
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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ובנוגע לענין שאחד מן הרבנים המפורסמים הוא הרב המכשיר, צר לי 
מאוד להשיב על זה שתי תשובות. באמת פלא בעיני מאוד למה הרבנים 
נעימים מרב מפורסם  לך דברים  והא  מידת השתיקה,  אוחזים  בארצינו 
שכתב על זה בדרך כלל, הלא הוא הרב יהודה סג"ל ראזנער בספר "כתב 
יושר דברי אמת" וזה לשונו: הלא או ראה או ידע כתיב ואיך מעידים על 
פי ידיעה מפי איש ולרוב הוי על ידי השתלשלות הידועה, כי הרב מאמין 
לאיש מכירו שהוא נאמן לו לפי השערתו והאיש הנאמן הזה מאמין לאיש 
אחר פחות ממנו וכך הולך הנאמנות עד שהשלישי והרביעי עבריין ממש, 
ובעיני ראיתי עדות רב כזה שהיה נותן הכשר לאיש נאמן אולם הנאמן 
והשני לשלישי, עד שבן השלישי שהיה מחלל שבת  נאמנות לשני  נתן 
בפרהסיא בא גם כן בכלל הנאמנים. ולפי דעתי עדות הכשר כזה אשר 
הרב איננו עד הרואה הוא בטל ומבוטל על פי דין, ואם כי הרב מעיד על 
המשגיח גם בזה אינו רק עדות של ידועה קמייתא ומי יודע אם לא שבק 
הימנותא. כבר כתב הגאון בדברי חיים ח"ר יו"ד ס"ס ו' בזה הלשון "ועיני 
שנתחנכו  ולאחר  צדיקים  אצל  שהיו  תורה  לומדי  השם  יראי  כמה  ראו 
באומנות זה של שוחט ובודק נהפכו לאיש אחר אשר אם לא ראיתי בעיני 
מאוד  דחוקות  בפרצות  ליכנס  חכם  לתלמיד  אין  ממילא  האמנתי"  לא 
וצריך להיות בהשכל ודעת איך ליתן הכשר ועל מי לסמוך ולהיות עינו 

פקוחה בכל המתרחש תחת הכשרו. )ח. ק.(

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת תרומה | ל שבט | א' דראש חודש אדר
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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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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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דקהל  רב פעלדמן הלוי זאב לאנדאן באבוב שטרנבוך
ציון  בן  שנייבאלג פייביש שרגא חיים עץ  תורה עץ

דק  דומ"צ יצ"ו בלום לונדון באבוב "ק
נתקבל  ולא רייכמאן, משה לר' נשלח  זה מכתב נ.ב.

ממנו. תשובה שום
כג מכתב 

פדווא דוב  תע"אחנו לונדו החרדי קהלות דהתאחדות אב"ד

לפ"ק. תשכ"ב  אלול  ה' ב"ה,

יוסף  בית ביהכ "נ ועד לכבוד

והערות בשאלות אלי פונים רבים יען אחדשה"ט.
הכשרות  השגחת  אניבעניני  שאין בזה להודיע הנני

קהלתנו  תקנת  לפי  כי השגחה שום בעד  אחראי
המאוחד הכשרות  ועד הוא ההשגחות בעד האחראי
אל רק להפנות יש הערה  או שאלה וכל  כדתיא הנקרא 

הזה. הועד 
טובה, וחתימה כתיבה  פדווא פדווא פדווא פדווא בברכת דוב דוב דוב דוב  חנוחנוחנוחנו

כד מכתב
פדווא דוב  תע"אחנו לונדו החרדי קהלות דהתאחדות אב"ד

לפ"ק.ב"ה, תש"ן  תמוז י"ז ג' יום

שאנחנו הנני הי"ו הנכבד להקהל  להודיע בזה
יר"ה הממשלה עם בקשר  הסכמה עומדים לנו ויש

עצמה, השחיטה בעניני תתערב  לא שהממשלה ברורה
כל עם דור מדור  אצלנו כמקובל השחיטה  ותהי '

.ההידורים 

עומדיםוהדבר זה ועל רוצים הם אשר היחידי
הראש  עם עומדת כשהבהמה השחיטה שתהי ' בתוקף

היטב, התבואותקשור  רבותינו התירו זה דבר וכאשר 
באמעריקא זה דבר  התירו ובדורנו  מגדים, והפרי שור
הקדוש  הגאון  המה הלא  התורה שרי רבנן מרנן

פיינשטיין כמסאטמאר משה ר' הצדיק והגאון ז"ל 

הספר כ) על תזעק מקיר אבן  בספרי  שכתבתי מה כאן אעתיק 
שם : וז"ל אסורים, המתיר

שם, לאכסניא והגעתי נחוצה סיבה איזו מחמת ללונדון  בנסיעתי

המשך בעלון הבא
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‡לפי הלכו˙ בכל מל‡כ˙ ‡פיי˙ 
 יהו„ה ˘לום רבי ˆ"מה‚ה-.המˆו˙
 .‡"˘ליט ה‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס

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

Holmin, Shlita

‡פיי˙ המˆו˙ ה˘לם

חל˜ ‚' מספר ‡פיי˙ המˆו˙ ה˘לם, והו‡ 
מנה‚י ˆ„י˜י ו‚„ולי עולם מוס„י „ור ו„ור 

 רביˆ"מה‚ה-ו„רכי הליכו˙יהם ב˜ו„˘.
 ה‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס יהו„ה ˘לום
 בי˘יבה מ"ור ה‡למין ˜"‡ב„˜‡"˘ליט
, וב„י˜ו˙ ב˘חיטו˙ להור‡ה מכון וכולל
 .ח"˙˘ל ˘נ˙

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

Holmin, Shlita

מנה‚י ˆ„י˜י י˘ר‡ל

 יהו„ה ˘לום רביˆ"מה‚ה-ה' חל˜ים.
 ˜"‡‡ב„˜"˘ליט ה‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס

 להור‡ה מכון וכולל בי˘יבה מ"ור ה‡למין
 „י˜ו˙, ˘נ˙ ˙˘נ"ח.וב ב˘חיטו˙

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

Holmin, Shlita

מˆוה ‡נˆי˜לופ„יה 
לפסח חל˜ י"„

˜ובı ‚„ול מ„ברי הפוס˜ים, המ˜יפים 
י˜ריים הנו‚עים כללים יסו„יים וע

ל‡פיי˙ ו‡כיל˙ המˆו˙ בפסח, ו˘‡ר 
 יהו„ה ˘לום רביˆ"מה‚ה-עניני הח‚.

 ˜"‡ב„˜‡"˘ליט ה‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס
 להור‡ה מכון וכולל בי˘יבה מ"ור ה‡למין

 .ח"˙˘ל ˘נ˙,וב„י˜ו˙ ב˘חיטו˙
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the 
head of the Rabbinical Court of 
Holmin, Shlita

מˆו˙ מˆה ב˘לימו˙ה

ס‚ולו˙ וה˘פעו˙ המרובו˙ הב‡ על י„י 
-˜יום מˆוו˙ ‡כיל˙ מˆה כ„˙ וכהלכה.

 ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס יהו„ה ˘לום רביˆ"מה‚ה
 מ"ור ה‡למין ˜"‡‡ב„˜"˘ליט ה‡למין
ור‡ה ב˘חיטו˙ לה מכון וכולל בי˘יבה

 וב„י˜ו˙,˘נ˙ ˙˘ל"ח.

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

ס‚ולו˙ מˆו˙ י˘ר‡ל

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

המשך בעלון הבא
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ברצינות  המתכוונים  תמימים  יהודים  מכשילים ככה
כהלכתה . מצוה  לקיים 

כג פרק 
באמריקע קראקע העיר

איך  על  רק ודיברו סערו העיר כשבני תשל "ה  בשנת
ואין וטריפות  נבילות  באכילת יהודים  המוני שמכשילים
שנודע  לאחר ראשם שערות את  קרעו יהודים  פה, פוצה 

ואזלהם רח"ל, בטריפות  השנים בכל  אותם שהאכילו
ה "דאס  שהו"ל  תורני קונטרס בדואר  הגיע פתאום
על  הסכמה  היתה שם ישראל, מארץ ליכט " אידישע 
ילמד  אחד  שכל שבירושלים" הגדול דין מ"בית הספר
הציץ  רבינו  שמים , ויראת  במוסר המלאים הספרים את
קראקא , בעיר  שאירע  סיפור שם ומצא  ספר  לאותו
להמונים  וטריפות  נבלות בהאכלת הודו  קצבים כששני
מגלה  הבעל  השגחת  תחת  זאת וכל שנה שלשים במשך

זצוקללה "ה . עמוקות 

חזק  דבר הבעל של כוחו  כמה לדעת  רבינו נוכח  אז
אליהו גילוי  לו שהיה עמוקות  מגלה  הבעל שאפילו
שבאו הצרות  כל על  תעניות  וגזר  רצה, שרק  זמן  באיזה 
על  איומה גזירה  שישנה בבירור כשראה גם  העיר , על  אז 
בגלל  קורה  שהכל זה ענין  ממנו  נעלם  זאת  ובכל העיר ,

רח "ל . הטריפות  מאכילי 

דוקא  פרטית, בהשגחה  מדובר  שבעצם  אז  הבין  רבינו 
לא  עדיין ואנשים  הטריפות  מאכילי את שתפסו  בזמן בו
איך  במיוחד  אמת , אכן  שמספרים  מה שכל להאמין רצו 
יאכל  ישראל  מכלל  גדול כך כל שחלק  להיות יכול זה

יידע  שלא אחד ואף  וטריפות נבילות  הרבה  כך ???כל
חוני של מהשינה הצבור  את העיר הזה  הספר  והנה
יכל  זה בקראקא  שאם  להבין יכלו כבר  והם המעגל,
שאפילו יודע אחד שכל הברית  בארצות  כ"ש לקרות,

מאוד . עד  מגושמים  בה האבנים

תחת  הספר את הדפיס  הוא מבריונים החשש בשל 
ישיבה , היתה  שם  סטריט , קאנארסי  291 אחרת כתובת

לשם . הגיע והדואר  ריק, בה  היה  והמרתף 

רבינו את  מחפשים  המחנו"ט  אנשי 

המחנו"ט  מאנשי  בריונים כמה  לשם  והגיעו היום  ויהי
לישיבה ,ריפות )וטבילותנ לבחאכילימ(ר "ת נכנסו הם ,

השייגעץ הוא מי  הפושע )ושאלו את (הבחור שהדפיס
רבינו של מאנשיו הבחורים אחד אז  יצא  בדיוק הספר,

רוצים  אתם  ומה מחפשים , אתם  מי את אותם  ???ושאל
שהדפיסו הפושעים  את מחפשים הם כי  השיבו כך  ועל

"גאלמעסער" הנקרא  חל  וע משלו  (כוונתו שוחט

מלוטש) לסכי.

לאחר  דעכה המלוטשי החלפי סביב המחלוקת 
 זלמ שניאור רבי בחסידות , חב"ד  שיטת  שמייסד
ושאלות שלו " אחרו ב"קונטרס  פירס מליאדי ,
פי  על המלוטשי  הסכיני את  והתיר שלו, ותשובות 

. די

וסכיני החסידי השוחטי אודות ותשובות  שאלות
דעה יורה תשובה" "דרכי בספר ג נמצא מלוטשי.

התעוררו שונות בעיירות  השוחטי העמדת בעקבות
.שוני אדמו"רי של גופא החסידי  בי מחלוקות 
"השגת על  הכותבי ,אדמו"רי של מכתבי  ישנ

השני  גבול  את שמשיג  אחד שוחט של  .גבול"

נגד  המתנגדי של המאבק נמש לראות ,  שנית כפי 
בתחילה רב. זמ המלוטשי הסכיני בגלל החסידי
שישמעו שבועה , לתת  החסידי השוחטי נדרשו
שמקבלי ההכנסות  את יעלימו ולא הקהל להוראות 

לעיר  מחו דרשו(בכפרי)מהשחיטה  כזאת  שבועה  .
במינסק  ,1886 בשנת  עוד החסידי  מהשוחטי.

החסידי השוחטי נגד שהמאבק  ללמוד , נית  מכ
בגלל אלא ,"מלוטשי  סכיני" בגלל  ורק  א היה לא
הקהל להוראות  עצמ הכניעו לא שהשוחטי העובדה 

ה "קאראבקע" ונגד   התקיפי נגד לצאת  (מס)והעיזו

לכ גר וזה  השחיטה , על שמו  הקהל  שראשי
הכשר, הבשר מחירי את להעלות הוכרחו שהקצבי
השוחטי זה. את  לסבול  רצה לא היהודי  ע והמו
על שחטו ואחריו, טוב  ש הבעל בזמ ,החסידי
גר וזה  והקהל , לרב  כ על להודיע מבלי ,אחריות

הכשר... הבשר מחירי להוזלת 

.' מ י"ח, סימ
' א  סימ מברשאג, מהגאו "קדושי "דעת ספר  ראה

ר ' הקדוש מהצדיק מכתבי שלושה  שמביא צ "ו,  סעי
מר ' ;1784  תקמ"ד משנת משעפיטיווקע , שמעו יעקב
ומר ' ;1821  תקפ"א משנת מאפטא , העשל יהושע   אברה
נדפסו ג .1828  תקפ"ח משנת , מסאוורא צבי משה
אורות" ב"עשר  מכתבי שלושה , השוחטי עני אודות

זידיטשאווער. הרשלי ר' מהרבי
.70 עמוד ,ש שמערוק,



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

132. השחיטה הקדושה היא קיום דת ישראל וקיום היהדות
133. מכתב לו: קול קורא לאחב"י שהופיע בלונדון לעורר 

ע"ד גזירת השחיטה

ְּ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
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ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ִזָּכנּו  ם  ַהּׁשֵ ּוָּברּוְך 
זֹוִכים  ֹקֶדׁש  ַׁשָּבת  ּוְבָכל מֹוָצֵאי  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ֶזה  ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֵבית  ְקבּוִעים  ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות לֹוְמִדים  ְלַמְעָלה  ְלִהְסּתֹוֵפף ִעם 
ְּבֵלילֹות  ֵח"ן  ִׁשעּוֵרי  ִמְּלַבד  ֹּפָרת,  ַהֶּמֶלְך" מֹוָׁשב  "ָּדִוד  ִמְדָרֵׁשנּו 
ְמַקְּבִלים  ֲאֶׁשר  ַקִּדיָׁשא  ַּבֲחבּוָרא  ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  עֹוד  בּוַע.  ַהּׁשָ
ַעל ַעְצָמם ִמֵּדי ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ִלּמּוד ַּדף ְליֹום ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ּוְבָסמּוְך ָלֹראׁש ֹחֶדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ְּביֹוָמא ָטָבא ְלַרָּבָנן 

ְוַתְלִמיֵדיהֹון.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ועכשיו בעוה"ר ירדנו אלף אלפי מעלות אחורנית, 
גמור  היתר  לעצמם  מורים  שבכה"ג  די  לא  אשר 
להניק הולד, ולא זו אלא אף זו שנעשה להיתר גמור 
המשקה  בשתיית  הולדו  מיום  תיכף  הולד  להשקות 
עכו"ם,  חלב  כולו  כל  שהוא  אף  הנ"ל,  "סימילַאק" 
ולא חשש בלבד רק בירור גמור ואין מכחיש. וכבר 
קבלנו עלינו הוראת רבותינו ז"ל מכל הדורות, שחלב 
שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו אסור בהחלט. ואף 
כיוונו  המקילים במקום שאין חלב טמא שכיח, לא 
גם  כלל במדינת אמעריקא שכבר נתברר שחולבין 
דברים טמאים. ובדידי הוי עובדא, שנתברר לי כן. 

ועכ"פ בין כך ובין כך אין היתר כלל בחלב עכו"ם.

והפירצה  המכשול  על  מאוד  דווי  עלי  לבי  וע"כ 
בתי  אצל  גמור  כהיתר  נעשה  אשר  הלזו,  הנוראה 
החרדים שומרי תו"מ בכל פרטי', להשקות המשקה 
הנ"ל מיד בצאת הולד לאויר העולם, בלי שום טעם 
ואמתלא בעולם, רק מפני כי האשה אשר נתת עמדי 
את  ויכלה  בעדנו  שיגדור  מי  לנו  ואין  בכך  רוצה 

הקוצים מכרם ישראל.


