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ïéèòìåá# 13 
úåøùëä ãòåå 

úåøùëä áöî ïå÷éúì ùã÷åî ïåâøà 
 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

 ה"נשרי תשתחודש 

ä"íìåò "àåä úîàá" íìåò íìåâ"??? 
èàì-íìåâ úåéäì éãøçä ìä÷ä ÷éñôä èàì , íééòåö÷îä íéøéùëîä íéðáøä

)éì àðîçø úøë éøåñéà ééåìéâ øçàìïìö (íéîîåñîë õöåøúäì åìçä , íúåàøá
éãøçä øåáéöä ïåîéà úà åãáéà éë. 

מאכילי טריפות ואיסורי , אתם; טשיקים'רבנים, אתם: והקהל מכריז
 –שטמאתם את בית ישראל , אתם; כרת רחמנא ליצלן עשרות בשנים

לא יעזור לכם הנסיון להכניס את שמו של ,  בגלל בצע כסף–לדאבוננו 
גם לא יעזור לכם המכתב . ע בעסקיכם הטריפות"מאר זיק מסאט"הגאוה

בית דין הגדול "הדין הקרוי -מבית") פסק בית דין"שאתם מכנים (
בית "גם לא יעזור לכם . שאף בעיניכם הוא חוכא ואטלולא, "שבירושלים

קיבוץ של כמה מכשירים עבור )" שקרות(דין המיוחד לעניני כשרות 
, "זולל סַאלַאמי"של ה" דעת תורה"הגם לא יעזור לכם . תאוות ממון

גם לא יעזור לכם התעמולה של הגוי ). הארמי(בבגדי לבן " ץ"דומ"ה
עם ההתקפות שלו נגד כל גדולי ישראל וצדיקי " דער איד"המכונה 

, "ראשים עקומים"הכל יודעים למי כוונתכם בתוארים היפים כגון , הדור
, "מהרסים, "בועיםצ", "כנופיא של שונאים", "מסיחים מקצועיים"
ועוד כהנה " מוכיחים בשער בטיליפעס", "ים'בלעם", "כלבים הנובחים"



ב 

" היהדות החרדית העצמאית"וכהנה תוארים המתפרסמים בעיתון של 
לאחר שעד כה כיסיתם ,  פרצופכם האמיתיוכאן אתם מגלים את, )ל"עפ(

כשאתם מבחינים . 'יהדות החרדית וכו, כשרות, אותו בכיסוי של קנאות
, פסקים, אתם רצים בטירוף לאסוף חתימות של מאה רבנים, בכשלונכם

, מכבי אש, טלפונים בחצות הלילה, פאשקווילים, מעשי טרור
כי היהדות , כם מאומהכל זה לא יעזור ל. 'איומי מאפיא וכו, אמבולנסים

, אבל עתה מצפה הציבור לשני דברים, החרדית אמיתית פקח את עיניו
 :ואלו הן

יראים , בלי עין הרע, שקהל סאטמאר המונה כמה אלפי אנשים) 1
ויתחילו להשגיח על , יתנתקו מהרבנים מכשירים המשוחדים, ושלמים

סמוך על ולחדול ל, מליחה והדחה, וכן גם על הניקור, השחיטה לבדם
 .אלו שהטריפו את בתיהם ואת נשמות ילדיהם" מכשירים"

, טארטיקוב, הרבנים המבוגרים כגון הרב מוואידיסלאוו, והשנית) ב
, ימי שנותיהם בהם בין שבעים לשמונים(מכיון שהם כבר באים בשנים 

סוף למכור את נשמותם ונשמות בני -יפסיקו סוף) עד מאה ועשרים שנה
) ה"שאינם זקוקים להם יותר ב(הם עבור כמה דולר ישראל הסומכים עלי

 ...ובזה על מקומו יבא בשלום
íéùåã÷ ìàøùé ìù íáàë úà íéáàåëä 

 


