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מעלות סיפורי מעשיות
)בענין הדיבור  א'  )סוף פרק  ז"ל בפירוש לאבות  הגדול הרמב"ם  רבינו  א. כתב 
שנתחלק לחמשה חלקים וכו' להעיר הנפש למעלות בסיפורים ישירות ולמנעה מן הפחיתות בעיני כ"א וילכו 

בדרכיהם וכו' כדי שיתננו פעולתם וזכרם בעיני בני אדם ויתרחקו מהם וכו', עד כאן לשונו הטהור. 

סגולה לתשובה
ב. בספר צדה לדרך )דף רי"ב( הובא ביוסף לחק תולדות יום ג' וזה לשונו: 

ודע כי בזכרון מאמרי החסידות ומעשיהם תשכיל ותשיב ליוצריך. 
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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

לך בפתח מאחל  הנני הטוב, בשלומו  אדרוש  מכתבי
בחומת פירצות למנוע שתצליח לך יעזור שהשי "ת

הכשרות.
והמכתביםעברתי השחיטה קונטרס קונטרסך על

זוממים שהם השונים והחוקים ישראל, מגדולי
להטיל .
לדעתואני  מצטרף  ג"כ לקרא ועוד כיהודא הקטן

הרמה. תורתם
לכשרותזה סכנה ממש שמים " "שומו  ממש

דור. מדור המקובל השחיטה
"הביתשמעתי זצ"ל האדמו"ר  כ "ק  מהקוה "ט

"מן  בלק פ' השבוע פרשת של ההפטורה על  ישראל"
שטים הרי"ם החידושי  בשם אמר הגלגל" עד השטים
זה היהדות  מדרך קלה נטיה רק זזים שאם יטה, לשון
הפי ' וזה מגיעים . לאן יודעים  ולא ומתגלגלים גורם
שרוצים ובפרט  ישוערנו. מי  תוצאותי' הגלגל  עד 
השחיטה סדרי  כל  את לשנות פי ' על  הקערה להפוך

דור. מדור מחז"ל, המקובלים
וללחוםלא מהשלווה לצאת  צריכים לחשות , עת

ח"ו  הסכנה גודל  את להכלל להבהיר צריכים זה, נגד
אפי ' האלו החוקים ביישום השחיטה, בכשרות שיש

מהם. בחלק
להתגרותהמענין שהתחילו הראשונים , מי

תרכ"ד , בשנת הגרמנים היו היהודית, בשחיטה 
וידוע  וצעב"ח, רחמנות של במסוה הנימוקים ובאותם

וד"ל . רחמנים ... היו שהם כמה עד
כל רחמנות  על ורחמיו כמש"כ תורה"ק דרך היא

הגדול  שהתיקון הקדושים  מספרים וידוע  מעשיו,
היהודית. השחיטה הוא לבע"ח

יותרהבעי ' בעי' זה לדעתי אנגלי', רק לא היא
שונאי  יש  בכ"מ יאמר, מה מדינות שאר ועל כללית,
להיתפש  מסוגלים והם לנו להתנכל שרוצים ישראל
זה להגביל . יכולים אנגלי' כמו  נאורה מדינה אם ע"ז
וצריכים המדינות, לכל  רעה דוגמא להיות יכול
ולהפעיל  גזירה שזו הקהל דעת את ולקומם להתקומם

הגזירה. רוע את להעביר
המשך בעלון הבא
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מ‰‚‰"ˆ ˘‰סכימו  –˜ול ˜ור‡ 
 –˙ ˙˘"ך לע˘ו˙ עירוב ב˘נ

ובברו˜לין.

1085

מ‰‡„מו"ר רבי ˘לום  –מכ˙ב ˙˘וב‰ 
˜רויז ‡ב„˜"˜ ‡„וו‡רי ˘ליט"‡.

1086

‰עירוב  –˘ו‡ל כענין ומ˘יב כ‰לכ‰. 
עיירים  –ב˘נ˙ ˙רס"ז.  בניו י‡ר˜

מי˘˜‡לטı. –ו‡מ‰ו˙ בי˘ר‡ל 

1087

וˆונו על מˆו˙ עירוב. 1088

וˆונו על מˆו˙ עירוב. ˘ב˙ ז‡˙ 
חנוכ‰ ˙˘"ס לפ"˜.

1089

יסו„י סיבו˙  –יסו„ ˙י˜ון ‰עירוב 
˙י˜ון ‰עירוב ע"י ˆו‰"פ ב˘כונ˙ 

ב‡ר‡ פ‡ר˜ ב˘נ˙ ˙˘"ס.

1090

„ע˙ ˜„˘ו ˘ל ‰‚‰"ˆ  –„ע˙ ˙ור‰ 
יס זˆ"ל בעל מנח˙ רבי יˆח˜ יע˜ב ווי

יˆח˜, ‚‡ב"„ בי˙ „ין ˆ„˜ ˘ל ‰ע„‰ 
‰חר„י˙ בירו˘לים עי‰"˜.

1091

מכ"˜ ‡„מו"ר מפ‡פ‡  –‚ילוי „ע˙ 
ועו„. –זˆ"ל 

1092

וי לרבינו ‰"ר מ˘‰ מכ˙ב ‚ל
פיינ˘טיין.

1093

‡˙ מע˘י ‰זיוף  –יר‡ ‰˜‰ל וי˘פטו. 
‰‰ונ‡‰ ˘ל מפיˆי ‰מו„ע‰.

1094

‰זייפנים  –„ע˙ ˙ור‰ מזויף. 
ב˙ו˜פם.

1095

מח‡‰ על עלבונ‰ ˘ל ˙ור‰  –מח‡‰ 
וחכמי‰.

1096

ו˙ערב לפניך ע˙יר˙ינו. –ו˙ערב  1097

„ע˙ ˙ור‰ ‡ו„ו˙ ˙י˜ון  –˜ול ˜ור‡. 
‰עירוב ב˘כונ˙ ב‡ר‡ פ‡ר˜.

1098

‡לו ˘מו˙ ‰רבנים  –„ע˙ ˙ור‰ 
‰מחזי˜ים ‡˙ ‰עירוב במכ˙בי‰ם 

וב˙˘ובו˙י‰ם.

1099

כולנו בע„ ‰עירוב. 1100
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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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גב על ואף קרום. הוי לא בריאה מכה מחמת  שעלה  וקרום
מקום  מכל מבצבץ, ואינו משמוש  ידי על הסירכא שהלך
אלא  מעולם סירכא היה שלא אומרים שאנו אלא טריפה,
כן  על כדלעיל . לחומרא בדיקה צריך מקום ומכל  רירין ,
בודאי  הבדיקה, על ולסמוך בכח  למעך שנוהגין אותם

לישראל. טריפות מאכילים כן העושים

 טר אות יוע פלא הקדוש ספר
מכל נקיה שתהא בהמה להמצא יוכל בקושי והנה
יוכל ומי עלמא, דכלי אלבא כשרה ושתהא רע, דבר
טרפות! דיני גדולים כמה זה: על המשמר  על  לעמד
מבהמה לאכל שלא לזהר  שיוכל ה', את  ירא איש אשרי

טרפה שהיא חכם בה דרבא שהורה שרבא פי על אף ,
עדיף  החסידות  וזה בעי. למחש  מכשירים, הפוסקים של

כדכתיב שבעולם חסידות מיני מכל ב)טפי כג (משלי 

צריך  מאד כי אתה ; נפש  בעל  אם בלעך שכין  ושמת
הנוגע בענין ולהחמיר אסור נדנוד צד מכל לזהר

לפיהו אדם עמל  כל כי ושתיה, ז)באכילה ו שאם (קהלת  ,
אנפשה ומשוי באסור גדל הגוף נמצא באסור, יפגע
דרך  ואין  עליו, שורה  היא הטמאה ורוח דאסורא, חתיכא
אל  מרעה כך ומתוך עליו, שתשרה  קדשה  לרוח  ומבוא
ללמד לשמע ולהשכיל, להבין  יכול ואינו יוצא, רעה
בעדן  ולשמח  הנכבד ה ' את ולאהבה  ליראה ולכון וללמד
כדת עציבותא  בעדן ולהתעצב מצוה, של שמחה  חדוה,
שכשנפטר  של"ה, החסיד הרב ספר וכבר לעשות. מה
חיים, ארחות שילמדנו ממנו, שאל חכמה, שלמדו מרבו
בשלשה שיזהר לו, ואמר הבא. העולם לחיי בהם שיזכה
ובטהרה בקדושה תש ' בשעת מאד שיתקדש  דברים,
ונבנה רעוע הולד יסוד יהא שלא כדי טהורות, ומחשבות
כך  כל  להשיג יוכל שלא לו  שגורם  ושלום, חס  באסור
שלא  כדי אכילה, באסור מאד שיזהר וכן חיים, ארחות
היתר, של שערים מאה ושיברח  באסור, נבנה הגוף  יהא

אמרו זה כגון  ועל איסור. של באחד יכנס שלא (חולין כדי

ב) שאף מד, לעצמו, טריפה  הרואה  חכם, תלמיד איזהו
ידי  לצאת  עצמו על  יחמיר לאחרים, מקל שהוא פי על

הדעות. נקיהכל  שתהא בהמה להמצא יוכל בקושי  והנה
ומי  עלמא, דכולי  אליבא כשרה ושתהא רע, דבר מכל 

זה על המשמר על לעמוד  חסידים יוכל מנהג הנאני לכן  ,
בשר  אם  כי אוכלים היו שלא שראיתי מעשה, ואנשי
גם  לעשות שיוכל  כן גם שצריך הקשה הדבר אבל עוף.
זאת יעשה  אנוש אשרי אחר. בבית יסעד שלא זאת את
וזוכה ושתיה, אכילה  אסור נדנוד צד בכל ויזהר
על  מוטלת הזאת  המצוה  ועיקר  דשמיא. לסיעתא
לבדוק  בבואם רעד יאחזמו  המורים ועל  השוחטים
בבדיקת מחפוש חפוש  וילמדו טריפה, איסור משום
מאד ויפחדו הסברות , וכל הדינים כל ולדעת הריאה
ושלום, חס  לישראל טרפות להאכיל שלא מהאל, וייראו

ספ עכל"ק.ובמקום לחומרא, ילכו ופלוגתא יקא

 מכתב על המדריך לכשרות
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

ב"ה,
תודה רבה על המדריך לכשרות מאת כקש"ת מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א, 
שמגלה את כל הסודות, איך שכמעט כולם נכשלים בנבילות וטריפות ממש.
וראיתי איך שהאדמו"ר מסר נפשו במסירות נפש ממש, שכל יהודי ידע את 
האמת מה שלוקח בפה שלו, ומה שמאכילים את הילדים הקטנים הצדיקים 
ילדי צאן קדשים, שעתידים לקבל מהם הרבה ידישע נחת, אשריכם שזכיתם 
לפרסם את זה ותזכו הלאה לפרסם את האמת כדי לקרב ביאת המשיח 

בקרוב ממש במהרה בימינו אמן.
שמעתי שהעדה החרדית הרגו אברך אחד שגילה מה שהולך אצלם.

וג"כ אחר שהרה"ג ר' משה שטרנבוך ראב"ד פרסם מודעות גדולות בכל 
ירושלים עיה"ק שכולם צריכים להכשיר את כליהם כי כל הבשר שאכלו עד 
כל  על  גדולים  בפלקטים  מלאה  היתה  ירושלים  וכל  וטריפות  נבילות  היום 
של  כי המאפיה  אחד.  נשאר אפילו פלקט  לא  שעות  שתי  ובתוך  הקירות 
הבשר הורידו את הפלקטים ואחר כך הלך אחד מהמאפיה להרב שטרנבוך 
עם אקדח ביד ואמר לו אם אתה לא חוזר מהמכתב הזה וכותב שהכל כשר 
אתה מקבל כדור בלב רח"ל, והצדיק הרב משה שטרנבוך פתח את החולצה 
ואמר לו אני מוכן ומזומן למות על קידוש ה' ואמר גם הנני מוכן ומזומן למות 

על קידוש ה' בשם כל ישראל, וזה ידוע בכל ירושלים. 
וגם ידוע סיפור מגה"צ הרב שווימער שליט"א שיצא נגד השחיטה של העדה 

החרדית ובגלל זה זרקו אותו החוצה מהרבנות,
וגם סיפור מהרב הצדיק ר' משה בראנסדארפער שליט"א שראה בשלוש 
העדה  של  הגדול  לחנות  בשר  מביא  מיריחו  שמשאית  איך  בוקר  לפנות 
ושאל אותו  מיריחו  לו  וענה  ושאל את הערבי מאיפוה בא הבשר  החרדית 
לו את הפלאמבעס של העדה  לו כן והראה  יש לך פלאבמעס ואמר  האם 

החרדית על הבשר שבא מיריחו.
והרב בראנדסדארפער אמר בדרשה בבית המדרש שלו שלא לאכול בשר 

כי זה מגיע מהערבים.
ועשו נגדו הרבה טרור ואימו עליו להרוג אותו וכל שאר מיני איומים נגדו 
ונגד הרבנית ונגד הילדים שיחזור ויכתוב שהכל כשר ולא שמע בקולם וב"ה 

נשאר בחיים.
על כן - צריך מאוד ליזהר מכל הבשר הטרף ה"י, וכמו שהרב לנדא שליט"א 
אמר, ממש מפחיד לראות איך שאנשים יושבים ואוכלים טריפות עם חותמת 
כשרות של בדצי"ם למיניהם רח"ל. כאשר גילה לנו הרב לנדא שליט"א – ככה 
זה הולך, בכל ההכשרים ]חוץ מהרב לאנדא[ אין בשר כשר בעולם. ומה 
וליום התוכחה אם אנחנו שמענו את הוידיאו הזה מצדיק  נענה ליום הדין 
אמת הרב לנדא שליט"א שמוסר נפשו על כשרות והוא היחיד שלא לוקח כסף 
על הכשרות שכך ירש את זה מאבא שלו הצדיק הקדוש זיע"א זצ"ל. ולכן 
כולנו ביחד נרעיש את העולמות ולא יגידו שלא מחינו על זה ולא יתבעו אותנו 

ביום הדין הגדול והנורא.
שמעון גליק                           



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

43. בגלל תאוות ממון הקצב, השוחט עובד מעל לכוחותיו
ביאת  עד  ויעמדו  מאוד,  גדולות  השחיטה  נסיונות   .44

משיח צדקינו
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מכתבים למערכת

4

שנת תשמ"ג

 חיים דוד הלוי
הרב הראשי וראב"ד לת״א-יפו והמחוז

ב"ה תל אביב – יפו, י"ד מנ"א תשמ"ג 
יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן-שאול"  ר' שלום  לכבוד הרב הגאון 

ניו יורק

לכשרות  "אנציקלופדיה  החשוב  ספרו  קבלת  עתה  גם  לאשר  שמח  הנני 
חמשה חלקים". אשר כמו כל יתר ספריו מלא ניחוח של תורה וחכמה, יישר 
ברבות  ולהאדירה  תורה  להגדיל  בשנים  רבות  עוד  ויזכה  לאורייתא  חילו 

הטובה והברכה.
 בכבוד רב
חיים דוד הלוי

ה' ענ

אמעריקאגל  גלות הוא  ישראל עם של האחרון ות

הגלות והנה כי שלימה, הגאולה אל  מאוד קרובים  כעת אנו
רבינו  שאמר כמו אמעריקא, גלות הוא האחרון
מישראל שבט בקונטרס ראה  עלינו , יגן זכותו מצאנז הקדוש 

לשונו. וזה  כ"א , דף ד' גליון סיון חודש

זכר מצאנז חיים  דברי בעל הקדוש  הגאון על סיפור
לברכה צדיק 

מקאזלוב ,סיפר שליט"א רוקח מאיר ר ' הצדיק הגאון
ר'(להבחל "ח )ששמע אדמו "ר קדושת  כבוד מפי

לברכה צדיק זכר  מקיוויאשד שפירא שנתאלעזר בערך (בקיץ ,

זכרתשכ"ו) מגארליץ  הקדוש  הגאון של  קדשו מפי ששמע ,
להעתיק היהודים  מן  כמה שהתחילו בעת לברכה צדיק
נוחה  דעתו היה  שלא ואם לאמעריקא, מאירופא מושבם

בתחילה  חיים טז בזה, דברי בעל הקדוש  אביו על סיפר  אולם 
לערוך  דרכו היה לא  כלל  שבדרך לברכה, צדיק זכר  מצאנז
יותר בלילה  מאוחר  בזמן טובים וימים בשבתות  ה"שולחנות"
סגור היה  פסח של שביעי בליל פעם כאשר כן ועל מדאי,
תמהו  ה"שלחן ", אל  נכנס  ולא  מאד ארוך זמן  ומסוגר
טוב יום  ליל  נשתנה  מה שלומינו ואנשי והמקורבים החסידים 

טוב ? יום לילי  משאר זו

שלכאשר הכוס  ונטל ביותר, מאוחר בשעה לבסוף נכנס 
למה  עצמו  את לתרץ רצה וכאילו הק', בידו קידוש

מאוחר ? כך כל  בזמן נכנס 

שמשיחפתח  "כנראה ואמר: הקדוש  למדינת יז פיו יבא

ברוך"טז) "דברי  בספר באריכות  שכתוב "ברוך(גארליץ)כמו חלק
יט)שאמר" ללחום(פרק מגארליץ הקדוש  הרב  הרבה בתחילה שאכן ,

הרב  לאחיו פנה לבסוף אולם מאר, חריפים דברי עלי' ודיבר בזה,
את  להציל כדי לאמעריקא  עמו  שיסעו  וקאשנוב משינאווא הקדוש 
ללכת  מאנו הם [ואולם שחת, מרדת שם השתקעו כבר אשר העם 
הגה"צ  בשם טעמו  שינוי בדבר ענין עוד שם ומביא כנודע], איתו ,

הביאו . לא  כאן המובא  הסיפור אבל  שליט"א, משטראסבורג

הקדושה יז) לארצינו יעלה ומשם לארץ מחוץ יבא  שמשיח זה דבר
[והוא  תכ"א רמז כ"א , פרק ישעי' שמעוני בילקוט כן גם  נמצא 

הלשון: בזה אלעזר], דרבי מפרקי 


