
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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

וברכה , שלום הזוהר  מפעל לכבוד 
הנסים הקדוש , הזוהר  מנפלאות קצת לכתוב  יכול  שאני ה ' ברוך 
על  אבותי ואלוקי  אלוקי ה ' לפניך מודה  אני זה ועל עימי , שקרו והנפלאות

הקדוש . הזוהר בזכות עמדי , עשית אשר החסד  כל
יצ"ו, באשקלון  גר אני באמת, שהיה אמיתי סיפור היה, כך שהיה ומעשה
מידם יצילנו ה ' בעזה, הטרור ארגוני של  טילים שם מטפטפות שלדאבונינו 
עם אלי  חברי הגיע אחת פעם  בנין, של התחתונה  בקומה  גר אני  במהרה,
לא אני  אבל  ביתי, בתוך ולהניח לקנות ממנו ומבקש  הזוהר, ספרי  סט
ממנו  ביקש חברי לקנותו, חפצתי ולא הזוהר, של חשיבותו גודל  את הבנתי
לי  אמר  מקום , לי אין  לו אמרתי בביתי, זה  את להניח שאסכים לפחות
לשים לך איכפת מה כלום שם  אין  ריק, פה  שהארון  רואה  אני הנה  חברי
לי  אמר תניח, בסדר  לו ואמרתי לענות, מה לי  היה  לא זה  על שם, זה את

עניתי. לא יכול , שאתה  זוהר כמה ותלמד  זה  את תנצל  לפחות עכשיו
שלי, הבנין על  בדיוק  בדיוק  טיל נפלה  מכן , לאחר ימים שכמה שקרה  מה 
עמדו, על לעמוד נשאר ביתי  ורק  והפגיעה , ההדף מעצמת קרס , הבנין  וכל 

הבית. את הציל  הזוהר שרק הרגשתי
מאשקלון ששון ומירב שלום

   
     

הגּ אוּ לה  וּ לקרב להחיׁש  בּ פעלּ ה  יוֹ צאים העוֹ למי" הז וֹ הר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ"מפעל 
נז ּכ ה  וּ בכ ּפ עמים, אלף בּ חוֹ דׁש  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר סיּ וּ ם ידי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעל
וּ פגעים, מלחמוֹ ת  למנוֹ ע ונצליח וחדׁש  ח וֹ דׁש  בּ כל הּמ גן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלאלף
הדּ וֹ רוֹ ת גּ דוֹ לי מאלף למעלה ועוֹ ד  זי"ע ה ּק דוֹ ׁש  הרמח"ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְּכ ת ּק נת 

 
מהבימי יודע איש ואי יצילנו   הש ישראל  כלל על העוברי אלו   קשי

רחמי לעורר במה ותושיה עצה ומבקשי שואלי ורבי יו ילד
יצילנו . הש קשות גזירות כל ולבטל שמי

למהרעיקר  ואחד  אחד כל  על קדושה חובה חז"ל : מדברי  כידוע הכל
בלימוד ולהרבות ליבו מעומק תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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

בעניני  הן דור, מדור ז"ל מחכמינו לנו והמסורה
ובריך  הרבנות, משרת  בעניני והן השוחטים משרת
דרקיעא מלכותא כעין בארעא מלכותא דיהיב רחמנא
אנו  ועומדים ומוכנים דינא ורחמי שולטנא להו ויהיב

עלינו. הטובה ה' כיד רצונם ולעשות לשרתם

מצותדזה מתרי "ג אחת היא שחיטה מצות כי ידוע 
על  להזהר תנ"א מצוה והיא למשה, שנאמרו
סדר על הולך  שהוא החינוך ספר לשון וזה השחיטה,
מי  שכל השחיטה, על  להזהר  תנ"א  מצוה הרמב "ם,
שישחוט עוף או חיה בהמה בשר לאכול שירצה
בזביחה, אלא היתר  לו יהיה ולא כראוי תחילה אותם
צויתיך  כאשר  ומצאנך מבקרך וזבחת נאמר זה ועל 

כ"א)וגו' פסוק י "ב  מוקדשין (דברים מה ספרי  ולשון ,
מלמד  צויתיך כאשר  בשחיטה , חולין אף בשחיטה 
רוב  ועל הגרגרת  ועל הוושט  על רבינו משה שנצטוה 
שיהי ' לא פירוש  בבהמה, שנים רוב  ועל  בעוף אחד
הקבלה באה  הזה שהציווי  אלא הכתוב במשמע כן

שנצט כן שהיה כמו עליו  השחיטה, ענין  בכל  וה
בוושט השחיטה מקום ושיעור בסכין לנו שידוע
צו  סדר בסוף כתבתי כבר וכו'. הענינים ושאר ובקנה
הדם דכיסוי  מצות  מות אחרי ובראש דם באיסור
בשר, כל דם התורה ממנו  שהרחיקה ההרחקה בענין
מצות כי  הפשט צד על כן גם ואומר שידעתי. מה
מהצוואר כי  שידוע  לפי הטעם מאותו היא השחיטה
ולכן  הגוף, מקומות  מבשאר  יותר  הגוף דם יצא
יצא משם כי שנאכלוהו, טרם משם לשחטו נצטוינו
מטעם נאמר ועוד הבשר . עם הנפש נאכל ולא דמו כל 
נצער שלא כדי בדוק ובסכין הצואר מן  השחיטה
לאדם התירן התורה כי מדאי , יותר  חיים בעלי
בחינם, לצערם ולא צרכיו ולכל מהם  ליזון למעלתו
בעלי  צער באיסור  ספרים הרבה  חכמים חברו  וכבר 

הטהור. עכ "ל  ושבת, ב"מ חיים

דיני זהו כל  ולבאר  שחיטה של המצוה כלל דרך
יורה ערוך  בשולחן נכתב זה דעל  שחיטה של המצוה
הכל , להעתיק  הנמנע זה סימנים, ועשרים שמונה דעה 

השוחט. משרת בדין נעתיק אלא
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

 ˙י‡ור ‚ליון
 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ס"˙˘רי ˙˘ 1["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 

 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙
 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו

 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי
 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים

 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי רמוס
 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי

 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןס"ח˘ון ˙˘ 2["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 

 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙
 בבלי ס"ב˘ ל"חז ימ„בר ל˜טנו

 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי
 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים

 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר
 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי

 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ס"כסליו ˙˘ 3["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 

 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙
 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו

 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי
 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים

 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר
 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי

 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןס"טב˙ ˙˘ 4˜ור‡" בולעטין] #  ["˜ול

 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙
 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו

 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי
 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים

 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר
 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי

 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
 
 
 



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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המשך בעלון הבא

הנקרא השחיטה מקום  אחר היטב לחקור התחלנו
להתוודע כדי  "Uּׂש" למשרדי וטילפנתי  בעסט ", "כשר
להם, יש  הכשר איזה הנ"ל, השחיטה בית  אודות 
בעסט", "כשר של שההכשר "Uּׂש" במשרדי לנו והשיבו
השוחטים הם  מי  אותם  שאלנו  כך אחר ."Uּׂש" של  הוא
ב"כשר שם השוחטים  של שמותיהם לנו  ואמרו שם ,

וועסט".

האם אותו ושאלנו  שם  השוחטים לאחד  התקשרנו 
בדיוק לנו  והשיב גדול. או קטן הוא הנ"ל  השחיטה בית 
בפירוט, הדברים  את  ותיאר שם , שוחטים עופות כמה

מכונה עם  בלע"ז )ששוחטים עם(מאשי "ן שמסתובב
שרשרת על  העופות  תולין  כך ואחר ,(טשעי "ן )העופות ,

והוסיף מכונה, ע "י ג"כ נעשה מאכן " ה"כשר ואופן 
שם  ששוחטים  ליום!לספר עופות אלף וחמש עשרים

משם ששולחים לו ידוע  אם  השוחט  את שאלתי
לוויליאמסבו  לי,עופות  וענה בוטשער? לסאטמאר רג ,

שלנו . השחיטה בית של  גדולים  הכי הקונים  הם בודאי ,

שמים! שומו

נוקבות : שאלות  כמה כאן לפרט והננו

הגאו "צ שהרבנים  פלאים  כ"כ ירדנו זה איך א.
איזה  על  כלל  להם ידוע לא הרבנים  התאחדות  חברי
של בשר של  החנות הלא "הכשר"? נותנים  הם  בשר
יד על  ונראה סמוך ממש הוא  דסאטמאר לב יטב קהל
יתכן ואיך הרבה, רבנים ב"ה לנו ויש המדרש, בית 
נעשה  מה לראות כדי לשם  הולך אינו מהם אחד שאף 

ממש ? בסביבותינו 

מבקשת ואטלולא  חוכא  שיעשו מסכמת  דעתם איך
שלנו , ממקולין ורק  אך שיקנו שליט"א  אדמו "ר כ"ק 
מאוד, נחוץ דבר הוא  שבאמת המוסדות , להחזיק  כדי 

רח"ל. טריפה בשר לנו  מוכרים  שם  הלא אבל

מ"מ  ל "ע, מאוד  דחוק  הפרנסה שמצב אף על  ג.
במקולין דוקא בשר לקנות ומאודינו נפשינו מוסרים
מהבשר יותר הרבה עולה כאן שהבשר אע "פ שלנו,
כדאי שהכל  המחשבה עם  זה וכל  אחר, במקום  שקונים
למה  כן  אם רח"ל , טריפות  באכילת להכשל שלא כדי 

ח"ו? ניכשל  באמת

נאמנים שנשארו היחידים  סאטמאר, חסידי אנחנו  ד.
ואיננו  הק', רבינו  בשיטת  הולכים  ואנו ולתורתו, לה '
רובם שרוב  למיניהם  הציונים  מיכה , לפסל משתחוים 
רשתם לתוך ונפלו ידם על  מהדת  יצאו ישראל כלל  של 
ויואל בספה "ק  שנאמר כמה מעט  במתי ונשארנו  רח"ל ,
יהיה  מה טריפות, ח"ו  נאכל  אנו ואם  עיי"ש . משה,

אתנו?

להם לומר אחד אף יכול ולא שנה עשרים כבר שובי"ם
כמו יותר לשחוט צריכים שהם ר'... לנו שסיפר כמו כלום,
המודעה על נדבר ועכשיו שובי"ם, הגלאטע

הכשרות...(אדווערטייזמענט) וועד בהכשר שכתבתם 

יראים יהודים חרושת בית שבעל בזה התחלתם א)
תחת השחיטה בית כל כשהי' באייראּפע מלפנים ושלימים,
כל שם הי' והמשגיח שלו, וקהלה ומשגיח רב השגחת
קצת הי' לכם, כידוע מפתח ג"כ לו והי' הבית, הבעל
שחיטה לו היתה שאביו הרב... לנו שאמר כמו מעלה
אייראּפע, ערי ערך לפי הכל הי' אבל שובי"ם של גדולה
וכו', היום של השחיטה לבתי עיקר כל דומה אינו וזה
אנו עכשיו אבל הכל, לכם יספר והוא פיו את תשאלו
שעובד מלעיקוואוד משגיח לנו שסיפר הכל כבר יודעין
הוא הבית בעל אם גדול חסרון שזהו השובי"ם בשם שם,

לבנות וגרביים שטריימעל לובש ואם זאקען )יהודי, (ווייסע
עניני בכל עליו סומכים הרבנים כי וכו', ירחם השם אז
גנבי רוב אדרבה, כלום, על נאמן אינו והוא הכשרות

ו נינהו, ובפרטישראל יותר, לרמות שכל להם יש
נאמן, שאינו לזה וראיה נאמן, שהוא עליו שחושבין
שהוא יאמרו המשגיחים ואת השובי"ם את ישאלו שכאשר

בתים. מהבעלי משכרותם מקבלים שהם כיון נאמן,

שישחטו השובי"ם את מעודד הוא אז יהודי הוא אם ב)
גדול בסוד מלעיקוואוד המשגיח לנו שסיפר כמו יותר,
אבל  אדם, לשום לספר  רוצה  אינו ובאמת  פרנסתו , אודות מפחד  שהוא (כיון 

שמות ) מפרסמים שאיננו לו ג"כ,אמרנו  שו"ב להיות רוצה הוא ,
פרנסתו. יאבד שמו את יפרסמו ואם

אחד כל את שואל הבית שבעל לנו, שסיפר וזה ג)
עופות מאות חמש שוחט פלוני שו"ב מדוע מהשוחטים
הבית לבעל לומר ומפחד ידך, מתחת שיוצא ממה יותר

השני ממנו )ששחיטת יותר 500 היא,(ששוחט כשירה לאו
אינו ואם משכורתו, את להגדיל לו מבטיח ובעה"ב
יכול אינני לו: ואומר חימה בעה"ב מתמלא בכך, מתרצה
יהי' לא וזה פרנסתך לאבד סופך יותר, כאן להחזיקך

באשמתי.

צריך שהשו"ב הלום, עד הגענו למה יסופר כי יאומן לא
צריך ואינו לאבדון, ילך שלא השחיטה בית על ליזהר
עלתה שכך לנו אוי כשירה. תהי' ששחיטתו זה על להשגיח
מתחת להוציא שיראה הזמן כל אותו שמפחידים בימינו,
השחיטה. כשרות על יסתכל ולא עופות, ויותר יותר ידו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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כהלכה".  בשר  ואכילת  "שחיטת  ספר  קבלתי  כי  לאשר  הנני 
ורב  הכמות  מעט  הספר  ורעיוני  עיני  בו  אורו  בעיני  יקר  אשר 
האיכות ספר שהוא מלא וגדוש מפסקי ראשונים ואחרונים. הלכה 
פסוקה מנופה בשלש עשרה נפות. אשר המחבר טרח ויגע בחרדת 
קודש הלכותיו בזהירות ובזרזות לשוחט ומה שמוטל עליו לעשות 
חוץ מהלכות של אור"ח. מרגניתא טבא אפיק לן האי גברא רבה. 
תחזקנה ידי קדשו על פעולו הטוב הנאה והיאה. וכל שוחט שהולך 
זו. מובטח לו שהוא בן העוה"ב. ואז לא יראה גל עצמות  בדרך 
כידוע ממהרה"ר זצ"ל. המחבר גלא דרעיה הנפק אור בהיר להלכה 
ברורה. אמינא למחבר. רב חיליה ויסגי מזליה. זכה וזיכה רבים. 
במוסרו הטוב על כל סעיף. ובפרט תנאי לסמיכה וטבילה וכו' וכו' 
דברים שעומדים ברומו של עולם. מחבר נאצל! במה אברכך? אם 
כי  לבטלה.  ברכתי  ספרים! תהיה  לחבר  חוצה.  מעיונתיו  להפיץ 
הנה כבודו עשה ספרים הרבה בכל המקצועות. הברכה היא. יהיה 
לביאת  ויזכה  טובים,  וחיים  בבריאות מתמדת  וחזק.  איתן  בריא 
הגואל שיבא בימינו אמן. ויזכה לשבת בלשכת הגזית בירושלים.

המברך
הרב שמואל בן הרוש
חבר הרבנות הראשית בת"א
ורב מקומי לנוה שלם בדרום העיר

  
 הרב משה יהודה לייב לנדא שליט"א
עיבוד:  ברדוגו.  ישראל  צילום: 

שטורעם

המהפכה של הרב לנדא

שבועון כפר חב"ד חושף 
־בגיליונו השבוע את גיל
התפי רצועות  של  ־גולם 

לין תחת השגחתו של הרב משה יהודא ליב לנדא במאמר 
מיוחד )כללי(

מערכת שטורעם
שבועון כפר חב"ד חושף בגיליונו השבוע את גילגולם של 
רצועות התפילין תחת השגחתו של הרב משה יהודא ליב 

לנדא.

־"זה התחיל במתנה שנשלחה לרבי מסוחר-רצועות-תפי
אלה,  בימים  וממשיך  בעקבותיה  מפתיעה  ובהוראה  לין 
כאשר לראשונה הוחל בייצור רצועות לתפילין בהשגחת 
הרב לנדא שליט"א", נכתב בפתיח לכתבה. במאמר מיוחד 
מספר רבה של בני-ברק על השתלשלות הדברים, מברר 
את ההלכות הקשורות בנושא, מתריע על העזובה הרבה 

וחושף את הפתרון שנוגע לכל אחד מאיתנו.

מאת הרב משה יהודא ליב לנדא

ב"ה, יג כסלו ה' תשע"ה לפ"ק
החיים והשלום לכבוד ידיד ה' וידיד כל בית ישראל הלא הוא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,

אחדשה"ט ושת"ה,
הנה באתי לבקש מכבודו שיאיר לנו הדרך אשר נלך בה והמעשה אשר יעשון, ומה שנוגע 
לי מאוד, שאחד הראה לנו בבית המדרש את עלון הכשרות שאם אוכלים מאכלים לא 
כשרים מגולגלים בכלב, האם זה נכון, ואבקש להורות לנו מה היא מקור של גלגול לבן 

אדם, ואם עובר על זה מגולגל בזה?
ונזכה להבטחה המיועד וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ולכל בני ישראל יהיה 
אור במושבותם, ושיזכה כ"ק להרבות טהרה וקדושה לכל עם ישראל ולהתברך בעושר 
וברוכים  ארוכים  לחיים  ולברכה,  לטובה  לבו  משאלות  כל  ויתמלאו  די  בלי  עד  וכבוד 

מתוקים ומתוקנים, מתוך שמחה ונחת והרחבת הדעת.
 

ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם, בבריות גופא ונהורא מעליא, בימים ולילות 
מאושרים, ובברכה והצלחה מרובה, ונזכה בקרוב ממש לאכול מן הזבחים ומן הפסחים 

בעיר ה' שמה בבא לציון גואל בב"א.
שמעון גרין


