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ֵחלב יצה"ר
חלק ו

חי'דער אדם)דאזיגער געווען(בצורת מתבל האט
ליצנות די מיט העפט ּפאשקעווילען זיין
די פון מכתבים די צו ברענגט ער .ש.צ.ב ובדחנות,
זייערע אויף מעיד אליין זענען וואס רבנים
איז ניקור דער אז השגחה געבען זיי וואו סטאר'ס
מהרהר איז וואס דער אז און הכשרות בתכלית
"כמעט איז השגחה געבען זיי וואו סטאר א אויף

השכינה" אחרי מהרהר?כמעט פארוואס איר (ווייסט
המכשיר, רב אויפן גראד געווען מהרהר נישט האט איר ווייל
דעם נאך מהרהר איר זענט טאמער איז סטאר, זיין אויף נאר

(עפ"ל) ממש השכינה אחרי מהרהר איר זענט המכשיר אזוירב
מ"ה). דף זעה ,אליין המכשיר רב דער מעיד איז

דעראין אז זייפן דער ווייטער שרייבט מ"ח דף
ירושלימער אז דערמאנט ווערט עס ווי ספר
א רב א איז דיסקין מהרי"ל פון מקובל איז ניקור
מען ווען חו"ל פון ויר"ש ת"ח א מנקר א און ,ציוני
דאס ער האט ספר דעם געוויזען אים האט
אויסגעשריגען און ערד דער אויף געווארפען
וועגן אּפיקורסים. פון ראי' קיין נישט ברענגט
דער ווער ארויסשרייבען נישט מען וויל הרב כבוד
ער איז וואך פארגאנגענע די ווייל איז, מנקר
גרויס ארויסגעוויזען און בוטשער א אין געוועהן
ווילען ספר דעם וועגן נאר ניקור. אין הארצות עם
ביי האט א"שליט לייטנער הגר"א אז זאגען מיר
דערמאנט תשמ"ג תשרי קאנווענשען רבנים די
און הירושלמי, הניקור תורת ספר דאזיגען דעם
אלע און זיין, צו מקיל דארט פון ראי' א געברענגט
,געזעסען דארט זענען סאטמאר פון קנאים
קיינער און מנקר אויבענדערמאנטער דער בתוכם
אגב  אנגערופען נישט ווארט קיין זיך האט
אלע ווייסען דעם חוץ אז באטאנען מיר ווילען
דינו מבית איש מפי איש בקבלה המנקרים זקני
זצ"ל סאלאנט ומהר"ש זצ"ל דיסקין מהרי"ל פון

איז היינט טוען חרדים די וואס ניקור דער אז
ראי'. אינו שמענו ולא זיי פון בקבלה

אפילואין ווייטער, כזבן דער שרייבט מ"ח דף
וקדוש גאון דער אז געבען נאך זאל מען
א"י ניקור איינגעפירט האט זצ"ל דיסקין מהרי"ל

א ספק גרויסער א נאך היינטיגעבלייבט די ויב 
איז עס ווייל ניקור דעם נאך געדענקען מנקרים
נישט מען האט יאר 10 איבער אז ידוע
די זיך פרעגט יעצט א"י, אין בהמות גע'שחט'ן
,יאר 10 אין פארגעסען מען האט א"י אין קשיא
טיטולירט איז ער וואס שליט"א ... הרה"ג און
הלכה ניקור בעניני גדול מומחה געווארען
ניקור אויף המשגיחים ראש און למעשה
נישט נאך איז עס אז געווען מפרסם האט מען אנטשולדיגט)

השגחה) קיין נישטדא יאר 30 שוין האט ער און 
משגיח זיין צו באגלייבט איז ער געווען מנקר

געשעפטען?. צענדליגע איבער ראשי

געשלאסעןצווייטענס געווען איז אונגארן אין
ער פארדרייט וואס יאר 7 שחיטה די

ניקור. אונגארישען דא מאכט מען אז קאּפ א

ציבורדער גרויסער א כאלו בלבול א מאכט זייפן
שחיטת פון פלייש נוצען אנגעהויבען האט
דאס חלב אויף ערעור דעם צוליב וריקים קלים
האבען דרובא רובא ווייל המוח בלבול א נאר איז
צווייטענס .פלייש עסען אויפגעהערט אינגאנצען
פאר געווען גורם האט וואס גורם אמת'דיגער דער
חברה דער איז נו"ט עסען צו מענטשען טייל
געווען מתקן מען וואלט זכינו אילו ווייל "מקמק"
נישט וואלט עס און ומיד תיכף ּפראבלעמען אלע
דער אויף ארויסצוגיין געלעגענהייט קיין געהאט
"מקמק" חברת די און זכינו שלא עכשיו גאס,
היתירים מיני כל מיט מעקען אנגעהויבען האבען
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די איז יעדען, אויף שוועבעל און פעך גיסענדיג
דער און וועלט, פרייע די אין אריבערגעפירט זאך

זיי!!!! אויף ליגט אחריות
נאךדעם פון שרייבער דעם לויט טענה, א 

האקט וואס איינער דא איז ּפאשקעוויל,
שחיטה חרדישע די אויף קולות קולי 30מיט שוין)

מען אז דרשות זיינע אלע ביי גדול צדיק דער שרייט יאר
דעם וועגן און יאר, 30 ודם חלב נו"ט מיט אן שוין זיך ּפטשטא

אויס) אזוי היינט מען .זעהט 

באשלאסעןלעצטענס "מקמק" חברת די האט
צו אונטער בריף א פעלשען צו
וואס מקאשוי הרב פון נאמען מיט'ן שרייבען
צוריק ציהט ער אז ווערען אויסגעטייטשט דארף
שפעטער טעג געציילטע בלויז טענות, זיינע פון
פון קהלה די דורך געווארען געמאלדען איז
נישט זיך האט שליט"א מקאשוי הרב אז קאשוי,
האט חיזוק אסאך אדרבה השערה, כחוט געבויגען
אידען ערליכע אמת'דיגע פון באקומען ער
פאר קאמּפ זיין מיט אנצוגיין הישן הדור משרידי

כשרות. אמת'דיגער
אפיציעלעבקרוב א ערשיינען מסתמא ער וועט

די פון אנווייזונגען די לויט בלאט תורה
די האבען וועלען ספר יודעי אלע "מקמק" חברה
וויכטיגען דעם אין נעמען צו אנטייל מעגליכקייט
אז הפוסקים מדברי ווייזען איבער פון פראיעקט
יעדע אין במנהג, תלוי נאר איז דאורייתא חלב
וויל ער וואס טוהן צו בארעכטיג איז איינער
אונגארישען טוט ער אז זאגען זאל ער בתנאי
נשיאות צו זיין זוכה ער וועט זה בזכות און ,ניקור
האבען אין פענסטער הויכע די פון חן
יומו יבא כאשר זיין לגדולה עולה אויסזיכטען
נעשה לישראל המיצר "כל שנאמר מה לקיים
אדם אין" חז"ל מאמר באקאנטער די אין "ראש

מלמטה". רשע נעשה
איךמורי וויל בריף מיין פון שלוס צום ורבותי

אמת דער געפילען מיינע אויסדריקען
אפילו מען קען דאס שקר מיט'ן זיך שלאגט
זיך היט שרייט אמת דער הענט, די מיט טאפען
אייך סכנה אין שטעלען וואס זאכען עסען פון
אריינברענגען פון זיך היט געזונט, הויז אייער מיט
פון דורות אפ פירען וואס זאכען שטוב אין
זיך היט אסימילציע צו ברענגען און וועג אידישען
נידערטרעכטיגע פון פארפירען לאזען נישט פון
פארברעכעריי בארבארישע שווינדלערישע
זייט דת, דעם הונטער גראבען וואס פלענער

אייער אויף געזונט, אייער אויף שומר א אליין
אידישקייט. אייער אויף אין לעבען

גרינבערגער שלמה
מנירעדהייז
יצ"ו ברוקלין חו"פ

תשמ"ג חור בתחלת בחוצות נתפרס

מסיגוטסאטמאר, הרב של הדרשה נגד להשיב שיש (התשובות
יותר) קטנות באותיות בהערות, למטה נדפס

בס"ד

אדמו"ר מכ"ק קודש דברות
שליט"א מסיגעט-סאטמער
תשמ"ג סוכות דחוה"מ ב' ביום שדרש מה

חלקיםדא געברענגט הסברים)ווערט מיט)די פון 
האט ער וואס א"שליט רב פון דרשה
דעם וועגן תשמ"ג סוכות דחוה"מ ב' געהאלטען
פון ליינערס די בעטען מיר  חלב. פון ּפראבלעם
די אין זיין מדקדק זייער זאלין צעטיל דעם

 שליט"א רב פון ווערווערטער זעהן מען וועט
גערעכט. באמת איז

ווייסטוז"ל: איר ענין, איין זאגען איך וויל יעצט
רעדען וויל איך וואס וועגן מסתמא דאך
זאל איך צו גע'ישוב'ט זייער מיך האב איך און
אז מסקנה דער צו געקימען בין איך און רעדען

...זאגען מוז איך
פראבירעןעס קענען אידן עולה, קיין נישט איז

...זיין מתקן זיי קענען אפשרמיינטא טאמער
מען טאמער ,נישט מען שטרויכעלט אמת מען
שלא לו נח ,לקנטר פשוט מ'מיינט שקר מיינט

לשמה... שלא תורה עכט איז דאס טאמערבנברא 
צוגעבונדען שנאה דא איז עס טאמער דא איז עס

...פאלען אריין מען מוז צו דעראג ברענגט ער 
האט ער אז זי"ע רב שיניווע פון מעשה
נישט איז עס ווייל רבנות די איבערגעלאזט

אמת... כולו נישטדגעווען איז עס ,שקר כולו כולו
א האבען עס קען אזוי ווי אמת, פיצל קיין דא
איז עס אז איבערגעצייגט מיך האב איך קיום.

...שקר הכולו

פארשידענעעס מנהגים וועגן זיך האנדעלט
אייניג נישט איז עס אונגארען, פון פלעצער

איבעראל... מנהגים די וגעווען

איןמנקרים די אז געזעהן מען האט היים דער
האט וואס רב א פון קבלה א האבען זאלען
דא ב"ה איז עס הלכות, די קען ער פארהערט, זיי

או)א ,זיי מתק מע קע אפשר פראבירע הייסט וואס
.מע רעדט אזוי עולה, קיי נישט איז עס

יודב) אזא אוי רעדע צו אזוי חוצפה די מע האט ווי
.מוראדיג איז עס  רב קאשויער דער ווי

לעבג) גאנצע זיי וואס רב סיגעטער דער  שמי שומו
דער אז זאגט ביזנעס מיט פארנומע געווע איז

שנאה. מיינט רב קאשויער
כולוד) יא רבנות זיינע מיינט רב סיגעטער דער או

אמת?
(הזיי וואס רב א אוי אזוי רעדע ער קע אזוי ווי

נישט או הש עבודת אוי געהארעוועט לעבע גאנצע
זי ער האט אזוי ווי או הכשרי או געלט אוי

איבערגעצייגט?
זיו) האנדעלט ראבלע די אז זאגט רב סיגעטער דער

נישט איז עס מקומות, פארשידענע מיט מנהגי וועג
דא איז עס אז שו"ע אי מפורשות הלכות זענע זיי אמת,

סמיכה... האבען וואס היים דער פין מנקריםזביי 
1015 פאר נאך פארגעזעהן איך האב שוחטים די
איך האב שוחט, א אן דערזעהן זיך מוועט אז יאר
אויסלערנען זיך זאלען זיי יונגעלייט געזעהן
געשטעלט אהער מהאט ב"ה און שחיטה

עסחשוחטים... אז געוואוסט נישט קיינער מהאט
עּפעס... טוהןטפעלט אויך מען דארף זעלבער די

...ניקור אויסלערנען,יביי זיך זאלען יונגעלייט
דארף מען אז גערעדט לאנג דאס שוין האבען מיר

...טאהן אי"ה דאס מ'וועט טוהן, שובהיאצו שבת 
די ן'אסר גייט קאשוי אז זאגען געקומען מען איז
מיט גייט וואס געוואוסט נישט האב איך ,פלייש
אין רבנים דא איז עס סוף כל סוף  פאר עם
דור דור איז עס רבנים פיינע גאנץ וויליאמסבורג

...רעדען צו וועמען מיט דא איז עס יבודורשיו, 
שוין חלב מ'עסט אז אזוי געווען וואלט עס אויב
אויפשטעלען געקענט נישט מען וואלט יאר 30

...דור אזאיגשליח א איבערגעשיקט האב איך 
...גליק ר'ידיצחק געפרעגט עם האט קשיא די

האט געזאגט, נישט דאס האסטו פארוואס מנשה
איז עס ברויגעז איז ער תירוץ א געזאגט ער
מ'האט און געזאגט האט ער וואס זאכען געווען
גייט ער אז געווען מיישב ער האט געפאלגט נישט

...אלייןנישטטו האב איך אמת דעם זאגען וויל איך 
...דערינען דא איז עס אז געהאלטעןטזאז זעהט מ' 

...שקר אויף געבויט איז סיסטעם זייעראזאיז
נישט האב איך רב קאשויער פון שנאה

פוןיחגעגלייכט... ענין די אז איינפירען וויל איך
עס און שחיטה, ווי אזוי פונקט זיין, זאל ווי ניקור

ולדורות... מיד לדורות, זיין יו"טיטזאל פאר יעצט
איך רב, קאשויער פון בריעף א מיר מען ברענגט
דעם נעמען צו איבער געהאט בדעה נישט האב

...נייגעריג נישט בין איך אזאכבריעף האב איך
געהערט... נישט דעםכאצוגאנג געעפענט האב איך

אזוי דא איז עס זאגען נישט אייך קען איך בריעף,
...זאגען גארנישט אייך קען איך רשעות, איךכבפיל 

זיכער ביןבריעף דעם אונטערגעשריבען האט ער
אזא שרייבען געקענט נישט האט ער אבער 

...מאשין די אויף טייּפן צו אּפ מכתבכג 
האטעס ער מעשה, גאנצע די נישט שטימט

ער און פרייטאג אפגערעדט מיר מיט
נישט ער איז פארוואס אויכעט דאס שרייבט
ייטב בקהל אויסגערופען מ'האט ווייל געקומען
פריעדמאן הדיין הכריז אזוי שרייבט ער לב,
הנמכר שהבשר אלפים במעמד יי"ל קהל בבהמ"ד

די זענע בוטשערס היינטיגע די ,ודרבנ דאורייתא חלב
ניקור, פו אומנות די נישט קענע זיי או ,אליי מנקרי
,מנהגי וועג געווע נאר וואלט ראבלע די אויב או
אסיפות געמאכט או גערידערט אזוי נישט מע וואלט
די פארעכטע וויל רבני די ,מנהגי וועג אסיפות או
וויל זיי או פראבלעמע אליי האבע זיי נאר ראבלע
איז עס אז וויס זאל עול דער אז אופ בשו נישט

.יארע אלע חלב דא געווע
דאז) מנקרי בוטשערס)די קבלה(די קיי נישט האבע 

פארהערט. נישט זיי האט קיינער או ניקור אוי
(כללח פארזארגט דעמאל האט רב סיגעטער

ישראל???

דע?ט) מיט ער מיינט וואס
דאסי) מע האט פארוואס טוה צו דאס דאר מע אויב

יעצט? ביז געטוה נישט

(יא.פארענטפערע צו זי ראבירט רב סיגעטער
צויב) וועמע מיט דא נישט איז עס ליידער ליידער

דע ווייסט רבני די מיט באקאנט איז עס ווער ,רעדע
אמת.

דאיג) איז פארוואס פארשטיי ליידער מע קע יעצט
או אסורות, מאכלות די וועג נאר צרות, פיל אזוי היינט
מענטשע רוב פאר זיי מסביר נישט קע מע פארוואס
גיי נישט טארע פרויע די אז למשל עניני יודישקייט
זאקע דארכזיכטיגער או מלבושי פריצות'דיגע מיט
,עניני די צו צו נישט זי הערע עול רוב ,וכדומה
תירוצי ,היתרי מ'האט ,זי מ'פארענטפערט אדער
הערצער או קע אלע די ווייל נאר איז דאס ,וכדומה

אסורות. מאכלות מיט פארשטאפט זענע

הרבנייד) התאחדות די פו הבית בעל או פירער די
מכתב. יענער געווע מזיי האט או

אזויטו) האסטו" "פארוואס ער זאגט רב קאשויער פאר
געווע איז רב קאשויער או  יונגעל. א צו רעדט ער ווי

טיעט רעדע צו וועמע מיט דא נישט איז עס אז גירעכט
פרשה די צייט אלאנגער שוי זי שלעפט עס ,אליי מע
געקענט גארנישט האט רב קאשויער דער או חלב פו
נאס נישט זי וויל קיינער ,רבני די ביי אויספירע

הענט. די מאכע
נישטטז) או האלט, ער אזוי ווי טוהט רב סיגיטער דער

זיי מיט פארשטייט ער אזוי ווי ,טוה צו דאר מע וואס
ער. טוהט קא

שקר.סייז) איז סיסטע וועמענס זיי ד קע רב געטער

(דאסיח אז גוט גאנ ווייסט רב קאשויער קע עס ווער
שנאה. פו מדה די פו ווייט זייער איז ער אמת נישט איז

דייט) ווי אזוי זיי זאל ניקור די אז ער מיינט וואס
אוי הכשר א געגעבע האט רב סיגוטער  שחיטה?
יעדער או לאנג יארע פלייש מארטמיל וויינשטאק
נישט איז שחיטה די אז ווייסט, או געוואוסט האט
רבני עטליכע גוט. נישט פשוט איז עס ,אויסגעהאלטע
זיי מ'האט או דע אי געטוה צוריק יאר ארא האבע
וויל רב סיגוטער או  לעב דע מיט געסטראשעט
אוי נאר מיד, גענוג נישט או ,ניקור אזא איינפירע

לדורות.

הרוח.כ) גסוח זיי איז דאס
(כאפארע געוואוינט, צו ער איז צוגאנג א פאר וואס צו

איז פארע מיאמי פי צוגאנג דע צו מיאמי, אי
צוגעוואוינט. נישט רב קאשויער

מיטכב) געטשעפעט מ'האט  רשעות דאס איז אוודאי
נישט מ'זאל אז מורא האט ער רשעות, עס איז ,כבוד זיי
געגעבע יארע אלע האט ער אז ווערע געוואר חלילה

פלייש. כשר נישט אוי הכשר א
געשריבעכג) נישט האט רב קאשויער אז ,איז 'ראי זיי

עטייא געקענט נישט דאס האט ער ווייל ,בריע דע
קע רב קאשויער אז נישט ווייסט ער ,מאשי די אוי
עס קע אנדערער איי או בריוו א שרייבע

???עטייא
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די איז יעדען, אויף שוועבעל און פעך גיסענדיג
דער און וועלט, פרייע די אין אריבערגעפירט זאך

זיי!!!! אויף ליגט אחריות
נאךדעם פון שרייבער דעם לויט טענה, א 

האקט וואס איינער דא איז ּפאשקעוויל,
שחיטה חרדישע די אויף קולות קולי 30מיט שוין)

מען אז דרשות זיינע אלע ביי גדול צדיק דער שרייט יאר
דעם וועגן און יאר, 30 ודם חלב נו"ט מיט אן שוין זיך ּפטשטא

אויס) אזוי היינט מען .זעהט 

באשלאסעןלעצטענס "מקמק" חברת די האט
צו אונטער בריף א פעלשען צו
וואס מקאשוי הרב פון נאמען מיט'ן שרייבען
צוריק ציהט ער אז ווערען אויסגעטייטשט דארף
שפעטער טעג געציילטע בלויז טענות, זיינע פון
פון קהלה די דורך געווארען געמאלדען איז
נישט זיך האט שליט"א מקאשוי הרב אז קאשוי,
האט חיזוק אסאך אדרבה השערה, כחוט געבויגען
אידען ערליכע אמת'דיגע פון באקומען ער
פאר קאמּפ זיין מיט אנצוגיין הישן הדור משרידי

כשרות. אמת'דיגער
אפיציעלעבקרוב א ערשיינען מסתמא ער וועט

די פון אנווייזונגען די לויט בלאט תורה
די האבען וועלען ספר יודעי אלע "מקמק" חברה
וויכטיגען דעם אין נעמען צו אנטייל מעגליכקייט
אז הפוסקים מדברי ווייזען איבער פון פראיעקט
יעדע אין במנהג, תלוי נאר איז דאורייתא חלב
וויל ער וואס טוהן צו בארעכטיג איז איינער
אונגארישען טוט ער אז זאגען זאל ער בתנאי
נשיאות צו זיין זוכה ער וועט זה בזכות און ,ניקור
האבען אין פענסטער הויכע די פון חן
יומו יבא כאשר זיין לגדולה עולה אויסזיכטען
נעשה לישראל המיצר "כל שנאמר מה לקיים
אדם אין" חז"ל מאמר באקאנטער די אין "ראש

מלמטה". רשע נעשה
איךמורי וויל בריף מיין פון שלוס צום ורבותי

אמת דער געפילען מיינע אויסדריקען
אפילו מען קען דאס שקר מיט'ן זיך שלאגט
זיך היט שרייט אמת דער הענט, די מיט טאפען
אייך סכנה אין שטעלען וואס זאכען עסען פון
אריינברענגען פון זיך היט געזונט, הויז אייער מיט
פון דורות אפ פירען וואס זאכען שטוב אין
זיך היט אסימילציע צו ברענגען און וועג אידישען
נידערטרעכטיגע פון פארפירען לאזען נישט פון
פארברעכעריי בארבארישע שווינדלערישע
זייט דת, דעם הונטער גראבען וואס פלענער

אייער אויף געזונט, אייער אויף שומר א אליין
אידישקייט. אייער אויף אין לעבען

גרינבערגער שלמה
מנירעדהייז
יצ"ו ברוקלין חו"פ

תשמ"ג חור בתחלת בחוצות נתפרס

מסיגוטסאטמאר, הרב של הדרשה נגד להשיב שיש (התשובות
יותר) קטנות באותיות בהערות, למטה נדפס

בס"ד

אדמו"ר מכ"ק קודש דברות
שליט"א מסיגעט-סאטמער
תשמ"ג סוכות דחוה"מ ב' ביום שדרש מה

חלקיםדא געברענגט הסברים)ווערט מיט)די פון 
האט ער וואס א"שליט רב פון דרשה
דעם וועגן תשמ"ג סוכות דחוה"מ ב' געהאלטען
פון ליינערס די בעטען מיר  חלב. פון ּפראבלעם
די אין זיין מדקדק זייער זאלין צעטיל דעם

 שליט"א רב פון ווערווערטער זעהן מען וועט
גערעכט. באמת איז

ווייסטוז"ל: איר ענין, איין זאגען איך וויל יעצט
רעדען וויל איך וואס וועגן מסתמא דאך
זאל איך צו גע'ישוב'ט זייער מיך האב איך און
אז מסקנה דער צו געקימען בין איך און רעדען

...זאגען מוז איך
פראבירעןעס קענען אידן עולה, קיין נישט איז

...זיין מתקן זיי קענען אפשרמיינטא טאמער
מען טאמער ,נישט מען שטרויכעלט אמת מען
שלא לו נח ,לקנטר פשוט מ'מיינט שקר מיינט

לשמה... שלא תורה עכט איז דאס טאמערבנברא 
צוגעבונדען שנאה דא איז עס טאמער דא איז עס

...פאלען אריין מען מוז צו דעראג ברענגט ער 
האט ער אז זי"ע רב שיניווע פון מעשה
נישט איז עס ווייל רבנות די איבערגעלאזט

אמת... כולו נישטדגעווען איז עס ,שקר כולו כולו
א האבען עס קען אזוי ווי אמת, פיצל קיין דא
איז עס אז איבערגעצייגט מיך האב איך קיום.

...שקר הכולו

פארשידענעעס מנהגים וועגן זיך האנדעלט
אייניג נישט איז עס אונגארען, פון פלעצער

איבעראל... מנהגים די וגעווען

איןמנקרים די אז געזעהן מען האט היים דער
האט וואס רב א פון קבלה א האבען זאלען
דא ב"ה איז עס הלכות, די קען ער פארהערט, זיי

או)א ,זיי מתק מע קע אפשר פראבירע הייסט וואס
.מע רעדט אזוי עולה, קיי נישט איז עס

יודב) אזא אוי רעדע צו אזוי חוצפה די מע האט ווי
.מוראדיג איז עס  רב קאשויער דער ווי

לעבג) גאנצע זיי וואס רב סיגעטער דער  שמי שומו
דער אז זאגט ביזנעס מיט פארנומע געווע איז

שנאה. מיינט רב קאשויער
כולוד) יא רבנות זיינע מיינט רב סיגעטער דער או

אמת?
(הזיי וואס רב א אוי אזוי רעדע ער קע אזוי ווי

נישט או הש עבודת אוי געהארעוועט לעבע גאנצע
זי ער האט אזוי ווי או הכשרי או געלט אוי

איבערגעצייגט?
זיו) האנדעלט ראבלע די אז זאגט רב סיגעטער דער

נישט איז עס מקומות, פארשידענע מיט מנהגי וועג
דא איז עס אז שו"ע אי מפורשות הלכות זענע זיי אמת,

סמיכה... האבען וואס היים דער פין מנקריםזביי 
1015 פאר נאך פארגעזעהן איך האב שוחטים די
איך האב שוחט, א אן דערזעהן זיך מוועט אז יאר
אויסלערנען זיך זאלען זיי יונגעלייט געזעהן
געשטעלט אהער מהאט ב"ה און שחיטה

עסחשוחטים... אז געוואוסט נישט קיינער מהאט
עּפעס... טוהןטפעלט אויך מען דארף זעלבער די

...ניקור אויסלערנען,יביי זיך זאלען יונגעלייט
דארף מען אז גערעדט לאנג דאס שוין האבען מיר

...טאהן אי"ה דאס מ'וועט טוהן, שובהיאצו שבת 
די ן'אסר גייט קאשוי אז זאגען געקומען מען איז
מיט גייט וואס געוואוסט נישט האב איך ,פלייש
אין רבנים דא איז עס סוף כל סוף  פאר עם
דור דור איז עס רבנים פיינע גאנץ וויליאמסבורג

...רעדען צו וועמען מיט דא איז עס יבודורשיו, 
שוין חלב מ'עסט אז אזוי געווען וואלט עס אויב
אויפשטעלען געקענט נישט מען וואלט יאר 30

...דור אזאיגשליח א איבערגעשיקט האב איך 
...גליק ר'ידיצחק געפרעגט עם האט קשיא די

האט געזאגט, נישט דאס האסטו פארוואס מנשה
איז עס ברויגעז איז ער תירוץ א געזאגט ער
מ'האט און געזאגט האט ער וואס זאכען געווען
גייט ער אז געווען מיישב ער האט געפאלגט נישט

...אלייןנישטטו האב איך אמת דעם זאגען וויל איך 
...דערינען דא איז עס אז געהאלטעןטזאז זעהט מ' 

...שקר אויף געבויט איז סיסטעם זייעראזאיז
נישט האב איך רב קאשויער פון שנאה

פוןיחגעגלייכט... ענין די אז איינפירען וויל איך
עס און שחיטה, ווי אזוי פונקט זיין, זאל ווי ניקור

ולדורות... מיד לדורות, זיין יו"טיטזאל פאר יעצט
איך רב, קאשויער פון בריעף א מיר מען ברענגט
דעם נעמען צו איבער געהאט בדעה נישט האב

...נייגעריג נישט בין איך אזאכבריעף האב איך
געהערט... נישט דעםכאצוגאנג געעפענט האב איך

אזוי דא איז עס זאגען נישט אייך קען איך בריעף,
...זאגען גארנישט אייך קען איך רשעות, איךכבפיל 

זיכער ביןבריעף דעם אונטערגעשריבען האט ער
אזא שרייבען געקענט נישט האט ער אבער 

...מאשין די אויף טייּפן צו אּפ מכתבכג 
האטעס ער מעשה, גאנצע די נישט שטימט

ער און פרייטאג אפגערעדט מיר מיט
נישט ער איז פארוואס אויכעט דאס שרייבט
ייטב בקהל אויסגערופען מ'האט ווייל געקומען
פריעדמאן הדיין הכריז אזוי שרייבט ער לב,
הנמכר שהבשר אלפים במעמד יי"ל קהל בבהמ"ד

די זענע בוטשערס היינטיגע די ,ודרבנ דאורייתא חלב
ניקור, פו אומנות די נישט קענע זיי או ,אליי מנקרי
,מנהגי וועג געווע נאר וואלט ראבלע די אויב או
אסיפות געמאכט או גערידערט אזוי נישט מע וואלט
די פארעכטע וויל רבני די ,מנהגי וועג אסיפות או
וויל זיי או פראבלעמע אליי האבע זיי נאר ראבלע
איז עס אז וויס זאל עול דער אז אופ בשו נישט

.יארע אלע חלב דא געווע
דאז) מנקרי בוטשערס)די קבלה(די קיי נישט האבע 

פארהערט. נישט זיי האט קיינער או ניקור אוי
(כללח פארזארגט דעמאל האט רב סיגעטער

ישראל???

דע?ט) מיט ער מיינט וואס
דאסי) מע האט פארוואס טוה צו דאס דאר מע אויב

יעצט? ביז געטוה נישט

(יא.פארענטפערע צו זי ראבירט רב סיגעטער
צויב) וועמע מיט דא נישט איז עס ליידער ליידער

דע ווייסט רבני די מיט באקאנט איז עס ווער ,רעדע
אמת.

דאיג) איז פארוואס פארשטיי ליידער מע קע יעצט
או אסורות, מאכלות די וועג נאר צרות, פיל אזוי היינט
מענטשע רוב פאר זיי מסביר נישט קע מע פארוואס
גיי נישט טארע פרויע די אז למשל עניני יודישקייט
זאקע דארכזיכטיגער או מלבושי פריצות'דיגע מיט
,עניני די צו צו נישט זי הערע עול רוב ,וכדומה
תירוצי ,היתרי מ'האט ,זי מ'פארענטפערט אדער
הערצער או קע אלע די ווייל נאר איז דאס ,וכדומה

אסורות. מאכלות מיט פארשטאפט זענע

הרבנייד) התאחדות די פו הבית בעל או פירער די
מכתב. יענער געווע מזיי האט או

אזויטו) האסטו" "פארוואס ער זאגט רב קאשויער פאר
געווע איז רב קאשויער או  יונגעל. א צו רעדט ער ווי

טיעט רעדע צו וועמע מיט דא נישט איז עס אז גירעכט
פרשה די צייט אלאנגער שוי זי שלעפט עס ,אליי מע
געקענט גארנישט האט רב קאשויער דער או חלב פו
נאס נישט זי וויל קיינער ,רבני די ביי אויספירע

הענט. די מאכע
נישטטז) או האלט, ער אזוי ווי טוהט רב סיגיטער דער

זיי מיט פארשטייט ער אזוי ווי ,טוה צו דאר מע וואס
ער. טוהט קא

שקר.סייז) איז סיסטע וועמענס זיי ד קע רב געטער

(דאסיח אז גוט גאנ ווייסט רב קאשויער קע עס ווער
שנאה. פו מדה די פו ווייט זייער איז ער אמת נישט איז

דייט) ווי אזוי זיי זאל ניקור די אז ער מיינט וואס
אוי הכשר א געגעבע האט רב סיגוטער  שחיטה?
יעדער או לאנג יארע פלייש מארטמיל וויינשטאק
נישט איז שחיטה די אז ווייסט, או געוואוסט האט
רבני עטליכע גוט. נישט פשוט איז עס ,אויסגעהאלטע
זיי מ'האט או דע אי געטוה צוריק יאר ארא האבע
וויל רב סיגוטער או  לעב דע מיט געסטראשעט
אוי נאר מיד, גענוג נישט או ,ניקור אזא איינפירע

לדורות.

הרוח.כ) גסוח זיי איז דאס
(כאפארע געוואוינט, צו ער איז צוגאנג א פאר וואס צו

איז פארע מיאמי פי צוגאנג דע צו מיאמי, אי
צוגעוואוינט. נישט רב קאשויער

מיטכב) געטשעפעט מ'האט  רשעות דאס איז אוודאי
נישט מ'זאל אז מורא האט ער רשעות, עס איז ,כבוד זיי
געגעבע יארע אלע האט ער אז ווערע געוואר חלילה

פלייש. כשר נישט אוי הכשר א
געשריבעכג) נישט האט רב קאשויער אז ,איז 'ראי זיי

עטייא געקענט נישט דאס האט ער ווייל ,בריע דע
קע רב קאשויער אז נישט ווייסט ער ,מאשי די אוי
עס קע אנדערער איי או בריוו א שרייבע

???עטייא
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הוא בוויליאמסבורג דסאטמאר יי"ל של במקולין
כי זו שמועה על ונשתוממתי פקפוק בלי כשר
שהסכמנו אחרי הדברים הפירוש מהו באה,
והי' טוב שהכל מכריזים פתאום ולבאר, להתאסף

סתומה... כחידה כדבעיני

בריעףעס דער אז אזוי שרייבט ער קלאר איז
וועלט. גאנצע די פאר ארויס ווילכהגייט ער 

דא האבען מיר וואס אלעס זיין עוקר ממש
גאנצע די אין נאר דא נאר נישט און געטוהן

...גיין וועט בריעף די ווי כווועלט

בש"קכד) בזה"ל שרייבט בריוו דע אי רב קאשויער
הגאו בש שליט"א דסאטמאר הדיי הג' אלי בא אחצ"ה

לשא שליט"א דסאטמאר להצדיק"הנ המכתב אודות ול
עיה"כ ליל במוצש"ק וכו' הוא כאשר האמת לו והגדתי
ממני דורש שהוא בטעלעפא דסאטמאר הגה"צ קרא
בחצי תומ"י לו ג יראו הבשר לי שהראו אנשי שאות
הנמנע מ הי' שזה מאחר מצאו, מה בעצמו שיראה הלילה
שלוחי אליו לשלוח למחר שאשתדל לו אמרתי
'והי ונוכחת כל את לו לבאר היטב העני בכל הבקיאי
מאדווארי הרב ג ש שיהיו רוצה כי ואמר בדבר מרוצה
קרא הלילה באותה אח"כ שליט"א, ממאנטעווידעא והרב
שליט"א מסאטמאר הגה"צ בשליחות מאודווארי הרב
כנ"ל לדבר יתאספו שאז יוה"כ למחרת נקבע והדבר
באו יוה"כ למוצאי עד בדבר שמעתי לא יוה"כ עד ומאז

הדיי הכריז שביוה"כ לי וכו'(פ"מ)והגידו בבהמד"ר
איז עס ווער זאגע יעצט זאל עול חשובער דער ...עכ"ל

גערעכט!!!
(דיכה פי ענדע די ביי קלאר שרייבט רב קאשויער

דע צייגע צו נישט רב סיגיטער בעט ער אז בריע
רב סיגיטער קע אזוי ווי נישט, קיינע פאר בריע
גאנצע די פאר ארויס גייט בריע די אז זא אזא זאגע

וועלט.
אויסכו) וועט יעדער אז מורא האט רב סיגעטער

ער האט פארוואס דיג'שאלה איז פלייש זיי אז געפונע
שוי איז עס אמת דע אוי זיי צו מודה מורא אבער
די או ישראל כלל ביי זאכע אזעלכע געשעה ליידער
.געווע מתק דאס האבע או געווע מודה האבע רבני

!!!מתק זייט או האמת על מודה זייט

אלבום הגדול בעולםאלבום הגדול בעולם
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