
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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גליון מס'
147

מחאה על מכירת הבשר על ידי קצבים קלים
בסיעתא דשמיא יום ד' פרשת לך שנת תשל"ה פה פיטצבורג יבנה ציון 

ועריה. 
בעיר  כאן  במלואו  שנפרץ  הנוראה  הפירצה  בדבר  לעורר  באתי  הנה 
מזה  וחוץ  מובהק,  מרב  השגחה  לו  שיש  בוטשער  כאן  שיש  פיטצבורג 
שהבוטשער הוא קל שבקלים שרוחץ בבריכת שחיה בתערובת רחמנא 
ליצלן גם כן מכניס בשר משוחט קל שמגלח זקנו בימי הספירה וכו' וכו'. 
ומה שנעשה בענין הניקור חס מלהזכיר שאחד סומך על השני ועוד ועוד 
אינם  השם  ויראי  תורה  לומדי  ואנשים  הגליון.  על  לכתוב  יכול  שאיני 
מובא  שראיתי  הענין  לפרסם  וכדאי  כאן,  שנעשה  מה  לבם  על  נותנים 
בשאלות ותשובות אבני צדק להרב י. י. טייטלבוים יורה דעה חלק א' 
רואה אני דבריך טובים שאפילו בעסקי העולם כל משכיל בוחר לנפשו 
ואפילו באפשר רחוק, על אחת  נזק ומכשול  הדרך היותר משומר מכל 
נכנס  ואיך  וכו'  והמצות  כן בדרכי התורה  לנו לעשות  וכמה שיש  כמה 

עצמינו במקום צר ומשעול הכרמים עד כאן. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת תרומה | כט שבט
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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ש

מ
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מא"י, נכבדי רבני כמה פגשתי  באוסטרלייא כשהייתי
כי  ,ופע הבאקס  ע השחיטה עני כל  לברר ממנו ובקשו 
שכל אומר והוא יאקאב , הרב  הנקרא  אחד מאת מכתב  קבלו
ולכ הזאת השחיטה ע מסכימי העול מכל הרבני

לכל אשר הכל  לה שאברר המבקשילכ בהערה], [ראה .

נגד ה) תזעק מקיר אבן  בספר  שכתבתי מה בקיצור רק  כאן  ואעתיק 
שם : וז"ל יאקאב, הרב טריפות המאכיל

יחפץ. ודרכו כוננו  גבר מצעדי מה'

לאוסטראליע נסעתי תשנ "ה מנחםאב בחודש  שבועות, כמה לפני
הדור, מצדיקי אחד של בשליחותו כלה  להכנסת כסף  לאסוף 
להאריז"ל , תורה בליקוטי ומובא בדרכי. שאצליח  לי והבטיח
שנוסע שחושב לעושר לדוגמא: רק זה הם שנוסעים שהנסיעות
מעות , לקבץ בשביל שנוסע שחושב  ועני שלו, העסקים בשביל
שם  בעל בספרי כמבואר נשמתו, תיקון  בשביל שנוסע היא , והאמת

הנגבה . ונסוע הלוך אברם ויסע  הפ' על עה "ת טוב

מוה "ר  החסיד  הרב  הידוע הנדיב עם להפגש לשם נסעתי כמו"כ
את מצאתי מדרשו בבית שם שליט "א, גוטניק הכהן  יצחק יוסף
העומד  נחשוני, משה  הרב גדול, רב עוד  עם אדרעי עמרם ר' הרב
מה  לי וסיפרו בא"י, הראשית הרבנות של הכשרות מחלקת  בראש
ששוחטים  הבשר לא "י להביא  שרוצים בענין  הפרק  על כעת  שעומד 
בראש  יורים השחיטה שאחר היא, הבעי' אבל  באוסטראליע, שם
וחצי, שעה אתם ודברתי וכו'. קורה זה  איך לראות ובאו הבהמה , של

בא"י אתי להפגש רוצים שהם ממני, לשדהובקשו לנסוע שמהרו (מפני

לאה"ק) לחזור העומדים התעופה שחיטה  בעניני באריכות  אתם ולדבר ,
הפרק.על

וקצבים  רבנים משני להם שיש הגדול הלחץ אודות  לי ספרו עוד
בחו"ל וחיימאביטש  וויינשטאק  הגדולים שחיטה  בתי מב' ביחד 
באקס" ה "פען ע"י שנשחט  שלהם טריפה  הבשר להכניס שרוצים

והרבנים בא "י הראשיים והרבנים ישראל גדולי ע"י  בחו"ל ,ונאסר
אז שלהם, הטרף  הבשר להכניס להתיר נסכים לא  שאם לנו ואמרו
באקדח שיורים היום שנוהגים כמו בא"י , [הציונים] הרבנים עם ננהג
שיורו  הרבנים עם ננהג  כ"כ אותם, הורגים  וכן  הבהמה של בראש
במדינת ובהערכאות ישראל, במדינת הערכאות " "באקדח עליהם
בא"י  החזיר למכור  ג "כ הצליחו בערכאות כי יצליחו , בוודאי ישראל
ודם  חלב נו"ט  להכניס שיסכימו ובוודאי לאו , רק  הוא וחזיר
להם  שנותנים שיאמרו ובפרט  אמעריקא, רעבני של בהכשירם

וכו'. כסף, הרבה 

עיה"ק , בירושלים רבנים אסיפת סדרו באה "ק, כעת  ביקרתי וכאשר
ובדיקות ושחיטה  בכלל, כשרות בעניני שם ודרשתי אתם, ודברתי

בפרט. וניקור

המשך בעלון הבא
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‡בל בחוı ל‡רı הרבנים ˘˜ור‡ים 
לעˆמם חרי„ים, כמו ה˙‡ח„ו˙ 
הרבנים „‡רˆו˙ הברי˙ ו˜נ„ה 

ו˘ו˙פיהם, ˆוע˜ים ˙‡כלו חלב 
ו‡ין ˘ום בעיה על ‡יסור  ב˙י‡בון,

ב זה כ˘ר, כי זה מבי‡ הרבה כסף  ל∆ ח≈
להרבי מס‡טמ‡ר ˘הו‡ ה˘ו˙ף 

לˆעו˜ ˆיונים ימח הר‡˘י, והעי˜ר
˘מם, ול„בר נ‚„ ‡רı י˘ר‡ל, ונ‚„ 

הכו˙ל המערבי ˘זה טמ‡ חס ו˘לום, 
וכך מוח˜ים מה ˘‡ומרים בברכ˙ 

המזון ועל הבי˙ ה‚„ול וה˜„ו˘ 
ˆים ˘נ˜ר‡ ˘מך עליו, זה הם רו

, וזה הסימן ה‡מי˙י ˘הם למחו˜
ר‡˘י הסטר‡ ‡חר‡ והערב רב, 

˘‡ˆליהם טרף וחלב זה מˆוה ל‡כול, 
חמı בפסח מˆוה, יין נסך מˆוה, 

מ˜וו‡ו˙ פסולו˙ מˆוה, ב˘ר בחלב 
מו˙ר, ביˆים טמ‡ו˙ מו˙ר, עירוב 

‡סור, ערכ‡ו˙ ומסירה מˆוה, וכו', 
וכו', ועכ˘יו יר‡ ה˜הל וי˘פוט, מי 

רב? הם ר‡˘י הערב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פ˜וח ממ˘ל˙י על הכ˘רו˙

מכ˙ב ˘נ˘לח על י„י ווע„ הכ˘רו˙ 
לברר המע„עˆינען לפסח ולכל ימו˙ 

ה‚ה"ˆ רבי ˘לום יהו„ה מ-ה˘נה.
 ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ ה‡למין ˘ליט"‡.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 
head of the Rabbinical Court of 

Holmin, Shlita

רפו‡ה „ר‡‚ סט‡ר

‡ול‡ -‡יבער „עם כ˘ר לפסח נ‡ו
‡ויל

וויכטי‚ע ‡ויפ˜לערונ‚

‡זהרה מבי˙ „ין ˆ„˜ „˜הל ה‡למין 
על המכ˘ול ה‚„ול  -˘נ˙ ˙˘ס"„ 

˘רבני הע„ה החר„י˙ מˆ‡ו ˘מניחים 
על הב˘ר בהמה ‡חר ˘חיטה ומליחה 

 ıכ„י ˘י˙˜יים זמן רב מעורב בו חמ
ממ‡לט, ועל כן ˘ומר נפ˘ו ירחי˜ ‡˙ 

.ıעˆמו ו‡˙ בני בי˙ו מח˘˘ חמ 
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 

head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita

 ıלהסיר מכ˘ול מ‡יסור חמ
בפסח
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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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כהלכתה . ישראל מזוזת .3
בבית  דרשה רבינו נשא  פעם להפליא , הועילו האזהרות כל

פארק . בבורו הגדול המדרש

המזוזה  מענין גלויים נסים

ר מזוזה שאצל בב"י  שכתוב  מה סיפר ואים רבינו 
לו שאין  ומי  ניצל, מזוזה לו  שיש מי  כל גלויים, נסים
שנסע  מטוס  אז, שאירע סיפור  סיפר הוא ניזוק ,
כולם  באויר  והתפוצץ  איש 179 עליו  והיו  לארגנטינא 
ונשארו נפטר מהששה  אחד  יהודים , מששה חוץ מתו
לו קרה לא דבר  ושום עץ על תלוי נשאר  אחד חמשה ,
כל  אבל רגל שבר  מהם  אחד  קל, נפצעו האחרים
בעיתונות  אז הודפס הסיפור  התרפאו, ב"ה החמשה
את  בדקו סקרנות  מתוך  גדול . ה' קידוש בכך  והיה
יהודי אותו שבבית  ומצאו האנשים אותם של המזוזות 
האחרים  אצל ואילו  פסולה המזוזה היתה שנפטר 

כשרה . היתה  המזוזה 

ממנו וביקש לרבינו  יהודי  ניגש דרשה אותה  לאחר 
את  לו  להביא  רוצה הוא שבת  למוצאי עד  שימתין
וסיפר המזוזות את הביא הוא לבדיקה , שלו המזוזות 
שהוא  הספרים בחנות מהסוחר ביקש שהוא  כדלהלן,
הוא  זה ואת כשרות 100% שיהיו  מהודרות  מזוזות  רוצה 
פסולות , היו  מזוזות  ה -9 שכל היה הכל  הסך  קיבל ,
היו המזוזות הדחק, בשעת  להתיר אולי  יכלו  אחת  מזוזה 

וחצי. אינטש  של בגודל קטנות 

מא"י סופר גם  שעה  באותה אז  היה רבינו  של למזלו
רבינו. של פסקו  את אישר  הוא ואף

הספרים , לחנות  שיחזור  יהודי  אותו  על ציוה הוא
במזוזות  המזוזות  את לו שיחליף  החנות  מבעל ויתבע
בפניו וטען הספרים חנות  לבעל פנה  רבינו כשרות,
טען ואז  כשרות, אינן המזוזות  כי  טענו רבנים  שני  כי
את  אצלו  קנה  לא מעולם  הוא  כי החנות , בעל בפניו 

לטעון!!המזוזות  החל  זאת לשמוע שנדהם הקונה  !
שקר לי לומר יכול  אתה איך  מבין  אינני  הסוחר באזני

וכך  כך  לך אמרתי הלא  בפרצוף , לא ??כזה  זה  אבל ?
המזוזות  ללא פנים בבושת  יצא  היהודי דבר , עזר 

הכסף . וללא 

קונה  כשהוא שבעתיד עצה  יהודי  לאותו אז נתן רבינו 
קבלה  יכתוב הבית  ושבעל בטשעק זאת  שישלם  מזוזה 
שם  וטיבם , גדלם  את וכן המזוזות , את  שקנה המאשר 
מומחה  לסופר  שיפנה  מכן ולאחר  המגיה, ושם  הסופר 
היה  מעניין כשרות . הן  אם המזוזות  את  לו שיבדוק 
בברוקלין, ביותר החשובים  מהיהודים  היה סוחר שאותו 

 עני את  מבאר הוא  בה מכתב , כתב מליאדי  הרב ג
חיי רבי  הגאו דברי את  ומצטט ,המלוטשי החלפי

תקס "ג בשנת  שאמר ,איסור (1803)מוולוז'י שו  שאי ,
קליי אוקריינה , מדינות  ובכל ...המלוטשי  בסכיני
אוכלי וואהלי מדינות וברוב פודולי' , פולי
בגרויסדובנע,  וג ,מלוטשי סכיני של מהשחיטה
והרבה ישראל  באר וג כלל " שלומינו "מאנשי שאינ

.מלוטשי חלפי ע משתמשי  הספרדי מ

בשמו שאמרו  , המתנגדי אצל כעס  לעורר לא ובכדי 
כותב  ,המתנגדי השוחטי של השחיטות  את  שאסר
עשרות על חלילה רע ש הוצאתי ש"לא מליאדי, הרב
כל עלי ויעידו  שבשמי אבינו עלי ויעיד  , יהודי אלפי 
מלהשתמש נמנע ולא נזהר שאינני  אלי , הקרובי אלה 

"בכליה.

 בי מחלוקת  פר השחיטה עני שבגלל להזכיר כדאי 
מנח רבי שהרבי בעת  בצפת,  והספרדי החסידי
חסידי מאות שלוש  ע ביחד  עלה מוויטבסק מענדל

תקל"ז ישראל(1777)בשנת   לאר.

את להעתיק   נאל מוויטבסק  מענדל  מנח רבי הרבי
של משחיטתו לאכול רצה לא  כי  לטבריה , מצפת מגורו
של ממכתבו ברור לא  אמנ מצפת. הספרדי הפקיד 
הסכיני בגלל ורק  א פרצה המחלוקת  א מענדל, רבי 
היתה  החסידי של  שדעת זה  בגלל ג או ,המלוטשי

...שמי ירא אינו הספרדי שהשוחט

בסכיני לשחוט המנהג  התפשט הנראה , כפי 
מסביב. והערי פולי מדינת  בכל  ,מלוטשי

בש ממשכיל ציטוטי בספרו מביא שמערוק  ח.
פערל  יוס  המשכילי של דוד   ב שהיה  מאלאגא, חיי
וואל זאב שרבי בצחוק , מספר והוא , לעפי ומענדל
הסכיני את   שהפי זה  היה  אסטרא מטשארנא

בסביבתו. המלוטשי

ובמכתב  ב"העבר", במכתביו ,ג מביא דובנאוו ש.
שר  תקמ"ז , משנת  זאסלאווער משקלוב אייזיק (?)בי 

באיזורינו ע(רייס )מסתובב לעצמו מניני עושה ,

א מ', ד א ' חלק רבי" "בית
באר החסידי ישוב "לקורות בראווער, י. א. ראה:

תרפ"ד. ,ירושלי ישראל ",



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

130. גם להעיתון אינם מניחים לפרסם דבר או חצי דבר 
מהנעשה

131. אין חולקין כבוד לרב במקום שיש חילול השם, ומכ"ש 
שיש חשש ביטול מצות שחיטה

ְּ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
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ִיְצָחק  ִחְזִקָּיה  ָהַרב  ִלְבנֹו  ָמַסר  ֲאֶׁשר  זיע"א  ָהַרַׁש"ש  ִיְׂשָרֵאל 
זיע"א ֶטֶרם ֲעִלַּית ִנְׁשָמתֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים. ַּגם נֹוְדעּו ִּדְבֵרי ַחְכֵמי 
ֵח"ן  ְותֹוַרת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַהִּלּמּוד  ָהַרָּבה ֶׁשל  ַּבַּמֲעָלה  ַהּדֹורֹות 
ַּבּתֹוָרה  ָהְראּוָיה  ָגה  ַהַהּׂשָ ָּכל  ִּכי  ְוָאְמרּו  ַלְּנָׁשָמה,  ִּזּכּוְך  ֶׁשֵהם 
ַמְתִחיָלה ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוַרק ַאַחר ָּכְך ָיִבין 
ְּיַגֶּלה. ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחֵּזק ִלְקֹרא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  ְׁשמּוָעה ְּבַמה ּׁשֶ
ַוֲאִפּלּו ְּבִגיְרָסא, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָיִבין ִנְׁשָמתֹו ְּבַוַּדאי ָּתִבין לֹו, 

ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ְוַטֲהַרת ַהֵּלב ְוַהּגּוף.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

אשר ע"כ אל יתמה כ"ק מעלתו על אשר העיז היתוש 
והאזוב אשר בקיר לצעוק על פתחי גדולי ישראל, כי 
במקום כבוד שמים החלש יאמר גיבור אני, ונאמר 
את  קבל  חז"ל  הורנו  וכבר  ה',  בדרכי  לבו  ויגבה 

האמת ממי שאמרו.

עוון  במאוד  נפרץ  שנים  הרבה  בחו"ל  כאן  הנה 
מחלב  המיוצר  "סימילַאק",  הנק'  המשקה  שתיית 
עכו"ם, ויש ג"כ חשש רציני של תערובת ֵחֶלב. ויסוד 
יניקת הולד  זו תחת  שתיית המשקה להחליף שתי' 
להניק  העולם  בריאת  מימות  ודור  דור  בכל  שנהגו 
חז"ל  כרכרו  כרכורים  וכמה  אמו,  בָחלב  התינוק 
באם יראה איזה אונס, והי' צורך שֵאם הולד תאכל 
או תשתה מטעם בריאות איזה מאכל או משקה של 
בימי  האפשרי  בכל  מזה  למנוע  לה  והורו  איסור, 
הולד  מלהניק  תמנע  לכה"פ  שא"א,  ובאופן  הנקה, 
אם אפשרי, ואפילו להוציא ממון בעבור זה, כמבואר 
נעשה  שהכל  דאף  הרי  פ"א.  סי'  יו"ד  בש"ך  היטב 
למרחוק  יביטו  חכמים  עיני  מ"מ  גמור,  בהיתר 
ראוי  ויהי'  ובטהרה  בקדושה  שיגדל  הולד  לתכלית 
כוחם  בכל  מנעוהו  וע"כ  בגדלותו,  ועבודה  לתורה 
שתיית  נגיעת  של  וכ"ש  וסרך,  קל  נדנוד  מאיזה 

משקה של איסור.


