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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'

19

המערכת (בהמשכים)

ולענינינו נאמר הנה ידוע דעיקר העבודה באכילה היא להעלות ניצוצי
הקדושה שנתפזרו לבי הקליפות והיא היתה מעיקרי מטרת הבריאה
כמבואר בספרי הקדושי ,וכח העלאת היא ,על ידי שהזרעי נזרעי
בקרקע וצומחי ,נמצא שכבר נגמר חלק ראשו של העלאה מדומ
לצומח )דד' מדריגות נבראו זו למעלה מזו ,דומ ,צומח ,חי ,מדבר( דהקרקע שהוא
הדומ מעלה הצמחי ,ואח"כ כאשר שור אוכל עשב וחמור באבוס
בעליו ,אז נתעלי הצמחי לחי ,וכאשר שוחטי בהמות והחיות
ואוכלי בשר מתעלי מחי למדבר )ועוד יש בו נסתרות ,ואכ"מ(.

עמ' 2

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

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

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

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

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

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' 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

ביאור הדברי ,כאשר האד אוכל את אכילתו ,אז בלי ספק מקיי
מצוה של זהירות ממאכלות אסורות ודקדוק בכשרות ,וכאשר ק
מאכילתו אזי כל זמ שלא נתעכל המאכל ,עדיי עוסק במצוה הלזו,
ואי המצוה נקראת אלא על מי שגומרה ,וכל זמ שאכילתו בתו
האיצטומכא הלא בידו להקיא כל מאכלו ,וכאשר כבר נגמר העיכול
אז נתהפ מאכלו ומשתיו לבשר מבשרו וד מדמו ,ורק מכח זה חיו
יחי' ,כמו שאנו מברכי כמה פעמי בכל יו" ומפליא לעשות"
שהקב"ה קושר נשמתו של האד שהוא רוחני באכילתו שהוא גשמי
והוא פלאי פלאות ,ואי אפשר לאד בער ונבער להשיג אחד מני אלפי
אלפי כוונת היוצר למה עשה כ ,אבל על פי דברינו יתחדש ל טע
אחד המושג ג לקיצורי מוח כמוני ,שעשה הקב"ה כ כדי שתהיה כל
המשך בעלון הבא
חיותנו נוצר ונברא ממקור מצוה דוקא ולא מזולתה.

המערכת על תיקון הכשרות

עמ' 4

אבל חילוק גדול יש בי אופני ההעלאה מדומ לצומח וכ מצומח לחי
שלעול נעשה בסדר אחד ,לאכילת אד שיש בזה מדריגות ממדריגות
שוני ,הצדיקי ובעלי מדריגה המופשטי מתאוות עוה"ז ויודעי לייחד
יחודי ומעלי את הניצוצות העלאה הגבוהה ביותר ששיי ,הבינוני
מכווני באכילת שיהיה לה כח לעבוד את בורא ,וא על גב
שמרגישי ג עריבות מתיקות גשמי מכל מקו הו"ל כהנאת הגו בהדי
מצוה ,דלדעת הרשב"א והרבה ראשוני אינו מזיק ,והכת האחרונה ה
אלו שלב אטו ואי יכולי לכוו גכונה פשוטה כזאת ,ומכל מקו
מקפידי עכ"פ שיהיה כל אכילת בתכלית הכשרות ויבחרו לרעוב
מלהכניס לפיה בשר אסור וכדו' ח"ו ,וקורא הדורות מראש הבוח
כליות ולב אשר לפניו נגלו כל תעלומות ,בחר במצוה זו של אכילה
שיתאפשר לכל יהודי בלי יוצא מ הכלל )א רק ירצה( לקיימו בכל עת
ועיד ,באופ שלא יבצר רגע מחייו להתערטל ממצוה גבוהה זו.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מ„ריך לכ˘רו˙ 1

˙˜ון ‰כללי

˙˜ון ‰כללי

מלחמו˙ ˘‰ם
חל˜ כ'

50

‰לכו˙ פסח
ב‡נ‚לי˙

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

‡ייר ˘˙'‰ל"ט לפ"˜
ירחון „‡˙‰ח„ו˙ ‰˜‰לו˙ ,כולל
˙˘ובו˙ ,מכ˙בים ובירורים בענין
כ˘רו˙ ‰מ‡כלים ,י"ל ע"י ווע„
‰כ˘רו˙‡ ,ר‚ון מו˜„˘ ל˙י˜ון
מˆב ‰כ˘רו˙.
כי ‰ו‡ ˙˜ון ‰ברי˙ ‰נ˜ר‡ "˙י˜ון
‰כלל" כמבו‡ר בל˜וטי מו‰ר"ן ח"‡
)סימן כ"ט ‡ו˙ „'( ,ו‰ו‡ ˙י˜ון
למ˜ר ‰ליל ,‰ח"ו ,לומר ‡לו
‰ע˘ר ‰מזמורי ˙‰לים ב‡ו˙ו
‰יום ˘˜ר ‰לו ,מרבנו „‚‰ול
ו„˜‰ו˘ ˆ„י˜ ‡‰מי˙י ‡ור י˘ר‡ל
ו˜„ו˘ו נחל נובע מ˜ור חכמ ‰רבי
נחמן זˆו˜לל ‰"‰מברסלב .נכ„
‰בעל ˘ם טוב „˜‰ו˘ זי"ע.
‰וˆ‡˙ ˜רן ר' י˘ר‡ל „ב ‡ו„סר
זˆ"ל ל„‰פס˙ ו‰פˆ˙ ספרי רבי
נחמן מברסלב זי"ע .עי˜"‰
ירו˘לים ˙ובב"‡.
כי ‰ו‡ ˙˜ון ‰ברי˙ ‰נ˜ר‡ "˙י˜ון
‰כלל" כמבו‡ר בל˜וטי מו‰ר"ן ח"‡
)סימן כ"ט ‡ו˙ „'( ,ו‰ו‡ ˙י˜ון
למ˜ר ‰ליל ,‰ח"ו ,לומר ‡לו
‰ע˘ר ‰מזמורי ˙‰לים ב‡ו˙ו
‰יום ˘˜ר ‰לו ,מרבנו „‚‰ול
ו„˜‰ו˘ ˆ„י˜ ‡‰מי˙י ‡ור י˘ר‡ל
ו˜„ו˘ו נחל נובע מ˜ור חכמ ‰רבי
נחמן זˆו˜לל ‰"‰מברסלב .נכ„
‰בעל ˘ם טוב „˜‰ו˘ זי"ע.
‰וˆ‡˙ ˜רן ר' י˘ר‡ל „ב ‡ו„סר
זˆ"ל ל„‰פס˙ ו‰פˆ˙ ספרי רבי
נחמן מברסלב זי"ע .עי˜"‰
ירו˘לים ˙ובב"‡.
כ˘רו˙ ˙‰רופו˙ )מע„עˆינען(
לפסח ולכל ˘‰נ .‰וויכטי‚ע
˙‰עוררו˙ ווע‚ען „י מע„עˆינן
‡ויף פסח ‡ון ‡‚‡נ ıי‡ר- .
מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס
‡ב„˜"˜ ‡‰למין ˘ליט"‡ -
וויכטי‚ע ˙‰עוררו˙ ווע‚ען פסח -
מו„עו˙˜ ,ול ˜ור‡'ס ומ‡מרים
בעניני חיזו˜ ˘ ˙„‰יˆ‡ו ל‡ור
בב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙ ובכ˙בי
ע˙ ,יוˆ‡ ל‡ור ע"י ‰וˆ‡˙ ‡מונ,‰
ברו˜לין יˆ"ו˘ ,נ˙ ˙˘נ"‚.
כ˙ב ‰על ‰ספרים מˆו‰
‡נˆי˜לופ„י‡ ‰פיי˙ ‰מˆו˙
ו‡כיל˙ מˆו˙ בי˘ר‡ל י"‚ חל˜ים -
המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

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.
טענה רביעית :הכי אפשר שחלק גדול מכלל ישראל יכשלו
 התירוץ על זה הוא ברמב"ם הנ"ל )הלכות שגגות פרק י"ב הלכה א'( וז"ל:
בין שעשו כל ישראל שבארץ ישראל על פי בית דין שהורו ,בין
שעשו רוב ישראל ...בין שעשו רוב השבטים וכו' .ולהלן )פרק י"ג הלכה
ב'( בזה הלשון :כיצד היו יושבי ארץ ישראל שש מאות אלף ואחד,
והיו עושין בהוראת בית דין שלש מאות אלף ואחד ...הרי בית דין
חייבין עכ"ל ,ולפי זה כל ישראל שש מאות אלף ,והמעיין היטב
בש"ס וברמב"ם יראה דה"ה עשו כלל ישראל כולו ,עיין בזוהר ויקרא
כ"ב א'.
טענה חמישית :הא יש היתר לרב או לאחר לשתוק בא יודע
ערעור
 דבר זה מבואר היטב בש"ס )שבת נ"ד ע"א( מי שיש בידו למחות ואינו
מוחה נתפס על אותו עון .וכן אמרו חז"ל )סנהדרין כ"ז ע"ב ,שבועות ל"ט ע"א(
ויכשלו איש בעון אחיו ,מלמד שכל ישראל ערבין זה לזה .ולפי זה
מי שיודע דבר ושותק נתפס על העון כאילו הוא בעצמו במו ידיו
מכשיל הרבים.
ומצאתי חידוש גדול ונפלא בספר ילקוט מעם לועז )פרק י"ד( שהביא
מבעל העיטור וש"ך שדרשו דין זה של כל מי שיש בידו למחות וכו'
מפרשה זו שמדובר מנשיא שנכשל בחלב ,ודרשו שבאמת הנשיא
לא חטא רק הקהל ובשביל שלא מיחה הנשיא בהם ,העון תלוי בו.
וזה לשונו שם )ויקרא פרק י"ד בסופו( :ודעו שאם יש במקום גדול שיש כח
בידו להוכיח ולמחות על איזה עון או עול שעושים בני דורו ,והוא
אינו עושה כן ,ואינו רוצה לדבר ולהתערב בדבר כדי שלא ישנאו
אותו הבריות ,כל החטאים שעושים העיר נחשבים כחטאיו ועון כולם
תלוי בו .ולכן נסמך תחילת הפרשה הזאת ,אשר נשיא יחטא ,עם
סופה של הפרשה הקודמת חטאת הקהל הוא ,לרמוז שאם יש חטא
בקהל ,הסיבה היא ,אשר נשיא יחטא ,היינו אם הוא גדול הדור ויש
בידו למחות ואינו מוחה ,העון תלוי בו )כ"כ בכלי יקר ,בעל העיטור וש"ך(.
טענה שישית :א רשאי רבני ושאר אנשי מסויימי להעלי
עי מגודל המכשלה שלא תפגו כבוד.
עי' משאחז"ל )תורת כהנים ויקרא ,ובהוריות דף י' מובא ברש"י עה"ת פרשת ויקרא עה"כ
אשר נשיא יחטא( וז"ל :לשון אשרי ,אשרי הדור שהנשיא שלו נתן לב
להביא כפרה על שגגתו ,ק"ו שמתחרט על זדונותיו.
ועיין בספה"ק ויואל משה )מאמר ג' שבועות אות קנ"ב( וז"ל :שאם עיני
העדה במדה זו להתודות על השגגה אין זה אלא לשון שמחה ,אשר
בדורינו עכשיו בעוה"ר עדיין לא זכינו לשמחה זו.
טענה שביעית  :למה יארע תקלה לגדולי שבדור.

המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

המכשיר  ...וראה לו שאת שלשת הלשונות שהוא הול
כעת לסמ בתוית ,ה שלושת הגרמות ,רואי על הקנה
שלא נשאר טבעת ,ואז הרב  ...נות צעקה "אוי וויי" ,ואז
אותו שוחט הזהירו שיזהר בעתיד ,מאחר ויש לנו במקו
"פרומאק" )שוחט שהוא חרד מאוד( הוא עוד מסוגל ללכת ולספר
לאנשי מה קורה כא ,לכ השתיקו את כל העני והשאירו
את הסדר הקיי כפי שהיה .השוחט שהשאיר את ההגרמות
היה מקובל כחסיד שהיה לומד תמיד ,הוא היה דוקא יהודי
חרד וירא שמי ,א השחיטה המהירה גרמה לו שהוא לא
היה מוסגל לבדוק את מקו השחיטה הא שחטו כפי
שצרי ,והוא נאל בשוגג להאכיל יהודי נבילות
וטריפות ,א השוחטי האחרי ובעל המכשיר ידעו את
האמת ובכל זאת לא עשו דבר.

 יח 
שוחט רואה פגימה והוא מראה זאת לשוחט האחר
שהיה מקובל ,השני מכחיש וממשיך לשחוט באותו
סכין
היה לי סיפור ג ע השוחט ר'  ...בפעטערזו .הוא
הראה לי את הסכי באמצע השחיטה ,אני האמנתי שהוא
שוחט ירא שמי ,ואז אמרתי לו שאני חש במשהו ,ואז הוא
פתח זוג עיני ואמר שזה טוב ,אני פחדתי שהוא לא ירדו
אותי ,השבתי לו שאני רק תלמיד ,יתכ וזה רק שומ
וצרי רק לנקות את השומ ,אני אינני מומחה ,ומאז
נזהרתי ג ממנו.

 יט 
הריאות מתערבבות בעת הבדיקת חוץ  לא יודעים
מה בודקים  לשוחטים אין צפרניים לקחת סירכות
בשחיטה בניו ג'רסי  ...הראתי לשוחט ר'  ...שבבדיקות
חו מתחלפות הריאות ולא נית לראות בסימ שיבדיל בי
הריאות  ואז הוא צעק על הבודק ,הא הוא יודע להוריד
סירכה? הרי אי לו בכלל צפרניי ,והמשי בצעקות
שחמורי שוחטי בהמות ,ואותו שוחט היה מרוצה
מדבריו של הבודק שאני יודע יותר טוב מה להוריד
סירכה .ה נהנו ,ה קיוו שאני אוכל להיות שוחט טוב
ואעשה כמוה רח"ל.
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.

נעתק מספר "סדר היו "מהאדמו"ר מהאלמי שנת תשל"ג
בשנת תשל"ג הייתי ע עוד רב אחד אצל מחותני להבחל"ח
הגה"ק מקלויזנבורג זצ"ל ,וסיפרנו לו מה שקורה בשחיטות
ובדיקות בזמ הזה והאי שמאכילי טריפות לע ישראל
תחת שמות ידועי וכו' ,ודברנו אתו שעה ומחצה )ויש מזה
טעיפ( ,ואמר "כי א בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנ
עוד שני רבני שרוצי לגלות את המכשולי של המאכילי
טריפות ,שאני צועק על זה כבר הרבה שני שכא בארצה"ב
מאכילי נבילות וטריפות רח"ל ,מעג שוי משיח קומע."
]ראוי שיבוא משיח[ ובתו הדברי עברנו על עשרות ספרי
שו"ת שמביאי אי שבכל דור ודור הצליח מעשה בעל דבר
נגד הכשרות והשחיטה שלא תהי' כהוג ,כמבואר בשו"ת
דברי חיי יורה דעה סימ ז' ועוד .וסיפר לנו אז המעשה מר'
מאניש השוחט של הצה"ק ר' ברו גארליצער זי"ע:

מכּלי
שׁשׁמעתיו   
מגארליץ זצוקללה"ה    
נּוֹרא מר' בּרוּ    
מעשׂה 

וֹיזנבּוּרג זצ"ל
מקל   
אדמוֹ"ר  
מכ"ק  
ראשׁוֹן   
שׁשּׁם
לכשׁרוּת" מס'   14
"מדרי   
שׁהוֹצאתי   
לפני   
בּשׁנת תשל"ג   
 
להתגּלּוֹת.
בּשּׁחיטה    
מּתרחשׁ    
הנּוֹראית ,ה    
ההיסטוֹריה   
התחילה     
   
שׁיּראוּ
הרבּנים"   
"התאחדוּת    
רבּני    
דּבּרתּי עם כּל   
שׁכּבר    
אחרי   
 
ממחה עצוּם
מקלוֹיזנבּוּרג הוּא   
שׁהרבּי     
שׁמעתּי    
השּׁחיטה    ,
לתקּן    

בּשׁחיטה(
ממחה    
היה   
)שׁאף הוּא  
נכנס תּי עם בנש"ק  
שׁחיטה    ,
בּעניני   
   
למבוּקשׁנוּ
אוֹתנוּ    
שׁאל 
הרבּי  
מקלוֹיזנבּוּרג זצ"ל   .
הרבּי     
לכ"ק   
המהפּכוֹת
הכּשׁרוּת ,על    
מצּב   
לשׂוֹחח על  
שׁבּאנוּ   
ועננוּ  

בּשׁנת תשל"ג
לאל תּר ,אם   
הרבּי   
ענה   
בּשּׁחיטה  .
המּתרחשׁים    
    
כּלל
שׁמּאכילים את  
אוֹתם     
שׁמּצער 
אברכים    
שׁני    
קיּמים  
עוֹד   
התחלתּי
וכ     
משׁיח לבוֹא  .
כּבר יכוֹל   
וּטרפוֹת  ,
בּנבילוֹת  
ישׂראל   
  
שׁאלוֹת
דּבּרנוּ על  
השּׁחיטה   
הסטוֹרית    
לפניו את    
וֹלל   
לג 
הרבּי
השּׁחיטה   ,
בּמערכוֹת    
בּכל הדּוֹרוֹת    
שׁעלוּ  
וּתשׁוּבוֹת  

מעשׂיּוֹת,
מיני   
המּביאים כּל  
שׁחיטה    
ספרי   
בּע שׂרוֹת   
התמ צּא  
 
פּוּרים
לרבּי ס 
פּרתּי   
אני ס   
מכּרים לי .גּם  
מתּוֹכם היוּ   
שׁהרבּה  

בּאמריקה
שׁאוֹכלים     
שׁנה   
כּבר   30
שׁזּוֹעק הוּא  
ואמר לנוּ  
שׁוֹנים   

היה רץ
וֹיזנבּוֹרג  ,
בּקל  
היּשׁן  
שׁבּביתוֹ   
הוֹסיף   
וכן 
וּטרפוֹת  ,
נבלוֹת  

השּׁוֹחטים
יוֹדע מה   
רעד ,מי  
פּעמים בּיּוֹם ,כּי  
לשּׁחיטה    3
  
סוֹפר

שׁהחת"ם
הוֹסיף    

וגם
נמצא  ,
שׁאינוֹ   
בּזמן  
מעוֹללים   
 
דּעה
)יוֹרה  
שׁוּבה 
בּת 
שׁכּתב  
דּבר ,כּמוֹ   
עוֹשׂה אוֹתוֹ  
היה 
הקּדוֹשׁ  

שׁכּן
בּשׁחיטה ,כּל  
פּעמים בּיּוֹם    
כּמּה   
לבקּר  
נוֹהג   
שׁהיה 
סימן י"ח(   
 
וֹתר
וּמג לּה י 
דּקּן  
מז  
דּבר  
בּעל  
להזּהר ,כּי ה  
עלינוּ    
כּמּה  
אנחנוּ  ,
 
טרפוֹת.
להאכיל  
כּיצד    
פּטנטים  

בּעצמי
שׁאני    
לכם ספּוּר   
אספּר  
אמר לנוּ   ,
בּוּרג  
מקלוֹיזנ 
הרבּי    

היה:
שׁהיה כּ  
וּמעשׂה   
בּרלין   .
בּעיר   
נוֹכחתּי בּוֹ  
 
שׁמים .הוּא
ירא   
יהוּדי  
השּׁוֹחט  ,
מאנישׁ  
בּשׁם  
יהוּדי  
היה  
היה  

מגארליץ
קדּי שׁא    
מהסּבּא  
שׁחיטה    
קבּלה על   
שׁקּבּל   
היּחיד   
היה   

שׁנּתן
והאחרוֹנה   
הראשׁוֹנה     

קּבּלה  
שׁהיה זה ה   
וֹסיף   
הר בּי ה 
זי"ע  .
בּאיזה
לעצמנוּ   ,
לתאר    
לנסּוֹת   
אפשׁר  
חיּיו   .
ימי  
בּכל  
הסּבּא  

מגארליץ זי"ע,
הרבּי    
השּׁוֹחט שׁל   
היה  
מאנישׁ  
מדבּר  .
שׁוֹחט   

לאכוֹל
צאנז  
חסידי  
דּקדּקוּ כּל   
משּׁחיטתוֹ   ,
אכל    
הרבּי  
ואם   

בּלבד.
משּׁחיטתוֹ   
   

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
בשר טרף משווק עם תווית מזויפת של המותג “בלדי"
מקור :עדכון כשרות  ,14אגף הכשרות הארצי ,כ"ט אדר ב’ תשע"ד

מאגף הכשרות הארצי ברבנות הראשית נמסר כי בשר טרף אשר היה מיועד
לכפרים הערביים נתפס לאחרונה כשהוא נושא תווית מזויפת של חברת
בלדי וחותמת כשרות מזויפת של רבנות עמק יזרעאל .בבדיקה שנערכה
ע"י היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ,התברר כי הבשר מקורו
ברשות הפלסטינית.
הציבור מוזהר לשים לב לסימנים הבאים בקנית בשר של מותג בלדי:
 )1בתווית המקורית השטח האדום במדבקה מגיע עד שולי המדבקה.
בתווית המזויפת יש מסגרת לבנה מסביב לשטח האדום.
 )2בתווית המקורית חותמת הכשרות אינה גולשת אל מעל הטקסט המזהה
את המפעל .בתווית המזויפת חותמת הכשרות מסתירה את הטקסט המזהה
את המפעל.
סימון הכשרות הלא-חוקי
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ובענין זה שאפשר להונות את הצדיק ,ידוע מה שנעשה עם פסל
מיכה תחת הנהגתו של משה רבינו ודור דעה ארבעים שנה במדבר,
ואעפ"כ נעלם זאת שאל ידעו אודות הפסל ,וכן תחת הנהגתם
של שופטים היו עובדים עבודה זרה הרבה כמבואר בשופטים ,וכן
תחת הנהגתו של יאשיהו המלך שהפך עולם ומלואה בביעור ע"ז
בכח של מלכות ,ויאשיהו הי' צדיק גדול כמו שמעיד עליו הפסוק
(מלכים ודברי הימים) ,ואעפ"י היו ליצני הדור עושים מה שלבם חפץ
שלא בידיעתו ,כמו שאמרו חז"ל.
ובפרשת דברים (א' ,י"ג) הבו לכם אנשים חכמים ונבונים לשבטיכם
ואשימם בראשיכם ,ופירש"י שהם ניכרים לכם שאם בא לפני
מעוטף בטליתו איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון
הוא ,אבל אתם מכירין בו שאתם גדלתם אותו לכך נאמר וידועים
לשבטיכם ,עכ"ל.
וכתב על זה בספר דברי שלום להגה"ק מוה"ר אברהם שלום
מסטראפקוב זצ"ל (בן הגה"ק משינאווע זי"ע) וזה לשונו ,הנה יש להוכיח
מזה גודל מעלת הצדיקים ,אפילו כשיש איזה מחלוקת בין איזה
צדיקים ושומעין מהם שאחד אומר על חבירו דיבורים כנגדו,
ידוע שזה מחמת בעלי לשון אשר היצה"ר רוצה להפריע הצדיקים
ותלמידיכם מעסק מצותם ותורתם על כן הוא מעמיד הולכי רכיל
בשקרים שונים ,וקלי הדעת אומרים ,כיון שהרבי הוא בעל רוח
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
משאית בשר טרף נתפסה בערי הדרום
תחילה נצפתה פורקת סחורה בשוק אשקלון ,ואחר כך נצפתה שוב
בנתיבות הרבנות עושה שימוש בווטסאפ כדי להעביר מסרים מיידיים.
בכמה מערי הדרום התחוללה הבוקר (יום ב' )13.1.14 ,דרמה כשרותית.
נהג משאית שביקש לפרוק עופות בשוק אשקלון נתפס כשבמשאיתו,
לצד סחורה כשרה ,גם סחורה בלתי מסומנת וסחורה שעליה נכתב "כשר
בהשגחת העדה הקראית העולמית" .השחיטה הקראית אינה תואמת את
ההלכה ,ועופות שנשחטו לפי המנהג הקראי הם טרפים לפי השולחן ערוך -
הקודקס ההלכתי המרכזי עליו נשענים נהלי הכשרות של הרבנות הראשית.
על המשאית נכתב "כשר למהדרין" ,וכן בתעודת המשלוח של כלל
הסחורה נכתב "כשר בהשגחת רב העיר לוד" .מפקחי הרבנות המקומית
באשקלון מנעו את פריקת הסחורה באטליזים הכשרים .לאחר מכן צילמו
המפקחים את המשאית ,והפיצו את פרטיה ואת פרטי המפגע הכשרותי
שבתכולת המשאית ,בקבוצת הווטסאפ (תוכנת מסרים מיידיים בבטלפון
הסלולרי) של עובדי הכשרות במחוז הדרום ,המנוהלת על-ידי היחידה
הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות .זמן קצר לאחר מכן ניסה
נהג המשאית לפרוק סחורה בעיר נתיבות ,אולם ראש מחלקת הכשרות
במועצה הדתית ,אשר תודרך מראש באמצעות קבוצת הוואטסאפ ,מנע
את פריקת הסחורה בעסקים הכשרים בעירו .מן הרבנות הראשית נמסר כי
נגד המעורבים בפרשה יינקטו אמצעים כחוק.

האדמו"ר מטאש שליט"א מחלק תקונים להבחורים:
כ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א פנה הרבה פעמים בדברי עידוד
לבחורים ולאברכים ועודד אותם ללמד ולומר תקוני זוהר ,וכן
חלק להבחורים תקוני זוהר ובדף הראשון כתוב ברכה ,שיזכה
להבין הזוהר הקדוש ועל ידי כך יתלהב ויטהר לבו לעבודת
השי"ת.
סגולה לעייפות לומר תקוני זוהר :היתה תקופה כשהתעייף
מחמת טרדות עבודתו הקדושה ,היה אומר בהתלהבות כמה
דפים תיקונים ,ונפח בעצמותיו רוח חדשה.
מה עשה כ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א בליל שבת אחר עריכת
השלחן? חסיד אחד עקב אחר כ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א
לראות מהי עבודת קדשו בליל שבת אחר גמר עריכת השלחן
["טיש"] ,וראה איך כל שבת אחר עריכת השלחן אינו הולך לנוח
עד שגמר כל הזוהר של פרשת השבוע.

ּיֹומי
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