
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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1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

עוֹ לם שׁ ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. רשׁ עים ולאוהלּ לוּ  למחוֹ ת  בּ ידם היה ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
להארי.מחוּ  מקוֹ ם  כּ אן  ואין , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מליוֹ ן הה כּ ל על אשׁ מים ישׁ יבוֹ ת והראשׁ י הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ לפי
הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר ללמד לצּ בּ וּ ר לוֹ מר בּ ידם שׁ היה השׁ ם!!! קדּ וּ שׁ  על שׁ נּ הרגוּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְיהוּ דים

הקּ דוֹ שׁ : הזּ וֹ הר אמר ועליהם לאמתּ וֹ , האמת וזה אמרוּ , ולא ווי ונתעצּ לוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
דּ אוֹ ריתא בּ רזי מסּת כּ לין דּ לא עינין וּ סתימין ל בּ א  אטימין דּ א נּ וּ ן  (זהר.לעלמא  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌

כ"ח .) דּ ף  א' בּ חכמהחלק לאשׁ תּ דלא בעאן ולא יבשׁ ה, לאוֹ ריתא דּ עבדין אינוּ ן , ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יבישׁ ה, בּ ' ואשׁ תּ ארת מינּ הּ , י' דּ איהי דחכמה נביעוֹ  דּ אסתּ לּ ק דגרמין ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ קבּ לה,

בּ עלמא ואב דּ ן והרג וּ בזּ ה וחר בּ א עניוּ תא דגרמין  ל וּ ן  דּ ף.וי  ל' תּ קּ וּ ן  זהר (תּ קּ וּ ני ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌

וּ מאוֹ רייתאע "ג:) פּ ה דּ בעל מאוֹ ריתא וחכמתא קבּ לה דּ אסתּ לּ ק דּ גרים מאן ,ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ ריתא פּ שׁ ט אלּ א אית דּ לא ואמרין בּ הוֹ ן, ישׁ תּ דלוּ ן דּ לא וגרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בכתב,

גּ ן, וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  יסלּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי טבוּ בתלמוּ דא, ליּה  ווי  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
דּ בעל ואוֹ ריתא דּ בכתב אוֹ רייתא ההיא יוֹ ליף ולא  בּ עלמא את בּ רי דּ לא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵליּה 
בּ עלמא עני וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר כּ אלּ וּ  ליּה  דּ אתחב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹּפ ה,

גל וּ תא .  פ "ב.)וא וֹ ר דּ ף מ"ג תּ קּ וּ ן זהר .(תּ קּ וּ ני ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌

נצּ לוּ  י שׂ ראל  ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי  מהּס ּפ וּ ר , לקח  ונלמד  בּ וֹ אוֹ 
בּ זמנּ נוּ  להנּ צל יכוֹ לים   אי נלמד וּ מזּ ה  ׁש מוֹ , יּמ ח  מהיטלער 

אטוֹ ם !!! מּפ צצת
המּ קבּ ל הגה"צ שׁ ל מצּ אצאיו אחד א ׁש לגצדּ יק לי בּ  יהוּ דה  מחבּ ר רבּ י בּ על ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ראה  שׁ כּ א שׁ ר זיע"א, מ זּ קנוֹ  שׁ מע לי, ספּ ר  הקּ ד וֹ שׁ  ה זּ וֹ הר  על  הסּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵספר
לארצנ וּ  שׁ תּ גּ יע מאד וּ פחדוּ  העוֹ לם, על  פּ רצה שׁ מ וֹ  ימּ ח היטלער  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶשׁ מּ לחמת 
ונ שׂ ים  טף זקן  ועד מ נּ ער היה וּ דים כּ ל  את וּ לא בּ ד להרוֹ ג  להשׁ מיד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ דוֹ שׁ ה
דּ א  בּ ספרא ה קּ דוֹ שׁ , בּ זּ הר כּ וֹ תב  יוֹ חאי בּ ן  שׁ מעוֹ ן  ור בּ י היוֹ ת אמר, כּ ן על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַח"ו .
יוּ כל  יהוּ די שׁ כּ ל  כּ די הקּ ד שׁ  בּ ל שׁ וֹ ן הזּ וֹ הר לתר גּ ם התחיל מ גּ ל וּ תא, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִיפקוּ ן

ה סּ פר  לא וֹ ר שׁ יּ צא שׁ בּ יוֹ ם ואמר  הקּ ד וֹ שׁ , הזּ וֹ הר  את  וללמד על להבין הרא שׁ וֹ ן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
 הכּ ר לאוֹ ר  שׁ יּ צא  בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ דוֹ לה, מפּ לה לר שׁ ע יהיה הקּ דוֹ שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 
שׁ ל  ה מּ לחמה  ונגמרה מ פּ לה להרשׁ ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מ סּ פר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהרא שׁ וֹ ן

הקּ ד וֹ שׁ ה . לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח  ולא  שׁ מ וֹ . ימּ ח  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער 
בּ ליוֹ ן וחצי אחד כּ מעט ישׁ  כּ י שׁ מיּ א, לרחמי בּ יוֹ תר זקוּ קים אנוּ  כּ ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ כמוֹ 
בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח"ו, יהוּ דים מליוֹ ן 15 את לחסּ ל רוֹ צים שׁ כּ לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲערבים
70 בּ חבוּ רת הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר את ילמדוּ  שׁ אם בּ טוּ חים, אנוּ  לכן זאבים ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִשׁ בעים
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים
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שהבהמהב ) במה נפולה לחשש לחוש יש אם
היא הפעמים וברוב לארץ, עד למטה מהלול  נופלת
ח' ס"ק נ"ח סי' יו"ד לדרכת"ש  וציין גבה. על נופלת

במדרון. בנופלת
הנ"ל .ג) באופן תלוי ' בשחיטה איסור חשש יש אם

חמורוהגם לדבר כראוי  להתפנות יכול אני  שאין
לתשובתי  שמחכים כת"ר  שכתב כיון אבל כזה,
נפשות להציל  נוגע והדבר האפשרי במהירות
לכן  ח"ו, טריפות ספק  או טריפות מאכילת מישראל
בלי  השמים מן יורונו אשר כפי  בקיצור  בזה אשיב
זו  למשנה אחזור  לכשאפנה אי"ה  ואולי  פלפולים,

זה. בדבר ולסלסל  לפלפל
החשמל ואבא דין על והנלפענ"ד  ראשון. ראשון על 

על  החשמל מחמת נופלת והיא זו בבהמה שנוגעים
יניחו  אם  הבהמה, משפט יהי' מה לי כתב לא הארץ.
מעצמה לקום התוסיף שנפלה, לאחר  בלול  אותה
שאולי  מעכ"ת כעמ"ש  נראה  הענין הי' אז לה. ותלך 
מזעזוע  ולהשתמט תחתי' רובצת פחד  מחמת רק
באנו  כבר אז מאלי ' עומדת אינה אם אבל  החשמל,
או  המוח בה שרף החשמל שמא גדולות, לספיקות 
שהחשמל  פשוט הוא שהרי הפנימיים. אברים שאר
נלקו  או מתו אנשים וכמה חיים בבעלי  לשרוף דרכו
כח שסובל  החשמל  יחסי  באופן וידוע מחשמל,
הוא וגם הבהמה. שסובלת ממה  יותר הוא האדם
ומיד  בחשמל  כמימרא לרגע נוגע  רק דבאם פשוט 
אם אבל קצת, שיזדעזע רק יזיק שלא אפשר אז  נוטל,
עכ "פ  או וימיתהו, ישרפהו בחשמל קצת יחזיק
זמן  כ"כ החשמל שהחזיק כל  ולכן מום . בעל יעשהו
הכרה בלי  לארץ נפלה שהבהמה עד  הבהמה אצל
שמא לחוש לנו יש ודאי כה"ג הזעזוע, עוצם מחמת 
והגם המח. נשרף או הפנימיים מאברי ' אחד נתקלקלו
אפשר אבל אבר, שום  עדיין הזיק שלא שאפשר 
אחד  ולינקב  להזיק סופו  עכ"פ או הזיק שכבר 
ולמות. לישרף סופה כ"כ נשרפה שכבר כיון מאברי',
שכתבו  הנץ  דרוסת ד"ה ע"א מ"ב  חולין תוס' ועיין
דדרוסה דטעמא לדרוסה , לינקב סופו בין לחלק 

המשך בעלון הבא
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גליונות
"קול קורא" מי לה' אלי

על מלחמה לה' בעמלק )26  גליונות(

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #15 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #16 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – ˜עמל נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #17 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ‚‡ול‰ל‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #18 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ן‡מ בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #19 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #20 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #21 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על מי ל "˜ול ˜ור‡" #22 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני

 -‡לי '‰  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜  'על מלחמ‰ ל‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #23 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'חמ‰ ל‰על מל -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #24 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #25 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[

 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 
 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰

 בעמל˜ 'על מלחמ‰ ל‰ -‡לי 'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡" #26 ‡לי] ‚ליון  'מי ל‰ "˜ול ˜ור‡"[
 רב ‰ערב רבני ‰ם – עמל˜ נ‚„ ˘נלחם י„י על 

 בעמל˜  ‡מן בימינו במ‰ר‰ ˘לימ‰ ל‰‚‡ול‰ נזכ‰
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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
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מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

ומה שנחוץ הם רק בנינים היכן להשכין את הילדים וליתן להם 
מזון ולבוש, כי הם ילדים חרדים אמיתיים, עם פיאות וכו' )עכט 
מסאטמאר  והאדמו"ר  וכו'(.  פיאות  מיט  קינדער  אידישע  היימישע 

מה  להם  וסיפר  שלו,  מהמנהלים  כמה  עם  אסיפה  אז  עשה 
אז  )שהיו  גדולים  בנינים  ג'  לקנות  והחליטו  לו,  סיפר  ז"ל  שאבי 
ושבעים  מאה  לסך   - תשט"ו  בשנת   - אז  שעלו  הבני'(,  באמצע 

לארצות  כשיחזור  שתיכף  זצ"ל,  האדמו"ר  והבטיח  דולר,  אלף 
הברית, ישלח הכסף, וכך יוכלו להציל כמה אלפים ילדים. אבל 
כשהאדמו"ר מסאטמאר חזר לארה"ב, החליטה ההנהלה כי אין 
להם די כסף לנהל את המוסדות שלהם בארה"ב, ואיך יכולים 

הם לשלוח כסף כדי להקים מוסדות חדשים בארה"ק.

עבודת אבי זצ"ל היתה, שהלך בעצמו לכל מקום שהגיעו לשם 
שם  ודרש  חיפה(,  )ליד  ואונגארין  מרומניא  העולים  היהודים 
לשלוח  היכן  לההורים  והציע  אותם  וקירב  מלהיבות  דרשות 
והשיג  וחיזק אותם במצות שמירת שבת,  את הילדים שלהם, 
עבורם כיסוי ראש, ציצית, תפילין, מזוזות ואירגן עבורם טהרת 

המשפחה וכו'.

זכורני היטב איך שאבי זצ"ל שלח אותי בין הזמנים, כשהייתי בן 
י"ג שנים, לילך מבית לבית ולעורר את היהודים לקיום המצוות 
ולראות מה הם עושים, והעולים האלו בכו ממש לפני, שגנבו 
להם  ואין  חילוניים  לקיבוצים  אותם  ומסרו  ילדיהם  את  מהם 

תלמוד-תורה, בית המדרש ומקוה וכו'.

וכמו כן הוא המצב כאן, בארגאנטינא, שאין איש שם על לב על 
זה שמאתיים אלף יהודים הולכים לטמיון ולמיסיון ר"ל, וד"ל.

הברית  בארצות  אלי  באו  שנה  עשרים  לפני  לדוגמא,  ואספר 
כמה מיהודי רוסיא, וטענו, שאין להם היכן לשלוח את הילדים 
עבור  לחודש   400$ מהם  מבקשים  שלנו  הישיבות  כי  שלהם, 
להתחנך  שלהם  הילדים  את  שימסרו  להם,  ואמרתי  ילד.  כל 
גדולים,  עשירים  כמה  עם  אז  ודברתי  ליובאוויטש.  במוסדות 
ילדי  עבור  ומוסדות  ישיבות  בונים  לא  למה  אותם,  ושאלתי 
יוצאים לא-עלינו לתרבות רעה  ורבבות מהם  רוסיא שאלפים 
לי  והבטיחו  כו'.  וחשבון  דין  זה  על  ליתן  נצטרך  ואנחנו  ח"ו, 
לעשות דבר, אבל לעת עתה לא ראיתי שיעשו כמו שצריך על 

פי תורה, וסו"ס שנצטרך ליתן על זה.

ומניחים  והבדלה  קידוש  עושים  שאנחנו  כמו   - ז  שאלה   -
)יונגע פָארפָאלק(  כן אנחנו רוצים שזוגות הצעירים  תפילין, כמו 

ישלחו את הבנים לתלמוד תורה!

 -תשובה ז- כתוב בתורה בפרשת מקץ )מב, ו( ויוסף הוא השליט 
ברית  יהודי שומר  כל  לכל עם הארץ,  על הארץ הוא המשביר 
יהי'  שלו  הכסף  עם  לראות  שצריך  יוסף  בבחינת  הוא  קודש 
תחת  ישראל  ילדי  ויכניסו  בתשובה  שיחזרו  הארץ  על  שולט 

כנפי השכינה.

וואשינגטאן של השחיטה על בפרהסיא התלוננו גם ד.
הראשי המסחר כשבעל ואעפ"כ כהוגן, שאיננה הייטס
על מרורות דברו ורבניו שהוא אעפ"י בשר לו כשנצרך
הייטס וואשינגטאן של מהבשר לקחו ההיא השחיטה
ואת הכרטיסים את החליפו הקודמת, ומהשחיטה
עילאית בקדושה הבשר וקדשו שמם על הּפלאמבעס

רח"ל. וישבעו ענוים יאכלו שמזה
שלקחו ברורות וראיות בירורים כמה ישנם גם ה.
עליהם ושמו אמעריקע ושוחטי רבני של גלאט" "שחיטת
וכמה לכמה זה את ומכרו גלאט וּפלאמבעס כרטיסים
בתורת כמו קעמּפס ישיבות, ופונדקים, מלונות, בעלי
אנושי בגדר הי' שלא בזמן המהודרת גלאט שחיטת
עם זרוע שלובי הלכו אז כי גלאט, צרכי כל להספיק
היו ּו" "אי הכשר תחת שהיתה מקום וכל ּו", ה"אי בעלי
מאד, טוב הי' שהעסק ידוע וגם בשר, מהם ליקח צריכים
גם המכשירים ובעלי הנעשה, מכל ידעו ּו" ה"אי ובעלי
אחד וכל בכוונה, עין העלימו אבל מהנעשה ידעו כן
בדבר. אשם שהוא גיסו על באצבעו הראה מהמכשירים

שלקחו הרבנים התאחדות חברי רבנים איזה גם ו.
שנתבשלו והיו קנישעס", "לעבער המכונה כבד מאכלי
כאלה קנישעס שעשו בפרהסיא שבת מחללי אצל ונעבדו
השגחה, שום בלי הכלים באלו ממש וטריפות מנבילות
את החליף החרושת בית שבעל לודאי קרוב גם והי'
שום אין להקנישעס כי ממש, נו"ט באיזה שלו הכבדים
הוא מינים איזה ידעו לא וגם להכיר, אפשר ואי חילוק,

לתוכם. מערב
שום לו אין הטבח בעצמם הדברים אלו כל על והנה
צריך אלא במשגיח, לו די ואין בכשרות, לסחור נאמנות
החנות לבעל אפשר שאי עד כ"כ מעולה השגחה להיות
לא הוא וגם המשגיח, בלי דבר שום לחנותו להכניס
אם כי החנות מבעל שכרו יקבל ולא להמשגיח, ישלם
ומהמשגיח, מהסוחר מתייראת שאינה ציבורית מקהילה
מהקהלה הסוחר על הממונה המשגיח יהי' המשגיח ובזה
אינה הרבנים עדות הלא זה בלא כי שכרם, מהם לקבל
שלהם ההכשר שכתוב הנייר לא ואפילו כלום, שוה
בטלה ועדותם להעיד שכר נוטלים הם הרי כי עליהם,

מעיקרא. ומבוטלת
באסיפה ת"ח רב קם שנים איזה שלפני ידוע גם
שהשחיטה ברבים ואמר הרבנים, התאחדות של המונית
הת"ח הרבנים ראו שאילו בפירוש ואמר בסדר, אינה



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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כה
בשר  ואכילת  "שחיטת  הנפלאים  מחבוריו  באחד  כת"ר  זיכני 
רבו  מה  מסיני  בנתינתם  ומאירים  נחמדים  הדברים  כהלכתה" 
תועלותיו ומה רבה נחיצותו בדורנו, הכל זקוקים לעידוד ואומץ 
הנני מקדיש  לידי  בואו  והמתפרצים מעת  נגד הרמאים  וגבורה 
לשמור  שנצליח  רעוא  ויהא  ולהשכיל  ללמוד  בו  להגות  עונותי 
ולעלות ולעמוד על משמר הכשרות כראוי כ"ת וכהלכה ואין לנו 
ויקים לנו רבנים  יושיענו  להשען אלא על אבינו שבשמים הוא 

ורועים נאמנים וכו' וכו'.

לתקן עולם במלכות שדי, בביאת משיח צדקנו, בב"א.
שפע ברכות 
רב העיר
לשכת הרבנות - עכו

בכעס ואמרה מידה והאבן הברזל  את והשליכה האשה נתכעסה  מאוד,
רשות החבלה  מלאכי לי  נתנו שטן של  זו מילה ובכח לשטן" "תהא 
בעונש  האשה נענשה זה  עוון  שבגלל יתכן זה "כיצד לתוכה". להכנס
תוכה אין  הזו "האשה ענה : והרוח חיים מהר "ר שאל כך ? כל גדול
הסדר  בליל מצריים, ביציאת כלל מאמינה ואינה אמונה חסרת כברה.
יושבת מצרים, ביציאת  ומספרים הלל ואומרים שמחים ישראל כשכל 

הזה". הגדול  הנס היה אכן כי מאמינה ואינה  בליבה וצוחקת היא 

"המאמינהלשמע  אותה: ושאל האשה אל חיים מהר"ר פנה  הדברים
וארץ שמים  ברא הוא  ברוך שהקדוש  שלימה באמונה את 

"כן"וביכול יעשה? מה לו שיאמר מי ואין  חפץ  אשר כל לעשות תו 
שהקדוש  שלימה באמונה את  מאמינה "וכעת גדול. בקול האה ענתה 
מהר"ר  ושאל הוסיף  הים? את לנו וקרע ממצרים  הוציאנו הוא  ברוך
ביציאת שלם בלב  אני "מאמינה והוסיפה האשה ענתה "כן" חיים.
את בסיימה היום". עד האמנתי שלא מה על אני  ומתחרטת מצרים

בבכי . פרצה דבריה

דרךאז רק זאת ויעשה שיצא הרוח  על  האר"י  של תלמידו גזר 
שדרכו האבר שכן  האשה, של  שמאל שברגל הקטנה  האצבע
לו שמסר בשמות מהר"ח כיוון  וכאשר לגמרי, מתבטלת הרוח יוצאת 
החלון . דרך ופרח הרוח ממנו ויצא האשה של  אצבעה  התנפחה רבו

שלבלילה חלונה על הרוח התדפק כך שאחר לילות ובכמה ההוא
הקדוש  האר"י אל קרוביה הלכו מוות. עד והפחידה האשה
את לבדוק חיים מהר"ר תלמידו את שוב שלח מיד כך. על  לו וספרו
מזוזה. ללא הפתח  את ומצא הלך  האשה של ביתה שבפתח המזוזה

בכדי  בשבוע, שבוע מדי ביומו, יום מדי וממהרים אצים
נוספים. דולרים כמה להרוויח



?ילדיה למע  העשירי  עובדי  הא

הרי כל ילדיהם, בשביל עובדים הם כי הטוענים  אלו
די  להם יש כבר  העשירים רוב כי תירוץ, רק שזה
שינסה מישהו יהיה ואם נכדיהם, בשביל  גם ומספיק
כל סוף עד  הנינים בשביל עובדים שאתם לכם לומר
דורות כבר  יהודי, ר ' אותם, שתשאלו הרי הדורות ,
עשירים גם חיו ביניהם העולם קיום מאז עברו רבים
האם לניניהם, הון בצבירת  הזמן כל  שעסקו מופלגים
של - כזה אחד נכד כיום לנו להראות יכולים אתם
שחי  - הזה בעולם אז שחיו העשירים המליונרים אותם 
שצבר  הון מאותו פרנסה  של בעיות  וללא בשקט כיום 
לבני  פרט אביהם, מנכסי החיים הבנים והיכן סבו?
וגם בהם, תומכים והוריהם ולומדים היושבים תורה
או  שנים כמה לאחר כי ארוכה, לתקופה לא זאת
משרת מקבל  שהוא או ישיבה לראש הופך שהאברך
שמעוניין  ומי לחמו, את  בעצמו ומרויח מו"ץ, או רב 
אותו  רודפים ההורים וללמוד, ארוכות שנים לשבת
חשבונם על  לחיות  ולא משרה, לחפש  אותו ומאלצים

ההורים. של
עלהסטטיסטיקה החיים שהילדים לנו מראה

פי  ועל ,0.20% ההורים של חשבונם
מכניסים העשירים עשירים, של ילדים  אלו אינם  רוב 
היכן  תורה בני של ילדים רק לביזנעס , ילדיהם את 
לילד  לאפשר מנת  על אגורה כל  שם חוסך שהאבא 

ההורים. חשבון על  חיים הם ללמוד
ובין לסיכום, העשירים של בין הילדים כללי באופן

בעצמם ומרויחים לעבוד  הולכים העניים של
רוצה שאינו ילד ויש  במקרה אדרבה, לחמם, פת  את 
לגרועים הופכים הם  - ללמוד רוצה  אינו וגם - לעבוד
ועוד. מהמרים, סמים, צורכי גנגסטרים, היפיס, ביותר,
על מתפרנסים הצבור מכלל 02% שהם תורה , בני רק 
כל עובדים כך בשל והאם  ההורים, של  חשבונם

המליארדים??? את  להשיג העשירים
כללאנו שבדרך קודם, שהסקנו לסיכום להגיע חייבים

המליונים את  להשיג מאוד קשה עובדים העשירים
י  לא אחד בדבריםשאף לרגע תתבוננו אם מהם. הנה

אמת הם שהדברים כמה  עד  תווכחו קודם , שנאמרו


