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יום חמישי | פרשת נח | כט תשרי
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

גליון מס'

29

המערכת (בהמשכים)

קונטרס הזה נתפרסם בחוצות ע"י החרדים לדבר ה' הנאמנים לה' ולתורתו
בקיץ תשמ"ג ובו נלקטו עיקרי המכתבים הנחוצים לערעור החלב ,וכל ישר
הולך אשר יעיין בקונטרס הזה ,בטח יזיר עצמו ויפריש את עצמו לגמרי
מאכילת בשר בהמה ,כי ע"י הקונטרס יתגלה לו במקצת השערוריה הנוראה
שמתרחש בענין הבשר.
וזאת למודעי! שאחרי זמן כתיבת הקונטרס הזה כבר נתגלו עוד הרבה
דברים נוראים בפרשת החלב  ורק מקונטרס הזה יבואר לו ביותר גודל
הכאב שנתגלה כבר גם בהתחלת הפרשה וד"ל.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

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.

מגישים אנו בזה בעזה"י לפני הצבור דברי המצודקי ,שני מכתבי הגאו
קאשוי שליט"א ,מכתב א' הוראתו לתלמידיו נ"י
הצדיק וכו' גאב"ד 
ומכתב ב' להרב דקהילת יגוטאטמאר יצ"ו  אשר כתורה עשה לפר הוראתו
לאפרושי מאיורא.
אחרי זמ זמני טובא ,אשר רבו הערעורי בדבר ניקור הבשר ,ואי מתק,
ועמד הגה"צ הנ"ל אחרי שבירר בעצמו בחקירה ודרישה גדולה וחיר
נפשו למע מנוע תלמידיו ורי למשמעתו מלהכשל בחטא החמור רח"ל.
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



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

עמ' 4

כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקי' ומשפטי) רמב" הל' סנהדרי פי"ד(.

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

כתב הרמב" עו גדול לבזות את החכמי או לשנאת ולא חרבה ירשל עד
שביזו בה תלמידי חכמי שנאמר ויהי' מלעיבי במלאכי אלקי ובוזי
דבריו כלומר בוזי מלמדי דבריו וכל המבזה את החכמי אי לו חלק לעול הבא
והוא בכלל כי דבר ה' בזה וא באו עדי שביזהו אפי' בדברי חייב המבזה נידוי
ובי"ד מנדי אותו ברבי וקונסי אותו וכו' אי מתירי אותו עד שירצה זה את החכ
שנידוהו בשבילו )ש סי' רמג(.

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

ולאפרושי מאיסורא כגו שרואה לאד עובר על עבירה מפני שאינו יודע או מפני
רשעו מותר להפרישו ולומר לו שהוא אסור אפילו בפני רבו שבכל
מקו שיש חילול ה' אי חולקי כבוד לרב) .טור ושו"ע יו"ד סי' רמב(

ועיי ברמב" הל' תשובה ובשע"ת לרבינו יונה ובשו"ע חו"מ סי' ח' ועוד :בדינ
של אנסי המטילי אימה על הצבור ונותני חתת באר החיי.

עמ' 2

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

פתחא זעירא

ואי

שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
יצא לאור על ידי וועד הכשרות
סדר קליפת הסירכות חלק א'
דהתאחדות הקהילות  -הוצאה שביעית
שנת תש"ס - .מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
בו נקבצו תחת גג אחד  52ספרי שחיטה
ספר הלכה למשה מסיני
היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל
על מכשולי השחיטה בה'
הדורות לסדר השחיטה האמיתי ובכל קצות
הלכות שחיטה ,והוא:
הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור
קובץ כל ספרי שחיטה
המובהקים בעניני הגרמה ודור על הספרים הללו בלבד ,וב"ה לא אינה
להן כל און! הבקי בשחיטה יכול לראות עין
בעין שהשוחטים בשחיטות הגדולות עוברים
על הגרמות שהוא אחד מחמשה הלכות
שחיטה שהוא הלכה למשה מסיני
על מכשולי השחיטה בה' הלכות
הלכה למשה מסיני
שחיטה והוא :קובץ כל ספרי שחיטה
המובהקיםהלכות הגרמה - .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
עטרת זהב
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
קטלוג הספרים של
העולמיהגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
מפעל הזוהר הלכות
עצי לבונה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
בית דוד
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
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בו יבואר
גודל
החיוב
ללמוד
וללמד
הזוהר
הקדוש
שחיבר
התנא
האלוקי
רבי
שמעון
בר יוחאי
זיע"א
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מעלתה
טהרתה
קדושתה
סגולתה


יובל שנים של פעילות המערכה

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

הדפסתי תיכ ומיד אחר שגמרתי אותו כל ספר הנוגע
לכשרות השחיטה בלונדו כדי להציל מה שאפשר להציל,
ומה ג מפני שאחד מתנאי המצוה הוא "מצוה הבאה ליד
אל תחמיצנה" ,וראה באריכות בספר אב מקיר תזעק,
ובספר וזבחת כאשר ציויתי ח"ב מספר אב מקיר תזעק,
)והספר הזה הוא ח"ג ,מס' אב מקיר תזעק(.
דנא דארעא חד הוא
ואעתיק קצת ממה שכתב בשו"ת דברי חיי ,ובשו"ת חת
סופר ,ובספר טיול בפרדס.
וז"ל שו"ת דברי חיי) יור"ד ח"א סימ ז'(" :שעל ידי השוחטי
קלי יצאו מדינות שלימות מדת ישראל ואבד זכר."
וש בשו"ת דברי חיי) יורה דעה ח"א סימ ו'( כתב וזה לשונו:
"ועיני ראו כמה יראי הש לומדי תורה שהיו אצל צדיקי,
ולאחר שנתחנכו באומנות הלזו נהפכו לאיש אחר אשר א
לא ראיתי בעיני לא האמנתי" ,עכלה"ק.
ומר החת סופר זי"ע כתב בשו"ת חת"ס או"ח סימ ר"ה,
כי המל זק וכסיל יושב על כסא של ג' רגלי ,חזני
שוחטי וסופרי ,עיי ש) .וכעי זה בספה"ק תולדות יעקב יוס
פרשת נשא ,ד"ה והעולה(.
ועיי בספר טיול בפרדס להגה"צ משאמלוי זצ"ל הי"ד,
שכתב בחלק א' )מערכת שחיטה( כי כח הציונות נתהוה ג ע"י
השוחטי הקלי ובשר טמא שנתפטמו שלומי אמוני
ישראל ,עיי"ש.
ר' נת אדלער זלל"ה רצה לפול השו"ב דפפ"ד ,ולהכניע
החות של הטרא אחרא השורה על השובי" הפולי
בוד על חרב תחי'
וזה לשונו של הגה"צ מוה"ר עקיבא יוס שלעזינגער זצ"ל
בעהמח"ס לב העברי כותב וז"ל ש :הגהצה"ק ר' נת אדלער
זלל"ה רצה לפסול השו"ב דפפ"ד ,ולהכניע החות של
הסטרא אחרא השורה על השובי" הפסולי בסוד על חרב
תחי' וכו' ,ואלמלא השיג כל רצונו הי' בא משיח ו צדקינו ,א
הס"מ העמיד עליו רודפי קצבי ,והוצר לברוח מפפ"ד,
ותלמידו החת סופר ר אחריו כמה פרסאות וכו' עכ"ל.
)הובא בספר משכיל אל דל להגה"ק מוה"ר הלל מקאלאמיי זי"ע ,עיי ש

באריכות(.
ו( ולחיבת הקודש אעתיק דברים הנלהבים חוצבים להבות אש
שנאמרו מפי הקדוש והטהור בעל ס' ברית מטה משה )אצל פיוט חד
גדיא( וז"ל אות באות:
המשך בעלון הבא

בהמשכים

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

האוי יו קיללו את אות שני הרבני יומ ולילה ה כינו
אות בתואר "רעבני "שהתירו שחיטה מהירה שכזו,
ועוד כשהסכימו לתת מכתב המאשר שחיטת כמות כזו.
בדלית ברירה הפכו שוחטי האוי יו למספיקי כמויות
גדולות ,מאחר והשחיטה שלנו שחטה רק יו אחד בשבוע,
ואילו ה עבדו חמשה ימי בשבוע ,נית לתאר כמה
נבילות וטריפות יצאו משחיטה זו ר"ל ,והכל על סמ2 
רבני חסידיי ידועי.

 לג 
שוחט אחד רודף את חברו על שהינו מחמיר יותר 
צוחקים על שהשאירו הגרמות  אינו מאפשר לעשות
בדיקות חוץ ראויות  מלמד אותו להיות קל
אצל שחיטת  ...קא .היכ שהשו"ב  ...שוחט עמדתי ליד
השו"ב האבר ר'  ...כדי לראות אי שהוא שוחט הוא עוד
היה אז שוחט חדש ,הוא היה מסתכל הרבה על הסכי בי
שחיטה לשחיטה הוא תמיד חשב שיש על הסכי פגימה,
הקרוב שלו  ...ג הוא שוחט ש היה מקלל אותו ואמר
חבל שהוא לימד אותו שחיטה ,כי הוא משתגע מכל כ
הרבה פעמי להסתכל על הסכי ,הוא היה צועק אליו
תחליט בדעת כ או לא .פע אחת בעת השחיטה כשהוא
היה באמצע השחיטה הגיע במהירות הבעל הבית ...
כשבידו לשו ,ואומר לו שא עוד פע אתה תיגש
לשחיטה אני אהרוג אות ,הוא היה שוחט לצד הגו יותר
כדי שלא יביא להגרמה .את הלשו מוכרי בס של 7$
לכל פאונט וא הוא שוחט לצד הגו מגיע ללשו עוד
פאונט בשר לפחות ,וא הוא אינו עושה זאת ,יש לבעל
הבית הפסד של  500פאונט על כל  500בהמות וזהו סכו
גדול .כשהבעל הבית התנפל עליו חשבנו שהוא עומד
להרוג אותו ,ואז אחרי שהבעל הבית הקצב יצא מחדר
השחיטה הקרוב שלו ר'  ...צעק עליו בקולי קולות ומוכיח
אותו קשות עד שג השו"ב ר'  ...לא יכל לסבול זאת והיה
מבקש ממנו שית לו כבר מנוחה ,אבל מאחר וקרובו ר' ...
הינו אד סימפאטי ,בודאי הוא התכוו להוציא מראשו של
השוחט הצעיר את הדתיות )פרומקייט(.
הזמני השתנו מאז ,אותו שוחט שהיה פע ירא שמי
הוא הפ לקל בשחיטה בדיוק כמו הקרוב שלו ,אני זוכר
אי שהוא היה כותב על הלוח לפני הבדיקות לפחות 10
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.

ועל נפש בניכם ובנותיכם כל זמן שאתם עדיין מאמינים
בהשי"ת ,אף אחד לא רוצה לראות ח"ו בניו ובנותיו נשואים
לעם אחר ,וכדבר שהי' בהרבה ערים וקהלות כאן שיצאו
והמירו דתם ויתערבו בגויים .וכל זמן שלא פורשים במשנה
זהירות ממאכלי איסור ,לשוא כל העמל בחינוך הילדים ,כיון
שאזניהם אטומות מלשמוע דברי מוסר ,והאב עצמו גורם
להם זאת בהאכילו אותם דברים האסורים ,והרי זה דומה
לאדם שהושיב את בנו על פתח של זונות שמה יעשה הבן
שלא יחטא )ברכות ל"ב ע"א(.
ועל כן בבוא יום הקדוש יום תשובה סליחה וכפרה ,מתבונן
האדם על התנהגותו בכל ימות השנה איך שנכשל תמיד
בעבירות וחטאים ,ומגיע לידי מסקנא ששורש הכל היא
האכילה אשר לא כדת הן במאכלות אסורות והן שלא אכל
בקדושה וטהרה כדבעי למהוי ,וצדיקים בדבר שחוטאים בו
מתרצים )עיין שמו"ר פרשה כ"ג( ,לזה נצטוינו למנוע מאכילה
ושתי' ביום הכפורים הזה ,ולא יערב אוכל לפיו של אדם
מישראל בהתבוננו על הצרות שנגרמו לו ע"י האכילה .אך הרי
אחז"ל )יומא פ"ו ע"ב( היכי דמי בעל תשובה אמר רב יהודה כגון
שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושני' וניצל הימנה מחוי
רב יהודה באותה אשה באותו פרק באותו מקום ,לפיכך
נצטוינו להרבות באכילה ושתי' בערב יוה"כ שאז כל אחד
אוכל בקדושה ובהתבוננות תשובה מפחד יום הדין .וסח לי
זקן אחד מחסידיו של כ"ק אאמו"ר זי"ע שישב פעם ליד
שולחנו הטהור בערב יוה"כ ,ובשעה שהגישו לפניו המרק פרץ
בבכי רב עד כי הצלחת נתמלאה על גדותי' מרוב הדמעות
שזלגו לתוכה ,וכן אכל כ"ק אאמו"ר את המרק מעורב בדמעות
עיניו .אמנם אף מי שלא הגיע למדריגה זו ,מ"מ אינו אוכל
ביום זה לשם תאוה כי אם לקיים מצות השי"ת ,ובכך מתקן
וחוזר בתשובה על האכילות של כל השנה .וכמו כן ביום צום
הכפורים כשהאדם פורש מאכילה ממילא בא לכל אחד הרהור
תשובה ,וזשה"כ )ויקרא טז ,ל( כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר
אתכם מכל חטאתיכם לפנ"י ה' בשעה שאתם עומדים לפני ה'
כמלאכים בלא אכילה ושתי' ,אז ממילא תטהר"ו ,כי האכילה
היא סיבת כל החטאים.
זכורני מימי ילדותי מה שסיפרו על אודות עיר ואם בישראל
שנתגלה בה שכמה קצבים מכרו בשר אשר לא הוכשר כדת,
והבי"ד גזרו תעניתים על אנשי העיר ושברו כל הכלים ,ורעשה
כל המדינה מזה .ובעוה"ר הוכשל כוחינו ואי אפשר לגזור
תענית ,והעיקר לקבל קבלה על העתיד שלא להתפתות עוד
מהטומאה וממה שרואים אצל השכנים ,וה' הטוב יכפר ונסלח
לכל עדת בנ"י כי לכל העם בשגגה ,ויטיל הכל על ראש אומות
העולם המצירים לעם ישראל ,כי הם האשמים בכך.
ונביא לביאור הכתובים ,כי הנה יש לרמז בענין הקרבנות
עדשה"כ )במדבר כח ,ב( את קרבני לחמי לאשי ובש"ך עה"ת
שהקרבנות הם לחם ומזון שמיימי שהעליונים נזונים מזה.
וי"ל שזה לתקן את אשר חטא בעבירה ששורשה ע"י מזון
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

בספר הזה תראו איך מצב כשרות
השחיטה באדמה ,ואיך שמרן זצ"ל
.
ואיזה ניסים הוא עבר
מסר את נפשו
שלא הרגו אותו אם המצב ככה אז איך
יכולים לאכול בכלל בשר?

'אהבת עולם'
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ועל כל רב ומורה מביא גדלותו ושהי' מומחה גדול בשחיטה.
ועל כל אחד כותב שהוא רב גדול פה ושם וידיו רב לו בשחיטה
וכו' .וכל השובי"ם שמביא ומכיר היו שובי"ם מלפנים באירוּפה,
וכל השובי"ם היראים שדיבר אתם ,כולם הפליאו לומר שהשחיטה
ב"ּפען" היא יותר טוב ממה שהי' באירוּפה.
ג - .ואנחנו הרבנים מא"י איננו מסכימים לע"ע להתיר ה"ּפען"
הנ"ל ,אבל יש לנו לחץ גדול מהרבנים והסוחרים הנ"ל ,עד כדי
כך ,שאמרו לנו ,שאם לא ניקח מהשחיטה הזאת ,יפנו לערכאות
במדינת ישראל וכו' ,וכך בוודאי יצליחו.
ד - .ג"כ בקשו חוות דעת בענין ה"מנהג" (אותיות "גהנ"ם") שיש בכמה
באוסטראליע ,שתיכף אחר השחיטה יורים באקדח
ַ
מקומות ,ובפרט
בראש של הבהמה וכו'.
ה - .ראה עוד שם בספרי אבן מקיר תזעק נגד קונטרס "המתיר
אסורים" ,עיי"ש.
ולחיבת הקודש אעתיק דברים הנלהבים חוצבים להבות אש
שנאמרו מפי הקדוש והטהור בעל ס' ברית מטה משה (אצל פיוט חד
גדיא) וז"ל אות באות:
המשך בעלון הבא

'מכון מרן' מגיש:

אהבת עולם
כל מה שרציתה לדעת
על מרן הרב עובדיה יוסף

 650עמודים
בצרוף אלבום תמונות

מכתבים למערכת
כה דברי פה המדבר אל כבוד אוהבי השי"ת ולומדי תוה"ק משכו וקחו
לכם את הספר הזה בכסף מלא ברוח נדיבה ובנפש חפיצה להניח ברכה אל
תוך בתיכם והשי"ת עמנו ועמכם.
והנני באעה"ח יום ה' לס' ונפש כי תקריב כ"ה אדר שנת תשכ"ז לפ"ק
פה ברוקלין יצ"ו הק׳ שמעון זאב מיללער

שנת תשכ"ח
הסכמת הבית דין צדק דהעדה החרדית בעיה"ק ירושלים ת"ו
ד׳ אייר תשכ"ח "השלום-ושלוה" לפ"ק
הרה"ח הנכבד הרב שלום יהודא הי"ו בהרה"ח מוה"ר ישעי׳ זאב גראס ז"ל,
ליקוט נאה ממקורות נאמנים מתורה שבכתב ושבע"פ ומדרשי חז"ל ומספרי
יראים וחסידים אזהרות והנהגות טובות על דבר הזהירות והשמירה ממאכלות
אסורות וחומר האיסור ר"ל .ואשר שמו יכונה "נפש ישעיה" .ע"כ אמינא
לפעלא טבא יישר ,ומצוה לסייעו לדבר נשגב זה שיש בו משום זיכוי הרבים
שגדול שכרן מאד ,להציל את בנ"י ממכשולים ח"ו .והבא לטהר מסייעין
אותו ,ויתברכו כל העוסקים והמסייעים ויהא זכות הרבים תלוי בהם ,ונזכה
לאריסטון שעתיד הקב"ה לעשות לכל פה שלא יכשל במאכ"א ,ולביאת גואל
צדק במהרה בימינו אמן.
הכו"ח לכבוד התורה והמצוה ,דוד הלוי יונגרייז
ישראל יצחק הלוי רייזמאן

ּיֹומי
לּוקת ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹור ָּפ ְסקּו! ָּת ְרמּו ֶאל ִמ ְפ ָעל ַהּז ַֹהר ָהעֹולָ ִמי( ,יְ ִׁשירֹות לִ ְדפּוס) ִו ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים לְ ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ֲח ַ
ְס ָפ ִרים ְו ֲעלֹונִ ים ְּב ִחּנָ ם0527651911 :
www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

