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ֵחלב יצה"ר
חלק ח

אטארטיקאווער"שליט דארב איז עס וז"ל 
,זאכען צוויי האנדלען צו
אלטע די ביי בלייבען מ'זאל צו בכלל ערשטענס
אז בפרטיות און ,שינויים מאכען אדער מנהגים
מ'זאל השגחה... א אן סטאר בוטשער שום קיין
למשל וכו' קורא קול שטרענגער א געבען ארויס
המדרש בית אין מיר ביי בוטשערס, דא איז עס
א אן בוטשער א ער ווערט פלוצלונג אליין
פון געדארפט מען וואלט גארנישט אן און השגחה
אויסרוף שארפע א מיט ארויסקומען אסיפה דעם
קיין פארקויפען נישט מען טאר השגחה א אן אז
א ווי אזוי פארהערען צו זעהן מ'זאל און ,פלייש

וכו'. .פראבלעמען די וועגן מעןשוחט, זעהט דא)
און שינויים וועגן ווייל פראבלעמען דא איז עס אז קלאר
א און קורא קול שטרענגער קיין נישט נאך מען מאכט מנהגים

אויסרוף) שארפע.
שליט"אמאנטעווידעא'ר גאסרב דער אין  

לעצטענט זיך האט
זאך א ווייל ּפאשקעווילן שיעור א אן פארשפרייט
ּפאשקעוויל א איז אבסענדער איין אן קומט וואס
מען קען רבנים די צו אז מיינען אוודאי מען וועט
דער קודם מען מוז נאר רעדען נישט אנדערש
,ּפאשקעווילען מיט מאכען פול וועלט גאנצער

.צוזאם זיך מען קומט דעם פירסחנאך אדער דריי 
מלאכי דער געווען דא איז דא, שוין איז צוריק יאר

בריזעל'ס זלמן ר' איז צוריק יאר האלב אנדער וכו'
מ'זאל חלב, מ'עסט אז מיר צו געקומען איידים
געזאגט עם האב איך וועלט, דער קערען איבער
מען וועט שפעזען די ,י"א פון מנקר א נעמטס

רעדען לאמיר און שטעלען דערסטצוזאמען 
פאר בריעף א געשיקט אריין האט רב סקווערער
אין זיך האט עס ווי אזוי אז גדולה אסיפה דער
האט ער און א"י פון מנקר א באזעצט מאנסי

געוויסער א קצבים די ביי דארט זאךגעטראפען 
געכאּפט נישט זיך מ'האט שויןעוואס מ'האט 

תיקון א מאכען מ'זאל אז דעם פון אזעאגערעדט
אין ווי אזוי ,פנים חלק צום אז אמאהל זיך טרעפט
און יוד, א נישט גוי א דאס שניידט דערויסען
ביז הפנים חלק דעם שניידען מען דארף לכתחילה
נאך מ'לאסט אז אמאל זיך טרעפט טבור צום
זיך האבען וואס קצבים געווען איז עס ,אביסעל
געווען איז אזוי דעם, אויף געכאּפט נישט

בריעף אין דארטעבגעשריבען בין איך
מיר האט ער און סקווער קיין אראפגעפארען
צוויי קומען אריין אמאהל קען עס אז געוויזען
וואס קצבים דא איז עס און אינטשעס דריי אדער

פון. דער נישט אייןעגווייסען געמאכט האט'מ
ענין דעם אין ווערען צו קלאר תמוז אין עדאסיפה 

פון אסיפה די ביי געווארען נתברר איז זאך א נאך
אזוי איז זאך דער סוף, כל סוף אז מנקרים עהדי 

(דערסח מיט רעדע נישט מ'קע אז אמת איז עס
געווע מודה האט אליי רב מאנטאווידיע די או ,רבני
דע מיט ער וואס קורא קול דע מיט דע צו

געמאכט. האבע רב אודוואריער
מנקריסט) די פארוואס אמת דע ווייסט עול דער

.געקומע נישט זענע א"י פו

(פשוטע מיינט ער נישט!!! אוודאי ער? מיינט מנהגי
חלב.

(חלב.עא דא איז עס אז קלאר איז
מאל.עב) מעהרערע ליידער זי טרעפט עס
דא.עג) גאנצ אי זענע קצבי וויפיל
שויעד) האבע רבני די אז קלאר מע זעהט דע פו

ממילא פריער, חדשי עטליכע הפחות לכל געוואוסט
נישט מ'האט אז שעטער רב סיגעטער שרייט וואס

געוואוסט?
(ווערטער.עה לייטנער'ס אברה ר' אי מדקדק זייט
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,יאר 30 לעצטער דער אז ,ניקור פון ענין דאס
זיין מודה אליין לאמירגעוועןעו איז עס ביז אז 

נישט מען האט כלל בדרך התעוררות... אביסעל
אלע די און ,ניקור פון ענין דער געוואוסט
דאך מ'קען סדר דער געווען איז אזוי ...מנקרים
איין זיך האט ניקור, לערנען רב א צן גיין נישט

,צווייטען ביים געלערנט מנקרהאטעז ממילא איז
זאכען פארשידענד אויסקומען האבעחגעקענט איך

זאכען געוויסע וואס מנקרים געטראפען אליין
אליין איך האב דאס געהאפט. נישט זיי האבען
עטליכער מיין איך מנקרים, עטליכער געטראפען

קצבים די ּפטעטפוןגעכא נישט זיך האבען זיי וואס
אזוי טבור, נאכען דארטען אביסעל צו מ'לאזט אז
געגאנגען נישט איז עס אז געזאגט האבען מיר ווי
לימוד. דעם רבנים, קיין פון השגחה די פאונטער

בערגער מענדל אז זאגט רב ווינער האטפא[דער 
אריין נישט מאל קיין איז עס אז געזאגט עם
פאר זאגט אברהם ר' און וויינשטאק, צו געקומען

אזוי] נישט איז עס אז דאספבעם הייסט דא 
צו איז סוף צום דארט און ,טענדערליין גראבער
חלב איז דאס און חלב שטיקעל א געטשעפעט
פנחס גבעת אין און דאורייתא חלב הדעות לכל
געווען איז אונגארן אין ,דערמאנט נישט עס איז
האלט גענוצט, נישט דאס מ'האט אז סדר דער
אזעלכע פון סיבה דער געווען איז דאס אז איך
געוויינטלעך ווייל דערפון, נישט ווייסען וואס

ספר דעם געלערענט האבען מנקרים פגאונזערע 
אז פנחס גבעת אין דעמאנט נישט איז אויך און
האט חלב דער נעמען אראפ מען דארף כבד פון
זיך האבען זיי וואס ,אזעלכע געטראפען אויך זיך

געכאפט נישט דעם אויףפד.
מעןדאס האט ,זומער דער פאר געווען איז 

איין עּפעס זוכען וועט'מ אז געטראכט

איין אין זאך ארבים'דיקע א נישט דאך קען'מ עצה
ערליידיגען טאגאיןפה שרייבען זיי וואס דאס

איז הניקור סדר דער אז כלל בדרך אז ירושלים
נישט האט דאס אז געהאלטען איך האב גוט נישט

מקור קייןאוןפו א"י פון געקומען צוריק בין איך .
זענען פראבלעמען פאר די אז געוואוסט מ'האט
עס עכ"פ אבער דעם פון געוואוסט מ'האט ,דא
דער אז אזוי, ברעננט וואס זאך אזא נישט איז
אויסגעהאלטען שיטות אסאך לויט עכ"פ איז סדר

יו"ט נאך צייט אויךפזאיז מען האט דאס און 
קיין דא נישט איז עס אז דעם מחמת אז געזעהן

ז קען מנקרים די פאר מנקריםקבלה געוויסער יין
אין נישט זיי ווייסען אפשר זאכען געוויסער וואס
אז שרייען גיין תיכף מ'דארף וואס אזאך נישט עס

וועלט עק איז תיכףפחעס ּפלאן א געהאט מ'האט
זעצען. אוועק זיך מען וועט יו"ט האבפטנאך איך 

גוט איז סדר דער אז געצייגט איבער צמיך

המשגיחים רבנים די אויף זיך מען צאפארלאזט 
רבנים די און גוט איז סדר דער אז געווענטלעך
זיך מען קען כשר איז עס אז זאגען המשגיחים

.טעלעפאן(???)פארלאזען באקומען האב איך . 
איך פארוואס צוויי נישט און איינס נישט קאלס
אין ווי אזוי טוהן נישט מוז איך ,שטיל שווייג
געטראפען מ'האט אז מיך מ'רופט ירושלים,
מען האט טענדערליין גראבער דער אויף ,פלייש
איך יענס, געטראפען האט מען דעס, געטראפען
קען איך געטראפען האסט דו וואס נישט ווייס
טרעפט מען וואס אויף אחראי בעל קיין זיין נישט
און מענטש א קומען זאל עס אז בעט איך נאר
ער אז זאגען און פלייש שטיקעל דער ברענגען
צו גרייט איך בין דא און דא געקויפט דאס האט

טוהן וויל איך און המכשיר, רב דער צו צבגיין

אשטיקעל יוד א געברענגט מיר האט פריער

מודהעו) איז ער וואס אברה ר' פאר דאנק א קומט עס
זיי מודה אוי רבני אנדערע די זאלע או ,האמת על
חלב, עסע זאל ישראל כלל אז ,דערלאזע נישט או

ריכטיג דער נישט איז עסדאס אז באהאלטע צו דר ע 
דע נא או זיי האמת על מודה מ'דאר חלב, דא איז
גדולי די ביי געווע מאל אלע איז אזוי ,פאררעכטע
אבער עני גרויסער א טאקע איז הרבני כבוד ,ישראל

גרעסער. איז התורה שמירת

קעעז) היינט בוטשערס די פו קיינער אז הייסט דאס
חלב. ממש ר"ל דא איז ממילא ,ניקור קיי נישט

(ר"ל.עח חלב הייסט דאס
מנקרי.עט) קיי דא נישט זענע עס ווייל
אופ) חלב ממש דא איז עס אז מע זעהט אמאל נא

.ג"וי י"ב צלע דע וועג נאר נישט איז ראבלע דער
(קצב.פא א

מציאות.פב) א איבער זי קריגע רבני די

ווערטפג) עס אזוי ווי ליידער מע פארשטייט
ר"ל. חלב פארקויפט

איזפד) עס אז זאגע אסיפה אזא נא מע קע אזוי ווי
הללו. לערעורי יסוד קיי דא נישט

(פהמ'דאר !!!חלב עסע יודע מ'לאזט שמי שומו ר"ל

5 דויערט דאס פלייש די עסע צו נישט רופע אויס
נאכט!!! איבער נישט אפילו מינוט!

דאפו) נישט איז עס דא? איז הניקור סדר א פאר וואס
קלאר. מע זעהט דאס ,סדר קיי

יפז) זאל חלב???דערווייל עסע ודע 
(איזפח ר"ל כרת חיובי או דאורייתא איסורי אויב

וועלט? עק איז דע וואס ,וועלט עק נישט
שויפט) זענע רבני די פו אפילו געפילע די

.געשטארבע

סדר?צ) וועלכער

(אזצא אליי רבני די פו הערע מע וועט שעטער
,אויסלערנע ווילע זיי או ניקור קיי נישט קענע זיי

זיי??? אוי פארלאזע זי מע זאל דערווייל או
אצב) ווי אזוי חלב פו ראבלע די ד איז אברה ר'

עליו מחבירו המוציא סק'נט ער געלט, פו תורה די
זיי 'מוז חלב דא איז עס אז זאגע מענטשע אז הראי',
אי אז גענוג נישט איז עס מיר, צו פלייש דאס ברענגע
א איבער. מיר צייג נאר חלב דא איז עס אז ווייס
דערציטערט געדארפט וואלט רב ערליכער אמת'דיגער
שכ כל או חלב דא איז אפשר אז מ'הערט ווע ווער

יא. אז טאקע מ'ווייסט אויב

איז סוף צום דארט אין טענדערלוין גראבער
עס הכליות... חלב אשטיקל געלאזט צו געווען
אויף און דא מען זיצט דעם וועגן פאסירען קען

מען. טראכט ּפראבלעםצגדעם א דא איז קודם איז
שאלה דער דא איז דעם נאך ...הניקור סדר וועגן
אז ספק שום בלי לדעתי דעם, וועגן מ'טיעט וואס
ניקור אין עוסק זענען וואס געוויסע דא איז עס

זאכען געוויסע נישט ווייסען זיי .צדוואס 
איךרבנירבאטיר וויל פראגע איין ,פרעגען 

מ'קען צו פרעגט רב ווינער דער
י"ב צלע דער גענומען מ'האט אז צייגען איבער
גע'פסק'נט, האט חת"ס דער ווי אנדערש וי"ג
צו מ'האט וואס זאגט זאג רב א פון אבריעף קומט
פון תשובה דער מאכען אוועק נישט מ'קען טוהן
עדות בתורת עדות, איך זאג דעס נאך און ,חת"ס
האב איך אז זי"ע רבי'ן פון נאמען אין יגיד לא אם
30 אדער צוריק יאר 25 מיט רבי'ן דער געפרעגט
רבי דער האט זיין נוהג מיך זאל איך אזוי ווי ,יאר
גדולים אונזערע ווי אזוי טוהן געהייסען מיר
וכו', אונגארען עסטרייך גאנץ אין געטוהן האבען

גארנישט, זיין משנה נישט קעןצהמ'זאל ווער יעצט 
,זיין משנה וועלען און העזה דער נעמען זיך
האט ע"זי רבי דער ווי טוהן אנדערש מ'זאל

רבניםצוגעהייסען רוב אויב דעסטוועגן פון ,
מיך איך שליס זיין צו משנה זיין מסכים וועלען
רבי דער אז ווייס איך נאר רבנים רוב דער צו איין
זאל איך אז פקידה א כמעט געגעכען מיר האט

טוהן .צזאזוי 
פארוואסרבווינער נישט פארשטייט ער און 

אויב י"ב צלע דער וועגן מ'באהאנדעלט
דער זיין מתקן מ'וויל אויב מתירים, דא איז עס
נעמען מוז מנקר א אז זאגט רב מאנטאוועדיע
דארפען דאס ברכה, עליו תבא רבנים, ביי סמיכה
השגחה א אן סטאר בוטשער א איז ווי טוהן, מיר
א בלייבט אפשר ווייל אסור פלייש דאס איז

אהרןצחכשעורה פאר געזאגט האב איך
גאנצער די נעמען אראּפ מוז ער אז וויינשטאק
אים, פון גיין ארויס נישט טאר חלב קיין אז חלב

וועט חלב מקבל, איז ער אז געזאגט האט ער
נעמען. אראּפ ער

רברבסיגעטער ווינער מיט געווען בין איך 
ביי רבנים נאך מיט צוזאמען
געמאכט מיר האבען ווייל דער און וויינשטאק
,גענומען אונטער זיך האט ער וואס תיקון אזויפיל

וואכען 4 אויף(וואכען 6 זאגט רב נישט(ווינער וועט 
חלב קיין אהרןצטזיין געפרעגט האב איך , 

קען עס אז זאגט ער ?זיין אזוינס קען וויינשטאק
פ דאס אז מ'שניידטזיין ווען ווארעם איז לייש 

שניידט ער אן מען זאגט גוי דער אמאל זיך מאכט
אמאל זיך מאכט אן, י"ג צלע דער דערקפון אז 

א צו אריין דאס קומט גוט, נישט שניידט גוי
טאקע זיך קען ,בקי קיין נישט איז וואס בוטשער

זיין עםקאאזוינס ביי מיר האבען ווייל דער 
זאך שווערע א איז דאס און עסקבערליידיקט ווייל 

א ספעציעל האבען מ'מוז טאגס פאר אריין קומט
4 אויף אונטער זיך ער נעמט ממילא מענטש,
צו קענען נישט וועט עס אז וואכען 6 אדער
דעם נאך אחוריים, די פון חלק א קצב א צו קומען
מען קען פארוואס וז"ל רב דער איינער פרעגט
וואכען 6 ּפעסע וואס פועל'ן נישט צייט מער אויף
איז וואס אייך דאך זאג איך וז"ל זאגט רב דער און

גוט... גוט קגגעווען...

דילאז אז זיכער בין איך זאגען עּפעס אייך מיך 
געשטעלטע אונטער זענען זאכען אלע

שקרים זיכער איז עס קייןקדזאכען, נישט מ'קויפט
טענדערליין א קויפט ווער ,טענדערלויןהיינטקה .
חלב פון פרשה דעם גוט אזוי איך איזקוקען עס . 

א אונז אויף דרייען צו אריין במזיד ממש געווען
דם עלילת איין געווען איז אמאל ווי אזוי בלבול,

חלב עלילת אן יעצט יעצטקזאיז איז רב [פאפע . 
פאר זאגט רב דער און אסיפה] צו געקומען אריין
וואס להלכה שאלות דא איז עס וז"ל רב פאפע
געווען איז י"ב צלע די ביי בכלל טוהן, מ'זאל
איז עס און גענוצט יא דאס מ'האט ווי פלעצער
גענוצט נישט דאס מ'האט ווי פלעצער געווען

שאלה א איז קחבמילא. 

אזצג) הייסע דא איר דארפט מודה זענט איר אויב
אז נישט או פלייש קיי עסע נישט מע זאל ווייל דער

הללו. לערעורי יסוד קיי דא נישט איז עס
וואסצד) אבער האמת, על מודה ער איז אמאל נא

וישבעו. ענוי יאכלו ?רבני די זאגע
(מ'האטצה אבער ,זיי משנה נישט מע זאל אוודאי

חלב, דא ליידער איז עס או געווע משנה יא ליידער
ווי אזוי דא, איז ממש חלב אבער צלעות, די פו פארגעס

מודה. זענע אליי רבני די
געווע?צו) משנה האט ווער שאלה, א טאקע איז דאס
אצז) פקודה.או דער אוי געווע עובר ליידער האט יר
(במקצת.צח מודה נאר איז רב ווינער
אוצט) .?וואכע 6 אדער 4 די נא זיי וועט וואס או

איז דאס ?עני הארבע אזא מע באהאנדעלט אזוי בכלל,
ביז אזוי גדולי די ביי דר דער געווע נישט מאל קיי
שטערע נישט מע טאר אמעריקא אי ווייל אמעריקא,

.זיי מפסיד עעס חלילה ע מ'קע ווייל ביזנעס, קיי
(מאל.ק א ווי מער באמת איז עס

(קא?בקי א יא איז וואס בוטשער א דא איז עס
נישטקב) המכשיר רב דער מוז זא שווערע א

?ערלעדיגע
וואסקג) ,דע מיט צופרידע זיי זאגט, איינער ווי אזוי

.מסכי גארנישט איז ער אז טוסטו
חלב.קד) דא איז עס אז מודה זענע רבני אלע
(קה.טענדערליי פארקויפט ווערט עס אז ווייסט יעדער
צלעות,קו) די פו עני דער ארו רעדט רב סיגעטער

אז ,איז ראבלע די ,ראבלע די נישט אבער איז דאס
אפילו או חלב מיט או גרויסע אי אחוריי דא איז עס
די וואס ,אריי קומט קאלנער טרייפענע דער אמאל

ניקור. קיי נישט אפילו העלפט עס אז איז הלכה
חלב.קז) דא אבער איז עס אהער, עלילה אהי עלילה
(פארוואסקח צלעות. די פו מאל אלע רעדט רב דער
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,יאר 30 לעצטער דער אז ,ניקור פון ענין דאס
זיין מודה אליין לאמירגעוועןעו איז עס ביז אז 

נישט מען האט כלל בדרך התעוררות... אביסעל
אלע די און ,ניקור פון ענין דער געוואוסט
דאך מ'קען סדר דער געווען איז אזוי ...מנקרים
איין זיך האט ניקור, לערנען רב א צן גיין נישט

,צווייטען ביים געלערנט מנקרהאטעז ממילא איז
זאכען פארשידענד אויסקומען האבעחגעקענט איך

זאכען געוויסע וואס מנקרים געטראפען אליין
אליין איך האב דאס געהאפט. נישט זיי האבען
עטליכער מיין איך מנקרים, עטליכער געטראפען

קצבים די ּפטעטפוןגעכא נישט זיך האבען זיי וואס
אזוי טבור, נאכען דארטען אביסעל צו מ'לאזט אז
געגאנגען נישט איז עס אז געזאגט האבען מיר ווי
לימוד. דעם רבנים, קיין פון השגחה די פאונטער

בערגער מענדל אז זאגט רב ווינער האטפא[דער 
אריין נישט מאל קיין איז עס אז געזאגט עם
פאר זאגט אברהם ר' און וויינשטאק, צו געקומען

אזוי] נישט איז עס אז דאספבעם הייסט דא 
צו איז סוף צום דארט און ,טענדערליין גראבער
חלב איז דאס און חלב שטיקעל א געטשעפעט
פנחס גבעת אין און דאורייתא חלב הדעות לכל
געווען איז אונגארן אין ,דערמאנט נישט עס איז
האלט גענוצט, נישט דאס מ'האט אז סדר דער
אזעלכע פון סיבה דער געווען איז דאס אז איך
געוויינטלעך ווייל דערפון, נישט ווייסען וואס

ספר דעם געלערענט האבען מנקרים פגאונזערע 
אז פנחס גבעת אין דעמאנט נישט איז אויך און
האט חלב דער נעמען אראפ מען דארף כבד פון
זיך האבען זיי וואס ,אזעלכע געטראפען אויך זיך

געכאפט נישט דעם אויףפד.
מעןדאס האט ,זומער דער פאר געווען איז 

איין עּפעס זוכען וועט'מ אז געטראכט

איין אין זאך ארבים'דיקע א נישט דאך קען'מ עצה
ערליידיגען טאגאיןפה שרייבען זיי וואס דאס

איז הניקור סדר דער אז כלל בדרך אז ירושלים
נישט האט דאס אז געהאלטען איך האב גוט נישט

מקור קייןאוןפו א"י פון געקומען צוריק בין איך .
זענען פראבלעמען פאר די אז געוואוסט מ'האט
עס עכ"פ אבער דעם פון געוואוסט מ'האט ,דא
דער אז אזוי, ברעננט וואס זאך אזא נישט איז
אויסגעהאלטען שיטות אסאך לויט עכ"פ איז סדר

יו"ט נאך צייט אויךפזאיז מען האט דאס און 
קיין דא נישט איז עס אז דעם מחמת אז געזעהן

ז קען מנקרים די פאר מנקריםקבלה געוויסער יין
אין נישט זיי ווייסען אפשר זאכען געוויסער וואס
אז שרייען גיין תיכף מ'דארף וואס אזאך נישט עס

וועלט עק איז תיכףפחעס ּפלאן א געהאט מ'האט
זעצען. אוועק זיך מען וועט יו"ט האבפטנאך איך 

גוט איז סדר דער אז געצייגט איבער צמיך

המשגיחים רבנים די אויף זיך מען צאפארלאזט 
רבנים די און גוט איז סדר דער אז געווענטלעך
זיך מען קען כשר איז עס אז זאגען המשגיחים

.טעלעפאן(???)פארלאזען באקומען האב איך . 
איך פארוואס צוויי נישט און איינס נישט קאלס
אין ווי אזוי טוהן נישט מוז איך ,שטיל שווייג
געטראפען מ'האט אז מיך מ'רופט ירושלים,
מען האט טענדערליין גראבער דער אויף ,פלייש
איך יענס, געטראפען האט מען דעס, געטראפען
קען איך געטראפען האסט דו וואס נישט ווייס
טרעפט מען וואס אויף אחראי בעל קיין זיין נישט
און מענטש א קומען זאל עס אז בעט איך נאר
ער אז זאגען און פלייש שטיקעל דער ברענגען
צו גרייט איך בין דא און דא געקויפט דאס האט

טוהן וויל איך און המכשיר, רב דער צו צבגיין

אשטיקעל יוד א געברענגט מיר האט פריער

מודהעו) איז ער וואס אברה ר' פאר דאנק א קומט עס
זיי מודה אוי רבני אנדערע די זאלע או ,האמת על
חלב, עסע זאל ישראל כלל אז ,דערלאזע נישט או

ריכטיג דער נישט איז עסדאס אז באהאלטע צו דר ע 
דע נא או זיי האמת על מודה מ'דאר חלב, דא איז
גדולי די ביי געווע מאל אלע איז אזוי ,פאררעכטע
אבער עני גרויסער א טאקע איז הרבני כבוד ,ישראל

גרעסער. איז התורה שמירת

קעעז) היינט בוטשערס די פו קיינער אז הייסט דאס
חלב. ממש ר"ל דא איז ממילא ,ניקור קיי נישט

(ר"ל.עח חלב הייסט דאס
מנקרי.עט) קיי דא נישט זענע עס ווייל
אופ) חלב ממש דא איז עס אז מע זעהט אמאל נא

.ג"וי י"ב צלע דע וועג נאר נישט איז ראבלע דער
(קצב.פא א

מציאות.פב) א איבער זי קריגע רבני די

ווערטפג) עס אזוי ווי ליידער מע פארשטייט
ר"ל. חלב פארקויפט

איזפד) עס אז זאגע אסיפה אזא נא מע קע אזוי ווי
הללו. לערעורי יסוד קיי דא נישט

(פהמ'דאר !!!חלב עסע יודע מ'לאזט שמי שומו ר"ל

5 דויערט דאס פלייש די עסע צו נישט רופע אויס
נאכט!!! איבער נישט אפילו מינוט!

דאפו) נישט איז עס דא? איז הניקור סדר א פאר וואס
קלאר. מע זעהט דאס ,סדר קיי

יפז) זאל חלב???דערווייל עסע ודע 
(איזפח ר"ל כרת חיובי או דאורייתא איסורי אויב

וועלט? עק איז דע וואס ,וועלט עק נישט
שויפט) זענע רבני די פו אפילו געפילע די

.געשטארבע

סדר?צ) וועלכער

(אזצא אליי רבני די פו הערע מע וועט שעטער
,אויסלערנע ווילע זיי או ניקור קיי נישט קענע זיי

זיי??? אוי פארלאזע זי מע זאל דערווייל או
אצב) ווי אזוי חלב פו ראבלע די ד איז אברה ר'

עליו מחבירו המוציא סק'נט ער געלט, פו תורה די
זיי 'מוז חלב דא איז עס אז זאגע מענטשע אז הראי',
אי אז גענוג נישט איז עס מיר, צו פלייש דאס ברענגע
א איבער. מיר צייג נאר חלב דא איז עס אז ווייס
דערציטערט געדארפט וואלט רב ערליכער אמת'דיגער
שכ כל או חלב דא איז אפשר אז מ'הערט ווע ווער

יא. אז טאקע מ'ווייסט אויב

איז סוף צום דארט אין טענדערלוין גראבער
עס הכליות... חלב אשטיקל געלאזט צו געווען
אויף און דא מען זיצט דעם וועגן פאסירען קען

מען. טראכט ּפראבלעםצגדעם א דא איז קודם איז
שאלה דער דא איז דעם נאך ...הניקור סדר וועגן
אז ספק שום בלי לדעתי דעם, וועגן מ'טיעט וואס
ניקור אין עוסק זענען וואס געוויסע דא איז עס

זאכען געוויסע נישט ווייסען זיי .צדוואס 
איךרבנירבאטיר וויל פראגע איין ,פרעגען 

מ'קען צו פרעגט רב ווינער דער
י"ב צלע דער גענומען מ'האט אז צייגען איבער
גע'פסק'נט, האט חת"ס דער ווי אנדערש וי"ג
צו מ'האט וואס זאגט זאג רב א פון אבריעף קומט
פון תשובה דער מאכען אוועק נישט מ'קען טוהן
עדות בתורת עדות, איך זאג דעס נאך און ,חת"ס
האב איך אז זי"ע רבי'ן פון נאמען אין יגיד לא אם
30 אדער צוריק יאר 25 מיט רבי'ן דער געפרעגט
רבי דער האט זיין נוהג מיך זאל איך אזוי ווי ,יאר
גדולים אונזערע ווי אזוי טוהן געהייסען מיר
וכו', אונגארען עסטרייך גאנץ אין געטוהן האבען

גארנישט, זיין משנה נישט קעןצהמ'זאל ווער יעצט 
,זיין משנה וועלען און העזה דער נעמען זיך
האט ע"זי רבי דער ווי טוהן אנדערש מ'זאל

רבניםצוגעהייסען רוב אויב דעסטוועגן פון ,
מיך איך שליס זיין צו משנה זיין מסכים וועלען
רבי דער אז ווייס איך נאר רבנים רוב דער צו איין
זאל איך אז פקידה א כמעט געגעכען מיר האט

טוהן .צזאזוי 
פארוואסרבווינער נישט פארשטייט ער און 

אויב י"ב צלע דער וועגן מ'באהאנדעלט
דער זיין מתקן מ'וויל אויב מתירים, דא איז עס
נעמען מוז מנקר א אז זאגט רב מאנטאוועדיע
דארפען דאס ברכה, עליו תבא רבנים, ביי סמיכה
השגחה א אן סטאר בוטשער א איז ווי טוהן, מיר
א בלייבט אפשר ווייל אסור פלייש דאס איז

אהרןצחכשעורה פאר געזאגט האב איך
גאנצער די נעמען אראּפ מוז ער אז וויינשטאק
אים, פון גיין ארויס נישט טאר חלב קיין אז חלב

וועט חלב מקבל, איז ער אז געזאגט האט ער
נעמען. אראּפ ער

רברבסיגעטער ווינער מיט געווען בין איך 
ביי רבנים נאך מיט צוזאמען
געמאכט מיר האבען ווייל דער און וויינשטאק
,גענומען אונטער זיך האט ער וואס תיקון אזויפיל

וואכען 4 אויף(וואכען 6 זאגט רב נישט(ווינער וועט 
חלב קיין אהרןצטזיין געפרעגט האב איך , 

קען עס אז זאגט ער ?זיין אזוינס קען וויינשטאק
פ דאס אז מ'שניידטזיין ווען ווארעם איז לייש 

שניידט ער אן מען זאגט גוי דער אמאל זיך מאכט
אמאל זיך מאכט אן, י"ג צלע דער דערקפון אז 

א צו אריין דאס קומט גוט, נישט שניידט גוי
טאקע זיך קען ,בקי קיין נישט איז וואס בוטשער

זיין עםקאאזוינס ביי מיר האבען ווייל דער 
זאך שווערע א איז דאס און עסקבערליידיקט ווייל 

א ספעציעל האבען מ'מוז טאגס פאר אריין קומט
4 אויף אונטער זיך ער נעמט ממילא מענטש,
צו קענען נישט וועט עס אז וואכען 6 אדער
דעם נאך אחוריים, די פון חלק א קצב א צו קומען
מען קען פארוואס וז"ל רב דער איינער פרעגט
וואכען 6 ּפעסע וואס פועל'ן נישט צייט מער אויף
איז וואס אייך דאך זאג איך וז"ל זאגט רב דער און

גוט... גוט קגגעווען...

דילאז אז זיכער בין איך זאגען עּפעס אייך מיך 
געשטעלטע אונטער זענען זאכען אלע

שקרים זיכער איז עס קייןקדזאכען, נישט מ'קויפט
טענדערליין א קויפט ווער ,טענדערלויןהיינטקה .
חלב פון פרשה דעם גוט אזוי איך איזקוקען עס . 

א אונז אויף דרייען צו אריין במזיד ממש געווען
דם עלילת איין געווען איז אמאל ווי אזוי בלבול,

חלב עלילת אן יעצט יעצטקזאיז איז רב [פאפע . 
פאר זאגט רב דער און אסיפה] צו געקומען אריין
וואס להלכה שאלות דא איז עס וז"ל רב פאפע
געווען איז י"ב צלע די ביי בכלל טוהן, מ'זאל
איז עס און גענוצט יא דאס מ'האט ווי פלעצער
גענוצט נישט דאס מ'האט ווי פלעצער געווען

שאלה א איז קחבמילא. 

אזצג) הייסע דא איר דארפט מודה זענט איר אויב
אז נישט או פלייש קיי עסע נישט מע זאל ווייל דער

הללו. לערעורי יסוד קיי דא נישט איז עס
וואסצד) אבער האמת, על מודה ער איז אמאל נא

וישבעו. ענוי יאכלו ?רבני די זאגע
(מ'האטצה אבער ,זיי משנה נישט מע זאל אוודאי

חלב, דא ליידער איז עס או געווע משנה יא ליידער
ווי אזוי דא, איז ממש חלב אבער צלעות, די פו פארגעס

מודה. זענע אליי רבני די
געווע?צו) משנה האט ווער שאלה, א טאקע איז דאס
אצז) פקודה.או דער אוי געווע עובר ליידער האט יר
(במקצת.צח מודה נאר איז רב ווינער
אוצט) .?וואכע 6 אדער 4 די נא זיי וועט וואס או

איז דאס ?עני הארבע אזא מע באהאנדעלט אזוי בכלל,
ביז אזוי גדולי די ביי דר דער געווע נישט מאל קיי
שטערע נישט מע טאר אמעריקא אי ווייל אמעריקא,

.זיי מפסיד עעס חלילה ע מ'קע ווייל ביזנעס, קיי
(מאל.ק א ווי מער באמת איז עס

(קא?בקי א יא איז וואס בוטשער א דא איז עס
נישטקב) המכשיר רב דער מוז זא שווערע א

?ערלעדיגע
וואסקג) ,דע מיט צופרידע זיי זאגט, איינער ווי אזוי

.מסכי גארנישט איז ער אז טוסטו
חלב.קד) דא איז עס אז מודה זענע רבני אלע
(קה.טענדערליי פארקויפט ווערט עס אז ווייסט יעדער
צלעות,קו) די פו עני דער ארו רעדט רב סיגעטער

אז ,איז ראבלע די ,ראבלע די נישט אבער איז דאס
אפילו או חלב מיט או גרויסע אי אחוריי דא איז עס
די וואס ,אריי קומט קאלנער טרייפענע דער אמאל

ניקור. קיי נישט אפילו העלפט עס אז איז הלכה
חלב.קז) דא אבער איז עס אהער, עלילה אהי עלילה
(פארוואסקח צלעות. די פו מאל אלע רעדט רב דער
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פאפעפליישרב קיין נישט מ'נוצט ווי אזוי 
כשר איז עס אז האטש סירכה א מיט
וויפעל הלואי רב פאפע פאר זאגט רב דער וכו',
סירכות, גענעמען אראּפ מ'הט מ'נוצט, סירכות
מען ניצט וועגן דעסט פון גלאט איז דאס
קיין נישט מ'ניצט אז זאגען נישט מ'קען סירכות,
אז זאגען מען קען עולם דער פאר סירכות,
איר קענט דעמאלץ סירכות, קיין נישט מ'נוצט
אויף פארקויפען. צו פלייש קיין האבען נישט
אז חלילה וז"ל רב נירבאטור דער זאגט דעם
אויף מאל קיין וחלילה, חס סירכות ניצען מ'זאל
ח"ו אראּפ, נישט מען נעמט סירכות וועלט, דער

אראּפ נישט דאס מען קטנעמט. 

דירבסיגעטער אין פארשפרייט איז עס 
דא מ'עסט אז אשם וועלט גאנצע

אחוריים חלב בריעףקיממש א פאר ליינט רב דער 
רב פאר שרייבט איידעם רב'ס קאשויער וואס
חלב דא איז עס אז צוריק חדשים עטליכע מלאכי
רבנים, עטליכע מיט גערעדט האט ער אז און
וועליכע מיט נישט ווייסט ער אז רב דער זאגט
געזאגט וואלט ער ווען גערעדט, ער האט רבנים

געטוהן רבנים די וואלט רבנים .קיאפאר 

פוןרבווינער ראי' א ברענגט רב ווינער דער 
דארף'מ אז בארדיטשוב אין מעשה א
האט ער ווייל רב קאשויער דעם גלייבען נישט
אז געזאגט נישט און צייט גאנצע די געשוויגען

חלב דא איז קיבעסאמרי פון ברענגט רב ווינער . 
מורה א פון פלא א אריין אמת אין וז"ל אש
וואכען דריי יודען געלאסט האט ער וואס הוראה

טריפות עסעןקיג.

זיירבסיגעטער אז ספק קיין נישט איז עס 
צו חדשים 6 געפלאנט האבען

חלב מ'עסט אז זאך מין אזא מיט קומען
אחוריים און דאורייתאקיד.

ּפעּפאמהרב הראשונות, עוונות לנו תזכור אל  
זאל עס אז זיין דן יעצט לאמיר הוי דהוי

מכ שטעלעןזיין לאמיר עבירות אלע די ,ולהבא אן
זייט. א אויף

יעצטרבסיגעטער ביז געטוהן דאך מ'האט קטו. 
געמאכט מען האט אסיפה יענער

זיין צו אזויקטזמתקן איז ענין צום  .אייךקיז זאג איך 
וואס דאס קודם דא געדארפט מ'וואלט וואס
דאהי דא איז עס אז פארגעשלאגען פריער מ'האט
נישט וויסען זיי און נישט האבען וואס בוטשערס

קענען זיי אז נישט זיכער זיי האבען .קיחשריפטלעך 
מוז פלייש אין עוסק איז ווער אן מאל היינט פון
א גענוג נישט איז עס און השגחה, א האבען ער
זאלען בוטשערס די אז זעהן מ'זאל נאר השגחה

השגחה א האט ער וואס דעם אויסער .קיטקענען, 
רבנים פאר א אויפשטעלען געדארפט מ'וואלט

ניקור קענען אליין זאלען .קכוואס 

ּפעּפאזיך זאלען רבנים זיין ממנה מ'זאל  
הלכות אין וברובם בראשם לייגען אריין
אלע די אין בקי זיין וועלען רבנים די ווען און חלב
השקט למען דעם נאך ,'ודיקדוקי בפרטי' הלכות
דיקע א"י די מיט קומען צוזאם מען זאל הרעש
זיי מ'זאל רע שם דעם געמאכט האבען וואס

אמת. נישט איז רע שם דער אז ווייזען

שויןרבסיגעטער איז רעש דער אז האלט איך 
יעדער ווייסט דאס געווארען נשתק

חלב. עלילת איין געווען איז דאס אז איינער

קאשרבּפאּפער דער אלץ נאך שרייט רב ויער 
חלב דא איז עס .קכאאז 

?בכלל חלב או אחוריי דער וועג נישט ער רעדט
דערקט) ביי זי טוהט וואס נישט ווייסע רבני די

שחיטה.

שקי) דע וועג נאר חלב, וועג ד נישט איז רב דער
רע.

(קיאאו רבני מיט גערעדט האט ער אז אמת איז דאס
די נאר זיי צו מתק שטילערהייט ראבירט האט ער
עטליכע או געמאכט, וויסענדיג נישט זי האבע רבני
די פו מודעה א געקומע ארויס איז צוריק חדשי
אלע צו געשיקט דאס האבע זיי או הרבני התאחדות
חסרו ויש בניקור רבה הזנחה יש אז סטאר'ס, בוטשער

.'וכו בניקור ידיעה

רבניקיב) די נאר ,געשוויגע נישט האט ער כל קוד
איז עס צווייטענס, .געמאכט וויסענדיג נישט זי האבע
עס אז אוי זאגע וואס מנקרי או יודע אסא נא דא
די זענע אליי אסיפה דע ביי דא ווי אזוי חלב דא איז

חלב. דא איז עס אז מודה, רבני
זאלעקיג) אידע אז צו, רבני די לאזע פארוואס

חלב. עסע
כבוד.קיד) או עניני זיינע וועג רעדט רב דער

גארנישט!קטו) ???געטוה מע האט וואס
אסיפה.קטז) יעצטיגע די ווי אזוי
מ'זאלקיז) או ,זא צו רב דער טאקע רעדט יעצט

ווערטער. זיינע אי זיי מדקדק

(קיחקע וויאזוי איז האמת, על מודה רב דער איז דא
.ודרבנ דאורייתא חלב עסע ישראל כלל לאזע מע

אירא ווילט פארוואס או מודה, אליי דא זענט יר
רב? קאשויער דע איינשלינגע

זענעקיט) השגחות די אז ,אמת דע ווייסט רב דער
דאר אליי הבית בעל דער נאר ווערט, גארנישט כמעט

.קענע

געוואוסטקכ) נישט רב שו קיי האט יעצט ביז ווייל
זיכער בוטשערס די האבע ממילא ניקור, וועג בכלל

געוואוסט. נישט

(קכא.זא דער צו פרעגט רב ערא


