
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת
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גלון מס'
237

ספר 
זוהר הכשרות

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

התוכן:
הנכשל  של  העונש  גודל  על  ועוד,  מזוה"ק  קצרים  מאמרים  א':  פרק 

במאכלות אסורות.

פרק ב: כוחו של אהרן הכהן בהדלקת הנרות בבית המקדש

פרק ג: הסיפור הנפלא מהמלחמה על כשרות השחיטה.

פרק ד': ִסיפורו של הטורי זהב שקיבל עליו להיות גולה שנה שלמה, 
ונעשה מנקר מומחה, והעמידו אותו בצינוק, ואחר כך נתקבל לאב"ד, 
וראש ישיבה דק"ק לבוב המעטירה. )מתוך ספר נפש ישעיה דף ס"ג(.

פרק ה': ִסיפורו של הטורי זהב שקיבל עליו להיות גולה שנה שלמה, 
ונעשה מנקר מומחה, והעמידו אותו בצינוק, ואחר כך נתקבל לאב"ד, 
הרב  המגיד  של  דרשה  )מתוך  המעטירה.  לבוב  דק"ק  ישיבה  וראש 

ישראל מאיר שושן זצ"ל(.

המשך בעלון הבאמפעל הזוהר העולמי חנוכה תשע"ג

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | א סיון | פרשת במדבר | ראש חודש סיון
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

בכ"ת המוכתר סיון בשלהי עיה"ק ירושלים החו"כ
העובד שנ"ת מתוקה וקיים.שנת

ת ת ת ת """"ו ו ו ו   ירושלי ירושלי ירושלי ירושלי  הדי הדי הדי הדי בתי בתי בתי בתי  אבות אבות אבות אבות  וראש וראש וראש וראש  הראשי הראשי הראשי הראשי  הרב הרב הרב הרב  משאש משאש משאש משאש   שלו שלו שלו שלו

א מכתב

תש"נ  סיון כ "ט ב"ה,

על מצטרף השומרים ידי לחזק  גדולה ומצוה לנ"ל
שנהגנו  כפי  והמהודרת הכשרה השחיטה משמרת

דורות. מדורי 

לישראל לישראל לישראל לישראל  הראשי הראשי הראשי הראשי  הרב הרב הרב הרב  לציולציולציולציו הראשוהראשוהראשוהראשו אליהואליהואליהואליהו מרדכי מרדכי מרדכי מרדכי 

יותרואכן עוד לדפוס  ספרו שניתן שאחר  אני  רואה
אשר הורידים חתוך בענין החדשות בתקנותיהם גזרו
השחיטה מעשה את הלבישו חדשות פנים ממש
השחיטה מכשרות נשאר ולא ר "ל נוספות בחששות 
בעולם יר"ש ת"ח עוד  יש  אם אני ותועה כלום, ולא
עצמו  שהמיניסטר  ולפלא זה, את להכשיר  יכול אשר
מחויב  שאינו אמר ורק  החששות, כל על לי  הודה

הראשי... הרב על לחלוק 

ב מכתב

פישביין ישראל המטבחייםהרב בית  רב ברק  בני
תש"ן  תמוז ד ' ד ', יום ב"ה , אביב תל לעיר

ומזכהכבוד  בפרץ עומד  המפורסם הגאון הרב
שליט"א, ליברמן בונם שמחה רבי  רבים,

וכט"ס,שלום  וברכה

ויישרהגיע השחיטה" "בשבילי  החשוב ספרו לידי
רבים ענינים בשבוץ הנפלאה עבודתו על  לכת"ר כח

לרבים. תועלת  יהי' וודאי  לשחיטה השייכים

החדש והנה החוק תמצית את  גם לנו המציא כת"ר
וכל  אנגלי', במדינתו לחוקק שרוצים שחיטה בעניני 
המכשולות את רואה שחיטה בעניני שבקי  מי
אפילו  יתקבלו אם להתהוות עלולים שח"ו העצומים
ברורות הלכות לכמה שנוגעים זה  מחוק סעיפים  כמה
לכפות שרוצים הדבר גוף ובכלל  שחיטה. בהלכות
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

בהוספת  רק  ממנו כ "ש זיז לזוז א"א  אלה שבימינו עאכו"כ  בפרט. הטבחי

ת"ח  סת על  לסמו וח "ו  ביור"ד. החת"ס וכד' להקל ולא  להחמיר   אומ

שיהיו שהקפידו יראה שהבאתי הפוסקי בספרי  המעיי כי  שניויר"א .

לחדורשוחטי יוכל שלא ופשיטא  לשמאלו מימינו ידעו לא דבלא "ה פי ' .

ככרוכיא צעקו שכבר  וכמו ,ערמומות  ולהבי וטבחי השוחטי למחשבת 

על זצ"ל מקאלאמייע הלל מוהר "ר חביב ואחרו והפליתי  ,אפרי בית בעל

סכיהר זה  מה  לשמאל ימינ  בי יודעי ואי הכשרי הנותני בני

ואכמ "ל) פגימה  בלי  .שלימה 

מלאכת בכל היטב הבקי  דוקא שיהי' ההכרח  וע"כ
השחיטה, כי ואומנות סטאניסלאב  להגאב "ד דוד בית שו"ת (ועי '

יבינו ולא ידעו  ולא  דשחיטה בסכיני בקיאי לא ודייני רבני הרבה 

ע"ש) הריאה , .בבדיקת 

רבותינו  קדמאי  ותקיפי גאוני הפוסקי ה אלו  ד)
שוחט ע "י השגחה  דצרי יוצא שמה האחרוני
בעת יר"א וג השחיטה ואומנות מלאכת בכל הבקי
בלי הריאה, על וה הסכי על ה בהמות שחיטת 

.שבעול דיחוי  שו

יש בדקות דג נוטה ודעתו י "ג . סי' יור"ד  חת "ס שו"ת .1
לזה. צור

יע"א. ניקלשבורג אבדק"ק בנעט  מהר "מ הצדיק  הגאו .2
.ש חת"ס בשו"ת מובא בדקות ,  ג והנהיג

וא בעיר כ ותיק זצ"ל. הפלא"ה בעל הצדיק הגאו .3
גסה בי בהמות וכ"ש  עופות בשחיטת  אפילו  בישראל

.ש זצ "ל חת"ס בשו"ת מובא ודקה.

מצאנז הגה"ק 9למר י"ב סי' יור"ד  ח"א  ד"ח  בשו"ת .4
הג ישראל תפוצות  כל כמעט המנהג  שכ והעיד זצ"ל,
שא החמירו ויותר  , הש ויראי  מומחי שהשוחטי

לשחיטה. עמו מהבי"ד  אחד  יל טרוד  אחד 

החסיד הגאו שדעת צ'. הגר"א מנהגי  רב במעשה .5
מבהמה מלאכול בשבת חלב מאכלי  לאכול זצ"ל גר"א

ע"ג. עומד משגיח  בלי  הנשחטה

בעל  זצ"ל מרגליות זלמ  אפרי מוהר "ר הגדול הגאו .6
לבדיקה יפה בקונ'  אפרי יד בספרו ומט "א, , אפרי בית
שעי"ז כמ "פ נמצא שכבר  הדברי בתו וכ' ו', אות 
שווי שניה אי הרוב שעל ובפרט  ממכשול, נמלטו
מאד.  נכו והוא יעזורו רעהו את ואיש ובאומנות בחכמה

טוטו"ד בשו"ת זצ "ל. קלוגער שלמה מהר "ר הגאו .7
דאפי ' שבמהדו"ת קט "ו בסי' וכ'  קי"א סי' מהד "ק
ב' בזמנינו הוי בתי בעלי עשרה רק בה שיש  בעיר 
ובתורת .כ להיות  ראוי  הדור  פירצת לפי כי ,שוחטי
ולא  הקהלה מ יהי' המשגיח  דתשלומי בשמו כ' א' זבח 
בדר"ת ומובא ,וד בשר מורא עליו יהא לבל  מבעה"ב

ע "ד. ס"ק א' סי'



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

 ה "פגימה " כי במגיפה , יהיה שמיתתו  פגומה  בסכי ששוחט מי
"מגיפה " אותיות

ופושעים . הדעת  קלי שהמה  ובודקים  שוחטים  ויש 
יהיה שמיתתו פגומה  בסכין  ששוחט  מי  שכל  וידוע 

" כי אותיות פגימה במגיפה , הם  מת "מגיפה "" אין  ואם
וגם במגפה . שימות  נשמתו מתגלגל במגפה  עתה 
וטרפות  נבלות  המאכיל  כל  כי  בכלב , יתגלגל נשמתו
נאמר  ועליו לכלבים, ששייך  ממה  גוזל  הוא לישראל 

כ "ב ) אותו(שמות  תשליכון יראת לכלב שנגע מי  כן  על  .
אלו של  השחיטה  על יסמוך  אל  בלבו אלוקים

.השוחטים)

שלא הזה הרע המנהג אל שמוע  לבלתי  שמי יראת לו שיש מי
 הדי מצד הסירכא  טריפה  שהיתה  מיעו מכח  הנכשר בשר תאכלו 

שנוהגים בה למעך  בסירכות  משמוש  בענין  שנית  עוד 
וקהילות  מדינות  בהרבה  הנגע ונתפשט העולם 
טריפות  שהוא כסדרן  שלא בנסרך  אפילו וממעבים 

בתלמוד. ישראלהנזכר  תפוצות  ובכל ישראל ובארץ 
ממעכין ואינן מטריפין כלם ישמעאל  במלכות היושבים
לבלתי שמים יראת  לו  שיש מי  כן ועל הסירכות . כלל
מכח  הנכשר בשר תאכלו  שלא הזה הרע המנהג אל שמוע

הדין. מצד הסירכא  טריפה שהיתה בשר מיעוך תקנו ולא
בש "ע רמ "א  כתב  [הגה "ה. זה . אחר  שתדרשו  עד  מהטבח 

י "ז )יו"ד סעיף  ל"ט לשונו:(סי ' מדינותוזה בכל נהגו כבר
אלוקים ירא הבודק להיות  צריך מקום ומכל למעך, אלו

בכח  ינתק  שלא בנחת  למעך ליזהר  לשונו.שיודע כאן עד
והבודקים השוחטים להזהיר וראוי זה, על הט"ז וכתב
האצבעות, בין לגלגל אלא בחזקה, כך כל ימעכו שלא
אינן בודקים לקצת עוד וראיתי המיעוך. בדרך וקצת
והם הריאה, נפיחת על סומכים כי בנחת, למעך נזהרים
נפוח, אין גמורה סירכא בכל דודאי טריפות, מאכילים

לשונו]. כאן עד

,מבצב שאינו  כיו איסור, בספק ג להתיר  סומכי בודקי הרבה
לישראל  טריפות מאכילי ה ,מבצב היה כראוי  מנפח היה וא

נוהגים שאנו דמה לשונו: וזה זהב בטורי עוד [וכתב
הסירכא, מקום על מים או רוק ושמים בנפיחה לבדוק
שכבר לפי נפיחה, ידי על היינו להכשיר, זה על וסומכין
י"ג, בסעיף שכתב כמו משמוש, ידי על הסירכא עברה
מצריכין אנו בזה כלל, סירכא כאן היתה לא ממילא
לא ואם טריפה תהיה מבצבץ דאם לחומרא, בדיקה

סירכא. כאן שאין כיון הדין, מצד כשר ודלאתבצבץ

הרידב"ז והכשרות
הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום

הו"ל בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הק'

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו פה ברוקלין יצ"ו שנת תשמ"ט לפ"ק

הקדמה

מוציאים לאור מחדש ספר "נמוקי הרידב"ז" מבעל מחבר רידב"ז על סדר 
קדשים שחכמי הדור שרי התורה תארו אותו בתואר צדיק נשגב 
וכבדה שהיה  גדולה  יראה הרואה מלחמה  ומכאן  בכל קצות תבל,  המפורסם 
להאי גאון וצדיק עם השוחטים והקצבים באמריקה לפני שמונים שנה, שרדפו 
אותו עבור זה עד חרמה, ולא שמו לב לגדולתו וצדקתו שהיה נחשב בין גדולי 

הדור בימיו, ולוחם מלחמת ה' במסירת נפש ממש, עד שרצו להרגו.

ייטב לב  יש  להמליץ אין כל חדש תחת השמש, שגם הגאון הקדוש בעל 
זצ"ל, ניצול בדרך נס מפח יוקשים וסכנת מות שעל ידי הקצבים. )ונכדו 
הגאון הקדוש בעל שו"ת דברי יואל זצ"ל רמז במקום אחד שאינו רוצה להאריך 
בכל הפרטים, והמקום ירחם(, וצדיק זה )הרידב"ז זצ"ל( אירע לו כן כאשר אנו 
ותורתו הלוחמים  לה'  דורנו עבור מסירת נפשו  רואים ממש כזה אצל צדיקי 
אם  רק  חיים  ולבלעם  נפש  לרוצחם  שרוצים  יארק.  ניו  פה  כשר  בשר  עבור 

יפתחו פה לאמר שהשחיטה ובדיקה או הניקור אינו טוב.

גם  לנו  כמו המלחמה הכבידה שיש  בדיוק  הוא ממש  כאן  וכל מה שכותב 
כעת זה עשרות שנים עם הקצבים ושובי"ם ומנקרים קלים בהשגחת 
והוראת רע-בנים שלוקחים האחריות הנורא על עצמם עבור כשרות בשר מכל 

קצווי תבל שמפיצים הבשר המפוקפק הלזו כנודע, ה"י.

כה דברי המסדר והמלקט
ה"ק שלום יהודה גראס

אבדק"ק ָהאלמין

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
דֹול ְוִנְפָלא הּוא ִלּקּוט ּגָ

ל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ִמּכָ
ה  ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ְייִכים ְלָכל ּפָ ֲאָמִרים ַהׁשַ ל ַהּמַ ּכָ

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ּבְ
י ַהזֹוַהר,  סּוִקים ִעם ִמְדְרׁשֵ ה ּוְלָהִבין ַהּפְ ָרׁשָ ל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהּפָ ָכְך יּוַכל ּכָ ּבְ

דֹוׁש,  ֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ הּוא ְזַמן ַהּמְ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ּבִ
ה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר,  ָרׁשָ ּיֹום ִיְלַמד ַהּפָ ּקֹות ּבַ -7 ּדַ ּוִבְזַמן ָקַצר ּכְ

 

ּיֹום ִיְלַמד ִסְפָרא ּדְצִניעּוָתא ּקֹות ּבַ - 2 ּדַ ּוּבְ

ים” ְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנּסִ “ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ּבִ

 

ף קעח:( הֹות הרמ”ז ּדַ )ַהּגָ

ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ
ֵדרֹות” ת ׁשְ ית ִמְדַרׁש “ִמְדָרׁשַ  ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ּבֵ

ֵדרֹות תובב”א טל: 08-6899115 ז 150 ׁשְ  ְרחֹוב ָנַתן ֶאְלּבַ
ר תשע”א - ִלְכבֹוד יֹוָמא ִהּלּוָלא חֶֹדׁש ִאּיָ

 

עֶֹמר תשע”א לפ”ק ר יֹוַחאי ע”ה - לֹ”ג ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ּדְ

בּוע ָ ּשׁ ף ַהּיֹוִמי יֹום א’ ּבַ ּדַ



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm
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מה
בשר  ואכילת  "שחיטת  היקר  החבור  על  לכתרה  כח  יישר 

כהלכתה".

ביקרא בנושא התורה המחבר הרב הגאון ר' שלום יודא גראס 
שליט"א ולעושה דברו בארצנו שליט"א.

הרב פרץ אריאל
רב ואב"ד
הוד השרון )מגדיאל(

"איני  שאלוהו. במקומך ?" כעת  יושב "ומי בחיים". בהיותי  בו מתפלל 
"אם במקומי?". יושב מי אדע איך להכנס לי נתנו לא "אם השיב, יודע "
אם לדעת ברצונם  שאלוהו לידך?" לשבת נהג אשר האיש מי הגד כן
ישב , שלידו  האיש  שם את הרוח  שאמר  לאחר  הוא. אמת  דובר אכן

שא ואז הוא אמת דובר שאכן  ומצאו ביתהחקרו לתוך נכנס כיצד לוהו
מזוזה, בו  שאין פתח היה מטתה "ליד מזוזה . בו  שיש בית האשה  של
בה?" נכנסת  וכיצד היא כשרה אשה "והלא  השיב. נכנסתי", דרכו
טיט  עלי השליכה הרצפה את  שכבדה "בשעה  השיב כך על שאלוהו.
אותך החרמנו הלא  ממנה? יוצא  אינך  "ולמה לתוכה ". נכנסתי ואז
"אמנם הרוח: אמר זו טענה על בו. גערו עוד" לחזור ולא  לצאת אתמול
נכנסתי  ממנה הקמיעות שהוסרו ראיתי כאשר  אך  דברתי כאשר יצאתי
גדול חרם עליו  והטילו הרוח  של עקשנותו גדול כי  האנשים  ראו שוב ".
בעשרת ונשבע נבהל לא  הוא אך  מיד, שיצא  כדי הרבה והשבעות 
בחייו שהכירוהו  היו הנוכחים בין שעה . כעבור  רק  שיצא  הדברות

הדברות. בעשרת להשבע  דרכו היתה כך כי והעידו

רבותבאותה בלשונות  עמו דברו באשה  הרוח התעכב שבה שעה
שאלה כל על צחה  בלשון שאלה כל על עונה היה והוא 
הערבית בשפה דבר, הקודש בלשון  אותן. ידעה  לא שהאשה בשפות 
לא בחייו שגם ואמר בקי היה  לא אשכנז בלשון ישמעאלית. ובשפה 
בן  את וראה מכיר הוא אם  שאלו אשר אחד שם היה זו. שפה הכיר
צפורן  דרך  שיצא בו הפצירו לבסוף כלל. ראהו שלא השיב  והוא מוסה 
בהרימו זאת יעשה שאכן רמז והוא האשה של מרגליה אחד אצבע
רצה שבכך אלא גדולה. במהירות זה אחר בזה  האשה  של רגליה את
נר  יכבה  אם רק לדבריו יאמינו כי לפניו הכריזו הם שכן, להטעותם

חלב  בשאלת  כאן מדובר כי הודיע ישראל  בארץ
הצ  לכל ופנו אתדאורייתא, מיד שיתקנו  מנת על  דדים

צדיק  אותו של לזעקה חשו לא והם  תיקון , הדרוש
עוזר, לא דבר ששום וכשראה  וידוע, מפורסם וגדול
על נופלים ודבריו בנושא, תיקון שום מתקנים אינם
להפסיק  לתלמידיו מכתב הוציא הוא ערלות , אזנים
ביותר, הטובים מהאטליזים אפילו בהמה, בשר  לאכול
עם יחד  אבל נסבל, בלתי הוא בזה המצב שם אפילו כי
השחיטה של והבשרים שהיה כפי נשאר הכל זה כל
גם מגיעים ודם חלב בהם שיש מהודרת  שאינה
לרבנים, בשטריימל, החבושים יהודים  של לבתיהם
אדמורי "ם וכן מכובדים, ויהודים ישיבות , ראשי
והכל בשר, מאותו שבת בשולחן שיריים מחלקים
לעשות הרוצים הכספים ושודדי מאחר בשקט, עובר
יהודית , וזיעה יהודי דם חשבון על כסף שיותר מה
מדובר  כאילו בנימוק  מנופחים  מחירים ולקחת
הכל לעשות שני ומצד  מיוחדות , כשרות בהוצאות 
וכך  אפשרי, למינימום יגיעו הכשרות שההוצאות 
על חשודים אלו דם מוצצי הצדדים , משני להרויח
ללחוץ  הכח את  להם יש  זעקה קול וכשמקימים הכל.
עומדים לצידם כי וטרור , כסף של  אפשרי דרך בכל
שנה מידי ממשיכים וכך  ידועים, גנגסטרים שותפים

אסורות . במאכלות הצבור  את  לפטם בשנה

נעשה,בשל מה הזמן כל ידע לא הצבור זאת  כל
בטוחים היו "הקדושות ", החתימות  את כשראו
ימשך, הזה הטמטום זמן כמה יודע ומי בסדר, שהכל 
וירא חכם תלמיד  אברך  השוחטים בקרב היה לא ואם
כשראה לו כאב כשהדבר  נפשו, את  שמסר  שמים
אינו  אחד  ואף  ומחמיר, הולך  המצב  ביומו יום שמדי
נח ולא הרבנים לכל פנה עולמות  הפך הוא דבר, עושה
שאותם אף  על  הנעשה, על  ידעו יהודי בית שבכל עד 
לאפשר  ולא  אותו לשבור שביכלתם ככל עשו האנשים
גר  היה עוד  כשהוא במיוחד  בענין, ולפעול  להמשיך  לו
פעולות נגדו ועשו פיזית  אותו כשהכו בוויליאמסבורג,
מהחלטתו  אותו עצר  לא דבר שום זאת  בכל אחרות,
הרבנים, פתחי  על  ודפק השם, והחילול המצב את  לתקן
בית של ישיבה ותבע הרבניים הארגוני דלתות  ועל

ערלות . אזנים על מדבר  שהוא ראה שהוא עד  הדין,

מודעותאז ופירסם בגלוי, לצאת  ברירה בדלית החליט
הנעשה על החרדית העיתונות בכל ורשימות
פירות הניב הדבר שמיד כמובן השחיטה , בעולם


