
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

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

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

מכתבים למערכת
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

דברי הזעזוע של משה פרנקו חכם באשי בירושלים נגד 
עדת הפריצים בתימן

ספרי תורה והלילי שאי על שפיים קינה, הורידי כנחל דמעה, על הפרץ 
הגדול, כי קמו פריצים במני עמנו במדינות תימן אשר פרקו עול שמים 
ועול תורה, השליכו שקוצים ויחללו שמך ודיברו סרה כפרה סוררה, על 
חלק גדול וקדוש מתורה הקדושה, על ספר הזוהר הקדוש המקובל אצל 
כל ישראל, להתנא רבי שמעון בן יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן, וגם על 
יתר ספרי הקבלה הקדושים ורבנו האר"י זצוק"ל עליהם דברים, אשר כל 
שמעם תצלנה שתי אזניו והפכו דבר אלהים חיים למינות ואפיקורסות 
וחבריו ויחפאו ]ויחפו[, אוי להם על שברם, נוח להם שנהפכה שליתם 
על פניהם, והאנשים החטאים האלה עודם במרדם ובמעלם וע"כ החובה 
מוטלת על כל איש מישראל אשר יראת ה' נגע בלבו להבדילם מקהל 
ונחלה  חלק  להם  ואין  ישראל  מכלל  יצאו  האלה  האנשים  כי  הגולה, 
באלקי ישראל יאכלו בדי עורם ושמם יהיה לאלה ולקללה בקרב הארץ, 
וכבר כל רבני עיה"ק ירושלם, ובראשם מע"כ הרה"ג בדה"צ ספרדים 
והפרישו,  ונדו,  והחרימו,  ותוה"ק  צבאות  ד'  קנאת  לבשו  ואשכנזים 

והבדילו את הרשעים הללו מכלל עדת ישראל.

וגם ידי תכון עם כל הרבנים הי"ו ובכן בשם ה', ובשם תורתנו הקדושה, 
הנני מבטא בפירוש כי בני בלייעל אלה אשר עשה ]עשו[ המזימתה, 
]המזימה[, הרי הם מוחרמים ומנודים ומופרשים מקהל עדת ה', ארורים 
בשרם,  המק  יצאו,  רעה  אל  מרעה  ימיהם,  כל  יהיו  וארורים  המה, 
ויפולו, עד אשר ישובו אל ה'  , תמקנה בחוריהן המה יכרעו  ועיניהם 
ויאמינו בתורה בכל חלקיה ויתקנו מה שקלקלו, ולכל בני ישראל לא 
יחרץ כלב את לשונו, ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ ומלאה הארץ 
דעה את ה', ואנחנו בשם ה' נעשה ונצליח, נגילה ונשמחה בו ובתורתו 
הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הנגלה והנסתר לנו ולזרעינו 
וזרע זרעינו עד עולם, ויהי נועם ה' אלהינו עלינו וגומר ויחד כולנו נזכה 
לאור באור ה' בבנין ציון ונוה אפריון כעתירת החותם ברתת וזיע לכבוד 
ה' ותורתו הקדושה פה עיר הקודש ירושלים תבנה ותכונן בש"א לח' 

שבט התרע"ד ליצירה בא ס"ט פתחתי שקי ותאזרני שמחה לפ"ק.

ע"ח משה פרנקו חכם באשי בירושלים ואגפיה. מקום החותם

 דברי חו"ר התימנים בארץ הקודש ירושלם ת"ו

יפו ותל אביב ומושבות יהודה והגליל יע"א!
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ההפסד אשר  הוא כ באמת ולפעמי וז"ל: בהקדמה
ואומדנות בהבחנות באמצע השו"ב ויד  רב  לס יעלה
לשמור צרי ואז הלב , הבנת בשערת התלוי כהררי
 מדר ח"ו ינטה לבל  ולבו דעתו לכויו מאד נפשו

עכ"ל. האמת...

מהכ ראיתי כ' ז' סי' יור "ד ח "ב לב משמחי בשו"ת (
עיוה"כ  המסתע הקלקול ברבת  הדורות גדולי  שהאריכו

להדר  לראש  נעשה הדיוט  שכל מקומות )ע"י משאר  (יותר 

להביא  הרבי שההמו וע"י בעיוה "כ תרנגלתו  שישחטו
וגורמת שאת יוכל מאשר יותר השוחט על  מעמיסי
האריכו  שכבר  כמו כדבעי,  הסכי לבדוק לו  שא "א 
ד, קמ"ג  כלל וח "א טו"ב , ס"ק ח "י סי' בכו"פ הפוסקי
לא  ג ועוד, ח "י , סי' ופמ "ג ובשמ "ח ז, או ' תר"ה מט "א
בנד"ז בפרט חיזוק א"צ  דבריה כי דבריה לחזק באתי
כאשר אביי אצל כמ "פ  בש "ס ומצינו  ,עליה חולק דלית 
הלכה תלמידו  לו שאל דהו כמא הלכה יוס ר ' רבו  פסק

תהא, זמורתא גמור גמרא דפליגי, ועוד)מכלל קיג. שבת (עי'

.למגיני א"צ  מערערי דליכא דבאתרא ש "מ
עטי פרי אמנע ולא חידוש  בלא ביה"מ אי דמ "מ  אלא
המהירה שחיטה בעני דעת , לאד החונ שחננו  ממה
כבר האריכו  עי"ז  לאכילת שבאי המכשולות בעני
המהירות, השחיטות על שהרעישו  לפני אשר הפוסקי
כבר דעיוה"כ כפרות שחיטת בדי דעסקי  הפוסקי וכ
אלא  הלזה, למכשול תר להמציא קולמוס בק יצאו 
דעוד שלפנינו,  הפוסקי העירו שלא מה  לחדש ברצוני 
מצוה החינו שיטת  ידוע בהנדו אחרות מכשולות  ישנ
,חיי בעל צער בשביל חלק בסכי השחיטה דטע תנ"א
והחיד "א  , כ נ' "הרמב דעת דג העצמאית שיטתו ואי "ז
להלכה.  ג שיטתו אחר  נטה ח "י  סי' יור "ד ברכה במחזיק
בדיקת המהירות השחיטות  אצל כי ידוע הלא ועכשיו 
וא"כ עופות, וארבעי שלשי אחר   מקו נוטלי הסכיני
שציערו  נמצא הי' פגו דהסכי הבדיקה אחר יתגלה א
הראשו עו אצל כבר הפג הי' אילו עופות  ארבעי
הזה, המכשול על לדלג  א"א דאורייתא צעב"ח  וכיו
תורה החמירה היכ עד החינו בשיטת נא התבוננו 
מחמת פגימה סכי עני שכל דעתו לפי  דהלא בצעב "ח 
פגו בסכי לכתחילה לשחוט  לאסור  הי' די הלא  צעב"ח
היטב  הדק הסכי לבדוק וקיימא  קבוע חובה ולהטיל 
הנשחט יצטער  שלא השחיטה בעת וחלק  חד שיעמוד 
והלא  השחיטה אחר פג נמצא בא לאסרו ל למה אבל 
שיפשע מבלי שנעשה  מה נעשה וכבר שעליו מה עשה
של  דעתו  לסו תורה ירדה כי  מכ"ז  נשמע אלא ,אד
יתרשל  בדיעבד  ג ידיו מעשי  יפסלו לא   בא כי אד

חלקה. סכי עני כל ויתבטל לכתחילה

שכתוב כמו הברית  את  לה)ששונא שנאת(יחזקאל דם לא  אם
וממילא אליהם ההשפעה כל חוטפין והם במדרש , עיין וגו'
לנו  ואין לאומתו רק משפיע  הוא כי  אלינו ההשפעה יחסר
הברכה מקור היא היסוד מדת כי כידוע התמצית  אפילו
יוצא והזרע  הצינורות  מקלקל וכאשר עולם. יסוד צדיק 
הברכה ותרד ההשפעה נהפכת  אז ראוי , שאינו זר למקום

נשברים. בארות בארות  הידוע  מקום אל

בריתעל  מפירי  הרשעים בינינו שיתרבו עוד כל כן
יתרבו  כן נכריות  נשים ובועלי  לבטלה זרע  ומוציאים
עקבתא היא הזאת  בעת כאשר  כן  ועל  הגלות, וכובד הצרות
רוח ואת בנו שיקוים הגאולה לעת  וקרוב דמשיחא
כן על  יחלוף , כליל והאלילים הארץ , מן אעביר הטומאה
ועצות התחבולות כל  ועושה  מאוד מאוד הרע  היצר  יתגבר
למען בריתם ומפירים  לבטלה  זרע מוציאי רשעים להרבות 
כן כי וידוע  חיותו. כל זה  כי  חיות לו ויהיה הגלות יתארך
שבהגיעו  הנר כמו מאד  תתגבר שתכלה קודם דבר כל  דרך
האש על  שמנשב הרוח  וכן ביותר, יתלהב  נכבה  להיות  קרוב
החולה וכן יתירה, בגבורה יותר תתלהב עוד לכבותו ורוצה 

מתחז  נשמתו יציאת  הוטבהקודם כי  ונראה כחותיו קים
העולם  את וערבב והשטן הרע היצר בא כן ועל מחלתו.
אבותינו  שערום לא אשר חדשות בעולם, חשך  והביא
רבו  כמו רבו ידיהם שעל  סיבות  שלשה הם והם מעולם

לצלן. רחמנא בריתם פוגמי  כעת 

אשהראשית: לישא ירצו לא  שהבחורים הראשונה  סיבה 
ג' לו ושתתן  מאוד  יפה  אשה  שימצא עד

כידוע : לקאר 1.מפתחות  לבית ,2.,(מכונית)מפתח  מפתח 
אקאנט3. מפתחותבנק הג ' ולשם  באמת הכלה) (לשם לשמה תורה נקרא  (וזה

נושא)לחהנ"ל ואינו ויותר שנה כ "ה אחר עד ימתין כן ועל  .
מעשרים  אשה נשא שלא כל  השנים אותן כל ממילא אשה .
ומקרה לבטלה זרע מוציא לכלל ובא בעבירה ימיו כל  שנה

כידוע. עבירות  ושאר וחלילה  חס  לילה

צרעת, נגע אבלוזהו החברים. בו  נתעוררו  הרי  צרעת נגע
שסוגר סגירו. תרגומו . מה יהודה רבי  אמר כתרגומו. צרעת

נגע. נקרא זה  נפתח  ולא נסגר וכאשר פותח, ואין

לשנת לח ) קרוב בתורה וגדוש  מלא שהוא הזה היקר והבחור
תצא  שמהם עניים בת לקחת  במקום הזאת הכלה נושא הל '
הנזכרים במקומות שנים הרבה שעבדה בחורה לוקח תורה,
טוב. מצא אשה מצא הגשמיות, בתכלית ונתגשמה  לעיל
רוצה שאדם "בדרך  לברכה זכרונם חכמינו מאמר ונתקיים

אותו ". מוליכים לילך 



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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חסידים  ספר 
חסידים  תרסו)ספר :(סימן 

נענש  לחבירו, צער גורם שאדם גרמות  מעשה אםא כל ואף ,
יותר  משאוי עליה שמשים כגון לבהמה, חנם על צער  יעשה

עתי  אותה, ומכה ללכת יכולה ואינה  לשאת , יכולה ד מאשר
דאורייתא. בע"ח צער  שהרי הדין, את  ליתן

                                                                
ט'א. ּפ רק  הישר  קב הקדוש  ספר

צפת  העיר éל  על הõìראה ְְִֵַַַַָָָָָה áזרה
"נłיאים",א. äקצינים äמנהיגים ראŁים Łל Łמם נקראים ל ëה ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָטעם

õמתŁ נ וגם  מעלה  מעלה  יłìא אזי ה' àיראת ונõהג  זכה  אדם Łאם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָמ ïני
קד ה.צרäרה àמעלõת החçים  àצרõר  היא ְְְְֲִִִַַַָָֻ

éי ב. ור äח, נłיאים àכלל ה äא אז éראäי  נ õהג  õאינ האדם אם éן אין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמה
õאינŁ äמנהיג ה Łõëל éן Łב , ולא üלõ ה הר äח וכאŁר ,üלçו éלה  הענן  éְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאŁר
מfiא עליו  סõבל  õואינ יłראל Łל מנהיגן נõהג  להיõת ü ריðŁ õ מé äéרה  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנõהג 
חלציו. לי õצאי זéרõן ואין  העõלם מן  עõבר ïתאõם לנגâן, äמתáאה  יłראל, àְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָני

והארנõניõת  ה íëים Łôל äם  את להעם  מקêים  אינם àגאותם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהëנהיגים
êŁהם,ג . łäררäת הáבה äת àעבäר מנהיגים הרàה  נלéדים  זה äְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָבפח

äמתìïקים äמתעâנים  Łמים, לŁם êŁא הäàðר על יתירה  אימה  äְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמæילים
אחרים, על äמכàידים לעצמן äמקêין  וארנõניõת, íëàים עõזרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָואינם
וחזקים צה àים ôמיד äפניהם  äגדêה , יקר àכל Łראà חלק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻונõטלין

.äעá ינ לא אדם ועם õאינמ Łõאנ äבעמל לàם ôאות מחמת äְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻבריאים
âחäפים ד . ער äמים ה õלכין äמïŁלים נד éאים  יעקב יצחק אברהם זרע  ה ' ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻועדת

äבאים  הñהל, Łל  äמŁרתים  ה íëים õáבי אõתם  õáזלין אŁר ה íëים  מחמת ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחפים
ôàים  הàעלי äהיçŁ ורõאים  יëצא , אŁר מ éל  ו õŁללים וחõטפים לביתם àְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאכזרäçת

ואפ êŁהם הàגדים äאפיל ונõטלים  éל äבחסר א õתן àער õם äמõכרין וקיטל  טêית äê ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
רתת והŁáם  הõñר äבעת ה æëה Łעל הôבן אם  éי àידם  נŁאר  ולא קל, àְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמעõת

.õז àזוית äוז õז àזוית זה äבניו õôŁוא הäא ואחד אחד éל äבõכים  ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחזתן,
לäàðר  הרàה לעזõר יכõל ְְֲִִֵַַַַַָה ëנהיג 

éל ה . ההכàדה  היה  לא אזי הíëים נתינת äבסäçע  àעזר הëנהיג היה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹואם
אŁר  áר äע Łהיא עõד áד õל עו õן Łוי וענçים. הàינõנים  אנŁים על üéְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולבנõתיהן  לבניהם  נדäניא ונõתנים הñהל, מõïñת וõŁתים אõכלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻה ëנהיגים 

י łראל. àני Łל  ïéן  ויáיע הëס הéל ה äא וזה  וכêה, לחתן  äְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמôנõת
הäאו. âין  äמכריז לפניו üלõה éרäז éזה  ïרנס õא מנהיג Łהäא Łאי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ענçים וגõזל âיłראל  קâיŁא מעëא äבłרם âמם âיłראל  ä מינייה âְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָאכיל
נŁמעת õתêפô ואין ר õàת àקללõת õתõא מקêל äכרäז ואלמנ õת, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָויתõמים 

.ã יליâ Ł מענ ליצלן  ְֲִִֵֵֶַָָָֹרחמנא
äבפרט  אכזר, ולא רחמן çŁהיה  ïרנס  õא מנהיג Łהäא  האדם õתõא יראה éן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
ענçים Łל àיקריהן חפץ הäא  üäרà Łõ דñהâ ואביõנים  ענçים ôבירין  מאנין ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
ז"ל: האר"י  àכתבי äוכדמצינ רעõת áזרõת ח "ו מעõררים ה ëקטרגים  éי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואביõנים,

àŁת  àערב העני ְִֶֶֶַַַָָצער 
היה ז. łדה õתõבאä łàדה  ôלמידיו עם האר"י יŁב אחת "ïעם :õנõŁל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוזה

ה âר Łה  äבאמצע õôרה סתרי ז"ל האר "י Ł ודר àארי, àן ה Łõע ה ìביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָקבäר
אחד עני ליד  ונŁלח צדקה מéם äצàוק ä מהר הם , למען  ז "ל האר"י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאמר 
י Łõב  Łה äא אלטר õ"ץ יעקב ר' õמŁä ïלõני, àמקõם  ודר ä אצלנ üä סמ ŁõçŁְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹב 
éל  äב õקע למעלה  üלõ ה õ לõוק õתäç ענ על מעלה  éל ïי áôר וק õרא äְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָבõכה 
éל  על חימה  מלא ה äא הäא üäרà Łõוהקד ולפנים לפני  ונכנס ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָהרקיעים,

עליו. מרחמים Łאינן õרäעבà ãêé ְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻהעיר

לרבנים תורה  ז 'דין ז |תביעה

חזקתו על עצמו וסומך טריפותכראוי מאכילים שהשוחטים הוא  (שהחזקה

ואפילו  כשירה , אינו  השחיטה  של הסיסטעם וכל כהוגן , לשחוט אופן להם נותנים לא כי לישראל ,

לידע ) להרוצים  כידוע  יכול, אינו  כשר לשחוט ירצה  מאכיל ,השוחט בכלל הרב הווי 
לישראל  "טריפות בספר שכתוב יונה"וכמו לרבינו תשובה שערי

קדשו: לשון  וזה כראויזצ "ל השו"ב  על משגיח  אינו הרב  אם
לישראל  טריפות  מאכיל בכלל הרב הוי חזקתו, על עצמו  וסומך

ו קדשו. לשון כאן  עד בעונו , ונתפס ושלום עלחס אומרים אז 
הרב רב)אותו הערב מן  והוא המן המן (שהוא  שמאכילארור  דהיינו 

ישראל עם על רעות  גזירות ושלום חס ומביא  כהמן , טריפות
האחרון יחזקאל מראה  שו "ת בספר שכתוב כמו הצדיק כהמן (להגאון 

מ"ג) סימן  זצ"ל גלינא אבדק"ק כל וז "ל:מהרי"ח את  ראינו בעינינו  כי
בעונותינו הוא בעולם לבא המתרגשות ורעות קשות הגזירות

הזאת  העון  למען רק עכ"ל.הרבים 

בפרדס" "טיול בספר שכתוב זצ"ל)וכמו שאמלוי של  רבה של שחיטה  (מערכת 

רק זהו  בזמננו השחיטה , נגד גזרות  שגוזרים מה  שזה בטוח אני
השוחטים את טוב בדקו שלא  זה  ועלבגלל עכ "ל. שצריך, כמו ,

בנבילות ישראל את  שמכשיל הזה המכשיר הרב על אומרים כן
המן וטריפות זהארור  ידי ועל כהמן, טריפות שמאכיל דהיינו

ושלום. חס כהמן ישראל עם על רעות  גזירות נקראמביא ולכן 
ואינו טריפות לאכול לישראל המתיר הרב או המכשיר  הרב
המן  והוא רב , הערב מן  בא שהוא המן ארור נקרא להם מוכיח
כשרים. שאינו  דברים  ושלום חס ישראל לעם שמאכיל האמיתי 

הבשר , כשרות על שמדקדק רואה אתה שייךואם שהוא תדע אז 
יראת טיפת רק לו שיש פשוט יהודי  כמו  הפחות  לכל לקדושה

קטנהשמים לדוגמה  נביא  הכשרות  ענין את  קצת להבין וכדי .
שמות פרשת  הקדושה בתורה שכתוב  קודש :(כ "ב)מה ואנשי 

לי רש "י :תהיון  ופירוש  מנבילות, ופרושים  קדושים  אתם אם
שלי, אינכם לאו ואם שלי , אתם הרי כך:וטריפות הוא  הפשט 

נבילות יאכלו לא הם קדושים, יהיו כשהיהודים אומר הקב"ה
לא הם וטריפות נבילות  יאכלו וכשהם  שלי, יהיו  הם ואז וטריפות,

הפסוק ועל שלי, אותו"יהיו תשליכון רש"י:"לכלב שהכלב אומר 
ממנו שנכבד הכוונה מכלב , גרוע יותר הוא טריפות  שאוכל .מי

להבין  אינו צריכים עבירה, שום אצל תעשה, לא  אף  אצל למה  :
שלי , תהיה  לא  העבירה את תעשה  שאם הקב "ה ולמהאומר

שלי? אינכם טריפות אוכלים אתם שאם הקב"ה אומר בטריפות
ליהודי . עוד נחשבים אין טריפות  אוכלים שאם היא הכוונה

ששואל התוספות  דברי  בהקדם לפרש  ה.)ואפשר הגמרא(חולין  איך
בדבר יכשלו לא  שחלילה  הצדיקים את  שומר שהקב"ה  אומרת

בגמרא  מוצאים אנו הלא  כך ? על יודעים כשאינם ה .עבירה (מכות

יב) ידעו ,ושבת כשלא  עבירה עשו צדיקים תנאים ששני  איך
בודאי אז  אסורות  מאכלות  יאכלו  לא  הם שאם אומרים ותוספות 

כזה מסוג בעוון יכשלו אבל(טריפות)שלא  כלל, עליהם יודעים שאין



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
חשיפה על כשרות השחיטה בעולם
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פא
מאשר  שמואל  גבעת  המקום  רב  אלבז  אלעזר  הרב  הח"מ  הרני 
בתודה קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה". הספר מענין 
וחשוב מאד. ארשה לעצמי לבקש אם אפשר לתרום את כל ספרי 

המחבר לספריה שלנו.
בברכה אלעזר אלבז רב המקום גבעת שמואל

היחידה פרתו את  מוכר  היהודי

שלאביום אחד סוחר ביתם בפתח הופיע  השבת שלאחר  ראשון 
האברך השיב "כן" למכירה. פרה להם יש אם ושאל הכירוהו
"ומה ברואיו. על הבורא  השגחת לפניו מתגלית כיצד בראותו המופתע
"מה האברך. השיב  זהב", דינרי ושניים  "ארבעים הסוחר. שאל מחירה?"
הרבה רב. זמן מזה אני "סוחר נדהמות, בעיניים הסוחר שאל אמרת?"
"הרשות גבוה". כה  בסכום איש נקב  לא ומעולם חיי בימי  קניתי בהמות
חביבה הפרה, של מחירה "זה  בנחת האברך  אמר  לקנותה" לא בידך 
היא. שלך מחירה, את לשלם תרצה  אם למכרה, חייב  ואיני עלי היא 
שמחיר  הסוחר, שלי". תשאר  והפרה לדרכך לשלום לך – לאו אם

לדרכו. והלך יצא  לדעתו, מוגזם היה  הפרה 

היא"רואה שגם אשתו את האברך שאל השמים?" מן הכל כי את
שאמכרנה לך אמרתי  "הן בביתם. הסוחר שהיה  בשעה נכחה

האיש רק ישוב אם נוסף, סימן  לנו יש הנה לעצמי. שקבעתי במחיר
כי  לנו היא אות עבורה דרשתי  אשר  בסכום הפרה את ויקנה לכאן
"יהי  הצדיק". של  ברכותיו נתקיימו וכי לבוא  ישועתינו קרובה
והפרה יחזור לא בודאי האיש כי בחשבה, האשה אמרה כדבריך ".
ושוב בבוקר שני  ביום האיש חזר להפתעתה אולם אצלם. תשאר 
ולהפחית המקח על לעמוד ניסה הפעם גם הפרה. את לקנות בקש
כולו, הסכום את ושלם עמד בידו , הדבר עלה משלא  אך  מחירה, את

והלך. הפרה את לקח

הכלהביט  כי אשתי את "רואה לאשתו: ואמר  שבידו בכסף  האברך
זאת. כל  קרה  למה מבינים אדם בני אנו אין אם גם  משמים,

עומד   שהעול דברי בג ' ע "ה  הרבנית  ועסקה 
בכל  לנו שעזרה וגמ"ח , עבודה  תורה  ,עליה
ולתאר  לספר  אפשר  שאי ,הרבי וזיכוי העבודת 
חד   היי שהיא להיות  שיכול ממש , נפש במסירות 
 לקיי זכתה זה  ידי ועל אלו , גדולי  בדברי דרא 
והניחה  לברכה . וזרעו וממילא  ומלוה   חונ היו כל 
 בני תפארת  ה '  בר זרע  כמותה , בני אחריה
המשפחה, לכל  ישרה למליצה  תהי ' בוודאי   אבות
,ריק תשוב  לא  תפלתה  ובודאי ישראל , כלל  ועבור 
 לישועת ונזכה  בגבולנו ושבר  שוד עוד ישמע  שלא

בביגוצבב "א. וחסדי רחמי  מתו ישראל  של 

ניה  עד י ר  מליצת  היה  ,מבקשי אנו 
באמונה, אותה לשמש אליה , רימס הי  קריה
,עזרת ידי ועל  חוליה , בעת  ובפרט  נפשה , בכל 
עבורה, טוב  ותמלי הטובות , הפעולות  לעשות  זכתה
כלל  ובעד משפחתה, כל  ובעד והבנות ,  הבני ובעד
 יתבר שה' עלינו  טוב  ימלי זה , ובזכות  ישראל .

.אמ בימינו במהרה האמיתי  הגואל  לנו  ישלח




