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יום ראשון | פרשת תולדות | כג 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'
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המערכת (בהמשכים)

ואפילו אם יתברר שבאמת אינו צודק במעשה ובפעולה א' שעשה  מה
שעדיין לא נתברר  ואדרבא וד"ל) ,אם רק בעניני אמונה ודעות כולם
תמימים בדעה אחת שלא לנטות ממסורת האבות ח"ו כמלא נימא( אין שום היתר
ח"ו לחלל ש"ש ברבים ולבזות ת"ח וירא ד'.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

ואם מוצאים עצמן מוכרחים להדגיש ולומר דייקא בהיפך מן א' ,יכולים
להעמיד הדיבור על הענין ,ולבררו כראוי ,ולא על האנשים שעסקו
בזה ואם יש צד שאוסר איזה דבר וכ' מכתב שלפי דעתו אסור ,ויש כנגד
צד שמתירין ,יכתבו תשו' ולברר בדעת תורה שמותר ,כמו שהי' נהוג בכל
הדורות בישראל כשא' אוסר וא' מתיר כ"א כתב לברר דעתו בדעת תורה
ולא לזלזל ח"ו בהשני.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

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

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

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' 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

ראה בעצמו המאשין רק האמין לאותם שראו ואסרו ובפרט להג' מהרמ"ז גיסו של
השו"מ שאסרו ,וכן הביא ראי' בשו"ת ד"ח ח"א סי' כ"ג שסוחר חשוב העיד לפניו שראה
מאשין באונגארין והראה להם שהוא חמץ גמור וגם כתב שם בתשו' הנ"ל הזה"ל ולכן
ידידי לדעתי שאין להתיר זה בשום אופן ואם לא יאבו שמוע מה נעשה להם אם אוכלין
חמץ ממש בפסח ,ועיין בפסקי מהרי"א ז"ל שהביא ראי' שאין להקל מחמת חשש
שיצאו חוץ לד"ת ולכן אין להתיר בשום אופן עכל"ק בשו"ת ד"ח והגאון השואל ומשיב
בקו' ביטול מודעה ,התאונן על גיסו מהרמ"ז שאסר להמאשין וכ' שם אם לש"ש נתכוון
הי' לו לשאול אותי מקודם למה התרתי ,ומה גם שאני ת"ל רב אב"ד ,ומחויב לקבל
הוראתי ,וכיצד פושט הבעה"ב ידו להורות ,ואף אם לא רצה לשאול הי' לו עכ"פ ללכת
המשך בעלון הבא

המזון בהלכה

עמ' 4

האיך הי' במאשין מצות הי' גדולי ישראל ובראשם הגאון עולם השואל
ומשיב והכת"ס שהי' מתירין ולעומתם מרן הגה"ק הדברי חיים
והחי' הרי"ם והגאון ר"ש קלוגער ועוד ,שהי' אוסרין ואמרו שהוא חמץ
בפסח איסור כרת וכ"א בירר דעתו בדעת תורה כמבואר בספריהם אבל
לא משום זה זילזל ח"ו א' בחבירו ,ועיין בתשו' ד"ח שכ' על השואל
ומשיב ידידי שארי הגאון מופת הדור עיי"ש ביו"ד ח"א סי' י"ד ועוד
מקומות ,ועיין בס' עטרת חיים ח"ב אגרות קודש ממרן הד"ח מכ' ל"ו
האיך שמיחה מאד נגד אשר פגעו בכבוד הגאון השואל ומשיב וכ' שם
בסוף המכ' כי כבוד הגאון מופת ויחיד דורנו נוגע בכבוד כל ישראל
עכל"ק ואף שהתיר השו"מ מאשין מצות ,ומרן הק' הד"ח אסרו ולדעתו
הק' הוא חמץ ממש ,וכ"ש שהמתירין לא יזלזלו בהאוסרין כי אם לדעתם
אסור הלא בהכרח צריכין לאסרו ,וידעו כ"א להעריך ולהוקיר הת"ח
השני כי אם הכוונה לש"ש אז נוהגין כן ,וכן גבי ב"ש וב"ה מצינו כן
במתני' גבי צרת הבת )ודרך אגב כדאי לידע ,שמרן הגה"ק הדברי חיים זי"ע לא

עמ' 2

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

תיקון הברית

השכר והעונש בשמירת עינים
בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם,
בריאותו ,פרנסתו ,אריכות ימיו
ובריאות בניו .כולם תלויים
בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

קב הישר
בראשית
שמות
ויקרא
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על שמירת ותיקון פגם הברית חלק
ראשון סדר בראשית .בו יבואר מעלת
הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם
ותיקון הברית .גם יבואר בו גודל
העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם
הברית ,והפגם הגדול והנורא הנעשה
על ידי חטא פגם הברית קודש ,ושהוא
בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית
קודש אפילו נולד במזל טוב להיות
עשיר מתהפך לו למזל רע ,אפילו זהב
מתהפך לו לנחושת .ועוד הפוגם ברית
גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם
נפשות אביונים .גם יבואר בו סדר
התיקון והתשובה להפגם הזה
המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים,
כי איך דבר העומד בפני התשובה .עוד
יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית,
ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם
הזה .ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן
דוד - .מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים
מאוד ,על כן צטטנו קצת מאמרי
חכמינו זכרונם לברכה ,הן בענין חומר
העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר
הנזהר - .הספר הזה הוא תועלת גדול
לכל היוצא לדרך ,ליקח חמשה דקות
]מינוטי"ן[ ולעיין בה .ובלתי ספק
שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם
בגשמיות לו ולזרעו אחריו - .כל זה
מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי
וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר
זלה"ה ,ודבריהם הקדושים חוצבים
להבות אש ,מלהיבים נפש האדם
לעבודת הבורא .דברים העומדים
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים
בהם ,ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל
ממשמשים בהן ויזכרו לשמור
ולקיים - .מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה,
מחולק לפי פרשיות השבוע ,מה
שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל,
בקי בחכמות וסודות התורה ,מוכיח

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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

השוחט היה שוחט בהמה אחת או שלש בכל שבוע ,ובעיר
גדולה קצת יותר.
הרב הי' יכול להיות נוכח בעת השחיטה ,השחיטה היתה
שחיטה מתונה .כמוב.

מה קרה להדור הזה?
כמה שוחטים היו לאחינו בני ישראל בדור העבר?
כמה שוחטים שוחטים כהיום על מקומם של
שוחטים ביוראפ?
התירו הוא כי בדור העבר היו לכלל ישראל יותר מחמשת
אלפי שוחטי בכל העול ,כידוע .ולכול הי' ב"ה פרנסה,
והשחיטה היתה כשירה חו ממקומות שהרב לא הבי כלל
מה שנעשה בעניני שחיטה ,והיו יכולי להוביל אות בהא
)"פירע ביי די נאז"(.
שוחט אחד ממלא מקו 500 שוחטי
הס"מ מעמיד שוחט בעיר מסטרא דילי' המאכיל טריפות
לרבי ,וכול נלכדו ברשתו
היו השוחט ממלא מקו 500 שוחטי מיוראפ ,מבהיל
הרעיו .וכמו כ הרב שנות הכשר בסיטונות נות הכשר כמו
על אל שוחטי מיוראפ ,וכ שוחטי את כל העיר בבת
אחת ,כמו שמובא בתולדות יעקב יוס בפרשת נשא ד"ה
והעולה ,וזל"ק:
בש חכ אחד כי אתה התחכ היצר הרע שלא יצטר ליל
לפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד ,רק יחיד אחד אשר
רבי נכשלי בו ,והוא שמעמיד שוחט בעיר מסטרא דילי'
המאכיל טריפות לרבי וכול נלכדו ברשתו ,ע"כ.
ואפשר לבאר קצת התחכמות היצה"ר ,כי ביוראפ היה לו
עבודה גדולה ,ליל לחמשה אלפי שוחטי לפתות אות
שיאכילו טריפות ,ולא הל לו כל כ קל .אבל כעת הוא הול
רק לשוחט אחד השוחט במקו 500 שוחטי ,ועבודתו נהי'
הרבה קל ביותר.
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יובל שנים של פעילות המערכה

וכ התחכ היצה"ר ע הרבני ג"כ ,שהלא הוא כבר זק
ואי לו כבר כל כ הרבה כוח .מה עשה הבעל דבר ,הוא תכנ
עצה יותר קלה ,שהוא יקח רב אחד ,ועל ידו נתפסת כל
העיר.
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

עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל )עיי"ש( .וכל זה
היה כבר לפני מאה ושלושים שנה.
אני מתחיל לעשות לעצמי חשבון הנפש ,הלא כמה
וכמה אנשים שהלכו לעולמם על ידי פצצות ועוד ,וכמה
בחורים וילדים ואברכים צעירים רח"ל שנקטפים לא
עלינו מהכלל ישראל ,ולפי הנ"ל כולנו השוחטים אשמים
בזה ,כי הבעיות בשחיטה אצלנו זה באמת נורא ואיום,
הגם שיש לנו רבנים משגיחים שמכשירים הכל ,אבל עם
כל זה ]הם גם כן צדיקים כמו אנחנו והם גם כן עובדים
בשביל פרנסה[ והאמת הוא שחלק היותר גדול שמה
שאנחנו נותנים לאכול בתור כשר גלאט הוא באמת
גלאט טריף ,כי הסכינים שלנו לפי המצב שלנו שאנו
עובדים כמו סוסים וחמורים ]כלשון ה'שבט מוסר'
שבהמה שוחטת לבהמה[ ,הם רחוקים מלהיות כשר
באמת ,ומי מדבר עוד מהבדיקות פנים וחוץ מה שהולך
שם] .ישנם בארץ ג' שחיטות ששם מדקדקים על
הסכינים בדקדוק רב ,כי הרב המכשיר שלהם הוא ירא
שמים ואינו להוט לכסף ,והלוואי שהיהודים החרדים היו
מדקדקים לאכול רק משם[.
]אני אמרתי פעם למשגיח "בודק סכינים" שלנו שהוא
חסיד ויזניץ ,שאמר על סכין שלי שהיה פגום ]ממש[,
ופסק שהוא כשר!!! ואמרתי לו בשבירת לב מה נענה על
זה ביום הדין הגדול והנורא ,וענה לי אתה לא יודע? אני
שואל אותו מה אני לא יודע??? וענה לי :כי ישנו גיהנום
מיוחד לרבנים מכשירים למשגיחים ושוחטים ,ומי
שאינו רוצה להיות בגיהנום הזה שילך להיות צנחן
בצבא!!!  ולא להיות לא שוחט ולא משגיח] ,הרב
המכשיר הזה דיבר רק על הרבנים המכשירים השוחטים
והמשגיחים באיזה גיהנום שילכו ,אבל מה יהיה שם עם
האוכלים מהשחיטה הזאת לא דיבר כלל ,הלא הכשרות
הוא יסוד קדושת ישראל וכמו שכתב ה'דברי חיים' שעל
ידי מכשול שוחטים הקלים יצאו לשמד  4מיליאן יהודים
רחמנא ליצלן ,זאת אומרת שהבעיה העיקרית שלנו
שיורדים מהדת והולכים לשמד זה אינו הקיבוצים
והכומרים המיסיאנערן של הארץ ,ואך ורק השוחטים
והמשגיחים עם הרבנים ביחד[ ואני השוטה הגדול
קיבלתי אז התשובה הזאת ,ולא זאת עוד ,אלא שאמרתי
האימרה הזאת לחבירי וצחקנו ביחד ,והצחוק הזה הרגיע
אותי עד שהתחלתי ללמוד בהספר שבט מוסר פרק ל"ו
ועוד מה שכתוב בענין השוחטים והגלגולים שהוא ממש
פחד נורא ואיום] ,ואם כל אחד ילמוד פרק ל"ו מספר
הנ"ל יפסיק תיכף לאכול בשר שהוא לא ימצא שוחט
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.

חג הפסח אז הוצרכתי לדבר עם הרה"ג מדעברעצין
וסרתי לביתו ,וכאשר קרבתי אצלו צלצל הטלפון ובצד
השני הי' הרה"ג מפאפא שליט"א ,ודברו ארוכות מכל
וואס
הענין הזה ולבסוף על שאלתה רה"ג מפאפא "נו ◌ָ
וואס פרעגט איר
טוט מען" ענה לו הרב מדעברעצין ◌ָ
וואס טוט מען הלה כבר הורה זקו כוונתו על האדמו"ר
◌ָ
זאל זעצען ◌ַא בי"ד ,והתחיל הדיון
מסאטמאר אז מען ◌ָ
ביניהם מי יהי' בבי"ד והציע הרב מדעברעצין שהוא
והרב מסיגעט יהיו כבוררים שהוא יציג ויציע את טענת
עסקני ועד הכשרות ,וגם יביא אותם לבי"ד אותם שהם
אחראים על כתיבת מדריך השחיטה ,והרה"ג מסיגעט
ידבר בשם השוחטים והבודקים ,וגם יביא אותם לבי"ד,
וחוץ מזה יהי' בי"ד נייטראלי של שלשה רבנים ,ואני
הק' ג"כ לקחתי חלק בשיחה כי ידעתי את עמדתו של
אנשי הועד ותבעתי בתוקף שהרה"ג מקאשוי שליט"א
מוכרח להיות בבי"ד ,והסכים הרה"ג מפאפא שהוא ג"כ
יהי' מהבי"ד והוא הציע לשתף את הרה,ג
מסאמבאטהעלי שליט"א ,כי בזה יהי' בי"ד נייטראלי,
ונמנו וגמרו וכולם הסכימו וכבר נקבע מקום וזמן ואני
הק' והר' ר' ישרא' קאסינער נסענו מביתנו למקום
המיועד ,וכשבאנו למקום נתוודע לנו ,כי ברגע האחרון
טלפן האדמו"ר מסיגעט להרב מדעברעצין כי הוא לא
מסכים על השתתפות הרבנים מקאשוי וסאמבעטהעלי
בבי"ד ,ואז ראינו כי הוא לא מעונין בבי"ד נייטראלי
שיתברר הדבר לאמיתו ויצא כנגה משפט רק רוצה
בבי"ד שיוכל להטות אותו לטובתו ולכבודו ,אז כמובן
שלא הסכמנו ,כי אח"כ יתפאר שהבי"ד בררו שאין יסוד
לדברי המעררים ,ומוטב שהדבר ישאר בספק ואז הירא
את דבר ה' מעבדי הסיגעטער יפריש עצמו מאכילת
בשר ע"כ.
והנה מה נאמר ומה נדבר וכבר עברו כמעט ארבע
שנים ,ועוד הדבר תלוי ועומד ,בדבר שגדולי הרבנים
ומתוכם ג"כ הגה"ק מסאטמאר זצ"ל החליטו שהדבר
צריך לישיבת בי"ד לברר הדבר ,בא אותו האיש ורצה
גם בזה בדבר שכל הכשרות באמעריקע לדורות תלוי
בזה ,רצה גם בזה לעוות הדין ,וחטאו הוא בכפליים,
עוות הדין וספק טריפות ,שע"ז לבד אמרו חז"ל טוב
שבטבחים שותפו של עמלק ופרשיז"ל ספיקי טריפות
בא לידו וחס על ממונו ומאכילן לישרא' ,והוא הוא
העומד בראש היהדות החרדית ,אבל הלא זה עוד
מהקטנות סוף כל סוף הלא הבשר נשחט ,ואפי'
הנוגשים אצים כלו מעשיכם ,מסתמא הרב נשחט כהגן,
ואם מחמת מהירות לא נשחט מיעוט כהוגן אם זה
בתרנגולות יכולים לסמוך שתרנגולת בנוצתה בטלה
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
מסכים שיעשה בדיקת נפיחה ויסדר סידורים שונים על כך אצל
השלטונות ,והר"ר בנימין הסכים לשמש כשו"ב על סמך הבטחה
זו ,באותה לילה בא אליו רבו הקדוש מגורליץ בחלום והוכיחו על
פניו ואמר לו "וכי לכך נתתי לך קבלה לשחוט כדי שתהי' שוחט
בברלין?" ,התחיל הרר"ב לבכות מאד בחלומו ואמר "הלא הרבי
יודע שקיבלתי את משרת השו"ב רק בתנאי שלא אשנה ח"ו שום
דבר ממנהגנו בשום ענין שבעולם" ,ע"ז השיב לו הרה"ק "זאת
אני יודע ובטוח אני בזה שאתה לא תעשה ח"ו שום דבר כל
שהוא נגד ההלכה והמנהגים המקובלים בידינו אבל חושש אני
שעד עתה ידוע הי' שאין לאכול בשר בברלין ,ועתה ,כאשר יוודע
שנתמנית לשו"ב בברלין יסמכו להתיר כל הבשר הנשחט בעיר זו
והכל יהיו מותרים ושרויים ,וכל זה הנעשה יהי' על אחריותי ,היאך
מלאך לבך לעשות כדבר הזה?!" ,כשמוע השו"ב תוכחת מגולה
זו של רבו הק' לא השיב דבר ,והרה"ק מגורליץ אמר לו בחלום
"תן הנה את ידך" והרר"ב עשה כן והה"ק הר"ר בנימין לחץ את
ידו ,מיד התעורר הר"ר בנימין משנתו וירא והנה חלום ,וכאשר
ניסה להניע את ידו הימנית  -לא הי' יכול להזיזה ,ובהיות הבוקר
נטלוהו לבית החולים רוטשילד שם ,בבדיקת הרופאים נקבע שכל
הגידים והורידים של ידו הימנית משותקים וסכנה להשאיר את
ידו שעלולה להרעיל את כל הגוף ,הרופאים בביה"ח קבעו לו תור,
לאחר ימים מספר ,שיבוא לביה"ח לקטיעת היד .הר"ר בנימין חזר
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
חזקי' פייבל ראזענבערג מלפנים

אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב
בס"ד ב' בהעלותך י"ג סיון תשל"ד לפ"ק.
שוכט"ס להמערכת קונטרסי מדריך הכשרות דעיר רבתי נ.י.
הקונטרס ב' מחדשי אייר סיון הנשלח אלי בא לידי ובעיוני בו עלו
במצודתי ובדעתי הערות אחדות על הענינים המובאים בו  -אך אין עת
האסף פה .וגם קשה עלי מלאכת הכתיבה וד' יחזקני ואיה"ש אבוא בדברי
בזמן היותר מוכשר .רצופה לשורות אלו הנני שולח  4$דמי חתימה לשנה.
בד"ש ובכל חותמי ברכות.
חזקי' פייבל ראזענבערג
מלפנים אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב ברוקלין נ.י.
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