
בעזהי''ת

חודש מנחם אב תשע''ה לפ''ק

באנו בשורות אלו להביע את חרדתנו, בדבר שמועה לא טובה 
כי באה על תכניות שלטונות מדינת ליטא ועירית ווילנא לחדש את 
השימוש בבניני הספורט ובבנין הבילויים השומם ''קאנצערט האל'' 
שהקימו הקאמוניסטים בשטח בית העלמין הקדוש העתיק בוילנא 
היחיד  הקבורה  כמקום  שנה  מאות  מארבע  למעלה  משך  ששימש 
לדורותם,  ישראל  מגדולי  רבים  נטמנו  ובו  זו,  לאלקים  גדולה  בעיר 
קדושי עליון שרפי מעלה שמימיהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים, 
אשר רבו מלספור ובתוכם הגאון בעל באר הגולה, משפחת הגר''א 
ותלמידיו הגאונים, רבי זלמל'ע וואלוז'ינער, הגאון יעקב, החיי אדם, 

זי''ע.

לשיפוץ  ועצום  רב  הון  לכך  הקצו  שהשלטונות  אלא  עוד  ולא 
המבנים הנטושים והרעועים מחמת יושנם, מה שמלמד על תכניות 
העלולות בוודאות להרחיב ח''ו את מימדי הפגיעה בבית חיים קדוש 

וקדום זה.

ואיככה נוכל לראות כבלע את הקודש ולהחריש אל מול הפיכת 
מקום קדוש ונורא אשר כזה למרכז אדיר של הוללות וקלות ראש 
בית  כל  כי  וברור  ופשוט  הקודש.  וחילול  נורא  בזיון  בזה  יש  אשר 
הקברות בכל גבולו הישן המקורי בקדושתו הוא עומד. וכבר הרעיש 
בזה מרן הגרח''ע זלה''ה באגרותיו הרבים שהריץ למען הצלת בית 
החיים דווילנא והכריע שאין מקום וסמכות להתפשר בזה כלל ועיקר.

והננו קוראים לכל מי שבידו להשתדל בכל מה דאפשר שיגיע 
לאוזני רשויות ליטא גודל כאב וזעקת כלל ישראל נוכח תכנית בזיון 
וחילול המקום הקדוש, כי גדול הכאב מאד, ולדרוש מהם שלא יגעו 
בבית החיים, ולהשיב כבודו כמקדם. ואשרי למי שיתאמץ להצלת 
ביה''ח הקדוש הזה חמדת ישראל, כמאמר הכתוב: ''לקדושים אשר 
ווילנא  קדושי  עפר  ישני  וזכות  בם''.  חפצי  כל  ואדירי  המה  בארץ 
ימליצו טוב בעד כל המסייעים להצלת מנוחת כבודם, ובמהרה נזכה 

לתחה''מ ולביאת משיח צדקנו אכי''ר.

אהרן משה שכטר
ישיבה ומתיבתא רבינו חיים ברלין

דוד פיינשטיין
מתיבתא תפארת ירושלים

ארי' מלכיאל קוטלער
בית מדרש גבוה לייקוואד

אשר קאלמאנאוויץ
ישיבת מיר

אלי' דוב וכטפוגל
ישיבת זכרון משה סאוט פאלסבורג

יוסף רוזנבלום
ישיבת שערי יושר

משה גרין
ישיבה ד'מאנסי

ראובן פיינשטיין
מתיבתא תפארת ירושלים – סטעטן איילנד

משה בראון
אגודת ישראל ד'וועסט לארענס

חיים דוב קעללער
ישיבת טעלז שיקאגא

אהרן פעלדמאן
ישיבת נר ישראל

שמואל קמינצקי
ישיבת פילדלפיא

כאב  וזעקת  להצלה  קורא  קול 
הישיבות  ראשי  גדולי  זקני  מאת 
העלמין  בית  מצב  על  שליט''א 
שהשלטונות  בווילנא  הישן 
הוללות  אתר  בו  לחדש  זוממים 

ענקי, היל''ת.

The Month Of Av 2015

The Snipisek Jewish Cemetery in Vilnius, Lithuania 

was established in 1487 and houses the remains of tens 

of thousands of Jews including some of the greatest 

scholars and sages of the Jewish people. Tragically, 

the location of the cemetery has made it a target for 

development and other uses which desecrate it.

As descendants and members of the heir community 

of Vilna, we have joined together to express our pain 

and sorrow at the desecration that has taken place 

in the past, and to protest any use of this sacred site 

other than for prayer and solemn reflection.

The world’s Rabbinic and Talmudic Seminaries and 

Congregations are the direct heirs of the spirituality 

and scholarship of the saintly people buried in 

Snipisek. The legacy that they left to us is a bedrock 

foundation which continues to guide us. We live today 

with their teachings as part of our heritage.

We ask Lithuanian Officials to affirm their respect for 

the dignity of the dead as an integral part of Western 

Civilization, of which Lithuania is an esteemed 

member. We call upon them to prevent any further 

incursions and uses of the Snipisek cemetery which 

would desecrate it.
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