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ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מהמתרחש בעולם הכשרות
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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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ר' סנדר מרגליות זצוק"ל ניצל משתיית יין שרף חמץ בפסח
)אלכסנדר  הגאון הקדוש רבי שלמה קלוגער סיפר, שהגאון הקדוש מוה"ר 
)סנדר מרגליות זצוק"ל לא שתה בפסח יין שרף, רק מהיין ששלח לו מוה"ר ר' לייב מיכעלעס מלבוב ז"ל, בכל 

ערב פסח הוא היה נוהג לשלוח לו בתוך חותם דרך שליח מיוחד, רק עליו הוא סמך, חוץ מיין שרף זה הוא 

נהג שלא לשתות מיין שרף אחר בפסח, הוא היה ידוע כצדיק ישר ונאמן. 

ז"ל על המשרת להביא  לייב מיכעלעס  ר'  ציוה  כדרכו מדי ערב פסח, 
והמשרת  טעות,  אירע  ואז  לפסח,  מוכן  כבר  שהיה  שרף  יין  מהמרתף 
יין שרף של חמץ,  הוא העלה  היין שרף של פסח  במקום להעלות את 
שנראה היה בדיוק כמו היין שהיה כשר לפסח, והוא שלח את היין החמץ 

להגאון הקדוש ר' אלכסנדר סנדר מרגליות זצוק"ל. 

דבר המערכת )בהמשכים(
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דארה"ק  מהרבנים החריפים המכתבים והגיעו שנעשה
כלל , אתכם מקבל היה אם יודע איני  ונתפרסמו,
אמר כאשר טעמו , לשנות התחיל כבר  הוא ועכשיו
הייתי  שאני  חושב אתה האם שי', לופיאן ג' להרב

כזה. מבשר  אוכל
לומרובכן הצבור דעת גנב איך גדולה, יותר התמיה

להשר רבה ותודה בסדר  ולדונ שהכל זכות? לכף ו
חומר והשיג ידע לא בעצמו שבאמת לומר  צריכין
שבנה והאשירות מגיעים, הדברים  היכן עד הענינים,
ורק  עליהם. וסמך בראש, לו  נענעו  הם המזבח, אצל
להגיש  שמוכן  לכם, ואמר מדתו, שינה כבר  עכשיו,
אי  "שהפען" התנה, תנאי  אך שינויים, עם נייר  להשר

מזה. לדבר ואף לשנות, אפשר
לעשותוצריכין כלל לו אפשר אם מצבו, לתוך  לירד

הוא איך להם, והודה שהתיר, שהפה כיון כזה, דבר 
לא ודבריכם טעיתי , לומר לפניהם לבוא יכול
ששאל  להם, אמר שכבר  כיון הצבור, אצל  מקובלים
הסכימו  והם טובים, היותר  מומחים , רבנים של דעת 

הצעותעמו  יגיש הוא שבאמת לכם יש ערבות  ומה ?
תתנו  לא אם החקלאות. החקלאות, לשר חדשות
הרי  לאו ואם להשר . עמו ילך מכם שאחד בפירוש,
הכי , שבלאו מבקש, הוא שתואנה נראה גופא בזה
הוא האם יהודי , עוד אתו להביא לו , איכפת מהו
איש  היה זה, כל לאחר האם עמכם. לילך מתבייש
ואולי  הבטחותיו, על שטרלינג, אלפיים לו נתן עסקים

לאשפה, וישליכם שלכם, ההצעות  וחשדהו)יקח .(כבדהו 
בפומבי אך מזה לדבר שאסור שיטתו בעיקר גם

זה אם למאד  חוכך אני וכו' בעתון לכתוב שכן ומכל 
להביאה ולפנים, ולפני לפנים וצריכה תורה, דעת 
נגד  ולכתוב לדבר אסור  דבריו דלפי הדור, גדולי לפני
להחופשים, מרגיש שהדבר בישראל, שבת מחללי 
שונאי  שהיו אף בפלניה, היה ומה למלחמה, ויוצאים
זה, ובכל השחיטה, לבטל כחם, בכל ורצו ישראל
שיטה כלל מצינו לא  ובגמרא , כותבים, היו העתונים
שעשו  תע"צ בכל וכן והפגינו, לכו בר "ה רק כזו ,
ולא ישראל, השונאי  מזה ידעו לא אם גזירותה לבטל 
המשך בעלון הבא
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. ספר ˙י˜ון עירובין מ˜ומו˙ בכל ‰עולם ˘ע˘ו עירובין
ל‚‰"˜ מ˘‡ı. ˘˘ים ‚בורים סביב מ‚בורי י˘ר‡ל. 

‰˘˙ל˘לו˙ ‰ח˙ימ‰ ˘ל כ"˜ מרן ‡„מו"ר מב‡בוב 
˘ליט"‡ [זי"ע]. ˘˜ר ‡ין לו ר‚לים. ˙˘וב‰ מכ"˜ מרן 
‡„מו"ר ממונ˜‡ט˘ ˘ליט"‡ בענין ‰י˙ר טלטול ע"י 

˙ ‰עירוב. כולנו בע„ ‰עירוב בב‡"פ. ˙וכן ‰ענינים. מפ

מיסו„ו ˘ל ‰‚‰"ˆ רבי ‰עירוב ‚„ולי ‰˙ור‰ ‡˙נו.
˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס, כ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‰‡למין 

 Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of˘ליט"‡
the Rabbinical court of Holmin

בירור „ין ‰עירוב בב‡ר‡ פ‡ר˜, ˘‰עירוב כ˘ר ומ‰ו„ר 
ע"פ ˘יט˙ ‰˘ו"ע ו‰פוס˜ים, [ו‚ם עפ"י ˘יט˙ ‰‚ר"ם 
פיינ˘טיין זˆ"ל]. נכ˙ב ע"י ‡ח„ ‰רבנים ˘ליט"‡, פר˘˙ 

ב˘לח ˙˘"ס לפ"˜.

1401

˙˘וב‰ ‚לוי' על ‰מכ˙ב ‚לוי על י„י „ר˘˙ פסח ˘ני 
מ‡˙ ר‡˘ ‰לוחמים ו‚וזר ‰‚זירו˙ נ‚„ ˙י˜ון עירובין 
‰ר‰"‚ ר' מ˘‰ בי˜ ז"ל רב „˜‰ל בני מ˘‰ ב‡ר‡ פ‡ר˜. 

‡˘ר „ר˘ ב˜‡נווענ˘ען ˘ל ‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים  -
 -„‡ר‰"ב ו˜‡נ‡„‡ ביום „' פ' ‡מור, י"„ ‡ייר פסח ˘ני.

ם ‰ערו˙ ו‰‡רו˙ על י„י ‡ח„ ‰רבנים. י"ל ער˘"˜ ע
בח˜ו˙י ˘נ˙ ˙˘"ס לפ"˜.

1402

 ı"וב‰ ב' מ‰ר‰"‚ ר' יˆח˜ ‰לוי מ‡נ„ל ˘ליט"‡ „ומ˘˙
ב˜רי˙ יו‡ל יˆ"ו ‡) ‚' מחיˆו˙ ‰מ˜יפו˙ ‡˙ ‰עיר, ב) 

רבו‡ עוברין בו. „) סילוף  עומ„ מרוב‰ על ‰פרוı. ‚) ס'
„ע˙ כ"˜ ‡„מו"ר מס‡טמ‡ר זˆ"ל וע„ו˙ ˘‡מר 

ל‰רבני˙ ˘ל‡ לחו˘ כלל ולˆ‡˙ עם ˙כ˘יטין לרחוב.

1403

˙˘וב‰ מ‰‡„מו"ר מ‡ונ‚וו‡ר ˘ליט"‡ בעל ˘ו"˙ מ˘נ‰ 
וכו' בעיר ב‡ר‡  ‰לכו˙ י"ט חל˜ים. לכבו„ מרנן ורבנן

פ‡ר˜ ו‰˜‰ילו˙ ‰˜„ו˘ו˙.

.פ‡ר˜ בב‡ר‡

1404

ר˘ימ˙ ‰„ברים ˘‡פ˘ר ל˜בל על י„י ‰פ‡˜ס ˘ל ווע„ 
‰718עירוב „ב‡ר‡ פ‡ר˜, ר"ח ‡ייר ˘נ˙ ˙˘"ס לפ"˜.

– 438 - 7411

1405

˘ו"˙ ˘בט ‰לוי ‡ו"ח סימן מ"‡ 1406

˘ו"˙ ב‡ר מ˘‰ סימן מ' 1407

עירוב ‡ם בירור ˘וט˙ ‰פוס˜ים „בין ‡נ˘ים ‰מוחים ב
יכולין לזכו˙ ל‰ם ‰פ˙ בע"כ, על י„י ‚„ולי ‰רבנים 

˘ליט"‡, ב‡"פ ‡„ר ‡' ˙˘"ס.

1408
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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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מצב הכשרות בימינו
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נוהג והיה זי"ע , איציקעל  לר ' מאוד מקורב  היה  רבינו 
ר' עם שיעורים לו  היו  הרבה , אצלו וללמוד  להתפלל 
חסידות : ספרי הרבה עמו למד הוא  שליט "א , יאנקעלע
נוהג היה גם  הוא  ועוד, חיים מים באר שבת , של  סידורו
מענינת . חווייה  היתה זו ועוד . מענינים  סיפורים לספר 

לרבינו  בוקר ארוחת בעצמו מכין איציקעל ר'

ארוחת  לרבינו להכניס  בעצמו נוהג  היה  איציקעל ר '
עד  הביתה אופן בשום ללכת לו  נותן היה  לא  הוא בוקר,
בפניו טען  שהוא אף על  וזאת בבוקר, אצלו יאכל שהוא 
יכל  לא הוא אבל  אצלו, אוכל שאינו  עליו יכעס שדודו 

אצלו. לאכול  נשאר  והוא לא איציקעל  לר' להגיד 

והוא  איציקעל רבי  של  במחיצתו הרבה  שהה  רבינו 
מרבי שמע  הוא  כן שונים, בענינים  רבות  עמו שוחח 
איציקעל  רבי  צדיקים , על  סיפורים הרבה  איציקעל
אך  בקודש, והנהגתו  עבודתו מצניע הי' אמנם
היתה  שלו הענוה  הרבה. לראות ניתן  מקרוב כשנמצאים 
כסף  מאוד הרבה  שולח  היה  הוא  לשער , אין  ממש
כסף , מניח היה שהוא היכן  ארנקים הרבה  לו היו לא "י,
ידע  לא אחד אף בשפתיו  מנענע אותו רואים היו תמיד
אומר איציקעל ר ' מה  אז שחקר  ורבינו אומר, הוא  מה
חוזר הוא כי מצא  הוא בשפתיו מנענע שהוא בעת

בע"פ . מסכתות 

בע"פ , שבת  מסכת כל את  לומד היה הוא  שבת  כל
ספר. לתוך מסתכל אותו ראו ולא  כמעט

היער  בתוך  הבא עולם מעין

הוא  שם  בבלגיה, סאטמאר במחנה  רבינו  היה  בקיץ
היה  כי  הילדים , עם  שלמד ומדריך מלמד  בתור  שימש 
לשעה  עד בלילות ער היה ההיא  ובעת  מלמד. להם  חסר 
לומד  והיה  לו, הפריע לא  אחד  אף בלילה כי בלילה , 3-2
שם  חש הוא היער. בתוך שהיה המדרש בבית בעצמו 

הבא . עולם מעין  ממש,

יודיל  ר' של אחיו רוזנבערג  יוסף  ור ' היום  ויהי
כך  כל  ער הוא למה עליו  צעק מאמריקא רוזנבערג

ביוקר שהחשמל בפניו  טען  הוא בלילה, !!!מאוחר 
ר לו  ענה זה ועל יהודי, כסף על שמאחרוחבל  בינו

בתי לשרוף נוהגים היו האנטישמים ההם  בימים וכידוע
הבית  על  שומר  הוא ער שהוא כך כנסת , בתי  וכן  יהודים
הוא  כי  לו  הודיע הוא הועיל, לא  התירוץ אבל מדרש ,
יהיה  שהאור  מוכן אינו והוא  בלילה, שילמד  מתנגד 

אופן. בשום  דלוק

איציקל  רבי שבועות לכמה  אז  שם שהה  זמן  באותו
ושאל  אירע , אשר את  לו וסיפר  אליו נכנס ורבינו  זי "ע,

ב"שבחי  שוני סיפורי אנו מוצאי זה בנושא
מסופר  כ קרוב הבעש "ט". מטשידנוב , יודל  שרבי 

בשר, לאכול רצה  לא מקאסעוו,  נחמ רבי של משפחה
החל את בדק  לא כי  ,דגי פארקעס ,רק דוד רבי ג .

הסכי לא הוא . כ על  הקפיד הבעש"ט, תלמיד
א  סמ ולא , החל את  בעצמו שבדק  עד  , עו לאכול
וצוה העופות  על שהסתכל  טוב, ש הבעל  על

...לאוכל

עליו מסופר וכ:

טוב  ש הבעל ע הגיע פארקעס  דוד רבי
בפניו שיופיע  לשוחט צוה  טוב ש הבעל .לקאנשטאני
עמד טוב ש הבעל מיד . הגיע ולא , החל את  לו  ויראה

 חיי דברי ותשובות בשאלות מבואר  שהרי בממונה לבחור 
ולומדי  הש יראי הרבה שראה ז' סימ א' חלק דעה יורה
של  הלזו  באומנות שנתרגלו לאחר שנתקלקלו  תורה
ירא השוחט  אי א כי חדשה בשמלה  זה  וכעי שחיטה,
לבחור טוב יותר  כ  וא מטה . מטה יורד מרבי שמי
 זמ כעבור הימנותו לאבד בניקל  עלול השוחט  כי בממונה

שוחט. שאינו גבו על העומד   כ לא  קצר.
זצ"ל   צינ מהרא "ל בחידושי  שכתוב מה פי על טע ועוד
הוא הפגימות הרגשת כי באור ח"י  סימ ריש דעה  יורה
יפה  בדיקה אחר  לפעמי כי שבשחיטות הקשה דבר
להזדרז צריכי כ ועל בפגימה וירגיש אחד יבא  ומהוגנת
משובח. זה הרי לבדוק המרבה וכל  אפשר , היותר באופ
כאשר אול כדבעי, לבדוק לבי זכיתי יאמר ומי ,ש עיי
הרבה  יועיל ודאי גבו  על עומד בהעמדת הדבר  יתחזק

המצב. לשפר 
עייפות  כי ד' אות קמ"ג כלל בח"א שכתוב מה פי  על ועוד
מבואר  וכ ההרגש. כח ביטול  גורמי הלילה שינת  וביטול
ובישויע"ק  ובכו"פ  , ש מגדי ופרי תר "ה, סימ במט "א
ימיו שכל חזק אית לעמוד יוכל מי  כ  וא ועוד, ח"י  סימ
בדעת  תלוי זה אי כידוע  והלא , הנצר שיעור בלילה יש
וחיזוק  עליו הבאי ופגיעותיו  האד מצב לפי ותלוי ,האד
 מ לבדוק שני  טובי כ ועל שלו. העצבי וכח העצבי

האחד.
.124 עמוד הבעש"ט ", "שבחי
,לי אי  דגי מעלות  רו יאכל מה בעל־הבית לו  "ואמר 

."הסכי בדק שלא: מחמת יאכל לא  בשר
.83 עמוד ש



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

83. פרק ב
84. מכתב ג: מבד"צ העדה החרדית - הגה"צ רמ"א פריינד 
הורוביץ  ר"א  הגה"צ  שליט"א,  פישר  רי"י  הגה"צ  זצ"ל, 

שליט"א

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm
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שנת תשמ"ו

מאיר שטרן

י' מנ"א תשמ"ו,
שלומים מרובים מגובהי מרומים הרי הגליל אשר ספונים תמונים קדושי 
בספרים  רבים  ומזכה  זוכה  החסיד  הרה"ג  למע"כ  בזה  שלוחה  עליונים 

הקדושים המאירים עינים

מוה"ר שלו' יהודה גראס שליט"א

אחדשה"ט באה"ר

השוחטים  ולכל  לנו  שנתן  שוחטים  בעניני  ספריו  את  רב  בספוק  קבלתי 
באזורינו מרום הגליל חזוק גדול שאין לתאר בכתיבה וכמו"כ הספר בעניני 
אפיית מצות שג"כ נחוץ לנו כי אנו עושים מצות עבור הקהל ואם יזכינו 
גם הלאה בספריו היקרים ידע כת"ר שמזכה בזה רבים כי אנו צריכים מאד 
לעדוד וכו' ללכת בדרכי אבותינו הקדושים אשר סללנו לנו מסילה ישרה 

במסירות נפש על קוצו של יוד ובדרכם נלך עדי ביאת גואלינו האמיתי.

והנה ספריו מחזקים אותנו לדרכם הקדושה יישר כוחו ורב חילו לאורייתא.
 הרב מאיר שטרן
מרא דאתרא, מירון

ז' ענ
מאמרונעתיק   לישועה צפית מספר גרגרים כמה

התוכחה 

זכר[הגהה הכהן אהרן  הרב חיים החפץ חתן  מאת 
צפית  קונטרס  בסוף והדפיסו לברכה, צדיק
החפץ  בחיי תרפ"ט שנת אביב  בתל לאור שהוציא לישועה
מורי  [אדוני אדמו"ח החיים בברכת  מזכירו  כן  ועל  חיים ,

שליט"א]. חמי]

אומר ,(שליט"א)אדמו"ח פתיחה היה לברכה] צדיק [זכר
דבר איזה על חברו את להוכיח רוצה שכשאדם
הוא  דעלמא, במילי  והן דשמיא במילי הן כהוגן, שלא שעשה
שלא  מאד ויזהר נועם, ובדברי רכה  בלשון  להוכיחו צריך
ידי  על  אותו יוציא שאם מפני  ניצוח, לידי חברו את להביא
שכינה  אין  ושלום  חס אז להתעקש, ויכריחו מגדרו תוכחתו
משחדו  רצונו אז ניצוח לכלל שבא וכיון כנגדו, חשובה
הן  דבר , שום  מפני לשוב  ולא נפש בשאט זדון כל על לעבור

בנפשו. לחברו  שנוגע מה והן ארץ  דרך למדת  ששייך מה 

לענין ומפני התוכחה מצות ונעשית הולכת  האחרון שבזמן
ויותר יותר וחריצות  לב  שימת על הדורש היתה (לפנים 

חבירו את להעיר נוהג היה והמוכיח  קלים חטאים על רק  נשמעת התוכחה רוב פי

אשר בזמננו, הדבר כן לא אבל בלבו, נכנסים  היו ודבריו ששגג מה על בידידות

צריכים שעליהם  והדברים שונים , אנשים סוגי שני הם התוכחה ומקבל המוכיח 

וי  ושלום, חס עוונות  נזפי המה מגדרולהוכיח  המוכיח את להוציא כדי בהם  ש

ולגרום הפסד רק  להביא כזו תוכחה יכולה ושלום חס ואז  קשים , דברים שידבר 

יותר ) עוד יחטא להשתמטשחבירו בימינו  יכול אינו  דעת בר  וכל  .
מפני  העדה , ולראשי  לרב רק שייכת שהיא בטענה זו ממצוה
כללי, באופן רק להשפיע יכול שרב בחוש רואים  כולם  שהיום 
יהודי  וכל הרבים, לרשות  נכנסה כבר  התוכחה עיקר אבל 
וידידיו, קרוביו בין רבה השפעה  להשיג  יכול  ה ' לדבר  חרד
של אמת ודברי הפרט. בתקון  והן  בכלל  הנהגתם  על הן 
שמצות  שאמר מה  לברכה] צדיק [זכר שליט"א  אדמו"ח 
וכמה  כמה אחת על אנו בימינו  לימוד, צריכה התוכחה
כן  על  בה. להשתמש  איך ודעת  למוד צריכה שהתוכחה
דוגמאות  כמה ולהביא  מעט, התוכחה ענין את לברר  אמרתי
שונים. בענינים  להתנהג איך לדעת  לברכה זכרונם  מחכמינו

התוכחה מאמר לישועה  צפית ספר 

כהלכתה תוכחה מצות  סדר

כדכתיב מצות  התורה  מן עשה מצות היא יט,תוכחה (ויקרא

חטא.יז ) עליו  תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח
ההפך  ברוח, חברו  עם ההטבה  ענין היא זו מצוה של הכוונה 


