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 !שלום וברכה

 .י"לכבוד חברנו היקרים הצמודים בקירות לבבנו נ
קבלנו מכתבכם מלאה שאלות וקושיות עלינו ועל קהלת לב 

שאם לא תקבלו תשובה בקרוב  המכתבוכתבתם בסוף . טהור
כ גמרנו יחד להשיב על הכל "ע. שתיקה כהודאה ותפרסמו מכתבכם

ונבא על סדר דבריכם על ראשון , שישאר פנימי ולא לפרסםובתנאי 
ד מפיצים הדברים שאמרו "י החלטת ב"אמר המפיץ עפ(ראשון 

 ").מצוה לפרסם"
dl`y : האיך יצוייר שאברכים יקרים לא יחושו על מה

, ולו יהא שאין אנו הגורמים, שהורים שלהם יושבין בצער תדירי
אולם כיון שבידינו לסלק הצער מההורים אין לך חסד למעלה מזו 

כ כדאי לוותר על התועלת בעבודת הבורא ולהרויח בגופי "וא
 .ובפרט שמכירין אותנו לרכי לבבות, תורה שהן כיבוד אב ואם

daeyz :יחס , כי אצלינו בלב טהור, זכרו נא כלל זה
התלמידים כלפי הרבי כדורות הראשונים שלא להרהר אחר רבו 

חיי שרה האמת שלא נכתב על ' והמכתב שנתפרסם יום ה, כלל
ר וזירז עלינו "י האדמו"רק נכתב ע. ידינו כניכר מסגנון המכתב

ובזה ינוח דעתכם , לחתמו וכך עשינו בלי מחשבה וחשבון כלל
 .'א אורייתא מרתחא בי"למה נכתב בלשון כעס ורוגזה דמרן שליט

וזאת , דעו כי צער זה עוטפנו תמיד יומם ולילה, ובגוף השאלה
נחמתנו שאמר לן רבינו בבירור גמור כי נגזר גזר דין חמור מאד 

ז "י הצער שמצטערין ועי"ד ע"על הורנו וזכות לנו להמתיק הגז
 .מוסיפין להם אורך ימים ושנות חיים

y : בשוקים ורחובות מספרים הנשים שהיו שם שדרך
 5-6ר לשוחח עם הנשים שעות הרבה רצופות ואפילו "האדמו

 .בל דרך זו שלא ראינו גם בצדיקים הקודמיםמהיכן קי. שעה יחד
z :א מופשט מכל עניני גשמיות והסביר "ר שליט"מרן אדמו

א להפריד הקליפות וכח "לן כמה פעמים דבעיקבתא דמשיחא א
ובזה יתקרב , הטומאה הנורא מאד רק בכח הקדושה פנים אל פנים

ח "ש באוה"וביותר נצרך זאת בנשים כמ. גאולתנו ופדות נפשינו
כ עמהם מאריך בפנים "מ יותר קשה לנצח וע"דהנוקבא דס

 .מסבירות לעקור הרע ולהשפיע קדושה
y : דרך הרבי שלכם לצוות להתגרש או לנתק שידוכים כשאין

 .צד השני מסכים להשאר אצליכם בתור חסיד
Â˙·Â˘˙ :ורק כאשר מרן , זה עלילות שוא ושקר והוצאת לעז

ת הזיווג ממקור אחד א רואה שאין שורש נשמ"ר שליט"אדמו
או אם נצטווה כן בחלום הלילה מפי , לעילא אז מצווה להפריד

 .ט כמו ששמענו ממנו כמעט מפורש כמה פעמים"אליהו זל
y:ש בן יוחאי " הרבי שלכם מספר גילויים שהיו לו מאת ר

ר מסאטמאר "האדמו, המגיד מטשערנובל, ט"ואליהו הנביא ובעש
ולמה לא שמענו גילויים כאלו אצל הצדיקים הקדושים . ועוד

, וויזניץ, סקווער, ר מסאטמאר"שחיו בדור האחרון כמו האדמו
וכי תרצו לומר שקדושת רבכם גדלה , סקולען ועוד, באבוב, גור

הורתם ולידתן בקדושה ' ג שהי"מקדושת כל הני צדיקים אע
 .וטהרה

z:א לא מספר זאת בפרהסיא רק "ר שליט" גם מרן אדמו
ודכירנא שאמר , כושר כדי לחזק לבבות נשברותליחידים ובשעת ה

פעם דבכל הסמוך יותר לגאולה יש התגלות יותר דוגמת נר שלפני 
ע ראו מופתים "ט זי"ט בתלמידי בעש"ומה, נתגדל אורה' כיבוי
וכהבדל זה בין דור האחרון לדור , ק יותר מדורות הקודמים"ורוה
 .כ לו מתגלין דבר שלא נתגלו לאחרים"וע. שלנו
y :ל אמרו "היאך אנו מאמינים ששכינה שורה על רבנו כשחז

אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראל ורבנו שנולד 
 .למשפחה חילונית אינו בכלל זה

z :י קבלה "פעם האריך רבנו בזה שעות ארוכות מאד לבאר דעפ
ן הדבר להיפוך בסוד מי יתן טהור מטמא לא "ק וליקוטי מהר"מזוה
 . עמקו מחשבותיוומה, אחד
y:והלא עיניכם הרואות השינוי ,  היאך אתם משקרים בגלוי

הגדול מדרך האבות שאם לומדין בישיבה וכולל שלכם רק שעה 
ליקוטי ', ברכות ושאר היום לומדים זוהר הק' י מס"אחד גמרא רש

, ק"טה, ראשית חכמה, ן"ליקוטי מהר, ליקוטי אמרים, ד"תורה חב
 .דבר שלא נראה ונשמע מעולם, פתח הצלה

z:א בירר ממקורות נאמנים דלפני אלף "ר שליט" מרן אדמו
, הסדר ללמוד כן שעה ביום נגלה ושאר שעות נסתר' כ הי"שנים ג

 .כ זהו דרך הישן האמיתי ורק בשנים האחרונות נשתבש הדבר"וע
y:לכם רדיפות במקום שדרתם בתחילה'  אתם כותבין שהי ,

 סביבותיכם ובשכונותיכם ואין גם פלא גדול שדברו עם כל הדרים
ודרך העולם כאשר אחד סובל , אחד שיודע לספר שום דבר

 .כ מבצבץ לחוץ באיזה אופן"רדיפות ע
z:אולם אמר , לפלא למה צוה רבינו לכתוב כן'  גם בענינינו הי

תבא שקר זה , שכיון שיש צורך בשקר זה לחזק קהלת לב טהור
 .ויהא זאת תיקון הנפש על כל השקרים שדברנו משך ימי חיינו

y : לשון מכתבכם ממש כלשון רבכם בספרו פתח הצלה
וכלשון הפאשקווילען , ובקונטרס שהפיץ בעת שישב במאסר

וכי יתקבל שכל הקהלה מדברים וכותבין , שהפיץ קהלת לב טהור
 .בלשון אחד

z:ואף אם יופיע ,  כל הלשון אינו שלנו כמו שכתבנו כבר
אין זה רק העתקת דברים שפקד מרן מכתב כולו בכתב ידינו 

 .ואנו עושין רצונינו כרצונו, א לכתוב"ר שליט"אדמו
y: היאך אתם כותבין שראיתם טובה נפלאה לנפשכם בכל 

והלא מאז שהלכתם לשם אין אתם לומדין ', הענינים בלימוד וכו
י ושאר היום קבלה וספרי חסידות וכי לזה " שעה גמרא רש3/4רק 

 יקרא התעלות בתורה
z:י לימוד קבלה וספרי "א הסביר שע"ר שליט" מרן אדמו
ד וברסלב רוב היום מרגישין נועם מתיקות חכמת הנגלה "חב

ושעה חדא בנגלה אצלנו חשיב בשמים יותר מלימוד כל היום 
 בשאר מקומות

y:שלמה ולמה לא בחר אחד -ארז ל- למה שינה רבינו שמו מ
 רועים' מז

qa"c



 

 

 

2

z:א פתגם מהקדוש מרוזין "טר שלי" שמעתי פעם ממרן אדמו
 ברישק "שיחידי הדורות מרומזים בתיבה ראשונה של זוה, ל"ז

ישראל בן שכנא ' ר, ישראל בעל שם' ר, ש בן יוחאי"ת ר"הוא ר
כ שינה שמו לשם זה "וע, ת שלמה בן יוכבד"והוא גם ר, מרוזין
 .דוקא
y: ספרת לנו פעם דאצל קהלת לב טהור תנאי קודם למעשה 

 מה הכוונה בזה, שצריך לבטל דעתו ומחשבתו לגמרי להרבי
z : הכוונה פשוט דאסור להרהר אחר מעשיו ולדעת שכל

שבנינו , ג שאנו רואין דברים מוזרים מאד"דרכיו קודש אע
ואין ברשותינו וכוחנו לעשות דיכוים אלא מרן , ובנותינו הם שלו

א קורא לשני הצדדין בביתו ומגלה להם שזהו "ר שליט"אדמו
ה שנים "והשידוך נעשה על אתר אפילו אם הבחור בן כ, הזיווג

ואפילו אם אין השידוך מוצא בעיני האמהות , ו"והבתולה בת ט
 .חובת האשה לעשות רצון בעלה, ואין מסכימין

y: אם הרבי מכיר בזיווגם בשרשם בעליון היאך אפשר 
פ פעם אחד או "שתשעים אחוזים מחסידים שלו כבר נתגרשו לכה

ו שנים "ר עצמו ששידך בנו בן ט"ובתוכם האדמו, ניתקו שידוכין
שבועות ' ונעלמו האם והכלה ב' ו שהיתה בכפי"עם בתולה בת ט

ר הוא ראש "אחר השידוכים מגודל הבושה שהחתן בן האדמו
הצבא של קהלת לב טהור ומומחה להכות בעצים ואבנים יהודים 

 .ל"כשרים וגם לשפוך עליהם נפט רח
z:א מסביר שדברים אלו גבוה מעל גבוה"ר שליט" מרן אדמו ,

ומי שלא זיכך נפשו בתעניתים וסיגופים עד כדי התפשטות 
אבל , א להבין סודן של דברים כלל וכלל"א, הגשמיות כמו הוא

טעם הנגלה לנתק מהם הקליפות ושדים שמקיפן מכל הצדדין 
ואודות בנו החתן , א רק באופנים אלו"ומחשיך אור נשמתם א

ג שנראין "שורש נשמתו משמשון הגבור ואותן הבאין לכאן אע

ז "וצריך להכותן ולהכניע עי, כאנשים חשובים שורשן מהפלשתים
 .ז יבא משיח"הקליפות היותר טמאות ועי

y: קהלה שלנו מקבץ סכומים ענקיים מכל העולם וכולם 
הרבי דר , נאספים אל הרבי ואין שום חשבון לאן המעות הולכים

הארגזים מלאים כלי , בכל מיני יופי ולוקסוסבדירת מלכות מהודר 
וכי לזה מקבצין , כסף וכלי זהב יותר מעשירים היותר גדולים

 ?מעות
z:א הסביר ששורש נשמתו משלמה "ר שליט" מרן אדמו

המלך שאליו נאספו כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות ויגדל 
וצריך לגמור התיקונים ומיד , כסא המלך שלמה ותכן מלכותו מאד

 .יבא מלך המשיח
y: פלא גדול עד למאד שרוב דיבוריו של הרבי עם חסידיו 

ענינים פרטיים וצנועים שלו שאינו , אנשים וכן נשים, ומקורביו
ש "וכ, ונקרא ניבול פה, כבוד אפילו להדיוט לדבר מדברים אלו

 .לרבי ושעות ארוכות
z:י "ז מצרף ומטהר ומזכך לב ומוח של החסיד כי ע" עי
ציא מפיו כל נסיונות והרהורים ומעשיו עד לכל פרטי פרטים שמו

נעשה כקטן הנולד וכגר שנתגייר וכל כחות הטומאה והקליפות 
 .מסתלקין ממנו וכל דינין מתערברין מינה

פ שלא לגלות המכתב לשום "בסיום המכתב אנו מבקשים עוה
ואם ימצא מכתב בשוק בחתימתנו ואפילו נכתב בכתב ידינו , אחד

י צוואתו "א וחתמנו ידינו עפ"ר שליט"ק אדמו"י כ"ההוא נעשה ע
לך קושיות קשה לנו להשיב ' ואין מהרהרווין אחר הרב ואם יהי

, א כי ממנו יצאו הדברים"ר שליט"רק אחר השאלה ממרן אדמו
ואנו מאמינים שלא יצא מכשול מתחת ידו וסייעתא דשמיא 

את אשר עמנו אבל מכתב זה הוא פנימי ואמיתי וגלינו , מלווהו
 .ועם רגשי לבבנו

מקום החותם
  מקום החותם  

ד הוצרכו מקבלי המכתב להראות המכתב "י פקודת ב"עפ. ב.נ
 .העסקנים. הרבנים והם פסקו מצוה לפרסםל

 
 

 


