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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

גלון מס'

235

המערכת (בהמשכים)

כד( בזמן הזה אין רוב בהמות כשרות ובטל חזקת ימי קדם שרוב בהמות כשרות
)בנ"י חודש אדר דף צ"ט ע"ב ,שו"ת התעוררות תשובה ח"א סי' ק"ז(.
כה( ענין חותם על הבהמה אינם באופן נעלה כי בבית המטבחיים נחתם על
חתיכה גדולה )של כמו  002פונ"ט( חותם שהוא כשר ,וכאשר בא לחנות נחתך
לחתיכות קטנות למכירה וליכא חתימה עליהן וכאשר נכנסין לחנות ליקח בשר
צריכין להאמין לבעל החנות )הנוגע במסחרו(.
כו( קשה מאוד למצוא כשר לכו"ע )פלא יועץ אות טרף(.
כז( נקרא בשר תאוה ומגשם אוכליה בימות החול )כתבי האריז"ל(.
כח( האוכל בשר בהמה ,אוכל גם דברים הנעשה ממנה כמו ווארשט"ן,
סא|לא|מי פא|סטרא|מי ,וידוע לכל מי שדרך קצת על שדי הכשרות כי כל דבר
המעורב ואין רואים תערובתה בעין חמור יותר כי אפשר לערב שם דברים
המותרים רק מטעם שעת הדחק ,ואילו הי' יודע הי' מתנזר ממנו ,ולפעמים גם
מתמאס.
ודברים הנ"ל נעשין )כפי שהעידו העוסקים וכן מרגישין בטעמו( משומן הבהמה ושם
חשש החלב גרע הרבה הרבה יותר כיון שנעלם מן העין )כמובן( ונותנין בו כל
מיני פסולת של בשר ושומן וגם דברים חריפים לצבוע אדום שיהי' נראה כרטוב
)פרי"ש בלע"ז( ועי' בשו"ת מנחת יצחק תשובה לענין ווארשטע"ן שמאדימין אותו
בזבובים קטנים שחורים הגדלים באפריקא שמייבשין אותן וכותשין אותן
והפודע"ר נותנין לתוך הקדירה בעת הבישול ,והרופאים הנאמנין צועקין שמזיק
מאוד לאיצטומכא וכרס ,ועוד .

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

טו

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

לחתימת העני

כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

עמ' 2

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

המזון בהלכה
עמ' 2

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

מצב הכשרות בימינו
עמ' 3

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות

טז

לצאת לכל הדיעותוכ מנהג אנשי מעשה

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

מכתבים למערכת
עמ' 4

קשה מאוד למצוא בשר בהמה הכשרה לכו"ע ,וע"כ יש לי הנאה גדולה מחסידים
ואנשי מעשה שמדקדקין שלא לאכול בשר בהמה )פלא יועץ או' טרף(.
הרוצה לצאת מכל החששות ידקדק שלא לאכול רק בשר עוף ולא בהמה ,כי
המכשולות מצוי בהן מאד )שלחן הטהור להגה"ק מהרר"א ראטה זצ"ל בעמ "ח שומר אמונים,
טהרת הקודש ,ועוד(.

עמ' 3

)ש "ע

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
עמ' 4

מי שלא יאכל בשר בהמה כל ימות השבוע ינצל מעבירה אפילו בשוגג
האריז"ל(.

המערכת על תיקון הכשרות

עמ' 4

ניצול מעבירה בשוגג

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

אד רק הממונה מקהל ,כדי שלא יקפו כל אד וישחט
א שאינו מומחה )שו"ת הרא"ש כלל ז' .סי' א(.
ובעני תקנה זו עי' ג שו"ת הרשב"א תקצ"ד ,שו"ת
הריב"ש תצ"ז ת"ק ,מהר"מ ב"ב צ' .וכ מרמז העיטור
ברי' ה' טריפות.
נתינת קבלה לשחיטה
כ( אי מקורות נאמני מאימת נתחדש המנהג שכל
שוחט הג שלמד כל הדיני יודע ומרגיש אסור לו
לשחוט טר שיעמוד לפני רב גדול והרב יבחנו יראה
סכיניו יקלקל והשוחט יתקנ לעיני הרב פעמי רבות,
ואחר שיראה הרב התעודה שקיבל משו"ב מפורס שש
מעיד שהלה למד די צרכו והרב הבחינו ויחתו
בחתימתו על הקבלה או על הסמיכה רק אז מותר לו
לשחוט .ורק אז יקבלו אותו לשוחט באיזה קהלה ואי"ז
פחיתות הכבוד לשו"ב ת"ח .מיהו נמצא כבר בראשוני.
באגודה  כבר הביא דנהגו לית קבלות לשוחטי) .ובא
ברמ"א סי' א' סעי' א(.
באגור  דנהגו באשכנז שלא לסמו על שחיטת אד
אא"כ י"ל רשות מחכ שבדקו וחקרו בדיני שחיטות )"י
סי' א(.
בא"ז  כ' דבזה"ז נוהגי דאי אד שוחט אא"כ נטל
קבלה )ד"מ או' ה'(.
בהג' רמ"א  נוהגי שאי אד שוחט אא"כ נטל קבלה
לפני חכ ,וכ"כ כל הפוסקי אחריו.
בשו"ת שארית יוס סי' כ"ב  דנוהגי שלא לשחוט עד
שישמעו שמוחזק לשחוט ג"פ ואז נותני לו רשות לשחוט
ע"י איזה חכ .וע"ע בכו"פ סי' ח"י ,כרתי או' כ"ו .וע"ע
ברמב" ה' שמיטה פ"ד ה"ג ,ובט"ז סק"ד ,עי' דברי שאול
יור"ד סי' ב' סעי' טו ת"ח בק' צט :ד"ה זיל אייתי.
קבלה לבדיקת הריאה
כא( אע"ג שלא מצינו בראשוני להדיא אודות קבלה
לבדיקת הריאה ,אבל מוזכר באחרוני לעיכובא.
בבית אפרי) בפרת"ב סי' ל"ט סעי' ח"י( שכמו שהמנהג שאי
אד שוחט אא"כ נטל קבלה לשחוט ,כ המנהג שכל
בודק צרי ליטול קבלה על בדיקת הריאה מקוד,
ובלעדה לא ירו איש ידו לבדוק .ע"כ .ומוזכר ג בש"ע
הגר"ז ס"ק ט"ו.
וא בדק הריאה מי שאי"ל קבלה על בדיקה יש לאסור
כל הכלי ,ודינו כדי בודק צדוקי ואפיקורס שאינו
מאמי בדחז"ל )רו"ח הספרדי סי' א .או .ג(.
בעני המאורעות במש הדורות שפגעו ע ישראל
בנושא הקבלות תמצא בהרווחה במדור "נתינת קבלה
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המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

אבל העיקר שבאתי בזה ,אודות התוכן שבספרו היקר
זה שנתחבר על אודות הגזירה על השחיטה ,המסורה
לנו מדור דור עד למשה רבינו ע"ה מסיני ,המרחפת
על פני היהדות שבמדינת אנגלי' ,וכאשר ישראל
ערבים זה לזה ,מוטל חוב קדוש ,על כל מי שיראת ד'
בלבבו ודבר ד' יקר בעיניו לא לנוח ולא לשקוט
ולעשות כל מה שאפשר שגזירה זו לא תצא לפועל
ח"ו ,כי ניסיון פגיעה זו היא פגיעה ביסודות התורה
והיהדות שניתן לנו ממרע"ה בסיני ,וכפי שסדרו
ופסקו לנו פוסקי הדור גדולי וקדושי ישראל מדורות
עולם ,איך להתנהג על כל פרטי הפרטים והדקדוקים,
ולפנים בישראל כאשר הי' ניסיון כל שהוא לשנות
איזה פרט ממנהגי השחיטה היו גדולי הדור עומדים
בפרץ כחומה בצורה לבל ליתן למשחית עבור
בגבולנו.
וידוע שגאון הדור הרה"ק ר' נתן אדלר זצוק"ל מסר
נפשו לבצר חומת השחיטה ונלחם בזה עד מסיר"נ
וראה בזה עיכוב הגאולה ובאם הי' משיג כל רצונו
הי' מחיש ישועה ,וכן מענין לענין באותו ענין בדור
שלפני פנינו הי' בזה מרן ראש גואלת אריאל כ"ק
אדמו"ר זצוק"ל בעל א"א ,שיצא בעוז במכתב הק'
להעמיד דת השחיטה על תילה לבלי תת עול זרים על
השחיטות וסידרה ,ולכן טוב עשה בעמיו שיצא בעוז
ובגאון להתריע ולהזעיק על אודות הגזירה הנוראה
ח"ו אשר צריך לנוע אמות הסיפים של קהלות ישראל
בכל אתר ולהקהל ולעמוד על נפש' יסוד התורה
והמסורה שלא ישלטו בה זרים ומוזרים ח"ו ,ויעזור
לו השי"י כדאי' מגלגלין זכות ע"י זכאי ,ונזכה כולנו
להתבשר במהרה על ביטולה של גזירה חמורה זו,
ולהרמת קרן התורה וישראל עמו וישמיענו ברחמיו
שנית לעיני כל חי לאמור הן גאלתי אתכם אחרית
כראשית וגו' ונאכל שם מן הזבחים וגו' בב"א.
הכותב וחותם ידידו עוז הדוש"ת
שלמה זילברשטיי
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

ולכ צרי כל שוחט לכוי בשחיטתו ולומר:
יהי רצו מלפני ה' אלהי ואלהי אבותי בעל הרחמי
כל חפ בתיקו כל נפש החוטאת לבלתי ידח,
א על פי שהרבה להכעי .וא שולחה ברשת רגלה
שתלכד בתו גו בהמה חיה או עו שאני שוחט,
שתתק על ידי ברכה שברכתי על שחיטתה ועל ידי
הכשר הכי כאשר צוית לעשות .וא על פי שאיני
כדאי והגו שתתק על ידי ,קיו דברי שאני מקיי
לבר ולשחוט בכי מתוק יתק אותה להוציאה
מכא א ישנה ,ולהחזירה למדרגת אד כבתחלה ,כי
אינ חפ במות הרשע מיתה תכליתית ,כי א לבקש
לה תקו לטהר אותה עד ישוב לעבד ולקיי תורה
ומצות ,כדי להנחיל הג עד ולהרבות בשכרה .וכיו
שכוונת זו ,רבו העולמי ,אל תבט במעשי הרעי
א יש בי בשעה זו שאני שוחט ,כדי שיהיה תקו זה
נקרא על שמי ,כדי לזכות את נשמתי שנתת בי ,כדי
שבעת שתצא ממני אל תצא ערומה מזכיות.
לכ מפיל אני תחנתי לפני כא כבוד ,שתעלי
ותכה חטאי ועונותי ופשעי בעת ובעונה הזאת,
כדי שיתתק על ידי איזה ניצו של קדושה ,א יש
בבהמה או חיה או עו שאני שוחט ,כי בעל הרחמי
אתה חפ לזכות הנשמות .ברו המטהר והמתק
ומזכה נפשות עמו ישראל.
יכוו כל אד כשאוכל איזה דבר ,לכוי בברכתו כ כדי שיתתק על
ידו איזה ניצו המגולגלי

גם יכוון כל אדם כשאוכל איזה דבר לכוין בברכתו
כך כדי שיתתקן על ידו איזה ניצוץ המגולגלים .וכתב
החסיד הרב בעל שני לוחות הברית :כתב הראשית
חכמה ,כל האוכל מדברים המותרים ,ואכילתו לשם
שמים ,שורה רוח צד הקדושה שבה ,והיינו צדיק אוכל
לשובע נפשו .כי לפי פשוטו קשה מאי לשובע נפשו,
שהרי הנפש היא רוחנית?
אבל הענין שבאכילה עצמה יש צד קדושה ,ומצד
הקדושה ההיא הנפש שבעה .ועל זה חקרו הפילוסופים
לידע סיבת הנפש בגוף ,איך מתחברים על ידי האכילה,
כי הנפש והנשמה לאו בת אכילה היא ,ולא עלתה בידם
לידע הסבה.
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.

עוד בלילה ההוא לקח זקני ז"ל משניות בידו ולמד בקול,
כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב וכו' והתעמק מאוד
ברעיונותיו.
אחרי כמה ימים בא מכתב מאבי הילדה בתודה עצומה
לזקני ז"ל ,שהדיבוק עזבה ובתו ב"ה נתרפאה.
אחרי הסתלקות זקני זצ"ל ,הי' אבי בברידיוב ואיקלע
לתמן גם הרב הגאון מהר"מ יונגרייז ע"ה מקאשוי ,אמר לו
אבי ז"ל ,הרב מקאשוי ,יש לי אליכם פריסת שלו' מהעולם
העליון .שאלו רבי משה ,מה אתם חושבים ,הרב מבאבוב.
ענה אבי ז"ל ,שמעתי בעצמי נשמה אחת מהעולם האחר
מתאונן ,שהרב מקאשוי העבירו משחיטתו ואין לו מנוחה
משום ששחט והאכיל טריפות ונבילות.
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
שהקב"ה יעזור מיד ,וישלח את הגואל צדק שיגאלנו
במהרה בימינו אמן.
וע"ז בעה"ח יום א' פ' נצבים לסדר "לעשות את כל
דברי התורה הזאת" תשמ"ח לפ"ק.
ובברכת כתיבה וחתימה טובה
ה"ק שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יע"א


חלק ה'

קריאה להצלת כלל ישראל
קריאה קורעת לבבות לציבור החרדי
יהודים יקרים!
כשעורכים חשבון נפש על דורנו זה שעבר את
הזוועה האיומה כשאיבד  7מליון יהודים,
ביניהם הטובים והיקרים שבהם ,שארית הפליטה,
כשהיינו כולנו שבורים בגשם וברוח ,קיוינו כולנו שנגיע
לארה"ב החפשית נוכל לחיות במנוחה מאותן הזוועות
והצרות שעברנו שם ,ונוכל לחיות חיים יהודיים
אמיתיים וטובים.
אך לדאבוננו התברר לנו שהמציאות שונה ,שדוקא
כאן החלה הגלות ,על ידי זה שקמו בתוכנו בתוך
הצבור החרדי אנשים אנשי עולם התחתון ,שחדרו
למנהיגות החרדית והתלבשו על הנושאים הדתיים ,הם
החלו לסחור בכל הקדוש לנו ,כדי לנצל זאת
לאינטרסים השפלים שלהם ,הם מעמידים פני יהודים
חסידיים ,בכדי שיסמכו עליהם )ומי יודע מי הם האנשים האלה,
הגורמים את כל הצרות והגואל ,האם לא אלו היו החברים של הקאפוס
והנאצים ימ"ש ,שהבעל דבר החדיר אותם ,לסיים את העבודה שעוד

נשארה לו כשלא הצליח לחסל את הכל בשפיכות דמים(.

הנאצים ימ"ש ידעו ,שהמנהיגים היהודים החזקים הם
אלו שמחדירים ביהודים רוח חיים ובכוח זה
הם מצליחים לשמור על שלימותו ,ואז השותפים שלהם
כאן חדרו לצרכים החיוניים של אותם היהודים והם
הפכו לדואגים שלהם ,ביודעם שיהודי חרדי מוכן
לשלם מחיר יקר עבור שרותים דתיים ,בכדי להיות
בטוחים שהם מקבלים שירותים מהודרים בכדי לקיים
את המצוות כתיקונם ,כפי שהתורה אומרת "זה קלי
ואנוהו וגו'" ,וחז"ל דורשין "התנאה לפניו במצות"

4

עצות לתיקון הכשרות
ועוד
הסכמתי להעלות על ספר כדי לזכות אחרים מה שעבר לפני היום י"א
אדר הששל"א ליצירה.
מעשה באשה אחת מעיר צפת תוב"ב שנכנס בה רוח אדם שנפטר
זה מכבר .קרוביה שראו ביסוריה הביאו אליה שני אנשים
יודעי השבעות והם ניסו לדובב את הרוח בקרבם אל נחיריה אש
וגפרית .האשה נצבה ללא ניע ולא נרתעה מהאש והעשן כהוא זה.
לאחר שאמרו מה שאמרו בקול גדול נשמע מתוכה קול גס ורם
כשאגת אריה בעוד האשה אינה מניעה כלל את שפתיה .הקול היה
איום ומפחיד ושני האנשים מהרו להשיב כנגדו בקול גדול השבעות
ופסוקים שונים עד אשר נחלש הקול הנורא שבקע מתוכה .אז
שאלוהו" :מי אתה רשע?" "אני הוא פלוני בן פלוני" השיב הרוח בקול
בני אדם" .מאין נדע כי אכן דובר אמת הנך?" שאלו .אז נקב הרוח
בשם המקום ששם היה גר ,בשם בנו שנשאר אחריו ובשם שלושת
הנשים שלהם היה נשוי בחייו .הוא גם אמר שאשתו השלישית ,אשר
בימיה נפטר ,נשואה לאיש אחר שגם את שמו אמר .שני האנשים
שמעו את דבריו ועד מהרה נודע להם כי אמת הגיד אז שבו ושאלוהו
על איזה עוון הוא מתגלגל בעולם .משהשיב להם כי חטא רבות בחייו
בקשוהו לפרט את מעשיו אז אמר להם" :הרבה עבירות ומעשים רעים
עשיתי בחיי הגדול שבהם הוא שהייתי אפיקורס והייתי מדבר נגד
תורת משה רבינו ע"ה" .גם דבריו אלו הוכחו כאמת לאחר שאנשים
שהכירוהו בחייו העידו שאכן היה כופר בעיקר" .ועתה מה אתה
אומר?" שאלוהו .על כך השיב הרוח בקול בכי מר" :מכיר אני בחטאי.
יודע אני כי חטאתי ,עוויתי ופשעתי ועכשיו מבקש אני מחילה
מהקדוש ברוך הוא ומתורתו התמימה"" .צא מתוך האשה הזו למקום
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
מג
ר"ב קבלתי בשמחה רבה את הספר קטן הכמות ורב האיכות
הנקרא "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" שהוא נחוץ לכל יהודי
בישראל ,תודתי נתונה לכל יוזמי הרעיון הוצאותו של הספר
ומבצעיו:
יצויין שיש בספר ליקוטים נפלאים על דיני איסור והיתר הדרכה
טובה דברים נחוצים מאד בשביל להגיע לשולחן טהור.
אשריכם שהנכם משתדלים לזכות את הצבור ואשרי המחבר
שטרח ועמל בזה יישר כוחו לאורייתא.
יהי רצון שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה בכל בית ישראל
ולהיטיב לבם לאביהם שבשמים אמן כן יהי רצון.
בכבוד התורה ולומדיה,
ע"ה הרב רצון דוד
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