
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(
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1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ה' יעזר כּ ן הקּ דוֹ שׁ , והזּ וֹ הר הרשׁ בּ "י בּ זכוּ ת לנוּ  שׁ היוּ  הגּ דוֹ לים הנּ סּ ים ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַעל
הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר דּ ברי יתקיּ מוּ  הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר לוֹ מדי וּ בזכוּ תכם "בּ ספראהלאה, ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מגּ לוּ תא " יפקוּ ן  ה קּ דוֹ שׁ "דּ א  ה"זּ וֹ הר  את כּ לּ נוּ  נ סּ ים שׁ אם ונדע נבין וכעת , ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עמּ וּ דים  3 בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר  בּ וֹ  ונהגה ונלמד בּ חדשׁ וֹ  חדשׁ  מידי פּ עמים ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה' "ויּ אמר ה': דּ בר את  המקיּ מים  סיּ וּ ם, לכל  אישׁ  שׁ בעים בּ השׁ תּ תּ פוּ ת  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְליוֹ ם 

משׁ ה העם אל  זקני הם כּ י  ידעּת  אׁש ר ישׂ ראל מזּ קני איׁש  ׁש בעים לּ י אספה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
עמּ וׁש טריו  ודבּ רתּ י וירדתּ י , ּעמ שׁ ם והתיצּ בוּ  מוֹ עד  אהל אל אתם ולקח תּ  , ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

עליהם  ושׂ מתּ י עלי אשׁ ר  הר וּ ח מן ואצל תּ י ולאשׁ ם העם בּ מא  א ּת ונ שׂ אוּ  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
" ּלבד א ּת ה טז-יז )ת א יא  פּ רק  את,(בּ מּ דבּ ר לשׂ את  יכוֹ ל לא רבּ נ וּ  מ ׁש ה כּ י ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש יּ היה  ורוֹ צה לבדּ וֹ , הכינה הּק דוֹ ׁש ה מ א  ה כינה את לגא וֹ ל  כּ נגדּ וֹ  עזר ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הקּ דוֹ שׁ  בּ זוֹ הר  שׁ כּ תוּ ב כּ מוֹ  הקּ דוֹ שׁ , הזּ וֹ הר  את  כ"ח )בּ למדנ וּ  דּ ף  וּ בכ(בּ ראׁש ית . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זוֹ הר: סיּ וּ מי רבבוֹ ת לאלפי ה ירה נזכּ ה את  ישׂ ראל  וּ בני  מׁש ה  יׁש יר  "אז ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌
לה ' עזּ י ה זּ את ביּ ם. רמה ורכב וֹ  סוּ ס גּ אה גאה  כּ י לה' אשׁ ירה לאמר  ויּ אמרוּ  ַ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אישׁ  ה' וארממנהוּ . אבי אלהי ואנוהוּ  אלי זה לישׁ וּ עה לי ויהי יהּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזמרת
שׁ מ וֹ " ה' א -ג)מלחמה  טו פּ רק הרשׁ בּ "י(ׁש מוֹ ת להבטחת נזכּ ה ממּ שׁ  וּ בקרוֹ ב , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ יהּ  יפקוּ ן הזּ הר ספר האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"וּ בגין
בּ רחמי". גלוּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן

ונפלא וֹ ת נּס ים

אפילוּ  משׁ יח שׁ ל שׁ בּ דּ וֹ ר מבטיח "הרשׁ בּ "י כּ תב: פּ רץ נסּ ים רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהמּ קבּ ל
שׁ הוֹ ציא תּ וֹ רה זוֹ הר הסּ פר וראיתי התּ וֹ רה". סוֹ דוֹ ת ידעוּ  רבּ ן בּ ית שׁ ל ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִתּ ינוֹ קוֹ ת
ללמד וקשׁ ה ישׁ ן דּ פוּ ס זה והנּ ה זי"ע ראזנבּ ערג יוּ דל רבּ י הגה"צ ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהמקבּ ל
הזּ ה הסּ פר את לאוֹ ר להוֹ ציא הזּ כוּ ת לוֹ  שׁ יּ היה זה הוּ א מי וחשׁ בתּ י ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמתּ וֹ כוֹ ,
כּ תפים צריכה הדּ פוּ ס מלאכת כּ י גּ דוֹ ל, בּ חשׁ ק ללמדוֹ  שׁ יּ וּ כלוּ  כּ די ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָלאוֹ ר,
הסּ פר כּ ל את מחדשׁ  להדפּ יס מאד קשׁ ה וגם החוֹ בוֹ ת, על לסבּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְרחבוֹ ת
מחדשׁ  בּ הדפּ סתוֹ  עוֹ סקים שׁ הנכם לאחרוֹ נה שׁ מעתּ י טוֹ בה וּ שׁ מוּ עה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ להגּ יהוֹ ,
לאוֹ ר יצא כּ בר שׁ מים וּ בחסדי בּ ישׂ ראל, וּ להפיצוֹ  וּ לחלּ קוֹ  מחכּ ימוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ אוֹ תיּ וֹ ת
וּ מאד זה, על כּ בוֹ די ויגל לבּ י שׂ מח מאד בּ ראשׁ ית, ספר כּ ל על תּ וֹ רה ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַזוֹ הר
עמלכם את ראיתי הקּ דוֹ שׁ  מזּ הר קטעים וּ להבין ללמד אחד כּ ל שׁ יּ וּ כל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָנחוּ ץ
וּ בעשׂ יּ ת קטעים, וּ בחלוּ קת מחדשׁ , הסּ פר בּ הוֹ צאת הקּ שׁ ה והעבוֹ דה ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהרב
החיּ ים, מעץ ולטעם מבקּ שׁ וֹ , את למצוֹ א ואחד אחד כּ ל שׁ יּ וּ כל כּ די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָכּ וֹ תרוֹ ת
רבּ ן בּ ית שׁ ל תּ ינוֹ קוֹ ת אפילוּ  משׁ יח שׁ ל שׁ בּ דּ וֹ ר הרשׁ בּ "י נבוּ את תּ תקיּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶשׁ בּ זה
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דם מבליע  אם נפשה שתצא  קודם בהמה  של מפרקת
בתיקו, וסלקא באומצא, מיני' למיכל  ושרי  באיברים
הלא מותר, מליחה ע "י  אם הראשונים שדנו ואף
לקדירה מותר מליחה שע"י  ס"ג ס"ז  סי ' בשו"ע נפסק
לצלי  גם ולרמ"א מליחה, בלי לצלי מותר  ולמחבר

מליחה. לאחר מותר 

אנשיםאיך  כיום מצויים ולא כמעט יהי ', שלא
שכל  הנהגנו אנו ועוד, זאת  באומצא. בשר  שאוכלים
שנמכר, לפני והודח נמלח  באיטליזים הנמכר הבשר

מליחה. ללא שייאכל בשר של חשש שאין כך

כ"גולמעלה סי ' הרמ"א בדברי הפוסקים דנו מזו
לאחר הבהמה מיתת את לקרב רוצה שאם ס"ה
מדבריו  נסתר שלכאורה ואף ראשו. על  יכנו  השחיטה
הראש  הכאת בין  חילק הש"ך  הנה ס"ג, ס "ז בסי '
ס"ז  בשפ"ד והפס"ג הלב דקירת  או המפרקת לשבירת

הראש  על להכות נוהגים והעולם כתב כן סק"ט  ואם  .
מבליעות ואינן שייתכן היריות על לדאוג אין לכאורה
יאכל  שמישהו רחוק  חשש  הלא מבליעות ואפי ' דם,

מליחה. ללא הבשר  את

הדםמישהו קילוח לאחר  שיירו לסדר אולי  לנו  יעץ
לחסדי  נתונים אנו  אם ליישם בעי ' זו גם אבל  הראשון,

שהוא. כפי המצב את השארנו וע"כ הנכרים,

מעכת"ר. דעת  חוות את לשמוע  נשמח

כוח"טוהריני  מתוקה טובה שנה בברכת חותם
דפה, בד "צ חברי בשם

הראוי  הכבוד  בכל
קוראטג קוראטג קוראטג קוראטג  משהמשהמשהמשה הדיהרב הרב הרב הרב  בית ראש 

מו  מכתב

הקטן "ביתמנשה דישיבת ור"מ אונגוואר  אבדק"ק
נ "י  ברוקלין, שערים"

בנדו קנ"א ימ יו"ד ח"ט, הלכות משנה ותשובות שאלות
38 בגובה  האר על חשמל ע"י הבהמה שמפילי השחיטה

 אינטשע

המשך בעלון הבא
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גליונות
"קול קורא" זווג הגון

ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות לזווג 
הגון )60 גליונות(

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון‚"סיוון ˙˘ס 57["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"וב זˆלל‰ט ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ‚"˙מוז ˙˘ס 58["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˜ונים˙י
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 ˘ר‡לי בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון‚"‡ב ˙˘ס 59["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ‚"‡לול ˙˘ס 60["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ עניןב
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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
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המשך בעלון הבא

והחפץ חיים זצ"ל במכתבו על דבר מאכל כשר לחיילים, האריך 
ויקרא,  במד"ר  דאיתא  מה  הביא  דבריו  ובסוף  הערבות,  בענין 
בספינה,  וקדח  מקדח  ונטל  בספינה  מהלך  שהי'  לאחד  משל 
אמרו אנשי הספינה מה אתה עושה, אמר להם הלא תחתי אני 
כאן  אף  הים,  מי  את  עלינו  מציף  אתה  והלא  לו,  אמרו  קודח, 

בענינינו, ישראל אחד חוטא וכולם נענשים.

יתבעו  לבוא  שלעתיד  ויתכן  וז"ל,  חיים,  החפץ  שם  כתב  עוד 
כל  בכשרות  נזהרתי  הלא  ויענה  חזיר,  ובשר  ֵחלב  על  לאחד 
לו הלא פלוני אכל  ויענו  ולא אכלתי משום חשש סירכא,  ימי 
התורה.  קבלת  בעת  בעדו  שערבת  ג"כ,  עליך  היא  והתביעה 
לעשות  לו  מותר  לאכול  מה  לו  שאין  עני  באבל,  אחז"ל  והלא 
חכמים,  אמרו  אבל  לאבילתו,  ימים  ג'  לאחר  בצנעא  מלאכה 
תבוא מאירה לשכניו שהצריכוהו לכך )והיינו שהי' להם לסייעו שלא 
יבוא לידי כך(. והתם הוא רק איסור דרבנן, והכא הוא חיוב מלקות 

על כל כזית וכזית, ואיסור דאורייתא הוא אפילו על משהו.

עוד כותב שם: אנו אומרים באבינו מלכנו מחה והעבר פשעינו 
וחטאתינו מנגד עיניך, ואח"כ אנו אומרים אבינו מלכנו מחוק 
ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו, ואי' שטרי חוב חדשים, אלא 
הוא שטר חוב של ערבות, עיי"ש עוד באריכות. וכן כתב הצה"ק 

רבי הלל מקאלאמייע זי"ע בספרו משכיל אל דל.

ובפרשת קריאת שמע )ואתחנן ו, ה( כתיב ואהבת את ה' אלקיך וגו', 
ופי' חז"ל )יומא פו, א( שיהא שם שמים מתאהב על ידך )לחבירך, 
רש"י(. והוא כמו אוהבו הנאמן של המלך, שמשתוקק לַאהב את 

המלך על כל בני המדינה, שיהיו הכל נאמנים בעבודתם למלך 
באהבה ובלב שלם.

בפירוש  ג"כ  שם  שמובא  ורמב"ם,  תשב"ץ  חרדים,  בספר  ועי' 
הכתוב ואהבת את ה' אלקיך, שידרוש לאחרים דברי כבושין עד 
יתברך.  אהבתו  בלבם  ויכניס  בריותיו  על  יתברך  אותו  שיַאהב 
כחו  בכל  משתדל  שהוא  המלך,  את  האוהב  נאמן  איש  וכמו 

להכניע את האומות האחרות להכניסם תחת ממשלת מלכו.

וכן מי  ובספר הקדוש חובת הלבבות שער אהבת ה' פ"ו כתב, 
שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, תהי' זכותו מעוטה. ומי שמתקן 
שמתקן  מי  כל  זכיות  כפי  זכותו  תכפל  רבות,  ונפשות  נפשו 
לאלוקים, כמו שאמרו חז"ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא 
על ידו, ואמרו משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו 
שנאמר )דברים ל"ג( צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, ואומר 
)משלי כ"ד( ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב וכו', עיי"ש.

והחפץ חיים מסיים: ולכן, אם לא נשים לב לקרב את אחינו בני 
ישראל בהנחת תפילין, שמירת שבת טהרת המשפחה וכיו"ב, 
הרי בודאי אשר מטעם ערבות הנה בבוא עת הפקודה יגיע לנו 
על זה עונש גדול ח"ו, כאילו אנו בעצמו לא הנחנו תפילין וחללנו 
אשר  להיות  יכול  השלם  האדם  אף  זה,  ולפי  ח"ו.  השבת  את 
לעתיד לבוא ידונו אותו על זה שלא הניח תפילין וכו', וכאשר 
מהפשעים  אני  וחף  הללו  האיסורים  לי  מנין  בתמיה,  ישאל 
האלה, ישיבו לו: האם לא ידעת כי כל ישראל חברים וערבים זה 

וודאית דרסה משום ואסורה הסכין על לעוררהצוואר (ויש 

לו ) מסייע  ועכו "ם  ישראל כשוחטין דהוי  אותןעוד  על לגזור וראוי ,
וכל הזאת, התועבה עוד יעשו ולא יזידון שלא השוחטים
הדין. את ליתן עתיד מוחה ואינו למחות בידו שיש מי
שהיא שאומרים זה באופן השוחטים לדברי תאמינו אל
וחוטאים ואדם אלקים בעיני היא רעה יפה, שחיטה

רח"ל. יעו"ש וכו' וכו' כן האומרים בנפשותם

גדולות: מכשולות כמה אפרט עוד

שאומרים בתירוץ ששוחטים גלאטע שוחטים ראיתי
כך. שוחטים אין ולגלאט – גלאט ּו",לא לה"אי שאוכלים
לענין גלאט ללא גלאט בין הנפק"מ מה עצומה, והקושי'

דרסא?

ראטענבערג משולם הג"ר אחד, רב לי סיפר כבר
שיצחק איך שראו בדבר עדות הרבה שהיו שליט"א,

פריע ואמרמנשה זה, מה ושאלוהו סירכות, קורע ד
אלא "גלאט" של הקונים עבור נשחטו לא אלו שבהמות

אמריקה אידן ")ליהודי .("אמעריקאנער 

כהיתר, לו נעשית ושנה עבר של סמך ע"ז לו יש ואולי
היו ובודקים שוחטים עוד היו ואם המהירות. מכח והכל
כל הם שיעשו "איו" של לשוחטים ליתן יכולים

שברצונם.

דשם הרבנים שפירסמו ישראל, בארץ זה וכעין
פסולים, סת"ם ומוכרים כותבים כו' שהסופרים
אלו פסולים סת"ם ששולחים אמרו הדבר וכשנתברר
הכל שאצלם אמעריקאנער", לה"ּפראסטע לחו"ל,

החרדיות )"כשר"... לשכונות  גם  הזה  הבשר  את  שהובילו .(וידוע 

יז  מכתב

נגד  שליט"א  מקאסא האדמו"ר שכתב מכתב
וויינשטאק  שחיטת

גלאט, הנקרא בעירנו המהודרת השחיטה אודות על
כלל כהוגן אינה הזאת השחיטה הצעירה לדעתי הנה
להבין צריכין הנה כי גלאט, ולא עומדת כשרה ובספק
גדולה שחיטה יארק נוא בעירנו כאן היתה עת שבכל
ארוכות ופיאות זקן מגודלי שוחטים וכמה כמה וגם
כמה הי' פעם בכל אבל יארק. נוא שער באי לכל כידוע
השחיטה מעשה אחר מרננים שהיו מהשרידים וכמה

כהוגן.שאינה



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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כג
הנני לאשר בזה קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" 

עבור הספריה התורנית כאן.

בתודה
הרב וישי גינצבורג
רב מקומי

היו כי ראשיט העיר ליהודי שנודע  "בשעה הרוח: לו השיב מהר"ר.
כל את הוציאו האסון, קרה שבו  למקום יצאו שטבעה, בספינה יהודים
בית את המלוים  עזבו שבו ברגע הנה אותם. וקברו בה  שטבעו היהודים 
מכה קברי על הכה  הוא בידו, אש  ושבט  אחד מלאך בא  הקברות,
קום 'רשע! בקולו עלי הרעים הוא ואז הקבר  שנבקע עד וחזקה  גדולה
לפתחו עד אחת בבת אותי וזרק הקלע בכף  שמני לקחני, הוא  בדין'.
הנשמות אלפי  לקראתי יצאו שם שנפלתי ברגע שבמדבר . הגיהנם של
רשע מכאן צא דמים! איש צא ! צא!!! אותי , וקללו  עלי צעקו שבגיהנם,
בכעס. וגרשוני עלי צעקו לכאן! אפילו להכנס רשאי אינך ישראל! עוכר
אך לגבעה ומגבעה לגבעה ומהר להר מהר  רצתי  בבהלה  משם ברחתי
לי  הניחו  ולא בי שדבקו  חבלה מלאכי משלושה להמלט הצלחתי לא
מכים עמי, הולכים  עוד היום שעד החבלה מלאכי שלושה  הם אלו
פגשתי  בהם, די לא כאילו עווני. את לפני ומכריזים באכזריות אותי
דברי  את בשמעם אשר רעות ורוחות אחרים חבלה מלאכי בדרכי 
לצד זה  בחזקה, ולמשכני להכותיני  החלו  הראשונים המלאכים שלושת 
ונד נע  הייתי כך נשמתי. חוליות כל  שהתפקקו עד שני, לצד וזה זה
שמה. והורמוז להודו הקרובה  גדולה לעיר שהגעתי עד רב זמן  במשך 
שהם כשראיתי אך מצרותי להנצל כדי  יהודי של בגופו להכנס רציתי
מחמת מהם , באחד אפילו להכנס יכולתי לא מאוד לה' וחטאים רשעים
על טומאה להוסיף  רציתי  לא ואני בקרבם השוכנים הטומאה  רוחות
שבע במשך למקום ממקום נדדתי ושוב  משם הלכתי ובכן טומאתי .
יהודה למדבר שהגעתי עד ועינויים ממכות  מנוחה  של רגע בלא שנים 
בתוכה שגם אלא מעוברת. אילה של גופה לתוך נכנסתי צער ומרוב 
זה שווים אינם הבהמה  ונפש האדם שנפש מכיון גדול צער  לי  היה 

הסיבה,לצערנו את בגלוי ולומר  להודות חייבים אנו
והיא אחת ורק אחת  היא המעכבת  הסיבה
יום יום לשלוח עולמות, להפוך ניתן היה בכסף  הכסף,
לחמם וזקנים לצעירים השפות בכל העולם לכל חומר
אלו  את  להציל ואמונה, לתורה  היהודים הלבבות  את 
להתדרדר, ימשיכו  לא שחלילה ולשמור  שהתדרדרו
לא שעדיין אלה על פקיחא בעין ולהשגיח  ולפעול 

ו  חס נמוך,התדרדרו בהיקף זאת עשינו בעבר שלום.
להאמין  ניתן לא ונצורות, גדולות לפעול  הצלחנו וב"ה 
היום וחיים  קצר , זמן תוך  נהפכו  רבות  שמשפחות איך
לפעול יכולנו  המובן, במלוא  התורה שמירת  של חיים
הסיבה זו כיס  חסרון מנלן, כסף  אבל... יותר הרבה
אלפי  בעבודתנו, להמשיך  לנו מאפשרת  שאינה
ויוציאו  הדרך  את להם שיאירו  ממתינות משפחות 
שלהם היהודית הנקודה הגשמי, הסוהר מבית אותם 
בעבר  לשורשם נמשכים והם פועמת , עדיין
תענוגי  רק ואמונה, תורה  לשמור לפחות  כשהשתדלו 

דעתם. על אותם העבירה הזה העולם
ככלאחינו מהר  מהר אותנו והצילו בואו לנו קוראים 

בני  ילדים  מיליוני בחטאינו נספה פן האפשר ,
לגמרי  תלושים  התוהו בעולם חיים ויעקב יצחק אברהם 
ומהי  יודעים אינם שמע קריאת אפילו ודתם, מעמם
ומאות עשרות לעולמים. הדבר  ההיה ישראל . שמע 
הזה כדבר היתכן הזמן, כל לשמד מובלים עוללים אלפי
אחד  יהודי ושלום חס  כאשר לשעבר לעינינו. שיקרה
תאניה קול  נשמעה וידיעתו מרצונו יהודית דת  על  עבר
היה ושבר  ושוד ישראל, בני בבתי  בוכים  מר קול ואניה
פה פוצה אין כיום לה, שפרשה אחת  יהודית  נשמה על
באין  אלפים למאות  עמנו שדידת  לאור קולו מרים ואין
מכל למו, עוללים ומה עושים מה אפילו יודעים
בני  ואנו  ברשתם לצודם לנפשם אורבים הצדדים
נעמוד  הזולת  על ומחייבים זה על שערבנו ישראל 
כסף  שאין מפני לקבלה אפשר  שאי מסיבה ונשתוק
פלאים כה ירדנו כבר האם יתכן, איך  ההוצאות, לממן

ואבוי. אוי
שייך.הבה שהדבר עוד כל אותם ונציל  ובואו

גראס יודא שלום הק '

ד"האלמין " שאול" "מגן דקהל רב

ישעיה" "בית וכולל בישיבה ור "מ 

נוא -יארק ברוקלין ובדיקות" בשחיטות להוראה "מכון




