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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 ח

ברורות וראיות בירורי כמה ישנ ג ה.
גלאט"שלקחו שחיטת"ושוחטי רבני של 

ולאמבעס כרטיסי עליה ושמו אמעריקע,
,מלונות בעלי וכמה לכמה זה את ומכרו גלאט,
שחיטת בתורת כמו קעמס ,ישיבות ,ופונדקי
אנושי בגדר היה שלא בזמ ,המהודרת גלאט
זרוע שלובי הלכו אז כי גלאט, צרכי כל להספיק
הכשר תחת שהיתה מקו וכל ,"יה"א בעלי ע
ידוע וג בשר, מה ליקח צריכי היו "יא"
מכל ידעו "יה"א ובעלי מאד, טוב היה שהעסק
,מהנעשה ידעו כ ג המכשירי ובעלי הנעשה,
מהמכשירי אחד וכל ,בכוונה עי העלימו אבל

בדבר. אש שהוא גיסו על באצבעו הראה

הרבני התאחדות חברי רבני איזה ג ו.
קנישעס", "לעבער המכונה כבד מאכלי שלקחו
שבת מחללי אצל ונעבדו שנתבשלו והיו
וטריפות מנבילות כאלה קנישעס שעשו בפרהסיא
ג והיה ,השגחה שו בלי הכלי באלו ממש
את החלי החרושת בית שבעל לודאי קרוב
כי ,ממש וטריפות נבילות באיזה שלו הכבדי
וג להכיר, אפשר ואי חילוק, שו אי להקנישעס

.לתוכ מערב הוא מיני איזה ידעו לא

לו אי הטבח בעצמ הדברי אלו כל על והנה
,במשגיח לו די ואי ,בכשרות לסחור נאמנות שו
שאי עד כ כל מעולה השגחה להיות צרי אלא
בלי דבר שו לחנותו להכניס החנות לבעל אפשר
יקבל ולא להמשגיח, ישל לא הוא וג המשגיח,
ציבורית מקהילה א כי החנות מבעל שכרו
ובזה ומהמשגיח, מהסוחר מתייראת שאינה
הסוחר על הממונה המשגיח יהיה המשגיח
עדות הלא זה בלא כי ,שכר מה לקבל מהקהלה
שכתוב הנייר לא ואפילו ,כלו שוה אינה הרבני
שכר נוטלי ה הרי כי ,עליה שלה ההכשר

מעיקרא. ומבוטלת בטלה ועדות להעיד

חכ תלמיד רב ק שני איזה שלפני ידוע ג
ואמר ,הרבני התאחדות של המונית באסיפה
בפירוש ואמר בסדר, אינה שהשחיטה ברבי
כל את היראי הת"ח הרבני ראו שאילו
אוכל היה לא מה אחד א ,השחיטה התנהגות
שלרגע גדול רעש אז ונעשה ההיא. פגול מבשר
חנופה מבעלי אחד שק עד .גדולה מהומה היתה
לסדר והציע ,דברי ושאר ממו טובות המקבל

לפני העני הכשרותאת ויתקנוועד יעיינו ושה
.העני את

,בזדו העני מכל נשכח הרבי בעונותינו אבל
רבני שהשני מזה, יותר ועוד דבר. נעשה ולא
מיל לשו באי שאי בפירוש אמרו המשגיחי
ולא במאנהעטע ולא בברוקלי לא מארט
רק גמור, הפקר הוא העני כל אלא ,בבראנקס
המיל שכל הרבני שני של שמ את מדפיסי

תח ממשמארטס מידי. לא ותו ,השגחת ת 
.אמעריקע רבני מעשה

של הרבני ה ה הלא ביותר, מכאיב והדבר
המכשירי הרבני ששמעו אלו ובטח אמעריקע,
געוואלד ושואגי צועקי היו מולדת במקומות
אינ בעצמ ה והלא טריפה, איז אמעריקע
אצל אוכל היה לא אחד רב וא .מה טובי
יש בחנות ומדוע ,בבית מארט המיעל בעלי

נאמנות. לה

השחיטה מעשה עצ על נדבר ועכשיו
אינו גלאט שמכונה שמה ידוע הנה .והשוחטי
עשרה בער הוא ממש גלאט כי בכלל, גלאט
של שהישיבות מכיו הרבי ובעונותינו ,אחוזי
ישיבות מעשה אחר לחקות רצו אונגאר יוצאי
בהישיבות יו"ד וש"ע חולי מס' לימוד נזנח ליטא
ושבדר מושבותינו, מקומות בכל לומדי שהיו
סופר החת ממר אונגאר ישיבת בכל היה זה
אדלער מר"נ ,אשכנז מגאוני זה דר שקיבל
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הפני ומר יונת ר' מהרבי ,ועוד הפלאה ומבעל
ולמדו באשכנז גדולות ישיבות שהנהיגו יהושע
ועכשיו ,התלמידי ע יו"ד ש"ע ועונה עת בכל
מה יודעי שאינ תורה בני מאות ישנ זה מטע
היתה ידעו ואילו גלאט, ומהו בריאה סירכא זה
מעשה אחר מתחקי שהיו לעול גדולה טובה
כי העני את מכירי והיו והמכשירי השוחטי

הוא. רע

שור ובתבואות ח"בשמ בפירוש מבואר והנה
אצבעו כשמכניס נפסקת שאינה סירכא שכל
דיני ככל סירכא הוא הרי ,קצת ומגביה תחתיה
ידוע וג בעלמא. ריר נקראת ואינה סירכות
הסירכא א חילוק שו דאי בתב"ש כ ונפסק
לעני הוא אחד הכל ,השערה כחוט דקה או עבה
לבדוק צריכי סירכא לו שיש ומכיו .סירכות
נכונה. הדעת ובישוב דייקא בנחת הריאה ולהסיר

ששי לער שוחטי שני כששוחטי וכעת
בהמות השישי אות בודקי וג לשעה, בהמות
האחרוני ספרי בכל ומפורס ידוע אחת, בשעה
השו"ב בעני מהרש"ק בתשובות כגו
כשרה להיות להשחיטה אפשר שאי מבארדיטשוב
,לזה הדעת ישוב צרי הלא כי זה, בעני וכהוג
מביאי אי ויודע זו במדינה במקולי שהיה ומי
זו, אחר בזו המכונה על הגדולי השוורי את
הסכי את לבדוק אפילו אפשר שאי וכמעט
הערלי צועקי תיכ כי ,ובנחת הדעת בישוב
וה ,הפאבריק של ההילו סדר כל את שמעכבי
את ולבדוק לשהות אפשר ואי ,אות מבזי

בנחת. הבהמה

באמצע עוד היה כשהשוחט ראיתי ובעיני
הבדיתיכ ר והוא בהמה, שיש צעקו קה

את הערלי לוקחי ובינתי זו, ומניח להאחרת
לחזור לשוב ידו לאל ואי ,אותה ומנתחי הבהמה
הגאו דברי לפי וממש ,הראשונה את ולבדוק

(המהרש"ק)טריפה בחזקת הבשר כל בתשובה
הזה שבזמ תשובות באיזה ש הביא וג .ממש

טריפות. ה בהמות רוב

בשר כ כל לה מאי ,שואל הב וכא
למיאמי,  אמעריקא ערי לכל להספיק
,אניות וכמה לכמה קאליפארניא, טשיקאגא,
,ס'האומ ,רעסטאראנט ,קעיטערינגס ,אוירוני
ומעול ,וכדומה חולי בתי לכמה מספיקי שהיו
ויאמרו לבשר לשלוח לש כשצלצלו קרה לא

.לה שאי

שה בספרו כותב המכשיר הרב זה כל ואחר
דהתירא... וצדדי קולות בשו משתמשי אינ
לעיני הנראה כזה מפורס שקר יאמר אי
היא הנשחט הבשר כל הלא לגלויי, ודעבידא
בעצמו שהוא כמו ,קולות ומקולי מקולות מגובב
הראשו המכשיר הרב של חלק הבשר על אמר
רבנ ל אהנו ומה ,ח"תרצ בשנת לכא שבא

?הראשו הרב משחיטת בשחיטתו

השחיטה בנדו כ ג כתב המכשיר הרב והנה
ידוע כי שקר העיד בזה ג והנה שהכשירו, 'התלוי
על שעלה ובשעה תשובתו את כתב שהוא שבעת
,לשעה בהמות שלושי לער שוחטי היו הפרק
גדול. חשש יש בזה ג וממילא ,ושבעי ששי לא

היתה אאיירא שבמדינות היא העיקר
את מייקרי והיו הקודש, מלאכת השחיטה
יארע א ואפילו פשוט, פועל הוא וכא השו"ב,
מתבייש וכדומה כהוג שלא ששחט שאלות איזה
שלא או חלדה או הגרמה שעשה ולומר להודות
עליו יאמרו כי ,הסימני כל את שחט שלא
שמטרי עליו יצעקו הבעלי וג ,בטל שהוא

.חנ על לה

וזהו לברר, צריכי אחד פרט שעוד חושבני
כי ,כלו בזה אי מטרי שא שאומרי שמה
זהו הפסד, שו בלי לטריפות הבהמה מוכרי
מלב בדו המכשירי שהרבני מפורס שקר
בהמות שמביאי ידוע הלא הסוחר, באמצעות
בעד כי כשרה, לשחיטה רק אלו למקומות החיי
ובמקומות בשיקאגא אות נוחרי טריפות
מאות כמה כי מכאיב, צחוק זה ,לה הסמוכי
מדמי כי שלו, מהאיטליז רק לוקחי אברכי
לא ובאמת עצמאית שחיטה לו שיש בנפש
חנויות בעלי שכל איפוא נמצא יער, ולא דובי
ממנו. השגחה שו בלי הבשר כל לוקחי הבשר

בנפש מדמי הכסילי ,הגבינות מעשה וכ
חרושת בתי שני למעשה כא שיש(אניסקאמ)

ורק אחד, ה למעשה א חלב, מאכלי המייצרי
ליקח שמהדרי כאלה וישנ .נרדפי שמות שני
ובניו שהוא בדעת עולה ולא שלו, חלב מאכלי

י אינ הבוריאוי .רח"ל מאומה מהנעשה ודעי
מובהק רב כלימה, לאותה אוי בושה לאותה
ית הדור וגדולי ת"ח של בנו וב בנו דורות מכמה
וכו', ש נעשה מה מאומה ידע ולא השגחות
השגחה לתת שלא בפירוש כותב שזקינו ובפרט
לה שיש המסחר שבעלי יודע כ א אלא
אפילו לשמאלו מימינו יודע אינו וכא נאמנות,

נעשה. ואי שנעשה מה

ישיב הוא והרחמ ,למילי קיצי אשי ובזה
ב בביאת כבתחילה ויועצינו כבראשונה שופטינו
כשרי מאכלות לאכול ונזכה ב"ב, דוד

.אמ ומתוקני

פה הכשרות הועד ע משפטי אדבר ועתה
עוסקי שאת אומרי את הלא ארק, בארא
קירש אודות מחרישי את מדוע ,שמי לש
מבקרי ש שלחת המדובר לפי הלא סאדא,
הדבר נכו אמת וא ,כהוג הכל ומצאו שבדקו
ולא כתיב הלא האמת להגיד יראי את למה

איש. מפני תגורו

עופות בעניני הנעשה מכל ידעת ,שנית
העתקת ג ויש ,לשעה מאל יותר ששוחטי
בוויליאמסבורג הדר מפורס גדול מרב מכתב

מכתב...) הרבני(ע"ל להתאחדות בפירוש שכתב

,לשעה עופות מאות משש יותר לשחוט שאסור
בוויינלאנד שמצאו כשרי עדי לכ יש וג
ולמה ,הפקר מונחי ולרבבות לאלפי לאמבעס

!?האלה תעתועי מעשי מפרסמי את אי

רבני אי ,ובשווקי ברחובות תגידו לא מדוע
ובעד פרטית ושנאה קנאה בעד מתירי מנהיגי
ורק בכשרות, סדר לעשות רוצי ואינ כס בצע
כל על ,הבריות כל על מבקו'לי להיות רוצי
שאת במה הא ,מכ שאלתי .הע שדרות
על תשמרו האלה המעשי על ומחפי שותקי
עיקר, מה ואיזה ,שמי כבוד תרבו או כבודכ
בבעלי להתרות בזה הנכונה הדר ולכ
או המקולקלי מעשיה שיתקנו המכשירי

.מעשיה ברבי לפרס

הבזיו אודות מאמרי כמה ב'איד' הדפיסו הנה
נו, הרב. עצמ את המכני אלה של והגנאי
אגורות איזה שנות השמ מוכר וכי היא, השאלה
כל וחמס שגזל ישראל של מממונ להרב כס
באומרו הזה השמ את ביוקר ולקח ,הימי
ולא היה שלא כתישה משעת כשר שמ שמוכר
בפירוש אומר הבשר ממכשירי ואחד נברא,
לאיזה זה ואמר טריפה, שמ מכרו שלפעמי
התאחדות של המזכיר ג .הכשרות וועד מחברי
גבאי וג ,פע בכל הרב עצמו את קורא הרבני
עוסק שהוא בשביל וכי ,הרב עצמו את קורא

רב? הנהו פתקאות כותב וג שוני במסחרי

,הנ"ל כל על ולמחות סדר לעשות תראו ולכ
ה לאו בהוועדדאי הבריות את להונות לכ מה כי

...הנ"ל וועד לכל סו ותשימו שלכ

.הי שלהבת כאש הבוערי דברי כה

ה.י.ר.



יח מכתב
שליט"א מקאסא מהאדמו"ר מכתב

(בער תשכ"ג בשנת (י"ל

מזייפי [ז"ל], שליט"א הקדוש רבינו שיטת
..... בליעל אנשי .הרבני התאחדות בש
לוחמי נגד די פסק שהוציא ..... הרב ובראש
הרב את להחרי ממש וגרמו ,'ה מלחמת
לקבל מוכרח שהיה [ז"ל] שליט"א מוואוידיסלאוו
,הרבני מהתאחדות פרנסתו יאבד שלא נזיפה
בניה את סאטמאר ישיבת לחומת מחו ושידחו
התלמידי אות אבל .באמת 'ה יראי של
העידו כאשר בוויליאמסבורג, ..... לבתי שהולכי
הבעלי וכ .בהישיבה נשארו ,אליצייה ע"ז

בהקהילה. נשארו מאפיא
וזהב הכל את יענה שהכס ,זרה עבודה והתירו
נוסע ... שהרב שנה עשרי וזה ר"ל. ... מטהר
היה שלא ... ישיבת עבור כס לקב בהמדינה
מקו בכל דאינשי בפומה ומרגלא ,נברא ולא

אצלינו. בא "מיר" הישיבת בעל הנה בואו,

הכולל עבור המדינות לכל נוסע מקרוב ועתה
אינ הכי בלאו שג בניו את בזה ומבזה "שלו"
לנו יש עליו לא .חכמי תלמידי של בגדר
נוגעת ה' יראת אשר 'ה ע על אלא ,תרעומות
מ למהדרי המכשיר רב להיות שיניחו ,בלבב

הזה. הגנב את המהדרי

שלא שלו, בהשגחה שהנהיג הקולות ואודות
,בע"ה אחר במכתב בפרטות נבוא עכשיו, עד היו
פני שהעיז מה טפח לגלות אלא באנו לא וכעת
חכמי תלמידי לבזות שלו די הפסק ע חצופות
הוא ורק ,יתבר שמו כבוד למע נפש שמוסרי
שיש כ כדי עד התורה בכבוד לפגוע דר הרואה
הרבני פני את לבזות בדרכו שהולכי כאלה
פר עוד יהיה ולא ונשובה נא לכו .ר"ל בפרהסיה

אכי"ר. ברחובותינו

ונדכא נשבר בלב הכותב

יט מכתב
תורני בירחו שנדפס "השובי זתאח ידי על שיצא קורא קול

"ליכט אידישע וב"דאס "ירושלי אוצרות" ובירחו "המאור"ל"י) 
תשל"ז) בשנת

להסיר דחופה להתעוררות נמרצה קריאה
ובניקור בשחיטה והנוראי הרבי המכשולות

אמעריקא רחבי בכל
של עני היא באמעריקא השחיטה עני כל
בתי מבעלי כפויי והשו"ב המכשיר הרב כפיה.
את נרפי תמיד לה האומרי המטבחי
ה כפויי והקצבי השחיטה בתי בעלי ,נרפי
בשר הליטרא לה יעלה שמא ,תמיד מפחד

.ממו ויפסידו יותר אחת בפרוטה

שער את לייקר הצעתינו היא כתיבתנו מטרת
"השובי מספר להרבות מספיק במחיר הבשר

כלולהמעיט תלוי בזה ורק העבודה, שעות
הבשר. כשרות

מזמ בהמאור הנדפסי מהמאמרי נתעוררנו
מקומ באיזהו בשחיטה המכשולות דבר על לזמ
רק ויצא בסיאטל, האחרו ובקונטרס ,זבחי של
של רובו רוב על יצא לא אבל פרט, איזה על
הרבני כלל של רובו רוב על לא הכלל,
בתי בעלי ובעיקר ,והקצבי "השובי ,המכשירי
על רק לא בתי בעלי ה שה המטבחי
הבעלי ה אבל ,שלה והבשר והעופות הבהמות
ועל "השובי ועל המכשירי הרבני על ג בתי
ועל יצאו פיה ועל והניקור, השחיטה עניני כל
המכשירי הרבני של רוב רוב יבואו פיה
ההכשר מלאכת ,מלאכת לעשות ,"והשובי
הרב א מינה נפקא כל ללא ,השחיטה ומלאכת
הוא א בי ,משי של כובע או ירוק כובע לובש
בביהמ"ד רב הוא א בי ,ההכשרה על רב רק

.מתפללי מאות ע גדול

הזה המאמר כותבי להרבאנחנו ידועי (שמותינו

אז אות יפרס שבא לו, ובאזהרה שליט"א, העור הגאו

עניי מלאכה בעלי ואנחנו ממשרותינו, אותנו ישליכו בודאי
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הפני ומר יונת ר' מהרבי ,ועוד הפלאה ומבעל
ולמדו באשכנז גדולות ישיבות שהנהיגו יהושע
ועכשיו ,התלמידי ע יו"ד ש"ע ועונה עת בכל
מה יודעי שאינ תורה בני מאות ישנ זה מטע
היתה ידעו ואילו גלאט, ומהו בריאה סירכא זה
מעשה אחר מתחקי שהיו לעול גדולה טובה
כי העני את מכירי והיו והמכשירי השוחטי

הוא. רע

שור ובתבואות ח"בשמ בפירוש מבואר והנה
אצבעו כשמכניס נפסקת שאינה סירכא שכל
דיני ככל סירכא הוא הרי ,קצת ומגביה תחתיה
ידוע וג בעלמא. ריר נקראת ואינה סירכות
הסירכא א חילוק שו דאי בתב"ש כ ונפסק
לעני הוא אחד הכל ,השערה כחוט דקה או עבה
לבדוק צריכי סירכא לו שיש ומכיו .סירכות
נכונה. הדעת ובישוב דייקא בנחת הריאה ולהסיר

ששי לער שוחטי שני כששוחטי וכעת
בהמות השישי אות בודקי וג לשעה, בהמות
האחרוני ספרי בכל ומפורס ידוע אחת, בשעה
השו"ב בעני מהרש"ק בתשובות כגו
כשרה להיות להשחיטה אפשר שאי מבארדיטשוב
,לזה הדעת ישוב צרי הלא כי זה, בעני וכהוג
מביאי אי ויודע זו במדינה במקולי שהיה ומי
זו, אחר בזו המכונה על הגדולי השוורי את
הסכי את לבדוק אפילו אפשר שאי וכמעט
הערלי צועקי תיכ כי ,ובנחת הדעת בישוב
וה ,הפאבריק של ההילו סדר כל את שמעכבי
את ולבדוק לשהות אפשר ואי ,אות מבזי

בנחת. הבהמה

באמצע עוד היה כשהשוחט ראיתי ובעיני
הבדיתיכ ר והוא בהמה, שיש צעקו קה

את הערלי לוקחי ובינתי זו, ומניח להאחרת
לחזור לשוב ידו לאל ואי ,אותה ומנתחי הבהמה
הגאו דברי לפי וממש ,הראשונה את ולבדוק

(המהרש"ק)טריפה בחזקת הבשר כל בתשובה
הזה שבזמ תשובות באיזה ש הביא וג .ממש

טריפות. ה בהמות רוב

בשר כ כל לה מאי ,שואל הב וכא
למיאמי,  אמעריקא ערי לכל להספיק
,אניות וכמה לכמה קאליפארניא, טשיקאגא,
,ס'האומ ,רעסטאראנט ,קעיטערינגס ,אוירוני
ומעול ,וכדומה חולי בתי לכמה מספיקי שהיו
ויאמרו לבשר לשלוח לש כשצלצלו קרה לא

.לה שאי

שה בספרו כותב המכשיר הרב זה כל ואחר
דהתירא... וצדדי קולות בשו משתמשי אינ
לעיני הנראה כזה מפורס שקר יאמר אי
היא הנשחט הבשר כל הלא לגלויי, ודעבידא
בעצמו שהוא כמו ,קולות ומקולי מקולות מגובב
הראשו המכשיר הרב של חלק הבשר על אמר
רבנ ל אהנו ומה ,ח"תרצ בשנת לכא שבא

?הראשו הרב משחיטת בשחיטתו

השחיטה בנדו כ ג כתב המכשיר הרב והנה
ידוע כי שקר העיד בזה ג והנה שהכשירו, 'התלוי
על שעלה ובשעה תשובתו את כתב שהוא שבעת
,לשעה בהמות שלושי לער שוחטי היו הפרק
גדול. חשש יש בזה ג וממילא ,ושבעי ששי לא

היתה אאיירא שבמדינות היא העיקר
את מייקרי והיו הקודש, מלאכת השחיטה
יארע א ואפילו פשוט, פועל הוא וכא השו"ב,
מתבייש וכדומה כהוג שלא ששחט שאלות איזה
שלא או חלדה או הגרמה שעשה ולומר להודות
עליו יאמרו כי ,הסימני כל את שחט שלא
שמטרי עליו יצעקו הבעלי וג ,בטל שהוא

.חנ על לה

וזהו לברר, צריכי אחד פרט שעוד חושבני
כי ,כלו בזה אי מטרי שא שאומרי שמה
זהו הפסד, שו בלי לטריפות הבהמה מוכרי
מלב בדו המכשירי שהרבני מפורס שקר
בהמות שמביאי ידוע הלא הסוחר, באמצעות
בעד כי כשרה, לשחיטה רק אלו למקומות החיי
ובמקומות בשיקאגא אות נוחרי טריפות
מאות כמה כי מכאיב, צחוק זה ,לה הסמוכי
מדמי כי שלו, מהאיטליז רק לוקחי אברכי
לא ובאמת עצמאית שחיטה לו שיש בנפש
חנויות בעלי שכל איפוא נמצא יער, ולא דובי
ממנו. השגחה שו בלי הבשר כל לוקחי הבשר

בנפש מדמי הכסילי ,הגבינות מעשה וכ
חרושת בתי שני למעשה כא שיש(אניסקאמ)

ורק אחד, ה למעשה א חלב, מאכלי המייצרי
ליקח שמהדרי כאלה וישנ .נרדפי שמות שני
ובניו שהוא בדעת עולה ולא שלו, חלב מאכלי

י אינ הבוריאוי .רח"ל מאומה מהנעשה ודעי
מובהק רב כלימה, לאותה אוי בושה לאותה
ית הדור וגדולי ת"ח של בנו וב בנו דורות מכמה
וכו', ש נעשה מה מאומה ידע ולא השגחות
השגחה לתת שלא בפירוש כותב שזקינו ובפרט
לה שיש המסחר שבעלי יודע כ א אלא
אפילו לשמאלו מימינו יודע אינו וכא נאמנות,

נעשה. ואי שנעשה מה

ישיב הוא והרחמ ,למילי קיצי אשי ובזה
ב בביאת כבתחילה ויועצינו כבראשונה שופטינו
כשרי מאכלות לאכול ונזכה ב"ב, דוד

.אמ ומתוקני

פה הכשרות הועד ע משפטי אדבר ועתה
עוסקי שאת אומרי את הלא ארק, בארא
קירש אודות מחרישי את מדוע ,שמי לש
מבקרי ש שלחת המדובר לפי הלא סאדא,
הדבר נכו אמת וא ,כהוג הכל ומצאו שבדקו
ולא כתיב הלא האמת להגיד יראי את למה

איש. מפני תגורו

עופות בעניני הנעשה מכל ידעת ,שנית
העתקת ג ויש ,לשעה מאל יותר ששוחטי
בוויליאמסבורג הדר מפורס גדול מרב מכתב

מכתב...) הרבני(ע"ל להתאחדות בפירוש שכתב

,לשעה עופות מאות משש יותר לשחוט שאסור
בוויינלאנד שמצאו כשרי עדי לכ יש וג
ולמה ,הפקר מונחי ולרבבות לאלפי לאמבעס

!?האלה תעתועי מעשי מפרסמי את אי

רבני אי ,ובשווקי ברחובות תגידו לא מדוע
ובעד פרטית ושנאה קנאה בעד מתירי מנהיגי
ורק בכשרות, סדר לעשות רוצי ואינ כס בצע
כל על ,הבריות כל על מבקו'לי להיות רוצי
שאת במה הא ,מכ שאלתי .הע שדרות
על תשמרו האלה המעשי על ומחפי שותקי
עיקר, מה ואיזה ,שמי כבוד תרבו או כבודכ
בבעלי להתרות בזה הנכונה הדר ולכ
או המקולקלי מעשיה שיתקנו המכשירי

.מעשיה ברבי לפרס

הבזיו אודות מאמרי כמה ב'איד' הדפיסו הנה
נו, הרב. עצמ את המכני אלה של והגנאי
אגורות איזה שנות השמ מוכר וכי היא, השאלה
כל וחמס שגזל ישראל של מממונ להרב כס
באומרו הזה השמ את ביוקר ולקח ,הימי
ולא היה שלא כתישה משעת כשר שמ שמוכר
בפירוש אומר הבשר ממכשירי ואחד נברא,
לאיזה זה ואמר טריפה, שמ מכרו שלפעמי
התאחדות של המזכיר ג .הכשרות וועד מחברי
גבאי וג ,פע בכל הרב עצמו את קורא הרבני
עוסק שהוא בשביל וכי ,הרב עצמו את קורא

רב? הנהו פתקאות כותב וג שוני במסחרי

,הנ"ל כל על ולמחות סדר לעשות תראו ולכ
ה לאו בהוועדדאי הבריות את להונות לכ מה כי

...הנ"ל וועד לכל סו ותשימו שלכ

.הי שלהבת כאש הבוערי דברי כה

ה.י.ר.



יח מכתב
שליט"א מקאסא מהאדמו"ר מכתב

(בער תשכ"ג בשנת (י"ל

מזייפי [ז"ל], שליט"א הקדוש רבינו שיטת
..... בליעל אנשי .הרבני התאחדות בש
לוחמי נגד די פסק שהוציא ..... הרב ובראש
הרב את להחרי ממש וגרמו ,'ה מלחמת
לקבל מוכרח שהיה [ז"ל] שליט"א מוואוידיסלאוו
,הרבני מהתאחדות פרנסתו יאבד שלא נזיפה
בניה את סאטמאר ישיבת לחומת מחו ושידחו
התלמידי אות אבל .באמת 'ה יראי של
העידו כאשר בוויליאמסבורג, ..... לבתי שהולכי
הבעלי וכ .בהישיבה נשארו ,אליצייה ע"ז

בהקהילה. נשארו מאפיא
וזהב הכל את יענה שהכס ,זרה עבודה והתירו
נוסע ... שהרב שנה עשרי וזה ר"ל. ... מטהר
היה שלא ... ישיבת עבור כס לקב בהמדינה
מקו בכל דאינשי בפומה ומרגלא ,נברא ולא

אצלינו. בא "מיר" הישיבת בעל הנה בואו,

הכולל עבור המדינות לכל נוסע מקרוב ועתה
אינ הכי בלאו שג בניו את בזה ומבזה "שלו"
לנו יש עליו לא .חכמי תלמידי של בגדר
נוגעת ה' יראת אשר 'ה ע על אלא ,תרעומות
מ למהדרי המכשיר רב להיות שיניחו ,בלבב

הזה. הגנב את המהדרי

שלא שלו, בהשגחה שהנהיג הקולות ואודות
,בע"ה אחר במכתב בפרטות נבוא עכשיו, עד היו
פני שהעיז מה טפח לגלות אלא באנו לא וכעת
חכמי תלמידי לבזות שלו די הפסק ע חצופות
הוא ורק ,יתבר שמו כבוד למע נפש שמוסרי
שיש כ כדי עד התורה בכבוד לפגוע דר הרואה
הרבני פני את לבזות בדרכו שהולכי כאלה
פר עוד יהיה ולא ונשובה נא לכו .ר"ל בפרהסיה

אכי"ר. ברחובותינו

ונדכא נשבר בלב הכותב

יט מכתב
תורני בירחו שנדפס "השובי זתאח ידי על שיצא קורא קול

"ליכט אידישע וב"דאס "ירושלי אוצרות" ובירחו "המאור"ל"י) 
תשל"ז) בשנת

להסיר דחופה להתעוררות נמרצה קריאה
ובניקור בשחיטה והנוראי הרבי המכשולות

אמעריקא רחבי בכל
של עני היא באמעריקא השחיטה עני כל
בתי מבעלי כפויי והשו"ב המכשיר הרב כפיה.
את נרפי תמיד לה האומרי המטבחי
ה כפויי והקצבי השחיטה בתי בעלי ,נרפי
בשר הליטרא לה יעלה שמא ,תמיד מפחד

.ממו ויפסידו יותר אחת בפרוטה

שער את לייקר הצעתינו היא כתיבתנו מטרת
"השובי מספר להרבות מספיק במחיר הבשר

כלולהמעיט תלוי בזה ורק העבודה, שעות
הבשר. כשרות

מזמ בהמאור הנדפסי מהמאמרי נתעוררנו
מקומ באיזהו בשחיטה המכשולות דבר על לזמ
רק ויצא בסיאטל, האחרו ובקונטרס ,זבחי של
של רובו רוב על יצא לא אבל פרט, איזה על
הרבני כלל של רובו רוב על לא הכלל,
בתי בעלי ובעיקר ,והקצבי "השובי ,המכשירי
על רק לא בתי בעלי ה שה המטבחי
הבעלי ה אבל ,שלה והבשר והעופות הבהמות
ועל "השובי ועל המכשירי הרבני על ג בתי
ועל יצאו פיה ועל והניקור, השחיטה עניני כל
המכשירי הרבני של רוב רוב יבואו פיה
ההכשר מלאכת ,מלאכת לעשות ,"והשובי
הרב א מינה נפקא כל ללא ,השחיטה ומלאכת
הוא א בי ,משי של כובע או ירוק כובע לובש
בביהמ"ד רב הוא א בי ,ההכשרה על רב רק

.מתפללי מאות ע גדול

הזה המאמר כותבי להרבאנחנו ידועי (שמותינו

אז אות יפרס שבא לו, ובאזהרה שליט"א, העור הגאו

עניי מלאכה בעלי ואנחנו ממשרותינו, אותנו ישליכו בודאי
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(ב 'תלי זהדטפלי באמעריקא, ובודקי שוחטי ,
.בשני רבות

מאדערני ובלבוש למשעי שמגולחי מאתנו יש
ואנשי חסידי מאתנו ויש ,ופיאה זק בעלי אבל
,מרבי 'ה יראי וראשונה בראש כולנו מעשה,
מלאכת ללמוד שהחלטנו ובעת בשו"ע, כנפסק
בעבודת לעסוק הולכי שאנו ידענו השו"ב
,והפחד הרתת ובכל המצוה כוונת בכל הקודש
אבל ,וטהורה כשירה שחיטה ישראל לבני להאכיל
,מכונות לסת שנעשינו ראינו זמ אחרי מיד
לפי מלאכת את העושי בלע"ז, מאשינע
רצו כל וללא הרגש כל ללא ,הקצבי הדרכת
שפלי פועלי סת והננו כחפצנו, לעשות וכוונה
שהוא הבהמות, לבעל ובנשמה בגו משועבדי
מ נוטה שרק ומי ובנפשנו, בגופנו הרודה הוא
איני לו, יאמר מיד אז נימא, כמלא שלו הדר

ממוני. את המפסידי ובעצלי בבטלני רוצה

על מכשיר רב יש שה בתחילה היתה נחמתנו
ג אבל ובהדרכתו, בהסכמתו נעשה והכל גבינו
שהרב ,לדעת ונוכחנו מעל נשארה הזו התקוה
השור, לבעל ומשועבד נכנע כ ג הוא המכשיר
כרצונו. שלא דבר לעשות בנפשו עוז מרהיב ואינו
קשה העובד עני פועל הוא שהשו"ב הוא החילוק
השור בעל וא ,ממש הפר עבודת אפו בזיעת
אחר, אצל פרנסתו לחפש ויצטר ריק ישלחנו

הע אותה לעבוד מוכרח יהיה ש ג בודההרי
ברוב ,המכשירי הרבני אבל המדה, ובאותה
הטוב, מרצונ השור לבעל השתעבדו ,המקרי
הכנסה לה יש שהרי לו, נחו שאינו ממו משו
ומהחסידי ומהמתפללי צדדיי מעסקי טובה
המתעשרי המכשירי בעלי ובפרט ,שלה

.זקני מושב מבתי או ממסחר והולכי

פי על שא נפשנו אל נתנו הכותבי אנחנו
הלא כ פי על א ,משועבדי פועלי רק שהננו
על גמרנו .הקב"ה המל בנזק הגרמא כ ג הננו
ויסורי מכאובי ע רבי בת בשער לצאת פני כל
על ד', דבר על החרדי כל את לעורר נפשנו,
ישראל מבני הרבה אשר העצומי המכשולות
ידי על ומסופקות אסורות במאכלות בה נכשלי
לתק רבי יתעוררו אולי .וההכשרי השחיטה

שכרנו. זה והיה המצב

להרב כפולה בתודה להודות עלינו הזה במקו
לפרס לבקשתינו שנעתר שליט"א העור הגאו
וא ירחו ושו עתו ששו הזה המאמר
וטעמ ,להדפיס ניאותו לא ,שבה הכשרי
במלחמה לצאת יכול זה מי כי ,לחייב ואי ,את

.העול כל ע

"השובי רק שלא אנחנו בטוחי מזה מעבר
לב ,המכשירי הרבני ג אלא ,המשועבדי
מסכימי כול נפש ובדכדוכי עוני, מני דאבה
צריכה שהדחיפה אלא ,הגסי המכשולות לתק
בכשרות שרוצי הש מיראי ,מבחו לבוא

תבוא וא ,ופשרות חכמות כל בלי אמיתית,
אז מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי כזו התעוררות
נפש אל יתנו השחיטה בעלי ג בודאי
וסו הכל, את יענה הכס למע רק בקלקולי
העושי הנ והקצבי השחיטה בתי בעלי סו כל
ולא הזו, הכשרות ביזנעס מכל ועשירות חיל

.המכשירי הרבני ולא ,"השובי

כי מחברתה, מרובה הקלקלה ויו יו בכל
נבאר כאשר ,הדר טוב שלא צועקי היו בתחלה
שירא רק יודע שו"ב כל אשר האמתיי החששי
במהירות ששוחטי הדבר הורע ועכשיו ,לדבר
שהוא מפני ,כ כל לשחוט רוצה שאינו ומי מאד
יכול ובנקל ,בטל שוטה, עליו, צועקי חטא, דחיל
ביד מונח הכוח כי יציית, לא א פרנסתו לאבד
אינ ,לתק רוצי כבר א והרבני ,בתי הבעלי
עושקו, מיד העשוק להציל ,כלו לעשות יכולי

פרנסה. בלי ונשאר ממקומו אותו ודוחי

שהכל ,בשחיטה הנורא החפזו מפני זה וכל
ונכשלי הבעה"ב, רצו לעשות מוכרחי
אינ אשר "מהשובי כמה לנו ואמרו .ומכשילי
את לאבד ה יראי כי ,שמות את לפרס רוצי
את לראות יכול אינו מכשיר רב שו כי ,פרנסת
,ממש וטריפות נבילות ,הגדולי המכשולי
.יודע בעצמו השוחט רק ,השחיטה בתו שנתערב

ה במהירותו הרבההשו"ב הרבה, לשחוט גדולה
וכמה וכמה ,למת חי בי מבחי אינו פעמי
מחמת באי ,לפורט אפשר אי אשר מכשולי
עובדי אשר מהשוחטי כמה .המהירות שגעו
עליה כבדי אבריה הפסק, בלי הרבה שעות
יש ואי ,באצבעותיה לזוז יכולי אינ שכמעט

כזו. שחיטה אחר הרגשה לה

קוני א למה ד', ירא כל את שואלי אנחנו
אפילו ,שבמובחרי המובחר אחר מהדרי אתרוג
שיהיו מצוה מצת על מהדרי אלו ,כס די אי א
מצוה בכל וכ יד, של ברחיי טחונות החטי
ורק מעשה, ואנשי לחסידי יאות כאשר ומצוה,
כמו מתנהגי בזה ,ויו יו בכל שאוכלי במה
על בחוצות מרעישי אנו אי ולמה ,שבקלי הקל

הזה? העוול

במלאכת מהעוסקי קצת יאמרו א א
ויהיה כזה, באופ לשחוט יכולי שה הקודש
אי אשר השוחטי בי יש ראשית הנה כשר,
,שוחטי זה כל וע ,במהירות לשחוט יכולי
מכשילי בודאי ואלו ,פרנסת לאבד שלא רק

.הרבי את

הדחק, שעת של שחיטה רוצי אנו אי ,שנית
שהרבני רק היא לזה העצה .מהודרת שחיטה רק
יגזרו ,בהכשרי מטפלי שאינ שליט"א הגאוני
יותר לשחוט שו"ב לשו שאי חמורה גזירה
מסכו יותר ששחט מי ימצא וא ,מאות מחמש
ובפע ,מזהירי כ א אלא עונשי אי אז זה,

משחיטתו. אותו להעביר יש השניה


