
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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
188

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת שמיני | יא ניסן

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

החיּ ים את להצּ יל הרוֹ צה כּ וֹ לל ואבר בּ חוּ ר כּ ל למשׂ חקים, זמן אין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַרבּ וֹ תי,
שׁ לּ א שׁ מי אוֹ תנוּ , וּ מזהירים אוֹ מרים והצּ דּ יקים הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר כּ י ידע ֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶשׁ לּ וֹ ,

צריכים מה אז העוֹ לם, מן ימּ חק זוֹ הר, ידיםילמד בּ חבּ וּ ק לעמד לעשׂ וֹ ת? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
עוֹ שׂ ה שׁ לּ א מי כּ ן, ושׁ לוֹ ם, חס העוֹ לם מן ימּ חקוּ  שׁ יּ הוּ דים ושׁ לוֹ ם חס ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ לחכּ וֹ ת
שׁ כּ תב כּ מוֹ  אוֹ תם, הרג הוּ א כּ אלּ וּ  בּ מים אוֹ תוֹ  יתבּ עוּ  היהוּ דים, כּ ל להצּ יל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַדּ י

הרב המּ קבּ ל זצ"ל .גּ וֹ בא"י הצּ דּ יק ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

עשׂ ה לא אחד ואף והרבּ נים האדמוֹ רי"ם את הזהיר הסּ לּ ם שׁ בּ על אי ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
מראה מאוֹ ת ישׁ  כּ ן זה, על וחשׁ בּ וֹ ן דּ ין בּ מים נוֹ תנים כּ עת והם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,
עם דּ פּ ים מאוֹ ת לי ישׁ  כּ וֹ תב שׁ אני דּ בר וכל זה, על וּ פוֹ סקים בּ שׁ "ס ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת

כּ וֹ תב. שׁ אני מה על המּ קוֹ רוֹ ת, כּ ל לוֹ  אתּ ן שׁ רוֹ צה וּ מי ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְמקוֹ רוֹ ת,

רב, הערב מרבּ ני להזּ הר מקוֹ מוֹ ת מראה 310 לנוּ  עוֹ שׂ ים ישׁ  אנחנ וּ  מה ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לנ וּ  מגלּ ה מי מהם? י נּ צלוּ  ישׂ ראל ׁש עם מ הוּ  עוֹ שׂ ה מי מהם? ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל

◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת ?

בּ גלוּ י. האמת את לוֹ מר החלטתּ י ואני אחריוּ תי, על שׁ הכּ ל מרגּ ישׁ  אני כּ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַעל
45 כּ בר זה את עשׂ יתי יפה, לדבּ ר הסּ לּ ם בּ על שׁ ל בּ דּ ר ללכת יכוֹ ל לא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֲאני
עוֹ שׂ ה לא אבל אטוֹ ם, לפצצת וּ מחכּ ה יוֹ שׁ ב אחד כּ ל זמן, אין עכשׁ ו ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָשׁ נה,

ישׂ ראל. עם את להצּ יל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,

רב, הערב רבּ ני נגד ולצאת נפשׁ וֹ  את יצּ יל אחד שׁ כּ ל רק עצה לנוּ  אין כּ ן ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַעל
הם, בּ עזרת ינּ צל וכ בּ יוֹ ם הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר דּ קּ וֹ ת 4-5 ללמד הבטחתויתחיל זה וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

העוֹ לם, מן  יּמ חקוּ  וה אר  ינּ צל וּ , א לּ וּ  ׁש רק יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר וֹ צה הרבּ י ואני ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
וּ בין  חרדי בּ ין יהוּ די כּ ל אוֹ הב אני בּ עוֹ לם, יהוּ די לכל הם בּ עזרת  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
יוֹ תר  הר בּ ה עליהם לי וישׁ  הוּ א,  ּבּ רו הקּ ד וֹ שׁ  שׁ ל  היּ לדים גּ ם הם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִחלּ וֹ ני,
א וֹ תם  להצּ יל  רצה לא אחד אף  שׁ נּ שׁ בּ וּ , תּ ינ וֹ קוֹ ת  בּ אמת  הם  כּ י ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרחמנ וּ ת,
אשׁ מים  לא הם אז לקיבּ וּ צים, אוֹ תם והכניסוּ  החמים, בּ שׁ נוֹ ת  לארץ ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ שׁ בּ אוּ 
נפשׁ , אהבת אוֹ תם ולאהב אוֹ תם לקרב צריכים עליהם, אשׁ מים אנחנוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְכּ לל,

בּ אהבה, תּ וֹ כחה  אוֹ מרים לא היהוּ דים,ואם  את  אוֹ הבים  ׁש לּ א  סימן  כּ זה ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
חכמה . והראשׁ ית היּ שׁ ר  קב  הקּ ד וֹ שׁ  הסּ פר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵפּ וֹ סק

אטוֹ ם, מפּ צצת ישׂ ראל ארץ את להצּ יל אי שׁ נים, וחוֹ שׁ בים יוֹ שׁ בים צה"ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאז
להם. הכּ בוֹ ד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

 צרי מי וּ באמת  עצמנוּ ? את  לה צּ יל  עוֹ שׂ ים אנחנוּ  מה אנחנוּ ? איפה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
הרבּ נים ? לא  אם העוֹ לם  את  שׁ כּ תבוּ לעוֹ רר צדּ יקים  ר בּ נים  לנ וּ  שׁ יּ שׁ  ה'  ּוּ בר ו ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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תחשך על  בטרם מועד בעוד ונתעורר נא נקומה כן 
כבודו,השמש, על אחד  כל ולמחול יחד  להתאסף 

שחיטה ודקדוקי  שמו כבוד על לחץויחוס בלי  גם (אשר 

בדרכי הולכין אנו ואם בסדר , הכל שיהי ' שמים לרחמי צריכים וגזירות

הדרכים כל הרי  חדשים בדרכים אך דשמיא, סייעתא גם יש אבותינו

סכנה) בחזקת זההחדשים ובזכות יועץ . ברוב  ותשועה
כיר "א. הנוראה הגזירה לבטל עלינו ירחם  הקב"ה

לב לב לב לב  בשברובשברובשברובשברו הכותב הכותב הכותב הכותב   הרבני הרבני הרבני הרבני אחד אחד אחד אחד 

לו מכתב 

גזירת  ע"ד להתעורר  בלונדו שהופיע לאחב"י קורא קול 
השחיטה 

נקהלו  וגו' ומספד ובכי  ואפר  שק לסדר ב"ה
תשמ"ח היהודים.

הי"ו. ה ' לדבר החרדים ישראל  בית אחינו כבוד אל

לנו עם שנמסרה  קדוש, וגוי כהנים ממלכת אתם, ד'
מורשה, משה לנו צוה תורה ואחד, אחד לכל תוה"ק,

ערבות חיוב  יש וגם ויחיד, יחיד  כל  ובריתותכא נחלת

סוטה כא ) במסכת שם)ועיין  ובפרש"י  ע"ב ל"ז  בכלל ,(דף  ברוך רבנן, תנו :
ולעשות , לשמור וללמד  ללמוד בפרט, ארור בכלל ארור בפרט, ברוך
עשרה, שש הרי ושמונה שמונה שמונה , הרי  וארבע  ארבע ארבע, הרי

שנאמר מואב , בערבות  וכן  בסיני, סט)וכן כח, הברית(פרשתנו דברי  אלה
הזאת הברית דברי את ושמרתם וכתיב וגו ', משה את  ה ' צוה אשר

ומצוה מצוה כל על בריתות  מ"ח נמצא עשרהוגו', שש מישראל אחד  (לכל

רש"י) הוי, מ "ח  זימני גריזיםתלתא הר מוציא שמעון ר' עליהן. יהושע  אמר שלא (לפי

רש"י) שבפרשה, מצות אלא  התורה שבמדבר כל מועד אהל ומכניס  עיבל, והר
וידבר א ') (ויקרא כדכתיב התורה כל ולמדו בישוב משה עם הקב"ה נדבר המשכן  שהוקם (שלאחר

רש"י) לאמור, מועד  מאוהל אליו ישמעאלה' רבי דתניא תנאי , דהני ובפלוגתא .
בסיני נאמרו כללות  בסיני אומר: כגון  לו, נתפרשה ולא בסיני תורה נאמרה (בסתם

אימורים  הקטרת כיצד דמים מתן  פירש ולא שלמיך ואת עולותיך את עליו וזבחת כ') (יתרו נאמר

רש"י) פירשה, מועד  באהל ויקרא ובספר עולה, של  וכליל וניתוח באוהלוהפשט ופרטות
באוהל ונשנו בסיני, נאמרו ופרטות כללות  אומר , עקיבא  ר' מועד ,

מואב בערבות  ונשתלשו ישמעאל מועד , כר' ליה סבירא ת"ק  לישראל . משה (מפי 
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בס"ד

גליונות
"השכינה והכותל"

 "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי"!
)מדרש רבה שמות ב, ב( 

)17 גליונות(

50יובל שנים של פעילות המערכה

 

 ˙י‡ור ‚ליון

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡ ˙˘רי ˘נ‰ ‡' 1 ["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] #
˘ רב‰ ˘מו˙ ב, מערבי"! (מ„ר

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡ ח˘ון ˘נ‰ ‡' 2["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡ כסליו ˘נ‰ ‡' 3["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡טב˙ ˘נ‰ ‡'  4["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡˘בט ˘נ‰ ‡'  5ו‰כו˙ל"] #  ["‰˘כינ‰
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡‡„ר ˘נ‰ ‡'  6["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡ניסן ˘נ‰ ‡'  7["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡‡ייר ˘נ‰ ‡'  8["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

˙ל "לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו ˙˘נ"‡סיוון ˘נ‰ ‡'  9["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡˙מוז ˘נ‰ ‡'  10["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡‡ב ˘נ‰ ‡'  11["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 



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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המשך בעלון הבא

ד  מכתב

נשמע! ברמה קול 
מכשול להסיר

ובראשם ה', לדבר החרדים ישראל בני  אחינו כל אל
שליט"א. הרבנים התאחדות  חברי הגאוה "צ הרבנים

בחוצות חבירי  עם טיילתי  הצהרים אחר שבת  ביום
שהי ' גדול  טרעלער  ראינו פתאום ובפתע וויליאמסבורג ,
בהמות , חצאי ממנו הורידו עכו"ם אשר בהמה, בשר מלא
הבהמות חצאי  את  הובילוהו קודש השבת  יום ובעצם

ווינשטאק. חנות  לתוך  הללו

בהמות החצאי  על  להסתכל  כדי וניגשנו  התעצלנו, לא
לא לתמהונינו אבל פלאמבע"ס, עליהם יש  אם לראות
הללו  שהבהמות  אומרת  זאת  פלאמבעס ! שום עליהם היו
של בהכשר נשחטו אם נפשם , ממה כשרים אינם
מן שנתעלם "בשר בכלל  הם הרי  הרבנים, התאחדות
אם יודע ומי השגחה, בלי  רב זמן שהיו כיון  העין "
בכלל נשחטו לא אולי  וישראל, משה כדת  בכלל נשחטו 

רח "ל? גמורים  וטריפות  נבילות  הם והרי 

אנו  שהרי ועיקר  כלל הרעיון  על  להעלות  אפשר  אי
הללו. בהמות  מבשר  אוכלים

שאלתי : אחת 

רבנן שתקי מדוע הרבנים? התאחדות  חברי הם איפה 
הזו? הנוראה העוולה  על

פיס עשרים של גדול שטרעילער  הדעת  על יעלה  הכי
שכונת תוך  אל קודש  השבת  יום בעצם יכנס
התאחדות וחברי  והמעטירה , החרדית  וויליאמסבורג 

כלל? מזה  יודעים אין הרבנים

דוגמת גדולה מחאה  אסיפת לארגן  עליכם לדעתי
בארץ  בנות  גיוס נגד בוואשינגטאן היתה  המחאה 
אלא בנות , גיוס רק כאן  אין  הרי  דנן  במקרה כי ישראל,
הזה. מבשר אוכלים  כולנו דהלא בכלל , ג"כ  בנים גיוס

ד ' מכתב תוכ

איך וויליאמסבורג  בחוצות בעצמו שראה מה  מספר א.
אחר ממקום בהמות  קודש  השבת  יום בעצם שהביאו
שום אלו בהמות על היו ולא וויינשטאק, של לחנות 

פלאמבעס.

אצל לא  אבל  באירופא קרה  רק זה "הגרמה"
גליק וויינשטוק.

כאילו  גדולה , במהירות  רצה העופות שרשרת
בהוצאות לחסוך כדי  "פאפקארן " הם העופות 
וכו'. ומשגיחים  שוחטים  פחות  הריווח, ולהגדיל
אחד ביום  מקומות בכמה שוחטים היו השוחטים 

כהתה . לא שהרגשתם יתכן  שלא גדולה, ובמהירות 

לגריעותא דבר עוד  הנהיגו בתים השוחטים בעלי 
זה  עבודתו, מהירות  כפי  רק  שוחט  לכל ששלמו בזה,
היה  זה מכוח לחבירו. שוחט  בין  ושנאה לפירוד גרם
ר' למשל, כרצונם . ושוחט  שוחט כל  על  ללחוץ בכוחם
זקן שהיה זה שוחט .... מר' יותר הרוויח נ "י ...

מכולם. פחות  קיבל  השוחטים 

שהם הוא , בארה "ב  השוחטים  הסתדרות מנהג
לשלם הנהיגו ... ששחטו . העופות מספר לפי  משלמים 
על התאונן  ולא  ששתק  מה לפי או  השוחט, קלות לפי

השחיטה. זאתכשרות שסיפר ... ר' מפי שמענו  זאת 
בפומבי.

ממקורבי היו הנ "ל שותפים  השוחטים  שלושת 
שנותיו  כל  אותו ושימשו  זצ"ל מסאטמאר אדמו"ר
ממון מפזרים  היו כן  כמו פרס. קבלת בלי האחרונות 
ולהבל"ח זצ"ל  האדמו"ר של  צדקות  מיני  לכל  רב
בלתי באופן שאפילו להבין  יכול  אחד כל  תחי'. הרבנית 

עצומה . השפעתם היתה ישיר,

לפני בערך התחיל  זו שחיטה כשרות  נגד  המאבק 
התחילו  ושותפיו שוויינשטוק בעת שנה, שלושים
זצ"ל, מצעלעם הרב שחיטת לחסל  שפלים  באמצעים 

הוגנת. שחיטה אז שהיתה

ר' הרה"צ מקאסן , האדמו"ר פרסם  ההיא  בתקופה
ואל הרבנים  אל  מכתב שליט "א , ראטענבערג ישראל 
מה  שידעו בעולם , החרדית היהדות קהילות ראשי

זו . שחיטה אצל קורה 

חלק זה בקונטרס להעתיק לנכון  אנו מוצאים 
נפרסם המכתבים  שאר לידינו, אז שהגיעו  ממכתבים

בעזהי"ת. שני בחלק

יכולים אנו זאת  ביותר. גדול  רושם  עשה קאסן  מכתב
לענות במקום  וויינשטוק גליק. מתגובת  לראות
קאסן, נגד  בדויות  הפיצו הם כהלכה, נכונה תשובה 
כוונתו  ואין זצ"ל , מסטמאר הזקן האדמו"ר את שביזו 
עליו  לחצו סאטמאר, את לבזות אלא  השחיטה, לתקן
העלילו  עוד מרבם. נזיפה שיקבל  נוראים  באיומים 
שלשום מתמול לסאטמאר שונא עוד הוא שקאסן 

שמים. לשם  כוונתו ואין מאיראפא,

משולם ר' האדמו"ר שליט "א , מקאסן האדמו"ר אחי 
עוקבים הנ"ל  היו רבות  ששנים  סיפר: ראטענבערג 



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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- ואז אין לי מה לדבר איתך[ ואם אתה רוצה להתווכח, תתוכח 
ועם  יוחאי  בן  שמעון  רבי  ועם  הקדושה  ותורתו  רבנו  משה  עם 
על   770 מספר  חדש  עלון  עוד  כעת  יצא  ב"ה  וכו'[,  איש  החזון 

הזיווגים עוד יותר חזק מהראשון.

של  הטמאה  קליפה  שנתגברה  לתקופתינו  מתאים  הפסוק  וזה 
בעולם,  כבר  ידוע  כי  הרבה,  לפרט  רוצה  שאיני  וכו',  עריות, 
ונתברר שהבחורים הזקינים עוברים עבירות החמורה שבחמורות, 
ובזמן שבית המקדש היה קיים, מי שעשה דבר כזה היה מהנסקלים 
יותר מן ההורגו )עי'  ומהנתלים, כדאיתא בחז"ל גדול המחטיאו 

רש"י דברים כ"ג, ט(, והוא מדברי רבותינו ז"ל בספרי.

המשך בעלון הבא

מה נכתב באותם חוזרים?

"למשל, שאסור להשתמש יותר בשעוני שבת, בדוודים. זה 
כמו לקחת את אילת 40 שנים אחורה. לא נוכל להגיש שום 
דבר חם בשבתות. הם מצפים מאתנו שנגיד לתייר הולנדי 
שאין אפשרות להגיש לו קפה בבוקר? בזמנו סוכם שיהיו 
כך  אחר  ע.כ(.  תולעים,  חשש  )ללא  מתולעים  ירקות   6-4
העלו את זה לשמונה סוגים. ואז העלו ל-15 סוגים. עכשיו 
ירוק, מבלי שיהיה  ירק  'לא תוכלו לקנות שום  אמרו לנו: 
מתולע'. מה זה אומר? הם אומרים לנו ללכת על ספקים, 
שכולם אנשי שלומם. זה מעלה את המחירים פי שלוש. בתי 
המלון יוציאו מאות אלפי שקלים יותר על ירקות. יהודי דתי 
הולך לסופר וקונה את החסה הרגילה, אבל בית המלון צריך 
לקנות את החסה 'גוש קטיף', היקרה פי שלוש. אחר כך הם 
החליטו שאין פריקת בשר בבתי המלון ללא נוכחות משגיח. 
הם רוצים לראות את רשימת הספקים ואת המחירים. מדוע 
בתי המלון צריכים להראות להם את החשבוניות? זה עניין 
מסחרי. בחוזר אחר נכתב: 'ההלכה אוסרת על בישול על ידי 
מי שאינו יהודי, בכל צורה שהיא'. איך נוכל להתמודד עם 
זה? המציאות בבתי המלון היא שיש טבחים שאינן יהודים, 
בידי  להיות  צריכה  שההדלקה  לנו  אמרה  המקלה  ההלכה 
יהודי. החצי הראשון של הבישול יהיה על ידי יהודי והחצי 
השני על ידי לא יהודי. מאחר וההדלקה לא יכולה להיות 
בידי יהודי, היה לנו פתרון: נר תמיד – חוט חשמל שמותקן 
בתנור ונשאר דולק כל שעות העבודה, גם שהתנור כבוי, 

כך נמנעה הדלקת תנור בידי מי שאינו יהודי".

סת"ם ב "ה וסוחרי סופרי אצל לקנות הפסיקו  בכשרות מדקדקים  יהודים שאלפי 
בלי  ולהחניות וסוחרים להסופרים  שהאמינו עכשיו עד סומים  שהיו  כמו
רואים  הגדולים , האסונות רואים  כשאנו  אבל הקלפים . על הכשר תעודת שום 

יוסף. בבית כמבואר הסת "ם בעון שזה בעליל

מזוזה כל מצות  בניו: וימי  ימיו יאריכו מזוזה במצות כתיבהזהיר הנה (דברים :
ח) ובשעריך"ו, ביתך מזוזות  על עקב "וכתבתם בפ' ונשנה כ ), עקב (יא, ובפ' .

כ "א)שם  המצוה:(פסוק שכר  בניכםמפורש וימי  ימיכם  ירבו האדמה למען על
הארץ ". על השמים כימי  להם לתת  לאבותיכם ה' נשבע אשר

רפ"ה)הטור וז"ל סימן  דעה בה :(יורה הזהיר מזוזה]וכל  וימי[במצות ימיו יאריכו
בניכם  וימי ימיכם ירבו למען דכתיב וז"ל:בניו, בה(וממשיך, זהיר אינו  ואם

לאו.יתקצרו, שומע אתה הן חכמיםדמכלל דרשו ע"ב )וכן ל"ב  דף בניו (שבת מזוזה  בעון
קטנים מתים לד)דכתיבובנותיו  ב , לא(ירמי' ליה וסמיך נקיים  אביונים נפשות  דם

שם בשו "ע הוא ועד"ז עכ "ל. עכ "ל), מצאתים, א')במחתרת  הזהיר :(סעיף וכל 
בניו  וימי ימיו  יאריכו יתקצרו,(ומסיים:בה בה  זהיר אינו .עכ "ל)ואם 

נגלה:שמירת נס  הוא המזוזה ידי  על מזה הבית  וגדולה שם: בטור מ"ש על
בה  הזהיר  א"וכל וז "ל: יוסף, הבית כתב  וכו ', ידה על נשמר שהבית
משמירת  ימים  אריכות  לאדם  חביב דיותר גבי ואעל  קאי . בניו" וימי  ימיו  יאריכו 

נסתר נס  הוא ימים דאריכות  משום  שהדריםהבית , נגלה, נס  הוא הבית  ושמירת 
ניצול  מזוזה בו שיש בבית  והדר נזקין מזוזה בהם שאין בתים  קרי בשאר ,

ב"ו , של מלך מנהג הפך הוא הבית דשמירת משום א"נ , גדול. הבית  לשמירת 
עכ"ל . גדול, לי קרי  מבחוץ , אותו משמרים ועבדיו מבפנים  שהוא

אדסמיך,ובפרישה דקאי ואפשר וז "ל זה, על וכתב הנ "ל, הב "י דברי את  הביא
לומר, אינןובא אפי' אלא מזוזה , כשיש מתים שאינן [בלבד ] זו לא

זה .ניזוקין לפני כמ"ש דמתים, מזוזה  שם כשאין משא"כ  ,

זוגדולה מצוה קיום  על השכר דמלבד  המצוות , כל משאר  מזוזה (אריכות מצוה
ידה ימים) על נשמר שהבית  עצמה, המצוה מגוף  וריוח הנאה לו מגיע  ,


