
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

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

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

ועוד.
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גליון מס'
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מנורה  פרשת  נסמכה  למה  בהעלתך,  ב(  פסוק  ח  פרק  )במדבר  ברמב"ן  איתא 

דעתו  חלשה  הנשיאים  חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי  הנשיאים,  לחנוכת 

שלא היה עימהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך 

גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בקר וערב, לשון רש"י 

ממדרש אגדה.

בקר  בקטורת  נחמו  ולא  הנרות,  בהדלקת  נחמו  למה  לי  נתברר  ולא 

וערב ששבחו בו הכתוב )דברים לג י( ישימו קטורה באפך, ובכל הקרבנות, 

ונכנס  בו,  אלא  כשרה  שאינה  הכפורים  יום  ובעבודת  חביתין,  ובמנחת 

בשמו,  ולברך  לשרתו  בהיכלו  עומד  ה'  קדוש  ושהוא  ולפנים,  לפני 

והלא  הזו,  הדעת  לחלישות  טעם  מה  ועוד  אלקינו,  משרתי  כלו  ושבטו 

ימי  כל  הרבה  קרבנות  ההם  בימים  שהקריב  נשיאים,  משל  גדול  קרבנו 

המילואים ואם תאמר שהיו חובה ונצטווה בהם, וחלשה דעתו על שלא 

הקריב נדבה כמוהם לחנוכת המזבח, גם הדלקת הנרות שנחמו בה חובה 

ונצטווה עליה, אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה 

של נרות, שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן 

גדול ובניו.

האגדה  שהזכיר  נסים",  לרבינו  סתרים  ב"מגלת  מצאתיה  הזה  ובלשון 

הזו ואמר, ראיתי במדרש, כיון שהקריבו שנים עשר שבטים, ולא הקריב 

יש  אליו",  ואמרת  אהרן  אל  "דבר  למשה,  הקב"ה  לו  אמר  וכו',  לוי  שבט 

ידי  על  לישראל  בה  עושה  ואני  הנרות,  הדלקת  בה  שיש  אחרת  חנוכה 

בניך נסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בני חשמונאי, 

ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח עכ"ל.

לו  אמר  ו(,  )טו  רבה  במדרש  וכן  ה(  בהעלותך  )תנחומא  בילמדנו  עוד  וראיתי 

מוכן,  אתה  מזאת  לגדולה  תתיירא,  אל  לאהרן  אמור  לך  למשה,  הקב"ה 

לעולם,  הנרות  אבל  נוהגין,  הן  קיים  המקדש  שבית  זמן  כל  הקרבנות 

אינן  בני  את  לברך  לך  שנתתי  הברכות  וכל  יאירו",  המנורה  פני  מול  "אל 

והקרבנות  קיים  המקדש  בית  שכשאין  ידוע  דבר  והנה  לעולם,  בטלין 

בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת 

כוהנים  ברכת  וכן  בגלותנו,  חורבן  לאחר  אף  נוהגת  שהיא  חשמונאי 

לחנוכת  סמוכין  דרשו  לעולם,  נוהגת  הנשיאים  לחנוכת  הסמוכה 

הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרן שלא נמנה עמהם...

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת ויצא | ו כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

הגזירה . כלפי הגיבו ואיך והשקפתםוחכמה, (ומדבריהם

לילך  ישראל יעשה ומה הגזירה, תחת  בחושך, להתנהג איך נלמוד 

ז"ל ) אבותינו הרועים, הצאן בעקבי  תלך ישראל  פזורה  ושה  .בעקביהם,

ישראל ,והנה ימי תולדות  לכתוב בכאן באתי לא
עולם, מימות השחיטה בגזירת היסטורי  מבט ליתן

היסט מבט  לא באנגליהוגם השחיטה במאבק  (חוץורי 

למען לכתוב , שהוכרחתי  כתביי  בתוך  אגב  בדרך נזכר  שנמצא ממה

אחרים לעורר או  לעוררם נצרך  שהיה הענין, הנחתי )ט תועלת זה כי 

"בשבילי  בספר נדפסו להלן המובאים השחיטה גזירות  בענין
ור"מ  [רב שליט"א, ליבערמאן שמחה רבי הגה"צ  להרב  השחיטה"
ספרים] הרבה של מחבר  בעל הבירה, בלונדון  ויראה  תורה וממרביצי
מהגזירות ישראל עם את  להציל וכבידה נוראה מלחמה שערך

יוראפ. ובכל בלונדון  השחיטה על החדשות 
תמציתית בצורה  מאמרים הרבה  לפני ותמצית קיצור כותרת סדרנו
הוספנו  עוד הענין. את הקורא יבין  אחת שבסקירה  באופן מרוכזת,
תמציתית בצורה הנושא  את שמבאר הגליון, בשולי נחוצות  הערות
את חלקנו הענין. את הקורא יבין  אחת  שבסקירה כדי ומרוכזת,
כדי  ערוך כשלחן לערכם והסדר הצורך לפי  לחלקים, המאמרים

נפש. לכל שוה שיהיה כדי באופן  המעיין, על להקל
כזה,ט) גדול לענין שזכה יולדתו זכאי)אשרי ע"י זכות כמו (ומגלגלין  ,

גאונים" דברי צדיקים, "אמרי  בספר ה')שמבואר ש (עמוד השוחט , א

בעיר  המות  מלא אז רע השוחט ח "ו וא בעיר , אליהו אז כשר

בבשר" "שמחה  בספר ומבואר הרבי רח "ל, או שהרב הוא הפלא  כי

שנמצאי האסונות  כל על אש הוא  הפסול השו"ב ידי שמחזיק

ישראל, רואים בכלל שאנו דשיקרא, עלמא  כידוע עלמא  והאי
צעירים  ואברכים וילדים בחורים ישראל מהכלל שנקטפים בעווה"ר
וצועק עומד  פסולים השוחטים ידי  שמחזיק  המכשיר והרב רח"ל,
או  תורה הביטול הוא האשם כי  שלו] ובהספדים [בדרשותיו

ובוכה . וצועק  הצניעות,
גד  בקול לצעוק אז צריכים האנשים כל היו הזה,ובאמת הרב על ול

בסה"ק כמבואר ההוא. היקר הנפש  שרצח הרוצח הוא הוא  כי
ולצעוק לידע  לב" על שם איש ש"ואין בגלל למה? אבד " ש"הצדיק 

הזה . הקדוש הצדיק  את  באמת הרג מי האמת  על
ולא יזעק  שלא אפשר אי באמת הקב "ה  את האוהב האדם כי ובאמת

בהקב"ה  מורדים אדם בני כשרואה  מרה עבודהיצעק הלכות רמב "ם (וראה

ז "ל) חיים להחפץ  ישראל נדחי לספר בהקדמה ועיין ג', הלכה א ' פרק אתזרה ומפטמים ,
ר"ל , וטריפות נבילות של אכילות עם ונשמתם ונפשם ודמם גופם
אינם  ואם ישראל, קדושת  כל תלוי ובזה התורה  גופי  יסודי הן אשר

נבילות אוכלים בעצמם כאילו נחשבים הרי כוחם בכל (כמבוארמוחים

לישראל  טריפות מאכיל בכלל הוא כראוי השו"ב על משגיח שאינו ומורה הרב שגם לר"י בשע "ת

המשך בעלון הבא
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מי שיש לו עינים לראות יכול לראות 
באיזה דור שפל אנחנו עומדים!), הלא 
זה נקרא חסרון ידיעה? ראה מה שכ' 

וז"ל  הח"ח בהק' למשנה ברורה ח"ג,
הרמב"ם פ"ל מהל' שבת: השבת 
ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן 

שקולה כנגד שאר כל מצות התורה 
והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו 

לעולם לפיכך כל העובר על שאר 
המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל 
אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא 
כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי 

 בריהם וכו'.כוכבים לכל ד

דברי התעוררות בענין פאה נכרית 
מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם 

שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר 
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער 

 תשס"ד איד פ' שלח כ"ב סיון,

 זאת התורה לא תהא מוחלפת

 –קענסער בלע"ז  –מחלת הסרטן 
לאשה שהלכה בפאה נכרית, גזרו עלי 

בית דין של מעלה שתרד נשמתי 
חדשים בגוף  8לעוה"ז ותיכנס למשך 

של ילדה קטנה ותהיה חולה במחלת 
קענסער, שהטיפול בזה על ידי -הסרטן

קימה הגורמות לנשירת -הקרנות
השיער, ונמצא העונש מדה כנגד מדה, 
ואחר כן תיפטר מן העולם, ובזה יגמר 

 התיקון שלי.

 מעשה נורא מבית דין של מעלה

שמעתי שעשית  -מזל טוב  -מזל טוב 
שידוך משהוא נחמד!, יפה מאוד? אני 
כבר מחכה ללכת לחתונה! מתי תהיה 

תגידי לי האם  -החתונה? רגע! 
הבחורה תילך בלי פאה? לא מה 

פתאום? הלא יש לנו כבר ב"ה פיאות 
עם הכשר? סליחה! אני לא אבוא 

לחתונה! מה? אני אלך לבית עבודה 
יה זרה? לא לא לא ! לא אני! אני יהוד

 נאמנה לה' ולא בעבודה זרה!

מזל טוב, איזה שידוך  -קול קורא 
 יפה?

כל ישראל ערבים זה בזה. אלו הרבנים 
המתירים פאה הנכרית, הם כופרים 

בכל התורה כולה ועובדי עבודה זרה, 
וצריך לשרוף אותם באש כמו 

ששורפים את העבודה זרה, כי הם 
אשמים על כל על פצצה שבא חס 

ושלום על עם ישראל, ראה בספר דרך 
פקודיך, תתרחקו מהם! אל תתפללו 

מחאה נמרצה מוועד הצניעות 
 העולמי

15קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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

חס לישראל  טריפות מאכיל בכלל הרב  הוי חזקתו על 
בעונו. ונתפס שורושלום בתבואות מובא מסכתוכן  (על

רבנים,שחולין) רגלים, ג ' של  כסא על  יושב  מ"ם הסמ"ך
הכל לו יש וכך הרבה לעמול צריך ואינו  שוחטים, חזנים,

חת"סברשותו ובשו"ת ר"ה ). סימן זקן(או"ח  המלך וז"ל: כתב
מ "ם (וכסיל הסמ "ך הוא  היצה"ר , ג')הוא  של כסא על יושב

כלל רגלים. תפלות למחנה מחוץ  המוליכין  החזנים  א ' רגל
ב': רגל וטריפות ישראל. נבילות המאכילים שוחטים

ישראל ומזוזותלבני תפילין  הכותבים סופרים ג': רגל  .
עכ "ל. לכלום , צריך לא ותו פסולים,

בתורה שכתוב מה  נא ט')נזכור  ד, דמי (בראשית "קול ,
רש"י  ופירש האדמה ", מן  אלי צועקים רבהאחיך (בראשית

ט') הדורות ,כב, כל  סוף עד זרעיותיו ודם שםדמו ועיין  ,
יותר תהי' הנקמה נגלה  שהוא  זמן  שכל חכמים בשפתי

הנביא זכריה  בדם כמו נז)גדולה , גיטין בבא(עיין ועיין ,
סנהדרין עוד  ועיין  א '. עמוד  לז סנהדרין  ע"א, י "א בתרא
העולם נברא בשבילי  לומר חייב אחד  שכל במשנה : שם 

עונו, ונשא  יגיד לא אם א')וכו', ה, מהשם(וירא עונש לו יש  ,
שם . עיין  וכו'

אחינו ! על אנחנו אשמים  אבל

ישראל  בגלל באה לעולם, שבאה פרעניות כל 
ב) סג , (יבמות

גיטין בגמרא א')איתא עמוד  ז עוקבא(דף מר ליה שלח
לי  מצערי  קא  וכו', עלי העומדים אדם בני אליעזר, לר'

לו והתחולל לה' דום  ליה , שלח וכו ', לז)טובא  דום(תהלים ,
לבית עליהן  והערב השכם  חללים, חללים  יפיל  והוא לה'
מפרשים ובספרים כאן. עד  מאליהן , כלין  והן  המדרש ,

חדש  בזוהר  דאיתא מה פי  על  ס"והענין דף בלק  (פרשת
עוברע"ב) גדול נחש שראו  וחבריא, אליעזר ברבי  מעשה ,

אליעזר רבי אמר להורגו, אחד איש  אחר  ורץ  לפניהם,
וכך הרעה , על וניחם תשובה , עשה כבר זה  איש להנחש,
עד הכותי, את רק  היהודי, את להרוג  יכול היה שלא הוה ,
מכח רק  לאדם להזיק יכולים דאין  הוא, וההסבר כאן.
הנחש היה לא  תשובה עשה שהאיש כיוון כן על חטאיו,
ממית ערוד  אין  חז"ל אמרו  וכן עוד , עליו לשלוט יכול
מר כששלח הנ"ל הגמרא  פירוש  וזה ממית. החטא אלא
עליו, העומדים הרשעים דבר על אליעזר לרבי עוקבא
רצה המדרש, לבית עליהם והערב  השכם ליה, שלח
מאליהן , כלין  והן  בתשובה, ויחזור מעשיו, שייטיב  לומר,

המשך בעלון הבא
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משנה ורע , טוב  הדעת  דעץ מסטרא  להם  ונתנו  החיים , דעץ  מסטרא 
המר  האחרון  וגלות  וב ' א ' בית  דחורבן  איבודא  וגרם  דמטרוניתא , שפחה 
את  ובקשו  בתיובתא  ישראל  בני  דיתובון  עד  בעו "ה אנו  אשר  והארוך 
ומי עובדים , הם  מי  את  וידעו  תורה , ברזי  וליודעו  להכירו  אלהיהם  ה '

האמת  בחכמת  לעסוק  יזכו  וכדין מלכם  עכ "ל .הוא  ,

ז"ל רּבֹותינ ּו העיד ּו אׁשר  צדקנ ּו הּמׁשיח  ּביאת  קדם סוטה)ועכ ׁשו (סוף  
הבעש"ט מּפי ּומק ּבל  ּבעלמא , י ׁשלט  ו ׁשקרא נעּדרת , ּתהא האמת  ּכי 

ותלמידיו, העדההק ' ורא ׁשי  מנהיגים  רב  יהיּו ה ּמׁשיח  ּביאת  קדם  ּכי  
רב , נ ּׂשא וזֹומהערב  ּפר ׁשת  מהימנא  הרעיא  ע "א )ל ׁשֹון  קכ "ו  א"ל(דף  

ּדהא יכלּת ּבכל  ּתאחר לא ּדיקו"ק  ּבׁשמא  על ּבאּומאה מהימנא רעיא
לי לאפקא לי  עֹוזר איׁש אין ּכי  וּירא וכה  ּכה  וּיפן סגי , ּבצערא אנא

עלי  ּדאתמר קבּורה , ּבהאי  צערא ט )מהאי  נג, רׁשעים(ישעיה את ו ּיּתן  
ּככלב רׁשיעּיא רב ּבין  ּבעיניה ּו ח ׁשיב ואני  ּבי , הׁשּתמ ֹודען  ולא קברֹו
וקר ּתא, קרּתא ּבכל ּביניה ּו ּתסרח ס ֹופרים ּדחכמת  ּביניה ּו ּדסרח מת 
על רעין  רב  ערב  א ּנּון ואתה ּדרּו מלכ ֹון ּבין מפ ּזרין  ּדי ׂשראל  אתר ּובכל 

ּבהּו ּדאתמר דקב "ה  עאנא לא )י ׂשראל  לד , צאן(יחזקאל  צאני  ואּתן  
חיל ואנ ׁשי  ת"ח, עם טיב ּו למעּבד  יכלת ל ֹון  ולית  אּתם, אדם  מרעיתי 
ּביניה ּו רב ערב  ּומחרימין  יחּננ ּו, ולא לעיר מעיר מס ֹובבים  חטא ויראי
לנפיל ּו ּתק ּומה  יהא ּדלא קצּוב  ּדבר אּלא ס ּגיאין  ּבאתרי  ל ֹון יהבין  ולא 
ּבצערא חטא ויראי  חיל  ואנ ׁשי  חכמים  וכל  ׁשעה , ח ּיי  ואפּלּו ּדלהֹון 
נחׁשב ּו איכה  ּבּפז  המס ּלאים  ּבנים ּככלבים חׁשיבין ּביגֹונא ּבדחקא

ח ּוצ ֹות  ּכל  ּבראׁש חרׂש ב )לנבלי  ד , ּביניה ּו,ּדלא(איכה אכסניא  ׁשכח ּו 
ּכלל , יג ֹונא  ּבלא  צערא  ּבלא  ּבחדוא  ּבׁשלוה  עתירין  א ּנּון  רב  ערב  וא ּנּון 
מּפניהם  חמס  הארץ  מלאה  ּכי ע ּמא , ריׁשי  ּדּינין  ּדא ּנּון  ׁשחד  מרי ּגזלנין 

ג) ז , אתמר(בראשית  ה)עליהם א , על(איכה  ּבאּומאה לרא ׁש, צריה  היּו 
ּכאן . עד  ּתנינא זמנא

ה ּקד ֹוׁש ה ּספר ל ׁשֹון ּברא ׁשית וזה  ּפר ׁשת  חי  קי"ג)זהר  רב ,(דף  וע ּתה  
לירא  י ׂשראל  ּבר  ּכל   צרי לכן  רב , מערב  הם  ׁשּלהם  הרא ׁשים  עם  ה ּדֹור 

רב  הערב  ּבכלל  יהיה  ׁשּלא  ּבת ֹורהולפחד  להרּבֹות  רק  עצה  לנּו ואין  , 
מ ּמים ׁשּיּצילנ ּו ותחנ ּונים, ּבתׁשּובה  עּמֹו ּולהת ּבֹודד  לה', ּותפ ּלה 
ּתּקּון על  להמ ּתין ּפנאי  עֹוד  לנ ּו אין ּכי  ה ּלל ּו, ּומרׁשעים  ה ּזד ֹונים 

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמ ֹו יד )נפ ׁשֹותינ ּו, א , אימתי,(אבות  עכ ׁשו  לא אם  
ּבהם אין א ׁשר ימים  יּגיעּו ּכי  הּגל ּגּולים , ּכל  ׁשל  וה ּברּור הּגמר עכ ׁשו  ּכי 

נפׁשֹו, את  לת ּקן  עֹוד  אפ ׁשר אי  אׁשר הּמׁשיח, ימֹות אּלּו וה ּבר ּור חפץ  
י ׂשראל  ׁשּיתנּסּו נ ׂשא , פר ' ברע "מ ּכמ ּובא  הּמׁשיח  לביאת  סמּו יהא 

הּמׁשיח , ּביאת  קדם  רב  צדקנ ּומהערב  מ ׁשיח התּגּלּות אחר וגם  
וה ּנׁשאר ה ּתח ּיה , עֹולם עד  ּכ אחר וגם ּביאתֹו, קדם חד ׁשים  ּבת ׁשעה 
ּתל ּוי ועּקר וה ּנֹורא, ה ּגד ֹול  להא ֹור ויז ּכּו ל ֹו, יאמר קד ֹוׁש ּבצ ּיֹון
הּמׁשיח ּבביאת  ּכי  ׁשחׁשבּו ה ּכסילים ּכמֹו ולא עכׁשו, ׁשל  ּבמעׂשינ ּו
ּבׁשּבת . ּיאכל  מה קד ׁש ׁשּבת ּבערב טרח  ׁשּלא מי  ּכי  וכל , מ ּכל  י ּפטרּו
ׁשּיתּקן ותחנ ּונים, ּבת ׁשּובה להרּבֹות  עכ ׁשו י ׂשראל ּבר ּכל  צרי לכן
לה ּׁשען לנ ּו אין  ּכי וחסדיו, רחמיו ּברב נפ ׁשֹותינ ּו את  ה ּוא ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש

ׁשּבּׁש אבינּו על  מים .רק 
ח ּיה : א ׁשר  ימיו  ואינםּכל  ּתֹורה, ׁשל  מעלּבֹונ ּה ל ּברּיֹות  להם א ֹוי   

מאריכים הם  ּכי ל ּתֹורה , ּכבֹוד  נ ֹותנת  ׁשהיא הּקּבלה  ּבחכמת  עֹוסקים 
ּבעסק ּתלּוי  ה ּכל  ּבעֹולם... לב ֹוא ה ּמתרּגׁשֹות  הרעֹות  וכל ה ּגלּות 
ּבנין ועּכּוב אח ּור ּגֹורמת  היא ּבּה להתעּסק  ּומניעתנּו ה ּזאת, החכמה
חכמת ׁשּילמד  ּכדי  א ּלא  האדם  נברא ׁשּלא ותפארּתנ ּו... מק ּדׁשנ ּו ּבית 
ותת ּגּלה חּבּורא מהאי  יתּפרנס ּון  האחרֹונים ה ּדֹורֹות  ּבאּלּו ּכי ה ּקּבלה.

ה ּזאת. החכמה ח ּיים )אליהם עץ לספר  מהרח "ו  הקּדמת  ּכל(מּתֹו ּמח ּיב  . 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

א. שנוהגין בנוא יארק בשחיטת בהמות הגסות, שקושרים בחבל 
בגלגל  הקבוע  להחבל  נקשר  והחבל  האחוריים,  הרגליים  שני 
מלמעלה בבית המטבחיים, וסובבים את הגלגל והחבל עולה עם 
הגלגל, ומושך את הבהמה בשני רגלי' עד שאינה יכולה לעמוד על 
רגלי' הקדמיים, ונופלת לארץ ומונחת על צדי', ורגלי' הקדמיים 
אינם אסורים כלל, ויכולה לנענע ולפרכס אותם כרצונה, ומשרתי 
שתי  על  הראש  את  ומעמידים  בחזקה  ראשה  תופסים  הטבחים 
קרניו בארץ עד שאינה יכולה לנענע ולפרכס עם הראש והצואר 
יען  לשוחטה  גדול  ובפחד  בבהלה  במהירות  השוחט  ובא  מתוח, 
כי ירא שלא ילקה על ידי הרגליים הקדמיים של הבהמה שאינם 

אסורים.
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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בשר שחוטה בהוצאות מעוטות, להגדיל הרוחים, ועי"ז רבו המכשולים 
בזה גם אצל שלומי אמוני אחב"י החרדים הי"ו, וה׳ ירחם.

שובי"ם  ב׳  במעמד  שתהי׳  ובדיקה  השחיטה  בענין  שהאריך  וראיתי 
ראיתי שתקנו תקנה  וכבר  מן האחד,  טובים השנים  בזה בתבו"ש  וכמ"ש 
יחזקאל  מראה  בתשו'  וכן  הספר,  מדפי  ק"א  דף  אדמה  מזבח  ס׳  )עיי׳  שלפנינו  בדורות  זו 
ולשי׳  עומדת,  איסור  בחזקת  בחי׳  דבהמה  הוא,  והענין  ועוד(.  מ"ד,  סי׳  )גלינא 

וכ"ה  הרא"ש בכלליו בפ' הנזקין דבאיתחזק איסורא אין עד אחד מתירו, 
שי׳ הרשב"א בתשו' סי׳ תתל"ז, וכבר האריך בזה ק"ז בעל דרך יבחר בקו׳ 
יד אמונה שלו בסו"ס שו"ת דרך יבחר, והגאון בעל פרמ"ג אשר כל בית 
ההוראה נשען עליו בפתיחתו להל׳ שחיטה )ד"ה שורש החמישי( כ׳ דאף באדם 
כשר ומוחזק, אינו נאמן להפך החזקה, וע"ע בזה בתשו' שו"מ תליתאי ח"א 

סי׳ קס"ד, ופשוט שכל המשנה בזה ידו על התחתונה.

והנה ידידי הרב נ"י יצא ללחום נגד מכשולות אלו מבלי חת מפני איש, 
במסירת נפשו ממש, ויצא ללקט ציצים ופרחים מספרי רבותינו הראשונים 
והאחרונים, וכל יקר ראתה עינו לברר וללבן ענינים אלו על בוריין, לעורר 
את לב אחב"י שיהיו נזהרים בהם, ולבלתי תת המשחית לבא אל בתיהם 

להשחית ר"ל.

ובפרט בעניני שחיטה וכשרות, שכבר יצאו לו מוניטין בעולם בספרו 
הבהיר "נפש ישעי׳" על מאכלות אסורות שהופיע לפני איזה שנים, ונתקבל 
בעולם התורה בחן ובחסד, ולא נשא פני איש באבירות לב, בלתי לה׳ לבדו, 
וכמ"ש רבינו הרז"ה ז"ל בהקדמתו לס׳ המאור עה"פ ובבא משה לפני ה׳ 
)שמות ל"ד ל"ד( שהסיר מסוה הבושת  יסיר את המסוה עד צאתו  לדבר אתו 
והענוה לבחון האמת עיי"ש, ועד"ז אמרתי בס"ד לפרש הא דאי׳ במס׳ אדר"ן 
פרק מ׳ הרואה ר׳ יוחנן בן נורי בחלום יצפה ליראת שמים, ונלאו הספר׳ ז"ל 
למצא פשר דבר דמ"ש ריב"נ משאר גדולי המשנה בענין יראת שמים, וי"ל 
דהנה מצינו דר' יוחנן ב"נ היה מחמיר גדול בעניני נו"ט, ובענין זה לא הכיר 
פנים לאיש, וכדאי׳ בתוספתא )פ"ד דמס׳ בכורות( בהאי עובדא דפרתו של בית 

יהודי שהוא אומר דין והבית חלב, שאוכלים מרה 
אוכלים  שבאמעריקא מילתא  סימנא כן  אם  צדיק,

חלב.

לדעתם. אותם ושאלתי  הדין, לבית בעצמי  הלכתי
אותו ... עם דיברתי לי : אמר מהרבנים  אחד  כל  בקיצור ,
עם  דיברתי דין, הבית כל  עם דיברתי  מכיר. אינני

ארי ' משה ר' דין בית  ר')פריינד (הראש עם שליט"א,
משה  הנכם )דושינסקי(ישראל  מה אותם: שאלתי .

שאינם  לי השיבו הם  בקיצור, הניקור?, בענין טוענים 
אומרים  אתם להם  אמרתי הניקור. מלאכת את יודעים
לי , השיבו  כך ועל  עשיתם, מה  כן אם יודעים, שאינכם 
אברכים  לומדים בו כולל , הקים בריזל  זלמן שרבי
ירא יהודי שהוא  מכתב כתבנו ולכן ניקור, הלכות
להם  מראה אני טוב. מנקר הוא  טורביץ  ושגד שמים
וקישרו ההוא, המכתב את  לקחו  הברית  בארצות שכאן
"להרבנים  שנכתב מכתב להם הראיתי הדברים. את 

א הברית", בארצות הם הגאונים מי יודע לא הרי ני
את שקיבלו שאלו חושבני   הגאונים הרבנים אותם
שאינם  זועק טורביץ גד  ור'  בריזל זלמן מר' המכתב
חלב  ואוכלים  ישראל  בארץ שמנקרים  כפי  מנקרים
דין  הבית של  מכתב לזה  צירפו מכן ולאחר דאורייתא,
דבר קורה  ואז  ושלמים, יראים הם ההם  שהיהודים 
מקטעים  המכתב את  צירפו איך נא  ראו  נו, מעניין.

ברורות(שונים  לא  ביניים  .)קריאות 

שאינם  אמרו שהם  התאחדותנו , של המכתב נולד מזה 
את אומרים אינם  הם  הניקור, מלאכת את יודעים
שכן  התעקש שטראסבורג של  רבה  הניקור, על דעתם
בבשר השתמשו  לא בגרויסווארדיין שלדעתו  יכניסו
ישר לחתוך כן שיש סבור הוא י"ב. הצלע שלאחר

דעתו. את להביע לו מותר הרי נו, י "ב , הצלע  לאחר

משם שחזרתי  אחר מיד בקיצור, דבריו(נו, לתוך נכנס  אחד 

מי לנו  ברור ביכלתכם )ולא  אמר, שהוא מה  רק אומר אני ,
אמר. הוא כך עמו, להתפלפל 

הדפיסו. המכתב  את   נו ,  הביתה חזרתי בקיצור,
שהשגחה שאמרתי הגם בשר, לאכול  המשיכו  בישיבתי 
הוא שהסדר שהשתכנעתי  מאחר אך אתן, לא  בשר על
יותר ביכלתי  אין המשגיחים , הרבנים  על  סומכים שכאן
ממנו יבקש לא  אחד  שאף  ברור הרי  דבר , לעשות
טוב. הוא  הניקור אחר או  זה  שבאיטליז עדות למסור
הרבנים  ואם טוב , הוא  הסדר כללי שבאופן ברור אך
עליהם. לסמוך אפשר כשר, שהוא אומרים  המשגיחים 


