
הננו בזה בקריאת חירום אל אנשי שלומינו הע"י על דבר הרעה הגדולה אשר פקדה את מחנה ישראל בשנים האחרונות כאשר אנשים חטאים 
בנפשותם מערימים על עם ה' בהחדירם לימודי השכלה במסווה של סיוע בפרנסה וענייני חינוך וכו' ובזה מנצלים את תום לב המון מישראל אשר 
לא ידעו ולא יבינו את גודל המכשלה הנוראה הזאת היא ההשכלה הארורה עליה נאמר "כל באיה לא ישובון וגו'" שהיא היא אשר הכחידה את 

שארית ישראל בארצות פזורנו ואשר סופה נגדע בחרי אף ה' בישראל בשנות הזעם ה"י.

ועל של עתה נבוא בקריאת חירום לאנשי שלומינו הע"י אנשים ונשים, להיקהל ולעמוד על נפשנו ועל נפש צאצאינו שיחיו ולבוא ולהשתתף באסיפת החירום שנקבעה 
ליום א' ליל ראשון דחנוכה ה'תש"פ בבית מדרשינו הגדול במא"ש. ומה ראויים הם ימי החנוכה הללו להתחדש במלחמה זו אשר עליה אנו חוגגים את נצחון הטהורים על 

הטמאים ה"ה היונים והמתיוונים מחדירי תרבות יוון הארורה אשר היא היא ההשכלה הארורה אשר מטרתה "כתבו לכם וגו'" ה"י. 

ויהי רצון מלפני אבינו אב הרחמן כי כל המשתתפים יזכו להציל נפשם ונפשות בני ביתם הע"י לאור עליהם באור פני מלך חיים 
בבני בריכי חיי אריכי ומזוני רוויחי בהיתר ולא באיסור בנחת ובשמחה ויזכו לדורות ישרים מבורכים עדי יתקיים בנו מ"ש "לא ירעו 

ולא ישחיתו וגו' ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בהתגלות אורו יתברך בבנין בית הבחירה וביאת משיח צדקנו בב"א.

הכותבים בצע"ר ובתקוה לישועת ה'

כיהודה ועוד לקרא מצטרפים אנו למען עתידנו ועתיד צאצאינו להצלת ושמירת הדת על תילה
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)החתימות ע"פ סדר הא' ב'(

ולדאבון הלב כבר החל הנגף בעם רח"ל ורבים חללים נפלו על מזבח 
היקרים,  ובנותיהם  בניהם  תולדתם  ואבדן  ביתם  הבעל הלזה בהרס 
זעקת  עלי  האמונים  אנו  בפרט  נפשינו,  דאבה  אוזן  למשמע  והלא 
האמת אשר נשמעה מפי רביה"ק הננמ"ח זיע"א נגד כל ריח ושמץ 
הגדול  וככל אשר החרה החזיק אחריו תלמידו  דשמץ של השכלה 
מוהרנ"ת זיע"א אשר ניחר גרונו בזעקות שוד ושבר נגד נגע ההשכלה 
כי לא  נתגלה לאחר שנים  ישראל  ואשר לדאבון לבם של  הנוראה, 
לריק זעקו ואכן 'כצעקתה' עשתה ההשכלה שמות בכרם בית ה' ולולי 
רחמיו יתברך כמעט לא נשאר שריד ופליט לבית ישראל, והאיך נוכל 

לישב עתה בחיבוק ידיים לראות כבלע את הקודש.

חכמות  החדרת  על  לבו  בדם  זי"ע  מוהרנ"ת  שכתב  מה  חזו  ולכו 
הלכה  מהיתומים  חוב  גבית  הלכות  )ליקו"ה,  ישראל  בית  בקרב  חיצוניות 
ל ּדֹורֹות  ִרים ׁשֶ ׁשֵ ים ּכְ מֹו ֲאָנׁשִ ַרְך ּכְ ר ַלה' ִיְתּבָ ׁשֵ ג(: "ְוִאם ָהָיה ָלנּו ֵלב ּכָ

ּכֶֹתל  ּבַ ינּו  ּוְלַהּכֹות ָראׁשֵ ַאְרָצה  ֵנינּו  ּפָ ִלּפֹל ַעל  ָלנּו  ָהָיה ָראּוי  ַהּקֹוְדִמים, 
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ חּוׁש  ּבַ רֹוִאין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ וכו'  ה  ָהֵאּלֶ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ַעל  ָוַלְיָלה  יֹוָמם 

ַדְרֵכיֶהם ְולֹוֵמד ְלׁשֹונֹוֵתיֶהם ְוָחְכמֹוֵתיֶהם הּוא ּפֹוֵרק עֹל ְלַגְמֵרי  ְכָנס ּבְ ּנִ ׁשֶ

יֶהם  ַחּיֵ ר ַהְלַואי ָהיּו קֹוְבִרים אֹוָתם ּבְ ּה... ֲאׁשֶ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּוִמְתלֹוֵצץ ִמּכָ

ַדִים  ּיָ י ֵהם הֹוְרִגים אֹוָתם ְוֶאת ַעְצָמם ּבַ אי ָהָיה טֹוב ָלֶהם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ ַוּדַ ּבְ

ֵניֶהם  ּבְ ֶאת  ּוַמֲעִביִרים  עֹוָלמֹות  ֵני  ְ ִמּשׁ ֵניֶהם  ּבְ ְוֶאת  ַעְצָמן  ֶאת  ְועֹוְקִרים 

ֶנֶפׁש  ּבְ ָאט  ׁשְ ּבִ ַיְלֵדיֶהם  ְוׁשֹוֲחִטים  ּנֶֹפת  ַהּטִ ְוִלְמקֹום  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  ַלּמֶֹלְך 

ּפֹוְרחֹות ְלֵגיִהּנֹם ֲעֵדי אֹוֵבד ַעל ְיֵדי  ָזדֹון ּוְבַמַעל ְוצֹוִדים ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ׁשֶ ּבְ

דֹוָלה ִמּזֹו". י ֵאין ָרָעה ְוָצָרה ּגְ ֶזה, ּכִ

ובפרט אחר שכבר ניבא לנו רביה"ק שנסיונות כאלו ירבו בקץ הימים 

ה"י שיהיה כל אחד צריך להלחם מאוד על אמונתו מרוב התגברות 

יתרה  חובה  בוודאי  אשר  ל"ו(,  )שיהר"ן  והבלבולים  האפיקורסות 

למיניהם  ו"קורסים"  זרים  לימודים  מיני  מכל  להתרחק  לנו  נודעת 

הגיגי  על  מיוסדים  ככולם  רובם  אשר  ליה  דאית  וחניכא  שום  בכל 

הבלי הפסיכולוגיה הנכרית הארורה המיוסדת על רעיונות ודמיונות 

אפיקורסיים.

ופשוט שיש להתרחק מכל צל של ספק וחשש ולך לך אמרינן לנזירא וכו', ואף לצרכי פרנסה יש לברר הדק היטב 
היטב הדק אם אין בלימודי המקצועות השונים סרך של לימודי כפירה ה"י ובפרט במכוני ההשתלמויות למיניהם 
הנגועים מאוד, וכן יש להיזהר מאוד בענין ההשפעה במקומות העבודה השונים, ומכ"ש וכ"ש שאיסור חמור ללמוד 
לימודים של בתי האוניברסיטאות למיניהם אשר הם אבי אבות הטומאה ושורש המרי של תרבות יון הארורה אשר 
עליהם שפכו כהני ה' את דמם ומסרו נפשם לבערם מישראל, ואף במקומות הפושטים טלפיהם להתהדר בסממני 
ובפרט כאשר ראשי האוניברסיטאות  אין בזה כדי לטהר את הדבר-אחר בשום אופן  וכיו"ב  כשרות כהפרדה 
אומרים בפה מלא שכל מטרתם במוסדות אלו הוא על דרך "הבה נתחכמה לו" במטרה להחדיר כפירה ומינות 

בליבות החרדים לדבר ה' וכבר מעידים ע"ז התוצאות המחרידות כעדות מוהרנ"ת הנ"ל ומי יודע מה יילד יום רח"ל

קריאת קודשבס"ד, שלהי כסלו תש"פ
מאת זקני חשובי חסידי ברסלב ועימם כלל הרבנים המשפיעים שליט"א
בדבר הזהירות מהלימודים האסורים ומהפרנסה ממקורות שאינם כשרים

ומן הראוי לעשות כינוסים כאלו בכל קהילה וקהילה ובכל עיר ועיר
כי כל עתידנו ועתיד דורותינו תלוי בהצלה זו.

שמעון שפירא שמואל משה קרמר   יעקב מאיר שכטער  


