
 בס''ד

קריאה קדושה
יום ב' לס' מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

מאד יחרד לבנו כשמענו כי ממשלת מדינת ליטא עומדת להתקין בבנין נטוש ושומם בלב בית החיים העתיק בווילנא מקום כינוסים 
והוללות ולהשקיע בו הון רב כדי שיהיה מקום משיכה להמונים ממדינתם ומרחבי העולם. 

והלא איסור זה מבואר בשו''ע יו''ד סי' שס''ח שיש בכך צער ובזיון נורא לנפטרים הטמונים בכל הביה''ח , ובפת''ש שם הביא 
משו''ת חת''ס יו''ד סי' של''ה שלא בלבד מקום שכבר קברו בו אלא כל השטח שנתקדש לביה''ח אסור בהנאה ואסור להשתמש בו 
שום תשמיש חול, דמחלל קדושת וכבוד ביה''ח והפוסקים האריכו בגודל החיוב המוטל על הצבור לעשות מה שבידם למנוע מהגויים 
מלעשות כן בבית החיים. )עיי'''ש בפת''ש משו''ת שיבת ציון  סי' ס''ב בארוכה( ופשיטא שבית החיים זה של עיר ואם בישראל כזאת 
שבה טמונים רבותינו הקדמונים שבית ישראל הולך לאור תורתם ומפיהם אנו חיים, שהאחריות מוטלת על כלל ישראל בכל מקום 
לעשות כל טצדקי לזעוק אל השלטונות להמנע מלחלל את המקום הקדוש הזה, ולעשות כל מיני השתדלות הראוי אצל המדינות שהם 

דרים בהם שלא יתנו יד לסייע בחילול מבחר קברינו, כי בנפשנו הוא.
וכל מי שבידו לפעול להצלת המקום הקדוש הזה ולהחזרת כל בית החיים הזה בגבולו הראשון בשלימות  לידי כלל ישראל לגדרו 

ולשמרו ולהחזיר כבודו כבתחלה, יבורך מפי עליון ויעמוד לו זכות קדושי עליון רבותינו הק' הטמונים שם, וימליצו טוב בעדו.
והננו פונים לממשלת ליטא ולממשלת ארה''ב אשר בצלה אנו חוסים, הצילו את מקום מנוחת אבותינו הקדמונים אשר הם הזכרון 
היחידי שנותר לנו מהחורבן הנורא בו נעקדו שש מאות רבוא הקדושים שהיו לאפר ולא באו לקבר ישראל. ואליהם אנו נושאים נפשנו 
לשפוך שיח לפני השי''ת במקומות הקדושים, ולהזכיר את זכרון הקדושים הי''ד. ואנו מתחננים אנא חוסו נא ואל תתנו יד להחריבם 

ולחללם. ותהיה זאת תפארתכם כשתחזירו את העושק לעמנו הנדכה והשבור, והבאתם עליכם ברכה. 

ג''א הנני מצטרף לדבריהם הברורים של הביד''צ שליט''א, על השמועה הנוראה כי באה לחלל קדושת ביה''ח בווילנא 
מנו''כ שרפי מעלה, ובמר נפשי אקרא לכל שבידו להשתדל ולפעול להחזרת ביה''ח בשלימותו בכל גבולו מסביב, 

ויבורכו מפי  עליון כל העושים והמעשים, ויקויים הפסוק לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו',



translation

By the Grace of God

a Holy Proclamation
Monday of the week of the Torah reading: ‘How goodly are your tents, O Jacob; and your 

tabernacles, O Israel!’ (i.e. Monday, of the week when it’s read the Torah Portion of Pinchas, which 
contains the above-mentioned passage – it’s customary in Rabbinic decrees and letter to list the 

date in that format).

We were horrified to hear that the government of Lithuania intends to renovate an abandoned 
building in the heart of the ancient cemetery of Vilna, and turn it into a place of assemblage and 
entertainment; and invest a huge sum of money to make it into an attraction for the masses from 

their country and worldwide.

The prohibition against this is delineated clearly in Shulchan Aruch Y.D. 268, where it’s stated that 
this causes terrible anguish and disgrace to the departed souls buried throughout the cemetery. 
PT”Sh ad loc quotes CS”S Y.D 235, who states that not only the exact spot that was used for burial is 
considered consecrated for the dead, but it is even forbidden to derive any benefit from the whole 
area of the cemetery, or use it in any trivial way; this defiles the sanctity and honor of the cemetery. 

The Halachic arbiters have written at length about the tremendous obligation incumbent upon the 
public to do whatever they possibly can in order to stop the nations from doing this to a cemetery 

(see PT”Sh in the name of Shivas Tzion 62 in length).

It’s clear that a cemetery such as this one, of such a major Jewish city—where great luminaries 
who taught us the way of Torah and enlightened our lives are interred—the whole world Jewry is 
responsible to influence the authorities and stop them from desecrating this holy ground. People 
must do everything possible in their own countries, to intervene that their government shall not to 

support the desecration of these choice graves—for this affects us all!

Whoever is capable to act in order to save this holy place, and to effect a return of the whole 
cemetery to its original boundaries, so that the Jewish people can guard and protect it, and restore 
it to its original glory, shall be blessed from above. The merit of the holy saints therein interred shall 

protect him, while they intercede in Heaven on his behalf.



We hereby beseech the Lithuanian government, and our government of America where we live: 
Save our ancestors’ resting place, which is the only memorial we have after the terrible Holocaust 
that incinerated six million martyrs, who were made into dust and never received a Jewish burial. 
We rely on them when we pray to God in the sanctified places, and mention the memory of the 
martyrs. We beg of you: please have mercy, and don’t assist in their destruction and desecration. 
But returning these embezzled lands to our oppressed and broken nation will bring you glory and 

blessing.

Signed by:

rabbi Yisroel Chaim Menashe Friedman 
Head of the Rabbinic Court of Satmar 

rabbi shlomo Yehuda Weinberger 
Rabbinic Court member

rabbi Yekusiel Yehuada Fulop 
Rabbinic Court member

rabbi Chaim David Katz 
Rabbinic Court member

I concur with the clear statement of the Rabbis. Whoever hears the horrible plot to 
desecrate the sanctity of the Vilna cemetery, resting place of angelic men, is gripped 
with trembling and anger. I cry out in bitterness to whosoever is capable of influencing 
and effecting a complete restoration of the cemetery to its old boundaries. Whoever 

acts or campaigns for this cause shall be blessed from above. 

It is our fervent hope that the authorities heed our pleas and that the verse be fulfilled: 
‘They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain…

Written and signed in honor of the saints buried in the earth, whose teachings 
enlighten and guide us to this very day.

I signed on the Sabbate-eve of the Parsha-portion he reversed my outrage upon the 
Jewish people (Friday of the week of Pinchas), 5775. 

rabbi Yekusiel Yehuada teitelbaum 
Grand Rabbi of Satmar


