
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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

זוֹ הר  בּ שׁ בּ ת אחת שׁ עה  רק שׁ לּ וֹ מד קטן ילד אפיל וּ  א וֹ  פּ שׁ וּ ט  יהוּ די ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא שׁ ר 
למאה  זכית  אז ללמ וֹ ד ל קשׁ ה ואם תּ וֹ רה. שׁ נה מליוֹ ן שׁ ווה  כּ ן גּ ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ ,
ימים  מאה   ׁבּ מש בּ יוֹ ם  שׁ עוֹ ת 10 שׁ לּ וֹ מדים אברכים 10,000 [כּ מוֹ  שׁ נה, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמליוֹ ן

יוֹ אל  הנּ ביא  דּ ברי  בּ נוּ  יקוּ יים   י ')וכ יהוּ די (ד' וכל  אני", גּ בּ וֹ ר יאמר "החלּ ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ רחמים. הּמ ׁש יח את  וּ להביא  לזה לזכּ וֹ ת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיכוֹ ל 

וּ באר ועוֹ נׁש , בּ שׂ כר להאמין הוּ א היּ הדוּ ת יּ סוֹ ד חיּ ים": ה"חפץ מרן ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ׁש לּ א לנ וּ ", ׁש ווה ולא  הּט וֹ בים וּ מּמ ׁש ּפ טי מ ּמ צוֹ תי "וסרנוּ  הוּ דּ וּ י: ֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶאת 
ׁש ווים, בּ אמת  כּ ּמ ה  והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה את  בּ אמת והח ׁש בנוּ  חׁש בּ וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָעשׂ ינ וּ 
לא חפצי וכל מ ּפ נינים היא  "יקרה הּת וֹ רה לּ י ּמ וּ ד על  חז"ל אמרוּ  ֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר
הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד לזכּ וֹ ת  יכוֹ לים גּ דוֹ ל שׂ כר  איזה ח ׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ א וּ  בּ ּה ", ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיׁש ווּ 
בּ כל הּמ ׁש יח ... בּ ביאת מאמין אני בּ עצמ וֹ  חיּ ים החפץ קיּ ים  וכן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש .
עם  גּ א לּ ת  וּ למען הּמ ׁש יח  בּ יאת למען עוֹ שׂ ים אנחנוּ  וּ מה ל וֹ , אחכּ ה  ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲיוֹ ם

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל .
האריז"ל, בּ כּ תבי הנגלה,כּ תוּ ב ּת וֹ רת  לנוּ  מתגּ לּ ה  הּס וֹ ד  ּת וֹ רת  לּ י ּמ וּ ד ידי ׁש על  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עין, עין זה את  לראת  זוֹ כים כּ וּ לנוּ  הכּ וֹ ללים וּ בּ דוֹ רנוּ  אברכי מעידים  וּ כבר  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לבּ ם  נפתּ ח הקּ דוֹ שׁ  הז וֹ הר  דב שׁ  מצּ וּ ף שׁ טּ עמ וּ  שׁ אחרי פּ שׁ וּ טים , יהוּ דים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפיל וּ 
חיבּ וּ רים  לחבּ ר וזכ וּ  הקּ ד וֹ שׁ ה , בּ תּ וֹ רה נפלאים חדּ וּ שׁ ים  לחדּ שׁ  מחם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתרחב

◌ִ◌ָ◌ְמצוּ יינים .
בּ כלאלה:כ . זוֹ הר שׁ נּ למד מסרב שׁ לּ י הכּ וֹ לל ראשׁ  אם לעשׂ ת בּ יכוֹ לתּ י מה ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

איני וּ בכלל בּ יוֹ תר, הטּ וֹ ב מוּ סר הסּ פר הוּ א שׁ זּ הר אמר אישׁ  החזוֹ ן הרי ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲיוֹ ם,
זוֹ הר? לא רק מוּ סר ספר כּ ל ללמד לנוּ  מתּ יר למּ ה ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמבין,

למּ לאבה: ושׁ תּ ף וגזלנים הרוֹ צחים ראשׁ  הוּ א כּ וֹ לל, ראשׁ  לא הוּ א ֵֹֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
החיּ ים בּ תּ י וכל האסוֹ נוֹ ת על אשׁ ם והוּ א וּ צעירוֹ ת, צעירים אנשׁ ים להרוֹ ג ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהמּ ות

וּ צעירוֹ ת, צעירים עם ראה שׁ מּ לאים זצ"ל , הגּ וּ בא"י האלקי המּ קבּ ל שׁ כּ תב כּ מ וֹ  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
י"ז . ◌ָ◌ֵ◌ְשׁ אלה

התּ פלּ וֹ תאלה:כא. זוֹ הר לוֹ מדים אין שׁ אם אוֹ מרים שׁ הנכם לי ספּ ר אחד ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
?לכ המּ קוֹ ר מה הדּ בר? אמת האם מתקבּ לוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינן

עלבה: בּ ספרוֹ   ּכ כּ וֹ תב אבּ וּ חצירא יעקב רבּ נוּ  האלקי המּ קבּ ל הצּ דּ יק ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
פּ סח שׁ ל דצניעותא )הגּ דה לסּ פרא בּ הק דּ מה  בּ אריכוּ ת .(ראה ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעשׂ וֹ ת?אלה:כב. עלי מה הזּ וֹ הר, למּ וּ ד לכל התנגּ ד היּ וֹ ם עד שׁ לּ י הרב ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
35בה: מספּ ר עלוֹ נים וגם היּ שׁ יבה, לראשׁ  הזּ ה הקּ וּ נטרס את להראוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ישׂ ראל. מזּ רע הוּ א כּ י יסכּ ים, ולבטח הזּ וֹ הר, שׁ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְו-36
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אומרים ואחרים ויועציו, מטעם הרב את מאשימים
והרב  הכדתי' בבד, בד יחד הולכים כבר  שעכשיו

וב"ד, אימון מטעם ונותנת עליו עצמה סומכת  וכדתי'
הכל, יתקן שהוא שכדתי 'להבטחותיו  אומרים ואחרים

הדחק  ושעת בדיעבד ורק מללחום, עצמן ייאשו כבר 
ומפי  אחד, מסעיף חוץ הכל על  לוותר הסכימו כבר 
דיעות חילוקי  ישנם גופא שבכדתי' שומעים השמועה
פשרות לעשות שאסור  טוענים מהדיינים שכמה

אך דעתם וויתורים , להודיע שמתייראים עקא  דא
ח"ו  לנגוע  מבלי הבריות כבוד  על  וחוששים בפומבי ,
הציבור יעשה ומה רב. של  בכבודו יוד של כקוצו 

כזה  תורתם.במצב ולשמירת ללבם, שנוגע  בדבר 
פרטי ודבר אדם שאם כתורמוס להבין מאד קשה  זה

ולעזור, להתערב רוצה קהלה איזה או  חברה או
להתערב, שלא עליהם מאיימים אסיפות, ולעשות

ח"ו. נקלקל שלא שונות באמתלאות
וחיילותיו ,וממש  השטן  כח גדול  כמה שמים שומו

בכבוד  לפגוע מבלי  יותר שמתייראים הדחק , זה  והלחץ
הרבנים שכל בעליל נראה וזה שמים. מכבוד אדם
הלחץ  תחת נתונים שאינם לאנגלי ' מחוץ התורה וגדולי
במה בדבר  אשמים עצמם מרגישים לא וגם  הגדול ,
בבירור ורואים לגמרי , שונה שהשקפתם כבר שנעשה

ושנוגע ומביעים השחיטה גזירת שזה בגלוי דעתם
אסיפה ולאסוף להזעיק ושצריכין ישראל, כל לכלל
תבל , רחבי  מכל והן מכאן  הן הרבנים מכל  גדולה
גם הממשלה על ולהשמיע  לעשות, מה ולהחליט
ישראל  כלל  ומנהיגי הרבנים גדולי שכל שיראו מבחוץ,

הנוראה. הגזירה נגד אחד בפה כולם
מנהיגי אך מתנגדים לזה שגם כנראה למעשה

מאנגלי', הרבנים לאסיפת לקרוא  ואפילו הכדתי '.
בחשאי, הכל שיהי ' כך כל גדול בכאן וגם הלחץ

דבר חצי  או דבר  לפרסם מניחים אינם  להעתון
התייסדותהמהנעשה. עיקר אשר  ישראל, אגודת וגם

הם בכאן תוה "ק, קיום  בעד  ולמחות לחזק כדי היתה
להשתדל . או  דעתם , מלהביע לגמרי משתמטים

מטעם. הרב בכבוד  לפגוע  אולי  ומתייראים
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

בשתי  מסומנים  חלק  של  והבשרים  העופות  כל 
)פלומבה או הולוגרמה(, מה שנקרא ״חותם בתוך  חותמות 

חותם״ כמ׳׳ש בשו׳׳ע יריד סי׳ קי״ח.
בשר׳ע  כתוב  והרי  לא,  ותו  מדבקה  בכשר,  ואילו 
דאסור בלא זה? את מי זה מענין! בשביל דבר אחד 
מכל האמור היה ראוי לאסור ״כשד רבנות״, ומה גם 

בהצטרף הכל גם יחד:
והעולה מכל האמור: כי מי שאוכל עוף ׳׳בשר״,

אפשר שנבשל באיסור טריפה, ובאיסור דם, ובבשר 
שהוחלף, או אולי בכולם גם יחד הח״ל.

ובאיסור חלב
והרבנות  הדתית  המועצה  של  הכשרות  במדריך   .:
104 כתוב  הראשית ירושלים לשנת תשע׳׳ד, בעמוד 
בפיקוח  למהדרין(  )לא  קפוא  קדמי  וכבש  ׳׳בשר  בזה׳׳ל: 
בצורות  ארצה  המיובא  הארצית  הכשרות  מחלקת 
שונות )קרטונים, רביעים, וכוי( עריך לוודא אם מנוקר בדין״ 

)ההדגש אינו במקור{.

הראשית  והרבנות  שהמועה״ד  הדברים,  ביאור 
בהכשר  קפוא  בשר  שהקונה  אומרים:  לירושלים 
הרבנות הראשית הארצית, יכול להכשל באיסור כרת 

של אכילת חלב, ולכן צריך לוודא אם הבשר מנוקר.
ובאן הבן שואל: מי שקונה בשר קפוא רבנות, מנין 
היודע  הוא  ומי  כדין?  מנוקר  הוא  אם  לבדוק  יודע 
להבדיל בין חלב לשומן? ובשו״ע יו״ד סי' ס״ד סכ״א 
כתב מרן: ׳׳טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה מעבירין 
אותו, ואם נמצא אחריו כזית, מכין אותו מכת מרדות 
הראשית  ברבנות  אבל  בשו״ע,  זה  אותו״,  ומעבירין 

הוא המנקר המעדף, ואולי יקודם בדרגה.
אגב, קטע זה מופיע במדריכי הכשרות של המוה׳׳ד 
תשס״ז  שנת  למעט  שנים,  עשרות  בבר  ירושלים 

שהושמט מפני מחאת הרה״ר.
ומן הראוי היה להם להשים יד לפה ולא לכתוב זאת, 
וע״ב  כספית,  מתביעה  מפחדים  הם  שכנראה  אלא 

הקדימו לכך אליבי, ״אמרנו שצריך לבדוק׳׳.

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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המשך בעלון הבא

,Łõדñ ה זõהר àלימäד àרàים Łיעäרים  לקàץ äעלינ ְְְִִִִֵֵַַַַָָָמäטל 
מאהבה, àתäŁבה äחזרçŁ ההבטחה  ëתקיימת õיד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל 
éל êי äëד õéללים õבä טה õרה, Łמים יראת מקàלים äìëמäְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ
àרעיא  ההבטחה äלנ נתנה õ לתä זà ולא õבä הïרד"ס , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹחלקי 

קכ "ד:)מהימנא נ łא יבינä"(זõהר "והéłëילים י'), י"ב (âנ çאל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

אôמר äבגינייה âחçי , אילנא  äאיהâ דבינה ïס äקמíטרא (Łם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

âאיהä"ג') üילâ חäàרא àהאי  הרקיע " éזõהר äיזהיר ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָוהמ éłילים
üריð לא àאêין äŁôבה , ע êאה, âאימא זõהרא מן ה åהר , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹספר

âאיהäנíיõן , דחçי , מאילנא למטעם  י łראל âעתידין  äבגין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
הåהר , ספר àרחמי האי áלäתא מן ãיà àה õן,,יפקäן ויתקçים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

נכר.לב)(âברים אל õë ע ואין äì ינח àדד יי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

הזה  הקדוש לעני נפש מסירת  צרי למה קצת להבי כדי
שכתב  מה  לדוגמא  נביא בזה תלוי ישראל ע כל אשר 

יוס יעקב העולה )בתולדות בד"ה נשא  וז"ל:(פ' עתה כתב
ברשתו  וללכוד ולפתות   ליל יצטר שלא  היצה"ר  התחכ
והוא  בו , נכשלי רבי אשר  יחיד  רק ויחיד, יחיד כל 
טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט  שמעמיד 

ברשתו, נלכדו וכול עיי"ש.לרבי
וז"ל: ז"ל יונה לרבינו  תשובה שערי  בספר  הרבוכתב א

על עצמו וסומ כראוי  ובודק השוחט  על משגיח אינו
ושלו חס לישראל טריפות  מאכיל בכלל הרב הוי חזקתו

בעונו. ונתפס
שור  בתבואות מובא  וכ(חולי מסכת יושבש(על "מ "הסמ

 צרי ואינו ,שוחטי , חזני , רבני ,רגלי ג' של כסא על
ברשותו  הכל לו יש וכ הרבה .לעמול 

חת"ס  ר"ה )ובשו"ת סימ וכסיל (או "ח  זק  המל וז"ל: כתב 
)"מ  "הסמ הוא היצה"ר, רגלי.)הוא  ג ' של  כסא על  רגל יושב

רגל  ישראל. כלל תפלות למחנה מחו המוליכי  החזני א'
ישראלב': לבני וטריפות  נבילות המאכילי רגל שוחטי .

צרי לא ותו , פסולי ומזוזות תפילי הכותבי סופרי ג':
עכ "ל . , לכלו

בתורה שכתוב מה נא  ט ')נזכור  ד , אחי(בראשית דמי "קול ,
רש"י ופירש האדמה",  מ אלי ט ')צועקי כב , רבה  ,(בראשית

הדורות כל סו עד  זרעיותיו  וד בשפתי דמו ש ועיי ,
כמו גדולה, יותר  תהי' הנקמה נגלה שהוא  זמ שכל  חכמי

הנביא  זכריה   נז)בד גיטי ע"א ,(עיי י"א  בתרא בבא ועיי ,
שכל  במשנה: ש  סנהדרי עוד ועיי א '. עמוד לז סנהדרי
יגיד  לא  א וכו', העול נברא  בשבילי לומר  חייב אחד

עונו , א ')ונשא  ה , ש .(וירא  עיי וכו ' מהש עונש לו  יש ,

כל הפסיקו  שליט "א ביק  הרב של  פסקו שנודע מיד
מוויינלאנד העופות  לאכול הליטאיות לרבות הישיבות

וויינשטאק. של 

וויינשטאק של  העופות  לקנות  כשהפסיקו
פומבית. למכירה  והוצא הרגל פשט  המפעל  מוויינלאנד
מחירים יציעו שלומו שאנשי סידרו, בתים  והבעלי
אך לעבוד התחיל  ושוב המפעל הציל  וככה נמוכים ,

נמוכה . יותר בתפוקה

פעל ביק שהרב מה התבוננו השחיטה כשבעלי 
רכושם כל וכמעט אמונתם , עבדו זה ידי שעל  באיסורו,
לעשות שמוכרחים  החלטה, לידי הגיעו לטמיון, ירד 
אותם ישבור הוא  מבחוץ  ישאר הוא  אם כי  משהו
נוכחו  אך ואלימות, בטרור ניסו הם  לכתחילה לגמרי .
אותו  להמשיך אלא נגדו. הנכון  הדרך לא שזה מיד 

העסק. לפנים 

רבנים אסיפות  לעשות והתחילו הסדר את שינו אז
גדל הרבנים , להתאחדות אותו אותו ,והכניסו  ונשאו ו

וחתניו . בניו  עבור רמות  משרות לו אזהבטיחו היו  (אמנם

וזה אוניווערסיטא , ישיבה  תלמיד  שהוא שהתריעו  באמת , חרדים  רבנים 

הכיסין בעלי אך  בה, נכבד  חבר יהיה  שהוא הרבנים להתאחדות חרפה

בדבר ) כדיהכריעו  הכל ועוד, המקוואות הכשרת  קבלו הם 
ירוממו  שוב כך ידי  ועל הרבנים , בהתאחדות שיתמוך
שריר הכל יהיה ועתה וויינשטאק . שחיטת  הכשר
יודו  כולם  ממילא  אמן, אומר ביק  הרב גם שהרי וקיים ,

כוויינשטאק. כשר אין ויאמרו ויברכו 

הרבנים התאחדות  רבני פרסמו זה כל אחרי 
רבני אסיפת  שהתקיימה המוסר, ב"איד", קול קורא 

הרבנים  בהשתתפות הרבנים  בקולהתאחדות שמותם  (ראה

השוחטקורא ) שוחט  אף  שאין ביותר ברור באופן והוכח ,
הרב  בשעתו  שהלעיז ומה לשעה. עופות מ600 יותר
ממילא מהאצבע. ומצוץ ושקר שוא  הכל זה מהאלמין 

וישבעו . ענוים  יאכלו

הדבר לנתח שמיותר ובולט , שקוף  כה הוא השקר
שוחט, שכל הכל יודעים  כהיום  השקר. גודל  ולהוכיח

לשעה . עופות אלף הפחות  לכל שוחט 

ממשלתיים מסמכים  הכשרות ועד אז פירסם  בשעתו
ידעו  הרבנים ביותר. גדולות  כמויות  שמה ששוחטים
בוויילאנד, ילך להלוך בנוגע אותם  שמרמים מאוד טוב
הפחות שלכל רק בדיעבד, לזה הסכימו  המה אבל 
ולא עופות 600 רק  שוחט  כל  ישחוט והלאה מהיום 

בשעה . יותר

עתה? אומרים  אתם מה נו, מהאלמין : להרב כששאלו
ב"איד "? כותבים שהרבנים מה רואים  אתם 

כל עתה עד נצחתי ! בס"ד  ענה: מהאלמין הרב
להם שיש שכן, כל  לא בתים והבעלי אמרו השוחטים 



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

המשך בעלון הבא
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הנני לברכו שימשיך עוד כהנה וכהנה. בבריאות מתמדת. וכח 
איתן ובריא. עד לביאת הגואל, ועד בכלל,

חזק ואמץ

כעת אבקש מכבודכם עצה, איך אוכל לזכות ליראת שמים, אני 
לומד ספרי מוסר אבל, אבל, אבל, יראת שמים אין לי, אני נופל 
כל כך הרבה פעמים, ואיננו מבין למה, וגם חבירי בכולל, המצב 
נורא ואיום שלומדים כל היום וכל הלילה ואין לנו יראת שמים, 
והאמת אגיד, כי בכולל שלנו רובם אינם מאמינים בכלל בהשם 
כמו שצריך, הרבה מהם קוראים ספרי מינות ממש, והרבה נפלו 
בשאול תחתית, האם יש לכם איזה עצה איך שנוכל לזכות ליראת 

שמים,

אקוה לשמוע ממכם תשובה!

ותודה למפרע!

ב.צ. ק.

שיסוד  לישועה  צפית  בספרו  כותב  זי"ע  חיים  החפץ  תשובה: 
היהדות הוא לידע השכר והעונש, ואם לא יודעים את זה אי אפשר 
להגיע ליראת שמים, ולכן נעתיק לכם קצת ממה שכתבנו ועוד 
ובעזרת השם יתברך תתעמקו  זה מחוסר ממון.  לא הדפסנו את 

בדברים האלו ותראו ישועות גדולות בע"ה:

ב"ה לכבוד כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
שלום וברכה!

שמעתי שיש בעיות בקניית תפילין ומזוזות,
האם כ"ק יכול לפתוח לנו קצת את המוח שלנו שנבין ונדע הבעיות 
מה שיש כי בני הולך בקרוב להיות לו בר מצוה ואני חושב שזה נחוץ 
ואולי עוד יותר מהכשרות, שאם התפילין והמזוזות לא כשרות אז מה 

אנחנו עושים בעולם - זה שקול כנגד כל המצות!
נא ונא לענות לי תשובה, אפילו שזה לא נוגע לכשרות המאכלים!

מלונאי אילת: נעתור לבג"צ נגד משגיחי הכשרות
מאת: עומר כרמון תאריך: 2012/07/26 21:24:13

למנהלי  גרמו  באילת,  המועצה הדתית  הוראות חדשות של 
מציאת  הכשרות,  תעודות  בהחזרת  לאיים  בעיר  המלון  בתי 
שי:  שבתאי  המשפט.  לבית  פנייה  או  אלטרנטיבית  כשרות 
מלון,  בתי  כאן  נסגור  עד שלא  אילת.  את  הורסת  "הרבנות 
הם לא יבינו את זה". יו"ר המועצה הדתית, חביב חזיזה: "לא 
נהיה חותמת גומי. מחובתנו לבדוק שלא יכנס למלונות בשר 

טרף".

המועצה הדתית הודיעה לבתי המלון כי בכוונתה לבדוק את 
חשש  ללא  ירקות  רק  לקנות  לחייבם  הבשר,  משאיות  כל 
גויים לבשל. ההוראות החדשות עוררו  ולאסור על  תולעים 
סערה רבתי בקרב המלונאים. הם פנו לסיועו של שר התיירות 

ומאיימים בהחזרת תעודות הכשרות ובפנייה לבג"צ. 

מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, שבתאי שי, אמר ל'ערב 
ערב': "יש פה קמפיין חדש שאני לא מבין את המטרה ואת 
התזמון שלו. אולי זה בגלל המריבה בין יו"ר המועצה הדתית 
הדאיה.  משה   - לאילת  הראשי  לרב  חזיזה,  חביב   - באילת 
מצומצם  צוות  שימונה  והחלטנו  שעבר,  בשבוע  התכנסנו 
של ההנהלה שינהל מו"מ מול המועצה הדתית, אם המו"מ 
כשרות  שנבחן  או  הכשרות,  תעודות  את  נחזיר  יצליח,  לא 
ואו  קונסרבטיבית  כשרות  להיות  יכולה  זאת  אלטרנטיבית. 
כבר  ליברלית.  יותר  אורתודוכסית  כשרות  או  רפורמית, 
אנחנו  משפטיות.  בעיות  יש  גופים.  מיני  כל  עם  נפגשנו 
בוחנים את זה, ויכול להיות שלא תהיה ברירה אלא להביא 
את זה לבג"צ. נטען שם שלא יתכן שהרבנות הראשית תהיה 
גוף מונופוליסטי שעושה שימוש בכוחו כדי לאמלל את בתי 

המלון".


