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יום שלישי | פרשת לך לך | ד 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

שנת התשע"ה

גליון מס'
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המערכת (בהמשכים)

רואי אנו מזה כי אפילו אצל קדושי כמו אלו ,לא בניקל עלתה
לה לזכות קהל ועדה מישראל ,שיהיו השוחטי והקצבי מכיני
בשר כשר כראוי ,וא כ מה נעני אנ יתמי דיתמי אשר נתקיי בנו
בעוה"ר במלוא המוב יתומי היינו ואי אב ,וגברו בעלי זרוע ובעלי
שקר ,ואי דורש ומבקש ,נשארנו גלמודי אפילו מזכות של צדיקי חיי
שיגינו עלינו להנצל מכל מכשול ,עיי מה שכתב בתפארת ישראל
)סנהדרי פ"ה( על המשנה "מיתת צדיקי רע לה ורע לעול "כי טובת
הצדיקי אינה פעולת לבד אול ג זכות וכח קדושה שלה מגי
על הדור.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
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' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

עמ' 4

ודברי תורה עניי במקו אחד ועשירי במקו אחר ,וכבר גילה
לנו מר רשכבה"ג בעל חת סופר זצ"ל פתרו הדברי שקיבל כ
מגדול אחד וכתב בשו"ת חת סופר )או"ח סימ ר"ה( כי המל זק וכסיל
יושב על כסא של ג' רגלי חזני שוחטי וסופרי ,וכ כתב בתולדות
יעקב יוס) פ' נשא ד"ה והעולה( .וכוונת המל הכסיל ידוע שהלא
מאכלות אסורות מטמט הלב והמוח ומכניס מחשבת מינות וכפירה
ואפיקורסות וכמ"ש הרמב" באגרת הידוע מובא בדגל מחנה אפרי
)פ' עקב( משמו ,ובפרי חדש וברכי יוס בסימ פ"א .ובחת סופר )פ'
המשך בעלון הבא
שמיני( כתב ,שרוב אפיקורסות בא ממאכלות אסורות.

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

וכעי זה מובא בספר זאת זכרו להגה"ק מלובלי זי"ע ,כי צדיק
היושב באהלו ועובד את בוראו בכל לבו ונפשו ,כח קדושתו בוקעת
ומתפשטת לחלל העול ומש שואבי העול ,וג מזה כבר נתרוקנו
כמעט בעוה"ר ,ואי לנו על מי להשע אלא על אבינו שבשמי
שיקיי מה שהבטחתנו למעני למעני אעשה.
וכדי להראות איזה דוגמאות עד היכ כחו של הסט"א מגיע כשמגיע
לעני שחיטת בשר ,או שאר מידי דאכילה שאז מתגברי בכל כח
ולא בניקל להנצל מה אפילו לבעלי מדריגה אמיתיי .פוק חזי מה
שהעיד אחד המיוחד מקדושי עליו ושרפי מעלה שהיה מב"ד הגדול
שלמעלה בדורו ,ומוכר אצל כל גאוני וקדושי דורו כענק שבחבורה
ה"ה השר הנורא מר רשכבה"ג בעל שו"ת דברי חיי זצ"ל ,וזי"ע,
שכתב בשו"ת ד"ח )יורה דעה ח"א סימ ו'( ,וז"ל" :ועיני ראו כמה יראי הש
לומדי תורה שהיו צדיקי ,ולאחר שנתחנכו באומנות הלזו נהפכו לאנשי
אחרי אשר א לא ראיתי בעיני לא האמנתי" עכ"ל.

עמ' 2

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

השוחט והשחיטה בספרות
הרבנות

די שוחטים שטימע

שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה חלק ג

זבחו זבחי צדק שלש
תשובות

די שוחטים שטימע

קונטרס כרוזים ,מודעות
ואזהרות בענין אכילת
בשר בהמה
סדר הניקור הפנים
והקדמי
עם תמונות – הלכה
למעשהמאת הרב מרדכי
גבריאל מלאכי  -רב
בביהמ"ד דהחסידים
"יבנה" תל –אביב – וראש
ביהמ"ד הלכה למעשה –
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בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים .בו
יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח
נחושה ,ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי
דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות
השחיטה בארצה"ב .ברוקלין תשנ"ח- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר כולל ,טובו של השוחט וגורלו ,השוחט
והשחיטה בארצות הברית ,תולדות השוחט
וקורותיה ,כל מה שעבר עליהם מימי חז"ל,
הסיפור מהשוחט מבארדיטשוב ,למה טוב
שבטחים שותפו של עמלק? מאת יקותיאל
יהודה גרינוואלד ,רב ואב"ד מקלאמבוס
אהייא ,ניו יארק תשט"ו
מאנאטליכער זשורנאל ,ארויסגעגעבען ביי
די אגודת שוחטי עופות דניו יארק
רבתי שנת תרצ"ב
תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת
בכל ארצות הברית .ברוקלין ניו יארק שנת
תשד"ם - .מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת
בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל
להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה
רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה
מתחלתו עד סופו ,עם כל המסתעף להלכה
ולמעשה ,ברוקלין שנת תשל"ח- .מהגה"צ
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת
שוחטי עופות דניו יארק רבתי מאנאטליכער
זשורנאל ,ארויסגעגעבעם ביי די אגודת
שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב
– תרצ"ג
יצא לאור אדר שנת תשנ"ח - .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי
מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים
ומספרי ניקור.בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל
נכשלו כל העיר באיסורי חלב .יצא לאור
ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק -
 200עמודים

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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

וכ הוא עושה ע הרע–בני ,הוא לוקט ברשתו רב אחד
גדול ,שבכוחו לעקור כל הה' הלכות שחיטה ,ותפס ברשתו
את כל העיר ,רח"ל.
אנו רואי היו שהעיתוני מבשרי שעירק הכינה הס
המסוכ הנקרא אנטראקסס ,ושמו את זה בהרבה דברי כמו
בקאסמעטיקס ,אלקאהאל ,ציגארעט צינדער ,פערפיו,
מעדעצינע ,ועוד.
וכמובא ברמב" הלכות תענית שעל כל צרה שלא תבא,
צריכי לעשות חשבו הנפש .שזה לא מקרה ח"ו .כי
אחרת ,הפורעניות תהי' עוד יותר חזקה וגרוע ח"ו.
וצריכי לחשוב ,בבחינת מדה כנגד מדה ,שאולי כל זה מפני
שלא שמנו לב שהשחיטה תהי' כהוג?
הדור הצעיר כבר אינו יודע אי נראתה השחיטה בעבר
יא .דור הול ודור בא ,היהודי מאירופה שלפני מלחמת
העול השני' זוכרי עוד אי נראתה השחיטה בעבר ,אבל
הדור הצעיר אינו יודע דבר ,לכ הקדשנו את זמננו ומרצנו
)ומסירות נפש כידוע וד"ל( לחקור את הדבר עד הסו.
יהודי יקרי אל תתנו לרמות אתכ
יב .אנו מביני שהדו"ח שלנו לא יוסי כבוד ,הסוחרי
בצעדיה) כידוע( ,כשרב כלשהו רק מזכיר את הדבר הקט
ביותר בעני המכשולי בשחיטה משתיקי אותו
במהירות ,בדרכי לא כשרות והוגנות ,לכ כמעט ולא
שומעי יותר על הנעשה במשחטות בלונדו .געוואלד!!
יהודי יקרי אל תתנו שירמו אתכ ,שומו שמי!!
גדולי ישראל שותקי בגלל שה ובלי מטרור...
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יובל שנים של פעילות המערכה

אנו לא שמי עוד לב שבעיר הבירה לונדו מפטמי
יהודי בנבילות וטריפות ,הכלל ישראל יורד לטמיו רח"ל,
זה קורה בגלל שגדולי ישראל שותקי בשל העובדה
שה סובלי מטרור מכמה .....שכוונת רק מסחר.
]ואקוה שיבא עוד הזמ ויתגלו הרבה דברי שלא נתגלה
עד היו הזה[.

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

ממנו  90$בכדי שהוא יקח מישהו אחר .בקיצור ,הוא הבטיח
לי  90$ואני נסעתי לשחוט .כשהגעתי לש מצאתי את
השו"ב הזק הנ"ל ר'  ...השוחט החולה רח"ל כשיש לו
דלקת ריאות קשה וע חו גבוה ,והוא אומר לי שהקצב
הרשע ר'  ...חייב אותו לשחוט ג כשהוא כל כ חולה 10
שעות ביו ,אמרתי לו אסור ל לנסוע הביתה ,אתה חייב
לנסוע ישר לבית החולי ,וכי סכנה לחכות .בקיצור ,הוא
שמע בקולי ונכנס לבית החולי שכב ש יותר משבועיי,
ולאחר מכ נאל לשכב יותר משבועיי בביתו .הקצב כ
היה נוהג להכריח את השוחטי לבוא ולעבוד ולא התחשב
במצב הפיזי ,עד שממש נפלו למשכב ונאלצו לפנות לבית
החולי.

 לט 
ב ...שוחטים השוחטים ללא מקוה במשך תקופה
ארוכה  היה שם מקוה אך היו עצלים ללכת עד שם
ביקשתי מאותו קצב ר'  ...שאני רוצה ללכת למקוה
לפני השחיטה אז הוא שאל אותי איזו מקוה זקוק שוחט,
השוחטי שלו אינ הולכי א פע למקוה ,אז הראיתי
לו בספר שמלה חדשה שחייבי ללכת למקוה לפני
השחיטה ,אז הוא עונה לי שהשוחט ר' ) ...הזק החולה הנ"ל(
שוחט כבר  12שנה ללא מקוה ,א אחד לא ביקש עד כה
ללכת למקוה ,והוא מתחיל לעשות עימי ליצנות ,אולי ג
למקוה יש איזה קשר ע ההרגשה ,אולי בשל ההליכה
למקוה אתה מאבד את ההרגשה .מאוחר יותר נודע לי שיש
ש כ מקוה רק הוא היה עצל לנסוע ביחד ע השוחטי
לש ,ואילו השוחטי האלו לאחר מכ הפסיקו ג ה
ללכת ולא ביקשו כלל ללכת למקוה.

מ
בשחיטה ידועה שני שוחטים ידועים שוחטים 3000
לשעה רח"ל )נו"ט(
בשביל הקצב הידוע  ...היו שוחטי עופות והשו"ב ...
ע השוחט ר'  ...ו  ...היו שוחטי על גלגל נע  3000לשעה,
 1500כל שוחט 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.

אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה ואין לנו פה
לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה ,שגרמו
לנו השוחטים 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.
ע"כ הירא וחרד מדבר ה' ויש בידו לתקן יראה שלא יתלה
אשמו בראשו ואף במי שאין בידו למחות עכ"פ הרי בידו
שלא לאכול בשר כי אם עפ"י תקנה הנ"ל ,ואף שלא ימצא
בשר לאכול אפי' בשבתות ובי"ט אל יקל בעבור זה ח"ו,
דקרוב לודאי הוא שיאכל דבר איסור לפעמים .ע"כ ישים אל
לבו שסופו יהי' תולע ורימה ובתכלית יהי' מרה ,ע"כ אל
יתבייש מפני אדם כו' ויקדש את עצמו במותר לו )יבמות ב(.
ואז קדוש יאמרו לו מה קדוש לעולם קיים ויזכה בביאת
ירושלים במהרה בימינו אמן סלה :עכלה"ק.

דברים אחדים
א .במשך עשר שנים )תשכ"ז  תשל"ז( נקלעתי בכל
השחיטות המהודרות ,ולצערי ראיתי את כל מה שתקראו
בספרי "אבן מקיר תזעק" וב"קול השחיטה" וספרי "אכילת
בשר הלכה למעשה" ,ובש"ס על שחיטות ובדיקות.
ב .במשך אותו זמן הבעתי הרבה פעמים מה שראיתי
ב"עולם השחיטה" ולכן הדברים חרותים בזכרוני כאילו אני
רואה אותם היום לפני.
ג .על אף שמשנת תשל"ז עזבתי כליל את השחיטה,
המשכתי בפיקוח על מערכת השחיטה ,ולכן אחזתי קשר
מתמיד עם השוחטים ,בודקים ,משגיחים ,ובעלי האיטליזים
מארה"ב וקנדה ,אירופה ,ארץ ישראל ,היתה לי הזדמנות
להיווכח שה"בעל דבר" שתמיד נשתתף לשחיטה לא שכח גם
מדורינו ועוד ידו נטוי' ד' ירחם.
נוכחתי לדעת שלמרות מספר התיקונים שנעשו ,המצב
הוא איום ונורא ,כפי שתווכחו במה שכתבתי בספרי על
השחיטות ובדיקות חלב ודם.
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.

גלידות בן אנד גיריז המיוצרות על ידי חברת
"מוצרי איכות אמריקאיים" הן כשרות בהשגחת
הרבנות באר טוביה ,הן בכשרות מהדרין והן
בכשרות רגילה .החברה התחייבה לתקן את
תקלת הדפוס.

זיוף כשרות בגבינה כפרית
לאחרונה נתפסו משווקות גבינות שונות
המיובאות על ידי חברת שטרנמן מזון בע"מ
רחוב הלהב  4חולון ,המוצגות ככשרות בהשגחות
הרבנות האזורית גלבוע וקהילת מעיין חי בבריסל
וזאת תוך זיוף שם נותן ההכשר .אין לסמוך על
כשרות מוצרי יבואן זה ,ואין לקלוט מוצרים
המשווקים על ידו מכל סוג שהוא .יידע הציבור
וייזהר.

וכן להיפוך ח"ו ,נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות,
וחיות שלו נעשה בחינת מת ,והוא אבי אבות הטומאה וכו' ,ורמ"ח
איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר ,ונעלם ממנו אמיתת
החיות שהיא אלקות של כל העולמות ,ונטמא ונופל לדיעות זרות
ואלהים אחרים ,הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.
לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו
נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו ,ולכן האירו שכלם
והי' שורה עליהם רוח הקודש ,לפרש כל מאמר סתום בדת התורה
הקדושה ,כי שרתה עליהם כח אלקי ,אשר הוא ואורייתא כולא
חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם
ולעולמי עולמים .אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם,
ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות,
ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות ,ולא יכלו לקבל
מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם
ומלך עליון .והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ ,פתאום יבוא עליהם
הכורת ,וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם .וכך עלתה להם ,כי לא
היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז
כל אשר להם ,ע"כ תוכן דבריו.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
הק' שמעון ישראל פאזען

סלק מבושל ללא הכשר
לאחרונה נתפסה חברת ביכורי השדה צפון
ממושב צפריה כשהיא משווקת סלק מבושל
וקלוף מיובא ,אשר חלקו ללא הכשר כלל וחלקו
נושא אישור הרה"ר לישראל  -על אף שממחלקת
היבוא נמסר כי המוצר לא קיבל כשרות כלל.
אין לקלוט את המוצר במקומות המושגחים ויש
להסירם מהמדפים .החברה התחייבה לאסוף את
המוצרים מהמשווקים.
ברקוד8413567021159 :
מיוצר על ידי :לאס לגחס דה סנציוניוניו
הוסרה הכשרות מחברת "טבעי מהגליל"
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בעזהי"ת

אב"ד דק"ק שאפראן

אף שאני מונע את עצמי מלבוא במליצות בעד ספרים היוצאים לאור ,אך
ספר זה "ואמרו אמן" ,כבר יצא לאור לפני כמה שנים בהסכמת גדולי ישראל
שבדור ההוא ז"ל .ועתה רוצה האברך מתלמידי ישיבתינו מוה"ר שלום יודא
גראסס נ"י להדפיסו מחדש ,ובודאי עושה טוב בעמו כי הוא מלא יראת שמים
לעורר בני ישראל על גודל הענין של עניית אמן .והספר בודאי יעשה רושם
בלב כל מאמין אמיתי .וכאשר נדפס ג"כ בלשון יידיש אשר יבינו נשים וקטנים,
ישריש בלבם עיקרי האמונה (וגם הספורי מעשיות הנדפסים כאן יעוררו את הקוראים ליראה
אמיתית) ,כי יודעים אנו אשר "אמן" הוא מעורר את הקשר אמיץ שבכל נשמת
ישראל לאבינו שבשמים ית׳ להאמין באמונה שלימה בכל מה שמסור לנו
מחכמי ישראל קדושים ,ועל ידי זה להתדבק באמונת אומן לחותמו של הקב"ה
שהוא אמת ,להאמין בכח של מאה ברכות ועניית אמן (כי אמת עם מאה הוא בגי׳
ישראל) ,ועל ידי זה אנו מעוררים שהוא ית׳ יקיים לנו מה שאמר לנאמן ביתו
שלנו יודיע מדת אמיתות שלו ,כדאיתא ברש"י ריש וארא ,אשר עדיין לא זכינו
לזה בשלימות ,רק נזכה בקרוב בביאת גואלנו במהרה בימינו אמן.
ברוקלין ,ח"י סיון תשכ"ח לפ"ק
הק' שמעון ישראל פאזען
אב"ד דק"ק שאפראן
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