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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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הפסח  בחג  הגיע  זצוק"ל  מרגליות  סנדר  ר' אלכסנדר  הקדוש  כשהגאון 
בבוקר חזרה מן התפילה, הוא לא רצה לעשות על היין הזה קידוש כפי 
שנהג לעשות מדי שנה, הוא לקח לידו את הבקבוק וסיבבו מימין לשמאל 
ומצד לצד במשך הרבה זמן, ובינתיים הגיעו למקום עולי רגל רבים שבאו 
לקבל פני רבם, וכבר היה מאוחר, והחל לומר תורה, הרבנית הזכירה לו 
כל הזמן שכבר תיכף ערב וכי לא עשה קידוש. בינתיים הגיע שליח עם 
מכתב בהול ממוה"ר ר' לייב זצ"ל, שבו הודיע לו שהוא עשה טעות וכי 
הוא שלח לו יין שהוא חמץ גמור, כל הסובבים אותו היו מלא התפעלות 

מכך. )מובא בשם הגדולים החדש מערכת ס'(

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת בשלח | ה שבט

1

המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי
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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

כי
ש

מ
בה

ידים, בחיבוק לישב שתיקה, של זו, עצה כלל מצינו
אף  לרבים יצע ואפר שק ובאסתר הפה , ולבלום
לא למרדכי וגם  במלכות  קשרים היתה שלאסתר 

להמן. שירגיזו חששו
שהדיבורות"ל  דמוקרטית, במדינה חיים שאנו

שאצלם הכומרים, הכנסיה מאנשי למד  ואולי חפשי ,
אבל  בפומבי, ולהתווכח לדבר ואסור בשתיקה, הכל 
לא אמאי  בדבריו, אמת קורט  ואם אדרבה, אצלינו
לבאר שלו בביהכ "נ שידברו שלו להמינסטערס צוה
לבוטלה להשתדל ושצריכין הגזירה חומר לעולם
רצה לא שלו  להשוחטים גם והרי רחמים, ולבקש

א ממש ולשיטתו הדפיסו לדבר, ואמאי סוף לדבר ין
רשות יש ל. למר  ורק שליט"א ד . הר"צ  דברי  בהעתון 
מה צנזור  יש אדם בני  לשאר  ולא לכתוב, הכתיבה

לא. ומה לפרסם
מתייראיםואפילו התורה גדולי  דעת לפרסם

לכאורה וזה מצדו , פוליטי לחץ יש וכנראה לפרסמם,
אזנכם להעיר רק באתי ולא ולענה. ראש פורה שורש
תחת כפופים  מונחים אנחנו היכן עד  מנהו שמץ

יודע . מי של מסווה  תחת אחרא, הסטרא (אוליצפרני 

לחשוש ) כדאי  אבל סליחה, אבקש טועה שההבטחהאני  וכיון 
אז  החדשה להפען תסכימו שאם לכם שהבטיח שלו
השיג ולא חרס, בידו ועלתה הגזירות, שאר יבטל
וא"כ  וכו' נבילות של  שחיטה ח"ו לתקן רק כלום,
כלום, השגתם לא שויתרתם  שמה ברור  תראו הלא
וא"כ  כלום, מוותרים הייתם לא אם היה טוב ויותר 
אם ומתן משא בדרך  וגם תוותרו למה עכשיו
כן  שאין  מה קצת, לוותר  אח"כ  אפשר הרבה מבקשים
אמונים איש אינו שהשליח  בפרט  מקודם, תסכימו אם
למצוה גם אולי  החדשה "הפען" ואצלו ומשלנו,

זה. תיקן שהוא בזה  אח "כ ויתפאר יחשב,
קצת,ולעניות נשתדל אם לבטל, אפשר גם  דעתי

לכם, לגלות אני  ומחויב אחרים, ידי  על  נסמוך ולא
אגריקלטער. של השר  אצל שלנו, הביקור שת"ל
שיודע  שמי והגם ברזל. נעלי  לשבור  הצלחה היתה
מי  וגם ד', ביד  ושרים מלכים ולב  לאמתו, האמת
המשך בעלון הבא
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מכ˙ב ‡ל כבו„ ‰עס˜נים ‰„‚ולים חברי ווע„ ‰עירוב 
„'ב‡ר‡ פ‡ר˜, מ˙למי„י מרן ‰‚' בעל ˘בט ‰לוי 

˘ליט"‡
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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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וללמוד  לשבת  כאן  מרשים  שלא איציקעל היתכן  רבי  ?
הלילה  כל  אפילו  ללמוד יכול  שהוא לרבינו  השיב 
מאז טוב . יותר ישן הוא  אדרבה  לו . יפריע לא זה  בביתו ,
נוהג שהיה  איציקעל. ר' של בביתו  ללמוד רבינו נהג
הסתכל  רבינו ראשו, על גדול  כובע עם  במיטתו  לשכב

בשפתיו. מנענע הוא  הלילה  כל שבמשך וראה אחריו

ח פרק 
זי "ע איציקעל  רבי של בביתו סוכות

בצורה  והשתעל מאוד רבינו הצטנן סוכות לפני 
אבל  בסוכה, שישן אופן  בשום  הסכים לא דודו  חמורה.

איציקעל . ר' של בסוכה ישן הוא כי  השיב רבינו 
את  וחבשו רגליו  על איציקעל  ר ' נפל סוכות לפני 
להיות  חייב היה  הוא נוראים, יסורים לו היו  בגיפס, רגלו 
רצה  לא  איציקעל ור ' סוכות  הגיע אבל  החולים, בבית 
אותו הביאו ואז החולים , בבית  להיות  אופן  בשום 
הזמן כל במטה  שכב והוא  חולים, בית מיטת עם  לסוכה

למעלה . הרגל עם
לישון, איציקעל  ר' עצמו השכיב הסעודה  לאחר 
רבי בסוכה, הספסל  על  לישון רשות ממנו ביקש ורבינו 
בית  במיטת יחד עמו  שישן  ממנו ביקש איציקעל
ואמר: בתוקף סירב רבינו אבל  בסוכה, שהיתה החולים
כך , זה אין אבל  נינוחה, בצורה שאשן כוונתכם בודאי 
ולא  לרבינו  ואכאיב ברגלו אגע  שמא העת  כל  אפחד כי 
שהסכים  עד  לישון, לי יאפשר לא זה  ופחד לישון, יוכל
הפעלץ  את  שיקח בתנאי  אבל הספסל , על ישן שרבינו

רבינו. הסכים ולכך  שלו, היפה
בחלום  לרבינו בא מנדבורנא מרדכי'לע ר'

השתעל  אמנם בתחלה ישרים. שנת  אז ישן רבינו 
הוא  נרדם, מיד בפעלץ כשהתכסה אך חמורה , בצורה
זי"ע  מנדבורנא מרדכי 'לע ר' על מעניין חלום אז חלם

לר' זאת גם וסיפר החלום  על סיפר רבינו  איציקעל.
אתא מכפר  קרעטשינעף של הצה "קלרבה  נכד (שהוא

רבינוהנ"ל) נראה. היה שהוא  איך  בדיוק בפניהם ותיאר 
זה  אך  החלום, את  מכן  לאחר רשם הוא אם  זוכר  אינו 

מיוחד . משהו  היה
בענין  תשל"ח בשנת מרדכיל'ע  מר' חלם  שהוא השניה (בפעם 

רשם ) הוא זה את וכו'. .שחיטה
ר' אצל  רבינו  היות מתקופת לספר  מה הרבה  יש
אחרת . בהזדמנות  בל "נ נרחיב כך  על  אך  זי"ע איציקעל

ט פרק 
ויראה  תורה  בישיבה והשתיה האכילה סדר

בכיסו ניכר  האדם  דברים בשלשה  אומרת  הגמרא
ממש  היה הארוחות  בעת  הישיבה  סדר ובכעסו. בכוסו 

לחכות  רצה  ולא הגיע, והשוחט שלהתפלל שהבעל (עד

תפילתו ) את יסיי הבית ,טוב בעל של אשתו על וגער ,
לו  (עופות)שתתוהל שחט והוא לו נתנה היא לשחוט.

השוחט הא טוב: ש הבעל  שאל התפילה  לאחר לו.
הביט .ממולחי כבר העופות  לו: ענו הגיע ? לא עדיי
לאכול רצה  לא הנ"ל  דוד  ורבי ,אות שיאכל ואמר בה

.כ על הקפיד לא טוב ש והבעל . מה

את תיאר הבעש "ט" "שבחי בעל מדוע להבי בכדי
צרי טוב, ש מהבעל יותר שהחמיר פארקעס דוד  רבי 
פארקעס , דוד  רבי הי' החסידית  המסורת  שלפי לדעת 
ש הבעל של החסידות  לדר מנגד  במז 'בוזש , מגיד 

הבעש"ט)טוב בימי שהיו ,המקובלי מקבוצת שהושפע  .(כנראה
טוב, ש הבעל  של גדלותו אודות כששמע , מכ ולאחר
שער לסעודה  ממעזריטש  המגיד ע ביחד הוא הל
שינה אחזתו ידי נטילת לאחר מיד טוב. ש הבעל
הבעל  ע מתווכח הקדוש שהאר"י ראה  בחלומו , ונרד
ע הסכי והאר "י , ידי נטילת  כוונות על טוב  ש

טוב. ש הבעל 

ש לבעל  להראות השוחטי הסכימו תמיד לא אול
.החל את  לתלמידיו או טוב

הבעש"ט" בסלוצק ב"שבחי  שהקהל מסופר, אכ
החל לבדוק  דרישתו בגלל טוב ש הבעל  נגד  התרעמו

המעשה: סיפור בקיצור וזהו השוחט, של

אצל והיה  סלוצק  קודש בקהל  טוב   ש הבעל כשהיה 
 הסכי לראות   שצרי טוב: ש הבעל אמר אחת , אשה 
לבא  השוחט  והוצר בשר, עבורו השוחט שישחט לפני
מאוד עד לה חרה  העיר ולאנשי .הסכי לו ולהראות 
השוחט אצל  הסכי לראות לבו מלאו  אי זה דבר
לעשות יכלו לא אבל גדול, בקהלה ובפרט דמתא ובודק

לבוא... עליו צותה  העשירה האשה  כי מאומה לו

חותנו שהיה  שוחט, של  חל  תיק א טוב  ש הבעל
טוב". ש הבעל "שבחי בעל של 

טוב"  ש הבעל  ב"שבחי מסופר  כ לבשבשדה ,
פאדליסקער   אברה רבי הצדיק  מפורס פעהיה .

כמה להביא שלחו ,חל שו בעיניו  ח מצא לא אחת 

.83 עמוד ש יא )
.68 עמוד
 תפארת" ובספר טוב, ש הבעל תלמיד היה  הוא



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

85. מכתב ד: הגה"צ רבי יעקב יצחק ווייס זצ"ל רב ואב"ד 
עהח"ר בירושלים עיה"ק מכתב ה: הגה"צ ר"ש ואזנר אב"ד 

זכרון מאיר 
86. מכתב ו: הגה"צ ר' משה לנדא אב"ד ב"ב
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שנת תשנ"ז

 רפאל בלום
 ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

 בעדפארד היללס, ניו יארק יע"א

בס"ד, יום ב' לסדר להחיות לכם לפליטה גדולה תשנ"ז לפ"ק.
הביאו לפני איזה עלים מהעתקת שבט מוסר בלשון אידיש המדובר היום, 
ולמותר להאריך בשבח גדולת המחבר כי כבר יצא טבעו בכל העולם כולו 
בספריו המקודשים המלאים זיו ומפיקים נוגה שבט מוסר, מדרש תלפיות 
ועוד וכבר שתו ושותין בצמא דבריו הקדושים כל קהל עדת ישראל זה כמה 
דורות )וזכה שהספר שבט מוסר נדפס קרוב לשישים פעמים( וכבר נתעוררו אלפי ישראל 
לשוב לחיק אביהם שבשמים בכח דבריו הקדושים החוצבים להבות אש 
וביניהם גדולי הדור שהעידו על עצמם כן. עיניו כיונים על כל דחז"ל בש"ס 
ומדרשים וגם ספרי קבלה, כמו שהעיד בהסכמתו הגאון שר התורה בעל 

שו"מ זצ"ל, ונכתבו בלשון צח המתקבלים היטב בלב כל אחד.

זצ"ל  אבולעפיא  מוהר"ח  הצדיק  הגאון  מסהיד  רבה  גברא  מאן  חזי  פוק 
שבימיו היו הרבה גדולי הדור וכולם לא הגיעו למעלת וחשיבת הרב הדומה 

למלאך בעל שבט מוסר אפילו למחצה לשליש ולרביע.

טובה גדולה וזכות הרבים נפלאה העתקת הדברים בלשון המדובר כדי שיהי' 
זה מצטיין במעלתו  כי ספר  וקטנים  גדולים  נשים  נפש אנשים  שוה לכל 
הנפלא שיד הכל ממשמשים בו גדול כקטן וכולם מוצאים בו דברים נעימים 
ומתוקים, וכבר האריכו הספרים בגודל הנחיצות ללמוד ספרי מוסר בכל 

יום ובפרט בזמן הזה שהדור פרוץ במלואה בעוה"ר.

טובא  ומתייגעין  הטורחין  שמים  בקדשי  עוסקי  להני  טיבותא  ואחזיקנא 
להוציא מתחת ידן דבר שלם על טהרת הקודש ומצוה רבה להביא ברכה זו 
לבית ישראל ולהשרות השכינה בביתם. והדברים שנכתבו בקדושה וטהרה 

יקרבו לבות ישראל לאבינו שבשמים.

ונזכה כולנו לעבדו שכם אחד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עבגצבב"א.
 רפאל בלום
ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

זו, במצוה נכללות מצוות  הרבה  של וענפים וכו' תשנא מלא 
והחזקת  אחיך ימוך וכי כמוך, לרעך ואהבת  של מצוה כגון 
מאשר פחות לא היא ברוח  ימוך בוכי ההחזקה שמצוות בו,
טובה  יותר רדיפה ואין תרדוף , צדק צדק בגשם. ימוך בוכי 

השני. של מהלב  החטא את לשרש מאשר הצדק אחר

כן שלא ועל דבר עושה  שחבירו איך רואה אדם אם
בענין  חילוק ואין  להוכיחו. מחוייב הוא כשורה
פשוט איש בין  לו , רחוק או קרובו איש שהוא  בין התוכחה,
שונים, אנשים  מפי היום הנשמעות  הטענות וכל נכבד. לאיש
שכן  ומכל הפרטיים  חברו בעניני להתערב  צריך אדם שאין 
הנימוס נגד כאילו ושזה וכלל , כלל מכירו שאינו איש  בעניני 
שאחד  כמו דומה וזה יסודן. בהבל הן  אלו כל ארץ, ודרך
אדם  עם פריקה מצוות  לקיים לי  יש  רשות  איזו אומר, היה
לו  נתתי ולא מעולם הכרתיו לא והלא משאו תחת הרובץ
לא  שם  חבירו עם הטבה שיש  שבמקום  מפני שלום. אפילו 
אמרו  וכבר מהנימוס. למעלה שזה מפני  חצוני נמוס שייך

לברכה זכרונם לא)חכמינו  מציעא מאה (בבא אפילו הוכח,
לרב תלמיד לתלמיד, רב  אלא לי אין תוכיח, משמע. פעמים 
שאפילו  רואים אנו כן ואם תוכיח. הוכח  לומר תלמוד מניין ,
התורה  מצוות  פי על  הן בכבודו, מחוייב שהוא לרב תלמיד
שלא  הוא הכבוד מענייני ואחד  ארץ, דרך מדת ידי על  והן
התורה  כן פי  על ואף רבו, דברי בתוך אפילו להתערב 

בעניני  להתערב אותו שיעור ,מחייבת לאין הפרטיים רבו 
פעמים. מאה אפילו

שאין ומצוותיה  התורה  קדושת על תמיד  לחשוב צריך 
תמורה להן

את ויש להוכיח בנפשם  עוז  מוצאים  שאינם  אנשים
בלבם  ואומרים פלאים , שירדה בתקופתנו חבריהם
דא  על  השני  את  להוכיח בגדולות ללכת אנחנו יכולים איך
מתרבים  כך כל  וההפקרות ה' במצוות  שהזלזול בזמן הא ועל
לחשות  לעצמם מרשים המה זו טענה ומתוך ליצלן , רחמנא
ידי  על והכל לעיניהם, הנעשים  גדולים עוונות  על אפילו 
אבל הזה. הנורא . בזמן  ולפעול לעשות  יש  מה הטענה
על מלהתריע ישראל נפש את המטמטמות כאלו מחשבות
עליהם, מקונן  והנביא  החורבן בדור מוצאים  אנו כבר העוון

לברכה זכרונם חכמינו קיט)אמרו  בריה (שבת  עמרם רב  אמר
בשביל אלא ירושלים חרבה לא חנינא ר ' אמר אבא בר דר"ש

הוכיחו  שנאמרכגשלא זה את  א')זה כאילים (איכא שריה היו

כיכג) סיפר: עלינו  יגן זכותו חיים החפץ רבינו  של חתנו
שמירת  הספר הפעם עוד להדפיס  רצה ימיו  בסוף  חיים  החפץ


