
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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ב. רוח הקודש גלוי - מאיש קדוש - בשחיטות: בספר זוהר דעת דף ס"ג 
מביא מספר דרך הנשר, )ומובא ג"כ בספר שמרו משפט - שיחות דף ע"ב( וז"ל: כ' בס' 
דרך הנשר בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' עקיבא יוסף 
שלעזינגער ז"ל )חתן הגאון הקדוש ר' הלל מקאלאמייא זצ"ל( כתב בספרו שמרו משפט 
שבשנת כת"ר לפ"ק בערב פסח בא לבית חותנו איש אחד מאזיען בשם 
ר' אליעזר ב"ר שמעון ממדינת טיבעט )שבוא בן יאפאן וחינא( ודבריו היה רק 
פסח  אצלו  להיות  זצ"ל  הלל  רבי  הה"ק  מחותנו  היה  ובקשתו  בלשה"ק 
בלבד, ורק בתנאי זה כי הסדר יעשה הוא בעצמו על שלחן מיוחד לו, 
והוא יתן לו המצות וצרכי הסדר, ונרצה לו, והיה כן, ולא אכל בליל פסח, 
כ"א כשיעור כזית מצה כהלכה, ושוב לא אכל כל הפסח עוד מצה, ורק 
אכילתו היה מפירות ותפוחי ארץ ולוזים, ולא רצה לקבל שום מתנה, ולא 
שום ממון ולא צרכי נסיעה וכתב שם והדברי' אשר שמעתי ממנו וראיתי 

אותו החג אכתוב קצת אשר בזכרוני.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני |  פרשת שמות | יד טבת
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המשך בעלון הבא



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

ההלכה :

העיטורבטור  שיטת הביא ס "ז סימן דעה  יורה
שהרא"ש  וכתב  מהני , לא דמליחה רש"י כשיטת
ובשו"ע  אסור. באומצא לאכול דרק וס "ל  עליו חולק 
לאכול  אסור מפרקתה שהשובר  כן פסק  ג' סעיף שם
– כוותיה לן קיימא דאנן – שם ברמ "א אבל  חי, בשר
הש "ך  וביאר  ולמולחו, לחתכו  להחמיר שנהגו כתב
אין  המפרקת שנשברה דכיון רש"י לשיטת  כוונתו
דגם שס"ל אלא  באברים, נבלע אלא יוצא הדם
חתיכות מולחו אם רק  הוא האיסור  רש"י לשיטת
לרש"י  גם חתיכות חתיכות מולח אם אבל  שלימות

לבשל מחמתמותר  הדם  בנצרר  ד' בסעיף שכתב  ממה זה דין (ולמד

הדם נצרר  ודימה יפה , לבדו  ולמלוח  מקום אותו לחתוך  שצריך מכה

לבדו) הנבלע  מקום  למלוח  הדם .לנבלע 

האי ומהו שבכי  בפלתי מבואר בזה החתיכות גדר 
והוא ולמולחו, לבדו ואבר אבר כל לחתוך צריך  גוונא
השחיטה דם נבלע אבר  באיזה יודעים אנו שאין מפני 
האי  שבכי  הדם דנצרר  מהא ונלמד  לצאת, צריך  שהיה 
כן  ואם למקום, ממקום במליחה יוצא הדם אין גוונא

לבדו. ימלחנו אבר שכל בהכרח 

יוסף והנה בבית  כמובא – עוד  כתב ברמ"א  שם
אסור מפרקת שבירת דוקא שלאו – הלקט שבלי בשם
שיש  אלא השחיטה אחר יוצא הדם שאין טעמא מהאי
או  השחיטה אחר  הבהמה בלב סכין מלתחוב  להזהר
יציאת מונע  זה שכל  משום מיתתה לקרב אחר דבר כל 

באברים. ונבלע  הדם

גמרמבואר המונעת פעולה לעשות האיסור בזה
הדם ויציאת הדםהפירכוס ויציאת שהפירכוס בדרישה (יעויין

בזה) זה באכילהתלויים הבשר  אסור  כן ועשה עבר ואם ,
לבדו. אבר  אבר  שימלח לעשותעד  במציאות שאינו דבר (וזה

כראוי .) האברים בחילוקי  בקיאים אנו אין גם כן,

על  להכות  שמותר  כ "ג  סימן  בשו"ע  ממש "כ  הקשו וש"ך  בט"ז (ושם

הנ"ל. הדין סותר  שזה מהר , שתמות  שחיטה אחר  הבהמה של הראש 

יציאת מונע זה  שאין חכמים  ידעו שמסתמא הכאה דשאני  תירץ הש"ך

שיצא אחר  מיירי דהתם  תירץ והט "ז אחרת, לפעולה מזה לדון ואין הדם

המשך בעלון הבא
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 כוח כי[ כסף ‰רב‰ בע„ ‰רבנים ‡˙
 ˘ב‡ ‰ז‰ וכסף, בנפעל ‰פועל
 ],‰˘ב˙ ‡˙ לחלל עזר, ˘ב˙ מחילול

מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ -.ל"‰נ ב˘נ‰

‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ 
 לפ"˜.

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

 „ע˙ו ‰‡מי˙י˙ ˘ל רבינו ‰˜„ו˘ רבן
מרן מס‡טמ‡ר זי"ע י˘ר‡ל

בנו‚ע מˆו˙ ˙י˜ון עירובין בעיר ניו 
 י‡ר˜ יע"‡

יˆ‡ ל‡ור על י„י ‰˙‡ח„ו˙ ˙למי„י 
 רבינו ‰˜„ו˘ מס‡טמ‡ר זˆו˜לל‰"‰

ברו˜לין ניו י‡ר˜, ניסן ˙˘ס"‚

 ספר

חי 
‡נכי 
לעולם

„ברים ר˘ימ˙ ‰
˘‡פ˘ר ל˜בל על י„י 
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 פ‡ר˜
ר‡˘ חו„˘ ˙מוז ˙˘"ס

‰ז‰ ‡פ˘ר בליסט
 ˙ור‰ „ברילר‡ו˙

 מ‡ו˙ ˘ל ‰לכ‰ וברורי
 ‰‡יך י˘ר‡ל ‚„ולי

ליסט 
מווע„ 
‰עירוב 
„ב‡ר‡ 
פ‡ר˜

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
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על ישראל וצדיקי גדולי כל שכתבו מה לראות הרוצה
בספרים יעיין והשחיטות אלו:הכשרות

השחיטה  למלחמת אנציקלופדיה
הדורות  בכל  הצדיקים של  הגדולות המלחמות יובא בו

ישראל  הכלל  את שהכשילו  הקלים השוחטים נגד
וטריפות  בנבילות

 חלקי י "ג 
א': הקדושחלק  רבינו של הגדולה המלחמה יבואר,

זי "ע . אדלער נתן רבי  האלוקי המקובל
ב': הקדושחלק רבינו  של הגדולה המלחמה יבואר,

זי "ע . התניא ובעל בער ר"ר המגיד והרב טוב שם  הבעל
ג ': הקדושחלק  רבינו של הגדולה המלחמה יבואר,

מיליון  וחצי  ששלשה איך  מבאר  זי "ע . חיים דברי  בעל
קלים. שוחטים  עבור הדת מן יצאו  יהודים 

ד ': עשרתחלק מבעל גלוים נוראים הסודות  יבואר,
בני אחינו  תיבות  ראשי האבי"ב "ספר חיבורו עם השבטים

בספרים.... נדפס בגולה. ישראל
ה': השחיטהחלק על הגדולה המלחמה יבואר

זי"ע. מקאלאמאייע הלל רבי רבינו  של (בשנתוהשוחטים

תשמ "ג) – תשל"ט

ו': שמיליון חלק איך הישר קב הקדוש  מספר יבואר
קלים שוחטים  עבור נהרגו ק "ב)יהודים  פרק  הישר  (בשנת.(קב

תשמ "ג) – תשל"ט

ז': בעלחלק הקדוש רבינו  של הגדולה  המלחמה יבואר
זי "ע . הירושלמי על תשמ "ג)הרידב"ז – תשל"ט (בשנת

ח': יוסףחלק יעקב רבינו  של הגדולה המלחמה יבואר
אותו, הרגו  הכשרות  תיקון שעבור איך הברית , בארצות 

תשמ "ג)זי "ע . – תשל"ט (בשנת

ט ': ישראלחלק הגדולי  של הגדולה המלחמה יבואר
הראשונה. מלחמת  פרוץ  לפני ת"ש)בווארשא .(בשנת

י': רביחלק הגדול רבינו של הגדולה המלחמה יבואר
הברית. בארצות  זצ "ל זילבער תשכ "ב)אליעזר .(בשנת 

י "א: הקדושחלק הגאון  של הגדולה המלחמה יבואר
פירצת על במלחמתו  שליט"א מקאשוי אדמו"ר כ"ק

הברית. בארצות  תשמ "ג)הניקור – תשל"ט (בשנת

י "ב: הקדושחלק רבינו  של הגדולה המלחמה יבואר
נגד במלחמתו זצוקלה"ה, מקלויזנבורג האדמו "ר
הגדולה בדרשתו  ודם, חלב  וטריפות  נבילות המאכילי 

רחמים. של מדות תשמ "ג)בי"ג – תשל"ט (בשנת

י"ג: אדמו"ר חלק כ"ק של הגדולה המלחמה יבואר
טריפות המאכילי  נגד במלחמתו שליט"א מהאלמין

הברית . בארצות 

      
      

    

      
        
       

      

        
  

         


      
        
       
       
       
      

 

       
      
       
       

    

       
    

   

       
        
        

 

      
  

         
        
       
        

       

       
   



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

כמה   - העבר?,  בדור  בנ"י  לאחינו  היו  שוחטים  כמה   .27
שוחטים שוחטים כהיום על מקומם של שוחטים ביוראפ?
28. שוחט אחד ממלא מקום 500 שוחטים. - הס"מ מעמיד 
שוחט בעיר מסטרא דילי' המאכיל טריפות לרבים, וכולם 

נלכדו ברשתו

ְּ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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שנת תשל"ט

 שמואל הלוי ואזנר
 רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר, בני־ברק

ב"ה, יום ב׳ וישלח תשל"ט לפ"ק, פה ברוקלין יצ"ו.
בכלל  ישראל  בנות  וצניעות  יחוד  איסור  על  החשוב  החי׳  ראיתי  ראה 
אשר פעל ועשה כב׳ ההגה"צ מזכה את הרבים כש"ת מוהר"ר שלום יודא 
גראס שליט"א הרב דהאלמין פה ברוקלין יצ"ו. הספר הנ"ל מחובר בלשון 
עניני  ובפרט  ונשים,  אנשים  הבריות  בפי  להרגילו  כדי  המורגל  המדובר 
יחוד שהם הדרגא הראשונה לאיסור חמור דעריות - ובעו"ה נפרץ לרוב, 
ומשרדים  חרושת  בבתי  עובדות  והבנות  שהנשים  גדולים  בערים  ובפרט 
והוא הגורם שהמחיצה של קדושה שׂשמה התורה בין ב׳ המינים - נפרצה 

בי"ג פרצות - וע"כ כל מי שעומד בפרץ ברוך יהיה.
 ע"ז בעה"ח ומצפה לחסדי ה׳ 
שמואל הלוי ואזנר

בתורה "כי כלול  הכל  עולם, עד ויהיה  והוה שהיה מה  כל
אלא  לבד הכללים ולא ישראל, כל לעיני עד מבראשית 
מה  וכל  בפרט, אחד כל של ומין מין  כל של פרטיו אפילו 

שמותיהם את המחשב לתוך הכניסו  הם מדהימות. מסקנות לידי 
אור  הרמב"ן, הרמב"ם, כמו  מפורסמים, ישראל גדולי 25 של 

מווילנא  הגאון  טוב, שם  הבעל הקדוש , יום(הגר"א )החיים עם ביחד 
הוראה  ונתנו שחיברו , וספריהם שלהם  היארצייט ויום הולדתם
עם שבתורה בפסוקים האמורים הפרטים כל לחפש למחשב

לאות אות בין שווה להאריך)הפסק המקום כאן .(ואין

י עם  גדול כל של ששמו  הראו , המחקר ויוםתוצאות הולדתו ום 
ברוך הקדוש כי הפסוקים, באותם  נמצאים שחיבר, וספריו  הזכרון 

אחד לפונדק הזמינם והאלקים הוא צדה  לא "ואשר הפסוק על  יז. כא , שמות (ראה

ע"ב) י ' דף מכות עיין  שם. רש"י ועיין  שמה" ינוס  אשר מקום לך ושמתי לידו כמואנה  ,
לעיל. והגר"א  הקדוש הזוהר שכתב

העולם מלחמת הצרפתית , למהפכה בקשר רמזים מצאו  כן כמו 
המפרץ מלחמת על(גאלף)השניה, המרמזים בפסוקים  וכולם  ָ

היהודיצרפתי הקצין "דרייפוס", השם לדוגמא, אלו. מאורעות
צרפת  נגד בריגול זכאי)שנאשם יצא  כך בפסוקים(ואחר פעמיים נמצא 

המילה  דרך עובר רבין" "יצחק  בריגול ; נאשמים  השבטים בהם
"ירצח".

"מטוס " המילים נמצאים שלפנינו  אותיותבפסוקים  33 של בהבדל (בחזרה

"מגדלי "(39)"הפיל "ביניהם) "תאומים "(71)"ויך" "פעמים"(36);
"ישמעאל" שם" (72)"אסלם"(11)"למות

תנא להביא  ממצרים  העליתנ ולמה : בעירנ אנחנ ם ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ...למת 

אין מים ורמן  וגפן תאנה זרע  מקם  לא הזה הרע המקם  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאל 

לוי מעד אהל תח אל  הקהל  מני  ואהרן מ ה ויבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹלת:

את  קח לאמר: מה אל  ה' וידר אליהם : ה' כבד וירא  ניהם  ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹעל 

הסלע  אל ודרם אחי ואהרן  א ה העדה את והקהל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהמה

את  והקית הסלע מן מים  להם  וה צאת מימיו  ונתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעיניהם

:צוה א ר ה' מלפני הה את מה ויקח  עירם : ואת  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהעדה

מע להם  ואמר הלע ני אל הקהל את ואהרן  מה קהל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹו

וי יד את  מה וירם  מים : לכם  נציא הה הלע המן הרים ֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹנא 

בעירם: העדה  ו רים מים ויצא עמים  מטה הלע  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאת

לעיני להקדיני י האמנם לא  יען אהרן  ואל  מה אל  ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹואמר

יראל ... ד'י "ד)ני כ' (במדבר ְְִֵֵָ

שם 'למות מהתיבה מתחיל ו"תאומים" "מגדלי " שהמילים  מעניין,
נא  'שמעו המילים  את אנו מוצאים  הפסוקים בהמשך אנחנו',
לעינ  להקדישני בי האמנתם לא  'יען במילים  ומסתיים  יהמורים ',

"ישמעאל" המלים גם  נמצאים אלו בפסוקים ישראל". בני
ו"אסלם".

השנה ראש  לברכה זכרונם חכמינו  אמרו כט.)והנה והיה (דף במשנה
בדיבור  שם  מהרש "א ועיין  וגו ', ישראל וגבר ידו משה ירים  כאשר


