
  שמים שומו
  

 ומלואה תבל ותזעזע סופו ועד העולם מסוף שתישמע אדירה במחאה בזאת הננו
  הוהמחפיר הנוראה הפגיעה על

 ברסלב חסידי מגדולי וחשובי ,ארץ קצווי בכל ולתהילה לשם המפורסם וצדיק גאון בהאי
 פריס מחבר ,בשנים עשרות זה לעדרים א"זיע מברסלב ן"מוהר ק"הרה מתורת ומשקה הדולה

   הגדול המדרש בבית ברסלב כולל ראש ,"ן"מוהר ליקוטי" ק"הספה על "עמוקים מים"ו "בנחלים מעיינים"
  שמש ביתו בירושלים הקודש טהרת על וחינוך תורה מוסדות ונשיא מייסד ,ק"עיה בירושלים ברסלב דחסידי 

  הצדיק הגאון ה"ה

  א"שליט  רקרמ משה  רבי
 "בנים שובו" קהילת צעירימ וריקים פוחזים בליעל בני חטאים אנשים קמו אשר

   שפל באופן ,קודש שבת יום של בעיצומו עיר של ברחובה רצח וחמת מצח בעזות עליו והתנפלו
 .י"ה ,שבאומות הגרועים של התרבות בני בין אף כמוהו נראה ולא שמענ שלא ונבזי   

 'ה מותמלח וללחום צבאות 'ה קנאת לקנאות נפשו סרומ אשר על באתו זאת וכל

ãâð íáø òåãéä øáëù äìâúð åðåì÷ åúôøçå ùàøá ìë úåöåç õøåôë éøãâ úäøå äëìäå  

àèåçå àéèçîå èàùá ùôð úåøåîçá úåøåîçáù 
  חשובים דיינים וכמה כמה י"עכשמלה  ונתבררו נחקרו שהדברים וכפי

 .וכמפורסם כידוע גילוי דעת וקול קוראב הקודש בארץ ברסלב חסידי וחשובי זקני בכתובים כך על באו וכבר
 :ברית ומרשיעי זדים מאשרי אותם לכל חמורה באזהרה בזאת והננו

ìà åîãú íëùôðá éë åçéìöú çåëá íééãéä éãé åùò ÷éúùäì úà ìå÷ éàøé ä' íéëéìùîä íùôð ãâðî 
øåãâì øãâ ãåîòìå õøôá ãéîòäìå úãä ìò äìéú, ויוסיפו וכיוצא בהן רק יגבירו  ידוע תדעו כי פעולות כאלו

  התורה  עוד ועוד חיילים למלחמת מגן ומלחמת תנופה בכל עוז ותעצומות בעמידה על משמר שלימות
 .øùàëå åðòé åúåà ïë äáøé ïëå õåøôé, íëîò òåøæ øùá åðîòå ä' åðé÷åìà äìå' äòåùéä ,ובטהרתה בקדושתה 

  .א"בב גואל לציון ובא לחיים הזאת רצההפ את יגדור הוא והגודר פרצות בישראל
åðàáå ìò íåúçä ùãåç èáù òùú"æ  

  

  á÷òé øéàî èëùòø ïúð ùðîøáéì øæòìà éëãøî âéðò÷   
  שלמה אהרן גוטליב  גודלבסקי אליהו בורשטיין.שאברהם בונקרפנחס  אנשיןיצחק

  נרטייכ שמעון  מרדכי טורץ חשיןזלמןשלמה זילביגראלימלך  דורוןמשהארז

 יוסף פרץ  נחמן זאב פרנק בצלאל פרידמן מיימונימאיר אברהם יצחק מרמלשטיין כרמליצחקאברהם

  נתן שפירא  יעקב ליב שפירא  נחום דוב שפירא  נתן דוד שפירא יעקב קעניג  מנחם קירשבוים
  

ד"בס

 והזדעזעי ארץ

ואב על חילול התורה ועלכליבי 
צ רבי משה "נ הגה"ביזוי כבוד ידי

 עלנ "במסי ל עמדוא ע"שליט
היראה והקדושהו משמר התורה

מפאת קוצר הזמן טרם הוחתמו רבים מהרבנים ועוד חזון למועד  •    ב - החתימות לפי סדר א

ל"זצ רבי נחמן ישראל ח"בהגה

ה הר י  נ צ"ב ז רא  י שפ אל  ו מ ש י  ב ר רסם  פו מ ה  ל"צ רבי נחמן שלמה יצחק זצ"בהרה ל"צ 

ל"המקובל רבי בנימין זאב זצצ "בהגה

áúëî äøä úàî äàçî"ö  éáøשמעון שפירא èéìù"à 
הנני מצטרף להמחאה 

ח הגאון "שפגעו בכבוד הרה
א על "שליטמשה קרמר ' ר

שת ועמדו על כבוד קד
ת יעזור שכולם "מחננו והשי

ילכו בדרך הישר כפי 
שלימדנו רבינו הקדוש 

 א"ח זיע"הננמ


