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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 ב

הדברימעשה ב ,מגארלי ברו ר' מהרה"ק נורא
קדוש, מפה ששמעתי ,הרה"ק(מחותני)חיי

זצ"ל: מקלויזנבורג

ה"מדרבשנת את שהוצאתי לפני תשל"ו,
לגלות התחלתי ששמה ,14 מספר לכשרות"
החרדית השחיטה אצל שמתחולל מה בפרהסיא
כל ע כמעט שני הרבה ששוחחתי אחרי ביותר,
אצל לתק שיראו ,הרבני מהתאחדות הרבני
מקלויזנבורג שהרב שמעתי ,שצרי מה השחיטה

לכ(שליט"א) שחיטה, בעניני גדול מומחה הוא זצ"ל
זה. בנדו מומחה אחד, בנש"ק ע אליו הלכתי

ענינו:כשנכנסנו משאלתנו? מה אותנו שאל אליו
מצב אודות דעתו חוות לשמוע באנו
אצל בזה שנעשי המחפירי והמעשי הכשרות

כלומר. ביותר החרדית השחיטה

נמצאיהרב תשל"ו בשנת א" כדרכו: הגיב
שמאכילי לה שכואב אברכי שני עוד
כבר המשיח הרי וטריפות, נבילות ישראל לכלל

לבוא... יכול

שוחחנוהתחלתי השחיטה. בתהלי מהנעשה לספר
העוסקי שוני ותשובות שאלות אודות
לרב היה נהיר .רבי דורות במש שונות בשחיטות
,שוני מאורעות המביאי שו"ת ספרי עשרות
לי. מוכרי היו מה הרוב שחיטה. בעניני מכשולי

הרבמסרתי שחיטה. בעניני עובדות הרבה להרב
שלושי כבר זה באומרו: אחרי פיגר לא

וטריפות. נבילות פה שאוכלי מתריע שאני שנה

בעיירתיהרב אש, של המבול לפני :הוסי
,ביו פעמי שלוש ר הייתי קלוזנבורג,
בעת השוחטי שמה עושי מה יודע מי שפחד מפני

.עמה נמצא אינו שהוא

כ,הוא עשה זצ"ל סופר החת הקדוש שג הדגיש,
בתשובתו כותב שהוא י"ח)כפי סימ שהיה(יו"ד ,

.המטבחיי לבית ביו פעמי כמה בעצמו הול
שאנו אי וכמה כמה אחת על :סיי מקלוזנבורג הרב

"התבגר" דבר שהבעל מפני בדורנו, להזהר צריכי
ונבילות טריפות להאכיל אי אופני יותר ויודע

בהרחבה. ישראל ע להמו

סיפורתו לכ אספר הרב, אלינו אומר דבור כדי
בערלי הבירה בעיר המאורע בעת אז שנוכחתי

העובדא: בעל את עיני במו וראיתי

רבייירהבע בש יהודי חיה גארלישוחט .ימיש
שקבל היחידי ,מרבי שמי ירא היה הוא

מגארלי הגה"ק מזקני לשחיטה "קבלה"הרב זי"ע. 
שזו ,לשחיטה קבלה למישהו נת זקני א :הוסי
שנת והאחרונה, הראשונה ,היחידה הקבלה היתה
לתאר יכולי כבר את חייו, ימי כל במש זקני

.הזה השוחט נראה היה אי לעצמכ

מגארליר' הגה"ק של הפרטי השוחט היה ימיש
משחיטת רק אוכל שזקני שנודע מיד כמוב זי"ע.
רק לאכול דקדקו צאנז חסידי כל ממילא ימיש, ר'

ימיש. ר' משחיטת

לאכולבעיר שרצו צאנז מחסידי הרבה גרו בערלי
לה עלה הדבר אבל ימיש. ר' משחיטת רק
ואי ,אליה הגיע שהבשר עד גדולי בקשיי
אז היו לא עדיי כי יתקלקל, שלא זאת להחזיק

.ארו לזמ זאת להחזיק הקירור אמצעי

אתלכ להביא אי עצה גארליצאנז חסידי טיכסו
.לבערלי ימיש ר' מגארלי השוחט

מצבבאותו מחמת אחד, ששוחט ,בבערלי אירע זמ
ניצלו החסידי מלשחוט. ידו מש בריאותו,
שיקבל ,המטבחיי בית לבעל והציעו זו הזדמנות
כשוחט ,מגארלי ימיש ר' המפורס השוחט את
וממילא המדינות בכל הול הטוב שמו כי ,בבערלי

המקומות. בכל בשר הרבה למכור יוכלו

שיבואהבעלבית ימיש לר' שלחו ומיד לזה נתרצה
בהזדמנות ,תיכ הוא אכ .לבערלי
לסדר כול מיד נתוועדו בואו ע בא. הראשונה
הוביל האסיפה גמר ע .האחרו הפרט עד הדברי
שיראה השחיטה, לבית ימיש ר' את הבעלבית
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להוסי לו שיש ומה הדבר נראה אי בעצמו
וכו'. בתיקונו

בשרבית שסיפק ,ממדי גדול היה המטבחיי
השוחט רכבת. קרונות ידי על מקומות להרבה
שתהלי וראה שמה מהנעשה התבונ ימיש ר'
עצמו התנה לכ מהר, מדי יותר הוא השחיטה
שהוא כפי באופ רק לשחוט יכול שאינו בפירוש,

מיד. לזה הסכי הבית בעל ,בגארלי רגיל

הממשלהאחר ומטע היות השוחט, עורר כ
בפה, ולא במנפח דוקא הריאות לנפח הנהיגו
יכולי שבמנפח כמוב השוחט, חולי חשש מחמת
לגרו יכול זה ולפעמי ומהר, חזק יותר לנפח
הריאות ינפחו שבדווקא רצה לכ ,תתפוצ שהריאה
שהרופאי הג הבעלבית, הסכי לזה ג בפה. רק
השוחט שכירות בנדו ג לזה. התנגדו הווטרינארי
ר' קיבל זה ובאופ ביותר, הגונה שכירות לו הבטיחו

ב שוחט להיות עליו בערלי.ימיש

שבעהוסכ בשעה לטובה, הבא שלישי שביו
בשעה לשחוט ימיש ר' יתחיל בבוקר

ומוצלחת. טובה

עוברתביו איננו. השוחט המיועדת בשעה השלישי
כל איננו. השוחט ועדיי שעה ועוד שעה עוד
הכ עמדו ,נכרי מאות פועליו, על ,המטבחייבית
איננו. הוא עדיי אבל פעולתו, יתחיל שהשוחט לרגע

הכלבעל עומד פה עצות, אובד היה כבר המטבחיי
גדול. הפסד לו גור וזה איננו, והשוחט הכ
איחר רק הא קרה, מה לברר השוחט לבית נסע מיד

רציני. יותר משהו ח"ו או לקו

אליובהגיע פונה הוא השוחט, לבית הבעלבית
עומד המפעל כל כזאת! היתכ במרירות:
על כזה אדיר מפעל לעכב יכולי ואי לקראתו הכ

פועליו? מאות

בעלביתהשוחט באומרו: הבעלבית לפני מתנצל
קמתי קרה? מה יודעי לא את יקר,
השחיטה. התחלת לזמ מוכ שהיה בבוקר, השכ
הימנית שידי מרגיש אני עיני פתיחת ע א
שו לי אי בה, הרגשה שו לי אי לגמרי, משותקת

קרה. מה מושג

לביתבעל השוחט ימיש ר' את מיד לקח המטבחיי
הכי המומחי והזעיק באיזור גדול הכי החולי
מקרוב גדולי מומחי הזעיק ג זה, בשדה גדולי

.לכלו אצלו אז נחשב לא כס ומרחוק,

בדיקותהרופאי ועשו השוחט, יד את בדקו
השוחט שיד כ אחר וקבעו מיוחדות
חייו להציל כדי להרקיב; ומתחילה מורעלת
אי אחרת הימנית, היד כל את להוריד מוכרחי

לחייו. תקוה

הרופאיהשוחט בעצת לשמוע רוצה לא ימיש ר'
שו לעשות לא דעתו על בתכיפות ועומד

מאליו. יתרפא זה שבעהי"ת מקווה הוא פעולה,

במשככה החולי בבית ימיש ר' השוחט נשאר
אותו ביקרו הזמ כל במש שבועות. שלוש

לעזור ביכולת שאי הרופאי משראו העיר, אנשי
הביתה. אותו שלחו להשוחט,

השוחטבכל ,שוני העיר אנשי אותו ביקרו ויו יו
על הבליג א אתו, שקרה ממה מאוד עצוב היה
כל קיבל הוא שבלבו. מה למבקריו סיפר ולא יגונו
אותו, בקרו העיר ילדי ג יפות, פני בספר אד
שבועות. כמה עברו וככה שלימה, רפואה לו ואיחלו

ביוהשכ בבוקר ימיש ר' ק אחד בהיר שלישי
אותו כששאלו ,כמקד מכונה על ידו והנה

מספר: הוא קרה? מה ימיש ר' מבקריו:

שלישיבאמצע יו אותו שקמתי לפני הלילה
מורי בחלו אלי נתגלה לשחוט, להתחיל

ר' גארליצערורבי ושאלי:ברו

שוחט להיות עלי קבלת "ימיש!
עניתי: "!?בבערלי

שוחט להיות עלי קבלתי רבי. ,כא ,כא
אופ באיזה והתקנות הפרטי כל עמ התניתי

."!כא אשחוט אני

הלאה:הצדיק שואלו נ"ע מגארלי

תנאי כל שיקוימו שאפילו ימיש, אתה, "היודע
בעל ימכור זאת בכל טוב, הכי צד על ותקנותי
א שאתה בשר מלאי רכבת קרונות המטבחיי
אלי הקדושה ידו פושט הרבי שחטת?!" לא פע
מאוד חזקות לב בפעימות מתעורר אני ,ונעל

לגמרי. משותקת שידי ומרגיש

ומספר:ר' ממשי ימיש

מגארלי"הלילה ורבי מורי את בחלומי שוב ראיתי
אותי: ושואל זי"ע

שוחט להיות רוצה עוד אתה הא "ימיש,
השבתי: ."!?בבערלי

הרבי פה. שוחט להיות יותר רוצה לא אני "רבי,
משגה עושה שאני ידעתי לא לי, יסלח
רחמי שיעורר מר, בבכי פרצתי זו, בהסכמתי
."הראשו לאיתנה תשוב שידי מרומי בשמי עלי

ואומר: אלי הקדושה ידו פושט ורבי מורי

מיד מעיני. ונעל בריא" היה כ א"
.כמקד וידי התעוררתי

מקלויזנבורגכ"ק אדמו"ר מר:סיי זצ"ל

בעיני בזמני, קרה זה ,יקרי בני את רואי"
ע כ ואחר המשותקת, היד ע השוחט ראיתי
חיי עדי נמצאי עוד .כמקד הבריאה היד
ע בשכנות שגרו מחמת המאורע, שזוכרי רבי

הנ"ל. השוחט ימיש ר'

המשי:הרבי מקלוזנבורג

כאלו צדיקי היו לוקחי איפה שאפילו,א"אבל
רבות אחרי היה זה כי ושקט, נח לא האמת בעול
לבוא הכח בו היה זאת בכל ,מפטירתו בשני
ממנו שקיבל השוחט על להשגיח ,הזה לעול
יהודי גדול שציבור ו"ח גור יהיה שלא קבלה

וטריפות נבלות יאכלו חרדי."



א(שמביאי שו"ת ספרי עשרות על עברנו הדברי בתו
הכשרות נגד דבר בעל מעשה הצליח ודור דור שבכל אי
חיי דברי בשו"ת כמבואר ,כהוג תהיה שלא והשחיטה

ימיש מר' המעשה אז לנו [וסיפר ועוד. 'ז סימ דעה יורה
זי"ע, גארליצער ברו ר' הרה"ק זקינו של השוחט שו"ב,

.[סבא ישראל בספר כ"אח נדפס הזאת המעשה הנ"ל,

ואמר: הלב בחמימות מאתנו נפרד מקלוזנבורג הרבי

צדק הגואל וישלח השי"ת עלינו שירח"
בימינו". במהרה

קאסטיהרבי בעשרות זה בנדו לעורר הוסי
שלו. בדרשות

והתעוררותברכתו חיות בנו הכניסה צדיק אותו של
מלחמה ולערו הקורה, בעובי ליכנס חדשה
זה על שנוס ,הקצבי השוחטי נגד כבידה
מי כל להרוג מוכני רח"ל, טריפות שמאכילי

.נגד שיעמוד

שוחטיידוע חמשה אודות הנורא הסיפור
אחת בבת חיי ששבקו כשר" מ"עמפאייער
,במכונית פגעה כשמשאית טרגית, בתאונה
,46 סטריט ,14 עווניו יעקב בבית התקיי ההספד

פארק.באר א

שזההרב ואמר בדרשתו שאג שליט"א, מדעברעצי
ש ,משמי חיי,אות שבקו השוחטי חמשת

ואמר שחיטה, הלכות בחמשת נזהרי שאי זה בגלל
הגדולות מהשחיטות שאכל שמי בוכי בקול
1000 וכ 900 בשעה אחד שוחט ש ששוחטי
את להכשיר צרי וכ ,כליו את שיכשיר עופות,
מאוד בכו הנוכחי כל הבשר, את שאכל הבט

הדרשה את .כששמעו

מהאנשילאחר מקצת ש נשארו הדרשה גמר
שאלות כמה מהאלמי האדמו"ר את לשאול
בנוגע וכ עופות לאכילת בנוגע הלאה לעשות מה

להבא. יכשלו שלא כדי ,מאכלי לשאר

כמהבתו מהאלמי האדמו"ר לה סיפר הדברי
:מעניני דברי

כמהא. ע אסיפות כמה לו היה האחרו בחודש
מה ביקש והאדמו"ר ,חיי ששבקו מהשוחטי
לשחוט רוצי שאינ יחליטו יחד השוחטי שכל

.לשעה עופות 600מ יותר

אות שינשלו מפחדי שה לו אמרו השוחטי
את יפסידו וא יצליחו, לא ודאי ה מהפרנסה,

פרנסה? לה יהיה מאי אז יעשו מה פרנסת

מהרב תמיכה לה היה לא אבל רצו, באמת ה
אפשר ואי שאסור לו לומר שיוכלו המכשיר
לשעה, עופות של גדולה כמות כזה לשחוט
בדורנו כי ,לתק אינטרס לו יהיה המכשיר ושהרב
שזה היו יגיד אחד רב א המכשירי הרבני

המכשיר והרב שמותר, ויאמר אחר יקחו אסור
מזה. פוחד בעצמו

.בלה שיספר אמר מהאלמי האדמו"ר
האדמו"ר מהגה"צ ששמע נורא סיפור

זי"ע. מקלויזנבורג

לכשרות מדרי את שהוצאתי לפני תשל"ו, בשנת
הגדולי הסודות את גיליתי שש ,14 מספר
שדיברתי לאחר השחיטה, בבתי שמתרחשי
שיראו ,הרבני מהתאחדות הרבני כל ע כמעט
מקלויזנבורג שהרב שמעתי השחיטה, את לתק
ע אליו הלכתי שחיטה, בעניני גדול מומחה הוא
שחיטה. בעניני מומחה היה הוא שג בנש"ק איזה

ימישאחרי מר' העובדא לספר גמר מהאלמי שהרב
קויפמא יוס ר' הרב ש נוכח היה השוחט,
על הכל שהקליט הקאסטות, מוכר שליט"א,
אצלו. לקנותה ויכולי היו עד שקיימת קאסעטא,

אמר:ר' הנ"ל יוס

השוחט ימיש לר' בשכנות גרנו ,ברלי ב אני
את לבקר כשהל ז"ל לאבי נתלויתי הנ"ל.
ז"ל אבי ע הייתי ג .החולי בבית הנ"ל השוחט
לראות זכיתי וכ משותקת, היתה כשידו בביתו,

.המתי תחיית ממש ,כמקד בריאה ידו

המונית,רק שחיטה נקרא מה הרחב לציבור נודע אז
.ע ההמו מבלבל היצר ואי

ומאוריאחר גאוני רבני עשרות יצאו הנ"ל כל
החר ה'ישראל לדבר יעקבדי תולדות (ראה

החילוק) באריכות וישב פ' יוסבדרשותיה והתריעו
ורוחב אור לכל והבקר העופות כשרות אודות
ונורא. איו בטרור הותקפו רבני עשרות ארה"ב.
אשרי נסוגו, ולא בנסיו עמדו האמיתיי הרבני א

ובבא. בזה חלק

(8חשובי ספרי אז הוציא מהאלמי הרב
בזה העניני כל שמבאר שחיטה, בעניני

ראש. בכובד

הנוגע9) כל שו"ת, ספרי מאל מיותר אס הוא
שיכולי ומכשולי והגונה, כשרה לשחיטה
בספר. ופרסמ ביותר, בזה זהירי לא א לאירע
על ספרי ושש שלושי עול לאור הוציא כ כמו

ועוד. וניקור ושחיטה כשרות עניני

הרבאודות של והאמיצות הברוכות פעולותיו
רבני כ אחר יצאו שליט"א, מהאלמי

האמיתי ישראל ומאורי תולדותגאוני בספר (ראה

ההבדל יוס בדרשותיהביניה)ביעקב והרעישו
בארה"ב. בקר והבשר העופות כשרות אודות




לפניב) כי ,החמה ובאור הקדוש בזוהר כתוב ובאמת
רב מהערב ישראל ומנהיגי הרבני רוב יהיו המשיח ביאת

בזוה"ק איתא עוד קכ:)רח"ל. ד יי(ח"ב אינו רב דערב
ואפיקורסי מיני משומדי ומנהו ,"לעכו דנתנס
אור ובספה"ק .כולה התורה שבכל לעבירות משומדי

הרמ"ק)החמה בש נשא 'פ)גויי ה רב הערב וז"ל, כתב
וש .החיצוני נשמת ב)האר"ע ק"כ ד משפטי זוה"ק על)

שכול בישא ערבוביא שה בעמלק 'לה מלחמה ל"וז

רשעי ויש בה נתערב עמלק וזרע באלו אלו נתערבו
מהרסי ישראל פריצי שה מכול נחשבי שה ישראל

יששכר ובבני וכו'. יצאו ממ ומחריבי(אדר חודש (מאמרי

מיני ,יושבי ה בקרבנו אשר רב הערב כתות ,כתב
הדעת עמלק משורש המה ה ,אפיקורסי מוסרי
תראה כאשר דע"ת גימטריא ר"ב ער"ב אחרא דסטרא
וג האפיקורסות, נתרבה בעוה"ר אשר הללו בדורות
עור את לפשוט ישראל על חמס כלי דקיימי אות
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להוסי לו שיש ומה הדבר נראה אי בעצמו
וכו'. בתיקונו

בשרבית שסיפק ,ממדי גדול היה המטבחיי
השוחט רכבת. קרונות ידי על מקומות להרבה
שתהלי וראה שמה מהנעשה התבונ ימיש ר'
עצמו התנה לכ מהר, מדי יותר הוא השחיטה
שהוא כפי באופ רק לשחוט יכול שאינו בפירוש,

מיד. לזה הסכי הבית בעל ,בגארלי רגיל

הממשלהאחר ומטע היות השוחט, עורר כ
בפה, ולא במנפח דוקא הריאות לנפח הנהיגו
יכולי שבמנפח כמוב השוחט, חולי חשש מחמת
לגרו יכול זה ולפעמי ומהר, חזק יותר לנפח
הריאות ינפחו שבדווקא רצה לכ ,תתפוצ שהריאה
שהרופאי הג הבעלבית, הסכי לזה ג בפה. רק
השוחט שכירות בנדו ג לזה. התנגדו הווטרינארי
ר' קיבל זה ובאופ ביותר, הגונה שכירות לו הבטיחו

ב שוחט להיות עליו בערלי.ימיש

שבעהוסכ בשעה לטובה, הבא שלישי שביו
בשעה לשחוט ימיש ר' יתחיל בבוקר

ומוצלחת. טובה

עוברתביו איננו. השוחט המיועדת בשעה השלישי
כל איננו. השוחט ועדיי שעה ועוד שעה עוד
הכ עמדו ,נכרי מאות פועליו, על ,המטבחייבית
איננו. הוא עדיי אבל פעולתו, יתחיל שהשוחט לרגע

הכלבעל עומד פה עצות, אובד היה כבר המטבחיי
גדול. הפסד לו גור וזה איננו, והשוחט הכ
איחר רק הא קרה, מה לברר השוחט לבית נסע מיד

רציני. יותר משהו ח"ו או לקו

אליובהגיע פונה הוא השוחט, לבית הבעלבית
עומד המפעל כל כזאת! היתכ במרירות:
על כזה אדיר מפעל לעכב יכולי ואי לקראתו הכ

פועליו? מאות

בעלביתהשוחט באומרו: הבעלבית לפני מתנצל
קמתי קרה? מה יודעי לא את יקר,
השחיטה. התחלת לזמ מוכ שהיה בבוקר, השכ
הימנית שידי מרגיש אני עיני פתיחת ע א
שו לי אי בה, הרגשה שו לי אי לגמרי, משותקת

קרה. מה מושג

לביתבעל השוחט ימיש ר' את מיד לקח המטבחיי
הכי המומחי והזעיק באיזור גדול הכי החולי
מקרוב גדולי מומחי הזעיק ג זה, בשדה גדולי

.לכלו אצלו אז נחשב לא כס ומרחוק,

בדיקותהרופאי ועשו השוחט, יד את בדקו
השוחט שיד כ אחר וקבעו מיוחדות
חייו להציל כדי להרקיב; ומתחילה מורעלת
אי אחרת הימנית, היד כל את להוריד מוכרחי

לחייו. תקוה

הרופאיהשוחט בעצת לשמוע רוצה לא ימיש ר'
שו לעשות לא דעתו על בתכיפות ועומד

מאליו. יתרפא זה שבעהי"ת מקווה הוא פעולה,

במשככה החולי בבית ימיש ר' השוחט נשאר
אותו ביקרו הזמ כל במש שבועות. שלוש

לעזור ביכולת שאי הרופאי משראו העיר, אנשי
הביתה. אותו שלחו להשוחט,

השוחטבכל ,שוני העיר אנשי אותו ביקרו ויו יו
על הבליג א אתו, שקרה ממה מאוד עצוב היה
כל קיבל הוא שבלבו. מה למבקריו סיפר ולא יגונו
אותו, בקרו העיר ילדי ג יפות, פני בספר אד
שבועות. כמה עברו וככה שלימה, רפואה לו ואיחלו

ביוהשכ בבוקר ימיש ר' ק אחד בהיר שלישי
אותו כששאלו ,כמקד מכונה על ידו והנה

מספר: הוא קרה? מה ימיש ר' מבקריו:

שלישיבאמצע יו אותו שקמתי לפני הלילה
מורי בחלו אלי נתגלה לשחוט, להתחיל

ר' גארליצערורבי ושאלי:ברו

שוחט להיות עלי קבלת "ימיש!
עניתי: "!?בבערלי

שוחט להיות עלי קבלתי רבי. ,כא ,כא
אופ באיזה והתקנות הפרטי כל עמ התניתי

."!כא אשחוט אני

הלאה:הצדיק שואלו נ"ע מגארלי

תנאי כל שיקוימו שאפילו ימיש, אתה, "היודע
בעל ימכור זאת בכל טוב, הכי צד על ותקנותי
א שאתה בשר מלאי רכבת קרונות המטבחיי
אלי הקדושה ידו פושט הרבי שחטת?!" לא פע
מאוד חזקות לב בפעימות מתעורר אני ,ונעל

לגמרי. משותקת שידי ומרגיש

ומספר:ר' ממשי ימיש

מגארלי"הלילה ורבי מורי את בחלומי שוב ראיתי
אותי: ושואל זי"ע

שוחט להיות רוצה עוד אתה הא "ימיש,
השבתי: ."!?בבערלי

הרבי פה. שוחט להיות יותר רוצה לא אני "רבי,
משגה עושה שאני ידעתי לא לי, יסלח
רחמי שיעורר מר, בבכי פרצתי זו, בהסכמתי
."הראשו לאיתנה תשוב שידי מרומי בשמי עלי

ואומר: אלי הקדושה ידו פושט ורבי מורי

מיד מעיני. ונעל בריא" היה כ א"
.כמקד וידי התעוררתי

מקלויזנבורגכ"ק אדמו"ר מר:סיי זצ"ל

בעיני בזמני, קרה זה ,יקרי בני את רואי"
ע כ ואחר המשותקת, היד ע השוחט ראיתי
חיי עדי נמצאי עוד .כמקד הבריאה היד
ע בשכנות שגרו מחמת המאורע, שזוכרי רבי

הנ"ל. השוחט ימיש ר'

המשי:הרבי מקלוזנבורג

כאלו צדיקי היו לוקחי איפה שאפילו,א"אבל
רבות אחרי היה זה כי ושקט, נח לא האמת בעול
לבוא הכח בו היה זאת בכל ,מפטירתו בשני
ממנו שקיבל השוחט על להשגיח ,הזה לעול
יהודי גדול שציבור ו"ח גור יהיה שלא קבלה

וטריפות נבלות יאכלו חרדי."



א(שמביאי שו"ת ספרי עשרות על עברנו הדברי בתו
הכשרות נגד דבר בעל מעשה הצליח ודור דור שבכל אי
חיי דברי בשו"ת כמבואר ,כהוג תהיה שלא והשחיטה

ימיש מר' המעשה אז לנו [וסיפר ועוד. 'ז סימ דעה יורה
זי"ע, גארליצער ברו ר' הרה"ק זקינו של השוחט שו"ב,

.[סבא ישראל בספר כ"אח נדפס הזאת המעשה הנ"ל,

ואמר: הלב בחמימות מאתנו נפרד מקלוזנבורג הרבי

צדק הגואל וישלח השי"ת עלינו שירח"
בימינו". במהרה

קאסטיהרבי בעשרות זה בנדו לעורר הוסי
שלו. בדרשות

והתעוררותברכתו חיות בנו הכניסה צדיק אותו של
מלחמה ולערו הקורה, בעובי ליכנס חדשה
זה על שנוס ,הקצבי השוחטי נגד כבידה
מי כל להרוג מוכני רח"ל, טריפות שמאכילי

.נגד שיעמוד

שוחטיידוע חמשה אודות הנורא הסיפור
אחת בבת חיי ששבקו כשר" מ"עמפאייער
,במכונית פגעה כשמשאית טרגית, בתאונה
,46 סטריט ,14 עווניו יעקב בבית התקיי ההספד

פארק.באר א

שזההרב ואמר בדרשתו שאג שליט"א, מדעברעצי
ש ,משמי חיי,אות שבקו השוחטי חמשת

ואמר שחיטה, הלכות בחמשת נזהרי שאי זה בגלל
הגדולות מהשחיטות שאכל שמי בוכי בקול
1000 וכ 900 בשעה אחד שוחט ש ששוחטי
את להכשיר צרי וכ ,כליו את שיכשיר עופות,
מאוד בכו הנוכחי כל הבשר, את שאכל הבט

הדרשה את .כששמעו

מהאנשילאחר מקצת ש נשארו הדרשה גמר
שאלות כמה מהאלמי האדמו"ר את לשאול
בנוגע וכ עופות לאכילת בנוגע הלאה לעשות מה

להבא. יכשלו שלא כדי ,מאכלי לשאר

כמהבתו מהאלמי האדמו"ר לה סיפר הדברי
:מעניני דברי

כמהא. ע אסיפות כמה לו היה האחרו בחודש
מה ביקש והאדמו"ר ,חיי ששבקו מהשוחטי
לשחוט רוצי שאינ יחליטו יחד השוחטי שכל

.לשעה עופות 600מ יותר

אות שינשלו מפחדי שה לו אמרו השוחטי
את יפסידו וא יצליחו, לא ודאי ה מהפרנסה,

פרנסה? לה יהיה מאי אז יעשו מה פרנסת

מהרב תמיכה לה היה לא אבל רצו, באמת ה
אפשר ואי שאסור לו לומר שיוכלו המכשיר
לשעה, עופות של גדולה כמות כזה לשחוט
בדורנו כי ,לתק אינטרס לו יהיה המכשיר ושהרב
שזה היו יגיד אחד רב א המכשירי הרבני

המכשיר והרב שמותר, ויאמר אחר יקחו אסור
מזה. פוחד בעצמו

.בלה שיספר אמר מהאלמי האדמו"ר
האדמו"ר מהגה"צ ששמע נורא סיפור

זי"ע. מקלויזנבורג

לכשרות מדרי את שהוצאתי לפני תשל"ו, בשנת
הגדולי הסודות את גיליתי שש ,14 מספר
שדיברתי לאחר השחיטה, בבתי שמתרחשי
שיראו ,הרבני מהתאחדות הרבני כל ע כמעט
מקלויזנבורג שהרב שמעתי השחיטה, את לתק
ע אליו הלכתי שחיטה, בעניני גדול מומחה הוא
שחיטה. בעניני מומחה היה הוא שג בנש"ק איזה

ימישאחרי מר' העובדא לספר גמר מהאלמי שהרב
קויפמא יוס ר' הרב ש נוכח היה השוחט,
על הכל שהקליט הקאסטות, מוכר שליט"א,
אצלו. לקנותה ויכולי היו עד שקיימת קאסעטא,

אמר:ר' הנ"ל יוס

השוחט ימיש לר' בשכנות גרנו ,ברלי ב אני
את לבקר כשהל ז"ל לאבי נתלויתי הנ"ל.
ז"ל אבי ע הייתי ג .החולי בבית הנ"ל השוחט
לראות זכיתי וכ משותקת, היתה כשידו בביתו,

.המתי תחיית ממש ,כמקד בריאה ידו

המונית,רק שחיטה נקרא מה הרחב לציבור נודע אז
.ע ההמו מבלבל היצר ואי

ומאוריאחר גאוני רבני עשרות יצאו הנ"ל כל
החר ה'ישראל לדבר יעקבדי תולדות (ראה

החילוק) באריכות וישב פ' יוסבדרשותיה והתריעו
ורוחב אור לכל והבקר העופות כשרות אודות
ונורא. איו בטרור הותקפו רבני עשרות ארה"ב.
אשרי נסוגו, ולא בנסיו עמדו האמיתיי הרבני א

ובבא. בזה חלק

(8חשובי ספרי אז הוציא מהאלמי הרב
בזה העניני כל שמבאר שחיטה, בעניני

ראש. בכובד

הנוגע9) כל שו"ת, ספרי מאל מיותר אס הוא
שיכולי ומכשולי והגונה, כשרה לשחיטה
בספר. ופרסמ ביותר, בזה זהירי לא א לאירע
על ספרי ושש שלושי עול לאור הוציא כ כמו

ועוד. וניקור ושחיטה כשרות עניני

הרבאודות של והאמיצות הברוכות פעולותיו
רבני כ אחר יצאו שליט"א, מהאלמי

האמיתי ישראל ומאורי תולדותגאוני בספר (ראה

ההבדל יוס בדרשותיהביניה)ביעקב והרעישו
בארה"ב. בקר והבשר העופות כשרות אודות




לפניב) כי ,החמה ובאור הקדוש בזוהר כתוב ובאמת
רב מהערב ישראל ומנהיגי הרבני רוב יהיו המשיח ביאת

בזוה"ק איתא עוד קכ:)רח"ל. ד יי(ח"ב אינו רב דערב
ואפיקורסי מיני משומדי ומנהו ,"לעכו דנתנס
אור ובספה"ק .כולה התורה שבכל לעבירות משומדי

הרמ"ק)החמה בש נשא 'פ)גויי ה רב הערב וז"ל, כתב
וש .החיצוני נשמת ב)האר"ע ק"כ ד משפטי זוה"ק על)

שכול בישא ערבוביא שה בעמלק 'לה מלחמה ל"וז

רשעי ויש בה נתערב עמלק וזרע באלו אלו נתערבו
מהרסי ישראל פריצי שה מכול נחשבי שה ישראל

יששכר ובבני וכו'. יצאו ממ ומחריבי(אדר חודש (מאמרי

מיני ,יושבי ה בקרבנו אשר רב הערב כתות ,כתב
הדעת עמלק משורש המה ה ,אפיקורסי מוסרי
תראה כאשר דע"ת גימטריא ר"ב ער"ב אחרא דסטרא
וג האפיקורסות, נתרבה בעוה"ר אשר הללו בדורות
עור את לפשוט ישראל על חמס כלי דקיימי אות
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ועיי .ע"כ ,וד"ל טובי לא בחוקי רעות בעצות מעליה
פרשת חי ובזוהר .נשא פרשת יוס יעקב תולדות בספה"ק

קי"ג)בראשית ד)הראשי ע הדור רוב ועתה וז"ל, כתב
בהשמטות חיי דברי ובספר ע"כ. רב, מערב ה שלה
רוב יהיו המשיח ביאת דלפני וז"ל, כתב ויקהל לפרשת
ישראל כי :ש חיי הדברי וז"ל כו', רב מהערב הרבני
לגרמייהו דעבדי חסדי כל רב הערב א קדושי בעצמ
בתי והבעלי והחסידי שהרבני בעליל כנראה עבדו
על לשרור ורוצי רב מערב רוב בעוה"ר המה שבדור
ולכ וממו כבוד לקבל לגרמייהו רק מעשיה וכל הציבור
לד' נפש שמוסרי באמת עובדי ע רק להתחבר אי
מכל ונמצא עוד. עיי"ש כ"ע ,לעצמ תועלת שו לקבל לא

בת ובעלי הרבני דרוב ,נוראי דברי הערבזה של ה י
די לא ובעוה"ר גדולה, במלחמה נגד ללחו וצריכי רב,
את קשר לה יש אנשי הרבה אלא נגד נלחמי שאי
ממו לה ונותני ,גדולי ופלטרי בניני לה ובוני
והצדיקי וגדולה, ויקר כבוד ש לה ויש רב, כס
לה וא"א ל"ע בעניות יושבי לה' המקושרי האמיתיי
פעלי להרבות כראוי, שמי לצרכי ולעשות לפעול
מ"ש להבי אפשר זה פי ועל .שמי וליראת לתורה

הברכה היכל ק"וגו')בספה הטיבו פסוק על הנ"ל ואתחנ (בפרשת

ישנו למה הכשרי בתי בעלי על תמהתי ואני" לשונו: וזה
באשמורת יעמדו לא למה בהבל, ימיה ויבלו הלילה כל
מלה להתפלל ילכו כ ואחר כח כפי וחצות תהלי לומר
בר הוא וא ,דיליה שיעור כפו חד כל הלב, בכוונת במלה
מזה עצמו ימנע למה משניות, פני כל על ללמוד הכי
ה אלו דיבורי כל כי הקדוש הזוהר מ דפי איזה ולומר
הרע חלק ע ילח לא למה ,לנפשו חיי הנפש קישוטי
לו יהיה ההתחלה וא זרות בחכמות אותו המונע שבנפשו
וחיות אור לו יהיה סופו ,מרירות אלא יטעו שלא קשה
בעל יסמו וא וכו'. ובבא בזה לנפשו וחיי ומתיקות
גדול דבר אי בוודאי התורה מתומכי שהוא הכשר הבית
ועוד ,אינו זעירי אבל התורה תומ שהוא מי מ בעול
לזה יזכה לא זכות לו אי וא ומטעי טועי הרבה שיש
והרבה ,חכ תלמיד שהוא יהודי בשד עצמו ידבק אלא
בתלמיד עצמו לדבק שיזכה בבכיה ורחמי בקשות צרי
הרבה זכיות ידי על אלא יזכה לא ולזה וצדיק, אמת חכ
דבר שו נותני אי השמי מ כי ותחנוני ותפלות
ובקשות וטורח הקדו זכות ידי על אלא ומצוה קדושה
לזה יזכה לא זכות לו אי וא במ"ש והכוונה .ע"כ "ותפלה
ג"כ י"ל ,חכ תלמיד שהוא יהודי בשד עצמו ידבק אלא
יכול עדיי אבל חכ תלמיד שהוא להיות דיכול כנ"ל,
וע"כ רח"ל, אחרא והסטרא רב הערב לכת ח"ו להשתיי
לדבק שיזכה ותחנוני ותפלות הרבה זכיות לזה צרי
נוראי וכמה וד"ל. ,וצדיק אמת חכ בתלמיד עצמו

יוס יעקב תולדות בספה"ק שכתב הדבריד"ה נשא, (פרשת

(העולההחכ אל ליל העושר דראוי מזה "העולה וז"ל:
לקבל העושר אצל הול שהחכ כמו חכמה ממנו לקבל
במדרש כמ"ש הבריאה תכלית זה כי מעשרו חסד ממנו

טוב) שוחר)('ט משפטי לפני(תנחומא עול ישב פסוק על
שלא וחכמה בעושר שוי כול שיהיה שאל ר"ל אלקי
חסד כ א הקדש רוח והשיבו מזה, זה לקבל יצטרכו
עכשיו משא"כ זה, ע זה יזכה במה כי ינצרוהו, מ ואמת

מהע חסד מקבל החכתורה החכ מ מקבל והעושר ושר
בחכמה לזה זה שמשפיעי ובשכר אמת, הנקרא וחכמה
ולמוכיחי בש"ס וכמ"ש השפע יורד מלמעלה כ ובעושר
בעול שתוכחה זמ כל טוב, ברכת תבוא ועליה יונע

וכו' בעול ע"א)ברכה כ"י כנ"ל,(תמיד שפע שגור ור"ל
בתיקוני מ"ד)וכמ"ש תיקו)ואמת חסד יוב "ובזה יעו"ש".

מקבלי החכמי לזה זה להשפיע כשעושי ר"ל נפגשו,
הנקרא ומוסר חכמה שומעי והעשירי מהעושר חסד
מ ואמת חסד כמ"ש התכלית עיקר שהוא מהחכמי אמת
שפע הגורמי מדות ב' לייחד גורמי אז כנ"ל, ינצרוהו

דברי יוב "ובזה וכו'. נשקו" ושלו צדק וזהו ,בעול וברכה
גוי רגשו למה ,דבריו בפתח ישראל זמירות נעי
זה אמר שלא ור"ל וגו' אר מלכי יתיצבו ריק יהגו ולאומי
דר שאמר רק וכו' רגשו למה להתרע תרעומות דר
רגשו למה להבינ ודעת טע בטוב ישראל לעמו מוסר
על והבל בריק עלילות להתעולל ריק יהגו ולאומי גוי
עלילות שמענו באזנינו כאשר ישראל, אומה בחירי
אשר להעלות מספר אי תחבולות מיני בכמה שונאינו
גוי הנקראי האומות המוני וה מעלילי האומות
הנקראי העול מאומות המדינה של השרי וג שרגשו
אומות מחכמי להאמי יסופר כי היאומ ריק, יהגו לאומי
כי מצד נמש זה אבל כזה, וריק הבל דברי על העול

רבנ מלכי מא אר מלכי ע"א)יתיצבו ס"ב גיטי)שמעמידי
פי על מל שנקרא לרב שנצב וזה ,שלו שאר השר פי על
ותיבת] הבית חורב אחר שלו והעיר שהאר אר מלכי
שה ורוזני אר מלכי ויתיצבו [ולכא לכא משמש מלכי
כי ,משיחו ועל 'ה על יחד נוסדו הנ"ל הרב של המנהיגי
להעביר אסורות מאכלות בעני ה' על עצות יועצי מיד
לפי בזה וכיוצא רצונו לפי רעי ולהעמיד טובי שוחטי
העוסקי הלומדי שה משיחו ועל עיני שראתה מה
יעשו שלו מני ולבטל מהעיר לגרש אי ועבודה בתורה
מדרשות ובתי כנסיות בתי שאחז המל דאחז כעובדא
בישראל שכינתו משרה הקב"ה אי חכמה אי א ואמר

'וכו בלימודי תורה חתו ח')שנאמר את(ישעיה ננתקה ,
אי עצת כי ור"ל עבותימו, ממנו ונשליכה מוסרותימו
לה שיש ע"י ית' לבינו שבינ האהבה עבותות להשלי
י"שע מוסרותימו ולהסיר ולהתפלל להתלמד מיוחד מקו

מעלינו עול ולהסיר לפניה נכנעי כול ומוסר זהותורה
הש יראי שיש כנ"ל כתות ב' יש באלו "והנה ."עצת תוכ
זה כי ר"ל ישחק בשמי יושב אמר ובזה וכנ"ל, שמי לש
ג ית' באהבה נתקשר שכבר בשמי המעלות ברו שהוא
אד' משא"כ ,לעצת כלל יחוש ולא וישמח ישחק עתה
אד' הנק' תחתונה במדרגה 'שהי הנ"ל ב' כת כי ,למו ילעג
שהוא הש את ליטול רק שמי לש היה שלא כנודע
וכו' הרוזני עליה שיועצי שרואה וכעת ,אר מחסידי
בו ימצא שלא כדי היראי על למו ילעג עצמו הוא מיד
הוא וזה ,רוזני בעצת ילכד שלא מחסידי דבר שו
מי כי שיהי' מי כל פנימה יכנס לבל מעלה של השמירה
כדי יבהלמו ובחרונו באפו אלימו ידבר אז הגו שאינו
ואני אבל הנ"ל, לכוונה והעבודה מהתורה נרפי שיהיו
עצמו על אמר שדוד ור"ל קדשי, הר ציו על מלכי נסכתי
אני וכעת והשפלות הבזיונות כל בנסיו שעמדתי ואני
ואני רק השררה עפ"י אר ממלכי נצב שאינו מלכי נסכתי
הלומדי ציו על ה' עול אלקי שהוא מלכי נסכתי
על הוא ונסיכותי מלכותי שעיקר בהלכה המצוייני
לכל אני חבר כמ"ש ועבודתו 'ה בתורת העוסקי הלומדי

וכו' יראו קי"ט)אשר תהלי)חיבור לשו סמו הוא זה ועל
מנשה מטה ועליו ב')כמו קרתא(במדבר נטורי ה כי

א') דאיכ"ר שה(פתיחתא רק מהעיר לגרש שלא לומר צ"וא
אלופי קציני ראשי שה קדשי הר על וג ממשלתי. עיקר
כמ"ש קדושתו גורמי וה הר נקראי שה ישראל

ב') שמו(דברי קדושת שאי אלי ה' וידבר תמו כאשר ויהי
אותי ית' שהעמיד ומה ישראל בזכות א כי נביאי על
ישראל קודש נקראי שה ישראל בזכות הוא ומל לנסי

תבואתו ראשית ב')לה' לה(ירמיה שיהיה כבוד על וחס
שאמרו כמו עליה דעתו יגיס לבל נאמ ע"א)רועה כ"ב (יומא

שרצי של קופה כ א אלא הציבור על פרנס ממני אי
ג"כ אנו רואי .לענינינו הנוגע עכלה"ק אחוריו", תלוי
יושבי 'ה ועובדי שהצדיקי יוס יעקב התולדות מדברי
עצמ כבוד רק שדורשי אות משא"כ ובדחקות בעניות
ועי"ע .ל"וכנ כלו לה חסר ולא מנוחות מי על יושבי
שמארי מקומות כמה ובעוד וישב, פ' בתולדות באריכות

.בזה


