
 בס"ד

 קריאת קודש ואזהרה חמורה
 לאנשי שלומינו הי"ו

 הננו בזה בקריאת קודש אל אנשי שלומינו חסידי ברסלב היקרים די בכל אתר ואתר. היות ובימים הקרובים עומדים 
 המשתמשים בשם המקודש "ברסלב" לתעמולת בחירותלערוך בארה"ק בחירות לכנסת המינים, והיות שישנם  

 הננו בזה להזהיר ולהבהיר דברים ברורים כדלהלן:
, ופרוסה בספריו דעתו ודרכו הקדושה של רביה"ק זי"ע ידועה וברורה .א

 הק' ובספרי תלמידיו ובפרט תלמידו המובהק מוהרנ"ת זי"ע,
עד קצה האחרון ובגנות התחברות  בהתרחקות ממינות ואפיקורסות

וידועים דבריו הק' שלפני ביאת המשיח יהיה מבול של  לרשעים,
כפירה בעולם שישפיע אף בלבות הכשרים והזהיר ע"כ מראש, שידעו 

 להזהר מכך מאד מאד.
המשכה הישיר של תנועת ההשכלה הארורה  - תנועת הציונותכנודע,  .ב

ה על יסודות של כפירה בשכר קמ -שרביז"ל לחם בעוז ותעצומות נגדה 
ומשכך יצאו כל גדולי ישראל זיע"א  ועונש, וגלות וגאולה מן השמים,

נגדה במלחמת חרמה והיא הורחקה כמטחוי קשת מעדת ישראל 
 הכשרים.

וחלק בלתי נפרד  "מדינת ישראל", הינה המשך ישיר לרעיון הציוני .ג
 ממנה, והיא הוקמה על היסודות הנ"ל.

הזרוע המחוקק של "מדינת ישראל", וכל קיומה נוגד  כנסת המינים הינו .ד
חוקיה נקבעים ברוב של הרמת יד ולא ע"פ השלחן  את דת תורה"ק.

 ערוך וההלכה היהודית, ואף נגדה רח"ל.
 .להצהיר אמונים למדינת ישראל ולחוקיהכל חבר כנסת נבחר מחוייב,  .ה

להבדיל  -דהיינו שבאם ותיווצר סתירה כל שהיא בין חוקי המדינה לבין 
חוקי התורה הק', הוא מתחייב להיות נאמן לחוקי העכו"ם של  -אא"ה 

שהוא ביהרג אשר ע"כ נפסק בשו"ע המדינה, ולא לחוקי התורה רח"ל, 
 .)טוש"ע יו"ד סי' קנז( ואל יעבור

חברי הכנסת  שגםאשר נודע לעין כל ובפרט בשנים האחרונות,  .ו

הנוראות על הדת  הנקראים 'חרדים', משתפים פעולה עם הגזירות
שכנודע פגעה קשות גם באנ"ש  - ובראשם גזירת הגיוס הנוראה
 כך גם בשאר ענייני היהדות דוגמת -הנקראים ע"ש הצדיק זיע"א 

 השלטת משרד החינוך והמחוז החרדי על קודש הקדשים בתי התשב"ר
מניעת לימודי האמונה הטהורה, מעשה בראשית, עקידת יצחק, ב

הגשמת המצוות וקדושת המועדים והסטת ענייניהם בוסילוף נוראי 
לדברי חולין והבאי מחד, ומאידך החדרת חכמות חיצוניות הארורות 

שרביז"ל הרעיש עולמות  ,ארס המינות והכפירה בלימודים זרים רח"לו
ובשליחת נציגים אלו לכנסת , ע"כ אשר אחריתם מרה כלענה ה"י

 רח"ל., עמהםהמינים נעשים שותפים 
ובכך  גם אלו אשר צדדו בעבר, כי יש להלחם 'מבפנים'אשר על כן,  .ז

שלא די שאין  ברור ופשוט דהאידנא היו מודיםלמנוע גזירות על הדת, 
מונעים באופן זה את עקירת הדת, כי אם אדרבה ואדרבה, הישיבה יחדיו 
בבית המינים דירדרה את חברי הכנסת ה'חרדים' להיות עמהם שותפים 

ת לגרזן המונפת על שארית קולשמש כ זירות הנוראות,הג מלאים בכל
 ישראל האומרים שמע ישראל, ח"ו.

אשר הם היפך  -ועזות וחוצפה נוראה היא להשתמש עבור עניינים  .ח
שהוקבע ע"י  בשם הקדוש "ברסלב", -התורה"ק והיפך דרך רביז"ל 

רבינו זיע"א בעצמו, ואין הוא מבטא כי אם עבודת ה' תמימה ואמיתית, 
וכל השתמשות בשם קדוש זה, אינו כי אם סילוף נורא וסטיה חמורה 
בדרכה של חסידות ברסלב האמיתית המקובלת לנו מזקני החסידות 

 מדור דור.

 לזאת אנו מוחים ומכריזים בזה, כי אין לשום מפלגה הזכות להשתמש בשם המקודש "ברסלב", לדברים 
 אלו הנוגדים בתכלית הניגוד לדרך רביז"ל, ודורשים במפגיע לעצור מיידית בעד זיוף משווע זה. 

וקוראים אנו בזה לכל אנ"ש חסידי ברסלב היקרים הנאמנים לה' ולתורתו, ודרך רביז"ל נר 
 גות, יהיו אשר יהיו ללא שום הבדללרגלם ואור לנתיבתם, להתרחק כמטחוי קשת מכל המפל

 שח"ו נעשים שותפים לכל הרס והחרבת הדת הנעשה על ידם כנ"ל אשר עתה חמור הוא שבעתיים
ולא להתפעל מתעמולות השקר והבטחות השוא שכל מטרתם היא להפיל תמימי 

 דרך באיסור החמור של השתתפות בהעמדת הנהגה הנוגדת לתוה"ק.
 ובזכות שמירת דרך התורה"ק, יצילנו הקב"ה מכל מכשול ויזכנו לעבדו באימה וביראה בדרכו הקדושה של רבינו ז"ל עד ביגוא"צ ב"ב אמן.

 תשע"ט לפ"ק -וח"ש למען כבוד שם הצדיק ותורתו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב-החתימות לפי סדר א


