
 שומו שמי� על זאת אר� רעשה!!!
 

 למלשיני� אל תהי תקוה...
 תעקר ותשבר ותמגר ותכניע  במהרה בימנו

 
 
 
 
 

    

    

    

    
 

 

יד ולהוריד� עד מהמוסרי� והאפיקורסי� מישראל היה די� לאבד� ...
 .'באר שחת מפני שהיו מצירי� לישראל ומסירי� את הע� מאחרי ה

    )      ודת כוכבי� וחקותיה� פרק י הלכה א� הלכות עב"רמב(
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 ברונשטיין

 

 

יד ולהוריד� עד מהמוסרי� והאפיקורסי� מישראל היה די� לאבד� ...
 .'באר שחת מפני שהיו מצירי� לישראל ומסירי� את הע� מאחרי ה

    )      דת כוכבי� וחקותיה� פרק י הלכה א� הלכות עבו"רמב(
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 חילול השם!!! המוסר
    

ד " וכפסק הרבנים דב
ראה                       (דקראון הייטס 

mosrim.com מכתב הרב 
, )אזדבא שפורסם

שהמוסרים לא קיבלו רשות 
, משום רב ללכת לערכאות

נקראים , היות והלכו
חלק רשעים ואין להם 

ואסור לצרפם , לעולם הבא
 . למנין

 

וחמור מזה אחרי שהם  
יום לפני , הבטיחו לבית דין

, המשפט שהם לא יעידו
למחרת על הבוקר הם 
הכניסו בקשה לבית המשפט 
לעצור את הרבנים של 

  !! ירחם' ל ה"ר, השכונה
 

   הרבי זעק נגד מסירה והלשנה
  

ד בארץ "את דבר בית דין רבני חב
יצחק  ד הרב"זכיר ביההקודש נשא מ

שסיפר כי זכה  יהודה ירוסלבסקי
שבט לפחות '  ביע" זילהיות אצל הרבי

שזכה  כאשר הפעם האחרונה,  פעם20
לרבי היה בשנת " יחידות"להיכנס ל

הרב ירוסלבסקי שיתף את . א"תשמ
בדברים שאמר לו הרבי  הקהל

שעליו מוטלת החובה לצאת " יחידות"ב
שנהגו הסנהדרין  כפי, ולבקר בקהילות

ולבדוק שלא תהיה , בזמן בית המקדש
הנושא הזה " .בין חסידים" הסגת גבול"

ולצערנו הדבר קורה , כאב לרבי מאוד
 אמר הרב, "לעיתים קרובות

  .ירוסלבסקי
  

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב 
 שפשה "מסירה" ירוסלבסקי היה עניין

ט "וסיפר כיצד בשנת תשל, במחנינו
לעשות  מצד קבוצת יהודיםהיה איום 

וכאשר נכנס ,  בעניין מסוים"מסירה"
 שאל אותו הרבי מה" יחידות"לרבי ל

לאחר שהרב עידכן . מתקדם בעניין זה
: את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי

, "חג החגים"נהיה עניין של  ממסירה"
יש לומר להם שסופם יהיה ": והמשיך

 הרב ".המוסרים דאז כמו הסוף של
 מחה על עניינים בלתי ירוסלבסקי

להתחזק  וקרא לקהל, רצויים אלו
  .בתורה ובמעשים טובים
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 למלשיני� אל תהי תקוה...
 תעקר ותשבר ותמגר ותכניע  במהרה בימנו
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בלניצקי      

 
 

יד ולהוריד� עד מהמוסרי� והאפיקורסי� מישראל היה די� לאבד� ...
 .'באר שחת מפני שהיו מצירי� לישראל ומסירי� את הע� מאחרי ה

    )      ודת כוכבי� וחקותיה� פרק י הלכה א� הלכות עב"רמב(
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 חילול השם!!! המוסר
    

ד " וכפסק הרבנים דב
ראה                       (דקראון הייטס 

mosrim.com מכתב הרב 
, )אזדבא שפורסם

שהמוסרים לא קיבלו רשות 
, משום רב ללכת לערכאות

נקראים , היות והלכו
 חלק רשעים ואין להם

ואסור לצרפם , לעולם הבא
 . למנין

 

וחמור מזה אחרי שהם  
יום לפני , הבטיחו לבית דין

, המשפט שהם לא יעידו
למחרת על הבוקר הם 
הכניסו בקשה לבית המשפט 
לעצור את הרבנים של 

  !! ירחם' ל ה"ר, השכונה
 

   הרבי זעק נגד מסירה והלשנה
  

ד בארץ "את דבר בית דין רבני חב
יצחק  ד הרב"מזכיר ביההקודש נשא 

שסיפר כי זכה  יהודה ירוסלבסקי
שבט לפחות '  ביע" זילהיות אצל הרבי

שזכה  כאשר הפעם האחרונה,  פעם20
לרבי היה בשנת " יחידות"להיכנס ל

הרב ירוסלבסקי שיתף את . א"תשמ
בדברים שאמר לו הרבי  הקהל

שעליו מוטלת החובה לצאת " יחידות"ב
שנהגו הסנהדרין  כפי, ולבקר בקהילות

ולבדוק שלא תהיה , בזמן בית המקדש
הנושא הזה " .בין חסידים" הסגת גבול"

ולצערנו הדבר קורה , כאב לרבי מאוד
 אמר הרב, "לעיתים קרובות

  .ירוסלבסקי
  

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב 
 שפשה "מסירה" ירוסלבסקי היה עניין

ט "וסיפר כיצד בשנת תשל, במחנינו
לעשות  מצד קבוצת יהודיםהיה איום 

וכאשר נכנס ,  בעניין מסוים"מסירה"
 שאל אותו הרבי מה" יחידות"לרבי ל

לאחר שהרב עידכן . מתקדם בעניין זה
: את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי

, "חג החגים"נהיה עניין של  ממסירה"
יש לומר להם שסופם יהיה ": והמשיך

 הרב ".המוסרים דאז כמו הסוף של
 מחה על עניינים בלתי ירוסלבסקי

להתחזק  וקרא לקהל, רצויים אלו
  .בתורה ובמעשים טובים

 



 שומו שמי� על זאת אר� רעשה!!!
 

 למלשיני� אל תהי תקוה...
 תעקר ותשבר ותמגר ותכניע  במהרה בימנו

 
 
 
 
 
 

    

    

 אלקון משה 
     גורפינקל

 
 

יד ולהורידן עד באר שחת מפני שהיו מהמוסרים והאפיקורסין מישראל היה דין לאבדן ...
       ) עבודת כוכבים וחקותיהם פרק י הלכה אם הלכות"רמב( .'מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה
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 חילול השם!!! המוסר
    

ד " וכפסק הרבנים דב
ראה                       (דקראון הייטס 

mosrim.com מכתב הרב 
, )אזדבא שפורסם

שהמוסרים לא קיבלו רשות 
, משום רב ללכת לערכאות

נקראים , היות והלכו
 חלק רשעים ואין להם

ואסור לצרפם , לעולם הבא
 . למנין

 

וחמור מזה אחרי שהם  
יום לפני , הבטיחו לבית דין

, המשפט שהם לא יעידו
למחרת על הבוקר הם 
הכניסו בקשה לבית המשפט 
לעצור את הרבנים של 

  !! ירחם' ל ה"ר, השכונה
 

   הרבי זעק נגד מסירה והלשנה
  

ד בארץ "את דבר בית דין רבני חב
יצחק  ד הרב"מזכיר ביההקודש נשא 

שסיפר כי זכה  יהודה ירוסלבסקי
שבט לפחות '  ביע" זילהיות אצל הרבי

שזכה  כאשר הפעם האחרונה,  פעם20
לרבי היה בשנת " יחידות"להיכנס ל

הרב ירוסלבסקי שיתף את . א"תשמ
בדברים שאמר לו הרבי  הקהל

שעליו מוטלת החובה לצאת " יחידות"ב
שנהגו הסנהדרין  כפי, ולבקר בקהילות

ולבדוק שלא תהיה , בזמן בית המקדש
הנושא הזה " .בין חסידים" הסגת גבול"

ולצערנו הדבר קורה , כאב לרבי מאוד
 אמר הרב, "לעיתים קרובות

  .ירוסלבסקי
  

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב 
 שפשה "מסירה" ירוסלבסקי היה עניין

ט "וסיפר כיצד בשנת תשל, במחנינו
לעשות  מצד קבוצת יהודיםהיה איום 

וכאשר נכנס ,  בעניין מסוים"מסירה"
 שאל אותו הרבי מה" יחידות"לרבי ל

לאחר שהרב עידכן . מתקדם בעניין זה
: את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי

, "חג החגים"נהיה עניין של  ממסירה"
יש לומר להם שסופם יהיה ": והמשיך

 הרב ".המוסרים דאז כמו הסוף של
 מחה על עניינים בלתי ירוסלבסקי

להתחזק  וקרא לקהל, רצויים אלו
  .בתורה ובמעשים טובים

 



 שומו שמי� על זאת אר� רעשה!!!
 

 למלשיני� אל תהי תקוה...
 תעקר ותשבר ותמגר ותכניע  במהרה בימנו

                                         
                                                                                             

                                            

    

    

    

 
 

    שניאור

    רותם
יד ולהוריד� עד מהמוסרי� והאפיקורסי� מישראל היה די� לאבד� ...

 .'י� את הע� מאחרי הבאר שחת מפני שהיו מצירי� לישראל ומסיר
       )� הלכות עבודת כוכבי� וחקותיה� פרק י הלכה א"רמב(
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 חילול השם!!! המוסר
          

ד " וכפסק הרבנים דב
ראה                       (דקראון הייטס 

mosrim.com מכתב 
, )הרב אזדבא שפורסם

שהמוסרים לא קיבלו 
רשות משום רב ללכת 

, היות והלכו, כאותלער
נקראים רשעים ואין להם 

ואסור , חלק לעולם הבא
 . לצרפם למנין

 

וחמור מזה אחרי שהם  
יום , הבטיחו לבית דין

לפני המשפט שהם לא 
למחרת על הבוקר , יעידו

הם הכניסו בקשה לבית 
המשפט לעצור את 

ל "ר, הרבנים של השכונה
  !! ירחם' ה

 

 הרבי זעק נגד מסירה והלשנה

 

ד בארץ " דבר בית דין רבני חבאת
יצחק  ד הרב"הקודש נשא מזכיר ביה

שסיפר כי זכה להיות  יהודה ירוסלבסקי
 20שבט לפחות '  ביע" זיאצל הרבי

שזכה  כאשר הפעם האחרונה, פעם
לרבי היה בשנת " יחידות"להיכנס ל

הרב ירוסלבסקי שיתף את . א"תשמ
בדברים שאמר לו הרבי  הקהל

שעליו מוטלת החובה לצאת " יחידות"ב
שנהגו הסנהדרין  כפי, ולבקר בקהילות

ולבדוק שלא תהיה , בזמן בית המקדש
הנושא הזה " .בין חסידים" הסגת גבול"

ולצערנו הדבר קורה , כאב לרבי מאוד
 .ירוסלבסקי אמר הרב, "לעיתים קרובות

 

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב 
  שפשה"מסירה" ירוסלבסקי היה עניין

ט היה "וסיפר כיצד בשנת תשל, במחנינו
לעשות  איום מצד קבוצת יהודים

וכאשר נכנס ,  בעניין מסוים"מסירה"
 שאל אותו הרבי מה" יחידות"לרבי ל

לאחר שהרב עידכן . מתקדם בעניין זה
: את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי

, "חג החגים"נהיה עניין של  ממסירה"
ה יש לומר להם שסופם יהי": והמשיך

 הרב ".המוסרים דאז כמו הסוף של
ירוסלבסקי מחה על עניינים בלתי 

להתחזק בתורה  וקרא לקהל, רצויים אלו
  .ובמעשים טובים



 שומו שמי� על זאת אר� רעשה!!!
 

 למלשיני� אל תהי תקוה...
 תעקר ותשבר ותמגר ותכניע  במהרה בימנו

 
 
 
 
 
 

 

    
    

    שוקי גור
    

    
 

יד ולהוריד� עד מהמוסרי� והאפיקורסי� מישראל היה די� לאבד� ...
 .'באר שחת מפני שהיו מצירי� לישראל ומסירי� את הע� מאחרי ה

    )      בי� וחקותיה� פרק י הלכה א� הלכות עבודת כוכ"רמב(
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 חילול השם!!! המוסר
    

ד " וכפסק הרבנים דב
ראה                       (דקראון הייטס 

mosrim.com מכתב הרב 
, )אזדבא שפורסם

שהמוסרים לא קיבלו רשות 
, משום רב ללכת לערכאות

נקראים , היות והלכו
רשעים ואין להם חלק 

ואסור לצרפם , ולם הבאלע
 . למנין

 

וחמור מזה אחרי שהם  
יום לפני , הבטיחו לבית דין

, המשפט שהם לא יעידו
למחרת על הבוקר הם 
הכניסו בקשה לבית המשפט 
לעצור את הרבנים של 

  !! ירחם' ל ה"ר, השכונה
 

   הרבי זעק נגד מסירה והלשנה
  

ד בארץ "את דבר בית דין רבני חב
יצחק  ד הרב"יההקודש נשא מזכיר ב
שסיפר כי זכה  יהודה ירוסלבסקי
שבט לפחות '  ביע" זילהיות אצל הרבי

שזכה  כאשר הפעם האחרונה,  פעם20
לרבי היה בשנת " יחידות"להיכנס ל

הרב ירוסלבסקי שיתף את . א"תשמ
בדברים שאמר לו הרבי  הקהל

שעליו מוטלת החובה לצאת " יחידות"ב
שנהגו הסנהדרין  כפי, ולבקר בקהילות

ולבדוק שלא תהיה , בזמן בית המקדש
הנושא הזה " .בין חסידים" הסגת גבול"

ולצערנו הדבר קורה , כאב לרבי מאוד
 אמר הרב, "לעיתים קרובות

  .ירוסלבסקי
  

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב 
 שפשה "מסירה" ירוסלבסקי היה עניין

ט "וסיפר כיצד בשנת תשל, במחנינו
לעשות  מצד קבוצת יהודיםהיה איום 

וכאשר נכנס ,  בעניין מסוים"מסירה"
 שאל אותו הרבי מה" יחידות"לרבי ל

לאחר שהרב עידכן . מתקדם בעניין זה
: את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי

, "חג החגים"נהיה עניין של  ממסירה"
יש לומר להם שסופם יהיה ": והמשיך

 הרב ".המוסרים דאז כמו הסוף של
 מחה על עניינים בלתי ירוסלבסקי

להתחזק  וקרא לקהל, רצויים אלו
  .בתורה ובמעשים טובים

 



 שומו שמי� על זאת אר� רעשה!!!
 

 למלשיני� אל תהי תקוה...
 תעקר ותשבר ותמגר ותכניע  במהרה בימנו

 
 
 
 
 
 

 

    

 שלום כהן
 

 

 

יד ולהוריד� עד מהמוסרי� והאפיקורסי� מישראל היה די� לאבד� ...
 .'באר שחת מפני שהיו מצירי� לישראל ומסירי� את הע� מאחרי ה

    )      י� וחקותיה� פרק י הלכה א� הלכות עבודת כוכב"רמב(
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 חילול השם!!! המוסר
    

ד " וכפסק הרבנים דב
ראה                       (דקראון הייטס 

mosrim.com מכתב הרב 
, )אזדבא שפורסם

שהמוסרים לא קיבלו רשות 
, משום רב ללכת לערכאות

נקראים , היות והלכו
רשעים ואין להם חלק 

ואסור לצרפם , לם הבאלעו
 . למנין

 

וחמור מזה אחרי שהם  
יום לפני , הבטיחו לבית דין

, המשפט שהם לא יעידו
למחרת על הבוקר הם 
הכניסו בקשה לבית המשפט 
לעצור את הרבנים של 

  !! ירחם' ל ה"ר, השכונה
 

   הרבי זעק נגד מסירה והלשנה
  

ד בארץ "את דבר בית דין רבני חב
יצחק  ד הרב"ההקודש נשא מזכיר בי
שסיפר כי זכה  יהודה ירוסלבסקי
שבט לפחות '  ביע" זילהיות אצל הרבי

שזכה  כאשר הפעם האחרונה,  פעם20
לרבי היה בשנת " יחידות"להיכנס ל

הרב ירוסלבסקי שיתף את . א"תשמ
בדברים שאמר לו הרבי  הקהל

שעליו מוטלת החובה לצאת " יחידות"ב
שנהגו הסנהדרין  כפי, ולבקר בקהילות

ולבדוק שלא תהיה , בזמן בית המקדש
הנושא הזה " .בין חסידים" הסגת גבול"

ולצערנו הדבר קורה , כאב לרבי מאוד
 אמר הרב, "לעיתים קרובות

  .ירוסלבסקי
  

עניין נוסף שעורר עליו בכאב הרב 
 שפשה "מסירה" ירוסלבסקי היה עניין

ט "וסיפר כיצד בשנת תשל, במחנינו
לעשות  מצד קבוצת יהודיםהיה איום 

וכאשר נכנס ,  בעניין מסוים"מסירה"
 שאל אותו הרבי מה" יחידות"לרבי ל

לאחר שהרב עידכן . מתקדם בעניין זה
: את הרבי בפרטי הפרשה אמר הרבי

, "חג החגים"נהיה עניין של  ממסירה"
יש לומר להם שסופם יהיה ": והמשיך

 הרב ".המוסרים דאז כמו הסוף של
 מחה על עניינים בלתי ירוסלבסקי

להתחזק  וקרא לקהל, רצויים אלו
  .בתורה ובמעשים טובים

 


