
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

מסכּ יםאלה: לא והוּ א - לרבּ י למעלה הנּ זכּ ר הקּ וּ נטרס את הראתי כּ בר אם ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
אלמד/אקרא(שנקרא /נגרוס )שׁ נּ למד בּ עצמי שׁ אני מסרב ואף בּ יּ שׁ יבה, זוֹ הר ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לעשׂ וֹ ת? עלי מה בּ ישיבה ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַזוֹ הר
הזּ וֹ הרבה: תּ קּ וּ ני פּ י על עשראז לתקון  הקדמה  הסלם ובעל  (המהרח"ו, ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

לברח,ספירוֹ ת) ויׁש  "מחבּ ל " נקרא  לברח,הוּ א   ּבּ יכל ת אין ּת ארגנ וּ ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ּת וֹ רתכם, את  גּ וֹ נבים והם מלא , כּ סף להם מ ׁש לּ מים  ׁש ההוֹ רים נגדּ וֹ , ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְקבוּ צה

הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  לּמ וּ ד  ידי  על לקבּ ל  אּת ם ׁש ּמ סגּ לים  בּ כ מּ ה וה ּמ דּ וֹ ת  זה  את  [עשׂ וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יס כּ ים  נג דּ וֹ , גּ דוֹ לה  התנגּ דוּ ת  ירגּ ישׁ  ישׁ יבה שׁ הראשׁ  בּ רגע כּ י והצליח וּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְישׁ יבוֹ ת 
מה  יראה שׁ ה וּ א שׁ לּ וֹ  לסטנדר תּ שׂ ימוּ  אוֹ  – בּ דוֹ אר  ל וֹ  ות שׁ לחוּ  המּ קוֹ ם, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַעל
שׁ כּ ל  יסכּ ים  ותכף יק בּ ל , שׁ הוּ א הגּ דוֹ לה הבּ וּ שׁ ה את ירצה לא עליו, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָכּ ת וּ ב
 אבר וכל בּ חוּ ר כּ ל שׁ לּ וֹ מדים ישׁ יב וֹ ת ישׁ נם בּ יּ וֹ ם, דּ קּ וֹ ת 4-5 ילמד וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיּ שׁ יבה 
חסד" שׁ ל "חוּ ט בּ ישׁ יבת הקּ ד וֹ שׁ , זוֹ הר סיּ וּ מי 4 שׁ בוּ ע כּ ל  ועוֹ שׂ ים בּ יוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָשׁ עה 

וכוֹ ללים]. רבּ וֹ ת  ישׁ יבוֹ ת  עוֹ ד ישׁ  וכן ותּ שׁ מע, חברי את תּ שׁ אל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ שׁ לים,
הריאלה:כג. לי: יאמר והרב שׁ לּ י לרב הזּ ה הקּ וּ נטרס את הראיתי אם ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌

ארמּ ית, מבין לא כּ לל שׁ בּ עלאתּ ה תּ וֹ רה שׁ ל הלּ מּ וּ ד העקּ ר כּ י זמן, בּ זבּ וּ ז זה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ההבנה. היא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶפה

נכוֹ ן,בה: הוּ א א .לא כּ י הבנה ללא גּ ם זוֹ הר, לגרס גּ דוֹ לה מעלה ישׁ  ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אתּ ה  - ה קּ דוֹ שׁ וֹ ת  ה זּ וֹ הר  מיל וֹ ת  שׁ ל הקּ ריאה, וּ בעצם הקּ ד שׁ , בּ רוּ ח  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנכ תּ ב
העליוֹ נים  מהעוֹ למ וֹ ת אוֹ ר וֹ ת מ שׁ פּ יע דּ היינוּ , לעוֹ לם, עצוּ מה קדה ַממשׁ י◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

.נ שׁ מת את  ּמז כ וגם הזּ ה, הוּ א ב .לעוֹ לם יוֹ תר  גּ ד וֹ לה מעלה זאת וּ מלּ בד  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ ביכוֹ לתּ ינ וּ  – לעברית אר מּ ית  תּ ר גּ וּ ם  שׁ הוּ א הקּ דשׁ  בּ לשׁ וֹ ן ה תּ ר גּ וּ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלקרא
כּ ל  בּ ישׁ יבה א וֹ  בּ בּ ית , שׁ תּ קרא הקּ דשׁ . ללשׁ וֹ ן  תּ רגּ וּ ם עם ספרים לכם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִלשׁ לח

עצוּ מה . מעלה וז וֹ  דּ קּ וֹ ת 4-5 ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַיוֹ ם
רוֹ צהאלה : ואיני בּ יּ שׁ יבה. עצמאי בּ אפן זוֹ הר ללמּ וּ ד מסכּ ים אינוֹ  רבּ י אם ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

לעשׂ וֹ ת? עלי מה עצוֹ ת. אוֹ בד אני וּ כרגע היּ שׁ יבה, את ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלעזב
דּ קּ וֹ תבה: 4-5  ׁבּ מש תּ גרוֹ ס אוֹ  תּ קרא, יוֹ ם וכל זוֹ הר, ספרי ל נשׁ לח ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

.ל יעזר ה' וּ בע"ה בּ בּ ית. ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
רבּ ניםאלה:כד. האדמוֹ רי"ם נגד קשׁ ה וּ מדבּ ר מרעישׁ   ּכ כּ ל כּ בוֹ דוֹ  למּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הקּ דוֹ שׁ ? זוֹ הר ללמד רוֹ צים שׁ לּ א ישׁ יבוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראשׁ י
חסבה: אטוֹ ם פּ צצת תּ בוֹ א אם שׁ אלה, ואין הגּ אוּ לה בּ סוֹ ף כּ עת אנחנוּ  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

חס יביא זה ושׁ לוֹ ם חס קרבּ נוֹ ת וכמּ ה יבוֹ א, וּ מתי איפה האלה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְושׁ לוֹ ם,
בּ דּ רשׁ ה: שׁ אמרתּ י וּ כמוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְושׁ לוֹ ם,
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במקוםוכאשר  לרב כבוד חולקין שאין חז"ל הורונו
ידיעה שיש  במקום שכן ומכל השם, חילול שיש

בתוה"ק , השחיטה ועלבון מצות  ביטול  וחשש
זה  עוון ומלבד וטריפות, נבילות  ח"ו העם ושיאכל
ה' מתורת לאט לאט להשכיחם יותר לבם יטמטמו

ח"ו . בגויים עםולהתערב  גדולה מודעה ראיתי  מקרוב  (ורק

שכן ומכל ח"ו, יתערבו  שלא  כדי  הרחוקים לקרב  הרבנים כל חתימת

הקרובים) לרחק  ח"ו לגרום לבלי  אחראים  .שאנו
כי עלינו  דת לדעת קיום שהיא  הקדושה השחיטה

מדינה  או זו קהילה  נחלת אינה היהדות, וקיום ישראל
לכל זו , שהם והלבנה מהחמה כמה פי  גדולה יותר רק

להקהילות זו יקרה מצוה ניתנה ולא העולם,
להרבות כלומר  בה לחפור כדי קרדום בה להשתמש
כבוד , ולהרבות הכשרים, נתינת  או כסף, או כשרות
ולבטל  עצמינו למסור  מחויבים אנחנו  אדרבה רק
ובתי  קהלות של וסמכות קיומה, בשביל וכסף הכבוד
מן  לשנות  ולא הדת  לחזק רוצים אם רק היא דינים

שי'. דורינו  גדולי דעת נגד בפרט אצלינו, המקובל
כדתי 'והדבר  של  הבי"ד שנתייסד שהעיקר לפלא,

הראשי  הרב של בבי"ד השתתפו מוכניםולא (שהיו

שהממניםלקבלם) מפני  ראשית טעמים, משני היו
אי  בקהלתו מפני הדיינים שנית שבת, שומרי נם

חוק  כתוב סינאגאגעס, יונייטעד של שבנימוסיהם
הבי "ד  נגד ולהכריע להחליט הראשי  להרב כח שיש

עכו"ם)שלו של  בערכאות אף נשמע  שלא דעת(דבר  נגד שזה
לייצג תורה  של כלל בי"ד זה אין וממילא תוה"ק

בלונדון)הצבור תש"ל בשנת שי ' הומא בדר ' בחוברת נתפרסם זה  (וכל

בידם. הכל למסור עכשיו אפשר ואיך
מערכהוכבר  עשו  הגדולים מהרבנים שכמה שמעתי 

עצמן  סומכין ולא שחיטה, בעד להשתדל עצמם בפני
האמת, יתגלה סוף וסוף הלורד. על ולא כדתי' על 
ולפשרות  השחיטה על להגזירות  נסכים  ח"ו  ואם

להן , יסלח לא הציבור האדמו"ריםולוויתורים וגם
עצמן  ויעשו מהכדתי' יתפרדו סוף  וסוף  יתערבו ,
הכשרים ונתינת השחיטה לענין גם אגודות אגודות

וכו'. וכו' לרבים
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

אבל עדיין איך קורה שבשר בלתי מנוקר יוצא לשוק? 
התשובה לכך היא שברה״ר הכשרות אינה חובה, אלא 

המלצה, הבל לצאת יד״ח, אמרנו, ויצאנו יד״ח.

וגם בדגים
יוסף שליט״א בספרו  יצחק  יג. הגאון הראש״ל הרב 
הנפלא 'ילקוט יוסף׳ ח׳׳ט עמוד קס׳׳ז כתב בשם אביו 
המחבר  בעל  זצ׳׳ל  יוסף  עובדיה  ר׳  הגאון  הראש״ל 
שו״ת 'יביע אומר׳ ושא״ס: ׳׳יש להזהר שלא לסמוך על 
מחו׳׳ל  המגיעים  טונה  לדגי  הניתנים  ההכשרים  כל 
בקופסאות שימורים... אחר שנתברר שבין דגי הטונה 
קשקשים׳׳  בהם  שאין  טונה  דגי  של  סוג  מתערבים 
נסע  הרבנים  ”ואחד  עוד  כתב  בהערה  ושם  ע״כ. 
לארה״ב וביקר במפעל ונתברר לו שבמקום שמכינים 
את משלוח הטונה עם ההכשר אין יהודים כלל... ובדק 
ומצא שאכן יש תערובת של דגי טונה עם קשקשים 
בישולי  איסור  עם  )ומה  קשקשים,  בלי  טונה  דגי  עם  יחד 
גויים???(. ובהשמטות שבסוף הספר עמוד שי׳׳ב כתב: 

״הנה הטונה של או יו אינה בהשגחה תמידית, רבני 
האו יו שולחים איזה אדם שם פעם בחודשיים לבדוק 
את המפעל, והם סומכים על הגויים שמכניסים רק 
דג טונה כשר ולא שום דג טמא. ׳׳וישנה סוג השגחה 
הם  אולם  הייצור  בשעת  נמצא  שהמשגיח  אחרת 
)ומה עושה  לא מקפידים על בדיקת כל דג בפני עצמו 
בהכשרים  גם  שייכת  זו  ובדיקה  ישן(,  אולי  המשגיח? 

חסידיים״ עכ׳׳ל, ועי׳׳ש עוד דברים מתמיהים.
ועל כל זה הרה׳׳ר חותמת ״באישור הרה״ר לישראל׳׳ 
טמאים  בדגים  ישראל  בני  אחינו  את  מלעיטים 

ובישולי גויים, והכל ״באישור הרה״ר לישראל".

פירושים מיותרים... כל בעל נפש יעשה בדעת, 
ויחשוב קודם שמכניס לפיו בשר ׳כשר׳!

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

ם
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מצב הכשרות בימינו
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ישראל,לא בית  כל אחינו גדול , בקול ונקרא לחשות ! עת
ויאמץ חזקו ואתר, אתר בכל  די והנעימים, האהובים
ה' לדבר אזנכם  הטו בהיכלו, ולבקר ד' בנועם לחזות לבבכם

ואומר ומכריז  חורב מהר כב):היוצא כז  פרק  ק õל"(בראשית  ַֹה ñל
עłו ידי  והçדים ובמדרשיעקב פסקה", סה פרשה בראשית (רבה ְְֲִֵֵַַַָָֹ

אחר,כא) דבר  העליונים , את  משתק קולו  הא יעקב  קול  הקול 
התחתונים  ובפסיקתאואת  ה), אות  טו פסקא   כהנא  א"ר(דרב  ...

ואומרת  חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום  בכל לוי  בן יהושע
תורה" של  מעלבונה הבריות  לכם לא אוי כהנא  בר אבא א"ר "

וכאבנימוס בעור בן כבלעם העולם  באומות פילוסופים  עמדו
לו  אמרו הגרדי , אבנימוס אצל  העולם אומות נכנסו הגרדי,
על וחזרו לכו להם אמר הזאת , לאומה להזדווג  אנו יכולין

שלהם, מדרשות בתי ועל כנסיות שם בתי  מצאתם אם
להם  להיזדווג יכולין אתם אין בקולם, מצפצפים ,תינוקות

ואמר אביהן הבטיחן  שכך להם, להזדווג יכולין אתם לאו ואם
יעקב " קול  "הקול  כב)להן, כז  יעקב(בראשית  של שקולו זמן כל

וכל עשו , ידי הידים אין  מדרשות ובבתי כנסיות בבתי  מצפצף
ובבתי  כנסיות  בבתי  מצפצף יעקב  של קולו שאין זמן 
על תנתן וצבא אמר שמואל  עשו, ידי  הידיים מדרשות 

בפשע יב)התמיד ח  שישראל(דניאל זמן כל תורה של  בפשעה
גוזרת  הזאת הרשעה מלכות  בארץ , תורה דברי  משליכין 

וגו ' ארצה  אמת ותשלך טעמה ומה אמת (שם)ומצלחת ואין ,
תמכור" ואל קנה "אמת  אומר  דאת כמה  תורה, דברי אלא

כג) כג  ירדפו (משלי אויב  טוב  ישראל זנח פזי בר יודה א"ר 
ג) ח לקח(הושע כי  אמר דאת כמה תורה  דברי אלא טוב ואין

תעזובו אל  תורתי  לכם נתתי ב)טוב  ד .(משלי

גדולי ומכאן מעלת לכבוד נרגשת  בקריאה יוצאים אנו
בית  אחינו וכל ישיבות . וראשי רבנים ישראל,

ה'. לישועת  ומיחלים  המצפים בכלל . ישראל,

בזמן עולם, תהפוכות וראו  התבוננו ה', מבקשי  עורו עורו
וכבר הזה. המר  בגלות  ותושיה  עצה  מחפשים ישראל  שבני
לקרב הקדוש הזהר למוד שבכוח ישראל, צדיקי  עינינו  האירו

ברחמים. הגאולה 

שוחט שכל מסיגעט , והרב מנירבאטער מהרב דין  פסק 
לשחוט יכול ואם  בשעה, עופות 1200 לשחוט מותר
מפורש כתב לנו יש עתה שיכול . כמה שישחוט יותר
יותר לשחוט  יכולים  ולא שאסור הרבנים מהתאחדות

לשעה . עופות מאות משש 

לי תארתי לא  כדאי . הכל  היה לבד זה בשביל  ורק
שיעמדו  הלוואי כך. כל  שאצליח ביותר הדמיוני בחלום 
שהשחיטה  לומר אוכל  אז יותר, ישחטו  ולא בדיבורם 

פנים. כל  על בדיעבד כשרה

ממונים היו שהשוחטים  נהוג  היה כתיקונם  בשנים 
הקצבים, עם שייכות  שום  להם היה ולא  מהקהילה,

בשלהם. והקצבים  בשלהם  השוחטים

מדוע ? ערוך ; לאין לרעה השחיטה מצב נשתנה כהיום 

ע לא  מלפנים לחשוב א ) קהילה  אף  דעת על  לה 
שחושבים מסחרים , שאר כמו  מסחר הוא ש"שחיטה"
שיאיצו  השוחטים על  ללחוץ לקמץ, או לחסוך איך
יפטרו  כאלו , לתנאים  להכנע  רוצה  שלא  ומי עבודתם 
הכרחי, הוא  רבה בתפוקה שהצורך כהיום  אך אותו .
יכולים אינם הם נרצעים, כעבדים  בשוחטים  מאיצים 
המה  מהשוחטים  חלק א ) טעמים: מכמה לזה להתנגד
בפרט נורא, הוא הפרנסה נסיון  ב) הבעליבתים;
אחר. במקצוע מתמצה ואינו בזה רק רגיל שהוא שוחט 

שותפים המה גליק  יחזקאל  ור' עזריאל שר' כידוע 
הראשון. מהרגע מחצה על מחצה וויינטשאק  עם 
שיחי' עזריאל  ר' מפי ששמע  נאמן  עד הוא  לזה המקור

במונרו . שמחה בעת  לחברו שסיפר

כן וכמו דולר אלף  רק  השקיע הוא  לכתחלה 
ושוחטן בזול עופות מחפש  היה גליק וויינשטוק .
וגליק התרחב המסחר התוצרת. מוכר היה וויינשטוק 
הם אז וויינשטוק . כן  וכמו דולר אלפיים  עוד השקיע 
סיפר כן כמו וכבשים . עגלים ולשחוט לקנות התחילו
חוץ זהו  לשבוע . בקר ראשי  470 ומוכרים  ששוחטים  אז,
כלול היה שלא בעצמו מוכר שוויינשטוק  ממה

בשותפותם.

עברו  בקר, גם  לשחוט והתחילו התרחב כשהעסק 
זה  ועופות  בקר לשחוט  הבקר. לשחוט  גליק  האחים 
שיחי' ... ר' את הכניסו  הם לכן מדי , יותר היה כבר
הוא העופות. מחלקת  על  הממונה יהיה שהוא  לעסק,
מחירים לו ומחשב העופות  לוויינשטוק מוכר היה
המה  שוחטים  כשלושה מאליו  מובן ביותר. גבוהים
והכל שברצונם מה כל  לעשות  יכלו הם  בתים הבעלי

הותר.

מ"פעם חוץ פגומים יהיו שהחלפים  קרה לא מאז
טריפת מהמפרקים . יפגם  שהחלף  קרה לא אחד".



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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תשובה! אנו עומדים בחודש אלול ושלמה המלך ע"ה היה נוהג 
לדרוש קהלת בבית המקדש, ושם קהלת )פרק ד'( כתיב, ושבתי 
אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת 
העשוקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם וכו', 
לי  לכתוב  נא  בצדק  לא  דבר אחד שאמרתי  ]ואם מצאת  עיי"ש. 
בדיוק כי כל דבר אני כותב בשם אומרו, ]שזה מביא גאולה לעולם 
- ואת האמת אנו צריכים לומד - כי חותמו של הקב"ה אמת - ואם 
אתה מתבייש כי עובר על האמת ואתה רוצה להיות לך שם טוב 
ולמדן גדול - יש לך עצה אחת תילמד דקה זוהר ביום ונגמר כל 
הוויכוח - ואם אתה לא מסכים אז תברר אם אתה לא ממשפחת 
הדרדעים שיש עליהם חרם לפני מאתה שנה מ 152 גדולי ישראל 

המשך בעלון הבא

את בתי המלון".

על איזה 'קמפיין 'מדובר?

"הגיעו לאחרונה לבתי המלון 4-3 חוזרים חדשים ממנהלה 
הדתית  המועצה  באילת.  הדתית  במועצה  החדש  כשרות 
טוענת שהיא רוצה לעשות סדר, מכיוון שעד עכשיו היתה 
אנחנו  'קומבינה'?  זה  באילת  המלון  בתי  'קומבינה'.  כאן 
טוענים שבעבר היתה הבנה, שמתוך הכרה באופיה המיוחד 
של אילת, לא ניתן לאכוף כאן את אותם הדברים שקיימים 
אז  בבני ברק,  להיות כשר כמו  רוצה  בבני ברק. אם אתה 
ולנשים.  לגברים  נפרדות  שעות  להיות  צריכות  בבריכה 
בחדר אוכל צריכה להיות הפרדה. אסור לבנות למזוג את 
מוסיקה  תהיה  ושלא  במטבח,  לעבוד  אסור  לערבים  היין, 
את  להפוך  רוצים  הם  דרגות.  יש  בכשרות  גם  ביום שבת. 
כל הארץ למאה שערים. אנחנו מדברים פה על 50 מנכ"לים 
'דן',  מנכ"ל רשת  בארץ:  ומלונות מהחשובים  של רשתות 
להגיד  אפשר  איך  'אטלס'.  'רימונים',  'פתאל',  'ישרוטל', 

עליהם שהם עשו ' קומבינות'". 

וכל מרן  שטרנבוך משה רבי  הגה"צ עם שליט"א ווייס טוביה יצחק רבי הגאב"ד
רבנים  30 ועוד שליט"א, ואזנר והגר"ש הרדית , העדה של הביד"ץ
וקונים  שמוכרים והקונים והמוכרים הסופרים נגד קורא 'ס  בקול יצאו בארצה"ב
שאינו  קלף על שכותבים באיסורים  ידיעה בחוסר ונכשלים  השגחה בלי  סת "ם
לקנות  שמו  ולחושבי ה' ליראי  בקריאה ויצאו  סת"ם במצות  יצאו  לא ועי"ז  כשר 
סופרים  לי סיפרו  ולדאבונינו מעולה, בהשגחה ורק אך סת "ם דברי ושאר  קלף
שהערביים  זה לבד ולא לסת "ם, קלף מהם  לקנות אליהם  פונים  שערביים איך
להם  די לא וזה כבר, אותם  שתפסו  כמו  ועזה, מיריחו שלימים משאיות  מביאים
סוחרים  הרבה ותפסו  מאוד, זול במחיר ומוכרים לסופר מסופר הולכים הם אלא
ואזנר  להגר "ש  הביאו הדוקמנטים  וכל מהערביים, ישר  שקונים הקדושה בארצינו
די  אין לדאבונינו אבל ע "ז, קורא 'ס  בקול שנה 17 לפני  יצא שכבר  שליט "א,
כותב  שליט"א ירושלים  הגאב "ד מרן הזה. הגדול המכשול  על שיעוררו  אנשים

לבטלה . ברכות  ובירך מימיו , תפילין  מצות  קיים לא כשר אינו הקלף  שאם  שם 

יהודי היום תפסו  בלוד שבמכס לו  סיפר שלו שהרב לי וסיפר סופר אלי  בא
זה? מה  אותו  ושאלו  מזוזות, לכתוב מוכן  קלף חתיכות 11.000 שהביא
הרב  את וקראו  לו. האמינו  לא  המכס ואנשי  למזוזות , שבקדושה דברים זה וענה
מזוזות . עליו לכתוב קלף זה נכון, שזה ואמר  זה, את  לו  והראו התעופה שדה של

רח "ל . הרבה שנים כבר הולך כאלו  ודברים

וכסילמרן  זקן המלך כותב  ר"ה סימן  או "ח  סופר חתם שו"ת הרע)בעל היצר (הוא
תפלות  למחנה מחוץ המוליכין החזנים  א': רגל רגלים: ג' של כסא על יושב 
ג': רגל ישראל. לבני וטריפות  נבילות המאכילים שוחטים ב ': רגל ישראל. כלל

לכלום  צריך לא ותו פסולים, ומזוזות  תפילין הכותבין סופרים

הגונים :סופרי שאינם פ"ג )החת"ס סת "ם סימן הרבנים (ח "י לאחד  מכתב כותב
מכשילים  כן ידי ועל בנושא בקיאים אינם בזמנם שהסופרים  דורו בני 
כשרים  תפילין  מעולם הניחו לא  אשר חרדים  יהודים מאות  וישנם  הרבים. את
משנת  בעל בשם זה כגון כותב  סופר הקסת בעל גם מכך. מתעלמים והרבנים

חכמים . חכמים


