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שנת התשע"ה
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על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

תּ היה:(כא )" בּ אחיו אישׁ  חרב אלוקים ה' נאם חרב הרי לכל עליו (כב)וקראתי ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
עליו אמטיר וגפרית אשׁ  אלגּ בישׁ  ואבני שׁ וֹ טף וגשׁ ם וּ בדם בּ דבר אתּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונשׁ פּ טתּ י

אתּ וֹ : אשׁ ר רבּ ים עמּ ים ועל אגפּ יו ונוֹ דעתּ י(כג)ועל והתקדּ שׁ תּ י והתגּ דּ לתּ י ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה'". אני כּ י וידעוּ  רבּ ים גּ וֹ ים ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְלעיני

זכריה הנּ ביא יד)ואלּ וּ  פּ רק זכריה ושׁ ם(ספר האחרוֹ נה, המּ לחמה את מתאר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב: וכ אטוֹ מית, פּ צצה המּ זכּ יר בּ כוּ וּ ן הדּ ברים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְמתארים

ירוּ שׁ לם(יב)" על צבאוּ  אשׁ ר העמּ ים כּ ל את ה' יגּ ף אשׁ ר המּ גּ פה תּ היה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְוזאת
בּ פיהם: תּ מּ ק וּ לשׁ וֹ נוֹ  בחריהן תּ מּ קנה ועיניו רגליו על עמד והוּ א בּ שׂ רוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהמק

ועלתה(יג) רעהוּ  יד אישׁ  והחזיקוּ  בּ הם רבּ ה ה' מהוּ מת תּ היה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
רעהוּ : יד על סביב(יד)ידוֹ  הגּ וֹ ים כּ ל חיל ואסּ ף בּ ירוּ שׁ לם תּ לּ חם יהוּ דה וגם ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מאד: לרב וּ בגדים וכסף והחמוֹ ר(ט )זהב הגּ מל הפּ רד הסּ וּ ס מגּ פת תּ היה וכן ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
הזּ את". כּ מּ גּ פה ההמּ ה בּ מּ חנוֹ ת יהיה אשׁ ר הבּ המה ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל

הגּ ד וֹ לה  בּ ּמ לחמה ננּ צל  זוֹ הר  נלמד ׁש אם לנוּ  ּמ בטיח  הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרׁש בּ "י
ֹ◌ַהזּ את .

הראׁש וֹ נה"! "הּמ כּ ה את נּת ן אנחנוּ 
"ואי ׁש "נקהל ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לל ּמ וּ ד ... "ה ּמ ל מדינוֹ ת בּ כל  בּ עריהם היּ הוּ דים  וּ  ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

העּמ ים" כּ ל  על  ּפ ח דּ ם  נפל כּ י לפניהם עמד ב)לא ט  פּ רק .(אסתּ ר ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

כּ ל ס יּ ם כּ א לּ וּ  שׂ כר מקבּ ל  זה עוֹ למי בּ מבצע א ּת נוּ  ׁש יּ ׁש ּת ּת ף מאּת נוּ  אחד ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  כּ ל את  ּפ עמים אלף 70 א וֹ ר חדׁש  בּ עלוֹ ן  החשׁ בּ וֹ ן את  [ראוּ  ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌

בּ כל  ישׂ ראל  עם לכל וּ לחלּ ק מעלוֹ נים בּ ח נּ ם לק בּ ל  יכוֹ ל אחד כּ ל .35-36 ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 
שׁ הם], וּ ברחמים .מקוֹ ם בּ חסד הגּ א וּ לה את וּ נקרב האסוֹ ן את נמנע וכ ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר זי"ע לר ׁש בּ "י הל וֹ ם עליו ר בּ נוּ  מ ׁש ה  א וֹ מר דּ ףוכ נשׂ א (פּ רׁש ת ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

בּ רחמי".קכ"ד) גּ לוּ תא מן בּ יהּ  יפקוּ ן הזּ הר ספר דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי :ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הדּ ברים: מן [בּ אוּ ר ישׂ ראל  בּ ני יצאוּ  הּק ד וֹ ׁש , ה זּ הר ספר , ּׁש ל החבּ וּ ר בּ זכוּ ת  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

מ ׁש יח!] חבלי  צער וּ ללא וי ּס וּ רים צרוֹ ת  ללא  בּ רחמים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת 

זאת ? לּ יישׂ ם יכ וֹ לים האם  - אפׁש רי? זה ֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵכּ יצד

ואחד! אחד לכל וּ מתאימה קלּ ה בּ תכנית  - ואפׁש ר! אפׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאכן,

יכלנוּ ! לא ּת אמרוּ  ׁש לּ א - ידענוּ ! לא  ּת גּ ידוּ  ◌ְֹ◌ָֹ◌ְֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש לּ א

אלי! לה' מי לנוּ ! הוּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב ה דּ בר, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ידינ וּ 
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מישראל ויחיד  יחיד ל"ז:)לכל בסוטה נמסרה(כמבואר  ולא
לאגודות. ומכש"כ דינים לבתי או לציבור רק

דיניםאך  הבתי  חיוב (הכשרים)על עליהם מונח
התורה, דברי  ולהחזיק לחזק פרטי 'לראות בכל

הקדושים, אבותינו שנהגו כמו ומנהגי ', ודקדוקי '
גזירות ישנם ח"ו ואם וכו'. וגדרים  סייגים ולעשות

לגרוע או להוסיף, או  לשנות או  של לבטל כקוצו (אפילו

דיניםיוד ) הבתי  על ביותר החיוב ומנהגינו, ד ' מתורת 
בפומבי  לצאת ד', מלחמת ללחום ופרנסי' והציבור
ולזעוק  ציבור תענית ולגזור היהודים, כל את לעורר
הגזירה לבטל עלינו, שירחם לה' ולהתפלל ולהריע 
הגזירה. לבטל כדי  המלכות, אצל עוז בכל  ולהשתדל

מהשריםוכמו  הי' שמרדכי  הגם באסתר, שמצינו
על  רק עצמן סמכו לא המלכה, אסתר וגם הגדולים,
המן  ידעו שלא כדי  בחשאי הכל ולעשות זה,

אבל וגו', לרבים יוצע ואפר  שק רק  אין והשונאים,
שונות  לאגודות  או לבי"ד סמכות לבי"ד שום (ומכש "כ 

והמצוות) התורה בשמירת  כלל מדקדקים לא אשר מעדה  שהם

מזימתם  לבצע להמלכות לעזור הצבור על להשתרר

הוא , דוץ  שלוף וערב רוצה  שהוא למי לילך יכול שהמלוה  הוא , קבלן
יבמות  עיין להערב. רק  הולך ע "ב)שהמלוה  ציון .](ק"ט של ד "ה  ברש"י

חסידים רל"ג)ובספר שנאמר (סימן לזה, זה  ערבים ישראל כל כתב :
ג') כ"ד , דבר (משפטים אשר  הדברים כל ויאמרו אחד  קול העם כל ויען

נעשה , לזה ה ' זה  שערבי התורה, ניתנה  לא מוחה אחד  היה .אלו
שפחה  ראתה  וכו'. פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכנו  אומרים לכך
לכך בנבואה. יחזקאל ראה שלא מה  תורה ובמתן  בים שכינה  באור
כולנו  אבינו ברכנו אומרים והלכך  לאורו, במהרה כולנו  ונזכה  נאמר

וכתיב פניך, באור ה')כאחד מ ', יחדיו (ישעיה בשר  כל וראו  ה' כבוד  ונגלה 
ע "כ. דיבר, ה' פי כי

שעכשיו  ואמר מצוה  לבר פעם שהלך זצ"ל, הרי"ם מהחידושי ומובא 
כל בעד  ערבות של החשבון על ערב עוד  בא  כי קצת, לו הוקל
לפי  ההתחייבות נחלק  ערבים יותר שיש שככל בהלואה וכמו ישראל,

הערבות. חיוב  זצ "ל הרי"ם הרגיש כך  וכו'. הערבים

אחרים  להוציא יכול ציבור שהשליח קכ "ד , סי' או"ח בשו"ע  נפסק וכן 
וסי' קפ"ג סי' או "ח ובשו "ע ערבות. מטעם ועוד השמו"ע בתפילת 
אחד  יכול ומגילה שופר בתקיעת וכן  המזון, ברכת לענין  קצ"ג

ערבות. מטעם השני את להוציא 
המשך בעלון הבא
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 ˙י‡ור ‚ליון

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ‡' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 1] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ב' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 2] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ‚' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 3] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‰ללמו„ ‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" „' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 4] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ‰' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 5] #  "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" ו' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 6] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

ררו˙ ‰ללמו„ ‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙ע
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ז' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 7] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" ח' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 8] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ט' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 9] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ ‚ליון יומי לחיזו˜ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" י' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 10] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" י"‡ ˙˘רי ˙˘ס"‰ 11] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙

בס"ד

גליונות
"כהררים בשערה"
ענייני לימוד הלכות שבת 50 גליונות

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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

ליתן ונא ישראל, קהל כל בשם אלה  שורות  כותב אני 
אתר, על המכשלה  את  ולתקן  הנ"ל, לדברינו קשבת  אוזן 

הוא. בנפשינו כי
תשכ "ז בתמוז י"ז בעה"ח
ראטמאן  זלמן שניאור

ה ' מכתב תוכ

שמי וויינלאנד, של השחיטה בבית  שראה  מה  מספר  א.
הרבנים, התאחדות  עבור "משגיח " בתור עומד שהי '
מסיר הי' הגידין, וצומת מעיים הבני  את  לבדוק במקום
את בודק הי ' ולא העופות , מעל (פעטן ) השומן  את 

וכלל. כלל הגידין וצומת  הקישקעלעך 

על הכל עושה שהוא  ה"משגיח ", ענה תומו לפי ב.
הרבנים, התאחדות של הרבנים מהדעת  רק ומקיים

לעשות. עליו שפקדו 

מה לראות  לשם, מובהקים רבנים לשלוח מעורר  ג.
הכותב מצא לא (לדאבונו והמשגיחים השוחטים עושים
שכל אלא כלל, משגיח הי ' שלא אחד מ"משגיח " יותר 
העופות מעל השומן  את  להסיר ביזנעס, היתה  עבודתו
לאחב"י הפסח חג  קודם מלא  בכסף אח "כ  ולמכרם

החרדים).

ו  מכתב 
נמרצה מחאה 

לב ייטב וישיבות קהילות ודייני מנהלי לכבוד
שליט"א. אדמו"ר  כ "ק דגל תחת  העומדת 

מהשחיטות שבידכם מע"ז ידיכם משכו  וקחו, משכו 
שכולם היות  רח"ל , וטריפות  נבילות  ממש  שהם הגדולות 
של גרונו מתוך  מדברת  חיים אלוקים דברי  שמעו
כשהתחילו  שנים 8 לפני צעק אשר  מפאפא האדמו"ר
ואמרו  לשעה, ולרבבות  לאלפים הגדולות  שחיטות
לשעה עופות  300מ יותר  אשר  ופאפא מצעלים הרבנים
מכרו  שלהם  סטאר  ובבוטשער אופן , בשום לשחוט אסור 
300 ששוחטים בוויליאמסבורג  "4 "נארט  מהשחיטה רק
של אחוז שעשרים בגלל  המחיר  את העלו ועכשיו לשעה,
הגידין, וצומת  מעיים בבני שאלות  מחמת נטרפו העופות 
שהם המאפיא של דוברים באו, מקרוב  חדשים ועכשיו
עשר שונות  ובתחבולות  הגדולות , המטבחיים בית  אנשי
עופות 1200 של  וטריפות  נבילות  רק יקנה  אחד כל  אשר
אדמו"ר בהכשר  ומהודרת  כשירה  שחיטה  לשעה, ויותר 

מה  כל  אודות  מדוייקים , פרטים  במכתבים  שראו אחר
כמה  ובא, נוסע שוחט  כל  מתי זו. שחיטה  אצל  שנעשה
משאית, כל  על  יש ארגזים כמה יום , כל באים  משאיות
מוכרח שזה הבינו וכו', לביתם חוזרים  השוחטים  מתי 
הרב  על  נפל שחשדם  כנראה משלהם ". "אחד להיות
ביותר, לישר אותו שהחזיקו מחמת שליט"א , מהאלמין 
שם. המצב על  בפעם  פעם מדי  מתאונן שהיה משום  וכן
לו  שיזמין  עולם  בבורא  והאמין  "שותף" היה ולא  היות
המאכילי נגד חוצץ  יצא  לכן  יהיה, שלא  מה פרנסתו 

טריפות.

עמלק "? "שותפי עשו מה

נגדו . סרה  לדבר התחילו  (1

להאדמו "ר שונא  שהוא  לעז הוציאו בערמומיות  (2
זצ"ל.

לכל שונא  שהוא  שפירסמו אלא  בזה, הסתפקו לא  (3
כוונתו  שאין  ברור ידעו  שהם  הגם  סאטמאר, קהילת 
שהגבאים וויינשטוק  של  השפלה השחיטה  נגד אלא 
וויינשטאק עופות  הכניסו גליקווערצבערגער

חוץ )לאטליזם  שחוטי  נגד  הרבנים התאחדות  מכתב להלן .(ראה

ורב  רב לכל  עשו  הרע  לשון  של  שיטה  אותה (4
למחות הנ "ל.שהעיז השחיטה נגד

שמים ירא  שהוא  ממה חוץ שליט "א מהאלמין הרב
לכל לב שם ולא  מטבעו פחדן אינו הוא  מרבים ,
למעלה  שהוכח  מכיון  אך הנוראות . ופעולותם  איומיהם
עבר הוא  ולתמיד , אחת לחסלם  שכוונתם  ספק  מכל 
גם מהם. קצת המרוחקת בענסנהויז, בשכונת  לגור
להם הודיע הוא נפש , רודפיו כנגד מחוכם  תרגיל  עשה
הידועה... האיטלקית  מהחבורה שומרי ראש  לו ששכר
התרגיל בראשם . דמם  אחרת לנפשו, אותו שיניחו 

שקט. ונהיה הצליח,

זצ"ל מקלויזנבורג שהאדמו"ר מה כאן  להביא כדאי
חולים בית  לכבוד משתה סעודת  בעת בשעתו אמר
ארץ ישראל. מכל רבנים מאות  כשנוכחו  שלו, לינאדו
מהנעשה  גילה אחד ששוחט  הנוכחים  לפני גולל  הוא
החרדית היהדות  את שמפטמין  זו, שחיטה אצל
מהאלמין שהרב סיפר גם וטריפות . בנבילות בארה"ב,
שאנשי מפני נפשו  על  לברוח מוכרח היה שליט "א 
מקלויזנבורג  האדמו"ר דמו. לשפוך רצו סאטמאר
לפחד מה כבר לי ואין לבן זקן כבר לי  יש  "אני סיים :

מהם".

וועד בשעתו ארגן שליט "א מהאלמין הרב (7
השגחת תחת שעמד  הקהילות, דהתאחדות הכשרות 
להרב  גם  נטפלו הם  כך אחר זצ"ל . מדעברעצין  הרב
אודות לעורר יפסיק  לא  שאם  עליו, ואימו מדעברעצין



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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חיים  בתוכחת  כמש"כ  אחרת  לעיר  גם  הוא  התוכחה  וחיוב 
)בחוקתי(, וז"ל: איכא חיוב הוכחה לחכמי הדור גם לעיר אחרת, 
כמו שכתב בשו"ת מהר"ם מינץ )סימן צח(, וכן כתב הרשב"א )חלק 
שבספר  התשובה  בשם  מה(  א,  )חלק  מהרא"מ  ובשו"ת  תיא(  ג, 
כלבו )סימן קמב(, ובשו"ת בשמים ראש )פא( ]וכ"כ הצה"ק ר' הלל 

מקאלמייא זי"ע בספריו משכיל אל דל הרבה פעמים[.

חז"ל הפליגו מאוד בעונש מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, עד 
כדי כך שהוא כאילו הוא עצמו חטא באותו עון, ונתפס ונענש על 

העון של הזולת באם לא מיחה בו.

דרגות המחאה תלויות לפי גודל כח ההשפעה שיש ביד המוחה, 
וכל שסמכותו יותר גדולה ודבריו נשמעין יותר כן הוא גודל חלקו 
בעוונות הזולת, ותולין בו כאילו עשאם ונתפס ונענש על יותר 
ביתו  באנשי  למחות  רק  בידו  שיש  מי  כלומר  החוטאים.  אנשים 
זוקפין עליו רק עוונות אנשי ביתו, מי שיש בידו למחות באנשי 
חצירו, זוקפין עליו עוונות של יותר אנשים דהיינו גם של אנשי 
ומי שיש סיפק בידו למחות על אנשי שכונתו נתפס על  חצירו, 
אנשי שכונתו, וכן הלאה, עד שמי שבידו למחות על כל העולם 

נתפס על עוונות של כל אנשי העולם.

המשך בעלון הבא

המלונאים מאיימים לעבור לכשרות אחרת

"אין להם כל אפשרות לעשות את זה. החוק קובע שהגוף 
הדתית שהיא  המועצה  היא  תעודות כשרות  היחיד שנותן 
ליצור  מנסה  סתם  הוא  הראשית.  הרבנות  של  שלוחה 

מחלוקת.

המדווח   | 21:54 2014/02/17 בד"ץ ___ האכיל נבילות? 

חיים שאולזון מדווח על זעזוע בציבור הספרדי וגם בציבור 
הבד"ץ  של  הגדולה  הפדיחה  חשיפת  בעקבות  התימני 
תורה  ובני  אברכים  זמן  כמה  יודע  מי   .___ הרב  בראשות 

אכלו בשר טרף בהשגחתו??

באולם  שהתגלו  הראשית  הרבנות  פרסמה  לאחרונה 
שהגיע  לבשר  חשש  בירושלים  "ארגמן"  האירועים 
הבדץ  היה  מי  כי  ומתברר  ערביות,  ומחנויות  מהשטחים 
___ הרב  של  הבדץ  מהרבנות?  חוץ  המקום  על  שפיקח 

מיד  והתימני.  הספרדי  לשוק  להיכנס  לאחרונה  שמנסה 
אחרי שמחלקת השחיטה של הרבנות פרסמה את זה, מיד 
היא  השאלה  אבל  ההכשר,  הסרת  על  גם  ___הודיע  הרב 
למה הוא לא עלה על זה? איך הביאו בשר טרף והמשגיח 
של הרב ___ לא ידע מאומה. לפי השמועות יש סיפורים 
נוספים על הבד"ץ הזה, ואין ספק שהרחוב הספרדי סוער 

מכך.

ב"ה, י' כסלו תשע"ה

כ"ק  ובראשם הצדיק הגדול המקובל  לכבוד מפעל הזוהר העולמי 
אדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 

"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"
שבוקעים  השיעורים  את  ושמעתי  שראיתי  גדולה  שמחה  איזה 
רקיעים עד לב השמים, והשיעור האחרון בראדיו 2000 שהביא את 
הזוהר הקדוש איך שמשה רבנו משביע את אליהו הנביא להוציא 

אותו ואת השכינה מהגלות, אשרי חלקכם!
את  שמגלה  איך  שליט"א  מאדמו"ר  לשמוע  עדן,  גן  תענוג  ממש 
יפגע  אפילו שזה  בגלוי,  לומר את האמת  ואיך שלא מפחד  האמת 

ברבנים גדולים שהם הערב רב האמיתיים.
מי שלא שמע את השיעור הזה לא יודע מה נקרא גן עדן? ששם הוא 

עולם האמת, וישמעו ויראו רק את האמת.
כאן  שלו  הזמן  את  מבזבז  האלו  היפים  השיעורים  שומע  שלא  מי 
בעולם הזה לריק, הוא טיפש שאין כדוגמתו, הוא כמו עוור שמגשש 

באפילה.
אני מבקש מכל אחד שיש לו איזה זכות אבות לפרסם את השיעורים 

הנחמדים האלו!


