
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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תאבו נא בטובכם להשיבוני מפני מה נזנח כל כך שדה ההשגחה וכל מי 
שרוצה ליטול את כו' רובא דרובא בעלי איטליז )בוטשערס( אין להם משגיח 
כלל וכלל, וזה שיש לו אינו רק מראית עין, ובפרט הקעטערערס שיש 
לנו אינטערעס שיתנו ליהנות מכל מידי מגדניות וזה גורם שיעלימו עין 
מהרבה מיני חששות )ואמת שהיום יש חסידים ויראי השם שאין אוכלים רק טועמים מיני פירות 
וכדו'( ואוכלים שם הרבה יראים בעבור שאומרים שהקעטערער הוא בר 

סמכא. ודכירנא כד הוינא טליא ולמדתי אצל מורי ורבי הרב הקדוש מורנו 
הרב ש"י קליין זכרונו לברכה בעל המחבר ספר דרך הטובה והישרה וקול 
סופרים והוא היה חסיד מפואר וירא שמים גדול וסיפר לנו שכאשר דר 
ושנה  היה המנהג להשכיר בכל שנה האפי' של מצות  ושם  בנירבאטור 
הקדוש  ובאשר שהגאון  האפי'  בית  את  הנ"ל  הצדיק  הרב  השכיר  אחת 
אב"ד נירבאטור היה אוהבו וידידו שמח מאוד שהבית אפי' של מצות יהיה 
ביד תלמיד חכם וירא שמים גדול אבל הרב הצדיק הנ"ל לא רצה שיסמכו 
עליו לכן הלך להגאון הקדוש מנירבאטור זצ"ל ואמר לו, להוי ידוע לכם 
שאני אראה רק להרויח ממון ואשגיח רק על זה ולא על הכשרות ובכן 
אני מבקש ממעלתו שיעמיד משגיח הגון ואיש קשה אשר לא ישא פני 
איש, וכל זה מפני שהיה ירא שמים באמת ולא רצה שיסמכו עליו בדבר 
שיש לו נגיעות, וכאן הכל כשרים במקום שעל כל צעד צריכים להביט 
בעינים פקוחות כי בקל יכולים להיות נכשלים במאכלות אסורות. )אהרן 

קליין שוחט ובודק(.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת תרומה | א אדר | ב' דראש חודש אדר
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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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
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שהגעתי  לי  ואמר ה', לדבר מאוד  וחרד  ירא  איש הוא  האכסניא  בעל
חשובים  רבנים מתשעה  קו"ק  יצא  עכשיו כי מאוד , הנחוץ בזמן  בדיוק
כמו  באקס  עם לשחוט  להנהיג שרוצים החדשה השחיטה  נגד 

התשע נגד להתיר הסכים שליט"א פאדווא  והרב  הברית, ה בארצות
לעורר  רבנים כמה  עם לדבר ממנו ובקשו לונדון , העיר כל של רבנים

אותם.

א "א פאדווא הרב שעם לי  ואמרו  רבנים כמה עם שדברתי אחר
אם  אפילו דעתו לשנות  וא "א בשיטתו, עומד  הוא  כי כלום לעשות
ואשפיע לבד אתו אדבר אני  אם שרק ואמרו נגדו, רבנים אלף  יהיו
כבר  כי  להשפיע שאוכל מאמינים לא  הם אבל לתקן , אפשר אז עליו

הפסק. ממנו יצא

כדי  לשם טלפנתי נופש , בהרי אז  הי' הוא אבל אתו להתקשר נסיתי
יוכל ולא הבריאות בקו אינו שהרב לי וענו לבקרו, אוכל אם לוודא 

אנשים. לקבל

אפשר  מה  אותם ושאלתי הרבנים עם הפעם עוד  אח"כ התקשרתי
פרידמאן  שלום ר' הרב  חתנו עם שאדבר לי ואמרו  לעשות, עוד
להיות ויכול חותנו, עם ידבר אז הענין  חומר יבין ואם שליט "א,
כדי  ת "ח אחד  בנש"ק עוד עם אליו  הלכתי  ומיד תיכף עליו . שישפיע 
הראשון  דבר לי ואמר מכונה, של  הענין  כל על דיברנו עדות. לי שיהי'
לראות בטורונטו מסאטמאר הרבי עם ביחד הלך  מקיוויאשד שהרבי
ואמרו  ידיהם סמכו ושניהם יא] סעיף אסורים בהמתיר  [ועי' המכונה 
מן  למהדרין כשרה הוא באקס" "פען הנקרא  המכונה  עם שהשחיטה

המהדרין .

בתי  בכל רב  זמן הייתי  אני כי שקר, זה שכל בטוח  שאני לו  עניתי
מסאטמאר  הרבי ואם בארצה"ב, השוחטים כל עם ביחד השחיטה
השוחטים  לכל אז  שאלתי כי יודע, הייתי  השחיטה אצל פעם הי'
מסאטמאר  שהרבי  מזה ידע  לא אחד ואף מזה, לידע צריכים שהיו

השחיטה . בבית  פעם ביקר

מהשוחטים  ועוד וויינשטאק של שותפו שהוא  לשו"ב שאלתי פעם
שלא לי ואמרו השחיטה אצל הי' זצ"ל מסאטמאר רבינו אם הזקנים,
ועכשיו  ללכת ... רצה לא הכמוס ומטעם השחיטה , בבית פעם אף הי'
פעם  אף לילך רצה  שלא שלו הכמוס " "טעם הי ' מה  להבין אפשר 

ארצה "ב . בכל עליו יסמכו שלא כדי השחיטה, לבית

לי  הי' ב "ה  כי להם, ידוע שהי' מה כל שחיטה בעניני  לי ידוע הי '
כ"כ וראיתי הגדולות, המשחטות  כל אצל שלימה  שנה בערך שימוש
לי  יש  שראיתי. מה כל לכתוב הזמן לי  שאין  שחבל  דברים הרבה
כל אצל למדתי הזקנים. שו"בים מי"ג ובדיקות שחיטות על הודעה
מכאן  שיודע מה  לכל  אשר הכל ממנו וקיבלתי שידע, מה  כל  שוחט
י.א. שר' הסיפורים כל ממילא רבותיהם, אצל שלמדו מה ומאייראפע,
אחיזה  כל להם ואין  וריק , הבל של סיפורים הם הנ"ל יאקאב

ובאמת. במציאות 

חיבורו  יסוד  כל את  בונה הוא שעליו והגס הראשון  בשקר ונתחיל
זה  על בנוי' ה"פען" של השחיטה  כשרות  כל אשר אסורים", "המתיר
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„רו˘ להלכו˙ פסח, טהר˙ המ˘פחה, 
ˆניעו˙, ומˆו˙ ˘‡לו˙ נ˘ים, כ˘רו˙, 

˙י˜ון עירובין מ‡˙ כ"˜ ה‚ה"ˆ רבי חיים 
יהו„ה כ"ı ˘ליט"‡ ה‡„מו"ר ו‡ב„˜"˜ 
ור"מ סער„‡העלי ˘ליט"‡. מלפנים 
„ומ"ı ˜הל חסי„י בעלז‡, ב‡ר‡ פ‡ר˜. 
י"ל על י„י ווע„ העירוב „'ב‡ר‡ פ‡ר˜ 

ניסן ˙˘"ס לפ"˜

„ר˘˙ ˘ב˙ ה‚„ול

˙˘"ס˘נ˙ניסן

˙˘ובו˙ בני„ון מˆו˙ מכונה בפסח. „ברי 
הרבנים ה‡וסרים, חובר ע"י ה‚‡ון רבי 

˘למה ˜לו‚ר זˆ"ל. ˜ונטרס ביטול מו„עה 
„ברי הרבנים המ˙ירים, חובר ונערך ע"י 

ה‚‡ון רבי יוסף ˘‡ול נ‡טנז‡הן זˆ"ל 
‡ב„˜"˜ לעמבער‚

מו„עה לבי˙ 
עהביטול מו„י˘ר‡ל

מב‡ר ‚ו„ל ההזנחה בכ˘רו˙ מע„עˆינן 
 ‚ר‡ס יהו„ה ˘לום רביˆ"מה‚ה-לפסח.
 ˜"‡ב„˜‡"˘ליט ה‡למין ˜"‡ב„˜

 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

˘לום לרחו˜ ול˜רוב

„יני מˆה ˘רויה למחמירים בה ולמ˜ילים 
בה, וההב„ל בין ˘בע˙ הימים הר‡˘ונים 

 רביˆ"מה‚ה-˘ל ח‚ ל‡חרון ˘ל פסח.
 ה‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס יהו„ה ˘לום
בי˘יבה  מ"ור ה‡למין ˜"‡ב„˜‡"˘ליט

וכולל מכון להור‡ה ב˘חיטו˙ וב„י˜ו˙, 
 ˘נ˙ ˙˘ל"ח.

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

Holmin, Shlita

מˆה ˘רויה

„יני ו‡כיל˙ מˆה כל ˘בע˙ ימי הח‚, ‡ם 
 רבי ˆ"מה‚ה -מˆוה ‡ו ר˘ו˙.י˘ בו 
 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

מˆו˙ מˆה
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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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המשך בעלון הבא

הספר מכלום ,!!את יודע אינו הוא כי השיב זה ועל  !
הדפיס  מי  מושג כל להם ואין ריק , מרתף רק שם ושיש 

הספר. את 

מ  שלחו הבריונים  של אותם לכתובת באנגלית כתב
כשיתפסו המחבר  את יהרגו שהם והזהירו הישיבה 

הספר. את  להפיץ  מיד ושיפסיק  אותו,

קראקע  בעיר שאירע הסיפור כשבהם הספרים את 
ושלח  ספרים, 5000 הראשונה במהדורה  רבינו הדפיס
לאחר ספר, לכל סנט  10 של  בסך  בולים כשעליהם אותם
וגם  נוספים  ספרים 5000 של שניה מהדורה הדפיס מכן 
ספר. לכל סנט 10 של  בסך בולים  כשעליהם  שלח  אותן 

בצירוף  הספר את רבינו הדפיס השלישית בפעם
סבר זה במקרה אחד , כל 6"-9" של בגודל יפות תמונות
גם  הספר  את  ולהדפיס  לתרגם צורך שיש רבינו
עם  עמודים  110 עם ספר  להו"ל הצליח ורבינו  באנגלית ,
"אינציקלופדיה  הספר  אליהם  כשמצורף וצבע  תמונות
עם  ביחד שוב הספר את הדפיסו מכן לאחר  לכשרות ",
זמן ולפני  ספרים, מ-1000 יותר לציצית  האינציקלופדיה
"אינציקלופדיה  הספר  עם  יחד  זאת הדפיסו רב לא 

ספרים . כ-5000 האנגלית בשפת  לשבת"

פתח  זה בו , שקראו  אלו  כל  אצל  חן  נשא ב "ה  הספר 
מה  להאמין  החלו  אז  שרק רבים  אנשים  של עיניהם את
מאכילת  סתומים  כך  כל  שהם למרות  וזאת באמת , קורא 
כאן הצבור  את  אז שהאכילו ודם  חלב וטריפות  הנבילות 

הברית . בארצות

כד  פרק 
לפסח תרופות

החלו תשל"ד, בשנת  הכשרות  וועד את  ייסד כשרבינו
כפי בדיוק לפסח , כשרות  תרופות  אלו  ולברר לעבוד  אז 

ישראל . בארץ לכשרות " ה"מדריך שעשה 

ביניהם  בידו, שסייעו מרקחת בתי  בעלי כמה לו  היו 
פנה  גם זו לעזרה  ובנוסף  המעבדות , עם  שבירר  אחד
התרופות  את  המייצרות  החברות לכל במכתבים
מותר מה  לדעת  בכדי  הייצור , תהליך את לוודע וביקש

אסור. ומה 

העוסקים  מענינים  רשימה  לארגן הצליחו כך
שלם  צוות רבינו עם אז עבדו לפסח, הכשרות בתרופות
וכך  הדבר , את  היטב שביררו  מומחים  רבנים  אנשים של 
עד  שנים כמה  שנמשך  הענין  את לברר הצליחו גם

הברורות . התשובות שהגיעו

מגדולי אחד עם נפגש שרבינו  עד העבודה  נמשכה  כך
אז שהיה וטהור  קדוש וצדיק גאון בדורינו, הרבנים

רוב  על  התפשטה החסידות כשהשפעת  ,הזמ  ע
 פולי גליציה , אוקריינה , פודולי', של והעיירות הערי
את להשקיט התחילו ליטה, של וחלקי , וואהלי
דרישה בהותיר הדרישות, כל את הורידו המחלוקת ,
שהמתנגדי במקומות  ,בתוק עלי' עמדו  שעדיי אחת 
החסידי שהשוחטי במינסק, כמו ,ש שלטו עדיי
יעלימו ולא הקהל  להוראות  שישמעו שבועה , יתנו 
בלי  פרטית  משחיטה  או מהכפרי מהשחיטה  הכנסות

החזיקהיד לא זו דרישה  ג הזמ ע אול הקהל . יעת 
 בי רישמית הוכרה מלוטשי בסכיני והשחיטה  מעמד 

ורוסי'.  פולי יהודי 

במלחמתו  זי"ע  אדלער נת רבי  הקדוש הצדיק
משיח  להביא  הגדולה

 נת רבי הקדוש  מהצדיק מובא הנשר דר בספר
הוא  בא  שאינו המשיח ביאת  עיכוב  שעיקר אדלער,
בנבילות ישראל  ע את  שמאכילי השחיטה  בגלל 
ואעתיק  ממש, ומיד תיכ יבא זאת  יתקנו וא וטריפות 
תיבות [ראשי "האבי"ב" מספר מקצת ש שכתב מה 
ר' וז"ל: בדורנו  לדעת  מהנוגע בגולה] ישראל בני אחינו
מפרעשבורג סופר משה ר' ותלמידו אדלער  נת
השוחטי לפסול  רצה  אדלער נת ר' בנסתר, מקובלי
אחרא  הסטרא חות ולהכניע ,דמיי דפראנקפורט
וגו' תחי'  חרב על  בסוד פסולי שוחטי על ששורה 
''מ  "הסמ  א משיח, בא רצונו כל  השיג ואלמלא

לברוח.  והוצר קצבי  רודפי עליו העמיד

לעלמא  הקדוש טוב ש הבעל ירידת סוד  היה וזה
תיבות ראשי  ,אר תצעד  "בזע זה : על  ורמז   הדי

קוואות.מירוביעביחה ז

מה  קדשו  ברוח ראה זי''ע הקדוש טוב   ש הבעל
דמשיחא: בעקבתא  האחרו הנסיו שיהיה

במתיבתא שומע  זי "ע הק ' טוב שם  הבעל 

הדת יסודי  ה ועירוב" שחיטה ש"מקוה דרקיע
עליה עומד שהעול

זכרונו טוב ש בעל  ישראל  הרבי שתלמידי שמעתי
הדבר  איזהו ומתווכחי ביחד יושבי היו לברכה
יש עליו. להשגיח  צרי הדור ומנהיג שראש העקרי 
שיהיה הזביחה על  להשגיח  הוא שהעיקר אמרו מה
עניני שאר בכל וכ ,שמי ירא ובודק השוחט



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

לראות  חיוב  עליהם  מונח  הכשרים  דינים  הבתי  על   .134
לחזק ולהחזיק דברי התורה

ותיקונים  שינויים  להביא  כלל  יפה  בי"ד  כוח  אין   .135
מהמלכות בעניני שחיטה

136. עיקר כוונתם ומגמתם לבטל השחיטה לגמרי
התרה,  לנותן  ופגיעה  גדול  עלבון  היא  הגזירה  עצם   .137

ולכל עם ישראל
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ּוְכָבר ָזָכה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ֶּבָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו "אֹור ַהֹּזַהר" 
סֹוֵבב ּוַמִּקיף ַעל ַמֲעַלת ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש, ּוַמֲעַלת ָהַרְׁשִּב"י זיע"א 
ּוְזכּות ַהִּלּמּוד ּבֹו. ְועֹוד ִהְדִּפיס ֶאת ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר", 
ָנה, ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּגֹוְרִסים ְוַהּלֹוְמִדים  ְוִחְּלקֹו ִלְׁשָס"ה ְיֵמי ַהּׁשָ
ַהְּברּוָכה  ָיְזָמתֹו  ֶאת  ְוֵכן  ְּתִמיָמה.  ְלָׁשָנה  ָלֶהם  ְוַיֲעֶלה  ְליֹום  ַּדף 
ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְלִלּמּוד  ָהַרְׁשִּב"י"  "אֹור  ִׁשעּוֵרי  ְּבִעידּוד 
ָמקֹום ְוִיּׁשּוב, ּוַמה ֶׁשָּהָיה ִלְפֵני ְּכָחְדַׁשִים ְּכ-180 ִׁשעּוִרים, ָעָלה 
ְוִהְתַרָּבה ַּכּיֹום ְלִמְנָין ְלַמְעָלה ֵמ-550 ִׁשעּוִרים ֶׁשִהְתַקְּבלּו ְּבָכל 
ַהְמַחְּזִקים  ַהֹּזַהר"  "אֹור  ַּבֲעלֹוֵני  ִמְתַּפְרְסִמים  ְוַהְּדָבִרים  ָמקֹום. 
ִרים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם ֶאָחד. ְוַעָּתה ָעָלה ְוִנְתַעָּלה  ּוְמַקּׁשְ
ְוַלֲהִפיצֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ַמֲהדּוַרת  ּוְלַהְדִּפיס  ַחָּיִלים  ְלהֹוִסיף 

ַּבֲהמֹון ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

שונות,  הם  להניק  רוצות  הנשים  שאין  והסיבות 
כמבואר היטב בספרי "מנחת יהודה", ואכמ"ל.

והקוטב אשר עליו סובב מכתבי הלזה, הוא הטעות 
"דער  הנקרא  החרדי  בהשבועון  שנפלה  הגדולה 
דבריהם  ותוכן  הקיץ,  באמצע  שטרַאל",  אידישער 
שם, שהעדה החרדית התירו משקה הנ"ל, ורצוף פה 

צילום מזה.

ובודאי מובן לכ"ק מעלתו, שפירסום הלזה הי' כנותן 
תבן על האש והבערת הפירצה ללהב יצאה ולהוסיף 
פטימת  ע"י  הסט"א  כוחות  להרבות  פשע  על  חטא 
הוולדות בדברים אסורים, כמו שאמרו חז"ל "אם אין 

גדיים אין תיישים".


