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ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.
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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

בוודאי  שיודעים ישיבות והראשי הגדולים הרבנים למה גדול  פלא  אבל
להגיד דקות כמה  רק שלוקח כזאת גדולה  סגולה שיש לנו אמרו לא מזה,

זה . את

יודוך. חי שיהיה פעמים, 18 היום  זה את אמרתי כבר אני

בלי  ואני  זה, על  חלמתי שלא  גדולה ישועה  שעתיים  אחרי  לי היה  וכבר
שלי. החברים  לכל  זה את אספר נדר

זה . את להגיד  מותר  לנשים אם יודע לא אני משהו , לכם אספר

לערך אחרי  הזאת הגדולה הישועה  את ראתה  שהיא  הצדיקת אשתי  אבל
וקוראת בזה ומסתכלת ביד , זה  את לקחה היא זה, את שאמרתי שעתים
זה דיבור , בתענית פעמים  36 זה את להגיד הולך  אני ואמרה הסגולות, את

יותר . הרבה  יעזור בוודאי

עננו. יוחאי דבר  זכותא  עננו עננו
רב בכבוד
פארקאש בעריל

ל ּת קוּ מה? ּת קוה לנוּ  יׁש  האם
כּ בר טמאה, שׁ ערי במ"ט כּ בר שׁ קוּ עים רבּ ים דּ משׁ יחא, עקבתא דּ וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵדּ וֹ רנוּ 
למעמקּ  יוֹ תר עוֹ ד נפּ וֹ ל שׁ לּ א כּ די לעשׂ וֹ ת, עלינוּ  מה הנ', לשׁ ער אנוּ  יקרוֹ בים ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌
וּ להחלץ להתרוֹ מם נתּ ן עדין האם לתּ קוּ מה? תּ קוה לנוּ  ישׁ  האם ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהתּ הוֹ ם?

הטּ מאה? ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק
הזּ וֹ הר בּ ספר שׁ רק בּ רחמי, מגּ לוּ תא יפקוּ ן בּ דא יוֹ חאי, בּ ר שׁ מעוֹ ן רבּ י ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמבאר

האדם את מוֹ ציא הקּ דוֹ שׁ  והזּ הר בּ אפן ננּ צל, - ׁש יּ היה ּת חּת ית  ׁש אוֹ ל בּ איזה  ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
בּ יּ וֹ ם! דּ ּק וֹ ת  4-5 ללמד רק סגּ וּ פים, וּ בלי ּת ענ יּ וֹ ת  בּ לי ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַקל,

מאד קלּ ה והעבוֹ דה תּ קוּ מה, לנוּ  ישׁ  תּ קוה, לנוּ  בּ יוֹ ם.ישׁ  דּ ּק וֹ ת  4-5 רק ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌

הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ׁש ל  כּ ח וֹ 
מתקבּ לוֹ ת התּ פלּ וֹ ת כּ ל הקּ דוֹ שׁ , הזּ וֹ הר שׁ ל העצוּ ם הכּ ח את כּ לל מיגים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאיננּ וּ 

הקּ דוֹ שׁ , זוֹ הר למּ וּ ד ידי על הּמ לכים רק מלכי  מל ט בּ עת היא  הּק דוֹ ׁש  ,הזּ וֹ הר  ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ינּ צל . שׁ יּ למד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מי

הס"מ? גּ דוֹ ל כּ מּ ה הס"מ, עשיו שׁ ל שׂ רוֹ  עם הלּ ילה כּ ל נלחם אבינוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב
כּ ל בּ סכּ נה נתוּ ן היה הזּ ה וּ בלּ ילה שׁ נה, מאוֹ ת חמשׁ   ּמהל המּ דרשׁ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵאוֹ מר
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באיזה  זו  שחיטה גזירת לקבל  מוכנים אנו שאין תוקף
שהיא, השחי צורה ציווי כי  הוא למהדרין  הכשרה טה

גזירותו  ואין הרחמים  תכלית הוא אשר הקב"ה
השחיטה עצם על  לומר שרוצים כמו ח "ו, אכזריות 

ח"ו. האכזריות מדת משום בה  שיש בכלל

הציבוראנו של בסיוע ויכולתנו, כוחנו בכל  מוכנים
שהקב"ה עד זו כבידה מלחמה להמשיך החשוב,
וצוקה. צרה מכל  להצילנו עלינו וירחם בענינו  יראה 

להסביראנו רב עם אסיפת לסדר בס"ד מתכוננים
כדי  היטב באר  שלפניהם הענין מה ויבינו העם שירא 

ח"ו , יועץ.בעתיד  ברוב תשועה וכמאחז"ל 

 המעוררי המעוררי המעוררי המעוררי

לח  מכתב 

מועד בעוד ישני עורו

שי ' דפה להשו"בים

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

אפשרואתם  אם כשמש ברור הדבר  לפניכם הלא
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.

בתנאיםאתםהאם  כדין ושיהי' לשחוט מוכנים
מלחשים לקול תשמעו ולא הצרוף האמת זהו כאלו,
ושקר. שוא בהטחות עיניכם מסמין בעוורת אשר

המשך בעלון הבא
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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
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המשך בעלון הבא

הכל עומד פה עצות , אובד  היה כבר המטבחיים  בעל 
נסע מיד גדול . הפסד לו גורם  וזה איננו, והשוחט  הכן
או  לקום  איחר רק  האם קרה, מה לברר השוחט  לבית

רציני. יותר משהו ח"ו

אליו  פונה הוא השוחט , לבית הבעלבית  בהגיע
לקראתו  הכן  עומד  המפעל  כל  כזאת ! היתכן  במרירות:
פועליו? מאות על  כזה אדיר מפעל  לעכב  יכולים ואיך

בעלבית באומרו : הבעלבית  לפני מתנצל  השוחט 
בבוקר, השכם קמתי קרה? מה יודעים לא  אתם  יקר,
עיני פתיחת עם  אך השחיטה . התחלת לזמן מוכן  שהיה
שום לי  אין  לגמרי. משותקת הימנית שידי מרגיש  אני

קרה . מה מושג שום לי  אין  בה . הרגשה

לבית השוחט ימיש  ר' את מיד לקח המטבחיים  בעל 
גדולים הכי  המומחים  והזעיק  באיזור גדול  הכי החולים
ומרחוק. מקרוב גדולים  מומחים  הזעיק  גם  זה. בשדה 

לכלום. אצלו אז נחשב לא  כסף 

מיוחדות בדיקות  ועשו  השוחט  יד את בדקו הרופאים
ומתחילה  מורעלת השוחט שיד כך אחר וקבעו
היד כל את להוריד מוכרחים  חייו להציל כדי להרקיב;

לחייו . תקוה  אין  אחרת הימנית,

הרופאים בעצת  לשמוע  רוצה  לא  ימיש  ר' השוחט 
הוא פעולה. שום  לעשות לא דעתו על  בתכיפות  ועומד

מאליו . יתרפא זה שבעהי"ת  מקווה

במשך החולים  בבית  ימיש ר' השוחט נשאר ככה
אנשי אותו ביקרו הזמן כל במשך שבועות . שלוש
להשוחט, לעזור ביכולתם  שאין הרופאים  משראו העיר.

הביתה . אותו שלחו

ביק ויום  יום  השוחטבכל  שונים . העיר אנשי אותו רו
יגונו  על  הבליג אך אתו, שקרה ממה מאוד עצוב היה
אדם כל קיבל הוא שבלבו. מה למבקריו  סיפר ולא 
לו  ואיחלו  אותו בקרו העיר ילדי גם  יפות . פנים בספר

שבועות. כמה עברו וככה שלימה, רפואה

השכם בבוקר ימיש  ר' קם אחד  בהיר שלישי ביום
ר' מבקריו: אותו כששאלו כמקדם . מכונה  על  ידו והנה

מספר: הוא  קרה? מה  ימיש 

שלישי יום  אותו שקמתי לפני הלילה באמצע 
ברוך ר' ורבי מורי בחלום  אלי נתגלה לשחוט , להתחיל 

ושאלי : גארליצער

בבערלין ?!" שוחט  להיות עליך קבלת  "ימיש ! 
עניתי :

התניתי אך כאן, שוחט להיות  עלי קבלתי  רבי. כן , 
אשחוט אני אופן באיזה  והתקנות הפרטים  כל עמם 

כאן !".

הלאה: שואלו נ"ע  מגארליץ הצדיק 

אלא עופות, הרבה כ"כ שישחטו במציאות אינו א"כ בשר,
כי עופות, הורג שהוא או מגוים קונה שוויינשטאק באופן
כך, היא אם ישמרינו ה' לזה, מציאות שום אין בלא"ה
זה היא מה ועוד אתכם, רימו השוחטים שרק מאי ואלא
רק פעם, בשום משגיח שם הי' לא אם שנותנים ההשגחה
לא "השגחה"? הנקראת היא זו וכי ביובל, פעם בא שהרב

השגחה. יקרא שלזה כזה דבר מעולם הי'
וגם להסתכל, נוסעים אז בעולם צעקה כשנעשה ועכשיו
מפורסם הי' שהדבר מפני יבואו שהרבנים ידעו השוחטים
יודעים שאם רציתם וכי פתאום, בפתע באו ולא אחד לכל
ידעו והם טוב?!! היותר צד על הכל יהי' לא באים שאתם
האיך וא"כ תבואו. זו ובשעה תבואו זה שביום היטב
ובגללכם חשש, שום שם ואין גמור כשר שזה אמרתם

וטריפות!!! נבילות אוכלים
שום אין שם בודאי המעיים, בני עם נשמע מה ועוד,
היא שהבדיקה ראיתי שם שכשהייתי משום ושאלה, חשש
עצומה, במהירות מתנהלת השחיטה השחיטה. כמו
כשר אם מבחוץ ויודע הקודש" רוח "בעל הוא והמשגיח
שנמצאים השאלות על הפוסק הוא מי ועוד, טריפה, או
אחר לפסוק שיכול סמיכה הלזה להשוחט נתן מי שם,
אז עצמו לנוח והולך לשעה עופות 1380 ושוחט שעובד
השאלות פוסק עיף שהוא ואחר השאלות, על לפסוק הולך
רוח סמך על ג"כ וזהו גדול, רב כמו אחדים רגעים בתוך
הסדר זה לשחוט, חלילה וחוזר הסכין ומתקן שבו, הקודש
שהוא טריפה על שפסק בבירור יודע ואני בדיוק. שלו

וישבעו... ענוים ויאכלו ע"ז כותבים ואח"כ כשר,
מאלף יותר לשחוט יכול ג"כ שהוא שוחט לי ואמר
גמור, טריפה הם מזה מאות שב' אצלו ברור אבל לשעה,
אחד שכל שאומרים כמו לא זה, על לישבע שיכול לי ואמר

יכלתו. כפי לשחוט יכול
שם ראיתי עיני במו הנה הבאקסעס, זריקת אודות והנה
נזרקין שלמעלה הבאקסעס העופות עם הטראק כשבא
אודות הנה אברים, ריסוק חשש זה על יש ובודאי למטה,
שישחטו לפעמים שנמצא בהמאור שהובא שאמרו מה
שבאמצע לי ואמר שוחט עם אתמול דברתי שמתו, עופות
נמצאים רב ממהלך כשבאים או תמוז, בתקופת או החורף

והחום הקור מפני שגוססים עופות רעבון )הרבה בגלל (או

אם ההלכה ועפ"י בגרון, נוצות לפעמים נמצא זה וע"י
ובשחיטה טריפה, העוף בהגרון נוצה שחיטה בשעת נמצא
צריך ולזה לאו, אם נוצה יש אם לראות פנאי אין גדולה
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בילקוט שמעוני איוב - פרק יב - המשך רמז תתקו וז"ל: לפיד 
בוז לעשתות שאנן. אמר רבא מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם 
ואומר להם דברים קשים כלפידים והן מבזין אותו ואומרים לו זקן 
תיבה זו למה, א"ל הקב"ה מביא עליכם מבול, א"ל מבול של מה, 

וכו'.

במדרש רבה )בראשית פרשה ל פסקה ז'( איש כל מקום שנאמר 
איש צדיק ומומחה... הה"ד )איוב יב( לפיד בוז... א"ר אבא בר 
כהנא כרוז אחד עמד לי בדור המבול זה נח, תמן אמרין כרוז ליה 

לפיד ליה בוז שהיו מבזים עליו וקרו ליה ביזיא סבא. 

החיד"א בחומת אנך )פרשת נח(, הרבה כשרים היו בדור המבול 
ונמחו - מפני שלא מיחו, וז"ל: מה שכתוב בתנחומא ראה, דהרבה 
אותם  שנמחו  הטעם  הדור,  עם  ונמחו  נח  כמו  בדור  היו  כשרים 
הכשרים משום שלא מחו, מה שאין כן נח שמחה בהם כמו שאמרו 
זכרונם לברכה בבראשית רבה על הכתוב שנאו בשער  רבותינו 

מוכיח.

ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה - עה"כ ויצא מבת ציון, 
וזל"ק: היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, 
אמר להם הקדוש ברוך הוא תבא שעה ואני עושה לכם כן, עכ"ל.

בלא  חכמים  תלמידי  מתים  מה  מפני  וז"ל:  )פכ"ט(  ובאדר"נ 
זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על 

דברי תורה ויראת שמים, עכ"ל.

החפץ חיים במכתבים מכתב כ"ה כותב וז"ל: כי כל תלמיד חכם 
בגדר צופה, במקום נביא להוכיח לעם דרך ד' וח"ו אם מתרשל 
ובידו  בתורה  שמופלג  מי  אלה  ובימינו  למאד,  גדול  עונו  בזה 

להוכיח נקרא תלמיד חכם לענין זה.

המשך בעלון הבא

להלן סיפור שסופר על הט"ז בתקופה בה נמלט מאוקראינה 
בפרעות הנזכרות

הט"ז היה מפורסם מאוד בדורו ברוסיה ובפולין אך לא כולם 
הכירוהו במראה פניו. באותו זמן נמלטו/גורשו  הט"ז ואשתו- 
הרבנית למקום רחוק, נידח ולא מוכר. שם אף לא אחד מאנשי 
הדור.  בגדול  שמדובר  ידע  ולא  הכירו  המקומית   הקהילה 

במדף  הזהב"  "טורי  ספרו  את  וראה  הכנסת  לבית  נכנס  הוא 
הוא  ספרו.  שזה  ידע  והלומדים  המתפללים  מן  אחד  לא  ואף 
שמח מאוד והודה לקב"ה על ההזדמנות שיצר עבורו בעיירה 
והפרסום  הרב  הכבוד  על  מצר  היה  רבות  שנים  כי  החדשה, 
הגדול שהיו מנת חלקו בשל היותו מוכר כגדול בתורה. תמיד 
שאל את עצמו מתי יוכל לקיים את הפסוק- "והצנע לכת עם 
אלוקיך" )מיכה ו' ח'(. והנה נפלה בחלקו הזדמנות, אמנם מאונס, אך 
הזדמנות פז לחיות כאחד האדם, פשוט ורחוק מכיבודי כבוד 
פשוטה,  חליפה  לבש  הרב,  בגדי  את  פשט  הוא  רבני.  ומעמד 
יושב בפינה רחוקה בבית  היה  וכך  כובע קסקט  חבש לראשו 
המדרש ולומד תורה, רחוק מגינוני כבוד וכל לימודו בצניעות 
בצניעות  תורה  ללמוד  מצווה,  לקיים  בלבד.  שמיים  ולשם 

הייתה משאת נפשו שנים רבות, מאז התפרסם.

הט"ז מסתיר את עצמו ומוצא עבודה בניקיון בית הכנסת

בחלוף שבועיים להגעתם לעיירה פנתה אליו הרבנית וסיפרה 
לו כי אזל מזונם וכי חייב למצוא פרנסה על מנת שלא ירעבו 
ימים  כמה  תלה  המדרש  הכנסת/בית  בית  של  השמש  ללחם. 
קודם לכן מודעה ובה כתב כי מחפש מנקה לבית הכנסת. הלך 
הט"ז ופנה אל השמש והציע עצמו לעבודה כמנקה. קיבל אותו 
השמש לעבודה, הראה את הדלי, המגב, הסמרטוט והמגפיים. 
על אף שלא היה מורגל הט"ז בעבודה כזו, נכנס חיש למגפיים 
והחל לנקות את בית הכנסת. תוך כדי ניקוי בית הכנסת ראה 
אבק  של  עבה  שכבה  מכוסה  שהוא  הקודש  ארון  את  לפתע 
ולמרק את  והחל לשפשף  ולכלוך. מיד עצר, נשכב על הארץ 
כזה, מלמטה למעלה.  לניקיון  זכה  ארון הקודש, שזמן רב לא 
הכנסת  בית  את  ראה  השמש,  נכנס  הארון  צחצוח  כדי  תוך 
על  בט"ז  גער  ובוהק.  מבריק  הקודש  ארון  את  ואילו  מלוכלך 
שלא עשה עבודתו נאמנה ובו במקום פיטר אותו לאחר ששילם 
לו מספר פרוטות על עבודתו. "אין לי צורך בך יותר כי אינך 
לדרכו.  אותו  ושלח  לרב  השמש  אמר  ספונג'ה"  לעשות  יודע 
הלך הט"ז לביתו שמח מאוד בחלקו שיש לו מעט כסף לקנות 

במדף  מונח  שהיה  הקדוש  שהזוהר  מאד  התפלאנו  מה  הנה 
האמצעי לעיני כל - סולק והועלה למדף גבוה כדי שאף אחד 
לא יכול לגעת בו, הדבר חזר על עצמו ארבעה פעמים, וכמו כן 
מודעה שפרסמנו אודות לימוד הזוהר הקדוש נזרקה לפח על 

ידי איזה אברכים המתהדרים בשם "חסידי צאנז".
הדבר הזה הוא מעשה מחריד, כאשר הודענו לתורם הספרי 
- הזוהר הקדוש, והספרייה, הוא ביקש מאתנו לפרסם מודעה 
בעולם  לא  מחילה  לו  אין  ממקומם  הספרים  את  שיזיז  "שמי 

הזה ולא בעולם הבא".
כמובן ידוע לרב גודל החורבנות ממעשים כאלו.


