
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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ע
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גליון מס'
32

- ג -
וגניבת וכמובן  השמצה נרגנות דברי  שטפו ע עטינו, ולנבל  להטפל  נבא לא 

הזאת. לעת עולמינו חללי כל  את שמלאה דעת

המוניובמיוחד את  מפט שהוא מה  על  שנו חרפה , המלא הנ"ל  העת" מ"כתב
דרכו עוד והנכריות, הציונות ורגשות  בדעות ישראל  משארית  קוראי
לדור הכנה  עיקר  וממנו ,החיי באר חיתתה ונתינת רשעות מרמה , מלאה

הנותרה . לשארית 

דר קובעים  אי הוראה ,  ואי תורה  אי כאילו  , בעול נימו,מציאות ולא אר
ומגביה רמי משפיל  הוראה , כל  ומכריע  בכל  הקובע הוא העתו רק
 גדולי ומכתיר  מרומ ,ימא חטא ויראי  אמיתיי ת"ח מבזה   ומלבי מבייש  ,שפלי

רח"ל . , למיניה הציוני מכתות שקר של 

אתנוועליהם שפתינו  אמרו אשר  גדולות מדברת לשו חלקות שפתי צווח : הכתוב
לנו. אדו מי

דבריולכל , כהוית הדברי את  בהשוותו  יפיק  ויושר, אמת המבקש דעת ב
בהברה .  להארי ולמותר , שכנגד אלו  ודברי ,נשמעי בנחת אשר חכמי

- ד  -
החוצפהאך  על ועוז   תוק בכל למחות מישראל כ"א על  חובה  האחת, זאת על 

התקלה בעלי  באי ,שמוכיחי ואשמה תביעה  כל שעל לאחרונה , שנתחדש 
בגדול קלקלת ותולי ,יד תחת הזמני  במש שנתהוי  הקלקולי שאחריות ואלו
המשי  למע  קלונ לכות  ז"ל בו  ידייהו  לכפורי  זי"ע מאטמאר הקדוש   מר הדור
באר אשר הקדושי עלבו על  שמי מאימת פחד ללא ,לב ושרירות  בקלקול

ישמרנו. ה' ביקרייהו , תבע שקוב"ה 

- ה -
כדיואולם ,העני לכל  העיקרי היוד הקוראי לפני לברר ההכרח מ זאת

. הנכו מצבינו את  להבינ

במטרת יש אחד כפרט  רק  אלא  הרודפי אצל החלב ניקור  עני  שאי לדעת ,
 בשער ממוכיחי ,בפר מעומדי ולתמיד  אחת  להפטר   שהוא , הכללית,
על יעתופ המוחלטת שליטת את ומונעי בדרכ מעומדי יופרעו לא למע

קודש . ע ראשי

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת לך לך | ב מרחשון 

1

המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

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

כי
ש

מ
בה

50יובל שנים של פעילות המערכה

נעשו! לא מהבטחות חו
משהו שיעשו התעוררות דברי שמענו  האחרוני בשני ט.
דברי מהבטחות,  חו א זה, בשטח השוררת  ההפקרות נגד

נעשו. לא ממשיי

הבשר  שחיטת בשטח  קורה  מה  ידוע לא הרחב ולצבור היות י.
כל לאסו חובה לעצמנו וראינו  לנחו מצאנו  ,אוכלי שאנו 
דבר  בפרטות , המצב לפרט כדי לידינו שבא ממה הפרטי

 מזמ לעשות כבר חייבי בונשהיו שמחה רבי הרב האדיר והגאו)

כל ע ביחד ממש  נפש  במסירות גדולה עבודה בזה  כבר  עשה שליט"א   ליבערמא

הזה ) היו עד הפחד ] [מפני בשלימות  הכל נלקט לא א ,בלונדו הרבני.

בפסוק כתיב  ה')הנה יח, וחי (ויקרא האד אות יעשה אשר
ואפשר  .בה וחי ,אות רבי לשו שאמר לדייק ויש ,בה
בלי  גמור לו אומרי במצוה המתחיל  שאחז"ל ע"ד לומר
ש על נקראת גומרה  ואחר במצוה המתחיל [שכל הפסק ,

אמרו  אחר ובמקו המשכ)גומרה], את  משה  ויק אי(עה"פ ,
שגומרה , מי על אלא נקראת המדרש ,המצוה  בש א' ח' עקב (רש "י

י"ג:) סוטה  ,ש התוספות מבעלי   זקני דעת בד"הועי"ע בספורנו [ועי"ע ,
אמרו גיסא ולאיד מאוד ], נפלא  דבר  וגו' אשר המצוה  כל 

העיקר הוא דבר המתחיל אחר טו)במקו שמות וצ"ב(פס"ז ,
כסתירה. נראי כי חכז"ל דברי

להתחיל אותנו לעורר חז "ל   רוצי דמקוד לומר ואפשר
תקרי  אל המצות", את ושמרת" על  לעבור שלא המצוה

המצוות  אלא  המצוה,(מכילתא )המצות עשה כשכבר ואח "כ ,
שגומרה. מי על  אלא  נקראת  המצוה אי לאד לו  אומרי

מקוד אמר וכ ,רבי בלשו בה וחי  הכתוב  שאמר וזהו
בי המצוה, כל שיעשה פי' ,רבי בלשו "אות יעשה אשר
במה יספיק ולא המצוה כל  את שיגמור הגמר,  ובי ההתחלה
המצוה את שעשה שמו, על  יקרא ואז המצוה, את שהתחיל 

."בה וחי  האד "אות יעשה אשר פרטיה, בכל

 ומהיו – מהעבר והשוחטי מהשחיטות דוגמא
מבהיל שחיטה, בעניני הזה להדור שקרה  מה  וראה בא

.הרעיו

בעבר ? היו שוחטים כמה
כהיום יש  שוחטים כמה

ורב ושחיטה שוחט קט וכפר עיר בכל  היה העבר בדור
ואחד. אחד לכל  פרנסה והי' ות"ת,

המשך בעלון הבא
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- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

הלכה למשה מסיני

- .משה מסיניהלכות הגרמה, הלכה ל
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

שאלות ותשובות

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

שנת תשמ"ג לפ"ק. האלמין ברוקלין

שלחן גבוה

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#40שמלה חדשה 

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#35 שמלה חדשה

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#2 שמלה חדשה

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#3 שמלה חדשה

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#38שמלה חדשה 

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#39 שמלה חדשה

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

תשב"ץ

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

תשורת ש"י

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

ןטבח והכ

- .ה, הלכה למשה מסיניהלכות הגרמ
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

תפארת למשה

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

רוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.האלמין ב

תפארת יעקב

- .הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

תיקוני הזבח
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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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

 לז 

הסירכות את  קורעים  השוחטים 
של הייתי בהמות לשחיטת ... המטבחיי לבית נוסע

... ר' השו"ב שלי הקרוב   ע ביחד ,כבשי של  וכ ,עגלי
ללמוד  לי איפשר הדבר איטית בצורה  שוחטי שיי ש
בקיצור , . השוחטי ראש היה הוא  בעבר  הסירכות, קליפת
השו"ב  א מאוד, יפה  בצורה הסירכות את  מקל היה הוא 
את  סוחב שהוא   אי להסתכל פחד ממש היה ... ר ' האחר 
שלי  הקרוב את שאלתי מסתפק. היה ובכ מהבשר הסירכה
את  עושה שוחט שאותו  אי פע מסתכל הוא הא ...
אי יודעי לא כלל ה הרי לי השיב הוא  ואז עבודתו,
את   ג  ש ראיתי . אות קורעי רק  ה סירכות, להוריד
 ש נאותה. בצורה סירכה מקל שהוא   אי ... ר' השו"ב 
 חלפי לה שהיו  ויראי  דתיי מאוד שוחטי שני  עוד היו
הביתה  בחזרה בדרכנו  . מול התביישנו אנחנו מאוד, יפי
משחיטה  הגיעה אותנו שלקחה המכונית ,שוחטי 54 היינו
היה  שלי הקרוב בדר , נוספי  שוחטי אספו ש אחרת
הצליח שהוא כשטע השוחטי בפני אותי  והציג בי גאה
אני  רבו , את מחכי בבחינת  שהוא טוב תלמיד להעמיד
 וכ ,הטובי מהשוחטי טוב  יותר  הרבה   חלפי  להכי יודע 
 כזק המלאכה את עושה אני וכי לבדיקות, מומחה אני
שהוא לי תגיד אל  מה? ואמר, ... השוחט קרא  ואז ורגיל ,
ואילו אצלי, למד הוא שלי, תלמיד הרי הוא ,של תלמיד
בקיצור , אצלו. למדתי  כי שלו תלמיד שאני שטע האחר 
וכו '. השכלתי" מלמדי "מכל ואמרתי פשרה ש עשיתי
 אות לתפוס  שלי  הפטנטי אחת היתה זו שלו ועשו
וכי  יודע  לא  כלל שאני אמרתי מה אחד לכל  , בעוולת
את  טוב ידעתי כבר שלמעשה אפילו ללמוד, בא  אני
כל  את  מה להוציא  הצלחתי כ רק השחיטה, מלאכת

. ש באמת הנעשה את ולדעת הסודות

 לח  

חי (בלי ביותר  החזק  בקור  בחורף  שוחטים  מום )
ללא רבות  שנים  במשך  לשחוט  נאלצים  רבים  שוחטים 
חום  עם  לשחוט  השוחטים  את  מכריח  קצב   הרגשה 

חזק . בקור  ריאות  ודלקת 
אחד הייתי יו ... ר' של העופות  בשחיטת שוחט

בשבוע , אחד יו ... ר' השוחט  ש שוחט היה ג בשבוע ,

על  מוטלת  ואימתם  זרוע, בעלי וגברו הארץ, בקרב העזובה
ובמהירות, בסיטונות רב בכמות נעשה  שהכל  ובפרט הבריות,
הדחק ושעת מרובה הפסד של התירים על דבר  בכל  וסומכים 
להם יש אשר שהרבנים  הי' והחיוב היתר, בלי אף  והרבה וכו '
בכל  יד להם שיהא שיסדרו הישנות, לקהלות דמיון קצת עכ"פ
עבור  עכ"פ  לדאוג  המשמר  על  ויעמדו הנפש , חיי עניני
הי' ובאמת כולו, להכלל הכשרות כח יתחזק ועי "כ קהילתם 
זה  בענין ולעשות עמדם על  הרבנים יתחזקו אם  לזה מציאות
במצב כי  במשלחותם, שיצליחו  ספק שום  ואין  שביכלתם , מה
עושה. בעיניו הישר א' וכל יום  אל מיום הירידה היום  של

עוד. ועיי"ש עכ"ל 

וכ "ק  ,דעברעצי אבד"ק המפורס הפוסק הגאו
שליט"א  מוויזנימונסי אדמו"ר מר

 דע וועג שליט"א רב דעברעצינער פו תורה דעת
 פו טעקסט פולער ניקור פו פראבלע

בריוו רב'ס  דעברעצינער

בעזהי"ת

שליט "א המפורסם... הרה "ג ידיד "נ מע"כ אל

תשובה  בשבת דרשתי  מה שאלתו  על מאהבה בתשובה
כה  אומר  וזה כה אומר  זה כי בברוקלין . ניקור בענין  העעל"ט 

האמת. לדעת ורצונו העולם  כדרך

יותר , בביאור כאן אכתוב כאשר הי ' וכוונתי ברבים, דרשתי כה
הגר  ארץ במדינתנו נהוג שהי ' כניקור  המנקר (אונגארן )שכל

וכדין כדת זכי"ע, זצ"ל  הקדושים הגאונים רבותינו הוראת ע"פ
אחר  שהרהר כמו  הוראותיהם אחר המהרהר  וכל עושה,

אחריו . בדיקה וצריך  השכינה

שלדאבונינו  שליט "א מוויזניץ אדמו"ר כ"ק מפי  שמעתי  אולם 
כהוגן הניקור עשו  שלא חנויות וד' בג ' מצאו  הגדול  ולצערנו

לאז או גמור, חלב רח"ל נשאר לבינו שכך ולמכאוב נים
שומעין.

עד בשר קונה ששם  חנותו אחר יחקור ואחד אחד כל וע"כ
או  לנקר יכול איננו ואם כהוגן נעשה הניקור שם אם  עתה
רשות קבלה לו אין קונה ששם בחנות שהמנקר  לו  נודע
לבקר  שיודע מומחה וממנקר מובהק מרב בכתב והורמנא
הכל  שיתוקן עד  ודקה גסה בשר  זו מחנות יקנה לא כהוגן,

הוא. בנפשו בלא"ה  כי  עצהיו "ט

יצ"ו  ברוקלין  פה לפ"ק תשמ"ג  נח לס' א' בעה"ח זה ועל
 שטער משה 
 דעברעצי אב"ד

חנויות וד' בג' רק שלא אמת , ממגידי ששמעתי מה לפי  נ.ב.
בטנו . תרגז שלא זה הוא ומי  ויותר יותר  הרבה אלא חלב מצאו 
הנ"ל
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המשך בעלון הבא



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ע"כ הירא וחרד מדבר ה' ויש בידו לתקן יראה שלא יתלה אשמו 
בראשו ואף במי שאין בידו למחות עכ"פ הרי בידו שלא לאכול 
בשר כי אם עפ"י תקנה הנ"ל, ואף שלא ימצא בשר לאכול אפי' 
בשבתות ובי"ט אל יקל בעבור זה ח"ו, דקרוב לודאי הוא שיאכל 
דבר איסור לפעמים. ע"כ ישים אל לבו שסופו יהי' תולע ורימה 
ובתכלית יהי' מרה, ע"כ אל יתבייש מפני אדם כו' ויקדש את עצמו 
במותר לו )יבמות ב.( ואז קדוש יאמרו לו מה קדוש לעולם קיים ויזכה 

בביאת ירושלים במהרה בימינו אמן סלה, עכלה"ק.
פענח  צפנח  בספה"ק  הובא  ז"ל,  הרמב"ם  שכתב  מה  וראה  בא 
טוב  מהבעל שם  עקב(, ששמע  )פרשת  אפרים  מחנה  דגל  ובספה"ק 
זי"ע, שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת במכתב להרמב"ם ז"ל 
על תחיית המתים לומר להם מן התורה. ומה שדרשו חז"ל בגמרא 
מן הפסוקים, אמרו שיש לדורשם באופן אחר. ולא רצה להשיבם 
ר' שמואל אבן תבון שהוא  הוא בעצמו דבר, אך אמר לתלמידו 

המשך בעלון הבאישיבם.

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
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 נפתלי הירצקא העניג 
אבדק"ק שארמאש יצ"ו ברוקלין ניו יארק

ב"ה
בא לפני האברך הרה"ח המו"מ בתו"י חו"ב וכו׳ כש"ת מו"ה שלום יודא 
גראס נ"י, והביא לפני לקוטים נאים מדברי רבותינו הק׳, הלכות ודברי מוסר 
בעניני מאכלים, שמירות נחוצות ואזהרות נחוצים ומועילים, ורוצה להדפיסם 
וביקש ממני ליתן הסכמתי, ובאמת דברים הללו אינם צריכים להסכמה, בפרט 
שהמה עפ"י רוב דברים מקדושי עליונים, שכל דבריהם המה גופי תורה, וכעת 
המה  בתים  שבעלי  הגדולים  הטרדות  שע"י  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  הוא 
טרודים במדינות אלו כל ימיהם, עי"ז מבקשים לכל דבר להיות מורה היתר, 
והמכשול גדול עד מאד בעו"ה בענינים אלו והבא לטמא פותחין לו ח"ו, ע"כ 
טובה גדולה עשה בזה לעשות רצון יוצרנו, לסייע לכל הבא לטהר להיות גם 
הוא מהמסייעין, כידוע הפי׳ של הה"ק מרי"י מלובלין זצללה"ה ע"ז, וכן בסה"ק 

שהכונה שכל או"א צריך לסייע ע"ז, ושכרו גדול ממעון הברכות והישועות.

כו"ח לכבוד התורה והטהרה יום ב׳ לס׳ וישבתם לבטח ל"ז למב"י 
 התשכ"ח פה ברוקלין יצ"ו
הק' נפתלי הירצקא העניג

זהירות: פיתות ללא כשרות במסווה 
כשרותי

פיתות  הפיצה  כי  חשודה  כשרה  שאינה  מאפייה 
תעודת  שלהן  אחרות,  מאפיות  של  באריזות 
למסעדות  השאר  בין  הופצו  הפיתות  כשרות. 
כשרות, ונראה כי השימוש באריזות של מאפיות 
והמשגיחים  הציבור  את  להטעות  נועד  אחרות 
היחידה  לגבי הכשרות. במסגרת פעילות מפקחי 
בכשרות  הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  הארצית 
דייר  במאפיית  פשיטה  נערכה  המרכז,  באזור 
פיתה מרחוב הקישון 31 בבני ברק, אשר המשיכה 
תעודת  שהוסרה  לאחר  ככשרה  עצמה  להציג 

הכשרות על ידי הרבנות המקומית.
שונות  חברות  של  שקיות  נתפסו  בביקורת 
הנושאות ציוני כשרות כגון: מאפיית פיתות "רמת-
גן" וכן מאפיית באגטים וגיבטות "שאשא" מרחוב 
בצלאל 7 ר״ג בהשגחת הרבנות ר״ג והרב לנדא, 
וכן מאפיית ירושלים בהשגחת הרבנות לכשרות 
הממצאים  לאור  יוסף.  בית  ובד"צ  הארצית 
החמורים חל איסור לקלוט תוצרת ממאפיית ד"ר 
פיתה במקומות המושגחים. על מנת למנוע חשש 
ולקלוט  להקפיד  המשגיחים  מתבקשים  להונאה 
הנושאות  שקיות  בתוך  כשהם  ורק  אך  פיתות 
ציוני כשרות וליצור קשר עם המאפיה, על מנת 

לוודא את מקור המוצר. ידע הציבור ויזהר. 


