
 ט"תשע ס"חוהמ                            ד"בס

 ואתר אתר בכל די היקרים שלומינו אנשי עיםור אחים אל

 לבלבל זרה אש עלינו להצית עדינו והגיעו שיצאו הידועים אנשיםה ידי על יצאת ללהב שההבערה לאחר

 תיגרה ידי על הקדוש היום בעצם למחרתוו נדרי כל בליל הגדול מדרשינו בבית ישראל של תפילותיהם

 מאזכל אנ"ש המתפללים הקבועים, נפוצו לכל עבר להתפלל במקומות אחרים מפני הסכנה, אשר ו ומריבה

 הכה להכות ,מצפון נקיפות שום ללא ועוד ,נדרי כל בליל כזאת לעשות כהנה שמענו לא השואה שנות

  .הקדוש יום בליל ברית בני ידי על כזאת לראות הגענו לאן ואבוי אוי ,רחמנות כל אלל ונשים לאנשים ופצוע

 הסוכות חג בליל פתאום פתע בבואם זאת תיגרה עלינו הניף ושוב נדנה חרבו השיב לא המשחית ומלאך

 דם שפך עד רחם ללא והיכו ופצעו ,לשמוח נצטווינו אשר בעת ישראל של שמחתן בכך וגזל שמחתינו זמן

 .וירפאהו דברו לו ישלח ת"שהשי ,מדרשינו בית מתפללי מחשובי אחד של צלעותיו ושברו ממש

 מכל וחמסו הרסוו והמשרדים המדרש בית חדרי של הדלתות כל ושברו פרצוו חיללוהו ט"יו ליל בעצםו

 וזרעו המחשבים כל את טוב יום ליל של בעיצומו וגנבו והזיקו ושברו החלונות את וניפצו לידם בא אשר

 מעשיהם את ושילשו ,ופצוע מהכות נפשם שבעה לא ועדיין .מכך תזדעזע רואה עין כל אשר רב הרס שם

 הנשימה על המקשה 'זאג' המתפללים על והתיזו התורה קריאת באמצע ס"דחוהמ' א ביום הנלוזים

 מהמתפללים כמה את ז"בלע" שוקער"ב והזרימו המתפללים עלוספרי קודש רח"ל  כבדים חפצים והשליכו

 .דם שפך עד

ליטו ת כל זאת, החושאנשים הנ"ל יש להם מוסדות ובתי כנסיות מסודרים לעצמם, ולמר וידוע לכל,

 , וכל זה אך ורק להתגרות ומחלוקת בלבד.יכונהברסלב כל אשר בשם על בכוח הזרוע  להשתלט

 בגיבורים' ה לעזרת לצאת יגונה לא וההכרח מאד גדול הלום עד אחריהם שהשאירו וההרס הנזק והנה

 הוא אשר ישתנה שלא הקדוש רבינו ודרך גחלת על לשמור מנת על, הזה הקדוש הבית ולומדי מתפללי

 מנוחות מי על להתפללו ללמוד להמשיך ושיוכלו ,כידוע ואתר אתר בכל די שלומינו אנשי לכל לתועלת

להון רב  מוכרחים ובנפש בגוף הזה הקדוש הבית באי כל נפש להציל כדיוב, נפש ועוגמת הפרעה כל ללא

 דם על תעמוד לא משום בזה וישלהוצאות עו"ד שיעמדו על המשמר, והוצאות שמירה ועוד הוצאות רבות, 

 .עךר

 רוחינו חובלה כי  נא דעו, דור מדור המסורה ולדרכו אליו הקשורים הקדוש רבינו בני ורעים אחים כן על

מען כבוד ל לעשות העת הגיעהו ,אלו מסמרים דברים אוזן למשמע תבל ברחבי שלומינו אנשי כל ורוח

 בצל החוסה לכל ובפרט יכונה ישראל בשם אשר לכל נרגשת בקריאה יוצאים אנו לכן אשר ,הקדוש רבינו

 חלק ליטול יכולתו מכפי יותר אחד כל יתאמץ" הזה הקדוש הבית בוני הקדושים ותלמידיו ק"רביה קורת

 הדבר את לתקן הקורה בעובי שנכנסו המסורים לעסקנים סמך ואחי עזר לאחי נא והיו "הזה הקדוש בדבר

ומשמים ירחמו עלינו לבטל מעלינו כל הגזרות הקשות ובקרוב דידן יתגלה כבוד מלכותו  .טוב היותר צד על

 .עלינו ועל כל בני חי

 בצער ובדמע החתום על באנו

 

 

 גם אני מצטרף להנ"ל
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