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יום שבת | פרשת האזינו

כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

|ג

תשרי |

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

דבר המערכת

דבר המערכת

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

מדי פע כשנראה לנכו נודיע אי"ה לכל החברי בועד על העניני
המתחדשי בעריכת העלו.
בעזרת הש יתבר שמו ,נשל עוד חוברת ביתר שאת וביתר פאר ,ולא
יפלא בעיניכ הלא כנראה מיעטנו בעבודתינו ופחתנו בעלו יומי ,דעו נא
רבותי אדרבא הוספנו כח ואומ לשפר ולהוציא דבר מתוק בצורה נכונה.

עמ' 2

קוראי נכבדי:

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
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

בראשונה הננו מבהירי שמכא ולהבא כל מה שנודיע ,מיוסד על
ההנחה שאי די הנעשה בבית חרושת כדי הנעשה בבית תבשיל פרטי,
בוועד הפועל.

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

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

נגלה את אזני קוראינו היקרי מקצת מהמתרחש מאחורי הפרגוד
בישיבות חברי וועד הפועל ועל סדר מקבלי ההחלטות ושיטות
ופעולות הוועד.

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.

"לעול ישנה אד לתלמידו בדר
עלונינו נבנה על מאמר חכמינו ז"ל "לעול
קצרה" בפרט בזמנינו שהכל נעשה בחפזו וכל אחד נבהל לעסקיו ואי
פנאי לעיי באריכות ,וא יש לו פנאי הלא יותר טוב לעסוק בדברי חכמינו
ז"ל .כמו"כ עלוננו יוצא לאור מתו נחיצות העני ולא מפאת חוסר עלוני,
ואינו ממלא את מקומ של מביאי החדשות.

אחרי ביקורי שוני בבתי תעשיית המזו ,נוכחנו שהרבה דברי
שמייצרי בכמויות גדולות  לא רק שאינו מתאי למהדר ,אלא ג מי
שאינו מהדר צרי לפעמי להימנע מלאכל ,מפאת פקפוקי והתירי
שוני שאי לסמו עליה להקל כלל )מובן מאליו שאין למדין מן הכללות ויש
מוצרים היוצאים מן הכלל(.

גליון מס'
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בעזהשי"ת

המושג "כשר למהדרי "או לחילופי" למהדרי מ המהדרי "הוא דבר
הטעו בירור ,מהו הגדר של מהדר? במה הוא מהדר? מהדר שלא לאכול
טריפות? שלא לשתות חלב שאי ישראל רואהו? שלא לאכול מאכל
בתערובות איסור? שלא לאכול שחוטי חו ?שלא לאכול מדבר שהורה בו
חכ ?ומי הוא המחליט שמאכל זה באמת כשר למהדר? המושג "מהדרי"
הוא כינוי ללא שו התייחסות לדבר ברור ,ותלוי בחלל האויר.

שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

 32עמודי
 32עמודי
 32עמודי
 75מדרי לכשרות מספר 32
 32עמודי
 76מדרי לכשרות מספר 33
 32עמודי
 77מדרי לכשרות מספר 34
 32עמודי
 78מדרי לכשרות מספר 35
 33עמודי
 79מדרי לכשרות מספר 33
 32עמודי
 80מדרי לכשרות מספר ) 34הוצאה ב'(
 32עמודי
 81מדרי לכשרות מספר ) 36הוצאה ב'(
 37עמודי
 82מדרי לכשרות מספר 64
 64עמודי
 83מדרי לכשרות מספר ) 30הוצאה ב'(
 84מ"ל  מלחמת הש מספר   38על פרצת הניקור
 32עמודי
בימינו
 85מדרי לכשרות  בשר גלאט כשר מספר  32 39עמודי
 32עמודי
 86א אפענער ברי צו עשירי
 32עמודי
 87הצלת נפשות
 32עמודי
 88בלורית לאור ההלכה
 32עמודי
 89חוקות העכו" בהלכה
 12עמודי
 90גילוח שערות וצפרני כהלכתה
 6עמודי
 91תפארת יהודה על הלכות תפילי
 55עמודי
 92סיפורי נפלאי בעני בלורית
 80עמודי
 93אי די שטאט קראקא  בעיר קראקא
 94תפארת יצחק  על מצוות תפילי ומזוזות  22עמודי
 13עמודי
 95צדקת יצחק  על הלכות צדקה
 18עמודי
 96קיו המצות כהלכתה
 96עמודי
 97נפש ישעי'  ניקור
 97עמודי
 98ניקור חלק הפנימי
 64עמודי
 99מצב הניקור בארה"ב
 100אכילה ובריאות וחיי  אופ היחידי אי שמותר
 8עמודי
לסמו על רב המכשיר
 56עמודי
 101בצאתו בשלו
 102קול השחיטה  57 סיפורי על השחיטה מה שראיתי
 96עמודי
בעיני
 64עמודי
 103מלחמת קודש
 32עמודי
 104הרדב"ז והכשרות
 140עמודי
 105סיפרי נוראי בעניני כשרות
 86עמודי
 106קדושת ישראל  הלכות יחוד
 16עמודי
 107אור הצניעות בישראל
 16עמודי
 108מדרי לצניעות

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

עצ מצב השחיטה במצרי היה בכי רע ,כמה מהשוחטי
היו קלי דעת ,ובאי יראת ה' על פניה ,ומה עמי האר
שאי לה ידיעה בהלכות שחיטה וטריפות ,ולא היו יודעי
להעמיד את הסכי ,והיו עושי מלאכת ה' רמיה ,כשהגיע
מר ,הוא החל במהפכת כשרות גדולה ,טיפל בכל הבעיות של
השחיטה ,שינה מערכות רבות אבל לא בקלות ,הוא נלח
בעוז רוח כארי על כל תג ותג .הוא היה מסתובב אצל לבדוק
את הסכי וכמה מה שהיו מחציפי פניה ופע תיכ
כשראה אותו אחד מהשוחטי האלה הכניס את סכינו לכיס
בגדו וכשבקש ממנו מר למוסרה מיא בתחילה ואח"כ הציא
ונת ,וכשבדק מר וראה כי הסכי חלקה ללא פג ומיד בעודו
אוחז את הסכי ביקש ממנו בתוק שיוציא את הסכי השניה
ומצאה פגומה ונודע כי הנ"ל היו בידו שני סכיני אחת פגומה
שהיה שוחט בה וכשהיה מתבקש למוסרה היה מוסר את
החלקה וכמה פעמי איימו על נפשו והוא פעל רבות להעביר
שוחטי הה ולהעמיד שוחטי תלמידי חכמי ויראי ה'
ובעזר ה' עלתה בידו.
כדי להעמיד שוחטי כשרי ויראי שמי לימד מר את
תלמידיו דיני שחיטה הלכה למעשה ,הוא היה לוקח סכי
פוסל אותה ,ומורה לה כיצד להעמידה בחזרה כהלכתה ,א
לקח אות לסיבוב לבית המטבחיי ,להראות לה את
שחיטת הבהמות הגסות.
בא וראה עוד מה שכתב מר בשו"ת "יביע אומר"
סי' ב'(:

)ח"ט חו"מ

הנה מה אענה ומה אומר בעניני השחיטה פה קהיר ,רבת
שבעה לה נפשי רוגז ותמרורי ,וחתרתי בכל עוז לתק
המעוות ולהסיר המכשולות ,ולדאבו לבי הפרצה לא נגדרה
לגמרי ,ויצא העגל הזה מחמת הועד והרבני חברי ב"ד
שקדמונו ,שלא הקדימו רפואה למכה ,להעמיד שוחטי
הגוני ,אלא אדרבה היו מדקדקי בעני ממו של הסגת גבול,
יותר מ המכשולות שבשחיטה ,וה היו גורמי גדולי
למניעת לימוד השחיטה ,כי הלומדי שחיטה היו מתרשלי
בראות כי מונעי אות לשחוט אפילו לבעלי בתי הבאי
אליה ,ועשו את השחיטה עני של פרנסה ותו לא) .ולא ידעתי
מדוע לא היו מעבירים את השוחטים הזקנים שאין להם הרגשה ,או אלה הפרוצים
הקלים שישנם כאן ,ויעמידו שוחטים מובהקים כמו שצריך להיות בעוב"י ,שהאוכלוסיא
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יובל שנים של פעילות המערכה

רבה ,והמכשולות רבו כמו רבו ,בפרט בערב יום הכפורים וליל חג שבועות(

המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
לאור
כשרותשיצאו
קורא'ס
וקול
מספר 30
מדרי ל
73
תשכ"ה-תשע"ה
שנים
יובל
במשך
 74מדרי לכשרות מספר 31

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

ג .מזמן לזמן ברוב רחמי שמים ,נודעים ומתפרסמים
עובדות על שוחטים ,שאינם יראים את ה'
ונתפסים במקומות מקולקלים ועוברים על איסורים
שהם בבחינת "יהרג ואל יעבור" ,וגם נודע על
מכשולות רבים המזעזעים את הצבור כמו איסור
חלב וכיוצא ,בכדי להוכיח לאלו הרוצים לראות
שמצב הבשר ירוד כ"כ ,וכי היצר הרע כל כך חזק
שם ,שכל מה שמספרים חייבים להאמין.
ד .למרות שכל בן תורה הפותח ספר יודע על מה
שקרה בתחום זה בעבר ,ואלו מכשולות היו בעת
השחיטה ולאחריה ,נביא כאן כמה ציטטות של
גאונים וצדיקים שחיו בארה"ב והעידו על המצב,
והורו איך לנהוג בתקופתנו.
ה .האדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל כותב ב"מדריך
לכשרות" דברי יואל דף י' או' ה':
השמטה 1

בכדי להבין איך קורה ששוחטים עומדים מאחורי
לחץ וטרור ממש של הקצבים ,ראה להלן מה
כותב ה"דברי יואל" )סי' ל"ד או' ד' "מדריך לכשרות" דף ח' או' ב'(:
השמטה 2

ו .המסקנה מכל מה שהבאתי הוא שה"בעל דבר"
תוחב את ראשו בכל פעולה של השחיטה לחוד:
 .1השוחט בגלל המשכורת הגבוהה שהוא מקבל,
נמצא תמיד בלחץ ופחד מתמיד מהבעל הבית
שלו הקצב ,ולכן הוא שוחט במהירות רבה ,הוא נאלץ
לעבוד בעייפות נוראה מיד כשמגיעים לאחר נסיעה
ארוכה בת שעות רבות ,ומפחדים פחד מות שלא
להטריף עופות.
 .2המשגיח אינו עושה דבר ,ה"בעל דבר" מצליח
להסוות את עיניו ,ובכדי להסוות את עין הצבור
לוקח הבעל הבית עובד פשוט ונותנים לו את התואר
"משגיח" )בשחיטת הבהמות המשגיח הוא זה ששם את התויות
)בלומבעס( על הבהמות ,ובעופות זה מישהו שיש לו
תפקיד פעיל( ,ובזמן האחרון השגחה ידועה מינתה
משגיח שכל תפקידו הוא רק לבדוק סכינים.
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.

יודעין הנעשה עמהם .ולא זו בלבד אלא אפילו אם מינקת
שלהם אכלה מאכלות אסורות משפיע עליהם לרע ,ועל כן
תבין למה ירדו כל הדורות שלהם שאול תחתית ,לא נשאר
מזמן ההוא רק אחד מני אלפי אלפים ,והשאר נשתמדו ויצאו
מתוך קהל ישראל .נשאו נשים נכריות ויתערבו בגוים ויעבדו
עצביהם הכל מטעם זה  .וכי יהיה לך חידוש אם אחר כל
הנ"ל יחליטו גאוני זמנינו שהרוצה להבטיח קיום לדורותיו
ישליך בשר הבהמה ממנו והלאה לא יראה ולא ימצא בבית
ישראל לא בתוך הבית ולא אצל שמחות ושאר הזדמנות .כלה
גרש יגרש אותו ואז יראה זרע כשר ממשיכי שושילתא דדהבא
לתפארת בית ישראל זרעא חייא וקיימא די לא יפסוק עד ביאת
בן דוד ועד בכלל.
פרק ראשון
א .מצב הכשרות בתקופת הרב הכולל הג"ר יעקב יו
זצ"ל
כבר לפני יותר ממאה שנים כאשר הגאון הצדיק רבי יעקב
יאסעף זצ"ל שהיה רב הכולל הגיע לאמריקה ,בשליחות
החפץ חיים זי"ע ,הוא מצא שם הזנחה גדולה בכל תחומי
היהדות ,בחלק הגדול זה היה ניכר בשטח הכשרות ,הצבור
היהודי אז היה מאוד מצומצם ,והיהודים שגרו במקום לא היו
בני תורה כלל .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 שמישהו 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 .
רשמים מאותה "היסטוריה" יכולים למצוא בשבועון "דאס
אידישע ליכט" שיצא לאור בארצות הברית לפני שמונים
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.
המשך בעלון הבא

4

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

בנובמבר  2008הודיעו השו"ט לעמילי המכס של
היבואני מהרש"פ כי חל איסור על אחסו בשר
מיבוא בבתי קירור בשטח ישראל ג במצבי של
סגירת המעבר לעזה ,וכי חריגה מנהלי אלה תביא
לפסילת אישורי ורישיונות יבוא .בפועל דרישה זו לא
קוימה .הביקורת העלתה קיומ של בתי קירור
בעתלית ובאשדוד המאחסני בשר מיבוא המיועד
לרש"פ ללא היתר.
לדעת משרד מבקר המדינה ,יש לשקול הקמת בתי
קירור בתו הנמל כדי שהיבואני יוכלו לאחס בה
את הבשר במקרה של סגירת המעברי לעזה ,וכדי
שנית יהיה לוודא את העברת היבוא כולו ליעדו.
משנת  2005מתקיימי דיוני וחלופת מכתבי בי
השו"ט ליחידה בדבר הסדרת יבוא הבשר לרש"פ
וחלוקת התפקידי ביניה באשר ליישו הפיקוח.
מכיוו שהנושא לא הוסדר לא התקיי פיקוח על
היבוא הבשר המיובא לרש"פ והוא לא תמיד מגיע
ליעדו ,חלקו א מגיע לישראל.

עצות לתיקון הכשרות
ועוד
תודה לא-ל שלא אלמן ישראל ,ועוד נמצאים רבנים
חרדים בלונדון ,שעדיין אינם משוחדים ומוחים נגד
חילול שם שמים שלא להכשל באכילת איסורים ,ושלא
לחדש דברים חדשים ,שבזה יעברו על ה' הלכות שחיטה,
שהוא הלכה למשה מסיני.
איך יכולים לסמוך על רב שהוא מכשיל הרבים בנבילות
וטריפות בשאט נפש במזיד?
האם זה נקרא רב?
אחבנ"י צריכים לדעת אחת ולתמיד כי לא אנשי "הצער
בעלי חיים" אשמים ,כלל וכלל לא .רק הרב פאדווא
אשם בזה ,בההיתר שהוא נותן על השחיטה הזו.
סוף דבר:
אחר שישבנו (רבנים מנהיגי קהילות ועסקנים) יומם
ולילה באנו למסקנה:
 .1שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני ,ואשר בוער
בקרבו עדיין ניצוץ של יראת שמים ,יפריש עצמו ובני
ביתו מאכילת הבשר "כדתיא" אשר כל כשרותו אינו אלא
סילוף וזיוף ,וסמיית עיניים ,כאשר כל הרבנים חוץ מהרב
פאדווא מודים וצועקים על אי כשרותה.
המשך יבא

מכתבים למערכת

אולם מדורו של נח ,מאחר "והשחית נפש כל בשר" ,ומתברר
שהפגם של דור המבול היה כל כך עמוק ,עד שממש פגם בסדרי
הטבע של בראשית ,עד כדי שהתעסק מין שאינו במינו כולל
בהמות ,ולכן פגם חטאו של האדם היה כ"כ נורא ,כך שהוצרך
לבוא לעונש המבול  40יום (כמקווה טהרה) כדי לטהר את כל
העולם.
וח ָמא דְּ ָהא גו ּ ָּפא
ובזוהר לך לך פסוק ש"א :וּלְ ָב ַּתר ֲא ָּתא נ ַֹח ָ
ִא ְּת ְ ּבנֵ י ֵמ ַא ְּת ָרא דְּ יֵ ֶ ּצר ָה ָרעַ ,א ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן ְ ּכ ָמה דְּ ַא ְק ִריב ָא ָדםַ ,מה
יח ַה ִ ּניח ַֹח וגו'( .וכתיב) ִ ּכי יֵ ֶ ּצר לֵ ב
ְ ּכ ִּתיב( ,בראשית ח) וַ ָ ּי ַרח יְ יָ ֶא ּת ֵר ַ
ָ
ָה ָא ָדם ַרע ִמ ְ ּנעו ָּריוָ .א ַמר קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ִמ ָּכאן וּלְ ָהלְ ָאה הוֹ ִאיל
יה
וְ גו ּ ָּפא ִא ְׁש ָּת ִאיב ֵמ ַההוּא יֵ ֶ ּצר ָה ָרע ,יִ ְּת ַע ַ ּנג גּ ו ּ ָּפא ְ ּכ ָמה ְד ִא ְּת ֲחזֵ י לֵ ּ
יֵ יכוּל ִ ּבשְׂ ָראּ ְ .כיְ ֶרק ֵעשֶׂ ב נָ ַּת ִּתי לָ ֶכם ֶא ּת כּ ֹל.
המשך בעלון הבא

ּ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 ם05251911 :
www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

