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  )כז, דברים כב(" וצעקה הנערה ואין מושיע לה "ש הפסוק"ע

 6 #  טהרת ישראל גליון- קול קאנטרי, ה"ב
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http://www.vosizneias.com/18687/2008/07/30/brooklyn-
ny-dov-hikind-frum-community-ignorant-about-child-

molestation-i-am-going-to-be-an-activist-to-help/ 

Brooklyn, NY - Dov Hikind: Frum Community Ignorant 
About Child Molestation, I am Going To Be An Activist 

To Help  

Published on: 07-30-08 at 10:18 AM  
  

  
Brooklyn, NY—High-profile Assemblyman Dov Hikind, no 
stranger to controversial issues, has thrust himself to the 

forefront of a burning Jewish-community issue once 
again.  

http://www.vosizneias.com/18687/2008/07/30/brooklyn
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But this time, perhaps, the stakes have never been 
higher—because Hikind’s target is an issue the long-time 

activist himself confesses ignorance of until recently: 
molestation and abuse of children in the Orthodox 

community.  
The saga reignited itself only recently and coincidentally 
after controversial firebrand Rabbi Nuchem Rosenberg, 

who at the minimum deserves some begrudging, 
backhanded respect for dragging the issue out of the 

shadows, might have inspired four professional Orthodox 
therapists to re-launch an abuse hotline and treatment 
service operated under the auspices of the venerable 

Beth Israel Hospital after it was closed a few years ago 
due to lack of funding. The four professionals [ a separate 

story about this new help line will be posted on VIN in 
next few days] are Chaya Mermerstein, LCSW and 
Cheryl Friedman, LCSW, both of Beth Israel’s staff, 

psychotherapist Yoni Hikind, LMSW, and psychotherapist 
Dr. Asher Lipner, Ph.D., who specializes in frum survivors 

of sexual abuse.  
[Editor's Note: After VIN's posting of the 

Hikind/molestation article this morning, which mentioned 
four frum therapists who have been involved in this issue 
for a number of years, VIN received the following e-mail 

from one of the foursome stating that "Nachum 
Rosenberg had NOTHING to do with creating this help 

line, Nor credit should be given to him" and VIN was told 
so on a phone interview as well]. In response, VIN will 

simply and neutrally reiterate the facts that Rabbi 
Rosenberg has created a firestorm of discussion on this 
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issue in recent months and that the abuse hotline, which 
was in the works for several years, was launched in 

recent months. You decide] 
That foursome earned a group interview last weekend on 

Hikind’s radio show as a result—and Hikind claims to 
have been overwhelmed with calls from all over in the 
ensuing days: calls from Orthodox Jews with horrific 
stories of molestation and victimization as children.  

The startling reaction has prompted Hikind to take action. 
“I have to admit I have not done enough on this issue; I 

am throwing myself into it and I am now fully dedicated to 
addressing this issue very forcefully,” Hikind told VIN in a 

phone interview.  
“According to my info since I did the radio show last 

week, I have been shocked [by the response] and I would 
say after speaking to highly professional people who deal 

with this, it’s an epidemic in this community.”  
When asked specifically about Rabbi Rosenberg’s 

hotline, Hikind says that while he would meet with Rabbi 
Rosenberg in the context of meeting anyone in the 

community motivated to do something about the issues, 
and that he “agrees strongly” with the issues Rosenberg 
has raised, “I have never listened to his phone line but 

based on what I was told, I will say I do not acknowledge 
his way of attacking individuals on his [phone-show] line. 
Having said that, the community needs to wake up and 

form a very strong internal organization—and a real one, 
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not a politically correct one—to resolve this with a team of 
real professionals.”  

Additionally, Hikind plans on demonstrating his serious 
concern about this issue by meeting with leaders of all 
major Chasidic groups to Litvishe Roshei Yeshivos and 

rabbonim.  
Regarding rabbinical bans of Rabbi Rosenberg, Hikind 
believes said reaction resulted from rabbonim who are 
“really not aware how shrecklich this issue is. I am not 

going to argue if the way Rosenberg addresses this issue 
is right or wrong because I never listened to him, but the 
fact remains he is touching upon a very serious issue.”  
The State Assemblyman still insisted that he maintains 
the highest respect for rabbonim, mentioning his close 
work with them. “As a matter of fact, my kids learned in 

Eretz Yisroel and I was really looking forward for them to 
become rabbonim and school teachers. I always consult 

sensitive issue with rabonim.”  
Hikind said anyone who needs help on this matter should 
feel free to contact his office and feel confident that their 

anonymity will be protected.  
While we support and laud Mr. Hikind’s statements and 

commitment to action, we will let the results be his 
ultimate judge. In the meantime, we say to Dov Hikind, 

“Hatzlachah rabbah! We’ll be watching you.” 
 

News Source:  VIN News 
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  ד"בס
  געווארט

  עטץ רבנים האט 
  

mo/scripts/system/com.mahnishmah.www://http
cgi.page_show/pages/admin/dules&?4263=p  

  ?? ליפא שמעלצער איז דער פראבלעם 
יונגעלייט זיצן דארט אין , י פראבלעםדי רע בנים זענען ד

  קיין זיק יראת שמים 
ווי זענען מיר אויף די וועלט זענען מער אינגאנצען ווי דער 

  האב מיר שוין אלעס פארלוירן , גוי 
  

, סכאפט א שרעק ווי אזוי אינזער ציקנופט קוקט אויס 
ט 'זענען איינע פין יונגעלייט עלטערן זיך אמאל געחלומ

 ען אזנאס ציטו
נישט דא נאך אזעלכע , בני יואל איז ענקער פראבלעם 

 מוצרעים ווי די היינטיגע סאטמארע 
  

 איז נחום נישט גערעכט
נאכן זען די בילדער בין איך געקומען צי די החלטה אז 

  נחום ראזנבערג איז אין א געוויסן זון הייליג גערעכט 
וילאס ס זאלן זיין געזינעט זיצן זיך אלע אין די ו'די רבי
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  אויף וויקאנץ 
אין אינזערע יונגעלייט פארן אויף יאכטן ציזאמען מיט 

  לאולייווס אין בעלי עבירה אין פארברענגן נעכט 
  
  
2=id_topic?asp.topic/forum/il.co.bhol.www://http

448665&19802=id_forum   
נישט דא נאך אזעלכע , בני יואל איז ענקער פראבלעם 

 מוצרעים ווי די היינטיגע סאטמארע 
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  אין בעיה
רע יונגעלייט פארן אויף יאכטן ציזאמען מיט אין אינזע

  פארברענגן נעכט לאולייווס אין בעלי עבירה אין
 
 
2=id_topic?asp.topic/forum/il.co.bhol.www://http

19802=id_forum&448665  
  
  

  ? די ביסט געווען אויפען שיף, געווארט
  

געדענק די ביסט עתיד ליתן את הדין פארן אנריפען 
  .... ערליכע אינגעלייט לאולייווס אין בעלי עבירה

  
אין יום , עבירות שבין אדם לחברו"ל ש"ועל כן אמרו חז
  ". את חברו) ויפייס(עד שירצה , הכיפורים מכפר

  
  ....דא איבער ברבים איז זיי אזוי גיט אין בעט זיי

  עבד עברי
נאר אוי לדור . נישט וועגן דעם איז ליידער נחום גערעכט 

  . ל"ששופט את שופטיו וד
די שרייבערס סיי אין בלאט און סיי אין שטירמער שרייבן 

  מיט גיפט און האס 
דאס זעלבע די פאשקווילען אויף די גאסען קעגן דעם 
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  חשובען צייטשריפט 
וואס עושין מעשה זמרי ליידער פון די דאס איז א קליקע 

וואכענדיגע סדרה מיט אלע מפורשים ומבקשים שכר 
  כפינחס ואין להאריך הדיבור בזה 

  
דעמאלס . ממה נפשך מיינען זיי דעם איסור פון ניבול פה

י וואס דארשענען אויף א "אלע אפילו רבנים אדער ר
ען אויך ברייטן אופן וואס זעהט אויס ווויא ניווול פה זאל מ

ווייל עס איז נאך א סאך ערגער ווייל פון דעם . חוסם זיין 
נחום רעד ניוול פה וועט זיך קיינער נישט ' וואס ר

י רעדט "אפלערנען אבער אז מען הערט א רב אדער ר
ברבים ניוול פה וועט דער איסור גרינג ווערן אין יעדענס 

  . אויגען און הארץ כמובן
  

ם ענין וואס ער רעדט קעגן מיינען זיי ווידעראום דע
דאס איז זייער אייגענע פראבלעם ווייל אז . זייערע רבנים 

דעמאלס זענען די רבנים . פרויען זענען מילעך קעסטלעך
  . ל"פלייש קעסטלעך ליידער וד

ל האט "ט ערליך ז"ווען דער חשובער איד וצדיק רבי יו
י מפיץ געווען ווארעמקייט און ערליכקייט און געהויבן ד

קינדער בימים ההם מיט שירה וזמרה אמונה און חסידות 
  . כידוע

  
א יוד וואס איז געווען בקי במכמני התורה און אויך בספרי 

  חסידות אפגעהיטן בכל עניינים 
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שבחי "אבער ווען ער האט איינמאל ארויסגעגעבן א טעיפ 
און בתוך הדברים האט ער געזאגט אז גאלדא " ירושלים

וועט ) דיגע פרעמיערקע פון די מדינהדי דעמאלס(מאיר 
  . תשובה טון ווען משיח וועט קומען

  
איז געווארן אזא איבערקערניש אין וויליאמסבורג פונקט 

מען איז געלאפן אין אלע געשעפטן און . וויא נחום 
. זיין בלוט און שווייס זיין פרנסה ס 'צובראכען זיינע טעיפ

נישט רופן מער מען האט פארפירט אז קיינער זאל עהם 
שפילן מוזיק אויף חתונות ענדערש זאל מען רופן גויים 

  . ל"ערלים רח
  . מען האט נאכגעשריגען אויף די גאסען

  
ווייל ער האט געזאגט אז זי וועט !!  געוואלד ?פארוואס

ע אז זי וועט נישט "עס שטייט דען אין שו. . תשובה טון
אס קיינער עס איז דאך א הילכתא למשיחא וו. תשובה טון

קען נישט פאסקענען עס איז דאך נאר איבערגעבן ליודע 
! נו. ם זאגט"תעלומות הלב אזוי וויא דער הייליגער רמב

וואס איז געשען אז איינער האט געזאגט אז זי וועט נישט 
א צווייטער . תשובה טון זאל זיין יענער יהיה מי שיהיה 

  ?  אנדערש וואס איז נישט קיין תלמיד מעג דען נישט זאגן
  

וועגן דעם דארף מען ארומלויפן אין די גאסען צאפען 
נאר נחום ווייל ער זאגט . ? דאס איז חינוך? יודיש בלוט 

  ? דאס איז דער פראבלעם? אנדערש וויא זיי ווילן הערן 
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ל האט געמוזט בחרפה ובבושה "ט ערליך ז"רבי יו

געצווינגערנערהייט ארויסגעבען א בריו אז ער האט 
און ער ) א געלעכטער(טה פון די אפיקורסישע דיבוריםחר

האט צוריקגענומען פון יעדען די טעיפ און צוריקגעגעבען 
און נאכדעם האט ער ארויסגעגעבן א נייע . געלט 

  . אויפלאגע פון די טעיפ און אויסגעלאזט די ווערטער
  

האט איינער פון די גדולי הרבנים דא אין דגי שטאט 
  נא געזאגט בהאי ליש

  דער עולם האט דריי ברירות 
  ל "ט ערליך ז"אדער זיך אונטערבייגען אזוי וויא רבי יו

אדער אנטלויפן אזוי וויר דער הייליגער סקווערער רבי 
  ע אין יענעם עק מאנסי "זי

אדער זיך ארומשלאגן צוריק אזוי וויא דער 
ל האט עס זיך נישט אויפגעהערט די "ז. קלויזענבורגער 

 נאך וואך האט דער שטירמער געבילט אזוי מלחמה וואך
  . ענדליך א מקצת וואס ער טוט היינט וועגן דעם עירוב

און אלע בחורים און קינדער זאלן עהם נאכשרייען אין די 
  גאסען אזוי וויא היינט ביים עירוב 

  דאס איז איינס פון די דריי ברירות וואס מען האט ליידער 
  

. נחום און געוויזן א פייג אבער היינט איז געקומען רבי 
 פון קיינעם נישט פונעם איך לאז מיך נישט טעראריזירן

איד און נישט פונעם בלאט אויך נישט פון אשר לעווין פון 
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אפילו נישט פון די עזי פנים וואס קענען . צייטשריפט
!! אסור!! מאכיל טריפות זיין און נאך שרייען אסור

ע פלעגט "דער רבי זילהבדיל בערך אזוי וויא !!!. אסור
אפילו אלע רבנים און רעביס פון די וועלט זאגען אז 

און אפילו איך וועל בלייבן  . וועלן זאגען זייער מיינונג
  . אליין וועל איך אויך האלטן מיינס מיט מסירת נפש

  חוץ די טרייפענע טורקיס(עס איז געווען יעצט א מעשה 
ס און מען וואס מען האט געמאכט דערפון סענדווישע

האט דאס געגעסען אויפן יאכט בהכשר הרבנים 
אז א בוקא דאטמא ביי עטליכע עופות איז ) החותמים 

געווען שף מדוכתיה וואס יעדעס קינד ווייס אז דאס איז 
 רב האבען  ...מיטן באט... און דער בעל המילך . טריפה 

 זעהט אויס אז זיי האבען  .געלאזט לויפן די זאך
אזוי וויא דאס טריפענע פלייש וועלן דאך געטראכט אז 

ממילא . יאכט שיף נאר עסן די יונגעלייט וואס פארן מיטן 
  זיי מעגען דאך עסן טריפות אויך 

  . זיי טראגען דאך אפשר מיטן עירוב
  און אפשר לייענען זיי דעם משכילישען צייטשריפט 

  . און אפשר נוצען זיי אויך טרייפענע פאום קאפס
ערן זיי גאר די ערשטע אויסגאבע פון רבי און אפשר ה

  . ט ערליכס טעיפ"יו
און אפשר הערן זיי דעם טרייפענעם ליפא וואס איז אויך 

  געאסערט 
  אדער אפשר גאר האבען זיי דאס געקויפט בי גל פז 

אדער אפשר גאר האט דער בעל הפרעס טראק 
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  סערווירט די סעודה אויפן שיף 
שטעלט מצות פון די און מסתם האט מען דארטן צוגע

. אריזאנא ווייץ וואס דאס איז דאך חמץ שעבר עליו הפסח
צוזאמען מיט קניידלעך וואס איז געמאכט געווארן פון 

  . מצה גזולה מעהל
  

ו " אפשר לערנען די יונגעלייט ח ?ווער וווייס וואס נאך 
  . ל"רח) דף היומי(דעם דאף היאנטשי

  
קא דאטמא דשף ממילא האט מען געלאזט לויפן דעם בו

  מדוכתיה 
  

מה דאך די טרייפענע פאלם . עס איז דאך א קל וחומר 
קערן אויל מעג מען נוצען אין אלע קעיקס ווייל די בעלי 

דעמאלס מעג . מכשירים פארדינען דערפון זייער שיין 
  . מען דאך זיכער עסן די בוקא דאטמא

פאר א שבת א שאד מען איז נישט געווען אויפן שיף 
עס האט (מען מעג פארן שבת אויף א שיף ( אויך

ע איז דאך אויך געפארן "דער רבי זי) פארשידענע תנאים
דעמאלס וואלטן דאך די פרויען אויך ) שבת אויפן שיף

מיטגעפארן אויפן שיעף כדי מען זאל קענען מקיים זיין די 
א . הייליגע אויסגעטראכטע מצוה צושרייען אויף די פרויען

  !! א שאד!! שאד
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נעקסט מאל וועט מען . גרינבוים עסט זיך דאס געזונט 
 . דאס משלים זיין

  געווארט
איך האב נישט געזאגט אז די יונגעלייט זענען בעלי 

  ו "עבירה ח
אז מען פארברענגט מיט  צי זאגן  איך האב געמיינט

  מענטשן זינגערס וואס זענען ווייט פין ערליך 
  

אז מען , ויבהלו דער ישמח משה טייטש וילכו אחר הבל 
גייט נאך הבל ביז ווען מען ווערט א שטיק הבל מען 

אנשטאט פין זיצן אין , כאפט זיך נישט וואס מען טוט 
  לערנען ביינאכט גייט מען הוצקאן 

  
מען האט זיי , ליידער זענען די יונגעלייט נישט שולדיג 

  נישט אנדערש אויסגעלענט 
  ע קעפס איין רבי זיצט אין אריזאנע מיט ווייס

  דער צווייטער רבי זיצט אין קאנטרי מיט די פוס ארויף 
אין דער מיט זיצן די יונגעלייט אויף שיפן אין מען שעפט 
תורה אין יראת שמים אינזער גאנצער חינוך סטרקאטור 

איז באנקריטרט ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם אלעס 
  מאכט מען נאך דעם גוי 

  
ס ווייבער ווייסן 'פין די יונגעלייטאיך בין נייגעריג צי איינע 

  ווי זייערע מענער האבן פארברענגט 
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  אבער דער עיקר חינוך פראבלעם איז בני יואל 
מען האט ביטערע פראבלעמען ביי זיך אינעם מוסד 

  מעשה ביי יענעם  טרעפט אבער א 
ס האבן אסאך פין די 'אינדערצייט וואס יעדער פין די רבי

 מעשיות 
  פראסקעס

 ! איך זיכער אז די ביסט גערעכטבין 

  געווארט

  פראבלעם איז נישט מיט די שוף  לאמיר זאגן אז דער
  

  נאר דער פראבלעם איז סאך ווייטער אין אסאך טיפער 
יונגעלייט לערנען נישט אינעם זימער מען דאוונעט נישט 

  געהעריג מען קען אריין קומען אין אלע שולן 
ו אין די אהרונים שול פין איז עס דריי פערטל ליידיג אפיל

  מיליאן הופפער 
  

יונגעלייט זיצן אין געמבלען מען זיצט אין קאלבס אין 
  בארס אין פלעצער ווי מען טאר ניטאמאל רעדן 

לאמיר זיך נישט פאפן דער זיממער איז א געפריליכע 
  חורבן פאר יונגעלייט 

  
איך האלט אז נחום ראזנבערג איז דער לעצטער מענטש 

  ג רעדן דערפון וואס מע
אבער ליידער איז ער דער איינציגסטער מענטש וואס 
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  רעדט דערפון 
איך קען פרעזנדליך מענטשן וואס זענען הפקר אין די 

  זוממער וואכן טוען וואס זיי ווילן 
  

אין , דער שוף ווי עטץ זאגט איז גאר איידיל אין ערליך 
  דאס איז שוין די איידלע פלעצער 

 א ערנסטע ריסטראקטור סאיז א צייט פין 

 אט אזוי. געווארט איך האב הנאה אז די ציסט צוריק

  עבד עברי
  . איך האב שוין נישט געוואלט מער זיך מישן אין דעם ענין

אבער אזוי וויא איך זעה אז מען פארדרייט די יוצרות וויל איך דא 
  אביסעל קלאר מאכן 

  
כע כמעט  שרייבט קרוב לאמת עטלי"אלוועיס"דער זיסער יוד 

    .אמתדיגע נקודות
 גיסט דאך 11ענקעלעאון אוודאי פארשטייט זיך אז דער ספרא רבא י

און דארט וויא מען . . פשוט אש להבה פלאמען פייער קעגן נחום
תולה ארץ על בלימה . גיסט פייער שטופ איך מיר נישט אריין די נאז

  . על מי שבולם עצמו
  

ער פרעגט נאר וויא א " גדזשאסט עסקינ"אבער יענקעלע שרייבט 
  . תם

וויאזוי זאגט רבי יונתן אייבשיץ אז א יוד (לאז מיך אויך פרעגן 
  ) ענטפערט אייביג צוריק מיט א קשיא

  
יוסעל '  די ווייטע פארגאנגענהייט איז געווען א יוד בשם ר נישט אין
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וואס ער איז אנגערופן געווארן ביי די צדיקי בית סיגעט .. וואלדמאן
. מסור פון כלל ישראלוויא דער .  וכל הנלווים אליהם סאטמאר

  . ל"גהינם כלה והוא לא יכלה רח
 מיט אלע זייערע רבנים און דיינים   איד שטירמערדער גאנצער 

  האבן אויסגעשפיגען דעם יאסעל וואלדמאן 
איך האב איינמאל געמאכט א ווערטל און איך האב געזאגט אז עס 

מען האט מיך . ט דעם יאסעל וואלדמאן איז נישט אזוי געפערליך מי
  . ל"שיעור געהארגעט רח

  
  יעצט נאך א פאר יאר שפעטער 

 האט דען נישט יאסל וואלדמאן אויפגעטון א  .ענטפערט עטץ אלע
. ל "ווען נישט ער וואלט דאך געווען ממש שפיכות דמים רח. סאך 

י אלטע  נישט נאר מען וואלט געווארפן שטיינער אויף ד  .כהנים ארוס
א נאר מען "רעביצין און אויף הגאון הצדיק רבי יחזקאל ראטה שליט

וואלט זיי ממש געהארגעט אזוי וויא מען האט ממש געהארגעט מיט 
ידי עשיו דעם גאון רבי מענדל וועכטער אז ער האט געמוזט   די ידים 

זיין ברודער האט דעמאלס געזאגט פאר . . ליגען אין שפיטאל
אויף א רבין קען "  מתגאה בעולם שאינו שלךלמה אתה"ר "אדמו

וכך הוה אזוי וויא מען זעהט אז נישט ביי יעדען . אויך קומען א צייט
  . ג"רשכבה  איז ער 

ל מסאטמאר געגאנגן צו די חתונה וואס יאסעל "למעשה איז רז
איז ער דאך . וואלדמאן האט געמאכט און געטאנצט מיט עהם 

  . געווארן אויס וועלטס מסור
  

קען זיין אז ער יאסעל האט טאקע נישט געארבעט אויפן תורהדיגען 
אבער עם עקש תתפתל מען האט ליידער נישט געהאט קיין . וועג 

  . ברירה
  

מנוולות און וועגן זיין פירסום  ס 'לענייננו איך רעד נישט וועגן נחום
אויף מנוולות און וועגען דעם וואס ער בלאזט אויף א מעשה יחידי 

  .  רבים זאךפאר א
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איך רעד וועגן דעם איינעם פרט וואס מען זאגט אז ער איז מבזה 

  רבנים 
  

א רב פון א אמעריקאנער שול . לאמיך אייך פרעגען נאך א קשיא 
וואס האט איבער טויזענט יודען אין זיין שול און ער פארט יום כיפור 

  ? יא אדער נישט? איז א רב. מיט די קאר
? ד אויף עהם האט ער דען מבזה געווען א רבאון טאמער איינער רע

  ? יא אדער נישט
חאטש מען שוואכט עהם אפ ביי זיין אייגענעם עולם און ער ווערט 

  ללעג וקלס ביי זיינע יודען וואס האלטן יא פון עהם 
  

דאס זעלבע ליידער ליידער אז איינער וואס רופט זיך רב און שטייט 
ואס כלל ישראל פארלאזט זיך בראש פון א רבנישע ארגאנאזאציע ו

  און ער איז מאכיל ביודעין טריפות ונבילות . דערויף
זאכען וואס חאטש ער ווייס קלאר און ער איז מודה בודק און ביי די 

. אז עס איז ווערעמדיג איז ער דאס מתיר צו קאכען מיט די ווערעם
אבער ער שרייבט נישט אויף אויפן פעקל אז מען דארף דאס קאכען 

  " צ בדיקה"נקי מחשש תולעים וא"ר שרייבט סתם שקר ע
  
ער איז דאך פונקט וויא יענער  ? אזא איינער איז דען א רב   !!!נו

אמעריקאנער רב וואס רבי משה פיינשטיין שרייבט אויף עהם רשע 
  ) ת אבן העזר"שו(מרושע ומצוה לחרפו ולגדפו 

מען איינער אזוי מוז קו. וואס קענען מיר קליינע מענטשעלעך טאן! נו
יאסעל וואלדמאן אדער נחום און ראטעווען דעם כלל ישראל פון 

  . אזעלכע עוכרי ישראל
און לגבי דעם וואס איך האב געשריבען אז קיינער פון די רבנים 

האט מיר . ע"חלקי שו' האבען נאך קיינמאל נישט דורכגעלרענט ד
אט יא איינער גענטפערט דא אויפן היידפארק אז רבי געציל ה

אבער . יעדער כלל האט דאך א יוצא מן הכלל!  נו .דורכגעלרענט
קיין גדולי ישראל זענען זיי . . פ ער איז מודה אז די אנדערע נישט"עכ
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  . דאך זיכער נישט
וויאזוי שעמט זיך נישט דער שרייבער אינעם איד שטירמער צו 
ן שרייבן אז פון דעם וואס מען זעהט אז ער האט פיינט רבנים או

קען זיין .. זוכט אויף זיי חסרונות איז א סימן אז ער איז פארדארבען
 אבער נישט וועגן דעם ווייל ער מאכט אוועק   אז ער איז פארדארבן

  די מכשילי הרבים 
  

אונדז האט מען לכתחילה אויסגעלערנט אז אלע רעביס און אלע 
 מען זוכט אויף יעדען פון די. רבנים זענען מינים ואפיקורסים 

איך רעד . . אנדערע רבנים און רעביס חסרונות מיט א שמחה גדולה
יעצט זעהט מען . שוין נישט פון די וואס זענען געכאפט מיט די שיטה

ר האלט נישט מיט זיי איז ער א "אז רבי אהרן אדמו. דאס קלאר
רבי יחזקאל האט מתיר געווען דעם עירוב איז ער ביי . סורר ומורה

 מענטשען וואס פאלגן זיייערע רבנים איז הותר אלע. זיי ללעג וקלס
  . דמם

דער זעלבער עוכר ישראל מאכיל נבילה וטריפה איז מתיר  
נאר אויף . נאכצושרייען פרויען און אויף עהם טאר מען נישט רעדן

משוגעים . גדולי עולם מעג מען און עס איז מצוה צו רעדן
  .. ומטורפים

  
ען נישט איינרעדן קיין שקרים פאר ענקערע אונזערע קינדער קען מ

ווייל עס טוט אונדז נאר . אז עס טוט אונדז וויי דעם כבוד פון רבנים 
וויי דעם כבוד פון אונזערע רבנים אפילו זיי פירן זיך אויף וויא דער 

אבער וויבאלד איין רב זאגט . אמעריקאנער רב וואס פארט יום כיפור
 קיין איסור מבזה צו זיין א דעמאלס איז נישט דא. אנדערש וויא אונדז

 און מעג מען ווייזן פאר די קינדער אז דער רב איז גארנישט זיין   רב
  . תורה איז גארנישט זיין פסק איז גארנישט

  
לענייננו נאכאמאל לא באנו בזה אונדז קומען מיר נישט דא להצדיק 

נאר להרשיע . את הרשע ריין צו וואשען דעם ברייטן לשון פון ניוול
די וואס מאכען זיך וויא צדיקים שאין . ולגלות החנפים. הצדיקאת 
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להרהר אחריהם זיי האבען לייסענס פונעם שטן מאכיל צו זיין 
די באנדיטן  .   טריפות לישראל און מתיר זיין נאכשרייען פרויען אויך

וועלן מיר אראפרייסען אז ידעו כל הקהל אז דער רב וואס פארט יום 
  אס איז מאכיל טריפות כיפור און דער רב וו

 שטראף וואס הייסט נאכשרייען איינעם וואס זאגט פארקערט צו דער
  . ש פרויען"וויא ער און מכ

  די אלע זענען אויף זעלבע מדריגה 
און אזוי וויא וויא מען מעג רעדן און מען דארף מגלה זיין אז יענער 
רב וואס פארט יום כיפור איז קיין רב נישט אזוי זענען זיינע חברים 

.  און אפילו מיט די ווייסע זאקען די זעלבע חברהמיט די ברייטע היטן
  ל "וד

און להוי ידוע אז פאר עטליכע יאר צוריק איז א גרויסער עושר פון 
קרית יואל געווען אין מיאמי פלארידא און איינער א חשובער מלמד 

פלוצלונג איז . ד נאך געלט "פון דא איז געקומען דארטן אין ביהמ
ד האט ער זיך "עווארן און אינמיטן ביהמדער עושר צעווילדעוועט ג

אז . גענומען שרייען אויף דעם חשובען מלמד דו שייגעץ חזיר וכדומה
דער גאנצער עולם בראש די רבנים האבען זיך . עס האט געהילכט 
 אבער דער עושר יענה עזות   עלבון התורה!! גענומען שרייען שא

מד האט געמוזט האט נישט אויפגעהערט נאר געשריגען ביז דער מל
שפעטער האט ער דערציילט אז ווען ער איז . ד"ארויס פון ביהמ

אפשר סתם . געווען א יונגל האט ער עהם איך ווייס נישט וואס
פ יעצט ווען ער האט עהם "אבער עכ. אויסגעטון און געשמיסן 

דערזעהן אלס שיינער יוד איז זיין בלוט עהם ארויפגעלאפן אין קאפ 
  כ "ע.  גענומען פארפירןאריין אוןן זיך

 .ואם שגיתי השם יכפר בעדי

  וואלן סח
 :עבדי עברי שרייבט
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'  די ווייטע פארגאנגענהייט איז געווען א יוד בשם ר נישט אין
וואס ער איז אנגערופן געווארן ביי די צדיקי בית .. יוסעל וואלדמאן

מסור פון כלל וויא דער . סיגעט סאטמאר וכל הנלווים אליהם 
  .ל"גהינם כלה והוא לא יכלה רח. ישראל

 מיט אלע זייערע רבנים און דיינים  איד שטירמערדער גאנצער 
  האבן אויסגעשפיגען דעם יאסעל וואלדמאן

  יעצט נאך א פאר יאר שפעטער 
 האט דען נישט יאסל וואלדמאן אויפגעטון א  .ענטפערט עטץ אלע

. ל "מים רחווען נישט ער וואלט דאך געווען ממש שפיכות ד. סאך 
 נישט נאר מען וואלט געווארפן שטיינער אויף די  .כהנים ארוס

א "אלטע רעביצין און אויף הגאון הצדיק רבי יחזקאל ראטה שליט
נאר מען וואלט זיי ממש געהארגעט אזוי וויא מען האט ממש 

ידי עשיו דעם גאון רבי מענדל וועכטער  געהארגעט מיט די ידים 
זיין ברודער האט . . ען אין שפיטאלאז ער האט געמוזט ליג

למה אתה מתגאה בעולם שאינו "ר "דעמאלס געזאגט פאר אדמו
וכך הוה אזוי וויא מען . אויף א רבין קען אויך קומען א צייט" שלך

  . ג"רשכבה זעהט אז נישט ביי יעדען איז ער 
  :לאמיר דיר פרעגן אזוי בדרך אגב

ט די צווייטע וועלט ש אויפגעטון מי"האט דען נישט היטלער ימ
  :מלחמה אז לכבוד דעם
  די בעלזע מונקאטשע מחלוקה) פ אפן"עכ(האט זיך אויפגעהערט 

ק בעל דברי "האט זיך אויפגעהערט די שטיקל ריתחא צוויישן רביה
און אדרבה דער דברי יואל האט , ק בעל מנחת אלעזר"יואל און הגה

  א"אטש שליטר ממונק"מקרב געווען שפעטער זיין אייניקל האדמו
  האט זיך סיגעט משדך געווען מיט וויזניץ

איז באקאנט א פרשה איבער א פגם המשפחה וואס איז געווען 'ס
אוסרים און דער הייליגער שינאוואר רב און נאך גדולים האבן 
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שרייבט אינער פון די זקני , איז נישטא קיין שום חשש'געזאגט ס
 שלפני המלחמה האבן גדולי זמנינו אז וואס זאל מיר טון בשנים

טאטעס איבערגעגעבן פאר די קינדער מען זאל זיך נישט משדך זיין 
נאר נאך די , איז געווען א היתר אויף זיין'מיט די משפחה אפילו ס

  מלחמה איז בא סנחריב ובלבל את העולם
איז נאך דא אסאך צו שרייבן איך האב נאר נישט צייט צו טראכטן 'ס

  יעצט
האט געדארפט זיין א וועלט ' חלילה זאגן אז סיעצט ממילא וועסטו

  ל"מלחמה ר
יאסל וואלדמאן בלייבט שייגעץ לחרפה ולדראון עולם פאר זיינע 

אין א געוויסן זין קען מען זאגן ער האט געוויזן דעם , מעשה תעתועים
וועג פאר נחום ראזענבערג מיטן זיך אויפשטעלן פאר מיליאנען גוים 

  קאמינוטיאון בארעדן זיין אייגן 
ל מסאטמאר געגאנגן "למעשה איז רז: און דאס וואס דו שרייבסט

צו די חתונה וואס יאסעל וואלדמאן האט געמאכט און געטאנצט 
  . איז ער דאך געווארן אויס וועלטס מסור. מיט עהם 

ל "אדער איז רז? איז ער געווארן אויס וועלטס מסור, וויל איך פרעגן
לאמיר לייגן ,  מענטש נאר פאר דעםגעווארן דער אראפגעקוקסטער
ער זאל נאר האבן געטון דאס צו , אלע זיינע עבירות אין די זייט

  .וואס האט געזאגטאויף זיין טאטן כומעני) ?(טאנצן מיט א מענטש 
צו גיין מספיד זיין איינעם וואס צוליב ער איז א שוכן עפר וויל איך 

יענער איז , ויף איםנישט שרייבן וואס דער ברך משה האט געזאגט א
אז זלמן לייב וועט זיך מארגן אויפשטעלון מספיד , יעצט כשר געווארן

  .ש וועט ער ווערן צדיק הדור,זיין היטלער ימ
קען זיין אז ער יאסעל האט טאקע נישט געארבעט : דו שרייבסט

אבער עם עקש תתפתל מען האט ליידער . אויפן תורהדיגען וועג 
  . נישט געהאט קיין ברירה
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לאמיר פונקטליך הערן וואס האט מען געטון פאר דעם עוכר ישראל 
ט אז ער האט נעבעך נישט געהאט "יאסל וואלדמאן ביז שבט תשמ

  ?קיין ברירה און אנגעהויבן טון וואס ער האט געטון
נאך די אלע מעשה תעתועים האט ער עפעס , און דרך אגב

יפיל קלעפ זענען שוין אבער וו, איך וויל נישט איבערחזרן, אויפגעטון
  געגאנגען זינט יוסף וואאלדמאן איז הותר געווארן לבא בקהל הגזלוני

ב זאגט צו "יעצט איך גיי נישט אריין אויף די פוינטס וואס נחום רז
און כדרכו בלאזט , איז מקצת אמת'יתכן אז ס, איז אמת צו נישט'ס

  וילאבער פארדעם דארף מען עפענען אזא מיאוס מ, ער עס אויף
   

  דו שרייבסט
איך רעד וועגן דעם איינעם פרט וואס מען זאגט אז ער איז מבזה 

  רבנים 
א רב פון א אמעריקאנער שול . לאמיך אייך פרעגען נאך א קשיא 

וואס האט איבער טויזענט יודען אין זיין שול און ער פארט יום 
  ? יא אדער נישט? איז א רב. כיפור מיט די קאר
 רעד אויף עהם האט ער דען מבזה געווען א און טאמער איינער

  ? יא אדער נישט? רב
חאטש מען שוואכט עהם אפ ביי זיין אייגענעם עולם און ער ווערט 

  ללעג וקלס ביי זיינע יודען וואס האלטן יא פון עהם 
דאס זעלבע ליידער ליידער אז איינער וואס רופט זיך רב און 

 וואס כלל ישראל שטייט בראש פון א רבנישע ארגאנאזאציע
  און ער איז מאכיל ביודעין טריפות ונבילות . פארלאזט זיך דערויף

און ביי די בודק זאכען וואס חאטש ער ווייס קלאר און ער איז 
מודה אז עס איז ווערעמדיג איז ער דאס מתיר צו קאכען מיט די 

אבער ער שרייבט נישט אויף אויפן פעקל אז מען דארף . ווערעם
צ "נקי מחשש תולעים וא" ער שרייבט סתם שקר דאס קאכען

  " בדיקה
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ער איז דאך פונקט וויא יענער  ? אזא איינער איז דען א רב   !!!נו
אמעריקאנער רב וואס רבי משה פיינשטיין שרייבט אויף עהם 

  ) ת אבן העזר"שו(רשע מרושע ומצוה לחרפו ולגדפו 
   

פון די אלע איך האף דו פארשטייסט אז נישט על זה יצא הקצף 
ווען די רבנים קומען , אלטר משה האקט אויף אויף די שחיטה, רבנים

  ווען ארויס קעגן דעם וואלט מען געזאגט לכבוד עצמם הם דורשים
  די קול קורא איז אויף די ברייטע שפראך וואס ער רעדט

   
  ואגב האב איך א שווערע קושיא צו נחום ראזענבערג

ען נעמט נישט קער פון די פוגעים ער שטייט און שרייט פארוואס מ
און ווי אויך מוזן מיר אלע גלייבן יעדע מעשה וואס ער , און נפגעים

  .דערציילט אז אזוי איז געווען
פארוואס האסטו געהאקט פאראיאר און , סא נחום זיי מיר מסביר
ווי אזוי , .וו. נ. א איבער די פרשה פון מ"רבינו מסאטמאר שליט
נאר וואס דו , לכע מעשיות קענען נישט פאסירןקענסטו זאגן אז אזע

קומט א רב בישראל און איז מטפל מיט 'ס, פאנטאזירסט קען פאסירן
ווי אזוי , זאכן וואס קיינער וויל נישט רירן אלעס למען קדושת ישראל

  קען זיין אז דו גרויסער טוער למען קדושת ישראל רייסט אים אראפ
   

  ישט ענטפערןנאר דעם תירוץ דארף איך שוין נ
  די פריערדיגע שרייבערס האבן עס שוין געענטפערט

Realgenius  
  , טייערע אידן

  
וואס איר האלט זיך פעסט אין אייער  אייער טעות שטעקט אין דעם
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חינוך סיסטעם פון האלטן די קינדער דום און ליידיג  דורכגעפאלענעם
ך זעהט די תוצאות פון אט אזא חינו .ווי א פארצייטישער בעל עגלה

אידן וואס גייען פון   עס איז געוואקסן א דור פון. מען ליידער איבעראל
אינדערויסן מיט די שמונה בגדים אבער אינווייניג זענען זיי נעבעך 

ביז די חתונה האלט מען די . פוסט און ליידיג אהן קיין שום יסודות
, ביז מען מען מאכט דאס קינד חתונה מיט כוח  אין די ראמען  קינדער

אויפן  דאס קינד ווייטער און ציט אויף דעם נעקסטן דור און אזוי גייט
  . זעלבן סיסטעם ווייל מען וויל דאך קענען א שידוך טוהן

  
זענען דא אזעליכע , דער אידישער נשמה איז דאך אבער א מבקש

ן וועג אין עבודת 'וואס מיט סיעתא דשמיא טרעפן זיי זיך אן אמת
ג בעומר קיין מירון און אין די "ל,  קיין אומןה"ר אנדערע פליען. השם
גייען נעבעך ביז  אנדערע. זיץ אויף א שיף-מאכט מען א קום זומער

  . סיפוק ט שערי טומאה זוכענדיג א ברעקל"מ
  

אין גאס זעהט זיך היינט אהן אין פיעל  א קינד וואס גייט היינט
 האט דעם דיג קינד'א געהעריגן מחונך. ערגערס פון וואס נחום רעדט

 פארוואס און, דעת צו וויסן אויף וואס מען מעג יא קוקן און וואס נישט
האבן גענוג פעסטע   דארף היינט  איד  א .יא און פארוואס נישט

האלטן . יסודות צו קענען ביישטיין נסיונות יוסף הצדיק מדי יום ביומו
א קינד דום און זיך מאכן כאילו קיינער באמערקט נישט דעם 

לאזט א קינד איבער צומישט אהנע כלי זין צו ,  אין צימערעלעפאנט
  . מה יעשה הבן שלא יחטא ,קענען קעמפן דעם יצר

  
ממילא אני הקטן האלט אז אפילו נחום איז נישט דער וואס דארף 

איז דא א תועלת אין דעם וואס עלטערן  ,מחנך זיין אונזערע קינדער
רעדן אפען צו  ן מוזןאון מחנכים וועלן נישט האבן קיין ברירא או

כאטש אין דעם , אויף שטארקע יסודות  שטעלן זייערע קינדער און זיי
  . הינזיכט

  
קוקט אויף די השתלשלות פון אידישקייט זעהט ווי דער יד 'ווען מ
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.. 'רות וכו, יהודה און תמר, השם ארבייט אויף א וואונדערליכן אופן
 דורך נחום אפשר דארף אונזער תיקן אין חינוך ארויסקומען

  . ראזענבערג
  

  לא אלמן ישראל
  איןבעיה

 נחום פאנטאזירט  פאר די וואס מיינען אז
Fallsburg, NY - Police got a call Saturday afternoon about 

3:00pm of a vehicle that rolled over a few times on Route 
42 and crashed into a bungalow at Friendship Bungalow 

Colony on LA Vista Drive.  
The car that missed a turn-off was driven by a drunk 16-

year-old boy, who extracted himself out of the vehicle, 
and start running away, while Yiddish music was still 

blasting out of the vehicle. Hatzolah responded and was 
immediately on the scene.  

Police gave chase, caught up with the teenager and 
arrested him  

News  
Motorist *s bungalow, jailed on DWI charge  

July 30, 2008 6:00 AM   
FALLSBURG — A Brooklyn man who flipped his car and 

ran into a bungalow on Saturday, has been charged with 
driving while intoxicated and several traffic 

misdemeanors .  
Yehuda Gelernter, 20, was driving on the wrong side of 

the road on LaVista Drive in South Fallsburg around 3:30 
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p.m. on Saturday, Fallsburg police said. His car flipped 
and he hit the side of a bungalow before leaving the 

scene .  
There were no injuries, but Gelernter was charged with 

the DWI, reckless driving and leaving the scene, police 
said.  

findodort  
ש אויף די "הער אז דוב הייקינד האט גערעד דערפין דעם מוצ איך

  ?ראדיא קען איינער קאנפירמען

ONSTOP CHILD MOLESTATI  
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Assemblyman 

DOV 
HIKIND 

reports to the 
people 
FALL 2002 

  

 
 

 

REACH OUT AND READ  

A group of young constituents appear engrossed in the story being read 
to them by Assemblyman Hikind at the Maimonides Primary Care 
Pediatric Center. Reach Out and Read is a pediatric early literacy 
program that introduces young children to the world of books through 
the combined efforts of pediatricians, educators and volunteer readers. 
Operating in pediatricians’ offices and health clinics throughout the 50 
states, the program gives out up to 25 million books a year.   

 
 

SEEKING STUDENT SAFETY  
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In an interview on the “60 Minutes” television 
program, one of the co-conspirators of the 1993 
World Trade Center bombing revealed that the 
bombers originally planned to blow up sites in 
Jewish neighborhoods before deciding to attack the 
Trade Center. In the wake of this disturbing 
revelation, Assemblyman Hikind called for city and 
state funding to provide protective measures for 
yeshiva, private and parochial schools, on a par 
with the Division of School Safety, which provides 
security for public schools. 

An informal survey conducted by Hikind’s office of 
74 private schools in Brooklyn disclosed serious 
security lapses. “How can we justify providing 
security for public schools exclusively while 
leaving others vulnerable?” the Assemblyman 
asked. “The overwhelming concern of every parent 
is the safety of their children. We cannot leave 

nearly 80,000 yeshiva students and 150,000 Catholic school students defenseless.”  

 

  

Assemblyman Hikind holds a copy 
of his School Safety Survey at a 
press conference calling for 
increased school protection. Among 
the public officials joining him were 
(L-R) Senator Carl Kruger; 
Councilman (now State Senator-
elect) Martin Golden; Jonathan 
Greenspun, Commissioner of the 
Mayor’s Community Assistance 
Unit; Assemblyman William Colton; 
Senator Seymour Lachman; and 
Councilman Bill DeBlasio. 

  

 

 
 

 

WITHSTANDING TERROR  
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As a guest on Assemblyman Hikind’s weekly radio 
program, Rabbi Moshe Goldsmith of the West Bank 
settlement of Itamar identifies various intersections 
where terrorists stake out the movements of the 
settlement’s residents, intent on killing its Jewish 
inhabitants. In the last 12 months, Itamar has lost 13 
souls, most of them children. In response to these vicious 
attacks, Itamar has initiated a campaign to purchase a 
highly sophisticated video surveillance system to protect 
its families. The Assemblyman helped raise thousands of 
dollars to help them toward their goal. “This is a war that 
is being fought in bedrooms and kitchens and on 
basketball courts, where innocent children, yeshiva 
students and mothers are being targeted,” Hikind noted. 
“We must do all that we can to help protect Itamar’s 
children.” 

 

 
 

 

ALBANY OFFICE: 
Room 551 LOB 

Albany, NY 12248 
(518) 455-5721 

 

DISTRICT OFFICE: 
1310 48th Street 

Brooklyn, NY 11219 
(718) 853-9616 

 
 

 
  Assemblyman Hikind and Councilman Simcha Felder check out a 

hazardous bench along Ocean Parkway.   
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NY State Assemblyman Dov Hikind at the Kotel 

 

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

www.klafkosher.com 

mailto:TaharasYisroel@gmail.com
http://www.klafkosher.com
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