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דסאי קרא דלםני ד׳ תמיד קאי ג*כ על הנס שנעשה גו ,אבל לדינא אין נפקוסא בין נל
מערבי לשאר סנרומ ,ונזה מיושב עול הסגוס שונומ מה שהשינו על המנב״ס בזה ואקצר.
כן השיג הלה״ג הנ״ל בסכ״ג שס על לבלי המיל ]הי ביאה מקדש פינו הנויו[ שכחנ
בשס הראשונים 7זל אינו ס״ב מיסה על ביאס ריקנית שימש למקדש ,והשיג עלבלי נסמיה
שהשיב לשמעיס שיעצוסו להסגר נסיכל ,וצשינ ,ומי כמני אשר יבא אל ההיכל וסי׳ משמע
שיש סיוב מיסה ביליש לזר שנמס בהיכל ,ונסלאסי על הלהיג הניל הלא מקלא מלא הוא
]נסמיה י״נ לי[ ,ויטהמ הנהנים והלויס ויעהלו אמ העס' וזה ה״ אסלי זמן מלונה ,איכ
נשעה העצה דשמעיה ,היי אז טמא מס או נוומאס א ס ל ה  . . .ולא הי׳ אז כהן טהור לטהרו
מטומאהו ,וטמא שנמס למקלש 0״נ כלס.
ומזרם אשים קנצי למילין ,מצאתי סובה לנסשי ,להגיש להלב הגאון הסכם הנ״ל תולה
ונלכה בעל מסעלו מווב ,נמאמליו הנעימים המופיעים על עמודי הפלס ,המלמלים תועים
נינה ,להישילם על דרך האמה והשלום .הבנייס על אדני הצדק והיושר ,ומשובצים באבני סן
ונועם ,בסגנונם הסל והישל ,אשל ילהיבו עץ הקולאים ,ומלוים נפש הוגיהס ,ויהי' נפיהם
כדנש למסוק ,כסציס ביד גבול ,כן המה גיד בני הנעורים ,ללבי את אויבים — אויבים
תפנימים — בשעל ,כי קולעים אל המטלה — מטלת הקודם — ולא יסטיאו ,וידעו להשיב
סולפיס דבל ,ו״של סילא לפעלא טנא׳ פעולת אמת ,ויוסיף אומץ נללכו — דלן האמת
והשלום — וישכיל ויצליס ויעלה מעלה מעלה.
טכברו וטוקירר ,ש ב ת י ר ו ב י ן הופ״ק דווין.

חוות דעת גאוני רוסיא.
,

הציונית שהתהפשה בשם ״מזרתי  .בראותה ,כי לא נעשתה עצתה ושנוי השם לא
הועיל לה למשוך כרשת זו טטגה ללמד את היראים בארצנו .ההלה ביטים האהרוגים
להרהיק פעולותיה ותפרוש את מכטרתה על אהיגו ההרדימ בתו״ל .לתכלית זו .כידוע,
.אסף המזרהי את כנסיתו הראשונה למרעסכורנ ,וישלה מסיתים נם לשאר המדיגות.
אולי יבנה משם .אך כנראה מן השמימ כך נגזרה לבל יחרוך דמיה צירו ובכל מקום
ש.המזרתית• גותגת עיגיה לתקוע לה יתד געשה גל של עצמוה .נאוני אוננארן ,בראותם
צרח קרוגח לבא חלילה ,אזרו תיל רצאו יותר ממאה ושלשימ גאוגימ וצדיקימ הי־ו
כמחאה עזה ,וכמו שהדםםנו בתוברת אי .וכן באשכנז והאללאגד .גס שם התעוררו
נדולי ההרדימ להודיע ולמרממ הללה של הציונית ר״מורתיח׳ ויזהירו אה החרדימ לדי
ולתורתז ,לבלתי גשח אל ד״טזרחי• כמו לכל הציזנימ המערכים .ואולם בהששם ,מן
בהיותם רהוק ממקור ד״טזרחי• טועימ המ כטשפטמ על אדותיו ,לכן מגו אל נחלי גאוני
ארצנו לשמוע תות דעתמ על הכת ההדשה הזאה ,ונאוני ארצנו היץ אמנמ לא אהדו
מהשיב שואליהם דבר ברור ומחלט ,והתשובות האלה הננו נוהניט כ.הסלס• למען יהיו
זכרון ל מ י ישראל לדורות עולמים .וראשוגח הגנו להעתיק כזה מאמר ראשי טה״איזראעליט•
המאיגצי• חהו.
״מלחמת הפוטרים באתריה הקיץ העבר כטה עוד יזכרו הקוראים ,ובלי םםק יורו
\ כלם ,כי אנתנו נעלנו את כלי״נשק הנבזים .להרף ולנדף אה האנשים הפרטיים המתנגדים
לרעותינו ולבא עליהם כדבות ורכילות ודופי .ואמנם נם עטנו פלטה דברים קשים
וחדים ,אבל רק בנוגע לעצם חענין המדובר בו ,אך בשום אופן לא ננד האישיות
הפרטית .ידינו מ ז א ת נקיות ,לטרוח החרמות וחנדוםים של מתנגדינו ,שאמנם הכבידו
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עלינו לבלתי דבר רק בהונ הענין עצמו .מצד שכננדגו התנפלו עלינו בכל
מיני ולוולים שמצאו ואנחנו אמצגו את לבבנו ונעבור עליהם בשתיקת .ואולם
בנקל יכולנו לעשות ואת ,אחרי דעתנו ברור ני התנםלותמ רק על אישיותנו הפרטית
כהכרה תוכיה לכל מתבונן״ כי בעצמ הדבר אין להמ מה להשיב כלומ .ובכן ,אמ כי
התאהדנו עמ הענץ המדובר בו ,אבל בשביל זה הענין ואישיותנו המרטית עדיין איננמ
לאהרימ כלל ,הרוסי ונדומי אישיותנו הפרטית עריץ איננמ נודעים ומפהיתימ כלל את
משמט הענין הנדון על יחנו .נם על נחלי אונגארן הרימו יד דהנטלו באוסן היותר
מנונה ,ויצינומ כקטנימ שאינמ בני דעה להכין מעשיהם ואהד מהציונים ,ל מ ק הזק את
בני חברתו ,עוד הומיף לברוח מלבו ח ק שוא ,להאר באמה אופן יצאה לאויר העולמ
המחאת האוננארית ,ואף שבכל דבחו לא נמצאה נמ מלה אמתית אחת ,בכין שחקו ולא
ענות דבר .ורב הוללאנח צדיק תמימ ונחל בתורה שקנה לו שתי עולמות בהביאו
למועל אוהד! המהאה האוננריה ובשביל זה קמו עליו להכחיש לנסרי את יהוסו לההרדימ
— ניב שהק ולא ענה כלומ.
ואנהנו נם עהה לא היינו יוצאימ מנדר השחיקה ,לולא יצא האהד המיוהד בין גדולי
זמננו בקול מיד ומצור ,לדרוש מאתגו לצעוד הלאה במלתמתנו .רבנו ר׳ אלי׳ היים םייזל
מלאת שהכל יודעימ ופכיחמ אותו לנחל גאוני וקדושי דורנו וחות דעתו שקולה עד
מאד בעיני כל ,עד שנם מתנגדיו ישהאו על עוצם העינא מקיהא וההודרה שלו ועל הכת
המכיר והשומט שבקרבו — יבקש במכתבו ,שהננו נותנים בזה לפני הקוראים ,את כבור
הדרה הרב ד־ר ב—ר ממפד״מ ,לכלהי גסוג אהוד ממלהמת ד׳ גנד הציוניות שכה
מכגה כרוכה להיהדות ,וזוהי האגרת:
בשם ד׳ כ׳ מ״ח תדפ״ח.
לכבוד ידיד ד׳ וידיד נפשי חרב הגאון הגדול מפורסם בישראל עמוד היראה כיש
שי׳ ד״ר בריי#ר אב״ד בק׳ פ ר א נ ק פ ו ר ט .
ט׳

שלמה

אהדש ושלופ תורתו׳יבאהבה .דבר לי אל כבוד גאונו .הנה הפרצח אשד מרצח
הציוגית והמזרהיה במדיגהגו אין לשער ,כי אהרי כל ההשתדלות אשר עמדו כנגדם
עלתה בידם לצודד נםשוה נקיוה ולהוליכם שולל הוץ לדרך התורה והמומר ,עהה
גתאהדו יהד וילכו להמ לבקש מקומות הדשימ וכמי הגשמע הי׳ גפ בפראנקטורט וכי
נמ שמ מצאו להמ ידימ וכי מהאגשימ ההופימ בצל תורתו דמר גלכח כמצודתמ .לזאת
הגני לבקש מאת כבוד נאוגו שיי ,יטיב גא להוחעגי אס כן הוא ואם יש כידו להוציא
בלעמ מפיחמ .יען עינינו ראו את חמחלה המתדבקת חזאת ,חט חוטמימ שה אתת טהורה
מן עדר ד׳ ,ואחריו ירוצו רבימ ,מתלא אמרין ,תן לשטן שערר ,אחת וחוא יאסוף אליו
גם אה הראש נמ אה הזקן .לא אכהד מכתיר שי׳ ני למי דעתי יש להוש הרבה אמ
היו יעלה בידפ לצוד גפשוח כאשר צדו עד כה פן יהפך היו רוב חערח למינות .הייתי
מאריך במכתבי אבל תלישות כתי לא יתגגי להאריך גפ מה שכתבתי הי׳ ברוב עמל.
וד׳ שלום יהן שלומ וברכה וישמור שארית עמו לבל ידה היו ממגו גדה ,והתועימ
ישובו ויבקשו את ד׳ ואת תורהו ישמרו כגסשוה כל יראי ד׳ וכגםש נעגה הדו״ש
אלי׳ חיים טייןל.
ומוקירי•
כמובן ,דברי גאון חרגו שליטיא עשו רושם תיק עד מאד בלב כל קוראיהמ ,כי
טי לא יראה אהבה ד׳ והורהו הבוערת כאש בלב כותכט הגאון הצדיק שליטיא וכבר
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כללו לנו רבותינו דל. :דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב״ .והנה עתה קבלנו מערכה
שלמה של מכתבים מנדולי באוני ארצנו אשר תושבים אנחנו לנו להובר .נחלה להביאם
ב״הפלס״ ,ובחפץ לב הננו נותנים אוחד .בזח כמו שהם ,וראשונה הננו מדפיסים מכתבו
של הטטציאם ל״הסלס• כעץ הקדמה ,והוא:
כ״ה• ד׳ דחנובת תדס״ה לפ״ק ראטטרדם יע״א.

לכבוד ידידי חרב הנאון חמםורסס חלוחם מלחמח ח׳ מוח׳ אלי׳ עקיבא נר״ו
חאכד׳ק םאלטאווא יע״א.
בזח חנני שולח למד נר״ו סך אנרוח אשר קכלחי מהנאוניס המפורסמים ממדינה
רוסיא סדרחים על סי א״כ ולא חשטטחי רק מד ,שכחבו בראש היינו חחואריס שאין
נפשי נוחה מהם ונם מה שאינו נונע לעניננו זה רק ענינים סרטים אלי .והנח מלבד אוחן
האנחה קכלחי עוד במה וכמה טנחכימ מנחלים אשר חפצו ב ע ל ו ם שמם מטעמים
שנראים להם נכונים נם איזה רבנים נאונים אומרים עם חפסד שאין כדאי לצאח ננד
חמזרחיוה .כי זהו דבר שהוא הבל הבלים ושיקרא לא קאי ושבקיה לרויא וכוי• ]דברי
הנאון מאססינא[ ,נם קבלהי דברי הודה על עכודחי בענין הזה מהנאונים דסלאבאדקא,
ליסנא ,מערעטש קראק כו׳ וכלם אומרים לרחק ולא לקרב ובטח תחזקנה עיי דברי כל
אוחם הנחלים יצ״ו ידי מד נר״ו במלחמחו ,יחי ח׳ עטו!
דוב ארי׳ אכיר.
והנני ידיח הדוש״ח נאמנו
*
א.

ב״ה.

*

יום ד׳ בראשית כ״ו תשרי תרס״ה לפ״ק סאבטשאב.

מכהב מעכ״ה יהי׳ שאלה הכמ והשובר ,שלימה לנכון הניעני ושמחחי לראוח
רות בינתו כי נם בריהוק מקומ השכיל לדעת ולראות את הרעל המר הכרוך בעקכוה גס
שניהס לרכות שינויהם ואין לי להוםיף על דבריו רק יהי׳ ד׳ אלקיו עמו לנדור נדר
בעד המספחת הלז לבל תפרוץ במדינתו אשר תוסיפ תהת צל כנפיו .וד׳ יהי׳ בעזרו
כנפשו ונפש דו״ש ושית הק׳ אברהם הופ־ק הנ״ל.
ב.

כ*ת.

מינסק יום ו׳ עש׳׳ק ה׳ מרחשון תרס״ה לש״ק.

הנה כדבר בקשתו להוסיף דיעו הו״ד של הרבנים בסביבותנו ע־ד הציוניות
המזרחית מטון שאנו קרובים למקור נכיעתה ,ע״ז הנני מתכבד להודיעו ,כי הרבנים רובם
ככולם אשר נם אנא ועירא דהבריא בהוכם המה כננדם ,ואם כי המזרחית ההלבשה
למראה עינימ בטליה של יר״ש והיזוק הדת מלבד הנה הציונית ודמנרר אבהרה םלניו
לכל היודע וטבין מביט ורואה תוך הוכו של הענין אין כל ספק כי דא ודא אהת היא
שניחם כאחד לא טובים ,חמזרחיח כהמעדביח אינם לחיזוק ולא לחיבור אך לפירוד כי
עיי רבו זחוחי הלב המטילים דופי בקדשי וקדושי ישראל וע״י רצונם לכבוש הקהלוח
)זו המצוד ,שמחזיקים כה( רבו בכל מקום חיותם הקטטות והמריבות ,הנערים ירהבו
בזקנים שקנו חכמה והנקלים בהנככחם וכיז מידם הוא לנו .ובכן טחזיקנא טיכותא לכינ
אשר יצא הוא וסיעח מרחמוחי רבני נאוני אוננארן להודיע אח אחינו יראי ד׳ כי לא
יתנו ידם להם וכי התהברותם .איננו עולה יפה .יהי ד׳ עטו ויברך טעמו וד׳ מטרוטו
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יהי׳ למשען למו כי יוסיפו אומץ ויגברו חיילים לגדור כל פרץ ולהסיר כל מכשול אפן
יבורך בהריה כנפשו וגסש ידידו חדרשנו באהבה מכבדו ומוקירו
אליעזר ראביגאויץ הובפיק.
ג ,כ״ה .ווינדאווי כ׳ דר״ח כסלו תרם״ח.

מכחבו הנכבד של כ׳ הדר״ג נ״י מן יום כ״ה מרחשון קכלחי .והנח אנכי אינגי
כדאי שכ׳ חדר״נ ניי שלח אלי לשמוע אה הות דעתי עיר טיבה של הציונית המזרחית
ובפרט אחרי שכבר שמענו את דעהו חנמלח של מויר חארי חחי שבהמרה ה״ה הנאון
חאמחי מאור הנולד .כש״ח כמויה חיים חלוי ניי אכ״ד דקיק בדיסק ,אכל עכשיו ששלח
אלי הנני מוצא עצמי למהוייב מפני הכבוד להיות נדרש לדברי כ׳ הדרינ ולהניד את
השקפתי כזה .לדעתי כל מי שרואה עצמו להוב קדוש להיות מתננד להציונית הערומה
)מכל מצור ,ומושנ דתי וכמו שהעידו מחוללי התנועה בעצמם כראשית התפתחותה שדבר
אין להם עפ הדת( הוא צריך נ״כ להחיחס כשלילה נם להציונית דמתקדי׳ מזרחית ,כי
הקושיות והסתירות שמוצאים החרדים על עצמ התנועה עומדות במקומן נם עיי המזרחית
ובצדק ישאל כל שואל המים :המזדהים האלה מה הועילו לנו הם בתקנתם? ואלו
למשל המזדהים היו בונים להם בימה מיוהדה לגמרי ,מרכו מיוהד ממסד וער הטסהות ,אז
לפהות הי׳ מקום להם להצטדק בעיני עצממ מנקודה ההשקפה של עצמם ואז הי׳ נם
מקום להעומדים מבחוץ לרון ולשאול על תנועה כזו הטובה היא אם לא ,אבל עכשיו
אתרי שתכונתה וטיבה של המזדהית ,היא כזו ,שככל העבודות הצנומות הנוגעות להציוניח
הכללית צריכים המזדהים להיות נזקקים נם לשארי הציונים לכל טסלגיתיהם והשקפותיהם
השונות וביסודה של הטזרחיח מונחה לאבן פנה ההנחה שככל מעשה ובכל פעילה
כללית צריכים הציונים כלם להיות משחחסים יחד ולעבוד שכם אהד וממילא הלא בע׳כ
המזדהים מתאהדים עם כל המםלנות בכנסיותיהם הכוללות וממילא הלא בע־כ המה
צריכים להיות שומעים ונשמעים נם לכל הרצאותיהם והשקפותיהם ואשר הרבה מהן
הנן חחירח נלוי׳ חחח כמה עקרי האמונה ובשביל זה הלא המה מוכרחים לבוא כסכנה
להיות חלויים בהם ,ולפחות להיות עומדים ונמנים על המנין על סי רוב רעות בבמה יםורי
הדח ,א״כ כל מי שיש לו מוח כקדקדו צריך להודוה שבל הטעמה והתביעות שיש
לחם לשלומי אמוני ישראל על חחגועח מראשיה החפחחוחח גשארוח בחקםן ואינן
מחישבוח במאומה נם עיי החיםמחה של המזרחית — .ועל פי הדברים האלה חלא
יוצא לגו כי אפי׳ אם לא גביא בתשבון את כל האשמות שמעלים על המזרחית ואפילו
אם לא נטה אוזן לאלה הדברים המכוסים שאומרים מננדיהם לגלותם ואשר עכ״פ נושאי
דגלה אינם מודים להם ,בכ״ז אם רק נשפוט עליהם מנקודת הראות של המזדהים
בעצמם אין שום מקום לתת איזה משפט של קיום לקיומה של המזדהית .כי הלא
המזדהית בעצמה ע־י התקימותה הלא מודה בעצמה שהתלונות והטענות של התרדים
באופי׳ הראשונה צודקות הן ,כי לולא זאת הלא לא הי׳ כלל כל צורך בהתיסדותה של
המזדהית ,ואהרי שהתלונות אינן יכולוה להשתתק נס על ידי׳ אפ כן איפוא המזרחית
בעצמה הרי היא באה ומטפחח על פני׳ וםחירחד ,אחוזה ודבוקה בעצם יסוד קיומה .והנני
מוסיף ואומר שבעיני המזרחית כ״כ מופרכת חיא מעיקרא עד שאני מתפלא מה ראו קבוץ
של אגשים לצאח השערה ולהשמיע בחוץ בקולי קולות על מין התגלמות כזו אשר
איגנו יכול לחסוס שום נקודח־־אחיזה בפני כל בקורח .אמנס נמצאים םוחרים כאלה,

חוות דעת

135

האומרים לסתור את ההידה באמרמ שנם המזדהים יודעים את צד השלילה של השאיפה
שלהם אבל היא מתקימת בעזרת מניות ונטיות אשר אין כדאי לשומען .ואנכי אמנם לא
באתי למדה כזו לתמוך יתרותי על דברים אשר רק כהשערות יסודם״ אבל בכיו לאידך
ניםא ,ככל מה שאני הפץ להפוך כיכוהם ומכשיכ שלא להשוד אותמ כרברימ אשר אין
לנו ראיות עליהן״ בעיכ צריך אני להודות שאינני מוצא כשום אופן פתרון להאגיטאציא
הזאת בלתי אם לההליט שבעיכ יש כאן איזה דברים בנו ,כי אם נקה הדברים כפשוטן
אין להבין איך אפשר להשכל הבריא להשלים עם טין חמר נטל כזה? והמופת
היותר הוהך ,שהמזרתית לא תמימה מאומה ולא הביאה כל הדשות לטובה בטהנה
הציוניות ,נוכל ליקה מזה ,כי אם נשים לב נוכל להוכיה שהאנודות המזרהיות ברוב בנין
ובדוב טנין שלהם חנן טחקיטוח רוכן ככלם רק מחברים כאלה אשר נם מקודם נהיו
לציורים ,ואלה אשר מקודם עיפ השקפה פניטית לא נחנו ידם להציוניח לא טצאו כלל
לאפשר לחסחסה נם אל המזרחית .ואלה המעטים חחדשים אשר מקרוב באו אליהם
המה רק כאלה אשר לא ניהן להם כה ההכרעה ,ואשר נם חיום אינם חודרים לעומקי
הדברים וכל ידיעתם וחורחם במקצוע זה הן רק מקוםי׳ וכמעשה קוף בעלמא ,והמה
תולים עצמם כזה כסה שבראש טיסדי האנודה נמצאים נס רבנים .ולשלמות הדברים
הנני לעורר על איזו מלתא דתמיהא שיש בזה המפיצה אור על ערכה של המזדהית
ככלל :הנה ראש המזדהים בטרם שעלה כפהשכה לפניו להביא לתהיה את המזדהית
הוציא לאור ספר רב הכסות בשם •אור הדש על ציון תאיר• והרבה להוטה את ערכה
הנדול ונתיצותה המרובה של הציונית לקיום בית ישראל ,וכה הרבה להתלהב בספרו
ער שהביא במשפט קשה את כל אלה העוטרים טננד להתנועה ודן אותם ברותהים ונם
נתן אותם לםתת ,לפורשים מן הצבור ולמעכבים את הגאולה וכל המהרהר אתרי הציונית
יהי׳ באיזח צד שיחי׳ היי בעיניו כאלו מהרהר אהרי השכינה ,כביכול ,כי אין כאן לא
קושיות ולא פירכות ,הכל כשר הכל יפה על צד היותר נעלה ,ובן לילה לפתע פתאום
ימים מועטים אחרי הפיצו ספרו זה ברבים והנה הדשות השמיע לנו בעל המחבר ,הרשות
ונצורות מפורש יצא מפיו ,נעניתי לכם ,טתנגדים ,על טענותיכם הנאמנות והצודקוח ,אמנם
כזאת וכזאת נמצאות כהציונית לרעה ,אכל מצאתי רדופה למכתה זו של הציונית כמין
כשם שהמציא לנו והרי הוא מחקרי מזרתית .ומעתה יאטרו נא הכריות אס אפשר לטצא
איזה הביוץ ישר במין מהפכה של השקטות כאלו? ואנשים כאלה המלאים סחירוה ונמרים
בדברים העומדים ברומו של עולם ,האם מהם נוסיף לקח והאם המה יורו לנו דעה יבינו
לנו שטועה? אתת היא על כן אטרתי כי לא טמזרה ולא ממערב תבוא תשועת ישראל
לא כרוח ולא כחוטר ,ועינינו רק אל די אלקינו עד שיחננו ויחונן נס את אדטתנו ויוכה
אותגו כי חחזיגה עיגיגו בגחמח ציון וירושלם ושלום על ישראל ועל רבנן ועל כ׳ הדר״ג
ג׳י וכבוד די עליו יודח וחפץ שמימ בידו יצלה כאו׳ג ובברכת הטכבדו ומוקירו כרום
ערכו וחשוחר טובו ואשרו אפרים מאפיגאוו.
ד,

מיצש״ק א׳ דר״ח מרחשון תרס׳׳ה ש״ק כיעלסק.

מכתבו הטהור נכון הניעני בדבר הציוגיה הטזרתית והגה התחלתי להשיב באריכוח
ויראתי אולי יומשך הדבר ,לזאתנתישכתי להשיב בקצרה וזה תמצית טכתבו של כתיר:
.הנה נדון הציונית הפשוטה כאשר היתר ,עד הנה אין אני שואל כי היא נודעת נם לנו
לרוע אך בימים האחרונים פנים הדשות באו לכאן כי נתנו להציוניוח שם אתר ויכנוה
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בשם מזדהית• וכתב כה־ד כי האמה אניד ולא אכהד כי כשאני לעצמי לבי נוטה להאמין
מכמה סימנים שאנו דואים כי אך שינוי השם נרידא יש בין זו לזו ובעצם אין הבדל
ואולי מסוכנת המזדהית יותר מהציוניה הפשוטה אך יען כי עיקר התנועה באה ממדינתנו
לכן שואל כתיר דעתי בזה .והנני להשיב דבר אטת לאמתו לשיש בלא שום פניה ה״ו
כי מיש כתיר כי אולי מסוכנת המזרהיה יוהד מהמערבית .הנה חכם עדיף מנביא כי כן
הדבר .הא למה זה דומה? לבור עמוקה מגולה ובא אחד וכיסה בכיסוי של תבן וקש
הלא הנדיל הסכנה ביותר כמובן׳ כי המזרחית היא רק כימוי של שוא ושקר וערמה
וצביעות ונתסתים עי״ז אנשים תמימים וישריפ ועס״י רוב מתהכרים אנשים שיש טינא
בלבם בלא״ה והיו פוסהים על שני הסעיפים ועד הנה חיו מתחברים אל ההררים ומתוך
שלא לשמה בא לשמה וכעת מצאו כר נרחב ומחחברים אל ההסשים ולומדים ממעשיהם
ומדעוחיהם והרבה יש לדבר בזה אך נאון כתיר יודע הכל כעצמו והאריכוה בזה אך
למותר ,כל זה הנני משיב בקצרה ודי שנוחיו יאריך בכט״ס מידידו דורש באהבה רבה
ורבנן אמרין אהבה עולם המצפה לישועה ד׳ בנציון התוסיק הגיל.
ך,

בעדה.

ר׳ נה ג׳ מרחשון תרס״ה לפ״ק הוראדנא.

ע״ד אשר שאל להודיעו הות דעתי עיר הציונית טזרהיה אם היא כשרה לבוא
בקהל אמונים ,הנני להניד לו בפירוש כי אצליט אין כין הציונית מערבית ובין.
הציונית מזדהית שום נימ ושניהם אסורים יהד לבוא בקהל ישראל כי הוסכם אצלנו
כי אפי׳ הטוב שבמזרהים המהדק בשיטת הציונית לא ימלט בהיותו נמשך אתריו אם
לא יכפור לכהיס כ ש ל ש עקרים של הי״ג עקרים אשר עליהם נשען כל הדה הישראלי.
וטרגלא בפוטי תמיד כי ממזרה שמש עד מבואו מ ה ו ל ל שם ד׳ ושתי הכתות האלה
למטרה שבפיהם אשר יתאמרו בשם ציון לא יבואו אלי׳ לעולם ,אםגם אל המטרה
שבכליותיהם ,לעשות דרך ושטה הדשה בכרם ישראל ,שגיהס יעדרו בטעדרה יהריו
לההליש כה האמוגה הטהורה ולהפיח זרם חדש בדור הבא במצוד ,הדשה הנולדה
ממקור הכפירה נשם .רגש לאומי׳ ואוי לו לדור שכך עלתה בימיו ,לצאת בנלוי נגד גאוגי
הדור וזקניו וחכמיו בהוצםא ובעזות נוראה ולהשתבח עוד כזה אשר כן עשו ויאמרו
אשר ממקום קדוש יהלכו וכאשר נראתה עתה בעליל ,הנה לא מערבית ולא מזרחית
היא כי אם רוה צפונית מעשי יצהיר עיש שקראו יואל הנביא )סוכה ניב( ואת הצפוני
ארהיק מעליכם יעוי״ש פיר׳ חיל ועל כן כל נחלי ישראל ורבניו והכמיו וכל ההררים
על קדושת התורה נזורו אהוד ממנה ולא נשארו בה כי אם רודפי קדימה וההולכימ
אחרי שרירוח לבם אל הכבוד המדומח וכו׳ אשר חרפה שברה לבנו מראות את
השערורי׳ וההילול השם הנורא מאוד .ולהתווכח עמחם אין תועלח כי ככר בא הכל
נדפס ובאר היטב כל דברי שלומי אמוני ישראל כספרים םיוהדים על זה וגם כל דברי
הלומות שלהם אשר המקרים הבאים יבואו ויטפהו על פניהם כי בשקר יםודתס
ודי יעזרנו על כבוד קדושת שמו ותורתו לילך בדרך הישרה ובמענלי תוה׳ק והתמימה
אשר רק היא הנותנת עצמה לכלל עדת ישראל בכל דור ודור ועי״ז נושע לנצהים
וגזכה.לביאח משיח צדקנו על ידו יתי׳ש כהבטחתו בתוה״ק ועיי נביאיו הקדושים כהםצו
הטהור וכהפץ כל עדת ישראל הטחזיקים כתורח ד׳ ובחוכם הצעיר באלפי ישראל
המוקירו וטכבדו כערכו הרם גבריאל זאב טרגליות טו״ץ וטיפ פיק הוראדנא.
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יום ד כ״ה תשרי שנת תרם״ה סינסק.

אהדיש הדר״ג בברכה ובבור הראוי נחככדחי ביקיתו מערב החג והנני להשיב
להדר״נ מפני הכבוד ולא מפאת שיש אסנט צורך או תועלת להשיב על השאלה הזאת
אין בזה צורך ,כי אין מ ה הוראה שלא תטםר אלא לנרולי ישראל ,אהרי שאין אנו
נזקקים לבקיאות בשים בבלי וירושלמי להשיב על שאלה כזאת וזיל קרי בי רב הוא.
ואין בזה תועלת ,כי המון העם וקלי הדעת והדת לא יבהינו בין אבא לאבא ודי להם
אותם מקצת המכונים בשם רבנים שנלכדו במצודה הזאת ושינו את שמה לסמוך
עליהם ולאמר התירו פרושים את הדבר .וההתוכתות בזה אינה אלא לריב ומצה אשר
תהת שיועיל עוד יזיק כאשר הורונו דברי יפי עמנו בכל העתים ובכל המפלגות שקמו
בישראל והדברים בזה ארוכים ועתיקיפ ואנו אין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים
ויבא בעל הכרם וכוי ויקוים בנו מקרא שכתוב ולא ימושו מפיך ומסי זרעך ולאור תורתנו
הקדושח תמס חלכנה כל הדעוח הנססדוח; יעלו עשבים בלחיי המחדשים המדרסים האלה
ודבר ד׳ יקום לעד ורק כעונותינו המרובים עלה הגורל עלינו אשר בדורנו נתהוה ההדשה
הזאה כאין לאל ירינו להושיע ורק לדי הישועה אגה ד׳ הושיעה נא במהרה בימינו
ותחזינה עיגיגו בשובך לציון בעתירת הכותב בלב דוי המכבה ומוקירו כערכו הגעלה דרש
ושלום כל שלומי אמוגי ישראל באהיד דור פרירמאן הוס״ק הנ־ל.
ז,

םוואלק ר״ת כסלו תרס״ה לש״ק.

ענין הציונית אשר הרעיש עולם ומלואו ,ידע כח״ר כי כמעט כל רבני רוםיא
והנמנים בחוך קהל שלומי אמוני ישראל לא בסתר דברו כי היא כנסי׳ שלא לשיש
והעומדים בראש התנועה לא מעיר הקדש נקראו ומי יודע אם סתרם יושר ,אחרי כי אין
עצתם אמונה ואולי היא כונה צפונה ועצה עמוקה להפר תורה ולהעמיד כל האומה
על לאומית לפען טהר שריקת עול על טחדת הקדש והיי כעם ככהן וכל לאופי הוא
בעל כעסיו אפי׳ אם אינו מקיים אפילו חק אהד ובהרו להם בציון למען המשך לכ העם
אשר לזה משאת נפשם נם הפריזו בהבטחות שוא מן מלכי עמים ורוזני ארץ כי ישועה
קרובה לבוא וכבר הארכתי בזד ,בא׳ מררשותי לא יכיל פה הנליון )ע-פ הירושלמי ריש
שקלים כל השכמה השחתה(.
והנה הרבנים אשר נחחברו להציונים ידענו אותם וידועים לשבטיהם ,מהם —
לא חקרו עד חכליחן ,ומהם — אומרים למען השלום רם עושים ,ורובם אינם בהירים
כחוך קהל הרבנים חראויס לעמוד בראשי המטוח ואשר סעולחם אמח ,ובעח אשר רוב
הנמשכים אהריהם לפי חוטם החחילו להתלונן כמחנה ולבקש חשבונוח רבים בי ישועות
עוד טרם געשו בארץ וקצרה ידם לבשר בקהל עם את כל הגדולות אשר עשו — בקשו
להם הרבנים חחבולוח לצאח מן המבוכה ושיגו טעמם ולשוגם וממזרח יעידו וצדק
יקראו לרנלם והיו למשבירי הדת ,ומי יודע אם נם למען השלום לא יוותרו בכה ב״ד
יפה בקרב הימים גם בעגינים הנונעים לסניפי אמונה והכל למען השלום .כללו ש״ד אין
רוח חכמים נוהה מהם ומרבניהם הדומים להם ואינם דומים בלל כי יבוקש תורה מסיהם
וםטטיםיחם אשר שפחותיהם אתם ואת התוכחה בטלו ובלשון מדברת גדולות יעשו
להם טטעםים כאשר אהב המון העם לאמר כי ככר אכשר דרא וכל העדה כלם קדושים
ולא ברוח אמר ד׳ כי £ם בחיל ובכח ומה קציגו כי גייחל ורק בכהיגו ובעוצם ידינו
געשה לגו חיל.
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לנן ישטח לני נדברי רומעניח ני ראיחי ני גס נח״ר עד הגליה הוא חוקר והוא
הנין דרנם — וד׳ הנוחר בציון ונירושלים ישינ אח שנוח עמו ועלינו יופיע רוח
ממרום רוה רעה ויראת ר ונינה להווה נשונו שינה ציון וישיב שופטינו ננראשונה
ויועצינו ננחחלה .דנרי המצפה לישועת די ומיצר נצרת עמו ענד נאמן ליראי ד׳
ואוהבי חורה דוד טעבלי קאצענעלבוינען האביר דפ־ק סוואלק יצ׳יו.
,

ח,

עזרי מעם ד  .כ׳ לסדר וישכן באחלי שם ג׳ דר״ח מ״ת שנת תודח וגדולה
לפ״ק יעליזאוועטגראד.

לפענח על שאלחו נהונן אין לי אלא לבאר פסוק אחד בחורה בסדר שבוע זו
בפרשת דור הםלנה :״ויאמר הבה נבנה לנו עיר ופנדל וראשו בשםים ונעשה לנו שס
סן נפוץ על פני נל הארץ־ והנני רניל לבארו על פי הנודע מפפר הישר וממדרשי הדל
בבאור לשון דברים אהריפ האמור בתהלת הפרשה ,שנל עיקר תנלית מנתם כבנין
הפנדל הי׳ כעצת נמרור למרוד כטלכוחשמים ,אבל פחדו לנלוח מחשבתם הרעה הזאת
לפני כל הבריות מפני שהששו סן לא יפנימו הבריות למרידה זו ולא יפיקו ופפם והיתה
תנלית כוגתם ידועה אך לראשי המנהינים נמרוד ויועציו ובפני כל העולם כלו אמרו
שכונת בנין המנדל הוא כדי שלא יפוצו על פני כל הארץ .וזה כאור הכתוב שאמרו
מנהיני ההמרה איש אל רעהו הבה נכנה לנו עיר ומנדל וראשו)פירוש עיקר כונת בנין
המגדל( בשמים )פי׳ כונה גבוהה ורמה למרוד במלנות שמים( אנל כדי שלא ימנעו
לננדנו מפריעים כעיקר תכלית כונה וו שאינה מתקבלת על לבות ההמוגים שאינם
רוצים במרידה היו על כן נעשה לנו שם ]פירוש נפרסם בכל העולם כלו שאין בונת
בנין המנדל אלא[ פן נפוץ על פני כל הארץ אבל לא זה עיקר טטרה כונהעו אלא
כשמים — .ולחכם ונכון כמוהו יספיקו דברי אלה וקורא אני על מעלחו חכם עדיף
טנביא ויפה דרש באט״ד והעליון ועינו אל יראיו יתקננו בעצה טובה מלפניו ית״ש וישיב
שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתהלה ואז ציון כטשפט תפדה ושביה )פירוש שבי פשע(
בצדקה ויזכנו׳ לראות כבגין אריאל בבוא לציון גואל ושבו בגיס לגבולם ועל ראשם
שמתח עולם כנפשות כל יראי ד׳ והושבי שטו ותורתו וטצותיו וכנפש ידידו הרצוף
אהבה רכה ואהבת עולם המצפה לישועה היים ברלין התופ׳יק והנליל.
ט,

כ״ה.

יום ד׳ כ״ו תשרי תרס״ה שה דענאבארג דמתקריא דווינסק.

מכחבו קכלחי כעח ועיר הטזרחיס אני לא מהם ולא מהמהם וכי ודרך צהוח
אני אומר עליהם מה דאיחא כיב דף כ״ר ,ע׳יא לכל חחחא וכו׳ דמורי בה וכ׳ ובירושלמי
ברכוה פ״ד ה״ה עיי״ש לכל רוחוח וכו׳ ועיימ׳יש המפרש שיט במורה מיה גבי סלסופיא
המזרחיח עי׳׳ש דעיקר מנפחם להקטין האמוגה בגסים רק בדרך הטבע ר־ל מהאי דעחא
ועיין ביופא דף ה׳ ע־ב כשיבא פשה וכו׳ והוס׳ ספהיפ דף קי־ד עיב נכי ב׳ הבשילין
וערובין דף טינ ע״ב הכל עבדים ורשיי סוכה דף מ״א וכ״מ ונם ברכוה דף מיה עי׳ב נכי
טלכות כיד בכנין ירושלם ושם טיט עיא בסלוגתא דר־ש ורינ איטחי בונה ירושלם וכו׳
ובירושלטי םפיא דברכות ופ׳ב רדד שם דסיל דכולל של דוד בבונה ירושלם ושם פיר
ובדיה־ פיר ה״ה בתפלה ובסוטה ם״ז נבי ברכות כהינ דהוה זה םתלוקת אם ציון וטקרש אחד
עיי״ש וכבר כתבתי בזה קצת בה״א בהל׳ תפלה פי״ב נכי ברכת מפטיר ובאמת עיקר
השפך שלהם על הירושלמי פיה דםעיש הידוע לא דיל קורם לביאת משיה רק דהנה בפסחים
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ה׳ ע״א חשיכ שם שמו של משיח לאחר כיהט״ק ועיין כ״ב דף ע״ה ע״כ דהנה כסנהדרין
דף צ־ה ע־כ אמר רעתיד שיחי׳ דוד אהר קיסר וסלגא קיסר ,דוד הראשון עיי־ש כרש׳י
ועיין פ״ש הראכ״ד בהשגוה שיא מה׳ טלכימ^גגי מלכי ישראל כהיג והרכה הארכתי מה
כהיבורי על ה׳ מלכים אייה אדסיסו והוא כך דהגה הרטבים בה׳ רוצת ש״ב כתכ דיש
כח למלך להרוג אף חיכי דעשיי רץ אינו הייב ועמ״ש םי״ה מה׳ סנהדרין אך זה רק
היכא דעכיפ יש לזה חוכחח ואומדנא וכעין דמבואר בירושלמי סיב רחניגח חיכ נכי
כיד מכין ועוגשין וכ׳ וכן נכי מלך טשא״ב בלא אוטדגא לא וזה ריל הגפ׳ כריה דף
כ״א ע״ב כקש קהלת וכו׳ אף דהוא מלך מ״מ לא אכל משיה דהוה קיסר יכול גם זה
וזד ,ר״ל בסגחדרין צ־ג ע״ב דמורח ודאין ע״ש וזה יחי לאחר בהמ־ק וזר ,שטו של משיה
םשאיכ זח וראי קודם ביאח לא יהי׳ לא הגאולה ולא הבגין ויש בזה אריכות ואכס״ל סוף דבר
כל הדרכים שלהם בחזקת סכנה ועם שוגים לא יתערב ׳חל״מ יוסף ראזין רב דפר ,הגיל.
י,

כ״ה.

יום ה׳ כ״ו השדי תרס״ה לפ״ק איישישאק.

מכחב רוםעכ־ח קבלתי היום ושמחתי לראות כי לא אלמן ישראל ועור יזהירו
בתוכנו חכמים עדיפי מנביאים אשר יגלה להם ד׳ סודו כי כפי הנראה לא ראה חיבור
אור הדש על ציון ואלו ראה מה לנו לשאול על השועל כי הפעולה תעיד על פועלה
וכל גדולי מדינתנו נאנחים ונאנקים על זה ואין בידנו לתקן היי ושאר הראשים והמנהלים
הם הם מנהלי הציונית הידוע רק החחכמו לכסוח ערוחה לאמר כי לא יצאו מדח החורה
ולא כן שמענו בכל מקום שהתאספו הטו דרכם בנפש הפצה לפי ך׳מית ההולכים אהד
התדשות כי כל ההנהגה בידם בכל דבר .הרהמן יצילנו מהם וטהמונם ושאונם ונזכה
לגאולה האטתיו .כי נס שורש הדבר איננו מקובל אצלנו ובדרשותי בעניותי הרביתי
ראיות כי כלל הנהנת ישראל וכ״ש נאולחן אשר היא יסודו של עולם אין לנו בעצמגו
לעשות שום דבר רק עם״י הקב״ה ואף בשאר דברים אשר אנו ־שאים בזד ,כמו רפואה
ביהיד ,דבר רהוק טהטכע כזה הוא אסור יותר מדרכי אמורי אשר אסרו לנו חז״ל ואם העת
סדורה לפני רמעכ״ת הסצתי לדעת דעתו הנתלה בזה .ידידו ו ירש ומכבדו כאהבה
יוסף זיגדל כעת פק״ק.
יא,

כ״ה א׳ דר״ה מ״ה תרס׳יה נאווהרדק.

קראתי לשבת עגג במכתב קדשו מן מוצאי החג וכו׳ והאמת חוא כי בעוגותי
נפשי המם חהלוך ורוחי עגומח ממצב אחיגו במדיגה זו די ירחם וימעוצר רעה ויגון רבים
בורחים לאלפים ולרבכוח לאמעריקא ולאפריקא לחפש אחר לחם ההכרחי — וביוחר אוי
נא לנו כי דת תוה״ק הולכת הלוך וירוד באופן שאין לשער וביוחר אחרי שנחפשטח
לדאבון לבבינו החברה הזעומה המכונים .ציונים״ ועליהם נאמר ציון כמר תבכה .הם הם
כיבו אש דה קדשנו ומקדשים ומטהרים ראשי פורקי עול כידוע לדאבון לבבינו ונם
ההרשים הםירהים לא טובים מהטערבים הישנים וארם נהש במקומו עומד ואם כי תודוח
לדי כל גדולי ישראל מגלים ערות החכרה ההיא על כל זה תופסים מעטי הארץ רבים
מפגי שלמראית העין אומרים שהמה יגדרו הפרצות ושועלים קטגים מהבלים כרם ד׳
צךאות וכבוד גאוגו בחכמתו וצדקתו רואה זאת כמבואר במכתבו ״קדוש מאלה וכאלה
באמת רפו יריגו וגהבל רוהיגו אך כגגד זה תודות לד׳ יש צדיקי הד י שמתהזקים להרבות
קיבוצים של תלמידי חכמים העוסקים בתוה״ק וגם בעירי זה שגיס רכות שלומדים לערך
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לערך מאה תלמידי חכמים בחורים ואברכים וכו׳ וכר וזאת נחמתי בעניי כי עלי דבר
הציונית אין בידנו כח לבטלה עדי ירהם ד׳ ויביא לנו הנואל זנדק בכיא — הכלל כל
ירא אלקים באמת בורה מפני הציונים המזרחים כבורח משני האש אך אלו ,העומרים
על שחי הסעיפים נמשכו אחריהם ואין בחם רבנים וולח חםעטים שיסדוה לפי דעתם
המשובשה הרבה יש לדבר בזה אך לא יססיקם חנליון — ידידו אמח חדוש׳ת באהבה
רבד .ואהבח עולם ינוב בשיבה טובה דשן ורענן כנפשו הטהורה ונפש אחד אהוז
באהבתו סלה יהיאל מיכל הלוי עפשטיין החופ׳יק.
יי,

בעזרת השם יום ת׳ פ׳ בראשית תרס׳״ה פאניוועז.

הנני לבאר בזה תולדות יסוד המזרהי — .איזה רבנים ממדינתנו שבראשית התנועה
לקחו חלק בה בהוכהם לדעת אח השתתת התבדה כי כל כונתם אך להדיה את לב
ישראל ומבלי היה להם היכולת להודות על האמת ולפרוש מהם רצו לטהר את השרץ
ביםדם להם בתוך הציונית אח חמזרחי ,אכל דרכם לא יתכן אחרי כי נתונים המה תהת
ראשי ומנהלי החברה שחם עוכרי ישראל הם מחסאריס כי באו להחיות את ישראל והם
כעצמם נושאים להם נשים נכריות ,ויפה המשיל עליהם אחד לאשה זקנה אהה שלעת
זקנתה היתר ,בביח בניה שאכלו טריסוח והזקנה הניחה בשר כשר בקדירה עם חוט קשור
לסימן — ולזאת כל איש הירא והרד לדבר ה׳ אל יההבר אליהם כי התתיה שהם אומרים
להניא בקרב ישראל היא מוח לכל הקדוש אלינו ובמדינחנו מעטו מאד המחזיקים בה
כי רק חחםשים בדעוח ,המה חבריה ואיזה רבנים קטנים שרוצים בזח לעשוח להם' שם
בין המשכילים לאתר ,מטרוח שונוח וח׳ חטוב ישמור את כלל ישראל מטטיבים כאלה
וירים קרן ישראל מעלה מעלה .והנני מוקירו ומכבדו כערכו הרם
יצהק יעקב בהרשיל ראכינאוויטץ.
יג,

כ״ה ,יום ב׳ י״ג כסלו תרם״ה פאלטאווא יע״א.

 . . .ידע כיח כי חציונית כלה ממזרה שמש עד מבואו כהמערבית כן המזדהית
אשר תתכסה באדרת שער למען כחש היי נעו מענלוחיה לא נדע ,כי חמר ,לאבן נגף
וצור מכשול לביה ישראל אם כי לאיזה מהרבנימ במדינתנו אשר בחמזרחית יחד כבודם
ידוע מה ראו על ככה ומה הניע אליהם וכי לא חנם מזורה הרשת וכוי ולא ארחיב סי
עטי לבלוע פני הלוט וכו׳ כי לא זו המטרה במכתבי זה ,כיא עצתי אמונה לבהיר אשר
נתנו ד׳ עליון והוא הנכר הוקם על לרעות את עדתו הק׳ ודבריו הם נר לרנליהס ואור
לנתיבותיחם להרחיק את צאן טרעיתו בל ילכו בדרך אתם ובל ישעו בדבר שקר הבונים
עיר ומגדל הפורח באויר וכוי.
כולנו שלומי אמוני ישראל נבטח כחי עדי עד ,כנשוא נס וכוי וכחקוע שופר
נשמע כלנו יחד בב־א וחףיי אשר חסיץ אותנו בארבע רוחות חשטים צדקח סזרונו כו׳
ידידו חמככדו כרום עדנו,
הוא יקבץ ויכנס נדחינו ברחמים נתלים בב״א.
יעקב מרדכי בהריש ניסן זיל הופ׳ק) .מקום החותם(.
יד.

ב״ה יום ו׳ עש״ק ה׳ טרחשון תדס״ה קאברץ.

מניק מן מוצאי ירט קבלתי ועיר אשר ידרוש רוטעכתיה אתת הציונית המזדהית
אם ראוי להמאמיגים מבג־י להשתתף עם המהזיקים כה לרעתי גם אם היו נל הציונים
חטזרהיים המימי רעים נכל שלומי אמוני ישראל וככה הציונית היה כאסשר לקרב גם את

חוות דעת
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חנהשלים טבני עטנו אלינו ולפעול עליהם ני ייטיבו את דרכם ויקכלו עליהם עול חורה
ומעות בראוי לאיש ישראל הטאטין בה׳ ובתוה״ק נם אז לא היה ראוי ונראי לנו להשתחף
עטהם להטנות באנודותיהס ,אתרי ני יסוד השטה הציונית היא רק הבל ושטות נטורה
להשוב כי השולטן יתרצה לטבור את א״י בעד הכסף אשר ישקלו על ידו ונם לחשוב
כי אנהנו בעצמנו נוכל להתאתד עם כל המסלנות אשר בינינו להנהינ טטשלה באנודה
אהת ובדרך שלום ונם כי כל הממשלות כעלי אמונות השונות יסכימו על הדבר .והנה
לא נמצא בחוה״ק שבכתב ושבעיפ ולא באחד מסח׳ק כ־ נכון להפיץ דעות כוזבות
ורטיונות שוא ,למען הזק עי״ו את האמונה והדת בקרב עמנו כי אמונתנו היא ממקור
החכמח אשר מחכימת פתי ואיך חדרוש מאחנו לחזק אותה עיי דמיונות וטהשבות הבל.
וכטו שהוזהרנו םאח החמכ״א שלא לחחחכם יוחר כן הזהרנו שלא לחיוח סכל ,וכי אין
הפץ בכסילים ומה נם עתה יאשר אנחנו רואים -כי הרבה מהציונים המזרהיים ואולי הרוב
מהם דמה טהצעירים אשר עיי רוב קריאתם בספרות החדשה קלטו כרב או במעט דעות
ארסיות ננד אמונתנו ודתנו המקובלת ונם על העומדים בראשה של המזדהית אין לסמוך
הרבה .כי אמנם אין הפצי להיות הושד בכשרים לאמר כי נם הם קלטו בלבם מעט
מהדעות המשובשות השוררות בעתים הללו -אכל מי שראה מכתבי קולי קריאותיהם יראה
עד כטה הרבו והגדילו בדברי שקר וחנופה לתפוש ע־י שקריהם נפשות קטני וקלי
הדעת מבני עמנו .יאטין לי רוטעכית כי כאשר ראיתי את הקול קורא הראשון והשני
מאח ראש המזרחיים אמרתי כי אינני יודע באיזה מקום ראוי להושיב את הכותב אם
בכיה האסורים ,יען כי יודע הוא ,כי כל דבריו שקר וכזב וחפצו רק לננוב דעח חבריות
או כי הוא כעצמו נהעה כשוא להאמין כי כדבריו כן הוא ואם כן מקיםו בביתהמשונעיס
^וכבוד רומעכיה כהכפ עדיף מנביא קלע אל השערה ,כי אין הפרש בין הטזרהית והמערבית
כטאוטה .ואם כי יוכל היות שאינו כדאי לצאת ננדם בטלהטת הנופר ,שלא יתהזק
אצלם כה הנצתון אבל דבר ברור הוא כלי שוס ספק -כי יש לכיא טשלוטי אטוני ישראל
לחרחיק עצטו טחם וטחטונם וטכשיכ שלא לחחחבר כאגודתם .וכאשר אין עתי וכח עטי
בידי לתעלות על חנליון כל רחשי לבכי בזח ,אשים קץ לדברי ואחחום בברכח ושלום
לרוטעכ״ת ולכל ההוסים בצל תורתו ויראתו כנפשו הטי וכחפץ חדו״ש מרחוק מוקירו
מאיר אטלס הופיק הנ־ל.
ומכבדו כערכו הרב
טןי,

\

כ״ה יום ו׳ עש״ק כ״ח תשרי טזרחית לפ״ק — אתגלה קלונם לש״ק ,האמעל.

חיום קבלתי מכחבו ,והנני לחשיבו אשר חמזרחית זרח משעיר למו -ורק כונתם
למען חסוש כני ישראל כלבם אשר לא יסבלו חםריקח עומ״ש ואםונח חדל .ומחלקוחם
לא על התורה לבד כ״א נם על נותן התורה נלל כן שמו מסוד ,על פניהם לחקרא בשם
מזדהים והראיה לזה כי הספידו הספד רב עלחערצל ,אשר הרס ונתץ אהביי ממצות תפילין
וציצית בפומבי ולחקרא בשמ משיח וידמו אותו לסרע״ה וכל כונתם בשתי אלה לאסוף ממון
ולהנדיל שמם אשר המה בעצמם אנשים בלי שם והנם שבין הכחח חזאת נמצאים נם
אנשים תמימים אך אינם יודעים ואינם מבינים אח הצפון כזה ונמשכים בלי דעת אבל
הכל הולך אהד המעמד הם הראשים והםנתיניס אשר שמו תיכלא בכולא בהנהנתם ולדעתי
יחרחק טהמ כטטהוי קשה ואל יגע בכל אשר להם ,וכשנזכה יהנלה קלונם ודעתם כיב
וחאל חטוב ינלח עלינו עיי טשיח צדקגו בכ״א חשתי ולא חחטהטהחי להשיבו נכקשחו
צבי דוב במהוריא חוט״ק חאטעל.
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אף שיודע אני טך ערכי שאין לי לחוות דעח נענין הנוגע לכלל ישראל ,אך אחרי
אשר כבודו בקש טטני להודיע לו דעתי לא אוכל לטנוע זאת והגה לתעלות על חגליון
חניוני לבי בדבר חזח אין כח בםי עטי נם הקצר היריעה ,אך זאת אוכל להניד אשר
לדעחי איש אטונים חטאמין בדברי נביאינו וחכטינו זיל ועיניו בראשו עליו לרחק אח
הציוניח נם הטורחית שיצאח טטנה .והנני דורש שלוטו טכבדו ומוקירו
צבי ליכטענשטיין.
ין,

כ״ה״ יום ה׳ ד׳ מ״ה באברויסק.

טכחב כח׳ר קכלחי ,נס דעחי אינו נוטה לחציוניח כלל וחטערביח וחטזרחית אחת
שטרי׳ נח.
הם ושלום לטר ולתורתו החיש וטככדו כערכו,

פני מזרח מאדימין(*.
)גנד .הציונית המזרחית׳(.
סאת

״הלשכה הטהורה״.
,

המשחקים שבים ועולים על חכמה ,הגואל מוצנ כמו חי ושניו נזעמים וזועפים
על המושל החוגרמי המחקשה להשלים השצו ב״הטשרטר״ לכל חגאיו ואפניו ,וכצעד,
ברכ כתו בחכמח מדיגה ,יאמר להוליך לימין עזו אח בגי ישראל ,לעשות להם ,מדינה
יהודים״ ב^הלת מצרים״ ,ונחלה זו ששרה גם היא להמחעגגים על חחיאטרון ,וקרא
זה אל זד ,ואמר :הנה זאת הנשקפה כמו מצריה כבר היא מקודשת בקדושת ארץ
ישראל ,והגם מוחאים כף ,וקוראים חידד ,מחכים למבשר ואומר :קומו ונלכה ן אך
המסך נפל . . .
וחפרלטגט גםחח ,והגואל שם לאל את הבטהות השולטן ,ומיאש את לב
המדגיש ל,טשרטר• ,יבאיש יהפיר את גהלת טצריס ,וקורא את העם לטטשלח יחודים
ב״אוגאנדא האפריקגית״ ,והציוגים גרעשים וגכוכים ,אלה סםכימיס ושמהים ואלד,
פורשים ובוכים ,והמסך גוסל ,וחמהומד ,רבה ,אך חחם החזיון עם הפרק הזה? מי
יודע אם לא גכוגו עור פרקים ריקים מלאי רוח טחעח על חחיאטרון חזח? מי
יורע! • • •
מהשקפת שאר פגות עמנו חזאח ,לא נדבר .מדכריס אגחגו רק לפי דעח ,חמזרחי׳
הנראה אלינו כפאפין אדוק ב הרצל• ובכל חיוצא פפיו ומרוחו ,וחלילה לו לחמזרחי
להשוב ,ככל הרבנים הנאוניפ ,ככל הצדיקיפ וחחפידיפ ,ככל נחלי המלומריפ ,והנביריס
אנשי השש ,ככל האומה כלה _ הלילה ,לראש הםורהים• להשוב כםוהם את כל
המעשים הישים והמפעלים חכבירים הנעשים וחנפעלים ברוח הציונית רק לצלמי החזיון
* (,המשך םחוכרח כי צד .74

