
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
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ קריאת ישׂ ראל עם להצּ לת עוֹ למי  מפעל 
בּ תשׁ וּ בה, לשׁ וּ ב ישׂ ראל בּ עם גּ דוֹ לה תּ נוּ עה התעוֹ ררה האחרוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ נים
בּ זוֹ הר ולמּ וּ ד בּ קריאה וּ להתאחד מאהבה, לתשׁ וּ בה לזכּ וֹ ת אוֹ תנוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ ררים

המּ שׁ יח. בּ יאת את ויחישׁ  יּ ביא מה נח )הקּ דוֹ שׁ , פּ רׁש ת חדׁש  הדּ ברים(זוֹ הר . ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ ל לאוֹ ר עוֹ לם מגּ דוֹ לי וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ דוֹ לי שׁ ל דּ בריהם פּ י על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְמבסּ סים

רבּ י מהאלמין האדמוֹ "ר גראס הדּ וֹ רוֹ ת. יהוּ דה מיסּ דׁש ל וֹ ם מפעלשׁ ליט"א ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ישׂ ראל עם ה צּ לת למען העוֹ למי הקּ דוֹ שׁ ים הזּ וֹ הר  הצּ דּ יקים אצל  בּ קּ ר ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

רבּ י חי המּ קבּ לים, רבּ יאברהם ׁש טרן , ח יּ ים רבּ ידּ וד ּפ רץ , רבּ ינּס ים  ליעזרא, ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ר בּ יבּ רלנד בּ נים", "שׁ וּ בוּ  ישׁ יבת ׁש טרןרא שׁ  מירוֹ ן ,מאיר  ק דּ ישׁ א  דּ אתרא  מרא  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

רבּ י א בּ וּ חציראובנש"ק רבּ ייחיאל  רמלה, דּ אתרא  בּ ניהוּ מרא ישׂ כר ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ירוּ ׁש לים )שׁ ליט"אׁש מ וּ אלי  ׁש לוֹ ם נהר המּ ק בּ לים יׁש יבת מאיר(ראׁש  יצחק רבּ י , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

רבּ י  ּהחיּ ו שׂ ר ואדם אלקים וּ משׂ מּ ח אר וּ ׁש מרגנשׁ טרן, ישׁ יבת ׁש לוֹ ם ראשׁ  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌
רבּ י יר וּ שׁ לים, חסד" שׁ ל ׁש ווייצער"חוּ ט יהוּ דה בּ מאנסי ׁש למה אב"ד מלּ פנים ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הרב בּ רא שׁ וּ ת הר שׁ בּ "י אהל מ וֹ סדוֹ ת  עם  וּ ביחד ישׂ ראל, גּ ד וֹ לי הרבּ ה ועוֹ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְנ "י,
ׁש ניצר מ שׁ תּ פת :ׁש רגא  קריאה יזמוּ  למבצע שׁ ליט"א , הצטרפוּ  יקרים  "יהוּ דים ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עם  את  ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ לה הכי אטוֹ ם  ּפ צצת  – המים את  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ירעיד
להוֹ ציא י שׂ ראל " וּ מכרחים צריכים אחרא הסּ טרא שׁ ל  החמים שׁ ער  כּ נגד  כּ י , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקד וּ שׁ ה . שׁ ל  החמ ים לשׁ ער  שׁ נּ זכּ ה כּ די הרוּ חני האט וֹ מי הנּ שׁ ק  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
הוּ א המתכנן הּמ בצע כּ ן  על  מלחמה!!!  ל ּת עשׂ ה התאחדוּ ת:וּ בתחבּ וּ ל וֹ ת  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בּ עוֹ לם  היּ הוּ דים לכל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל ול ּמ וּ ד התאחדוּ בּ קריאה ב"ה כּ ה עד  . ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
כּ די  מתאחדים יהוּ דים שׁ כּ -70,000 זכינוּ  וּ בנוֹ סף  התּ פוּ צוֹ ת , בּ כל רבּ ים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ דים

בּ חדשׁ וֹ  חדשׁ  מידי הקּ ד וֹ שׁ  הזּ וֹ הר שׁ ל סיּ וּ מים ל -1000 4.5שׁ נּ זכּ ה  לוֹ מד אחד (כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ה כּ ל) בּ ס בּ י וֹ ם  .דּ קּ וֹ ת ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ

ידי על וּ מוּ פצים שׁ הוּ דפּ סוּ  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ ברוֹ ת הזּ וֹ הרבּ קוּ נטרסים מפעל  ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
שׁ עוּ ר העוֹ למי  לאין היא גּ ד וֹ לה ה קּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר ל מּ וּ ד מעלת כּ י בּ הרחבה, מסבּ ר ָ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ל מּ וּ ד ידי על  רק  להם לזכּ וֹ ת שׁ יּ כוֹ לים רבּ וֹ ת  סגוּ לוֹ ת ישׁ נן וכי ,ער ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ לאין
הוּ א  בּ א שׁ ר  יה וּ די כּ ל  על  חוֹ בה כּ י הצּ דּ יקים הרבּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד הקּ דוֹ שׁ . ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 
וכ וֹ ללים  בּ ישׁ יבוֹ ת  וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם מידי הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר את וללמד להפיץ ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָשׁ ם 
קשׁ וֹ ת , מחלוֹ ת ישׂ ראל, מעם ימנע לבד הוּ א כּ י – יוֹ ם בּ כל  כּ שׁ עה ל מּ וּ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִלקבּ ע
לעצר  ה עה  חוֹ בת  "ועוֹ ד וכדּ וֹ מה. דּ רכים, תּ א וּ נ וֹ ת למיניהם, ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲאסוֹ נוֹ ת 
זממוֹ  להפק  שׁ מ וֹ  ימּ ח  האירני ההמן יוּ כל ולא יפעל  לא ושׁ לוֹ ם ו שׁ חס ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהמּ שׁ חית 

הּק ד וֹ ׁש ,ח"ו , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ידי על  בּ וֹ  לפעל  אפׁש ר  ׁש אי בּ עוֹ לם דּ בר אין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י
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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
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כל ולכן  על מוטל חוב אם  כי מצוה, רק לא לדעתי 
להשתדל  יהדותו זיקי  שביב עומם לא עוד אשר  אחד
השלטון  בכח תתערב שלא הרוממה הממשלה לפני
לכל  חופשה  תתן רק היהודי, לדת הנוגעים בדברים
הפנימיית, נטייתם לפי  הדת  חוקי לשמור  מפלגה
המסורים מהדברים הדת  שעניני  ולהבינם להסבירם
בעקיפין  זה על לבוא אפשר  ואי הם אדם של  ללבו
וכל  הכשרות עניני על  המשגיחים רק השלטון ובכח
דת שומרי האנשים מתוך להבחר צריכין הדת עניני
ובכל  לרחק, ומי  לקרב מי  את היודעים אבות ומשמרת
מזה יצא  לא הדת  בעניני התערבה שהממשלה פעם

טובות. תוצאות

וטובתידענו ישורו לצדק  אך המדינה ששרי היטב
יחטא, הממשלה נשיא ואם דורשים, הם ועם עם כל 
לב  להטות שולל יוליכום אשר  הוא העם לאשמת
בחסדי  מובטחני  הישרה, דרך  מני  הממלכה  יועצי
בין  פדות  תשים לא אשר שלכם הנאורה הממשלה
לגר ישר ומשפט אחת חוקה למפלגה , מפלגה
לקול  שתשמע  ולחפשים, לאורתודוכסים ולאזרח,
שגם טובים חוקים לכם לתת בקשתכם
ודתי  אבותיהם מסורת עפ"י בהם יחי' האורתודוכסים
שקשים כאלו מנהיגים עליכם תעמיד  ולא תוה"ק

כספחת. לישראל

כל והנני  ובשלום הרוממה הממשלה בשלום דורש
המברככם כנפש בהצלחה אתכם מברך והנני ד', ירחי

בברכת

 וואלקי וואלקי וואלקי וואלקי אהראהראהראהר

מד מכתב 

לישראל הראשי הרב הראש"ל  דעת מרדכיחוות הרב 
לאחר בבהמות  היריות  של בנושא שליט"א אליהו

ביוהנבורג העירוני המטבחיי בבית השחיטה

בעיות: שתי  קיימות 

נעשהא) אם  נ"מ ואין באברים דם הבלעת מדין
בירי'. או  בקרדום
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בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"˘בט ˙˘ס 41["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןב"‡„ר ˙˘ס 42ול ˜ור‡" בולעטין] # ["˜
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים „ולין מ‚"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןב"ניסן ˙˘ס 43["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"˙˘ס ‡ייר 44["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
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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.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

שאלה	ה	-	איך	הרבי	יכול	ללמוד	אותנו	לעצור	הסימילאציע?		
ושיתחיל	האסימילאציע	לחזור	אחורה	בכל	העולם.

*	אנחנו	מבקשים	מהרבי	שהבנים	והנכדים	שלנו	לא	יתחתנו	
עם	הגוים.

*	היות	והרבי	הוציא	כל	כך	הרבה	ספרים	על	כל	הענינים	של	
מהיר	 שיכולים	באופן		 היהדות,	האם	חשב	הרבי	פעם	איך		

לעצור	את	האסימילאציע.

*	איך	הרבי	יכול	לעזור	לנו	כאן	בארגנטינא	לעצור	את	
האסימילאציע?

תשובה	ה	-

על	שאלה	זו	שהיא	השאלה	הקשה	ביותר,	ולפי	ראות	עיני	אין	
שום	בן	אדם	בעולם	שמצא	תשובה	על	זה.	אבל	מהשם	מצעדי	
גבר	כוננו	ודרכו	יחפץ.	פעם	לפני	15	שנה	הלכתי	בשעה	שלוש	
בלילה	לזרוק	בדואר	דברים	נחוצים,	דברי	התעוררות	ששלחתי	
אותי	 עקב	 הביתה,	 וכשהבאתי	 הברית,	 בארצות	 הרבנים	 לכל	
המנהל	)שהוא יליד ישראלי(	של	פארק	הויז	האטעל	בבארא	פארק	
מאוד,	 לי	 שכואב	 דבר	 אתך	 לדבר	 לי	 יש	 לי	 ואומר	 ביתי,	 שליד	
5	דקות	לשאול	אותך	השאלה	הקשה.	 אולי	אתה	יכול	לתת	לי	
עניתי	לו	אני	מוכן!	כי	בין	כך	אני	עוד	לא	הולך	לישון,	נכנסתי	

איתו	להאטעל,	ומתחיל	לשאול:

רבי!	כמה	אנשים	הרג	היטלער	ימח	שמו?	עניתי	לו,	6	מיליאן!

רבי!	כמה	אנשים	הרגה	מדינת	ארצות	הברית?	)תמהתי על שאלה 
זו, כי לא הבנתי את כוונת השואל.(

ענה	לי	כי	ארצות	הברית	הרגה	12	מיליאן	אנשים.

איך?	ענה	לי	כך:	כשבאו	היהודים	לארצות	הברית	אחרי	מלחמת	
יש	 יהודים	 כמה	 מיליאן.	 	6 היהודים	 מספר	 סכום	 הי'	 העולם	

עכשיו	בארצות	הברית?

עניתי	לו,	6	וחצי	מיליון!

תשמע	-	הוא	אומר	לי	-	מה	שאני	אסביר	לך:

כמו	 האנשים	 סוגי	 כל	 לכאן	 כשבאו	 העולם	 מלחמת	 אחרי	
עתה,	 ועד	 מאז	 מחנה,	 לכל	 ועוד,	 לבנים	 שחורים,	 איטלקים,	

הוכפל	מספר	האנשים,	האט	זיך	געטאפעלט.

לדוגמא,	האיטלקים	היו	אז	6	מיליון,	עכשיו	הם	18	מיליאן,	והוא	
ועכשיו	 מיליאן	 	6 אז	 היו	 היהודים	 אולם	 האחרים,	 עם	 המצב	
היהודים	 של	 מספרם	 הי'	 הטבע	 שבדרך	 למרות	 מיליאן,	 	6 הם	
אמור	להיות	18	מיליון.	)ובהוספת העובדה שאצל היהודים ישנם הרבה 
מיליאן   40-50 לכדי  לעלות  המספר  צריך  הי'  ילדים,  ברוכות  משפחות 

יהודים(.

וכל	אחד	שותק	ואף	אחד	לא	אומר	כלום!!!

ביום	 שעות	 	24 שעה	 שכל	 	- המנהל	 ממשיך	 	- רבי	 יודע	 אתה	
מתחתנים	6	יהודים	עם	גויות	רח"ל,	וכולם	שותקים.	אי	אפשר	
היהודים	 היו	 אם	 אחד,	 לכל	 לכאוב	 שצריך	 הכאב	 גודל	 לתאר	
כפי	המספר	הנכון	שהי'	צריך	להיות	הי'	לנו	בישראל	40	מיליאן	

יהודים.

 בא אבל  השו "ב , על הרב  אימת להיות ההכרח
יועיל לא   מרבי יר"ש אינו  השו"ב

צריך שהבודק י"ג, י"א, סעי' ל"ט סי' ביור"ד מבואר
זצ"ל החת"ס בשם אומרים מרבים, יר"ש להיות

שבת ע "ב )עמשאחז"ל חלש(ע "ז  שאימות הן אימות חמשה
מיהו השו"ב, על הרב אימת זצ"ל הוא והוסיף גבור, על
ידו מכניס שהבודק פנים בדיקת כמו שבסתר בדברים
יר"ש אינו הבודק ואם בו שולטת אינה הרב שעין למקום
תועיל ולא ולהכשיל סירכות לנתק יכול כבגלוי בסתר

גביואי על כשעומד אפי' הרב ק "חמת דף  תורה  של (שמושה 

קשו "ע ) על  דוד  מצודות  .מבעה"מ 

ובודק  לשוחט   הנצר ,מרבי שמי ירא איכות

ביור"ד כמבואר מרבים שמים ירא להיות צריך הבודק
ברש"י עי' "מרבים" תיבות וביאור י"ג, י"א סעי' ל"ט סי'

ב ') פסוק  ז ' אבן(נחמי ' בביאור אבל  רבים מימים שפי'
שאר מכל יותר דר"ל פי' גדולות שבמקראות יחייא
ס"ק ל"ט סי' ובדע"ת ע"ש שבישראל, והגדולים הרבים
הגה"ק בשם לבוב הגאבדק"ק בשם ששמע כ' ס'
שיחזיקו ברבים מפורסם שיהי' דהכוונה ז"ל מבטשאטש
טועים הרבים אם דגם אמר ועפי"ז ד', לירא אותו
אף יר"ש אינו כן שנוהג וסוברים דבר באיזה בדמיונם
ולנהוג אצלם שו"ב להיות לו אסור כן אינו שהאמת

עכ"ל. ודומיהן, הללו קולות

בסיטונות  ברשתו ללכוד היצה"ר ערמת

לעבודתו מרווח יותר דרך לו בחר בעוה"ר היצה"ר הנה
עבירה כל על להסיתו בפרט ואחד אחד לכל הולך ואינו
יאכלו משם אשר המטבחיים לבית הולך אם כי מיוחדת
להאכיל הקצב את או השוחט את ומסית בשר ישראל בני
כי העיר כל בידו לו יש וממילא וטריפות נבילות ח"ו
כל את ללכוד לו בנקל וממילא לבם את מטמטם הנו"ט

ברשתו או 'העיר וע "ע  קודש , ואנשי  עה "כ  משפטים פ ' יחזקאל  (כנסת 

ל "ו ) ל"ד , .ח ',

עמו אחרי ומוריד יורד  הנצרכת, יראה בלי  שוחט

ותהי' מרבים יר"ש להיות צריך שהשוחט בתב"ש כ'
מטה יורד בעצמו הוא דבלא"ה פניו על ניכרת היראה
על שנתמלאים משחיטתו האוכלים האחרים ומחטיא מטה
רח"ל לאפיקורסים שנתהפכים עד וזוהמא בטומאה ידו

"שחיטה ") ערך  משאמלוי  להגה "צ  בפרדס  .(טיול 



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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יט
הנני מאשר בתודה הספר "שחיטה ואכילת בשר כהלכתה".

בכבוד רב,
הרב אברהם צבי מרגלית
רב העיר כרמיאל.

בעור,  המעמיד  הוא  העיבוד  חומר  אם  ולכאורה, 
לדעת המג"א בהל' פסח, המעמיד הווי כגוף הדבר. 
ואף אם לא נגדירו 'מעמיד', מ"מ הוא ניכר בעור ולכן 
בפיך,  המותר  מן  בעינן  לכן  ואולי  ממנו  כחלק  הווי 

וצ"ע.

)בבית הספק, סי' קי(, דספיי  וכבר ידוע המבואר בחוו"ד
קא מהני בלא תעשה, אך במצוות עשה, כגון לקיחת 
ולא ספק,  ודאי  ואכילת מצה, מחויב שיהיה  אתרוג 
ולא  ודאי  טהור   – יאכל"  טהור  "כל  דדרשינן  כמו 

טהור ספק.

המצאות חדשות ברצועות התפילין
זה חמש עשרה שנה אני מצטער על עניין הרצועות. 
רצועות  של  סוחר  שלח  שנה,  עשרה  כחמש  לפני 
דורון לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נבג"מ זיע"א, זוג 
אדמו"ר,  כ"ק  לידי  הרצועות  בהגיע  מיד  רצועות. 
הוציאן למזכירות בהוראה לפנות אלי, שאבדוק את 

כשרות הרצועות.

יבבדיקה ראשונית נתברר לי, אשר לפני צביעת הר
צועות בצבע שחור, מתיזין על העור חומר פלסטי 
לבן. אמרתי לסוחר: אתה משחיר פלסטיק ולא עור! 

יוהסוחר טען, שהוא משייף את הפלסטיק לפני הצ
יביעה. והצעתי לו דרך בדיקה, לערב צבע שחור בחו

העור  על  הפלסטי  החומר  את  ולהתיז  הפלסטי  מר 
ובכך נבדוק אם הועיל מה ששייף הפ יואז לשייף, 

לסטיק לאחר ההתזה, שאם העור יישאר שחור הרי 
יברור שנשאר פלסטיק עליו ואם לאו – בידוע שה

שיוף מועיל.

כעבור כמה ימים הגיע הסוחר עם דוגמה לפי עצתי 
ואמר: אני מרים ידיים... העור נשאר שחור בחלקו.

כך אחר בדברים. וניחמתיו  ובסבל בצער שרוי  הוא  כי  הבנתי גניבותיו .
הגוף  מן יציאתה ואופן  מהותה לדעת  רציתי הנשמה, טיב על שאלתיו
עדן  גן על הגיהנם, מהו גם שאלתיו הלכה. ולאן וכיצד המיתה לאחר 
הגיד חייו. על סיפר גם הוא שם. היה לא שבודאי ידעתי כי שאלתיו לא
נמשל ומדבריו  מקולו ראיתיו ואני בהמות  ורועה שדה  איש היה כי לי
גודלו מה שאלתיו כך אחר לי. להשיב  ידע  לא גופו מהות על לבהמה.
בין  ימין בצד ומקומו תרנגול כביצת  שגודלו לי השיב והוא האשה בגוף
השיב שם, השימו מי שאלתי על  הזו. האשה  של והמותניים הצלעות
לשאלתי  יכול. שאינו ענה מתוכה לצאת וכשבקשתיו יודע  אינו  כי
ואם היא יהודיה כי ידע שלא ענה  יהודיה , אשה של לגופה נכנס מדוע 
ערותה. דרך לתוכה נכנס כי  לי אמר  גם הוא נכנס. היה לא יודע היה 

אלו. דבריו את האשה  אמתה ממנו כשהשתחררה מכן, לאחר

צוארהרק את  ראיתי אז לצאת . נאות רבים ותחנונים בקשות לאחר
יסוריה כי היה ונראה נתחלחל  גופה מאוד. מתעבה  האשה של
משכבה מקום על האשה התפתלה אחדים רגעים וקשים. גדולים

לחלוטין . הבריאה והיא עיניה נפקחו ולפתע קדחת כחולת

דלוקלאחר כשנר  ביתה  חצר אל  ירדה  כי  סיפרה מעט שהתאוששה
כשלקחה לבעלה. אוכל  להכין כדי מהבאר מים לשאוב בידה
ידעה לא הבאר לתוך להורידו הדלי את לקחה היא הנר. נכבה הדלי את
לקול חשו  ביתה  בני התעלפה. והיא מפיה  פרצה צעקה לה ארע מה

לביתה. ונשאוה זעקותיה

מפי עד אלו כגון רבים מקרים  על שמעתי הזו. באשה המעשה כאן
מפי  דומה מקרה על שמעתי  לדבר . עדים שהיו נאמנים אנשים


