
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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

זי"ע, לברכה וקדוֹ שׁ  צדּ יק זכר לוּ צאטוֹ  חיּ ים משׁ ה רבּ נוּ  הרמח"ל, הקּ דוֹ שׁ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ 
בּ ספר גּ ירסא שׁ ל מיחד למּ וּ ד סדר בּ ישׁ יבתוֹ  תּ קּ ן ועוֹ ד, ישׁ רים" ה"מּ סלּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ על
כּ תּ קּ נה זה דּ בר וקבע לעת, מעת כּ לל הפסק ללא בּ משׁ מרוֹ ת הקּ דוֹ שׁ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
הלּ שׁ וֹ ן בּ זה ישׂ ראל לחכמי בּ אגּ רת הדּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ ישׁ יבתוֹ , :הראשׁ וֹ נה ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

זוֹ  מר ׁש ת לה נּ צל  קדׁש  קהלּ וֹ ת לכל היעוּ צה  העצה "זאת
ו א זאת  על לפ ּק ח להם היה וּ בו דּ אי  שׂ וֹ נאיהם, טמנוּ 
את יּק ח  ּת וֹ רתכם "כּ ב וֹ ד  מאד... ועצוּ ם הדּ בר  רב כּ י  יחדּ לוּ ,

לזכ וּ ת" ל וֹ  ויהיה  הזּ את העצה
אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי  ה זּ ה הדּ בר  את ישׂ ראל  חכמי  יׁש ליכוּ  אל ועּת ה  ...ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
יּק ח  ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד אבל  וּ מק וֹ ם, מקוֹ ם  בּ כל  זה דּ בר  קוֹ בע הייתי חילי ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתיר 
אחד וכל  י שׂ ראל , לכל לטוֹ בה כּ מ וֹ ה אין כּ י  לזכ וּ ת , לוֹ  ויהיה  ה זּ את העצה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת 

כּ לל ". הוּ א ק ׁש ה דּ בר לא כּ י  לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מ וֹ 

ולא ה ּת וֹ רה מכמנּ י בּ כל עצוּ ם בּ קי היה אׁש ר  זי"ע כּ הרמח "ל גּ דוֹ ל לנוּ  ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מי
הזּ הר בּ ספר  לּמ וּ ד ה זּ וֹ , העצה  את  א לּ א  י שׂ ראל  מעם גּ זר וֹ ת לבּט ל עצה  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָמצא 
כּ ל לבּט ל הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ספר  ׁש ל העליוֹ נה הּק דה ׁש בּ כח הפסק, ללא  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ רצף

בּ רחמים  הגּ א לּ ה וּ לקרב הזוֹ הר)גּ זר וֹ ת מא וֹ רוֹ ת – הרמח "ל .(אגּ רת ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

נהר! כּ מי  ּת ן  ׁש לוֹ מים ולנּ זהר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַלמזהיר 

העוֹ לם מן נדחה הוּ א הקּ דוֹ שׁ , הזוֹ הר לּ ימּ וּ ד ידי שׁ על בּ ודאוּ ת, יוֹ דע הרע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר
להחדּ יר מתאמּ ץ הוּ א כּ ן על שׁ לּ וֹ . האחרוֹ נה המּ לחמה וזוֹ הי שׁ לטוֹ נוֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתבּ טּ ל

ממּ שׁ . האמת הפ והבל, שׁ טוּ ת שׁ ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמחשׁ בוֹ ת

היּ צר! בּ רׁש ת ל ּפ וֹ ל  לא  סכּ נה! זהיר וּ ת  כּ ן נחמני על  בּ ר  שׁ מוּ אל רבּ י כּ דאמר  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
יוֹ נתן, ר בּ י הבּ אאמר לעוֹ לם עליו וּ מעיד הזּ ה בּ עוֹ לם לאדם מסית וֹ  הרע ,יצר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

זה מנ וּ ל  ּב פּ גע אם ישׁ מעאל, רבּ י דבי תּ נּ א וינּ צל: יעשׂ ה  לביתמה מ ׁש כהוּ  ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
נב:)וכ וּ '...הּמ דרׁש  דּ ף .(ס כּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌

הכּ תוּ ב בּ נוּ  יתקיים טז-יח )וּ בזכוּ תכם פ ' טו פרק אימתה(שמות עליהם "תּ פּ ל : ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תּ באמוֹ  קנית, זוּ  עם יעבר עד ה'  ּעמ יעבר עד כּ אבן ידּ מוּ  זרוֹ ע בּ גדל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָופחד

י ה' ,ידי כּ וֹ ננוּ  אד-ני מקּ דשׁ  ה' פּ עלתּ   ּלשׁ בת מכוֹ ן נחלת בּ הר מלותטּ עמוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
בב"א. ועד", ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְלעלם

בהּ  ילכוּ  הדּ ר את להם והוֹ דעתּ  התּ וֹ רת ואת החקּ ים את אתהם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"והזהרתּ ה
אנשׁ י אלהים יראי חיל אנשׁ י העם מכּ ל תחזה ואתּ ה יעשׂ וּ ן: אשׁ ר המּ עשׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
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ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
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האחרונותלהשו "בים האגרות הנה שי ', דפה
אפילו  השחיטה דלתי  לגמרי לסגור הם מהממשלה
שפירוש  אומרים גבוהים היותר דין עורכי  מעופות .
הסכין  עם אחת בתנועה היא הגזירה של  המלות

לבד  הבאה או לבד שני הולכה כל לחתוך צריכין !
הוורידים שני  ועם הדםהסימנים עורקי שני שאר  וגם !

וועינז. יוגילער הנקראים

לפניכםואתם  אפשרהלא  אם כשמש ברור הדבר 
הכי  ואפילו ושהיות, דרסות חשש בלי  זאת לעשות
שוחטים כמה אם חוכך ואני  יצלח, אם יודע איני

האלו. הדם חוטי  הם מה בכלל יודעים

על ועוד שיעבור  למי מפורש, עונש  סניף יש
מאסר חדשים 3 או פונט, 400 האלו, או החוקים !

הרשיון  מאתו  שיקחו עלול  וגם בשניהם, יענש ענוש
לשחוט.

בתנאיםהאם  כדין ושיהי' לשחוט מוכנים אתם
מלחשים לקול תשמעו ולא הצרוף האמת זהו כאלו,
ושקר. שוא בהטחות עיניכם מסמין בעוורת אשר
שמים  בדיני הן  לכם . נוגע  הדבר הלא תחרישון, ולמה

אתם  ושלמים יראים הלא להכנס כי תרצו ולא !
וטריפות, נבילות חשש  להאכיל  ח"ו כפי בספיקות

האדיר הגאון וביניהם בארה"ק, הדור חכמי  שפסקו
זצ"ל . ווייס  יעקב  יצחק  ר '

וח"ו וגם כליל  השחיטה יסגרו כאלו בתנאים ח"ו
לכן שלכם. הפרנסה ותעשו תאבדו מועד  בעוד  הקיצו
עמוק, עמוק הנפש ולמהחשבון  האמת, על  לעמוד

לרבים ודעתכם צערכם מלהודיע כזאת בעת תחרישון
שאפשר בשמכם מדברים שהם שלכם ולהבי"ד
שאתם ומכיון  טוב, היותר צד  על גם כן לשחוט
יהי ' ולא לדבריהם, כהודאה שתיקה הרי שותקים
הוספה מבקשים שאתם ממה גרוע השחיטה על חשש
נגרע  ולא דבר  שום לכם יארע לא שכירות , על 

דעתכם חוות תביעו אם שלכם אםמהשכירות  ואף  !
צריך  לשחוט, יכול שהוא אחד שוחט יאמר אמור

שוחטים. כולם שהרי כולם, דעת עם להתחשב
המשך בעלון הבא
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 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ"„ ˙˘רי ˙˘ס"‰ 24] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ"‰ ˙˘רי ˙˘ס"‰ 25] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

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

 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ"ו ˙˘רי ˙˘ס"‰ 26] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ"ז ˙˘רי ˙˘ס"‰ 27] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

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

 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ"ח ˙˘רי ˙˘ס"‰ 28] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
ו„ ‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמ

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ"ט ˙˘רי ˙˘ס"‰ 29] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

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

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ל' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 30] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" ‡' ח˘ון ˙˘ס"‰ 31] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

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

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ב' ח˘ון ˙˘ס"‰ 32] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" ‚' ח˘ון ˙˘ס"‰ 33] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

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

 "כ‰ררים ב˘ער‰" „' ח˘ון ˙˘ס"‰ 34] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„  ‚ליון יומי

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" ‰' ח˘ון ˙˘ס"‰ 35] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

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

המשך בעלון הבא

3

כמובא רח "ל, השמד כפיית תחת  נהי' גדולה, קהלה
האפיקורסים שרוב  קדושים, פרשת  משה תורת בספר 
צדיק, אותו  נצטער זה דבר על והרי נו"ט, מאכילת  באים
המינים כתות  נגד ימיו כל שליט"א אדמו"ר שלחם

להם. להיכנע שלא והאפיקורסים

שחוטי במקומות  לא כאן, עופות שחיטות רוצים אנו
אדמו"ר כ "ק שחתם כמו כלום, לראות  יוכלו שלא חוץ
לאכול שאסור  שליט"א רבנים עוד עם ביחד שליט"א
ייטב שקהל ברצונינו הקו "ק ). לקמן  (ראה חוץ משחיטת 
בהמות 10 רק שם ששוחטים גסות  שחיטות  תנהיג לב 
100 עד 80 ישחטו שלא שכן  ומכל יותר , ולא לשעה,
רק בשר  לקנות אנו  מוכנים אז ורק לשעה, בהמות 

מסאטמאר.
רק שוחטים ברייער  קהלת של המטבחיים בבית  למה 
בודקים שוחטים  להם ויש  לשעה , עופות 15 עד 8מ
אנו  מסכימים כלום. להם אין בקהלתינו רק משגיחים,
שיהי ' רק פלייש , לבהמה או טשיקען  לפונט $3 לשלם
את המשקרים השובי"ם דעת  כפי  ולא לכתחילה , כשר 
לשעה, 1000מ יותר  לשחוט שיכולים ואומרים הרבים

במשהו. היא שחיטות  הלכות כי  אינו זה

יה להיות  והלילה  היום כל עובדים כשרים,אנו ודים
וטריפות. נבילות אוכלים שאנו לנו  נתוודע ולבסוף
ואם נשקוט, ולא ננוח ולא נחשה לא אשר נאמנה תדעו 
העולם בכל נפרסם השחיטה, באופן  תיקונים יכניסו לא
עלינו  חרה ולמה לנו, ה ' עשה למה כל לעין  ויתודע
רח"ל ומחלות  צרות  מלאים בנ"י  אחינו  בתי רוב  שכמעט
בחורים שדים יונקי ילדים מיתות  משונות , מיתות 

חטאו! שלא תורה לומדי  אברכים

ומי רעיך , דם על תעמוד לא קרא אמר שעליכם תדעו
אינו  הבריאות  בקו אינו שליט"א שרבינו  מה אם יודע
נבילות עם משיח מקבלי דור  שמגדלים זה , חטא  בשביל

הדין ? ליום תענו מה וטריפות .

הוא צדקינו משיח ביאת  שעיכוב בספרים ואיתא
לגדור השי"ת  ויעזור וטריפות , נבילות  אכילות  מחמת 
משיח לנו וישלח מאתנו, הזה הרעה וימנע בעדנו גדר 

אמן. צדקנו

בצדק, 100% היא "המאור" שדברי  לגלות  הנני נ"ב,
שנה. חצי לפני  בחוש  שראיתי כמו 

לכשרות" ה"מדרך את  שהוצאתי  לפני תשל"ו , בשנת
מה  בפרהסיא  לגלות  התחלתי ששמה ,14 מספר
אחרי ביותר, החרדית השחיטה אצל  שמתחולל 
הרבנים כל  עם  כמעט שנים  הרבה ששוחחתי 
מה  השחיטה אצל  לתקן שיראו הרבנים, מהתאחדות

מקלויזנבורג שהרב שמעתי הוא(שליט"א )שצריך, זצ"ל 
עם אליו הלכתי  לכן שחיטה , בעניני גדול  מומחה

זה . בנדון  מומחה אחד, בנש "ק

ענינו: משאלתנו? מה אותנו שאל אליו כשנכנסנו
הכשרות מצב אודות  דעתו חוות לשמוע באנו
השחיטה  אצל  בזה שנעשים  המחפירים  והמעשים 

כלומר. ביותר החרדית 

עוד נמצאים  תשל"ו בשנת  "אם  כדרכו: הגיב  הרב
ישראל לכלל  שמאכילים  להם  שכואב  אברכים שני

לבוא... יכול  כבר המשיח הרי  וטריפות, נבילות

שוחחנו  השחיטה. בתהליך מהנעשה לספר התחלתי 
בשחיטות העוסקים שונים ותשובות שאלות אודות 
ספרי עשרות לרב  היה נהיר רבים . דורות במשך שונות 
בעניני מכשולים  שונים, מאורעות  המביאים  שו"ת 

לי. מוכרים  היו מהם  הרוב שחיטה.

לא הרב שחיטה. בעניני עובדות  הרבה להרב מסרתי
מתריע שאני  שנה שלושים כבר זה באומרו: אחרי  פיגר

וטריפות. נבילות פה שאוכלים 

בעיירתי אש , של  המבול  לפני  הוסיף : הרב
שפחד מפני ביום , פעמים  שלוש  רץ הייתי  קלוזנבורג,

השוח שמה  עושים מה יודע  אינו מי שהוא  בעת טים
עמם. נמצא

כן, עשה זצ"ל  סופר החתם הקדוש  שגם  הדגיש, הוא 
בתשובתו כותב שהוא י"ח )כפי סימן הולך(יו"ד  שהיה  ,

הרב  המטבחיים . לבית ביום  פעמים  כמה בעצמו
שאנו  איך וכמה כמה אחת על  סיים : מקלוזנבורג
"התבגר" דבר שהבעל  מפני בדורנו , להזהר צריכים
ונבילות טריפות  להאכיל איך אופנים  יותר ויודע 

בהרחבה . ישראל  עם  להמון 

סיפור לכם  אספר הרב, אלינו אומר דבור כדי תוך
וראיתי בערלין  הבירה בעיר המאורע  בעת אז שנוכחתי

העובדא : בעל  את עיני במו

הוא שוחט . ימיש  ר' בשם יהודי חיה גארליץ  בעיירה
לשחיטה  "קבלה" שקבל  היחידי מרבים , שמים  ירא  היה
נתן זקני אם  הוסיף: הרב זי"ע . מגארליץ הגה"ק מזקני
היחידה, הקבלה היתה שזו לשחיטה, קבלה למישהו
חייו , ימי כל במשך זקני שנתן והאחרונה, הראשונה
נראה  היה איך לעצמכם  לתאר יכולים כבר אתם 

הזה . השוחט 



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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עבירות  כל  ינקה,  לא  ונקה  וז"ל:  ע"א(  ל"ט  )דף  בשבועות 
עבירות  וכל  וממשפחתו,  ממנו  וכאן  ממנו,  נפרעין  שבתורה 
שבתורה מכל העולם לא, והכתיב "וכשלו איש באחיו" איש בעון 
אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, התם שיש בידם למחות 

ולא מיחו עכ"ל הגמ'.

ר' אבא בר כהנא מאי דכתיב  ד' ע"א( אמר  )דף  במסכת ע"ז 
חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, ולא והכתיב 
והכרתי ממך צדיק ורשע. בצדיק שאינו גמור אבל צדיק גמור לא, 
אלא  ממקדשי  תקרי  אל  יוסף  ר'  ותני  תחלו,  וממקדשי  והכתיב 
ממקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה מאלף ועד תיו, התם 
נמי כיון שהיה בידם למחות ולא מיחו הוי להו כצדיקים שאינם 

גמורים עכ"ל.

הכשרים  לומדים  מחאה  מניעת  ידי  על  )מא:(  סוטה  ברש"י 
לעשות כמעשה הרשעים )ונעשה כעין מנהג ישראל תורה( נמצא 
שענש עוברי עברות המחריבין על חשבון הרבנים שמונעין המחאה

ראה מש"כ החינוך בענין חיוב המחאה: מי שבידו למחות ולא 
מיחה נתפס על חטאו, וזה דבר ברור מדברי רבותינו גם מן הכתוב 
וכו' והעובר עליה ולא הוכיח בטל עשה, ועוד שהוא מכת הרשעים 
שעושין כן. )חנוך מצוה רלט, ועין עוד בשל"ה תחלת ספרו(. והוא 
הלכה פסוקה ברמב"ם, וז"ל: וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה 
הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם. )רמב"ם פרק 
למחות  אדם  חייב  הרמ"א:  פסק  וכן  ז(.  הלכה  דעות  מהלכות  ו' 
בעוברי עברה וכל מי שאינו מוחה ובידו למחות נתפס באותו עון. 

המשך בעלון הבא

מזוהה,  לא  ממקור  טרף  בשר  טון  כ-3  הושמדו  קאסם  בכפר 
והרבנות  החקלאות  משרד  של  בפשיטה  שנתפסו  לאחר 
מפקחי  חלק  לקחו  במבצע  יס"מ.  שוטרי  בשיתוף  הראשית, 
משרד  של  )פיצו"ח(  וחקירות  לאכיפה  המרכזית  היחידה 
החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף היחידה לאכיפת חוק איסור 
הבריאות,  משרד  לישראל,  הראשית  ברבנות  בכשרות  הונאה 

משטרת כפר קאסם ויחידת יס"מ מרחבית.

הבשר  לצד  בשר.  של  ושיווק  להפצה  במחסן  נתפס  הבשר 
נמצאו ארגזים עם שמות וסמלים של משחטות כשרות ברחבי 
הארץ, שעליהם הכיתוב "כשר". הקרטונים ככל הנראה נאספו 

ממכלי אשפה ליד עסקים שקלטו בשר מאותן משחטות.

הרשות  בשטחי  קפוא שמקורו  בקר  בשר  במקום,  נמצא  עוד 
הפלשתינאית.

הרשויות המעורבות בפשיטה פתחו בחקירת המקרה. משגיחי 
הכשרות ברחבי הארץ מונחים שלא להסתמך על הכיתוב שעל 
הבשר  קליטת  לפני  ודורשים  הכשרות  לעניין  הקרטון  גבי 
תעודות משלוח החתומות על ידי המשגיח במשחטה, שעליהן 

פירוט התכולה ויעדיה.

קיבלתי חיזוק הרבה מהדרשות, שהנשמה שלי בוערת כמו אש 
להצלת עם ישראל, ובפרט לפרסם את הצדיק הקדוש נשמת 
האריז"ל בעל הסולם זיעוכי"א, ושמעתי ממכם מה שאמרתם 
שמעו  שלא  הרבנים  אשמת  זה  שנהרגו  מיליון  השש  שכל 
להציל  האריז"ל  נשמת  את  קיבל  שהוא  הסולם  בעל  בקול 
את עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, ולא שמעו בקולו, ומה 
בבית  תורה  דין  האלו  הרבנים  לכל  שיש  מספרים  שהבאתם 
של מעלה בין אדם לחבירו, והם הרוצחים האמיתיים, וזה מה 
אומרים  שלא  שהרבנים  כשאמרתם  הזאת  בדרשה  שנזכרתי 
ללמוד זוהר הקדוש הם הרגו את החמשה צדיקים בירושלים 

בהר נוף.


