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יום ה' | פרשת האזינו

|א

כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

תשרי | א' ראש השנה

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

גליון מס'

1

בעזהשי"ת

דבר המערכת

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
עמ' 2

ישמחו השמי ותגל האר שבמרוצת השנה עלה בידינו להיות למורה
דר על כל דבר ודבר שעולה על שלחנ של אחינו בני ישראל ושצריכי
שבע חקירות ובדיקות ,הקפדה על כל צעד ושעל ,דייקנות ,התמצאות
מהצד הטכני ,מידע ועקביות מתמדת.

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה

המערכות על תיקון הכשרות

וועד הכשרות הזה הוא בלתי מפלגתי ומשתתפי בו רבני ואברכי
יראי ה' מכל חוגי היהדות החרדית ,וכא אנו פוני לכל יראי ה' להשתת
בכל פעולות הוועד ולהיות חברי בו.

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

עלינו לעמוד על המשמר ולדאוג שלא יהיו קולות בשטח הזה ,ועל זאת
תפארתנו א כי הדבר כרו בקשיי ואי־נעימות ולחצי וכו' ,א אנו מלאי
אחריות כלפי עבודת הקודש ואנו צועדי בעז"ה לקראת הבאות בתקוה
שג הצבור יערי את עבודתנו המפרכת ויעזור לביצור הכשרות ע"י
דרישת המדרי שלנו ,וכ נוכל לבסס את היסוד של ועד הכשרות.

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

ואמת ה' לעול אגיד ושומר הבטחתו אשר הבטיח ע"י דוד עבדו ,רגלי
חסידיו ישמור ובו בטחנו אשר רוב חסדיו הגדיל עלינו וכה יעשה עמנו,
והבא לטהר מסייעי אותו.

המערכת

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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

כל חבר בועד הכשרות יקבל את העלו שיו"ל בעזהשי"ת מדי יו ביומו
ע"י הועד ,ויכלול ג מאמרי ואזהרות מגדולי הרבני שליט"א.

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

במסירות נפש ובתקיפות נכנסנו לעניני הכשרות ומבלי להתחשב ע כל
גור אחר ,ותהיינה התוצאות אשר תהיינה ,וכ היא דעת הרבה מהרבני
שרק ועד של רבני בעלי מסי"נ )ולא לשום פני' או ביזנעס( יכול לפעול כא,
ולא רק בשביל לתת הכשרי ,אלא בעיקר לפקח על הכשרות וכו'.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

בעמדנו על המשמר בעני זה השגנו בעז"ה שלשה רבני חשובי
ומפורסמי אשר לב כלב הארי ועיניה כיוני על אפיקי מי צופיות
על סדרי הכשרות ,ומשגיחי ללא כל מורא ונקיפת הלב ,על כל דבר
מאכל ומשקה קט כגדול ,ועומדי בתקיפות על כל תג ותג בכל ענפי
ההוראה ,ובמיוחד בשטח הכשרות.

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

 380עמודי
 1נפש ישעי' על מאכלות אסורות )ח"א(
 145עמודי
 2נפש ישעי' על מאכלות אסורות )ח"ב(
 128עמודי
 3מנחת יהודה על כשרות המאכלי
 4שו"ת זבחו זבחי צדק  שחיטת שני שוחטי
 96עמודי
 56עמודי
 5מצות מצה בשלימותה
 241עמודי
 6אפיית המצות השל
 28עמודי
 7מנהגי צדיקי ישראל
 72עמודי
 8אכילת מצות בישראל
 10עמודי
 9מצות מצה
 12עמודי
 10שמחת החג
 10עמודי
 11מצה שרוי' לישראל
 12סגולות מצות ישראל סיפורי נפלאי מצדיקי ישראל
 22עמודי
 13שלו לרחוק ולקרוב ורפאתיו  כשרות התרופות לפסח
 16עמודי
 11עמודי
 14הלכה למשה
 128עמודי
 15חלב ישראל כהלכתה
 96עמודי
 16אהלי ישראל
 64עמודי
 17גדולי יצחק  ציצית
 128עמודי
 18מנוחת שלו
 32עמודי
 19מדרי לעניית אמ
 32עמודי
 20עניית אמ כהלכתה
 112עמודי
 21ונאמר אמ  יצחק לשוח
 96עמודי
 22תורת ישראל
 44עמודי
 23אכילת התרנגולי כהלכתה
 45עמודי
 24זבח פסח בעני כשרות התרנגולי
 16עמודי
 25זכרו יוס בעני כשרות התרנגולי
 26שני קדמוניות  אור עול  בעני כשרות התרנגולי
 14עמודי
 44עמודי
 27זכרו אליהו  סת"
 8עמודי
 28שערי שלו  סת" דרכי חיי  סת"
 48עמודי
 29תפארת מתתיהו  סת"
 10עמודי
 30מאירת חיי  סת"
 32עמודי
 31קול יעקב  צניעות  כשרות לפסח
 64עמודי
 32השבת בישראל כהלכתה
 20עמודי
 33שמירת שבת כדת
 34סיפורי נפלאי מצדיקי ישראל  שבת  36עמודי

50

יובל שנים של פעילות המערכה

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

"ר רבי אהרן
דברי הקדוה"ט כ"ק מרן אדמו"ר
"ז
'תשי"ז
'תר"מ  ה'תשי
רוקח מבעלזא זי"ע ה'תר

"כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי
שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים
ומזה נולד עמלק הגרמני ,והיה במדה כנגד מדה
מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את
החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל
ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל"
)ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א(

'אכיל ט 'רפת
'ני י  
הראשי תיבות של היטלר ימ"ש הר  
'מד )ר"ה ,יט  .תענית כח(.
'ד  ל  
ל  
ראה אנכי נות לפניכ היו ברכה ,כתבה חשובה ואמיתית
להאיר נפשכ ממר הגה"צ
המקובל מר עובדיה יוס
לעורר
כדי
זצוקללה"ה,
בנפשכ יראת שמי גדולה
מאד לעני זהירות הגדולה
השחיטה
בעני
הנדרשת
הכשרה ,ולבכ יתמלא מורא,
רעד ,זיל ופחד מאכילת ספק
איסור ,כ שכאשר אד זוכה
לבחינת דעת בהבינו את גודל
האיסור הנורא ,והפג שגור
לנשמתו ולכל העולמות ,יגרו לו לפרוש עצמו כליל מאכילת
בשר של שחיטות גדולות ולא כשרות.
בגלל גודל חשיבות העצומה של עני השחיטה הכשרה,
הוציאו לאור ממר הגה"צ הרב עובדיה יוס זצוקללה"ה את
ספר "אהבת עול "בו מתואר אי שנלח בשנותיו הצעירות
בכל כוחו ,ובמסירת נפש ממש ,ומזה נוכל ללמוד מוסר השכל
מה שהול בשחיטה ,ואי עצה להינצל ,והדבר היחיד הוא
לפרוש עצמו מכל השחיטות הגדולות ,כי כמעט כול נבילות
וטריפות ,ואי אפשר לתק את המנהג הקדו שמאכילי
אותנו נבילות וטריפות חלב וד כל השני ,וזה דור דור
ודורשיו שהבני יוצאי לתרבות רעה רח"ל ,וכמעט אי בית
אשר אי ש...
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
לאור
שיצאו
וקול
הכשרות ויותר מאלף
תיקון
קורא'סעל
המערכות
תשכ"ה-תשע"ה
במשך יובל שנים הספרים

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

3

מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בהמשכים

בענייני הכשרות

מבוא
בקונטרס זה אני מביא חלק מזכרונותי מסביב לנעשה
בתחו מצב השחיטה בניו יורק ומקומות אחרי ,שבמו עיני
ראיתי וחשתי את הנעשה ש ,כשהייתי במש למעלה מ10
שני שוחט ובודק בהרבה מהמשחטות החרדיות לעופות
ובהמות שהתנהלו תחת מערכות הכשרות "הטובי ביותר".
קונטרס זה כתבתי בעיני דומעות כשנסעתי להשתטח על
קברות הצדיקי ברומניה והונגריה .את אשר תקרא בספר
כתבתי על פי הזכרו ,ולצערי לא היה לי זמ להרחיב עוד
יותר.
קונטרס זה כתבתי בעיקר לעצמי בכדי לזכור את כל אשר
קרה באות השני שעסקתי בתחו זה .אבל ,כשהראיתי את
הקונטרס לרבני ידועי ומכובדי) וכן למספר תלמידי חכמים ידועים(
העירו לי שאני חייב להדפיס את הקונטרס ולהפיצו לדראו
עול ,על מנת שג אחרי יידעו לאיזו מצב הגענו בתחו
זה ,ואי שמכשילי מדי יו ביומו עשרות אלפי יהודי
חרדי מסלתה ומשנה של היהדות החרדית רבני ואדמורי"
תלמידי חכמי וכו' באכילת נבילות וטריפות רח"ל ,ולהתבונ
לאיזה מצב התדרדרנו .לכ אני מדפיס את הקונטרס הזה
בשביל כל אלו המחפשי ורוצי לדעת את האמת.
והנני תפילה שהשי"ת ית לי בריאות וכח להמשי את
החיבור שלפניכ ולהדפיסו שוב בהרחבה ובשלימות אמ.
בקונטרס זה השמטנו את שמות השוחטי ובתי
המטבחיי) בערך  30שובי"ם נזכרים בקונטרס זה בהעלם שמם ,כשחלקם
מוזכרים כמה וכמה פעמים( ,כי כוונתי אינו חלילה להבאיש את ריח
או לרודפ ולבזות ,הכוונה היא רק לגלות ולחשו את
השערוריה וההפקרות השוררת בכל השחיטות) ,אותה הפקרות
שנתגלתה בשנים האחרונות דרך רבנים מובהקים בפרשת הניקור חלב ודם( שזהו
הגור הישיר לאסונות הרבי בכלל ישראל ,ולטמטו המוח
והקרירות בכל הקשור ליהדות ,כשבכל פע נופלות נפשות
ללא כל אשמה.

הקדמה
א .במשך עשר שנים )תשכ"ז  תשל"ז( הסתובבתי בכל
השחיטות המהודרות ,ולצערי ראיתי את כל מה
שתקראו לקמן בספרי.
ב .במשך אותו זמן סיפרתי הרבה פעמים את אשר
ראיתי ב"עולם השחיטה" ולכן הדברים חרותים
בזכרוני כאילו אני רואה אותם היום לפני.
המשך בעלון הבא

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.

הכשרות והזוהר
פצצת הזוהר וודות הכשרות שתביא גאולה לעול
קול קורא  שמע ישראל!!!
אבקש מכל האדמורי"ם רבנים ראשי ישיבות בעלי דרשנים
במקום להגיד דרשות ושיעורים ,תתחילו לעשות משהו
להציל את עם ישראל שיהיה להם ולכם מקוואות ושחיטה
כשירה ומוהלים כשרים.
תזכרו המשחק נגמר ,השנה בעזרת השם יהיה הגאולה ,כל
הסימנים מוכנים ,ואם לא תתחילו לעורר הציבור על לימוד
הזוהר הקדוש כולכם ימחקון מן העולם ,לא יהיה לכם לא
עולם הזה ולא עולם הבא ,לא יהיה לכם שום תירוץ שלא
ידעתי לא שמעתי ,בע מע און שאקעל מיט די פלייצע ,ומה
תענו ליום הדין הגדול והנורא על מה שכתב הרשב"י בתיקון
מ"ג :באותו הזמן שהוא יבש ,והמלכות היא יבשה ,כי לא
קבלה השפע מהיסוד ,צועקים הבנים בני ישראל למטה
בעולם הזה ,באמירת יחוד השם "שמע ישראל" להעלות
ואין קל כלומר ,כל קריאת שמע לא נשמע,
התפילה כתיקונהֵ ְ ,
נה ,וכשישראל הם בצרה ,וצועקים וקוראים להקב"ה
ואין ע ֶ
ְֵ
ֹ
אענה .אני לא אענה אותם בתפלתם.
בקריאת שמע ,אבל ְולא ֶ ֱ ֶ
)ביאור הגר"א דף צ"ב ,וכ"מ תיקוני זוהר תיקון מ"ג(  .ואם לא תחזרו
בתשובה תזכו למה שכתוב בתיקוני הזוהר )תקונא עשרין ,וחד
לד
אמרת ַ ָ
הכינה ֶ ֶ
ועשרין דף מט ע"א( ,בלשון הקודשָ ִ ְ ַ ... :
האמה ַ ֹ
ני
ר ִ
הערב ַרבְ ֵ ֶ ,
נֵ ,אֶ ֵ ָ 
ואת ְ ָ
האת ְ ֶ
רָ ָ ָ 
ָר האֵָ ,
העלם
מן ָ ָ
הה ִ
לם ַ ֶ
אתם ִמן ָהע ָ
רָ 
נחלת הוי"הֵָ ,
מהסח ְ ַ ֲ ַ
ֵ ִ ְ ַ ֵַ
האֹ ֶ ,
נטל
זמן ֵ
ראלְ ... .אתַ ְ 
חלק ִעם ִי ְ ָ ֵ
להם ֵ ֶ
יהיה ָ ֶ
א ִ ְ ֶ
ַָ
ֹ
מנה
ארעים ְ ֶ
מאתים ַ ְ ָ ִ
רמ"חֶ ,הא ָ ַ ִ
הדָ ר הא ַ
ַָ
בֹ ְ ִ ַ ,
ודקר ֶאת
החדָ ,
וֵ בת ַ ִ
מע ְ ֵ
קריאת ְ ַ
ַ ִ ְ ִ 
ֵבת ֶ ֵ
והארץ...
המים ְ ָ ָ ֶ
הדָ ר הא ִמן ַ ָ ַ ִ
אתם ַ ָ
רָ 
ניהםֵַ ...
ְֵ ֶ
ואחר
אתםַ ַ ְ ,
ותפס ָ
אחריהם ְ ָ ַ
רדף ַ ֲ ֵ ֶ
ואחר ַָ ָ 
אתםַ ַ ְ ,
רָ 
ראנה ֵַ
ָ
ִָ
מ ,עכ"ל.
נגד ַה ָ ֶ
אתם ַלהוי"ה ֶ ֶ
קע ָ
אתםְ ...וה ַ
הרג ָ
ַָ ָ 
מי שלא עק בחכמה זו בזמ עליית נשמתו למעלה א
על פי שיש בידו כמה תורה ומעשי טובי זה המלא
הגדול יופיא"ל דוחה אותו לחו והשרפי אשר תחתיו
שה כול בעלי שש כנפי שורפי אותו בהבלי כנפיה
והוא חוזר
וקודם שיורדת הנשמה מעולם העליון להאי עלמא
הקדוש ברוך הוא משביע אותה לעסוק ברזי דאורייתא
כדאיתא בזוהר פרשת תרומה )דף קס"א( בד"ה דזמינון לנחתא
בהאי עלמא וכו' הרי לך בפירוש מדברי הזוהר שתכלית
בריאת האדם כדי שילמד החכמה הזאת וקודם ביאת הנשמה
לעולם הזה הקדוש ברוך הוא משביע הנשמה לעסוק בהאי
עלמא ברזי דהימנותא ברזי דאורייתא גם ביציאת הנשמה
לעולם הבא אינה יכולה להשיג לאור עליון למעלה אל מקום
הרמתה אשר שם אהלו מתחלה לחזות בנועם הוי"ה פני מלך
חיים אם לא בהתעסקות החכמה הזאת חזי מה שהזהיר לנו
הרבי שמעון בן יוחאי זכרונו לברכה בזוהר פרשת פקודי
)דף רמ"ז( האי חיותא וכו' ,ומי שלא עסק בחכמה זו בזמן
עליית נשמתו למעלה אף על פי שיש בידו כמה תורה
ומעשים טובים זה המלאך הגדול יופיא"ל דוחה אותו לחוץ
המשך בעלון הבא
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שמע בני

עצות לתיקון הכשרות
ועוד

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

חדשות יהדות
במשך שנתיים אכלו יהודי פרנקפורט בשר
טרף במסווה כשר

המשטרה חקרה העלמת מס ,וגילתה הונאה
חמורה :הבשר הכשר התברר כטרף לחלוטין
שיפי חריטן חמישי כ"ט תשרי התשע"ה 23.10.14 05:12
במש שנתיי ימי מכר בעל אטליז בפרנקפורט 
גרמניה ,בשר שהוכרז ככשר ,ובפיקוח הרב מנח קליי,
רבה הראשי של העיר ,בעוד הוא בשר טר לחלוטי .
בעקבות חקירת משטרה מקומית ,שחשדה בבעל
האטליז כמעלי מס ,החלו בביקורות ובמעקבי אחריו,
ובאחת משיחות הטלפו לה צותתה המשטרה ,נשמע
בעל המקו מספר לחבר על התרמית שמכניסה לו
הרבה מאוד כס .הוא רוכש בשר טר  שמחירו זול
בהרבה ,ומוכר אותו כבשר כשר  ששווה הרבה יותר
כס  .המשטרה פשטה על המקו ועצרה את
הבעלי בחשד להונאה .בעקבות הגילוי ,נשלחו
שאלוני לראשי קהילות יהודיות שנמצאו ברשימת
הלקוחות באטליז ,וה התבקשו לענות על שאלות
שיסייעו במשפט :מקו קנייה ,תאריכי קנייה וכו' .
הקצב הודה במהל המשפט כי נהג למכור טריפות
במסווה כשר במש שנתיי .את הבשר הטר היו
מכניסי לחנות בשעות הסגירה ,ומחליפי אריזות .
יהודי גרמניה הוכו בתדהמה לאחר שהפרשייה
התפוצצה בקול רעש גדול על ידי התקשורת ,והביעו
את אכזבת וכעס על ההונאה שהיתה מנת חלק,
בנושא כה רגיש  ככשרות.

מתוך דוח מבקר המדינה
זליגת הבשר לשווקי בישראל :בשני20072009 
יובאו לרש"פ יותר מ 35,000טו בשר דר נמלי
ישראל .מנתוני משרד החקלאות עולה כי רק כ15,600
טו (44%) ממנו נכנסו לרש"פ .בנסיבות הללו גובר
החשש כי חלק גדול ממנו מוברח לישראל.הביקורת
העלתה כי היחידה אינה מקיימת רישו של בשר
הנכנס לרש"פ .בשני האמורות היחידה חשפה 742
מקרי שבה תפסה  643טו בשר שהיה מיועד
לרש"פ בישראל .זליגת בשר זו לישראל יש בה כדי
לפגוע בבריאות הציבור וברגשותיו של ציבור שומרי
הכשרות.
המשך בעלון הבא

נציעה כאן שאלות גלויות ששאלו להרב פאדווא ,בקיצור
ממכתבים ששלחו לו ,חבל שרק התחילו ולא גמרו את
העבודה ,והלא אמרו חז"ל "אין המצוה נקראת אלא על
מי שגומרה".
בס"ד,

וועד העסקנים החרדים דקהילות החרדיות בלונדון
שאלות גלויות להרב פאדווא שליט"א
בענין השחיטה הנדרשת ע"י חברת "צער בעלי חיים"
היות והרב פאדווא כתב במכתבו שמי שרוצה להעיר
בעניני השחיטה יבא אליו וישמע דבריו ,ע"כ יצאנו באלו
שאלות גלויות לעיני כל ,אולי יודה על האמת.
א .לפי מה שסיפרו השוחטים ,רואים שמה שכותב הרב
פאדווא בענין השחיטה בלונדון הוא היפך האמת.
ב .איך התיר לשחוט בבאקס ,בטענה שרבינו הקדוש
מסאטמאר זצללה"ה ביקר בבית המטבחיים ,ועל סמך
זה הוא מתיר שחיטה זו ,הרי ידוע שרביה"ק מסאטמאר
מעולם לא ביקר בבית המטבחיים בארה"ב ולא נתן
הכשר על שום בשר שהוא.
ואמרו ז"ל מילתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי ,וגם
את זה רוצים להכחיש???
ג .כתה"ר כותב במכתבו וז"ל :ואם יש ביד מי שהוא דבר
מה להעיר בזה יבא אלי ואשמע את דבריו.
המשך יבא

מכתבים למערכת
מדור זה מיועד למכתבים מרבנים
שוחטים ובודקים משגיחי כשרות
העומדים על משמרת הקודש
ונתקלים תוך כדי עבודתם בכל
מיני סיטואציות ,ולאלו שרוצים
להשמיע את שבט ביקורתם בכך
הנוגע לדברים אלו ,וגם לאלו
שרוצים להביע את דעת תורה
בעניני השקפה וכדומה.
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