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תש		ת כ"ק מרן ה	ה"ק מס		מ	ר
וזה יותר ממאה ושלשים שנה, בשנת תקע"ט, התחילו הפורצים במדינת 
אשכנז לעשות שינוים בבית הכנסת כמו בעמידת הבימה וכדומה, והיה זה 
ארץ  ושאר גדולי  זלה"ה  סופר  והחתם  הרעק"א  האדירים  הגאונים  בימי 
עמודי העולם, וכולם צווחו ככרוכיא בחומר האיסור כי נורא הוא לעשות 
איזה שינוים בבית הכנסת ממה שהיה מקדמת דנא, ותשובה אחת מענינים 
אלו נדפסה בשו"ת חתם סופר חלק ששי סימן פ"ו והאריך בפרטי איזה 
ענינים של מנהגי בית הכנסת שכולם ממקור קדוש יהלכו ואין להם היתר 
וסיים שאף אם אמור יאמר שאם לא נתיר להם איכא למיחוש להמרת דת 
ר"ל לא חשו חכמינו ז''ל לזה אלא חששו שישארו באמונת ישראל ויבנו 
חכמי  וביתוס בימי  כצדוק  בתרייהו  ישראל  לאמשוכי  ואתי  לעצמם  במה 
המשנה וענן ושאול בימי הגאונים ואין אחריותן עליני. והראה מקום לברכות 
ס"ג יעיי"ש. ובמקום אחר הבאתי עוד ראיות לדבריו ושוב יצא לאור שני 
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חיבורים מאחד מגדולי תלמידי החתם סופר זלה"ה ספר "מחולת המחנים" 
לעשות  האיסור  תוקף  של  הענין  בבירור  מאד  והאריך  תבור"  "הר  וספר 
איזה שינוים בבית הכנסת מהמנהג שנתפשט בישראל מימים קדמונים אף 
בדבר שאין לו טעם. ובהר תבור סימן א' מביא כי מאות מכתבים באו מכל 
גדולי ישראל מכל ארץ הקדושה וכל מדינות רוסי' וליטא ומדינת פולין 

ואונגארין שאסרו זאת בלתי הפוגות.

על  לא עלה אז  בבית הכנסת  שינוים  גם המתפרצים אז לעשות  והנה 
דעתם לעשות שינוי כזה שתהיה המחיצה באופן שיוכל להיות הסתכלות 
מהאנשים על הנשים, שזה ודאי אסור מדינא דבגמרא בלי ספק, ולא העיזו 
פניהם כל כך, אמנם כחמשים שנה אח"כ בשנת תרכ"ו, הגיעה הפירצה עד 
ככה שהפורצים התחילו לעשות מחיצות כאלו, ולזה בהפסק דין שנדפס 
לב  ובספר  וצדיקים,  גאונים  משבעים  יותר  עליו  שחתום  תרכ"ו  בשנת 
אות  זה  דין  פסק  העתיקו  אז  שנתפשטו  ספרים  בכמה  ועוד  ח"ש  העברי 
באות, וכתבו שם ט' סעיפים ממנהגי בית הכנסת. ובסעיף ה' כתבו: אסור 
לעשות מחיצה המבדלת בין עזרת נשים ואנשים, רק באופן אשר לא יוכלו 
להסתכל אנשים בנשים, רק יעשו כנהוג מימי קדם. וכן אם כבר נעשה לא 
יכנסו בה. וסיימו לבסוף וז"ל: ואלו בתי כנסיות אשר כתבנו שאסור ליכנס 
בתוכם, אין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכפורים, ואף אם 
צריך להתפלל על ידי זה ביחיד ביחידות. והאריכו עוד אח"כ לבאר שזה 
ואח"כ חתמו  בנועם דבריהם,  יעיי"ש  איסורין שבתורה.  יותר מכל  חמור 
על זה גם רבותינו הקדושים מצאנז ומזידיטשוב זצוקללה"ה. ולמען חיבת 
הקודש אעתיק לשונם, וז"ל מרן הקדוש בעל דברי חיים זלה"ה מצאנז: כל 
ואסור לשנות שום  והפוסקים  פי השו"ע  הדברים הנ"ל אסורים המה על 
מנהג ישראל בבנין בית הכנסת או באיזה נימוס ומנהג המקובל מאבותינו 
וכן  הקדוש.  שמו  וחתם  התחתונה.  על  ידו  והמשנה  הראשונים,  ומדורות 
כתב אח"כ מרן הקדוש מהרי"א זלה"ה מזידיטשוב, וז"ל: הנני באתי כיהודא 
ועוד לקרא ליתן תוקף לתורה הקדושה דת ישראל שיקוים ואסור לשנות 
ולנטות מדרך התורה הנמסר לנו ממעמד הר סיני וממנהג אבותינו התנאים 
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והאמוראים הקדושים כמבואר לעיל בחתימות הרבנים וכל השומע ינעם. 
השו"ע  פי  על  אסור  זה  שכל  בדבריהם  מפורש  הנה  הקדוש.  שמו  וחתם 
הזה לחלוק על האריות  בדור  ומאן ספין  איסור חדש  זה  ואין  והפוסקים 
האלה. ואף אם יתקבצו כל דורינו זה אין בכחינו להכריע אף צפורן אחת 
מהם, ואמרו חכמינו ז"ל אם הראשונים כמלאכים וכו' אנו כחמורים, אבל 
אך  כמלאכים,  הראשונים  לגבי  החמורים  כצפרני  אפילו  אנו  אין  אנחנו 
וממנהגיהם  מדרכיהם  עכ"פ  לשנות  על המשמר שלא  עומדים  היינו  אלו 

הקודמים לא היינו מגיעים לירידה נוראה כזאת אף בעיקבא דמשיחא.

טהרת יום טוב חלק ו'

ה	ר	ת הנצי"	 מ			ל		ין
מכת"י 	נ	 ה			ן ר	י חיים 	רלין 	צ"ל

לזכרון מה שהזהירני וצוה עלי מר אבא הגאון זצללה"ה הכ"מ, קודם 
להכניס  שלא  דוואלוזין,  ישיבה  ענין  על  נפשו  שמסר  דבר  על  פטירתו, 
נחלה  ומזה  הישיבה,  זו נסגרה  ולסיבה  חול,  מלמודי  לימוד  שום  לתוכה 
לי באזהרה שלא להסכים בשום אופן  וצוה  מחליו, אשר לא עמד ממנה, 
וללא שום הוראת היתר שבעולם, ואמר שהקב"ה רמז כל זה בתורה שאמר 
"להבדיל בין הקודש ובין החול", היינו שכל עניני חול המתערבים בקודש 
לא די שאין עניני לימודי חול מקבלים קדושה, אלא אף זו שעניני לימודי 
קודש מתקלקלים מהם, ע"כ לא ירע לך, בני, מה שענין זה גרם לי לצאת 
מן העולם ולהסגיר הישיבה, כי כדאי הוא הענין הגדול הזה, למסור נפשי 

עליו.
כדברים האלה דבר אלי ביום ג' כ"ו מנחם אב שנת תרנ"ב ווארשא". 

ביום ג' לחודש תשרי תרע''ג נתבקש רבינו לישיבה של מעלה, ומפני 
המקטרגים אושר כתב ידו ע"י הבד"צ, ובו הם מדגישים שכתב יד הרב 

הוא:
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נתברד לנו הבד"צ הח"מ כת"י הגאון הצדיק ר' חיים בערלין ז"ל, 
שזהו כת"י ממש, ואשרנוהו וקיימנוהו כדחזי.

וע"ד האמו"צ בעה"ח ז' טבת שנת העת"ר הבד''צ עה"ק  ירושלים ת"ו: 

נאום משה נחום וואלענשטין

נאום צבי פסח פראנק

נאום חייט מענדיל בהרא"ש ז"ל

 

תקנ	ת שנעש	 	נתק	ל	 		סיפת ר	שי 	מנהלי הישי		ת על פי 	עת מרן 
החפץ חיים 		הסכמת כל הרמי"ם 	מנהלי הישי		ת 	ה	סיפה שהיתה 

	ר		ין 	ימי כ"ח-כ"	 תשרי שנת תרצ"	 לפ"ק

להתחזק ביתר שאת בשקידת התורה ולימוד המוסר ויר"א. א( 

להזהר בעניני הדיבור שלא יהיה אצלם הפקר. והעצה לזה היא על ידי  ב( 
לימוד ההלכות השייכות לזה כמו ספר חפץ חיים ושמירת הלשון.

ביותר צריך לשים לב להזהר מהדברים הגורמים לחילול השם. ג( 

לפקח  מזכיר  יהיה  חבורה  ולכל  חבורות,  וישיבה  ישיבה  בכל  לסדר  ד( 
ולהשגיח על כל בני חבורה שלו ע"ד שקידתם בתורה והנהגתם ביר"א.

שלא להניח את בני הישיבה ללמוד לימודי חול זולת לימוד תורה"ק  ה( 
ויראת שמו יתברך כדאיתא בתנא דבי אליהו )פרק כ"ג( שכרתו אבותינו ברית 
במצרים שלא ללמוד לשון מצרים מפני דרכי עכו"ם שבהן )ר"ל בספרות שלהם(. 

וכמו כן בימינו מעורב בספרותם דעות זרות וספורי עגבים.

פה.  וניבול  ליצנות  או  מינות  בספרי  לקרוא  אופן  בשום  לחניח  שלא  ו( 
וכה"ג אסור לקרות בעתונים אשר נמצא בהם דברי תועבה הנ"ל.

כל מי שעוסק בקריאת ספרי מינים אסור להשהותו בישיבה. ז( 
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ב"ה

שמועה שמענו שיצאו אנשים לפרוץ גדרן של גאוני קדמאי צדיקי יסודי העולם 
ואמרו להכניס למודי חול בישיבות הקדושות.

כידוע מטרתן של הישיבות היא לגדל גדולי תורה אשר יראת ד' היא אוצרם, 
מעוטרים במידות טובות ובהנהגה ישרה וללא שום תערובת למודי חול ח"ו.

דעת גדולי  למדי  ומפורסם  ידוע  כאשר  הדבר  חומר  לבאר  למותר  אך  והנה 
לא  חוצבים להבות אש  הזהירו בדברים  דנא אשר  ובחו"ל מקדמת  הדור בארץ 
להכניס זמורת זר בכרם הישיבות הקדושות ולא להלכד ברשת ההשכלה האוכלת 
מנפש ועד בשר. אך כאשר בזמן האחרון ישנם כאלה אשר נפתו לעצת היצר הרע 

להכניס למודי בית ספר תיכון בישיבות.

על כן באנו באזהרה גדולה להרים מכשול מעם ה' ולהודיע כי דבר זה טומן 
בחובו סכנת חורבן והרס לשארית פליטת תורתנו בארץ הקודש וחלילה חלילה 

לפתוח פתח ולהכניס בישיבות לימודים תיכונים.

תררתנו  שדברי  ויעקב,  יצחק  אברהם  קודש  זרע  ישראל  בני  אחינו  ואליכם 
הקדושה חביבים עליכם — נקרא בקול גדול:

	ל תפרצ	 פרץ 	ח	מת החנ	ך הק		ש של 	ניכם 		ל תשנ	 	ת ה			ל	ת 
ש		ל	 לנ	 הר	ש	נים כמל	כים,

מסר	 	ת 	ניכם לישי		ת הממשיכ	ת 	ע		ת	ת 	ה	ה 	ת מס	רת הישי		ת 
	ישר	ל 	ל	 כחל 		ל	 שרק, 	ל תע	יפ	 	ת ה	רק של חיי שעה על פני 		ר 

ע	לם של חיי ע	לם.

ושומע לנו ישכון בטח ויזכה לראות מהרה בהרמת קרן תרתנו הקדושה בביאת 
גואל צדק בב"א.

וע"ז באנו עה''ח חודש טבת הא שתא תשכ"א לפ"ק בעירנו הקדושה ירושלים 
ת"ו:

דוב בעריש וויידענפעלד יחזקאל אברמסקי אליעזר יהודא 

פינקל יחזקאל סרני יעקב ישראל קניבסקי


