
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
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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
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וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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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ובאמת יש עוד מכשול הנוגע גם לרבנים הגדולים, שיש שואלים ממדינה 
הן  לזה,  זה  דומים  שאינם  ענינים  ישנם  מדינה  בכל  וכידוע  למדינה, 
בכשרות הן בסידור של פאבריקע"ן, כל שכן בכל הנוגע הן במאכלים 
הן בתשמישי קדושה, צריך ליזהר שלא להשיב להשואל, כי מזה נולדים 
זה  כזו מהרבנים הגדולים,  וטרם שתבא שאלה  וגדולות,  תקלות שונות 
לזה, אין להשיב, כי אחר כך קשה לתקן והגדולים בתמימותם משיבים 
לכל אחד, אולם צריך להבחין אם הדבר נוגע לרבים, וגם אם יש לחשוב 

שיש חילוקים בין מדינה למדינה עד כאן לשונו הקדוש. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת תרומה | כח שבט
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המשך בעלון הבא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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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

כסף  סכום על קנס עונש וקיבל וטריפות, נבילות שמכר הקצב את 
להגאווערמענט. אז ששילם גדול

כא מכתב

מכשול להסיר   נשמע! ברמה  קול 
הרבנים  ובראשם ה', לדבר החרדים ישראל בני אחינו כל אל

שליט"א. הרבנים התאחדות חברי הגאוה"צ
וויליאמסבורג , בחוצות חבירי עם טיילתי הצהרים אחר  שבת ביום
אשר  בהמה , בשר  מלא שהי ' גדול טרעלער ראינו פתאום ובפתע
הובילוהו  קודש השבת יום ובעצם בהמות, חצאי ממנו הורידו עכו"ם

ווינשטאק. חנות  לתוך  הללו הבהמות  חצאי את
אם  לראות בהמות החצאי על להסתכל כדי  וניגשנו התעצלנו, לא
שום  עליהם היו לא לתמהונינו אבל פלאמבע "ס, עליהם יש 

ממ  כשרים אינם הללו שהבהמות אומרת  זאת נפשם,פלאמבעס! ה
"בשר  בכלל הם הרי הרבנים, התאחדות  של  בהכשר נשחטו אם
אם  יודע ומי השגחה, בלי  רב זמן  שהיו  כיון  העין" מן  שנתעלם
הם  והרי בכלל נשחטו לא  אולי וישראל, משה  כדת בכלל נשחטו 

רח"ל? גמורים וטריפות  נבילות
מבשר  אוכלים אנו שהרי ועיקר כלל הרעיון  על להעלות אפשר  אי

הללו. בהמות
שאלתי : אחת 

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

בעצם  יכנס פיס  עשרים של גדול שטרעילער הדעת  על יעלה הכי 
והמעטירה, החרדית וויליאמסבורג שכונת  תוך אל קודש  השבת  יום

כלל? מזה יודעים אין  הרבנים התאחדות וחברי 
היתה  המחאה דוגמת  גדולה מחאה  אסיפת  לארגן עליכם לדעתי
אין  הרי דנן  במקרה כי ישראל, בארץ בנות  גיוס נגד  בוואשינגטאן 
אוכלים  כולנו דהלא בכלל, ג"כ בנים גיוס אלא  בנות, גיוס רק  כאן 

הזה . מבשר

המכתב  תוכ
שהביאו  איך וויליאמסבורג  בחוצות בעצמו שראה מה  מספר א.
וויינשטאק , של לחנות  אחר ממקום בהמות  קודש  השבת יום בעצם

פלאמבעס. שום אלו בהמות על היו ולא
השגחת תחת  כדת נשחטו אם גם שהבהמות, אומרת  זאת  ב.

העין . מן שנתעלם בשר  איסור משום בהם יש הרבנים, התאחדות
כלל השגחה שום בלי  שנשחטו גמורים, טריפות אינם אם יודע מי ג.

וכלל?
קאמרי  ולא  רבנן שתקי מדוע  הרבנים, התאחדות חברי את  מעורר ד .
נו"ט ועופות בשר מכירת  של הזו הנוראה  הפירצה נגד מידי
כל את  מכשילים ובזה ד 'סאטמאר, לב יטב קהל של בהבוטשער
שנשחט בשר שם שמוכרים תומם לפי שחושבים התמימים הקונים

הרבנים? התאחדות  בהשגחת והוכשר
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על „בר כ˘רו˙ ה‚בינה ה˜˘ה לפסח, 
מהרב ˆבי ˘כטר ˘ליט"‡

מסורה

להסיר מכ˘ול על  –‡זהרה חמורה  –
„בר המכ˘ולו˙ ה‚„ולו˙ בכ˘רו˙ היין 

ח‚ הפסח ולכל ימו˙ ה˘נהל

ווע„ הכ˘רו˙ „ה˙‡ח„ו˙ 
 ה˜הילו˙

„‡רˆו˙ הברי˙ ו˜נ„ה

כ˙בה על הספרים מˆוה ‡נˆי˜לופ„יה 
‡פיי˙ המˆו˙ ו‡כיל˙ מˆו˙ בי˘ר‡ל 

˘יˆ‡ו ל‡ור על  -י"‚ חל˜ים 
רבי ˘לום יהו„ה ‚ר‡ס, כ"˜  ה‚ה"ˆי„י

 מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡ מה‡למין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita

הלכו˙ פסח ב‡נ‚לי˙

מוע„ למ˘מר˙ הכ˘רו˙ בעיר רב˙י 
י‡ר˜ נו‡

‡זהרה חמורה נ‚„ ˘מן 
˜טניו˙ בפסח

על המכ˘ולו˙ ה‚„ולו˙ ביין מבו˘ל 
˘ל הָ‡ יּוי

מכ˙ב מ‡ורט„ו˜ס יוני‡ן על 
 מבו˘ל יין

‡נ‚לי˙

החילו˜ ה‚„ול בין מ„ינה הˆיוני˙ 
ובין מ„ינה נ‚„  -ב‡רı י˘ר‡ל 

 הˆיוני˙ ˘˜ור‡ים ‡ו˙ה
ס‡טמ‡ר ב‡רˆו˙ הברי˙

בכל ז‡˙ ‡ין בו מ˘הו. ובפרט על  –
הב˘ר ה˜פו‡ המ‚יע מחו"ל מהווה 

מ˙וˆר˙ הב˘ר ב‡רı, הבעיה  80%
ב˘חיטה והבעיה ה‚„ולה והעי˜רי˙ 

נור‡ ו‡יום,  הי‡ ב˘לב הני˜ור, המˆב
סיפורים מ„הימים, הבטו˘ער'ס 

עו˘ים מה ˘רוˆים, ומ˘ח˜ים על 
עניני ני˜ור ˘הו‡ ‡יסור כר˙. כך 

 ıוע˜ים העי˙ונים (˘הם ˆיונים) ב‡רˆ
 י˘ר‡ל,

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פ˜וח ממ˘ל˙י על הכ˘רו˙
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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

חנויות  בעלי המזוזות , בענין  אותו  רדפו  טרוריסטים
פעם  חיים , לבלעו  רצו  המזוזות  את המוכרים הספרים 
הכל  ספריו , את למכור  ספרים  לממכר  לחנות הגיע  הוא 
אחד  אליו  צלצל שפתאום עד  וחלק חד  הלך לכאורה 

אומרת  זאת  מה קולות  בקולי  וזעק אתה הסוחרים איך  ?
גנב  שאני הטוענים שלך  הספרים את שאמכור !!!רוצה 

הפירוש  מה  רבינו אותו  בענינישאל רב  כותב  הוא  הלא ?
וזהירות  לך ??מוסר  ואראה אלי  בא לו  אמר הסוחר ואז  ?
לי תשיב !ואז 

רוגזים  המזוזות סוחרי

הספר את  לו  שפתח הסוחר לבית הגיע מיד  רבינו 
תפילין היום שמוכרים כותב  הוא  שם ישראל" "אהלי
ושאותן הסעט , לכל $25 בשביל ורצועות  פרשיות עם 

אינן  הינןהפרשיות  הרצועות נייר, חתיכת  מאשר יותר 
כזו העזה  לכם  יש איך  הסוחר לו  אומר  וכו', חבלים
הסחורה  את קונה  בעצמי אני  כאלו, דברים לכתוב
שבחנויות  בעוד ב-$19 לקונה  זאת  ומוכר $16 בשביל
תוית  זה  על ויש פרשיה  כל $25 ב- זאת מוכרים אחרות 
תפילין כך בשל מניחים  יהודים ואלפי הרבנות  של 

כשר 100% וזה  את !!פסולים  לוקח  רבינו  מהיכן  כן אם !
הזו הספרים ,החוצפה  כל  את  לו  החזיר  מיד הוא  ?

שלו. המסחר בבית יהיה שזה מוכן לא  הוא  כי  לו והודיע

מחנויות  ביותר קשים מכתבים קיבל גם רבינו 
פרסם . שהוא  הרבות  המודעות בענין הספרים

לטוב : האיש אותו זכור 

מקראון "שיין" השם  תחת  לספרים  המסחר בית  בעל 
והוא  בספרו , שכתב  מה  על  מאוד לרבינו הודה  הייטס ,
שהיו הפסולים  והגדולים  הקטנים  מהמזוזות כמה לו  נתן
הזה . היום  עד  המזוזות אותן  את לרבינו ויש בחנותו, לו

קודם  עליו  שמע שלא  חבל שזה  לרבינו  סיפר גם  הוא
של  בגודל מזוזה  לו הביא מישהו זמן כמה  לפני כי לכן ,
במיוחד  מאוד יפה  שהיה הכתב  את  ראה הוא אינץ', 6
ראה  והוא השני  לצד  אותן  הפך  הוא בולטות, ואותיות 

המזוזה על יאפן"שכתוב  אין ביאפאן)"פרינטעד .(הודפס 

נייר על  ביאפאן  המזוזות  את  להדפיס נתן  הסוחר
שכח  רק  הוא כלל, זאת להכיר יכלו לא  קלף , כמו הנראה 
שהדפיסו היכן ירשום שלא הדפוס בית  בעל  את  להזהיר 
וכך  עושים , הם טעות איזה ידעו  לא  המפעל בעלי זאת ,

זאת . מכרו 

בספרים: הודפסו המודעות מאותן חלק 

ישראל  אהלי  .1
ומזוזות  תפילין על מתתיהו תפארת .2

ללמוד ,  נית בזעלווע  ביריד שנערכו החרמות  מכל
לסכיני זכר  אי והורדנה וילנה של שבחרמות 
תקמ"א  שנת  של   קי באותו ,לכ בנוס .מלוטשי

ידי (1781) על חתו האחד מוילנה . מכתבי שני נשלחו
עשרי ע די בית ידי על והשני  מווילנה  הגאו
סכני אודות  כלו מוזכר ולא אחרות, חתימות 

.המלוטשי

 עדיי החסידי השתמשו לא ההיא שבתקופה  , יתכ
מהשוחטי יחידי כאשר וג , מלוטשי  בסכיני
 עדיי כאלה , בחלפי לשחוט התחילו כבר החסידי
 לכ בליטא, ובפרט , החסידי בי הדבר   נפו היה לא

והורדנה. דוילנא בהחרמות זאת  הזכירו  לא

מליאדי  זלמ שניאור רבי  היה  החב"ד'ית  המסורת  לפי
המלוטשי הסכיני את שהנהיג  כשיצא זה אול .

שניאור  רבי  היה ,1772  תקל"ב בשנת  בבראד, החר
בר  אז היה שהוא מסתבר ולא צעיר, אבר עדיי זלמ

בשחיטה. חדש מנהג להנהיג סמכא
היה כבר מלוטשי בסכיני להשתמש  שהמנהג   יתכ
ידי  ועל  מקובלי ידי על טוב ש הבעל בימי נהוג
טוב  ש שלבעל   ומכיו ותלמידיו. עצמו טוב  ש הבעל
התגלותו, לאחר מיד  והסביבה , בבראד  השפעה היתה
דבר  את  תקל "ב משנת  בראד של בחר לו הזכירו

.המלוטשי הסכיני

על  מכ לאחר השחיטה  הונהג  הדרו באיזורי  אול
מליאדי. זלמ שניאור רבי ידי 

כ כל  הופ מלוטשי בסכיני לשחוט המנהג 
האיסור, יצא שכאשר עד  ורוסי' ליטא ,פולי במדינות 

תקנ"ז האיס(1797)בשנת  האלה, החלפי על  האחרו ור
במדינות אחת עיר היה  לא מינסק " גוברנסקי מ"קהל

.המלוטשי בחלפי השחיטה  בה הונהג שלא אלה,

אודות כששמע מניקלשבורג , שמלקי רבי הרבי ג
בה בראד, לקהילת מכתב כתב  תקל"ב , שנת של החר
כבר  מלוטשי בסכיני לשחוט שהמנהג מוכיח  הוא 

אשכנז מדינת  בכל מזמ הכפישו(דייטשלאנד)הונהג ו...
הפוסל ו"כל סיבה, כל ללא  השוחטי של  שמ את 

פוסל" .במומו

.32 עמוד רבי" "בית , הילמ ראה:
.81 עמוד תרס "ד, פיטרקוב, הטוב" שמ"



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

128. דא עקא שמתייראים להודיע דעתם בפומבי, וחוששים 
על כבוד הבריות מבלי לנגוע ח"ו כקוצו של יוד בכבודו של 
רב, מה יעשה הציבור בדבר שנוגע ללבם ולשמירת תורתם

129. שומו שמים כמה גדול כח השטן וחיילותיו
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ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַוֲחִׁשיבּות  ַמֲעַלת  ֹּגֶדל  ָעִרים  ַּבּׁשְ נֹוַדע  ִהֵּנה 
]ְּבַהֲעֹלְתָך  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  זיע"א  ַרְׁשִּב"י  ְּכַמֲאַמר  ַהַּקָּבָלה, 
ְּבהֹון  ְדִאְּתַמר  ַקָּבָלה  ָמאֵרי  ִאינּון  ָיִבינּו  "ְוַהַּמְׂשִּכיִלים  קנ"ג[: 
ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאיֵּלין ִאינּון ְּדָקא ִמְׁשַּתְּדִלין 
ְּבֹזַהר ָּדא ְּדִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּדֵאינֹו ְּכֵתַבת ֹנַח ְּדִמְתַּכְּנִׂשין ָּבּה 
ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  ָּכל  ִיְתַקֵּים  ִּדְבהֹון  ִמַּמְלכּוָתא  ְוֶׁשַבע  ֵמִעיר  ְׁשַנִים 
ֻעֵּזנּו  ְּגאֹון  ְוִדְבֵרי  ָּדא".  ְדִסְפָרא  ֹאוָרה  ְוָדא  ַּתְׁשִליֻכהּו  ַהְיֹאָרה 
ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִהי ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ֶּבן ִאיׁש ַחי זיע"א ]ְּבֹראׁש ִסְפרֹו 
ַּדַעת ּוְתבּוָנה[: "ִיְׁשַמע ַהּׁשֹוֵמַע ְוָיִבין ַהַּמְׂשִּכיל ֶאת ֲאֶׁשר ֲחָכִמים 
ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְלָכל  ְוהֹוִדיעּו  ִהְזִהירּו  ַוֲאֶׁשר  ִהִּגידּו 
ַהֹּקֶדׁש ְּבֵעֶסק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִנְסָּתֶריָה ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים 
ָּבּה", ְועֹוד ְמֹפָרִׁשים ִּדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִנְׁשַמת מֶׁשה ַרֵּבינּו 
ַיְזִהירּו  "ְוַהַּמְׂשִּכיִלים  קכד:[:  ַּדף  ג'  ֵחֶלק  ָנׂשא,  ]ֹזַהר  ָלַרְׁשִּב"י 
ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע, ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך, ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמן זֹוֲהָרא 
ְּדִאיָּמא ִעָּלָאה, ְּתׁשּוָבה, ְּבִאיֵּלין ֹלא ָצִריְך ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין 
ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְּפקּון 
ְקדֹוׁש  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ִּדְבֵרי  ְוֵהם  ְוכּו'.  ְּבַרֲחֵמי..."  ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה 
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כהדרג"ק  פני  מול  והשתחוויה  כריעה  קידה,  אחר 
ממנו  אשאלה  כמותו,  רבא  לגברא  ויאות  כראוי 
בתפלה ובתחנונים, שַבל יהיו דבַרי עליו לטורח, כי 
גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם כי אין כוונתי 
ולא לכבוד בית אבא, אלא להסיר  כאן לא לכבודי 
בשנים  בעוה"ר  נפרץ  אשר  ואיום  נורא  מכשול 
ארצנו  בגבול  הפורץ  שעלה  עד  בחו"ל,  האחרונות 
בארץ,  אשר  לקדושים  לא  אם  נפנה  מי  ואל  הק', 
המוסרים בכל עת ובכל שעה כל נימי נפשם לעמוד 
ישראל,  עם  מדרך  המכשולות  להסיר  המשמר  על 
עד  ישראל,  בני  בתי  אל  לבוא  למשחית  ליתן  ולא 
בזה  שפי'  זצ"ל,  החת"ס  ממרן  כידוע  מסי"נ,  כדי 
במי  אלא  מתקיימים  תורה  דברי  "אין  חז"ל  מאמר 
ודת  התורה  כל  קיום  זה  כי  עליה",  עצמו  שממית 
ומוכנים  קורא  ה'  בהם  אשר  השרידים  ע"י  ישראל 
כל רגע למסור נפשם ורוחם ונשמתם בעבור כבוד 
שמים, בפרט בגלות המר והנמהר הזה אשר פירצה 
בפירצה נגעו, חשכו מאורות ישראל וכוכבים אספו 
נגהם, ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, 
אשר כל בית ישראל נשענים ממש על יחידי הדור 
העומדים עדיין על משמרת הקודש בלי ליאות, וחד 

מינן כתרי מינייהו, ובתוכם כ"ק מעלתו שליט"א.


