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אזוי ווי עס איז דא , בעפאר איך פאנג אהן די דרשה בעט איך יעדען איינעם
וואס , איך זאל לאזן הערען די רבנים אויף טעיפ, עטליכע מענטשען וואס בעטען מיך

,  גערעכט1000%נאר ,  גערעכט ליידער100%ט נאר דאס וועט ווייזן אז איך בין ניש
ס וואס רעט זיך וועגען כשרות מקוואות 'על כן בעט איך יעדען איינעם וואס האט טעיפ

  

  

טהרת 
  ישראל

 

  

  

קול 
  קאנטרי
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ס 'כולל וואס מען געטוהן פאר מיין רעבין רבינו יואל, ג.ד.טערער פון סאטמער א
אהערשטעלן די בין איך גרייט צו צאלען אסאך געלט ווער עס וועט מיר , ה"טאכטער ע

איך פארשטיי אז עס איז דא גענוג , איך וועל דאס האלטן בסוד גמור, טעיפס
די גאנצע וועלט וועט דאס , אזוי וועט מען קענען מזכה זיין את הרבים, מאטריאל

  .!!!!איז נאר דא'און עס וועט זיין דער גרעסטער קידוש השם וואס ס, הערן

 ליסטע פון די אדמורים גדולי ישראל פוסקי יעצט רעכען איך אויס בלויז א קליינע
ה "איך וועל נאך אי, וואס סאטמער האט זיי טערעראזיט, ע"דורינו מדור העבר זי

פארציילען יעדע רבין עקסטער באריכות ווי אזוי דער טעראר אפאראד האט 
  .אבער דאס ביי א צווייטען געלעגנהייט, געארבעט

 וואס איז 70וועל אנקומען צו נאמער איך האב מורא אז איך נחום ראזנבערג 
דרבי , ג וועגען די דורזיכטיגע זאקען"ה שנת תשכ"ק ר"דרשת רביה(סוד ' גימטרי

 אז די זאקען 70אז עס איז נתגלה געווארן א סוד וואס איז בגימטריה , זאגט דארט
ועל איך ו, )אין מען טאר נישט גיין מיט זיי,  איז אויך דורכזיכטיג70וואס איז נאמער 

איך : ואלו,  האט ליינס וואס זאל רעדען נאר וועגען די רבנים2מוזען עפענען נאך 
  :ע"רעכען יעצט אויס א קליינע ליסט פון די רביס גדולי ישראל שכבר הלכו לעולמם זי

 ע" זי,קאשוי רבי .1

 ע" זי,קלויזנבורג רבי .2

 ע" בעלזער רבי הקדוש רבי אהרן זי.3 .3

 ע"רבי דוד יונגרייז זי .4

 ע" זלאטניק זי'אלי' ר .5

וואס האט געמוזט (, קיוויאשדער רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין .6
 ,)אנטלויפן וועגען זיי

 ע"וויזניץ רבי חיים מאיר זי .7

 ע"לע זי'וויזניץ רבי משה .8

 ע" זיל'ברוכ' סערעטער רבי ר .9

 ע" זיער רבי יצחק אייזיקליאסק .10

 ע" זיזוטשקא רבי יצחק אייזיק .11

 ע"באבובער רבי זי .12
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 ע" זיהערשעלע רויזנבוים פון ירושלים' רבי רער 'שניףעטקר .13

 ע" זיתולדות אהרן רבי .14

 ע"אהרעלע זי' שומר אמונים ר .15

 ע" זיוויליאמסבורג, ספינקא רבי .16

 ע" זיפ"ספינקא רבי יעקב ווייס בא .17

 ע"טש רבי זיוויליובא .18

 , ע"סקווערער רבי זי .19

 ע"זי עמער רבצעהל .20

 ע"זי פאפא רבי .21

 ע"זי דעברעצינער רבי .22

 ע"יז הוניאדער רב .23

 ע"זי קעזמארק רב .24

דער שווער פון , הרב שפירא, ע"זי קיויאשד רבי וויליאמסבורג .25
ער איז געווען א תלמיד פון , יצחק אייזיק אייכנשטיין' קיוואשדער רבין ר

 .מנחת אלעזר

 ע"זי רג וויליאמסבוקיויאשד רב .26

 ע"זי פ"בא, סארוואשער רב .27

 ע" זיאברהם לייטנער' ר .28

 ע" זישאפראן רב .29

 הרב מלאכיל המנקר הגדו .30

 ע" זיהרב דירעקטער .31

 ע" זימיאמי, ל רבעאיה .32

 ע" זיעמרם בלוי' ר .33

 ע" זירגער רבדסבולאנ .34
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ר מקאשוי "ק אדמו"ע בן כ"ק רבי אשר יעקב בלום זי"הגה .35
 ס נחפשה דרכינו על מצב הדור"ע בעמח"זי

דאס איז , וועט שפעטער צו קומען, ווער עס טרעפט זיך נאכניש דא
  נאר א קיצור

 

  :ח"ולהבחל

 אלע רבנים פון די עדה החרדית .1

 רבי משה שטערנבוך .2

 א" שליטטאשער רבי .3

 א" שליטאודווארי רבי רבי שלום קרויז .4

 א" שליטאודווארי דיין רבי שמואל דוד קרויז .5

 א"שליטיחיאל מיכל לעבאוויטש ' ניקלשבורג רבי ר .6

 א" שליטשלמה יהודה שווייצערהרב  .7

 א"רבי מאיר בראנסדארפער שליט .8

 א" שליטלום יהודה גראסהאלמין רבי ש .9

 .ע"אלע קינדער פון קאשוי רב זי .10

 א"מונקאטשער רבי שליט .11

 א"דינובער רבי שליט .12

ס מדור "א בעמח" שליטאליעזר חיים בלוםר מקאשוי רבי "ק אדמו"כ .13
 דור על מצב הדור

ק "חתן כא "מ סוואליעווע שליט"ד ור"אבהרב יוסף משה פרידמאן  .14
 ע"מקאשוי זי

ק מקאשוי "חתן כג "ץ קאשוי וומב"יטש דומהרב יצחק יעקב איליאוו .15
 ע"זי

 א"ג שליט"ד בית רפאל קאשוי וומב"הרב שמחה ישראל בלום אב .16
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מ ישיבת אוהל שמואל קאשוי "א ר"הרב אברהם שלמה בלום שליט .17
 ס"ס ישא ברכה על הש"בעמח

 ס עמק הבכא על ניקור החלב"א בעמח" שליטמשה בער בעקהרב  .18

 ס"א בעמח"שליטהרב ישראל פנחס הלוי פעלדמאן  .19

 "נחום ראזענבערג"ואני הקטן  .20

 ועוד ועוד

ששים  " נעמען60קרוב צו דערווייל האט איר א ליסט פון 
  .גבורים סביב לה מגבורי ישראל

ה נאך ברענגען די אנדערע נעמען די ליסט איז ליידער "מיר וועלען שפעטער אי
  .זייער גרויס

און אזוי זיינע נאך [ורנאל שן דזפון מארגע] און א יורש[דער איד דאך א תלמיד 
  ]. פאלגערס דער בלאט

ווי באוואוסט האט דער מארגן דזשורנאל געשריבען כסדר א קעגען אונזער 
  .ע"הייליגען רבין הקדוש והטהור בעל דברי יואל זי

רבינו הקדוש פלעג אלס זאגען אז אויב איין טאג א דער צייטונג שרייבט נישט א 
פארדעם פלעגט דער רבי הייסען קויפן , רהר זיין  בתשובהקעגען מיר דארף איך מה

יעדען טאג דעם מארגען דזורנאל צו וויסען אויב ער דארף נישט מער מהרהר 
  .בתשובה

דער איינציגער [, יעצט איך בין דאך א תלמיד מובהק פון רבינו הקדוש והטהור
ציגער תלמיד וואס בויט אין ליידער דער איינ[, וואס גייט אין זיין דרך בענין המקוואות

ע האט זיך מוסר נפש געווען אויף "ווי עס איז באקאנט ווי דער זי] מקוואות בחנם
ממילא , מוז איך דאך גיין בדרכיו] איך ברענט דאס אין מיין ספר באריכות, מקוואות

פיר איך זיך די לעצטע צייט צו קויפן די צייטונגען וואס זענען די נאכגייערס פון מארגן 
  .צו וויסען אויב איך דארף נישט מער מהרהר בתשובה זיין, שורנאלדז

  .ן ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזהוא

  ישראלאשריכםאמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא , פעמים' ב: בניגון
  . כל הניגון–' ואומר וכו, ישראל אשריכם אשריכם אשריכם
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ט די חתימות וואס דער בלאט וואס האט אריינגעלייג אשריך אשריך 
אטשיק א זכות מהרהר כאזוי האב איך , ן צו מאכן מקוואות בכל העולם כולו'אסר

  .בתשובה זיין

  !!!אשריך אשריךאון נאך א מאל 

און איך וויל זיך שוין פון פאראויס באדאנקן פאר דער איד און אלע אנדערע 
ארעכטן מקוואות אין די ן מאכען און פ'צייטונגען וואס גייען אין דרך הריפורם צו אסר

  ,גאנצע וועלט

  .ניגוןב, ישראל אשריכם אשריכם אשריכם: בניגון

  

 אלע בתי מדרשים וואס האבן אויפגעהאנגען די רעפארם אשריכם אשריכם
  .ע מקוואות בכל העולם כולו'ס נישט צו לאזען בויען כשר'קול קורא

וואס ] ט מגלה געוועןק הא"ווי רביה[, יעצט רבותי וועל איך מגלה א גרויסן סוד
אין וואס ליגט אונטער זייער , ווער עס ליגט, ען נישט אמאל'די אלע חותמים חלום

און , אונטערגעשריבעןזיך זאלן זיי חאטשיק וויסען אויף וואס זיי האבען , אונטעשריפט
זאל די גאנצע וועלט בכל העולם כולו זעהן און פארשטיין דער נוסח אין דרך 

  .אונטערשריפטעןהאבען רבנישע ווי אזוי אין פאר וואס מען דארף הפאליטיקאנטען 

ווען איך האב איהם געבעטען ער , ע"קאשוי רב זיהייליגן איך האב געהערט פון 
. מיט נאך א פאר רבנים זאלן אונטערשרייבען א געוויסן וויכטיגען ענין לטובת הדור

אז איך דארף , ור נמרץע גענטפערט ברוב חכמתו בקיצ"האט מיר דער קאשוי רב זי
געהאט זייער אסאך האב ווייל איך , שרייב איך אליין, עפעס אויפטוהן פאר אידישקייט

על כן שרייב איך אליין , עגמת נפש ביי דעם ענין פון חתימות אינאיינעם מיט אנדערע
  .שט העלפען סיי ווי גארנישטיוועט איהם נ, אויב דאס איז איינעם נישט גענוג, אינטער

ס בריוו וועגען נישט עסען פלייש וועגען 'וואס האט פאסירט מיט קאשוי רב! אי[
  ]וואס ער האט אליין געשריבען מיט זיין כתב יד קדשוי[? חלב ודם

איצו האט מזייף געווען א גרויסען בריוו מיטן קאשוי רב חתימה נאך געמאכט 
וואס כאילו , ריוו בריוו פון דעם פאלטשען ב50.000אין ארויס געשיקט , פונקטלעך

דער קשוי רב שרייבט אז די פלייש איז כשר אין זיין פריערדיגער בריוו צו אסרן די 
  !פלייש האבן שונאים געשריבן
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איך מיין אז זייט די וועלט איז וועלט איז נאך בחייו , יא ווער קען זיין אזא גרויסער זייפן
אבער דאס איז נאר א , יעפון א צדיק נאך נישט געווען אזא וואונדערליכע היסטאר

  ]דוגמא

  !צוריק צו פריער

ווייל איך האב נישט געהאט דעם , עס האט מיר בעצם זייער וויי געטוהן
ווי מען איז מזייף נעמען פון , וואס עס גייט פאר מיט די אונטערשריפטען, עקספיריענס

ווערען וואס עס וועט דארט נתגלה , אויף דעם האף צו באקומען אסאך טעיפס[רבנים 
אסאך פון די חתימות איבער די יארן זעהן וויפיל חתימות סאטמער האט מזייף 

  ].געווען

און איך , ע"ה פארשטיי איך זייער גוט דעם סטעטמענט פון קאשוי רב זי"היינט ב
  :וויל אז יעדער זאל פארשטיין

יעצט רבותי וועל איך אייך פארציילן א מעשה וואס עס האט פאסירט מיט מיר 
ווייל מען , איך בעט קיינער זאל מיר נישט גלייבען, ע"ח קאשוי רב זי" להבחלמיט

עס איז דא א אפענער טעיפ וואס יעדער וועט קענען , שוין נישט גלייבעןמיר דארף 
 613מקוה "וועב סייד אין מיין אויך " קלף כשר דאט קאם"אין מיין וועב סייד . [הערן
פ נעמען שיקען צו אייערע חברים אהן איך אראו, קען דאס יעדער הערן" אינפאדאט 

  ]קיין געלט

זיין זוהן רבי אליער , ע"אינטערעסאנט איז ווי דער קדוש וטהור דער קאשוי רב זי
ממילא בעט איך יעדער וואס הערט דעם טעיפ , ט נישט א מאל פון דעם'חיים חלומ

האט געשטאכען מיט אז ער אליין זאל זעהן ווי ער , זאל איהם אנרופען אין פארציילען
  .ע" נאר זיין אייגענעם טאטען זי,נישט מיך, א מעסער אין ריקען אריין

  :איך וועל דאס בלי נדר באלד אויפשפילען יעדער זאל הערן

ע ' האבען געבויט פסולביקדא זעהט איר ווי איצו גליק מיט יהושע העשיל 
א יאר השגחה $ 5000 - 10.000 די התאחדות האט גענומען, וועלטדי מקוואות אין 

  ]א חוץ פארן בויען. [געלט א יאר פאר א מקוה

 מליון דאלער 1.5ן האבען מחליט געווען אז זיי קענען מאכען נאך 'איצו מיט ביק
  ?איז דען דא א בעסערע ביזנעס פון דעם, יאר איין יאר אויס, א יאר אום געארבעט

 200 לערךיך האב שוין געבויט און אז א, זיי ווייסען גאנץ גיט ווי איך בוי מקוואות
ארויס קומען א ספר מיט פיקטשערס פון ה "איעס וועט בקרוב [, מקוואות בחינםנייע 

  ].די מקוואות

אזוי וועלען , ען בויען מקוואות'ן נחומ'מיר וועלען אסר, האבן זיי מחליט געווען
ינפליסען אין אין די מיליאנען וועלען ארי, טיבערנעמען יעדע מקוה אין די וועלמיר א
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ווייל זייערע השגחות ארבעט אויפן טלפון מיט בלויז , זייערע אקאנטס אומגעארבעט
  . אפשר איין וויזיט

, דאס וועט איר זעהן הערען און פארשטיין וואס אט די חתימות מיינען! יא רבותי
פונקט ווי מען האט געצאלט די רבנים , אין וויפיהל געלט מען האט געצאלט די רבנים

און פונקט ווי פלוצלינג זענען , אלען געבען זייערע חתימות אקעגען מאכען דעם עירובז
ע וואס דרבי האט "ק זי"ארויסגעוואקסען הונדערטער מאמרים פון רביה
  .ל"רח, בקלאמפערשט אלס געזאגט א קעגען מאכען אן עירוב

  !!!אזוי ווי זיי פארקויפן שוין מעשיות א קעגען מיר

ז מען האט מפרסם געווען פון דעם גאנצען סאטמערען בית דין א, און לא די זה
 פאר די גאר געמאט געווארן בלויזאז דער עירוב אין ראדני סטריט איז , מיוחד

  .שחורים ארויס צו טראגען די ברענטשעס

  !!!יא רבותי איר מיינט דאך אז דאס איז א געלעכטער

הן אין הימעל דעמאלטס איך וועל אייך פארציילען וואס עס האט זיך אפגעטו
, אז נחום ווייסט נישט נאר וואס עס טוט זיך אונטן, וועט איר אלע זעהן און פארשטיין

  .נאר ער קען גאר די גאנצע מערכת השמים

מ "ישראל חיים מנשה פ' אזוי ווי עס איז ארויס א פסק דין מיט די חתימות מיט ר
אז מען טאר , א"אונים שליטק סאטמאר ראדני סטריט ובית דינו הצדיקים הג"אבדק

און דער עירוב אין ראדני סטריט איז קיינמאל נישט , נישט טראגען מיט אן עירוב
 נאר בלויז פאר די שחורים ארויס און אריינצוטראגען די ,געמאכט געווארן פאר אידען

אריינגעגאנגען אין גן עדן וואס , ד של מעלה"על כן זענען די שליחי בי, ברענטשעס
 אויך אין ,אין מאנרוייארן לאנג וואס ליגען , יצען טויזנטער סאטמער חסידיםדארט ז

קומט אלע , מען האט אלע ארויס גערופען,  בית משה סעמיטעריאיןלאנג איילאנד 
  .שנעלער, שנעלער, שנעל אין גיהנם אריין שנעלער, ארויס פון גן עדן

 וואס איז ,ן איז זייער גוט אין גן עד,מיר ווילען נישט, זיי פאנגען אן צו שרייען
סטער בלבול פון די ציונים א ועס איז א פ, מיר זענען שוין יארן דא, פלוצלינג, געשעהן

  !!!!קעגען אונז

  ,עס איז גארנישט קיין ציונים, ד של מעלה ענטפערן זיי"די שליחי בי

 איר געטראגען אין ט יאר הא20אז , ט'ד האט אזוי געפסק"אייער אייגענער בי
, מחלל שבת געווען בפרהסיא, ה שחל בשבת יום הכיפורים"ני סטריט שבת אין רראד
  , ארויס, ארויס

  !!!זיי שרייען געוואלד
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  !!!!ד כלום"אין אחר מעשה בי, מען לאזט זיי שרייען

דאס ,  יא דאס איז נישט מיין רוח הקודש– !!!ט'ד האט אזוי געפסק"ענקער בי
ד איז בעצם געמאכט געווארן מתיר "ל דער ביוויי, האט דער בלאט געשריבען בשעתו

האט מען , ד"מוז מען דאך האבן א רשות בי, זלמן לייבן צו גיין בערכאות' צו זיין פאר ר
מען זאל נישט דארפן , )של צדוקים(ד "מחליט געווען מיר וועלען מאכען א אייגענעם בי

,  מתיר צו זיין ערכאותד"נו אויב מען האט שוין א בי, זוכן שקצים פון ערגעץ אנדערשט
עס איז , איז דאך א קשיא, אויב אזוי קען מען דאך שוין שרייבען אקעגן דעם עירוב

  ? יאר30דאך אין ראדני סטריט שוין דא אן עירוב 

ד שרייבט דאך אליין "דער בי, ד כלום"דער תירוץ איז איין אחר מעשה בי
קען מען דען דאס ,  גויםאונטער אז דער עירוב איז נאר געמאכט געווארן פאר די

  .אפלייקענען

ווען מען שלאגט זיך פאר געלט מען , זלמן לייבן' פאר ר, ד"יא דאס איז דער בי
אבער ווען נחום שרייט אז דער מלמד האט שוין אפגעפירט , מען גיין אין קארט

ו צו "דעמאלטס ח, הונדערטער קינדער פון אידישען וועג אין געטוהן מעשה דור המבול
  !!!  ן בערכאותגיי

  !!!יעצט רבותי

ן מיר נאר קעגבן נישט איהאבען  אונטער געשר, ד של שקצים"אט דער בי
ס זענען נישט מיינע איך בוי דאס נישט פאר מיר איך 'די מקוה, ה בעצמו"קעגן הקבא

אז דער כלל ישראל זאל קענען מקיים זיין , ה בכבודו בעצמו"בוי דאס פאר הקב
  .ראלקדושתן וטהרתן של יש

רבי אומר אף חותם בה מקדש , א/ווי די גמרא זאגט אין מסכת ביצה דף יז
אמר , השבת ישראל והזמנים תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים

אלא אימא מקדש , והא שבת מקדשא וקיימא, אטו שבת ישראל מקדשי ליה, ליה
  .השבת ישראל והזמנים

  :די מקוה הייסט, והדאס זעלבע און נאך מער איז די מק

  "'מקוה ישראל ה "

  :ווי דער הייליגער ספר רזיאל המלאך שרייבט

 הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה

הקדוש ברוך הוא , כל טהרה במקוה מים, ולפי שמן דבר קדשו יצאו מים... 
ואחד ) יג, יז. ח, יד' ירמי" ('מקוה ישראל ה"שני פעמים , נקרא מקוה שלש פעמים
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מקוה גימטריא , לכך מקוה ברום שלוש אמות) ז, ג' ירמי" (' המקוה אבותיהם"ו
  ).רזיאל המלאך(, ארבעים סאים

, אברהם, נח,   ענין טהרת המקוה הוא מנהג אבותינו בידינו מאדם הראשון
ואיך שאבות הקדושים וכן כל הצדיקים מסרו נפשם על קדושת וטהרת , ויעקב, יצחק

 המקוה 

' ואחד שיעשו בעירם מקוה טהרה כבר היחיוב הגדול שמוטל על כל אחד 
ואשרי , לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב

  חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד 

שביום השני כשברא הקדוש ברוך הוא את הרקיע שיהיה מבדיל בין , עוד יבואר
,  המים שיהיו מפרישין לישראל בין טומאה לטהרהה עם"התנה הקב, מים למים

  ". 'מקוה ישראל ה"ולכן המקוה נקראת , להטהר על ידם

  :ואסיים מעשה נורא

  –ל "אספר מעשה נורא בענין מקוה מהחפץ חיים זצ

? ישאלו אותי בבית דין של מעלה האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה
  !אשיב כן

ולאף אחד במקום לא היה , המקוה המקומיתבעיירה לא הרחק מראדין נפסלה 
וכשהגיע לשם , ואז החליט החפץ חיים לעבור לאותו עיר, איכפת לתקן את המקוה

. והודיע שהוא נמצא ומבקש להגיד דרשה בבית הכנסת, הוא שלח לכנס את כל העיר
ואז פתח החפץ , סגרו כולם את החנויות ובאו לבית הכנסת, כששמעו בעיירה על כך

, אשיב ישראל מאיר? כשאגיע לעולם העליון ישאלו אותי מה שמך! רבותי: אמרחיים ו
ואז בודאי ישאלו אותי , אשיב כן? ישאלו אותי האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה

ולא רצו לשמוע , שנסעתי לעיירה והזהרתי את תושבי המקום, אשיב?, ומה עשית
  .י הזהרתי אתכםולכן אני מבקש מכם שתמסרו לי בכתב שאנ, בקולי

דאס זעלבע האט מען אונז איינגערעט בשם רבינו הקדוש אז די פליישען זענען 
  .אפילו מיט דעם חלב אינאיינעם איז יאכלו ענוים וישבעו, קדוש וטהור

וואס ,  דאט קאם613איך האב געפענט א נייע וועב סייד וואס הייסט מקוה 
  .ע"קאשוי רב זידארט קענט איר הערען דעם טעיפ פון מיר מיטן 

  ?נאך איין וויכטיגען פונקט וואס די רבנים נעמען זיך אן

  ,די רבנים שרייבען מען איז מבזה גדולי ישראל

  .אין דווקא איך נחום ראזנבערג טאר נישט און זאל נישט רעדען אויך די רבנים
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  !!!א נייע מעשה

  !!!רבותי

גט געפרעגט איך האב געהאט זייער א גרויסע שאלה וואס איך אנגעפרע
, אויף וועלעכען אופן איז מותר, עטליכע גדולי ישראל וועגען מבזה זיין רבנים ברבים

איך וויל אז אלע רבנים מיט אלע אידען זאלן דאס , און אויף וועלעכען אופן איז אסור
  .אין נאך דעם זאל מיר איינער זאגען צו מען מעג רעדען אויף די רבנים, הערען

אנדערע וואס זענען עלטער פון מיר וועלען אייך דאס זעלבע וואס איך מיט נאך 
  !מעיד זיין

 יאר 50אין הייליגען סאטמערער חדר אין וויליאמסבורג פלעגט מיט לערך 
אריינקומען יעדען מאנטיג אין דאנערשטיק הצדיק רבי אברהם ווערצבערגער , צוריק

  !!!אלע קינדער האבן זיך געמיזט אויפשטעלען, אין חדר

אלע זאלען מיט זאגען מיט איהם אינאיינעם שרייען , אברהם האט געזאגט' ר
  . מאל אין איין צו3הויך אזוי הויך ווי אמן יהא שמיה רבה 

  . ימח שמו וזכרוהאלבערשטאםנבורגער גלח יקותיאל זלמן לייב זדער קלוי

דא מיינע חברים וואס האבען זענען עס , יא איך האב אויך מיט געשריגען
  .ט מיט אונז אין חדר וועלען אויף דעם אלע מעיד זייןגעלערענ

אויב איינער האט א טעיפ פון דעם וואלט איך באצאלט אסאך געלט פאר דעם 
  !טאריעסדאס איז דאך אן הי, טעיפ

על כן בין איך דער לעצטער וואס די סאטמערע דיינים זאלן מיך בעטען נישט צו 
  .רעדען אויף די רבנים

, זענען תלמידים פון אונזערען הייליגען חדר,  פון די רבנים3אז , נטערעסאנטיא
יא מיר זענען אלע , און זיי אליין האבען געשריגען אזוי ווי מען האט זיי געלערנט

  .תינוקות שנשבו

  ביז אהער איז אן הקדמה

  יעצט וועל איך צו גיין צו די דרשה
  

  ק"ח לפ"חוקת תשס'  יום ו–ראש חודש תמוז 
  ! דא גזירת אורייתא– זאת חוקת התורה
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) פאשקעוויל(יעצט וויל איך ענטפערן א תשובה אויף דעם קול קורא  )1
  .וואס די רבנים האבן ארויסגעגעבען

קודם לאמיר אביסעל צולייגען עטליכע פון די חותמים אויף דעם  )2
  .פאשקעוויל וואס פאר א פנים זיי האבען

  ?וועמען פארטרעטען זיי )3

  ?פון זייהאט דער כלל ישראל א נוצען  )4

אדער מגלה געווען דעם אמת וועגען , האבען זיי אונז שוין געזאגט )5
  ?אידישקייט ענינים

זאל דאס יעדער וואס האט נאר ? לאמיר זיי פרעגען עטליכע שאלות )6
? אביסעלע שכל אין קאפ לערנען און פארשטיין ווער זענען די רבנים

  ?וואס האבען מיר פון  זיי

וועגען די טרייפענע כריסים וואס דער ווי לאנג ווייסט איר שוין  )7
איר ווייסט , באטערער מיט די אנדערע בעלי מכשירים פארקויפן אונז

  !גאנץ גוט די גאנצע צייט אז די אלע פליישען זענען נבילה וטריפה

אויב אזוי פארוואס האט איר נישט געהאלטן קיין דרשה חאטש ביי  )8
זיך נישט צו רירען צו די אייך אין המדרש אז מען זאל וויסען מען זאל 

 !!!נבילות וטריפות

פארוואס האט איר נישט גענומען א פעדער אונטער שרייבען א קול  )9
  !!!אידישע קינדער זאלן נישט אנעסען מיט די נבילות וטריפות, קורא

ט ווען די חלב "איך וויל אייך פרעגען נאך א שאלה פון שנת תשל )10
פרשה איז נתגלה געווארן דער הייליגער קאשוי רב מיט נאך עטליכע 
גדולי ישראל זענען דעמאלטס ארויסגעקומען אז די פלייש איז בכלל 

און מיר אלע עסען חלב איסורי כריתות פארוואס האט , נישט מנוקר
 !עהערט קיין פיפסמען פון אייך נישט ג

איר האט דאך באקומען אויף דע פאסט דעם באקאנטן טעיפ פון  )11
 שעה פון די התאחדות הרבנים וואס מען האט געהערט אפען אין 3

נאר עס איז בכלל , קלאר אז מיר האבען געגעסען נישט נאר חלב
 !נישט גלאט די פלייש

 ?פארוואס האט מען פון אייך נישט געהערט קיין איין ווארט )12
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 יאר און נישט געזאגט פאר 30פארוואס האט איר געשוויגען  )13
און נישט ארויס געגעגבען קיין קול קורא מען זאל , איירע מענטשען

  ?ל"זיך נישט אנעסען מיט חלב וואס איז אן איסור כרת רח

 אברכים 1000 יאר צוריק ווי אריבער 6איר האט געהערט מיט  )14
 וויליאמסבורג ווי זיי האבען מיט בחורים ווען מען האט געחאפט אין

געהאט א אפענען האט ליין טלפאן קלאב אפצוטוהן כל מיני עבירות 
איך וויל נישט צו אסאך רעדען וועגען [, חמורות פון איסורי כריתות

? פארוואס האט איר נישט ארויס געגעגבען קיין איסור אויף זיי] דעם
  ?אויף דעם באוואוסטען קלאב

יבערס פון דעם איד האט געחאפט ווי די ווען די צייטונג שרי )15
דער ,  אנפירערס פון דעם צייטונג דער בלאט האבן דאס אנגעפירט
אבער , איד האט דאס געשריבען ברמז א קעגען דעם בלאט חברה

רוב , זיי האבן נישט געוואלט צו אסאך מגלה זיין ווייל יפה השתיקה
עט זיך שוין זענען דאך סאטמערע וועט דאך אויסקומען אז מען וו

? ווי זענעט איר דעמאלטס געווען, נישט קענען משדך זיין מיט קיינעם
איר וואלט דאך געדארפט מעורר זיין ווייל יעדער פון די רבנים האבן 

די יוגע לייט נפגעים זענען מיר ? געהאט מער ווי מנין אין דעם קלאב
פאר די דאס געקומען פארציילען ווי זיי זענען געגאנגען פארציילען 

  ?איר קענט נישט זאגן דאס איר האט נישט געוואוס דערפון, רבנים

ווי זענעט איר געווען ווען מען האט געחאפט עטליכע מלמדים אין  )16
ת וישיבות ווי ער האט מטמה געווען "אויך אין נאך ת, סאטמער

און זיי זענען נאך , ]און אפשר טויזנטער קינדער[הונדערטער קינדער 
  ?ווי זענט איר אלע געווען, יבען מלמדיםדעם אלס געבל

ווי זענט איר רבנים געווען ווען מען האט געחאפט הלל  )17
,  יאר30וויינבערגער ווי זיין מקוה אין נייטרא איז פסול געווען מעיקרו 

 ?און איר שעמט זיך נישט אונטער צו שרייבען מיט דעם עוכר ישראל

קורא א קעגען פארוואס האט איר נישט ארויסגעגעבען א קול  )18
 ?דעם עוכר ישראל הלל וויינבערגער

  
  . הלל ווינבערגער מיט די מקוה פסולה#18 הוספה ל

  
די מעשה איז , לאמיר אייך פארציילען א מעשה נורא פון די נייטרא מקוה

  :רעקארדעט
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איך האף בקרוב ארויף צו לייגען אזעלעכע רעקארדינגס וואס גאנץ סאטמער 
  .י די טווין טאויערס האבען געברענטוועט ברענען נאך מער וו

  :מעשה שהיה כך היה
ל אריבער געגאנגען אויף " יאר צוריק האט זיך קאשוי רב זצ35בערך מיט 

  .בעדפארד היללס
  .זיי האבען דארט נישט געהאט קיין מקוה טהרה

האבען זיי געהאט א ברירה צו ניצען די מקוה טהרה אין די הייליגע שטאט 
  .נייטרא

ק רבי אשר יעקב בלום איז אריבער געגאנגען בשליחות פון " זיהן הצהקאשוי רב
אז ער וויל קומען זעהן די מקוה כדי ער זאל דאס , קאשוי רב צו הלל וויינבערגער

  .קענען ניצען פאר זיינע קינדער
אז ער וויל דאס ניצען , דער מחוצף הלל וויינבערגער האט געענטפערט

ווילסט זיך , יינעם נישט אריין קוקען די מקוהאבער ער לאזט ק, געזינטערהייט
  .'וכו, פארלאזען אויף מיר איז הרי טוב

אז א מקוה וואס ער זעהט נישט אליין , קאשוי רב האט איהם געשיקט א שליחות
  .קען ער נישט לאזן ניצען

ער פארציילט פאר , איז אהיים געקומען, ה"ק רבי אשר יעקב בלום זצוקללה"הצה
  .....' זי איז א טאכטער פון ר' תחיזיין רעבעצען 

, זיין רעבעצען זאגט פאר איר מאן זי איז גרייט צו פארקויפן אלע אירע דזושלערי
אשר ' יא רבותי ר, אין מען זאל שוין אנפאנגען צו בויען א מקוה אין שטעטעל

ער איז אריין צו זיין טאטען דעם קאשוי רב , ל האב באלד געטוהן דערין"יעקב זצ
, און האט איהם פארציילט אז ער האט שוין געלט אויף צו גיסען דעם יסודל "זצ

ה עס האט נישט לאנג "אין ב, און אזוי האט מען שוין אנגעפאנגען בויען די מקוה
  .געדויערט אין קאשוי האט שוין געהאט א מקוה כשרה

  , יאר איז קאשוי געוואר געווארן אז די מקוה איז געווען פסול מעיקרו30נאך 
אזוי איז דער הייליגער קאשוי רב מיט די גאנצע משפחה געראטעוועט געווארן 

  .פון א מקוה פסולה

  ?יעצט ישראלצע וויזניצער )19

וווען דיין טאטע זאל זיין געזונט איז ארויס א קעגען די חלב אין  )20
ביזטו געגאנגען , געשריגען קיינער זאל נישט עסען קיין בהמה פלייש

עגען דיין טאטען האסט איהם מבזה געווען אין די זעלבע וואך א ק
דו האסט געזאגט פאר די צייטונג דער איד אז דיין טאטע , ברבים
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!!! און זאגט אז מען מעג יא עסען בהמה פלייש, האט חרטה געהאט
  !דו האסט געוואלט האבן א שיינעם פנים ביי סאטמער

המבזה אביו "דו האסט נישט געלערט א פסוק חומש , רבם דקרו )21
 ".אמו מות יומתו

ישראלצע וויפיל אידישע קינדער האסטו מכשיל געווען מיט די  )22
 ?פסולע מקוואות

 ?דו מיינסט אז די וועלט איז הפקר לית דין ולית דיין! ישראלצע )23

דו ביזט דאך ערגער פון יעדען פשוטען איד וואס גלייבט אין שכר  )24
 ?ועונש

וואס דו דו האסט גאנץ גוט געוואוסט אז די מקוה ! ישראלצע )25
דאס האט דיך גארנישט , האסט געגעבען א הכשר איז פסול מעיקרו

מיך , אקעגען מיר, איך פריי מיך מיט דיין חתימה? געבאדערט
פארוואס האסטו נישט אונטער , באדערט אבער איין זאך יא

 יאר צוריק ווען איך האב דיך געחאפט מיט אלע 5געשריבען מיט 
 , יזט מכשיל כלל ישראלדיינע עבירות חמורות ווי דו ב

 וויזניצער 95%אזוי זענען , איין נס אז איך האב דאס מגלה געווען )26
 !!!חסידים ניצול געווארן פון איסורי כריתות

יעצט מנחם זכריה זילבער מיט הלל ויינבערגער מיט יצחק אייזיק  )27
 עוכרי ישראל די גרעסטע מאכילי 3אייכנשטיין איר זענט דאך די 

איר ווייסט נישט וואס פאר א שמחה , פון אמעריקאנבילות וטריפות 
איך האב אז איר שרייבט אונטער א קעגען מיר דאס איז מיין 

דאס איז דאך דער בעסטער סימן אז איך באלאנג , גרעסטער כבוד
 !!!נישט צו ענקערע ריפארעם קליקע

ווייל די גלייבען נישט אין , פארוואס רוף איך עס רעפעארעם )28
 !!!גארניש

י איך וועל אייך אויפשפילען דעם טעיפ פון די אסיפה פון רבות )29
ווער , וועט איר אליין הערען, ג"התאחדות הרבנים פון שנת תשמ

ווער זענען די , זענען די גרויסע רבנים וואס שרייבען דא אונטער
, ווי אזוי זיי פארפירן כלל ישראל, מנהיגים פון די התאחדות הרבנים

זיי האבען , וואס שעמען זיך נישט, ע שקרניםווי אזוי זיי זענען אפענ
 !!!נישט קיים שום בושה 
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ה פארליינען "כדי איר זאלט אלעס גוט פארשטיין וועל איך אי )30
וועט איר אפען , ווארט ביי ווארט ווי יעדער רב רעדט ביי די אסיפה

זעהן ווער זענען טאקע די ערב רב רבנים וואס פארפירן דעם כלל 
 ארןץישראל אזוי פיהל י

 .יא דאס בין איך נחום ראזנבערג געקומען מגלה זיין )31

אז , איך האב געהערט פון מיין רבין רבינו הקדוש בעל דברי יואל )32
וועל איך ווייטער , אפילו ווען איך וועל זיין אליין אויף די גאנצע וועלט

 !מוחה זיין

איך פרעג נאר אלע זיינע , ה א גיטן רבין"איך האב געהאט ב )33
 !!!וי זענעט אירו, תלמידים

 ?פארוואס שוייגט איר )34

איר , עס איז די העכסטע צייט איר אלע זאלט זעהן דעם אמת )35
זאלט מער נישט אריינטרעטען אין דעם בית המדרש פון די אלע ערב 

 !וואס ווילען באהלטען דעם אמת, רב רבנים

לויט אייך האב איך נישט קיין , איך וויל זיי פרעגען א שאלה )36
על כן פון היינט אן וועט איר ארומפארן מאכען , קוהנאמנות אויף מ

קודם כל קענט איר קיינער נישט בכלל קיין הלכות , מקוואות
וואלט איר אויך נישט , אוןאויב איר וואלט יא געקענט, מקוואות

 !!!געגאנגען ארום פארן אין די גאנצע וועלט אהן קיין געלט

ן און הערען די טעיפס איך בעט יעדען איינעם זאל צולייגען די אויר )37
ווער זענען אונזערע , און זיך אליין איבעצייגען, פון התאחדות הרבנים

 .  פארפירערס

יעצט רבותי וועל איך אייך מגלה זיין דאס זיי שלאגען בכלל נישט  )38
 .ה"זיי שלאגען גראט מיט הקב, מיט מיר

ע האט געזאגט אז מקוה איז העכער פון "שלומקע זווילער זי' ר )39
ה "ווייל עס שטייט מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב, ה"הקב

 .'וכו, מי תלה במי, מטהר את ישראל

וועט זיך , ה"אויב די רבנים ווילען טאקע זיך שלאגען מיט הקב )40
ה וועט זיך מיט אן עצה "הקב, ה פאר זיין כבוד זיך אנעמען"הקב
 !!!מען שפילט זיך דאס מיט איסורי כריתות, געבען
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ווען איר וועט הערן דעם , לען אייך עפעס דערמאנעןרבותי מיר ווע )41
וועט איר הערען ווי מען שטעלט , טעיפ דעם וואדערגעיט חלב טעיפ

,  בטוטשער אין איין נאכט16 רבנים און מיט זיי איז מען מכשיר 3
 3אבער מיט דעם כוח פון , קיינער פון דירבנים קענען נישט קיין ניקור

דער ,  בוטשער סטארס16ר געווען גרויסע רבנים האט מען מכשי
זיי האבן געזעהן , ערליכער עולם האט באלד אויפגעהערט צו עסען

 .ווי קאשוי רב שרייט געוואלט חלב איסור כרת

 גרויסע גדולי ישראל וואס האבן 3וואס איז געשעהן מיט אט די  )42
 ?זיך געטרויט מתיר צו זיין חלב דאורייתא

ר זענען זיי ארויף לעולם הבא אין דעם זעלבען יאר אין איין יא )43
 ,ועל כל ישראל וואס האבען אנגעגעסען מיט חלב, ע"זי

אבער וויפיל יונגע נפשות ליגען שוין אויף דעם סאטמער בית  )44
החיים אין מאנראוי וויפיל הונדערטער יונגע נפשות זעהט מען אויף 

 .ל"די מצבות רח

ורים יא איר זענט שולדיק אויף אלע פארדארבענע מלמדים בח )45
פיגועים דאס אלעס קומט טאקע פון אייערע מאכלות אסורות וואס 

אזוי , איר האט אנגעשטאפט אונזער היימישען עולם אט די אלע יארן
 .לערנט אונז די הייליגע תורה

באמת לו רצינו להעתיק בענין זה מהספרים הקדושים הרי  )46
אך בכל זאת אנו , שהנייר לא יספיק בכדי להכיל את כל זאת

מסלת "רחים לציין לפחות את דבריו הבוערים כאש של הספר מוכ
לכל מי שיש עוד חתיכת מוח "הוא כותב שם כך ) א"פי" (ישרים
הוא בדיוק כאילו היה דבר , שמאכל איסור, ההוא חושב, בראשו

האם במצב כזה היה האדם לוקח על , מורעל שהוא סכנה לאכילה
והיה אוכל הוא היה כשיש לאדם ספק כזה , עצמו את הסיכון ואוכל

כי לאכול את המאכל המורעל הוא בכל זאת יכול , נחשב לשוטה
  .להרעיל את נפשו ולהסתלק מן העולם

שם הרי זה סם של , אותו דבר הוא גם אצל מאכלות אסורות )47
, ולהכניס זאת לפה, אז איך יתכן שיוכלו לאחוז זאת בקלות, הנפש 

וא לא היה מכניס אפילו כשמדובר רק בספק איסור בדיוק כפי שה
 .לפיו אוכל שהיה ספק אם הוא מורעל

נעתיק כאן דברים נעימים וקדושים המאירים כספירים מרבינו  )48
, )ה ופוק"ד(ה "ק דברי יואל ויקרא עמוד רנ"א הכותב בסה"שליט' הק
  :ק"וזלה



 

 ח" תשסתמוז, ק בלק"עש. י.ברוקלין נ, יארגאנג- ערשטע, טהרת ישראל-קול קאנטרי , ה"ב
KOL COUNTRY - TAHARAS YISROEL        [PAGE 18]        VOL 1, NO, 2 JULY 11 '08 

עד כמה חמור הענין של , בא וראה עד להיכן הדברים מגיעים )49
 שאפילו מי שרק טעם כשהיה היכן שאנו מוצאים, מאכלות אסורות

א "כפי שמבואר בתשובת הרשב, ילד נולד בו טבע רע כשהוא גדול
  .'א בענין גויה המינקת ילד יהודי כו"פ' ד סי"המובא ביו

כך גם אנו מוצאים אצל משה רבינו בכך שהוא לא רצה לינק  )50
א "סוטה י(? כי פה שעתיד לדבר עם השכינה שינק דבר טמא, מגויה

  .ב"ע) ל פרשת שמות"י ז"ב הובא ברש"ע

מכך נראה כי מדובר באב הטומאה שלא ', ה ועוד כ"בד' ולק )51
ומכך הוא נמשך , וזהו הגרמא בנזקין, לשמור את הפה מלאכול עמם

  .כ"לעבירות חמורות ע

על ידי כך שהוא אינו נזהר ממאלכות אסורות הוא עלול להכשל  )52
ש "ק עע"כלהוראה כמה שחייבים להיות זהירים ע' בעניני העמים כו

  .ק"חכמים מרפא ודו' כי ל

כתבו שאחר יצא לתרבות רעה ) א"ב ה"פ(בירושלמי חגיגה . לג )53
כי אמו בעת שהיא היתה מעוברת עימו הריחה טרפות כשעברה ליד 

  ).ו' ראה או(בית עבודה זרה 

הוא מזהיר שנשים המיניקות ) ב"ז פ"ע' מס(י "בהגהות אשר. לד )54
  .ש"ורות עשיהיו מאוד זהירות במאכלות אס

הוא עובר , עוד מובן שזה שגורם שהחבר יאכל דבר איסור. לה )55
כמבואר בהרבה " (ולפני עור לא תתן מכשול"על לאו מפורש של 

מ "פ משום מסייע ואכ"מקומות בדקאי בתרי עברי דנהרי ועכ
  ).להאריך

הם רק מחכים , בפרט הילדים הקטנים שהם בכלל לא אשמים )56
ובסופו של , יאכילו אותם הם רעביםשאמהותיהם יביאו להם אוכל ו

, ל"דבר הם מאכילים אותם באוכל טמא נבילות וטריפות חלב ודם רח
הרי זהו בדיוק הענין של ולפני עור לא תתן ? האם אין זו אכזריות

  .מכשול

מיר , לערנט ענק א מוסר השכל? יא ווי זענט איר אלע רבנים )57
, ק אויך נעמען קערער וועט שוין אויף ענ, האבן א גרויסען באשעפער
איר מיינט , איר קריגט זיך נישט מיט מיר, איך בין נישט באזארגט

איר טשעפעט דעם רבונו של עולם זיינע מקוואות וטהרת , נישט מיך
 .ישראל
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  ! יעצט הערט אויס דעם חלב טעיפ )58
  .ובזכות טהרת וקדושת ישראל נזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן

י ֵיׁש   3די משנה זאגט :  מעשה מיט די משנה אין מסכת סוטה פרק טמיר וועלען ענדיגען די ל ִמ ַע
ן ֵע ָּׁש ִה ִים, ְל ָמ ָּׁש ַּב ינּו ֶׁש ל ָאִב   .ַע

ת מיט זיינע "איך ווייס אז רבנים ווילען ארויס קומען א קעגען אט די חותמים א קעגען השי
און איך פארלאז ,  די משנהאבער איך באנוץ מיך מיט, זאלן זיי טוען וואס זיי ווילען, מקוואות

, אשרי לו ואשרי יולדתו, ת"ווער עס וויל זיך אננעמען פאר השי, ת אין גאנצען"זיך אויף השי
אין ווייסען אז , ת"ת האט נאך זיינע יחידי סגולה וואס גלייבען אין השי"איך האף אז השי

  .ת בלייבט נישט שולדיג"השי
ר יר אֹוֵמ ן ָיִא ס ֶּב ְנָח י ִּפ ִּב ׁשִמ, ַר ָּד ְק ִּמ ית ַה ב ֵּב ַר ָח ין, ֶּׁש ֵני חֹוִר ים ּוְב ִר ֵב ם, ּבֹוׁשּו ֲח פּו רֹאָׁש לּו , ְוָח ְּד ְל ְוִנַּד

ה ֶׂש ֲע י ַמ ׁשֹון, ַאְנֵׁש י ָל ֵל ֲע י ְזרֹוַע ּוַב ֵל ֲע רּו ַב ְב ׁש, ְוָג ֵּק ַב ין ְמ ׁש ְוֵא ין ּדֹוֵר ל, ְוֵא ין ׁשֹוֵא נּו , ְוֵא י ָל ל ִמ ַע
ן ֵע ָּׁש ִה ַּב, ְל ינּו ֶׁש ל ָאִב ִיםַע ַמ  .ָּׁש

ר דֹול אֹוֵמ ָּג ֶזר ַה יֶע ִל י ֱא ִּב ׁש, ַר ָּד ְק ִּמ ית ַה ב ֵּב ַר ָח ּיֹום ֶׁש ָּיא, ִמ ַר ְפ ָס ֵוי ְכ ְה ִמ ָּיא ְל יַמ ִּכ רֹו ַח ָּיא , ְׁש ַר ְפ ְוָס
ַנָּיא ָּז ַח א, ְּכ ָע ַאְר א ְד ָּמ ַע ַנָּיא ְּכ ָּז א, ְוַח ָל ְּד ְל א ְוִנַּד א ָאְזָל ָע ַאְר א ְד ָּמ ׁש, ְוַע ֵּק ַב ין ְמ ן. ְוֵא ֵע ָּׁש ִה י ֵיׁש ְל ל ִמ , ַע

ִים ָמ ָּׁש ַּב ינּו ֶׁש ל ָאִב  .ַע
 

ֵּגא א ִיְס ָּפ ְצ א ֻח יָח ִׁש בֹות ְמ ְּק ִע יר, ְּב ִמ ר ַיֲא ר. ְויֶֹק יֶֹק ַּיִין ְּב ָיּה ְוַה ְר ן ִּפ ֵּת ן ִּת ֶפ ֶּג ְך , ַה ֵפ ָה כּות ֵּת ְל ַּמ ְוַה
ינּות ִמ ה, ְל ָח ין ּתֹוֵכ ְזנּות. ְוֵא ֶיה ִל ד ִיְה ית ַוַע ִל, ֵּב ָּג בְוַה ַר ן ִיּׁשֹום, יל ֶיֱח ָל ְב ַּג בּו , ְוַה ְּגבּול ְיסֹוְב י ַה ְוַאְנֵׁש

יר ְולֹא ְיחֹוָננּו ִע יר ְל ִע ח, ֵמ ַר ְס ים ִּת ִר ת סֹוְפ ַמ ְכ סּו, ְוָח ֵא א ִיָּמ ְט י ֵח ֵא ת, ְוִיְר ֶר ָּד א ֶנְע ֵה ת ְּת ֶמ ֱא ים . ְוָה ִר ְנָע
ינּו ִּב ִנים ַיְל ֵני ְזֵק ַט, ְּפ ֵני ְק ְּפ דּו ִמ ְמ ִנים ַיַע ל ָאב) מיכה ז. (ִּניםְזֵק ַנֵּב ן ְמ ּה, ֵּב ָּמ ִא ה ְב ָמ ת ָק ה , ַּב ָּל ַּכ

ּה מָֹת ֲח יתֹו, ַּב י ֵב יׁש ַאְנֵׁש י ִא ב. אֹיֵב ֶל ָּכ ֵני ַה ְפ ּדֹור ִּכ ֵני ַה יו, ְּפ ָאִב ֵּיׁש ֵמ ַּב ְת ינֹו ִמ ן ֵא ֵּב נּו . ַה י ֶיׁש ָל ל ִמ ְוַע
ן ֵע ָּׁש ִה ִים, ְל ָמ ָּׁש ַּב ינּו ֶׁש ל ָאִב   .ַע

  
ר אז דער עולם זאל פארשטיין דעם סאטמערען טעראר וואס האבען מקיים געווען איך וויל נא

און האבן גערוידפט יעדען ערליכען איד יעדען ערליכען רב אין , די משנה בשלימותה
  ,ווער עס האט נאר געוואלט אדער פראבירט מגלה זיין דעם אמת, וויליאמסבורג

מען זאל וויסען ווי מיר , י פאר ערליכע אידעןאיך האף אז איך וועל עפענען די אויגן פאר ד
  .האלטן

עס פארשטייט זיך אז דער איצו אומגליק וואס ער איז דער גרעסטער אומגליק פארן כלל 
האט געסטארשעט די רבנים אז אויב זיי וועלען נישט אונטערשרייבען וועט מען זיי , ישראל

וואס די ,  פארצייעס פאר די רבניםארויס ווארפן פון התאחדות אויך האט געטיילט גרויסע
  .ה"אלע זאכען וועלען בקרוב ארויסקומען אי

ה"עס וועט אנפלעקט ווערען וואס די משנה זאגט  ֶׂש ֲע י ַמ לּו ַאְנֵׁש ְּד ְל י , ְוִנַּד ֵל ֲע י ְזרֹוַע ּוַב ֵל ֲע רּו ַב ְב ְוָג
ׁשֹון ׁש, ָל ֵּק ַב ין ְמ ׁש ְוֵא ין ּדֹוֵר   "ְוֵא

  .ימים ידברו, סווער איז דערשולד אין דעם אלע
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  :א"יעצט הרב אליעזר חיים בלום שליט

איר זענט דאך אויך אויפן ליסט פון די וואס האבן געכאפט קלעפ פאר כבוד 
  שמים

 יאהר צוריק און איר 40איר האט דאך שוין געוואוסט דער מצב הדור פאר 
  "מדור דור"האט געדרוקט דעם ספר הקדוש 

  ???וואו זענט איר איינגעשלאפן 

  ???ג רבנים "רוואס טאנצט איר קדוש מיט אלע לגלפא

  

  
   

 :א"יעצט הרב אליעזר חיים בלום שליט

איר זענט דאך אויך אויפן ליסט פון די וואס האבן געכאפט קלעפ פאר כבוד 
  שמים

 יאהר צוריק און איר 40איר האט דאך שוין געוואוסט דער מצב הדור פאר 
  )בעילום שם" (מדור דור"האט געדרוקט דעם ספר הקדוש 

  ???וואו זענט איר איינגעשלאפן 

  ???ג רבנים "פארוואס טאנצט איר קדוש מיט אלע לגל
ע האט געשריבן "אשר יעקב זי' ח הצדיק הקדוש ר"און אויך אייער ברודער להבחל

  )בעילום שם( יאהר צוריק 32אויפן מצב הדור פאר 
 און -  ט זיך אויפן גאסאון עטס ביידע ברודערס האבן יא געוואוסט וואס עס טו

  עטס האטס מורא געהאט ארויסצוקומען אפן מיט ענקער נאמען
  און איך נחום ראזנבערג האב נישט מורא ארויסצוקומען אפן

  לעך אז זיי וועלן ענק לייגן אין חרם'ג"ענק האבן מורא געהאט פון די לגל
  און איך האב נישט מורא

  .לעך'ג"לגלאון יעצט גייסטו אונטער שרייבן מיט די 

והשומר עמו ישראל ירחם עלינו שנזכה לגדל ולחנך 
צאצאינו בקדושה וטהרה בלי שום מכשול ולהנצל מכל 
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פגע רע ומשטן המשחית ומכל צרה וצוקה מעתה ועד 
 אמן, עולם

  הרב נחום ראזנבערג רב המקוואות

  חלקים'' מקוה ישראל ה"וספר " אש יצאה מחשבון: "ס"מח

   

ר מקאשוי "דמוק מרן א"י כ"ל ע"יו
, א"שליט) הרב אליעזר חיים בלום(
יבואר בו ענינים הדורשים ] בעילום שם[

תיקון במצב היהדות באמעריקא 
שנת . לפרטיהם וקצת אופני תיקון

 ל"תש

 מדור דור

התעוררות וחיזוק בהרבה ענינים 
כשרות , צניעות, כמו חינוךנחוצים מאוד 

ק רבי אשר יעקב "י הצה"נכתב ע. ועוד
 בן ]בעילום שם[ה "בלום זצוללה

, א"ג מקאשוי זיע"ק רשכבה"הגה
עם . ו"הבוכה על עון הדור שנת תשל

נדפס פעם הראשון (קונטרס עד מתי 
צ רבי שרגא "מגה, ג"בשנת תרפ

 ).פייוועל מענדאלאוויטץ

  נחפשה דרכינו
 ונחקורה ונשובה
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HotLine Dail: 1-212-461-2778 
Send Mail To: TaharasYisroel@gmail.com 

––


com.gmail@TaharasYisroel 
    –        

–   
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