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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

ֵחלב יצה"ר
חלק א

ולתורתו לה' הנאמנים ה' לדבר החרדים ע"י בחוצות נתפרסם הזה קונטרס
ישר וכל החלב, לערעור הנחוצים המכתבים עיקרי נלקטו ובו תשמ"ג בקיץ
לגמרי עצמו את ויפריש עצמו יזיר בטח הזה, בקונטרס יעיין אשר הולך
הנוראה השערוריה במקצת לו יתגלה הקונטרס ע"י כי בהמה, בשר מאכילת

הבשר. בענין שמתרחש

למודעי! דבריםוזאת הרבה עוד נתגלו כבר הזה הקונטרס כתיבת זמן שאחרי
שנתגלה הכאב גודל ביותר לו יבואר הזה מקונטרס ורק  החלב בפרשת נוראים

וד"ל. הפרשה בהתחלת גם כבר

זעירא פתחא
עבירהולאפרושי על עובר לאד שרואה כגו מאיסורא

מותר רשעו מפני או יודע שאינו מפני
שבכל רבו בפני אפילו אסור שהוא לו ולומר להפרישו

לרב. כבוד חולקי אי ה' חילול שיש יו"דמקו ושו"ע (טור
רמב) סי'

לשנאתכתב או החכמי את לבזות גדול עו "הרמב
חכמי תלמידי בה שביזו עד ירשל חרבה ולא
כלומר דבריו ובוזי אלקי במלאכי מלעיבי 'ויהי שנאמר
חלק לו אי החכמי את המבזה וכל דבריו מלמדי בוזי

עדי באו וא בזה ה' דבר כי בכלל והוא הבא לעול
אותו מנדי ובי"ד נידוי המבזה חייב בדברי אפי' שביזהו
זה שירצה עד אותו מתירי אי 'וכו אותו וקונסי ברבי

בשבילו שנידוהו החכ את(רמג סי' ש)
עועיי"ובשו יונה לרבינו ת"ובשע תשובה 'הל "ברמב

אימה המטילי אנסי של בדינ ועוד: ח' סי' מ"חו
.החיי באר חתת ונותני הצבור על

ואיומשפטי חוקי' פי על לעשות אלא התורה כבוד
.(פי"ד סנהדרי הל' "רמב)


דברימגישים הצבור לפני בעזה"י בזה אנו

וכו' הצדיק הגאו מכתבי שני ,המצודקי
נ"י לתלמידיו הוראתו א' מכתב ,א"שליט קאשוי ד"גאב
אשר  יצ"ו יגוטאטמאר דקהילת להרב ב' ומכתב

מאיורא. לאפרושי הוראתו לפר עשה כתורה

בדבראחרי הערעורי רבו אשר טובא, זמני זמ
הנ"ל הגה"צ ועמד ,מתק ואי הבשר, ניקור
נפשו וחיר גדולה ודרישה בחקירה בעצמו שבירר אחרי
בחטא מלהכשל למשמעתו ריו תלמידיו מנוע למע

.רח"ל החמור

והשתדלותושדעת התאמצות אחרי הי' שזה ,נקל לנבו
בצנעא נוע ודברי השפעה בדרכי רב זמ

וצ מרבני השתדלויות שאיואחרי ונתברר שוני דדי

עליה אשר אלו ע"י הראוי לתיקו העני להביא תקוה
.בזה לתק וביד האחריות

לאכולונשאר שלא ההוראה להוציא תוה"ק פ"ע החוב
.הכל שיתוק עד הבשר

בלבותחושבים לישרי להפיק צרי שזה אנו
כל יוד להבי ,התורה בדרכי ההולכי

לאשורו. העני

שתוכחתאולם ,האר שמלאה ההשחתה גודל מחמת
בראש שפל כה באופ נרמת חכ והוראת צדיק
בישיבה ויושב זק בדור מיוחד חכ וכבוד חוצות כל
הדור עמוד כח לשבור לעפר, מעופר לעדרי תורה מרבי

.בפר ועמידה גדר וגדירת מעו רבי בהשבת
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הוכשנפןורבני תורה מלומדי יש א לראת וכה כה
,החכמי בזיו ואת התורה עלבו את שיכאבו

פנינו. תכה בושה תגורו, לא מצות לקיי
מאורלכן של והתרעתו תוכחתו מכתב לזה לצר ראינו

נפשו, במירות עולמו שקנה בדורינו גדול ומוכיח
ה"ה הכלל, מעל השתיקה חרפת להיר כל מפני חת שלא

שליט"א בעק הלוי דוב משה רבי ר"האמת,מוה שלפי הג)
לעורר, שיש וממה מהמציאות קט חלק רק הנו במכתבו שנגע מה

(עתה לעת בזה אנו תפקימ

רבני",כן התאחדות אפי" של החלטה כתב יפחנו
הדברי מצב מעט להביננו ודיו ,העני לבירור הנוגע

לע"ע. ודב"ז ,וייהכ כל א על


- א -

נגדוזאת הוא בקורתנו בדברי המכוו אשר למודעי:
הצבורית הנהגה את שתפשו יחידי של הקבוצה
להתמצא והצליחו והחד התורה מודות והנהלת
נהיו והללו  מהרעגירונג, שונות "הנאה ב"טובות
ובזה ,דורשי ה הצבור טובת רק כאילו ,למתוכי

.הכל על מרות מטילי

עלובנוסף א ,'ב'טעראר חתת מטילי הנ כ על
שיראי רק לא זה ידי על אשר ,רבני
עצמית ודעה עמדה לנקוט וכ"ש בשער, להוכיח ופוחדי
דרכ מערבולת לתו חבינ כרחשבעל ג אלא נקי',

.הנלוזה ורצונ
נגדועד שנעשה מה לדוגמא, נקח ,אלמות מגיע כמה

שתפו השולטי אשר  המו"צ ובנו מפור רב
 הניקור פרצת את לתק כאילו שהקימו ועד בתו אותו
ברדיפת החלו מיד ראש, בכובד העני לתק וכשנגשו
של צורה על לחתו הרב את והכריחו ,דרכי וכמה בכמה
כשרצו אלא בלבד זו ולא המצב, על דעתו נגד הכחשה
חלקי רק יכניו שלא ,השגחת שתחת במקולי לקבוע
הקיימת, מהמכשלה להנצל כדי ,ניקור צריכי שאינ
יאשבפרה עד נרגעו ולא זה, את לבטל מההנהגה נאלצו
ייט"ל דקהל הגדול ביהמ"ד כותלי בי גדול צבור לפני

התפילה באמצע ל"הנ המו"צ על התנפלו א'וומ"ב ביו)
(ויצא 'פרלאר בבזיו וזרק שלו והתפילי הטלית וחט

גנאי של לשונות וחירופי קולות כלבצירו ועל עליו
באיש רוח ק ולא בכשרות, הזהירות על המתריעי
ובעו"ה במעל. גניוה השרי ויד ולמנוע, למחות
ילכו בארובה וכומא  ברירה באי  נלכדי ההמוני
הללו להנהגות שהכח וכידוע ,עמה שנעשה מה כל אחרי
השחתותיה א על  מעמד ולהחזיק להתקיי שיוכלו
לה שיש ע"י רק הנ  לרבי לזמ מזמ המתגלות
פלתר בדברי עול המרעשת צייטונג, כתבעת
בבלבולי ביד המור הצבור את ומבלבלת
.דעת ומשבשת לב את שגונבת רועשת ופראפעגאנדע

גוכמו"כ זה, בנדונינו המשתלטת מההנהגה הקבוצה
עתונ ע"י את שפת אשר כהאחרי ה
המחשבות מהל את ומכוו המשתורר איד" דער" המכונה
חומר ריבוי ע"י ,וראשיה מהצבור הגדול חלק של
שרייבערלא לבלרי כמה ידי על המופ הפלתר
,העול בכל יהודי רבבות בבתי שבוע מדי בתדירות
אנחה קול כל ומשתיק הדעת, ובלבול יאאנדרלמו משרה

כראוי. בעול יישמע שלא תורה ודעת יהודי של

- ב -
איןפרצת עני בעצ הזאת בהקדמתינו מזדקקי אנו

,לזה שמביב השערוריות ובפרטי שלפנינו הניקור
שנתגלה הנורא העוות על ולהתריע לעורר ברצונינו כ"א
תוריי לעני ימתייח וצורה אופ באיזה עינינו, לנגד

מובהק מחכ ולהתעוררות חלב, כאיור ופשוט ברור
רוב את ומרגילי ושמחנכי מאיורא, לאפרושי בדור
כל כעת באנו לא כ כמו ה"י. כזאת להשחתה הדור
ועריצות נבלה בדברי נצבי יצאו אשר בריוני הני חשבו

ה'. מלחמת ולוחמי עליו קדוש נגד

כללגם פו "בא" די איז ווער והוכיח, להתווכח לא
 ביללע ווא הינט די דא זענע ווער או ,ישראל

 צייט גאנצע ה"איד"ישיט)די תרהפל של השוי על(פתג 
ההשמצה את בדורינו שחידשו הללו עינו בא איזה
על שווארצע" "די ,בכינוי טוהבונדי מהציוני והזלזול

.ישראל אמוני שלומי

- ג -
דבריוכמובן שטפו ע ,עטינו ולנבל להטפל נבא לא

כל את שמלאה דעת וגניבת השמצה נרגנות
הזאת. לעת עולמינו חללי

עלובמיוחד שנו ,חרפה המלא ל"הנ העת" מ"כתב
משארית קוראי המוני את מפט שהוא מה
מלאה דרכו עוד והנכריות, הציונות ורגשות בדעות ישראל
עיקר וממנו ,החיי באר חיתתה ונתינת רשעות מרמה,

.הנותרה לשארית לדור הכנה

הוראה,קובעים ואי תורה אי כאילו ,בעול מציאות
דר איהוא העתו רק ,נימו ולא אר

ומגביה רמי משפיל ,הוראה כל ומכריע בכל הקובע
חטא ויראי אמיתיי ת"ח מבזה ומלבי מבייש ,שפלי
הציוני מכתות שקר של גדולי ומכתיר מרומ ,ימא

.רח"ל ,למיניה

מדברתועליהם לשו חלקות שפתי צווח: הכתוב
לנו. אדו מי אתנו שפתינו אמרו אשר גדולות

אתולכל בהשוותו יפיק ויושר, אמת המבקש דעת ב
,נשמעי בנחת אשר חכמי דברי ,כהוית הדברי

.ברהבה להארי ולמותר ,שכנגד אלו ודברי

- ד -
בכלאך למחות מישראל א"כ על חובה האחת, זאת על

כל שעל ,לאחרונה שנתחדש החוצפה על ועוז תוק
ואלו התקלה בעלי באי ,שמוכיחי ואשמה תביעה
,יד תחת הזמני במש שנתהוי הקלקולי שאחריות
ע"זי מאטמאר הקדוש מר הדור בגדול קלקלת ותולי
המשי למע קלונ לכות ז"ל בו ידייהו לכפורי
עלבו על שמי מאימת פחד ללא ,לב ושרירות בקלקול
ישמרנו. ה' ,ביקרייהו תבע שקוב"ה באר אשר הקדושי

- ה -
היודואולם הקוראי לפני לברר ההכרח מ זאת

מצבינו את להבינ כדי ,העני לכל העיקרי
.הנכו

רקיש אלא הרודפי אצל החלב ניקור עני שאי לדעת,
אחת להפטר  שהוא, ,הכללית במטרת אחד כפרט
לא למע  בשער ממוכיחי ,בפר מעומדי ולתמיד
המוחלטת שליטת את ומונעי בדרכ מעומדי יופרעו

.קודש ע ראשי על יעתופ

ומכיוןהשני כל במש הי' שליט"א מקאשוי שהגה"צ
כפו שאינו ,ויראה תורה כח של עיקרי שייר
ויותר יותר שנחפזו האחרונות בשני וביחוד ,לאלמות
שהגיעו עד היהדות, ודיי בכמה הצבור חיי את לדרדר
,הארורה ציונות בעני ג הצבור את לקלקל לאחרונה
אשר המרכזית והמכות והאישיות ומטרותיה, העניינ
שיזמו ממה הרבה מה שמנעה וכו' לכל קשר אמר לא

שליט"א. מקאשוי צ"הגה הי' לעשות,

הצלה"כן" חבורת בדבר והשערוריות הפרצות בעני הי'
וכ ,רח"ל שבת לחילול ראש קלות ע"י שנשתלשל
לאנשי "מילדות" אומנות הנשי מלאכת בלימוד נמצא
והגנה שמירה של, הכוזב רוח הנליזה ובדבר 'וכו אברכי
,הציוני הנבלי בחירת בשערורית עתה וזה עצמית,
,החרדי במרכזי כבוד לה ולחלוק ואלדזאר, קאטש
הכלליות בבחירות וולב ,רב בית של תינוקות ולפני
הפועל התדרותהציונית, ע אחת יד עשו באמעריקה
עבור וכו' והנגררי הבוגדת והאגודה המזרחי
החלשת היינו: הכופרת, המדינה של הברורי יהאינטרע

אמעריקה, של הפרעזידענט של נגד)הכח עמדה (שנקט
ה כל את וארגנוהמנגדת הפארטיי למע שיבחרו צבורי

הנהלת השתתפה ,ולחרפתינו "הדעמאקראטי" אותו
וקלויזענבארג בעלז ע יחד בעני אטמאר והנהגת
על במפורש, שלה העתוני כל ושמחו צהלו ואכ וכדו'.

,היהודי הבוחרי בכח הציונית המדינה (וכיוב"זהצלחת
(ועוד .עוד

שהגה"צכה בעניני או ,להדיא רבי מאבקי התנהלו
ועי"ז האחרי ע עליה חתימתו נת לא מקאשוי

מזימות. נכשלו

שהצטרפווהמשתלטים רבני פק מלהפר נמנעו לא
במודעה ,א"שליט מקאשוי צ"הגה אל
נפש ובשאט ובזדו ,"האר מ אעביר הטומאה רוח "ואת
וער א"ד כל ללא קהפ וביטלו ,מדבריה להיפ פעלו
בחתימת הודעה פרמו בושה וללא דהוא, כל

.הרבני של להאיור "ביטול "כתב הארגעניזאציע

צ"אוהגה"שליט ונזהרמקאשוי דו נאנק הזמ כל אשר)
(הירו מפחד יאבפהר מדבריחוצב בקול יצא

שחובה ,ו"יצ בוויליאמבורג הידועה בדרשתו אש להבות
לשבור ,מאמציו בכל להשתדל יהודי כל על התורה ע"פ
ע ראשי על ברשעות עישפו ,העכשווית ההנהגה את
את לגרש והחובה ,הרבני דעת את בבזיו יורומ ,קודש
יראי לאברכי זאת ולמור הצבור מהנהגת הללו אלימי
יצטרכו כ יעשו לא שא להרתיע יוהו ,תורה ובני 'ה
.רח"ל כליו בכנת היהדות שכל מפני ,מכא לעקור ח"ו

שמעולליוהרדיפות והעריצות ההשחתה והעלילות,
וגלימ למה יוכיחו ,שלפנינו בהעני הללו
מהשפעת ,בשחיתות הרבי נלכדי כמה ועד ,המה
שמ 'אפי אשר כזה באופ ודיקטאטוריע. הטעראר ומפחד
שהתקיפי ,הבוגדי וליובאוויטש בעלז נגד נהגו לא מזה

.עמה המה מלחמה במצב כאילו ,מתיימרי

ובמאבקיםנגד האחרו במאבק ובפרט הנזכרי
,הידועי הציוני המנוולי בחירת

נהיה אמיתי רב שדברי דקדושה, הטרא כח התגברה
לצבור וחדר הבקיעה וג ,הרחבי לחוגי השפעה לכח
לא שלה הראשות וא ,יד על המדוכא הע"י אטמאר

.בעד להג יכלה ולא הועילה

אחרילכן ימי כשבוע  ,ליד הניקור עני כשהזדמ
המציאה את ראו קודש, להבות חוצבת הדרשה
מתחת הנשמטת הקרקע להציל כדי עליה ונפלו
כפי ,חרמה למלחמת כוחותיה כל את ואימצו ,רגליה
להשתחרר הזמ הגיע שעכשיו בגלוי המה שאומרי

."בשער מהמוכיחי

ואכזאת בו, נמצאי שאנו האמיתי המצב פני הוא
הרב כמו זקני פני א ,הזאת לעת נחריש

מאי חרדו ולא נהדרו לא שליט"א מקאשויולא ,הדי מת
גדר לגדור כנגד לעמוד יוכל מי ,'ה חילול על חשו
שיוזמי מה כל מה יבצר לא ח"ו וא"כ ,בפר ולעמוד

.באי אנו ואנא ה"צ, כר לחבל

- ו -
בעניומי מבקיאות שרחוק מי 'אפי  יבי לא פתי

הרב לפני 'שהי נפש המירות גודל  הנוכחי
וכבוד דממונא בדררא להוכיח זה בצעדו א"שליט מקאשוי
הבזיו למראה נפש, כל תשתוחח ומה .צבורי לרוב הנוגע
ע בראשה והעומדי בירושל "העדה" התייחות של
שני לנו שאי הדור, מגדולי מיוחד אחד לנגד ,עתונ
 לצד נ"יבמ שהתייצב הזמ רחוק לא ועדיי דוגמתו,
את חייבו לא ואי ,טובה והכרת וד"א הערכה מדת והיכ
מי את הפכו ואי תורתו, דעת לשאול שעליה עצמ
ואי שקר, שפתי אלמנה ל"ת כדא"ח אצל הי' שדבריו
של הפראפעגאנדע והא בדבר, לנוגעי עצמ חשדו לא
רק הוא ,"ורמי דייני רבני חכמי תלמידי בזיו

.שמאל לצד כשנוגע

- ז -
לנוהביטו עוללו בתוכחה ישמוא מה וראו

וחילול ובזיו חרפה עלינו לגולל ,בעקשנות
ובראש ,למיניה ממשנאינו ובוז בלעג שבבונו כבודינו,
שמקיימי ומגדפת, המחרפת הבעלזאית והכת האגודה

הכתוב ט)את תהילי)חללי ומכאוב רדפו הכית אשר
וכו'. עונ על עו תנה יפרו

- ח -
לתיקווהנו ההתעוררות אחרי וג שהיות להעיר,

רפיונ על התוודו לא הבשר כשרות קלקול
פלטה הזמ שבמש אע"פ  הידיעה רוחו בהשגחה
על ומיהפר וג וקלקולי מכשולות על האישור פיה
 ,וד"ל תיקו הצרי על מוכיחי וכו' חדשי תיקוני
ומידות התורה בדרכי שאינה התנהגות רואה לכל וגלוי
עוד וכל ,נאמנות חזקת איתרעי לזאת ,חכמי
הצרי תוק שאכ יאשרו לא המכשלה על שהמעוררי
איש כל בעיני הכשרות חזקת שיוחזר יתכ אי ,תיקו

.הול ישר

- ט -
שוללאנו תלכו אל אנא ישראל אמוני לשלומי קוראי

ולא לפחוד ולא ,התורה פי על שאינה הנהגה אחרי
.לשו ובעלי זרוע מבעלי להרתע
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הוכשנפןורבני תורה מלומדי יש א לראת וכה כה
,החכמי בזיו ואת התורה עלבו את שיכאבו

פנינו. תכה בושה תגורו, לא מצות לקיי
מאורלכן של והתרעתו תוכחתו מכתב לזה לצר ראינו

נפשו, במירות עולמו שקנה בדורינו גדול ומוכיח
ה"ה הכלל, מעל השתיקה חרפת להיר כל מפני חת שלא

שליט"א בעק הלוי דוב משה רבי ר"האמת,מוה שלפי הג)
לעורר, שיש וממה מהמציאות קט חלק רק הנו במכתבו שנגע מה

(עתה לעת בזה אנו תפקימ

רבני",כן התאחדות אפי" של החלטה כתב יפחנו
הדברי מצב מעט להביננו ודיו ,העני לבירור הנוגע

לע"ע. ודב"ז ,וייהכ כל א על


- א -

נגדוזאת הוא בקורתנו בדברי המכוו אשר למודעי:
הצבורית הנהגה את שתפשו יחידי של הקבוצה
להתמצא והצליחו והחד התורה מודות והנהלת
נהיו והללו  מהרעגירונג, שונות "הנאה ב"טובות
ובזה ,דורשי ה הצבור טובת רק כאילו ,למתוכי

.הכל על מרות מטילי

עלובנוסף א ,'ב'טעראר חתת מטילי הנ כ על
שיראי רק לא זה ידי על אשר ,רבני
עצמית ודעה עמדה לנקוט וכ"ש בשער, להוכיח ופוחדי
דרכ מערבולת לתו חבינ כרחשבעל ג אלא נקי',

.הנלוזה ורצונ
נגדועד שנעשה מה לדוגמא, נקח ,אלמות מגיע כמה

שתפו השולטי אשר  המו"צ ובנו מפור רב
 הניקור פרצת את לתק כאילו שהקימו ועד בתו אותו
ברדיפת החלו מיד ראש, בכובד העני לתק וכשנגשו
של צורה על לחתו הרב את והכריחו ,דרכי וכמה בכמה
כשרצו אלא בלבד זו ולא המצב, על דעתו נגד הכחשה
חלקי רק יכניו שלא ,השגחת שתחת במקולי לקבוע
הקיימת, מהמכשלה להנצל כדי ,ניקור צריכי שאינ
יאשבפרה עד נרגעו ולא זה, את לבטל מההנהגה נאלצו
ייט"ל דקהל הגדול ביהמ"ד כותלי בי גדול צבור לפני

התפילה באמצע ל"הנ המו"צ על התנפלו א'וומ"ב ביו)
(ויצא 'פרלאר בבזיו וזרק שלו והתפילי הטלית וחט

גנאי של לשונות וחירופי קולות כלבצירו ועל עליו
באיש רוח ק ולא בכשרות, הזהירות על המתריעי
ובעו"ה במעל. גניוה השרי ויד ולמנוע, למחות
ילכו בארובה וכומא  ברירה באי  נלכדי ההמוני
הללו להנהגות שהכח וכידוע ,עמה שנעשה מה כל אחרי
השחתותיה א על  מעמד ולהחזיק להתקיי שיוכלו
לה שיש ע"י רק הנ  לרבי לזמ מזמ המתגלות
פלתר בדברי עול המרעשת צייטונג, כתבעת
בבלבולי ביד המור הצבור את ומבלבלת
.דעת ומשבשת לב את שגונבת רועשת ופראפעגאנדע

גוכמו"כ זה, בנדונינו המשתלטת מההנהגה הקבוצה
עתונ ע"י את שפת אשר כהאחרי ה
המחשבות מהל את ומכוו המשתורר איד" דער" המכונה
חומר ריבוי ע"י ,וראשיה מהצבור הגדול חלק של
שרייבערלא לבלרי כמה ידי על המופ הפלתר
,העול בכל יהודי רבבות בבתי שבוע מדי בתדירות
אנחה קול כל ומשתיק הדעת, ובלבול יאאנדרלמו משרה

כראוי. בעול יישמע שלא תורה ודעת יהודי של

- ב -
איןפרצת עני בעצ הזאת בהקדמתינו מזדקקי אנו

,לזה שמביב השערוריות ובפרטי שלפנינו הניקור
שנתגלה הנורא העוות על ולהתריע לעורר ברצונינו כ"א
תוריי לעני ימתייח וצורה אופ באיזה עינינו, לנגד

מובהק מחכ ולהתעוררות חלב, כאיור ופשוט ברור
רוב את ומרגילי ושמחנכי מאיורא, לאפרושי בדור
כל כעת באנו לא כ כמו ה"י. כזאת להשחתה הדור
ועריצות נבלה בדברי נצבי יצאו אשר בריוני הני חשבו

ה'. מלחמת ולוחמי עליו קדוש נגד

כללגם פו "בא" די איז ווער והוכיח, להתווכח לא
 ביללע ווא הינט די דא זענע ווער או ,ישראל

 צייט גאנצע ה"איד"ישיט)די תרהפל של השוי על(פתג 
ההשמצה את בדורינו שחידשו הללו עינו בא איזה
על שווארצע" "די ,בכינוי טוהבונדי מהציוני והזלזול

.ישראל אמוני שלומי

- ג -
דבריוכמובן שטפו ע ,עטינו ולנבל להטפל נבא לא

כל את שמלאה דעת וגניבת השמצה נרגנות
הזאת. לעת עולמינו חללי

עלובמיוחד שנו ,חרפה המלא ל"הנ העת" מ"כתב
משארית קוראי המוני את מפט שהוא מה
מלאה דרכו עוד והנכריות, הציונות ורגשות בדעות ישראל
עיקר וממנו ,החיי באר חיתתה ונתינת רשעות מרמה,

.הנותרה לשארית לדור הכנה

הוראה,קובעים ואי תורה אי כאילו ,בעול מציאות
דר איהוא העתו רק ,נימו ולא אר

ומגביה רמי משפיל ,הוראה כל ומכריע בכל הקובע
חטא ויראי אמיתיי ת"ח מבזה ומלבי מבייש ,שפלי
הציוני מכתות שקר של גדולי ומכתיר מרומ ,ימא

.רח"ל ,למיניה

מדברתועליהם לשו חלקות שפתי צווח: הכתוב
לנו. אדו מי אתנו שפתינו אמרו אשר גדולות

אתולכל בהשוותו יפיק ויושר, אמת המבקש דעת ב
,נשמעי בנחת אשר חכמי דברי ,כהוית הדברי

.ברהבה להארי ולמותר ,שכנגד אלו ודברי

- ד -
בכלאך למחות מישראל א"כ על חובה האחת, זאת על

כל שעל ,לאחרונה שנתחדש החוצפה על ועוז תוק
ואלו התקלה בעלי באי ,שמוכיחי ואשמה תביעה
,יד תחת הזמני במש שנתהוי הקלקולי שאחריות
ע"זי מאטמאר הקדוש מר הדור בגדול קלקלת ותולי
המשי למע קלונ לכות ז"ל בו ידייהו לכפורי
עלבו על שמי מאימת פחד ללא ,לב ושרירות בקלקול
ישמרנו. ה' ,ביקרייהו תבע שקוב"ה באר אשר הקדושי

- ה -
היודואולם הקוראי לפני לברר ההכרח מ זאת

מצבינו את להבינ כדי ,העני לכל העיקרי
.הנכו

רקיש אלא הרודפי אצל החלב ניקור עני שאי לדעת,
אחת להפטר  שהוא, ,הכללית במטרת אחד כפרט
לא למע  בשער ממוכיחי ,בפר מעומדי ולתמיד
המוחלטת שליטת את ומונעי בדרכ מעומדי יופרעו

.קודש ע ראשי על יעתופ

ומכיוןהשני כל במש הי' שליט"א מקאשוי שהגה"צ
כפו שאינו ,ויראה תורה כח של עיקרי שייר
ויותר יותר שנחפזו האחרונות בשני וביחוד ,לאלמות
שהגיעו עד היהדות, ודיי בכמה הצבור חיי את לדרדר
,הארורה ציונות בעני ג הצבור את לקלקל לאחרונה
אשר המרכזית והמכות והאישיות ומטרותיה, העניינ
שיזמו ממה הרבה מה שמנעה וכו' לכל קשר אמר לא

שליט"א. מקאשוי צ"הגה הי' לעשות,

הצלה"כן" חבורת בדבר והשערוריות הפרצות בעני הי'
וכ ,רח"ל שבת לחילול ראש קלות ע"י שנשתלשל
לאנשי "מילדות" אומנות הנשי מלאכת בלימוד נמצא
והגנה שמירה של, הכוזב רוח הנליזה ובדבר 'וכו אברכי
,הציוני הנבלי בחירת בשערורית עתה וזה עצמית,
,החרדי במרכזי כבוד לה ולחלוק ואלדזאר, קאטש
הכלליות בבחירות וולב ,רב בית של תינוקות ולפני
הפועל התדרותהציונית, ע אחת יד עשו באמעריקה
עבור וכו' והנגררי הבוגדת והאגודה המזרחי
החלשת היינו: הכופרת, המדינה של הברורי יהאינטרע

אמעריקה, של הפרעזידענט של נגד)הכח עמדה (שנקט
ה כל את וארגנוהמנגדת הפארטיי למע שיבחרו צבורי

הנהלת השתתפה ,ולחרפתינו "הדעמאקראטי" אותו
וקלויזענבארג בעלז ע יחד בעני אטמאר והנהגת
על במפורש, שלה העתוני כל ושמחו צהלו ואכ וכדו'.

,היהודי הבוחרי בכח הציונית המדינה (וכיוב"זהצלחת
(ועוד .עוד

שהגה"צכה בעניני או ,להדיא רבי מאבקי התנהלו
ועי"ז האחרי ע עליה חתימתו נת לא מקאשוי

מזימות. נכשלו

שהצטרפווהמשתלטים רבני פק מלהפר נמנעו לא
במודעה ,א"שליט מקאשוי צ"הגה אל
נפש ובשאט ובזדו ,"האר מ אעביר הטומאה רוח "ואת
וער א"ד כל ללא קהפ וביטלו ,מדבריה להיפ פעלו
בחתימת הודעה פרמו בושה וללא דהוא, כל

.הרבני של להאיור "ביטול "כתב הארגעניזאציע

צ"אוהגה"שליט ונזהרמקאשוי דו נאנק הזמ כל אשר)
(הירו מפחד יאבפהר מדבריחוצב בקול יצא

שחובה ,ו"יצ בוויליאמבורג הידועה בדרשתו אש להבות
לשבור ,מאמציו בכל להשתדל יהודי כל על התורה ע"פ
ע ראשי על ברשעות עישפו ,העכשווית ההנהגה את
את לגרש והחובה ,הרבני דעת את בבזיו יורומ ,קודש
יראי לאברכי זאת ולמור הצבור מהנהגת הללו אלימי
יצטרכו כ יעשו לא שא להרתיע יוהו ,תורה ובני 'ה
.רח"ל כליו בכנת היהדות שכל מפני ,מכא לעקור ח"ו

שמעולליוהרדיפות והעריצות ההשחתה והעלילות,
וגלימ למה יוכיחו ,שלפנינו בהעני הללו
מהשפעת ,בשחיתות הרבי נלכדי כמה ועד ,המה
שמ 'אפי אשר כזה באופ ודיקטאטוריע. הטעראר ומפחד
שהתקיפי ,הבוגדי וליובאוויטש בעלז נגד נהגו לא מזה

.עמה המה מלחמה במצב כאילו ,מתיימרי

ובמאבקיםנגד האחרו במאבק ובפרט הנזכרי
,הידועי הציוני המנוולי בחירת

נהיה אמיתי רב שדברי דקדושה, הטרא כח התגברה
לצבור וחדר הבקיעה וג ,הרחבי לחוגי השפעה לכח
לא שלה הראשות וא ,יד על המדוכא הע"י אטמאר

.בעד להג יכלה ולא הועילה

אחרילכן ימי כשבוע  ,ליד הניקור עני כשהזדמ
המציאה את ראו קודש, להבות חוצבת הדרשה
מתחת הנשמטת הקרקע להציל כדי עליה ונפלו
כפי ,חרמה למלחמת כוחותיה כל את ואימצו ,רגליה
להשתחרר הזמ הגיע שעכשיו בגלוי המה שאומרי

."בשער מהמוכיחי

ואכזאת בו, נמצאי שאנו האמיתי המצב פני הוא
הרב כמו זקני פני א ,הזאת לעת נחריש

מאי חרדו ולא נהדרו לא שליט"א מקאשויולא ,הדי מת
גדר לגדור כנגד לעמוד יוכל מי ,'ה חילול על חשו
שיוזמי מה כל מה יבצר לא ח"ו וא"כ ,בפר ולעמוד

.באי אנו ואנא ה"צ, כר לחבל

- ו -
בעניומי מבקיאות שרחוק מי 'אפי  יבי לא פתי

הרב לפני 'שהי נפש המירות גודל  הנוכחי
וכבוד דממונא בדררא להוכיח זה בצעדו א"שליט מקאשוי
הבזיו למראה נפש, כל תשתוחח ומה .צבורי לרוב הנוגע
ע בראשה והעומדי בירושל "העדה" התייחות של
שני לנו שאי הדור, מגדולי מיוחד אחד לנגד ,עתונ
 לצד נ"יבמ שהתייצב הזמ רחוק לא ועדיי דוגמתו,
את חייבו לא ואי ,טובה והכרת וד"א הערכה מדת והיכ
מי את הפכו ואי תורתו, דעת לשאול שעליה עצמ
ואי שקר, שפתי אלמנה ל"ת כדא"ח אצל הי' שדבריו
של הפראפעגאנדע והא בדבר, לנוגעי עצמ חשדו לא
רק הוא ,"ורמי דייני רבני חכמי תלמידי בזיו

.שמאל לצד כשנוגע

- ז -
לנוהביטו עוללו בתוכחה ישמוא מה וראו

וחילול ובזיו חרפה עלינו לגולל ,בעקשנות
ובראש ,למיניה ממשנאינו ובוז בלעג שבבונו כבודינו,
שמקיימי ומגדפת, המחרפת הבעלזאית והכת האגודה

הכתוב ט)את תהילי)חללי ומכאוב רדפו הכית אשר
וכו'. עונ על עו תנה יפרו

- ח -
לתיקווהנו ההתעוררות אחרי וג שהיות להעיר,

רפיונ על התוודו לא הבשר כשרות קלקול
פלטה הזמ שבמש אע"פ  הידיעה רוחו בהשגחה
על ומיהפר וג וקלקולי מכשולות על האישור פיה
 ,וד"ל תיקו הצרי על מוכיחי וכו' חדשי תיקוני
ומידות התורה בדרכי שאינה התנהגות רואה לכל וגלוי
עוד וכל ,נאמנות חזקת איתרעי לזאת ,חכמי
הצרי תוק שאכ יאשרו לא המכשלה על שהמעוררי
איש כל בעיני הכשרות חזקת שיוחזר יתכ אי ,תיקו

.הול ישר

- ט -
שוללאנו תלכו אל אנא ישראל אמוני לשלומי קוראי

ולא לפחוד ולא ,התורה פי על שאינה הנהגה אחרי
.לשו ובעלי זרוע מבעלי להרתע
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האמת.אי-ה עבור יהודי של נפש מירות
תחתאי-ה ,חנ על ועשוקי נרדפי להציל המירות

.הר יתיוהמ למשחיתי ייאמר טוב. דרש
תורה,אי-ה בני של וערכ ,האברכי של ההרגשי

וכל פני ועז אלי כל לפני ראש ישפילו אשר
.לנהל יציצו אשר או פועלי

מאוד.אי-ה ובכל נפש בכל אזהרת

- י -
בשתיוכי כשאוחזי יהדות, להעמיד אפשר כ

הדור: חורבנות
תוכחה.א. קבלת ואי האמת, על הודאה אי
ורצו.ב פחותה הנהגה אחרי עצומות בעיני להגרר

החורבנות שורש הנ שה פארטיי. של יואונטערע
טיוהשניאורי האגודה כמו הדור, מחריבי כיתות של

.ומהמונ מה ישמרנו 'ה ,והבעלזאי
אלוובאיזה בשרשי ה ג האוחזי  רשאי זכות

עי"ז ידימפ כ על ונו ,זולת להוכיח 
הללו. הכתות נגד המאבק כח

- יא -
פאנו מועד, בעוד ולתק לשוב להאחראי קוראי

מהעול יישכח שהעני ידמו אל ח"ו. תאחרו
כל מתחת לצו האמת מטבע כי ,הדברי וישתקעו

להעלימו. אד בני שעמלי ,וייהכ
הפושפת שקר לשו ארגיעה ועד לעד תכו אמת

יעמוד. צדיקי ובית ואינ רשעי

- יב -
קוראי.ולתלמידי אנו זי"ע אטמארמ הקדוש מר

הגדולשישימו פרוב לנו שהנחיל הלימוד את לב על
ממאמר האחרוני ימניב ובפרט משה ויואל
יונותבנ נל דר לדעת המדריכנו שבועות, שלש

זו. לישראל צרה בעת עלינו העוברי
המירותהנאטום על ,התמידית לתביעתו אזנינו

האמת. לנקודת

- יג -
אתחובתינו המכנת ההנהלה להוריד חוצ לצאת

את בשני עשרות זה ומחבלת השארית

הקימ הקדוש מר אשר הע"י אטמאר קהל הצבור
מקאשוי ממר ל"הנ הלכה קכפ  נפשו במירות
ודי נגד חרמה במלחמת לצאת עלינו וביחוד שליט"א.
"איד דער" בזיו המכונה פלתר הכתב הוא ,כח
.רח"ל עתידו כומ ישראל של מצב את ומהר שמערער

- יד -

איפה:הדרישה היא

בדבר,להושיב נוגעי שאינ מובהקי מחכמי ד"בי
הפרצה תיקו  הנוכחי העני כל על לדו

.והרדיפה

- טו -

הגאוואנו מר של ושנותיו ימיו 'ה יארי תפלה,
ובריאותו כחו ויחזק שליט"א, מקאשוי הקדוש
בכלל מהמצב ודאגתו בלו על להתגבר אומ יויו
בפר ולעמוד גדר לגדור בעבוה"ק להמשי ויזכה ,ובפרט
ותורתו, 'לה פעלי ולהגביר ישראל, מערכות בראשות
וכו' עולבי ואינ הנעלבי על ז"ל אמר בו ויקויי

בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו

שזיכהויחד דברו עושי כח גבורי רבנ וחתני בני ע
ושאיפת מטרת אי אשר  מיוחדת בזכיה 'ה
כל שמלאו ומשרות יואינטרע וכבוד לשררה להתבות
התורה משמר על ורימ א כי  בזמנינו עול חללי
,בשני עשרות זה הפרצותי ולגדור מלחמתה ללחו
נטלו ומעול שמאז השנאה לכתר זכו כ מפני אשר

על"המוכיחי מאד הרבה שכר ,התועי מהמו בשער" 
.פעל פי

ולקבליזכו ,בגבורי 'ה במלחמת להמשי כלנו ונזכה
בבי"א. צדקנו משיח פני

פליטתעל ועל עמ שארית זקני ועל וכו' הצדיקי
.עמה חלקינו ושי רחמי נא יהמו ופריה

דשמיאוהי"ת ייעתא וישפיע עמו, פרצות יגדור
אחרו לדור גדולה לתשועה להיות ,לנשארי

כי"ר. אמ




