
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

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.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

אמר ׁש מעוֹ ן עוֹ ד לרבּ י רבּ ינוּ  קכ"ד:)מ ׁש ה  כּ זהר(בּ דף יזהירוּ  "והמּ שׂ כּ ילים : ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
רצה – נסּ יוֹ ן צרי לא בּ אילּ ין הזּ הר ספר דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא בּ האי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע",
עתידין דּ ישׂ ראל וּ בגין משׁ יח, חבלי יסבּ ל לא הזּ הר בּ ספר הלּ וֹ מד כּ י ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַלוֹ מר:

בּ רחמי. מגּ לוּ תא בּ יהּ  יפקוּ ן הזּ הר ספר הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמטעם
התּ קּ וּ נים: בּ הקדּ מת והּמ שׂ כּ ילים עוֹ ד וגוֹ ', הרקיע" כּ זהר  יזהיר וּ  "והּמ שׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא , האי  למעבד את כּ נׁש וּ  כּ ד יזהירוּ  וחבריּ יא, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִא לּ ין
וּ לכל בּ ינייה וּ  לנחתא  דּ מתיבּת אן נ ׁש מתין  וּ לכל עּמ הוֹ ן וּ לאליּ הוּ  לה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב
קדּ יׁש ין  ׁש מהן  לכל רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על  ועלּ ת שׂ כל . וּ בארח בּ את כּ סיא  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיּ א 
דיליּה , בּ דרגּ א  ׁש ם  כּ ל  טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה כּ נּ וּ יין וּ לכל הויּ ין ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְוּ לכל 
לגלּ אה  ר ׁש וּ  אתיהיב דּ לא  טמירין  רזין לוֹ ן לגלּ אה ספירן  לעשׂ ר יהיב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ר ׁש וּ תא 

מ ׁש יחא. דמלכּ א דרא  דּ ייתי עד כּ י:ל וֹ ן האמ וּ ר  מן ּת לוּ יה המּ וּ רם הגּ א לּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌
הזּ הר .בּ ל ּמ וּ ד ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌

הרב מדּ ברי אוֹ תוֹ  ונקּ ח הזּ הר, למּ וּ ד בּ טּ וּ ל בּ עוֹ לם גּ וֹ רם מה נכתּ ב ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועתּ ה
תּ למיד הבּ א, העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים רבּ י האלהי המקבּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל
וזה ההקדּ מוֹ ת, שׁ ער בּ הקדּ מת הכּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האר"י ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָהרב
יוֹ סף הרב אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל חיּ ים, בּ אלפי הדּ ל בּ עיר, הצּ עיר אני ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְלשׁ וֹ נוֹ :
וישׁ בתּ י כּ חי תּ שׁ שׁ  לכח שׁ לשׁ ים בּ ן בּ היוֹ תי הבּ א, העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִויטאל
נוֹ שׁ ענוּ , לא ואנחנוּ  קיץ, כּ לה קציר, עבר כּ י תּ מהים, וּ מחשׁ בוֹ תי ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמשׁ תּ וֹ מם
למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה ולא לבשׂ רנוּ  מזוֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה לא ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְתּ רוּ פה
כּ ל וכלוּ  ערב, צללי נטוּ  וגם היּ וֹ ם פּ נה כּ י לנוּ  אוֹ י מקדּ שׁ נוּ , בּ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְוּ לחרבּ ן
מה ועל זּ ה מה ולדעת לחקר פּ ני את ואתּ נה בּ א. לא דּ וד בּ ן ועדין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהקּ צּ ים
ואנינה לי און וּ מצאתי ישׁ י? בּ ן בּ א לא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  קצּ נוּ  נתאר ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזּ ה
לשׁ וֹ נוֹ : וזה ל' תּ קּ וּ ן התּ קּ וּ נים בּ ספר הוּ בא אחד ממּ אמר דּ וי, ולבּ י ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קרבּ י
בּ ההוּ א וכוּ ' אקרא מה אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת אלהים ורוּ ח כּ תיב ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַתּ נּ ינא

ישׁ וּ ב ולא הוֹ ל רוּ ח המּ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ וֹ ר לט )זמנא עח ודאלעלמא,(תּ הלּ ים  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ית וּ ב ולא  עלמא מן  ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין מאן לוֹ ן  וי  דמ ׁש יח, ר וּ חא  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיהוּ 
לא ׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן  דּ א לּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,

דקבּ לה  הזּ הר)בחכמה למּ וּ ד  לוֹ מר דאיהי(רוֹ צה דחכמה נביעוּ  דּ אסתּ לּ ק דגרמין , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
לוֹ ן וי יבישׁ ה, ב' ואשׁ תּ ארת מינהּ , והרגי' וּ ביזה וחרבּ א  עניּ וּ תא  דּ גרמין ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ואיהוּ  דאּת מר , כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק ר וּ ח  והאי  בּ עלמא , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוא בּ דן
ויראת דּ עת  ר וּ ח  וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה  חכמה רוּ ח ואיה וּ  הּק דׁש , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַר וּ ח 

ב)הם יא כּ אן.(י ׁש עיה עד . ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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קנ"א סי ' מהרי"ו לכך, וראוי  גדול  הוא אם הראשון
י "ד  ס "ק שם כהן ובשפתי קנ"ח. סי' בפסקיו ומהרא "י

ע"כ . ממנו, זקן הראשון חכם אפילו
סופרוכן חתם בעל  הגדול מהגאון בהדיא מבואר

משפט חושן קס"ג )חלק  אומר(סימן אני זה  לשונו: וזה
לחבירו  איש בין לדון דלענין אצלי  הוא  פשוט דבר 
שום בקבלת כלל  תליא לא והיתר  באיסור ולהורות
לכך  ראוי  והוא עליו מהודם רבנים שנתנו כיון קהילה,
נלמוד  זה ודבר הרבנים. כאחד דברים לכל  הוא הרי
בתשובה מהרא"י בפסקי שכתבו ממה בפשיטות
גדול  חכם בעיר  שם היה אם דאפילו ברונא דמהר"י 
כן  גם לישב אחר רב יכול לרב, עליהם וקבלו ממנו
משום בזה טעמיה ועיקר  ולדון, להורות במקומו
וכו'. חכמה תרבה סופרים וקנאת ויאדיר  תורה יגדיל
הקהילה בקהלת כלל תליא דלא מבואר  זה מכל
קדשוהו  כבר ממילא לכך ראוי שהוא כל  אלא עליהם

הטהור. עכ "ל  שמים,
לכתוב ומוכח הטהור בלשונו  שדקדק  מה מזה עוד

והיתר באיסור ולהורות לחבירו איש  בין לדון תיבת
שאיש  שחושבין  העם כהמון דלא  רב, בשם נקרא שזה
שקורין  הבימה מעל לדרוש בפה אלא כחו  שאין
צריך  אמיתי  רב אלא טעות. זה רב, הוא "ּפ ריטשער"
בדיני  והיתר, ובאיסור ממונות בדיני  בקי להיות

ב  לדון שיכול  לחבירו,ממונות איש בין ממונות דיני
במקום הקדושה, תורתינו דת עפ "י  לפניו דין יבא אם
שאסור במקום אבל המדינה , חוקי  עפ"י לנו שמותר
עפ"י  ממונות דיני לדון המדינה חוקי  עפ"י לנו 
תורתינו  עפ"י  גם כי  רשאין , אנו אין הקדושה תורתינו
אנו  שאין ואעפ "י  דינא , דמלכותא דיני הקדושה
צריך  אבל  מהממשלה, רשיון לנו שאין במקום רשאין
באמת. רב תואר  לו יש אז ממונות, בדיני  בקי  להיות

באוכלוסין ואנו  גדולה היא אשר  הבירה לאנדאן פה 
וכל  למדינה נחשבת להיות יכולה היא אשר  כך כל 
עצמה, בפני לעיר  נחשבת להיות יכולה שבה חלק
בין  ולהורות לדון ישראל מגדולי  אנו מוסמכים וגם
נתקבלנו  וגם והיתר, באיסור ובין מוונות בדיני 
המשך בעלון הבא
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בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו רלעזו עולמי ‡ר‚וןס"סיוון ˙˘ 9["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ס"˙מוז ˙˘ 10["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןס"‡ב ˙˘ 11["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי נים˙י˜ו
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 ר‡לי˘ בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ס"‡לול ˙˘ 12["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
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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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המשך בעלון הבא

טיול בספר ועוד סופר, חתם ובשו"ת חיים , דברי
בפרדס.

חיים  דברי שו"ת ז ')וז"ל  סימן  ח"א  ידי:(יור"ד  "שעל
ואבד ישראל מדת שלימות  מדינות יצאו קלים השוחטים

זכרם".

חיים  דברי בשו"ת ו')ושם סימן ח"א דעה וזה (יורה כתב
שהיו לשונו: תורה לומדי השם  יראי כמה ראו "ועיני 

נהפכו  הלזו באומנות שנתחנכו ולאחר צדיקים, אצל
האמנתי", לא בעיני  ראיתי לא אם אשר אחר לאיש

עכלה"ק.

סימן או"ח חת "ס בשו"ת כתב  זי"ע  סופר החתם ומרן
רגלים ג' של  כסא  על יושב וכסיל  זקן המלך כי  ר"ה,

שם .שוחטיםחזנים  עיין תולדותוסופרים , בספה "ק זה  (וכעין

והעולה ) ד "ה  נשא , פרשת יוסף .יעקב

זצ"ל משאמלוי להגה"צ בפרדס  טיול בספר ועיין
א ' בחלק  שכתב  שחיטה )הי"ד , הציונות כי (מערכת  כח 

שנתפטמו  טמא  ובשר הקלים  השוחטים  ע"י  גם נתהוה
עיי"ש. ישראל , אמוני  שלומי 

שלעזינגער יוסף עקיבא  מוה"ר הגה"צ של לשונו וזה 
ר' הגהצה"ק  שם : וז"ל  כותב העברי  לב בעהמח"ס  זצ"ל 
ולהכניע דפפ"ד, השו"ב לפסול רצה זלל "ה אדלער נתן

אחרא  הסטרא של  הפסוליםהחותם  השובי"ם על השורה
תחי' חרבך על היה בסוד  רצונו כל  השיג  ואלמלא וכו ',

אך צדקינו, משיח קצבים ,בא  רודפים עליו העמיד הס"מ 
מפפ"ד , לברוח אחריו והוצרך  רץ סופר החתם  ותלמידו

עכ"ל . וכו' פרסאות להגה "קכמה דל אל משכיל בספר (הובא

באריכות ) שם עיין זי"ע, מקאלאמיי  הלל .מוה"ר

ג מכתב

נשמע ! ברמה  קול 
מכשול להסיר

ובראשם ה', לדבר החרדים  ישראל  בני  אחינו כל אל
שליט "א. הרבנים  התאחדות  חברי הגאוה"צ הרבנים

בחוצות חבירי  עם  טיילתי  הצהרים  אחר שבת ביום
גדול טרעלער ראינו פתאום  ובפתע  וויליאמסבורג,
חצאי ממנו  הורידו עכו"ם  אשר בהמה, בשר מלא  שהיה
חצאי את  הובילוהו קודש השבת  יום ובעצם  בהמות ,

ווינשטאק. חנות  לתוך הללו הבהמות 

החצאי על  להסתכל כדי וניגשנו התעצלנו , לא 
אבל פלאמבע"ס , עליהם  יש אם  לראות  בהמות 
אומרת זאת פלאמבעס ! שום  עליהם היו לא לתמהונינו 
נשחטו  אם  נפשם , ממה כשרים  אינם  הללו שהבהמות
"בשר בכלל הם הרי  הרבנים , התאחדות  של בהכשר
ומי השגחה, בלי רב זמן  שהיו כיון העין " מן שנתעלם 

שהרב זמן כל פגום החלף יהי' שלא במפרקת יגע שלא
שם. נמצא

השחיטה שבבית לכם נגלה "פלענט")ועכשיו ההוא(הנקרא
על ויש יום, בכל "טראקס" שלש משם יוצאים שביקרתם,
אולי יש ובקיץ עופות. אלפים שבעת עד מששה טראק כל
הרבה יש כי יותר, להביא אפשר אי כי מעט, יותר עוד

ליום. אלפים 18 עד 16מ ס"ה שם, פגרים
להמשרד תכנסו האמת לדעת תרצו של(אפיס )אם 

כמה בדיוק לדעת אתם שרוצים להם ותאמרו הרופאים,
יום, כל ששוחטים כמה בדיוק לכם ויראו ליום ששוחטים
זמן כל יום, בכל טריפות וכמה חולים, וכמה פגרים, וכמה

הבתים. מבעלי משוחדים שאינם
חשבון מהממשלה שתבקשו לכם, ניתן אחת עצה ועוד
שאם ותדעו לכם. יתנו והם יום בכל שוחטים כמה מדויק
כל עם לחוץ לצאת מוכרחים נהי' בזה, יתקנו לא הרבנים

האמת.(קאּפיעס )הצילומים יראו ואז אצלינו, שנמצאים 
וויינלאנד ע"י וואלי" "גרין של לפלענט תלכו אח"כ
600מ יותר שוחטים לא ושם שחיטה, יוניאן יש ששם
ואתם הכל, שם וראינו מהיוניאן, משגיח שם יש כי לשעה,
כסדר שובי"ם ששה שם שיש שם לראות יכולים ג"כ

י"ז עד מט"ו שם אחדושוחטים ואף ליום, עופות אלפים
כאן, כמו הביתה לנסוע לו נותנים אין אלו שובי"ם מו'
אנו השבוע וכל שם שעובד לנו סיפר קארפ ישעי' שר'
שיש ההבדל תראו אז לשם תלכו ואם כאן. אותו רואים

כשר. לגלאט יוניאן בין
אליו באו שוחטים היוניאן אשר לנו סיפר מבאטור הרב
גורעים לגלאט ששוחטים שובי"ם ההיימישע אשר בבכיות
בגלל ועכשיו לשעה, 600 רק שחטו עכשיו שעד פרנסתם,
עליהם, מאיימים לשעה, 1200 שוחטים שוחטים שהגלאטע
כי צודקים, באמת והם לשעה, 1200 ישחטו ג"כ שהם
אשר – שמו זוכרים אנו אין – המכשיר רב יש בעמפאייער

לשעה. עופות 600מ יותר לשחוט מרשה אינו
מארגארעטען שחיטת מארגארעטןואודות כתב הכותב (א"ה:

כהוגן ) אינם  שכולם חושב הוא  שכאילו  אותם, לבלבל  בכדי יודערק מי ,
הבני את שם הכשירו מדוע אצלם, שוחטים עופות כמה
משחיטת אוכלים ישראל בני אין וכי הטריפות? מעיים

מארגארעטען?
שקורה מה בכל להשגיח הולכים הרבנים אין מדוע
וכי משכורת? להם משלמים אין וכי שם? השחיטה בבית

הכל? מותר אצלו



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
המשך בעלון הבא
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יא
כהלכה".  בשר  ואכילת  "שחיטה  הספר  את  קבלתי  בתודה 
דברים  בו  ראיתי  וכבר  רב.  שלל  מוצא  כעל  הספר  עם  שמחתי 

נחוצים ומאוד מענינים.

הנני מודה לכם מאוד ומבקש להעביר את תודתי לכ' הר"הג 
המחבר שליט"א.

בברכה נאמנה
הרב דוד ברודמן.
הרבנות המקומית - סביון

כדי  בעיקר  נעשה  העור  שעיבוד  כיוון  היא,  השאלה  אמנם 

עיבוד  דבעינן  ברור,  הלא  וזה  כבר-קיימא,  העור  את  לשמר 

זמני שלא הפך את העור עצמו למשו – האם שימור  Œלשמה 

מר אלא משמר את העור לזמן מועט, כמלח הזה שמשמר את 

העורות כל זמן שהעור שורה במלח, האם גם זה בכלל עיבוד 

אם לאו?

Œגרסינן במס' שבת )עט, א(: "בעא מיניה רבא מרב נחמן, המו

ציא עור בכמה? א"ל כדתנן, עור כדי לעשות קמיע. המעבדו 

Œבכמה )עור העומד לעבדו ועדיין לא עבדו, בכמה שיעור הוצא

תו – רש"י(, אמר ליה לא שנא". כלומר, דלא שנא אם העור 

כדי לעשות קמע.  אינו מעובד, שיעורם  ולא שנא אם  מעובד 

Œובהמשך הסוגיא שם: "תא-שמע דאמר ר' חייא בר אמי מש

 – ודיפתרא. מצה  וחיפה  הן; מצה  עורות  דעולא, שלשה  מיא 

כמשמעו, דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ. וכמה שיעורו, תני 

רב שמואל בר רב יהודא כדי לצור בה משקולת קטנה. חיפה 

וכמה שיעורו, כדתנן עור כדי  ולא עפיץ.  ולא קמיח  – דמליח 

Œלעשות קמיע. דיפתרא – דמליח וקמיח ולא עפיץ. וכמה שיעו

רו, כדי לכתוב עליו את הגט".

חלק השאיר העצים, לכל זקוק היה שלא  מכיון  התנור. את בהם והסיק 
הדיר . בתוך מהם

כמנהגובלב ה' את ברך  זמירות, שר התבשילים, מן אכל  שמח
עצמו. על הביא אשר  הגדולה  בצרה כלל  חש ולא  שבוע בכל 

משה ר ' בבית  שאריות  ומוצאים  שלהם הצלב את  מחפשים  הגוים 

מאוד.בבוקר  עד בהם בערה  וחמתם  שנשחת בצלב הגויים הבחינו
הצלב. היכן ושאלוהו אליו הלכו לו, סמוך גר משה שר' מכיון
לקולו. מתגנבת וחרדה משה ר' ענה אנוכי?" שלכם הצלב שומר "וכי
האיש  את לבקש ויצאו הערלים הניחוהו ישר, כיהודי שהכירוהו מכיון
בתי  בין סבבו היום כל בעיניהם. הנפשע המעשה  את לעשות שהעז
שבו ערב  לפנות  דבר. מצאו  ולא  וחקרו בדקו מקום, לכל  הציצו הכפר,
הצלב ושיירי רב  זמן עבר לא  אצלו. לחפש והתחילו משה ר' של לביתו
בהם עלתה היהודי עשה אשר  את בראותם העצים. דיר בתוך התגלו
הכום ביתו, בני ועל  עליו התנפלו נוראה באכזריות  להשחית, עד חמתם
משה ר ' את אסרו ולבסוף בביתו אשר  כל את הרסו נמרצות, במכות

דינו. את לדון הבישוף לפני והביאוהו  באזיקים

להורג משה ר ' את מוציאים 

עלהערלים  מובהק , ישראל שונא שהיה  הבישוף , לפני העידו
כי  מסקנתם ועל  משה  ר' של  בביתו מצאו אשר המציאה
בחיל עת  אותה כל עמד משה ר ' הצלב. את  השחית אחר ולא הוא
שלהם, השטנה דברי את הערלים משכילו  מפיו . הגה הוציא ולא ורעדה
לא אשר חטא חטאת. גדול "חטא  לו: ואמר היהודי  אל הבישוף פנה


