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יום שני | פרשת וזאת הברכה

כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

| יב תשרי

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'
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וקול קורא'ס שיצאו לאור
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בא מהערבים.
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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

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

עמ' 4

וכאשר נדייק היטב נראה כי המכשלה הזאת לא פסחה על כלל
ישראל ג בימי חז"ל ,ולדוגמא נביא סיפור המובא בירושלמי )תרומות
פ"ח ה"ג( מעשה בטבח אחד בציפורי שהיה מאכיל לישראל נבילות
וטריפות ,פע אחת שתה יי בערב שבת ונפל מ הגג ומת והיו כלבי
מלקקי דמו ,שאלו לר' חנינא כדת מה לעשות ,והשיב להו כתיב "ובשר
בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכו אותו" ,וזה היה גוזל את הכלבי
ומאכיל לישראל ועל כ לא תבריחו הכלבי דמשלה אוכלי ,עד כא.
ועיי בהגהות אשרי פרק גיד הנשה )סימ ט"ז( שפסק )על פי הירושלמי(
דהמוכר טריפות בחזקת כשר ומת קוד שעשה תשובה ,שאסור להתעסק
בקבורתו ,ואפי' כלבי לוקקי דמו ואוכלי בשרו אסור להבריח
מעליו ,עד כא.
ועיי עוד בגמרא )קידושי פרק בתרא במשנה( "כשר שבטבחי שותפו של
עמלק" ופירש"י ספיקי טריפות באות לידו וחש על ממונו ומאכיל ,עד כא.
רואי אנו מזה כמה תיעבו חז"ל את הטבחי שמכשילי את הרבי וכינו
אות בביטוי היותר חרי שמצינו "שותפו של עמלק" ,הדברי מסמרי
שערות ראש ,פוק חזי עד היכ הדברי מגיעי !הלא כל החשש הוא על
ספק טריפות לבד ,וא על פי כ לא חששו חז"ל לגנות ולכנות בלשו
שדוקר כמדקרות חרב .ולא נחה דעת רבותינו ז"ל עד שכתבו "כשר
שבטבחי "להורות לדורות הבאי לבל יבטח שו אד לומר שלו
עלי נפשי מאחר שהעמדתי טבח כשר וישר בודאי לא יצא מכשול
מתחת ידו ,וחזקה לחבר שלא יוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוק,
ובפרט א הטבח תלמיד חכ שבו נאמר ניחא ליה לחבר ליעביד
איסורא זוטא ולא יעשה ע האר איסורא רבה) ,ראה שבת ג .בתוספות(.
דע כי לא מחשבות אד מחשבות חכז"ל אשר כל דבריה ברוח
הקודש נאמרו ולא זזה שכינה מבית מדרש ,וכל מה שנשנה במשנה
או בגמרא קדוש בכל מיני קדושות ,ולא רפר אד מעול עליה ,רק
המיני והאפיקורסי שיצאו מדת ישראל ,פוק חזי כמה טרחו הגאוני
וראשוני ליישב חיסור או יתר תיבה ובנו עליה תילי תילי של הלכות,
וג כשאמרו האי מימרא של "כשר שבטבחי "וכו' מלי מפי עילאה
ימלל מתו גרונ ,ושליחי דרחמנא נינהו ,וא אנו אנשי ,הראשוני
כמלאכי ושרפי ,וכל דבריה גחלי אש ,ואל ישיא יצר לומר כי
חז"ל כוונו לטבחי מוכרי וסוחרי הבשר ,ואי בכללו השוחט ,ראה נא
מה שכתב הרא"ש )חולי ד ח"י בהוכחה מש"ס ש ,(וכ כתב במגיד משנה
)הלכות שחיטה פ"א ה' כ"ו( שסת טבח שבזמ הש"ס היה ג השו"ב ,ע"ש.
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יובל שנים של פעילות המערכה

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

המצב לא משתפר אלא הול ונפר
ב .דוקא בשל כ ,אמנ חייבי להעיר את תשומת לב
הצבור ,שהמצב שונה בתכלית ,לא רק שהמצב לא
השתנה לטובה ,רק אדרבא ,במש הזמ הכל הול
ומחמיר בשטח פרו זה של השחיטה.
אי להשוות מכשולי כשרות שאר המוצרי לחומר
מכשולי השחיטה!
ג .אל תשכחו ,רבותי! שהעצ המרכזי ,היסודי ,של כל
מערכת הכשרות זו השחיטה ,כל מיני מכשולי של
כשרות אצל המוצרי הרגילי אי להשוות כלל מבחינת
החומרא לשחיטה ,היכ שיכולות להיות ח"ו נבילות
וטריפות במלוא מוב המלה.
קיו כלל ישראל תלוי בכשרות השחיטה!
ד .כידוע איסור אכילת נבילות וטריפות הוא מהאיסורי
החמורי ביותר ,שכל הקיו של כלל ישראל תלוי בו ,כפי
שהאדמו"ר הקדוש מצאנז זי"ע העיד בספרו שו"ת ד"ח סי'
ז'.
רחמו על ילדיכ ,ח"ו לא לאבד!
ה .ג ידועי דברות קדשו של הגה"ק ר' הלל
קאלאמייער זצ"ל )שו"ת בית הלל סי' מ"ח אות ט'( וז"ל :שתדעו
שהעבירה של נבילות וטריפות מאוד חמור הרבה יותר
מעבירות אחרות וכו' ,והחכמי אומרי שהעו שבני
מתי ע"י מחלות רח"ל באי בגלל זה שאוכלי מאכלות
אסורות ,ולכ תרחמו על ילדיכ ואל תאבדו אות ח"ו
וכו' עכלה"ק.
עונש מאכלות אורות כעבודה זרע – ונענשי לעול
רח"ל!
ומובא בזוהר הקדוש )פ' שמיני( שמאכלות אסורות זה ממש
כאילו שהוא היה עובד עבודה זרה ונענשי לעול רח"ל ,וא
פע אי זוכי לעוה"ב וכו'.
ג אצל השחיטות בחוגי מהודרי ביותר יכול להיות
מכשולי רבי ,כולל :גות דקות ועופות
ו .מכשולי רבי קורי בעת השחיטה ,אפי' אצל השחיטות
המהודרות ביותר ,ללא הבדל איזה חוג שהוא ,ג בשחיטת
גסות וג בשחיטת עופות.

המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

הוא הודה ששוחט אחד אסור לו לשחוט ,ומאז היו שוחטי
 2שוחטי באותה קהילה  ...במש תקופה ארוכה.

ז
שחיטת הארטפורד מלאה בטריפות רח"ל  השוחטים
אינם תופסים את העופות  אינם בודקים את
הסימנים
בהארטפורד שחטו תרנגולי הודו )טוירקיס( בער150 
לשעה .השוחט הותיק ר'  ...שהיה המנהל של בית השחיטה
מינה את השוחט ר'  ...לשחוט ש ,אותו שוחט אפילו לא
ידע אי לתפוס את העופות ,בכמה מאות הראשונות
שראיתי היו ממש הכל טריפה ,הוא לא תפס את העופות
על פי ההלכה ,וממילא הסימני לא היו מתוחי כנדרש,
ולא בדק את סימני השחיטה ,א הוא הפ להיות ביו אחד
שוחט מיוחד שמספיק הרבה מאוד .אותו דבר קרה אצל
העופות כשהשוחט ר'  ...ניסה לעורר שהעופות אינ
כשרות ,אז השוחט  ...הממונה על בית המטבחיי השיב
שככה לומדי את המקצוע.

ח
הארטפורד  משגיח למדן בעת המליחה אינו רואה
כלום  נכריות מולחות ,ומתירים את השחיטה בסמך
של בדיעבד ובשעת הדחק כו'
פגשתי ש משגיח ת"ח גדול הרב ר'  ...חסיד  ...שהיה
בקי בש"ס ,שעמד בעת שהמליחו את הטוירקיס ,ראיתי
אי שנכריות מולחות והוא עומד ש כמו גול .שאלתי
אותו הא ה מולחות טוב ,ואז הוא השיב ועוד אי .ה
נאלצות להתמודד קשה ע טוירקיס שכל אחד מה ב50 
פאונט 25) ,ק"ג( א ה מולחות מעולות .ניגשתי והסתכלתי
טוב על עבודת ,וראיתי שבקושי מלחו מצד אחד ,ואז
הראיתי למשגיח שבתו הטוירקיס כלל לא היה מלח ,אז
הוא השיב לי מה כל הרעש הרי נמלח מצד אחד כשר!
השבתי לו שזה רק בדיעבד ,א בשו אופ לא בכמות של
עשרות אלפי בקביעות ,ובמיוחד כשטוירקיס מיועד
ליהודי המבקשי שזה יהיה בהידור רב ,ואז הוא השיב
לי ,כשמישהו מקבל על עצמו להיות משגיח באמריקה,
עליו לדעת כי הוא חייב לפעול בדיעבד ושעת הדחק ,בכדי
להיות בטוח בפרנסה טובה ,וא הוא לא מוכ לכ ,הרי
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.
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שאלה ,אני מבין טוב למה כבודו עוסק בהפצת הזוהר
הקדוש ,כדי להביא את הגאולה ,אבל למה כ"ק האדמו"ר כותב
כל כך חריף נגד רבנים צדיקים שמוסרים נפשם להחזקת
הכשרות ,וכאילו כמעט הכל טרף כפי ששמעתי ממכם בדרשה
בראדיו ?2000
תשובה! אותם הרבנים הם בכלל לא צדיקים ,הם רבני
הערב רב שמאכילים את בני ישראל בנבילות וטריפות ,וזה
כבר התחיל לפני מאות שנה ,ראה מה שכתבו הצדיקים לפני
מאות שנים ,וזה האמת היחידי ,וכתבתי על זה מאות ספרים,
וניתן לכם דוגמה שתבינו במה מדובר ,ואיך שהס"מ מנהיג
אותם ,ולמה דוקא אותם!!!
א .בספר דרך הנשר מביא קטע העוסק בשנת תר"כ בעניני
חזנים ,שוחטים ,שצי"ם ,ובתי כנסיות ,ובטרם נפתח באותו
קטע נביא הקדמה מדברי החתם סופר בשו"ת או"ח סימן ר"ה
אשר בו הוא כותב...:מלך זקן וכסיל ]הוא היצר הרע[ יושב
על כסא של ג' רגלים:
רגל אחד :החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפילות כלל
ישראל.
רגל ב' :שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.
רגל ג' :סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים ,ותו לא
צריך לכלום.
רוח הקודש גלוי  מאיש קדוש  בשחיטות
ב .בספר זוהר דעת ד ס"ג מביא מספר דר הנשר,
בספר שמרו משפט  שיחות ד ע"ב( וז"ל:

)ומובא ג"כ

כ' בס' דרך הנשר בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא
שהה"צ ר' עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל )חתן הגה"ק ר' הלל
מקאלאמייא זצ"ל( כתב בספרו שמרו משפט שבשנת כת"ר לפ"ק
בערב פסח בא לבית חותנו איש אחד מאזיען בשם ר' אליעזר
ב"ר שמעון ממדינת טיבעט )שבוא בן יאפאן וחינא( ודבריו הי' רק
בלשה"ק ובקשתו הי' מחותנו הה"ק ר' הלל זצ"ל להיות אצלו
פסח בלבד ,ורק בתנאי זה כי הסדר יעשה הוא בעצמו על
שלחן מיוחד לו ,והוא יתן לו המצות וצרכי הסדר ,ונרצה לו,
והי' כן ,ולא אכל בליל פסח ,כ"א כשיעור כזית מצה כהלכה,
ושוב לא אכל כל הפסח עוד מצה ,ורק אכילתו הי' מפירות
ותפוחי ארץ ולוזים ,ולא רצה לקבל שום מתנה ,ולא שום
ממון ולא צרכי נסיעה וסתם שם והדברי' אשר שמעתי ממנו
וראיתי אותו החג אכתוב קצת אשר בזכרוני.
המשך בעלון הבא

שמע בני

עצות לתיקון הכשרות
ועוד

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
זהירות ,הונאה 100 :ק"ג בשר טרף התגלה במפעל בראשל"צ
בעקבות ערנותו של משגיח במקום ,נערכה פשיטה על מפעל
בראשון לציון והבשר הטרף נתפס .הציבור מתבקש לשים לב
ולא לצרוך צלעות כבש ממפעל זה .מי שכבר צרך ,ישאל רב כיצד
להכשיר כליו.
כ 4-טון בשר טרף שווק לאיטליזים ברחבי הארץ ,כך מעלה חקירה
של היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  -של
הרבנות הראשית לישראל .מדובר בצלעות טלה מסוג שאינו מזוהה.
בפשיטה שערכו אנשי היחידה ,על מפעל ריב"ל  26אלד בע"מ
בראשון לציון ,התגלו במקום כ 100-קילוגרם של בשר צלעות טלה
שנארז באריזות מזויפות של חברת א.מ פורת ,עם סימון כשרות
מזויף של הרבנות אשדוד ,כולל מדבקת הולוגרמה .א.מ פורת הוא
מפעל שאינו מייצר צלעות טלה בדרך כלל.
משגיח שהיה במקום ,זיהה חוסר התאמה בין תעודת הכשרות
שמיוחסת למוצר  -לבין תעודת המשלוח שהוצמדה לו .הוא
העביר את החשד לממונים עליו ,והדבר אומת על ידי ראש מחלקת
משחטות ברבנות הראשית ,הרב אברהם בוחבוט .בעקבות כך
פשטה היחידה על המקום ,וגילתה את ההונאה .והבשר נתפס.
מפקחי הכשרות בכל המועצות הדתיות בארץ הונחו לאתר את
המוצר באטליזים הכשרים ולהסירו מהמדפים.
הרבנות הראשית לישראל קוראת לציבור שלא לצרוך צלעות כבש
ממפעל זה .מי שכבר צרך מוצר זה ,ישאל רב כיצד להכשיר את
כליו.
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וא"כ יתבונן כל אחד בדעה נכונה אם יבואו מערערים לערער כי
באכילת מאכל פלוני יסתכן גופו ויחלה קשות עד למיתה ממש,
כל בר דעת יתרחק מאכילת דבר פלוני בתכלית כי מה לו לצרה
אפילו מצד הספק .וכן אם יבואו מגידים ויאמרו אל תסע בדרך
פלוני כי לסטים קשים הורגי נפשות על הדרך .ולעומתם יאמרו
אחרים אל תדאג ועל אחריותנו תוכל לנסוע ,כל בר שכל לא
יכניס עצמו לספק סכנה וגם לא ישלח בנו או בנותיו ושאר קרובי
משפחתו בדרך זו ,וכפי כחו ועתו ירחיק גם אחרים מהליכה לשם.
ואם כן הלא כן הדבר הזה ממש בענין חלב ,אכילת חלב אפילו
בשוגג מטמטם הלב וכורת נפש ונשמה משורשו העליון ,כמבואר
בקדמונים ואחרונים (עי' אגרת הקדושה מהרמב"ן ז"ל פ"ד,
ופר"ח וש"א סי' פ"א) .וגם כאשר כל העם בשגגה מכניס נפשות
ישראל לצד הטומאה ומעבירן מדת ישראל (עיין שו"ת דברי חיים
ח"א יורה דעה סימן ז') ולעולם לא יזכה לראות אור גם לעולם
הבא (כמבואר בספר יסוד ושורש העבודה פרק ז' עיין שם) .ולפי
זה מי פתי יסור הנה לפטם גופו בדבר שיש מערערין ואומרים כי
יש בו סם המות הממית נפשו רוחו ונשמתו של אדם ומורידו עד
שאול תחתי' ,ומי יקח נפש בניו ובנותיו ולכרות נשמתן ממקור
העליון אפילו במקום ספק.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת

הרב מהאלמין שליט"א רוקד עם המחותן האדמו"ר
מערלוי שליט"א
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