
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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ע
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לבו מתטמטם 
י"א  )ויקרא  ונטמאתם בם  ולא תטמאו בהם  וגו'  אל תשקצו את נפשתיכם 
)יומא ל"ט ע"א( ונטמאתם חסר כתיב, אל תקרי ונטמאתם אלא  מג(, ובחז"ל 
ונטמטמם, דהיינו מי שאוכל שקצים ורמשים, נבלות וטרפות מתטמטם 

לבו ונפשו של אדם, עד שאינו מרגיש ומתבונן כלל אח"כ. 
הדבר דומה לסוחר שהיה לו חנות של בושם, שנכנס פעם אחת לבורסקי, 
ולא יכול להתמהמה שם אף רגע, כי סרחון העורות עלה באפו, ויען שלא 
הורגל בזה מעולם ברח על נפשו, במשך הזמן נזדמן לו שירד מעסקיו 
יכול  היה  לא  כי  נפש,  למפח  זה  מסחר  להחליף  והוכרח  הבושם,  עסק 
היום  כל  וישב  עמד  במסחרו  התרגל  כאשר  אבל  העורות,  ריח  לסבול 
והלילה בחנותו ולא הרגיש בריח הסרחון, ונדמה היה לו כי בורסקי הוא 

מבטן ומלידה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת יתרו | יח שבט
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

רחוק  עוד  היה שבדעתכם בעוד עמו  השוחטים

בנפיחה, הבהמות  ריאות את בודקים שאין  זמן כל שם לשחוט  יכול
שיעשה  מסכים שהוא לו ואמר  בדבר ארוכות  חשב  הרב , זאת  בשמוע
והר"ר  השלטונות , אצל כך על שונים סידורים ויסדר  נפיחה בדיקת 
בא לילה  באותה זו, הבטחה סמך על כשו"ב לשמש  הסכים בנימין 

לו  ואמר  פניו על והוכיחו בחלום מגורליץ הקדוש  רבו לכאליו "וכי

"?בברלי שוחט שתהי' כדי  לשחוט קבלה  ל הרר"ב נתתי התחיל ,
בח מאד ואמר לבכות  משרתלומו  את שקיבלתי יודע הרבי "הלא

עני בשו ממנהגנו דבר שו ח "ו אשנה  שלא בתנאי רק השו"ב

בזה  אני ובטוח יודע  אני "זאת  הרה "ק  לו השיב ע "ז ,"שבעול

והמנהגי ההלכה  נגד שהוא  כל דבר  שו ח"ו  תעשה לא שאתה

לאכול   שאי הי' ידוע עתה שעד  אני חושש  אבל בידינו  המקובלי

יסמכו   בברלי לשו"ב שנתמנית יוודע  כאשר ועתה, , בברלי בשר 

וכל  ,ושרויי  מותרי יהיו  והכל זו בעיר הנשחט  הבשר כל להתיר

הזה ?!" כדבר  לעשות  לב מלא היא אחריותי, על יהי' הנעשה ,זה 
והרה"ק דבר, השיב לא  הק ' רבו של זו מגולה תוכחת  השו"ב  כשמוע 

" בחלום לו אמר ידמגורליץ את  הנה  והה"קת כן עשה והרר"ב  "
וירא משנתו בנימין הר "ר התעורר מיד ידו , את לחץ בנימין הר "ר
להזיזה, יכול הי' לא   הימנית ידו את  להניע ניסה וכאשר חלום, והנה 
הרופאים  בבדיקת שם, רוטשילד החולים  לבית  נטלוהו הבוקר ובהיות
וסכנה  משותקים הימנית ידו של והורידים הגידים שכל נקבע
בביה"ח הרופאים הגוף, כל את להרעיל שעלולה  ידו את  להשאיר 
הר"ר  היד. לקטיעת  לביה "ח שיבוא  מספר, ימים לאחר תור, לו  קבעו
ואמר  התרגשות, שום בלי  מגוריו למקום מבית החולים חזר בנימין 
להעלות לו וא"א  גבול בלי ישראל אהבת  לו  יש  הקדוש  שרבו יודע  כי
להרב  נודע  כאשר שגגתו, על כ "כ יענשנו הקדוש  שרבו  הדעת  על
ומינו  חיפשו  שוחט להיות  שוב יצלח לא שהשו"ב בברלין  החרדי
למחרת ומיד  התבטל, בנימין הר"ר עם וההסכם אחר שו"ב להם
ויהי  הבריאה  הפגועה  ידו  והנה וירא בבוקר בנימין הר"ר  קם כאשר
לו  שאין בביה"ח להודיע בנימין  הר"ר הלך היום באותו  כאדם, כאחד 
למראה  האמינו  לא הרופאים הבריא, כבר שהרי היד בקטיעת צורך
כלא נעלם והשיתוק  לגמרי, בריאה כיד נעה  היד  את בראותם עיניהם
הזה, הפלא את לראות ובאו התאספו ביה"ח של הרופאים וכל הי ',
שיד  הזה , כדבר עדיין  קרה  לא הרפואית  ההיסטורי ' שבכל ואמרו

מעצמה . תחלים קשה כה באופן משותקת שתהי'

בשכבר  הוא , פשוט דבר כי אמר זה סיפור מספר כשהי' בנימין, הר"ר
ממנו, נתייאשו וכבר תחתיו אחר שו"ב בברלין החרדים קהלת מינתה
שו"ב  יותר יהי' לא  כבר הוא  שהרי הקדוש רבו אותו  הבריא שוב

בברלין .

והתעו  חיות בנו הכניסה  צדיק  אותו של ליכנסברכתו  חדשה  ררות
שנוסף  הקצבים, השוחטים נגד  כבידה מלחמה ולערוך הקורה, בעובי
נגדם. שיעמוד מי כל להרוג מוכנים רח"ל, טריפות  שמאכילים זה  על
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˜ול ˜ור‡'ס על ‡ו˙ם ˘מזלזלים  12
, ועל עון ז‰ נחרבו ב˜„ו˘˙ בי˙ ‰מ„ר˘

כל ‰ב˙י מ„ר˘ים, וב‡ו כל ‰ˆרו˙ 
ו‰‚זירו˙, נחוı ˘כל ‡ח„ יזכ‰ ‡˙ ‰רבים 

ר˘ם, וי‰יו בכלל מזכי וי„בי˜ם בבי˙ מ„
מ‰‚‰"ˆ רבי -‰רבים, ויזכו לבנים ˆ„י˜ים.

˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין 
 ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom 
Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, 

shlita

˙מונ‰ לחורבן בי˙ 
‰מ˜„˘

על ‚ו„ל ‡יסור ל‰˙פלל בבי˙ ‰כנס˙ בלי 
מ‰‚‰"ˆ רבי -מחיˆ‰ בין ‡נ˘ים לנ˘ים.

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

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

˘ער ˜„ו˘˙ בי˙ 
‰כנס˙

מכ"˜ מרן ‰‡„מו"ר ˘ר ˘לום מבעלז‡ 
זי"ע

נ‚„  –סיפור נור‡ 
ע˘יי˙ ˙מונו˙

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

 By HaGaonברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.
HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah 
Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

„ברי ˙ור‰ ל˘ב˙ 
‰‚„ול ולפסח

ס‚ול˙ מˆו˙  –חוב˙ ‰כוונ‰ במˆו˙ סוכ‰ 
למען י„עו „ורו˙יכם כי בסוכו˙  –סוכ‰. 

‰ו˘ב˙י ‡˙ בני י˘ר‡ל ב‰וˆי‡י ‡ו˙ם 
מ‡רı מˆרים.

לˆ‡˙ מˆו˙ סוכ‰ 
כ˙י˜ונ‰

בו יוב‡ ר‡יו˙ ברורו˙ על „בר מˆי‡˙ 
ע˘ר˙ ‰˘בטים, מ‰רב „ו„ ‡‰רן 

˙ ˙רס"ט לפ"˜.ווי˘נעויı ˘נ

מˆי‡˙ ע˘ר˙ 
‰˘בטים

על ‰נוכל ‰‡כזר ‰כופר בעי˜ר, ורוˆ‰ 
ל‰יו˙ מ˘יח, ˘למ‰ ‰עלבר‡נס ימח ˘מו 

וזכרו.

ז‰ירו˙ רמ‡ו˙ 
!!ו‚ניב‰!

˜ובı  –מ‡מרי ‰סבר‰ למב˜˘י ‡מ˙. 
מ‡מרים ˘נ˙פרסמו בעי˙ון ‰חר„י "„ער 

‡י„" בע˜בו˙ ‰סער‰ ˘‰˜ימו ‡נ˘י 
ליוב‡וויט˘ ל‰˘מיı ול‰˘חיר פני ‰י‰„ו˙ 
‰חר„י˙ בכל ‰עולם כולו., מנחם ‡ב ˘נ˙ 

˙˘מ"‚ לפ"˜.

מ˘יח ‰˘˜ר ‰"„ער 
‡י„" מ‚ל‰ ‡יך 

˘ליוב‡וויט˘ 
˜ור‡ים ‡˙ רבם 

מ˘יח, ומ‰ ˘עו˘ים

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
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שהיו והמינות  הכפירה דברי על לדבר  ושלא  הגויים
בענין יחשבו  שילדים  רח"ל הילדים את בהם מפטמים 
היה  הכל שם כתוב  שהיה מה  כל וכו ' המתים  תחיית 
יכולים  מכאן עיקרים , הי"ג  נגד היו  הן ומינות כפירה
על  לסמוך  כלל  ניתן לא  היכן עד השכל מוסר ללמוד

וד"ל . החינוך  בתי

עשרות  זו , קודש במלחמת לבד  רבינו  הי' לא בס"ד
עם  הדת  מחריבי נגד זו  במלחמה השתתפו  אברכים 

והזוהמה... הטומאה  ספרי

כ פרק 
כשרות מבצע

רבינו פעם הלך השבועות חג  קרוב  תשכ"ו  בשנת
בו פגש  ווין, יוצאי  של  המדרש לבית  ונכנס  כסף, לאסוף
שטריימעל  לובש הוא האם ושאלו : זקן, בלי יהודי

משי )ובעקיטשע  כן(חליפת השיב: כך המשיך ועל ואז  !
לבנות  גרביים לובש הוא האם  הדברלשאול: כאן ?

כאלה , שאלות  שואל הוא מדוע  הבין לא  כי  לו, הפריע
הוא  ולכן  אותו, להקניט רוצה  הוא  כי לו היה נדמה 
לקנות  יכול  הוא  סענט  60 שעבור  יהודי, לאותו השיב 

לבנות . גרביים לעצמו

מה  תאמר  עכשיו הנ "ל: האיש אל  רבינו  פנה נו,
בענין להגיד ?רצונך

העוסק  פשוט יהודי  אני  כי  לך דע האיש: השיב
יהודים  אתם  ואילו  תולעים, אוכל ואיני באינסטלציה 

תולעים  זוללים לבנות גרביים  !הלובשים

איך  לי תספר באמת אולי  היהודי, את רבינו  שאל 
תולעים  אוכלים ???אנחנו 

ידועה  בחברה  היה  שהוא  יהודי , אותו  השיב כך על
איך  וראה חרדיים, יהודים בשביל  כרוב שעושה 
"נבדק  עליו  שכתוב  כרוב  היהודים לאותם  שמוכרים
נבדק  אינו כלל  והכרוב המהדרין" מן  למהדרין  וכשר
גוים  שם עומדים  תולעים , עליו יש אם  קודם 
זאת  וחותכים  בידים כרוב  חבילת  שלוקחים פורטריקנים 
והמכונה  המכונה , לתוך זאת וזורקים חתיכות לארבעה 

יפות . לחתיכות  הכרוב את חותכת

הכשרות וועד הקמת על החלטה

על  שוחח הוא רבינו , את הפליא  מאוד  הזה הסיפור 
ולאחר נ "י , וועבער הערשיל ר ' שלו החבר  עם  כך 
וועד  להקים שחייבים  ביניהם סוכם  ארוכות  שיחות
שמספרים  מה לפי  כי המפעלים, כל  את  שיבדוק  כשרות

להיות  צרי והחל שמיירא להיות  השוחט על   לכ
כשרה ... תהיה שהשחיטה  כדי פגימה, כל ללא

החוטאת הנשמה ותיקו בגילגולי זו אמונה 
התפשטה כשרה שחיטה  ידי על  בבהמה שנתגלגלה
 הכה אברה  ב אליהו רבי ידי על איירופה  במזרח

מוסר" "שבט  בעל מייעמאיזמיר, והוא ,,לשוחט
הנשמה את  לפדות כדי מיוחדת, תפילה  שיגיד 

זו בבהמה  .שנתגלגלה

המלוטשים הסכינים מלחמת

החסידי את  כ כל המתנגדי רדפו מדוע  אבל 
מדוע  ?"המלוטשי ה "סכיני של  מהשחיטה שאכלו

? מלוטשי בסכיני  ששוחטי אלה את  החרימו

קשורי ,הראשוני החסידי בי היו השוחטי כי
.ומגידי מלמדי ,חזני ע ביחד  טוב, ש לבעל

ג היו החסידות  נגד  הלוחמי ראשי בי אמת ,
רבי  מסלוצק; המגיד  לייבל , ישראל רבי כמו ,מגידי
המגיד ישראל , יעקב ורבי ממאקאוו המגיד  דוד ,
משכורת שקיבלו   מגידי היו אלו כל אבל  ,מקרעמעני
היו השני המגידי מחנה  ואילו ,מקהילת קבועה 
אומרי היו מקו ובכל לעיר מעיר שהלכו כאלה
זה עבור  תשלו מקבלי והיו הכנסת , בבית  דרשה

.מהמתפללי או מהקהילה

אודות  סיפורי כמה ישנ טוב" ש הבעל  ב"שבחי
היו שהשוחטי ללמוד,  נית אלו מסיפורי .שוחטי
,וחזני מגידי מלמדי בקהל , המשועבדי  מהשכירי

החסידית לתנועה  .שהצטרפו

,לחסידי שהפכו השוחטי את  המתנגדי רדפו  לכ

רצו לא   ה כפורצי גדר ,  בעיניה היו השוחטי כי
ג וכ לשל רצו  לא הקצבי ג הקהל. מס לשל

.עמ עניי

את  תיקנו  לא שהרי מתי מזבחי  אכלו  כאילו  תורה דברי
את  הורגי שהרי ,מתי זבחי והוי המגולגלת הנשמה

,באכילת הנשמה
.בלדינו וג באידיש וג פעמי כמה נדפס זה ספר
.ל"ו פרק מוסר שבט 
 שמרוק ח. ...ראה
.145 עמוד הדורות", "במפנה דינור, ־ציוב ראה



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

109. מכתב א: מאב"ד האלמין להאדמו"ר מקיוויאשד, אם 
אם נכון הדבר )מה שרב פאדווא אומר( שהוא ולהבחל"ח האדמו"ר 

מסאטמאר זי"ע הכשירו את מכונת הבאקס
110. מכתב ב: מהגה"צ רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין אב"ד 
ואדמו"ר קיוויאשד מפארעסט הילס לאב"ד האלמין, )שמה 
זי"ע הכשירו את מכונת  ולהבחל"ח האדמו"ר מסאטמאר  אומר שהוא  שהרב פאדווא 

הבאקס הוא שקר גמור(

ְּ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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm
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אב"ד  שליט"א  ליכטענשטיין  הלל  מוהר"ר  הגאון  הרב 
קראסנא כותב: אביע שביעת רצוני כי התנדבו עצמם כמה מיקירי 
נזנח הרבה..  קרתא דבורו פארק לעיין היטב בשדה הכשרות אשר 
בואו ונחזיק טובה להני גברי יקירי.. מי יתן שכל קהלה נאה יעמוד 

לימינם.
 הרב הלל ליכטענשטיין
אב"ד קראסנא

מוכן  הי ' הראשון אדם חטא  קודם כי והכלל  הרחמים. מדת
התערובת  ידי  על  אך לעיל. כנזכר אחד מאמר בחי ' להיות 
בעשרה  הבריאה  והי ' הרחמים מדת השיתוף בחי' נעשה 
כי  ואמת במשנה. כדאיתא ועונש שכר ליתן מאמרות
גרמו  הם הראשון מאדם לצאת עתידין  שהיו הרשעים
צדיקים  כולם ועמך עליהם שנאמר ובנ"י  והצדיקים  החטא.
זכרונם  חכמינו אמרו ועליהם האחדות. כח  המעוררין הם 
שנברא  מקודם במחשבה ית' לפניו עלו בנ "י כי  כן גם לברכה 

לעיל. כנזכר העולם

הכח  נמשך  ומשם התיבה", "ותנח – השנה בראש 
לקבל  מוכשרים להיותם תשובה ימי  לעשרת 

השב  תשובת

ה  דרוש  שני חלק דבש  יערות

התיבה,ולכך  ותנח ב'] עמוד קמ"ט ג ' [חלק הזוהר דרש
השנה, ראש הוא שביעי , בירח כבוד, כסא שהיא
סר לא הוא בריך קודשא  אבל קדם, הררי זה כי  אררט, בהרי
והושם  תשובתו, לקבל  לאדם הבטיח אלו  ובימים חסדו ,

תשו  לקבל אלו לימים  אמרלחוק ולכך בהם, כעס ולא בתו
תכלית  במזרח כי לי, נראה ה' מרחוק ל "א ] [ירמיה הנביא
ולכך  פשעינו, הרחיק כן ממערב, מזרח כרחוק הריחוק,
בהרי  ששוכן  אלו בימים  לקבל הראשון באדם זו הבטחה 
לאברהם  חסד ז'] [מיכה מיכה  אמר  התשובה,  כביכול קדם
ימי  יו"ד והם  דייקא, קדם, מימי לאבותינו נשבעת אשר
אומרים  ולכך חסד, וימי לתשובה מוכשרים שהם תשובה

דמיכה. מדות י"ג אלו בימים

ד ' פרק

לתשובה מיוחד  יום – הכפורים יום

א ' עמוד ר"כ ויחי פרשת  הקדוש זהר

דכפורי,לבתר יומא נש דבר  קמיה זמין  הוא בריך קודשא 
הוא  ברוך הקדוש מזמין  כך אחר דתשובה יומא
תב אי לתשובה, המיוחד יום שהוא  הכפורים יום  האדם לפני
שב לא ואם  לא  ואי טוב, הרי מחטאיו שב  אם טב  מחטאוי
המלך  מצוה פתקין למחתם  מלכא  פקיד הכפורים ביום  גם
והיינו  השנה, בראש שנכתבו הפתקין לחתום הוא ברוך 
מניה  לאסתלקא בעיא תשובה דהא ווי נעילה , תפילת בשעת
ר"ל ממנו, להסתלק רוצה התשובה מדת כי האדם לזה אוי 
לפי  מועטת  תשובה מספיק היה הכפורים ביום  שב היה אם 
יום  אחר אבל שולטת , התשובה מדת שהיא הבינה  שאז 
יותר גדולה  תשובה  צריך מסתלקת התשובה שמדת כפור

דינו. גזר שיקרעו כדי ויותר 


