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גננזה״י
--

פסק

בית דין

ר״ורה אמוה צופת כתחיד לניס ישראל אס רשע בעונו ימות דמו מידן אנקש
אס לא דברס להזהר אוחו מדרכו  ,וכשלו איש באחױ דרשו חז״ל איש בעון אחױ  ,הי
במשפט יבוא עם זקני עמו ושרױ  ,אמרו חז״ל על זקכיס שלא מחו בשרס  ,ואשימס
בראשיכס אשמוחיהס של ישראל סלו׳וס בראשי דײניהס  ,ארור שלא יקוס כדישוח
יײשלמי למד ולימד קײס ועשה והיה בידו להקיס ולא הקיס תרי זת בכלל ארור .ואס
כן הזהירה תורה טל איש פרטי ועברה פרטױת עבירה כזאח שגורמח ומביאהלפרצות
והריקוח החורת בכללה ,וגס שכוגע לרניס מ־שראלעל אחת כמה וכמה״וקו״ח בן בנו
של קו״ס שלא להױת נחבא לכליס ולטמון ידו בצלחת  ,אלא כל מי שיראח אמח
בלבבו יאזור כגבור חלצױ  ,וישנק ממנױ ויאמרמי לת׳ ולמורחו אלי [ ,ויאקפו אלױ
כל בכי לוי כמדרש אומס קרצונס באמת ללװס בניס למקוס ומי הס  ,המה האומר
עביר אהבח ה׳ ולעשוח עבורו  ,לאבױ ולאמו לא ראיתױ  ,ואחױ לא הכיר  ,ובנױלא
ידע] לחזק בדקיה של מורה ולגדור הריקותיה לבל יעבר עוד פורץ עליהם ע״כ מצאנו
עצמינו מחויביס נדנר זה [ בראותינו בעוה״ר זת זמן זמניס מקרוב באו חדשיס ,
וחדשיס עם ישכיס  ,מחבלים כרמיס כרס ה׳ בפרוע פרעות בישראל פרצו ועברו חק
ױדעיס רבוכס ומכװניס למרוד בו ובכו ונניס במוח לעצמן  ,לנחיש ולהרוק להחליף
ולשנוח בתבנית דמוח בכין בהכנ״ק ובעשײמ מגדל  ,ובנין בימה  ,ובמח־צה בין עזרח
נשיסלאכשיס  ,ובהעמדת חופה  ,ישיכו כקותש״ץ  ,ועס אוחן נעריס הידועיס המנוערים
ובשאר מנהגי בהכנ״ק וגיגוני חפילה הנהוגים בכל חפוצוח ישראל מקדס קדמונה]
כװנת יצה״ר ומלאכױ משלחת מלאכי רעיס נראה בעליל רק להחדמומ ולהתחבר
ולהחערב לשאר נמוקי דחות אוה״ע .ולהחליש ולעקור ר״ל דח יאהדוח  .כמו שנראה
בעין בכמת מקומומ לפני איזתו שניס מה הױ ,ועתה אין ירדו עשר מעלות אחורנית
[למרוה עיני כבודו כלפישהזהירה חורהבכל אלת בכמת לא תעשתואמרת בחוקותיתס
לא תלכו  ,השמר לן פן חכקש אחריהס  ,איכת יעבדו  ,ועי״כ קױמה של תורהחלילה
היחה לבער  ,ואחרון הכביד שהנהיגו בניהס שלא יזכר שס ולשון ישראל עוד] אוי
לעיניס עיכי שכל״ס שכן רואוח .עד היכן הגיע צרעח הממארת ואש הגדולה הזאת
בכמה מדיכוח מת לנו לפורטס ולהזכיר שמם  ,לבי לבי על חלליהס אשר כגן עדןהארץ
לפנױ  ,ואחרױ מדבר שממה ששרפת ועקרה יקודותיה של חורה והיראה  ,ועד היכן
הגיע גם במדינחיכו בכמה מקומות  ,מעחת עד היכן ױכל להגיע  ,ואין לנו שיור
לעורר ולהתלתב לב עס ה׳ רק החורה הזאח ששומעיס בדישת וגס היא חנחן ליד
יצת״ר  ,ללבשת מלביש נכרי ולעשומ מקניגור קטיגור ר״ל ואכלה ומחחה פיה ואמרה
לא פעלתי און ועי״כ גס רניס מעס ה׳ הכקריס נלכדים בלשסס  ,ואומריס לרקע
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מתן תורה אונד דער פםק בית דין.
דיא גדולי רבנים ה״י
אץ אונטעד אונגאדן האבען א״ן םסק ב״ד אױפ גע-
םערטיג איבער דיא פדצות
הדור דאמיט זיך יעדער ײד דער אלם ײר לעבען װילל
זאלל װיםפען צו האלטען
בײא דער יעציגע צײט  .דער פסק כית דין איז אײגענטליך
גאך דען הײעדיגען װינטער
בײא אײן גראסע אםיפח דבנים ה״י אױם געארבײט גע־
װאדדען נור האט מאן א־הם
ניכט ררוקען אוני אויס געבען געלאסט בים אין דען
חודש זמן מתן תורה  .רער
נותן
התורה
װירר אויך העלפען אונד דיא תורה שיצען
אונד ערהאלטען םאר אללע
דיא ז־א םעדק־רצען אונד םעדשמעהלערן וױללען  ,דאס
בלוטה װאם אין דען חודש
(
כ׳
אונ
כ״א
)
טויזענדטער פדן אונזערע םעאטער אונ׳ ברידער
פערגאסען האבען װעגען
דען דת  .אונד דיא אמונה  .זאלל אויםשטײגען םאר אונזערן
םאטער א־ן ה־מעל דאם ער
זיך ערבארמען זאלל איבער דיא ק־נדער יעקכ׳ס דאס זיא
נ־כט פערלארן זאללען געהן
צװ־שען אנדעערע אומות א־ן דען גלות .עס א־ז נ־כט צו צװ״פ.
לען דאס יעדער ײד דער
נור
אײן
ערנםט
ײדיש הער<ן האט דער נאך א־ין םונקען אמונה צו
דיאךידישקײט אין זיך
האט
,
דאם
ער ד־א םארשריפט פאן דען םםק בית דין טרײע בע-
פאלגען װירר .
יעצט
װערדען מ־ר שרײבען װערטליך דען פסק בית דין מיט דען
טײטש דאםון.

פםק בית דין
דיא תורה האט
געזאגט אלם װאכפאסטען האב איך דיך געגעבען איבער דען
הויז ישראל  .װען אײן
רשע דורך זײנע עב־רות שטערבען װירד װערדע איך זײן
בלוטה םון דיר םאדעדן
װען דוא געשװיגען האםט אונד א־הם ניכט געװארנט האםט
ראם ער זײן װעג ניכט געהן
זאלל  .װירער שטעהט אין םסוק ( וכשלו איש באה־ו)
אײנער װירד מוזען לײדען
װעגען דיא עכירות פאן במדער • אונד שטעהט השי״ת
קומט צו געריכט מיט דיא
זקנ־ם מון פאלק אוג׳ זײנע םיהרער  ,זאגען אונזערע הכמ־נו
ז״ל איבער דען װײל דיא (
זקנים
) עלטעםטע העטטען זאלען מכיח ז־ין דיא פ־הדער  ,אונד
הש־״ת לענט דיא שולדען
דיא עונות פאן דור אויף דען קאםף םון דיא װאם אין
איהרע שפיצע (בראש )
שטעהן  .אונד זיא פ־הרען  .װידער זאגט דיא תורה (ארור
אשר לא יק־ם ) פעיפלוכט
איז דער םון הש־״ת דער װאם דיא תורה ניכט ערהאלטען
טהוט  ,זאגט דער ירושלמי
װען אײנער תורה לערנט אונד אויך מיט אנרערע תורה
לערנט  .אונד אויך האלט
דיא גאנצע תורה אונד זיא אויס א־בט  .װען ער האט אבער
געקענט ראצו טוען צו
ערהאלטען
אונד אויפצוריכטען דיא תורר״ אונ׳ האט עם ניכט
געטהון איז ער אויך צװישען
ד־א װאם דען פלוך ד־א ( קללה ) אויף זיך האבען  .נון
װען דיא תורה האט אײן
זא געװיכט געלעגט אונד געװארנט  .יעדען אײנצעלנען
מענש אונד װעגען יערע
אײנצעלנע עב־רה  .װ־א פ־על מעהר אײן זאלכע עכ־רה
װאם פעראוהרזאכט
נידער
צורײםען דיא גאנצע ײדישקײט אײנצורײסען דיא גאנצע
חורה
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צדיק אתה  ,כלפי שהזהירה תורה כנד זה וציתה ויהי שס לגױ מלמד שהױ ישראצ
מצויניס שס  ,ורק דבר זה גרס להס במצרים שלא כאבדו בץ אוה״ע וקרא צװס
״ואבדיל אתכס מן העמיס״ והן עס לבדד ישכון כתרגוס יהונחן שם דבכמוסי אומיא
לא מדברין  ,וירערבו בגויס וילמדו מעשיהס  ,ושלא יעמדו דור אסרון בניס ױלדו ,
אס כעת אנו מחשיס  ,יאמרו פרישים התירו את הדבר  ,ע״כ באכו לסקוק בעע ברזל
ועופרח לזכרון לדורות הבאים דבריס האלו הנאמריס בכאן .
א ) אסור לדרוש דרשה בלשץ אומות עולס  ,וכן אסור לשמוע דרשה האמורה
בלשץ אומות העולס  .ע״כ צריך כל בר ישיאל אשר ישמע שרב או אחר
דורש בלשץ נכרי לעזיב בהכנ״ס ולצאת חוצה  ,והדורש צריך לדײש גלשץ יהדות
שמדבריס בו ישראל הכשריס אכשי המדיכה הזאת .
ב ) אסור לככיס להחפלל בבתככ״ס אשר אין לה בימה באמצע .
ג ) וכן אקור לעשות בתכנ״ס במגדל.
ד ) אסור לעשות מלנישיס מױחדיס לש״ץ ומשורריס באופן שיהי׳ דומיס לשאר
כמיסי דתות .
ה ) אס׳־ר לעשות המח־צה המבדלת בין עזרח נשיס ואכשיס אלא באופן אשר לא
ױכלו להקתכל אכשיס בכשיס רק יעשה ככתוג מימי קדם  ,וכן אם כבר נעשה
לא יככקו בה:
 0אקור
לשמוע
תפילת
קאה״ר
קו״ח
להתפלל
עמתס
או
לענות
אמן אסדיהס
אף אס הוא מוכרח עי״כ לקײס ישב בדד וידום וגו׳ .
ז ) בתי כנקױת הנקראיס ״קאהר שותלען״ מאסר שהוא ב־ת אפיקורקת אקור
לכנוק לחוכם כדאיתא במק׳ שבח דף קע״ז ע״א אמר ד ערפץ וכו׳ שאפילו אדם
רודף אחרױלתרגװתנחש רץ לתכישו כככק לבית ע״זואיכו נככק לבתיהס של אלווכו׳:
ח ) אקור להעמיד תחופה בבתכ״נ רק תתי׳ תחס שמיס .
ט ) אקור לשנות שיס מנתג יהדות או שוס נימוק נתכנ״ס מאשר מקובל מאבותינו
ואבות אבות־נו .
אלו בתי כנםױת אשר כתבנו שאםור לכנום בתוכם אין חיאק בין שאר
ימים לשבת ור״ה וױם כפורים ואף אם צריך לדתפלל עי״כ ביהידות .
לחזק בדק של קױס סורת הקדושה אצל עס ה׳ שעדײן לבס קרוב אל ה׳ וגחלתי
של אנרהס עדײן בוערת בקרבס  ,למען ידעו ידיעת ברורה שכל מכהגי ותקנת
ישראל יקודחס בתררי קידש ועומדים ברומו של עולס  ,ומאן חשיב ומאן קפון בדור
היתוס הזת לשכות אח אשר כבר עשהו  ,הלא אמרו חז״ל אס ראשוניס כמלאכיס אנו
כבכי אדס ׳ אם ראשוכיס כבכי אדס אכו כחמורים ולא כחמורו של ר׳ פנחק בן יאיר
ומעחת אם יפחוך חעאיס אל חאבה הא ח ד א  ,ושנית ידעו שכל דבר שעושין
לשכות מכהגי ישראל להסדמוח איכת יעבדו הוא עובר על כמה ל״ת וחמור מאכילת
חזיר באיכוח וכמות  ,בכמית  ,אכילת כזית חזיר תוא רק ל״ח אחס ועל שינוי וחילוף
עכתגיס
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תורה ר״ל אונד װאם נינט נור אײנצעלנע זונדערן ם־עלע לײדער פ־ערע מ״ט דך
רײםט װיא םיעל מעהר איז עס אײן חײב דאס מאן זיך ניכט זאלל םערשםערן [ אונ׳
צודיק צ־הען  .אונד דיא האנד אין דיא טאש האלטען  ,אונד אללעס אונכעקימערט
צו זעהן.
זונדערן יעדער דער נור אין זײן הערץ יראה אונד אמת האט  .זאלל זיך
שטערקען אונד מיט םעסט־נקײט אויםטרעטען אונד זאלל זאנען אונד צו רוםען  ,װער
איזט *ם דער מ־ט מיר װילל זיך אײנשטעללען םאו׳ אונזערען בורא אונד פאר דיא
תורה ( אונד עס זאללען זיך צוזאםען נעהמען טרײא צוזאם האלטען אללע בני לוי
דאם הײסט (במדרש ) אללע װאס איהד װיללען איז זיך אנצושליסען אלם דיא קינדעד
פאן אונזערן נאט ב״ה  .אונד װעלכע זײן דיא בני לוי װעלכע זײן זײנע קינדער נור
זאלכע װאם זאנען םון װענען דיא ליעבע צו השי״ת אויף איהרען םאטער אונד מוט־
טעד א־ך האב זיא ניכט גזעהען  .איהרען ברודער ניכט קענען  .אונד איהרע קינדער
ניכט בעאכטען װען עס גילט ז־ך אײן צו שטעללען צו בעפעםטינען דיא גרענעצען
פאן דיא תורד״ אונד אײנציצײמען װאם פון זיא אײננעריםען איזט  .דאמיט קײן אײנ-
רי־סער ניכט מעהר או־ף איהר קומען קענען זאלל  .איבער דען האבען מ־ר אונס אויך
שולדינ געפונדען דאם צו מהון װאס מ־ר מהון [ אינדעם מ־ר זעהן דאם לײדער
בעוה״ר זײט א־ין קורצע צ־יט ז״ט נאך ניכט לאננ ז־ין או־ף געטדעטען ערנײערעד .
אונד נײיע מ־ט דיא אלטע שליסען אפט זיך צוזאם צו נרונד צו ריכטען אונזער װײנ-
בערנ דען װײגבערנ םון הש־״ת אונד פערמעהרען אױסרײםער א־ן ישראל װאם א־ממער
װײטער רײםען פון דיא פארשדיפט דער תורה  ,װאס ז־א װיםען דאם דער בורא האט
זיא פארגעשר־בען  ,בעשטרעבען ז־א זיך ז־א צו װ־דערזעצען  .אונ׳ האבען געבו־עט
אונד בו־ען ז־ך ( במות ) אים אבצוברעננען צו פעדטוישען אונד צו םערװעכםלען דען
םאדם אונד געשטאלט פון בתי כנסױת  ,בו־ען זיך אײן טהורם  .בעזײטיגען דען אל•
מער  ,םערענדערן ד־א מה־צה דיא שװישענװאנד צװישען ד־א מענער אונד װ־יבער
שוהל  ,שטעללען ד־א הופה א־ן שוהל ,םערװעכסלען דאס געװאנד םאן שליח צבור
(הזן ) אונד דער נלי־כען אבענדרוננען װאם ז־א מנהנ־ם אב ברעננען אונד דיא נגונ־ם
װאס אײנגעפ־הרט זײן צװישען ײדען (בכל תםוצות ישדאל ) װאם מיר מקובל הא־
בען םאן אלטע צײטען פערטוישען ז־א] דיא אכז־כט פאן יצר הרע אונד זײנע ל״ט
ד־א םערפ־הרער אונד אײנרײסער א־הר אבז־כט אונד שטרעבען זעהט יעדער  .איז נור
אום זיך צו פערב־נדען אנצושליעםען  ,נל־יך צו ם־הרען מ־ט דיא אײנריכטונג םאן
דען דת םון אנדערע אומות  .א־בער דען שװעבען ז־א אונד ר־יסען אוים דיא ײד-
ישע פ־הרוננ דען ײדישען דת װאם דאך יעדער מיט זײן אויג זעהט  .א־ן פיעלע
פלעטצער װען מאן זיך בעטראכט װיא זיא פאר אײנ־גע יאהר או־ס נעזעהן האבען אונד
װיא זיא הײנט אויםזעהן װ־א זיא בעוה״ר (עשר מעלות ) צו ריק נענאנגען זײן  ,װײם
מאן גענונ — אונד בײא דען װידער זעצט מאן זיך דען װ־ללען פאן הקב״ה דער דאך
געװארנט האט או־ף דען אללען אונד עם פערבאטהען האט מ־ט ם־עלע ( לא תעשות)
אונד האט געזאנט ( לא תלבו בחוקת הנוי וגו .,ובחוקות־הם לא תלכו ) מאן דארף דך דיא
ם־הרונג

מנהגיס בתחדמח הוא עובר
על כמה ל״ח ובאיכוח כי ל״ח תאלה המה אביזלײהו דע״ז
ייש קפק אס תמת בכלל יהרג
ועל יעבור  ,ובאמח לפי חומר הכישא היה ראוי לצאח
עבור ענין זה בחרמות
ושמעא
ובלעותא דנחש דלית לה אקיתא  ,אבל אנחנו עשינו
זאת לעם ה׳ שמאמיניס
בסורסו וחפציס בקױמת ,רק כמת יכמת דימו וקבמ מה נכן
על העניניס הנ״ל ואפשר רק
בכלל ח ס י ד ו ח הוא וא־נו כדאי שיעשת עבור זת פירד
לבבות ומכש״כ מחלוקוח,
מעתת ידעו נא שהן המה עיקרי תורה ובכלל אביזרײהו דע״ז
(ושנוי לשון הוא בכלל י״ח דבר
שעמדו עליהן בחרג ואפילו אלית אס יבא לבעלס אין
שימעין לו  ,והתײר תגדול רבן
של
ישראל בדורינו דור תאחרון מאור הגולת אדמו״ר
בעל חח״ס זללת״ה צוה
לקתילתו
שלא יהי להם דורש כזת שידרוש בלשון לאומיס כי אס
כאשר שמעהס ממנו  ,ושנת
עוד בתשובות לח״מ כךמן קצ״ז וזה לשונו שלא יהי׳ מהלועזיס
בלעז ואקור לקבל תורה מפױ
וכמעמד אשרה בהיכל ה׳) וממילא ישמעו ועשינו זאת
בפומביא ובפרהקיא בק־בוץ
ובװעד גדולי חכמיס כי היכא דלפול באודנא  ,ומעתת לא
יהי׳ צריכיס יראי ה׳
שבכמת
ונכמה קהלוח לשו״ס להריץ אגרוחיהס לרבנים איכה יעשו
נעניניס הנ״ל .
וכל הרחקית הנ״ל שאקור
לנו להתדמות להם ולילן ולנהג מנהגיהס בנימוקיהן תוא רק
מת שנוגע לענינו דח ואמונה.
עבור קײס תורתינו ודח שלנו הוא רחוק מאד משאר
דחוס שבכלל אזתרת חוה״ק
הוא חרי״ג מצוח מה שאוה״ע אינס מצװיס  ,אבל זולת
הדח אנו מוזתריס בתורה ,
ובנביאיס  ,ובכהובים  ,לכנדס ולדױש בשלומם=,
תורת אמרת  ,לא תתעב
מצרי כי גר הײת בארצו ואחז״ל נירא דשתית מינת מיא
לא סשדי ביה קלא  ,מעתת
קו״ח הדבריס אס מצריס שקרבו את ישראל רק לצורך
עצמן והיתה לתס שס
ענוײס
קש־ס שסורת אמרת ראה ראיתי עני עמי ותעל שועתס
אל האלקיס מן
העבודה
,
עס
כל זה אמרה וציסה תורה שדרכיה דרכי נועס הוא־ל
והיה לן שס אכקניא בעס
הדחק לא תחעב מצרי  .האומות האלת שאנו דרים ביניתס
וחוקיס בצלם ויש לנו מחית
בתוכס  ,והמת  ,מלכיה  ,וקריה  ,וחוריה  ,וקגניה ,
ושיפעיה  ,וכל תישבי הארץ
הן המה בעלי ױשר  ,בעלי מדות  ,אנשי צדק  ,ישלמיס
הם אתני יאין לי-י שוס
מניעת
וב־נול בעניני קױס חוה״ק ודתינו  ,עאכו״כ שאנו
מצװיס מצד י צרס
תוה״ק
שלא
לה־ות כפוי טובה .ומי שאינו עישה כן יש לו לירא מקללית
שלמת משיב רעה
תחח
עובת
לא תמיש רעה מביחו  ,ח״ו  ,בנביאס דרשו את שלוס
העיר  ,ובכתוביס אני פי מלן שמור  ,ירא ה׳ בני
ומלן—,
זאח אשר יצא מאחנו ח״מ
בװעד אשר נתװעדנו ונשאנו ונתנו בדבר עפ״י דת
והנס דבריס ברוריס עפ״י
דחוה״ק נלי שוס שינוי = ,ױס ה׳ לשבת וישלח תרכ״ולפ״ק
וע״ז באנו עה״ח
(ועל קידור החתומיס לא ניחן הקפדה)
הק׳ מנחם
בלאא״מ מה״ו מאיר א״ש ז״ל אבדק״ק אוננװאר יע״א .
״
שלמה
נאנצפריד דײן
| הותם 1
|נית י־ן|
״ שמואל בױמ מאשקאװיץ דײן
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פיהרונג םון אומות העולם ניכט נאך םיהרען אונד האט געזאגט ( דשמר ונו׳ ) היטה
דיך דאם דוא דיך ניכט הינרײסען לאסט אונד דיך נאך םיהרען װ־רםט גלײך איהרע
פיהרוננ פון אנדערע אומות דען דאדודך ח״ו (םן חנקינז אחריהם ) קומט מאן ענדליך
אום דען נאנצען דת ר״ל  .אונד בעוה״ר האט עם אונזער דור שאהן זא װײט גכראנט
דורך א־הרע םיהרונג דאס איהרע קינדעד ניכט מעהר זעלבםט איהר ײדישען נאהמען
איהדע ײדישע שפראך מעהר קענען  ,װעה א־זט דיא אויגען װאס דאם זעהן מוזען
אונד װיםען װיא װײט עס קומט דורך דען —
מיר ברו־נען נינט צו ערצעהלען װיא
ײײט
דיא
אנשטעקענדע
קראנקה־יט זיך
אוים ברײט  ,אונד װאם אללעס ד־א געפעהרליכע פײער פלאם או־ף געצעהרט האט ,
אין דיא מדינות װא זיא הין געקומען איזט  ,װאס זאללען מ־ר ז־א אויפצעהלען אונד
איהרע נאמען בענענען  ,אונזער העױן בלוטה אונם  ,אונזער הערץ א־ז געקרענקט
איבער אונזערע אבגעפאללענע ברידער  ,דיא מדינות װאס םריהער אויםגעצײכנעט
װאהרען אין ײדישקײט שטעהן יעצט לעער װיםט װיא אײן מדבר  ,עם איזט אוים
געװארצעלט םון איהנען דיא תורה אונד יראה אונד װיא װײט א־זט עם שאהן
געקומען זעלבםט אין אונזער מזײנה אויף פיעל מקומות —,נון װיא װײט קאן עם
נאך קומען ה״ו—.
עם א־ז אונם ניכט מעהר געבליבען אום צו ערמונטערן אונד אױםצוםלאמען דאם
הערץ פון ײדען ( עם ה׳ ) נור דער םארטראג םון תורה אונד יראה אין אײן דרשה ,
יעצט אבער בעוה״ר האט מאן דיא דרשה אויך אין דיא האגד פון (פם ) יצד הרע געגעבען
אונד מאן פערװיקעלט דיא תורה אין אײן פרעמד געװאנד אין אײן ( מלבוש נכרי)
דאדורך אנשטאט דאמיט צו פערבעםערן טהוט מאן פערארגערן  ,מאכט אײן קטנור
פאד א״ן פננזד ד״ל ,צו דען קומען ײדישע קיגדער געניסען מיט פאן דען פערבאטהענען
אונד האלטען עם ם־ר קײן עב־רה  ,זעלבסט פיעל פון דיא פרומע עהרליכע ײדען
װערדען מיט געפאנגען פאן דען נעץ אונד זאגען אויף אײן רשע ער איזט א־ין צדיק
אונד בעטראכטען גיכט דאס דיא תורה געזאגט האט דאם ײדען א־ן מצרים זעלבסט
טרײא געבליבען זײן דיא ײדישע פיהרונג  ,אונד ניר דאס האט זיא ערהאלטען דאס
זיא דארט זײן ניכט פערםאללען געבליבען  ,אונד דיא תורה שרײבט דאך הש״י
פאדלאנגט (ואבדיל אתכם וגו׳ ) דאס ײדען זאללען אבגעזונדערט זײן פאן אנדערע
םעלקער  ,ײדען זאללען זיך אבגעזונרערט ײדיש ם־הרען אונד ניכט דיא ם־הרונג פאן
אומות העולם נאך םאכען  ,אונד אום ענדליך דאס צוקומענדע דור אונזערע ק־נדער
זאללען ניכט גלויבען [ װען מיר דאצו שװײגען װעלטען] דאם דיא זאך איזט מותר
איבער דען קומען מיר דיא ווערטער צו שרײבען אונד דרוקען צו לאזען מיט אײ-
זערנען גריפעל צום אנדענקען םיר דיא קומענדע דורות דיא איסורים װאס מיר דא
צוזאמען שרײבען ,
א ) עם איזט אסור צו זאגען אײן דרשה אין דער שםראך פון אומות עולם •
אונד עם איזט אסור צו צוהערען אײן דרשה װאס געזאגט װירד אין דער שםראך
םון
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הק׳
״
״

חײם ױםף האבד״ק סטראםקאב
פסח אברהם בהר״מ שענפעלד הונה פה ק״ק קירעסי
נםתלי טעקמאן מלאדאמער דײן

״
״

שמואל שמעלקי הק׳ חונה םה ק״ק סוליש והגלילות יע״א.
ױסף במה״ו זלמן דײן דק״ק הנ״ל .

״

זאב װאלף טענענבוים אב״ד דק״ק װערפליט והגליל.

״

הילל ל״ש מװעטש אב״ד דק״ק םיקס יע״א עם ב״ד.

״
״
״

אברהם ױדא הכהן שװארץ הק׳  .םה בערעגסאס והגליל יע״א
משה לוי הײמליך מפאטאק דײן
שמואל ארי׳ לינטענשטײן דײן

״

יחודה בלאא״מ מו״ה מאיר א״ש רב דגליל סאבראנײן

״

צבי הירש װײס אב״ד דק״ק מ׳ לאפאש

״

ױסף גרינװאלד חונה פה ק״ק צעצאװיץ יע״א״ עם בית דין.

״

ױשיע אהרן צבי װײנבערנער חונה פה ק״ק מארגרעטען והגליל.

״

ליבש ױליש חונה בק״ק שעביש יע״א והגליל״

״

יהודה ליבש אבד״ק הומנא והגליל ,

״

אביש שפירא חונה בק״ק הנ״ל ,

״
״
״

אהרן גריענבערג אב״ד דק״ק מיהאלאװיטץ והגליי ,
אשר בן להר״ר משה נ״י דײן ,
משה דוד בן המנוה מו״ה
בצלאל
אײכענבױם
דײן

״

חײם חונה פה ק״ק סם״ט ,

״

יקװדאל יהודה טײטלבוים חוב״ק סוגיט והגלירות ,

״

משה גראס נ״ץ הונה פק״ק ם׳ נײדארף והגליל :

״

אברהם יצחק װ״ב חוב״ק קלײן ײארדײן והגליל ,

״

גבריאל יעקב אב״ד דק״ק טאקאי והגליל,

ל■ ^׳יי־ל׳״/
חותם $
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םון אומות עול׳ם ( אויף יעדע ארט אימער ) איבער דען מוז יעדער ײד  .װען ער
הערט דאס אײן רב אדער איץ אנדערער זאגט א־ן א־ין שםראך װאם נ־כט ײדיש
א־זט דאס ב־ת הכנסת םערלאזען אונד מוז הערויס געהן  . . .דער װאס אײן דרשה
זאנט זאלל זיא זאגען אין דער ײדישע שפראך א־ן דער װאס רעדען נװעהנליך ד־א
םרומע עהרל־כע ײדען פון דער מדינה א־ן דיא ער װאונט .
נ ) עס איזט אסור הערײן צו געהן צו ד־א ת פילה אין אײן בית הכנםת א־ן
דען וער אללעמער נ־כט אין דער מ־טג־ען שטעהגי.
ג ) עס א־זט אסור א־ן ב־ת הבנסת ײאס
געבויעט
איזט
מיט
א־ין
טהורם .
ד ) עס א־זט אסור צומאכען בעזונדער געװאנר פ־ר ״דען של־וז צ־בור אונד
משוררים אױף דער ארט דאם ז־א גלײך זײן זאללען מיט דיא אײנריכטונג פאן א־־ן
אנדערע אמונה.
ה ) עס דארף קײן אנדערע שײדע װאנד געמאכט װערדען צײישען דיא מענער
אונד װי־בער שוהל נור או־ף דער ארט דאם דיא װײבער נ־כט געזעהען װערדען פאן
ד־א מעננער  .ז־א מוז געמאכט װערדען װיא ב־ז הער עס װאהר ( מ־מ־ם קדמונ־פ  ) .א־ם
פאלל אבער דאפ זיא אנדערשט איז א־זט אסור א־ן דיא יש־הל הער־־ן צוגעהן.
ו ) עס איזט אסור צו צוהערן קאהר װיא פ־על מעהר דאם מאן מיט א־הנען
דארף נ־כט מתפלל זײן  .אונד מאן דארף איהנען קײן אמן נאך זאנען  .װען מאן
אויך דאדורך בעשטענדיג אבנעזונדערט לעבען מוז .
ז ) דיא זואס מאן ה־יסט ״קאהר ׳ישוהלען  .אין דעם זיא ז־ין אײן בית אפ־קורםת
דארפען זיא ניכס בעטרעטען װערדען  .װ־א ד־א נמרא או־ף דער נלײכען זאנט א־ן
(שבת דף קט״ז ) דאם זעלבסט װען א־ין מענש פערפאלנט װירד פאן אײן רוצח ,
אדער װען איהם א־ין ג־םט־נע שלאננ נאך לו־םט  ,בעסםער ער זאלל ז־ך רעטג־ען
א־ן אײן הויז װא מאן עבורה זרה דיענט ( ב־ת ע״ז ) אונד אין אײן זאלכעם הו־ז זאלל
ער ניכט הערײן געהן ה״ו.
וי ) עס איזט אםור דיא חופה צו ענדערן הערײן צו שטעללען אץ בית הכנםת
זאנדערן זיא מוז זײן אונטער דען פרײען ה־ממעל .
ט ) עם א־זט אםור צו ענדערן יעדע ײדישע אײנריכג־וננ  ,יעדער ײדישע מנהג
א־ן בית הבנפת דיא מנהגים אונד ם־הרוננ פאן בת־ כנסױת מוזען בלײבען װיא םיר
זיא מקובל האבען פאן אבות אבותינו ז״ל .
דיא בתי כנסױת אויף דיא מיר געשריבען האבען דאס מאן דארף ניכט הע-
דיץ געהן  ,איזט קײן אונטערש־עד אב אן װאכענטאנ אדער אן שבת אונד
ימים טובים אדער ױם כםורים איז דער איםר גלײך װען מאן אוץ־ דאדורך מוז
ביח־דית גאנין אללײן מתםלל זײן .
אום צו בעםעסט־גען אונד צו ערהאלטען אונזער הײליגע תודה בײא ײדישע
קינדער ( עם ה׳ ) װאפ איהר הערין איזט נאך טרײא צו השי״ת אונד בײא דיא װאס
דיא קוהל םאן אברהם אבינו נאך אין איהנען ברענט  .דאמיט זיא זאללען װיססען
ך4
^
מ־ט

חײם אברהם א־נשט־ץ אב״ד דק״ק בארםפעלד עם ב״ה
ישראל ױנה צבי דאזענבערג אנ״ד דק״ק טיםא פירעד והגליל׳
בדוך אברהם בינדיגר הונה פה ק״ק האנשאװיץ והנליד״
יצהק אײזיק בהר״ב סג״ל אב״ד דק״ק נאד־עדע והגליל ,
אהרן פריעד אנ״ד דק׳ק בוסערמין והגלילות ,
בנימין זאב מאנעלבוים האב״ד פק״ק פאטמאר והגליל יע״א,
מנהם מענדל בהרב מו״ה יחזקאל פאנעט זצלה״ה אב״ד דק״ק דע־עש יע״א,
ישעי׳ במו״ה בן צױן בײערן אב״ד דק״ק ש׳ םאטאק והנלי־ל ,
פינהם װײנבערגער משיסבורג אב״ד דק׳ק נעגרעשט והגליל ,
מיכאל צבי יחזקאל אשפירא אב״ד דק״ק ס׳ װראל עם ב״ד,
משה רב״ד דק״ק מונקאנטש,
משולם דוב דײן בק״ק מונקאטש ,
שמואל צבי דײן בק״ק מונקאטש ,
אברהם ב״ר דוד ז״ל דײן דק״ק מונקאטש ,

^ הותם ׳>£
^ב־ת דיןןזן

ױאל צבי ראטה חונה פ״ק ב׳ אויםאלע עם ב״ד,
חײם צבי װינקלער אב״ד דק״ק ראצםערד והגליל ,
יצחק אײזיק כהנא חונה ברויסנאװײן והגליל ,
מרדכי האראװיץ אבד״ק האלמי והגליל ,
יהזקאל משולם טעלער אב״ד דק״ק נירמאדע והנליל עם ב״ד ,
זכריה שםירא הונה פה ק״ק דאראג יע״א עם ב״ר,
הצעיר ישדאל אפרים םישל בן מו״ה צבי שדײבער חפ״ק נאנאש יע״אעם ב״ד
םינחם דוד אבד״ק בוקין,
אברהם יששכר לײכטאנ בלאא״מ המנוח הגאון מה״ו א״ש אבד״ק ב׳ הוניאד והגליד
מדדכי ױדא במה״ו יששכר ז״ל הונה םה ק״ק ענטראדאם עם ב״ד ,
עזריאל אײזיק קעללער אב״ד דק״ק שאמקוטע והגליל יע״א,
צבי יהודא סג״ל אב״ד נ׳ באניע והגלילוח,
חנינא ל־םא ט״ב אב״ד דק״ק טעמעש ״
יעקב בן הגאון מהר ש״ל אב״ד דק״ק בילקע והגלול.
יעקב יחזקאל גרינװאלד אבד״ק סרערניא  ,״
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מיט איבער צײגונג
דאס אללע ײדישע מנהגים אונד אײנרינטונגען האבען הײליגע
װאדצלען אונ׳ ז־ין
װיכטיג א־בעראלען בײא הקב״ה  ,אונד װער דא־? זיך ט־ויען
װער דארף װאגען
ז־ך
,
אין
דען
(
דור
יתום
)
צו ענדע־ן זאבען װאם אונזערעראיטונים
ז״ל געמאכט
האבען
אונזעיע
הנמינו
ז״ל זאגען װען מיר דיא ראשלנים בעטדאיטען
זײן זיא
געװעזען
מלאנים
אונד
מ־ר נור מענשען װען מיר ד־א ראשוגים ם־ר געװעהנ-
ליכע
מענשען
האלטען
זײן מיר עזלען (המורים ) אונד ניכט אײנמאהל נאך אלם װיא
דער
עזעל
םון ר׳
םנחם בן יא־ר  .גון װיא קעננען מיר װאגען צו טהון געגען ד־א
ראשונים  ,דארום װען
(היטא־ם ) זיגדהאפטע מעגשען דיך צורעדען הערו־ס צוגעהן
פאן דיא מנהגי
ישראל
הער
זיא
נינט
צו
דאס
א־זט א י י נ ם  ,דאס צ ו ו י י ט ע
איזט מאן זאלל
װיםסען
װען
מאן
אײן מנהג ענדערט אוג׳ זיך גלײך צוםיהרען מיט
אנדערע אומות
א־ז
מאן
עובר אויף פיעלע פערבאטה (לא תעשות) םון דיא תורה
אונד טהוט
םיעל
מעהר איפר דאנײא אלס װיא װען מאן ה״ו הזיר עסט  ,דעד איםר
איזט גרעםער  ,אונד
מעהר עבירות א־זט מאן דאבײא עובר  ,אלס מאן מענט ה״ו
חזיר עםען  ,דען װען
מאן ( אי־ן כזית ) הזיר עסט א־זט מאן עובר אויף אײן (לא
תעשה ) אונד או־ף
דען דיא ײדישע םיהרונג גלײך צושטעללען פאן אומות עולם איזט
מאן פיעל מעהר
(
לא
תעשות
)
דאבײא עובר  .אונד דיא (לא תעשות ) זײן שאדפעד
װײל זיא אלס עבודה
זדה בעטראכטעט זײן אונ׳ דיא םוסקים צװײפלען אב ניכט אײן
ײד מוז זיך ה״ו
אומברינגען לאסען אב מאן אויף דען א־בערטרעטין זאלל ח׳ו  .אינד
צװאהר אין אמת
םערמעג דען גראסען איסר װאס אויף דען איזט העט מאן געזאלט
מיט הרמות אוגד
שמטות
אוגד
ם־רטערליכע
קללות ר״ל דאדויף גוזר זײן  .נור אבער
מ־ר װיללען טהון
דאס
אונזעדע
אונד װיללען נור צורעכט װײזען אונד אונטעריכט געבען
דיא ײדישע
קינדער
(
עם
ה׳
) װאס גלויבען באמונה אן דען בורא אונד זײן תורת
אונד װאם
דיא
תורה
ערהאלטען װיללען  .נור אבער װײל מאננע דעגקען אוגד גלוי-
בען דאס דיא
געגענשטענדע זײןקלײגיגק״טען  .אונד דענקען דאם דיא זאכען נור אײן
ח ס י ד ו ת זײן.
אונד עס םערדינט ניכט װעגען דען דאס מאן זיך אויםשליסען זאל,
וואדורך אײן מהלוקה
אונד אבטהײלונג הערויס קומט  ,פאן נון אן זאללען ז־א װיס־
סען ,דאם דאם
דיאיװארצלען
םון
דיא
גאגצע תודה א־זט אונד דאס עגטגעגען געזעצטע דיא
עבודה זרה
איזט
.
[
אונד
דאס
פערענדערן דיא ײדישע שפדאך א־זט םון דיא אכט-
צעהן
זאבען
װאם
דער ירושלמי זאנט דאם מאן האט מיט מסירות הנפש דארויף גוזר
געװעזען דאם
זעלבסט װען אליה׳ הנביא קומט קאן ער דען איסר אויך ניכט עגדערן .
אונזער רבי
אונד
דער
רבי
פון
ישראל
דאס
ליכט פון דיא װעלט דב־נו משה םופד
זצוק״ל
האט
זײן
קהילה
צװאה
געלאזט דאם זיא קײן זאלכע דרשה זאגער האבען
זאללען
װאם
אין
דיא
שםראך םון אומות העולם זאגט זאנדערן נור זאללען זײן אויף
דער ארט װיא מאן
געהערט האט םאן א־הם אוגד זא האט ער אייך געשריבען א־ן
זײן םפר הת״ם סופר
דאס אײנעם װאם דײטש זאגט דארף מאן קײן תורה צו הערן אונד
ער גלײכט אײן
שטעהן גענוג]  .אשרה ( עכודה זרה ) אין בית המקדש פאן דען קאן מאן שאהן םער-

אוגד
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יעקכ טענענכױם אבד״ק טאללע והנליל .
יצחק בז מוה׳ ױסף משה זללה״ט םרירמאן ח״ם ק״ק באוים יע״א .
נתן נטע הלוי שװײגער אבד״ק םאראסלא והגליל עם ב״ד.
מנחם בײער ה״ק דצעיר ה״ם ט׳ איגר והגליל.
אבדהם יעקב רײגיין בהרב מוה׳ נתן ז״ל בגל־ל קאפאש.
שמעי׳ כ״ץ אבר״ק ס׳ מיהאי והגליל.
הילל פאלאק הוב״ק סאםרעגען והגליל .
יעקב משה חונה פה ק״ק קראסנע והגליל .
מרדכי צבי שלעזינגער אבד״ק נאדפאללע  .והגליל
* ) שרגא צבי טענענכוים אב״ד דק״ק םענדרע * ,
םגחס חוגה בק״ק קענדריש יע״א
עמרם הק׳ בלום בק״ק מאדע
עמרם ישי בלאא״מ מ׳ יצהק אײזיק סג״ל נ״י הרב דק״ק סערענש והגליל טיםא ליץ
יעקב צבי קאלטמאן רב דפה װירטיש והגליל
הצעיר מאיר זאב הײם הארטמאן בה״מ בנימין ז״ל אב״ד בק״ק שאמלוי
נתן נטע צבי הלוי אב״ד דק״ק הידאלמאש והגליל
םײבל װעזעל אב״ד דק״ק טאררא והגליל
שמואל גיגז הרב דק״ק אבראהאם
אברהם יצחק ה״ק גליק חונה פה ק״ק טאלשװע • ״
שלמה סג״ל װאהרמאןד "!
יצחקא־**ק ראטוזטאזיײז •

י^ ביתױן^
% ** * £

לימן תוקןס לדנדינו הנ״ל נין מן יאשי הפרושיס יצ״ו ונין ע״י לאשי החשידים יצױ בקשכר
השכמת ראשי חשידי שפידים יצ״ו אשל מלמידיהם שוכניס נמדינתינו אונגארן  ,וז״ל ,

־־ל 5הדברים הכ״ל אקוריס המה
עפ״י הש׳יע והפוקקיס ואקור לשנות
שום מנהג ישראל בבנין בהכנ״ק או
באיזה נימיס ומנהג המקינל מאבוחינו
ומדורות
-

גס

הנני באהי כיהודה ונװד לקרא ,ליסן
חוקף לחורה הקדושה דה ישראלשיקױם
ואכןור לשנוח וליעות מדרן החורה הנמסי
לנו ממעמד הר קיני וממנהג אבוחינו
התנאים

* ) בײא דען זעטצען פון ערשטען םסק ב״ד זײן אײניגע חתיטות םערגעסען געװארדען׳
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אונד מיר האבען דאם אללעם געטהון ( עםענטדיך ) בפים־ה אץ אײן אם־פת
ובנים ה״י אונד עם בעקרעםט־גען געלאםט םון גדולים ה״י דאמ־ט מאן װיםען זאל
ד־א װיכט־גקי־ט ,דאמיט מאן עם מיט ערנסט בעםאלנען זאלל ,אונ׳ דאמ־ט פאן נון אן ד־א
ירא־ם זאללען נ־כט ברו־כען ערםט שאלות אונד ת׳טובות צו פדענען א־ן פ־ל קהילות
װיא ז־א ז־ך פערהאלטען זאללען אין ד־א געגענשטענדע .
דאם אללעם װאם מ־ר געשר־בען האבען  ,דאם מאן זיך אבזונדערן מוז פון
דער ם־הרוננ םאן אומות עולם  .אונד דאס מאן א־הרע נעברײכע נ־כט נאך מאכען
דארף  ,דאס איזט נור װאם אגבעלאנגט דען דת װײל אונזער דת ואמונה אונם גאנין
אנדערע מצות םאדשרײבט אלם װ־א אנדערע אומות  ,מ־ר זײן געבאטהען תר־״ג מצות
אויף דיא דאך אנדערע אומות ניכט געבאטהען ז־ין  .או־סער א־ן דען דת אבער זײן
מ־ר געבאטהען ־ פאן תורה  ,נביאים אונד כתובים דאם מיר אללע םעלקער
בבכוד האלטען מחען  ,דיא תורה האטדאך געשריבען דוא דארםםטזעלבסט דען ( מצר־)
ניכט םעראבטען װײל דוא אין זײן לאנד געװאהנט האסט  ,װען נון דיא מצרים ד־א
דאך אונזערע פאעטער געקװעהלט אונד געקנעכט האבען  ,אונד זיא צו א־הרע
ארבײט אלם עבד־ם געהאלטען האבען  ,אונד זיא זא געדרוקט האבען דאס איהד
שמערין געשרײא א־זט או־ף געשט־גען צו הש״י  ,שאפט דאך דיא תורה װײל דוא
בײא א־הנען דײן ערהאלמונג געהאט האסט זאלסט דוא ז־א נ־כט םעראבטען  ,װ־א
ם־על מעהר ד־א פעלקער צװ־שען ד־א מ־ר װאהנען  ,צװ־שען דיא מ־ר פרײהײט ,
נל־ק ,שױן אונד ערהאלטינג האבען  .אונד ד־א רעג־רונג  ,ם־רםטען  ,בעאמטען  ,ר־בטער
אונד דיא לאנד אי־נװאהנער ד־א דאך מ־ט גערעבט־גקײט אונד װאהלטהעט־גק־־ט מ־ט
אונס לעבען  ,אונם ק־־ן שטערונ םעראוהחאכען צו האלטען אונזערע תורה הקדושה
אונזערן דת  .װ־א ם־על מעהר זײן מ־ר געבאטהען פאן דער תורה ניבט אונדאנקבאר צו
זײן  ,אונד דער אנדעדשט טהוט האט זיך צו ם־רכטען םאר דען םלוך ם־ן שלמה
המלך ( משיב רעה וגו׳ ) דער װאס שלעכטס אנשטאדט גוטס אבצאהלט דען זאלל
דאס שלעכטע ניכט פאן זי־ן הו־ס װי־בען ר״ל  ,אונזערע נב־א־ם האבען אונס אױף
געטראגען (דרשו וגו׳) מאן זאל שטרעבען דען םדידען אונד גליק םאן דען ארט א־ן דען
א־הר װאהנט צויפערמעהן  ,א־ן כתוב־ם שטעהטאיך האלטדען בעפעהל םון קעניגם״
םארכט גאט ב״ה מ־ין זוהן אונד דען ״קעניג :
נאכדעם מ־ר אללעם א־בערלענט אונד צוזאם דאריבער נושא ונותן געװעזען
האבען  ,האבען מ־ר צוזאממען דיא שריפט אונטערשריבען אײגענהענד־ג אונד
געזיגעלט .
ה׳ כקלױ סלכ״ו לפ״ק

דיא אונטערשר־פטען שטעהן בײא דען לשון הקודש

אום

אונזער זאך צו םערםעסטיגען עס זײא םון דיא ראשי מנהגים

אשבנזיםעס
זײא
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ומדורוס הלאשוניס והמשנה ידו על
מססונת .
הק׳ הײם האלבעימטאם מצאני

הסנאיס והאמוראים הקדישיס כמבואר
לעיל בתחסימוח הלבניס וכל תשומע ינעס,
כ״ד הה• יצחר ,אײזיה מדדישוב

הק צבי הירש בהרא״ם אב״ד דק״ק ליםקא יע״א ,

חותס ביח
ד־ין

וזאת לדעת כל הדבריס
הכתוביס פת הם רק על מכאן ולהבא אמנס על מי שלא
עשה כן בימיס ראשונים
גירם
ידע
פקק ב״ד תזת וגירס בירר דבריס אסוריס הללו
עלױ אץ להרהר ולרנן
ח״ו
•
(עכ״ל הפנןק ביח דץ)

אוהרה
משנחינו אמרו ולמת
לא נחפרשו שמותם של זקנים אלא ללמד שכלשלשת
ושלשת שעמדו בית דץ על
ישראל
הרי הוא כבית דינו של משה (ר״ה דן> כ״א ) ובגמ׳
ללמדן שאפ־לו קל שבקלין
ונתמנה
פרנק על הציבור הרי היא כאביר שבאבוריס
ואומר ובאת אל הכהכיס
הלויס
ואל
השופע
חשר יהי׳ בימיס ההס וכי חעלה על
דעסך שאדס הולך אצל
הדיץ שלא הית בימױ הא אין לך לילך אלא אצל שופעשבימױ
ואומר אל תאמר מת היה
שהימיס הראשוניס הױ טובים מאלו (שס) וברמב״ס פ״ב
מה׳ ממדיס ב״ד שגזרו גזרה
או תקנו תקנה והנהיגו מנהג וכו׳ אץ תאחרונים יכולים
לבטל עד שיהױ גדוליס
מהס
ואיך
יהי׳
גדוליס מהם במנץ הואל וכל ב״ד וב״ד של
ע״א הוא זת מנין חכמי
הדור
שהקכימו וקבלו הדבר שאמרו בית דין הגדול ולא
דזלקו [ב] במד״א
בדבריס
שלא איקרו אוחן כדי לעשות קײג לתורת אלא בשאר דיני
חורה  .אבל דבריס שראו
ב״ד לגזור ולאקרן לעשוח אס פשע איקורים בכל ישראל
(ר״ל ררב ישראל כמבואר
בכ״מ) אץ ב״ד גדול אחר יכול לעקין ולתחירן אפילו היה
גדול מן הראשוניס עכ״ל
הרמב״ס וח״לי באלו דבריס שנכתבו בפקק ב״ד פשע איקורו
מימיס קדמוניס בכל
ישראל
וכעת
ברוב
ישראל וברמ״א ז״ל ח״מ קימן י״א מי שאומר
שאינו חושש על
גזירת
ב״ד
או
חכס אע״פ שבא לב״ד מכדץ אותו וכו׳ והוי
אפיקורמא ועײן של״ד עכ״ל
רמ״א ז״ל (ומיץ קי׳ י״ט) ר״ע אמר מיעב למוח מיתת
עצמו ואל אעבור על דבדי
חברױ וכו׳ ( ערובין דף כ״ו) משנחינו אמרה הזתר בגחלתס
שלא תכוה שכשיכחן נשיכת
שועל ועקיצחן עקוצמ עקרב וכל דבריהס כגחלי אש ,
ודי באזהרה זו כעת— ,

מודעה רבה
 '*'^ 1להוציא מדעת
צוױקים  ,צריכין אנו להודיע שבא הנאמר בפסק ב״ד הוא
על בל מקום וכל זמן בכא
מקום אשר דבר מלך מלכי מרבים הקב״ה מגיע חק
ולא יעבור דבר אלקינו זה יקום לעולם ,
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דיא םון דא דאשי מנהינים ספרדים הםידים 'צ״ו  .האבען מייו אױן גענומען א״ן
הסכמה פון דיא ראשים חסידים ספרדים פאן דיא װעלכע איהרע תלמידים מײםטענם
אין אונגארן האבען וז״ל .
איך קום אלם ײד  -אונ׳ װעגען דיא
אללע זאכען װאס אבען שטעהן זײן
םארשריפט פון השי״ת  ,צו בעםעםטיגען
אסור על פי שלהן ערוך אונד פוסקים,
אונ׳ עם אסור צו ענדערן יעדען מנהג
דיא תורה הקדושה אונ׳ צו ערהאלטען
ישראל אין בויא פון בית הכנסת אדער
דען דת ישראל  ,אונ׳ עם איזט אסור צו
יעדער מנהנ אונ׳ אײנריבטונג װאס מיר
ענדערן אדער הערויס צו געהן םון דען
פון אונזער פאעטער און םון דיא דירות
װעג פון דיא תורה דען מיר איבער ליע־
ראשונ־ם מקובל האבען  ,דער װאס ענ-
פערט בעקומען האבען פון הר םיני אונ׳
םון מנהגי אבותינו דיא הייליגע תנאים
דערט  .דען זאלל זײן מאכט זינקען.
אונ׳ אמראים  ,מאן מוז אללעס גענוי
הק׳ חײם האלבעשטאם מצאנז
האלטען װיא עס אבען שטעהטיאױף דען
דיא רבנים אונטערשריעבען זײן .
כ״ד הק׳ יצהק אײזיק מזידישוב
הק׳ צבי הירש בהרא״ם אב״ד דק״ק ליםקא יע״א .הותם בית דין
^ * ^ 8אונ׳ דאס זאלל יעדער װיסען דיא אללע זאכען װאס אבען שטעהן דאס זיא
אסור זײן איזט נור פון נון אן װײמער ,אללע װאס דיא זאכען עובר געװעזען
האבען בעפארדערפסק ביתדין איזטהערױם געקומען אבמאן האטדיא איםורים צװישען
דיא רבנים מברר געװעזען אויף דיא דארף מאן קײן נאבגעדאנקען האבען .
רבותי  ( .ולמה לא נתםרש שמותם אלא ללמר וכו׳  ) ,דיא משנה
זאגט װארום שטעהט ניכט אױף געצעהלט דיא שבע־ם זקנים װאם װאהרען  .אין
צײטען פון משה רבינו  ,דאמיט דיא קומענדע דורות װען בײא א־הנען או־ף טרעטען
װערדען זקנים  ,רבנים  ,דײנים ,אונד װערדען זאגען אײן זאך  ,זאלל דאס דור
ניכט גרינגהאלטען איהרע רעד אונד זאגען זײן דען דיא וױא משה רבינו  ,װירד מאן
זיא אנטװארט געבען משה רבינו האט אויך נור געטהון מיט ( שבעים ) זיבציג זקנים
וױא װײסט דוא אב דיא שבעיס זקנים זײן גרעםער געװעזען  ,דאם זאגט דיא גמרא
דאמיט מאן װיססען זאלל אין יעדען דור דאס װען אײן בית ױן עטװאם זאגט איזט
זוא פיל װיא עם דאם בית דין פון משה רבינו געזאגט האט  .זא זאגט או־ך דער
פםוק ( אל תאמר שימים ראשונים הױ טובים מאלו וגו׳ ) דוא דארפםט ניט זאגען דאם
דיא װאס פאר צײטענס װאהרען  ,װאהרען מעהר גדולים אונד חכמים װיא יעצט
דאס מאן אויף א־הרע רעד האט געמוזט געבען  ,װיא דען שטעהט אין דיא תורה
(ושמרת לעשות ככל אשר ױרוך ) הקב״ה שאפט װיא דיר דײנע שופטים דײנע רבנים
דיא װאס הש״י דיר געבען װירה װאס זיא זאגען װערדען דאם מוזט דוא בעפאלגען,
זאבאלד דאס (על פי התורה אשר ױרוך ) װען זיא דיך נאך דיא פארשריפט םון דיא
תורה הקדושה דיך אונטער װײזען  ,זאבאלד דאם דיא דײנים זײן דײנים כשרים װיא
װען
עס פאר געשריבען שטעהט אין שולהן ערוך הלכות דײנים :
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װען עהרליכע רבנים װען אײן ב״ת■ ױן צרק ^אײן פסק ב*ת רץ הערױס געבען  ,ז
שטעהט אין שולחן ערדך דער װאם זאגט ער םרעיט נאך קײן םסק בית דין דער
יהײסט א״ן אפ־קזדס אונד א־זט חײב חרם ( חושן משםט ם״ י״א )< דיא גמרא זאגט
א־ן עדובץ ( דף כ״א ) רבי עקיבא האט געזאגט בעםער א־זט װען מאן מוס
שטערבען אלם װיא מאן זאלל א־בער טרעטען דיא רער װאס הכמ־ם האבען גוזר
געװעזען — ,ד־א משנה זאגט א־ן פרק אבות געב דיר אבאכט או־ף ד־א רעד םון חכמ־ם
װײל א־הרע רעד ז־ץ פ־יר־גע קוהלען  ,דע־ ז־ך אן ז־א פערגרײםט םערברענט ז־ך
אונד פערניפט זיך װ־א פון דען שטאך םון אײן (עקרב ) •
דאס זאיל מאן אבער װ־סען װײל דאך אץ דען דור בעוה״ר געבען עם דאך
רבנ־ם פערפיהרער  ,װאס ז־ך נאן דיא װעלט נאך ד־כטען  ,א־הר זארגען אונד
שטרעבען ניר א־זט אום ז־ך כבוד אונד הן בײא דיא װעלט צו שאםען  ,אדער דיא
םרנםה ז־ך צו םערמעהרן  ,אבער דער דת זיא װענ־ג אויםליגט  ,װען ז־ך זאלכע
געםונען זאללען ח״ו װאם זאגען או־ף ״אםור דאם עם ״מותר א־זט  ,זאלל מאן
װ־סען הש״י האט געשריבען אץ ז־ין תורה ( לא תלכו אחרי רב־ם לרעות ) דוא
דארםםט ד־ך ניט נאכריכטען דען רוב׳צום שלעכטען ,װען דוא װירםט םראגען װיא
ב־ן איבער צ־יגט װאפ פיר אײן װעג דער גוטער װעג א־זט  ,אויף דען זאגט דיר
דער פסוק ( שאל אב־ך ױגדיך ' זקנ־ך ויאמרו לך ) זאגט דער רמב״ן ז״ל דיא װארצעל
פון אונזער חורה א־זט דיא ״קבלת ״אבות־נו  ,דאם ה״סט מ־ר ^ יםען מר דאס
אונזער תורה א־זט מן השמ־ם איזט פון השם יתברך  ,װײל מ־ר האבען זיא םון
אונזערע םאעטער  ,אונזערע פאעטער װידער םון איהרע םעאטער ב־ז ' צו דען דור
װאס האט מקבל ד־א תורה געװעזען ב־ים הר ם־ני  .אונד מאן װײס דאס אײן
פאטער װ־רד ז־ין קינד קײן שקר זאנען  ,אונד אם טהרײעםטען צו אײנעם א־זט דאך
נור פאטער אונד מוטטער  .דיא מײנען עם אמת אונ׳ גוט דאך מ־ט ד־א ק־נדער זאגט
דער םסוק װען דיא א־ן ספק ב־זט אויף אײן זאך װ־א דוא טהון זאלסט  ,ערקונדיג
ד־ך װיא דיץ פאטער אונד דײן עלטער פאטער געטהון האט זא זאללםט דוא או־ך
טהון [ װאס דען דת בעטרעפט] אונ׳ װארנט דער פםוק ( אל תטוש תורת אמ־ך ) דאם
דוא ניט םערלאזען זאלסט דיא פ־הרונג םון דײנע פאעטער  ,פון דען אלײן קאן מאן
אויך שאהן װיסען װאו דער אמת א־זט  ,װיא ם־על מעהר דאם ראך ב״ה ז־ך קײן רובי
רבנים געםונד דיא װאם דיא זאכען אבשטרײטען  ,אונד קײן ב־ת דין עקסעסט־רין
קאן װאט קאן מבטל זײן אײן זאך װאם אי־ן בית דין הגדול פון אײן אונד זיבצ־ג
רבנים אוג׳ דײנים געמאכט האבען [װיא עם א־ז רמב״ם שטעהט ( הל׳ ממרים ) ] אונ׳
עס א־זט או־ך קײן ספק דאם ־עדער יהודי װאם מר אײן ײדיש הערין א־ן ז־ך האט
װירד זיך אכט געכען או־ף ד־א זאכען װאס םארגעשריעבען זײן אץ פסק ב־ת דין װיא
או־ף זײן לעבען  ( ,ושננתם לבניכם ולבני בנכם ) אונ׳ װירד דיא רעד אײנשארפען אונ׳
א״נפרעגען אן ז־ינע ק־נדעד אונד ק־נדס ק־נדעד מ־ט דען װעדדען מ־ר דען דת ם־ר
אונזערע נאכקומען דורי דורות ערהאלטען  ,אונ׳ װערדען געבענשט זײן מיט אונזערע
קינדער פון השם יתברך דער אונס עװ־ג געפיהרט האט אונ׳ ם־הרען װערד ב־ז ער אונס
שיקען װירד משיח צדקינו אונ׳ בויען װירד צױן אונ׳ ירושלים במהרה בימיגו אמן־
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