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 ד"בס

 בית דין צדק לעניני מקוואות
 צפת, אפרים הורוויץ  •  ירושלים, שלמה רובינשטיין  •  בני ברק, אברהם ווייל

 ק"ו לפ"שנת תשס, "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"שבט לסדר ' ט

זכאי ן א ינ ון י שר א ל  דאף  על  גב דהוי  בגלותא  ד מצרים 
  ובזכ ותא  דא נפקו  ישר א ל מן  גלותא ' , אסתמרו מנדה וכו

אשריהם ישראל שאף על : תרגום  הזוהר(
' , פ י שהיו בגלו ת מצרים נשמרו מנדה וכ ו

 , )ובזכ ו ת זה יצאו  ישראל מן הגלות
)ùåã÷ä øäåæ ,â úåîù 'ò"á.( 

 !'קול מהיכל ה! למען ציון לא נחשה! אלי' לאחינו שלומי אמוני ישראל מי לה
 אחדים מומחים שמפקחים ישנם רבנים. זה כמה שנים שנתגלה שרוב המקוואות אינם כשרים

ר ב -אבל קצרה ידם מלהושיע כי ישנם הרבה רבנים השייכים לערב. ומתקנים מקוואות בכל העולם כולו
לערוך שולחנו ת , רצונם וחפצם הוא לבנות בנינים גדולים, ואינם מעוניינים כלל בתיקון מקוואות

דליקים נרות חנוכה או רוקדים שתמונתם תתפרס ם בכל העיתונים כשהם מ, להיות רבי גדול, )טישען(
האמת היא שבדור שפל זה שמחים אנו בזה שאנו רואים שהם מדליקים עוד נרות (עם התורה וכדומה 

 ).ולא נשתמדו לגמרי, חנוכה
ט על דורנו זה שלפני ביאת  "ל ובספרי תלמידי הבעש"בכתבי האריז, ק"ידוע מה שכתוב בזוה

אבל ברצונינו . לדאבונינו התקיימה כל הנבואה שנתנבאו. רב-שרוב רבני הדור יהיו מן הערב, המשיח
 .ם"ך מ"הם תינוקות שנשבו בידי הסמ, כי הם אינם יודעים, לדון את הרבנים לכף זכות

לבנות , מיליונים, ת נתן לכם כסף רב"וברצונינו לשאול אותם אם ה שי, אבל מחוייבים אנו בתוכחה
באם התקצי ב שלכם , ת וישיבות" עבור בנינים וכוללים תבאם שילמתם מיליוני דולרים, בנינים גדולים

 –הוא מליוני דולר לשנה 
אחוז מכספים אלו לבנות   (%) או לפחות חצי ) 1%(אם כן מדוע שלא תוציאו אחוז אחד 

 ?מקוה כשרה
מדוע אינ כם דואגי ם לכך שבכולל שלכם ילמדו  דינ י מקוואות ולשלוח אותם לבדוק  

בגל ל  , שביאת המשיח מתעכב אך ורק בגלל דבר אחדהאם אינכם יוד עי ם . מקוואות
 ? שאינם שומרים  טה רת המשפחה והדורות אינם כ שרים

ו הם בגלל העבי רה הגדולה של כרת כפי  שכותב "האם אינכם יודע ים  שכל הגזי רות ח
 '?החפץ חיים הק

 :ה"לכן החלטנו ללכת בעקבותיו של יעקב אבינו ע
 לתפילה ולמלחמה, לדורון

בני הכולל והעסקנים , רבנים, ם"לכל האדמורי,  שולחים קונטרס זה לכל העולם כולו אנו:דורון. א
 ]ב-ראה באריכות בקונטרס קם רבי שמעון חלקים א: [ואלו הן, הנקובים בשמותם' וכו
, בלב נשבר ונדכה אנו מתפללים שיעלה תפילתינו לפני כסא כבודך,  רבונו של עולם:תפלה. ב

רחמנא רחם על כל , שמנו רחמיך לנגד עינינו כי חנון ורחום אתה, כדאי כללוהגם שידענו שאנחנו אינם 
מי ששמע תפלת דוד הוא ישמע תפלתינו , אחינו בני ישראל שיזכו לקיים מצות טהרת המשפחה כהוגן

. עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך, עשה למען ימינך, עשה למען שמך, בזכות האבות והאמהות 
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כי רחום אתה  , תשמע תפלתנו ותענה עתרתנו" אראריתא"ם לא תבזה ובשם לב נשבר ונדכה אלקי
 .צורי וגואלי' יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה. ושומע תפלת כל פה

, רבנים גאונים וכל הצדיקים המפורטים כאן, ט"תלמידי הבעש, אמוראים, אנו מבקשים מכל התנאים
להציל לכל הפחות מכאן ולהבא  , יון שנצליח בעבודתינושיתפללו ויעוררו רחמים עלינו בעולם העל

להם  ' נגע ללבם שיהי' ס בני הכולל עסקנים וסתם עמך אשר יראת ה'שיתעוררו הרבנים היראים רבי
 .מקוואות כשרות

באין , ס הרבנים והעסקנים לא יתחילו תיכף ומיד לעשות תיקונים' באם יתברר שהרבי:מלחמה. ג
ס והרבנים שמדיחים את כלל ישראל ושייכים 'ם הרבי" את שמות האדמוריברירה אחרת נצטרך לפרסם

 !לערב רב
נזכה שתשרה השכינה בינינו כמו שכתו ב  , ובזכות זהירות ושמירת דיני והלכות נדה וטהרה כהלכה

,  איש ואשה זכו שכינה ביניהם) א"יז ע(ל בסוטה "ועל דרך שאמרו ז) 'א א"נ(בזוהר הקדוש בראשית 
וידועים דברי הקדושת לוי , ל שאם מתנהגים על פי התורה יש שם השראת השכינה" זי"ופירוש רש

שכל בית ישראל שמתנהגים בו על פי התורה ומגדלים בו ) ה ויהי ביתך"בלקוטים חדשים סוף הספר ד(
ל מגילה "מקל וחומר מבתי כנסיות שאמרו חז, עתיד להקבע בארץ ישראל, בנים בתורה ויראת שמים

, שבבתי כנסיות ובתי מדרשות יש להם כבר בזמן הזה קדושת ארץ ישראל על שם העתיד) א"ט ע"כ(
כמו כן יש לומר דבכל בית ישראל שמתנהגים בו על פי התורה יש בו גם כן עכשיו קדושת ארץ ישראל 

 .עיין שם, על שם העתיד שיקבע בארץ ישראל
יפיק מגלותא כדאיתא בזוהר ובזכות זהירות ושמירת דיני נדה וטהרת המשפחה נזכה במהרה ל

זכאין אי נון ישראל ד אף על גב  דהוי בגלו תא דמצרי ם אסתמר ו מנדה   ) ב"ע' שמות ג(הקדוש 
אשריהם ישראל שאף על פי שהיו בגלות  : תרגום הזוהר (ובזכו תא דא נפקו ישראל מן גלותא', וכו

בנו היעוד של הן גאלתי ויתקיים , כ"ע) ובזכות זה יצאו ישראל מן הגלות', מצרים נשמרו מנדה וכו
 . אתכם אחרית כראשית בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן

ויעשו כולם אגודה אחת , וישובו כולם בתשובה שלמה, אשר לא ידח ממנו נדח, ת"אנו מקוים להשי
וגאולתינו מהרה תצמח בצמיחת קר ן ' ת ולעבדו בלבב שלם ומלאה הארץ דעה את ה"לעשות רצון השי

 .א"שיתגלה בב' אפנו משיח הלבן דוד רוח 
, מלמדים, רבני בית הוראות, ם והרבנים"האדמורי, ס'כותבים אנו דברי תוכחה אלו לכל הרבי

ארגוני וועד , ארגוני עזר, ארגוני חברה קדישא, מנהלים של ארגוני חסד, עסקנים, בני הכולל, מוהלים
 .ד בכל העולם כולו"רבני ושליחי חב, הכשרות למיניהם

 .ים משגיחים ומנהלי בתי מקוואותכל הרבנ
 .כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו

 .ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך ועוד, כל הרבנים
 .בגיבורים' בואו לעזרת ה

החותמים מתוך צער השכינה המצטער על טהרת וקדושת ישראל שמעולם לא נתבזה באופן גדול 
שלומדים דף היומי וגומרים כבר ', ם ראשי ישיבות וכו" אדמוריכזה על ידי לומדי ושומרי תורה רבנים

וכל המצטער בחורבנה יזכה לראות . ס ולא נוגע ללבם צער השכינה הקדושה"מחזור השביעי של הש
 .בבנינה
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 צפת ,אפרים הורוויץ  •  ירושלים ,שלמה רובינשטיין  •  בני ברק ,אברהם ווייל
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