
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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ובאמת בכל עניני הוראה יהיה פחד ה' ויראתו לנגד עיניו, לעיין ולחפש 
עד שידו מגעת ואחר כל היגיעות לשאול גם דעת אחרים. ולא ייבוש ולא 
יכלם. כי כך נהגו רבותינו. וכל שכן בענינים החמורים וכן היה אצל כל 
רבותינו המורא ומפחד אלוקים בהוראה, והלא בספרי שאלות ותשובות 
של רבותינו בכל ענין חמור רואים שבקשו לצרף עוד שני גדולים, ומה 

נענה אנו יתושים, בבקיאותינו וידיעותינו הד"ל וכו'. 
ואם רוצה לחבר ספר בהלכה לא יכריע רק יבא וילקט שיטות הפוסקים, 
ותבא עליו ברכה, ואם מדפיס תשובות, אז כל הלכה חמורה וישאל לכל 
הפחות ג' גדולים שיסמכו על תשובה שלו, בענין הנוגע להכלל לא יכנס 
לזה כלל, לא יחלוק על רבותינו, רק אדרבה, יראה לתרץ דבריהם, כי כל 
דבריהם כגחלי אש שהיו בקיאים בכל, וגדלו בקדושה ובטהרה, והיה להם 
סייעתא דשמיא, רק אם יש עוד שאר גודלים מאז שהורו באופן אחר, אז 

אפשר לסמוך עליהם במקום הצורך. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת תרומה | כז שבט
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300



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
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הבהמה ולהעמיד  וועטעראנים, וגם אינשענירים,
עוד  היא אם ולבודקה שתצא ואח "כ דקות כעשר 
הפחות לכל  לעשות וכן וכו', וכו' מסוכנת או בחיים

בהמות. בעשר

משלוחיםאבל  ובפרט רחוקה. שמועה פי  על לדון
האמת יראו ולא להם  ועינים בדעתם, שמנוגעים
ואין  עליהם, וקבלו וקיימו הסכימו שכבר  מפני  הצרוף

מדעתם לחזור כבודם לפי שהסכימוזה המה  הן (כאשר 

עורקי ושאר  הוורידים  גם ולחתוך  אחת, והבאה בהולכה רק לשחוט

נתבררהדם) היום שכבר כיון אצלי  ספק  ואין .
צער שגורם בה יש מגרעות האמריקאית שהמכונה
חיים בעלי הצער חברת יעמדו בקרוב להבהמה,
ויוכח, בעצמו יראה מעכת"ה וגם לבטלה. וידרשו
לפעול  אפשר למעשה אם הזאת, בהמכונה  השימוש
שנהיו  או בה יצאו ושאלות טריפות וכמה בה
יכול  שוב אין שהתיר שהפה פינו לבלום מוכרחים

הסט"א ורשת ברשות  ח"ו  יהי' וכך ותחתיחלאסור ,
גדול . והפ"מ הדחק שעת ממש יהי  ואז צפרניו

ממש.ומי נו"ט  חשש ממש יהי לא אם (בששהיודע

בארה"ב  כמו לרוב  בקר  אין וכאן  כן, יהיה בטח  הראשונים יט חדשים

א"י . שהוא הכל , לוקח  שהקצב  לחץ כ"כ אין ששם

לפני יח ) כי החמה , ובאור הקדוש  בזוהר כתוב כי חידוש, לא  זה אצלי
רח"ל. רב מהערב ישראל ומנהיגי הרבנים רוב  יהיו המשיח  ביאת

נשא. פרשת יוסף  יעקב  תולדות  בספה "ק ועיין 
בראשית פרשת  חי קי"ג)ובזוהר עם (דף  הדור רוב  ועתה וז"ל, כתב 

ע "כ. רב, מערב  הם שלהם הראשים
ביאת דלפני וז"ל, כתב ויקהל לפרשת בהשמטות  חיים דברי ובספר
כי  שם: חיים הדברי וז"ל כו ', רב מהערב הרבנים רוב  יהיו המשיח
לגרמייהו  דעבדי חסדים כל רב הערב אך קדושים בעצמן ישראל
המה  שבדור בתים והבעלי והחסידים שהרבנים בעליל כנראה עבדו
רק מעשיהם וכל הציבור על לשרור  ורוצים רב , מערב רובן  בעוה "ר 
באמת עובדים אם רק  להתחבר אין ולכן וממון , כבוד  לקבל לגרמייהו
עוד . עיי"ש ע"כ לעצמם, תועלת  שום לקבל לא לד' נפשם שמוסרים
של הם בתים ובעלי הרבנים דרוב נוראים, דברים זה מכל ונמצא

רב . הערב 
בערך ,יט) שנה שלושים לפני הברית בארצות  לאור שיצא  קו "ק ראה 

שתפסו  איך דזשורנאל, בבוטשער אז נדפס וגם בשעתו, ונתפרסם

המשך בעלון הבא
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הלכו˙ ‡כיל˙ מˆה ו‡פי˜ומן בלילי 
פסחים ועו„, מהרה"‚ רבי ˘לום 

יהו„ה ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ה‡למין ור"מ 
בי˘יבה וכולל מכון להור‡ה ב˘חיטו˙ 

 וב„י˜ו˙.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita

‡כיל˙ מˆו˙ בי˘ר‡ל

על י„י ה‚ה"ˆ רבי ˘לום ˘נ‡מרו
יהו„ה ‚ר‡ס, כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡ 

 .‡"˘ליטמה‡למין
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita

על ה‚„ה -„ברי ˙ורה 
פסח˘ל

˘נ‡מרו על י„י ה‚ה"ˆ רבי ˘לום 
יהו„ה ‚ר‡ס, כ"˜ מרן ‡„מו"ר 

ה‡למין, ˘נ˙ ה' ˙˘נ"ו ˘ליט"‡ מ
לפ"˜.

„ברי ˙ורה ל˘ב˙ ה‚„ול 
ולפסח

ה' חל˜ים, מהרה"‚ רבי ˘לום יהו„ה 
‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ה‡למין ור"מ בי˘יבה 

וכולל מכון להור‡ה ב˘חיטו˙ 
 וב„י˜ו˙, ˘נ˙ ˙˘נ"ח.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 
head of the Rabbinical Court of 

Holmin, Shlita

מˆוה ‡נˆי˜לופ„יה לפסח 
חל˜ י"„

 ה˜הילו˙ „ה˙‡ח„ו˙ הכ˘רו˙ מווע„
 ˘נ˙עלם וב˘ר, בפסח חמı ח˘˘ על
נו˙י הב˘ר ˘˜ור‡ים ח בכל העין מן

‚ל‡ט כ˘ר בוט˘ער סט‡רס ˘הו‡ 
הפ˜ר לכל ‚וי ˘עו˘ה מ˘לוח הב˘ר, 

 וי˘ לו מפ˙ח מן החנו˙, וכו'.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita

מכ˙ב להרבנים

להמע„עˆין ˜‡מפ‡ניס, לברר  –
כ˘רו˙ ה˙רופו˙ לפסח ולכל ימו˙ 

מה‚ה"ˆ רבי ˘לום יהו„ה ה˘נה,
‚ר‡ס, כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡ 

 מה‡למין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita 

הלכו˙ נחוˆו˙ לפסח

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
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מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

התפילין בענין  שלמה דרשה דיבר  אכן הרבי
זה  וב"ה בענין, גדולה  מהומה היתה  הפסולים , והמזוזות

הרבה . עזר

הוא  הסיפור כל  את לרבינו  סיפר  הערשיל שר ' לאחר 
יוסל  ר ' - רבינו זועק  - אומרת זאת  מה  מאוד, התרגז
בעצמו שהוא בעיר ויפה  חשוב  הכי היהודי  בעצמו 

העיר כל את וירמה פסולים ומזוזות תפילין  ???ימכור 

אופן בשום זאת  להרשות  לנו רבינו.!!אסור  טען  - !

בוואשינגטאן  הרבי  דרשת

ורשם  דרשה , אותה של הטייפ את  חיפש מיד  רבינו 
התפילין פרשת  בענין אמר  שהרבי מה מכל במילה  מילה

העיר. בכל  והפיצם מודעות והדפיס והמזוזות ,

ישעי' נפש בספרו גם רבינו זאת הדפיס מכן לאחר 
ז '. פרק

ר' של  המסחר  בבית רבינו היה שנים כמה  לאחר 
אשר יהודי , נכנס ואז ספרים, שם חיפש והוא יוסל,
מזוזות  לו  נתן הסוחר קטנות, מזוזות  לקנות ביקש 
כשר זה  האם תומו  לפי מסיח שואל והקונה  פצפוניות ,

אחוז מא "י,??מאה  יהודי עומד שכאן הסוחר  לו  עונה ?
זאת  הביא  יהודי הסוחרואותו  אותו , תשאל ואדרבה  !

שהמזוזות  אמת  אותו, ושואל  ליהודי  מיד קורא 
כלל ??כשרות  יודע  לא שהוא  היהודי עונה  כך  ועל ?

המביא  שליח מאשר  יותר לא אני  המזוזות, אותן  מענין
על  אחריות  כל נוטל  ואיני סגורה באריזה המזוזות את

המזוזות  אותו!!אותן את ושואל הסוחר קורא ואז  !
יהודי הוא המזוזות את  לך שמוכר הסוחר  אבל יהודי,

שמים  ?ירא 

רבינו הלך  החנות מן  יצא  יהודי  כשאותו  מכן  לאחר 
המזוזות  מגיעים  מהיכן  אותו  ושאל הוא אחריו  כך  ועל  ?

פעמים  כמה  מביא רק  הוא דבר, יודע אינו כי  השיב 
יוסל , ר' בשביל  קטנה בחבילה  מזוזות  אלפי כמה  בשנה 
חשב  לא  הוא  אבל זה , בשביל  טוב מחיר לו ומשלמים
לא  מזוזות  שיקנו  יהודים יהיו שלו הזקן  שעל מעולם
עוד  מתכוון  אינו  הוא והלאה  מהיום ולכן כשרות,
אחריותו שעל רוצה  אינו  הוא מזוזות , לו להביא

פסולות  במזוזות  !!!ישתמשו

כתב  הוא צעדים, שורת עוד רבינו  עשה  מכן לאחר 
עשרות  וכן המזוזות בענין  קורא'ס קול מאות והדפיס 
מה  מכל המזוזות מענין  הרבה מדובר ששם ספרים  אלפי
ב"תורה  קורא  קול  הדפיס כן כמו בענין , שנתפרסם 
מענין היה שם גם  זשורנאל" וב "אלגעמיינער  וועלט"

בקאנטריס המזוזות בענין הקיץ )ההתעוררות וכו '.(הרי

, לכ ובנוס דורות . מדורי כשרי שהיו   בחלפי
נפגמי  שה עד  ,חדי  כ כל ה המלוטשי הסכיני
נבלה. שחיטת  ושחיטת הבהמה , בעור שנוגעי ברגע
אינו השחיטה, לאחר החל את  שבודקי ותירוצ
הבהמה אזי  בחל פג מוצאי אכ בא כי ,כלו

ישראל ... של ממונ על חסי  ואינ ".טריפה 

והליכות "הלכות  בספרו מוכיח וורטהיי אהר הרב
שנכתב בחסידות " מבריסק, מהרב זה  שמכתב ,

תקמ "ד  תמוז ה ' בתארי מתו (1784)בוורשה  הוא ,
בשנת בבראד, החסידי נגד שיצא מהחר בהרבה

.(1772)תקל"ב

אינ  החסידי שהשוחטי כ על ורק   א מדובר כא
שה" להתפאר וברצונ ישראל של ממונ על חסי
אותו אבל ."היהודי משאר יותר במצוות מדקדקי
היריד בעת  , כ לפני שני שלוש   פירס מבריסק  גאו

תקמ "א אלול, ב' ה , ביו לכל(1781)בזעלווע, כרוז ,
החסידית השחיטה  כי  נכתב  ובו היהודיות , הקהילות
החסידי כל את  להכניס  צרי" נבלה , שחיטת היא
שוחטי ה כי  ...בכליה להשתמש  אסור ,בחר
ולצאת להתאזר   צרי ה' ירא וכל ... מלוטשי  בסכיני

ופוחזיבמא  ריקי  אנשי הזאת ... העדה נגד בק 
להחרימ יש  ישראל... עוכר טוב ש הבעל  תלמידי ....
עבודה לעקור ויש  ...ה  שק כי השורש,  מ ולעוקר

עבר" לכל  האפר את  ולפזר לשרופה ממקומה , זו  .זרה 

על והורדנה, וילנה מנהיגי על  מתרע מבריסק  הגאו
להשתמש האיסור בחרמות, להזכיר ששכחו כ

.המלוטשי בחלפי

ביריד שהיו סלוצק, של   היהודיי הנציגי ג
ווילנא  של  שבחרמות   כ על  התרעמו בזעלווע ,
המלוטשי החלפי את  להזכיר שכחו והורדנה 

כ על חר בעצמ .ופירסמו

,ברלי ב"דביר ", דובנאוו  ידי על  התפרס המכתב
מהמכתב. ציטוט ולפנינו  ,295 עמוד תרפ "ג ,

.201 עמוד
.204 עמוד ,ש
210 עמוד מליאדי", "הרב טייטלבוי של  בספר מובא

.202 עמוד ,ורטהיי של מספרו מצוטט 
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ַכי ִיְצָחִקי  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ
ב ּפָֹרת  ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ

רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ מֹוׁשָ
ְוַהְיינּו  ם" ה'תש"ע",  ַהּׁשֵ "ְיַצֶּוה  ְׁשַנת  ְׁשָבט,  ַלֹחֶדׁש  ִּדְׁשַמָּיא,  ְּבִסַּיְעָּתא 

"ַקָּבָלה "התש"ע" – ִּגיַמְטִרָּיא ַהּזׂוַה"ר ַהָּקדֹו"ׁש.

ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ּתֹוָרתֹו  ִלְכבֹוד  ּוְבָרָכה,  ַהְמָלָצה 
ְיהּוָדה ְּגָראס ְׁשִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין, ְמַזֶּכה ָהַרִּבים, ֵּבית 

ַהִּמְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה" ק"ק ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש.

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. ָׂשַמְחִּתי ְוָיֵגל ִלִּבי ִּבְראֹוִתי ֶאת  ִיְׂשְמחּו ַהּׁשָ
ַהֹּזַהר  "ִמְפַעל  ְׁשמֹו  ְוַנֲעָלה  ָעְׂשָתה,  ָידֹו  ֲאֶׁשר  ַהַּכִּביר  ַהִּמְפָעל 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּדְבֵרי  ֵעֶדן  ְּבֵמי  ָהַרִּבים  ֶאת  ְלַזּכֹות   – ָהעֹוָלִמי" 
ֵּבית  ּוְלָכל  ָלנּו  ַּתֲעֹמד  ְזכּותֹו  יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִמּתֹוַרת 

ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

בס"ד. ער"ה ה'תשל"ח.

חו"פ,  בו"ק,  המפורסם,  הצדיק  הגאון  הרב  לכבוד 
שלשלת היוחסין, יפ"ת, ענף עץ אבות,

שליט"א,  קאהן  יצחק  אברהם  ומוהר"ר  כקש"ת 
טהרה  תורה,  מרביץ  אהרן,  מתולדות  אדמו"ר  כ"ק 
וקדושה בכל תפוצות בני ישראל בכלל, ובירושלים 
בפרץ,  ועומד  גדר  גודר  בפרט,  וגלילותי'  עיה"ק 
נוטר כרם בית ישראל משועלים מחבלים בכרמים, 
מרומים,  שוכן  לכבוד  בעבודתו  ורעננים,  יזכה 
אל  אבות  לב  והשיב  הנביאים,  להבטחת  נזכה  עדי 
בנים, בקיבוץ נדחי להאריך ימים, בדשנים ישראל 

המפוזרים, בקרב הימים.


