
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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האשה החיה על מטת הארון של מתים  )בלשון הקודש( - סיפור נורא 
מהצה"ק מניקלשבורג זצ"ל.

20 שנה והאכילה נבילות לכל  סיפור נורא באשה ששחטה לבד אווזים לערך 
צדקתו  בגודל  זי"ע  מניקלשבורג  שהצה"ק  עד  יודעים  בלא  ניקלשבורג  העיר 
כשהיתה  חיותה  בחיים  מתים  של  ארון  מטת  על  אותה  והביאו  הכל.  גילה 
מכוסה כמו שמכסים את הנפטר, וכך הביאו אותה לקבורה כשהיתה בחיים, כל 
העיר הלכו לראות דבר חדש איך שקוברים בן אדם כשהוא חי וקים. וכשהיגיעו 
לבית החיים קראו את הצה"ק רבי ר' שמעלקע, וכשבא סמך ידו על מקלו חצי 
שעה, ופתאום באו אלפים אווזות ואכלו אותה את כל גופה כשהיא בחיים ולא 
נשאר ממנה כלום, וכולם בכו בבכי' נוראה ואז ראו במו עיניהם איך שהקב"ה 

משלם מן השמים מדה כנגד מדה. )נפש ישעיה חלק ט"ו(.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | ה סיון | פרשת במדבר
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ַרְדיֹו 2000 ה ּבָ ָרׁשָ ּדְ

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ת ׁשֹוְפִטים- ָרׁשַ -ּפָ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי “ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי”
ַנת תשע”א לפ”ק א’ דראש חודש אלול ׁשְ

ֶמׁש תובב”א ית ֶשׁ עיה”ק ֵבּ



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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חשש  באכילת הקדושה העדה כל את עי "ז ולהכשיל 
הלכה" "ונזכר גם כעת קיים ואכן יודעים, בלא נבו "ט
לעשות ראוי וכן תורה , של  לאמיתה נפלא בבירור 
להעמיד  בי ' קמרתחנא אורייתא כי  עם קבל  להראות

תלה על יבררודת לא למה  להקל רוצים עכ "ז אשר  אלה הם (ואי '

בידם) יש אם בזה יתעוררו הלכה תוה"ק בזכות אולי  ועתה  ,
נוכל  לא ח"ו ואם הגזרה, לביטול שמים רחמי 
ללבו  נוגעת ד' יראת אשר  כל ידע עכ"פ הרי  לדחותה 
נבילות של  החששות בו  שרבו זה מבשר להנזר
את להתיר יכול אינו הכשר חותם ושום וטריפות
כשרות להציל  זה ספרו ע "י  ידידי  וזכה האסור,
את פרושים התירו יאמרו שלא לדורות השחיטה

ח"ו. הדבר 

אין ואם בעדי כחו , גודל  ידידי הראה  זה בספרו  כי
כשהיו  בשנים, עשרות מלפני ידעתיו כי  חידוש בזה
יצא כבר בתוכנו, הישן מדור  תורה גדולי זקני  עוד 

ו  מובהק כת"ח שיוסיף שמו רצון ויהי  עתה, מכ"ש
בחין  הרבים את לזכות חוצה מעיינותיו להפיץ
כמה על  דאורייתא בפלפולא אעמוד עוד וב"נ תורתו,

העניןמדבריו בבירורי לדעתו כוונתי  אנכי  גם הערות בכמה כי  (ונהנתי 

למערכה) צאתי  בטרם להלכה  ידיו הזה לחזק רק באתי וכעת 
ד ' כיד  הדת משמרת על לעמוד  וימשיך וייש"כ
עד  ח"ו, כרמים מחבלי יבואו שלא עליו הטובה

ד'. את דעה הארץ תמלא 

באהבתו  אדוק עוז מוקירו ידידו  כעתירת

 אליקי אליקי אליקי אליקי

יותרואכן עוד לדפוס  ספרו שניתן שאחר  אני  רואה
אשר הורידים חתוך בענין החדשות בתקנותיהם גזרו
השחיטה מעשה את הלבישו חדשות פנים ממש
השחיטה מכשרות נשאר ולא ר "ל נוספות בחששות 
בעולם יר"ש ת"ח עוד  יש  אם אני ותועה כלום, ולא
עצמו  שהמיניסטר  ולפלא זה, את להכשיר  יכול אשר
מחויב  שאינו אמר ורק  החששות, כל על לי  הודה

הראשי... הרב על לחלוק 
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ע"י הבדיקה יהיה ושלא דוקא,  שני ע"י  בדיקה בחובת
ע"ש . ובנו  אב 

משה מטה ברית גדיא)בס' חד  פיוט פסח , של הגדה  שיראו (על כ'
ולאחר לפני חכ ע"י אתר על בדיקה יהיה כי  לתק
שלא  בידו עכ"פ  למחות בידו  שאי מי וג השחיטה.
לאכול  בשר ימצא שלא  9וא זה, בתנאי רק בשר לאכול
ח "ו  זה בעבור  יקל אל  טובי  וימי בשבתות אפילו

.לפעמי איסור דבר שיאכל הוא לודאי  דקרוב

שני תקנת עבור הרעיש  צ "א סי ' שנוני חיצי ובשו"ת
ספק  בלתי בימינו סנהדרי הי ' אילו ולדעתו עומדי
יותר המעיד  שהחוש אחר חמורה בגזירה כ גוזרי שהיו
השחיטה בשטח  הכשלונות  ריבוי ל מעיד ראיות, מאל
זצ"ל  החת "ס מר פי' וידוע לספור , חדלו  כי יאומ לא
לשעבר. מהנולד  מחדש  הנולד  את הרואה חכ דאיזהו
עתיד הזה, בדור  זה, בלתי  להכשיר יד  ירי אשר  והרב

עכ"ל. וכו' תלוי, בראשו קהלו ואשמת הדי לית

קהל  בתשובת החמיר ח "י סי' יור"ד  צדק פעמי בס'
השוחט  ע"ג עומד  הי' שלא במקו דבריושנכשלו  (הבאתי

(" שוני  עניני" .במדור

בעני תקנות נכתבו פרעשבורג דק"ק הגדול בפנקס
זצ"ל, חרי משה מוהר "ר הגה"ק עליה שחתמו השחיטה

זצ"ל איגר  עקיבא  מוהר"ר  דרע"ק)והגה "ק  משנת וז"ל :(בעל
 המל  פתג פתגמא קדישי ובמאמר  עירי בגזירת
ידו  את איש  ירי אל השוחטי וכו'  עול של מלכותו 
א כי לבדו. בהיותו וכבש  עגל שו לבדוק  או לשחוט 
במעשיו  ורואה גבו  על עומד השוחטי מחביריו אחד

עכ"ל. וכו ', סופו עד מעיקרו שהוכשרו

וג ב' להעמיד ו' אות ה' כלל ח "י סי' הזבח  זובחי בס'
."מלבי בש ט "ו  או"ק ה' אות לק' וע"ע יע "ש, בעופות,

טעמי תוספת  כ"ג ובאו"ק ט "ז. או"ק ה' אות לקמ וע"ע
קדמניות. משני יותר  בזה"ז להחמיר  מרובי

ח "ו  להסס שיוכל אחד  ג אי דיעות הני כל הצעת ואחר 
מתלמידי נחשב  לא אשר  אנו בדורינו  מי כי  .בדבריה
בשאר ג נגרר  אשר הנ"ל גאוני מהני לאחד תלמידיו 
ובדיקה שחיטה הזה הגדול בדבר  וכ"ש  אחריו , הוראותיו
עצומה. והמכשלה מועטי ויודעיה מרובי עוסקיה אשר 
בהעמדת רק שמי ידי לצאת אחרת עצה   ל נשאר ולא 

והריאה. סכיני בבדיקת השוחט  ע "ג  שיעמוד שני

ושחט עבר דא סק"ח ח "י סי' במשב"ז מ "ש  נא זכרו
בה נכשל שלא אע "ג  חז"ל שתיקנו דבר  דברוחיסר 

ע"ש . דחז"ל" על "עובר מקרי מ "מ חז"ל חששו  שבשבילו

ויצהר תירוש כ "ה)בשו "ת  אחד(סי' כל  וז"ל: ב ' או'
ולאחר קוד לחבירו סכינו  להראות מחויב "מהשובי



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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יאכל יתירה  נשמה  קדושת  לו שנוסף  בשבתות  ובפרט 
בפסוק הרומז  וזהו לתקן , יוכל  התשובה  בכח  כי  בשר ,

ויקרא , תמיםבפרשת  זכר הבקר מן קרבנו עולה אם
ה ' לפני  לרצונו  אותו  יקריב מועד אהל פתח  אל .יקריבנו 

שאם שרצונו כשם ה ' לפני  לרצונו הקרבן  יקריב כלומר ,
ולהקריב לתקנה  יכוין  אותה  השוחט בבהמה , יתגלגל
יש  שאם  בכוונה אותה  יקריב  הוא  כך  ה ', לפני  אותה 

ה '. לפני  שיקריב  זו בבהמה  מגולגל נפש  איזה 
באומרו אמור בפרשת כן גם כ "ב )ורמוז וכי,(שמות 

תזבחו לרצונכם לה' תודה זבח לרצונכםתזבחו  הכוונה , .
אתם כן  גם בבהמה , נפשותם  יתגלגל  אם מתקן  שימצא 
בבהמה יש  אם נפש  איזה  לתקן  הכוונה  בזו תזבחו

לפני . לזבוח  אותם  שמביאים 
הסכינים יניח שלא מאד במאד שיזהר השוחט וצריך
יבא ביום לימודו הרגל פן מראשותיו תחת בלילה
ושמעתי ושלום. חס אצלו לשוכבים בלילה לעשות

מעשה.שאירע
שיחליף לשחוט שמשלים אחר שיזהר השוחט צריך גם
הבריות, בעיני ימאס שלא גם בהם, יתפלל ולא מלבושיו
לבעוט זה ומביאתו בכבודו. ותקל אשתו בעיני ובפרט
בשעת הכהנים שהרי ושלום. חס בעיניו ולבזותה במצוה
בדם יטנפו שלא כדי וקצרים אדומים מלבושיהם הקרבן
הכתם יראה לא בלבוש דם טפת יפול ואם שחיטה, בשעת
הבגד יטנף שלא כדי מגולים, וזרועם אדומים, שהם כיון
וגם המעשה, לנוי זה וכל הבהמה, בתוך זרועו בהכניסו

בזויה. המצוה יראה שלא כדי
עז, או וכשב שור ששוחט בשעה השוחט יחשוב אם גם
לו נחשב  מקבל היה השם קידוש על כן בו נעשה שאם
למעשה. מצרפה הקב"ה טובה דמחשבה למעשה, מחשבה
קדושה של ניצוץ יש אם לתקן, זו מחשבה מועיל וכמה
כמו אדם, למדרגת מיד להעלותה בהמה באותה מגולגל

כאן. שנכנס מקודם שהיה
הודעה יתן מאדים, ממזל הוא שהשוחט כיון גם

לשחוט שמתחיל יום בכל הוא ברוך בחלקלהקדוש שנפל
להרוג מזלו כחיוב דמים, שופך מהיות להצילו ישראל,
ועשה ועוף, חיה בהמה דם שופך בהיותו וניצל נפש,

זה. על שכר מקבל וגם מצוה,
אכזר זה א אכזר עמלק מה עמלק, של שותפו  שבטבחי טוב

כדי אדם , מכל  יותר  דבר  בכל  ברחמנות  עצמו ויתנהג 
נוהג ובהיותו  אכזר . להיות  המחייבו  מזלו על להתגבר 

והחרדים  הרחב  הצבור  של  התמימות  גודל  הוא,  העיקרית  הסיבה  בקיצור, 
גאון  באמת  הוא  שהרב  עיניהם  למראה  רגילים  והיו  שונות  מארצות  שבאו 
חרדית  קהילה  היא  והקהילה  שמים,  ירא  הוא  והשוחט  אלקים,  וירא  וצדיק 
וכולם אנשי אמת וצדק, ואינם רוצים להתרגל למציאות המרה שכאן בארצות 
הברית אינו כן, והכל הוא רק לפנים ומדומה. ובעוונותינו הרבים אין לנו היום 
לא רב ולא קהלה ולא חזן ולא שוחט, לא יראה ולא תורה, רק ביזנעס ומסחר, 
מרמה ושקר, והיצה"ר הוא השולט בכל, ולא שייך בזה לומר שעושים תיקונים 
כשהכל הרוס ונחרב ויתבוננו הקוראים בכל דברי הגאון הזה ויכיר את מצבנו 

היום בעוונותינו הרבים[. 

ב
סיבת הירידה הנוראה של הכשרות ותואר הרבנים בארצות הברית

 וגם בעניני מאכל כשירות, שנכשלים ישראל במדינת של ארצות הברית, היא 
תבל  קצות  ד'  מכל  אדם  בני  נקבצו  הזאת  במדינה  כי  המדינה,  באשמת  ג"כ 
הארצות, ואין איש מכיר את חבירו מי הוא זה האיש בביתו ובעירו, ורבים שהיו 
פסולים בביתם באו למדינה הזאת ולבשו אדרת שער למען כחש, ומתחפש 
בחילוקא דרבנן והגיד דרשות לפני המון עם ומראה להם סמיכות מרבני אירופה 
והעם אינן יודעין מזה שאין לסמוך על הסמיכות בשנים האחרונות הללו שנתנו 
לתורה  לקרבם  למען  רצויה  וכוונתם  ידו,  שפשט  אברך  לכל  סמוכות  הרבנים 
כמו שמצינו בר"א בר"ש שסמכוהו קודם שלמד למען לקרבו לתורה כדאיתא 
בגמרא דאמרו לי רבי קרי לך וגילתא דדהבא פריסי עלך ואת אמרת לקרייתי 
אנא אזיל, ובאמת היה בשנים האחרונות התחזקות לתורה ע"י הסמיכה, לכן 
כל אברך שלמד קצת חלק ראשון יור"ד סמכוהו וכן עשיתי גם אני ולא עלה על 
דעתינו שהאנשים הללו הרחוקים מתורה ויראת שמים כשבאו לארץ הזאת 
לאחר שנשפלו בארצם ובביתם מפני רוע מעלליהם והרבה עשו מעשים רעים, 
כשבאו למדינת ארצות הברית ודרשו לפני המון עם לקחו אותם לדרוש בש"ק, 
והוא לקח עטרה לעצמו כשהראה סמיכותיו ויקרא שמו בישראל רב ונתרבו 

הרבנים כאלו בכמה בתי מדרשים.
 ]בעוונותינו הרבים ברוב רחבי ארצות הברית גם היום הוא כן, שנותנים סמיכה 
אפילו לקל שבקלים, והוא נעשה רב המכשיר, ומחניף לאיזה קצב ובוטשער 
המוכר בשר שנקרא "כשר" שיקבלוהו בתור רב המכשיר, ונותן לו חותמו על 

כל מיני טריפות, ושניהם ביחד מאכילין טריפות[ 



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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מט
בשר  ושחיטת  "אכילת  הספר  קבלת  את  בתודה  מאשר  אני 

כהלכתה",
בברכת התורה
ע. יעבץ
הרבנות המקומית קרית עקרון

"לאהגאון באומרו: השליחות את מיד קבל משה מוהר"ר הצדיק
ועל למכתו  ותרופה מזור  אמצא אשר עד אשקוט ולא  אנוח
מאת לקח  כך אחר וארץ", השמים  עושה ה' מעם ועזרי יהבי אשליך ה'
לצאת צריך היה שהרב ומכיון עבורו , הכין אשר הקודש כתבי את הרב 
של גדול דין בית לדרך  צאתו קודם  בחר  וינה, לעיר דחוף  בענין
וה"ה סג"ל דיין הירש מוהר"ר הרבני הגאון היה הנבחרים  בין  הקהילה,
משה מוהר "ר לה"ה  ולסעד לעזר להיות עליהם וציוה דיין, פרץ  מוהר "ר

הזה. הגדול השם הקדוש  הפועל אל  מכח להוציא

יראיםגם וחסידים מעשה אנשי מופלגים, רבנים סביבו קבץ  מוהר"ר
התגורר  בו אשר המלון לבית הלך מעמם  ויחד ה' לדבר  וחרדים
בו והתרה בשלום עמו פתח הנער  את הקדוש החכם כשראה הנער.
ורבינו מורינו אדונינו ובראשם הקדוש והועד  הגדול דין בית בשם
של מגופו שיצא דוד, מוהר "ר המדינה ורב  הקהלה ואב"ד ר "מ הגדול
לצער  ובלי לידו כאן ישנו  אשר ולקהל לו להזיק בלי אברהם הנער
יצא ואמר , החכם הוסיף כן, לעשות יסרב  ואם בעולם , אדם שום עוד
מעולם. כמותם שמע שלא  ובחרמות ונדויים בקללות לקראתו הוא
אשר  את יעשה  אם כי החכם לו הבטיח ולרצותו הרוח את לפייס כדי
ובלימוד ובצדקה בתפילה לתיקונו  בעצמו הוא  ידאג ממנו, נדרש 
תמימה שנה במשך עבורך תענית  עלי מקבל "ואני אמר: לבסוף  תורה ,
כדי  עבורך  'קדיש' אגיד וגם 'תחנון' בהם  אומרים שאין מימים  חוץ 

אחריך". הרודפים והמקטרגים  המחבלים מן מנוחה לך שתהיה

"לאלמרבה והכריז: צחק גדול בקול  להפך  הרוח, נבהל לא  הפלא
נמצא הלא הגאון ? בשם בי  אתה מתרה  וכיצד מכאן! אזוז

אלי?" אותך שלח הוא שאכן לי ערב ומי כעת וינה  בעיר הוא

ל -3000 קרוב להוציא צעיר כך  כל בגיל כבר  זכה  הוא
בגופו  נפש מסירות  עם נעשית  העבודה כי ספרים,
זו  מה יודע אינו הוא לתארה, מאוד  שקשה ובממונו
ונסיונות טרדות  מקשיים יודע אינו הוא עייפות ,
שיפסיק  גורם שום אין היהדות  לנושאי נוגע כשהדבר 
היינו  לא הבשריים בעינינו זאת ראינו לולי עבודתו, את 
18 קשה כך כל  עבודה לעבוד  מסוגל שאדם מאמינים 
לאכול פעמים הרבה שוכח והוא לעת , מעת שעות 

בריאותו את  עצמו )ומפקיר על לשמור  לו  מאפשר  אינו הזמן  .(כי

שלו בנפשו : ללימוד  המיועד זמנו את  מוסר הוא
מאוד  הנחוצים ספרים בכתיבת  ועוסק  וילדיו
מי  לכל  ושולחים אורזים בעצמם והם הכלל, לטובת

זאת . שמבקש

שמבקש,במאודו : מי לכל  שולחים הספרים את 
שולחים אינם כלל המבקשים מאלו והרבה
את מפסיקים לא זאת בכל הספרים, בשביל תשלום

הדת . מצב על לדווח בכדי המשלוח

דין גם כשרות , בנושאי לטלפונים להשיב העבודה
חלקי  מכל הם כשהשואלים בית , שלום תורה'ס,
להשיב  יכול אינו הרב  רבים כשמבקרים העולם,

וזהבמק  מנהל שהוא הבינלאומיות  השיחות בגלל ום,
רבים. בדמים  עולה

כללסיכום, עצמו, בכוחות  הכל עושה הנשיא הרב 
היהדות את  להעמיד והנשמה הגוף כוחות 
הבריאות , בעיות את בחשבון לקחת  מבלי  תילה  על
הוא הטבע. לדרך מעל  עבודתו את  מבצע שהוא הרי
מעצמו  לוקח והוא הפיננסי במצבו גם מתחשב אינו
ולא לאכול, מה להם ואין ממש הרעבים  וממשפחתו
למעלה של לחובות  עצמו את  הכניס  הוא זאת , רק 
זאת עושה הוא מדוע  ידידיו לשאלות  דולר!!! ממליון
וצריך  ח"ו בסכנה הנמצא קרוב למישהו כשיש  השיב :

להצילו?! מנת על הכל יעשו לא האם להצילו

מידיהםכיום, ישראל כלל  את  להציל צריך לצערנו
לשבת אפשר אי שולל, מוליכי מהרסים של
בכדי  כולם כל להתמסר  חייבים רק ידים, בחיבוק
מהיכן  כבר שאין כזה הוא המצב כיום אך  להציל,
לוחצים החובות בעלי שני כשמצד  כספים, להלוות 
מים באו קטסטרופלי, הוא והמצב כספם את  ומבקשים

נפש. עד


