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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

אמנם כל זה כל זמן שהתורה מתירה להתחשב ,הלא כל זה הוא רק
כדי שישמר היהדות אבל אם אוכלין חלב ואין רוצים לתקן כבר
שבור והרוס הכל עד היסוד וזה הצעקה שיש חלב הוא כבר התיקון ,וכי
מה יכול להיות יותר רע מזה שעוברים על איסור כרת ,גם מלחמה נגד
ציונות באוכלי חלב ג"כ אינו כלום כי תורה שלימה יש לנו ואין נפ"מ
איפה חותכים ממנה וכבר עתה החרבן והבזיון היותר גדול.
והבנין והכבוד יהי' אם יודו ויתקנו אבל אם לא יודו ויתעקשו ינחלו רק
בזיונות הם וכל הצבור כי האמת מתגלה ואי אפשר להחניקו.
גם מעתה לא יהי' פלא מה שאנו רואים שאין אוזן קשבת להרבה עניני
יהדות אצל רוב הצבור הן אצל אנשים והן אצל הנשים שהרי
מתפטמין באיסורים.
ומי יודע מה יהיו התוצאות מזה בדור הבא כי ידוע שמאכלות אסורות
מטמטמין המוח והלב וכל הגוף והנפש ,ומי יודע מה יהי' עם
בנינו אחרינו.
ויש לנו ללמוד מן הנצב לעינינו שבמדינת אמעריקא נמצאים ששה
מליונים יהודים שאין יודעים בין ימינם לשמאלם ממש כגויים
גמורים ואבותיהם ואבות אבותיהם היו שומרי תומ"צ ואיך ירדו כל כך
עד שאול ,הלא ידוע שא' מן הסיבות החזקות היו המאכלות אסורות
שפטמו עצמם.
נלמוד נא מן העבר וכל יחיד יחוש לנפשו ונפש צאצאיו אם רוצה
שישארו יהודים ואל יקל בדבר וישליך הדבר על ראש הרבנים
שהכל הולך על אחריותם והם יתנו דין וחשבון ,כי אין הכי נמי ,אבל גם
הוא ישלם מחיר יקר מאד הם נפש צאצאיו שעלול להפסידם שלא ישאר
ח"ו זכר אם יתפטמו במאכלות אסורות.
ומכש"כ מי שהצבור תלוי בו כמה יש לפחוד מענין זה וכמה יש לו
לחשוב על זה ,נשארו עוד הרבה ענינים שלא כתבתי ,אבל
במה שמבואר לעיל די ,ומראה שהמצב באופן כללי מר מאד.
חושך הירוס וחרבן נתגלתה בעולם נוסף על ענין החלב.
כי נתגלה לנו ענין של עביד לנגדא סמותא בכל מוראה מה שלא
הי' אפשר לשער אפילו בפאנטאזיע.
גם נתגלה באיזה אופנים וגישות ובאיזה דרכים נגשים המנהיגים לשקול
עניני היהדות בעווה"ר מוכרחים אנו לומר אשר לגמרי ולחלוטין אין
היום מנהיגים ולא הנהגה וכל מה שעומד לנגד העינים הוא אחיזת עינים
בעלמא ועוד פחות מזה הרבה שאי אפשר להעלות על הכתב.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מלחמת השם חלק כ"ז

ראש דברך אמת חלק א

ראש דברך אמת חלק ב

ראש דברך אמת חלק ג

נפלאים בענין
מזוזות .ברוקלין נוא יארק
שנת תשנ"ג- .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
דרשה והתעוררות לילדי
תשב"ר ובחורי ישיבת
זכרון יחיאל בלאס
אנדזעלעס גודל חשיבות
קיום מצות מזוזה- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
דרוש לסעודת הודאה
לאחד שניצל בנס נפלא,
שלא הצליח לעלות על
המטוס טי דאבעליו אי 800
שהתרסק על ידי פצצה- .
מבאר המכשולות הגדולות
איך שנכשלו עם בנ"י
בספרי תורה תפילין
ומזוזות פסולות ,ואין
פוצה פה ,ובזכות שמעורר
אנשים במצות אלו ניצל
בדרך נס .עוד מבואר בו,
גודל השכר של השומר
עצמו ואת אחרים בענין
אמן וקדושת בית
המדרש - .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
בענין כל ישראל ערבין זה
לזה ,ובענין כשרות תפילין
ומזוזות - .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
דרוש לבר מצוה ובענין
גודל השכר של מזכי
הרבים בתפילין ומזוזות
כשרות- .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין

המשך בעלון הבא
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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יובל שנים של פעילות המערכה

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

הנה הואיל ואתא לידן ענין זה באתי להזכיר מעון הרע הזה שעדיין
הבשר בין שנינו שאכלנו נבילות וטריפות עד כה שהי' גודל המכשלה
הזאת בישראל שהרבה שוחטים אין להם הרגשה והרבה מהם
מקילין בדבר וממהרים לבדוק ,ופשיטא לאחר שחיטה אינם בודקין
הסכין רק דרך העברה בעלמא בלי כוונת הלב מחמת שמוכן לפניו
הרבה לשחוט ואינו בכדי שיעשה בזמן קצר והמלאכה מרובה,
ופשיטא מחמת שמייעפים ומיגעים ,ידיהם כבד עליהם לבדוק סכינם
יפה ,ושוחטים בסכין א' הרבה ,עד כי חדל לספור ,כי אין מספר מכל
התלאות ומקרים רעים שקרו עד כה וגודל עוונותם ע"י שמחלו
חכמים על כבודם והעמידו אותם על חזקתם דכל ישראל בחזקת
כשרות עומדים מן הסתם )רמב"ם פ"ב מקידוש החודש ועוד( ועכשיו שאיתרע
חזקתם ,ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא
נבנה בימינו והשכינה בגלות עדיין בעונינו וכאשר נמצאו כמה
קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהשתרע.
ואם יאמר האומר אם אלו יצאו מחזקתן ,כל ישראל מי עומדין
בחזקת היתר מ"מ למיחש מיהא בעי מחמת שצריך להיות מתון גדול
ולדקדק היטב והמלאכה כבידה עליו ,כאשר מצאנו שכולם אינן
מדקדקין בעבור זה ,ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרן קרוב
הדבר לפשוע ולקלקל ,ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינם
מדקדקין כ"ב וממהרים לשחוט ,וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות
וטריפות כאשר נתברר.
ומי שיתמה בדבר ויאמר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר
הזה ,בוודאי מנהג ומעשה אבותיהם בידם ששוטחים את דבריהם
לאמר ,מי יתן לנו לאכול בשר .אלתקרי וישטחו אלא וישחטו
שיתחייבו שונאיהם של ישראל כליה )יומא עה (:על שבקשו לאכול
בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם ,ואנחנו אם נעשה
כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו.
אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה ואין לנו פה לדבר ומי יוכל
להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה ,שגרמו לנו השוחטי 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.
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

 נח 
שוחט מאכיל טריפות  שחיטה פרטית מבולבלת 
הנהיג שחיטה פרטית לציבור החרדי לפני  3035שנה
 הוא גרם גם לחורבנות גדולים
השוחט הזק) החז הנ"ל( היה שוחט יומיי בשבוע ,ביתר
הימי הוא היה עוסק בליטוש של זהב ,הוא היה יושב
בברי היכ שחבריו היו יושבי ,הוא היה מתחפש שלא
יכירו אותו ,יהודי דתיי לא אכלו מהשחיטה שלו עוד
בעבר באירופה ,הוא היה ב בית אצל הרבי מ ...זי"ע וכ
הוא נמנה על חשובי הקהל כשלמעשה הוא היה אד ירוד
ושפל ,א כא בארה"ב הוא הפ לקצב ,בשני הראשונות
היתה לו משחטת עופות ,וככל שעוד היתה לו המשחטה
בברוקלי אנשיו יכלו לראות מקרוב ולהבחי בנעשה ש.
שמעתי מאנשי אחראי שסיפרו שהיו ש בעיות
גדולות ,השוחטי נאלצו לשחוט כמויות גדולות ,וג
השוחט הזה היה שוחט אצלו ,א ר'  ...ראה שהוא זקוק
להרבה שוחטי ,הוא החליט לצאת מוויליאמסבורג והוא
העביר את המשחטה ל ...ושחט ש על גלגל נע ,שפירושו
של דבר שעופות נסעו על הגלגל ,בסביבות  3000לשעה
כששני שוחטי צריכי להספיק זאת 1500 ,לשעה לכל
שוחט ,את הכנפי של העופות א אחד לא תפס ,העופות
זרקו את עצמ באמצע השחיטה והסכי) החל (נדפק הרבה
פעמי ,א א פע לא קרה שבסכיני ימצאו פגימה
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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.

ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד מעשה כזה ידעו איך
להתנהג ולקיים החכמה תחי' את בעליה בשני עולמות,
"והלוואי כד שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מה שביערתי
הרעה הזה מן העולם" וכן יאבדו כל אויביך ד' .ועלינו יערה
רוח ממרום) .דברים הללו ככתבם וכלשונם נעתקו משו"ת
טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכתב הגאון שר התורה מהרש"ק
זצ"ל אודות השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה
להרחיקו ולהעבירו(.
על כן סוף דבר הכל נשמע ,אשרי חלקו ועמלו שיצא
במלחמת קודש ,ולעמוד בראש מערכת קדש זו להגן על
השחיטה כהלכתה במדינתם 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.

)פירושו של דבר שא פע לא הטריפו מטע של פגימת הסכי ,לכול ה

מכבדו ומוקירו כערכו הרם ,עבד לעבדי ה'

ש שחטו אות השוחטי ... לא אחד לא היה את הזכי'
להיות ש ,רק לשלשת השוחטי הללו הוא איפשר כי ה
הלכו עמו בתל והסכימו לכל ההפקרות השוררת ש ולא
סיפרו דבר ,עד שכל השלשה התקלקלו אצלו וירדו פלאי
רח"ל ,בגלל זה לא יודעי עוד על הנעשה ש רק זאת
ששמעתי משניי מתוכ שהיו נותני לי שיעורי אי
אפשר וצריכי לשחוט )את זאת שמעתי מה כשנסעתי לשחוט ב...
ליד  (...אנחנו שחטנו אז במשחטה כשרה תחת השגחתו של
הרב  ...והרב  ...אבל ע כל זאת ,הצליח אותו אד
להאכיל את הציבור בנבילות וטריפות ולהשאר עד היו
כיהודי חרדי ,ה' ישמרנו.

כעתירת ידידו דושה"ט

שיקרו ואמרו שהיה לה סייעתא דשמיא גדולה בגלל ברכתו של הרבי זי"ע(

שלו יהודה גראס
אבדק"ק האלמי יצ"ו

נ.ב .בקרוב אוציא לאור בע"ה ספר השמר לך "פען" עם
כל הפסקים של גדולי עולם שפסקו נגד מכונה הנקרא "פען"
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
נחשפה מעבדה לייצור מזוזות מזויפות
באשקלון
בנצי לייזרוביץ | צילום :דובר המשטרה ד׳ באדר ב׳ תשע״ד
20149:54/03/6

משטרת אשקלון  /מרחב לכיש חשפה אמש מעבדה ביתית
לייצור מזוזות מזויפות.
בעקבות פעילות מודיעינית פשטו בלשי משטרת אשקלון
במרחב לכיש בפיקודו של רס"ב ליאוניד בלינקי על דירה
ברח' דרך היין בעיר .בחיפוש שערכו השוטרים רס"ל רן
לורברט ורס"ל דור בוסקילה בדירה נמצאו באחד מהחדרים
ציוד רב אשר שימש על פי החשד לייצור מזוזות מזויפות כגון:
מחשבים ,סורק ,גלופות ,חותמות ,קלפי מזוזות רבים ,מכונה
לחיתוך הקלפים ומדפסת ייחודית המדפיסה באיכות גבוהה
את כתב הסת"ם המזויף .בעל "בית הדפוס" ,תושב אשקלון
בן  24נעצר לחקירה במשטרת אשקלון.
ק' אגף החקירות והמודיעין של משטרת אשקלון ,רפ"ק
איליה דביירין ציין כי "מדובר במעבדה ביתית שעל פי החשד
שימשה לזיוף ומסחר בקלפי מזוזות שעלותם גבוהה".
החקירה נמשכת .בתמונות :הציוד שנתפס בדירה.
הפעילות בוצעה בשת"פ היחידה לאכיפת הונאה בכשרות
של הרבנות הראשית לישראל.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
בתורה ,אם הוא מחלל שם שמים ,הוא חייב להישאר מחוץ למחנה,
ואז כבוד התורה וממילא יחד עם זאת כבוד הרבנות יקבל את הברק
הנכון ואותם היהודים שיראת השמים נוגע ללבבם ישמרו עליכם,
ובכל דבר שבקדושה יסייעו בידכם ויוכלו הרבה לסייע בעניני חיזוק
התורה והיהדות ,מה שעתה לדאבוננו ירדה עשר מעלות אחורנית,
וכבר הגיע הזמן של כי עת לחננה כי בא מועד!...
[נמצא דמה ששכיחים כהיום רבנים המתכבדים לדרוש בהספידא
או בשאר הזדמנות ודורש בהתלהבות על שפלות הדור בו בזמן
שהוא המסייע היותר גדול על ידי נתינת הכשרים לבשר מפוקפק או
ֵחלב גמור או בנתינת חיזוק לאותן מנהיגים העומדים מתחת המסחר
הענקי של מכירת בשר ספק נו"ט וודאי חלב לכל המדינה .כ"ז כבר
היה לעולמים במדינת הזוהר שלנו וההיסטורי' חוזרת על עצמה].
במלים אלו סיים הרב מנדלוביץ את דבריו ,ועתה אני שואל אתכם
רבותי :האם חסר עוד משהו שצריכים להוסיף על הנעשה בזמנינו?
האם בדורנו לא עשינו את אותו דבר? החילול השם הגדול וכמו"כ
העובדה שלא הרפורמים או הקונסרבטיבים נוהגים כך ,אלא כאלו
הרוצים להוכיח כי הינם הממשיכים החזקים והטובים ביותר מן
האורטודוקסיה ,ועוד כאשר מחוגם הודיעו ומחו בענין אותו איסור
דאורייתא באותו עונש כרת רח"ל ,שהסתובבו אצלהם במשך שלשים
שנה והכשילו רבבות מישראל באכילת נבלות וטרפות ובאותו חטא
חמור ,ואותם ה"רע-בנים" יש להם את העוז לקום ולהעיז פנים
במצח נחושה בעינים ואומרים על ֵחלב שהוא לא ֵחלב ,בדיוק כאילו
היו אומרים על יום שהוא לילה...
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
עמילן  -תפוחי אדמה או דגן  -ארבעים אחוז
ג'לטין  -מעור עצמות בע"ח  -ארבעה אחוז

(החשש בפסח לחמץ בפסח)

(החשש לדברים טמאים ונבלות)

מגניזיום סטיארט  -החשש משומן בע"ח או צמחי עד שני אחוז...
ולדינא נראה שאם אין בטבלא טעם כלל ,מאחר שהאיסור נפגם
בתערובות .אין לחוש לאסור דהוה נותן טעם לפגם .אבל בהוסיפו תבלין
למתק ,אף שדעת החו"ד (ק"ג) שאם אינו ראוי לגר ומיתקו לא נאסר ,ב"חלקת
יואב" (יו"ד י"א) אוסר כה"ג ,וכן דעת עוד כמה אחרונים (ולקטין ועמילן לא נפסלו
לאכילת כלב) ולכן אם הטבלא בטעם מר אין איסור כלל כשאוכלו לכאב ראש
ולרפואה וכדומה ,אבל במיתקו הטבלא אף דהוה שלא כדרך אכילתו ,אין
להתיר אלא בפקוח רופא ולחולה אף שאין בו סכנה ,וראוי לפרסם דבר זה.
וכדאי לעמוד עוד בבירור הדברים ,ואם תתקשרו עם כימיים דתיים שאינם
משוחדים תמצאו כנ"ל .וגם יש תקנה בכל אלו בתחליפים כשרים .וכבר
התחילו גם כאן להשתדל בזה שיעשו גם בהכשר ובלי חשש .ולהעושים
ומעשים בכשרות שכרם רב מאוד .שפגם מאכלות אסורות בנפש נורא
מאוד .ומצוי תחת ידי רשימת מצרכים שראוי לבדוק שבחששות לכשרות.
המשך בעלון הבא
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