
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

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

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

דבר המערכת

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

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

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת
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יתכן שאלו העוסקים בנושא לועגים לי, אבל יתכן גם שזה נותן צביטה 
בלב, אבל אני מדבר כאן כאדם שאינו יודע אלא רק מבקש להעיר בכדי 

שיחשבו ברצינות יתר בענין. 
ספק  אין  העופות,  נשחטים  איך  נוספת,  שאלה  זו  בהזדמנות  לי  הרשו 
שהשוחטים הם יהודים יקרים אבל לעתים הם שוחטים כל כך הרבה - 
כאלו השוחטים 500 לשעה, אחרים 600 לשעה, ואחרים 700 לשעה - ומי 
בענין  להרהר  מותר  הרי  אז  ידיהם,  מתחת  מכשול  יוצא  לא  אם  יודע 
כשמעלים על הדעת ששוחטים עשרה עופות בדקה - האם זה לא יותר 

מדי בכדי שיעורר את האדם בטרם שהוא יושב לאכול? 
יתכן ואיני מכיר טוב את הנושא, אך כששם זה אוחז עד כדי כך, עלינו 

להרהר, אצלינו מה נעשה. )נר ישראל(

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת יתרו | יז שבט
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המשך בעלון הבא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

לא האם ויבדוק לצאת יניחנה ואח"כ יותר ואולי 
או  במלקחיים, הצוואר במתיחת  כלום לה אירע
שנשבר או עוד. נחנקה ולא חיה. עודנה בכללה

המפרקת.

שחיטהולדעתי של הגדולה להמצוה מסירות בקצת
שתסכים הממשלה אצל  לפעול אפשר והידורה ,
בה, לפעול חרבו שיחגור  ואקוה הצרפתי , להכלוב
בשעה עולמו קונה ויש  בו, תלוי  הרבים זכות  ויהיה
מפוליטיים, החשבונות כל  כרגע ישכח  אם אחת,
השמים ומן עוזרים, הרבה וישכח לזה, עצמו  וימסור 

בידו  פגישתיביסייעו שאחר  בעיני גדול ולפלא .

שם :)יב וז"ל ס"ד דף  תזעק  מקיר אבן  בספרי  שכתבתי מה ראה

הגה"ק להבחל"ח מחותני אצל אחד רב עוד עם הייתי  תשל"ג בשנת
בזמן  ובדיקות בשחיטות שקורה מה לו וסיפרנו זצ "ל, מקלויזנבורג
וכו', ידועים שמות  תחת  ישראל לעם טריפות  שמאכילים והאיך הזה ,

ומחצה שעה אתו טעי "פ)ודברנו  קאסע"ט על  בשנת(ונקלט אם כי אז ואמר  ,
את שמגלים רבנים שני עוד ישנם דמשיחא בעקבתא  תשל"ג
שנים  הרבה  כבר זה  על צועק  שאני טריפות, מאכילי  של המכשולים
שיבוא הזמן  הגיע  רח"ל, וטריפות נבילות מאכילים בארצה "ב  שכאן

" ובלשונו, קומע ".המשיח, משיח   שוי מעג

שבכל איך שמביאים שו"ת  ספרי עשרות על עברנו הדברים בתוך
תהי' שלא  והשחיטה הכשרות  נגד  דבר בעל מעשה הצליח ודור דור
לנו  וסיפר  ועוד . ז' סימן  דעה יורה חיים דברי בשו "ת כמבואר כהוגן ,
ברוך ר' הרה "ק  זקינו של השוחט  שו"ב, ימיש מר' המעשה  אז
וז"ל סבא, ישראל בס' אח"כ נדפס הזאת  המעשה  זי"ע, גארליצער

שם :

טורנא דק "ק  שו"ב  בנימין מוהר"ר בשם אחד היה גורליץ בחסידי 
שהרה"ק היחידי השוחט שהי' שוחט ימיש  ר' בשם מכונה שהי'

בישראל. שוחט להיות שיוכל קבלה לו נתן מגורליץ

רבו  עם הנז' בנימין  להר"ר לו  שקרתה נפלאה עובדא אביא אגב 
לעוזבה  הוצרך בטורנא  שו"ב שהי' מוהר "ב , זי"ע . מגורליץ הקדוש
שטראססע. בגרנידיר שם והתגורר לברלין  ועבר מסויימות מסיבות 
רק השחוטות  הבהמות  את לבדוק השוחטים מנהג הי' בברלין 
נתעוררה  אא "כ נעשתה לא בנפיחה חוץ ובדיקת פנים, בבדיקת
הי' זה  דבר היגיינה , מטעמי העירי ' פקודת חוקי עפ "י וזאת, שאלה,
בברלין  בשר מלאכול נמנעו זו מסיבה אשר החסידים בין  מפורסם

מסחרם) לרגל  לשם נקלעו החרדית(כאשר הקהלה של להרב נודע כאשר ,
אליו  בא  בברלין , להתגורר  בא החסידים מעדת ששוחט  בברלין 
שאינו  באומרו סירב בנימין  הר"ר בקהלתו, שו"ב  להיות לפניו והציע
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סימן ‰לכו˙ ˘ב˙ „יני סחיט˙ פירו˙
מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס -˘"כ

‡ב„˜"˜ ‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ 
 By HaGaon HaTzaddik Rebbiלפ"˜.

Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din 
Halmin, shlita

 -‰לכו˙ ˘ב˙
סימן ˘"כ

‡ן „ער ˜ונטרס ‡יז ‰ˆל˙ נפ˘ו˙-
‚ע˘ריבן ‚עוו‡רן ביי ‡ ר‡„י‡ ˘וי ‡ין 

‡ר‚‡נטינ‡, וו‡ס „י ‡י„ן פון „‡רט ‰‡בן 
‚עבעטען „עם רבין ˘ליט"‡ ˆו ר‡טעווען 

טויזנט ‡י„ן וו‡ס זענען ‡ר‡פ פון  200„י 
-ברו˜לין נ"י ˘נ˙ ˙˘נ"ט.‡י„י˘ען ווע‚,

‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ מ‰‚
 By‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.

HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom 
Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, 

shlita

‰ˆל˙ נפ˘ו˙ 
‡ר‚‡נטינ‡

‡לע ע˘ירים ‡ון ‡ן ‡פענער בריף ˆו 
 פיל‡נטר‡פען,

פון ווע„ ‰מרכזי ‰עולמי ל˜יום ‰י‰„ו˙, 
מ‰‚‰"ˆ רבי -ברו˜לין נ"י ˘נ˙ ˙˘מ"ט.

˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין 
 By HaGaonברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.

HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah 
Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

‰ˆל˙ נפ˘ו˙

˜רי‡‰ נר‚˘˙  –מ‚בי˙ ‰ˆל‰ חל˜ „' –
ל‰ˆיבור ‰רחב י‰„ו˙ ‰חר„י˙ ˘בכל 

ברו˜לין ˘נ˙ –‰עולם , ‰ˆל˙ ‰י‰„ו˙ 
מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום -˙˘מ"ח לפ"˜.

י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ 
 By HaGaon HaTzaddik˙˘מ"‚ לפ"˜.

Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis 
Din Halmin, shlita

מלחמו˙ ‰˘ם

ˆ„˜‰  -מכ˙ב ל‰ˆל˙ ‰כלל י˘ר‡ל.  -
ל‰ˆל˙ ‰כלל י˘ר‡ל.

מכ˙ב מ‰רב ר' 
˘מו‡ל רובין ˘ליט"‡

בו יבו‡רו ‰˙יבו˙ ˘עלולים ביו˙ר לטעו˙ ב‰ן 
בנ˜ו„˙ן ב‡ופן ˘מ˘נ‰ ‰מ˘מעו˙ כ‚ון מל˘ון 
עבר לע˙י„, וכו', ו˘‰˘ומעים י˘ימו לב 
ל„˜„˜ ‡ם ˜ור‡ ‡ו˙ם כר‡וי, מספר נטעי 
‚ברי‡ל, ל‰‚‰"ˆ רבי ‚ברי‡ל ˆינער ˘ליט"‡, 

לפ"˜. ‰לכו˙ פורים, ˙˘ס"‰

‰כל חייבים ב˜רי‡˙ 
‰מ‚יל‰

50יובל שנים של פעילות המערכה



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.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

על  להשפיע בידה אשר  ככל ועשתה  פיתתה  ההנהלה
אנגלית  שלמדו לאחר עתה אנגלית , שילמדו  הבחורים

מלוכלכים . וחוברות  עיתונים לקרוא יכולים  כבר הם

יט פרק 
המנזרים  תמונות עם הטמאים הספרים

בבית  תשל "ז בשנת שלמדו הקטנות  כשלבנותיו
היה  טמאים , ספרים  להם  היו סאטמאר  חסידי של הספר
מלא  היו  שרח"ל התמונות את  לבדוק רבינו  נוהג 
הילדים  את שלימדו הענינים  בכל  במיוחד בפריצות,
באמונתן לפגוע העלול  דבר  במנזרים  הקשורים נושאים 
ולעוד  שליט "א  קאשוי של  לרבה  רבנו צלצל אז  רח"ל ,
מהומה  עשו הללו  ועוד , בערקאביץ הרב  רבנים כמה
על  לעבור  שחייבים אז והוברר האמת , ונתגלה גדולה 
שאסור מה  את  ולכסות למחוק חייבים וכי הספרים 
רוצה  אינה  המוסד והנהלת  ומאחר  ולהסתכל, לראות 
לכן כסף, לעלות יכול זה כי זאת  שיעשה למישהו  לשלם 
בעצמם , זאת  יעשו  שהללו  הילדות על ציוו  המורות
איפה  לדעת  בכדי  להסתכל  והיכן  איך ידעו והבנות
בפרט  מחקו , לא כלל  מכן  לאחר במציאות אך  למחוק,
אחד  הכל. את הבינו  והם הספרים את למדו כשהמורים 
שהעולם  בספר  כתוב היכן  לרבינו הראה  רבינו  מחסידי
אחרים , כפירה  דברי  ועוד שנה  מליון  כמה עומד כבר 
קנאים  המתקראים  שאלו להאמין היה  יכול  לא  רבינו
נגד  בנויה השיטה  שכל כפירה של פירושה  מה  והיודעים
לזוז מוכנים אינם בציונים  חלילה וכשמדובר הכופרים,
הקנאים  של הספר  בית תוככי בתוך וכאן  הנימה, כמלוא
את  לפרסם  ביקשו כאלו. ומינות כפירה דברי מתירים
בשום  הסכימו לא הללו  אך  איד" "דער  בעתון  הענין

שנגדם . משהו  לפרסם אופן 

ומינות כפירה דברי

שכתב  דבר שכל וטען  ההנהלה אל אז פנה  רבינו 
שהדבר ובודאי הספר , לבית  להכניס כלל  אסור כופר
נקיים  שהינם  קטנים  בילדים כשמדובר  כמה פי חמור
יתר את  שיכסו  לפחות שמותר, משהו  יש  ואם חטא , מכל
היו לא  לדבריו אך  בהם, להסתכל  שאסור אלו העמודים,
מה  במדבר , קורא קול  בבחינת היו הללו  ערך, כל 
לילדים  חדשים  חוברות לעשות  שהחלו הדבר  שהועיל 
בספרי זמן  מדי  יותר  ללמוד ייאלצו  שלא בכדי קטנים

והמינות . הכפירה 

דעת  על  הכל עושים  שהם  תמיד סיפרו ההנהלה  ראשי 
הלא  כי גס, שקר  היה שזה  בודאי  שליט"א, האדמו "ר 
שפת  לימוד נגד ישראל  גדולי מאת החרמות ידועים

להעמיד הצליח לא אחד  וא שוני ממקומות שוחטי
לעיר, טוב ש הבעל הגיע פע רצונו. לשביעות חל
אי יודע אינני  אבל בעיניו, ח מצא שהאורח ואמר
ש הבעל לו אמר . החלפי אודות לו וסיפר לכבדו,
החל העמיד  טוב ש הבעל  .החל יעמיד שהוא טוב
ושחטו פאדליסקער, אברה רבי בעיני ח מצא וזה
את ושלח  שוחט, לשלוח  הבטיחו טוב ש והבעל  ואכלו

...ש ונתעשר ז "ל חותני

 בעני כ כל  ותלמידיו טוב ש הבעל החמירו מדוע 
וג שוחט כל של  החל את  לבדוק שרצו עד השחיטה ,

? מסויימי במקומות   שוחטי להעמיד 

הקבלה.  בעני קשור זה כל

וג טוב ש הבעל  תקופת לפני  בפולי  המקובלי
בעצמו טוב ש הבעל   וג טוב ש הבעל   בזמ
דומה ,אוכלי שעליו  שהשולח בדעה , היו ותלמידיו
והחל הגדול  כה הוא השוחט המקדש, שבבית למזבח

המקדש. בית  של  הכלי אחד  הוא

גלגולים

בעת לכוו צרי גדול,  כה בבחינת  שהוא השוחט
בבהמה שמגולגל הנשמה  את לתק הבהמה, שחיטת

...תיקו ומחפש 

רבי  האר ישראלי , המקובל  " לאברה "חסד בספר
אזולאי  אברה, חוטאות נשמות   שישנ מובא,

"חיי ובעלי צומח  , ב"דומ שמתגלגליצמחי ,אבני)

(חיי וברואיחיי ב "בעלי   המתגלגלי והנשמות  ;
ה באכילה , המותרי עופות או בהמות ,"טהורי
ידי  על תיקו לקבל  ויכולי יותר, גבוהה במדריגה 

מהבשר... צדיק אכילת  ידי  ועל  כשרה , שחיטה

תורותיו. מובאי מייזליש עוזיאל  ר' של עוזיאל"
.17 ה־ במאה נפטר 
(הצדיקי התגלות  בספר  לנו(ראה  גילה  הקדוש האר "י

הנשמות  היו קי היה המקדש שבית שבזמ שכמו
כמו קרב ממנו  להקריב  שהולכי בהמות בתו מתגלגלות
של  שולחנ על שעולה בבשר מתגלגלות הנשמות כיו  כ
את  להבי קצת אפשר זה פי ועל  לתקנו , שצריכי יהודי
אינו שהרי בשר  לאכול אסור  האר ע מט פסחי הגמ'
 ביניה אי  ג ולכ המגולגלת, הנשמה את לתק יודע 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

107. מכתב כג: מהגה"צ רבי חנוך דוב פדווא שליט"א אב"ד 
התאחדות קהלות חרדים בלונדון

108. מכתב כד: מהגה"צ רבי חנוך דוב פדווא שליט"א אב"ד 
התאחדות קהלות חרדים בלונדון - מתיר שחיטת הבאקס 
בלונדון  הרבנים  כל  נגד  שחיטה,  הלכות  הה'  כל  ועוקר 
זי"ע  מסאטמאר  האדמו"ר  מרן  על  לע"ז  מוציא   - ובא"י 

שכאילו מרן זצ"ל התיר נבילות וטריפות רח"ל

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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הרב הגאון מוהר"ר נחום מרדכי פערלאוו שליט"א אדמור 
פעולתיכם  שתהי'  אמת  לפועלי  אמינא  כותב:   מגאוואמינסק 
בשאלות  להם  לעזור  אליכם  יפנו  שהכל  לתלפיות  להיות  אמת.. 
וספיקות במיני הזנה החדשים המצויים בימינו.. ויישר חיליכם ברוב 

עוז ושלום.
 הרב נחום מרדכי פערלאוו
אדמו"ר מנאוואמינסק

תשע הרי אלמנה  ריבו יתום  שפטו וגו '] [רחצו הכיפורים ליום 
יהיו  אם ה' יאמר ונוכחה נא לכו  אחריו כתב  ומה  כאן מידות 

ילבינו  כשלג  כשנים .(שם )חטאיכם

העולם  נברא  בהם  מאמרות עשרה  כנגד 

נברא דבר שבהם מאמרות עשרה כנגד עשרה  למה אחר
לפני  בדין עומדים העולם כל  הזה שביום  העולם
שבריותיו  מפני כלייה מתחייב  והעולם הוא ברוך הקדוש 
עולמו  את מזכה הוא ברוך והקדוש בעבירות מלוכלכים

העולם. נברא  ביום  בו כאילו אומר נמצאת

הדברות עשרת  כנגד 

בסיני דבר שקבלו  הדברות עשרת כנגד עשרה למה אחר
אומות  אותם  קיבלו  שלא ישראל של סניגורים  שהם 

מאהבה. אותם קיבלו וישראל העולם

ושופרות זכרונות  מלכויות, של פסוקים עשרה כנגד 

ועשרה [וכן ] זכרונות ועשרה מלכיות  עשרה התקינו
ועוד  ישעיה  אמר תשובה ימי עשרת כנגד שופרות

לבער והייתה ושבה עשיריה י"ג)בה ו' ברוך (שם הקדוש אמר
צריך  הייתי ביום ובו עולמי את דן  אני השנה בראש  הוא
כדי  ימים עשרה  עד תולה אני  ולמה הדין את לגמור
שיעשו  כדי עשירייה בה עוד ולמה  עוד תשובה שיעשו
באילו  תשובה עשיתם שאם לבער והייתה ושבה  תשובה
אתכם  ומזכה  מבערם אני עונות  כמה בכם יש  אפילו הימים
מתפסק שדינכם יודעים  הוו תשובה בהם  עשיתם לא ואם
עשיתם  אתם אלא בכם עשיתי ולא הכיפורים  ביום
בשופר תוקעים שתהיו לכם  התקנתי שכך למה בעצמכם

השנה השופר(כשתהיו)בראש מתקיעת חרדים שתהיו] [כדי
שופר יתקע אם הנביא אמר  לתשובה  עצמיכם להתקין

יחרדו  לא  והעם ו')בעיר ג' בעיר(עמוס  רעה יהיה אם לפיכך
עשה  לא .(שם )וה '

בראשית מאמר כנגד  השנה ראש 

תרמ"ב שנת השנה  ראש דברים אמת שפת

בהם עשרת שנברא  מאמרות  עשרה נגד הם תשובה  ימי
כדאיתא  בראשית נגד השנה וראש  העולם .
והלא  אמרו  זה ועל  כולן. כולל והוא הוא. מאמר נמי בראשית 
האחדות  מאמר שהוא  להבראות יכול  היה אחד. במאמר
הכל. כשיתוקן לעתיד שיהי ' וכמו ית '. לפניו במחשבה  שעלה
במחשבה  עלה  כן גם  לברכה זכרונם חכמינו אמרו זה ועל
עמו  ושיתף מתקיים  העולם שאין ראה  הדין  במדת לבראות 


