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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.
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המשך בעלון הבא

4 
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מסכימים קונם את  ביראתם  אבל  וקטנות  גדולות בעיירות  מצויין  המכשולות 

לתקן. פנים  בסבר

וקטנות גדולות  עיירות בהרבה  והייתי  ניקור בעניני עוסק שאני  שנים הרבה 
לי נתנו  וכולם עליהם  ועוררתי גדולים מכשולים הרבה  שיש בעווה "ר וראיתי

עין להרהטובת  ניקור  ה ' על  פנחס  מפקח(גבעת  זצ"ל שווארץ  הכהן זעליג  פנחס  מוהר"ר  "ג 

קול בעל  התורה שר של  בנו  זצ"ל, נפתלי  בית  בעל  הגה"צ בן  קליינווארדאן, בק "ק  המנקרים על

היקרים ) בחיבוריו  המפורסם  זצ "ל , .ארי '

התולה וכל  עצומות  מכשולות  הימים באותן הגר בארץ  היו  שכבר מדבריו : נלמד
 מקומות  "בהרבה  היו שם דגם בלימה  על  עצמו תולה  שם ניקור שלמד  עצמו 

גדולים". מכשולים הרבה 

באכילת הרבים  מכשול  של  האחריות  וביודעם  בוראם  את  יראתם שנית שלרוב 
שהוא בעוה "ז  שאבוש  מוטב  בנפשם ודנו ידים בשתי רע הבושה  דחו  כרת  איסור
ומתבייש עבירה  העובר "כל  כדחז"ל  העבר  על  לי  יתכפר וגם  ועובר החולף דבר
וקדושי הצדיקים  כל  במעמד  בעוה "ב  שאבוש ממה  עונותיו" כל  על  לו  מוחלין  בו 

ההם, מנקרים של  דיוקן  דמות  היתה  זו לתקון . יוכל  לא מעוות  כבר שיהי ' עליון
יראת פעמון הי' מ"מ  הגון , לימוד מבלי  בהמלאכה  שעסקו  קלים שהיו אף ועל 
האמת על  שהעמידן הצדק  לאיש הון  כל  כעל  ושמחו  בקרבם, פועם  העונש 
יתן מי  .הן קדושים מסבירותישראל  ופנים עין  בטוב  דבריו וקיבלו והיושר,

תמורתם!!! לנו 

ח

 תשלומי שמקבל  כל   משגיח שיש  במקומות  ג
כלו שוה מהקצבילא

יבינו ולא ידעו  לא  הם גם  אכן  הניקור על  משגיחים שעומדים עיירות  שיש  אם
ותשלומים העיקר, על  ולא  אחרים ענינים  על  השגחתם כל  כי  להשגיח  מה 
להיות מוכרח  אצלו קלות  ענין איזה  רואה  אפילו וממילא מהקצבים , מקבלין 
מקופת תשלומים  שיתנו  טוב  מהיותר ע"כ בו , תלוי סרוקי  בוקי  כי ושותק  עומד 

יעמוד הוא וממילא  מהקצבים קטנה מתנה  אפי ' לקבל  המשגיח  על  ויאסרו  הקהל 
נשמעין יהיו  דבריו וכל  בראשם פנחס שם )עליהם .(גבעת 

כלום הועילו  לא  הניקור על  לפקח  משגיחין שפקדו  במקומות  דגם משם : נלמד
המשגיח גורל  גם ניקור בעניני  ידעו  לא  והרבנים שהמנקר דכמו חדא  בתקנתן
אשר קלות  כל  על  ושתק  מהקצב  תשלומין  דקיבל  והשנית כלום, ידע  ולא  כמותן

ביד ימחה  אם  לו  שיגיע פרנסתו  הפסד על  ועיניו  תליא בכיסא  לבו כי  ראה 
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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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יסודות על מבוססים ודבריו זאת הלכה לבירור 
איתנים.

ההוראהרצוי ומורי  הבודקים שהשוחטים, ביותר
חז"ל  הרבו כמה ועד  שלפנינו, בספר  בעיון ילמדו
ולזרז  להזהיר  הדת , מעיקרי שזהו בזה, תקנות לתקן 
קדישא, קהלא ולכל ורבנן  מרן והרבנים להשובי"ם
ברומו  העומדים  הדברים באלה פקיחא בעין להשגיח

עולם. של
הכלול כהלכתא הקונטרס את לראות  ניתן למשיחא

במקדש  נהגו אם דן הוא בו במקדש", "סכין  בספר 
והוא שחיטה, לאחר או שחיטה קודם הסכין בדיקת
נזכר שם ז' משנה פ"ד מידות במשנת לכך  יסוד מצא
וכן  הסכינים", את גונזים ששם החליפות' "'בית
בבית היו שחלונות סתומה וחלונה ע"א נו  בסוכה
לפנינו  ובהמשך  הסכינים, את גונזים ששם החליפות

קדשים. בעניני  יסודי  בירור 
מטרתו עמדנו  אולם ליברמן, הרב של גדולתו על

הציבור, דעת את לגייס ותובע הסכנה פני לקדם היא
ערבות חיוב יסוד  ועל כלו, בעולם  והן בבריטני ' הן
הדינים ובתי בישראל ויחיד יחיד כל על המוטל
ישנם ואם וגדרים, סייגים לעשות חייבים הכשרים
השחיטה גזירת כגון ישראל, בדיני פגיעה של סכנה
ופרנסי  הדין מבתי תובע הוא  בבריטני', המאיימת
בפומבי  לצאת ה', מלחמת ללחום השונות הקהילות
מקום שיש לדעתו וייתכן היהודים כל  את  ולעורר
כי  אם הגזירה. רוע את לבטל כדי צבור תענית לגזור 
גאוני  של  כעדותם ובהלכה בתורה גדול  ליברמן הרב
מבקש  הוא ובהקדמתו  בענותנותו, מתעטר הוא הדור
להקל , לא ובפרט בהלכה אדם  שום עליו יסמוך  שלא 
מקלו  אחד שכל הזה בזמן בפרט ספרו, על ובהסתמך 
יסודי  בירור ללא הלכה בשום להכריע ואין לו, יגיד
לאחל  אלא לנו אין והאחרונים. הראשונים במקורות
ולהרים תילו, על הדת להעמיד במאבקו שיצלח לו
כדברי  ואתר, אתר בכל וכן בבריטני ' הכשרות רמת 
אסורות במאכלות שהזהירות קדושה בספר  הרמב "ם

גדולות. למעלות האדם את המשך בעלון הבאמביאים המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

לסדר בליתי שעות על  שעות  שסדרתי מה  סדרתי ומה
במלאכתי לי שעזר  וב"ה .ומכונ מקומ על הכל

בלבד. הרבי לזכות  ורק א שכוונתי 
השחיטה גורל על הצטער  כמה עד מצינו החו "י  בימי 
קע "ח: סי' חו"י בשו "ת  מ"ש  וזה ,מקלקלי בידי שנפלה

הללו  בדורות כזה דבר להתיר מהסס לבי (והיינוומ "מ

קבלה) בלי לשחוט שחיטה  ה' היטב  היודע לת"ח  גדלהלהתיר שכבר 
דבר שנמסר  כפרי ביושבי אשכנז   באר המכשלה
אנו  וע"ז   ב נוהג קט ונער  ובורי לע "ה הזה הגדול
בלי ויבדוק שישחוט  עוד  נקל ואי ודווי  בושי

עכ"ל. קבלה.
דור בכל ומצוקות  "צרות במדור  ארו ביאור  וע"ע

בח "א)ודור בשחיטה " לש.(נדפס בהקדמה בפרט 
מפו היוצאי לפידות  כאש  בוערי דברי חזי ופוק
וז"ל : הלזה בספרו  שכ' זצ "ל העברי לב בעל רברב ממלל
עצמ על סומכי  רבני הרבה אשר  בעוה"ר  גדול מכשול
שמשו  שלא ומה למדו שלא מה גדולה  הוראה להורות
סומכי אשר העני והוא הרוגי'. כל עצומי ועי "כ כלל
אחת הוראה מזו, גדולה הוראה יש  וכי  שוחטי ידי
מאכילי בה נכשל  דא אחרות, הוראות אלפי מכרעת
עכ"ל. וכו'  פעמי אלפי אל לישראל וטריפות נבילות

ה אותי ומאמצי מחזקי היותר מהדברי אחד
שהי ' זצ"ל מבראדי מהרש "ק הנורא הגאו שכ' הדברי
וסייגי גדרי הגדרת  במקצוע  ומפורס מומחה יחיד 
אחרות לעיירות ונזדמ בימיו ששרה  "השובי לפירצת 
שחיטה מעני הנורא הפולמוס וידוע ,הדברי לסדר 
תקנות, כמה כ' בשבילה אשר  בארדיטשוב  בק"ק שהי'

באות: אות הדברי אלו כ' לזה  וקוד
ידעו  כזה מעשה עוד  יזדמ אולי לדורות דעת  ללמד  וג
עולמות, בשני  בעליה תחי ' החכמה ולקיי להתנהג אי
שביערתי מה זה זכות לקדמנא יפוק שכיבנא כד והלואי

עכ"ל. ...העול מ הזה הרע

דבר פתח 
ידי שתשיג  מה כפי נא אלקטה אמרתי  הרבי לזכות
והאחרוני הראשוני ומד' ומדרשי בזוה"ק מחז "ל
מספק  להתרחק והחמירו הזהירו שכ' מה וספה"ק
משובח זה  הרי להתרחק המרבה ושכל אסורות  מאכלות
פרי ד', ביר זרע .ישרי לדורות וזוכה ובעוה"ב , בעוה"ז

.נצחי ולנצח לעד , הילולי קודש
וז"ל : פ"ד  ז' שער העבודה ושורש  יסוד בס' מ "ש  חזי  פוק 
עצמו, על ההשגחי בזהירות בלבד  א "ע להפקיע די ואי
חלקו  ואשרי  ג"כ, אחרי להזהיר  יצא כולו הכלל על אלא

עכ"ל. בזה. הרבי לזכות  שמשתדל למי 



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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המשך בעלון הבא

רואים אנו ג"כ מדברי התולדות יעקב יוסף שהצדיקים ועובדי 
ה' יושבים בעניות ובדחקות משא"כ אותם שדורשים רק כבוד 

עצמם יושבים על מי מנוחות ולא חסר להם כלום וכנ"ל.

הצדקה  שתהי'  לזה,  גדולה  דשמיא  סייעתא  באמת  צריך  ולכן 
שנותן באופן ראוי והגון, שיתן לעני הגון ת"ח וירא שמים שאינו 

שייך לכת הערב רב רח"ל.

עשרה חמש וזה עופות שוחט הייתי כי לכבודו ידוע
בין השחיטה היתה ואז הלזו, האומנות את שהנחתי שנים
ואיזה השוחט ליד הושיטו מהן איזה לשעה, 300ל 250
בלבד, הראש באחיזת שחט והשוחט אחז הפועל מן
כבידה שהמלאכה השוחטים צווחו אז כבר ואעפ"כ
אומנות שהנחתי הטעמים מעיקרי אחד הי' וזה ומהירה,
הן המומחים מן שהייתי נאמנים עדים לי יש וב"ה זאת,
הם כבר ועכשיו השחיטה, בעניני הן הסכין בעניני

לשעה. מאות בחמש ורצויים מרוצים

היו כולם ודודיי ואבי שזקיני משפחה מזבח הנני
שחיטה להם שהי' וביניהם וידועים, מובהקים שוחטים
שהם העיקר אבל אחד, ביום הרבה ושוחטים ורבה גדולה
באמצע ואם העופות, ועל עצמם על בתים הבעלי היו
עם לבם לסעד או מעט לנוח נחיצות הרגישו השחיטה
ונחו ושבו הדלתות וסגרו דבר על השגיחו לא חמין מעט

ומצפצף. פה פוצה ואין

איזה לו שיש השוחטים מן אחד שבאם מכאיב ויותר
אז השחיטה, מהירות על ומתרעם בלבו שמים יראת
נרפה לו ואומרים עליו לועגים אחרים שוחטים ישנם
היו קדם בימי לים מעבר השוחטים וכל אתה, ובטלן
שמביאים עד וכדומה, וכדומה מומחים היו ולא בטלנים
שאינם עליהם שיאמרו שבושים השוחטים בלבות בושה

יתרעמו. ולא מומחים

משנתם שיקיצו לעשות כח בידו שיש מי בלב ד' יתן
נפשם, בדם הכותבים שובי"ם אחוזת לדברי ויתעוררו
הזאת המכשלה את להסיר ויתקנו חוצות בקרית ויזעקו

האחרים ) הטהורה(וגם הבהמה בין והבדלתם מש"נ לקיים
תהיו. קדושים וכו'

ודוי. מכאיב מלב הכותב ידידו דברי
וד"ל שמו לפרסם באמת הירא הק'...

מארבע מכתבים קבלנו  זה בנידון הנה המערכת: הערת 
השחיטה  שעניני  אמנם שנראה לה , ומחוצה אמעריקא  ַכנפות
ספרד, אשכנז, נוסח בין הבדל  ללא  הקהילות, ברוב מקולקלים
וזה  אחת, לחטיבה התמזגה דארעא וסדנא חסידים, מתנגדים,
הנם יהדות  עניני  שבשאר  הגם וכמה, האיך שואלים זה אל
ביותר הקולע הזה המכתב פרסמנו  מזה, זה ופרושים מובדלים

השערה. אל



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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מכתבים למערכת
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נהניתי לראות מלאכת מחשבת מעשה ידי אומן ערוכים הדברים 
בטוב טעם ברוב מללן. לחזק ידי עשי המלאכה בשחיטה ובדיקה 
שלצערנו בושים אנחנו שבבית יהודי הנמצא פרצה בחומת הכשרות 
ונכלמים מרתבישות ספחת ממארת זו על ידי קבלת הספר הנ"ל 
התחזקת עוד יותר יתן ה' לכ' הרב המחבר נהורא מעליא וגופא 
בריאה לזכות בשתור מחשבותיו הנעלות ולעושים והמעשים יאמר 

כל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בהם.
בברכת התורה
ובכבוד רב
הרב זכריה
הרב המקומי
הרבנות המקומית ירחיב - חגור - שדי חמד

הרע היצר  את לגרות  כדי בשמים הנודף  גופם את  ומראות וחצופים
הרב עם "כשדברתי  ואמר הרוח הוסיף – והנה" אותן הרואים  באנשים
את כשהורדתי אך מדברי במקצת הוא  גם הסתפק חיים הר"ר המקובל
אינך אתה אולם בתשובה. העם את להחזיר ונתרצה  האמין המלאך
העם את ולהשיב להתאסף העיר  חכמי על  אני מצוה  ולכן  בכלל מאמין
האמין  לא כי עמם  יחד לאסוף לא חיים ר' המקובל הרב ואת  בתשובה
הוא השביעי יום "והרי ימים". שבעה לצום עליכם ועתה תחילה, לדברי 
"וכי  מיד: שהשיב הרוח  את  הרב שאל השביעי?" ביום נתענה  והיאך
הצום דווקא? להקפיד ברצונכם זו שעל המצוות כל  את אתם מקיימים
לכן  עליכם  ה' אף  חרון גדול כי השעה לצורך הוא  עליכם גוזר שאני הזה 
רק אלא זה ביום דרשות תדרשו ואל בשבת גם להתענות אתם צריכים
קשות גזרות  כי לכם דעו  כן, תעשו  לא  ואם ובתחנונים בסליחות תרבו
זרועו בשר שאיש עד עליכם יבוא גדול רעב  דמשק. יהודי  על יבואו
היה ואם זו, בתענית עמכם יהיה לא שפלוני ליבכם  אל שמו  עתה  יאכלו.
שאני  מה כל לדבר קדוש מלאך  אליו נגלה היה  וקדוש גמור צדיק בכם
בהשבעת ובקי  יודע אלבוב  שיהושוע ומכיון עתה, זה לכם אמרתי 
שמים ירא שהיה רבו מהמוגראבי דוד מהר"ר שקבל דבר ושדים, רוחות

הנכפה. בצלאל אחי שמעון את לרפא יהושוע ר' יוכל ובקי, וחכם

הנוכחיםלאחר  על  חכם פלוני ר' גזר והסתלק  דבריו  את סיים שהרוח
שאר  כבוד ומפני כבודו  מפני שמעו אשר  מכל דבר יגלו שלא 
ונתגלו הקפידו לא האנשים אולם בדבריו הרוח  הזכיר שאותם האנשים
בשם רפאל ר ' הרב  של בתו אמרה מכן לאחר מספר ימים הדברים .
הרב את ומחרים מעלה של בישיבה  יום בכל  עומד הרוח הוא כי  הרוח

מעשיו. עם  המסכימים כל ואת פלוני  ר '

עדן  בגן והתענוג אנושי, בשכל להשיג  אפשר  שאי עד 
עד  לימים לנצח אלא בלבד , שנה או אחד  ליום רק  אינו
להשיג. יכול אינו כלל האנושי שהשכל דבר  סוף, אין
הוא זאת , כל את  להשיג האמצעים את  לו היה העשיר
לו  עדן, בגן ביותר הגבוה ולמקום למעלה להגיע יכל
כספו  את מחלק והיה  הרע  היצר על מתגבר  היה

לצדקה.
כאלו אוי  לעשות  אדם יכול איך הייתי! שוטה איזה  וויי,

ולחיות בעולם  לחיות  הברירה  לי היתה  שטויות ?
את לעצמי לבנות  זמן ובאותו דאגות משום לדעת ולא
את נותן שהייתי כך ע"י עדן, בגן והטוב היפה המקום
להצלת צדקה לצרכי לחיים לו זקוק שאינני הכסף
לעולם לחזור  יכולתי לו אוי, שכלי? היה היכן היהדות,
במקום כספי, כל  את נותן הייתי בלבד אחד  ליום
תבער  המחלוקת  ואש  הירושה על הילדים יריבו שעתה
חיי  כל  את  חייתי הכסף? מכל לי יש מה השמים. לב עד 
מנוח לי נותן אינו הזה החשבון פטירתי  ולאחר בבנק ,
כבדים מעונשים עתה סובל אני כולם ועל  הבא, בעולם
היהדות !!! ושבירת התדרדרות הקמצנות  בגלל בשמים,

מעלה.עד של דין בבית הדיון כאן 
לסיכום:
יקרים!יהודים יהודים חשובים! יהודים עשירים !

לדעתאם תווכחו לעיל, הנאמר בכל  היטב תתבוננו
כל הם היכן גוזמאות, כאן אין אמת  שהכל  איך 
מה הקודם, מהדור  העשירים האמריקאים היהודים
עם ולומדים היושבים בניהם  היכן לנכסיהם, קרה
התורה, מוסדות  כל הם היכן שהשאירו? הכספים  אותם 

צוואתם ? פי על בכספם שנבנו וחסד, צדקה,
עםהאם עינים, כסות  רק היה שהכל רואים  אינכם

עוד  חיים שאינם העשירים הרע? היצר טענות 
לפעול בכספם יכלו שעוד כמה מפלתם את  ורואים 
לקום ויכלו הלוואי לעצמם, מאחלים ונצורות, גדולות 
כספם כל את ולחלק נוסף ליום המתים לתחיית
כבר  עבורם בשמים, ערך יש לזה  רק  כי לצדקה,
עדיין  יש לכם אתם אבל המועד , את איחרו הם מאוחר,
שלכם שהרגש עוד כל עתה בכספכם, ופעלו עשו זמן,

לעולם. להתחרט תצטרכו ולא קיים עדיין
בכספכםעל לעשות  בזמן תזכרו חשובים, יהודים  כן 

אומללים תשארו לא שחלילה כדי היהדות למען
ועד. לעולם


