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יום ששי | פרשת נח | ל תשרי | א' דראש חודש מרחשון
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

המערכת (בהמשכים)
דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

אנו שזה צרי להפיק לישרי בלבות ההולכי בדרכי התורה ,להבי
יוד כל העני לאשורו.

המזון בהלכה

כה וכה לראת א יש מלומדי תורה ורבניה שיכאבו את עלבו התורה
ואת בזיו חכמיה ,לקיי מצות לא תגורו ,בושה תכה פנינו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

א-וזאת למודעי :אשר המכוו בדברי בקורתנו הוא נגד הקבוצה של יחידי שתפשו
את הנהגה הצבורית והנהלת מודות התורה והחד והצליחו להתמצא
ב"טובות הנאה" שונות מהרעגירונג  ,והללו נהיו למתוכי ,כאילו רק טובת הצבור
ה דורשי ,ובזה מטילי מרות על הכל.
ובנוסף על כ הנ מטילי חתת ב'טעראר' ,א על רבני ,אשר על ידי זה
לא רק שיראי ופוחדי להוכיח בשער ,וכ"ש לנקוט עמדה ודעה עצמית
נקי' ,אלא ג שבעלכרח נחבי לתו מערבולת דרכ ורצונ הנלוזה.
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

כן

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

עמ' 3

לכן ראינו לצר לזה מכתב תוכחתו והתרעתו של מאור ומוכיח גדול בדורינו שקנה
עולמו במירות נפשו ,שלא חת מפני כל להיר חרפת השתיקה מעל הכלל,
ה"ה מוה"ר רבי משה דוב הלוי בעק שליט"א )הג שלפי האמת ,מה שנגע במכתבו הנו
רק חלק קט מהמציאות וממה שיש לעורר ,מתפקי אנו בזה לעת עתה(.

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.

אולם מחמת גודל ההשחתה שמלאה האר ,שתוכחת צדיק והוראת חכ נרמת
באופ כה שפל בראש כל חוצות וכבוד חכ מיוחד בדור זק ויושב בישיבה
מרבי תורה לעדרי מעופר לעפר ,לשבור כח עמוד הדור בהשבת רבי מעו
וגדירת גדר ועמידה בפר.

יפחנו כתב החלטה של "אפי התאחדות רבני ,"הנוגע לבירור העני ,ודיו
להביננו מעט מצב הדברי על א כל הכויי ,ודב"ז לע"ע.

עמ' 2

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

החוב ע"פ תוה"ק להוציא ההוראה שלא לאכול הבשר עד שיתוק הכל.

וכשנפן

גליון מס'
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ושדעת לנבו נקל ,שזה הי' אחרי התאמצות והשתדלות זמ רב בדרכי השפעה
ודברי נוע בצנעא ואחרי השתדלויות מרבני וצדדי שוני ונתברר
שאי תקוה להביא העני לתיקו הראוי ע"י אלו אשר עליה האחריות וביד
לתק בזה.

ונשאר
חושבים

שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
בית לחם יהודי
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
בית שמואל
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
חדרי דעה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
חוקי דעת 14#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
חוקי דעת #46
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
חוט המשולש
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
דעת תורה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
דרכי תשובה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
הגהות מהר"ץ
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
הוכשר הזבח
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
עקרי הד"ט על שחיטה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
וטריפות
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
כרתי ופלתי
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
כנסת הגדולה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
לחם הפנים
העולמירבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר מהגה"צ
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
להורות נתן
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

ֵס ֶפר
ַהיוֹ מי

ֵס ֶפר
ַהיוֹ מי

ַהיוֹ מי


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

הנה הואיל ואתא לידן ענין זה באתי להזכיר מעון הרע הזה שעדיין
הבשר בין שנינו שאכלנו נבילות וטריפות עד כה שהי' גודל המכשלה
הזאת בישראל שהרבה שוחטים אין להם הרגשה והרבה מהם
מקילין בדבר וממהרים לבדוק ,ופשיטא לאחר שחיטה אינם בודקין
הסכין רק דרך העברה בעלמא בלי כוונת הלב מחמת שמוכן לפניו
הרבה לשחוט ואינו בכדי שיעשה בזמן קצר והמלאכה מרובה,
ופשיטא מחמת שמייעפים ומיגעים ,ידיהם כבד עליהם לבדוק סכינם
יפה ,ושוחטים בסכין א' הרבה ,עד כי חדל לספור ,כי אין מספר מכל
התלאות ומקרים רעים שקרו עד כה וגודל עוונותם ע"י שמחלו
חכמים על כבודם והעמידו אותם על חזקתם דכל ישראל בחזקת
כשרות עומדים מן הסתם )רמב"ם פ"ב מקידוש החודש ועוד( ועכשיו שאיתרע
חזקתם ,ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא
נבנה בימינו והשכינה בגלות עדיין בעונינו וכאשר נמצאו כמה
קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהשתרע.
ואם יאמר האומר אם אלו יצאו מחזקתן ,כל ישראל מי עומדין
בחזקת היתר מ"מ למיחש מיהא בעי מחמת שצריך להיות מתון גדול
ולדקדק היטב והמלאכה כבידה עליו ,כאשר מצאנו שכולם אינן
מדקדקין בעבור זה ,ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרן קרוב
הדבר לפשוע ולקלקל ,ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינם
מדקדקין כ"ב וממהרים לשחוט ,וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות
וטריפות כאשר נתברר.
ומי שיתמה בדבר ויאמר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר
הזה ,בוודאי מנהג ומעשה אבותיהם בידם ששוטחים את דבריהם
לאמר ,מי יתן לנו לאכול בשר .אלתקרי וישטחו אלא וישחטו
שיתחייבו שונאיהם של ישראל כליה )יומא עה (:על שבקשו לאכול
בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם ,ואנחנו אם נעשה
כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו.
אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה ואין לנו פה לדבר ומי יוכל
להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה ,שגרמו לנו השוחטי כמה
רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה ,כמו כן יהי' מיתתם
בכלל נבילה וטריפה ,לכלב הוא הקליפה רחמנא ליצלן תשליך אותם
ומוכרח להיות מגולגל בכלב ,ע"כ ישימו אל לבם עונש גדול הרע
הזה ויחשבו שכרם כנגד העבירה ולראות שתמיד יהי' יראתו ית' על
פניהם ,ומה' ומישראל יהי' ג"כ נקיים )במדבר לבכב( ,ולהראות סכינים
לחכמים שבדורם לפני השחיטה )חולין יח .ובראשונים וטוש"ע סי' י"ח סי"ז ובהגה(,
ואח"כ בכל שבוע ושבוע ואז תבא עליהם ברכת טוב ויזכו לרב טוב
הצפון ליראיו.
ועכשיו ת"ל שמענו שבכמה קהלות קדושות במדינת אשכנז העמידו
כשרים ונאמנים בשעת שחיטה כדי לבדוק תיכף אחר השחיטה
ולהראות סכינו לפני השחיטה לחכם ,גם פה ק"ק ברלין ראה הרב
המופלג הישיש והזקן אב"ד ור"מ נר"ו לגדור גדר לפני צאן קדשים
שלא יסתאבו את נפשם ח"ו והסר המכשילה הזאת מישראל עד כי
חדל לספור כי אין מספר.
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

דברי ,והקרוב שלו היה צועק עליו משוגע הא ראית עוד
שוחט אחד שכותב לעצמו את כל מה שאתה כותב ,הא
אתה באמת חושב שכל ריר צרי לכתוב ,אתה כל הזמ
חושב אולי יש ג כא איזה ריר וש איזה ריר תכתוב אחת
ולתמיד שכל הבהמה מלאה ברירי ,וכ המשי תהלי זה
עד שאותו שוחט למד את המלאכה והתחיל להתיר טריפות
ממש.

3

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.

היה לי שימוש על בדיקות בשחיטת הגלאט של  ...קא.
בדר כלל כשהכל הל חלק לא נכנסתי לתו הבהמה
)בדיקת פני ,(א כשהיו בעיות ,והבהמה לא היתה מיועדת
לאנשינו אלא לצבור מודרני הייתי כ נכנס לתו הבהמה,
לפעמי הייתי עושה זאת ג בבהמות שהיו מיועדות
לצבור שלנו ,היו פעמי שבדקתי לאחר השחיטה של ר' ...
ומצאתי ש סירכה ,ולכ השארתי אותו ע השומ בכדי
שימצאו את הסירכה בחו ,אני אומר לו את בודאי
השארת לי את הסירכה על המתפצלת ,והוא השיב לי אל
תדבר שטויות אני לא השארתי דבר ,המשכתי ואמרתי לו
הרי השארתי את הבהמה ע השומ ,והוא השיב ,אתה אינ
יודע מה אתה שח ,אמרתי לו שמ הסת עשיתי טעות ,אני
תפסתי אותו בשעת מעשה ,אבל היה אסור לי לעמוד
ולהתווכח עמו ,עשיתי את עצמי כאילו שאני לא רואה ולא
יודע ,ואז עמדתי מרחוק ואני רואה אי שהוא מוריד את
הסירכה שאני השארתי ,אני יותר לא שאלתי אותו .ג אצל
השוחט ר'  ...תפסתי הרבה פעמי סירכות ג ש חשבתי
שאולי הוא השאיר זאת בכוונה בכדי לבחו אותי ,בינתיי
הוא הודה לי שהוא פשוט לא ראה את הסירכה.

ואכילה וכנ"ל ,ולפיכך כשבא לשוב עליו להביא קרבן שהוא
לחם ומזון לעליונים .וז"ש אד"ם כי יקריב קרבן לה' ובפרש"י
שרמז לאדם הראשון עיי"ש .ולדרכינו י"ל שהורה הכתוב בזה
ענין הקרבן ,ורמז לאדה"ר שחטא באכילת עץ הדעת ,וחזינן
מזה שהאכילה היא מקור ושורש לכל החטאים ,לפיכך אדם
כי יחטא יקריב קרבן לה' במחשבות טהורות בלתי לה' לבדו,
שתעלה לריח ומזון שמיימי.
ועל כוונה זו נבא עכשיו לקרות פרשיות הקרבנות ,וכל אחד
יכוין בקריאת פרשת קרבן חטאת שתהא הקריאה עולה
במקום קרבן על מה שנכשלנו בלא הודע באיסור חלב ,ונבקש
מהשי"ת שיקבל קריאתנו לרחמים ולרצון ,ומהרה יבנה בית
המקדש ושם נביא חטאת שמינה או אשם )אז נברר אם החיוב
חטאת או אשם ,אי הוי איקבע איסורא( .והנה מבואר ברמב"ם )פ"ג
ממעשה הקרבנות הלכה ט"ו( שקודם הקרבת הקרבן צריך החוטא
להתודות ולשוב על אשר חטא ,לכן נקבל על עצמינו להזהיר
לב"ב ולחברים לאפרושי מאיסורא ,לפרוש מצ"ט שערי היתר
בשביל שער אחד של איסור ,להתרחק מכל שמץ איסור כמו
שאדם חושש לעצמו כשנודע לו על איזה מאכל שעלולה
לגרום מחלה מסוכנת ,ועל אחת כמה וכמה צריך לחוש על
חשש דבר איסור שעלול להכריתו בזה ובבא ,ויזהר בנפשו
מנדנוד ספק איסור ולכוין בכל אכילותיו לשם שמים .ועל זה
נאמר יחד בחרטה אמיתית ותשובה להשי"ת אנא תבא לפניך
וכו'.
ונעתיק עוד כמה מכתבים וקו"ק ודרשות מהצדיקים
והקדושים האמיתיים מדור העבר:

 לה 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא
ממר גאב"ד קאשוי שליט"א
רפאל בלו ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

 לד 
שוחטים משאירים הרבה פעמים סירכות בתור גלאט
 שוחט מכחיש מה שמעוררים לו  שוחט אחד מודה

עשרות אלפי תויות )בלאמבעס( מתגלגלות הפקר 
כל גוי כו' יכול לקחת ולשים על הנו"ט
כשנסעתי לשחוט בבית המטבחיי של שחיטת  ...זה
היה בער 5 שני מאז שהבעל הבית של אותה שחיטה
ידועה עזב את המקו ,מצאתי ש חבילה כשבתוכה 50.000
המשך בעלון הבא

בעדפארד היללס ,ניו יארק יע"א
ב"ב ,יום י"ג מדות של רחמים תשמ"ג לפ"ק פ' האזינו
שלו' וברכה לכבוד כל תלמידיי החביבים הע"י
אחדש"ה אודות שנשאלתי כמה פעמים ,מענין בשר בהמה
החלב מנוקר כראוי.
שיש מערערים ,שאין 
הנה כפי שראיתי בעצמי ,בשבוע זו ,במעמד מנקרים מומחים,
נתברר כי בעו"ה ,שהבשר שקנו בשבועות אלו ,מחנויות
המוחזקים להיותר טובים ומהודרים ,אינם מנוקרים כראוי,
שנשאר עליהם חלב דאורייתא ,וגם מחלק האחוריים הי' שם
החלב שלהם ,בדברים שאינו תלוי במנהג או מחלוקת כלל
עם 
ואסור מן התורה לכו"ע .על כן אבקש שלא לאכול שום בשר
בהמה ,כלל וכלל לא ,עד שיתוקן הכל בשלימות בע"ה ,עפ"י
דתוה"ק.
ה' הטוב ישלח לנו ברכתו להוושע בגמח"ט בתוכ"י ושנת
גאולה וישועה א"ס.
ולראי' בעה"ח
הק' רפאל בלו
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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.

טרפות בבית תמחוי "מזון לחיים"
בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית
בעמותת "מזון לחיים" המספקת מנות חמות
לנזקקים ,נמצא כי העמותה רכשה טרפות מאיטליז
"עיראקי" ,אטליז טרף בטירה .עמותת מזון לחיים
מפעילה בתי תמחוי ללא הכשר בירושלים ,תל
אביב ,חיפה ופתח תקווה .הרבנות הראשית חוזרת
ומדגישה בפני הציבור כי אין לסמוך על הכשרות
בשום מטבח מוסדי מכל סוג שהוא ,שאינו מחזיק
תעודת כשרות תקפה מרבנות מקומית .יידע
הציבור וייזהר.
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הנה הואיל ואתא לידן ענין זה באתי להזכיר מעון הרע הזה שעדיין
הבשר בין שנינו שאכלנו נבילות וטריפות עד כה שהי' גודל המכשלה
הזאת בישראל שהרבה שוחטים אין להם הרגשה והרבה מהם מקילין
בדבר וממהרים לבדוק ,ופשיטא לאחר שחיטה אינם בודקין הסכין
רק דרך העברה בעלמא בלי כוונת הלב מחמת שמוכן לפניו הרבה
לשחוט ואינו בכדי שיעשה בזמן קצר והמלאכה מרובה ,ופשיטא
מחמת שמייעפים ומיגעים ,ידיהם כבד עליהם לבדוק סכינם יפה,
ושוחטים בסכין א' הרבה ,עד כי חדל לספור ,כי אין מספר מכל
התלאות ומקרים רעים שקרו עד כה וגודל עוונותם ע"י שמחלו
חכמים על כבודם והעמידו אותם על חזקתם דכל ישראל בחזקת
כשרות עומדים מן הסתם (רמב"ם פ"ב מקידוש החודש ועוד) ועכשיו שאיתרע
חזקתם ,ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא
נבנה בימינו והשכינה בגלות עדיין בעונינו וכאשר נמצאו כמה
קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהשתרע.
ואם יאמר האומר אם אלו יצאו מחזקתן ,כל ישראל מי עומדין
בחזקת היתר מ"מ למיחש מיהא בעי מחמת שצריך להיות מתון
גדול ולדקדק היטב והמלאכה כבידה עליו ,כאשר מצאנו שכולם
אינן מדקדקין בעבור זה ,ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרן
קרוב הדבר לפשוע ולקלקל ,ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינם
מדקדקין כ"ב וממהרים לשחוט ,וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות
וטריפות כאשר נתברר.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
יוסף גרינוואלד

ב"ה
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

רב דקהל "קהלת יעקב" מפאפא
 660בעדפארד עווניו ברוקלין נ.י.

הנה האברך החסיד המופלג בתורה וי"ש וכו׳ כש"ת מו"ה שלום יודא גראס
נ"י ,הביא לפני קונטרס לקוטי מוסר והתעוררות על דבר שמירה ממאכלות
אסורות אשר ליקט מספרי גאונים וקדושים ,ובקשני לכתוב איזה שורות על
טוב הדבר ,ואמרתי לעשות רצונו ,וראיתי כי טוב עשה בעמיו ,כי בו פנינים
יקרים המעוררים את הלב וראויים להעלות בדפוס לזכות בהם את הרבים,
ע"כ גם ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו.
ובאתי עה"ח פה ברוקלין ל"ז למב"י תשכ"ח לפ"ק,
הק' יוסף גרינוואלד
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