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  ד"בס

  100 #בולעטין
  וועד הכשרות

  ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

  ה"נ תששבטחודש 

 קאנטראקט בין הקונה האוכל בשר
  א"להרב המכשיר שליט

 קונטרס
  וחיים ובריאות אכילה

הקונטרס תוכן  
 בית יהודי אודות כשרות האכילה קונטרס זה מודפס במטרה לתת עצה נכונה לכל

 וגם למנוע הצרות הבאות מן השמים בגלל אכילת מאכלים שאינם כשרים', ושתי

 .עצה מן התורה להיפטר מצרות יהודיות .1
הגיע  העת  לערוך  חשבון  הנפש  בגלל  הצרות  .2

 .ע"המתרבות והולכות מיום ליום ל
עליו ,  אף  זה  היושב  לבטח  תחת  גפנו  ותחת  תאנתו .3

 .עולם האמת וכל מעשיך בספר נכתביםלדעת שישנו 

מהי  אחריותו  של  רב  שאפשר  לסמוך  .4
 .עליו בענין הכשרות

 .חוזה עם רב המכשיר .5
 .שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו .6

 ג"שבט תשמחודש 
  יצא לאור על ידי

  המזון כשרות ידי שעל צדק דין בית
  בעיר נוא יָארק רבתי

  "נצח"דפוס 
  נוא יָארק, ברוקלין
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   בישראל מאכיל טריפותרב גדול

ב  כראוי  וסומך  עצמו  על  חזקתו  הוי  הרב  בכלל  מאכיל  טריפות "אם  הרב  אינו  משגיח  על  השו)  לז
  ).ל"ת לרבינו יונה זצ"שע(לישראל חס ושלום ונתפס בעונו 

  על ידי בשר פיגול יצאו מהדת

  יצאו  מן  הדת אין  עבירה  כמאכלות  אסורות  שמטמטם  לב  הישראלי  ובעונותינו  הרבים  על  ידי  זה)  ז
ב  הקלים  שאכלו  ונתפטמו  בטריפות  וגברו  עליהם  דעות  זרות  עד "כמה  קהלות  בארץ  לועז  על  ידי  השו

  ).ג"ק פ"ס'  אמן סיי תשובהכרד. 'ז' א סי" חברי חייםד(שפקרו ונאבדו מתוך קהל הקודש 
  'רק מעמיד שוחטים בכל מקום מסיטרא דילי, מ שלא לפתות כל יחיד"מערמת הס

  ה הכל ברשותוועל ידי ז

רק  יחיד  אשר ,  עתה  התחכם  היצר  הרע  שלא  יצטרך  לילך  ולפתות  וללכוד  ברשתו  כל  יחיד  ויחיד)  ח
המאכיל  טריפות  לרבים  וכולם  נלכדו '  והוא  שמעמיד  שוחט  בעיר  מסיטרא  דילי,  רבים  נכשלים  בו

  ).ה העולה"תולדות יעקב יוסף נשא ד(ברשתו 
  סופרים, שוחטים, חזנים, םרגלי' מלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג

  :רגלים' יושב על כסא של ג) הוא היצר הרע(המלך זקן וכסיל ) לד
  . המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראלהחזנים: 'רגל א
  . המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראלשוחטים: 'רגל ב
  ).ה"ר' ח סי"ס או" חתת"שו(ותו לא צריך לכלום ,  הכותבין תפילין ומזוזות פסוליםסופרים :'רגל ג

  ך המות בעיראשוחט רע מל, שוחט כשר אליהו בעיר

ואם  אינו  כהוגן  אז  מלאך  המות  בעיר ,  שמים  כדבעי  אז  אליהו  הנביא  בעיר-אם  השוחט  ירא)  לה
  בזה  דבר  נפלא  מה  שאמרו רוש  שמחה  בבשר  בפתיחה  פיפרובס',  דברי  גאונים  עמוד  ה,  אמרי  צדיקים(

דהיינו .  כלבים  בוכין  מלאך  המות  בעיר,  ים  שוחקין  אליהו  בעירכלבחכמינו  זכרונם  לברכה  
לכלב "שמים  אז  הכשרות  לאכילה  והטריפות  להכלבים  שזה  מנת  חלקם  כמו  שנאמר  -כשהשוחט  ירא
אבל ,  ואם  כן  הרי  זה  סימן  שאליהו  בעיר  כיון  שאכילת  הבשר  כהוגן.  ועל  כן  שוחקין.  "תשליכון  אותו

ואז ,  ריפות  לישראל  חס  ושלום  אז  גוזל  חלק  הכלבים  ועל  כן  בוכיןשוחט  שלא  כהוגן  מאכיל  נבילות  וט
  ).מלאך המות בעיר

  מאכיל טריפות חס ושלום' מעשה נורא שאירע בסלאוואקיי מקצב שהי

, ידוע  המעשה  הנורא  שאירע  בתקופתנו  לפני  כארבעים  שנה  בסלאוואקיי  בישוב  סמוך  לווישניץ
ם  ולבסוף  נחלה  במחלה  מסוכנת  ואז  קרא  לפני מוכר  לאחד  מחשובי  בעלי  הבתי'  שהקצב  דשם  הי

גסיסתו  את  הדיין  של  הקהלה  והודה  לפניו  שהרבה  שנים  מכר  בשר  טריפה  לישראל  ואמר  שזה  בשר 
וכשהחברה  קדישא  התחילו  לחפור  הקבר  נתמלא  הקבר  עכברים  ורצו  להבריח  את .  ואחר  כך  מת,  כשר

וזרקו  לתוך  הקבר  קש  ועצים ,  מלא  עכבריםוחפרו  קבר  אחר  וגם  זה  נת,  העכברים  ולא  יכלו  בשום  אופן
ומרוב  פחד  ברחו  משם  החבריא  קדישא  ואחר  כך  שוב  נתמלא '    ושמעו  קולות  בכיהועשו  שריפה  גדול

הקבר  עכברים  ובאו  לפני  הרב  ושאלו  אותו  מה  לעשות  והשיב  שישכיבו  את  המת  כך  בקבר  ושמו  את 
בו  אותו  בתוך  הקבר  התנפלו  עליו   ותכף  שהשכי,המת  בתוך  הקבר  מתוך  בכיות  על  החרפה  של  המת

  .המעשה הזאת נתפרסמה בכל הסביבה ורבים עשו תשובה. העכברים ואכלוהו כולו רחמנא ליצלן
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 קונטרס
  וחיים ובריאות אכילה

  

  עצה מן התורה להיּפטר מצרות יהודיות

, יום-לשמע  צרות  ישראל  ואסונות  רחמנא  ליצלן  המתרחשים  יום,  לבו  של  כל  יהודי  כואב  עד  מאד
  .שכל אחד מאלו דיו לקרוע לגזרים את הלב היהודי

  .לכן חובת השעה על כלל ישראל כולו לערוך חשבון נפש
, יהודים  מאמינים  בני  מאמינים  יודעים  ומאמינים  שכל  מאורע  או  אסון  חס  ושלום  אינו  מקרה

  .ובנוסף לכך במדה כזו וברציפות רחמנא ליצלן, בפרט אסונות הפוגעים בנשים וילדים
הכתובים "  אם  תלכו  עמי  קרי"ם  הקדוש  כותב  בתחילת  הלכות  תענית  מפרש  את  המילים  "בהרמ
ה  ימשיך "אז  ממשיך  הפסוק  שהקב,  שאם  יתלו  את  האסונות  הבאים  מן  השמים  במקרה:  כך,  בתוכחה

  .להעניש חס ושלום
ע שהעונש  על  אי  עריכת  חשבון  הנפש  כשמגי,  )מהפוסקים  הגדולים  ביותר'  שהי(ם  "יוצא  לפי  הרמב

לפי  ההוראות ,  ולתקן  הלכה  למעשה  את  החסר  שגרם  לאסון,    לפתע  פתאום  אסון  חס  ושלום  לא  עלינו
שבספרים  הקדושים  המורים  כיצד  להתנהג  בכל  סוג  צרה  חס  ושלום  ואיך  לתקנו  על  להבא  אצל  האדם 

  .הפרטי ואצל משפחתו
, התקפות  עצבים,  ועהחולי  היד,  לכן  חובה  להתבונן  בכל  האסונות  הרבים  שאירעו  כמו  התקפות  לב

מחלות  אצל  צעירים ,  ילדים  בעייתיים,  חולי  מעיים,  לחץ  דם,  יס'ַאלערג,  אסמא  ושאר  חולאי  נשימה
  .במידה גדולה כזו שאין לו אח ְוֵרַע בהיסטוריה, ואפילו ילדים

חסרון  שלא  ניתן ,  משפחות  עם  עשרות  ילדים  קטנים  נשארים  יתומים  ללא  אב  רחמנא  ליצלן  
קולותיהם  נשאר  בין ,  !"אמא!  אמא:  "  קמים  בבוקר  ובוכים5-  ו4,  3דים  בגילאי  עשרות  יל.  למלא

ילדים  רכים  עם  לב  שבור  בגלל  בעיות  שונות  הבאות  כל  יום  לא  זכו  להכיר  את .  קירות  הבית  ואין  שומע
אמהות  מסתכלות  מעולם .  כך  שאין  להם  בפני  מי  לשפוך  את  לבם  השבור  ולזכות  למילה  מעודדת,  אמם

כאב  על  סבלותם  של  ילדיהם  האהובים  שנכרתו  מהם  לפתע  פתאם  ומתהלכים  שבורים האמת  בצער  ו
  ).ל" חז–המתים מצטערים בצער קרוביהם (ורצוצים הרבה שנים 

לתמיד '  ן  שאין  צער  כצער  האם  כשנלקחים  ממנה  ילדי"הזוהר  הקדוש  מסביר  במצות  שילוח  הק
  .רחמנא ליצלן

עומדים  ביחד  ואומרים  קדיש ,  טעמו  טעם  חייםשבעה  ילדים  שעדיין  לא  -הלב  נקרע  לראות  ששה
  .ונעל אמם לא עלי

  .אולם לא נעשים שום צעדים רציניים ושום מעשים חיוביים לתקן את המצב, עוונות הדור רבים
  ???היכן כל הרבנים
  ???היכן כל המנהיגים
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  ???עת צרה ליעקב, מדוע שותקים המה בעת זו
ובצדק  שזהו  היסוד '  המרכזית  שאפשר  לומר  עלי'  הבעי,  פי  הוראות  חכמינו  זכרונם  לברכהל

  שהיא בשרבכשרות  היא  כמובן  '    ועיקר  הבעיבעיית  הכשרות:  והשורש  לכל  הצרות  והאסונות  היא
כל  פעם  בחלק ,  חדשה'  הישנה  וכבר  צצה  לעולם  בעי'  לא  עובר  חצי  שנה  מהבעי,  מרובה  בכל  מיני  בעיות

פעם  עם  מליחה  ופעם  עם ,  פעם  עם  סרכות  ופעם  עם  ניקור,  פעם  בבדיקות,  ם  זה  בשחיטהפע.  אחר
פעם  בשם  קצבים  ופעם  בשם  משגיחים  ופעם  בשם ,  פעם  בשם  מכשירים  ופעם  בשם  שוחטים,  השגחה

,   ופעם  עם  כבד,פעם  הבעיה  היא  עם  לשון,    מאסן  פראדוקציעפעם  בשם  גלַאט  ופעם  בשם,  פלאמבעס
  .נקניק  סאלאמי ופעם עם,טפעם עם סוויט ברעס
  ?עם הכשר, לעשות יותר מלדרוש בשר כשר, יהודי עמך, מה יכול אדם פשוט, נשאלת השאלה

  ?מה עוד יכול הוא לעשות, ובאם זה לא מספיק
יתברך  לערוך  תוכנית  מפורטת  שיצליח '  לאחר  התייעצויות  של  הבית  דין  שלנו  הצלחנו  בעזרת  ה

  .יתברך' לשנות את המצב בעזרת ה
  :העצה היא

כל ראש משפחה יקח עט ונייר ויכתוב מכתב לרב המכשיר 
  .שלו ויבקש ממנו לענות ולחתום על המכתב

  :וזהו תוכן המכתב
  .א"שליט..................................... ר "מוהר' לכבוד הרב וכו

המובא  בספרים וכפי  ,  הנושא  את  ההכשר  שלכם..................  מכיון  שאני  קונה  בחנות  בשר  של  
' והרב  הקדוש  הצדיק  ר,  הקדושים  שמאכלות  אסורות  מביאים  את  כל  הצרות  והאסונות  רחמנא  ליצלן

חוסו  ורחמו  על  בניכם  ובנותיכם  הצעירים  ואל  תביאו ":  הלל  מקולומייער  זכרונו  צדיק  לברכה  כותב
  .עליהם אסונות חס ושלום על ידי אכילת מאכלות אסורות

אצל המן להרוג את כל היהודים היה רק שהגזירה הזו ! אל תשכחו
 ).ב"מגילה י(בענין אכילת טריפות 

כשכתבתי  את  השורות  הללו  צלצל  אלי  רב  מפורסם  ואמר  לי  את  הכתוב  בספר 
היכן  מרומז  בכל ,  ?המן  מן  התורה  מניןל  שואלים  "חז,  י"המפורסם  אמרי  ש

שר המן  העץ  א"ועל  כך  השיבו  שהוא  מרומז  בפסוק  ?  התורה  הענין  של  המן
ואם  כן  מה  השייכות  של  הפסוק  בפרשת .  "צוויתיך  לבלתי  אכל  ממנו  אכלת

 .?בראשית לענין של המן
הוא  נהיה  מושחת ,   רואים  לפעמים  איך  שיהודי  מאבד  את  צלם  האלוקות  שלו

? ומהיכן  נובע  השחתה  כזו  אצל  יהודי,  עד  כדי  כך  שהוא  מוכן  להכחיד  את  אחיו
ם  כותב "שהרמבכפי  ,  מטמטם  את  הלבשהוא  ,  זה  קורה  מכך  שאין  אוכלים  כשר

" המן"והדם  זורם  ללב  ומטמטם  אותו  עד  שהוא  הופך  אותו  ל,  שהאוכל  נהיה  דם
  .כ"ע, "צויתיך לבלתי אכל ממנו"כי הוא אכל דבר ש, יהודי
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 . גורם לרעה הגדולה ביותר,רואים מכך שלאכול אוכל שאינו כשר
את  בני  ישראל ולכן  אומרים  ארור  המן  אשר  בקש  לאבדי  כי  הוא  האכיל  

על  ידי  כך  שהיה  לו  את  הכח  לגזור  על  היהודים  גזירות  קשות ,  במאכלות  אסורות
 ).ב"מגילה י(

  בפורים  היתה  עיקר  הגזירה :ה  לשון  קדשווז)  ע"תר'  ח  סי"או(ח  "כתוב  גם  בב
כ  נגזר  עליהם  להרוג  ולאבד  את  הגופים  שנהנו  מאכילה "ע,  לפי  שנהנו  מסעודתו

ו וכשעשו  תשובה  עינו  נפשותם  כמ,  שתה  של  איסורשל  איסור  ושמחה  ומ'  ושתי
 ,"לך  כנוס  את  כל  היהודים  ואל  תאכלו  ואל  תשתו  שלשת  ימים"אסתר  שאמרה  

 .ט לזכור את עיקר הנס"לפיכך קבעום למשתה ויו
ברוך  מרדכי  היהודי  כי  בזכותו  היהודים  ניצלו  מגזירתו  של ולכן  אומרים  

ולכן  הוא  ישב  בשער ,  סורותהוא  נזהר  שיהודים  לא  יכשלו  במאכלות  א,  המן
 .המלך לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו כשר

ולכן  קראו  להם ,  ורק  בזכות  זה  ששמרו  ממאכלות  אסורות  ניצלו  היהודים
  .)'פרקי דרבי אליעזר פרק נ(, כי אף אוכל שאינו כשר לא נכנס לפיהם, "יהודי"

כי ,  לותכותב  שטעם  איסור  אכילת  טריפות  הוא  בכדי  למנוע  מח"  חינוך"ה
  ).ג"חינוך מצוה ע. (אכילת טריפות מביא את כל החולאים רחמנא ליצלן

כמו  שאדם  יחתוך  עצמו  על ,  ם  כותב  שמאכלות  אסורות  מזיקים  לגוף"הרמב
  .ידי סכינים

קרוב .  באו  בעקבות  אכילת  טריפות  בזמנו,  ם"כותב  הרמב,  תוצאות  איומות
יצלן  בגלל  אכילת  מאכלות למאה  אלף  איש  נהרגו  על  ידי  מיתות  משונות  רחמנא  ל

צפנת "ובספר  ,  ם"ת  של  הרמב"מובא  בכתבי  שו  (]  אלף  איש700.000ויש  כותבים  שהיו  [  אסורות
פרשת "  דגל  מחנה  אפרים"ובספר  ,  פרשת  יתרו  דיבור  המתחיל  ונראה"  פענח
  ).עקב

שבאם  הבשר ,  ל"לפני  שאני  קונה  בשר  בחנות  בשר  הנ,  לכן  ברצוני  לדעת  בטוח
לשון (ובגלל  זה  עלול  לבוא  רחמנא  ליצלן  על  כל  הרשעים  ,    כשרהוא  לא  מאה  אחוז

החולי ,  לדוגמא  התקפות  לב,  ללא  הבדל  איזה  אסונות,  צרות  ואסונות)  נקיה
מחלת ,  לחץ  דם,  יז'אלערג,  אסמא  ושאר  מחלות  נשימה,  התקפות  עצבים,  הידוע
 ,וכל  שאר  המחלות  האפשריות  בגלל  חיוב  כרת  לא  עלינו,  בעיות  ילדים,  ריאות

כפי ,  האם  אתם  מקבלים  על  עצמכם  את  כל  העונשים  האיומים  בעולם  האמת
ע  שמי  שאוכל  מאכלות  אסורות  מנתחים  בעולם  האמת  כל "שכותב  החפץ  חיים  זי
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ולפי  הזוהר  הקדוש  מורידים ,  עצם  וכל  אבר  של  גוף  האדם  להוציא  את  הטריפות
  .לשאול תחתית רחמנא ליצלן לתמידאותו 

עולם  הזה  ושל  העולם  הבא  שלנו  ושל  ילדינו  אתם כל  האסונות  של  ה,  בקיצור
כי  אתם ,  אז  אני  יכול  לאכול  את  הבשר  במנוחת  הנפש,  מקבלים  על  עצמכם

  .מקבלים אחריות כדבעי על ההכשר שלכם
אנא מכם חיתמו על מכתב זה , באם  אתם  מקבלים  אחריות  על  כל  הנזכר לעיל

  .ושילחו אותו חזרה
  
  ה"ב

  : ובבאנוסח התנאי עם רב המכשיר בזה
אני מקבל עלי כל האסונות הנזכרים לעיל העלולים לבוא באם הבשר של חנות 

................................................................................................  
  באם הבשר אינו כשר מאה אחוז, שהיא תחת השגחתי

  גלַאט כשר
האוכלים  זה )  לשון  נקיה(על  כל  הרשעים  ועלול  רחמנא  ליצלן  בגלל  זה  לבוא  

אסמא  ושאר ,  תקפת  עצבים,  חולי  הידוע,  לדוגמא  התקפת  לב,  אסונות  לא  עלינו
וכל ,  בעיות  ילדים  וחייבי  כריתות  לא  עלינו,  מחלות  ריאות,  לחץ  דם,  מחלות  נשימה

האפשריות  בזה  העולם ,  שאר  האסונות  לא  עלינו  שעלולים  לבוא  עוד  בזה  העולם
  .ובעולם הבא

  )מקום החותם(
_______________________  

  .אנא לענות בהקדם האפשרי. ב.נ
  :נעשה ונגמר על ידי בית דין של שלש

  דיין, אברהם גרינהוט: נאום
  דיין, גבריאל בערקוביץ: נאום
  דיין, נפתלי בראזעווסקי: נאום

גם אני שמעתי את נעקת  לסדר ו'נעשה ונגמר אור ליום וכל זה 
  ק"ג לפ"תשמ, בני ישראל

 


