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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר
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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

גליון מס'
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מובא בתבואות שור )על מסכת חולין( שהס"מ יושב על כסא של ג' רגלי,
רבני ,חזני ,שוחטי ,ואינו צרי לעמול הרבה וכ יש לו הכל ברשותו.
ובשו"ת חת סופר )או"ח סימן ר"ה( מבואר שמל זק וכסיל יושב על כסא
של ג' רגלי ,חזני ,שוחטי ,סופרי ,וזל"ק :המל זק וכסיל ]הוא
היצה"ר[ יושב על כסא של ג' רגלי .רגל א'  החזני המוליכי מחו
למחנה תפלות כלל ישראל .רגל ב'  שוחטי המאכילי נבילות וטריפות
לבני ישראל .רגל ג'  סופרי הכותבי תפילי ומזוזות פסולי ,ותו לא
צרי לכלו ,עכל"ק.
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וזה שאנו רואי רבני גדולי בקהילות ישראל שמכשילי הרבי
ומאכילי נבילות וטריפות בישראל ,זה אינו דבר חדש ,וכבר מבואר בספר
"ת לרבינו יונה" זצ"ל וזל"ק :א הרב אינו משגיח על השו"ב כראוי
"שע"ת
"שע
וסומ עצמו על חזקתו הוי הרב בכלל מאכיל טריפות לישראל חס ושלו
ונתפס בעונו.

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

וידוע שערמת הס" שלא לפתות כל יחיד ויחיד ,רק מעמיד שוחטי
ורבני בכל מקו מסיטרא דיליה ,ועי"ז הכל ברשתו .וראה מה שכתב בעל
תולדות יעקב יוס) פ' נשא בד"ה העולה( וזל"ק :עתה התחכ היצה"ר שלא
יצטר ליל ולפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד ,רק יחיד אשר רבי
נכשלי בו ,והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דיליה המאכיל טריפות
לרבי וכול נלכדו ברשתו עיי"ש.

וידוע שא השוחט כשר אז אליהו בעיר ,וא ח"ו השוחט רע אז
"אמרי צדיקי ,דברי גאוני"
מלא המות בעיר רח"ל ,כמבואר בספר "אמרי
"שמחה בבשר" )כ"י( כי הפלא
)עמוד ה' עיי"ש באריכות( ,ומבואר בספר "שמחה
הוא שהרב או הרבי שמחזיק ידי השו"ב הפסול הוא אש על כל
האסונות שנמצאי בכלל ישראל ,והאי עלמא כידוע עלמא דשיקרא,
שאנו רואי בעווה"ר שנקטפי מהכלל ישראל בחורי וילדי ואברכי
צעירי רח"ל ,והרב המכשיר שמחזיק ידי השוחטי פסולי עומד
וצועק כי האש הוא הביטול תורה או הצניעות ,וצועק ובוכה ובאמת
היו כול צריכי אז לצעוק בקול גדול על הרב הזה כי הוא הוא הרוצח
שרצח הנפש היקר ההוא .כמבואר ש"הצדיק אבד" למה בגלל ש"ואי
איש ש על לב" לידע ולצעוק על האמת מי הרג באמת את הצדיק
הקדוש הזה.
המשך בעלון הבא
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

עמוק יותר כי אני מפחד מהמפרקת העלולה לפגו את
הסכי ,ולאחר נגיעה במפרקת חייבי לבדוק את הסכי6 
בדיקות ,ענה לי שוחט ותיק אל תדאג לסכי ,המפרקת
אינה פוגמת תסתכל על הסכי שלי ,אני א פע לא
הבנתי אי שה אינ מתביישי להראות חלפי ע
פגימות כאלו רח"ל...
חתנו של הרב  ...נ"י היה ש המשגיח ,הוא סיפר לי
שיו אחד אמר לו הבעל הבית  ...היות ויש שלג גדול
ותרנגולי ההודו )טוירקיס( לא הגיעו ,לא שוחטי היו ואי
צור שיבוא .המשגיח ר'  ...היה אז בבית מלו שהיה
במרחק מספר קילומטרי) מיילי (ממקו השחיטה ,ואז
הבי הבעל הבית שהמשגיח לא יגיע ביו כזה ,מאחר ואי
לו מכונית ,אותו משגיח ר'  ...שהיה שמ מאוד ,והוא היה
רגיל בשלג הקשה ביותר ללבוש חולצה בלבד ,א פע לא
היה לו קר ,ומאחר וא פע לא למד ,אז הוא השתגע
מלהסתובב משועמ ,ולכ הוא החליט לטייל קצת לכיו
בית המשחטה )"פלענט"( ,כשהגיע הוא נדה למראה עיניו,
כשראה אי שהורגי תרנגולי) טורקיס( ושמי עליה
תוית )בלומבע( של כשר ,וכל זאת ללא שוחט רח"ל!!!
הבעל הבית איי עליו ,שא הוא יספר זאת למישהו
הוא יירה בו ,בעל הבית היה נוהג להסתובב ע אקדח ,היה
פושע ישראל ,הוא היה חייל בצבא באר ישראל ,והיה
חשוד כאיש עול התחתו .השוחט שתק ולא סיפר ,אבל
לי הוא החליט לספר ...וזאת הרבה זמ לאחר שהדבר קרה
ולאחר שאני כבר לא שחטתי ש .באותו מקו עבדתי
כ 86שבועות בתור עוזר לשוחט ר'...
פע אחת לא הרגשתי טוב ,ושלחתי את השוחט ר' ...
לשחוט במקומי ,השוחט המפקח ר'  ...ראה שהשוחט ר' ...
שוחט בדיוק כמוהו בתו המפרקת הוא ביקש ממנו
שישאר במקו לעבוד במקומי ,ש היו מקבלי 60 דולר
ליו ,כשעבדו למעשה רק יומיי בשבוע .בקיצור ,השוחט
ר'  ...אמר לי בשבוע שלאחר מכ שהוא נשאר לשחוט ש
בפקודת המפקח ,השוחט ר'  ...שאלתי אותו היתכ?
"השגת גבול" ,הראיתי לו בספרי את ההלכה ,אז הוא הציג
את הדברי בפני המפקח והלה השיב לו ,אצלי אי דבר
כזה שקורי לו "השגת גבול" .אני אכניס ואוציא את מי
שאני רוצה ,בעיני מוצא ח מי שמספיק הרבה ,ומאחר
ואתה מספיק יותר ממנו לכ אני מעדי אות על פניו,
וכ התפטרתי מאותה שחיטה ב"ה.
המשך בעלון הבא
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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.

כאשר מדברים עם רב שישא נאום למען ישיבה הם עונים
בחצי פה ואז מבינים שצריכים לשלם .שומו שמים! איך כל
דבר שקדוש בעיני הרבנים? האם אין להם כלל אידיאלים?
מנהיגים הצריכים להראות דוגמא לעם ,שיתמכרו כל כך לעגל
הזהב? ואז מה יענו איזובי הקיר"?  בהמשך הרשימה שואל
בעל המאמר" :האם אינם יודעים שבהתנהגותם הינם מבזים
את כבוד הרבנות"? ,הוא ממשיך ושואל האם האזנים שלהם
חרשות והלב שלהם כל כך אטום שאינם מסוגלים לשמוע
את הבת קול המכרזת ואומרת ,אוי להם לבריות מעלבונה
של תורה?"
יותר מאוחר מתלונן בעל המאמר" :אדרבה ,שהרבנים
יסתובבו בין העם וישמעו היטב איך שאחד מדבר לשני ומה
דעתם על הרבנים ,ומי אשם בכך אם לא אותם הרבנים עצמם
ההופכים הכל למען ביזנעס ,המודדים כל דבר גדול וקדוש על
פי כמות הכסף שקיבלו ,ועוד יותר האם אינם אותם הרבנים
סוחרים ממולחים העוסקים במסחר המולכלך ביותר? ,בעל
המאמר מאריך מאוד בענין זה ומסיים ,ולאחר כל זאת עוד יש
טענות לרבנים מדוע אין שומעים ומזלזלים בהם!!! 
כשקוראים את אותה רשימה נשאלת השאלה האם מה
שקורה היום בארצות אין המצב דומה גם בזמנינו היום?,
בזמננו במשך  60שנה למרות שכבר הגיעו לארצות הברית
אלפי יהודים יראים ושלמים ,חסידים ואנשי מעשה ,וישנם
כבר עשרות ישיבות וראשי ישיבות מרביצי תורה ,צדיקים
קדושי עליון חסידי ואנשי מעשה ,כאלה שאינם מכורים
לעגל הזהב .אדרבא ,הללו מרביצי תורה וחסידות עם יראת
שמים באופן מיוחד ,אבל לדאבונינו בעוונותינו הרבים השליטה
אינה אצלם ,כי אותם אלו המכורים לכסף רצו להיות בעלי
הבתים ומנהיגי עולם התורה והחסידות ומצאו דרך חדשה איך
להשתלט על הכל בכח הזרוע ,בטרור חזק ואוי לאותו אחד
שיעמוד מנגד אותם בעלי המסחר ,אותן האנשים השחורים
מוכנים לקצר אחד את ימי השני לא בשם המפורש אלא פשוטו
כמשמעו  על ידי שהם מוציאים את האקדח מן הכיס של
הבעקישע או מתחת לשטריימעל  ...הרב מנדלוביץ ז"ל מסיים
את רשימתו בדברים כדלהלן:
ד .רבני צבועי
כל מה שכתבתי לעיל ,אינו חדש ,כל הרבנים הישרים
יודעים זאת ,ולאחרונה ביום ראשון יצא לי לשמוע איך
שרבנים אמיתיים דיברו נגד הרבנים וזעקו נגד אותו סוג של
רבנים ואמרו :חייבים להוריד אחת ולתמיד את המסוה מעל
פניהם ,כן רבותי! זה היה יכול להיות הדבר הטוב ביותר ,אבל
עירוב פרשיות יש כאן ,קורה תוהו ובוהו בעולם ,אין יודעים
מי מותר להם להיות אלו שיורידו את המסיכה מעל פני
אותם הרבנים ,ומי הם אותם הרבנים שמעל פניהם חייבים
להוריד את המסוה ,מה שקורה שיתכן מאוד שדוקא אותו
אחד שעומד וזועק שיש להוריד את המסוה מעל פני אותם
הרבנים ,דוקא ממנו שעומד ומעמיד פנים כאילו הוא מלא
יראת שמים צריכים להוריד את המסוה ,איזה רב הוא מי
שאומר אמת ומי הוא המעמיד פנים ,מי הוא דובר אמת ומי
הוא צבוע? ולכן רבותי ,אם כבוד התורה חשוב ויקר לכם,
המשך בעלון הבא
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

ובעוה"ר ראו כן במציאות ,שהיו מרמים גם את מרן מסאטמאר
ואמרו בשמו אודות השחיטה שמועות שונות שלא אמרם
מעולם ,כדי לרמות את אחב"י הקונים בשר ,שיסברו כאילו הרבי
מסאטמאר או התאחדות הרבנים נותנים הכשר על הבשר של
וויינשטאק ,וכידוע כל זה.

דעת תורה

משרד החקלאות

הברחת  2טון בשר ברכב שהגיע מרמאללה

בפעילות אכיפה שבוצעה על ידי מפקחי יחידת הפיצו"ח (פיקוח
צומח וחי) בשיתוף עם יחידת מג"ב נתפס באזור בית שמש רכב
חשוד .ברכב נמצאו כ 2 -טון בשר בקר ושומן כבש.
מפרטי חקירה ראשונית של הנהג עולה כי הבשר הועבר מרמאללה
ויעדו היה חנויות לממכר בשר באזור בית שמש.
הנהג ,תושב מזרח ירושלים בשנות ה 40-לחייו ,נעצר לחקירה
שעל פי ממצאיה יוחלט כיצד לפעול בעניינו .רכבו נתפס על ידי
יחידת הפיצו"ח והבשר הועבר להשמדה בהוראת רופא וטרינר
ממשלתי.

חדשות

יום רביעי 19 ,ביוני 2013

 1.5טון בשר מוברח מהרשות נתפס באזור יהודה
ושומרון

 | 13:35רמי שני
 1.5טונות בשר בקר שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית לישראל
ברכב מסחרי ללא קירור ובתנאים שאינם מתאימים להובלת בשר
נתפסו אמש (שלישי) על ידי פקחי היחידה המרכזית לאכיפה
וחקירות של משרד החקלאות באזור יהודה ושומרון .מחקירה
ראשונית עולה כי הבשר היה מיועד לשיווק בנקודות ממכר במרכז
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
הארץ6 .

זוהר השבת

ור‰ זו‰ר

תוכן הספר :זוהר על פרשת השבוע  -אור הזוהר
מחלק - .זוהר על מעלת ושמירת השבת וימים
טובים  -שלחן ערוך הלכות שבת מחבר ורמ"א
מחלק לכל שבתות השנה  -ספורי הזוהר ,ספורים
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר  -סיפור מדהים
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא  -מזכה
הרבים כהלכתה  -ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
ספר קדוש זה מסוגל לאהבת השם ויראת שמים
ֵס ֶפר זוֹ ַהר ַה ּׁ ַש ָּבת – לְ ָאבוֹ ת ו ָּּבנִ ים ,ז ְֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים
טהורה ,וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים
והנסתר,ט ִעים
הסודּמחוּלָ ק לִ ְק ָ
הזוהרֻ ,פ ָּסק ו ְ
חכמי ְמנו ָּקד ְמ
ִעם לָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש –
ולהתקשר לנשמת
אלעזר בנו זיע"א.
ורביפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת
הרשב"יעל ַה ּ ָ
ְמ ֻסדָּ ר ַ
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ָחק לְ יִ שְׂ ָר ֵאל דַּ ף ַהיּוֹ ִמי
ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ָחק לְ יִ שְׂ ָר ֵאל דַּ ף ַהיּוֹ ִמי

רוח הקודש גלוי' הופיע בבית מדרשו של כ"ק מרן
האדמו"ר מסאטמאר זי"ע
ובאמת הופיעה רוח הקודש בבית מדרשו של מרן הגה"ק
מסאטמאר זצ"ל בעצמו ,שהרגיש בדבר שיתכן שיהיו בני אדם
שיאמרו גם בשמו דברים שלא אמרם מעודו ,וכמו שכתב בעצמו
בספר דברי יואל (פרשת ברכה ,דף ר"ע) וזה לשונו :אולם הא
דלא בשמים הוא ושאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה הוא
יסוד ושורש כל התורה כולה ,דאי לאו הכי אין כאן תורה כלל,
דהרי כבר הי' לעולמים כמ"ש במסכת שבת קט"ז ע"ב ...ואפשר
יעשה אותות ומופתים ע"י תחבולות וכישוף ונביא ישמע אליך
עשה כן ,ושבתי צבי תר"ו (תיפח רוחו ונפשו) אמר שנתהפכו
המצות ונעשה מעשין לאוין ומלאוין עשין ,ואפילו אם לא נאמין
כן בכללות התורה מ"מ אין שום מצוה שנשאר במתכונתה כל
אחד יאמר חלמתי חלום שחלב זה אסור וזה מותר ,וזה יאמר כך
וזה כך ותפוג תורה ,ע"כ כללא כייל הקב"ה שאין הנביא רשאי
המשך בעלון הבא
לחדש שום מצוה מהישנות ,עכלה"ק.

מכתבים למערכת
הבשר הכשר שנאכל בקדושה הוא תיקון גדול מאד בכל עולמות ,שמושך אור
ועצום וגדול לנפש האדם (אור חיה) ומביא תועלת גדולה גשמית ורוחנית לתיקון
כל העולם ולנפש האדם בפרט ,ולכן לעם הארץ לא מומלץ לאכול בימי החול,
אלא רק בשבת[ ,ראה פלא יועץ] שאז הכל מתברר מאליו ,שבת היא מקור
הברכה ,הכל שב לשורשו ונמתק בשורשו.
מאידך גיסא ,בשר אפילו כשר שלא נאכל בקדושה ,לא רק שלא מתקן אלא
מקלקל ,כל שכן רחמנא לצלן אם השחיטה לא כשרה ,אזי הבשר הוא בחזקת
טריפה ונבלה ,שהוא שייך לג' קליפות הטמאות( ,ענן גדול ,רוח סערה ואש מתלקחת),
שנפשות הגויים שורשם משם ,ולכן נפשם לא ניזוקה מבשר זה אולם נשמת
היהודי אין בכוחה לתקן ולברר בשר טריפה ונבלה ,שהוא בחזקת איסור
≈ס ∆פר ַ‰זו… ַ‰ר ¿ ּב ָל ׁו… ן ַ…∆ ˜‰ו„
אכילה מסוג זו לא רק שלא מתקנת ,אלא מקלקלת ומורידה מטה
מוחלט.
מנֻ ָ˜„-¿
י"חנפשו של היהודי ,ופוגמת בכל העולמות ,ומחזקת את צד הס"א בכל
מטהר ¿ךאת
¿ ּכ ַ
ּƒי˜וּ נ≈ י זו ַ…‰
העולמות,ר וברגע שכח הס"א בעולמות גובר מול כח הקדושה ,גוברים רחמנא
≈ח ∆ל˜ ב
לצלן כל האסונות של יתומים ואלמנות בעמינו הקדוש ,כמו שכתוב בזוה"ק
הרבה פעמים .וזה מה שאנו רואים בספר הנחמד "אהבת עולם" כמה שמרן
הגה"צ הרב עובדיה יוסף זצוקללה"ה נלחם בשנותיו הצעירות בכל כוחו,
ובמסירת נפש ממש ,ב"ה שאני רואה שיוצא לאור העלון מדריך לכשרות,
בעלון הבא
אשריכם הצדיקים הממשיכים דרכו של מרן במלחמתו עלהמשך
ובזכותכם
הכשרות,
מאת א.ג.
נזכה בקרוב לביאת המשיח.
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