
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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גליון מס'
124

סומכים על השוחטים בעינים עורות 
בספר הקדוש באר מים חיים )פרשת חיי( כתב וז"ל: בדורותינו היום אם יבוא 
אחד ובידו סכין לשחוט, ויאמר כי הוא שוחט ובודק ומומחה, יאמינו לו 
בכל שהוא, ולא ישאל ויחקור וידרוש עליו כל כך, ויאמר מן הסתם כל 
המצויים אצל שחיטה מומחים הם, וכמו כן אם א' יביא יין וחלב או דג 
וכדומה מדברים הנמצאים בהם חשש איסור, או אם יתנו לפניו דברים 
בכשרות  מוחזק  יהודי  הסתם  מן  יאמר  וכו',  מתולעים  בדיקה  הצריכים 
הוא, ואינו חשוד להאכיל דבר שאינו ראוי לאכול, ולא כן יעשה אם יבוא 
אחד ללוות מאיתו מעות או שאר דברי חפץ, לא יאמין לו כפשוטו בשום 
אופן עד אשר ידרוש ויחקור וישאל היטב עליו, מי הוא זה ואיזה הוא, 
ואם נאמן הוא או אינו כל כך, ואם כבר יתרצה ליתן לו, יעמיד עליו עדים 
ויכתוב בספר וחתום, ויפחד וירעד עד כלות הזמן אולי לא ישלם לו, והכל 
בשביל כי זה הוא העיקר בעיניו בכל עבודתו שעובד בעולם הזה, ולזה 
יתן כל לבו ונפשו ועיניו שלא לבוא לידי הפסד, מה שאין כן במצות ד' 
שלטפל נחשב בעיניו, ואם לא יהיה על צד היותר טוב, מה יהיה בזה כיון 
שלא זה הוא עיקר עבודתו עיין שם באריכות שמתמרמר על מצב הדור, 

ומה נענה אנן אבתרי'. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת בשלח | ו שבט
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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

שלא לחבירי  אמרתי ולכן הבטחותיהם, על יסמוך
שלא כדי  לנו, שהבטחו מה דבר  שום להצבור יגלו
וכל  להשתדל עוד צריכים שלדעתנו וגם עלינו תסכמו
יודע  שמומחים, מה כפי אבל משובח, זה הרי  המרבה

אומרים. המיניסטריום, לכת

אחרא) גוש והזמינו לקבל שהסכימו הדבר עצם 
הכרה בעצם זה מטעם, הרב של  חסותו  תחת שאינו
שאר עם עצמו לחשוב צריך שהוא  שיודע מהשר,

החרדים. היהודים

היהב ) דעתנו, להפיס  כדי רק זה עושה היה אם 
לא בלבד, אחת שעה או  שעה כחצי  רק אותנו  מעכב 

ורבע מחצה)שעתיים כמה(או עוד לו שהיה אנשים.וגם

רחב ג) ומתן משא וניהל ישב בעצמו שהוא וגם 
פרטים. לעצמו כתב וגם עמנו

מתנהל ד ) ובינתים אחרת, לפגישה אותנו הזמין וגם
מה אך טוב. סימן לכאורה זה מכתבים ומתן משא

הרבה להשגיח אותם)שצריכין להזהיר  גם שמבני (ואולי 
השגנו  שכבר  מה לקלקל יתערבו לא  עמנו פריצי
הקהלות שעיקר  ויאמרו בפניהם אותנו ולהשמיץ

בשמכם. מדבר כבר והוא כדתיה, הם  החרדות

הואוהאמת כי למאד, נתפעל השר כי  להגיד  ניתן
הם החדשים, שהתיקונים ההשפעה הרושם  תחת היה
מאה גם והם החרדי , הצבור כל של  ההסכמה במלוא 

ההלכה. כפי  אחוז

איש וכנראה שום היה לא אליהם שבאנו שעד
שחיטה. הלכות נגד הם שהתיקונים  אליו שידברו

מקוים ואנחנו מפרטים, יותר לכם מסר  שי ' ח .ק. שר' שאקוה (אקצר

לכם נודיע  ואז לשנות, שהסכים  למה בכתב  להודות מכתב  מהשר  להשיג

לנו :בע "ה) שאלו סעיפים כמה לנסח איך לנוסח שגם 

החדשה.ובעיקר הפען

שאלו באמת אם בארה"ב, היה איך  יודע אינני
פוליטיים, מדינאיים כמה או לרבנים מתחילה
שהסכימו  לאחר  ואח "כ הממשלה עם תחילה הסכימו

אחרת. ברירה לרבים אז הי' ולא לשאול, באו
המשך בעלון הבא

2

לפ"˜

˜ונטרס בירור ‰˘יטו˙ בענין עירובין בעיירו˙ ‚„ולו˙. 1426

‰˘˙ל˘לו˙ ע˘יי˙ ‰עירוב בווילי‡מסבור‚, ע"י כ"˜ 
‰ר‰"ˆ ‡„מו"ר מר‡ˆפערט זˆ"ל, ח"‡ טב˙ ˙˘"ס 

לפ"˜.

1427

˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ ווע‚ען ‡ונזער עירוב ‡ין ב‡ר‡ פ‡ר˜, 
ים ערב ˘ב˙ ‰‚„ול ˙˘"ס.י"ל ע"י ˜בוˆ˙ בני כולל

1428

˜ונטרס ‚ן יˆח˜ בענין עירובין בעיירו˙ ‚„ולו˙, נערך 
ע"י מנחם נחום יˆח˜ ‚רויז, י"ל ע"י ווע„ ‰עירוב „ב‡ר‡ 

פ‡ר˜, ˘בט ˙˘"ס לפ"˜.

1429

˜ונטרס כ˙ ˘˜רנים, י˙ב‡ר ר˜ חל˜ מ‰˘˜רים 
˘מפרסמים מ˙נ‚„י ‰עירוב. מ‰‚‰"ˆ ר' י˘עי‰ו טובי' 
‰לוי „ירע˜ט‡ר ˘ליט"‡, בעמ"ס לי˜וטי טל ומו"ל 
לפי„י ‡˘ „˙ „"ח, ו˙ור˙ ˙י˜וני עירובין ˘בזמן ‰ז‰, 

ו"ח, ועו„. ח˘ון ˙˘ס"‡.

1430

חו„˘ בח„˘ו, יו"ל על י„י ‡יחו„ חסי„י מונ˜‡ט˘ ˘נ‰ 
 וˆור˙ עירוב ז' חו„˘ סיון ˙˘"ס, ‚ליון ע"‰, בענין

.‰פ˙ח

1432

˘ו"˙ מ‰ר"ם בי˜ חל˜ ‡ו"ח כרך ‡'. 1433

˜ונטרס עירוב „˜ענסינ‚ט‡ן, ב‡נ‚לי˙, ‡י˘ור ו‰כ˘ר 
על ‰עירוב עם ˙מונו˙, י"ל על י„ ווע„ ‰עירוב 

„˜ענסינ‚ט‡ן, ברו˜לין נ"י ע˘"˜ זכור ˙˘ס"„

1435

בי‡ור „ע˙ ‰‚ר"ם פיינ˘טיין זˆ"ל בענין עירובין ועו„, 
˘בט ˙˘ס"„

1436

„בר ‰', ‡ל כבו„ ‰‡„מו"ר מוויזניı ˘ליט"‡. מ‰‚‰"ˆ ר' 
י˘עי‰ו טובי' ‰לוי „ירע˜ט‡ר ˘ליט"‡, בעמ"ס לי˜וטי 

˙ור˙ ˙י˜וני עירובין טל ומו"ל לפי„י ‡˘ „˙ „"ח, ו
˘בזמן ‰ז‰, ו"ח, ועו„. ח˘ון ˙˘ס"‡

1437

בירור בענין ˘י˙וף ועירוב ‰יכ‡ ˘י˘ „יורים י˘ר‡לים 
˘‡ינם מסכימים לז‰. מ‰‚‡ון רבי ‡ליעזר ליפ‡ ‰לוי 

פ‡ר˜,  מיללער ˘ליט"‡, י"ל ע"י ווע„ ‰עירוב „ב‡ר‡
ניסן ˙˘ס"‡.

1438

מחלו˜˙ ל˘ם ˘מים, בו יבו‡ר יסו„ ו˘ור˘ חילו˜י 
‰„יעו˙ בין חסי„י ומ˙נ‚„י ˙י˜ון עירובין בעיירו˙ 

˘נים ומ˘ם נפר„ו  200י˘ר‡ל ו‰טלטול ב‰ן, ‰ע˙י˜‰ 
ס לפ"˜ו‰יו ל˘˙י מחנו˙ י˘ר‡ל, ‡„ר ב' ˙˘"

1439

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

המשך בעלון הבא

3

הבוקר ארוחת היתה  שנראית איך מילא  להסתכל, פחד
הצהריים  לארוחת כשהגיעו אבל להבין , היה ניתן  עוד
ר' אז היה הטבח זוועה . ממש היה הבשר, לסעודת 
האבא  החזן, יצחק לוי  ר ' של אביו  שווארץ יוסף משה
עבודתו כל הקודם מדור וחסיד מאוד  חשוב אדם היה 

בהסתר. היה 
שעליו מגש עם  האוכל לחדר  נכנס המחלק  כשהיה 

בחורים 02 עליו קפצו מנות  8 בקושי חיותהיו  (כמו

ואזטורפות ) וכו' שוק רצה  וזה כנף, רצה  זה מנות, ותפסו
נדמה  נורא, ממש נראה  היה  שזה  קטטה  פורצת היתה
שלש  שבמשך  השואה ממחנות מגיעים שהבחורים היה 

בבשר. נגעו  לא  כלל  שנים
מגעיל  ממש היה  זה  משעה, יותר ארכה הסעודה
זאת , לשאת  יכל  לא  רבינו  שכזו , התנהגות על להסתכל 
עם  סנדוויצים 2 הבוקר ארוחת  בעת  לעצמו  החליט  ולכן
היה  הוא  ובצהריים  לישיבה, עמו לוקח והיה  וביצה  לחם
את  גומר  היה הוא דקות  12 כשתוך  שם , לעצמו  אוכל
וזה  ללמוד נוספת שעה יום  כל מרויח  היה  וכך הסעודה ,
מנבילות  ניצל  וכך  רב, שלל כמוצא  אצלו  שוה היה 
מהנעשה  מושג לו היה לא  כלל שאז ודם , חלב וטריפות 

זה . בשטח 

י  פרק 
במחנה  בחור בתור

נבחן והיה זצ "ל , שאפראן  של רבה  אצל  למד רבינו 
נוהג והיה  מאוד, קירבו  ויו"ד , באו"ח  שבוע  מדי אצלו
חיים . עץ עם  זוהר תיקוני  את  ביער , רבינו  עם ללמוד
בפרט  הענינים , אותם את נוראות  בבכיות  לומד היה  הוא 
הולך  היה  הוא  מיוחד . משהו היה זה אלול  בחודש

ועוד .לשו ש"ס  למד שם  לחנותיו ,

יא פרק
בדיעבד כשרות סאטמאר של עופות 

בכולל  אברך זופניק )בתור נוהג(במחנה רבינו היה
שאפראן של רבה עם ביחד  לטייל פעמים הרבה ללכת 
הוא  פעם שונים, בענינים עמו משוחח  והיה  להבל "ח 
הנמכרים  סאטמאר של העופות  בענין אותו  שאל
הבשר, את  שם  לקנות נהגו שכולם המקומי , באטליז
השיב  הוא  זה ועל שצריך, כמו כשר  באמת זהו  האם 

בדיעבד  רק  כשר הבשר  כי שאפראן  של  !רבה 
למה  אותו  שאל הרבה הוא  שישנם  לו הסביר הוא אז ?

וקורה  העופות, את שמכשירים  בעת שאלות  פעמים
ועדיין מעורבבות  והעופות  כשר לא שזה  פעמים  הרבה 
את  אכלו ואף  הביתה  לקחו כבר והקונים  כשרות  אינן 

להעמיד הצליח לא אחד  וא שוני ממקומות שוחטי
לעיר, טוב ש הבעל הגיע פע רצונו. לשביעות חל
אי יודע אינני  אבל בעיניו, ח מצא שהאורח ואמר
ש הבעל לו אמר . החלפי אודות לו וסיפר לכבדו,
החל העמיד  טוב ש הבעל  .החל יעמיד שהוא טוב
ושחטו פאדליסקער, אברה רבי בעיני ח מצא וזה
את ושלח  שוחט, לשלוח  הבטיחו טוב ש והבעל  ואכלו

...ש ונתעשר ז "ל חותני

 בעני כ כל  ותלמידיו טוב ש הבעל החמירו מדוע 
וג שוחט כל של  החל את  לבדוק שרצו עד השחיטה ,

? מסויימי במקומות   שוחטי להעמיד 

הקבלה.  בעני קשור זה כל

וג טוב ש הבעל  תקופת לפני  בפולי  המקובלי
בעצמו טוב ש הבעל   וג טוב ש הבעל   בזמ
דומה ,אוכלי שעליו  שהשולח בדעה , היו ותלמידיו
והחל הגדול  כה הוא השוחט המקדש, שבבית למזבח

המקדש. בית  של  הכלי אחד  הוא

גלגולים

בעת לכוו צרי גדול,  כה בבחינת  שהוא השוחט
בבהמה שמגולגל הנשמה  את לתק הבהמה, שחיטת

...תיקו ומחפש 

רבי  האר ישראלי , המקובל  " לאברה "חסד בספר
אזולאי  אברה, חוטאות נשמות   שישנ מובא,

"חיי ובעלי צומח  , ב"דומ שמתגלגליצמחי ,אבני)

(חיי וברואיחיי ב "בעלי   המתגלגלי והנשמות  ;
ה באכילה , המותרי עופות או בהמות ,"טהורי
ידי  על תיקו לקבל  ויכולי יותר, גבוהה במדריגה 

מהבשר... צדיק אכילת  ידי  ועל  כשרה , שחיטה

תורותיו. מובאי מייזליש עוזיאל  ר' של עוזיאל"
.17 ה־ במאה נפטר 
(הצדיקי התגלות  בספר  לנו(ראה  גילה  הקדוש האר "י

הנשמות  היו קי היה המקדש שבית שבזמ שכמו
כמו קרב ממנו  להקריב  שהולכי בהמות בתו מתגלגלות
של  שולחנ על שעולה בבשר מתגלגלות הנשמות כיו  כ
את  להבי קצת אפשר זה פי ועל  לתקנו , שצריכי יהודי
אינו שהרי בשר  לאכול אסור  האר ע מט פסחי הגמ'
 ביניה אי  ג ולכ המגולגלת, הנשמה את לתק יודע 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

87. מכתב ז: התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה
88. מכתב ח: אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה

ְּ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
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 מאיר בראנדסדארפער
 חבר הביד"צ העדה החרדית רב שכונת בתי אונגארין והסביבה בעיה"ק 

ירושלים תובב"א מח"ס שו"ת קנה בושם

בס"ד, יום ב' לס' כתב זאת זכרון בספר, י"ב לחדש שבט תשנ"ז לפ"ק.
הנני בשבח המגיע לכתבים למע"כ הרה"ג בנש"ג, שמו נודע בשערים מופלג 
בהפלגת חכמים ויראתו קודמת לו לחכמתו, וכו', ... אשר רחש לבו דבר טוב 
לתרגם את הספר הק' שבט מוסר מלשון הקודש לשפה המדוברת באידיש 

שהוא לשון המורגל בינינו.

והנה למותר להאריך בגודל מעלת וחשיבות הספר ומעלת מחברו, כי כבר 
יצא טבעו בעולם ונתפשט אצל כל יראי ה' עוד בדורות הקודמים, ומעתה 
אין ערך לגודל המצוה בזה שעשה הרה"ג... לתרגמו בלשון המדוברת ומובן 

גם לפשוטי העם ונשים וילדים, שהוא ספר מלא בתורה ויראת שמים.

את הכל עשה יפה בעטו בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו, למען ַזּכֹות את 
הרבים. ויעזור לו השי"ת שיזכה לברך על המוגמר ולהגדיל תורה ולהאדירה 
עד שנזכה לגאולתן וישועתן ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א 

באעה"ח למען כבוד תורתינו הק' ולומדי'.
 מאיר בראנדסדארפער
 חבר הביד"צ העדה החרדית

זה, של זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה מרעה, מצאו לא
הוכיחו  ולא בקרקע פניהם  כבשו הדור  שבאותו ישראל אף
התוכחה  בעלי היו החורבן בדור שגם  הרי וכו' זה את  זה
עצמם  את שראו זה, של  זנבו בצד זה של  ראשו בבחינת
הרהיבו  ולא ברוחם  שנפלו עד וחטא בפחיתות  מסובבים
והאמת. הדין על  ולהעמידו השני  עם  בטרוניא לבוא בנפשם 
חס יאוש  לידי ליפול צריך איננו  נפש  בעל שהוא מי  כן  ועל
ירושלים  חרבה זה עוון  שעל בקרקע פניו את ולכבוש ושלום
התורה  קדושת על תמיד לחשוב צריך אלא ותכונן, תבנה

תמורה  להן שאין  נאמנים כדומצוותיה שלמים וכן רבים וכי ,
עומדים  מאד ונשגבים קדושים וענינים ולתורתו, לה'

משיח. חבלי  של זמן  הפרק, על בתקופתנו 

עירובזכות בנין את  יתברך השם  יחיש התוכחה, מצוות 
נגרם  זה חטא ידי שעל כיון תלה , על הקודש
בימינו  במהרה בנינה  ויחיש ימהר זה עון  בתיקון כן חורבנה

כידוע. פורעניות ממדת מרובה  טובה מדה  כי  אמן

בענינינו,ומסיים  הדבר כן הלשון: בזה הקונטרס  בסוף
במקום  שורה  מישראל  אחד כל כשהיה מלפנים
אבותיו  אחר נמשך מישראל  אחד כל היה  אבותיו,
וכן  לבניהם האבות של  והזירוז התורה, את שמקיימים

בגדרת  אותה שיעשו מצוה כל ליפות רק היה  המוכיח וכחת
על היעלה אבל  ובשמחה, ובזריזות ה' לשם בכונה השלימות
בשער המוכיח וכן הגדול  לבנו לזרז  האב שיצטרך הדעת 
בפי  ללעג  והיה ציצית , מצות שיקיימו וכן תפלין  שיניחו
האיסורים  בענייני גוונא כהאי  וכן  זה . דבר יזכיר אם הבריות
לאכול שלא או השבת ביום מלאכה לעשות  שלא  כגון 
היו  לא וכדומה, הזקן פאת והקפת האסורות מאכלות 
על אם  כי האיסור עצם על ולהזהיר מזה לדבר  כלל צריכים 
בתוך  דר היה אחד שכל  מלפנים  היה זה וכל פרטיהם.
בישראל , מאד מפורסמת התורה ידיעת  והיתה משפחתו
למקום  ולבא ממקומו נודד להיות שמצוי כעת  אבל 

ספרו ידי שעל  שראה שאמר להדפיסו  שלא והתיישב הלשון,
לדבר  שמחויב באופן מלדבר עצמם  שמנעו אנשים היו 

וכו', הרבים למכשילי ישראלולהוכיח  נדחי ובספר חיים חפץ בספר (ועיין

ועוד) מגיעים.בהקדמה, הדברים היכן  עד והבן  ,
יגןכד) זכותו ממונקאטש  הקדוש  מהגאון יששכר שער בספר כתב

יגן זכותו  מסאסוב לייב משה רבי הקדוש  הגאון  שזקינו עלינו,
שצריך מפני חטאתיו  על  תשובה לעשות  פנאי לו שאין אמר, עלינו
גיהנם לו יפסקו  אם יהי' ומה טובים, ומעשים מצוות עוד לעשות
כאן עד בגיהנם , יתברך השם  את יעבוד אז תשובה, עשה שלא  על 
למי הדברים שראוים  ממונקאטש הקדוש הגאון וכתב דבריו , תוכן 

שאמרם.


