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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 יב

לה מכתב
קינדער אידישע שעכט מע

!!!וויי אוי

אפענע ליידער פונקציאניר אמעריקע אי
קאמער גאז קיינער(קרעמאטאריומס)דייטשע או 
!!!דערפו נישט ווייסט

נישט איז עס ,שרעקלע איז טראגעדיע די
או שטוב אי זי ביי זיצט יעדער ,אויסצוהאלט
ל ,זמירות שיינע זינגט מע סעודות, שיינע עסט
פאלט עס או א.ד.ג, ושמחה מנוחה מקדש,
וואס סעודה שיינע די מיט אז איי נישט קיינע
מע איז ,טיש צוגעגרייט שיינע ביי עסט מע
אוועקגיי זאל ווייב זיי אדער ער אז גור גאר
קליינע איבערלאזע ל"ע וועלט דער פו פרי

רח"ל. יתומי קינדער

נישט שוי האב אי ,האר דאס מיר רייסט עס
די .ארויסגעב דאס מוז אי ,ברירה קיי
דער טאג, צו טאג פו ערגער ווערט טראגעדיע
מע אז מטה מטה שנעל או טי אזוי גייט דור
אוי האלט מיר ווי גלייבע גארנישט זי קע

וועלט. דער

טוה צו מחויב איז יעדער ,אדר חודש איז עס
זאג קענע נישט וועט קיינער ,קע ער וואסידינו 

הזה. הד את שפכה לא

וויינע או שוחטי רופ איי אי האלט עס
,דערטראג נישט מער דאס קענע זיי אז מיר פאר
שוחטי אונז מאכט מע מורא'דיג, איז מצב דער
פרעגט מע ,פערד ווי ארבעט מיר .ראבאט פאר
ווייסע מיר צי ,כוח האב מיר צי ניטאמאל אונז
זאלע מיר נאר נישט, אדער זי טוט עס וואס
ארויסגעבע שנעלער או שנעלער ארבעט

.צייט אמאליגע אי ווי דאעלט פראדוקציעס

האב זיי וואס בתי בעלי די פאר גענוג נישט
א וויפיל מאל פיר שעכט צו איינגעשטעלט אונז

מירשו ,ניי צוריק. יאר 25 מיט געשאכט האט חט
דער געשעט? וואס או מער, או מער גיי דארפ

וטריפות. נבילות מאכיל א זיי מוז שוחט

וואס בתי בעלי די פאר גענוג נישט איז עס
איי אי 1200 ביז 1000 פו ער א שעכט מיר
שוי זענע זיי ווי אזוי או שוחט, יעדער שעה
נאר איז עס וואס גראד העכסט דע אוי ארוי
אוי קע גוי א או הענט, די באוועג צו מעגלי
זיי זענע שעה, א אי ענע'הרג מער נישט

אטענט. נייע א צו געקומע

געווע אל איז "איו" די פו סדר דער
שוחט איי שעכט שוחט דער אז איינגעשטעלט,

שעה. א א זי רוהט או

נישט מיינט ,א זי רוהט מע וואס שעה די
דאר דעמאלס ערשט נאר ,א זי רוהט מע אז
,עסע ,דאווענע ,חל א אוי ארבעט ער

א.ד.ג. ,הכנות ארויסגיי

"איו" די ביי שוחט א האט צוריק יאר מיט
שוחט, איי שעה א עופות 400 ביז 300 געשאכט
אי גערוהט או שעה 3 געארבעט האט מע או
ס אי וואס ,שעה איי לשחיטה שחיטה בי מיט

שעה. 6 געווע דאס איז הכל

נא דאר שוחט דער אז נישט פארגעסט
האבע צו פארטאגס שעה 2 חותה לכל ארבעט
איז עס או ,שחיטה די צו חלפי גוטע גענוג
שחיטה. גרויסע אזא פאר שעה צוויי ווייניג, אפילו

הסכמה די מיט קצבי די געגאנגע זענע
ביי שוי האלט מע או רבני די פו

שווערער. פירפאכיג
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וועט שוחט דער נאר אז פילט הבית בעל דער
שחיטה. די ביי געלט אראיינש איה

פו ער א טאקע היינט באקומט שוחט דער
נא מיינט דאס אבער ,ווא א מער או $1000
די פאר שעכט שוחט דע דאר מע אז נישט

באקומט. ער וואס געהאלט

צוריק, יאר 20 מיט טריפה געווע איז עס וואס
."המהדרי מ למהדרי "כשר ליידער היינט איז

!!!רבותי

שחיטה די פו קומע קראנקהייט אלע
קרעמאטאריומס.

א עופות 600 ווי מער שעכט וואס די
טריפות מאכילי זענע ,דישעה פו סק זע)

(הרבני .התאחדות

די איז טאג א שעה 3 ווי מער שעכט וואס די
,הרגשה קיי נישט האב זיי ווייל טריפה, שחיטה

אשר. בית שו"ת ועיי

זיי ,רעגירונג די ביי אינטערעסיר זי זאלט איר
זיי ,ובליקו 'פאר איינצלהייט אלע ארויס גיב

אלעס. ווייסע

שעכט מע אז געלייקנט רבני די האב אמאל
פירט היינט .שעה איי אי עופות מער או 1,000
זיי ,שחיטה די צו קעלבלע די ווי רבני די מע

או ,לויפ מאשינע די ווי גארנישטזעע ווייס זיי  
טריפה. איז שחיטה די אז

אלטע די זע ווי מער נישט דארפט איר אבער
ווי זע אליי איר וועט ,צוריק יאר 20 מיט מודעה

גארנישט. פארשטייט איר ווייט

!סטרייק דארפ שוחטי די

אז בתי בעלי די פאר זאג דארפ רבני די
דע עפא נישט טאר מע או נישט קע מע
מע ,יוניא קאנסומער א דא איז עס .ע המו

זיי. צו ווענדע זי דאר

וועט מע ,קע געבילדעטע גענוג האבע מיר
."קלעי "קאונטער א מאכע זיי

מע אז זאגט, רעגירונג אמעריקאנער די
קויפ וואס קאסטימערס די נאר נישט טאר

.ראדוקט די

או תורה, די א צו רבני די רופ דאר מע
אונז האב זיי וואס דערפאר געריכט, אי דערנא
אוי געמאכט האב בתי בעלי די אויסגענארט.

.דאלאר מיליאנע הונדערטער לייצע אונזער

.לאזע נישט מער זי וועלע מיר

,כשרות די פאר רייזע טייערע נעמע זיי
או טריפה, ספק אבסאלוט ס'איז וואו דארט

טריפה. וודאי אפשר

.הייווע אוי ווי וואקס אניסקאמ גרויסע די
נאר נישט או אמאל, ווי דאלט כמעט שעכט זיי
נאר ,שוחטי נייע קיי צו נישט נעמע זיי וואס
.שוחטי אלטע די פו סא א אוועק ווארפ זיי
קיי נישט האב זיי אויב אז זיי סטראשעט מע
וועלע זיי או ,אוועקשיק זיי מע וועט כוח,

רנסה. א בלייב

ווע בפרט ,גרויס זייער איז הרנסה נסיו דער
א $2.000 ביז $1,500 פו אהיי נעמט שוחט א

.ווא(שחיטה "אווערטיי" מיט שחיטה די פאר איז .(דאס 

המעוררי

.ב.ע.ש.ל נשלם ולא תם



 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!

www.zohar-israel.com
אתר: זוהר לישראל


