
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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אטליזים בבארא פארק אינם מנקרים את הבשר רחמנא ליצלן
לכבוד המערכת נ"י. 

אני כבר שוחט ומנקר במשך 24 שנה בעיר גדולה בארצות הברית, כבר 
חמש שנים שאני בפנסיה ומתגורר בבורו פארק, ויש לי שני שאלות שהם 
ולתמהוני  בשר  לקנות  מנת  על  לאטליז  נכנסתי  אחת,  שאלה  למעשה 
הרב ראיתי שאינם מנקרים רחמנא ליצלן, וכשבקשתי שינקרו את החלב 
ואת הגידים לא ידעו בין ימינם לשמאלם. שומו שמים! הם לא ידעו כלל 

שצריך לנקר. 
שאלתי: האם זו כשרות? יהודים יראי שמים וחסידים אוכלים בלי ניקור? 
אני שאלתי רבנים ותשובתם היתה: אין לנו את הכח של הרב, וא"כ האם 
מותר למכור ליהודים המשלמים לבשר שהוא גלאט כשר, האם זה כשר?. 
בית  באירופה  היה  האם  השגחה,  להם  אין  ומסעדות  קייטערערס  ב.   
הארחה או מסעדה בלי משגיח תמידי? רבנית העוסקת בקייטערינג אמרה 
לשמש  יכולה  אשה  גם  הקונסרבטיבים  אצל  אמת,  המשגיחה,  שהיא  לי 
ברבנות, ואם כן למה שלא תוכל להיות משגיחה? לדאבוני זו "עיר פרוצה 
בלי חומה" ומה יעשו אזובי הקיר במדינות אמריקה, אם בבארא פארק 

הכשרות בשפל המדריגה? )דער איד פרשת כי תבא שנת תש"מ(

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת תרומה | ב אדר

1

המשך בעלון הבא
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ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות



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
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ביח זה  את  התיר זי"ע  מסאטמאר הגה"ק  ימינו שאדמו"ר יד עם ד
רבינו  אשר הגבר שהוא שליט"א , מקיוויאשד  האדמו"ר הגה "צ
הפראטעסטן  וכל כידוע, בלעדו דבר שום עשה  לא מסאטמאר
גיוס נגד ישראל, מדינת  נגד מקומות ועוד  יארק  ובניו בוואשינגטון 
פעמים  והרבה שליט"א, מקיוואשד  הרבי  ידי על עבר הכל ועוד, בנות
הק ' רבינו  טלפן בקווינס] דר הי' כבר מקיוויאשד  [כשהרבי
שיבוא בלילה מאוחרת בשעה אפילו  מקיוויאשד  להרבי מסאטמאר
והרבי  נחוצים, דברים אודות אתו להתיעץ צריך כי ומיד  תיכף
להאדמו"ר  מקושר היו כ "כ ומיד. תיכף  ובא טעקסי לקח מקיוויאשד 
שהשוחטים  ובגלל דבר. בכל עליו סמך מסאטמאר ומרן  מסאטמאר,

וויינשטאק של הידועים השותפים הם מסמכים הקצבים, יש זה כל (ועל 

עדות) וגביית אחד ודאקומענטאציע  שם עוד שיתנו חשבו זה, כל יודעים
זה  ובאופן מקיוויאשד , הגדול אדמו"ר של השחיטה] [שהכשיר

להם. יאמינו
תמידי  בקשר עומד שאני לו ואמרתי פרידמאן, להרב  זה  כל סיפרתי
שהשותפים  מה  בפני מתאונן הזמן  כל והוא מקיוויאשד , הרבי עם
מסאטמאר  שהרבי כאילו  ישראל  כלל את מרמים הבשר במפעל

דעתא. מהאי ליצלן רחמנא  שלהם, וטריפות  נבילות  התיר
הטלפון  בע"פ  זוכר  ואני וכזב, שקר  הכל כי פרידמאן להרב  אמרתי 
שיוכל כדי ומיד  תיכף אליו לטלפן  רציתי וגם מקיוויאשד , הרבי של
הללו, הדברים  כל מקיוויאשד הרבי של מפיו לשמוע פרידמאן  הרב

בטלפון . איתו לדבר אופן בשום רצה  ולא
מע"כ , לי יאמין  מקיוויאשד, מהרבי כתב לכבודו אביא  ואם לו, אמרתי 

כן .  לי וענה
הכחיש  שתיכף ומובן  מקיוויאשד , להרבי מלונדון ומיד  תיכף  טילפנתי
ממנו  ובקשתי וכזב , שקר  שהכל לי ואמר הנ"ל, הבדוי הסיפור כל

פה . בעל לי  שאומר מה הכתב  על שיעלה 
ומיד : תיכף לו שכתבתי  המכתב וז"ל

יצ "ו האלמין  אבדק "ק  גראס יהודה יארקשלום נוא ברוקלין 
לפ "ק תנש"א  ניסן  חודש ברוקלין, ב "ה ,

נפשי, ידיד ויקירא , רבא גברא  להאי יסגי  שמיא מן רבא שלמא
במעשיו, ותמים בדרכיו צדיק  הרים, ועוקר סיני המפורסם, הרה"ג
תורה, בהרבצת  בהלכה המצויינים  בשערים ולתהלה לשם נודע
הקדושים, רבותינו מתורת ומשקה דולה לעדרים, וקדושה טהרה 
החדשות של סערה רוח נגד  ימוט בל הברזל כעמוד  ככה, שלו אשרי
ו'עיקר  ה'יסודות  י'סוד שהן ישראל לקדושת הנוגעים הדברים בכל
יצחק מוהר"ר כש "ת ה"ה קדוש, עם עמנו של לקיומו  ה'עיקרים
צבי  עטרת קהל אבדק "ק שליט"א, אייכנשטיין אייזיק 

נ .י. היללס בפארעסט דזידיטשויב קיוויאשד 
בארמנותיך! שלוה בחילך שלום יהי

ושת"ה! אחדשה "ט
חשובי  אנשים כמה אלי ובאו פורים, קודם לאנדאן בעיר ביקרתי
השחיטה, נגד נוראה  גזירה  לצאת ועומדת  היות ממני ובקשו העיר
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‡. כל ˙נ‡י המˆוו˙, „ברים ההכרחיים 
ל˜יים המˆוו˙ כהלכ˙ן בכל פרטיה 

 ו„˜„ו˜יה ˘יעלה לרˆון לפני ‡„ון כל.
ב. „ינים וה„רכה לב„י˜˙ חס‡ ס‡ל‡ט, 

 .˜רויט-ולב„י˜˙ כרוב 
 ומ˘˜‡ו˙ מ‡כלים כניס˙ זהיר˙. ‚

-.בפסח לבי˙ חרו˘˙ בב˙י מיוˆרים
 ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס יהו„ה ˘לום רבימה‚ה"ˆ
 מ"ור ה‡למין ˜"‡ב„˜‡"˘ליט ה‡למין
 ב˘חיטו˙ להור‡ה מכון וכולל בי˘יבה
 .ח"˙˘ל ˘נ˙, וב„י˜ו˙

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

Holmin, Shlita
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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
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מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

בענין אותו שאל  הוא לבקרו , הלך  רבינו  מאוד, חולה 
התרופות , כל את  לו התיר  רבינו כי ברור לפסח התרופות
בענין קשה לעבוד שחייבים להחלטה הגיע הוא אך

בכדי קיימת התרופות כי  החולים  להמוני לעזור  שיוכלו 
אנשים  הרבה  ישנם וכידוע נפשות. פקוח  של  שאלה  כאן
עצמם  על מחמירים הם  מאוד חולים שהם  שלמרות 

נפשות . בפקוח כשמדובר  אפילו 
קשרים  אז לו  שהיו גדול לרב  אז פנה רבינו ולכן 
לארגן הצליחו וביחד  התרופות, מייצרי עם גדולים
ולכל  לפסח הכשרים  המוצרים  כל  את  רשמו  תכנית ,
בעניני דהיינו שאלות : בהם  שקיימת  אלו  את  וכן השנה ,

וכו '. בשר  נסך, יין בחלב, בשר חמץ ,
טופס  על אותם  והכינו  התרופות סוגי  כל את  רשמו 

הטקסט . את  עליהם למלאות  בכדי
בפסח חמצות תרופות

יצליחו הקרוב הפסח  שלקראת  קיוו התארגנו הם 
שיוכלו בכדי תרופות, סוגי 1500 של  רשימה להדפיס 

לנצרכים . לסייע בכך 
גדולות  חברות  הרבה של תשובות  הגיעו  אכן בינתיים
כי החרושת, בתי  כותבים  ובהם התרופות, את המייצרות
ומשנים  מאחר בענין , ברור  דבר לקבוע  כלל  שייך  לא 
לקבוע  אופן בשום  ניתן לא  ולכן הייצור  את  לזמן מזמן
שיאמר מישהו ימצא אם וגם בענין, וקובע ודאי דבר 
טענו כך נאמן, לא הוא אז  הדברים  פני הם וכך  שכך

התרופות . של הגדולים המייצרים
שהינן תרופות  1500 של רשימה לעשות  במקום ולכן 
תחת  שלם קונטרס  להדפיס  נאלצו  הם  לפסח, כשרות
שבהן ורפאתיו" ד' אמר  ולקרוב לרחוק  "שלום השם
בבירור רואים  ששם  הרבים  המכתבים מאותן חלק
של  הרשימות אותן  על  לסמוך שייך  לא שבכלל 
המאור, בעתון  גם  הודפסו  הדברים התרופות,

- ועוד  זשורנאל , נספחים )אלגעמיינער  להלן .(ראה 
השלם  המצות אפיית  בספר גם  הודפס הנ "ל החומר 

לכשרות " וב "מדריך  א', 13)חלק ספרים (חלק  בעוד  וכן ,
בנושאי הענינים  כל שהודפסו  היכן  וקונטרסים

ועוד . האנגלית  בספרי כגון התרופות ,
היודעים  הרבנים התאחדות שראשי היה מעניין
הינן שהתרופות  לכתוב ממשיכים  האמת, את  היטב

לפסח . כשרות 

כה  פרק 
לפסח המצות מלחמת

החיטים  בענין גדולה  מהומה קמה תשל"ז  בשנת
שהי' ומעשה  סאטמאר, חסידי  של במצות  שמצאו 

הי ': כך

מטמטמי אסורי מאכלות  ושלו חס  כי לזה השייכי
הלב. את 

שבת הלכות  כי  העיקר הוא עירובי שאמרו ויש
בשערה   התלויי  א')כהררי עמוד י'  ד והאיסור (חגיגה

מאוד. חמור

תהיה שהמקוה להשגיח העיקר היא מקוה  אמרו ויש
חס הוא האד  בני יסוד  א כי חשש , שו בלי  כשרה 
הרע  על להתגבר  מאוד לו קשה כשרות  בלי ושלו

. ליצל רחמנא

ש בעל  ישראל הרב מר לה אמר זה  טוב ואחר
הזאת בעת  כי  לי  תיתי , הלשו בזה  לברכה זכרונו

דרקיע" במתיבתא כ  ג עיקר פלפלו מה איזה 
במקרא הוא והסימ וכמר. כמר ג')ואמרו בזע"(חבקוק 

אר "זביחהתצעד תיבות  "עירובי ראשי ,,

,השמי מ ותשובות שאלות ברדב "זראה הובא  ה', סימ)

ח"ה ) סו.
( י"ב פסוק ג ' פרק חבקוק תדוש(ספר  בא אר תצעד בזע

חבקוק  רש"י ראה  . י"ב )גוי פסוק ג' "בזע (פרק לשונו : וזה 
 ש דוד ובמצודות ."עכו שבעה לגרש  :" אר תצעד

.האר יושבי רמסת  אר תצעד פירש:
דפירודא מעלמא  הוא הרבי דרשות ידוע זביחה:

סטרא  עול הבורא רשות הוא היחיד ורשות אחרא, הסטרא 
ישראל, כנסת א ')דקדושה עמוד  ס "ט  ד) זהר  בתיקוני ,(ראה 

מה  וראה  וכו', ע'), דרוש תורה לשמחת שלמה לח דרשות
"יוס יעקב "תולדות בעל העולה )שכתב  בד"ה נשא  (פרשת

ליל  יצטר שלא הרע  היצר התחכ עתה קדשו: לשו וזה
 רבי אשר יחיד רק ויחיד, יחיד כל ברשתו  וללכוד ולפתות
דיליה  מסיטרא  בעיר שוחט שמעמיד והוא בו,  נכשלי

עיי"ש. ברשתו , נלכדו וכול  לרבי טריפות  המאכיל 
כמו אפיקורסי ונעשי הדת על מעביר זה ידי  ועל

ותשובות בשאלות  חיי הדברי סימ שכתב א' חלק דעה  (יורה 

התקלקלוז ') קהילות הרבה , קלי שהיו  שוחטי ידי שעל
 ליצל רחמנא  היהדות דר את  ועזבו  ש בגרמניה, עיי)

.באריכות)
 זהר בתיקוני ראה : א ')עירובי עמוד ס "ט   עוד (ד ראה .

זי"ע עהרענריי  זלמ שלמה רבי הקדוש הצדיק שכתב מה
ותמשאמלויא שאלות  שלמה )(בעל לח דרשות וכ שובות :

חס יפריעו שלא  נפש במסירות  ואחד אחד כל יתאמ



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

נודיע צערינו   - ישראל  בני  לז: מכתב לאחינו  138. מכתב 
לרבים

 - מועד  בעוד  ישנים  עורו   - קורא  קול  לח:  מכתב   .139
להשובי"ם דפה שיחיו
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"ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלְׁשֹקד ַעל ַּדְלתֹוַתי יֹום יֹום". ָּדָבר ָּגדֹול 
הּוא ְלַזּכֹות ָהַרִּבים ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְסֻגָּלתֹו ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחֵּזק 
ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות. ְוִנְתַּפְרְסמּו ִּדְבֵרי מֹוֵרנּו 
ְוַרֵּבנּו ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִהי ָהַרב ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי זיע"א, ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ְוַקָּבָלה ָׁשָעה ַאַחת ְּבַׁשָּבת ָׁשָוה ְלִלּמּוד 75 ָׁשִנים ִּבימֹות 
ַהֹחל! ּוִמְנַין "ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש" הּוא ִּגיַמְטִרָּיא "ּתֹוָרה ֲחִביָבה", "ֶּבן 
ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך", "ה' ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ", "ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי 
 – ה"תש"ע   – ַהּזֹו  ָנה  ַּבּׁשָ ּוִבְפָרט  ּכֹוְנֵנהּו".  ָיֵדינּו  "ּוַמֲעֵׂשה  ה'", 
ְּכִמְנַין "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהַּדַעת ַּכַּמִים 

ַלָּים ְמַכִּסים ְּבָכל ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

)אשר  יהודה  מנחת  בספרי  מבואר  שכבר  ובפרט 
הרה"ח  ידידי  ע"י  חדשים  ד'  לפני  אליו  שלחתי 
גדולי  כל  אשר  שליט"א(,  פריש  דניא'  ר'  המפואר 
שלא  גמור  באיסור  אסרוהו  שלפנינו  ודור  דורנו 
במקום פיקוח נפש. וגם הפרפסורים הגדולים מחו"ל 
העידו, שרוב החולאים באים ע"י מניעת ָחָלב הנקה 
הנ"ל.  "סימילַאק"  בשתיית  אותו  ומחליפים  לולד 
והיוצא מדבריהם, שבין עפ"י תורה ובין מצד בריאות 
חייבים להתאמץ בכל האפשרות לשתות רק ָחָלב אם 

ולא זולתו.


