
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
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עניתי לו שכל מה שכתבתי, הכול מדויק ויש לזה מקורות מהימנים, ואין שום 
המצאה בכתבי, אלא הכול מבוסס, ולא יתכן הדבר, הוכחתי וחשפתי שיש בידי 
ספר אחד בשם סיפורי צדיקים ומציין שם 5 ספרים שהם מקור לסיפור הנ"ל, 
יש טעות דפוס  וראיתי שכנראה  בו מופיע הסיפור הנ"ל,  ובדקתי את הספר 
והושמטה מהשורה האחרונה מקור הסיפור )מספר סיפורי חסידים(, בגלל בעיה 
בהדפסה )שהייתה מעופרת, ובמראה מקום היה בשורה אחרונה של העמוד, ועל כן שכח 

המדפיס להכניסו(.

חיפשתי בקדחתנות את הספרים, למרות שזכרתי שהרבה שנים חיפשתי את 
הספר  לי  המצא  רבוש"ע  להקב"ה,  ]התפללתי  אותו,  ראיתי  ולא  הזה,  הספר 
בכסף  אותו  שכרו  שהקצבים  הבנתי  הראשון  ברגע  )כי  האמת,  לו  להראות  שאוכל 
הספרים,  בארון  הספר  מצאתי  לפתע  משמים,  כנס  וממש  לסוחר([  עובר  מלא 

מצאתי את המקור הסיפור, וחשפתי וקראתי זאת לפני הרב- ראש הישיבה, 
הרב ששמע זאת מפי היה מוכה הלם, ואמר לאדמו"ר נכון, "קילקלת לי את כל 

העבודה", מזל שטלפנתי אליך.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(
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50יובל שנים של פעילות המערכה

דא כמא דלא ג"כ ה' כל אחר  לבדוק לדקדק יצוייר
בבדיקה להקל כוו לא ה' כל אחר  לבדוק המחמיר
ממש הפוסקי בכל המבואר  דבר מלהזכיר, חס מהירה
והחוש מרובה, הדעת וישוב גדולה מתינות  שצרי
יראה בעיניו  הנ"ל פוסקי בדברי  היטב  והמעיי מעידו,
בדיקה לסדר   כוונת דהמחמירי רק  מודי כול דבזה

יותר. מתונה

שוחט כל אצל להעמיד היחידה העצה באמת ומה"ט 
ויבא  כלל אחרת  עסק ואי"ל עבודתו כל שזה סכיני בודק
השחיטה לתחלת  וחלקי חדי סכיני בכמה בוקר  בכל
החדש סכי להשוחט  ית עופות עשר או חמש  אחר  ומיד 
הוא  ג ויבדקנו  שבדקו לאחר  שלו את  ממנו ויקח  והיפה
שג באופ שנית, יחלי עופות י' ואחר  במתינות ,
.ויפי טובי הסכיני יהיו עת ובכל לזה יסכי הבעה"ב

בפוסקי דאי' בזה ירוויח  גדול רווח  י"ד,ועוד שמ "ח  (עי '

כ"ג) ס "ק  עשרו י' כלל מנחהז"ב סק "ה , בש "ז אברה בית כ "ח , דכל תב "ש
בלא  לשחוט  שיהי' צד באיזה בעופות  להקל שכ' מה
לו  אירע כשלא דוקא זה  הקודמת שחיטה לאחר  בדיקה
,הסכי יתקלקל שלסיבתה שלפניו בשחיטה סיבה  שו
שי "ל  הקודמת בשחיטה סיבה איזה לו  אירע א אבל 
או  במפרקת, הסכי שחת  כגו מחמתה .הסכי שנפג
אסור שוב  הסכי ע"י שנחת בוושט דבר  איזה שנמצא
בלתי ועיוה"כ בשעהד "ח  א זה בסכי אח "כ לשחוט 
כדת הבדיקה קוד הסכי  וירח תחילה הסכי בדיקת 

ע"כ. בדיקות  י"ב יבדקנו ואח "כ

וממהרי מרובה שהמלאכה  במקו רגיל ג"כ זהו ובעוה"ר 
והנסיו במפרקת  הרבה נוגעי מעשיה לכלות השוחטי
כי נתגדל ג"כ אז ולבדוק העבודה להפסיק להשוחט 
בעצה ישתמשו א אול זה, עבור  פועלי הרבה מעכב 
סכינו  ולית להחלי ויוכל סכיני בודק להעמיד  הנ"ל

חשש . אי לבו  רצו כפי  לבדוק

בעצמו  השוחט ע"י הסכי בבדיקת גדול חסרו ועוד 
הדעת וישוב במתינות  להיות צרי הבדיקה שהלא 
וכל  ובשמ "ח  י "ז סעי' ח "י סי' בשו "ע כמבואר בתכלית 
טבע המציאות  שכפי מטע א"א וזה וכנ"ל האחרוני
ע"כ אז בו  תלויות ועיניה הציבור  מעכבי א אד בני
מוחו  כל לצמצ וא "א בדרכו   א להיות  מבולבלת דעתו
בנ"ד  וכ בע "כ מוטרד  ממנו  מקצת כי  שעושה  למה
בשביל  ועשיריות מלאכתו לעשות  השוחט  כששוהה
,ומצפי יושבי פועלי מנוחת לו הממתיני הצבור 
יוגזל  אד מבני   אחוזי ותשע שתשעי כשמש  ברור
יוכל  לא מעוות וזהו ,דעת והרחבת מנוח בכה"ג  מה
ההפלא "ה מלדעת ,סכיני בודק בהעמדת  רק לתקו

הנשמהבוהעונשים יציאת אחר האדם לנשמת שבאים
לחבירו להודיע  צריך חבירוגמהגוף, יזכה  ידו  על אולי ,

לו" ורפא  "ושב  הרשעה  דרכו ויעזוב כן י)גם  ו, ,(ישעיה
לשונו כאן  .דעד

קנ"ג)ומה  (אות חסידים  הספר  דברי  הם  נוראים
מכאן  מזהירושכתב: אינו והוא חבירו שנענש  שכל

זה על  מעלין  שמקבל  העונש כל הרי תעשה אל לומר
הזהירו. ולא  להזהירו לו שהיה לפי הרגו, כאילו

ב וכאמור  התורהשהאמונה  יסוד  הוא  ועונש  שכר 
האלוקית ודביקות הבורא אהבת האמונה  כןוקיום על ,

בסבר זה  ספר  שתקבלו ישראל בני מאחינו מבקשים אנו
ואיזה  זה  הוא מי תאמרו ואם  בזה . וללמוד יפות פנים
אינו זה  שספר  רבותי  נא דעו  אך  בספרו , שאלמוד  הוא 
וכמובן משלו, דבר מחדש שהמחבר הספרים  שאר כמו 
של  שלם  חיבור  לעשות  כזו שעבודה דעת  בר  לכל
למאוד , קשה  דבר  הוא אלו בענינים ובפרט  ליקוטים 
קובץ  הוא הזה שספר  טובא , זמנים זמן  לימשך וצריך
זכרונו האר "י  וספרי זוהר ש"ס  הפוסקים מדברי  גדול
ושאר זי"ע , ותלמידיו  טוב שם הבעל וספרי לברכה
הספר וסידרנו  ובררנו  הקדושים, רבותינו של  ספרים
לחפש  יצטרך  ולא אחד , לכל מוכן  ערוך, כשולחן  שיהיה 
ימצא  לא ולבסוף שלימות שעות ובסדקין  בחורין

לא  וממילא  קדושים דבריהם שכל  עלימבוקשו ,
שתקבלו מישראל  אחד  מכל מבקש ואני תלונותיכם .

ולהועיל . לעזר  לי  ותהיון ביתכם  לתוך זו ברכה 

כח ואסיים : לנו  שתתן רצון  יהי  עולם של רבונו 
ולגמור להתחיל ואומץ ותעצומות ועוז  ואון וחוזק
של  ענינים  כל על חיבור לחבר  שעוררתני  מה לכתוב
יסוד  שהוא  הרבים זכות  ועניני  שמים ויראת  ועונש שכר 
ונזק  מכשול שום לנו יקרה ולא  העבודה, ועמוד האמונה

יציאת ב) אחר האדם לנשמת  שבאים והעונשים והסיבות
כראוי בעולם ותיקנה השלימה לא אם מהגוף , הנשמה

האש)וכנכון. מאורי יוסף, .(יסוד

שלא ג) כלומר, לחבירו . להודיע  צריך הוא... הכלל אבל
כשורה, עצמו נוהג  שאינו סתם, להוכיחו יודיעיסתפק אלא 

זה  ידי על אולי כי  בו, נכשל שהוא  החטא על העונש  כן גם לו
עוד בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה  דרכו לפי .יעזוב האש, (מאורי 

אשכנז) .ביאור

ישריםד) מסילת  בעל האלוקי המקובל  שכתב מה וראה 
לשונו: וזה אשרבהקדמתו הזה המין מן יהיו מעטים אך

על  האהבה, על העבודה, שלימות עניני על  ולימוד עיון יקבעו 
שם. עיין וכו' החסידות חלקי שאר כל  ועל  הדביקות, על היראה,

המשך בעלון הבא



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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)בלשונו: ער איז געווען משוגע און נערוועז, ער האט געשריגען 
אין  אריינגעפַאלען  איז  ער  ביז  פערד,  ַא  ווי  אזוי  יעדן  אויף 

בעט אריין און איז איינגעשלָאפען(.
 קורא יקר!, אין זה דברי שחוק והיתול, ולא בדיחה, הבאנו 
ביתו  מאנשי  אחד  לנו  שסיפר  כפי  כהווייתן,  העובדות  את 
מעשה  זה  ואין  מיותרים,  הפירושים  וכל  הנ"ל.  השוחט  של 
יחידה אלה מעשיות כאילו אירועים בכל יום ממש עד היום 
הזה בבתי המטבחיים ושוחטים ובעלי מכשירים המהודרים 
ביותר, ואין מי שיהי' בכחו לתקן המצב כי על כל צעקה מוכן 

מכונת הטערָאר ללמדו לקח ודי בזה.[! 

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 8

ונתגלו  ידוע שהמציאו קומפיוטע"ר לבדוק סת"ם 
הקומפיוטע"ר  ע"י  כי  ונתגלה  חסרונות.  הרבה 
הגאונים  הרבנים  הסכימו  מ"מ  יפה.  בדיקה  יש 
שליט"א דגם צריכים בדיקה ע"י סופרים בני אדם 
כשרים. ולבסוף כיון שאפשר לברר ביותר מניחים 
חדשה  ס"ת  בפרט  קומפיוטע"ר,  ע"י  גם  לבדוק 
שלא קראו בה מעולם, שאין לו עוד חזקה שקראו 
דידן  ובנידון  קומפיוטע"ר,  בלי  בהם כמה פעמים 
ע"י ההמצאה יצאו להתיר בלי בדיקת אדם ירקות 
לנשים  כדי להקל  שנתחזק בהם תולעים מעולם, 
ירהבו  האיך  בדיקה.  בלי  ירקות  ולבשל  לאכול 
הזקנים  הרבנים  דברי  לבטל  נערים  הוראה  מורי 
באיסור,  שנתערב  היתר  ולהמציא  הדורות  שבכל 
ולא לחוש לחשש איסור דאורייתא שמא יש בהם 
תולעים, בפרט שנמצאו כמה פעמים בהם תולעים, 

מ"מ רוצים דוקא להשאר בהיתרם.

ידוע מה שכתב הישמח משה על הקרא זה קרבן 
אף  הנשיאים,  כקרבנות  אהרן  קרבן  חביב  אהרן, 
והדרך  אחת  פעם  רק  היה  הנשיאים  דקרבנות 
אותה  עושים  בראשיתו  מצוה  מקיימים  אם  הוא 
הכהן  ואהרן  נתרשל,  מעט  ומעט  בהתלהבות 
המצוה  תמיד  עשה  רק  תמיד  כלל  נתרשל  לא 
כבראשיתו. אם כן כל שכן בהני המצאות, בודאי 
יתרשלו יום יום כידוע, עיין בגמ' ביצה שהחמירו 
ביו"ט שני של גליות דשמא ישתנה וישכחו היו"ט 
לכן יש לקיים מנהג אבותינו בידינו, ועיין עירובין 
דף י"ג תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר השרץ 

בק"ן טעמים, ועי' בתוס' שם.



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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נז
לאשר  ונא  הנ"ל  הספר  קבלת  לאשר  הריני  ובברכה  בתודה 

בשמי בצרוף ברכתי להמו"ל באמריקה.

בברכה
הרב יחזקאל מלפנביוץ
רח' מלצט ת"א תל-אביבנח

ובכן, לו, להזיק בלי אברהם הנער  מגוף שאצא כף  בתקיעת  "הבטחתי
אושא בין  עלי הממונים עם  בעולם  טס אני  והנה דברי את קיימתי
אותנו להטריד והחלו ורבבות אלפים  לקראתינו יצאו ולפתע לשפרעם
והשמתות והנדויים  החרמות  מפני מנוח לנו נתנו ולא  לנו ולהציק
זאת כל מיד להתיר  מכם ש לבק באתי לכן  עלינו , שנתנו  והארורים 

לעשות. מה יודעים איננו שכן מעלינו

צאתךאמרמיד שלאחר ביום זאת כל  עשינו "הלא נפתלי: מוה"ר לו
החרמות כל  את  התירו שבעיר  הכנסת  בתי בכל  הנער. מגוף
הרוח  השיב כך על  עליך". הממונים ומעל  מעליך והשמתות והנדויים
הפה כי החרם  סר לא מאתנו אך עשיתם מה  אני "יודע בצעקה:
אותנו החרים  הוא פרגער משה מוהר "ר החכם שיתיר. הפה  שאסרהוא
צריך בלבד הוא אתנו . להתיר חייב  הוא רק לכן הקדושים בשמות
וההשבעות החרמות  כל מעלינו לבטל שבעיר הכנסת בתי בכל  להכריז

עלינו". נתן אשר

אמר למחרת מה להם וספר הקהל ראשי לפני נפתלי מוהר"ר  עמד
בדמות אליו  בא הרוח כי ספר הוא  אמש. בליל הרוח לו
הרוחות שלושת  את  ואלו  ראה זאת רק רבות עיניים בעל שחור חתול 
דברי  את מסר נפתלי מוהר"ר ראה. לא שם, נוכחים היו שגם האחרים
את מיד לעשות פרגער משה מוהר"ר את  ובקש בשמו וחזר הרוח

ממנו. הנדרש

בראשונהעוד שליחותו . את  לעשות משה מוהר"ר החל ערב באותו
בבית זאת עשה  למחרת  שבקהילה . המדרש בבית החרם את בטל
תענית יום אותו גזרו דין בית החדש. הכנסת  ובבית הישן הכנסת

הכנסת. בתי  בכל סליחות  ואמירת

על שכתבו מה חז"ל לעוקרו מאמרי שראוי  טובה כפוי
הרשע , סנחריב  של ומתלמידיו  העולם  ראהמן 

וז"ל: כא פרק  כ "ה  סימן בשלח כפוי תנחומא עמלק יבא
טובה  כפוי מעם ויפרע עו "שטובה כפוי , אלו יבואו 

טובה  כפוי  מיואש ויפרעו תהליםטובה  במדרש  ועיין ,
ח') פ ' מ"א אתה וז"ל:(מזמור רבש"ע הקב"ה  לפני  דוד  אמר 

לי. טובה כפויי  שהם לפי  רעה להם  רש"י תשלם ועיין
ה. דף טובה ע"ז טובהכפויי להחזיק  מכירים אינם

והסביר  רייכמאן משה ר ' עם  הענין כל ודבר  לבעלים].
הספרים על שנה כמעט עבד וגם הענין, כל (בעניני לו

עמודים) 900 בערך  כדי תוכחה, הכל  בשבילכם, שהכין
ישראל לידי הכל  שאמסור אמר משה ור ' שתתעוררו,
ואין  קול אין אבל הכל, יסדר והוא נ "י, גראסס מאיר
אל מדחי אותי דוחה כמחריש, והוא לו שצלצלתי עונה

אנשי  מהרבה  ששמעתי כמו תבוא ומחר שוב לך  םדחי
למתנה שזוכים  ועד לעזרה שמצלצלים מדוכאים עניים
אויך  צאן איין "אויף  שאומרים כמו שהוא ◌ָמועטת
שלא ועד טלפונים , על  מהכסף  חלק  מבזבזים נישט"
מקבלים אינם  פעמים חמישים הפחות  לכל מצלצלים
כל כי זה על זמן לו אין  מהאלמין האדמו"ר אבל כלום,
יקר  והזמן טרודים אתם ואם שמים לעניני מוקדש זמנו
על זמן לו  אין מהאלמין האדמו "ר הון, לצבור בעיניכם
טרודים אתם ואם שמים, לעניני מוקדש זמנו כל כי זה
מהאלמין  האדמו"ר  הון, לצבור אצליכם יקר והזמן
שלו  וההון הרבים, את  לזכות  מצוה של  בטרדה טרוד 
שעליהם כאותם לא מגעת אדם יד שאין במקום גנוז 
להשתתף  רצה והוא אוספם", מי ידע ולא "יצבור  נאמר
אתכם ולזכות  ערך, לו שאין  שלו בהביזנעס  אתכם
מכתבים ממאה יותר  לכם כתב  זה ובשביל הנכבדים,
מאה אפילו תוכיח הוכח  חז"ל, שאמרו תוכחה כדין
שאתם הגם ולכן תוכחתו, קבלתם לא ואתם פעמים
צדקה בעלי שהלה גדולים, זכותים לכם שיש חושבים
ולמוסדות , ליחידים עוזרים באמת  ואתם  אתם, גדולה
בודאי  כן מגעת, אדם יד  שאין במקום גנזתם אתם וגם
האדמו"ר  יד כי אמת לא זה אבל  חושבים, אתם
ידי  על מכם הכל וגנב  שגנזתם למקום הגיע  מהאלמין
וניתן  המצוות  כל מכם ניטל  תוכחתו קיבלתם שלא
וביתר  חסידים בספר  שאיתא כמו מהאלמין להאדמו"ר

יועץ ". "פלא בספר  מעבדיםביאור הוא  מהאלמין האדמו "ר  (אבל

אחרים מעמל  להנות  רוצה  לא והוא פרס, לקבל מנת על שלא  שעובדים

ותשמרו עליכם תקבלו  והלאה  מהיום אם כן  על הבא, לעולם אפילו

שלכם) הזכותים  לכם יחזיר  .לתוכחתו 


