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  הנפשחשבון 
  על מצב הדור

  

  קריאה להצלת כלל ישראל
קריאה קורעת לבבות לציבור 

  החרדי

  נפש  על  דורנו  זה  שעבר  את חשבון    כשעורכים
,   יהודיםמליון  7הזוועה  האיומה  כשאיבד  

שארית ,  ביניהם  הטובים  והיקרים  שבהם
,   וברוחבגשםכשהיינו  כולנו  שבורים  ,  הפליטה

  החפשית  נוכל ב"קיוינו  כולנו  שנגיע  לארה
  והצרות הזוועותלחיות  במנוחה  מאותן  

ונוכל  לחיות  חיים  יהודיים ,  שעברנו  שם
  .אמיתיים וטובים

, שהמציאות  שונה,    לנוהתברר  לדאבוננו    אך
  שקמו  בתוכנו ז"עי,  קא  כאן  החלה  הגלותשדו
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  אנשי  עולם שים  החרדי  אנהצבורבתוך  
שחדרו  למנהיגות  החרדית  והתלבשו ,  התחתון

הם  החלו  לסחור  בכל ,  הדתייםעל  הנושאים  
כדי  לנצל  זאת  לאינטרסים ,  הקדוש  לנו

  פני  יהודים מעמידיםהם  ,  השפלים  שלהם
ומי  יודע  מי (בכדי  שיסמכו  עליהם  ,  חסידיים

  את  כל  הצרות הגורמים,  האנשים  האלההם  
האם  לא  אלו  היו  החברים  של ,  והגואל

  דבר  החדיר שהבעל,  ש"הקאפוס  והנאצים  ימ
לסיים  את  העבודה  שעוד  נשארה  לו ,  אותם

  .) דמיםבשפיכותכשלא הצליח לחסל את הכל 
שהמנהיגים  היהודים ,    ידעוש"    ימהנאצים
  הם  אלו  שמחדירים  ביהודים  רוח החזקים
כוח  זה  הם  מצליחים  לשמור  על חיים  וב
  השותפים  שלהם  כאן  חדרו ואז,  שלימותו

לצרכים  החיוניים  של  אותם  היהודים  והם 
ביודעם  שיהודי  חרדי ,  שלהםהפכו  לדואגים  

, מוכן  לשלם  מחיר  יקר  עבור  שרותים  דתיים
  שהם  מקבלים  שירותים בטוחיםבכדי  להיות  

, מהודרים  בכדי  לקיים  את  המצוות  כתיקונם
, "`  קלי  ואנוהו  וגוזה  "אומרתורה  כפי  שהת

 תתהדר"  במצות  לפניו  התנאה"  דורשין  ל"וחז
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וכן ,  תפילין  נאים,  סוכה  נאה,  בפניו  במצות
  .ציצית והדומה לזה

  כל  המאמץ  שמזיעים לאחר  לדאבוננו    אבל
 ז"שעובדים  ע,  ומשלמים  מחירים  מופרזים

  לא  בטוחים  אם  מה  שקנו  אכן עדיין,    קשהכ"כ
ושלא ,  מזוזה,  תפילין,  יציתכשמדובר  בצ,  כשר

שכן  מדובר ,    המאכליםכשרותלדבר  על  
ראשית ,  שם  חדרו  אותם  הרשעים,  במסחר  ענק

  מבקשים  מחיר כשתמיד,  בשביל  לגרוף  הון
בכדי  לשלם  את ,  גבוה  מהרבה  מערכו  הריאלי

  שירות  טוב שיתנוובמקום  ,  הוצאות  ההשגחה
על  הכסף  שהם  מקבלים  בהעמדת  שוחטים 

 שיהיהלהיות  בטוחים  ,  ומשגיחים  טובים
שהקונה  יקבל  את ,  למהדרין  מן  המהדרין

מגיעים  אלו  ואינם  מוכנים  לקחת ,  המגיע  לו
ומעמידים  מספר  קטן  מאוד ,    טוביםמשגיחים

, וממהרים  אותם  שיספיקו  הרבה,  של  שוחטים
שהיו ,    כפי  שעשו  נגשי  פרעה  במצריםבדיוק

תספיקו  במהירות  את ,  צועקים  כלו  מעשיכם
וכשהשוחטים  מתלוננים  בפני ,  ם  עליכהמוטל

הרב  המכשיר  המקבל  אף  הוא  המחאה  שמנה 
  אז  הוא  אומר -  שזה  כשר  שיאשרבכדי  
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שמי  שאינו  יודע  לעבוד  במהירות ,  לשוחטים
בדרך  זו  השוחט  הוא ,    משאיתנהגעדיף  שיהיה  

בידיו  של  הקצב  המסוגל  להוציא  ממנו  את 
דבר  הגורם ,    זקוק  להםשהואמספר  השחיטות  

כי  הוא  מקיל  בבדיקת  הסכין ,    רביםלמכשולות
  הריאה  והדומה ובדיקת,  בדיקת  הסימנים

  .לזה
שלא  רק  כשזה ,    האחרונותבשנים  נודע    עוד

הם  עושים  זאת  על  חשבון ,  נוגע  לכיסם
  ואינם  שומרים עצליםרק  הם  סתם  ,  הכשרות

, הם  צוחקים  מהעיקר,  על  הדינים  כפי  שצריך
כפי  שנודע ,  כשרלא  מעניין  אותם  שיהיה  

 ל  ידידבר  שנתגלה  ע,  בשערורית  הניקור
, ישראלמנקרים  מומחים  שהגיעו  מארץ  

שצעקו  בקולי  קולות  שהניקור  כאן  אפילו 
 טובבחוגים  החרדיים  ביותר  בניו  יורק  לא  

ומאכילים  את  הצבור  החרדי  הרוצה  לאכול  רק 
 חלב"עם  ,  חלק  וכשר  למהדרין  מן  המהדרין

  בכך  על  איסור  דאורייתא שעוברים"  חלק
  .ור באיסורי כרתוקש
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  מקאשוי ר"  האדמוי"  עאושרו  אלו    דברים
  שבשעתו  הושיב  בית  דין  ודרש  וחקר א"שליט
אחרי  שהרבנים ,    את  שני  הצדדיםושמע

שזה  תלוי ,    אמרו]מכשילים[המכשירים  
,   שבין  ארץ  ישראל  והונגריהמנהגיםבחילוקי  

ואחרי  שהם  אמרו  שבית  הדין  בארץ  ישראל 
, ת  חלב  דאורייתא  כאן  בשאלמדוברהודיע  כי  

ופנו  לכל  הצדדים  על  מנת  שיתקנו  מיד  את 
  לא  חשו  לזעקה  של  אותו והם,  הדרוש  תיקון

וכשראה  ששום ,  צדיק  וגדול  מפורסם  וידוע
  שום  תיקון מתקניםאינם  ,  דבר  לא  עוזר

הוא ,  ודבריו  נופלות  על  אזנים  ערלות,  בנושא
  לאכול  בשר להפסיקהוציא  מכתב  לתלמידיו  

כי ,  טליזים  הטובים  ביותראפילו  מהא,  בהמה
אבל ,    נסבלבלתיאפילו  שם  המצב  בזה  הוא  

יחד  עם  כל  זה  הכל  נשאר  כפי  שהיה  והבשרים 
  בהם  חלב שיששל  השחיטה  שאינה  מהודרת  

ודם  מגיעים  גם  לבתיהם  של  יהודים  החבושים 
ויהודים ,  ישיבותראשי  ,  לרבנים,  בשטריימל
  מחלקים  שיריים ם"וכן  אדמורי,  מכובדים
,   עובר  בשקטוהכל,  שבת  מאותו  בשרבשולחן  

מאחר  ושודדי  הכספים  הרוצים  לעשות  מה 
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,   יהודיתוזיעהשיותר  כסף  על  חשבון  דם  יהודי  
ולקחת  מחירים  מנופחים  בנימוק  כאילו  מדובר 

  שני  לעשות ומצד,  בהוצאות  כשרות  מיוחדות
הכל  שההוצאות  הכשרות  יגיעו  למינימום 

י  דם מוצצ,  הצדדיםוכך  להרויח  משני  ,  אפשרי
וכשמקימים  קול  זעקה .  אלו  חשודים  על  הכל

  אפשרי  של דרךיש  להם  את  הכח  ללחוץ  בכל  
כי  לצידם  עומדים  שותפים ,  כסף  וטרור

  שנה מידיוכך  ממשיכים  ,  גנגסטרים  ידועים
  .בשנה לפטם את הצבור במאכלות אסורות

  הצבור  לא  ידע  כל  הזמן  מה זאת  כל    בשל
  היו ,"הקדושות"כשראו  את  החתימות  ,  נעשה

ומי  יודע  כמה  זמן ,    שהכל  בסדרבטוחים
ואם  לא  היה  בקרב ,  הטמטום  הזה  ימשך

  תלמיד  חכם  וירא  שמים אברךהשוחטים  
כשהדבר  כאב  לו  כשראה ,  שמסר  את  נפשו

ואף ,    ומחמירהולךשמדי  יום  ביומו  המצב  
הוא  הפך  עולמות  פנה ,  אחד  אינו  עושה  דבר

  בית  יהודי  ידעו שבכללכל  הרבנים  ולא  נח  עד  
על  אף  שאותם  האנשים  עשו  ככל ,  על  הנעשה

  לו  להמשיך לאפשרשביכלתם  לשבור  אותו  ולא  
במיוחד  כשהוא  עוד  היה  גר ,  ולפעול  בענין
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  ועשו  נגדו פיזיתכשהכו  אותו  ,  בוויליאמסבורג
בכל  זאת  שום  דבר  לא  עצר ,  פעולות  אחרות

 והחילולאותו  מהחלטתו  לתקן  את  המצב  
  דלתות ועל,  ודפק  על  פתחי  הרבנים,  השם

, הדיןהארגוני  הרבניים  ותבע  ישיבה  של  בית  
  .עד שהוא ראה שהוא מדבר על אזנים ערלות

ופירסם ,    ברירה  לצאת  בגלויבדלית  החליט    אז
מודעות  ורשימות  בכל  העיתונות  החרדית  על 

כמובן  שמיד  הדבר ,    השחיטהבעולםהנעשה  
וקהילה  מכובדת ,  הניב  פירות  טובים

  שחיטה   לעצמהפתחהבוויליאמסבורג  
עצמאית  תחת  השגחתו  של  רב  הקהילה  שם 

הוא לא ,  ומהודרתמקיימים  שחיטה  מדוקדקת  
עד ,  הסתפק  בזה  אלא  המשיך  לעבוד  קשה

  היהודי הצבורשהוא  שהביע  את  שבר  לבו  בפני  
שהמחבר  שלו  הוא ,  "  ישעינפש"הגדול  בספרו  

 '  רר"  הרב  הגאון  מוהוהידועהגאון  המוכר  
 א"למין  שליט  מהאר"שלום  יודא  גראס  האדמו

  בתוכו  שלל  של  אינפורמציה  על  הנעשה הכולל
וכן  ליקוט  של  ספרי  מוסר  על ,  בשטח  הכשרות

  האיסור  של  מאכלות  אסורות  בגשם חומר
  .ורוח
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  שנה  אינו 15  הראשון  לפני  ספרו  הופעת    מאז
ובכוחות  על  אנושיים ,    מהאלמיןר"  האדמונח

ולתבוע  להקמת ,    לזעוק  חמסממשיךהוא  
 מהענקית  לדווח  לכלל  ישראל  מערכה  צבורית  

  עמדו יהודים"  וקורא  מזהיר  הוא,    נעשה  שם
, אל  תתנו  להם  לחסל  אתכם!  על  המשמר

,   שיירי  הנאצייםשלתשמרו  מצפרניהם  
שהקימו  משרפות  ענק  לשריפת  נשמות 

  ".ישראל
  אתכם  בפח  במשך  שנים  רבות שהפילו  אלו    כל

שהעבירו  כבר  יותר  ממחצית  היהודים  בארצות 
לא  היה  להם  כל ,    כשהתבוללוהשניד  הברית  לצ

ואז  השטן ,  גישה  ודרך  להגיע  לצבור  החרדי
  עם  אותם  שיירי  הנאצים ביחדוהסטרא  אחרא  

וכשאילו  נצלו ,  ל"הקימו  משרפות  ענק  רח
  הברית  העבירו  לכאן  את  רוח לארצותוהגיעו  

  הם  לא ש"הטומאה  של  אותם  הרשעים  ימ
  . אחרינו גם כאןרודפיםנחים הם 

,   אנשים  מבין  הניצוליםללכוד  חהצלי    מ"הס
ועשה  אותם ,  אלו  שהיו  שקועים  עמוק  בבוץ

והם  לקחו  לעצמם ,  הכשרותבעלי  בתים  על  
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ונתנו  להם  אטליזים ,  עובדים  ככל  אשר  בחרו
ובכדי  שיוכלו ,  ענקכשהם  מקבלים  אחוזי  

החלו ,  לכבוש  את  כל  הצבור  החרדי  ללא  הבדל
  מהסוג  של רבניםלזרוק  עצם  שמן  לכמה  

שמוכנים  בשביל  כסף  להכשיר  כל ,  בלעם
  הם ולפעמים,  תועבה  על  פי  רצונו  של  הקצב

אבל  עיקר  הרווחים ,  מורי  הדרך  של  הקצבים
  כסף  לא הרבהואלו  נותנים  ,  יא|מאפ|מופנה  ל

  להפעיל  טרור  על ]לתקן  את  עניני  הכשרות[
  לצאת פעמיםמספר  רבנים  שרצו  כבר  הרבה  

 ,וכן  נגד  מספר  מנהיגי  קהילות,  בזעקת  שבר
 שחיטהשלא  לאפשר  להם  להקים  לעצמם  

כפי ,  קטנה  מצומצמת  שינקרו  שם  כמו  שצריך
  .שהיה בעבר בכל קהילה ידועה

הם  הצליחו  לחדור ,  ומשונות  שונות    בדרכים
וכן  לצבור  בני  התורה ,  לצבור  החרדי  ביותר

והאכילו  אותם ,  החסידילצבור  ,  והישיבות
יין ,  נבילה  טריפה  חלב  ודם,  במאכלות  אסורות

  . והדומה לזהם"עכונסך וחלב 
, א"  הצדיק  מהאלמין  שליטהרב    ר"האדמו

מתוך  נסיון ,  מבפניםכשנוכח  לדעת  על  הנעשה  
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  שוחט כשהיה  שלו  בשניםעשיר  רבות    
והיה  מודע  ומכיר  לבעיות ,  במשחטות  שונות

 רבניםשל    למרות  התנגדותם  -השונות  פתח  
  במאבק  קשה  והכריז -שחששו  ופחדו  מטרור  

  שבטבחים  שותפו כשר(בעמלק  `  מלחמה  לה
  נגד  אותם  הרשעים  ביודעו  שהם )של  עמלק

ולא  חשש  מכך  שהוא ,    מאודמסוכניםאנשים  
 הכשרות  ועד"והקים  את  ,  עומד  לבדו  במערכה
  להתעורר לציבור  קרא"    דהתאחדות  הקהלות

  מצב  הכשרות מהתרדמה  שנפלה  עליהם  בעניני
  .ועוד

  הקהילות  שיקימו מכל  תבע"      הכשרותועד"
  לצבור שידווחו,  פרטיים"      כשרותועדי"

ולעורר  ולתבוע  את  הצבור ,  בתמידות  על  המצב
  שנים  של הרבהולאחר  כל  כך  ,  בעניני  כשרות

עבודה  כל  כך  קשה  מוכרחים  לכתוב  ולדווח  את 
  מסירות ברובשהצליחו  ,  האמת  כפי  שהיא

הילות  הגדולות  הקימו  לעצמם שכל  הק,  נפש
, וויזשניץ:  הקהילות  ביניהם"    כשרותועדי"

, סקווער,  בעלז,  באבוב,  קאשוי,  טאש
גם .    אחריםוכן,  קלויזענבורג,  ליובאוויטש

התאחדות  הרבנים  שנאבק  קשות  נגד  ועד 
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 בתחוםהכשרות  שהפיץ  מידע  רב  על  הנעשה  
הכשרות  כששם  התברר  על  מכשולים  גדולים 

קומות  אחרים  הכפופים גם  במשחטות  ומ
וניסו  בכל  כוחם  להכחיש  את ,  להשגחתם
והבטיחו  שהכל  בסדר  וכי  אין  ממה ,  העובדות
  להיכנע  לדרישת  הצבור  והקימו נאלצו,  לחשוש

הגם  שלאמיתו  של ,    מיוחד  לעניני  כשרותד"בי
כידוע  לכל ,    זה  קילקל  יותר  מאשר  תיקוןדבר

אלו  המכירים  ועוקבים  אחר  הנעשה  במפעלים 
  . מזוןילמוצר
,   מאות  רבנים  בארץ  ישראלשל  שבאסיפה    ידוע

רבנים  בארצות  הברית  גילו  שרבה  של  האלמין 
,   הגדול  ביותר  בעולםהרביםהוא  המזכה  

,   יש  להודות  לוב"ושחלק  גדול  מהכשרות  בארה
  לו  על  מסירות  הנפש  שלו  בכשרות הודוהם  גם  

כמו  בכל  יתר  הענינים  שבהם  הוא  עוסק 
ות  שהוא  גילה   הסודובשביל,  בקביעות

  .מהנעשה בשטח השחיטה
  אמר  שם א"  שליטמקלויזנבורג    ר"האדמו

צות   שבארשנה  30בדרשה  שהוא  צועק  כבר  
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  אוכלים  נבילות  וטריפות  אפילו  יהודים הברית
  .יראים ושלמים

  נגד  המסחר  הענק  הנעשה מאבקו  ידוע    גם
  .ומזוזות ובשחיטה, תפילין, ת"בס
שרות  של שכ,    מרעיש  עולמותהאלמין  של    רבה
  ושחיטה  בכמויות  ענק  אינם  הולכים ם"סת
  .יחד

,   הצליח  לפעול  גדולות  ונצורותהוא  זה    בשטח
שכל  הקהילות  התאחדו  ורוב  סלתה  ושמנה  של 

  רק  בשחיטה משתמשיםהיהדות  החרדית  
משחטת ,  בעלז,  פאפא:  האיטית  על  עופות  כמו

, וויזשניץ,  סקווער,  4נארט  ,  פאלטרי,  מונרו
, ליובאוויטש,  אשויקרית  ק,  קרית  טאש

  .מארגארעטען ועוד, באבוב
והוא ,    תבע  שיתלכדו  כולםהוא  ם"סת    בעניני

  .ם" מודעות בעניני סת40.000הדפיס 
  שנים  בית 5  גם  הקים  לפני  האלמין  של    רבה

, ס  ושלום  בית  בחנם'דין  צדק  לדין  תורה
  וחוברות  בענין  דיני ספריםוהדפיס  אלפי  

ם  להקים ועורר  את  כול,  התורה  המזוייפים
  .ס בחנם'תורהבתי דין לדין 



 הנפש על מצב הדור חשבון טז

  את  ההצעה  והקימו  בתי קיבלו  להלן    הקהילות
, בעלז,  אונגוואר,  פאפא,  מונסי-ווישניץ:  דין

  .ועודמרכז הרבנים 
  רק  חלק  מפעולותיו  והשיגיו  לטובת הם    אלו
חוץ  מזה  הוא  ממשיך  במערכה ,    והפרטהכלל

ואלו  אשר  חברים ,  הקשה  שלו  במלא  עוצמתה
  ומסייעים )יהם  עסקנים  ידועי  שםבינ(בועד  

דיווחו  על  עובדות  מסמרות  שעה ,  לרב  בעבודתו
  עם  זה  בעבודתם  הצבורית מתמודדיםשהם  

  .בהבאת הדברים לאמיתתם לידיעת הציבור
שעבדו  כבר  עם  גדולי  עסקני ,  הצבור    עסקני
וכן  מערים ,    מגרעיט  ניעק  ניו  יורקהכלל

 -  לאחר  שהציעו  וסייעו  -אחרות  נוכחו  לדעת  
  . הגדולה בעבודתם לטובת הכללההצלחהעל 
 עבודתו  זאת  לא  ניתן  כלל  להשוות  עם  כל    אבל

הגדולה  העומדת  מעל  לטבע  של  רבה  של 
שבה  רואים  יום  יום  דברים  גדולים ,  האלמין

  משלוח י"שזה  נעשה  ע,    תחומי  היהדותבכל
ספרים  מכתבים  וחוברות  המופצות  בכל 

ת וכל  מי  שרואה  מקרוב  א,    ישראלתפוצות
עבודתו  של  רבה  של  האלמין  מבין  ויודע  שלא 
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  זכה  כבר  בגיל  כל  כך  צעיר  להוציא הואבחנם  
כי  העבודה  נעשית  עם ,    ספרים300-קרוב  ל

  בגופו  ובממונו  שקשה  מאוד נפשמסירות  
הוא  אינו ,  הוא  אינו  יודע  מה  זו  עייפות,  לתארה

  טרדות  ונסיונות  כשהדבר  נוגע מקשייםיודע  
ם  גורם  שיפסיק  את לנושאי  היהדות  אין  שו

  ראינו  זאת  בעינינו  הבשריים  לא לולי,  עבודתו
היינו  מאמינים  שאדם  מסוגל  לעבוד  עבודה  כל 

והוא  שוכח  הרבה ,    שעות  מעת  לעת18  קשהכך  
כי  הזמן (פעמים  לאכול  ומפקיר  את  בריאותו  

  .) לו לשמור על עצמומאפשראינו 
  את  זמנו  המיועד  ללימוד מוסר  הוא:    בנפשו

  ועוסק  בכתיבת  ספרים  הנחוצים שלו  וילדיו
והם  בעצמם  אורזים ,  הכללמאוד  לטובת  

  .ושולחים לכל מי שמבקש זאת
  שולחים  לכל  מי הספרים  את:    במאודו
והרבה  מאלו  המבקשים  כלל  אינם ,  שמבקש

בכל  זאת  לא ,  הספריםשולחים  תשלום  בשביל  
מפסיקים  את  המשלוח  בכדי  לדווח  על  מצב 

  .הדת
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, ונים  בנושאי  כשרות  לטלפלהשיב  העבודה    גם
כשהשואלים  הם  מכל ,  שלום  בית,  ס'  תורהיןד

  רבים  הרב  אינו  יכול כשמבקרים,  חלקי  העולם
בגלל  השיחות  הבינלאומיות ,  להשיב  במקום

  . בדמים רביםעולהשהוא מנהל וזה 
,   עושה  הכל  בכוחות  עצמוהנשיא  הרב,    לסיכום

כל  כוחות  הגוף  והנשמה  להעמיד  את  היהדות 
  בחשבון  את  בעיות לקחתי  על  תילה  מבל

הרי  שהוא  מבצע  את  עבודתו  מעל ,  הבריאות
  גם  במצבו מתחשבהוא  אינו  .  לדרך  הטבע

הפיננסי  והוא  לוקח  מעצמו  וממשפחתו 
  רק ולא,  הרעבים  ממש  ואין  להם  מה  לאכול

הוא  הכניס  את  עצמו  לחובות  של  למעלה ,  זאת
 הואלשאלות  ידידיו  מדוע  !!!  ממליון  דולר

  כשיש  למישהו  קרוב  הנמצא :עושה  זאת  השיב
  הכל יעשו  וצריך  להצילו  האם  לא  ו"בסכנה  ח

  !?על מנת להצילו
  להציל  את  כלל  ישראל צריך  לצערנו,    כיום

אי  אפשר ,  מידיהם  של  מהרסים  מוליכי  שולל
  חייבים  להתמסר  כל רק,  לשבת  בחיבוק  ידים
אך  כיום  המצב  הוא  כזה ,  כולם  בכדי  להציל
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כשמצד  שני ,  יםכספשאין  כבר  מהיכן  להלוות  
בעלי  החובות  לוחצים  ומבקשים  את  כספם 

  . עד נפשמיםבאו , והמצב הוא קטסטרופלי
  כלל  לתאר  את  הזכות  הגדולה ניתן  לא    לכן

שבה ,  שיש  בלקיחת  חלק  בעבודה  קדושה  כזו
  . תורה ושל היהדותשלתלוי קיומה 

  עדותן  של  רבנים  וראו בספר  ותבחינו    תראו
ללא  הבדל איך  שרבנים  מכל  ארץ  ישראל  

  של  הספרים חשיבותםכותבים  בהתלהבות  על  
  .המצילים רבבות יהודים מכל מיני מכשולים

ועזרו  להפיץ  את ,    בעבודה  הגדולהחלק    קחו
  בהיקף  רחב  בכדי  להחדיר  בצבור הספרים

ולהזהיר ,  היכן  ששוררת  שממה,  ערכי  יהדות  
הרוצים  להיות  יהודים ,    בני  התורההצבוראת  

דו  כנגד  כל  אלו ולבקשם  שיעמ,  טובים
  את  בנין  התורה  ולהחריב לשבורהמבקשים  

  .את הבית היהודי
  קיבל  כבר  מכתבים  ודברי האלמין  של    רבה

, שוחטים,    רבנים3000-חיזוק  מלמעלה  מ
כל  המכתבים (  ישיבותראשי  ,  משגיחים
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11/5.8ד  כרכים  מהודרים  בגודל  של  -הודפסו  ב
(.  

, החיבורים  השפיעו  בעולם  עד  לאין  שיעור...
  ספרים  של יחידותבר  קרוב  לשתי  מליון  כ

  מהדורות  והופצו 8-7-חיבוריו  שהודפסו  ב
  .במשך של מספר שנים

או  בית ,    אחד  או  ראש  ישיבהרבאין  כמעט  ...  
המדרש  בכל  כדור  בעולם  היכן  שחיבוריו  לא 

  . ונצורותגדולותהגיעו והשפיעו 
  קחו  חלק  בעבודה  קדושה אליכםלכן  אני  פונה  

  !!!זו
  דינאמי  שכזה  לעולמה  של שכחתת  האם  נוכל  ל

תורה  שיפול  חלילה  תחת  משא  החובות  הרובץ 
נעמוד  עם  הלשון  בחוץ ,  זאתאם  נאפשר  ?  עליו

כשמשיח  יבא  ביום  הדין  הגדול !  ביום  הדין
שלא  רק  שאנחנו  לא  עשינו ,  נענהומה  ,  והנורא

נתנו  לאלו ,  דבר  לעצור  את  אותם  פועלי  און
  אותם   ליפול  ולא  חיזקנובמלאכההעוסקים  

  הידיעה  כמו  רבה  של א"בפרט  עסקן  בה
  : קוראים לכםאנולכן , האלמין
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באיזה ,    מצוותג"  מצוה  אחת  מתרילכםתבחרו  
שאתם  רוצים  לקחת  בו  חלק  לעורר  בו  את  כלל 

 !!!ישראל
  לקרב  את  הגאולה  השלמה נזכהובזכות  זה  

 ישלח  ה"שהקב,  שאנו  מחכים  לה  זמן  כה  רב
  .א"את הגואל צדק שיגאלנו במהרה בב

  
  את  כל  דברי לעשות"  נצבים  לסדר  רשת  פ'  יום  אח"בעה  ז"וע

  ק" לפח"תשמ" התורה הזאת
    כתיבה וחתימה טובהובברכת
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