#כי אי� , ל"כנ

אמנ� כדי שלא יאמרו מדשתקי , ומאחר שלפי הנראה לא נצליח להעמיד� על האמת באמת היתה השתיקה יפה

, ל"ס נטע שורק וז"ק טשאטה בעהמ"במכתב הגאו� הגדול אבדק) ב"ט ע"ד� פ(ש במלחמת מצוה "וכמ', מ וכו"רבנ� ש

א� הוא רוצה להתגדל , לדעתי עת לחשות כי מה לנו ולו' הי, הרב הזה בונה במה לעצמו כדורש מפי הגבורה' וא� הי

ד אמת "י עול� מכירי האמת יכירו וידעו כי הפסלו אשר לו וכל בא' ויהי, ולהראות שהוא יודע לטהר שר# בפלפול שוא

אבל בראותי בקונטרס עי� משפט שהביא דברי ', וצדק ודברי הקונטרס עי� משפט המה דברי� נכוחי� וברורי� וכו

אמרתי בלבי לא עת לחשות הוא אבל הוא עת , הרב המקנטר באוהב משפט שאומר שיקוה שרבני אונגאר� יודו לדבריו

' פ� יחשבו המו� כי מדשתקי, ל"מחדש כל גדולי הדור שנית להרעי� בקול� מול הרב המקנטר הנ שיקימו' לעשות לד

  .ל"ויעידו� לעי� כל כי שקר בימינו עכ, למתלהלה היורה זיקי� הלזה' לי' אודי' רבנ� אודוי' לי

  א� בכלל אפשר לקבל דעת המקילי�

אמנ� א� , י� מוכני� לשמוע ולהקשיב לדעת אחרי�לאלה שעדי, כ ג� אנו ראינו לנכו� להודיע קושט דברי אמת"ע

ויחשוב שכמו שסומ� על הוראותיה� בשאר עניני� , אחד ידמה בנפשו אשר לו הבחירה לסמו� על הרבני� המקילי�

והגאו� בעל ער� שי , הנה סברא וטענה כעי� זו כבר העלה הרב מבראדשי� בספר אוהב משפט. כמו כ� הוא בדבר הזה

בקונטרס ש� אות ): ט"אות נ(ל ש� "וז, � משפט שנדפס בספר מלחמת מצוה דחה אותה בשתי ידי�ל בקונטרס עי"זצ

ו לומר שנכשלו הספרדי� באיזה "ח', ב אשר הקימו לה� שחיטתו אסורה וכו"ש הרב המכריע שהשו"ומ, ל"ב וז"ה ע"נ

                                                 
ה
 éäù ïéùãàøáî áøä ìò åúðååë 'áäåà øôñ øáéçå èòâéñ øéòä ú÷åìçîá íéãøôñä ãöî øøåáä íéãøôñä ÷éãöäì èôùî.  
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, ד דאתרא"א עוד אלא שהתרו בה� הבול', הנה די� זה וכו, ד"את' נדנוד איסור בזה כיו� שעשו ברשות גדולי הדור וכו

הוא מחמיר יותר ' דבני העיר חייבי� לנהוג האיסור שעושה החכ� שבעיר לעשות סייג אפי' ב חדר ב"� בית י"ועיי� רד

ד לאו משו� כבודו לבד "א� לע, ח שבני העיר יעשו כהחכ� שבעיר�"� קילורי� לעי� שזה תק"א� דברי רד', מהראוי וכו

ה דההסכמה של בני העיר תלוי "ס' ז סי"ועיי� רדב, ו ישמעו� לעשות כקילתו ג� כחומרתו לא יעשול אלי"אלא א, הוא

  .ד העי� משפט"רק בחכ� הממונה על הציבור ולא בשאר חכמי� שבעיר עכת

מר כי אתריה  , ל"שוחטי� בבית המטבחי� וז' אודות התקנה להעמיד ב' כ) יג 'יורה דעה סי(ת חת� סופר "שווב

� בדקות כ� יאושר כחו וחילו ואחר שתיק� כ� מתחילה לבני עירו וקבלוהו ופשט מנהגו כ� כמה שני� שוב שהנהיג ג

וג� מי יכול לדו� ע� רב בעירו אולי בקעה מצא בה וגדר בה גדר ואי� כל ', וכוד אחר אינו יכול לבטלו "אפילו ב

ז חכ� "ק דע"ואמרינ� בפ ש"כל מעשיו לש 'המקומות והאנשי� שוי� ואי� לרב אלא מה שעיניו רואות ובלבד שיהי

ויש סוברי� הטע� משו� כבודו של חכ� האוסר ', וכושאסר אי� חברו רשאי להתיר ופליגי הראשוני� בטע� הדברי� 

 ,ומי יחוש חו# ממנו ,מ דמילי דבני מאתיה עליו רמיא"נמצינו למדי� פר', וכו' סמי� אגמרי' ז לא מהני אפי"ולפ

וכל העובר על  ,כל זמ� שלא בטל טע� לא הוא ולא אחר גדול ממנו יכול לבטל ,דר בה גדרומסתמא בקעה מצא וג

' ב' ד סי"כ י"ש דמייתי ש"הרא' תשו' תקנתו אחר התראה יש לדי� א� לא יפסל משחיטה מכא� ולהבא כמשמעו

# נגד הפור# ט ומנהיגי העיר נטורי קרתא שארית ישראל הקדושי� מוטל לגדור ולעמוד בפר"ועל אקרו ,ח"סקל

 .ד החת� סופר"עכ' וכוהעולה 

ל דגדול "ש� דרוב הפוסקי� ס' שכל "ר יצחק לאמפרונטי ז"הגאו� המחבר מוהבתשובת ) ער� אונס(ובפחד יצחק 

תפינא אמינא א� סואי  לאו  דמי: ל"וז' ש� בסו� הת' ואחר שמביא השיטות בזה כ, העיר בעירו הוא כגדול הדור

דמוניות לסברת מא� דהוא נשאר הכח לגדול הדור לבדו להפקיר ממו� בדבר הרשות ולא לרווחא דמילתא דבשני� ק

אבל בימי� , דול ההואגואי לא ציית אינש דינא בעירו היו כופי� אותו לדו� לפני ה, יותלגדול העיר כיו� שהכל כפופי� תח

א תמוז "� כיונתקנו פה פירארא בש ותמתקנית האלה ובזמ� הזה דכבר קימו וקיבלו עליה� כל קהלותינו בתקנה רביע

� בקהלות גו� דל ישבער� תקנות הקהל ומזה ' נות העתיק באות תהתק(ל "רבנ� מורשי כל הקהילות ז כמתסבה ד"השי

א�  תוב ש� גזירותלעיר ההוא לכו# שידור רב אחד לא יוכל רב אחר מח �במקו) כ� המנהג טפשתקדושות שלנו שנ

כל רב בעירו כגדול הדור הוא חשוב , ב או בפני עדי�תתלק מ� הדי� ההוא בכסי ב העיראו שהר, ברצו� רב העיר' לא יהי

  .ל"עכ' וכו ורודמא יפתח בדורו כשמואל בניו

אי� ביכולת רב , בהוראה שנוגע לעיר בי� לקולא ובי� לחומרא, #"הרי לנו שיטת גדולי הפוסקי� דרב העיר או הדומ

מי יכול לדו� ע� רב בעירו אולי בקעה ד, ל"ש החת� סופר הנ"וכמ, וראתואחר מחו# לעיר לכתוב ש� גזירות לבטל ה

א לסמו� על המקילי� נגד "י הלכה א"לכ� פשיטא שעפ', וכו מצא בה וגדר בה גדר ואי� כל המקומות והאנשי� שוי�

 .וע"ק זי"י רביה"א שנתמנה להורות ע"# שליט"הרב מרא דאתרא ונגד הדומ

ראשית שלא , ל המעיי� לעמוד על הספיקות והפקפוקי� והפליאות שיש במכתב זהוחו# מזה במעט התבוננות יכו

א או על ראשי "א רק אלה שג� בעבר כבר חלקו על מר� רבינו שליט"יצאו לחלוק על הוראה זו של הדיי� שליט
                                                 

ו
 äëìä øáãá äòåèë íéååùìå ïéìé÷îä éøáã úåçãì õôçä ìò äîúú ìàå ,éä øáë äðä ' áøäù èòâéñ øéòã ú÷åìçîá íéîìåòì ïë

éäù ïéùãàøáî 'ú"äâä ãéîìúå ìåãâ ç"æ íéùã÷ úòã ìòá ùèàùèåáî ÷"ì ,äëìäá íéøôñ äîë øáçå ,ë ÷ãö éðáàáå ' äîë åì

øùàë äëìäì úåáåùú èééäù êéà åîöòá øàôúä ïéùãàøáî áøä"éæ ì"åëéøòä ò , íéìåãâ íéðáø äîë åãöì êåùîì åãéá äìò íâå

ïéìåôî ,ôòàå"íéðô åì åàùð àì íéðéðòä úåàéöîå ïéãä ÷îåòì åãøéù íéðåàâä íéðáøä ìë ë ,úåîåöòúå æåòá åéøáã ìë åçãå , åáúëå

çåöéðä úáäàì ÷ø åúîâî ìëù ,äâäå"éæ àååàðéùî ÷"åøôñá ìëúñäì øñà ò ,ùë ïë íà"ìëì òåãé ú÷åìçîä úáéñå ùøåùù íåéäë ë ,

ëå ' ùåã÷ä íééçä øåàá)ô 'úåãìåú( æå" ìåëå øáã ìèá øáãá äéåìú àéäù äàðù ìë éë àåä òåãé äðäå ,' äìèá äðéà äàð÷ úîçî äàðù ìáà

äàð÷ä äúéä åúåòöîàáù øáãä ìèáäá úìåæ úéîìåò.  
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ת כל כח להדו� א, ואי� זה רק המש� הפעולות הקודמות, פ בכמה עניני� שנגעו אז למעשה"ו בכתב ובע"קהלתינו הי

  .'והשפעה של מנהיגי קהלתינו הק

ולא ביררו , לא עיינו בעצמ� בהלכה זויוכח תיכ� מסגנו� הכתיבה שהחותמי� , והמסתכל באותה עלה ע� החתימות

והכתב , לא ירדו לעומקה של הלכהו, ולא חקרו אחר מוצא הדי� משורשו, אותה בדר� משא ומת� מפי ספרי� וסופרי�

ואי� זה לפי כבוד� של , מכח סגנו� הלשו� שאי� זה לישנא דרבנ� כלל' א. תבו אותו בעצמ�מוכיח מתוכו שה� לא כ

שהכותב העתיק קטעי� מספרי ' ב. הרבני� החותמי� לכתוב בלשו� שאר כתבי פלסתר שהורגלנו בה� שני� רבות

התשובות יראה והמעיי� בפני� , התשובות והעלי� עי� מכל הכתוב באותה התשובה ומכל הנדו� באותה התשובה

להיפ� ' ג שהעתיקו ממנו יש להביא ראי"ואדרבה מאותה תשובה של המהרש, בעליל שאי� דבריה� נוגע לנדונינו

אי� לקחת ראיה מדבר מוכרת מאשר לפניו ומאשר ש, ל"� באגרת תימ� וז"כ הרמב"וידוע מש. כאשר יבואר בפני�

ועבדת� אלקי� אחרי� ) ז"א ט"ש� י(ו שכ� כתיב "חה צונו לעבוד עבודה זרה "נוכל לומר שהקבכ "שא. לאחריו

  .זוהשתחוית� לה�

, ס ופוסקי�"י ש"לב� ולברר הלכות עפחכמי� שביד� לוכיו� שכ� יש לתמוה היות שבי� החותמי� נמצאו תלמידי 

 ע� ראיות והוכחות בדר� בלא מצאו יד� די השז "עכו, )תשובות בעניני� שוני�הרבה כבר כתב מ� החותמי� ' וא(

 א"# דקרית יואל שליט"דחות דבריו של הגאו� הגדול הדומנסות לללבנות ולסתור כדרכה של תורה  שקלא וטריא

א "# שליט"ראיות והוכחות אחרות לדחות דברי הגאו� הדומהביאו וכיו� שלא , ק"אשר דבריו מיוסדי� על דברי רביה

ח "כ בעכ"א ,שנראה ש� להיפ� מדבריה� חלקי התשובהעי� משאר והעלימו , תשובותחלקי� מספרי ה העתיקורק 

  .חוהוכחה נגדו' הודו שאי� לה� שו� ראי

  ח שלא תכוה"הזהר בגחלת� של ת

ק בעל "על מכתב מפוקפק ע� חתימת רביהוההיתר שלה� שיש כא� קהלות נפרדות שנפרדו בהיתר ובנו היסוד 

המכחיש ) "ד"ק' סי(ע "מראה יחזקאל זיק בעל "כידוע לשו� הגה, ע משנותיו האחרונות מופר� מעצמו"בר� משה זי

ע באות� "מצב בריאותו של רבינו זי' ש אי� הי"וידוע ומפורס� בי� אלפי אנ". המפורסמות הוא מוכחש מפי הכל

והיו זמני� שלא רצה לדבר כלל , טולא התערב אז בשו� הוראה בהלכה, ושקפצה עליו הזקנה וכח השכחה, השני�

  .ימגודל חולשתו

בקרית יואל ' והגע עצמ� שקהלתינו הק, � יתבונ� מעט יראה אי� שהכתבי� האלה מזוייפי� מתוכווכל בר דעת א

ולח� בעוז ובגבורה למע� שלימות הקהלה ', ועמד בראשה כשר צבא ה', ע מסר נפשו עלי"זי' אשר רבינו הק

                                                 
æ äéáøå"éæ ÷"øáã ìòá ò ÷åñôä ìò úåçö êøãá íòô øîà ìàåé é éëøã íéøùé éëã' ãöåéôå íá åëìé íé÷åá åìùëé íéòùí ,

äáåùúä óåñ ãò íá åëìé äáåùú äæéà íéàéáîùë íé÷éãöù ,äáåùúä òöîàá íá åìùëé íéòùåôäå.  
ח
  äëìäá àöîð äæ ïéòî äçëåäåñîá ' úåòåáù)î"ò à"á( åùå øåèáå"åç ò" î)éñ 'ò"è( øéáçì øîåàä øîåà äìäå êãéá éì äðî å

ãäì"åòøôì áééç åòøôå åäåìäù íéãò åàáå í, äåìù íéãò ùé éøäå òøô àìù àåä äãåî éúéåì àì øîåàä ìëù, òàå" ïéãéòî íä íâù ô

÷ë ïéã ìòá úàãåä åäòøô àìù äãåî àåä åúøéôë êåúîù ìéàåä òøôù 'éîã íéãò . ïéøãäðñáå)ì"ò à"á( åùáå"åç ò" î)éñ 'ë'(  éî

ùéàø àéáäì åì åøîà 'éì ïéà øîàå íéãò åà, çà ïîàð åðéà áåù"éàø åà íéãò àéáäì ë ,'éòå ' ïùåçä úåö÷)éñ 'ö"÷ñ å"á(  àåäù

ïéã ìòá úàãåä íòèî.  
ט
 éäù úåðåù úåøåîç úåìàù ÷øôä ìò æà äãîòù óà 'äùòîìå äëìäì ìàøùé ììëäì òâåð , úåîéìùä úåàéøáá äéäùë øùàë íâ

ìëá åúòã òéîùä òâåð äéäù ïéðòå ïéðò ,÷øôä ìò åãîòù íéðéðò ìëá øåãä éðáø íò úåôéñà ìäéðå , åìà íéðùá åùçøúäù úåìàùáå

ïåâë ,éúù úåñåë ùùçäë 'ä ïéîçì"ôà÷ íåàô'ñ" ,íéöéá ìãâì úåãîåòä úåìåâðøúá äøäè éðîéñá ùùçäå , íéîá íéòìåú ìù ùùçäå

÷øàé àåðáù ,ãåòå äáéìä úéðëúå ,å àìð òîùùî äæéà øåñîéù äàøåä äøåî åà áø íåäàøåä à óàá åðéáø íùá 'åìà íéðéðòî.  

י
 ø úåìä÷îá íâåááá äìöä ïø÷ úáåèì úå úðùðùú"äîåàî øáéã àì ç.  
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, ואחד בצערו ובשמחתווהשתת� ע� כל אחד ' כאב רחמ� לכל יחיד ויחיד שנהנו ממנו עצה ותושי' והי, והמוסדות

כשבאו והלשינו , היעלה על הדעת שפתאו� נתהפכה הקערה על פיה, ועשה פעולות רבות לכלות הקוצי� מ� הכר�

אי� אפשר להאמי� שלא קרא את את ראשי הקהלה שלו ולא בירר מציאות . ש אינ� נוהגי� כשורה"לפניו שאנ

מהקהלה הגדולה וה� יעשו מוסדות נפרדות בבטחו� שה� רק צוה תיכ� ומיד שכמה עשרות אנשי� יתפרדו , הדברי�

לו לקרות את ' והי, נהוג לית� פקודות בכתב' שמעול� לא הי, צרי� לית� הציווי בכתב' וג� למה הי. אכ� יתנהגו כשורה

ש אשר "והדעת נות� שאלמלי קיבל המלשינות והכיר באמת שאלפי אנ. העסקני� ולגלות לה� את רצונו ולית� ברכתו

בוודאי שולח אחריה� שיבואו אצלו להוכיח� על ' שהי, ו חביבי� עליו כבבת עינו סטו מ� הדר� ונוהגי� שלא כהוג�הי

אבל דבר זה ממש מחוסר הגיו� ונגד . שולח אחד מאנשיו בעל השפעה לדרוש לה� ולהחזיר� למוטב' או שהי, פניה�

ויבחר בקומ# אנשי� אשר רוב� , רי� למשמעתוהשכל שמנהיג עדה גדולה פתאו� יעלי� עי� מכל חברי הקהלה הס

  .בתקוה שעל ידיה� יצליח לבנות קהלה ומוסדות מחדש, נמני� בי� שונאיו' הי

ש שכשבאו לפניו בהזכרות ולהתבר� מפה קדשו "כאשר מעידי� כל אנ, ובר מ� די� הרי המציאות הוכיחה להיפ�

ל פע� כשנכנסו מיודעיו אנשי בריתו למחיצתו צהלו פניו ובכ, ע לקרב� באהבה ובחיבה ובמאור פני�"המשי� רבינו זי

' ש כשיצאו מלפניו הרגישו עצמ� מאושרי� ומלאי� גיל שהי"וכמי� פני� לפני� שג� אנ, הקדושי� בשמחה יתירה

  .לגרו� לו נחת וקורת רוח' לה� הזכי

די� כשרי� שרוצה שרק ע' לב ז ומסר מודעה"ע עצמו בתחלת תקופת חולשתו דאג ע"אמנ� האמת היא שרבינו זי

, הממלא מקומו הוא ולא אחר בכל קהלות ומוסדות סאטמאר בכל קצוי תבל' א יהי"ה מר� רבינו שליט"בנו הגדול ה

שיודע שאנשי ביתו שונאי� את אמר שחש בעצמו שמתחיל לשכוח וא "שליטמאנטשעסטער ל ב"הרב דקיטצ "ולהגה

נפתלי ' ג ר"ולהרה. שהוא עצמו יאמר אחרת כמו שאומר עכשיוו ומתיירא שאויבי איש אנשי ביתו יסבב, בנו החביב

ובסו� . "א לשנות הדעת"אתה יודע דעתי מכבר להלכה שאחר שמוני� שנה א", ל"בזהאמר א "שליטרצקא צוויבל יה

כ "וא, ממלא מקומו' א יהי"שרק רבינו שליטבמיוחד א "וג� הזהיר כ� לבניו לכאו, נעתיק עדות� בלשונ� טרסהקונ

  .יאכ בשמו"ע בעצמו גילה דעתו וצווה שלא לסמו� על כל מה שיאמרו אח"ק זי"הרבי

  לצאת ידי שמי�

הרי יוצא לנו ברור מצד ההלכה ומצד השכל שאי� בדברי החולקי� המתירי� בסיס לסמו� עליה� נגד פסק דינו של 

ק בדברי יואל "בדברי רביהוראוי לכל אד� לעיי� , ו"ולא ידמה אד� בנפשו לשטות דעת עליו� ח. א"# שליט"הדומ

 הרוחות אלקי� על הפסוק קל "קרח על קושית הרמב' ל בדברי יואל פ"וז. אשר כתב דברי� נוראי� ויסודיי� בעני� זה

 מרדו� ה ג� וא�, עליה� הקצ� הי$ למה חטאו לא ישראל שא�, תקצו� העדה כל ועל יחטא אחד האיש בשר לכל

אד� גדול ' ע שקרח הי"רבינו זי' ותי. 'וכו תקצו� העדה כל לעו יחטא אחד שהאי ואהר� משה אמרו אי�, וכעדתו כקרח

 יקדלצ ועדי שהי$ נתפס קרח� שג כיו�, כידוע ומשה רבינו רצה ללמד זכות על ישראל על מה שנתפסו בשיטת קרח

 האיש וז%ש, תלטעו ולדג מקו� לה� שהי$ כיו�, ורדה כל יענשו ולמה, עמו שנתפסו ישראל על כ%כ קושיא אי�, ולדג

                                                 
יא
 çàù ù÷òúîä ù÷òúé íàå"÷ä åðéáø øæç ë 'åãîòîî ,àîìòá éìéî éèåôèô íà éë äæ ïéà , åúåàá äæë øáã êééùù ìá÷ð íà óà éë

öîä åúåàáå ìéâá ,éä åìéàù úòøëî úòãä ìáà 'éä äøæç ïàë 'êôéäì íúåà äåö øùà åéðáì òéãåäì âàåã ,éäå ' êéøöå øåæçì úà àåø÷ì
äòãåî íäì øñî øùà íéãòä åá øæçù íòéãåäìå ,éä éàãååáå 'ðà éôìàù âåàãì êéøö" åòãé íéðùä ìë êùîá åùã÷ úòã åòãé øùà ù

â"åúøæçî ë , åæë äðòè åðéöîååäéá òãåðá äã)åãäî"åé ú"éñ ã 'ë"è (î äáåùúøäî ïåàâä åðá"á ùëù ïåéö úáéù ìò 'à áøì ' ïòèù
åðäù" á øæçùéô ìøéèùä ìù åøéúäî ,ìîìà éë åéôá ø÷ùù åì øîà àåäåé éä êë 'éä úîàä 'øáãä íñøôî éàãååá.  

éæ äùî êøáä åðéáø øîàù äî òåãéå"ðàî äîëì ò"÷ã äâäðää úà åéìò ìáé÷ äæ íåùî ÷øã ù÷ä åðéúìä 'ä ïá åì ùéù òãéù íåùî" ä

èéìù åðéáø ïøî"äéáø êøãá åæë äìåãâ äìä÷ úâäðä êéùîäì åçåëáù à"éæ ÷"ò ,éøàîã àøáâå çìöåî ùéà àåäù åéìò øîà íâå '

éòééñ 'äæä øáãë òîùð àì äùòîå ,íéø÷áì íéùãç íéáúëî åôééæ íòôì íòôî ÷ø.  



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /øáã çúô  
 

- ç - 

 בושה לו שיש רק, ולדג חוטא בעל בעצ� שהי$מי  החוטאי� בי�אמנ� באמת היו , היינו אחד המיוחד, יחטא %ד%אח

 שהי$ האמת ומגלה בושהד עו לו אי�, ולדג באיל� עצמו לתלות מצא א� אבל, רבינו במשה ולכפור גלי ברישת לצא

 נתגלה שלא רק, בלא%ה חטאו שה� כיו�, יקדהצ טעות ע%י חטאוש, זה זכותד לימו הועיל לא אלו ועל, ד�מקו בלבו

י� טוע הוא שטעה %יע ורק, העשט הדור גדול לא א� חוטאי� היו שלא כאלו ג� יש אבל, הצדיק טעה שלא עד חטא�

 יודע שהוא, לבדו השי%ת רק להבחי� יכול אי� זה ודבר, הנ%ל זכות הלימוד מועיל אלו ועל, הרבה אנשי� ג� אחריו

 רבינו משה הוצר� ע%כ, בלא%ה שחטא או, הצדיק של טעותו בסיבת רק חטא זה איש א� ורואה, אד� חשבותמ

 איש שחטא ע%יו חטא העדה שכל, תקצו� העדה כל לעו יחטא אחד האיש שהתפלל, לתפלתו הזאת הקדמהת לעשו

 שנחשב והג�, בדורו המיוחד ע%י החוטא הי$ מי להבחי�, מחשבות שיודע הרוחות אלקי צרי� לזה אבל, בדורו המיוחד

  .ד"עכ לבדות השי% רק להבחי� יכול אינו זה ודבר, אלו אנשי� על יש גדול זכות לימוד פ%כעא אבל, זה באופ�� ג לחטא

אמנ� זה , ע על עני� איסור השתתפות בבחירות כידוע"ק זי"ז וכנראה שאמרו רביה"ת שנת תשי"ותורה זו נדפס בח

ובי� היודע בלבו , ת יודע המחשבות ויודע להבחי� בי� ההול� תמי� והוא שוגג גמור"שהשי לימוד גדול בכל העניני�

. עלי נפשי' האמת או שיכול לידע האמת ועוצ� עיניו ותולה עצמו בפסקי� מסופקי� ומפוקפקי� כאלה ואומר שלו

יכול יעצי� עיניו כמי ) ב"ע ב"קידושי� ד� ל(ל "וכעי� שאמרו חז. ל הלב יודע א� לעקל א� לעקלקלות"ועל זה אמרו חז

ומבואר , ועו� החר� הוא עני� של דיני שמי�, מאלקי�ל תקו� ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת "שלא ראהו ת

  .רק בספק חר� ספיקו להחמיר' בפוסקי� דאפי

קהלות שכל ומלבד כל זאת מ� הראוי לברר עניני� אלו שהוא חלק התורה וג� התקנות שתקנו הקדמוני� בתקנות ה

על כ� , ת לא תסור מ� הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל"והוא ענ� ממל, דבריה� נאמרו ברוח הקודש וראו את הנולד

וא� יועיל למקצת אנשי� מבקשי האמת , לקטנו לקוטי בתר לקוטי מספרי הפוסקי� והתשובות עד כמה שידינו מגעת

א בראשינו "ונזכה לקבל פני משיח צדקינו ע� רבינו שליט ת יאיר עינינו במאור תורתו הקדושה"והשי, הכל כדאי

 .א"בב

  
  

äöéä ìù åëøã êë"ø  
... íéáøî ïòéöéìàâ éîëç íéðáø äîë øùà äøåúá ìåãâ áø ìò õôçä ìò äîúú ìàå

íéèåùô íéøáã äîëá äòèé àúåáøáøá ìôð êéà ïåàâ íùá åúåà íéðëîå åçáùá . êë éë

ñøåôîå éúéîà ÷éãö ùåã÷ äôî éúòîùèéìù í"àù àøî à ÷éãö íùá ' ïåàâ àùéã÷ àáñ

éæ ìàøùé"éä åðéðôìù øåãáù êéà ò 'éæ ïåéìò éùåã÷ éðù ïéá ú÷åìçî" äæì íøåâä øùà ò

éä 'à ùéà 'çà øùà íñøåôî"à åéìò øîàå åìù ïéñôåôéà ìèð ë ' íéîñøåôîä íé÷éãöäî

 àåää øåãáùäöé ìù åëøã àåä êë"ùà ãçà íãàá äùâøä åì ùé íàáù ø íåøâì ìëåé ø

ç ú÷åìçî" éãë äàøéáå äøåúá åàìîîå äøéáòäî åøîåù àåä éøä åøéáçì ìàøùé ïéá å

éäéå ú÷åìçîå íåøâì ìëåéù 'úåéøáì íéòîùð åéøáã.  

éùäå êéðôì êìù éøäå" ãéîú úåéäìå úîàá åúãåáòì åðéááì äèé åéãñçå åéîçø áåøá ú

 êøáé åéîåøîá íåìù äùåòäå íåìù óãåøå íåìù áäåàéëà íåìùá åîò úà" ãáò ùôðë ø

ä éãáòì òöøð 'äòáä äòåùéì äôöîä"ç.  

÷ä 'ôåç àøéôù á÷òé"òé ìàöøòè ÷"à  
)ñá ñôãð 'ë÷ óã äåöî úîçìî"ä(  
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"בפתח הכר  
  והיות שבפני� הקוב� נתארכו הדברי� לעשרות דפי�

  .כ ראינו לנכו� לעשות כא� תמצית הדברי� מהעניני� המבוארי� בפני� הקוב�"ע

איסור השגת גבול ו, בנודע ביהודה רקדו המבואואיסור מנהג , ת"דרושמתא חר ) א

  .רוב� על המסדר קידושי� בעיר שלא ברשות המרא דאתראה

  .או רב עיר אחרת, �"מו, כשהמסדר קידושי� הוא רבג איסור זו הוא ) ב

� "צ הדומ"ל ושלח לכא� את הגה"ק זצ"י רביה"עירינו קרית יואל נתייסדה ע) ג

טובי העיר לקחו את רבינו ' ל ע ז"ואחריו רבינו בעל בר
 משה זצ, א להורות"שליט

חו� , הוראתו אסורה ומבוטלת] ונגד[בלי רשות  והמורה הוראה, א לרב העיר"שליט

וכמו שנקטו רוב האחרוני כדברי החת סופר שיש השגת גבול . מהיות� משיג גבול רעהו

ולא גרע מעני  וא לאו אינ רבני:  )ט"רל' א סי"ח(ל ומשיב ת שוא"ש בשו"וכמ .ברבנות העיר

  .ש"ל ע"עכ נקרא רשע' המהפ
 בחררה כו

וכ� היה אצלו , באיירופא הארטאדאקסיעל העמיד קרייתינו על אדני "ק זצ"רביה) ד

� "צ הדומ"מעשה רב שני פעמי כשציוה שלא לקחת מסדר קידושי� אחר בלתי הגה

שראו בזה יסוד אית� לקדושת ' משי
 בזה בדרכי אבותיו הקשכמוב� מעצמו ה, א"שליט

  .אחד הממונה על עניני הקידושי� בהעיר' ישראל שיהי

המצא ' ואפי, רבני אונגארי�' כל'כ� נקטו , שני קהילותלהתפרד לאיסור חמור יש ) ה

ומי הוא בימינו שיוכל לומר שנוקט ', דעת רבותינו הקמ דבריו שונה, תמצא מי שחולק בזה

  .נגד כל גאוני ומאורי הגולה דעתו

וכ� . [מעול לא התירו לסדר קידושי� לרב אחר רק כשהקהילה נתפרדה בהיתר) ו

  ].ג שהשמיטו חלק השני של התשובה"רשת מה"מבואר מפורש בשו

ונתפרדה בהיתר אי� הכוונה שהקהילה שנתפרדה , לא עביד אינש דיניה לנפשיה) ז

צ שאינ נוגעי בדברי שיאמרו שהוא הפרדה "בידרק צריכי� ל, אומרת שהוא בהיתר

וכ� נהגו בכל ] ג שהשמיטו חלק השני של התשובה"ת מהרש"כ מפורש בשו"וכ. [בהיתר

  .הדורות כשהיה מחלוקת בעיר

ד "ז מבי"רק להיפ
 איסור חמור רוב� ע, ל"צ כנ"בנידו� דיד� לא היה שו ישיבת ביד) ח

ראה [ואתו עמו גדולי הגולה , ל"חת יצחק זצק בעל מנ"הגדול שבירושלי ובראש הגה

בכל שו וחניכא דאית , שאסרו כל הפרדה נגד קהילתינו הק ]צילומי בסו% הקונטרס

  .הסכימו המורדי לישב כסאות למשפטהזמינו ולא וא% פע לא . להו
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אינה צריכה אלא קול , ל"בעל בר
 משה זצ' ההסתמכות על מכתבו של מר� רבינו הק) ט

והזהר בגחלת� שלא  ,שהדבר ידוע לכל מצב ואמיתיות כתבי אלו, ח"בזיו� ת מחאה על

לא חותמי המסתמכי על מכתבו זה ובפרט מביא הדבר לידי גיחו
 בעת שכמה מ. בהתכ

  .ל"ועוד יותר וד, התחשבו כלל בדעת תורתו בחיי חיותו

והמסדר  ,הקידושי� אסורי, כ די� הקהילה הנפרדה אי� לה די� קהילה כלל"ע) י

 ד"� או אב"בי� א הוא מו 'מי שיהי' יהי, המקדש שלא ברשות המרא דאתראו

כמבואר  נלכד בארבעה איסורי חמורי כל שאי� הוא הרב של עיר הזאת

ומי לא יחוש לסיו דבריו הנוראי של הגאו� הפוסק הגדול בעל שבות , בפני באריכות

  .ישמרנו' ה, 'וכויאבדו   יעקב שסיי בתשובתו על המקדש כ�

: ל במכתבו החריפה"ק זצ"למעשה אחרי שנעשה המעשה אי� לנו אלא דברי רביה) אי

ד וטובי הקהל לעשות כל מיני קנסות וכפיות נגד המסדר "חיובא רמיא על הבי

וכל בני ישראל הכשרי יעשו הבדלה והפרשה , קידושי� והמקדש ואבי הכלה

יצטרפו לשו דבר  ולא, מהאנשי הרשעי במעשי מכוערי כאלה

י "והזוג לא ידורו יחד עד אשר יעשו קידושי� מחדש ע..., שבקדושה

  .ו בוודאי יתחרטו"וא לא יצייתו ח, ל"ד כנ"בי

יעשו הבדלה והפרשה ' ע"זי' הק רבינו כ"שהוא מ, ומה שנוגע לכל אחד) יב

שלא להשתת% זה ובכלל , 'מהאנשי הרשעי במעשי מכוערי כאלה

 י"� כלשו� השבונשלא להיות נכלל בלטותא דרב, שואי� כזוו בשמחת ני"ח

וגדופי ירופיבח מרעי לסעודת והקרואי" ע"זי ק"שהעתיק רביה 

לעמוד בקידושי� , ונבלה עשו בישראל" "ה בלשו� המהרשד"וכ, "ונזיפה

  ."כאלו
  

  למודעי צריכנא
וכש , כגו� זה השתיקה יפהשב, לא באנו בקונטרס זה להוכיח את מי שאינו רוצה לראות את האמת

' לפני כבוד הרבני הגאו, רק כוונת הקונטרס להודיע קושט דברי אמת. 'שנית� שכר על הדרישה וכו

' י רבותינו הק"וכדי שיחקק לדורות עול ובל ישכח לנצח שדבר זה נאסר ע. א יושבי על מדי�"שליט

למע� ידעו דור אחרו� , ורות עולויעמוד לד, ולא יכנס בכלל עבר ושנה נעשה לו כהיתר, מ"נבג

  .שקידושי� אלו באיסור יסוד



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /øáã çúô  
 

- áé - 

  
  

  קונטרס
קדושת� של 

  ישראל
*  

  מקור החר� וגודא דרבנ�

  על המסדר קידושי�
  ד הקהילה"שלא ברשות אב

  א" כשהמסדר יודע בטיב גיטי� וקידושי�



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /à óðò'  
 

- âé - 

  
  
  

äæ ÷øôì àåáî  
 òåãéù äæë øåîç øáãì øå÷î øøáìå àáì øúåîì ÷ø úîàá äæ äðäìëì íñøåôîå ,

 øáãì äéä äæù íåã÷ä øåãáù íéð÷æ éôî òåãéå åðéúåáà úåáà ìöà øåîç äéä äæ øáãù

øåîç øáã àåä àøúàã àøîä úåùø éìá ïéùåãé÷ øãñìù èåùô , äîë êãâéå êéáà ìàù

ììëá íäéîéá àøúàã àøîä ïéðò øåîç äéä ,åãé÷ øåãéñ ïéðòåùèøôá ïé , äøåî ïëå

÷ä åðåùì 'öæ åðéáø ìù"ì ðå íéôéøç íééåèéá íù åðéöîùå èòîë àöîð àì øùà íéàø

åéáúë ìëá.  

äâä åéçàî òåãé ïë"öæ íééç éöò ìòá ïøî ÷"éðùì øîàù ìí  øåâì åëìäù åéãéîìúî

äìåãâä ä÷åìçîä úòá ùèà÷ðåî øéòá ,ò äìéä÷ä ú÷åìç äéä øáëùë íâ" úèìçä é

ééøìòöðà÷ä , íäì øîàå øåãéñ ïéðòáù ïéùåãé÷ øéäæ äéäé ÷øå êà êééùù ãåàî

äéøúàã àøîäì .äéáø øôéñå"äùî êøá ìòá ÷ ,àù ' åáø éøáãì úééöå ìëù åì äéä

íéáåè íéðá åì äéäå ,òø úåáøúì åàöé åéðá úééö àìù éðùäå ]éòå ' äæ ïéðòî ãåò

øáã úéøçàá[ .  

íéðôì êéøö äæ øáã ïéàå ,äåòáù úåéäá ìáà"÷ åðéøéòá øéòä éøãâ äöøôð ø" úéø÷ ÷

ìàåé öé"äæìä øåîç ïéðòá å , íéøúéää áì éîéîú åìá÷éù äøèîä øéùëäì éãëáå

ä÷åìçä ïéðòá äæ ìò åöéôäù øéåàá íéçøåôä , ìò âéòìäì äñâä úåáúåëá ãçà àöé

äæ øåîç ïéðò ,íìåò éðåàâ ìë äéìò åãøçù ,ëå ' ïéàù àúìéîå âäðî àìà åá ïéà

àúåãéñçã ,äéáø íâå"öæ ÷"ä àì êë ìë åá øéîçäù ìåãëå äòùä êøåöì àìà äé'.  

 úåéäáåêìåä øåãå àá øåãù ã÷ä øåãî íéð÷æî àöîð àìù èòîëååí , áåøáù íâå

àøúàã àøî íù ïéàù úåìåãâ úåøééò íä íéîìùå íéàøé íéãåäé íäá íéøãù úåîå÷î ,

ñðëé éìåàåå ò íéëøáàä éøéòö éðéòá åìà íéø÷ùå íéùçëåî íéøáã"ë  úåìâì äæá åðàá

 åäö÷ ñôàêéàä  éìåãâ åæ øãâá åøéîçäùíéðåùàø ,ò ÷æåçáå æåò øúéá ÷æçúðå øæçå" é

 íé÷éãöä íéðáøäçëáùíåéä ãò íééç åðà í ,ù äéä íúòãùá ïôåàáàå äìéä÷ äéäù" ã

ãå äøåî ìëì ø÷ôä ïéùåãé÷ äéäé àìàïé .ò åòá÷å"íéòåèð úåøîñîá úå÷æç úåð÷ú æ.  

ùéù éîå  ìå÷î åøååòúð àì ïééãòù íéðéò åì äæ øáã äéä øåîç äîë äàøé úåðòä

íäéðéòá ,úåìå÷ éôåøéöå úå÷éôñá äìàë íéøåîç íéøáãá ì÷äì øùôà éàùå ,ëå" ù

íéøúéä íåù éìá íâ äæá ì÷äì ïéàù...  



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /øáã çúô  
 

- ãé - 

  'ענ" א
  ל"ושמתא שהנהיגו הראשוני� ז מקור החר�

åðéã úéáå íú åðéáøä ïë åâéäðäù íéðåùàøä úôå÷úá äðåùàøì åðéöî äæ íøç , åîëåíéðåøçàä éøôñ åàéáäù .
íé÷ñåôä éøôñá øëæåîä ïåùàøä øå÷îä ,åùá àåä"ìà÷æçé úñðë ú , ïåàâäìâåáðìðöà÷ íäøáà ïá ìà÷æçéöæ ïé"ì ,

ïìäì íäéøáã ÷éúòðù íé÷ñåôä éøôñ áåøá åàáåä åéøáãå.  

æå"åùá ì"åùá ìà÷æçé úñðë ú" ìà÷æçé úñðë ú)äáà"éñ ò 'ò"á(:  

 או דמדינה áéד הקהלה"בלתי רשות והורמנא האבסדר קידושי� אמנ	 א	 אד	 יעלה על רוחו ל
וכבר קמו רבני� על הא מילתא ולבשו בגדי נק� להני" ולהריק חרב , העולה על רוחו היה לא תהיה כזאת בישראל

ת שגזר ואמר לבל יסדר קידושי� כי "מנדנה החר� תחרימו וכל גאוני אר  קבלה בידיה� מרבני צרפת קבלו מ� ר

ויעבר על אלה , ריח ית� ריח הפהציריע א� י, שלחי עקלת� נחש בריחמומי  .לרב בקהלה או במדינה א� שנבחר

  .ופריש� חליצהמוחר	 הוא מפיה	 ומפי כתב	 מאמר קידושי� ופשיטא 

, והאי גברא המקדיש אינו בחיבת הקודש, ה בה אד	"ומעול	 לא שמענו שעבר בה אד	 ומימיו לא שינ

ואבי הכלה להשקות כוס התרעלה לא , לא לחנ	 הל� אצל עורב זרזיר, לו קו� ודרדרוהמסדר פר� גדר תצמיח 

ועל השלשה אנסבא המסדר והמקדש ואבי , אי	 לסעודת מרעי	 בתרועה עליה	 להרע	ווהקר, יבא בחילה

הכלה למתוח אות	 על העמוד ולמחו להו במאה עוכלי דבי רב גוברי� יהודאי� להאכיל	 גחלי רתמי	 בשמתות 

והמקדש , למע� ידעו כי יש אלוקי	 שופטי	 באר�' כר	 עי� גדי יגיד וסינ, רמי	 בקול רמי	 בחוצות וכרמי	וח

קי יור,  ו גדר� של חכמי�"למע� לא יפרו  חונערתי את חצי לדבר בשפת יתר ..., שתיה	 עשה ולא קיי	 הפסק

ר "שר לא ידעו ולא יבינו אשר בעוההמוח וקלי הדעת ילכו בלי הורמנא לסדר קידושי� מפי תפילות וסדורי	 א

ז בקול ענות וקול גבורה אלו השלשה מוחרמי� ומנודי� עד אשר יקבנו יונקטינ� בשילופי דגלומי מכר, לשהרבה כו

  .ו"ו יצ"יני פצבצירו� ק, ד שלה	"דינא רבא מ� כבוד אב

  י�וגפ נליצקאלבית יחזקאל , השפל שלא ראה אורה ועפר ואפר נמשל לב� כפר, ד לכבוד התורה"כ

åùá êøåàá åéøáã å÷úòåä ïëå"á÷òé úåáù ú ,îâä éøáã øåàéáá ìà÷æçé úñðëä ìòá éøáã ìò ÷ìåçù éøçà ' ìë

ïäîò ÷ñò åì àäé àì ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé åðéàù éî .ñðëáã" é)ò"ã ù"÷ç ìà äøôñà ä( ë ' äðååëä ïéàù äðååëä ùøôì

é÷á åðéàù éî ïéùåãé÷ øãñì øåñéàì ,ù ÷øåìà íéðéãá øøåòúîä äìàùá äøåî àäé àì , íåù éìá ïéùåãé÷á ìáà

ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá é÷á åðéà íà íâ ïéùåãé÷ øãñì øúåî äîåãëå äìàù ,]ëòå"ë øéîçä æ"ë , úåùøá åðéàù ìë

áàä"ã[ .òå"åáùá ÷ìåç æ"áñå é"æç øåñéàã ì"ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá é÷á åðéà íà ïéùåãé÷ øãñé àìù àåä ì .å íù

åúá"ðä íøç ÷éúòî ã"åùî ì"ë úðìà÷æçé úñ ,úö÷ ïåùì éåðéùá .  

  

  

                                                 
áé øãñîä ìò øåîç øåñéà åéøáãá àöåé ùøåôî áà úåùø éìá ïéùåãé÷"äìéä÷ä ã ,áà àåäù à÷åã àìå"ïéèéâ áéèá òãåé åà ã , ÷ø

éäéù 'áà"åãé÷ä ïéøãñîù äæ äìéä÷á ãùïé .òå"ë æ 'ø ïî åìá÷ úôøö éðáøî íäéãéá äìá÷ õøà éðåàâ ìëå"ëò ú"ì , åúðáä øàåáîå

åìù íøçá íú åðéáø úðååë ïë ïéáäù.  

åç íòèèéâ áéèá íéòãåéä ìò íâ äæ íøïéùåãé÷å ïé,  àåä íåùîøãâ ìåùëî éãéì àåáé àìù ,åñá øàåáîëå"ç õåøôé àì ïòîì ã" ïøãâ å

íéîëç ìù ,äåòá øùà åðéáé àìå åòãé àì øùà íéøåãñå úåìéôú éôî ïéùåãé÷ øãñì àðîøåä éìá åëìé úòãä éì÷å çåîä é÷øå" äáøä ø

åëùì ,ëò"ì á÷òé úåáùä. 



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /à óðò'  
 

- åè  - 

æå"åù ì" á÷òé úåáù ú)÷ìç â ïîéñ àë÷( ìà÷æçé úñðë ìòá íùá:  

 רשות בלתי קדושי� לסדר דהוא מא� אד	 שו	 לב על שיעלה א� ,לא או לקדושי� לחוש א	 זה כל אמנ	

 נק	 בגדי ולבשו מילתא הא על רבנ� קמו וכבר כירלהז שלא חס ,âéהעיר טובי מפי המקובל הרב מ� והרמנא

 בידינו וקבלה, ואשכנזי ותוגרמא פולי� ארצות בכל' הגאוני וכל ,וירדנה יחרמו החרי	 מנדנה חרב ולהריק להוסי�

 או ,לרב שנבחר הוא א	 כי קידושי� אד	 שו	 יסדר שלא ואמרו שגזרו ת"ר בימי שהיו צרפת מרבני קיבלו שה	

  .גליל או ,מדינה או ,קהלהב בקהלתו צ"ומ

 מה חזי ופוק כתב	 ומפי מפיה	 הוא מוחר	 אלה על ויעבור יצריח א� ריע בריחי נחש עקלתו� משלחי ומי

ואשר .אד	 בה שינה לא ומימיו ,ישראל תפוצת בכל דבר עמא
ãé

 מאמר יעשה לא קדושי� בטיב יודע איננו 

  .ופרישי�' חליצ ש"וכ קדושי�

                                                 
âé åùá ïåàâä éøáã ÷éúòäì éåàøå"á ú ÷çöé úé)åé"ç ã"éñ á 'ò"ä úåà à'( éàø åàéáä åðîîù 'ò ïéùåãé÷ øåãéñ øúéä ìò" ïéèéâ áéèá òãåéä é

øéòä áø åðéà íà íâ ïéùåãé÷å.  

æå"ì :åùúá øàåáîä éôì èåùô àåä ïéùåã÷î úåëæ äðä 'åùúáå á÷òé úåáù ' ìëá íéðåàâä ìëù êéà ìà÷æçé úñðë ìòá ïåàâäî äëåîñä

øâåúå ïéìåô úåöøàéäù úôøö éîëçî íäù åðéãéá äìá÷å æðëùàå äî 'ø éîéá" øçáðù éî ÷ø ïéùåãé÷ íãà íåù øãñé àìù íøçá åøæâ ú

åî åà áøäì"ééò äðéãîá åà ìéìâá åà øéòá õ"ù ,äæ ïéðòá ìà÷æçé úñðë ìòá øéîçäù êéà .  

 íøçá åøæâùë äðäå åøãñé àì ìåáâì êééùä øéòäî áøä úåùø éìáù äøéæâä ììëá éàãåïéùåãé÷  úåáéáñä éùðà ìò áåéç ùé ïë ìò

áøäî úåùø ìá÷ì àåáì áøäì íéëééùä .îøá íðîà"éñ óåñ à 'îø"ïéùåãé÷ øãñì øçà øúåî áøäì ñøôä ïúåð íàã øàåáî ä ,áåðäå" é

ë 'éñá 'ô"äà ÷ìç â"áøäì øëù åðúéù óà øãñì ìåëé øçà ïéà âäðîä ãöîå íîöòá ìåñìñ åâäð íéðáøäã àðéðúá ò ,äîå àì íøç

 åøéëæä"äàøðä éôëå" éä àì íøçä ' ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé åðéàù éî ïéùåãé÷ øãñé àìù ÷øåî åà áø àåä íà ìáà" íå÷î äæéàá õ

øçà íå÷îá óà ïéùåãé÷ øãñì øúåî ,ã àì ïë ìòéñá äæî øáé 'îø"áåðáå ä"ôìå ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé àåäù éøééî íùã é" ãâð æ

ú" ïéà øçà çâäðîä ãöî ÷ø íøçä ãöî úåëæ êåîñä áøäì .ëò"ì.  

øä úð÷úá ïéáäù äàøé ÷çöé úéáä éøáãá ïééòîä" úùéäé ïéùåãé÷ øãñîäù àåä íøçä 'ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá é÷á . áåø íðîà

 ìà÷æçé úñðëä éøáã úåèùôë åðéáä ÷ø ïë éøáñ àì íé÷ñåôä)éñ 'ò"á( ëù 'æå"ì, øãñì åçåø ìò äìòé íãà íà íðîà  ïéùåãé÷ úåùø éúìá

áàä àðîøåäå"äìä÷ä ã åëå äðéãîã åà ,' ïåùìá ùøåôî ïëåúä 'áåáù ïéùåãé÷ øãñì àåäã ïàî íãà íåù áì ìò äìòéù êà á÷òé ú éúìá

øéòä éáåè éôî ìáå÷îä áøä ïî àðîøäå úåùø ëò"ì ,éäé äìä÷ä áøä ÷øù äúéä äð÷úäã 'ïéùåãé÷ øãñîä , á÷òé úåáùäî òîùîå

áñã" ì éîã àåä ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé åðéàùæëç éøáã ø÷éòî"ì ,àå" ëø óéñåä äî"ú ,ëòå"øä ìù åîøçã ç" øãñî ìë ìò àåä ú

áàä úåùøá àìù ïéùåãé÷"ã ,ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé íà íâ. ïî÷ì åð÷úòäù åðéúåáø éøáã áåøá àéãäá ùøåôî ïëå , åáúëù

éäé àìù äìåãâ äð÷ú åð÷éúù 'ùåãé÷ øãñîäàøúàã àøîä ÷ø ïé ,æ íéðåùàøä ìù íîøçî åæùå"ì ,éò ' øâä éðáøî àøå÷ ìå÷á ïë

ïî÷ì åð÷úòäù ,öæ åðéáø ìù åáúëîá íâ àåä ïëå"ì ,éòå 'åùá íâ"éîçð óñåé åðéáø ú ']øòöéðøå÷ ,áà"à÷àø÷ ã[ éñá 'ò" ïåãéðá ïãù âåîù" õ

áà áøä úåùø éìá ïéùåã÷ øãéñ äçîåî"ã ë 'åéìò , äæá éã àìå äæ ìò íéðåîã÷ä åùøôù íøçä úãåöîî åîöòì ùåçé øáåòäù àìà

ç á÷òé úåáù úáåùúáù ìà÷æçé úñðë éøáãî òåãéë"éñ á 'ë÷"à , áøäì äñðøô çåô÷ àëéìá åìéôàã òîùî àúìéîã àîúñåà àäã éøéé

åîéøçä âééñå øãâ íåùî, ëò"ì .éòå 'äæá åéøáã øúé åð÷úòäù ïî÷ì .åùá ùøåôî àåä ïëå"áî éðô ú ïé)éñ '÷"õ( ,ååùá" øæòìà úçðî ú

)ç"éñ â 'ë( ïìäì åð÷úòäù íéøôñäî øúéáå.  

éäéù êéàå 'äéáø éøáã øçà íéøøâð åðçðà"éæ ÷"ò ñðëá éøáã è÷ð åáúëîáù"åðéúåîå÷îá äëìäì é ,éøúà àåäù åðéúéø÷áå ' éàãåá øîã

àù"íé÷ìåçä úèéùë éì íé÷ øîåì à .àø àéáäì ïéàù äàøð àðéãì úîàá íðîàé 'íéðåøçàä áåø ãâð ÷çöé úéáä ïî ,éãéã ïåãðáã 'éä ' åì

åòé øçà áøì ïéùåãé÷ øåãéñä øåñàì íéîòè äáøä"ù ,òå"øã íøçä íà äæá òéøëäì úéçð àì ë" áéèá òãåé åðéàù éî ìò à÷åã àåä ú

ïéùåãé÷å ïéèéâ ,òëå"ë æ 'åùá" ìàåé éøáã ú)éñ 'ì"à úåà ä'(  ìò êåîñì ïéàù íé÷ñåô äîë íùáà íòè ' íéîòè ãåò åì ùé íà ÷ñåôä áúëù

íéøçà ,ò àîìòá óéðñì àìà íòèä åúåà áúë àìù úåéäì ìåëéù"ù ,äå"àìáã ø÷éò äæî äùò àì ÷çöé úéáä ïåãðá ä"éä ä ' øñåà

íù ,úá ïééòîä àáøãàå 'ëù íéîòè äîëù äàøé íù 'ðá íâ êééù øåñéàì"îëàå ã"ì] .å÷ ïåãðáå 'äîøä éøáãî ÷çöé úéá"ø à äà

äæá íé÷ñåôä øàù åãîìù äî åðéøáã êùîäá[.  

  úøçà äáåùúá åîöòá ÷çöé úéáä áúëù äîî õåç àåä äæ ìëå)åç"ñ  ïîéñ î"è( äæá"ì :òå" úñðøô çô÷î àåä íà ïéùåãé÷ øåãéñä ã

øåñà éàãå áøä ,éôà êà 'îë âäðîä ãöî øåñà áøäì ãéñôî ïéà"åùá ù"áåð ú"é, åáù ïééòå" äëåîñä äáåùúáå é ìà÷æçé úñðë ìòáî

çá åøæâ øåãä éðåàâ ìëù"ä ãâð í÷ð éãâáå íéù÷ù÷ ïåéøù éãâá åùáìå ãàúîã áøä úåùø éìá ïéùåãé÷ øãñî ,ëò"ì. 
ãé åùáù øéòäì éåàøå"ñðë ú"ììë íéàáä íéøåáéã àöîð àì åðéðôìù é .÷ä åðéáø ïëàå 'öæ"åùú ÷éúòäù íâä åáúëîá ì 'ñðëä" é

åùî"åáù ú"î é"ã àéáä àì îåìà íéøåáé .]éøáã úðååëå åáùä"é ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá é÷á åðéàù éî äéä ùã÷îäù äéä æà äùòîäù øàåáî äæá[. 
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 אינו המקדש גברא האי ,אני ג	 דעה אחוה כ� גלל ראשונה יצא וזה אד	 הב שעבר שמעתי לא ומעול	

 ,מחילה יבא לא התרעלה יי� להשקות ראוי הכלה ואבי ,דרדר קו  לו ותצמיח גדר פר ' והמסד ,הקודש בחיבת

 ראוי' הכל ואבי והמקדש המסדר בא אני שלשה על אמנ	 .ונזיפה' וגדופי' בחרופו מריעות לסעודת והקרואי�

' וחרמי יוובניד' רתמי גחלי' להאכיל יהודאי� גוברי רב דבי' בעוכל עוכלי במאה להו ולמחי העמוד על מתוחל

 חיל	 ויישר. באר�' שופטי' אלהי יש כי ידעו למע� ישראל ותתפוצ בכל גדי עי� כר	' וכרמי' בחוצו' רמי בקול

  .ו"יצ ו"ופ הרב של

 שנתיו הוציא ולא במרדו עמד והמקדש :ובסו� דבריו מוסר השבות יעקב הידיעה המחרידה
  .ברחובותינו וצוחה פר ' יהי ולא' וגו יאבדו כ� חטופה מיתת ומת

íéðåùàøä éøàù éøáãá äæ ïéòî úåôéæðå úåîøç øáë åðéöî ïë úîàáå ,áîøä ìåãâä øùðä åðéáø íùàøáå" í

æ"ì ,íéðåùàøä úð÷ú øôñá äæá õáé÷ù äî ÷éúòäì éåàøå.  

æå"ñ ì 'ùàøä úð÷úâ úåà íéðå':  

פ די� הגמרא אי� צור� שיהיו עשרה מישראל בשעת "ע. שלא לסדר קידושי� בלי רשות הרבני� הממוני�

אול	 כבר מזמ� הגאוני	 התחילו לחשוש , קידושי� או שיהיו במעמד הרב והממונה רק שיהיו בפני עדי	 כשרי	

  .שטר אירוסי� ובעשרה, בהעל התקלות היוצאות מקידושי� בצינעה ותיקנו שלא יקדשו אלא בכתו

שלא ישא אד	  � ורבני מצרי� והחרימו ע� הוצאות ספר תורה ברבי�"תקנו הרמבז "אלפי	 תתקמ' בשנת ד

כמו כ�, י הרבני� שבכפרי� הללו"אלא עאשה ולא יגרש אשתו בכפרי	 מסויימי	 שבמצרי	 
åè
הסכימו והחרימו  

  .וקדושי� לסדר קידושי� אז על כל מי שית� רשות לאד	 שאינו יודע בטיב גיטי�

והחרימו על כל  ,ה"כ באלכסנדריה כתיקו� כללי בשנת תתקצ"התקנה שהיתה מתחילה מקומית נתקבלה אח

כמו , ושכל מי שיש לו חלק בקידושי� אלה, בלא מצות הממונה של אלכסנדריהמי שיסדר קידושי� 

יביאו אל כל מי שמתעסק בדבר זה לא  ולא"יכנס בכלל החר� , או מי שיכתוב את הכתובה, העדי� שיעידו בה�

הוא , ל"ויהא נתפס למה שהזכירו הזקני	 שרבינו משה זצ "בשמחתו ולא באבלו אלא יהיה מובדל מ� הקהל

החרימו על כל יושבי הכפרי	 אשר יסדרו , ל ע	 כל הדייני	 שהיו בזמ� ההוא"ורבינו יצחק ב� הרב רבינו ששו� זצ

  .בסקירה כללית על התקנות בימי	 הה	, תקנות הראשוני	' ל ס"עכ. י	 לזהקידושי� בלי רשות הממוני	 המורש

ãáä ÷ñô ïåùì ÷éúòä íéøöî øäð øôñáå"áîøä ãîåò äúéùàøá øùàë íéøöî õøà éðåàâ ìù ö"í , åæéøëäù

 ìò åîúçåñô"ïéùåãé÷ øãñîä ìò àøåð íøçå ã íå÷îä áøä úåùøá àìù.  

æå"ñô ì"áîøä ã"åðéã úéáå í ]ñ 'øöî øäðñù ãåîò íé"á úåà å'[:  
תקנו רבני מצרי	 והוציאו ספר תורה ברבי	 , ז ליצירה"ותתקמ' ח לשטרות הוא שנת ד"בשנת אל� ותע

לבל ישא אד	 אשה ולא יגרש שו	 אד	 את ' והחרימו על אנשי הכפרי	 השוכני	 בדמנהור ובאלמחלא וכו

יהודא הכה� דיי� ' י ר"או ע, דמנהורדיי� חלפי ' וה	 ר י הרבני� שבכפרי מצרי�"אלא עאשתו באלה הכפרי	 

והסכמנו והחרמנו כל מי שית� רשות לאד� שאינו יודע בטיב גיטי� , אלמחלאפרחיה דיי� ' י ר"או ע, בולביס

וקדושי�
æè

ח לשטרות בפסאט מצרי	 דעל נהר נילוס "חרו� של חודש טבת שנת אל� ותצאוהיה זה בשליש ה, 

  .תמנא עליה למהוי לזכות ולראיה לאחר היו	 והכל שריר וקיי	ומאי דהוה קדמנא כתבנא ול, מותבה

  דיי�, מנשה בר יוס" - דיי� , שמואל בר סעדיה -  דיי�, יצחק בר ששו� - דיי� , משה בר מיימו�

                                                 
åè äæ øôëáù áøä úåùø éìá ïéùåãé÷ øãñîä ìò ãøôð íøç ïàë äéäù åéøáãá ùøåôî ,ãñîä íà íâø  ïéèéâ áéèá òãåé ïéùåãé÷

ïéùåãé÷å .îëå"ìà÷æçé úñðë íùá ìéòì ù .ä íøçäåïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåéù éîì ÷ø úåùø ïúé àìù åîöòá áøä ìò àåä éðù. 
æè àìéôëá ïðáø åøîà àì :ùî ùøåôî øàåáî ïàë íâ"ìéòì ë ,á ïàë äéäù 'úåãøôð úåîøç. 



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /à óðò'  
 

- æé - 

áîøä úîøçå úð÷ú"æ í"â åðéöî ì" åðá àéáäù ëáîøä ïá íäøáà åðéáø"í ,åúá øéëæîå"ðä áúëî ã"ì.  

æå" ïá íäøáà åðéáø úáåùú ìáîøä" í)å÷ ïîéñ( :  

 שיסדר מי כל על ישראל בר כל בש� חמור בחר� הסכמה לעשות זקני	 של אספה ע	 הזה הדיי� וגמר...

 .ההסכמה נוסח וזהו... אלכסנדריה של הממונה מצות בלי קידושי�

 נקבע מותבה רבה ימא כי� דעל אמו� בנא ליצירה ה"דתתקצ משנת שני אדר לחדש החמשי' א יו	 כשהיה

 חמור חר� והחרי� הזקני	 אספת ואס� ל"זצ הנכבד השר חלפו�' בר הודו ירו	 הדיי� יצחק' ורב' מר ק"כג די� בית

 שיסדר מי כל ישראל בר כל בש	 גבולה יציב האל העיראקיי	 כנסת הקט� הכנסת בבית המקודש תורה בספר

 בה� שיעידו העדי� כמו אלה י�בקדוש חלק לו שיש מי וכל, השמורה אלכסנדריה של הממונה מצות בלא קדושי�

, בצערו ולא בשמחתו לא זה בדבר שמתעסק מי כל אל יבואו ולא, הזה בחר� יכנס הכתובה את שיכתב מי או

 רבינו הרב ב� יצחק ורבנו הוא ל"זצ משה שרבנו הזקני	 שהזכירו למה נתפס ויהא הקהל מ� מובדל יהיה אלא

 רשות בלי קידושי� יסדרו אשר הכפרי	 יושבי כל על רימוהח ההוא בזמ� שהיו הדייני	 כל ע	 ל"זצ ששו�

זמ� אותו של )יהודי	 ראש( הרייס ידי על לזה המורשי	 הממוני	
æé

.  

æ"åù ì"ú øäî"í õðéî ïîéñ è÷ : 

 הצריכי	 קידושי� ניבעני יש וחילוקי	 דיני	 וכמה כמה א�, שראיתי הפשוטי	 מנהגי	 קצת כתבתי הנה

, עמה	 עסק יהא לא וקידושי� גיטי� בטיב ידע דלא מא� )א, ו קידושי�( חכמי	 ואמרו, לבאר אוכל שלא ולפני	 לפני

 .ומנהיג רב ובהתרת ברשות א"כ ונישואי� אירוסי� ברכת אד	 שו	 יעשה שלא קדמונינו שנהגו יפה מנהג çéלכ�

æå" íàãøòèñîà âäðî øôñ ì)ô"è úåà ã(:   

	 "ד ברשות פו"בזמ� שאי� אב, 	 החודש"דיעת פובי, ד דקהלתינו"אבאסור לסדר קידושי� בלי התרת 

  .ד הקדושי� בטלי�"מי שמתחת� בחו� בלי ידיעת אב, יטוגבאי צדקה

íéðåùàø äæéàî àöîð äæ ïéòî ïéðò íâ ù åùò'äìéä÷ä úð÷ú' äæ ïéòî , ÷æåçå ó÷åú ïéðòá íäéøáãá åðãå åðúðå

åìà úåð÷ú.  

æ"åù ì"áéøä ú"ù ,)èöú ïîéñ(:  

כי א� בידיעת  ,לקדש שו	 אשה, שלא יהא רשות ביד שו	 אד	 ,ו לעשות גדר ותקנההקהל הסכימ: שאלת

, ומעתה .ובטלי�, שיהיו קדושיו נפקעי� ,שלא כנזכר, וא	 שמא יעבור ויקדש. ובפני עשרה, ובפניה	 ,נאמני הקהל

. יו מופקעי�והקדושי� יה. מופקר ומבוטל' ושיהי, או שוה כס� שיקדש בו, מפקירי� הקהל כס� ,ובאותו זמ�

  .לא תצטר�, גט מספק' ואפי. מבלי שו	 גט, והאשה ההיא תוכל להנשא

                                                 
æé åìà úåð÷úá íéðåùàøä úðååë ìéìòá ïéàåø åìà íéáúëî êùîäî ,æø åð÷ú øùàî õåç"ùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé åðéàù éîù ì àì ïé

íäîò ÷ñò àäé ,à ãçåéî äðåîî åéäéù åöøå ïéùåãé÷ä úîåçá úåöøôì åùùç íâ 'ïéùåãé÷ä ïéðò ìë åìäðúé åúåùøáå åãéáù øúåé åà .

ú íéðáø ãåò æà åéä íà íâ"ç ,ú íéðáø æà åéä àì íéøöî éøòáù øîåì ãçà óà äòèé ìáå"ìéòì íéøëæåîä äùìù øúåé ç .ëòå"ú æ÷ åð

ðë"ì.  

òî òåãé ïëäéáøî áø äù"öæ ÷"úî ïéùåãé÷ øåãéñá áøéñù ìàåé úéø÷ øéòá ì"åëå ç 'àåáîë 'øáã úéøçàá àáåäå ïî÷ì. 
çé íéðåùàøä øàù úðåëë åúðååë øàåáî ,áøä áåùø éìá ïéùåãé÷ øãñì àìù äæ ïéðò åâéäðäù ,æëç úð÷ú ÷æçì éãë" ïàî åð÷éú øáëù ì

íäîò ÷ñò àäé àì ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãé àìã. 
èé  åæ äð÷úî øàåáî ,éäé àìù äéä íúðååë ø÷éòù 'ø÷ôä çèù ïéðòä ,éäéù ÷ø àìå 'ïéèéâ áéèá òãåéù éî , ãéá àäé ïéðòäù ÷ø

áàäå äìéä÷ä"ã ,úåìåùëî éãéì åàåáé àìù. 
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 ,אי� קדושיו קדושי�, והמקדש כנגד תקנת�. שיכולי� הקהל לעשות תקנה זו ,עלה בידינו: ל בסו� התשובה"וז

, על דעתי זה ולא הייתי סומ� ,הייתי חוכ� להחמיר, אבל למעשה. ל בנדו� זה להלכה"ואינה צריכה גט זהו מה שנ

  .שיבא מכשורא, כי היכי דלמטיי�. בהסכמת כל חכמי הגלילות, א	 לא. לחומר העני� להוציאה בלא גט

æå"åù ì"áùú ú" õ)ç"ä ïîéñ á( :  

 שכל מי שיקדש אשה שלא מדעת חבר עיר� וזקני הקהל שלא יהיו קדושיו קדושי�שאלת צבור שהסכימו 

כל דמקדש אדעתא דרבנ� מקדש ויהיו יכולי� מכח הסכמת	 להפקיע הקדושי�  )נ"א וש"ג ע"גיטי� ל(' ש בגמ"א	 דומה למ

  .וג	 בהסכמה זו הטילו חר	 לעובר עליה

והשיב דכל דמקדש אדעתא  ל נשאל זה על זה פה"� ז"כ שהרמב"גפ ששמענו "עא: ל בסו� התשובה"וז

' ל כ"א ז"והרשב... ר על חכמי צבורולעני� החר	 צרי� להתירו אחר שינהוג נדוי כראוי לכל עוב ...דרבנ� מקדש

זו נתבטלו ' ובתקנ ...שהצבור יכולי� להפקיר כל ממו� שינת� לשו	 אשה הפקעה גמורה והפקר גמור ' בתשו

  .הקדושי� לגמרי א	 לא נעשו כמו שתקנו

åæ äð÷úå íøç åàéáäù íìåò éìåãâ éðù ãåòì åðéöî ïë ,éôà ïéùåãé÷ä ìèåáéù ùåùçì åàöé íäéøáãáå '

ãáäìéèá ïúåãòå ìàøùéá äìáð åùò åæë ïéùåãé÷ ìò åãéòäù íéãòäù ïåéë ãáòé , ïéùåãé÷ä íéãò ïàë ïéàù ïåéëå
íéìèá. å ïùåçä úåö÷á íäéøáã åàáåä)éñ 'áð(.  

æå"åù ì"ãùøäî ú" í)òäáà ÷ìç"éñ æ 'ì(:  

א שימצא ש	 שלא ימצא עדי	 בקידושי� אשה א	 ל יש חר� גמורשכפי הנראה , א� אמנ	 יש טע	 אחר

מפני הארוס  א� לא יעמוד החכ� הממונהאי� לה	 לעמוד בשעת קידושי� ... חכ	 הקהל וממונה הקהל

לעמוד , ונבלה עשו בישראלכ הוא נמצא שאלו העדי� פסולי� לעדות אחר שעברו חר� הקהילות "וא, ונארוסה

  ...בקידושי� כאלו

æ"åù ì"éøäî ú" è)ç"éñ à 'çì÷ ,ã"àáù äî ìòå ä(:  

. והפרנסי	, ש	 החכ	 ומרבי� תורה בקהל' א	 לא יהי ש חר� מימי עול� שלא ימצא שו� עד בקידושי�שי

ל שהואיל ועברו על חר	 הקהל ה	 פסולי	 "ר שמואל דיי� מודינא וז"כ הרב המובהק מוה"הנה ראיתי מש

  .)ארי� בזה עודש מה שה"וע(... ונתבטל עדות	 לגמרי
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  'ענ� ב
  מנהגי המקומות בחר	 זה

ðéðòä úøäáäìéùî ÷éúòäì éàãë í"åùá ë"åé ò"áë úåëìäá ãåáøä ã ,äæ ïéðòá.  

æ"îøä åðéáø ì"åé à" ã)éñ 'îø"ë óéòñ ä"á( :  

, אפילו מקפח קצת פרנסת הראשו�, יכול חכ� אחר לבא וללמוד ג� כ� ש�, רב היושב בעירו ולומד לרבי�

אפילו הכי יכול השני לבא לדור ש� ולהחזיק , הכגו� שהקהל קבלו הראשו� עליה� לרב ונוטל פרס מה� על ז

אי� לו לקפח שכר הרב , אבל א� בא חכ� אכסנאי לעיר. א� הוא גדול וראוי לכ�, כמו הראשו�, רבנות בכל דבר

אבל מותר לעשות  ,הואיל והוא פרס הרב הדר ש	, הדר ש	 לעשות חופות וקידושי� וליטול השכר הבא מה	

דלמא הרב , וכ� הותר לו לדו� בי� שני בעלי דיני� שבעיר הבאי� לפניו לדו�. החופה ולתת השכר לרב הקבוע

  .באתריה דחבריה, או לדרוש לנהוג שררה, אבל אי� לו להורות איסור והיתר. שבעיר אי� ממוצע לה�

*  

îøä éøáãî"ä ïàë ïéàù ìëù àåôà øàáúî àùïåîî ìù ìåáâ úâ , øåãéñá äîåãëå íøç åà øåñéà ïàë ïéà
ùåãé÷áàä úåùøá àìù ïé"øéòä ã ,áøäì ïéùåãé÷ä øëù ïúåðù ìëå ,úåòéá÷á øåãì ïàë àáù åà , éî ìëì øúåî

øéòá ïéùåãé÷ øãñì ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá é÷áù ,àå"åáëòì à.  

îøä ìù åëøãáå"æ à" øéëæä àìù ìäøçí ø ìù" êìä úåùá ïåàâä"äãåäéá òãåð ú , ïéùåãé÷ øåãéñ øåñéàù
áàä úåùøá àìù"ä ãàå  ÷øíîöòá íéðáøä åâäðù ìåñìñå âäðî ]ìåáâ úâùä øåñéà åá ïéàù ïôåàá[.  

æå"åù ì" äãåäéá òãåð ú)àðéðú äøåãäî ,âô ïîéñ øæòä ïáà(:  

�אחר שהמתינו כל היו� על הרב  ,על דבר אשר שאל על הסידור קידושי� בגבול השיי� להרב ממושקא

  .הרב שלחו לביתו ההוא ולא בא ואז סידר מעלתו הקידושי� ושכרו של

ה בסופו שרשאי אכסנאי לסדר קידושי� א� נות� השכר להרב הקבוע "ד סימ� רמ"הנה בודאי הדי� פשוט ביו

וכל זה א� הרב היה . ומצד המנהג אי� אחר יכול לסדרמצד המנהג כבר נהגו הרבני	 סלסול בעצמ� ואמנ� 

   ...לתוש� אבל כיו� שהמתינו עד בוא השמש ולא בא בודאי יפה עשה מע

וג� לא שלח אחר  ëבמקו	 שהוא עשה שלא כהוג� שלא בא בזמנו'כ אי� להשגיח על כבוד הרב בזה "א

  .בחריקאו

 øéëæä àìù äãåäéá òãåðä éøáãîåã íøçø"ììëá ú , äøåàëìçðå øåîçä íøçì íå÷î ïàë ïéàù àöåé" ù

øä åâéäðäù"åùá äëìäì åäå÷éúòäå íéðåùàøä øàùå ú"ñðë ú"åáùå é"é.  

áå úåîå÷îä ìëá àìù àåä íéøáãä øåàéåæ äð÷ú ìá÷úð ,äæ ïéðò åøéëæä àìù àöîú øùà íå÷îä ìëáå , ÷ø
éãáøä øëùî åøá ,äîåãëå ìåáâ úâñäî  òãúåðéðéðòì ììë äîåã åðéàù äðîàð , ïëúéå åìáé÷ àì àåää úåîå÷îá

åæ äð÷ú íäéìò ,àøùé úåîå÷î ìëá äìá÷úðå òåá÷ä äëìää ÷ìç ìò éà÷ íäéøáãåì . äáåùú äæá åðéöî ïë øùàëå
åùá úùøåôî"ùøäî ú"í.  

  

                                                 
ë ì éåàøåäáåðä éøáãë øîàð íà íâ ïì øøáúî éàãå äæù øéò"àîìòá ìåñìñ ÷ø äæ ïéàù é ,î" ÷ø ïë âåäðì ïéà î'îá àåäù íå÷

åðîæá àá àìù ïâåäë àìù äùò' .â äæ ìåñìñ ìòù íâå"ùðòéì éåàø ë ,îëå"áåðä ù" äùòîä äéäù ïåéë áåèá äùò àì ùéðòîä áøäù é

îë"ù ,ò"ù. 
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æå" ìåù"ùøäî ú" í)èòø ïîéñ â ÷ìç(  

דלסדר קידושי� ' ט כתבו בפשי"מ' ש סי"ז והב"שהרי הט ,דגו� התקנה לא נתפשטה כלל במדינתינודא ח

נז נתפשטה תקנה גדול מדינתינו וא� אולי במדינת אשכ' ז הי"והרי הט. רב ולא הזכירו כלל מהתקנה' צ שיהי"א

  . כ במדינת אשכנז ולא הזכיר מזה"ג' ש הי"אבל הב ,מזה למדינתינו' ואי� ראיזו 

çð ïéðò åøéëæä àìù åìà íéðåøçà úîéúñî ïë ïéáäù êì éøä"äæ ù ,íúðéãîá åæ äð÷ú äéä àìù , íåù äæî ïéàå

éàø 'çðì òâåðä èøô íåùì"äæ íøçå ù.  

åùáù øéòäì éåàø íâ"ïéáä ïéáî éðô ú îøä éøáãì íâù úåèéùôá"ãðá øåîâ øåñéà ùé à"ã ,éòå 'äøòäá
àë

  

åéøáã åð÷úòäù.  

*  

äæ øåîç íøç ìá÷úð úåîå÷îä ìëá àìù ïì øøáúðù ïåéëîå ,ò"ë  ìá÷úð ïîå÷î äæéàá è÷ìì íéðâá àð äãøð
äæ íøç ,îá åøîåçå åô÷åú ìëá äæ øåîç íøç ìá÷úðù êéà àøå÷ä äàøé åðéøáã óåñáåðééä åðéúåîå÷ úåìä÷ä å

 ïéøàâðåàá úåùåã÷ä øäî íéùã÷ä ùãå÷ åðéáø ïøî ãñé äéðãà ìòù"è é"öæ á"äðîàðä åðéúéø÷ ì .) úåîå÷î äáøäá íâå

àèéìå ïéìåôá( â äàøð åìà íéøáã êùîäîå"ù íøçä ïéðò ëúéäéù úãñåéî äúð÷ 'ãçåéî äðåîîì øåñî ïéùåãé÷ä ïéðò ,

úå ïééøåà øá àåä øçàä øãñîä íà íâ"ç.  

æ"ì àèéì úðéãîî úåìéä÷ä ñ÷ðô ]ôù úðùî úåð÷ú åëåúá ììåëä"ë÷ú úðù ãò â"à[ ëø úåà"å:  

ג� חז� ... ,ד שלו"ד של ראש בי"בלתי רשות האבלסדר חופה וקדושי� שלא בקהלתו רב אי� לשו	 

  .שבידו ]אומנות[ושמש אשר יהיו עסוקי� באותו עני� ענוש יענשו בעונש אבוד אמונה 

æå"ñ ì 'äé úåãìåú ùéìà÷ éãå) óã162(:  

ובטר� יסולק לו מעות חופה  ,ל"לא ירי	 איש את ידו לסדר קידושי� בלתי רשות מכבוד אדונינו הנומבלעדו 

  .ל"ל בלתי היתר ורשיו� מאדונינו הרב הנ"ב במקומות הנ"וג� שלא למנות שו, כפי המגיע

ועל החתו� באו , ק"א לפ"תקפשבט ' יו	 גימל ופה קאליש : ובאו ש� על החתו� ראשי הקהלות כדלהל�

ונאו�  ,ונאו� יצחק אייזיק בראקמא� ,ק"ונאו� צבי הירש ברמ ,ז קרא"שלמה במי' נאו� הק, ראשי הקהלה

י "ר מאיר נ"ונאו� יהודא לייבוש בהגאו� מוה  ,ל"ונאו� מיכאל חיי� בהרב המנוח מהר ,שלמה מרדכי מראגאשני

  .יוס# רעדלי�, יתר החתומי�  ,ק"ונאו� נת� ברז  ,ונאו� זלמ� שנעער ,מלאסק

äæ øåîç íøç ìá÷úð ïë ,ììëä ïî àöåé úåôéøçá ,íéøåøàå úåúîùá ,íéøöî éøòá , äæ ìò æà àöéå)äðåøçàì , øúåé àì

íåéäî íéðù òáøàå äàîî( éá ÷ñô"åæ øåñéà ìò øáåòä ìò äîåãëå íéñð÷ä éèøôá êåøà ã . íúö÷ ÷éúòðå] éåàøä ïîù íâä

                                                 
àë îøä úðååë øàéáù äî äæá ÷éúòäì éåàøå"åùá à" ïéáî éðô ú)éñ '÷"õ( æå"ì, éàø ãåòå 'åùúáã 'ç á÷òé úåáù"éñ â 'ë÷" àéáî à

åùú 'ø éîéá åéäù úôøö éðáøî ãåò íøç ùéù ìà÷æçé úñðë"åî åà áøì øçáðù íà éë ïéùåãé÷ íãà íåù øãñé àìù åøîàå åøæâù ú" ö

åòé åúìä÷á"ù ,àå"éôì ë"ø éîéî ãåò àåä íéðåîã÷ íøçã ïåéë äù÷ æ"ë ïéùåãé÷ íãà øãñé àìù ú"åøéòá áøì øçáðù éî à . êéàå áúë

îø"ïéùåãé÷ øãñì øçà ìëåéã à.  

òà"îøã ë"úù éøééî à"ãáëä úøúåéì åäåìá÷å øéòá áùéå âìôåî ç ,â øçà àáéå"îø øéúî äæìå äáéùé òáå÷å ë"à.  éî ìáà

àáå ùãå÷ä úøîùî ìò ãåîòìå çéâùäì åìéìâá åà åøéòá áø ìá÷úðù àøúàã àøî áøä ïåöøë àìù äùåòå ãçà , åîòè àîúñîå

øåãâì ïòîì åîò å÷åîéðå, éòå" ùéå ãçà àáù æ ïéãë íéáøì äçîåîä íáøì òåîùìå ãáëìå øé÷åäì íéòãåéù íúîéîúá íéãîåòù äáøä

÷ ïéøãäðñá åøîàã äøåúáù åàì ìò øáåò éøä òééñî åà íéúá éìòá ïéá áéø øçøçîå ãçà àáå èôùîëå" ìò øáåò ú÷åìçîá ÷éæçîä é

éäé àìã åàì 'áîøå çø÷ë"ñá ï 'ç ùøåù úåöîä 'ñ"ñá øàåáîå øåîâ åàì àåäã ìé 'îø" åðîî ïéãîì ïéà äáåè êøãá êìåä åðéàù áøù å

àøäî é÷ñôáå"îø àéáäù é"éä àìã éøééà à 'òá ïéá"ú ïéáã ÷ø ä÷åìçî íåù á"òáì òééñì ìáà åðéðôì àá ç" ú÷åìçîá íé÷éæçîä á

ãî çëåî ïëå úåøåäì ìëåé àìå åàì ìò øáåòã àèéùô íáø éô øåáòì 'øäî"éù í"åà ÷"éñ ç 'éù"éòé â"ù. 
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éúåìåáâáù íéã÷äìíäéúåîå÷îá åâéäðäù åîë úåñð÷ä áåø åâéäðä àìå èòîë òôåøééà éøòá åð ,î" éåàø î

í÷éúòäì ,øáãä øîåç úåàøì éãëá[.  

æ" øôñ ìøäð  íéøöî)ìä 'ïéùåãé÷( à úåà':  

א שאי� רשות לשו� אד� "י נא אמו� יע"י מצרי� ועוב"היינו בעוא, הג קבוע בכל מלכות מצרי� כולהנהמ

והרב הוא המסדר חופה וקידושי� הוא , כי א	 הרב המורה צדק אשר בעירר חופה וקידושי� יהיה מי שיהיה לסד

ובלעדי שני רבני קהלות הנזכרי� שבה� בית די� קבוע לדו� ולהורות , עצמו או הבא מכוחו על פי רשותו ומאמרו

ד הוא הנות� "ראב והרב, וכ� בני הכפרי� החוסי� תחת דגל�. לא ירי� איש את ידו לסדר חופה וקדושי� כלל

  .רשות לסדר חופה וקידושי� לאחד מבני העיר ההיא או הכפר ההוא

ë úåàáå 'äîëñää çñåð ÷éúòî :  

שלא יוכל איש , א"להיות שכבר ידוע שבאר� מצרי� יש תקנה קדומה מרבותינו רבני מצרי� הקדמוני� זיע

ועל פי אותה התקנה , ו רחמנא ליצל�"והעובר על זה הוא נלכד בחרמ...ד שבזמ� "לקדש אשה כי א� ברשות בי

ו היו מכריחי� "ובימי� האחרוני� רבני קהלות שבמצרי� הי, היו דני� כל הבתי דיני� שקמו אחריה	 עד היו	 הזה

יע� שמטרת התקנה היא לגדור גדר בני פריצי הדור ...להעובר ומקדש נגד ההסכמה הנזכרת לתת גט כריתות 

�  .כדי� אות� ברשת ערמת�ול, הנותני� עיניה� בבנות האר

אשר תקנו לנו רבותינו ותרופה לזאת לא מצאנו כי א� בהתרופה הבדוקה והתקנה הקדומה והנאמנה 
עת� קשהיא הסכמת הפקרת כס# הקידושי� והפ ,א"הגאוני	 והפוסקי	 הראשוני	 וג	 האחרוני	 זיע

. הדר� בפני פריצי הדור בני עולה כדי לחסו� )א"סימ� תקנ] א"ח[א "כמבואר בתשובת הרשב(וכאשר הנהיגו אותה בדורותיה� 

ההסכמה הזאת אנחנו מקבלי� אותה עלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל הבאי� אחרינו לשבת בקדש ולגור 

שמהיו� הזה והלאה לא יוכל שו� ... ,א"י נא אמו� יע"י מצרי� ועוב"באר� מצרי� בכללה ה� בעריה הגדולות עוב

  :ואלו ה�. י א� על פי כל שלשה התנאי� יחדכ...בר ישראל לקדש 

ד יהיו "ובכפרי� שאי� ש� אב ,שיהיו הקידושי� ברשות הרב אב בית די� היושב על כסא ההוראה בעיר. א

  ...במקו� ההוא אשר קבלוהו עליה� ונבחר מהקהל להיות גבאי בכפר ההוא ברשות גבאיהקידושי� 

או אפילו ...ת ויקדש שלא בידיעת הגבאי המקו� ההוא ומעתה כל בר ישראל אשר יעבור על ההסכמה הזא

  .מעתה ועכשיו יהיו הקידושי� הה� בטילי� ומבוטלי� כחרס הנשבר וכדבר שאי� בה ממש, רק על אחת מהנה

עוד בה ידע המערער ההוא כי הוא ...והאיש אשר יעשה בזדו� לקו� ולערער אחרי זאת ההסכמה הנזכרת 

א לא וועונו ישא האיש הה� ולטהרת� קדושתוגור	 רעה לבנות ישראל למחריב הישוב המדיני והמוסרי 
ושומע לנו ישכו� בטח ועליו תבוא , לרעה מכל שבטי ישראל' והבדילו ה, ו כל האלהבורבצה  סלוח לו' יאבה ה

  .אמ�, ברכת טוב

  ט"שמעו� ס' צעיר רפאל אהר� �ה - � לעדת האשכנזי� פה קיירה"מו, � הכה�"הצעיר אהר� מענדיל בהר - ט"הצעיר אליהו חז� ס

æå"åù ì" áéùîå ìàåù ú)åãäî"ç â"éñ à 'ìø"è(:  

כ פשיטא "ובפרט בעירו שיש תקנת ואיסור הוא מהרבני	 הגאוני	 אשר גזרו באסור א...
  ...ה יהיה מי שיהיה ה	 פסולי	"שהקידושי� אשר יסדר איש בלעדי מעכת

æå"åù ì" øæòìà úçðî ú)ç"éñ â 'ë(:  

' סדר קידושי� בלתי רשות הרב אז דינו מבואר בתשוב בנפשו המורה שעומד כנגד הרב לרהוהנה א� י

' ל בש� רבני אשכנז ופולי� וצרפת שהי"ז מהגאו� בעל כנסת יחזקאל זצ"שלאח' ובתשו )א"קכ' ז סי"ב באהע"ח(שבות יעקב 
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 יהשהש	 ' השאלה היו, ת ושארי גאוני� שלא יסדר קידושי� בלתי הרב מרא דאתרא"בה� בקבלה שיש חר� ר
בלתי רשות ' יע� שהיש טעמו "עייז "ואסרו עכמהכפרי	 שתחת דגל הרב ' ח מוסמ� להוראה לא"ת

  . ק"א� לא אאמי� בזה שיזיד ג� לנגוע יד בסידור הקידושי� נגד רשות הגאבד. הרב הממונה עליו מרא דאתרא

 àéáä ïëåúåèéùôá  øæòä ïçìåù øôñá)éñ 'å 'æ úåà'(:  

ומסלקי� לו , ל קוד� החופה ילכו המחותני� להרב דמתא ומזמיני� אותו בכיבוד סידור קידושי�מנהג ישרא

  .ש"שכרו הרח

áúë éáöì äìîù àø÷ðä åéúåäâäáå ,á úåàá':  

א ש� שלא יסדר גיטי� וקידושי� אלא מי שהוא מומחה לרבי� וג� ידוע לכל "ד ברמ"ב סי"רמ' ד סי"ביו' עי

כ נתפשט המנהג בכל גלילות ישראל לקבל עליה� רב ומורה "דע' ג כ"קכ' סיג "י ח"ת שבו"בשו' ועי, ש"ע

ו איסור ערוה ואיסור "מוסמ� והוא יסדר גיטי� וקידושי� ולא אחר כי יש לחוש להרבה מכשולות שיבוא לקדש ח

  .שניות

ולא  ,ח וכה� לגרושה וחלוצה"ג יש לחוש למעוברת ומינקת חבירו ועני� הבחנה ג"כאשר קרה זה כבר וכה

ז וא� "ד להענש בכל כח� במי שעובר ע"לכ� יפה כח ב, וקשי� לעול� מדור המבול )ג"קידושי� י(ל "לחנ� אמרו חכז

  ...'י חר� הקדמוני� הגאוני� וכו"ת כנ"והביא ש� משו, אינו רוצה לקבל עליו את הדי� מנדי� אותו מיד

ד או ברשות� לפסול "בפני ב ט בתקנת הקהל שלא לסדר קידושי� רק"שצ' ש סי"ת הריב"בשו' ועי

מ לא "אלא דמ, ד"ד או ברשות� לפסול הקידושי� הנעשה שלא ברשות ב"הקידושי� הנעשה שלא ברשות ב

ת תשובה "ובשו' ה' ב סי"� ח"ת תשב"מזה ובשו' ו' ע סי"י לאה"ת לב"בשו' ש ועי"רצה לסמו� להקל למעשה ע

ג בסידור קידושי� בלי "ט דהעלה בכה"רל' א סי"ג ח"מ מה"ת שו"בשו' עי, ז א� לסמו� להקל"קי' מאהבה סי

  .ש"ע רשות הרב דמתא דהקידושי� פסולי	

דנראה מדבריו כי ' ל וכ"� הנ"ט הביא חבילי פוסקי� בזה וג� מדברי מהרש"ל' ג סי"א ח"ת מנח"בשו' ועי

ברשות ' הי ג� הוא מסתפק דאולי במדינות הללו הוי כמו היכא שעשו הקהל תקנה לפסול הקידושי� אשר לא

ע שציוו "וג	 חזינא לרבני קשישאי גדולי עול	 זיוהביא ש� , ח"כ' ע סי"ג אה"ש ש� מדברי כנה"הרב דמתא כמ

ל המה תקנה גדולה למיגדר מילתא ולהציל "מ הנ"לסדר קידושי� שנית כשנעשה בלי רשות הרב דמתא ודברי השו

  .ש"ע ק"י דתוה"עפ מתערובות עריות ואיסורי הפקירות בישראל מכמה פרטי טעמי	

ו חופה וקידושי� בלתי רשות הרב מרא "ימשו� ידו מלסדר ח' כ כל הירא דבר ד"וע: וסיי� ש� בלשונו

  .עליה	 יחולו' דאתרא שלא יפול ברשת הנדויי	 וחרמי	 ולטותא דהני רבנ� קדמאי ואז ברכת ד

æ"åù ì"éîçð óñåé åðéáø ú ')åé"éñ ã 'ò"â(:  
שהעובר יחוש לעצמו ממצודת החר	 שפרשו ולא די בזה אלא ... ד"� שלא ברשות האבלסדר קידושי צ"המועל דבר 

וסתמא דמילתא משמע דאפילו בליכא , א"קכ' ב סי"מדברי כנסת יחזקאל שבתשובת שבות יעקב ח הקדמוני	 על זה כידוע
  .יירי דהא משו� גדר וסייג החרימואקפוח פרנסה להרב 

æå" ìåù" äîëçä ìöá ú)ò ïîéñ á ÷ìçá(:  
, ד"ומכל מקו� פשיטא דזה דוקא היכא שהרב שהחת� רוצה לכבדו בסידור קידושיו זכאי לסדר קידושי� בעיר ההיא כבנד

לתת יד אז ג	 א	 יסכי	 אותו רב , אבל א� החת� רוצה שיסדר לו קידושיו רב שאינו זכאי לסדר קידושי� בעיר ההיא
� להזהירו ולהעמידו על חומר העני� ושהוא מוכרח לכבד את יש להעיר לב החת, לפושעי	 לפרו  גדר� של הראשוני	

  .ואז שפיר יבר� רב העיר ברכת אירוסי� בשליחות החת� המקדש ,רב העיר בסידור קידושי� ג	 א	 זה נגד רצונו

 ïåøçà ÷ñåôëåéàãë  ÷éúòäìðøú úðùî øâä õøà éðåàâî àøå÷ ìå÷"ôì å"÷ )ç íìåò úåîé øåëæ øôñá àáåî"áø áøäì á" ö

éä ùèéååàáà÷àé"áî å"á( àâðåà éðáø éìåãâî äøùò ùîç äéìò åîúçùïéø ,åé úùåã÷ ìòá åðéáø ïøî íùàøáå"è , åîòå
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äâä" ìòá ÷èáù æ øôåñ"ì ,ðä íéðåùàøä øãâå äð÷ú íäéìò åìá÷å åîéé÷ù"íäéúåðéãî ìëá ì , àöåé íäéøáãîå

íäéúåîå÷îá äð÷úä ïë äéä íìåòîù ,åãâù åðéðîæá ìåãâ åðì éîåäîëçá íäî ì , äîëçá íäì äåù åìéôà åà

îë åâäðùå åæ íøç íäéìò åìá÷ àìå åâäð àì åðéúåìéìâáù øîåìå øòøòì ìëåéù"áåðá ù"åùáå é" ÷çöé úéá ú
ðä"ì.  

æ" àøå÷ ìå÷ä ìïéøàâðåà õøà éìåãâ øåàì åàéöåäù  
äâä íùàøáå" ìòá ÷èáù øôåñ ,åé úùåã÷ ìòá åðéáøå"è:  

  

וא	 ג	 שמכמה טעמי	 , לפקח על עניני	 דתיי	 הנוגעי	 להכללמ נתוועדנו פה "אנחנו ח

ראה ראינו לעורר את , לא עלתה בידינו עוד לסדר כל הדברי	 הנחוצי	 לשעה ולדורות

והוא שלא , י על הדבר הזה"חברינו המה הרבני	 הצדיקי	 ואת אלופי ראשי הקהילות נ

עד אשר יביאו עידיה� , הלת	יגשו בשו	 אופ� לסדר קידושי� א	 הצדדי	 אינ	 מתושבי ק

ק אי� דבר המעכב לסדר "פ דתה"שע, אשר המה עומדי	 תחת דגלו' תעודת המרא דאתרי

  .י"לה	 קידושי� כדמו

הגדר אשר גדרו הראשוני	 לבל  שנית אחרי ששמענו שבכמה מקומות כמעט נפר 

מצאנו נכו� , 'יקרב איש זר לסדר קידושי� בלי רשות והורמנא מהרב מרא דאתרי

ומי שית� כת� סוררת ויעבור , ולאסור באיסור גמור לעשות כזאת ונחו  והזהיר על זה

הכרו� בעקבו יעברו אותו מכל משרת  מלבד עונש איסור השגת גבולעל אזהרתינו 

  .ולהשומעי	 ינע	 ועליה	 תבוא ברכות טוב, אסורה' וא	 שוחט היא שחיטתו תהי, קודש

  .ק"ו לפ"פקודי תרנ' לס' יו� ד, פה בודאפעסט
  

  ל"ס זצוק"ג מוהרשב"שמחה בונ	 בה' הק
  א"ב יע"ק פ"אבד

  ב"א ט"ט ליפ"יו' חנני
  ק סיגוט"אבד

  ל"ה יחזקאל ריי� ז"ג מו"קאפל בה
  א"ד דקהל היראי� בפעסט יע"רב אב

  ק בלו	"עמר	 ה
  א"אויפאלו יע 'ק בק"בק

  וו"ה עמר	 גר"א מו"משה בלא' הק
  טד חוס"אב

  וו"יודא גר' הק
  א"יע ק שורא�"בק

  לייבוש ליפשיט ' ארי
  א"ק סאנטא# יע"אבד

  משה שמואל גלאזנר' הק
  א"ב והגליל יע"ק קל"רב דק

  

  

  יוזפא ראזענבערג' הק
  א"ל יע"ק פ"אבד

  ה פישל סופר"א מו"זוסמא� בלא' הק
  א"ק פאקש והגליל יע"אבדק

  יעקב טענענבוי	
  א"ק פונטאק והגליל יע"אבדק

  שמואל ראזענבערג' הק
  א"אר# והגליל יעק אונסד"אבדק

  ה"ד זצל"ה א"יוס� ישראל דייטש ב� הגאו� מו' הק
  א"דיארמאט יע' ק ב"אבד

   "כנח	 ה מ"ג מו"משה ב� הרה
  א"ק נייטרא והגליל יע"אבדק

  ]ש"זב[ ל"זצ דוד לייב' ג ר"ה ה"א מו"בלא' הק' ישעי
  א"ד קהל היראי� ווייטצע� יע"אב
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 ÷éúòäì øúåîä ïîåäéáø ïøî ìù åùã÷ éøáã"öæ ÷"ì éøçä åáúëîáó ëù ììëä ïî úàöåé 'çàá ãéåñàð øéòìã 

óéöçäù
áë

 áàä úåùø éìá ïéùåãé÷ øãñì"íùã ã .öæ åðéáøù ùøåôî øàåáî äîù" ìù íùã÷ úòãá êéùîä ì

÷ä åéáà 'öæ"æ íéðåùàøä éìåãâ åð÷úù àãåâå íøçä íòøæ ìòå íäéìò åìá÷å åîéé÷ù äðéãîä éìåãâ øàùå ì"ì.  

æå"äéáø ïøî ì"÷ öæ" åáúëîá ìäôéøçä )ãð 'éøäî úåøâàá"è(:  

ק "האבדק, א"שליט 'משה אריה "ת מו"כש, פ"ש חו"ב יו"ג חו"ס אל כבוד ידידי הרב המאוה"וכט' שלו

  ו"והגליל יצ נאסויד

החצי� ' שא, ק"הגיעני מכתבו בדבר מה שקרה בקהילתו עני� מר הנוגע לעיקרי דתוה, ר"ה באה"אחדשת
  .שאסר לסדר קידושי� ד"סדר קידושי� בלי רשות ונגד אזהרת הרב אבפיו באפקרותא והותר ל

שקשי� לעול	 יותר מדור ל על אלו "ולא לחנ	 אמרו חכז, הנה אי� לשער גודל המכשול בזה
ז "ל שכתב ע"א� ראיתי להעתיק קצת מלשונו של בעל כנסת יחזקאל ז, ולא אוכל להארי� כעת ,המבול

א� שיעלה על לב שו� , ל באמצע דבריו"וז, א בשינוי קצת"קכ' ג סי"יעקב ח ב והובא ג� בשבות"ע' בתשובתו סי

וכבר קמו רבנ� על , חס שלא להזכיר, אד� לסדר קידושי� בלתי רשות והורמנא מ� הרב המקובל מפי טובי העיר

י� וכל הגאוני� בארצות פול, החר� יחרימו וירדנה ,ולבשו בגדי נק� להוסי# ולהריק חרב מנדנה ,הא מילתא

שלא יסדר שו� אד�  ,ת שגזרו ואמרו"וקבלה בידינו שה� קבלו מרבני צרפת שהיו בימי ר .ותורגמא ואשכנזי

ומי משלחי עקלת� נחש בריח יריע א# יצריח  ,  בקהלתו או מדינה או גליל"א מי שנבחר לרב או מו"כקידושי� 

כל תפוצות ישראל ופוק חזי מה עמא דבר ב, מוחר	 הוא מפיה	 ומפי כתב	ויעבור על אלה 
, והמסדר פר  גדר ותצמיח לו קו  ודרדר האי גברא המקדש אינו בחיבת הקודש ,גלל כ� אחוה דעה ג� אני, 'וכו

 .והקרואי� לסעודת מריעות בחרופי� וגדופי� ונזיפה ,לא יבוא בחילה ,ואבי הכלה ראוי להשקות יי� התרעלה

ולימחי לה� במאה עוכלי בעוכלא  ,י למתוח על העמודאמנ� על שלשה אני בא המסדר והמקדש ואבי הכלה ראו

כר� עי� גדי בכל תפוצות  ,בחוצות וכרמי�' בקול רמי ,ובנדוי� וחרמי�, להאכיל� גחלי רתמי� ,דבי רב יהודאי�

ועוד הארי� ש� לבסו# בעונשי� קשי� ומרי� אשר קשה . ל"עכ למע� ידעו כי יש אלוקי� שופטי� באר�, ישראל

להחמיר על המסדר קדושי� כזה בכל  א הארי� טובא"קכ' י ש� בתשובה סי"על שבוג� הב .להעתיק�
וכהנה , וא� לגזור עליו שלא יתפלל ולא ימולו את בניו ולהוציא	 מבית הספר, מיני חומרות

  .ש"יעיי בחומרות נוראות שאי� לשערוכהנה החמיר ש� טובא 

וא� שאי� בידינו לעשות כל  ,ל"שארי הראשוני	 זת ו"ת ובתורתו הקדושה לא יעבור על חר	 ר"והמאמי� בהשי

חיובא רמיא על פ "אבל כל מה שבידכ� עכ ,ל נגד האנשי� האלה"ח הנ"י והכני"אות� החומרות שכתבו השבו

וכל בני ישראל , ד וטובי הקהל לעשות כל מיני קנסות וכפיות נגד המסדר קידושי� והמקדש ואבי הכלה"הבי
                                                 

áë àåä úøúåéî åðéðôìù äøòä ,äéáø ìù åãåáë ïòîì íøá"öæ ÷"ì ,äæá åðøòä: ã÷ä åðéúåáø éøáã ìëî ùøåôî äæ øáã øùàëåå íéù

åäùòìéòì íäéøáã å÷ú ,áàä úåùø éìá ïéùåãé÷ øãñîù"óöçúä éåø÷ ã ,óöçúäù åúåàì åðéáø ïàë àø÷ äæ ïåùìëå . ïúåàë àìå

ùãå÷ úåøáãá âòììå ùèùèì åöøù íéöéì öæ åðéáø ìù"ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé äéä àìù ïåéë óöçúä åàø÷ åìéàë ì .  

 ììëáåéä íà 'éä àì ïéùåãé÷å ïéèéâ áéèá òãåé åðéàù éîá øáåãîä ' áúëîä óåñá åðéáø áúåë'ëò ùåçì êéøöù éàãåå äæ ìáà" ô

ùãçî ùã÷ì' ,òù íåùî ïéùåãé÷ä åìñôù íé÷ñåôä úèéùì ùùç ÷øù ïåùìäî äàøðëåøã íøç ìò åøá"ú ,éä àì øãñîä íàå 'ú" ç

 úåùùç íðùéøúåé íéìåãâ  òãåé éîã íàéä ïéùåãé÷ä íöò 'ïéãëå úãë , àìù òãéì ïéùåãé÷ øãñîä êéøöù íéèøô äáøä íðùé éøäù

ïéùåãé÷ä åìñôé ,åëå úòáèä úðéúð ïäå úòáèä ïä áèéä åàøéå íéáåø÷ åéäé àì íéãòäù'.  

ìéâ ìò úåçîì íå÷îä ïàë íâäëìäë àìù äøåúá íéðô éå ,ë àì åìéàë 'ðä áúëîä"äòùä êøåö äéäù ÷ø ì , ïë äéì àøéáñ àìù óà

äëìäì .åìù øúñìôä áúëá ãçà øìáì áúë øùàë .ë åðéáøù øîåì úòãä ìò äìòé êéà ' ïåùìä'äæä ìåùëîä ìãåâ øòùì ïéà ...

éùäá ïéîàîäå"ø íøç ìò øåáòé àì äùåã÷ä åúøåúáå ú"ùàøä éøàùå úæ íéðå"ì  'ëò"ì ,åãé àìù íééñåø å ãçéúéðù åùã÷éù ãò ,

 åáúë àì åðéáø åìéàë øîåì íéðëåîù øôåñé éë ïîåàé àìåäòùä êøåöì ÷ø?! ,ääîúà , äéä àìù äìåë äøåúä ìë úà ìèáì øùôà éëå

äòùä êøåöì ÷ø?!. 
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ולא יצטרפו , האנשי	 הרשעי	 במעשי	 מכוערי	 כאלההכשרי	 יעשו הבדלה והפרשה מ
ולציית לדברי חכמי� כאשר , עד אשר יכופו כאגמו� ראש� להתנהג כדת של תורה, לשו	 דבר שבקדושה

  .ל לגדור גדר ולעמוד בפר� להסיר מכשולות כאלה מבני ישראל"כתבו הראשוני� ז

, � א# לקולא וצרי� לקדש מחדש בברכותוהנה יש מהאחרוני� שכתבו על קידושי� כאלו שאי� לחוש לה

פ לקדש מחדש "אבל זה ודאי שצרי� לחוש עכ, ז ואינו נראה כלל להקהל ולעשות ברכות מספק"אבל חלקו ע

לא  והזוג ,ברכות' א� אי� לומר שו� ברכה מהברכות ה� של סידור קידושי� וה� של ז, בעדי� וחופה וכתובה
  .ו בוודאי יתחרטו"וא	 לא יצייתו ח, ל"ד כנ"י בי"ע ידורו יחד עד אשר יעשו קידושי� מחדש

ונזכה לראות במהרה בישועת כל  ויצילנו מכל עקתי� בישי�ת ירח� ויגדור פירצות עמו בית ישראל "והשי

  .ישראל ושמחת� והימי� האלה יתהפכו לנו לששו� ולשמחה

 ] - ק "חתי -[ , ר מצפה לרחמי שמי�"ה באה"והנני ידידו דושת

èåùô øáãäå éæ ùåã÷ä åðéáø ìù åùã÷ úòã äéä ïëù øøåáîå"éø÷ä úåãñééúäá ò 'ò ìëä âäðúéù" äøåñîä ã

åðì ,òôåøééàå ïéøàâðåà éøòá åâäðù éôë.  

æå"îåãä ïåàâä ì"èéìù õ"åáúëîá à :  

להמשי� בזה , ע"י אית� אדונינו מר� הקדוש והטהור זי"הנה קהילתינו הקדושה פה קרית יואל נתייסד ע

קהילות הקדושות החרדי�מסורת של 
âë
ושלא לשנות מה� כלו� , ולתורתו הקדושה במדינות איירופא' לדבר ה 

  .במדינה זו

å äàøåä äæá ùéù òåãé íâ úùøåôîîéæ åðéúéø÷ ãñééî åðéáø ïøî"ò ,úòã äìéâùìùú úåðùá íéîòô éðù å" å - 

ìùú"æ ,÷éãö ïåöø øôñá åæ äùòî øëæåîå ) ãåîòäî÷( äù äðåùàøä äðåúçáù áøì åãáéë ìàåé úéø÷ øéòá äîéé÷ú

 íñøåôî íéðáøä éð÷æîïéùåãé÷ øãñì ïéì÷åøáî ,î íñøåôî áø åãáéëù úøçà äðåúçá ïëåá íéðáøä éð÷æ èéòèñôà
ð"é ,÷ä åðéáø íäì øîàå 'öæ"ïééãä íëì ùé àìä ì ,éäé 'ïéùåãé÷ øãñîä àåä. éàøì êéøö äæ ïéà úîàáå ' åâäð ïëù

åðéúåáùåî úåîå÷î ìëá ,êãâéå êéáà ìàù.  

*  
  לסיו	 הענ�

שרצונ� להנהיג פה בקרית יואל להתיר סידור קידושי� , על נידו� דיד�נעיר ונדגיש , וכסיו� לענ# זה

  .י כל רב וצורב אשר בקי בטיב גיטי� וקידושי�"ע

לו יצוייר שמאיזה סיבה שהוא יש רשות לעוד , עמוד והתבונ�, עכשיו אחרי הראיתי ל� כל זאת

לומר א "הא� יש בכלל הו, א"רבינו שליט -ד "חר לסדר קידושי� ג� בלי רשות הרב אבאחד או א

רב או מורה הוראה בקי בטיב גיטי� וקידושי� יסדר קידושי� בערינו  ל שכל"שזאת היתה רצו� רבינו ז

  . קרית יואל בלי שו� הנהגה או כח של קהילה

 האי� יתכ� לומר, ו תקנות מעי� זהכל ערי� החרדיי� תיקנ, במקו� שכל המדינות !בודאי שלא

והאי� אפשר לומר ולהורות בניגוד לדעתו . נית� לכל מורה ודאי�' ל שיהי"שזאת היתה כוונת רביז

  .י השנאה המקלקלת את השורה יוכל להצדיק את זה"ורק מי שסימו עיניו ע. מה שגילה במפורש

                                                 
âë äéáø ïøî ïë øîàù òåãé ïëå"öæ ÷"äâä åãéãé íò äçéùá íéáøá ì"æ ïàøôàùî öö"ø ì"äàøéå äøåú àúáéúîá î , åúðååëù

íééäøòãðåà äéäù åîë ìèòèù úåðáì ,ëù"éäé à 'äìéä÷ä úåøî úçú .éòå 'ñá úåëéøàá äæá ' äàøéå äøåú øöáî)ç"à( . 
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  'ענ� ג
  המקומות' בכל'המנהג וסלסול שנהגו 

éòì åð÷úòä øáëîøä éøáã ì"áñ äëìäìù àöåé åðîîù à"îøäì ì"æ à" øãñì úåòéá÷á øãä áøì øúåîù ì
àøúàã àøî íù ùéù øéòá ïéùåãé÷ ,úåùøá àìù íâ ïéùåãé÷ øãñì øúåî éàðñëà íâå , ïéùåãé÷ä éîã íìéùù ìë

òåá÷ä áøì .  

å åðéúåîå÷îáù øàáì åðëøàäìá÷úð  äð÷úäíéðåùàøä øàùå íú åðéáøä ï÷éúù íøçá ,åéäæòá àéáð åæ óðòá" ú

øä íøçá åâäð àìù úåîå÷îá íâù íé÷ñåôä éøáã"ú ,â"áøä úåùø éìá ïéùåãé÷ åøãñé àìù øáãá øåñéà åâäð ë.  

æ" ìåù" äãåäéá òãåð ú) àðéðú äøåãäî- âô ïîéñ øæòä ïáà(:  

  .ומצד המנהג אי� אחר יכול לסדר ,מצד המנהג כבר נהגו הרבני
 סלסול בעצמ� 

î àöåé øàåáîöæ äãåäéá òãåðä éøáã"ì ,îøäù íâäù" ÷ñô àùòåá÷ä áøì øëùä úúìå äôåçä úåùòì øúåî ,

éàðñëà ïéá ,úåòéá÷á íù øãä áøì ïëå ,î"ïë âäðîä ïéà äëìäì î ,åïîöòá ìåñìñ íéðáøä åâäð øáë âäðîä ãöî, 
øãñì ìåëé øçà ïéà âäðîä ãöîå.  

 úåîå÷îä ìëá ìá÷úð äæ âäðîå]å íéøôñä áåøá àáåîåäæë ïåãéðá íéðãä úåáåùú , í÷éúòäì íå÷îä ïàë ïéàå

íìåë[ ,áåðä éøáã åàéáäù íé÷ñåôä éøáãîå"äæ ìåñìñå âäðî íäéìò åìá÷ù øçàîù ùøåôî àöåé é , éåä áåù
áàä úåùø éìá øãñì øåîâ øåñéà"ã .åùá øàåáî ïëå" äãùä úåàåáú úöæ ùèééã øæòéìà éáø ïåàâäì"áà ì"ã 

öé ãàäéðàá"å âî äéäùïéøàâðåà éìåã ,åùá" úéîçð óñåé åðéáø 'éîçð óñåé éáø ïåàâäì 'áà øòöéðøå÷" à÷àø÷ ã
ïéìåôáù ,åùáå"áàäì äùî øàá ú" ããáàä" à÷ðéîà÷ ÷áåé÷áù ,åãáà"à÷ðòìàøèñà ÷ ïéìåôáù ,åùáå" ú

éä åøáçîù ÷çöé úåðåéâä 'áà" àðååàøá ã]àèéìáù ,çàå"à÷éøòîàá ë[.  

æå"åù ì" ÷çöé úéá ú)åç" îñ  ïîéñ"è(:  

אי� מפסיד להרב אסור מצד ' א� אפי, ד הסידור קידושי� א
 הוא מקפח פרנסת הרב ודאי אסור"וע
ד ולבשו "מבעל כנסת יחזקאל שכל גאוני הדור גזרו בח  י ובתשובה "ועיי� שבו ,י"ת נוב"ש בשו"המנהג כמ

  .בגדי שריו� קשקשי
 ובגדי נק
 נגד המסדר קידושי� בלי רשות הרב דמתא

  ...ש במדינות שהרבני
 הגדולי
 תקנו מחדש התקנה שלא לסדר קידושי� בלי רשות הרב"וכ

æ"åù ì" äãùä úåàåáú ú)ç"éñ å 'à 'à úåà'(:  

לית� מעות שכר קידושי� להרב ולכבד אחר מה ששאל א
 מותר לאחד מבני הקהלה , ועל ארבעה לו אשיבנו

י המנהג ודאי אסור ואי� אחר "שעפג "פ' ז סי"לאהעת "דוהי מ"הנה כבר כתב בזה הנוב, בסידור קידושי�
כ בדורינו שהרבה מכשולות "וא, ש"זולת א
 הרב נתאחר ביותר לבא לסדר קידושי� עירשאי לסדר קידושי� 

לזאת ודאי אסור כל , י דברי
 כאלו"וכמה איסורי
 כבר נעשה ע ,יכולי� לבא מזה א� יקחו הכח מהרב כידוע
וכל זה פשוט  ,אפילו א� רוצה לשל� שכר סידור קידושי� להרבות הרב אד� לסדר קידושי� בלי רש

  .צ ראיות"ואי

æå"åù ì"éîçð óñåé åðéáø ú 'åé"éñ ã 'ò"â:  

ומקפח  ד מרא דאתרא"שאינה הולמתו לסדר קידושי� בלי רשות ונגד רצו� הגאבצ הנוטל עטרה "על דבר המו

ת התמנותו ונכתב ונחת
 בספר כי אי� לו רשות לסדר צ בע"א� כי בפירוש הותנה ע
 המו, על ידי כ� פרנסתו
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י לא האמנתי לשמועה כי "ה נ"ולולא נאמנו עלי דברי כת, אי� הדבר צרי� לפני
 כי לא טוב עשה בעמיו, קידושי�

  .ל"אשר בשאט נפש יפרו� גדרות עול� ויסיג גבול אשר גבלו ראשוני� זהמצא ימצא גבר הוק
 על לדי� ולהורות 

ג שכבר נהגו רבני
 סלסול בעצמ
 שלא יסדר "פ' ע סי"ת אשר כתוב בנודע ביהודה תנינא חאהמי לא ידע א

אלא , שוב אי� כא� סלסול בעלמאומאחר שנהגו כ� מאז ומעול� , שו
 רב קידושי� באתריה דחבריה
יקרב כי כל דנחית אדעתא דמנהגא נחית וכבר זכה הרב בסידור קידושי� והכנסותיה ולא השתא הכא דינא הוי 

ואי� , צ שבעיר סתמא דמלתא כמו זר נחשב לגבי זה"כי ג� המוומוב� מעצמו  ,איש זר לטפל בזה

  .צרי� לומר במקו
 שהותנה עמו בפירוש על ככה כמו בנידו� דיד�

æ"åù ì" øæòìà úçðî ú)ç"éñ â 'èì(:  

בפירוש שהמנהג ' כ כ"הוא גהנה  )ג"פ' ז סי"בתניינא חאהע( ל"ב ז"ואשר שמעתי שרצו לתלות עצמ� באיל� גדול הגאו� נו

ששיי�  הרבש
 אחרי שהמתינו כל היו
 על ' והמעשה הי ,שהחזיקו הוא שאי� רב אחר יוכל לסדר הקידושי�

ביוש החת� וכלה שכבר ' ש והוא לא בא וג
 לא שלח אחר בחריקאו וג
 הי"בגלילתו וג
 שלחו לו שכר הרח

  .ש אבל לא נגד רשות הרב בעירו שהוא ש
"עיי לצור� שעה כ המלי� בעד המסדר קידושי� אז"ע' טבלה וכו

æ"åù ì" äùî øàá ú)å÷ 'íéîëç ãåáë ,éñ 'è'(:  

ויש  )א� א
 יתנו להרב שכר הקבוע(דמצד המנהג אי� אחר יכול לסדר  )פג' סי(ע "ת חאה"י מה"הנה מלבד דכבר כתב הנוב...

  .)רפב' סי( כדאי מברונ"מהר' בש
 תשוז תקנה ואיסור מכבר כמו שהביאו "ע

æ" éáöì äìîù ì)øæòä ïçìåù ìò úåäâä ,éñ 'å 'á úåà'(:  

כ במי שסידר קידושי� בלי רשות הרב דמתא ולקח "ג' דכ' ט' כבוד חכמי
 סי' ת באר משה קונט"בשו' ועי

 וא
 כי מדבריו משמע דמיירי, ש"שסידר בטלי� ומבוטלי� עדהוי משיג גבול חבירו וגזל� וחמס� וקידושי� ש "רח

ח משו� שלא לקח רשות מהרב וכמשמעות "א משו� השגת גבול לפסול הקידושי� ועכ"אכ� א, ש"שקיבל ג
 הרח

ג להצרי� "פ טוב ונכו� בכה"ועכש לפסול משו� למיגדר מילתא "בלא נטל הרח' ל דאפי"הפוסקי� מטעמי� הנ

  .קידושי� שנית

ת "ב ובשו"א וכ"כ' מ סי"ל וחחו"ר' ד סי"וחי ס"חתת "ג ובשו"פ' ע סי"ת חאה"מה ביהודה נודעת "בשו' ועי

�' ד סי"ד וחיו"ב שי"שי' ח סי"חאו � שיק"מהרת "ב ובשו"ח הרי בשמי�ת "ג ובשו"ב נ"א נ"נ' ד סי"חיו דברי חיי

רב ידו ורגלו ' דכול� מתנבאי� בסגנו� אחת דבמקו� רב בעירו לא ירי� איש זר אפיל "שצ
ודוקא במקו
 נחו" כזה ולצור� שעה כתב ... ל "י הנ"ת נוב"שוא
 לא באופ� המבואר ב ו"לסדר קידושי� ח

  .ש"ה ליכא שו
 שערי היתר כלל ע"אבל בלא    , להמלי" א
 אחר סידר כבר קידושי�

àì åà íéìéèá åéùåãé÷ éà äæ ïéðòá åðãù íé÷ñåôä éøôñá àöîðù íå÷î ìëáù øàåáî àöåé åéøáãîå , íùù íâä
â åá äéäù ïôåàá åðã åìà íéøôñáìåáâ úâùä íåùî í ,î"íîöò ïéùåãé÷ä ãöî øåñéà åá ùéù äðååëä øåøá î , åà

íéðåùàøä íøç úàôî ,ïéùåãé÷ åéùåãé÷ ïéàù åøîà àúìéî àøãâéî íåùîù íéðáøä åâäðù ìåñìñ ãöî åà , åîëå

éáöì äìîùá ïàë çéëåäù.  

   

                                                 
ãë  æ" ìåù"ú øäî"é àðåøáî ïîéñ áôø :ïëáå åðøæåâ êéìò çðá"ù ìàù âéñú ìåáâ øäî"ø äéìà öé"å íåùá øáã äâñä íìåòá àì 

ììëá àìå èøôá àì äáéùéá àìå úåôåçá àì äèéçùá àìå ä÷éãáá àìå úòáùäá íéùð ìëå äë"â íåù øáã éë íà úåùøá ïåöøå 

øäî"ø äéìà öé"å. 

 



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  / óðòâ'  
 

- çë - 

æ"åù ì" øäöéå ùåøéú ú)éñ 'ñ÷"ä(:  

ב תניינא "ת נו"כ בשו"בלי רשיו� מהרב במקו
 הכהל כמש ו איסורנהגה "א
 שלמו להרב המגיע אפ' ואפי

  .)ג"פ' ז סי"חאע(

æå"åù ì"÷çöé úåðåéâä úäë )é ïîéñ"éø óã á"á(:  

ולאכסנאי מותר , ואסורה לו על די�, היוצא מדברינו דבזמ� הזה לקבוע דירתו במקו
 רב גרוע מאכסנאי

שאי� לסדר קידושי� באתרא , אבל כבר נהגו הרבני�, עצמוא
 לא יקח השכר של חופה וקדושי� ל, פ די�"פ ע"עכ

ולאחר המנהג אסור לאכסנאי לסדר חופה וקדושי� אפילו במקו� דלא יקח השכר , דחבריה
, כ אי� אני מוצא שו
 זכות לרבי זיידעל"ע, ג"ת באב� העזר סימ� פ"ת נודע ביהודא מהדו"כמובא בשו ,לעצמו

ומה שטע� שהמחות�  ...ב מטשאליק"חתונה מטשאליק בלי רשות השו ב מדווינסק שיסדר קידושי� אצל"השו


כי אטו כל אחד היוצא מעירו ונכנס לעיר אחרת מותר לקחת את הרב שבמחנהו , הוא ממחנה דווינסק זה לא כלו

, כ אסור ג
 כ� למחות� לקחת רב אחר לסדר קידושי�"וע, ל"הנלסדר קידושי� בלא רשות מרא דאתרא שבעיר 

  .דאתרא לבד המרא

  

                                                 
äë öæ ïéðåá ÷çöé éáø ïåàâä åøáçî"àèéìá àðååàø øéòã áø íéðôìî ì ,çàå"÷øàé éåðá ÷ñéøá éùðà úìéä÷ã áø ë , ñôãð åøôñ

éùú úðùá"ä úîëñäá äìòå âöæ ñéâðòá ïáåàø âéìòæ éáø ïåàâ"æàã àèéì éìåãâ ãåòå ì. 
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  'ענ� ד
  איסור השגת גבול 

îøä éøáãî"íéðéðò éðù øàåáî àöåé ìéòì åð÷úòäù à ,à 'øçà áø íù ùéù øéòá ïéùåãé÷ øãñì àáù éàðñëà ,
ïéùåãé÷ä øëù ìèåðå ,ìåáâ úâùä íåùî åá ùé .á ' úâùä íåùî åá ïéà úåòéá÷á øåãì íùì àá éðùä áøä íàù

ìåáâ.  

 åðëøàä øáë åðéðôìù íéôðòááàä úåùø éìá ïéùåãé÷ øãñì àìù åðéúåîå÷îá íøçå øåñéà åâäðù øàáì"ã ,
 åá ùé åðéúåîå÷îáå åðéðîæáù íé÷ñåôä éøáã àéáð äæ óðòáå íâìåáâ úâùä øåñéà íåùî , äæ øéòá øãù éîì íâ

úåòéá÷á .  

æ"îøä åðéáø ì"åé à" ã)éñ 'îø"ë óéòñ ä"á( :  

, אפילו מקפח קצת פרנסת הראשו�, ר לבא וללמוד ג� כ� ש�יכול חכ� אח, רב היושב בעירו ולומד לרבי�

אפילו הכי יכול השני לבא לדור ש� ולהחזיק , כגו� שהקהל קבלו הראשו� עליה� לרב ונוטל פרס מה� על זה

  .א� הוא גדול וראוי לכ�, כמו הראשו�, רבנות בכל דבר

חופות וקידושי� וליטול השכר הבא אי� לו לקפח שכר הרב הדר ש� לעשות , אבל א� בא חכ� אכסנאי לעיר

וכ� הותר לו לדו� בי� שני . אבל מותר לעשות החופה ולתת השכר לרב הקבוע ,הואיל והוא פרס הרב הדר ש�, מה�

או , אבל אי� לו להורות איסור והיתר. דלמא הרב שבעיר אי� ממוצע לה�, בעלי דיני� שבעיר הבאי� לפניו לדו�

  .בריהבאתריה דח, לדרוש לנהוג שררה

æ"åù ì" øôåñ íúç ú)åé"éñ ã 'ìø(  ÷úòåäúôá" ù)íù ,ñ"àé ÷(:  

שלא קבלו  כי אי� אלו נאמרי� אלא בימיה�ו יראה "א ומהרי"לתי כבר אמורה כי עי� רואה בגו� דברי מהרימ

 ,וממילא היה לו פרס הקצוב מחופות וקידושי� וכדומה ,ח הנהיג בני עירו שהיה דר ש�"אלא כל ת ,הרב כפועל

 ,בני עירו עושי� לו מלאכתו ומחוייבי� לית� לו פרנסתו ,ח הממונה פרנס על הציבור"ג כי די� תורה הוא שת"אע

כ א� יבוא לש� אחר וינהיג ג� הוא רבנות מי "א ,מ כיו� שלא שכרוהו כפועל אלא שבחא דאתיא ממילא"מ

  .ימחה בידו

 'ואלי ,בי� לו שכירתו כמו שמשכירי� פועלממקומו ובא לכא� וקוצ כוז שמקבלי� רב ועוקר דירתו"אבל בזה

כ פשוט "א ,ובתו� אותו הקצבה הוא שכרו מחופות וקידושי� וגטי� וכדומה ,ביתו תהוא נושא נפשו ונפשו
שהאומנות הוא הפקר אלא שזה  ,וגרע מיורד לאומנות חברו ,שהבא בגבולו לא טוב עושה בעמיו

ואסור ממש לשו� אד� לפקוח  ,רווחא דעבידי דאתי בגבולואבל הכא כבר זכה זה הרב בכל  ,בא ויושב בצידו

וכל המקפחו גוזל וחומס  ...ודבר זה פשוט מאוד ואי� ראוי להארי� ,והרי זה כגוזל ממשפרנסתו בזה 
  . ת"נ דש"ד וזה פשוט בעיני והיה זה שלו� כנפשו היפה ונפש א"לפע

æå"åùá ãåò ì" ú øôåñ íúç)àë ïîéñ èôùî ïùåç(:  

  . יחני� לציבור ויתרצו לו רשע מיקרי ככל היורד לאומנות חבירו' שבא בגבולו ואפיכ זה "וא 

                                                 
åë ùî"à÷åã åàì åðééä åúøéã ø÷åò ïàë ë ,åùá åãëð ïë çéëåäù ïî÷ì åð÷úòäù åîëå"éîçð óñåé åðéáø ú 'éñ 'âò. 



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  / óðòã'  
 

- ì - 

äâä ïøîù ÷éúòäì éåàøå"éæ æðàöî íééç éøáã ìòá ÷" éøáã ìò ÷ìç ò ïøîúçä"ñ . òéøëäì íéàùø åðçðà ïéàå

åììä íéìåãâä íéøä ïéá ,î"úçä éøáãë äëìäì åè÷ðù íé÷ñåôä éøáã øàù ÷éúòð î"ñ , äéä ïëùå áåøá âäðîä

ìåáâ úâùä øåñéàë äæ øáãá åè÷ðù úåîå÷î.  

äâä éøáãî íâå"ëù íééç éøáã ìòá ÷ 'ìåáâ âéùîäá úåçîì ùéù éàãåã , ìåáâ úâùä äá ùéù øîåì ïéàù íâä
àðéãî ,úåçîì âäðîä ïëù ãéòä íâå.  

æ" ìåù" íééç éøáã ú)ç äòã äøåé"áð ïîéñ à(:  

א� כל זה הוא מדינא אבל כבר ] 'כ, א נוהגי� ג� כהיו�"ושדברי הרמ, ס"ר שלא כדברי החתוסימ� זה לבא, א"אחרי שהארי� בסימ� נ[

ו וזה לשונו מיהו כל זה מדינא אבל מצד המנהג אפשר שיש למחות בזה "ק ט"ה ס"רמ' ד סי"ל ביו"� ז"העיד הש

   .כזוכ� באמת המנהג למחות ברב אחד שבא להשיג גבול הרב הראשו� ,ל"עכ

æ"åù ì" ú ïåàâäøäî"éù í" ÷)åé ÷ìç"öù ïîéñ ã"å(:  

א דיכול הרב לבוא לעיר שיש ש� רב ואפילו א� מקפח קצת "ה פסק הרמ"רמ' ד בסי"ע יו"הנה בש

מר� ' וכ .אבל רב שהוא בא אכסנאי לעיר אינו רשאי לקפח פרנסת הראשו� ,וכגו� שקיבלו ,מפרנסת הרב הראשו�

קא לפי המנהג שנהגו אז אבל לפי מה שמקבלי� האידנא רב ה דזה דוו"רל' ד סי"ל בחיו"ס זצ"הגאו� בעל חת

ת וכל העניני� הצריכי� בקהלה הרי הוא "ופוסקי� לו שכר קצוב כדי שישב בעירו וישגיח על כל עניני הדת באוה

  .ש"עיי' כשכיר בוודאי שכר ההוא הוא חיוב גמור וכו

דישתקעו ' ב שהשיג על מר� הגאו� וכ"נ' ד סי"א חיו"ה בח"ת דברי חיי� להגאו� מסאנ" זצוקלה"וראיתי בשו

ותמהני עליו הרי דברי מר� הגאו� שפתיו ברור  ,ש"ל ועוד הארי� ש� עיי"הדברי� מלהאמר משו� דהוי דשלב

   ...מיללו

ד קבוע "ג דאי� רשאי� ליטול שכר אבל הציבור מחוייבי� לשכור לה� ב"דאע' ט' מ סי"ל בחו"וכבר קיי

' כ בפסקי מהראי"א בתחילה והובא ג"קנ' ו סי"כ המהרי"וכ ,ד יהיו מוכני�"לבולהספיק� בכדי שא� יצטרכו 

ז דאפילו "אלא דבסו� הביא דברי הא דא� קבלו הראשו� עליה� אסור להשני להפסיד לוו "קכ' בסי

ונוטל פרס ויבואר לקמ� דפרס היינו דבר שאינו ' א נראה שנזהר בזה שכ"ובדברי הרמ' א� קיבלו את הראשו� וכו

  .כ האידנא דנותני� לרב שטר רבנות ומחייבי� עצמ� בחיוב גמור וזה הוא וודאי שכירות ממש"משאיוב מח

ד באופ� שהוא נתקבל לרב אצל ציבור שקבלו אותו עליה� "קס' מ סי"ל ה� מחו"ועיקר דברי מר� זצ

יני התורה ומשמש ז ומוכרחי� לית� לו שכר בשביל שהוא מוכ� להורות לה� בכל מה שצריכי� בענ"והשתעבדו זא

  .ל נכוני� וברורי�"כ דברי מר� זצ"ואז משעבד� עצמ� ואת הבאי� אחריה� "אות� ועי

åë" ãåò ëåùá"øäî ú"éù í" ÷)åà"éñ ç 'éù"á(:  

ז שמקבלי� רב ופוסקי� לו בשטר רבנות הכנסות הרגילי� ומקבלי� זאת עליה� ועל הנלוי� לה� "ה בזמה"ובלא

ז הוא כעי� "שעתה בזה ג"ח סימ� י"ס חאו"בחת' עיקר דירתו והניח מקומו וכעי� שכ ועל אופ� זה, על כל ימי חייו

ולא דמי , כ זכה בשכרו מדינא והבא ש� ומקפח את פרנסתו הוא משיג גבול"וא, ש"בד לקהל עיישירות ומשוע

הוא  כ הבא ש� לנהוג ברבנות"וא, ש"ל עיי"ר' ד סי"ס חיו"ה וכ� כתוב בפירוש בחת"רמ' ד סי"ש ביו"למ
  .בכלל ארור משיג גבול רעהו

  

                                                 
æë  åùá øéòä ïëå" éëãøî éùåáì ú)åãäî"åà ÷"éñ ç 'é"à( ò ÷ìçù øçà"ãä ã"ç ,îã"ùä áúëù äîá î"âäðîä ãöîã ê úåçîì ùé , íâ

äæì äãåî íééç éøáãä ,à"ãä úèéù éôì íâ äéøúàã àøî ùéù íå÷îá úåøåäì àáù éîá ë"úåçîì ùé ç ,ò"ù. 



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /óðò ã'  
 

- àì - 

æå" ìåù"àåù ú áéùîå ì)ç"éñ à 'ìø"è(:  

והדבר פשוט שאי� רשות לשו�  ,מכתבו הגיעני חמול ופליאה בעיני נשגבה למה החריד כל החרדה הזאת

ומה ג� בזמ� הזה  ,ה"ה בהגה"ס רמ"ד ס"ולקפח פרנסתו כמבואר ביו ה"אד� לסדר גיטי� וקידושי� מבלעדי מעכת

  .ס"ש בחת"וכמ' ומשכי' רב עוקר סיכישה

אשר ' ולא גרע מעני המהפ� בחררה כו וא� לאו אינ� רבני�והרבני� בעצמ� א� ה� יראי הש� יחזרו בה� 

  .הבא לקפח פרנסתו נקרא רשע

æå"åù ì" ÷çöé úéá ú)åç"ñ  ïîéñ î"è(:  

האיסור ...ד להרב אסור א� אפי אי� מפסי, ד הסידור קידושי� א� הוא מקפח פרנסת הרב ודאי אסור"וע

' לעשות היזק לחבירו ואפי דמאורייתא אסורד "ועיי� בספרי ליו ,כ כשגור� היזק להרב"רוב  על המסדר וכש

  .מ אסורי�"מ, ת"בדיני גרמא בנזקי� דפטורי� מה

, ל להשיג גבולו ולהתנהג ברבנות באתרא דמר בכל דברי� הנאמרי� למעלה"סו� דברי חלילה להאיש הנ

  ...ה"לכת ופחיתת הכבודזק ז הי"עיולגרו� 

æå"åù ì" ïåîñøôà éøäð ú)à ÷ìç 'éñ 'ð"å(:  

דהיינו שקבלוהו עליה� יש לו חזקה ' וכיו� דנתנו רשות לאא לנהוג אלא ברשות צבור "כ עני� רבנות שא"א... 

ז "דבזהל "ד תשובה ר"ג� ציי� על דברי חת� סופר חלק יו, דהוי כמכרו לו אי� רשאי� לית� חזקתו לאחר

צרי� ' הנה לא הי', כל רווחא דעבידי דאתי בגבולו כושמקבלי� רב אסור לפקח פרנסתו שכשקבלוהו כבר זכה ב

רשאי לשו� איש ליל� ' דאי� ספק בדבר ולא יעלה על לב אד� שיהיס "א ולא דברי חת"להביא בזה דברי רעק

  .בגבולו של חברו לסדר קידושי� וכדומה בכל הכנסות השייכי� לרב

ד יותר "מותר לעשות החופה היינו רק לסדר קידושי� א� הוא מרוצה לבע' ק שכתב שרב אכסני"ג� מהריו

אבל . כ"" שאינו נעשה שלוחו בע"וטעמו משו� שמדמה סידור ברכות קידושי� וארוסי� לש, מהרב הקבוע בעיר

ס "ה וכמבואר בחת"מר' ד סי"א ביו"ש רמ"ל רק בתנאי שלא יקפח האכסנאי פרנסות הרב בזה כמ"ג� הוא ס

  .ג"מ תשובה קס"חלק חו

ג "פ' ז סי"י תנינא חלק אע"ש בנוב"ולדיד� כבר נהגו שאי� אחד יכול לסדר א� שיתנו השכר לרב הקבוע כמ

  .וט ומבוארשוכל זה פ. ג"ב תשובה ל"ועיי� שואל ומשיב ח, ב"ה אות י"ד סימ� רמ"והובא בפתחי תשובה יו

æ"äâä ì"èà÷ðåîî äîìù íù ìòá ÷öæ ù" ì)ãð 'ñ ùéøá 'äåöî úîçìî ,å óã( :  

כי בזה את�  .כ חלילה לכ� להפרד מאתו"א... ,ל דהמקפח פרנסתו הרי זה גוזל"ר' ס סי"ומבואר בח

רק בחצי העיר ויחסר כבודו וג� יחסר ' רב בכל העיר סיגוט ומעתה יהי' מקפחי� ומורידי� אותו שעד עתה הי

  ...'יכ� וכוהכנסתו וג� השוחטי� ה� מוחזקי� אצל

æå"åù ì" íåìù úìéàù ú)÷ ïîéñ àðééðú àøåãäî"ë(:  

, ז דשוכרי� את הרב כפועל"ס דבזה"חת' ש בתשו"וכמ, הדבר פשוט אשר האיש הלזה גזל� ממש הוא ...

בודאי זה ומביאי� אותו ממקומו לעיר� ומראי� לו מקו� לפרנסתו מהכנסת הרבנות הנהוגה בכל ערי ישראל 

להרע לו בשו� דבר מההכנסות השיי� להרב וא� א� יהא מרצו� הקהל הרי זה גוזלו וחומסו  שבא בגבולו לנגוע

  .ש"וכדי� היורד לתו� אומנות חבירו עיי. ורשע מיקרי

  .ואסור לו להיות דיי� ומורה לעדת ישראל, ודאי בכלל רשע הוא, הכנסת הרב דמתא תלגזול ולעשוק א ...

  



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  / óðòã'  
 

- áì - 

æ"åù ì"ùøäî ú" í)ñ÷ ïîéñ à ÷ìç(:  

 ,ש השיי� להרב"ד שאלתו א� יש כח ביד הרב לפסול קידושי� שסידר איזו מסדר בהשגת גבול של הרח"ע

  . מ התרה בו שלא לסדר ולא שמע"ורו

יש ז שיי� להרב וג� "כי ד ,)נ"ק(הנה המסדר הזה לא טוב עשה בעמיו ואי� לא טוב אלא רע כדאיתא בשבת 

ג "ת סימ� י"ת שבסו� חיבורי דע"ש בשו"ועמ ל"ד סימ� ר"חיוס "ח' ש בתשו"ז כמ"בזה השגת גבול מדינא בזה

  . דיש לומר דהוי איסור תורה

æ"åù ì" øäöéå ùåøéú ú)éñ 'ñ÷"ä(:  

נ יש כא� חר� "וה ,היא' ד הפוסקי� דחר� דאו"ובא� לא סילקו להרב המגיע לו יש בזה איסור תורה לפי ...

הסמוכה מהגאו� בעל כנסת ' ותשו )א"קכ' ג סי"ח(ת שבות יעקב "ובשו )ב"רפ' סי(י מברונא "ת מהר"וכמבואר בשו ,קדמוני�

 ,ח ולבשו שריו� קשקשי� ובגדי נק� נגד המסדר קידושי� בלא רשות הרב"ל שכל גאוני הדור גזרו בח"יחזקאל ז

ת בית "ובשו גוזל וחומסז "שכל המקפח בזה הקבוע להרב הר )ל"ר' ד סי"חיו(ס "ת חת"ובשו ,כ כשגור� היזק להרב"וכש

  .שיש בזה איסור תורה' כ )ט"ס' מ סי"חחו(יצחק 

ת שואל ומשיב "שו' ועוד יותר כרכרו בזה רבנ� בתראי שיש באופ� זה חשש פיסול על עצ� הקידושי� ועי

 )'ט' סי(ת באר משה כבוד חכמי� "ובשו )ב"ק' סי(ת שאילת שלו� "ובשו )ו"כ' מ סי"חחו(ת תועפת רא� "ובשו )ד"קכ' סי(תליתאה 

ב ג� בעניני השחיטה שאי� שו� חילוק בי� "לעני� קיפוח מה שמגיע להרב או לשו )א"קנ' א סי"ח(� "ת מהרש"בשו' עיו

ונהנה הוי גזל גמור ' כ היכא דמשתרשי לי"ע מכש"א� הוא בא אצל� או ה� באי� אליו ויש בזה משו� ולפ

ז חשוב כמלגלג על "שכל המלגלג על דופשיטא בזה . ש"ל גזל תורה יעו"ג הו"דבכה )ג"סקנ' א' סי(ת "ובדע
  .ל ודינו ידוע"דברי חז

æ"åù ì" ïéáî éðô ú)éñ '÷"õ(:  

אמנ� ... א"צ שליט"הגה א� מותר לאיש לקבוע עצמו לדיי� להורות בלי רשות הרב מרא דאתראוה� שאלתו 

קיבלו י מיירי דקהל לא "ל שכתב דבפסקי מהרא"ר' ד סי"יו ל"ו ז"מי כחכ� יודע פשר דברי מר� חס

  . עליה� לתת פרס ואי� לו שו� חזקה

כיו� ל שכ� כתוב בפירוש וזה לשונו "ו ז"אמת בפיו של חס' ו יראה כי דבר ה"קכ' י סי"והמעיי� בפסקי מהרא

עולי� כמו אחד מ� הבעלי בתי� אי� ותרוייהו צריכי� לית� מסי� ו א"י ברונא ולא מהר"דקהל לא בררו לה� מהר

י בזה לא יפה כח חזקתו "ברענענשבורג קוד� דירתו של מהר' א הי"פ שמהר"ואע ,אחד מה� יותר חזקה מזה

א� קבלו עליה� ' שמסיק דאפיולבסו� , שקהל לא מינו עליה� לא לראש ולא לקצי� הרי הוא כאחד מבעלי בתי�

נראה דקאי על למעלה דקבלו עליה� בלא קבלת פרס רק שיוצאי� לעשות . ח לראש וקציו לא מצי מעכבו"ת

  .לא קבלת פרס רק שיוצאי� לעשות מלאכתוב

א מפורש "א מיירי שלא קיבלו עליה� הראשו� והלא מדברי רמ"ל שכתב דרמ"ו ז"ומעתה מוב� דברי חס

י שקיבלו "א מדברי מהרא"ו דכוונת רמ"ש דברי חס"אמנ� לפי האמור א, קיבל עליה� לרב הראשו�' יוצא דאפי

ט וכ� "אמנ� במה דאיירי מבי .יו ולעשות מלאכתו ולקבל פרסעליה� להיות מושב בתו� העיר ולשמוע דבר

המנהג זה מאות שני� אצלינו לקבל רב להודות ולדו� ולמיגדר מילתא ומוטל עליו אחריות השוחטי� וטבחי� 

  ...ת מתואר בש� רב ויש אחריות עליוומקוואות וכדומה הרבה עניני� לפי הממשלה צרי� להיו

' וכבר הקשה עליו בתשו ,נראה דלא הוי קני� דהוי דבר שלא בא לעול� א"נ' ח סי"ת מר� ד"וא� דבשו

כ "ו מברר ג"ט' נטע שורק סי' וכ� בתשו ,ט"י' סי' ש כלל ו"רא' א ותשו"ג מדברי רמ"שי' ח סי"ק או"� שי"מהר



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  /óðò ã'  
 

- âì - 

כ הוה "ואוליתא בחזרה והוא מקני� סתומתא  ,צ קני�"ג דדבר שנעשה ברבי� א"קס' מ סי"א וחו"רמ' מתשו
  .יג גבול רעהו שיש לומש

æ"åù ì" äùî øàá ú)å÷ 'íéîëç ãåáë ,éñ 'è'(:  

בעני� חזקת הרבנות דבעת הזאת שמקבלי� רב  )'א' והוא לעיל סי(כבר השבתי לו בארוכה  גבול גיד המש"הנה ע

א פשוט דהבא לגבולו להזיקו מקרי יורד לאומנתו של חבירו ומקרי "לית� לו פרנסתו והוא עוקר דירתו ממק

  .וכל גדולי האחרוני� הסכימו לזה דהוראותיו בטלי� ומבוטלי�שע ר

ז תקנה ואיסור "ויש ע...ר "ש השיי� לכת"לדרכו וסידר קידושי� ולקח הרח גבול גיכ עתה ששב המש"א

ד "ס חיו"כ החת"ז דזה פרנסת הרב וכמו שכתב ג"הנה בזה )רפב' סי(י מברונא "מהר' מכבר כמו שהביאו בש� תשו

בטלי�  גיטיו וקידושיוהדבר פשוט דגזל� וחמס� שסידר כ "וא...י "ש המהרא"ז לא שיי� לומר מ"דבזה )ל"ר' סי(

 ,ט"רעהו שחיטתו אסורה כנו גבול גב המשי"דשו' ת סימ� י"רכת משה קוהוכאשר הארכתי בספרי בומבוטלי� 

   .אשונההר' ש בתשו"כמ בטלי� ומבוטלי�וגיטיו וקידושיו כ רב המשיג רעהו בהוראותיו "מכש

æå"äåî ïåàâä ì"öæ òèð ïúð äùî ø" ì÷ãáà"àñéè ÷-äâä ïá ãòøéô" øòâðòùèî øùà úçåðî ìòá ÷)ãð 'îá"æè óã î(::  

כמו שגילה ל� רב� אבל האמת הוא , ל כפשיטא"א הנ"אבל באמת טעות גדול בידי כל מי שמפרש דברי הרמ

� אלא בימיה� שלא ל לא נאמרי"א ז"ברי הרמא דד"ברמ' ל הפי"ר' ד סי"בחלק היו ל"ס זצ"של ישראל בעל הח

  ...קבלו הרב כפועל

ואז בוודאי בלתי ספק לא יתנו  ,ח ה� בוודאי בעיניה� יראו ובלבב� יבינו כי כ� ברירא דמילתא"וא� באמת ת

  .לאיש גזל� וחמס�נאמנות על נפש� ועל נפשות בית� בדיני איסור והיתר וטמאה וטהרה ולדי� די� 

æå"ø ïåàâä ì 'ééøëæ óñå 'áà ïøòèù" ìååàù ãåùá" óñåäé øëæ ú)åà"ñ ç"ðø ñ"â(:  

 שלא מצד בעיר שני� כמה החזיק ואפילו הרב בלי רשות המתקבל דדיי� פשוט הדי� פ"ועכ

 ,בעירו ולהורות לדו� רשות מנתינת דמתא הרב י"בחת מכתב שו� בידו ואי� ,למחות הרב ביד היה

 י�רשהא וכמו 'ח ס"ר מ"וכח תעשה בלא עובר אותו ו והממנהדבי מחזיקהש פשוט ודאי הדי�

חזקת הרבנות השאלה בנוגע לעניני ירושה ב ה עני�שהי דידיה דאבבעו 'ז 'סי ח"חא' ירא ש� ת"בשו

מ העלה "וותא ומ                                                                                                                                   ז רבזשנחלקו בה

לדו� ולהורות  ואסורשא� כה יעשה כדבר הרע הזה להשיג גבולו הרי הוא כקל שבצבור 
ועוד דרשע פסול לדו� ולהעיד דלא גרע מעני המהפ� בחררה ובא אחר ....  ',ומחמת זה לבד פסול לדו� וכו

י הדור עליה� מוטל לגדור ולעמוד בפר  וחכמ' ה וכו"כ דאסור להורות באו"ונטלו דנקרא רשע ומכש
  .ל"ש באריכות עכ"וע ולהעמיד משפטי הדת על תל�

æ"åù ì" éëãøî éùåáì ú)åãäî"åà ÷"éñ ç 'àé(:  

שהוא וקבלת רבני� בזמ� הזה ידוע ... ד"י ותרוה"מדברי מהרא אוהו, א"ל תולה עצמו בדברי רמ"כי הנ...
  ...ברי� דהוי קני�בד' או אפי, י שטר קאנסוס"התחייבות עצמו ע

וכיו� דהוי היתר גמור פשיטא דהוי בכלל  ,י קאנסעס"ד דאז לא הוי קבלת רבנות ע"י ותרה"כ בהמרא"משא

ולא , ס"ד החת"ת דברי חיי� תמה ע"כי בשו וחידוש בעיני. ס"ש מר� החת"וכמ, ומשו� גזל גמור, השגת גבול

הרי ' ות, בית יצחק' ת, מ שיק"מהר, ואל ומשיבה האחרוני� בש"ובלא]... דקאנסעס שאני[� "הביא דברי הש

  . כול� הסכימו למר� החת� סופר, בשמי�

  



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  / óðòã'  
 

- ãì - 

æå"åù ì" øæòìà úçðî ú)ç"éñ â 'ë'(:  

 ,ואסור להיות מגרע כחו וכבודו ומלבד זה הוא מגרע את פרנסת הרב והכנסותיו מעניני� שאינ� קצובי�

רות נגד רשות הרב הרי הוא מורה שלא לצדקה לכל כאשר יבינו הכל שבישוב כזה אשר המורה הוראה יזיד להו

וממילא לא יהנוהו במתנות ולשו� את כבודו לקלו� ולשמצה  לבזות כבוד הרב בעיניה�ב "הבע
  .ד"הנהוגות אשר יובילו לרב אב

 מ כבר יישבו"מ ,ל"לעני� השגת גבול בהכנסות כאלו מטע� דשלבפקפק  )א"נ' ד סי"א חיו"ח(ח "א� כי מר� בד 

  ...)ג בסופו"שי' ח סי"ד וכ� בחאו"רכ' ד סי"� שיק חיו"ת מהר"שו' עיי(ש "דדמיא לשכירות עיי )ג"ל' ב סי"מהדורא קמא ח(שואל ומשיב  ת"בשו

æå" ìåù" øæòìà úçðî ú)ç"éñ â 'ì"è(:  

כ מי התיר "א ..)זה איסור תורהדיש ב' ג כ"י' שחיטה תשו' ת בסו� הל"ובדע( ... )ל"ר' ד סי"חיו(ד החת� סופר "ועוד דלא דמי למס כלל עפי

לגזול את הרב שבא לעירו לעשות החופה שזהו שכרו וזכותו ואי� לחלק בזה כיו� שה� החת� והכלה ממקו� 

דאטו יעלה על הדעת דלמי שבא ממקו� אחר הותר לו חלילה לגזול ולחמוס את הפועל הדר בעירו ולגוזלו אחר 

  .כתיב בכל מקו� אני הוא' ואני ה, ת ולגזול"לעבור על ד ממש הלא בכל מקו� בואו כגר כאזרח הוא אסור

והלא זהו כדבר שאי� לו שחר לבא בשדה אחר לסדר הקידושי� איש זר במקו� הרב מרא דאתרא נגד רצונו 

ו "בש� מהרי )ב"כ' ה סעי"רמ' סי(ד "א יו"ע לסדר קידושי� במקו� רב קבוע כמבואר ברמ"ואדרבא אכסנאי אסור לכ

ש לפי "מכש "אבל לאכסנאי אסור עיי' ח אחר הדר בעיר להחזיק ברבנות וכו"דמותר לרב ות ד"א בתה"ומהרי
דהוי גוזל את  האחרוני�' ש ש� וכ� בכל תשו"בפת' ועיי ס"ל מהחת"מה דפסקינ� בימינו כנ

וא� אסור להרב שדר ש�  ,ח בעירו לסדר הקידושי� בלתי רשות מהרב"ואסור ג� לשו� ת ,ש"הפרס רח

   .ש לאכסנאי זר דאסור"דר הקידושי� נגד הרב מרא דאתרא מכבקביעות לס

æ"åù ì"ø úåðéá éîçð óñåé ')éøâäì"öæ øòöéðøå÷ ð"áà ì"à÷àø÷ ã ,åé"éñ ã 'âò(:  

ז בעל "כבר נודע בשערי� המצויני� בהלכה מה שכתב על זה ק ...ה "רמ' ד סו� סי"א ביו"וא� כי כתב הרמ

אבל בזמ� הזה שמקבלי� רב ', וכו אי� אלו הדברי� אמורי� אלא בימיה� ל כי"ר' ד סי"ל בחלק יו"חת� סופר זצ

ועוקר דירתו ממקומו ובא לכא� וקוצבי� לו שכירותו כמו לפועל ובתו� אותו הקצבה הוא שכרו מחופות 

ואסור לשו� אד� לקפח פרנסתו כי כבר זכה , פשוט הוא שהבא בגבולו גרע מיורד לאומנות חבירו, וקידושי�

  .ש"רווחא דעבידא דאתא יעוהרב בכל 

דהוא הדי� נמי ל דהרב עוקר דירתו ובא לכא� לאו דוקא "ופשוט הוא לדעתי דמה שכתב החת� סופר ז
אלא כל שקובע עצמו לדור ש� להיות מוכ� ומזומ� לכל הצרי� לו בעניני , א� הרב דר ש� ג� בטר� נתקבל

ד עליו בנויי� דברי "ד דבכורות שלענ"פ' טוב משנה וכמבואר בתוספות יו�  ,תורה וצרכי ציבור רשאי ליטול שכר

וכל המקפחו בזה , א דאתא מחמת קצבתו ומחמת המנהגוממילא זכה הרב בכל שבח, ש"ל יעו"החת� סופר ז

  .גזל� מקרי

ב פקפק על זה מטע� דבר שלא בא לעול� כבר השיגוהו גדולי "נ' ד סי"א חיו"וא� שבתשובת דברי חיי� ח

  .'וכו, הכא דהקהל נתחייבו ונשתעבדו להרב על ההכנסות הנהוגי�ל דשאני "המורי� ז

וכל המסייע בזה הוא מסייע לדבר עבירה גזל , וא� כ� אחרי שזה המסדר קידושי� שלא ברשות עושה עול

אי� ' ל הרי שגזל וכו"באופ� שכל הברכות הנאמרות בחופה כזו את כול� ישא הרוח וכל דר� שאמרו ז, ואיסור חר�

 �והמכשלה תחת ידי  ,נמצאת אתה אומר דהוה כא� כלה בלא ברכה דאסורה לבעלה כנדה, אלא מנא זה מבר

  .ט חוכ� ג� לפסול הקידושי�"רל' סי' וידוע שבשואל ומשיב תליתאי חלק א, המסדר הקידושי�
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צ ישוב מדרכו כי לא "שעל כ� בטוח אני שכל מי שסיפק בידו למחות יעצור בעד פרצות גדר כזו וג� המו

  .י הלא יש די� בישראל"ה נ"וא� יש לו די� ודברי� בזה כנגד כת ,עשה כ� בישראלי

æ"åù ì" õîå÷ä úçðî ú)éñ 'ö"ä(  

ה "רמ' ד סי"ביו' שמקפח פרנסת הרב עי חוג� צו ,שהמסדר הוא איש רע מעללי�' ל כ"� הנ"ג� המהרש...

י� וליטול השכר הואיל והוא פרס א דחכ� שבא לעיר אי� לו לקפח שכר הרב לעשות חופות וקידוש"הרמ' שכ

 .ג שהוא חכ� ובקי בטיב גיטי� וקידושי�"בכה' והיינו אפי .הרב אבל מותר לעשות החופה ולית� השכר להרב

' דנהגו הרבני� סלסול בעצמ� ומצד המנהג אי� אחר רשאי לסדר קידושי� אפי ב"ש� בש� הנו' ת כ"אמנ� הפ

  .שית� השכר להרב

' ואפי ,ל עני� קיפוח והשגת גבול נקרא רשע ואי� מותר לרשע לסדר קידושי�וכבר כתבו האחרוני� דבכ

  .האחרוני� דשיי� בזה משו� כבוד הרב ואסור ליטול כבודו וחזקתו' בליכא עני� ממו� כ

ז שלכמה "ומעתה היוצא מכ שעושי� בכונה להקניט להרב ואי� צריכי� לוכ משו� בזיו� "דהוי גל "ד י"ובנ

המסדר קידושי� ואבי מ "מא� כשרי� הקידושי� בדיעבד ' ואפי ,בדיעבד' הקידושי� אפיגדולי� יש חשש על 

  .ל ואיסור גמור עושה המסדר קידושי�"הכלה והמקדש שעושי� זאת רוב  עליה� חר� הקדמוני� והאחרוני� הנ

æ"åù ì" íåìù òéîùî ú)ø ïåàâäì 'öæ øòãéåå íåìù"÷ãáà ì"àäãòøéð ÷4öé æ"å(:  

ד "� שיק יו"ג ומהר"ל' מ סי"ל ושו"ר' ד סי"ס יו"לכה למעשה מקבלי� אנו באימה דברי החתז לדינא לה"ועכ

הרי , עושה כ�' דעבור שכר הקבוע לחוד לא הי ,ד דברב שקבלוהו אסור להשיג גבולו לקבל רב אחר בכפרי�"רכ

  .זה שכר דמותר מדינא

*  

ìåáâ úâùä ìù àøåðå øåîç øåñéà äá ùéù éëäì ïðéúàãå ,òäì ùé øé íâ àåä øåñéàäù øúåé ãåòïéàùë íåéäë 
ïåîî çåôé÷ ïàëùîî. äâä éøáãá øàåáî ïë"öæ ùèà÷ðåîî äîìù íù ìòá ÷"ì, åù"÷çöé úéá ú ,åùáå" ú úçðî

õîå÷ä ,ãåòå.  

æ"äâä ì"öæ ùèà÷ðåîî äîìù íù ìòá ÷" ì)ãð 'ñ ùéøá 'äåöî úîçìî ,å óã( :  

כי בזה את� מקפחי�  .כ חלילה לכ� להפרד מאתו"א ,ל דהמקפח פרנסתו הרי זה גוזל"ר' ס סי"ומבואר בח

וג� יחסר הכנסתו וג�  "ויחסר כבודו"רק בחצי העיר ' רב בכל העיר סיגוט ומעתה יהי' ומורידי� אותו שעד עתה הי

  .'השוחטי� ה� מוחזקי� אצליכ� וכו

æå"åù ì" ÷çöé úéá ú)åç"ñ  ïîéñ î"è(:  

, התנהג ברבנות באתרא דמר בכל דברי� הנאמרי� למעלהל להשיג גבולו ול"סו� דברי חלילה להאיש הנ

  ...ה"לכתופחיתת הכבוד ז היזק "ולגרו� עי

æ"åù ì" úõîå÷ä úçðî )éñ 'ö"ä( åúá"ã:  

 דשיי� בזה משו� כבוד הרב ואסור ליטול כבודו וחזקתו האחרוני�' כבליכא עני� ממו� ' ואפי 
זיו� שעושי� בכונה להקניט להרב ואי� כ משו� ב"ל דהוי ג"יד "ובנ. ט"מ סס"צ בחו"בבי' ועי

  .ל"עכ, צריכי� לו

äëìäì åè÷ð ïëù åéøáãî øàåáî ,áøä ú÷æçå ãåáë úìéèð íåùî øåñéà äæá ùéù , éà äæá åøéòäù ùéù óà
 áøä ãåáë éðéðòá ìåáâ úâùä êééù)éò 'åùá"äðë ìòáì ééç éòá ú"åé ÷ìç â"éñ ã 'çéø ,ååù"åé íééç éøáã ú"éñ ã 'ð"à(.  
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 úîàáåôì"åìà íé÷ñåô ã ,é"ì ïåîî çåôé÷ øåñéà ïàë ùé íåéäë íâù , íåéäë íâ úåîå÷îä ìëá âäðîä ïë àìäù
 ïéðúåðùäðúî ïéùåãé÷ øãñì àáù áøäì ,ïåîî ïéðúåðù äáøä ùé íéùøåôä íéùðàî íâå , äàøå íéùøåôî íéøáã

åùá"øæòìà úçðî ú .  

æ"åù ì" øæòìà úçðî ú)ç"éñ â 'ì"è( åúá"ã :  

ב "הרי הוא מורה שלא בצדקה לכל הבע ,נגד רשות הרבשבישוב כזה אשר המורה הוראה יזיד להורות 

וממילא לא יהנוהו במתנות הנהוגות אשר יובילו לרב ולשו� את כבודו לקלו� ולשמצה  לבזות כבוד הרב בעיניה�

  .]ש"ע, כמבואר בדבריו ש�, ושוב הוי השגת גבול[ ד"אב

äàåøä äàøé äðä ,íéëàìîë íéðåùàøä éøáãî àìî óñåà åðè÷ìù êéà ,å úâùä ïéðò øîåçá íäéøçà íé÷ñåôä

áøä ìåáâ ,éôà 'ãåáë úåúéçôá ÷ø .äæ ïéðòá áåúë íëéðôì éúéø÷ù äîî øúåé éë òéãåäì êøåöä ïî íøá ,ðñôãå" å
òåî"ðñôã è"å ,äñôãää úëàìî åðéðôì õà éë .äæ ïéðòá ùøåã ìëì íå÷î éàøîë äæ ÷øô ùîùéå.  

*  

éäéù ïôåà ìëáù úòãì úéàøä äúà 'ïàë ùé åäòø ìåáâ úâñä ìù àøåðä øåñéà íåùî , ùéù
 íéøåñéà äæáåíéîøç ,åù øôñá áúëù úåðåáøãë íéøáã ÷éúòäì éåàøä ïîå" ú øäöéå ùåøéú

 íùáíé÷éãö âáð íéîãå÷ä"î  ïéùåãé÷ øãñîä ìòàøúàã àøîä úåùøá àìù.  

æ"åù ì" øäöéå ùåøéú ú)éñ 'ñ÷"ä(:  

 לכסנדראל מ"ר הזק� זצ"שמעתי מאדמו' כ )יב' מ סי"חחו(ת עני ב� פחמא "ובשו

וכ� שמעתי מבנו , פרנסת חבירו חשהוא דבר סכנה לקפ' הקאצלו מרבותיו שמקובל 

' התורה פ' בפי' שכ אייזיק מקאמארנא' ק ר"הרהבש� ' שאי ק בעל ישמח ישראל"הרה

  .ש"ע' שופ� ד� האד� באד� דמו ישפ� שזה רמז שהמקפח פרנסת חבירו וכונח 

ש "מאנ' א' ל הי"דר הנק הזק� מאלכסנ"אשר בימי הה, 'צ מסקרניווי  שי"ההוסיפר 

צ מחענטשי� והחסיד "ש של הה"מאנ' א� שהרב הי, רוד� ומקפח פרנסת הרב שבעירו

ופתח חומש , שלח אחריו, הראש מבעלי המחלוקת שבעירו נגד הרב' מאלכסנדר הי

והוא קרא לפניו ', וציוה לו שיגיד אחריו כל תיבה מפסוק שופ� ד� וגו, ל"נח כנ' בפ

וציוה עליו במפגיע ', ומלה אחר מלה שופ� וגו, תיבה אחר תיבה ,כמו הכה� ע� הסוטה

פיתו אותו חביריו , אבל כשחזר האיש לעירו, שיחדל לנהל מחלוקת נגד הרב שבעירו

ל פתאו� התחיל "אבל האיש הנ, והמריבה נמשכה הלאה, הבעלי מחלוקת

  .ל"עכ .ל"ולא השלי� שנתו ר, )שטור - בלוט(להיות רוקק ד� 

 êúåàø éøçà ãçà øîàù äî êéðéòá äîúé ìá úàæîàî åðéøåã éáåùç"èéìù é" ìàùù éîì à

äðåúçäá óúúùé íàä åúàî ,åì äðò ,"ïééð ,ñ'ïèøàã ïééæ åö äðëñ à æéà ."  
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  'ענ� ה
  די� הזוג שנתקדשו בלי רשות בדיעבד

éæ ùåã÷ä åðéáø éøáã àìà åðì ïéà äùòîì äëìäì"éøçä åáúëîá òó ùäæá ãàî øéîçä , áúëå àìù äëìäì
 åøåãé ãçééù ãòùãçî ïéùåãé÷ åùò . íéôðòá åð÷úòäù íé÷ñåôä éøáãá åàöîé äæ ïéðòá øúåé íéøéîçîä úåèéùå

ðä"ì .îå" äøö÷á ÷éúòäì ïåëðì åðéàø î åáúëù äî íéøôñ äîëîäæ ïåãéðá.   

æ"äéáø ì"öæ ÷"äôéøçä åáúëîá ì :  

וא� שאי� בידינו לעשות , ל"ת ושארי הראשוני� ז"ת ובתורתו הקדושה לא יעבור על חר� ר"והמאמי� בהשי

חיובא רמיא על פ "אבל כל מה שבידכ� עכ ,ל נגד האנשי� האלה"ח הנ"י והכני"שכתבו השבו כל אות� החומרות

וכל בני ישראל , נגד המסדר קידושי� והמקדש ואבי הכלהלעשות כל מיני קנסות וכפיות ד וטובי הקהל "הבי

ולא יצטרפו , ה מהאנשי� הרשעי� במעשי� מכוערי� כאלהיעשו הבדלה והפרשהכשרי� 
ולציית לדברי חכמי� כאשר , עד אשר יכופו כאגמו� ראש� להתנהג כדת של תורה, לשו� דבר שבקדושה

  .ל לגדור גדר ולעמוד בפר� להסיר מכשולות כאלה מבני ישראל"כתבו הראשוני� ז

, לה� א� לקולא וצרי� לקדש מחדש בברכות והנה יש מהאחרוני� שכתבו על קידושי� כאלו שאי� לחוש

פ לקדש מחדש "אבל זה ודאי שצרי� לחוש עכ, ואינו נראה כלל להקל ולעשות ברכות מספקז "אבל חלקו ע

לא  והזוג ,ברכות' א� אי� לומר שו� ברכה מהברכות ה� של סידור קידושי� וה� של ז, בעדי� וחופה וכתובה
  .ו בוודאי יתחרטו"וא� לא יצייתו ח, ל"ד כנ"י בי"ע שידורו יחד עד אשר יעשו קידושי� מחד

æå"åù ì" éëãøî éùåáì ú)äî"äáà ú"éñ ò 'ð(:  

 כאהו ,לר  רע ואה ובט ולא ובט לא� שהוא "ת מהרש"בשו כמ ש הוכמו נשמע שלא עובדאה ע ד
 ...אב דשפט של המ ממנו לחסו� נתעצמ" רשא י�שקדו דרסל חתני�הוה המעשה אשר בחופת 

מ "בעהמי הוא שלא יחוש לדברי סבי קדישא מאורי הגולה  ,לקדש שנית אם צריך ולעני�

' עי, פ כתבו בעלי תשובות בחששא קלה מזה לחזור ולקדש"מ והרי בשמי� שכתבו דהקידושי� פסולי� והלא כ"שו

  . ח"כ' ש סי"ובב, �"מהרש' ותשו, ס"חת' תשו

פ "הסכי� עכ...והגאו� , יש בזה מקרוב ומרחוקת הרעחבפע� א כברד, ל"והכא פשיטא דלא שיי� כל הנ...

' ברית אברה� סי' בתשו' ועי. איסור הכ כבר מפורס� לעיני כל דהו"וא. וכ� נעשה מעשה. לקדש בלא ברכות

  .צ בזה הכרזה"ואי, פ מדרבנ�"ט ומסקנתו דפסולי� עכ"והביא דברי מהרי, רכב שהארי� בזה

לתק� שכל מי שיסדר ק ספרדי� אסיפה כוללות "דק ט"ד למע� הסיר מכשול כזאת יעשו האקרו"ולענ

זה יודה דב, ל"� הנ"מהרש' כ בתשו"ש ג"כמ ,ובלא רשות הקידושי� פסולי� ...ד"קידושי� חו� מ� האב

  .ד"ג אב"פ הרה"והזוג יזדקק לחזור ולקדש ע... והמסדר . ל"מ ויוחק לזכרו� וד"לדברי שו

æ" éáöì äìîù úåäâä ì)ñá 'éñ øæòä ïçìåù 'å' á úåà'(:  

לפסול  ,ד או ברשות�"ט בתקנת הקהל שלא לסדר קידושי� רק בפני ב"שצ' ש סי"ת הריב"בשו' ועי

  .ש"מ לא רצה לסמו� להקל למעשה ע"אלא דמ ד או ברשות�"הקידושי� הנעשה שלא ברשות ב

א�  ,ז"קי' ת תשובה מאהבה סי"ובשו ,'ה' ב סי"� ח"ת תשב"ובשו ,מזה' ו' ע סי"י לאה"ת לב"בשו' ועי

ג בסידור קידושי� בלי "דהעלה בכהט "רל' א סי"ג ח"מה אל ומשיבת שו"בשו' עי ,לסמו� להקל אנ�
  .ש"ע רשות הרב דמתא דהקידושי� פסולי�



 ïúùåã÷  ìù ìàøùé  / óðòä'  
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ס דחולק עליו בזה ולהקל א� לא שעשו הקהל תקנה לפסול הקידושי� "ק' א סי"� ח"ת מהרש"בשו' ועי

ל והביא "ר' ד סי"ס חיו"ת חת"ש בשו"ז כמ"ול מדינא בזהז כתב כי דבר זה הוא ממש השגת גב"ג ועכ"בכה

  .ש"ת ע"ש� דהוי איסור מה' ג בתשו"י' ת שלו סי"כ בדע"מש

דנראה מדבריו כי ' ל וכ"� הנ"ט הביא חבילי פוסקי� בזה וג� מדברי מהרש"ל' ג סי"א ח"ת מנח"בשו' ועי

ברשות הרב ' אשר לא הי לפסול הקידושי� דאולי במדינות הללו הוי כמו היכא שעשו הקהל תקנהג� הוא מסתפק 

ע "וג� חזינא לרבני קשישאי גדולי עול� זיח והביא ש� "כ' ע סי"ג אה"ש ש� מדברי כנה"דמתא כמ
ל המה תקנה גדולה "מ הנ"ודברי השו שציוו לסדר קידושי� שנית כשנעשה בלי רשות הרב דמתא

  .ש"ק ע"י דתוה"ישראל מכמה פרטי טעמי� עפלמיגדר מילתא ולהציל מתערובות עריות ואיסורי הפקירות ב

כ במי שסידר קידושי� בלי רשות הרב דמתא ולקח "ג' דכ' ט' כבוד חכמי� סי' ת באר משה קונט"בשו' ועי

וא� כי מדבריו משמע , ש"ע וקידושי� שסידר בטלי� ומבוטלי�ש דהוי משיג גבול חבירו וגזל� וחמס� "רח

ח משו� שלא לקח רשות מהרב "השגת גבול לפסול הקידושי� ועכ א משו�"ש אכ� א"שקיבל ג� הרח' דמיי

פ טוב ונכו� "ועכש לפסול משו� למיגדר מילתא "בלא נטל הרח' ל דאפי"וכמשמעות הפוסקי� מטעמי� הנ
  .ג להצרי  קידושי� שנית"בכה

æå"åù ì"éîçð óñåé åðéáø ú ')åé"éñ ã 'ò"â ,â úåà'(:  

ב "ע' כתובות ז' י ותוס"ומשמע מפירש, רכה אסורה לבעלה כנדהא שנינו כלה בלא ב"כלה רפ' והנה במס

ל "א ז"ק דכתובות שעליו בנוי� דברי הרמ"וכ� מוכח דעת המרדכי סו� פ, דהדברי� כפשטה דברכות מעכבות

  ...'ה סעי� א"נ' ע סי"באה

ה "אר בהגואסור אפילו להתייחד עמה כמבו ,'נוהעולה מזה דלרוב הפוסקי� כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כ

וא� כ� אחרי שזה , כלה ש�' ומשמע מזה דחמיר איסוריה כעי� דאורייתא מדאסמכוהו אקרא בריש מס, ל"הנ

באופ� שכל , וכל המסייע בזה הוא מסייע לדבר עבירה גזל ואיסור חר�, המסדר קידושי� שלא ברשות עושה עול
אי� זה מבר  אלא ' הרי שגזל וכו ל"וכל דר  שאמרו זהברכות הנאמרות בחופה כזו את כול� ישא הרוח 

והמכשלה תחת ידי  ',נמצאת אתה אומר דהוה כא� כלה בלא ברכה דאסורה לבעלה כנ, מנא�

  .ט חוכ  ג� לפסול הקידושי�"רל' סי' וידוע שבשואל ומשיב תליתאי חלק א, המסדר הקידושי�

כי  צ ישוב מדרכו"� המווגשעל כ� בטוח אני שכל מי שסיפק בידו למחות יעצור בעד פרצות גדר כזו 

  .הלא יש די� בישראלי "ה נ"וא� יש לו די� ודברי� בזה כנגד כת, לא יעשה כ� בישראל

ה "דושת' ה וכעתירת עבד לעבדי ה"כנ, הטוב יפרוש עלינו סוכת שלומו וישוב שופטינו כבראשונה' וה

  .ו"יצ] קראקא[ק "ד פה ק"ל אב"ה עקיבא זצ"צ מו"יוס� נחמיה בהגה. ומוקירו בכל לב

äåò ùéâãð íéøáãä íåéñìå"äéáø ìù åðåùì ô"éæ ÷" ò÷ôñî úåëøá úåùòìå ìä÷äì äàøð åðéàù , ìáà"éàãå äæ "

ëò ùåçì êéøöù"äáåúëå äôåçå íéãòá ùãçî ùã÷ì ô ...ò ùãçî ïéùåãé÷ åùòé øùà ãò ãçé åøåãé àì âåæäå"éá é" ã
ðë"ì.  

äéáø íééñå" íéàøåð ïéìéîá ÷"ãå åúééöé àì íàåé éàúåèøç" ,åéò ' ìù äáåùúä íåéñá á÷òé úåáù ìòá ïåàâä
ìéòì àáåä øáëå .  

)ò äìéôëá ïðáø åøîà àì"íéîãå÷ä íéôðòá å÷úòåäù íé÷ñåôä ìë úåðåùì åð÷úòä àì ë ,ðä íé÷ñåôäî äáøäùë íâ" ïåãéðá åðã ì
ãáòéãáå ïéùåãé÷ä øåñàì ,ç÷ì óéñåéå íëç òîùéå íúö÷ ÷ø åð÷úòäå.(
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  = מהאמור לעילוצא תמצית הי= 
  'מי שיהי' יהי, המקדש שלא ברשות המרא דאתרא

  ד"� או אב"בי� א� הוא מו

  כל שאי� הוא הרב של עיר הזאת
  :איסורי� חמורי� שלשהנלכד ב

וכ� מצינו אצל , חר� חמור שהכריז הרבינו ת� ובית דינו •
' מובא בתשו(� "הרמב, �"בנו רבינו אברה� ב� הרמב, � ובית דינו"הרמב

  .�"תשב, ש"ריב, )�"בתש

ל במדינת "וכמו שהעידו בקול קורא שיו, ונהגו כ� בכל הדורות
וכ� העיד מר� רבינו הקדוש במכתבו , ו"נאונגארי� בשנת תר
  .וכ� עמא דבר, החריפה לעיר נאסויד

ש "כמ, וסלסול ומנהג שנהגו הרבני�, תקנות הקהילות •
שוב הוי הפוסקי� אחריו שאחר המנהג ' וכמו שכ, י"ת נוב"בשו

וג� ממנהג זה יש בה כדי לפקפק על עצ� . [דינא ואיסורא ממש
  ].לעיל' עי, הקידושי�

בי� של כבוד , בי� של ממו�, איסור חמור של השגת גבול •
  .לכל מי שנות� יד לפושעי� סכנה גדולהובאיסור זה יש בה , הרב

 למעשה א� עברו על חר� הנורא

ידורו יחד עד אשר  הזוג לאל ש"ק זצ"אי� לנו אלא דברי רביה •
ו בוודאי "וא� לא יצייתו ח, ל"ד כנ"י בי"יעשו קידושי� מחדש ע

 .יתחרטו

והעתיקו , י"ת שבו"שו(. ונזיפה' וגדופי' בחרופו מריעות לסעודת והקרואי� •

 .)רבינו

וכל בני ישראל הכשרי� יעשו הבדלה והפרשה מהאנשי�  •
 .)ש�(, הרשעי� במעשי� מכוערי� כאלה

של  ו בסעודת החתונה"השתת� חשלא ל: ובכלל זה •

 מריעות לסעודת הקרואי�בכלל ' בכדי שלא יהי, סידור קדושי� כזו
, ושלא יעמדו אצל קידושי� כזו .ונזיפה' וגדופי' בחרופו

 .)�"לשו� המהרשד(שנבלה עשו בישראל 



 

 

  

  

  
  
  קונטרס

  מלחמת מצוה
  תניינא

*  
  

  פירוד הקהילות 
  רות בני ישראלובק
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  = מבוא= 
יש כא� כאילו יסוד דבריה� א בנו "שליט� דקרית יואל "שיצאו נגד פסק הגאו� הגדול הדומ שאלוהיות 

א ועל זה הביאו ראיות והעתיקו "תחת מרותו של מר� רבינו שליט כפופי�קהלות נפרדות שנפרדו בהיתר ואינ� 
  .קטעי� מכמה תשובות כאילו הותרה הרצועה

� המקומות לא הותרא הרצועה לכל הרוצה לסלק מעליו חו� מגופא דעובדא שג� באות ולאמית� של דברי�
אבל בר מ�  .כי כמה וכמה תנאי� יש בדבר כמבואר בפני�, עול תורה להשתמש באמתלא שמתחלק מ� הקהלה

, שכל הקהלות היו בבחינת ישב ולבסו� הוק�, שקהלה זו אינו דומה לנדו� הקהלות באירופהדי� צריכי� לזכור 
וכמה פעמי� היו בבחירת הרב חילוקי , ח ומינוהו לרב עליה�"ו באיזה גאו� ותבקהלה תושבי� שבחר' שהי

ד וכבר ישב על כסא "שג� אחרי בחירת הרב אב' וכמה פעמי� הי, דעות יש שרצו ברב אחד ויש שרצו ברב אחר
הרבנות כמה שני� נתקבצו כמה אנשי� שלא מצאו ברב� קורת רוח ורצו להורידו או להתחלק ולמנות עליה� 

  .רב כרצונ�

והוא בחר באנשי� ' ע הוא יסד את הקרי"זי' שרבינו הק, כ העיר קרית יואל הוק� ולבסו� ישב"משא
, רשות לא� אחד ליל  נגד רצונו' ולא הי' ב על הקרי"הבעה' וא  ורק הוא בעצמו הי, שראויי� לבוא ולדור בה
הדעת מכרעת שאפילו באופני  כגו� דאוב, שטח הפקר שכל אחד יעשה מה שלבו חפ�' ואי� ספק שלא רצה שיהי

  .היתר הנמצאי� בדברי הפוסקי� אי� הכרח שנוגע לקריתינו

כי אפילו א� שוה קריתינו לכל , אבל לאמית� של דברי� אי� צור  לכל זה, כל זה היא רק ליתר שאתאמנ� 
  .ורלאיסג� הפוסקי� שה� העתיקו מפורש בדבריה� אי� מקו� לפקפק בהאיסור כי , שאר עיירות

ובעני� היתר הסידור , בעני� היתר פירוד הקהילותג והסתמכו על דבריו "ת מהרש"הנה ה� העתיקו משו
יראה שלא  ,באותה בתורה עצמההמעיי� בפני� כי ,  אבל לא הזכירו ששוברו בצדו, קידושי� לקהילות שנתפרדו

עצמ� וכ� מתפרדי� בשה קבע להלכהו, פ הסכמת הרבני� דהמדינה ש�"התיר רק כשהפירוד נעשה בהיתר ע
י הרבני� "ורק אחר שנתברר לו ע, בזה כיו� שה� נוגעי� בדברלהורות אינ� נאמני� שלה� ב "הדייני� והשו

הסכי� ג� הוא  רק אז, שהחלוקה נעשה בהיתר ובהסכמת� אשר לא היו נוגעי� בדבר הגאוני� מהמדינה ש�
  .ש"שדינ� כקהלה אחרת ע

שנעתיק לקמ� התיר ) עצמ� לא הביאו אותה תשובה בד� שלה� אשר המתירי�(אמנ� בתשובה אחרת 
ג להתפרד מטע� שיש מריבות וקטטות וחולק על הגאו� בעל ער  שי בקונטרס עי� משפט שנדפס בספר "המהרש

ק משינאווא "ג יחיד נגד רוב רבני אונגארי� ובראש� רבותינו הקדושי� הגה"המהרשובזה היה , מלחמת מצוה
ע בני מר� הקדוש בעל דברי חיי� "זי] רודניקק "ששימש אז ברבנות בק[ברו  מגארלי� ר "ק הר"ואחיו הגה

  .ע"ט זי"ומר� הקדושת יו, ה"מצאנז זצוקללה

, ר"של שנות ת' והמעיי� בתשובות הרבני� הגאוני� דמדינת אונגאר� שנכתבו בעניני� אלו במחצית השני
וכ� , וממנו למדו כול� את המעשה אשר יעשו�, והיראה בעליל שכול� לקחו ליסוד מוסד את הספר מלחמת מצ

י "ק בעל דבר"כ אנחנו תלמידי וחסידי רביה"וא, ע"ע ואחיו בעל עצי חיי� זי"רבינו הקדוש בעל דברי יואל זי
' ק יסד ובנה אותה על שמו ועל דעתו וכל מי שנתיישב בקרי"ובפרט בנוגע לקרית יואל שרביה, נגררי� אחריו

    .נתו ואי  אפשר לפסוק כדברי יחיד כנגד דעתובא על דעתו ועל כוו

ת "ע בשו"והדברי� מפורשי� באר היטב נכתב ונחת� בטבעת המל� בתשובתו של מר� רבינו הקדוש זי
וכבר היה מעשה , ל"וז, אשר סמ� ידו בכל תוק� על דברי ספר מלחמת מצוה) קמט' מ סי"חו(דברי יואל 

והטעה , שפטד ועוד טעמי� כנדפס באוהב מ"כ חזר הבורר מבראדשי� וסתר הפס"ואח', בסיגעט כעי� זה וכו
, "אבל כל גדולי מדינתינו לא השגיחו על חלומותיו ועל דבריו כנדפס במלחמת מצוה", עוד איזה גדולי� עמו

ד על סמ� פלפוליו של הבורר מבראדשי� העלו חרס ביד� ובאו לחרפה ולשמצה עד "והמסרבי� לקיי� הפס
                                                                                                                            . ל דעת פוסקי� אחרי� בזהובודאי שאי� לכבוש את המלכה עמו בבית לסמו� ע, ק"עכל, היו� הזה

. בנידו� איסור פירוד קהילות בעיר אחת להעתיק בזה את דברי רבותינו הפוסקי� מה שכתבוכ אמרנו "ע
ולא יאומ� כי יסופר שרבני� ממחנינו , שיראה הרואה במה דברי� אמורי�, ל בשלמות�"וללקט תשובות הנ

אשר מפיה� אנו חיי� לא הסכימו ' אחר שידוע לה� שרבותינו הק, ג בנידו� זה"מהרש' יבנו יסוד על סמ  תשו
  .והדברי� מרפסי� איגרא]. וכאשר הארכנו בפני�[ולאור� אנו הולכי� , לזה

שהרי חלק ניכר של , # מזה כל הטענה של קהלות נפרדות אינה אלא דמיו� ואי� לה אחיזה במציאותחו
ובכמה בתי , עדיי� משתשמי� ברוב שימושי� של הקהלה, אות� האנשי� שפרקו מעליה� עול המרא דאתרא

, שלנוומחנכי� בניה� ובנותיה� במוסדות התורה , מדרשי� של הקהלה הרבה מה� מתפללי� ש� בקביעות
ואי� ספק שעל פירוד .  רק משתמשי� באמתלא של פירוד הקהלה לפרוק מעליה� עול תורה והנהגה הרוחנית

  .מהפוסקי� להתיר' כזה לא עלה על דעת א
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  ' ענ� א
  איסור חלוקת הקהילות בדברי הפוסקי� שממנו אנו חיי�

æéàì åðééöå åãøôúðù úåìä÷ ìò øåñéàä ìç àìù øîàð íéøéúîä óãáù úåéäøäîá úåáåùú ä"ãåòå ÷éù í ,ò" ë

 ïúåîéìùá úåáåùúä ÷éúòäì ïåëðä ïîíéøåîà íéøáã äîá äàåøä äàøéù.  

ò åðéöî úåìéä÷ä ãåøéô ïéðò"øäî ïåàâä éøáãá åðãå åðúðù íéðåøçàä éøáãá áåø ô"÷éù î , åöøù åðîæá ïãù
à ÷ìçì"òéñ÷àãàèøàä ÷åç úçú ñðëéì åöø àìù úåìéä÷î ò ,åúáå"à øàåáî ãäìéä÷î ãåøéôä øåñé , ÷éñîå

ðä ïåãéðá øúéäá"øåãä éìåãâ ìë éôî åðéìò äååöîë úåùòì äöåø åðéà äìéä÷äù ïåéë ì.  

æ"åù ì"øäî ú" ÷éù í)åà"éñ ç 'ì"ã(:  

של ארטאדאקסע� ורוצי
 להפרד משאר הקהל  נג"נשאלתי א
 מקצת הקהל קבלו עליה
 קאנשטאטירו

  .א
 האיסור חל מדינא. הרב דמתא עשה איסור על הרוצי
 להפרדוא
 , י די� תורה"א
 רשאי� להפרד עפ

' מ סי"ל בחו"ולעני� שותפי� קי ,דקהלה אחת מקרי כשותפי�ג מבואר "קס' מ סי"ד דבחו"ונראה לפענ

ו ובשותפי� דקהלה לכאורה "ט' ש סעי"וא
 לא קבעו זמ� רשאי� לחלק עיי, ו דא
 קבעו זמ� אי� רשאי� לחלק"קע

  .מ� ויהיו רשאי� לחלוקכלא קבעו זהוי 

, אפילו א
 רוצי
 לצאת בימי
 נוראי
, ה דנראה מש
 לכאורה דאי� רשאי� לחלק"נ' ח סוסי"מיהו עיי� באו

ש הלוי דאי� "א בש
 הר"ד הביא המג"קנ' ובסוסי, כ המופרדי
 לית� חלק לזה"וכ� לעני� שכירות חז� צריכי
 ג

ש המובא ש
 מתיר מטע
 אחר "וא� דהריב. ש הטע
"נ בפני עצמ� עיי"רשאי� לעשות מקצת הקהל ביהכ

  .שועבדי
 זה לזה אי� יכולי
 לחלקמ נראה כיו� דה
 מ"מ. ש"עיי

והוי כאלו . ד המנהג נודר"ל דנהי דלא קבעו זמ� מכל מקו
 כמו דאמרינ� בעלמא כל הנודר ע"והטע
 נ

, המנהג נשתתפו שיש לה
 כל הזכיות ד"מסתמא ע, נ כיו� דכל קהל שנשתתפו"ה, א"קנ' א סי"ועיי� במג, הותנו

כאלו הותנו כאשר הוא המנהג כל זמ� שה
 בעיר צריכי� להיות כמו שאר אנשי ' ב של אותו עיר הוי לי"ודי� ב

כ הוי כאלו קבעו "א. ש"ג עיי"קי' ק סי"ז בתשובת מהרי"וכמבואר כ. ה"נ' ח סוסי"העיר כמו דמשמע הטע
 באו

  .כ נוסע לגמרי למקו� אחר"אכ אי� רשאי� לחלק אלא "וא. זמ�

נ ה� "דבית שזכה ה� לביהכ' ג' ו סעי"שס' ג וש
 בסי"קנ' ח סוסי"ל באו"עוד נראה מטע
 אחר דהרי קיו

דאי� משני� מפני דרכי שלו
 ומסיק ש
 דהאיש הזה זכה מצד ' לעירוב אי� רשאי� לשנות כדאיתא בגיטי� ד� ס

צ לית� "הנאה מזה דהבית שנית� בו העירוב א' ית ליהמשנה משו
 דא' 
 בפי"הרבה טעמי
 ולדעת הרמב

�או משו
 הכבוד ולכ� אי� רשאי� , ת משו
 חשדא דיאמרו דבני ביתו אינ
 טובי
"או לפירוש ר, להשתת

כ אמרינ� קרש שזכה בצפו� אי� משני� לית� "ובירושלמי ג, וכבר זכו בו בחזקה ממה שנהגו בו עד עכשיו, לשנות


נ הקהל יש לה� הנאה זה מזה בכמה "כ ה"וא, פ הניזקי� דמשמע דחזקה דאורייתא הוא"עיי� סו, אותו בדרו

  .ל"כנ כ לכאורה אי� רשאי� להפרד"ל ויש משו� כבוד א"ויש חשש חשד הנ, י השותפות"עניני� דיש לה� ריוח ע

 ,צי
וצד שכנגדו אינ
 רו. ]קסע�אלהצטר� לתקנת הארטעד[ בנידו� דיד� דצד אחד רוצה לעשות כמצוה..

  .ד"ע כנלפע"רשאי� להחלק ולהפרד לכ
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äâä äæ øåñéà øéëæäù åðéöî ïë"éæ áéùîå ìàåù ìòá ÷"ò , íéðè÷ íéøôëå úåìéìâä ïéãá íâ øéîçä ãåòå

äì íéøåñàùøôúäãøôð äìéä÷ úåéäì ãçë.  

æ"åù ì" áéùîå ìàåù ú)åãäî"ç â"ñ ïîéñ à"á(:  

 ,אמת הטבעו וכבר הארכתי בזה זה שני
 רבותזאבנא על דבריו על אדני ' ד צעקתו על אנשי ק"הנה ע

כי אי� כח ביד� להפקיע זכות בני העיר אשר שייכי� לה� בכל  ,ומעלתו כאשר מזכיר הדברי
 אשר כתבתי

ק אולינאב וליבטשוב ואפס קצה נזכר מדברי "ת לק"וכבר הארכתי בזה בשו .הדברי� ולהסתפק במקו� אחר

  .מליבטשובל "שהדפיס הרב המנוח ז בספר נבל עשור

כ הדבר ברור דאסור לאד
 להשתדל בזה ולהשיג גבול וזכות של אנשי אותה העיר ובפרט מה ששיי� "וע

כ כל בני הישובי� הקטני� יעשו במה לעצמ� והיו� יבחר "שאד הרי ה
 גוזלי
 ממש "להרב האב
י� כ תפוג תורה והדבר"לה� הרב הלז ולמחר כשלא יפסוק לו כרצונו יל� לו למקו� אחר וע

  .ת"ש מעכ"כמפשוטי� 

àåùä éøáã"â å÷éúòä î"äâä ë"è ì÷åé á÷òé ìàøùé éáø ö"áàâä á"öæ àååàìàåå ã" ì)å÷á ñôãðä åáúëîá ' íéîëçì ãòå úéá

çé úøáåç( ëå ' ïäù íäéøáã ìò óéñåäì ïéàåìòåù úëéùð ïúëéùðå ùà éìçâë ,ò"íëéùôðá åøäæä ë , íúà äîì øîàðë

ä éô úà íéøáåò'.  

ôù øáãåøúåîì êà íéú ,äæä øåñéà ïéðò ìë ìò íéâìâìî ùéù åðéðîæá ùåãéç øáã äæ ïéàù òéãåäì , äéä øáëù
íéîãå÷ä úåøåãá ïë ,÷ä åðéáø ãâð èåâéñ øéòá äéäù äàøåðä ú÷åìçîä òåãé øùàëå 'åé úùåã÷ ìòá"è , åùáìå

÷ä åðéáø ìù åãöì ïéøàâðåà éðåàâå éðáø ìë æåò 'åé úùåã÷ä"öæ è"ì .  

 ïîåëù ùãå÷ áúëî ÷éúòäì éåàøä 'àåää ïîæá æà ,÷äáåîä ìåãâä ïåàâä ,øåãä ïåàâ ,øåãä øàô ,÷ãáàä ïøî" ÷
÷åöæ øàååâðåà" ì]äåöî úîçìîá íéðåàâä íéðáøä éáúëî àåä íéøàåúä ,ïî÷ì àáåîë [ëù ' ïîæá èåâéñ øéòì

àåää , ïéðòá íéáøåòî åéäù íéðáøä ìù ïáåø åëîñå åîéëñä åùã÷ áúëî ìòåäæ .  

æ" ìáàâ øòîééäðàî éáö íééç éáø ùåã÷ä ïåàâä" øàååàâðåà ã)ãð 'îá"î(:  

  .קרח' ק ג"מ קר� התורה לפ"ה פה אונגוואר תרו"ב

מ "ד ור"י אב"ב נ"ט ליפא ט"ה חנניא יו"נ הרב הגאו� הגדול המפורס
 בנ� של קדושי
 כמו"שלו
 רב לי

  .יש איש כפי מעלתו הרמה וכול
 יחדו לברכה אמ�ל א"ק הנ"ולאלופי ראשי קהלה דק, ק סיגעט והגליל"דק


ומה ששאלת
 ממני הקשית
 , מכתבכ
 קבלתי וצר לי מאוד על אשר המחלוקת יצאה לחלק בקהלתכ

לשאול כי מעול
 אנכי בורח להכניס עצמי במחלוקת כי אוהב שלו
 אנכי וג
 אי� דרכי להשמיע קול חוצות כי 

ודל העזות שנתרבה ואי� שומעי� לקול עני כמוני א� שנאמרי
 באמת ה מג"ידעתי מ� ערכי וג
 נודע לי בעו

  .ד"באתי בבדיל ועופרת להגיד האמת מה שנלענ, האמת נעדרת' אול
 לבל תהי

חדא , ע שוב אי� מחויבי
 לשמוע להרב"וא
 יאמרו המנגדי
 כיו� שה
 פרדו מהקהלה ונעשה קהל בפ...

ל "הלא קהל קיי? ועוד מי התיר לה� לחלוק מהקהלה .פ להשומעי
 להרב אסורי� לאכול משחיטת�"עכ

וא
 כי כבר נהגו להיות שתי קהלות מקדמת  .שה
 כשותפי� שאי� בו זמ� שאי� יכולי� לחלק וג
 כופי� זה את זה

זה מכח דמנהגי
 שוני
 ואסורי� , לכל חדא קהלה רב בפני עצמו' דנא דהיינו קהל ספרדי
 וקהל אשכנזי
 דהי

אבל כשכל , מקדמת דנא באמסטערדא
 ושאר קהלות גדולות' חד משו
 לא תתגודדו וזה היד א"להיות תחת ב

  .הקהלה יש לה
 מנהג אחד אי� רשאי
 לחלוק

                                                 
çë äâäå"éæ æðàöî íééç éøáã ìòá ïøî ÷" ò)åé"éñ ã 'àð-áð( äæ èøôá åîò ÷ìçð ,áñå" äìéä÷ úåéäì ãøôéäì øúåî ìéìâå øôëã ì

äãøôð ,ò"åúáåùúá íéøàåáîä íéàðúä ô, ò"ù. 
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ומה שהתירו הפרושי� גדולי רבני דמדינתינו שהארטהאדאקסע� רשאי� לחלק מהנעאלאגע� זה ודאי מדינא 

כ לא בלבד דרשאי� "י התורה וכ� גו� התורה ע"פשרי וחיוב הוא כידוע שראשיה� משני� מנהגי� שנתייסדו ע

ק מי התיר "י דת תוה"אבל בקהלתכ� שרוב הקהלה מתנהגי� עפ, לחלק רק מחויבי� לעשות כ�
כ פשיטא דג
 "וא .י די� אי� רשאי
 לחלק"כ ודאי עפ"הלא כל הקהלה מתפללי
 כספרדי
 וא? לה� לחלק

ולא עוד שכבר . ב וזה ברור דאי� לפקפק על זה כלללה
 איסור גמור לאכול משחיטה שהיא שלא ברשות הר

   ...הסכימו

ק "ח מפורס
 לצדיק ושלח העתק מדברי הגאו� המובהק דק"וג
 אנכי קבלתי בשבוע העבר מכתב מת

ח "ז על המחלוקת בי� ת"כי צר לי מאוד ע..., א"א וזבל"שינעווע הנה דבריו אמתי
 דצרי� לציית לדי� תורה בזבל

בלבבו לעשות קשר אמי" ' ה עתה שהמינות והאפיקורסות מתרבה צריכי
 כל אשר יראת ה"וויראי הש
 כי בע

ומובטחני  ,רק צריכי� להתאחד להרי� קר� התורה ולא לעמוד על דעתולעמוד נגד
 ולא לראות על כבוד המדומה 

תשובה ר בשא� שלא ראה האמת שיעמוד לו זכות התורה שבעצמו יראה כי חטא בזה ויחזו' ח וירא ה"שכל ת

  .שלימה

וכל השוחט או , הדרא לדינא אני אומר בטח בלי שו� ספק כי כל שומר נפשו ירחק מה� ולא יתחבר עמה�

וכל השומע לי יודה על מורה הוראה שיל� לה� אבד חזקת כשרות שלו ושחיטתו והוראתו אסורי� מדינא 
  .האמת וירחק מה�

ùî ÷éúòäì éåàøå"÷ áúëî ìò ïøàâðåà éìåãâ øàù ëäæ ùãå ,åéúôù àöåîì åãøçù êéàå , úåðåùì ïàë ÷éúòðå

ïéèéùä ïéáî íéøö÷ ,ñô åøéëæäù ïëéä"äæ ã ,åéìò åëîñå.  

æ"ì öæ äèàø éáö ìàåé éáø ïåàâä" ìáà" èñåç ã åáúëîá)îá ãð"è óã î(::  

  .)ל"ז(י "נ ק אונגוואר"מ דק"ד ור"הרב הגאו� המפורס� בדורינו האב' הזק� גאו� עוזינו וכווכבר הורה בו  

æå"äâä ì" ÷äôåî"ã äø" èøòôöàøî à÷öøéä éìúôð øéæ"ò )î"é óã î(:  

כי אסור לבוא ש� , בודאי נאמר כמשפט וכאשר קבע להלכה כ� הואג מאונגוואר "הרה כבודוהנה הפסק של 

  .'מורה וכו... איזה

æå"äâä ì"öæ øòáééøù ìùéô íéøôà ìàøùé éáø ÷"ì áàâ"âäì ÷äáåî ãéîìú ùàðàð ãúçä ïåà"öæ ñ"ì:  

והוראתו הוראת אמת ...וכבר הורה הזק� הזה ,א"הצדיק גאו� הדור מאונגוואר שליטוכאשר כבר יצא מפי 

  .אזור חלציו יקומו

æå"ø ïåàâä ì 'öæ ãåã ìàåîù"áàä ì" ãèàîøàéãøòäòô )î"áé óã î(:  

באמרו , ומי כמוהו מורה בצדקא "ק אונגוואר יע"הנה היה למראה עיני דברי ידידי הגאו� הגדול פאר הדור דק

  .ברו� דבריו הבהירי�

æå"äâä ì"öæ íùåáä úâåøò ìòá ÷" ì)î"é î"ã(:  

ודבריו שרורי� וקיימי� ואי� צריכי� , י"ק אונגוואר נ"כ ממילא מבואר ככל אשר גזר עליו מר� הגאו� האבדק"א 

  .חיזוק

æå" ìø ïåàâä 'áà íééç ñçðô"ùòìòñ ã äâä ïá"ø ÷ 'ùéìòñ à÷ìòîùöæ øò"ì )ãð 'îá"æè óã î(:  

מ "ד ור"ג אב"י מאוה"ד מהגאו� המובהק רבש"הפסני בא בדברי כי כבר יצא אומה ג
 כיודא ועוד לקרא 

  .י אשר בפי דבריו קבלה המה"ק אונגוואר נ"דק
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æå"ø ïåàâä ì ' øôåñ áééì ÷çöéøôåñ èáùä ïá ,úãä é÷éæçî äøáç àéùð:  

ד הרב הגאו� העצו
 "הרבני
 גאוני מדינתכ
 כאשר הארי� בפסכי מושבעי
 ועומדי
 את
 מצד תקנות 

  .אשר רוח אלקי� דיבר בו טר� עלה השמימהק אונגוואר "ל האבדק"המנוח זצ

øäî ïåàâä éøáãëå"â øàåáî úåìéä÷ ãåøéô øåñéàá ÷éù í"äâä áúëîá ë"æ ùèà÷ðåîî äîìù íù ìòá ÷" ìö

ãðä 'äåöî úîçìî øôñá.  

æ"äâä ì"î äîìù íù ìòá ÷éæ ùèà÷ðåî" ò)ãð 'î ùéøá"å óã î(::  

ושאלת
 אותי א
 מותרי
 לעשות כ� ... היות אי� באפשרי להשתוות בדעותיה� בהעירוהשאלה היא 

  ?ע"ב בפ"ת ולקחת שו"תחת מעכ' להתפרד ולקחת לה
 מורה שלא יהי

תחת רשות הרב ' ע שלא יהי"אסור לה� להתפרד ואסור לה� לקחת מורה בפ. תשובה
וטעמי ונמוקי בזה מבואר , ע אז שחיטתו אסורה"ב בפ"ע וא
 יקחו לה
 שו"ב בפ"ור לה
 לקחת שוואס ,ד"אב

  .'י וכו"ער� נה יהודא מויד"ג מו"בה שהשבתי להרהבהתשו

ב דמי שהוחזק לרב בעיר אי� "ה סכ"רמ' א סי"ד ברמ"דהנה מבואר ביו, ובאמת כ� הוא הדי� שאסור...

ד דקהילתכ� הוא מוחזק בהרבנות שהסכימו עליו "או� אבועתה הנה הרב הגלהורידו מגדולתו 
וג
 הא הוא ב� הרב  ,ה קלמ� חת
 עצמו על הקאנסעס שלו"שג
 הגביר החסיד מו ,רוב מני� ורוב בני�

ה ש
 דבנו קוד
 למלאות מקו
 אביו כל "רמ' ד סי"א יו"ד אצליכ
 זה כמה ומבואר ברמ"אב' ל שהי"הקדוש זצ

 .ד דקהילתכ
 שהוא חכ
 גדול בודאי ראוי לו למלאות מקו
 אביו"כ הרב אב"כשוחכ
 קצת ומ' שהוא ירא ד

  .כ אי� להורידו"א ובדי� הוחזק בהרבנות

ג דאסור לשו
 מורה "פ' ע סי"ב תנינא אה"ומבואר בנו ,ל דהמקפח פרנסתו הרי זה גוזל"ר' ס סי"ומבואר בח

כי בזה את
  .כ חלילה לכ� להפרד מאתו"א ,לסדר גיטי� וקידושי� כשהוא בעיר א� א
 יתנו להרב השכר

רק בחצי העיר ויחסר כבודו וג
 יחסר ' רב בכל העיר סיגוט ומעתה יהי' מקפחי
 ומורידי
 אותו שעד עתה הי

  .'הכנסתו וג
 השוחטי
 ה
 מוחזקי
 אצליכ
 וכו

 
י אסור דכשלא נמצא עליה� פסול בודאוג
 הדייני
 והחז� והשמשי
 שבעיר שנתקבלו על כל ימי חייה

ובמה שאת
 מתפרדי
 ותקחו דיי� וחז� ושמשי
 אחרי
 הרי את
 מגרעי
 ... להעיר לשנות דבריה� ולדחות�

וג� הבתי כנסיות ובתי מדרשות שמתפללי� בה� ומקפחי
 זכות הדייני
 והחז� והשמשי
 הישני
 וזה אסור 

לצד זה וזה לצד זה או כל� לצד אחד ד זה "ס וכל ביהמ"כל ביהכנ' בעירכ� א� תהיו מחולקי� הלא על כרח� יהי

ד איזה אנשי� שיהיו מצד זה ואיזה שיהיו מצד זה א� "ס או באיזה ביהמ"בתו� המתפללי� בביהכנ' נמצא א� יהי

ד הזה יצאו "ס או בביהמ"ו תתפרד העיר הרי המצא תמצא הרבה אנשי� שרגילי� עד עתה להתפלל בביהכנ"ח

מש�
èë
  .ס מכילה אות
"ס א
 הביהכנ"ביהכנג שאסור לאנשי
 להפרד מ"ק כ"ד ס"קנ' ח סי"א או"ומבואר במג 

וג
 המרח" והמקוה א
 את
 מתחלקי
 הלא תעשו לכ
 מרח" ומקוה אחרת כדר� כל העיירות 

הפסד להכנסת העיר בכלל דעתה הלא יחממו היורה מי
 ויחממו המקוה וילכו ' כ הלא יהי"המתחלקי
 א

וח שיעדי� ההכנסה מהבאי� לרחו" ולטבול על הוצאות החימו
 יגיע ריוירחצו ויטבלו כל הצרי� לטבול ומה 

וא
 תתחלקו ותעשו עוד מרח" . לאנשי העיר וישכירו זה הריוח לאיזה שוכר וישל
 לה
 בכל שנה סכו
 כ� וכ�

ומקוה הלא הוצאות העצי
 ושכר העבודה יתרבה וההכנסה לא יתרבה דהא לא ילכו אנשי
 יותר לרחו" ולטבול 

                                                 
èë ãðáù íâäå"àøúàã àøîä ãâð íéøçà íéùøãî éúá äîë åðáðå åùòð øáëù úåàéöîä øáë ïë ìàåé úéø÷á ã ,î" ïàë ïåéãä î

ïéùåãé÷ øãñì íäì øúåîù øîåì ìëåðù äìéçúî ïë úåùòì øúåî äéä íà àåä. 
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כ הרי את
 מפסידי
 "א. 
 חדשי
ז בהעיר אנשי"מחמת שנולד עוד מקוה ומרח" אחד דהא לא יבואו לדור עי

  .הכנסת הקהילה בכלל

והבעלי בתי
 נותני
 בכל שבוע מעות . וג
 קופת הצדקה שמחלקי
 לעניי העיר לכל עני כ� וכ� לשבוע

שבוע א
 תהיו מחולקי
 הלא יהיו ג
 עניי
 מחולקי
 אלו עניי
 לקופת קהל זה ואלו לקופת קהל זה כנהוג בכל 

בקהילה זו הרי לא ית� להרבה עניי
 שהיו רגילי
 ליקח מנדבתו ' כ מי שיהי"נה זו אהעיירות המתחלקות במדי

קלמ� ' וא� שהגביר ר. בקהילה זו לא ית� להרבה עניי
 שהיו רגילי
 ליקח מנדבתו עד עתה' ומי שיהי. עד עתה

� ג
 לקופת הקהל היש� י ידיו רב לו ויוכל להיות אשר פיזר ית� לאביוני
 וית� ויחזור וית� ונימא שית"תודה להש

  .רגיל לית� עד עתה' מה שהי

כ יהיו הרבה עניי
 "א לקופת הקהל שלו א"מיהו הרבה בעיר בודאי ימצאו שלא יתנו לשני הקופות רק כ

דכל עני שהיו רגיל ליקח צדקה מאיזה אד
 אסור לו . שהיו רגילי
 ליקח מנדבתו צדקה לא יקחו עתה וזה אסור

  .לחלק כ אסור לכ
"א. ..לדחותו

ה "וה...ל "ה איתא וז"ס' 
 אלשי� סי"והנה בתשובת מהר...דהדרי
 בעיר אינ
 יכולי
 לחלק ' וכ� יש ראי


והנה כתב דמה דתנ� והדר בעיר והקונה בית  ,הרבה אנשי
 הדרי
 בעיר צריכי
 לית� דאי� חילוק בי� יחיד לרבי

ה רבי
 וא
 איתא "הוא לאו דוקא יחיד אלא הכ על כרח� דג
 הקונה בית "הוא שוה שלא נוכל לחלק ביניה
 א

ע אי� אמרינ� דהקונה בית בעיר כופי� אות
 אנשי העיר "דאנשי
 הדרי
 בעיר יכולי
 להתחלק להיות קהל בפ


הא יוכלו לטעו� אמת שדעתינו להשתקע פה אבל . לית� לה
 הצור� משו
 דידעינ� דעת
 שבאי
 להשתקע ש

כ דבתו� העיר לא יוכלו אנשי� "אע .ע ולא נית� לכ� כלו�"קהל בפ לא להיות קהל אחת עמכ� רק להיות
ואי� להארי� בזה שכבר נדפס ...ד "ד ובש"ל' ח סי"
 שיק או"מהר' וכ� איתא בתשו. להתפרד לשני קהילות

  .ל
ומפורס

איזה בחירה א� ' שא� תהיחורבה לכל ערי ישראל דמדינה זו ' חו" האיסורי
 שהבאתי לעיל דנפק מיני...

ויבחרו רוב מני� ורוב בני� את הראוי לבחור אותו , ב וכיוצא"אהאדאקסע� על רב או דיי� או שוטבעיר שכולה אר

לה
 ש
 כש
 שאת
 רוצי
 להקרא או  עשווי ,ע"ויהיו לקהל בפ ,יתחלקווישארו המועטי� שלא הסכימו עליו 

ש
 אחר כיוצא בו ויקחו לה
 רב או דיי� אחר נמצא גור
 פירוד בי� ישראל א� בי� הארטהאדאקסע� ומלחמות 

ת "צ א� בעיר שכולה ארטהאדאקסע� יושב במנוחה לפסוק ד"וג� שלא הנחת� שו� רב ובד..., בכל ערי ישראל

                                                 
ì äáåùúä êùîäáå ,ë åãøôúð øáëù äìéä÷ì øáçúäì ïåãéðá 'æå"ì :éôàã øåøá äàøð 'á ìëåé àì øáëî úåìéä÷ éðù íù ùéù øéò

 íäúåéëæá íîöòá ìä÷äå ìä÷äî íéðåîîä åìà ìë åá åëæ øáëù äæ íòèî úøçà äìä÷ ìà íäî ÷ìçúäì úçà äìéä÷ éðáî ãçà íåù

øëæðë.  

éàø íâ ùéå 'ãùøäî úáåùúî äæì"åç í"éñ î 'öù" øùà íééçäå äîä õøàá øùà íéùåã÷äî øáëî úîëñä ùé é÷ðåìàùáù ç

ãåòéäé é÷ðàìàù øéòá äìä÷ ìëù íù í 'ôá øéò åîë"íéñî ïéðòì ò, éäå 'ðëäéáî ãçà úà åçã ãçà ìä÷ù àãáåò" ñ åîòøúäù ìò

ïéðò äæéàá åéìò ðëäéáì àáì åäåçéðä àìå"éäå éøîâì äáåùúä úìã åãòá åøâñå ïôåà íåùá ïéôåöø íéðù äùìù íäìù íäìù ñ '

çà øçà ìä÷ íò øáçúäì çøëåî"úåà åòáú ëéäù ìä÷ä å ' àåäå úéðåðøàå íéñî äðåùàøá íîòéìà íëì äî éúåà íúùøâ íúà ïòåè.  

ãùøäîä áéùäå"éäù ïåéëù í '÷ì íå÷î êéøö àåäå ïôåà íåùá íìöà åäåçéðä àìù ìò øçà ìä÷ íò øáçúäì çøëåî àöåéëå äøåá

ò"åìë åéìò íäì ïéà ëãúëò í"ä. ìä÷äù úîçî ÷ø ÷ìçúäì åì øéúä àì ïàë ãò äðä éäù ' àáì ïôåà íåùá åäåçéðä àìå åäåçãä íîò

ãøôúäì àì øéúä àì åúåà íéçãî åéä àì íà ìáà íäéìà.  

]÷éúòîä úøòä: ïãéã ïåãéðì ììë åúåîãì ïéàå , åøñàð øùàë úåãñåîä íäì åîé÷äùîùú úðùá" íéðééøáòäì íäì øñàðå è

äìä÷ä úåãñåîá ìâøä úñéøã ,åúééö àìù ïåéëî ÷ø äéä àì äæ ìëù ÷ä åðéáø ïøî úàøåäå ÷ñôì 'öæ äùî êøá ìòá"ì , ìòá ïåàâäå

öæ ÷çöé úçðî"ì .øåñéà íåù ïàë äéä àì áåù íäéëøãî íéøæåç åéä íàå. äæá éãå ,øåñçîì êà íéúôù øáãå.[ 
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ויקחו לה� רב , ד יתחלקו"אנשי� שיצאו חייב מהרב וב' ת ויהי"שא� יפסוק ד ,וש לרעהבי� אי
  ...מניעה להתחלק' עד עתה הי ,ד אחר"וב

ע ומה שיש ביניכ
 בעניני השטאטוטע� "מכל הלי� טעמי אני אומר שאסור לה
 להתחלק להיות קהלה בפ

' ו� ביניכ
 שיהיוותורתו יכניס עצמו לת' לבב ונאמ� להוכל רב ויושר  ,ורהתי� ד' ז יהי"שאינכ
 יכולי� להשתוות ע


ת הקדושה ויקוב הדי� את ההר בעניני "וא
 לא יוכל לפשר ביניכ
 יפסוק ד ,כפי הסכמות שני הצדדי

ל לדו� בפני דייני� כי זה הוא איסור ברור בלי "ז א"אבל א� מותר לכ� לחלק עהשטאטוטע� 
  .שו� פקפוק

ëìäì åúòã íéøàåáî åéøáãîä ,úçà øéòá úåìéä÷ éúù úåéäì ÷ìçì ïéà ïôåà íåùáù , ïåéæá íåùî äá ùéå

áøä ãåáë ,ìåáâ úâùäå äìéæâ ,úçà øéòá úåìéä÷ éúù ÷ìçì àìù íé÷ñåôä åøãâù øåñéà íâå , åðéøáã êùîäáå

øäî ïåàâä éøáãë øîåçä ìëá äëìäì åè÷ðù íéðåøçàä øàù éøáã ãåò ÷éúòð"öæ ÷éù î"éã äì ùé äìéä÷ù ì ï
ïîæ åòá÷ù úåôúåù ,÷ìçì ïéìåëé ïðéàå .  

æå"äâä ì"öæ äèàùèî ÷"åùá ì" ÷øåù òèð ú)éñ 'é"â ,ã"íâä ä(:  

הנה מחלוקה ופירוד שלה� לאו , אינו רב שלה
 בלעדי זאת שהוא חבר העיר ש שאחרי הפרד
"מ
י
 מכבר זולת המופרד, ת א� בעניני ממו� כנודע"כלו� הוא לפי די� תורה ואינ� רשאי� לחלק מד

וכ� להפרד מעדת רשעי
 קאנגרעסלער לעדת ארטהאדאקס� אשר מצוה , מעול
 על פי מנהג ספרד ואשכנז

שהתירו לנו ומצוה עלינו בהסכמת כל , ו"עלינו מחוקיה
 הנוסדי
 נגד חוקי התורה ומבקשי
 להרוס הדת ח


  .גאוני המדינה נוחי נפש ואשר עוד בחיי
 חיות

æ"äâä ì"ø ÷ 'éä éáö íééçöæ éæðëùà ùø" ìáà" ÷ñøàååòùô ã)ãð 'îá"î÷ óã î"à(:  

ב ומורה לנגד דעת הרב ומרא דאתרא "א
 יכולי
 אנשי הקהלה להפרד מעדה הכללות ולקבל לה
 שו

  .ב הראשוני
"ולהשיג גבול השו

ה ד בעיר אחת זה נוהג במנהג זה וז"שני ב' שלא יהי
 ובכלל אזהרה זו "חוקות עכו' ב מהל"
 פי"ל הרמב"וז

והוא  ,ל"שנאמר לא תתגודדו לא תעשו� אגודות אגודות עכ נוהג במנהג אחר שדבר זה גור� למחלוקת גדולה

ק דתי העיר ומנהגי
 וחילוק ול והנה אמרו שבכלל זה אזהרה מחיל"ה וז"ג ובספר מצות הלאווי� מ"לשו� הסמ

בלאו  � המחזיק במחלוקת עוברוכ� אמרו בסנהדרי' הקבוצי
 ואמר לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות כו

  ...שנאמר לא יהיה כקרח וכעדתו

ב "י רמ"ד סס"� יו"ועיי� בש אבל לעשות עתה שני בתי דיני� מחדש ודאי שיי� לא תתגודדו

  .� וכבר מבואר בכל תשובת האחרוני
 הלכה ומורי� כ�"כ כדברי הרד"נראה דמפרש ע

æ"÷ä ïåàâä ì 'ø 'éòùé 'öæ ïéáåø ïäëä" ìáàä"éî ãäààôì òåå)ãð 'îá"àé óã î(::  

ד "י' ו סעי"קע' מ סי"ג דקהלה אחת מיקרי שותפי� ובשותפי� מבואר בחוה"קס' מ סי"הרי מבואר בחוה

ד דשותפת הקהל מיקרי קבע לה� "ל' ח סי"מ שיק או"ת מהר"מבואר בשוו .דא
 קבעו לה
 זמ� אי� רשאי� לחלק

   .אל יד
 לחלק עצמ
 מהקהל למע� היות קהל בפני עצמ
כ אי� לה
 די� קהלה בפני עצמ
 כי אי� ל"וא זמ�

לא יטה , אמת ותורתו תורת אמת' אלקי ישראל ומאמי� בד' תבנא לדינא דכל בר ישראל שיש לו חלק בד

, אחרי לשו� חלקלקות הכת הזאת וירחיק מה� בכל מיני הרחקות למע� לא יטמא נפשו במאכלות נבלות וטרפות

  . והוראתו לאכול משחיטתוואסור ותורתו ' כחשו בד שר יעבוד לה�ומורה הוראה אשוחט  כי כל

  



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò à'  
 

- çî - 

æ"ø ïåàâä ì 'áàøä øòöéôù ïîìæ ïéîéðá"ïòéåå ã )ãð 'îá"ãë óã î(::  

ראיתי  ,י הדי� א
 רשאי
 יחידי
 א
 ג
 רבי
 המה להפרד מהקהלה ולעשות לה
 קהלה אחרת"והנה עפ

ד לא לבד "ולפענ ".מי התיר לה�"ל "ל וז"בקונטרס הנל כתב במכתבו "ק אונגוואר זצ"שהגאו� המנוח אבדק

ל לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ובכל "י דרש חכז"עפ ק"שלא הותר לה� אבל עוברי� על לאו שבתוה

כמבואר , כקרח ועדתו עוברי
' ל של לא יהי"י דרשת חכז"רגע ורגע שמחזיקי
 במחלוקה זו לא לבד על לאו עפ

ס "ל לשונ
 בש"כי מה שנקטו חכז .ג
 על לאו זה דלא תתגודדו עוברי
 בכל רגע ורגע י אבל"ס סנהדרי� ק"בש

ליחידי
 מקו
 ' ד ולא הי"כל הכח ביד ב' יבמות על שני בתי דיני
 בעיר אחת היינו רק משו
 דאז בזמניה
 הי

נ
 שני בתי דיני
 ל לשו"כ נקטו חכז"ד ע"י ב"א עפ"לעשות דבר גדול כזה בעני� הדת או בעני� תקנות הקהלות כ

אבל לאו דוקא הוא אבל כל פירוד בי� הדבקי
 כל התחברות איזה אנשי
 להיות
 יוצאי
 מכלל חברת כל בני 

ל אל תפרוש מ� הציבור ולא לבד שלשו� הקרא לא תתגודדו מורה כ� "העיר בכלל לא תתגודדו ובכלל שאמרו רז

  .ל"
 ז"והרמב, אבל אעידה לי שני עדי
 נאמני
 תנא בספרי

כולכ
 אגודה ' ראה הובא בילקוט שמעוני לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות אלא תהי' ל הספרי פ"וז


 "ד כלל ורמב"חולקי
 אלו על אלו הרי דלא נקט ב' אחת עוד ש
 לא תתגודדו לא תשימו אגודות אגודות ותהי

העיר במנהג
 וחלוק הקבוצי
  ל והנה אמרו שבכלל זה האזהרה מחלוק דתי"ה כתב וז"ת מ"המצות ל' ל בס"ז

הנה מבואר בפירוש האיסור להיות יוצאי� מאגודה הישנה ולעשות ואמר לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות 

  .'ע באיזה ש� שיהי"לה� אגודה חדשה בפ

ושמה  ,ופשוט שאי� לדמות זה לאלו היוצאי� ברשות מקשר של רשעי� שאינו מ� המני�

 זר של צדיקי
 אשר היתה מעול
 אגודה אחת קהלה קדושה מיוסדת על אדני פאבל מקש' המצוה הבדלו וכו

ו "ח' וודאי הפורש מה� מאיזה טע� שיהי ,ע אשר מפיו אנו וכל ישראל חיי
"ק וש"י די� ודת תוה"עפ
ממילא א
 עברו לא , ע"וכיו� שאסור להפרד מהקהלה א
 היא מיוסדת על אדני קודש ש ,כפורש מ� החיי�

כ אחר הציבור הכולל הראשו� ממילא האיסור שאוסרי
 "יה
 די� ציבור אלא כיחידי
 שנגררי
 בעמהני ולא על

  .חל על כל יושבי העיר ההיא בלי שו� חולק' ד ני"הציבור הראשו� ובפרט בהסכמת הגאו� אב

 וממילא כל רב או מורה הוראה שיזיד ליל� שמה לצד השני שעמדו נגד הקהלה הישנהז ברור כשמש "וכ

א� א� כגובה ארזי� הוראתו שלא בקדושה ואסור לסמו� עליו בהוראה לאוי
 שבתורה ' עוברי
 בב אשר
והנה כל זה מה שנוגע לדי� של  .ק"גבהו ואסור לכל בר ישראל לסמו� עליו בכל דיני� שבתוה

רות ע העליו� נשמותיה
 כבר צרו"ה אבל חו" מזה כבר האריכו רבותינו הגאוני
 מה
 בג"שחיטה והוראת או

יארי� ימיה
 ושנותיה
 כבר האריכו לדבר בזה מגודל העני� לחזוק דת ' אתנו פה ה, ז"ומה
 עוד
 בחיי
 בעוה

  ."שומרי הדת"ק וכול
 כאחד עוני
 ואומרי
 כי כל המחזיק ליסד הקהלה במדינת אונגארי� על אדני "תוה

æå"áà ïåàâä ì"âøàî ãòøòèéöæ ï" ì)î"è óã î(::  

ואינ
 סרי
 למשמעתו של הרב והקהל ולא חל  ע"גדי� אחר שנחלקו המה קהלה בפוא� יאמרו הכת המתנ


ק רשאי
 לחלק או לא דהנה "י די� ודת תוה"כי נחזי אנ� א
 עפ .זה טעות מוחלט ,איסור שלה
 עליה

ו דבשותפי
 ביש בה� "א וקע"קע' מ סי"מבואר בתשובות אחרוני
 דמדמי
 עניני קהלה לשותפי
 ומבואר בחו

ה דלכאורה מיקרי יש בו די� כ לכאורה בעניני קהל"וא .לוקה ולא קבעו זמ� רשאי
 לחלוק מתי שירצודי� ח

א דהיטב דיבר הגאו� המנוח "אול� באמת ז, וג
 לא קבעו זמ� לכאורה נמי דינא הכי דרשאי
 לחלוק ,חלוקה

כיו� דהמנהג הוא להיות  מ"י דלא קבעו זמ� מ"� מינ! דבני קהלה אעפ"� שיק וכ� הביא בש� תשובות מהר"מהר

ד אינ� "ה בני"נראה דבלא. דמנהג הוא עושה והוה כאילו קבעו והתנו' שותפי� לעול� וכל העושה אדעתי
  .רשאי� לחלוק וג� לא מהני כלל
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ðä úåáåùú ìë ïéáåúë äéìòù èåâéñ øéòá"éá áùåî äéä ì" êåøá éáø éáøä ùåã÷ä ïåàâä úåùàøá ãçåéî ã

öæ õéìøàâî"îçä äéäù ìù ,åé úùåã÷ä ìù åúìä÷ ãöî íéøøåáä"éù êøò ìòá ïåàâä åéä è ,ø ïåàâäå ' óñåé

öæ âøòáðòæàø"áà ì"÷éôùéô ã-öé ïàãàì"çîòá å"óñåé ãé ñ .éøà íééç éáø ïåàâä äéä åéä íéãøôñä ãöîå ' àðäë
îòá"íéðåàâ éøáã ç ,ø ïåàâäå 'áàä ìáééô"îòá ïéùãàøá ã"ñ ç 'èòî ùã÷î .åáø úåáéùé øçàå øåàì àöé ú

ñô"äæ ã ,äâä åáúëù éôë"õéìøàâî ÷ ,íéããöä ïéá ùîçä äéäù.  

æ"éáî ïéã ÷ñô úèìçä ì"ùîç ìù ã  
äâä úåùàøá"öæ õéìøàâî ÷"éæ æðàöî íééç éøáã ìòá ïøî ïá ì"ò:  

ת שאי� בני העיר "מבואר בכל ספרי שו ,ע"ד א
 רשאי
 הספרדי
 לחלוק עצמ
 להיות לקהלה בפ"ע) א

  .ק לבני העיר"י דתוה"ז לכל דברי� הנצרכי� עפ"עצמ� ומשועבדי� זליכולי� לחלק 

שה� לא תקנו רק שיראי� יחלקו הג
 שתקנו רבני וגאוני אונגאר� שרשות לחלק הנה האמת עד לעצמו 

ק מחזיקי� "עצמ� מכת המתחדשי� הרוצי� להרוס הדת ולנהוג בני העיר שלא כתורה אבל לחלוק עצמ� מקה

  .דעת� כלל לתק� כי בוודאי אסור לחלק מקהל יראי�' � לא היבכל עניני' בתורת ה

ת מעניני חלוקות הוא רק במדינות שיש אנשי
 חלוקי
 במנהג
 ובדעת
 כמו "כ בכמה שו"והג
 שנמצא ג


ב ומנהג אחד לכולנו "ת הללו שאנחנו תמיד לע
 אחד ואי� לנו רק רב אחד ושוואבל במדינ ,אשכנזי
 וספרדיי

ב או המורה אשר הקימו לה� "וממילא מוב� שהשו .ז חולק על האמת"והחולק ע ,עצמו בודאי אסור לחלק

ב "וג
 ה
 משיגי גבול להשו שחיטתו והוראתו אסורה בזה ששחט ומורה שלא ברשות הרב ומרא דאתרא

כפי תקנת כל חכמי ' לקהל ארטהא' כל זה לעני� לחלוק עצמ
 אפי ,והמורי
 המתמני
 מרובי הקהל וברצו� הרב

   .המדינה

' ק באופ� שלא יהי"י די� תוה"ק וכל זה אני כותב עפ"י דתוה"את כל זאת ראיתי להודיע ולהגיד דעתי עפ ...

ו נגד חוקי הממשלה ובא
 יצא איזה דבר נגד חוקי הממשלה אני מבטל דעתי בדבר זה וקיימתי דברי והראיתי "ח

לפני ' ד הדייני
 מקהל ארטהאד"ד וחוו"ג
 חווי המורשי
 ו"הטענות משני הצדדי
 אשר נתנו לי בסיגעט בחת

  .א והודה לדברינו וג� נת� לי מכתב הלוטה פה לשלוח לכל צד"אחי הגדול הצדיק משינאווא שליט

  .ק רודניק"ז לפ"שמיני תרמ' ויקרא ונחת
 ביו
 א' נכתב ביו
 א ,ברו� האלבערשטא�' הק

ñôä àöéù éøçà"éáî ã"ðä ã"ì ,ò ÷ñôä úîéúç éðôì"áä éé" ãáäî ÷ìúñä" óúúùä àìå ïéùãàøáî áøä ã

ñôä úîéúçá"ã .éáäî úàöì ãîåò äéäù ÷ñôä ìèáì äöø äæáå"ã , ãâð èôùî áäåà ñøèðå÷ øåàì àéöåä íâå
ñô"ðä ã"ì .òå"äâä àöé æ"äåàâä åáúëù ÷ãöå úîà éøáã úà íéé÷îù äôéøçä åáúëîá õéìøàâî ÷"ãéáä ö"ö ,

 ïéøàâðåà éðåàâ áåø æà åàöé íâåñôä ìåèéá ãâð íéôéøç íéáúëîá" ã]ñá äñôãð àåäå 'äåöî úîçìî[ ,äâäå" ÷

éæ àååàðéùî"ë ò 'ïåéòä úà øåñàì ðä èôùî áäåà ñøèðå÷á úåìëúñäå"ì.  

ñ óåñáå ' èôùî ïéò ñøèðå÷ä ñôãð äåöî úîçìî]ò áúëðù"éù êøò ìòá øéãàä ïåàâä é ,÷ã ïééã"öé èåâéñ ÷"å[ ,
ùî ìë úà êéøôîå"øèðå÷á ëðä èôùî áäåà ñ"ì ,åðéðéðòì íéòâåðä íéðéðò äîëå äîë ùé íéøáãä êåúáù úåéäå ,

äìä÷ä ãåøéô øåñéà ïéðòá íéòè÷ ÷éúòäì åðøîà , úëì íéøáçúî íðéàùë íâàåå÷ñåèàèùä ïòâàìòð åà.  

æ" èôùî ïéò ñøèðå÷ ì)éù êøò ìòáì ,äåöî úîçìîá ñôãð(:  

  .]ל"בעל ער� שי זצ[ צ דפה"ר שלמה ליב דיי� ומו"הזאת תורת העולה מדברי הרב הגאו� הגדול מו

  .צ החמש הוא בתוקפו"הפסק די� שנת� הרב הגאה) א

ובמה שנוגע להנידו� דיד� :] ס כתבו כזה'סעיפי
 בה
 מבוארי
 האיסור מפאת תקנת הארטעדאק' אחר ה[

  :נוס� עוד כמה וכמה איסורי�
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ועוד מחמת כמה  ,בעו זמ� לעול� שאי� יכולי� לחלוקפירוד מהקהל היא אסור ה� משו� דהוי כשותפי� שק) ו

ל "כנ .ע בשותפי� אשר אינ
 יכולי� לחלוק דאיתנייהו נמי בקהל וה� משו
 לא תתגודדו"דיני
 המבוארי� בש

  .ט"א ס"ח ס"ד נ"ג נ"ב נ"ח נ"ז מ"ג מ"ב ל"ל לאא"ל' באות ל

 ,אדרבא די� גרמא לאסור הפירוד .רודוטענות קטטות ומריבות ושנאה שבי� הקהלות אינו טע� להתיר הפי) ז

כי כל דבר ריב
 היא יע� שיש שתי מפלגות בעיר ומזיק זה לכל דרי העיר ובפרט להעניי
 וא
 ישמעו לחזור 

  .לבב"בסו� אות ל' ועי ,בארמונתינו' ולהתאחד שלו
 ושלו
 יהי

קי
 סמכו על זה רק וקצת פוס ,י דינא אינו מועיל טע� קטטה להתפרד בעני� הכנסת הקהל"ועיקרו שעפ

ז ואות "עוד סו� אות מ' ז ועי"נ' נ לגג"ב ול"אות ל .ע לא להנוגע להכנסת הקהל"להתיר להתפרד להתפלל בפ

  .ט"ס

                                                 
àì æå"àì úåàá íù ì :æ"øä ì"ð äáåùúá éçøæî à"äåú úøæâ éôì áåøä øçà íéëìåä â"ä íò ÷ìåçäå úåèäì íéáø éøçà ÷ íéáø

àèåç àø÷ð, éä íà äæá ÷åìéç ïéàå 'á íéàø÷ð íä ìä÷ä ìëù øçàî úåèåéãä åà íéîëç íéøéùò áåøä åúåà"îë íäéðéáù íéðéðòì ã" ù

éáàø íùá éëãøîä', éôàå íù ãåò áúëå 'úà"éäéù ì 'äéùå èåòéîä ÷ìçä åúåà ììëá ìä÷ä éøéùò ìëå ìä÷ä éîëç ìëé ' éôá íéàø÷ð

ïééãò ìä÷ä éáåè ìëä íãéá àì ìä÷ä áåø ãéá àìà éåìú øáãä ïéà,  ïéãë àìù ìä÷ä èåòéî íäî åãøôðù ãåøéôä íâå íù áúë ãåòå

éä éøäù åùò 'íéáø éøçà äøåúä äøæâù äî éôë ìä÷ä úåòã áåø øçà êùîäì íäì, éôàå 'éä íà ' íéîëç øúåéå íéøéùò øúåé íéèòåîä

ìéòì àðçëåàãë íéáåøîäî.  

ç úåãåà ìò íù ãåò áúëåé ìä÷ä ïéá åìôðù úåòãä óåììåãâ àèç åàèç ìä÷ä êåúî íúö÷ åãøôðå éìò äøôë íéëéøöå 'ã ïéãë àìù

íäî åãøôðù åùòù äî åùò ,äéäù úåòéã áåø øçà åëìéå íäéðéá ÷åìçä ìôðù ïéðò åúåà ìò åðîéù íäì, éä ïéðò åúåàù ïåéëî '

á åàø÷ð åììëá ìä÷ä ìëù ìä÷ì íéëééùä íéðéðòäî"ä íúåàì ãíéðéðò, áá åãòååúðù íéðééãã àéîåã" íäî ãøôäì íéàùø íðéàù ã

íäéðéá åìôðù úåòéã ÷åìéç íåù éðôî, àèåç àø÷ð íéáøä ìò ÷ìåçäå, åùú úåáéø éøáãá àáåäå 'ëø" èåòéîä íéáééçù éøä íééñå ã

àå áåøä øçà êùîäì"ãøôäì é, î ìò íéøáåòù éôì"ëò úåèäì íéáø éøçàã äøåúáù ò"ì. 
áì  æ" ìáì úåàá íéðôá :ãùøäîá íðîàå"àç í"ìñ ç"ðëäéááå úçà äãåâà íãå÷î ïäù ãçà ìä÷ éùðàù èåùô øáãäã áúë å" ñ

ôá ìä÷ì ãøôäì íäî úö÷ì øúåî ãçà"ðëäéáá ò" íéâäðúîù éôì ãçéá úåéäì íîò ìá íáìå íäéøáçî äçåð íúòã ïéàù ìë úøçà ñ

úåçîì íéìåëé íäéøáç ïéàå éåàøë àìù...  

... éðàùãðëäéáá ãçéá ììôúäìî ÷åìéç" êùîð àìéîîå äàðùå äáéàå ú÷åìçî åîò åì ùéù éî íò ãçéá ììôúäì øåñàã íåùî ñ

ðëäéáì íéëééùä íéðéðòã"òá ïåâë ñ"ðëäéá ùîùå ú"íéàöåéä ìò áåéçä ìç åðéà ñ,  ä÷ãöäå äôå÷äå ãéîúä ïéðòìå íéñî ïéðòì ìáà

ä÷ä íò ãçéá ïúéì íéáéåçî íééðòä éëøåö ìëåïåùàøä ì...  

àå"íåùî ÷ìçéì äðòè äáéøîå äàðù úðòè ïéà ë, åãéçá áúë àäã äæ 'áîø"ô ï"áã ÷"ã á"ìæ ïéøéëù ïä ïéôúåùã è" àúéàå æ

îðá"éäùë òåãé ïîæì åøéáçì úéá ìéàùî åà øéëùîã ìàåùä ÷øô é 'çàå åáäåà"à íäéðéá äáåøî ùéå åàðåù äùòð ë" ïî åàéöåäì é

åçá àáåäå úéáä"éñ î 'éù"éøäîáå á"ô÷ ùøåù ÷"â óðò à ' úáäàì úåôúåùä äùòðù úåôúåùä øèùá åáúëå åôúúùðù ïéôúåùá

çà íäî ãçà ïòèå íåìù"éä àì äåìùäù ë 'úåôúåùäî úàöì äöøå ãéîúî.  

ëå"á úåà ÷çöé ãçôá ë '...éäéù ïîæ ìëì åôúúùðùë éåäã 'ðëäéáä"éäù úòá åôúúùðù íéôúåùá åîëå íéé÷ ñ 'ìæ íéáäåà" æ

çàå"åäúð æ 'ëò úåôúåùä ÷åìçì íéìåëé åèà íäéðéá äðèè÷"ì, åù ïééòå"åéç äîìù úéá ú"éñ ã 'éñ" íîöòì åìá÷ ãçà øôë ïåãéðá è

åù" åäééáâì àéä äòø éë íäî ãøôäì øôëì á...éé÷ ïéôúåùá íâã óàå"ä åøéáç úòãì àìù ÷ìåç óúåù àãéñô íå÷îáã ì" åòá÷ àìá ã

æ åòá÷ù åà úåôúåùì ïîæåú ìáà íìùðå ïî"àã éàãå æ"ðå éðùä óåúéùì äæá àãéñô ùéù ìë àãéñô íå÷îá óà ÷ìçì é" ïë åâäðù ïåéë ã

éäéù äðúäë éåä áø ïîæ 'ò íìåòì ïë"à ë"úà íäá øåæçì é"ã.  

éñ úåáéø éøáãá øàåáî àä ãåòå 'ìø" àåä øåøá øáãã âåáéøîå úåèè÷ éðéî äîë åìùìúùé íéãøôð ìä÷ä éùðà úåéäá éë ú íâå

 åëîñé úåúëäî äæéà ìò íéòãåé íðéàå úåéìú íäéðéòå ïúåð ïéãäù åîë íéçâùåî íðéà ìä÷äî íéñðøôúîä íééðòäééò"àå ù" äæëá éøä ë

éäé íà ÷ø åôúúùð àìã àðãîåà àîéð ' ÷çåãá åäì úôëà àì åéùëòù íâä íâå øúåé äèè÷å ú÷åìçî äùåò ãåøéôä àä íäéðéá íåìù

ãøôäì íéöåøå íééðòä ìã øåøáã ïôåàá åì÷ì÷úð åéùëò àîéð äáøãàå äæì åùùç àì éîð àø÷éòîã àîéð úåìä÷ éúùì" äæá àðãîåà ì

à ìä÷ íâ àðãîåà àìá àìéîîå"îë ãøôäì é"ùä ù"åùäå áøä úìá÷ã ïåéë ãåòå â" íìá÷ù óà íìåòì òîùî àéä íéðééãå ùîùå ïæçå á

àå íúñá"íäééç éîé ìë íúåçãì é. 
âì  æ"âì úåàá ì : ... íù ñøèðå÷á ãåò)èôùî áäåà( ãòã çëåîã àðãîåà úåéäì éâñ äèè÷ úðòèã"úà óúúùäì åãçàúð àì æ" ã

éúèéîúùàå 'î"âîä ù"éñ à 'ð÷"ñ â"ì ÷"îò íù éà÷ã è"ëäéáì åúéá ìéàùäã øáçîä ù"àã äáéøî åì ùéå ð"åú äøñàì é" äîìå æ



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò à'  
 

- àð - 

אות  .ולא הותר רק להיראי� להתפרד מקהל נעאלאגע� או שטאטוסקוואהפירוד בקהל אסור ד "סו ) יא

  .א"ט ונ"מ

ðä èôùî ïéò ñøèðå÷ ñôãðù éøçà"ò ì"ïåàâä é éù êøò ìòá ,íéðåàâä íéðáøä ãåáëì äçìùðå , äîëå äîë åàá

äåàâä íéðáøî íéáúëî"åðéðéðòì òâåðä íúö÷ ÷éúòðå äëìäì åéøáãì åîéëñäå éù êøò ìòá ïåàâä éøáã å÷æéçù ö.  

æ"ø ïåàâä ì ' àøéôù á÷òéáàä" ãöæ ìàöøòè" ì)î"ë÷ óã î"ä(:  

למה ליב הדיי� המצוי� בקהלתכ
 אשר דבר גדול פעל ה ש"המפורס
 מו' ויישר כחו וחילו של הרב הג...

וכל דבריו בנוי� על אדני האמת והצדק להצדיק את הצדיקי� האמתיי� " עי� משפט"ועשה בישראל בספרו הז� 

ה כמה וכמה ראיות חזקות כראוי מוצקות מדברי "אדרבא יש ויש אתי ב' אות א' דמעיקרא וממנו אי� לגרוע אפי

  .ל אותיותיו המזהירותהתלמוד והראשוני
 לכ

æ"åù ì" ú ÷øåù òèð)éñ 'é"ã(:  

ל בנוי
 על אבני צדק "ועל הקונטרס עי� משפט ואחרי העיו� הדק היטב ראיתי שכל דברי הקונטרס הנ

ד בנויי
 "ודברי הרב דבראדשי� בעל השגות בקונטרס אוהב משפט שלו אשר השיב על הפס, לאמיתו של הלכה

, וא
 היה הרב הזה בונה במה לעצמו כדורש מפי הגבורה. דות שקר ותהפוכות זרותעל קו תוהו ואבני בוהו ומוס

, א
 הוא רוצה להתגדל ולהראות שהוא יודע לטהר שר" בפלפול שוא, היה לדעתי עת לחשות כי מה לנו ולו

  .ד אמת וצדק"לו אשר לו וכל באי עול
 מכירי האמת יכירו וידעו כי הפס' ויהי

éô ïåãéðá äàìôð äáåùú úåìéä÷ ãåøåì÷ óã äåöî úîçìî øôñá ñôãðä:  

ב אחר ורב אחר א� "יש לחקור א
 יש כח ביד קצת בני העיר לחלוק עצמ
 לאגודה אחרת ולקבל לה
 שו


פ כשעכשיו צריכי� לקבל שוחטי
 ורב מחדש א
 "וא
 עכ! שיש מכבר שוחטי
 וג
 רב מרא דאתרא מקוד

משני ' פ לחלוק לשני אגודות ולקבל כל א"חר א
 יכולי
 אז עכקצת בני העיר רוצי
 בפלוני וקצת רוצי
 בא

כא� הארי� באריכות נפלא [, י רוב דיעות ולצר� עצמ
 ביחד"ל רק מוכרחי
 ליל� עפ"ב לעצמ
 א"אגודות רב ושו


ולא נגד  כ לית די� ולית דיי� שאי� יכולי
 למחות נגד הרב"וא ]מלחמת מצוה' וכדאי לעיי� בפני
 בס, בהבאת דברי הפוסקי

 
  .א� ה� רבי� ובפרט שה� המיעוט' אפיהשוחטי
 המוקדמי

ועתה נחקורה נא א
 מותר ויכולי
 קצת
 או מחצה לפרוש עצמ
 מבני הקהל ולעשות לה
 קהל בפני 


ב ושאר "ל כיו� שכבר קיבלו הרב והשו"מ בחקירה הנ"הנה לדעתי כעת אי� נ, עצמ
 ולקרות בש
 ספרדיי

  .כמו שכתבתי שאי� ביד
 כח למחות 
 כח למחות ולהפריד עצמ
מנויי
 פשיטא שאי� לה

א
 אירע מעשה כזה בהתחלת ' אמנ
 לדעתי אפי, ל"ד שכבר קבלוהו להרב והשוחטי
 כנ"ז כתבתי בנ"וכ...

ד דאי� "ב לעצמ
 נראה לפענ"ע לקבל רב ושו"קבלת הרב ורוצי
 מקצת
 או מחצה להפרד ולעשות קהלה בפ

' מ דאזלינ� בעניני הקהל אחר הרוב ועי"ל בכ"הא דקיי' פו ביחד וילכו אחר הרוב וראייכולי� להפרד רק ישתת

ג ודאזלינ� בעניני הקהל בתר רובא וא
 איתא "קס' מ סי"א ש
 ובחו"ל' א ש
 ובסי"ח ובהרמ"רכ' ד סי"ביו

מיעוט להפרד ע ולא ילכו אחרי הרוב אלא ודאי דאי� רשאי� ה"דיכולי� לחלוק לפלגי לנפשייהו ויעשו קהל בפ

חלילה להפרד עצמ� רק הולכי� אחר הרוב אבל בעיר אחת שרוצי
 ליפרד ... .כ צריכי� שישמעו להרוב"וע

  .א"ח אות כ"ש הפר"כמ

  ד דפה באלשווע! נודשטיי�"ל אב"ר זאב יודא ז"מאיר ב' הק

                                                                                                                                                         
î çëåîã àðãîåàã ìéàùä àì äèè÷ã àúòãàã àðãîåà àîéð àìë äøéëîá íâ ìéòå"éòå äðúî ÷ø éåäã äìàùá ù 'åçá"éñ î 'ø"ñ æ" ã

âäá"ä. 
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- áð  - 

íåìä ãò åð÷úòäù íéðáøä éáúë ìëî øàåáîä èåùô øáãä äðä ,åìéä÷ úåùòì ùé øåîâ øåñéàù øéòá úåãøôð ú

úçà .øåñéà äæá ïéàù úåòåîù åöéôä íéøéúîäå ,åùá øàåáî ïëù"ùøäî ú"â ,ò" úà ÷éúòäì ïåëðä ïî åðøîà ë

åðåùì .÷ä íéðåàâä åðéúåáø úòã íò íéðåååëî åéøáã íà äàåøä äàøéå 'åðéðôìù óðòá åð÷úòäù.  

æ"åù ì"ùøäî ú" âçñ ïîéñãì :  

י בקאשוי "ד דקה"י אב"ה שאול ברא� נ"ת מו"ה כקש"ב סוע"חו ט לכבוד ידידי הרב הגאו� הצדיק"שוכ

  .א"יע

אודות בני קהילה שיש לה
 מריבות וקטטות וחלק מהקהל רוצי
 , ד השאלה בדבר הלכה"ע. ט"אחדשה

ת "י ד"א
 עפ, ומשא עלה
 זה ע
 זה שו
 מג' ז ישקוט המריבה כי לא יהי"להפרד ולהיות כקהילה בפני עצמו עי

שלו
 ' וממילא יהי, ז כלו
"לה
 זע' ובזה לא יהי, " ומקוה מיוחדת"ב ומו"לה
 שו' פרד שיהימותרי
 ה
 לה

  .זה תור� השאלה, ביניה
 כמו בי� שני קהילות דעלמא

הנה גו� הדי� דאי� בני קהילה אחת , ה פה למטה וה�"ודעתי נוטה להתיר לה� מהטעמי� אשר אכתוב אי

דמה שראיתי , מסתבר שאי� בזה איסורומ� הסברא , זה מפורש בגמראלא מצינו איסור , רשאי
 להפרד זה מזה

ל בקונטרס עי� "זצ )י"ה שלמה ליב בעל ער� ש"מו(ל "בסיגעט שהגאו� מהרש' בספר מלחמת מצוה אודות המחלוקה אשר הי

 ,שמות כג(א מזרחי מתשובה שכתב לאסור החלוקה מטע
 דכתיב בתורה אחרי רבי
 להטות "משפט מביא דברי הר

  .וממילא מחויבי
 המיעוטי
 להמש� אחר הרוב )ב

דאחרי רבי
 להטות לא נאמר אלא במקו
 דמוכרח להיות . כל המעיי� בסברא יראה דאי� זה טע
 כל כ�

וכיו� דהרוב והמיעוט נלחמי
 זה ע
 זה , ח או דיעשו הכל כהמיעוט או דיעשו כול
 כהרוב"כ עכ"וא, אחת

 
בזה גזרה התורה דהרוב גובר , והרוב רוצי
 דהמיעוט ימשו� אחריה
המיעוט רוצה דהרוב ימשו� אחריה

כ לא נתפוס כהמיעוט ואי נתפוס כהמיעוט "וכ� הוא גבי סנהדרי� דאי נתפוס כהרוב א, ואמרה אחרי רבי
 להטות

ג ודאי לא נאמר אחרי רבי
 "אבל במקו
 שהרוב עושי
 לעצמ
 והמיעוט לעצמ
 בכה. לא נתפוס כהרוב

והוא סברא פשוטה  )סימ� ז(ד "
 חיו"ת הרי"כ בשו"וכ, דאי� כל אחד רוצה לכו� לחברו שיעשה כמותולהטות כיו� 

וכי יכולי
 לכו� , דאטו א
 במקו
 אחד רוב בני העיר רוצי
 לקנות לעצמ
 בתי
 יותר משדות, כלל' צ לראי"אי

, ל"ולא בתי
 מטע
 הנהדבר פשוט שהרשות ביד המיעוט לקנות לעצמ
 שדות , כ יעשו כ�"המיעוט שה
 ג

ובאמת רוב ספרי , " כרצונ
"ב ומו"ד המיעוט בני העיר יכולי
 להתפלל לעצמ
 כרצונ
 וליקח לה
 שו"כ הה"וא

  .ד"באופ� דהדבר פשוט דמצד אחרי רבי
 להטות ליכא בנ, ל"
 הנ"ת חולקי
 על הרא"שו

ד "ויו )ד"סימ� ל(ח "ל בחלק או"צ
 שיק ז"כ מר� המהר"כמש, מ יש טע
 אחר לאסור החלוקה בעיר אחד"א� מ

והכי נמי בני הקהילה הוי , משו
 דהוי כשותפי
 שאינ
 יכולי
 לחלק כשאי� בה
 די� חלוקה, )ד"סימ� כ(מ "וחו )ד"סימ� י(


אמנ
 אי משו
 הא התינח בקהילות קטנות דא
 יתפרדו זה מזה לא יוכלו , כקבעו להיות שותפי
 לעול

יכולי
 ' אבל בקהלות גדולות שאפילו א
 יתחלקו יהי, י הוי כאי� בה
 די� חלוקה" ומקוה אז"ב ומו"להחזיק שו

כל קהלה לעצמה להחזיק הכל כראוי הוי כמו בחצר ושדה שיש בה די� חלוקה ששפיר יכולי
 לחלק ואי� הצד 

ב ט אנו רואי
 באמת בכמה עיירות גדולות כמו ירושלי
 ונעו יארק ווארשא ולבו"ומה, האחרת יכול לעכב

                                                 
ãì èñåç øéòá ú÷åìçîä úåãåà äáúëð äàøðë åæ äáåùú ,äâäù"öæ êàøá ìåàù éáø ÷"íéðéðòä êåú áøåòî äéä ì . øøáúî øùàëå

äàâä éáúëî íù"öæ ö"äìùîîä çëá úåîéìàå çëá áø äæéà øçáð ì ,úåàëøòä çëå , åöø àìåäøåú éðéãì ììë úåðôéì . íù åãéòäå

åø÷àäù íäéáúëîá íéðáøä"ìáæá åà äøåú éðéãá ïåãì íðåöøá ïéàù åøéäöä èñåç øéòá äðùéä äìéä÷ä ìù è"à .â äæá ùé ïë" ë

ëî ùãå÷ áúëî"éæ ùåã÷ä åðéáø ïøî ÷"ïî÷ì äåð÷úòäå ò.  

 äîù øéòäì éåàøåù òåãéùéæ ùåã÷ä åðéáø" òò óéñåä"ùøäîä ã"â ,åä àåä åæ äôñ åãøôúð øáëù ïåãéðá úøçàä äáåùúä ìò ,

äàáä óðòá ïî÷ì äåð÷úòäå .ùøäîä àöéù åæ äáåùúå"øåñéà íåù éìá úåìéä÷ä ãåøéô øéúäì â ,äéáø ïøî äéìò íéëñä àì íìåòî"éæ ÷" ò

öæ åðéáø øéîçäù äîë åðéøáã êùîäá åð÷úòäù ùãå÷ éáúëî äîëå äîëî çëåî øùàëå"äæá ì. 



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò à'  
 

- âð  - 


משו
 דיש בה
 די� חלוקה שה
 עיירות גדולות לא , פעסט וויע� שיש ש
 כמה קהלות וכמה רבני
 מחולקי

' ד בנידו� דיד� ידוע שיש בה די� חלוקה ואפילו א
 המיעוט יתפרדו אכתי יהי"כ הה"וא, נאמר עליה
 האיסור

  .ז אי� בה
 איסור מלהתפרד"לפי, " ומקוה"ב ומו"יכולי
 כל כת להחזיק מה שצרי� להיות לקהל כמו שו


 שיק "מ הרי כתב מר� במהר"מ, מ לכתחילה אי� לה
 לחלק"ועוד דאפילו אי נימא דג
 בקהלה גדולה מ

ט פקדו כל גדולי וגאוני אונגאר� לחלוק מ� הנעלאגע� "ומה[, מ דבמקו
 פסידא שפיר דמי לחלוק"דמבואר בח

ד בכל מקו
 דרואי� "והה, ]דהוי כמו מקו
 פסידאולא עלה על לב
 כלל לומר דיש איסור בחלוקה כיו� 

ט התירו ונעשה מעשה "ומה, שהישיבה ביחד יגרו
 לה
 מחלוקת וחילול הש
 אי� ל� מקו
 פסידא יותר מזה

בכמה קהלות כשרות לחלוק אפילו ששניה
 ה
 ארטהדאקסע� כמו בעיר אוהעל ובעיר גאלאנטא וכ� זה לא 

, ד הבינו דהישיבה ביחד יגרו
 לה
 מחלוקה וצער"עמא משו
 דהרבני
 והבוהיינו ט, כביר בעיר קלויזענבורג

ביניה
 מחלוקת וחילול ' ד בנידו� דיד� ידוע שא
 ישארו ביחד להיות קהלה אחת אזי לעול
 יהי"ז הה"ולפי


א תהי דאמר אברה
 ללוט אל נ )ח, ג"בראשית י(וכמו שנאמר בקרא . שלו
 ביניה
' אבל א
 יתפרדו זה מזה יהי, הש

. ביחד גור
 שלו
 ומה שה
 ביחד גור
 מחלוקת ומריבה' הרי דהפירוד שלא יהי', הפרד נא מעלי וגו' מריבה וכו

י "דע, ל וג
 הנסיו� הורה לנו כ� בקהלות שנזכרו למעלה וג
 בקהלות אחרות"
 שיק ז"וכבר כתב מר� המהר

  .קה למע� להשקיט המריבה והמחלוקהכ יש טע
 גדול להתיר החלו"שנתפרדו זה מזה נעשה שלו
 והשקט א

  שמעו� גרינפעלד, ח"ה בלונ"ש ושת"ידידו דו

*  
åî"ùøäî ïåàâä éøáãá î"â  

 äðääîäù äîáøù" åðàá àìù íâä éù êøòä ìò ÷ìåç âç"íéìåãâä íéøää ïéá åðéùàø ñéðëäìå òéøëäì å ,î" î

ìéòì åð÷úòäù íéðåøçàä úåìéáçá ïðà éæçð ,øäîä íùàøáå"éù í"îöòá ÷ùøäîä éøáã íò íéååúùî íä éëå å"â . éîå

ìéòì åð÷úòäù íé÷ñåôä ìë ãâð ãéçé úòã èå÷ðìå òéøëäì ìåëéù åðéøåãá àåä.  

ùøäîä øéòäù äîå"éù êøòä éøáã ìò â ,éäéù çøëäáù àöåé ùøåôî ìéòì åð÷úòäù íéðáøä éøáãî äðä ' ÷ø
 ìä÷ãçà ,êééùù øúåéá ìåãâä ãñôääù éäéù 'ò àåä øéòá"ùéù é úåìéä÷ éðù ,àå" éáùåúî ãçà íåù óåëì à

øéòä ,àå"éäéù äðååëä ïë úçà øéòá íâ ë 'áåøä øúá øøâð èåòéîä ,øéòá ãçà çë àäéù éãëá , íòô ìëáù àìå
äãøôð äìä÷ åãñéé íçåø éôì áøä ïéàù èéìçé èåòéî äæéàù ,ðä úåáåùúá äæ ìë øàåáî øùàë"ìäì . éàãå äæå

 êôéäì åáúëù íéìåãâä úðååëùøäîä úòãî"â.  

úåèè÷å úåáéøî íòèî ïéøàâðåà éìåãâ åøéúä íàä  
øäîä íâ ä÷åìç éãë äá ùéù íå÷îáã øéòäù äîå"ãøôúäì øúåîù äãåî ÷éù î , éåðå íéìùåøéá àåä ïëù ïééöå

÷øàé, òö åéøáã"àù ìàøùé éôìà úåááø ìù úåìåãâ úåøééòì éîã àìã â" úçà äìä÷ù àñðøôú úçàë íìåë úà ,

àåòô"ë ðéäéù úåìä÷ä úà ãçàì íå÷î ìëá åñé 'úãçåàî äâäðä çë íäì, äâä úà íéàøéä åìáé÷ ÷øàé àåðáå"ø ö '

öæ óñåé á÷òé"ììåëä áøì ì ,òãåðë åéîé åøöé÷å åúåà åøòéö íéòùøä íðîà. ÷ä åðéáøå 'éæ" ãñéé ò" úåãçúàä

íéðáøä", ôòàå"éø÷ä úà ãñééù ãò åúòã øø÷úð àì ë 'éäéù 'úçà äâäðä ÷ø.  íù ïéàù úåìåãâä úåøééòáù òåãéå

                                                 
äì åæ"åù ì" áéùîå ìàåù ú)åãäî"ç â"ñ ïîéñ à"á(: àù" øçîìå æìä áøä íäì øçáé íåéäå íîöòì äîá åùòé íéðè÷ä íéáåùéä éðá ìë ë

çà íå÷îì åì êìé åðåöøë åì ÷åñôé àìùëòå ø"íéèåùô íéøáãäå äøåú âåôú ë.  

ë ïëå 'äâä" åáúëîá äîìù íù ìòá ÷...ú íàùéä 'èøà äìåëù øéòá óà äøéçá äæéàïòñ÷àãà åù åà ïééã åà áø ìò"àöåéëå á ,

å÷ìçúé åéìò åîéëñä àìù ïéèòåîä åøàùéå åúåà øåçáì éåàøä úà ïéðá áåøå ïéðî áåø åøçáéå ,ôá ìä÷ì åéäéå"ò , íù íäì åùòéå

...ãáå áø íåù íúçðä àìù íâå"ã ÷åñôì äçåðîá áùåé ïòñ÷àãàäèøà äìåëù øéòá óà ö"äòøì ùéà ïéá úå ,ã ÷åñôé íàù"äéå úé '

áå áøäî áééç åàöéù íéùðà"å÷ìçúé ã ,áå áø íäì åç÷éå"øçà ã ,éä äúò ãò '÷ìçúäì äòéðî...  

ìéòì åðàáäù íé÷ñåôä éøàù àðùéì úøâéù àåä ïëå. 



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò à'  
 

- ãð - 

éåöî úåø÷ôää úçà äâäðä 'úåöåç ìë ùàøá .ïéã ïî øáå ,ä÷åìç éãë åá äéä àì èåâéñ øéòá éëå ,ëòå" åðéöî æ

ùäéúåáø íùàøáå ïéøàâðåà éìåãâ áåø"øò ìòá ïåàâä ìù å÷ñôì åîéëñäù ÷éù ê.  

ùøäî áúëù äîå"øùôàã äî ìë úåùòì øúåî íåìùä íåùîã â ,â"ðë ïééöì ùé ë"ì ,äåöî úîçìî øôñáù ,
åáúë èôùî ïéò ñøèðå÷á ïëå ,úåìéä÷ä ú÷åìçì øúéä íåù äæ ïéàù ,æå" ì)å úåàá( ,úåðòèå  äàðùå úåáéøîå úåèè÷

ãåøéôä øéúäì íòè åðéà úåìä÷ä ïéáù ëò"ì. ú÷åìçîä çëá ãåò óéñåî äæù çéëåî úåàéöîä äáøãàå , äùåòå
îë øúåé äèè÷"íù éù êøòä ù ,äååòá åðéðîæá úåàéöîä çéëåä ïëå" éìåãâ ìë úòã ãâð øåñéàá åãøôåäù úòîù ø

íåìùä ïéðòá äáåèì øåôéù äùòð àì ìàøùé , øúéå æò øúéá ú÷åìçîä äáäìúð øúåé ãåòù ãéòäì ìëåð äáøãàå
æò ,íìåòä ìë éðôá äúåæáìå åðéúìéä÷ çë ùéìçäì úåøùôà íäì äéäù íå÷î ìëáå ,ìôð ÷ùçá úàæ åùòäà ,

ìåãâ ùòøáå.  

ùøäîä íâ ïãéã ïåãéðá"øéúî äéä àì â  
ù øéòäì éåàø ãåòåéôì íâ"ùøäîä ã"àéäù åîë åæ äáåùúá â ,ëù 'ãøôúäì íéàùø úåáéøî ùéù íå÷îáã ,

î"äðéãîì äðéãîî ãåîììå úåîãì ïéà î ,éã"ùøäîäù øéòá áöîäù ì"éä åéìò ïã â 'ä÷åìçä øúåé áåè ,àùî" ë
ðá"ù íåøâé ä÷åìçä ãéäé 'ãîåòä ìò äáåøî õåøôä ,éäå 'á áéùåäì íéãøôúîäì íäì"ãåì ò" íéðáøäù åà æ

øúåé úìòåú äî äæá åðåãé úéãøçä úåãäé éâéäðî íéìåãâä.  

áù  

éä àì àã ïåâëáù ÷ôñ íåù ïéà åìàä íéøáãä øåàìå 'äîäùø"äøåúä çë ñøäì éãë ãøôúäì øéúî â.  

òå"ùøäîä éøééî àã ïåâëáù øîåì úåòèì åìéôà ììëá øùôà êéà ë"â ,íåìù óéñåî ãåøéôä éëå , óéñåî åà
ú÷åìçîæì? .å øåæçðäåò" ôã ìéòì åðáúëù äîðù øîåì ìëåéù åðéîéá ìåãâ åðì éî÷åùøäîä éøáãë äæá è" ìë ãâð â

ìéòì åð÷úòäù íéìåãâä ,áúëîåñá åñôãð íäé 'äåöî úîçìî.  

*  
äæ ìëî äìåòä ,äâä ìù åéãéîìú éãéîìúå éãéîìú ïéøàâðåà éìåãâ ìë úåèéù"øäîä åãéîìúå øôåñ íúçä ÷" ÷éù íöæ" ì

åáøåä" äåáàå ÷"âáð ÷"íéøåñéà äîëå äîë íéììëð äìéä÷ úãøôäáù î ,à øåñéà íäéðéáå (åããåâúú àìã ,á ( ìò íéøáåò
éáø éøçàã äøåú éøáã úåèäì í)éò 'å÷á 'éò 'ì úåà èôùî"á ,úåøòäá ìéòì àáåä( ,â ( øåáéöä éøçáð úìéæâ øåñéà]áøä ,

åù"á ,åî"ö[ ,ã (íéñîä íéîìùî íðéàùë ìä÷ä éøáç úìéæâ øåñéàå ,äáåùç äãå÷ð ãåòå , åðéúåáø åîéëñä àì íìåòîù
úåèè÷å úåáéøî íòèî úåìéä÷ä ú÷åìç øéúäì.  

 íåéñìåäåò àéáð íéøáãä" ô åùã÷ ïåùìéæ ùåã÷ä åðéáø ïøî ìù"åùá ò" ìàåé éøáã ú)åç"éñ î 'èî÷ ( êîñ øùà
äåöî úîçìî øôñ éøáã ìò ó÷åú ìëá åãé ,æå"ì ,åëå äæ ïéòë èòâéñá äùòî äéä øáëå ,'çàå" ïéùãàøáî øøåáä øæç ë

ñôä øúñå"î áäåàá ñôãðë íéîòè ãåòå ãèôù ,åîò íéìåãâ äæéà ãåò äòèäå, " ìò åçéâùä àì åðéúðéãî éìåãâ ìë ìáà
äåöî úîçìîá ñôãðë åéøáã ìòå åéúåîåìç" ,ñôä íéé÷ì íéáøñîäå" ñøç åìòä ïéùãàøáî øøåáä ìù åéìåôìô êîñ ìò ã
äæä íåéä ãò äöîùìå äôøçì åàáå íãéá ,ìëò"÷ ,ò êåîñì úéáá åîò äëìîä úà ùåáëì ïéàù éàãåáå íé÷ñåô úòã ì

äæá íéøçà .                                                                                                                              

                                                 
åì  ãéáä åøñàù éðôìå" éðôì íäéúåðòè íä åòéöä íéãøôúîä åîé÷äù úåãñåîä úà úéãøçä äãòã ö

åìá÷úð àìå íéðáøä. 
æì íà ïééòì ùé ììëáå òù øîåìå ïåãì ììëá øùôà ïãéã ïåãéðá"éäé äãøôää é 'íåìù , úéø÷ äæ øéòá íéøã íéããöä éðù àìä éë

ìàåé , àø÷ðä øéòä úâäðäá íéãå÷ôä íéãîåò äùàøáå"ùãòìéåå" ,àù øáã àåäå"ò ãøôéäì à" äðéãîä é÷åç ô] äéäù åîë àìãå

àôåøééàá ,ä÷åìçäù äìùîîä é÷éúá úéîùø äúéä[ ,íéøçáð íäå ò"íéáùåúä áåø é ,à àìéîîå"òù øîåì à"éäé ãåøéôä é 'íåìù ,

éäé àì àìéîî àìäù 'øåîâ ãåøéô íåù ïàë ,ììëá êééù äðéà éë . äáøäá íéùîúùî íìåë éøäù øåîâ ãåøéô ïàë ïéà ììëáå

òñéååøòñ"äìä÷ä ìù ïëå øéòä úâäðä ìù ñ ,éôàå 'éøîâì åãøôð àì äìä÷ä ìù íéùøãî éúáäî ,ùî ïééãòù éúá äîëá íéùîú

äìä÷ä ìù úåàåå÷îå íéùøãî .ò íéìäðúîù ãñçä éìòôîî äáøäá íéùîúùî ïë åîëå"   íùôð úåà éôë åðéúìéä÷ éùðà é. 



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò á'  
 

- äð - 

  'בענ� 
  היינו דוקא כשנתפרדו בהיתר, דהוי כשתי קהילות לכל דבר, קהילות שנתפרדו

  ולומר שנתפרדו בהיתר, מי המה הרבני� הנאמני� להתיר החלוקה
 åëîúñä äæ ÷øôì àåáîá ìéòì øåîàë- îåãä ïåàâä ìù åúàøåä ãâð åàöéù ïúåà"èéìù õ" à-  äáåùú äæéà ìò

åùá äñôãðù"ùøäî ú"â ,åèéîùäå äðååëá  Àîä íéòè÷ äîë ÇL Æðïéðòä íöò ä. òå" äáåùúä ìë úà ÷éúòäì åðøîà ë

äìåë ,éäé áåùå 'øåñçîì êà íéúôù øáã.  

æ"åù ì"ùøäî ú"ç â" äèñ ïîéñ:  

  ב"ד מהקהלה הישנה לאסור לה� הוראת הרב שלה� ושחיטת השו"א� יכולי� הבי' בהיתר'קהילה שנתפרדה 

  א"עמיהאלי יעסק "ד לפ"ויגש תרפ' ה

בדבר העני� אשר נעשה בקהלתכ� שכמה אנשי� התפרדו , ד"יד לה� חוובדבר אשר נדרשתי מכ� להג

ד איסור על הוראת "ועתה נית� מהב, ב"צ ושו"וקבלו לה� דומ. ע"עצמ� מ� הקהלה הישנה ונעשה קהלה בפ

  .ד"ד א� באמת חל האיסור של הב"ונדרשתי לכתוב חוו, ב"ועל שחיטת השו, צ"הדומ

כי הלא את� אינכ� נאמני� כי , ה נעשה בהיתרהנה יש לדו� א� החלוקה מקהלה הישינ
כ "א� אח ,ב ודאי לכאורה הוי נוגעי� בדבר"� והשו"ובפרט הדומ, אפשר את� נוגעי� בדבר

ממדינת טשעכיי שהחלוקה שלכ� נעשה בהיתר ובהסכמת ' י הרבני� הגאוני� שי"נתברר לי ע
דרבה יש לדו� על הקהלה הישנה כתבו כי אוה�  ,אשר במדינות טשעכייא' מקהלות הארט' הרבני� שי

והנה בדבר זה אי� . ל"א� אי� עליה איסור מצד שאינה רוצית להתחבר עצמה לכלל היראי� אשר במדינה הנ

ולכ� בדבר הקהלה , ובפרט כי אני בריחוק מקו� כי אני במדינה אחרת, רצוני להתערב כי לא נשאלתי על זה

  .א� עושות כדי� או לא הישנה ידונו רבני טשעכיי הבקיאי� בטוב העני�

כי לאחר בזה אומר . ד של הקהלה הישנה"ואני לא באתי אלא בדבר האיסור הנית� עליכ� מהב
כ כמו "וא .כ הנפרדי� ה� כמו קהלה אחרת"א, בהסכמת כמה רבני המדינה" בהיתר"פרדת� שנ

כ� אי� כח ביד , ה�ד דעיר לית� איסור על עיר אחרת על שאינ� נכפפי� תחתי"שבדר� משל אי� כח ביד הב

ורק . וא� שה� בעיר אחת כעיר אחרת יחשבושנתפרד מה� בהיתר על קהל אחר ד של קהל לית� איסור "הב

  .רק ה� יכולי� לאסור לה�, � שקבלו עליה� הנפרדי�"הרב והדומ

הדיא והוא שכתב כ� ל, )ו"סימ� ט(ד "ובחלק יו )ה"סימ� ל(ח "� שיק בחלק או"מורי מהר' והדבר מבואר להדיא בתשו

ד נתנו "והרב והב, וכבר עשו מעשה זה רבות בשני� בעיר אויהעל שנתפרדו בש� ספרדי�, ממש נידו� דיד�

' וזה שנה שעברה הי, מעשה בעיר גאלאנטא' וכ� הי, ל"איסור על המתפרדי� ולא השגיחו על האיסור מטע� הנ

ד על ככה "רבני� וג� ישבו ב ז הסכימו כמה"ועכ. כ� בעיר קלויזענבורג שנתפרדו מהקהלה הגדולה
ד לא כיוונו לאסור אלא על הקהל היש� "ולדעתי ג� הב ,ב שקבלו לה�"צ והשו"והתירו לה� הדומ

כוונת ' אי� שיהי' א� יהי, ל"ו הנ"� שיק סימ� ט"מהר' כ בתשו"שלה� שכפופי� תחתיו ולא על הנפרדי� וכמש

  .אי� האיסור חל על הנפרדי� שנחשבו לקהלה אחרת, ד"הב

, זה וודאי דבר בטל הוא, ד שאינ� קידושי�"שהכריזו הבי, � החדש"לפני הדומ' כ בעני� קידושי� שהי"ומש

ובודאי א" ה� מודי� , דהיתכ� א" לפי שיטת� שאי� האשה אשת איש גמורה, ח"ואי אפשר להאמי� כזאת על ת

וכי קידושי� לפני עדי� לאו  ,ממזרי� גמורי� מדאורייתא' מ� השני יהי' ו תנשא לאחר בלא גט שבני"שא� ח

ו אמת הוא שהכריזו אי� בהכרזה זו שו� ממשות כי אי� "ולכ� א" א� ח. קידושי� גמורי� ה� מדאורייתא ומדרבנ�

  .בכחה לבטל קידושי� גמורי�
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  שמעו� גרינפעלד, ח"ח בלונ"ש וש"דו

ïåéòä øùåéá äôé ìëúñîä ,úéðåöø äéèð àìá ,øäî ïåàâä ÷ã÷ãù êéà ïéáéå äàøéù" íéîòô äîëå äîë ÷ééãå â
íéðéðò éðù åðåùìá:  

à( íéðéðòä ìëì úøçà øéòë äîäù äæ çë íäì ùé øúéäá äãøôúðù äìä÷ à÷åãù.  àìù ìëù úøîåà úàæ
øåñéàá àìà øúéäá åãøôúð ,ììëå ììë äãøôä äæ ïéà ,ä ìëì úçà øéòë íðéãåäìä÷ì òâåðù íéðéðò.  

á( îåì äùãçä äìéä÷ä éðáøì úåðîàð ïéàùøúéäá åãøôúðù ã ,ééëòùè éðáøì ìàùù ÷ø , åì åøîà íäå

øúéäá äéä äãøôääù .áúëù äæá"ì ,"øúéäá äùòð äðéùéä äìä÷î ä÷åìçä íà ïåãì ùé äðä , íëðéà íúà àìä éë
øáãá íéòâåð íúà øùôà éë íéðîàð ,îåãä èøôáå"åùäå õ"áãá íéòâåð éåä äøåàëì éàãå áø ,ëò"ì .  

 óåñá åðåùìî ïéàåø íâàì åà øúéäá àåä äãøôää íà åæë äìàù äéäù úåîå÷î ìëáù äáåùúä , úåàñë åáùé
èôùîì ,ìàøùéá ïéã ùéå ,îëå" ù)ã"øáãäå ä( ëòå"á åáùé íâå íéðáø äîë åîéëñä æ"îåãä íäì åøéúäå äëë ìò ã" ö

åùäå"íäì åìá÷ù á ëò"ì .ãáäù ïáåîëå"äùãçä äìéä÷äî íéðáøî äéä àì äæ ö ,îëå"ïëì íãå÷ ù  äîäù

øáãá íéòâåðä.  

â äéä ïëå"ùèà÷ðåî øéòá äìåãâä ú÷åìçîá ë ,äéáø ïøî äæá íéëñä òåãéùëù"øäî ÷"è é"öæ á" éøáãì ì

ùøäî ïåàâä"öæ â"øúéäá äãøôää íù äéäù ì ,èôùîì úåàñë åáùé æà íâ á úðòè åòîùå 'íéããöä , ïøî íâå

æéáø"äôéñàä äúåàá çëåð æà äéä ì .àèàøôä ÷éúòäì éåàøåìà÷ ãðù 'éù ñøèðå÷á"ò àåää ïîæá ì" é ãöä

äðùéä äìä÷î åãøôúðù:  

æ"ìà÷àèàøôä ì:  

, רוסס, קדבעשלוסס דע� פערוואלטוננס אויסשוססעס דער עקספוזיטאר דער ארטה געמיינדע� אי� פא

  .ערשינע� ווארע� 1925טע� סעפטעמבער -99 והארארד א�זערבראכט אי� דער זיטצונג אי� או

אבער ראבבינער הירשלער  .קאנצעלייא-לאנדעס. איזר. וועבער פרעזעס דער ארטהאבער ראבבינער 

אבער ראבבינער . אבער ראבבינער דושינסקי חוסט. אבער ראבבינער גרינוואלד אוזהאראד .פרעזעס-וויצע

. אוזהאראד, ראטמא�. חוסט, דאווידאוויטש. בילקא, אבער ראבבינער ליעבערמא�. אורשאווא, טייטעלבוי�

ובהמש� הפראטאקאל מבואר שנכחו ש� שני הצדדי� לפני [ .באטו, ווייס. טיאציווא, ווייס. בערעגסאס, מעלשטיי�מער

  ].כבוד הרבני� דש�

ðä ñøèðå÷á íòôä ãåò úåøéøáá íù ùøôúð ïëå"ùøäî ïåàâä áúëù øúéää ìù åãåñé ìëù ì" ÷ø àåä â

äå íéããöä åòîùù úéñ÷àã÷àèøåàä äëùìä úáéùé ìò åëîúñäá÷ìçì åîéëñ .   

æå"ðä ñøèðå÷ ì" ì)î óã"å(:  

כי חו� מזה שכל כוחינו ויסודינו בפרידתינו סומכי� אנחנו . פ תבל"ובזה באנו עתה א� הפע� עוד לגלות ע

 .גאוני מדינתינו ראשי הלשכה הארטה" כל"י "שכבר נפרדנו עק על יסוד וקיו� הראשו� "עפדתוה
א בפני� החיבור "הגאו� המובהק מסעמיהאלי שליט' מבואר בתשווכאשר . ג בעבור חג הפסח"עוד בשנת תרפ

שוב אי� לנו ולקהלה הישינה שו� מגע  ,שא� כבר נפרדנו בהיתר. בטוב טע� ודעת. פ התורה"מברר ע

  .לחובכל מסירותיה�, ומשא בכל עניניה�

                                                 
çì  àåää ú÷åìçîá òéøëäì åðàá àì éàãåáå ,ïîæä åúåàá äéäù .äãøôúðù äìéä÷ä éðáø íâù øîåì åðàá çéëåäì ÷ø , åëîúñä àì

 úòã ìò àìà"ìë "ðéãî éðåàâäèøàä äëùìä éùàø åðéú  ä÷åìçä åøéúäù. 
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äâä ïøî ìù åúáåùúá ùøåôî ïëå"éæ æðàöî ÷"ô øéúäì úåëåøà úåáåùú éúùá øøéáù éøçà ò úåìéìâä ãåøé

åîöò éðôá äìä÷ìèì ,â"ãéá åáùé øùàë ÷ø àåä úàæ ìëù ùéâãäì ïåëðì äàø ë"ò ö"æ , úìòåúì àåäù åèéìçéå

úåìéä÷ä éðù .  

æ" ìåù" íééç éøáã ú)áð ïîéñ à ÷ìç äòã äøåé(:  

צ והרבני� הסמוכי� לשתי עיירות שיהיה "שיראה הדברי� להבדולכ� היוצא לנו מזה בא� 
ו יהיה על ידי "א� א� ח וד התורה וכבוד שמי� אזי בודאי יוכלו להתפרד באי� מוחהעל ידי זה כב

  .ו"זה פריקות עול בודאי אסור לה� ולשו� ב� תורה להיות את� במעל ח

àå"íé÷éãö éøáã óìñì úçé àìå àøé àì éî ë ,ùøäî ïåàâä éøáãî àéáäìå" â]äâä éøáãå" íééç éøáã ìòá ÷

öæ"ì [÷ øéòá ïãéã ïåãéðáìàåé úéø .ò èôùîì úåàñë åáùé àìù ÷ø àì ìàåé úéø÷áù"á é"ìáæ åà ã" åøéúéù à
äãøôää , àëéðçå íåù ìëá åæ äãøôä åøñàù øáòä øåãá ìàøùé éìåãâî øåîç øåñéà äéìò øáë õáåø ãåò úéàã

åäì ,)éò 'ñôî íåìéöä ïî÷ì"éáä ã"äéò íéìùåøéã ÷ãö ã"÷ , úôñåä íòäñåô øéãàä ïåàâä úîéúçå"ã öæ ÷çöé úçðî ìòá"ì( ,ïéàå á"á éøáã ìèáì ìåëé ã" àìà åøéáç ã

ïéðîáå äîëçá åðîî ìåãâ ïë íà ,äæ úà øéúéù åðéîéá åðîî ìåãâ åðì éîå . ä÷åìçî øáåãîä ïàë ïéàù øåøá øáãäå
äùãç äãøôäå ,ðä äãøôäì êùîää àåä àìà"ìàøùé éìåãâ ìù ïéðîå ïéðá áåø íò äøñàðù ì.  

åò" ééðä íåñøô íé÷åî äîøúéäë úéùòð àìå äòåöøä äøúåä àì ïééãò ãøôúäì íäì íøâù ,é÷ã"åùá ì" ò ïùåç
 èôùî)éñ 'ã'( äéùôðì äéðéã ùðéà ãéáò àìã .éôàå 'ãøôúäì íéáééåçî íúòãì íà , úàæ èéìçäì úåëæä íãéá ïéà

íîöòá ,øáãá òâåðù éî øçà íåù àìå ,éôà 'åäáâ íéæøà äáåâë íà ,ä øáã àìî àø÷îå áåúë ïéá áéø äéäé éë

íåèôùå èôùîä ìà åùâðå íéùðà , ïéëéøö øáã ìë ìòåáéùåäì éá" ãìéòì øàåáîë . åùã÷ ïåùì äæá ÷éúòäì éåàøå
äéáø ïøî ìù"øäî ÷"è é"öæ á"ì.  

æ"åù ì" ìàåé éøáã ú)åç"éñ î '÷"ð(:  

להשיג גבול הב� בוודאי  שרוצה להתמנותוזה , ד לברר הטענות והעניני�"ז צרי� להושיב בי"כבר כתבתי שע

אלא הנבחר משני הצדדי� כדת ד אחר אי� בכח� לבוא לבירור העניני� "כי א" בי, 'דלא עביד דינא לנפשי
  .ו שזה נוגע בדבר"וק, וכהלכה

יחילו  )'מגילה ד" ו(ל "ואמרו חכז, ד"י הבי"ה לפעמי� קשה לברר האמת א" ע"ה� אמת כי בדור פרו� הזה בעו

, ד"פ בי"פ התורה אלא לעשות הכל ע"ז אי� לנו דר� אחר ע"אבל עכ, א עוד אלא שזוכה בדי�ול, דרכיו בכל עת

�ב "ב(ואמרו  ,א בידו"ונתת תורת כאו, כ יתבטלו כל דיני גניבה וגזילה ורציחה"דאל, ואי� ל� אלא שופט שבימי

וזהו ההכרעה האמיתית  ,צ הכל על מקומו יבוא בשלו�"י ביד"וע', אפילו ריש גרגותא משמיא אוקמי )ב"א ע"צ

  .ד"והמוכרחת בכל זה לפענ

æå"åù ì" ìàåé éøáã ú)åç"éñ î 'î÷"ç(:  

בלי גביית עדות שאסרו סת� על שמיעת דברי� בעלמא פ ממה שראיתי את כתב ידו בעצמו "ועכ
  .ק"י דתוה"לא מצאתי שו� מקו� לדברי� האלה עפ, בפניו

ג מבאניע ומטאשנאד שהמה מבפני� "ה שכתבו אלי ההעל מ' אמנ� חו� לזה עיקר היסוד שבניתי דברי הי

, י ומאנשי הקהל"ה נ"ושמעו טענות כל הצדדי� ה� מכת, י"ה נ"בדבר שישבו כסאות למשפט בהאדאד ע� כת

כי הוא , ב בהאדאד"א לו לדו� כלל בעניני השו"י א"ה נ"אשר כת, וה� כתבו אלי שני כתובי� הבאי� כאחד
צ אחר שאינ� "י ביד"ב אלא ע"א לאסור השו"וא, י� ששמעו וראו ש�נוגע בדבר לפי הטענות והענינ

  .נוגעי�

                                                 
èì  òå"ëòå øéòä úåìéìâ ãåøéô ïéðòá ÷ø íù éøééî àìã ù"ò ÷ø øéúä àì æ"ãá úáéùé é"ðë ö"ì. 



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò á'  
 

- çð - 

ב "פ שאי� לשו� שו"ולפי דבריה� עכ, ד הנבחרי� משני הצדדי�"ז מלאתי את דבריה� יע� שהמה הבי"וע

כי כל , המעשה' ולכ� לא שאלתי אותו מקוד� מה הי, ל"צ כנ"אחר לעשות מעשה להשיג גבול טר� שישוב ביד

מ "כ אי� נ"א, י הוא נוגע בדבר"ה נ"צ שהיו ש� ושמעו וראו אשר כת"מכתבי ש� סובבי� רק על הבידדברי שב

צ מחדש שישמעו טענת כל "כי צרי� שישבו ביד, עוד בשמיעת דברי הצדדי� זה שלא בפני זה
ב להתערב עצמו "אסור לשו� שו, ל"ד על אופ� הנ"וטר� ישיבת הבי, הצדדי� זה בפני זה

  .בזה
*  

úéöîú äæ óðòî äìåòä  
äæ ìëî àöåéä úéöîú ,ò ïéùåãé÷ øãñì åøéúä àì íìåòîù" äìä÷ì øçà áø é

ãøôúðù ,øúéäá äãøôä äéäùë ÷ø. ò äìéä÷ ãøôåä àì íìåòîå" äìéä÷ éðáø é
ùãçä   ò ÷ø äîöòá ä"éá úîëñä é"íéããöä éðù úåðòè åòîùù øçà ã . íàå

ìéä÷ åàø÷ð íéðù äîë éøçà íâ úåùø éìá åãøôúðøúéäá àìù äãøôúðù ä , äãøôäå
ò ÷ø àåä øúéäá"ïéðòá íéòâåð íðéàù íéðáø úèìçä é ,ò åðééä"ãéá é" äöåøîä ö

íéããöä éðùì ,ìáæá åà"à.  

äæë øúéä øøáúð àì íìåòî ïãéã ïåãéðáå ,ò øåîç øåñéà øøáúð äáøãàå" áåø é
îùú úðùá ìàøùé éìåãâ"åäì úéàã àëéðçå íåù ìëá äãøôä ìë ìò è )îë íðåùì åð÷úòäù å

îë"ô(.  
àå"úåìéä÷ éðù ïàë ïéà áåù øåñéàá äãøôúð åæ äìéä÷ù ïåéë ë , íéùðà õîå÷ ÷ø

àøúàã àøîä úòãì òðëð úåéäì íéöåø íðéàù , øçà áøì åøéúä àì íìåòî àã ïåâëáå
äîåãëå ïéùåãé÷ øãñì . ìëá âäðåäù åîë äìéä÷ä úð÷ú úçú äîä íéôåôë éàãåå
å æàî íéãøçä úåìéä÷íã÷î . ãéîòä äæ úòã ìòùöæ åðéáø ïøî" ìúàæä øéò , ìòù

ïàëì åàá åúòã îëå"øôñäì àåáîá ù.  
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  'ענ� ג
  י"בקורות בנהקהילות שנתפרדו מציאות 

 ãøôúäì äìä÷ì øúåîù åáúë ïéøéúîäåéàø åàéáä 'ò äðùéä äìä÷äî åãøôð àôåøééàá úåøééò äáøäù äîî" ô
éáø ïøî íâ íììëáå øåãä éìåãâ úåàøåäéæ ùåã÷ä åð"áøä úøùî ìëå ïéùåãé÷ øãéñù áø íäéìò åìá÷å ò , íéöåøå

ò äòåöøä äøúåäù äæá çéëåäì"äéáø é"ëù åîöòá ÷"äâäðää ìåò åðîî ÷åøôì åîöòì äîá úåðáì ìåëé à,  íäå

øúéäá åãøôðù ìàåé úéø÷á úåãøôðä úåìä÷ä ìë úà äæá íéøùàî.  

éëøôåî íéøáã íäù ïéáé øùéä ìëùá ïðåáúîäåíîöòî í ,ðä øåãä éìåãâù"ëù ì"éä à 'áàå áø" âéäðîå ã
íéúéçùîä éðôî øãâ øåãâì õøôá ãîòå äìä÷ä , úåãøôð úåìä÷ úåùòì úåøçà úåøééòì åøéúé íîöòá íä êéàå

àù åîöòì ïéðîå ïéðî ìëì"äøåú âåôú ë ,îëå"äâä íùá ìéòì ù" íåù ìëåé àìù äîìù íù ìòá ÷ãáå áø" ö
ã ÷åñôì"ú ,éäé íàù' áå áøäî áééç åàöéù íéùðà"áå áø íäì åç÷éå å÷ìçúé ã"øçà ã ò"ù , äùòîä òåãéå

 àéáðä åäéìàî)å óã ïåàâ íéñéð åðéáøì úåéùòî øôñá 'ò"á( íéùàø íìåë åéäéù úçà øéò ìì÷ù , úçùð íéùàø åáù íå÷î ìëù éôì
íùàðå áøçðå ,ëå 'úåðéôñä äðòáèú íéìáåç áåøá íéìùåîä åøîàé ïë ìò ,øáåò øéò áùéúú ãçà ùà"ë.  

ïåøçà øåã åòãé ïòîìå ïøåùàì øáãä ãéîòäì éãëá íðîà , úåøééòá äéäù äî íéøáãä úåàéöî ïàëì àéáäì åðøîà
ðä"ì ,äåàâä ùãå÷ éáúë íâå"öæ ö"ðä ïîæá ì"ì ,ïãéã ïåãðì ïåéîã äá ùé íà äàåøä äàøéå.  

*  

ìòäåàá:  äãøôúä àì äðùéä äìéä÷ä èåùôù äùòîä äéä äîùòâàìòðä ìä÷î íìåòî"ï , ïôåà íåùá åöø àìå

ò åð÷úðù òéñ÷àãàèøàä úåð÷ú íäéìò ìá÷ì"ïéøàâðåà éìåãâ ìë é . úééðá ìò íìåòî íù åçéî àì ïë

ðä øéòá èòèéñøòååéðéåàä"åãëå ì' .åæ äìéä÷î ãøôúäì åöø íéàøéä øéòä éùðàå , äøåñîä êøã êéùîäì íðåöøá

éñ÷àãàèøåà ìä÷ úçú úåéäìå ,ùàëøäî úåøâàá êøåàá ïë øàåáî ø" ÷éù î)äðåøçàì ñôãðù( .åùî íéòè÷ ÷éúòð ïëå" ú
øäî"øáãî áåúëä äîá àøå÷ä äàøéå ÷éù í.  

æå"ì :éúìàùð íà úö÷î ìä÷ä ÷áåì íäéìò éèàèùðà÷�âðåø ìù ñ÷àãàèøà"ï íéöåøå ìäãøô øàùî ìä÷ä à í

ïéàùø äìéãøô ò"ô ïéã äøåú , ...äå�ä  ïãéã ïåãéðáçà ãöùã äöåø ìùòúå äåöîë öåã âðëùãå íðéà íéöåø àùøé 
÷ìçäì øôäìåã ,ëò"ì .  

ëå 'ãåò ,à"ä ë"éèàèùðà÷äã åéìò ïéðã åðàù ïåãéð ä' äùòð âðåø áåéçå úãä ÷æçì éãë ìàøùé éîëç úîëñäá
åìàä úåð÷úä ìá÷ìå øáçúäì äåöîä é÷ã åîë"åéá ì"éñ ã 'ëø"éòñ ç 'ì"ìä÷ä úåð÷úá ñåðëì àìù òáùðäã â  éåä

ééò àåù úåòåáù"åèá ù"äøåúì âééñå àúìéî øãâéîì íäù úåð÷úá åðééäã æ .äîã" åîë âééñ úåùòì íéáééç ú
éúîøùî úà íúøîùå àø÷î ïðéùøãã ,ø éëãøîáå"â áúë òáåð ïéãä øå÷î åðîîù úåãòä úåòåáù ô" åðàã ë

åëå íå÷é àì øùà øåøà àø÷î âééñì íäù úåð÷ú íéé÷ì ïéòáùåî 'ééò"ù .àå"ðä úåð÷úä ë" íéáééåçîå âééñì íäù ì

ãøôäì øúåîå äáø àîòè éø÷î éàãååá íîéé÷ì ìä÷ä ìë, ëò"ì.  

ëå" åéøçàù äáåùúá íâ ùøåôîá ë)åùú 'äì( àìéîîå îáøàå èùôåîå äìàù ðä�ì ,òã ïåéë" ôãäéï ïéàùø 

ééåçîåáïé ÷ìáì úåð÷ú íäéìò íäù øãâîì îéàúì ,äåòíéùå ïë íðéà  ïéã ìò íéøáåòã�ú ,øãàáä ïéîéé÷î ãáéø 

éîëç ìàøùé åîéëñäù äæì ,ïéàå úåùø çëå öäìã åãâðëù øé÷ôäì øåñàìå, ëò"ì.  

éù êøò ïåàâä äæá øéòä øáëå ,å÷á ' èôùî ïéò]ðä íé÷ñåôä øàùå"ì [ íúñì äæ ïéðòî úåéàø àéáäì ïéàù
úåìéä÷ ãåøéô .åðéðéðòì ììë ïåéîã äæ ïéàù òãåé áì ìëå ,ïàë àöîð íàä éë éôà 'éá" ååöéù ìàøùé éìåãâ ìù ã

äãøôää ìò ,åúåà åøñà íìåë äáøãà.  



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò â'  
 

- ñ  - 

øäîä íâù øéòäì éåàø ïëå"æ ÷éù í" ìàøùé éìåãâ åæéøëäù éììëä øúéää ìò øúéää éãåñé äðáù íâä ì
òâàìòðä úåìéä÷î äãøôääá"ëò ï"úåáåùú éúù êùîá øúéää øåàéáá êéøàäì ïåëðì àöî æî .  

ìòá ïåùì ÷éúòäì éåàøå çðî"öæ ùèà÷ðåîî à"øàîèàñ øéòì åáúëîá ìàî:  

ל לעירכ	 אזי יצאו לחלק מתו� הקהל "ג הנ"אמנ	 עתה נגלה דרכ	 ומאויי	 כי איימו בא	 לא יקבלו הה

  .ה וכנודע"ע ויקוו למצוא לזה רשיו� מהממשלה י"ולהיות עדה בפ

לקות ומחלוקת אשר כי מלבד עניני ההתחי התורה ג	 א	 ימצאו לה	 רשיו� "וזה בודאי אסור עפ
צ "והגאה(ל "י ריי� ז"י הצדיק מהר"ספרדיי	 שנעשה עדת	 עפ. ק אוהעל להיות קהלה ארטה"הותרו רק בק

כנודע ועוד עשו כמות	 עוד איזה קהלות , עוד בעת היו שכנגד	 כול	 שטאטוסקווא. לארטה )שעשה על פיה	 אז

  .הישינה ולא נתקיימו חלוקת	 לגמריבאונגאר� 

*  

 àèðàìàâ)åùá äæì ïééö"ùøäî ú"éñ â 'ñ"ç ,éñå 'ñ"è(:  íéîéä éøáã øôñ ìò äáåúë àåä àìä òèðàìàâ øéòá äéäù äùòîä óøåú

'àèðàìàâã äøåú ïéã ÷ñô' åðùøãú íùîå ,íéøö÷ íéèåèéö ïàë àéáðå ,àøå÷ä äàøé ïòîì ,øáãî áåúëä äîá .  

 áåø÷ àåäù éî øéòä éùàø úç÷ì àìù íøçå äìéä÷ä úð÷ú íù äéääðéãîä éðáì . úàöé áäìì äøòáääå

äæ íøçá ñðëð äìéä÷ä áø éà ú÷åìçîá ,äæ øåñéàá äîä äìéä÷ä éùàø à÷åãù åðòèù ùé ,àùî"áøä ë . øçà
áøä úøéèô ,åîë åðúç áùé"øéòä ö ,àì åà øéòä áøë åúåðîì ùé éà äìàùä äøøåòúð æàå .  

                                                 

î  ïëäâä ïøî ìù åùã÷ ïåùì ÷éúòäì éåàø"öæ áì áèéé ìòá ÷"äâäì åáúëîá ì"øäîä ÷"öæ ÷éù í" åöøù ìòäåàî áøä úåãåà ì

åúàî ãøôúäì. - æå"ì :áåêìåäå úçåô àåä íòô ìëá éë èøô ,íéâéåìòðä åîë æòì ïåùìá ùøåãù íéáøá åðåì÷ éìâúàå , êëù íéðæàì éåà

íîùù ïåéö éøøäî ÷åçøî úåòîåù ,åëå íéìòåù ,'íéæðëùàä ùøãîä úéáî íéàøé íéùðà äáøäå , ïåùìá ùåøãì àìù åúåà åù÷áå åéìà åëìäù

æòì ,åôøò äù÷î åðãåò àåäå , ãîåò åîå÷îáåæòåìå ...ëò"ì.  

íéàøéä úãòì øëðúä øáëù áø íù äéä ,òâààìòðä úãòî ãøôúð àìù äîî õåçå"ï , ãåòïãéà òðøòãàîä éâäðîá âäðúä , ùøã

òì ïåùìá úåùøã"æ ,äæ úà ùçéë àìå ,äæ êøãá äöåøù øîàå !àì åà øåñéà åá ùé éà äìàù íù äéä àìå , øùë äæ ïéàù ïåîî ìèåð íà

àì åà , äéä øáåãîää éàøé ìù íëøãë àìù íéøòåëî íéëøãá êìéì ìéçúä èåùôù áøá ,' õâù àåäù åæéøëäå íéùðà äæéà åàáù àìå

äîåãëå.  

èééä íâ áúë øáëå"ðä åáúëîá ì"åñá ì"ã ,úë äååùé ìàå äîãé ìàå"æä ïéðòä øä áåéãøàáì ,ìàøùéá ìåãâ äøåîå áø ùé íù éë ,

åúéîàì íéîù úàøéå ,äæ íéòãåé íìåëå , ùéååù íäì"ïåâä á ,úåùãç úåùò íéöåø íòè éìá ú÷åìçîä éðôî êà ,åëå ïåëð åðéà éàãå äæå' ,

ëò"ì.  

 åøîàù äìàë åéä äìéä÷ ìëáå]úåòéâð úîçî ,úåøçà úåáéñ åà ,íéîù íùì íúðååë åìéôàå [ïåâä åðéà áøäù , äæá àì íðîà

äìéä÷ ÷ìçì åîéëñä ,àù ïàë äéä àìå äøåúä êøãá êìä àì áøäùë ÷øúåì ,åùçéë àì áøä íâå . àìäå ïéá åðéöî èåâéñ øéòá íâ

äâä ìù åãåáë íéìéôùîù èôùî áäåà øôñá ïéèéùä"åé úùåã÷ ìòá ÷"öæ è"ïâåäë âäðúî åðéà åìéàë ì. 

àî  äöåçð äøòä: ò íúòùá åáúëð ïìäì åðéøáã êùîäá åñôãðù íéáúëîäî äîë"äåàâä é"ðä ö"åçìùðå ì ìäáé" øéòá ã

øàîèàñ , ïîæáéäù 'áøä úøéçáá ä÷åìçîä ,÷ä åðéáøù 'ò øçáð"òå úåøéçá é" éäøàä"äøä ÷"ø ç 'ò ãðééøô íééç"ä , ãâðëù ãöäå

öæ åðéáø ìù åàåáì åãâðúäù"ì úåàëøòá åëìä , åìãúùäåìèáì úåøéçáä . íãöì íéðáø úà êåùîì ïåéñðáå ø÷ù øáãá òø íù åàéöåä

øù 'é çöðé àì åìù ãöä íàù øîà ãðééøô íééçäðùéä äìä÷äî åãøôú.   

ãåàîì ãò øåîç øáãì áùçð äéä äæ øáãå ,íéúôùì äúåøë úéøáå ,å úåøéô åàùð íäéùòîåàöé øîåçá íéáúëîá íéðáø äîë æà å

úåìéä÷ä ãåøéô ìù ïéðòä.  

öæ íééç éáø úðååë éë ìëì äìâúðå çîöú õøàî úîà äùòîì éë íâä"äìéú ìò äìéä÷ä ãéîòäì äéä ì ,úåàñë íù åáùéå  èôùîì

öæ åðéáø àáåäå"øàîèàñ øéòì ìåãâ ãåáëá ì , ù ùøåôî àöåé ïéã ÷ñôá íùåíä åðéáø ìù åàåáì íéãâðúîä äìä÷ä ãéøôäì åöøù åéä ,

ñôä àöéå"ã ëò ãéøôäì øåñàù íù"ô .ùî òåãéå"äâä ë"äéáøì ãéåñàðî ÷"éæ ÷" ò)ùãçä äåöî úîçìî øôñ óåñá ñôãð( æå"ì ,ò" äìåãâ äáåè ë

ä ãéîòäìë êåìîéù äìú ìò úã"ú÷âøãä ÷"ëò åîëù ìò äøùîä ìá÷ì ä"ì.  

 íâäùø ãâðë åáúëð åìà íéáúëî '÷ä åðéáø ãâðëù ãöì ãðééøô íééç 'òéæ"ò à"àöåäå ø÷ùä éú àéöåäù æòìå ,î" îä úàî ' äúéä

 úàæ äéä øåîç äîë ïåøçà øåã åòãé ïòîì ïéðò ãåøéôìàøùéá äùåã÷ äìä÷ íãå÷ä øåã éìåãâ éðéòá. 



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò â'  
 

- àñ - 

èôùîì úåàñë íù åáùéå ,éáá"ìáæ ìù ã"äâä äéä ùéìùäå à"÷ öæ äèàùèî"ñôä àöéå ì"øåñéàì ã .
äâä úà áøì åç÷ì äðùéä äìéä÷äå"éøä ÷"öæ é÷ñðéùåã ö"ì ,àèðàìàâ øéò ìù äðîùå äúìñ åëîú åáå , ãöîå

íãå÷ä áøä ìù åðúç ïàîãìòô áøäá åëîúù øéòä éðá äîë åéä øçà .çàå"äåò åáùé ë" ú÷åìç åøéúäå åðãå ô
äìéä÷ä .  

æå"çðî ìòá ì"öæ ùèà÷ðåîî à"ðä åáúëîá ì"ì:  

שהוכרחו אז לשעת	 ( כי הוא חידוששכתבו והגידו בפירוש  ל"צ גדולי עול� ז"י ביד"היתה עפוחלוקת גאלאנטא 

ג	 א	 יוליכו שולל את פקודי , א כלל ובפרט במקומכ�"במק' ולא גמרינ� מיני )באפשרות באופ� אחר' שלא הי

  .אמת ומלבד זה ע הלא זה אינו"ספרדיי	 קהל בפ, הממשלה כי המה ארטה

עבירה וג� עביד ' ואיהו גופיוג� הרב ומורה הוראתו אסורה כי הוא מחזיק ומסייע ידי עוברי עבירה 
א� דברינו  שמשבר ומהרס עיר וא� בישראל לרסיסי� ועושה חורב� עול� ופריצת גדר שאי� כמוהו

כי מבלעדו . אנצלייא ארטהו נשיא הק"ק בוסטרי! הי"אלה בזה נאמרי	 בתנאי א	 יתקיי	 ויסכי	 הגאבדק

ג דייני עיר "צ הה"י התורה לאשר הביד"ממילא לא יוכלו לעשות דבר והוא בודאי יסכי	 כי הוא מוכרח עפ

כ בעיר� המה מוחזקי� "ועצ שבעיר "סאקמור גזרו לומר והדפיסו כדת וכהלכה שאסור לחלק והמה הביד

  .בהוראת� בודאי מחוייבי� לשמוע בקול�

*  

èñåçá: íù äéä åø÷à åîò åúàå øéòä áøá øåçáì øéòá úåøéçá"äìéä÷äì è , ïéðòá úåðòè äæéà äåäúðå
úåøéçáä ,åø÷àä åáéùåäå äìéä÷ä ãö åàáå"ïøàãðàùæãä çëá íéøçáðä áøäå è.  

ò äìéä÷á úåøøùå íéðáø éåðéî ãâð úåøåãä ìëá äìåâä éøåàî íéùåã÷ä åðéúåáø ãåàî åøéîçäù äî òåãéå" é
ò ãéù ïôåà äæéàåë"òöîàá í ,åùá àøå÷ ìå÷ä äæ ïéðòá ñôãð øáëå"ú éðáà øæð )÷ìç åé"ã ïîéñ äñú(  øúåé å÷éúòä íù

ìî 'ùøäîä éîéá íé÷ñåô"äæ øáã ãâð æåøë ìò åîúçù ì ,äæ ïéðò ìò úåîéúç äàîî øúåé íù àáåä ïëå .òå" ë

â íéðáøä åàöé"ò äéäù äæ éåðéî ãâð ë"ïøàãðàùæãä çë é ,àñë åáùéù éååéöåèôùîì úå.  

çà"ãéáì àåáì åù÷áúðùë ë"ìáæå ö"éãì ììë êìéì íðåöøá ïéàù åøéäöä à"ú ,úåàëøòä çëá ÷ø íéöåøå ,
åø÷àä åäéî åøéäöé äîäù äìùîîäå"éåàøë è . äðéãîä éìåãâî éáúëî äîë æà àöéå-  øáãá íéòâåð åéä àìù- 

éãì àåáì íéáøñî äîäù"ú ,ò" åãøôúéù äðéãîä éìåãâ æà åîéëñä ëëù åîëå åæ äìéä÷î 'äâä"ø ÷ ' êàøá ìåàù
öæ"ì æå åáúëîá" ìïéãì ãåîòì åáøéñ ìä÷äù øçàîå, ìä÷äî íúãøôðù íúéùò úãëå ïéãë ,ëò"ì.  

æå"äéáø ïøî ì"öæ ÷"èñåç øéòì åáúëîá ì:  

  ו"ק חוסד יצ"ל כבוד הנגידי	 והחסידי	 מופלגי תורה ויראה שבקא

שלא לעשות עוד בחירת קהלתכ	 אינ	 שומעי	 לקול האזהרות היות כי ראה ראיתי בכתובי	 אשר מנהלי 

שנעשו בזה , ועושי� הכל בלי די� ומשפט, א כדת של תורה"א וזבל"ק בזבל"טר� העמדה להתהרב 

  ...ק כעדת הנעאלאגע�"מסרבי� לדתה

ק "ולהפרד מהעדת המסרבי� לדתהאמנ	 זה ודאי שאת	 מחייבי	 להקהל ולעמוד על נפשכ	 
  ...ק"י התוה"ולעשות לכ	 סדר בעניני השחיטה עפ ע"לה בפלייסד לכ� קהי

  יואל טייטעלבוי�' הק

ïðåáúäìå òâø ìò øåöòì éåàøå ,åø÷à åáéùåäù ãåàî øåîç ïéðò ìò ïàë åøáò äìéä÷äù íâä" çëá øéòä áøå è

äìùîîä ,ïéðáå ïéðî áåøá øñàðù øáã ,ëò"öæ åðéáø äøåä æ"éãì åëìéù ì"ú ,çà ÷ø"îòì åáøéñùë ëéãì ãå" ú
äãøôää åðéáø øéúä.  



 úîçìîàðééðú äåöî  /óðò â'  
 

- áñ - 

 åðéðåãéðáåäøåú ïéãì ãåîòì íéðëåî íä éë éðùä ãöî òîùð àì íìåòî øùà , äðîæä áúëî óà òéâä àì íìåòîå
à 'äøåú ïéãì åãîòéù ìäðää éøáçì ,ù íéîòô äîëå äîë äáøãàðéãì éðùä ãöä åàø÷" àìúîà äæéàá åèîúùä ú

àåäù ,åñ"äøåú ïéãì íòô óà åàá àì ã .àå"éôà èñåç øéòì ìàåé úéø÷ øéò úåîãì ùé éëå êîöòì òâä ë 'úåòèá.  

*  

æàñâòøòá: åø÷àäù úåàéöîä äéä íù íâ"ò äðîúð äðùé äìéä÷ä ìù è"âðåøéâòøäå äëåìîä çë é ,åø÷àäå" è

íéàøéä ïåöøá äéä àìù áøá åøçá äæä ,òå"äìéä÷î ãøôéäì åøéúä ë , èôùîì úåàñë áùéì íéáøñî åéäù ïåéë

éáåø÷àäì øéòä éáùåú ï"ò äðîúðù è"âðåøéâòøä é.  

ñô ÷éúòäì ïåëðä ïîå"äåàâä éøáãå ã"éá ö"ðä øéò ïî àìù ùìù ìù ã"ðä ä÷åìçîá ì"ì ,)å÷á ñôãð ' æà àöéù éåìâ áúëî

æàñòâòøòá øéòá øåàì( :  

' א שמוה"ק בערעגסאס זיע"הגבלה בק' ב' ביאור על מה אדני הפסק הטבעו אשר יצא מאתנו לאור ביו	 ד

  .אברה	 שלמה והבוחרי	 אותו לרב יצאו מכלל היראי	 דארטאדאקסע� ויש לה	 די� נעאלאג� בכל עניניה	

ואי� צרי� בדבר זה ... הנה מי שנתמנה על ידי מל  או שר או באי כח� שלא מכח הציבור משפטו חרו�

  ...לשמוע טענות הצדדי	 כי בדבר זה אי� לו היתר בשו	 אופ� שבעול	

וכ� , י שרי	 וא	 לא ישמע יאסרו הוראתו כדת"מ העבר שאסור לקבל התמנות ע"כבר הוזהר בחוה כי ...

ולא יוכל לטעו� עוד כי הוא רצה להעביר מועד הבחירה ולעמוד לפני דייני ישראל  כ מכמה גאוני�"הוזהר אח

א עלה בידינו להשיג והנה א� לדאבו� נפשינו ל, מקוד	 אלא שרעגיערונגסקאממיסער עשה הבחירה שלא כרצונו

ל שברצונו נעשה כל מה שנעשה מצד "י הנ"פ נתגלה לעי� כל ע"עיקר מטרתינו להשיבו מדרכו בדר  שלו� עכ

, הכל כמו שכתב בפסק, ל"הרעגיערונגסקאממיסער וממילא חל עליו תוק� האיסור של רבותינו הקדושי� הנ

ת ישוב "והשי, להרי	 מכשול זה מדר� עמינוומקוי	 אנחנו נשעננו בכל דברינו בזה הפסק שיעלה בידינו 

  .שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה במהרה בימינו אמ�

  פעלדבראנד' אברה� ארי - יצחק צבי לעבאוויטש ' הק -ל שפיטצער "אשר לעמיל סג' הק

â åàéöåäù úàæ ìë íòù øéòäì éåàøå 'ñôä íéðáø"íäìù ã ,éá úáéùé ïàë ïéëéøö ïéàù êåøà øåøéááå"ã  ïåéë

íéðåîã÷ä íøç ìò äæá øáòù ,äøåñà úåàøåä äæë áøù åøåäù .ëò"äéáø æ"öæ ÷" äìéä÷ì ÷åæéç ïúåðù åáúëîá ì
ë äãøôúðù '"õîàúäì åæ äðéãî éìåãâì êééù äæä øáãäù àåä úîàäå ,ãéá éðôì íàéáäì"éåàøù ö ' éðùì úåöøúäì

äëìäëå úãë íéããöä ,]÷ø [ç íàå"øàùéå åòîù àìå åáàé àì åíéáøñî å." äúåîéìùá áúëîä ÷éúòäì éåàøå .  

י הערכאות כבר כתבתי לש	 בארוכה "אשר בעיר בערעגסאס בעני� המנהלי	 שנתמנו ע' בדבר השערורי

, כעת בבואו למדינה זו נלאתי מטורח משא שמוע דברי הריבות שמשני הצדדי	, ואי� מהצור� לכפול הדברי	

פ מעתה יתרצו להציע כל העני� מהחל ועד "ועכתורתינו הקדושה  והנה התחלתי להשתדל ש	 שיחוסו על כבוד

במכתבי הקדו� ויבחרו לה� הבוררי� עד מש  ד שכתבתי "א ע"א וזבל"צ בזבל"לפני איזה בידכלה 

, ע לא זכיתי לתשובה במדה נכונה"ולע, ד כ� יקי	"וכאשר יצא מפי הב ,שלשי� יו� ויקוב הדי� את ההר ביניה�

אמנ	 כאלה ימי	 , 'ההשמטות באמתלאות שונות מהדירעקטאריו� ודעימירי א לבאר בכתב דב"וא

וג	 מביתי שהנני חו! למדינה לא , וג	 מטלטול על הדר� אי� בידי המלאכה לגמור, אחדי	 שהייתי פה במדינה זו

  .וכשאני לעצמי מה אני, אוכל לעשות בזה מאומה

להתרצות לשני ' צ שראוי"הביא� לפני בידל, והאמת הוא שהדבר הזה שיי  לגדולי מדינה זו להתאמ�

להיראי� ' ו לא יאבו ולא שמעו וישארו מסרבי� אז מהראוי"וא� ח, הצדדי� כדת וכהלכה
ואי� למסור  ,ב ושאר עניני הקהלה"לעשות לה� שושבש� להקהל ולעמוד על נפש� להפרד מה� 

וכתבתי , ולא עת להארי� עתה, ק"שו	 הכנסה מהכנסת הקהל ה� גאבעללע או שארי הכנסות למסרבי	 לדתוה
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ת יטה לבב עמו בני ישראל "השי, ב ואמת"וז, ז טעמי ונימוקי מדברי הפוסקי	 להלכה ולמעשה"א בכ"במק

  .ד הכותב באנחה ממצב הזמ� ומצפה לישועה"א, לבקש האמת וישוב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה
  

  ו"יהאלאוויט� יצק פה מ"א לפ"שלח ל  אנשי� תרצ' לס' ח יו� ד"בעה
  א"ק קראלע תע"יואל טייטעלבוי� האבדק' הק

*  

õèìà÷ùéî :åù íò äøåú ïéã äæéà äéä"åúøîùîî åìñô øéòä áøù øéòäá á , àìù ïéøàâðåà éðáø äîëå äîëå

éãì ãåîòéù åù÷éá øáãá íéòâåð äéä"ìáæì åà ú"à ,ïôåà íåùá äöø àìå .éãì áøéñù úàæ ìéáùáå" åøéúä ú

 äãøôää)éòå' å÷á äæá' 'íìù øéò 'åäù"ðä øéòá íéàøéä úìéä÷ ì"ì(.  

*  

âøåáðòæéåì÷á: íéðôì êéøö äæ ïéà ,ðà éð÷æì òåãé äæ øáãå"äâä ìäéðù äãéáë äîçìîä íéøëåæù ù" ãéåñàðî ÷

éæ"÷äáåî éðåéö åúåéä øåáòá íùã áøä ãâð ò ,úåðåéöä úáåèì àåöî úò ìëá ùøãå.  

äéìò ãéòî äîåúçðù äñéò äáåìòå ,ò" ñøèðå÷á åéìò áúëù äî ÷éúòäì éåàøä ïî ë' ïáòì ùéãéà øàé èðòæéåè

ïéøàâðåà ïéà' æå" ì) óãá191( ðêà ïééæ èéåè æéà ïééæ æ ïåø� äùî ]ìàåîù [æàìâðøò ïøàååòâ áø .øò æéà ïòååòâ à 
éåøâñøò ïãîì ïåà à éðåéöñ'è. ïéà éæïé èééö æéà âøåáðòæéåì÷ éåàñ÷àååòâñï ïéà à éåøâñòø øòùéãéà èàèù ,èéî 

íéãîåì çñíéãé ïåà íéìéëùî .øò èàä êàð íééá ïáòì ïáòâòâøòáéà  ïééæúåðáø åö ïééæ æïå ø� àáé÷ò ïåà àå÷òå 

é÷ïé ìàøùéÎõøà .ëò"ì.  

åãëå àîè øáã ìë åéìò åøîàå áøä úà åàðùù íéùðà õåáé÷ äæéà åöá÷úäù úåàéöîä äéä àì äîùå ,' ÷ø
ö àåä ïëàù øîàå æéøëäùéðåé ,íäá êîåú àåäå .òå" íéãøçä íéùðàä åðîî åùøôéù äéä çøëääå éåàøä ïî ë

ä øáãì'.  

*  

åù äîëî å÷éúòäù äîå"ú÷åìçîä ìåèéáå íåìùä íåùî äìéä÷ä ú÷åìç øéúäì øúéä ïàë ùé åìéàë ú . äæ ïéà
å÷á äæá êéøàäù äî ìéòì åð÷úòäù åîëå íéðôì êéøö 'éù êøò ìòá ïåàâäì èôùî ïéò ,ïéàù  øúéä íåù äæî

÷ìçì ,îäéáá ììôúäì øúåä íà óàå"úøçà ã ,äìéä÷ä ú÷åìç øúåä àì .éôàå ' úà øéúîù äáåùú äæéà åàöîé íà

äæ ,éù êøòäë éøáñ íäéøçà íéøøâð åðàù ïéøàâðåà éðåàâ áåøù åðáúë øáë .  

ëî øúåé äæ êîöòá òâä ãåòå"÷ åðéøéòá äô ú÷åìçîä äáäìúðù íéðù ä"öé ìàåé úéø÷ ÷"å , íéîòô äîëå äîëå
úåàëøòì äæ ïéðò àéáäì íéùøåôä åñéð øáë ,ëò åñðéù íòô óà äéä àì äîìå"ô ,ëò åùòéù åà" äàøð àäéù øáã ô

äøåú ïéãì êìéì íðåöøá åìéàë ,ïéã ìòá úàãåä íà éë äæ ïéà íàä ,ò ïëàù" íåù íäì ïéà äøåúä éðéã ô
úåëæ....??? 

òä øøáì äøåú ïéãì êìéì íå÷îá íðîàôò íéðéð"úøçà êøãá åøçá ïéàãåäé ïéøáåâ úåëìäë äøåú é , íñøôì
éø÷ úåáåçøá íé÷åîéðå úåðòè ,'äéáø éãéîìúî úåááøå íéôìà ìò æòì àéöåäìå"éæ ÷" ìä÷ éøáç êåúá íéðîðä ò

áì áèé ,íéçøæî åà íéðåéö äîäù ,íéøñåî ,úåàëøòá íéëìåä ,ïéãì íéáøñî ,úåôéøè éìéëàî , õîç éìéëàî

çñôá ,ò éãáåò"æ ,åëå ']äëåøà äîéùøä[... ,òáå áúëá åìà äðèù éøáã íéöéôîå" éîéîú ìë ìù íáì úà úç÷ì ô

áì ,ë íéøáãä ìò íéøæåçå"ë èåùô øáã àåäù íäì ïéîàî ãçà ìëù íùôðá íéîãî íäù ãò íéîòô äáøä ë" ë
äøåú ïéãì êøåö íåù ïéàùå ãøôúäì íéøúåîù.  

äæá åùò úåòø íéúùå ,à 'îä íöòäøåú ìåò ú÷éøôå ãåøéôå ú÷åìçî ìù äøè ,á 'äøèîì éòöîàä ,ò" úàöåä é

äùòî éùðàå íéãéñç íéîìùå íéàøé ìù ìåãâ ìä÷ ìò òø íù ,äéáø êøãá íéëéùîîä"éæ ÷" äì÷á ÷ã÷ãì ò
íéðéðòä ìëá äøåîçáë ,úåðáäå íéðáä êåðéçá ,íéðåéöä éòùø ãâð äàçîä ìâã úà íéàùåðå íéìëàîä úåøùëáå ,

òîáåãñçå ä÷ãöä äù , ìàøùé õøàá úåãñåîä ÷åæéç ïòîì úåááøå íéôìà íñéëî áäæ íéìéæåîù] íåù éìá
ìéãâäì úåðåáùç .[...éãëá íìñåôì øùôà êéàå ,òå ìòäåà øéòì åà âøåáðòæéåì÷ øéòì íéîåã äîäù øîåìå" ë
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äãøôää úøúåî .íéîëç éãéîìú äáøä íäá ùéù íéîìùå íéàøé íéùðà ìåñôì ùé êéàå ,äàøåä éøåîå , íé÷ã÷ãî

äøåîçáë äì÷á ,òâøë óà äëìäá ïåéã éìá?  

 éøáã ìò åëîñù äîå ïøî äùî êøáä åðéáøöæ" ìëå ' íðåùìá"ò"ë ìù åúãå÷ôå åúàøåä ô"åîãà ïøî ÷" ìòá ø
öæ äùî êøá"íéòåãé íéîòè éðôî ì..." íéòåãéä íéîòè éðôîù øîåì øùôà êéàå]íéòåãé íðéàù [à øëðúä" ò

éñç ìä÷ì íéðùä ìë êùîá àìôåî ïôåàá åúåøî úçú íéòðëð åéäù åéã]ãçà ìëì òåãé éàãåù øáã åäæù[ , äåéöå

íéðùä ìë êùîá åúåà åøòéöù íéùðà óåñôñàî áëøåî àåäù äùãç äìéä÷ úåùòìå ãéøôäì] .éôà òéãåä àì íâå '
 àåäùìë æîøá åúéøáå åîåìù éùðàî- öá óôåúñäì åëéùîäù" ÷-  äæá äçåð åúòãùéùôøèöå  äìéä÷äì

úãøôðä[ , òåãé äáøãàåðà åéìà åñðëðù íòô ìëáù" äìéä÷ä íåìùá ùåøãì êéùîä ìàåé úéø÷á íéøãä ù
úåãñåîäå ,àøúàã àøîä íåìùáå ë"èéìù åðéáø ïøî ÷"à.  

áúëéäì äðúéð àìå åéìàî úðáåî äáåùúä...  

*  
ä ìëä êñäæ óðòá øåîàäî åðì àöåé  

÷ä åðéúìéä÷ 'èàñã áì áèé ìä÷ò äãñééúð øàî"äéáø ïøî åðéðåãà ïúéà é"øäî ÷"è é"öæ á"ì ,ùú úðùîå" î
ò æåòå ïåàâá äâäðúä"î é"ë î"äéáø ïøî ÷"øäî ÷"è í"öæ á"ì , åðì úìáå÷îä äøåñîä éðãà ìò úëùîð äìéä÷äå

ò øåã øåãî"ë íîå÷î àìîî é"èò åðéáø ïøî ÷"èéìù ø"îåãä íñøåôîä ÷éãöä ïåàâä åîò åúàå à" àúîã õ

èéìù"à ,ò ãåò åæ äøùîì äðîúðù"äéáø ïøî øéòä ãñééî é"øäî ÷"è é"öæ á"ì , äæ úåðîàðá åãé÷ôú àìîîå
äðù íéòáøàì áåø÷.  

÷ä äìéä÷ä äâäðúä íéðùä êùî ìë 'éåðéù íåù éìá åðì ìáå÷îä êøãá . íäì äéäù åìàë åéä íéðùä ìëáå
äúâäðä ìò åà äìéä÷ä úìäðä ìò äîåãëå úåðòè ,íìåòîù íøá  úìäðäî åäùéî úà ïéîæéù ãçà óà äéä àì

äìéä÷ä ,åø÷àî"éãì äéðáø åà è"ìáæá ú"íäéúåðòè ìò à .  

øåãå ãåã ìëá åðéúåáà åâäðúä êéà äàåøä äàøé øùàë äúòîå ,øåøáå èåùô øáãä , óåñôñà åæéøëäù óàù
åìà íéùðà ,äìéä÷äî åãøôúäù ,úåøçà úåìéä÷ åà äìéä÷ åãñééù , íéðòåèù úîçîéä÷ù÷ä åðéúì ' úëìåä äðéà

øùéä êøãá ,äðäë ãåòå ,ëò"ó÷åú íåù äì ïéà æ ,øåñéàá äãøôúðù äìéä÷ ïéãë íðéãå , ìëî øøåáîå øåøá øùàë

ðä"ì ,éá åáùé àìù ãòù"ìáæ ìù ã"äãøôð äìéä÷ ãñééì ùéùå íîò ÷ãöäù åèéìçéå äîåãëå à , ïéãë íðéã
øåñéàá äãøôúðù äìéä÷.  

 àìéîîåôò" åøàùð äëìä é àøúàã àøîä ìù åúåøî úçú íä íéôåôë- ë"èéìù åðéáø ïøî ÷" à-  øáëù åîëå
îåãä ïåàâä áúë"èéìù àúîã õ" à- ëî äàøåä éðéòá äìùîîäå æåòä åìù"öæ åðéáø ÷" ì-  éî íåùì øåñàù

öé ìàåé úéø÷ åðéøéòá ïéùåãé÷ øãñì àåäù"úåìéìâäå å ,àøúàã àøîä úåùø éìá . ïàë ïéùåãé÷ øãñîù éîå
áùãå÷ä éøôñá äáåúëä äìàä ìë åá äöáøå àøúàã àøîä úåùø éìá ìàåé úéø÷ , øåãîá äæ ìë åð÷úòä øùàë

úùåã÷ï ìàøùé ìù.  
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çôñð :äåàâä éáúëî úå÷úòä ãåò"âáð ÷"úåìéä÷ä ú÷åìç øåñéàá î  

øúéäá åãøôúðù úåìéä÷ä úåøå÷ ïéðòá ÷åñò åðéúåéäáå ,æéàá úåøåãä úåøå÷î úö÷ ÷éúòäì éåàøäî ïë ïîå÷î ä
äãøôää øéúäì ïéàù íéðáøä åèéìçäù , äåöî úîçìî øôñá íéñôãðä úåáåùúå éáúëîä ìëî õåç)àî÷(  íéñôãðå

äæ ñøèðå÷á í÷ìç.  

øòáéåà-àùôà: ôøú úðùá" øéòá äùòî òøéà â"øòáéåà -àùôà "àî æåçîáùø øåãä éìåãâ ìëù ùåøàî

æ åðéáø íëåúáå"íù úåðáøä úåãåà äëøòîá ÷ìç åìèð ì ,îåéäù äùò 'éä êë' )ò"éù íéñøèðå÷äî àöåéä ô"æà ì ,å÷á èøôáå 'éåìâ áúëî(.  

øòáéåà øôëä àöîð èòâéñ úåìéìâî úçàá ùåøàîøàîá- ïðøî èåâéñ øéòáù íéðáøä ìâã úçú äéäù àùôà
áì áèééä ,åé úùåã÷äå"öæ íééç éöòäå è"ì , íøåà éðø÷å äìåãâ äúéä èåâéñ úéáì íéøîúä éöò ìù íúòôùä

äøãç  øôëä íëåúáå íìâã úçú íéðåúðä íéøôëäå úåøééòä ìëì"øòáéåà-àùôà " úåðáøä ìù íîöòî íöò äéäù
èåâéñ øéòã.  

ôøú úðùá" å÷ìçúð âéé÷àååàìñòëòùèå àéðòîåø úåðéãîä éúù ïéá ùåøàîøàî úåìåáâ , äøàùð èåâéñ øéòäå

àéðòîåø úðéãîá ,øòáéåà øôëä -éä àùôà 'ééëòùè ìåáâì øáòî ,òå"ä ë äæá åàöîù øôëä éáùåúî äîë åé
 àìúîàáà áø íäì øåçáìå èåâéñ øéòä íò øù÷ä úà ÷úðì"íäìùî ã , øéòä éðô åéäù èåâéñ éãéñçå éãéîìúå

ä éàøéå íéîëç éãéîìú 'åæ äòöäì ó÷åú ìëá åãâðúä íéøéáâå ,øòáéåà äúéä íéðùä ìë äæù åðòèå- úôðñåî àùôà
èåâéñ øéòì ,æ íééç éöòä úîëñä éìáåö"øçà áø øåçáì øùôà éà àøúàã àøî àåäù ì , ãâð äøéçá äùòî ìëå

ó÷åú äì ïéàå àîìòá àôñç àéä éøä åðåöø ,õöåçä ìåáâäå  øù÷ä úà ÷úðì ú÷ôñî äáéñ åæ ïéà àùôàì èåâéñ ïéá

÷á úåðáøä íò"èåâéñ ÷ ,äâä àøúàã àøîä ìù åçåø ãâð àéäù èøôáå"öæ íééç éöò ìòá ÷"ì.  

 äååäúð äæ êåñëñéãà ú÷åìçîìøòáéåà øéòá äø-àùôà ,äáéøîä úáéñá úç÷øîì êôä øôëä ìëå , íéããöä éðù
äâäì åððçúä"ø ö 'öæ é÷ñðéùåã éáö óñåé"ãáà ì" èñåç ÷]áàâ ìàøùéã àòøàã àøî íéîéì"äéò íéìùåøé ã"÷ [

åúòã úååç úàå åúòøëä úà ìá÷ì åçéèáäå åéðôá ïééãúäìå íäéúåðòè úà òåîùì íéëñéù ,åîúçå  íéããöä éðù
äðòîå äðòè íåù éìá åéô àöåî íéé÷ì ïéøåøéá éøèù ,äâä íéëñä íúçèáä øåàìå" úðòè òåîùì èñåçî ö

øáãá òéøëäìå íéããöä . àöé äëìä øáãá ïåéò øçàäâä ìù åðéã ÷ñô" èñåçî ö äøåú úòã åúòã úà òá÷ íù

øòáéåàì ïéãä øîåç ìëá øåñàù-èåâéñ ìä÷î âìôúäì àùôà ,äâäå"öòä ÷ äáø àåä íééç é
áàå"øòáéåà øôë ìù ã-àùôà ,èåçùìå úåøåäì åãé úà ùéà íéøé àì åúåùø éìáå.  

ñôì ÷åæéç éáúëîá æà åàöé ïë" ã ìùäâä"öæ èñåçî ÷"ì ,ø íéðåàâä 'éîçð óñåé 'áà øòöéðøå÷"ùéìòñ ã ,ø '
áà ãìàååðéøâ óñåé íäøáà"øàååâðåà ã ,ø 'îùåáà ìéâðò ìà"ìùéîàãàø ã ,ø 'àøùé íéåáìèééè ì÷åé á÷òé ì

áà"òååàìàåå ã ,ø 'áà ÷éøà øéàî"àðøàè ã ,øå 'áà ïàîøòáòéì éëãøî ïøäà"ò÷ìéá ã , ãçàë íìåëååøéäæä  úà

åîä úåàøåäå èòâéñ øéòî âìôúäì íäì øåñàù àùôàøòáéåà éùðà"åùä úèéçùå äøåñà íäìù õ"åð àåä á"è .
)åñôãð íéáúëîä , ïåçøéá"íéîëçì ãòåå úéá "øî"ôøú úðù ìåìà ç"ë úøáåç äéðù äðù â"à(.  

æ åðéáø íâ"àùôà úìéä÷ì ùãå÷ áúëî áúëå äîçìîì íéàöåéä øåãä éìåãâ ïéá æà äðîð ì , åáúëî úéùàøáå
òáì áåø÷ àåäù óàù ùéâãî" ã)äâä éçà"íééç éöò ìòá ÷( øáãá ïåãìå úåøåäì àá àì àåä ìáà ,éä øáë äæ øáã éøäù ' éðôì

éáä"èñåçá ã , êàæ èñåçî ïåàâä ìù ïéã ÷ñôä úà åîéé÷éù íøéäæäì àá"ì ,)ãá ñôãð"ç íéáúëî é"ñ á"ä(.  

äâä ùãå÷ áúëîá íâ àöé ïëå"öæ éëãøî éùåáì ìòá ÷"ñôä éðôì ãåò ì"ã )ãð 'åùá"ç ú"åà à"éñ ç 'é"à(:  

מרוצה ברצו
  כי הדיי
 צרי� להיותה "נ' ברכות ד' מ' ד שהוכיח מגמ"שי' ח סי"� שיק באו"מהר' תש ב"לפימ
ט "י' מ סי"ס בחו"ה וכ� מורי� דברי חת"ז נמל� במרע"ת עכ"מלא חכמה ודעת מהשי' בצלאל שהי' דאפי ד"הראב

  .ש"עיי

� שיק "ש מהר"וכמ י אינו מרוצה לקבלתו ולא להוראתו אסור לקבל הוראה ממנו"ד נ"וכיו
 שהגאב

ו דהדיי� והמסייע להרב אינו אלא לפי דעת הרב וקבלת "קי' דברי ריבות סי' ד ובפירוש נאמרו ונשנית בס"רכ' ד סי"ביו
' � וילי� לי"ג לעני� ש"נ' ח סי"א והובא באו"הרשב' ד והוא היוצא מדברי ת"י' הרי בשמי� סי' בת' הצבור אינו כלו� ועי
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' ואפיה ד בגבולו אשר ממונה מקהל להרבי� תורה ולהורות נת� בלבבו מסולק הכל מיד הצבור ובידו נתונ"ד באב"דהה
� אלשי� "ד הספרדי בעובדא דמהר"ש בגוו"כמ' מקהל הוה כחספי' ב או אפי"קיבל חתימות מאיזה בע

 תי וקבל"ה מועיל שו� חת"שיי� לירושה בנו של הרב ול' שלמה אלקב� מיחה לקבלו במקו� שהי' מהו' אשר הג
  .ל"עכ, שהקאנסעס אינו כלו� כמוב�' דאתרי' ו במקו� מרי"ד ק"כ בנ"וכש

àñøàîè :äéáø úìá÷ úòá"öæ ÷"áàì ì"øéòä ã. ãáä úáéùé øçà"ìáæá ö"é íéããöä éðùî à"ñôä ì" úøñåàù ã
åæ øéòá ä÷åìçä éøîâì ,áøä úøéçá éðôì ãåò äìéçúä ú÷åìçîäù íéãâðúîä úðòè éôì íâ . íåúçä ìò åàáå÷ä '

ïééì÷ íåìù á÷òé ,áà"ïéîìàä ã ,÷ä 'âñ àãåé"áà øòðæàø ì"ãéäìò÷òñ ã ,÷ä 'ë äîìù íäøáà"áà õ" ã
àååò÷ñéø.  

áúëî ÷éúòäì éåàøåáî ÷åöæ èøòôöàøî íàèùøòáìàä øæòéìà íåìù éáø ïøî ùåã÷ä áøä"ì:  

א� הפע� לא אוכל להתאפק ולצאת מגדרי  ,בכתבי� באיסורי� וחרמות והסכמותהג� כי אי� זה דרכי מעול� לבוא ...

לא תאבו ולא תשמעו לקול המחלקי� והשמרו מללכוד ולבקש ולהתחנ� ולהזהיר את אנשי� התמומי� ישרי לב 
ועיי� בפני� יפות בקרא " האשה אשר אמרה גזורו לא היתה א� הילד"א "ח מכה"וכמאה ,ברשת המחלוקה

כ "ע, דלא תתגודדו כי ע� קדוש אתה ששניה� באי� משורש קדושה אחת ומעלת ישראל כשה� באגודה אחת
  .שה כמותה ירבה בישראלאיסור גדול הוא לחלק מעדה גדולה וקדו

æå"äåàâä ì" íàèùøáìä ïúð ìàéçé éáø ööæ"ì, ãáà"áåéãøàá ÷:  
דבר זה כבר  ,ד אשר נמצא בקהלתכ� איזה אנשי� שרצונ� להפרד עצמ� להיות עדה בפני עצמ�"מכתבו קבלתי וע

  . ק שאי
 יכולי
 להפרד"מ שי"ת מהר"נפסק להלכה בשו

אלא לכל קהלות לה להיות כל אחד בונה במה לעצמו ולא לבד לעיר סאקמור כי מדבר הזה יוצא תקלה גדווזאת עוד 
איסור גמור שיפרדו לעצמ� מתו� העדה כ לדעתי הוא "עבכל קהלה  ז מחלוקה וחלוקה ותקלה"ישראל ויתרבה עי

קהלות ולא אאמי
 על שו� אנוש שעוד זיקות היראה בלבו לקבל עליו דבר הזה להחריב עיר וא� בישראל בקהלתכ� וכל 

  .ישראל בשביל כח נצחו

ו "ולולא שהרופארמע אשר רצו ח, וכמה כרוכורי� כרכו עצמ� דור שלפנינו בחלוקות הארטודאקסי� מהראפערמע
להירוס ' וגברו יד� לכו� היראי� להיות כפופי� תחת� ובראות חכמי ישראל כי יהי' להרוס כל מנהיגי ישראל וכפרו בד

לא כ� קהילתכ� אשר נודע שכל הצדדי� וקהלתכ� מתנהגי�  ,מי ישראל התירו לחלקק א� אז בקיבו� כל חכ"כל התוה
' ו הקהילה ירצו לשנות זיז כל שהו מכל מנהגי ישראל וכול� נאמני� לד"עצמ� בדרכי התורה ויראה ואי� שו� חשש שח

תאוה יבקש נפרד היינו כ פשוט כבעיתא בכותחא שאיסור גמור הוא הפירוד וקורא אני עליה� ל"ולתורתו בכל עניני� ע
  .שנפרד הוא א� תאוה ועצת היצר לכח הנצחו�

דעתו לש� ' קת א� כי מתחלה היוה שבכל דבר המחל"ווע זללהיז הצדיק הקדוש משינ"ושמעתי מפה קדשו של דו
שמי� כאשר נמש� המחלוקות אסור לעשות שו� דבר תימה וחדשות בעיני העול� כי זאת הוא א� לסיבות הנצחו
 ורוח 

  .ש"כוונת� לש' ל הוא ולזאת א� כי יוכל להיות שבתחילת המחלוקה הי"א רח"סה

ו כל הקהלה לבאר שחת ושמעתי מכמה וכמה "כ על דעתו הוא א� פתוי היצר למע� הפיל ח"א� עתה בטח לעמוד כ
ד "ת� הביכ בודאי הוא איסור גמור וא"פה במרח� בקי� הזה שדבר הזה הוא תקלה גדולה לכל המדינות ע' רבני� שהי

' עמכ� לטוב דברי מחו' ת יהי"והשי' אל תחשהו בזה ולעשות כל מה דאפשר למנוע הדבר ובטח תעשנו ידיכ� תושי
  .נ"ט בספר� של צדיקי� גמורי� ויתפלל ג� בעדי לישועה בגו"ה באהבה ויתבר� בכחו"ב דושת"וש

æå"äâä ì"÷åöæ ãéåñàðî ÷"éæ åðéáøì áúëù äî ì" ò)îá ñôãð"óã ùãçä î ë"æ(:  

ק "ס לכבוד קדושת האי גברא רבא אהובי ידיד נפשי הרב הגאו� הצדיק בו"ר וכט"ושוי, זכר עמלק תמחה, בירח שמחה
ק אראלי� ותרשישי� אור ישראל וקדושו רכבו ופרשו "ע בנש"ח בר אבה� עילאי� צדיק יס"י פה"ש נזר ישראל עה"חו

  .אור� ימי� ישביעהו ובישועתו יראהו ו"גליל יצק קראלי וה"א האבדק"ב שליט"ה יואל ט"ת מו"כקש' וכו

                                                 
áî éò 'ò åðéúøòäá"äâä ã"öæ ùèà÷ðåîî ÷"åìà íéáúëî øå÷î ì. 
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ש מר ניהו רבה שכמותו ירבה בישראל למר ולתורתו מצאתי את עצמי מחויב בדבר לעוררו ולומר היות שאנשי "אחד
ת "כ
 לעול� חלק הרע שונא חלק הטוב ואולי כשיעזור השי' וכבר היק סאקמיר מערערי� נגד קדושתו "דלא מעלי בק

ה לראש אולי ימא� כבוד קדושת "דש� שיצליחו ויצליחו לקבל עליה� כבוד קדושת מר הדרגקת' יראי ה ,לאנשי�
ל על ואלכה נגדי� גבי "ה להאיר אורו בתוכ� אמרתי כי מי אנכי לומר דעתי העניה בזה א� מחמת שאמרו רז"הדרגקת

ק סיגעט "ל וגבי דק"הנח מה נעשה אחר פטירתו ואמרו פסוק "ס גבי ריב"י בשוה ל� כמבואר בש"ה פרש"יעאע

א "ע ועכי"ה זי"ג משינעווע זצלקה"וכתב רבינו הגדול רשכבהה "ר זצקלה"שנפרדו ממר אביו הגאו� הקדוש אדמו
כ טובה "ע ל"כנ' בזה שכל זמ
 שלא יתבטלו המהרסי� לא יתבטלו הגודרי� ומהאי קרא נסעה ונלכה נגדי� וכו

לקבל המשרה על שכמו ובזה אצא ואשתחוה הקט� והשפל  ה"ק הדרגקת"גדולה להעמיד הדת על תלה שימלו� כ
  .ל"ר ומצפה לבשורות טובות ומאוה שמחת ימי הפורי� וכשרו� ימי החג הקדוש הבע"ה האה"הדשת

*  

ò åáúëðù ùãå÷ éáúëî éðù ÷éúòäì éåàø äæ óðò íåéñìå"äâä é" íéðáøä ï÷æ ÷öæ éëãøî éùåáì ìòá"ì  äéäù

ä åðéúåáø ãåáë ïòîì íéîçåìäî÷ 'åé úùåã÷ ìòá"èåâéñ øéòá è ,øäî ïøîå"è é"öé øàîèàñ øéòá á" å] øùàë
ñøèðå÷ä úîã÷äá åáúëî åð÷úòä .[äâäå"öæ ñééåå ìéùðà øùà éáø ÷"áà ì"öé åìàôòéãàð éãàìéñ ã" å]ãð 'å÷á '

ùãå÷ éáúë.[  

æ"äâä ì"öæ ñééåå ìéùðà øùà éáø ÷"áà ì"öé åìàôòéãàð éãàìéñ ã"å:  

ק "אתמול באתי לביתי מאר� יו� אשר הייתי שמה איזה שבועות ומצאתי מכ, חמש מאותה וקידה "אחדשת

' ה( א"ד בעל הלבושי מרדכי שליט"ו הגאו
 סבא קדישא מופה"העתק פסק דינו של אדומ, כ"דהד

יבה א ינוב בש"ו הגאו� הקדוש שליט"ואדומ, ברו� שמסר עולמו לשומרי�, וברכתי ברכת הנהני�, )יארי� ימיו ושנותיו

  .)אשר כל אלה נמצאו בו, מגילה במה הארכת ימי�' כמבואר במס(ובדי� הוא שיטול שכרו , טובה

וא� היינו רוצי� , ואי� חכ� כבר נסיו�, כאשר הנסיו� הוכיח בסיגעט שאי� בני מדינה אחרת מביני� כזאת...

איזה קהלות באונגאר� ' לא נשארו לנו אפי, צבאות להתפרד תחת מסוה החסידות' לית� רשות למחבלי כר� ה

לה� אשר ' יאמרו בפשיטות שה� נעאלאגע� ויהי, מתמוטטי� כל הקהלות באמתלאות כאלה' והי, בלי נפרדות

  .'ומה לנו ולה� לבנות בית ה, לה�

ע "ואקוה שכל מי שמבי� ורוצה להבי� האמת יודע שאי� מקו� פה לית� רשות לחלק ולהיות לעדה בפ

דשכיחי נדרי� ' בגמ' ועיי ,ולכל רב בעירו יש שונאי� ומחרחרי ריב, חדשואי
 זה שו� דבר , ק"עפתה

 
ודבר שפתי� בזה א�  .ולא עלתה על שו� בעל דעת שמפני זה רשאי� לחלקאפיקורי דמצערו רבנ

  ...ט הנכבדי�"ולאקרו, ושלו� לדייני ישראל, למותר

æå" ìù åùã÷ áúëî ì éëãøî éùåáì ìòá ïåàâäðä áúëî áñåî åéìòù"ì:  

ואי
 להשגיח בזה כלל על ' ז להפרד מקהל ארטה"מה עני
 מחלוקת זו להתיר עיומבלעדי כל זה לא אדע ....

   .שנקל למו לטעות בזה' איזה רבני גאליצי

כזה אשר יתלקטו בכל עיר ריקי� ופוחזי� הרוצי� בהפקירא  ,עוד לחשות לדר� מעוקל לכ לא נוכ"ע...

במעטה החסידות ובתואר וימצאו מפלט למו  ,רכי התורה והיראהולפרוק עול מרב� שרוצה להדריכ� בד
הלא כ
 עשו בסיגעט התעטפו במעטה , קנאה לכבוד איזה צדיק ויחרבו הקהלה ולהתיר איסורי�

  .?...ומדוע נחריש לעיר  ,ל והיראי�"ק ז"ז הרבני� הגאוני� החישו לעזרת הרהגה"החסידות ועכ

ובטח לא ניחא � גרונ� כי א� האפיקורסות וחרו
 א� עבור צעקת שאי
 רוח החסידות מדברת מתוהלא ידוע 

ו כאשר נדע בטח כמה חסידי� "ל בעלמא דקשוט שיקרא שמו על המחלוקה זו ח"ז...כלל למרו� קדוש ישראל 

  .בערמה לכבודו... במדינתנו בושי� מהנעשה ב... אמיתי� 
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שאי
 ולהשמר מטעות ' אהלי אנשי� וכו להרי� קול ולהודיע הסירו נא מעלכ החיוב על תופשי התורה "ע
ל ואסור להפרד מהקהל ומהרב ה
 מתקנא וה
 "חכמז שו� תירו  ואמתלא נגד הירוס תקנות

  .מדינא

ולערב עני
 דחסידותא בעני
 רבנות ד "ק האב"ובפרט להדפיס דברי עזות וחציפות נגד ההגה
ה דאסור לקרא "וה ,ור לקבלוי לשו� הרע שאס"רבני� עפוכל המכתבי� שנכתבו מה והנהגת הקהלה

  ...בי� הללו ומחויבי� לדונ� בשריפההמכת

  ו"ק מאד יצ"מרדכי ליב ווינקלער ק' הק
  ת לבושי מרדכי"ס שו"בעהמח

ãòì íéîéé÷ íé÷éãö éøáã ,äìàë íéùøåôî íéøáã éøçàù äîåãîëå ,î úåôñåäå íéùåøéôíéøúåé...  
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  אחרית דבר
ולא יכניס את , ושומר נפשו ירחק מה�, בונ� בחומר העני� עד היכ� הדברי� מגיעי�אחרי הדברי� האלה החי ית� אל לבו וית

רוצי� לטשטש פורשי� א� שהו. בספק ספיקא ליגע בלטותא דרבנ� הראשוני� כמלאכי� אשר דבריה� גחלי אש' עצמו אפי

ותא שאפשר להקל בה א� ימצאו או מילי דחסיד, מנהגמ� איזה כא� המדובר שאי�  יש להתבונ�  ,ולהכניס ספיקות באיסור זה

כמבואר בלשונות כל הראשוני�  ,ושמתא, ולטותא דרבנ�, חר	כי המדובר כא� מאיסור חמור שגזרו עליו ב, צירופי� לקולא

  .ובכ� מי ירהיב ומי יעיז להקל מספק בדברי� חמורי� כאלו, והפוסקי� המובאי� בתו� הקונטרס

  תועלת קהילות בני ישראל בכל הדורות
, מאורי הגולה בערי אונגארי� ושאר קהילות הקודש' זאת היתה היסוד מוסד אצל רבותינו הק', אני לכל אשר יראו�חבר '

ע בדברי תורתו "ק זי"והארי� בזה רביה, יש תנאי להיות חבר אני לכל אשר יראו�' שפירשו כוונת הפסוק שכדי להיות ירא ה

  .  פ"כ

ט הקהילה ועליה� רב "ל אחד היה שיי� להקהילה שבראשה עמדו אקרושכ, וזאת היתה כח הקהילה בכל דורות ישראל

ל אודות אנשי� בעיר "בעל בר� משה זצ' כידוע שסיפר מר� רבינו הק. ובידו כח ההנהגה בעיר כפי אשר ראו עיני תורתו, העיר

כ� ידוע בזה רבות . יה�והוכרחו לשפר מעש, י שלא קיבלו בניה� לתלמוד תורה"ד הישר ע"סיגוט שלא עשו כהוג� והעמיד� ע

  . ט שא� אחד לא התנהג כהוג� התרו אותו שידחוהו מהקהילה וכהנה וכהנה"שזאת היתה הכח להרב ואקרו

', עוד מעט וסקלונו'ה "וכבר אמר משה רבינו ע, ה היתה מחלוקת בישראל"ומאז היתה ישראל לגוי עוד בימי משה רבינו ע

א "ג ח"מהדו(ת שואל ומשיב "וכבר העיר בזה בשו, היה מחלוקת בכמה וכמה עיירות וכ�. ואי� זה גוזמא שהלא התורה מעידה כ�

כ כל בני הישובי� הקטני� יעשו ּבָָמה לעצמ� והיו� יבחר לה� הרב הלז ולמחר כשלא יפסוק לו כרצונו יל� לו "שא) ב"ס' סי

כח מרא דאתרא והנהגת ' לדורות שיהי ומעול� ידעו שזהו דבר נחו$. ל"עכ, כ תפוג תורה והדברי� פשוטי�"למקו� אחר וע

  .כ מי יאמר לו מה יעשה"דאל, הקהילה בהעיר

  נחיצות כח ההנהגה בזמנינו אלה
מה נאמר בזמנינו באשר רוחות השונות , ז היה בזמנ� באשר היה לנו גדולי תורה ארזי הלבנו� שהאירו בגודל קדושת�"וכ

וכי אפשר , ורבי� חללי� הפילה, יע הול� ומתפתח במהירות נפלאהוכאשר ידוע והטעכנעלוג, והטמאות נושבות בכל העול�

  ... ?כ היו�"היו צריכי� לקהילה משא -כ גדולי� "שלא היו הנסיונות כ -אפילו לטעות ולומר שדוקא בימיה� 

ה כל ששיי� לקהיל, שאות� השייכי� לאיזה קהילה שהוא, א להכחיש"וכ� הוכיחה המציאות ג� בימינו כאשר הוא דבר שא

א� יאמר , מי יאמר לו מה יעשה, כ מי שאינו שיי� לשו� קהילה"משא. ד הישר א� יש טענות עליו וכדומה"אפשר להעמידו ע

אשר בי� כל כ� תושבי� , פ כא� בעירינו קרית יואל"וכ� ראינו כמה וכמ... לו מישהו איזה דבר יל� לקהילה אחרת עד יעבור זע�

  . בר היותר מועיל לתק� זה  היה כח הקהלהוהד, לא ימלט דברי� הצריכי� תיקו� 

ולא נפרט רק , י כח הננהגה בעיר להעמיד הדת על תילה בכמה וכמה עניני�"ותהלה לקל יתבר� זכו בעירנו קרית יואל ע 

פ "י שאינה ע"א להביא לכא� פלע"וכל אחד יודע שא, ז השגחה מליאה מועד משמרת מחנינו"שיש ע ס"פלעי: מקצת לדוגמא

ר הוא מלווה באיזה "שעפ, ס של נשי�'כ� הוא ג� בפארטי ,ס'פארטי. כיו� שהוועד לא יאשר אותה, או בשפת הענגליש ,המסורה

ע "הכתב, באופ� שרוח חכמי� נוחה הימנו' שיהי ,ט"אדווערטייזמענ. ז שו� השגחה בשאר המקומות"וכי יש ע, י או מעי� זה"פלע

  .מה לפרס� ומה לא' מקבלי� הוראות וכדו

 �אמנ� עצ� דבר זה שיש  זה שיש מי ,   במצבינו כהיו� כאשר אי� הכח הראוי בכלל ישראל לגדור גדר ולעמוד בפר$וא

יש כמה וכמה משפחות שלא מצאה מנוח בעירינו , בעבור שמירה זו ,בכלליות, מונע הרבה מכשולות , שמשגיח על עניני� אלו

ועלובה עיסה כידוע שאחד מאות� . והדבר ידוע, פי שנקרא בלשונ�כ' פרעשור'והעתיקו מושבת� לערי� אחרי� מחמת ה', הק

ר שיש בקרית יואל על כל "� דיברה ש� בגנות וגנאי על הפרעשו"מעיתוני העכו' ע יצאו לתרבות רעה באיזה אינטערוויו לא"של

  . מרא דאתראוכל זה הוא רק על ידי כח הנהגת העיר על ידי ה, המקובל לנו' פאנאטישע'מי שאינו מתנהג בדר� ה
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  וכי על דעת זה בנה רבינו העיר
יש , כל האמור למעלה בעני� קהלות נפרדות א� מותרי� מצד הדי� או לא, וכ� ג� מצד ההלכה, ז מצד השקפת העני�"וכ

ה "רק הרב ה, קהלה שבחרו ברב' בעיקר כמו שכתבנו בפני� דקרית יואל לא הי, מקו� עיו� רב א� שיי� בכלל לגבי קרית יואל

  .ורצה שישאר כ� עד ביאת משיח צדקינו, ובחר באנשי�' ע הוא שבנה הקרי"ק זי"ביהר

ליצנות , ולא אחר הסתלקותו, ב אחד"תחת בעה' הקרי' חי על האדמה רצה שיהי' ז שהי"וא� שישנ� לצי� שאומרי� שרק כ

תש כח קרוב לתשעי� שנה ישראל  רב� ומאור� שלומופר� מעצמו שיהודי זק� , זו הוא הבל ורעות רוח וטפשות ורשעות ביחד

והאומר כ� הוא כופר בעיקר , כ יל� הכל לטמיו�"אחמתו� הכרה והסכמה שרק לכמה שני� שיש לו לחיות ' הוא יבנה קרי

ע שהוא דאג לדורות הבאי� והעמיד מוסדות ועיר מקלט שיוכלו להתנהג בדר� התורה "ק זי"קדושתו וגדולתו של רביה

  .ב"דקינו בוהמסורה עד ביאת משיח צ

  רק  קיבו� אנשי	, אי� כא� קהילות נפרדות
לה� ' דכל הדיו� בעני� קהילות נפרדות הוא במקו� שצד אחד בחרו ברב אחר שיהי, חו$ מזה אי� כא� דיו� של קהלות נפרדות

ירא שמי� ח ו"כ ת"ואותו רב הוא ג, וסרי� למשמעתו בכל דבריו לקולא ולחומרא, מאותו רב המורה דר� וה� מקבלי� מרות

  .ע"ועומד על המשמר לקיי� כל קו$ וקו$ שבשו

שלא קיבלו עליה� רב מיוחד להנהיג אות� בכל עניני העיר , אמנ� המתפרדי� בקרית יואל אינ� אלא קיבו$ של אנשי�

מה וכל אחד בונה ב, בפשוטו" איש כל הישר בעיניו יעשה"וה� מכריזי� שה� מקיימי� הפסוק ,  להיות נכנעי� תחת הוראתו

וא� , שכל אחד עושה לו בחינת שבת לעצמו, ויש לה� כמה קהילות, וכל בי עשרה עושי� בית מדרש נפרד לעצמ�, לעצמו

  .ד חרדי� לא רצו לקבל עליה� רב ומנהיג"כשיסדו לה� בית המדרש הגדול שלה� ביהמ

מחמת , � ביד� הכח לתק� דבר זהוכבר הודו כמה פעמי� עסקני� שביניה� יראי שמי� בכמה עניני� שעמדו על הפרק כי אי

  . שחסר אצל� כח ההנהגה כדבעי

ובקול סופרי� נדפס מכתב של רבינו החת� , ועל כגו� דא לא נאמר בשו� פוסק שיש לאנשי� כאלה זכות קיו� של קהלה

ר פשתה "בעוהד רופא הנפש "וע', ל אסור לדור בעיר שאי� בה רופא והדבר כולל לרופא גו� ונפש וכו"אחכז, ל"סופר וז

ר פרו$ במלואו וכל מקו� שיש מנהיג ומושל בשבט התורה "דבר אחד לדור הזה בעוה ,המספחת הזאת שלא לקבל רב ומורה

' א� לומדי העיר ומנהיגי' ואפי, והחוצפה ישגה' לא' אבל במקו	 שאי� רב יושב על כסא עולה הפרו� א, רואה לגדור האפשרי

  .מ אי� נביא לעירו"צדיקי� מ

ויש אשר אומרי� מי אדו� לנו אי� כל רב בעול� ספו� וחשוב לה� מגבהות� כי . 'וקדרא דבי שותפי וכו, ר אחד לדורועוד ַדּבָ

וכיו� , ע לנשיא והיו גדולי	 ממנו"יהושע קבלו עליה	 ראב' ק ור"שכחו כי רע, וא	 האמת את	, המה מופלגי תורה ואנשי מעשה

כי השלימי	 האלו לא חסו על כבוד	 נגד תקנת , נשיא עליו' ה הי"יהושע ואפ' רבי לר ג שקרא"וכ� בר, שנתמנה נשיא נהגו בו כבוד

 .ל"עכ ,ש"ע' הכלל שצריכי	 לשופט ומושל וכו

אפילו שיש ' קהלות שרבנות שלה	 פנויכאשר הנסיו� מעיד שכמה ) אגרות סופרי� מא(ל "עקיבא איגר זצ' כ הגאו� ר"וכ

ד ולשמוע "כי באמת שמא גרי� להיות כפו� יותר לרב אב כ מתמוטוטו מכמה עניני	"פח מופלגי	 מורי הוראה אע"במקהלות	 ת

  .ק"בקולו עכל

  את מה שאסרנו התירו ומה שהתרנו אסרו
, מגועינינו הרואות אי� שנתקיימו דברי הגאוני� הקדושי� והאנשי� האלה ירדו ירידה אחר ירידה במעשי� אשר לא יעשו

  . וכל דבר שהותר על ידינו נאסר על יד�, מותר לה�' י קהילתינו הק"נאסר עוהולכי� בדר� עקלתו�  שכל דבר ש
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וכאשר אמר , ]ל"ואכמ, הרשימה ארוכה[, א בכל פעולותיו"והתמודדו כל הכתות הללו לערער ולחלוק על מר� רבינו שליט

ואשר אסרת , את אשר התרת אסרתי, ואשר טמאת טהרתי, את אשר טהרת טמאתי" ח אחד בדר� צחות שה� אומרי�"ת

, את אשר קרבת רחקתי, ואשר החמרת הקלתי, את אשר הקלת החמרתי, ואשר שנאת אהבתי, את אשר אהבת שנאתי, התרתי

  ".נתיוא� להכעיס� נתכו, ואשר רחקת קרבתי

כאשר הגישו תלונות , ועבירה גוררת עבירה שכדי להשיג מטרת� ה� מוכני� ג� לערער ביסודות הדת בפועל ממש

הביאו דוגמא מה שהראשי " מינאריטערט"רודפי� את המיעוט ' שבקרי" דיסקרימינעישא�"על  "פעדערל קאורט"בערכאות ב

שומו שמי� על , בשביל שחיללו שבת בבית� וראו מבחו$ אי� שמעשני� ש�' הקהלה כפו לזוג אחד לעקור דירת� מ� הקרי

כ ראיות מקהלות נפרדות שמותר להפרד ולעשות "חוהראשי� שלה� מביאי� א, ל"זאת שכשיורדי� ה� יורדי� עד לעפר רח

  .כל מה שלב� חפ$

בידו ליקח מסדר קידושי� כל מתיר ' ועבריי� שירצה לקדש אשה האסורה לו מ� הדי� יהי, והנה כי כ� מי יודע מה יולד יו�

ר$ שלא ליגע מוטל על גדולי הדור לצאת במלחמת חרמה נגד� ולעמוד בפ' ת הי"ואפילו בלא חר� דר. ל"איסורי� רח

שאנשי� המכוני� חסידי� ואנשי מעשה בעצמ� , ת וסייעתו שראו ברוח קדש� ירידת הדורות"אמנ� ר, בקדושת� של ישראל

  .כ גזרו בחר� חמור שלא יכלו לפרו$ גדר"ילחמו נגד התורה ע

יאו שני אנשי� מכובדי� כאשר היש' ע קבע מסמרות ביסוד זה עוד בתחלת התיסדות הקרי"בעל דברי יואל זי' ומר� רבינו הק

ואי� ימלאו לב� להפקיר , א"וציוה רבינו שיכבדו סידור קידושי� את הדיי� שליט, וכיבדו רבני� חשובי� מאד, צאצא� בקריתינו

  .ע"ק זי"עני� הסידור קידושי� נגד רצו� רביה

  דברי	 חמורי	 עד למאוד
, ל"ל אמר פע� לאחד בזה"בנימי� בעלעדער ז' נגאר� רצ המפורס� באו"והגה, ובכלל חמור מאוד לחלוק על רב מרא דאתרא

האט ער , ווערט ער געשטראפט אוי  די וועלט' האט ער די זכי, טשעפעט א מרא דאתרא ווערט געשטראפט'זאלסט וויס� ווער ס"

ל במכתבו "ד קשאנוב זצ"ק רבי דוד הלברשטא� האב"וכה כתב ג� הגה". ווערט ער געשטראפט אוי  יענע וועלט' נישט די זכי

                                                                                                                                                         
íäá àöåéë íéùòðù ,äåà ìù íéúòä éáúëîìå úåðåèìùäì íéøñåîå"åãá íéøáã ò÷ä åðéúìä÷ ìò çéø ùéàáäì éãë íéø÷ùå íé '

ò ùãå÷ éøøäá åúåãåñéù"äéáø é"éæ ÷"åëå ò ,'ò"ëù éåàøäî ë" ïëéä ãò ïðåáúäì ïîæ åîöòì ç÷éìå àøåðä áöîäá úîàá ïðåáúé à

ðà áìî íðç úàðùäå ú÷åìçîä ùà øéñäìå øåáéöä ïî íéùøåôùë íéòéâî íéøáã äæéàìå"åëå ù'.  

áãä êåúá íù íéáúåëå÷ä åðéáøù òåãéå íéø 'éæ"éôà äâäðää çëä úà ùéìçäì äöøù éî ìëì ùéðòäå ãàî øéîçä ò 'éäùë '

ëå ñéôàäá íéãáåòäî øáåãîä"ç íäá íå÷ðéù øîàå ùãå÷á äìòîì ù"å , ïðáøã àúåèìå ïéãä úãî åá òâôé àìù åùôðì ùåçé àì éîå

çø"ì.  

äæá íéáúåë ïìäìå"ì ,ò"äáåùú àìà äúòå ïéà ë , øéñéùë"íéøáãä úåéúîà ìò úîàá ïðåáúéå åááìî úåøçúäå äàðùä à ,

åéùëò íéàöîðù áöîä ìò øòöå áàë áåøî íéøîàðä ,ùåçá íéàåø ìëùä ïéòá ïéèéáîùëå , úåøî íéìá÷îå íåúá íéëìåäù åìà ìëù

èéìù åðéáø úåòîùîì íéøñå"÷ä åðéúìä÷å à ,'ç ïéðò íåùá åìùëð àì"úåðåøçàä íéðùá å , äáøãà àìà úáçøäá ìåãâ ÷ìç íäì ùé

èøôäå ììëä úáåèì úåðåèìùä ìöà úåøåöðå úåìåãâ úìòôäá ÷ìçå äùåãâ äãîá äùåã÷ä éìåáâ , ïéðò ìëá íéîù íù ùåãé÷ äæî àöéå

ò òåãéë ïéðòå"ë. 

åéùëò íâ øîàð åîöò øáã åúåàå ,èéìù åðéáø ïøî úâäðä úìçúù"äùåã÷ä éìåáâ äáçøúä à ,ä ãåîéì åðéëåúá ÷æçúðå äøåú

ìéëäî äòéøéä øö÷ú øùà ãåòå äùåã÷å úåøùëå øåáéöá äìôúå .äôñáå" áåèäå øùéä ÷)çá"ì óã øôñä óåñá ù"ò à"á( ë 'à íëçì ' úàöì äöøù

äâä ãâð"éæ àðøàîà÷î ÷"ò ,ùîò"÷ ïîæã úåéðùîá ë"úéòéùú äòùá àéä ù ,ëå 'äâä íù"ø ÷"åúìçâî øäæéù à÷ñéìî ä , áúëå

ò ïúåàá éúéàø éðéòáåäðùå äðù ìëá èòîë øéæçîù úåøéé ,íéøùë íéùðà íä äîù ,òáä íâå" íéùðà íä íéúåù íä åéîéî øùà á

íéøùë ,æçàã àä éîåôá àìâøî øáëå"áå÷ ì"ãç åìåë ìàøùéå àúééøåàå ä ,úé åðéàøåá úà øéëäì ïéìåëé åðà ïéàù åîë åðééäã 'ò ÷ø" é

íøéëäì íéìåëé åðà ïéà ìàøùéå äøåúä ïë åéúåìåòô ò ÷ø"íäî íéàöåéù úåìåòôä é , øùà åðéúðéãîá ìàøùéî úåàî äîëù ïåéëå

íéøùë íéùðà íä åìéöá íéñåç ,ëò åéøçà øäøäì ïéàå øåîâ ÷éãö àåä éàãåá"ò ì"ù .é ïë éë äðäå"èéìù åðéáø ïøî ìò ì" ìëáù à

ãñçå ä÷ãöå äùåã÷å äìôúäå äàøéäå äøåúä çë äáøî àåä åàåá íå÷î.  

 á ãåò íéáúåëåäæá íáúëî êåú"ì ,éäéù äî äæä ìòîá íäì áø íãé íâ 'çø úåàëøòá äëéìä ïéðò ïåîää éðéòá ì÷éð" àåäù ì

äùî úøåúá ãé íéøîë áùçðå øúåéá úåøåîçä úåøéáòäî , ìåëé ãéçé ìëù øéåàá çøåôä øúéä äæî íéùåò íäìù øúñìô éáúëá íäå

úåàëøòì êìéì øúåî íà åîöòì òéøëäì ,òéäå úàæë òîùéäë ãéá øñîé äæë øåîç øáãù úòãä ìò äì" ìéáùá äæ äùåòù òéøëäì à

åëå åîöò ïðåâúäì 'åòé"åîøâù úåöøéô äáøä ìò úåøåøîá ãåò áåúëì åëéøàäù äî ù. 
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אשר כל החולק על דבר הכללי הנגזר ', מרבותינו הק, קבלה בידי, !את	 אהוביי ויקריי שמעי אליל "בזה) במלחמת מצוה ד� פו' נד(

סופו כי בניו יוצאי	 לתרבות ', וא	 כי הוא לא יסור מאחורי ה', א  כי הנו ירא וחרד מדבר ה, צ ובפרט נגד מרא דאתרא"מפי הגאוה

ומה נאמר בנדו� דיד� שיש בה� שניה� דבר כללי הנגזר מפי כל גאוני דור . ק"עכלה ,בנסיו� כי כמה פעמי	 כ� הואוידעתי , רעה

  .והשנית שחולקי� בזה על המרא דאתרא, ד הגדול"צ חברי הבי"הקוד� ובראש� הגאה

ברי� האלה וכיוצא ומה שראוי ל� לדעת שהד, ל"וז אגרת תימ�� ב"ש הרמב"וכמ, ואסור להתפעל מכתבי פלסתר שלה�

שהמכזב כמו שהוא מכזב בלשונו מכזב בקולמוסו ואי� זה , ולא יהיו ל� לראיה לפי שתמצא� כתובי� בספרי�. בה� שוא וכזב

 .והכסילי� הבוערי� ה� שיעשו אצל� לראיה אמתית הדבר בהיותו כתוב. נמנע עליו

  איזהו מחלוקת שהוא לש	 שמי	
היצר הרע מפתה ואומר שהיא לש� , תהיה מה שתהיה, ה כל מחלוקת"אבל בעו ,ל"וז) חלק שני דרוש ח(יערות דבש ב' וכ

כללו של דבר אי� ל� מחלוקת שאי� יצר הרע . ולמצוה גדולה להכניע בוגדי� ולשבר זרוע רמה וכהנה דברי� רבי�, שמי�

דע איפוא האמת א� היא כ במה יו"רק א, ש"ו לומר על מחלוקת שהיא שלא לש"וח, מפתהו ואומר שכל הכונה לש� שמי�

אי המחולקי	 ובעלי ריבות זולת הדבר שחלקו בו ומנגדי	 זה לזה ה	 אוהבי	 גמורי	 בלב , בזאת יודע באמת לש� שמי� או לא

ויתיצב , זהו שלא לש	 שמי	, אבל א	 אויבי	 ונוטרי	 שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו אות שמחלוקת	 לש	 שמי	, ונפש

  .השט� בתוכ	

אמרו כמחלוקת , ש"שהיא לש אומרי	כי בכל מחלוקת , ש"איזו היא מחלוקת שהיא לש, סימ� מסרו לנו חכמי משנהוזהו ה

אבל כמחלוקת קרח , זהו אות שמחלוקת� לש� שמי�, שאהבו זה את זה וכבדו זה את זה הנאהבי� ונעימי�, שמאי והלל

, כי למעלה אהבה ואיש אל אחותו, והיא שלא לש� שמי�ז, שהיו נוטרי� איבה ושנאה וכמעט יסקלוהו למשה וכדומה, ועדתו

  .ל"עכ וזהו לאות נאמ� בכל מחלוקת להבי� א� היא לש� שמי� או לאו

ושאינה , איזה היא מחלוקת שהיא לש� שמי� זו מחלוקת הילל ושמאי ,ליקוטי שושנהסו� ב נוע	 אלימל�ל ספר הקדוש "זו

כמו במחלוקת שלש� שמי� נאמר , ו לומר מחלוקת קרח ועדתו ע� משהלכאורה היה ל, לש� שמי� זו מחלוקת קרח ועדתו

ומי , א� העני� דהנה עינינו רואי	 כמה בעלי מחלוקת העומדי	 על הצדיקי	 ודוברי	 על הצדיק בגאוה ובוז. מחלוקת הילל ושמאי

מה בני אד� שכוונת� לשמי� יודע להבחי� א� כוונת� כדי לקנתר ולבזות צדיקי אמת א� כוונת� לשמי� כאשר יגידו בפיה� כ

דהיינו א	 אנו  ,א� בזאת יבחנו א� אמת את� שכוונת� לשמי�, וג� לומדי תורה נמצאי� במחלוקת זו באומר� כוונת� לשמי�

כי כ� הוא הדר� של הצדיקי� , רואי	 שחבורת	 שלימה כול	 כאיש אחד חברי	 בכל אופני	 אזי בודאי כוונת	 שלימה לשמי	

נפש� קשורה זה בזה באהבה רבה וחביבות ואוהב את חבירו יותר מגופו ולא יקנא איש באחיו בראותו גמורי� ואמיתי� ש

  .גדולות חבירו ישמח נפשו ויגל בלבבו ויצפה עוד לגדולתו שיתגדל ויתנשא יותר ויותר

ר התחברות אבל בשא, בערו כול	 כאחדיאבל א	 אנו רואי	 בני אד	 בעלי מחלוקת שאי� לה	 התחברות רק להמחלוקת 

, לבביה	 פרודות וחלוקות ולא יוכל אחד לראות בגדולת חבירו ויתאוה תאוה להיקו	 אשר ברגליה	 זה ממונו וגדולת חבירו יהי לו

אי� זה כי א	 רע לב וזדו� לב	 השיא	 קנאת איש  ,זה האות שאש התבערה המצה ומריבה אשר תבער בעדת	 יחד שכ	 אחד

רוצה  ,וזהו שאמר התנא ואיזה מחלוקת שאינה לש� שמי� זו מחלוקת קרח ועדתו .באמת' דמרעהו לדבר על הצדיקי	 עובדי 

ונמצא ג� ביניה� היה לב� פרודות וחלוקות רק נגד משה  ,ל"י ז"� איש והתאוו כל אחד כהונה גדולה כפירש"לומר שה� היו ר

ו לב קרח ועדתו נפרדות זה מזה אבל צדיקי� ל שהי"וזהו קרח ועדתו רמז כנ. רבינו היו כול� כאחד בעצה רעה לחלוק עליו

  .קרח' ז במאור ושמש פ"כ ע"מש' ועי. כ לשונו הקדוש"ע, ל"לבביה� דבוקות זה בזה וכל מעשיה� לש� שמי� וק

  אתה הראית לדעת
�למעל הראית לדעת גודל האיסור והחר� הנורא לכל מי שית� ידו , ועיינת בדברינו האמורי� לעיל, ועתה א� עיני שכל יש ל

  .לסדר קידושי� שלא ברשות הרב ומרא דאתרא בעירינו הקדושה קרית יואל, הזה

ואחריו רבינו בעל בר� משה , א להורות"$ שליט"צ הדומ"ל ושלח לכא� את הגה"ק זצ"י רביה"עירינו קרית יואל נתייסדה ע

ורה הוראה בלי רשות�  הוראתו אסורה והמ, א לרב העיר"טובי העיר לקחו את רבינו שליט' ט בצירו� ז"ל ע� חברי האקרו"זצ

  .וכמו שנקטו רוב האחרוני� כדברי החת� סופר שיש השגת גבול ברבנות העיר. חו$ מהיות� משיג גבול רעהו, ומבוטלת

רק בעצ� ההוראה כנגד המרא דאתרא רבינו , כ לא רק שכעת במעשה הסידור קידושי� חל עליה� האיסורי� חרמי�"ע

כ בזיו� וגנאי "ובפרט כשיש בה� ג. וכלשו� רוב� ככול� של הפוסקי� שהעתקנו לעיל, בטילהא "ליט$ ש"צ דומ"א והגה"שליט
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י הוראותיה� בא לבזות כבוד הרב בעיניה� ולשו� את כבודו לקלו� "ש כשע"שכ) כ' ג סי"ח(א "ת מנח"ש בשו"נגדיה� וכמ

  .ל"עכ, ד"ולשמצה וממילא לא יהנוהו במתנות הנהוגות אשר יובילו לרב אב

עוד מתקופת , ש הוא בנידו� דיד� בסידור קידושי� שיש בה איסורי� חרמי�"וכ, ז בעצ� הוראותיה� בכל שאלה שהוא"וכ

מי שהוא זה אשר לא יחוש ללטותא . � ועוד כאשר הארכנו במדור קדושת� של ישראל"הרמב, ת"הר, הראשוני� שהנהיגו כ�

  .דרבנ� בכל הדורות

ולאחינו בני ישראל בכל מקומות . שילמדו תועי� בינה וישובו מדרכ� הכסלה' לתינו להותפי, אנו אי� כוחינו אלא בפה

, אל תתנו ידיכ� במעל הזה, שאו ידיכ� קודש, א בקשתינו"צ יושבי� על מדי� שליט"ועליה� כבוד הרבני� הגאוה, מושבותיה�

וכ� למנוע את הסרי� , ות הרב מרא דאתראו לתת יד לפושעי� בסידור קידושי� של א ברש"שלא ח, ועמדו בפר$, העמידו גדר

ובזכות זה . ל"ש בסידור קידושי� כנ"וכ, בי� בהשתתפות בהשמחה, באיזה אופ� שהוא, למשמעת� מליקח חבל בהירוס הקהילה

  .פירצות עמו ישראל ברוחניות וגשמיות' יגדור ה

א יעמוד לנו "תיו של מר� רבינו שליטוע� כל התלאות האלה כח הרבי� וזכות אבו, ת יעזרנו על דבר כבוד שמו"והשי

ונזכה כלנו לראות בני� ובני בני� עוסקי� בתורה ובמצות על ישראל , להמשי� בדר� המסורה לנו מאבותינו ורבותינו הקדושי�

  . א"א בראשינו בב"וללכת עמה� לקבל פני משיח צדקינו ע� מלכינו רבינו שליט' שלו
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