
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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כי פעם אחת הלכתי לכרכי  בני  ושמע  וז"ל,  כ'  דף קל"ב  בספר הקנה 
הים וראיתי אדם אחד צד דגים והעלה ברשת שלו ז' דגים וזרקה לשמים 
ויצאה פס יד וקבלה, שמע קול ואמר מזומנין לך לעוה"ב, ואמר לי לעולם 
לא נכנסתי לא בספק הוראת אכילה ולא בספק הוראת עבירה. ואמרתי 

לו אשריו ואשרי יולדתו עכ"ל. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת מקץ | כד כסלו

1

המשך בעלון הבא

בשורה טובה תדשן עצם
הנני להודיע לכל תושבי עירנו בית שמש שבכל יום שני 
 מתקיים שיעור בבית המדרש "עטרת ישעיה האלמין"

 בספר זוהר הקדוש, ובספר עץ חיים.
וכן שיעורים בעניני שלום בית, וחינוך הילדים, 

משעה 8:00 עד שעה 10:00
 השיעורים ימסרו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א על הזוה"ק,

 וע"י הגה"צ הרב שבתי גן בספר "אילנא דחיי",
 וע"י המקובל הרב יצחק ראובני שליט"א בתיקוני זוהר.

השיעורים בלשון הקודש ובאנגלית, לפרטים: 
טלפון: 0548-436784 

BE"H a series of shiurim will be presented for the public benefit
Monday evenings from 8:00 to 10:00 PM (or later) at the Beis Midrash

"Ateret Yeshaya Holmin," Nahal Lachish 24, Ramat Alef, as follows:
Sefer Zohar Ha'Kadosh (the Admor Shlit"a); Tikuney Zohar (Mekubal

HaRav Yitzchak Reuveni Shlit"a); Sefer Eitz Ha'Chaim (HaRav Shabitai
Gan Shlit"a drawn from his recently published sefer).. and also Shalom
Bayit; Chinuch Le'Banim. The shiurim will be presented alternately in
English and/ or Hebrew. For more information, phone Zeev Breier on:

0548-43678



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

כי
ש

מ
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לשמצה אותנו לעשות אותנו, להרוג ונפש, בגוף 
ודמם בלבם נטוע כך כל היה זה לדתם. ולהעבירנו
אפילו  או  מיוחדת, ומחשבה דעת  בלי שאף ובראשם
הגדולה הזו הנגיעה אבל  אחרת, כוונה  להם היתה אם
השורה את תמיד  קלקלה אותנו לשנוא אצלם שנשאר
מן  אף אוביעקטיבי  באופן  לדון שוב  יכלו שלא 
הכלל . מן יוצאים שהיו מכמה חוץ שבהם הטובים 
תוכם ובתוך לע "ז. עכו"ם מחשבת סתם כדאמרינן
ונשרש  מאבותיהם שירשו הירושה אצלם נשרש ממש
תשנו  אל הכמורה מאבות שקיבלו והצוואה  בדמם,
ליהודים תמיד  ולשנוא לרדוף  אבותיכם, ממנהג
שומרים אינם שלהם  הדת שאף וכו', דתם ולהפר 
מאמונתם חלק אצלם נשאר  זה דבר אבל  לעצמם,

התלונהודתם. שהגישו אותן חיים , בעלי  צער בחברת באנגליה (וכאן

וד "ל ) אחד, נוצרי  כומר  שם נמצא השחיטה  לאסור  חק  לחוק .להממשלה

השחיטה  גזירת בעני  "תרח בשנת ז"ל הגרח"ע  מ "ש 
והראשוניםי "ב. חז "ל תורה, של  דרכה הזה ובדרך 

ז"ל  רח"ע הגאון הרועים אביר תפסו אייר ז"ל (במכתבו

רל "ט ) עמוד נאמנה עדות גדולהתרצ"ח , סכנה אבל  בא "ד,
עלינו מרחפת ובינתים יום, ילד מה נודע  ולא עלינו

כזאת היתה לא אשר  ד ', לנו עשה זאת מה להתבונן,
לא כי לדעת עלינו כך . בימינו שעלתה לנו אוי  וכו '
הירידה אלה, כל  הטו עונותינו אך הוא, מקרה
האמונה, בקדשי והזלזול פלאים, שירדנו המוסרית
בארץ, גברו אמונה ללא אשר והמתעים , התועים רבי
ואם וכו' הכשרות בעניני גם העזובה רבה וע"כ
מאכילי  שימצאו כלל הדעת על עולה היה לא מלפנים
הרעה פני לקדם ולמען וכו', וטריפות נבלות בשר
בעניני  ולהתחזק  להתאחד  אחד, כאיש כולנו  עלינו
אמצעים ולבקש בפרץ  ולעמוד  גדר  לגדור הכשרות,
הנוכלים הקצבים נגד וביחוד הגדולות הפרצות נגד
ולהבדילם קלונם, לפרסם הרבים, את המכשילים
הם הלא החמורים האסורים לבד כי  ישראל , מקהל
סכנה ח"ו יגרמו באשמתם  כי ישראל  כלל את  רודפים
והשקפות מסיבות אשר מאחינו אלה וגם להשחיטה .
להעלים להם אל מהכשרות, מאז התרחקו ◌ַשונות 
המשך בעלון הבא
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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

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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הבטיחנו וכבר  הארץ . עם  נקרא זוה"ק לומד שלא
מ'ה  בזוה "ק  שאמרו מה כי  זי "ע, החיים " "האור הקדוש

ר "ת שיהיה  ה'וא הוא משהש'היה  רבינו משה ממש כי ,
התורה  נותן רבנו  ומשה אחרון, גואל והוא  ראשון גואל
משה  לנו אמר  וכבר  בטלנים , של עם  לגאול רוצה  לא 
לנו שהבטיח  כמו  להיגאל , כדי נאחז במה  ע "ה , רבנו

רבנו מהימנאמשה בּ רעיא  קכ"ד:)בזוה "ק    נא (רת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַַָָָ

דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע  כּ זוֹ הר יזהירוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהמשׂ כּ ילים
ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה דּ אימא זוֹ הרא  מן ה זּ הר , ספר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

נּס יוֹ ן, צּ רי לא  למטעם בּ אלּ ין ישׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
דּ  דח יּ י, מןמאילנא בּ י ּה  יפק וּ ן ה זּ הר , ספר  האי איה וּ  ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ רחמי. בּ ה וֹ ן,גּ לוּ תא  לב)ויתק יּ ים  ברי) ּינח נּ ו בּ דד "ה' ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְִָָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
נכר אל  ע ּמ וֹ  עכ"ל .ואין אפשרות". אין באמת כי - ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

לעשות ישראל  בסוף הובטחנו וכבר - מהקב"ה לברוח 
ידח לא  כי והובטחנו - ה רצון לעשות ומוכרחים  תשובה 

האריז"ל  ובכתבי נידח הפסוקי )ממנו ושער המצוות (שער

אחר ורק  ליתקן, הקדושים  הנציצות  כל שמוכרחים  כתב,
שערים  פתחי  ובספר הגאולה , תבוא  פתח כך הפרצופי (נתיב

( שצפה ג ' ... כתב : זי "ע חבר אייזיק יצחק רבי  להמקובל
הגלויות  ידי  על [ישראל ], להיתקן  שעתידים [הקב "ה ]
סיבוב  ידי על סוף כל  וסוף בתשובה ויחזרו ושיעבודים
וכתוב  עכ"ל. בדין  הכל ויהיה  לטוב יחזרו ההנהגה

הכיפורים יום הלכות חיים  אורח  ערוך (סימבשולחן 

מנחה ) תפילת  סדר  ב ' סעי מחבר:תרכ "ב , והשלישי: [ז]...
לפניה (ג)מפטיר  ומברך  כמוך", אל "מי ומסיים ביונה,

ולאחריה...

:התשובה ,(ג)היטב כוח  בו שיש  לפי  ביונה ,
יתברך מהשם לברוח  יכולין משנה.(לבוש),ושאין

ביונהברורה ומפטיר [ז ]... ועוד,: התשובה מן שמדבר
יכולין יתברך[ו]שאין השם  מן שער.(אחרוני )לברוח

לייאש הציון: פעמים כמה  חושב האדם  כי וכוונתם, [ו ]
יתנהג כן  ועל אופן , בשום  לתקן  יכול שאין עצמו, את
ימות , למות הקב "ה  עליו יגזור  ואם  אחד, באופן תמיד
ברוך  שהקדוש מה  כל  יהיה , דבר  שסוף  הוא, טעות אבל
עוד  ויבוא  לתקן, הוא מוכרח  שיתקן מנפשו רוצה הוא 
ואם  לתקן, יוכרח כרחו  ובעל  הזה , לעולם  ופעמים  פעם
ושאר הקבר , חיבוט ולסבול למות, העמל  כל לו למה כן 

הפעם  עוד  ולחזור  ?צרות,

 והוא מ וינבא , שילך מאתו  רצה שהקב "ה  יונה,
עוד  עליו ישרה  שלא מקום  לים , ונס בזה מאן 
בדג, ונבלע בים  שנטבע וראינו כידוע . לנבאות  השכינה 
יוכל  לא  בוודאי הנראה  ולפי  ימים , כמה  במעיו  שם  והיה
שסוף  ראינו  מקום ומכל  יתברך, השם  דברי  להתקיים 
כן וינבּ א , ויל נתקיים , יתברך השם שרצון היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַדבר 

        
         
        

        
     

    

       
    

        
     

        


       
     

       
  

         
         

        
        
         
        
        
         
     
         
         
         
        
        

      

      
         
         
       
        
       
      
        





עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

לכן מהראוי לברר האמת לאמיתו ולא יתלו בוקי סריקי במעלת 
כבוד תורתו, ובכ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, וכדאמרינן )פסחים קי"ב 
ע"א( הרוצה ליחנק יתלה באילן גדול. ועיין ביצה כ"ז ע"א דתליא 

באשלי רברבי, וברש"י שם, בחבלים גדולים וגסים שקשין לינתק, 
כלומר חכמים גדולים אמרוה ואין נוחין לבטל דבריהם.

ומה טוב היה אם כבודו יברר הדבר לאמיתו, להסיר מכשול בשער 
בת רבים, להצילם מרשת הס"מ וחילו הצודים על נפשות נקיים 
בירור  שורש  יודע  מעכ"ת  כמו  ומי  אסורות,  מאכלות  להאכילם 
מישראל  אחד  כל  על  המוטל  הגדולה  באחריות  ומרגיש  ההלכה 
אסורות  מאכלות  של  הגדול  איסור  מחשש  בנ"י  אחינו  להפריש 

המשך בעלון הבארח"ל המבואר בספרים הקדושים.

המשך בעלון הבא
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ע"י שימושי הרופא בלי שמירה מיוחדת, שהחריבו לעשרות משפחות בזמן 
האחרון ערו ערו עד היסוד.

והיה מן הראוי לצאת בקרית חוצות בקול רעש גדול עד שתזדעזע עולם 
ומלאה שכל מי שיראת ה׳ נוגע ללבו ורוצה להנהיג בית כשר ותורתי בדרך 
המסורתי ירחיק כמטחוי קשת ויותר מאהלי הרופאים הרשעים המופקרים 
האלו כי כל באי שער ביתן לא ישובון ח"ו למדות בנות ישראל הכשרות. 
לרופאים  הליכה  בענין  וליבון  בירור  הלזה  בחיבור  תמצא  המצא  וגם 
הרבה  המגבילים  וקיראפרקטיקאים  ופסיכאלאגען  פסיכיאטרין  הנקראים 

פעמים במכשולות שונות במחשבה דיבור ומעשה.

וגם הפליא לעשות קו׳ נפלא לאיזה רופאים ללכת ואיך להיפטר מכל חשש 
יחוד.

וגם טרח ועמל טהור גברא לאסוף דוגמאות רבות של חששות יחוד רציניים 
יום יום להאב, להאם, להאח, לאחות ולשאר חברי המשפחה.

עצומה  אחוז  אשר  האפיסעס  במלאכת  מיוחד  הגדול  המכשול  ובפרט 
נכשלים באיסור זה דבר יום יום ביודעים ובלא יודעים.

וגם עניני יחוד המתרחשים בטעקסי, במעלית, משולחים, רוכלים, מובילי 
סחורה בבית. אוצר דינים והנהגות הנוגעים לחתן וכלה והמחותנים מהצעת 

השידוך ועד החתונה. )והארכתי בזה בחיבורי הרבה בשו"ת באר משה ח"ד(.

ומה ששאל ממנו אודות מזוזות אם שפיר דמי לקנות מזוזה מיד סוחר או 
חנות ולקבעה בבית מבלי בדיקת סופר מומחה ויר"ש מאוד, בימינו אלה 
לבעלי  עולם  של  ברומו  העומדים  דברים  של  כשרותן  בעווה"ר  שנמסרו 
ומלאו  יובל  כצאן לטבח  ישראל  כלל  רובם של  ורוב  ובעלי פטמין  כיסין 
בתי 90 אחוזים מישראל מזוזות הפסולים הנכתבים מנשים וסופרים קלים 
ומי מהם גם בעצם יום השבת, וכמות גדול מהם מעשה דפוס בעלמא, הצד 
כי  חטאו  מה  הצאן  ואלו  הדעות,  לכל  התורה  מן  שפסולים  שבהן  השוה 
יאריכו ימיהם מבלי קיום מצות מזוזה ותפילין. )ובספרי שו"ת באר משה ח"ו הארכתי 

המשך בעלון הבא

 אטליז 'נתח קצבים' בקריית שמונה
נתפס מוכר בשר טרף

בשר טרף מבית מטבחיים ערבי שבטמרה - נתפס באטליז 
'נתח קצבים' שבאזור התעשיה הדרומי שבקריית שמונה. 

פקחי היחידה הארצית החרימו את הבשר הטרף....

עתידינו
מוכרים בשר טרף במסווה בשר כשר!

בתוככי השכונות החרדיות!

מי שביקר בחנויות המחשבים יודע שאין כאן גוזמא.
א. תיאור התהליך המזעזע בקניית מחשב בחנויות אנ"ש 

הנקראות "גלאט":
1. יהודי קונה מחשב נייד או טאבלט, ולא מיידעים אותו 

שבעצם הוא קנה אינטרנט פרוץ שפעיל כעת.
אומרים  אינטרנט,  כאן  מודע שיש  2. במקרה שהלקוח 
)האנטנה   WI-FI-ה את  שיוציא  טכנאי  בחנות  שאין  לו 
הפנימית. במקרה הטוב – מתקינים לו רק "תוכנת חסימה" הניתנת 

לביטול בקלות. ואכמ"ל(

3. כאשר יש טכנאי מקצועי בחנות, משכנעים את הלקוח 
שלא משתלם לנתק מצד כמה מיני שיכנועים שונים )כגון 

שאין בטאבלט משחקים וכו'(

הכספי,  הנזק  למרות  לנתק  מתעקש  הלקוח  ואם   .4
אומרים לו – אנחנו אישית לא נעשה בשום אופן פעולה 

שמבטלת את האחריות.
טרף,  מכשיר  ללקוח  מציע  שמוכר  בלבד  זו  לא  כלומר, 
שלא  הלקוח  את  האמצעים  בכל  משכנעים  גם:  אלא 

ינתק את האינטרנט.
של  התערבות  יש  ציבורי  תחום  בכל  רבני???  פיקוח  ב. 

רבנים חוץ מחנויות המחשבים.
יש וועדת רבנים לענייני: קרן פנסיה והשתלמות, תחבורה, 
שעטנז, חנויות לבגדי נשים, אתרי נופש ובתי מלון, חופי 
רחצה, ציביון שכונתינו, מקררים ומוני-מים בשבת, סוללרי 

כשר, סינון אינטרנט ועוד ועוד. חוץ מחנויות המחשבים!
ולא  אינטרנט  על  רק  פיקוח  לכך: סבורים שצריך  הסיבה 

על מחשב.
אבל האמת שכיום כל מחשב נייד או טאבלט ברגע הקנייה 
קולט אינטרנט, וא"כ כל חנות מחשבים היא בעצם חנות 

אינטרנט!


