
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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ר' מיכאל בער ביקש שלשים יום בכדי שיוכל ללמוד את תהליך הייצור, 
האם באמת הכל על הצד היותר טוב, בעשרים ותשע הימים הראשונים 

עבר הכל חלק, ונראה היה שבעל המפעל יקבל את ההכשר המבוקש. 
אבל ביום השלושים קרה משהו מעניין, ר' מיכאל בער שם לב לצינור 
קטן שאינו יכול להגיע אל הקצה השני שלו, ואז הוא שאל את בעל הבית 
מהיכן מגיע צנור זה, ואז הוא נאלץ להודות שדרך צנור זה הוא מכניס 

חומר שהוא חמץ ודאי... 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון |  פרשת שמות | יג טבת
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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
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בהנהגות רי "ד  סימן ביו "ד המבואר  שע "פ נראה לזה וסניף (וכהוספה 

סימן סופר  ובחתם מלשנות , נדר  משום בזה שיש שיש איסור מבואר  ק"ז

ציבור , קבלת בזה שיש מאחר להתיר  אפשר  אי  וגם דאורייתא, איסור בזה

יש  איסור, חשש משום למעלה בסכין לשחוט נהגו שבדייקא מאחר נמצא

ואכמ "ל.) דאורייתא, איסור משום זה בשינוי 

הנ"ל הערה: בפוסקים שנאמר מה דכל נראה 
אבל  כן, נעשה במקרה אם הוא בדיעבד כשרות
לכתחילה, איסור  בגדר  הוא  תמיד לעשות כן להתנהג

ופשוט.

השחיטה  לאחר הימו ב.

הסוגיא :

השוברחולין ר"ח משום שמואל  אמר קי"ג, דף
מכביד  זה הרי  נפשה שתצא  קודם בהמה של  מפרקתה
פירש  באיברים, דם ומבליע  הבריות  וגוזל הבשר את
דם להוציא טרודה היא  שחיטה שבשעת לפי רש"י 
להתאנח כח בה אין צרתה מתוך  מפרקתה וכששובר
באברים נבלע והדם ושקטת נחה והיא דם  ולהוציא
מוכרה כשהוא הבריות  גוזל ונמצא הבשר, ומכביד
היכי  להו איבעיא בגמרא ושם שוקל . והדם במשקל 
דם דמבליע משום הבריות וגוזל הבשר מכביד קאמר

דמי  שפיר  לדידיה הא גזילהבאברים משום דליכא (פירש"י ,

במליחה) ויוצא  חוזר  – הדם  – שהוא לפי  לדידיהשרי דילמא או 
אסור דם)נמי ואוכל יוצא אינו ושוב  הדם דמבליע  תיקו.(פירש "י,

לבהמההרי מהני מליחה אם הוא  הספק  לפירש"י
על  שחולקים הראשונים מן ויש מפרקתה. שנשבר 
דס "ל  הרא"ש, בשם ובטור  בהג"א, והוא פירש"י,
והאיבעיא הנבלע, הדם יוצא מליחה ע "י  דודאי
דבשר באומצא, לאכול  מותר  אם רק היא בגמרא
צריך  לבישול דרק מליחה , בלי חי  לאכול  מותר  בהמה
ונבלע  מפרקתה  דנשבר דכיון לן מבעי ובזה מליחה,
לן  וקיימא חי, לאכול דאסור  אפשר באברים יתר  דם
וע "כ  לחומרא, דאיסורא דתיקו הראשונים בכל
אחר אפילו לרש"י באכילה, אסור מפרקתה  בנשבר 

אסור. חי בשר רק ולהחולקים  מליחה,
המשך בעלון הבא
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 עניני עירוב ספרים על
ספרים ‚„ולים ו˜טנים מ‚„ולי עולם מ„ורו˙ 
‰˜ו„מים, ול‰בחל"ח ב„ורינו ‡נו בענין ˙י˜ון 

‡יך ˘לחמו מלחמ˙ ‰' ברמ‰ נ‚„ ‰עמל˜ים עירובין
ו‰ˆ„ו˜ים ˘‡ינם מו„ים בעירוב, ˘לחמו בכל כוחם 

 ל‰רוס ‰עירובין בכל ˙פוˆו˙ י˘ר‡ל

˜ול ˜ור‡ פון ווע„  –רכ˙. „בר ‰מע
למען ˙י˜ון עירובין ל‰ˆיל ‡לפים 
מי˘ר‡ל ˘ומרי ˙ור‰ ומˆו˙ מחילול 

חל˜ מ‰רבנים ‰‚‰"ˆ  –˘ב˙ ˜ו„˘. 
˘‰סכימו ל˙˜ן עירובין בעירינו עו„ 

˘מו˙ ‰רבנים  42ב˘נ˙ ˙˘"ך. 
‰‚‡ו‰"ˆ זˆ"ל ול‰בחל"ח ˘ליט"‡, 

ח˙ימו˙ ומכ˙בים ו˙˘ובו˙, ועו„.

ים ‰‚‡ונים ו˘ם רו‡ים כי כל ‰רבנ
ו‰רב‰ מ‰ם ˙למי„י רבינו ‰˜' 
מס‡טמ‡ר זי"ע ˘כו˙בים ב˘מו 
˘ˆו‰ לע˘ו˙ עירוב בברו˜לין, ומ‰ם 
כ˙בו ‰˙˘ובו˙ כ˘רבינו ‰˜' זי"ע 
‰י‰ עו„ בחיים חיו˙ו, ול‡ ‰י‰ ‡ח„ 
˘יפ˜פ˜ בז‰, ובבו˜ר ‡ח„ ˜ם ‡י˘ 
בליעל [מר‡˘י ‰ערב רב] על ‰ˆ„ 
‰˘מ‡לי (‡ויפ‚ע˘ט‡נען ‡ויף „י 

ט), ו˜נ‰ ‡˙ ‰רבנים לינ˜ע זיי
˘יכ˙בו וי˙נו עי„ו˙ן כ‡ילו רבי‰"˜ 
מס‡טמ‡ר זי"ע ‰י‰ ˆ„ו˜י וז˜ן 
ממר‡, ˘נלחם לע˜ור ˙ור˙ עירובין, 
(עיין ב˘ו"˙ ‰ר‡"˘), [וכבר כ˙ב 
רבי‰"˜ ברוח ˘י˘ ‡נ˘י בליעל 
˘‡ומרים ב˘מו מ‰ ˘ל‡ על‰ על 
„ע˙ו, וכ"ז ‰י‰ ‡ף בחיים חיו˙ו, ו˜"ו 

ו‰י‰ לו  ב"ב ˘ל ˜"ו, ‡חר פטיר˙ו],
, בפר‰סי‡ ˘ב˙ מחלל ‡ח„ חסי„
 ל˜נו˙ „ולרים מיליוני ע˘רו˙ לו ונ˙ן

ירחון 
‡סיפ˙ 

 ז˜נים
טב˙ 

˙˘מ"‡

 
יˆ‡ ל‡ור 

על י„י וע„ 
‰עולמי 

למען ˙י˜ון 
עירובין 

ברו˜לין ניו 
 י‡ר˜
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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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מצב הכשרות בימינו
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וכולם הבשר, מקח להוזיל להם עוזרים ובוטשארס ושובי"ם
זול בשר זול בשר הזאת, המציאות אל זוללפונים בשר  (ר"ל

זולל) ג"כ,בשר  להוזיל הכשר היהודי הבוטשער ומוכרח ,
המוכר הבוטשער כמו כשימכור ירויח לא כשר ומבשר

טריפה.
לפני אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
כל אצל הי' כתיקונם שנים כשהיו השני' עולם מלחמת
גלאט (2 כשר. בשר (1 בשר: סוגי שני לכה"פ מטבחיים
מבשר מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר מובן כשר.
כדי ורכושו מהונו מבזבז הי' אמיתי מדקדק ורק כשר
 שכיח המטבע הי' שלא בצירוף הפשוט והאדם להשיגו,
בשר לו הספיק  לשבת משבת רק בשר אכלו שלא והרבה

כשר.
די לא בכפליים לקתה אשר אמעריקע במדינת כן לא
גדול הבדל ששורר עד אחורנית מעלות אלף ירדה שהיר"ש
קדם שבימי ותמים ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש מושג בין
היראים של מכריסן תמימים אותן של צפרנן וטובה
רצון שבע אדם ואין שכיח שהמטבע זאת עוד דעכשיו.
מן למהדרין כשר גלאט רק רוצה אלא בלבד כשר מאכילת
רק לאכול בנ"א הסכמת אחר שגם מובן ומאליו המהדרין.
כמו בלבד כאלו ריאות לייצר הסכימו לא הבהמות זה מין
וכתוצאה מפטיר. או ששי ס"ת של עליות כל לעשות שא"א
על כשר גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי נתחכמו מזה
והכבש שבע יהי' שהזאב המטרה השיגו זה ובאופן הכל
במציאות היאך מתבוננים אינם והעולם שלם, ישאר
לכל בהמה בשר פונט מיליאנען של גדולים כמויות להעניק
איכפת לא זה כל כשר, גלאט בחותמת ואוכלוסיה המדינה
סיפוק די להם שיש העיקר להם כי לדעת. רוצים ואין להו
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר שלקחו בנפש
מן למהדרין גלאט כשר בשר  לבנה קידוש  גדולות
תחת והודח, ונמלח ניקור, בדיקה, שחיטה, המהדרין
ועי"ז וישבעו, ענוים יאכלו אלומי, פלוני הרב השגחת

וטריפות]. נבילות ספק מפוקפק בבשר מתפטמים
חיל הללו שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא
השוחטים רשעת מגודל יבעתוך, ופלצות יאחזוך ורעדה
הרגישו לא איך דאז היראים על תקר"א, תמ"ה ותמ"ה דאז

ומהב  נאמר מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים זה
ענין כל מאוד ושכיח מצוי היום שגם לך, כשנגלה נדבר,
כלות אחרי השוחטים עם ודבר נא לך חזי, ופוק זה,
ומעוצבנים, עייפים מצבם, את ותראה שלהם, עבודתם

עכ"ל.
כבר כי כשר, שהכל לך יגיד כשהשוחט תאמין אל [וגם
להם, להאמין אפשר ואי בימינם, ששקר זי"ע הרשב"א כתב
שמים יראת ניצוץ בהם שיש שוחטים הרבה ישנם ב"ה אבל

האמת את ומספרים להם בשרוכואב ואכילת  שחיטת (ספר 

].כהלכתה)

 טאג,האב  איי אי גלאטע צוויי אדער איינס נאר זיי
 זענע כדתיה ביי או נישט , אוי דאס מאל אסא  או

כשר. גלאט בהמות אלע  כמעט טאג יעדע

צדיק (עס  גרויסער  דער  דאס באמערק צו  כדאי איז
אוי גלאט, אמת'ע  זי פאר  נעמט  פאדווא הרב פעלז]  פו]
פאר נעמט  בריע הרב הידוע טריפות המאכיל  שוחט דער 
 גאנצ פאר אבער  כשר , גלאט  אמת'ע נאר  אוי זי
גלאטע נישט פשוטע טאקע  מע גיט ציבור   חרידישע

פלייש).

בס"ד 

בלונדון  שיצא  קורא קול

הדבר! נודע אכן

 בלונדו החרדיות דקהילות החרדי העסקני וועד

    
       
       
       

        

      
       

      
      
        
       

    

       
    

        
        

       
       
        
       



      
      
       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

24. חוץ מהבטחות לא נעשו!
25. דוגמא מהשחיטות והשוחטים מהעבר – ומהיום

26. מה קרה להדור הזה?

ְּ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

מכתבים למערכת
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שמואל טובי' שטערן

ב"ה, ה' מנ"א התשל"ח.
שוכט"ס למע"כ ידידי הרב הגאון... מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א.

אחדשה"ט, שמחתי בראותי מעשי ידיו אמת ומשפט הנהו תרי צנתרי דדהבא 
ספריו היקרים ששלח אלי. יישר חילו לאורייתא כי כל רב ומורה הוראה 
יכול למצוא בהם חפנים, ובוודאי זכה וזיכה את הרבים, ועוד להרבות תורה 

ויר"ש.
נא לקבל ממני מתנה עבורם וגם בקרוב אשלח לו מתנה את ספרי שו"ת 

השביט ח"ה וח"ו, היוצאים לאור כעת.
בכל הכבוד הראוי, נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים.

דושה"ט
 שמואל טובי' שטערן, 
אב"ד מיאמי ביטש

שהיו סופרים ? ראשונים  נקראו  "למה סנהדרין במסכת ואיתא 
שבתורה". אותיות כל סופרים

כל על לעולם, בניה כתכנית התורה את כתב יתברך השם 
השנה  אלפי ששת  במשך שיארעו  המאורעות  וכל  הברואים

הזה. היום  עד ומונהג העולם  נברא  זו  תכנית לפי הבאים .

הדרכים אחד הוא  "רמז " בתורה. מרומז  שלא  בעולם דבר אין
התורה סוד)ללימוד דרוש, רמז, פשט,  סוגים:(פרד "ס כמה ישנם בזה .

ב"ש . א "ת אותיות חילופי תיבות, סופי תיבות, ראשי גימטריא ,
כמפתח משמש והוא  חדשה, דרך לעינינו  נתגלה האחרונות בשנים 

כה. עד מכוסים  שהיו נפלאים , רבים לרמזים

דוב  מיכאל ר' הצדיק הגאון  היה זו דרך שגילה  הראשון 
ווייסמאנדל הרב הבחין בצעירותו לברכה. צדיק  זכר ווייסמאנדל 
התורה. על  בחיי רבינו בפירוש  מעניין דבר החדה, בעינו 

"בהר"ד" המאורות)שהאותיות נבראו  בהם הימים על בין(שמרמזים מרומז
מ "בראשית  "ב" הוא הראשונה האות התורה. של ".האותיות

אחרי אותיות 42 מ"ובהו ". "ה" האות נמצא  אותיות, 42 כשנספור
"ד" האות נמצא  אותיות 42 לאחר מ "ויאמר". "ר" האות נמצא  זה

מ "ויבדל".

התורה  את לבאר נוספת דרך שזוהי מכך, למד ווייסמאנדל הרב
בין אותיות מספר באותו הפסוקים, בין  מפוזרים אותיות  למצוא  

לשני. אחד

"משיח" שהמילה לברכה, צדיק  זכר ווייסמאנדל הרב  מצא עוד
 חיה" כעת אליך אשוב למועד דבר מה' "היפלא בפסוק  נמצא 
שבזמן נשבע אני הוא ? ברוך הקדוש  לגבי אפשרי בלתי דבר היש

אליך. אשוב הנכון

נשוב  שאם לרמז  תשו "בה, שו"ב מרומז אשו "ב בתיבת [והנה
כמו בב"א , צדקינו משיח לביאת ומיד תיכף נזכה שלימה  בתשובה

לברכה זכרונם  רבותינו  א ')שאמרו עמוד  צ "ח  דף בן(סנהדרין  יהושע רבי
בן שמעון  דרבי  דמערתא אפיתחא קיימי  דהוי  לאליהו, אשכח לוי
אדון ירצה אם  ליה: אמר דאתי? לעלמא  אתינא  ליה: אמר יוחאי,
שמעתי. שלשה וקול ראיתי שנים  לוי: בן יהושע  רבי אמר הזה.
והיכא  לדידיה. שייליה זיל  ליה: אמר משיח? אתי אימת  ליה: אמר
חלאים , סובלי עניי  ביני יתיב סימניה? ומאי  דרומי. אפיתחא  יתיב,
אמר: חד. ואסיר חד שרי איהו  זימנא , בחד ואסירי שרו וכולן 
עליך שלום  ליה: אמר לגביה, אזל איעכב. דלא מבעינא , דילמא 
אתי לאימת ליה: אמר ליואי. בר עליך שלום ליה אמר ומורי , רבי
לך? אמר מאי ליה: אמר אליהו. לגבי אתא  היום . ליה: אמר מר?
ולאבוך לך אבטחך ליה: אמר ליואי. בר עליך שלום  ליה: אמר
היום לי דאמר בי , שקר קא שקורי ליה: אמר דאתי. לעלמא

לך אמר הכי ליה: אמר אתא . ולא  צ "ה)אתינא , אם(תהלים  היום
נקיים דאם לעיל הנזכר הגמרא מדברי לנו היוצא  תשמעו". "בקלו
מהגלות]. אותנו  לגאול ומיד תיכף צדקינו  משיח יבא  התורה את

זו . דרך על רמזים  עשרות  המיצר " "מן בספרו  מביא  עוד

הרב  של גילוייו  חולל והמחשבים, הטכנולוגיה בעידן כיום,
בעלי פרופסורים ממש . של מהפכה לברכה צדיק  זכר ווייסמאנדל 
והגיעו זו , דרך וניסו  חקרו  ביותר הנכבדות מאוניברסיטאות שם 


