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  ב"ה שבט תשס"ה כ"ב
  

  )המשך(איפה ואיפה 
  

  .רבנים 8חתומים , )פאשקוויל און ליין(, PLOשהתפרסם גם ב, .ז.ב שבט ש"במכתב הרבנים מכ

  ?!ז"החתימות נחתמו יום לפני! שום דיון' לא הי

  ?מי הסתובב בין הרבנים להחתימם? ניסח המכתבמי 

  !!ד לא לעשות כן"ש להבי"הוראה מפורשת מאד' הרי הי

  .ורק באסיפת כולם יחד

  ?!ז"אחיום ) ?(רבנים השתתפו בדיון  4 רקולפועל 

  ?!הצדדים' איך אפשר לחתום כשלא שמעו הטענות של ב

  .ת לפני כמה שנים"בדיון בפסלונים והלפרין לא השתתפו , ליפסקער, הרבנים ביסטריצקי

  !ח"הרב גלוכאווסקי לבד אמר להרב ווילשאנסקי לקבל ההצעה וליכנס לאגו

  !ח"הרב ירוסלבסקי לבד אמר להרב נתן וואלף לקבל ההצעה וליכנס לאגו

  !ח"באסיפות אגו השתתף, ד"בתור נציג של הבי, הרב גלוכאווסקי

, ודברו נגד שלמקה, ז"ח בתשנ"של כמה מחברי אגו, שמואל חפר במשרדו של, לא רשמי, )סודי(ארונוב אירגן אסיפה 

  .ועוד ועוד, ועשו שינויים והחלטות, ח"ותפקודו של אגו

  .הרבנים אמרו לו לא לעשות האסיפה וגם לא השתתפו בה

את הרב ! ז החתימו"ואח, ליבערמאן, וחתמו על הפרוטוקול חפר, ועשו פרוטוקל, כ העלימו ממשתתפי האסיפה"אעפ

  .ונמסר לרשם העמותות) ד"ש בניהול עניני הבי"וגם זה היפך הוראת אד( -וסלבסקי יר

  ?הלשנה? מסירה

  .ח"בעניני אגו, חפר וליבערמאן שאסור להם ללכת לרשם העמותות, מכתב לארונוב, לפני כמה חודשים, הרבנים כתבו

  !?למה לא מפרסמים המכתב

  :וענה לי, ל"ומסרתי את המסירה הנ, התקשרתי להרב ביסטריצקי

  !ח"אני לא מתערב בעניני אגו

  ?ח כרצונו"האם משום שלייבוביץ איים על הרב ירוסלבסקי בקשר לרבנות בקרית מלאכי אם לא יעשה סדר באגו

  ?האם משום שארונוב איים על הרב ביסטריצקי בקשר לרב הראשי

  .שאין כאן מקומו לפרטם, ועוד כאלו איומי טרור

  ?איפה אנושיות? פה עהרלעכקייטאי? איפה יושר? איפה צדק

  !איפה ואיפה
  

  בכבוד

  ובברכת משיח נאו מיד ממש

  שמואל גרייזמאן



  ב"ח אדר תשס"דר' ב, אדר' ה א"ב

  

  ק"ד שיחיו באה"לכבוד ועד רבני חב

  

  שלום וברכה

  .ז מכתב דחיית הדיון"ואח. ח"ד סדר ואירגון באגו"קבלתי ממכם מכתב הזמנה לדיון ע

  .לדון בענין זהנמנע ממכם , לדעתי

בלי אסיפת כולם יחד כהוראת , בלי שמיעת טענות ומענות, בלי דיון, ב שבט"לאחרי שחתמתם על מכתב כ) א

והוא ניסח וגם , ורק משום שכן עלה ברצונו של ארונוב, ז"והיפך מהוראתכם בעצמכם ימים לפני, ש"ק אד"כ

הקשור עם ארונוב ומלחכי פינכא , בענין זה לכן פסולים אתם לדון, והוא גם החתים הרבנים, הדפיס המכתב

  .שלו

וכל מה שמשתדלים להרים ולשמור על כבוד . ק צוחקים ותמהים על הנהגה זו"ש בעולם ובאה"שאנ, כ"ועד כ

  .הרי אתם בעצמכם פוגעים בזה, הרבנות

  .ב שבט"צריכים להודיע על ביטול מכתב כ

וכפי . ח  ארונוב באופן של איפה ואיפה"בעניני אגו שאתם נוהגים, קול חזק ולא פסק, במשך שנים רבות) ב

  .מהיכן דנתוני -י כללי התורה "ולא זכיתי לשום תגובה עפ, שהארכתי ובפרטיות במכתביי אליכם

  .ש במכתב להרבנים"כדברי אד', בנוסף להעינוי הדין שמביא לפירוד הלבבות וכו

שלא באו על החתום , ש"רבני אנ) ועד( - ש "אנ ש שבראשם של"ק אד"כלשון כ, ש"לבחור ברבני אנ: לכן עצתי

, י כללי התורה"ח עפ"שהם ישתדלו לעשות סדר באגו, ואינם שבויים וכפותים לארונוב, ב שבט"במכתב כ

  .הצדק והיושר

  .ש"ק אד"מיוסד על הוראות ומענות כ - והעיקר 

ד אלא ועד "ועד רבני חבשמתנהגים לא כמו , כ פעמים במשך שנים אחרונות"הוכחתם שוב  כפי שעשיתם כו

  .רבני ארונוב

  .מ לעשות סדר"ד ניטרלי ע"שמן הראוי לקחת אתכם לדיון אצל בי -באמת הוא 

  כל טוב

  ברכה והצלחה

  משיח נאו מיד ממש

 שמואל גרייזמאן



  ב"ה  פורים תורה תשס"ב

  !?צי אזוי?  צי אזוי!  זיי מברר

  
קראתי "והביא לו את הספר , שעוסק בשלימות הארץדי "רב חב - פעיל , לפני שבוע ביקר אצל הראש ממשלה

הרי הוא עצמו . למה אינו מציית להוראת הרבי בקשר לשלימות הארץ -בפליאה  -ותבע ממנו , "ואין עונה
  .'וכו' וכו, והרי זו היא טובת עם ישראל, ושייכים וקיימים לעד, יודע שכל דברי הרבי הם אמת

אם היה יודע מה שאני , ובטח גם הרבי היה משנה דעתו, ויש מצב חדש, אבל נשתנו העיתים -כן : ענה לו שרון
  .יודע

הרי דברי , ולהיות שהמצב הבטחוני גם השתנה להיפך הטוב. והרי אינו שייך להיות שינוי בדבר הלכה: הפעיל
  .הרבי קיימים ביתר שאת

  .אל גם אצלכם נשתנו העיתים: שרון

  ?:הפעיל

  .ד"י הקמפיין של ביבי שהשתתפו בהם עסקנים מחבאני זוכר את האסיפות לפנ: שרון

  ?נו: הפעיל

  .הרי לא הבטחנו אף פעם שמבטלים את אוסלו: ןשרו

  .אבל זה פקוח נפש ממש: הפעיל

  .אבל זה הרע במיעוטו -כן : שרון

 - וישבתם אצלו במשרדו כיועץ ראשי  - ואתם נכנסתם להיות חלק ממטה ביבי , ברגע שביבי עלה -
  .והיום כן - פעם לא הייתם מפלגתי . כם נשתנו העיתיםשמתי לב שגם אצל

וכשהיה כינוס ... ד"חב -זה דווקא אתם  -שמתי לב שמי שעצר את כל ההפגנות והדיבורים נגד ביבי  -
. ד"יצאו נגד הרב מכפר חב, המחנה של אהרונוביץ, ד"ד שיצא נגד הממשלה הרי דווקא מחב"בכפר חב

 .שמעתי את זה ברדיו
ד לא ישתתף משום "הם דווקא בקשו שחב -גולן רצו לעשות הפגנה נגד הממשלה כשפעילי רמת ה -

 .והם לא רצו שיראה מפלגתי - ד מזוהה עם הליכוד "שחב
 !גם לי מותר להשתנות! אתם פוליטיקאים! השתניתם -יִדיָדי  -
 - ס "היה נראה שיש לכם עסק עם ש. ד שתקו"הרי דווקא חב - מזמן אוסלו  -ז "האמת היא שגם לפני -

 .והחלטתם שבשביל כסף וקשרים כדאי להשתנות עם העיתים
 .ואתה גם יודע מי הם במחנה ביבי. אתה בטח יודע מה עושה היום יִדיִדי ביבי -
 .שהוא איש ביבי -אפילו הרב הזקן שלכם עם העיניים בא אלי עם אהרונוביץ  -
 ?ומצד שני אתם מוכרים את האמת - מצד אחד אתם תובעים האמת  -
 ?מה אתם תובעים ממני, כסף וקשרים, קצת כבוד אתם השתניתם בשביל אם? ים ממנימה אתם רוצ -

  

 י שמואל גרייזמאן "נרשם ע



                                                                                                               ה"ב
     רבנים                                

  
                                                
  :ב"ה להרב ירוסלבסקי כסלו טבת תשננעמ) א

ה שאין זה "כבר הודיע משרע) כולל הרבנים(' ש שיחי"ת בין רובם ככולם דאנ"באם הכוונה שאתחיל בד
  כאפשרי

  .לוייםאם לא יתחילו להתדבר ביניהם בכוונה אחת לבוא לשלום אמיתי יחכו לימות המשיח בגי
  
  :המענה להרב ירוסלבסקי )ב
  .אין דן יחידי אלא אחד) 1
ובחתימת המשתתפים . פלוני' פלוני עם א' ט דא"ולא בשקו. ק"דאה' ש שיחי"יחליטו באסיפת רבני אנ) 2

  .ב לעתיד לבוא"באסיפה וכן בכיו
  .ל"לימוד פשטעליך בדברי ללא תועלת וק) 3
  ".'וכו, ל"ד הנ"ל ידונו ע"באסיפה הנ) 4
  
  .)'על מכתב רבנים שכתבו מה לתקן וכו(ח "תמוז תשמ )ג
  ,ע"ככתוב בשו) איך לתקן(

  ?מה נעשה בה? מה החליטה? מי השתתף בה? מתי היתה האסיפה האחרונה של הוועד
י הוועד "גם לא מהשאלות שלי לרבנים שע(אין יודעים מהנעשה בועד ' ק שיחי"ד באה"רוב רבני חב

  ).כדמוכח ממכתב שלהם אלי
  'ותח' נת). על פרוטוקול של דין תורות(

  
  .הרב ירוסלבסקי קיבל טלפון למה אמר להכניס מודעה כשאהרונוב אמר לא להכניס )ד

  .אמר שלא ידע שאהרונוב אמר לא. למה הכניסו –) וזילברשטרום(התקשרו לדובלה 
  ).ח"רבנים לא להתערב לצא(

  :התוכן
חוקר זיין און נאך דעם ) גוט(און דער טאטע פלעגט , ט זיךאיך ווייס ווי א רב פיר, ס זון'איך בין א רב

  .ווי קומט עס אז ניט חוקר געווען גענוג. זאגען
  .וועגען דעם עצם ענין מיש איך זיך נישט

  
  ,)א"א אדר תנש"מכ' על המכ(הרב ירוסלבסקי קיבל מענה  )ה

  ).ישל הרב ירוסלבסק(א שיהא גלאטער לעירו "להעביר הוועד הרבני הארצי למק
  .?!לקח כמה שנים עד שבוצע ההוראה

  !?רחובות –א "למק, ש"ק אד"וכאן הבן שואל מאיפה קבלו הוראה להעביר הוועד ממקום שהורה כ
  .ש כפשוטו אפשר להצליח"ק אד"בדוק ומנוסה שרק עם ציות להוראות כ, ידוע ומפורסם
  ?גלאטש יוצאים מהוועד הרבני עניינים לא "ציות להוראת אד-ואולי בגלל אי

  
הם ', ד וכדו"ועד רבני חב, ד"ד רבני חב"ד על בלנק בי"הוראות של הבי, ד"פסק, כמה ענינים :חשבון נפש

  !?ל"י הוראות ומענות הנ"עפ
  ?פלוני' פלוני עם א' כמה ענינים והוראות הוועד הרבני מתנהלים בצורה של א

   -, אינם רבנים –התורה שאם אינם באים מכוח  –ש בקשר לרבנים בכלל "ד שכותב אד"ואולי ע
  .ד"חב) רבני(ד שאינם באים מכוחו של הוראות של הרבי אינם "ז רבני חב"עד

 
 



  ג"תשס…צרור את המדינים  …פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ' ק פ"מוצש . ה"ב

  'שי הכהן יוסף יצחק

  שלום וברכה

   .את מדנציק" נצחו"ד ו"בכפר חב" מהפכה"לפני עשרים שנה היית בין אלו שעשו את ה

כ "אעפ …שלהםבמלחמה " שלהם"הנצחון …ש כותב "הגם שאד. ב"מצו, מ"ז התפרסם המענה של תשד"בתשמ

ואדרבא המשיכו עם . הודה בטעותם –לא רב ולא עסקן  –מהנלחמים בו ' ועד היום הזה אף א. המשיכו ללחום בו

  .'בכלל וכוד "פ שמזיק לחב"אע –שיטה זו 

אף מוסד . י כח וטו אפשר להחזיר הנשיאות"ת הנשיאות מכמה מוסדות וכתב שעש א"ק אד"ז הוריד כ"בתשמ

  .וותרו על הנשיאות, אין לו כח וטו

  ]?ח ניסת הכח וטו"האם בקשר לנשיאות על צא: א"ד[

  .והמשיכו במלחמה, לא פרגנו אותו. ד עיר ירושלים"השליחות ע למדנציק ש"ז נתן אד"כמה חודשים אח

  .אבל לא הצלחת, ר"החדש בקשת לעצמך הגדולה של יוח "בהרכבת אגו, נ"בתש

  .ומי כמוני יודע זה. ךלחכי פינכא שלהמז עשו "ועד. לא הכרת טוב. דברת נגדו. המשכת ללחום במדנציק

  .מה שאתה יכול להשיג דרך מדנציק. רק לשרת אותך' כל האחדות הי

. החלטת לצאת בגלוי וסופי במדנציק, ד"בשפגע בהונפלינו של ח –אחרי המבצע האומלל של ביבי טוב ליהודים 

  .ורק הוא מפריע לך להיות הגדול מכולם. להיות שעכשיו אין לך צורך בו

הכבוד המדומה שאתה חושב שנותנים לך לא נותן לך מנוחה לחשוב על שלום , התאוה שלך להיות אני ואפסי עוד

  .ואחדות, אמיתי

. לא מצליח –ח נטו "ולהעיר שכל ענין שאינו צא. לך לא מצליחשהדרך ש. אבל אולי הגיע הזמן לפתוח את העינים

  .ואדרבה מזיק

  ...ממשיכים בשיטה זו -'ד וכו"ההיזק לשם חב...בפועלוגם לאחרי שראו  ...ש"וכלשונו של אד

  .ופאשקווילים, כבוד שבת, ובזמן האחרון נכשלת בעניני שלימות הארץ

  .ומורידים אותך מהדרך הישרה, צלים אותךמלחכי פינכא שחושבים על עצמם ומנבאתה מסובב 

  .והאמת שאתה הפודל שלהם, אתה חושב שהם הפודלים שלך

  :ש להרב ירוסלבסקי"וכמענת אד. אולי סוף סוף תחשוב על אחדות

  .ה שאין זה כאפשרי"כבר הודיע משרע) כולל הרבנים(' ש שיחי"ת בין רובם ככולם דאנ"באם הכונה שאתחיל בד"

  ".התדבר ביניהם בכונה אחת לבוא לשלום אמיתי יחכו לימות המשיח בגילוייםאם לא יתחילו ל 

  ידידך                                                                                                        

 שמואל                                                                                                               



  ג"תשס... החלצו ... מ "מטו' ק פ"מוצש.  ה"ב

  'יוסף יצחק הכהן שי

  שלום וברכה

  ,פינחס' ק פ"בהמשך למכתבי ממוצש

  ...ר"ח אדמו"ק מו"ד כפרו של כ"בכפר חבמה עושים כותבי כתבי עול : ש כתב להרב אשכנזי"ק אד"כ

  .הרבי מסר הוראה לפאשקוויל שרייבער שיכנס לרב ולבקש תיקון

, פ"בע, בכתב, מכתבי שנאה ומחלוקת, ח עבדו ועובדים כותבי ומפרסמי פאשקווילים"במשרדי צא
  .וירטואלי ואלקטרוני

  ?ואיפה ואיפה הרבנים? איפה אתה

בקשתי ) ליין- און- פאשקוויל( PLO-בתחילת עידן ה, כאווסקיבה השתתף הרב גלו, ח"באסיפת אגו
  .ביקורת.  ולא כל הרוצה ליטול את השם יטול, ד"שהרבנים יעשו סדר בפרסומים שפוגעים בכבוד חב

אז נדון  -ח "ח ואם נקבל מכתב בקשה מצאגו"באם נקבל מכתב בקשה מאגו: ענה לי הרב גלוכאווסקי
  .בזה

  ?אי מלכא אנא!   ?ח"אגו

  .הרי הוא הוא היוזם מבצע זו!   ?ח"גוצא

מ "ש ע"ש להרב ירוסלבסקי להתלבש בשלשלאות של ברזל ולהסתובב בין אנ"ומה בקשר להוראת אד
  ?לתקן הדורש תיקון

  .כפשוטו. ושבר אצבעותיו, איים עליו ברצח, הדובר שלך תקף בחור

  .ד"ד הרמת יד ובפרט בכחב"ש ע"ידוע דברי אד

  :בטח אתה זוכר

  ".ב"י פעקלאך און פאר אין בפאק ד"

  ?ואיפה ואיפה המחאה של הרבנים?  איפה ואיפה המחאה שלך

  :האם הטעם של העדר הפרסום הוא על סמך

ש "המסיונרים פרסמו שאד. ואיך לנצל את זה בקדושה', ד מדיטצי"ש ע"דיבר אד) ו"ב תמוז ל"י(פעם 
  .ש"פט נגדם ושאלו את אדק רצו לעשות מש"עסקנים באה. כמובן לשיטתם - ' בעד מדיטצי

יהיו אלפי , אם ננצח' אפי - במשפט ?  אלף, כאשר אני דברתי שמעו חמש מאות) התוכן: (ש"מענת אד
  .ממילא לא לעשות משפט. אנשים מונחים בזה אם אמרתי ככה או ככה

  .היינו שהפרסום יותר גרוע

  ?ת הידוע"לאומי בשמח-פרסום בין' למה הי, כ"א

  ?ח"ד שיוצאים מבית מדרשו של מרכז צא"פרסום הפוגעים בכבוד חב ומה בקשר לעוד עניני

  .צמחיוסיפון מפרסם מכתב מונדשיין על גרונר

  ?בהמזכיר או בבעל המזכיר - במי אתה חושב שהוא פוגע 

  ?ד"ואיפה ואיפה המחאה של הרבנים שיקר להם כבוד חב? איפה המחאה שלך

וקבלתם מענה לא , בקשר שאומרים שהרבי הוא משיח ש מה להגיב כששאולים"שאלתם את אד - א "ד[     
  ]?!להגיב

ענה  ז"ועש שיש להרחיק מליובאוויטש אלו שמפרסמים שהרבי הוא משיח "כתב לאד. ש.שמעתי שא      
  .ע"וצ.  של אהבת ישראל מצוהלפרסם מיהו משיח אבל יש  מצוהש שאין הכ נמי שאין "אד

  ?פה האהבת ישראל של הרבניםואיפה ואי? איפה ואיפה האהבת ישראל שלך

  "…ממשיכים בשיטה זו -' ד וכו"לשם חב… ההיזק בפועלוגם לאחרי שראו …"ש כבר כתב "אבל אד



והם מינו . ד"י הבי"קבלת הוראה מהרבנים ששיחת השבוע צריך לעבור ביקורת כל שבוע ע) א"נ(נ "בתש
  .לביקורת הרב ולכן לא מוסר הגליון, אבל הדובר שלך לא אוהב ביקורת. רב שיבקר

  !ד"ד הבי"פסק נגדשיחת השבוע מתפרסם כל שבוע יותר מעשר שנה 

יצא לדרך המבצע של , ד"שפגע בהונפלינו של חב, אחרי המבצע האומלל של ארונוב טוב ליהודים, ו"בתשנ
  .אין כמוך בעולם  -יחי ארונוב    -אני ואפסי עוד  

  ?למה אתה לא רוצה לשבת ביחד עם כולם

  ?אתה לא יכול לשבת באגודה אחת -זכות חתימה בלעדית, כח וטואם אין לך 

  ב"ש להרב ירוסלבסקי מתשנ"אני מזכיר לך שוב מענת אד

ה שאין זה "כבר הודיע משרע) כולל הרבנים(' ש שיחי"ת בין רובם ככולם דאנ"באם הכונה שאתחיל בד"  
  .כאפשרי

  ".יתי יחכו לימות המשיח בגילוייםאם לא יתחילו להתדבר ביניהם בכוונה אחת לבוא לשלום אמ 

  .תעזוב את הפוליטיקא, תעזוב את המלחכי פינכא. אפשר לעשות תשובה, יאסעל

  .מה רוצה הרבי, ד"תחשוב רק על מה שטוב לחב 

  .תחזור לדרך הישרה.   האב  רחמנות, יאסעל

  ידידך                                                                                                     

 שמואל                                                                                                   
 



  ג"תשס  מנחם אב) טוב לישראל(אך  .ה"ב

  
  יאסעל ארונוב מפרסם מכתב מזוייף נגד יאסעל ארונוב

  

  שיחיו' גלוכאווסקי וגורארי, ירוסלבסקי ,פסקרלי,הלפרין, לכבוד הרבנים סלונים

  .שלום וברכה

  .מ לעשות סדר"ק ע"ח באה"ת בין חברי אגו"ז התחיל די"בתשנ

הכניס , ד"שפוגע בהונפלינו של חב, באותה אסיפה השמעתי טענות רבות וקשות על ההנהגה של ארונוב

ד בכל "ותו ולאסור עליו לייצג את חבובקשתי שיעצרו א. ד"מזיק לעניני כבוד וכסף חב, ד לפוליטיקא"חב

  .ביותר ממאה עמודים, עובדות וצילומים, עם הוכחות, כתבתי את זה להרבנים. ענין שהוא

. והעינוי הדין והמסתעף מזה חוגג, ת"די" באמצע"וזה עוד . ד"עד היום הזה לא היתה שום החלטת הבי

אדר ' ד מיום חמישי ו"הביהמצורף מב הרי במכת, ס"א תש"אד' ד מיום ראשון ז"הבי" החלטת"' ואפי

אם הם רבנים שלא ' אפי(של הרבנים  הצעהשזו רק  -היינו , החלטות "הצעת"כתוב !!) ז"שנה אח(א "תשס

  ).ניםהשתתפו בהדיו

  .ד"אמור להיות המשך דיון של הבי' ב הי"ב שבט תשס"בכ

, ניסח מכתב, גם דרך הטלפון אולי, בין כמה רבנים' הסתובב א !ז"יום לפני! כן רבותי !ז"יום לפני

  .גם דרך הטלפון החתימו אותם אוליו,ז"והחתים כמה רבנים ע

, ויבקשו שלא לפרסמו -ואדרבה אולי יתנגדו לזה , ז"חשש שלא יחתמו עשלא ביקר את הרבנים  בכוונה

  !לכן העלים את זה

  .ז"לא רצה הדיון של יום שלאח בכוונה

  :ד"ש להבי"'ק אד"הוראת כ היפךהחתימות של הרבנים הם 

ובחתימת המשתתפים . פלוני' פלוני עם א' ט דא"ולא בשקו. ק"דאה' ש שיחי"יחליטו באסיפת רבני אנ"

  ".ב לעתיד לבוא"באסיפה וכן בכיו

  ?ואיך חותמים .ולא שמעו הטענות, בנוסף לכך שכמה רבנים שחתמו בכלל לא היו בדיונים שקדמו

  !?ת"דיון ודי באמצעואיך חותמים 

  ?מתי נולדה ביצה זו. ל מוזכר הנהלה מצומצמת"הנ במכתב

  ).ל"ר - ?גם למראה עיני רשם העמותותו(  "?ש"ק אד"למראה עיני כ"' ואיפה זה מוזכר בהמכתב שהי

  .מסכים לזה לאש "שאד - להיפך ' ראי זה אולי, ז"הגיב ע לאש "ואד - ש "למראה עיני אד' וזה גופא שהי

וכמו שהרבנים הסתפקו אז  שהמשמעות " ...ח"ם ספק ישאר רק בצאגווא..". לארונוב ש "אד וכמו שענה

  !הוא תשובה שלילית

היינו  .ץח כלפי חו"ושלשה מייצגים את אותו אגו. ח"שיש הנהלת אגו? ש"למראה עיני אד' ומה באמת הי

ל אב, ח והחלטותיהם כלפי חוץ"שלשה אלו מייצגים את אותו אגו ז"ואח. ח היא שקובעת"החלטת אגו שרק

  .לא שהשלשה מנהלים את הענינים

אסור לארונוב לייצג - )ועוד ענינים בהמשך(, אחרי ביבי טוב ליהודים, ו"שבתשנ, ת"ז יש די"וע – וטענתי

  .היינו שאסור לו להיות מהשלשה. ד בכל ענין שהוא"את חב



לא קיבל אישור  הרי ארונוב. לבדד "איך במשך כל השנים ארונוב והמלחכי פינכא שלו מייצגים את חב     

  .ז"ח ע"מאגו

  .הרי לא קיבל אישור מהשלשה –שיש שלשה של הנהלה מצומצמת  – תולשיט' ואפי

והא גופא צריך עיון ובירור אם ( עושה דברים על דעת עצמו" כאילו"כ אותה טענה שיש לו למדנציק ש"וא

עת ד על ,שעושה הכל לבד –רסם דהרי ידוע ומפו. הרי אותה טענה צריכה להיות כלפי עצמו – )נכון הוא בכלל

  !אני ואפסי עוד, דן יחידי,  עצמו

  :ח מגוכח"שעושה את זה בשם צא –והטענה 

ח "ז שייך לאגו"ד הרי"של כללות חב כללייםואם הם ענינים . דהרי נוגע איזה סוג פעילויות הם

ף ההתיישבות של אג"ובזה שקורא את זה . שהארכתי כבר במכתבי י וכפ ,ד עילית"וכמפורסם בענין חב(

  ). 770והוא רק מלגלג מ , זה לא משנה את המציאות"  ד"צעירי חב

  .ח"שזה אגו להדגיש –ר "ובפרט שארונוב דאג להוסיף התואר סגיו

 –ד כללי "ד ולעשות בחב"דאסור לו לייצג את חב. ב שבט הוא נגד עצמו"המכתב של כ –לשיטת ארונוב 

  .ד"ת אם מותר לו בכלל לייצג את חב"ז גופא יש די"ל שע"וכנ .ח"ובלי אישור אגו, בלי אישור השלשה

  ):ד לא מטפל בזה"ולפלא שהבי(וענין נוסף ועיקרי 

  ?מפרסמים בעתונות ובאתרי פאשקוויליםענין האם כל 

  ?למה דב הלפרין פירסם המכתב המזוייף הזה

  ?פלדמן-ד לא מפרסם את הכתבי מניעה על פרשת גוטניק"למה עתון כפר חב

  ?ח"ד בלי אישור אגו"אשר בכפר חב 770ד הרבנים שאסור לו להיות בבנין "ד פסק"א מפרסם עלמה ל

ס שלו כתוב יחי "ה לא פירסם שעל הפרוכת בביכנ"גאונות וצדקות של הרב חנזין ע, כשפרסם על הגדלות

  .אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ק "אותה הנהלה שכ –רבקה על דעת עצמו  למה לא מפרסמים ששמואל חפר החליף את הנהלת בית

  !?ש קבע"אד

  ?הכניס את בנו משה להיות המנהל, על דעת עצמו, למה לא מפרסמים ששמואל חפר

ד "שאסור להם ללכת לרשם עמותות ע, חפר וליברמן, למה לא מפרסמים המכתב מהרבנים לארונוב

  ?ח לאחרי שעשו הלשנה"אגו

  ?הסניף בירושלים שסגרוד לשמואל חפר ובנו אחרי "בילמה לא מפרסמים את הכתב מניעה של ה

  ?על הסניף בצפת הלשינולמה לא מפרסמים ששמואל חפר ובנו 

  

  

  –ק "ד באה"עם ועד רבני חב. י.ת לילדי ישראל סניף נ"חלוקי דיעות בין הועד ס' כשהי, א"בתשמ

  :ש"הורה אד

  ".נוטראלי' ש שי"ד רבני אנ"כהחלטת בי –באם יהיו פרטים שלא יתדברו ביניהם "

ב הגיע מכתב "ח שבט תשס"וביום ראשון כ ,להיות שהעינוי הדין נמשך כבר יותר משש שנים, אשר לכן

ובסוף  !נדחה – ח"בענין סידור ואירגון אגו, אדר' אמור להיות ביום חמישי ב' שהישהמשך הדיון  מהרבנים

ם ארונוב מפרס) הקנאה ושנאה של רקו(. ירזוך מ –ומאז  ,ה נודיע לכם על מועד חדש לדיון"המכתב כתוב אי



 נים והפגיעה בהעני .ל"ר! ח"באגו" ענין" שיש ולכל העולם כולו  ד"לחסידי חב )דרך השופר של דב הלפרין(

ונוהגים , ד אלא ועד רבני ארונוב"והרבנים מוכיחים כל פעם שהם לא ועד רבני חב, עושה פירות ופירי פירות

  –) ד נוטראלי"ת בבי"ואציגה בהדי ,וכבר כתבתי לכם הרשימה ארוכה(איפה ואיפה 

  .נוטראלי' ש שי"ד רבני אנ"ת אצל בי"לכן אני קורא לכם לדי

  .'ועכשיו זו בקשה שני, ב"ח אדר תשס"דר'כבר בקשתי את זה במכתבי מיום ב

ד שמקווה שלא יצטרך לשלוח אלו "ש להבי"הרי ידוע דברי אד - ש"באם זה לא יסתדר אצל רבני אנ

  .נים אליו למקומות אחריםשפו

                                                                     

  ברכה והצלחה                                                                                      

  משיח נאו                                                                                      

  

  שמואל גרייזמאן                                                                                      

 


