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 אז ער האט נישט  לא דיווייל . דער האט געמאכט א ביטערן טעות
פארמאכט זיין האט ליין איז ער נאך ארויסגעקומען מיט אומזיסטיגע פירסום 

 און די רבנים האבען שוין  .מענט מקצה העולם ועד קצהואון אדוועטייז
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און מער קענען זיי שוין גארנישט טון . אויסגעשאסען זייער לעצטע באמבע
  .. און ער וועט ווייטער קענען רעדן וויפיעל ער וויל

  
  . האט דען א צעטל אדער א קול קורא בכלל אמאל געהאלפן

  
און מען האט אין א שול   זייגערווען עס איז ארויסגעקומען דער

  . אויפגעהאנגען א זייגער
איז דא א קול קורא און א איסור חמור פון פופציג רבנים אז מען טאר אין 

  . האט דאס דען געהאלפן. אזא שול נישט דאווענען 
  

 בכל אופן מייידל סקולאון דער באקאנטער איסור חמור קעגן מאכען א 
  ט דען געהאלפן הא ..זאת התורה לא תהא מוחלפת  שהוא

  
ל איסור מיט פערציג גדולי הרבנים קעגן פרויען און "ז ס 'און קאשויער רב

האט דען געהאלפן אפילו  ) נישט מכח יחוד.(אפיס מיידלעך ארבעטין אין א 
  . אין סאטמארער אפיס ארבעטין דאך פרויען

  
  איןפילטעראון ווען עס איז ארויסגעקומען א הארבער איסור צו מאכען א 

איז דען דא איין מקוה וואס האט נישט קיין . אפילו אין א מענער מקוה
אלע רבנים האבען דאך אזוי שארף . אפשר אין ראדני סטריט. פילטער 

  אונטערגעשריבן 
  

ע האבען אונטערגעשריבען אז "און ווען דרייסיג רבנים בראשם מיטן רבין זי
האט . ו תם מדאורייתא מינוט כשיטת רבינ72ק איז נאר נאך "דער זמן מוצש

. א געמאכט צוטון פונעם קול קורא"זיך דען רבי מאטעלע וויזניצער רבי שליט
.  יאר31ד געווען סך הכל א יונגערמאן פון "ער איז דאך דעמאלס בשנת תשי

 .  
ד קראלי "צ אב"הגה(איך רעד שוין נישט פון די איסורים אויף אביש שייגעץ 

  ) ע"נקער זיק רבי הערשעלע ספי"אביו של הרה
   רבנים זענען געווען אונטערגעשריבען 40וואס איבער 

 רבנים זענען געווען אונטערגעשריבען 93אדער די איסורים אויף בעלז וויא 
   און שבתי צבי  יוזלאז ער איז ככל מהרסי בית ישראל ערגער וויא

  שבתי צבי אדער די איסורים קעגן ניקלסבורגער רבין אז ער איז ממש 
מ פיינשטיין איז א עם הארץ וואס מען קען עס "די ווערטער אז הגאון ראדער 
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נישט פון פון עטליכע סאטמארע . ל"הערן אויף די טעיפ צו רבי נתן יוסף ז
וויא מען הערט אויך אז די בחורים מעגן דאס הערן און ........ בהמות נאר 

  . וויסן
  . מען קען באקומען די טעיפ ביי ובלכתך בדרך

  
  ) בני המן. (בני יואלדי הארבע איסורים קעגן די אדער 

 סקול האבען דען עפעס  אדער פארקערט די איסורים קעגן דעם פובליק
א נישט מער קיין "האט דען דער רבי פון קרית יואל שליט. אויסגעמאכט

פובליק סקול ווייל רבנים האבן געשריבן א קול קורא אז עס איז עבודה זרה 
  . ממש

ער איסור קעגן עירוב וואס רוב רבני העיר האבען אדער אפילו ד
? העלפט דאס דען. מכלומערשט אונטערגעשריבען אפילו אין בארא פארק

אין בארא פארק טראגט דאך רוב ציבור און דא אויך ווער עס וויל טראגט 
 גילטי קאונטשעס  נאך א סאך ווייניגער. ממילא אהנע שום גילטי קאונטשעס

בהמה פלייש וואס קאשויער רב האט דאס געאסערט עד וויא דער וואס עסט 
  . ביאת גואל צדק

  
 בטל בלאט איז דען דער בלאטנאכן איסור אויף דעם געאסערטן . נאכאמאל
  ? געווארן

  ?  אין די שולען און בתי מדרשיםזייגערסאיז דען נישטא קיין 
  ?  אין די מקוואותפילטערסאיז דען נישטא קיין 
   ?מיידל סקולס איז דען נישטא קיין

  ? ק" אפילו מוצשרבינו תםהאלט דען וויזניץ און ווין שיטת 
  ? איז אביש שייגעץ געבליבן א שייגעץ

אדער האבען זיי זיך אפגעשניטן בארד און פאות און . געווארן אויסבעלז איז 
  ? ו"אויסגעטון די שטריימלעך ח

עגען די אלע  אויפגעהערט צו פירן רעביסטעווע ווניקלשבורגער רביהאט 
  ? קול קוראס

איז רבי משה פיינשטיין פארבליבן ביים כלל ישראל וויא א אויסגעשפילטער 
  ? ג" אדער מגדולי האומה א רשכבהעם הארץ
  אדער זיי האבען פארמאכט זייערע מוסדות.  געווארן אויסבני יואלזענען די 

   ?ווייל עס איז געווען א איסור און א שטארקער טעראר קעגן זיי
און איז דען דער ? .  אין קרית יואלפובליק סקולאיז דען נישטא מער קיין 

א נישט געקומען צו די חתונות פון זיין נעפיו קרית יואל "וויזניצער רבי שליט
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 אפילו ער האט געשריגען און אונטערגעשריבען אז ער איז  סאטמארער רבי
  . א עובד עבודה זרה ממש

  
 מיטן מאכען ברכה לבטלהען געהייסן מאכען א צו ווייל עטליכע רבנים האב

 משוגע צו זינדיגןאיז דען כלל ישראל . עירוב חצירות וועגן פאליטיק צוועקן 
  וועגן א פאר רבנים ווילן שפילען פאליטיק . און מוציא זיין שם שמים לבטלה

  
און ווען נישט די משוגענע . איז דען נישטא גענוג טראגערס יעדע וואך

אף על פי עס . ער וואלט דאך די גאס געווען פול מיט טראגערסגעשרייעכצ
  . דא א געפערליכער איסור מיט א קול קורא

  ? וואס העלפט דען א קול קורא! נו
די וואלף . . בפרט אז דער גאנצער קול קורא שפילט ארום פאליטיק שפיעל

  . מיט די שעפעלע מיט די קעז קענען נישט זיין צוזאמען
. יט דער נביא ענדערש הערטץ אויף צו טון שלעכטע מעשים שרי.חדלו הרע
 זייטס מחזק דעם בארויבטן די אומנשולדיגע שעפעלעך וואס די אשרו חמוץ

ו צו געבן כח "ח. אשרו חומץנישט . באנדיטן האבען מטמא געווען לא עלינו 
השם ישמרנו מדעות נפסדות . און פארשווייגן זיינע עוולות. פארן רויבער 

   ונזכה להתגלות כבוד שמים עלינו במהרה אמן .כאלו

אז די אלע רבנים וואס די האסט אויסגערעכנט זענען דאך , דער חילוק איז
,, באמת תלמידי חכמים און אויס תלמיד חכם קען מען נישט ווערן אזוי שנעל

  . אבער די נחום ביסט דאך טאקע א פראסטע עם הארץ
  

עט זיך אונטערווארפן אונטערן רוף פון איז לאמיר האפן אז די כלל ישראל וו
און נישט אונטער א צווילדעוועטן , די גדולי תלמידי חכמים בדורינו

  . וואס רעדט זיך איין אז ער קען הלכות מקואות, משוגענעם
  

ביז דער נאמען , ליין-ה מער נישט אויסהערן דעם שמוציגן האט"און בעז
 .  כלל ישראלוועט פארגעסן ווערן פון" נחום ראזענבערג"


איינס . ו צוויי תורות "הער אויס דעם האט ליין וועסטו הערן אז עס איז דא ח

און אנשי ציבור און עשירים און ) מיסע(פאר רבנים און שיינע אידען 
  . טעראריסט מענטשען . שלעגערס און נאכשרייערס 
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ן צווינגען יענער וואס זיי מוזן נישט האלטן תורת משה נאר זיי מוזען און מעג
. זאל האלטן זייער דעה צו פון זייער פארטיי אדער פון זייער רבי וכדומה

טאמער נישט דארף מען יענעם שלאגן און . אפילו עס איז קעגן די תורה
אפילו אויף . שרייען און מבזה זיין און יענער ווערט תיכף א מין ואפיקורס

ע "אין תורת משה נישט אין שוזאכען וואס הויבט נישט אהן צו שטיין בכלל 
    . ם"און אויך נישט אין די ראשונים אדער אין רמב

און איין תורה פאר אונדז פשוטע אידן וואס מיר מוזון פאלגן די קול קוראס 
  וואס שפראצען וויא שוואמען נאך א רעגן 

למשל דער הארבער איסור קעגן פארן קיין מיאמי ביעטש איז געדרוקט גאנץ 
וואך נאך וואך אין איד אז עס איז נישט דא קיין שום היתר צו פארן ווינטער 

  קיין פלארידא 
  

וכמובן פארשטייט זיך אז דער איסור איז נאר פאר אונדז אבער די רבנים און 
. אדער די עשירים און אנשי ציבור פון די פארטיי ) מיסע(די שיינע אידען 

סאך האבען גאר דארטן אדרבה א . אלע מעגען פארן קיין מיאמי ביעטש 
זייער אייגענער . זיי נעמען מיט זייערע קינדער. ווילאס און דירות וכדומה

  .נאר יענער טאר נישט.  געלעכטעראיסור איז ביי זיי א

ל איז געווען אין מיאמי האט איינער פון די "פ ז"ווען דער ירושלימער רב רמא
ר אידען זאלען פארטיי פירער דעמאלס געהאט אינטערעס אז הונדערטע

פארן קיין מיאמי דעמאלס האט מען אלע איסורים געהאט פארפאקט עס איז 
 להכעיס פארן ברך משה אז צו  .גאר געווארן א מצוה צו פארן קיין מיאמי

נעבעך יענער ) 'כבר שקל למטרפסי. (עהם פארט מען נישט נאר צו יענעם
  . וכדומה. וואס האט ארגאנאזירט די געפארעכץ 

 האט דאך נישט געלאזט נעמען ע"דער רבי זי. ו"ע פראגראמען חשטאטיש
  .ו"ח

  .. כמובן  נעמען אפילו בשתי ידיםנאר סאטמאר מעג

  .תקצר היריעה מהכיל


  ע"ס זי"שה וויא ביים הייליגן חתפונקט פארקערט איז די מע
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ס האט ארויסגעשמיסן די נעלאגען פון כלל ישראל "דער הייליגער חת
און די יודישע באן איז זיך ווייטער געפארן און .  מיט די רעפארמער צוזאמען

  .לאסן פוסט אויפן פעלד אהנע באן אויסגעש די נעלאגען זענען געבליבן

 עס שטייט א כלל ישראל רבבות עמך בית   .דא איז פארקערט ליידער
מילליאנען יודען לערנען דף .  ישראל ובתפוצות  ישראל בארץ

טער ישיבות וואס באלאנגען נישט צו סאטמארע פארטייען טויזענ .היומי
צענדליגער  . בכלל זענען פול מיט טויזענטער בחורים יראים ושלימים

טויזענטער יודען זענען דבוק אין זייערע רביס און מנהיגים סיי ליטווישע און 
און די כלל ישראל באן פארט בתוקפיה ובגבורתיה און אונטען . סיי חסידישע

ן פעלד שטייט אקומץ קטן צוטיילטע בעלי מחלוקה און שרייען אויפן אויפ
  . געפאקטן באן פון יראים ושלימים

  רבי עובדיה יוסף מיט זיינע טויזענטער מענטשען זענען אפיקורסים 
י מייזעלס "קויף דעם טעיפ שיחה עם רנ(רבי משה פיינשטיין איז א עם הארץ

  ) מ פיינשטיין"ל אודות ר"ז
 רבי מיט טויזענטער יודען יראים ושלימים זענען געכאפט אין דער גורער

  . מינות וכפירה
 ניטאמאל דער  דער בעלזער מיט זיינע חסידים זענען נעלאגען זיי רופן עהם

  ) דער בער(בעילזער זיי רופו עהם 
טויזענטער ליטוואקען פון לעיקוואוד און מיר און פאנאוויטש זענען דאך סתם 

לייבען נישט אין ויואל משה און ניטאמאל אין קיצור ויואל אפיקורסים זיי ג
  משה 

מיט א . די אהרונים מיט זייער מנהיג זענען דאך סתם סורר ומורה ניקעס
קשר בוגדים זייער רבי איז דאך סתם א שוישפילער אזוי שטייט דאך בפירוש 

  . אין דער איד
  זיי עסען דאך חמץ בפסח אריזאנע ווייץ וכדומה 

יס וויא ניקלשבורג תולדות אברהם יצחק און אפילו דער אלטער סתם רעב
געהערט פון די . (בערעגסאזער זידיטשויבער לאבין זענען סתם שוישפילערס

  ) זקני החסידים בסאטמאר
  

פרייט זיך אז אין דו נעקסטע פאר . יעדער רב פון די חותמים אקעגן נחום 
 ווייל יעדער  .ם אנדערן רבוואכן גייט מען באשרייבען און ארונטערייסן דע

  . מיינט אז דורך דעם וועט ער גרעסער ווערן
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  א מחיה מען האט אראפגעריסן דעם גאלאנטער ..א רב זאגט היינט 
  

דער שאפאראנער זאגט א מחיה מען גייט שוין ענדליך ארונטעררייסען דעם 
  . קאסובער וכדומה

  
  .  דאך זיין רייעקיינער ווייס נישט און גלייבט נישט אז באלד קומט

  
  ? ווער איז דער כסיל וואס מען טאר עהם נישט ענטפערן! טיפשים 

  
דאס איז דאך דמי אחיך צועקים . דער האט ליין איז דען נחום ראזענבערג

דאס איז דאך דאס וויי געשריי פון !! . צעקת בני ישראל!! אליך מן האדמה
ערס צובראכענע טויזענטער אידען טאטעס מאמעס ברודערס און שוועסט

ער איז דאך נאר דער שליח ציבור וואס ער איז . ל"בחורים און קינדער רח
   ער איז זיך מבזה פארן כבוד הציבור  .זיך מקריב פארן כלל

  
 דאך נאר געחאתמעט ווייל מען האט בארירט זייער כבוד  די רבנים האבען

  . אדער זייער מחותניםס כבוד
  

ט "ע ברענגט פון קדושת יו"ואס דער רבי זיעס איז פונקט וויא דער משל ו
ע אז עס איז געווען א פייער אין א הויז און עפעס א משוגענער האט זיך "זי

 און די חכמים  !!עס ברענט!! פייער!! פיייער!!! גענומען צו שרייען געוואלד
מען טאר נישט אויסהערן . הערטס עהם נישט אויס . בלא האבען געשריגען

   .דעם משוגענעם
  

  . ממילא זענען זיי געבליבן אין פייער און פארברענט געווארן לא עלינו
  

לאז זיין אז .  וואס גייט מיך ווער איז דער וואס שרייט  .אבער א חכם שרייט 
!! אבער ער שרייט דאך געוואלד. ער איז טאקע א טויט משוגענער א מושחת

  !!! ראטעוועט!!! יודישע קינדער עס ברענט
  

יס דיא מעשה אז א קעניג האט זיך פאר א סאך געלט געלאזט יעדער ווי
 א פאר געזונטע שווינדלער   וואס. זייער שיינע קליידער   און אנגעטוהן  נייען

 דעם קעניג מיטן עולם אז די קליידער קענען נאר זעהן  האבען איינגערעד
  . און ווער עס זעהט נישט די קליידער דער איז א שוטה. חכמים
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און . ע " דער קעניג האט זיך ארויסגעלאזט אויף די גאס נאקעט לבקיצור
דער קעניג אליין האט דאך געזעהן אז ער איז נאקעט האט ער געקלערט און 

 אז דער גאנצער עולם   והא ראיה טיפש געטראכט אז מסתם איז ער אליין א
  . שרייט דאך אז ער גייט מיט הערליכע שיינע קליידער

יסטארן און רבנים האבן געזעהן אז דער קעניג איז נאקעט כיום אלע מינ
 יעדער איינער האט מורא געהאט פון צווייטען צו זאגען אז ער  הוולדו אבער

עס . . זעהט נישט קיין קליידער ווייל מען וועט דאך שרייען אז ער איז טיפש
ג האט איז דאך דא א קול קורא פון קעניג מיט די מיניסטארן אז דער קעני

  אהן זייער שיינע קליידער 
  

  !! געוואלד .ביז ענדליך ביים עק גאס האט זיך א משוגענער גענומען שרייען
וואס גייט . דער קעניג איז דאך גאנץ נאקעט אזוי וויא ער איז געבוירן געווארן

די גאס איז דאך געפאקט מענער און פרויען און יעדער זעהט אז !! דא פאר
שווייג דו !! די מיניסטארן האבען געשריגען שא... אקעטדער קעניג איז נ

  . . הערטס עהם נישט אויס. משוגענער 
  

אבער דערווייל האט זיך יעדער געכאפט אז די מיניסטארן זענען פאלש און 
  דער קעניג איז פרעך נאקעט אינמיטן די גאס 

  
 א פאר און עס קומען. אזוי דא אויך אונדז זענען מיר ליידער גאנץ נאקעט 

רבנים און שרייען א נאר ער דער טיפש נחום און זיין גלייכען זעהן אז מיר 
אבער חכמים ווייסן אז מיר זענען באקליידעט מיט הערליכע . זענען נאקעט

  . קליידער
  

עס איז אמאל געווען פרייטיג צונאכטס ביים טיש פונעם הייליגן לובלינער 
 שרעקליכע דביקות ממש כלות איז דער רבי אריינגעפאלן אין א ס'חוזה
די גדולי התלמידים דער . מען האט עהם נישט געקענט אויפוועקען . הנפש

האבען געהייסן מען זאל . הייליגער ראפשיצער רב מיט עטרת צבי וכדומה
אבער עס האט גארנישט .  קול זינגען און קלאטשען זייער הויעך אויפן

    .געהאלפן
 גדולי החסידים אז מען טאר עהם דעם רבין עס איז ארויס א באפעל פון די

 פארטאגס האט ער זיך אויפגעכאפט פון 4 ענדליך בערך  נישט אנרירן 
דביקות און אראפגעברענגט דעמאלס מגבהי מרומים דעם הייליגען ניגון 
אויף לקל אשר שבת מכל המעשים וואס ביי חסידים איז דער ניגון מקודש 
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  . ונערץ אלץ מלאכים ניגון
ז אב ביים צדיק רבי הערשעלע "אין וויליאמסבורג פרייטיג צונאכטס כדא 

איז דארט געווען א . ע צוזאמעגעפאלן"ספינקער איז ער אינמיטן די תורה ל
יוד און ער האט געזאגט פאר זיינע נאענטע אז מען דארף שוין רופן די 

האט זיי עהם אהגעשריגען די שוטה דער רבי איז יעצט אינמיטן . הצלה
  . ביקות זיי נישט מבלבל ער וועט באלד אויפקומעןד
  

  . אזא פנים האט דאס ואין להאריך כי המבין יבין
  

  . ע פלעגט זאגןו אז זיי ווילן נאר הערן דאס וואס זיי ווילן"אזוי וויא דער רבי זי
  

 וויא מען האט זיך געשלאגען  בקיצור מען שלאגט זיך דען מיט נחום אזוי
 מען האט פארגאסען דאס בלוט שביעי של  ר פארטיימיט די ליובאוויטשע

  . ז ביי בעדפארד קארנער יוס סטריט"פסח תשל
אדער מיט די בעלזע פארטיי אדער אינדערהיים מיט די מונקאטשער פארטיי 

ניין און .. אדער מיט די זלונים אדער אהרונים אדער בני יואל. וכדומה
עס האט . נישט מיט נחום. ליין נאכאמאל ניין מען שלאגט זיך דאך מיט זיך א

  . עד מתי פתאים תאהבון פתי . גארנישט צוטון מיט נחום 
  

!! הני רבנן .  שרייט דאך די הייליגע גמרא  מי מפיס איתסי KJאון צו דיר 
  ? בתמיה ? והני לאו רבנן

  
אדער דער . מ פיינשטיין אדער דער קלויזענבורגער רב"דער גאון הדור ר

ר אפילו דער גאון הגאונים רבי עובדיה וואס ביים סוף אדע. טשעבינער רב
ד יארן זיין בקיאות מבהיל "ע זעהט מען נאך אין די יו"ספר כף החיים אויף שו

זענען נישט קיין . אדער הגאון הרב אלישיב . אדער רבי פישל. . על הרעיון
 זיי פארפאקען דאך אין א פערטל פאדעשווא די אלע רבנים  ???הא? רבנים
  ותמים הח

  
 האט נאך אין זיין לעבן   פון די חותמים קיינער פון זיי ממש קיינער פון זיי
 זיי קענען  איך רעד נישט פון דעם אז. ע "נישט דורגעלרענט ארבע חלקי שו

אבער אפילו דורכגעלערנט חאטשיג איינמאל אלע .. מילא. דאס נישט 
  ?ט זיי אליין פרעגעןקענס .. ע האט נאך קיין איינער פון די חותמים"דחשו

 אדער כוונת הלב   וויא למשל מאטערסדורפער רב אפילו די חשובע פון זיי
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  . על אחת כמה וכמה די אנדערע . וכדומה
  

 דורכגעלערענט 400מ פיינשטיין וואס האט איבער " א גאון וויא ר נעמט אזוי
ע און דער איד האט עהם אפיציעל אראפגעריסן וויא א "ארבע חלקי שו

י מייזעלס "שיחה עם הגרנ(אז דו ביסט נייגעריג גיי קויף דעם טעיפ . וטהס
וועסטו הערן אז מען האט דוקא געוואלט אז די ) מ פיינשטיין"אודות ר

שאל . י האט נישט געוואלט"אפילו רנ. בחורים זאלען דאס יא הערן בדייקא 
  . אביך ויגדך

  
ר און רופט זיי אהן און דאס וואס אלטר משה רעדט אויף אלע צדיקי הדו

פ מיט מיט די "דאס איז גארנישט ווייל ער האלט דאך עכ. געטשקעלעך
מסתם איז דעמאלס יא עמדו רגלי . יהיה איך שיהיה. סאטמארע פארטיי
און ווען ער קומט קויפן מצות אין די בעקערי פון . . אבותיו על הר סיני

עם אומפארדינטן וויליאמסבורג דעמאלס געבט עהם רבי דוד ראזענבערג ד
און מיט דעם ווייזט ער ארויס אז אלעס וואס ער רעד מעגן בחורים .. כבוד
. ווייל מען רעד דאך אויף יענע רעביס אויף אביש שייגעץ!!  יא ! יא . .הערן

וואס ער איז (און טשעבינער רב) י"ל הש"רח(אויף די אפיקורסים בעלזער רב 
ר האט טאקע געקענט יעדעס געווען דעם רבינס מסדר קידושין און ע

  . . פ"ס בע"תוספות פון ש
  

ל האט "חאטשיג עס שטייט די וואך אין די צייטונג אז שאפראנער רב ז
געזאגט די בחורים וואס האבען אין ישיבה גערעדט אויפן הייליגן בעלזער רב 

פ זיין א שוואנץ "אבער מען מעג עכ ( .ע אז מען מוז נישט זיין קיין שוואנץ"זי
  ) ש" מוז נאר נישט עיימען

  
!!! . אויס וועלט!! איז אויס וועלטו. אבער ווען מען רירט אהן דעם אני ואפסי

  . געוואלד מען שרייבט בפרהסיא קעגן תלמידי חכמים גאונים וצדיקים
  

  . האסט דאך נישט פארענטפערט די הייליגע גמראס קשיא
  

  בתמיה ? והני לאו רבנן!! הני רבנן
 אמתדיגע גאונים וגדולים ווייל זיי זענען א קאמפיטישאן דער תירוץ אז די

  . דעמאלס זענען זיי גארנישט
אבער די סתם חברה המכונים רבנים זענען דאך נישט קיין קאמפיטישאן 
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. ד מיט אביסל צוויטן חלק וואס זיי קענעען"פאר די ביסעל ערשטע חלק יו
  ממילא טאר מען זיי נישט מבזה זיין 

  עד כאן 
  23:54:38 10/07/2008 - ב43ל ידי עבדעבריתוקן ע


אז דו זאלסט אויסהערן יעדן טאג די אלע , מיין איך טאקע עבד עברי

און גיין אין די גאסן מיט די אויסגעשניטענע קליידער און , שמוציגע האטליינס
און זיך , ם"טרינקן חלב עכו, גיין דריי מאל א טאג קיין בעלזא און קלויזענבורג

  .וו.א.און מחזק זיין די נעלאגן א, דבק זיין אין שבתי צבימ
  

און צו טוהן פונקט , איז טאקע א מצוה חוזק צו מאכן פון אלע רבנים'ווייל ס
  ,פארקערט ווי אלע רבנים הייסן

  

 בשעתן   נאר שבת נאכמיטאג אויף די גאסען  . נישט יעדען טאג !!ניין
  !! נאכשרייען פרויען
 דאווענען נאר נאכן זמן תפילה און פארדעם צוזאמענרעדן און אינדערוואכען

אויף אלע צדיקי וגאוני הדור החיים אתנו ואשר הם כבר בעלמא דקשוט 
  . ע"זי
  

און עסן . און שיקן די קינדער נאר צו מלמדים וואס זענען ווערט א רעטעך
און בדיעבד אויך טרייפענע טשיקען ממליחה . דוקא טרייפענע טורקיס 

 ענדערש דורכלייענען די   שמוציגע האט ליינס און אנשטאט הערן די. ואילך
  . און דעם בלאט) שטירמער(זויבערע צייטונגען דעם הייליגען איד

  
ק לקוטי "ס אדער פון ספה'ע הרב"און אויסרייסען און אויספליקען פון אלע שו

  די בלעטלעך וויא עס שטייט ליובאוויטשער רביס נאמען . אמרים תניא 
ק ראשית חכמה אדער שבט מוסר וואס האט די "און אלע ספרים וויא ספה

  " בערל משכיל"הסכמה פון בעלזער רבין צושרייבען 
ם און "און באצאלען געלט פאר חלב ישראל דריי מאל די פרייז פון חלב עכו

ערגער וויא חלב . דערווייל זאל עס זיין טרייפענע מילעך פון טרייפענע קיען
  .  איז נאר א איסור דרבנן און חלב טריפה איז א איסור דאורייתאוואס. ם"עכו
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 ווייל פסח האסטו אלץ סאטמארער  .און דו מוזט אויך האלטן פסח שלישי
  . חסיד ממה נפשך נישט יוצא געווען די מצות מצה

איז עס דאך לויט די אונטערשריפט פון יענעם . האסטו געגעסן אריזאנע ווייץ 
 מיטן דיין  .ק דאראג "ן רבי אברהם לויפער אבדקקול קורא בראש פו

  א חמץ גמור און א שינוי ממסורת "שליט
  האסטו ווידער געקויפט אויף בראדוועי אין די אלטע בעקערי 

איז עס דאך מצה גזולה וואס דאס איז א מצוה הבאה בעבירה און עס איז 
  . מעכב אפילו בדיעבד

  
 פון רבנים נאר אנצוגיסען רבי משהלי עס איז נישט קיין מצוה חוזק צו מאכען

וויזניצער אויף יוס סטריט מיט א גארביטש קען פול מיט וואסער אזוי וויא 
  . דאס איז א מצוה. המןס טאכטער

  . און עס איז א מצוה עם צושטויסען ביי זיין אייניקעלס חתונה
סח און עס איז א מצוה ווען דער קלויזענבורגער ברענגט אהיים זיינע ערב פ

מצות ארויפצוגיין אויפן דאך עהםפ אפגיסען עהם מיט זיינע פריש 
  געבאקענע מצות מיט הייס וואסער 

און עס איז א מצוה צו שיקען צו די באסטאנע חתונה א טרעילאר מיט 
  חזירים מען זאל צושטערן יענעמס חתונה 

  
מאכט נאר נחום !! ניין !! דאס הייסט נישט חוזק געמאכט פון רבנים !! ניין

  !! חוזק
  

מיט .ל" ברבים דעם קאשויער רב ז ווער האט באליידיגט אין קאנטינענטאל
  ? הא? אפשר נחום אדער פאפער רב ... זיינע חשובע קינדער

  ? הא? אפשר נחום? .ווער האט באווארפן רבי יחזקאל ראטה
  

ע אין זיין "ווער האט צוזאמענגעשטויסן דעם הייליגען קרעטשענעווער רבי זי
ווייל ער האט געזאגט אז די רביצין אלטע . ד אויף מארסי עווע"יגען ביהמאי

  . ה דארף נישט אריינקומען צווישען מענער"פיגא ע
  ? הא? אדער אפיציעל פון רבינס הויף?  אפשר א פאר בחורים ?ווער

פרעג שלמה ? פלעשער זענען געפלויגען און בלוט האט זיך געגאסען 
  סאבאוויטש 

 נאר נחום   !!דאס איז דאך כבוד פאר רבנים יא .   איז גארנישט דאס !!ניין 
  איז מבזה רבנים 
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  . ווייא איז ענקערע דיבורים און ענקער חינוך
  ממש א געלעכטער 

ע "נישט בחינם האט דער הייליגער בעלזער רב הרב הדומה למלאך זי
  ע "געזאגט אויפן רבין זי 

  .  זיינע חסידים שפעטעראבער עס איז א רחמנות אויף. עהם איז גוט
  

    ?..ם "ווער איז מבזה רבנים און אדמורי
  

. ל איך בין נאר איין זאך נייגעריג " בזה דער קלויזעבורגער האט געפרעגט
  ?  איז ער נישט דער שייגעץ אז ווער איז דער וואס אין סאטמאר

  
  . ווער עס איז יא איז דאך יעדער איינער וואס האלט אנדערש

 רבי אברהם לייטנער אדער דער קאשויער האט געהאלטן אפילו ווען
  אנדערש זענען זיי דאך געווארן שקצים 

  . ווער רעד אויף רבנים! נו
 . ענטפער אליין

  עבד עברי איך בין נישט איינשטימיג אלעס מיט דיר 
  ! אבער 

די ברענגסט ארויס זייער שטארקע נקידות ווי אזוי מען האט אלע יארן 
  בנים גערעדט אויף ר

וואס זענען א  צי זען וואס מען אלץ געזאגט אויף רבנים שוידער  סכאפט א
    רוב היינטיגע רבנים מיליאן מאל מער ווי




 וויא דער  אין שאול תחתית נאך א סאך טיפער טיף טיף  זייער
 דער משיח שקר מיטן קלאצענבארגער  ליובאוויטשער רבי

ט אלע לינקע רבי שלמה זלמן  מיטן וויזניצער חמור מי .גלח
  מ פיינשטיין "אויערבאך מיטן מכשיל את הרבים ועם הארץ ר

  
.  מיט ש  .קלאר. נאר אין גן עדן אויבן אהן וועט זיצן הע



 

 ח" תשסתמוז, פנחסק "עש. י.ברוקלין נ, יארגאנג- ערשטע, טהרת ישראל-קול קאנטרי , ה"ב
KOL COUNTRY - TAHARAS YISROEL        [PAGE 15]        VOL 1, NO, 3 JULY 18 '08 

 און  ווייל ער איז דאך א אפוטרופוס אויף מיידלעך. הערצאג 
ם מיט אלע "ער פייפיט אהן דעם רמב. (וויבלעך טיטשערס
ער האט . א נחום פייפט אהן דעם קול קוראראשונים אזוי ווי

  . .  ניין א וודאי נישט  נישט קיין הרהור עבירה
ווייל אזוי וויא נחום זאגט עס איז דא צוויי תורות איינס פאר  

  נחום וואס דארף נאך האלטן די תורה 
און איינס פאר הולכי לערכאות און הולכי למיאמי ביעטש און 

וואס זיי דארפן נישט האלטן די רשעים ארורים נאכשרייערס 
  . תורה זיי מעגן האבען הרהורי עבירה

  
אויך וועט זיצען אויבן אהן יצחק שטערן מיט ר ש דייטש מיטן 
גנב גרינבוים וואס האט געגאנבעט די הויז פון זיין עלטערן 

  . ברודער אזוי וויא זיין רבי דער נועם המידות 
  

 שליחים וואס און דער ליובאוויטשער מיט אלע זיינע
פארשפרייטן אידישקייט בכל קצוי העולם וועט זיצען אונטען 
אין שאול תחתית מיט רבי משהלי וויזניצער ווייל ער גייט דאך 
לבחירות וואס דאס איז א סאך ערגער וויא עבודה זרה גילוי 

  עריות און שפיכות דמים מיט חילול שבת אינאיינעם 
 ערגער וויא רעדן אדער און א וודאי איז דאס טויזענט מאל

  אך ערגער וויא גילוי עריות אליין  ווייל עס איז ד,הערן ניבול פה
זאל עטרת בלעם מעג מען דאך טוהן עצת  און אז מען האט א

בלעם און מען מעג אויך מטמא זיין בחורים מיט יונגלעך און 
מען איז דאך נאך אלץ בעסער און . ווייטער זיין א שיינע איד

ע וואס ער איז דאך געגאנגן צו "וויא טשעבינער רב זיהייליגער 
די בחירות און ער האט עובר געווען אויף עבודה זרה גילוי 
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  . עריות און שפיכות דמים מיט חילול שבת צוזאמען
 ונהפוך הוא א גוטן פורים

 11/07/2008 -  ב43תוקן על ידי עבדעברי
4:15:09  
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