בס"ד

חבר אני לכל אשר יראוך
היות שבזמן האחרון נפרצה לדאבונינו פירצה חמורה ביסוד קדושתן של ישראל ,שהוקם אולם לחתונות
בגלילות עיר קרית יואל לסדר קידושין בלי רשות המרא דאתרא ,ה"ה כ"ק מרן רבינו שליט"א ,במטרה לחתור
חתירה תחת סמכות המרא דאתרא ,אשר לו העוז והממשלה בכל ענינים רוחניים בעיר זה רבות בשנים.
וכבוד הגאון הגדול דומ"ץ קרית יואל שליט"א יצא בהוראתו לפני אלפי ישראל ביום א' משפטים העעל"ט ובירר
להלכה שדבר זה אסור בהחלט ,ומרן רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע במכתב קדשו הנדפס באגרות מהרי"ט ח"ב.
העתיק משו"ת כנסת יחזקאל שכתב דברים נוראים גם לגבי המשתתפים בסעודה כזה ,וזל"ק :והקרואים
לסעודות מריעות בחרופים וגדופים ונזיפה" .גם הורה רביה"ק שם ש"כל בני ישראל הכשרים יעשו הבדלה
והפרשה מאנשים הרשעים במעשים מכוערים כאלה".
על כן הריני מצטרף בזה לכח הרבים של אלפי חברי קהלתינו שקימו וקבלו בל"נ עליהם ועל זרעם ,שלא ליקח
חבל בחתונה בקרית יואל והגלילות אם יסודר שם הקידושין בלי רשות כ"ק מרן רבינו שליט"א ,כהוראת ואזהרת
רביה"ק זי"ע ושאר גדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים זי"ע.
היות אין די לעצטע צייט איז ליידער דורכגעבראכן געווארן א געפערליכע פירצה אין יסוד קדושתן של ישראל ווען
ס'איז אויפגעשטעלט געווארן א חתונה זאל אין די גלילות פון די שטאט קרית יואל וואו מ'איז מסדר קידושין אן רשות
פונעם מרא דאתרא ,כ"ק מרן רבינו שליט"א ,מיט'ן ציעל אונטערצוברעכן דעם רוחניות'דיגן אוטאריטעט פונעם מרא
דאתרא וועלכער פירט שוין צענדליגער יארן דעם שטעטל בעוז וברמה.
און הגאון הגדול דומ"ץ קרית יואל שליט"א איז ארויסגעקומען מיט זיין פסק וואס ער האט געפסקנ'ט אין א דרשה פאר
טויזענטער אידען )זונטאג פרשת משפטים( אז דאס איז אסור .און רביה"ק בעל דברי יואל ציטירט מורא'דיגע שארפע
ווערטער אויך געגן די וואס באטייליגען זיך ביי אזא מסיבה .אויך פסקנ'ט רביה"ק דארט אז "יעדער ערליכער איד זאל
זיך אפטיילן און אפשיידן פון די רשעים וועלכע טוען די שמוציגע מעשים".
דעריבער טו איך זיך פאראייניגן מיטן כח הרבים פון די טויזנטער חברי הקהלה וואס האבן אונטערגענומען בלי נדר
אויף זיך און די קינדער צו גודר גדר זיין ,זיך נישט צו באטייליגן ביי א חתונה וואו דער סידור קידושין וועט פארקומען
אן רשות פונעם מרא דאתרא ,כ"ק מרן רבינו שליט"א ,ווי דער פסק פון רביה"ק זי"ע און די אנדערע גדולי הפוסקים
ראשונים ואחרונים זי"ע.
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שע"י קהל יטב לב ד'סאטמאר
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
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למע"כ ידידינו הרה"ח המפואר הי"ו מחשובי חברי קהלתינו הק'

אחדשה"ט ,דער בייגעלייגטער כתב קבלה ווערט ארויסגעשיקט פאר אנשי שלומינו ,מיט'ן
ציל ארויסצוברענגען דעם פאקט אז אלפי אנ"ש זענען דרייסט אנטשלאסן זיך צו האלטן געטריי צו
די הנהגה רוחניות ,און נישט צולאזן קיין שום פעולה וואס ווערט געטון דערקעגן.
דער שטארקסטער קול מחאה וואס מיר קענען ארויסברענגען קעגן די פורקי עול איז ,ווען
ס'איז דא א מציאות אז טויזענטער אנ"ש האבן מקבל געווען אויף זיך נישט אנטייל צו נעמען אין די
גע'אסר'טע חתונות וואס ווערן דארט אפגעהאלטן ,וואס דאס איז א פעולה קדושה צו העלפן
אויספירן דעם רצון רביה"ק מייסד קריתינו זי"ע ,און גלייכצייטיג מחזק זיין די תורה'דיגע הנהגה אין
די שטאט.
דעריבער האבן מיר אין די אנדערע זייט בייגעלייגט א כתב קבלה פאר אלע אנשי שלומינו ,זיך
אנצושליסען אין אונטער שרייבען די קבלה טובה ,און צוריק שיקן צום אפיס פון התאחדות
אברכים.
זעלבסטפארשטענדליך איז די הצלחה פון יעדע אונטערנעמונג געוואנדן אינעם כח הרבים ,ווי
גרעסער עס איז דער באטייליגטער ציבור אלץ גרעסער איז די השפעה און אויסווירקונג ,ביטע
נעמט עס נישט פאר לייכט ,און מאכט זיכער צו זיין א טייל פון די אונטערנעמונג און פון די נמנו
חביריו לדבר מצוה והוא נמנה עמהם ,ווייל יעדער באטייליגטער פון די אנשי שלומינו איז עושה
רושם ,וזכות הרבים תלוי בו.
אין דעם זכות זאלן מיר אלע געהאלפן ווערן בכל מילי דמיטב ,און בקרוב זוכה זיין צו גיין לקראת
משיח צדקינו ,ומלכינו בראשינו ,בב"א.
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