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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר
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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

וכמו שנשמע על הטעיפ של אסיפת פ' בראשית שהה"ג מווין שליט"א
אומר שהוא יפעול אצל וויינשטאק בשקט )איזה ענין( ואין צריך
להרעיש ,וגם אומרים שם שפעלו אצלו על ד' שבועות או ששה שלא
יכניסו חלק אחוריים )עד יעבור זעם(.
הרי שוויינשטאק הוא המלך וראשי אלפי ישראל עושים אצלו שתדלנות,
וזה הוויינשטאק במקרה הוא מזג טוב ואפשר לפעול אצלו בשקט
ומוותר להם ,שומו שמים על עולם הפוך זה.
אבל עכ"פ אלו הסוחרים יגרפו הכסף מן הקהל בדרך שהקהל רוצה
דהיינו בדקדוקי כשרות ולא ע"י מכשולים ואיסורי דאורייתא.
ובקשתינו מראשי אלפי ישראל שישתדלו בזה אצלו.
ועתה בענין הטענה לחוס על שארית הפליטה העומדים נגד הציונות,
שזה הקול שיש חלב מבזה אותם ומשפילם להיות לשמצה
בקמיהם המחריפים אותם בכתבי עת שלהם.
הנה זאת הטענה טענה נכונה הוא ובודאי יש לחוש עליו וכן באמת חשו
עליו ,וניסו לפעול חדשים ושנים בצנעה והכל עלה בתהו ולא נתקן
שום דבר ולא רק שעלה בתהו ,אלא שנתברר שכולם נוהגים בזלזול נורא
ולבסוף אין מתקנים כלום ואין רוצים אפילו לשמוע כלום כמו שידוע
לרומע"ל וכמו שנתגלה עתה לעינינו.
אבל לוותר על ענין החלב ולשתוק בגלל החשבון הנ"ל זה אסור
מדאורייתא שהתורה מחייבת לצעוק ולמחות בלי חשבונות אך
אם אפשר בצנעה מחוייבים לעשות בצנעה וכנאמר לא תשא עליו חטא
אבל אם אי אפשר מחוייבין לבייש כמבואר בגמרא וברמב"ם בכמה
מקומות וכן בעוד פוסקים וקשה להאריך עתה )וזה ראוי שיתבאר בס"ד
ובל"נ( ולכן אין הטענה הנ"ל באה בחשבון.
ובענין הטענה שזה הערעור שובר את הנהגת הצבור ונצמח מזה
חרבן היהדות בכללו גם זה הוא טענה נכונה וחששו עליו
יותר מן האפשר ועד היום חוששין עליו הרבה יתר על המדה ובגלל
זה אין משיבים על כל הבזיונות והרדיפות.
ופלא שזה הצבור גופא שאנו חוששין עליו בשני ענינים הנזכרים הם
אינם חוששין עלינו כלום ושוברים ומבזין בפרהסיא את כל
העומד בדרכם וככל העולה על רוחם בלי שום התחשבות שזה ישבור
את השפעת צבורינו זה עושים לנטורי קרתא תמיד וזה עשו לקאששוי
מתמיד ולא השיבו להם מעולם וכן עושין עד היום ממש.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

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

מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
מהרב ר' אליעזר זירסקינד
מעשה נורא מהקלף
שליט"א ,נעתק מספר דברי
תורה פרשת ואתחנן-.
מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
מזוזות -.מהגה"צ רבי שלום
מלחמת השם 27
יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
לקוטים עה"ת ועוד ,שחיבר
לקוטי יושר דברי אמת על עניני קלף
איש אלוקים קדוש מאת
רבינו ר'משולם פייוויש
זי"ע מ"מ מזבריזא .נוסח
לשם יחוד שנהג המחבר
הקדוש בעל יושר דברי
אמת זי"ע לאמרו קודם
עיבוד הקלף לכתיבת
סת"ם -.מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
על כשרות הקלף בימינו:
כשרות הקלף בימינוהרב רוגין בני ברק
מבאר מהו קלף ומהו
דוכסוסטוס ,מה דינם של
הקלפים בזמן הזה ,איך
לבחור לעשות קלף הלכה
למעשה .עם תמונות
הרב יוסף כהן ירושלים,
כשרות הקלף
8
העולמיבירחון אור תורה על
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר נדפס
כשרות הקלף בימינו
הקאמפיוטער שמודד את
מלחמת השם חלק ט
היהדות של כל יהודי
בחמש דקות ברוקלין נוא
יארק שנת תשמ"ח- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
התעוררות לזהירות בעניני
מלחמת השם חלק י"ז
ספורי תורה תפילין
ומזוזות ,קריאה לראשי
ישיבות ומנהלים ,סיפורים

המשך בעלון הבא

הדפסתי תיכ ומיד אחר שגמרתי אותו כל ספר הנוגע
לכשרות השחיטה בלונדו כדי להציל מה שאפשר להציל,
ומה ג מפני שאחד מתנאי המצוה הוא "מצוה הבאה ליד
אל תחמיצנה" ,וראה באריכות בספר אב מקיר תזעק,
ובספר וזבחת כאשר ציויתי ח"ב מספר אב מקיר תזעק,
)והספר הזה הוא ח"ג ,מס' אב מקיר תזעק(.
דנא דארעא חד הוא
ואעתיק קצת ממה שכתב בשו"ת דברי חיי ,ובשו"ת חת
סופר ,ובספר טיול בפרדס.
וז"ל שו"ת דברי חיי) יור"ד ח"א סימ ז'(" :שעל ידי השוחטי
קלי יצאו מדינות שלימות מדת ישראל ואבד זכר."
וש בשו"ת דברי חיי) יורה דעה ח"א סימ ו'( כתב וזה לשונו:
"ועיני ראו כמה יראי הש לומדי תורה שהיו אצל צדיקי,
ולאחר שנתחנכו באומנות הלזו נהפכו לאיש אחר אשר א
לא ראיתי בעיני לא האמנתי" ,עכלה"ק.
ומר החת סופר זי"ע כתב בשו"ת חת"ס או"ח סימ ר"ה,
כי המל זק וכסיל יושב על כסא של ג' רגלי ,חזני
שוחטי וסופרי ,עיי ש) .וכעי זה בספה"ק תולדות יעקב יוס
פרשת נשא ,ד"ה והעולה(.
ועיי בספר טיול בפרדס להגה"צ משאמלוי זצ"ל הי"ד,
שכתב בחלק א' )מערכת שחיטה( כי כח הציונות נתהוה ג ע"י
השוחטי הקלי ובשר טמא שנתפטמו שלומי אמוני
ישראל ,עיי"ש.
ר' נת אדלער זלל"ה רצה לפול השו"ב דפפ"ד ,ולהכניע
החות של הטרא אחרא השורה על השובי" הפולי
בוד על חרב תחי'
וזה לשונו של הגה"צ מוה"ר עקיבא יוס שלעזינגער זצ"ל
בעהמח"ס לב העברי כותב וז"ל ש :הגהצה"ק ר' נת אדלער
זלל"ה רצה לפסול השו"ב דפפ"ד ,ולהכניע החות של
הסטרא אחרא השורה על השובי" הפסולי בסוד על חרב
תחי' וכו' ,ואלמלא השיג כל רצונו הי' בא משיח ו צדקינו ,א
הס"מ העמיד עליו רודפי קצבי ,והוצר לברוח מפפ"ד,
ותלמידו החת סופר ר אחריו כמה פרסאות וכו' עכ"ל.
)הובא בספר משכיל אל דל להגה"ק מוה"ר הלל מקאלאמיי זי"ע ,עיי ש

באריכות(.
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יובל שנים של פעילות המערכה

ו( ולחיבת הקודש אעתיק דברים הנלהבים חוצבים להבות אש
שנאמרו מפי הקדוש והטהור בעל ס' ברית מטה משה )אצל פיוט חד
גדיא( וז"ל אות באות:
המשך בעלון הבא

בהמשכים

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

שיסגר עכשיו ,וחו מזה עד שיסגרו או יעזבו את המקו
צרי לשל עבור המקוה בדיוק כמו בכל מקוה אחר.
בקיצור ,כל השוחטי רבו ע אותו שוחט ותבעו ממנו
שישל את חלקו במקוה ,א כול בסופו של דבר ויתרו
לו על הכס ,העיקר שייל כל יו לטבול לפני שהוא
שוחט) ,פרט לשוחט אחד שלא היה מוכ לוותר לו על חלקו בשותפות( .לא
בחנ אמר הבעל ש טוב הק' "הזע תצעד אר ,"זביחה
עירובי מקוואות על כ מתלבש הבעל דבר.

 נז 
שוחט חרדי רשע אינו מאפשר את תיקונם של
קלקולים גדולים  שוחטים ומולחים במכונות  שוחט
סותם פיו של המשגיח שלא לגלות סודות
כשברחוב היתה מהומה גדולה כשנודע ששוחטי
ומולחי במכונות ,אז המשחטות שהיו שוחטי ש בשביל
הצבור החרדי היו חייבי להוכיח שעשו משהו בכדי
להרגיע את הצבור ,אז שלחו משגיח ידוע ומכובד שהיה אז
שמש אצל הרב  ...בביהמ"ד שלו ,הוא היה ג משגיח
באיטליז ב ...אווניו בפינת רחוב ...
ויהי היו והמשגיח הגיע בבוקר ביחד ע השוחטי,
והשו"ב הזק מספר לו סיפור שפע הגיע מתפלל חדש
לבית הכנסת והחל להתערב בנעשה בהנהלת בית הכנסת,
הוא התערב בחלוקת העליות וכו' ,אז הראש הקהל ק ואמר
)בניגו מיוחד( "האחד בא לגור וישפוט שפוט" )השוחט שהיה בעל
מנג מפורס (הוא ג ניג את אותו ניגו במש שעה ארוכה,
והוא ביקש מכול שישירו עמו יחד ואני בתוכ ,אני הייתי
חייב להוכיח לו שאני יודע לשיר את השיר .בתחילה לא
הבנתי מה הול כא ,הוא הרי סיפר סיפור ,עד שראיתי
שהשיר לוקח יותר מדי זמ ואז הבנתי שכוותו היתה
למשגיח שנסע עמנו ,שישמור על פיו ולא יתערב במה שלא
צרי ,ואכ זה עזר ,לא שמענו מאותו משגיח אפי' מילה
מיותרת אחת .אותו משגיח בי כה וכה לא הארי ש ימי,
כי החז השוחט הזק הנ"ל ר'  ...טע בפני הרב )שנות את
ההשגחה( שהוא לא עושה שו דבר וחבל על הכס שמשלמי
לו ,והרב שמע לו ,ויצא העגל הזה ,וכ בלי משגיח יצאו
מכשולות רבי ע"י השוחט )חז (שהיה נחשב לאד מכובד
מאוד ע השפעה על הרבני מכשירי ,והוא עמד בראש
מאכילי הטריפות ,כשהנהיג את כל המכשולות ורד את
השוחטי והמשגיחי היראי וד"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.

וזה שאנו רואים רבנים גדולים בקהילות ישראל
שמכשילים הרבים ומאכילים נבילות וטריפות בישראל ,זה
אינו דבר חדש ,וכבר מבואר בספר "שע"ת לרבינו יונה" זצ"ל
וזל"ק:
אם הרב אינו משגיח על השו"ב כראוי וסומך עצמו על
חזקתו הוי הרב בכלל מאכיל טריפות לישראל חס ושלום
ונתפס בעונו.
וכן מובא ב"תבואות שור" )על מסכת חולין( שהס"מ יושב
על כסא של ג' רגלים ,רבנים ,חזנים ,שוחטים ,ואינו צריך
לעמול הרבה וכך יש לו הכל ברשותו.
ובשו"ת "חת"ס" )או"ח סימן ר"ה( מבואר שמלך זקן וכסיל
יושב על כסא של ג' רגלים ,חזנים ,שוחטים ,סופרים ,וזל"ק:
המלך זקן וכסיל )הוא היצה"ר( יושב על כסא של ג' רגלים.
רגל א'  החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל
ישראל.
רגל ב'  שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.
רגל ג'  סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים,
ותו לא צריך לכלום ,עכל"ק.
וידוע שאם השוחט כשר אז אליהו בעיר ,ואם ח"ו השוחט
רע אז מלאך המות בעיר רח"ל ,כמבואר בספר "אמרי צדיקים,
דברי גאונים" )עמוד ה' עיי"ש באריכות( ,ומבואר בספר "שמחה
בבשר" כי הפלא הוא שהרב או הרבי שמחזיק ידי השו"ב
הפסול הוא אשם על כל האסונות שנמצאים בכלל ישראל,
והאי עלמא כידוע עלמא דשיקרא ,שאנו רואים בעווה"ר
שנקטפים מהכלל ישראל בחורים וילידים ואברכים צעירים
רח"ל ,והרב המכשיר שמחזיק ידי השוחטים פסולים עומד
וצועק כי האשם הוא הביטול תורה או הצניעות ,וצועק ובוכה
ובאמת היו כולם צריכים אז לצעוק בקול גדול על הרב הזה כי
הוא הוא הרוצח שרצח הנפש היקר ההוא .כמבואר ש"הצדיק
אבד" למה בגלל ש"ואין איש שם על לב" לידע ולצעוק על
האמת מי הרג באמת את הצדיק הקדוש הזה.
ובאמת כי האדם האוהב את הקב"ה באמת אי אפשר שלא
יזעק ולא יצעק מרה כשרואה בני אדם מורדים בהקב"ה
ומפטמים את גופם ודמם ונפשם ונשמתם עם אכילות של
נבילות וטריפות ר"ל ,אשר הן יסודי גופי התורה בזה תלוי כל
קדושת ישראל ,ואם אינם מוחים בכל כוחם הרי נחשבים
כאילו בעצמם אוכלים נבילות )כמבואר בשע"ת הנ"ל( ועוד
כי כל אחד ערב בעד חבירו.
ומה מאוד יכאב לבנו בראותינו שרבים מבני עמנו אפי'
אלו שמתפללים ג"פ בכל יום ושומרי מצוות ,נכשלים במ"א
ומפטמים גם את נפש ילדיהם בכל מיני פטומי דטמאות
ונבילות ,אוי לעינינו שכך רואות .ומה יכאב לבנו שבעלי
ההשפעה אינם מעוררים את לבב אחינו שלא יביאו ח"ו אסון
עליהם ועל כלל ישראל על ידי אכילות נבילות וספיקי מ"א
כמבואר ברמב"ם ושו"ת דברי חיים הנ"ל.
ואסיים בדברי הקדוש "מהרש"ק" זי"ע בספרו )שו"ת
טוטו"ד ח"א( וזל"ק:
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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.
תפיסת בשר מוברח
חבר הכנסת חיים אמסלם שאל את שר החקלאות ופיתוח
הכפר ביום כ"ז בטבת תש"ע ( 13בינואר :)2010
פורסם כי נתפסו כשישים טון בשר שהוברח מהשטחים
לאזור הצפון.
רצוני לשאול:
 .1הנכון הדבר? אם כן –
 .2כמה מקרים דומים אירעו בשנת ? 2009
 .3האם נתפסו המבריחים והאם נענשו?
 .4האם הבשר אמור היה להגיע לחנויות המוכרות בשר
כבשר כשר?
 .5האם גם בעלי החנויות נענשים?

תשובת שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום
שמחון:
הנתונים אשר פורסמו בדבר תפיסת  60טון בשר באזור הצפון
בשנת  2008הם נתונים נכונים.
כמות האירועים בשנת  2009באזור הצפון היא –  215אירועים.
בנוסף ,נתפסו  700טון בשר לא כשר אשר יועד לאוטונומיה
ונתפס בבית קירור בצפון.
המבריחים נתפסו ,נגד המבריחים נפתחו תיקים משפטיים
והם נמצאים בהליכי תביעה.
יעד הבשר אשר נתפס היה לחנויות ממכר .בחלק מהמקרים,
על-פי תוצאות חקירה ,אנו מגיעים לנקודות המכירה.
לעניין הכשרות ,אנו בתיאום ושיתוף פעולה עם היחידה
להונאה בכשרות של הרבנות הראשית.
במקרים בהם ישנן ראיות לדבר ביצוע עבירות ,גם בעלי
החנויות נענשים.
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הרב מנדלוביץ ז"ל מסיים את רשימתו בדברים כדלהלן:
רבנים צבועים
כל מה שכתבתי לעיל ,אינו חדש ,כל הרבנים הישרים יודעים
זאת ,ולאחרונה ביום ראשון יצא לי לשמוע איך שרבנים אמיתיים
דיברו נגד הרבנים וזעקו נגד אותו סוג של רבנים ואמרו :חייבים
להוריד אחת ולתמיד את המסוה מעל פניהם ,כן רבותי! זה היה
יכול להיות הדבר הטוב ביותר ,אבל עירוב פרשיות יש כאן ,קורה
תוהו ובוהו בעולם ,אין יודעים מי מותר להם להיות אלו שיורידו
את המסיכה מעל פני אותם הרבנים ,ומי הם אותם הרבנים שמעל
פניהם חייבים להוריד את המסוה ,מה שקורה שיתכן מאוד שדוקא
אותו אחד שעומד וזועק שיש להוריד את המסוה מעל פני אותם
הרבנים ,דוקא ממנו שעומד ומעמיד פנים כאילו הוא מלא יראת
שמים צריכים להוריד את המסוה ,איזה רב הוא מי שאומר אמת ומי
הוא המעמיד פנים ,מי הוא דובר אמת ומי הוא צבוע? ולכן רבותי,
אם כבוד התורה חשוב ויקר לכם ,אם אתם רוצים להרבות כבוד
ישראל והכבוד העצמי שלכם שלדאבוננו ירד לתחתית השפלות,
ואז תכניסו סדר לענין ,תבררו את הפסולת מתוך האוכל ,עוד פעם
ועוד פעם ,אל תפחדו מאף אחד ושישאר רק "ועוד בה עשיריה"
אבל שיהיה "זרע קודש מצבתה" ואף אחד ,שיהיה הגדול ביותר
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שנת תשל"ד
משה שטרנבוך

בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.
לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים הגאונים שליט"א
יהי נועם ה' עליהם!
אחדשה"ט בכבוד רב,
מאשר אני בזה קבלת מדריך הכשרות ,והסליחה אתכם שלא אישרתי
עד היום שהייתי באירופא ,וכעת חזרתי ונהנתי לקרוא החוברת ,וב"ה
לא אלמן ישראל ,ואתם משתדלים להרים קרן הכשרות ,יסוד היסודות
בקדושת עם ישראל .אשריכם ואשרי חלקכם ,ומגלגלין זכות ע"י זכאי.
ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם .ורצוני להעיר לכם על כל סוגי
טבלאות לרפואה ,לכאב ראש ולמחלות .שלאחרי בירורים נתברר לי
שכולם בתערובות איסור .ולדבריהם כאן פועלים כפי תקן האמריקאי .וא"כ
באמריקא המצב בדיוק כמו כאן...
הטבלאות מורכבים:
לקטון  -מחלב עכו"ם  -ארבעים אחוז

(החשש לחלב עכו"ם  -ואחרי בשר)
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ּיֹומי
לּוקת ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹור ָּפ ְסקּו! ָּת ְרמּו ֶאל ִמ ְפ ָעל ַהּז ַֹהר ָהעֹולָ ִמי( ,יְ ִׁשירֹות לִ ְדפּוס) ִו ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים לְ ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ֲח ַ
ְס ָפ ִרים ְו ֲעלֹונִ ים ְּב ִחּנָ ם0527651911 :
www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

