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יום שלישי | פרשת וזאת הברכה

כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

| יג 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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המערכת (בהמשכים)

לאחר הקדמה זו תדעו ע לבבכ כי לא כאשר יצייר האד קושטא
הוא ,ואפילו יהיה ברור לו בכל מיני הוכחות שבעול אשר כל רוחות
שבעול לא יזיזו אותו כי טבח זה אפשר לסמו עליו מבלי לחקור
ולדרוש אחר מעשיו ,כול בטלי ומבוטלי לעומת עדות של חז"ל
שאמרו בטוחות כי הכשר שבטבחי שותפו של עמלק ,ואת זה ידע כל
בר דעת כי בעוה"ר לא אכשור דרא ,והיותר כשר שבטבחי בזה"ז ודאי
לא יגיע לקרסולי הבינוני של הימי הה ,כל שכ להיותר כשר מה.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

ועל כ כל הרוצה ללכת בנתיב תורתינו הקדושה ובשבילי
הוראותיה ודרכיה הנעימי ,צרי לבטל דעתו ומחשבתו נגד דברי
חז"ל ולהתלבש באימה וחרדה ורתת וזיע טר יקרב להכניס לביתו בשר
מ הבא בידו ,ופוק חזי מה שכתב השלה"ק )שער האותיות אות ק'( שראה
פרושי שלא אכלו בשר רק ממה ששחטו ה ,ומתמה ש מני התחילה
הפירצה לאכול מכל שוחט מבלי לדעת בידיעה ברורה כחו דהיתירא.

המזון בהלכה

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.

ומהאי טעמא העלימו עי על כל צד זכות שיש ללמד על אותו טבח.
ולא חסו ולא חמלו לא על הטבח ולא על נפשות ביתו שעיניה
תלויות לאביה לכלכל ודנו אותו בהעברה ,ועל מה? על "כל שהוא"
של חלב לא גדול משעורה שכמעט אינה נראית לעי ,ולמה? כי
במקו אכילת איסור של בית ישראל הכל נדחי ואי חסי ומרחמי על
שו אד.
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

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

וג בעני עונש מאכיל איסור מצינו לחז"ל שהחמירו באופ יוצא מ
הכלל מה שלא מצינו דוגמתו בעני אחר) ,חולי צ"ג ע"ב( טבח שמצאו
חלב אחריו בכ"שעורה" מעבירי אותו ,וא מצאו אחריו כזית מלקי אותו.
ודברי חז"ל הללו בלי הערות והארות כבר מדברי בעד עצמ ,עמדו
והתבוננו קצת בקדושת דבריה ,הלשו מוכיח וכ נראה בהפוסקי
דמיירי בשוגג ,וכל קנס של חכמי היתה על התרשלות המנקר
לעשות מלאכתו באמונה ,וזה ידוע ג כ כי הרבה לימודי זכות היינו
יכולי למצוא על מנקר זה ,לדוגמא" :לא ניתנה תורה למלאכי השרת"
"שגיאות מי יבי" "אונס רחמנא פטריה" וכיוצא ,ואפילו שאמתלאות
הללו מתקבלי ה בשאר מקו ,אבל במאכלות אסורות החמירו בכל
חומר הדי ,כיו שכח היצר כל כ גדול להכשיל אחב"י באכילת איסור,
ולעומת זה הוצרכו חז"ל להגביר כח הקדושה ולחזק ידי העוסקי לעשות
מלאכת בהתאמצות ודקדוק גדול יותר מהרגיל כדי להחליש כחו של
הס"מ וסיטרא דילי' העומדי ככיסלא לאוגיא בי הטבחי.

עמ' 2

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

‰מˆב נור‡ ו‡יום ,סיפורים
מ„‰ימים‰ ,בטו˘ער'ס עו˘ים מ‰
˘רוˆים ,ומ˘ח˜ים על עניני ני˜ור
˘‰ו‡ ‡יסור כר˙ .כך ˆוע˜ים
‰עי˙ונים )˘‰ם ˆיונים( ב‡רı
י˘ר‡ל‡ ,בל בחו ıל‡ר‰ ıרבנים
˘˜ור‡ים לעˆמם חרי„ים ,כמו
‡˙‰ח„ו˙ ‰רבנים „‡רˆו˙ ‰ברי˙
ו˜נ„ ‰ו˘ו˙פי‰םˆ ,וע˜ים ˙‡כלו
חלב ב˙י‡בון ,ו‡ין ˘ום בעי ‰על
‡יסור ≈ח ∆לב ז ‰כ˘ר ,כי ז ‰מבי‡
‰רב ‰כסף ל‰רבי מס‡טמ‡ר
‰ר‡˘י,
˘‰ו˙ף
˘‰ו‡
ו‰עי˜ר לˆעו˜ ˆיונים ימח ˘מם,
ול„בר נ‚„ ‡ר ıי˘ר‡ל ,ונ‚„ ‰כו˙ל
‰מערבי ˘ז ‰טמ‡ חס ו˘לום ,וכך
מוח˜ים מ‡˘ ‰ומרים בברכ˙
‰מזון ועל ‰בי˙ „‚‰ול ו„˜‰ו˘
˘נ˜ר‡ ˘מך עליו ,ז‰ ‰ם רוˆים
למחו˜ ,וז‰ ‰סימן ‡‰מי˙י ˘‰ם
ר‡˘י ‰סטר‡ ‡חר‡ ו‰ערב רב,
˘‡ˆלי‰ם טרף וחלב ז ‰מˆו‰
ל‡כול ,חמ ıבפסח מˆו ,‰יין נסך
מˆו ,‰מ˜וו‡ו˙ פסולו˙ מˆו,‰
ב˘ר בחלב מו˙ר ,ביˆים טמ‡ו˙
מו˙ר ,עירוב ‡סור ,ערכ‡ו˙
ומסיר ‰מˆו ,‰וכו' ,וכו' ,ועכ˘יו
יר‡ ‰˜‰ל וי˘פוט ,מי ‰ם ר‡˘י
‰ערב רב?
‰יו˙ ו‰נסיונו˙ ביוˆ‡ לחוı
˘‰כר ו‰עונ˘
עˆומים מ‡ו„ ,על כן ˆטטנו ˜ˆ˙
ב˘מיר˙ עינים
מ‡מרי חכמינו זכרונם לברכ‰ ,‰ן
בו יבו‡ר מחז"ל כי
בענין חומר ‰עונ˘ ‰מס˙כל ו‚ם
כל ˘כר „‡‰ם,
בענין ‚ו„ל ˘כר ‰נז‰ר‰ - .ספר
ברי‡ו˙ו ,פרנס˙ו‰ ,ז‰ ‰ו‡ ˙ועל˙ ‚„ול לכל ‰יוˆ‡
‡ריכו˙ ימיו
ל„רך ,לי˜ח חמ˘˜„ ‰ו˙
וברי‡ו˙ בניו .כולם ]מינוטי"ן[ ולעיין ב .‰ובל˙י ספ˜
˙לויים ב‰נ˙‚‰ו ˘י‰י ‰לו ˘מיר„‚ ‰ול ‰ברוחניו˙
ב˜„ו˘ ‰בר‡יי˙ ו‚ם ב‚˘מיו˙ לו ולזרעו ‡חריו- .
כל ז ‰מלו˜ט מ„ברי חז"ל מ˘"ס
עיניו
בבלי וירו˘למי ומ„ר˘ים ומספרי
מוסר זל ,‰"‰ו„ברי‰ם „˜‰ו˘ים
חוˆבים ל‰בו˙ ‡˘ ,מל‰יבים נפ˘
„‡‰ם לעבו„˙ ‰בור‡„ .ברים
‰עומ„ים ברומו ˘ל עולם ובני ‡„ם
מזלזלים ב‰ם ,ועל י„י ספר ז ‰י‰י'
י„ ‰כל ממ˘מ˘ים ב‰ן ויזכרו
ל˘מור ול˜יים - .מ ˆ"‰‚‰רבי
˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס ,כ"˜ מרן
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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

רבני ועקני יראי הש מלונדו פנו אלינו לפר
המתרחש ש למעשה
בעני השחיטה בלונדו ,פנו אלי רבני ועסקני ויראי
מעיר הבירה לונדו לצאת בראש כל חוצות ולפרס
המתרחש ש בנוגע לכשרות הבשר.
מעול היתה השחיטה מלאה מכשולי וקלקולי
משוחטי וקצבי מושחתי
למעשה אי כל חדש תחת השמש ,כאשר עיני הקורא
תחזינה מישרי דמעול היתה השחיטה מלאה מכשולי
וקלקולי משוחטי קלי והקצבי המקולקלי התופסי
רח"ל את כל כלל ישראל בגרונ ,וכול נמשכו אחריה
כצא לטבח ,עד שהרבני תפסו שהאכילו טריפות רבות
בשני.
כל הרבני יצאו נגד הצער בעלי חיי ,שכוונת לעקור
כשרות השחיטה
אבל כעת אי אנו מדברי ממכשולי שמתרמי בעניני
השחיטה ,אנו מדברי מלעקור רח"ל כל הה' הלכות שחיטה,
כאשר עיני הקורא תראינה בחיבור הזה אשר כל הרבני
יצאו נגד הצער בעלי חיי שרצו ורוצי לעקור את כל
כשרות השחיטה משני קדמוניות ועל כ הנהיגו אנשי
ה"צער בעלי חיי "השחיטה הזאת.
]אשרי חלקו ,של הרב הגאו רבי שמחה בונ ליבערמא
אשר מסר נפשו שלא לעקור ה' הלכות שחיטה שה הלכה
למשה מסיני ,ראה בהערה א אחד המודעות שיצאו נגד
כדתיא ע הרב שלה שעשה יד אחת ע חברה של "צער
בעלי חיי ,"כידוע[.
א( ונציעה 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 העסקני החרדי דקהילות החרדיות בלונדו
שאלות גלויות להרב פאדווא שליט"א

בעני השחיטה הנדרשת ע"י חברת "צער בעלי חיי"
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.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

שאי לו מה לחפש ש ,ועוד הוא הוסי ואמר :אתה עדיי
אבר צעיר ,ועלי לדעת שבשמי ייעדו גהינו מיוחד
למשגיחי ,שוחטי ,ורבני ,לא אחד לא יתנו להיכנס
לאותו גהינו ,עכ"ל.

ט
בבית המטבחיים  ...שחט שוחט  400טוירקיס בשעה
רח"ל  אין זמן לבדוק את הסכין )חלף(
כששחטתי בבית מסחר ענק וידוע  ...לעופות היה ש
ג שחיטה מיוחדת לטוירקיס ,ש שחטו  400לשעה ,היה
זה ממש פחד לראות אי שבלתי אפשרי כלל לבדוק את
הסכיני) חלפי .(הטוירקיס נסעו על הגלגל הנע ,ה נזרקו
מצד לצד ,השוחט ביקש לצאת לשירותי ושאעזור לו כמה
דקות .ביקשתי שיאיטו את קצב מהירות הגלגל הנע,
ושחטתי בער 105 דקות ,והשחיטה היתה קשה ,השוחט
חזר ונת לי עבודה לכמה דקות נוספות ,הוא היה עיי
מאוד והוא ביקש לנוח ,ולכ הסכמתי להחליפו .פתאו
חטפתי מכה מכנ של טוירקי ומשקפיי נפלו על הרצפה
ונשברו ,ולא יכולתי להמשי לשחוט אפילו את השעה
שנותרה למע אותה שחיטה של הרב  ...שליט"א.

י
עופות זקנות עם בעיות  שוחטים בתוך המפרקת 
סכיני שחיטה )חלפים( עם פגימות  לא שוחטים רוב
הסימנים
שחטו עופות ביצי למילוי בקופסאות שימורי,
במשחטה קטנה ידועה שהיתה שייכת להרב ר'  ...אות
העופות נשחטות קשה מאוד ,הקנה שלה ר מאוד וכו'
מהירות הגלגל הנע היה איטי בהרבה מהמהירות הנורמלית,
כל שוחט שחט בי 200 ל 300לשעה .עשיתי הרבה מאוד
טריפות ולאחרי היו קצת מאוד טריפות ,אני פשוט
התביישתי ,יצא שאצלי הטריפות יהיו יותר מאשר
הכשרות ,לכ שלחתי לקרוא לשו"ב המקומי הממונה על
הפיקוח ר'  ...ואני הודעתי לו שאינני מסוגל לשחוט את
העופות ,אז הוא שואל אותי למה אחרי יכולי ,השבתי
לו נו! ה הלא מבוגרי ממני לה יש נסיו גדול יותר ,עוד
הוספתי ואמרתי שאני מוכ להחזיר את  75$של יו
השחיטה המגיע לי בשביל אלו שיעבדו במקומי .וא כ
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.

הסדר הי' בלהבות פלאים כל פסוק אשר אמר בקול הי'
מתרגם אותו בלשונו אשר לא נודע לנו ,ורק איזהו דברי
זוהר ומדרשים אשר אזכיר בתוכם שמענו ,התפלל
בהתלהבות בקולות וברקים לערך ב' או ג' שעות ואח"כ בא
לביתו וטעם רק תפוחי ארץ בצים ופירות וכיוצא בלא בשר
ומצה ,ולא הי' זמן לשמוע ולדרוש ממנו ,כ"א בחוה"מ
וביו"ט דרשתי ממנו על מהותם ומהות תורתם ,וא"ל כי הוא
משולח ובא בטעם כמוס ע"פ מצות הראשים ,כאשר אביו
הוא ג"כ ראש הב"ד ,וביניהם הם במספר לערך צ"ו אלפים
ב"י תחת דגלם ,וסדר הזה עם שרי עשרה שרי חמישים שרי
מאות שרי אלפים והם מקיימין המעשרות ,וכל בי עשרה
ביכלתם להחזיק פרנסת מנהל ת"ח היושב עה"ת ועבודה
ומלמד עמהם בשבתות ומועדים בקביעות עתים לתו' לפי
יכלתם ,ראש הנשיאים הוא מקובל ובעל רוה"ק והוא מנהיג
הדור ע"פ הוא נעשה כ"ד ,צדיק מושל ביראת אלקים ולא
לבד לשפוט את עדתם כ"א כמו שכ' אצל בני יששכר יודעי
בינה לעתים מה יעשו ישראל בכל הגולה ,ואצלו ספר בשם
האבי"ב )ר"ת אחינו בני ישראל בגולה(.
הסוד הגדול :והנה מה שדיבר בסוד עם מנו"ח זצ"ל לא
אדע ,ורק אשר שמעתי וראיתי ממנו אני כותב כי שקר
שנאתי ,והנה האיש הזה דברתי עמו בד"ת ביו"ט והוא רצה
רק בלימוד הפייט של ר"א הקליר ,ובו דרש ע"ד האמת וכו'
עם עמקות אשר ל"ה מוחי סובל ,בשרשי הגלגולים ,ועד"ז גילה
לי הנשמות של דורינו ,ואמר כי הראשונים מן לועזים בלע"ז
המה באו בגלגול מן דור של כת ש"ץ ימ"ש ,כאשר נכשלו עם
חצונים ובאו לחיצונים.
ואעתיק ממקצת מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו
וז"ל :ר' נתן אדלר ותלמידו ר'משה סופר מפ"ב מקובלים
בנסתר ,רנ"א רצה לפסול השוחטים דפפד"מ ,ולהכניע
חותם הס"א ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך
תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח ,אך הס"ם העמיד
עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"פ ועל ר' משולם
טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף  ועל הנוב"י כ' עינו כעין
חשמל  ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו
של ס"מ ר"ל ,וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם )ואין
לך דבר שעומד בפני התשובה(.
ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות
שם ,רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם ,ותחלת
הקלקול יצא ע"י חזן וקאה"ר וכו'  ועל בתי כנסיות אלו כ'
שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד,
וגרוע יותר כי שם אשר מזכירין שם ,ועוד זאת הי' לי לפלא,
כי בבית מו"ח היה כלב מונח תחת שלחנו תמיד ובשום אופן
ל"ה כח לגרשו מן הבית ,וכל הכאות בו לא הועילו ,וכאשר
ראה הוא כן אמר לי למה אינו מתקן את הכלב הזה ,וכי לא
ידע מנהו כי זה הי' רב לוע"ז ממקום פלוני ושהי' סמוך לו,
אשר קללו בקללות נמרצות ,ונתגלגל בכלב הזה ,והיא בסוד
ויקרא ל"ה נובח בשמו ,כי לה ר"ת לשון הנכרים) ,וכזה כ' בילקוט
ראובני גם בר"ת לשון הרע(.
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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.
משגיחי הרבנות תפסו בשר טרף במסעדה ''כשרה''
בעל מסעדת 'ויסטה' באשקלון חשוד שניסה למכור ללקוחותיו בשר
טרף .משגיחי הרבנות תפסו את הבשר ושללו את תעודת הכשרות
למסעדה .בנוסף ינקטו נגד הבעלים הליכים פליליים
צבי שיימן ,סרוגים 17:10 19.08.13

משגיחי הרבנות באשקלון תפסו בשר טרף במסעדה 'כשרה' .בעל
מסעדת 'ויסטה' הנמצאת בהשגחת הרבנות אשקלון ניסה למכור
ללקוחותיו בשר טרף .משגיחי הרבנות תפסו בשר טרף במסעדה
"כשרה" ,נתפס על חם (שאטרסטוק).
על פי החשד ,בעל המסעדה הסתיר מהמשגיח את קליטת הבשר
הטרף במקום ,באמצעות הוצאת הבשר מהאריזה והצגתו למשגיח
לצד תעודות משלוח של בשר כשר.
בעקבות מידע שהתקבל ברבנות הצליח המשגיח לתפוס את
הבשר זמן קצר לאחר קליטתו וכשהוא עודנו באריזת היצרן ,קנקון
שמו ,הידוע כמפיץ בשר טרף .לפני זמן קצר נערך לבעל המסעדה
שימוע במשרדי הרבנות אשקלון וזו שללה את תעודת הכשרות של
המסעדה.
ברבנות הראשית לישראל מבקשים להזהיר את הציבור ,מכך שבעל
העסק מוסיף להציג עצמו ככשר באתר האינטרנט שלו ,וכן על גבי
פרסומים ושוברים שהופצו טרם גילוי הבשר הטרף.
בנוסף לשלילת הכשרות תנקוט היחידה הארצית לאכיפת חוק
איסור הונאה בכשרות הליכים פליליים נגד בעל העסק.
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וגם בחלק הגוף הלא עונשו במזיד בכרת ,ובשוגג בשגגת כרת,
ומי עלה בשמים וירד להעיד כי מי ששמע ערעור על ענין ניקור
החלב ואוטם אזנו באמרו מי יאכילנו בשר שנידון כשוגג ,והלא
סוף כל סוף מעשים שבכל יום מעידין שהגיע הזמן לפשפש
במעשים אחר חטאת של עונשי כריתות בו בפרק שצעירים
ואפילו ילדים נחטפים באופן פתאומי בשחר ילדותם ,וכי חשיד
קוב"ה דעביד דינא בלא דינא ,ואין הזמן לחפש לימודי זכות על
כל דבר ולנהוג בו היתר בזמן שרואין כי כל יום קללתו מרובה
מחברתה .ילדים קטנים נשארים בלי אב או אם ואין עונה ,בוכין
מרירות והורים בוכין על ילדיהם שנחטפו טרם ידעו להבחין בין
טוב לרע.
ונגד החסידים ואנשי מעשה אנו אומרים האיך מצאו קנה המדה
למדוד אשר נזירות מאכילת קניידלע"ך וגעבראקס (מצה שרוי')
או קניית אתרוג יקר בן כמה מאות דולר בכל ההידורים ,ועלי'
מהודרת לספר תורה ,וטלית נאה ,מוכרחין להדר אחריהם יותר
מגופה של תורה שהם יסוד נשמת חיים של יהדות החרדית
וקיומה כמו הרחקת אכילת בשר שיש עליהן ערעור מטעם בלתי
ניקור הוגנת ,וד"ל.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

שנת תשמ"ד
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