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  ה"ב
  -המאפיא של חסידי סאטמר 

ַאנטי  בנשיאות התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה
   ליגעספָארווערד

  !!!מי הם הרשעים העומדים לנו על הדרך שצריכים לעוקרם מן העולם
  ...עד כאן אומרים

ברצוננו  להבהיר  בפני  עם  ועדה ,  לפני  שאנו  ניגשים  לעשות  הלכה  למעשה
  .במה דברים אמורים

... שמעידים  על  עצמם  ש,  גראס  וליכטנשטיין,    שני  אנשים  בליעלנתכנסו
הם  מינו  על  עצמם  רב  שאמירת  הלל  ביום  העצמות ,  שהולך  למקומות  האסורים

 ,הוא  דואג  אך  ורק  להגדיל  כבודו  ולהרויח  כסף,  הוא  מן  העבירות  הקלות  אצלו
הוא  שואף  להיות  רב ,  ולמטרה  זו  ידפיס  כל  התשובות  המפוקפקות  בספרו

  שיש  עדות  שלחץ  ידיהם ,  וחבירו  הדומה  לו  איזראעל,שי  של  בארא  פארקהרא
  וכן  גילח  זקנו  בווינה  כדי  להתקבל  כרב  בבית  כנסת  של ,של  נשים  נכריות

שיפסיק ,  יתחיל  בליעל  זה  לפעול  תקנות  על  עצמו  במקום  על  אחרים.  רפורמים
  .כפי שכולם יודעים, להרביץ לאשתו

צריכים  להזמין  משטרה  להשקיט  את וירא  שהיו  '  פ'  ומה  שקרה  ביום  ג
בשנים  כתיקונם .  גדול  בישראל  וגאון  מפורסם,  אלו  הם  גדולי  דורינו.  המריבה

, "גדול  הדור  משרידי  דור  הישן"היו  מרעישים  עולמות  על  ספר  כזה  שחיבר  
כאן ).  ה  יגיע  הזמן  גם  לזה"ואי(ועל  קונטרס  כזה  היו  מכים  אותו  מכת  מרדות  

א  קיבל  אותו "ר  שליט"ק  אדמו"כ...    העורך  של...דער  איד  והעורך'  הבעי
הוא  אמנם  קורא  עיתון  שלא  מדפיס  ספרים ,  ועושה  את  עבודתו  בשלימות

הוא ...  אסורים  שאילו  היה  נדפס  באנגלית  זה  היה  הופך  לרב  מכר  לפורנוגרפיה
האם  שמעתם  מגדול  זה ???  א"ר  שליט"ק  אדמו"זה  המתנהג  בדרך  שסלל  כ

רה  זו  נקבצו  כל  הארחי  פרחי  של  הישיבות אל  חב?  מלה  אחת  נגד  ציונות
כל  השקצים .  האמריקאיות  והליטאיות  המלאים  נבילות  וטריפות  מאז  ילדותם

א "ק  מרן  שליט"והדרתו  עשו  כנופיא  וגם  כל  שונאיו  של  כ'  ורמשים  שונאי  ה
  . טשע קאסנע מהברונקס'ישראל? בנו לעצמם קן ומי בראשם
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ר "ק  אדמו"דעו  שכל  אלו  כוונתם  ורצונם  אך  ורק  להחריב  את  יסודות  שבנה  כ
ועתה ...  שתקנו  עד  היום  אבל  עתה  נתמלאה  סאתם.  א  כל  כך  הרבה  שנים"שליט

אין  אנו  יראים ,  הצטרפתם  לרשימה  השחורה,  דעו  נא  גראס  וליכטענשטיין
  ...טיפלנו גם באנשים גדולים וחשובים, מהמשטרה וכדומה

  :ם בפני קהל ועדה את המשימה שעלינו לעשות מעתהאנו מודיעי
  .ועד הכשרות והמדריך לכשרות חייב להיעלם מן העולם) 1
חייבים  לשכב  בבית  חולים  לפחות )  שפיטצער(גראס  וליכטענשטיין  )  2

  .הדבר יתבצע בזמן הקרוב. ל"חודשיים וד
להיסגר ,  בתור  קנס,  בית  הדפוס  שבו  הודפסו  המודעות  האסורות  חייב)  3

  .אנחנו נגיד לו מתי לסגור. לשבועיים
כל  מכולת  תקבל .  עם  ההשגחה  של  משה  שנייהייזעל  ודעברעצין)  ...  ...  ...  4

  .מכתב שבעה ימים לפני שיפסיק
, כל  הספרים  שחיבר  ראש  ועד  הכשרות  עם  כל  דברים  האסורים  שבעולם)  5

  .ובפרט חלק הרביעי, אנו נדאג לכך לקבץ אותם, חייב להיעלם
לפעול  למען ,  א"ר  שליט"ק  אדמו"וראים  לכל  החברים  תלמידי  כאנו  ק)  6

ובזכות  זה  יבוא ,  כבוד  קדשו  שביזו  שקצים  אלו  ולעזור  לנו  בכל  מה  דאפשר
  .הגואל

  -המאפיא של חסידי סאטמר 
השם  בנשיאות התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה

  ַאנטי פָארווערדס ליגע -החדש שהוא ישן 
  
  קליפ מעיתון


