
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 הכשרותמה 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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הסוד הגדול: והנה מה שדיבר בסוד עם מנו"ח זצ"ל לא אדע, ורק אשר 
שמעתי וראיתי ממנו אני כותב כי שקר שנאתי, והנה האיש הזה דברתי 
עמו בדברי תורה ביו"ט והוא רצה רק בלימוד הפייט של ר"א הקליר, ובו 
דרש על דרך האמת וכו' עם עמקות אשר לא היה מוחי סובל, בשרשי 
הגלגולים, ועל דרך גילה לי הנשמות של דורנו, ואמר כי הראשונים מן 
לועזים בלע"ז המה באו בגלגול מן דור של כת שבתי צבי ימח שמו, כאשר 
נכשלו עם חצונים ובאו לחיצונים. ואעתיק ממקצת מספר האבי"ב מהנוגע 
לדעת בדורנו וז"ל: רבי נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ד מקובלים 
בנסתר, רבי נתן אדלר רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ]דפרנקפוט דמיין[ 
ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך 
תחיה וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ך מ"ם העמיד עליו 
רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"פ ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כתב 
ועל מדינת מעהרן   - ועל הנוב"י כתב עינו כעין חשמל   - נשמת שרף 
פיהם כתב נחתם היא עם חותמו של ס"מ ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש 

לעבור שם )ואין לך דבר שעומד בפני התשובה(. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי |  פרשת שמות | טז טבת

1

המשך בעלון הבא



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

הבהילות שמחמת דרסה לחשש עי"ז ובאים וחפזון 
ושם משהו. דרסה יעשה שלא לב לשים יכול  אינו
באמצע  כחה תת יוסיף שלא להזהר  וצריך  ד', ס"ק
ופסולה. שהוא כל דרסה זו תנועה דהו"ל השחיטה

וכו'. ידו הכבדת יהא שלא לב ונותן בדע"ק  ושם

נפש מבואר ומנוחת  הדעת וישוב הכוונה עוצם בזה
הדע "ק  לשון נזכר  וכבר ובדיקה, לשחיטה הנצרכים
זה יתכן ואיך חטא, ביראת גדול  משקל בזה צריך כי 

חילוני מפקח יהודי)אם או וכל (גוי  השוחט על  יעמוד
החוקים מהוראת השוחט יטה שלא לפקח מגמתו
כוונת לביטול  בזה גורם שהוא בהכרח הרי  שלהם
מהיסח וגם לבד תורה דין ע "פ למעשהו השוחט
לבו  יפנה שלא הנ "ל, השו"ע  כמוש"כ  ושלא  הדעת,

אחרים. לדברים

וכמו ונוסף ומתפחד, מבוהל להיות לו  שגורם לזה
שהיו  בשוחט וז"ל: פ "ה סימן משה בדבר  שכתב 
וחייו  אחריו שמביטים מפני  שזה ואמר  ידיו מרתתים

בזה. במדינתינותלוים אחת שבעיר  הרבנים באסיפת בפנינו (והעידו

מצאו שלא שוחטים  לפטר  הלה  דרש  מהממשלה השחיטה  על  מפקח שיש

פרנסתם) ונלקחה בעיניו מבוהל חן השוחט שנעשה ועי "ז  .
וחוש  ההרגשה ממנו נאבדה כבר מעט, במקצת 
ועל  משהו, ודרסה פגם כל ולהרגיש לבדוק  המישוש
כי  נאמנות לו אין כהוגן  שעשה שמעיד אע"פ כן
נבילות חשש ויש הרגיש, לא דלהכי יודע  אינו בעצמו

בשחיטתו.

חריפות(ועוד  לבדוק צריך הזה המפקח המוצא  שכפי
לפיגומו, יגרום גופא שעי"ז חשש בזה ויש הסכין,
החידוד , על  והקפדתו דעתו שכל אלא עוד ולא
וחריף, חד להיות הסכין צריך כן גם דמדינא ואע"פ
שיהיה הקפידא ועיקר וגדרים גבולים בזה יש אבל
שחידוד  מזה  הפוסקים דיברו  וכבר פגימות בלי חלק
יתרה, בהשחזה חסרונות ועוד הבדיקה מפריע יתר
הסכין  של לפיסולו לגרום עלול  הזה שהפקוח נמצא
יעוין  הטפל, אל העיקר  מן השוחט של דעתו והעברת

אחרונים). ועוד ו ' סעיף  שם תשובה בדרכי 
המשך בעלון הבא
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‡„ר ב' ˙˘"ס, ˘נ‰ ‰' ‚ליון ‚' 
(יט)

לערוב עירובו

בירורי ‰לכ‰ בענין ‰עירוב 
בב‡ר‡ פ‡ר˜

סיון ˙˘"ס, ˘נ‰ ‰' ‚ליון „' (כ)

‡ור י˘ר‡ל
 ‰מ˘ך מ„ור מיוח„
לערוב עירובו

˘‰לוחם נ‚„ עירוב בו יבו‡ר
‰ו‡ ˆ„ו˜י מין וכופר 

, ו‡ם ‰י‰ בימי ‰סנ‰„רין ‰יו בעי˜ר

ע˜ור ˙למו„ ממי˙ין ‡ו˙ו, כי ‡˙ם ב‡ים ל
˘סי„ר רב ‡˘י, ולחלו˜ על כל ‰‚„ולים 
˘‰יו ע„ ‰יום ‰ז‰, ‡ו˙ם ˘מ˙ו ז"ל ו‡˙ 
‡˘ר חיים ע„ ‰נ‰, לכן חזור בך ו‡ל ˙יטו˘ 
˙ור˙ מ˘‰ רבינו עליו ‰˘לום, (ל˘ון 
‰ר‡"˘ ז"ל). ‡˙ם חול˜ים על ‰עירוב ‡בל 
˙„עו ˘‡˙ם ‚ם כן נו˘‡ים, ˘מינו˙ וכפיר‰ 

.נזר˜‰ בכם רח"ל

 ˜ונטרס
‰ˆ„ו˜ים ב‰לכ‰

יˆ‡ ל‡ור ע"י ‰רב יˆח˜ 
יע˜ב 

בי˙ “מח"ס מ‡˘˜‡וויט˘
 על מסכ˙ עירובין” יˆח˜

 חו„˘י‡ר˜ נו‡ ברו˜לין
.˜"לפ ‚"˙˘ס ˘נ˙ ‡ייר

‡ב ˙נינ‡ ו‰ו‡ ˜ונטרס ˘ו"˙ בי˙ 
יו˙ר ממ‡‰ וע˘ר פס˜ים כרם ‡ב

, ל„ינ‡ רובם ככולם ב„יני עירובין
 ıמ‰‚‰"ˆ רבי ‡בר‰ם ‡‰רן יו„על‡ווי
זˆ"ל, רב ו‡ב"„ „˜"˜ ב‡סט‡ן, 

ניוי‡ר˜ ˙רע"ט.

1001

‰עירוב ˜ונטרס
ין נ"י, ˘מחים ברו˜ל„˜ענסינ‚ט‡ן,

ל˘ומרו ולערב עירובו, י"ל על 
ניסן "ווע„ ‰עירוב „˜ענסינ‚ט‡ן",י„י

˙˘ס"„

1002

נ.˘. –מו„ע‰  1003

‡ ‰˘רי„ים ‡˘ר ל –חוב˙ ‰˘ע‰ 
‰וספו˙ ו‰ב‰רו˙  –כרעו לבעל 

נחוˆו˙.

1004

פ‡סטער  –˜‰ילו˙ וועבסטער 
‰ˆ„ו˜י ‰מין נ.˘.

1005

ווע„ ל˘מיר˙ ˘ב˙  –ווע„ חיזו˜ ‰„˙  1006

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
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מ
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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הזוהר בהפצת  עוסק כבודו למה טוב מבין אני שאלה,
כ"ק למה אבל הגאולה, את  להביא כדי  הקדוש ,
צדיקים רבנים נגד חריף  כך כל  כותב האדמו "ר 
הכל כמעט וכאילו הכשרות, להחזקת  נפשם שמוסרים

?2000 בראדיו בדרשה ממכם ששמעתי כפי טרף
צדיקים, לא  בכלל הם  הרבנים אותם הםתשובה !

בנבילות ישראל בני  את שמאכילים רב הערב  רבני
מהוטריפות ראה שנה, מאות לפני התחיל כבר וזה ,

היחידי, האמת וזה שנים, מאות לפני הצדיקים  שכתבו
שתבינו דוגמה  לכם  וניתן  ספרים, מאות זה על וכתבתי

מדובר, דוקא במה ולמה אותם, מנהיג  שהס "מ  ואיך
אותם !!!

תר"כ  בשנת העוסק קטע מביא הנשר דרך בספר  א.
ובטרם  כנסיות, ובתי שצי"ם , שוחטים, חזנים, בעניני
סופר  החתם מדברי הקדמה נביא קטע באותו נפתח 
זקן  כותב:...מלך הוא בו אשר  ר"ה  סימן או"ח בשו"ת

רגלים: ג' של כסא על  יושב  הרע] היצר [הוא וכסיל 
תפילות למחנה מחוץ  המוליכין החזנים אחד: רגל 

ישראל . כלל 
לבני  וטריפות  נבילות  המאכילים שוחטים  ב': רגל 

ישראל .
ותו  פסולים , ומזוזות תפילין הכותבים סופרים  ג': רגל 

לכלום . צריך  לא
בשחיטות  קדוש מאיש  גלוי הקודש רוח

(ומובא  הנשר, דר מספר מביא ס "ג ד דעת זוהר בספר ב.
וז"ל: ע"ב)  ד שיחות  משפט שמרו  בספר ג"כ 

ווערבא  ראב "ד יצחק  ר' הגאון  בשם הנשר דרך בס' כ'
ז"ל שלעזינגער יוסף עקיבא ר' הללשהה"צ ר ' הגה "ק  (חתן

זצ "ל ) כת"ר מקאלאמייא שבשנת משפט  שמרו בספרו כתב
מאזיען  אחד איש  חותנו לבית בא פסח  בערב לפ"ק

טיבעט  ממדינת שמעון ב "ר אליעזר  ר' בן בשם (שבוא

וחינא) מחותנויאפאן הי' ובקשתו בלשה"ק רק  הי' ודבריו
בתנאי  ורק בלבד, פסח אצלו  להיות זצ"ל הלל ר' הה "ק
לו, מיוחד שלחן על בעצמו  הוא יעשה  הסדר כי זה 
ולא  כן, והי' לו, ונרצה  הסדר, וצרכי המצות לו  יתן  והוא
ושוב כהלכה, מצה כזית כשיעור כ"א פסח , בליל אכל
מפירות הי' אכילתו ורק מצה, עוד הפסח  כל אכל לא
ולא  מתנה , שום לקבל רצה ולא ולוזים, ארץ ותפוחי

וה שם וסתם  נסיעה צרכי ולא ממון אשר שום דברי'
אשר  קצת אכתוב  החג אותו וראיתי ממנו שמעתי

בזכרוני.
בקול  אמר אשר פסוק  כל פלאים  בלהבות  הי' הסדר
איזהו ורק  לנו, נודע לא אשר  בלשונו אותו  מתרגם הי'
שמענו, בתוכם אזכיר אשר ומדרשים זוהר דברי
ג' או ב' לערך וברקים בקולות בהתלהבות  התפלל
בצים  ארץ תפוחי רק וטעם לביתו בא ואח "כ שעות

        
       

     

      
         



         
         

  

          
         
       
        
        

    

        
        
      

   

      
       
       
       
        

  

      
        
      
      
         

 

      
      
       
        
      

 

       
       
       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

33. הגדולים והמנהיגים אין להם את הכוח לעמוד מול כל 
אלו

34. אם אתם פרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם 
שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנאצר וחביריו

ְּ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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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ד(  שלום,  מנחת  ג(  יהודה,  מנחת  ב(  ישעי',  נפש  א(  ספריו:  קבלתי  הנה 
אפיית מצות השלם, ה( אכילת מצות בישראל, ו( זבחו זבחי צדק, ז( אהלי 
חנוך  ס'  עוד  שחיבר  הספרים  בשער  שראיתי  וכפי  משה.  דבר   - ישראל 
בנות  קדושת  מזוזת שלום,  ישראל,  גדולי  לצניעות,  ומדריך  ישראל סבא, 
ישראל וכו', אשר כל אלה לא ראיתי עד הנה, והיה לי למשיב נפש לרוכשם 
ואם אפשר לשלחם, אשלח מספרי ימי בחרות וס' קדושה וצניעות שחיברנו 

בסד"ש.
 כ"ד ידידו דושה"ט באה"ר ובנפ"ח
דניאל פריש

והעונשים  והסיבות  ההרפתקאות יודע  שהוא מי  ט האדם

צריך  מהגוף, הנשמה  יציאת אחר האדם לנשמת  שבאים
לחבירו  דרכו ילהודיע ויעזוב כן גם  חבירו יזכה ידו על אולי ,

לו" ורפא  "ושב י)הרשעה  ו, וכתיב (ישעיה י). ד, אשר(דברים
האדמה  על  חיים הם  אשר הימים כל אותי  ליראה ילמדון
לעצמם, ילפון  "ילëדäן" רש "י : ופירש  ילמדון , בניהם ְֵַואת 

לשונו. כאן  עד לאחרים. יאלפון ְֵַ"ילëדäן"

הקדושה.מבואר בתורתינו מרומז דהכל לעיל הנזכר מכל
כל לנו ועשו  הטליבנים  באו למה הרמז: ביאור  וזהו

סעïטעמבעריא הצרות  לחודש יום  עשר באחד לעיל הנזכר
(11 לעיל.יב(סעïטעמבער כנזכר הקדושה ובארצינו

העבודה והנה שעיקר הקדושה בתורתינו שמרומז מה  ידוע
ונעתיק התשובה, הוא בקרוב  שלימה להגאולה שיזכו
ביאור. תוספות עם לחושך, שם קץ בספר שכתוב  מה קצת

להוכיחו הוא לחבירו  ביותר הגדולה  האהבה כי בתורה, גדול
המצוות  לקיים  ה' לעבודת  ולקרבו חטא , איזה בו  כשרואה

שבתורה.

הנשמה ט) יציאת אחר האדם לנשמת שבאים והעונשים והסיבות
וכנכון. כראוי בעולם  ותיקנה השלימה לא אם  מאורי מהגוף, יוסף , (יסוד

.האש)

יסתפק י) שלא  כלומר, לחבירו. להודיע  צריך  הוא ... הכלל אבל
כן גם לו יודיע  אלא כשורה, עצמו  נוהג שאינו  סתם, להוכיחו 
דרכו יעזוב זה ידי על אולי כי בו , נכשל שהוא  החטא על העונש 

עוד. בם מלהכשל ביותר ויזהר אשכנז)הרשעה ביאור לפי האש, .(מאורי

נדחיא) ממנו  ידח שלא  כדי הזה בעולם  והעונשים הצרות כל
צדיק פרי בספר משפטים)כמבואר מרחם(פרשת  יתברך וה' לשונו: וזה

שה' ב"סבא", וכדאיתא  נדח, ממנו  ידח שלא  ישראל נפשות על
ומחלון ואונן ער ומנשמת הכל, שיתקן לנשמתין  מסבב יתברך

ואיתא  משיח, בנין הוא יד)וכליון בתרא  שמה (בבא  נקרא [למה "'רות ' :
הפרענות  "סוף   רש"י ופירש אחרית", לה דאית פרענות   רות?]

משם". דוד שיצא  ותקוה, לאחרית נהפך

"חשב  הוא ברוך הקדוש  כי  מישראל אדם  שום יתיאש ולא 
נדח" ממנו  ידח  לבלתי יד)מחשבות, יד, שום(שמואל ב יאבד שלא  

מישראל! נפש 

ידח שלא  כדי הבא ובעולם הזה בעולם העונשים  כל ענין  והיינו, 
נדח, ה'ממנו  אצל עצות יש ושלום, חס  לפשוע, הרבה אם דאף 

לטהרו! יתברך

האסוןיב) של התאריך כי  כאן : לראות יכולים אנו נורא  רמז עוד
שלנו החדשים סדר לפי והוא  11 .9 הוא : התאומים" ב"מגדלי

באב! תשעה


