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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

על מצב השחיטה
חלק א

שמתפוצצי הטעראריסטי שליחי נתגלו
???באר באוטובוסי

אחינו!!! על אנחנו אשמי אבל

האמת. על ומתודה מודה מטה החות אני
היה! כ שהיה ומעשה

הקדושה בארצינו הגדולי השוחטי אחד אני
לאר לחו הגדולות לשחיטות הרבה נוסע כ וג
בבוקר אחת פע .ובארגנטינה הברית, בארצות
שלי חבר אותי שואל גור חסידי של המדרש בבית

מוסר? שבט מספר 36 פרק את כבר למדת

להגיד רוצה אתה מה המקו על לו עונה אני
אני כנ"ל. בתמימות, הפע עוד אותי שואל לי?
הוא הזה. הספר פע א למדתי לא לו עונה
בלי שוחט להיות יכול אתה אי אותי, שואל
לומדי אנחנו לו, עונה אני ?הזה הספר שלמדת
ובוחני שחיטה, על חדשה שמלה הספר רק
ולפלא .שוחטי אנחנו וכ פה, בעל זה את אותנו
שחיטה הלכות אותנו שבחנו הרבני שכל בעיני
הספר את למדנו הא אותנו שאלו לא מעול
להוסי רוצה אתה הא ,ללמוד לי מציע שאתה
?פע א מזה שמענו שלא חדש ספר עוד לנו
:כ הסת מ היתה שלו הכוונה] אותו שואל אני
להיות צרי שהוא הוא השוחט מתנאי אחד הלא

מרבי שמי דבריירא להעתיק  שלושה ישנו (ועלזה

(...יונה שאתההרבינו ש כתוב ומה המחבר, מי [
הוא לשחיטה? נחו כ כל זה כי זה על חושב
ותגיד בו ותלמוד ,הזה הספר ל אלוה אני לי אומר

?ש ראיתה מה כ אחר לי

ונהיה הזה מוסר שבט הספר ללמוד מתחיל אני
מה וויי, אוי לעצמי צועק אני !בעיני שחור לי

:ש לשונו וזה אתנו? שצרייהיה מזה "העולה
צל יפגו שלא גמור צדיק להיות השוחט
שוחט ונמצא כבהמה, נדמה ,כ לא דא אלקי

לבהמה" וכו'.בהמה ,

הלימוד אחר פע הנ"ל הספר ללמוד התחלתי
אחד ספר ופותח לוקח הספרי לארו הול אני

,גאוני דברי צדיקי אמרי בשש דאוכתב
וא בעיר, הנביא אליהו אז כשר הוא השוחט
בעיר המות מלא אז ושלו חס רע הוא השוחט

אחז"ל :ש דבריו תוכ אליהווזה שוחקי כלבי
בעיר המות מלא בוכי כלבי ,בעירדהיינו ,

הולכי הכשרות אז שמי ירא כשהשוחט
מנת שזה להכלבי נותני והטריפות לאכילה

שנאמר כמו חלק"אותו תשליכו כ"לכלב ועל ,
סימ זה הרי כ וא ,שוחקי ההנביא שאליהו

כהוג,בעיר הוא הבשר שאכילת כיו ,א אבל
כהוג שלא שוחט נבילותהשוחט מאכיל והוא

חלק גוזל אז ,ושלו חס לישראל וטריפות
ו ,בוכי ה כ ועל בעירהכלבי המות מלא .אז

פסוק על זצ"ל טוב ש מהבעל כתוב וראיתי
תיבות ראשי '"ש'זע ,אר תצעד "ביחהזבזע

עכאשרמירובי "וזבחת בספר ראיתי עוד קוואות.
"חסידצויתי וואלדמא הרב השו"ב לאור שהוציא)

לאובעלז) וא הוי' הש לראות צרי הסכי שעל
לתק לעול בא טוב ש הבעל ורבינו ... ח"ו
סכי ע אז שחטו השוחטי שרוב ,השחיטות

,פגוסכיני והתקי עשה טוב ש והבעל
נגדו, גדולה מלחמה והיה ,חדשיהרב שו"ע עיי)

בזה) שכתב מה י"ח סימ יו"ד.

על שוחט שהוא שלי לחבר סיפרתי זה כל אחר
.... אחד בספר שכתוב לי, ואמר לי, שקרה מה כל
ששה שהרגו מקו באותו הגז בבתי שבאושבי
גדולה שחיטה בית זה לפני היה יהודי מליו
מדינת לכל ולרבבות לאלפי בהמות ששחטו
עד ,כ כל גדל והמסחר ,מדינות ועוד גרמניה
תחנה השחיטה בית ידי על ממש ש שעשו
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ולהולי להביא בסיטונות מיוחדת לרכבת מרכזית
בהמות.

הרכבות לשחיטהובאות הבהמות את שלקחו
לשחיטה היהודי כל את מדה כנגד במדה לקחו
היהודי את וזרקו כידוע, טרעי הקעטיל באות
ששמו ואי ממה וגרוע יותר הרבה הטרעי בפני

רח"ל. הבהמות את ש

עשו שבעסטריי אי שזוכר אי לי סיפר ואחד
לאכול הזה השניצל ומכרו שניצל יהודי מבשר
הזה השניצל אכלו יהודי כמה יודע ומי ,לאנשי
למה מתאי ממש וזה ,חבריה מבשר שעשו
שמאנשי ,הגלגולי מספר מוסר השבט שכתב

.אד בני נעשי

ז"ל מקלוזנבורג מהרבי ששמע לי מספר עוד
דברי בשו"ת כתב ז"ל מצאנז חיי הדברי שבעל

"חיי('ז סימ א"ח ש(יו"ד ומבאר גרמניה, על
הלב שמטמט אסורות כמאכלות עבירה שאי
הדת מ יצאו זה ידי על ראינו ובעווה"ר הישראלי,
מיליא ארבעה לער] לוע"ז באר קהילות כמה
וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו רח"ל] יהודי
עליה וגברו ,הקלי ובודקי השוחטי ידי על

הקהל מ שנאבדו עד זרות זה(עיי"ש)דעות וכל .
.שנה ושלושי מאה לפני כבר היה

הלא הנפש, חשבו לעצמי לעשות מתחיל אני
פצצות ידי על לעולמ שהלכו אנשי וכמה כמה
רח"ל צעירי ואברכי וילדי בחורי וכמה ,ועוד
הנ"ל ולפי ,ישראל מהכלל עלינו לא שנקטפי
בשחיטה הבעיות כי בזה, אשמי השוחטי כולנו

ואיו נורא באמת זה רבניאצלנו לנו שיש הג ,
ג ה] זה כל ע אבל ,הכל שמכשירי משגיחי
בשביל עובדי כ ג וה אנחנו כמו צדיקי כ
שמה גדול היותר שחלק הוא והאמת פרנסה]
הוא גלאט כשר בתור לאכול נותני שאנחנו
המצב לפי שלנו הסכיני כי ,טרי גלאט באמת
כלשו] וחמורי סוסי כמו עובדי שאנו שלנו
ה ,[לבהמה שוחטת שבהמה מוסר' שבט'ה
עוד מדבר ומי באמת, כשר מלהיות רחוקי
ישנ] .ש שהול מה וחו פני מהבדיקות
הסכיני על מדקדקי שש שחיטות 'ג באר
ירא הוא שלה המכשיר הרב כי ,רב בדקדוק
שהיהודי והלוואי ,לכס להוט ואינו שמי

.[מש רק לאכול מדקדקי היו החרדי

שלנו "סכיני "בודק למשגיח פע אמרתי [אני
שהיה שלי סכי על שאמר ,ויזני חסיד שהוא
לו ואמרתי כשר!!! שהוא ופסק [ממש], פגו
הגדול הדי ביו זה על נענה מה לב בשבירת

לי וענה ,יודע?והנורא לא אותואתה שואל אני
לי: וענה יודע??? לא אני מהגיהנו ישנו כי

ומי ,ושוחטי למשגיחי מכשירי לרבני מיוחד
להיות שיל הזה בגיהנו להיות רוצה שאינו

בצבא!!! צנח,משגיח ולא שוחט לא להיות ולא 
הרבני על רק דיבר הזה המכשיר [הרב
גיהנו באיזה והמשגיחי השוחטי המכשירי
מהשחיטה האוכלי ע ש יהיה מה אבל שילכו,
יסוד הוא הכשרות הלא כלל, דיבר לא הזאת
ידי שעל 'חיי ה'דברי שכתב וכמו ישראל קדושת
מיליא 4 לשמד יצאו הקלי שוחטי מכשול
שהבעיה אומרת זאת ,ליצל רחמנא יהודי
זה לשמד והולכי מהדת שיורדי שלנו העיקרית
,האר של המיסיאנער והכומרי הקיבוצי אינו

ביחד] הרבני ע והמשגיחי השוחטי ורק וא
,הזאת התשובה אז קיבלתי הגדול השוטה ואני
הזאת האימרה שאמרתי אלא עוד, זאת ולא
עד אותי הרגיע הזה והצחוק ,ביחד וצחקנו לחבירי

בהספר ללמוד ל"ושהתחלתי פרק מוסר שבט
שהוא והגלגולי השוחטי בעני שכתוב מה ועוד
פרק ילמוד אחד כל וא] ,ואיו נורא פחד ממש
שהוא בשר לאכול תיכ יפסיק הנ"ל מספר ל"ו
להיות יכולי אי כי ,שמי ירא שוחט ימצא לא
שהתנאי ,היו של הגדולות בשחיטות שמי ירא
היראת ואת שמי היראת את לזרוק הוא הראשו
אי ועוד אוי צחוק, לא שזה רואה אני וכעת חטא]
נכנס א יודע מי לנו, מחכה מאוד גדול גיהנו
ואחר .כלל מש נצא א יודע מי ,כ וא ,לש
הרבה כ כל שישנ למה פלא הוא הא זה כל
אנחנו לא הא ל"ע, ופיצועי קרבנות פצצות

בזה?]. אשמי

אחד לצעיר בהספד שמעתי הנ"ל כל ואחר
צועק המספיד והרב ,הצעירות בשנותיו שנקט

"אבדש ש'"הצדיק בגלל למה על" ש "איש" ואי
לבהוא הלא וויי!!! אוי במוחי זר כמו וקיבלתי ,"

תיבת אומראי"שתיבות ראשי שהואוחטשירא
אשמי היראת איפה ,השוחטי אנו ואיפה ,לוקי

ישרא בני אחינו את מאכילי שאנו שלנול
עבור הכל וטריפות נבילות הקדושה בארצינו

כבוד. בדר פרנסה לנו שיהיה

תשובה לעשות שצריכי צועקי והמספידי
הצניעות על הוא האשמה וכל ,ועוד צניעות בעני
בצניעות הולכי לא הצדקניות שהנשי כביכול
באמת מי יודעי אינ ה אבל בזה, אשמי וה
קרה מה רואי אנו [הלא הזה הנפטר את הרג
זאת ,יהודי מיליו 6 שהרגו באושווי כ אחר
,יהודי מליו 10 הפסידו ישראל שע אומרת
שלא מפני לשמד שהלכו אומר אינו מצאנז והרבי
בעלז חסיד כעת לי סיפר עוד בצניעות. הלכו
בעת אמר זי"ע מבעלזא אהר רבי הקדוש שהרבי
עמלק נשמת הוא שמו ימח שהיטלער המלחמה
ששני רואי אנו הרי הקלי מהשוחטי שנולד
האמיתי הסוד את לנו גילו הקדושי הצדיקי
מליו 10 ונשחטו נהרגו השוחטי ידי שעל
.ה קדושי ישראל הלא פה]. פוצה ואי יהודי
שיש כמו בעול תורה הרבה כ כל היה איפה
[וחבירי אני כי לומר צרי ואני וכו', עכשיו,
האמיתיי הטרוריסטי הרוצחי ה [השוחטי

לעיל. כמבואר האלו. הנפשות שרצחנו

שיכתבו אפילו השחיטה אצל הול מה לספר
כל היה וא] הכל, לספר נוכל לא שלימי ספרי
התמונה לנו היה אז ,שלו היסטוריה כותב שוחט
אבל אלו. אסונות בכל האש הוא מי ,האמיתית
אחינו שא ישראל, כל אשמת הוא כי ,הוא האמת
השחיטה כשרות על מדקדקי היו ישראל בני
למצב מגיעי היינו לא בישראל, לפני שהיה כמו
אני רח"ל]. אוטומאטית מכונה יהיה שהשוחט כזה

אחד דבר על לעורר רק שירארוצה חרידי שיהודי
לפני לפיו עו בשר אפילו יקח לא באמת ה' את
מומחי שוחטי אצל הסכי בדיקת שלמד
העוסקי רוב [כי בשחיטה עוסקי שאינ
לומר מפחדי ה כי כלל, נאמני אינ בשחיטה
אפשר האי הלא תחשבו א ואפילו [האמת
ויראי תמימי שנראי שוחטי כי להיות

ושלמיאבל .?שקר לומר ומשיביוכלו השואל
כי" בדורו השוחטי על קדשו ברוח כבר כתב

"לה להאמי אפשר ואי ,בימינ וכמובאשקר ,
בחולי המשנה פי על חיי דברי בשו"ת
הידוע, קושי' והקשה כשרה", שחיטתו ש"השוחט
כשרה ושחיטתו לכתחילה, משמע שהשוחט
הוא לשחוט שכשמתחיל ופירוש, בדיעבד, משמע
כבר שהתחיל ומכיו לכתחילה, כשר שוחט באמת
כי [תזכרו .בדיעבד רק כשרה שחיטתו אז לשחוט
בזה כתב ואז ,שנה 130 לפני מדבר מצאנז הרב

:יצאוהלשו זה ידי על ראינו הרבי ובעוונותינו
ארבעה לער] לוע"ז באר קהילות כמה הדת מ
בנבילות ונתפטמו שאכלו רח"ל] יהודי מיליא
וגברו ,הקלי ובודקי השוחטי ידי על וטריפות

הקהל מ שנאבדו עד זרות דעות (עיי"ש)עליה.
דמשיחא בעקבתא אנו בדורינו היו נאמר ומה
חטא ויראי למינות, תיהפ שהמלכות ז"ל וכאמר
ובפרט ,'וכו נעדרת תהא והאמת ימאסו,
ה הע בראש שעומדי והאחראי שהמנהיגי
בזוהר כמבואר רב הערב ראשי "מ "הסמ שליחי

:וז"ל כתב בראשית) פרשת חיע הדור רוב ועתה
רב מערב ה שלה הראשיחושבי רב והערב ,

ה' פחד שאי ובוודאי ,וכבוד וזהב כס על רק
חיי בדברי וכמבואר עיניו. לנגדלפרשת (השמטות

הערבויקהל) א ,קדושי בעצמ ישראל כי וז"ל,
כנראה עבדו, לגרמייהו דעבדי חסדי כל רב
שבדור בתי והבעלי והחסידי שהרבני ,בעליל

,רב מערב רוב הרבי בעונותינו המהורוצי
לגרמייהו רק מעשיה וכל הציבור, על לשרור
א רק להתחבר אי ולכ ,וממו כבוד לקבל
לקבל לא לד', נפש שמוסרי באמת עובדי

.לעצמ תועלת שו

אצלינו בא אחת שפע נפלא, דבר [ואספר
של הכשר ע שחיטה ועשו גדולה קהילה איזה
ממש מאכילי שה אי וראיתי ,שלה הרב
לי, וענה ,שלה הרב את זה על ועוררתי ,טריפות
לנו ואי עכשיו, רק כשרות לעניני נכנסנו אנחנו
אי נלמוד הזמ ובמש האקספיריענס, את עוד

הכל. ויסודר ,לתק ומה

הלא אז עד יהיה מה אבל צודק, אתה ,לו עניתי
ואי ,ערביי ולא יהודי אוכלי הזה הבשר
מטוס או לרכבת מנהיג שיכניסו חושב כבודו
הרב את עזבתי אחוז? מאה עבודתו יודע שאינו
הלא לי ואמרו ,השוחטי לחבירי וסיפרתי הזה,
יש לנו !בתריי שתיקי בסלע מילי ,חז"ל אמרו
,עושי שה מה ל איכפת מה ,ממ שכל יותר

לא יתגלה הזה הדבר וא ,של הפרנסה לא זניזה
של הפרנסה את הפסדתה השחיטה בית בעל

המקומות]. בכל הול זה כ ,המקו על

כי ישראל, בני מאחינו מבקש אני נחו דבר עוד
כי ,כלו לשנות יכולי אינ השוחטי ואנו היות
המכשירי ולא משגיחי הראשי ולא הרבני לא
מפני ,השחיטה כשרות את לתק מוכני יהיו
שכס וידוע ???מנל כס הכמוסי טעמי
,לכבוד כ ג נוגע שזה ובפרט !!!ממזירי מטהר
וכו'. ישראל לע טריפות שהאכיל עליו שיאמרו

הנורא העני לתק אי עצות כמה אכתוב כ על
:הזה

השחיטה, כשרות עניני למחקר מכו" שיעשו א.
כמה ויבררו ."וחו פני ובדיקת ,הסכי בדיקת

?פני בודקי כמה ?שחיטה באותו יש שוחטי
כבר ותראו ?מכשירי אחוז כמה ?חו בודקי כמה
כל ותפרסמו למקו מקו בי בהכשרות ההפרש
רוצי שהשוחטי [תדעו ,העול כל לעיני זה
בתו כמו כעת אנחנו אבל ,לתיקוני ומחכי
לעשות לנו אפשר ואי [לאגער], ,אושבי מחנה
היו היהודי של שהידי בגרמניה וכמו ,כלו
ולא ,אנשי אלפי ניהל אחד וגרמני אסורות.

כ כמו ,כלו לעשות בידייכלו אסורות ידינו
"מ "הסמשכתוב [כמו ,ה)רח"ל ו' "וג(שמות

מצרי אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני
גדול כוח ורק בריתי], את ואזכור ,אות מעבידי
להציל בע"ה יוכל ישראל בני מאחינו נפש ומסירת

.[הזה והדחק הלח מתו אותנו

תזכור!!![ ישזכור ישראל בני מאחינו אחד כל
ויהודי יהודי כל על הזה, הנורא האחריות את לו
את יקחו הבא בעול .כשר שאינו בשר שאוכל

ביחד נאמר וכלנו ,למשפט יחד אשמיכלנו "אבל
"אחינו על ].אנחנו

."הסכי בדיקת ללימוד מכו" שיעשו ב.
תחפשו הסכי בדיקת מעני קצת וכשידעו
יתבר הש [ובעזרת ,ושלימי יראי מומחי
בלי לכ לעזור מוכני מחבירי כמה ועוד אני
שמוכני שוחטי כמה עוד ויש אני, מי שידעו
אחורנית], מעלות אל שירדה השחיטה לתק
מסייעי לטהר והבא הנ"ל, בעני הרבה ותחקרו

אותו.

שיהיה קטנות שחיטות לעשות תתחילו ג.
לבוא יוכל אחד ושכל מאוד מתונה שחיטה
שאינו ושוחט] השחיטה, לפני הסכי ולבדוק
המאכילי מ שהוא תדעו ,שלו הסכי מראה
,כס יותר יעלה שזה ואפילו ,[הידועי טריפות

כי כדאי, כשרהכל אינו הבשר א תזכור!!! זכור
האיומי והפיגועי הפצצות ושלו חס באי אז
דרכי בתנואות שקורה ממה חו חללי שמפיל
ע .רח"ל פעמי הרבה כבר שקרה כמו רח"ל.
מסמא "מ "הסמ ,עיוורי כ כל אנחנו ,ישראל
כשע אפילו ,האמת את לראות העיניי את
בכל חרדה ומעורר מאוד קשה במצב נתו ישראל
ישראל צוררי ,כמי נשפ ישראל שד העול
בפיגועי ,וגוברת הולכת וחוצפת ראש הרימו
ירפא יתבר הש ,פצועי והרבה ,איומי

.במהרה ויחלימ

שבא הזול הבשר לפיכ תכניסו אל ד.
,שהוא הכשר מאיזה מקומות, ומשאר מארגנטינה
רוצה ואיני ,גדולות בעיות מה כמה אצל יש כי

.לפורט כעת

מי שידעו רוצה לא אני כי הכל, לגלות לי [וקשה
ביניה ויש גדולה, כ כל הוא הביזנעס כי אני,
כס בצע ובעד ממש, רציחה על שנחשדי כאלו
בקידושי חז"ל אמרו בחינ ולא ....אפילו יכולי

במשנה בתרא שלפרק שותפו שבטבחי כשר"
וחשעמלק" לידו באות טריפות ספיקי ופירש"י

היכ עד מזה אנו רואי .כא עד ,ומאכיל ממונו על
הטבחי ידי על הבאי מכשולות חז"ל העריכו
חריפה היותר בביטוי לכנות נמנעו שלא עד
הדברי עמלק, של שותפו מקו באיזה שמצינו
הדברי היכ עד חזי פוק ראש שערות מסמרי
חוששי אנו לבד טריפות מספק הלא מגיעי
מדקרות בלשו לגנות חז"ל חששו לא ואעפ"כ
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ולהולי להביא בסיטונות מיוחדת לרכבת מרכזית
בהמות.

הרכבות לשחיטהובאות הבהמות את שלקחו
לשחיטה היהודי כל את מדה כנגד במדה לקחו
היהודי את וזרקו כידוע, טרעי הקעטיל באות
ששמו ואי ממה וגרוע יותר הרבה הטרעי בפני

רח"ל. הבהמות את ש

עשו שבעסטריי אי שזוכר אי לי סיפר ואחד
לאכול הזה השניצל ומכרו שניצל יהודי מבשר
הזה השניצל אכלו יהודי כמה יודע ומי ,לאנשי
למה מתאי ממש וזה ,חבריה מבשר שעשו
שמאנשי ,הגלגולי מספר מוסר השבט שכתב

.אד בני נעשי

ז"ל מקלוזנבורג מהרבי ששמע לי מספר עוד
דברי בשו"ת כתב ז"ל מצאנז חיי הדברי שבעל

"חיי('ז סימ א"ח ש(יו"ד ומבאר גרמניה, על
הלב שמטמט אסורות כמאכלות עבירה שאי
הדת מ יצאו זה ידי על ראינו ובעווה"ר הישראלי,
מיליא ארבעה לער] לוע"ז באר קהילות כמה
וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו רח"ל] יהודי
עליה וגברו ,הקלי ובודקי השוחטי ידי על

הקהל מ שנאבדו עד זרות זה(עיי"ש)דעות וכל .
.שנה ושלושי מאה לפני כבר היה

הלא הנפש, חשבו לעצמי לעשות מתחיל אני
פצצות ידי על לעולמ שהלכו אנשי וכמה כמה
רח"ל צעירי ואברכי וילדי בחורי וכמה ,ועוד
הנ"ל ולפי ,ישראל מהכלל עלינו לא שנקטפי
בשחיטה הבעיות כי בזה, אשמי השוחטי כולנו

ואיו נורא באמת זה רבניאצלנו לנו שיש הג ,
ג ה] זה כל ע אבל ,הכל שמכשירי משגיחי
בשביל עובדי כ ג וה אנחנו כמו צדיקי כ
שמה גדול היותר שחלק הוא והאמת פרנסה]
הוא גלאט כשר בתור לאכול נותני שאנחנו
המצב לפי שלנו הסכיני כי ,טרי גלאט באמת
כלשו] וחמורי סוסי כמו עובדי שאנו שלנו
ה ,[לבהמה שוחטת שבהמה מוסר' שבט'ה
עוד מדבר ומי באמת, כשר מלהיות רחוקי
ישנ] .ש שהול מה וחו פני מהבדיקות
הסכיני על מדקדקי שש שחיטות 'ג באר
ירא הוא שלה המכשיר הרב כי ,רב בדקדוק
שהיהודי והלוואי ,לכס להוט ואינו שמי

.[מש רק לאכול מדקדקי היו החרדי

שלנו "סכיני "בודק למשגיח פע אמרתי [אני
שהיה שלי סכי על שאמר ,ויזני חסיד שהוא
לו ואמרתי כשר!!! שהוא ופסק [ממש], פגו
הגדול הדי ביו זה על נענה מה לב בשבירת

לי וענה ,יודע?והנורא לא אותואתה שואל אני
לי: וענה יודע??? לא אני מהגיהנו ישנו כי

ומי ,ושוחטי למשגיחי מכשירי לרבני מיוחד
להיות שיל הזה בגיהנו להיות רוצה שאינו

בצבא!!! צנח,משגיח ולא שוחט לא להיות ולא 
הרבני על רק דיבר הזה המכשיר [הרב
גיהנו באיזה והמשגיחי השוחטי המכשירי
מהשחיטה האוכלי ע ש יהיה מה אבל שילכו,
יסוד הוא הכשרות הלא כלל, דיבר לא הזאת
ידי שעל 'חיי ה'דברי שכתב וכמו ישראל קדושת
מיליא 4 לשמד יצאו הקלי שוחטי מכשול
שהבעיה אומרת זאת ,ליצל רחמנא יהודי
זה לשמד והולכי מהדת שיורדי שלנו העיקרית
,האר של המיסיאנער והכומרי הקיבוצי אינו

ביחד] הרבני ע והמשגיחי השוחטי ורק וא
,הזאת התשובה אז קיבלתי הגדול השוטה ואני
הזאת האימרה שאמרתי אלא עוד, זאת ולא
עד אותי הרגיע הזה והצחוק ,ביחד וצחקנו לחבירי

בהספר ללמוד ל"ושהתחלתי פרק מוסר שבט
שהוא והגלגולי השוחטי בעני שכתוב מה ועוד
פרק ילמוד אחד כל וא] ,ואיו נורא פחד ממש
שהוא בשר לאכול תיכ יפסיק הנ"ל מספר ל"ו
להיות יכולי אי כי ,שמי ירא שוחט ימצא לא
שהתנאי ,היו של הגדולות בשחיטות שמי ירא
היראת ואת שמי היראת את לזרוק הוא הראשו
אי ועוד אוי צחוק, לא שזה רואה אני וכעת חטא]
נכנס א יודע מי לנו, מחכה מאוד גדול גיהנו
ואחר .כלל מש נצא א יודע מי ,כ וא ,לש
הרבה כ כל שישנ למה פלא הוא הא זה כל
אנחנו לא הא ל"ע, ופיצועי קרבנות פצצות

בזה?]. אשמי

אחד לצעיר בהספד שמעתי הנ"ל כל ואחר
צועק המספיד והרב ,הצעירות בשנותיו שנקט

"אבדש ש'"הצדיק בגלל למה על" ש "איש" ואי
לבהוא הלא וויי!!! אוי במוחי זר כמו וקיבלתי ,"

תיבת אומראי"שתיבות ראשי שהואוחטשירא
אשמי היראת איפה ,השוחטי אנו ואיפה ,לוקי

ישרא בני אחינו את מאכילי שאנו שלנול
עבור הכל וטריפות נבילות הקדושה בארצינו

כבוד. בדר פרנסה לנו שיהיה

תשובה לעשות שצריכי צועקי והמספידי
הצניעות על הוא האשמה וכל ,ועוד צניעות בעני
בצניעות הולכי לא הצדקניות שהנשי כביכול
באמת מי יודעי אינ ה אבל בזה, אשמי וה
קרה מה רואי אנו [הלא הזה הנפטר את הרג
זאת ,יהודי מיליו 6 שהרגו באושווי כ אחר
,יהודי מליו 10 הפסידו ישראל שע אומרת
שלא מפני לשמד שהלכו אומר אינו מצאנז והרבי
בעלז חסיד כעת לי סיפר עוד בצניעות. הלכו
בעת אמר זי"ע מבעלזא אהר רבי הקדוש שהרבי
עמלק נשמת הוא שמו ימח שהיטלער המלחמה
ששני רואי אנו הרי הקלי מהשוחטי שנולד
האמיתי הסוד את לנו גילו הקדושי הצדיקי
מליו 10 ונשחטו נהרגו השוחטי ידי שעל
.ה קדושי ישראל הלא פה]. פוצה ואי יהודי
שיש כמו בעול תורה הרבה כ כל היה איפה
[וחבירי אני כי לומר צרי ואני וכו', עכשיו,
האמיתיי הטרוריסטי הרוצחי ה [השוחטי

לעיל. כמבואר האלו. הנפשות שרצחנו

שיכתבו אפילו השחיטה אצל הול מה לספר
כל היה וא] הכל, לספר נוכל לא שלימי ספרי
התמונה לנו היה אז ,שלו היסטוריה כותב שוחט
אבל אלו. אסונות בכל האש הוא מי ,האמיתית
אחינו שא ישראל, כל אשמת הוא כי ,הוא האמת
השחיטה כשרות על מדקדקי היו ישראל בני
למצב מגיעי היינו לא בישראל, לפני שהיה כמו
אני רח"ל]. אוטומאטית מכונה יהיה שהשוחט כזה

אחד דבר על לעורר רק שירארוצה חרידי שיהודי
לפני לפיו עו בשר אפילו יקח לא באמת ה' את
מומחי שוחטי אצל הסכי בדיקת שלמד
העוסקי רוב [כי בשחיטה עוסקי שאינ
לומר מפחדי ה כי כלל, נאמני אינ בשחיטה
אפשר האי הלא תחשבו א ואפילו [האמת
ויראי תמימי שנראי שוחטי כי להיות

ושלמיאבל .?שקר לומר ומשיביוכלו השואל
כי" בדורו השוחטי על קדשו ברוח כבר כתב

"לה להאמי אפשר ואי ,בימינ וכמובאשקר ,
בחולי המשנה פי על חיי דברי בשו"ת
הידוע, קושי' והקשה כשרה", שחיטתו ש"השוחט
כשרה ושחיטתו לכתחילה, משמע שהשוחט
הוא לשחוט שכשמתחיל ופירוש, בדיעבד, משמע
כבר שהתחיל ומכיו לכתחילה, כשר שוחט באמת
כי [תזכרו .בדיעבד רק כשרה שחיטתו אז לשחוט
בזה כתב ואז ,שנה 130 לפני מדבר מצאנז הרב

:יצאוהלשו זה ידי על ראינו הרבי ובעוונותינו
ארבעה לער] לוע"ז באר קהילות כמה הדת מ
בנבילות ונתפטמו שאכלו רח"ל] יהודי מיליא
וגברו ,הקלי ובודקי השוחטי ידי על וטריפות

הקהל מ שנאבדו עד זרות דעות (עיי"ש)עליה.
דמשיחא בעקבתא אנו בדורינו היו נאמר ומה
חטא ויראי למינות, תיהפ שהמלכות ז"ל וכאמר
ובפרט ,'וכו נעדרת תהא והאמת ימאסו,
ה הע בראש שעומדי והאחראי שהמנהיגי
בזוהר כמבואר רב הערב ראשי "מ "הסמ שליחי

:וז"ל כתב בראשית) פרשת חיע הדור רוב ועתה
רב מערב ה שלה הראשיחושבי רב והערב ,

ה' פחד שאי ובוודאי ,וכבוד וזהב כס על רק
חיי בדברי וכמבואר עיניו. לנגדלפרשת (השמטות

הערבויקהל) א ,קדושי בעצמ ישראל כי וז"ל,
כנראה עבדו, לגרמייהו דעבדי חסדי כל רב
שבדור בתי והבעלי והחסידי שהרבני ,בעליל

,רב מערב רוב הרבי בעונותינו המהורוצי
לגרמייהו רק מעשיה וכל הציבור, על לשרור
א רק להתחבר אי ולכ ,וממו כבוד לקבל
לקבל לא לד', נפש שמוסרי באמת עובדי

.לעצמ תועלת שו

אצלינו בא אחת שפע נפלא, דבר [ואספר
של הכשר ע שחיטה ועשו גדולה קהילה איזה
ממש מאכילי שה אי וראיתי ,שלה הרב
לי, וענה ,שלה הרב את זה על ועוררתי ,טריפות
לנו ואי עכשיו, רק כשרות לעניני נכנסנו אנחנו
אי נלמוד הזמ ובמש האקספיריענס, את עוד

הכל. ויסודר ,לתק ומה

הלא אז עד יהיה מה אבל צודק, אתה ,לו עניתי
ואי ,ערביי ולא יהודי אוכלי הזה הבשר
מטוס או לרכבת מנהיג שיכניסו חושב כבודו
הרב את עזבתי אחוז? מאה עבודתו יודע שאינו
הלא לי ואמרו ,השוחטי לחבירי וסיפרתי הזה,
יש לנו !בתריי שתיקי בסלע מילי ,חז"ל אמרו
,עושי שה מה ל איכפת מה ,ממ שכל יותר

לא יתגלה הזה הדבר וא ,של הפרנסה לא זניזה
של הפרנסה את הפסדתה השחיטה בית בעל

המקומות]. בכל הול זה כ ,המקו על

כי ישראל, בני מאחינו מבקש אני נחו דבר עוד
כי ,כלו לשנות יכולי אינ השוחטי ואנו היות
המכשירי ולא משגיחי הראשי ולא הרבני לא
מפני ,השחיטה כשרות את לתק מוכני יהיו
שכס וידוע ???מנל כס הכמוסי טעמי
,לכבוד כ ג נוגע שזה ובפרט !!!ממזירי מטהר
וכו'. ישראל לע טריפות שהאכיל עליו שיאמרו

הנורא העני לתק אי עצות כמה אכתוב כ על
:הזה

השחיטה, כשרות עניני למחקר מכו" שיעשו א.
כמה ויבררו ."וחו פני ובדיקת ,הסכי בדיקת

?פני בודקי כמה ?שחיטה באותו יש שוחטי
כבר ותראו ?מכשירי אחוז כמה ?חו בודקי כמה
כל ותפרסמו למקו מקו בי בהכשרות ההפרש
רוצי שהשוחטי [תדעו ,העול כל לעיני זה
בתו כמו כעת אנחנו אבל ,לתיקוני ומחכי
לעשות לנו אפשר ואי [לאגער], ,אושבי מחנה
היו היהודי של שהידי בגרמניה וכמו ,כלו
ולא ,אנשי אלפי ניהל אחד וגרמני אסורות.

כ כמו ,כלו לעשות בידייכלו אסורות ידינו
"מ "הסמשכתוב [כמו ,ה)רח"ל ו' "וג(שמות

מצרי אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני
גדול כוח ורק בריתי], את ואזכור ,אות מעבידי
להציל בע"ה יוכל ישראל בני מאחינו נפש ומסירת

.[הזה והדחק הלח מתו אותנו

תזכור!!![ ישזכור ישראל בני מאחינו אחד כל
ויהודי יהודי כל על הזה, הנורא האחריות את לו
את יקחו הבא בעול .כשר שאינו בשר שאוכל

ביחד נאמר וכלנו ,למשפט יחד אשמיכלנו "אבל
"אחינו על ].אנחנו

."הסכי בדיקת ללימוד מכו" שיעשו ב.
תחפשו הסכי בדיקת מעני קצת וכשידעו
יתבר הש [ובעזרת ,ושלימי יראי מומחי
בלי לכ לעזור מוכני מחבירי כמה ועוד אני
שמוכני שוחטי כמה עוד ויש אני, מי שידעו
אחורנית], מעלות אל שירדה השחיטה לתק
מסייעי לטהר והבא הנ"ל, בעני הרבה ותחקרו

אותו.

שיהיה קטנות שחיטות לעשות תתחילו ג.
לבוא יוכל אחד ושכל מאוד מתונה שחיטה
שאינו ושוחט] השחיטה, לפני הסכי ולבדוק
המאכילי מ שהוא תדעו ,שלו הסכי מראה
,כס יותר יעלה שזה ואפילו ,[הידועי טריפות

כי כדאי, כשרהכל אינו הבשר א תזכור!!! זכור
האיומי והפיגועי הפצצות ושלו חס באי אז
דרכי בתנואות שקורה ממה חו חללי שמפיל
ע .רח"ל פעמי הרבה כבר שקרה כמו רח"ל.
מסמא "מ "הסמ ,עיוורי כ כל אנחנו ,ישראל
כשע אפילו ,האמת את לראות העיניי את
בכל חרדה ומעורר מאוד קשה במצב נתו ישראל
ישראל צוררי ,כמי נשפ ישראל שד העול
בפיגועי ,וגוברת הולכת וחוצפת ראש הרימו
ירפא יתבר הש ,פצועי והרבה ,איומי

.במהרה ויחלימ

שבא הזול הבשר לפיכ תכניסו אל ד.
,שהוא הכשר מאיזה מקומות, ומשאר מארגנטינה
רוצה ואיני ,גדולות בעיות מה כמה אצל יש כי

.לפורט כעת

מי שידעו רוצה לא אני כי הכל, לגלות לי [וקשה
ביניה ויש גדולה, כ כל הוא הביזנעס כי אני,
כס בצע ובעד ממש, רציחה על שנחשדי כאלו
בקידושי חז"ל אמרו בחינ ולא ....אפילו יכולי

במשנה בתרא שלפרק שותפו שבטבחי כשר"
וחשעמלק" לידו באות טריפות ספיקי ופירש"י

היכ עד מזה אנו רואי .כא עד ,ומאכיל ממונו על
הטבחי ידי על הבאי מכשולות חז"ל העריכו
חריפה היותר בביטוי לכנות נמנעו שלא עד
הדברי עמלק, של שותפו מקו באיזה שמצינו
הדברי היכ עד חזי פוק ראש שערות מסמרי
חוששי אנו לבד טריפות מספק הלא מגיעי
מדקרות בלשו לגנות חז"ל חששו לא ואעפ"כ
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"כשר שכתבו עד ז"ל רבותינו דעת נח ולא חרב.
יבטח לבל הבאי לדורות להורות "שבטבחי
שהעמדתי מאחר נפשי עלי שלו לומר אד שו

בודא וישר כשר טבח,ידו מתחת מכשול יצא לא י
שאינו דבר ידו מתחת יוציא שלא לחבר וחזקה

.[מתוק

ללמוד אחד כל יוכל שמזה ,קט סיפור [אכתוב
שמי ירא אחד שוחט ידוע: והדבר ,השכל מוסר
בארצות שחיטה לאיזה שהל לי סיפר "ממרוקו"
בנוסח בהמות כמה לעצמו לשחוט רצה כי ,הברית
ששוחט אחד שוחט ש וראה ,מרוקו של ומנהג
השחיטה, בית מקו ולא כלל הסכי בודק ואינו
איננו] גוי, כמו ממש שוחט והשוחט וכו', הסימני
,[גדולה בלורי' ורק ,ופיאות זק לו שאי מדבר
,המקו בפני שהיה זק ע אחד לשוחט שאלתי
הלא הזה? השוחט ע הול מה האמת לי תגיד
,מאמי איננו ?שחיטה זה ,כלו עושה אינו הוא

?כא רואה שאני מה

מה ל ואספר :עצמ תרגיע השוחט לי ענה
הברית. בארצות נמצא אתה ראשית .הול
פיילוט לקח כא השחיטה בית של הבית הבעל ב.
להיות רוצה א אותו ושאל ,על אל מטוס שנהג
מה לו לעשות יכול א טוב, מחיר לו וישל שוחט
למד לא הזה הנהג ,הסכי המטוס והנהג .שרוצה
אינו הוא עברי, לא ואפילו דעה יורה לא פע א
,'וכו תפילי מניח לא שבת שומר לא ,כלו יודע
,הבהמות את ולהרוג לשחוט הוא שלו העבודה
אותי שולח הבית הבעל אז בא, המכשיר הרב וא
זהו ,מבי אתה ,הזמ כל הול זה וכ ,ישחוט שאני

[???שאלות עוד ל היש שהבשראמעריקא. (וידוע

שחיטות מהרבה גרועה שיותר ישנ הקדושה בארצינו

פה שהול מה קצת לדעת שרוצה ומי ,לאר מחו שבאי

לו, שיתוודע עד היטב היטב יחקור ,הקדושה בארצינו

חצי להכניס כשרוצה מסחר בעניני שמברר כמו בדיוק

וכדומה) דולר, מליו.

מה הקטעי כל את רק תקחו א עצה: עוד
הקדושה בארצינו כא בעיתוני שכתוב
אי ישראל בני לאחינו להראות זה, את ותתדפיסו
טריפות באכילת ביומו יו דבר נכשלי שאחנחנו
כי השחיטה, בעניני אותנו שיעורר מי ואי ,ונבילות
הראשי הבית הבעל הוא העמלק "מ "הסמ כא
כמו מטומטמי כולנו כי הוא הסוד ואולי זה, על
מר שכתב וכמו ,ב ונטמאת בתורה שכתוב
קודש מקרא על שמיני בפרשת זי"ע הח"ס רבנו
ולא השור השר בכל נפשותיכ את תשקצו אל
אלקיכ 'ה אני כי ,ב ונטמאת בה תטמאו
ולא אני קדוש כי קדושי והיית והתקדשת
יאמר, וז"ל: וגו'. השר בכל נפשותיכ את תטמאו
זוהמת מקבל ואינה ,ממעל אלוקי חלק הנשמה כי
ולמאכל לה מה כי ,מתועבי מאכלי חלאת
מ 'ה מאת אוירי רוחני עצ והיא המתועב
המאכלי ידי על מתטמט הגו א ,השמי
יעכר כי ,המושכלות עוד לקבל יכול ואינו ההמה
.טומאה במקו קדושה דברי יכנסו ולא מוחו
הנפש מקבלת אזי ,עצמו מקדש כשאד אמנ
ומצא קדוש אלקי חלק היא כי ,זה ידי על זכזו
בכל נפשותיכ תשקצו אל וזהו מינו, את מי
בשרצי כח אי ,בה תטמאו ולא השור השר
,ב ונטמאת רק ,עליונה נפשכ ולטמא לשק

ה' אני כי ,הנשמה ולא ב מתטמטמי את
והיית והתקדשת לכ ,חלקו והיא אלקיכ
כי קדושי תהיו עצמכ תקדשו א קדושי
את תטמאו ולא אבל מינו את מי ומצא אני קדוש

וק"ל. כנ"ל דייקא נפשותיכ

השוחטי לבדיקת מכו שתארגנו ה.
הש בעזרת ואז השחיטה, וכשרות והמשגיחי
גדול זכות לכ ואי ישראל, על שלו יהיה יתבר

.מזה יותר

וקצת לתשובה לזכות זכות קצת לי שיהיה כדי
האכלתי לבי שלדאבו הרבי עונותי כל על כפרה
בני מאחינו אלפי כ כל חבירי] כל ע [ביחד
רבני של בהכשירו ,ממש וטריפות נבילות ישראל

בישראל. מופלגי

במכשולות שהול מה קצת לכ לספר אתחיל
השחיטה כשרות יסוד שהוא הסכיני בדיקת
הסכי וא "צויתי כאשר וזבחת" בתורה ככתוב
כשרה, אינה השחיטה אז וכהלכה כדת כשר אינו
וישוב שמי יראת הרבה צרי הסכי לבדיקת כי
י"ח סימ חדשה בשמלה שכתוב כמו הדעת
,הסכי לבדיקת ויר"ש הדעת ישוב צרי "הרבה
ולא ושלש פעמי אד יבדוק כי תראה הלא
לבו הכי כי ימצאנה, ואח"כ דקה בפגימה ירגיש
הלב. כוונת כפי המישוש חוש ובחינת ,באחרונה
יונה לרבינו תשובה שערי בספר מובא זה וכל
מ רבי כי שערורי' במקצת ראינו ועוד :וז"ל
ירא איננו ואשר חטא, מיראת לב רחקו המומחי

ה בבדיקת לדקדק יבי לא לכוילבו צרי כי סכי
יבדוק כי תראה הלא בבדיקתו מאד במאד לבו את
דקה בפגימה ירגיש ולא ושלש פעמיי אד
ובחינת ,באחרונה לבו הכי כי ימצאנה כ ולאחר
גבר יפשע כי מלבד ,הלב כונת כפי המישוש חוש
,וצדדי דרכי ויתר הסימני בבדיקת יראה מבלי

עכ"ל. ,ודי דת יודעי כל לפני נגלות בהגלות

מתינות על בכלל לחשוב מקו היו יש ואיפו
,אחת פע רק ושלוש פעמי לא הסכי ולבדוק

.הפרנסה יראת יש שמי היראת ובמקו

הנרצה כשיעור שמי יראת ביה דלית ושוחט
דמי דמעשיה השט של וריע אח נעשה כנ"ל,

דאחז"ל פ"א.)לגמרי ב"ב)יורד השט של טכסיסו
הוא וכ ,נשמה ונוטל יורד ומקטרג, עולה ,ומסית
לחטוא הע מסית קוד וריק, קל בשוחט
אחר פירוש מקטרג, כ ואחר פיגולו, בשר באכילת
קרוביו מקב מקטרג אז בעונו, נתפס כשכבר כ
,נגדו הקמי ע מחלוקת לעשות ורעיו ידידיו
בידו עלה כבר פירוש ,נשמה נוטל כ ואחר
בלי הרמיה מלאכתו ועושה מפריעיו כל להשתיק
לשאול ומוריד הקהל נשמת נוטל מפריע

רח"ל. תחתית

לשחוט, שהתחלתי שנה מארבעי יותר לפני
שסכי ידוע כי ,גדולות בעיות להשוחטי היו
כששוחטי ובפרט ,קט דבר מכל נפג השחיטה
אבד הסכי אז ,במפרקת נוגע והסכי עמוק
מלאכת וכשלמדתי .הסכי לבדוק וצריכי חזקתו,
סדר אותי ולמדו ,זקני שוחטי אצל השחיטה
לא השוחטי חבירי כ וג אותי למדו השחיטה
נפג אז [כי ,העו של במפרקתו הסכי ע לנגוע

.וכשר טוב סכי לנו יהיה וכ [הסכי


