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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 ג

ספר
השוחטים קול

'א מכתב
חברי שליט"א הגאוני הרבני לכבוד

.הרבני התאחדות
!וברכה שלו

התאחדות מאת קורא קול שיצא ידוע הנה
מר כ"ק של קדשו יד בחתימת הרבני
חברי רבני ועוד שליט"א מסאטמאר אדמו"ר

לאכול שלא ,הרבני התאחדותחו ,שחוטי
וכ ,מקומות משאר הבאי עופות דהיינו
שהעופות הרבני התאחדות בלוח מובא
נבילות ה אחרי ממקומות שמביאי
עליה שיש העופות ורק ,רח"ל וטריפות
,כשרי ה הרבני התאחדות של חותמת

.כידוע
ונורא, איו מכשול אודות לעורר באתי לכ
מהבוטשער ורק א עו בשר קונה ואני היות
פליאה אצלי והיה דסאטמאר, לב יטב קהל שלנו

שהאג רואה שאני רב זמ כבר כי (פליגל)גדולה

של פלאמבע יש שני ובצד קרוע אחד בצד
שבוע, כל כ נמש וזה ,הרבני התאחדות
פלאמבע, יש השני ובפליגל קרוע אחד שפליגל

הבשר לחנות מביאי אולי יודע, (בוטשער)ומי

ומורידי ,פלאמבעס ע נבילות עופות
על פלאמבע ומוסיפי אחד בצד הפלאמבעס
בנבילות נכשלי שאנו ונמצא השני, הפליגל

רח"ל. וטריפות
,כזה דבר ולהאמי מוחי על להעלות ברצוני אי
של שותפו שבטבחי טוב בגמרא איתא הרי אבל

האפשרי, במוקד העני לברר ונא נא ע"כ ,עמלק
מאוד. לנו נוגע זה כי

.למפרע ותודה

מעוררה

ד' מכתב תוכ
חו,א. שחוטי של האיסור דבר על מעורר

בשר קניית נגד יצאה הרבני שהתאחדות
קהל של סטאר מבוטשער חו ,אחרי במקולי

ד'סאטמאר. לב יטב

שאינב. אחרי ממקומות עופות מוכרי
.הרבני התאחדות השגחת תחת עומדי

הקוניג. של הגדול הציבור את לרמות כדי
הפלאמבעס מסירי סאטמאר, של הבשר בחנות
סטאר, בהבוטשער העו של האחד צד מעל

פלאמבע ומדביקי(הרבני התאחדות השני(של בצד
.העו של

.וטריפותד נבילות באיסור שנכשלי מעורר
.הרבני התאחדות בלוח שכתוב כמו ,רח"ל



ב מכתב
התאחדות חברי צ"הגאוה הרבני לכבוד

שליט"א הרבני

תשכ"ח אדר חודש

ללב שנוגע ,מאוד נחו עני על לעורר באתי
ישראל. הכלל
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ארגו יסד מסאטמאר הקדוש רבינו הנה
משלנו רבני לנו שיהיו כדי הרבני התאחדות
בקרית יצא ג .ופירצה פירצה כל על למחות
מר ק"כ ידי על חמור איסור ע קורא קול חוצות
חברי הגאוה"צ הרבני ע ביחד שליט"א אדמו"ר
ממקומות בשר אכילת נגד ,הרבני התאחדות
להכשל שלא וכדי ,"חו "שחוטי הנקרא ,אחרי
רבינו התקי ח"ו, וטריפות נבילות באכילת
בשר יקנו 'ה דבר על החרדי שאחב"י שליט"א

שלנו. ממקולי ורק א

כאשר ,3:45 בשעה בוקר, לפנות ד' ביו והנה
ידי על עברנו בביהמ"ד, ללמוד חבירי ע הלכתי

הבשר וראינו(בוטשער)חנות בשר, בו קוני שאנו
ובו גדול טרעילע"ר יד על עומד אחד "עכו

אריזות (באקסעס)כעשריסמו עומד ,עופות של
עופות באו מהיכ אותו ושאלתי הבשר. לחנות
לי, והשיב ?לילה באישו כעת הללו
קאנעטיקוט. הארטפארד ידי על מווילאמענטיק
ציבור את מרמה סטאר שהבוטשער ,אומרת זאת
שנשחטו עופות רק למכור צרי שבאמת ,הקוני
החרדי שוחטי ידי על בוויליאמסבורג כא
שלא כדי ,הרבני התאחדות של בהכשר ה' לדבר
עופות אכילת ידי על חו שחוטי באיסור להכשל
של בלוח שנכתב וכמו ,וטריפות נבילות
משלמי אנו זה ועל כידוע. ,הרבני התאחדות
בטוחי בהיותינו ,עו כל עבור כס יותר הרבה

כשר. באמת הוא הזה שהעו

לנו שיש שאע"ג ,כזה דבר יתכ אי תמיהני
רבני הרבה כ כל הרבני התאחדות בארגו ב"ה
העבר מדור עוד ושלימי יראי ישראל, גדולי
דעתו על כלל עלתה ולא באירופה, השואה שלפני
שמכשילי הרבני אלו מכל אחד רב של אפילו

רח"ל. טריפות בעופות אחב"י את

מחבריי, לכמה סיפרתי לביהמ"ד באתי כאשר
לי אמרו כאחד וכול ,ותמימי יראי אברכי

מביני קרועשעכשיו העו של אחד בצד מדוע 
עופות שקוני כיו ,ועו עו בכל האג
מההכשר הפלאמבע ומורידי אחרי ממקומות

השני. באג פלאמבע ותולי הראשו

השחיטה מקו אחר היטב לחקור התחלנו
למשרדי וטילפנתי בעסט", "כשר כדיהנקרא

הכשר איזה הנ"ל, השחיטה בית אודות להתוודע
במשרדי לנו והשיבו ,לה שליש שההכשר

של הוא בעסט", אות"כשר שאלנו כ אחר .
של שמותיה לנו ואמרו ,ש השוחטי ה מי

וועסט". ב"כשר ש השוחטי

אותו ושאלנו ש השוחטי לאחד התקשרנו
והשיב גדול. או קט הוא הנ"ל השחיטה בית הא
את ותיאר ,ש שוחטי עופות כמה בדיוק לנו

מכונה ע ששוחטי בפירוט, הדברי"מאשי)

תוליבלע"ז) כ ואחר ,העופות ע שמסתובב
שרשרת על העופות("טשעי)"מאכ ה"כשר ואופ ,

לספר והוסי מכונה, ידי על כ ג נעשה
ש ששוחטי!ליו עופות אל וחמש עשרי

מש ששולחי לו ידוע א השוחט את שאלתי
וענה בוטשער? לסאטמאר לוויליאמסבורג, עופות
בית של גדולי הכי הקוני ה בודאי, לי,

שלנו. השחיטה

!שמי שומו

:נוקבות שאלות כמה כא לפרט והננו

שהרבני  פלאי כ כל ירדנו זה אי .א
לה ידוע לא הרבני התאחדות חברי הגאו"צ
הלא "הכשר"? נותני ה בשר איזה על כלל
הוא דסאטמאר לב יטב קהל של בשר של החנות
לנו ויש ,המדרש בית יד על ונראה סמו ממש
מה אחד שא יתכ ואי ,הרבה רבני ב"ה
נעשה מה לראות כדי לש הול אינו

?ממש בסביבותינו

ואטלולא חוכא שיעשו מסכמת דעת אי
ורק א שיקנו שליט"א אדמו"ר כ"ק מבקשת
שבאמת המוסדות, להחזיק כדי שלנו, ממקולי
לנו מוכרי ש הלא אבל מאוד, נחו דבר הוא

רח"ל. טריפה בשר

מ"מ ל"ע, מאוד דחוק הפרנסה שמצב א על ג.
דוקא בשר לקנות ומאודינו נפשינו מוסרי
הרבה עולה כא שהבשר פי על א שלנו, במקולי
ע זה וכל אחר, במקו שקוני מהבשר יותר
באכילת להכשל שלא כדי כדאי שהכל המחשבה

ח"ו? ניכשל באמת למה כ א ,רח"ל טריפות

שנשארו היחידי סאטמאר, חסידי אנחנו ד.
רבינו בשיטת הולכי ואנו ולתורתו, 'לה נאמני
הציוני ,מיכה לפסל משתחוי ואיננו ,'הק
מהדת יצאו ישראל כלל של רוב שרוב למיניה

רח"ל רשת לתו ונפלו יד במתיעל ונשארנו ,
עיי"ש. ,משה ויואל בספה"ק שנאמר כמה מעט

אתנו? יהיה מה ,טריפות ח"ו נאכל אנו וא

שבת לכבוד אוכלי שאנו שהבשר לראות ונא
יאכלו ואז שהוא, כל וחשש פקפוק בלי כשר יהיה

וישבעו. ענוי

התאחדות של מודעה לראות מחכה אני
נכשל שלא תקנת ואי מה איד", ב"דער הרבני
הכלי להגעיל צריכי וא ,טריפות באכילת יותר

.היו עד הבשר את בה ואכלנו שבשלנו

רב, בכבוד
פאלאק א.



ה' מכתב תוכ
בוקר לפנות עיניו במו שראה מה מספר .א
שהורידו אי סאטמאר, של הבוטשער אצל

אריזות שהובאו(באקסעס)עשרי עופות של
ה... השגחת תחת העומדת וועסט", ,מ"כשר

פוצה ואי ,התמימי הקוני של ידיעת בלי
.ומצפצ פה

הנ"ל בעסט" "כשר של השחיטה בבית .ב
מכונה ...ידי על העופות שוחטי(מאשי),

כנ"ל. מכונה ...ידי על כ ג אות ומכשירי

פחות לא שוחטי הנ"ל השחיטה בבית ג.
יוצאי וכול !!!ליו עופות אל וחמש מעשרי

...למהדרי "כשרי"

אריזות עשרות מביאי מש .של(באקסעס)ד
בוויליאמסבורג. שלנו הבשר לחנות ,כנ"ל עופות,

השחיטה בית של הפלאמבעס את מורידי ה.
הרבני התאחדות של פלאמבעס ומניחי הנ"ל
(4 בנארט בוויליאמסבורג, הוא שלה השחיטה בית (אשר

.העו של השני בצד

התאחדות חברי על מאוד תמה הכותב ו.
הקדוש רבינו את לבזות נותני אי הרבני
שמי קורא קול בשמו שהוציאו ידי על מסאטמאר
איסור על עובר שלנו במקולי בשר קונה שאינו

חו שחוטי

היחידה הקהילה שהיא בקהילתנו הקוני .ז
הק' מאבותינו המסורה דר על הולכת שעדיי
א על ממש נפש מוסרי דור, דור מוסדי
והנה שלנו, במקולי לקנות הפרנסה, דוחק
ומה .רח"ל וטריפות נבילות באכילת אנו נכשלי

בסופינו? יהיה

:המחבר הערות

שאפשר מאוד, נחו הוא זה מכתב .א
לפני אז המכשולות נראי היו אי קצת לראות

שנה. שלשי

לבבו בתו שחושב הכותב של תמימותו .ב
קהילת רק ח"ו כלו ישראל מכלל נשאר שלא
רוצי הלזו הקדושה הקהילה ואת סאטמאר,
הוא שבזה הללו, המכשולות ידי על ח"ו למחות
חת ובשו"ת ,חיי דברי בשו"ת שכתב כמו צודק,

בפרדס. טיול בספר ועוד סופר,

חיי דברי שו"ת ז')וז"ל סימ ח"א ד"יור):שעל"
מדת שלימות מדינות יצאו קלי השוחטי ידי

."זכר ואבד ישראל

חיי דברי בשו"ת סימוש ח"א דעה יורה)('ו כתב
לשונו: תורהוזה לומדי הש יראי כמה ראו "ועיני

באומנות שנתחנכו ולאחר ,צדיקי אצל שהיו
בעיני ראיתי לא א אשר אחר לאיש נהפכו הלזו

האמנתי", עכלה"ק.לא

או"ח ס"חת בשו"ת כתב זי"ע סופר החת ומר
של כסא על יושב וכסיל זק המל כי ,ר"ה סימ

חזני רגלי 'גשוחטי.ש עיי ,וסופריוכעי)

(והעולה ד"ה נשא, פרשת יוס יעקב תולדות ק"בספה זה.

משאמלוי להגה"צ בפרדס טיול בספר ועיי
א' בחלק שכתב ,הי"ד זצ"ל(שחיטה כי(מערכתכח

ובשרהציונות הקלי השוחטי ידי על ג נתהוה
עיי"ש. ישראל, אמוני שלומי שנתפטמו טמא

יוס עקיבא מוה"ר צ"הגה של לשונו וזה
וז"ל כותב העברי לב ס"בעהמח ל"זצ שלעזינגער
לפסול רצה ה"זלל אדלער נת ר' הגהצה"ק :ש
הסטרא של החות ולהכניע ,דפפ"ד השו"ב

עלאחרא בסוד הפסולי "השובי על השורה
תחי' חרבבא היה רצונו כל השיג ואלמלא וכו',

א ,צדקינו רודפימשיח עליו העמיד הס"מ
מפפ"ד, לברוח והוצר ,קצביהחת ותלמידו

עכ"ל. וכו' פרסאות כמה אחריו ר (הובאסופר

עיי זי"ע, מקאלאמיי הלל ר"מוה ק"להגה דל אל משכיל בספר

(באריכות ש.



ג מכתב
!נשמע ברמה קול

מכשול להסיר

ה', לדבר החרדי ישראל בני אחינו כל אל
התאחדות חברי הגאוה"צ הרבני ובראש

שליט"א. הרבני

חבירי ע טיילתי הצהרי אחר שבת ביו
ראינו פתאו ובפתע ,וויליאמסבורג בחוצות
אשר ,בהמה בשר מלא שהיה גדול טרעלער
יו ובעצ ,בהמות חצאי ממנו הורידו "עכו
הללו הבהמות חצאי את הובילוהו קודש השבת

.ווינשטאק חנות לתו

החצאי על להסתכל כדי וניגשנו התעצלנו, לא
אבל פלאמבע"ס, עליה יש א לראות בהמות
זאת !פלאמבעס שו עליה היו לא לתמהונינו
,נפש ממה כשרי אינ הללו שהבהמות אומרת
ה הרי ,הרבני התאחדות של בהכשר נשחטו א
רב זמ שהיו כיו "העי מ שנתעל "בשר בכלל
משה כדת בכלל נשחטו א יודע ומי ,השגחה בלי
נבילות ה והרי בכלל, נשחטו לא אולי ,וישראל

?ל"רח גמורי וטריפות

שהרי ועיקר ,כלל הרעיו על להעלות אפשר אי
א הללו.אנו בהמות מבשר וכלי

שאלתי: אחת

שתקי מדוע ?הרבני התאחדות חברי ה איפה
הזו? הנוראה העוולה על רבנ

של גדול שטרעילער הדעת על יעלה הכי
תו אל קודש השבת יו בעצ יכנס פיס עשרי
וחברי ,והמעטירה החרדית וויליאמסבורג שכונת

?כלל מזה יודעי אי הרבני התאחדות

גדולה מחאה אסיפת לארג עליכ לדעתי
גיוס נגד בוואשינגטא שהיתה המחאה דוגמת
כא אי הרי דנ במקרה כי ,ישראל באר בנות
דהלא בכלל, כ ג בני גיוס אלא ,בנות גיוס רק

הזה. מבשר אוכלי כולנו
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ארגו יסד מסאטמאר הקדוש רבינו הנה
משלנו רבני לנו שיהיו כדי הרבני התאחדות
בקרית יצא ג .ופירצה פירצה כל על למחות
מר ק"כ ידי על חמור איסור ע קורא קול חוצות
חברי הגאוה"צ הרבני ע ביחד שליט"א אדמו"ר
ממקומות בשר אכילת נגד ,הרבני התאחדות
להכשל שלא וכדי ,"חו "שחוטי הנקרא ,אחרי
רבינו התקי ח"ו, וטריפות נבילות באכילת
בשר יקנו 'ה דבר על החרדי שאחב"י שליט"א

שלנו. ממקולי ורק א

כאשר ,3:45 בשעה בוקר, לפנות ד' ביו והנה
ידי על עברנו בביהמ"ד, ללמוד חבירי ע הלכתי

הבשר וראינו(בוטשער)חנות בשר, בו קוני שאנו
ובו גדול טרעילע"ר יד על עומד אחד "עכו

אריזות (באקסעס)כעשריסמו עומד ,עופות של
עופות באו מהיכ אותו ושאלתי הבשר. לחנות
לי, והשיב ?לילה באישו כעת הללו
קאנעטיקוט. הארטפארד ידי על מווילאמענטיק
ציבור את מרמה סטאר שהבוטשער ,אומרת זאת
שנשחטו עופות רק למכור צרי שבאמת ,הקוני
החרדי שוחטי ידי על בוויליאמסבורג כא
שלא כדי ,הרבני התאחדות של בהכשר ה' לדבר
עופות אכילת ידי על חו שחוטי באיסור להכשל
של בלוח שנכתב וכמו ,וטריפות נבילות
משלמי אנו זה ועל כידוע. ,הרבני התאחדות
בטוחי בהיותינו ,עו כל עבור כס יותר הרבה

כשר. באמת הוא הזה שהעו

לנו שיש שאע"ג ,כזה דבר יתכ אי תמיהני
רבני הרבה כ כל הרבני התאחדות בארגו ב"ה
העבר מדור עוד ושלימי יראי ישראל, גדולי
דעתו על כלל עלתה ולא באירופה, השואה שלפני
שמכשילי הרבני אלו מכל אחד רב של אפילו

רח"ל. טריפות בעופות אחב"י את

מחבריי, לכמה סיפרתי לביהמ"ד באתי כאשר
לי אמרו כאחד וכול ,ותמימי יראי אברכי

מביני קרועשעכשיו העו של אחד בצד מדוע 
עופות שקוני כיו ,ועו עו בכל האג
מההכשר הפלאמבע ומורידי אחרי ממקומות

השני. באג פלאמבע ותולי הראשו

השחיטה מקו אחר היטב לחקור התחלנו
למשרדי וטילפנתי בעסט", "כשר כדיהנקרא

הכשר איזה הנ"ל, השחיטה בית אודות להתוודע
במשרדי לנו והשיבו ,לה שליש שההכשר

של הוא בעסט", אות"כשר שאלנו כ אחר .
של שמותיה לנו ואמרו ,ש השוחטי ה מי

וועסט". ב"כשר ש השוחטי

אותו ושאלנו ש השוחטי לאחד התקשרנו
והשיב גדול. או קט הוא הנ"ל השחיטה בית הא
את ותיאר ,ש שוחטי עופות כמה בדיוק לנו

מכונה ע ששוחטי בפירוט, הדברי"מאשי)

תוליבלע"ז) כ ואחר ,העופות ע שמסתובב
שרשרת על העופות("טשעי)"מאכ ה"כשר ואופ ,

לספר והוסי מכונה, ידי על כ ג נעשה
ש ששוחטי!ליו עופות אל וחמש עשרי

מש ששולחי לו ידוע א השוחט את שאלתי
וענה בוטשער? לסאטמאר לוויליאמסבורג, עופות
בית של גדולי הכי הקוני ה בודאי, לי,

שלנו. השחיטה

!שמי שומו

:נוקבות שאלות כמה כא לפרט והננו

שהרבני  פלאי כ כל ירדנו זה אי .א
לה ידוע לא הרבני התאחדות חברי הגאו"צ
הלא "הכשר"? נותני ה בשר איזה על כלל
הוא דסאטמאר לב יטב קהל של בשר של החנות
לנו ויש ,המדרש בית יד על ונראה סמו ממש
מה אחד שא יתכ ואי ,הרבה רבני ב"ה
נעשה מה לראות כדי לש הול אינו

?ממש בסביבותינו

ואטלולא חוכא שיעשו מסכמת דעת אי
ורק א שיקנו שליט"א אדמו"ר כ"ק מבקשת
שבאמת המוסדות, להחזיק כדי שלנו, ממקולי
לנו מוכרי ש הלא אבל מאוד, נחו דבר הוא

רח"ל. טריפה בשר

מ"מ ל"ע, מאוד דחוק הפרנסה שמצב א על ג.
דוקא בשר לקנות ומאודינו נפשינו מוסרי
הרבה עולה כא שהבשר פי על א שלנו, במקולי
ע זה וכל אחר, במקו שקוני מהבשר יותר
באכילת להכשל שלא כדי כדאי שהכל המחשבה

ח"ו? ניכשל באמת למה כ א ,רח"ל טריפות

שנשארו היחידי סאטמאר, חסידי אנחנו ד.
רבינו בשיטת הולכי ואנו ולתורתו, 'לה נאמני
הציוני ,מיכה לפסל משתחוי ואיננו ,'הק
מהדת יצאו ישראל כלל של רוב שרוב למיניה

רח"ל רשת לתו ונפלו יד במתיעל ונשארנו ,
עיי"ש. ,משה ויואל בספה"ק שנאמר כמה מעט

אתנו? יהיה מה ,טריפות ח"ו נאכל אנו וא

שבת לכבוד אוכלי שאנו שהבשר לראות ונא
יאכלו ואז שהוא, כל וחשש פקפוק בלי כשר יהיה

וישבעו. ענוי

התאחדות של מודעה לראות מחכה אני
נכשל שלא תקנת ואי מה איד", ב"דער הרבני
הכלי להגעיל צריכי וא ,טריפות באכילת יותר

.היו עד הבשר את בה ואכלנו שבשלנו

רב, בכבוד
פאלאק א.



ה' מכתב תוכ
בוקר לפנות עיניו במו שראה מה מספר .א
שהורידו אי סאטמאר, של הבוטשער אצל

אריזות שהובאו(באקסעס)עשרי עופות של
ה... השגחת תחת העומדת וועסט", ,מ"כשר

פוצה ואי ,התמימי הקוני של ידיעת בלי
.ומצפצ פה

הנ"ל בעסט" "כשר של השחיטה בבית .ב
מכונה ...ידי על העופות שוחטי(מאשי),

כנ"ל. מכונה ...ידי על כ ג אות ומכשירי

פחות לא שוחטי הנ"ל השחיטה בבית ג.
יוצאי וכול !!!ליו עופות אל וחמש מעשרי

...למהדרי "כשרי"

אריזות עשרות מביאי מש .של(באקסעס)ד
בוויליאמסבורג. שלנו הבשר לחנות ,כנ"ל עופות,

השחיטה בית של הפלאמבעס את מורידי ה.
הרבני התאחדות של פלאמבעס ומניחי הנ"ל
(4 בנארט בוויליאמסבורג, הוא שלה השחיטה בית (אשר

.העו של השני בצד

התאחדות חברי על מאוד תמה הכותב ו.
הקדוש רבינו את לבזות נותני אי הרבני
שמי קורא קול בשמו שהוציאו ידי על מסאטמאר
איסור על עובר שלנו במקולי בשר קונה שאינו

חו שחוטי

היחידה הקהילה שהיא בקהילתנו הקוני .ז
הק' מאבותינו המסורה דר על הולכת שעדיי
א על ממש נפש מוסרי דור, דור מוסדי
והנה שלנו, במקולי לקנות הפרנסה, דוחק
ומה .רח"ל וטריפות נבילות באכילת אנו נכשלי

בסופינו? יהיה

:המחבר הערות

שאפשר מאוד, נחו הוא זה מכתב .א
לפני אז המכשולות נראי היו אי קצת לראות

שנה. שלשי

לבבו בתו שחושב הכותב של תמימותו .ב
קהילת רק ח"ו כלו ישראל מכלל נשאר שלא
רוצי הלזו הקדושה הקהילה ואת סאטמאר,
הוא שבזה הללו, המכשולות ידי על ח"ו למחות
חת ובשו"ת ,חיי דברי בשו"ת שכתב כמו צודק,

בפרדס. טיול בספר ועוד סופר,

חיי דברי שו"ת ז')וז"ל סימ ח"א ד"יור):שעל"
מדת שלימות מדינות יצאו קלי השוחטי ידי

."זכר ואבד ישראל

חיי דברי בשו"ת סימוש ח"א דעה יורה)('ו כתב
לשונו: תורהוזה לומדי הש יראי כמה ראו "ועיני

באומנות שנתחנכו ולאחר ,צדיקי אצל שהיו
בעיני ראיתי לא א אשר אחר לאיש נהפכו הלזו

האמנתי", עכלה"ק.לא

או"ח ס"חת בשו"ת כתב זי"ע סופר החת ומר
של כסא על יושב וכסיל זק המל כי ,ר"ה סימ

חזני רגלי 'גשוחטי.ש עיי ,וסופריוכעי)

(והעולה ד"ה נשא, פרשת יוס יעקב תולדות ק"בספה זה.

משאמלוי להגה"צ בפרדס טיול בספר ועיי
א' בחלק שכתב ,הי"ד זצ"ל(שחיטה כי(מערכתכח

ובשרהציונות הקלי השוחטי ידי על ג נתהוה
עיי"ש. ישראל, אמוני שלומי שנתפטמו טמא

יוס עקיבא מוה"ר צ"הגה של לשונו וזה
וז"ל כותב העברי לב ס"בעהמח ל"זצ שלעזינגער
לפסול רצה ה"זלל אדלער נת ר' הגהצה"ק :ש
הסטרא של החות ולהכניע ,דפפ"ד השו"ב

עלאחרא בסוד הפסולי "השובי על השורה
תחי' חרבבא היה רצונו כל השיג ואלמלא וכו',

א ,צדקינו רודפימשיח עליו העמיד הס"מ
מפפ"ד, לברוח והוצר ,קצביהחת ותלמידו

עכ"ל. וכו' פרסאות כמה אחריו ר (הובאסופר

עיי זי"ע, מקאלאמיי הלל ר"מוה ק"להגה דל אל משכיל בספר

(באריכות ש.



ג מכתב
!נשמע ברמה קול

מכשול להסיר

ה', לדבר החרדי ישראל בני אחינו כל אל
התאחדות חברי הגאוה"צ הרבני ובראש

שליט"א. הרבני

חבירי ע טיילתי הצהרי אחר שבת ביו
ראינו פתאו ובפתע ,וויליאמסבורג בחוצות
אשר ,בהמה בשר מלא שהיה גדול טרעלער
יו ובעצ ,בהמות חצאי ממנו הורידו "עכו
הללו הבהמות חצאי את הובילוהו קודש השבת

.ווינשטאק חנות לתו

החצאי על להסתכל כדי וניגשנו התעצלנו, לא
אבל פלאמבע"ס, עליה יש א לראות בהמות
זאת !פלאמבעס שו עליה היו לא לתמהונינו
,נפש ממה כשרי אינ הללו שהבהמות אומרת
ה הרי ,הרבני התאחדות של בהכשר נשחטו א
רב זמ שהיו כיו "העי מ שנתעל "בשר בכלל
משה כדת בכלל נשחטו א יודע ומי ,השגחה בלי
נבילות ה והרי בכלל, נשחטו לא אולי ,וישראל

?ל"רח גמורי וטריפות

שהרי ועיקר ,כלל הרעיו על להעלות אפשר אי
א הללו.אנו בהמות מבשר וכלי

שאלתי: אחת

שתקי מדוע ?הרבני התאחדות חברי ה איפה
הזו? הנוראה העוולה על רבנ

של גדול שטרעילער הדעת על יעלה הכי
תו אל קודש השבת יו בעצ יכנס פיס עשרי
וחברי ,והמעטירה החרדית וויליאמסבורג שכונת

?כלל מזה יודעי אי הרבני התאחדות

גדולה מחאה אסיפת לארג עליכ לדעתי
גיוס נגד בוואשינגטא שהיתה המחאה דוגמת
כא אי הרי דנ במקרה כי ,ישראל באר בנות
דהלא בכלל, כ ג בני גיוס אלא ,בנות גיוס רק

הזה. מבשר אוכלי כולנו
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ג מכתב
(אידיש בשפת ,הנ"ל ממכתב (העתק

!נשמע ברמה קול
מכשול להסיר

ה', לדבר החרדי ישראל בני אחינו כל אל
התאחדות חברי הגאוה"צ הרבני ובראש

שליט"א. הרבני

שפאציר געגאנגע אי בי נאכמיטאג שבת
געזע מיר האב חבר, מיי מיט וויליאמסבורג אי
גויי וואס פלייש מיט פול טרעילער ריזיג א
האלבע פו זייט גאנצע דערפו אראפ נעמע
יו בעצ אריי דאס טראגט מע או ,בהמות

געשעפט. וויינשטאק'ס אי קודש השבת

זענע מיר נאר געפוילט, נישט זי האב מיר
עס אויב פלייש זייטלע די אוי קוק צוגעגאנגע
האב מיר אבער ,דערוי פלאמבעס דא זענע
די אז מיינט, דאס פלאמבע! איי קיי געזע נישט
שנתעל "בשר זייענדיג כשר, נישט זענע בהמות
'גע'שחט יא זענע זיי אויב אפילו ,"העי מ

השגחה. ערליכע א אונטער געוואר

נישט בכלל זיי זענע אפשר יודע, מי אבער
?נבילות פשוט זענע או 'שחט'גע

רעיו 'אויפ ברענגע נישט אפילו זי ווילט עס
בהמות. די אט עס מיר אז חשד קלענסטער דער

:פרעג וויל אי

פארוואס ?הרבני התאחדות די איז וואו
די פו מיטגלידער חשובע די שווייג

?הרבני התאחדות

גרויסער א אז ,זא אזא מעגלי דע איז
מיט אריי קומט לאנג פיס 20 פו טרעילער
ווייסט איר או וויליאמסבורג, אי נבילות

?דערפו נישט

גרויסע א דורכפיר זאל מע בעט אי
,וואשינגטא אי אפילו פארזאמלונג, פראטעסט
אי עוולה אזא פאסיר קע עס אויב
איז עס .קודש השבת יו עצ אי וויליאמסבורג,
אר אי בנות גיוס ווי צרה געפערליכע אזא פונקט
יא מע פראטעסטירט דע קעג וואס ,ישראל
גיוס נאר נישט איז דאס ווייל ,חוצות כל בראש
אלע דא עס מיר ,"בני גיוס" אוי נאר ,בנות

פלייש. דאזיג דע פו

,החתו על באתי זה ועל
פארקאש ב.



ד' מכתב תוכ
בחוצ בעצמו שראה מה מספר ותא.

השבת יו בעצ שהביאו אי וויליאמסבורג
וויינשטאק, של לחנות אחר ממקו בהמות קודש

פלאמבעס. שו אלו בהמות על היו ולא

כדת נשחטו א ג ,שהבהמות אומרת זאת .ב
משו בה יש ,הרבני התאחדות השגחת תחת

.העי מ שנתעל בשר איסור

שנשחטו ,גמורי טריפות אינ א יודע מי ג.
?וכלל כלל השגחה שו בלי

מדוע ,הרבני התאחדות חברי את מעורר ד.
הנוראה הפירצה נגד מידי קאמרי ולא רבנ שתקי
וטריפות נבילות ועופות בשר מכירת של הזו

של ד'סאטמארבהבוטשער לב יטב ובזהקהל ,
לפי שחושבי התמימי הקוני כל את מכשילי
והוכשר שנשחט בשר ש שמוכרי תומ

?הרבני התאחדות בהשגחת



ה מכתב
נהי! קול

התאחדות חברי צ"הגאוה הרבני לכבוד
שליט"א. הרבני

מאוד גדול מכשול אודות לעורר באתי
בו. שנתקעתי

של השחיטה מבית עופות קונה ואני היות
התאחדות השגחת תחת העומדת וויינלאנד
להציבור, הללו העופות את מוכר ואני ,הרבני

בביתי. אות מכשיר ואני

של השחיטה בבית ש הייתי כאשר אחת פע
שמשגיח אי ראיתי ,בלבד)וויינלאנד אחד)יהודי ,

אשר ,מהודרת צורה בעל ,ארו זק ע חשוב
מעיי הבני את לבדוק היתה (קישקעלע)תפקידו

עליו שהיה מה לבדוק ובמקו ,הגידי וצומת
השומ את מוריד היה העופות(פעט)לבדוק, מעל

וצומת מעיי הבני את בודק היה ולא ,הזמ כל
הד את ש מוציאי אי כ וג ,וכלל כלל הגידי

שחיטה. במקו העופות מצווארי והגידי בעי

את שאלתי זה, כל שראיתי רב זמ אחר
וצומת הקישקעלע את בודק מי הנ"ל המשגיח
,ש ה באשר הגידי את משאירי ולמה ,הגידי
לי וענה זה? כל לעשות יש הלכה עפ"י הלא
התאחדות השגחת תחת עומד שהכל המשגיח,

.ש לעשות מה בדיוק לו אומרי וה ,הרבני

מה על אתכ לעורר אלי בשורות באתי לכ
השגחת עבור שעובד המשגיח שעושה
יראי רבני לשלוח ונא ,"הרבני "התאחדות

הנ"ל. השחיטה מקו על לפקח

,ישראל קהל כל בש אלה שורות כותב אני
את ולתק ,הנ"ל לדברינו קשבת אוז לית ונא

הוא. בנפשינו כי אתר, על המכשלה

תשכ"ז בתמוז י"ז בעה"ח
ראטמא זלמ שניאור




