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 הרפורמים הם זרם ביהדות?

 ]ראיין: הרב מרדכי ציון[
  

 ש: אם הרפורמים הם זרם ביהדות, למה שלא יהיה להם חלק בכותל?

 ת: זה תלוי כיצד מגדירים יהדות וכיצד מגדירים הכותל.

 ש: יש כמה הגדרות ליהדות?

  ואישית.ת: יש שלוש סוגי הגדרות ליהדות: לאומית, דתית 

אם כך מחצית   א. ההגדרה הלאומית לאורך הדורות היא :מי שאמו יהודיה או שהתגייר על פי ההלכה.
  הרפורמים אינם יהודים.

הרפורמים אינם מאמינים שהתורה מן   ב. ההגדרה הדתית של היהדות היא :אמונה בתורה ובמצווה.
מאמינים שהמצוות מחייבות, אלא השולחן וגם אינם   השמים, לא התורה שבכתב ולא התורה שבעל פה.

   ערוך הוא ספר הצעות לבחירתם.

אם כך גם   אישית: יהודי הוא מי שמרגיש יהודי ומצהיר שהוא יהודי.-ג. יש הגדרה אקזיסטנציאליסטית

, שהם עם Replacement Theology הם טוענים על פי תאולוגית החילופין,  הנוצרים הם יהודים.

אגב, החילוניים עצמם מרגישים שמשהו לא אוטנתי   , ושאנו זייפנים.Verus Israel ישראל האמיתי,

 ברפורמה.

 לאומי, דתי או אישי? –ש: איך הרפורמים עצמם מגדירים את עם ישראל 

למשל, הרפורמים הראשונים בגמרניה הצהירו, שהיהודים אינה   ת: זה משתנה וגם מופיע בגוונים שונים.
וכמובן גם הדת שלהם לא היתה היהדות, אלא הם בטלו   מה שלהם היא גרמניה.אומה, אלא דת, ושהאו

 וגם עתה מתחתנים עם גויים.  הרבה חלקים וכן הכניסו סממנים פרוטסטנטיים.

 ש: מה זאת אומרת: תלוי איך מגדירים את הכותל?

כל דבר מעניין, בתנאי אפ זה מקום תיירותי, אז אפשר לעשות בו   ת: האם זה מקום תיירותי או מקום קדוש.
אם זה מקום קדוש, אז יש לקיים אשר קדשנו במצוותיו, ולא לעשות בו דברים   כמובן שאינו פוגע באתרים.

 נגד התורה והמצוות.

 הכנסת?  הממשלה?  ש: אך מי מגדיר מהו הכותל?

שינוי בלי לשאול וכן על חוק המקומות הקדושים של שנת תשכ"ז, אי אפשר לבצע שום   ת: רבונו של עולם!
 את הרבנות הראשית לישראל.

מותר   מה עם אהבת ישראל?  הם לא יהודים?  ש: אבל באופן כללי, מה צריך להיות היחס לרפורמים?
 לדחות יהודים החוצה?

 לא את האנשים אלא את השיטה.  ת: אנו לא דוחים את הרפורמים החוצה אלא את הרפורמה.

 "אנו מתירים להתפלל עם העבריינים"!  לל אצלנו?ש: אם כך, הם יכולים לבוא להתפ

אם כך הוא   ת: בודאי, בתנאי שהם באים להתפלל איתנו, ולא להפריע לנו ולהשתלט עלינו בצורה תוקפנית.
כמו שכתב רבי דוד אופנהיים, רבה של ניקולשבורג ופראג, שכיון שהם משנים את   בודאי אין לקבל אותם.

ן, אי אפשר לתת לאחד מהם להיות שליח ציבור אצלנו, אפילו באקראי, אלא נוסח התפילה מהמנהג הקדמו
 אדרבה "יחרימו אותו בכיבוי נרות ותקיעת שופר בפני הכותל המערבי" )אגרת ו' אלול תס"ד(.

 ש: אם כן, סוף סוף מצאנו להם מקום בכותל המערבי?!

 ת: .....
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 תאולוגיית החילופין הרפורמית

 []ראיין: הרב מרדכי ציון

  
לאומיים -ש: יש הרבה זרמים ביהדות: אשכנזים וספרדים, תימנים ואתיופים, חסידים ומתנגדים, דתיים

 אז למה שלא יהיה עוד זרם: רפורמים וגם קונסרבטיבים? וחרדים.

 למה אז ת: יש הרבה זרמים באכילת מזון: בשר ודגים, פירות וירקות, דגנים וקטניות, מים ויין, לחם ואורז.
 ?זכוכית ולאכול נפט לשתות זרם עוד יהיה שלא

 ש: כי זה לא אוכל...

זו השיטה  אנו מכירים שיטה זו.  היא דבר אחר שמתימר שהוא יהדות. ת: אז הרפורמה היא לא יהדות.
הנוצרית: הם טענו שהם עם ישראל ושאנו כבר לא עם ישראל, שהם הברית החדשה ושהתורה 

או במילים אחרות: תאולוגית החילופין  שראל האמיתי.בלטינית, י Verus Israel הם בטלה.

Replacement Theology. 

 ש: איפה זה כתוב?

 ין שם.עי בכתבי עבודה זרה שלהם, באגרת לרומאים ובאגרת לגלטים של פאולוס.  ת: איני יודע.

 ש: מותר לעיין בספרי עבודה זרה?!

 כדי מותר כאן אך ג(.-)רמב"ם הלכות ע"ז ב בכך כותב הרמב"ם שאסור אפילו לשם התעניינות  ת: אסור.
הקיצור, הם אומרים שהשתנתה הגדרת עם ישראל  .הרפורמה הולכת ומסוכן דק חבל איזה על לראות

כך גם אומרת הרפורמה, שהגדרת עם ישראל כלומר אם יהודיה או גיור כהלכה  ושתוקף התורה פקע.
)"כי לא כל אשר מישראל ישראל המה: ולא מפני  בוטלה, וכן שהתורה בוטלה ולוקחים ממנה מה שרוצים

שהם זרע אברהם כולם בנים כי ביצחק יקרא לך זרע: כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני 
 וכל" יג.-איגרת אל הרומאים ט ו ההבטחה הם הנחשבים לזרע... ככתוב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי".

 מ"צ(. -  אגרת לגלטים ו טו ".לאלהים אשר ישראל ועל ליהםע ורחמים שלום הזאת כשורה הנוהגים

 ש: אך במה הנוצרים טוענים שהם יהודים?

גם הרפורמים בטלו )"אנו  ת: הם טוענים שאנו רק יהודים בבשר והם יהודים בלב, וכן בטלו את הברית מילה.
במקום לשים אותה במה הנימולים במילה האמיתים כי אנו עובדים לאל ברוחו ושמים כל גאותנו בישו 

"זה לא מה שנראה לעין שעושה את היהודי, ולא הסימן הנראה  אגרת לפיליפים ג ג. שאדם עושה בעצמו".
בבשר שעושה את המילה, אלא מה שעושה את היהודי, זה מה שיש בפנים, והמילה האמיתית היא זו שהרוח 

"המילה היא לא כלום, ולא  .כח ב םלרומאי אגרת עושה בלב ולא זו שעושים בציות לאות של החוק".
 מ"צ(. –הערלות, אלא יש להיות בריה חדשה". אגרת לגלטים ו טו 

 ש: לא כתוב שם הביטוי ישראל האמיתי?

אבל יותר  מ"צ(. –ממעי המשיח, הננו גזע ישראל האמיתי  שנחצבנו אנו)" יוסטינוס ת: זה יותר מאוחר.

 Nostra , בהצהרה2 בראשות האפיפיור יוחנן פאולוסבשנת תשכ"ד,  2ותיקן  מאוחר בקונסיליום

Aetate ואמרו שגם אנחנו יהודים. קצת חזרו בהם 

 ש: התקדמות!

החדש", "עם האל החדש" ביחס  ישראל" הביטוי שם מופיע ת: עדיין לוטה בערפל לפי התאולוגים הנוצרים.
 ישראל עם הם. ב .הישן ישראל עם גם יש אבל, החדש ישראל עם הם. א: אופנים בשני מתפרש הוא לנצרות.

 "ישן מפני חדש תוציאו". .בוטל הישן כן אם, החדש

 ש: באופן כללי, הם לא אומרים שיסוד הכל הוא אמונה באל אחד, ואם כן הם מודים שיש דבר משותף?

 Credo In שלהם, במשפט הראשון הם אומרים: Credo ב"אני מאמין" ת: גם בזה יש להם פלפולים.

Unum Deum:אני מאמין באל אחד, אבל במשפט השני , 
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Et In Unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei אני מאמין באל אחד, ישו המשיח, הבן ,

 היחיד של האל. אגב רפורמים רבים לא מאמינים בשם, כולל ראבייס.

 ש: אז הרפורמים הם כמו נוצרים?

 !הקדושה בארץ בתשובה יחזרו הם הם יהודים!  ת: חלילה!

 ת: והנוצרים לא יחזרו בתשובה?

יש אגרת של מרן הרב קוק: "ואין לבדוק כלל על מדרגת הכשרות של הבאים, כי  הארץ תקיא אותם. ת: ידוע.
את הפסולת הגמורה תקיא הארץ, והנותר בה קדוש ייאמר לו, ממש כמו שאין מזככים את המאכל מסיגיו 

 מ"צ(. –החיים" )אגרת פב -הדבר לכוח הטבעיים לפני האכילה, כי אם מוסרים את

 ש: ובסיכום?

 .ה ז תשובה הלכות ם"רמב ת: "וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן".
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 האויב הרפורמי

 

 .אכן, התנועה הרפורמית היא אויבתה של עם ישראל, גם במובן הרוחני, גם במובן הלאומי

מרן הרב   עם ישראל בגרמניה ובהונגריה על ידי התנצרות והתבוללות.הרפורמים קברו חלקים גדולים של 
קוק כותב עליהם: "כי עלה הפורץ, של אלה אשר השחיתו את כרם ד' צבאות בית ישראל, וידיחו רבים 

"והרבה   מאחרי ד' אלקי ישראל ותורתו הנאמנה, המתחדשים הריפורמיים, גם בתוך מחנה החרדים פנימה".
לעו בין גויי הארץ ונכרתו לגמרי מבית ישראל, ואשר לא עשו עדיין את הצעד הזה, של מהם נשתמדו ונב

השמד המכלה, הנה הם כאברים מדולדלים בגוף האומה, בלא תורה ובלא אור של יהדות אמיתית" )שו"ת 
 אורח משפט עמ' מה(.

כוונה כדי להתדמות להם עוד כתב מרן הרב קוק: "הרי השחיתו בזה פושעי ישראל ויצאו לחקות את הגויים ב
וחשבו בטעות שעל ידי זה שיחנפו אותם בזה שיתנהגו כמנהגיהם יחדלו מלשנוא אותם ויזכו לזכיות, ובסוף 

 יצאו רבים מהם לשמד ולהתבוללות בין האומות" )שם נ(.

 המהלך עבר לאמריקה וגם שם הם המשיכו באותו חורבן.

יליארדים בארץ, מבצעים זממם והורסים בהדרגה את וכבר כמה עשרות שנים הם משקיעים מיליונים ומ
 דתי שהולך ומתרחק לאיטו מן הקודש, הולך ומתפורר, הולך ומתדרדר.-הציבור הלאומי

מורים ומורות, תוכניות "דעת חברה ורוח"   המכונים להכשרת  מוקדים ראשיים של חורבן וריקבון הם
כל אלו ספוגים יותר ויותר השפעה  –"מים ומחנכים המיועדים לראשי ישיבות תיכוניות, ראשי אולפנות, ר

כך הולך וגוסס אותו ציבור שפעם היה ירא   מערבית, ומשמשים מוקדי משיכה בעזרת מלגות גבוהות מאוד.
 שמים, על ידי מיתת נשיקה עם שטן הכפירה.

ש חרדי מסורתי, גם בציבור החרדים פוגע הנחש הרפורמי, אמנם אין זה ניכר מבחוץ, כי כולם לבושים בלבו
שורפים נשמותיהם בעזרת כל מיני תוכניות לימודים עם הכרה אקדמית   אך זו שריפת נשמה וגוף קיים.

 בתנאים נוחים ומפתים כגון "קידום ופיתוח אופקים חדשים".

בתחום אחר, הרפורמים מאמריקה מתערבים בענייני בטחון שלנו, מושכים לכיוון קיצוני של קידום זכויות 
 ים, פוגעים ביכולת של מדיניות ברורה ותקיפה ומערערים את החוסן הלאומי שלנו.הערב

  גם בסוכנות הם שולטים בעזרת הדולרים שלהם.

 = ספק = עמלק. 240זה מזכיר את הגמטריה הידועה: דולר = 

כך זה התחיל אז, כדברי מרן הרב קוק:   כנסת שלנו בארץ.-וכן עתה, חדירה גסה בסדרי תפילה ובתי
אלא שגם שבארצנו   הכנסת ")שו"ת אורח משפט עמ' מה(.-"הפורצים התחילו בחומות הקודש... סדרי בתי

 הכנסת הכי נשגב והכי קדוש ,הכותל המערבי.-הכנסת שלנו, ובבית-זה בתןך בתי

הכנסת בשעה שהציבור מתפללים" )ברכות סא(: -וכן כתב מרן הרב קוק על הגמרא ברכות: "ולא אחורי בית
אה ביד רמה להתנגד ולזלזל בקדושת העבודה והמצות בהיותו סמוך ונראה לאחיו בני בריתו, היא "ההור

כי בזה יהפך אדם למזיק ומהרס אשיות האומה   רעה גדולה מאד, אוכלת כל חלק טוב מהפרט ומהכלל.
הם הולכי אחורי ביהכ"נ בשעה שהציבור מתפללים, רבים המה בתוכנו בעונינו, ו  והקדושה הכללית.

מכאיבים כל חלקה טובה בישראל בפרשם עצמם מן הציבור ובוררים דרך לעצמם, הם מרבים שנאה 
 ומשטמה בישראל, מפירים יראת אלהים מלב בנינו ומעותים את כל הישרה" )עין איה שם אות רז(.

 ויהי רצון שהרפורמים יחזרו בתשובה.  ויהי רצון שנחזור בתשובה מללקק אחרי הדולר העמלקי.
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 עשר עובדות על רפורמים שלא ידעת

 
 (.157הוצאת המרכז למידע יהודי עמ'   מהם נשואים לבני זוג לא יהודים )ספר "הרפורמים". 53% .1

 הם לא ירגישו שארעה להם טרגדיה אם מדינת ישראל תושמד )שם(. 40% .2

זוגות מעורבים, להם אלף  700יש   דתיים.-מחצית הראבייס הרפורמים משתתפים בנישואים בין .3
 (.74שם   מליון ילדים )ראבי אלכסנדר שינדלר.

 (.157מהאורטודוקסים )שם  63%מהרפורמים תורמים למדינת ישראל לעומת  25%מ .4

 מהרפורמים אינם יהודים )שם(. 40%מ .5

 מילדיהם מקבלים חינוך יהודי )שם(. 1.7%רק  .6

 (.77יניהם יהודי ומי לא )שם הקהילות הרפורמיות אינם יודעים מי ב 75%מ .7

 (.157מהראבייס הרפורמים אינם מאמינים בד' )שם  20% .8

 כהזיה שהחשיבוה  הרפורמים דרשו נאמנות מוחלטת לגרמניה ושלילה גמורה של הציונות .9
 רק לקראת השואה חזרו בהם.  (.מהסידור גלויות קיבוץ ומחקו)

שאל רפורמי: האם נכדך יהיה   יהודי.אם כן,אנאמי שנכדו   אמר חכם אחד: מיהו יהודי? .10
 הנה החשבון:  יהודי?

 אורטודוקסים          רפורמים
 100                 100          דור ראשון

 295                   51              דור שני
 874                   26          דור שלישי
 2537                  13           דור רביעי

  
 ד' ירחם!
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 שיח רפורמי מעניין

  
 קיבלתי, תחתון בגליל נפלא דתי קיבוץ, לביא בקיבוץ גר בהיותי, שנה כארבעים לפני מעשה שהיה כך היה.

 על שאדבר לתומי חשבתי .ביהדות בזרמים מתעניינים שהם כיון, השכן הצעיר השומר בקיבוץ לדבר הזמנה
 .וקדוש טהור זרם שהוא דתי-קיבוץ זרם הוא הוא, שלי הזרם

אך כאשר הגעתי הבנתי שטמנו לי פח, שלא מדובר בשיעור, אלא בסמפוזיון עם שני ראבייס רפורמים כשאני 
 .ונשארתי לפגוע רציתי לא, דיעבד אך, בא הייתי לא, מראש ידעתי לו מוגדר כזרם אורתודוקסי.

עולים חדשים מאמריקה, דווקא די סימפטיים, ואמרתו להם בנימוס רב: אם כן, היו שני ראבייס רפורמים, 
 "עשו ראשונה כי אתם הרבים" )מלכים א יח כה(.

אז הם הסבירו באריכות שאמנם משה רבנו היה אדם חכם מאוד, אבל זה רק היה ביחס לזמנו, אך לו היה חי 
, מקדש-לבית כלומר, בו לגור כדי לבית זקוק שהאל חשב משה לכך כדוגמא בזמננו, היה נחשב לפרימיטיבי.

 ...עבורו אמבטיה חדר אין המקדש-בבית כי, מתורבת אנוש בן לא שגם בהומור הוספתי נוש.א בן הוא כאילו

 אתם כי, יקרים קוראים, בפרטים אותכם אלאה לא הם הסבירו באריכות שהתורה עבר זמנה ובטל קרבנה.
רכים ע, ערכים יש, זה ובמקום .מחייבות אינן המצוות, בטלה התורה, בקיצור .שלהם השיח זה את מכירים

 ערכים: היהדות של החדשה ההגדרה זו וזו היהדות האמיתית. –הומניים, חברתיים, מוסריים וגם דתיים 
 .דתיים-מוסריים

דתיים שלכם, אינו -כאשר תמו לדבר, שאלתי אותם: אם כן, לדבריכם, מי שאינו חי על פי הערכים המוסרים
 די.יהו

  כאיש אחד בלב אחד, ענו בנחישות: לא!

 אז פניתי לקהל הנכבד: שמעתם, חבר'ה, מה הם אומרים עליכם?!

 הם נבוכו ותקנו מיד: לא אמרנו זאת!

  שאלתי בתמימות: מה לא אמרתם?

 לא אמרנו שאינם יהודים... -

 או לא?דתיים, כן -מוסריים-חזרתי על דבריי בסבלנות: אמרתם שיהדות היא מערכת ערכים

 כך אמרנו. -

 אז, מי שלא חי על פיה אינו יהודי? -

 כן, מבחינה מסויימת, גמגמו. -

דתים, אז מי שאינו הולך בה -אם יהדות היא ערכים מוסרים מה זאת אומרת, מבחינה מסויימת? -
 כפי הגדרתכם, אז הוא יהודי או לא?

 לא, הודו כמו בכפיה. -

 שמעתם, חבר'ה, מה הם אומרים עליכם? -

, אתכם אלאה לא התחיל תורי לדבר, הסברתי שיהדות היא סגולה מיוחדת שזורמת דרך האם.אחר כך 
 מי  אבל, מצוות דרך ביטוי לידי באה זו סגולה שכמובן הוספתי .זאת כל יודעים אתם הרי, יקרים קוראים

 .כמונו יהודים אתם, ה'חבר, לכן .יהודי הוא גם, מצוות מקיים שלא

ברים מעניינים, ד אומר הוא, השכן מהקיבוץ האורתודוקסי זה: אמר וכך הדיבור.אחד מהקהל ביקש זכות 
 שיש: אומרים אתם מה, הרפורמים אתם אבל אפשר להסכים איתו או לא להסכים, אבל הוא אומר משהו.

 חשבנו כבר, אתכם צריכים לא אנחנו, זה את לומר בשביל .שרוצים מה לוקחים ושמהתורה מוסריים ערכים
 .לבד זה על

 ובזה הסתיים הסמפוזיון המעניין.

 
 
 
 



 

 

9 

 

עשרת הדברות של הג"ר משה פיינשטיין נגד 

 הרפורמים והקונסרבטיבים

הוא הכיר אותם   הגאון רבי משה פיינשטיין לחם בחזית נגד הרפורמים והקונסרבטיבים באמריקה.

שלמה בתשובותיו שו"ת אגרות משה מה דין הוא השאיר לנו מסכת   לכן לחם נגדם ביתר שאת. ,היטב

עכשיו שאנחנו נלחמים אותה מלחמה, אין צורך   ראבייס רפורמים וקונסרבטיבים ואיך להתייחס אליהם.

 להמציא את הגלגל מחדש, אלא רק ללמוד דבריו.

  

 א. אין לקרוא להם רבנים

  תודוקסי כ"רב".הגרמ"פ תמיד מכנה ראביי ריפורמי או קונסרבטיבי כ"ראביי", ורב אור

באותו ענין ,כתב הרב חיים ג'קטר שמרת עטרה טברסקי סיפרה לו שאביה הגרי"ד סולוביצ'יק מתכתב עם 

 אביה לה ענה  .כך על אותו ושאלה, קודש בלשון ולא באנגלית כותב שאביה ראתה  ראביי קונסרבטיבי,

 הקודש בלשון אבל, שלום דרכי משום, ראביי בתואר לכנותו יכול הוא,באנגלית כותב הוא שאם ד"הגרי

 (.242כנותו הרב דלא כרצונו )בית יצחק מ תשס"ח עמ' ל יצטרך

  

 ב. ברכת ראביי רפורמי או קונסרבטיבי היא ברכה לבטלה

אסור לתת לראביי רפורמי או קונסרבטיבי עליה לתורה כי ברכתם אינה כלום, לא יוצאים בה ידי חובה ,ואין 

וכן אסור לתת לראביי   שלהם שהיא ברכה לבטלה, כי אינם מאמינים )או"ח ב נ. ג כא(.לענות אמן ל'ברכה' 

 רפורמי לברך ברכה תחת החופה )ד פ(.

  

 ג. משגיח כשרות ראביי רפורמי או קונסרבטיבי

 (.10אין לסמוך על משגיח כשרות ראביי רפורמי או קונסרבטיבי אלא רק על רב אורתודכסי )יו"ד ד א אות 

  

 תפילה קונסרבטיבי-ירת חדר בביתד. שכ

תפילה קונסרבטיבי כדי לערוך בו מניין אורתודוכסי )או"ח ג כה(, אלא אם כן -אסור לשכור חדר בבית

קל וחומר   מכריזים שהם כופרים, ולא יחשדו שמתפללים איתם ויש כניסה אחרת )או"ח ד צא אות ו(.

 שאיסור חמור להתפלל שם.

כנסיות אשר בהם יושבים האנשים והנשים בתערובת, -'יק החמיר מאוד בבתיבאותו ענין,הגרי"ד סולוביצ

להתפלל כל המשפחה ביחד, ופירסם בעיתונות איסור על  –שזה התחיל מהכנסיות של עובדי עבודה זרה 

כנסת כזה, -הכניסה לתוכם. ואפילו אם המקום היחידי שאפשר לשמוע תקיעת שופר בראש השנה הוא בבית

ר בבית ולוותר על מצוות שופר, כי אם ילך לשם, אמנם יקיים מצוות שופר, אך באותו הזמן מן הנכון להישא

הרי יעבור על "לא תעשה כן לד' אלקיך". ואם ישאר בביתו, יבטל את מצוות שופר, אך לא יעבור בלאו הנ"ל, 
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-דברי הרב עמ' קנו  נפש הרב רלב.  ומן הנכון לומר בכהאי גוונא ששב ואל תעשה עדיף )עיין עירובין ק א.

 קנז(.

  

 קברות של קונסרבטיבים-ה. בית

קברות של קונסרבטיבים , אין לקוברו שם, אלא אם כן יעשו מחיצה בינו לבינם -אם יהודי קנה קבר בבית

 )יו"ד א קנז(.

  

 ו. חתונה אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי

לכן אשה שהתחתנה אצל   שמצריכים גט.חתונה אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי לא נחשבת כקידושין 

ראביי רפורמי או קונסרבטיבי ,לא קיבלה גט ,התחתנה שוב וילדה ילדים, פשוט וברור שיש להתירם להינשא 

 לקהל )אה"ע ד יג(.

  

 ז. גט למי שהתגייר אצל ראביי רפורמי

והוסיף: "ולדעתי   גט.האשה אינה צריכה  –מי שהתגייר אצל ראביי רפורמי ,התחתן עם יהודיה ועזב אותה 

פשוט, שאסור להחמיר ליתן גט, שהרי זה יהיה כעדות מהרב שסידר הגט שהוא גר, ויצא מזה תקלה" )אה"ע 

 א עו. ג ג. ד נט(.

  

 ח. גיןר אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי

אין לקבור אותם  לכן  דין ואין קבלת המצוות.-גיור אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי אינו כלום, כי אין בית

אין לקבל   אם גר רפורמי נוגע ביין ,אסור לשתותו )שם ב קלב(.  ב קלב(.  קברות יהודי )יו"ד א קס.-בבית

-ילדים שגויירו על ידי ראביי רפורמי או קונבסרביטי לישיבה, עד שיסכימו האם והאב לגיירם על דעת בית 

 הדין )יו"ד ג עז אות ב(.

 

 על ידי ראביי קונסרבטיבי גרותשימוש במקוה לשם    ט.

אם רוצים הקונסרבטיבים לטבול את המתגיירים אצלם במקוה , אם יש להם חלק בבניין המקוה אי אפשר 

וכל זה רק אם   למנוע מהם. ואם לא , כדאי למנוע מהם, אם לא ייצא מזה מחלוקת )יו"ד ב קכה. חו"מ ב כד(.

-קוה ולא יחידים מקהילתם )מסורת משה ח"ב עמ' שצההקהילה הקונסרבטיבית נותנת כסף לבנות את המ

 יתנו  והגרמ"פ אמר בתקיפות לא לקחת אפילו פרוטה מרפורמים וקונסרבטיבים לבנות מקוה, שאם  שצו(.

 (.עט-עח' עמ א"ח עולם גבעות מגד) שלהם המזוייפים הגיורים בשביל במקוה זכויות להם יהיו – כסף

  

 קונסרבטיביםספר של -י. עבודה בבית

ספר של קונסרבטיבים , אם הואמלמד איך שרוצה )כלומר תורה מן השמים, -לקבל עבודה בבית אין איסור

אבל הגרמ"פ הורה שמי שמלמד   קז(.-חובת המצוות וכדומה(, אך אין רוח חכמים נוחה הימנו )יו"ד ב קו

יו"ד ב   ל עימם )יו"ד א קלט.אין לקבלו כמלמד, אף אם מלמד שם רק תורה ומתפל –אצל הקונסבטיבים 

 קו(.
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 אסור –מותר, חילוקי לבבות  –רפורמים: חילוקי דעות 

 ?יהודים לא שהם אמר אחד כ"ח  מה דעת הרב על הרפורמים? שאלה:

 תשובה:
הוא יהודי, כלומר נולד מאמא  רפורמי שאותו בתנאי זה אבל  הרפורמים הם יהודים והם אחינו. -א. אחינו 

 דין אורתודוכסי.-התגייר אצל ביתיהודיה או 

אנשים שונים, שנחשבו  הרפורמים טוענים שהתורה אינה מן השמים, אלא חוברה על ידי -ב. תורת ישראל 
ליותר חכמים, לכן ברצונם מוחקים וברצונם  לחכמים לפי זמנם, אך אותם רפורמים מחשיבים את עצמם

"אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת, עיקר גדול אצלנו:  הרי  מוסיפים. זה נורא ואיום.
חורבן התורה )הגרי"ד  היא שלהם השיטה  תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו" )י"ג העיקרים(. ולא

ראתה שאביה כתב באנגלית ולא בלשון קודש,  סולוביצ'יק היה מתכתב עם ראביי קונסרבטיבי, וביתו
 הגרי"ד שאם הוא כותב באנגלית, הוא יכול לקרותו בתואר ראביי, משום דרכי לה ענה  ושאלה אותו על כך.

 אגרות ת"בשו וכן  .242עמ'  ח"תשס מ יצחק בית  שלום, אבל בלשון הקודש יצטרך לכנותו הרב דלא כרצונו.
 –רפורמי או קונסרבטיבי כ"ראביי", ורב אורטודוקסי כ"רב"  ראביי מכנה תמיד פיינשטיין משה ר"הג, משה

 מ"צ(.

אמירה חסודה, זה צריך  הרפורמים טוענים שהם מקרבים ליהדות, אבל לקרב ליהדות זו לא -ג. עם ישראל 
 בארה"ב הוא חזק מאוד ואפשר להתבונן במספרים. אבל, חלש הזה הזרם, בארץ  להיות מבוסס על הוכחות.

ואצל  %37רבטיבים על הקונס , אצל%3בארה"ב מצב נישואי התערובת עומד אצל הדתיים והחרדים על 
 .%53הרפורמים על 

 100הדתיים והחרדים על כל  אם אנחנו מתרגמים את המספרים האלה לצפי של ילדים בדור שני ושלישי, אז
 בדור השלישי. 2588ו יהודים בדור השני 295יהודים בדור הראשון, יהיו 

 יהודים. נכדים 24ילדים יהודים ו 62יהודים יוולדו  100אצל הקונסרבטיביים ל

בלבד בדור  13יהודים בדור השני ו 51יהודים ישארו  100ואצל הרפורמים המספרים גרועים עוד יותר: על כל 
 השלישי.

 כלומר זה לא מקרב ליהדות אלא בפועל זה חורבן היהדות.

 השיטה שלהם היא חורבן לעם ישראל.

של שיבת ציון מסידור  את הרעיוןציונים לגמרי, וגם מחקו -פעם הרפורמים היו אנטי –ד. ארץ ישראל 
 ציונים, הם לא עולים לארץ, הם אפילו לא מבקרים בארץ. ציונים אבל הם גם לא-אנטי לא הם  היום  שלהם.

 – דעות חילוקי  שיטתם. סיכום: רפורמים שהם יהודים הם אחינו, אבל יש להילחם מלחמת חורמה נגד
 .אסור – לבבות חילוקי, מותר
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 ?םהרב מרדכי, מה אתה באמת יודע על רפורמיסליחה 
 ר עם הרב מרדכי ציוןהרב שלמה אביניון רא

 

מותר, חילוקי  –רפורמים: חילוקי דעות ש: עזרת לי מאד עם העובדות במאמר על הרפורמים שפירסמתי 
 שאמרו שהיו אי דיוקים בעובדות? . אבל היו אנשים"אסור –לבבות 

 שאמרנו על הרפורמים הכל אמת.ת: לצערי אני יכול להעיד שמה 

 ש: קשה להאמין שאתה מכיר אותם כל כך טוב.

הזה. אבא שלי הוא היום  ת: אני מכיר אותם די טוב. גדלתי במשפחה רפורמית, שהיא רפורמית עד היום
 כשהייתי צעיר, וגם המשפחה של אשתי הם רפורמים. נשיא של טמפל רפורמי, ואמא שלי היתה הנשיאה

וגם שימשת כרב  זאת, אולי אתה רק מכיר אותם מבחוץ, הרי כבר הרבה שנים אתה דתיש: ובכל 
 אורטודוקסי בבפולו?

 10הרפורמים במשך  ת: הלכתי ל"טמפל" של הרפורמים עד אחרי האוניברסיטה ולמחנה קיץ של
 את מכיר די אני לכן  לראבייס של הרפורמים. ספר בבית קצר זמן במשך למדתי האוניברסיטה אחרי  שנים.

ואשתי אנחנו הדתיים היחידים במשפחה וגם היחידים במשפחה שהתחתנו עם  אני, אגב. הרפורמית התנועה
במשך  מדינת ניו יורק, בבפולו, ואנחנו לא נדירים בזה. מלבד זאת, אחרי שחזרתי בתשובה, הייתי רב יהודי,

 1000 עם אחד, רפורמים טמפלים שני והיו  משפחות. 70-80 בערך יש האורטודוקסית בקהילה  עשר שנים.
 שנים. 8משפחות. עליתי לארץ לפני  700 עם ואחד משפחות

 ש: נראה שאתה כעין מומחה בהם?

הרפורמים, שיטתם  ת: לא מומחה אבל אני עוקב אחריהם כל חיי, ולכן לצערי אני מכיר טוב מאד את
 וחורבנם לעם ישראל.

 ש: חורבן?! לא הגזמת?

 הרפורמית היא חורבן לעם ישראל, לארץ ישראל ולתורת ישראל.ש: התנועה 

 ת: איך חורבן לעם ישראל?

שואלים אנשים אם הם  ש: בסקרים אצל רפורמים אין אחוזים מדויקים מי הוא יהודי ע"פ הלכה, כי סתם
 צלםא תערובות נישואי יש היום  אבא היהודי. יהודים. הרפורמים מקבלים כיהודי אפילו מי שיש לו רק

 . יש אומרים שקרוב לשליש של הילדים נולדים לרפורמים היום%70בבפולו היו כ . יותר אולי, %60כ לפחות
ושביתו של ביל  יהודיה, אינם יהודים ע"פ הלכה. קראתי מאמר אחרי שבנו של סגן נשיא ארה"ב התחתן עם

נפוצים שרבנים כבר לא צועקים  שנישואי תערובת כל כך קלינטון, נשיא לשעבר, התחתנה עם יהודי, בו כתוב
נישואי  ראבייס רפורמים בארה"ב ולפחות חצי מהם משיאים 2000זה. הרי יש בערך  או אפילו מזכירים את

הוא בעצמו נשוי לגויה או נשואה  תערובת. ובית הספר לרבנים שלהם אפילו מקבל סטודנט להיות ראביי אם
 לגוי!

 ים בארה"ב?ש: אבל יש אומרים שיש ששה מיליון יהוד

 זה  יהודים ע"פ הלכה. ת: בגלל נישואי תערובת וגיור שלא כהלכה, יש אומרים שאולי מיליון מהם אינם
הלכתית לגבי נישואי תערובת וגיור שלא -הלא השקפתם משום ודווקא,  ישראל לעם מוחלט הרס פשוט

הרפורמים. רב אורטודוקסי ומקשר אותם ליהדות ולעם ישראל, זה ממש לא  שם יהודים שמציל מה  כהלכה.
ללכת לשם לתת  בבפולו סיפר לי שהוא הלך פעם לטמפל רפורמי לתת שיעור. אחד שאל אותו: מותר אחד

שיעור לגויים, הרי הרוב שם אינם  שיעור? הרב אמר: זאת לא השאלה, השאלה היא האם מותר לי לתת
לי הגויות הנשואות לבעליהם היהודים רפורמי אחד אמר שב יהודים. וקראתי לפני לא הרבה זמן, שראביי

 לטמפל, לא יהיה לו טמפל... שבאות כל הזמן

 בלי זהות יהודית. %36ריפורמים ו %35קונסרבטיבים,  %18אורטוקסים,  %10ש: שמעתי שבארה"ב יש 

אותם מה הם, הם  ת: זה לא מדוייק. אני מכיר הרבה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות וכששואלים
שהתנועה הרפורמית היא השקפה חלופית  אני לא עושה כלום ולכן אני רפורמי. התווכחתי איתםמשיבים: 

עזר. לכן יש הרבה פחות. גם כל שנה האחוזים של הרפורמים  ולא רק אי שמירת מצוות, אבל זה לא
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בין להבחין  יורדים והאחוז של האורטודקסים עולה. ואכן, היום באמריקה כמעט אי אפשר והקונסרבטיבים
 התנועה הרפורמית ובין התנועה הקונסרביטית.

 ש: ומה החורבן לארץ ישראל?

 .בארץ מבקרים לא ואפילו לארץ עולים ולא כמעט  ת: הרפורמים

 ש: אבל שמעתי שכדי להיות רבאיי רפורמי צריך ללמוד בארץ שנה?

כאמור, הייתי בעיר שרובם  .פה לומדים שלא שלהם הבית בעלי ו"וק  ת: זה לא הופך אותם לציונים בכלל.
 רפורמים ואני יכול להעיד על כך.

 ש: אבל הרבנים האורטודוקסים לא חייבים ללמוד שנה בארץ?

אחרי תיכון לפחות לשנה. נכון  ת: זה לא אומר כלום, כי הרי כמעט כל בוגר בית ספר אוטודוקסי מגיע לארץ
כולל הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ח קניבסקי  גדולי ישראל שהם לא ציונים כמו שאנחנו מגדירים, אבל כל

 לארץ, ויש עלייה הרבה יותר גדולה אצלם מאשר אצל הרפורמים )שזה כמעט אומרים שיש לעלות
הם מלאים חרדים אמריקאיים  (ע"ביש גדולים הכי הישובים שני) עילית וביתר עילית מודיעין, למשל  כלום(.

למדינה )אם אנחנו לא מרחיקים אותם בעצמנו(  לאט לאט מתקרבים החרדים הזמן במשך  שעלו לארץ.
 מתרחקים מאיתנו. והרפורמים באמריקה לאט לאט

 ש: ומה החורבן לתורת ישראל?

 אי  דבר על יהדות. ת: הבעיות ההשקפתיות אצל הרפורמים כ"כ יסודיות שהם פשוט לא מעבירים שום
ורה מסיני ובקדושת המצוות. אי אפשר להציל בת מאמינים לא הם. יהדות בלי יהודית זהות להשריש אפשר

 עם ישראל סתם.

 ך?!ש: אבל הם הצילו אות

מכיר הרבה יהודים רפורמים  ת: מה שאני דתי זה לא בזכות התנועה הרפורמית אלא למרות שגדלתי בה. אני
יהודים. זה פשוט הרבה מאוד שבן הזוג והילדים שלהם לא  מכיר ואני, דתי עכשיו שהוא  ואיני מכיר אף אחד

 דתיים. נס שאני ואשתי

 ש: אז מה? לזרוק את היהודים האלה לפח?

להילחם נגד הדעות  ת: חס ושלום! לא אמרתי שיש לזרוק את היהודים האמיתיים שם לפח אלא שיש
כשמסתכלים בתשובות של הג"ר הרב יודע  הנוראות שלהם, הרי הם נגד התורה ונגד ההלכה לגמרי. הרי

וקונסרביטים, הוא היה בשטח ממש, הוא נלחם מלחמת  ין זצ"ל הוא ידע היטב מה הם רפורמיםמשה פינשטי
 צריך לקרב אותם, אבל חס ושלום אין לתת שום לגיטימציה לשיטתם. הג"ר חרמה נגד שיטתם. ודאי

ר אין וקל וחומ בעניינים לא דתיים. פיינשטיין ועוד גדולי ישראל שם פסקו שאסור לשתף פעולה איתם אפילו
 הגיעו לכאן. לתת להם אחיזה כאן בארץ כשעדיין לא

לקבל דעותם ושיטתם בשום  ת: חלילה! אני אוהב כל יהודי. הרי הם גם קרובי משפחתי. אבל אני לא מוכן
 פנים ואופן.

 זה מזכיר תשובת הגר"מ זו ברכה לבטלה. או ליתר דיוק, אין בהם ברכה, צודק. ש:
 רפורמי...פיינשטיין על ברכה של רבאיי 

-)שו"ת אגר"מ או"ח ב נ לבטלה ברכה שהוא אומר היא שזה מצב של מחציתם, ',דאם אינו מאמין ב כן... ת:
 א(.וע' שם או"ח ג כ  נא.

 ש: וכמו שאתה תמיד מסיים: ובסיכום?

 אסור. –לבבות  מותר, חילוקי –ת: הרי למדתי הסיסמא המפורסמת מרבי המראיין: חילוקי דעות 
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 הרפורמי, ידידי הקונסרבטיבי, לא תגנוב!ידידי 

 
בודאי אינכם זוממים לגנוב   כמובן, אינינו מתכוונים לכסף.  ידידי הרפורמי, ידידי הקונסרבטיבי, לא תגנוב!

אלא אתם חותרים לגנוב לנו דבר הרבה יותר יקר   .ערוך לאין מאתנו עשירים יותר אתם ובכלל את כספנו.
 לנו מכסף: את זהותנו.

כדי לזנוח תורה   בשביל מה החזקנו מאמץ במשך אלפי שנות גלות תוך כדי יסורים נוראים? הרי
אלא כדי להיות נאמנים   לא! –כדי לבשל בטעם אנושי תורה ומצוות?!   כדי לסלף תורה ומצוות?!  ומצוות?!

 לתורה ולמצוות.

בשביל זה הלכנו   אנו ממצרים.בשביל זה יצ  בשביל זה נבחרו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה.
בשביל זה הקמנו מלכות דוד   בשביל זה שרדנו תקופת השופטים.  .לארץ נכנסנו זה בשביל במדבר.
 לצערנו בגלל זה, גלינו מארצנו והתרחקנו מעל אדמתנו.  ושלמה.

את הרבנות  אתם רוצים לגנוב  ועתה אתם רוצים לגנוב זאת מאתנו.  ידענו שנחזור.  אבל ידענו שזה זמני.
 בארץ, את הרבנות בצבא, את החינוך.

הם מעוכבים, מבולבלים, תינוקות   הם אינם רפורמים או קונסרבטיבים.  אינינו מדברים על החילוניים.
 אבל אתם מעמידים אידיאולוגיה חלופית שקרית בשם התורה.  שנשבו וכדומה.

אך איך אתם מעיזים לנצל עמדות אלו   יקה.נכון שיש לכם הרבה כסף באמריקה וגם הרבה כח פוליטי באמר
איך אתם מעיזים לשכנע טיפוסים חלשים להחניף לכם ולמכור נשמות עבור   כדי להטביע חותמכם בארץ!!

 כסף!!

אגב אנחנו עוד זוכרים כיצד התנגדתם   אתם באמריקה והתעסקו באמריקה ואל תתערבו בענייננו כאן.
אחר כך   מחקתם את קיבוץ גלויות מהסידור ואף את זכר ירושלים.בזמנו לציונות ולקום מדינת ישראל ו

ב"ה, זו   כאשר היטלר ימח שמו עלה לשלטון, עשיתם פתאום תשובה ותמכתם בקום המדינה.
לא בשבילכם, כי אתם נשארתם באמריקה וכמעט לא עליתם  –כלומר מדינה בשביל אחרים   התקדמות.

לעומת האורתודוכסים   .7.1%סך הכל   .3.2%והקונסרבטיבים  3.9%אחוז הרפורמים בארץ הוא   לארץ.
אתם מיעוט קטן, ואתם לא   , ועליהם יש עוד להוסיף את המסורתיים ואפילו את החילוניים.26.5%שהם 

 אנחנו בזים להם.  תשתלטו על ארצנו בעזרת כספכם וכחכם הפוליטי.

 אתם חדלו להתערב בענייננו בארצנו.ו  אנחנו אוהבים את התורה ואת המצוות, ואנו נמשיך בהן.

 אנחנו אוהבים אתכם כי אתם יהודים, אבל אנו שונאים מה שאתם עושים בתור יהודים.

 ד' יברך אתכם ויחזיר אתכם בתשובה שלמה.
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 כסף משרד החינוך לרפורמים
 

בגידה בתורה, עדיף היא טעות חמורה, הרפורמה היא החינוך לתקצב גם גופים רפורמים  משרדהחלטת 
 לעניים.לתת את הכסף ליהודים רגילים ובמיוחד 

והיהדות היא  ,אנחנו לא רק מדינה שגרים בה יהודים, אנחנו מדינה יהודית.  חורבן היהדות הםהרפורמים 
 התוכן של המדינה.

מתגוררים בארצות הדלדלת בגלל נישואי תערובת. הרפורמים תהתנועה הרפורמית בארצות הברית מ
הרפורמים הם .  בכלל, הברית לא מצליחים לשמור על היהדות ולא לשמור על ארץ ישראל, לצערנו הרב

עשירים מאוד, יש להם הרבה מאוד כסף, הם לא צריכים את הכסף של משרד החינוך, הם מבקשים אותו אך 
 לעניים.ורק כדי שניתן להם לגיטימציה. עדיף לתת את הכסף ליהודים רגילים ובמיוחד 

יהודים, יש לנו בעיה עם השקפת עולמם כאין לנו שום דבר נגד הרפורמים .  ה לא קשור לאהבת ישראלז
 .גם התבוללות וגם חוסר קשר לארץ ישראל המביאהשהיא חורבן היהדות, 
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 חטא העגל הרפורמי

 
דברים כאלה, כבר היו כבר עברו עלינו   אין לדאוג מפני הצלם בהיכל, הצלם הרפורמי בהיכל הכותל.

תמיד האור מנצח,   צדוקים, בייתוסים, קראים, שבתאים ושאר יצרני חושך, והם נעלמו, ובני האור נשארו.
 רק צריך סבלנות.

זו אי הבנה,   -  צריך לאהוב את כל היהודים!  שמא תאמר: אתם עושים פירודים ופילוגים בתוך עם ישראל!
ו אוהבים את כל היהודים, אנו נגד לחתוך את האומה בסכין )עיין דברי אנ  בלבול בין הנושא לבין המושא.

המלחמה היא נגד הרפורמה, שהיא  אלא מרן הרב קוק באורות התחיה כ(, ואנו גם אוהבים את הרפורמים.
 כרקב לבית ישראל.

 אך סגולת ישראל הנשמתית כוללת את כולם, אפילו את אלה שכופרים בה כגון הרפורמים עצמם, אשר
שיהודי הוא מי שאימו יהודיה או התגייר כהלכה,  –מחקו במו ידיהם את ההגדרה היהודית של כל הדורות 

אלא הם סוברים שיהודי הוא כל מי שמרגיש יהודי או מצהיר שהוא יהודי, או שעל פי השקפתו סובר שהוא 
דול מהרפורמים כמובן, מחיקת הזהות של כל הדורות והחלפתה בזהות אחרת גורמת שחלק ג  יהודי.

ואין צורך לומר שגוי הטוען שהוא יהודי, אינו נכלל   .50%המגדירים עצמם כיהודים הם למעשה גויים, אולי 
 במצות אהבת ישראל.

לצערנו כן היה   וכבר מיוחסת לגאון הרב שמשון רפאל הירש, האמירה: "אין דור שלישי לרפורמים".
 שבארצנו לא יהיה ככה ושיחזרו בתשובה. נקוה  וכן הוא בימינו באמריקה.  בגרמניה.

אבל   וריק אפשר למלא.  אין הם דומים לחילוניים, שאצלם אין דת אלא ריק.  כמובן, זה לא יהיה קל.
זה   כמו שבזמנם עשו הנוצרים. והנוצרים אינם יהודים.  הרפורמים בנו דת חדשה כחלופה ליהדות הנאמנה.

על אף שבתחילה הם שללו לגמרי את הציונות וכינו   רה להם נס.אך ק  מה שעלול היה לקרות לרפורמים.
הנה במשך השנים, הם התקרבו למדינה, וזה מה שמציל אותם,   אותה הזיה משיחית ושאר שמות גנאי.

אמנם כמעט שאינם עולים לארץ אלא במספרים זעומים, ואפילו לא באים לטיול .אך בכל   באופן עקרוני.
 המדינה מציל אותם ממה שקרה לנוצרים.זאת אותו קשר דליל עם 

כמו בחטא העגל, בו אמרו   סילוף של תורה, סילוף של יהדות.  אכן, על יסוד היהדות, הם הקימו דת חדשה.
לאהרן הכהן: "עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, כי זה האיש משה אשר הלינו ממצרים, לא ידענו מה היה 

רש"י מסביר: "אלהות הרבה איוו   .הרפורמים את מעניין אינו ורתוות משה האיש, אכן לו" )שמות לב א(.
אלהים: אלהים שמתירים עריות בפרהסיא להתחתן עם גוייה,  הרפורמים המציאו לעצמם כל מיני  להם".

של הראביים הרפורמים להיות  20%אלהים שמאפשרים להגדיר גוי כיהודי, ואפילו אלהים המתירים ל
 אתאיסטים!

כי הם   אבל עתירי רעש תקשורתי.  אולי חצי אחוז.  ין להיבהל מהם, כי הם מיעוט אפסי.אבל, ב"ה, א
הם מתפארים שמאות אנשים שקשה להם להיעזר על ידי   מקבלים כסף מאמריקה לשם כך.

-בארץ יש להם אולי שלושים קהילות ובתי  האורתודוקסים, נעזרים בהם. אבל כמה זה בעם של מיליונים?!
-לעומת זאת, בכל עיר קטנה בארץ יש שלושים בתי  פעמיים בשבוע.-יים, בהם מתפללים פעםכנסת רפורמ

 הם ופתאום -, במנין וחומר וקל מתפללים בקושי אנשים אותם כנסת בהם מתפללים שלוש פעמים ביום.
 .בכותל שלהם במניין להתפלל חייבים

להשתלט על מדינת ישראל כולל חדירה שהרי באמריקה הרפורמים החליטו   הוא שאמרנו: רעש תקשורתי.
 לצה"ל.

אבל כמובן, זה לא ייעשה לבד מעצמו, אלא בזה   אך כאמור בל נדאג, ונקוה שצאצאיהם יחזרו בתשובה.
 שנילחם מלחמת חרמה נגד הרפורמה, נגד ההשקפה הרפורמית.

אינינו חייבים כבר החל בה המהר"ם שיק )שו"ת מהר"ם שיק או"ח שו(, אם כי   אין זו מלחמה חדשה.
אף מרן הרב קוק לחם נגדם והגדירם: "הפורצים", "משחיתי   לחקות בדיוק את דרכו, כי דור דור וחכמיו.
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כרם ד' צבאות", "מדיחים", "עוקרי מוסדי עולם", "מהרסים", "נשתמדו ונכרתו מבית ישראל", "אברים 
 (.511מדולדלים בגוף האומה" ועוד )מאמרי הראיה 

שו"ת מחנה חיים )יו"ד ג ל(, הביא   כנסת רפורמי.-מותר בשעת הצורך להיכנס לבית הפוסקים דנו אם
עליהם את דברי הגמרא על המינים: "אפילו אדם רודף אחריו להורגו, ונחש רודף אחריו להכישו, נכנס לבית 

שבת קטז עבודה זרה, ואין נכנס לבתיהם של אלו, שהללו אינם מכירים וכופרים, והללו מכירים וכופרים ")
 אה"ע ב יז( ובשו"ת יביע אומר )ז או"ח כא. ב אה"ע כא(.  וראה בשו"ת אגרות משה )או"ח ג ל.  א(.

כנסת בתוך המקום -כנסת שלהם ,אלא הם מקימים לעצמם בית-ופה זה יותר גרוע, לא אנחנו נכנסים לבית
 הכי מקודש לעם ישראל סמוך להר הבית.

אשות הג"ר שלמה גורן בניסן תשל"ז, שהיא מתנגדת בכל תוקף וכבר פסקה הרבנות הראשית לישראל בר
להפוך את הכותל הדרומי לאתר תפילה מעורבת בניגוד להלכה ולמסורת ישראל )צילום בספר הרבנות 

 (.785הראשית לישראל עמ' 

שכינה לא זזה מהכותל המערבי,   וכן כתב רבנו הרב צבי יהודה: "הכותל המערבי הוא שייך לכל ישראל.
והנה זה עומד אחר כתלנו' ושכינה אינה בטלה )רמב"ם, הלכות בית הבחירה(, וקיים בה בכל תקפו קידוש '

השם הגדול של ד' אלקי ישראל ונצח עוזו... ואוי ואבוי לכל אשר יעיז לפגוע במשהו בחרדת קדושת 
הדרומי לאתר תפילות הרקע היה ההצעה להפוך את רחבת הכותל   כותלנו..." )להלכות ציבור רטז עמ' קח(.

 מעורבות גברים ונשים ואתר תיירות )כמוזכר בדברי הרבנות הראשית הנ"ל(.

אבל ממילא אין זה   שמא תאמרו, שמותר "להתפלל עם העבריינים", כבר השיב על זה החכם צבי )סי' לח(.
פילתנו רוצים להשתלב בתפילתנו, וכאן מדובר שהם באים להפריע לת דומה כלל, כי שם מדובר שהם

ועיין שו"ת ציץ אליעזר שהעתיק דברי החכם צבי לגבי הרפורמים )שו"ת צי"א   ולכפות עלינו את תפילתם.
 כא ג(.

ובראש ובראשונה   מלחמת חרמה. –אך נגד הרפורמה   בסיכום, את הרפורמים אנו אוהבים, כי המה יהודים.
 היושב בציון מתנגד להם.לא להחניף להם ולממונם. ואין זה מלאכה קשה, כי רוב העם 

 "וכולנו נתברך בברכת ד' מציון ונראה בטוב ירושלים, עיר הקודש והמקדש" )רבנו הרב צבי יהודה שם(.
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 הכותל אינו למכירה

 
הכותל אינו למכירה  -אדוני ראש הממשלה, הממשלה, השרים, העסקנים, הרבנים,   הכותל אינו למכירה.

 כסף רב, אך הכותל שוה יותר.לרפורמים, על אף שיש להם 

הכותל אינו למכירה לרפורמים. אמנם יש רפורמי מיליארדר שמחזיק עיתון ימני ואמצעי תיקשורת ימניים, 
 אך הכותל הוא לב ירושלים, ואם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.

נו, עוד יותר הכותל לא למכירה לרפורמים, אמנם יש להם כח פוליטי גדול באמריקה, אבל יש אל חזק בתוכ
 מהרפורמים באמריקה, ואפילו מכל אמריקה.

ובכלל, לא מדובר בכותל הדרומי, אלא   הכותל אינו למכירה, וגם הכותל הדרומי אינו למכירה, גם הוא כותל.
בחלק הדרומי של הכותל המערבי, יש לו קדושת הכותל המערבי, וכל הדורות התפללו גם שם, וידוע שכך 

 פסק הגרי"ש אלישיב.

הכותל לא למכירה לרפורמים והקונסרבטיבים, כי אחריהם יבואו הקראים, ואחר כך הנוצרים, ואחר כך כל 
 הרי זה שוק חופשי.  -מרעין בישין 

הכותל לא למכירה, כי אינו שייך לממשלה, ואסור היה לה לעשות מהלך זה, בלי אישור הרב הראשי, והיה 
 עליה להתנצל על העבר, ולחדול בעתיד.  עשתה מהלך בלתי חוקי, והמכירה לא חלה.

הכותל לא למכירה, גם על ידי קליקות של כל מיני פוליטיקאים, בין דתיים בין חילוניים, בין לאומיים דתיים 
לא   לא!  בין חרדים, בין אשכנז אשכנזים בין ספרדים, בין בשביל כל מיני אינטרסים, בין בכל מיני תרגילים.

 ם.בכל הון שבעול  למכירה!

וכל יום   הכותל לא למכירה, וכל יום עוד כמה רבנים מוחים על כך, וב"ה יחסמו את המזימההנוראה הזאת.
הגרי"ש אלישיב לא   שקר! –הגריא"ל שטיינמן לא התיר   שקר! –מתעלה עוד שקר: הרבי מגור לא התיר 

 שקר! –התיר 

הוא צפור נפשו של   דורי דורות.הכותל הוא קדוש לעם מ  הכותל לא למכירה, כי לא מוכרים נשמה.
מיליוני יהודים באים כל שנה, ולא לכותל רפורמי, ולא לכותל מזוייף, ולא לכותל שקרי, ולא לתחלופה   העם.

 של זבל, אלא לכותל הקדוש והטהור שלנו.

הכותל לא למכירה, גם אם יקראו לחלק הזה "כותל ישראלי". העם לא נולד אתמול ואי אפשר להאכילו 
 שקרים, כי רוצים למכור אותו לרפורמה, שהיא ביטול הדת שלנו וכינון דת אחרת.

הכותל לא למכירה, לא בעבר ולא עתה. וגם כאשר הערבים איימו לעשות פוגרומים, מרן הרב קוק עמד כצור 
 .צים"בבג יאיימו אולי הרפורמים כאשר עתה נוותר שלא וחומר קל איתן ולא ויתר.

אלו שרוצים לסדר שם סדרים של פריצות וטומאה, וכידוע מרן הרב קוק השווה בין הכותל לא למכירה, ל
(, במיוחד שנשים תשרנה 511כנסת לבין עיר הנידחת )למקדש מעט, מאמרי הראיה -ישיבה מעורבת בבית

 שם ברמקולים וקולן יישמע בכל רחבת הכותל ויפריע לתפלה )ועיין שם מקדש מעט(.

בג"צ יתיר לרפורמים לנהל בו את פולחניהם וטכסיהם הטמאים, כי הדבר היה לא הכותל לא למכירה, גם אם 
יהיה, כי עם ישראל לא יסכים, כי עם ישראל חי וקיים, מיד יבואו למאות, ולאלפים, ולעשרות אלפים, ולמאות 

ור אלפים, גם חרדים, גם דתיים, גם מסורתיים, ולא יתן לנבלה הזאת להתרחש, המשטרה שלנו תבוא, תאס
את הנבלה, בנימוק המשפטי הידוע של "שלום ציבור", שלום הציבור האמיתי, הטהור, המאוהב בכותל, 

 בכותל הקדוש והטהור.
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 רק לרבנות הראשות סמכות לקבוע לגבי הכותל

  

 צ"תר שנת
בפני ועדת החקירה הבריטית ביחס לתפילה בכותל המערבי: רק הרבנות הראשית היא הקובעת בענייני 

 הדת בכלל והכותל בפרט.
  

 שנת תש"א
הוראת הרבנים הראשיים הג"ר הרצוג והג"ר עוזיאל על חובת שמירת הצניעות וסדרי התפילה המסורתיים 

 בכותל.
  

 שנת תש"ב
הממשלה הבריטית מורה שביצוע השיפוצים והתיקונים בקיר הכותל וברחבה יהיו בתנאי של תיאום עם 

 הרבנות הראשית.
  

 שנת תשכ"ז
 יד לאחר שחרור הכותל ראש הממשלה אשכול קובע שהסדרים בכותל יהיו בידי הרבנים הראשיים.מ
  

 שנת תשכ"ח
הממשלה מתנה אישור החפירות שעל יד הכותל המערבי בהסכמת הרבנות הראשית שקובעת שהכותל 

 קדוש לכל אורכו מפינה הדרומית עד הפינה הצפונית.
  

 שנת תשכ"ח
 תפילת רפורמים בכותל בנימוק שהם בניגוד לקביעת הרבנות הראשית.מניעת הנסיונות של 

  

 שנת תשל"ז
התנגדות תקיפה של הרבנות הראשית להצעת הממשלה להקים רחבה תיירות ותפילה מעורבת בכותל 

 הדרומי.
  

 שנת תשנ"ד
 קדושים.התחייבות ראש הממשלה רבין לתאם עם הרבנים הראשיים לגבי כל הסדר מדיני בנוגע למקומות ה

  

* 
 : הכותל מקודש לתפילה לכל אורכו, שכינה לא זזה ממנו, כותל אחד לעם אחד.סיכום
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 אין כותל לרפורמים
 ]ראיין: הרב מרדכי ציון[

  
ש: מה להשיב לטענה הדמוקרטית שביהדות יש זרמים רבים, יש לכבד את כולם, ולכן יש 

 בכותל? חלק לרפורמים  לתת

 זרם ביהדות אלא זרם מחוץ ליהדות.ת: הרפורמה אינה 

 ש: שבעים פנים לתורה...

 ת: זה פן שבעים ואחד...

 ש: כיצד מבחינים?

הרפורמים אינם מאמינים בתורה, כלומר שהתורה שבכתב   ת: התורה היא אמונה ומתוך כך קיום מצוות.
מצוות, אלא בוחרים מה וכן אינם מקבלים עול קיום   ושבעל פה היא מן השמים, אלא המצאת בני אדם.

הזרם   ודאי הם יהודים, אך יהודים בלי יהדות.  לכן הם מחוץ ליהדות, מחוץ לתורה.  שמוצא חן בעיניהם.
יש אומרים שמיליון יהודים אבדו   הזה הוציא יהודים רבים מחוץ ליהדות, להתבוללות, לנישואי תערובת.

 ?!יהודים מיליון שאיבד למי בכותל מקום לתת רוצה ואתה בגללו.

 ש: אני באישית ודאי לא רוצה... אבל גם החילונים הם בלי תורה.

מבולבלים בענייני תורה   חילונים הם תינוקות שנשבו, או במילים פשוטות: מבולבלים.  ת: אין זה דומה כלל.
אמיתיים אבל הרפורמים הם זיוף של תורה, הם מדברים בשם התורה, הם טוענים שהם הנציגים ה  ומצוות.

זייפים את התורה שמ, לנוצרים משל למה הדבר דומה?  של התורה, הנציגים האמיתיים של עם ישראל.

 .Verus Israel וטוענים שהם עם ישראל האמיתי,

 ש: אז הרפורמים הם כמו נוצרים?

וינצלו נקוה שיתקשרו לאט לאט לעם ישראל וגם לארץ ישראל   אבל עלולים היו להיות זרם דומה.  ת: לא.
 אוי מה היה לנו.  .אם כי התחזית קודרת מאוד, רובם מתבוללים ומתחתנים עם גויים.

ש: באמת מישהו שאל אם מותר להרוג רפורמי שמתחתן עם גויה: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו 
 ...בזמרי פנחס מעשה מדין"... וישו משה  כדת

יתר על כן, מי אומר   "ת עמוד הימיני לגר"ש ישראלי.דין קנאים פוגעים בו לא שייך, עיין שו  ת: ודאי לא.
מהרפורמים הם גויים, הן בגלל נישואי אב יהודי עם גויה, הן בגלל גיור  50%שהוא באמת יהודי, הרי בערך 

על כל פנים, לענייננו, בין שהם גויים, בין שהם יהודים,   לכן הוא ספק יהודי ספק גוי...  רפורמי שאינו גיור.
 נו שייך להם.הכותל אי

 ש: למי הכותל שייך?

הכותל המערבי הוא קדוש מקצה לקצה, מהפינה הדרומית   שכינה לא זזה מהכותל המערבי.  ת: לקודש!
לפני מאתיים שנה התפללו בקצה הדרומי של הכותל המערבי, ולא בגלל שאחר כך   עד הפינה הצפונית.

 ומה מקדושתו.הכובשים הגויים מנעו מאיתנו גישה לשם, הוא חדל במא

 ש: אבל זה הכותל של כל העם, והעם אינו כולו דבק בקודש?

הוא לא בא לכותל כדי לראות הצגות   אך כאשר הוא בא לכותל, זה לחפש קדושה.  סבלנות.  ת: בינתיים.
הוא בא למקום הכי קרוב לבית המקדש, שיש לו מעין קדושת בית המקדש,   של נשים ואירועים מעורבים.

 שלהבת אש קודש. למקום עם
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 הכותל של האומה ולא של הרפורמים
 

לא שתי גם י צבאות ונש נקיםהכותל לא ניתן לחלוקה, כמו שלא נחלק את ירושלים ולא נחלק את הצבא. לא 
 מדינות. לכן לא יעלה על הדעת לתת שטח בכותל הדרומי לרפורמים. 

הוא קודש הקודשים של כל האומה, גם של הכותל הוא ציפור נפשה של האומה, הוא הלב של האומה, 
גם של החילוניים וגם של המסורתיים. אנשים מכל הסוגים באים לכותל, והם באים כי הם רוצים  ,הדתיים

 מה לחפש ולאין כולנו באים. מי שרוצה מקום לא קדוש  לשם כךמקום קדוש. אמנם לא כולנו קדושים, אך 
 א נשנה את זה עכשיו. כל הדורות ולבמשך התנהל זה כותל. כך ב

לטוענים שעדיף לתת לרפורמים שטח קטן בתור הרע במיעוטו, יש לדעת שאין זה הרע במיעוטו אלא הרע 
מעיקרו. לא יהיה שום שינוי! ההחלטה של הממשלה למסור חלק היא החלטה בלתי חוקית ולכן היא חזרה 

רשות אחרת. ופה החוק מציין שאי בה. אמנם הממשלה מחליטה בשבילנו, אך לא החלטה  שהחוק מוסר ל
התייעצות בהתייעצות נימוסית אלא ב אין מדובראפשר לעשות דבר בלי להתייעץ עם הרבנים הראשיים. 

לשקול את דעתם בצורה רצינית ולברר אותה עד תום. ופה הממשלה החליטה בלי לשאול את  ישאמת, 
 הרבנות הראשית.  

לקבל את המיליונים של  כדיהכל קומבינות של פוליטיקאים  .טיפול קוסמטי כאן שוםלא יעזור לה 
 !מוכרים את הכותל בשביל כסף ותועלת פוליטית יןהרפורמים ואת המשקל הפוליטי שלהם בארה"ב. א

הפעם הראשונה שיש לחצים כאלה, ועד עתה הרבנים לא נכנעו להם. גם על מרן הרב קוק היה לחץ  לא זו
מים אם לא יקבלו את הכותל, אך מרן הרב קוק לא נכנע. כשנכנעים זה גורר עצום כי הערבים איימו בפוגרו

 עוד לחץ ועוד לחץ. 

אם ילכו לבג"צ? אם בג"צ יאמר שמותר ומה יקרה אין להתרגש מהפניה הצפויה של הרפורמים לבג"ץ. 
 דתיים ,לרפורמים לעשות את ההצגות שלהם בכותל, יבוא עם ישראל בעשרות ומאות אלפים, חרדים

ולא יתנו להם. ואז המשטרה תאסור את הופעתם של הרפורמים בנימוק הידוע של שלום  ,ומסורתיים
 הציבור. לא צריך לפחד. 

שם הרפורמים הרסו את כל יהדות גרמניה ורומניה, התבוללו והשתמדו. אחר כך הם עברו לאמריקה והרסו 
מחק וכשלו, הם ימיני נבואות שארץ ישראל תאת היהדות. ועכשיו הם רוצים לבוא לפה ולהרוס. הם ניבאו כל 

 הם יקבעו את הסדרים בכותל!לא יעלמו וטעו. הם נביאי שקר ויניבאו שהשפה העברית והתורה 

גם המתווה החדש שהוצע, לתת את השליטה בשטח הזה לסוכנות היהודית, הוא להכניס את הרפורמים 
 ף שהם מקבלים מהם.  של הרפורמים בגלל הכס 'שפוטה'בדרך האחורית. הסוכנות 

 אנו מאחלים לרפורמים שיהיו בריאים ויחזרו בתשובה, אך שלא יגעו בידיהם הטמאות  בכותל. 
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 המלחמה על הכותל עוד לא נגמרה

 ]ראיין: הרב מרדכי ציון[

  
 לא יוכלו לטמא את קודש פנימה!  הרפורמים לא יקבלו חלק מן הכותל.  ש: ב"ה נצחנו.

מכינים מתווה חדש להכניס את הרפורמים בדלת האחורית, כדי לא להפסיד מיליוני    ת: עוד לא.
וכידוע היא מחוברת   כלומר ימסרו את חלק הדרומי של הכותל המערבי לסוכנות היהודית.  דולרים.

היא אפילו מחוברת לנוצרים, גם מקבלת מיליונים, וראש הקרן   לרפורמים ומקבלים ממנה מיליונים.
 כלומר, לא סיימנו את המאבק.  צמו הינו חבר בהנהלת הסוכנות "היהודית".הנוצרית ע

 ש: אבל כדי להיאבק, יש לדעת מי מוביל את כל הקו הנורא הזה למען הרפורמים.

 הצד השוה שבהם: אינטרסים.  ת: עסקנים אינטרסנטים שונים, רפורמים, חילוניים, דתיים וחרדים.

 מרשים?!ש: והרבנים החרדים הגדולים 

לצערנו בביתם של הגראי"ל שטיינמן   מה שנקרא "מזימת המשרתים".  אבל משטים בהם.  ת: ודאי לא.
 .מחליטים בעצמם שהם רק לשואלים ומביאים, המידע את להם שמסננים עסקנים  והגר"ח קניבסקי, יש

ש להכניס את כרטיס ש: כמו מעשה הכספומט בביתו של הגר"ח קניבסקי, שיש מחירים על כל ברכה, ולכן י
 האשראי, ולהקליד את הסכום המתאים, ואז מקבלים ברכה.

בהתחלה היה גם קיר מעוצב יפה עם ברכות מסביב, אך   הגר"ח קניבסקי חלילה לא יודע מזה כלום.  ת: כן.
לצערנו,   אלו דברים הידועים לכל.  התקשורת החרדית תקפה, אז הורידו את העיצוב, אך הכספומט נשאר.

 ל מתנהל על פי עסקנים, חשבונות פוליטיים, תקציבים ואינטרסים.הכ

 ש: אז אולי יש להילחם גם כן ברמה מעשית?

מה שהממשלה חזרה בה מהמתווה הקודם למסור חלק מהכותל לרפורמים, אין זה בגלל שהיא   ת: גם.
המשפטי אולי על פי המלצת היועץ  –עשתה תשובה, אלא מפני שהתברר שזו החלטה חסרת תוקף 

 לממשלה.

 זו לא סמכות הממשלה להחליט בכל דבר?  ש: למה זה לא היה חוקי?

 32 סעיף) אחרת לרשות מוסר שהחוק בתחום להחליט יכולה אינה היא לכן  היא כפוכה לחוק.  ת: לא.
ו"חוק השמירה על המקומות הקדושים" מחייב התייעצות עם הרבנות הראשית )תשכ"ז(, וכיון   (.יסוד לחוק

 לא התייעצו, אז להחלטת הממשלה אין תוקף.ש

 ש: אז שיתיעצמו ודי!

ת: אין הכוונה לסתם שיחה נימוסית כדי לצאת ידי חובה, אלא התייעצות מהותית ממשית אמיתית עם 
( וזה לא היה,הממשלה כבר החליטה מראש, 384\66נכונות אמת לקבל דבריהם ולהחליט על פיהם )בג"ץ 

לצערנו כל ההתנהלות הזאת היא לא   וכן עלול להיות בהחלטה הבאה.  .בוטלתומ בטלה  לכן החלטתה זו
 ישרה, לא הגונה, גם לא דמוקרטית.

ש: לגופו של עניין, מה הבעיה לתת חלק מן הכותל לרפורמים או לסוכנות היהודית, יעשו בה כאוות נפשם 
 ויפסיקו להטרידנו?

קדוש מקצה לקצה, הוא ציפור נפשה של האומה, שריד הכותל הוא   ת: אי אפשר "לתת" מה שלא שייך לנו.
בית מקדשנו, לב העם, שייך לקודש הקודשים של האומה. לחלק את הכותל הוא לקרוע את העם 

מי שמחליט, הוא רבונו של עולם, ולמעשה הרבנות הראשית, שברוך ד', אינה שבויה בתקציבים   לגזרים.
 ובאינטרסים, ואין עליה אלא ד' אלהיה.

 אבל הם מאיימים בבג"צים?ש: 

הם תמיד עשו זאת ולא הועיל להם, אלא הרבנים הראשיים עמדו איתנים נגדם: הג"ר   ת: לא לפחד.
אונטרמן, הגר"מ אליהו, הגר"א שפירא, מועצת הרבנות הראשית: הגר"ב זולטי, הגר"י ישראלי, הגרש"ז 

עמד איתן נגד כל הועד הלאומי ואיומי וכבר קדם להם מרן הרב קוק, ש  אוירבך, הגרי"ש אלישיב ועוד.
 הערבים לעשות בנו פוגרום.
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 ש: אם כן, אני מבין שהכותל אינו בעיה נקודתית אלא בעיה כוללנית...

זה ענין היסטורי ופסק לדורות, שעל הכותל אין מה לדון.זו זקיפות קומה של התורה של הרבנות   ת: ודאי.
ועוד ועוד. לא לשים  בים של מיליונים, ובענייני בטחון עם איראןגם מפחידים אותנו באובדן תקצי  הראשית.

 לב.

 ש: ובסיכום?

כמו שכתב רבנו הרב צבי יהודה בענין זה: "ואוי ואבוי לכל אשר יעיז   ת: לא מוותרים אפילו על מטר אחד.
 בו ד׳ יד והיתה, השם בחילול מקיפין ואין  לפגוע במשהו בחרדת קדושת כתלנו ואשר לו ואיתו.

וכולנו נתברך בברכת ד׳ מציון ונראה בטוב ירושלים, עיר הקודש והמקדש" )להלכות ציבור   .ובמשפחתו
 קח(.

 
 
 
 

 


