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

עמ' 4

הלא אדרבה רומע"ל יודע שבשנים האחרונות הם הם הלוחמים
הראשונים נגד ציונות וגם בשנים הראשונים לא נופל השתתפותם
משאר כל הרבנים סיגעט צעהלעם פאפע ווין באבעוו וכו' ואדרבה
השתתפו הרבה יותר מכל אחד מאלה שהם דנים אותם עתה.
הלא רומע"ל מכירם שהם רחוקים מהשחתה כזו להוציא לעז על כל
הצבור בחנם ועוד אם הם שונאים לסאטמער וכי גם לכל הקהלות
כולם פאפע ,צעהלעם ,ווין ,באבעוו ,וכו' וכו' הם שונאים הלא לא הזכירו
שמות אלא על הכלל כולו יצאו בסתמא עד היום הזה ,וסאטמער
מעצמם יחדו עצמם שהתגר שייך להם ומי בקש זאת מידם להכנס לזה.
ועוד הלא הטענה של אויבים הוא דאפקי לקלא הנזכר ביבמות כ"ה ובאבן
עזר סי' י"א ס"א היינו לא שהנחשד יאמר שהמוציא הקול הוא אוייב
שאין הוא נאמן בזה ,וגם לא שרק עתה יתפרסמו לאויבים אלא שאחרים
בלתי נוגעים בדבר ידעו שהם אויבים מקדמת דנא ,ומעולם לא שמענו
שקאששוי הם ציונים ואויבים רק עתה הנחשדים אומרים כך ,ואדרבה הלא
ידוע כמה סבל הרהגה"צ מקאששוי בעת מערכת האפיסעס ושתקו וכל
השנים שעברו עבדו יחד עם סאטמער יד ביד גם ידוע שהיתה ידידות גדולה
בין הגה"צ מקאששוי להרה"ג מסיגעט והוא לחץ על הנהלת סאטמער אחר
הסתלקות מרן ז"ל לקבל את הרה"ג מסיגעט שליט"א ,והגין עליו בעת
מלחמת בעלז ועוד ועוד כהנה ורק עתה צועקים שהם שונאים וציונים
ורוצים לחתור תחת כל הציבור ,הנה רומע"ל שליט"א יודע בקרב לבו
פנימה שאלה הדברים הם שקרים ואין להם שום מקום על פי שכל.
ואם כן כיון שבני הגה"צ מקאששוי מראים בשר עם חלב ואומרים שקנו
זאת בחנויות שלנו ,השכל שופט והלב יודע שהדברים מראים
להיות אמת ,ואוי לעינים שכך רואות ,ובודאי אם נבא לדון בדין תורה
ולהחליט עדיין אין זה די וצריכים להביא עדים כשרים )ויש להם זאת לפי
דבריהם( ולכאורה הם בעצמם יכולים לבא ולהעיד בב"ד על מה שראו כי
אין הם שום צד בענין ,ומאי אלמייהו דעדים אחרים יותר מהם.
אבל בכל אופן כשהמדובר הוא לחשוש ולהזהיר מלאכול ורואים
ומבינים שהדבר נוטה להיות אמת ואפילו רק ספק וחשש ,זה די,
וכן כשרוצים לחקור ולתקן ,בכי האי גוונא אין צריך אלא אומד הדעת,
ואוי ואבוי שהדבר מוכרע עפ"י שכל הישר לאמת ,אלא שחסרים עדים
וב"ד שאצלם עדיין לא נמחק אזהרת לא תגורו מפני איש ,דיינים ככתוב
בתורה יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע ,עדים וב"ד שאליהם אין מגיע
הלחץ של מאפי"א וויינשטאק וסאטמער.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

)תרלד – תרל"ה( ,דפים - 99-112
סכסוך בענין השחיטה
מספר זכרונות לבן – ירושלים – תקצ"ד –
תרע"ח מאת יהושע ב"ר דוד יעלין ,ירושלים
תרפ"ד ,בהוצאת מגנזי ירושלים תשל"ב,
הדרכה מיוחדת לגרוש לגרושה לרווק ולרווקה ,וכן
קוה אל ה'
מציאת הזיווג וכן העצות והתפילות מאת אור העולם
רבינו נחמן מברסלב זצ"ל
שמע ישראל מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו ,ובו י'
סעיפים ,א .שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש
 לא עתלחשותפסק שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים,
ואם נעשה המחיצה באופן כזה ,אסור לכנוס בתוכם א.
דין עם
ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום
חתימותמע"א
הכיפורים ,ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות ב.
זקני הדור
ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל ג .ואסור לכנוס
בשנת תרכ"ו
להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.ד .אסור
לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר
מקובל מאבותינו ואבות אבותינו .מהגה"צ רבי ישועה
טוביה דירעקטער שליט"א
בו יבואר דין בימה באמצע בש"ס ופוסקים וחומר
שו"ת הר
האיסורים שעוברים עליה העוקרים הדבר ההוא
תבור והוא
ומעמידים אותה אצל ארון הקדש וכמה חי' דברי תורה
עומד נגד
בענין ההוא .מאת רבי ישראל דוד מרגליות יפה הנקרא
הכרמל
דוד סערעד .שנת תרכ"א
ליקוטי תשובות מספר שאלות ותשובות משנה הלכות
המחיצה חלק
מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר
ו'
שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים
ועוד
מבאר את פלגות הנהר העובר בין המחנים ,מנהגי בתי
שו"ת מחולת
כנסיות ,החדשים ,והישנים ,בענין העמדת הבימה והחופה
המחנים
וקריאה לס"ת וכדומיהן .על כל מנהג ומנהג ,פועל,
תכלית ,חמר ,וצורה לקטתי אמרים ,בין הבתרים מפי
סופרים וספרים .רבי ישראל דוד יפה ,לרומם בית אלקינו
ולהעמיד חרבותיו .בשנת והיה באחרית הימים נכון יהיה
בית ד'
קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש -מהגה"צ רבי
אמן קול
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
קורא'ס
לפ"ק.
 8קול קורא'ס על קדושת בית המדרש -מהגה"צ רבי
קדושת בית
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
המדרש
לפ"ק.
בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית
קול קורא
הכנסת ובית המדרש ,לעורר המון בית ישראל להזהר
לקדושת בית
בקדושת בית המדרש ואמירת אמנים כדבעי -מהגה"צ
המדרש
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת
הזוהרלפ"ק.
תשמ"ג
העולמי
קטלוג הספרים של מפעל
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

כה .הנמשל הוא ,שחיטה ,בדיקה ,ניקור ,ומליחה ,מי שהיה
לו ההזדמנות והתנסה בה ,ויודע מה הול ש ,כשהוא
קורא את התאוריות של כל אלו הכותבי ומנסי להסביר
אי צרי לפעול ולעשות ש יבי ,כי אלו דברי בעלמא ,אלו
רצונות של ה"בעל דבר" הרוצה להכשיל את האנשי ,כי רק
מי שהיה ש והתנסה בעובדות ,רק הוא יכול לדעת ולציי
כי "גופא דעובדא הכי הוי" ,ואכ קורה ש כפי שציינתי
בספרי הנ"ל.
מכשולות רבי המזעזעי את הצבור – שוחט בכי
פגו ,איור חלב וכיוצא!
כו .מזמ לזמ ברוב רחמי שמי ,נודעי ומתפרסמי
עובדות על שוחטי ,שאינ יראי את ה' ונתפסי
במקומות מקולקלי ועוברי על איסורי שה בבחינת
"יהרג ואל יעבור" ,וג נודע על מכשולות רבי המזעזעי
את הצבור כמו שוחט ששוחט בסכי פגו ,ואיסור חלב
וכיוצא ,בכדי להוכיח לאלו הרוצי לראות שמצב הבשר ירוד
כ"כ ,וכי היצר הרע כל כ חזק ש ,שכל מה שמספרי
חייבי להאמי.
כז .למרות שכל ב תורה הפותח ספר יודע על מה שקרה
בתחו זה בעבר ,ואלו מכשולות היו בעת השחיטה
ולאחריה ,נביא כא כמה ציטטות של גאוני וצדיקי
המעידי על המצב.
כח .בכדי להבי אי קורה ששוחטי עומדי מאחורי לח
וטעראר ממש של הקצבי ,ראה בסו הס' בקונטרס
"שמירה טובה" שהדפסתי ובס' הרידב"ז והכשרות ובס' קול
השחיטה באריכות גדולה.
כט .המסקנה מכל מה שהבאתי הוא שה"בעל דבר" מתערב
בכל פונקצי' של השחיטה ממש:
בגלל המשכורת הגבוהה שהשוחט מקבל ,עובד אפילו
בעייפות נוראה!
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יובל שנים של פעילות המערכה

 .1השוחט בגלל המשכורת הגבוהה שהוא מקבל ,נמצא
תמיד בלח ופחד מתמיד מהבעל הבית שלו הקצב ,ולכ הוא
שוחט במהירות רבה ,הוא נאל לעבוד בעייפות נוראה מיד
כשמגיעי לאחר נסיעה ארוכה בת שעות רבות ,ומפחדי
פחד מות שלא להטרי עופות.

המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

ר'  ...עה"ש
שוחטי .(הוא הגיע למקו לשחוט במש 65 שבועות .הוא
ניסה ללמד את המקצוע לשוחט שהיה במקו אבל לא עזר
דבר .אני ביקשתי ממנו שהוא יטלפ לאוי י ויעמיד אות
על העובדה שאותו שוחט אינו יודע לשחוט ,א הוא ריח
על השוחט .אמרתי לו שכל האחריות נופלת עליו ולא על
האוי י ,כי אותו שלחו בכדי לשמור שלא יאכלו חלילה
נבילות וטריפות .בקיצור ,הוא ראה שאכ הוא חייב לעשות
משהו ,והוא דיבר ,ואכ האוי י סגר את המקו לאחר
חמשה שבועות כי המקו לא היה ערו לשחוט ע
שוחטי טובי .הבעל הבית רצה להרוג אותי ,הוא קילל
אותי בקללות נמרצות בגלל שאני גרמתי שיסגרו לו את
המקו
)שלצערי נהרג באותה תאונה מחרידה שנהרגו בה חמישה

 נב 
בבית מטבחיים אחר כמעט כל שוחט שוחט בין 1200
עד  1800לשעה רח"ל  הבעל הבית שומר על קצב
עבודת השוחטים מתוך טלויזיה פנימית המורכבת
שם )בעל השור על שורו(  השוחט שם מאפשר
שיווק נבילות
במשחטה גדולה של עופות שחטו מספר שוחטי ,ר' ...
שחט  1200לשעה ,ור'  850 ...לשעה ,ר'  ,1200 ...ור'  ...בער
 600לשעה .פע אחת היה חסר שוחט ,והשוחט ר'  ...נאל
למלא את מקומו ,הוא לא בדק את הסכי ושחט  1800לשעה
במכה אחת .ר'  ...היו לו פחות טריפה כי הוא שחט .1200
השוחט השו"ב ר'  ...היו לו הרבה טריפה ,הוא היה תמיד
ברוגז על ר'  ...למה אי לו טריפה ,והבעל הבית מסתכל
עליו ואינו מבי מדוע הוא פוסל כל כ הרבה .פע אחת
השוחט ר'  ...צעק שר'  ...שחט פגר ,וביקש ממנו שירו
במהירות להוריד את הפגר מהגלגל הנע ,השוחט ההוא לא
היה איכפת לו והיה מעביר זאת .הוא בכלל לא היה ש
לב.
הבעל הבית המקומי מאוד רצה שאשחוט במקו ,אפילו
שהוא ראה שאני שוחט בצורה איטית בער 500 לשעה,
ובאמצע שחיטה של שעה אחת פניתי לשטו את משקפיי
מהאבק שהצטבר עליו ,וכול השתוממו מדוע אינני מרח
על הזמ כשהגלגל מסתובב ריק ללא עופות .א בעל הבית
היה מבי גדול יותר מהשוחטי עצמ ,כי היתה לו ש
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.

דרבנן דשלים מסכתי' מלא וגדוש בבקיאות רב ונפלא חכו
ממתקים וכלו מחמדים ,בענינים גדולים העומדים ברומו של
עולם ,ענין השחיטה כהלכה המקובלת אצלינו מדור דור,
ולמרות עתותי המצומצמות ,מערכת הקדש של השחיטה
הכשרה ,שכהדר"ג ידידי שליט"א יצא במלחמת קדש ,נגד
הפולמוס הנורא שהממשלה שם רוצה לפגוע בה ביד חזקה,
דחקה את זמן מנוחתי נדדתי שנת מעיני ומעפעפי תנומה,
ועברתי בכובד ראש על כמה פרקים בספרו הנ"ל ,ובעיקר
בענין "שחיטה בעמידה" מלמטה למעלה ,וכן הולכה והבאה
אחת ,ועוד ועוד ,וה' ישמרינו מסכנה זו של שינוי גמור
לכשרות השחיטה המקובלת אצלינו מדור ודר.
והנה אמרו חכמינו ז"ל "אין חכם כבעל הנסיון" וזה יותר
מארבעים שנה בשנת תש"ה כשהייתי משמש ברבנות בעיר
וינה ,יצאו אותם הרשעים ימש"ו בעלי צעב"ח לפני הממשלה
החדשה בעסטרייך אחר המלחמה ,על שהרשו לפליטת בית
ישראל דשם לעשות את השחיטה כדין וכדת בלי הימום
מקודם ,והשחיטה הכשרה בכל המדינה עמדה בעת ההוא
תחת השגחתי ,ואחר השתדליות שונות אצל אנשי הממשלה
עלתה בידינו להכשיל את הרשעים המעוררים בעלי צעב"ח,
ולהעמיד את מערכת השחיטה הכשרה על תלה .והנה בתוך
הדברים נתברר לנו כי הכמורה הנוצרית הי' מראשי החובלים
לבטל את השחיטה הכשרה ,ונזכרתי במש"כ מרן הגאוה"ק
בעל דברי חיים זצ"ל )יו"ד ח"א סי' י"ז( כי בכמה קהלות
בארץ לוע"ז אכלו ופטמו בנו"ט ע"י השובי"ם הקלים ,גברו
עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל עיי"ש דברים
חוצבים להבות אש ,וע"ע בס' חלקת חיים )אות ש' ערך
שחיטה( בטעם שקורין לסכין של שחיטה בשם "חלף" כי עלול
להחליף את השוחט ואת האוכלים משחיטתו שימירו דתם
רח"ל .וב"ה שירדנו לסוף דעתם הטמאה ,ויצאנו במלחמת
מצוה נגד המעוררים הרשעים ,וחפץ ה' בידינו הצליח ,ועד
היום שוחטים שם שובי"ם כשרים כדין וכדת בלי התערבות
הממשלה.
והנה כלפני שנתיים בא לפנינו לפני הנהלת ה"אגודת
הרבנים דארה"ב וקנדה" שתדלן אחד מלונדון ,והציע לפנינו
תכניתה של הממשלה האנגלית לעשות שינויים שונים בענין
השחיטה הכשרה ,ובקש מאתנו להשתדל בכל האופנים
לבטל את הגזירה הנוראה .והחלטנו לעשות צעדים שונים
לטובת הענין )וראיתי בספרו את מכתב ה"אגודת הרבנים"
אל הרבנים הגאונים שליט"א בלונדון להשתדל בענין,
ובברכה שיצליחו לבטל את הגזירה בעזהשי"ת( וכן שלחנו
משלחת של רבנים ועסקנים אל צירי ממשלת אנגלי'
בוואשינגטון וכן בניו יארק.
סוף דבר הכל נשמע ,אשרי חלקו ועמלו שיצא במלחמת
קדש ולעמוד בראש מערכת קדש זו להגן על השחיטה
כהלכה במדינתם ,ולבא לעזרת ה' בגבורים ,וה' הטוב יהי'
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
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

חשוב לציין ,אף שבכתיבת סופר רגילה מצויה לפעמים
תופעה של בהירות הנלווית לאות ,והיא לחלוחית בהירה
המקיפה את ריכוז הדיו שנמצאת בקו האות – אמנם
לחלוחית כזו לעולם מקפת בשווה את ריכוז הדיו .ביריעות
שנבדקו ,הבהירות נמצאה באופן עקבי בצד אחד בלבד,
ובאותן המקומות שציינו קודם ,כך גם בחדות ולא בצורת
התפשטות .קווי התגין נשארו בצורת דפוס ,ועל העיגול
שבראשיהן עבר הסופר בדיו ,מאחר וכמעט בלתי אפשרי
לעבור על קוי התגין ממש מבלי לצאת מהקו.
כאמור ,אי אפשר להגיע לרמת דיוק כזו אפי’ בכתיבה ע”ג
שולחן אור ,וכל שכן כשגב היריעה כהה מחמת שערות
הבהמה ,שאז ההשתקפות אינה טובה כל-כך ,וקשה
לכוון את הכתיבה ממש על גבי האות המודפסת .באחד
המוצגים שאנו מפרסמים במסגרת כתבה זו (יריעה מס’
 61מתוך שתי יריעות שנמסרו לבדיקה עם גב כהה) כאן
ניתן לבחון את רמת הכהות מאחורי שאר יריעות הספר,
שכן דבר פשוט הוא אצל סופרים הכותבים באמצעות
שקף ע”ג שולחן אור ,לבחור יריעות עם גב בהיר ולא כהה.
הפרשיה החמורה והמזעזעת אינה נוגעת לאנשים אחדים.
ממידע שהגיע לכותב השורות עולה ,כי מדובר בעשרות
רבות של ספרי תורה ,מאות רבות של תפילין ואלפי
מזוזות(!) – אשר נמכרו בארץ וברחבי העולם ,בעיקר בניו
יורק ,מונסי ,לייקווד ,שיקגו ,מקסיקו ומקומות נוספים.
חומרת הבעיה נובעת גם מהעובדה ,שאותם אנשים
שילמו טבין ותקילין על ספרי התורה (לא פחות מארבעים
אלף דולר לספר!) תפילין (אלף דולר) ומזוזות ,והסופר
וכל הסוחרים שמכרו את ספריו וככל הנראה גם אחרים
שהשתמשו בפונטים של ש .כ .היו אמורים להודיע לכל
הקונים שבידם ספרי תורה ,תפילין ומזוזות פסולין ,אך
משמעות הדבר היא החזרת כל הכספים הרבים שקיבלו
עבור הסת”ם.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
הוא ניסה בכוחות על אנושיים להקים מערכת כשרות טובה ,אבל
בגלל התנאים ששררו אז הוא היה מאוד מוגבל ולא יכול בשום
אופן לבנות מערכת כשרות על פי מדרגתו.
המצב נמשך כך במשך עשרות שנים ,הסיבות לכך היו שונות,
וביניהם העובדה שאותם הפושעי ישראל ,חוטאים ומחטיאים
את הרבים ,שהיו בעצמם ממדריגה נחותה ביותר ,עמי הארצים
פשוטים הכתירו עצמם בשם "רבנים" או "ראבאייס" או בשפה
האמריקאית "אישיות מכובדת" וכך הוא נהיה "רב המכשיר" וביד
רחבה חילק הכשרים לכל דכפין ,ברור לאחר שגם "שילמו ביד
רחבה" ללא כל מאמץ.
כפי שידוע ,יהדות ארצות הברית בחלקו הגדול היה מורכב אז
מיהודים פשוטים שברחו מאירופה ,הללו לא היו חסידים ואנשי
מעשה ,וזאת מאחר ואותם החסידים ואנשי מעשה שרצו לנסוע
לארצות הברית התייעצו עם האדמורי"ם והרבנים שהללו הציעו
להם שלא לעשות זאת.
ולכן במצב כזה נאלץ הרב הכולל הגר"י יוסף לבנות את התשתית
של בנין הכשרות  -מאמץ רב ודמים תרתי משמע הוא נאלץ
להכניס עד שמשהו עזר לו להעמיד בשביל אלו שבאמת רצו
כשרות אמיתית כמו שהיה בעבר באירופה ,אבל כל מה שהוא עשה
היה זה רק חלק קטן ממה שהוא היה צריך לעשות.
רבי יוסף רוזנבלאט מוסר נפשו על הכשרות
רשמים מאותה "היסטוריה" יכולים למצוא בשבועון "דאס אידישע
ליכט" שיצא לאור בארצות הברית לפני ששים שנה על ידי החזן
הנודע הרב החסיד רבי יוסף רוזנבלט ז"ל שרצה מאוד להרים את
קרן התורה והיהדות ,שם היכן שהוא השקיע את כל פרנסתו עד
שהוא קיבל שבץ לב ונפטר מן העולם.
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מכתבים למערכת
בענין מה שמביא אם מותר לומר שהחיינו בימי הספירה ,שכח להביא
מה שמביא המשנה ברורה בשם מאמר מרדכי בסימן תצג סק"ב וז"ל ומ"מ
אם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך עליו שהחיינו יברך ,עכ"ל ,ובשער הציון
סק"ב ,מאמר מרדכי ,עכ"ל.
אני מברך אותו שימשיך בדרך זה לעשות לטהר את בית ישראל משמץ
מאכל איסור ובזה יתרגלו הבנים והבנות בקדושה וטהרה ונזכה ע"י זה בקרוב
בביאת משיח צדקנו ורוח הטומאה תעבור מעל הארץ בב"א.
הכו"ח למען כבוד התורה ומברך אותו בכתיבה וחתימה טובה ובשנת
גאולה וישועה.
ידידו הנאמן
אלי' זלאטניק
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