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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

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 יא

לא מכתב
שכתבו מה על הרבני מהתאחדות קורא קול
קושיי שיש כיו ,חו שחיטת על איסור בעצמ
כמה מחמת לעיר חו שחיטת בהשגחת גדולי
השגחות נתנו כבר שני שבע ואחרי וכו', טעמי
ששוחט מאוד גדולות שחיטות ,חו שחוטי על
כמבואר – וכו' ליו עופות 5,000 שחט אחד

וישפוט!!! הקהל וירא ,הקודמי במכתבי

מכשול להסיר קורא קול

טשיקע"שבה ,פעמי כמה הודענו כבר
מהימ איש המארקעט בעל אי א מארקעטס"
שמי יראי שוחטי ש עומדי א אפילו אז
נבילות של גדולות מכשולות לידי לבוא יכולי
תמידי, משגיח ש עומד א זולת ,ממש וטריפות
רק אחר תפקיד שו שעה באותה עליו שאי
תהיינה בכשרות שנשחטו שהעופות להשגיח
עד קלה שעה אפילו עי העלמת בלי פיקוחו תחת
בזה שיש הגדולה האחריות מפני .החתימה אחר
מארקעטס טשיקע בכמה משגיחי העמדנו
העו שנתעל קוד השחיטה אחר שתיכ
תחת שנשחטו העופות את יחתמו מעיניה

בחותמות שלנו.(לאמבעס)השגחתינו 

,בזה המקילי אנשי שישנ ששמענו והיות
הפע עוד להזהיר מיבאנו שכל חמורה באזהרה

וטריפות נבילות אוכל שאינו בטוח להיות שרוצה
בחותמות חתומי שאינ עופות לביתו יקח לא

בחנ רק יקנה ולא .סטארס)ויותשלנו בוטשער)שאינ 
בחותמות החתומי העופות רק לחנות מכניסי

הכלל.(לאמבעס) מ יוצא בלי לזמשלנו מזמ 
שאי סטארס הבוטשער שמות את אי"ה נפרס

שלנו. בחותמות עופות רק מוכרי

זאת שבכל הודענו, שכבר כמו לדעת וזאת
על ולא השחיטה, על רק היא שלנו ההשגחה

והדחה מליחה כבעניני סטאר הבוטשער כשרות
לחקור בעצמו הקונה מוכרח זה אודות כי וכו'

עצמו. סומ הוא מי על היטב

גדולי קשויי שישנ שכיו ,לדעת זאת ג
,טעמי כמה מחמת לעיר חו שחיטת בהשגחת

,יארק ניו לעיר רק מוגבלת השגחתינו ומילכ 
בשבע בעצמו ישגיח לעיר חו משחיטת שקונה

.סומ הוא מי ועל לוקח ממי עיני

ה' ניס ר"ח ויקרא לסדר ג' באעה"ח ז"ע
יצ"ו. ברוקלי פה לפ"ג, ג"תשכ

וקאנאדא הברית דארצות הרבני התאחדות
טייטלבוי יואל
נשיא) – שליט"א מסאטמאר אדמו"ר כ"ק)

גרינוואלד יצחק לוי
נשיא) סג – הבש ערוגת דקהל (הרב

ועד שליט"א הגאוני הרבני שמות ואלה
והמרכזי הא"ב)הפועל סדר על(עפ"י באו אשר

הנ"ל: הדברי על החתו

וואגשאל יצחק יעקב אלטר יראש אלעזר
מקיוויאשד) מלאנצהוט)(הרב (הרב 

איליאוויטש יודא גבריאל באב"ד אשר אלכסנדר
מטארטיקאוו) משאמשא)(הרב (הרב

קאה דוב חנני' ליכטענשטיי הלל
מקראסנא) מבודאעסט)(הרב (ראב"ד

גרינוואלד יוס הורווי הלוי צבי יונה יוס
(מאונסדאר מאא)(הרב (הרב 

מייזעלס משה יוס ראטענבערג הלוי בער ישכר
מוואוידיסלאוו) מאויוואהר)(הרב (הרב 

שטיי אברה ישראל האלבערשטא יודא יקותיאל
מבארדיוב) מאלטיטשא)(הרב (הרב 

"כ יהושע אייכענשטיי אייזיק יצחק
הילס) פארעסט צבי עטרת דק' מסאמבאטהעלי)(רב (הרב 

שטיינער הכה אלי' יוס לעבאוויטש סג"ל יעקב
(ישמקא יראי)(הרב עדת דקהל "דומ) 
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האגער מרדכי טייטלבוי משה
מסיגעט) וויזני)(הרב חיי תורת דקהל (הרב

שטער משה ביק משה הרב
נייטרא) מד(ר"מ עברעצי)(הרב

שיק זאב מנח לעוו ארי' משה
מטעמעשוואר) מטאקאי)(הרב (הרב 

לעבאוויטש יודא עזריאל העניג הירצקא נפתלי
(משארמאש יראי)(הרב עדת דקהל (הרב 

בלו רפאל הורווי צבי
מקראלי) מקאשוי)(הרב (הרב 

זעלטענריי אברה שמואל אזע ישראל שמעו
(ראמשא מטשאקאווא)(הרב (הרב 

פרידמא זלמ שלמה גרינבערגער בונ שמחה
מרעשבורג) מטענקע)(הרב (הרב



לב מכתב
אז כוונה די מיט נישט בריוו דע דרוק מיר

יא איז לא נישט)דער אדער)מיר ווייל גוט, 
דער .דע אוי אחריות שו קיי נישט נעמע
פארשידענע די ארויסצוברענגע איז צוועק
האבע צו וויכטיג או מעגלי איז וואס הידורי
מע האלט ליידער או לעצער, היימישע די ביי

ווייט. זייער דערפו

לה"ו

ולהגלות להתוודע

תשל"ו בשנת נתפרס

ניו רבתי דעיר שלומינו ואנשי ידידינו לכל
!'שיחי יארק

דע וויסע מיר לאזע פרייד גרויס מיט
עס אז יארק, ניו שטאט אי חרדי ציבור גאנצע
אייגענע א אויפצושטעל געלונגע ה"ב אונז איז
דער אונטער יארק, ניו אי דא ,עופות פו שחיטה

פו השגחה משהשטרענגער מוהר"ר הרה"ג
שליט"א...שטער דעברעצי אב"ד

שחיטה אונזער פו הידורי או תקנות די
פאלגענד: ווי זענע

עציעלערס א זיי וועט שחיטה יעדער ביי (א
חל דע זיי בודק וועט או לא 'אויפ משגיח

עופות 810 יעדע נאח"שמ אי מפורש שטייט עס ווי) 
וז"ל: רט"ו ס"ק 'א סי' תשובה דרכי אי או כ', סעי י"ח 'סי

וכ הב"י, בימי ונתחדשה במהרי"ק והובאה קדומה זו תקנה

ל"ז מווילנא שהגר"א רב מעשה בספר וכ ,האחרוני בדורות

שלא משחיטה מלאכול בשבת חלב מאכלי לאכול שמוטב אמר
המנהג וכ שוחט של גביו על עומד אחד עכ"ל)היה 'וכו.

די ווארפ נישט זאל מע אכטונג גיבע מיר (ב
ריסוק חשש וועגע עופות מיט קעסטלע

.איברי

ישוב מיט מתונה שחיטה א איז שחיטה די ג)
לשעה. עופות 150 ,הדעת

געטא ווערט אויסזאלצ או ווייק דאס ד)
.הידורי אלע מיט

א משגיח א דא איז עופות די עפענע ביי ה)
ווייל ,הוראה עניני אי פארשטייט וואס סמכא בר
צומות ,מעי בני אוי שאלות שכיח זייער איז עס

וכו'. העצמות שבירת ,הגידי

אונז ביי ווערע עופות שאלות'דיגע די ו)
גענוצט. נישט

צו געעפענט אינגאנצ ווערע עופות די (ז
ווערע אדער האלדז די או ,זאלצ

ווערטאר גארגל 'פונ בעי ד די או ,ויסגענומע 
.גענומעארא אוי

תלמידי ,משגיחי שוחטי האבע מיר ח)
מומחי ,מרבי שמי יראי או חכמי
בניה וחינו בית הנהגת ,באומנות מפורסמי

הקודש. טהרת על היא

נאר געצאלט ווערע משגיחי "שובי די ט)
המכשיר. רב דע דור

די אוי נאר איז אחריות או השגחה אונזער (י
אב"ד בהשגחת ,זיגל דע מיט בלאמבעס

שליט"א. דעברעצי

דע אוי ווענדע זי באשטעלונגע מיט
צו: טעלעפא

3840587 – פרידמא משה

אי באקומע צו בקרוב זיי וועט טשיק די
קענע וועט יעדער או יארק ניו גרעיטער

סטאר. בוטשער זיי אי באקומע
סטארס בוטשער די אדווערטייזע וועלע מיר
די אוי .טשיקע אונז ביי נעמע וואס

אדווערטייזד. זיי וועלע רעסטאראנע
באקומע וויל וואס איינע יעדע בעט מיר
בוטשער פרעמדע אי קויפ או טשיקנס אונזערע
פיר וועל מיר ווייל ,וויס לאז אונז זאל סטארס
זאלע בוטשערס די אז נישט ,חשבו ונקטליכ א

.עול דע פארפירע
יראי פו אנגעפירט ווערט השחיטה וועד דער
וועלע וואס רס, לקבל מנת על שלא ושלמי
זיי זאל אל אז ,כשרות דאס קאנטראלירע
וועט זכות דע אי או תוה"ק, דת עפ"י בהכשר
והתקדשת" סוק דער ווער מקויי אונז ביי
זוכה זה בזכות וועל מיר או ,"קדושי והיית

במהרה. צדקינו משיח ביאת צו זיי

ארק ד'בארא החרדית דעיר השחיטה וועד



לג מכתב
נ.י ברוקלי יוניא קאנסומער היימישע פו מודעה וויכטיגע

כרות געבלאפטע די
ברייט דע מאכ אויפמערקזא וויל מיר
עס וואס אנשטרענגונגע גרויסע די נא ציבור,
נשי די או ,רותכ שלאג גיי צו געמאכט ווערט
צו קינדער קליינע מיט זי שלע צדקניות

אוי או כרות, שלאג צו סטאר בוטשער
א גענומע ווערט כפרות די פאר וואס נאכדע
גאר די פו לייט בוטשער די גיב ,רייז טייערע
זעלבע די בוטשערס, חסיד'ישע או היימישע
אוי שלאג אלע או ,מענטש פילע פאר רותכ
שוי האב אנדערע וואס עופות זעלבע די

געשלא,ג("הושענות טעאויסגעקלא"). 

טו דידעריבער אוי זיי מוחה מיר עה
זיי גונב פו עוולה שרעקליכע אומדערהערטע
דע באשווינדלע או ,הקהל דעת דע
הייליגע די פו אינמיט דאס או ,עול ברייטע

תשובה. ימי

איר אויב קהל, ברייט דע צו זי ווענד מיר
– זיכער מאכט רהכ אמת'ע א האב ווילט
דע פו שחיטה די אז – יאר גאנ א אוי
באקומט איר אז קויפט, איר וועמע ביי בוטשער
ווערט איר או באצאלט, איר וואס פאר דאס

באשווינדלט. נישט
די ביי ורכי יו ערב אי שאלה די אויסער
או גרויס, איז געדרענג דאס ווי קהילות גרויסע
ביי מכשולות די אוי מרעיש זענע אחרוני די
צו בעסער אמאל שוי איז עס ,רותכ 'שחט
ווי געלט, אדער וכו' פיש מיט רותכ שלאגע

שרייבט אד חיי .ודער



לד מכתב
בס"ד

טעג הייליגע די צו התעוררות

פאר געווידמעט אויסדריקלע איז בריוו דער
דע וויס צו אינטערעסירט זענע וועלכע די
.דערפו אומבאקוועמליכקייט די געזעא ,אמת

ספרי הייליגע די אי אוי או ערו שולח אי
מער מע זאל טעג הייליגע די אי אז שטייט
עסנווארג פו זיי געווארנט או געב אכטונג
כשר ראצענט הונדערט נישט זענע וועלכע
העלפ וועט דאס או והכשרות, ההידור בתכלית
יאר נייע צו אז ,הזכיות כ דע איבערוועג

או קינדער, געזונט, ,רנסה צו זיי זוכה מע זאל
.זיי פו נחת אידיש סא א מיט שולחטאקע עיי) 

אומ יוס א', תר"ט הציו שער ,ש אברה ומג תר"ג ערו

יפל"ל ל"א, אות תר"ח כה"ח סק"א, ג"תר מ"קצה ,תתקפ"ב אות

ליקוטי ,ג"תרי לחיד"א מחז"ב ב', 'סעי ק"ל ע"קש ,'ה ח"ה

וש"א) .מהרי"ח,
נישט איז וואס עסנווארג אז אלע ווייס מיר
אפילו זיי מ'עסט אויב כשר, ראצענט הונדערט
עס פארשטאט נישט, טויג עס אז וויס צו א
הייליגע די פארטעמט עס ,האר אידישע דאס
א מיט קינדער יונגע אוי וואקס עס או געפיל
יעדע צו או ,לערנע ,דאווענע צו קאלטקייט
עס מענטשליכקייט, אי אכזריי ווער זיי .מצוה
צו מענטאליטעט זייער איבער דרייט
.שמי יראת א ,בושה א ,חיות צעווילדעוועטע
,שמיני סו"פ אוה"ח ,ש ודר"ת ברכ"י פר"ח פ"א, יור"ד (רמ"א

קי"א, סימ ח"ב יונה כנפי בספר ע"רמ קל"ח, או"ח ערוה"ב

('ג אות י"ג סימ יוס ויצבור ת"שו.
ערלי די דערמאנע בעיקר וויל אידמיר כע

עס צו טוב יו מהדר זענע וועלכעבהמה
,פליישזי לאז זיי וואס אי וויס זאל זיי אז

תלמידי קאשויער פו געהערט האב מיר .אריי
עס קעג איז שליט"א רב קאשויער דער אז

פלייש סארטבהמה יעד וואספו דאס אפילו , 
מטריח זי האב מיר הייליג. גאנ זי רופט
מיר או האנט ערשטער דער פו הער צו געווע
א פו אינהאלט דע בקיצור איבערגעב וויל
שליט"א, מקאשוי אדמו"ר ק"כ מיט שמועס

.לפ"ק תשנ"ו ווינטער אינמיט
שאלהיענע וועג 'רבי פו מיינונג די איז וואס :

100% הייס דאר וואס ,פלייש בהמה געוויסע
?עס עס מע מעג ,מליחה ניקור, שחיטה, די כשר
זי נישט מע זאל מיינונג מיי לויט תשובה:

פלייש בהמה צו צורירקומע וועט משיח ,ביז
,טאג צו היינט סיסטע או סדר 'לויט ווייל
האלט גוט, איי מ'שטעלט וואס זא א אפילו
זא א א מ'הייבט ווע או לאנג, צו נישט זי
עס אז שוי מ'שירט ,משוחד שוי מע ווערט
א מע האט דע נא או אויס, פעלט
אזוי נישט שוי מ'הערט או נגיעה מורא'דיגע



תר"הו) סימ הכיפורי יו הלכות אפרי במטה עי'
ד"קמ כלל ח"א ,ז"י ס"ק ח"י סימ ופלתי וכרתי ח', סעי
חמד ושדי ,'א ס"ק תר"ה סימ חיי אורח מגדי ופרי ד',
ח"י סימ דעה יורה תשובה ודרכי ,הכיפורי יו מערכת
שכול ,ג"סק ש דעה יורה יעקב וישועות ,ע"ז ק"ס
השוחט על העיר כל שנדחקי המנהג על ככרוכיא צועקי
ואשר ,מכשולות להרבה ומביא הכיפורי יו ערב ליל
או עשי"ת ימי במש הכל לסדר טוב דיותר החליטו ע"כ
אריכות כל להציע כא המצע וקצר עצרת, שמיני עד
.עליה שהזהירו נקודות איזה רק אעתיק וע"כ ,הדברי

השחיטה בעת רגוע ויהי' בלילה היטב ייש השוחט (א
פניו על תנומה בלי(ש אפרי .(מטה

סכינו יראה אחר ששוחט אפשר א ידקדק חתב) 'עי)

(סי"ג .סופר

שבדק לראות ימתינו ,לבית העופות שלוקחי אות (ג

שלה עו שחיטת אחר הסכי ש)השוחט אפרי .(מטה

הסכי בדיקת בלי 'מה יותר לשחוט שלא להחמיר יש ד)
ע"ז) דרכ"ת פ"ג, ס"ק יוס מנחת כ', .(פר"ת

שנחת בוושט דבר איזה נמצא או במפרקת, חת א (ה
בדיקות י"ב בלי לשחוט ס"קאסור תב"ש י"ד, סעי ח"י סי' (שמ"ח

ע"ז) ס"ק דרכ"ת כ"ג, ס"ק בעשרו הזבח מנחת .כ"ח,

וכ הכנסת, שבבית נשי בעזרת לשחוט שלא יזהרו (ה
הכנסת בית בחצר או לתשב"ר, תורה לתלמוד המיוחד בבית

צ"ע ביהמ"ד של ובפאליש ,לפרקי בו מתפללי אפמ"ג עיי)

ע"ב) 'ב ד והוספות בתיקוני ת"ובדרכ קנ"א, 'סי ח"א ד"ובפתה ,סק"א י"א 'סי.

יראו שהשוחטי לנהוג ראוי מרובות שהשחיטות בזמ ו)
לחבירו אחד הסכי(י"ג 'סי דעה יורה סופר חת ושיעור(שו"ת ,

ולמעלה עופות מל' ששוחט כל מרובה מבוארשחיטה כ)

ו') אות י"ז פרק משה תואר בספר.



מכתבים בענין השחיטה - קול השוחטים 3 ◇ אור הזוהר 482כסליו  תשע"ד

האגער מרדכי טייטלבוי משה
מסיגעט) וויזני)(הרב חיי תורת דקהל (הרב

שטער משה ביק משה הרב
נייטרא) מד(ר"מ עברעצי)(הרב

שיק זאב מנח לעוו ארי' משה
מטעמעשוואר) מטאקאי)(הרב (הרב 

לעבאוויטש יודא עזריאל העניג הירצקא נפתלי
(משארמאש יראי)(הרב עדת דקהל (הרב 

בלו רפאל הורווי צבי
מקראלי) מקאשוי)(הרב (הרב 

זעלטענריי אברה שמואל אזע ישראל שמעו
(ראמשא מטשאקאווא)(הרב (הרב 

פרידמא זלמ שלמה גרינבערגער בונ שמחה
מרעשבורג) מטענקע)(הרב (הרב



לב מכתב
אז כוונה די מיט נישט בריוו דע דרוק מיר

יא איז לא נישט)דער אדער)מיר ווייל גוט, 
דער .דע אוי אחריות שו קיי נישט נעמע
פארשידענע די ארויסצוברענגע איז צוועק
האבע צו וויכטיג או מעגלי איז וואס הידורי
מע האלט ליידער או לעצער, היימישע די ביי

ווייט. זייער דערפו

לה"ו

ולהגלות להתוודע

תשל"ו בשנת נתפרס

ניו רבתי דעיר שלומינו ואנשי ידידינו לכל
!'שיחי יארק

דע וויסע מיר לאזע פרייד גרויס מיט
עס אז יארק, ניו שטאט אי חרדי ציבור גאנצע
אייגענע א אויפצושטעל געלונגע ה"ב אונז איז
דער אונטער יארק, ניו אי דא ,עופות פו שחיטה

פו השגחה משהשטרענגער מוהר"ר הרה"ג
שליט"א...שטער דעברעצי אב"ד

שחיטה אונזער פו הידורי או תקנות די
פאלגענד: ווי זענע

עציעלערס א זיי וועט שחיטה יעדער ביי (א
חל דע זיי בודק וועט או לא 'אויפ משגיח

עופות 810 יעדע נאח"שמ אי מפורש שטייט עס ווי) 
וז"ל: רט"ו ס"ק 'א סי' תשובה דרכי אי או כ', סעי י"ח 'סי

וכ הב"י, בימי ונתחדשה במהרי"ק והובאה קדומה זו תקנה

ל"ז מווילנא שהגר"א רב מעשה בספר וכ ,האחרוני בדורות

שלא משחיטה מלאכול בשבת חלב מאכלי לאכול שמוטב אמר
המנהג וכ שוחט של גביו על עומד אחד עכ"ל)היה 'וכו.

די ווארפ נישט זאל מע אכטונג גיבע מיר (ב
ריסוק חשש וועגע עופות מיט קעסטלע

.איברי

ישוב מיט מתונה שחיטה א איז שחיטה די ג)
לשעה. עופות 150 ,הדעת

געטא ווערט אויסזאלצ או ווייק דאס ד)
.הידורי אלע מיט

א משגיח א דא איז עופות די עפענע ביי ה)
ווייל ,הוראה עניני אי פארשטייט וואס סמכא בר
צומות ,מעי בני אוי שאלות שכיח זייער איז עס

וכו'. העצמות שבירת ,הגידי

אונז ביי ווערע עופות שאלות'דיגע די ו)
גענוצט. נישט

צו געעפענט אינגאנצ ווערע עופות די (ז
ווערע אדער האלדז די או ,זאלצ

ווערטאר גארגל 'פונ בעי ד די או ,ויסגענומע 
.גענומעארא אוי

תלמידי ,משגיחי שוחטי האבע מיר ח)
מומחי ,מרבי שמי יראי או חכמי
בניה וחינו בית הנהגת ,באומנות מפורסמי

הקודש. טהרת על היא

נאר געצאלט ווערע משגיחי "שובי די ט)
המכשיר. רב דע דור

די אוי נאר איז אחריות או השגחה אונזער (י
אב"ד בהשגחת ,זיגל דע מיט בלאמבעס

שליט"א. דעברעצי

דע אוי ווענדע זי באשטעלונגע מיט
צו: טעלעפא

3840587 – פרידמא משה

אי באקומע צו בקרוב זיי וועט טשיק די
קענע וועט יעדער או יארק ניו גרעיטער

סטאר. בוטשער זיי אי באקומע
סטארס בוטשער די אדווערטייזע וועלע מיר
די אוי .טשיקע אונז ביי נעמע וואס

אדווערטייזד. זיי וועלע רעסטאראנע
באקומע וויל וואס איינע יעדע בעט מיר
בוטשער פרעמדע אי קויפ או טשיקנס אונזערע
פיר וועל מיר ווייל ,וויס לאז אונז זאל סטארס
זאלע בוטשערס די אז נישט ,חשבו ונקטליכ א

.עול דע פארפירע
יראי פו אנגעפירט ווערט השחיטה וועד דער
וועלע וואס רס, לקבל מנת על שלא ושלמי
זיי זאל אל אז ,כשרות דאס קאנטראלירע
וועט זכות דע אי או תוה"ק, דת עפ"י בהכשר
והתקדשת" סוק דער ווער מקויי אונז ביי
זוכה זה בזכות וועל מיר או ,"קדושי והיית

במהרה. צדקינו משיח ביאת צו זיי

ארק ד'בארא החרדית דעיר השחיטה וועד



לג מכתב
נ.י ברוקלי יוניא קאנסומער היימישע פו מודעה וויכטיגע

כרות געבלאפטע די
ברייט דע מאכ אויפמערקזא וויל מיר
עס וואס אנשטרענגונגע גרויסע די נא ציבור,
נשי די או ,רותכ שלאג גיי צו געמאכט ווערט
צו קינדער קליינע מיט זי שלע צדקניות

אוי או כרות, שלאג צו סטאר בוטשער
א גענומע ווערט כפרות די פאר וואס נאכדע
גאר די פו לייט בוטשער די גיב ,רייז טייערע
זעלבע די בוטשערס, חסיד'ישע או היימישע
אוי שלאג אלע או ,מענטש פילע פאר רותכ
שוי האב אנדערע וואס עופות זעלבע די

געשלא,ג("הושענות טעאויסגעקלא"). 

טו דידעריבער אוי זיי מוחה מיר עה
זיי גונב פו עוולה שרעקליכע אומדערהערטע
דע באשווינדלע או ,הקהל דעת דע
הייליגע די פו אינמיט דאס או ,עול ברייטע

תשובה. ימי

איר אויב קהל, ברייט דע צו זי ווענד מיר
– זיכער מאכט רהכ אמת'ע א האב ווילט
דע פו שחיטה די אז – יאר גאנ א אוי
באקומט איר אז קויפט, איר וועמע ביי בוטשער
ווערט איר או באצאלט, איר וואס פאר דאס

באשווינדלט. נישט
די ביי ורכי יו ערב אי שאלה די אויסער
או גרויס, איז געדרענג דאס ווי קהילות גרויסע
ביי מכשולות די אוי מרעיש זענע אחרוני די
צו בעסער אמאל שוי איז עס ,רותכ 'שחט
ווי געלט, אדער וכו' פיש מיט רותכ שלאגע

שרייבט אד חיי .ודער



לד מכתב
בס"ד

טעג הייליגע די צו התעוררות

פאר געווידמעט אויסדריקלע איז בריוו דער
דע וויס צו אינטערעסירט זענע וועלכע די
.דערפו אומבאקוועמליכקייט די געזעא ,אמת

ספרי הייליגע די אי אוי או ערו שולח אי
מער מע זאל טעג הייליגע די אי אז שטייט
עסנווארג פו זיי געווארנט או געב אכטונג
כשר ראצענט הונדערט נישט זענע וועלכע
העלפ וועט דאס או והכשרות, ההידור בתכלית
יאר נייע צו אז ,הזכיות כ דע איבערוועג

או קינדער, געזונט, ,רנסה צו זיי זוכה מע זאל
.זיי פו נחת אידיש סא א מיט שולחטאקע עיי) 

אומ יוס א', תר"ט הציו שער ,ש אברה ומג תר"ג ערו

יפל"ל ל"א, אות תר"ח כה"ח סק"א, ג"תר מ"קצה ,תתקפ"ב אות

ליקוטי ,ג"תרי לחיד"א מחז"ב ב', 'סעי ק"ל ע"קש ,'ה ח"ה

וש"א) .מהרי"ח,
נישט איז וואס עסנווארג אז אלע ווייס מיר
אפילו זיי מ'עסט אויב כשר, ראצענט הונדערט
עס פארשטאט נישט, טויג עס אז וויס צו א
הייליגע די פארטעמט עס ,האר אידישע דאס
א מיט קינדער יונגע אוי וואקס עס או געפיל
יעדע צו או ,לערנע ,דאווענע צו קאלטקייט
עס מענטשליכקייט, אי אכזריי ווער זיי .מצוה
צו מענטאליטעט זייער איבער דרייט
.שמי יראת א ,בושה א ,חיות צעווילדעוועטע
,שמיני סו"פ אוה"ח ,ש ודר"ת ברכ"י פר"ח פ"א, יור"ד (רמ"א

קי"א, סימ ח"ב יונה כנפי בספר ע"רמ קל"ח, או"ח ערוה"ב

('ג אות י"ג סימ יוס ויצבור ת"שו.
ערלי די דערמאנע בעיקר וויל אידמיר כע

עס צו טוב יו מהדר זענע וועלכעבהמה
,פליישזי לאז זיי וואס אי וויס זאל זיי אז

תלמידי קאשויער פו געהערט האב מיר .אריי
עס קעג איז שליט"א רב קאשויער דער אז

פלייש סארטבהמה יעד וואספו דאס אפילו , 
מטריח זי האב מיר הייליג. גאנ זי רופט
מיר או האנט ערשטער דער פו הער צו געווע
א פו אינהאלט דע בקיצור איבערגעב וויל
שליט"א, מקאשוי אדמו"ר ק"כ מיט שמועס

.לפ"ק תשנ"ו ווינטער אינמיט
שאלהיענע וועג 'רבי פו מיינונג די איז וואס :

100% הייס דאר וואס ,פלייש בהמה געוויסע
?עס עס מע מעג ,מליחה ניקור, שחיטה, די כשר
זי נישט מע זאל מיינונג מיי לויט תשובה:

פלייש בהמה צו צורירקומע וועט משיח ,ביז
,טאג צו היינט סיסטע או סדר 'לויט ווייל
האלט גוט, איי מ'שטעלט וואס זא א אפילו
זא א א מ'הייבט ווע או לאנג, צו נישט זי
עס אז שוי מ'שירט ,משוחד שוי מע ווערט
א מע האט דע נא או אויס, פעלט
אזוי נישט שוי מ'הערט או נגיעה מורא'דיגע



תר"הו) סימ הכיפורי יו הלכות אפרי במטה עי'
ד"קמ כלל ח"א ,ז"י ס"ק ח"י סימ ופלתי וכרתי ח', סעי
חמד ושדי ,'א ס"ק תר"ה סימ חיי אורח מגדי ופרי ד',
ח"י סימ דעה יורה תשובה ודרכי ,הכיפורי יו מערכת
שכול ,ג"סק ש דעה יורה יעקב וישועות ,ע"ז ק"ס
השוחט על העיר כל שנדחקי המנהג על ככרוכיא צועקי
ואשר ,מכשולות להרבה ומביא הכיפורי יו ערב ליל
או עשי"ת ימי במש הכל לסדר טוב דיותר החליטו ע"כ
אריכות כל להציע כא המצע וקצר עצרת, שמיני עד
.עליה שהזהירו נקודות איזה רק אעתיק וע"כ ,הדברי

השחיטה בעת רגוע ויהי' בלילה היטב ייש השוחט (א
פניו על תנומה בלי(ש אפרי .(מטה

סכינו יראה אחר ששוחט אפשר א ידקדק חתב) 'עי)

(סי"ג .סופר

שבדק לראות ימתינו ,לבית העופות שלוקחי אות (ג

שלה עו שחיטת אחר הסכי ש)השוחט אפרי .(מטה

הסכי בדיקת בלי 'מה יותר לשחוט שלא להחמיר יש ד)
ע"ז) דרכ"ת פ"ג, ס"ק יוס מנחת כ', .(פר"ת

שנחת בוושט דבר איזה נמצא או במפרקת, חת א (ה
בדיקות י"ב בלי לשחוט ס"קאסור תב"ש י"ד, סעי ח"י סי' (שמ"ח

ע"ז) ס"ק דרכ"ת כ"ג, ס"ק בעשרו הזבח מנחת .כ"ח,

וכ הכנסת, שבבית נשי בעזרת לשחוט שלא יזהרו (ה
הכנסת בית בחצר או לתשב"ר, תורה לתלמוד המיוחד בבית

צ"ע ביהמ"ד של ובפאליש ,לפרקי בו מתפללי אפמ"ג עיי)

ע"ב) 'ב ד והוספות בתיקוני ת"ובדרכ קנ"א, 'סי ח"א ד"ובפתה ,סק"א י"א 'סי.

יראו שהשוחטי לנהוג ראוי מרובות שהשחיטות בזמ ו)
לחבירו אחד הסכי(י"ג 'סי דעה יורה סופר חת ושיעור(שו"ת ,

ולמעלה עופות מל' ששוחט כל מרובה מבוארשחיטה כ)

ו') אות י"ז פרק משה תואר בספר.
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ווער או חששות. נולד ווער עס ווע שנעל
?ראבלעמע אוי זיי מעורר דע וועט

אז געוויז האט אמעריקע אי היסטאריע די
אויפגעשטעלט זי האט תקופה קורצע יעדע
שנעל איז וואס ,זא מהודר'דיגע א
זי האט אוסערדע .אונטערגעגאנגע
אז ,פלייש בהמה ביי טאקע ארויסגעשטעלט
ערשטער דער פו האב מהודר'דיגע די אפילו
טאקע או ,ראבלעמע געהאט מינוט

.ראבלעמע ערנסטע

געווע עס איז היי דער אי אמאל וואס זא א
אלערליי או קצבי די מיט שווער ביטער
טויזנט אמעריקע אי טאג צו היינט איז ,נסיונות

ערגער. מאל

אל איז איצט אז אננעמע זאל'מ אויב אפילו
,ארדענונג נישטאי וועט עס אז ברור מיר ביי איז 

מעגלי נישט איז עס ,אנהאלטאי קע ליידער . 
זיכער איז איינער אפילו אויב או אמעריקע... גוט

צוא אוי ער הערט ראבלע קלענסט ביי ז 
מע ביז יאר אדורכגיי קענע פלייש, דאס עס
שאד דער או ,ראבלע דע פו זי דערוויסט

.געוואר געטוה שוי איז

מע קע דורות? די מיט זיי וועט וואס או
פעסט? זיי וועל זיי אוי אז גאראנטיר עעס
שוחט דער צייט זייערע אי זיי וועט ווער או

המכשיר? רב דער או

פיל אזוי מ'האט ,איד טייערע ,מי פאלגט
מע קע ,פלייש בהמה די א אויסגעהאלט יאר
פאר געזונטער איז עס .אויסהאלט אוי ווייטער
דאס לאזט או ,דע א גו 'פאר או נשמה די
דאס נישט ,דורות די פאר בירושה איבער
שוי דא קומט צדק גואל דער ח"ו. פארקערטע
זה בזכות או ,נאכלאז נישט מע זאל ,בקרוב
געזונטערהייט. קינדער די ביי נחת זע מע וועט

שליט"א) מקאשוי הגה"צ אדמו"ר פו ווערטער די כא .(עד

גוט זאל זי פאר יחיד יעדער אז כדאי איז עס
פו איינע פו בליק תורה'דיג דע דורכטראכט
אליי האט וועלכער שליט"א, דורינו גדולי זקני די

פלייש פו ראבלעמע שווערע די דורכגעלעבט
וועלכע אלע די או צייט, היינטיגער דער אי
אדער פריער זענע געפאלגט, אי האב
וואס דע פאר דאנקבאר זייער געווע שעטער
פו געווע מציל דור יונג דע או זיי האט ער

לאנג. יאר ל"רח וטריפות נבילות חלב,

הנפש: חשבו אוי צוליבצייט כדאי דע איז
איינצושטעל וכדומה טוב יו אוי פלייש אביסל
טוע נאכנישט האב וועלכע ,נשמה'לע יונגע די
זיי אוי ח"ו איבערצולאז או חטא טע געווע
ביי שטער א ח"ו זיי זיי פאר זאל וואס ,ג א
ח"ו רואיניר אדער ,שמי ויראת תורה אי שטייג
די אי דערצו נא .מידות איידעלע זייערע

טעג. הייליגע

דער שרייבט עס וואס פארגעס נישט לאמיר
זי"ע התניא בעל וע"עהייליגער פ"ח, אמרי ליקוטי)

(ש דוד ובצמח ,שמיני פרשת חיי מי בבארא אויב אז
100% נישט איז וואס זא א בשוגג אפילו עסט איד
מיט דאוונט ער וואס דאווענע דאס איז כשר,
עולה שבה החיות אי" ,עס דאזיג פו כח דע
דאס והתפילה", התורה בתיבות ומתלבשת

הימל. אי ארוי נישט גייט דאווענע

די אי דערמאנע צו וויכטיג טאקע איז דאס
גוט א אוי בעט מע ווע טעג, הייליגע איצטיגע
טוב, וכל נחת אידיש או געזונט ,רנסה יאר,

מתבו זי מע דארהייליגע די אי זיי נ 
זאל מע אז זי"ע, התניא בעל פונע ווערטער
צוהיטא זי יאר נייע צו זיי מקבל זי אוי

פלייש. בהמה עס פו מעגליכקייט אלע מיט

פעסטקייט מיט פארנעמע ענדערש זי לאמיר
די אריינצולאז נישט אחד בלב אחד כאיש
די או זי זיי מציל או זי ביי פליישבהמה
כתיבה א צו זיי זוכה מיר וועל דורכדע דורות.
מיט יאר געבענטשט גוט א ,טובה וחתימה

.ושני ימי ואריכות ,נחת רנסה, געזונט,

שמי כבוד למע המעוררי
ליבערמא .ט  איצקאוויט ד.  ניימא ב.




