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 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל
 

למלחמת השחיטה
שהכשילו את הכלל ישראל בנבילות וטריפות

 אור הזוהר 275 * אלול תשע"ג

סגולת הרשב"י
פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(. אמור במשך שבעה ימים ברציפות 

את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה(. 
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל 

שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה
כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: - הזוהר קדוש

הבשר הכשר?
נתגלה הסוד

בספר הזה יבואר מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות 
וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? כמו שהיה בעיר קראקא

יצא לאור פה מיאמי ביטש כ"ב אלול תשס"א לפ"ק

חלק ג

הכשר?" "הבשר של העניני תוכ

קראקא.א. בעיר כמו חי? כל וטריפותלעיני נבילות הברית בארצות מאכילים איך.הרבב של הכשרות וועד
.הגדולה לאסיפה הנחוצות ההכנות את עושים הראשון.ג.מהאלמין הדרשן.ד.השני השלבה.השלב

.השלישי.ו.יוניאן מבוטשער הראש הראשון אשםז.הדורש מי - השנה נסגרו "בוטשער'ס "כשר 3600
הנכונהח.בזה? הפעולה את עשו קראקא אויף סיטי של 6ט.הספרים שנתוספו איך מספר המשגיח

הדרך על טריעלערס.היהי כך שהיה למשפטיא.מעשה המשגיח את לקח הבשר בעל.יבגראס הרב
הממשלה לאנשי הספרים אנשייג.נותן עם בפרטיות לדבר החוצהכדי גראס להרב קורא רובין הרב

לארץיד.הממשלה ששולחים והכבדים הלשונות עם שהולך מה גראס לרב סודות מגלה רובין שלום הרב
ישראל.טובאנגלית דקות לכמה דרשה אומר גראס להאופיסטז.הרב יטלפן גראס שהרב אומר גנעק הרב

שלו.שווייצר.יז שלמה הגאון הרב של דרשתו.יחעל המפקח של הראש הוא ווייס אלעזר הרב עם לדבר
.הממשלה מטעם הכשרות
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הברית בארצות הכשרות של הסוד נתגלה

  
כמו ?חי כל לעיני וטריפות נבילות הברית בארצות מאכילי אי

קראקא בעיר
מברונקסיום רובין שלום מהרב טלפון גראס  הרב  מקבל אאחד

גדולה לאסיפה  אותו כבידהבומזמין עלגולמלחמה 

ואלבעני)הכשרות  בוואשינגטואן הממשלה משרד במנהטן(מטעם  שעושים
התאומים טויאויר'ס)במגדלי .(טווין

מצד הוא גדולה, מלחמה תהיה ששם גראס לרב אחד אומר
יוניאן הבוטשער  הבוטשער'סיהיה  כל של היוניאן ד(שהם 

הברית) ויהיובארצות היוניאן , של המשגיחים יהיו השני  ומצד

ממשלתא. משרד מטעם הכשרות על לפקח והממונה הראש הוא רובין הרב
בירו ענפארסמענט "כשר הוא הארגאניזעישען שם ואלבעני. וואשינגטון
והמקום כבר, נפטר רובין שלום הרב ששמעתי, [כפי יארק". ניו אויף סטעיט
דזשוי בקוי ניימאן הרב עם ביחד שעבר "ווייס "אלעזר בשם אחד לקח שלו

פארק]. בבארא
ס'ובוטשער ,קעטערינג מסעדה, לכל שהולכים משגיחים להם יש הזה במשרד
לא הממשלה של וחוק איסור ישנו כי הכשרות, על שומרים אם לפקח ועוד,
צריך כשר כותבים אם אמת, לא שזה דבר אדם לבן ולמכור ולרמות לשקר
והם ונמלח, ניקור שנשחט הפלומבע על כתוב אם .הכשר זה על להיות
פעם טיקעט, מקבל שתפסו, המקום את כהוגן, הניקור עשו שלא מוצאים

.אותו שתפסו מה לפי יותר, גדול סכום כך ואחר ,קטן סכום ראשונה
ועוד, ובוטשערס רעסטאראנטים מאות של ליסט מהממשלה לקבל אפשר

אותם קנס)שתפסו ששילמו וכמה המכשולים, את שמצאו הברית ארצות מכל השנה, מכל ,(ליסט
אנשים. לרמות החוק נגד שזה כשרים, לא בדברים האנשים את שהכשילו

ישב. רייטינג. הענט בשארט אשה כתבה זו באסיפה שנאמרו הדברים כל את
שלהם. במשרד זה כל את לקבל ואפשר ,עמודים מאות 400 של דו"ח להם

האינטערנעט. דרך מאוד מהר לזה להגיע אפשר
שם. שהיה ממה פרעס דזויש בעיתון דו"ח כן גם ויש

מכותג. לו נתנו פעמים וכמה הכשרות על כבידה מלחמה נלחם רובין הרב
היה שכתוב מה כל פרעס, דזוש בעיתון לברר אפשר אותו, שהרגו וכמעט

.שלו הכשרות ומהמערכת עליו,
של הממשלה של החוקים חלק.... הניקור על שלי בספר לראות אפשר גם
כן גם לראות שילכו מהם לבקש הזה החוק ידי על ואפשר וואשינגטון,

אותם. ולתפוס והמסעדות המאפיות את במיאמי
חדשיד. גליון מקבל שהוא שנה 30 לפני לי סיפר מפיצבורג אחד שוחט

ממארט מיל את תפס שהגאווערמענט איך כתוב מצא ושם ,יוניאן הבוטשער
קאמפאני כשר שמות:גלאט שבע לשטן שיש כמו ,שמות שבע להם יש מארט למיל :אגב)

פאפא .5 צעלים, .4 ,פעקינג עלען .3 ,פלייש סאטמער .2 מארט, מיל .1
ועוד) פלייש, כשר גלאט .6 ונתנופלייש, ,טרף בשר והאכילו הביאו שהם איך .

.גדול עונש לו
מפיצבורג הנ"ל השוחט את כשפגשתי שנה שלושים שלפני לציין כדאי
שחיטה החסידישע של בתים הבעלי כי בשחיטה שהולך מה לו וסיפרתי
גדול כזה שקר וזה סאטמאר, של שם על ושקר בדוי בשם להם שקוראים
מארגן של בעיתון שנה וחמש שלושים לפני מודעה כתב מסאטמאר שהרבי
שנקרא הבשר על הכשר נותנים שלו המוסד ולא הוא שלא דשזורנאל
השותפים הסוחרים והאנשים ,'וכו קאמפאני פלייש סאטמער או וויינשטאק

עמלק פ"ב)של קידושין בחז"ל שכתוב עמלק",(כמו של שותפו הוא בטבחים ש"הכשר ,
תמחה הפסוק על אומר שרש"י כמו הכל על צוחקים הם עמלק של המאפיה ואנשי
ללכת כלל מפחדים לא האלו, עמלקים ואנשי ,תצא כי פרשת בסוף עמלק זכר את
שם להם שיש הגדולים הכי הרבנים את ולוקחים שקרים, מיני כל עם גלוי בראש

שמים)גדול יראת טיפת בלי עבור(אבל השגחה שיתנו דולארים מיליוני להם ומשלמים
יכולים, אינם לראות רוצים אם שאפילו אותם, מעוור הזה הגדול והכסף ,כסף בצע
עם הזה העמלק וכך האמת. את לראות ירצו שלא שלהם העינים את סוגר והכסף

.ישראל עם כל את שוחטים שותפיו
להחזירם ישראל עם בהצלת העוסקים הרבה כיום ישנם כי לציין וכדאי
אבל מאוד, גדולה התעוררות ויש תשובה, בעלי הרבה שנעשו וב"ה למוטב
האמיתיים תשובה שבעלי גדולה הכי שהבעי' בכלל מבינים לא אלו כל
חוזרים זה ידי ועל ודם, חלב וטריפות נבילות שאוכלים בזה נתקלים
לכ"ק מכתבים כמה וכתבתי ,בדרשות פעמים כמה שאמרתי כמו ,לקלקולם
דברי בקונטרס שנדפס מה כאן ונעתיק ,זה בענין זצ"ל מליובאביטש האדמו"ר
גוטניק הרב המארח בקשני הדרשה, אמירת באמצע תבא כי פרשת תורה
אדמו"ר כ"ק  להבחל"ח  עם לי שהי' הקשר את לספר ,שליט"א
לכן ,"עשה לך אומר הבית שבעל מה "כל אשר ולהיות זי"ע. מליובאוויטש

אחד, ענין רק סיפרתי הזמן קוצר ומפני התורה, אמירת באמצע הפסקתי
כדלהלן.

אודות בקריאה יצא זי"ע מליובאוויטש אדמו"ר כ"ק כאשר הנה
ידי ועל ועוד, ספרים" מלא "בית מזוזה, תפילין, בענין מבצעיהקודש
מענין מאד אז נתעוררתי תשובה, בעלי הרבה עשה הקדושים פעולותיו
וז"ל: בפרשתנו, ושמש המאור בעל שכתוב מה ונזכרתי הבעליתשובה,
לבעלי יארע זה מפני כי זצוק"ל, נשחיז האבדק"ק האלקי מהרה"ק שמעתי
נזהרים ואינם ,אסורות במאכלות נזהרין שאינן לפי ,לקלקולן שחוזרין תשובה
אותם מושכים והם במאכלים המגולגלים הנצוצים כן ידי ועל בקדושה, לאכול

עכ"ל. ,אחורנית
ארוך מכתב מליובאוויטש ר"אדמו לכ"ק וכתבתי שלם לילה אז (בערךישבתי

עמודים) והיותטו"ב ב"ה, תשובה בעלי הרבה ועושה הרבה פועל האדמו"ר וכ"ק שהיות ,
נזהרים שאינם ע"י לקלקולן חוזרין תשובה שבעלי הנ"ל ושמש במאור ומובא

אחת מדינה לאנשי הרמב"ם שכתב המכתב ידוע וכן אסורות, (והעתקתיובמאכלות

(מליובאוויטש אדמו"ר ק"לכ שלאבמכתבי רח"ל, כופרים נעשו אסורות מאכלות ידי שעל ,
ומזוזה תפילין מצות מעלת בגודל הארכתי וכן המשיח, בביאת מזוזתהאמינו ספרי (עיין

כהלכתה) ישראל כו' ראיתי שבעיני מה זה, על נוראים סיפורים ,יפרוץ וכן ירבה שכן
חדש, ב"מבצע" שיצא ,מליובאוויטש אדמו"ר לכ"ק הצעתי כן על
ומה איך פרטים לו כתבתי שלא כמובן .בכשרות יאכלו שהבעליתשובה
ללמד כתה שיסדרו הצעתי גם .כשרות מבצע שיעשה הצעתי רק לעשות,
אין אזי ,טובים שוחטים אין ואם כלים, בלא אומן אין כי ,ובודקים שוחטים

עליהם. לסמוך שאפשר טובים שוחטים כמעט אין ולדאבונינו .כשרות
ודברתי ליובאוויטש עם התקשרתי תשובה. קבלתי ולא שבועות כמה עברו
זי"ע, אדמו"ר לכ"ק ארוך מכתב שכתבתי לו ואמרתי חודקוב הרב עם בטלפון
ראה והרבי הגיע מכתבי שאכן לי, וענה ליעדו. מכתבי הגיע האם ושאלתיו
התשובה לי: ענה מכתבי, על תשובה קבלתי לא למה שאלתי על המכתב. את
כוונתו מהי תמיהתי על זשורנאל". "אלגעמיינער בעתון כבר קיבלת למכתבך
בקשר חדש במבצע מליובאוויטש ר"אדמו כ"ק יצא עתה שזה לי, סיפר בזה,
את להכשיר עליו שמקבל מי שכל והוא, ושתי'", האכילה כשרות מבצע" עם
חדשים, כלים ממחיר חצי עבורו תשלם ליובאוויטש הנה שלו, המטבח
דבריו ולאמת ."SּׂשׂשS & ." בחנות ממחירם בחצי אותם לקנות שיוכלו
קנו כבר אנשים אשר הנ"ל, בחנות לברר בעצמי לילך יכול שאני לי, אמר

דולר אלפי עשרות בעד כלים משלמישם המחיר מחצית מליובאוויטש)(אשר הלכתים .
השוחטים הצעת ועל הנ"ל. כל את לי ואישר ,הנ"ל החנות בעל עם ודברתי ומיד תיכף
ב"770", המרכזית, ליובאוויטש תמימים תומכי בישיבת שאכן חודקוב, הרב לי אמר

כו'. שוחטים של כתה שנתיים או שנה בכל מתקיים
היה, ותוכנו ,מכתב עוד מליובאוויטש אדמו"ר לכ"ק כתבתי מה זמן כעבור
במבצע יצא שרבינו וב"ה כו', לבו אל נכנסו הלב מן היוצאים שדברי שראיתי
וכשרים, חדשים בכלים מכניסים שכאשר ,עקא דא אך הנ"ל, הכלים כשרות
כלים לקנות אפשר אי והרי אחד, ביום נטרפים הכלים אז כשר, שאינו בשר
כסף בצע בעד נמכרים הרבנים היום שלדאבונינו ולהיות יום. בכל חדשים
שרבני רק אחרת עצה אין לדעתי כן על מאוד, עצומות והמכשולות כידוע

כסף)ליובאוויטש בבצע אותם לקנות אפשר ובמסירות(שאי השגחתם, תחת שחיטה יסדרו
.טוב היותר צד על כשרות לסדר יכולים נפש

דווארקין שמעון זלמן ר' הגה"צ  להבחל"ח  אלי טילפנו קצר זמן כעבור
שאבוא אותי וקראו ,'וכו שחיטה תיכף וסידרו ע"ה, ליווי בער דוב והרב זצ"ל
שחטו החסידים שאר שאצל שבזמן ,ופרסמתי .'וכו השחיטה את לראות
300 רק שוחטים בליובאוויטש הנה אחד, שוחט ע"י לשעה עופות 1,200
לדאבונינו כי לברר, צריכים כיום שעושים ומה ,אז היה זה [וכל לשעה, עופות

לעיניו] שינה נותן איננו עמלק של שותפו הרבלמעשה הלכה בשר אכילת בספרי (ועיין

(באריכות.
שכ"ק שמע מהאלמין כשהרב שנים הרבה לפני לציין: כדאי אחד ענין עוד
ושצריך המשיח בביאת אמונה על עולומות מרעיש מליובאביטש אדמו"ר מרן

כשרות , וועדי  ועוד יוי האוי של הארגאניזעשען  שם 
ועוד . ועיתונאים,

עלהבוטשער הפיקוח  מערכת כל את לבטל רוצים יוניאן
אותם ולסגור הממשלה, משרדי מטעם הכשרות 

ולתמיד . אחת

גראס הרב מהרב מבקש רובין האלמין)שלום של את (הרב  להכין 
ספורות בדקות דרשה  להגיד  נמרץ )עצמו מערכת (בקיצור על

לדבר. זמן הרבה אין  כי  ביותר, הנחוצים מהדברים  הכשרות,

הנחוצות ההכנות את עושי מהאלמי הרב של הכשרות הוועד
הגדולה להאסיפה

וועד הרב מחברי מהרבנים לכמה ומיד תיכף  טלפן גראס 
איך  ותחבולות עצות ולחשוב  להתאסף  כדי הכשרות
ולתמיד  אחת ולגלות הזאת , הכבידה  במלחמה רובין  לרב לעזור 
המחנו"ט  אנשי  של  שהחברה  וטריפות הנבילות  מערכת את

וטריפה) נבילה חלב  מאכילי תיבו"ת כולו(ראש"י ישראל עם את מאכילים ,
שכתוב מהנחשים הם האלו המחנו"ט ואנשי הברית. בארצות 
אלקים ה ' עשה  אשר  השדה  חית מכל ערום היה  "והנחש  בתורה
הגן עץ  מכל תאכלו  לא  אלקים אמר  כי  אף  האשה אל ויאמר

א ) ג, שהעבירה(בראשית - 358 - משיח  בגימטריא ונחש
הרע יצר את מסמל והנחש  אסורות, מאכלות היתה הראשונה
יתבטל משיח  יבוא  שכאשר  וידוע לחטוא. האדם את המשדל 
של וכן "נחש " של שהגימטריא בזה מרמז והוא  הרע, יצר
היתה הראשונה שהעבירה ברמב"ן  וכמבואר .358 - "משיח "
אדם אם  כי  עלינו , לא מיתה נגזר  זה ומפני אסורות , מאכלות
והחי  בספר  [ועיין  לעולם. חיים היו בזה  פוגם היה  לא הראשון
אדמו"ר לכ"ק מליובאביץ  אדמו"ר  כ"ק שאמר מה לבו , אל יתן

שם]. עיין  שליט"א , מהאלמין

לשונו:הדו-שיח וזה  ציון" מנחם - מנחם "תורת  בספר נדפס 

שבט כ"ח ג' יו  "שבעה"דה השביעי יו
על מקדש ר"אדה היה שעות ג' לאחרי / הדעת עץ - אכילה בעניני הזהירות

להטהר חזיר עתיד לבוא לעתיד / דעה"ד יין

מהאלמי ואדמו"ר גאב"ד  א"שליט גרוס יהודה שלו להרה"ג

היההגרש"י הזקן  אדמו"ר שכאשר  שמעתי שליט"א: גרוס 
- באמרו פלטר , פת  אכילת על נפשו מסר  במאסר,
היתר לו למצוא  שיש  דבר על נפשו לאבד היתכן  לשאלה  במענה

הלכה פי  כו')על  יותר ולהקפיד להזהר יש  בעשי"ת המאבד ה(ורק הרי, ,

לעוה "ב חלק לו אין מאשרועצמו עוה "ב  לאבד  לו שמוטב -
בתכלית! כשר  שאינו דבר  לאכול

בעולםכ"ק המיתה ענין כללות שליט"א: ישנואדמו"ר זה (שבגלל
אבלים) דניחום -הענין רצוי  בלתי  דבר מאכילת כתוצאה הוא 

כמ"ש הדעת, מיתהזעץ  נקנסה שעי"ז גו'", ממנו אכלך ביום "כי 
הדורות . כל על האדם על

,שאסורולפלא דבר היתר הוא לבוא דלעתיד  שמהחידושים
כמארז"ל - עתיד חבאכילה להטהר, חזיר שעתיד

לישראל. להחזירו הקב "ה 
אפילוומעין להם שהותר - הארץ  בכיבוש  גם מצינו  זה

דחזירי  .טקדלי 
פקוחאמנם, מצד  הכלל, מן היוצא  באופן אלא  אינו זה  ענין 

הארץ )נפש  הקב "ה(בכיבוש ש "עתיד הזמן  כשיבוא או ,
ל ההכנה שזוהי הרגיל, ע"ד העבודה  אבל ש "עתיד להחזירו". זמן 

בלתי-רצוי , מאכל שלילת ע "י דוקא  - היא להחזירו", הקב "ה 
הדעת . עץ שלילת

הדעת ויש דעץ  האיסור  שכל  - נוסף  פלא  על ולהעיר  להוסיף 
ג' המתין "ואילו בלבד, שעות  ג' למשך אלא  היה  לא

לה'" הילולים קודש  פריו כל היה  שבת עד הענין ישעות (ע"ד
ערלים " לכם  יהיה שנים  מעץ)יאד"שלש יין על  לקדש  זוכה שהיה ,

היה" ש "גפן .יבהדעת
לחיי ויה"ר ומנוחה שבת שכולו ל"יום ממש  בקרוב  שנזכה

ויאכלויגהעולמים" המשומר, יין על  יקדשו שאז ,
הבר. ושור  דלויתן  הסעודה

הראשו השלב

"קולהרב ספר את לקחת ומיד תיכף  שצריכים הציע  גראס
הספר את ולתת לאנגלית, אותו  ולתרגם השחיטה"
של הממשלה  ממשרדי הגדולים האנשים לכל הזה 

ואלבאני . וואשינגטון

השני השלב

את להכין לכתוב שיוכלו הממשלה  למשרדי  שיתנו שאלון ספר 
דקות , בכמה  התשובות כל

או[והשאלון רופא  שכל כדי האנגלית בשפת להיות צריך הזה
על להשגיח שהולכים מהממשלה  ועטערין  משגיח 
הטפסים את לנו למלאות יוכלו והעופות  הבהמות  בריאות
מה ידע לא אחד אף  וכך אנשים, לשלוח שנצטרך בלי  האלו,

הרב חשב אותם ומברך יהודים לאלפי דולרים ומחלק ,לבא ומיד תיכף
את לעורר באפשרות לו יהיה וכך דולר לקבל כן גם ילך שהוא מהאלמים

המשיח. ביאת של העיכוב עיקר על הרבי
להרבי ואומר דולר, לקבל מאנשיו כמה עם הלך מהאלמין האדמו"ר הוה, כך
משיח לביאת בהתעוררות הרבה עוסק שהרבי ושמע שהיות מליובאביטש
שם והבעל אדלער נתן רבי הצדיקים שכתבו מה לעוררו רציתי כן על ,צדקינו
השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב שעיקר זי"ע טוב
ומיד תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם את שמאכילים
שהיה הכתר" בשנת בא לא משיח "למה בספרים שכתוב למה לו וציין ממש,
יבא בוודאי שמשיח אז אמרו הקדושים שהצדיקים הגאולה, שנת כידוע
ותלמידו אדלר נתן ר' וז"ל: בדורנו לדעת מהנוגע האביב 'מס ממקצת ואעתיק
לפסול רצה אדלר נתן 'ר ,בנסתר מקובלים מפרעשבורג סופר משה 'ר
על ששורה אחרא הסטרא חותם ולהכניע דמיין, דפרנקפוט השוחטים

פסולים משיח,שוחטים בא רצונו כל השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך על בסוד
הבעל ירידת סוד היה וזה לברוח והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד הס"ם אך
תיבות ראשי אר"ץ תצעד ב"זעם זה על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב שם
מקומו כאן שאין מאמרים, כמה לו ציינתי ועוד .מקוואות עירובין זביחה

תיכף לבא צריך ומשיח הקיצין כל כלו כי לזה זמן כבר שאין לי וענה להאריך.
ביאת לקרב בכדי רק הוא עבודתי כל [כי זה, על מאוד ושמחתי ממש, ומיד
החפץ של הקדוש הספר שנה ושתיים שלושים לפני שהדפסתי וכמו ,המשיח
מה על עליו וצוחק סאטמאר חסיד שאני חשב והרבי לישועה] ציפית חיים

ומיד. תיכף לבא צריך כי צחוק לא שזה לי ואמר בזה, לי שאמר

וש"נ.ה. רג. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.ו. 190 עמוד סוף יז חלק שיחות בלקוטי נסמן

יז.ז. ,ב בראשית

ואילך.ח. 175 עמוד סוף יב חלק שיחות בלקוטי נסמן

כג.ט. ,לא מטות רמב"ן וראה .ע"א יז דף חולין

לקוטיי. וראה .קדושים ר"פ תורה בלקוטי הובא כג. יט, קדושים עה"ת ש"ך
וש"נ. .133 'ע ריש כד חלק שיחות

שם.יא. קדושים

ה.יב. פי"ט, ב"ר וראה וש"נ. סע"א. מ, ברכות

ועוד.יג. ג. ,פי"ג ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד, ברכות ראה
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הברית בארצות הכשרות של הסוד נתגלה

  
כמו ?חי כל לעיני וטריפות נבילות הברית בארצות מאכילי אי

קראקא בעיר
מברונקסיום רובין שלום מהרב טלפון גראס  הרב  מקבל אאחד

גדולה לאסיפה  אותו כבידהבומזמין עלגולמלחמה 

ואלבעני)הכשרות  בוואשינגטואן הממשלה משרד במנהטן(מטעם  שעושים
התאומים טויאויר'ס)במגדלי .(טווין

מצד הוא גדולה, מלחמה תהיה ששם גראס לרב אחד אומר
יוניאן הבוטשער  הבוטשער'סיהיה  כל של היוניאן ד(שהם 

הברית) ויהיובארצות היוניאן , של המשגיחים יהיו השני  ומצד

ממשלתא. משרד מטעם הכשרות על לפקח והממונה הראש הוא רובין הרב
בירו ענפארסמענט "כשר הוא הארגאניזעישען שם ואלבעני. וואשינגטון
והמקום כבר, נפטר רובין שלום הרב ששמעתי, [כפי יארק". ניו אויף סטעיט
דזשוי בקוי ניימאן הרב עם ביחד שעבר "ווייס "אלעזר בשם אחד לקח שלו

פארק]. בבארא
ס'ובוטשער ,קעטערינג מסעדה, לכל שהולכים משגיחים להם יש הזה במשרד
לא הממשלה של וחוק איסור ישנו כי הכשרות, על שומרים אם לפקח ועוד,
צריך כשר כותבים אם אמת, לא שזה דבר אדם לבן ולמכור ולרמות לשקר
והם ונמלח, ניקור שנשחט הפלומבע על כתוב אם .הכשר זה על להיות
פעם טיקעט, מקבל שתפסו, המקום את כהוגן, הניקור עשו שלא מוצאים

.אותו שתפסו מה לפי יותר, גדול סכום כך ואחר ,קטן סכום ראשונה
ועוד, ובוטשערס רעסטאראנטים מאות של ליסט מהממשלה לקבל אפשר

אותם קנס)שתפסו ששילמו וכמה המכשולים, את שמצאו הברית ארצות מכל השנה, מכל ,(ליסט
אנשים. לרמות החוק נגד שזה כשרים, לא בדברים האנשים את שהכשילו

ישב. רייטינג. הענט בשארט אשה כתבה זו באסיפה שנאמרו הדברים כל את
שלהם. במשרד זה כל את לקבל ואפשר ,עמודים מאות 400 של דו"ח להם

האינטערנעט. דרך מאוד מהר לזה להגיע אפשר
שם. שהיה ממה פרעס דזויש בעיתון דו"ח כן גם ויש

מכותג. לו נתנו פעמים וכמה הכשרות על כבידה מלחמה נלחם רובין הרב
היה שכתוב מה כל פרעס, דזוש בעיתון לברר אפשר אותו, שהרגו וכמעט

.שלו הכשרות ומהמערכת עליו,
של הממשלה של החוקים חלק.... הניקור על שלי בספר לראות אפשר גם
כן גם לראות שילכו מהם לבקש הזה החוק ידי על ואפשר וואשינגטון,

אותם. ולתפוס והמסעדות המאפיות את במיאמי
חדשיד. גליון מקבל שהוא שנה 30 לפני לי סיפר מפיצבורג אחד שוחט

ממארט מיל את תפס שהגאווערמענט איך כתוב מצא ושם ,יוניאן הבוטשער
קאמפאני כשר שמות:גלאט שבע לשטן שיש כמו ,שמות שבע להם יש מארט למיל :אגב)

פאפא .5 צעלים, .4 ,פעקינג עלען .3 ,פלייש סאטמער .2 מארט, מיל .1
ועוד) פלייש, כשר גלאט .6 ונתנופלייש, ,טרף בשר והאכילו הביאו שהם איך .

.גדול עונש לו
מפיצבורג הנ"ל השוחט את כשפגשתי שנה שלושים שלפני לציין כדאי
שחיטה החסידישע של בתים הבעלי כי בשחיטה שהולך מה לו וסיפרתי
גדול כזה שקר וזה סאטמאר, של שם על ושקר בדוי בשם להם שקוראים
מארגן של בעיתון שנה וחמש שלושים לפני מודעה כתב מסאטמאר שהרבי
שנקרא הבשר על הכשר נותנים שלו המוסד ולא הוא שלא דשזורנאל
השותפים הסוחרים והאנשים ,'וכו קאמפאני פלייש סאטמער או וויינשטאק

עמלק פ"ב)של קידושין בחז"ל שכתוב עמלק",(כמו של שותפו הוא בטבחים ש"הכשר ,
תמחה הפסוק על אומר שרש"י כמו הכל על צוחקים הם עמלק של המאפיה ואנשי
ללכת כלל מפחדים לא האלו, עמלקים ואנשי ,תצא כי פרשת בסוף עמלק זכר את
שם להם שיש הגדולים הכי הרבנים את ולוקחים שקרים, מיני כל עם גלוי בראש

שמים)גדול יראת טיפת בלי עבור(אבל השגחה שיתנו דולארים מיליוני להם ומשלמים
יכולים, אינם לראות רוצים אם שאפילו אותם, מעוור הזה הגדול והכסף ,כסף בצע
עם הזה העמלק וכך האמת. את לראות ירצו שלא שלהם העינים את סוגר והכסף

.ישראל עם כל את שוחטים שותפיו
להחזירם ישראל עם בהצלת העוסקים הרבה כיום ישנם כי לציין וכדאי
אבל מאוד, גדולה התעוררות ויש תשובה, בעלי הרבה שנעשו וב"ה למוטב
האמיתיים תשובה שבעלי גדולה הכי שהבעי' בכלל מבינים לא אלו כל
חוזרים זה ידי ועל ודם, חלב וטריפות נבילות שאוכלים בזה נתקלים
לכ"ק מכתבים כמה וכתבתי ,בדרשות פעמים כמה שאמרתי כמו ,לקלקולם
דברי בקונטרס שנדפס מה כאן ונעתיק ,זה בענין זצ"ל מליובאביטש האדמו"ר
גוטניק הרב המארח בקשני הדרשה, אמירת באמצע תבא כי פרשת תורה
אדמו"ר כ"ק  להבחל"ח  עם לי שהי' הקשר את לספר ,שליט"א
לכן ,"עשה לך אומר הבית שבעל מה "כל אשר ולהיות זי"ע. מליובאוויטש

אחד, ענין רק סיפרתי הזמן קוצר ומפני התורה, אמירת באמצע הפסקתי
כדלהלן.

אודות בקריאה יצא זי"ע מליובאוויטש אדמו"ר כ"ק כאשר הנה
ידי ועל ועוד, ספרים" מלא "בית מזוזה, תפילין, בענין מבצעיהקודש
מענין מאד אז נתעוררתי תשובה, בעלי הרבה עשה הקדושים פעולותיו
וז"ל: בפרשתנו, ושמש המאור בעל שכתוב מה ונזכרתי הבעליתשובה,
לבעלי יארע זה מפני כי זצוק"ל, נשחיז האבדק"ק האלקי מהרה"ק שמעתי
נזהרים ואינם ,אסורות במאכלות נזהרין שאינן לפי ,לקלקולן שחוזרין תשובה
אותם מושכים והם במאכלים המגולגלים הנצוצים כן ידי ועל בקדושה, לאכול

עכ"ל. ,אחורנית
ארוך מכתב מליובאוויטש ר"אדמו לכ"ק וכתבתי שלם לילה אז (בערךישבתי

עמודים) והיותטו"ב ב"ה, תשובה בעלי הרבה ועושה הרבה פועל האדמו"ר וכ"ק שהיות ,
נזהרים שאינם ע"י לקלקולן חוזרין תשובה שבעלי הנ"ל ושמש במאור ומובא

אחת מדינה לאנשי הרמב"ם שכתב המכתב ידוע וכן אסורות, (והעתקתיובמאכלות

(מליובאוויטש אדמו"ר ק"לכ שלאבמכתבי רח"ל, כופרים נעשו אסורות מאכלות ידי שעל ,
ומזוזה תפילין מצות מעלת בגודל הארכתי וכן המשיח, בביאת מזוזתהאמינו ספרי (עיין

כהלכתה) ישראל כו' ראיתי שבעיני מה זה, על נוראים סיפורים ,יפרוץ וכן ירבה שכן
חדש, ב"מבצע" שיצא ,מליובאוויטש אדמו"ר לכ"ק הצעתי כן על
ומה איך פרטים לו כתבתי שלא כמובן .בכשרות יאכלו שהבעליתשובה
ללמד כתה שיסדרו הצעתי גם .כשרות מבצע שיעשה הצעתי רק לעשות,
אין אזי ,טובים שוחטים אין ואם כלים, בלא אומן אין כי ,ובודקים שוחטים

עליהם. לסמוך שאפשר טובים שוחטים כמעט אין ולדאבונינו .כשרות
ודברתי ליובאוויטש עם התקשרתי תשובה. קבלתי ולא שבועות כמה עברו
זי"ע, אדמו"ר לכ"ק ארוך מכתב שכתבתי לו ואמרתי חודקוב הרב עם בטלפון
ראה והרבי הגיע מכתבי שאכן לי, וענה ליעדו. מכתבי הגיע האם ושאלתיו
התשובה לי: ענה מכתבי, על תשובה קבלתי לא למה שאלתי על המכתב. את
כוונתו מהי תמיהתי על זשורנאל". "אלגעמיינער בעתון כבר קיבלת למכתבך
בקשר חדש במבצע מליובאוויטש ר"אדמו כ"ק יצא עתה שזה לי, סיפר בזה,
את להכשיר עליו שמקבל מי שכל והוא, ושתי'", האכילה כשרות מבצע" עם
חדשים, כלים ממחיר חצי עבורו תשלם ליובאוויטש הנה שלו, המטבח
דבריו ולאמת ."SּׂשׂשS & ." בחנות ממחירם בחצי אותם לקנות שיוכלו
קנו כבר אנשים אשר הנ"ל, בחנות לברר בעצמי לילך יכול שאני לי, אמר

דולר אלפי עשרות בעד כלים משלמישם המחיר מחצית מליובאוויטש)(אשר הלכתים .
השוחטים הצעת ועל הנ"ל. כל את לי ואישר ,הנ"ל החנות בעל עם ודברתי ומיד תיכף
ב"770", המרכזית, ליובאוויטש תמימים תומכי בישיבת שאכן חודקוב, הרב לי אמר

כו'. שוחטים של כתה שנתיים או שנה בכל מתקיים
היה, ותוכנו ,מכתב עוד מליובאוויטש אדמו"ר לכ"ק כתבתי מה זמן כעבור
במבצע יצא שרבינו וב"ה כו', לבו אל נכנסו הלב מן היוצאים שדברי שראיתי
וכשרים, חדשים בכלים מכניסים שכאשר ,עקא דא אך הנ"ל, הכלים כשרות
כלים לקנות אפשר אי והרי אחד, ביום נטרפים הכלים אז כשר, שאינו בשר
כסף בצע בעד נמכרים הרבנים היום שלדאבונינו ולהיות יום. בכל חדשים
שרבני רק אחרת עצה אין לדעתי כן על מאוד, עצומות והמכשולות כידוע

כסף)ליובאוויטש בבצע אותם לקנות אפשר ובמסירות(שאי השגחתם, תחת שחיטה יסדרו
.טוב היותר צד על כשרות לסדר יכולים נפש

דווארקין שמעון זלמן ר' הגה"צ  להבחל"ח  אלי טילפנו קצר זמן כעבור
שאבוא אותי וקראו ,'וכו שחיטה תיכף וסידרו ע"ה, ליווי בער דוב והרב זצ"ל
שחטו החסידים שאר שאצל שבזמן ,ופרסמתי .'וכו השחיטה את לראות
300 רק שוחטים בליובאוויטש הנה אחד, שוחט ע"י לשעה עופות 1,200
לדאבונינו כי לברר, צריכים כיום שעושים ומה ,אז היה זה [וכל לשעה, עופות

לעיניו] שינה נותן איננו עמלק של שותפו הרבלמעשה הלכה בשר אכילת בספרי (ועיין

(באריכות.
שכ"ק שמע מהאלמין כשהרב שנים הרבה לפני לציין: כדאי אחד ענין עוד
ושצריך המשיח בביאת אמונה על עולומות מרעיש מליובאביטש אדמו"ר מרן

כשרות , וועדי  ועוד יוי האוי של הארגאניזעשען  שם 
ועוד . ועיתונאים,

עלהבוטשער הפיקוח  מערכת כל את לבטל רוצים יוניאן
אותם ולסגור הממשלה, משרדי מטעם הכשרות 

ולתמיד . אחת

גראס הרב מהרב מבקש רובין האלמין)שלום של את (הרב  להכין 
ספורות בדקות דרשה  להגיד  נמרץ )עצמו מערכת (בקיצור על

לדבר. זמן הרבה אין  כי  ביותר, הנחוצים מהדברים  הכשרות,

הנחוצות ההכנות את עושי מהאלמי הרב של הכשרות הוועד
הגדולה להאסיפה

וועד הרב מחברי מהרבנים לכמה ומיד תיכף  טלפן גראס 
איך  ותחבולות עצות ולחשוב  להתאסף  כדי הכשרות
ולתמיד  אחת ולגלות הזאת , הכבידה  במלחמה רובין  לרב לעזור 
המחנו"ט  אנשי  של  שהחברה  וטריפות הנבילות  מערכת את

וטריפה) נבילה חלב  מאכילי תיבו"ת כולו(ראש"י ישראל עם את מאכילים ,
שכתוב מהנחשים הם האלו המחנו"ט ואנשי הברית. בארצות 
אלקים ה ' עשה  אשר  השדה  חית מכל ערום היה  "והנחש  בתורה
הגן עץ  מכל תאכלו  לא  אלקים אמר  כי  אף  האשה אל ויאמר

א ) ג, שהעבירה(בראשית - 358 - משיח  בגימטריא ונחש
הרע יצר את מסמל והנחש  אסורות, מאכלות היתה הראשונה
יתבטל משיח  יבוא  שכאשר  וידוע לחטוא. האדם את המשדל 
של וכן "נחש " של שהגימטריא בזה מרמז והוא  הרע, יצר
היתה הראשונה שהעבירה ברמב"ן  וכמבואר .358 - "משיח "
אדם אם  כי  עלינו , לא מיתה נגזר  זה ומפני אסורות , מאכלות
והחי  בספר  [ועיין  לעולם. חיים היו בזה  פוגם היה  לא הראשון
אדמו"ר לכ"ק מליובאביץ  אדמו"ר  כ"ק שאמר מה לבו , אל יתן

שם]. עיין  שליט"א , מהאלמין

לשונו:הדו-שיח וזה  ציון" מנחם - מנחם "תורת  בספר נדפס 

שבט כ"ח ג' יו  "שבעה"דה השביעי יו
על מקדש ר"אדה היה שעות ג' לאחרי / הדעת עץ - אכילה בעניני הזהירות

להטהר חזיר עתיד לבוא לעתיד / דעה"ד יין

מהאלמי ואדמו"ר גאב"ד  א"שליט גרוס יהודה שלו להרה"ג

היההגרש"י הזקן  אדמו"ר שכאשר  שמעתי שליט"א: גרוס 
- באמרו פלטר , פת  אכילת על נפשו מסר  במאסר,
היתר לו למצוא  שיש  דבר על נפשו לאבד היתכן  לשאלה  במענה

הלכה פי  כו')על  יותר ולהקפיד להזהר יש  בעשי"ת המאבד ה(ורק הרי, ,

לעוה "ב חלק לו אין מאשרועצמו עוה "ב  לאבד  לו שמוטב -
בתכלית! כשר  שאינו דבר  לאכול

בעולםכ"ק המיתה ענין כללות שליט"א: ישנואדמו"ר זה (שבגלל
אבלים) דניחום -הענין רצוי  בלתי  דבר מאכילת כתוצאה הוא 

כמ"ש הדעת, מיתהזעץ  נקנסה שעי"ז גו'", ממנו אכלך ביום "כי 
הדורות . כל על האדם על

,שאסורולפלא דבר היתר הוא לבוא דלעתיד  שמהחידושים
כמארז"ל - עתיד חבאכילה להטהר, חזיר שעתיד

לישראל. להחזירו הקב "ה 
אפילוומעין להם שהותר - הארץ  בכיבוש  גם מצינו  זה

דחזירי  .טקדלי 
פקוחאמנם, מצד  הכלל, מן היוצא  באופן אלא  אינו זה  ענין 

הארץ )נפש  הקב "ה(בכיבוש ש "עתיד הזמן  כשיבוא או ,
ל ההכנה שזוהי הרגיל, ע"ד העבודה  אבל ש "עתיד להחזירו". זמן 

בלתי-רצוי , מאכל שלילת ע "י דוקא  - היא להחזירו", הקב "ה 
הדעת . עץ שלילת

הדעת ויש דעץ  האיסור  שכל  - נוסף  פלא  על ולהעיר  להוסיף 
ג' המתין "ואילו בלבד, שעות  ג' למשך אלא  היה  לא

לה'" הילולים קודש  פריו כל היה  שבת עד הענין ישעות (ע"ד
ערלים " לכם  יהיה שנים  מעץ)יאד"שלש יין על  לקדש  זוכה שהיה ,

היה" ש "גפן .יבהדעת
לחיי ויה"ר ומנוחה שבת שכולו ל"יום ממש  בקרוב  שנזכה

ויאכלויגהעולמים" המשומר, יין על  יקדשו שאז ,
הבר. ושור  דלויתן  הסעודה

הראשו השלב

"קולהרב ספר את לקחת ומיד תיכף  שצריכים הציע  גראס
הספר את ולתת לאנגלית, אותו  ולתרגם השחיטה"
של הממשלה  ממשרדי הגדולים האנשים לכל הזה 

ואלבאני . וואשינגטון

השני השלב

את להכין לכתוב שיוכלו הממשלה  למשרדי  שיתנו שאלון ספר 
דקות , בכמה  התשובות כל

או[והשאלון רופא  שכל כדי האנגלית בשפת להיות צריך הזה
על להשגיח שהולכים מהממשלה  ועטערין  משגיח 
הטפסים את לנו למלאות יוכלו והעופות  הבהמות  בריאות
מה ידע לא אחד אף  וכך אנשים, לשלוח שנצטרך בלי  האלו,

הרב חשב אותם ומברך יהודים לאלפי דולרים ומחלק ,לבא ומיד תיכף
את לעורר באפשרות לו יהיה וכך דולר לקבל כן גם ילך שהוא מהאלמים

המשיח. ביאת של העיכוב עיקר על הרבי
להרבי ואומר דולר, לקבל מאנשיו כמה עם הלך מהאלמין האדמו"ר הוה, כך
משיח לביאת בהתעוררות הרבה עוסק שהרבי ושמע שהיות מליובאביטש
שם והבעל אדלער נתן רבי הצדיקים שכתבו מה לעוררו רציתי כן על ,צדקינו
השחיטה בגלל הוא בא שאינו המשיח ביאת עיכוב שעיקר זי"ע טוב
ומיד תיכף יבא זאת יתקנו ואם וטריפות בנבילות ישראל עם את שמאכילים
שהיה הכתר" בשנת בא לא משיח "למה בספרים שכתוב למה לו וציין ממש,
יבא בוודאי שמשיח אז אמרו הקדושים שהצדיקים הגאולה, שנת כידוע
ותלמידו אדלר נתן ר' וז"ל: בדורנו לדעת מהנוגע האביב 'מס ממקצת ואעתיק
לפסול רצה אדלר נתן 'ר ,בנסתר מקובלים מפרעשבורג סופר משה 'ר
על ששורה אחרא הסטרא חותם ולהכניע דמיין, דפרנקפוט השוחטים

פסולים משיח,שוחטים בא רצונו כל השיג ואלמלא וגו' תחי' חרבך על בסוד
הבעל ירידת סוד היה וזה לברוח והוצרך קצבים רודפים עליו העמיד הס"ם אך
תיבות ראשי אר"ץ תצעד ב"זעם זה על ורמז הדין לעלמא הקדוש טוב שם
מקומו כאן שאין מאמרים, כמה לו ציינתי ועוד .מקוואות עירובין זביחה

תיכף לבא צריך ומשיח הקיצין כל כלו כי לזה זמן כבר שאין לי וענה להאריך.
ביאת לקרב בכדי רק הוא עבודתי כל [כי זה, על מאוד ושמחתי ממש, ומיד
החפץ של הקדוש הספר שנה ושתיים שלושים לפני שהדפסתי וכמו ,המשיח
מה על עליו וצוחק סאטמאר חסיד שאני חשב והרבי לישועה] ציפית חיים

ומיד. תיכף לבא צריך כי צחוק לא שזה לי ואמר בזה, לי שאמר

וש"נ.ה. רג. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.ו. 190 עמוד סוף יז חלק שיחות בלקוטי נסמן

יז.ז. ,ב בראשית

ואילך.ח. 175 עמוד סוף יב חלק שיחות בלקוטי נסמן

כג.ט. ,לא מטות רמב"ן וראה .ע"א יז דף חולין

לקוטיי. וראה .קדושים ר"פ תורה בלקוטי הובא כג. יט, קדושים עה"ת ש"ך
וש"נ. .133 'ע ריש כד חלק שיחות

שם.יא. קדושים

ה.יב. פי"ט, ב"ר וראה וש"נ. סע"א. מ, ברכות

ועוד.יג. ג. ,פי"ג ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד, ברכות ראה
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הכשרות  ממערכת אנשים  כאן  שיש  יחשדו ולא  ממלא, שהרופא
לכתוב. מה  לרופאים שאומרים שלנו

השחיטה.ועל בתי בכל שקורה מה לדעת יוכלו זה ידי

השלישי השלב

באסיפהלהכין שידרשו הכשרות וועד למנהלי דרשות  מספר
אנשים שישנם הברית ארצות  ממשלת למפקחי ויוכיחו
שלהם השם עם בגלוי ויוצאים המאפיה , מאנשי  מפחדים שלא
תחזק הממשלה זה  ידי ועל הרבים, את שמכשילים אלו כל נגד

הברית . בארצות הכשרות על המפקחים מערכת את
רבהבסייעתא במהירות הצלחנו  הטבע  מדרך למעלה דשמיא 

כל את  ולהכין  השחיטה קול הספר  את לתרגם
רובין הרב  של לאסיפה  אותם ולהביא הנחוצות  ההוכחות 

טויערס. בטווין
מהאוי באסיפה אנשים  [לויער'ס ] דין עורכי הקונגרס , אנשי היו 

אנשי  יוניאן, בוטשער המשגיחים, אגודת  יוי,
ועוד . עיתונאים

יוניא הבוטשער מנהל היה הראשו הדרש

עושיםהוא גדולות פעולות איזה לספר בדרשה  התחיל
כל מעמד החזיקו  בגללם ורק  יוניאן, הבטושער 
והתחיל הברית. בארצות כשר  בשר שמוכרים הבוטשער'ס 
ואיום. נורא הוא האלו בזמנים היום שקורה הנורא הדבר לצעוק,

בארצות ידוע בוטשער 'ס כשר 3900 לנו היו שנים כמה שלפני 
שכל הבטחנו אנחנו הטוב, דרך על הלך והכל הברית,

כשר. בשר  לקנות  יוכל הברית בארצות יהודי
לכלעד טיקעטס  לתת והתחילו מהממשלה המפקחים שבאו

למשל כהוגן, לא משהוא אצלו שמצאו בוטשער'ס " ה "כשר
אלפי  כמה של קנס תיכף  לו נתנו כשר  לא בשר  אצלו מצאו
החליט  מדאי יותר  לו עולים שהקנסים ראה  כשהבוטער דולר,
הרבה כך כל  לשלם לו השתלם לא כי  שלו, הבוטשר את לסגור

והפסדים... בכנסות כסף 

בזה אש מי  השנה נסגרו בוטשער 3600

בזה ?ההצעק אשם מי  - בוטשער 'ס  כשר 3600 שנסגרו הגדולה
שלום הרב  של הפיקוח  משרד  של היא האשמה -

ומיד! תיכף  הזה האופיס  את לסגור צריכים  רובין,

הנכונה הפעולה את עשו קראקא אוי סיטי של הספרי

שלהרב שהראש מה שומע  אתה שווייצער להרב אומר גראס 
שנים בכמה  בוטשער  3600 שסגרו אומר : יוניאן הבוטשער 
ישראל כי  בהמה , בשר לאכול שהפסיקו אומרת זאת האחרונות,
לאכול. מפסיקים  בבשר  שהולך מה שומעים ואם הם, קדושים

זה. את ולשמוע לכאן לבוא כדאי היה לבד זה בגלל

הדר על טריעלערס 6 שנתוספו אי מספר המשגיח

אצלו,המשגיח שקרה  מה  מספר המשגיחים של  מהיוניאן 
יוניאן" ה "משגיחים כך כל  נחוץ מה  .ידומפני

היה כ שהיה מעשה

כלהמשגיח את ועשה  בשר  עם טרעילערס  12 ששלח , מספר 
על שלו החתימה  את וחתם הבשר , על  הסימנים

של ומפלעיטס  ממנו תמונה עשה כן  וגם הטרעילערס,
מספר ושל הטרילרס  ליד עומד שלו תמונה וצלם הטרעילערס,

12(פלעיטס)המכונית במקום טרעילערס  18 הגיעו ששלח  למקום
שזייפו אומרת זאת החתימות, אותם עם  היה והכל טרעילערס ,

החתימות . את 

למשפט המשגיח את לקח הבשר בעל

והמשגיחיםכמובן למשפט, המשגיח  את  לקח  הבשר שבעל
דין עורכי לקחו לברר ,(לויערס)יוניאן  שקרהטו(וצריכים מה

כך) יחיח.אחר

הממשלה לאנשי הספרי נות מהאלמי גראס הרב

"קולהרב של ספרים נתנו הם שווייצער , הרב  עם הגיע  גראס
אנשי  של ולמפקחים רובין שלום להרב  השחיטה"
האלו הדוקאמענטים כל את ואלבעני . מוואשינגטון  הממשלה
ותרגמו אידיש  בלשון דזשורנאל" "אלגעמיינער  בעיתון הדפיסו
שקורה מה  בדיוק תדע הממשלה שאנשי כדי  לאנגלית, זה את

הברית . בארצות הכשרות עם

ע בפרטיות לדבר החוצהכדי מהאלמי גראס להרב קורא רובי הרב
הממשלה אנשי

נצאהרב בא לו ואומר מהאלמין גראס  להרב  קורא  רובין שלום
הממשלה. אנשי עם לדבר  החוצה

שנייםהרב של בנוכחותם באנגלית גראס לרב  מספר רובין
מאלבעני , ואחד מוואשינגטון אחד הממשלה מאנשי
להם ומתרגם אלו שני עם מדבר  הוא  שישי יום שבכל ומספר
מדפיס מהאלמין גראס  שהרב הבשר כשרות על הכתבות כל את
לא שאם גראס, לרב  אמרו  הם דזשורנאל, אלגעמיינער  בעיתון 
היו מזמן כבר הבשר  לכשרות בקשר שקורא  מה כל יודעים היו

תמונות  ועשו הכשרות , על  הפיקוח  את עםטזמפסיקים  ביחד
גראס. הרב 

ע שקורה מה מהאלמי גראס לרב סודות מגלה רובי שלו הרב
ישראל לאר ששולחי והכבדי הלשונות

דוקאמענטיםהרב לו  שיש  מהאלמין גראס לרב  מספר רובין
לשונות  של  טונות אלפי ישראל לארץ  שולחים איך
לא בכלל והם כשר בשר  בתור בהמות של וגראשעצע וכבדים
ממה וטריפות נבילות פשוט רק נמלחו, ולא ניקרו ולא נשחטו

כשר. זה כאלו פלאמבעס  עם  זה וכל הורגים, שהגויים
שבוהרב המכתב של קאפי לו שישלח גראס לרב  אומר  רובין

כשר בשר  של טונות אלפי שכמה  איך בדיוק לראות אפשר 
ומצפצף. פוצה  ואין ישראל לארץ  יוצאים

באנגלית דקות לכמה דרשה אומר גראס הרב

כדלהלן :הרב בדרשתו לדבר  מתחיל גראס 
הברית ,"אני בארצות כאן העולמי" הכשרות  "וועד את  מנהל

ושולחים כשרות מדריכי  אלפים עשרות  מדפיסים אנחנו
ואומר יוי האוי נגד ומדבר  מציין גראס  הרב  העולם. לכל אותם
מערכת  את לנו  שיש  הוא הברית בארצות  הגרוע הכי המצב 
דבר לציין רוצה אני  הכשרים, נותנים והם יוי, האוי של הכשרות 
השחיטה, לבתי נותנים שהם ההכשרים שעל חשוב, ומאוד  אחד 
עוד  אלא  מתקנים, לא שהם די לא דולרים מיליוני  עושים הם
שלהם לרבנים  ובוכים מתלוננים והשוחטים מקלקלים,

שמיםיד. ירא היה הזה המשגיח רק המשגיחים, על לסמוך שאפשר אומר לא זה
.עליו שמוטל מה ועשה

מעניניםטו. קצת יודע שיין הרב .אז שכתבו הרעפארט'ס כל את לראות צריכים

ענפארסמענט הכשר נגד בהקארט הצליח הבוטשער ששמעתי כפי ,אלו
בירא.

בירא.טז. ענפארסמענט הכשר אצל לקבל אפשר האלו התמונות

ועל לשחוט , לשוחט שמותר ממה כפול לעבוד אותם שמכריחים
סכין את ולבדוק לשחיטה הרגשה שום להם אין זה ידי
עוזרים שלא די ולא כולם על מצפצפים יוי והאוי השחיטה,
לשחוט  יכול לא אתה  שאם ואומרים מקלקלים אלא להשוחטים
מפחדים והשוחטים במקומך, אחר מישהוא ויבוא תשחט, אל
פרנסה, בלי ושלום חס  ישארו שלא השחיטה מקום את לעזוב 
באכילת  הברית  בארצות היהודים כל את מכשילים יוי האוי וכך
עם שיצאו רבנים 9 ישנם כי  לציין וכדאי וטריפות. נבילות
לשעה, עופות מ-600 יותר  לשחוט אחד לשוחט שאסור  מודעה

לשעה. אחד לשוחט  ויותר אלף  שוחטים והם
שלו להאופיס יטלפ גראס שרב אומר גנעק הרב

שיטלפןהרב גראס מהרב  בקש  יוי האוי של הראש  שהוא גנעק
האלו. הבעיות כל על לדבר שיוכל כדי  למשרד אליו

שקר,הרב זה אומר  שהוא מה  שכל בפנים, ישר לו עונה גראס
פעם אף  הוא  אך פעמים מספר  אליו טלפן גראס  הרב  כי
ומאכילי  הממשירים כל נוהגים כך שלו. השיחות  את קיבל לא
עונים לא הבעיות על  לדבר אליהם מטלפן כשמישהוא טריפות,

אליו. טלפן כשהרב  היינימאן הרב גם עושה  וכך לו,
שלמה הגאו הרב של שווייצרדרשתו

רקיעיםהרב ובקע באנגלית דרשה  אמר שווייצער  שלמה
חלק להם ספר הוא  בהלם, עמדו כולם בדרשתו,
הקצבים נגד  במלחמתו מנהל  גראס שהרב  הגדולות מהמלחמות 
את  להאכיל הברית לארצות שהגיעו קראקא מעיר היורשים של 
שמשרדי  ואומר ודם, חלב  וטריפות בנבילות ישראל עם כל
היהודים כל על ולהגן  ראש  בכובד  לעיין  צריכים הממשלה
מצב הגיע  איך והסביר  ציין  חוזר  הוא כשר, בשר  לאכול שיוכלו
או כשר  בשר אוכלים אם לדעת אפשר אי הברית בארצות שפה
חתיכת  בפה  להכניס  יכולים לא שאנשים הוא  והמצב כשר. לא

כשר. בשר 


שללמה החברה עובדת  ואיך  - כשרות שחיטות לנו אין
מאפיה" "חסידישע  להם שקוראים החסידית, המאפיה

מהאלמיןכדאי הרב  של יום" "היום בספר שכתוב  מה  לציין 
"אמרתי  לשונו: וזה שט"ן] [אותיות שנ"ט בדף שליט"א
מתונה שחיטה לעשות כדאי  שמאוד מפיטצבורג אחד לשוחט
בהביזנעס שותף  להיות לו כדאי ואולי ההידורים", כל עם כשרה 
הוא טובה, פרנסה  להתפרנס  יוכל הוא כי הביזנעס, את ינהל או
יש מגוריו מקום ליד כי זה את לעשות יכול שהוא לי  ענה 
מניו שוחטים כמה  להביא ויכולים בפיטצבורג, קטנה שחיטה
הכל. יסדר  הוא טובים שוחטים לו מביא אני  שאם ואמר יורק,

החסידית אמרתי שהמאפיה  אחד מדבר  מפחד שאני לו
אופנים מיני בכל אותך ישברו מאפיה ], [חסידישע
עוד  ואתה אותם, מכיר  לא עוד אתה מעמד, להחזיק תוכל שלא

לעשות . מסוגלים הם מה יודע לא
רוצההוא אני ואם האלו, העניינים את מכיר אני לי: ענה

לראש המאפיה  את לשלוח  צריך אני בשחיטה  להתחיל 
לכלשלהם ווילטשער עם ללכת שיצטרך הרגלים את לו שישבור

משהוא, עוד תעשה  אתה ואם ממני , בא  שזה  לו ולהגיד  החיים
שלנו. השחיטה את להתחיל נוכל ואז שלך, הראש את נחתוך אז

רוצהכששמעתי לא  אני  כלום , לעשות  רציתי לא זה כל את
כי  ושלום, חס  דמים  ושפיכות ברציחות חלק להיות

ידי . על לא ושלום חס  אבל  להם, מגיע זה  שכל  הגם 
שבעלי [וכדאי החרידי" "המחנה בעיתון  שכתוב  מה לציין

לקח והוא  גוי שלחו שחיטה  החסידישע  של הבתים

הצדיק הגאון  של  לגרון מתחת  הסכין  את ושם סכין 
הצדיק להגאון  ואמר  אותו, לשחוט שרוצה  כמו ממארגארעטען
והוא בהמות , של וקטנה חדשה  שחיטה שעשה  ממארגארעטען
אותך  שוחט אני שלך, השחיטה עם תמשיך אתה  אם לו אמר
ומיד . תיכף  מפסיק אני ממארגארעטען הרב  לו אמר המקום, על

ב "ה]. בחיים ונשאר  מהם וניצל הפסיק לא הוא  אבל
מאות כשהגיע הברית לארצות שליט "א מבעלזא  האדמו"ר 

לשמור צריכים היו והעליקאפטרים [פאליס] שוטרים 
פורסם זה כל אותו, יהרגו שלא ברוקלין  פארק עליובבורו
רוצה אחת שחסידות השם, חילול היה  זה ובעיתונים, בטלוויזיה
בגלל היה  זה  [וכל  אחרת . חסידות  של האדמו"ר  את להרוג
כשרות  של צדק דין בית  לעשות רצה מבעלז שהאדמו"ר 
פצצה לו שמו  סאטמאר שחסידי למצב הגיע  זה כשרה] ושחיטה

שהתפוצץ. לפני הפצצה  את שמצאו השם  וברוך בבית,
אסורכל שהיא  וחלב וטריפות בנבילות שהתפטמו בגלל בא זה

ליצלן. רחמנא כרת
אזבדיוק היה  שהוא כ"ץ  לייב חיים רבי  הצדיק הגאון נסע אז

לעשות  לדעטרויט  נסע הוא פארק, בבארא  שלהם הרב 
לי  לומר אלי טלפן הוא בעלז, בהשגחת בהמות של שחיטה
לא אופן בשום אבל וכשרה, חדשה שחיטה לפתוח רוצה שהוא
כשרה היא  שהשחיטה לו ואומר אבא אני אם רק יפתח

הפרטים. בכל למהדרין 
במלחמהאשתי להתערב  שלא לפניי בכתה  שתחייה  הרבנית

לא אתה לי  ואמרה לבעלז, סאטמאר בין  הפוליטית
הםרואה והליקופטרים, משטרה מלאה העיר כל קורה ? מה

במלחמה להתערב מסוכן מאוד זה בפצצות, משתמשים אפילו
לשניה. אחת  חסידות בין כזאת

ואני אמרתי שעה, חצי  בעוד בחזרה  לי  שיטלפן  כ"ץ ח "ל להרב 
כ "ץ הרב  וכו '. בוכה  שהרבנית לו סיפרתי איתו. אדבר 
שאוכלים האחריות כל אז בא לא אתה  אם ידידי, תדע לי  אמר
לתת  השבוע עוד יכולים  אבוא  אני  ואם עליך. כשר לא בשר 
ברירה, לי שאין  לרבנית הסברתי אני  כשר . בשר לאכול ליהודים 
צריכים כי גדולה, כה אחריות עלי לקחת  מסוגל לא אני  כי
אמונה לנו להיות  וצריך כשר . בבשר  ישראל עם את להציל

שמו. יתברך בהשם ובטחון 
וב "הטסתי מכלום, ידע לא אחד  שאף  ונזהרתי לדטרויט,

כשרה. שחיטה  לעשות הצלחנו
טרוראבל לעשות  התחילו המאפיה ואנשי הצליח  שט"ן  מעשי 

השחיטה שמקום הצליח  שט"ן  ומעשה השחיטה , בית נגד
אנשי  כשבאו שנים, ושמונה עשרים  בו  שהחזיקו לגויים שייך
נסגר השחיטה לבית שלהם הטרור  את ועשו החסידית המאפיה

ברירה. בעין 


"כמו לרע "ואהבת
לאאי אם כמוך" לרעך "ואהבת של  עשה המצוות לקיים אפשר 

יציאת  אחר האדם לנשמת שבאים העונשים לחבירו  מודיע
מהגוף  ה')הנשמה פרק הישר .(קב 

בדרך הספר ישראל  שני אלפי  וחינך  הדריך הישר קב  הקדוש 
שנים. מאות במשך והיראה  התורה 

למוטבאילו חבירו להחזיר השכר גודל העולם בני יודעים היו
וזהב  כסף  אחרי  שרודף  כמו תמיד אחריו רודפים (זוהר היו 

קב) קא , ק' פרק הישר קב ב', קכח תרומה .הקדוש 
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הכשרות  ממערכת אנשים  כאן  שיש  יחשדו ולא  ממלא, שהרופא
לכתוב. מה  לרופאים שאומרים שלנו

השחיטה.ועל בתי בכל שקורה מה לדעת יוכלו זה ידי

השלישי השלב

באסיפהלהכין שידרשו הכשרות וועד למנהלי דרשות  מספר
אנשים שישנם הברית ארצות  ממשלת למפקחי ויוכיחו
שלהם השם עם בגלוי ויוצאים המאפיה , מאנשי  מפחדים שלא
תחזק הממשלה זה  ידי ועל הרבים, את שמכשילים אלו כל נגד

הברית . בארצות הכשרות על המפקחים מערכת את
רבהבסייעתא במהירות הצלחנו  הטבע  מדרך למעלה דשמיא 

כל את  ולהכין  השחיטה קול הספר  את לתרגם
רובין הרב  של לאסיפה  אותם ולהביא הנחוצות  ההוכחות 

טויערס. בטווין
מהאוי באסיפה אנשים  [לויער'ס ] דין עורכי הקונגרס , אנשי היו 

אנשי  יוניאן, בוטשער המשגיחים, אגודת  יוי,
ועוד . עיתונאים

יוניא הבוטשער מנהל היה הראשו הדרש

עושיםהוא גדולות פעולות איזה לספר בדרשה  התחיל
כל מעמד החזיקו  בגללם ורק  יוניאן, הבטושער 
והתחיל הברית. בארצות כשר  בשר שמוכרים הבוטשער'ס 
ואיום. נורא הוא האלו בזמנים היום שקורה הנורא הדבר לצעוק,

בארצות ידוע בוטשער 'ס כשר 3900 לנו היו שנים כמה שלפני 
שכל הבטחנו אנחנו הטוב, דרך על הלך והכל הברית,

כשר. בשר  לקנות  יוכל הברית בארצות יהודי
לכלעד טיקעטס  לתת והתחילו מהממשלה המפקחים שבאו

למשל כהוגן, לא משהוא אצלו שמצאו בוטשער'ס " ה "כשר
אלפי  כמה של קנס תיכף  לו נתנו כשר  לא בשר  אצלו מצאו
החליט  מדאי יותר  לו עולים שהקנסים ראה  כשהבוטער דולר,
הרבה כך כל  לשלם לו השתלם לא כי  שלו, הבוטשר את לסגור

והפסדים... בכנסות כסף 

בזה אש מי  השנה נסגרו בוטשער 3600

בזה ?ההצעק אשם מי  - בוטשער 'ס  כשר 3600 שנסגרו הגדולה
שלום הרב  של הפיקוח  משרד  של היא האשמה -

ומיד! תיכף  הזה האופיס  את לסגור צריכים  רובין,

הנכונה הפעולה את עשו קראקא אוי סיטי של הספרי

שלהרב שהראש מה שומע  אתה שווייצער להרב אומר גראס 
שנים בכמה  בוטשער  3600 שסגרו אומר : יוניאן הבוטשער 
ישראל כי  בהמה , בשר לאכול שהפסיקו אומרת זאת האחרונות,
לאכול. מפסיקים  בבשר  שהולך מה שומעים ואם הם, קדושים

זה. את ולשמוע לכאן לבוא כדאי היה לבד זה בגלל

הדר על טריעלערס 6 שנתוספו אי מספר המשגיח

אצלו,המשגיח שקרה  מה  מספר המשגיחים של  מהיוניאן 
יוניאן" ה "משגיחים כך כל  נחוץ מה  .ידומפני

היה כ שהיה מעשה

כלהמשגיח את ועשה  בשר  עם טרעילערס  12 ששלח , מספר 
על שלו החתימה  את וחתם הבשר , על  הסימנים

של ומפלעיטס  ממנו תמונה עשה כן  וגם הטרעילערס,
מספר ושל הטרילרס  ליד עומד שלו תמונה וצלם הטרעילערס,

12(פלעיטס)המכונית במקום טרעילערס  18 הגיעו ששלח  למקום
שזייפו אומרת זאת החתימות, אותם עם  היה והכל טרעילערס ,

החתימות . את 

למשפט המשגיח את לקח הבשר בעל

והמשגיחיםכמובן למשפט, המשגיח  את  לקח  הבשר שבעל
דין עורכי לקחו לברר ,(לויערס)יוניאן  שקרהטו(וצריכים מה

כך) יחיח.אחר

הממשלה לאנשי הספרי נות מהאלמי גראס הרב

"קולהרב של ספרים נתנו הם שווייצער , הרב  עם הגיע  גראס
אנשי  של ולמפקחים רובין שלום להרב  השחיטה"
האלו הדוקאמענטים כל את ואלבעני . מוואשינגטון  הממשלה
ותרגמו אידיש  בלשון דזשורנאל" "אלגעמיינער  בעיתון הדפיסו
שקורה מה  בדיוק תדע הממשלה שאנשי כדי  לאנגלית, זה את

הברית . בארצות הכשרות עם

ע בפרטיות לדבר החוצהכדי מהאלמי גראס להרב קורא רובי הרב
הממשלה אנשי

נצאהרב בא לו ואומר מהאלמין גראס  להרב  קורא  רובין שלום
הממשלה. אנשי עם לדבר  החוצה

שנייםהרב של בנוכחותם באנגלית גראס לרב  מספר רובין
מאלבעני , ואחד מוואשינגטון אחד הממשלה מאנשי
להם ומתרגם אלו שני עם מדבר  הוא  שישי יום שבכל ומספר
מדפיס מהאלמין גראס  שהרב הבשר כשרות על הכתבות כל את
לא שאם גראס, לרב  אמרו  הם דזשורנאל, אלגעמיינער  בעיתון 
היו מזמן כבר הבשר  לכשרות בקשר שקורא  מה כל יודעים היו

תמונות  ועשו הכשרות , על  הפיקוח  את עםטזמפסיקים  ביחד
גראס. הרב 

ע שקורה מה מהאלמי גראס לרב סודות מגלה רובי שלו הרב
ישראל לאר ששולחי והכבדי הלשונות

דוקאמענטיםהרב לו  שיש  מהאלמין גראס לרב  מספר רובין
לשונות  של  טונות אלפי ישראל לארץ  שולחים איך
לא בכלל והם כשר בשר  בתור בהמות של וגראשעצע וכבדים
ממה וטריפות נבילות פשוט רק נמלחו, ולא ניקרו ולא נשחטו

כשר. זה כאלו פלאמבעס  עם  זה וכל הורגים, שהגויים
שבוהרב המכתב של קאפי לו שישלח גראס לרב  אומר  רובין

כשר בשר  של טונות אלפי שכמה  איך בדיוק לראות אפשר 
ומצפצף. פוצה  ואין ישראל לארץ  יוצאים

באנגלית דקות לכמה דרשה אומר גראס הרב

כדלהלן :הרב בדרשתו לדבר  מתחיל גראס 
הברית ,"אני בארצות כאן העולמי" הכשרות  "וועד את  מנהל

ושולחים כשרות מדריכי  אלפים עשרות  מדפיסים אנחנו
ואומר יוי האוי נגד ומדבר  מציין גראס  הרב  העולם. לכל אותם
מערכת  את לנו  שיש  הוא הברית בארצות  הגרוע הכי המצב 
דבר לציין רוצה אני  הכשרים, נותנים והם יוי, האוי של הכשרות 
השחיטה, לבתי נותנים שהם ההכשרים שעל חשוב, ומאוד  אחד 
עוד  אלא  מתקנים, לא שהם די לא דולרים מיליוני  עושים הם
שלהם לרבנים  ובוכים מתלוננים והשוחטים מקלקלים,

שמיםיד. ירא היה הזה המשגיח רק המשגיחים, על לסמוך שאפשר אומר לא זה
.עליו שמוטל מה ועשה

מעניניםטו. קצת יודע שיין הרב .אז שכתבו הרעפארט'ס כל את לראות צריכים

ענפארסמענט הכשר נגד בהקארט הצליח הבוטשער ששמעתי כפי ,אלו
בירא.

בירא.טז. ענפארסמענט הכשר אצל לקבל אפשר האלו התמונות

ועל לשחוט , לשוחט שמותר ממה כפול לעבוד אותם שמכריחים
סכין את ולבדוק לשחיטה הרגשה שום להם אין זה ידי
עוזרים שלא די ולא כולם על מצפצפים יוי והאוי השחיטה,
לשחוט  יכול לא אתה  שאם ואומרים מקלקלים אלא להשוחטים
מפחדים והשוחטים במקומך, אחר מישהוא ויבוא תשחט, אל
פרנסה, בלי ושלום חס  ישארו שלא השחיטה מקום את לעזוב 
באכילת  הברית  בארצות היהודים כל את מכשילים יוי האוי וכך
עם שיצאו רבנים 9 ישנם כי  לציין וכדאי וטריפות. נבילות
לשעה, עופות מ-600 יותר  לשחוט אחד לשוחט שאסור  מודעה

לשעה. אחד לשוחט  ויותר אלף  שוחטים והם
שלו להאופיס יטלפ גראס שרב אומר גנעק הרב

שיטלפןהרב גראס מהרב  בקש  יוי האוי של הראש  שהוא גנעק
האלו. הבעיות כל על לדבר שיוכל כדי  למשרד אליו

שקר,הרב זה אומר  שהוא מה  שכל בפנים, ישר לו עונה גראס
פעם אף  הוא  אך פעמים מספר  אליו טלפן גראס  הרב  כי
ומאכילי  הממשירים כל נוהגים כך שלו. השיחות  את קיבל לא
עונים לא הבעיות על  לדבר אליהם מטלפן כשמישהוא טריפות,

אליו. טלפן כשהרב  היינימאן הרב גם עושה  וכך לו,
שלמה הגאו הרב של שווייצרדרשתו

רקיעיםהרב ובקע באנגלית דרשה  אמר שווייצער  שלמה
חלק להם ספר הוא  בהלם, עמדו כולם בדרשתו,
הקצבים נגד  במלחמתו מנהל  גראס שהרב  הגדולות מהמלחמות 
את  להאכיל הברית לארצות שהגיעו קראקא מעיר היורשים של 
שמשרדי  ואומר ודם, חלב  וטריפות בנבילות ישראל עם כל
היהודים כל על ולהגן  ראש  בכובד  לעיין  צריכים הממשלה
מצב הגיע  איך והסביר  ציין  חוזר  הוא כשר, בשר  לאכול שיוכלו
או כשר  בשר אוכלים אם לדעת אפשר אי הברית בארצות שפה
חתיכת  בפה  להכניס  יכולים לא שאנשים הוא  והמצב כשר. לא

כשר. בשר 


שללמה החברה עובדת  ואיך  - כשרות שחיטות לנו אין
מאפיה" "חסידישע  להם שקוראים החסידית, המאפיה

מהאלמיןכדאי הרב  של יום" "היום בספר שכתוב  מה  לציין 
"אמרתי  לשונו: וזה שט"ן] [אותיות שנ"ט בדף שליט"א
מתונה שחיטה לעשות כדאי  שמאוד מפיטצבורג אחד לשוחט
בהביזנעס שותף  להיות לו כדאי ואולי ההידורים", כל עם כשרה 
הוא טובה, פרנסה  להתפרנס  יוכל הוא כי הביזנעס, את ינהל או
יש מגוריו מקום ליד כי זה את לעשות יכול שהוא לי  ענה 
מניו שוחטים כמה  להביא ויכולים בפיטצבורג, קטנה שחיטה
הכל. יסדר  הוא טובים שוחטים לו מביא אני  שאם ואמר יורק,

החסידית אמרתי שהמאפיה  אחד מדבר  מפחד שאני לו
אופנים מיני בכל אותך ישברו מאפיה ], [חסידישע
עוד  ואתה אותם, מכיר  לא עוד אתה מעמד, להחזיק תוכל שלא

לעשות . מסוגלים הם מה יודע לא
רוצההוא אני ואם האלו, העניינים את מכיר אני לי: ענה

לראש המאפיה  את לשלוח  צריך אני בשחיטה  להתחיל 
לכלשלהם ווילטשער עם ללכת שיצטרך הרגלים את לו שישבור

משהוא, עוד תעשה  אתה ואם ממני , בא  שזה  לו ולהגיד  החיים
שלנו. השחיטה את להתחיל נוכל ואז שלך, הראש את נחתוך אז

רוצהכששמעתי לא  אני  כלום , לעשות  רציתי לא זה כל את
כי  ושלום, חס  דמים  ושפיכות ברציחות חלק להיות

ידי . על לא ושלום חס  אבל  להם, מגיע זה  שכל  הגם 
שבעלי [וכדאי החרידי" "המחנה בעיתון  שכתוב  מה לציין

לקח והוא  גוי שלחו שחיטה  החסידישע  של הבתים

הצדיק הגאון  של  לגרון מתחת  הסכין  את ושם סכין 
הצדיק להגאון  ואמר  אותו, לשחוט שרוצה  כמו ממארגארעטען
והוא בהמות , של וקטנה חדשה  שחיטה שעשה  ממארגארעטען
אותך  שוחט אני שלך, השחיטה עם תמשיך אתה  אם לו אמר
ומיד . תיכף  מפסיק אני ממארגארעטען הרב  לו אמר המקום, על

ב "ה]. בחיים ונשאר  מהם וניצל הפסיק לא הוא  אבל
מאות כשהגיע הברית לארצות שליט "א מבעלזא  האדמו"ר 

לשמור צריכים היו והעליקאפטרים [פאליס] שוטרים 
פורסם זה כל אותו, יהרגו שלא ברוקלין  פארק עליובבורו
רוצה אחת שחסידות השם, חילול היה  זה ובעיתונים, בטלוויזיה
בגלל היה  זה  [וכל  אחרת . חסידות  של האדמו"ר  את להרוג
כשרות  של צדק דין בית  לעשות רצה מבעלז שהאדמו"ר 
פצצה לו שמו  סאטמאר שחסידי למצב הגיע  זה כשרה] ושחיטה

שהתפוצץ. לפני הפצצה  את שמצאו השם  וברוך בבית,
אסורכל שהיא  וחלב וטריפות בנבילות שהתפטמו בגלל בא זה

ליצלן. רחמנא כרת
אזבדיוק היה  שהוא כ"ץ  לייב חיים רבי  הצדיק הגאון נסע אז

לעשות  לדעטרויט  נסע הוא פארק, בבארא  שלהם הרב 
לי  לומר אלי טלפן הוא בעלז, בהשגחת בהמות של שחיטה
לא אופן בשום אבל וכשרה, חדשה שחיטה לפתוח רוצה שהוא
כשרה היא  שהשחיטה לו ואומר אבא אני אם רק יפתח

הפרטים. בכל למהדרין 
במלחמהאשתי להתערב  שלא לפניי בכתה  שתחייה  הרבנית

לא אתה לי  ואמרה לבעלז, סאטמאר בין  הפוליטית
הםרואה והליקופטרים, משטרה מלאה העיר כל קורה ? מה

במלחמה להתערב מסוכן מאוד זה בפצצות, משתמשים אפילו
לשניה. אחת  חסידות בין כזאת

ואני אמרתי שעה, חצי  בעוד בחזרה  לי  שיטלפן  כ"ץ ח "ל להרב 
כ "ץ הרב  וכו '. בוכה  שהרבנית לו סיפרתי איתו. אדבר 
שאוכלים האחריות כל אז בא לא אתה  אם ידידי, תדע לי  אמר
לתת  השבוע עוד יכולים  אבוא  אני  ואם עליך. כשר לא בשר 
ברירה, לי שאין  לרבנית הסברתי אני  כשר . בשר לאכול ליהודים 
צריכים כי גדולה, כה אחריות עלי לקחת  מסוגל לא אני  כי
אמונה לנו להיות  וצריך כשר . בבשר  ישראל עם את להציל

שמו. יתברך בהשם ובטחון 
וב "הטסתי מכלום, ידע לא אחד  שאף  ונזהרתי לדטרויט,

כשרה. שחיטה  לעשות הצלחנו
טרוראבל לעשות  התחילו המאפיה ואנשי הצליח  שט"ן  מעשי 

השחיטה שמקום הצליח  שט"ן  ומעשה השחיטה , בית נגד
אנשי  כשבאו שנים, ושמונה עשרים  בו  שהחזיקו לגויים שייך
נסגר השחיטה לבית שלהם הטרור  את ועשו החסידית המאפיה

ברירה. בעין 


"כמו לרע "ואהבת
לאאי אם כמוך" לרעך "ואהבת של  עשה המצוות לקיים אפשר 

יציאת  אחר האדם לנשמת שבאים העונשים לחבירו  מודיע
מהגוף  ה')הנשמה פרק הישר .(קב 

בדרך הספר ישראל  שני אלפי  וחינך  הדריך הישר קב  הקדוש 
שנים. מאות במשך והיראה  התורה 

למוטבאילו חבירו להחזיר השכר גודל העולם בני יודעים היו
וזהב  כסף  אחרי  שרודף  כמו תמיד אחריו רודפים (זוהר היו 

קב) קא , ק' פרק הישר קב ב', קכח תרומה .הקדוש 
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 דף תיקון מג
 לחלוקה חינם

על ידי מפעל הזוהר העולמי
0527651911

דף האדרא רבא
סדר הי"ג מדות דתיקונא דדיקנא דא"א 

]ארך אנפין[

 לחלוקה חינם
על ידי מפעל הזוהר העולמי

0527651911

הזוהר  הקדוש,  זוהר  לימוד  ידי  על  רק  מתקבלות  התפילות  כל 

הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.


