
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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אינני בא כאן להצביע על מעשה שאירע פה או שם, אבל אני שואל - 
כמי שאינו מומחה בענין - כשמכינים לחתונות סעודות גדולות ומגלגלים 
מאות עופות, האם נזהרים בסכין השחיטה, בבדיקה, בריאות, במליחה, 
וכן הלאה, האם יראי שמים נזהרים בכל הפרטים, או האם סומכים על 
השני הטוען שהכל על צד היותר טוב - או שפלוני ופלוני אוכלים, ולכן 
אין צורך כלל להרהר אחריהם, או אחרים האומרים אתה רואה שכולם 

אוכלים אז מדוע שיהיה צורך עוד לשאול. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת יתרו | טז שבט
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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מאמריקהובכלל  וכי לשאול יש גדולה  אנו יא שאלה
הקצבים יד תחת שהכל שידוע כשרות, ללמוד רוצים
עם שם שהיה מעשיות וכמה הרוב ע "פ הבשר מוכרי
בשר כלל  אוכלים לא מהחרדים וכמה וכו' חלב
שני  שינו שעכשיו גדול היותר והמופת שם. בהמה
התורה כדרך  בשכיבה לשחוט גדולים מטבחיים בתי 
לא שהשוחט אירע שבקנדה  שמעתי וגם המסורה.
ובינתיים עליו לחכות צריכין והיו לשחיטה מוכן היה
על  לילך  עוד יכלה ולא  הבהמה, להוציא הכלוב פתחו
שמה לראות לארה"ב שנסע נסיעתו וכל רגליה.
הכלוב  על הממשלה עם הסכים שכבר  לאחר הכלוב,
ממה דעתו, לשנות מנגיעותיו ונגוע נוגע ואדם הזה,
ובבחינת עינים, כסות  רק היה זה ואולי הסכים, שכבר 
ששלחו  בב"ב מתמלכין דעבדין בתר בישין עבדין
והי ' כאן. ספרך עלך  זיינך  ואם להורדוס הרומיים
דקות לעשר  בהמות כמה הכלוב בתוך  להניח לו צריך 

ועוד יא ) סופר, חתם ובשו"ת  חיים, דברי בשו"ת שכתב  מה ראה
בפרדס. טיול בספר

חיים דברי  שו"ת ז')וז"ל סימן ח"א יצאו (יור"ד קלים השוחטים ידי "שעל :
זכרם". ואבד  ישראל מדת שלימות מדינות

חיים דברי בשו "ת ו')ושם סימן ח "א  דעה ראו (יורה "ועיני לשונו: וזה  כתב 
שנתחנכו  ולאחר צדיקים, אצל שהיו תורה לומדי השם יראי כמה
לא בעיני ראיתי לא אם אשר אחר לאיש נהפכו הלזו באומנות

עכלה "ק. האמנתי",

המלך כי ר"ה, סימן  או"ח חת"ס  בשו "ת כתב זי "ע סופר החתם ומרן 
עיין  וסופרים, שוחטים חזנים רגלים ג' של כסא  על יושב  וכסיל זקן 

והעולה)שם. ד"ה נשא , פרשת  יוסף  יעקב תולדות בספה"ק זה .(וכעין

בחלק שכתב הי"ד , זצ "ל משאמלוי להגה "צ  בפרדס  טיול בספר ועיין 
שחיטה)א ' ובשר (מערכת  הקלים השוחטים ע "י גם נתהוה הציונות  כח  כי 

עיי"ש. ישראל, אמוני שלומי שנתפטמו טמא 

בעהמח"ס זצ "ל שלעזינגער  יוסף עקיבא מוה "ר  הגה "צ  של לשונו וזה 
רצה  זלל"ה אדלער נתן ר' הגהצה"ק שם: וז"ל כותב העברי לב

אחרא הסטרא  של  החותם ולהכניע דפפ"ד , השו"ב  השורה לפסול

תחי'  חרב על בסוד הפסולי "השובי כלעל השיג ואלמלא  וכו',
אך צדקינו, משיח  בא  הי' קצבי ,רצונו  רודפי עליו העמיד  הס"מ 

מפפ"ד, לברוח   פרסאותוהוצר כמה אחריו  רץ סופר החתם ותלמידו
עכ"ל. שם וכו' עיין  זי"ע, מקאלאמיי הלל מוה"ר להגה"ק  דל אל משכיל בספר (הובא 

המשך בעלון הבא.באריכות)
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כל הספרים  

יˆ‡ ל‡ור על י„י ווע„ למען ˙י˜ון עירובין 
ב˘כונ˙ פלעטבו˘ רב˙י, ברו˜לין, ניו 

עמו„ים. 28י‡ר˜, ˙˘רי ˙˘ס"ו, 

˜ונטרס
˙ור˙ ‡˘ר נ˙ן לנו

‡מ˙

[מ„ף ב' ע„ „ף ט"ו] על מסכ˙ ברכו˙,
חי„ו˘י ˙ור‰ מ‡˙ מרן ‰רב ‰‚‡ון 

זˆו˜לל‰"‰, רבי פנחס ‰יר˘פרונ‚‰‚„ול
נ"י, ונ˙וסף עליו ר' יˆח˜ומבנו ו˙למי„ו

ר' י‰ו˘ע ˆבי חי„ו˘ים מחו˙נו כבנו
נ"י' ז"ך טב˙ ˙˘נ"ט לפ"˜, יו„‡

מ‡נטרי‡ול

פרי פנחס

ל˜ט ‡מרים מ˙ול„ו˙ ‰‚‡ון חל˜ ‡'
רבי פנחס ‰יר˘פרונ‚ מו‰ר"ר‰‚„ול

, י"ל ע"י ˜‰ל ע„˙ ‰‡למין ברו˜לין זˆ"ל
מ‰‚‰"ˆ -נ"י, ז"ך טב˙ ˙˘נ"ט לפ"˜.

רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ‰‡למין 
 By HaGaonברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.

HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah 
Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

‚„ול˙ פנחס

ערו˙ בספר '˘מן ˘˘ון מחבריך' ח"‡, ‰רב 
ברוך ‡בערל‡נ„ער,˘ליח כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע, 

ב‚יל בר  173) ע' 3-‡פ˘ט, ‰ונ‚רי‰ בו„
מˆו‰ ‰„פיס ‰רב ‰יר˘פרונ‚ ספרו "פרי 

ˆ"ע כי ל‡ נזכר ‡פילו ב'בי˙ ע˜„  -פנחס" 
ו‡ולי ר˜ ספרים'. ‚ם ל‡ ‰כניס ˆילום ‰˘ער!

' מס מˆטט 180' ע) 4 -כ˙ב ול‡ ‰„פיסו?
 לפל‡], 11 ‰ער‰[ 1146' ע] ‚"ח[ מלך ימי

˘ל  ב˘יח‰ ‰ו‡ ‰מˆוטט ˘מ˜ור לב ˘ם ˘ל‡
כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע ˘מˆוין ˘ם בסוף ‰‰ער‰: 

216˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"‚ ח"‡ סוף ע' 
‰ער˙ ‰רב יע˜ב ‚רינוו‡ל„: ‰ספר נ„פס 

ביור‡פ, ו˘מע˙י מ‚‡וני י˘ר‡ל י˘ר‡ל ˘ר‡ו 
‰ספר, ומי ˘ימˆ‡ ‰ספר מˆו‰ ‚„ול‰ 

ל‰˙˜˘ר למ˘פח˙ו, ˘‰ם בוו„‡י י„פיסו ‡˙ 
 ‰ספר מח„˘, מספר ‰טלפון:

12123338466 7185751213 
5147373430

‰ערו˙ לפרי פנחס

˜ובı מפר˘ים על ˘ולחן ערוך ספר  ˜ובı מפר˘ים

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
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המשך בעלון הבא

מןכח  שווארץ אלימלך את  זרקו  דבר  של  בסופו  ?
את  שהדפיס  זה  שהוא  היתה נגדו  הטענות אחת  הישיבה .
גדולות  עבירות  לו  היו מזה חוץ התקנות, קונטרס 

ה "שחורים " מנהיג הי ' הוא  לקנאים )אחרות, .(הכוונה 

יח פרק 
ויהודית משה דת

התקנות  קונטרס  על שהמערכה  לאחר זמן  תקופת 
משה  "דת הקונטרס את  השי"ת  לרבינו  הזמין עבר ,
הבין בו  עיון ומתוך הנכריות , הפיאות  נגד ויהודית "
רבינו ארגן  אז  להועיל , הרבה יכול זה  שספר רבינו
לכך  הוסיף רבינו הספר, את להדפיס אברכים  של  קבוצה
צניעות  מעניני חלק  הוסיפו וכן חשובות , הוספות כמה

ושלחו עותקים  5000 והדפיסו  אידיש זאת בשפת
אנשים  אז  היו  חיוביות, מאוד  היו התגובות בדואר ,

ועוד . מודעות  אז עשו צניעות בעניני  שעבדו

"תורה  לעיתון להכניס  רבינו דאג יותר  מאוחר 
ויהודית" משה "דת של החיבור  כל  את  וועלט"
זה  כל - צניעות מעניני עליהן והוסיף האידיש  בשפת
כהלכתה  ישראל  צניעות  בקונטרס מכן  לאחר הודפס

עיי "ש. ב ' חלק

שם  פרסם וועלט" תורה "די  העתון  להופיע כשהחל 
ומעשה  גויים של שפות ללמוד שאסור  מאמרים  רבינו

הי ': כך  שהי '

הממשלה  תקציבי

תכניות  עבור תקציבים חילקה והממשלה מאחר 
ללמוד  גם  צריכים  היו  התכניות ולאותן מיוחדות ,
סאטמאר חסידי של ההנהלה  אז גויים, של לשונות 
המדינה  חוקי  פי  שעל הבהירה בהן  רשימות  הדפיסה 
גם  ייאלצו  ולכן  האנגלית  לשון את ללמוד חייבים

אנגלית . ללמוד בסאטמאר

לעצמם  הקורים הגוים  בקרב  מהומה פרצה  בינתיים
ללמוד  הסכימו לא  הללו  פענסילוועניע, ממדינת  ◌ִ◌ֵאיימיש
עורכי לקחו  הללו  כיתות , שלש מאשר  יותר אופן  בשום 
ומאחר והתחננו  ביקשו  הללו בענין , שטיפלו  גדולים דין
ללמוד  יצטרכו  שלא הסכימו  חסד , של במלכות  ומדובר
וועלט" ב "תורה רבינו פרסם  ולכן  האנגלית, שפת  את
הרבי של שדעתו במפורש כתוב  ששם התקנות  כל את
כתב  וגם האנגלית , שפת  את  ללמוד  שאסור  מסאטמאר 
הואיל  והדבר האיימיש, חוגי  אצל אירע אשר  על 
אבל  אנגלית , יותר  ללמוד רצו  לא כלל  בחורים  שהרבה
ולכן הממשלה , בשביל זאת לעשות חייבים היו הם

לחכות  רצה  ולא הגיע, והשוחט שלהתפלל שהבעל (עד

תפילתו ) את יסיי הבית ,טוב בעל של אשתו על וגער ,
לו  (עופות)שתתוהל שחט והוא לו נתנה היא לשחוט.

השוחט הא טוב: ש הבעל  שאל התפילה  לאחר לו.
הביט .ממולחי כבר העופות  לו: ענו הגיע ? לא עדיי
לאכול רצה  לא הנ"ל  דוד  ורבי ,אות שיאכל ואמר בה

.כ על הקפיד לא טוב ש והבעל . מה

את תיאר הבעש "ט" "שבחי בעל מדוע להבי בכדי
צרי טוב, ש מהבעל יותר שהחמיר פארקעס דוד  רבי 
פארקעס , דוד  רבי הי' החסידית  המסורת  שלפי לדעת 
ש הבעל של החסידות  לדר מנגד  במז 'בוזש , מגיד 

הבעש"ט)טוב בימי שהיו ,המקובלי מקבוצת שהושפע  .(כנראה
טוב, ש הבעל  של גדלותו אודות כששמע , מכ ולאחר
שער לסעודה  ממעזריטש  המגיד ע ביחד הוא הל
שינה אחזתו ידי נטילת לאחר מיד טוב. ש הבעל
הבעל  ע מתווכח הקדוש שהאר"י ראה  בחלומו , ונרד
ע הסכי והאר "י , ידי נטילת  כוונות על טוב  ש

טוב. ש הבעל 

ש לבעל  להראות השוחטי הסכימו תמיד לא אול
.החל את  לתלמידיו או טוב

הבעש"ט" בסלוצק ב"שבחי  שהקהל מסופר, אכ
החל לבדוק  דרישתו בגלל טוב ש הבעל  נגד  התרעמו

המעשה: סיפור בקיצור וזהו השוחט, של

אצל והיה  סלוצק  קודש בקהל  טוב   ש הבעל כשהיה 
 הסכי לראות   שצרי טוב: ש הבעל אמר אחת , אשה 
לבא  השוחט  והוצר בשר, עבורו השוחט שישחט לפני
מאוד עד לה חרה  העיר ולאנשי .הסכי לו ולהראות 
השוחט אצל  הסכי לראות לבו מלאו  אי זה דבר
לעשות יכלו לא אבל גדול, בקהלה ובפרט דמתא ובודק

לבוא... עליו צותה  העשירה האשה  כי מאומה לו

חותנו שהיה  שוחט, של  חל  תיק א טוב  ש הבעל
טוב". ש הבעל "שבחי בעל של 

טוב"  ש הבעל  ב"שבחי מסופר  כ לבשבשדה ,
פאדליסקער   אברה רבי הצדיק  מפורס פעהיה .

כמה להביא שלחו ,חל שו בעיניו  ח מצא לא אחת 

.83 עמוד ש יא )
.68 עמוד
 תפארת" ובספר טוב, ש הבעל תלמיד היה  הוא



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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אבד"ק  שליט"א  הלברשטאם  שלמה  מוהר"ר  הגאון  הרב 
באבוב כותב: אמינא לפעלא טבא יישר כוחו וחילו בהתיסדות וועד 
אחב"י  את  ולהציל  פקיחא  עין  לשום  המשמר  על  לעמוד  הכשרות 

ממאכלות אסורות.. לכן שמח לבי לברך אתכם.
 הרב שלמה הלברשטאם
אבד"ק באבוב

יום  והנורא  הגדול יום בא קודם  שמו יתברך ה' לפני
בהמצאו, ה' דרשו ונאמר תטהרו. ה' לפני שנאמר הכיפורים,
ראש שבין ימים עשרה  אלו לברכה זכרונם  רבותינו ואמרו
לפשפש אלו בימים האדם  צריך לכן הכיפורים. ליום  השנה

הרעים. ממעשיו ולשוב במעשיו

לשוב  לחוטא שהות נתנה  ימים  עשרה
דינו חיתום לפני מחטאו 

השנה  ראש ערך הקמח כד

שכן התשובה וכל  זמן ובכל עת בכל העונות מכפרת
א  ימים והמשפטבעשרה הדין ימי שהן לה 

ומיוחדים  תשובה, ימי  עשרת ישראל  בכל הנקראים הנוראים
בישראל מקומות  ויש תשובה, שערי  ולבקש  לתפלה  לעולם 
שהקדוש לברכה זכרונם רבותינו ואמרו כלן, אותן שמתענין
זכרונם  שדרשו  הוא ויחיד  יחיד לכל  בהם נמצא  הוא ברוך 

ב')לברכה  עמוד יח דף השנה נה)(ראש אלו (ישעיה בהמצאו  ה' דרשו
זה  ועל הכיפורים, ליום השנה ראש  שבין תשובה ימי עשרת 
לכל הדין יום שיהיה תשרי  של זה חדש  בראש תורה קבעה 
ימים  ועשרה  לחדש , בעשור  הדין חתימת וקבעה עולם באי
שיחתמו  קודם  מחטאו לשוב  לחוטא ושהות זמן  לתת בינתים 
חייבה  הדין במדת  השנה בראש  העולם שנברא ולפי דינו. את 
כל מעשה להיות השנה בראש  הדין יום להיות החכמה 

בו. שקולין ועבירותיהן  זכיותיהן  הבריות 

קרבנות עשרה כנגד  כנגד : תשובה ימי עשרת

מ פרשה רבתי פסיקתא

לה'ועשיתם ב')עולה כ"ט אומר(במדבר הוא אחר ובמקום
לה' עולה  רבי (שם )והקרבתם אמר  ועשיתם וכאן

עשו  לישראל הוא ברוך הקדוש אמר ועשיתם למה יצחק
הכיפורים  ליום  השנה ראש  בין הימים  עשרת באילו תשובה

הכיפורים  ביום  אתכם מזכה ברייה (בורא)ואני אתכם [ובורא ]
וגו' הרקיע את אלהים ויעש שנאמר כעניין א'חדשה  (בראשית

אחד ז') איל  אחד פר עשרה  להם אמר נוסיף קרבנות וכמה .
עשרה  הרי לחטאת אחד עזים  ושעיר שבעה  שנה בני  כבשים
תשובה  עשיתם  ואם תשובה ימי עשרת  כנגד עשרה  ולמה
עונות  [לכם] יש ואפילו הכפורים ביום לפני  באים  ואתם בהם

כשלג. מלבינם  אני  השמים ועד הארץ מן 

ימים  תשעה כנגד  והם הנביא  שכתב מידות  תשע  כנגד 
הכיפורים  ליום  השנה ראש  שבין

[וגו']וכן הזכו רחצו הנביא  להם ט"ז )אמר א' תשע(ישעיה
השנה  ראש שבין ימים תשעה  כנגד כאן  כתב  מידות


