
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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תורהומכיון כח של  עיקרי שייר השני כל   במש הי' שליט "א  מקאשוי שהגה "צ 
יותר שנחפזו האחרונות   בשני וביחוד , לאלמות כפו שאינו ויראה,
את  לקלקל  לאחרונה שהגיעו עד היהדות, יודי בכמה הצבור חיי את לדרדר ויותר
המרכזית  והמכות והאישיות ומטרותי ה , עניינה  הארורה , ציונות בעני ג הצבור
הגה "צ הי' לעשות, שיזמו  ממה  הרבה  מה שמנעה  וכו ' לכל קשר אמר  לא  אשר

שליט"א. מקאשוי

ראשכן  קלות  ע "י שנשתלשל  "הצלה" חבורת בדבר והשערוריות הפרצות  בעני הי'
 לאנשי "מילדות " אומנות הנשי מלאכת בלימוד נמצא   וכ רח"ל , שבת לחילול 
עתה וזה עצמית, והגנה  שמירה  של, הכוזב רוח הנליזה  ובדבר וכו ' אברכי
במרכזי כבוד לה ולחלוק ואלדזאר, קאטש  ,הציוני  הנבלי בחירת בשערורית
עשו באמעריקה הכלליות בבחירות  וולב , רב בית של תינוקות ולפני  ,החרדי
וכו' והנגררי הבוגדת והאגודה  המזרחי הפועל  התדרותהציונית, ע אחת יד 
של הכח החלשת  היינו: הכופרת, המדינה  של   הברורי  יהאינטרע עבור 

אמעריקה , של נגד)הפרעזידענט עמדה  ה(שנקט  כל  את שיבחרווארגנו   צבורי
הנהלת  השתתפה ולחרפתינו , " הדעמאקראטי" אותו המנגדת הפארטיי  למע
כל ושמחו צהלו  ואכ וכדו '. וקלויזענבארג  בעלז ע יחד  בעני אטמאר והנהגת
,היהודי הבוחרי בכח הציונית המדינה  הצלחת על במפורש,  שלה העתוני

ועוד ) עוד  .(וכיוב "ז

חתימתוכה   נת לא  מקאשוי  שהגה "צ  בעניני או להדיא, רבי מאבקי התנהלו
מזימות. נכשלו  ועי"ז האחרי ע עליה

מקאשויוהמשתלטים הגה "צ  אל שהצטרפו רבני פק מלהפר נמנעו לא 
ובזדו ,"האר מ אעביר הטומאה  רוח "ואת במודעה שליט "א,
כל  וער ד "א  כל ללא  הפק וביטלו  ,מדבריה  להיפ פעלו נפש  ובשאט
להאיור ביטול " "כתב הארגעניזאציע בחתימת הודעה פרמו  בושה  וללא דהוא,

.הרבני של 

שליט"אוהגה "צ  מפחדמקאשוי  בפהריא מדברי ונזהר  דו נאנק  הזמ כל (אשר 
( יצ"ו,הירו בוויליאמבורג הידועה  בדרשתו אש להבות חוצב בקול יצא 

ההנהגה את לשבור מאמציו, בכל להשתדל יהודי  כל על התורה  ע "פ  שחובה 
דעת  את בבזיו יורומ קודש, ע ראשי על  ברשעות עישפו העכשווית,
 לאברכי זאת ולמור הצבור מהנהגת הללו אלימי את לגרש  והחובה  ,הרבני
, מכא לעקור ח"ו  יצטרכו  כ יעשו  לא  שא להרתיע יוהו תורה , ובני ה ' יראי

רח"ל .  כליו בכנת  היהדות שכל מפני

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת לך לך | ב מרחשון 
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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

ובעיר  שבוע , בכל שלש  או אחת  בהמה  שוחט  היה השוחט
יותר. קצת גדולה 

היתה השחיטה השחיטה, בעת נוכח להיות יכול  הי ' הרב 
.כמוב מתונה. שחיטה

הזה ? להדור קרה  מה
העבר ? בדור  ישראל בני לאחינו היו שוחטים  כמה 

כהיו  שוחטים שוחטים של כמה מקומם על  ם 
ביוראפ ? שוחטים

מחמשת יותר ישראל לכלל היו העבר בדור כי הוא   התירו
פרנסה, ב"ה  הי' ולכול כידוע. ,העול בכל שוחטי אלפי
כלל  הבי לא  שהרב  ממקומות חו כשירה היתה  והשחיטה 
 בהא אות להוביל  יכולי והיו  שחיטה, בעניני שנעשה מה 

נאז") די  ביי פירע").

 שוחטי 500 מקו ממלא אחד  שוחט 

טריפות המאכיל  דילי' מסטרא בעיר שוחט מעמיד הס"מ 
ברשתו נלכדו וכול ,לרבי

מבהיל מיוראפ, שוחטי 500 מקו ממלא  השוחט היו
כמו הכשר  נות בסיטונות הכשר שנות הרב כ וכמו .הרעיו
בבת העיר כל  את שוחטי וכ מיוראפ, שוחטי  אל על 
ד"ה נשא בפרשת יוס יעקב  בתולדות שמובא כמו אחת,

וזל "ק : והעולה ,

ליל יצטר שלא הרע היצר התחכ אתה כי  אחד  חכ בש
אשר  אחד יחיד רק ויחיד , יחיד  כל  ברשתו  וללכוד לפתות 
דילי' מסטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא בו, נכשלי רבי

ע"כ. ברשתו, נלכדו וכול לרבי טריפות המאכיל 

לו היה ביוראפ כי היצה"ר, התחכמות קצת לבאר ואפשר
אות לפתות שוחטי אלפי לחמשה ליל גדולה, עבודה 
הול הוא כעת אבל  קל.  כ כל לו הל ולא טריפות, שיאכילו
נהי' ועבודתו ,שוחטי 500 במקו השוחט אחד לשוחט רק

ביותר. קל  הרבה 

זק כבר הוא שהלא ג"כ, הרבני ע היצה"ר התחכ וכ
תכנ הוא דבר, הבעל עשה  מה  כוח . הרבה כ כל  כבר לו ואי
כל נתפסת ידו ועל אחד, רב יקח  שהוא  קלה, יותר עצה 

העיר.
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.

טוב לזכרון

- .לכה למשה מסיניהלכות הגרמה, ה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק  

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

ויוסף אברהם

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

לין שנת תשמ"ג לפ"ק.האלמין ברוק

יד דוד

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

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#12 זבחי שלמים

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

האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

#11זבחי שלמים

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער 
אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות 

ורא נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנ
בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד 

מהגה"צ  - השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה.
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין 

ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

להורות נתן

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס  - .ניקור
מין ברוקלין שנת תשמ"ג אבדק"ק האל

לפ"ק.

עטרת ישועה

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה 
הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה 
שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו 

שוחטים בשאר מדינות גרמה לכפות ידי ה
אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על 
חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה 

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס  - . מסיני
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 

לפ"ק.

לך פען דעת תורה השמר

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען 
בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר 
במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני 

וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר 
אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו 

מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב 
- .ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח

"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק מהגה 
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

אבן מקיר תזעק

תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר 
הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב 

למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית 

וזבחת כאשר צויתיך

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 8
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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

ואילו בשבוע, אחד יו  ש שוחט היה ... ר ' השוחט   ג
 ג אני בשבוע .  ימי 3 ש שוחט היה ... ר' הזק השו"ב 
יכל  לא  כשהוא ... ר' השוחט של  במקומו ש שוחט  הייתי 
 שוחטי כשהיו  פתוח היה המקו  ש לשחיטה, ללכת
הדלת  ליד המשאית ג  ש עמד עז קור ש היה  בחור
חודר שהיה כ הדלת,  דר העופות את מכניסי והיו 

עז. קור  למקו

את ויהי מתחילי היו השחיטה, באמצע הייתי ,היו
 עושי היו  9:15 ובשעה בבוקר, 7:30 בשעה השחיטה
ר ' לקצב קורא  הייתי 11 בשעה בער דקות, 25 ל הפסקה
אני  וכי קפואות  ממש שלי שהרגלי לו  מראה ואני ...
ר ' הקצב קור . מרוב לי דקרו  הרגלי ההרגשה, את מאבד
 ובפע שוחטי שני 10 כבר לו  שיש וצעק עלי התרגז  ...
השבתי  ההרגשה, את מאבד ששוחט שומע הוא  הראשונה 
כזה  ובמקרה ההרגשה, את מאבד אני אבל אעשה מה לו
אחרי  לנוח. לחדר נכנסתי אני בקיצור , לשחוט . לי אסור 
2:30 לשעה עד שחטתי אני לשחיטה שוב  חזרתי הצהריי
גדולה  מהומה קמה במקו ההרגשה , את אבדתי ושוב
הקצב  ההרגשה, איבוד של החדש מהנוסח  השוחטי בקרב
בכדי   השוחטי יתר על חיתתו את להטיל החליט  במקו
את  יחקה לא  אחד שא הזהיר  הוא ואז  כמוני, יעשו שלא
שהוא בטענה לשחוט שלא  תירוצי המחפש העצל השוחט 

ההרגשה. את מאבד

ורק אבל א אלא אעבוד לא שאני לי אמר ... ר ' השו "ב
לנצל  אוהב ... ר ' שהקצב בגלל  בצהריי 2:30 לשעה עד
,ביו שעות 12 שיעבדו לתבוע  מסוגל  והוא  האפשר  ככל
אותנו ינצל הוא לו  נית אחת פע וא גבולות , אי אצלו 
עושה  שהוא כמו בדיוק הראש , על לנו ויקפו תמיד
הכל   ועושי ולשתוק לסבול הנאלצי האחרי  לשוחטי

. מה תובע שהוא  כפי טובי ילדי כמו

אבאבשבוע שאני ... ר' הקצב אותי  מזמי מכ שלאחר
לו אמרתי ואז ,ליו 5060$ ש שילמו כלל  בדר לשחוט ,
אני  מדי, קשה בשבילי ש העבודה ללכת , רוצה שאינני
לא אתה וא אחר , מישהו  שיחפש  ועדי לזה זקוק לא
,ליו 90$ מאשר פחות לא רוצה אני אחר מישהו מוצא
שאחוש  פעמי שכמה לו, והודעתי שעות, פחות ואשחט
היה  ההוא  הבית הבעל ואנוח. אל למנוחה, זקוק שאני
תובע שאני לו ואמרתי , ליו 60$ לשל רצה שבקושי אד

לספר  תזעקהקדמה מקיר אבן 
דיןוספר  פסק

ידי על  שנשחט  הבשר שאסרו העבר מדור  וצדיקים  מגאונים 
של  הפסקים כל מזייף אסורים שהמתיר ה"פען" מכונת 

וצדיקים גאונים של פסקים 69 ישנם הכל סך עולם , גדולי 
הזה  ומדור הקודם  מדור

תזעק מקיר אבן הספר שם קראתי  הספר ידישם שעל  ,
נבנה , לא עוד מערבי הכותל  רח"ל , אסורות  במאכלות שנכשלים
מתי עד צועק המערבי  והכותל משה. מטה ברית בספר כמבואר

ודם. חלב וטריפות נבילות העם את תאכילו

להבות חוצבים הנלהבים דברים אעתיק הקודש ולחיבת
משה מטה ברית  ס ' בעל והטהור הקדוש מפי שנאמרו אש 

באות: אות  וז "ל גדיא) חד פיוט  (אצל 

הזה הרע מעון  להזכיר  באתי זה  ענין לידן  ואתא הואיל  הנה 
כה עד וטריפות נבילות שאכלנו  שנינו  בין הבשר  שעדיין
להם אין  שוחטים  שהרבה בישראל הזאת המכשלה גודל שהי'
ופשיטא לבדוק, וממהרים בדבר  מקילין מהם והרבה הרגשה
בעלמא העברה  דרך רק הסכין בודקין  אינם שחיטה לאחר

הלב  כוונת  בכדיבלי ואינו לשחוט הרבה לפניו שמוכן מחמת
שמייעפים  מחמת ופשיטא מרובה , והמלאכה  קצר  בזמן  שיעשה 
בסכין  ושוחטים יפה, סכינם  לבדוק עליהם  כבד ידיהם ומיגעים,
התלאות מכל מספר  אין כי  לספור, חדל כי עד הרבה , א'
חכמים  שמחלו ע"י עוונותם וגודל כה עד שקרו רעים ומקרים
בחזקת ישראל דכל חזקתם על אותם והעמידו כבודם על

ועוד)כשרות החודש מקידוש  פ"ב (רמב"ם הסתם  מן  עומדים
זה שדבר למפרע ראינו  חזקתם, שאיתרע  אתועכשיו  החריב 

עדיין  בגלות והשכינה בימינו נבנה לא עדיין אשר ביתינו
על בעונינו  להעלות אין  אשר קלקולים כמה נמצאו  וכאשר

מלהשתרע. היריעה קצר  כי הספר

מי  ישראל  כל  מחזקתן, יצאו  אלו  אם האומר  יאמר ואם
שצריך מחמת בעי מיהא למיחש מ"מ  היתר בחזקת עומדין
עליו , כבידה והמלאכה היטב ולדקדק גדול מתון להיות
ובפרט  זה, בעבור מדקדקין אינן שכולם  מצאנו כאשר 
ולקלקל, לפשוע הדבר קרוב צמרן מחמת הכבשים בשחיטת
כ "ב  מדקדקין אינם הרבה  לשחוט להם שיש  ומחמת

וק לשחוט, וטריפותוממהרים נבילות שמאכילין לוודאי רוב
נתברר. כאשר

מיומים יום  ומה  בגוברין גבר מה ויאמר  בדבר שיתמה ומי
בידם אבותיהם ומעשה מנהג בוודאי הזה , בדבר ויקל
בשר. לאכול לנו  יתן מי  לאמר, דבריהם את ששוטחים
של  שונאיהם  שיתחייבו וישחטו אלא וישטחו אלתקרי
היינו תאוה  בשר לאכול  שבקשו  על  עה:) (יומא  כליה ישראל 
נעשה אם  ואנחנו ואינם , חטאו ואבותינו נחירה בשר

ח"ו . בעונם נלכדים להיות טובים לא כמעשיהם

המשך בעלון הבא
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

מי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, יש לו לב 
טהור, והמוח והחיות שלו נעשה טהורות

וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל 
ומשקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות 
אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל 
וחיות של האדם. ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור 
והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות 
שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של 
כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את 
אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל 

רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.
המשך בעלון הבא

ְּ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
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 ישכר בער הלוי ראטנבערג 
אב"ד דק"ק וואידיסלב יצ"ו

ב"ה, עש"ק תזמ"צ כ׳ למב"י תשכ"ח לפ"ק.
כבוד האברך המופלג בתורה, ותיק וחסיד יר"ש מרבים, מו"ה ר׳ שלו׳ יודא 

גראס נ"י.

ע"ד הקונטרס שחיבר ליקוטים יקרים מספרי קודש בענין הזהירות בכשרות 
המאכלים והמשקים, אמינא לפעלא טבא יישר כחו וחילו, כי נתרופפה הרבה 
הזהירות בזה, וסומכים על חזקות ישנות שכבר איתרעו, וגם סומכים הרבה 
פעמים על משענת קנה רצוץ, ואדרבה בדורנו זה, שמלאכת ההרכבה וההפרדה 
)כימיא( התקדמה הרבה, ומערבים תערובות שונות במקומות אשר מי שאין בקי 

בזה אי אפשר לו לחשוב עליהם, צריך לזרז ביותר, לכן קונטרס כזה הוא דבר 
בעתו, והנני מסכים עליו בפה מלא, אך יראה שיהי׳ מסודר כראוי בטוב טעם 

ודעת, וע"ז באעה"ח יום הנ"ל.
ישכר בער הלוי ר"ב

 

הונאת שמיטה: הוסרה הכשרות ממרכז 
הבלדי במחנה יהודה

לשיווק  וחברות  מחסנים  המפעילה  סיאם,  קבוצת 
תוצרת חקלאית לשנת שמיטה נמצאה כחשודה בהלבנת 
תוצרת חקלאית תוך ניסיון להסתיר את מקור התוצרת 
והצגתה ככשרה. כך מסרה יחידת האכיפה והפיקוח של 
משרד החקלאות )פיצו"ח( לרבנות הראשית. בעקבות 
המידע ערכו היחידה לאכיפת הונאה בכשרות והרבנות 
הבלדי  מרכז  וירקות  פירות  לחנות  שימוע  ירושלים 
בשוק מחנה יהודה, שהיא בעלת זיקה לקבוצת סיאם. 

בעקבות השימוע הוסרה הכשרות מהעסק.
במקומות  תוצרת  לקלוט  אין  חומרת הממצאים  לאור 

המושגחים מהספקים הבאים: 
א. פירות וירקות מישור אדומים ח.פ. 514657048

ב. קבוצת סיאם לפירות וירקות בע"מ ח.פ. 515066017.
ג. מרכז הבלדי מחנה יהודה ח.פ. 081200644 

בן & ג'ריס: אי התאמה בציון הכשרות
כי  מתברר  בכשרות  הונאה  ביחידת  שהתקבל  מדיווח 
לאחרונה משווקת גלידת בן אנד גיריס כשעל האריזה 
"כשר  הכיתוב  ולצידה  נכרי",  חלב  א.  "מכיל  הכיתוב 

למהדרין" וחותמות של בד״צים שונים.

חלב  אבקת  המכיל  מוצר  הראשית,  הרבנות  נהלי  לפי 
נכרי ישווק בכשרות רגילה ולא מהודרת.

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי


