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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 א

הקדמה

ושוחטיאנו מרבני מכתבי לאור מוציאי
:מוסווי בשמות נכתבו שבשעתוועד"

"המשמר על העומדי;""שובי אחוזת ועוד,"ועד
ואבות אבותינו שערו שלא ,הנורא הטעראר מפחד
יגיע ביותר החרדי יהודי אצל שג אבותינו,
לידי בפרט השחיטה וכשרות בכלל הכשרות מצב

.כאלו נסיונות

אמנרבני כמה הברית, בארצות אז היו כידוע
נגד חוצ שיצאו ה', לדבר יראי ושוחטי
הרידב"ז הגה"צ שמוסר כפי המפוקפקות, השחיטות
ירושלמי על פירוש המחבר בעל וצפת, מסלוצק
זה נגד לח לבד הוא שא ספריו, בהקדמת

שיקאגא. העיר לעזוב שהוכרח עד נפש, במסירות

גלח נ"ע יוס יעקב רבי הגה"צ הכולל, הרב
עד והרבני הקצבי ע הכשרות מלחמת

משמרתו. על שהוכרע

המאכילירב נגד שלח ומוהל מחבר בעל אחד אחד
ומיד מילה לברית אותו שהזמינו קרה טריפות,

למות. בו ירו מהרכבת שירד

אימוראש הקצבי נגד שמחה אחד ידוע ישיבה
שלא מכיו עליו. תעבור שמשאית עליו
עליו, משאית עלתה אמנ הללו, באיומי התחשב

.גלגלי כסא על אותו מובילי בשני ורבות

יכוליכשהמדובר עוד ,אמעריקאי בקצבי
א כאלו. תעתועי מעשי להבי
בצל החוסי ,חרדי כלומר ,יהודי הוא כשהמדובר
במקו ,שה זצ"ל, מסאטמאר הקדוש הצדיק
לרצוח איימו כראוי, הכל ולתק האמת על להודות
זה הנוראות, הפירצות נגד למחות העומד נפש כל
לא והוא ,בזדו שיקרו לרב שג חשדות מעורר

האמת. ידע

דברכששאלו היתכ ,הקוד מדור הגו אחד מרב
שותפי המה הקצבי הרי ענה: כזה?
של שותפו שבטבחי "טוב הגמרא: כלשו עמלק,
שעמלק איפה לכ אתר. על רש"י ראה עמלק",

שרוצה. מה שעושה פלא כל אי שולט,

בובאותו השתמשו משאית, ידי על להדרס ,איו
חלק שליט"א. מדעברעצי הגה"צ נגד ג

.העתי ובמכתבי בספרי פורס הללו מנוראות

ר'אנו הגאו מפי נאמנה עדות כא מפרסמי
מה שסיפר שליט"א שווייצער יהודה שלמה
בעלז במקוות שליט"א מדעברעצי מהגה"צ ששמע

השששרה: בשדרת

ה דבר. שו לעשות יכולי לא הסאטמרי ע"
אחר ולומר משאית ע אדב לדרוס מסוגלי

תאונה". היה שזה כ

כשסיפרמהשמענו ,ברי דוד ציו ב ר' שוחט
מהאלמי להרב שקרא אי שלומו, לאנשי

שוחט היה מעוררכשעוד שבה מכתבי שפרס (אחרי

האנשי למה שידע מחמת ,מוסווי בשמות השחיטה, לתק

(מסוגלי השוחטיקצביהללו בשליחות לו ואמר
נגד והפרסומי המאבקי ע להפסיק טובה, כעצה
מהאלמי הרב ראשו. לו יורידו אחרת ,שחיטת

לו: ענה

יהיה אז ,יהודי מיליא 6 הרג ימ"ש "היטלער
דבר שו מטרור. מפחד אני ואי אחד, הרוג עוד

השחיטה". אופ שיתקנו רק ,לה יעזור לא

הוציאכשנתפרסמו מהאלמי שהרב מה המכתבי
חשבו ה .הרבני עיני נחשכו לאור,
לה נודע ועתה "חלק", הכל אוכלי שהמה הזמ כל

ח"ו... שזה
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מבוכההרבני ונתעורר רעהו את איש שוחחו
רב. א וחרו גדולה

ר'כשהגיע להגה"צ שליט"א מהאלמי הרב מכתב
אחד רב אצלו אז היה שליט"א, ביק משה
פארקאש משה ר' הרב ממנו, שימוש שקבל
פלעטבוש. ,בערלי חיי ר' ישיבת תלמיד שליט"א,
ורוצה במכתב, הכתוב מאמי שאינו אמר הוא

עיניו. במו להווכח

שחיטה,הרב למד הוא יד, ואומ חכ הוא הנ"ל
עצמו שהכי אחרי וכו'. חל להעמיד
כשרי עדות ע נסע זה בשטח ובאומנות בידיעות
הוא במכתב שכתוב שמה ונוכח השחיטה, לבית

ויציב. אמת

אחריכל שליט"א. ביק להרב מסר הוא שראה מה
,נכוני אמנ שהדברי השתכנע ביק שהרב
של העופות לאכול שאסור ואמר ברבי דרש

וטריפות. נבילות ספק ה מוויינלאנד, וויינשטאק

כלמיד הפסיקו שליט"א ביק הרב של פסקו שנודע
העופות לאכול הליטאיות לרבות הישיבות

וויינשטאק. של מוויינלאנד

וויינשטאקכשהפסיקו של העופות לקנות
והוצא הרגל פשט המפעל מוויינלאנד
שאנשי סידרו, בתי והבעלי פומבית. למכירה
המפעל הציל וככה ,נמוכי מחירי יציעו שלומו

נמוכה. יותר בתפוקה א לעבוד התחיל ושוב

פעלכשבעלי ביק שהרב מה התבוננו השחיטה
,אמונת עבדו זה ידי שעל באיסורו,
החלטה, לידי הגיעו ,לטמיו ירד רכוש כל וכמעט
הוא מבחו ישאר הוא א כי משהו לעשות שמוכרחי
בטרור ניסו ה לכתחילה לגמרי. אות ישבור
נגדו. הנכו הדר לא שזה מיד נוכחו א ואלימות,

העסק. לפני אותו להמשי אלא

רבניאז אסיפות לעשות והתחילו הסדר את שינו
ונשאו גדלו ,הרבני להתאחדות אותו והכניסו
וחתניו. בניו עבור רמות משרות לו הבטיחו אותו,
תלמיד שהוא שהתריעו באמת, חרדי רבני אז היו אמנ)

שהוא הרבני להתאחדות חרפה וזה אוניווערסיטא, ישיבה

בדבר) הכריעו הכיסי בעלי א בה, נכבד חבר היהיה
ועו המקוואות הכשרת שיתמוקבלו כדי הכל ד,

הכשר ירוממו שוב כ ידי ועל ,הרבני בהתאחדות
,וקיי שריר הכל יהיה ועתה וויינשטאק. שחיטת
יודו כול ממילא ,אמ אומר ביק הרב ג שהרי

כוויינשטאק. כשר אי ויאמרו ויברכו

הרבניאחרי התאחדות רבני פרסמו זה כל
שהתקיימה המוסר, ב"איד", קולקורא
הרבני בהשתתפות הרבני התאחדות רבני אסיפת

קורא) בקול שמות ביותר(ראה ברור באופ והוכח ,
לשעה. עופות מ600 יותר השוחט שוחט א שאי
שוא הכל זה מהאלמי הרב בשעתו שהלעיז ומה
וישבעו. ענוי יאכלו ממילא מהאצבע. ומצו ושקר

הדברהשקר לנתח שמיותר ובולט, שקו כה הוא
הכל יודעי כהיו השקר. גודל ולהוכיח
לשעה. עופות אל הפחות לכל שוחט שוחט, שכל

ממשלתייבשעתו מסמכי הכשרות ועד אז פירס
ביותר. גדולות כמויות שמה ששוחטי

להלו בנוגע אות שמרמי מאוד טוב ידעו הרבני
רק בדיעבד, לזה הסכימו המה אבל בוויילאנד, יל
600 רק שוחט כל ישחוט והלאה מהיו הפחות שלכל

בשעה. יותר ולא עופות

אומריכששאלו את מה נו, :מהאלמי להרב
שהרבני מה רואי את עתה?

ב"איד"? כותבי

ענה:הרב מהאלמי

והבעלי אמרו השוחטי כל עתה עד נצחתי! בס"ד
מהרב די פסק לה שיש ,שכ כל לא בתי
מותר שוחט שכל מסיגעט, והרב מנירבאטער
לשחוט יכול וא בשעה, עופות 1200 לשחוט
כתב לנו יש עתה שיכול. כמה שישחוט יותר
יכולי ולא שאסור הרבני מהתאחדות מפורש

לשעה. עופות מאות משש יותר לשחוט

לי תארתי לא כדאי. הכל היה לבד זה בשביל ורק
הלוואי .כ כל שאצליח ביותר הדמיוני בחלו
לומר אוכל אז יותר, ישחטו ולא בדיבור שיעמדו

.פני כל על בדיעבד כשרה שהשחיטה



בשניממוני היו שהשוחטי נהוג היה כתיקונ
ע שייכות שו לה היה ולא מהקהילה,

.בשלה והקצבי בשלה השוחטי ,הקצבי

כהיו;ערו לאי לרעה השחיטה מצב נשתנה
מדוע?

לחשובמלפני קהילה א דעת על עלה לא
,מסחרי שאר כמו מסחר הוא ש"שחיטה"
השוחטי על ללחו לקמ, או לחסו אי שחושבי
לתנאי להכנע רוצה שלא ומי עבודת שיאיצו
רבה בתפוקה שהצור כהיו א אותו. יפטרו כאלו,
ה ,נרצעי כעבדי בשוחטי מאיצי הכרחי, הוא

:טעמי מכמה לזה להתנגד יכולי אינ(חלקא
;בתיהבעלי המה הפרנסהב)מהשוחטי נסיו

ואינוהו בזה רק רגיל שהוא שוחט בפרט ,נורא א
.אחר במקצוע מתמצה

וויינטשאקכידוע ע שותפי המה ... ור' ... שר'
לזה המקור .הראשו מהרגע מחצה על מחצה
לחברו שסיפר שיחי' ... ר' מפי ששמע נאמ עד הוא

במונרו. שמחה בעת

כלכתחלה וכמו דולר אל רק השקיע הוא
בזול עופות מחפש היה גליק וויינשטוק.
המסחר התוצרת. מוכר היה וויינשטוק ושוחט
כ וכמו דולר אלפיי עוד השקיע וגליק התרחב
עגלי ולשחוט לקנות התחילו ה אז וויינשטוק.
470 ומוכרי ששוחטי אז, סיפר כ כמו .וכבשי
מוכר שוויינשטוק ממה חו זהו לשבוע. בקר ראשי

.בשותפות כלול היה שלא בעצמו

עברוכשהעסק בקר, ג לשחוט והתחילו התרחב
בקר לשחוט הבקר. לשחוט ...האחי
את הכניסו ה לכ מדי, יותר היה כבר זה ועופות
מחלקת על הממונה יהיה שהוא לעסק, שיחי' ... ר'
ומחשב העופות לוויינשטוק מוכר היה הוא העופות.
כשלושה מאליו מוב ביותר. גבוהי מחירי לו
מה כל לעשות יכלו ה בתי הבעלי המה שוחטי

הותר. והכל שברצונ

מ"פעמאז חו פגומי יהיו שהחלפי קרה לא
.מהמפרקי יפג שהחל קרה לא אחד".
אצל לא אבל באירופא קרה רק זה "הגרמה" טריפת

וויינשטוק. ...

כאילושרשרת גדולה, במהירות רצה העופות
לחסו כדי "קארא" ה העופות
ומשגיחי שוחטי פחות הריווח, ולהגדיל בהוצאות
אחד ביו מקומות בכמה שוחטי היו השוחטי וכו'.
כהתה. לא שהרגשת יתכ שלא גדולה, ובמהירות

לגריעותאהשוחטי דבר עוד הנהיגו בתי בעלי
מהירות כפי רק שוחט לכל ששלמו בזה,
לחבירו. שוחט בי ושנאה לפירוד גר זה עבודתו,
ושוחט שוחט כל על ללחו בכוח היה זה מכוח
שוחט מר'... יותר הרוויח נ"י ... ר' למשל, .כרצונ

.מכול פחות קיבל השוחטי זק שהיה זה

שהמנהג הוא, בארה"ב השוחטי הסתדרות
... ששחטו. העופות מספר לפי משלמי
לפי או השוחט, קלות לפי לשל הנהיגו וויינשטוק
זאת השחיטה. כשרות על התאונ ולא ששתק מה

בפומבי. זאת שסיפר ר'... מפי שמענו

ממקורבישלושת היו הנ"ל שותפי השוחטי
כל אותו ושימשו זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר
היו כ כמו פרס. קבלת בלי האחרונות שנותיו
זצ"ל האדמו"ר של צדקות מיני לכל רב ממו מפזרי
שאפילו להבי יכול אחד כל תחי'. הרבנית ולהבל"ח

עצומה. השפעת היתה ישיר, בלתי באופ

לפניהמאבק בער התחיל זו שחיטה כשרות נגד
ושותפיו שוויינשטוק בעת שנה, שלושי

שחיטת לחסל שפלי באמצעי הרבהתחילו
הוגנת. שחיטה אז שהיתה זצ"ל, מצעלע

ר'בתקופה הרה"צ ,מקאס האדמו"ר פרס ההיא
אל מכתב שליט"א, ראטענבערג ישראל
,בעול החרדית היהדות קהילות ראשי ואל הרבני

זו. שחיטה אצל קורה מה שידעו

חלקמוצאי זה בקונטרס להעתיק לנכו אנו
שאר לידינו, אז שהגיעו ממכתבי

בעזהי"ת. שני בחלק נפרס המכתבי

ביותר.מכתב גדול רוש עשה מקאס האדמו"ר
וויינשטוק... מתגובת לראות יכולי אנו זאת
הפיצו ה כהלכה, נכונה תשובה לענות במקו
האדמו"ר את שביזו ,מקאס האדמו"ר נגד בדויות
השחיטה, לתק כוונתו ואי זצ"ל, מסטמאר הזק
באיומי עליו לחצו סאטמאר, את לבזות אלא
שקאס העלילו עוד .מרב נזיפה שיקבל נוראי
מאיראפא, שלשו מתמול לסאטמאר שונא עוד הוא

.שמי לש כוונתו ואי

משולאחי ר' האדמו"ר שליט"א, מקאס האדמו"ר
הנ"ל היו רבות ששני סיפר: ראטענבערג
הל שלא איפה ולחסלו. לתופסו אחריו עוקבי
היתה הרבנית זוגתו מביתו יוצא כשהיה אחריו. עקבו

ובריא. של שחזר עד בפחד

אחר.כשלא באופ לחסלו רצו פיסית, לחסלו יכלו
האדמו"ר ע שידו לגמור שעמד בעת
סאטמאר ראשי עמלו שליט"א, מאנסי מוויזשני
הדבר שמי ברחמי א גמר. לידי יבוא לא שהדבר

טוב. למזל נגמר

הואשאלנו מי ע לכ איכפת מה ליודעידבר
ש... ענו ה ?לכ מפריע זה הא ,משתד
,מרובי באלפי שנה כל תומכי ה וויינשטוק

מאליו. מוב והשאר

שלפנישמענו שליט"א, מקיוויאשד מהאדמו"ר
שחיטה להעמיד בדעתו היה רבות שני
ע דבר הוא סאטמאר. השגחת תחת ביותר מהודרת
בהבטחה ביותר חזקו והוא זה, אודות זצ"ל האדמו"ר

בזה. לו שיעזור

ביותרהאדמו"ר התאמ שליט"א מקיוויאשד
בית ביותר, הגוני שוחטי למנות
מוכ כשהיה טוב. הכי צד על הכל ואיטליז, מטבחיי
זצ"ל, מסאטמאר האדמו"ר לבית נכנס הנ"ל. כל ע
מה כל על הגמר לפני אתו לשוחח יואל] דברי [בעל
הכל שיהיה הדבר, לשפר ולעורר להאיר לו שיש
ומיד לוויינשטוק הדבר נודע בינתיי ביותר. מהודר

למיאמי בריאותו)טס מחמת ש אז שהה דבר(האדמו"ר
להקי שרוצה קיוויאשד אודות ור'... הרבנית ע
העמידו שה מה כל את שתהרוס מהודרת שחיטה
עול והרעישו להאדמו"ר נכנסו ... הרבנית .בעמל
שתומ כזה ידיד להרוס יד שית היתכ ומלואו,

רב? בממו במוסדותינו

מסאטמארבקיצור, האדמו"ר יע התערבות אחרי
ימשו שלטובתו מקיוויאשד להאדמו"ר

מזה. ידו

האדמו"רלמחרת נגד נוראי פלסתר מכתב פורס
נכנס הוא אז שליט"א, מקיוויאשד

ושאלו: זצ"ל מסאטמאר שכרי?"להאדמו"ר היא ."זו
מודעה לפרס מיד צוה מסאטמאר האדמו"ר
ובזה כבודו, על להג הרבני מההתאחדות

.המהודרת השחיטה נסתיימה

נצח...שטנא

מהאלמיאותו כשהרב תשל"ג, בשנת ג קרה דבר
זו. שחיטה פגמי אודות לעורר התחיל שליט"א
,רבני עשרי אל מכתבי שבעה פרס הוא
במיוחד שונות, מקהילות והאטליזי קהילות,

סאטמאר. של האטליז

מהאלמיבמכתביו הרב גילה שוני שמות תחת
זו. שחיטה אצל מהנעשה שליט"א,

מהחדר"...אי "הסודות נודעו

כלאחר אודות ,מדוייקי פרטי במכתבי שראו
שוחט כל מתי זו. שחיטה אצל שנעשה מה
ארגזי כמה ,יו כל באי משאיות כמה ובא, נוסע
לבית חוזרי השוחטי מתי משאית, כל על יש

להיות מוכרח שזה הבינו משלה"וכו', ."אחד
שליט"א, מהאלמי הרב על נפל שחשד כנראה
משו וכ ביותר, לישר אותו שהחזיקו מחמת
היות .ש המצב על בפע פע מדי מתאונ שהיה
לו שיזמי עול בבורא והאמי "שות" היה ולא
נגד חוצ יצא לכ ,יהיה שלא מה פרנסתו

.טריפות המאכילי

עמלק"?מה "שותפי עשו

נגדו.1) סרה לדבר התחילו

שונא2) שהוא לעז הוציאו בערמומיות
זצ"ל. להאדמו"ר
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מבוכההרבני ונתעורר רעהו את איש שוחחו
רב. א וחרו גדולה

ר'כשהגיע להגה"צ שליט"א מהאלמי הרב מכתב
אחד רב אצלו אז היה שליט"א, ביק משה
פארקאש משה ר' הרב ממנו, שימוש שקבל
פלעטבוש. ,בערלי חיי ר' ישיבת תלמיד שליט"א,
ורוצה במכתב, הכתוב מאמי שאינו אמר הוא

עיניו. במו להווכח

שחיטה,הרב למד הוא יד, ואומ חכ הוא הנ"ל
עצמו שהכי אחרי וכו'. חל להעמיד
כשרי עדות ע נסע זה בשטח ובאומנות בידיעות
הוא במכתב שכתוב שמה ונוכח השחיטה, לבית

ויציב. אמת

אחריכל שליט"א. ביק להרב מסר הוא שראה מה
,נכוני אמנ שהדברי השתכנע ביק שהרב
של העופות לאכול שאסור ואמר ברבי דרש

וטריפות. נבילות ספק ה מוויינלאנד, וויינשטאק

כלמיד הפסיקו שליט"א ביק הרב של פסקו שנודע
העופות לאכול הליטאיות לרבות הישיבות

וויינשטאק. של מוויינלאנד

וויינשטאקכשהפסיקו של העופות לקנות
והוצא הרגל פשט המפעל מוויינלאנד
שאנשי סידרו, בתי והבעלי פומבית. למכירה
המפעל הציל וככה ,נמוכי מחירי יציעו שלומו

נמוכה. יותר בתפוקה א לעבוד התחיל ושוב

פעלכשבעלי ביק שהרב מה התבוננו השחיטה
,אמונת עבדו זה ידי שעל באיסורו,
החלטה, לידי הגיעו ,לטמיו ירד רכוש כל וכמעט
הוא מבחו ישאר הוא א כי משהו לעשות שמוכרחי
בטרור ניסו ה לכתחילה לגמרי. אות ישבור
נגדו. הנכו הדר לא שזה מיד נוכחו א ואלימות,

העסק. לפני אותו להמשי אלא

רבניאז אסיפות לעשות והתחילו הסדר את שינו
ונשאו גדלו ,הרבני להתאחדות אותו והכניסו
וחתניו. בניו עבור רמות משרות לו הבטיחו אותו,
תלמיד שהוא שהתריעו באמת, חרדי רבני אז היו אמנ)

שהוא הרבני להתאחדות חרפה וזה אוניווערסיטא, ישיבה

בדבר) הכריעו הכיסי בעלי א בה, נכבד חבר היהיה
ועו המקוואות הכשרת שיתמוקבלו כדי הכל ד,

הכשר ירוממו שוב כ ידי ועל ,הרבני בהתאחדות
,וקיי שריר הכל יהיה ועתה וויינשטאק. שחיטת
יודו כול ממילא ,אמ אומר ביק הרב ג שהרי

כוויינשטאק. כשר אי ויאמרו ויברכו

הרבניאחרי התאחדות רבני פרסמו זה כל
שהתקיימה המוסר, ב"איד", קולקורא
הרבני בהשתתפות הרבני התאחדות רבני אסיפת

קורא) בקול שמות ביותר(ראה ברור באופ והוכח ,
לשעה. עופות מ600 יותר השוחט שוחט א שאי
שוא הכל זה מהאלמי הרב בשעתו שהלעיז ומה
וישבעו. ענוי יאכלו ממילא מהאצבע. ומצו ושקר

הדברהשקר לנתח שמיותר ובולט, שקו כה הוא
הכל יודעי כהיו השקר. גודל ולהוכיח
לשעה. עופות אל הפחות לכל שוחט שוחט, שכל

ממשלתייבשעתו מסמכי הכשרות ועד אז פירס
ביותר. גדולות כמויות שמה ששוחטי

להלו בנוגע אות שמרמי מאוד טוב ידעו הרבני
רק בדיעבד, לזה הסכימו המה אבל בוויילאנד, יל
600 רק שוחט כל ישחוט והלאה מהיו הפחות שלכל

בשעה. יותר ולא עופות

אומריכששאלו את מה נו, :מהאלמי להרב
שהרבני מה רואי את עתה?

ב"איד"? כותבי

ענה:הרב מהאלמי

והבעלי אמרו השוחטי כל עתה עד נצחתי! בס"ד
מהרב די פסק לה שיש ,שכ כל לא בתי
מותר שוחט שכל מסיגעט, והרב מנירבאטער
לשחוט יכול וא בשעה, עופות 1200 לשחוט
כתב לנו יש עתה שיכול. כמה שישחוט יותר
יכולי ולא שאסור הרבני מהתאחדות מפורש

לשעה. עופות מאות משש יותר לשחוט

לי תארתי לא כדאי. הכל היה לבד זה בשביל ורק
הלוואי .כ כל שאצליח ביותר הדמיוני בחלו
לומר אוכל אז יותר, ישחטו ולא בדיבור שיעמדו

.פני כל על בדיעבד כשרה שהשחיטה



בשניממוני היו שהשוחטי נהוג היה כתיקונ
ע שייכות שו לה היה ולא מהקהילה,

.בשלה והקצבי בשלה השוחטי ,הקצבי

כהיו;ערו לאי לרעה השחיטה מצב נשתנה
מדוע?

לחשובמלפני קהילה א דעת על עלה לא
,מסחרי שאר כמו מסחר הוא ש"שחיטה"
השוחטי על ללחו לקמ, או לחסו אי שחושבי
לתנאי להכנע רוצה שלא ומי עבודת שיאיצו
רבה בתפוקה שהצור כהיו א אותו. יפטרו כאלו,
ה ,נרצעי כעבדי בשוחטי מאיצי הכרחי, הוא

:טעמי מכמה לזה להתנגד יכולי אינ(חלקא
;בתיהבעלי המה הפרנסהב)מהשוחטי נסיו

ואינוהו בזה רק רגיל שהוא שוחט בפרט ,נורא א
.אחר במקצוע מתמצה

וויינטשאקכידוע ע שותפי המה ... ור' ... שר'
לזה המקור .הראשו מהרגע מחצה על מחצה
לחברו שסיפר שיחי' ... ר' מפי ששמע נאמ עד הוא

במונרו. שמחה בעת

כלכתחלה וכמו דולר אל רק השקיע הוא
בזול עופות מחפש היה גליק וויינשטוק.
המסחר התוצרת. מוכר היה וויינשטוק ושוחט
כ וכמו דולר אלפיי עוד השקיע וגליק התרחב
עגלי ולשחוט לקנות התחילו ה אז וויינשטוק.
470 ומוכרי ששוחטי אז, סיפר כ כמו .וכבשי
מוכר שוויינשטוק ממה חו זהו לשבוע. בקר ראשי

.בשותפות כלול היה שלא בעצמו

עברוכשהעסק בקר, ג לשחוט והתחילו התרחב
בקר לשחוט הבקר. לשחוט ...האחי
את הכניסו ה לכ מדי, יותר היה כבר זה ועופות
מחלקת על הממונה יהיה שהוא לעסק, שיחי' ... ר'
ומחשב העופות לוויינשטוק מוכר היה הוא העופות.
כשלושה מאליו מוב ביותר. גבוהי מחירי לו
מה כל לעשות יכלו ה בתי הבעלי המה שוחטי

הותר. והכל שברצונ

מ"פעמאז חו פגומי יהיו שהחלפי קרה לא
.מהמפרקי יפג שהחל קרה לא אחד".
אצל לא אבל באירופא קרה רק זה "הגרמה" טריפת

וויינשטוק. ...

כאילושרשרת גדולה, במהירות רצה העופות
לחסו כדי "קארא" ה העופות
ומשגיחי שוחטי פחות הריווח, ולהגדיל בהוצאות
אחד ביו מקומות בכמה שוחטי היו השוחטי וכו'.
כהתה. לא שהרגשת יתכ שלא גדולה, ובמהירות

לגריעותאהשוחטי דבר עוד הנהיגו בתי בעלי
מהירות כפי רק שוחט לכל ששלמו בזה,
לחבירו. שוחט בי ושנאה לפירוד גר זה עבודתו,
ושוחט שוחט כל על ללחו בכוח היה זה מכוח
שוחט מר'... יותר הרוויח נ"י ... ר' למשל, .כרצונ

.מכול פחות קיבל השוחטי זק שהיה זה

שהמנהג הוא, בארה"ב השוחטי הסתדרות
... ששחטו. העופות מספר לפי משלמי
לפי או השוחט, קלות לפי לשל הנהיגו וויינשטוק
זאת השחיטה. כשרות על התאונ ולא ששתק מה

בפומבי. זאת שסיפר ר'... מפי שמענו

ממקורבישלושת היו הנ"ל שותפי השוחטי
כל אותו ושימשו זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר
היו כ כמו פרס. קבלת בלי האחרונות שנותיו
זצ"ל האדמו"ר של צדקות מיני לכל רב ממו מפזרי
שאפילו להבי יכול אחד כל תחי'. הרבנית ולהבל"ח

עצומה. השפעת היתה ישיר, בלתי באופ

לפניהמאבק בער התחיל זו שחיטה כשרות נגד
ושותפיו שוויינשטוק בעת שנה, שלושי

שחיטת לחסל שפלי באמצעי הרבהתחילו
הוגנת. שחיטה אז שהיתה זצ"ל, מצעלע

ר'בתקופה הרה"צ ,מקאס האדמו"ר פרס ההיא
אל מכתב שליט"א, ראטענבערג ישראל
,בעול החרדית היהדות קהילות ראשי ואל הרבני

זו. שחיטה אצל קורה מה שידעו

חלקמוצאי זה בקונטרס להעתיק לנכו אנו
שאר לידינו, אז שהגיעו ממכתבי

בעזהי"ת. שני בחלק נפרס המכתבי

ביותר.מכתב גדול רוש עשה מקאס האדמו"ר
וויינשטוק... מתגובת לראות יכולי אנו זאת
הפיצו ה כהלכה, נכונה תשובה לענות במקו
האדמו"ר את שביזו ,מקאס האדמו"ר נגד בדויות
השחיטה, לתק כוונתו ואי זצ"ל, מסטמאר הזק
באיומי עליו לחצו סאטמאר, את לבזות אלא
שקאס העלילו עוד .מרב נזיפה שיקבל נוראי
מאיראפא, שלשו מתמול לסאטמאר שונא עוד הוא

.שמי לש כוונתו ואי

משולאחי ר' האדמו"ר שליט"א, מקאס האדמו"ר
הנ"ל היו רבות ששני סיפר: ראטענבערג
הל שלא איפה ולחסלו. לתופסו אחריו עוקבי
היתה הרבנית זוגתו מביתו יוצא כשהיה אחריו. עקבו

ובריא. של שחזר עד בפחד

אחר.כשלא באופ לחסלו רצו פיסית, לחסלו יכלו
האדמו"ר ע שידו לגמור שעמד בעת
סאטמאר ראשי עמלו שליט"א, מאנסי מוויזשני
הדבר שמי ברחמי א גמר. לידי יבוא לא שהדבר

טוב. למזל נגמר

הואשאלנו מי ע לכ איכפת מה ליודעידבר
ש... ענו ה ?לכ מפריע זה הא ,משתד
,מרובי באלפי שנה כל תומכי ה וויינשטוק

מאליו. מוב והשאר

שלפנישמענו שליט"א, מקיוויאשד מהאדמו"ר
שחיטה להעמיד בדעתו היה רבות שני
ע דבר הוא סאטמאר. השגחת תחת ביותר מהודרת
בהבטחה ביותר חזקו והוא זה, אודות זצ"ל האדמו"ר

בזה. לו שיעזור

ביותרהאדמו"ר התאמ שליט"א מקיוויאשד
בית ביותר, הגוני שוחטי למנות
מוכ כשהיה טוב. הכי צד על הכל ואיטליז, מטבחיי
זצ"ל, מסאטמאר האדמו"ר לבית נכנס הנ"ל. כל ע
מה כל על הגמר לפני אתו לשוחח יואל] דברי [בעל
הכל שיהיה הדבר, לשפר ולעורר להאיר לו שיש
ומיד לוויינשטוק הדבר נודע בינתיי ביותר. מהודר

למיאמי בריאותו)טס מחמת ש אז שהה דבר(האדמו"ר
להקי שרוצה קיוויאשד אודות ור'... הרבנית ע
העמידו שה מה כל את שתהרוס מהודרת שחיטה
עול והרעישו להאדמו"ר נכנסו ... הרבנית .בעמל
שתומ כזה ידיד להרוס יד שית היתכ ומלואו,

רב? בממו במוסדותינו

מסאטמארבקיצור, האדמו"ר יע התערבות אחרי
ימשו שלטובתו מקיוויאשד להאדמו"ר

מזה. ידו

האדמו"רלמחרת נגד נוראי פלסתר מכתב פורס
נכנס הוא אז שליט"א, מקיוויאשד

ושאלו: זצ"ל מסאטמאר שכרי?"להאדמו"ר היא ."זו
מודעה לפרס מיד צוה מסאטמאר האדמו"ר
ובזה כבודו, על להג הרבני מההתאחדות

.המהודרת השחיטה נסתיימה

נצח...שטנא

מהאלמיאותו כשהרב תשל"ג, בשנת ג קרה דבר
זו. שחיטה פגמי אודות לעורר התחיל שליט"א
,רבני עשרי אל מכתבי שבעה פרס הוא
במיוחד שונות, מקהילות והאטליזי קהילות,

סאטמאר. של האטליז

מהאלמיבמכתביו הרב גילה שוני שמות תחת
זו. שחיטה אצל מהנעשה שליט"א,

מהחדר"...אי "הסודות נודעו

כלאחר אודות ,מדוייקי פרטי במכתבי שראו
שוחט כל מתי זו. שחיטה אצל שנעשה מה
ארגזי כמה ,יו כל באי משאיות כמה ובא, נוסע
לבית חוזרי השוחטי מתי משאית, כל על יש

להיות מוכרח שזה הבינו משלה"וכו', ."אחד
שליט"א, מהאלמי הרב על נפל שחשד כנראה
משו וכ ביותר, לישר אותו שהחזיקו מחמת
היות .ש המצב על בפע פע מדי מתאונ שהיה
לו שיזמי עול בבורא והאמי "שות" היה ולא
נגד חוצ יצא לכ ,יהיה שלא מה פרנסתו

.טריפות המאכילי

עמלק"?מה "שותפי עשו

נגדו.1) סרה לדבר התחילו

שונא2) שהוא לעז הוציאו בערמומיות
זצ"ל. להאדמו"ר
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שונא3) שהוא שפירסמו אלא בזה, הסתפקו לא
ברור ידעו שה הג סאטמאר, קהילת לכל
של השפלה השחיטה נגד אלא כוונתו שאי
וויינשטאק עופות הכניסו ...שהגבאי וויינשטוק

נגדלאיטליז הרבני התאחדות מכתב להל (ראה

(חו .שחוטי

ורב4) רב לכל עשו הרע לשו של שיטה אותה
הנ"ל. השחיטה נגד למחות שהעיז

שמיהרב ירא שהוא ממה חו שליט"א מהאלמי
לכל לב ש ולא מטבעו פחד אינו הוא ,מרבי
שהוכח מכיו א הנוראות. ופעולות איומיה
ולתמיד, אחת לחסל שכוונת ספק מכל למעלה
קצת המרוחקת בענסנהויז, בשכונת לגור עבר הוא
הוא נפש, רודפיו כנגד מחוכ תרגיל עשה ג .מה
מהחבורה שומריראש לו ששכר לה הודיע
אחרת לנפשו, אותו שיניחו הידועה... האיטלקית

שקט. ונהיה הצליח, התרגיל .בראש דמ

זצ"לכדאי מקלויזנבורג שהאדמו"ר מה כא להביא
בית לכבוד משתה סעודת בעת בשעתו אמר

רב מאות כשנוכחו שלו, לינאדו מכלחולי ני
אחד ששוחט הנוכחי לפני גולל הוא ארישראל.
היהדות את שמפטמי זו, שחיטה אצל מהנעשה גילה
סיפר ג וטריפות. בנבילות בארה"ב, החרדית
נפשו על לברוח מוכרח היה שליט"א מהאלמי שהרב
האדמו"ר דמו. לשפו רצו סאטמאר שאנשי מפני

:סיי לימקלויזנבורג ואי לב זק כבר לי יש "אני
."מה לפחד מה כבר

וועד7) בשעתו ארג שליט"א מהאלמי הרב
תחת שעמד הקהילות, דהתאחדות הכשרות
ה כ אחר זצ"ל. מדעברעצי הרב השגחת
שא ,עליו ואיימו מדעברעצי להרב ג נטפלו
ה סאטמאר שחיטת אודות לעורר יפסיק לא
לעמוד הכח בו היה לא בעדינותו אותו. יחסלו

נגד.זו שחיטה אודות ולעורר מלהוכיח והפסיק

שליותר "הנעלי" מעלליה אודות פרטי
שיצא הכשרות" ב"מדרי יסתכל סאטמאר
הדת שמחריבי מה כל ויווכח, ההיא בתקופה לאור
כידוע "סאטמאר", כיסוי השקר מעיל מתחת פעלו

בעיתוני הכניס זי"ע מסאטמאר אדמו"ר מר כ"ק
נות שלא ובוודאי הכשרי לשו שייכות לו שאי

וכדומה. בשר שו על הכשר שו

נוראיהעובדות סיפורי" בספר נדפסו דלהל
ח"ב": כשרות בעניני ונפלאי

לשחוטמאורע נסעו שוחטי חמשה אירע. מחריד
במכונית התנגשה בדר עמפאיער. אצל
לזכר .המקו על נהרגו כול וכמעט גדולה משאית

יעקב. בבית הספד סודר

בהספדו,הרב אמר שליט"א מדעברעצישאסו
שלא על ,השמי מ לנו הוא רמז השוחטי

שחיטה. הלכות חמש על ויפה די בקולנזהרי
שכל המהירה מהשחיטה שאכל שמי התריע בוכי
,לשעה עופות 1000 או 900  לשחוט מוכרח שוחט
עופות שאכלו המעיי שיכשירו ג כליו. שיכשיר

.דבריו בשומע מר בבכי פרצו הצבור הללו.

מהרבאחרי לשאול רבי אנשי עוד נשארו ההספד
השחיטה בעניני הלאה לעשות מה ,מהאלמי

להלאה. יוכשלו שלא כדי ,מאכלי ושאר

בימעניני דברי מהאלמי הרב סיפר השיחי
זה: בנדו ביותר

חלקבשבועות ע פעמי כמה נפגשתי האחרוני
שה ,מה בקשתי שנספו. מהשוחטי
לא שוחט שכל נחושה החלטה יקבלו ביחד כול

לשעה. עופות מאות משש יותר ישחט

השוחטימפחדי שה באמר בדבר היססו
יצליחו לא ובודאי ,פרנסת שיפסידו

יעש ה ומה כזאת, החלטה ובמהלבצע הלאה, ו
בני משאר יותר בפרנסתו מוגבל [שוחט יתפרנסו.
אחד, בענ פרנסה לו אי א ,אד בני שאר .אד
אחרי שוחט, אבל הלאה. וכ שני, לענ הול הוא
אחרת פרנסה לחפש ללכת זה במקצוע רבות שני

הנמנע]. מ כמעט הוא

לאהשוחטי אבל הדבר, לתק באמת רצו ה ז"ל,
לבצע אות שיעודד מי לה היה
א בפחד. חיי המכשירי הרבני ג כי .החלטת
אחרי מכשירי בעלי אל יבואו בדבר יחמירו המה

רוצה. בית שהבעל כמה לשחוט ויתירו


