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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 ו

אינו זה וכל ,כא שקורה מה קצת תבינו עכשיו
מה כול את לשאול יכולי כבודכ סוד.
שעובד ושו"ב וד"ל. תומו לפי מסיח לכ שכתבנו
ובא שלנו, מכשיר הבעל הוא ,ביו שעה 17  16

ש כמו מעיי בני על שאלות הרבלשאול לנו אמר
נישט מע קע רבני אלטע "דיא מצעהלי
[לרמות יכולי לא הזקני הרבני] ,עפא
שבתי [ואפילו נישט אוי מרדכי שבתי אפילו
וכו'... הכל... מאמיני כזה לשו"ב לא]". ג מרדכי

וכו'... וכו'.....

עד גדול תיקו כא נראה לא א ,לכ תדעו
שלא דאפשר מה כל לעשות נצטר שבועות, כמה
אנו אי באמת וכו'. כ המכשולות ישארו
משלמי בתי הבעלי דהלא ,זה על מתפלאי
הלא כשר, אינו שהעו יאמרו ואי ,"להשובי
עיני יעור השוחד כי" בתורה שכתוב מה לכ ידוע

."צדיקי דברי ויסל חכמי

כתובות במסכת זה בעני שאמרו מה (דוראו

ע"ב) ה"מקבלק אחד כל "שהשובי בפרט ועוד. ,
מסעו... ולפי עבודתו לפי אחד כל מהשני יותר
שעובד מפני אחד ,טעמי 'ב מפני יותר מקבל
יותר מקורב הוא והב' ,חמורי עשרה כמו
טוב? שאינו שיאמר הוא ומי ... ידי על למלכות
א', סימ תשובה בדרכי שכתוב מה וראו בואו

זה ידי על הרבי יצאוובעונותינו הקלי שוחטי)

השוחטי ידי על לועז באר קהלות כמה הדת מ כמעט

דיעות עליה וגבר בטריפות ונתפטמו שאכלו קלי ובודקי

הקודש) קהל מתו ונאבדו שפרקו עד זרותמובא וכ
עלתה שכ לנו אוי ,עיי"ש ז' סי' חיי דברי ת"בשו
שנותני הרבני מרמי קלי ששוחטי בימינו
השגחה שו כמעט ואי ,כס בצע בעד הכשרי

לפע מפע רק ידו, השוחטיתחת (מאשמת

חשש) שו אי כי לבוא צריכי את אי לרבני שאומרי

מדקדק ואינו ש זעיר מביט יתירה בחטיפה

לברר יסודית ובדיקה בחקירה הנעשה כל לראות
וטריפות. נבילות או חשש ש אי א

שאמרו כפי כי הרב, באשמת הדבר אי ובאמת
שנעשה ממה כלו לדעת אפשר אי ,"השובי לנו
פני נגד ואפילו ,ש כשאינו השחיטה באמצע ש
השוחט וא וכו', דברי לעשות יכולי כ ג הרב
אפילו נאמ יהא אי ,הבית מבעל המעות מקבל
שיוצא ודיבור דיבור כל כי שמדבר, קל דיבור על

וד"ל. כידוע הבית הבעל לטובת הכל מפיו

לנו סיפר אשר אחת עובדא עוד לכ ונספר
ואמר וויינשטאק, אצל עובד שהוא אחד מבקר
שלא אנשי לשני משל שהוא אשר בשמו,
ופע .ולרבני ,מהממשלה להרופאי יבואו,
להשגיח שבא מסיגעט הרב את רואי בשנתי
הולכי לאמבעס צריכי וא השחיטה, על
על נאמ איש שו ואי ,לוקחי וש ,לאפיס

,גדולזה במקו משגיח שו ואי הפקר והכל
את ולראות לש ללכת את יכולי .כזה
הנפק"מ מהו ובאמת .הכל לכ ויתוודע ,האמת
היא השחיטה א הבשר] מליחת] מאכע בכשר

וטריפות. נבילות

החל את בודק אינו שר'... לנו סיפר ...'ר
לבית הול וא בהולכה. רק השחיטה באמצע
לשחוט, הול וכ בכלל, ידיו רוח אינו הכסא
לשחוט יכול ורגע רגע בכל דהלא ,זמ לו אי כי

...בהמה עוד

לע השערות(כבשי)וכששוחט על שוחט 
זה וכל יכול, אינו כי ,שביל עושה ואינו
לה יאמרו א ,"השובי לכל לשאול יכולי
ותסמר תשמעו אז שיספרו, שבועה בתורת

.ראשכ שערות

כי ,כלו אינו עדיי זה שכל לנו, סיפר ור'...
סירכות ומנתק פושרי בדיקת בודק אינו ג
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לו וכשאומרי טריפה, ממש שהיא רח"ל, גדולות
הוא בהולכה, רק בודק שאינו שוחטי שני
פושע הוא .בודק שהוא ואומר מציאות מכחיש

גדול. ישראל

הרבה עוד ויש ,בימינו עלתה שכ לנו אוי
ומזה והותר, די כתבנו עתה לעת אבל מזה, לכתוב
... ר' לכל. אשר הכל ,הכל הס לדעת יכולי
פע כל צועק וויינשטאק אשר לנו סיפר שו"ב
את לזרוק ורוצה שוחטי מדאי יותר לו שיש
,הנערי כמו לעבוד יכולי שאינ הזקני
ל"ע, ילבינו זקני פני נערי חז"ל מאמר ונתקיי
להאכיל שרוצי אלא בעלמא, פני עזות לא

רח"ל. ממש וטריפות נבילות

המטבחי שבבית ר'... השו"ב לנו סיפר והיו
אברכי לעבודה מקבלי וויינשטאק של
.כלו יודעי ואי ,שנה חצי קבלה בלי ששוחטי
רק ח"ו, מסחר לעשות רוצי שאנו תחשבו אל
התיקוני שבועות כמה עד תעשו א אדרבה
שיקנו ובמכתבי בעיתוני נפרס אזי ,הנצרכי
אז כלו תעשו לא א אבל סאטמאר, אצל רק
על הול המכשול כל הלא כי האמת, כל נפרס
ושל בריא רבי רוצי ואנו שליט"א, אדמו"ר ש
הרבה כחו את החליש כבר זה ודבר ,ת"בעזהי

וד"ל. ,ל"ע

המשגיחי ע ומיד תיכ שתדברו ברצונינו
תחת ,שמי יראי ומשגיחי "שובי ותסדרו
יעלה אולי רק קשה דבר לא וזה סאטמאר, קהלת
ישתמש לא שוויינשטאק וג סענט, כמה עוד

סאטמאר. בש יותר
כ ג וגסות בעיר, כא לעשות יכולי עופות
"שובי שני צריכי ורק מקומות, הרבה יש
גדולה הכנסה מזה יהיה ואי"ה .אחד ומשגיח
רק יקנו וכו' פאפא בעלז אפילו כי לסאטמאר,
מה הכל כול על נפרס אנו כי ,אצלכ
יותר אצלנו אי בתוה"ק, שנצטווינו כמו שנעשה
,הרבה כבר יודעי שאנו רואי את ,סודות

ב אחד איש כלותקחו שינהל וחכ סמכא ר
טוב, היותר צד על שיהיה וכשרות שחיטה עניני

תצליחו... ובעזהי"ת

הכו"ח
המשמר על העומדי וועד
וחרדי יראי ידי שעל
יארק ניו ברוקלי



י' מכתב
" הקדושה בתורה כתיבבאחיו איש ",וכשלו

כמו חבירו, בעד ערב אחד כל ישראל בני אצל
חז"ל שאמרו(ל"ט זה(שבועות ערבי ישראל כל

ואב רב אבל ,אד בני בסת דוקא זהו אבל .בזה
ערב הוא הציבור, על השפעה לו שיש די בית
יותר, גדולה השפעה לו יש וא הציבור, כל בעד

ישראל. כל בעד ערב הוא

ועצומי הפילה חללי רבי "כי נאמר זה ועל
רח"ל נשמת נשרפה אד בני דהרבה הרוגי'", כל
לתשובה לעורר עליה השגיח שלא ידי על
כל ועצומי" איתא ובגמרא .ישרי בדרכי וללכת
ואינו שותק דא וכו', חכ תלמיד זהו הרוגיה",
רוצח נקרא יכלתו, כפי אד בני את מוכיח

רח"ל. נפשות

הרבי שבעונותינו לקח, ויוסי חכ וישמע
ישראל בני את מוכיחי אינ שהרבני די לא
,מכשולי ושאר המאכלי כשרות על להשגיח
את שמכשירי פשע על חטא מוסיפי ה עוד
וכותבי אומרי וה האלה, המוצרי
שוכחי ולגמרי וכו'. למהדרי כשרי שהמאכלי

הכתוב הרבהמאמר טובה יאבד אחד ,וחוטא
ובכל ,לשעה עופות 1380 שוחטי א שכ ומכל
ל"ע רעות וכמה ,שחיטה הלכות חמש שיי עו

.כידוע מזה יוצאי

הכתוב מאמר להמלי יש זה אחדועל וחוטא
הרבה טובה רקיאבד שהוא נדמה דלפעמי ,

מאות להשתרש יכולי אחד מחטא אמנ ,אחד
בעתו כותבי א כגו רח"ל, עוונות ואלפי

('ודומי איד" דער"),"למהדרי "כשר הוא שהמאכל
על ,הזה ממאכל אד בני כמה יאכלו זה ידי ועל

נאמר הרבהזה טובה יאבד אחד דיוחוטא דלא ,
טובה שמאבד אלא לעצמו, שחוטא במה לו

ההוא. המאכל את יאכל גדול שציבור ,הרבה

,המבול דור של בחטא בתוה"ק מוצאי אנו
גזר נחת לא ,ד"ש ג"ע בע"ז שחטאו פי על דא
הדי ליו תענו מה כ וא הגזל. על אלא דינ
שכתוב יאמר מישראל אחד שכל והנורא, האיו

מפני הקדושה בתורהתקו אמרושיבה וג וכו',
ע"א)חז"ל כ"ה ה"ר),שבימי כה אלא ל אי

הרוצחי הרבני על תלוי' האשמה שכל ויאמרו
רח"ל וטריפות נבילות שנאכל שגרמו הפושעי
המאכלי שכל שכתבו אלא עוד ולא חיינו, ימי כל
המאכלי רק טריפה, כול אחרות קהילות של

...למהדרי כשרי קהילותינו של

סתרי ותעלומות עול רזי יודע אתה רבוש"ע,
שבשנות אי לאמיתו, האמת לפני וגלוי חי, כל
מה רק לאכול בגעטא נפשינו את מסרנו הזע
,וכעת .לכל שידוע וכמו ההידור, בתכלית שכשר
לעשות לי היה מה ,'ה בחסדי לכא שבאתי אחרי
של החותמת תחת הול שהכל שידעתי מזה יותר
כל על אומר מרדכי ושבתי ,הרבני התאחדות
רבינו הסת ומ ,כ אמר שליט"א שאדמו"ר דבר
של די בית לפני וכשיעמדו וכו'. מזה יודע אינו
תוכיח אי ,אמת דיי אתה ,רבש"ע יאמרו, מעלה
,כשרי היו שלא מאכלי שאכלו זה על אותנו
שאסור לנו שיאמר מוכיח או רב איזה היה הא

לנו אמרו ה הלא תאכללאכול, זה מאכל ואזרק .
אשר הקלע וכ גיהנו מדורי שבעה כל יפתחו
סופו, ועד העול מסו הנשמה זורקי לש
של דמ ששפכו השקר מנהיגי כל את ויאכלו

.הרבי בעונותינו ישראל

נאר נישט או ,ווייס מיר אז וויס זאלט איר
מאנסי או לעיקוואוד ישיבת גאנ נאר אונז,
פרטי אלע שוי האבע מיר או ,אלעס ווייס
כל או ,אלעס שרייבארא באלד וועל מיר ווי
די ווי סוד, קיי נישט אלעס איז הימל אי שכ
אויב או וכו', "שומעת ואוז רואה עי" זאג חז"ל
דע אחו וועט זיי מתק שוי נישט וועט איר
אידע אלע צו אריינשיקע וועלע מיר וואס
וואס וויס זאל איינער יעדער אז אזוי ,בפרטיות

פאר. גייט עס

חז"ל מאמר דער געווארע נתקיי איז ליידער
לב על ש איש ואי ואיננו אבד זענעהצדיק עס .

פרידמא ליפא ר' אונז פו געווארע אוועקגעריס
אזא לייגארא געקענט מע האט אי פאר ,ע"ה
א זיי מתק געוואלט אפילו האט ער או ,זא

שחיטה. די צו בנוגע סא

יחזקאל'ע ר' הקדוש הצדיק ליידער איז אוי
ווער הדור. בעו געווארע נסתלק זי"ע מער
יונגע פיל אזוי ליידער וואס דע פו נא רעדט
פו אוועק גייע ,רב בית של תינוקות ,מענטשע
קינדער וויפיל או רח"ל. יונגערהייט וועלט דער
צוליב אלעס ,רעה לתרבות ארויס נעבע גייע

אסו מאכלות פו ברא שרעקליכ רות.דע

בארירט, ווייט צו שוי דאס האט ליידער אבער
דערלעב זאל  מסאטמאר אדמו"ר כ"ק אפילו אז
מיר רח"ל. פארפירע אוי איר ווילט  'משיח
עול גאנצער דער ביז צולאז נישט דאס וועל
וועל מיר או פלייש, עס צו אויפהער וועט
ואתחנ פרשת ביז אויב שווייג שטיל נישט
.זיי מתק מ'גייט וואס הערע נישט מיר וועלע

גדר שיגדור מי אי ,רועה בלי כצא נשארנו
געזונטע א האבע דארפע מיר בפר ויעמוד
טרערע מיר פארגיסע ולילה יומ הדור. צדיק
אדמו"ר כ"ק פו ושני ימי אריכות אוי
עס וואס דאס פונקט טוט איר או שליט"א,
משה ויואל ספה"ק פו הקדמה די אי שטייט
רב צאנזער דער אז וכו', צאנז פו פרוכת מיטע
המקדש בית דער איז באמת געזאגט האט זי"ע
די פאר גרייט געווע איז אלעס או פארטיג שוי
פארטיג. נאכנישט איז פרוכת דער נאר גאולה,
אנוועזנדע די פו איינער אנגערופ זי האט
פארוואס ,אזוי אויב ,ע"זי מטאמאשוב יהושע רבי ק"הרה)

?טובי מעשי זיינע מיט פרוכת דע רבי דער נישט ענדיגט

שוי עס אי האב באמת געענטפערט, רב צאנזער דער האט

אפגעטוה האט או רשע א געקומע איז עס נאר געענדיגט, יא

,פרוכת דע צעריס ליידער דע מיט או ,עבירה גראבע א

עיי"ש) כ"ע.

מיט אז היינט, ליידער מיר זעע זעלבע דאס
געהעריגע די מאכ נישט וויל'מ וואס דע
מ'האלט כאטש ,גאולה די נתעכב ווערט ,תיקוני
דיגע'אמת די אוי מ'ווארט אז שרייע איי אי

שלימה. גאולה

צו אנקומע נישט מיר דארפע היינט ב"ה
צוויי עדות שוי האב מיר .ערלי גויי פו עדות
מיר וואס לעיקוואוד פו יוגענטליכע ערליכע
בפומבי. נעמע זייערע זיי מפרס בל"נ וועלע
זיי  זקני רבני פקודת פי על  וועל מיר
די פו נאמע דע זיי צו מפרס געצוואונגע
וועל זיי או רעגירונג, די ביי הרבני התאחדות
וואס דאס אוי חשבו פונקטליכע א נעמע שוי

לייקנט. איר

אי שעה 2 ארבעט זיי אז טענה זייער אוי
שעה 4 'אפי ארבעט מע אמת, נישט איז צי, איי
אלע ברענגע וועל מיר וויא ,צי איי אי
א דע אוי צאל מיר .פונקטלי אינפארמאציע
אלע באקומע קענע זאלע מיר אז געלט סא

אינ זענטפונקטליכע איר אויב או פארמאציע,
איר זאלט ,וויסע צו אינטערעסירט אמת'דיג
א געב אדער שווערע זאל ער שוחט דע זאגע
פו גויי פרעג איר וועט דע נא או צדק, ה

.ווער געוואר אלעס איר וועט ,אליי דארט
נישט וועט עס אויב אז איי מיר זאג פיל אזוי
או ,עק א מאכ מיר וועל ,דערצו עק א נעמע
הש חילול גרויסער א זיי נישט זאל הלוואי
חילול שיש במקו לרב כבוד חולקי אי וואס
גרעסערער א פארא נא איז וואו או ,הש
ומצוות תורה שומרי איד אז דאס, ווי הש חילול

טריפות. עס זאלע
שבתי אוי אז ,עצה איי נא דא איז עס
א יוד א קוד שטעלע מע זאל לא מרדכי'ס
טרעגער אסט א נישט ,חכ א ,קדושי של בנ
שייגע פארא וואס ווייסט איינער יעדער וואס
א אי געט מע אז או ,געטאא האט ער שטיק
א זיי מכשיר אפילו ער וועט מער, דאלער אר
ער וואס געלט דאס אוועק ער לייגט וואו חזיר.

הכשר? 'פאר אריי נעמט
א פארוואס ,לא א אונז ביי איז זא איי
מיט מער קאסט הרבני התאחדות פו טשיקע
איר ווע בשלמא .טשיקע "יא" א פו סענט 10
,שוחטי מער או אחריות מער האבע זאלט
איז ליידער אבער אלעס, אוי מיר באשטייע

ווי(אייער)אונזער מער ווייניגער דא שחיטה
שטייט עס וואס שחיטה גרינוואלי ביי ווי העלפט
דא זענע השגחה יענע ביי ."יא" דיא אונטער
,שעה אנדערהאלב יעדע רוהע וואס שוחטי
עס וואס קישקעלע געזע אליי האבע מיר
טאג. א שאלות הונדערט אר א דא דארט זענע
באקוקע אבער כשר, איז סא א אז אמת איז'ס
מע וואס איי ביי וויא אזוי נישט ,מע באקוקט

בכלל. נישט באקוקט

סדר דע לייגעארא איי מיר וועלע אצינד
מיר וואס ,וויינלאנד אי שוחטי דיא פו היו

.געפינע דארט האב
(1 בקביעות, שוחטי 2 דא זענע דארט (א
ארבעטע וויל מע אויב ממילא ר'..., (2 ,.... ר'
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לו וכשאומרי טריפה, ממש שהיא רח"ל, גדולות
הוא בהולכה, רק בודק שאינו שוחטי שני
פושע הוא .בודק שהוא ואומר מציאות מכחיש

גדול. ישראל

הרבה עוד ויש ,בימינו עלתה שכ לנו אוי
ומזה והותר, די כתבנו עתה לעת אבל מזה, לכתוב
... ר' לכל. אשר הכל ,הכל הס לדעת יכולי
פע כל צועק וויינשטאק אשר לנו סיפר שו"ב
את לזרוק ורוצה שוחטי מדאי יותר לו שיש
,הנערי כמו לעבוד יכולי שאינ הזקני
ל"ע, ילבינו זקני פני נערי חז"ל מאמר ונתקיי
להאכיל שרוצי אלא בעלמא, פני עזות לא

רח"ל. ממש וטריפות נבילות

המטבחי שבבית ר'... השו"ב לנו סיפר והיו
אברכי לעבודה מקבלי וויינשטאק של
.כלו יודעי ואי ,שנה חצי קבלה בלי ששוחטי
רק ח"ו, מסחר לעשות רוצי שאנו תחשבו אל
התיקוני שבועות כמה עד תעשו א אדרבה
שיקנו ובמכתבי בעיתוני נפרס אזי ,הנצרכי
אז כלו תעשו לא א אבל סאטמאר, אצל רק
על הול המכשול כל הלא כי האמת, כל נפרס
ושל בריא רבי רוצי ואנו שליט"א, אדמו"ר ש
הרבה כחו את החליש כבר זה ודבר ,ת"בעזהי

וד"ל. ,ל"ע

המשגיחי ע ומיד תיכ שתדברו ברצונינו
תחת ,שמי יראי ומשגיחי "שובי ותסדרו
יעלה אולי רק קשה דבר לא וזה סאטמאר, קהלת
ישתמש לא שוויינשטאק וג סענט, כמה עוד

סאטמאר. בש יותר
כ ג וגסות בעיר, כא לעשות יכולי עופות
"שובי שני צריכי ורק מקומות, הרבה יש
גדולה הכנסה מזה יהיה ואי"ה .אחד ומשגיח
רק יקנו וכו' פאפא בעלז אפילו כי לסאטמאר,
מה הכל כול על נפרס אנו כי ,אצלכ
יותר אצלנו אי בתוה"ק, שנצטווינו כמו שנעשה
,הרבה כבר יודעי שאנו רואי את ,סודות

ב אחד איש כלותקחו שינהל וחכ סמכא ר
טוב, היותר צד על שיהיה וכשרות שחיטה עניני

תצליחו... ובעזהי"ת

הכו"ח
המשמר על העומדי וועד
וחרדי יראי ידי שעל
יארק ניו ברוקלי



י' מכתב
" הקדושה בתורה כתיבבאחיו איש ",וכשלו

כמו חבירו, בעד ערב אחד כל ישראל בני אצל
חז"ל שאמרו(ל"ט זה(שבועות ערבי ישראל כל

ואב רב אבל ,אד בני בסת דוקא זהו אבל .בזה
ערב הוא הציבור, על השפעה לו שיש די בית
יותר, גדולה השפעה לו יש וא הציבור, כל בעד

ישראל. כל בעד ערב הוא

ועצומי הפילה חללי רבי "כי נאמר זה ועל
רח"ל נשמת נשרפה אד בני דהרבה הרוגי'", כל
לתשובה לעורר עליה השגיח שלא ידי על
כל ועצומי" איתא ובגמרא .ישרי בדרכי וללכת
ואינו שותק דא וכו', חכ תלמיד זהו הרוגיה",
רוצח נקרא יכלתו, כפי אד בני את מוכיח

רח"ל. נפשות

הרבי שבעונותינו לקח, ויוסי חכ וישמע
ישראל בני את מוכיחי אינ שהרבני די לא
,מכשולי ושאר המאכלי כשרות על להשגיח
את שמכשירי פשע על חטא מוסיפי ה עוד
וכותבי אומרי וה האלה, המוצרי
שוכחי ולגמרי וכו'. למהדרי כשרי שהמאכלי

הכתוב הרבהמאמר טובה יאבד אחד ,וחוטא
ובכל ,לשעה עופות 1380 שוחטי א שכ ומכל
ל"ע רעות וכמה ,שחיטה הלכות חמש שיי עו

.כידוע מזה יוצאי

הכתוב מאמר להמלי יש זה אחדועל וחוטא
הרבה טובה רקיאבד שהוא נדמה דלפעמי ,

מאות להשתרש יכולי אחד מחטא אמנ ,אחד
בעתו כותבי א כגו רח"ל, עוונות ואלפי

('ודומי איד" דער"),"למהדרי "כשר הוא שהמאכל
על ,הזה ממאכל אד בני כמה יאכלו זה ידי ועל

נאמר הרבהזה טובה יאבד אחד דיוחוטא דלא ,
טובה שמאבד אלא לעצמו, שחוטא במה לו

ההוא. המאכל את יאכל גדול שציבור ,הרבה

,המבול דור של בחטא בתוה"ק מוצאי אנו
גזר נחת לא ,ד"ש ג"ע בע"ז שחטאו פי על דא
הדי ליו תענו מה כ וא הגזל. על אלא דינ
שכתוב יאמר מישראל אחד שכל והנורא, האיו

מפני הקדושה בתורהתקו אמרושיבה וג וכו',
ע"א)חז"ל כ"ה ה"ר),שבימי כה אלא ל אי

הרוצחי הרבני על תלוי' האשמה שכל ויאמרו
רח"ל וטריפות נבילות שנאכל שגרמו הפושעי
המאכלי שכל שכתבו אלא עוד ולא חיינו, ימי כל
המאכלי רק טריפה, כול אחרות קהילות של

...למהדרי כשרי קהילותינו של

סתרי ותעלומות עול רזי יודע אתה רבוש"ע,
שבשנות אי לאמיתו, האמת לפני וגלוי חי, כל
מה רק לאכול בגעטא נפשינו את מסרנו הזע
,וכעת .לכל שידוע וכמו ההידור, בתכלית שכשר
לעשות לי היה מה ,'ה בחסדי לכא שבאתי אחרי
של החותמת תחת הול שהכל שידעתי מזה יותר
כל על אומר מרדכי ושבתי ,הרבני התאחדות
רבינו הסת ומ ,כ אמר שליט"א שאדמו"ר דבר
של די בית לפני וכשיעמדו וכו'. מזה יודע אינו
תוכיח אי ,אמת דיי אתה ,רבש"ע יאמרו, מעלה
,כשרי היו שלא מאכלי שאכלו זה על אותנו
שאסור לנו שיאמר מוכיח או רב איזה היה הא

לנו אמרו ה הלא תאכללאכול, זה מאכל ואזרק .
אשר הקלע וכ גיהנו מדורי שבעה כל יפתחו
סופו, ועד העול מסו הנשמה זורקי לש
של דמ ששפכו השקר מנהיגי כל את ויאכלו

.הרבי בעונותינו ישראל

נאר נישט או ,ווייס מיר אז וויס זאלט איר
מאנסי או לעיקוואוד ישיבת גאנ נאר אונז,
פרטי אלע שוי האבע מיר או ,אלעס ווייס
כל או ,אלעס שרייבארא באלד וועל מיר ווי
די ווי סוד, קיי נישט אלעס איז הימל אי שכ
אויב או וכו', "שומעת ואוז רואה עי" זאג חז"ל
דע אחו וועט זיי מתק שוי נישט וועט איר
אידע אלע צו אריינשיקע וועלע מיר וואס
וואס וויס זאל איינער יעדער אז אזוי ,בפרטיות

פאר. גייט עס

חז"ל מאמר דער געווארע נתקיי איז ליידער
לב על ש איש ואי ואיננו אבד זענעהצדיק עס .

פרידמא ליפא ר' אונז פו געווארע אוועקגעריס
אזא לייגארא געקענט מע האט אי פאר ,ע"ה
א זיי מתק געוואלט אפילו האט ער או ,זא

שחיטה. די צו בנוגע סא

יחזקאל'ע ר' הקדוש הצדיק ליידער איז אוי
ווער הדור. בעו געווארע נסתלק זי"ע מער
יונגע פיל אזוי ליידער וואס דע פו נא רעדט
פו אוועק גייע ,רב בית של תינוקות ,מענטשע
קינדער וויפיל או רח"ל. יונגערהייט וועלט דער
צוליב אלעס ,רעה לתרבות ארויס נעבע גייע

אסו מאכלות פו ברא שרעקליכ רות.דע

בארירט, ווייט צו שוי דאס האט ליידער אבער
דערלעב זאל  מסאטמאר אדמו"ר כ"ק אפילו אז
מיר רח"ל. פארפירע אוי איר ווילט  'משיח
עול גאנצער דער ביז צולאז נישט דאס וועל
וועל מיר או פלייש, עס צו אויפהער וועט
ואתחנ פרשת ביז אויב שווייג שטיל נישט
.זיי מתק מ'גייט וואס הערע נישט מיר וועלע

גדר שיגדור מי אי ,רועה בלי כצא נשארנו
געזונטע א האבע דארפע מיר בפר ויעמוד
טרערע מיר פארגיסע ולילה יומ הדור. צדיק
אדמו"ר כ"ק פו ושני ימי אריכות אוי
עס וואס דאס פונקט טוט איר או שליט"א,
משה ויואל ספה"ק פו הקדמה די אי שטייט
רב צאנזער דער אז וכו', צאנז פו פרוכת מיטע
המקדש בית דער איז באמת געזאגט האט זי"ע
די פאר גרייט געווע איז אלעס או פארטיג שוי
פארטיג. נאכנישט איז פרוכת דער נאר גאולה,
אנוועזנדע די פו איינער אנגערופ זי האט
פארוואס ,אזוי אויב ,ע"זי מטאמאשוב יהושע רבי ק"הרה)

?טובי מעשי זיינע מיט פרוכת דע רבי דער נישט ענדיגט

שוי עס אי האב באמת געענטפערט, רב צאנזער דער האט

אפגעטוה האט או רשע א געקומע איז עס נאר געענדיגט, יא

,פרוכת דע צעריס ליידער דע מיט או ,עבירה גראבע א

עיי"ש) כ"ע.

מיט אז היינט, ליידער מיר זעע זעלבע דאס
געהעריגע די מאכ נישט וויל'מ וואס דע
מ'האלט כאטש ,גאולה די נתעכב ווערט ,תיקוני
דיגע'אמת די אוי מ'ווארט אז שרייע איי אי

שלימה. גאולה

צו אנקומע נישט מיר דארפע היינט ב"ה
צוויי עדות שוי האב מיר .ערלי גויי פו עדות
מיר וואס לעיקוואוד פו יוגענטליכע ערליכע
בפומבי. נעמע זייערע זיי מפרס בל"נ וועלע
זיי  זקני רבני פקודת פי על  וועל מיר
די פו נאמע דע זיי צו מפרס געצוואונגע
וועל זיי או רעגירונג, די ביי הרבני התאחדות
וואס דאס אוי חשבו פונקטליכע א נעמע שוי

לייקנט. איר

אי שעה 2 ארבעט זיי אז טענה זייער אוי
שעה 4 'אפי ארבעט מע אמת, נישט איז צי, איי
אלע ברענגע וועל מיר וויא ,צי איי אי
א דע אוי צאל מיר .פונקטלי אינפארמאציע
אלע באקומע קענע זאלע מיר אז געלט סא

אינ זענטפונקטליכע איר אויב או פארמאציע,
איר זאלט ,וויסע צו אינטערעסירט אמת'דיג
א געב אדער שווערע זאל ער שוחט דע זאגע
פו גויי פרעג איר וועט דע נא או צדק, ה

.ווער געוואר אלעס איר וועט ,אליי דארט
נישט וועט עס אויב אז איי מיר זאג פיל אזוי
או ,עק א מאכ מיר וועל ,דערצו עק א נעמע
הש חילול גרויסער א זיי נישט זאל הלוואי
חילול שיש במקו לרב כבוד חולקי אי וואס
גרעסערער א פארא נא איז וואו או ,הש
ומצוות תורה שומרי איד אז דאס, ווי הש חילול

טריפות. עס זאלע
שבתי אוי אז ,עצה איי נא דא איז עס
א יוד א קוד שטעלע מע זאל לא מרדכי'ס
טרעגער אסט א נישט ,חכ א ,קדושי של בנ
שייגע פארא וואס ווייסט איינער יעדער וואס
א אי געט מע אז או ,געטאא האט ער שטיק
א זיי מכשיר אפילו ער וועט מער, דאלער אר
ער וואס געלט דאס אוועק ער לייגט וואו חזיר.

הכשר? 'פאר אריי נעמט
א פארוואס ,לא א אונז ביי איז זא איי
מיט מער קאסט הרבני התאחדות פו טשיקע
איר ווע בשלמא .טשיקע "יא" א פו סענט 10
,שוחטי מער או אחריות מער האבע זאלט
איז ליידער אבער אלעס, אוי מיר באשטייע

ווי(אייער)אונזער מער ווייניגער דא שחיטה
שטייט עס וואס שחיטה גרינוואלי ביי ווי העלפט
דא זענע השגחה יענע ביי ."יא" דיא אונטער
,שעה אנדערהאלב יעדע רוהע וואס שוחטי
עס וואס קישקעלע געזע אליי האבע מיר
טאג. א שאלות הונדערט אר א דא דארט זענע
באקוקע אבער כשר, איז סא א אז אמת איז'ס
מע וואס איי ביי וויא אזוי נישט ,מע באקוקט

בכלל. נישט באקוקט

סדר דע לייגעארא איי מיר וועלע אצינד
מיר וואס ,וויינלאנד אי שוחטי דיא פו היו

.געפינע דארט האב
(1 בקביעות, שוחטי 2 דא זענע דארט (א
ארבעטע וויל מע אויב ממילא ר'..., (2 ,.... ר'
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שעה טוישע זי או כסדר ליי דיא אוי 2
יעדע שוחטי 4 האבע מע דאר ,שעה ביי

כסדר. טאג
שעכט, עס ווער פארשטעל מיר וועל יעצט

שעכט: מע וויפיל או

ב', 1100יו ר'..., .בשעה עופות 800 ר'...,
בשעה. עופות

ג', 15יו ביז 14 פו ר'... טאג. גאנצע א ר'...
.לשעה וויכטיגהונדערט א באטאנע ווילע מיר

א טאקע איז ער געהעריג, שעכט ר'... אז ונקט,
קיינמאל ער פליקט פעדערע אבער מומחה
נאר ער שטעלט זעט מע ווע אפילו או נישט,
נישט דאס קע קיינער או האנט די אהי לפני
ללב, המסור דבר א איז עס שוחט, א נאר וויסע
זעט ,הבית בעל פונע געלט באקומט מע אז או
א פשוט איז ר'... דער אבער גארנישט... מע
מע אויב ווייל ,חידוש קיי נישט איז עס ,שייגע
אלעס. מע טוט ,ווא א טשעקס 65 באקומע

נישט. פליקט ער א)

הובאה. א א ,אליי בהולכה שעכט ער ב)
איז עס או ,מפרקת אי אריי האקט ער ג)

.חל דע פוג

עס ווי החוט, נפסק מאל סא א ווערט אוי .1
ח"שמ אי ה')שטייט ד' סעי כ"ד .(סי'

דער דאר מפרקת אי אריי האקט מע אז .2
אי דארט שטייט עס ווי ,בדיקות 12 האבע חל

י"ח. 'סי

אי טוהט מע וואס זע אפילו מע קע ווי .3
?מהל שנעלע אזא

חסיד גערער א הארטפארט, פו משגיח א
אי יעצט ארבעט וועלכער ,חנה ר' נאמע 'מיט
פלעגט ער אז דערציילט אונז האט ,גרינוואלי
נישט איז עס וואס מאל, וויפיל טרעפע
די ביי מפרקת דער נאר סימני די ,געשאכטע
פו ר'... ,"שובי אלע או ,"שובי גלאטע
בארא פו ר'... או שוחט, גוטער א ,באבוב
גוט אזוי אוי קע ער או ,הוראה בעל א ארק,
אוי אונז האב איינער, יעדער וויא
א ר'..., שוחט דער .פרטי אלע איבערגעגעבע
חל שענערע א האט וועלכער ,מומחה שוחט
דערציילט אוי האט ,שוחטי גלאטע אלע פו
אויב ,אלעס דערצייל וועלע אלע זיי .דע וועג

.באשווער זיי וועט מע

ד', יוא ר'..., טאג. גאנצע א ר'...,
טאג. האלבע

ה', יוהאלבע א ר'..., טאג. גאנצע א ר'...,
"לאנג די ביי ווערע געוואר קענט איהר טאג.

,דרייווערס באס זייערע או רעילראוד" איילאנד
אוי .אהיי פארע שוחטי דיא ווע פונקטלי

:באטאנע מיר ווילע דע

איז ער אז פשט דער איז טאג גאנצע א (א
ער איז טאג, האלבע א .טאג גאנצע א דארט
שעכט ער או ,טאג האלבע א נאר דארט

פארטדר דערנא או ,צי איי אי שעה ייפיר
.אהיי ער

,שוחטי דריי נאר דא זענע מאל סא א (ב
ארבעט איינער או סיבות דא זענע עס ווייל
אלס אמאל או געלט, פאר צווייטע פארע

."ל ואשמור לי "שמר בבחינת טובה,

א שטייע ,שוחטי 4 דא יא זענע עס ווע ג)
אוי טוישט איינער או ליי די אוי 3 מאל סא
די ביי שטייע זיי אז מיינט דאס .אנדערע דע
די אז כדי אחת, בהעל 'שעה סא א ליי
שעה יעדע .ווערע פארטיג שנעלער זאל ארבעט

.$2500 קאסט ארבעט מע וואס

ביי טיי פול געארבעט האט וואס שוחט א ד)
ארויסגעווארפ מע האט יאהר, 15 במש לייפער
נישט געשאכטע האט ער ווייל שחיטה די פו
שוחטי אלע אוי איז קוד שעה. א 900 ווי מער
פרנסה יענעמ'ס תרצח, לא איסור א חל
וואו פו גבול? השגת מיט איז וואס או ?צונעמע
איי ?עס צו קינדער זיינע געבע ער זאל
אוי זיי האב געהאט, זיי האב שוחט ערליכע
צו שעכטסט דו דא, פו אוועק גיי ,געשריג אי

קאליקעס, קיי נישט דארפע מיר דמיווייניג, קול 
לאכול לה ואי לטר צועקי הילדי.

יעדער ,טאג א טראקס 3 דארט שעכט מע
טויזענט 7 ביז 6 בער זי אוי האט טראק

[עופות]. טשיקענס

צוויי ערשטע דיא אוי ווי בריוו, דאזיגער דער
,רבני 100 לער צו ארויסגעשיקט ווער בריוו,
ביז ווערע געהערט נישט וועט עס אויב או
וועג "איד "דער אי מודעות מיט ,ואתחנ פרשת
גאנצער דער וועט ,עניני דיא אי ענדערונג א
אלעס וועלע מיר .עס צו אויפהער עול
קיי ארעש נישט וועלע מיר ,זיי מפרס

.געשריב גענוג שוי האב מיר ווערטער,

אלעס. ווייס מיר אז גוט גאנ ווייסט איר
אונז מ'זאל קהלה גרויסע א צו זענע מיר
1800 אנגעגרייט איז עס .נאז די ביי פיר קענע

.ארויסצושיקע בריווע




