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קונטרס

 מכתבי התעוררות
בענין השחיטה

חלק א' - שנת תשל"ג - תשל"ט לפ"ק, עם הוספות חדשות,
 כל מה שכתוב כאן נוגע לכל הבתי שחיטה בכל העולם כולו

 ]ראה באריכות בחלק ב'[

חלק ד

ה' מכתב תוכ
של השחיטה בבית שראה מה מספר .א
עבור "משגיח" בתור עומד שהיה שמי ,וויינלאנד
מעיי הבני את לבדוק במקו ,הרבני התאחדות

השומ את מסיר היה ,הגידי וצומת(פעט)מעל
וצומת הקישקעלע את בודק היה ולא ,העופות

וכלל. כלל הגידי

הכל עושה שהוא ,"משגיח"ה ענה תומו לפי .ב
ומקיי ,הרבני התאחדות של הרבני דעת על

לעשות. עליו שפקדו מה רק

לראות ,לש מובהקי רבני לשלוח מעורר ג.
והמשגיחי השוחטי עושי מצאמה לא (לדאבונו

שכל אלא ,כלל משגיח היה שלא אחד מ"משגיח" יותר הכותב

ולמכר העופות מעל השומ את להסיר ,ביזנעס היתה עבודתו

(החרדי לאחב"י הפסח חג קוד מלא בכס כ אחר.



ו מכתב
נמרצה מחאה

לבלכבוד ייטב וישיבות קהילות ודייני מנהלי
שליט"א אדמו"ר כ"ק דגל תחת העומדת.

זרה מעבודה ידיכ משכו וקחו, משכו
נבילות ממש שה הגדולות מהשחיטות שבידכ
אלוקי דברי שמעו שכול היות ,ל"רח וטריפות
מפאפא האדמו"ר של גרונו מתו מדברת חיי
שחיטות כשהתחילו שני 8 לפני צעק אשר
הרבני ואמרו ,לשעה ולרבבות לאלפי הגדולות
לשעה עופות 300מ יותר אשר ופאפא מצעלי
סטאר ובבוטשער ,אופ בשו לשחוט אסור
"4 "נארט מהשחיטה רק מכרו שלה
ועכשיו ,לשעה 300 ששוחטי בוויליאמסבורג

של אחוז שעשרי בגלל המחיר את העלו
וצומת מעיי בבני שאלות מחמת נטרפו העופות
של דוברי באו, מקרוב חדשי ועכשיו ,הגידי
,הגדולות המטבחיי בית אנשי שה המאפיא
רק יקנה אחד שכל עשו שונות ובתחבולות
,לשעה ויותר עופות 1200 של וטריפות נבילות
אדמו"ר בהכשר ומהודרת כשירה שחיטה
שליט"א שרבינו הג עפ"ל, שליט"א מסאטמאר
על באמעריקע כא הכשר שו נת לא מעול
אחריות שו כלל לקח שלא שכ וכל דבר, שו
מליחה ובדיקה להשחיטה הנוגע עני שו על
תיגע לא אומר הכשרות והועד  כידוע. וניקור
שוויינשטאק הנראה כפי שחיטות. בעניני יד בו
,כלו לעשות יכול היה לא שלו המאפיא ע לבד
עשה מה ,חרדי יהודי מאלפי מפחד הוא כי
שצריכי והכריזו הכשרות ועד ייסד הס"מ?

.וויינשטאק משחיטות רק לקנות

טענקא אבד"ק הרה"ג על בעלילה באו כ אחר
טשיפ פאטעיטע על רק הכשר שנות שליט"א
אמרו וכא ,דרבנ איסור חשש רק היא שזה
מאה היא לב ייטב ששחיטת אמרו רבני שלשה
הדחק, שעת של היתרי ואל דיעבד אחוז
נבילות סאטמאר קהל כל את ומאכילי ושוחטי

מ אדמו"רוטריפות חשבו על רח"ל, מש
ה"י. שליט"א, מסאטמאר

הגידי וצומת מעיי הבני ע קרה ומה
א רק שיי זה פאפא? וגאב"ד האדמו"ר שהטרי
ששוחטי ובמקומות לשעה, עופות 300 שוחטי
טריפות ש מוצאי אי לשעה 1500 עד 1200מ

.כלו נמצא ולא ,טוב הכל ש ,מעייבני על

בשחיטת דורינו את שהרגו הרוצחי "השובי
וגורמי בתי קוני דמינו ועל ,וטריפות נבילות
ומכריזי נגד מוחי אנו .ל"רח לבנינו שמד
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באי אינ הרוצחי "שהשובי רבי בת בשער
אדמו"ר אילו ובודאי שליט"א, אדמו"ר של כוחו
בגדיו קורע היה נעשה, מה יודע היה שליט"א
וכל וכו', ומרות גדולות צעקות צועק והיה
שוויינשטאק משו רק נעשה הזו ההפקירות
כ"ק של הגבאי את משחד וכ לסאטמאר, משחד
בנות מגיוס יותר גרוע זהו וכו'. שליט"א אדמו"ר
משמידי וכא בנות רק משמידי שש ,בארה"ק

.כ ג הבני

כאשר תורה ללמוד יוכלו אי בפינו: ושאלה
,וטריפות נבילות במאכלות נתפטמו המוחות
ושחיטת ,הזכרי על אלא גזר לא פרעה

וויינשטאקסאטמאר ש על עלשנקראת גזרה 
רק לקנות שצריכי משו ,כ ג הנקיבות

סאטמאר. משחיטת
המטבחיי בבית לשהות אחד כל יכול הא
למה ?אצלכ שקורה מה היו כל ולראות ,שלכ
משחיטת רק לוקחי פאפא כמו קטנה קהילה
תחת נהיה גדולה, קהלה לנו שיש ואנו ,קטנות
משה תורת בספר כמובא רח"ל, השמד כפיית
מאכילת באי האפיקורסי שרוב ,קדושי פרשת
אותו נצטער זה דבר על והרי ,וטריפות נבילות
כתות נגד ימיו כל שליט"א אדמו"ר שלח ,צדיק

.לה להיכנע שלא והאפיקורסי המיני

במקומות לא ,כא עופות שחיטות רוצי אנו
שחת כמו ,כלו לראות יוכלו שלא חו שחוטי
רבני עוד ע ביחד שליט"א אדמו"ר כ"ק

חו משחיטת לאכול שאסור לקמשליט"א ראה)

קורא) תנהיגהקול לב ייטב שקהל ברצונינו .
בהמות 10 רק ש ששוחטי גסות שחיטות
עד 80 ישחטו שלא שכ ומכל ,יותר ולא לשעה,
לקנות אנו מוכני אז ורק לשעה, בהמות 100

מסאטמאר. רק בשר
ברייער קהלת של המטבחיי בבית למה
לה ויש לשעה, בהמות 15 עד 8מ רק שוחטי
לה אי בקהלתינו רק ,משגיחי בודקי שוחטי
או טשיקע לפונט $3 לשל אנו מסכימי .כלו

לכתחי כשר שיהיה רק פלייש, לבהמהכפי ולא לה,
ואומרי הרבי את המשקרי "השובי דעת
כי אינו, זה לשעה, 1000מ יותר לשחוט שיכולי

במשהו. היא שחיטות הלכות

יהודי להיות והלילה היו כל עובדי אנו
נבילות אוכלי שאנו לנו נתוודע ולבסו ,כשרי
ננוח ולא נחשה לא אשר נאמנה תדעו .וטריפות
באופ תיקוני יכניסו לא וא נשקוט, ולא
כל לעי ויתודע העול בכל נפרס ,השחיטה
רוב שכמעט עלינו חרה ולמה לנו, ה' עשה למה
רח"ל ומחלות צרות מלאי ישראל בני אחינו בתי
,שדי יונקי ,ילדי מיתות ,משונות מיתות

חטאו! שלא תורה לומדי אברכי בחורי

ד על תעמוד "לא קרא אמר שעליכ תדעו
אינו שליט"א שרבינו מה א יודע ומי ,"רעי
שמגדלי ,זה חטא בשביל אינו הבריאות בקו

תענו מה .וטריפות נבילות ע משיח מקבלי דור
?הדי ליו

צדקינו משיח ביאת שעיכוב בספרי ואיתא
ויעזור ,וטריפות נבילות אכילות מחמת הוא
מאתנו, הזה הרעה וימנע בעדנו גדר לגדור השי"ת

.אמ צדקנו משיח לנו וישלח

שראיתי כמו ,בצדק 100% היא "המאור" שדברי לגלות הנני נ"ב,
שנה. חצי לפני בחוש



ז' מכתב
יצ"ו. ... קהלת קהלתינו ומנהלי דייני לכבוד

כדי בוויינלאנד ש שביקרת שמענו הנה
,בעיניכ מאוד והוטב השחיטה, את לבדוק
טוב ביותר היא והכל חשש שו שאי ואמרת
,ורוח הבל דברי ה "המאור" בקו' שנדפס ומה

ושקר... שוא

ש "המאור" בירחו שיעיי מי כל באמת הנה
היו א למשל ,תיקו לה שיש דברי שה יראה
ובודקי יותר, באיטיות ושוחטי השערות מורטי
היותר צד על שיהיה דבר כל על ורואי החלפי
.גדולי תיקוני לעשות אפשר היה בודאי טוב,
בלי מכ צחקו שהשוחטי בעצמכ ראית והנה
את לרמות שאפשר שידעו מטע ומורא, פחד

.תיקוני לעשות הרוצי הרבני

קוד טפחיי ואכסה טפח אגלה וכעת
השחיטה בעני שאישתפרסמו אמר הרבני (ואחד

שוחטי שאי אמר ואחד ,קצת ויותר מאות מג' יותר שוחטי

('וכו מאות ו' או 'מה יותר.

גמור אמת שה גרגרי איזה כא אביא ראשית
יש הנה גמור, עדות זה על ויש ,פקפוק שו בלי
עופות וחצי 22 שחט השוחטי שאחד ראיה עד
אחד שוחט הכותב. אצל הוא ושמו אחת, לדקה
שיכול מחבירו יותר טוב לשחוט שביכלתו אמר
!לשעה 1380 יכול ואני לשעה 1200 רק לשחוט
הלכות חמשה כל חשש יש כזו שחיטה אצל והנה
למרוט יכול אינו כ וג במשהו, שהוא שחיטה
ואינו ,עליו כבידי איבריו וג ,[נוצות] השערות

הפג להרגיש כמויכול ,החל בודק כשהוא
אצל היה מבראנקס שוואר שהרב מעשה שהיה
שאינו ואמר ,ששוחטי המהירות וראה שחיטה,
החל את ובדק ,הרגשה לה להיות שיכול מאמי
הרב אל והל ,פגומה שהיתה וראה מה אחד של
הפקירות נגד ככרוכיא וצעק שליט"א, מפאפא
נח כ אחר מפאפא, הרב ונתרגז ונתבהל כזו,
מ ואחד ,בשתיקה הדבר ונשאר מרגזו ושקט
גלי בריש שבועות ג' לפני אמר השוחטי
900 שוחט שהוא השיב שוחט, הוא כמה כששאלו
ויותר ,רבי בפני הודה זה דבר ...לשעה עופות

גילה. שלא מה הוא מזה

כמה שספרנו כ ג יכחיש המציאות והנה
,אחד ביו נשחט והכל הטראק, ע נכנסו עופות

לה יש האי כזה נמו מספר שוחטי א וג
מארט... מיל חנותי לכל עופות הרבה כ כל

חנויות. לכמה ועוד ולסאטמאר,
מעשרי יותר קונה בעצמו וויינשטאק הנה
לוקחת כ ג וסאטמאר ,לשבוע עופות אל
אינו כ א בשר, של חנויות עוד וכ ,הרבה
אלא ,עופות הרבה כ כל שישחטו במציאות
הורג שהוא או מגוי קונה שוויינשטאק באופ
,לזה מציאות שו אי הכי בלאו כי לבד, עופות
השוחטי שרק ,מאי ואלא ,כ היא א ישמרינו 'ה
שנותני ההשגחה זה היא מה ועוד, ,אתכ רימו
בא שהרב רק ,פע בשו משגיח ש היה לא א
לא "השגחה"? הנקראת היא זו וכי ,ביובל פע

השגחה. יקרא שלזה כזה דבר מעול היה

נוסעי אז בעול צעקה כשנעשה ועכשיו
יבואו שהרבני ידעו השוחטי וג להסתכל,
באו ולא אחד לכל מפורס היה שהדבר מפני
שאת יודעי שא רצית וכי ,פתאו בפתע
ידעו וה !!?טוב היותר צד על הכל יהיה לא באי
כ וא תבואו, זו ובשעה תבואו זה שביו היטב
,חשש שו ש ואי גמור, כשר שזה אמרת האי

וטריפות!!! נבילות אוכלי ובגללכ

אי ש בודאי ,המעיי בני ע נשמע מה ,ועוד
ראיתי ש שכשהייתי משו ושאלה, חשש שו
מתנהלת השחיטה .השחיטה כמו היא שהבדיקה
רוח "בעל הוא והמשגיח ,עצומה במהירות
,ועוד ,טריפה או כשר א מבחו ויודע הקודש"
נת מי ,ש שנמצאי השאלות על הפוסק הוא מי
שעובד אחר לפסוק שיכול סמיכה הלזה להשוחט
אז עצמו, לנוח והול לשעה עופות 1380 ושוחט
פוסק עי שהוא ואחר ,השאלות על לפסוק הול
וזהו גדול, רב כמו אחדי רגעי בתו השאלות

ומתק שבו, הקודש רוח סמ על כ גהסכי
ואני בדיוק, שלו הסדר זה לשחוט, חלילה וחוזר
ואחר כשר, שהוא טריפה על שפסק בבירור יודע

וישבעו... ענוי ויאכלו זה על כותבי כ

יותר לשחוט יכול כ ג שהוא שוחט לי ואמר
ה מזה מאות 'שב אצלו ברור אבל לשעה, מאל
לא זה, על לישבע שיכול לי ואמר גמור, טריפה
יכלתו. כפי לשחוט יכול אחד שכל שאומרי כמו

עיני במו הנה הבאקסעס, זריקת אודות והנה
הבאקסעס העופות ע הטראק כשבא ש ראיתי
חשש זה על יש ובוודאי למטה, נזרקי שלמעלה

.אברי ריסוק

"המאור" בירחו שהובא שאמרו מה אודות הנה
דברתי שמתו, עופות שישחטו לפעמי שנמצא
או החור שבאמצע לי ואמר שוחט ע אתמול
נמצאי רב ממהל כשבאי או תמוז, בתקופת

והחו הקור מפני שגוססי עופות הרבהבגלל (או

(ועלרעבו ,בגרו נוצות לפעמי נמצא זה ידי ועל
בהגרו נוצה שחיטה בשעת נמצא א ההלכה פי
לראות פנאי אי גדולה ובשחיטה טריפה, העו
שהשוחט מתינות צרי ולזה לאו, א נוצה יש א
אלפי עשרת של שבשחיטה ואמר ,זה דבר ירגיש

,מתינות לזה וצרי שמתו, עופות הרבה נמצאו
זו. להבחנה פנאי אי אז במהירות שוחטי וא

לישבע מוכ השוחטי אחד א לדעת ברצוני
לשעה מאל יותר שוחט שאינו דאורייתא שבועה
ולא בהולכה רק ששוחט שוחט יש ועוד וכו',
,לכתחילה לא אבל בדיעבד, רק מותר וזה בהבאה,

"המאור" בקו' עיי(סיו נאמני(חודש עדות ויש
.חו בשחיטת רוצי אנו אי זה ובגלל זה, על

כמו ,וד בשר מורא כא יהיה לא שא ותדעו
כביר זמ לפני לאחד אמר שוויינשטאק ששמענו
קלענער" קא א "מיט יעשנו אז ,ישתוק לא שא
את לו להוריד אומרת זאת  קצר ראש ע]
להבי"ד שילכו גמורי עדות לנו ויש ,[הראש

.ש ויעידו

היא שהכל תפרסמו א לראות ממתיני אנו
לכל נראה כ ואחר טוב, היותר צד על כשר
זה על לשקר, עוד יוכלו ולא גמור בבירור העול
את ישנו לא נביות אילי שכל כאלו, דברי לנו יש
כל של העי בחוש במציאות ויראו המציאות
בחרפה קהלתינו תהיה ח"ו אז אבל ,השחיטות
וטריפות. נבילות אוכלי שהיינו ויראו ,ובבושות

לשו נפש ועגמת צער לגרו ברצונינו אי
מצב לתק רק וכוונתינו ,בעול אד
לנו שיהיה ברצונינו מידי. לא ותו ,השחיטה

עצמאית. שחיטה

,המעטירה קהלתינו את לבייש רוצי אנו אי
יהיה כ אחר כי ,מועד בעוד אנו מבקשי אבל
ותהיו כל לעי הסוד יתגלה כי מדי, מאוחר

אפשר אי כי ,עול עד ולדראו לחרפהלהשאיר
התורה מ נתחייבנו הרי .עתה שהיא כמו המצב
את יודעי שאנו כיו שביכולתינו מה לעשות
אנו ומבקשי ברמיזא, לחכימא די השפל. המצב

.בעיניכ זה דבר יקל שלא

נשבר מאוד לבבינו. בשברו מכתבי את ונסיי
במשנה דאיתא כמו כזה, מצב על בקרבינו לבבינו
.ובועז יכי עיי ,ישו והגבל סוטה מסכת סו
מעדיקל ,הרבה מוסדות לה יש קהלתינו א
הרי וכו', חתנות בית – בוטשערסטאר סענטער,
רק עצמאית שחיטה בית לפתוח ביכלתינו שיש
זוכי הרי .גדולה קהילה שהיא א לקהילתינו,
על שליט"א אדמו"ר כ"ק שהקפיד אי היטב אנו
בהידור שתהיה ,המלחמה לפני השחיטה

הכשרות. ובתכלית

טובות, לשמועות המצפי
והצדק האמת מבקשי



'ח מכתב
קצווי בכל הקהלות מנהיגי הרבני לכבוד

יצ"ו אמעריקא
"המאור" בקו' שנדפס מה שמעת בודאי הנה

עיי"ש. העופות, שחיטת אודות ,ניס בחודש
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באי אינ הרוצחי "שהשובי רבי בת בשער
אדמו"ר אילו ובודאי שליט"א, אדמו"ר של כוחו
בגדיו קורע היה נעשה, מה יודע היה שליט"א
וכל וכו', ומרות גדולות צעקות צועק והיה
שוויינשטאק משו רק נעשה הזו ההפקירות
כ"ק של הגבאי את משחד וכ לסאטמאר, משחד
בנות מגיוס יותר גרוע זהו וכו'. שליט"א אדמו"ר
משמידי וכא בנות רק משמידי שש ,בארה"ק

.כ ג הבני

כאשר תורה ללמוד יוכלו אי בפינו: ושאלה
,וטריפות נבילות במאכלות נתפטמו המוחות
ושחיטת ,הזכרי על אלא גזר לא פרעה

וויינשטאקסאטמאר ש על עלשנקראת גזרה 
רק לקנות שצריכי משו ,כ ג הנקיבות

סאטמאר. משחיטת
המטבחיי בבית לשהות אחד כל יכול הא
למה ?אצלכ שקורה מה היו כל ולראות ,שלכ
משחיטת רק לוקחי פאפא כמו קטנה קהילה
תחת נהיה גדולה, קהלה לנו שיש ואנו ,קטנות
משה תורת בספר כמובא רח"ל, השמד כפיית
מאכילת באי האפיקורסי שרוב ,קדושי פרשת
אותו נצטער זה דבר על והרי ,וטריפות נבילות
כתות נגד ימיו כל שליט"א אדמו"ר שלח ,צדיק

.לה להיכנע שלא והאפיקורסי המיני

במקומות לא ,כא עופות שחיטות רוצי אנו
שחת כמו ,כלו לראות יוכלו שלא חו שחוטי
רבני עוד ע ביחד שליט"א אדמו"ר כ"ק

חו משחיטת לאכול שאסור לקמשליט"א ראה)

קורא) תנהיגהקול לב ייטב שקהל ברצונינו .
בהמות 10 רק ש ששוחטי גסות שחיטות
עד 80 ישחטו שלא שכ ומכל ,יותר ולא לשעה,
לקנות אנו מוכני אז ורק לשעה, בהמות 100

מסאטמאר. רק בשר
ברייער קהלת של המטבחיי בבית למה
לה ויש לשעה, בהמות 15 עד 8מ רק שוחטי
לה אי בקהלתינו רק ,משגיחי בודקי שוחטי
או טשיקע לפונט $3 לשל אנו מסכימי .כלו

לכתחי כשר שיהיה רק פלייש, לבהמהכפי ולא לה,
ואומרי הרבי את המשקרי "השובי דעת
כי אינו, זה לשעה, 1000מ יותר לשחוט שיכולי

במשהו. היא שחיטות הלכות

יהודי להיות והלילה היו כל עובדי אנו
נבילות אוכלי שאנו לנו נתוודע ולבסו ,כשרי
ננוח ולא נחשה לא אשר נאמנה תדעו .וטריפות
באופ תיקוני יכניסו לא וא נשקוט, ולא
כל לעי ויתודע העול בכל נפרס ,השחיטה
רוב שכמעט עלינו חרה ולמה לנו, ה' עשה למה
רח"ל ומחלות צרות מלאי ישראל בני אחינו בתי
,שדי יונקי ,ילדי מיתות ,משונות מיתות

חטאו! שלא תורה לומדי אברכי בחורי

ד על תעמוד "לא קרא אמר שעליכ תדעו
אינו שליט"א שרבינו מה א יודע ומי ,"רעי
שמגדלי ,זה חטא בשביל אינו הבריאות בקו

תענו מה .וטריפות נבילות ע משיח מקבלי דור
?הדי ליו

צדקינו משיח ביאת שעיכוב בספרי ואיתא
ויעזור ,וטריפות נבילות אכילות מחמת הוא
מאתנו, הזה הרעה וימנע בעדנו גדר לגדור השי"ת

.אמ צדקנו משיח לנו וישלח

שראיתי כמו ,בצדק 100% היא "המאור" שדברי לגלות הנני נ"ב,
שנה. חצי לפני בחוש



ז' מכתב
יצ"ו. ... קהלת קהלתינו ומנהלי דייני לכבוד

כדי בוויינלאנד ש שביקרת שמענו הנה
,בעיניכ מאוד והוטב השחיטה, את לבדוק
טוב ביותר היא והכל חשש שו שאי ואמרת
,ורוח הבל דברי ה "המאור" בקו' שנדפס ומה

ושקר... שוא

ש "המאור" בירחו שיעיי מי כל באמת הנה
היו א למשל ,תיקו לה שיש דברי שה יראה
ובודקי יותר, באיטיות ושוחטי השערות מורטי
היותר צד על שיהיה דבר כל על ורואי החלפי
.גדולי תיקוני לעשות אפשר היה בודאי טוב,
בלי מכ צחקו שהשוחטי בעצמכ ראית והנה
את לרמות שאפשר שידעו מטע ומורא, פחד

.תיקוני לעשות הרוצי הרבני

קוד טפחיי ואכסה טפח אגלה וכעת
השחיטה בעני שאישתפרסמו אמר הרבני (ואחד

שוחטי שאי אמר ואחד ,קצת ויותר מאות מג' יותר שוחטי

('וכו מאות ו' או 'מה יותר.

גמור אמת שה גרגרי איזה כא אביא ראשית
יש הנה גמור, עדות זה על ויש ,פקפוק שו בלי
עופות וחצי 22 שחט השוחטי שאחד ראיה עד
אחד שוחט הכותב. אצל הוא ושמו אחת, לדקה
שיכול מחבירו יותר טוב לשחוט שביכלתו אמר
!לשעה 1380 יכול ואני לשעה 1200 רק לשחוט
הלכות חמשה כל חשש יש כזו שחיטה אצל והנה
למרוט יכול אינו כ וג במשהו, שהוא שחיטה
ואינו ,עליו כבידי איבריו וג ,[נוצות] השערות

הפג להרגיש כמויכול ,החל בודק כשהוא
אצל היה מבראנקס שוואר שהרב מעשה שהיה
שאינו ואמר ,ששוחטי המהירות וראה שחיטה,
החל את ובדק ,הרגשה לה להיות שיכול מאמי
הרב אל והל ,פגומה שהיתה וראה מה אחד של
הפקירות נגד ככרוכיא וצעק שליט"א, מפאפא
נח כ אחר מפאפא, הרב ונתרגז ונתבהל כזו,
מ ואחד ,בשתיקה הדבר ונשאר מרגזו ושקט
גלי בריש שבועות ג' לפני אמר השוחטי
900 שוחט שהוא השיב שוחט, הוא כמה כששאלו
ויותר ,רבי בפני הודה זה דבר ...לשעה עופות

גילה. שלא מה הוא מזה

כמה שספרנו כ ג יכחיש המציאות והנה
,אחד ביו נשחט והכל הטראק, ע נכנסו עופות

לה יש האי כזה נמו מספר שוחטי א וג
מארט... מיל חנותי לכל עופות הרבה כ כל

חנויות. לכמה ועוד ולסאטמאר,
מעשרי יותר קונה בעצמו וויינשטאק הנה
לוקחת כ ג וסאטמאר ,לשבוע עופות אל
אינו כ א בשר, של חנויות עוד וכ ,הרבה
אלא ,עופות הרבה כ כל שישחטו במציאות
הורג שהוא או מגוי קונה שוויינשטאק באופ
,לזה מציאות שו אי הכי בלאו כי לבד, עופות
השוחטי שרק ,מאי ואלא ,כ היא א ישמרינו 'ה
שנותני ההשגחה זה היא מה ועוד, ,אתכ רימו
בא שהרב רק ,פע בשו משגיח ש היה לא א
לא "השגחה"? הנקראת היא זו וכי ,ביובל פע

השגחה. יקרא שלזה כזה דבר מעול היה

נוסעי אז בעול צעקה כשנעשה ועכשיו
יבואו שהרבני ידעו השוחטי וג להסתכל,
באו ולא אחד לכל מפורס היה שהדבר מפני
שאת יודעי שא רצית וכי ,פתאו בפתע
ידעו וה !!?טוב היותר צד על הכל יהיה לא באי
כ וא תבואו, זו ובשעה תבואו זה שביו היטב
,חשש שו ש ואי גמור, כשר שזה אמרת האי

וטריפות!!! נבילות אוכלי ובגללכ

אי ש בודאי ,המעיי בני ע נשמע מה ,ועוד
ראיתי ש שכשהייתי משו ושאלה, חשש שו
מתנהלת השחיטה .השחיטה כמו היא שהבדיקה
רוח "בעל הוא והמשגיח ,עצומה במהירות
,ועוד ,טריפה או כשר א מבחו ויודע הקודש"
נת מי ,ש שנמצאי השאלות על הפוסק הוא מי
שעובד אחר לפסוק שיכול סמיכה הלזה להשוחט
אז עצמו, לנוח והול לשעה עופות 1380 ושוחט
פוסק עי שהוא ואחר ,השאלות על לפסוק הול
וזהו גדול, רב כמו אחדי רגעי בתו השאלות

ומתק שבו, הקודש רוח סמ על כ גהסכי
ואני בדיוק, שלו הסדר זה לשחוט, חלילה וחוזר
ואחר כשר, שהוא טריפה על שפסק בבירור יודע

וישבעו... ענוי ויאכלו זה על כותבי כ

יותר לשחוט יכול כ ג שהוא שוחט לי ואמר
ה מזה מאות 'שב אצלו ברור אבל לשעה, מאל
לא זה, על לישבע שיכול לי ואמר גמור, טריפה
יכלתו. כפי לשחוט יכול אחד שכל שאומרי כמו

עיני במו הנה הבאקסעס, זריקת אודות והנה
הבאקסעס העופות ע הטראק כשבא ש ראיתי
חשש זה על יש ובוודאי למטה, נזרקי שלמעלה

.אברי ריסוק

"המאור" בירחו שהובא שאמרו מה אודות הנה
דברתי שמתו, עופות שישחטו לפעמי שנמצא
או החור שבאמצע לי ואמר שוחט ע אתמול
נמצאי רב ממהל כשבאי או תמוז, בתקופת

והחו הקור מפני שגוססי עופות הרבהבגלל (או

(ועלרעבו ,בגרו נוצות לפעמי נמצא זה ידי ועל
בהגרו נוצה שחיטה בשעת נמצא א ההלכה פי
לראות פנאי אי גדולה ובשחיטה טריפה, העו
שהשוחט מתינות צרי ולזה לאו, א נוצה יש א
אלפי עשרת של שבשחיטה ואמר ,זה דבר ירגיש

,מתינות לזה וצרי שמתו, עופות הרבה נמצאו
זו. להבחנה פנאי אי אז במהירות שוחטי וא

לישבע מוכ השוחטי אחד א לדעת ברצוני
לשעה מאל יותר שוחט שאינו דאורייתא שבועה
ולא בהולכה רק ששוחט שוחט יש ועוד וכו',
,לכתחילה לא אבל בדיעבד, רק מותר וזה בהבאה,

"המאור" בקו' עיי(סיו נאמני(חודש עדות ויש
.חו בשחיטת רוצי אנו אי זה ובגלל זה, על

כמו ,וד בשר מורא כא יהיה לא שא ותדעו
כביר זמ לפני לאחד אמר שוויינשטאק ששמענו
קלענער" קא א "מיט יעשנו אז ,ישתוק לא שא
את לו להוריד אומרת זאת  קצר ראש ע]
להבי"ד שילכו גמורי עדות לנו ויש ,[הראש

.ש ויעידו

היא שהכל תפרסמו א לראות ממתיני אנו
לכל נראה כ ואחר טוב, היותר צד על כשר
זה על לשקר, עוד יוכלו ולא גמור בבירור העול
את ישנו לא נביות אילי שכל כאלו, דברי לנו יש
כל של העי בחוש במציאות ויראו המציאות
בחרפה קהלתינו תהיה ח"ו אז אבל ,השחיטות
וטריפות. נבילות אוכלי שהיינו ויראו ,ובבושות

לשו נפש ועגמת צער לגרו ברצונינו אי
מצב לתק רק וכוונתינו ,בעול אד
לנו שיהיה ברצונינו מידי. לא ותו ,השחיטה

עצמאית. שחיטה

,המעטירה קהלתינו את לבייש רוצי אנו אי
יהיה כ אחר כי ,מועד בעוד אנו מבקשי אבל
ותהיו כל לעי הסוד יתגלה כי מדי, מאוחר

אפשר אי כי ,עול עד ולדראו לחרפהלהשאיר
התורה מ נתחייבנו הרי .עתה שהיא כמו המצב
את יודעי שאנו כיו שביכולתינו מה לעשות
אנו ומבקשי ברמיזא, לחכימא די השפל. המצב

.בעיניכ זה דבר יקל שלא

נשבר מאוד לבבינו. בשברו מכתבי את ונסיי
במשנה דאיתא כמו כזה, מצב על בקרבינו לבבינו
.ובועז יכי עיי ,ישו והגבל סוטה מסכת סו
מעדיקל ,הרבה מוסדות לה יש קהלתינו א
הרי וכו', חתנות בית – בוטשערסטאר סענטער,
רק עצמאית שחיטה בית לפתוח ביכלתינו שיש
זוכי הרי .גדולה קהילה שהיא א לקהילתינו,
על שליט"א אדמו"ר כ"ק שהקפיד אי היטב אנו
בהידור שתהיה ,המלחמה לפני השחיטה

הכשרות. ובתכלית

טובות, לשמועות המצפי
והצדק האמת מבקשי



'ח מכתב
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שלחנו המאור, בקו' את ראינו כאשר הנה
או היא אמת א השחיטה לראות בסתר מרגלי
וחיסר גמור, אמת שהכל ראינו ולדאבונינו שקר,

.כא ונפרט ,פרטי כמה עוד ש

לנו הנראה כפי אבל ,רבני ש שהיו והג
,ש כשהרב לתק שיכולי מה דבר שזה ראינו
לפני שעשו כמו לעשות רק כלו על לסמו ואי
בפני שחיטה לה היתה קהלה שכל המלחמה
ויהיה ,הקהלה רב השגחת זה על ויהיה עצמה,
,לשעה אל של שחיטה יהיה ולא ,פני שחיטת
שחיטה שהיתה המלחמה לפני נוהגי שהיו כמו
בכל והיתה עופות כמה בכל הסכי ובדקו קטנה
גרגרי איזה לכא אביא הנה וכו'. ההידורי

ילמדו. ומזה

.טפחיי ואכסה טפח אגלה הנה

כ ואחר ,ש שוחטי כמה מקוד אברר
תעיינו הנה בזה. שיש מה החסרונות אביא
מה שכל ותדעו ,לפניכ שולח שאני מה בהמאור
מאוד תעיינו כ ואחר גמור, אמת הכל ש שכתב
שאני מה גמורי עדות הכל על לנו שיש בדברינו

עכשיו. כותב

עופות וחצי 22 שחט אחד ששוחט עד, יש הנה
אחת רגע אחד(!)בתו שוחט לנו. ידוע ושמו ,

מחבירו, טוב יותר לשחוט יכול שהוא אמר
יכול והוא לשעה 1200 רק לשחוט יכול שחבירו

!לשעה 1380 לשחוט

להבחי יכול אינו כזו שחיטה ששוחט מי והנה
דהלא ,ועוד במשהו, שה שחיטה הלכות בחמשה
למרוט שיוכלו אופ בשו במציאות אינו

והשמל ,למרוטהשערות שצריכי פוסק חדשה ה
אותו מעבירי לכתחילה מורט שאינו ומי
בזה. מאוד שהחמיר שור תבואות עיי מהשחיטה,

עליו כבידי איבריו כזו גדולה שבשחיטה ועוד
כוח מידיו נאבד זה ידי ועל דרסה, לידי ומביא
מעשה שהיה כמו ,הפגימות מרגיש ואינו ההרגשה
שאינו להשוחט ואמר ,ש ביקר הרבני שאחד
לו ושיש כ כל הרבה לשחוט שיכול מאמי
וכאשר ,החל את לו שיראה עליו וציוה ,הרגשה
גאב"ד אל והל ,פגו שהוא ראה בחל הביט
מפאפא והרב ככרוכיא, וצוח שליט"א פאפא
דעתו נחה כ אחר אבל זה, על ונתרגז נתבהל

.תיקו לידי באה ולא בסוד הדבר ונשאר

ולא השחיטה על פקיחא עינא שו שאי ,ועוד
,משגיח ולא רב לא ,החנות על ולא הבדיקה על

כמו ולא לראות, הולכי רב בזמ אחת פע רק
נמצא שהמשגיח שידעו שני כמה לפני שהיה
של המפתח היה לו ורק ,עת ובכל זמ בכל ש
עולי שאינ דברי הרבה ועוד השחיטה, בית

הקולמוס. על

תחת העומדות הקהלות שכל מטרתינו כ על
נאמני להיות רוצי א ,וצדיקי גאוני רבני
שחיטה יעשו וצוקה, צרה מכל לשמר ,לעדת
אנשי נפשות יתגעלו שלא וישתדלו לקהלותיה
יש וא דניאל, שעשה כמו ,המל פג בפת עדת
מה ועבודה, לתורה לב יפתחו טהור לב לה
נבילות בבשר נפש מפטמי א כ שאי
הכל אז זה, על החוש שמעיד כמו ,רח"ל וטריפות
,ולב למוח נכנסת התורה ואי ולריק להבל

.ש שיקלט מה ואי נתפטמו שכבר משו

דפרקא אגרא בספר ועייכל הבאתי לא  קכ"ו אות)

אנוש) שערות ותסמר ש לעיי נא ,האריכות מחמת ,לשונו
וז"ל: יתרו פרשת פענח צפנת ובספר

טריפות של אסורות ממאכלות נזהר שאינו מי"
השכל זה ידי על וכו' טמאי ודברי ואיסורי
ממנו כי הטומאה אל להכריע נמש שלו והדעת
לכפור היינו ר"ל, כפירה לידי זה ידי על ובא נעשה
מוסר ומקבל שומע ואינו ז"ל רבותינו בדברי
וכו', אליו" לבוא קרובה והפורעניות הדור מחכמי

קדשו פ"א)עכ"ל סי' יו"ד חדש בפרי ועיי).

,והספיקות השאלות לכל התירו וזהו
היו נתוני אנו מה מפני אד בני ששואלי
שהכל בית אי שכמעט עד כ כל הרבה לצרות
הולכי אי בתו או בנו לזה ,כשורה ש מתנהל
שאי מה רח"ל אנוש חולה יש לזה הישר, בדר
יאמר השי"ת ל"ע, לכתוב והעט לדבר יכול הפה

די. לצרותינו

כאשר ,לעיני לנו ה פענח הצפנת דברי הנה
מה כל נתקיי הרבי שבעונותינו אנו רואי

.ש שכותב

אנא ,מלתי אטו החשובי הרבני ואליכ
נ זהעורו בעני מעו רבי להשיב נא התעוררו א

,זה בעני לתק אפשר כי וברור ,מאוד הנפר
הלב מ היוצאי הדברי על כרותה וברית

.שומעיה לב על שיתקבלו

ישמע זה ובגלל ,בעדתכ גדר שתעשו ואקוה
,תמי הול משיחו את לנו וישלח צעקתינו 'ה

.אמ בימינו במהרה




