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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'
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המערכת (בהמשכים)
יז

דבר המערכת

במאכלי יחמירו כדעת פוסק אחד

המערכת על תיקון הכשרות

יח

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

הרופאין מעידין כי בשר בהמה שבזה"ז שאינו טבעי
הבהמה בזמן קצר אחר שנולד שיהי' גדול פי כמה ממנו( עלולה להביא חולאים ופגעים
רעים על האדם ,ובתוכם חולי הידוע רח"ל ,וד' ישמור עמו מכל רע.
)כי נזרקין בזריקות שונות לנפוח

עמ' 2

הרופאי מזהירי ממנו

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

פרישות ממנו סימ אבילות על חורב הבית

עמ' 3

יט

מהמתרחש בעולם הכשרות
עמ' 3

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

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
עמ' 4

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

עמ' 4

כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

מכתבים למערכת
עמ' 4

בזה"ז שמוחינו ולבנו אטומים מלהרגיש בצער גלות השכינה ולהצטער בעומק
לב על חורבן הקודש והמקדש ,מה נעשה למאחז"ל כל שאינו מתאבל על
חורבנה אינו זוכה לראות בבנינה ואף שמתענין בתעניות שתקנו חז"ל זהו ג"כ
נעשית כמצות אנשים מלומדה ,ולהתענות כל השנה תש כוחנו ,ומדחז"ל "כל
מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו נ' ג"כ שחוב עצום מבלי להסיח
דעת מגלות השכינה וצערה על בנים שגלוי מעל שלחן אביהם ,וכ"נ מדברי
חז"ל ברכות רי' פ"א שהשכינה מיללת ע"ז ג"פ בכל יום ,וכן מזוה"ק וכתבי
האריז"ל שאריכו מאד בה ...לכל בר ישראל לקום בחצות הלילה ולהשתתף
בצער גלות השכינה ואיפסק בשו"ע סי' א' ,ועי' גם בסי' תק"ס הרבה דברים
לעשות שלא להסיח מצער חורבן הבית .ומצאתי תקנה מעט ,ומרובה הוא לפי
ערך הדור )כמבואר בשער הקדושה לרח"ו דהכל נחשב לפי הדור( להתנזר עכ"פ מבשר
בהמה שמראה לצער )וכמו דקיי"ל בענין בין המצרים( וגם מיין כל ימות השבוע ויכוון
להדיא לכוונה זו ויעלה לריח ניחוח לפני ד' )סודי הדברים פ' תרומה עה"כ ועשו לי
מקדש ד"ה ולגודל(.

עמ' 2

במאכלים ידקדקו להחמיר כפוסק אחד אפילו כל שאר הפוסקים סוברין להקל
)סי' האריז"ל לר' שבתי מובא בישועות חכמה עמ' ס"ד וכעי"ז בצוואת השל"ה לבניו(.

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

לשו"ב" וש תמצא ג"כ התנאי שהותנו ע לוקחי
קבלה .וע"ע בשו"ת תשובה מאהבה תניינא יור"ד א.
כב( קבלת שוחט על מעמדו בלי זמ קבלתו היא על כל
ימי חייו ,כ"ז שלא יפסל לשחיטה )שו"ת ד"ח ח"ב יור"ד ב' וח'(.

פרק ג
השגחה על השחיטה ובדיקה
העמדת משגיחי:
א( ברוב קהלות ממני ת"ח ויר"ש להשגיח על בדיקת
סכי והריאה שיהא נעשה ע"ד ההכשר )פרי תבואה סי' ל"ט
סעי' קכ"ט( וג בירושלי ובקושט"א נוהגי כ מתקנות
מהרי"ט ז"ל )שו"ת קול אליהו ח"א יור"ד סי' א' ד כ"ג( .וכ
באיזמיר ואגפיה )רו"ח סי' א' או' ד'(.
א*( עמידת אב ובנו לא מהני )ס' הילולא דרבי להגה"צ מניזונוב
זצ"ל שליקט תשובות כמעט כל גדולי הזמ.(
ב( ובהרבה מקומות מדקדקי שיהי' השוחט מושגח
משוחט אחר בבדיקת הסכי ,סימני והריאה ומוזהרי
באזהרה חמורה בזה מפי מנהיג .העיר וחכמיה )יד אפרי
קונ' יפה לבדיקה ו'(.
והגאו מהר"ש קלוגער זצ"ל ג"כ מזהיר שימנו הקהלה
רואה נאמ ת"ח מופלג וירא אלקי להיות גודר גדר
ועומד בפר ויראה שיהא הכל על נכו .וא לא ימצאו
איש ת"ח שיהא ראוי לזה יקבלו איזה שו"ב מפורס
ביראה שיהא לנאמ רואה .וזהו יותר טוב .כי הוא מבי
ביותר כדת מה לעשות ותשלומי זה הרואה יהי' דוקא מ
הקהלה לבל יהא עליו מורא בשר וד) תורת זבח או' א'(.
ג( במקומות שאי נוהגי לחק ולא יעבור שיהיו שני
שוחטי ואחד משגיח על חבירו על כל הנעשה עוברי
בשאט נפש על פסק גאוני ותקיפי קדמאי שהתקינו כ.
ובעוה"ר לא אכשור דרא .ואיני רואה שו צד סמ להקל
לאכול מהשחיטה א לא הי' עכ"פ איש ירא אלקי
הבקי היטב באומנות ומלאכת שחיטה ,ובדיקת סכי
והריאה אשר יעמוד ש להשגיח בכל זמ השחיטה
והבדיקה ומבלעדו בל ישחט או יבדק א בהמה אחד
כלל וכלל .ואותו המשגיח לא יהי' לו שו עבודה אחרת
רק לעמוד ולפקח ,ויקבל שכרו מאת הרב המפקח וכל
מה שרואה אליו יביא) .בס' בשר צדק סי' ח"י או' ו' הארי מאד
בבקיאות נפלאה בזה ותוכ"ד דלדעת כל הפוסקי אשר אנו נמשכי אחריה
חובה גמורה להקפיד שיהיו שני בודקי הסכי וג הריאה ,ובקצת מקומות
היו נוהגי כ ג בעופות ,ובעוה"ר נשתנה הדור לגריעותא אל מעלות ומה
שהיו מקפידי עליה בימי הה שהי' קצת שני כתיקונ .קהלות הקודש
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על מכונ .הרבני במעמד ואימת הרבני על אנשי קהלתו בכלל ועל

המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

מכתב נט

עובדיה יוסף הראשון לציון ,נשיא מועצת חכמי
התורה בס"ד ,כ"ט סיון תש"נ
בא לפני האי גברא רבה ויקירא הרב הגאון
המפורסם כש"ת רבי שמחה בונם ליברמן שליט"א
אתא ואייתי מתניתא בידי' ספרו החשוב "בשבילי
השחיטה" ,והנה הוא נאה דורש ונאה מקיים ,ועומד
בפרץ בענין השחיטה ,נגד הרוצים לשנות ממנהגי
וסדרי השחיטה הנהוגים בכל תפוצות ישראל מדורי
דורות ,ונאחזים בחוקי הממשלה במדינתו באנגלי'.
והרה"ג הנ"ל עמו עוז ותושי' ולוחם מלחמת ה' שלא
לשנות כלל ממנהגי השחיטה המיוסדים על יסוד
רבותינו הגדולים אשר מפיהם אנו חיים .ולפעלא
טבא אמינא איישר חילי' לאורייתא .ויהי רצון שחפץ
ה' בידו יצליח ,וכל מי שיש בידו להחזיק ולסייע
ולתמוך בידו ,יבורך מפי עליון ,כאמור :חזקו ידים
רפות וברכים כושלות אמצו .ויהי רצון שבקרוב נזכה
לישועת ה' ובא לציון גואל .ישראל נושע בה' ישועת
עולמים .אמן.
בברכת התורה
עובדי' יוס
מכתב 
אני החותם מצטרף לכל הדברים הנאמרים באמת
למעלה ראש מפי הראשון לציון נשיא מועצת חכמי
התורה ,ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ,הם הם
דברים המוצדקים וא"צ חיזוק ,שאין ראוי לשנות
שום שינוי קטן או גדול ממנהגי השחיטה הקיים
מדורי דורות בעיר לונדון המעטירה ,וכל המשנה ידו
עה"ת ,שהוא כנגד הדין והמנהג .ואפריין נמטיי'
להגאון הגדול המפורסם ר' שמחה בונם ליברמן
שליט"א ,אשר עומד בפרץ וחיבר ספר שלם
"בשבילי השחיטה" על ענין זה ,אשריו ואשרי חלקו.
ה' יעזרהו עדכ"ש לבא על המוגמר ,לסלק המכשלה
הנבילה הזאת מעל בנים ,יהי שלום בחילו ,שלום
בארמנותיו אמן .וה' ירים דגל התורה הקדושה אמן,
המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

3

מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בהמשכים

בענייני הכשרות

אמנם הרב האר"י זלה"ה פירש הפסוק )דברים ח'( כי לא
על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה
האדם וגו' ,כי אין לך דבר שאין בו צד קדושה ,כשארז"ל
)ב"ר פ"י( אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה,
המכה בו ואומר לו גדל .הכוונה כח ההשפעה מכחו
מלמעלה ,כמ"ש )הושע ב'( נאם ה' אענה את השמים והם
יענו את הארץ .נמצא כל מאכל בעולם הוא מעורב מגוף
ונפש המאכל .הנגלה הוא הגוף ,וקדושת ההשפעה
מלמעלה שמכה בו ואומר לו גדל זהו הנפש שלו.
וכשהאוכל אוכלו ,אז על ידי אכילה נשאר גוף ונפש
מחוברים ,כי הנפש נהנה מהנפש של המאכל ,והגוף
מהגוף .וזה שאמר הכתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה
האדם" ,רוצה לומר לא על הלחם לבדו הנגלה לנו יחיה
האדם זה אינו דאם כן מה תועלת לנפש הזה אלא כי על
כל מוצא פי ה' רוצה לומר שיש למוצא הלחם פי ה'
דהיינו ההשפעה שמכה בו ואומר לו שיצא לחוץ ויגדל,
על זה יחיה האדם .לכן ראוי להחמיר האדם על עצמו
באוכל עצמו שלא יהי צד איסור.
בעונותינו הרבי ,בדור הזה יש הרבה מעמי הארצות שנותני לה
קבלה ,א על פי שהשוחטי עמי הארצי גמורי וקלי הדעת,
שאי בה יראת שמי כלל

והנה החומרות מצד הדין הם אלו :ראשית הוא דבר
גדול מאד מחמת בדיקת הסכין של שחיטה .אף על גב
שרבותינו ז"ל אמרו )חולין ג'( :רוב מצוין אצל שחיטה
מומחין הן  יש מקומות שיש רבים מן העם נמצאין אצל
שחיטה בלתי מומחין .ועוד ראינו במקצת מקומות כי
רבים מהמומחים רחקו לבם מיראת חטא ,ואשר אינו ירא
לבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין ,כי צריך לכוין לבו
במאד בבדיקתו .הלא תראה כי יבדוק האדם פעמים
ושלש ולא ירגיש בפגימה דקה ,ואחר כן ימצאנו ,כי הכין
לבו באחרונה .ובבחינת חוש המשוש כפי כוונת הלב.
)הג"ה .ועתה בעונותינו הרבים ,בדור הזה יש ויש הרבה מעמי הארצות
שנותנין להם קבלה ,אף על פי שהם עמי הארצים גמורים וקלי הדעת,
שאין בהם יראת שמים כלל ,ויש שאין להם כלל נדן לסכין שלהם ,אלא
מניחים כך אפילו שלא במקום מוצנע .והסכין צריך להיות חד וחלק ,וזה
על פי הרוב אינו חלק ,אלא מגעתו כמגע ראש השבולת ]שאינו חלק כל

כך ,עיין רש"י חולין )יז עמוד ב'([ .ויש מדברים בשעת הבדיקה
 בודאי בשעה שהם מדברים אין להם כוונה על הבדיקה,
אלא מעבירין באצבע בהולכה והבאה במהירות בלי
כוונה.
המשך בעלון הבא

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.

השיב לו רבי משה ,כן אמת הדבר ,לא הי' לי כלל טעות
בשקץ הזה .הי' אנשים שהתרעמו עלי בשביל שהדחתיו,
אבל אני הכרתי מיד שהי' שקץ.
אולם זקני ז"ל קיים הבטחתו ולמדו אצלו משניות שנה
תמימה ועשה בזה טובה מכופלת ,שהדיבוק לא יצער עוד
אנשים מישראל ,והדיבוק אחרי סבליו העצומים המציא לו
מנוחה נכונה בתיקון נשמתו.
זכות זקני ז"ל יעמוד לנו ולכל ישראל להוושע ב"ב בכל
מיני ישועות ונחמות.
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
תתהדר בפניו במצות ,סוכה נאה ,תפילין נאים ,וכן
ציצית והדומה לזה.
אבל לדאבוננו לאחר כל המאמץ שמזיעים ומשלמים
מחירים מופרזים ,שעובדים על זה כל כך קשה,
עדיין לא בטוחים אם מה שקנו אכן כשר ,כשמדובר
בציצית ,תפילין ,מזוזה ,ושלא לדבר על כשרות
המאכלים ,שכן מדובר במסחר ענק ,שם חדרו אותם
הרשעים ,ראשית בשביל לגרוף הון ,כשתמיד מבקשים
מחיר גבוה מהרבה מערכו הריאלי ,בכדי לשלם את
הוצאות ההשגחה ,ובמקום שיתנו שירות טוב על הכסף
שהם מקבלים בהעמדת שוחטים ומשגיחים טובים,
להיות בטוחים שיהיה למהדרין מן המהדרין ,שהקונה
יקבל את המגיע לו ,מגיעים אלו ואינם מוכנים לקחת
משגיחים טובים ,ומעמידים מספר קטן מאוד של
שוחטים ,וממהרים אותם שיספיקו הרבה ,בדיוק כפי
שעשו נגשי פרעה במצרים ,שהיו צועקים כלו מעשיכם,
תספיקו במהירות את המוטל עליכם ,וכשהשוחטים
מתלוננים בפני הרב המכשיר המקבל אף הוא המחאה
שמנה בכדי שיאשר שזה כשר  -אז הוא אומר
לשוחטים ,שמי שאינו יודע לעבוד במהירות עדיף
שיהיה נהג משאית ,בדרך זו השוחט הוא בידיו של
הקצב המסוגל להוציא ממנו את מספר השחיטות
שהוא זקוק להם ,דבר הגורם למכשולות רבים ,כי הוא
מקיל בבדיקת הסכין ,בדיקת הסימנים ,ובדיקת הריאה
והדומה לזה.
עוד נודע בשנים האחרונות ,שלא רק כשזה נוגע
לכיסם ,הם עושים זאת על חשבון הכשרות ,רק
הם סתם עצלים ואינם שומרים על הדינים כפי שצריך,
הם צוחקים מהעיקר ,לא מעניין אותם שיהיה כשר,
כפי שנודע בשערורית הניקור ,דבר שנתגלה על ידי
מנקרים מומחים שהגיעו מארץ ישראל ,שצעקו בקולי
קולות שהניקור כאן אפילו בחוגים החרדיים ביותר
בניו יורק לא טוב ומאכילים את הצבור החרדי הרוצה
לאכול רק חלק וכשר למהדרין מן המהדרין ,עם "חלב
חלק" שעוברים בכך על איסור דאורייתא וקשור
באיסורי כרת.
דברים אלו אושרו ע"י האדמו"ר מקאשוי שליט"א
שבשעתו הושיב בית דין ודרש וחקר ושמע
את שני הצדדים ,אחרי שהרבנים המכשירים
]מכשילים[ אמרו ,שזה תלוי בחילוקי מנהגים שבין
ארץ ישראל והונגריה ,ואחרי שהם אמרו שבית הדין
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
שומם בו לא תוכל להזיק עוד" בקשו ממנו האנשים" .אעשה
כדבריכם" – אמר הרוח – "בתנאי שתבקשו עלי רחמים ותתקעו
בשופר למעני כדי שלא אתיסר עוד" .הסכימו לעשות את רצונו
ושאלוהו מי יתקע בשופר עבורו .הרוח בקש כי החכם ה"ר שלמה
אלקבץ יתקע בשופר ,ומשאמרו בשמו של החכם כי אינו יכול ,בקש
שיעשה זאת החכם כה"ר אברהם לחמיט ,עוד בקש שגם הרב אליהו
פליקון יתפלל בעדו.
עוד באותו יום תקעו בשופר והתפללו למען אותו רוח אז פנו אליו
ובקשוהו שיצא מאחר שכבר עשו רצונו" .אצא בעוד זמן מה",
אמר הרוח .מששאלוהו אם ירצה שיעשו לו תיקון נפש השיב שאין
לו תקנה .גם לשאלה אם רצונו שילמדו את בנו תורה ויאמר קדיש
אחריו ענה שכל זה לא יועיל לו מאומה ובנו כלל אינו כדאי ללמוד
תורה .כאשר שאלוהו על ענין חיבוט הקבר ,אמר אחד מן הנוכחים
כי רוח זה ודאי לא היה כלל בקבר ,על כך אמר הרוח" :ביום הקבורה
אכן נכנסתי לתוך הקבר ,אלא שבאותו לילה הוציארנו משם ומאז
לא נכנסתי עוד .מאז ועד היום אני הולך להר ומהר לגבעה ,ואיני
מוצא מנוחה.
הייתי פעם בעיר שכם ונכנסתי באשה אחת ,אולם נאלצתי לצאת
מתוכה לאחר שהשביעוני בכל מיני השבעות ,ברגע שיצאתי
שמו עליה קמיעות ולא יכולתי להכנס לתוכה שוב .לפיכך שוטטתי
בעיר רציתי להכנס לבית הכנסת אולי שם אמצא מרגוע אך לא הניחו
לי"" ,מי עכב בעדך?" נשאל הרוח ,והוא השיב" :חכמים אשר כבר אינם
בין החיים עכבו בעדי הם דחפוני וצעקו עלי :רשע צא מכאן!"" .לאיזה
בית כנסת רצית להכנס?" שאלוהו .השבתי "לבית הכנסת שהייתי
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
מד
את הספר היקר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מאת הרה"ג
המחבר ר' שלום יודא גראס שליט"א מברוקלין קבלתי לנכון ויה"ר
שיזכה ויפוצו מעינותיו חוצה לזכות את הרבים במצוות דאורייתא
שלא להכשל חלילה במאכלות אסורות ועוד דברים חשובים ועי"ז
זכות הרבים תלויה בו ותעמוד לו לחיים טובים וארוכים בבריות
גופא ונהורא מעליה ויזכה לביאת פני משיח צדקנו בב"א.
בברכת התורה
וחג פורים שמח
הרב מנשה ועקנין
טבריה  -ישראל
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