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  מבוא
,  לשונ,שמל שאבותינו במצרי נגאלו בזכות שלא שינו את "הנה ידועי דברי חז

וכ ה היו ונשארו מקדמת דנא שלשה הסימני העיקריי אשר הבליטו את ע , מלבושו
הנבחר אפילו בהיות נידחי ונאנקי מעול הגלויות שהשתרגו על צוואריה בלכת בגולה 

היו נבדלי מכל ע ולשו , א על פי כ בהיות נושאי את סימני היהדות האלו, אחר גולה
וכדאיתא בגמרא , וכל רואיה הכירו שה המה בני המל מלכו של עול,  זמבכל עת ובכל

  .מלמד שהיו ישראל מצוייני ש

רבי הונא בש בר קפרא אמר בזכות ארבעה דברי  :)ד"ל' רבה במדבר פ( וכה דברי המדרש
ו  ולשמעו לא הי,ולא היו קורי לראוב רופוס.... נגאלו ישראל ממצרי שלא שינו את שמ 

  .ש"עיי,  אלכסנדראי ולבנימ, וליוס לסטי,קורי לוליני

 שמבאר גודל קדושת שמות בני ישראל וגודל )'שמות אות ג' פר(ק בר משה "ועיי בספה
ש בדבריו "עיי, דהיינו שלא שינו את שמ' י וגו"ובזה פירש הפסוק ואלה שמות בנ, סגולת
  .היקרי

 לע הנבחר יש בכל שלושת סימני האלו חו מעצ היות סימני חיצוניי, בר
אשר ממקור , מסורות וקבלות לכל עדה ושבט לפי מנהגי אבותיה, סודות ורמזי עמוקי

  .טהור יהלכו

אשר על כ אמרנו להציג בפני קוראינו הנאמני מקצת ממה שליקטנו בשלש העניני 
כ נקטנו בכלל "זה אעפוא שיש הרבה מה להארי ב, וכל המנהגי שהסתעפו ממנו, האלו
  .ה עוד חזו למועד" ואי"ת לחכ ויחכ עוד"היש 

  
  

   הוא חיות האד- הש 
הנה ידוע מה שכתבו בספרי הקדושי 

וכל אחד , הוא חיותו ושורשוהאד ששמו של 

ואחד נסתבב מ השמי באיזה ש לקרותו כי 

י "וכ כתוב בכתבי האר, ממנו נמש חיותו

וכ מבואר , )ט"פרק נ(י הקדוש בשער הגלגול

  : ונציג כמה מה, בהרחבה בספרי החסידות

*  

 )שמות' פר(ק תולדות יעקב יוס "בספה

ט הקדוש "הבעש(דשמעתי ממורי . 'ואלה שמות וגו

כמו שתפיסת הגו הוא בגשמי שאוחז  )ע"זי

כ תפיסת הנשמה הוא על ידי קריאת , בגופו

מו וכ. ג ביש ניער משנתו בקראו שמו, שמו

כ בכללות יש , גו ונשמה' שהוא בפרט אד א

ושלומי , גו' יעקב נק' המוני ע הנק. גו ונשמה

. תואר ישראל ה הנשמה' אמוני ישראל הנק

להשפיע זה לזה כמו זכר , איש וביתו' ובזה נק

  .לנקבה

*  

 כתב המגיד )ז"אות רנ(ליקוטי יקרי ' בס

האד מושרש בשמו  ...ע"זיממעזריטש ' הק

והראיה לזה א יפנה האד מכל עסקיו .... אודמ

שינו שמשינו שמשינו שמלאלאלא
    מקור מנהג,שמות האדאודות 
ומנהגי שוני, ולתסג

 קול התאחדותינו



סא

א א יבואו בני אד ... ויעסוק בדבר אחד

הוא אינו פונה אליה ואינו , ומדברי אליו לנוכח

ג לפעמי אוחזי אותו באחד , שומע לדבריה

מאבריו בכדי לבטלו ממחשבתו א על פי כ 

אכ א יקראו אותו בשמו תיכ , אינו מרגיש

 והכל הוא ,מעסקיו וממחשבתויבטל אותו 

  ....מטע הנזכר ששמו הוא שורש נשמתו

*  

בדומה לזה ממש 

הביא ראיה תלמידו הגדול 

אלימל ' ק רבי ר"הרה

 בספרו ע"זימליזענסק 

 שמארי )שמות' פר(הקדוש 

לבאר בעני שמות האד 

או .... וכה דבריו הקדושי 

יאמר על פי דאיתא 

דהרוחניות והנשמה של 

אי בש שמות אד נקר

דעיקר הש הנקרא לאד 

כגו ראוב או שמעו זה 

הש הוא להנשמה ולא 

והחקירה לזאת להגו 

הוא שאנו רואי אד 

שהוא יש ורוצי להקיצו 

משינתו א דוחפי את 

גופו לבלתי יקראו אותו 

בשמו הוא יותר בקושי 

להעירו מא היו קוראי 

וזהו מחמת . אותו בשמו

נשמתו כשאד יש אזי 

עולה למעלה ויוצאת 

מגופו ולכ בקושי להקיצו 

משינתו על ידי דחיפת 

הגו מה שאי כ א 

, קוראי אותו בשמו

  .ק"עכלש

*  

וכ איתא בספר דגל 

 )בראשית' פר(מחנה אפרי 

זה ספר : וזה לשו קדשו

יש לומר . תולדות אד

 כמו שכתוב וש הוא הנשמה ,ספר גימטריא ש

 נפש חיה הוא שמו )ט"י', ית בבראש(ל "נחמ ז' ר

היינו שהש של אד הוא הנפש חיות של אד 

וזהו שמרמז כא זה ספר היינו , שהוא הנשמה

הנשמה תולדות אד היא לפי מעשיו הטובי 

של האד שנקרא תולדות לפי השתדלות 

  .פעולותיו כ הוא זוכה לאור נשמה והב

  רבי ישמעאל אומר

ע שבהיות ילד צעיר "העשיל מקראקא זי' ק הרבי ר"יסופר על הרה

לימי בא שדכ מפורס וג רב מפורס לבחו אותו עד היכ מגיע 

 בכל מקו ויאמר הרב אליו הנה שמעתי עלי להתפאר כי, כוחו בלימוד

ויפתח לו הרב סידור , והשיב כ, אשר יפתחו ל ספר תגיד בלא קושיא

בברייתא דרבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת בה 

  .פתח הילד על אתר ואמר' וכו

ישני ' ראשונה קושית התוס, הנה לכאורה קשה שלש קושיות

רשע היה ולא הא ישמעאל ,  אי קראו ליהודי בש ישמעאל).יומא לח(

אמר רבי , שניה כיו דאי פלוגתא הוי ליה למימר, מסקינ בשמייהו

ושלישית , ישמעאל ולא רבי ישמעאל אומר כמי שחולק על הקוד לו

 על מדה דכלל ופרט דאתי שפיר רק אי אמרינ ):פסחי ו(קושיית הגמרא 

יש מוקד ומאוחר בתורה בחד עניינא אבל א אי מוקד ומאוחר 

  .ה בחד עניינא דילמא פרט וכלל הוא ולא כלל ופרטבתור

על פי מה דאיתא בגמרא , אלא יש לומר תיר הנער בחידודו

, דכתיב ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, דישמעאל עשה תשובה

ולכאורה בשלמא אי , מדחלק כבוד ליצחק שמע מינה דעשה תשובה

רינ אי מוקד אבל אי אמ, אמרת בחד עניינא יש מוקד ומאוחר ניחא

דילמא באמת , מה ראיה מכא שעשה תשובה, ומאוחר בחד עניינא נמי

ולא חלק כבוד ליצחק אלא על כרח צרי לומר , ישמעאל היה קוד

  .מכא דבעני אחד יש מוקד ומאוחר

רבי , ולפי זה מיושב הכל בחדא מחתא וכ ה הצעת הדברי

, ה ישמעאל תשובהשמע מינה דעש, מדהיה שמו ישמעאל" ישמעאל"

דא לא כ לא מסקי בשמייהו ועל כרח א כ דבעני אחד יש מוקד 

ז הא דרבי "ל לפ"דא לא כ אי ראיה שעשה תשובה כנ, ומאוחר

זה אומר לנו שמלמדי מכלל ופרט " אומר", ישמעאל שקראו ש כזה

כ אי אפשר לדרוש כלל ופרט כי שמא "דאל, כיו דיש מוקד ומאוחר

  .            ח"ודפח, ט וכללהוא פר



סב

   ברוח הקודש נאמרה- י ההורי " ע- סגולת הש 
י "כידוע העני ששמו של הילד ייקרא רק ע

ועיי במפרשי התורה שנלאו לבאר למה , ההורי

י בתיה בת "משה רבינו נקרא כפי אשר נקרא ע

  . והדברי עתיקי, פרעה

והנה מקור הקדו לזה הוא במדרש 

 שלשה שמות נקראו :ל"זו )ויקהל' ריש פר(תנחומא 

ואחד  ,אחד מה שקוראי לו אביו ואמולו לאד 

 ואחד מה שקונה הוא ,מה שקוראי לו בני אד

  .ש"עיי, לעצמו טוב מכול מה שקונה הוא לעצמו

*  

הגלגולי ' בס 'ועי

והש : ל" וז)ט"פרק נ(

שקורי לו אביו ואמו 

בעת שנימול הוא נכתב 

כי אי הדבר , למעלה

ה "כי הקב, באקראי

מזמי אותו הש בפי 

,  ואמו שיקראוהו כאביו

יהושע ' מאיר ור' ולכ ר

  ....בדקו בשמא

*  

' וכ איתא בס

ק "להאוהחה' חפ ה

 כל שמות :)ג"ברכות י(

שקורי האבות לבניה 

ה ה שמות 

' העיקריי שקורא ה

, לנשמה בעול העליו

נות בלב האד ' וה

לקרות הש ההוא לבניו 

, לנשמה' כש שקרא ה

  .ש"עיי

*  

וכ ידוע שהרבה 

י "שאלות שנשאלו עצדיקי נמנעו מלהשיב על 

חסידיה איזה ש לקרות לבניה מחמת 

ה מזמי בלב האב איזה ש לית "שאמרו שהקב

  .לבנו

ק משינאווא שכתב "וידוע המכתב מהרה

.... ל " בזהע"זיע מדעעש 'ק רבי משהל"להרה

ומה שדרש ממני לחוות דעי בהש אשר יקרא 

ה שלו "ק מו"ר הרה"הנה שמעתי שאדמו, לו

ה אמר שמ השמי מודיעי "המבעלזא זצל

  ....לאבי הב את שמו אשר יקרא אותו

*  

 )בראשית' פר(ק באר מי חיי "ועיי בספה

ע "ק המגיד מזלאטשוב זי"ששמע מפי הרה

, דמהאי טעמא חלילה לשנות ש אד החולה

כי ש , רק אד שכל מעשיו ברוח הקודש

רובו ככולו מזדמ הנקרא לאד בעת הוולדו 

והוא , כאשר הוא שמו למעלהה "מאת הקב

, חיותו של אד כל ימיו

  .ק"ש בדבה"עיי

ואגב יש לציי [

ע "ק זי"שמר רביה

' פר(בספרו דברי יואל 

'  מביא ד)ד"ל' שמות עמ

מזלאטשוב ' המגיד הק

ומחדש שאולי אי ע "זי

הקפידא רק לעקור ש 

הראשו ולהחליפו 

אבל להוסי , באחר

עוד ש על הש 

, דמיהראשו שפיר 

  ]. ש"עיי

*  

תהלת חיי ' ובס

מביא עובדא בש 

ח רבי ישראל "הרה

א "ל שפע"הירשמא ז

ל "הביאו ילד איל רח

ע "ק מצאנז זי"להרה

ק יברכו "שהרה

ק שאל "והרה, ברפואה

ודרש מי הוא שיע 

 גדולואמרו על , לית לו הש בעת הברית מילה

ק הקפיד מאוד ואמר מהיכ העיז "והרה, מסויי

, ש לילד כשאינו יודע שורש נשמתולית 

, והתינח להאב בעצמו מזדמ לו ש מ השמי

ולפליאת כל , ק החלי את שמו לש אחר"והרה

  .הנוכחי התחיל הילד לדבר כאחד האד

מביא ) 'שמות ד ד' פר( בר משה ק"פהבס

ע "מתלמידי הייטב לב זי' ששמע מפי א

ע איזה ש "ק משינאווא זי"ששאל את הרה

ק לא רצה לומר לו כי אמר "והרה, לית לבנו

אמנ , לו שמ השמי מגלי להאב את הש

ק "לא נחה דעתו של האב וביקש את המשב

ק משינאווא על קריאת " את הרהשיפציר

ויהי כאשר , י טעלעגרא"הש ויודיעהו ע

הגיע יו הברית ועדיי לא בא תשובה 

ק משינאווא קרא האב את שמו של "מהרה

ולאחר הברית הגיע , בנו בש משה

ק הורה שית "הטעלעגרא משינאווא שהרה

  .ויהי לפלא, את הש משה

*  

לקמ " שולח מלכי"במדור ו

הבאנו שיחת קודש ממר רבינו  זו בגליו

ר עמר "א בברית מילה של ב הר"שליט

סיפור זה רבינו אשר בו הזכיר , ו"טירנויער הי

, והארי בקדשו הרבה בעני השמות, באריכות

  .ומש תדרשנו לטובה



סג

אבני המקו ' אמנ כא המקו לציי שבס

 מביא )אב הראשה(ע "ד שימלויא זי"ק אב"מהגה

מו שמות היה נוהג לית בעצק מצאנז "שהרה

רק , ולא שאל את פי האב, הילדי בעת הברית

, עמד כמה רגעי בדביקות עצומה ואמר את שמו

 ידע שורש נשמות בני ק"אמנ כמוב שהרה

ש מה שפירש בזה הפסוק וכל אשר "ועיי, ישראל

  .ש"עיי', יקרא לו האד הוא שמו וגו

*  

צ "א סיפר מורינו הגה"ומעני לעני פע

' א ששמע מפי זקינו הק"טראש ישיבתינו שלי

ע היה "ק מצאנז זי" שהרהע"זיבעל הבר משה 

נוהג לית שמות לנכדיו מבלי לשאול את דעת 

א נת ש לנכדתו בשעת קריאת "ופע, ההורי

משה לייב ' ק ר" הגהאמנ האב, ק"התורה בשב

לא שמע  ,)ע"ק מגארלי זי"חת הרה(ע "מסטריזוב זי

, ק אמר"בבירור את הש שהרה

כל אחד שאל לו אי בתו ו

, והוא לא ידע להשיב, נקראת

ומאיד גיסא היה ירא לגשת אל 

הקודש מחמת פחד ולשאול את 

, איזה ש קרא לבתו' זקינו הק

וכ הסתובב תקופה ארוכה מבלי 

עד שלפני הימי , לדעת ש בתו

נוראי נכנס לשחר פני זקינו 

הקדוש וכתב על הקוויטל את כל 

ל כתב "בת הנשמות ילדיו ועל ה

 "ואת בתי הנולדה לי במזל טוב"

ק קרא את הקוויטל "וכשהרה

, שאל לו הא לא נתתי ש לבת

אז הרהיב עוז להשיב שלא שמע 

ואז אמר לו , בבירור את הש

ומני , ק את שמה של בתו"הרה

  . אז ידע את שמה בישראל

*  

 - קריאת הש אחר מאורעות 
   רבותיו- אבותיו

 בימי קד נהגו לתת ש

כמו , אחר מאורע שקרה לה

שמצינו באד הראשו שנוצר מ 

ש שהיתה א "ובחוה ע, האדמה

וכ קרא משה לשני , ה-וכ כל השבטי י, כל חי

וכ איתא במדרש שמות רבה  .ש המאורע"בניו ע

 ויקרא את שמו גרשו שדר )ג"ל' א סי"פ(

  . ש"עיי, הצדיקי לשי ש בניה לעני המאורע

*  

  ואבותיאחר 
הראשו שנמצא שקרא על ש אבותיו 

 )נב.מא(מק ' פר' מובא בדעת זקני לבעלי התוס

 אברה על ש האבותשיוס קרא את אפרי 

אברה שאמר , ויצחק שנאמר בה לשו אפר

, יצחק כאפר על גבי המזבח, ואנכי עפר ואפר

  .ש"עיי, ואפרי משמע שתי אפרות

*  

אמנ כפי הנראה נעשה השינוי בימי 

תנאי והתחילו לקרוא את הילודי על ש ה

וכפי שכתוב בפירוש במדרש בראשית , אבותיה

  

ע"ק מצאנז זי"ק דברי חיי מהרה"העתק מהמהדורה הראשונה של ספה
 וכתובותעל שמות אנשי בעניני גיטי



סד

ג רבי יוסי אומר "רבי יוסי ורשב: )'ז' ז סי"פרק ל(רבה 

י שהיו מכירי את ייחוסיה היו "הראשוני ע

 אבל אנו שאי אנו ,מוציאי שמ לש המאורע

 ,מכירי את ייחוסינו אנו מוציאי לש אבותינו

הראשוני על ידי שהיו משתמשי ג אומר "שבר

 אבל ,ברוח הקודש היו מוציאי לש המאורע

אנו שאי אנו משתמשי ברוח הקודש אנו 

ר יוסי ב חלפתא נביא "אמוציאי לש אבותינו 

ד "גדול היה עבר שהוציא לש המאורע הה

  .ש"ע, 'ולעבר יולד שני בני וגו

*  

 שהמנהג  מביא)ג"ס' א ס"מ((זכר דוד ' בס

' מ שכ'"והטע כי עפי, ש אבותיו"לקרות ע

ל בגלגול ונולד "ל דכשאד מת וחייב רח"האריז

  .ש"ע, לו ב אחר מיתתו הוא מתגלגל באותו הב

*  

ק " שהגה)ח"נ' עמ(ועיי בספר הדרת קודש 

ע "מצאנז זי' ע אמר בש רבו הק"מנאסאד זי

 לקרוא את הולד הנולד שסגולה לאריכות ימי

  .ותיו ואבי אבותיו ומשפחתו ולא אחר זראחר אב

עיי (ק משינאווא "וכ ידוע מכתבו של הרה

ומה ששאל העצה לש  ...)בההעתק המצור כא

ק מבעלזא "ר הרה"שמעתי בש אדמו, הילד

ש " לקרוא עשטוב לאריכות ימיה "זצללה

  ....המשפחה של אב או א

*  

כ מפורס מכתב מהגאו בעל המחנה 

כתב לידידו הגאו רבי ירמיה לעוו ל ש"חיי זצ

ל בעל הדברי ירמיהו שמתחרט על שהבטיח "זצ

לרבו בעל השערי תורה שית לאחד מבניו ש 

שיש בו טעמי ונימוקי וסודות גדולות , אחריו

וכתב שעל כ , לית הש דווקא אחר המשפחה

ש "מר החת סופר ש לאחד מבניו ענת לא 

פ "אע, ע"אדלער זיק רבי נת "רבו המובהק הגה

  .שלא השאיר אחריו בני

*  

' ומ העני לציי דבר פלא מה שמובא בס

ע "ק מקרייז זי" שכשנולד הרה)ה"רמ' עמ(ג אורות "י

' ע לשאול את רבו הק"ק מצאנז זי"שלח הרה

והשיב שיתנו , ע איזה ש לקרוא לו"מראפשי זי

  

  ע"ק משינאווא זי"ק של הרה"העתק מכתי
ע שמסוגל לאריכות ימי לית ש אחר אבותיו"ק השר שלו מבעלזא זי"שבו כותב בש הרה



סה

ק "כ כתב הרה"ואח, וכ עשה, לו את הש אהר

ע לחמיו הגאו בעל הברו טע שנולד "ימצאנז ז

והברו טע ביודעו , לו ב וקרא לו את הש אהר

ז "שאי לו במשפחת אבותיו הש אהר הקפיד ע

וכי ממשפחת גרי "והשיב לו במכתב בתמיה 

  ."שאתה נות ש מהחומש, אתה

ח אב "ק מקרייז נסתלק בר"אמנ כשהרה

ה לעי שהיא יומא דהילולא של אהר הכה נתגל

ק מראפשי שהבי "רוח קדשו של הרהאת כל 

  .שיש לו ניצו מנשמתו

*  

  רבותיואחר 
ש רבותיה "מנהג זה שנותני עוהנה 

 שכמה אלפי )ב"פי(מובא כבר באבות דרבי נת 

מישראל נקראו על ש אהר הכה שעשה שלו 

  .בי הוריה

 שאותו הגר שהלל )ו"פט(נת ' וכ באבות דר

, שנולד לו ב קרא לו את הש הללהזק גייר כ

  .ש"עיי

*  

 .)ד"שבת קל(' וכ הביאו סייעתא מדברי הגמ

ר נת פע אחת הלכתי לכרכי הי ובאה "תניא א

והיו קורי אותו נת הבבלי על ' אשה אחת וכו

  .ש'עיי, שמי

*  

 ועוד אמר  ....)ש(וכ מובא בספר חסידי 

יש , לטובה. דברי שהש גור לטובה או לרעה

 וזהו ,אד שכל הנקראי בשמו יצליחו לגדולה

, )בראשית מח טז(ויקרא בה שמי וש אבותי 

 כי כאשר השמי החדשי )סו כב' ישעי(וכתיב 

והאר החדשה אשר אני עושה עומדי לפני 

 )ש מג א(וכתיב , כ יעמוד זרעכ ושמכ' נאו ה

הרי שיש אד שכל . קראתי בשמ לי אתה

, ויהיו בניו קיימי, על שמו יחיואות הנקראי 

  ....ויעמידו תולדות

יהיו , לכ יתפלל אד שכל הנקראי בשמו

לא אחת מ המדות , בה מדות טובות האלה

ו על אות שמדות רעות ושלא יקראו זרע, הרעות

  .תלויות בה

*  

 )במדבר' פר(ק נוע אלימל "וכ איתא בספה

 לאד דהנה יש שלש מדריגות הגורמי: ק"וזלש

מצד הגלגול שהיה צדיק בגלגול ' שיהיה צדיק א

'  ב,ראשו ומחמת זה נקל לו להיות צדיק ג עתה

מחמת זכות אבותיו שהיו צדיקי ומחמת זכות 

חולקי לה כבוד בפמליא של מעלה שיהיו 

מחמת שהש יתבר ברו הוא '  ג,בניה צדיקי

גזר בבריאת העול שיהא כ וכ שמות ראוב 

וכ שמות שמעו ועתה כשנתגלגל איזה וכ 

שהיה ' ונותני לו ש בש צדיק אאד בעול 

כבר בעול זה גור לאיש הלזה שיהיה ג כ 

 מחמת שנתעורר האור של הצדיק שהוא צדיק

   .ק"עכלש....בעול העליו

*  

וכ מצינו עניני גבוהי אצל צדיקי 

קדושי אשר נתנו שמות בניה על האבות 

ומי יבוא אחריה ומי יבי בסוד , הקדושי

 )ז"קס' עמ(אוצר ישראל ' ועיי בס, קדושי

ע קרא "מרדכי מטשערנאביל זי' ק רבי ר"שהרה

, ש בניו הצדיקי על ש השבעה רועי

ע "ק רבי יוחנ מראחמסטריווקא זי"וכשנולד הרה

, ש יוס הצדיק"רצה אביו לית לו הש יוס ע

 נתגלה אליו וביקש ממנו והתנא רבי יוחנ ב זכאי

ואכ נת לו את הש , שית לבנו את הש יוחנ

  .יוחנ

ק רבי יוחנ שאביו "א אמרו להרה"ופע

העיד עליו שיש לו ניצו מנשמת רבי יוחנ ב 

וג , יוחנ זה שמי! ענה בדר צחות בוודאי, זכאי

  .יוחנ ב זכאי' א כ אני כר, אני ב זכאי

*  

א " שפע)ח"אות קמ(ועי אביר הר' ועיי בס

ק האבני נזר מסאכאטשוב "הביאו קוויטעל להגה

ששמו , ע על ילד שנחלש ואינו בקו הבריאות"זי

ק קרא את הקוויטעל שאל "וכשהגה, היה משה

אמר אבי הילד היות , על ש מי נתנו לו את הש

אדר פטירת משה רבינו ' שהברית נתקיי ביו ז

 נזר האי עלה ענה לו האבני, נת הש על שמו

בדעת לית ש אחר נשמה שכבר תיק כל 

והוא סכנה גדולה לית ש , הבירורי והניצוצות

  .ש"עיי, אחר נשמה כזאת

אות (זכר צדיק לברכה ' ואגב יש לציי שבס

, שרצה לית את הש משה'  מביא עובדא בא)'צ



סו

, ע לא נת לו לית את הש"ק זי"ומר רביה

,  הילד נקרא בש משהכ נתברר שחמיו של"ואח

  .ש"עיי

*  

  השפעת הש על האד
בעצ השפעת הש על האד מובא 

 שעל כ אי לית ש אחר )ש(בספר חסידי 

כיצד יראה אד : ל"וז, אחד שנפטר בצעירותו

כשיש שני אחי יקראו ש בניה ובנותיה 

ומתו בלא , אחר צדיק' אפי, אחר ש פלוני

 הכתובי למעלה או שהיה מ המדות, תולדות

 ויש  .....אל יקראו יותר באותו הש, לרעה בה

שכל המשפחה שלו א קראו זרע , ש פלוני

, ולא האריכו ימיה, בשמו מתו בלא תולדות

וכש שיראה החכ . ובכל עניני האלו לנקבות

אל יאמר אקיי , שכ הוא

, לאבותי ש שלא ישכח

והוא רואה שנקראי 

 הוא הרי, אחריה ונכשלו

 ואי .נושא אל נפשו עו

, אלה הדברי משו ניחוש

שהרי הראשוני היו 

קוראי את בניה על ש 

כ "אא, המאורע ולא מתו

לכ יהיו . כער ואונ

צדיקי שזרע מתי ולא 

מחמת עו אלא שאלו 

  .קוהדברי הזי

*  

חסד לאברה ' ובס

של מר הרב ' מזקינו הק

ל שכל מי "א זצ"החיד

ברה יש שנקרא בש א

  .בו מדת החסד והרחמי

*  

ומטע זה כתב 

גיטי (בספר י של שלמה 

גיטי ' הל( ובבית שמואל )ד"פ

שאי לית ש על  )'י' הל

ש מי שהיה בעל מזל רע 

, ו" או מי שנהרג חל"רח

וכתב שעל כ אי לקרות לאד את הש 

כי מזלו היה רע , על ש ישעיהו הנביא' ישעיהו'

ולכ אי לקרוא אלא , מנשה המלי נכדו "ונהרג ע

וכ איתא בפוסקי שאי לקרות את ', ישעיה'

ועיי , ירמיהאלא , ו בסו"הש ירמיהו ע וי

 שמארי בעני שני שמות אלא ס"בתשובות חת

  . הא יש מקו לחשוש או לא

*  

 )ה"כ' ב סי"ז ח"אהע(ת חת סופר "וכ בשו

 כיו, 'עקיבא'שמטע זה אי לקרות את הש 

על כ יש , שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל

  . 'עקיבה 'ה בסו"לקרות את הש ע ה

*  

ק רבי אלעזר ניס "וכ ידוע שנכדי הרה

ע שהיו נקראי על שמו היו נפטרי "זי

   הטמאה"העברית"בעני לכתוב שמות בשפת 

 לברכה מביא שאחד מאנשי שלומינו נכנס פע אל זכר צדיק' בס

  ".ישראל ב שושנה"טל כתב ובהקווי, נ"הקודש פנימה ע קוויטל ופדיו

וענה ואמר שאמו , ושאל אותו רבינו הא אמ באה מבית ספרדי

  .נולדה בעסטריי והוא דורי דורות מבית אשכנזי

" שושנה"ולא " רויזא"א כ הרי שמה הוא : וענה לו רבינו בתמיה

פ את "ורבינו ציוה אותו שיכתוב עוה, "שושנה"ולמה אתה כותב ש 

  ".רויזא"הקוויטל בש 
*  

ט ליפא "יו' רבי חנני' סיפור דומה שמענו מפי הרב החסיד המפו

' ט בעת אשר הגיע רבינו הק"ל את אשר אירע בשנת תשי"שוואר ז

ואחד מתלמידי הישיבה אשר הגיע יחד ע רבינו לאר ישראל , ק"לארה

  .י ורבינו נתכבד לקרוא התנאי"נתארס כא באר

שהגיע לש הכלה ראה שנכתב רבינו התחיל לקרוא התנאי וכ

קומתו וענה ונעמד אז רבינו במלוא , "אגאלד"במקו " זהבה"בש 

כי אני בעצמי הכרתי עוד את "  או נישט זהבהזי הייסט גאלדא: "ואמר

י ע זקנה אשר אחריה נקרא נכדתה הכלה באשר היתה מגיע אל

  ".זהבה"ולא " גאלדא"וקראו אותה , קוויטלע

מיה את כותב התנאי היתכ שהוא כותב את ורבינו שאל אז בת

פ את כל התנאי "וציוה אז לחזור ולכתוב עוה, הש בלשונ הטמא

  ".  גאלדא"ויכתבו שמה 



סז

ע "ק מגארלי זי"ועל כ נכדי הרה, בצעירות

ע הלכו "ק רבי אלעזר ניס זי"שהיו נכדי הרה

מר הדברי חיי לשאול בעצת זקינ הקדוש 

והוא יע לה לשנות את הש , ע"מצאנז זי

וכ נוהגי ', ניס'שה אותיות ' סיני'ולקרוא 

  .עד היו

*  

ד "ד פאיע הי"צ אב" וכ סיפר הגה

ק מקאזני "א הגיעו איש ואשה להרה"שפע

היות שנולד , ע שיש ביניה סכסו גדול"זי

אמנ היא רוצה לית את הש , ט"לה ב למז

והבעל רוצה לית את הש אחר , ר אביהאח

שאל לו , אביו ואינ יכולי להתפשר ביניה

ושאל , משהענה , ק אי היה ש אבי"הרה

אז שאל לו ,  משהאותה על ש אביה ואמרה

השיב שהיה שואב , ק מה היה מעשי אבי"הרה

והיא ענתה שאביה היה תלמיד חכ , מי

ה שיש ק בחכמ"אז ענה לה הרה, וצדיק נשגב

ונראה א יגדל , לה לית את הש משה

וא יגדל , לתלמיד חכ אז ייקרא על ש אביה

והדבר מצא ח , לשואב מי ייקרא על שמו

  . בעיניה

*  

ק משינאווא "וכ מקובל בעול שהרה

ע נענה פע אחת ואמר ברוב ענתנותו שכל "זי

,  על שמו'יחזקאל שרגא'הבעלי עגלות ייקראו 

  .תכונות נפשוכי יקבלו את 

*  

א "צ ראש ישיבתינו שליט"וכ סיפר הגה

י צדיקי "מעשה פלא שכידוע לא הלכו אדמור

ל לפקוד על ציונו של זקינ "בית וויזניצא זצ

כי , ע"ק האהבת שלו מקאסוב זי"הרה' הק

ע "ק התורת חיי זי"א השתטח בנו ההרה"פע

ואביו נתגלה אליו וביקש ממנו , על ציונו

והתורת חיי סירב ואמר , ושישאר ללו עמ

והל , שיש לו עדיי מה לפעול בעלמא הדי

ומני אז לא נגשו נכדיו להשתטח על , מש

רק עמדו מלמטה מ ההר אשר הוא שוכ , קברו

ועד כדי כ שאת בנו התורת חיי לא , עליו

כי רצו שיוכלו , קברו ממש בקרבת אביו

  .להשתטח על קברו

ת לבנו הנולד ע נ"ק התורת חיי זי" והרה

ואמר , ש אחר אביו הקדוש" הצמח צדיק"

שבעת שיהיה צרי לישועה וירצה לפקוד על 

יגש למיטת בנו הקט ויתפלל , ציונו של אביו

כיו שהנושא שמו של הצדיק הוא ניצו , אצלו

וכדמובא לעיל (, מנשמתו ומקבל ההשפעה ממנו

  . ואכ כ עשה, )במדבר' בש הנוע אלימל פר

*  

  חר הורי שנסתלקו בצעירותא
הנה כמה פוסקי שסברו שאי לית ש 

 יש שהקילו  אמנ,אחר אד הנפטר בצעירותו

הג , כשמדובר אחר אבותיו של הורי הילד

ל כתב שיש להקפיד ג באב "חסידי הנ' בסש

  .כ נהרא נהרא ופשטיה"אעפ, וג ברבי

*  

ע היתה שעד "ק זי"וכידוע דעתו של רביה

על כ אי לית , נקרא מת בצעירותוששי שנה 

  .ש אחריו אלא להוסי עוד ש על שמותיו

בעל הבר משה ' אמנ מר רבינו הק

וסבר שעל הורי , ע לא הקפיד כלל על זה"זי

ואכ , ו מתו בצעירות"א ח' מותר לית אפי

חיי 'כידוע היה לו ב קוד המלחמה שקרא לו 

 בהיותו ב ע שנפטר"ש אביו הקדוש זי"ע' צבי

  .ז שני בלבד"מ

' חלק ג(ומשה היה רועה ' ויש לציי שבס[

ק בעל בר משה "מובא שרביה) צא עתה לאורושי

ק מר רבינו "כח "הבחלע רצה לית ל"זי

, על ש אביו" חיי צבי"א את הש "שליט

בעל דברי יואל ' ושאל את פי דודו מר רבינו הק

ש חיי הרי כבר היה ל ב ב: וענה לו, ע"זי

א מותר לית לשני בית שערי ת "בשו' ועי(. ד"צבי הי

  ].)ש"עיי, בני ש אחד

ל בספרו דרכי "ק ממונקאטש זצ"והגה

 סבר שרק מי שנפטר )ט"אות תתקכ(חיי ושלו 

  .ע עד חמישי שנה נקרא מת בצעירותו"ל

*  

יתירה מזו יש לציי שאלה גדולה 

נינו שהונחה על שולחנ של גדולי וצדיקי זמ

שנעקדו על קידוש הש קדושי על אלו 

הא יש מקו לחשוש , ל"במלחמה הנוראה רח

, ע"שאלו נקראו בכלל אלו שיש לה מזל רע ל



סח

או מכיו שהיתה גזירה כללית על רוב רובה של 

ע ישראל בארצות הגולה לא הוי בכלל מזל 

  .רק אפשר לישא את שמות לזכרו, גר

ע "בר משה זיוכידוע היה לרבינו בעל ה

ע "זי' מר רבינו הק' די ודברי בזה ע דודו הק

והבר משה טע שאינ בכלל אלו שמזל 

י יהודי יש "שהתינח גדליהו שנהרג ע, גר

י "אבל אלו שנרצחו ע, שחששו לקרות בשמ

והביא , צמאי ד אי הנדו דומה לראיהגויי 

ל חילק כסברא זו בי "ראיה לדבריו שהמהרי

  .ו ובי ישעיהו הנביאגדליה

עוד טע שהרי חזינ הרבה אנשי 

ס "שנקראי עקיבא ולא חששו לדברי החת

י "פ שנסרק בשרו במסריקות של ברזל ע"אע

  .בני עוולה

ועוד טע שהיות שהיה גזירה כללית על 

כלל ישראל אי הדבר תלוי במזל או בחטא 

  .ד"של הנרצחי הי

ע השיב לעומתו "ק זי"אמנ רביה

כ מוטב יותר שיוסיפו ש על אלו "עפשא

  . ל"שנרצחו בעת המלחמה רח

*  

  קריאת שני שמות
 כתב )ג"קי' ח סי"או(' הנודע ביהודה בתשו

, שמות' ל שהיה לה ב"שאי שו מקור בחז

איני זוכר ואני לחולשת זכרוני : ....וזה לשונו

ס ש תנא או אמורא שהיה "בשו מקו בש

זולת , ות עצושניה שמנזכר בשני שמות 

שהש אבא אינו ש ... אבא שאול ואבא יוסי

  .ש"ע....  מלשו חשיבות- עצ אלא ש תואר 

*  

 כותב )ח"ב י"ז ח"אהע(ס "חת' וכ בתשו

לפני לא היו נוהגי לקרות בשני ...: ל"בזה

, כי חדשי מקרוב באו, שמות בבת אחת

ה לא מצינו שנקרא "ואפילו יעקב אבינו ע

ולא מצינו בכל ...  אחת בבתישראל יעקב

  ... מי שיקרא בשני שמות יחד"התנ

ויש שהביאו ראיה מהעובדא המובא 

 באחד )'כ' ד סי"גיטי פ(בספר י של שלמה 

והיתה , שאביו היה שמו מאיר וש חמיו אורי

וכדי , מחלוקת ביניה על ש מי יקרא בנ

  .ש"עיי, אור- שנילהשכי שלו קראוהו 

שמות ' לי לית בולכאורה הרי היו יכו

ומשמע מינה שלא עלה על , דהיינו מאיר ואורי

  .שמות' דעת אז לית ב

*  

אמנ יש מ האחרוני שהעירו שבזמ 

הגאוני וראשוני יש הרבה שנקראו בשני 

'  ששאל ר:)ח"צ(ס כתובות 'וכ מובא בתו, שמות

  .ש"עיי', לרבינו ת וכויעקב ישראל 

 סופר ולפלא לציי שהגאו בעל החת

' ל בג"בעצמו קרא לבנו הבכור הכתב סופר זצ

  .אברה שמואל בנימישמות דהיינו 

 שאי )ו"א פרק פ"מ(זכר דוד ' ועיי בס

שמות כי הוא מורה ' ללעוג על אלו שקורי ב

כי יש , שמות בפיו' שמ השמי נתנו להאב ב

  .בו ריבוי כוחות נפשיי ממדריגות הנשמות

*  

ק משינאווא "ומקובל בעול בש הרה

שמות שיש ' ע שא נתנו לב או לבת ב"זי

, סגולה לאריכות ימי לקרותו בשני שמותיו

  .ולא בש אחד

*  

 שבבעלזא )ט"רי' עמ(ג אורות "י' בס' ועיי

שמות אחר איש זק ' הקפידו כשנתנו לאחד ב

כ "להקדי לקרותו בש הזק ואח, ואיש צעיר

, האמנ בשינאווא לא הקפידו על ז, הצעיר

  .ש"עיי

*  

ש בירושלי "מאנ' ואגב יש לציי שא

ש מר " עיואלק רצה לית לבנו את הש "עיה

ורבינו , מזקיניו' ע ועוד ש על א"זי' רבינו הק

הבר משה הורה לו להקדי ש יואל לש 

  .ע"השני מחמת כבודו של מר רבינו זי
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àåáî  
æç éøáã íéòåãé äðä"áãä ïî ãçàù ì äéä íéøöîá åðéúåáà åìàâð äììâáù íéø

 úà åðéù àìù úîçîíðåùì.  

 äìéôúä çñåðá åð÷éúù éôëå'úåðåùìä ìëî åðúîîåøå ' íò ìëî úøçá åðúåà éë
'ïåùìå ,'ä øáãì íéãøçä åøñî ïë ìò øùàå 'ò íéåâá ááøòúäì àì ïúéà ãåîòì íùôð úà" é

íðåùìå íúôù øåáéã ,ùîä åæ ïåéñðá åãîòù åìà ïëàå÷ úéá äìåòä äìéñîá òåñôì åëé- ì
íäéòñîì íäéàöåî ìëá ìàøùé éðá ìò åâøúùðù úåðåéñðäå íééù÷ä ìë ìò óà.  

óâð éðáàë íäéøåæô úåöøà ìëá ìàøùé éðáì íäì ãîò ïåùìä ïåéñð íà äðäå  ,
äéîåøòîå äééù÷ ìë ìò øáâúäì åçøëåäå , ïåéñðá ìôùä åðéøåã äñðúð äîëå äîë éô éøä

äååòá äæä" úôùá ø'úéøáò'äàîèä  , ãâð õøà é÷åöîå éìåãâ ìë åîçì òåãéë øùà
àåäù ïôåà ìëá äàîèä äôùä ,éëòåòéæ ìàåé éøáã ìòá ùåã÷ä åðéáø ïøî íùàøáå"à 

 øéäáä åøôñá ãçåéî øîàî ùéã÷äå äøòúî áøç àéöåä øùà'äùî ìàåéå ' åáúë øùà
øåäèä åááì íãáå òîãá ,â úà åúåàøá åáì úîäðî ÷òæ øùà øùà äôùä éøçà óçñä ìãå

øåîçå øåîâ øåñéàá åäåøñà ìàøùé éâéäðîå éìåãâ ìë ,÷ä åéøáã úåëéøà úîçî êà ' àì
úçð àöîé íäá ïééòîäå íéòãåðä åéøáã åðèèéö.  

íéáåùçä åðéàøå÷ éðôì âéöäì åðøîà ïë ìò , úåìùìúùää ïî úö÷îä ïî úö÷î úà
 úôù'úéøáòä 'äéììåçî ,äéøáåãå ,íäéúðååëå ,åøåãä éâéäðîå éìåãâ éøáãî ÷ìç ïë.  

  
  

íéðéðòä úåìùìúùä  
 äìâø úà äèùô äøåøàä äìëùääù éøçà

ìàøùé úéá íøëá ñðëäìî ,ä øùà íéãéøùä ìëå '

øòùá äúåà åòé÷åä íéàøéäå àøå÷ , éåçéãá äçãðå

éåçéã øçà , ïåéòøä íùáå úåùãç íéðô äùáì

äàø÷ð  , åðééäã"וחובבי ציו" "התחיה הלאומית"

äá íéøôåëå ìåò éø÷åô úöåá÷ù ' åìéçúä åé÷åìà

 úåðáìå ïâøàúäì íäì ùéù ìàøùé íò úà øøåòì

 úåöøàä ééåâ øàùë éîåàìå éàîöò íòë äîöò

çø"ì , éúôøöä íåàìá ìâåã éúôøöù åîë åðééäã

äðòîì âøäéäì ïëåîå , äðéãî êéøö éãåäé êë"ïåùìå" 

çø äéìò åèùôð øåñîì ïëåî àäéù éàîöò"ì.  

 ìòå õéôäì åèéìçä ïëïåéòø " החייאת

 íéøôåëå íéìéëùî åéäù óàå "השפה העברית

íéøåîâ ,åæ äôùá à÷ééã åøçá ,א( äúéä åæ äôù éë 

ìàøùé éðáî íéáøì ä÷ìçá äòåãé , çëî

äìéôúå äøåúá úå÷ñòúää ,ב ( åòãé íâ åòãé éë

úàæä äôùì ÷åîò ùâø åì ùé åáìá éãåäé ìëù ,

äé äùåã÷ ìù äååñîá ïë ìòå ñåôúì øùôà äé

îåú éøîåùä íéãåäéä úà íâ íúùøá"ö.  

 äùãçä úéøáòä úôù àéöîîä í÷ æà ïëàå

 íùá י"שר) פרלמ(אליעזר ב יהודה , åàöåîù

àèéì úðéãîá àðìéåå êìôáù é÷ùåì úøééòî äéä ,

 íåúéë ìãâúðùååéðøôö åá õòð øåøà ìéëùî äæéà ,

úéðøôëå äøåøà äô÷ùäá åúåà ìéëàäå , ãò

øãøãúäùâøåáàðéã øéòá òéæàðîéâá ãåîìì êìäå  ,

 äøåøàä äìëùää ùøò ìò ìãâúð íùå

ìàøùé úéá íøëá íéùøù äúëäù úåñøå÷éôàäå ,

   שינו לשונשינו לשונשינו לשונלא לא לא 
  "עברית"השתלשלות והולדת השפה הטמאה 

ע"ודעת גדולי וצדיקי הדור זי

 קול התאחדותינו



ע

àéñäøôá úáù ììçîå íñøåôî øôåë äåäúðù ãò ,

úåàîöòäå éîåàìä ïåéòøä éøçà êùîð íùå.  

 úà íù ãîìå à÷àøàî úðéãîì òñð íùî

úéãøôñä äøáäá ùãå÷ ïåùì ,ì øîåà øîâå ìéçúä

ùãå÷ä õøàá äöéôäì , äéä å÷åîéðå ïá ãéòîù éôëå

 åøåáéçá äãåäé)îò åøáùå íåìçä '79( ...  במרוקו ביאר

, כי הציבורי היהודי בירושלי, לי האדו לונ

, גרוזי ועוד, מעורבי, אשכנזי, ספרדי

מדברי אמנ ציבור ציבור ביניה לבי עצמ 

יות שאי א בה, איש בלשו האר שבא מש

, בני ציבור אחד מכירי בלשו בני ציבור זולתו

ה מוכרחי בכל הזדמנות של צור לדבר זה 

   ...לזה בלשו הקודש

 úðùá êøòá ùãå÷ä õøàì òéâä àåäå 

îøú" íéìùåøéá ä÷éúòä øéòá áùééúäå à

äéò"÷,  àåä åìéàë ïðáøã àìèöéàá ùôçúäå

åùàøá ùåáøúå äëåøà äîéìâ íò éãøôñ íëç, 

 ïéìéôúå úéìèá óåèò åúéáî úàöì ãéô÷äå

ø úáøåçì ' ãéñçä äãåäé) åäøàúî åîöòá àåäù éôë

 åøåáéçá âåìâìá"åøáùå íåìçä"îò  '79( åîöòá àåäå 

ùãå÷ä ïåùìá ÷ø øáéã , äúéä àéäù ïáåîëå

 àì ãçà óà éë íéìùåøé éðá éðéòá ìåãâ ùåãéç

 åøáéã òôàøééà éàöåé éë ùãå÷ ïåùìá ÷ø øáéã

ãéà ÷øå úéáøò åøáéã çøæîä úåöøà éàöåéå ùé

äìá åùîúùð êøåöä úòùá"÷ , øáéã ãçà ìë éë

åúðéãî úôù , åéìò åìëúñä äìéçúîù ïáåîëå

 ïåáð ùéà ìòë

ãåàî øùëåîå .

 ìéçúä êëå

 íéùðà úåúôì

 åðåùìá

 ä÷ì÷ìçä

úéøáòä äôùì,  

 åðúðù ãò

 íñøôì åì

 ïåúéòá íéøîàî

 åáå "החבצלת"

 óèôèì ìéçúä

 ìà áì éîéîú

 åéúåô÷ùä

 éàìî úåàîèä

 úåçéãáå íéæîøá íéôåèò åéäù äðèùå ñøà

úå÷ãä ïî úå÷ã úåðöéìå.  

 ìãåâ úà ãéî åðéáä íéìùåøé éîëç íðîà

 áø÷á äðåîèä äðëñäå äàîåèäåúåà ùçð 

òåáöå éîåîøò , éìáî íäéðá úà åøéäæäù ãò

ïôåà íåùá åéìà øáçúäì ,  

 ìù êøåòäù úåéäå'úìöáçä 'îåù äéä ø

 ìò äìåòä ìëë áåúëì ìåëé äéä àì úåöîå äøåú

åçåø ,îøú úðùá ïë ìò" àéöåä ä הצבי"עיתו" 

 ìò äöîùä íéàìî íéøîàî íñøôì ìéçúä äáå

äøà éáùåé íéðåàâä íéðáøä" íéðéðöë åéäù ÷

åéðéòá , éøã úà óøöì åðåéæçáå åëøãá åì åãîòå

äàîèä åúô÷ùäì àùéã÷ àòøà ,òôù ãò" à

ðáøä åäåîéøçä ìàå åéìà áø÷úäì åøñàå íé

åéøîàî ,åôåöøô äìâúð êëáå.  

*  

 åðåì÷å åôåöøô äìâúðù úåàøì çëåðùë

 íéáøá éìá éøå÷îä åúåîãì øæçå äååñîä úà øéñä

ùàø éåñéëå ï÷æ ,øåîâ éåâë êìäúäå , éøãâ ìë õøôå

ìë éðéòì úãä , æàåäðô úåöøàä éîòäì å íéùðàä

íìàîùì íðéîé ïéá åòãé àì øùà ,ùîäå êé

ä øáãì íéãøçä ãâð äàðùå ñøà úôèäá ,' íéáøáå

ä úååöî ìò ÷çùå ìúéä 'åúøåúå , éôëù ãò

åøåáéçá åîöòá ãéòîù :וראו החרדי רדפו אותי 

 כמה יוהרבני החרימו אות,  שורש כל הרעיב

  .פעמי ליד הכותל המערבי

  

ז"שנת תרמ" החבצלת" בי כפי שנתפרס"נוסח החר על ב יהודה שר



עא

 íé÷øåèä ïåèìù úôå÷ú óåñá äéä æà äðäå

ìàøùé õøàá , äéúåðù áåøá øùà äòðî àì

ìàøùé õøàá áùééúäì àåáì äìåâä éãåäéî , ãò

 äøåøàä äöåá÷ä äî÷ù"חובבי ציו" øùà 

 àåáì ìáú éååö÷ ìëá æéøëäìå àåø÷ì åìéçúä

íäéðåîäá ìàøùé õøàá áùééúäìå , øøåò äæ øáãå

 ãøîî ãçôì åìéçúäå íé÷øåèä ìù íãùç úà

ééðåîä ,îøú úðùáå" éãåäé íåùì øåñàù åøæâ ã

úäì úåìòìùãå÷ä õøàá áùéé ,éôà ' éãë ÷ø

íéùåã÷ä íéøá÷ä ìò çèúùäì , éáø ïåàâäùëå

öæ èðàìàñ ìàåîù" ìùåîä éðôá ïðçúäì êìä ì

 øéòä)àùàô( äøéæâä úà ìèáéù , íúàù åì äðò

íëîöòá íéîùà , äðèù éøîàîä úà åì äàøäå

ò åáúëðù úåøâúääå"åéòøîå äãåäé ïá é.  

é íåéá äðäå"ðøú åéìñë á" íñøåô ã äãåäé ïá

 øîàî מצות צריכות " בש "הצבי"בעיתו

äéåìâ úåøâúäá àöé äá øùà  ïåèìùäá "כוונה

 ìàøùé íò úà àø÷å"ולאסו , לעמוד על נפשינו

 ìë íåäúå "חיל

øéòä , éèéìùå

 øéòä éìùåîå

 åîäãð íéé÷øåèä

 úåàøì

 àì íäéúåùùçù

äúéä ÷éøì ,

 ïåì÷å æåá åëôùå

 éùàø ìò

íéãåäéä , åöøå

á úåìëì íä

çø íúîç"ì , ãò

 åøñà æàù êë éãë

 íéèéìùä

 éáùåú íéãåäéäì

 úðåëù" שערי

øåâñì  "חסד

 úåîåç úà äìéìá

 éôë äðåëùä

 íìöà âåäð äéäù

 íéáðâ ãçô úîçî

íéããåùå , éë

 íéãåäéäù åùùç

ïåèìùä ãâð ãøî åùòéå íëåúá åøöáúé . íéðáøäå

íäéøáã úà òé÷åäì äéåìâ äàçîá åàöé íéãøçä ,

é÷ùäì êëáåíéèéìùä úîç è.  

 ïá ø÷åôä ìù åãé ÷øù åðéáä íéèéìùä ïëàå

øù äãåäé"ìòîá é , ñéñúäì ìéçúä åúîæéî àåäå

íéáùåúä úà , ìàåîù éáø ïåàâä àèáúäù éôëå

æ èðàìàñ"åáúëîá ì... : שני שוטי עשו חורב

ïåèìùäå ... ורצו להביא אסו על כל כלל ישראל

ñàî åéìò åøæâå øñàîá åäåðúðå åäåñôúø , çøëåäå

ïåúéòä úà øåâñì.  

 íéãéâð ìù úåéåìãúùä éãé ìò íðîà

 úà åãçéùù ïåéö éááåç úòåðúì åëééúùäù

äåáâä èôùîä úéáá íéèôåùä , äîùà ìëî äëåæ

 ñéðëäì êéùîä êëáå ïåúéòä úà àéöåäì êéùîäå

äéàøå÷ êåúá úåðéîå äøéôë éôåèôè óèôèìå ,

ä éàøéå éãøç ìë áì ïåáàãì' .  

*  

ðîå åéòøîå äãåäé ïáå íéøáãä åìâìâúð æà é

 ìë íáéáñ åãëéì

 íòáù íéö÷åîä

 åëééúùäù

 éááåç úöåá÷ì

ïåéö , åìáé÷ íìåëå

 ãåîìì íîöò ìò

 ïåùìá øáãìå

 àîèä"úéøáò" 

ñá ãéòîù éôëå '

 íéìùåøé áåèá

)îò 'ö"å(  שבשנת

ד כבר "תרס

למדו כל הבתי 

ספר החפשיי 

, בעברית

והעברית ....

היתה אז דגל 

של מחללי 

שבתות ומחללי 

  ...כל קודש

 íé÷ä æàå

 úøáç" וועד

   "הלשו

מחאת הרבני על המאמר מצוות צריכות כוונה 



עב

 ãçàå ãçà ìë òðëùìå ááåúñäì äúéä äúøèîù

äàîèä äôùä øáãìå ãåîìì øôñ éúá ìëå.  

åæî äøéúé ãåòå , íùá íéðåéøá úøåáç íé÷ä

,  ìåò éø÷åô íéøéòöî áëøåäù"גדוד מגיני השפה"

éã àìù éî ìë úà åæéáå úåöåçá åááåúñäù åøá

äàîèä íúôù , úøçà äôùá ùåøãì æéòäù éîå

ùîî úåàëä éãë ãò åäåæéá ,äâä ãéòîù éôëå' ÷

éæ éåùà÷î"íéðá ìò úåáà åøôñ úîã÷äá ò :

ומתנפלי בקצ נורא על כל איש אשר לא ...

   ."יבי או לא יחפו לדבר עברית כמוה

äøäî äùî úåòñî øôñá ïëå"ø â ' äùî

æ íéåáðòðòè"øå÷éá øàúîù ìàá å" åòéâäáù é

åôé øéòä éôåçì , ééåìâ íéîùåâî íéøéòö åìåî åãîò

÷ðò æåøë íãéáùë ùàø :יהודי דבר עברית!!, 

åì å÷òö íäéìà áø÷úä øùàëå :שיני תשבר ,

  ....ועברית תדבר

 äìéôùî äééôëå úåîéìà éëøãá êëå åøéãçä

ù úà èøôäå ììëä éëëåúìôäàîèä íú.  

äúéäù äðëñä íöòî õåçù ïáåîëå äðåîè 

åæ áòåúî êøãá , úåòôåú äáøä äàéáä íâ àåä

åáäøé ï÷æá øòðù úåéìéìù , íéðô åàùð àì íéðè÷å

 øáãì íäéìò ìá÷ì åöø àìù íéáåùçå íéð÷æì

úéøáò ïåùìá.  

ñá øôåñîù éôëå ' íéìùåøé áåèá)îò 'é÷"â( 

âä éîìùåøéä ãéâîä íùá"öæ øòìãàé ïåéö ïá ø"ì :

éúòæòãæð íéîéä ãçàá ,ð øùàë úéáì éúòì÷

äå÷ú çúô äáùåîá äùéùé úéðáø , úà éúòîùå

 ãçà åì àéáäì äù÷áá äéìà äðåô ïè÷ä äãëð

åéãâáî , åøîàðù åéøáã úà äðéáä àìù ïåéëîå

úéøáòá ,åòáåë úà åì äàéáä , õøôúä ïè÷ä ãëðä

åøîàá ÷åçöá :סבתא כבר משוגעת... áø íééñå" ö

øòìãàé -àîìòã éìéîá úàæ íàå  ,÷" éìéîá å

àéîùã , íéð÷æä ìò íé÷çåù íéðè÷äù

íäéìà íéøáãîä úà íéðéáî ïéàù .  

 *  

ðä øôåëä" êëá ÷ôúñä àì ì

 éðá úòãåúì äñðëð øáë äôùäù

äøàá ìàøùé"÷ , åéøáçå àåäå

 ìëá äöéôäì åèéìçä íéìéëùîä

äìåâä úåöøà , úåöôä úøæòá ïëàå

 éúáä ìëá åìéçúä íéðåù íéòåðëéùå

ðéãî ìëá íééùôçä ìù øôñ ìáú úå

úéøáòä äôùá ãåîìì , éáçøá ïä

òôàøééà úåðéãî , úåöøà úåðéãîá ïëå

úéáøò ïåùìá æà ãò åøáéãù çøæîä.  

 úåùòì åééç ìëá êéùîä êëå

úãä úøé÷òå úôéãøì íéìòô ìéòôäìå.  

 ùãå÷ úáù ìéìáù ãò )á ' äëåðçã

ôøú"â(çø åáùé úòá "åãéá åèò íò ì ,

 úà áúëå'המילו העברי'ùãçì ÷ñòå  

åúôùì íéùãç íéìéî àéöîäìå ,

 íò ìù úéîåàìä äôùì äúåùòìå

éðåéö éîåàì ,äôéèç äúéî úîå ìôð ,

ä ãé äæá åàø íéìùåøé éãøçå ' úáùäù

 äììçì íìù øåã êðéç àåä øùà ùãå÷

çø éìâ ùéøá äñîøìå"ì , úà äòáú

äðåáìò ,]óö÷å ïåéæá éãëå ! éîùåøù
  

שכביכול שפת העברית" גדוד מגיני השפה"ציור ארסי שפרסמו 
ל"הוא הדר לחירות ושפת האידיש היא שייכת לעול חשו רח



עג

òäá íéáúåë ìòéìá åúåà ìù åééç éîé úåøå÷ äëø

 éìò ïåøçàä òâø ãò ïåìéîä úãåáòá êéùîä àåäù

úåîãà. [  

 äãåðî åúåéäá ìàøùé éøá÷î ÷çøä øá÷ðå

ìä÷ä êåúî íøçåîå , íééçä úéáä ãéì ÷éø çèùá

íéúéæä øäá.  

]ñáù ïééöì ïéðòä ïîå ' àáåî åééç ìòôî

øù äãåäé ïá ìù åúùàî áúëî" äúöø àéäù é

åúåî éøçà åúéååâ úà óåøùì ,ô äîë éë íéîò

 âäðîä ìò ùôð èàù òéáäù êéà åðîî äòîù

"éúåìâä "ò÷ø÷á øåá÷ì.[  

 ø÷òù ìòéìá ïá åúåà ìù åééç äîééúñð êëå

úåãäéä éðîîñ úà ìàøùé éôìà úåááøî , äáéë

 äëåúî ñøäå úåîîåòä íéìçâä úà úéðåãæä åãéá

úåãäéä ùà áéáùå ÷éæ ìë.  

 äàåøä ìë ùàø úåøòù øîñú äîë ãòå

éë åãéîìú éøáã úà åáúåëá åá àöå)îò åééç ìòôî '24( 

íééñîå äãåäé ïá øôåëä ìù åéîé úåøå÷ :- א ìë 

 úéøáòá íìåë íä õøàáù øôñ éúáä-  א ìéáùá

ìàøùé úðéãîá íéãìé íéôìà úåàî , àéä úéøáòä

òåá÷äå éòáèä íøåáéã ïåùì- אúå÷åðéú éôìà  ,

êåðéçì ãåò åòéâä àìù , íìåìéî úà íéìîìîî

òá ïåùàøäúéøá ,...ודחיפה , הרי דחיפה לכל אלו

  ....נת ב יהודה, חזקה

äîéìë äúåàì éåàå äùåá äúåàì éåà !!!  

  

øåãä é÷éãöå éìåãâ úòã  
 íéøáã :ל"ק החת סופר זצ"מר הגאה-

á íøîàì ïéà ìåç ìù"ùãå÷ä ïåùì " úîçî

äúùåã÷  

åøáò úåøåãá øáë , éøåàîå éìåãâ åøáñ

äîåàä ,ùìá øáãì åðì ïéà éëùãå÷ä ïå , éôëå

 úòá ïåùàø úéá ïáøåç øçàì øáë éë åðà íéàåøù

 úáøåòîä úéîøà ïåùìá ìàøùé åøáéã ìáá úåìâ

ùãå÷ä ïåùìá ,äîöò ùãå÷ä ïåùìá àìå , íòè

íéùåã÷ä íéøôñá øàåáî øáãä , úîçî éë

ùãå÷ä ïåùì ìù äúùåã÷ù , àéä äáâùð

êåøò ïéàì , øáãì íò éèåùô åðì ïéà éë ìò

 ìë êùîá äáøçñîå ïéìåç éøáã íåéä.  

åùá áúë êë" ò)åà"ô ïîéñ ç"ñ ä"á( 

äéáá íøîåàì øúåî ìåç ìù íéøáã"ë .

ùãå÷ä ïåùìá ,á áúåëå"íäøáà ïâî " éë

 íù øáãì àìù àéä úåãéñç úãéîî

ìåç éðééðòá íâ ùãå÷ä ïåùìá , íå÷îá óàå

äàåöë íäù ïéìåìéâ.  

ä øàåáîå"øôåñ íúç ")åù ìò ïåéìâ"ò( 

"éì äàøðå , úà åðéúåáà åâéäðä éëä íåùîã

ùãå÷ä ïåùìá øôñì éìáî íäéðá , íåùî

íéìåìéâ äàìî äðéãî äúéäù ìááì åìâù ,

ùãå÷ä ïåùìá íù øáãì ïéëé àìå."  

ä øàáî øçà íå÷îá"øôåñ íúç "

 øåàéá øúéá øáãä úà)ä óã úåîù äùî úøåú '

ç úåùøãå"÷ óã à( àìôúî åéøáã úìéçúáùë 

äîöò äàéìô àåä , òåãî úåðåùìä

 ïåùìë ìàøùé éðá ìöà íåéäë íéøáåãîä

 úåîå÷î ìëá ììë åðúùä àì æðëùà

íäéúåéåìâ , äçëúùð ùãå÷ä ïåùì åìéàå

ïáøåçä øçàì ãéî ,áúåë êëå" :נחזי אנ, 

 äðéãîá íéøã äîä ïéìåô éùðà åðéçà äðä
  

כרוז מרבני ירושלי שלא ללמוד בשפת העברית



עד

 íéøéëî íðéàå ïéìåô úôù íéøáãî äîò ìë øùà

éæðëùà ïåùìá ììë , íìåë íéãåäéäå éìåâ íúåéäì

ðúú úøéæâî æðëùà"å , íîò ïåùìá íéøáãî íãåò

 íéîòä ïåùìì äðúùð àìå äðåùàøá øùàë æðëùà

íéðù úåàî äîë øáë äæ íáø÷á íéáùåé íä øùà ,

 åðéù àì øâåú éøòá íéöåôðä ãøôñ éùøåâî ïëå

íðåùì , íúåîàå íéðáå úåáà íù åìâù ïåéë äæ äéäå

 úåáà éëøá ìò íéðáä íéìãâúî éøä åøáãéå

íúôùá ,íéðù úåàî äîë øáë åäæå ,àå" ùé ë

 úéãåäé íéøáãî åéä ïåùàø úéá éîéáù ïåéë äåîúì

éç ìáá úåìâ éîéá êéàù ãò øáãä äðúùð ì÷ 

íðåùì åááøò øáë éðù úéá úìéçú éîéáù ,

 íðåùì äéä éðù úéá éîé ìë íâ íéáøä åðéúåðååòáå

 éãéçé íà éë éøáòä úåçöá øáãî ïéàå ìåìá

ìåâñä ,éôàù ãò 'æç"åá åòãé àì ì ,îë"áîø ù" í

ò äðùîä úîã÷äá"æçàã äî ô" ì" åòãé äåä àì

ä ìò êìùä éàî ïðáø 'êáäé" ,äîåãëå" , íééñîå

 åúäéîú úà øôåñ íúçä .. והוא אחת מהתמיהות

  ".הגדולות שבעול

áúåë åæ àéùå÷ úîçîå" : íà éë äæ ïéà ìáà

öøá øàùð åððéàù äæä ïåùìä úùåã÷ áåøî ïéá ïå

íãà éðá ,äàîèä íéîòä õøàá íâ äî , לפיכ

אל , אחר שבאו לבבל אר העמי אר הטמאה

נשכח מבני ישראל , ע אשר דיברו לשו אחר

וככה נשאר ג אחר שחזרו , צחות לשו הקודש

åðéàøù äæîå , לאר ישראל לבנות אל בית השני

 åðà äîéìù äîåàî øäî ùéç ïåùìä çëùðù

øå åúùåã÷ íéàåøùãå÷ä ïåùì åúåø÷ì åà.  

  

ùøä"ùèéååàáéìî áéæ "ò  
"äåììéçå íéøæ"  

 éìåãâ ìù äôéøçä úåãâðúäì úåáéñä úçà

åæ äôù ãâðë ìàøùé , äúùåã÷ ìëù úîçî àéä

éåàøë äá íéøáãîùë à÷ååã àéä ùãå÷ä ïåùì ìù ,

äåììçå íéöéøô åàáùë íìåà , ìë äðîî äìèéð

äúùåã÷.  

äøä"ùøäåîä ÷" áúë ùèéååàáéìî á áúëî

)ç ùãå÷ úøâà"ðú áúëî á"è( ãâðë íéôéøç íéøåáéã åáå 

äéììåçîå úéøáòä úôù ,áúåë êëå" : éììåçî êà

éðåéöä ïåéòøä ,éøîâì úøçà äèéù íäì åç÷ìù ,

 äæ åøîàéå éîåàìä ïåéòøá äøåúä ìë åôéìçäå

"êîò "ìàøùé , íéîòä ìëë íéîåàì ïäù

úåðåùìäå , úçé÷ìá ó÷åúá å÷éæçä äæ íåùîå

øàääùåã÷ä õ ,íå÷îä úøäèå úùåã÷ íùì àìå ,

 úøáëá äùåã÷ àéäù úåéîåàìä ìéáùá íà éë

õøà ,äðéãî àìá úåéîåàì ïéà éë.  

 ïéà éë ïåùìäá ïë íâ å÷éæçä äæ íåùîå

ïåùì àìá úãáëð äîåà ,æøàîëå" ì)ò"ã æ"ò î"à( 

"ïåùì àìå áúë àì íäì ïéàù ãåàî äúà éåæá ."

ומשימי , וואינ שמי לב כלל לער קדושת

ולכל דבר , אותו לשפה מדוברת לכל הע כולו

שאי הלשו בעצ סובלו כלל כאשר , המדובר

äôù íùì ÷ø àåä äúò ïåùìä ãåîì ìëå , נתבאר

ãáìá , ñòéãàèòîá ãåîìä ïúåà åàéöîä øùàë

 úåáéúå úåéúåàäá ùãå÷ä ùâø ìë äæá ãáàðù

ììëá ïåùìä ìëáå ,ìëî àåä ÷éø , äèåùô äôù ÷ø

 ìëëúåôùä , ùåø äøåô ùøåù íäá ãåîìä éøôñáå

 úéòáè äèéì÷å äçðäá øòðä úà ñøàîä äðòìå

àðååâ éàäëå äàéøáäá é÷ìà ùâø ìë åðîî ç÷åìå ,

וג אי לו רגש קודש אלקי בתורה ובמפרשי 

  .והכל רק שפה אחת ודברי אחדי, הנביאי

ä øáãì íéãøçå íéàøéä ïë ìòå ,' äæá íéàåø

 ïôåàá ùã÷ä ìåìéçìéäáî , øáãì úàæ íéáùåçå

øàáúð øùàë øåîâ øåñéà , íáì áàãé ãåàî ãåòå

úåãäéäå äøåúä àåäù äæá ïåîèä ïåéòøä ìò ,

 ùôð úúçùä ìò íùôð äëáú éåìâáå íéøúñîáå

äæä ãåîìäá íéãìéä ,éùäå" åðéçà áìá ïúé ú

úîàä êøãá êìéìå úîàä úà øéëäì .) úåøâà

ùøäî"ùèéååàáéìî á ,ðú úøâà"è(  

  
òãéæ áì áèééä ïøî ú"ò  

ðä íòèî"ì  
äøä óà" áì áèééä ÷éæ"ò ãåàî ãâðúä 

úéøáòä úôùì ,åùá áúåë øùàë" ú"íééç á÷ "

)éñ 'î"ã(äâäî "ø ö 'ãáà êééøðòøäò éáö íééç" ÷

öæ ãàî" ì)äøä ãéîìú"éæ áì áèééä ÷"ò( ,íéîòô äîëù ,

åæ äôùá ùîúùäìî òåðîì øîàù åáø éôî òîù ,

úà åììéç íéðéîä éë åøáéçå ùãå÷ä ïåùì úùåã÷ 

úåðéî íùì úéøáòä äôùä .æå"ì" : íà äðä ìáà

äì ãåîéìä ìë" äæ ïåùìá ùîúùäì éãë ÷ø àåä ÷

àîìòã éìéîá , לית די צרי בושש שהוא איסור

íéìåãâä äæá åñàî éë åðòîù åðéðîæá äðä , גמור



עה

 

ìúôúú ù÷ò íò  
  

òôù øôåñî"ïåàâä áùé à éáø íñøåôîä 

öæ ìòãðàîñééåå øòá ìàëéî" àøèééðî ì

ãðàìâðò úðéãîáù ãøàôñ÷à äòåãéä äééøôñäá ,

úëå íéøôñá äâäå áùéå"íéøéãðå íéðùé é , øãçáå

øù äãåäé ïá øôåëä áùé êåîñä" åéòøî øáçå é

 äàîèä äôùä úà êøòå'úéøáò'.  

åùâôð íéîéä ïî íåéáå , øàôúä äãåäé ïáå

ðä ïåàâä éðôì" ìäùãç äôù êøåò àåäù , ÷çù

åì øîàå åðîî ïåàâä : ùãå÷ ïåùì úôù àéä éøä

øåã øåãî åðì äøåñîä ,äá íúùãéç äîå?.  

 àéöîä àåäù äååàâá äãåäé ïá åì áéùä

 ïéàù íéìéîá äôùä úà øéùòäå íéùãç íéìéî

ùãå÷ä ïåùìá , ùãå÷ä ïåùìáù àîâåãì è÷ðå

áìë ìùîì ïéøå÷ , ïéøå÷ ïè÷ áìëå'ïè÷ áìë,' ïëå 

 àø÷ð øéòö ìåúç'ïè÷ ìåúç ,' äùãçä äôùá ìáà

 äì ïéøå÷ù ãçåéî éåðéë íäì ùé'áìáìë '

å'ìåúìúç'.  

øòá ìàëéî éáø ïåàâä åì äðò : àìà êðéà

úòãå äðéá áåáð ,åìà íéìéî ùé ùãå÷ ïåùìá éë ,

ïåëðä àåä êôéää éë åæî äøéúé ãåòå , åðéúøåúá éë

 áéúë íéòâð úùøôá äùåã÷ä'÷ø÷øé 'à å

'íãîãà '÷æç íåãà åà ÷æç ÷åøé àåäù åùåøéôå ,

éôìå" æ'áìáìë 'ìåãâ áìëì éåðéë úåéäì êéøö ,

å'ìåúìúç 'ìåãâ ìåúçì ,åôç øôåëä éðôå.  

ïåàâä êéùîä  - íúàù éúòîù äðäå 

äðè÷ äðéãî íé÷äì íéëìåä ,àå" åëøèöú éøä ë

íëéìò êìî êéìîäì , êéøö äðè÷ äðéãîì äðäå

ïè÷ êìî ,ö íëúèéùìå àø÷éäì àåää êéø - 

êìëåìî!!! ,çôãå"ç .

íéàøéäå ,îî éúòîù ïëå"äâä å"öæ èòâéñî ÷" ì

íéîòô äîë ,÷ì úòë éë íéìéëùîä åäåç

íéáøä åðéúåðååòá íéùãçúîä , íâ áúëù åîëå

 ìù íúðååë ìëù ìéìòá äàøðù åúøåú ãåáë

 íäéðéðò ìëá íäì úåîãúäì ÷ø íéùãçúîä

äîåàä ãçàî ïåùìäã òåãéë ,äåàá ÷ø äæå"ò ,

î ä úååöîäå äøåúä úéìàøùéä äîåàá ïë ïéàù

åðúåà ïéãçàîù íä , íéùãçúîä úë ìáà

ðéúåðååòá åøîàù åðéúåøñåî úà ä÷úðð íéáøä å

åëå ,'íìåòä úåîåà øàùì úåîãúäì åöøé , äîá

ïåùìá ÷ø úéìàøùéä äîåà úåãçàúä åøëåé ,

  .ולפי זה א היראי צריכי להתרחק מזה

  
èðàìàñ ìàåîù éáø ïåàâäéæ "ò  

"úáù ììçî åá òâðù ïééë"  
öæ èðàìàñ ìàåîù éáø ïåàâä"ì , øàéá

ùá øáãìî òðîäì åðéìò òåãîúéøáòä úô ,

 áéúë äðäã)äù"æ ù 'é'(" áåèä ïééë êëçå " øáã ïéé

àåä áåùç ,íéëñðì åùîúùä åá , óàå

 äìéîì äìãáäå ùåãé÷ì åá íéùîúùî

ïéàåùéðìå ,åëò åá òâðù úòá íìåà" àåä éøä í

éøîâì ìñôðå åúâøãî ãøåé , וכמו כ הוא לשו

אשר קדושתו היא רק בטע שנגע , הקודש

  ,óñåé ñãøô ,ì úåîù 'é"â( .דותבו הרחוק מ היה

å úåà'(.  

  
äøä"éøäî ÷"éæ àæìòáî ã"ò  

"äîùðä úôéøùë"  
äøä òîù úçà íòô éë øôåñî"øäî ÷" à

éæ àæìòáî" úøáãî åúéá éðáî úçà úà ò

úéøáòä úôùá ,äøä íäãð" úà çìùå ÷

ó÷åúá íäì øîåì åùîùî , שלא ידברו בשפת

÷ äøäù åøîåàá " ùèéååàáåéìî,העברית כלל

æé"øúåéá íéôéøç íéøáã åæ äôù ìò àèáúä ò .

)ç ïñéð ùãå÷ äåàð åúéá"äîã÷äá à(  

 åãîìéå åøáãé éë äðúä åúáéùé ãåñéé úòáå

úéøáòá àìå ùéãéà úôùá ÷øå êà äá , óàå

 øîàå íòô àèáúäאבי זכרונו לברכה øîà 

 úéøáòä úôù ãâðë ãåàî íéôéøç íéøáã

åøîåàá , ïéòë àéäù" שריפת הנשמה והגו

  ".קיי



עו

öæ øòëéìèñðé÷ éáö éáø ïåàâä ãéòä ïëå" ì

áà"çàå ïòáòñ ã" úáéùéá åãîìáù íéìùåøéá ë

à ùéà íù äéä âøåáùòøô 'äùìá ÷ø øáéãù"÷ ,

òôå" éðô úåìçì äöåá÷ åòñð àק רבי יהושע "הרה

ðøú úðùá ïòéåå øéòá"ã , ùéàäåע "מבעלזא זי

ðä"íäîò òñð íâ ì , êéà ìéìòá úàæ åàøå

àî íáøé÷ùãå ,ðä ùéàä úàå" ì נדחה מפניו בשני

והכירו בבירור שזה היה מחמת סיבה זו , ידי

  . ק"שבחר לדבר רק בלשה

  

éöðä ïåàâä"ïéæàìàååî á  
"åúìååàë ìéñëì"  

éöðä ïåàâäì ìàù úéøáò ááåç ìéëùî" á

æàìàååî'öæ ïé" úôùì íúà íéãâðúî òåãî ì

ä"úéøáò " éîìùåøéá åðéöî àìäå)ô úáù"ä à"ã( 

ãîä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ùãå÷ä ïåùìá øá

àáä ,áîøäì úåéðùîä ùåøéôá åðéöî ïëå"í " ìò

 äðùîä" ïåùìá øåáéã äì÷ äåöîá øéäæ éåäå

ùãå÷ä ."íéãøçä äæá åøäæé àì äîì ïë íàå ,

ïåàâä åì áéùä , å÷ìç úà úéàø àì òåãî íðîà

 éîìùåøéä éøáã ìù éðùä" òîù úàéø÷ àøå÷äå

åëå úéáøòå úéøçù' ")ì úåîù óñåé ñãøô 'é"å úåà â'(  

  
äâä"÷éöéà éáø ÷'éæ ÷ñøàååòùôî ì"ò  

"éðæàá íøåö"  
åîãàä êøöðùë" ÷çöé éáø ø

éæ ÷ñøàååòùôî"ìàøùé õøàì úøâà áåúëì ò ,

 àìå æòì åùìá ñòøãàä úà áåúëì ãéô÷ä

ùãå÷ä ïåùìá , ñòøãàä åáúëéù äååéöùë íòô

åøåáòá ,ùãå÷ä ïåùìá åì åáúëå ,äøä äðòð" ÷

øîàå , מדוע כתבת בלשו הקודש וכי מדינת

úøçà áåúëìå åòøå÷ì äååéöå , יהודי הוא זה

æòì ïåùìá.  

 ìàøùé õøàá äéäùë éë øôéñ íòôå

 ïåùìá øáã äæéà åæéøëäù òîù ìîðá åúåéäá

úéøáòä ,øîàå ,íéëëåæî íééðæà éì ïéàù óà éë ,

ìàøùé ïáà äòåø (. מכל מקו היה זה צור באזני

îò 'ö÷"å(  

  

äâä" õàùî íåìù éáø ÷éæ"ò  
"äôéøèî äúåçô àéä"  

äâä áúë" ùèéååà÷ñàî íåìù éáø ÷

öæ õàùî"ì" :äôéøè øúåé ãåò äùãçä úéøáò ,

åëò ìù äøéã÷á øùë øùá ìùáîù éî åîë"í ,

ïáäå."  

  

éæ ìàåé éøáã ìòá ùåã÷ä åðéáø ïøî"ò  
"äùìá íéçéãîå íéúéñî"÷"  

äôñá" äùî ìàåéå ÷)ãå÷ä ïåùì øîàîéñ ù 'ë"á (

æå åðéáø áúåë"ì : äîë äìòîì éúáúë äðä

 ãåîéìá úåìåãâ úåìåùëî ùùç åàøù íéîòè

ùãå÷ä ïåùì ,éäù íéîãå÷ä úåøåãá äéä äæ ìëå '

äéäù äùòî ÷ø äâìôä øåã ïéðò , ìèá øáë ìáà

ò åðéáà íäøáà ìù åøåãá" äæë ìåãâ ñðì äëæù ä

ïåùìä íäî ìèéð íåàúôù, אבל אנ יתמי דיתמי 

ור הזה השפל והאפל ימי עיקבתא דמשיחא בד

ותפשו , ל"שנתמלא כל העול כולו במינות ר

אומנות אבות שבדור הפלגה להשתמש בכל 

ìù åøåãáå , כוחות הטומאה בלשו הקודש

éä éîìùåøéä ' àìù çéãîì úéñî ïéá ÷åìéç ïééãò

äìòîì éúàáäù åîë ùãå÷ä ïåùìá äéä , אבל

יחי הכל בלשו ה מסיתי וג מד"בדורינו בעו

וא שלשונ הטמא מעורב ברוב דברי , הקודש

של מלות זרות ובדיות מלב המיני שאינ כלל 

מ וחיילותיו המנהיג "אבל הס, לשו הקודש

יודע עד כמה להשאיר בלשונ מלשו הקודש 

åîë לה אחיזה בכוחות הטומאה ' באופ שיהי

íäî øúåé ãåòå äâìôä øåãá.  

*  

ìä øîàîä íééñðå÷ä åðéáø ïøî éøáãá æ' 

éæ"ùà úåáäì áöåçä äòåãéä åúùøãá ò áùá" ÷

áîø áåçøá åðéùøãî úéáá úåèî úùøô" í

á åðéøéòá" äôùá øáãì øåñéàä øîåç øàéáùë á

äàîèäç íðåùìá åìùëé àìù "å , ãå÷éë áäìúðå

÷òæå ùà:  דעתי שצרי מסירות נפש על זה

פה להדרי את בנינו ובנותינו בדר המקובל ובש

  !!!המקובלת לנו מאבותינו
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  מבוא
שלא  בזכות -ל " אמרו רבותינו ז-אחד מ הדברי שבזכותו נגאלו אבותינו ממצרי 

 הלבוש הישראלי הוא יסוד גדול ועיקר ,)פסיקתא זוטרתא שמות ו ו, ה, ר לב"ויק( לבוששינו את 
, אשר על כ,  לעי כל בי ישראל לעמיבהיותו החות של ע ישראל המבדיל, לקיו היהדות

עד שהכתוב מעיד ואומר , ט שערי טומאה"על א שכשהיו אבותינו במצרי והיו משוקעי במ
על כל זאת בזכות שלא שינו את שמ ,  ערו מ המצוות-ודרשינ " ואת ערו ועריה"עליה 

  .לבוש ולשונ נגאלו מש

ועד לימינו אנו עמדו ונלחמו , יו הבאי אחריו ותלמידי תלמיד-ט ותלמידיו "למ הבעש
  .בחירו נפש על כל מלבוש ממלבושי החסידי

אכ זכינו וראינו אשר אות שלא סטו אפילו כמלא נימא ושמרו על לבוש , ואמנ
אשר רבי וג , ה אלו אשר יכלו לעמוד בכל נסיונות התקופה הקשי, היהודי כבבת עינ

  .טובי טבעו ביוו מצולתה

מאויבי 'ובבחינת , הוכחה ניצחת על חשיבותו של הלבוש היא ההשכלה הארורה
כי אכ ידעו ג , אשר לא יכלה לסבול את המלבוש החסידי והיתה לצניני בעיניה' תחכמני

כי הלבוש של הע הוא אשר עומד לה להתקיי כמאמר הכתוב , ידעו אות עוכרי ישראל
ו בשעה שיורידו את עדיי מעליה יוכלו לעשות "והבינו שח, "והיית לי סגולה מכל העמי"

  .ו"בה כלה ח

" גזירת המלבושי"פרשת נו להביא את הפולמוס הגדול במאמרינו זה בחר
אשר ממנה נלמד את גודל חשיבות מלבוש היהודי אשר עליו מסרו , הידועה במדינת פולי
  .גדולי ישראל את נפש

אכ הגזירה נתבטלה , ג"תריעד שנת  ה"תרמשנת  יש לציי שהגזירה נמשכה ,ואגב
כפי שעיני הקורא תחזינה . ואז נשמה כלל ישראל לרווחה מהגזירה הנוראה, בפרוס חג הפסח

  . מישרי

  
  

  גזירת המלבושי
בגודל מסירות נפש של גדולי ישראל 

וקהל עדת הנוהי אחריה על מסורת מלבושי 

גזירת "ת מנוכחי אנו לראו, ישראל מדורי דורות

אשר הרעישה בשעתו את , הידועה" המלבושי

י שחפצו "י המשכילי שר"כל מדינות פולי ע

בכדי , להכניס שינויי שוני בכלל ישראל

אול לבסו ', להסית ולהדיח מעל מצוות ה

ובזכות גדולי ישראל העומדי ' לא יכלו לו לע ה

ק " הרהע"ק מווארקא זי"הרהבפר ובראש 

 חמואשר ל, ע" מגור זי"דושי הריחי"הבעל 

במלחמת קודש זו ללא חת עד כדי מסירות נפש 

הופרה עצת ונתקלקלה מחשבת וגזירה , ממש

  .זו נתבטלה

שינו מלבוששינו מלבוששינו מלבושלאלאלא
  אודות פרשת גזירת המלבושי

במדינת פולי 

 קול התאחדותינו



עח

  ביטול גזירת לימוד השפות הזרות
בהשפעת המשכילי הוציאה הממשלה 

ש "הרוסית בראשות הצאר הצורר ניקאלייא ימ

ה חוק המחייב את שינוי הלבוש "בשנת תר

וכ חיוב לימוד , היהודית המסורה משנות דור

  .ת" והתשפות הנכרי וההשכלה בחדרי

ק רבי " והרה"ק החידושי הרי" הרהוכשרא

ע את גודל הסכנה הנשקפת "יצחק מווארקא זי

 ונפגשו ע דועמ, לע ישראל מגזירות אלו

 מאנטיפיורימשה ' מזכירו ונאמ ביתו של השר ר

, ל לביטול הגזירה בכדי שיפע-ר לעווי " הד-

ר לעווי "כאשר עמדו להפרד ממנו פנה אליה ד

שלדעתו זוהי פחיתות כבוד שה לבושי , ואמר

בספאדיקעס על ראשיה ומ הראוי היה 

" "חידושי הרי"ה, שילבוש כובעי מעור סויבעל

ק "הקפיד מאוד על דבריו אלו ונענה ואמר להרה

ר "מווארקא שאינו רוצה להפגש יותר ע הד

י אנשי כאלו "משו שאינו מאמי שע, לעווי

  .תבוא הישועה

 "חידושי הרי"לאחר מכ ניסה שוב ה

להשפיע על אד בש אברה וויניאבר מעשירי 

אשר היה ג ב בית אצל , העיר וקרוב למשכילי

החידושי , שיפעל לביטול הגזירה, השלטו הרוסי

 ביקר אצלו כמה פעמי וא הבטיח לו "הרי

לפני , הבא א יפעל בנידו לביטול הגזירהעול 

לכתו של אברה וויניאבר לפגישה ע 

 "השלטונות הרוסיי כתב לו החידושי הרי

מכתב בו הוא מחזקו בשליחות חשובה זו ומבאר 

  .לו חשיבות העני

*  

הנה בטר נוסעי ": ובתו מכתבו כתב לו

מביתי בהיותי אצל רו מעלתו ודברנו אודות 

ורשי רשעי ופריצי עמנו הרעה אשר ח

אשר על הכל , להשבית תינוקות של בית רב

ומה .. פיה העול עומד ולעשות סדר כחפצ 

ולא , נאמר ומה נדבר אוי לנו שכ עלתה בימינו

די לה במה שעוברי בפומבי על התורה ואי 

אבל עוד כקוצי בעיניה אשר , דובר לה דבר

', רת הזכר ש ישראל בעול המחזיקי בתו

אשר לא היתה כזאת מיו היות ישראל לגוי 

כי אי לשער ולספר , ואל יקל בעינינו.. קדוש 

המסתופ מזה א בדבר מועט לשנות הסדר 

אשר אי מבטלי אות לבני בית , ר"מתשב

ואי אפשר , א כי ללמוד לשונות, המקדש

בשו אופ שיכנס בלב ילד דברי תורה א לבו 

ווה כי רו מעלתו יכול ואק, לדברי אחרי

, לעשות בזה הרבה ורק אלקי ישראל יהיה בעזרו

כי מי שיוכל לעשות טוב לישראל קונה לו חיי 

ית ' וה, ובפרט בדבר גדול ועצו כזה, ב"העוה

ש " כנפש וכנפש ידידו דולו כתיבה וחתימה

  .ל"י ז"יצחק מאיר בהרב מור' הק

*  

 לבקשת הסכיל וויניאבר 'אברהמ

 ובהשפעתו בוטלה הגזירה על "י הריהחידוש

לימוד שפות זרות 

וההשכלה 

א , בחדרי

הגזירה על 

המלבושי 

שאמרה שעל 

היהודי להיות 

לבושי בבגדי 

 כבמדינת אייראפע

שהיו נהוגי 

באות הימי בי 

ולגלח את , הגויי

פאות ראש 

      בוטלה לא-וזקנ 

מ בווראשא"ק החידושי הרי"בית מדרשו של הרה
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 'ק מרוזי"אגרות קודש מהרה' בס
מובא מכתב  )ח"רמ' א עמ"ח(ובניו 

מ "ק החידושי הרי"שכתבו הרה
ק "ארקא והרהק מוו"והרה

אל , ממאגלניצע ועוד מנהיגי הדור
השר משה מאנטיפיורי שיבי את 
גודל הסכנה הטמונה בגזירה רעה זו 
ושיל לפעול לטובה אצל שרי 

  .הממשלה
  

ה "ק תבוא תר"יו ואו עש
  .ו"ווארשי יצ' פה ק

שובע שמחות טובות 
וברכות לשר וגדול בישראל 
שוכ בלב ימי ושמו הטוב 

 יגיע באור עד קצוי אר
חכמתו חשכת תבל יגיה 
יחבוש לנשברי לב דכאי רוח 

יתגבר ' יושיע על אויבי ד
ח בכל אשר ייריע ג יצר

יפנה ישכיל ויצליח כבוד 
שמו מאוד נעלה לש 

ר משה "ולתהלה מו
' י שיחי"מונטיפיור נ

  .ט"לאוי
 באנו ,ש הטוב"אחד

להשלי דברי מבוקשינו 
אשר כבר מילתינו אמורה 

ד כבוד השר ונשלחה לי
סאדעגאר ' י מק"האדו נ

' פ עצת כבוד הרב הק"ע
ג נזר ישראל "רשכבה

 י"ה ישראל נ"ת מו"כקש
  

 ט אודות"לאוי' מש שיחי
  

ל מבני עמו ממדינתינו "ה לבטל הגזירות הקשות ר"ב לבקשה מהקיר"נסיעתו הטובה והיקרה לפ
ת " לישועות ישראל להחזקת הדי ירומ קרנו ויצליח דרכו לכל טוב"הש, פולי וממדינות רוסיא

ל אשר נשלח משולחינו ציר נאמ "והנה מבואר בהמכתב מבוקשינו הנ. ולהצלת נפשות' הק
והנה , ב לטובה"כ כעת לפ"ל ג"ושית לו הסכמתו שיסע המשולח הנ, י"למחיצת השר האדו נ

אול מה נעשה כי , י אנשי גדולי ישראל ממדינתינו לפי כבודו"מ כבודו נ"לשלוח לרו' מהראוי הי
קראקא איש מופלג ' ז מק"לזאת בחרנו את כבוד מוכ, ל"הוא בלתי אפשרי מגודל הפחד מפה וד

ומסרנו , והוא איש משכיל ובקי בטיב עניני מדינתינו, ה ישראל בינינפעלד"ונבו ונאמ ושמו מו
ל בזכות י יצמח ישועות ישרא"ומקווי אנחנו שע, לידו מכתבי בביאור היטב כל מבוקשינו

  .ט"י יארי ימיו ושנותיו ובנעימי ויצליח דרכו לכ"הש', תפילת רבי א
  

  אלה דברי הרבני הנבררי מכל מדינות פולי
  ווארקי והגליל ראש הרבני' ד דק"ל אב"ש ז"יצחק במוהר' הק' נאו

  ווארשי' ל בק"י ז"יצחק מאיר במוהר' הק
  נימאגעלני וקאזע' ד דק"חיי מאיר יחיאל אב' הק

  ד ווענגראב"ל אב"ה יהודה ליב ז"יעקב במו' הק
  שעדלי' ד דק"י אב"שמואל במהר' הק

      

 .ע שפעלו ללא הר לביטול הגזירה" זי'ק מרוזי"ל מביא עוד כמה מכתבי מצדיקי הדור שבאותו תקופה ובראש הרה"הנ'ובס



פ

ל וויניאבר סירב להענות לבקשת ' אברהמ

שפנה אליו שנית להשתדל ג , "ידושי הריהח

רצונו היה שאכ גזירה זו תצא , לביטול גזירה זו

מאחר ולדעתו מלבושי הע היהודי , לפועל

, מבזי ומשפילי אות בעיני הגויי

וכשהיהודי ידמו לגויי בלבוש לא יהיו יותר 

ל 'דבר אחר הבטיח אותו אברהמ, מושפלי

שלא , אחר הפצרותיוק מגור ל"וויניאבר להרה

אבל , יסייע למהר את הוצאת הגזירה אל הפועל

  .ג לא ישתדל לבטלה

*  

מווארקא לא  ק" והרה"החידושי הרי

 מאנטיפיורימשה ' ונפגשו ע השר ר, אמרו נואש

בעצמו והתחננו בפניו שישפיע על ראשי השלטו 

אול ג השתדלות זו לא , שיבטלו את הגזירה

פיורי לא פעל מאומה ינטאמשה מ' נשאה פרי ור

  .לביטול הגזירה

ק "אוהל יצחק שכשהרה' ומסופר בס

ק מווארקא והחידושי "ע שמע שהרה"מקאצק זי

נענה ,  רוצי לפנות אל השר מאנטיפיורי"הרי

, ואמר שאי לה לתלות תקווה כלל בפגישה זו

  .כי הישועה לא תצמח מזה

 שכשהיה הגזירה של לימוד שפת -וסיפר

ק "עמדו גאוני הדור ובראש הגה, ת"המדינה בת

ל ולחמו בחירו נפש "רבי עקיבא אייגער זצ

מ הרבני הציע ' וא, לביטול הגזירה הנוראה

שהיה בקי בשפת המדינה והוא ' שיקחו רב א

יעמוד בראש משלחת שיפנו אל ראשי הממשלה 

ואמר : א סירב בתוק"ורעק, לבטל את הגזירה

וא בעצמו אינו שממנו לא תבוא הישועה כיו שה

מכיר בחסרו ובאיסור הגדול ללמוד שפת 

,  היות שהוא בעצמו מכירה ומדבר אותה, המדינה

אל תבטחו בנדיבי בב אד "ופירש את הפסוק 

,  אל תבטחו בעזרת נדיבי-" תשועה' לו'שאי 

  .ד" עכ,כשהצרה אינה נחשבת לה לצרה

 הוא הדי כ היות -ק מקאצק " הרה- סיי 

טיפיורי בעצמו הול במלבושי מדינת שהשר מאנ

כ לא יבי את גודל המכשלה "א, אייראפע

  .שבדבר

ל "כי כשנפגשו ע השר הנ, ואכ כ הוה

אמר לה שבאמת אינו מבי לה צריכי ללכת 

 דהיינו זנבות מדובי וחיות "בערינע שפיצע"ע 

  .אוהל יצחק' עד כא מתואר בס, שונות

  

  המערכה על גזירת הלבוש
ט האחרו של פסח שנת "אחר זמ ביול

ע "ק רבי יצחק מווארקא זי"ח נסתלק הרה"תר

והמשכילי פעלו אצל שרי הממשלה להוציא 

 "אמנ החידושי הרי, לפועל את גזרת הלבוש

  .הצליח לדחות עוד במקצת את הגזירה

' אשר נגע כבוד ה, והחרדי' כל יראי ה

לליב התאוננו וצעקו מרה על גזירה זו 

ליתה היה להסיר כל מחיצה והבדל בי שתכ

וכמה לומדי וחסידי , ו"ישראל לעמי ח

י די "י שעפ"השמיעו אז את דעת בי אחב

חובה עלינו להתייצב נגד גזירה זו בכל היכולת 

  .ואי אנו רשאי להכנע ולקבל גזירה זו עלינו

*  

מהרב  [)א פרק נו"ח(" זכרו יעקב"ועיי בספר 

שמתאר את המצב בימי ] ל"יעקב ליפשי ז' ר

בעלי , אחוז נכבד מהע היו יושבי אוהלי: "הה

בתי שהיו נשותיה עסקניות ושמו סתר פני 

חלק רב מהע היו , לה בבתיה ובבתי מדרשות

כ יושבי "ג, ראשי ישיבות וכדומה, מלמדי

, ולא נראו בחוצות רק לפרקי רחוקי, אוהלי

ומה ג , ברצווכל אלה סירבו מלקבל הגזירה 

, ק"ק היתכ להחלי את בגדי שב"בשב

השטריימל והזופיצע של משי ע פאסימא 

 דר קדושה שממש] סטראקעס[מסאמעט 

ולהחליפ בבגדי ע האר , נוצצת עליה

כה ארכו ועברו מספר , ולעשות שבת חול

שני וג רוח שוטרי נחה הרבה וכה וכה 

ט נתמזגה הגזירה עד שבאור הזמ כמע

, שנתבטלה ואי משגיחי על בגדי אנשי כלל

  .ל"עכ

  
  שמחת המשכילי לקיו הגזירה

מאיד גיסא עמדו אז כמה אנשי , אול

מעשירי העיר שהיו מתנגדי גדולי לדר 

כמו הגביר אברה וויניאבר ושאר רעיו , החסידות

וחבריו שבסתר ליב היו מלאי שמחה וחדווה 

כי עני , ת דעתוהתאמצו להביע א, מהגזירה
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וכ גילוח , מלבושי ישראל ה רק מנהג בעלמא

הזק ופיאות הראש שלא בתער אי בזה שו 

, נדנוד איסור ואינו רק מנהג שטות של החסידי

ולו חכמו ישכילו זאת להחלי כבר עתה את 

מלבושיה ולהתגלח זקנ ופיאותיה עוד קוד 

יחו ובזה יוכ, בוא זמ הנקוב של פקודת הממשלה

  .היהודי את הכנעת ואהבת לממשלה

לרוע המצב הכו דברי אלו שורשי בלב 

כמה אנשי מ המו הע אשר הביטו בתמהו 

על החסידי והיראי שהרעישו כל כ על 

  .הגזירה הזו

*  

באותה תקופה דר בווארשא למד מופלג 

שהיה נמנה א הוא בי המתנגדי , ועשיר גדול

הקיצוניי 

סידות ושמו לח

זלמ ' היה ר

 אשר -פאזנער 

קשרי  היה לו

מסחר גדולי ע 

שרי הממשלה 

הרוסית והתעשר 

הוא , מזה עושר רב

ק ועשה מעשה 

והחלי את 

באומרו , מלבושיו

שעשה זאת על פי 

ההלכה וממנו יראו 

וא הוציא (וכ יעשו 

כרוז המוכיח כי אי כל 

איסור בהורדת הזק 

בזה , )והלבוש היהודי

חשב למצוא ח 

די יבעיני פק

בכדי , הממשלה

שיהיה לו על ידי 

זה תועלת 

במסחריו ע 

 ובייחוד ,הממשלה

חפ אז לזכות 

בהזכות לבנות 

, המבצר הגדול של הממשלה על נהר הוויכסיל

ועל כ חפ היה למצוא ח בעיני הממשלה בכדי 

  .שיזכוהו בעסק זה

' מאחר ור,  חשש ממנו"החידושי הרי

ער היה מפורס לאיש למד זלמ פאזנ

על כ שלח , והתנהגותו תשפיע על ההמו ע

משה חיי ' מיד לקרוא לאחיו הנגיד ר

ופקד עליו פקודה , ראטענבערג שהיה סוחר

חזקה שישתדל ויתאמ בכל האפשרויות להלח 

וא , זלמ בעניני עסקיו ע הממשלה' ע ר

כי ככל שיעלה בידו להוציא עוד , הוסי ואמר לו

זלמ יהיה זה נחשב לו ' ועוד מסחרי מידו של ר

למע לא יעלה בידו להרבות , למצוה גדולה מאוד

  .י מעשי מגוני כאלה"הו ועושר ע

  

ק מרימינוב אודות האיסור לשנות מלבושי"מכתב קודש מהרה
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רבי משה חיי אכ עשה כפקודת אחיו 

ונלח ,  ונתיישב בעיר ווארשא"החידושי הרי

ואכ , זלמ' בכל כוחו והשפעתו להעפיל על ר

'  שחשב ר-לנות ובניני קיבל לידו כמה עסקי קב

  . והצליח במסחרי אלו מאוד-זלמ לקבל לידו 

  
  הגזירה בממשלת עסטריי

י הממשלה "גזירת המלבושי שנגזרה ע

חצר , הרוסית לא חלה על חצרות הצדיקי כגו

סאדיגורא וחצר קאסוב וויזניצא -'הקודש רוזי

אמנ היה , כיו שהיו תחת מלכות עסטריי

 להוציא חוק הדומה לגזירה חשש כי עומדי

ק "והרה, אונגארי-ג במלכות עסטריי ,ל"הנ

 רצה לקד פני הרעה ולפעול נגד ע"זי 'מרוזי

 ,הצעת הגזירה על ידי מת שוחד כספי לממוני

ע " זיהתורת חיי מקאסובק בעל "הרה, אול

הישועה  כי, היה סובר שחבל על ממו יהודי

  .תצמח בלאו הכי

נו השתדלני היהודי באותה שעה הכי

במדינת עסטריי פגישה ע מנהיגי המדינה 

ביחד ע רבני נכבדי כשה , בעלי ההשפעה

ואכ , מופיעי בלבוש ארו באיצטלא דרבנ

והופעת של הרבני עשתה , הפגישה נערכה

ואחד מהשרי , רוש עמוק על הנוכחי

התלהב באופ מיוחד מיופי הלבוש ועורר לזה 

לב שאר הפריצי כי הלבוש הזה את תשומת 

דבריו נתקבלו , דוקא יפה מאוד ואי לבטלו

ולישראל היתה , כננכוני וכל הצעת החוק נגוזה

  .הישועה

  
  הוצאת גזירת הלבוש לפועל

א היה הזמ המוגבל "בתחילת שנת תרי

מאת הממשלה לביצוע הגזירה והתחלת הוצאת 

ורק וותיקי הרבני קבלו , הפקודה אל הפועל

הממשלה , תר מיוחד להשאר ע מלבושיההי

ממדינת פולי בהשפעת המשכילי התחילה 

עשרות אנשי , לבצע החוק בכפייה ובאכזריות

נתפסו ברחובות והוכרחו לגלח את זקנ 

ופיאותיה וללבוש בגדי כבמדינת אייראפע 

וג הוכרחו לשל , דהיינו מלבושי קצרי

  .קנסות גבוהי על הפרת החוק

 מביא מכתב )כח' עמ(ית אלכסנדר ב' ובס

שמעיד , ע"יל מגריצא זיווק רבי שרגא פיי"מהרה

ק במכתבו "על המאורעות באותה תקופה וזלש

לא עלה פה , אשר תהילה לקל: ...מחסידיו' לא

י ומעט מ המעט אשר "הכורת על זקני אחב

ת יעזור לנו על להבא בישועות "השי.. נתגלחו 

כ בעיירות אחרות בפראשני , כלל ישראל

כנראה ( ובטשעכענאוו ש יש עוזרי לרעה

וכבר נטלו מה רובא דרובא , ע"ל) המשכילי

  ... ירח' ה, ו"נו יצי עמ"זקני"

*  

אמנ ההמו ע ורוב החסידי לא נרתעו 

והצוררי , מאימת החוק ולא ביצעו את הוראותיו

השלטו הרוסי הבינו שאי ביכלת לבצע זממ 

כ החליטו לרכז כח גדול של שוטרי "ע, באופ זו

ונוגשי בווארשא עיר הבירה ולבצע את החוק 

א הגיע "ואכ בראשית שנת תרי, בכח ובכפייה

וכל , מאות שוטרי שנתפזרו ברחובות העיר

  .יהודי שעבר נתפס וזקנו ופיאותיו גולחו

הרבה יהודי שנתפסו בכדי לגלח את 

תייצבו בזרוע כנגד זקנ ופיאותיה התנגדו וה

ואלה ברצחנימו , השוטרי ולא הניחו לגלח

הפליאו מכות ומהלומות באכזריות נוראה וכמה 

ובכל , מאות יהודי נלקחו לבית האסורי

הרחובות נשמעו זעקות שבר ובכיות ויללות של 

מחמת אכזריות של השוטרי , הנשי והילדי

  .שהיכו את האנשי הנתפסי ללא רח

 מתאר אי שקצצו )138' עמ(ו יעקב זכר' בס

או , פאות הראש בקרדומות במקו מספריי

במגירה ע תוספות של מהלומות על 

  ... מהלומות

" יש רוסלאנד'אידישע לייב אי צאר"' ובס

 מתאר אי ששוטרי העיר בוויטעפסק )304' עמ(

והמושל ציוה , תפסו יהודי ע יארמולקע בראשו

  .ל"טני רחלנעו בראשו מסמרי ק

  

  חילוקי דעות בי צדיקי הדור
באותה שעה נתהווה מחלוקת גדולה בי 

היו שהתנגדו , גדולי ומאורי ישראל של אותו דור

ק החידושי "כמו הרה, בכל אופ להגזירה הנוראה

ק רבי אברה " ואיתו עמו הרה"הרי



פג

ע וכ הגאו רבי שלמה קלוגער "מטשעכנאוו זי

 שפסקו ))ט"קפ' ד סי"יו(ת ת טוב טע ודע"בשו(ע "זי

 ,"יהרג ואל יעבור"כול כאחד שהדי הוא 

כי  ")סנהדרי ד עד(ל "בהסתמ על דברי רבותינו ז

אתא רבי אמר רבי יוחנ אפילו שלא בשעת 

אבל , גזרת המלכות לא אמרו אלא בצינעא

 יהרג ואל יעבור -בפרהסיא אפילו מצוה קלה 

, )להפרי את הלבבות לכשלא ירגילו העובדי כוכבי : י"רש(

: אמר רבא בר רב יצחק אמר רב? מאי מצוה קלה

, שרו הנעל: י"רש(אפילו לשנויי עקרתא דמסאנא 

, שא דר העובדי כוכבי לקשור כ ודר ישראל בעני אחר

אפילו , שיש צד יהדות בדבר ודר ישראל להיות צנועי: כגו

דש את הש שינוי זה שאי כא מצוה אלא מנהג בעלמא יק

  .כ" ע)בפני חבריו כל ישראל

 "ש להגאו המהר"ת אמרי א"וכ עיי שו

 ששלח תשובה להעיר )ה"נ' ד סי"יו(ל "ש ז"א

  . קראקא ומחמיר מאוד בעני זה

*  

ע ציוה להכריז "ק מטשעכענאוו זי"והרה

אשר , בכל בתי הכנסיות ובתי המדרש שבעירו

וצא מ חוב קדוש מוטל על כל יהודי ויהודי בלא י

הכלל לסכ את נפשו ולא לקיי את גזירת 

ג בבית מדרשו ציווה להודיע , הממשלה

כי לאשר ממשמש ובא עלינו , להלומדי דש

על כ צריכי , מצוה גדולה של קידוש הש

לקבוע שיעורי וללמוד בעיו גדול סוגיא זו בכל 

כמו ששואלי את הפסח קוד , פרטיה ודקדוקיה

  .לחג שלושי יו

שכמה ממכובדי העיר לא ראו , ומסופר

ק בקובלנא "בעי יפה את פקודתו ובאו אל הרה

היתכ לדו דיני נפשות על פי דעת יחיד : גדולה

בשעה ששאר גדולי ישראל אינ מסכימי 

איני יחיד : "ק"נענה לה הרה, לפסק די זה

ק "כי באה אלי שמועה שג הרה, בפסק די

נענה , י לדבר זה מווארשא מסכ"החידושי הרי

וכי אי נית לדו על סמ , לו אחד מ האנשי

שמועה בעלמא וג שיש שמועת סותרות 

האומרות שכל גדולי ישראל נוטי להקל בעני 

, בזה צודקי את: ק ואמר"או אז נענה הרה, זה

אשר אי לסמו על שמועה בעלמא ועל כ הנני 

עד ש מוכ ומזומ לנסוע אל העיר ווארשא ולהוו

 בכדי לשמוע "ק בעל החידושי הרי"ע הרה

ממנו את דעתו הקדושה וכפי אשר יורה כ 

  .נעשה

ק מטשעכענאוו שלח מיד לקרוא "הרה

שהיה מאנשי ביתו , לרבי אבא מטשעכענאוו

ק "שיצטר יחד עמו בנוסעו להרה, הקרובי אליו

בני ביתו של  אמנ,  אל ווארשא"הרי' בעל חי

ד לנסיעתו שחששו מאוד ק התנגדו מאו"הרה

מחמת פראות השוטרי והמהומות , לשלומו

וג כמה משלחות ממכובדי העיר , בעיר ווארשא

כי אי ישאיר , חילו את פניו שיחזור בו מהחלטתו

ק "א הרה, את צאנו ללא רועה בעת צרה ליעקב

וואס : לא שת את ליבו להפצרותיה ונענה ואמר

באזעצ רא אז אי וועל מי האט איהר מו

הריני נות לכ את הבטחתי כי לא  ?דארט

רק מיד שוב אשוב אל עירי , אתמהמה ש

ק ונסע יחד "עוד באותו יו ק הרה, ומשפחתי

  .ע רבי אבא אל העיר ווארשא

בבוא אל העיר לא התמהמה ומיד ש 

החידושי , "פעמיו אל ביתו של החידושי הרי

, ו לישב קיבלו בכבוד ובהערצה גלויה וכיבד"הרי

ק מטשעכענאוו סירב בכל תוק לשבת "א הרה

חר ההפצרות העומדות ונשנות של החידושי 

ע בדלית ברירה נשאר ג החידושי " זי"הרי

או אז פתח הרבי ,  לעמוד יחד ליד השולח"הרי

היא רק , כוונתי בבואי לכא: מטשעכענאוו ואמר

לשמוע את דעתכ הקדושה בעני גזירת 

השיב ".  ומה רצו הממשלה בזההמלכות החדשה

 כוונת היא להעביר את בני "לו החידושי הרי

ק מטשעכענאוו "נענה הרה, ל"ישראל מדת רח

, ברו שכיוונתי לדעתו הגדולה"בקול ר ואמר 

לאחר מכ המשיכו לפלפל ביניה כשעתיי 

כששניה עומדי על ', בהלכות מצות קידוש ה

ק "יד הרהלאחר תו שיחת פנה מ, רגליה

ק "מטשעכענאוו מיד לנסוע בחזרה לעירו והרה

  . ליווהו בכבוד גדול"הרי

בדרכ אזר רבי אבא עוז בנפשו ופנה אל 

ילמדנו רבינו מדוע עמד רבינו על : רבו בשאלה

דעתו שלא לשבת א על הפצרותיו החוזרות 

 והרי אי מסרבי "ק הרי"והנשנות של הרה

ב דא צוגעזאגט אי הא: ק"נענה לו הרה, לגדול



פד

אז אי וועל מי נישט אנידער זעצ אי 

 על כ חששתי שלא להפר את מוצא ,ווארשא

  .ומשו כ לא ישבתי ש על כסא, שפתי

  

  דעת הצדיקי החולקי 
אמנ כמה מ הצדיקי סברו שאי אפשר 

 ובראש "יהרג ואל יעבור"לפסוק בדי זה 

כי שסבר , ע"ק רבי מנח מענדל מקאצק זי"הרה

  ".יהרג ואל יעבור"אי אפשר לפסוק בשאלה זו 

והחסיד רבי אבא מטשעכענאוו המוזכר 

שהיה ג ממקורביו של , לעיל סיפר לימי

כי כשבא לקאצק בתקופת , ק מקאצק"הרה

אזי מיד בבואו שלח , הפולמוס על גזירת הלבוש

: כשנכנס אל הקודש שאלו, ק לקרוא לו"הרה

, אבא' ר" ?מה אומר הרב שלכ על הגזירה"

ענה , שכבר ידע את דעתו של הרבי מקאצק

שהרבי מטשעכענאוו נסע לווארשא , ברעדה

 הוחלט "ולאחר התייעצות ע החידושי הרי

ק "פר הרה" יהרג ואל יעבור"שהדי הוא 

ג לי יש ידיעה ? כ החליטו: "מקאצק בשאגה

ולא ראיתי בזה די , לא מעטה באותיות הקטנות

שני גדולי יפקירו דמ של , של יהרג ואל יעבור

.  ויבוא משיח]קוועטש געבע[מוטב שילחצו  ,ישראל

  .המלבושי ה רק מנהג ואפשר לשנות

ע היתה "ק מרוזי זי"ג דעתו של הרה

ק "כי כשפנו אל הרה, ק מקאצק"כדעת הרה

מרוזי בשעה שרצו לפסוק על שינוי המלבושי 

ענה ונ, כדי ערקתא דמסאני" יהרג ואל יעבור"

יעקב אבינו קיבל את הברכות בבגדי ": ואמר

ר שיתקיימו הברכות שקיבל בלבוש "יה, עשיו

  ].כ מצדד להקל"ז שג"ט' ב סי"ת אמרי נוע ח"בשו' ועי[, "זה

*  

ע כותב "ק רבי משה מקוברי זי"הרה

באותה תקופה דברי ] ראה תצלו[במכתב לחסידיו 

 אשר ג א ה מוכרחי בדלית ברירה, ניחומי

ע כל זאת לא , ללכת ע המלבושי החדשי

', יפול ליב בקרב לאמר שה מובדלי מע ה

כי ג במלבושי החדשי יש הבדל גדול מ 

  .מלבושי הנכרי

אחי ורעי אל תדמו בנפשכ : ל המכתב"וז

כי רצוני דווקא שיפדו את עצמ ממלבושי 

א שכתבתי שמר לי מאוד בראותי , החדשי

שלא יפול לב האיש , ני לזה ג כא יש פ, זאת

ויש כמה אנשי , אשר לא יוכל לפדות את עצמו

אשר יצאו חו לגדר מחמת זה שיאמר שהוא 

  .בדול מהע

ג כפי אשר ראיתי אות האנשי אשר 

יש הבדל גדול , לבשו מלבושי החדשי

  

ע"מ והשפת אמת זי"ק החידושי הרי"ות קודש על ציונ של הרהמצב
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אשר כל רואיה יכירו כי , ממלבושי הנכרי

 הלבישו עצמ לבד הקלי אשר', ה זרע וכו

 ה קרובי מלבושי נכרי ממש כמו השרי

  .לכל העבירות שבתורה רחמנא ליצל

אבל השרי והפשוטי אשר הולכי כפי 

ג ,  אי חשש- שאמרתי לה בהיותי בביתי 

רואה אני שיכול לבוא מזה למחלוקת ע 

ולא טוב הוא בעת הזאת , פשוטי הע ולמסירות

לבי אי אפשר לבאר לזאת אחי מרירות  ..ירח' ה

אוי לי שזכיתי , על המכתב בי מהנפרדי בי לאו

  .לכ ולדבר מזה

, ע"ק מקוברי זי"בהמש מכתבו מורה הרה

אשר ג א ילכו במלבושי החדשי מכל מקו 

: וזה לשונו, לא יתהדרו עמה ולא יתקשטו בה

א שלא , אחי ורעי יעשה כל אחד לפי דעתו

יהיה תלוי לנגד עיניו לקלקל לבושי יהודית רק 

ויעשה לו בגד חדש פחות בזול ולא , תמיד

ג לנשי , להתנאות ע הבגדי החדשי

להזהיר שלא להתנאות ולקשט עצמ בבגדי 

 שלא יהיה במחלוקת -ואי שיהיה , אלו בפריצות

כי הפרוד לא טוב , ע פשוטי הע מקהליתנו

בסיו דבריו יוצא בקריאה , הוא בעת הזאת

לזאת אחי :  רחמי שמי לביטול הגזירהלעורר

ולומר ' ורעי אי כעת לחשות ולבקש רחמי ה

 תהילי בכל יו אחר עחמישה קאפיטל

 קוד תפילת עתפילת שחרית ושני קאפיטל

לב המל ושריו עלינו לטובה '  שיהפו ההמנחה

  .מדברי הנשמעי

  
  הצדיקי עוררו לתיקו המעשי

ר ועוררו את באותה שעה עמדו צדיקי הדו

לבב הע להיטיב דרכיה ולהצטער על צרת כלל 

אשר נאל לשנות מ המסורת הנתונה לו , ישראל

אולי יחוס ע עני וירח על עמו , מדורי דורות

  .ישראל להסיר מעליה גזירה קשה

בחלקו השני של (ק רבי משה מקוברי "הרה

   :ל" כותב לחסידיו בזה)ל"המכתב הנ

ימו לבכ כי הכל הוא עוד אחיי ורעיי ש

  

ע"ק רבי משה מקאברי זי"קטע ממכתבו של הרה
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בגזירת המקו וכוונתו לקרב את לבבנו אליו 

ולזכ אותנו מטינופי היצר ולרחקנו משקר 

, ומדברי המשניאי אותנו אל אבינו שבשמי

חזקו ואמצו לבבכ והתחזקו בתורה , חס ושלו

ועשו גדרי וסייגי כל אחד לפי , ובעבודה זכה

, ה"ו בכבוד הבורא ב"דעתו שלא לפגו ח

ולהחזיק עצמו באמונה שלימה ופשוטה 

ולהזכיר תמיד זכות , במסירת נפש ממש

ועל טובת ' ק שמסרו נפש על קדושת ה"רבוה

ותהיו אחודי וקשורי ע כל , כלל ישראל

 אהבת חברי –אחינו ישראל באהבת אמת 

ולא יעלה על לבבכ שו טינה על , מקשיבי

דו ול, איש ישראל המחזיק עצמו בדת יהודית

' וה, כל אחד לזכות כי השעה צריכה מאוד לזה

, ימשי רחמיו וחסדיו על עמו ונחלתו לא יעזוב

וישכילו , ויהפו עלינו העת לטובה ולברכה

ויצליחו בכל אשר יפנו ואזכה לראות שבעי 

דברי  .וטובי לבב בחיי טובי ושלו' רצו ה

הכותב במר נפש ועיניו נוזלות ועצמותיו רחפו 

  .י"משה במוהר' תשועת המצפה ל

*  

בשעה שנגזרה הגזירה התבטא ואמר 

אשר בכל שעה שבאה עלי , ע"ק מרוזי זי"הרה

 א זהו –ו הייתי אומר לעצמי "גזירה קשה ח

ולמה לי , רצונו של המקו ברו הוא כ יהיה

כ נתיישבתי בדעתי "א לאחמ, להצטער מזה

 - "בלע מרור לא יצא" הלא קיימא ל -ואמרתי 

ז שהאד מצטער ומרגיש יסורי מ "יינו שעיוה

 יוצא בזה ידי חובתו ומתכפר לו ואז עוזר -הגזירה 

הרגשתי ומתכפר לו ואז עוזר לו , ואכ, ת"לו השי

ז שלח לי "הרגשתי מיד יסורי ועי, ואכ, ת"השי

  .ה את עזרתו ממרו"הקב

מכיו ,  וכמו כ בעני זה של גזירת הלבוש

י וה מקבלי אותה "שבאה הגזירה על בנ

 על כ אי -' משו שכ הוא רצו ה, באהבה

אלא צריכי אנו להרגיש בגודל , אפשר להוושע

ת "ז יעזור השי"ועי, הצרה ולהצטער מאוד מזה

  .שהגזירה תתבטל

*  

' ק רבי ישכר דוב בעריש מוואלבארז"הרה

 )פ"ראה העתק המצור( ע בעל העבודת יששכר"זי

כי דר , דת הדורותתלה את סיבת הגזירה בירי

החסידות נשתכח ויש אשר מתעטפי בטלית 

י שאינ "ומנהיגי עדה אעפ, שאינה שלה

וידוע בי החסידי שכוונתו היה על איזה [ ,ראויי לכ

והוא היה , ר קדוש שהתחיל להנהיג עדתו בצעירותו"אדמו

ק "וכ אמר פע בליל שב] מתנגד גדול לעני זה

ראה [והתעוררות גדולה אחרי הסעודה בקול רעש 

דרשתי וחקרתי למצוא מידה כנגד מידה ]: תצלו

מעני הגזירה מקצירת העומר והבגדי המביאי 

, וכמדומה לי, רחמנא ליצל, ובתורתו' לבגוד בה

אשר בעזרת הבורא יתבר המציא לי האמת בזה 

מיד , כי דרכי תמיד בכל עניני, והוא אמת נכו

צוא המידה כנגדה בעת נתהוה שינוי בעול למ

ת "וג עתה הזמי השי, ויגעתי ומצאתי תאמי

  .מידה כנגד הגזירה הזאת והוא אמת

לאחר מכ פתח והארי בדברי אודות דר 

' ט לכל מבקש ה"אשר יסד הבעש, החסידות

באמת ' עובדי ה, ולצדיקי גדולי מצוקי אר

, ג לפשוטי הע ובני הכפרי, ומאיד, ובתמי

והסדר הל ,  הצדיקי עצה ותושיהאשר נהגו מ

לאחר שנפטר הרבי חפשו ובדקו מי ראוי : כ

א בנו או צדיק אחר , למלא מקומו אחריו

או שמצאו רבי אחר שיראה , מתלמידיו של הרבי

א עתה , לה הדר העולה במסילה בית קל

ובייחוד במדינות רוסיא התחילו לעשות העיקר 

פ שאינו " אעלטפל ולמנות לרבי את בנו אחריו

עד שנשתכח דר החסידות , ראוי לאיצטלא זו

:  ועבדו ופרצו מאמר הגמראעד גמירא

מה , וחו מזה. 'המשתמש בטלית שאינה שלו וכו

הלבישו אותו בטלית , שנשתכח דר החסידות

וג החסידי מתעטפי בטלית שלו , שאינו שלו

  .שאינו לפניה

 ה"והקב, אבל לפני הבורא יתבר אי נסתר

א אתה עושה , אומר מי יוכל לרמותיני

ג אתה תהיה , לעיקר] החיצוניות[הקאשגעד 

יוצא ובא במלבוש המורה על פנימיות המרומה 

 ולזאת התחיל הגזירה מקוד. אשר בקרב

 ואני בעצמי אי בכחי לית ,ל" ררוסיאבמדינת 

ה הוא בעול "ט זצללה"א הבעש, עצה לזה

 ירעש –ה לעול אמת עתה והוא הורה הדר הז

אשר , ויצעק בעולמו ובהיכלו על דרכי ותורתו
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וכל איש צרי , הופיע בעול שלא יאבד חלילה

  .)ד"עכ(לרחמי גדולי 

*  

  ע" זי"פרשת מאסרו של החידושי הרי
 עמד אית בדעתו "החידושי הרי, כאמור

וכמוב , בעני זה" יהרג ואל יעבור"שיש די של 

אשר ,  בעיני המשכילישדבר זה היה לצניני

, חפשו להצר את צעדיו על כל צעד ושעל

ונתפשטה השמועה באותה תקופה שאחת 

המזימות של 

המשכילי הרשעי 

 –"נגד החידושי הרי

היא להסית את 

פקידי הממשל 

לארוב ולתפוס את 

ל " רח"החידושי הרי

ולחתו את פיאות 

והמשכילי , ראשו

, טענו בפני הממשלה

 לא כי באופ זה

ישאר יהודי אחד 

שלא יחפ להתגלח 

לאחר שנעשה כ 

  .למור ורב הנער

ויהי בהגיע דבר 

השמועה לאזני 

 "החידושי הרי

ועזב , נתיירא מאוד

את ביתו והל 

להתגורר מחו לביתו 

אצל אד אחד עד 

ג שינה , יעבור זע

את ש משפחתו 

לש  "ראטנבערג"מ

וביני לביני , "אלטער"

 משלחת הורכבה

אשר , מנכבדי העיר

באה לפני שר 

הממשלה וטענה 

אי יתכ , לפניו

להתנהג כ ע איש 

והשר , מור מע

הצטדק ואמר שאינו 

יודע כלל ממחשבה זו לגלח את פיאותיו של 

  .והבטיח כי לא יאונה לצדיק כל או, הרבי

*  

כי ע ,  המשכילי–כשראו פריצי עמנו 

 "ידושי הריקשה עור הוא ובהשפעתו של הח

  

ק העבודת יששכר בסו ספרו"העתק דברות קודש של הרה
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, עומדי רוב תושבי העיר בעקשנות בדעת

שלא להסיר את צל אלוקי מעל פניה 

וג שהשוטרי אשר ראו את גודל , ובגדיה

, עקשנות היו עושי את מלאכת בעצלתיי

,  המשכילי והמתבוללי- הלכו ועשו יד אחת 

ובאו לפני הנסי הרוסי שר המדינה וגילו את 

 היא העומדת "דושי הריאוזנו אשר יד החי

ועל , מאחורי ההתנגדות העיקשת של היהודי

כ שומה עלינו להכריחו לחתו על כרוז הקורא 

ובמקרה שיסרב , לשינוי הלבוש וגילוח הזק

  .שיוציא נגדו צו מאסר

ועל , דברי המשכילי נכנסו באוזני הנסי

 "אתר ציוה לשוטריו לעצור את החידושי הרי

די שלא לעורר את זע בכ, כחצות הלילה

בחצות הלילה באו השוטרי לבית , היהודי

 וסיפרו לו אשר פקד עליה "החידושי הרי

  .הנסי להביא אותו לבית המעצר

 ק ונסע עמה יחד "החידושי הרי

ובבואו הכניסוהו לחדר מיוחד אשר , לש

השרי , ישבו ש שרי גבוהי ונכבדי

להוציא קול התחילו לשכנעו ולפתותו בדברי 

קורא לקיי את גזירת המלכות בעני 

 עמד "א החידושי הרי, המלבושי והזק

כשראו , כסלע אית בדעתו שלא לחתו

התחילו להפחידו , השרי כי ממא הוא

כי א יסרב יגלחו , באיומי מאיומי שוני

,  השיב לה"א החידושי הרי', את זקנו וכדו

רה ולשווא כל כי לא יוותר אפילו כחוט השע

מאחר , הפצרותיה

שלדעתו אסור לכל איש 

י די התורה "יהודי עפ

וא א , לקיי פקודה זו

לא יהיה , יעבור עליו מה

בכלל מחטיא את הרבי 

  .חס ושלו

כשראו השרי כי הוא 

נחר בדעתו ונבצר מה 

עשו , לפעול אצלו כלו

כזממ הרע והכניסוהו 

 מקו אשר -לבית הסוהר 

, מל אסורי שאסירי ה

ע עוד אסירי ששפילי ונבזי שנתפסו 

 סבל "החידושי הרי, בגניבות וגזילות שונות

ומיד ע בואו הוטל עליו , קשות במאסר זה

כי זה היה , לשבת על גבו של אחד האסירי

 סירב "החידושי הרי, עונש לכל אסיר חדש

לאחר שהתחילו , לישב על גבו של יהודי

נאל בצער רב , ו ולהכותוהאסירי להציק ל

  .למלא את בקשת

*  

כבר באותו לילה פשטה חיש מהר בכל 

רחבי העיר ווארשא השמועה על מאסרו של 

אלפי אנשי קמו מעל מיטת , "החידושי הרי

כמה מ אות , ונהיה רעש גדול בכל העיר

משכילי רשעי התאמצו ג להפי שמועה 

החידושי גזזו את זקנו ופיאותיו של כוזבת כי 

  .והעיר ווארשא נבוכה, "הרי

כאשר האיר בבוקר התמלאו רחובות העיר 

קבוצות קבוצות של יהודי וביניה ג הרבה 

אשר רגזו ורטנו על , מהמשכילי והמתבוללי

א תושבי ווארשא הגויי היו המומי , מעשה זה

 היה "כי החידושי הרי, ומזועזעי מצעד זה

 היהודי ולהבדיל ג נער על כל תושבי ווארשא

עד כדי כ שנכבדי העיר ווארשא , על הגויי

  .הגויי התאספו לדו מה לעשות בנידו זה

*  

חסידי קאצק שבעיר מיהרו לשלוח 

, משלחת מיוחדת אל רב הקדוש מקאצק

ק מקאצק על השמועה "כאשר שמע הרה

הנוראה לא נראה על פניו 

שו סימ התפעלות ופטר 

לאחר . את החסידי לשלו

ק לנאמ "שיצאו קרא הרה

צ רבי צבי הירש "ביתו הרה

ל שיכתוב "טאמאשאווער זצ

בשמו מענה לחסידי אשר 

כי אינ צריכי , בווארשא

כי , לדאוג כלל אודות רב

בוודאי לא יוכלו ליגע בפאות 

בזכותו , ואדרבא, ראשו וזקנו

תבוא ישועה לכל כלל 

  .ישראל והגזירה תתבטל
  

  ע"ק מקאצק זי"ביתו של הרה
בני ע ששרד עד היו
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ועל , גברה הסערה בעירבינתי הלכה ונת

הככר הרחב שלפני מועצת העיר התאס קהל 

גדול של עשרות אלפי יהודי בצעקות ויללות 

המושל הרוסי התחיל לחשוש , עד לב השמי

, ובדק שנית את החלטתו, התקוממותמרד ומ

ובינתי הגיע הרעש ג לאזנו של הנסי 

ומשלחת , קוסטענטי אחיו של הקיסר הרוסי

ו אליו לבקש על שחרורו של רב נכבדה הגיע

והוא קיבל בסבר פני יפות והתנצל , הקדוש

ועל , לפניה כי צו המאסר הוצא שלא בידיעתו

  . ממאסרו"פי הוראתו שוחרר החידושי הרי

  
   גולה ממקו למקו"החידושי הרי

 השתחרר "לאחר שהחידושי הרי

החליטו החסידי לעשות נקמה , ממאסרו

והיו ידוע לה , למאסר זהבמשכילי שגרמו 

והתחילו לרדו את אות  ,כמה שמות מראשיה

וכשראו , הרשעי על כל מדר כ רגל

אמרו להחיש לעצמ , המשכילי כי צרת צרה

ז נתווספו בכל "ועי, מפלט אצל שרי הממשלה

ואש המחלוקת בערה , יו מסירות ומלשינות

  .בע במלא עוזה

ת  ברצותו למנוע א"החידושי הרי

עמד ועזב את העיר ווארשא לעיירה , המחלוקת

כאשר ,  ש הוכנה לו דירה לכבודו"וואהר-נוויד"

ישב על כסאו ,  לבית החדש"נכנס החידושי הרי

ונח מעט והיה נראה על פניו שביעות רצו ונענה 

עיירה זו , כא הרבה יותר טוב מבווארשא: ואמר

 בשפת -וואהר -נוויד ["חצר החדשה"נקרית 

 יהיה טוב לחדש בה פלפולי חדשי - ] לישפוי

י "אמר ר" ב מאי חצר החדשה"ע' עיי במסכת יבמות ד ז(

  .)שחדשו בה דברי

 החסידי הצטערו מאוד מעזיבתו של 

 את העיר ווארשא דווקא בפרוס "החידושי הרי

 עמד על דעתו כי "א החידושי הרי, חג הפסח

  .שאישוב לוואר כל עוד לא תבוטל הגזירה לא

*  

 "וואהר שיגר החידושי הרי-מנאוויד

ובה מורה לה , איגרת ארוכה לחסידיו בווארשא

ל "וז, לא לצאת במחלוקת ולמחות על כבודו

', ברו ה, הנני להודיעכ משלומי: המכתב

ואבקש מכ הג כי גולה ומטלטל אני על לא 

נא מאוד שלא לצאת לריב ע שו , חמס בכפי

רק למשו בדברי , תאד עבורי או לדבר קשו

כי כולנו בני אברה יצחק , שלו ואמת ואהבה

פ להכניס "ועכ: ומסיי את מכתבו. ויעקב

עיקר בריאתנו , במעמקי לבנו ידיעה זו ברורה

לעשות רצו יוצרנו ולעבוד בכל לב ונפש להשגיח 

על כל הלאווי והעשי העוברי בכל יו על 

חג תקבלו , האד בכל העסקי ביושר כראוי

, ש"ידיכ דור, ט"ל בשמחה וכ"הקדוש הבע

  .הקט יצחק מאיר

  
  פעולות צדיקי הדור לביטול הגזירה

כל עוד שהגזירה הנוראה ריחפה על 

שלמות וקיו ע ישראל לא שקטו ולא נחו 

ובכוחותיה הכבירי עוררו רחמי , צדיקי הדור

שמי לביטול הגזירה ולהפר עצתו של הקיסר 

ק "הרה, מאחורי גזירה זואשר עמד , ניקאלייא

ק "מתלמידיו של הרה, ד מוש"רבי יחיאל גאב

סבר שצרי ללכת במסירות , ע"מלעכאוויטש זי

יהרג ואל "נפש כנגד גזירה זו ועסק בהלכות 

ומאיד היה מרעיש עולמות לביטול , "יעבור

  .הגזירה

מה "ובשבת קודש בעת ששר את הזמר 

 ואסתר בימי מרדכי: קרא באמצע ואמר" ידידות

נעמדה שבת קדשנו בכדי להמלי טוב בעד 

הלוואי וג עכשיו תעורר שבת קודש , היהודי

לאחר השבת מצאוהו מתהל , רחמי עלינו

: נענה אז לאמר, כשהוא שרוי בשמחה גדולה

אלמלי היה הקיסר ניקאלייא יודע מזה שיהודי 

יושב לו כא מאחורי תנור ומפר את עצתו 

ואכ , את עצמו לדעתהיה מאבד , ומחשבותיו
  

ע"מ זי"האוהל הקדוש על ציו החידושי הרי
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 כפי שיסופר -לא עבר זמ רב והגזירה נתבטלה 

  .בהמש דברינו

*  

ע פעל בכוחותיו "י זי'ק מרוז"ג הרה

ומסופר שבשעת , העילאיי למע ביטול הגזירה

ה קרא "חקיקת החוק על המלבושי בשנת תר

לוי ' האדו גובערנאטור מעיר זיטאמיר להגביר ר

שיואיל , ע"מרוזי זיק "שהיה מחסידיו של הרה

לוי חשב בדעתו שיש לאדו איזה ' ר, לבוא אליו

בבוא , עני לדבר עמו ועל כ הל לבית האדו

רבי לוי לבית האדו ציווה אותו רשע שונא 

ישראל למשרתיו עושי דברו לקצר ולחתו את 

מיד , וכ לגלח לו פאה אחת, לוי' מלבושיו של ר

ת בגדיו עטו עליו המשרתי קצרו וחתכו א

  .וגלחו לו פאה אחת

ועט את , לוי התמלא בושה וכלימה' ר

ק "ראשו מפני הבושה ומיד ק ונסע לרבו הרה

בבואו אל הקודש פנימה הסיר את , מרוזי

ק מה "בכדי שיראה הרה, עטיפתו מעל פניו

ונשאר כ עומד לפני רבו , עוללו לו הרשעי

ק "והרה, ופר בבכי תמרורי, מגולח פיאה אחת

וישב תפוס בשרעפיו , נתרגש מאוד ממראה זה

  .וברעיונותיו הקדושי

לאחר כמה דקות התעורר ופתח את פה 

איתא בגמרא שבת , קדשו ואמר לאותו חסיד

 רבי אלעזר ב ער שתה חמרא דפרוגייתא :)קמז(

 לאחר - ורח במיא דדיומסת ושכח את תלמודו 

מכ כשבא לקרוא בספר טעה ובמקו לקרוא 

 "החרש היה לב" קרא "זה לכהחדש ה"

, בקשו חכמי עליו רחמי ונזכר שוב בתלמודו

הרי טעות זו לקרוא : ק"והקשה הרה, ש"עיי

ש "ת לרי"פסוק בחילו תמונת האותיות מדלי

הרי זה בכלל טירו , ת" לבי"ד ומכ" ליו"ומזי

ששכח "הדעת ומדוע נוקטת הגמרא בלשו 

א התירו אל?, "שנטרפה דעתו"ל "הול" תלמודו

ק רבי שמשו "י מה שכתב הרה"עפ, הוא

 שראש "קרניי"ע בספר "מאוסטראפאליע זי

הקליפות נקרא ריב וע קליפה זו נמצאי שש 

קליפה . ה"מאות וחמישה משמשי כמספר תר

)  בשכחת הלימוד) א: דברי' זו ממונה על ג

 ,המשכת התאוות)  בי איש לרעהו גשנאת חינ

דו ובעצמו יכול להכניע ורק מל המשיח בכבו

שעל מצחו של משיח רשו , הקליפות האלו

ומחמת , פעמי ריב' שהוא כמני ב, ד"הש תכ

אלעזר ב ער שהיה גדול הדור נהנה מעט ' שר

נתפס בקליפת ריב ועל כ ק , ז"מתענוגי העוה

קידושי (ל "כמאמר חז, ד"רבי אלעזר ובא לביהמ

ואז , ד"יהמ א פגע ב מנוול זה משכהו לב:)ל

נתחלפו האותיות מפסוק החדש הזה לכ 

שאותיות החילו ה , לתיבות החרש היה ליב

הוא בגימטריא , וג החרש היה ליב" ריב"

שנתפס , ז היה להורות לרבי אלעזר"וכ, ה"תר

ה המשמשי את "באלו הקליפות כמני תר

וכשבקשו רבנ רחמי עליו וחזר , קליפת ריב

צרי להיות נכתב באמת ראה ש, אליו זכרונו

ד כפי שרשו "תכ' החדש הזה לכ שעולה למס

, ל"על מצחו של משיח המבטל את הקליפה הנ

  .ע"ק רבי שמשו זי"ד הרה"עכ

ק מרוזי בקול "לאחר דברי אלו קרא הרה

 ששמו עולה בגימטריא "ניקאלי ניקאלי": ל"בזה

שזה מספר המשמשי את , ה"וג עכשיו תר

אלי הוא עצמו ראש הקליפות וניק, ראש הקליפה

ומחמת שקליפה זו , כפי הגימטריא של שמו

על כ גזר , עניני שנאמרו לעיל' ממונה על ג

 - בעני שכחת הלימוד) ניקאלייא גזרות אלו א

 עשה בעני שנאת חינ) עשה גימינאזיעס ב

 גזר בעני המשכת התאוות) האטשירעדי ג

  ."ללבוש מלבושי עכו

 !!גענוג: הכריז בקול גדולק ו" והמשי הרה

ו אותיות "והיות שכבר ממשמש ובא שנת תר

שהיא אמו של דוד מלכא משיחא " רות"

ועל מצחו של משיח רשו , א"שיתגלה בב

יודע זאל  -פעמי ריב ' ד שה ב"אותיות תכ

ת מכניע "מיר געב כח וואלט אי בעזר השי

י את ניקולא,  היינו- גיווע די קליפה אותיות ריב 

  .ר"אכיה, ב"ששמו בגימטריא רי

*  

" תורת חיי"ק בעל ה"ומסופר שהרה

, ע כאשר שמע מ הגזירה נענה ואמר"מקאסוב זי

, כדברי הגמרא" מכבדותא"אשר הבגדי נקראי 

ופתח את פיו , רבי יוחנ קרי למאני מכבדותא

  ". ת כבוד לעמ-ע "רבש"בתפילה ואמר 



צא

  ביטול הגזירה
את ' א שלח ה"רילאחר שבת הגדול שנת ת

ויהפ לב המל ושריו לטובה , עזרתו ממרו

ונכבדי החסידי , ונתבטלה הגזירה לגמרי

וואהר -שבווארשא מיהרו ליסוע לעיר נאוויד

 "לבשר את הבשורה לטובה לחידושי הרי

כ שב עמה החידושי "ותיכ לאחמ, השוהה ש

ביו ראשו לפני ערב פסח ,  לעיר ווארשא"הרי

אשר , ש חיכו אלפי חסידי, רשאהגיע לווא

שמחת גדלה עד לב השמי ויחוגו את חג 

  .הפסח בשמחה רבה מאוד

, פרשה כאובה זו לא נגמרה לחלוטי, אמנ

:  הציע בפני היהודי שתי ברירותהשלטו הרוסי

כלומר מלבושי , לבוש כבני אייראפע ללבוש 'א

לבוש  ללבוש -השנית , קצרי ללא זק ופיאות

 רוסית לבושואז עליה ללבוש , רוסלאנדכבני 

, לראשיה] דאשיקעס[ולכבוש כובעי רוסיי 

ורק בצורה זו , בהאנפילאותולשי מכנסיה 

  .הותרו לגדל הזק והפיאות

,  קיבל את הברירה השניה"החידושי הרי

 דאשיקעס -ומאז הלכו כל חסידי פולי בכובעי 

ר במדינת מנהג זה נשא,  לראשיה]דישע היטלעוי[

פולי עד להמלחמה 

  .ד"הנוראה הי

וכידוע שבמדינת 

ליטא בחרו בלית ברירה 

ומאז , כברירה הראשונה

התחילו ההמו ע ללכת 

במלבושי קצרי 

  .כבמדינת אייראפע

,  אמנ כפי המקובל

ק מקאצק לא קיבל "הרה

את הגזירה וכל הבאי 

אליו אל הקודש פנימה 

הוצרכו להשאיר את 

  .כובעיה בחו

*  

השלטו הרוסי 

ג "פירס בשנת תרי

הוראות להיהודי מה 

אסור ומה מותר בעני 

הוראות אלו פורסמו בדפוס בשפות , המלבושי

אידיש ופוליש והוטלה החובה על כל בית כנסת 

על ההוראות חתמו חברי , לתלות במקו בולט

נביא , הועד שנבחר לביצוע ההוראות בי היהודי

אבל יש לציי , ובות ביותרבזה את ההוראות החש

  .שרוב לא קיבלו וקיימו היהודי עליה

על היהודי לשנות את מלבושיה  ))))1111

  .המיוחדי

 הרבני ומורי ההוראה משוחררי ))))2222

, השחרור חל רק על הרבני הותיקי, מגזירה זו

  .ובשו פני לא על הרבני החדשי

,  איסור מוחלט ללבוש בצבע מיוחד))))3333

מכנסי , קאפלע,  ארוכימלבושי, משי

  .קצרי וזק ופיאות

 במקו מלבושי יהודי יש ללבוש ))))4444

  .בגדי אחרי

 מסבירי מה דינ של �1�1�1�1----5555הסעיפי 

מלבושי רוסיי וכיצד יש להשתמש בה 

  .ובאיזו צורה יותרו הזק והפיאות בתלבושת זו

 -טלית ותפילי , ובגדי תפילה כמו קיטלע

והשלטו לא תאשר במסווה , מותרי רק לתפילה

  .של תפילה להשתמש ג בבגדי האסורי

 מביא בש )ג"שי' עמ(ע "א מראצפערט זי"מהרשרבינו הקדוש ' בס

' א בעת המלחמה הנוראה נכנס יהודי א"ה שפע"ח רבי אהר פאללאק ע"הרה

ק "ובראות הרה, על בגדו' הטלאי הצהוב'ע ע "ל זי'ק רבי שלו אליעזר"להרה

כד הוינא : ונענה ואמר, את הטלאי נצטער מאוד לראות בהשפלת היהודי

א היתה גזירה במדינת רוסלאנד שכל "ע שפע"וש זיטליא שמעתי מאבי הקד

וגזירה , לאות ולסימ שהוא יהודי, יהודי צרי לתלות חתיכת זנב מחיה על גבו

וכאשר , זו החזיקה כמה דורות והיתה מרה כלענה כי ניתנו ללעג ולקלס

והנהיגו מאז ללבוש , נתבטלה הגזירה החליטו צדיקי הדור לעשות לה זכר

והרבה עניני וסודות , העשוי מזנבות של חיות' שטריימל'ט "בשבתות ויו

  .טמנו בה הצדיקי

הייתי ילד צעיר ולא '  כששמעתי את הסיפור מאבי הק-ק "והמשי הרה

אנו מסומני בזק ופיאות כה הלא בי , כ"הבנתי מדוע היתה גזירה קשה כ

כי , מביאבל היו אני , כ מה יוסי א יהיה עוד סימ אחד"א, משאר האומות

הגוי אבל הסימני שה , הסימני שאנו עושי לעצמינו ה מתוקי כדבש

 מי ית וכבר נוכל -ק " וסיי הרה,)לביטער ווי די גַא(עושי לנו ה מרי כמרה 

  ."ס'געלע שטערענ"ק מאות ה"לעשות בעקיטשעס לשב

ע היה בירושלי אחר "זי'  שכשרבינו הק-אהר ' ח ר"סיפר הרה

נזכר באותו , ק"לכבוד שב" הגעלע קאפט"ולבש את בגדי ירושלי , המלחמה

והוא אמרו לרבינו , ה"יוס אשכנזי ע' ק מראצפערט ואמרו לר"מימרא של הרה

  . ורבינו חיי מאוד, אהר שיספר לו בעצמו דברי כהויית' ורבינו קרא לר', הק
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