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 לכבוד
 כל הלברשטאם יהרב מ

 salem.muni.ilmhal@jeru באמצעות דוא"ל:
 

 שלום רב,
 

 התראה לפני נקיטת הליכים משפטייםהנדון: 
 

 מרשי, הרב אריה דרעי מילא את ידי לפנות אליך בעניין הנדון וכדלקמן:  
 
בשיחה שלך  כי ,ממנה עולה ,בתקשורת הקלטה של הרב יוסי דייטש מהפורס 2.22.0222 ביום  .2

נזק למרשי ל , דברים שגרמו לומן האמתבתכלית ייחסת למרשי דברים הפוכים  האחרון,עם 
ודם של דבריך השתמע שמרשי מזלזל חלילה בכבמשום שמ ,עוגמת נפש מרובה. זאתלרב ו

 גדולי ישראל, דבר שאין הפוך ממנו.
 
התווה בפניך קווים של בה מך יחה שניהל עשה שכן ,בכפליםמרשי מוצא עצמו נפגע על ידך   .0

מרשי בא לברך  פעילות למען אחדות המחנה החרדי, עוותה בניסיון לגרום להפכם של דברים.
 ואתה יצאת מקלל.

 
בחלוקת תיקים אך הבהיר מרשי, כי בכוונת מפלגות ש"ס ודגל התורה לדון   האמורהבשיחה   .3

ביקש להזמין באמצעותך גם את אגודת ישראל ורק אחרי סיבוב הבחירות השני בירושלים ו
טות על חלוקת התיקים תעשנה ההחללפיו  ,על בסיס אותו עיקרון ,להצטרף לאותו מהלך

 .במאוחד
 
שהכוונה לפעול לאחדות  ,אמר לך מרשי ,בסוד, ובאמירה מפורשת שהדבר אסור בפרסום  .4

בכינוס משותף של מורי הדרך בהנהגה החרדית בביתו גם תבוא לידי ביטוי  ,בציבור החרדי
מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות  שלבהשתתפותם  ,של כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א

 .שליט"א
 
של  עד כדי הצגתו ,לחלוטין על ידך לכאורה עוותה עמךהשיחה שלו  ,ערו הרב של מרשיצל  .0

אילו מרשי מתכנן מהלך של חנופה כבכבודם של גדולי ישראל, חלילה כמי שמזלזל  מרשי
שתוכן הדברים אצ"ל אשר נועד חלילה להציגם כרודפי כבוד.  שליט"א, האדמוריםכ"ק כלפי 

 מרשי לגדולי ישראל בכל חוג שהוא.רוחש שפורסם הינו בניגוד להערצה ולכבוד אותם 
 
החמורים  מדברי הלשון הרע ,ברור ביותרפומבי ובקול  באופן ,הנך נדרש אפוא להתנער  .2

 למרשי.  לכאורה שייחסת
 
שעות מקבלת מכתבי זה, הורה לי מרשי לפעול בכל דרך הלכתית  50אם לא תעשה כן בתוך   .5

 למיצוי זכויותיו.
 
מזכויות  זכות מכתב זה או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע באיזהאמור בלמען הסר ספק, אין ב  .2

 מרשי. 
 ,רבכבוד ב   
 מועצת גדולי התורה של אגדות ישראלמזכיר  -הרב יעקב ולצר  העתק:  
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