
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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ע
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4 

מ'
ע

גליון מס'
137

שלבו  עד  בזה,  ומתרגל  וטרפות  נבלות  שאוכל  מי  עם  הענין  הוא  כן 
ולא  התורה  צוותה  ולכן  הנבילה,  בסרחון  כלל  מרגיש  ואינו  מתטמטם 
תטמאו בהם ונטמאתם בם, היינו שלא יטמא נפשו בנבלות וטרפות אפי' 
כמו  מהן,  לפרוש  לו  יהיה  קשה  כבר  בהן  שיתרגל  מכיון  כי  א',  פעם 

הבורסקי בסרחון העורות )חפץ חיים(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת משפטים | יט שבט

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע



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

הממשלה, אל ודיברתימלכתוב  נפש, בפחי יצאו אז (והשוחטים

שם) שהיו שובי"ם השלשה כל בש"ק עם  הבימה על עלה יגאז 

גמ בסדר שהכל הרבים לפני  דרוש ור,ודרש 
רצון, שביעי  יצאו  והשוחטים

כאלהאשאל דברים לדרוש לכ' למה קטנה שאלה
דלא לגלויי דעבידי במילתא דברים בש"ק  בביהכ"נ
ע"ה שאפילו  בשבת ומכש"כ אינשי, בהו משקרי
שלא הצבור להתעות למען והכל עליו. שבת אימת

בזה מרויח מה מהנעשה, מאחד ?ידעו לי  הוגד  וגם
זה בראשונה  לו  אמר  שכ' דעפוטיעס" אף  מה"בארד
לכלוב  אופן בשום יסכים לא שכ' בערך, שנים כארבע
לו  יש והיראים שהחרדים לידע לו וטוב האמרקאי .
בעת אח"כ הודו  החופשים וגם טוב, הריח חוש
יש  טהרה ורוח הנולד , ראו  שהם ההשכלה התחלת
לרצון  בניגוד  באמת זה אם ולהרגיש להחיש בהם

להלכה. ובניגוד תוה"ק

כלום,ואסיים על ישגיח שלא הדברים בעיקר
לרגע, ישכח עצמו את וגם הפוליטיקין, כל וישכח
אז  בהידורה, השחיטה והגנת להצלת עצמו וימסור 

מאד . הרבה יהי ' שכרו בטח

 ליברמ ליברמ ליברמ ליברמ  בונ בונ בונ בונ שמחהשמחהשמחהשמחה מנאי מנאי מנאי מנאי 

יז מכתב
ליבערמא בונ שמחה

ה'לסדר ב"ה הזאת,(ברוך )יום ד"ת יקום אשר 
יכול  והיה במעשיו, גמור צדיק היה ואפי' בירושלמי
כו'. אותה  המבטלים  הרשעים ביד  התורה  להחזיק

לפ"ק. תשמ"ט

וכט"ס שפעת  וכוח"ט ממרומים שלומים

הרה"גא"כ וכו' בישיבה ויושב זקן  רבא גברא האי
דהת"קהח. ראב"ד שליט"א פדוואה ח' מוה"ר

החלב יג) בפרשת הברית בארצות כאן שהי' כמו בדיוק מעשה, ועשה
החלב  עם שהבשר לדרוש הכפורים יום בעצם עלה  המכשיר שהרב

וישר. כשר 
המשך בעלון הבא

2

˜ו„˘ ו‰˙עוררו˙ ל‡חינו בני ˜רי‡˙
י˘ר‡ל ל‰˙חז˜ בעˆ˙ ‰‰˙בו„„ו˙ 

ו‰˘יח‰ בינו ובין ˜ונו כמו ˘נ‰‚ו ˆ„י˜ינו 
˜„ו˘ינו זי"ע מ‡ז ומ˜„ם בכל ‰„ורו˙.

‰˙בו„„ו˙ ˘פכי 
כמים

וכח פני ‰'לבך

למרן ‰חפı חיים זˆ"ל בענין ‰‰˙בו„„ו˙. ˜ונטרס ל˜וטי ‡מרים

„˘בל˘ון ‰˜ו –‰˙עוררו˙ ל‰˙בו„„ו˙ 
מכ˙בי ‰ˆ‰"˜

ר' יˆח˜ ברייטר זˆ"ל

בל˘ון ‡י„י˘
‰˙עוררו˙ 
ל‰˙בו„„ו˙

כמ‰ עˆו˙ מע˘יו˙ ‡יך ל‰˙ר‚ל לילך 
˜ו„˘ זו ˘„רכו ב‰ ˆ„י˜ינו ˜„ו˘ינו  ב„רך

זי"ע בכל ‰„ורו˙

‰‰˙בו„„ו˙ ו‰˘יחו˙
בינו ובין ˜ונו

‰˙בו„„ו˙ ‰ו‡ מעל‰ עליונ‰ ו‚„ול‰ מן 
‰כל (לי˜וטי מ‰ר"ן).

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
'‡

˙י‡ור ‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰"חפı חיים" זי"ע.
‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 

ב'

 -מ‰ר‰"˜ רבי ‡לימלך מליזענס˜ זי"ע. 
‰ר‰"˜ רבי ‡‰רן ‰‚„ול מ˜‡רלין זי"ע.

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
'‚

 -מ‰ר‰"˜ רבי נפ˙לי מר‡פ˘יı זי"ע. 
‰ר‰"˜ רבי מר„כי מלעכ‡וויט˘ זי"ע

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
'„

"ע בעל ‰"חר„ים". ‡זכרי זירבינו ‡ליעזר
רבינו יונ‰ ‰חסי„ מ‚ירונ„י זי"ע. -

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
'‰

 

‰ר‰''˜ רבי ˜לונימוס ˜למן בעל ''מ‡ור 
 מר„כי רבי ˜''‰ר‰ -ו˘מ˘'' זי''ע. 

ע''זי מט˘ערנוביל

‰˙בו„„ו˙  –˜ול ˜ור‡ 
ו'

מ‰ר‰"˜ רבי מ˘‰ טייטלבוים מ‡ו‰על 
‰ר‰"˜ רבי יו‡ל טייטלבוים  -זי"ע 

מס‡טמ‡ר זי"ע

‰˙בו„„ו˙  –˜ול ˜ור‡ 
ז'

 -זי"ע.  מ‰ר‰"˜ רבי ‰לל מ˜‡למי‡
‰ר‰"˜ רבי ˜לונימוס ˜למן מפיעסˆנ‡ 

זי"ע

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
ח'

 -מ‰ר‰"˜ רבי ˆבי ‰יר˘ מזי„יט˘וב זי"ע. 
 -‰ר‰"˜ מ‰ר‡"ˆ מ˜‡מ‡רנ‡ זיע"‡. 

‰ר‰"˜ רבי נחום מט˘ערנוביל זיע"‡

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
ט'

רבינו ˆבי  -מרבינו מנחם ‰מ‡ירי זי"ע. 
‰יר˘ ˜‡יי„נ‡ווער זי"ע בעל "˜ב ‰י˘ר"

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
י'

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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

ומי הדגים, הבשר, החלב , ייצור , עם  שקורה  מה  יודע מי 
כשר אוכלים בכלל אם ???יודע

כאמור: התבצעה התכנית

"ועד  עם שיעבדו קהילה מכל אנשים 2 לארגן א.
יסעו שהללו  כך, להתבצע  צריכה  העבודה  הכשרות ",
ששם  שימצאו מקום  ובכל החרושת , לבתי  ביחד 
לבדיקה  שיצטרפו  העסקנים  כל  אז  בסדר, אינו הכשרות 
דאותה  הכשרות  וועד  בשם  בקהילתם מודעות  יניחו
מה  מיד יידעו וכך  באכילה, אסור  מוצר  שאותו  קהלה ,

אסור. ומה  שמותר 

לקחת  שנוכל  בכדי מכוניות, לשלשה  זקוקים  אנו  ב.
הקהילות . אנשי  כל את

לר נסע נ "י  וועבער  הערשיל ר ' סקווערג . של בה
כל  את  לו סיפר  גם  שם  הענין , כל על עמו ושוחח  זי "ע,
שאוכלים  הכרוב בענין  שמצאו  מה במיוחד הנעשה,
הכשר תחת  וזאת  בתולעים , מלאים שהם ושלמים  יראים 
פה  פוצה ואין ומפורסם ידוע רב  של  שמו את  הנושא
לעסוק  לעיל המוזכרים כל החליטו כן ועל  ומצפצף,

לשתוק . ולא  בנושא 

העושים  ידי מחזק  מסקווער הרבי 

החשוב , בענין  אותנו חיזק  זצ"ל מסקווער הרבי
הראשונה  בשנה ההוצאות עבור לתמוך הבטיח והוא

$4.000 של  בסך

זה  לענין  מסור היה  מקליוולאנד האדמו "ר  גם 
של  סך ונתן  בהוצאות להשתתף ורצה  לבו , בכל

לשנה . $2.000

הקטן מנשה רבי הגאון  אונגוואר  של רבה  (קליין)גם

סך  הראשונה בשנה  ונתן  בענין , להשתתף רצה  שליט "א 
הראשונה . השנה להוצאות $2.000 של 

לערוך  היה  לעשות  שהחלו  הראשון  הדבר  בקיצור ,
הכרוב . את שעושים החרושת בבית ביקורת

עגום  היה שהמצב הוכח  בענין העוסקים  לדאבון 
אמת  הכל אכן  סיפר, יהודי  שאותו מה  שכל נודע  ביותר,
את  שראו שהעידו עדים שני עוד בידם היה  ב-100%,

הכרוב . את בדקו  לא בכלל שאכן  והוכח ובדקו, הכל 

מה  וחשבו  ישבו בה  אשר  אסיפה  אז  ארגנו הם 
בענין העובדות לעשות  את לספר  חששו  הללו ?

נגד  איסור על לחתום ירצו  לא והרבנים מאחר  כהווייתן 
לרבנים  לפנות  הוחלט  ולכן  אחר , מכשיר בעל  רב
רבנים  יהיו שאולי האמינו  אשר היו  כי בעצתם , ולשאול 
מרובה . ובהפסד רבים  בצורך כשמדובר  להתיר  שירצו 

צרי שהשוחט ,הקדמוני תקנת  היתה בפולי
השוחט א שיבדוק להרב, שלו  החל את  להראות
ליטא" מדינת  מ "ועד תקנה  ישנו כ היטב . אותו  התקי

שצ "ט את(1639)משנת  לבדוק  הדי בית "על פיו על
בשבוע". אחת  לפחות  החל

על חדשה  קבלה  להוציא  חייבי היו ג השוחטי
לרב. כ עבור ולשל שחיטה

היה עליו בקלות , השוחט את  לאסור יכול היה הרב
כי  כראוי,  חל  להתקי מסוגל לא שהשוחט לומר רק
פגימות. עליו נמצא שלו החל ובבדיקת  רועדות  ידיו

נבילות להאכיל  בשיטתם  והפראנקיסטים השבתאים
וטריפות

שהנהיגו החדש מהמנהג חששו ג המתנגדי
הקמת בעת  כי  ,"מלוטשי  ב"סכיני לשחוט החסידי

והמתנגדי זה  מנהג על ידעו  לא החסידות (כמו תנועת

ותלמידיו ) טוב  ש הבעל גהשבתאי  מהשוחטי חששו
טריפה תחלה בכוונה ששחטו  פרנק  .ואנשי 

,חיי דברי  ותשובות  בשאלות שכתבו  מה וראה בא
בפרדס , טיול בספר  ועוד סופר, חת ותשובות ובשאלות

ועוד.
חיי דברי ותשובות שאלות לשו סימ וזה א ' חלק דעה (יורה 

מדת ז ') שלימות מדינות יצאו  קלי השוחטי ידי "שעל :
."זכר ואבד ישראל

חיי דברי ותשובות בשאלות ר ')וש סימ א' חלק דעה (יורה

תורה  לומדי הש יראי כמה  ראו  "ועיני לשונו : וזה כתב 
נהפכו הלזו באומנות שנתחנכו  ולאחר  ,צדיקי אצל שהיו
 כא עד האמנתי', לא בעיני ראיתי לא  א אשר  אחר  לאיש

הקדוש. לשונו
סופר  חת ותשובות  בשאלות כתב זי"ע סופר  החת ומר
כסא על יושב וכסיל  זק המל כי ר "ה, סימ חיי אורח

.ש עיי ,וסופרי שוחטי  חזני רגלי ג' זהשל וכעי)

והעולה ) המתחיל דיבור  נשא , פרשת   יוס יעקב  תולדות הקדוש .בספר 
זצ"ל  משאמלוי הצדיק להגאו בפרדס  טיול בספר   ועיי

א ' בחלק שכתב שחיטה )הי"ד , נתהוה (מערכת הציונות כח כי
שלומי  שנתפטמו טמא  ובשר   הקלי  השוחטי ידי על  ג

. ש עיי ישראל, אמוני
 יוס עקיבא הרב מורנו הצדיק הגאו של לשונו וזה
וזה  כותב העברי  לב ספר  מחבר  בעל זצ"ל  שלעזינגער 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

111. מכתב כה: מוועד המרכזי להצלת השחיטה בבריטני'
112. מכתב כו: מוועד המרכזי להצלת השחיטה בבריטני' 

עם חתימת שמונה רבנים מלונדון
הגאונים  הרבנים  ע"י  שנתפרסם  קונטרס  כז:  מכתב   .113

בלאנדאן, עם כרוז שנתפרסם מטעם הרבנים דשם
114. מכתב כח: כרוז שנתפרסם מטעם הרבנים - עת צרה 

היא ליעקב
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הרב הגאון מוהר"ר משה ניישלאס שליט"א אב"ד דשיכון 
ומעשים  העושים  ידי  להחזיק  גדולה  ומצוה  כותב:   סקווירא 
ח"ו..  אסורות  במאכלות  להתטמא  שלא  זו  רב  במצוה  מתעסקים 

ואשרי מי שמסייע בזה...
 הרב משה ניששלאס
אב"ד דשיכון סקווירא

נעילה תפילת  – השנה תכלית

[נ] מצוה נר פרק חולין  מסכת  הקדוש  השל"ה 

עשרת הנה ותכלית תשובה, ימי עשרת היא השנה  תכלית
הוא  כיפור יום ותכלית כיפור, יום  הוא  תשובה  ימי 
בסופו. מכפר כפורים  יום כי כפורים, יום ואז נעילה, תפילת
ותתן  התפילה , בנוסח לומר הגדולה  כנסת אנשי קבעו ושם
ומחילה  קץ הזה הכיפורים  צום יום  את באהבה אלהינו ה' לנו 

ידינו. מעושק נחדל למען עונותינו, כל על וסליחה

מעוונותיהם  לשבים מכפר יום של עצומו

כח כג  ויקרא בחיי רבינו

כפורים (כח ) יום כי הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה וכל
עצם, ולשון  כפרה  לשון כאן  הכתוב  שהזכיר מה  הוא
אין  אם בפרשה, קרבן הזכיר שלא  כיון תאמר שלא מפני
שאין  לומר בא  לכך מכפר, הכפורים יום אין קרבן ואין  מקדש 
של עצומו אלא אחר דבר בשום  ולא בקרבן  תלויה הכפרה
לשבים, ובלבד מכפר, שהוא זו סגולה לו ויש מכפר, יום

שהזכרתי. וכענין  בעשור  אך מלשון  שדרשו וכענין

עוונ לכפרת לפועלים מכפר  יום של ותיהם עצומו

שני  פרק התשובה שער אלוקים  בית

ועשאם אבל מלעשותם  מוזהר שהוא עונות  שעשה  מי 
בהרהור צדיק להיותו מועילה התשובה כי גם בפועל 
לכפרת  פועל צריך זה כל  עם למעלה , כמבואר בלבו  תשובה
של שעצומו הכיפורים  יום עינוי והוא בפועל , שעשה העון
בעשור אך  שכתוב  כמו שבים, לשאינן  ולא לשבים  מכפר  יום
יום  של  עצומו וגו', הוא הכפורים יום  הזה  השביעי לחדש
ממעט שהוא כתוב  דאך שבים , לשאינן  ולא לשבים מכפר
צריך  כרת בהם  שיש החמורים  ובעונות שבו, שלא אותם
ובחלול בפועל , עליו הבאים היסורין עליו  שיקבל יותר  פועל 

חטאתו. עוצם על  שתמרק המיתה  השם 

מכפר הכפורים  ויום תולה השנה ראש  תשובת

לב  לא כג ויקרא משה תורת

רבי או מאמר בהזכיר אחרת, בדרך הכתובים ענין יהיה
חרש  בן  א)מתיא  פו הם (יומא  כפרה  חלוקי שלשה כי 

ועשה  עשה מצות  על  עבר מהם . אחד כל  עם ותשובה
לא  מצות על  עבר לו, שמוחלים עד משם  זז אינו תשובה
מכפר , הכיפורים  ויום תולה תשובה  כרת בהן שאין  תעשה
הכיפורים  ויום תשובה דין  בית ומיתות כריתות על  אדם  עבר
אצלנו  כתוב המאמר ביאור והנה כו'. ממרקין ויסורין תולין 


