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יום ששי | פרשת חיי שרה | כא מרחשון
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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

גליון מס'
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המערכת (בהמשכים)

ומי שלא יפקח עיניו בזמנינו לראות את האמת המר הזה ולהתוודע
ממנו וילך כתמים בסגירות עינים בודאי יהי' נכשל מעתה בפשטות
באיסורין חמורים במעשה בכל רחבי העולם הן בארה"ק הן באמעריקא.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

שהרי נתגלה לעינינו שענין לא תגורו מפני איש א( לא לירא ב( לא
תכניס דבריך מפני איש כל זה חלף הלך לו ונשכח ,ואפילו
הכשרים כולם מתייראים כולם חונפים כולם מלאים חשבונות אפילו
כשמגיע לאיסורים החמורים ביותר ,והעזי פנים ובעלי האונטערעסין
והכסף שולטים בכל תוקפם על הכל ממש.

המזון בהלכה

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

בס"ד ,יום ה' נח תשמ"ג ,לס' ולא אוסיף עוד להכות את כל חי
כאשר עשיתי.

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
ועוד.

מחאה ובקשה
לדאבון לב כל יראי ד' ,נתחלל ש"ש באופן חמור שכמוהו לא הורגלנו
לו מימים ימימה ,ואם אנו מחשים ומצאנו עון.
המשך בעלון הבא

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

עמ' 4

אחרי הדרשה של סוכות תשמ"ג ,נגד ערעור הבשר ,יצאו החרדים על
דבר ה' מסלתה ומשמנה של היהדות החרדית במחאה וצעקה
גדולה ,ונתפרסם בחוצות וז"ל המחאה:

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 4

דברי הקשור לאהבתו דמר ומעריכו כערכו החשוב.
משה דוב בעק

עמ' 3

כל מה שכתבתי אף כי הם דברים קשים כגידין אבל מה אעשה,
ימחל נא לי כתה"ר כי אין כוונתי בשום אופן לבזות ולצער
ח"ו אך לצאת ידי חובתי דמחייבנא מדאורייתא ,והשי"ת ירחם ויחנינו
מתנת חנם להיות הדברים נשמעים ושימצאו חן ושכל טוב בעיני
אלקים ואדם ויתגדל ויתקדש שמי' רבא בעגלא ובזמן קריב.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

חשבנו עד היום שרק בציונות הוא כך אבל בשאר ענפי היהדות.
ובמיוחד בעניני הכשרות אינו כך ויראים וחרדים ,מעתה נתגלה
שבכל הענינים הוא כך ,אבל בודאי לא יטוש ה' את עמו ויתן בלבבם
להחזיק מעמד גם במצב זה.

נ"ב לדידי לא איכפת אם יצאו הדברים לחוץ וכרצונו יעשה.

עמ' 2

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

בלוריות לאור ההלכה חלק א

תפארת מתתיהו

תפארת מתתיהו 2

תפארת יהודה

28

שנת תשמ"ג לפ"ק.
איסור גידול בלורית ,לכל
פרטיהם .ביטול מצות
תפילין ,למגדלי
בלוריות- .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
מדריך ומורה דרך לקניית
תפילין ומזוזות - .מהגה"צ
רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
גילוי ידיעות מבהילות
בספרי תורה תפילין
ומזוזות - .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
בו יבואר גודל מצות
קדושת תפילין ,והעונש
הגדול למי שאינו מניח
תפילין ח"ו- .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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

השוחטי הפכו להיות כמו מכונות
ז .השוחטי צריכי לדעת שה עוסקי במלאכת קודש
וצריכי לרעוד שחלילה לא יצא מכשול מתחת יד ,ולא
להאכיל מאכלות טריפות לישראל אפי' בשוגג ,שהוא חטא
ועו פלילי ,ובעווה"ר השוחטי הפכו להיות כמו מכונות,
ועובדי על פי ציוויו של הבעל הבית ,הוא מאבד את ההרגש
ועוסק בעבודת הקודש ,ה הופכי לפועלי פשוטי
המשועבדי בגו ונפש לבעל השור הבעל הבית ,הוא זה
המחלק הוראות עבודה ,ובמש הזמ השוחט הופ להיות
כל כ מורגל בקלקולי עד שהוא עושה זאת בלב של
ובנפש חפצה ,אי מכריחי אותו לעשות זאת ,הוא מחפש
להרויח כמה דולר נוספי.
השוחט הופ להיות מכונה ,אחרת פרנתו בכנה
ח .השוחט הופ להיות מכונה כנ"ל ,הוא חייב להוציא מתחת
ידו כמות גדולה ,וא לא יספיק ,פרנסתו חלילה מוטלת
בסכנה ,כי בעל הבית מאיי עליו שיאבד את מקור מחייתו,
ולכ עושה השוחט כל מאמ להספיק יותר.
הקצב עושה יד אחת ע הרב או הקהלה – ועושי מה
שרוצי
מעביד השוחט אינו הקהילה

)כפי שהיה מלפני באירופה .בהרבה

מקומות אע"פ שמוסכ שהשוחט מנוי מטע הקהלה ,הקצב עושה יד אחת ע
הרב או א הקהלה וכ ה יכולי לפעול יותר אצל השוחטי .כי זה נראה כאילו
יש כא קהלה .והרב אינו עושה אודות זה כלו ,כמו שאפשר לראות במכתב אחר
של הרב פאדווא שאומר שאי לו שו שייכות ,ורק הקהלה ה הבעלי בתי,
ובמכתב השני הוא אומר שמתיר שחיטת הבאקס ורק זה מה שרוצי צער בעלי

חיי'ניקעס ועל זה אי לו שו בעיות כו' עיי"ש( ,אלא בעל המשחטה
המתייחס לשוחט כפי שהוא מתייחס לעובד פשוט ,הוא
קשור לעבודה בכל נפשו ומאודו.
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יובל שנים של פעילות המערכה

ע"כ הירא וחרד מדבר ה' ויש בידו לתקן יראה שלא יתלה אשמו
בראשו ואף במי שאין בידו למחות עכ"פ הרי בידו שלא לאכול בשר
כי אם עפ"י תקנה הנ"ל ,ואף שלא ימצא בשר לאכול אפי' בשבתות
ובי"ט אל יקל בעבור זה ח"ו ,דקרוב לודאי הוא שיאכל דבר איסור
לפעמים .ע"כ ישים אל לבו שסופו יהי' תולע ורימה ובתכלית יהי'
מרה ,ע"כ אל יתבייש מפני אדם כו' ויקדש את עצמו במותר לו )יבמות
ב (.ואז קדוש יאמרו לו מה קדוש לעולם קיים ויזכה בביאת ירושלים
במהרה בימינו אמן סלה ,עכלה"ק.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

אבן מקיר תזעק
על מצב השחיטה
נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים
באוטובוסים בארץ???
אבל אשמים אנחנו על אחינו!!!
אני החותם מטה מודה ומתודה על האמת.
ומעשה שהיה כך היה!
אני אחד השוחטים הגדולים בארצינו הקדושה וגם כן
נוסע הרבה לשחיטות הגדולות לחוץ לארץ בארצות
הברית ,ובארגנטינה .פעם אחת בבוקר בבית המדרש של
חסידי גור שואל אותי חבר שלי למדת כבר את פרק 36
מספר שבט מוסר?
אני עונה לו על המקום מה אתה רוצה להגיד לי? שואל
אותי עוד הפעם בתמימות ,כנ"ל .אני עונה לו לא למדתי
אף פעם הספר הזה .הוא שואל אותי ,איך אתה יכול
להיות שוחט בלי שלמדת הספר הזה? אני עונה לו,
אנחנו לומדים רק הספר שמלה חדשה על שחיטה,
ובוחנים אותנו את זה בעל פה ,וכך אנחנו שוחטים.
ולפלא בעיני שכל הרבנים שבחנו אותנו הלכות שחיטה
מעולם לא שאלו אותנו האם למדנו את הספר שאתה
מציע לי ללמוד ,האם אתה רוצה להוסיף לנו עוד ספר
חדש שלא שמענו מזה אף פעם? אני שואל אותו ]הכוונה
שלו היתה מן הסתם כך :הלא אחד מתנאי השוחט הוא
שהוא צריך להיות ירא שמים מרבים )ועלזה ישנו שלושה 
להעתיק דברי הרבינו יונה [(...מי המחבר ,ומה כתוב שם שאתה
חושב על זה כי זה כל כך נחוץ לשחיטה? הוא אומר לי
אני   
אלוה לך הספר הזה ,ותלמוד בו ותגיד לי אחר כך
מה ראיתה שם?
אני מתחיל ללמוד הספר שבט מוסר הזה ונהיה לי
שחור בעינים! אני צועק לעצמי אוי וויי ,מה יהיה אתנו?
וזה לשונו שם" :העולה מזה שצריך השוחט להיות צדיק
גמור שלא יפגום צלם אלקים דאם לא כן ,נדמה כבהמה,
ונמצא שוחט בהמה לבהמה" ,וכו'.
התחלתי ללמוד הספר הנ"ל פעם אחר הלימוד אני
הולך לארון הספרים לוקח ופותח ספר אחד בשם אמרי
צדיקים דברי גאונים ,וכתב שם דאם השוחט הוא כשר
אז אליהו הנביא בעיר ,ואם השוחט הוא רע חס ושלום
אז מלאך המות בעיר וזה תוכן דבריו שם :אחז"ל כלבים
שוחקין אליהו בעיר ,כלבים בוכין מלאך המות בעיר,
המשך בעלון הבא
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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.

התעוררות על כשרות השחיטה והניקור
מכתב התעררות שנכתב על ידי הגה"צ המפורסם
רבי שלמה יודא שווייצער
מכתב כה
המכתב הזה כתב הרה"ג רבי שלמה יודא שווייצער רב דקהל
דרכי נועם מחבר ספר שו"ת לשלמה משפטיך על ד' חלקי
שו"ע ועוד הרבה ספרים) .י"ל בר"ח שבט שנת תשמ"א לפ"ק(
ר"ח שבט תשמ"א לפ"ק

מכתב גלוי מאחד מחברי ועד הפועל של ועד הכשרות
דהתאחדות הקהלות
אורך ימים ושנות חיים ושלו' .לכבוד הרב הגאון
המפורסם כערוגת הבשם ,כל אגוזים ,גן הדסים ,אוצר
בלום ,סיני ועוקר הרים ,חמדת הימים ,נזר הזמן מיחידי
דורינו וכו' וכו' ה"ה מוהר"ר )רפאל בלום שליט"א ,ר"מ
דישיבת אהל שמואל ואב"ד דק"ק קאשוי יצ"ו(.
אחדשה"ט ,אקוה שהכל עצהיו"ט ,כה יתן ה' וכה
יוסיף ,שנשמע אך טוב סלה ,ועד זקנה ושיבה ינוב
בטובה ,ועיניו ת חזנה בנים שבים לגבולם ברננים.
הנה מה שהניעני לבוא אל הדרת גאונו היות שראיתי
מכתב פיתוחי חותם איגרת הקדש מארגון הרבני
"התאחדות הרבנים" חתום מחוג מצומצם של רבנים,
וגם מעכ"ת בין ראשי המדברים בדבור של קשות נגד
הני בריוני רשיעי אשר מלאה ידם לשלוח יד ולפגוע
בת"ח ,וגם נגד עתון אשר בא בכותבת הגסה נגד ת"ח
]כונתו על מכתב מחאה נגד בריוני סטמר שהתנפלו
בליל שבת ברחוב על הגה"צ מסאמבאטהעלי זצ"ל
ויבל"ח בנו הרה"ג ר' חיים ליב כץ שליט"א והכו אותם
הכאות של ממש ,בעת מחלוקת סטמר-בלז[ ,ובאתי
להודות לו ,וב"ה שאחר כמה עשרות שנים של הטרדות
נגד ת"ח נשמע דברי מחאה ,אשר כל הזמן לא נשמע
אף פעם אף מילא ,ומסתמא זה השפעת של הד"ג ,וכן
שמעתי שהשפעתו הולכת וגוברת והוא מראשי
המדברים של התאחדות הרבנים ,וב"ה שזכינו לזה,
אחר שלפני כמה שנים שזכיתי לבקר בהיכל קדשו,
ושוחחנו מכמה דברים העומדים על הפרק ,התנצל
מע"כ שהגם שהוא בין הנהלת התאחדות הרבנים ,אבל
זה כמה שנים שלא נקרא אל ההתוועדות ושתיקתו יפה
מדיבורו ,ורק ינסה להשפיע מהצד וזה בענין הנשגב של
כשרות ,אבל לדאבונינו לא נשמעו דבריו וכל הוועד
הכשרות נתבטל בעוו"ה ,אבל עכשיו ששמו של מעכ"ת
הולך בין גדולי רמים והוא משנה לנשיא התאחדות
הרבנים ועל פיו יצא ,ע"כ אמרתי עת רצון הוא ואין
מזרזין אלא למזורזין ,הלא רומעכ"ת לבו ער לכל דבר
שבקדושה ,ע"כ אמרתי עת לדבר אשירה וירוח לי.
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
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היה ַ ְ ִ
חדָ ָ (Ł
)ה ֵàית ָ ָ
לבעל הב"ח ַ
ְַַ
צדקה יõם יõם ִéי ֲח ַŁŁ
הלכõת ְ ָ ָ
מלëדְ ִ õ
היה ְ ַ ְ
Łהáאõן ָ ָ
צדקה ֶ ַ ָ
ְָָ
"áם
יעłהַ ,
àצדקõתיו ֲא ֶŁר ַ ֲ ֶ
æëרה ְ ִ ְ ָ
יקלע ֶאל ַה ַ ָ ָ
לא ִ ְ ַ
האיïֶ Łן ֹ
ִָ
ôמיד,
õמר ָ ִ
היה א ֵ
ðŁריכה ִלäëד" ָ ָ
õôרה ִהיא ֶ ְ ִ ָ
הðדקה ָ
מעłה ַ ְ ָ ָ
ֲֶַ
והן
àכäëת ְ ֵ
הðדקה ֵהן ְ ַ
àמעłי ַ ְ ָ ָ
נכŁל ְ ַ ֲ ֵ
ולא ִ ְ ֶ
éלם ְ ֹ
êŁא ִנ ָ ֵ
ֶ ֹ
והìסôרים
ìגלים ְ ַ ִ ְ ָ ִ
העŁיר ַה ִ ְ ִ
הðדקה ֶŁל ֶ ָ ִ
מעłי ַ ְ ָ ָ
וכל ַ ֲ ֵ
àאיכäתָ ְ .
ְֵ
הלõם.
עליו ַ ָ
àעל הב"ח ָ ָ
הáאõן ַ ַ
עצת ַ ָ
êéם ַעל ִïי ֲ ַ
ָהיָ ֻ ä
וסïר לõ
אחד ְ ִ ֵ
õזג ֶ ָ
הáאõן מ ֵ
הרב ַ ָ
אחת ָàא ֶאל ָ ַ
ïעם ַ ַ
ַַ
לאמר.
הא ֶêה ֵ ֹ
éדברים ָ ֵ
ִ ְ ִָ
מאדõני
חõכר ֶאת ֵàית ַה ַ ִçין ֵ ֲ ֵ
אני ֵ
Łàנים ֲ ִ
עłרõת ְ ָ ִ
"הìה ֶזה ַ ְ
ִֵ
õâפק
áבäלי ,יõם יõם הäא ֵ
לה ִíיג ֶאת ְ ִ
יהäדי ְ ַ
ועôה ָàא ְ ִ
הéפר ְ ַ ָ
ְַָ
õספה
äמבטיח ל õה ָ ָ
àדברים ַ ְ ִ ַ
Łדלהִ ָ ְ ִ ä
הïריץ ְמ ַ ְ ֵ
ïתחי ַ ָ ִ
ַעל ִ ְ ֵ
çŁחכיר לֶ õאת ֵàית ַה ַ ִçין.
äבלבד ֶ ַ ֲ ִ
áדõלה ִ ְ ַ
ְ ָ
רחם ָנא
àיתיֵ ַ ,
àני ֵ ִ
לח ֵçי ְ ֵ
הêז י ֵõרד ְ ַ
האיָ ַ Ł
הìה ָ ִ
מõרי ְ ַור ִàי! ִ ֵ
ִ
הåאת.
הðרה ַ ֹ
והðילני ִמן ַ ָ ָ
עלי ְ ַ ִ ֵ ִ
ַָ
הרב.
אליו ָ ַ
וçאמר ֵ ָ
ַֹ ֶ
חסד
áמילäת ֶ ֶ
מִ ְ äìë
äתב ֵֶ ִ Łñ
ïלõני ְ ַ
ïלõני ֶàן ְ ִ
הáביר ְ ִ
"לֶ üאל ַ ְ ִ
ֵ
àא ֶŁר
àאזניוֲ ַ ,
עלי ýטõבõת ְ ָ ְ ָ
וידàר ָ ֶ
ïריץ ִ ַ ֵ
çŁלֶ üאל ַה ָ ִ
ְàגäפֵ ֵ ֶ ,õ
אליו".
ïנים ֵ ָ
יłאִ ָ ä
הëקõם ִ ְ
אדõני ַ ָ
ֲ ֵ
אליו
וידàר ֵ ָ
הáביר ִ ַ ֵ
הרב ַ ָוçבõא ֶאל ַ ְ ִ
ïני ָ ַ
מאת ְ ֵ
הõëזג ֵ ֵ
וçצא ַ ֵ
ֵַ ֵ
לפניו ֶאת
הרב ַáם ִה ִïיל ְ ָ ָ
זני ָ ַ
àא ְ ֵ
àâר ְ ָ
הâברים ֲא ֶŁר ִ ֵ
ֶאת ָéל ַ ְ ָ ִ
הרב.
éעצת ָ ַ
הïריץ ַ ֲ ַ
àפני ַ ָ ִ
עליו ִ ְ ֵ
çŁמליץ ָ ָ
ôחìתִ ְ ַ ֶ õ
ְ ִָ
לד ֵàר ִעם
והבטיח לַ ְ õ
הçה ִäדי ְ ִ ְ ִ ַ
âברי ַ ְ
Łמע ֶאת ָéל ִ ְ ֵ
העŁיר ָ ַ
ִֶָ
àדבר ֵàית ַה ַ ִçין.
הëקõם ִ ְ ַ
אדõני ַ ָ
ֲ ֵ
מאד
והפציר ֹ ְ õà
áביר ְ ִ ְ ִ
àהבטחת ַה ְ ִ
הסïôק ְ ַ ְ ָ ַ
לא ִ ְ ַ ֵ
הõëזג ֹ
ַאֵ ַ ü
העריץ
יקדמנִ ָ ֶ ä
êŁא ְ ַ ְ ֶ
הïריץ ֶ ֹ
לדàר ִעם ַ ָ ִ
וימהר ְ ַ ֵ
çŁלִ üמ ָçד ִ ַ ֵ
ֵֵֶ
õתיו.
àמזימ ָ
ִ ְִ
ימים
לחõéת עõד ָ ִ
עליַ ְ ý
ואמר לֶ ָ õ
העŁיר ְ ָ ַ
התנ ֵðל ֶ ָ ִ
ָאז ִ ְ ַ
הáדõל ֲא ֶŁר
לçריד ַ ָ
מסחרי ַ ָ ִ
עניני ִ ְ ָ ִ
אסâר ֶאת ִ ְ ְ ֵ
מסïר ַעד ֲא ֶŁר ֲ ַ ֵ
ִ ְָ
çàמים
הéל ַ ָ ִ
אסâר ֶאת ַ ֹ
לא ֲ ַ ֵ
ואם ֹ
עõבר ְ ִ
זמֵ õì
àלייïציג ִéי ְ ַ
ְֵ ְִ
הõני.
אפסיד ֶאת רõב ִ
õבים ַ ְ ִ
הñר ִ
ְַ
לבõéת
התחיל ִ ְ
העŁיר ִ ְ ִ
âברי ֶ ָ ִ
הõëזג ֶאת ִ ְ ֵ
Łמע ַ ֵ
éאŁר ָ ַ
ֲַ ֶ
העריץ ֲא ֶŁר ָàא
הלא ֶ ָ ִ
אני ָàא? ֲ ֹ
הâברָ ,א ָìא ֲ ִ
"אם ֵéן ַ ָ ָ
ְואמרִ :
ַָ
הïריץ
àתחäàלõתיו ֶאל ַ ָ ִ
ָ
áבäלי ָחרäץ הäאָ ְ ,ויבõא ְ ַ ְ
להﬁיג ֶאת ְ ִ
ְַ ִ
ïרנסתי".
ִויקïח ֶאת ַ ְ ָ ָ ִ
ַַ
אמäנה
àדברי ֱ ָ
äלחåקֵ ְ ִ ְ õ
àדברים ְ ַ ְ
לפçסִ ָ ְ ִ õ
העŁיר ְ ַ ְ
התחיל ֶ ָ ִ
ָאז ִ ְ ִ
להאמין
ועליִ ֲ ַ ְ ý
יהäדי ַא ָôה ְ ָ ֶ
"הלא ְ ִ
אליוֹ ֲ :
çאמר ֵ ָ
äב ָæחõן ַו ֹ ֶ
ִ
מזõנõתיו ֶŁל
ָ
'éל ְ
Łאמרָ :ä
לברכה ֶ ָ ְ
זכרõנם ִ ְ ָ ָ
חכמינָ ְ ִ ä
àדברי ֲ ָ ֵ
ְ ִ ְֵ
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ראה מה שכתב בשו"ת דברי חיים ,ובשו"ת חתם סופר ,ועוד בספר
טיול בפרדס.
וז"ל שו"ת דברי חיים (יור"ד ח"א סימן ז')" :שעל ידי השוחטים קלים
יצאו מדינות שלימות מדת ישראל ואבד זכרם".
ושם בשו"ת דברי חיים (יורה דעה ח"א סימן ו') כתב וזה לשונו" :ועיני ראו
כמה יראי השם לומדי תורה שהיו אצל צדיקים ,ולאחר שנתחנכו
באומנות הלזו נהפכו לאיש אחר אשר אם לא ראיתי בעיני לא
האמנתי" ,עכלה"ק.
ומרן החתם סופר זי"ע כתב בשו"ת חת"ס או"ח סימן ר"ה ,כי המלך
זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים חזנים שוחטים וסופרים ,עיין
שם( .וכעין זה בספה"ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא ,ד"ה והעולה).
ועיין בספר טיול בפרדס להגה"צ משאמלוי זצ"ל הי"ד ,שכתב
בחלק א' (מערכת שחיטה) כי כח הציונות נתהוה גם ע"י השוחטים
הקלים ובשר טמא שנתפטמו שלומי אמוני ישראל ,עיי"ש.
וזה לשונו של הגה"צ מוה"ר עקיבא יוסף שלעזינגער זצ"ל בעהמח"ס
לב העברי כותב וז"ל שם :הגהצה"ק ר' נתן אדלער זלל"ה רצה
לפסול השו"ב דפפ"ד ,ולהכניע החותם של הסטרא אחרא השורה
על השובי"ם הפסולים בסוד על חרבך תחי' וכו' ,ואלמלא השיג כל
רצונו הי' בא משיח צדקינו ,אך הס"מ העמיד עליו רודפים קצבים,
והוצרך לברוח מפפ"ד ,ותלמידו החתם סופר רץ אחריו כמה פרסאות
וכו' עכ"ל( .הובא בספר משכיל אל דל להגה"ק מוה"ר הלל מקאלאמיי זי"ע ,עיין שם באריכות).
ראה מה שכתבתי בספרי אבן מקיר תזעק דף ס"ד וז"ל שם:
בשנת תשל"ג הייתי עם עוד רב אחד אצל מחותני להבחל"ח הגה"ק
מקלויזנבורג זצ"ל ,וסיפרנו לו מה שקורה בשחיטות ובדיקות בזמן
הזה ,והאיך שמאכילים טריפות לעם ישראל תחת שמות ידועים
וכו' ,ודברנו אתו שעה ומחצה (ונקלט על קאסע"ט טעי"פ) ,ואמר אז כי אם
בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים שמגלים את
המכשולים של מאכילי טריפות ,שאני צועק על זה כבר הרבה שנים
שכאן בארצה"ב מאכילים נבילות וטריפות רח"ל ,הגיע הזמן שיבוא
המשיח ,ובלשונו" ,מעג שוין משיח קומען".
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
והנני מקוה שבית ישראל יכירו נחיצות מפעלכם ,וה' יהיה בעזרתכם
להרים קרן הכשרות ונקדם עצמינו שזה הפעם ראויים לקבל בקרוב פני משיח
צדקינו .ומרוב טירדות אני מקצר .וכאן החששות רבו מאוד בערלה כלאי
הכרם וטבל ושביעית ,וה' יציל אותנו ממכשול.
ידידכם המצפה בכליון לרחמי שמים וישועת ה' כהרף עין.
משה שטרנבוך
(נין ונכד לרבנו הגר"א זצ"ל)
נשיא הכולל והישיבה ראש העין
המשך בעלון הבא
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