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עמי מדרך מכשול הרימו דרך פנו סולו סולו
י"ד) נ"ז (ישעי'

בשבת אפי' מתריעין אילו מ"ז)על ג"פ (תענית

יאכלו זבחימו חלב ל"ח)אשר ל"ב (דברים 
הרבניםזה מגדולי כמה שיצאו חדשים איזה

של הנורא המכשול על להתריע שליט"א
שנה, משלשים יותר זה ר"ל דאורייתא חלב אכילת
תושבי ישראל רבבות האכילו הבשר שמפעלי
המדינה בכל ה' לדבר החרדים לאחב"י וכן עירנו
והנערץ המקודש השם מסוה תחת לה, וחוצה

סאטמאראצל הן שהשגחתם בעוד ,
ולא הי' לא הניקור שטח על ובפרט השחיטה
הרבנים וזקני גדולי ידי על שנתברר כפי נברא,
נאמנים עדים ידי על העוברות בשבועות א"שליט
שכך לדור ואוי וכדת, כדין מהם עדותם שגבו
נתנו מפורסמים ואדמור"ים שרבנים בימיו, עלתה
את להכשיל ,פיגולים בשר כשרות על חתימתם
ה', לדבר ושלמים יראים כשרים יהודים דורם בני
כדי שנים פי לשלם ממונם על חסו לא שמעודם

בבשר זהירים גלאטלהיות שחיטהבשר של
זה כל ואחר ההידורים, בכל נודעמהודרת אכן

ואתהדבר אותם האכילו ויותר שנה שלשים שזה
שמסרו עיניהם בבת ובנותיהם, בניהם ביתם! בני
לישראל ויתגדלו שיתחנכו חינוכם על נפשם
דאורייתא גמור בחלב ולתורתו לה' נאמנים כשרים
כמה כי להאמר ניתן והאמת ,רח"ל בכרת שהוא
גודל על להתריע יצאו כבר מובהקים רבנים

בעליהמכש ידי על נשתתקו פעם שבכל אלא ול
תוצאות בכסך אלו שונים, בדרכים הבשר מפעלי
שנתי משכורת מקבל שלהם המשגיחים ראש מ.... הרב (למשל

לשנה) דולר אלפים ושלשים ששה המפעל וכןמבעלי

בהשגחה ושותפיהם השגחה....)גירוריהם אי זו,(או
המפעל מבעלי דולרים אלפים עשרות על מקבלים
כאבן ודומו מכשול, מכל עין העלימו ובכן ,אלו
לחמם נותני בעליהם בעיני חן למצא דומם

עמדה זה חלק הבשר שכל באופן וצמרם,

בעולם השגחה שום בלי
היום ועד ,ר"ל כרת באיסורי הציבור את ופטמו
על להגן נפשם במסירת אלו "מכשירים" עומדים
תועבותיהם את להמשיך זה, מכשול מעשה
ר"ל, חמורים באיסורים הרבים את להכשיל
הרבנים גדולי נגד איומה טירור של במעשיהם
מאכילת ישראל רבבות להציל עוונם את שגילו
ת יענה וכסף ר"ל, כרת שלאיסורי פיגולם בשר
כספי רבנים כמה קבלו בעברו שבחדשים הכל,

"שוחד בתור המפעל בעלי נפשמאת "פדיוני
עם להעמידם או להשתיקם העבר, יוה"כ קודם
להמשיך בידם 'שיהי כדי המכשילים, של צדם
החרדי הציבור את להאכיל והמשחת הרע דרכם

וטריפות נאמניםנבילות בירורים יצאו שחיטתם על גם (כי

וכלל) כלל כהוגן אותםשאינה שמאכילים והעיקר

ר"ל דאורייתא בחלב
נפש בשאט

רבניםוכן כמה על איימו זו בשבוע כי לנו נודע
שיצאו שליט"א, מפורסמים וצדיקים גאונים

הזו, הנורא מכשול נגד חמורה ואזהרה כיבמחאה
ר"ל הוא בעירנו,בנפשם המאפיא כדרך ממש ,

לכל. כידוע חוצות כל בראש דמים שופכי

ההכשרכמו כתב את כי גמור בבירור לנו נודע כן
צדקשל דין החרדיתהבית העדה של

בעלי של המשגיחים שני שהביא בירושת"ו
מעיה"ק זו בשבוע זו, פיגולים בשר של המפעל
המחאה ידי על מבוקשם את השיגו ת"ו, ירושלים
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ההצלהשל קרן מקרני דאלער אלף וששים מאה
קודם בתנאי עמהם שהביאו זו, בעונה להם שהגיע

לידם שיתנו למעשה

"הכשר "כתב
זו בשבוע בה"איד" שהופיע

וע"כחוסו ואתר, אתר בכל די ישראל בני אחינו
ביתכם ונפשות נפשותיכם על וחמולו
את לטמטם שלא מכם הזה המכשול את להסיר

לבו ואת הי"ולבכם היקרים ובנותיכם בניכם ת
זו!!! פיגולים בבשר

חרדיםוכמו ישראל כבבות שכמה לנו שנודע
מאכילת התנזרו כבר לה וחוצה בעירנו
של אחרות שחיטות אחר ומהדרים זה, בשר
במעשיהם שנזהרים מעשה ואנשי חסידים
שאין או החומרות בכל מהודר ובניקור בשחיטה
למהדרין כשר עוף בשר רק בבתיהם מכניסים

המהדרין. מן

טוב.ולהשומעים ברכת עליהם ותבא יונעם

רבתי יארק בניו הכשרות משמרת וועד

- ב -
בס"ד

.יארק נוא ברוקלי לפ"ק תשמ"ג שרה חיי פרשת ק"מוצש

ואלאל הקהלה ראשי המופלגים הרבניים מע"כ
צבור צורכי ועוסקי הדיינים הגאונים מע"כ
מרן כ"ק נשיאות תחת הקדושה דקהלתינו
ימיו יאריך ה' סאטמאר אבדקע"י רשכבה"ג

אמן. במהרה ינון ביאת עד בנעימים ושנותיו

כבודכםשלו' אל לדבר הואלנו נא הנה ,רב
הענין אודות כראוי יהשתחוי' הקידה
איך תאבל עליו נפשו וחרד ירא כל אשר הידוע

לזאת. הגענו

עדעל לעורר בנפשינו עוז הרהבנו לא עכשיו
לפני ולהתיצב לדבר אנו מה השבנו כי הדבר

את אתמול עברנו כאשר כעת אך דערמלכים.
הצדיקיםאיד הגאונים של המכתב את שם וראינו

היפך יוגרם שלא מאר מפחדים ואנו מירושלים
עוד הלהב ויצא איום השם חילול ויהי' הכוונה
יש הנה עוד. התאפק נוכל לא אמרנו כן על יותר.
שכבר פסיק דלא וקלא בירושלים נאמנים עדים
מכתב הבד"ץ נתנו אחד שבוע שלפני לכאן הגיע
ה"סדר על ליימנער אברהם ר"הר ליד הסכמה
בארצה"ב הניקור כן יעשו ושמעתה שלו "ניקור
אחד עוד עם מירושלים הגאב"ד הצדיק ושהגאון
לכמה ימים איזה לפני בחשאי הודו מהבד"ץ
הזנחה שיש גמור בבירור להם שנתברר איך אנשים
מהרבה יודעים וגם בארצה"ב הניקור במצב מרובה
בחשאי ג"כ כך שאומרים ברוקלין דפה רבנים
ועוד השם חילול מחמת הדבר לפרסם א"א מעמים (ונותנין

שהוא מכיון שליט"א רבינו כ"ק עליהם שיקפיד רוצין שאין

וקרא מפה מאנ"ש אחד הלך שכן וכיון טוב. שהכל באמת סובר

אצל בית בן הוא אשר בירושלים מידידיו לאחד הטעלעפון על

אבל הוא שכן אמת לו השיב והוא הדבר אודות לו ושאל הבד"ץ

לפני הניקור את עשו יארק מנוא המנקרים של הבחינה בעת

מסופקים עדיין שהבד"ץ ואע"פ עיניהם ראות לפי היטב ד"הבי

ניקרו לא וגם תמיד יארק בנוא הניקור כן עושין אם מאד

והם המכת על פעמיים שכתבו כמו הפנים חלק אלא בפניהם

זהו ובאמת באחוריים גם משתמשין באמעריקע שכאן יודעים

ש כמו ,הודה רבינו ק"כ שגם שלדבר פ"הטעי על לשמוע יכולין

התאחה"ר) של לוהמיטינג אמר וויינשטאק אהרן שר'
אבל .ועוד מהטבור גם מכניסים שלפעמים לרבינו
יארק מנוא שהשלוחים תירוץ אומרים הבד"ץ
דאללער אלפים 180 של הכסף צרור עמם הביאו
לשמה עבירה שגדולה חשבו והם הצלה לקרן
וכמה כמה הרי הצלה" קרן" המעות 'יהי לא שאם
ואין ח"ו זרים ממקורות מעות יקחו שם מוסדות
האסיפה של הטעיּפ"ס גם .בנזק שוה הצר
ברחובות ימים איזה לפני שנתפשט ר"דהתאחה
מאד אותנו שביזה נורא חורבן עשה כאן קרי'
שיש באמת כן אמרו שהרבנים רואין שבו מכיון
אחרות מבהילות שמועות יש ועוד באמת. חלב

הוא. כן באמת אם לאומרם שאסור ברחוב

ח"ווהנה יבואו שלא מאד לחוש אנו צריכין
והראדיא'ס הצייטונגען לידי הנ"ל הידיעות
אך מגמתם וכל כזה לסחורה שאורבים הטמאים
ידוע הלא ברם ברחוב. ריחינו אה להבאיש ורק אך
מכאן ברח לייטנער אברהם שהר"ר חוצות בקרית
כי מהבד"ץ הנ"ל החדש המכתב את כשראה
ומפחד בכשרות להמצב והירוס חורבן זהו בעיניו
הוא גם שיתן עליו ללחוץ יתחילו הפעם שעוד
שאינו צווח שהוא בעת וישר כשר שהכל חתימתו
מתלמידי איזה בשם אמה ממגידי שמענו גם .כן
שכד הנ"ל המכתב על מקאשוי הרב שאמר קאשוי
נעשה מה יודעין שאין בחוש רואין בו מרדיקין
ח"ו וממילא הנעשה את בעיני ראיתי אני אבל כאן

שיתוקן(תלמידיו)לכם עד עתה לעת הבשר לאכול
דבר איזה הקאשויער שכשאומר וידוע .הדבר
ודא ההמון. לשאר המספחת בושה מיד לתלמידיו
המכתב שיצא אחר שב"ה פ"דאע גדולה עקא
לחזור מאנ"ש הרבה התחילו מהבד"ץ הנ"ל
ויום יום בכל השרי מצד מ"מ הבשר ולאכול
מאנ"ש הרבה הרי הנ"ל השמועות שמתפשטין
הבלבול מחמת ויותר יותר מלאכול עצמם מונעים
ערליכער שהקאשויער ואומרים בחוצות השורה
על שחתמד ראשונים מהארבעה הי' ושהוא איד
רבינו כשהתחנן שנה שלשים לפני הבחירות איסור
מפחד רצו ולא שיחתמו הרבנים לפני הקדוש
הקאשויער הי' לא ומעולם שלהם המתפללים
עוז הרהיב כשלא אשתקד וגם במחלוקת מחזיק
פיו לפתוח ,האנ"ש של יודען מהשיינע אחד שום

פיו כשפער ,מבעלז הרוקח יצא(עפ"ל)נגד והוא ,
במלחמה הקאשויערראשונה כאילו כאלו, טענות (ועוד

שאיןהרשכבה"ג) אומר מקאשוי שהרב כיון וממילא
אברהםה שהר"ר וגם אוכלין אנו אין טוב בשר

זהו אם ועכשיו וברמז. בפירוש כן אומר לייטנער
המון בהסתם ו"ק מאנ"ש הרבה ב"ב של לשונם
ובאבאווערס, ;וסקווערערס הוויזשניצערס, כמו
וכוללים הישיבות ובני הליטונאקים וכל
"צדיק של במעיל מקאשוי הרב את שמלבישים
אשר עד בבשר יגעו שלא שאומרים וכדומה הדור"
פעם בכל כן וע"י טוב שהוא הקאשויער יאמר

ב כרוז עוד אידשנדפס דעראו גדול רב משום
וטלולא בחובא אותו עושין ההמון גדולים
שמענו וגם כן. מאנ"ש הרבה בעיני גם ולדאבונינו
שכ"ז אמר מאטעלע 'שר וויזניצער חסידי מאיזה
ועכשיו .יאכלו לא שטוב יאמר לא שהקאשויער
כי זה אין הזאת הרעה מי בשל ונחקור נא נתבונן
ובנין בנין זקנין סתירת חז"ל שאמרו מה אם
רבינו זה כלל על שחזר וכמו סתירה נערים
על אנחנו אשמים פעמים. הרבה ע"זי הקדוש
רבינו כ"ק את מסבבין שנערים איך ראינו אשר
תמיד אותו ומיעצין בית, הבני הם והם א"שליט

המערערים נגד הרמה במלחמת שהי'לצאת (במקום

בחשאי) הכל לתקן השעה חובתרבינו לפני ומביאין
ומכניסין וּפאשקעווילן רכילות מיני כל א"שליט
הם אדרבה שבזה מבינים ואין יודעין ואין רעל
עד בזיונות לנו וגורמים כידוע שלנו הכח מחלישין
כל לעשות עכשיו השעה חובת הלא חקר. אין
ברבינו ושיתקיים תילה על הדת להקים שבכוחינו
לתפארת ממלכתו על ימים יאריך למען א"שליט
ועגמת צער לו לגרום ולא הקדושים אבותיו בית
שמשה כתוב הי' אחד בּפאשקוויל ראינו נפש.
עם לפגוש הקאשויעד את הניח לא גבאי פרידמאן
זהו לא אם יודע מי אמת זה אם שליט"א. רבינו
לפני הרעש להשקיט יכולת 'שהי בניזקין הגרמא
שליט"א רבינו מבית להעבירו עלינו הרי התחלתו,
ענין והנה אחת. בדעה אחריו הנמשכים כל וגם
שנזכרו השמועות ושאר הנ"ל הבד"ץ המכתב
לאוזן יגיע ח"ו אם נעשה מה נזכרו ושלא לעיל
מזה יעשו מיר הלא "צדיקים" הבעלזער של
אמת מגידי מפי כבר שמענו כאשר מטעמים

ומטמא הטמא שליט"א)שהּפאשקוויל רבינו דרשת (נגד 
אנן שנחשוב כדי בכוונה הבעלזערס ע"י נעשה
ועי"כ כנגדם במלחמה ונצא עשוהו שהקאשויער
זה ילחמו שונאיהם ששני שלהם, תכלית להם יגיע

וד"ל. זה עם

עצותרבותי! לטכס צריכין אנו .הוא לעשות עת
אברהם להר"ר ולדבר הדבר להשקיט

רכה, בלשון ולהקאשויער, לשארלייטנער (וגם 
טוב) הבשר שאין בחשאי שצועקים להםהרבנים ולהסביר

ב"ה כבר מסודר שהכל מיד שיחתמו הענין נחיצות
זה ישראל.ובאופן על שלו' יהי'

טמוןרבותי! גדולה שלהבת שיש לנו תאמינו
מאנ"ש מאות הרבה של (לצערינו)בקרבם

יולד מה יודע מי הענין כל מיד ישקיט לא ואם

מאד נורא יהי' השם החילול הלא ירחם. ה' יום
שום בפני פנינו להרים עוד נוכל לא יכילנו. ומי
ועל עלינו נא חוסו !אנא הבושה. מרוב איש
השקיט ע"זי הקדוש שרבינו וחסודה נאה הקהלה
זה מכתב שמקבל מי כל וכחותיו. ימיו מיטב בו
מיד שביכלתו כל ולעשות לעשות שעליו ידע
ומלכינו צדקינו משיח פני לקבל נזכה זה ובשבות

אמן. בראשינו

אזי רוצין הקהלה שראשי לנו נראה יהא אם]
בענינים נוספים דברים בקרוב עוד אי"ה נשלח

.[הנחוצים אלו

מאד ונדכה נשבר בלב ח"הכו דברי אלה
זי"ע הקדוש רבינו תלמידי
שליט"א דרבינו הטהורים רגליו בעפר המתאבקים

הנזכרנ.ב. כל על מאד לשמור ונא נא בבקשה
יבא שלא להלן דמפורש הא על וכ"ש לעיל

אדם שום הקריאה)לידי אחר מיד לשרפו הנה(וכדאי .
שבביהמ"ד מאנ"ש הרבה שיש בבירור לנו ידוע
בין ובקרבם הקאשויער נגד וקלון בבוזד מדברים
ממש אתו, שהצדק שאומרים ארבם ישימו לזה זה
שליט"א רבינו מרן של כבודו .יסופר כי יאומן לא
חוץ כולו העולם כל כמעט אצל התחתונה בדיוטא
הדרגות כמה יש בינינו גם ולצערינו .ש"אנ מאצל
6065 בערך יש שבינינו 'עליי הבני אנשים: של
ועושין בהחלט הקאשויער עם שדעתם אחוזים
ואין בהמה בשר שלנו מהבוטשער שקונין לפנים

כלל אותו באשפה)אוכלין זורקין נתברר(אולי זאת ,
השניי' כת הארץשפראך, ערמימי חקירה אחרי

אחוזים)הבינונים כמה לברר יכולנו שלא)מהם הרבה
שמחה אצל וכשהולכין בביתם בשר אוכלין אינם
מען ממש ולפעמים גדול סכסוך נעשה משפחתית
חנם שנאת גורם וד"פ קעּפ, די ביי זיך רייסט
?הענין את מסדרין אין למה יום בכל ושואלין
שלא על ונאנחים שדואגים זה מכת אחוזים והרבה
עם במלחמה שיצא זי"ע הקדוש רבינו אצל ראו

רבנים ולמעלה)ערליכע ארבעים מבן אנשים זהו רוב פ"ע)

רמיא לבער(לדעתינו)וחיובא הקהלה ראשי על
הדרגה מקרבינו. המקשים וגם כאלו קושיות
ושמחים ששים מאנ"ש ההמון סתם של השלישית
מ'האט השם ברוך ואומרים לעבעדיג מ'איז שב"ה
מיט עהם ס'קומט וואס קאשויער דעם געגעבען
שזהו לאמר ומוסיפין זאכען פרומע זיינע אלע

דשמ זהסייעתא בדרך הולך שהמלחמה יא
שליט"א ורבינו הבשר אוסר (להבדיל)שהקאשויער

ביניהם אף ומ"מ צרות, הי' בהיפך הי' אם כי מתיר
ממה שמפחדין הבשר מלאכול שנמנעים יש
ולמדו חלב שיש ולייטנער הקאשויער שאמר

מיתה, בא חלב שעל גולם)בילדותם מה(עולם וא"כ 
לצרה. לו

הנ"ל
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ההצלהשל קרן מקרני דאלער אלף וששים מאה
קודם בתנאי עמהם שהביאו זו, בעונה להם שהגיע

לידם שיתנו למעשה

"הכשר "כתב
זו בשבוע בה"איד" שהופיע

וע"כחוסו ואתר, אתר בכל די ישראל בני אחינו
ביתכם ונפשות נפשותיכם על וחמולו
את לטמטם שלא מכם הזה המכשול את להסיר

לבו ואת הי"ולבכם היקרים ובנותיכם בניכם ת
זו!!! פיגולים בבשר

חרדיםוכמו ישראל כבבות שכמה לנו שנודע
מאכילת התנזרו כבר לה וחוצה בעירנו
של אחרות שחיטות אחר ומהדרים זה, בשר
במעשיהם שנזהרים מעשה ואנשי חסידים
שאין או החומרות בכל מהודר ובניקור בשחיטה
למהדרין כשר עוף בשר רק בבתיהם מכניסים

המהדרין. מן

טוב.ולהשומעים ברכת עליהם ותבא יונעם

רבתי יארק בניו הכשרות משמרת וועד

- ב -
בס"ד

.יארק נוא ברוקלי לפ"ק תשמ"ג שרה חיי פרשת ק"מוצש

ואלאל הקהלה ראשי המופלגים הרבניים מע"כ
צבור צורכי ועוסקי הדיינים הגאונים מע"כ
מרן כ"ק נשיאות תחת הקדושה דקהלתינו
ימיו יאריך ה' סאטמאר אבדקע"י רשכבה"ג

אמן. במהרה ינון ביאת עד בנעימים ושנותיו

כבודכםשלו' אל לדבר הואלנו נא הנה ,רב
הענין אודות כראוי יהשתחוי' הקידה
איך תאבל עליו נפשו וחרד ירא כל אשר הידוע

לזאת. הגענו

עדעל לעורר בנפשינו עוז הרהבנו לא עכשיו
לפני ולהתיצב לדבר אנו מה השבנו כי הדבר

את אתמול עברנו כאשר כעת אך דערמלכים.
הצדיקיםאיד הגאונים של המכתב את שם וראינו

היפך יוגרם שלא מאר מפחדים ואנו מירושלים
עוד הלהב ויצא איום השם חילול ויהי' הכוונה
יש הנה עוד. התאפק נוכל לא אמרנו כן על יותר.
שכבר פסיק דלא וקלא בירושלים נאמנים עדים
מכתב הבד"ץ נתנו אחד שבוע שלפני לכאן הגיע
ה"סדר על ליימנער אברהם ר"הר ליד הסכמה
בארצה"ב הניקור כן יעשו ושמעתה שלו "ניקור
אחד עוד עם מירושלים הגאב"ד הצדיק ושהגאון
לכמה ימים איזה לפני בחשאי הודו מהבד"ץ
הזנחה שיש גמור בבירור להם שנתברר איך אנשים
מהרבה יודעים וגם בארצה"ב הניקור במצב מרובה
בחשאי ג"כ כך שאומרים ברוקלין דפה רבנים
ועוד השם חילול מחמת הדבר לפרסם א"א מעמים (ונותנין

שהוא מכיון שליט"א רבינו כ"ק עליהם שיקפיד רוצין שאין

וקרא מפה מאנ"ש אחד הלך שכן וכיון טוב. שהכל באמת סובר

אצל בית בן הוא אשר בירושלים מידידיו לאחד הטעלעפון על

אבל הוא שכן אמת לו השיב והוא הדבר אודות לו ושאל הבד"ץ

לפני הניקור את עשו יארק מנוא המנקרים של הבחינה בעת

מסופקים עדיין שהבד"ץ ואע"פ עיניהם ראות לפי היטב ד"הבי

ניקרו לא וגם תמיד יארק בנוא הניקור כן עושין אם מאד

והם המכת על פעמיים שכתבו כמו הפנים חלק אלא בפניהם

זהו ובאמת באחוריים גם משתמשין באמעריקע שכאן יודעים

ש כמו ,הודה רבינו ק"כ שגם שלדבר פ"הטעי על לשמוע יכולין

התאחה"ר) של לוהמיטינג אמר וויינשטאק אהרן שר'
אבל .ועוד מהטבור גם מכניסים שלפעמים לרבינו
יארק מנוא שהשלוחים תירוץ אומרים הבד"ץ
דאללער אלפים 180 של הכסף צרור עמם הביאו
לשמה עבירה שגדולה חשבו והם הצלה לקרן
וכמה כמה הרי הצלה" קרן" המעות 'יהי לא שאם
ואין ח"ו זרים ממקורות מעות יקחו שם מוסדות
האסיפה של הטעיּפ"ס גם .בנזק שוה הצר
ברחובות ימים איזה לפני שנתפשט ר"דהתאחה
מאד אותנו שביזה נורא חורבן עשה כאן קרי'
שיש באמת כן אמרו שהרבנים רואין שבו מכיון
אחרות מבהילות שמועות יש ועוד באמת. חלב

הוא. כן באמת אם לאומרם שאסור ברחוב

ח"ווהנה יבואו שלא מאד לחוש אנו צריכין
והראדיא'ס הצייטונגען לידי הנ"ל הידיעות
אך מגמתם וכל כזה לסחורה שאורבים הטמאים
ידוע הלא ברם ברחוב. ריחינו אה להבאיש ורק אך
מכאן ברח לייטנער אברהם שהר"ר חוצות בקרית
כי מהבד"ץ הנ"ל החדש המכתב את כשראה
ומפחד בכשרות להמצב והירוס חורבן זהו בעיניו
הוא גם שיתן עליו ללחוץ יתחילו הפעם שעוד
שאינו צווח שהוא בעת וישר כשר שהכל חתימתו
מתלמידי איזה בשם אמה ממגידי שמענו גם .כן
שכד הנ"ל המכתב על מקאשוי הרב שאמר קאשוי
נעשה מה יודעין שאין בחוש רואין בו מרדיקין
ח"ו וממילא הנעשה את בעיני ראיתי אני אבל כאן

שיתוקן(תלמידיו)לכם עד עתה לעת הבשר לאכול
דבר איזה הקאשויער שכשאומר וידוע .הדבר
ודא ההמון. לשאר המספחת בושה מיד לתלמידיו
המכתב שיצא אחר שב"ה פ"דאע גדולה עקא
לחזור מאנ"ש הרבה התחילו מהבד"ץ הנ"ל
ויום יום בכל השרי מצד מ"מ הבשר ולאכול
מאנ"ש הרבה הרי הנ"ל השמועות שמתפשטין
הבלבול מחמת ויותר יותר מלאכול עצמם מונעים
ערליכער שהקאשויער ואומרים בחוצות השורה
על שחתמד ראשונים מהארבעה הי' ושהוא איד
רבינו כשהתחנן שנה שלשים לפני הבחירות איסור
מפחד רצו ולא שיחתמו הרבנים לפני הקדוש
הקאשויער הי' לא ומעולם שלהם המתפללים
עוז הרהיב כשלא אשתקד וגם במחלוקת מחזיק
פיו לפתוח ,האנ"ש של יודען מהשיינע אחד שום

פיו כשפער ,מבעלז הרוקח יצא(עפ"ל)נגד והוא ,
במלחמה הקאשויערראשונה כאילו כאלו, טענות (ועוד

שאיןהרשכבה"ג) אומר מקאשוי שהרב כיון וממילא
אברהםה שהר"ר וגם אוכלין אנו אין טוב בשר

זהו אם ועכשיו וברמז. בפירוש כן אומר לייטנער
המון בהסתם ו"ק מאנ"ש הרבה ב"ב של לשונם
ובאבאווערס, ;וסקווערערס הוויזשניצערס, כמו
וכוללים הישיבות ובני הליטונאקים וכל
"צדיק של במעיל מקאשוי הרב את שמלבישים
אשר עד בבשר יגעו שלא שאומרים וכדומה הדור"
פעם בכל כן וע"י טוב שהוא הקאשויער יאמר

ב כרוז עוד אידשנדפס דעראו גדול רב משום
וטלולא בחובא אותו עושין ההמון גדולים
שמענו וגם כן. מאנ"ש הרבה בעיני גם ולדאבונינו
שכ"ז אמר מאטעלע 'שר וויזניצער חסידי מאיזה
ועכשיו .יאכלו לא שטוב יאמר לא שהקאשויער
כי זה אין הזאת הרעה מי בשל ונחקור נא נתבונן
ובנין בנין זקנין סתירת חז"ל שאמרו מה אם
רבינו זה כלל על שחזר וכמו סתירה נערים
על אנחנו אשמים פעמים. הרבה ע"זי הקדוש
רבינו כ"ק את מסבבין שנערים איך ראינו אשר
תמיד אותו ומיעצין בית, הבני הם והם א"שליט

המערערים נגד הרמה במלחמת שהי'לצאת (במקום

בחשאי) הכל לתקן השעה חובתרבינו לפני ומביאין
ומכניסין וּפאשקעווילן רכילות מיני כל א"שליט
הם אדרבה שבזה מבינים ואין יודעין ואין רעל
עד בזיונות לנו וגורמים כידוע שלנו הכח מחלישין
כל לעשות עכשיו השעה חובת הלא חקר. אין
ברבינו ושיתקיים תילה על הדת להקים שבכוחינו
לתפארת ממלכתו על ימים יאריך למען א"שליט
ועגמת צער לו לגרום ולא הקדושים אבותיו בית
שמשה כתוב הי' אחד בּפאשקוויל ראינו נפש.
עם לפגוש הקאשויעד את הניח לא גבאי פרידמאן
זהו לא אם יודע מי אמת זה אם שליט"א. רבינו
לפני הרעש להשקיט יכולת 'שהי בניזקין הגרמא
שליט"א רבינו מבית להעבירו עלינו הרי התחלתו,
ענין והנה אחת. בדעה אחריו הנמשכים כל וגם
שנזכרו השמועות ושאר הנ"ל הבד"ץ המכתב
לאוזן יגיע ח"ו אם נעשה מה נזכרו ושלא לעיל
מזה יעשו מיר הלא "צדיקים" הבעלזער של
אמת מגידי מפי כבר שמענו כאשר מטעמים

ומטמא הטמא שליט"א)שהּפאשקוויל רבינו דרשת (נגד 
אנן שנחשוב כדי בכוונה הבעלזערס ע"י נעשה
ועי"כ כנגדם במלחמה ונצא עשוהו שהקאשויער
זה ילחמו שונאיהם ששני שלהם, תכלית להם יגיע

וד"ל. זה עם

עצותרבותי! לטכס צריכין אנו .הוא לעשות עת
אברהם להר"ר ולדבר הדבר להשקיט

רכה, בלשון ולהקאשויער, לשארלייטנער (וגם 
טוב) הבשר שאין בחשאי שצועקים להםהרבנים ולהסביר

ב"ה כבר מסודר שהכל מיד שיחתמו הענין נחיצות
זה ישראל.ובאופן על שלו' יהי'

טמוןרבותי! גדולה שלהבת שיש לנו תאמינו
מאנ"ש מאות הרבה של (לצערינו)בקרבם

יולד מה יודע מי הענין כל מיד ישקיט לא ואם

מאד נורא יהי' השם החילול הלא ירחם. ה' יום
שום בפני פנינו להרים עוד נוכל לא יכילנו. ומי
ועל עלינו נא חוסו !אנא הבושה. מרוב איש
השקיט ע"זי הקדוש שרבינו וחסודה נאה הקהלה
זה מכתב שמקבל מי כל וכחותיו. ימיו מיטב בו
מיד שביכלתו כל ולעשות לעשות שעליו ידע
ומלכינו צדקינו משיח פני לקבל נזכה זה ובשבות

אמן. בראשינו

אזי רוצין הקהלה שראשי לנו נראה יהא אם]
בענינים נוספים דברים בקרוב עוד אי"ה נשלח

.[הנחוצים אלו

מאד ונדכה נשבר בלב ח"הכו דברי אלה
זי"ע הקדוש רבינו תלמידי
שליט"א דרבינו הטהורים רגליו בעפר המתאבקים

הנזכרנ.ב. כל על מאד לשמור ונא נא בבקשה
יבא שלא להלן דמפורש הא על וכ"ש לעיל

אדם שום הקריאה)לידי אחר מיד לשרפו הנה(וכדאי .
שבביהמ"ד מאנ"ש הרבה שיש בבירור לנו ידוע
בין ובקרבם הקאשויער נגד וקלון בבוזד מדברים
ממש אתו, שהצדק שאומרים ארבם ישימו לזה זה
שליט"א רבינו מרן של כבודו .יסופר כי יאומן לא
חוץ כולו העולם כל כמעט אצל התחתונה בדיוטא
הדרגות כמה יש בינינו גם ולצערינו .ש"אנ מאצל
6065 בערך יש שבינינו 'עליי הבני אנשים: של
ועושין בהחלט הקאשויער עם שדעתם אחוזים
ואין בהמה בשר שלנו מהבוטשער שקונין לפנים

כלל אותו באשפה)אוכלין זורקין נתברר(אולי זאת ,
השניי' כת הארץשפראך, ערמימי חקירה אחרי

אחוזים)הבינונים כמה לברר יכולנו שלא)מהם הרבה
שמחה אצל וכשהולכין בביתם בשר אוכלין אינם
מען ממש ולפעמים גדול סכסוך נעשה משפחתית
חנם שנאת גורם וד"פ קעּפ, די ביי זיך רייסט
?הענין את מסדרין אין למה יום בכל ושואלין
שלא על ונאנחים שדואגים זה מכת אחוזים והרבה
עם במלחמה שיצא זי"ע הקדוש רבינו אצל ראו

רבנים ולמעלה)ערליכע ארבעים מבן אנשים זהו רוב פ"ע)

רמיא לבער(לדעתינו)וחיובא הקהלה ראשי על
הדרגה מקרבינו. המקשים וגם כאלו קושיות
ושמחים ששים מאנ"ש ההמון סתם של השלישית
מ'האט השם ברוך ואומרים לעבעדיג מ'איז שב"ה
מיט עהם ס'קומט וואס קאשויער דעם געגעבען
שזהו לאמר ומוסיפין זאכען פרומע זיינע אלע

דשמ זהסייעתא בדרך הולך שהמלחמה יא
שליט"א ורבינו הבשר אוסר (להבדיל)שהקאשויער

ביניהם אף ומ"מ צרות, הי' בהיפך הי' אם כי מתיר
ממה שמפחדין הבשר מלאכול שנמנעים יש
ולמדו חלב שיש ולייטנער הקאשויער שאמר

מיתה, בא חלב שעל גולם)בילדותם מה(עולם וא"כ 
לצרה. לו

הנ"ל
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