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חלק ט

איךרבסיגעטער קודם ?טוהן איך זאל וואס 
נאך שרייט ער צו נישט דערקכבווייס . 

איז וואס מעשה די אמאל נאך דערציילט רב
האב איך וז"ל: יו"כ ערב רב קאשויער מיט געווען
עם האב איך און רב קאשויער מיט גערעדט
ערב מארגען געבליבען איז ,זאג קום געבעטען
אבער האב איך קומען, רב קאשויער וועט יו"כ
איך האב נאכט די אויף געוואלט בעסער
געבעטען עם איך האב רב אודווארי אפגערופען
פארוואס רב קאשויער די אף רוף און אריבער קום
האט רב אודווארי דער נאכט, היינט נישט ער וויל
און פארנומען געווען בין איך אפגערופען, עם
אנדערע דער אין געגאנגען איז רב אודווארי דער
רב אודווארי דעם מיט .געקומען צוריק און שטוב,

יו"כ נאך דינסטאג אויף אפגערעדט ער האטקכג. 
אויסגערופען יו"כ איך האב יו"כ געווען איז עס
עס ווייל אויסרופען געמיסט האב איך ,אונז ביי
און יו"כ געפאסט דאך מ'האט יו"כ געווען איז
דאך דארף איך עסען גיין מען מוז נאכט דער אויף
עסען זיי זאלען ,מענשען די פאר זאגען עּפעס
געמיסט האב איך עסען, נישט זיי זאלען אדער

אז רופען אויס געהייסען איך האב טוהן, עּפעס
סטאר בוטשער אין אונז ביי געקויפט ס'האט ווער
עס מוז איך אז געזעהן האב איך ,עסען מען קען
אז געהייסען עס וואלט אויסרופען נישט ,טוהן

עסען נישט מ'טאר אז זאג .קכדאיך 
אויףבריעף דעם באקומען איך האב ארויף דעם

דער שרייבט ער און רב, קאשויער פון
אויף געבליבען איז עס אז מעשה גאנצע

מ'האטקכהדינסטאג פארשטיין נישט קען איך .
האב איך און דינסטאג אויף אפגערעדט געהאט

כשר איז אונז ביי אז וויילקכואויסגערופען דער .
די אז תיקון שטיקעל א געמאכט מיר האבען
איז עס ווי פלייש די נישט גאר באקומען קצבים

חלב דאקכז. 
זאךרבטארטיקאווער א נישט מ'טיעט אויב 

זאג ווערט גארנישט איז שוין
נאך זענען רבנים די אז חאטש דערווייל אז איך
א צונעמען רבנים די זאלען אויסגעלערענט נישט
קורא קול א געבען ארויס שוין מ'זאל און מנקר

זאל יוד שום קיין וויאז פלייש קיין עסען נישט
השגחה קיין נישט דארט איז קכחעס. 

גוט.קכב) גאנ ווייסט רב סיגעטער
יו"כקכג) נא אז ,געבליבע ס'איז אז מודה, איז ער

מע האט פארוואס איז  פארהאנדלע מע וועט
כשר??? איז פלייש דאס אז ,אויסגערופע אינצווישע

קייקכד) שרייבע גארנישט דע אוי וועלע מיר
וואס אוי ,אליי דאס פארשטייט יעדער ווייל הערות,
איז פלייש דאס אז אויס רופט מע סמ או טע א פאר

.פארהאנדלע אינמיטע האלט מע ווע כשר
(סוכות,קכה חוה"מ  אברכי די פאר דרשה דער אי

אגערעדט געהאט מ'האט אז פארקערט רב דער זאגט
יו"כ ערב גאנצע א געווארט האט ער או יו"כ ערב אוי
נישט איז רב קאשויער ווייל או רב, קאשויער דע אוי

דער אז אויסגערופע רב דער האט יו"כ, ערב געקומע
דאס אז מודה, רב דער איז יעצט או ,כשר איז פלייש

.געווע אמת נישט איז

קומטקכו) ווי ,זא די געווע מברר נישט נא מ'האט אז
אז אויס כאטש רו  כשר איז עס אז אויסצורופע מע

מספ או ספק, א איז עסע.עס נישט מע זאל ק 
געמאכטקכז) האבע משכילי די ?תיקו שטיקעל א

?וואכע 6 די נא זיי וועט וואס או שרות, אזעלכע
.זאגע גארנישט זאל רב קאשויער אז האפע לאמיר

(קכחא אבער ניקור, קיי נישט קע המכשיר רב דער
וואס מנקר דע אוי זי פארלאזט ער ער, גיט הכשר

נישט. אוי קע
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פארלאזעןרבפאפע נישט זאלען רבנים די 
קיין זיין נישט זאלען זיי ,מנקרים די אויף
איין זיין זאלען זיי מנקרים, די פון תלמידים
אזא ביי געווענטליך ווייל הלכה, מברר אייגינער
מנקרים, די פון תלמידים די רבנים די זענען זאך

ריכטיגע דאס נישט איז דאס קכטאון. 
הפקררבאודווארי א איז אמעריקא אין 

זענען בוטשערס די היינט וועלט,
אין מ'זעהט ,פאלען דורות די יודען, פיינער גאגץ
אסאך מצות וועגן ספענדען יונגערלייט אמעריקא
גשמיות עניני וועגן זאך זעלבער דער און געלט
זיך האנדעלט עס מאל איין אויף אויך, דירה און
געווען איז היים דער אין דאורייתא ספק א וועגן
איז פעטען פיצעל א ארומקייט געוואלדיגע א
מ'האט טאמער און ,ענין אגרויסער געווען
א נאך גוי דער פאר פארקויפען געדארפט
,זאך געוואלטיגער א געווען איז אחוריים שטיקעל
ממילא געציילט מען האט פלייש שטיקעל יעדער
מיר זאלען פארוואס זיין, מיקל געמוסט מען האט
סאטמאר דער מיט גערעדט האב איך זיין, מיקל
מען האט זיבענבערגען גאנץ אין אז אויש רב דיין
האב איך י"א, צלע ביז נאר גענוצט נישט
ענגלאנד מאנטשעסטער דער היינט אפגערופען
י"א צלע נאר סקווער נאכט נעכטען ,א"י צלע נאר
ווייל מאל איין אויף און א"י צלע הלחם שתי דער
אן מען זאל חת"ס פון קולא א געטראפען מ'האט
פלייש עסען ווילען יונגעלייט קולות. אלע נעמען
ספק אז שרייבט אגור דער חומרות, אלע מיט
געוואלד א ,פאר דער הנפש איבוד ספק איז חלב
,י"ב צלע גענוצט נישט האבען קהלות אונגארישע
די פאר נישט קומט א"י צלע מ'שניידט טאמער
חלב פון פלעצער עטליכער פון פראבלעמען אלע
ריין שווער זייער איז נישט טאמער ,דאורייתא
אסר'ן וואס פוסקים דא איז עס אויב ,מאכען

ז מיקל מיר זאלען .קלייןפארוואס 
נישטרבלאנדסבערגער רעדען מיר כל קודם 

האט רב פאפע ווי אזוי עבר פון
אפילו הראשונים עוונות לנו תזכור אל געזאגט

בעלמא בלבול א איז ערעור דאקלאדער איז עס ,
נישט, אנונג קיין האבען זיי וואס מנקרים אזעלכע
פארלעסליך זענען זיי ווייט ווי נישט ווייס איך
אלץ אריין זיי מ'נעמט שבת, שמירת וועגן

פארלעסטליך גארנישט זענען זיי און ארבייטער
זיי און לשמאלם ימינם בין נישט ווייסען זיי און
פאר געפיעל קיין נישט אמאהל ניט האבען

פלאץקלבכשרות געוויסער א וועגן ווייס איך .
דער און מנקר דער איז דער אז געזאגט מ'האט
דו געפרעגט יענעם איך האב משגיח, דער איז
וואס דאס ,ער זאגט ניין ?דארט משגיח דער ביסט
ווי אזוי מנקר ער איז דאס עם צו אן קומט עס
איז טיעט אנדערע איין וואס אבער הלכה דער

אחריות זיין אונטער .קלגנישט

רבניםרבטארטיקאווער 5 פאר שלאג איך 
,רב פאפע נשיא, דער גדולים,
זיי רב, אודווארי דער און לייטנער הרב ,רב ווינער

איינער וויל איך ארויסקלדפינעף... וועט געגענער א
אמת איין קומעןקלה.

יודרבסיגעטער א האט היים דער אין 
משא"כ אחוריים דעם אפגעשניטען
איך ,מאכען אמאל זיך קען גויים, עס מאכען דא
אז זיין דאס קען וויינשטאק געפרעגט האב
זאגט אחוריים? חלק אין שניידען אריין מ'זאל

זיין קען עס אזקלוער, פירען איין מ'זאל אז .
אסאך זיין וועט י"ב צלע דער נישט מ'נוצט
וואלט עס אחוריים פון חשש דער קלענער

צופירען איין דאס סברה א געוועןקלז. 
פאררבווייצענער א מיט גערעדט האב איך 

מכשולים די אז סטארט בוטשער
דינער דעם וועגן איז געכאּפט האט'מ וואס
מ'זאל אז געווען וואלט בעסער ,טענדערלוין

טא מ'זאל אז דיאיינפירען נעמען אראּפ קע 
איין שווער איז דיקע די אויף טענדערלוין, גאנצע
בוטשער די חשיבות, א האט עס ווייל צופירען
אז זיין מסכים שנעל אזוי נישט וועלען סטארס
איז טענדערליין דיקע די פירען איין קענען מ'זאל
טענדערלוין דינע דעם עכ"פ אבער גוט אוודאי

נעמען אראּפ מען .קלחזאל 
האראוויץר' מעשהיחזקאל א ברענגט ער 

שגץ א איז ער אז צייגט און מלאכי איךקלטוועגן .
קול א קומען ארויס דארף קודם אז אזוי האלט
אלעס מ'האט אז הרבנים התאחדות דער פון קורא
קיין דא נישט איז הלכה י"עפ אז געווען מברר

נישט חשש וואסקמשום יודען וכמה כמה וויס איך

רבני.קכט) די קע רב אע דער
במקצת.קל) מודה נאר איז רב אודווארי'ער דער

(ערקלא איז ,ווערטער ווייטערדיגע זיינע אי אבער
נישט. קענע מנקרי די אז מודה

דאקלב) איז עס אז מודה, איז ער אז קלאר, מ'זעהט
חלב.
וואוקלג) לא איי פו ווייסט רב לאנדסבערגער דער

איז עס אז אמת, דע ווייסע מיר אבער אזוי, איז עס
פלעצער. אסא אוי אזוי ליידער

רב.קלד) אודווארי'ער דער
(ערקלה או רבני די גוט קע רב טארטיקאווער דער

דער כדי רב אודווארי דער ווי רב זייטיגער א האב וויל

.קומע ארויס זאל אמת
אחוריי.קלו) אריי קומט עס אז מודה, דא איז רב דער
אקלז) לכה"פ דא איז עס אז ,מודה שוי איז רב דער

ווערטער. ערשטע גאנ זיינע ווי אזוי נישט חשש,
(קלחפירע בוטשערס די או שרות. מאכע רבני די

חשבו אי נעמע מוזע רבני די ,רבני דידי וואס
.זאגע וועלע בוטשערס

איזקלט) חלב אבער ,אזוי געווע וואלט ער אויב אפילו
זיי ,זא דער צו נישט רעד רבני די דא. ליידער
חלב, קיי דא נישט איז עס אז ,'ראי קיי נישט ברענגע

.מעוררי די אוי טענות נאר האבע זיי
רבניקמ) די ליגענט, שוט איז דאס  שמי שומו

הרבנים התאחדות צו צוטרוי האבען זיי קמאווארטען, 
א געווען איז עס ,בירור א קומען ארויס זאל עס
גייט דאס השגחות, די אין געלאזט נאך ביסעל
א איז דאס שרייבען דאס מעג'מ זיין, מתקן מען

הרבנים התאחדות די פאר קמבכבודאיז מען אז
די אין התרשלות אביסעל געווען איז עס אז מודה

זיין מתקן דאס מ'גייט און .קמגהשגחה 
אזדייןסאטמארער מיינען וועט עולם דער 

פון השגחה דער גענוג איז עס
חלילה חששות, אנדערע דא איז עס ,ניקור
נבילות זאכען אנדערע אריין מען ברענגט

אלעמען אויף זיין זאל השגחה די דיקמדוטריפות ,
קרקען צו רעכט דער האבען זאלען משגיחים
און סטאר אין סאטמער אין אריין מ'ברענגט וואס
א זיין דארף עס מ'מאכט, וואס און מ'טיעט וואס

אלעמען פון .קמההשגחה
בעלרבמאנטעווידעא'ר א סוף כל סוף 

דער זיין מעג מלאכה
עהרליכ טאגבעסטער ביי טאג שטייט ער יוד ע

איז אמענש ,עלול איז ארבעט ער און ווייז שעות
געדארפט מען וואלט אייניג מאל אלע נישט
וויסען זאל ער אז מנקר צווייטער א לזמן מזמן
א געווען וואלט דאס ,נאך עם מ'קוקט אז

זאך .קמוגדויסער 
אויזרבנירבאטור שלאכט אין אפען זאג איך 

אין עס אריין נישט קיינעם איך לאז
א איז עם מיר, פון נישט פארבאטען שטרענג

לויפען בהמות די ווי פלאץ מתוקן'דיגעקמז.
להאראוויץר'יחזקאביז צייט דויערט עס 

,ניקור לערנען אויס זיך מ'וועט
אז זאגען מען קען ווען, ווער וואס ביז איז
וויל דאס וישבעו? ענוים יאכלו עסען? מ'קען

וויסען .קמחאיך
זאגרבמאנטעווידעא'ר מיך, מ'פרעגט אז 

איז איסור קיין אזוי, איך
ס'האט ווער און געווארען נתברר נישט
אויף עסען קען יעדער וכו' היינט ביז געגעסען
קיינער קען אחריות מיין אויף ,אחריות יענעמס

עסען. נישט
גליקמ'הערט יצחק ווי אזוי טעיּפ, דעם אויף

מ'זאל וואס רבנים די פאר זאגט

איז עס וז"ל פאר זאגט ער ,קורא קול אין שרייבען
האבען מיר און רבנים די פון מיטינג א געזעצען
נישט מיר האבען ערור פון ענין דעם אין געזעהן
בחזקתן עס איז ממילא ממשות קיין געטראפען

רבנים!!!קמטוכו' די פירט גליק יצחק  שמים שומו .

ביי שליט"א לייטנער אברהם ר' הרב דרשת
תשמ"ג תולדות פ' מלכה מלוה דער

רב קאשויער אז זיין מקדים דא ווילען מיר)
רעדט ,תלמידים די פאר בריעף זיין אין א"שליט
איבער לאזען מנקרים די וואס דעם וועגן נאר
איז עס אז אין כראוי מנקר נישט זענען זיי חלב,
בפירוש זאגט ער און אחוריים, חלק דער פון דא
זאכען נאר מנהגים קיין וועגן נישט רעדט ער אז

.(לכו"ע התורה מן אסור זענען וואס
לדבר,עס ועת לחשות עת קהלת אין שטייט

וועל געשוויגען יעצט ביז איך האב פארוואס
האט וואס זיין, צו מסביר שפעטער פראבירען איך
וועל ,לדבר עת צום צו דער געברענגט יעצט מיר

יעצט ראי'איך א ברענגט אברהם 'ר]  .זיין מסביר
איז ער וואס זי"ע רב שינעווער פון מעשה א פון
נישט מ'טאר אז זאגען זאל ער צן מסופק געווען

זאגען נישט אדער שייטעל א מיט מיטוואךקנגיין .[ 
בלאט א געברענגט אריין מיר מען האט נאכט ביי
שטייט עס וואס דזשורנאל געמיינער דער פון
רעכענט ער און חלב וועגן מודעה גאנצע א דארט
חשש א דא איז עס אז זאגען וואס רבנים אויס
דארט איך בין בתוכם און פלייש דער אויף
מיר האט עס אז זיך פארשטייט ,אויסגערעכענט
געזעהן דאס האב איך ווען און אונטערגעטראגען
און לחשות עת לא ,געווען מיישב מיך איך האב
דא וואס זיין מפרש ברבים פרשה דעם מוז איך

פאר גייטקנאדריי דא איז עס אז זאגט אברהם 'ר .
דער מאכט וואס געמישט צוזאמען פרשיות

בלבול דערקנבגאנצע פון טעיּפ א דא איז עס . 
דער נישט איז עס און בראשית, 'פ פון אסיפה
וואס  פאסט אויף געשיקט מ'האט וואס טעיּפ
פון שטיקעלעך גענומען ארויס מען האט דארט
אויב אז ווייסט יעדער און ,ווערטער יעדענס
אין אז זאגען מען קען שטיקעלאך ארויס מ'נעמט
ווייל ע"ז, דינען מ'זאל אז שטייט שמע קריאת

ר"ל עסע יודע ,חלב דא איז עס אז מודה, אליי זענע
קול א מיט קומע ארויס זאל הרבני התאחדות או ,חלב
זענע דאס חלב. קיי דא נישט איז עס אז קורא,

.רבני אונזערע
(ליידער.קמא
אליי.קמב) רבני די פאר כבוד קיי נישט אבער
וצע"ג.קמג) ווערטער, פריעדיגער זיינע סותר איז ער
קייקמד) געווע נישט איז יעצט ביז אז הייסט, דאס

השגחה.
(קמהאו חששות דא איז עס אז ,אוי מע זעהט דא

קורא קול אי מע שרייבט דע אוי או ,ראבלעמע
הללו. לערעורי יסוד שו לנו נתברר לא

געבעקמו) צו אזוי ווי לערנע אויס זי מע גייט יעצט

השגחה? א
לויפעקמז) בהמות די אז ,איינרעדע ער וויל וועמע

?ארו דארט
(קמח.זא דער צו פרעגט איינער כאטש ,ה"ב
מצב.קמט) אזא צו געווע זוכה האבע מיר אז ל"ע,

זענעקנ) עס ווייל נישט, דמיו שו קיי איז עס
צו חלב אוי או  שייטלע אוי מתירי פארהאנע

היתר! קיי דא נישט איז ר"ל, עסע
(מ'זאגטקנא ווייל איז, אברה 'ר שטערט וואס זא די

זאל עס וויל ער פלייש, דער עסע נישט מ'זאל אז בשמו
.מתירי די קעגע גייט ער אז הייסע נישט

דא,קנב) איז זא איי ,אברה ר' מאכט בלבול דער
עס אז מ'ווייסט חלב. בוטשער'ס די ביי מ'טרעפט .חלב
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פארלאזעןרבפאפע נישט זאלען רבנים די 
קיין זיין נישט זאלען זיי ,מנקרים די אויף
איין זיין זאלען זיי מנקרים, די פון תלמידים
אזא ביי געווענטליך ווייל הלכה, מברר אייגינער
מנקרים, די פון תלמידים די רבנים די זענען זאך

ריכטיגע דאס נישט איז דאס קכטאון. 
הפקררבאודווארי א איז אמעריקא אין 

זענען בוטשערס די היינט וועלט,
אין מ'זעהט ,פאלען דורות די יודען, פיינער גאגץ
אסאך מצות וועגן ספענדען יונגערלייט אמעריקא
גשמיות עניני וועגן זאך זעלבער דער און געלט
זיך האנדעלט עס מאל איין אויף אויך, דירה און
געווען איז היים דער אין דאורייתא ספק א וועגן
איז פעטען פיצעל א ארומקייט געוואלדיגע א
מ'האט טאמער און ,ענין אגרויסער געווען
א נאך גוי דער פאר פארקויפען געדארפט
,זאך געוואלטיגער א געווען איז אחוריים שטיקעל
ממילא געציילט מען האט פלייש שטיקעל יעדער
מיר זאלען פארוואס זיין, מיקל געמוסט מען האט
סאטמאר דער מיט גערעדט האב איך זיין, מיקל
מען האט זיבענבערגען גאנץ אין אז אויש רב דיין
האב איך י"א, צלע ביז נאר גענוצט נישט
ענגלאנד מאנטשעסטער דער היינט אפגערופען
י"א צלע נאר סקווער נאכט נעכטען ,א"י צלע נאר
ווייל מאל איין אויף און א"י צלע הלחם שתי דער
אן מען זאל חת"ס פון קולא א געטראפען מ'האט
פלייש עסען ווילען יונגעלייט קולות. אלע נעמען
ספק אז שרייבט אגור דער חומרות, אלע מיט
געוואלד א ,פאר דער הנפש איבוד ספק איז חלב
,י"ב צלע גענוצט נישט האבען קהלות אונגארישע
די פאר נישט קומט א"י צלע מ'שניידט טאמער
חלב פון פלעצער עטליכער פון פראבלעמען אלע
ריין שווער זייער איז נישט טאמער ,דאורייתא
אסר'ן וואס פוסקים דא איז עס אויב ,מאכען

ז מיקל מיר זאלען .קלייןפארוואס 
נישטרבלאנדסבערגער רעדען מיר כל קודם 

האט רב פאפע ווי אזוי עבר פון
אפילו הראשונים עוונות לנו תזכור אל געזאגט

בעלמא בלבול א איז ערעור דאקלאדער איז עס ,
נישט, אנונג קיין האבען זיי וואס מנקרים אזעלכע
פארלעסליך זענען זיי ווייט ווי נישט ווייס איך
אלץ אריין זיי מ'נעמט שבת, שמירת וועגן

פארלעסטליך גארנישט זענען זיי און ארבייטער
זיי און לשמאלם ימינם בין נישט ווייסען זיי און
פאר געפיעל קיין נישט אמאהל ניט האבען

פלאץקלבכשרות געוויסער א וועגן ווייס איך .
דער און מנקר דער איז דער אז געזאגט מ'האט
דו געפרעגט יענעם איך האב משגיח, דער איז
וואס דאס ,ער זאגט ניין ?דארט משגיח דער ביסט
ווי אזוי מנקר ער איז דאס עם צו אן קומט עס
איז טיעט אנדערע איין וואס אבער הלכה דער

אחריות זיין אונטער .קלגנישט

רבניםרבטארטיקאווער 5 פאר שלאג איך 
,רב פאפע נשיא, דער גדולים,
זיי רב, אודווארי דער און לייטנער הרב ,רב ווינער

איינער וויל איך ארויסקלדפינעף... וועט געגענער א
אמת איין קומעןקלה.

יודרבסיגעטער א האט היים דער אין 
משא"כ אחוריים דעם אפגעשניטען
איך ,מאכען אמאל זיך קען גויים, עס מאכען דא
אז זיין דאס קען וויינשטאק געפרעגט האב
זאגט אחוריים? חלק אין שניידען אריין מ'זאל

זיין קען עס אזקלוער, פירען איין מ'זאל אז .
אסאך זיין וועט י"ב צלע דער נישט מ'נוצט
וואלט עס אחוריים פון חשש דער קלענער

צופירען איין דאס סברה א געוועןקלז. 
פאררבווייצענער א מיט גערעדט האב איך 

מכשולים די אז סטארט בוטשער
דינער דעם וועגן איז געכאּפט האט'מ וואס
מ'זאל אז געווען וואלט בעסער ,טענדערלוין

טא מ'זאל אז דיאיינפירען נעמען אראּפ קע 
איין שווער איז דיקע די אויף טענדערלוין, גאנצע
בוטשער די חשיבות, א האט עס ווייל צופירען
אז זיין מסכים שנעל אזוי נישט וועלען סטארס
איז טענדערליין דיקע די פירען איין קענען מ'זאל
טענדערלוין דינע דעם עכ"פ אבער גוט אוודאי

נעמען אראּפ מען .קלחזאל 
האראוויץר' מעשהיחזקאל א ברענגט ער 

שגץ א איז ער אז צייגט און מלאכי איךקלטוועגן .
קול א קומען ארויס דארף קודם אז אזוי האלט
אלעס מ'האט אז הרבנים התאחדות דער פון קורא
קיין דא נישט איז הלכה י"עפ אז געווען מברר

נישט חשש וואסקמשום יודען וכמה כמה וויס איך

רבני.קכט) די קע רב אע דער
במקצת.קל) מודה נאר איז רב אודווארי'ער דער

(ערקלא איז ,ווערטער ווייטערדיגע זיינע אי אבער
נישט. קענע מנקרי די אז מודה

דאקלב) איז עס אז מודה, איז ער אז קלאר, מ'זעהט
חלב.
וואוקלג) לא איי פו ווייסט רב לאנדסבערגער דער

איז עס אז אמת, דע ווייסע מיר אבער אזוי, איז עס
פלעצער. אסא אוי אזוי ליידער

רב.קלד) אודווארי'ער דער
(ערקלה או רבני די גוט קע רב טארטיקאווער דער

דער כדי רב אודווארי דער ווי רב זייטיגער א האב וויל

.קומע ארויס זאל אמת
אחוריי.קלו) אריי קומט עס אז מודה, דא איז רב דער
אקלז) לכה"פ דא איז עס אז ,מודה שוי איז רב דער

ווערטער. ערשטע גאנ זיינע ווי אזוי נישט חשש,
(קלחפירע בוטשערס די או שרות. מאכע רבני די

חשבו אי נעמע מוזע רבני די ,רבני דידי וואס
.זאגע וועלע בוטשערס

איזקלט) חלב אבער ,אזוי געווע וואלט ער אויב אפילו
זיי ,זא דער צו נישט רעד רבני די דא. ליידער
חלב, קיי דא נישט איז עס אז ,'ראי קיי נישט ברענגע

.מעוררי די אוי טענות נאר האבע זיי
רבניקמ) די ליגענט, שוט איז דאס  שמי שומו

הרבנים התאחדות צו צוטרוי האבען זיי קמאווארטען, 
א געווען איז עס ,בירור א קומען ארויס זאל עס
גייט דאס השגחות, די אין געלאזט נאך ביסעל
א איז דאס שרייבען דאס מעג'מ זיין, מתקן מען

הרבנים התאחדות די פאר קמבכבודאיז מען אז
די אין התרשלות אביסעל געווען איז עס אז מודה

זיין מתקן דאס מ'גייט און .קמגהשגחה 
אזדייןסאטמארער מיינען וועט עולם דער 

פון השגחה דער גענוג איז עס
חלילה חששות, אנדערע דא איז עס ,ניקור
נבילות זאכען אנדערע אריין מען ברענגט

אלעמען אויף זיין זאל השגחה די דיקמדוטריפות ,
קרקען צו רעכט דער האבען זאלען משגיחים
און סטאר אין סאטמער אין אריין מ'ברענגט וואס
א זיין דארף עס מ'מאכט, וואס און מ'טיעט וואס

אלעמען פון .קמההשגחה
בעלרבמאנטעווידעא'ר א סוף כל סוף 

דער זיין מעג מלאכה
עהרליכ טאגבעסטער ביי טאג שטייט ער יוד ע

איז אמענש ,עלול איז ארבעט ער און ווייז שעות
געדארפט מען וואלט אייניג מאל אלע נישט
וויסען זאל ער אז מנקר צווייטער א לזמן מזמן
א געווען וואלט דאס ,נאך עם מ'קוקט אז

זאך .קמוגדויסער 
אויזרבנירבאטור שלאכט אין אפען זאג איך 

אין עס אריין נישט קיינעם איך לאז
א איז עם מיר, פון נישט פארבאטען שטרענג

לויפען בהמות די ווי פלאץ מתוקן'דיגעקמז.
להאראוויץר'יחזקאביז צייט דויערט עס 

,ניקור לערנען אויס זיך מ'וועט
אז זאגען מען קען ווען, ווער וואס ביז איז
וויל דאס וישבעו? ענוים יאכלו עסען? מ'קען

וויסען .קמחאיך
זאגרבמאנטעווידעא'ר מיך, מ'פרעגט אז 

איז איסור קיין אזוי, איך
ס'האט ווער און געווארען נתברר נישט
אויף עסען קען יעדער וכו' היינט ביז געגעסען
קיינער קען אחריות מיין אויף ,אחריות יענעמס

עסען. נישט
גליקמ'הערט יצחק ווי אזוי טעיּפ, דעם אויף

מ'זאל וואס רבנים די פאר זאגט

איז עס וז"ל פאר זאגט ער ,קורא קול אין שרייבען
האבען מיר און רבנים די פון מיטינג א געזעצען
נישט מיר האבען ערור פון ענין דעם אין געזעהן
בחזקתן עס איז ממילא ממשות קיין געטראפען

רבנים!!!קמטוכו' די פירט גליק יצחק  שמים שומו .

ביי שליט"א לייטנער אברהם ר' הרב דרשת
תשמ"ג תולדות פ' מלכה מלוה דער

רב קאשויער אז זיין מקדים דא ווילען מיר)
רעדט ,תלמידים די פאר בריעף זיין אין א"שליט
איבער לאזען מנקרים די וואס דעם וועגן נאר
איז עס אז אין כראוי מנקר נישט זענען זיי חלב,
בפירוש זאגט ער און אחוריים, חלק דער פון דא
זאכען נאר מנהגים קיין וועגן נישט רעדט ער אז

.(לכו"ע התורה מן אסור זענען וואס
לדבר,עס ועת לחשות עת קהלת אין שטייט

וועל געשוויגען יעצט ביז איך האב פארוואס
האט וואס זיין, צו מסביר שפעטער פראבירען איך
וועל ,לדבר עת צום צו דער געברענגט יעצט מיר

יעצט ראי'איך א ברענגט אברהם 'ר]  .זיין מסביר
איז ער וואס זי"ע רב שינעווער פון מעשה א פון
נישט מ'טאר אז זאגען זאל ער צן מסופק געווען

זאגען נישט אדער שייטעל א מיט מיטוואךקנגיין .[ 
בלאט א געברענגט אריין מיר מען האט נאכט ביי
שטייט עס וואס דזשורנאל געמיינער דער פון
רעכענט ער און חלב וועגן מודעה גאנצע א דארט
חשש א דא איז עס אז זאגען וואס רבנים אויס
דארט איך בין בתוכם און פלייש דער אויף
מיר האט עס אז זיך פארשטייט ,אויסגערעכענט
געזעהן דאס האב איך ווען און אונטערגעטראגען
און לחשות עת לא ,געווען מיישב מיך איך האב
דא וואס זיין מפרש ברבים פרשה דעם מוז איך

פאר גייטקנאדריי דא איז עס אז זאגט אברהם 'ר .
דער מאכט וואס געמישט צוזאמען פרשיות

בלבול דערקנבגאנצע פון טעיּפ א דא איז עס . 
דער נישט איז עס און בראשית, 'פ פון אסיפה
וואס  פאסט אויף געשיקט מ'האט וואס טעיּפ
פון שטיקעלעך גענומען ארויס מען האט דארט
אויב אז ווייסט יעדער און ,ווערטער יעדענס
אין אז זאגען מען קען שטיקעלאך ארויס מ'נעמט
ווייל ע"ז, דינען מ'זאל אז שטייט שמע קריאת

ר"ל עסע יודע ,חלב דא איז עס אז מודה, אליי זענע
קול א מיט קומע ארויס זאל הרבני התאחדות או ,חלב
זענע דאס חלב. קיי דא נישט איז עס אז קורא,

.רבני אונזערע
(ליידער.קמא
אליי.קמב) רבני די פאר כבוד קיי נישט אבער
וצע"ג.קמג) ווערטער, פריעדיגער זיינע סותר איז ער
קייקמד) געווע נישט איז יעצט ביז אז הייסט, דאס

השגחה.
(קמהאו חששות דא איז עס אז ,אוי מע זעהט דא

קורא קול אי מע שרייבט דע אוי או ,ראבלעמע
הללו. לערעורי יסוד שו לנו נתברר לא

געבעקמו) צו אזוי ווי לערנע אויס זי מע גייט יעצט

השגחה? א
לויפעקמז) בהמות די אז ,איינרעדע ער וויל וועמע

?ארו דארט
(קמח.זא דער צו פרעגט איינער כאטש ,ה"ב
מצב.קמט) אזא צו געווע זוכה האבע מיר אז ל"ע,

זענעקנ) עס ווייל נישט, דמיו שו קיי איז עס
צו חלב אוי או  שייטלע אוי מתירי פארהאנע

היתר! קיי דא נישט איז ר"ל, עסע
(מ'זאגטקנא ווייל איז, אברה 'ר שטערט וואס זא די

זאל עס וויל ער פלייש, דער עסע נישט מ'זאל אז בשמו
.מתירי די קעגע גייט ער אז הייסע נישט

דא,קנב) איז זא איי ,אברה ר' מאכט בלבול דער
עס אז מ'ווייסט חלב. בוטשער'ס די ביי מ'טרעפט .חלב
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און ,אחרים אלהים ועבדתם שטייט דארט
נאך און דעס פאר שטייט וואס אוועק מ'לאסט

דעםקנגאזוי ווי טעיּפ, גאנצע דער דא איז עס נאר .
הרבנים התאחדות פון געקומען ארויס איז עס

נישט איך קלאהדקנדווייס מען וועט דארט און .
האב יעצט זאג איך וואס זעלבער דער אז זעהן

דעמאלטס געזאגט אזקנהאיך זיך פארשטייט . 
אנדערע אן מען רעדט רבנים צווישען מ'רעדט

עולם ברייטער א פאר מ'רעדט אז ווי אזקנולשון .
פארשטייען מיר ציבור, ברייטען א פאר ווי רבנים
צו מסביר פראבירען איך וועל פשט. דעם נישט

ווייט ווי רבניםזיין קיין נישט אז קען איך מעגליך
האנדעלט עס וואס אין פארשטיין אויך זאלען

רבקנזזיך א ווען אנגעהויבען זיך האט פרשה דער .
א דא איז עס אז אפיס, אין געשריבען אריין האט
ניקור. פון ענין אין מכשול געוויסע א פון חשש
א וואס ,הסבר א האבען דארף וואס זאך א נאך
ציבור סתם און ,גוט דאס פארשטייט הוראה מורה
דאס וועל איך און נישט, דאס פארשטייט
אז טייטש איז וואס  זיין צו מסביר פראבירען
פון ענין אין אז זאגט הרבנים התאחדות דער

מכשול? א דא איז ניקור

קיי נישט קענע בוטשער'ס די אז מ'ווייסט .חלב דא איז
אז מ'ווייסט .אחוריי אריי קומט עס אז מ'ווייסט ניקור.
דער ביי ידיעה חסרו א או רבה "הזנחה א דא איז עס
די טייטשע אנדערש וויל אברה 'ר כאטש ניקור",
אליי רבני די האבע אלעס דאס "מכשול", ווארט

אסיפה. דער ביי געזאגט
אוקנג) אמת, דע מע הערט טעי דע אי ליידער

קומט עס אז רבני די פו ווערטער גאנצע מ'הערט
קיי נישט קענע מנקרי די אז או ,אחוריי חלב אריי
ר' וכו'. נאכגעלאזנקייט גרויסע א דא איז עס ניקור,
מע הערט דא ווייל דומה, נישט איז משל ס'אברה

.רבני די פו ווערטער גאנצע
איזקנד) עול דער אז ,'אברה ר' שטערט דאס

קלארע געהערט או ,אמת דע געווארע געוואר
.רבני די פו ווערטער

(איזקנה דאס אבער ,זיי מוחל אונז זאל אברה ר'
.זעה באלד וועט איר ווי אזוי אמת, נישט

רבניקנו) פאר אז ,זיי צו מסביר ראבירט אברה 'ר
געהערט? אזוינס אמאל מע האט  אנדערש מע רעדט
או אמת דע מע זאגט רבני פאר אז ער מיינט אפשר
נישט דא מ'קע ווייל נישט, ציבור ברייטע דער פאר

די אז ציבור, ברייטע דע פאר זאגעהאבע רבני 
דא יאר. 30 לעצטע די ניקור קיי געקענט נישט
האט אברה 'ר וואס ווערטער גאנצע מיר ברענגע
ווערטער קלארע אלעס זענע דאס אסיפה, ביי געזאגט
ברייטע דע פאר אז ,זיי מסביר וויל אברה ר' או 

אנדערש מע רעדט ר'ציבור שדרש מה מג, בע' לעיל עיי) 
(הרבני בהתאחדות הידועה האסיפה אצל שליט"א אברה.

ציבורקנז) ברייטער דער קע ווערטער גראדע
.פארשטיי


