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 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 ז

יא מכתב
לב ייטב קהל קהלתינו ומנהיגי דייני לכבוד

שליט"א. הרבני ולכל

לעצטע די געגעב שוי איי האב מיר
א נעמע מוז שחיטות גרויסע די א ווארענונג,
שוחט א פו געוואר נתוודע אונז איז יעצט .עק
וואס זאכע אלע דיא אז סוד, גרויסער א מומחה
קלייניגקייט, א געווע איז יעצט, ביז געווע זענע

.ל"ע ממש וטריפות נבילות דא איז עס אבער
דער קע ,שעה א עופות 1200 שחט מע אז

ע וועט נאכקוק רבסא א זי מאכט עס אז זע ר 
צוליב או ,שמוטה א איז עס וואס מאל
קע אוי או נישט, דאס ער זעהט שנעלקייט
קייט 'אויפ ארויפלייג קע גוי דער אז אסיר
א שוי האט מע ווי [עופות], הינער לעבעדיגע

.געזע מאל סא
נאכקוק זאל רב דער ווע אז ער, זאגט נא
כסומא שעכט שוחט דער אז טרעפ ער וועט
איז תפיסה די אז זע מע וועט נא או בארובה,
אז זע וועל רבני דיא או ,תפיסה קיי נישט
עובר איז מע או רח"ל, וטריפות נבילות עס מיר
יהודה ר' פו חז"ל מאמר דע אוי נפש בשאט
עד זאגט וואס כ"ז ד חולי אי אילעי ב"ר
,דע אוי צייט דא איז אזוי ווי .הוורידי שישחוט
הזהרו זאגט גמרא דיא או ,וורידי די שעכטע צו

כר"י. בוורידי

געהערט ווא לעצטע דיא מיר האבע אוי
שו"ב ר'... אז ,האברכי התאחדות אי שמועס
ל"ע, טעלעוויזיע אוי קוקט ר'... ווי געזעה האט
אזא צו דערגרייכט האבע מיר אז אונז צו איז וויי

מדריגה. ביטערע

מאל מערערע האבע הקהילות מנהלי דיא
דיא אוי קריטיק ווייסט עס ווער אז געבעט

,זיי מתק מ'וועט או ,זאג קומע זאל שחיטה
איז איצט ביז אז זעע מיר באנו, דבריכ ולקיי
עס ,אדרבה ,לטובה געוואר נשתנה גארנישט נא

ערגער. אלס ווערט

שחיטה די אזוי ווי בכלל ארא דא לייג מיר
אויס זעע שוחטי אזוי ווי בפרט או אויס, זעהט

נאמנות. שו קיי נישט האבע זיי או
מעביר מאל 10 שוי מע וואלט דערהיי אי
וכל ספק. שו בלי ורקי בורי אזעלכע געווע
אז או ,אומר בש וקיימי ברורי דברי אלו
ער וואלט געוואוסט דאס וואלט שליט"א רבי דער

.אריבערטראגע געקענט נישט דאס
פו רעארט א באקומע האבע מיר
צוריק, חדשי 3 פו דעארטמענט גאווערמענט
7 אי עופות טויזנט 18 געשאכט האט מע אז
שוחט איי פאר אויס קומט דאס וואס ,שעה

שעה. א הונדערט 13 ביז 12 פו בער
מוז עס אז ווארענע מיר או ,איי בעטע מיר
מ'טאר אז ,רבני דריי פו תקנה א ארויסקומע
אפילו שעה, א עופות 500 פו מער שעכטע נישט
קענע זיי אז זאג וואס אזעלכע דא איז עס ווע
וואס אזעלכע דא איז עס ווייל שנעלער, 'שחט

או מער, 'שחט נישט קענעמיטגעריס ווערע 
זיי ווייל או שנעל, 'שחט פו שטרא 'מיט
,רנסה זייער פארליר וועלע זיי אז מורא האבע

...רח"ל וטריפות נבילות מאכיל זיי זענע

המשמר על העומד וועד בש

איז בריוו דע ארויסשיק 'פאר יעצט נ"ב:
דאס האבע רבני די אז ידיעה א אנגעקומע
ווארט מיר וועלע ממילא הענט. די אי גענומע
הערע נישט וועלע מיר אויב אבער צייט, אביסל
גרייט מיר שטייע ,השתנות א צייט קורצע א ביז
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זענע מיר געדענקט, .ווארט וועל מיר או
...ל"וד ,כוללי אלע מיט פארבינדע

המשמר על העומד וועד



יב מכתב
לב יטב קהל קהילתינו ומנהיגי דייני לכבוד

שליט"א. הרבני ולכל

מיט שותפי זענע וואס שוחטי די
פול א מיט אנגעגאנגע זענע 'וויינשטאק
האב זיי ווייל ,שוחטי אלע קעגע טעראר
קומע בריוו די פו סודות די אז געוואוסט
ערליכע אייגענע פו נאר גאס, די פו נישט
ווייסט איינער אז ווייסע זיי ווייל ,שוחטי

.דערצייל צו צופיל

די צו ארויסגעפאר איז שוחטי די פו איינער
ממש או רעוואלווער א מיט שחיטה
אדער איינער ביז ,הארג'ענע מיט געסטראשעט
שוחט דע מיינט ער אז דערציילט האבע צוויי
או פרומער, א איז ער וואס גראס יודא שלו ר'
אי שוחטי אלע די אוי א כסדר זי רעדט ער

ארבעט. זיי דאס איז הסת מ או שחיטות
האט סקאנדאל שחיטה דער ווי אזוי
סאטמארער אי טומל גרויס א אנגעמאכט
האב זיי אז שרייב געמוזט זיי האב ביהמ"ד,
האט צעטל דאס או ,תיקוני נייע געמאכט

ביהמ"ד. אי געהאנגע
געהאנגע האט תיקוני די פו צעטל דאס נ.ב.
קיי געהאט נישט שוי האב זיי ווייל צייט, סא א
געקאכט. שטארק צו שוי האט שטאט די .ברירה

צעטל: דע זע איר וועט ווייטער דא



יג מכתב
דסאטמאר לב יטב קהל

מודעה

זענע עס אז ,באוואוסט איז עס ווי אזוי
הידורי או תיקוני נייע געווארע איינגעפירט

שחיטה קהל'ס אי(עופות או השגחת(בהמות תחת
עס וואס דסאטמאר, לב יטב דקהל הכשרות ועד
אדמו"ר מר כ"ק עפ"י געווארע געגרינדעט איז
די וואס משגיח עציעלעס א מיט שליט"א,
אי"ה וועלע מיר וואס באשטימט, האט קהלה
פארמערט זענע דע דור  זיי מפרס

.קוני די ב"ה געווארע
חשוב' די ווערע צודעריבער געבעטע קוני ע

"כל אז באטראכט אי נעמע או ,ערירעקאא
איי אז טרעפע זי קע עס או ,"קשות התחלות
'אויפ זיי נישט וועט ראדוקט געוויסער

געדולד זיי מוחל מע זאל ,פארלאנג באלדיג
צו כדי ענליכעס, א דערווייל ביז נוצ או
מיט סדר נייע דע איינצוהאלט ערמעגליכע

.הידורי או תיקוני אלע
לפ"ק. ד"תשל ויקרא 'פ עש"ק
הקהלה הנהלת



יד מכתב
השוחט בספר עי' ,בחפזו פני בדיקת לעני
בד תלוי' שחיטה לעני 17 וד 16 ד והשחיטה
כ ששוחטי גלאטע שוחטי ראיתי .15–14
– גלאט לא "ילה"א שאוכלי שאומרי בתירו
מה עצומה, 'והקושי .כ שוחטי לא ולגלאט

דרסא? לעני גלאט ללא גלאט בי מינא הנפקא
משול הג"ר אחד, רב לי סיפר כבר
אי וראו עדות כמה שהיה שליט"א ראטענבערג
שזה ואמר זה, מה ושאלוהו סירכות, קורע שר'...
אמריקה ליהודי אלא "גלאט" של להקוני לא

("איד אמעריקאנער")עבר סמ זה על לו יש ואולי .
עוד היו וא המהירות. מכח והכל ושנה,
של לשוחטי לית יכולי היו ובודקי שוחטי
באר זה וכעי .שברצונ כל ה שיעשו "איו"
כו' שהסופרי דש הרבני שפירסמו ישראל
אמרו וכשנתברר ,פסולי "סת ומוכרי כותבי
אמעריקאנער" לה"ראסטע לחו"ל הול שזה

כשר הכל שלהג הזה הבשר את שהובילו וידוע)

(החרדיות לשכונות.



טו מכתב
שליט"א הכשרות וועד צו ברי א

קיי נישט או שרייבער קיי נישט בי אי
אי הייזער אונגארישע די פו איד א נאר ,למד
קיי געקומע אהער בי אי .עיה"ק ירושלי
זיי מעורר איי אי וויל ,רפואות וועגע ברוקלי
דא געווארע נכשל ל"ע בי אי וואס רט א אוי

וויליאמסבורג. הייליג אי

צו געגאנגע אליי אי בי ישראל אר אי
דא געמאכט. כשר אליי אל או שעכטע שוחט
גיי נישט קע מע אז געזאגט איינער מיר האט
נישט סטאר אי קויפ קע מע אבער ,שעכטע
עו א געקויפט אי האב .עו געמאכטע כשר
או ,שבת לכבוד געהאט או געמאכט כשר או

.געווע פיי איז עס

דיא געהערט אי האב שעטער ווא א מיט
כשר. נישט כשר, יא ,פאקי דיא וועגע שאלות
עו דער אז געווארע געוואר אי בי כ ובי בי

איינמאלו שוי איז געמאכט כשר האב אי ואס
געפרעגט באלד האב אי געמאכט, כשר געווע

וכו'. רב א

,זאכ צוויי די אריינשיק איי אי וויל ממילא
מאדע דיא וועג או קישקעלע די באקוק צו
פארטיג נאר דא פארקויפט מע אז "כשר",
מיר זייט ,איי בעט אי או פלייש, געמאכטע
אדער קישקעלע באקוק דאר מע צי מברר
אויסגעהאלטע איז דאס צי או נישט,
כשר פו מצוה די פרויע די פו צוצורויבע
דאס זוכע וואס די אפילו או ,עופות מאכע
,זיי צו מקיי מעגלי נישט דאס זיי איז ,שטארק
'אויפ פארלאז ברירה באי זי מוז זיי או
קע עס אז ווייסט יעדער וואס קצב, פו כשרות
זי פאר מאכט וואס דער ווי זעלבע די זיי נישט

עופות. אר א כשר
טוב וכל בברכה החות
גרי אברה הק'

אייערע שרייבט ,איי אי בעט אוי נ"ב:
קענע זאל יעדער כדי ,אידיש אי ארטיקלע

.פארשטיי
הכשרות וועד הערת

דער" פו ארטיקעל א מיר ברענגע אוי
1974 25 יאנואר ארטיקל(תשל"ד)איד", דע פו .

נפר איז אמעריקע ווייט וויא זע איהר וועט
כשרות. אי

וקנדא הברית דארצות הרבני התאחדות

נחוצה מודעה
על רינו קול יצא האחרונות שבשבועות היות

המטבחיי בבית הנשחטי העופותטשיקע)

(מארקעטהפירמא של

יע"א בוויילנאד, "פאולטרי כשר "וויינלענד

מאות עשר חמשה עד מאל ש ששוחטי
אחד. שו"ב ידי על ,אחת בשעה עופות

העעל"ט וארא פרשת 'ג שביו גרמא די
התאחדות חברי מארבעה חשובה משלחת שלחנו
משטשאקאווא, הגאוני הרבני ,הרבני
לית כדי שליט"א, מבאטור מטאקאי, ,משארמאש
של הכשרות ממצב בפרטיות וחשבו די

הנ"ל. המארקעט

העעל"ט טבת לחדש כ"ח בא פרשת ג' וביו
והכשרות ההנהלה ועד מחברי אסיפה נתקיימה
האסיפות באול ,הרבני התאחדות ידי שעל
שליט"א: הגאוני הרבני נוכחו בה אשר שלנו,
משה ר' הרה"ג מסיגעט, מפאפא, ,משארמאש
מבאטור, מוואוידיסלאוו,  ביק ארי' צבי
והרה"ג מסאמבאטהעלי, מטארטיקוו, מטאקאי,

מייזעלס. יוס נת ר'

וחשבו די נת שליט"א משטשאקאווא הרה"ג
המארקעט, של הכשרות מצב כל על בכתב פרטי
שליט"א מבאטור ג"הרה דברו את מילא ואחריו

פה. בעל

שליט"א הגאוני הרבני ונתנו שנשאו אחרי
בקול ממש שו שאי נתברר ופרט, פרט בכל
אי כי מוחלט, שקר והוא ח"ו, הנ"ל רינו
אחד בשעה ש ישחוט אחד ששו"ב במציאות

מ עופות.יותר מאות ששה

מובהקי המה שהשוחטי הפע עוד והודגש
הבעלי זה על ונוס .המשגיחי כ כמו ה', וירא

עופות של המטבחיי מבית בתי(מארקעט טשיקע)

תורה שומרי הנ פאולטרי", כשר "וויינלענד
מבקרידומצוות התמידיי מהמשגיחי וחו .

,מובהקי רבני לזמ מזמ המארקעט את
התאחדות של הכשרות ועד ידי על הנשלחי

טוב. היותר צד על ב"ה הוא והכל ,הרבני

וקאנאדא הברית דארצות הרבני התאחדות



:העור גרעסערעהערת קיי נישטא איז עס
זאל הרבני התאחדות די אז ,דאס ווי ליצנות
טויזנטער וואס שקר, אפענע אזא אראפשרייב
א עופות 1,200 מ'שעכט אז ווייס ארבעטער
שחט אנדערע אי או "עמפייער" אי .שעה
,ארבעטערס טויזנטער ארבייט הייזער
,גוי טויזנטער להבדיל או איד הונדערטער
ווי מער שוחט יעדער אז ווייס או זעע וואס
שוחטי אלע או שעה, א עופות טויזנט
אז איינע יעד פאר גאס די אי דערצייל
קומט דא או שעה, א טויזנט ווי מער מ'שעכט
שקר, אפענע אזא מפרס איז או התאחדות די

גאס. די פארנאר צו

ע'חשוב דערמאנטע אויב די אז איז, אמת דער
האב אסיפה די ביי געזעס זענע וואס רבני
,אמת דע געוואוסט יא אלע באמת ליידער
מ'האט או עני דע איבער ארומגערעדט מ'האט
אריינשטעל מ'גייט אז דערציילט גארנישט זיי
האט ביק הרב איד". "דער אי מוחלט שקר אזא
וואס מענטש אייגענע א אהי געשיקט אפילו
געוואוסט האט ער או שחיטה די ביי געווע איז

אמת. דע



טז מכתב
מקאסא שליט"א אדמו"ר מכ"ק מכתב
שליט"א ראטענבערג ישראל רבי מר

(בער תשכ"א בשנת (י"ל

ולהגלות להתוודע

בס"ד

קהל ווירדיגע דע זיי מודיע ווילע מיר
הגה"ק אדמו"ר כ"ק נישט אז ,שלימי או חרדי
או קהל זיי נישט [זצוק"ל], שליט"א מסאטמאר
פלייש די איבער השגחה האבע ישיבה זיי נישט
טרא וויינשטאק, אהר מוהר"ר פו עופות או
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זענע מיר געדענקט, .ווארט וועל מיר או
...ל"וד ,כוללי אלע מיט פארבינדע

המשמר על העומד וועד



יב מכתב
לב יטב קהל קהילתינו ומנהיגי דייני לכבוד

שליט"א. הרבני ולכל

מיט שותפי זענע וואס שוחטי די
פול א מיט אנגעגאנגע זענע 'וויינשטאק
האב זיי ווייל ,שוחטי אלע קעגע טעראר
קומע בריוו די פו סודות די אז געוואוסט
ערליכע אייגענע פו נאר גאס, די פו נישט
ווייסט איינער אז ווייסע זיי ווייל ,שוחטי

.דערצייל צו צופיל

די צו ארויסגעפאר איז שוחטי די פו איינער
ממש או רעוואלווער א מיט שחיטה
אדער איינער ביז ,הארג'ענע מיט געסטראשעט
שוחט דע מיינט ער אז דערציילט האבע צוויי
או פרומער, א איז ער וואס גראס יודא שלו ר'
אי שוחטי אלע די אוי א כסדר זי רעדט ער

ארבעט. זיי דאס איז הסת מ או שחיטות
האט סקאנדאל שחיטה דער ווי אזוי
סאטמארער אי טומל גרויס א אנגעמאכט
האב זיי אז שרייב געמוזט זיי האב ביהמ"ד,
האט צעטל דאס או ,תיקוני נייע געמאכט

ביהמ"ד. אי געהאנגע
געהאנגע האט תיקוני די פו צעטל דאס נ.ב.
קיי געהאט נישט שוי האב זיי ווייל צייט, סא א
געקאכט. שטארק צו שוי האט שטאט די .ברירה

צעטל: דע זע איר וועט ווייטער דא



יג מכתב
דסאטמאר לב יטב קהל

מודעה

זענע עס אז ,באוואוסט איז עס ווי אזוי
הידורי או תיקוני נייע געווארע איינגעפירט

שחיטה קהל'ס אי(עופות או השגחת(בהמות תחת
עס וואס דסאטמאר, לב יטב דקהל הכשרות ועד
אדמו"ר מר כ"ק עפ"י געווארע געגרינדעט איז
די וואס משגיח עציעלעס א מיט שליט"א,
אי"ה וועלע מיר וואס באשטימט, האט קהלה
פארמערט זענע דע דור  זיי מפרס

.קוני די ב"ה געווארע
חשוב' די ווערע צודעריבער געבעטע קוני ע

"כל אז באטראכט אי נעמע או ,ערירעקאא
איי אז טרעפע זי קע עס או ,"קשות התחלות
'אויפ זיי נישט וועט ראדוקט געוויסער

געדולד זיי מוחל מע זאל ,פארלאנג באלדיג
צו כדי ענליכעס, א דערווייל ביז נוצ או
מיט סדר נייע דע איינצוהאלט ערמעגליכע

.הידורי או תיקוני אלע
לפ"ק. ד"תשל ויקרא 'פ עש"ק
הקהלה הנהלת



יד מכתב
השוחט בספר עי' ,בחפזו פני בדיקת לעני
בד תלוי' שחיטה לעני 17 וד 16 ד והשחיטה
כ ששוחטי גלאטע שוחטי ראיתי .15–14
– גלאט לא "ילה"א שאוכלי שאומרי בתירו
מה עצומה, 'והקושי .כ שוחטי לא ולגלאט

דרסא? לעני גלאט ללא גלאט בי מינא הנפקא
משול הג"ר אחד, רב לי סיפר כבר
אי וראו עדות כמה שהיה שליט"א ראטענבערג
שזה ואמר זה, מה ושאלוהו סירכות, קורע שר'...
אמריקה ליהודי אלא "גלאט" של להקוני לא

("איד אמעריקאנער")עבר סמ זה על לו יש ואולי .
עוד היו וא המהירות. מכח והכל ושנה,
של לשוחטי לית יכולי היו ובודקי שוחטי
באר זה וכעי .שברצונ כל ה שיעשו "איו"
כו' שהסופרי דש הרבני שפירסמו ישראל
אמרו וכשנתברר ,פסולי "סת ומוכרי כותבי
אמעריקאנער" לה"ראסטע לחו"ל הול שזה

כשר הכל שלהג הזה הבשר את שהובילו וידוע)

(החרדיות לשכונות.



טו מכתב
שליט"א הכשרות וועד צו ברי א

קיי נישט או שרייבער קיי נישט בי אי
אי הייזער אונגארישע די פו איד א נאר ,למד
קיי געקומע אהער בי אי .עיה"ק ירושלי
זיי מעורר איי אי וויל ,רפואות וועגע ברוקלי
דא געווארע נכשל ל"ע בי אי וואס רט א אוי

וויליאמסבורג. הייליג אי

צו געגאנגע אליי אי בי ישראל אר אי
דא געמאכט. כשר אליי אל או שעכטע שוחט
גיי נישט קע מע אז געזאגט איינער מיר האט
נישט סטאר אי קויפ קע מע אבער ,שעכטע
עו א געקויפט אי האב .עו געמאכטע כשר
או ,שבת לכבוד געהאט או געמאכט כשר או

.געווע פיי איז עס

דיא געהערט אי האב שעטער ווא א מיט
כשר. נישט כשר, יא ,פאקי דיא וועגע שאלות
עו דער אז געווארע געוואר אי בי כ ובי בי

איינמאלו שוי איז געמאכט כשר האב אי ואס
געפרעגט באלד האב אי געמאכט, כשר געווע

וכו'. רב א

,זאכ צוויי די אריינשיק איי אי וויל ממילא
מאדע דיא וועג או קישקעלע די באקוק צו
פארטיג נאר דא פארקויפט מע אז "כשר",
מיר זייט ,איי בעט אי או פלייש, געמאכטע
אדער קישקעלע באקוק דאר מע צי מברר
אויסגעהאלטע איז דאס צי או נישט,
כשר פו מצוה די פרויע די פו צוצורויבע
דאס זוכע וואס די אפילו או ,עופות מאכע
,זיי צו מקיי מעגלי נישט דאס זיי איז ,שטארק
'אויפ פארלאז ברירה באי זי מוז זיי או
קע עס אז ווייסט יעדער וואס קצב, פו כשרות
זי פאר מאכט וואס דער ווי זעלבע די זיי נישט

עופות. אר א כשר
טוב וכל בברכה החות
גרי אברה הק'

אייערע שרייבט ,איי אי בעט אוי נ"ב:
קענע זאל יעדער כדי ,אידיש אי ארטיקלע

.פארשטיי
הכשרות וועד הערת

דער" פו ארטיקעל א מיר ברענגע אוי
1974 25 יאנואר ארטיקל(תשל"ד)איד", דע פו .

נפר איז אמעריקע ווייט וויא זע איהר וועט
כשרות. אי

וקנדא הברית דארצות הרבני התאחדות

נחוצה מודעה
על רינו קול יצא האחרונות שבשבועות היות

המטבחיי בבית הנשחטי העופותטשיקע)

(מארקעטהפירמא של

יע"א בוויילנאד, "פאולטרי כשר "וויינלענד

מאות עשר חמשה עד מאל ש ששוחטי
אחד. שו"ב ידי על ,אחת בשעה עופות

העעל"ט וארא פרשת 'ג שביו גרמא די
התאחדות חברי מארבעה חשובה משלחת שלחנו
משטשאקאווא, הגאוני הרבני ,הרבני
לית כדי שליט"א, מבאטור מטאקאי, ,משארמאש
של הכשרות ממצב בפרטיות וחשבו די

הנ"ל. המארקעט

העעל"ט טבת לחדש כ"ח בא פרשת ג' וביו
והכשרות ההנהלה ועד מחברי אסיפה נתקיימה
האסיפות באול ,הרבני התאחדות ידי שעל
שליט"א: הגאוני הרבני נוכחו בה אשר שלנו,
משה ר' הרה"ג מסיגעט, מפאפא, ,משארמאש
מבאטור, מוואוידיסלאוו,  ביק ארי' צבי
והרה"ג מסאמבאטהעלי, מטארטיקוו, מטאקאי,

מייזעלס. יוס נת ר'

וחשבו די נת שליט"א משטשאקאווא הרה"ג
המארקעט, של הכשרות מצב כל על בכתב פרטי
שליט"א מבאטור ג"הרה דברו את מילא ואחריו

פה. בעל

שליט"א הגאוני הרבני ונתנו שנשאו אחרי
בקול ממש שו שאי נתברר ופרט, פרט בכל
אי כי מוחלט, שקר והוא ח"ו, הנ"ל רינו
אחד בשעה ש ישחוט אחד ששו"ב במציאות

מ עופות.יותר מאות ששה

מובהקי המה שהשוחטי הפע עוד והודגש
הבעלי זה על ונוס .המשגיחי כ כמו ה', וירא

עופות של המטבחיי מבית בתי(מארקעט טשיקע)

תורה שומרי הנ פאולטרי", כשר "וויינלענד
מבקרידומצוות התמידיי מהמשגיחי וחו .

,מובהקי רבני לזמ מזמ המארקעט את
התאחדות של הכשרות ועד ידי על הנשלחי

טוב. היותר צד על ב"ה הוא והכל ,הרבני

וקאנאדא הברית דארצות הרבני התאחדות



:העור גרעסערעהערת קיי נישטא איז עס
זאל הרבני התאחדות די אז ,דאס ווי ליצנות
טויזנטער וואס שקר, אפענע אזא אראפשרייב
א עופות 1,200 מ'שעכט אז ווייס ארבעטער
שחט אנדערע אי או "עמפייער" אי .שעה
,ארבעטערס טויזנטער ארבייט הייזער
,גוי טויזנטער להבדיל או איד הונדערטער
ווי מער שוחט יעדער אז ווייס או זעע וואס
שוחטי אלע או שעה, א עופות טויזנט
אז איינע יעד פאר גאס די אי דערצייל
קומט דא או שעה, א טויזנט ווי מער מ'שעכט
שקר, אפענע אזא מפרס איז או התאחדות די

גאס. די פארנאר צו

ע'חשוב דערמאנטע אויב די אז איז, אמת דער
האב אסיפה די ביי געזעס זענע וואס רבני
,אמת דע געוואוסט יא אלע באמת ליידער
מ'האט או עני דע איבער ארומגערעדט מ'האט
אריינשטעל מ'גייט אז דערציילט גארנישט זיי
האט ביק הרב איד". "דער אי מוחלט שקר אזא
וואס מענטש אייגענע א אהי געשיקט אפילו
געוואוסט האט ער או שחיטה די ביי געווע איז

אמת. דע



טז מכתב
מקאסא שליט"א אדמו"ר מכ"ק מכתב
שליט"א ראטענבערג ישראל רבי מר

(בער תשכ"א בשנת (י"ל

ולהגלות להתוודע

בס"ד

קהל ווירדיגע דע זיי מודיע ווילע מיר
הגה"ק אדמו"ר כ"ק נישט אז ,שלימי או חרדי
או קהל זיי נישט [זצוק"ל], שליט"א מסאטמאר
פלייש די איבער השגחה האבע ישיבה זיי נישט
טרא וויינשטאק, אהר מוהר"ר פו עופות או
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דע מיט חות א ארוי לייגט ער וואס דע
סאטמאר. ווארט

מענטש דער צי ספק גרויסער א בכלל איז עס
אי מיאמי אי איי שטייט ער ווייל ,נאמנות האט

גע'א איז עס וואס האטעל פוא געוואר סר'ט 
התאחדות די פו או [זי"ע] שליט"א אדמו"ר כ"ק
סווימינג געמישטע א דא איז דארט ווייל ,הרבני
רינו קול א דא איז עס או ,ירצות נא או ול,

בתערובות. געבאד אוי זי האט ער אז
נאמנות זיי אוי באווייז קיי נישט איז עס
שטייט [זי"ע] שליט"א אדמו"ר כ"ק וואס דאס
ווערט דאס ווייל ארק, בארא אי איה ביי איי
מקורבי נאענטע די פו עההש די דור געטוה

.וויינשטאק פו ינכא מלחכי זענע וואס
גארנישט איז [ל"זצ] שליט"א אדמו"ר כ"ק או
דער וואס פיל אזוי נאר ,עניני די אי באקאנט
מע קע זיי או ,איה זאג שוחטי די או גבאי
טובה מקבל זענע זיי ווייל גלויבע נישט בעצ
,פרנסה זייער א רירט דאס או וויינשטאק, פו
בספרו שרייבט [זי"ע] שליט"א אדמו"ר כ"ק ווי

משה ויואל קע"ב)הקדוש .(סי'

אדמו"ר כ"ק אוי גארנישט דעפלעקטירט דאס
אזוי איז עס הרבי בעונותינו נאר [זי"ע], שליט"א

שרייבט אליי רבינו ק"נ)ווי 'סי הנ"ל ק"בספה)אי אז 
וז"ל ,פארפירט צדיקי די ווער דור פו (שחטא 

ק"נ) 'סי:להבי שלא המנהיגי של עיני "שסמיית
לסמות בכ שנענשי הע שאשמת היא האמת

"המנהיגי עינימגדולת גורע נישט איז דאס או ,
[זי"ע] שליט"א אדמו"ר כ"ק ווי ,הצדיקי של
אוי הבחירות עני דע אי געזאגט אליי האט

זיע"א. הדור צדיק דע

ווייטער בלייבט [זצוק"ל] שליט"א הקדוש רבינו
מאכיל איז מע ווע אפילו הדור, צדיק דער

לייצעס. זיינע אונטער טריפות



יז מכתב

שליט"א מקאסא האדמו"ר שכתב מכתב
וויינשטאק שחיטת נגד

הנקרא בעירנו המהודרת השחיטה אודות על
אינה הזאת השחיטה הצעירה לדעתי הנה גלאט,
כי גלאט, ולא עומדת כשרה ובספק כלל כהוג
נוא בעירנו כא היתה עת שבכל להבי צריכי הנה
שוחטי וכמה כמה וג גדולה, שחיטה יארק
שער באי לכל כידוע ארוכות ופיאות זק מגודלי
וכמה כמה היה פע בכל אבל יארק. נוא
השחיטה מעשה אחר מרנני שהיו מהשרידי

.כהוג שאינה

,אונגאר ממדינת אחד רב בא ח"תרצ בשנת
מובהק הוראה ובעל ח"הדורת מגדולי אחד של (בנו

ששחטולשעבר) חדשה שחיטה יארק בניו והנהיג
שבוע בכל בהמות שבעה או ששה לער
או שני אכלו היותר לכל כי והותר, די שהיתה
שלא ובפרט זו, משחיטה משפחות מאות שלש

בכל להתפט באמעריקע המנהג אז היהיו 
בהמה. בבשר

כמה עוד לכא באו המלחמה אחר תיכ והנה
אלפי וכמה ,הוראה גדולי מובהקי רבני וכמה
כא והנהיגו אייראפא, ממדינת ישראל בני מאחינו
יותר לכאורה שהיתה מהודרת חדשה שחיטה עוד
שמשגיח אז הנהיגו כי ,הקודמת מהשחיטה טובה
איזה ועוד בשר, מוכרי בחנויות ימצא תמידי
עד דנא. מקדמת היו שלא טובות הנהגות
לא השניה השחיטה של המכשיר שהרב שהתרחש
לבית הקודמת שחיטה מבשר להביא הרשה
הנהגת על דברי כמה השמיע וג ,מדרשו

וטובה הגונה שאינה הראשונה השחיטהוממילא)

(טריפה אמיתותהיא לברר גדול רעש שנעשה עד
די בבית תורה די שתהיה מדובר והיה ,הדברי
בחר הקודמת השחיטה של והרב חמש, של
ר' ובהרב נ"י, האדהאז האבדק"ק הג' בהרבני
איזה ועוד פאליטיק מצד אבל נ"י, ביק משה
כמה היו בסתר אבל .העני כל נשתתק עניני
הקודמת השחיטה על מרנני מהחסידי וכמה

חששות. כמה עליה ושיש ,טובה שאינה

את גילו מהרבני עי בהעלמת לאט לאט והנה
כמה להנהיג השניה השחיטה המסחר בעלי עצמ

כמו: קולות וכמה

אנשי וכשראו משגיח, בלי החנות לפתוח .א
ויכולי ,ומצפצ פה פוצה שאי השניה השחיטה

.כ עשו ,חפ שלב מה לעשות

שראו כשרי עדי וכמה כמה ישנ .ב
מוצאי בליל לוויליאמסבורג בשר הבאת בפרהסיא
אי שזה ,הזמ אחר שעה רבע לער ,קודש שבת
באיזה ר"ל השבת את חללו כ א אלא אפשר

.מקוד שעות

השוחטי את הרבני הצריכו לא מעול ג.
לא אדרבא, .לבדיקה לפניה סכיניה את להביא
,ואדרבה .שצרי כמו לרבני הכנעה שו הראו
להנהיג שמתכונני כששמע התאונ אחד רב
,אחד שוחט חיפש בשמעו שלישית. שחיטה
,לבדיקה סכינו את והביא מעשיו בקלות מפורס
ההוא הרב של לשלחנו קודש שבת בליל אז ובא

.העני ונשתתק לו, נכנע שהוא להראות

של השחיטה על בפרהסיא התלוננו ג ד.
כ פי על וא ,כהוג שאיננה הייטס וואשינגטא
על א בשר לו כשנצר הראשי המסחר כשבעל
ההיא השחיטה על מרורות דברו ורבניו שהוא פי
ומהשחיטה הייטס וואשינגטא של מהבשר לקחו
הלאמבעס ואת הכרטיסי את החליפו ,הקודמת
שמזה עילאית, בקדושה הבשר וקדשו ,שמ על

רח"ל. וישבעו ענוי יאכלו


