
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
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האדמו"ר מקאשוי על כשרות המאכלים והמקוואות
מענינים החמורים שאנו מזלזלים בהם המה המאכלות אסורות שמטמטמים 
לחורבן  שגרמו  נזיקין  אבות  ד'  דברינו  בראש  מנינו  כי  ואם  הלב  את 
המדינה בתורה ויראת שמים יש לחשוב גם זאת, שנתפטמו הבנים ובנות 
למדנו  וראשון  בראש  שיצאו.  מה  שיצאו  גרמא  דין  אסורות  במאכלות 
לזלזל באי' חלב עכו"ם אשר כידוע מד' רבי הגאון הקדוש א"ה מצאנז 
בעל דברי חיים זי"ע בשם חותנו גאון הגאונים הברוך טעם זי"ע שמקובל 
בגמ'  המבואר  הטעם  מלבד  נוסף  איסור  שם  שיש  דור  אחר  דור  בידו 
ולא רצו לגלותו, וממילא אין שום היתר בשום מקום, ובפרט שחולבים 
במדינה זו לערך חמישית מכל החלב שבמדינה גם מבהמות טמאות, וכל 
מי שנכשל יעזוב דרכו ויגעיל כליו ומה שאי אפשר להגעיל ישברם, וישוב 
את ה' וירחמהו וכל שכן בגבינה שאיסורה חמורה גם מצד הקיבה שגיבנו 
אותה בה. וכן כל מה שנעשה חוץ לבית על ידי פאברי"ק )בית חרושת( לא 
יסמוך על השערתו עד שידע מה הוא אוכל וקל וחומר בן בנו של קל 
וחומר בשר ושומן שאין לאכול רק אם השוחט ובודק ירא שמים באמת 
מרבים מבית ומחוץ כמו שכתבנו למעלה, המשגיח התמידי גם כן כמותו, 
והרב הנותן ההשגחה יהיה מההולכים בדרך רבותינו ואבותינו ואם שלש 
אלה יעשה לה אז יאכלו ענוים וישבעו לא זולת, ושמת סכין בלועך אם 

בעל נפש אתה. 

דבר המערכת )בהמשכים(
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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
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אירוסי אחדש "הט לרגלי מז"ט וברכת כראוי,
מגזירת ממש, נעילה בזמן הפעם נא אדברה הנכד ,
עוד  יש  אולי  בנ"י, וכל  החרדים על החופף  השחיטה

תקוה.

במתניו בזמן עוז  יחגור הנפש, והתעוררות הרחמים
הדת מעיקרי  שהיא הק' השחיטה הרא"ש להשגיח  (כל'

אדםז"ל ) בני  על לסמוך ולא המליאה. בטהרתה תשאר
בחושך  ולהחניף ידהיושבים ותפארתם, שכבודם ,

חזנים,יד) בעניני תר"כ בשנת  העוסק קטע  מביא הנשר דרך בספר 
נביא קטע  באותו נפתח ובטרם כנסיות, ובתי שצי"ם, שוחטים,
הוא בו אשר ר"ה סימן או"ח בשו"ת סופר החתם מדברי הקדמה
רגלים : ג' של כסא על יושב  הרע] היצר [הוא וכסיל זקן  כותב:...מלך
רגל  ישראל. כלל תפילות  למחנה מחו המוליכי החזני  אחד רגל

 ג ' רגל ישראל. לבני וטריפות  נבילות  המאכילי שוחטי  ב'

.לכלו צרי לא ותו ,פסולי ומזוזות  תפילי הכותבי  סופרי

הנשר, דרך מספר מביא  ס"ג דף דעת זוהר שמרו בספר בספר ג "כ (ומובא

ע "ב) דף שיחות   וז"ל:משפט

ר' שהה"צ  ווערבא  ראב"ד יצחק  ר' הגאון בשם הנשר דרך בס' כ'
ז "ל שלעזינגער יוסף זצ "ל)עקיבא מקאלאמייא  הלל ר' הגה"ק בספרו (חתן  כתב

איש  חותנו  לבית  בא  פסח  בערב לפ"ק הכת "ר שבשנת משפט  שמרו
טיבעט ממדינת שמעון ב "ר אליעזר ר' בשם מאזיען  בןאחד  (שבוא

וחינא ) הלליאפאן ר' הה"ק מחותנו הי' ובקשתו בלשה"ק רק הי' ודבריו
הוא יעשה  הסדר כי זה בתנאי ורק  בלבד , פסח אצלו להיות  זצ "ל
ונרצה  הסדר, וצרכי המצות  לו  יתן  והוא לו, מיוחד שלחן  על בעצמו
ושוב  כהלכה, מצה  כזית כשיעור כ"א פסח, בליל אכל ולא כן, והי' לו,
ארץ ותפוחי מפירות הי ' אכילתו ורק  מצה, עוד  הפסח כל אכל לא
נסיעה, צרכי ולא  ממון  שום ולא  מתנה, שום לקבל רצה ולא  ולוזים,
אשר  קצת  ואכתוב בחג, אותו וראיתי ממנו שמעתי אשר  והדברי' וכו',

בזכרוני.

אותו  מתרגם הי ' בקול אמר אשר פסוק כל פלאים בלהבות הי ' הסדר
אשר  ומדרשים זוהר דברי איזהו ורק  לנו, נודע  לא  אשר בלשונו 
ב' לערך  וברקים בקולות  בהתלהבות התפלל שמענו, בתוכם אזכיר
ופירות ביצים ארץ תפוחי  רק  וטעם לביתו  בא  ואח "כ שעות ג' או

ול לשמוע  זמן  הי' ולא ומצה , בשר  בלא כ"אוכיוצא ממנו, דרוש
הוא כי וא"ל תורתם, ומהות מהותם על ממנו  דרשתי וביו"ט  בחוה "מ
ג"כ הוא אביו כאשר הראשים, מצות ע"פ  כמוס בטעם ובא משולח 
דגלם, תחת ב"י אלפים צ "ו לערך במספר הם וביניהם הב"ד, ראש
והם  אלפים שרי מאות  שרי חמישים שרי עשרה  שרי עם הזה וסדר
מנהל פרנסת להחזיק  ביכלתם עשרה  בי וכל המעשרות, מקיימין 
בקביעות ומועדים בשבתות עמהם ומלמד  ועבודה עה"ת היושב ת"ח
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זיין מיטן ‡ויבער˘טן ז‡לסט „יך מ˙בו„„ 
(ט‰ר˙ ‰˜ו„˘).

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
י"‡

רבינו י˘ר‡ל מ‡יר ‰כ‰ן ‰"חפı חיים" 
˙י‡ור ‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰"חזון ‡י˘"  -זי"ע. 

זי"ע.

‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 
י"ב

‰˘ל"‰ ‰˜„ו˘ זי"ע.
‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 

י"‚

‰˘ל"‰ ‰˜„ו˘ זי"ע.
‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 

י"„

‰ˆ‰"˜ רבי נחמן מברעסלב זי"ע.
‰˙בו„„ו˙  -˜ול ˜ור‡ 

ט"ו

˜ול ˜ור‡'ס 15 15 - ‰1˙בו„„ו˙ 

ˆו˙, מ˙וך ‰˘יעור כללי ב‰לכו˙ נחו
‰˙‡ח„ו˙ ‡ברכים „˜‰ל ‡ור ‰חיים 

„ט‡˘.

‰˙עוררו˙ ל˘יעורי 
˙ור‰

בלילי ‰חורף

 

Kol Hashechita: - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT 
SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

ספרי ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙
 „ברי ˘לום

חל˜ ‡'

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 „ברי ˘לום
חל˜ ב'

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 „ברי ˘לום
חל˜ ‚'

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 „ברי ˘לום
חל˜ „'

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 י ˘לום„בר
חל˜ ‰'

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 „ברי ˘לום
חל˜ ו'

‰‚‰"ˆ רבי ˘לום ˜רויז ˘ליט"‡ ‰‡„מו"ר 
מ‡ו„וו‡רי

 „ברי ˘לום
חל˜ ז'
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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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השאלה  את  להם  והציגו רבנים, 12 אז שאלו הם 
כדלהלן:

ע "ה , אבי אחרי יארצייט  לי היה שבת  במוצאי 
ביהמ "ד  ממתפללי  איש  ל-150 סעודה הכינה  ורעייתי
כרוב  בסעודה  הכינה היתר  כשבין  ויזניץ, חסידי  של 

ממולא .

כרוב... עם מעשה

האם  הנוכחים , מבין  יהודי שאל הסעודה  באמצע 
השבתי, כך ועל הכרוב , את  שבדקה  זו  היא  רעייתי 
שאני ובודאי דאורייתא  איסורי על  נאמנת ב "ה  שרעייתי 

כראוי. שבדקה עליה  סומך 

את  שאשאל ממני וביקש אלי פנה  יהודי אותו ואז 
לכל  הכינה היא  אם כי  הכרוב , את בדקה היא  איך אשתי

כראוי נעשה  לא  שזה  להניח סביר אנשים  הרבה  ?כך 

היא  איך אשתי את  ושאלתי הביתה טלפנתי ואז 
הכרוב  את  כל ??בדקה  חתכה היא כי  השיבה , והיא ?

אינם  התולעים אם  והסתכלה  חתיכות  ל -4 חבילה
ומאח  שם , היא זוחלים  אז תולעים כלל שם  מצאה  ולא  ר 

בהם . השתמשה 

ועל  רעיתי, תשובת את וסיפרתי המדרש לבית  חזרתי 
לאכול  כלל  אפשר איך  שאל  הצבור  מהומה , קמה  כך 

כזה  ???כרוב 

לרבנים  וכן זצ "ל שאפראן של לרבה  פנינו  וכך
הכרוב , את לאכול שאסור אחד  פה השיבו  וכולם אחרים 
זה  כי  וטען  השואל המשיך הרבנים  עם  השיחה  בעת
אין כאילו  ויראה  ברבים , תבוזה  היא  לרעיתו, גדול בזיון
איני שכלל בצורה להזיק  חלילה  עלול הדבר  נאמנות, לה 
עזר, לא  דבר שום  אבל  שפתי , דל  על להעלות רוצה 
הכרוב . את להתיר כלל רוצים  ואינם  ריחמו , לא הרבנים

רצו שלא  מהרבנים , התשובות  את שקיבלנו לאחר 
שעת  גדול, צורך מרובה, הפסד בנימוקי אפילו להתיר
קובעים  אנו שבה מודעה ערכנו  וכו '. בית ושלום  הדחק ,
לארבעה  הכרוב  את חותך שהגוי איך ראינו שאנו
את  שאלנו אנו  המכונות, לתוך אותן וזורק חתיכות
והכלים  כשר, לא  שהכרוב השיבו כולם והם  הרבנים

להכשיר. חייבים  בהם  שבישלו 

רחבי בכל  הלילה באמצע ברחובות  תלו המודעה את 
את  ראו  להתפלל הגיע כשהצבור  בבוקר  העיר ,
מן גדול  חלק המולה , היתה  העיר ובכל המודעות,
רק  החזירו אחרים  הכרוב , את במהירות החזירו האנשים 

המכולות  בעלי על  זועקים  והיו  צנצנות, אתםחצאי
תולעים? עם כרוב  לנו  ידעומוכרים לא המכולות בעלי

רצה  זלל"ה אדלער נת ר' הקדוש הצדיק הגאו : ש לשונו
 החות ולהכניע , דמיי דפרנקפורט  ובודק השוחט לפסול

אחרא הסטרא הפסולישל ובודקי  השוחטי על השורה
וכו' תחי'  חרב על השיגבסוד  באכלואלמלא היה רצונו

 א צדקינו, קצבי,משיח  רודפי עליו העמיד  הס"מ 
, דמיי מפרנקפורט  לברוח   סופרוהוצר  החת ותלמידו
עכ"ל. וכו' פרסאות כמה  אחריו  דלר אל משכיל בספר  (הובא

באריכות) ש עיי זי"ע, מקאלאמיי הלל הרב מורנו  הקדוש להגאו.
מרדכי  ברו למה מבאר : ק"ב פרק הישר  קב הקדוש ובספר 
בגימטריא המ ארור  כ וכמו  'בשר',  כמני 502 בגימטריא
יהודי  מיליו חצי של השחיטות שכל 'בשר ', כמני 502 

רח"ל . הטר הבשר בגלל היה ות"ט ת"ח בשנת
 מהצדיקי ודרשות וקו "ק  מכתבי כמה עוד ונעתיק

העבר: מדור האמיתיי והקדושי
מצב  אודות  שליט"א  מקאשוי הצדיק הגאו של דעתו 
תשמ"ה  תמוז בחודש בארה"ב, וכו' השחיטה אצל  הכשרות
מסכת  על  שמי ברכות החדש בספרו  עתה נדפס לפ "ק,

ה' פרק השמי קצה בקונטרס ב', פרק כ "ז)שבת ועיי (עמוד ,
ש"נ. עמוד  לקמ עוד

 אי וכמעט  הרבי בעונותינו הקהלות חורב של זה מכח
נמש באירופא, שהיה הנוסח פי על מסודרת קהלה שו
והשחיטה, מאוד, חמורי  בדברי הכשרות ירידת  כ  ג
ביד  נמצא הכל ,המאכלי כל וכמעט  והבישול, והאפי',
היו א אפילו אשר  , והמשלמי  המושלי המה , יחידי
וקל  ,העסקי לבעלי נאמנות  שו אי הלא , וחרדי  יראי
, האר בקרב העזובה ורבה ,מהירודי המה שהרבה וחומר 
ובפרט הבריות, על מוטלת ואימת זרוע , בעלי  וגברו
בכל   וסומכי ובמהירות, בסיטונות רב בכמות נעשה שהכל 
והרבה  וכו ' הדחק ושעת מרובה הפסד של היתרי על דבר
כל  על לה יש אשר שהרבני היה והחיוב היתר, בלי א
יד  לה שיהא שיסדרו  הישנות, לקהלות דמיו קצת פני
כל  על לדאוג המשמר  על ויעמדו  הנפש, חיי עניני בכל 
להכלל  הכשרות  כח יתחזק כ ידי  ועל ,קהילת עבור  פני
על  הרבני יתחזקו  א לזה מציאות היה ובאמת כולו,
ספק   שו ואי ,שביכלת מה זה בעני ולעשות  עמד
אל  מיו הירידה  היו של במצב כי , בשליחות שיצליחו
עוד. ש עיי עכ"ל, בעיניו, הישר ככל עושה אחד וכל יו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

הסכנה  אודות  "המודיע"  בעתון  מאמר  כט:  מכתב   .115
לשחיטה בקהילות היהודיות באירופה

גזירות  ל: קטע חדשות בעתון המודיע אודות  116. מכתב 
התנגדות  תתגלה  לא  אם   - בלונדון  השחיטה  ביטול 
פרלמנטרית, עלולים אלפי יהודים בלונדון להינזר מאכילת 
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הרב הגאון מוהר"ר חי"ל דייטש שליט"א אדמו"ר מהעלמעץ 
כותב: ועלינו לשבחו בכבוד ותפארת.. אני משתחוה להדום רגליהם 
שותה בצמא דבריהם מפיל תחנה לפני קהל עמינו, עורי נא התעוררו 

קומי נא השתתפו בפעילת החברה הוועד הקדוש...
 הרב חי"ל דייטש
אדמו"ר מהעלמעץ

והוא  פיו . על  הכתובים תחלת להתכת רק פה  הובא  לא והן
בפסוק השנה בראש  התשובה  על יתברך הזהירו אחר  כי

באומרו  כד )הקודם, תרועה (יום )(פסוק לכם )[זכרון ] בא (יהיה ,
להתכפר עוד לי  מה  ולומר לדבר רוחך על יעלה אל ואמר,
איפה  דע כי וחטאה. ופשע עון כל  על לי  ורפא שבתי הלא
יום  הוא דוקא  בו, ששבת הזה השביעי  לחדש בעשור אך כי
תולה  תשובה  הנה כי  לחדש . באחד שבת מאז  ולא הכפורים
כפורים  אם כי  בלבד אחת כפרה ולא מכפר , הכיפורים ויום
כריתות  בהם שיש ועל לגמרי כרת בהם שאין לאוין על רבים,
אחד  ליגמר כפרה התחלת ה ' חלול ועל דין, בית ומיתות
לשון  כפורים אומרו  וזה  ומיתה. בייסורין  ואחד בייסורין
למה  השנה, בראש שב שאני אחר לומר  תתמה ואל רבים.
הוא  כי כלומר הוא, מלת אמר לזה  ההוא. היום  יגמור לא
מה  מכפר יום של  עצומו כי  זו, קדושה בחינת לו יש בעצמו
ויום  תולה השנה ראש תשובת  כן שעל זולתו, ליום כן שאין 

הוא. הכפורים יום  וזהו מכפר. הכיפורים 

מנת על היא הכפורים ביום העוונות  מחילת 
העליון דביקות אל להתעלות שיוכלו 

כפורים  יום המועדים על שלמה תפארת

לפני כי  חטאתיכם  מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום
תטהרו ל)ד' טז , בגמרא (ויקרא שאיתא מה לפי לי  הנראה ,

ב) יח , הקדוש(כריתות  כי להיות  הוא מכפר. יום  של  עצומו
היום  שיתעלו  ישראל  של בדביקות כיום חפץ הוא ברוך 
המלך  בהיכל לעמוד ראוים להיות המלאכים מבחי ' למעלה
ישראל היות בלתי זה  אפשר  אי כרחך בעל  הנה לכך

שכתוב כמו ושלום  חס  ודופי שמץ מכל  נט,מטוהרים (ישעיהו

וכוחו ב) עוצם הנה כרחך על  כו' מבדילים  היו עוונותיכם  כי
לכל הוא ברוך הקדוש ויסלח שימחול  גורם הזה יום של 
לעמוד  ראוים שיהיו כדי  דבר ערוות בהם יראה ולא עוונם 
בזוהר זה שמבואר וכמו ההוא. הנעלה בדביקות המלך לפני

ב)הקדוש סט, ג ישראל(אחרי אינון זכאין  אמר יהודה  ר'
דלא  להו  לדכאה  ובעא בהו אתרעי הוא בריך דקודשא
בהיכליה  וידורון  היכליה בני דיהון בגין חובא בהו  ישתכח
צום  ביום לעונותינו מחול  שאומרים  זהו והנה  שם. עיין
פשעיך  מוחה  הוא אנכי  אנכי כאמור  כו' הזה  הכפורים
דביקות  אל  להתעלות שיוכלו כדי  למעני  פירוש  למעני.

ונאמר כו'. פשעיך מוחה הוא אנכי לכך מד,העליון (ישעיהו

לעיל.כב) כנזכר גאלתיך  כי  אלי שובה פשעיך כעב  מחיתי
מכל אתכם  לטהר  עליכם יכפר הזה ביום  כי  ונאמר
לעמוד  לכם מוצרך כרחך בעל כי פירוש  ד' לפני חטאתיכם

תטהרו. לכך המלך בהיכל ד' לפני 


