
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

מכתבים למערכת
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | כז ניסן | פרשת תזריע מצורע
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

 ל "האלף בּ סוֹ ד  ּפ עמים  אלף  וה ּת ּק וּ נים  הזּ הר  ילמדוּ 
ׁש מה"

ויבּ נה ויתגּ לּ ה משׁ יח, שׁ ל ונשׁ מתוֹ  הרחמים מעוֹ רר הוּ א הזּ הר למּ וּ ד כּ י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי
לבטח, ישׁ כּ ן וישׂ ראל מ ׁש יח,המּ קדּ שׁ  חבלי צער  יסבּ ל  ׁש לּ א  בּ טוּ ח בּ וֹ  וה לּ וֹ מד ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

בּ מהרה  ות כּ וֹ נן תּ בּ נה ירוּ שׁ לים הקּ דשׁ  עיר  ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאשׁ ר
בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ ה זּ הר  למּ וּ ד ליסּ ד נתעוֹ ררנ וּ  דּ ינים, וּ בתּ י אמן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינ וּ 
בּ ריאת  יוֹ ם לט וֹ בה, עלינ וּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ "ה  ה סּ יּ וּ ם ויהיה הזּ הר, הסּ פר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִלגמר 

ׁש למה.העוֹ לם , ל האלף בּ סוֹ ד ּפ עמים אלף וה ּת ּק וּ נים הזּ הר  וילמדוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֹֹ

בּ עלי  בּ ּת ים , בּ עלי סוֹ חרים, ר בּ נים, חכמים אחינ וּ  לכם, קוֹ ראים אנחנ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
זכ וּ  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר והחלּ ׁש  עּמ נ וּ , חלק  לקחת ואמצוּ  חזק וּ  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלאכוֹ ת ,
וּ בין  הּפ נאי  וּ ב ׁש עת מהזּ הר, חלק יחטף אחד  וכל הזּ את, בּ חברה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתח בּ רוּ 
בּ ין  והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר  ה ּס דר כּ פי עלין  איזה ילמד ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ בקים
אביכם  אתכם, מטהר מי  דּ עוּ  ישׂ ראל , א ׁש ריכם  לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
עוֹ למוֹ ת רבב וֹ ן ורבּ י  אלפין אלף נעשׂ ית  וּ מלּ ה  מלּ ה כּ ל  דּ עוּ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ מים,

בּ מים  החמּ ה .עלי וֹ נים אוֹ ר  בּ הקדּ מת  כּ נּ זכּ ר  , ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

נאמר עליכם אשׁ ר לארץ, וּ בחוּ ץ בּ ארץ קדשׁ  עם וּ מנהלי גּ בּ אי אחינוּ , ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואתּ ם, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וסדר משׁ מרוֹ ת משׁ מרוֹ ת ועשׂ וּ  עמדוּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ"וּ מצדּ יקי

כּ חוֹ , כּ פי וחבר חבר א וֹ לכל אלוּ ל כ "ה  עד  ׁש לם זהר ילמד  חבר  כּ ל כּ י בּ אפן ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌
כּ ּמ ה  לדעת בּ כדי חברים ד' א וֹ  ג ' על ׁש לם סיּ וּ ם כּ ל  וּ לזוּ ג  רבעוֹ , א וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחציוֹ 
את מזכּ ה חברת מ נּ ינוּ  וּ כבר  ּפ עמים. אלף להׁש לים ועיר עיר בּ כל  יׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִסיּ וּ מים

בּ זה. לה ׁש ּת דּ ל  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים

ה ּק דׁש  עיר  אנׁש י עם ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד  יעלה לארץ חוּ ץ אנ ׁש י  גּ ם כּ י ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָוּ בר וּ ר
לׁש נה  ונכּ נס בּ זה, זה ערבים י שׂ ראל כּ ל  בּ סוֹ ד ה ּק דׁש ים קד ׁש  בּ ית  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ מסלּ ת

כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל  ועל ישׂ ראל עּמ וֹ  על בּ רחמים ויׁש וּ עה  גּ אלּ ה  ׁש נת  ואחר חדׁש ה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌
זכ וּ תוֹ  הרשׁ בּ "י התּ נּ א  וּ זכוּ ת שׁ ני סדר  פּ עם עוֹ ד נחזר  עוֹ ד   יצטר אם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהסּ יּ וּ ם

שׁ לוֹ ם . ואתּ ם עליכם ויגן  עלינ וּ  יגן אמן, עלינוּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן 

דּ ארעא מארי ה גּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם  חדׁש ה מ וֹ דעה
וּ בחוּ צה בּ ארץ  לגמר  ה זּ הר לּמ וּ ד על לׁש קד ק דּ י ׁש א
נגמר א קבּ לנוּ  אׁש ר הר ׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים , אלף  לארץ

ס יּ וּ מים מאוֹ ת  ׁש ׁש  לער רק



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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

הכנסת בית להם יש קהילה כל אשר מקהילה
דת עפ"י שביארנו לפי  כי  עליהם, לרב גערעדזשעסט
לבא קטנה היא אפילו לעיר לבא רב כל  יכול  תורתינו,
ברבנות ולהתנהג קהילה קבלת שום בלי מעצמו
אנו  שכן כל בתורה, גדול רב בעיר  שיש במקום אפילו
כל  אשר  כלאנדאן גדולה ובעיר קהילה ע"י שנתקבלנו
גדלותה, כפי עצמה בפני  לעיר  נחשבת וחלק חלק
לשוחטים קבלה ולתת ברבנות להתנהג לנו שיש
כמו  זה, על חזקה לנו יש וגם שחיטה, בתי ולפתוח
בסוף  הנ"ל דעה יורה ערוך  בשולחן בהדיא שמבואר
אפילו  בעיר , לרב שהוחזק  מי  לשונו: זה רמ"ה, סימן
מגדולתו  להורידו אין שררה באיזה בעצמו החזיק 

ע"כ . ממנו, גדול אחר לשם שבא אעפ"י

מתלמוד ובביאור  מקורו הביא ל "ז ס"ק שם הגר"א
סוף  בירושלמי  שכתוב  כמו לשונו: זה ירושלמי ,
עאלין  הוו הושעיא ודר' פזי דבר אילן הוריות,
דר' אלין והוו יום, בכל  דנשיאה בשלמא ושאלין
דבר אינון אזלין קדמוי, ונפקין קדמוי  עלין הושעיא
אתן  קדמוי  מיעל בעון אתן לנשיאה ואתחתנון פזי 
את והקמות אמי ר ' להם אמר אמי, לר ' ושאלון

כמשפט ל')המשכן פסוק כ"ו משפט(שמות יש וכי
כצפון, ינתן בצפון להנתן שזכה קרש אלא לעצים,

הטהור. עכ "ל  בדרום, ינתן  בדרום

לשאול הנה  לעייל קטנה, שררה  דאפילו מזה נראה
לעייל  הושעיא ר' משפחת  דזכו דנשיאה בשלמא 
מאתנו  לקחת שכן  כל מהם, לקחת הותרו לא מקודם 

ול  שוחטים למנות כזו גדולה קבלהשררה להם תת
כל  זה, על חזקה  לנו יש אשר  שחיטה בתי ולפתוח
שייך  שחיטה של ושררה מאתנו. לקחת דאסור שכן
גדול  שיש במקום אפילו זו  שררה לקחת וגם לרבנים
ע"א: ס"ג דף עירובין במסכת ג"כ  בהדיא איתא ממנו,
אשי  דרב חבר תלמיד ורבינא בבבל, סכינא סר רבינא
בבבל , שהוא מחסיא במתא רב היה אשי ורב הוי 
הכי  אפילו  הוה אשי דרב חבר תלמיד שהוא ורבינא 
רב  שכן  כל רביה. ברשות שלא לשחוט סכינין בדק
יכול  רבו אינו שהוא אחר דרב באתר  מרבנים מוסמך
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(

   ‡"˙˘רי ˙˘ס 13["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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

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

   ‡"ח˘ון ˙˘ס 14["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

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

 ‡"כסליו ˙˘ס 15["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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

 ‡"טב˙ ˙˘ס 16["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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 י„י˙למ וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 
 
 
 

50יובל שנים של פעילות המערכה



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

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

לא אולי וישראל, משה כדת  בכלל  נשחטו אם יודע 
רח"ל ? גמורים וטריפות נבילות הם  והרי  בכלל  נשחטו 

אנו  שהרי ועיקר  כלל  הרעיון על  להעלות  אפשר אי 
הללו . בהמות  מבשר אוכלים 

שאלתי : אחת

רבנן שתקי מדוע  הרבנים ? התאחדות חברי הם  איפה
הזו? הנוראה העוולה על

גדול שטרעילער הדעת על  יעלה פיסהכי עשרים של
שכונת תוך  אל קודש השבת יום  בעצם יכנס
התאחדות וחברי והמעטירה, החרדית וויליאמסבורג

כלל ? מזה יודעים  אין  הרבנים 

דוגמת גדולה מחאה אסיפת לארגן  עליכם  לדעתי
בארץ בנות  גיוס נגד בוואשינגטאן  היתה המחאה
אלא בנות , גיוס רק  כאן  אין  הרי דנן במקרה כי ישראל ,
הזה . מבשר אוכלים  כולנו דהלא  בכלל , ג"כ בנים גיוס

ג מכתב
אידיש ) בשפת הנ"ל, ממכתב  (העתק 

נשמע ! ברמה  קול 
מכשול להסיר

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

אין שפאצירן געגאנגען  איך בין נאכמיטאג שבת 
ריזיגן א  געזען  מיר האבן חבר, מיין מיט  וויליאמסבורג
אראפ נעמען גויים  וואס  פלייש  מיט פול  טרעילער
מען און  בהמות, האלבע פון זייטן  גאנצע דערפון
אין קודש  השבת יום  בעצם  אריין  דאס טראגט 

געשעפט. וויינשטאק 'ס

זענען מיר נאר געפוילט , נישט זיך האבן  מיר
עס אויב פלייש זייטלעך די אויף  קוקן  צוגעגאנגען
נישט האבן  מיר אבער דערויף , פלאמבעס דא  זענען 
בהמות די אז מיינט , דאס פלאמבע! איין קיין געזען
העין", מן שנתעלם "בשר זייענדיג כשר, נישט זענען 
אן אונטער געווארן  גע'שחט 'ן יא  זענען זיי  אויב אפילו

השגחה . ערליכע 

נישט בכלל זיי זענען  אפשר יודע , מי אבער
נבילות ? פשוט זענען און גע 'שחט'ן 

דער רעיון  אויפ'ן ברענגען נישט  אפילו זיך ווילט  עס 
בהמות. די  אט  עסן  מיר אז חשד  קלענסטער

פרעגן : וויל  איך

די שווייגן פארוואס  הרבנים ? התאחדות  די  איז וואו
הרבנים ? התאחדות  די פון  מיטגלידער חשובע 

שהי' מצעהלים הרב לנו שסיפר מה לכם נספר עכשיו
לו שאין עוף איזה על וראה שלו סטאר בבוטשער פעם
למראית העוף על הבלאמבע את שם והקצב בלאמבע,
תיכף לו ענה זו? בלאמבע לך מאין הרב, ושאלו הרב, עיני
שאינו כיון לי, נתן מרדכי שבתי השאלה? מה שאלות, בלי

בלאמבע... בלי למכור יכול
איך נא ראו מצעהלים, הרב בפנינו התאונן כך אחר
עד 600מ מהשחיטה לקחת רוצה לא אני ליזהר, שצריכים
300 רק ששוחטים האלו הטשיקן ועכשיו לשעה 1500
רק העין, מן שנתעלם בשר משום טריפה ג"כ הם לשעה
ביכלתי הי' לימים צעיר הייתי כאשר לעשות, ביכלתי מה
כמו ברי' וכהיום טוב, היותר צד על יתנהג שהכל להשגיח
ביחד. שנינו מסאטמאר, הרבי ואת אותי מרמה צבי שבתי
הלא סטאר, לבוטשער נאמנות לתת יכולים איך ובאמת
קידושין בסוף חז"ל אמרו הרי יר"ש, באמת הוא אם אפילו
דרא אכשר ועכשיו עמלק, של שותפו שבטבחים טוב

בתוספתא שכ' מה ע"ז לקרות פי "ח)ויכולים וז"ל(אהלות 
שבתי חזרים? להם התיר שמא חכמים אצל ונלך באו
ככל העוף על פלאמבע לתת קצב לכל מתיר מרדכי

והקצ רוחו, על איזההעולה וכאשר העוף, את "מכשיר" ב
מה וכי הטריפות. על הבלאמבע את שם טריפה, איזה
ביד הבלאמבע אם בלאמבעס נתינת של התיקון כל מהני
על סרה ומדבר הקהל דעת מרמה מרדכי ושבתי בעה"ב?
ואספר בואו מצעהלים: הרב הוסיף אח"כ וכו'. הרבנים

מעניין: סיפור לכם
ביחד רבנים הרבה של אסיפה היתה שנים כשמונה זה

שליט"א מסאטמאר אדמו"ר מרן כ"ק לי(זצ"ל)עם ואין . 
כתוב אצלי שם, המדובר כל אודות לכם לספר כעת פנאי
מאוד, נחוצים דברים שהיו משום ודיבור דיבור כל וחתום
וואלט איך "ווען שליט"א רבינו אמר דיבורו ובאמצע
געווען נישט איך וואלט מאניופעקטשער א געווען
וואלט איך משגיח, גוטער א און רב א אן באגלייבט
שבתי אבל טוהן", געקענט וואלט איך וואס אלעס געטאן
שיצא אומר מפיו שיוצא ודיבור דיבור כל על אשר מרדכי,
שאפשר וחושב נאמן, אחד כל אצלו שליט"א, אדמו"ר מפי
הי' הוא וישישים. זקנים מובהקים רבנים שולל להוליך

באפיס לעבוד לילך .(בפאבריק )צריך 
היהדות. כל את הורס שהוא לנו, אמרו רבנים הרבה
ולא הוא, אלמלא פורחת היתה הרבנים התאחדות אירגון
ההתאחדות היתה אלמלא בעוה"ר. כעת שנראה כמו



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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יב
למאן דלא ידענא ליה ושלח אלי את הספר "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה" להגרש'י גראס שליט"א אבדק"ק האלמין.

בטרדות  נתון  ובהיותי  הנ"ל  הספר  בתודה  קבלתי  זה  עתה 
עש"ק הצצתי לעיון מקופיא בלבד. ואי"ה אשמח להתענג בימים 

הקרובים על בתרי אמריו.
בעתירת תודה ובכבוד רב
הרב חיים זוננפלד
רב אזורי

Œומקשה הגמרא: קתני מיהת, כדי לצור בו משקולת קטנה )וק

מיע בציר שיעוריה מכדי לצור משקולת. רש"י(. כלומר, נמצא 

שיש חילוק בין מעובד לשאינו מעובד ורב נחמן אמר דלא שנא. 

נתייבש  שלא  לח,  )-בעור  בבישולא  התם  הגמרא:  ומתרצת 

עדיין ולכן שיעורו גדול(.

וכתב הרמב"ן בשבת שם: מכל מקום למדנו, דסתם עיבוד היינו 

ובין שאינו מעובד שיעו Œמלוח, דהא אמרן לעיל דבין מעובד 

רן לעשות ממנו קמיע, וכאן במליח וקמיח שיעור אחר לכתוב 

גט, אלמא סתמא לאו לקמוחי קאי אלא למלוחיה דהיינו עיבוד, 

כדאמרן בפרק כלל גדול לעיל )עה, ב(, היינו מולח היינו מעבד 

וכו'.

ובמתני' דאבות מלאכות ארבעים חסר אחת )שבת עג, א( תנן: 

את  והמעבד  )לעור(  המולחו  ומפשיטו,  השוחטו  צבי,  "הצד 

והיינו  מולח  "היינו  מקשים:  ב(  )עה,  שם  ובגמרא  וכו'.  עורו" 

וכן  הוא?"  עיבוד  צורך  לאו  מליחה  "אטו  ופירש"י:  מעבד". 

בחידושי הריטב"א שם )ד"ה היינו מולחו(: "פירוש, שהעיבוד 

שם כללי בכל מלאכת עבוד שבעולם". וכן ברמב"ם )שבת יא, 

ה(: "וכן המעבד מן העור כדי לעשות קמיע חייב, ואחד המעבד 

ואחד המולח, שהמליחה מין עיבוד היא".

תסכים אם יעשה . לא  אשר חסד עמך לעשות אני נכון  אולם יכופר.
תקבל לא ואם בשלום, ביתך אל  ותשוב  תענש  לא דתך, את להמיר 
לנו". הקדוש  לצלב שעשית כמו  לקרעים גופך  את לקרוע  אצוה זו עצה 

בדממהבגבורה הנורא. הדין גזר את משה ר' עליו קבל מתוארת בלתי 
לראות שעלזו ערלים ידי על  והומת  הגרדום  אל צעד ובעוז

ביסורים. נשמתו  המוציא היהודי את

שהעמיד מנשה היה  שהוא ואומר בחלום מתגלה  משה ר'
בהיכל  צלם 

הכהמותו התמים היהודי הסביבה.של יהודי כל את וצער בתדהמה
הלא רעהו, את איש שאלו זה? גדול אסון לצדיק לו קרה איך 

אוון" כל לצדיק יאונה  "לא הוא: מפורש  כ"א)מקרא  י"ב זה(משלי ואיך ,
מקובל שהיה  העיר רב  גם  משה? כר' וצדיק תמים יהודי על מוות נגזר
הצטער  רב  צער לנפשו. מנוחה מצא לא משה ר' את והכיר גדול
זה כיצד מובן. ובלתי  קשה  היה הענין כל לו. קרה  מה שמע  כאשר 
סעודת מצות הדור בשביל נפשו את סיכן אשר  יהודי קשות כה יענש
הרפו משלא  תשובה. מצא ולא הרף  ללא  הרב  חשב מלכה , מלוה
ימים. באותם המקובלים כמנהג חלום שאלת עשה מחשבותיו , ממנו
על כבודו  יצטער  נא  "אל  לו: ואמר בחלומו  משה  ר' הופיע  בלילה
חזקיה בן מנשה  נשמת  היתה שנשמתי לך דע  שלי, המשונה המיתה 
את הצלם, את השחתתי ובכך בהיכל. צלם העמיד אשר  יהודה מלך 
תיקונה את נשמתי קבלה באש, ושרפתיו  ממקומו, עקרתיו הצלב,

מקומה". אל  ובאה


