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  ד"בס 

 נמרצה מחאה
   העולמי הצניעות מוועד
  בזה זה ערבים ישראל כל

 כולה התורה בכל כופרים הם, הנכרית פאה המתירים הרבנים אלו
 את ששורפים כמו באש אותם לשרוף וצריך, זרה עבודה ועובדי
 על ושלום חס שבא פצצה על כל על אשמים הם כי, זרה העבודה

  .באריכות פקודיך דרך בספר ראה, ישראל עם

 על לסמוך ואין! מדרשיהם בבית תתפללו אל! מהם תתרחקו
  !הוראתם

 שבאו  עד  עברו  עבירות  איזה?  מעשיהם  מה?  הם  מי  האלו  הרבנים  על  ונחקור  בואו
 היה  סלוי  בן  זמרי  הנשיא!  רבותי,  עריות  ובגילוי  זרה  בעבודה  ישראל  עם  את  להכשיל

  !ל"רח מגיפה ישראל הכלל על הביא ומה! מהם גדול יותר

 ישראל  כלל  כבר  הכשילו  הם  הלא,  לנו  הקדוש  וכל  משה  תורת  העוקרים  הם  מי
 זמרי  מעשי  עושים  מזמן  כבר  הם!  ותראו  מעשיהם  על  תחקרו  ושנים  ימים  זרה  בעבודה
  ! כפנחס שכר ומבקשים

  ?ושנים ימים הרבים את המכשילים אלו נגד לאור יצאו כבר ספרים כמה

 הגדולים  הכי  רב  הערב  שהם  לראות  יכול  לראות  עינים  לו  שיש  אחד  כל  הלא
  .ל"רח הצרות כל עלינו מביאים והם, צדקינו משיח ביאת המעכבים הם והם, בדורינו

 כבר  הזה  ישראל  העוכר  הרשע  מה  שואל  בראשו  שכל  קצת  רק  לו  שיש  מי  כל
  ?זרה עבודה לנו מתיר

 אוויןהל  כל  על  ועברנו,  יודעים  בלא  שנים  כך  כל  זרה  בעבודה  שנכשלנו  די  לא
 ראשונים  פוסקים  93  על  שעברנו,  זרה  עבודה  מאיסור  חוץ  נכרית  הפאה  של  האלו

 ברוח  חיים  דברי  בעל  הקדוש  שאמר  כמו  זרה  עבודה  לעבוד  שהיגענו  עד  ואחרונים
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 ומה,  נכרית  פאה  ענין  על  די  מיחה  שלא  בגלל  בא  זה  שכל  מבניו'  ג  לו  כשנפטרו,  קדשו
  ?האלו הרבנים לא אם זה על אשם מי הכי וםי יום ישראל לעם שקורה האסונות כל עם

 אותו  לבער  הזה  זרה  העבודה  של  הפגם  לתקן  הכושר  השעת  לנו  היה  היום  הלא
 הוא  זה  כל  כי  לרביע  ולא  לשליש  ולא  למחצה  לא  פיאות  מיני  בשום  ללכת  ולא  מקרבינו

 התורה  גדולי  לדעת  סרים  ומיד  תיכף  היו  הכשירות  הנשים  וכל,  בפרהסיא  עריות  גילוי
 ונותנים  כסף  בצע  עבור  רבנים  רב  ערב  כמה  שבאו  עד  לארץ  ובחוץ  ישראל  ארץב

  !הנכרית הפאה על הכשרים

  !ממש ומיד תיכף אותם להחרים צריך הלא שמים שומו

 בשופרות  אותכם  שנחרים  רוצים  אינכם  אם  המכשירים  הרבנים  כל  את  מתרים  אנו
 3  את  בחזרה  תתנו,  יתהנכר  הפאה  על  שלהם  ההכשר  את  תורידי  המערבי  הכותל  יד  על

  ?עריות בגילוי ישראל בני אחינו את תכשילו ואל שקיבלתם דולר מיליאן

 עוברים  והבעל  היא  נכרית  בפיאה  הולכת  שאשה  רגע  בכל  כי  יודעים  אינכם  האם
 פוסקים  93  ה"ב  לנו  יש,  הפוסקים  שכתבו  מה  ותראה  דוק,  לאווין  10ו  עשה  מצות  7  על

  !!!בזה המאריכים

 שמרימים  הריפורמים  האפיקורסים  הכופרים  הרשעים  הם  מי  נראהו  בואו!  רבותי
  ?ה"ע רבינו משה בתורת יד

 רב  שישאר  הזה  המכשיר  הרב  של  מהקהלה  לצאת  ואחד  אחד  כל  על  מוטל  החוב
  !המדרש בבית ולא, הכומרים בבתי גדול

 במחיצתם  תהיו  ואל'  וגו  האלה  הרשעים  אהלי  מעל  נא  סורו
 ויכנסו  יפרצו  ושלום  חס  םוא,  חכמים  של  גדרן  תפרצו  ואל

 בפרוטה  אפילו  כי,  ל"ר  להעגל  סיוע  ענין  הוא  עוד  [במחיצתם
 על פוסחים ונקראים להעגל סיוע מעין הרי להם מסייעים אם אחת
 חשוב  כלא  והוראתם  התורה  גדר  פורצים  הנם]  הסעיפים  שני

', וכו  גביהם  שעל  וטלית  מקלה  אפר  ואפרם  מערה  מי  ומימם
 ישקוט  לא  בטח  בציון  והשוכן,  ג"פ  כוריםדבי  בירושלמי'  וכדאי
 כדאיתא[,  בגללם  קדשינו  עיר  בירושלים  הנשפך  נקיים  דם  על

 ירושלים  ק"בעיה  תלוי  העולם  כל  דבנהגת  ויקרא'  פ  ק"בזוה
 ירושלים  בטוב  לראות  ויזכה  בטח  ישכון  לנו  והשומע,  ]א"תובב

  .א"בב צדקינו משיח פני ולראות
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' לה  ומי!  הקדושה  תורה  דין  פי  על  בעולמו  חובתו  את  איש  כל  ידע
  !!!אלינו

  !תוכף בכל בזה ימחה סיני הר על אבותיו שעמדו מי ולכן

 ָהֵאֶּלה  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ֵאת  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִתְׁשּגּו  ְוִכי):  כב  (פסוק  טו  פרק  במדבר  בספר  ראה
 ְוָהָיה)  כד,  שם.  ('וגו  מֶׁשה  ְּבַיד  ֲאֵליֶכם  ’ה  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת)  כג.  (מֶׁשה  ֶאל  ’ה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר
 שכל  מגיד  -'  וגו  צוה  אשר  כל  את  י"רש  פירוש.  'וגו,  ִלְׁשָגָגה  ֶנֶעְׂשָתה  ָהֵעָדה  ֵמֵעיֵני  ִאם

 למן  שנאמר,  הנביאים  שנתנבאו  מה  ובכל  כולה  התורה  בכל  ככופר  זרה  בעבודה  המודה
  .והלאה' ה צוה אשר היום

 ללכת  היום  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  הדרך  מן   :  כח  פסוק  יא  פרק  דברים  י"רשוב
 מכאן.  ישראל  שנצטוו  הדרך  מכל  סר  הוא  הרי  זרה  עבודה  העובד  שכל  למדת  הא  -'  וגו

  .כולה התורה בכל ככופר זרה בעבודה המודה כל אמרו

 לדרך  חיים  מדרך,  הדרך  מן  וסרתם  :  מן  וסרתם  ה"ד  נד  פיסקא  דברים  ובספרי
 כל  אמרו  מיכן,  אחרים  אלהים  אחרי  כתלל  היום  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  הדרך  מן,  מות

 התורה  בכל  מודה  זרה  בעבודה  הכופר  וכל  כולה  התורה  בכל  כופר  זרה  בעבודה  המודה
  . סליק כולה

 את  -  משה  ביד  אליכם'  ה  צוה  אשר  כל  את:  כג  פסוק  טו  פרק  במדבר  על  ם"וברשב
 צוה  אשר  היום  מן.  המצות  בכל  כופר  שהעובדה  גילולים  עובדת  וזהו.  בשוגג  יעברו  הכל
  .ראשונות הם כי לך יהיה ולא אנכי אחר נצטוו כולן המצות כל - והלאה' ה

 שמים  שם  כבוד  חילול  על  שימחה  למחות  בידו  שיש  מי  כל  על  מוטל  קדוש  חוב  לכן
 סימן  א  חלק  א"הרשב  ת"שו  בדברי  ונסיים,  אני  גבור  יאמר  והחלש  ק"התוה  כבוד  וחילול
 העדה  כל  ויאמרו  מהם  שבא  ראובן  ובני  גד  בני  יןענ  לדבר  וראיה:...  אצלי  הדין  ה"ד  תיז

 על  בהסכימן  כפרו  כבר  שהם  התראה  בשעת  להם  באר  כן  ואחר.  לצבא  עליהם  לעלות
 גם  והשיבו  השם  מאחרי  לשוב  להם  אמרם  והוא.  כלה  התורה  בכל  וכפרו  ההיא  העבירה

 אמת  תורות  מורה  כמוהו  ומי.  דעה  מורה  ל"ז  הרב  לשון  כאן  עד.  במעל  אם  במרד  אם  כן
 לתורת  מקנא  האם.  לישראל  אין  הבנים  כלם  הדור  ישמעו.  יורה  הוא  גם  צדק  ומשפטי
 בנפשותם  האלה  החטאים  גדלה  בנים  מכל.  לה  מנהל  אין  התורה  האם.  האל

 אש.  ימותון  עד  הזה  העון  להם  יכפר  ולא.  ולנדותם  להחרימם  ישראל  כל  מחוייבים
 אנחנו  והנה.  נתון  תכבה  לא  אש  נפח  לא  באש  אלו  של  וגופם  כלה  גיהנם  של

 כאחת  כאלה  שהם'  הפושעי'  האנשי  מנדין  קדישין  ובמאמר  עירין  ובגזרת  מסכימים
 ישובון  עד  מטה  וירדו  מטה  של  דין  ובבית  מעלה  של  דין  בבית  ומחרימים.  מאלה

 ל"ז  רבותנו  ובדברי  בתורה  ישימו  ולא.  לכסלה  עוד  ישובו  ולא  שלימה  בתשובה
. כמין  הבעלים  דנין  אנו  בתוכם  מאלה  אחת  שחקקו  והספרים.  תהלה  התלמוד  בעלי

 עד  בהם  כיוצא  ובחרם  בנדוי  בהם  והמחזיק  הם  והרי  קוסמין  כספרי  והספרים
 אליו  ותשוב  ירוחם  השמים  מן  ונחם  ישוב  ואשר.  בשמם  עוד  יזכרו  ולא  שישרפום
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 פני  את  לראות  שיזכו  חיים  שלום  של  לחיים  ויכתב  מלאכה  לכל  ויצלח.  לברכה  הקללה
. עומדין  אינן  גמורין  צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי  במקום  כי.  ידין  לאמים  יום  אלהים
. אורייתא  מן  יעדון  דלא  ליהודאי  טבתא  בשורתא  תיתי  דאבהתא  וזכותא  הרחמן  ובזכות

  . סלה אמן רצון יהי כן

 מחזיק  שאינו  מי:  לשונו  וזה,  )ט"נ  סין'  ג  שער  (יונה  רבינו  בדברי  ונסיים
 מפשעיהם  נענש  הוא  הרי,  העון  ומושכי  טוב  לא  ךדר  על  המתיצבים  על  במחלוקת

 ונאמר  ,חטא  עליו  תשא  ולא):  יז,  יט  ויקרא  (שנאמר,  בלאו  ועובר,  חטאתם  לכל
 בני  על  מלחמה  בגבעה  תשיגם  לא  עמדו  שם  ישראל  חטאת  הגבעה  מימי):  ט,  י  הושע(

 כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה  הדור  עמד  שם  אם:  פירוש  -  עולה
, מד  בראשית  (וכן.  עמדו  שם  אם:  כמו"  עמדו  שם.  "ההוא  הדור  לבני  מלחמה  השיגה

 הם  אכן,  חטאתם  היתה  גבעה  חטא  ממין:  לומר  רוצה.  עזב  ואם  -  אביו  את  ועזב):  כב
 ונאמר,  הרע  לבער  נפשם  על  ועמדו  נקהלו  כי  מאלה  טובים  היו

 לא  יכ,  יושביה  ארור  אורו',  ה  מלאך  אמר  מרוז  אורו).  כג,  ה  שופטים(
 תגורו  לא):  יז,  א  דברים  (ונאמר,  בגבורים'  ה  לעזרת',  ה  לעזרת  באו
, השם  קדושת  על  נפשו  ימסור  יתברך  לשם  שהוא  מי  וכל.  איש  מפני

 ונאמר,  לוי  בני  כל  אליו  ויאספו  אלי'  לה  מי):  כו,  לב  שמות  (שנאמר
 כי  אף,  ירא  כל  על  וחובה.  בידו  רמח  ויקח  פינחס  וירא):  ז,  כה  במדבר(

, במעל  וסגנים  שרים  יד  והנה  יראה  כי,  קנאה  להעיר  לב  הרט  אוהב
 אינה  הגדולים  מן  שאינה  פרצה  כל):  ה-כו  ר"ב  (רבותינו  ואמרו
  ).ב, ט עזרא (שנאמר, פרצה

  :ראשונה הזה במעל היתה והסגנים השרים ויד

  ק"לפ ד"תשס' וגו האלה הרשעים אהלי מעל נא סורו לסדר' ג יום

  פרידמאן נתנאל, אדלר רפאל, שפירא שמואל, בריל זלמן, גאלדשטיין אברהם נאום

 ירושלים ק"פעיה העולמי הצניעות וועד
  א"תובב

 


