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יום חמישי | פרשת לך לך | ו מרחשון
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר
שפת

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'

36

המערכת (בהמשכים)

אמת תכו לעד ועד ארגיעה לשו שקר הפו רשעי ואינ ובית
צדיקי יעמוד.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

ולתלמידי
שישימו על

מר הקדוש מאטמאר זי"ע אנו קוראי.

לב את הלימוד שהנחיל לנו בפרו הגדול ויואל משה ובפרט
בימני האחרוני ממאמר שלש שבועות ,המדריכנו לדעת דר נל
בניונות העוברי עלינו בעת צרה לישראל זו.

המזון בהלכה

 -יג -

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

 -יד -

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

 -טו -

כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

יחד ע בני וחתני רבנ גבורי כח עושי דברו שזיכהו ה' בזכיה מיוחדת  אשר
אי מטרת ושאיפת להתבות לשררה וכבוד ואינטרעי ומשרות שמלאו
כל חללי עול בזמנינו  כי א מורי על משמר התורה ללחו מלחמתה ולגדור
פרצותיה זה עשרות בשני ,אשר מפני כ זכו לכתר השנאה שמאז ומעול נטלו
"המוכיחי בשער" מהמו התועי ,שכר הרבה מאד על פי פעל.
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

ואנו תפלה ,יארי ה' ימיו ושנותיו של מר הגאו הקדוש מקאשוי שליט"א ,ויחזק
כחו ובריאותו ויוי אומ להתגבר על בלו ודאגתו מהמצב בכלל ובפרט,
ויזכה להמשי בעבוה"ק לגדור גדר ולעמוד בפר בראשות מערכות ישראל,
ולהגביר פעלי לה' ותורתו ,ויקויי בו אמר ז"ל על הנעלבי ואינ עולבי וכו'
ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

הדרישה
להושיב בי"ד מחכמי מובהקי שאינ נוגעי בדבר ,לדו על כל העני הנוכחי
היא איפה:

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

חובתינו לצאת חוצ להוריד ההנהלה המכנת את השארית ומחבלת זה עשרות
בשני את הצבור קהל אטמאר הע"י אשר מר הקדוש הקימ במירות
נפשו  כפק הלכה הנ"ל ממר מקאשוי שליט"א .וביחוד עלינו לצאת במלחמת
חרמה נגד יוד כח ,הוא הכתב פלתר המכונה בזיו" דער איד" שמערער ומהר
את מצב של ישראל ומכ עתידו רח"ל.

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

אזנינו לתביעתו התמידית ,על המירות לנקודת האמת.

 תיקו הפרצה והרדיפה.

עמ' 2

 -יב -

הנאטום

שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שאלות ותשובות
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שלחן גבוה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שמלה חדשה 40#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שמלה חדשה 35#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שמלה חדשה 2#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שמלה חדשה 3#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שמלה חדשה 38#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שמלה חדשה 39#
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
תשב"ץ
יהודה גראס אבדק"ק
שלום
מפעלרבי
מהגה"צ
העולמי
הזוהר
קטלוג הספרים של
8
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
תשורת ש"י
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
טבח והכן
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
תפארת למשה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
תפארת יעקב
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
תיקוני הזבח
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

50

יובל שנים של פעילות המערכה

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

א את פרושי משקוצי נבילות וטריפות הרי את שלי,
וא לאו הרי את של נבוכדנאצר וחביריו
כל השני היה לנגד עיני כל בני ישראל ציווי התורה של
"ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו",
וכמבואר ברש"י ש :א את פרושי משקוצי נבילות
וטריפות הרי את שלי ,וא לאו הרי את של נבוכדנאצר
וחביריו .והפסוק "והבדלת בי הטמא ובי והטהור" הי' נר
לישראל בכל מושבות.
יהודי חרדי לא העיז להכני לביתו או להשתמש
בתוצרתו של קל דעת
לא הי' בכלל מושג כזה לאכול מהכשרי מכל הבא ליד ,וכל
המושג של הכשרי היו לו פני אחרות ממה שאנו רגילי
לו בימינו .לא ניתנו הכשרי למחללי שבתות או שאר
עוברי על דת בתואנה שהמוצרי נבדקו וחסל .יהודי חרדי
לא העיז להכניס לביתו או להשתמש בתוצרתו של קל דעת,
והנאמנות לבעלי או מפיצי ניתנה רק לידועי כיראי ה'
מאוד ,ומדקדקי בקלה כבחמורה ,ונתקיי מאמר חז"ל
)פסחי נ (:ששמואל ראה עול הפו עליוני למטה,
אדמורי" ורבני הגדולי מוטלי בשאול תחתיות של
נתינת הכשרי ,לא למאכלי קלי כגו צוקר או קאווי רק
ה מוכני עבור בצע כס להתיר אפילו נבילות וטריפות
חלב וד .וכהיו אי מ הצור לעלות לשמי לראות מה
שראה שמואל ,יכולי לראות את האמת לאמיתו אפילו מי
שרק מי שעיני בשר לו ,שלא נטמא נפשו באכילת בשר
נבילות וטריפות ,שבמקו להאכיל לכלבי ,נותני את זה
ליהודי יראי ושלמי שומרי תורה ומצוות ,שמדקדקי
על קוצו של יוד ,ובכא נופלי לידיה של מכשירי אלו.
כשרוצה לאכול מהכשירו יפיק לו התירו הלא יש על
זה הכשר?
והיו הרבה אנשי בעוה"ר מפוטמי כל כ שאפילו א
הרבני המכשירי לבד יודו ויאמרו נתתי לפניכ יותר
משלשי שנה נבילות וטריפות חלב וד ,רק שלא גלינו לכ
האמת לאמיתו ,ומהיו והלאה נית לכ לאכול ו"יאכלו
ענווי וישבעו" ,לא יועיל להפסיק האוכל מאכילתו ,כי הוא
כבר מפוט כל כ ולא איכפת לו כלל מה שהוא אוכל ,רק
שהאוכל הוא טוב ויש לו הכשר ,די לו בזה ,ולא איכפת לו
אפילו מי הוא הבעל מכשיר .א בעל מכשיר ירצה ללוות
ממנו ממו לא יאמי לו אפילו על סכו קט ,וכשרוצה לאכול
מהכשירו יספיק לו התירו הלא יש על זה הכשר?
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

הול למקוה ,ומש יוצאי לדר ארוכה בת שעתיי וחצי
נסיעה בכדי להגיע למשחטה ב ...וש לשחוט שחיטה
גדולה של למעלה מ 1000עופות לשעה ואולי עוד יותר.
בכל הדר היו מדברי פוליטיקה ,הוא ידע ישר והפו
ממש בעל פה את ה"פארווערטס" והוא היה מוכיח לכול
שהוא מבי ויודע בפוליטיקה .בכל נושא עני הוא היה
מביע את דעתו בצורה הפוכה .בקיצור ,כ הוא היה מצליח
להחזיק את השוחטי בדר שלא ירדמו ושלא ימאס לנו
לשבת כל כ הרבה זמ בדר .כשהיינו מגיעי הוא היה
עובד כאילו שעכשיו ק משנתו .חזרנו באותו יו
מהארטפורד בסביבות השעה  67בערב ,ואותו שוחט פנה
מיד לבית המסחר לעופות אונגאר להכשיר עופות ,כ היו
פני הדברי הוא נהג בצורה שלא כדר הטבע ,ממש כמו
מלא...

 מג 
הקצב מבית המטבחיים מוכר טריפות כאילו מדובר
בכשר  מערבב טריפות בתוך הכשר  זרקו שוחט מן
המקום כי הפריע לקצב להאכיל טריפות
החסיד המפורס השו"ב ר'  ...הי"ו סיפר לי שלפני 20
שנה הוא היה משגיח בסויט  4בוויליאמסבורג ,הוא היה ש
תויות )בלומבעס( על השקי ע העופות ,ולפני שהיה ש
את התויות הוא היה בודק קוד מה יש בפני ,כי הוא היה
חושד בבעל הבית בדברי הגרועי ביותר .פע אחת
שאל אותו הבעל הבית מפני מה אתה מפחד? מדוע אתה
מסתכל קוד בפני ,והוא השיב לו ,כי אני חושש שתכניס
בפני חתולה מתה .אותו בעל הבית היה חשוד שהוא יקח
תרנגולות טריפות ויכניס אות בתו שקי הכשרה .פע
אחת כשהשוחט ר'  ...שחט והיו לו ש טריפות ,אות
התרנגולות פתאו נעלמו ,הוא היה נוהג לעשות סימ ,הוא
היה חות אצבע מרגל התרנגולת .בקיצור ,העופות הללו
נעלמו ,השוחט הבי שהבעל הבית לקח את הטריפות הללו
בטענה שהוא צרי אות בשביל גוי ,קרה הרבה פעמי
שהיה עובר במקו מכונית והיו זורקי פנימה עופות
שכלל לא היה עליה תוית של הכשר .השוחטי היו
שולחי את אות העופות ,והמשגיח ר'  ...לא היה מתיר
לשי עליה תוית כשר מאחר ומדובר בבשר שנתעל מ
העי .בקיצור ,הבעל הבית לא שבע נחת מאותו משגיח,
וממילא היו ש חיכוכי ,ואז החליט המשגיח שהוא רוצה
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.

 .1השוחט בגלל המשכורת הגבוהה שהוא מקבל ,נמצא
תמיד בלחץ ופחד מתמיד מהבעל הבית שלו הקצב ,ולכן הוא
שוחט במהירות רבה ,הוא נאלץ לעבוד בעייפות נוראה מיד
כשמגיעים לאחר נסיעה ארוכה בת שעות רבות ,ומפחדים
פחד מות שלא להטריף עופות.
 .2המשגיח אינו עושה דבר ,ה"בעל דבר" מצליח להסוות
את עיניו ,ובכדי להסוות את עין הצבור לוקח הבעל הבית
עובד פשוט ונותנים לו את התואר "משגיח" )בשחיטת
הבהמות המשגיח הוא זה ששם את התויות )בלאמבעס( על
הבהמות ,ובעופות זה מישהו שיש לו תפקיד פעיל( ,ובזמן
האחרון השגחה ידועה מינתה משגיח שכל תפקידו הוא רק
לבדוק הסכינים.
 .3הקצב בשל רצונו לעשות מליונים רבים הוא משתדל
ככל האפשר לצמצם בהוצאות ,ולכן נאלצים השוחטים
והבודקים לעבוד מעל לכוחותם ,והם נאלצים לעשות עבודה
כפולה.
הבעל הבית ממנה מנהל שכל תפקידו לשמור ולפקח על
מי שעובד לאט מדי ,ומי שעושה יותר מדי טריפות ,ובמיוחד
על אלו שמנסים לעורר את השוחטים לשחוט במתינות
וישוב הדעת ולבדוק יותר את הסכינים.
יהודים יקרים יראים ושלמים ,המבקשים להקים בית כשר
בישראל תדעו שנסיונות השחיטה הן גדולות מאוד ,ואלו
יעמדו עד ביאת משיח צדקנו )כפי שאותו צדיק גילה להגאון
הצדיק ר' הלל קאלאמייער זצוק"ל( ,המפתח להשתמש בבשר
כשר מונח בידכם.
דעו כי רק בזכותכם וכוחכם שאתם תמיד נשמעים
למעוררים נגד בשר הבהמה ונזהרים מלאכול אותן ,וכן
נזהרים משחיטת העופות ,שאת זאת חשים בעלי האיטליזים
והקצבים בכיסם ,כך הם נזכרים שהעולם אינו הפקר ואי
אפשר לעשות ככל העולה על רוחם ,ויחייב אותם להכניס
תיקונים לפחות במקומות ששוחטים שם למען השחיטה
המהודרת.
מעולם התיקון עדיין אנחנו רחוקים .חבל מאוד ,שהצבור
אינו תובע יותר כי רק כך יש סיכוי שנצליח פעם לעשות
סדר בתחום זה .ברם הבעל דבר מצליח לגייס את היושבים
שעות במקוה ,והמשוחחים בעת התפילה ,והוא מכשיל כל
סיכוי מפעולה של ממש.
כדי שיהי' ברור ומוב לכל תוכ ספר "בשבילי השחיטה"
העתקנו כא מאמרו של החכ והסופר הרב בצלאל
לנדוי ז"ל.

בשבילי השחיטה  להגאון רש"ב ליברמן שליט"א
מאז עמדנו לפני הר סיני קיבלנו את התורה הקדושה ,כדי
להתקדש ולהיטהר במצוותי' לא השלימו שונאי ישראל,
וכדברי חז"ל למה נקרא שמו סיני כי מסיני ירדה שנאה
לישראל ,בין הענינים שבהם ניסו לפגוע בישראל מדור דור,
הי' ענין כשרות הבית היהודי .עוד בימי מרדכי ואסתר מצינו
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.
הונאת כשרות :שיפודי  10בתל אביב
בעקבות דיווח מהציבור פשטה יחידת הונאה
בכשרות על מסעדת שיפודי  10משדי ירושלים 118
בתל אביב .המקום מציג עצמו ככשר ללא תעודה
כחוק .יובהר כי במסעדות בשריות שאינן כשרות
קיים חשש ממשי למכירת בשר טרף .שומר נפשו
ירחק.

ריענון נהלים בעקבות החלפת השעון
על פי נהלי הכשרות יש לוודא כי שערי סניפי רשתות
השיווק ״סגרו ערבי שבת וחג שעתיים לפני כניסתם.
על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר משעה
לפני כניסת השבת והחג על מנת שיוכל להספיק
להגיע לביתו מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת.
לעובד הגר בריחוק מקום יש לתת אפשרות ראויה
להגיע בעוד מועד לביתו.
אין לקיים חופות ביום שישי וערבי חג אלא אם כן
תתקיימנה עד לשעה  13:00בצהריים בקיץ ובשעון
חורף עד השעה  12:00בצהרים .בכל מקרה המנה
האחרונה באירועים אלה תוגש לא יאוחר משלוש
שעות לפני כניסת השבת או החג על מנת לתת זמן
מספיק לאורחים וצוות העובדים לפנות את המקום
ולהגיע לביתם זמן ראוי לפני כניסת השבת ובכך
תימנע עגמת נפש מצד העובדים וחילול שבת הכרוך
בעניין.
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על השאלה הישנה ,איך אפשר שרב גדול בתורה יבוא להתיר
דברים כאלו אשר לא שמעתן אוזן מעולם ,מתרץ בזוהר הקדוש
ובאור החמה ,כי לפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים ומנהיגי
ישראל מהערב רב רח"ל( .ולפי הזהר הזה אנו רואים בבירור לאיזה סוג הרב הקל
הזה שייך).
והנה בפרשת בשלח כתבתי בביאור הכתוב מלחמה לה' בעמלק
מדר דר ,דהנה איתא בזוהר הקדוש על פסוק זה (דף ס"ז) מלחמה לה'
בעמלק מדר דר ,אמר ר' יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין
לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו
קרבא ,רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ ,עיי"ש.
עוד איתא בזוה"ק (ח"ב דף קכ ):דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם,
ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל
התורה כולה.
ובספה"ק אור החמה (פ' נשא בשם הרמ"ק) כתב וז"ל ,הערב רב הם גויי
הארץ נשמת החיצונים .ושם (על זוה"ק משפטים דף ק"כ ע"ב) וז"ל מלחמה
לה' בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע
עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם
פריצי ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו'.
ובבני יששכר (מאמרי חודש אדר) כתב ,כתות הערב רב אשר בקרבנו הם
יושבים ,מינים מוסרים אפיקורסים ,הן המה משורש עמלק הדעת
דסטרא אחרא ער"ב ר"ב גימטריא דע"ת כאשר תראה בדורות
הללו אשר בעוה"ר נתרבה האפיקורסות ,וגם אותן דקיימין כלי
חמס על ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים
לא טובים וד"ל ,ע"כ .ועיין בספה"ק תולדות יעקב יוסף פרשת
נשא.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
הרב אפרים גרינבלאט

יום ב' פ' דברים תשכ"ט

כבוד ידידי הרה"ג הרב גראס שליט"א
שלו' רב,
ובענין שחיטה תלי' דנתי עם גדולים בזה כשהי' בנוא יארק והוא כתב לי
מזה הרב האפמאן ,ובל"נ לכשיהי' דבר מושלם אכתוב ואשלח.
נא להמשיך בעבודתו החשובה.
...כה"ה פשוט מזכה את הרבים ,והנני מברכהו בכל הברכות...
ידידו,
הרב אפרים גרינבלאט
ממפיס ,טענעסי
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