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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

תשרי | ב' ראש השנה
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
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בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה
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אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת
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עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות
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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

אחרי אשר זיכנו ה' להגיש לפני קהל קוראינו שיחי' הצמאי לדבר ד'
את החוברת "מדרי לכשרות" ,מצאנו לנכו להביע ולגלות קבל ע את
יסוד ואופ עבודת חבורתנו הקדושה ,ובזה יתיישרו עקשות לב מיותרי
המסובכי ורעיונות הנבוכי ,אשר לפי הנראה ממאות המכתבי עדיי לא
נתבררו אצל הרבה מקוראינו תהלוכות ושאיפות חבורתנו ,על כ נקוה כי
יהי' דברינו הבאי לשביעת רצו כל המשתוקקי לידע האמת.
א( חבורתנו נתייסדה ע"י רבני גאוני וצדיקי אשר יראת ה' נגע
ללב בראות את הפירצה הגדולה בחומת הכשרות ,אשר כל איש הישר
בעיניו יעשה ואי פוצה פה ,והגיע עד כדי כ שהבעלי מסחר בעצמ ה
מוחזקי לנאמני וכול אוכלי על פיה בלי פקפוק וכדו' וכו' ,ע"כ לא
נחו ולא שקטו ותרו אחד רב מובהק שיורה לה הדר) כי אין לעשות בענין
כשרות בלא רב ח"ו( ואחרי מאמצי וקשיי מרובי אינה ה' ליד את
אדמו"ר מהאלמי הרהגה"צ המפורס מו"ה רבי שלו יהודא גראסס
שליט"א בעהמ"ח של כאל ספרי בכל מקצועות התורה והכשרות ,אשר
אומ רוחו וישרותו הנאמנה המריצוהו לקבל על עצמו המשא הכבד הזה
לפרס ברבי את המצב הנורא שמפטמי את אחינו בני ישראל בעול
במאכלות אסורות ,ובקשתינו שטוחה לכל אחינו בני ישראל לפרס את
המצב הנורא ששורר בתחו זה ושכר מובטח לה מ השמי.
ב( ומדברינו נתברר היטב שאי חבורתנו כשאר הארגוני אשר נתייסדו
עד עתה בעניני הכשרות.
 (1כי כל פעולותינו לא נעשי בעד בצע כס ח"ו ,ולכ תקותינו היא
שנזכה לסייעתא דשמיא בכל אשר נפנה כדי שלא להכשל בחשש נגיעות
ושוחד ח"ו.
 (2כי אי אנו נותני הכשרי ,וג זה משו הרחקה.
ומעתה נאותה לנו הנדפס במודעותינו "זאת הפע הראשונה" בתולדות
היהדות החרדית ,כי אכ כ הוא בעזהשי"ת ,ותקותנו חזקה לה' שלא תמוט
רגלינו ,ונוכל לעמוד אית מול הרוחות הסוערות למע ה' ותורתו.
ג( אי בכונתינו לפגוע בא אחד מהרבני מעניקי הכשרי וכשאנחנו
חוקרי ודורשי אופ נתינת ההכשר של מי שהוא ,הוא א ורק כדי לידע
ולהודיע לקהל הקדוש את אשר לפניה ומה טיב האוכל הבא לפיה ואי
בזה משו גסות הרוח כי אי הכונה לקנטר ח"ו אלא למע הבהרת האמת
האהוב מכל.
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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

וכל האסונות יתומי ואלמנות באי בשביל זה ]ראה באריכות
בספר בעיר קראקא[ ,וכמו שאמר הגה"ק מר אדמו"ר מבעלזא
זיעוכי"א ,שבגלל השוחטי הקלי נהרגו  6מיליו נפשות ,ובגלל
זה אי לנו עצה אחרת רק לפרוש מאכילת בשר ,שכמעט לא
אחד אי היו נאמנות ,כי כול מקבלי כס על הכשרות ,ואפילו
לא יקבלו ,ה אונסי ה תחת המפייא של הבשר ואפילו יגידו
טר ,ירימו עליה אקדח ,כי כ דרכ של המפייא ,וכ הול בכל
העול כולו ,אי עצה ואי תבונה רק לעשות שחיטות קטנות
עבור היראי ושלימי ,וכ יתקיי מה שכתוב בקהלת רבה )פ"א
סי' כ"ח( הקב"ה מוציא כרוז פע שניה ומכריז ואומר כל מי שלא
אכל נבילות וטרפות שקצי ורמשי יבא ויטול שכרו.
ועתה נתאר לפניכ את מה שכתוב ממר עובדיה
זצוקלל"ה בספר "אהבת עול "ד ,120 פרק י"ח "מכשולות
השחיטה":

בשר בשדה טרפה
במער השחיטה מצא פרצות חמורות ,בעיות ומכשולות
לרוב ,הפרו היה יותר על המרובה ,ומר ש נפשו בכפו ,פעל
ועמל ללא לאות כדי לגדור ולמנוע מכשולות ,ונכנס לסכנה
במסירות נפש ממש ע אינשי דלא מעלי ,בעיקר מקרב
השוחטי ,וג מסוחרי הבהמות הערבי ,וכמה פעמי שביקשו
לרוצחו נפש ,ולהכותו מכות נמרצות ,והוא לא חת מפני כל ,וקיי
בעצמו מה שנאמר ,גוי נתתי למכי ולחיי למורטי ,פני לא
הסתרתי מכלימות ורוק ,עד שהקורא צובט עצמו לראות א
איננו חול ,ולולא שהדברי נכתבו ע"י מר ,לא נית להאמי.
לפני שמר הגיע מספר ר' חיי סבתו ,למדנו הלכות שחיטה
אצל רבי חיי דוויק ,פע לקח אותנו לבית המטבחיי להראות
לנו את שחיטת הבהמות הגסות ,ראיתי ש כיצד רגע לפני
השחיטה היו הערבי עובדי המשחטה ,אוחזי במקל אימתני
בקוטר שלושי ס"מ ובאור מטר וחצי ,ומכי בעוצמה רבה
על ראש הבהמה ,היא היתה נופלת מעוצמת המכה ,ואז השוחט
היה ניגש לשחוט ,כשהערתי אחר כ על הדבר הזה באוזני
אחד מרבני הקהילה ,הלא זה עלול לפצוע את מוח הבהמה
ולהטרי אותה ,אי מאכילי אותנו את הבשר הזה ,אותו רב
א שמע את השאלה ,ומיד פתח בגערות ,הוא ממש צעק עלי,
באיזו רשות אתה מעז להעיר ולפקפק על מנהג קדו ,רק
באותו הרגע הבנתי ,עד כמה לא פשוט הוא המצב.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
קורא'ס שיצאו לאור
וקול
דבר משה
35
כהלכתותשכ"ה-תשע"ה
יובל שנים
במשך
 36זק ישראל

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

ג .על אף שמשנת תשל"ז עזבתי כליל את השחיטה,
המשכתי בפיקוח על מערכת השחיטה ,ולכן
שמרתי קשר מתמיד עם השוחטים ,בודקים,
משגיחים ,ובעלי האיטליזים מארה"ב וקנדה,
אירופה ,ארץ ישראל ,היתה לי הזדמנות להיווכח
שה"בעל דבר" שתמיד נשתתף לשחיטה לא שכח גם
את הדור שלנו ועוד ידו נטוי' ד' ירחם.
נוכחתי לדעת שלמרות מספר התיקונים שנעשו,
המצב הוא איום ונורא ,כפי שתווכחו במה
שכתבתי בסוף הקונטרס.
ד .את הקונטרס הזה כתבתי במיוחד ליהודים יראים
ושלמים הרוצים לדעת את האמת למען כבוד
שמים ומוכנים לוותר על חתיכת הבשר כשיווכחו מה
האמת המרה ,ולא כמו אלו האומרים "מה איכפת לי
מה נעשה שם ,האם הבשר טריפה ,אנו אוכלים על
חשבונם של הרבנים המכשירים" ,הללו הינם בכלל
"כל באיה לא ישובון"...
ה .קרא נא את הסיכום של הספר שהוא נחוץ וחשוב
לכל אחד לדעת.

סיכום
א .הבעל עקידה כותב" :אין חכם כבעל הנסיון" אין
חכם כמו זה שחי את הנושא ,אימרה זו היא אמת
ויציב ומקיפה את כל מכלול החיים .כל אדם שחי
נושא מסויים ,ואין נפ"מ במה שהוא עוסק ,אם הוא
סופר ,או מלמד ,תפרן ,טבח ,או אופה ,אם מישהו יתן
לו עצה ויאמר לו שכך טוב יותר לעשות ,הוא ישיב
לו אתה אולי צודק בתאוריה ,אך המציאות שונה ,אני
חי את הנושא ומכירו.
ב .הנמשל הוא ,שחיטה ,בדיקה ,ניקור ,ומליחה ,מי
שהיה לו את ההזדמנות והתנסה בהם ,ויודע מה
הולך שם ,כשהוא קורא את התאוריות של כל אלו
הכותבים ומנסים להסביר איך צריך לפעול ולעשות
שם יבין ,כי אלו דברים בעלמא ,אלו רצונות של
ה"בעל דבר" הרוצה להכשיל את האנשים ,כי רק מי
שהיה שם והתנסה בעובדות ,רק הוא יכול לדעת
ולציין כי "גופא דעובדא הכי הוי" ,ואכן קורה שם כפי
שציינתי בקונטרס.
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.

והשרפים אשר תחתיו שהם כולם בעלי שש כנפים שורפים
אותו בהבלי כנפיהם והוא חוזר ומתחדש וחוזרים ושורפים
אותו עד שמתגלגלין רחמיו של הקדוש ברוך הוא עליו וחוזר
ובוראו פעם אחרת והם הנשמות החושקין בחכמה זו מפני
שלקו מקודם לכן רודפים אחר חכמה זאת כמאן דרדיף בתר
חיים אף על גב דאיהו לא חזו מזלייהו חזי) .ויקהל משה דף ה(:
עכשיו נעתיק לכם מה שכתבתי לפני הרבה שנים במדריך
לכשרות 40 #

מצב הכשרות בתקופת הרב הכולל
הג"ר יעקב יו זצ"ל
טרגדיית הכשרות בארצות הברית  עליות
ומורדות בהיטוריה ארוכה בת מאות שני

מבוא
קיבוץ הגליות בארצות הברית ,מאז ימיה הראשונים,
הביאה יחד עמה שורה ארוכה של בעיות בכל תחומי
היהדות ,היו שנים שבהם לא ניתן היה להכיר כי יהודים חיים
בארצות הברית ,רבבות מבני ישראל נאלצו לעבוד בשבתות,
וממילא כל יתר תחומי החיים היהודים היו רופפים .אך ככל
שהתקבצו ובאו יותר יהודים מאירופא וממדינות אחרות,
במיוחד בחמישים שנים האחרונות חלה מהפכה גדולה
כמעט בכל תחום ,והמצב נשתנה מן הקצה אל הקצה .אך
תחום אחד נשאר פרוץ ,וזאת למרות שהגיעו המוני יהודים
חרדים לארצות הברית ,לא הצליחו להתגבר על אותן נקודות
עדינות.
וזהו תחום הכשרות :אין זה סוד שהכסף מטהר ...אימרה זו
אמורה לאו דוקא אצל יהודים אמריקאים שגרו בארצות
הברית לפני מאה שנה ,אלא גם על דורנו ,כאשר ישנם
בתוכנו אנשים שיצרם חזק ואין בהם הכח לגבור על אותה
חולשה  .תחום זה הינו עדין ומיוחד ,הכשלון הקטן ביותר,
הוא כשלון של הכלל ,אם חלילה "מכשירים" את הטרף
פירושו הכשלת ההמונים בנבילות וטריפות ,ולכן הנושא מחייב
טיפול חזק ובלתי מתפשר.
בכל הדורות היו שנכשלו והכשילו בתחום הכשרות ,ודורנו
זה לא הצליח להתגבר על אותן היצרים האפלים  .בסידרה
שאנו פותחים החל בגליון זה נכתב על אשר במשך מאה
השנים האחרונות בתחום זה ,עובדות ומסמכים אותן אספנו
מן הספרים ומן העיתונות שנדפסו במשך השנים  .אחת
המטרות העיקריות בהצעת כל הני סיפורים כדי שיכירו
וידעו דרי ארה"ב בימינו הטעם למה החליטו גאוני וצדיקי
זמנינו לצאת בחרב וכידון נגד אכילת בשר כלל ובכרוזא קרי
בחיל שכל החס על נפשו ונפשות ביתו ירחיק עצמו וזרעו
אחריו מכל מין בשר בהמה כי אש הוא עד אבדון תאכל .פוק
חזי הני גדולי הדור שדרו פה בארה"ב במאות השנים
האחרונות לא מצאה ידיהם חיל להעמיד הכשרות על בסיסו,
התמוטטו והכריזו כי בארה"ב לא יכנס תיקון לעולם בענין
כשרות בשר ,ופוק חזי האיך דברי חז"ל אין חוזרות ריקם.
קי"ל בשולחן ערוך דאכילת איסור מטמטם הלב ומוליד טבע
רע וזאת אפילו בתינוקות שאין עושין ח"ו במתכוון כי אין
המשך בעלון הבא

4

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

הפיקוח בפועל :על פי הפרוטוקול ,העברת הבשר
תבוצע באמצעות כלי רכב שיהיו חתומי באמצעות
סגר )מתק לנעילת מכולה( של השו"ט .עד שנת 1999
ביצעה היחידה ליווי פיזי של מכולות בשר שיובא
לרש"פ :השו"ט הודיע למוקד היחידה על מועד שחרור
המכולה משערי הנמל/י ועל יעדה ,ומפקחי היחידה
המתינו למכולה בשערי הנמל/י וליוו אותה
באמצעות שני רכבי ,אחד מלפני ואחד מאחור ,עד
כניסתה לרש"פ דר מעברי הגבול .באופ זה וידאה
היחידה כי כל הבשר המיובא לרש"פ הגיע ליעדו.
בשנת  1999החליטו היחידה והשו"ט להפסיק את ליווי
המכולות ולקבוע נוהל חדש שיסדיר את הפיקוח על
יבוא בשר לרש"פ.
באפריל  2000קבעו היחידה והשו"ט נוהל ולפיו:
וטרינר הנמל יספק לעמיל המכס סגר וטופס "רשות
פריקה" ,ובו פרטי אלו :תכולת המכולה ,מס'
המכולה ,ש עמיל המכס ,ש היבוא ,כתובתו ,מס'
רישיו ,מס' סגר ,מס' המשאית ,ש הנהג ומס' ת"ז;
הווטרינר יעביר העתק של הטופס למוקד היחידה
באמצעות הפקס; עמיל המכס ינעל את המכולה
בסגר וידווח למוקד על מועד יציאת המכולה ויעדה;
עמילי המכס ישחררו את המכולות לפי שעות
הפתיחה של המעברי שיועדו לש כ .עוד נקבע
כי היחידה תבצע פיקוח שוט ותדווח בכל חודש
א המכולות הגיעו ליעדיה ע הסגרי המקוריי,
וכי במקרה שהנהג לא מגיע למעבר שאליו נשלח
הוא יזומ לחקירה במשרדי היחידה .הבדיקה העלתה
כי הנוהל לא יוש במלואו  המכולות יצאו
מהנמל/י ללא סגר ולא היה פיקוח על הגעת
ליעד ,לא על ידי נציג השו"ט  וטרינר הנמל ,ולא
על ידי היחידה.
הפיקוח על יבוא בשר לרש"פ הל והתרופ לאחר
שמשנת  2004ועד מועד סיו הביקורת מכולות
שיועדו לעזה נפרקו במחסני ובבתי קירור מחו
לנמלי ללא סגרי של השו"ט וה הועמסו על
משאיות קירור ללא פיקוח ומעקב אחר יעד.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ד .שאלתנו :אם אמת הדבר שכת"ר רוצה לשמוע מה יש
בפי הבריות ,למה כשהשובי"ם שלו אומרים וכותבים כי
בשחיטה הזאת עוברים על כל הה' הלכות שחיטה ,האם
אין זה די להפסיק השחיטה הזאת ,כשרוצים לשמוע?
ה .אם רבני כדתיא זועקים וכותבים הרבה מכתבים בכתב
ידם וחותמים ומבקשים בתחנונים שלא להכניס "הבאקס
הפען" לשנות משחיטה הנהוגה עד היום הזה ,מפני
שבשחיטה הזאת יאכילו נבילות וטריפות במלוא מובן
המלה ,למה אינו משים לב לזה?
האם לזאת יקרא רוצה לשמוע?
ו .כולם יודעים ומודים שאופן השחיטה בבאקס ופען
הוא נבילות וטריפות ,ורק כתה"ר היחידי העומד על כך
בתוקף (נגד כל הרבנים והשוחטים ,חוץ משו"ב אחד
שלו ,שותפו של עמלק) להאכיל לישראל נו"ט.
ז .אנו שואלים :עד מתי תאכילו את עם ישראל בלונדון
בנבילות וטריפות???
והנה אחז"ל במשנה אבות והוי דן את כל האדם לכף
זכות.
והזכות היחידי שיכולים ללמד על מעכת"ר בהיתר הזה
הוא רק ,שכתה"ר מקבל טובת הנאה גדולה מאוד לו ולבניו
ולחתניו שזה מאפיל הדעת הנכון ,לראות ולהבחין האמת.
ומפני זה צועק יאכלו ענווים וישבעו ,ואינו משים לב
לדברי הרבנים הגאונים והצדיקים מכל העולם שכותבים
לו בתחנונים שלא יהפוך השחיטה לנבילות וטריפות .המשך יבא

מכתבים למערכת
לכבוד חברי מערכת "מדריך לכשרות" הע"י.
נהנתי מאוד שאתם כותבים סיפורים על מרן זיעוכי"א מהספר
היפה "אהבת עולם" על כשרות הבשר ,ואכתוב דבר נפלא ממה
שלמדתי היום:
כידוע אדה"ר נצטווה לאכול רק מעצי הגן .כי פגם עד למדרגת
ֹאמר ֱא-ל ֹ ִקים ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי לָ ֶכם ֶאת
הצומח (בראשית פסוקים כ"ט-ל') "וַ ּי ֶ
ָּכל ֵעשֶׂ ב ז ֵֹר ַע זֶ ַרע ֲא ֶׁשר ַעל ּ ְפנֵ י ָכל ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ָּכל ָה ֵעץ ֲא ֶׁשר בּ וֹ
ְפ ִרי ֵעץ ז ֵֹר ַע זָ ַרע לָ ֶכם יִ ְהיֶ ה לְ ָא ְכלָ ה וּלְ ָכל ַח ַ ּית ָה ָא ֶרץ וּלְ ָכל עוֹ ף
ַה ּ ָׁש ַמיִ ם וּלְ כֹל רוֹ ֵמשׂ ַעל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר בּ וֹ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ֶאת ָּכל יֶ ֶרק ֵעשֶׂ ב
 "...ולכן לא נצטווה לאכול בשר בהמה( ,כי לא פגם במדרגת החי).
ולכן עד זמנו של נוח לא אכלו בשר אלא ממן הצומח( .רק צמחים
פירות) .וברש"י :ד"ה לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ :השוה
להם בהמות וחיות למאכל ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית
בריה ולאכול בשר ,אך כל ירק עשב יאכלו יחד כולם.
המשך בעלון הבא
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