
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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והדפסתי הרבה ספרים ועיתון בשם "וויכטיג פאר יעדען" )בלשון הקודש "נחוץ לקול 
אחד" ])לשים בהערה** יצא לאור בשנת תשל"ט, 15,000 עותקים )8 עמודים בגודל עיתון ונחלקו בכל 

בארא פארק בברוקלין בתיבת הדואר שהלתי עם ביתי בכל לילה משעה 2-5 לפנות בוקר, והכנסנו את 

העיתון בכל בתיבת הדואר( )לאחר מכן נדפס בהוצאה שנייה בספרים "קובץ ספרי ניקור המובהקים" 

)בכרך ח' ל"ב עמודים( ונשלחו לכל רבני הישיבות הגדולות בכל ארץ ישראל ובעולם[ 

החרדית  מהיהדות  ש-90%  למצב  שהגיע  עד  לאמיתו  האמת  את  המגלה 
הפסיקו לאכול בשר בהמה - בתוך הדברים כתבתי שם: "ואוי לנו על עלבונה 
של תורה שגורמים ח"ו לעקור מקצוע שלם מהתורה הקדושה לסלפה ולזייפה, 
ביום שידובר בה, על כל המכשלות המצוייות במקצוע  ומה נעשה לאחותינו 
הלזו, ובלי תבונה ובלי דעת נכשלים ח"ו במאכלות אסורות ובאיסור כרת ח"ו, 

ואנו נחשה? היטב בעיני ה'?!

ממש,  אלף  מיני  אחד  דוגמאות  איזה  ולהציג  במאמרים  ללקט  אמרנו  כן  על 
להראות גלוי ומפורש על מקצת מסילופיהם ומשקריהם, ואיך שהכותבים הללו 

המשך בעלון הבאלא מבינים בתורת הניקור כלל.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | יז סיון | פרשת בהעלותך
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 סוד "האלף לך שלמה" להקים שכינתא מעפרא
הזוהר,  של  בלימוד  להשתתף  לציבור,  בקריאה  פונה  הזוהר"  "אור  ארגון 
בשאיפה להגיע לאלף סיומים של הספר הזוהר, וזאת על פי קריאת מקובלי 
ובס"ד  ברחמים.  הגאולה  להחשת  זוהר  סיומי   1000 לערוך  בעבר  ירושלים 
הוציאו לאור את ספרי הזוהר מחולקים ל-70 חוברות, ונדפסו אלף סטים, והן 
ניתנים חינם לכל בית מדרש וישיבה שמקבל עליו לסיים את כל הזוהר למען 
גאולת ישראל, וכל הקודם זוכה. וכך נוכל להגיע בע"ה לאלף סיומים כל שבוע. 

ניתן להשיג בטלפון:  02-5612121, או בפלאפון: 054-8436784.

לכבוד התנא אלוקי - לל"ג בעומר -
ספר תיקוני זוהר המחולק ל-29 קונטרסים

י"ל ס' תיקוני זוהר ב-29 קונטרסים כל קו' לוקח כ- 20 דק' לסיים, וכשמחלקים 
ל-29 אנשים מסיימים בכ-20 דקות את כל "תיקוני זוהר", חלוקת ספרי הזוהר 
בחינם מיועדים: לתגלחת, לבר מצוה, לחתונה, לע"נ, לבתי מדרשים, - כעת 
ומסיימים  הלומדים  לכל  זוטא"  "אידרא  אלף  מחלקים  מצומצם,וכן  במספר 

מערש"ק זו עד יום שני. כל הקודם זכה,

ניתן להשיג אצל מפעל הזוהר העולמי, בית שמש,
טלפון: 02-6255789 - 054-8436784.



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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50יובל שנים של פעילות המערכה

שאירעו  דוגמאות בהבאת  זה  דבר  ואימצו הוסיפו חכז"ל
 ונהפ יודע בלי שנשחדו ואמוראי  התנאי גדולי  אצל
לדוגמה קה. בכתובות כמבואר  להנות בהטייה לב
מ נפטר אינו  שוחד  ולוקח גדול  חכ "אפילו ש נאמר 
ולוקח גמור  צדיק "ואפילו הלב" סמיות בלא  העול

ע"ש . הדעת" טירו בלא העול מ נפטר אינו  שוחד

על  ואומר ממש  חיי אלקי דברי   להפ לו  גורמת ועוד ,
מותר ועל מותר , אסור  על טהור, טמא  ועל טמא, טהור 

קמ"ד)אסור. שופטי .(ספרי

"משה רצ "ב ירמי' בילקוט  מ "ש  אעתיק האחרו ועל
שלא  ע"י  הנביאי מכל הללו נביאי שני מעלה ושמואל
ישראל  כנגד  כח  לה הי' לא כ שאלולא שוחד נטלו

."חי להוכיח תולדות תנחומא  סה , ה, רבה  דברי מז: סוטה  (וע"ע

קי "ד) תולדות ילקוט י"ז , תהלי שוח "ט כג,  משפטי מכילתא ח ' ושופטי.

בעול פקפוק שו בלי  פשוטי דברי  ה הנ "ל  וכל
רצוני חדש  רעיו אול .לעול יקו אלקינו ודבר  כלל,
 אחד שוחד, מיני  בשני המדובר ש בש"ס להעיר ;
הנות להצדיק ע"מ  ממש  ליד מיד  ממו נתינת הוא
הנות בהיות דהיינו בעקיפי נתינה הוא  והשני בריבו.
לקבל  תורה"ק ציווי לעבור  יסכי שלא בהמקבל מכיר
המקבל  ממנו  שיהנה שונות  בהערמות מערי שוחד 
יטה כבר  ממנו פורתא יהנה א כי בהבינו  ,יודעי מבלי

אצלו. לבו

בדברי הרבה המבואר שלישי שוחד  מי יש  עדיי אבל 
טובת שאר  או  ממו  שו מקבל שאינו  והיינו הפוסקי
בר הישר , את  לעק כדי  בעקיפי ולא להדיא  לא הנאה

בפרנסת להשני  שמשעובד דהיינו יש אחר  וכיוצא עני ו
משכירתו  עבור אפי וזיעת ידי ביגיעת  שעובד ואע "ג 
לזה, נטייה י "ל כבר שלו, בעה"ב להנות שבידו כל מ"מ 
ק"ו  של  בנו  וב הנאה בעצמו  יקבל זה כשע"י וכ"ש 
למו  עתידות וחש  ידו על לבעה"ב הפסד כשנגר
ממשמרתו  יפטרנו  עוד ואולי עליו ירגיש שבעה"ב 
שלא  הרגשיו כל יצמצ ודאי אז כי לחמו, מטה וישבור

.כ לידי יבא 

בו  שאנו "שוחט " לדוגמא וננקוט  ,מוב בכ"ז  והנמשל
 הראשו עני : מיני ג' הני  בו שיש  והאופ עסיקי
להוציא  שמרבה  מה  וכל  בתדירות בע "ח שוחט השוחט 
הי ' לא קדמוני ובימי לבעה"ב, טובה בו יש  כשרות
הרב  רק מבעה"ב משכורת קיבל לא השוחט  כי לחוש  מה
השוחט הטיית של חשש  כל הי ' ולא שלו בעה"ב הי'

בעה"ב. לטובת

השחיטה ועני אחורנית נתהפ הגלגל נתקלקלו הדורות 
בעה"ב  אשר  שבעול מסחרי שאר  ככל להיות נסתבב

דמיטב ,ויהי מילי  בכל  להתברך עליהם  השם נועם 
ברכם  תשמרם, לעולם  השם  אתה  טובה, ובשיבה 
ידי על  שזוכים  הרבים זכות  כוח ובגודל  טהרם , שמרם 
מיוצאי לראות  שיזכו בו , תלוי צדיקים לבנים זה
בקרוב  נזכה אשר  עד דקדושה , ונחת תענוג  רב  חלציהם 

ואומר"לשמוע מבשר  במהרה "קול צדק  גואל בביאת 
אמן. בימינו 



השער פתח
ודחילו לשם ורחימו ורחימו בדחילו ושכינתיה קוב"ה יחוד

ישראל כל בשם שלים ביחודא בו"ה י "ה שם  ליחד 
מעפרא. שכינתא  למיקום

בראותם היגילוו יראיםהישמחו הלכה, זו ה ' לדבר צמאים
גדול חיבור במינו , יחיד  כזה חשוב  ספר לאור יוצא

אמר זה ומפני אחר. ונשאר אחד מן  ד' מן קוץ מעביר משקר
וגו']. אחר לאל תשתחוה לא הפסוק 

עלינו  יג זכותו טוב  ש מהבעל נורא מעשה
מיום והחולה ממנו, נתיאש כבר  שהרופא אחד  בחולה מעשה 
וכל לדבר עוד בכוחו היה לא שכבר עד ודל הלוך  הלך ליום
מקום לאותו בא טוב שם שהבעל  נזדמן נואש. אמרו הרופאים
הבעל חולים. בקור  מצות לקיים אותו בקשו נמצא, שהחולה

ידו , על  ספורים רגעים עמד החולה את  ראה טוב כך שם ואחר
התחיל ומיד לאכול התחיל  החולה  בשר. של מרק לו  לבשל צוה
מאד  התפלא הרופא לגמרי . הבריא ספורים ימים ובמשך לדבר ,
ריפא  אופן באיזה  טוב: שם בעל  להרב שאל  עיניו. למראה
של שהגידים  הרופא הוסיף   בבירור  אני  יודע  הרי אותו?

כלל. רפואה הגידים לאותם ואין מקולקלים, היו  החולה

ואני בגשמיות , החולה את הכרת  אתה טוב : שם  הבעל לו  אמר
גידים, ושס"ה אברים רמ"ח באדם יש  ברוחניות , אותו הכרתי
תעשה, לא  מצוות ושס"ה  עשה, מצוות  רמ"ח יש וכנגדם
הגיד  אותו או האבר אותו  מתקלקל  מצוה, באיזו  פוגם וכשאדם
מתקלקלים לאוין הרבה על וכשעובר המצוה, אותה שכנגד
חס בסכנה האדם ואז  בהם, נובע הדם ואין גידים הרבה
שם הבעל אמר  החולה, של הנשמה עם דברתי אני וחלילה.
נתקנו  כך ידי  ועל עליה, וקיבלה תשובה, עליה שתקבל  טוב,

אותו. לרפאות כך אחר  ויכולתי והגידים האברים כל

בתקון  בעיקר תלוי  נשמותינו תקון כי  לומדים אנו הזה ממעשה 
בעיקר שמרו במצרים בהיותם הקדושים  אבותינו גופינו, מדות 
זכינו  המדרגות  אותם ולפי  היסוד  במידת הנשמה תקון על

הגוף, מדות בתקון  גם ונעלה קדוש לעם הגוףוהיינו תקון אכן
בו אשר הברית, תקון הכללי, בתקון תלוי יחד גם  והנשמה 
ובו ומבפנים, מבחוץ ב"ה  והוי' שדי דמלכא  חותמא חקוקה 
גם  והגוף הנשמה של גידים ושס"ה  אברים רמ"ח כל כלולים

נזהריחד, יהיה ונשמתו גופו  לשמירת החפץ כל הראוי  מן לכן
אמן. יזכנו ה' קודש, ברית אות לשמירת מאד ונשמר 



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

דהבית  כיון  לכל,  וגלויה  ופשוטה  גמורה  ע"ה  בזה  יש  ועוד 
מטבחיים הוא של נכרים והמה המשפיעין בשר על כל העיר 
להוואדיקאצש"ך  דומה  הר"ז  העיר  בכל  בשר  אין  ובלעדם 
מים  שמסתפקין  והקאמפאניא  העיר,  לכל  מים  המסתפק 
להעיר ע"י מאשינעס ושוכרין פועלין לזה אם יהיו הפועלים 
יהודין ויעשו חתיכא דאיסורא באיסור הנאה על כל ישראל 
היש  מים  בלא  ישראל  כל  יהיו  האם  הזאת  בעיר  הדרים 
ממשות בהאיסור הזה, הא אין אדם אוסר דבר של חבירו על 
חבירו, הא כל העיר זכו במים הללו ושייך המים הללו להעיר 
ואיך תאסור עליהם הא אין אדם אוסר דבר של ראובן על 
ראובן, כמו כן הבית המטבחים של הנכרים המסתפקין בשר 
כשר לכל ישראל שבעיר ובלעדם אין למצא בשר והישראל 
שבעיר סומכין בכשרות אך על רבניהם שרוצין, ודווקא על 
רבניהם רבני דמתא, וזכו בהכשרות לפי רצונם, והאיך יאסרו 
דנשמע  והא  רצונם  שלפי  הכשרות  ולגזול  השו"ב  הפועלים 
לפעמים שהשו"ב עשו חתיכא דאיסורא על שחיטתו כשיעשה 
כך, הוא או כשנעשה ע"י בני העיר, או דווקא בכל העולם 
כשיש יכולת בהעיר לקחת שו"ב בלעדם דאז לא גזלו הכשרות 
מהעיר אלא הוא אסר על עצמו ואין שום חובה להעיר במה 
דעושה חד"א על שחיטתו אם יעשה כך משום דאז יקחו שו"ב 
אחר ואינו נוגע אלא לו לבדו, משא"כ כאן דאין בידם לקחת 
חד"א  חל  ולא  זכותם  את  להעיר  דחבין  אחר  ובודק  שוחט 
וגם שבועה לא חל דידוע בש"ס ופוסק' דלהורעת אחרים לא 
חל השבועה כלל היכולין לסמוך על עם הארץ הזה בהוראה 
אפילו קלה שבקלות. כתבתי זאת למען יהיה למשמרת לעולם 

בהאיסטוריה העברית באמעריקא.

3קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

קרויז שלום
מח"ס  ישעי' בית  בביהמ"ד הרב כעת  יצ "ו אודווארי דק"ק אב "ד

ספרים  ושאר ו "ח שלום דברי שו"ת 

בס "ד 
באמעריקע  כאן שהמציאו  בענין חוו "ד שאל  אשר ע "ד
היו  אשר ירקות מיני  כל מתולעים  לבדוק יצטרכו  שלא 
קרויט , שפינאטש, כמו הדורות, כל בתולעים מוחזקים 
חדשות  המצאות על  לסמוך יכולין אם וכו ', וכו' קארפיאל
ועיקר  בדיקה, בלי וישבעו  ענוים ויאכלו  הבדיקות, ולבטל 
את  מאבידים  ועי "ז היטב  הדק  היקרות  שמדיחין  ההמצאה 

ודו"ק . התולעים מדיחין המים כי התולעים 
בדרשה  אמרתי הבדיקה, לבטל ההיתר כשנולד מיד הנה
גדר  דזה  זה. היתר לבטל דיש שנים , איזה זה לשבה"ג
הדיין  הרב  עם ג"כ ודיברתי  בהיתר, שנתערב  איסור
וסיימתי  דאורייתא , איסור ספק להתיר לו  דלמה מנייטרא 
של  היתר לבטל דיש שיבטל , צריך דהבודק  בסוגיא 
לדעת  נוכחתי כעת אמנם  בהתירו. עמד אבל  ה"בודק ".
ומצאו  ה"בודק " של הירקות  שבדקו נאמנים  עדים  מכמה
יראים  אנשים  להכשיל יהינו  איך ונזדעזעתי  תולעים. בהם 
בעד  בוודאי שמשלמים אף דבר, ללא  תולעים  באכילת
ספק  ואפילו תולעים  להתיר שייך איך  מ"מ ההכשר נתינת 
לצאת  כוחי  ואין  דרכי  אין אבל  ממון . הפסד בשביל תולעים 
ודחה  נ"י  גליק  יצחק הרב  את כמ"פ  ועוררתי  למלחמה.
מתיירא  ואינו בעווה"ר בעיניו היה וכצחוק בקש. אותי
ע "י  תולעים  באכילת ישראל  בני  אחינו נכשלים שמא בכלל 
רבנים , כמה לי  אמרו  הרבנים. ההתאחדות של ההכשר 
הירקות  את שבדקו  פירושו  "בודק " שהשם  חשבו  שהם 
קרים . במים  להדיחם  המצאה סתם  לא אבל אדם , בידי
ואמרתי  הוראה, בעלי ומשאר ממנו נתעוררתי  עתה לכן 
של  ההכשר ויבטלו ירחם אולי העני ' דעתי קצת לברר 

ה"בודק ".
ווסת  לאשה היתה  אם קפ "ט  סימן  ביו"ד פסקינן הנה
בווסת  לראות חזרה ואח"כ אחר, ליום  ושינתה קבוע ,
לחוש  ויש למקומה  הקבוע  הווסת חזרה הקדום , הקבוע 
תולעים . בהם להיות חזקה  להם  יש ירקות הני  א "כ לה ,
מצאו  כי ועתה התולעים , של החזקה לבטל  המצאה  ועשו 
גם  תולעים בהם  שיש קמייתא  החזקה חזרה תולעים , בהם 
כמו  בדיקה, בלי לאוכלם  ואין ההמצאה, עשיית אחר 

רק  לאכול  מעולם  בדיקה.שנתחזק  ע "י



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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מכתבים למערכת
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נט
שמועיל  שחיטה  בענין  הספר  קבלת  את  בתודה  מאשרים  הנני 

ומהנה.

יישר כחכם
בכבוד רב
הרב שלמה צרור
רב אזור רעננה

רוח בו שנכנס  בבחור נורא מעשה

בכלמעשה  והשביעוהו חכמים אליו באו רוח. בו שנכנס אחד בבחור
מה להם ואמר לשאלותיהם לענות שהסכים עד השבעות  מיני
פרץ אשתו את כשהזכיר  אשתו. שם ומה בחייו  גר  עיר באיזו שמו,
סרבו וחכמים בים טבע הוא שכן עגונה, נשארה  כי באומרו בבכי
נתן  רבים סימנים זה. בגלל דרכיה משרכת  והיא להנשא  להתירה 
כי  טענו  הם אולם שיתירוה, ידו על  שעמדו החכמים מן ובקש לדבריו 
נשא שהרוח לאחר גם דבריהם על בתוקף עמדו  הם אסורה. היא עדיין

חז"ל. מדברי הוכחות להם והביא עמהם  ונתן

איש "מה אשת על שבא להם השיב שאלוהו. עוונך?" היה
מיתות ארבע  דין חז"ל: שאמרו מה בו ונתקיים בקושטנדינא
ענה לא  עמו שזנתה  האשה שם מה לשאלתם וכו'. בטלו לא

בשמה. שינקוב תועלת  שום  ואין מכבר זה  מתה  שהיא באומרו

קם.בעודנו מדוע  שאלוהו  רגליו. על ועמד הבחור התרומם מדבר,
ברגע אכן לחדר. עתה זה שנכנס פלוני חכם  כבוד מפני  השיב :
להם אמר בחורים. של  כת ובאו  נכנסו עמו ויחד חכם אותו נכנס  זה 
וסופכם כמעשי עשיתם אתם הלא  לראותיני?" אלי באתם "למה הרוח:
הרפה לא שהרוח אלא הבחורים, נבהלו דבריו לשמע כסופי!" יהיה
לליבם דבריו נכנסו הרעים. מעשיהם על יודע שהוא להם והוכיח  מהם 
את החכמים אחד שאל אז מעלליהם. על ולהתוודות  לבכות  והחלו
אין  "וכי ואמר: הרוח שחק אלה . חטאו מה הוא יודע מאין הרוח
והלא ידיהם את אתה רואה וכיצד יחתום". אדם כל וביד אומר: הפסוק 
אפילו רואה "אני והשיב : הרוח  שחק  כך על  החכם. שאלו הן, מוסתרות

ב. בעיות כשרות מיוחדות לחברות קייטרינג
אופנת החזרה אל הטבע, שגרמה לכך שגני אירועים 
צצים כפטריות אחרי הגשם, במיוחד באזורים חקלאיים, 
מחריפה את הבעיה. אני מכיר זאת היטב גם מהאזור שבו 
אני חי, עמק-חפר. לרבים מגני האירועים שסביבינו אין 
מטבח מסודר. היזמים רק משכירים את המקום והמארחים 
דואגים לקייטרינג. כך נוצרות בעיות כשרות קשות. שכן 
מטבח-האם של חברת הקייטרינג לעיתים קרובות רחוק 
גיאוגרפית מגן השמחות. המטבח נמצא אמנם בפיקוחה 
של רבנות מקומית, אבל כאשר חברת הקייטרינג מפעילה 
אירוע מחוץ לתחומי נותן ההכשר, היא מנפנפת באותה 
תעודה שניתנה למטבח שלה בלבד. זו רק ההתחלה. צוות 
ואת  הכלים  את  כלל  בדרך  איתו  מביא  לא  הקייטרינג 

התנורים, אלא שוכר אותם מחברה המשכירה
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