
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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אם כך גדלה החיוב לבקר ולמצוא מעש בכל דבר שאיסורו איסור לאו או 
דרבנן על אחת כמה וכמה בדבר שכל טהרתן וקדושתן של ישראל תלוי' בו 
היא המקוה טהורה, כמה צריך לדקדק שיהיה נעשה בכל החומרות לצאת 
ידי שיטות הפוסקים, ואין לסמוך בהכשר המקוה רק על רב גדול ירא 
שמים מובהק, ובעל הוראה רגיל ובקי בהלכות החמורות, ויהיה מההולכים 
בדרך המקובל הוא ובני ביתו. ואחר שהכשיר אין לסמוך על זה לבד, רק 
שיעמוד תמיד תחת השגחת רב כזה שיראתו התמימה קודמת לחכמתו 
ויודע ההלכות והאיש המחזיק המקוה יהא ירא שמים ואשתו כמותו, ולא 
פרוע ראש הולכת בגילוי בשר והיאך יהא לה נאמנות, ה' יצילנו לסמוך 
באיסור כרת, על קלי הדעת, ובעיני ראיתי מקואות שסומכין על בלנים 
ולהשיק,  להכשיר  דין,  הבעל  הוא  הדיין  הוא  העד  והוא  וריקים,  בורים 
מטהר ומסיק, ואם רב גדול מפורסם ביראתו ותורתו, הכשירו פעם א' אז 
סומכין על זה כמה שנים, כאלו הבטיח הרב שלעולם יהיה חוסן ולא יהא 
חשש זחילה או שאר חששות שנולדים ברבות הימים, וגם הפליטים שבאו 
ראיתי שסומכים על זה ומשתמשים במקואות כאלו במקומות הקיץ אשר 
לפני כמה שנים הוכשר פעם אחד, והיאך לא ידעו שמקוה צריכה השגחה 
תמידית, וגם הבלנית צריכה שתהא בת סמכא, וה' יטהר לבבינו ויזרוק 

עלינו מים טהורים. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת משפטים | כא שבט
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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ה
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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
בה

והוא רוה "ק  ובעל מקובל הוא הנשיאים ראש יכלתם, לפי לתו' עתים
לבד  ולא אלקים ביראת  מושל צדיק  כ"ד , נעשה  הוא ע"פ הדור מנהיג
לעתים  בינה יודעי יששכר בני  אצל שכ' כמו  כ"א עדתם את לשפוט

האבי"ב בשם ס ' ואצלו  הגולה, בכל ישראל יעשו ישראל מה  בני אחינו (ר"ת

.בגולה)

הגדול הסוד
שמעתי  אשר ורק  אדע , לא זצ"ל מנו"ח עם בסוד  שדיבר מה והנה 
עמו  דברתי הזה  האיש  והנה  שנאתי, שקר כי כותב אני ממנו וראיתי
דרש  ובו הקליר , ר"א של הפייט בלימוד רק  רצה  והוא  ביו "ט בד "ת 
הגלגולים, בשרשי  סובל, מוחי ל"ה  אשר עמקות עם וכו' האמת ע"ד

דורינו, של הנשמות  לי גילה  לועזיועד "ז מ הראשוני כי  ואמר

נכשלו  כאשר ימ"ש, "ש כת של  דור מ בגלגול באו המה בלע"ז

.לחיצוני ובאו חצוני ע

וז"ל: בדורנו לדעת מהנוגע  האביב מס ' ממקצת ואעתיק
רנ"א בנסתר, מקובלי מפ "ב סופר ר'משה ותלמידו  אדלר נת ר'

על  ששורה  הס"א חות ולהכניע  דפפד "מ, השוחטי לפסול רצה

רצונו  כל השיג ואלמלא וגו' תחי'  חרב על בסוד פסולי  שוחטי

לברוח והוצר  קצבי רודפי עליו העמיד  "הס  א משיח , בא

כ ' הנוב"י ועל  שר נשמת כ' מפ"ב טימסני משול ר' ועל מפ"פ

חותמו  ע היא נחת כ ' פיה מעהר מדינת ועל  חשמל כעי עינו

ש לעבור  נפש  בעל כל עצמו  וישמור ר"ל, ס"מ שעומדשל דבר  לך (ואין 

התשובה) .בפני
רק שם, להיות  הס"מ יכול ל"ה בחיים הנוב"י שהי ' כ"ז פראג ובעיר 
חזן  ע "י יצא  הקלקול ותחלת  שם, מולך ועכשיו אורח בבחי' בדוחק 
תועבה  בהם תפלתם כל שם כ' אלו כנסיות בתי ועל  וכו' וקאה "ר 
שם. מזכירין  אשר שם כי יותר וגרוע הכבוד, בבית מתפלל אשר כמו

בבית כי לפלא, לי הי' זאת  שלחנו ועוד תחת  מונח כלב היה  מו"ח
הועילו, לא בו  הכאות  וכל הבית, מן לגרשו כח  ל"ה אופן ובשום תמיד
לא וכי  הזה , הכלב  את  מתקן  אינו  למה  לי אמר כן הוא  ראה  וכאשר
אשר  לו, סמוך ושהי' פלוני ממקום לוע "ז רב הי' זה כי מנהו ידע 
ל"ה  ויקרא  בסוד והיא הזה, בכלב ונתגלגל נמרצות, בקללות קללו 

הנכרים, לשון  ר "ת לה  כי בשמו, לשוןנובח בר "ת גם ראובני בילקוט כ' (וכזה

.הרע)
ספרתי  וכו', היום בא אך למו"ח, זה להזכיר כדאי שאינו וחשבתי 
אני  לי והשיב הנ"ל, הנעלמי  האיש לי אמר אשר למו"ח  הנ "ל דברים
תיקונו  זה  וא "ל להנ "ל, זה  והגדתי  לו, לעשות תיקון איזה  אדע לא
נעלם  השעה אותה  ומן כן, ועשה למו"ח והגדתיו לו יעשה  אשר
ברגלו  הנ"ל והאיש יפלא , בעיני וגם לפלא , והי ' עוד בא  ולא הכלב 
ברצוננו  והי' שחרית, תפלת אחר חג אסרו בבוקר הלך וברגלו  בא
שום  לקבל רצה ולא בעדו ולשלם כנהוג הברזל מסילת על שיסע
הראשים  מן  קבל אשר פקודתו את לקיים כ"א  וכתב , לעזר ממון 
על פנה אשר לדרכו לשוב  ושוב לבד , אצלינו  פסח להיות שלהם,
בני  עם אני והלכתי לפנות , ורוסיא  פולין דרך  ומשם קאשויא, דרך 
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‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙
 מ˘נ‰ ‰לכו˙

חל˜ ‡'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ב'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ‚'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ „'

ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר "‰‚‰
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ‰'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ו'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ז'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ח'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ט'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ י'

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ י"‡

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ י"ב

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ י"‚

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
‡ונ‚וו‡רמ

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ י"„

‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘ליט"‡, ‰‡„מו"ר 
מ‡ונ‚וו‡ר

 מ˘נ‰ ‰לכו˙
חל˜ ט"ו

ט"‡, ‰‡„מו"ר ‰‚‰"ˆ רבי מנ˘‰ ˜ליין ˘לי
מ‡ונ‚וו‡ר

מ˘נ‰ ‰לכו˙ חל˜ 
ט"ז

 טעיפ על מ˜וו‡ו˙ ופר˘˙ ‰חלב

 MIKVAH-מ˜ו‰ -טעיפס 

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
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מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

באותיות  הצנצנות על שכתוב טענו  הם  להשיב, מה כלל
המהדרין" מן  למהדרין קרויט  געקליבן "כשר  גדולות

בדקו לא  שכלל יתכן איך  כן להם ואם עזרו  לא אבל ?
רבינו הכרוב, את לאכול  הפסיק  הצבור  התירוצים כל 
יצא  שהכרוב  שסיפרו חנויות בעלי כמה  עם אז שוחח 
את  לקנות מוכן  אינו אחד אף  כמעט הביזנעס , מן 
היו ידעו שלא  זמן כל הם , קדושים  ישראל הכרוב.
לאכול . הפסיקו הם להם שנודע לאחר  מיד  אך אוכלים,

מסומם  כשרץ מתרוצץ  המכשיר הרב

היה : כך שהי ' ומעשה 

כנסת  לבית כנסת מבית עבר החרושת בית בעל 
בא "י, אז  היה  המכשיר בעל  הרב המודעות, את  והוריד
אותם  לכל  לרוץ  והחל מכן לאחר שבועיים הגיע הוא 

הכרוב . את לאכול שאסור שקבעו  הרבנים

המכ  בעל וזעק הרב  הרבנים, לכל  הכחיש שיר 
שקר שהכל !!!געוואלד ,

של רבה עם בטלפון המכשיר בעל הרב
שליט"א אונגוואר

אותו ושואל  אונגוואר של לרבה  צלצל המכשיר  הרב
שהכרוב  קובע הוא שבה  מודעה  פרסם שהוא היתכן

הכרוב  את  בדקו ולא  מאחר  באכילה ???אסור 

שום  עשה לא שהוא לו  השיב אונגוואר של  רבה 
אותו ששאלו  מה על השיב ורק אך  אלא  נגדו, מודעה
בטענה , המכשיר  בעל הרב  התרעם  כך ועל  בענין ,
הוא  איך כן  ואם  שלו  הכתיבה  במכונת נעשו שהמודעות 
הרב  השיב המודעות , את פרסם לא שהוא לטעון  יכול
שמישהו ויתכן  אנשים הרבה  אצלו  שמסתובבים  קליין
נכון זה  כך , על יודע אינו הוא אבל שם , זאת הדפיס

תשובה . השיב הוא  וכי שאלה באותה נשאל  שהוא 

המכשיר בעל שהרב קליין הרב לדעת שנוכח לאחר 
פרטיים , חוקרים  ידי  על  הפרטים כל את  להשיג הצליח
לו וסיפרו  עדים 2 לפניו שבאו לספר , החליט  הוא  אז 

יהודים  אצל כזה  דבר שיקרה נבהל ממש והוא  ?הכל ,

של  עדות  מסמכים , הביאו לעדותם  בנוסף הללו 
בעיניהם  הכל  וראו  שם  שהיו יהודים  ?עובדים ,

להם  להשיב  כמוני רב  יכול  מה  כן, ואם  ???נו ,

הרב  קיבל אונגוואר, של  רבה  עם  השיחה  באמצע 
הכרוב , של  החרושת  בית מבעל  טלפון  המכשיר בעל
להמתין, קליין מהרב וביקש  התנצל המכשיר  בעל  הרב
השפופרת  את והרים  השולחן על הטלפון  את הוריד  הוא 
כשהרב  - החרושת  בית  בעל עם  בשיחה  ופתח השניה,

קאשוי  גאב"ד ממר מאיסורא  לאפרושי  ואזהרה הוראה
שליט"א

בלום רפאל
אמן  עירנו יבנה קאשוי קודש דקהל ראב"ד 
אמן  עירנו יבנה יארק ניו היללס, בעדפארד 

פרשת  קט לפרט תשמ "ג רחמי של מדות י "ג  יו ב"ה,
 עליה ה'  החביבי תלמידיי  כל לכבוד וברכה שלו' האזינו

יחיו
,פעמי כמה שנשאלתי אודות הטוב שלומכ דרישת אחרי
מנוקר החלב שאי ,מערערי שיש בהמה  בשר  מעני

כראוי.
 מנקרי במעמד זו, בשבוע  בעצמי, שראיתי כפי הנה
שקנו שהבשר ,הרבי בעוונותינו כי נתברר ,מומחי
 טובי להיותר   המוחזקי מחנויות אלו, בשבועות
חלב  עליה שנשאר כראוי,  מנוקרי  אינ ,ומהודרי
,שלה החלב ע ש היה האחוריי מחלק וג דאורייתא,
 מ ואסור כלל מחלוקת  או  במנהג תלוי שאינו בדברי

בשרהתורה  שו לאכול  שלא אבקש  כ על  עלמא . לכולי
ה', בעזרת  בשלימות הכל שיתוק עד לא, וכלל כלל בהמה,

הקדושה. תורתינו דת פי  על
ושנת  בתוכ "י בגמח"ט להוושע  ברכתו לנו  ישלח הטוב ה'

סלה. אמ וישועה  גאולה
 החתו על באתי ולראי'

בלוםהק' רפאל

ב"ה 
קלויזענבורג  שה"פ התורה יסודי קהל

 לרבי לפרס באנו  מאיסורא לאפרושי הבד"צ בהוראת
מצב  אודות לידינו שנשלח בחוברת שנדפסו  המכתבי
מאנסי, פארק, בארא וויליאמסבורג, באמריקע : הניקור 
עד  בשר לאכול שלא  דקהילתנו מביד"צ ואזהרה ועוד.

בכל . הדברי שיסודרו 
ב"ה 

קלויזענבורג  שה"פ התורה יסודי דקהל ביד"צ
יחיו ,  עליה ה' הקהילה למנהלי

קהלתנו לאנשי לפרס בבקשה הננו  מכשול להסיר כדי
שלא ולהזהיר  החמור חלב ניקור   לעני  הנוגעי  המכתבי

בכל . העניני שיסודרו עד וחס  חלילה למכשול יבואו
לפ "ק  תשמ "ג תשובה  ימי עשרת ד' החתו על באנו  זה ועל
פישל אפרים  ווידער אהרן  ווילנער יודע אהרן 
הערשקאוויץ



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

החלקאות  משרד  מהודעת  פרוטוקול  לא:  נספח   .117
לעתונות

על  הבהמה  שלום  למען  האגודה  דו"ח  לב:  נספח   .118
שחיטה דתית. תשובת משרד החקלאות להצעת האגודה 
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הרב הגאון מוהר"ר אברהם מאיר איזראעל שליט"א אב"ד 
הנני  הכשרות".  "מדריך  בהוצאת  שמחתי  מאוד  כותב:  הוניאד 
מוועדים  זו  וועד  שמשונה  כבודכם  עם  פעולה  לשתף  ומזומן  מוכן 

הקודמים..
 הרב אברהם מאיר איזראעל
אב"ד הוניאד

נעילה בתפילת  לבבו  לעורר יתאמץ

תרכג סימן אפרים מטה 

ותכלית כי הכפורים, יום הוא תשובה  ימי העשרת כל תכלית
החתום  אחר  הולך שהכל נעילה, תפלת הוא הכפורים יום
מאומה, בידו  יביא ולא בחתימה , יזכה איך דמה, להבל  ואדם
בעת  יחריש החרש ואם פנימה . הקדש  אל  להביא תשורה
אך  מהומה , הוא ולביתו  חקו להשלים  צל ישאף כעבד ההוא
רצון  עת יגיע אימתי עכשו, לא ואם  כמה. זה יגע לריק
והחלש הנשמה. ולנטע הנהרסות להבנות ויזכה להענות

אני גבור י)יאמר ד , יואל הכתוב תמה.(לשון עבודה  לשרת  לעמד
הרפה  נפשם  ויעוררו  אזנם יעיר בהם וכיוצא אלו ודברים
שועתם  ותעל כמים לב לשפך נעילה בתפלת אמץ שיוסיפו 

השמים. האלקים  אל 

התשובה יסוד

הקדמה

תקנת כשמו עניני וכל מוסר ספרי בקצור כולל  הוא, כן
שהוא  קרי תקון וביחוד פרטי, חטא  כל על תשובה
המצויים  חטאים  שהם הלשון, ברית ותקון  המעור ברית
הללו  תשובה תקוני כל העם . רוב  אצל הזה  בעולם  ושכיחים
וספר המלך" "עמק ומספר הפוסקים מכל  ומבוקר מלוקט 

ומת  ותשובות  שאלות ומשאר משה " ספרים "ויחל  וך
ובשאר ובשל"ה חכמה " ב"ראשית הובאו שלא הנחמדים
א ' קודש  ומכתבי  אלשיך משה רבינו  הרב  ה"ה  המחברים 
האלוקי  ה"ה  במעלה והראשון בזמן האחרון המדבר קדוש
ומספר זלה"ה לוריא יצחק מהור"ר מאוד נורא המפורסם
תקוני  עניני וכל תשובה  מיני כל המבוארים לאברהם" "חסד

הן. רבות הספר מזה היוצאות והתועלות  תשובה,

אדם המעלה בני לבות להעיר למעלה גדולה היא  האחת 
מעלות   ונפלאה  עולה במעלה  למעלה  לעלות
ובש"ס ובכתובים ובנביאים  בתורה המבוארת  התשובה
מהרב גדול לנו  ומי ובתיקונים, חדש ובזוהר ובמדרשים
בכל מיוחד שעור לו שיהיה המגיד, שהזהירו  יוסף " ה"בית 
דאף להדיא מבואר ואתחנן  בזוהר אכן  מוסר. בספרי יום
הוא  וכן התשובה , בצרוף אלא נגאלים אינם הקץ זמן  בהגיע
השלום  עליו הנביא אליהו במענה הזוהר תקוני בהקדמת

זלה"ה. לרשב "י

להורות המעלה  המורה, אל ולדורש  לשואל  היא השניה
הרב יצטרך שלא החיים, ודרך תשובה דרך לו
תשובה  תקוני בהם המפוזרים  בספרים  לחפש לצדקה המורה


