
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

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

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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לי לחתום על  ב. אמר  ידידי ב.צ.ד.  נוסף על איום על חיי, שוחט אחד  סיפור 
שלא  ידאגו  אז  אסכים,  לא  ואם  שחיטתם,  כשרות  את  שמוכיחים  מסמכים 
אהיה )כלומר להרוג אותי עם אקדח(, ואני עניתי להם אני לא מפחד, וכמו שהיטלר 
את  והקליטו  ואחד.  מיליון   6 ה  להיות  מוכן  אני  יהודים,  מיליון   6 רצח  ימ"ש 

השיחה.

שלך,  החתן  עושה  מה  תשמע  באומרם  אותו  לזעזע  לאיים  וניסו  לחמי  באו 
שהוא מתנהג כמשוגע, שממש מקריב את חייו בחינם, וממש מוסר נפשו על 

כלום, וביתו יכולה למצוא את עצמה בקרוב אלמנה.

חמי, )שהיה מלמד בסאטמר 60 שנה והתפרנס מידם במשך כל חייו( היה מוכה הלם וזעזוע, 
ובא אלי ודרש שאפסיק עם כל המלחמות והשטויות, ואם לא, אקח את ביתי 
ביתו  את  שיקח  אשמח  שאני  לו  ועניתי  גט.  ונערוך  הילדים,  כל  עם  הביתה 
עם שבעת הילדים לביתו, ויאכיל ויפרנס אותם, ושיבכו על הראש שלו, ואני 
עם  את  ולהציל  מעפרא  להרים שכינתא  זמן  לי  ויהיה  הקב"ה,  למען  אתפנה 
ישראל מנבלות וטרפות. אשתי הצדיקת לא הסכימה ללכת הביתה עם חמי 
ז"ל, כי היא ידעה את האמת שאני נלחם על האמת. והלך להגה"צ רבי אברהם 
קליינמאן אבד"ק מארגרעטען זצ"ל שנתן ההכשר על השחיטה ששם עבדתי 
אז, וסיפר לו שרוצה לעשות גט בגלל שאני מוציא לעז על השחיטה. ענה לו 
הרב שכל מה שאני אומר זה אמת, ואין רשות לעשות דבר כזה, ושלא יתערב 

המשך בעלון הבאכלל. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | טו סיון | פרשת בהעלותך
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?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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תיקון הבריתהמערכות על תיקון הכשרות
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו
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המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ובנו  אב

בהפוסקי מבוכה יש  בע "ז לשני נחשבי ובנו  אב  א
ל"ב ) ל"א סי' תליתאי אוריי בשו"ת וכ מ "ד. סי' תליתאי טוטו"ד שו "ת ,(עי'

 דש הרב  ברצו תלוי כי האחרוני הרי והכרעת  (שו"ת

ל "ו) או' רמ "ה סי' יור "ד ח "ב  שלו ומשמרת קצ "ה , בשמי.

סתמית השגחה

שראוי ז"ל רבותינו של מספר בישראל נודע  כבר כד)
וכו' פקיחא בעינא ובודקי השוחטי על (שו"ת להשגיח 

א') סי' יור "ד שי "ק  .מהר "מ 

על  להשגיח  עליו הרב עיני תמיד יהי' השוחט כה)
כח אבד  לא א חושיו עניני  ועל והנהגותיו  ידיעותיו

ותיקונו   סכי וידיעת שנתקיימוהרגשתו הגר גדולי כל (תקנת

(36 ד והשחיטות השוחט  בס' מובא  תר "ה , שנת .בפאקש

יואל דברי בספר מכתב מצאתי  ט')כו) או' ח "ב  מכתבי)

יש שמדבריו והיות  במרח השגחה  בעני מוסבי ודבריו
דדמיא  בשר במקולי השגחה תרסיסי התנהגות ללמוד
לי צר וזלה"ק. שבש לשונו אעתיק ע"כ ממש , להדדי
שו שאי ברורי מקורי מכמה שנודעתי מאד 
מעל  יותר מוכרחת והשגחה מאד  חמור וזה השגחה...
דאורייתא  שהוא יותר  חמור  ראשית  המקוה, עצ
אי בזה ממו נגיעת להבל 9שיש  כיו ג לכו"ע...
הכל  שיהי' רוצה הוא בודאי כי כלל עליו לסמו
כראוי השגחה יש וא דממונא, רוחא בשביל במהירות
מתינות קצת  לזה צרי וכהלכה כתורה הכל  נעשה  שיהי'
וא ,ממו מנגיעת משוחד  הוא  וא "כ הפסד  לידי ובא
וק"ו  חכמי עיני יעור השוחד כי  תורה"ק אמרה  בחכמי
יש וא בזה... עליו  לסמו שאי ופשיטא ,הבלני עיני

הטבילה על  ולא המקוה עצ על השגחה אלא לב"ד אי"ז 
א ובאמת השגחה תחת שהוא העול סוברי כי  מכשול
,רבי נכשלי כי  כלו אינו  הטבילה על השגחה אי
עכלה"ק. וכו' ידכ שתחת הזאת המכשלה על אני ותמה 

הדברי בתו ה' סי ' יור "ד מפז נחמד בשו"ת ד"הכז ) (קטע 

אמנע ) לדעתיולא  כי להעיר  אורחי אגב אמנע ולא וז "ל:
.הסכי כשרות על נצרכת מאד  ומדוייקת  קפדנית השגחה

הנ"ל  מטעמי כמהלבד ומנהג הפוסקי דמהזהרת  ש לעיל (שכ'

שכתבו  הפוסקי מדברי וכ ,הסכי ולבדוק  להשגיח  שני להצרי מקומות

המו "ל)  דקלקולא ורובא  היזיקא שכיחא  הסכי להוסידאצל ג יש  .
משו  בחנ לנבל דאסור  ח "י סי ' ותב"ש  השמ"ח  מ"ש 
וכ צעב"ח משו הוסי ש ובמחז"ב תשחית, בל איסור
חששא  וג הבהמה , של קודש  ניצוצי  תיקו ביטול
המשכת ה הטעמי אלו  כל . לפעמי לבטלה דברכה
השגחה המכריחי  הטעמי טבעות של הארוכה שלשלת 
של  שוני וישובי ואמתלאות התירוצי וכל מעולה

לטהריהי ונזכה  טהרה  רוח עלינו  השם  שיערה  רצון 
ובכל  נפשנו ובכל כוחנו בכל ליוצרנו לעבוד לבבנו 
במהרה  נדחינו  ויקבץ משיחנו לנו שישלח עד מאודנו

אמן. בימינו 


וחיוב וזאת  ומצוה  מותר  הזה שהספר  ולמודעי

שרוצה , לשון  באיזה  שרוצה  כמה להדפיס אחד לכל

וחקר ושאל חיים' ה'חפץ התעניין  חיים', מ'החפץ השיבה
שירותם תנאי היהודים, החיילים של  סבלותיהם אודות
ארץ  בקצוי המצוות שמירת  ובאפשרות  וברוחניות , בגשמיות 

החיילים. שהו בהם שם, אי

אפילו  כליל, היינו מנותקים שימש'ה, קבל רבי, לכם אומר מה
אנשים בנמצא! חיטה אין באיזור , ושם אלינו. הגיע לא משלוח

מצות! בלא נותרנו ושיפון, שועל שיבולת שם אוכלים

בחרדה. חיים' ה'חפץ שאל  אפוא, עשיתם, מה

ו  מנהג אלא שאינו  קטניות, איסור על עברנו  פת אכלנו 
היתה... לא מצה אבל שיפון,

וקרא: חיים' ה'חפץ דגן הזדעזע  מין הוא  השיפון הלא "אבוי ,
ממנו שאכלתם עתה, כשרה! מצה  ממנו לאפות הייתם ויכולים
על  אלא עברתם, קטניות איסור על לא שימור, בלא בפסח

החמור!" חמץ איסור

היינו  סבורים זאת? ידע מי  הנחתום! בן שימש 'ה של פניו חוורו 
חיטה. מקמח אלא מצה ומצות  חמץ איסור שאין

חיים'. ה 'חפץ השיב  ערוך", בשולחן דין היא, מפורשת  "הלכה
בקסרקטין  ערוך  שולחן כרכי  להשיג  שאין הבהיר  שימש 'ה אבל 

המרוחק ... הצבאי 

ומקיף, תמציתי הלכות ספר  לחבר חיים' ה'חפץ ישב שכך כיון
"מחנה לספר הדור  זכה כך ובחזית . במחנה היהודי  החייל עבור
מאונס בהתגייסם חיילים אלפי  עמם נטלו אותו ישראל ",

הצבאי . חיים')לשרות ה 'חפץ  (הגדת

את  לעורר לב על  שם איש שאין  הברית , בקדושת הוא כן  כמו
ישראל, קדושת יסוד  שזה כזה קדוש בדבר הפרט ואת הכלל 
ברוך  להקדוש שותף נעשה  קודש  ברית שהשומר כך  כדי עד 

ב ')הוא. עמוד צ"ט  דף ס "ט  תיקון זוהר תיקוני .(ראה

הברית  קדושת על לשמור יוכל המצה קדושת ידי על 
אמת " "תורת  פסח)בספר  אחר שבת אכילת (אחרי, ידי  על  וז"ל:

אנו  שאין אף פסח, ימי  ז' בכל וגם הראשונה, בלילה המצה
בכל השמירה ידי  על  מקום מכל  המצה, אכילת על מצווים

חימוץ, משהו בו יהיה שלא פינו לתוך הבא ושיכנוסמאכל 
קדושת  בנפשינו נכנס יתברך, רצונו שהוא  אכילה רק בקרבנו 
כח נותן המאכל כי  יתברך, כרצונו בקדושה  שיהיה הברית
שיהיה  הברית לקדושת ונשתלשל נמשך ומשם  למוח, החיוני

דאיתאבקדושה, הוא וזהו בטוח בפסח חמץ ממשהו הנזהר כל 
יחטא  שלא השנה  כידוע)בכל הברית קדושת בהיפוך  הוא חטא כי,(סתם 

הברית. קדושת בנפש משריש זו  קדושה

שמות ו) פרשת  הקדוש  מזוהר לקמן שהבאנו מה  ע"ב)ראה ג' .(דף



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

מעשה שהיה בעיר אחת מצאתי ראיתי נבלה בישראל, נבלה 
בעל  אחד  איש  קם  היום,  עד  תורה  מזמן  נשמע  לא  אשר 
רב  בשם  א"ע  לבש  ר"ל  לצלן  רחמנא  ויתרברב,  תחבולה 
בתי  המחזיקים  להנכרים  ויתחבר  קאנגרעגיישאן  איזה  ע"י 
בשר  נמצא  לא  בלעדם  אשר  הגדולים  הגבירים  מטבחיים, 
הזה  התחבולה  בעל  ורצה  המדינה,  בכל  כמעט  העיר  בכל 
לגרש את הרבנים רבני דמתא מבית המטבחיים, באופן שיהא 
רק תחת השגחתו לבד, ויהא סגור ומסוגר כל הכשרות מכל 
הבית המטבחיים דלא ישלוט בי' עין של ישראל ולא הרבנים 
הכשירים דהקהל הקדוש סומכים עליהם, ועשה בזרוע כתב 
בחתיכא דאיסורא עם השו"ב דאסור להם להראות סכיניהם 
לאיזה רב בעולם זולתו לו לבדו והוא אך הוא לבד ישגיח על 
ד' בתי המטבחיים הגדולים המשפיעין לעיר ובכל המדינה. 

5קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

יטלו  אז  בהיתרם  להשאר  רק  רוצים  אינם  ואם 
הרבנים  התאחדות  ע"י  שכשר  הכתב  מהבדיקות 
רק מי שרוצה להשכירם יכתוב רק שמו של הרב 
התאחדות  שם  עליהם  יזכר  לא  אבל  המשכיר 

הרבנים.
כנלענ"ד,
יום א' לסדר "אל תונו איש את אחיו"

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 4



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא
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בהמות  רוב  שהכלל  מביא  כת"ר  ע"ג  בעמוד  להעיר;  ברצוני 
כשרות נתבטל היום. הנה קשה לקבל את הדבר כפשטות כזאת, 
שהרי לפי זה תתעורר בעיה חדשה, למה אין אנו בודקין כל בהמה 
וכל עוף מכל שבעים הטרפיות שמונה הרמב"ם )בפ"י מה' שחיטה( 
ובשו"ע יו"ד מסימן כ"ט עד ס', כי ההסתמכות שלא צריך לבדוק 
י"ב,  חולין  רש"י  עיין  כשרות,  בהמות  רוב  מטעם  היא  אחריהם 
וכן בשלחן ערוך יורה דעה ריש סימן ל"ט עיי"ש. אך הענין הוא 
בזה כי באמת רוב בהמות כשרות, וגם לגבי בדיקת הריאה הוא 
היום  אכן  כשר,  הרוב  שם  גם  אבל  המצוי,  מיעוט  שהוא  מטעם 
בבית המטבחיים מביאים לשחיטה בדרך כלל את הפרות הזקנות 
לחלב,  בהם  משתמשים  האיכרים  וחזקות  בבריאות  כי  והחולות 

המשך בעלון הבאולכן אצלנו מצויים הטרפיות.

אונים חסר הנער שכב רצופים ימים שמונה לשומרו. ולילה  יומם
עליו תלה  י"ץ  ומוהר"ר לידו משה מוהר"ר עמד זמן  אותו וכל לחלוטין
לאחר  אדר, לחודש ד' בלילה, עליו. לשמור  קדושים ושמות קמיעות
והנה הזוהר, ספר בלימוד ועסקו הנער מטת  ליד החכמים ישבו חצות,
"שמע גדול בקול ולקרוא  ומרה גדולה צעקה לצעוק הנער החל 
"הרוח  השיב: והוא בבהלה שאלוהו הצועק?" את מה "על ישראל".
לתוכי  יכנס כי עלי מאיים והוא כתפו על ריחיים של ואבן לנגדי  עומד
להכותיני  רוצה גם הוא לעשות. מכם שבקש  מה את תעשו לא אם
אומר?" הוא עוד "מה בפחד. להגיד הנער הוסיף כתפו" שעל באבן
במשך בתוכי היה  כי  לי מזכיר "הוא השיב : והוא  הנער את שאלו
שלא אף על לי הזיק ולא  בקרבי שכן שנים משש יותר ארוכה . תקופה
פעם אף חליתי  לא ואני גדול  היה והקור ויחף ערום בחורף הלכתי פעם
ומר, רע סופי יהיה מעלי  והקמיעות השמות את יסירו  לא אם ועכשיו,
שוב יוכל ממני, והשמות הקמיעות כל  ויסירו רצונו את יעשו ואם
הוא עומד עכשיו חדשה. כבריה  חזק ואהיה אבריא ואז לתוכי להכנס
כי  לי  ספר  גם "והוא ואמר הנער הוסיף ממני ", אמות ד' של  במרחק

מע ביוםהקלו  פעמים ארבע אותו דנים היו מקודם עונשו, את ליו
את תקיימו ואם ביום, פעמיים רק מחבלים ידי  על אותו  דנים ועכשיו
במדבר . יהיה ומקומו כלל יענוהו שלא הזמן יבוא עמי שהתנה  התנאים
לכן  שנה, ארבעים רק עברו ובינתיים רוח להיות  עליו  נגזר שנה  שבעים
לי  יפסקו כך  אחר ורק  ומתיסר ונד נע שנה שלושים עוד להיות עליו
לא ועדיין שנעשה הוא רוצה "מה אותו". ידונו דין באיזה משמים
לא כי עמי התנה עתה זה  "הנה השיב: והוא הנער . את שאלו עשינו?"
תמיד ואומר במצוות וזהיר חטא ירא  ימי  כל אהיה  אם לי להציק  יוסיף

בעיות כשרות בשירותי הסעדה )חברות קייטרינג(
הרב אליעזר שמחה וייס

תוכן:

א.      כשרות בגני אירועים

ב.      בעיות בכשרות, מיוחדות לחברות קייטרינג

ג.      "בשר לבן" בכלים מושכרים

ד.      אוכלים טריפות בשגגה

ה.      מומחים לתיירות, לא לכשרות


