
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
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | ט אייר | פרשת אמור

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

וּ בכ שׁ בע, בּ אר ועד מדּ ן זקן, ועד מנּ ער ילמדוּ  למען התּ וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵידעוּ 
המּ ל חזקיּ הוּ  שׁ ל כּ דוֹ רוֹ  להיוֹ ת ה' בּ רצוֹ ת י"ד.)נזכּ ה .(ב "ק  ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קרוּ ב הוּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ס יּ וּ ם כּ ל 
החשׁ וּ בה בּ פּ עלּ ה ועצמה כּ וֹ ח עוֹ ד מוֹ סיף הזּ וֹ הר את ויקרא שׁ יּ למד יהוּ די ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָכּ ל
אוֹ תהּ  להוֹ ציא הכינה תּ קּ וּ ן הוּ א הזּ וֹ הר שׁ לּ מּ וּ ד וּ ודּ אי ישׂ ראל, עם להצּ לת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהזּ וֹ 
צרי לכן הגּ אוּ לה. קרוּ ב הוּ א הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר סיּ וּ ם כּ ל כּ י וּ פשׁ וּ ט ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהגּ לוּ ת,
על כּ י ספק ואין מספּ ר, אין עד וּ רבבוֹ ת לאלפים זוֹ הר סיּ וּ מי שׁ יּ תרבּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִלראוֹ ת
יגּ יע שׁ זּ ה ודוֹ אגים ממּ שׁ , בּ חנּ ם הזּ הר ספרי הרבּ ה  ּכ כּ ל שׁ מּ חלּ קים זה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְידי
את יקרב וזה הקּ דוֹ שׁ , לזהר הרבּ ה סיּ וּ מים יתוסּ פוּ  זה ידי על נדּ ח, יוּ ב ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלכל
צד שׁ מּ כּ ל הקּ דוֹ שׁ ה, ארצנוּ  על הרוֹ בץ הסּ כּ נה בּ דבר להארי וּ למוֹ תר ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה.

ח"ו. להשׁ מידוֹ  שׁ רוֹ צים אוֹ יבים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵישׁ 

מ גּ זר וֹ ת ישׂ ראל עם את להצּ יל  יחדּ יו , וּ מתאחדים קמים 
אטוֹ ם ּפ צצת  ׁש ל  קׁש וֹ ת

את להצּ יל יחדּ יו, וּ מתאחדים קמים הדּ וֹ ר וּ מאוֹ רי צדּ יקי הרבּ נים, גּ דוֹ לי ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
קדוֹ שׁ ה בּ קריאה יוֹ צאים והם אטוֹ ם, פּ צצת שׁ ל קשׁ וֹ ת מגּ זרוֹ ת ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם

מתּ רדּ מתוֹ , ישׂ ראל עם את להעיר לקראונרגּ שׁ ת, ויהוּ די  יה וּ די מכּ ל  וּ לב ּק ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  וּ בפרט את  ה קּ דוֹ שׁ ים, הרא שׁ וֹ נים  עצת  את מקיּ מים אנ וּ  וּ בכ , ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ישׁ יבוֹ ת  ראשׁ י בּ פני וזעק שׁ הל הסּ לּ ם, בּ על  דּ וֹ רנוּ  שׁ ל האלקי ה מּ קבּ ל  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֶשׁ ל 
הסדר  על הוֹ אה .בּ אירוֹ פּ ה, גּ זרת  את  לבטּ ל  מנת על  הקּ דוֹ שׁ , הזּ וֹ הר  למּ וּ ד ת  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הרבּ נים לכל הל העוֹ לם, מלחמת לפני שׁ נה עשׂ רים זצ"ל הסּ לּ ם שׁ בּ על ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע
שׁ חלק ישׂ ראל, כּ לל על שׁ נּ חתּ מה גּ דוֹ לה גּ זרה שׁ יּ שׁ  להם ואמר ישׁ יבוֹ ת, ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראשׁ י
שׁ רק היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי ואמר רח"ל, העוֹ לם מן ימּ חקוּ  ישׂ ראל מכלל ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל

רח"ל. הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנוּ  להצּ יל יכוֹ ל הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלמּ וּ ד
זוֹ הר ללמד צרי יהוּ די שׁ כּ ל יאמר, ישׁ יבה וראשׁ  רב שׁ כּ ל היא, העצה כּ ן ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַעל

◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ .
יהוּ דים. מליוֹ ן 6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה פּ רצה  ּכ אחר בּ קוֹ לוֹ ! שׁ מעוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְולא

פּ עמים]. צרה תקוּ ם לא - ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ[לתצ"פ
שׁ בּ ת בּ מסּ כת הגּ מרא שׁ מּ קשׁ ה האלה אוֹ תהּ  את שׁ וֹ אלים אנוּ  מי(נה )כּ עת ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌

חז"ל מאמר וידוּ ע אוֹ תם? א')הרג עמּ וּ ד  נ"ה  דּ ף לפני(ׁש בּ ת הדּ ין מדּ ת אמרה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  להּ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נשׁ תּ נּ וּ  מה עוֹ לם שׁ ל רבּ וֹ נוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִהקב"ה,
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יצו"א. בנ"י  התשל"ח  מנ"א י "ז 

עוסק מע"כ נו"נ וו "ח הרה"ג  ונעים נחמד ידי"נ
ברוך  מוה"ר  כש"ת לרבים תורה מרביץ בצ "צ
גדולה דישיבה ר"מ שליט"א ווינער  זושא אלכסנדר

ווענעזועלא. דקאראקאס 

בידידות.אחדשכ "ת 

ולאיקרת  חמורה, שאלה רצוף תוכו קבלתי, מכתבו
לרבים. נוגע  הוא כנראה כי  הענין להחמיץ רציתי 
בזכות ח"ו אכשל  שלא לשון מענה אשאלה ומה'

הרבים.

בקאראקאס וזה  השחיטה  בנידון שאלתו, תוכן
לתוך  הבהמה מכניסין מעשהו: וזה גסות. בבהמות
אחת. בהמה בשביל מקום בו שיש  קטן לול 
עם מאחורי' הבהמה נוגעים הלול  בתוך כשהבהמה
עד  הבהמה על  אותו ומחזיקים  חי  חשמל  חוט
או  תחתי' נופלת כלומר רגלי'. ד' על רובצת שהבהמה
על  קושרין הארץ על כבר כשהבהמה אח"כ  צדה. על 
אותה השני ומצד ברזל של שלשלת מרגלי' אחת
הבהמה את מושכין אח"כ למעלה. קשורה שלשלת
הנ"ל  בשלשלת הלול מן עלעקטרי  מוטור  בכח 
על  למטה הלול  מן ונופלת האחת רגלה על הקשור
אבל  אינטשעס. 38 הוא לארץ  הלול מן הגובה הארץ .
דרך  ונופלת מדרון דרך  נמשכת הבהמה כי היות 
שהנפילה נמצא אינטשעס. 50 הוא וההמשך מדרון
אינטשעס. חמשים של מדרון דרך  לארץ מהלול הוא
זו  רגלה  על למעלה  הבהמה מגביהין אח"כ 
תלוי ' הבהמה שכל כדי עד  בה, קשור  שהשלשלת
אחד  ונכרי  למטה תלוי וראשה אחת רגל  על  באויר 
היפה נפשו ועתה שוחטה, והשוחט הראש אוחז

שאלות: ג' שאלה

בחשמל א) הבהמה  שנוגעים במה איסור יש  אם
קרקע  על הבהמה להרביץ כדי  רק זאת עושים שהרי
מזעזוע  להשתמט בכדי רק רובצת ואולי הלול 

וואלט. 115 בן הוא החשמל כח החשמל,
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גליונות
"קול קורא" מי לה' אלי

על מלחמה לה' בעמלק )26  גליונות(
 

 ˙י‡ור ‚ליון
 בעמל˜  'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #1 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב רב‰ע רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על
 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #2 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 ‡מן ובימינ במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #3 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
בעמל˜  'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #4  ‡לי] ‚ליון 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על
 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #5 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "ול ˜ור‡˜" #6 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 מל˜בע 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #7 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #8 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #9 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 ‡מן מינובי במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #10 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #11 ‚ליון ‡לי]  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #12 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 בעמל˜   ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #13 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #14 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

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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המשך בעלון הבא

לזה, ואתה עמדת מרחוק ולא ראית להושיעם בהנחת תפילין, 
דינך  וקבל  בוא  וע"כ  וכיו"ב,  המשפחה  טהרת  שבת,  שמירת 

כיאתה לך.

מה שקרה בישראל לפני 40 שנה קורה עכשיו כאן בארגאנטינא 
ובכל העולם כולו.

תשי"ד-ט"ו,  בשנת  קטן,  ילד  כשהייתי  הנסיון.  כבעל  חכם  אין 
תורה  שומרי  יהודים  מלאות  אניות  הקדושה  לארצנו  כשבאו 
ומצוה באמת, ילדים עם פיאות וכו', מאות משפחות ביחד על 
האניות "ציון" ו"שלום", והלכו כל הארגונים כמו "עלית הנוער", 
"מזרחי", הקיבוצים ואירגוני המיסיון והשמד למיניהם, שדרכם 
וחטפו  שלהם,  התיפלות  לבתי  ולהכניסם  ישראל  ילדי  לחטוף 
את הילדים מאביהם ונתנו לאביהם מתנות יפות וכו', ואבי ז"ל 
תפס ג"כ הרבה ילדים וכך הציל אלפים מילדי ישראל משמד. 
די ממון  לו  ילדים, רק שלא הי'  יכול להציל מאות אלפים  והי' 
להחזיק את הילדים במטה, כסא שולחן וכו'. והלך לכל הרבנים 
ובתי-הדינים וביקש מהם שיתנו הוראה, שכל משפחה חרדית 
תכניס לביתה שנים או שלשה ילדים מהעולים. והרבנים אמרו 
אז, שהיות והאנשים באה"ק אין להם כעת מה לאכול, כי הי' אז 
אי  די לאכול להילדים שלהם עצמם, ע"כ  ואין  שנים של רעב 
אפשר ליתן הוראה כזאת. ואבי ז"ל טען שיקצצו מהאוכל של 

הילדים שלהם קצת, כי הוא שעת השמד ר"ל כו'.

ילדי  ממיליון  יותר  לשמד  אז  שהלכו  זה,  מכל  יצא  דבר  סוף 
ישראל ר"ל, ואם היו מצילים אותם אז, הי' לנו כעת עוד הרבה 

מיליוני יהודים שומרי תורה ומצוות בלי גוזמא.

ואמרתי פעם לידידי - להבחל"ח - הגה"צ מוואידיסלאוו זצ"ל, 
מיליון  שהעבירו  כו',  הציונים  נגד  חריפה  דרשה  שאמר  אחר 
ילדי ישראל  לשמד )אז זיי האבן גע'שמד'ט א מיליאן אידישע קינדער( 
- אמרתי לו אז, שאינו נכון, דהן אמת שהם העבירו את הילדים 
על הדת, אבער מיר, די חרדישע אידן זענען שולדיג, מיר טראגן 
אשמים  החרדים  היהודים  אנחנו  )אבל  אויף דעם  גאנצע אחריות  די 
בזה, ואנו נושאים את כל האחריות על זה(. עס איז דעמאלט קיינעם 

לא  אחד  )לאף  די דאזיקע אידן  זיין  צו  נישט אנגעגאנגען מקרב 
נישט  זיי  האט  קיינער  הללו(.  ישראל  ילדי  את  לקרב  אז  איכפת  הי' 

)אף אחד לא רצה להכניסם אליו(. אני ראיתי  געוואלט ארייננעמען 
כל זה בעינים שלי, והרבה בארץ ישראל יכולים להעיד על זה. 
ועל זה צריכים אנו לומר "אבל אשמים אנחנו" על אחינו ילדי 
הנ"ל  הילדים  הורי  של  נפשם  צרת  ראינו  אשר  הנ"ל,  ישראל 
בהתחננם אלינו בדמעות שליש על זה שאף אחד אינו עוזר להם 
להציל את ילדיהם ונפשם, וטענו שאם היו יודעים מה שקורה 
ב"ארץ הקודש", לא היו באים לשם כלל. ושאלו אותי: "הזאת 
היא ארצנו הקדושה, ארץ ישראל, אשר כל כך זמן השתוקקנו 

להגיע אליה"?!

אדמו"ר  כ"ק  אשר  מוואידיסלאוו,  להגה"צ  אז  סיפרתי  עוד 
לבקר  כשבא  פעמים  כמה  בבית  אצלנו  הי'  זי"ע  מסאטמאר 
בארה"ק, ואבי זצ"ל סיפר לו, שאפשר להציל אלפי ילדי ישראל, 

ובעל ת"ח אונגארן, ממדינת אחד רב בא תרצ"ח בשנת
מובהק לשעבר)הוראה הדור מגדולי  אחד  של בניו(בנו  והנהיג

בהמות שבעה או ששה לערך ששחטו חדשה שחיטה יארק
שנים אכלו היותר לכל כי והותר, די שהיתה שבוע בכל
אז הי' שלא ובפרט זו, משחיטה משפחות מאות שלש או

בהמה. בבשר יום בכל להתפטם באמעריקע המנהג
וכמה כמה עוד לכאן באו המלחמה אחר תיכף והנה
בני מאחינו אלפים וכמה הוראה, גדולי מובהקים רבנים
חדשה שחיטה עוד כאן והנהיגו אייראפא, ממדינת ישראל
הקודמת, מהשחיטה טובה יותר לכאורה שהיתה מהודרת
בשר, מוכרי בחנויות ימצא תמידי שמשגיח אז הנהיגו כי
עד דנא. מקדמת היו שלא טובות הנהגות איזה ועוד
הרשה לא השניה השחיטה של המכשיר שהרב שהתרחש
השמיע וגם מדרשו, לבית הקודמת שחיטה מבשר להביא
הגונה שאינה הראשונה השחיטה הנהגת על דברים כמה

טריפה )וטובה היא לברר(וממילא  גדול רעש שנעשה עד
דין בבית תורה דין שתהי' מדובר והי' הדברים, אמיתות
הג' בהרבנים בחר הקודמת השחיטה של והרב חמש, של
מצד אבל נ"י, ביק משה ר' ובהרב נ"י, האדהאז האבדק"ק

אבלפאל הענין. כל נשתתק ענינים איזה ועוד יטיק
השחיטה על מרננים מהחסידים וכמה כמה היו בסתר

חששות. כמה עלי' ושיש טובה, שאינה הקודמת

עצמם את גילו מהרבנים עין בהעלמת לאט לאט והנה
קולות וכמה כמה להנהיג השני' השחיטה המסחר בעלי

כמו:

השחיטה אנשי וכשראו משגיח, בלי החנות לפתוח א.
שלבם מה לעשות ויכולים ומצפצף, פה פוצה שאין השני'

כן. עשו חפץ,

בפרהסיא שראו כשרים עדים וכמה כמה ישנם ב.
רבע לערך מוצ"ש, בליל לוויליאמסבורג בשר הבאת
את חללו כן אם אלא אפשר אי שזה הזמן, אחר שעה

מקודם. שעות באיזה ר"ל השבת

את להביא השוחטים את הרבנים הצריכו לא מעולם ג.
הכנעה שום הראו לא אדרבא, לבדיקה. לפניהם סכיניהם
כששמע התאונן אחד רב ואדרבה, שצריך. כמו לרבנים
חיפש בשמעו שלישית. שחיטה להנהיג שמתכוננים
סכינו את והביא מעשיו בקלות מפורסם אחד, שוחט
ההוא הרב של לשלחנו שב"ק בליל אז ובא לבדיקה,

הענין. ונשתתק לו, נכנע שהוא להראות



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
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כד
והחשוב  היקר  הספר  את  קבלתי  אכן  כי  בזה  לאשר  הנני 

"שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

הריני מודה לכם מאד מקרב לב.
בתודה ובכבוד רב
הרב אשרי יואב
רב דשכונת קרית מטלון וקרית משה

הבהמה שנפש עוד ולא ארבע, על הולכת וזו זקופה  הולכת שזו לזה,
לי  היה וגם אדם, מאכל מאכלה אין שכן רע, וריחה ומזוהמת מאוסה
יכלה לא האילה  גם סבלתי  אני רק לא שבמיעיה . מהעובא גדול צער 
רצה יסוריה מרוב מאוד. עד צבתה ובטנה נפשות  שלושה  לשאת

ומתה. כרסה שנבקע עד וסלעים הרים בין  האילה 

שליצאתי בגופו נכנסתי ישראל . שבארץ  שכם לעיר ובאתי מתוכה
הגויים הכמריפ עזרת את בקש  צער  מרוב  והוא יהודי, כהן 
ואני  בצוארו , קמיעות  ותלו טומאה כוחות  של  לחשים עלי לחשו והם
של ספורו את חיים מהר"ר הפסיק כאן ממנו". יצאתי זאת כל  בראותי
להרע הטומאה בכח  ממשות יש וכי גוף , מאותו יצא מדוע ושאלו הרוח
חששתי  אני אולם ממשות אלו בכוחות אין הרוח: השיב להיטיב? או
ברחתי  לכן הטומאה, כוחות  אותן  כל בי ידבקו שם  לעמוד הוסיף  שאם 
שנים וחמש עשרים עלי משעברו ועתה  צפת, הקודש עיר אל ובאתי

זו". אשה בגוף נכנסתי  צער של

מהר"ר "עד שאלו כלל?" תקומה לך אין וכי כך ? כל לסבול  עליך מתי
אין  חיים הם עוד כל הולדתי, אשר  הממזרים  שימותו "עד חיים.

הרוח . ענה  תקומה", לי

הדבריםבאותה את וכששמעו האשה ליד רבים אנשים היו שעה
והם הדין  אימת עליהם נפלה  בטובתה שלא מפיה היוצאים
להכנס רשות לו נתן מי הרוח  את חיים מהר"ר שאל אז גדול. בכי  בכו
"לנתי  – הרוח  אמר – המעשה " היה  כך  "ובכן הזאת. האשה של  בגופה
אש  להוציא ורצתה  האשה קמה הבוקר  באשמורת  אחד. לילה בביתה
שהשתדלה אף על יצאו לא האש שניצוצות אלא והברזל, האבן מן

הגיו  ע השקעה

עורך כל היהודית  הנקודה בקרבו פועמת שעדיין יהודי
חש  לפעמים אחד לעצמו אף סוף כל סוף  נפש, בון

לעולם העולם מן ועוברים  מתים כולם  לעולם, חי אינו
של בעולם  כיום חיים אנו  הרי סוף, שאין הנצחי
ונושמים שומעים ועומדים שהולכים היכן השקעה,

השקעות . ביזנעס,

כספםישנם עיקר את המשקיעים דעת , בעלי עשירים
נצחי, עולם שהוא הבא בעולם גדולים לרווחים
הגדולים שהרווחים שמבינים, הדעת בעלי הם אלו
אם ואפסי מאוד קטן ערך  להם יש הזה בעולם ביותר
ההשקעה מול אישיים לצרכים רק  אותם מנצלים
יום כל להתפטר יכולים העשירים  מרבית הנצחית ,
ושקט בהרחבה ונכדיהם ילדיהם עם ולחיות מעסקיהם
בשני  אוטומטית . כבר  הנכנסים רווחים אותם מתוך
שתי  ארוחה בכל לאכול אוכל, אין אחד  אף מזלגות 
והעניים העשירים כשישנים, יכולים, אין גם סעודות
הרבה כך  לכל זקוקים מה לשם כן אם מצב , באותו הם
פועל שההגיון דעת להם שיש העשירים לכן  כסף?
לכל כספים, ומזרימים כיסיהם  את  פותחים בקרבם
כי  וחסד, תורה מוסדות  ולבניית לצדקה הכיוונים,
שהוא היחידה ההשקעה זוהי האדם של מיתתו לאחר

נצח. שכולו לעולם לקבר עמו לוקח

פרוטהישנם כל  החוסכים בינונים, אנשים הרבה
מזה להם שאין בעולם  להשאיר חבל לצדקה,
מלא רחוב לקנות  לכם מציעים לעצמכם, תארו כלום,
מאוד, זול במחיר ביותר היקר באיזור  דירות  של
רק  בקלות, רבים מליארדים להרויח זה ידי על  וממילא
תקבלו  לא  הרווחים שאת  קטן, אחד תנאי מעמידים
מי  הרי שמכם, על בחשבון בבנק יופקדו אלא  ביד ,
ומי  גמור , שוטה בבחינת יהיה כזו עיסקה שיגמור
שיש  חבריו יאמרו בוודאי  כזו עיסקה על שיחתום

נפש. לחולי חולים לבית לשולחו

נפש עתה, חשבון בעצמנו  ונערוך בואו יקרים, יהודים
הצלחנו  יהודי? מאותו יותר  חשובים  אנו במה
ולניננו  לנכדינו לבנינו לנו המספיק  רב  הון לנו ויש  כבר
הרי  ונרוויח, שנוסיף  היתר  וכל  שנה , ועשרים מאה עד 
כמו  בדיוק לשימוש, ולא ארוך לטווח בבנק הפקדה הם
אנו  זאת  בכל מזה, יודעים שאנו אף  ועל שוטה , אותו


