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חלק י

בוטשערס,איז 40 אדער 30 דא איז ,אזוי טייטש
איז ניקור פון ענין אין אז מ'זאגט אז ממילא
א אין אז טייטש נישט דאס איז מכשול א דא
אז טייטש איז חשש, א דא איז געשעפט געוויסער
טרעפען זיך קען ציבור אברייטען ווישען צו

זאך א ּפעסגעזאגטע פריער האבען מיר ווי אזוי , 
דא נישט איז שלימות קיין אקנחאז דא איז עס . 

חשש א זיין קען וואס אופןקנטזאך בשום איז עס . 
,פלייש קיין עסען נישט מ'טאר אז טייטש נישט
דארף'מ און חשש געוויסער א דא איז עס נאר

פארבעסערן צו משלקסדאס א ברענגט אברהם 'ר 
הבעקעריס בענין צוריק יאר ּפאר א פוןעסקסא . 

אז אזאך אויף זאגען מ'קען ווען הלכות דא איז
קען אפשר אז טראכט'מ אז סתם אסור, איז עס

עּפעס נישט(???)זיין נאך איז מכשול חשש א
צו דאס מ'דארף אז טייטש נישט אופן בשום

אזויקסבאסר'ן זיין נישט קען זאך רבים'דיגע א .

שטוב אין ווי גרעסטערקסגאפגעהיטען דער .
אלע די קומען עס אז איז פרשה דעם פון רשעות

צעטעלעך די אויס מ'נוצט און וואסקסדמעררים
דא איז עס אז בוטשערס אלע צו געשיקט מ'האט

רבה "הזנחה אוןא ניקור" ביים ידיעה וחסרון
דיבוריםדערקסה ביי גערעדט מ'האט וואס

זענען עס אזוי ווי ,זיין מתקן צוליב התאחדות,
נישט איך ווייס צעטעלעך די געקומען .קסוארויס 

דער אז שרייען צו דעם אויף אויס דאס מען ניצט
אסור איז עס אז מודה איז אליין עסקסזהתאחדות . 

כמוהו שאין רשעות א און גמור שקר קסחאיז

במקצת, מודה א בין איך אז מיר אויף מ'זאגט
חששות, דא איז עס אז געזאגט מ'האט אוודאי
דא זענען עס וואס זאכען 20 נאך זאגען מ'קען

וואסקסטחששות מנקרים געוויסער דא איז אס .
עס זיך, טרעפט אוודאי ,פליכט זייער נישט טוהן
זיך וועט המשיח ביאת עד טרעפען זיך וועט

(געטראכטקנח אדער גערעדט רבני האבע אזוי
קיי איז מנקר א אדער שוחט א וועג אז ???אמאהל
גוט. גאנצע אי נישט ווי סיי איז עס דא, נישט שלימות
האט חלב כשעורה א איבערגעלאזט האט וואס מנקר א

.געווע מעביר אי מע

איקנט) וואס זעלבער דער אז פריער, זאגט אברה 'ר
ר' או  אסיפה דע ביי געזאגט אי האב יעצט זאג
ווי אזוי אמת, נישט איז דאס ,זיי מוהל אונז זאל אברה
אסיפה דער ביי פריער, ווערטער זיינע געזעה האט איר
קע עס אז או חשש א זיי קע עס אז נישט ער זאגט
זי האט עס אז זאגט, ער נאר זא א עעס טרעפע זי

.זאכע געטראפע
(חלב???קס עסע יודע זאלע דערווייל או

(דיקסא ביי ווייל ,משל דער גליי נישט איז עס
חלב די ביי היינט או חשש א געווע נאר איז בעקערייע
האבע רבני די חלב ממש דא איז עס אז אלע ווייסע

קענט איר או אסיפה די ביי געווע מודה אלעס דאס
נישט דער אי ווערטער גאנצע דערפו הערע

.טעי צענזארירטע

דאקסב) ס'איז אז מ'ווייסט ר"ל. מכשול??? חשש א
.עני דע אברה 'ר פארדרייט פארוואס ,ממש חלב

אויסרופעקסג) זאל מע ???חלב עסע מע זאל ממילא
זי וועלע רבני די ביז פלייש די עסע נישט מ'זאל אז

בשלימות. זיי מתק אלעס או ניקור אויסלערנע
תמוז.קסד) פו קורא קול דער

(קסה.טעי דע
אמת.קסו) דע וויסע נישט מע זאל פארוואס
עסקסז) אז געזאגט, האבע זיי אז ,אמת ליידער איז עס

חלב. דא איז
(קסח?זאגע רבני וואס זאגע צו איבער
מ'האטקסט) חששות, דא ס'איז אז געזאגט נישט מ'האט

חלב!!! דא איז עס אז געזאגט
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צו טרעפען זיך וועט אוודאי טרעמען, אוודאי
זיין נישט טיעט וואס עמעצען אציבור ווישען

באמונה רבניםקעארבעט דא איז דעס אויף און . 
פאררעכטען צו אקעאדאס געווען איז דעם נאך . 

מנקר מ'דארף וואס ניקור, דיני עצם פון פרשה
עס און שייטעלאך אסר'ן וואס דא זענען עס ,זיין
מען וועט שייטעלאך, מתיר זענען וואס דא זענען
שייטעל א מיט גייט וואס עמעצען אז זאגען דען
מ'זאל צו געווען דן מען האט ישראל? פושע א איז

חומרות די זיין געוועןקעבמחמיר איז דעם נאך .
דער אז ּפאשקעווילען פארשפרייט זיך האט עס
די נישט, טויג אמעריקא אין הניקור סדר גאנצע
צו מנקר אזוי ווי פארגעסען האבען מנקרים אלע

דעםקעגזיין געזען האט רבי וויזשניצער דער .
שרייבען זיי וואס ירושלים פון דין בית פון בריעף
אמעריקא אין אז זאגט מלאכי און מלאכי, וועגן
אויסגערופען ער האט דעם וועגן חלב, מען עסט

נ מ'זאל פליישאז דער עסען מיטעןקעדישט אין .
פון איינער קיין כמעט האבען דעמאלטס ,זומער
מ'האט ,ניקור קיין געקענט נישט רבנים די
מנקרים די אז געזעהן איך האב דעם, אין געטוהן
א איז עס גערעכט, נישט זענען ירושלים פון

הלכה און מקור שום קיין אן מנהג .קעהגעוויסער
דין בית דער פון בריעף א פאר ליינט אברהם [ר'
כנגד פסק שום מאתנו יצא לא וז"ל: ירושלים פון
גדולי עלינו ונאמנים בארה"ב הנהוג הניקור

עכ"ל 'וכו הרבנים דהתאחדות ר'קעוהרבנים .
עירוב דער מאל וכמה כמה מסביר איז אברהם
וואס דאס אז וויסען צו מ'דארף אבער פרשיות]
דער בשלימות, דאס מ'טיעט צו טוהן, צו מ'דארף

טאג ,טאג אין שעה ּפאר א ארבעט וואס מנקר
אפשר אויס טאג און אייןקעזאמאל ער לאזט

צו זיין מסיר דארף ער וואס איבער עּפעס
איזקעחכדומה עס ,כשרות חזקת א האט יעדער .

אוודאי זענען שוחטים יום, בכל מעשים דא
תפוצות בכל מנהג א איז עס און יודען, עהרליכע
דער מ'באקוקט און לזמן מזמן מ'גייט אז ישראל

יונגערמאןקעטחלפים יעדער ,טבע א איז אונז ביי .
ליב האט סידור אין געקוקט אריין האט וואס

רבנים די פאר זאגען צו איזקפדיעות עס למעשה , 
ספרים תשובה דא איז עס און הק' תורה א דא
געווען נוהג זיך מ'האט טאמער אז ענין דעם וועגן
עס צו ,זיין מחמיר געוואלט מ'האט און ,לקולא

לעז הוצאת .קפאאיז
פרשה,נאך דריטער א אנגעפאנגען זיך האט דעם 

בעולם מציאות א געווען וואלט עס אויב און
מוז איך נאר דערפון, גערעדט נישט איך וואלט
אז קאשוי פון גערופען מ'האט ,דערמאנען עס
געווען איז עס וואס פלייש געקויפט מ'האט
געזאגט זיי איך האב הדיעות, לכל חלב דערויף

ש דעם מיך עדותברענגט'ס מיט פלייש טיקעל
דאס מ'האט געשעפט וועלכע אין התורה, עפ"י

זיין צו מתקן אוודאי זעהן מען וועט .קפבגעקויפט,
דאך קען איך מאל, כמה געבעטן האב איך
,פלייש האסט דו אז זאגסט דו ,טוהן גארנישט

פלייש דעם געזעהן נישט האב איך כל .קפגקודם 
טועה? דיך ביסטו אפשרקפדאיז עס ,יא אפילו און

דעם אויף פלייש טע'ניקור'גע אום דא דאך
גייטקפהוועלט עס אז געשּפירט האב איך .

פייער א אויסברעכעןזאגעןקפו דאס מוז איך .

(טוהטקע וואס עמיצע וועג דא נישט זי האנדעלט עס
בוטשער'ס אלע כמעט נאר באמונה, ארבעט זיי נישט
דערווייל קענע רבני די או ניקור קיי נישט קענע

מודה. דאס זענע זיי או ניקור, קיי נישט אוי
(חלב???קעא עסע עול דער זאל דערווייל או

מ'וועט ביז עסע צו נישט אויסרופע מע זאל דערווייל
בשלימות. פאררעכטע עס

ערקעב) אז ,בריע זיי אי קלאר שרייבט רב קאשויער
עס אז דע וועג נאר ,מנהגי די וועג נישט רעדט
פארוואס  חלב מיט פלייש פארקויפט ווערט

?מנהגי אוי שמועס דע רבני די פארדרייע
לעצטעקעג) די אז אסיפה, די ביי זאגט אליי אברה 'ר

מלאכה בעל א או השגחה, קיי געווע נישט איז יאר 30
.'וכו וכו' מענטש א דא איז

ערקעד) או רב דעברעצינער פו בריע א דא איז עס
וויזשניצער דע פו געהערט אליי האט ער אז שרייבט

.געשעפטע עטליכע פו חלב געזע האט ער אז ,רבי
(קעהרבני די אז מודה, נאכאמאל אליי איז אברה ר'

דער אז זי פארשטייט ניקור, קיי געקענט נישט האבע
גוט. נישט איז מצב

דיקעו) נישט או ,ניקור קענע רבני די נישט
בוטשער'ס.

"אפשר".קעז) דע ארויס ער זאגט ניגו שיינע א מיט
(מצבקעח דע פאר אברה ר' שטעלט אסיפה ביי

זאגט דא, טעי אנהייב אי או דא, ווי אנדערש אסא

אסיפה. ביי ווי זעלבע דאס דא זאגט ער אז ,אברה ר'
דאסקעט) צו צו, עס גלייכט אברה 'ר !!!שמי שומו

דא איז דא .חלפי די שוחטי די באקוקע מ'גייט וואס
די רבני די נישט באקוקע דא או חלב! ממש דא

.חלבי

אלייקפ) אברה ר' אוי געזאגט מע האט דאס
צוריק. יאר עטליכע

(לעז!קפא הוצאת וועג נישט רעד מיר

חלבקפב) דא איז עס אז געזאגט האט רב קאשויער אויב
או זיי חושש לכה"פ געמעגט אברה ר' וואלט ממש,
משפט חוש א ווי אזוי ראבלע דע זיי צו ד נישט
דע ביי געווע דא זענע עדי או תורה, די
זיינע פאר זאגע געמעגט ער האט ממילא ,רב קאשויער
עדי די פלייש. די עסע נישט זאלע זיי אז תלמידי

?אברה ר' צו קומע מוזע

מעגקפג) פלייש, די געזעה יא אבער האט רב קאשויער
עסע נישט זאלע זיי אז תלמידי זיינע בעטע דא ער
או ?פלייש דער זעה מעג אברה 'ר נאר ,פלייש דער
נישט משחה זיי פאר זיי מחמיר מעג אברה ר' נאר
פאר זיי מחמיר וויל רב קאשויער ?פלייש די עסע צו

.תלמידי זיינע

זיי.קפד) טועה אוי זי קע אברה 'ר

(ליגנער.קפה א איז ער אז רב, קאשויער חושד איז מע
ר'קפו) מיט ארבעטע צו ראבירט האט רב קאשויער

.געגאנגע נישט איז עס אבער שטילערהייט אברה

אז פארשטיי איך ווי לויט ליידער ליידער
געוואלדיגער א געטוהן האט רב קאשויער
אמאל מאכט מענטש א זיך טרעפט עס פעלער,
איסור קיין ער האט למעשה הגם וכו', פעלער א
אני" בריעף אין שטייט עס געשריבען, נישט

לאכול" שלא מתלמידי מבקשחשובערקפז א ווי .
בשום איז זאגט ער וואס זיין, נישט זאל ער יוד
דעם אויף מ'קען ,מחייב נישט קיינעם אופן
קיין עסען נישט מ'טאר אז זאגען נישט קיינער

אסיפהקפחפלייש אן געווען איז הקדוש יום נאך .
געווען דן מ'האט שטוב, אין רב ביים רבנים פון
וויסענדיג נישט זיך מ'דארף אז ענין דעם אויף

זאכען אלע די פון מירקפטמאכען האבען אונז . 
געוואוסט מ'האט וואס ּפראבלעם אלטער אונזער
געטוהן מען האט תמוז סיון אן, אייר חודש פון
וואס זאכען געוויסע דא איז עס אז דערין,
נישט קלאר אמאל נאך ,פארבעסערען צו מ'דארף
טוהן ווייטער מ'וועט און איסור קיין פון ה"מ קיין

ענין דעם בייקצאין געזאגט קלאר דאך האב איך .
אלע אויף ארום זיך דרייט טעיּפ דער אסיפה, דעם
וואס טעיּפ צענזארירטע דער נישט און גאסען,

ווערטער האלבע גענומען ארויס פארקצאמ'האט . 
דער זיין ס'וועט געקלערט איך האב אסיפה דער
ירושלים'ער דער פון בריעף א דא איז עס ,קשיא
יעצט קמיע, ואתמרי גברא אתמחי מלאכי אז רב
קען אזוי ווי קשיא, א עמעצען פרעגען מיר וועט
הבלים, הבלי איז דאס אז מלא בפה זאגען איך
דושינסקי משה ישראל ר' אּפגערופען איך האב
ער וואס רב ער'ירושלים דער פרעגען זאל ער
דער אז געזאגט מיר ער האט דעם, מיט מיינט
קלאר נישט איז ער געזאגט האט רב ירושלים'ער

א מיט יוד א געקומען איז עס און ניקור, אין
א ווי אויסגעזעהן האט ער און בארד ווייסער
דאס אבער געשריבען, אזוי איך האב ,חכם תלמוד
עס טוהן, מען זאל וואס ,גארנישט נישט מיינט

שגגות אזקצבגעשעהט געזאגט האט רב קאשויער .
פון איינער און חלב ממש געטראפען האט ער
האט ער און ראבינאוויטש איז מנקרים זיינע
דארט רעדט ער און ניקור אויף ספר א געמאכט
צעטיל דער און הבלים, חבלי און שטותים צוזאם
געטראפען האבען זיי אז געמאכט האט ער וואס

פלייש דער אויף חלב איזקצגדארט זיי פון חלק א 
פלעצער אנדערע די און י"א מנהגי די לויט נאר

געטראפען טאקע מ'האט אאויב טאקע דאס איז 
מכשולקצדבלבול גרויסער א געווען איז עס .

פרשיות, דריי אלע געמישט צוזאמען מ'האט
סאטמאר אז געזאגט און אלע די געקומען זענען

חלב יאר 30 שוין בייקצהעסט געזאגט האב איך . 
און איסור קיין דא נישט איז עס אז אסיפה דער

פארבעסערען צו השגחה דער זעהן קצומ'דארף 
איז סדר דער אז מען ווייסט אפילו
זיין צו מוסף כדי איז אפשר אויסגעהאלטען

חומרותקצז,היסטעריש געווארען איז עולם דער
געגעסען מ'האט אז סאטמאר אויף מ'רעדט ווייל

אל די יארעןחלב ארייןקצחע איך קום לכאורה און 
יעצט ביז געווען איז פארוואס און מיט, דער אין
איך עצה, אן מיט געקומען מ'איז לחשות? עת אן

געווען איז דאס עצה וועמענס נישט (???)ווייס 
גאנצע דער אז קורא קול א געבען ארויס מ'זאל
לאכול מותר איז החרידים באטליזים פלייש
זאל איך געוואלט מ'האט לכתחלה,
אזא געזאגט האב איך כרוז, אזא אונטערשרייבען

קאשויערקפז) רעש, גאנצער דער איז וואס אזוי אויב
או גע'אסר'ט! נישט האט ער או חושש נאר איז רב

רדיפות? אלע די אי קומט דע וועג
(אזקפח געזאגט אליי יעצט דא האט אברה ר'

פלייש. דע גע'אסר'ט נישט האט רב קאשויער
מיטקפט) געגאנגע ארויס רב קאשויער איז דע וועג

וויסענדיג נישט זי האבע רבני די ווייל ,בריע זיי
געמאכט.

אקצ) מיט דרשה זיי אנגעהויבע האט אברה 'ר
דע פאר ווי רבני פאר אנדערש מ'רעדט אז הקדמה
אוי מ'רעדט אז מע זעהט יעצט ציבור. ברייטע
ציבור, ברייטע דע פאר ווי בוטשערס פאר אנדערש
חודש אי בוטשערס אלע די פאר בריע דע אי ווייל
חסרו א אי רבה הזנחה "א דא איז עס אז שטייט, תמוז,
אברה'ס ר' פארשטיי צו ממילא, ניקור", ביי ידיעה
א אדער הוראה מורה א אדער זיי צו מע דאר הסבר

בוטשער!

(קצא.אוי טעי גרויסער דער אי הערע אלעס מ'קע
היינטיגעקצב) דע פרנקטלי מסביר איז אברה 'ר

קע מע וועמע יוד א קומט עס ,רבני די מיט מצב
שרייבט בארד ווייסער א האט ער ווייל נאר או נישט
פירעכטס אזא פו ... ואתמחי גברא אתמחי עס אוי מע
ר' זאגט דע נא או מכשולות, גרויסער ארויס קומע

אזוי "שגגות געשעהט עס ,טוה מע זאל "וואס 4.אברה
רב? א רעדע צו דאר

וויליאמסבורג'ערקצג) די אי געקויפט מ'האט וואס
.געשעפטע

רב.קצד) קאשויער פו אברה ר' וויל וואס אזוי אויב
או מכשול א טאקע איז עס אז מודה איז אברה ר'
לכה"פ דא ער מעג ,דע אוי עדי האט רב קאשויער
בעטע או תלמידי זיינע פאר שרייבע או זיי חושש
איז וואס ממילא פלייש, די עסע נישט זאלע זיי אז זיי

עולמות? מרעש אברה ר' או רב סיגעטער דער

(קצהמ'קע או אסיפה, די ביי אליי זאגט אברה ר'
,טעי צענזארירטע נישט דער אי אפילו הערע דאס
יאר. 30 לעצטער דער אז ניקור, פו עני דאס וז"ל:
ביסעל א געווע איז עס ביז אז זיי מודה אליי לאמיר
אליי איינער יעדער זאל פשט עכ"ל וכו' התעוררות

.זאגע
טעקצו) אנדערע א אסיפה די ביי געזאגט מ'האט

.פארבעסערע צו דאר'מ פארוואס
קלאר,קצז) ווייסע רבני די ווי צייט זעלבער דער אי

,געווע מודה אלע האבע זיי או חלב אריי קומט עס אז
.הערע איר קענט טעי או

(קצחאוי מ'רעדט ווייל ,ראבלע דער איז דאס
נו. נו חלב? מ'עסט איי סאטמאר!
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צו טרעפען זיך וועט אוודאי טרעמען, אוודאי
זיין נישט טיעט וואס עמעצען אציבור ווישען

באמונה רבניםקעארבעט דא איז דעס אויף און . 
פאררעכטען צו אקעאדאס געווען איז דעם נאך . 

מנקר מ'דארף וואס ניקור, דיני עצם פון פרשה
עס און שייטעלאך אסר'ן וואס דא זענען עס ,זיין
מען וועט שייטעלאך, מתיר זענען וואס דא זענען
שייטעל א מיט גייט וואס עמעצען אז זאגען דען
מ'זאל צו געווען דן מען האט ישראל? פושע א איז

חומרות די זיין געוועןקעבמחמיר איז דעם נאך .
דער אז ּפאשקעווילען פארשפרייט זיך האט עס
די נישט, טויג אמעריקא אין הניקור סדר גאנצע
צו מנקר אזוי ווי פארגעסען האבען מנקרים אלע

דעםקעגזיין געזען האט רבי וויזשניצער דער .
שרייבען זיי וואס ירושלים פון דין בית פון בריעף
אמעריקא אין אז זאגט מלאכי און מלאכי, וועגן
אויסגערופען ער האט דעם וועגן חלב, מען עסט

נ מ'זאל פליישאז דער עסען מיטעןקעדישט אין .
פון איינער קיין כמעט האבען דעמאלטס ,זומער
מ'האט ,ניקור קיין געקענט נישט רבנים די
מנקרים די אז געזעהן איך האב דעם, אין געטוהן
א איז עס גערעכט, נישט זענען ירושלים פון

הלכה און מקור שום קיין אן מנהג .קעהגעוויסער
דין בית דער פון בריעף א פאר ליינט אברהם [ר'
כנגד פסק שום מאתנו יצא לא וז"ל: ירושלים פון
גדולי עלינו ונאמנים בארה"ב הנהוג הניקור

עכ"ל 'וכו הרבנים דהתאחדות ר'קעוהרבנים .
עירוב דער מאל וכמה כמה מסביר איז אברהם
וואס דאס אז וויסען צו מ'דארף אבער פרשיות]
דער בשלימות, דאס מ'טיעט צו טוהן, צו מ'דארף

טאג ,טאג אין שעה ּפאר א ארבעט וואס מנקר
אפשר אויס טאג און אייןקעזאמאל ער לאזט

צו זיין מסיר דארף ער וואס איבער עּפעס
איזקעחכדומה עס ,כשרות חזקת א האט יעדער .

אוודאי זענען שוחטים יום, בכל מעשים דא
תפוצות בכל מנהג א איז עס און יודען, עהרליכע
דער מ'באקוקט און לזמן מזמן מ'גייט אז ישראל

יונגערמאןקעטחלפים יעדער ,טבע א איז אונז ביי .
ליב האט סידור אין געקוקט אריין האט וואס

רבנים די פאר זאגען צו איזקפדיעות עס למעשה , 
ספרים תשובה דא איז עס און הק' תורה א דא
געווען נוהג זיך מ'האט טאמער אז ענין דעם וועגן
עס צו ,זיין מחמיר געוואלט מ'האט און ,לקולא

לעז הוצאת .קפאאיז
פרשה,נאך דריטער א אנגעפאנגען זיך האט דעם 

בעולם מציאות א געווען וואלט עס אויב און
מוז איך נאר דערפון, גערעדט נישט איך וואלט
אז קאשוי פון גערופען מ'האט ,דערמאנען עס
געווען איז עס וואס פלייש געקויפט מ'האט
געזאגט זיי איך האב הדיעות, לכל חלב דערויף

ש דעם מיך עדותברענגט'ס מיט פלייש טיקעל
דאס מ'האט געשעפט וועלכע אין התורה, עפ"י

זיין צו מתקן אוודאי זעהן מען וועט .קפבגעקויפט,
דאך קען איך מאל, כמה געבעטן האב איך
,פלייש האסט דו אז זאגסט דו ,טוהן גארנישט

פלייש דעם געזעהן נישט האב איך כל .קפגקודם 
טועה? דיך ביסטו אפשרקפדאיז עס ,יא אפילו און

דעם אויף פלייש טע'ניקור'גע אום דא דאך
גייטקפהוועלט עס אז געשּפירט האב איך .

פייער א אויסברעכעןזאגעןקפו דאס מוז איך .

(טוהטקע וואס עמיצע וועג דא נישט זי האנדעלט עס
בוטשער'ס אלע כמעט נאר באמונה, ארבעט זיי נישט
דערווייל קענע רבני די או ניקור קיי נישט קענע

מודה. דאס זענע זיי או ניקור, קיי נישט אוי
(חלב???קעא עסע עול דער זאל דערווייל או

מ'וועט ביז עסע צו נישט אויסרופע מע זאל דערווייל
בשלימות. פאררעכטע עס

ערקעב) אז ,בריע זיי אי קלאר שרייבט רב קאשויער
עס אז דע וועג נאר ,מנהגי די וועג נישט רעדט
פארוואס  חלב מיט פלייש פארקויפט ווערט

?מנהגי אוי שמועס דע רבני די פארדרייע
לעצטעקעג) די אז אסיפה, די ביי זאגט אליי אברה 'ר

מלאכה בעל א או השגחה, קיי געווע נישט איז יאר 30
.'וכו וכו' מענטש א דא איז

ערקעד) או רב דעברעצינער פו בריע א דא איז עס
וויזשניצער דע פו געהערט אליי האט ער אז שרייבט

.געשעפטע עטליכע פו חלב געזע האט ער אז ,רבי
(קעהרבני די אז מודה, נאכאמאל אליי איז אברה ר'

דער אז זי פארשטייט ניקור, קיי געקענט נישט האבע
גוט. נישט איז מצב

דיקעו) נישט או ,ניקור קענע רבני די נישט
בוטשער'ס.

"אפשר".קעז) דע ארויס ער זאגט ניגו שיינע א מיט
(מצבקעח דע פאר אברה ר' שטעלט אסיפה ביי

זאגט דא, טעי אנהייב אי או דא, ווי אנדערש אסא

אסיפה. ביי ווי זעלבע דאס דא זאגט ער אז ,אברה ר'
דאסקעט) צו צו, עס גלייכט אברה 'ר !!!שמי שומו

דא איז דא .חלפי די שוחטי די באקוקע מ'גייט וואס
די רבני די נישט באקוקע דא או חלב! ממש דא

.חלבי

אלייקפ) אברה ר' אוי געזאגט מע האט דאס
צוריק. יאר עטליכע

(לעז!קפא הוצאת וועג נישט רעד מיר

חלבקפב) דא איז עס אז געזאגט האט רב קאשויער אויב
או זיי חושש לכה"פ געמעגט אברה ר' וואלט ממש,
משפט חוש א ווי אזוי ראבלע דע זיי צו ד נישט
דע ביי געווע דא זענע עדי או תורה, די
זיינע פאר זאגע געמעגט ער האט ממילא ,רב קאשויער
עדי די פלייש. די עסע נישט זאלע זיי אז תלמידי

?אברה ר' צו קומע מוזע

מעגקפג) פלייש, די געזעה יא אבער האט רב קאשויער
עסע נישט זאלע זיי אז תלמידי זיינע בעטע דא ער
או ?פלייש דער זעה מעג אברה 'ר נאר ,פלייש דער
נישט משחה זיי פאר זיי מחמיר מעג אברה ר' נאר
פאר זיי מחמיר וויל רב קאשויער ?פלייש די עסע צו

.תלמידי זיינע

זיי.קפד) טועה אוי זי קע אברה 'ר

(ליגנער.קפה א איז ער אז רב, קאשויער חושד איז מע
ר'קפו) מיט ארבעטע צו ראבירט האט רב קאשויער

.געגאנגע נישט איז עס אבער שטילערהייט אברה

אז פארשטיי איך ווי לויט ליידער ליידער
געוואלדיגער א געטוהן האט רב קאשויער
אמאל מאכט מענטש א זיך טרעפט עס פעלער,
איסור קיין ער האט למעשה הגם וכו', פעלער א
אני" בריעף אין שטייט עס געשריבען, נישט

לאכול" שלא מתלמידי מבקשחשובערקפז א ווי .
בשום איז זאגט ער וואס זיין, נישט זאל ער יוד
דעם אויף מ'קען ,מחייב נישט קיינעם אופן
קיין עסען נישט מ'טאר אז זאגען נישט קיינער

אסיפהקפחפלייש אן געווען איז הקדוש יום נאך .
געווען דן מ'האט שטוב, אין רב ביים רבנים פון
וויסענדיג נישט זיך מ'דארף אז ענין דעם אויף

זאכען אלע די פון מירקפטמאכען האבען אונז . 
געוואוסט מ'האט וואס ּפראבלעם אלטער אונזער
געטוהן מען האט תמוז סיון אן, אייר חודש פון
וואס זאכען געוויסע דא איז עס אז דערין,
נישט קלאר אמאל נאך ,פארבעסערען צו מ'דארף
טוהן ווייטער מ'וועט און איסור קיין פון ה"מ קיין

ענין דעם בייקצאין געזאגט קלאר דאך האב איך .
אלע אויף ארום זיך דרייט טעיּפ דער אסיפה, דעם
וואס טעיּפ צענזארירטע דער נישט און גאסען,

ווערטער האלבע גענומען ארויס פארקצאמ'האט . 
דער זיין ס'וועט געקלערט איך האב אסיפה דער
ירושלים'ער דער פון בריעף א דא איז עס ,קשיא
יעצט קמיע, ואתמרי גברא אתמחי מלאכי אז רב
קען אזוי ווי קשיא, א עמעצען פרעגען מיר וועט
הבלים, הבלי איז דאס אז מלא בפה זאגען איך
דושינסקי משה ישראל ר' אּפגערופען איך האב
ער וואס רב ער'ירושלים דער פרעגען זאל ער
דער אז געזאגט מיר ער האט דעם, מיט מיינט
קלאר נישט איז ער געזאגט האט רב ירושלים'ער

א מיט יוד א געקומען איז עס און ניקור, אין
א ווי אויסגעזעהן האט ער און בארד ווייסער
דאס אבער געשריבען, אזוי איך האב ,חכם תלמוד
עס טוהן, מען זאל וואס ,גארנישט נישט מיינט

שגגות אזקצבגעשעהט געזאגט האט רב קאשויער .
פון איינער און חלב ממש געטראפען האט ער
האט ער און ראבינאוויטש איז מנקרים זיינע
דארט רעדט ער און ניקור אויף ספר א געמאכט
צעטיל דער און הבלים, חבלי און שטותים צוזאם
געטראפען האבען זיי אז געמאכט האט ער וואס

פלייש דער אויף חלב איזקצגדארט זיי פון חלק א 
פלעצער אנדערע די און י"א מנהגי די לויט נאר

געטראפען טאקע מ'האט אאויב טאקע דאס איז 
מכשולקצדבלבול גרויסער א געווען איז עס .

פרשיות, דריי אלע געמישט צוזאמען מ'האט
סאטמאר אז געזאגט און אלע די געקומען זענען

חלב יאר 30 שוין בייקצהעסט געזאגט האב איך . 
און איסור קיין דא נישט איז עס אז אסיפה דער

פארבעסערען צו השגחה דער זעהן קצומ'דארף 
איז סדר דער אז מען ווייסט אפילו
זיין צו מוסף כדי איז אפשר אויסגעהאלטען

חומרותקצז,היסטעריש געווארען איז עולם דער
געגעסען מ'האט אז סאטמאר אויף מ'רעדט ווייל

אל די יארעןחלב ארייןקצחע איך קום לכאורה און 
יעצט ביז געווען איז פארוואס און מיט, דער אין
איך עצה, אן מיט געקומען מ'איז לחשות? עת אן

געווען איז דאס עצה וועמענס נישט (???)ווייס 
גאנצע דער אז קורא קול א געבען ארויס מ'זאל
לאכול מותר איז החרידים באטליזים פלייש
זאל איך געוואלט מ'האט לכתחלה,
אזא געזאגט האב איך כרוז, אזא אונטערשרייבען

קאשויערקפז) רעש, גאנצער דער איז וואס אזוי אויב
או גע'אסר'ט! נישט האט ער או חושש נאר איז רב

רדיפות? אלע די אי קומט דע וועג
(אזקפח געזאגט אליי יעצט דא האט אברה ר'

פלייש. דע גע'אסר'ט נישט האט רב קאשויער
מיטקפט) געגאנגע ארויס רב קאשויער איז דע וועג

וויסענדיג נישט זי האבע רבני די ווייל ,בריע זיי
געמאכט.

אקצ) מיט דרשה זיי אנגעהויבע האט אברה 'ר
דע פאר ווי רבני פאר אנדערש מ'רעדט אז הקדמה
אוי מ'רעדט אז מע זעהט יעצט ציבור. ברייטע
ציבור, ברייטע דע פאר ווי בוטשערס פאר אנדערש
חודש אי בוטשערס אלע די פאר בריע דע אי ווייל
חסרו א אי רבה הזנחה "א דא איז עס אז שטייט, תמוז,
אברה'ס ר' פארשטיי צו ממילא, ניקור", ביי ידיעה
א אדער הוראה מורה א אדער זיי צו מע דאר הסבר

בוטשער!

(קצא.אוי טעי גרויסער דער אי הערע אלעס מ'קע
היינטיגעקצב) דע פרנקטלי מסביר איז אברה 'ר

קע מע וועמע יוד א קומט עס ,רבני די מיט מצב
שרייבט בארד ווייסער א האט ער ווייל נאר או נישט
פירעכטס אזא פו ... ואתמחי גברא אתמחי עס אוי מע
ר' זאגט דע נא או מכשולות, גרויסער ארויס קומע

אזוי "שגגות געשעהט עס ,טוה מע זאל "וואס 4.אברה
רב? א רעדע צו דאר

וויליאמסבורג'ערקצג) די אי געקויפט מ'האט וואס
.געשעפטע

רב.קצד) קאשויער פו אברה ר' וויל וואס אזוי אויב
או מכשול א טאקע איז עס אז מודה איז אברה ר'
לכה"פ דא ער מעג ,דע אוי עדי האט רב קאשויער
בעטע או תלמידי זיינע פאר שרייבע או זיי חושש
איז וואס ממילא פלייש, די עסע נישט זאלע זיי אז זיי

עולמות? מרעש אברה ר' או רב סיגעטער דער

(קצהמ'קע או אסיפה, די ביי אליי זאגט אברה ר'
,טעי צענזארירטע נישט דער אי אפילו הערע דאס
יאר. 30 לעצטער דער אז ניקור, פו עני דאס וז"ל:
ביסעל א געווע איז עס ביז אז זיי מודה אליי לאמיר
אליי איינער יעדער זאל פשט עכ"ל וכו' התעוררות

.זאגע
טעקצו) אנדערע א אסיפה די ביי געזאגט מ'האט

.פארבעסערע צו דאר'מ פארוואס
קלאר,קצז) ווייסע רבני די ווי צייט זעלבער דער אי

,געווע מודה אלע האבע זיי או חלב אריי קומט עס אז
.הערע איר קענט טעי או

(קצחאוי מ'רעדט ווייל ,ראבלע דער איז דאס
נו. נו חלב? מ'עסט איי סאטמאר!
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חסר א זיין נאר קען אונטערצושרייבען כרוז
אטליזיםקצטדעה כל אז זאגען איך קען אזוי ווי

איך וועמען פון נישט ווייס איך קודם החרדים,
איך קען בוטשער איין פון מיר מען בעט רעד,
אונטערצושרייבען אבער אומקוקען אפשר מיר
לכתחלה, לאכול מותר החרדים האטליזים כל אוז
הוראה מורה א פון מ'קען אזוי ווי נישט ווייס איך

אונטערשרייבען אזוינס מ'זאל אז חלומ'ן .ראפילו 
זיך מ'האט רב א געווען איז היים דער אין
זיך מען האט כרת, באיסורי אים אויף פארלאזט
אבער השגחה, עניני כל אויף אים אויף פארלאזט
ווער נישט גדר קיין דא נישט איז אמעריקא אין
איז עס אז זיך פארשטייט רב, א זיך רופט עס

אויסגעהאלטען נישט איז וואס אזעלכע דארא. 
ביזנס' מחייב נישט קיינעם דאס איז הלכה עפ"י
ארויס מ'האט וואס איי תורה, כדין עדות דא איז
אזוי הרבנים התאחדות דער פון טייפס געכאּפט
ארויס האפסט דו אז געזאגט, פריער האב איך ווי

ווערטער רבהאלבערביי גערעדט מ'האט וואס

געוואוסט נישט מ'האט רבנים, פון אסיפה איין
וואס וועלט שקאצעס'דיגער אזא איז עס אז

ווערטער ארויס אזרגמ'כאּפט געמיינט מ'האט . 
וועלט אנשטענדיגער איין מיט טוהן צו .רדמ'האט 

מ'מוז אז היסטעריש געווארען איז פליצלינג
א איז דאס מותר, איז אלעס אז אונטערשרייבען

בשום קען איך וואס אזויזאך ווי ,טוהן נישט אופן 
וואס החרדים החניות כל אז שרייבען איך קען
לכתחלה, לאכול מותר איז ברוקלין אין זענען
א מיט מענטש א אזוי ווי נישט פארשטיי איך

פארלאנגען מיר פון דאס קען בקדקדו מוחרה. 
בוטשער שום קיין אויף מאל קיין האב איך

עסען צו אסור איז עס אז געזאגט דעררונישט . 
ירושלים אויף בריעף א געשריבען האט ז"ל רבי
א געמאכט האט אגודה דער ווען תשכ"ב אין
אז געשריבען נישט האט ז"ל רבי דער דין, בית
האט רבי דער הכשרים זייערע פון לאכול אסור
דער פון הכשרים נוצען נאר מ'זאל אז געבעטען

החרדית .רזעדה



דאסקצט) זאלע רבני די אז געוואלט מ'האט או
!אונטערשרייבע

(ר!רבני די מע פירט אזוי
(ראאברה ר' וואס געברענגט שוי מע האט פריער

אסיפה. דע ביי געזאגט האט
ווערטער.רב) גאנצע דארט געווע איז עס
סיירג) א געכאט ארא האט רבני די פו איינער אז

וועלט? שקאצעס'דיגער א שוי איז
געמיינט.רד) אזוי אוי האבע מיר

(רהדאנקע מיר או ?תורה י"עפ אלעס דע טוה זיי
ווארעמע זיינע נא אז שליט"א, אברה ר' זייער
נישט אוי אי"ה רבני אנדערע די וועלע ווערטער

קורא. קול אזא אונטערשרייבע
קענערו) מנקרי די אז געזאגט נאר האט אברה ר'

ניקור. קיי נישט

האטרז) דא ווייל ,צוגליי קיי נישט איז עס כל קוד
מער וואס צווייטענס או חלב!!! ממש געטראפע מע
זיינע געבעטע נאר האט ער ?געטוה רב קאשויער האט

פלייש. דער עסע נישט זאלע זיי אז תלמידי

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ


