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יום שני | פרשת וירא | י 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'

40

המערכת (בהמשכים)

המערכת על תיקון הכשרות
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.
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.

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

מהמתרחש בעולם הכשרות

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

ואיבעית אימא נוכל להוציא מספר הזכרונות הרבה מעשיות מכל א' מהם
ולדוגמא הרה"ג ר'  ...שליט"א מבקר לפעמים את  ,...הרה"ג ...
שליט"א שיבח זה עתה באסיפה גדולה את  ...שכבר לפני מ' שנה הי' נחשב
בין גדולי הדור בעת שהי' עדיין רב בהמזרחי ,וכהנה לרוב ,אבל הצעקה על
מלאכי רק תירוץ הוא שהרי יש מעוררים אחרים הן מארה"ק הן
מאמעריקא ,עוד זאת לא אוכל להתאפק מלצעוק מרה ,הנה רומע"ל
שליט"א בהיותו אצלינו אמר שהדיון הוא על צלע י"ב התלוי במנהג אבל
אמר שעל בעלי החניות אי אפשר לקבל אחריות דהיינו שהודה שיש חשש
חלב מפני הזנחה שאינם מנקרים כראוי ומשאירים חלב ,וכן נשמע על
הטעיפ של האסיפה של פ' בראשית ,ושם אומר רומע"ל שליט"א שיש
הזנחה שמשאירים חלב ,וא"כ נורא ואיום שבני ישראל אוכלין חלב ,ואפילו
היינו אומרים שהחלב הנשאר רק דרבנן ,אין זה נופל במשהו מהיותו
מכשול נורא לבית ישראל מן הדאורייתא ,כי אין אנחנו קראים וצדוקים
המזלזלים בדרבנן ח"ו ,ומכש"כ שההזנחה הוא בחלב דאורייתא ,וא"כ איך
אומר שם על הטעיפ שאין הדבר נורא כל כך כיון שעכ"פ יש שיטות ואפשר
לחכות עד אחר יו"ט ,ועוד שבסוף הטעיפ אומר ,שמי שרוצה יוכל לסמוך
על המכשירים ,מארי דאברהם האיך אפשר לתת משמעות כזה ליהודים
אע"פ שאומר שאין זה על אחריותו אבל הלא אמר שיש מכשול ומה לנו
על אחריות מי הולך ומכש"כ באיסור כרת ,והלא אפילו את הכלים צריך
להכשיר אם נפל בגורלו של מי שהוא החלב כי איסור דבוק אוסר כל
החתיכה אם אין ס' בחתיכה ונאסר כל הקדירה אם אין ס' נגד כל החתיכה.
ועוד הלא רומע"ל שליט"א יודע בקרב לבו פנימה איזה צד אמת ואיזה
צד שקר ואונטערעסים ואיך מותר לומר ליהודי לסמוך על מה
שיודעים שאין בו סמיכה כראוי.
ועוד הלא כל התשובה על דברי הרהגה"צ מקששוי ובניו שליט"א הי'
שהם ...וכי יש איזה צד היתר על פי תורה לסמוך על הטענה
שהרהגה"צ מקאששוי שליט"א נמשך אחר בניו בסמיות עינים ומתוך כך
הוא מעליל בשקר על הציבורים סאטמאר ,פאפע ,צעהלים ,באבעוו ,וכו'
שהם אוכלי חלב ,וכי מותר על תואנה זו בברירות כל כך לעשות מעשה
בשאלה של כרת ,או לסמוך על הטענה שבני הרהגה"צ מקאששוי שליט"א
הם כל כך מקולקלים ומושחתים עד שילכו לקנות בשר עם חלב ממקומות
אחרים והעלו עליהם בלאמבעס שלנו ,וכי יש היתר על פי תורה לסמוך
על תואנה זו הלכה למעשה באיסור כרת ,הלא רומע"ל שליט"א מכיר את
בני הגה"צ מקאששוי שליט"א מקדמת דנא האם מעולם נחשדו בעיניו.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

שנת תשמ"ג לפ"ק.

ספר הלכות בדיקות הסכין
ובדיקת הראיה לרבינו
יונה גירונדי זצ"ל,
בולעטין וועד הכשרות

עד מתי נחשה?

מכתב ב'

מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף
יצחק זצ"ל
שאלות ותשובות מהגאון
רבי יצחק לוי

וויען תרל"א  -מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
באמצעים של בירור ,חקירה ודרישה,
התיעצות ,הודעה ,והצעה -חדש תשרי תש"נ
לפ"ק.
מכתב א' :על הבעיות הגדולות אצל
השחיטה מרובאשקין .מכתב עדות ממשגיח
חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין
שליט"א - ,ולהבית דין של חב"ד אודות
הכשרות אצל רובאשקין.
הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד
שמתאר את כל מצב הכשרות אצל
רובאשקין בדיוק נפלא.
שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין -
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
שו"ב בירושלים עיה"ק על השחיטה של
רובאשקין ,עם הרבה דוקאמענטען.

שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב
מכתב למערכת ישראל
ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית -
613
השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו
העולמי מאכיל חלב
רובאשקין
בחלום כי
הזוהר
להמפעל
קטלוג הספרים של
4
ליהודים ,היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן
שמאכילים חלב לעם ישראל .הדבר כבר
עלה שני קרבנות ל"ע ,ומאכילים חלב הלאה
ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים -.הרב
ווייסמאן בדין תורה עם הגה"צ
ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב
ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל
בשחיטת רובאשקין רח"ל.
יצא לאור על ידי תלמידי הרידב"ז על
אכן נודע הדבר
הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות
בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית
עם ספרים שלימים ,וזה קונטרס קטן שענו
להם על כל הטעראר שעשו  -מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
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יובל שנים של פעילות המערכה

בגשמיות ,תסמרנה שערות הראש ,הנסתרות לה' אלקינו מה
הגור לכ יכול להיות ,אבל הנגלות לנו ולבנינו כשאנו
מתבונני ומגיעי למסקנה שהכל קורה בשל המאכלות
אסורות ,כפי שכבר העידו גאוני וצדיקי הנ"ל.
כ .במש עשר שני) תשכ"ז – תשל"ז( נקלעתי בכל השחיטות
המהודרות ,ולצערי ראיתי את כל מה שתקראו בספרי "אב
מקיר תזעק" וב"קול השחיטה" וספרי "אכילת בשר הלכה
למעשה" ,ובש"ס על שחיטות ובדיקות.
כא .במש אותו זמ הבעתי הרבה פעמי מה שראיתי
ב"עול השחיטה" ולכ הדברי חרותי בזכרוני כאילו אני
רואה אות היו לפני.
ה"בעל דבר" שתמיד נשתת לשחיטה לא שכח ג
מדורינו
כב .על א שמשנת תשל"ז עזבתי כליל את השחיטה,
המשכתי בפיקוח על מערכת השחיטה ,ולכ אחזתי קשר
מתמיד ע השוחטי ,בודקי ,משגיחי ,ובעלי האיטליזי
מארה"ב וקנדה ,אירופה ,אר ישראל ,היתה לי הזדמנות
להיווכח שה"בעל דבר" שתמיד נשתת לשחיטה לא שכח
ג מדורינו ועוד ידו נטוי' ד' ירח.
כג .את הקונטרס הזה כתבתי במיוחד לרבני היראי
ושלמי המפקחי על היהדות החרדית ,וליהודי יראי
ושלמי הרוצי לדעת את האמת למע כבוד שמי ומוכני
לוותר על חתיכת הבשר כשיווכחו האמת המר ,ולא כאלו
האומרי" מה איכפת לי מה נעשה ש ,הא הבשר טריפה,
אנו אוכלי על חשבונ של "הרב המכשיר" ,הללו הינ
בכלל "כל באיה לא ישובו..."
כד .הבעל עקידה כותב" :אי חכ כבעל הנסיו "אי חכ
כמו זה המתנשא במציאות .אימרה זו היא אמת ויציב
ומקיפה את כל מכלול החיי .כל אד המתנשא במציאות
מסויי ,ואי נפ"מ במה שהוא עוסק ,א הוא סופר ,או
מלמד ,תפר ,טבח ,או אופה ,א מישהו ית לו עצה ויאמר
לו שכ טוב יותר לעשות ,הוא ישיב לו אתה אולי צודק
בתאוריה ,א המציאות שונה ,אני נתנשאתי במציאות
ומכירה.

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

3

מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בהמשכים

בענייני הכשרות

נ
השחיטה במונטריאל  עדותו של שוחט ששוחט
ותיק שוחט שם  100בהמות בשעה )שפירושו של דבר
נבילות(  הוא שוחט עם ידים רועדות  עוד שוחט
מודה ששוחטים  100בהמות לשעה רח"ל
קרוב שלי מ ...ביקש ממני בטלפו שאדבר ע הצדיק
הרבי מ ...שליט"א ואבקש ממנו שלא ישתמש משחיטת ...
מאחר והשחיטה נערכה בסכיני מלאי פגימות ,וכ שחטו
כמות של  100לשעה והוא ראה אי שהידי רעדו כששחט,
הוא המשי ואמר מילא אני שוחט  100לשעה אני עדיי
צעיר ,אבל הוא כבר ב 72 והדבר הוא בלתי אפשרי .כ
נודע לי שבשחיטת גלאט ב ...שחטו  100לשעה.

 נא 
שוחטים עם סכיןמשור שהיה מלא פגימות 1200
לשעה  אינו יודע להכין סכין  שוחט שהוא גנב רוקד
עם נכריות ר"ל  2 משגיחים והדבר לא עוזר  בעל
הבית כועס על המשגיח
שחטתי עבור קהילה ידועה במש יומיי בשבוע בס"ה
שחטתי  2000עופות בער.
ש היו  2שוחטי מהיוניא ,אחד מה שחט על הגלגל
הנע  1200לשעה .הוא היה נוהג לשפש את סכינו באב
קאבאראנדי והיו לסכי פגימות גדולות ,אני הראיתי לו
   
אי להכי סכי לשחיטה אבל זה לא עזר דבר ,אותו שוחט
היה אוהב לרקוד ע הנכריות ,ולגנוב טוירקיס וכו' ר"ל.
הרב  ...מהאוי י ביקש ממני שאשמור על התויות שלו
)בלומבעס( ושאת תויות בהתא לצור ,כי הוא לא סמ על
השוחט ,קיבלתי על עצמי לתת תויות בהתא לצור
וקיבלתי על כ שכר של כמה דולר ,אני השתדלתי לתת
תויות בהתא לרישו מדויק שקיבלתי.
כשראיתי שהשוחט אינו נזהר ושוחט ע פגימות,
קיימתי ישיבה ע אותו רב ,שהיה ממונה מטע האוי י,
הוא היה רב הונגרי ,ת"ח ,אני סיפרתי לו את הכל ,ואמרתי
לו שא הוא חושב שאני דתי מדי ומגזי ,הרי שאני מבקש
ממנו שיפנה לאחד השוחטי שלו ששוחט מטע האוי יו
והוא יספר לו את האמת ,כי להמשי כ ולא לעשות דבר
אי אפשר ,אסור לאפשר להמשי ולהאכיל טריפות ,וע"כ
הוא השיב לי שאי לו פשוט שוחט ,ואז הודעתי לו שאני
מוכ מיד לסדר לו שוחט אחר ,ופניתי מיד לשו"ב החשוב
המשך בעלון הבא

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.

המסכימים החיים אתנו לאוי"ט בדרך כלל הם לפי האב ,חוץ
מאלו שמסיבות טכניות לא הי' באפשר לשבצם בדיוק לפי
האותיות
משה ארי' פריינד
רב ואב"ד לכל מקהלות האשכנזי
פעיה"ק ירושלי תובב"א
ור"מ דישיבת "ייטב לב" דסאטמאר

בס"ד ,יום כ"ד סיון שנ"ת לפ"ק פעיה"ק ת"ו
בא לפני האי גברא רבא הרב הגאון המפורסם רבי שמחה
בונם ליבערמאן שליט"א בדבר העומד ברומו של עולם שרוצים
לשנות ממנהגי וסדר השחיטה הנהוג מדורי דורות ע"י
הממשלה שם במדינתו )מדינת אנגלאנד( ומשמיא קא זכו לי'
לעמוד בפרץ בענין נשגב זה ,והעלה הכל על הספר וסמכו
ידיהם עליו כל גדולי ההוראה ז"ל ויבדלחט"א ידי"נ הגה"צ
הביד"צ שליט"א וגדולי מדינתו שליט"א.
והנני בזה ג"כ לצרף ולבקש מאחב"ב ובמיוחד להרבנים
שליט"א היושבים על מדין שיעמדו בכל תקף מה שביכלתם
שלא לשנות שום דבר בעניני שחיטה המקובל לנו מדור דור
שלא יכשלו ח"ו באיסורי נו"ט ה"י.
ואני תפלה שהגזירה נוראה זו יתבטל במהרה ע"י מה
שנקבל עלינו לחזק בתקנות השחיטה כדת וכהלכה ,ובזכות
זה נזכה להרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ בב"א.
הק' משה ארי' פריינד
רב ואב"ד פעיה"ק ירושלי

הנני להצטרף בזה בדברי שלא לשנות ח"ו אפי' כקוצו של
יוד מדיני ומנהגי השחיטה המקובלים משנות דור ודור,
ולבקש מאת כל מי שיש בידו לעשות ולפעול לבטל את
הגזירה הנוראה הזו ,ויהא חלקם של כל העוסקים בזה בכלל
מזכי הרבים שעליהם נאמר והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע
ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
וע"ז באעה"ח ב' דר"ח תמוז התש"נ ירושל ת"ו
משול דוד
באאמו"ר הגה"ח רשכבה"ג מר יצחק זאב הלוי זצוקללה"ה
סאלאווייציק
אברה מאיר איזראעל
אבד"ק הוניאד
ורב הראשי לקהל הפלטי בוינה מח"ס ילקוט המאירי על
הש"ס חופ"ק ברוקלי תצ"ו

ב"ה יום ה' לפ' וירא אליכם כבוד ד' י"ב למב"י שנת
תשנ"א לפ"ק ,ברוקלין תצ"ו.
יתן ה' את הברכה ,שמורה וערוכה ,מאלקי המערכה ,אשרי
שלו ככה ,ה"ה הרב הגאון הצדיק ,לוחם מלחמת ה' במסיה"נ,
חו"פ וכו' מוה"ר שמחה בונם ליבערמאן שליט"א ,דומ"ץ
ומרביץ תורה בעיר לונדון הבירה תצ"ו ,חיים ברכה ושלו'.
אחדשה"ט בידידות נאמנה,
הנה זה איזה ימים שהנני עסוק בספרו היקר "בשבילי
השחיטה" וכמעט שעברתי על כל גדותיו מרישא ועד גמירא,
ונתתי שמחה בלבי ועבידנא יומא טבא כי חזינא צורבא
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

להלן שתי פרשיות תפילין של יד ,שהניחום שני יהודים
שונים במשך שנים.
הפרשיות העליונות נכתבו כרגיל בכתב יד ,על ידי הסופר
הנ”ל( .ראו סוף שורה רביעית ,שהסופר האריך האותיות
במילים “יאכל את” ,כפי שמצוי בכתיבה רגילה)
ואילו הפרשיות התחתונות“ ,נכתבו” בתחבולה על גבי
אותיות מודפסות כדוגמת גופן כתב יד הסופר הנ”ל!
(ולדברי מו”ר מרן הגריש”א שליט”א ,אף פרשיות
ראשונות ,אם נכתבו לאחר השניות ,אף הן פסולים! ראה
לשונו בציטוט מ”בלאנק” הרב פרידלאנדר).

להלן שתי מזוזות:
המזוזה הימנית נכתבה כרגיל בכתב יד ,על ידי הסופר
הנ”ל.
ואילו המזוזה השמאלית“ ,נכתבה” בתחבולה על גבי
אותיות מודפסות כדוגמת גופן כתב יד הסופר הנ”ל!
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
על כן סוף דבר הכל נשמע ,אשרי חלקו ועמלו שיצא במלחמת
קודש ,ולעמוד בראש מערכת קודש זו להגן על השחיטה שתהי'
כהלכתה במדינתכם ,ודורש ומבקש להחזיר עטרת קדושת ישראל
ליושנה ,ושישמרו את נפשם ואת ילדיהם ממכשולים בעניני
מאכלות אסורות ,וה' הטוב יהיה בעזרו לזכות את הרבים ,ומגלגלים
זכות ע"י זכאי ,ויפוצו מעיינותיו חוצה בספריו היקרים,
ויהא רעוא משמיא שיאריך ימים ושנים ומתוך נחת והרחבה יזכה
עוד לזכות את הרבים ולהעמיד הדת על תילה ,ויהי חלקי עימו,
ובזכות זה תתקרב גאולתינו ופדות נפשינו ונזכה מהרה לרגלי
מבשר משמיע "שלום" על הרי "יהודה" וערבה לד' מנחת "יהודה"
מנחת "שי"  -בבהגוא"צ בב"א.
הכשרות בשחיטה היא גלגל החוזר בעולם ,בכל דור ודור מעמיד
לנו הס"מ את חיילותיו להאכיל נבילות וטריפות לעם ישראל.
כמו שהעיד הרידב"ז בספרו שו"ת שלחם על הכשרות בכל כוחותיו
נגד הרע-בנים שרצו לעקור אותו מן השורש עבור שראה והכיר
המצב של הרבנים שנמכרים לעגל הזהב ,ואכמ"ל .והרוצה לראות
באריכות מה שהי' אז בשעתו יעיין בספרי הרידב"ז והכשרות.
כעת נביא רק קצת לדוגמא מה שאירע כאן בארצות הברית
של הרב הכולל ,רי"י זצ"ל .ונצטט את דבריו של הרב ר' פייוויל
מנדלוביץ במה שאירע לפני ששים שנה.
 א  -מצב הכשרות בתקופת הרב הכולל הג"ר יעקב יוסף זצ"לכבר לפני יותר ממאה שנים כאשר הגאון הצדיק רבי יעקב יוסף
זצ"ל שהיה רב הכולל הגיע לאמריקה ,הוא מצא שם הזנחה גדולה
בכל תחומי היהדות ,בחלק הגדול זה היה ניכר בשטח הכשרות.
הצבור היהודי אז היה מאוד מצומצם ,והיהודים שגרו במקום לא
היו בני תורה כלל.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שנת תשל"ג
אליהו זלאטניק

רב וחבר הבד"צ של העדה החרדית בירושלים

ב"ה ,חדש הרחמים והסליחות כ"א אלול תשל"ג
לכבוד ידידי הרה"ח המופלג בתורה ויראת שמים טהורה מוה"ר שלום
יודא גראס שליט"א.
אחדשה"ט באה"ר ,לפני איזה ימים קבלתי את מכתבו ובו בקשני לשים
עין על ספרו "נפש ישעי'" אשר הוציא לאור לחזק את היסוד של מאכל כשר
והספר אין אתי  -וכעבור איזה ימים קבלתי את ספרו הנחמד והנעים ונהנתי -
איך שיגע ומצא כדי מדתו לאסוף כעמיר גורנה בענין איסור מאכלות אסורות.
וכאשר שבספרי פרי אליהו ח"ג שו"ת נמצא בדברי אגדה מאמר בענין מאכלות
אסורות  -אני נותן לו רשות להעתיק את כל המאמר הנקרא להזהר ממאכלות
אסורות ואני אשלח לו בזמן הקרוב את ספרי בע"ה.
המשך בעלון הבא

ּיֹומי
לּוקת ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
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