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  ערב פסח תשע"ג                              מחאה נמרצת                                         בס"ד 
  (שו"ע יו"ד רמ"ג סעיף ו') וכו'""כל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והוא בכלל כי דבר ד' בזה הכרת תכרת הנפש ההיא 

נדהמים וכואבים בפלצות לב על השמועות הנוראות המהלכות בתוכנו אודות דברים שאינם בכלל אפשר שלא יעלו על הדעת הזויים 
ומנותקים מכל בסיס של מציאות אשר אינשי דלא מעלי מעיזים בחוצפתם ובגסות לבם לפעור פיהם מלא שחץ על כבוד קדושת הרב 

זר ברלנד שליט"א, ת"ח אמיתי מגדולי הדור אשר אין לו בעולמו אלא תורה, תפילה, קדושה, פרישות, זיכוי הרבים ומסירות נפש לכל אליע
של צדיק זה בפרהסיה, מורה דרכם של אלפי תלמידיו ושומעי לקחו שכולם יראים ושלמים, ואשר רבים  יהודי באשר הוא, ואבוי למתירין דמו

  נושעו בזכות תפילותיו.
אוי לנו שכך עלתה בימינו שתרבות רעה וארורה קמה עלתה וגם ניצבה כקורח ועדתו לפצות פה באיש אלקים קדוש, מלאך ד' צבקות 

לידו כלל. ודברים הניכרים הם שמדובר בכזבים ועלילות שווא של בעלי מחלוקת זדים וארורים המנסים אשר רבים השיב מעוון ואין חטא בא 
ואין להם חלק לעולם הבא כדין אפיקורס ומגלה (שבת קי"ט) להטיל דופי ברב שליט"א. ועליהם נאמר "כל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתו" 

  (שו"ע יו"ד של"ד סעיף מ"ג).ין המבזה את החכם וצריכין נידוי כד(סנהדרי צ"ט ע"ב) פנים בתורה 

  וידע הציבור
שהדברים הינם שקר גמור ואוי למי שמהרהר אחר בדיות וכזבים אלו אפילו בלבו כמבואר בגמרא "כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר 

  .(יו"ד רמ"ב סעיף ב')ובשו"ע (הל' ת"ת פ"ה) וכן נפסק ברמב"ם (סנהדרין ק"י ע"א) אחר שכינה" 
ואוי לנו שבימי ערב חג החרות וגאולת ישראל, במקום להתעסק בציפיית גאולתה של ירושלים ובניינה נאלצים אנו לקרוע על חורבנה 

  ."לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת"ח"  מול עינינו שנאמר:

  הכותבים בצער ובלב מורתח למען כבוד התורה ולומדיה                                                           וד' הטוב יכפר בעד כל כמו ישראל

כנזייעקב שמאיר סירוטה                רוש                אשלום 
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  הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א
   מגדולי הרבנים בקרית ספר


 



            
      

     


 







 

  שליט"א הגה"צ ר' שלום ארוש
  ראש ישיבת חוט של חסד

וק שליט"א הגה"צ ר' דוב ק
  מטבריא

   בקרוב נ יופיע"חתימות נוספות מעוד רבנים חשובים ובליש 


