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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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'

7

המערכת (בהמשכים)

ידוע שעל ידי השוחטי הקלי שהאכילו בשר פיגול ,יצאו מ הדת
"דברי
לער ג' וחצי מיליא יהודי רח"ל ,כמבואר בשאלות ותשובות "דברי
חיי) "יורה דעה חלק א' סימן ז'( שאי עבירה כמאכלות אסורות
שמטמט הלב הישראלי ,ובעונותינו הרבי ראינו דעל ידי זה יצאו
"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות
מ הדת כמה קהילות באר לוע"ז
" הקלי ,וגברו עליה דעות זרות עד שנאבדו מ
על ידי השובי"
הקהל )עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש(.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

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

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

"ל) ,הובא בספה"ק צפנח פענח ובספה"ק דגל מחנה
" ז"ל
הביטו אל דברי הרמב"
אפרים פרשת עקב ששמע מהבעל שם טוב זי"ע( ,שפע אחת שאלו אותו אנשי

מדינה אחת על תחיית המתי לומר לה מ התורה .ומה שדרשו חז"ל
בגמרא מ הפסוקי ,אמרו שיש לדורש באופ אחר .ולא רצה להשיב
הוא בעצמו דבר ,א אמר לתלמידו ר' שמואל אב תבו שהוא ישיב.
המשך בעלון הבא

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

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

בואו וראו מה שכתב בספר ברית מטה משה )על הגדה של פסח ,ועי' אוצר
החיים בראשית דף קצ"א ד"ה באופן אחר( שכל האוכל מאכלות אסורות מעכב

עמ' 2

"ל בע חיי שלפני ביאת המשיח יכשלו ע ישראל
כתב האריז"ל
באכילת חלב שהוא חלק אחוריי ,ומרמז בזה עקביי ,שבעקבתא
דמשיחא יכשלו בזה.

ביאת משיח צדקינו וז"ל :מי החריב את ביתינו אשר עדיי לא נבנה בימינו,
והשכינה בגלות עדיי בעונינו?  מדוע לא בא ב ישי ג תמול ג היו?
עבור שוחטי שמאכילי נבילות וטריפות .וכ כתוב בספר דר הנשר,
ושמרו משפט ,מפני מה משיח לא בא בשנת הכת"ר? בגלל שוחטי קלי.
וכ מוב עני זה על פי דברי החינו) מצוה ג'( בטע איסור אכילת גיד
הנשה" :משרשי מצוה זו ,כדי שתהיה רמז לישראל שא על פי שיסבלו
צרות רבות בגליות מיד העמי ומיד בני עשו ,שיהיו בטוחי שלא יאבדו,
אלא לעול יעמוד זרע ושמ ,ויבוא לה גואל ויגאל מיד צר .ובזכר
תמיד עני זה על יד המצוה שתהיה לזכרו ,יעמדו באמונת ובצדקת
לעול .ורמז זה הוא לפי שאותו מלא שנלח ע יעקב אבינו ,שבא
בקבלה שהיה שרו של עשו ,רצה לעקרו ליעקב מ העול הוא וזרעו ולא
יכול לו ,וציערו בנגיעת היר ,וכ זרע עשו מצער לזרע יעקב ,ולבסו תהיה
לה ישועה מה ,כמו שמצינו באב שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מ
הצער ,כ יזרח לנו השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו ,אמ במהרה
בימינו".

עמ' 2

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

 189מדרי לכשרות 50

 32עמודי
 32עמודי

 190מדרי לכשרות 51

 32עמודי

 191מדרי לכשרות 52

 32עמודי

 192וזבחת כאשר צויתי

 96עמודי

 193אב מקיר תזעק

 264עמודי

 194מי יאכילנו בשר

 74עמודי

 195משמרת שלו על כשרות היי

 32עמודי

 196מגילת יוחסי ח"א

 64עמודי

 197מגילת יוחסי ח"ב

 64עמודי

 198מלחמת חובה על כשרות השחיטה

 64עמודי

 199אור זרוע לצדיק

)בלשון הקודש(

 112עמודי

 200אור זרוע לצדיק

)בלשון אידיש(

 96עמודי

 201הרידב"ז והכשרות

 32עמודי

 202חלב יצה"ר

 96עמודי

 203סגולת שלו

 32עמודי

 204השמר ל" פע  "דעת תורה

 96עמודי

 205הטלכה למשה מסיני
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 256עמודי

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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
ים
הסודמח ּולָ ק לִ ְק ָ
הזוהרֻ ,פ ָּסק ּו ְ
חכמי ְמנ ּו ָקד ְמ
ִעם לָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש –
והנסתר,ט ִעולהתקשר לנשמת
אלעזר בנו זיע"א.
ורביפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת
הרשב"יעל ַה ּ ָ
ְמ ֻסדָּ ר ַ
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

יובל שנים של פעילות המערכה

א לשוא ,באותה שעה היה בבית הרב ,הסב הקשיש ר
אברה פטאל ,שישב בצד והיה עד לחילופי הדברי הקשי,
ש.א .החל לאיי ,הגיע הזמ לחסל אות ,רדפת אותי
במצרי ,וג כשבאתי פה לאר לפתוח ד חדש אתה רוד
אותי ,ד חדש שאל הרב בתמיהה ,בשבוע שערב הייתי בכנס
דייני בירושלי ,ונשאלתי ש מאחד שגר במבשרת ציו ,א
מותר לשחוט בלי כיפה ,וכשנתפלאתי על שאלתו ,ענה לי כי
השוחט שלה בש ש.א .שוחט ללא כיפה.
אל תגזול לי את הפרנסה ,הזדעק השוחט כשבידו אקדח,
הסב ר' אברה רעד בכל גופו ,א ברצונ להרוג מי שהוא,
הרוג אותי ,הוא אד צעיר ,א כ מדוע הוא לא נות לי
לפרנס את ילדי זעק ש.א ,.אעזור ל למצוא עבודה אחרת
הפטיר הרב ,אבל בשחיטה לא את ל לעבוד ,אתה מכשיל
את הרבי.
הוא המשי להטריד את מר בבית די ,לא היה מנוס אלא
להגיש עליו תלונה במשטרה ,שוטר ליוה את מר מידי יו,
א השכני פקחו עי ,לאחר מספר שבועות סולק שוב מר
ש"א ,כשהוא נצפה בקרבת הבית.
מר הודיע לבני ביתו ,שמי שיביא לו ידיעה על ש.א .שמת,
יקבל עשר אגורות ,לאחר מספר שני ,סיפר בנו רבי יעקב
זצ"ל ,שראה ידיעה בעיתו במכולת ,כי ש"א נהרג בסכסו ע
עמו בהברחת סחורות מעבר לגבול ,וע"ז
שעסקו ∆…ו„
מריעיור ¿ ּב ָל ׁו… ן ַ˜‰
חבר ≈ס ∆פר ַ‰זו… ַ‰
מנֻ ָ˜¿
אשר„-שלח ידו במשיח ה' וניקה.
נאמר מי
¿
זהרך י"ח
מלבד ¿ ּכ ַ
באחד הימי הוציא אחד מה שמועה עלילת
ּƒי˜וּ נ≈ י זו ַ…‰ר

≈ח ∆ל
מר ˜,בכדי להשחיר את פניו בעיני הציבור .מר הגיע
שווא על
באותו היו לישיבה ובאמצע השיעור נשבר קולו .הוא בכה
בדמעות של ממש על חילול ה' והצער שנגר לבני משפחתו
בגינ של אות שמועות מרושעות וחסרות בסיס.

אחר הדברי האלה ,רבי חייא הוה אזיל למחמי לרבי
אלעזר ,פגע ביה רבי חגאי ,אמר ליה האי ארחא דמתקנא
קמיה דמר לא איהו אזיל ,אמר ליה למחמי לרבי אלעזר ,אמר
ליה ואנא נמי איזיל בהד ,אמר ליה אי תיכול למסבר סברא
למאי דתשמע זיל ,ואי לאו תוב אבתר ,אמר ליה לא ליחוש
מר להאי ,דהא אנא שמענא כמה רזי דאורייתא ויכילנא
למיק בהו .פתח רבי חגאי ואמר ,מאי דכתיב )במדבר כח ב( את
קרבני לחמי לאשי וגו' ,את קרבני ,דא קרב בשרא דאתקרב
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המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

3

מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בהמשכים

בענייני הכשרות

ג
שוחט מפורסם מסתובב במקומות המטונפים
אצל אותו בעל הבית הקצב  ...עבדתי ונסעתי לאוהיא
ע השוחט ר'  ,...ומש נאלצנו לטוס במטוס נוס .פע
אחת אחרנו את המטוס באוהיא ,ואז אמר הקצב ...
לממוני על חברת התעופה במקו ,שעמו יחד עומדי
להגיע  2הרבני הראשיי של ישראל לישיבה חשובה
ומיוחדת ע נשיא המדינה ,שלה ג דרכוני) פספורטי(
של דיפלומטי ,וא לא יגיעו למקו עד  12בלילה ,יכתבו
בכל העיתוני שחברת התעופה אינטערנשיונאל גר לה
עוול שכזה .בקיצור ,הסיפור הבדוי שסיפרו לממוני על
חברת התעופה הצליח ,וה ניסו לסדר לנו מטוס מיוחד
שיקח אותנו לש א הדבר לא יצא אל הפועל ,ואז
הממוני על חברת התעופה העמידו לרשות של
השוחטי לימוזי שהעביר אות למלו יקר מאוד
שמתאכסני בו נשיאי ואישי מכובדי  א אינני
טועה ש המלו היה אמבסדור  הגענו למלו ,והשוחט ר'
 ...ביקש לעצמו חדר לבד ,הוא הסביר זאת ,שעליו להכי
ניגוני) מיוחדי לרבי( ,ולכ הוא צרי לישו בנפרד ,השעה
היתה אז  12בלילה.
בער בשעה  12:03בלילה נגשתי לחדרו של אותו שוחט,
ר'  ...רציתי לשאול אותו משהו ,ואיננו!!! אז פניתי לדסק
)למשרד( לשאול היכ הראביי ,אז ה ענו לי שעלי לחפש
אותו ש ... כשה מצביעי על המקומות המטונפי ר"ל.
אז הבנתי מדוע היינו זקוקי למלו כל כ יקר ,ומדוע הוא
לקח חדר בנפרד ,כשהמחיר לכל חדר יקר במיוחד שרק
עשירי גדולי יכולי להרשות לעצמ ,אבל השוחט ר'
 ...ואצל הבעל הבית הקצב  ...היה ברור מדוע עליה
לבזבז מחיר כל כ יקר לבית מלו שכזה ללינת לילה אחת.
ישנ ש ג בעיות של שחיטה רבות ,א אינני זוכר
אות כרגע.

ד
השחיטה בקונטוקי  מורטים את הנוצות במים חמים
אצל אותו קצב  ...שהיה בעל הבית בכמה בתי מטבחיי,
והיה אד שפל ,שחטתי ג במקומות אחרי .המשגיח ש
היה חסיד קראסנע ,המקו היה קונטוקי אוהיא .בקיצור,
אני שוחט תרנגולי הודו )טוירקיס( השחיטה ש ב"ה היתה
איטית היה תענוג לעבוד ש עד שאמרו לי להפסיק .מה
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.

אם אתם רוצים להרבות כבוד ישראל והכבוד העצמי שלכם
שלדאבוננו ירד לתחתית השפלות ,ואז תכניסו סדר לענין,
תבררו את הפסולת מתוך האוכל ,עוד פעם ועוד פעם ,אל
תפחדו מאף אחד ושישאר רק "ועוד בה עשיריה" אבל שיהיה
"זרע קודש מצבתה" ואף אחד ,שיהיה הגדול ביותר בתורה ,אם
הוא מחלל שם שמים ,הוא חייב להישאר מחוץ למחנה ,ואז
כבוד התורה וממילא יחד עם זאת כבוד הרבנות יקבל את
הברק הנכון ואותם היהודים שיראת השמים נוגע ללבבם
ישמרו עליכם ,ובכל דבר שבקדושה יסייעו בידכם ויוכלו הרבה
לסייע בעניני חיזוק התורה והיהדות ,מה שעתה לדאבוננו ירדה
עשר מעלות אחורנית ,וכבר הגיע הזמן של כי עת לחננה כי
בא מועד]  !...נמצא דמה ששכיחים כהיום רבנים
המתכבדים לדרוש בהספידא או בשאר הזדמנות ודורש
בהתלהבות על שפלות הדור בו בזמן שהוא המסייע היותר
גדול על ידי נתינת הכשרים לבשר מפוקפק או ֵחלב גמור או
בנתינת חיזוק לאותן מנהיגים העומדים מתחת המסחר
הענקי של מכירת בשר ספק נבילות וטריפות וודאי חלב לכל
המדינה .כל זה כבר היה לעולמים במדינת הזוהר שלנו
וההיסטוריה חוזרת על עצמה[.
במלים אלו סיים הרב מנדלוביץ את דבריו ,ועתה אני שואל
אתכם רבותי :האם חסר עוד משהו שצריכים להוסיף על
הנעשה בזמנינו? האם בדורנו לא עשינו את אותו דבר?
החילול השם הגדול וכמו כן העובדה שלא הרפורמים או
הקונסרבטיבים נוהגים כך ,אלא כאלו הרוצים להוכיח כי
הינם הממשיכים החזקים והטובים ביותר מן האורטודוקסיה,
ועוד כאשר מחוגם הודיעו ומחו בענין אותו איסור דאורייתא
באותו עונש כרת רח"ל ,שהסתובבו אצלהם במשך שלשים
שנה והכשילו רבבות מישראל באכילת נבלות וטרפות
ובאותו חטא חמור ,ואותם ה"רעבנים" יש להם את העוז
לקום ולהעיז פנים במצח נחושה בעינים ואומרים על ֵחלב
דאורייתא שהוא לא ֵחלב ,בדיוק כאילו היו אומרים על יום
שהוא לילה  ...עד כאן ציטטנו את דבריו של הרב ר' פייוויל
מנדלוביץ במה שאירע לפני שמונים שנה ,עתה נקפוץ קצת
אחורנית ונראה מה קרה לפני מאה שנה מחוץ לניו יורק.
כל זה כתבנו לפני כ 40שנה בארצות הברית ,ועכשיו
נכתוב על המצב בארצינו הקדושה .הכשרות של השחיטות
כאן בארץ פי  200אחוזים יותר גרוע מארצות הברית ,למשל
בארצות הברית יצאו  12רבנים נגד השחיטה המהירה שמי
ששוחט יותר משש מאות עופות לשעה כשהגוי אוחז את
העוף ,והשוחט רק אוחז את הראש לשחיטה ,וזה אסרו כל
הרבנים הגדולים וגם נתפרסם בשו"ת.
זאת אומרת אם בשחיטה הזאת )קעפעל שחיטה( ,מותר לשחוט
רק  600עופות לשעה] ,וזה רק לשוחט הכי הטוב המומחה
ורק בדעיבד גדול ובה"מ יכולים אולי להכשיר את זה[ ,אז
בלקיחת העוף ביד היה אסור לשחוט יותר מ 250מכסימום
לשעה ,והאמת כאן בארץ שוחטים  9001200לשעה,
כשהשוחט אוחז לבד את כל העוף ביד.
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.

משרד החקלאות

בשר מוברח נתפס בתוך משאיות שעשו דרכן
לירושלים

בשר מוברח בתוך משאית נתפס בדרכו לירושלים
שתי משאיות שניסו להבריח בשר מהאוטונומיה לישראל נתפסו
במחסומי ירושלים.
משאית שבה תושב מזרח ירושלים נתפסה במחסום א-זעים ע"י
שוטרי מג"ב עוטף ירושלים עם כ 600-ק"ג בשר קפוא אשר הוסלק
מאחורי מושב הנהג ויתר הבשר הוסלק בתא נסתר בתוך ארגז
המשאית ,המיועדת להובלת עפר.
המשאית השנייה שבה נהג תושב מזרח ירושלים נתפסה במחסום
קלנדיה ע"י שוטרי מג"ב עוטף ירושלים עם כ 1000 -ק"ג בשר קפוא
אשר הוסלק בדופן כפולה
ונסתרת של המשאית.
כל הבשר שנתפס מקורו
מבשר יבוא המיועד
ושהוברח
לאוטונומיה
לירושלים היה בדרכו
לשיווק במזרח ירושלים
לרגל חג הרמדאן ,הבשר
הושמד ביחידת השירותים הווטרינריים בירושלים.
 2האירועים טופלו על-ידי מפקחי מרחב מרכז של יחידת הפיצו"ח
אשר נמצאים בקשרי עבודה הדוקים ושוטפים עם חיילי ושוטרי
עוטף ירושלים.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
(וראה בספרי מדריך לכשרות [חלק ל"ג] דברי יואל על כשרות
המאכלים ,שכתב כמו כן על ענין השחיטה והכשרות בארצות
הברית ,עיי"ש).
פוק חזי עיניו הקדושים של הרבי מסאטמאר זי"ע המאירים
למרחוק ,וכאשר רצה לתת משל למה שיארע באחרית הימים
להחליף מצוות התורה נקט חלב .וגם בזה לא קאמר שיעמוד
נביא ויאמר הותר חלב לגמרי ,אלא שחלב זה אסור וחלב האחר
מותר ממש כעין המאורע בימינו.
ונבאר קצת את דברי מרן הגה"ק מסאטמאר הנ"ל בפרשת ברכה,
שכתב דלא בשמים הוא ושאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה
והוא ושורש כל התורה כולה דאי לאו הכי אין כאן תורה כלל וכו',
ונקט בלשונו דוקא חלב זה אסור וזה מותר ,דכאן בארה"ב רבו
המכשלות של החלב ודם ,וראו בחוש איך שהכשילו את הרבנים
ורימו אותם ,דבאמת כמה אנשים תמהו כמה תמיהות:
בירור שגם רבנים יכולים לטעות  -ורבים יכולים להכשל
שמונה שאלות ותשובות בענין:
א) איך יתכן שרבנים יטעו לומר על חלב שהוא שומן כשר.
ב) ממה נפשך ,אם הרב נאמן על שאר איסורי תורה ,למה אינו
נאמן בענין חלב.
ג) הכי צריכין לחוש למה שיש מערערין כי יש ֵח ֶלב ,כל שאיננו
בקי בענין.

המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שנת תשכ"ח

הספר "נפש ישעיה" ניתן במתנה לכ"ק מרן
האדמו"ר מסאטמאר יבחל"ח זי"ע מאת כ"ק מרן
אדמו"ר מהאלמין שליט"א.
ברכת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר רבי יואל
טייטלבוים יבחל"ח זי"ע על הספר "נפש ישעיה
על מאכלות אסורות"" :שיהיה בהצלחה גדולה,
ויפעל להחדיר ולעורר את רוח הבריות ולקרב
אותם לאבינו שבשמים ,ומי יתן ויכנסו הדברים
בלב הקוראים להתעורר ולשמור דרכי החיים ,כי
בעווה"ר רבה המכשלה ,בזכות שמירת הכשרות
נזכה לאריסטון שעתיד הקב"ה לעשות לכל מי
שלא יכשל במאכלות אסורות ,בביאת גואל צדק בב"א".
ואז הוסיף ואמר כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע" :נלחמתי הרבה על הכשרות ,בדרשות
ובכתב ,וזקיני מרן הייטב לב זי"ע – כמעט והקצבים הרגו אותו ,כשיצא נגדם,
שלא רצו לשמוע בקולו( ,ראה שו"ת דברי יואל יו"ד סימן ל"ד ד') ,לכן צריכים הרבה
סייעתא דשמיא".
בשנת תשד"ם יצא לאור ספר "דברי יואל" על כשרות המאכלים ,ליקוט מכל
ספרי רבינו הקדוש מסאטמאר על כשרות המאכלים ,על ידי מרן אדמו"ר
המשך בעלון הבא
מהאלמין שליט"א.
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