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עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יורק 
וברחבי ארצות הברית וקנדה

משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז
מאתי הצעיר באלפי ישראל
שלום יהודא גראס

רב דקהל מגן שאול ור"מ בכולל בית ישעי’ "מכון להוראות בשחיטות ובדיקות"
פה ברוקלין יע"א שנת תשמ"ב לפ"ק

נדפס מחדש ע"י חברי הכולל פה ברוקלין נוא יארק
שנת תשמ"ז לפ"ק

תורגם מאידיש ללשון הקודש ע"י פרץ רחלזון

מבוא

בתחו לנעשה מסביב מזכרונותי חלק מביא אני זה בקונטרס
ראיתי עיני שבמו ,אחרי ומקומות יורק בניו השחיטה מצב
שני 10מ למעלה במש כשהייתי ,ש הנעשה את וחשתי
ובהמות לעופות החרדיות מהמשחטות בהרבה ובודק שוחט
זה קונטרס ביותר". הטובי" הכשרות מערכות תחת שהתנהלו
קברות על להשתטח כשנסעתי דומעות בעיני כתבתי
על כתבתי בספר תקרא אשר את והונגריה. ברומניה הצדיקי

יותר. עוד להרחיב זמ לי היה לא ולצערי ,הזכרו פי

אשר כל את לזכור בכדי לעצמי בעיקר כתבתי זה קונטרס
את כשהראיתי ,אבל .זה בתחו שעסקתי השני באות קרה

ומכובדי ידועי לרבני חכמיהקונטרס תלמידי למספר וכ)

(ידועיולהפיצו הקונטרס את להדפיס חייב שאני לי העירו
הגענו מצב לאיזו יידעו אחרי שג מנת על ,עול לדראו
אלפי עשרות ביומו יו מדי שמכשילי ואי ,זה בתחו
רבני החרדית היהדות של ומשנה מסלתה חרדי יהודי

וטריפות נבילות באכילת וכו' חכמי תלמידי "ואדמורי
את מדפיס אני לכ התדרדרנו. מצב לאיזה ולהתבונ רח"ל,
את לדעת ורוצי המחפשי אלו כל בשביל הזה הקונטרס

.האמת

את להמשי וכח בריאות לי ית ת"שהשי תפילה והנני
.אמ ובשלימות בהרחבה שוב ולהדפיסו שלפניכ החיבור

המטבחיי ובתי השוחטי שמות את השמטנו זה בקונטרס
מוזכרי כשחלק ,שמ בהעל זה בקונטרס נזכרי "שובי 30 בער)

(פעמי וכמה אוכמה ריח את להבאיש חלילה אינו כוונתי כי ,
את ולחשו לגלות רק היא הכוונה ,ולבזות לרודפ

,השחיטות בכל השוררת וההפקרות השערוריההפקרות (אותה

חלב הניקור בפרשת מובהקי רבני דר האחרונות בשני שנתגלתה

(וד,ישראל בכלל הרבי לאסונות הישיר הגור שזהו
פע כשבכל ליהדות, הקשור בכל והקרירות המוח ולטמטו

.אשמה כל ללא נפשות נופלות



כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.

הכשרות בישראל
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הקדמה

שניםא. עשר  תשל "ז)במשך  - השחיטות (תשכ"ז בכל הסתובבתי
בספרי. לקמן  שתקראו מה כל את ראיתי  ולצערי המהודרות ,

ב"עולם ב. ראיתי אשר  את פעמים הרבה סיפרתי זמן  אותו  במשך
אותם  רואה  אני  כאילו  בזכרוני חרותים הדברים ולכן  השחיטה "

לפני. היום

המשכתי ג . השחיטה, את כליל עזבתי תשל"ז  שמשנת אף  על
עם  מתמיד  קשר  שמרתי ולכן השחיטה, מערכת על  בפיקוח
וקנדה, מארה "ב האיטליזים ובעלי משגיחים, בודקים, השוחטים,
דבר " שה"בעל  להיווכח  הזדמנות לי היתה ישראל, ארץ אירופה ,
נטוי' ידו  ועוד שלנו  הדור את גם שכח  לא לשחיטה נשתתף שתמיד

ירחם. ד'

איום נוכחתי הוא המצב  שנעשו , התיקונים מספר  שלמרות  לדעת
הקונטרס . בסוף שכתבתי במה שתווכחו כפי ונורא,

ושלמים ד. יראים ליהודים במיוחד כתבתי הזה  הקונטרס את
על לוותר  ומוכנים שמים  כבוד  למען  האמת את  לדעת  הרוצים
האומרים  אלו כמו  ולא המרה, האמת  מה כשיווכחו הבשר  חתיכת
על אוכלים אנו טריפה , הבשר  האם שם, נעשה  מה לי איכפת  "מה
לא  באיה "כל בכלל הינם הללו המכשירים", הרבנים של חשבונם 

ישובון "...

אחדה . לכל וחשוב נחוץ  שהוא הספר של  הסיכום את נא  קרא
לדעת.

סיכום 

זה א. כמו  חכם  אין  הנסיון " כבעל חכם "אין כותב: עקידה  הבעל
כל את ומקיפה ויציב אמת  היא  זו אימרה הנושא, את  שחי
שהוא  במה נפ"מ ואין  מסויים, נושא  שחי אדם  כל החיים. מכלול
מישהו אם  אופה , או  טבח , תפרן , מלמד , או סופר, הוא  אם עוסק,
אתה  לו ישיב הוא  לעשות, יותר טוב  שכך לו  ויאמר  עצה לו  יתן 
ומכירו . הנושא את חי אני שונה, המציאות אך  בתאוריה, צודק אולי

את ב. לו  שהיה  מי ומליחה, ניקור, בדיקה, שחיטה, הוא, הנמשל
את  קורא כשהוא שם, הולך מה ויודע בהם , והתנסה ההזדמנות
לפעול צריך איך להסביר ומנסים הכותבים אלו  כל של  התאוריות 
ה "בעל של רצונות  אלו  בעלמא , דברים אלו  כי יבין , שם ולעשות
והתנסה  שם שהיה מי רק כי האנשים, את להכשיל  הרוצה דבר "
הוי", הכי דעובדא "גופא  כי ולציין  לדעת  יכול  הוא רק בעובדות,

בקונטרס . שציינתי כפי שם קורה  ואכן

עלג . עובדות ומתפרסמים נודעים שמים , רחמי ברוב לזמן  מזמן 
מקולקלים  במקומות  ונתפסים  ה' את יראים שאינם שוחטים,

בב שהם איסורים על עלועוברים  נודע  וגם  יעבור", ואל  "יהרג חינת 
בכדי  וכיוצא, חלב  איסור  כמו  הצבור את המזעזעים רבים מכשולות
הרע היצר  וכי כ "כ , ירוד הבשר  שמצב לראות  הרוצים לאלו להוכיח

להאמין . חייבים שמספרים מה שכל שם, חזק כך  כל

בתחום ד. שקרה מה על יודע ספר הפותח  תורה  בן  שכל  למרות
כאן נביא  ולאחריה, השחיטה בעת  היו  מכשולות ואלו  בעבר, זה

המצב , על  והעידו  בארה"ב שחיו וצדיקים  גאונים  של  ציטטות כמה 
בתקופתנו . לנהוג איך והורו 

דברי ה . לכשרות" ב"מדריך כותב זצוק"ל  מסאטמאר  האדמו"ר
ה ': או ' י' דף יואל 

1 השמטה

ממש בכדי וטרור לחץ  מאחורי עומדים ששוחטים  קורה איך להבין
יואל " ה"דברי כותב מה להלן  ראה הקצבים , או'של ל "ד (סי'

ב ': או' ח' דף לכשרות" "מדריך ד'

2 השמטה

ראשוו. את תוחב דבר " שה"בעל הוא שהבאתי מה מכל  המסקנה
לחוד: השחיטה של פעולה  בכל

תמיד1. נמצא מקבל , שהוא  הגבוהה  המשכורת בגלל השוחט 
שוחט הוא ולכן  הקצב, שלו  הבית מהבעל  מתמיד ופחד בלחץ
כשמגיעים  מיד נוראה בעייפות לעבוד נאלץ הוא רבה, במהירות
שלא  מות פחד ומפחדים רבות , שעות בת  ארוכה נסיעה לאחר 

עופות. להטריף

עיניו ,2. את להסוות  מצליח דבר " ה"בעל  דבר, עושה  אינו המשגיח 
פשוט עובד הבית  הבעל לוקח  הצבור עין  את להסוות  ובכדי

"משגיח" התואר  את לו  ששם ונותנים זה הוא המשגיח  הבהמות (בשחיטת

(בלומבעס) התויות תפקידאת לו שיש  מישהו  זה  ובעופות הבהמות, על 
תפקידו שכל משגיח  מינתה ידועה השגחה  האחרון  ובזמן פעיל),

סכינים. לבדוק רק  הוא

ככל3. משתדל הוא  רבים מליונים לעשות רצונו בשל הקצב
והבודקים  השוחטים נאלצים ולכן  בהוצאות, לצמצם  האפשר

כפולה. עבודה  לעשןת  נאלצים והם  לכוחותם , מעל לעבוד 

שעובדהבעל מי על  ולפקח  לשמור  תפקידו  שכל מנהל ממנה הבית
אלו על ובמיוחד  טריפות , מדי יותר שעושה  ומי מדי, לאט
ולבדוק הדעת  וישוב במתינות  לשחוט  השוחטים את לעורר  שמנסים

הסכינים. את  יותר 

כשריהודים בית  להקים המבקשים ושלמים , יראים יקרים
ואלו מאוד, גדולות הן  השחיטה שנסיונות תדעו בישראל,

צדקנו משיח של לביאתו  עד הצדיק יעמדו  להגאון  גילה צדיק  שאותו (כפי

זצוק"ל ) קאלאמייער הלל  מונחר ' כשר  בבשר  להשתמש המפתח  ,
בידכם.

נגדדעו למעוררים נשמעים  תמיד  שאתם  וכחכם  בזכותכם רק כי
משחיטת  נזהרים וכן  אותן , מלאכול  ונזהרים  הבהמה  בשר
הם  כך בכיסם, והקצבים האיטליזים בעלי חשים זאת שאת העופות,
על העולה ככל לעשות אפשר  ואי הפקר אינו שהעולם נזכירים
ששוחטים  במקומות לפחות  תיקונים להכניס אותם  ויחייב רוחם,

המהודרת. השחיטה  למען  שם 

אינומעולם  שהצבור  מאוד, חבל רחוקים, אנחנו עדיין  התיקון
לעשות  נצליח  פעם שאי סיכוי יש  כך  רק כי יותר , תובע
שעות  היושבים  את לגייס מצליח  דבר  שהבעל חבל זה . בתחום  סדר 
לפעולה  סיכוי כל מכשיל והוא התפילה , בעת והמשוחחים  במקוה,

ממש. של 




