
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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סיפור מהרב הקדוש מבארדיטשוב על הנ"ל
ועל דרך זה יסופר בשם הרב הקדוש מבארדיטשוב זלל"ה, שפעם אחת 
בא אצל קצב אחד שלא הכירו, ושאל אותו הקצב אם אינו שוחט ובודק, 
כי יש לו לשחוט בהמה אחת, והשוחט ובודק דר כשני פרסאות ממקום 
הכפר, והשעה דחוקה לו להמתין עד כי יבוא השוחט ובודק, ענהו הרב 
כפליים  לו  וישלם  הבהמה  לו  ישחוט  שהרב  הקצב  ורצה  הן,  הקדוש 
לי  יש  אחת  בקשה  אבל  רצונך,  הקדוש אעשה  הרב  לו  אמר  לתשועה, 
אליך, הן אני צריך היום לביתי עשרים רו"כ והוא נחוץ מאד, לכן אבקשך 
ברב  לך  אשיבם  אחדים  ימים  ובעוד  הנ"ל,  סך  לי  להלות  תמחול  אשר 
הנני  כי  ה'  וברוך  נדבות,  עבור  הכפרים  על  נוסע  הנני  הלא  כי  תודה, 
איש אמת ולא אשקר באמונתי, אמר לו הקצב לדבר הזה יסלח לי מר, 
כי הלא אף על פי כן אינני מכיר את מעלתו ואיך יוכל לבקש ממני דבר 
אליו  אז אמר  אינני מכירו,  רו"כ לאיש אשר  כזה להלוות עשרים  גדול 
הרב הקדוש ישמעו אזניך מה שאתה מוצא מפיך, עשרים רו"כ אינך חפץ 
להלוות לי יען כי אינך מכיר אותי, ולשחוט לך בהמה רצונך לסמוך עלי, 
והיה  ואם היה מזדמן אחד אשר חפץ להרויח הרייניש משכר השחיטה, 
שוחט הבהמה ובודקה ומכשירה, היית חלילה וחס מאכיל נבילות וטריפות 
)כי  לישראל, אשר זה עבירה יותר גדולה מן עשרים רו"כ שלא להחזיר 
על כל פנים כל יום בעמוד והחזיר ומעוות שיוכל לתקן( ואז החזיר הרב הקדוש את הקצב 

למוטב, שמעתה לא יעשה מעשה כזאת, וגילה לו כי איננו שוחט ובודק, 
רק רצה להעבירו מדעתו דעת נקלה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת בשלח | ז שבט
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וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
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בע"חאינני  צער יותר גורם אינו זה אם וכבר(יודע

בשבירת  או הצוואר, במתיחת הן שחיטה  קודם שנחנקו בהמות כמה ראינו 

.)המפרקת 

מעצםבכלל מספקת  די ידיעה לנו  יש אם יודע אינני
או  בארה"ב וגם "הפען". של מריםטובה

אישר לא השר וכאן מיוחדת, בפען רק שמשתמשים 
למעשה. יסכים ולאיזהו רוצה, הוא  פען איזהו אפילו

סמכותלענ "ד  להם ואין רבנים, אינם השוחטים
השחיטה, ומעשה שחיטה , הלכות על רק וקבלה
נסיון  להם אין וגם יותר . לא ובדיקתה, הסכין והשחזת
שם. נולדו  חדשות בעיות כמה החדשה בהפען כלל
רק  צריך פסק  ליתן  אבל  עמהם. וליתן לישא אשר

שחיטה . בהלכות המומחיםמומחה הם השוחטים  כל לא  (גם

שרק רגילים שוחטים  גם  ישנם  ביניהם  טובים, היותר  יד ואומני הגדולים

בכל  כמו ח "ו, להלכה בדיעבד  כיוונתי  לא בדיעבד . לשחוט יכולים

וכדומה) ומוהלים סופרים .אומנות 

חונקין כיון הצוואר  מדאי יותר  קצת מותחין שאם 
כשנותנים או המפרקת, משברין  או הבהמה
נעשה הכל וזה לנשום, יכולה לא הפה על  "הקלאמם"
בידו  סכינו עם טרוד  השוחט  וראשית נכרי , ידי  ,על

זה אין היום עד וגם זה על סמכות לו אין  לדעתי  וגם
מותח הנכרי  איך ומשגיח  האחראי  להיות כלל חובתו
לחנקה יכולים יותר  במשהו וממש ולבודקו, הצוואר,

להטריפה. או

הסידורואיך  כל אבל יודע, איני בארה"ב עושים
ובודקי  רבנים של  צוות שם יש כי  לגמרי  שונה שם
כן  ישראל  בארץ וגם רבים, ומשגיחים סכינים ,
שרק  אנגליה  בפה נעשה ומה הגדולות. בשחיטות
וגם מהבי"ד, מטבחיים בתי שני  יש  בלונדון
סקוטלנד , ליווערפול  גייטסהעד ומנשסטר , מכדתי 'ה .
לצרה ודי  הכל , הוא השוחט שם ללונדון ומחוץ ועוד,
ואם לשחוט. שלמד  הרגילים  דברים  על  ממונה  שהוא
יגרמו  בעיירות. הגדולים במקומות לשחוט  רק  יקבעו
צריכין  זה שגם פרנסתם יאבדו הרבה שמשפחות
לשחוט ידרשו איירופה ערי בכל וגם בחשבון ליקח
המשך בעלון הבא
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חוט ‰מ˘ול˘, לר‚ל ח‚י‚˙ ‚' ˘נים ל‰˜מ˙ ‰עירוב פ‰ 
עירונו ב‡ר‡ פ‡ר˜ יˆ"ו, מוˆ‡י ˘ב"˜ ויחי ˙˘ס"‚ לפ"‚

1440

ין, מ‰‚‰"ˆ ר' י˘עי‰ו טובי' ‰לוי ˜ונטרס בענין עירוב
„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, ברו˜לין נ"י.

1441

טובי' ‰לוי „בר ‰' „ע˙ ˙ור‰, מ‰‚‰"ˆ ר' י˘עי‰ו 
„ירע˜ט‡ר ˘ליט"‡, בעמ"ס לי˜וטי טל ומו"ל לפי„י ‡˘ 
„˙ „"ח, ו˙ור˙ ˙י˜וני עירובין ˘בזמן ‰ז‰, ו"ח, ועו„. 

.‡לול ˙˘"ס, ברו˜לין נ"י

1442

‡˘ר ˜„˘נו במˆו˙יו וˆיונו "על מˆו˙ עירוב", „ברי 
ברונו˙ על ענין ˙י˜ון עירובין ˜„ו˘˙‰ חכמים כ„

וס‚ול˙‰, ר"ח כסליו ˙˘"ס לפ"˜.

1443

Selected Essays’ By Rabbi Shiah T. Director, 
Adar 5761
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˙˘וב‰ על „בר ‰מוחין ו‡ינם מ˘˙˙פים בזיכוי ‰פ˙ ‡י 
מעכבין בז‰ ‡˙ ‰עירוב, מ‡˙ ‰ר‰"‚ רבי יˆח˜ ‡ייזי˜ 
ר‡ט‰ ˘ליט"‡ בן ‰‡„מו"ר מ˜‡רלסבור‚ ˘ליט"‡, 

ע˘"˜ פר˘˙ ˘לח ˙˘"ס לפ"˜.

1445

ין, מרבינו רבי ‡לי‰ו ‰‚‰ו˙ על ˙וספ˙‡ מסכ˙ עירוב
מווילנ‡ זˆ"ל, נ„פס בירחון ‡ור י˘ר‡ל, ˜ובı לעניני 
‰לכ‰ ומנ‰‚, מ‡נסי ניו י‡ר˜, ˙מוז ˙˘ס"‡, ˘נ‰ ו' 

‚ליון „' (כ„).

1446

בעל‚י'. -בענין עירוב בב‡ר‡ פ‡ר˜, ˘לו' מ‡ן, ‡נווערפן
ירחון ‡ור י˘ר‡ל, ˜ובı לעניני ‰לכ‰ ומנ‰‚, נ„פס ב

מ‡נסי ניו י‡ר˜, ˙מוז ˙˘ס"‡, ˘נ‰ ו' ‚ליון „' (כ„)

1447

˙˘וב‰ מ‰‚‰"ˆ רבי ‡רי‰ ˆבי פר‡מער זˆ"ל 
מ˜וז'י‚לוב בעל "‡רı ˆבי". ˙י˜ון עירובין בסוסנובˆ‡, 

וב ע"י עמו„י עלע˜טרי˜ וטלפון. ‚ליון "נזר עיר –מבו‡ 
‰˙ור‰" בט‡ון בי˙ ‰יוˆר ‰‚„ול ל˙ור‰ וחסי„ו˙ 
בעי‰"˜ ירו˘לים, ˘נ‰ חמי˘י˙ ‚ליון ‚' (י‡) חו„˘ מנחם 

‡ב ‰'˙˘ס"‰ לפ"˜.

1448

˘‰ ˘מחים ל˘ומרו ולערב עירובו, "ז‰ ‰יום ע
˜ונטרס בי‡ור „ין מחיˆו˙ ‰' נ‚יל‰ ונ˘מח‰ בו"

לבטל ר˘ו˙ ‰רבים, י"ל ע"י ווע„ ‰עירוב „ב‡ר‡ פ‡ר˜, 
פ' פ˜ו„י ˙˘"ס לפ"˜.

1449

˘מחים ל˘ומרו ולערב עירובו, "ז‰ ‰יום ע˘‰ 
‰˘יטו˙ בענין ˜ונטרס בירור ‰' נ‚יל‰ ונ˘מח‰ בו"

עירובין בעיירו˙ ‚„ולו˙, י"ל ע"י ווע„ ‰עירוב „ב‡ר‡ 

1450
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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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יותר הרבה ממילא לפנות , למי  כלל  יודעים ואין  העופות 
ואז בעצמם, ולהכשיר לשוחט  בעצמם  שיילכו טוב

השאלות . מכל  ונשמרים נזהרים 

לאברכים  עופות

הערשיל  ר ' הרה"ג  לחברו הסיפור  את סיפר מיד  הוא
זצ"ל  שאפראן  של רבה  של  חתנו  מכהן מייזלעס הוא  (כיום 

שאפראן) של עד כרבה הסיפור , מן ונשתומם נבהל והוא
אברכים  למדו ששם הכולל  בכל  התפשט  שהסיפור 
מישהו שבוע שבכל  האברכים בין  סוכם  ואז חשובים ,
לכל  ויביא  העופות  את ויכשיר לשחיטה יילך אחר
וכך  פריזער משותף  בכסף יקנו וכולם עופות , האברכים

גדול . ממכשול  ינצלו

של  רבה הגיע צהריים , לפני יום באיזה פתאום 
געוואלד  רבינו על לצעוק והחל  לכולל , זצ"ל !שאפראן 

של  שהעופות תדע  העיר שכל וסיפר שהלך  היתכן
בדיעבד  כשרות  רק הינן האיטליזים סאטמאר  בעלי  ?

זאת  מוסרים  כולם  וכי  לרבינו זאת  אמר הוא כי  טוענים
העיר לכל לא אך  זאת , סיפר  רבינו  כי נכון  אמנם  בשמו,
היה  שאפראן של רבה של זעקו  אך הכולל , לבני  רק אלא 
לחברו רק זאת  סיפר הוא  כי השיב  הוא  ואז גבוה, בטון
הוא  גם כי סבר  והוא  מאחר  חתנו מייזעלס הירשעל ר'
אבל  בדיעבד , רק  כשרים  שהם  עופות  לאכול  צריך  אינו 

הלך  לא  של הוא  הצעקות  אותן ולאחר  העיר , לכל  לספר 
וד"ל . הפריזער קניית  של הענין  התבטל  משאפראן  הרב

יב פרק 
באמריקא אמן" "ואמרו הדפסת של  ההיסטוריה

תשכ"ה  בשנת

בביהמ "ד  רבינו  התפלל החתונה  לאחר אברך בתור 
מאוד  מזלזל  שהצבור איך וראה סאטמאר , חסידי של 
התפילה , באמצע שמדברים בכך  די ולא אמן , בעניית 
לועגים  לדבר שלא  מהם ומבקשים  כשניגשים גם אלא 

וכו '. אותו  ומכים זאת המבקש  לאדם 

וואלף  ר ' ושמו חשוב יהודי  זכורהיה  אינו השני (השם 

גבוה ,לי ) בטון  נו, וצועק מסתובב היה יהודי אותו
סוחבים  היו  האברכים  ארוך, אדום  זקן  היה יהודי לאותו
והיו משמאל, ואחד  מימין  אחד הצדדים מכל זקנו  את
זאת  סוחבים והיו יפה , זקן בלע "ה  לו שיש לו אומרים
בקול  צוחקים  והיו  לצעוק, מוכרח היה שהוא  עד חזק
היו מכן ולאחר וכו', זאת ויראה יסתכל אחד  שכל בכדי
היו אף ולעתים  מהראש, הכובע את לו לזרוק נוהגים
מדוע  לשני צועקים והיו  עליו  עצמם את  לזרוק  נוהגים
יהודי אותו  בחזרה. אותו דוחף והיה  אותי  דוחף  אתה 

להיות  צרי והחל שמיירא להיות  השוחט על   לכ
כשרה ... תהיה שהשחיטה  כדי פגימה, כל ללא

החוטאת הנשמה ותיקו בגילגולי זו אמונה 
התפשטה כשרה שחיטה  ידי על  בבהמה שנתגלגלה
 הכה אברה  ב אליהו רבי ידי על איירופה  במזרח

מוסר" "שבט  בעל מייעמאיזמיר, והוא ,,לשוחט
הנשמה את  לפדות כדי מיוחדת, תפילה  שיגיד 

זו בבהמה  .שנתגלגלה

המלוטשים הסכינים מלחמת

החסידי את  כ כל המתנגדי רדפו מדוע  אבל 
מדוע  ?"המלוטשי ה "סכיני של  מהשחיטה שאכלו

? מלוטשי בסכיני  ששוחטי אלה את  החרימו

קשורי ,הראשוני החסידי בי היו השוחטי כי
.ומגידי מלמדי ,חזני ע ביחד  טוב, ש לבעל

ג היו החסידות  נגד  הלוחמי ראשי בי אמת ,
רבי  מסלוצק; המגיד  לייבל , ישראל רבי כמו ,מגידי
המגיד ישראל , יעקב ורבי ממאקאוו המגיד  דוד ,
משכורת שקיבלו   מגידי היו אלו כל אבל  ,מקרעמעני
היו השני המגידי מחנה  ואילו ,מקהילת קבועה 
אומרי היו מקו ובכל לעיר מעיר שהלכו כאלה
זה עבור  תשלו מקבלי והיו הכנסת , בבית  דרשה

.מהמתפללי או מהקהילה

אודות  סיפורי כמה ישנ טוב" ש הבעל  ב"שבחי
היו שהשוחטי ללמוד,  נית אלו מסיפורי .שוחטי
,וחזני מגידי מלמדי בקהל , המשועבדי  מהשכירי

החסידית לתנועה  .שהצטרפו

,לחסידי שהפכו השוחטי את  המתנגדי רדפו  לכ

רצו לא   ה כפורצי גדר ,  בעיניה היו השוחטי כי
ג וכ לשל רצו  לא הקצבי ג הקהל. מס לשל

.עמ עניי

את  תיקנו  לא שהרי מתי מזבחי  אכלו  כאילו  תורה דברי
את  הורגי שהרי ,מתי זבחי והוי המגולגלת הנשמה

,באכילת הנשמה
.בלדינו וג באידיש וג פעמי כמה נדפס זה ספר
.ל"ו פרק מוסר שבט 
 שמרוק ח. ...ראה
.145 עמוד הדורות", "במפנה דינור, ־ציוב ראה



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

רב  שלזינגר  אליקום  רבי  מהגה"צ  תשובה  ט:  מכתב   .89
ור"מ ישיבת הרמה לונדון, מברר שע"י הגזירה הזו יעברו 

כל הה' הל' שחיטה
90. מכתב י: הגה"צ ר' אברהם יצחק ליכטנשטיין מב"ב
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פה עיה"ק ירושלים 

שנת תשנ"ט

 שלום קרויז
  אב"ד דק"ק אודווארי 

כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי' מח"ס שו"ת דברי שלום ד"ח ושאר ספרים 
עה"ת וסוגיות

בס"ד, עש"ק זאת חקת התורה תשנ"ט.

המפורסם  הרה"ג  ידידי  אשר  הישר  קב  הקדוש  הספר  לפני  הראה  הן 
בחיבוריו היקרים שהוציא לטובת הכלל ובתוכם סה"ק שבט מוסר והצליח 
ברוחניות כי הוציאם ברוב פאר והדר בלשון אידיש המורגל אצלינו. ועתה 
הוסיף עוד בכח הרצון להוציא גם סה"ק קב הישר בלשון אידיש, מאוד נחוץ 
בכל בית ישראל להביאם לביתם למען ירגלו גם הנשים והבתולות לקרוא 

בו בתמידות ועי"ז יבואו למדריגות ירא שמים באמת.

מי  שכל  אני  ובטוח  בזה,  שעשה  הגדולה  המלאכה  להלל  מילין  בפי  אין 
שיביא הסה"ק הזה בתוך ביתו ישתדל שכל בני ביתו ירגילו לקרות בו בכל 
זמן פנוי יהנה מאוד מזה הספר ומפירושו הנפלא ויהא לו לעזר להביא חינוך 

יפה לדורותיו.

והשי"ת יעזור לו שיצליח בכל ענינים ובפרט כי הוא בעצמו גדול וחינך את 
יוצ"ח לתלמידי חכמים גדולים ולבעלי מדות טובות.

הכותב וחותם לכבוד התוה"ק בשמחה רבה.

 הק' שלום קרויז
 אבדק"ק אודוואר
מחבר ספרי שו"ת דברי שלום ו' חלקים

התורה  ומצות הדת, בעיקרי  הפרוצים הרבה  שם  שנמצאים
פעמים  שכמה וגם  אחריהם, להמשך ועלול  בעיניהם, הפקר 
לא  שאם למקום שבא דהיינו לפרנסתו התורה  קיום לו נוגע
דבר , ממנו יקנו ולא  מביתם  יגרשוהו  האסור ממאכלם  יטעום 
יקבלוהו  לא השבת  ביום  עמהם לעשות יתרצה לא  אם וכן
כמותם  זקנו  פאת יגלח לא אם  וכן בחול , אף החרושת לבתי 
חיוב גודל  ידע לא ואם  היום. כל  בעיניהם  ולבוז  ללעג יהיה
וכן  המבטלה, ועונש  המקיימה שכר וגודל  ומצוה  מצוה כל 
בודאי  ואיסור, איסור כל  חומר ידע לא אם  איסורים לענין

עליהם. ולעבור  להכשל  עלול

שלועל החיוב  גודל לבנו ללמד אב  כל  על כיום מוטל  כן 
בענייני  גוונא וכהאי הלכותיהן , פרטי וגם המצות קיום 
וכן  עונשם, וגודל ואיסור איסור כל  חומר גודל  לידע אסורים 
עקרי  על להעם  להזהיר כיום קדוש חוב  יש  המוכיחים  על
חבורה  בכל וכן לעיל . וכנזכר האיסורים כל וחומר  הדת 
ולהרחיב להגדיל  מוריהם  על מצוה בכנופיא , תורה שלומדים 
שבת  שמירת לענין  ובפרט לעיל , הנזכר העניינים  כל בעיניהם 

בהם. להכשל שלא האסורות ומאכלות 

ח'  ענ
צדיקים ביאור של  חשיבות בשמים שמודדים  איך הענין

בתוכחות  השיב  "ורבים מעלת בענין ובפרט קדושים
הוא  בתשובה להחזירם הרבים את שהמזכה עון ", על

בשמים. גדול הכי ה "יחסן"

בהקדמה בספר תנ"ך על  משה דףישמח למשה תהלה (קונטרס

ב') עמוד קדשו.י "א לשון וזה  ,

בעי מבואר זכאה  ההוא  ב ', עמוד קכ "ח  דף תרומה בזוהר
כאילו  עלי' דיתחשב  בגין  וכו' חייבא בתר למרדף 
דקודשא  יקרא  בי' דיסתלק שבחא איהו ודאי לי ', ברא הוא
באהרן  כתיב דא ועל  וכו ', אחרא משבחא יתיר הוא בריך
והשלום. החיים אתו היתה בריתי וכתיב  מעון , השיב  ורבים
גדולים  כמה שם הפליגו כמה  א ' עמוד קכ"ט בדף שם ועיין

בתשובה. רשעים  שמחזירים הצדיקים  זכות

מוכן  לו שמעתי סיפר אשר  לברכה, זכרונו  חמי  מורי אדוני 
רש"י  העליון בעולם נפגשו אחת שפעם  איך מוזלל "ה,
מדראהאביטש , איציקל  ר' הקדוש הרב  עם לברכה זכרונו
זכות  איזה איציקל, ר' [מאת ] לברכה זכרונו  רש"י ושאל
מישרים  המגיד מיכל ר ' הקדוש  הרב  לבנו לו יש ומצוה
בנו  עם העולמות בכל  שמרעישין ששומע מה מזלאטשוב 
איך  לעיל, הנזכר איציקל  ר' לו והשיב  לעיל. הנזכר הרב
זכרונו  רש "י  של  דעתו  נתקררה  ולא לשמה. תורה שלומד
בתעניתים  עצמו את  לסגף הרבה  שבנו עוד, לו ואמר לברכה .


