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וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה
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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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אופן  אופנים,  מיני  בכמה  מלחמה  להשיב  הבשר  תעשיות  ראשי  נרתמו  אז 
קאשוי,  קלויזנבוירג,  האדמורי"ם,  את  שיכפישו  גדולים  רבנים   10 שכרו  א', 
אונגוואר, אותי )האלמין( ועוד, והוציאו תשובות שבו הם מזייפים כל "ספרי ניקור 
המובהקים", זאת אומרת אחרי הבירור שלהם מותר לאכול חלב דאורייתא, בלי 

שום פקפוק )רח"ל(.

למאה  קרוב  ובו  המובהקים",  ניקור  ספרי  "קובץ  כרכים   9 זה  כנגד  הוצאתי 
ספרים על ניקור שנדפסו במאות שנים הקודמות, ושם כתבתי ספר "עלבונה 
) יצא לאור בחנוכה תשמ"ג ס"ח עמודים ונדפס בפעם שנייה בקובץ ספרי ניקור כרך  של תורה", 
ח'( שבו )מגלה הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה "פרי תמרים"( שזייפו מספרי ניקור 
המובהקים, וכל אחד יכול לראות שחור על גבי לבן את הזיופים הנוראים האלו, 
וכו'. איך שמתירין ֵחֶלב דאורייתא על ידי זיוף הלשון בספרים )ראה בספר עלבונה של 
תורה )דף ו' דוגמא א'( שזייפו את מה שכתוב בספר "זבח שמואל" )חלק הפנים אות ח'( (

) ראה ספר הבעל  כידוע בדומה לבעש"ט שנלחם על כשרות השחיטה באירופה, 
שם טוב והשחיטה(, כך נלחמתי בחירוף נפש, ועל קידוש ה' על כשרות השחיטה 

וזה רק פיסת מידע קטנה על מלחמתי  בארה"ב, ועתה גם בארצנו הקדושה, 
המשך בעלון הבאהרצופה וארוכת השנים למען קדושת עם ישראל.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | יח סיון | פרשת בהעלותך
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תיקון הבריתהמערכות על תיקון הכשרות
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו
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50יובל שנים של פעילות המערכה

עיניו  ואליו שלו עבד  והשוחט  והמשפיע המשביר  הוא
וצמרו. פשתו מימו לחמו לו  לית תלויות

הכשרות בשטח  עצו חורב  כמוב גרמה זו ומהפכה
בעה"ב. רצו עפ"י נמדדי השוחט  מעשי עכשיו שהרי

המחזיר שלוחו או  בעה"ב כאשר  יותר עוד גדולה והצרה
בעת ואנה אנה מסתבבי לבעה"ב העסק תהלו כל
בבדיקת ומארי המחמיר  הוא מי היטב ומבחיני העבודה
ומי קרענ"ק פארשלעפט "ע  הבעה"ב בפי שנקרא סכינו
טפל. אצלו  והבדיקה ממלאכתו  כ"כ מבטל שאינו  המקצר 
הוא  ומי ,לזמ מזמ ברגילות  המטרי הוא מי  מכיר ועוד 
הדברי כל בשאר  וכ , להטרי הזדמנות אצלו  שרחוק 
מה וכל הגשמי. לחלק מנוגד הרוחני חלק הרוב שעל
יראתו  תוס ' על המורה להרוחני ביותר  מתקרב  שהשו"ב
כיו ומשרתיו, בעה "ב  בעיני חינו לאבד מרבה קונו, את

לכיסו. שמפסידו 
עיני אשר השו "ב כי גדותיה כל הנסיו עברה  כבר ואז 
" ירחקו ומעשי יקרבו מעשי" כי מיד ירגיש  לו שכל
הכשרי שמעשיו  האמיתי במוב לא אבל נאמר  עליו

יצחק בעולת מ "ש  ואעתיק .להיפו רק  כ "היקרבוהו ד)

י ') או' יבא ע"ד שלא בדבר גדול "ועיקר  בזה"ל: דא, בכגו
אפילו  כי  הריאה נפיחת  בעת שורו  על ויעמוד השור בעל
ויצרו  ממונו  על בהול הוא  יר "ש בו שיש  אד הוא א
הבדיקה בעסק למעט  בתחבולות מתהפ להיות תוקפו 
ב אמו לא אשר הקצבי אלו ואצ "ל בהיתר, שיצא כדי 
שואגי וככפירי ונשמת  מגופ  עליה חביב וממונ

עכ"ל. ...פניה להבי ופני  לטר
כול ותמצא הפוסקי שאר בהעתקת בסמו וע"ע

.כ מעידי
שליחו  או עצמו בבעה"ב  תלוי  הדבר  אי כי לדעת  וזאת
רכיל  הולכי  שה אחרי ש נמצאי א ה"ה אלא

לאזני שמגיע  עד  סוד  כשמגליומגלי וכ"ש בעה"ב,
המשמיצי שוחטי ג נמצאי החרפה  ולגודל לבעה"ב

.מ "ח )חבריה ח "א ב ' כר שו "מ  בשו"ת .(ומבואר 
להציע המכוונת  הלזה מדור למטרת  הגעתי ועכשיו 
דכל  ואמרו  הודו   שכול חמה מעניקי הפוסקי דיעות 
כגובה א אפילו השו"ב יראת  מדת על לסמו אי כה"ג
,ממו  נסיו במקו ותבונה עצה חכמה דאי גבהו, ארזי
כספו. לצד דעתו  להטות האנושי במי המוטבע טבע  הוא

שורו על השור בעל  יעמוד לא
משה באר בס' ירושלימסקי )א) הגאו(להרמ "נ מכתב פח .

וחרד ירא שהוא א המובחר  "שהשו"ב בזה"ל : ממינסק
א שעה בכל לו שיש בהנסיונות לעמוד  לו  קשה עכ"ז 
ידו  מתחת טריפה, וכשיוצא שורו , על עומד השור  בעל

וכיוצא". טוב, אומ שאינו  בהשו"ב הקלקול תולה הוא

בזוהר  המוזכרים הברית, בקדושת  זהירות עניני  רוב  הכולל 
התורה ובמפרשי  ופוסקים ובש"ס האריז "ל  ובכתבי הקדוש
יקרות הקדמות  עם מיוסד האחרונים, ועד  הראשונים מן -
ותלמידי תלמידי ספרי מן  רובם קדמונים, מספרי  ואמיתיות 
מרן הימים  שבעת  אור הקדוש רבינו תלמידי 
לא אשר  ענינים בירורי עלינו, יגן זכותו הבעל-שם-טוב

כה. עד הזה כבושם נראה

והאצילהיתברךו הבוראישתבח  לכבודו שבראנו יוצר
וצונו  חיים רוח  נשמת  בנו  ונפח  מהודו עלינו
תורתו  דברי כל את  ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד
בשני ולהחיותנו הימים כל  לנו לטוב חכמתו גזרה  כן כי
נעים  ומה חלקינו טוב  מה אדונינו רצון נעשה ואם עולמים
שנתן שמו יתברך להבורא והודאה שבח ליתן גורלינו 

מ חחלקינו  מדריךלהיות  שהוא ספר ולהדפיס  הרבים מזכי 
דרך מרפאט ומורה האדם ימצא שבו הברית  קדושת  בענין

התשובה ודרכי  לבטלה,ילנפשו, זרע  הוצאת  עון  על

וככתובח ) האמת, את מלומר יראים יהיו  דמשיחא בעקבתא כי 
אחד  רק ימצא לא דמשיחא דבעקבתא הגלגולים בספר
ולא  העיר, בתוך בפרהסיא האמת את  לגלות יפחד שלא בעיר ,
פנים, כל על  האמת, את  לגלות  יפחדו  שלא שנים, רק ימצאו
והשנים העיר, כל על יגן בעיר האחד – משפחתם לבני 

משפחתם. על  רק  יגנו במשפחה 

שמות ט) פרשת  ב ')בזוהר עמוד ג' קמי(דף קנאה ליה ותנינן וז"ל:
קיימא  דאיהו  קדישא דברית קנאה בר  הוא בריך  קודשא

כתיב  מה דמהימנותא, ורזא קדישא כה)דשמא העם(במדבר ויחל 
בישראל, ה ' אף  ויחר  מיד  מואב, בנות  אל עמא לזנות רישי

בקדמיתא  אתענשו  בידייהו מחו ולא  דכתיב דידעו כה), קח (במדבר 
וכו ', השמש נגד לה' אותם והוקע  העם ראשי כל  עמא את  רישי

ליה, מקנאין  ולא  ידעין אי דא  בחובא  ודרא דרא  בכל  יתפסון
בהאי הוא בריך לקודשא ליה לקנאה  עלייהו דא דחובא בגין

לשונו.ברית  כאן עד ,

הזוהר:[ זולת פירוש הוא ברוך הקדוש לפני  קנאה אין ששנינו
וסוד  הקדוש  השם של הברית  שהיא קודש , ברית קנאת
ויחר מיד מואב, בנות אל  לזנות העם ויחל  כתוב  מה  האמונה .

בישראל. ה' בידיהם,אף מוחים  ולא  שיודעים העם ראשי
תחילה  לה'נענשים אותם והוקע העם ראשי  כל את קח  שכתוב

השמש. יודעים נגד  אם זו, בעבירה דור בכל יתפסו  העם ראשי
הוא  ברוך לקדוש לו  לקנא עליהם זו  עבירה  כי  לה. מקנאים ולא 

הברית  .]בזו 

ראשי על שהחיוב  לעיל, הנזכר  הקדוש מהזוהר רואים אנו הרי 
קודש. בברית יפגמו שלא ישראל  בני עם את לעורר  ישראל

סרחון י) מלא  שהוא מי  כי לדעת האדם שצריך היסודות יסוד
לבוראו: רוח נחת תורתו אין עוונותיו , מיסודיצואת אחד

כי ותפילה, תורה קודם  תחילה  תשובה שצריך הוא: התשובה 
הקדוש  לפני  ומקובלת רצויה תורתו  אין  כראוי שב לא אם
לך  מה אלוקים אמר "ולרשע הכתוב: שאמר  כמו הוא, ברוך



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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משרת  לקבל  נסיונו  על  מאוד  התחרט  הרידב"ז  ]הגה"צ 
הרבנות בארה"ב, אחרי שלא עלה בידו לתקן את הכשרות 
שהוא היסוד הראשון - ולא רצה לקבל השכירות שרצו לתת 

לו, ובאגרת ששלח הוא כותב וז"ל[:
 "אחי ורעי בבואי למדינה הזאת בהעמקים בקראי את אחי 
ועמי הנקראים שושנה מצאתי שהיא שושנת העמקים במקום 
שהעמקים יעטפו בר ולחם ויחון ויש מהם שעדיין שושנה היא 
ומרגשת שהיא שתולה בעמקים ולבם נמס בקרבם והשושנה 
משמים  ד'  יאזין  הנשברה  לבם  ניחוח  ריח  נותנת  הזאת 
ויחנן וירחם עליהם ועל כל עמו וארצו. ונעתרתי לבקשתם 
את  ארפא  אולי  אצלם  ולהתיישב  עליהם  לרחם  והפצרתם 
לבבם  שבכל  ראיתי  כי  אותם  לדחות  מאד  ויראתי  שברם. 
אקבע  אולי  כי  בלבי  אמרתי  זה,  על  מאז  תשוקתם  ונפשם 
ולהגיד  מיוראפ  גדולים  ת"ח  נעורים  להביא  גדולה  ישיבה 
שיעור גפ"ת וינהרו אלי מכל אפסי ארץ ואולי אכניס התורה 
במדינה הזאת ואולי יבנה ישראל על ידי ומעשים כאלו היה 
כמה פעמים שנכנס התורה באיזה מדינות ע"י אנשים ת"ח 
הדורות.  בס'  עיי'  חנוך  רבינו  ובנו  רבינו משה  כגון  אחדים 
ולא היה בכחי להדחותם ולא חסתי על עסקי )הוא בשסי"ן 
ירושלמי( שידעתי שארויח כפל כפלים ובבזיון מועט וליסע 
לא"י בלי נדר כאשר עם לבבי בע"ה ונסיתי לקבל הרבנות 
רב הכולל בפה אחרי ישוב הדעת שהיה לי ג' חדשים אך כעת 
ראיתי כי לא כונתי המטרה ולשוא עמלי אחרי שאני מיגע זמן 
רב להעמיד הכשרות כי זהו היסוד הראשון וברוב עמל ויגיעה 
ולבטל מריטת  בתי מטבחיים  ג'  אך  בידי להכשיר  רבה עלה 
הנוצות. ולא יותר, כי מהרס אחד נשתרש בפה מאיזה מקום, 
עדיין  קבלתי  לא  וע"כ  גדול  הדעת  ישוב  לי  יש  כעת  וע"כ 
שכירות בפה )שרצו ליתן לי כמה וכמה פעמים( ולא ארצה 
אוכל  לא  אולי  אם  כי  דבר.  יפול  האיך  שאראה  עד  לקבל 
להוציא מחשבתי אל הפועל בדבר התורה והיראה למה לי 

רבנות, ולמה לי שכירות...
1קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

דאפילו  שקדים  חלב  גבי  פ "ז  סימן יו"ד בש"ע בטו "ז ועיין
וכתב  שקדים , שם  להניח  צריכין  מ"מ  דרבנן  חשש כשיש
וכ"ש  עיי "ש, מתקנינן" לתקוני  לן  דאפשר מאי  "דכל בזה"ל
עצה  ויש דאורייתא  לאיסור לחוש שיש בדבר  דידן  בנידן 
ולהתיר  לסמוך אין בוודאי מעולם , כנהוג בדיקה ע"י  לתקנו 
וכן  אמך , תורת תטוש דאל  הקרא  ולבטל  בדיקה, בלי 
איסור  לידי יבואו שלא  לתקן שיש מקומות בהרבה מצינו
במיני  כ"ח סימן  חיו "ד משה אגרות בשו"ת ועיין  דאורייתא ,
מין  איזה והמציאו  בתולעים מוחזקין תמיד שהיו ירקות
התולעים . עם יצמיחו  שלא  הזריעה  קודם  בקרקע  ששופכין
מעשה  ע "י הוא  תולעים בהם  שאין שמה  כיון מסיים  מ"מ 
ואיתא  במעשה דתליא  רובא הוה כאילו  חשיב  חדשה,
כראוי . המעשה נעשה לא  שמא  לחוש שיש כ' דף  בבכורות
התולעים  לבטל  לבדוק  לכתחילה בדיקה להצריך יש לכן 
ובפרט  כראוי , עשו שלא  לחוש יש בוודאי וכדומה , מים ע "י
אין  בוודאי הבדיקה, אחר גם  תולעים  בהם שיש שנתגלה
החת"ס  בשם  העולם שאומרים  וכמו החדשות, על לסמוך
הזהרו  חכמים  לומר בזה ושייך  התורה. מן אסור חד"ש
אנו  גם שאומרים כשרים  מנשים שמעתי  כי  בדבריכם ,
ויכשלו  התולעים  להעביר היטב  הדק  הירקות להדיח  יכולין 

תולעים . שיאכלו  בכשרות  המדקדקים  היראים  גם

הרבה  ונתגלו  סת"ם  לבדוק  קומפיוטע "ר שהמציאו  ידוע 
יפה. בדיקה יש הקומפיוטע "ר ע"י  כי  ונתגלה חסרונות.
צריכים  דגם  שליט "א  הגאונים הרבנים הסכימו מ"מ 
שאפשר  כיון  ולבסוף כשרים. אדם בני  סופרים ע "י  בדיקה
בפרט  קומפיוטע "ר, ע "י גם  לבדוק  מניחים  ביותר לברר 
חזקה  עוד לו שאין  מעולם, בה  קראו שלא חדשה ס"ת
דידן  ובנידון  קומפיוטע "ר, בלי  פעמים  כמה בהם שקראו
ירקות  אדם  בדיקת בלי  להתיר  יצאו ההמצאה ע "י
לאכול  לנשים להקל  כדי  מעולם , תולעים  בהם  שנתחזק 
נערים  הוראה  מורי  ירהבו  האיך בדיקה. בלי ירקות ולבשל
היתר  ולהמציא  הדורות שבכל הזקנים  הרבנים דברי  לבטל
שמא  דאורייתא  איסור לחשש לחוש ולא  באיסור, שנתערב 
בהם  פעמים כמה שנמצאו  בפרט  תולעים, בהם  יש

בהיתרם . להשאר דוקא  רוצים מ "מ  תולעים ,

אהרן , קרבן זה הקרא  על משה הישמח  שכתב מה ידוע 
דקרבנות  אף  הנשיאים , כקרבנות אהרן קרבן  חביב 
מקיימים  אם הוא  והדרך אחת פעם  רק  היה הנשיאים 
מעט  ומעט בהתלהבות אותה  עושים בראשיתו מצוה



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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ס
מאשר שיתקבל הספר הזה בכבוד הראוי.

רצינו לדעת מי המזכה בספר חשוב זה.

בכבוד הראוי בן הרב שליט"א
מסטנט 30 ת"א קרית שלום.

"על לו : אמר מעשי?". מה לי "תאמר אחד: חכם שאלו חדרים". בחדרי
אתה כאילו פיך עם  הרוח מדבר  למה שאלו לדבר". רשות  לנו אין כבודו

כמותומדבר? אדם של שלוחו צ"ו: דף ב"מ במסכת רז"ל אמרו לא "וכי
השיב: זה בחור של  לגופו  נכנס כיצד החכמים שאלת  על ענה . וכו'
בארץ משוטטת רוחי והיתה בשרי  את  אכלו והדגים בים  "טבעתי
שנכנסתי  עד אותי , מצערות כולן שהיו הבריות מעיני עצמה ומסתירה
אחד. ליהודי הגוי בעליה אותה מכר  ואז השתגעה הפרה אחת. בפרה
ובאותו זה בחור עמד הפרה שנשחטה במקום אותה , שחט יהודי אותו
באותו במקום  שנכחו אנשים ידי על אומתו הרוח דברי בו". נכנסתי רגע 

ברע. הבחור חש הפרה  שנשחטה לאחר מיד שאכן  העידו והם זמן

לעולמו.הבחור  והלך  נפטר ימים שמונה  לאחר ניצל. לא 
חיים ) (נשמת

נורא מעשה 

שמונהבשנת אחת. באשה רוח נכנס אב בחודש ליצירה התמ"ח
לה היה מה הרופאים  ידעו ולא חולה האשה היתה חודשים

מלרפאותה. נואשו אשר עד

והחלהביום  פניה על נפלה  אותי, ראתה והיא  ביתה לחצר שנכנסתי 
אחד. נפטר של רוחו בה נכנס שאכן בברור ידעתי  ואז לגמגם

כשרים.לאחר אנשים מספר עם יחד אליה הלכתי מנחה תפילת
גזרתי  אז הראשונה . כפעם שוב נפלה האשה , אותנו כשראתה
מלאו אשר הוא ואיזה הוא  מי לי  להגיד עליו וציויתי הרוח על חרם
בקולו לגמגם החל החרם  מכח כך. כל רב זמן ישראל בת לצער ליבו

ציוד לאירועים
הסירים  סכו"ם,  המפות,  את  גם  מביאה  הזו  החברה 
וכדומה. ברוב המקרים אין כל פקוח על הציוד הרב הזה. 
הקייטרינג  לחברת  ההכשר  תעודת  את  שנתן  הרב  הרי 
הנוגע למטבח של החברה. במקרה  בכל  רק  זאת.  עשה 
הטוב ביותר הוא שולח משגיח ללוות את האוכל - אבל 

גם אז, אין כל אפשרות לבדוק את מקורם של הכלים.

סעודת  המארגנת  קייטרינג  חברת  נוספת:  דוגמה 
טריים  יגיעו  מעונינת שהירקות  הרחק מבסיסה,  חתונה 
למקום האירוע. לשם כך היא מסכמת עם סיטונאי ירקות 
הסמוך למקום, להביא את הירקות ישירות לגן האירועים. 
הרב במטבח המרכזי יקפיד נניח שהירקות יהיו מתוצרת 
אבל  ומעשרות,  תרומות  מהם   ושהופרשו  גוש-קטיף, 
מכיוון שהוא צמוד למטבח, אין לו שום אפשרות לדעת 
ישירות  הקייטרינג  חברת  שהביאה  הירקות  על  דבר 
כאלה  בהן  ויש  היטב,  זאת  יודעות  החברות  לאירוע. 
שמנצלות את המצב. במטבח המרכזי הרב יכול להשגיח 
יכול לבדוק האם  יהיו למשל, בישולי עכו"ם. הוא  שלא 
הבישול נעשה על ידי יהודים, אולם כאשר מביאים טבחים 
נוספים- אין השגחה. גם אם אין לבעלי חברת הקייטרינג 
כוונות  להערים על ההשגחה, לעיתים קרובות מתברר 
על  לסלטים.  "השלמות"  לקינוח  שצריך  האחרון  ברגע 

"ההשלמות" האלה אין שום פיקוח.


