
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

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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ומוח שלהם נטמטם במאכלות  ונטמאו דמם, ומשם לבם  בודאי טמאים 
ולא  נוטה למינות אפיקורסות,  ולכך החיות שלהם  האסורות והטמאות, 
יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים על פי שכל אלקי 
עולם ומלך עליון, והואיל והעזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם 
הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם, וכך עלתה להם כי לא היו ימים 
מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, 
עד כאן תוכן דבריו )הועתק ככתבו וכלשונו מספר הקדוש דגל מחנה אפרים אות באות עיין שם(. 
הדברים  היכן  עד  הזאת,  הנוראה  ממעשה  ויתבונן  וילפת  יחרד  לא  מי 
מגיעים, שהנפרץ רחמנא לצלן לטמא את נפשו במאכלות האסורות, סופו 
להתגלגל ולירד עד התהום, לנטות למינות ואפיקורסות ולכפור בתחיית 
והבעל שם  ז"ל  ובעקרי האמונה, כעדותו הנאמנה של הרמב"ם  המתים 
ובעוונותינו  חיים,  אנו  מפיהם  אשר  הקדושים  ותלמידיו  הקדוש  טוב 
הרבים בימינו אלה, עלה הפורץ ונפרצו פרצות בקדושת המאכלים, ולא 
כימים הראשונים הימים האלה, מלפנים זאת בישראל מדור דור, כל איש 
ישראל ואפילו ההמונים ועמי הארץ, השגיחו על טרף ביתם בפיקוח עצמי 
לכל  כלה  ועד  מהחל  כולם  המאכלים  הוכנו  כי  בעבור  עינים,  ובשבע 
איש בביתו, ולא עלה על לב אדם לקנות מאכלים מן השוק מכל אשר 
אביך  שאל  המינים,  מכל  רעועים  והיתרים  הכשרים  על  ולסמוך  יביאו, 
ויגדך זקניך ויאמרו לך, שעוד בדורנו לפני החורבן האיום והנורא, עד 
כמה היו נזהרים ונשמרים בקדושת המאכלים בקהלות הקדושות באירופה 
שנחרבו בעוונותינו הרבים, ולא איתרמי אפילו בין ההמונים ועמי הארץ 
מי שיאכל או יאכיל לבני ביתו מאכלים מן השוק, שהוכנו ונאפו ונתבשלו 
סופו,  ועד  מתחלתו  עליהם  ופיקוחו  השגחה  ובלא  ביתו,  לגבולי  מחוץ 
ובעוונותינו הרבים עכשיו רבו המקילים והמתירים ואפילו בבתי היראים 
והחרדים, לקנות מכל מיני המאכלים הנעשים בבתי חרושת ואפילו של 
עכו"ם, ולמרגוע נפשם יספיק להם בהמצאם עליהם איזה חותמת, נרשם 
עליו בכתב אשורית כשר, ואף שלא ידעו למי החותמת ולמי הפתילים, 
בפנים  יתבאר  כאשר  רצוץ,  קנה  משענת  על  בהסכמם  המכשלה  ורבה 
הספר בפרטיות, שהרבה מן ההכשרים והמכשירים אלו, משתמשים רק 
לכסות עינים ולהטות דעת הקהל, אבל בפרטי הכנת המאכלים וסמכות 
כשרותן לא ידעו בין ימינם לשמאלם וכדי בזיון וקצף, ואם עיני שכל לך 

בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון |  פרשת וארא | כ טבת
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המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

לא זה בחוק אבל הבטחה" "שיש נשמע אח"כ  בארץ.
שלהן  המומחים של דעות יש כבר ואדרבה, נזכר ,
ברור ממילא לבהמה, והיזק צער גורם פלייט  שהבעלי

הנ"ל  החוק כן.(א)שלפי להרשות יוכלו לא

אתבאמריקה למשוך כמה עד השוחט בידי הוא
יהי ' ושלא השחיטה צורך לפי  ה"העדרעסטריין"
הקובע  יהי ' הגוי כאן  טריפות. חשש משום ביותר 

כנ"ל . הוורידין על גם  לחשוב  שצריך ובפרט בזה,

ובחוק ג) בעמידה, פען לאיזה איסור אין עדיין
המפקח של רוחו לפי שיהי ' צריך  שהפען  נאמר
הראוי  הפען אם יעשו ומה בנוח . תרגיש שהבהמה
יהי ' רוצים שהם ומה בעיניהם, חן ימצא לא לכשרות 
להסכים יצטרכו  בהכרח הרי הכשרות. מצד בדוחק

הפען. מציאות  בגוף גם לקולות,

מיד ,כל חוק  יהי' הפען חוק  גם מיד , חלים החוקים
לבד . שנים ב' עד  הנוכחי בפען להמשיך שירשו אלא

ז)חוק 

גדול לא חשש יש כן אם להחוק. נכנס  זה אם ברור
לא והמפקח ומומחה שמים ירא שוחט יהי ' שאכן 
יצטרכו  ובהכרח החיצונית  חזותו מפני  בו ירצה
המפקח, בעיני  חן ימצא אם שוחט  בקבלת  לחשוב 
ומומחיות שמים יראת הקובע עיקר יהי' לא ושוב 

ההלכה. לפי  השוחט
שלזינגר שלזינגר שלזינגר שלזינגר   אליקי אליקי אליקי אליקי

י מכתב
"מרבק"  המטבחיי בבית רב  ליכטנשטיי יצחק אברה

טל'ת "א 22 ברויאר רח' בני–ברק , תשובה " "דרכי אברכי כולל ישיבת ראש
579–3938

תשמ "ט  תמוז ז' יו ב "ה 

ליברמן לכבוד  בונים שמחה הרה"ג היקר  ידידי 
לונדון. בק"ק ורב מו"צ שליט"א,

על עומד חיל כגיבור הקודש משמרת  משמרתו על
על  בפרץ עומד בגיבורים, ד' מלחמת לוחם משמרתו ,

הכשרות. חומת
המשך בעלון הבא

2

ווזניı מו„ע‰ נ‚„  –˜‰ל ˙ור˙ חיים 
‰עי˙ון „י ˆייטונ‚.

1068

נ‚„ עמ˜ ‰נחל, בני ‰כוללים  –מכ˙ב 
„ב‡ר‡ פ‡ר˜.

1069

ווע„ ל˘מיר˙ ˘ב˙  –ווע„ חיזו˜ ‰„˙ 
מו„ע‰. –

1070

The pursuit of excellence. 1071
ניו יָ‡ר˜ טיימס. 1072

 –פרי˘ע ˘˜רים, זיופים וסילופים 
‡ין נָ‡מען פון מ‰ר˘"ם מבערז‡ן 

זˆ"ל.

1073

מזויף! פַ‡ל˘! ˘˜ר! לי‚ענט! ˜ול 
˜ור‡ ˘ל ח˙ימו˙ רבנים מל‡ זיופים.

1074

מב‡ר ˘‡ין  –מכ˙ב מ‡ח„ ‰רבנים 
לעירוב „עירינו ב‡ר‡ פ‡ר˜ ˘ום 

„מיון לעירוב „נו‡ י‡ר˜ ˘ל ‡ז.

1075

‰חינוך ˘ל י˘יב‰ ˙ור‰ ˙מימ‰, 
˜עמפ סילווער לעי˜.

1076

ַ‡כטונ‚ טערָ‡ר! 1077

ווע„ ל˘מיר˙ ˘ב˙  –ווע„ חיזו˜ ‰„˙ 
‡ינו „ומ‰ ˘מיע‰ לר‡י‰! –

1078

ווע„ ל˘מיר˙ ˘ב˙  –ווע„ חיזו˜ ‰„˙ 
מ˜ר‡ ˜ו„˘ֈ כל מל‡כ˙ עבו„‰  –

ל‡ ˙ע˘ו.

1079

˙ו˘בי  –עי˙ון ברו˜לין ‡„וו‡˜‡ט 
ברו˜לין ˘רייבן.

1080

 –ווע„ ‰עירוב „ברי ˘לום ו‡מ˙ 
לב˜˘˙ רבים.

1081

מ‰‚‰"ˆ רבי יוסף „ו„  –מכ˙ב 
טייטלבוים. ט' סיון ˙˘"ס לפ"˜.

1082

כו˙ב ב˘ם ‰‡ר"י  –רבינו חיים וויט‡ל 
‰˜„ו˘ זי"ע, בעל ˘ם טוב פר˘˙ 

י˙רו ועו„.

1083

מ‰‡„מו"ר רבי ˘לום  –„ע˙ ˙ור‰ 
 –˜רויז ‡ב„˜"˜ ‡„וו‡רי ˘ליט"‡ 

מ‰‚‰"ˆ רבי יוסף ‡˘כנזי ˘ליט"‡.

1084

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

השחיטה על יסמוך אל בלבו אלוקים יראת  שנגע מי כן 
השוחטים  אלו .של

הרע המנהג  אל שמוע לבלתי שמים יראת  לו שיש  מי
שהיתה מיעוך  מכח הנכשר בשר תאכלו שלא הזה

הדין: מצד הסירכא משמושטריפה בענין  שנית עוד
הנגע ונתפשט העולם שנוהגים בה למעך בסירכות 
שלא  בנסרך אפילו וממעבים וקהילות מדינות בהרבה

בתלמוד. הנזכר טריפות שהוא  ישראלכסדרן  ובארץ 
כלם ישמעאל  במלכות היושבים  ישראל תפוצות  ובכל 
שיש  מי כן  ועל הסירכות . כלל  ממעכין ואינן מטריפין 
שלא  הזה הרע המנהג אל שמוע  לבלתי שמים יראת לו
טריפה שהיתה מיעוך  מכח הנכשר  בשר  תאכלו

הדין. מצד עדהסירכא מהטבח  בשר תקנו ולא
אחר סי'שתדרשו  יו"ד בש "ע  רמ"א כתב הגה"ה. זה.

לשונו: וזה  י"ז סעיף  אלו ל "ט מדינות בכל נהגו  כבר 
אלוקים ירא הבודק להיות  צריך מקום  ומכל למעך,

בכח ינתק שלא בנחת למעך ליזהר  כאן שיודע עד
השוחטים  להזהיר וראוי זה, על  הט "ז  וכתב לשונו.
בין  לגלגל אלא בחזקה, כך כל ימעכו שלא והבודקים 
לקצת עוד וראיתי המיעוך. בדרך וקצת האצבעות,
נפיחת על סומכים  כי בנחת , למעך נזהרים אינן  בודקים
סירכא  בכל דודאי טריפות, מאכילים והם הריאה,

לשונו. כאן עד נפוח  אין  גמורה 

כיון איסור , בספק  גם להתיר  סומכים בודקים הרבה
הם מבצבץ, היה כראוי  מנפח היה ואם מבצבץ , שאינו

לישראל : טריפות וזהמאכילים זהב  בטורי עוד וכתב 
או רוק ושמים  בנפיחה לבדוק נוהגים שאנו דמה לשונו:
היינו להכשיר, זה על וסומכין הסירכא, מקום על מים
ידי  על הסירכא עברה שכבר לפי  נפיחה , ידי על
כאן  היתה לא ממילא י"ג, בסעיף שכתב כמו  משמוש,
דאם  לחומרא, בדיקה מצריכין אנו בזה כלל, סירכא
הדין , מצד כשר תבצבץ לא ואם טריפה תהיה  מבצבץ

סירכא. כאן  שאין סומכיםכיון  בודקים כהרבה ודלא
אם ושמא מבצבץ , שאינו כיון איסור , בספק גם להתיר
טריפות מאכילים  והם מבצבץ, היה כראוי מנפח  היה

בסירכא לישראל , והמשמוש למעוך לן למה כן  דאם
דלא  ודאי אלא הבצבוץ, אחר ויראה  בסכין אותה יחתוך
וזה לחומרא . אלא אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני

לשונו כאן עד וברור .מבואר

בודאי  הבדיקה, על ולסמוך בכח  למעך שנוהגין אותם 
לישראל : טריפות  זהמאכילים  להודיע ונכון  ראוי כן על 

להם  להסביר ובודקים, השוחטים לכל ברור על הדין
דאנו ולמשמש , למעך נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם
הוי  לא בנחת  ומשמוש  מיעוך ידי על שהלך דמה  אומרים
בודאי  יודעים היינו אם אבל בעלמא. רירין  אלא סירכא
נקב . בלא סירכא אין כי  משמוש , מהני לא סירכא, דהוי
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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.

41. מכשולות רבים המזעזעים את הצבור - שוחט בסכין 
פגום, איסור חלב וכיוצא!

42. בגלל המשכורת הגבוה שהשוחט מקבל, עובד אפילו 
בעייפות נוראה!

ְּ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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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מעבר לדף רשימת השוחטים שקבלו ע"י הספר היקר "נפש ישעיה".

בברכת התורה ולומדיה
 ע"ה יהושע ברדוגו
רב במשחטות עוף העמק, רמת ישי

יום ב' א' לח' כסלו תשמ"א
לכבוד מעלת הרב הגאון שלום יהודה גראס שליט"א

אנחנו שוחטי עוף העמק מודים בהוקרה רבה לכת"ר על הספר "זבח פסח" 
שקבלנו ע"י הרב המשחטה הרב ברדוגו ור' יהושע שליט"א.

אנחנו תפלה שיצאו מעיינותיו החוצה.

בברכת התורה ולומדיה
ר' פרץ דוד - ר' יצחק אדזיאשולר - ר' אברהם גנגלר - ר' פרץ נסים - 
ר' עזריאל פדינדבסקי - ר' שלום אגיאשוילי - ר' ברוך חורי - ר' רפאל 
ברדוגו - ר' דוד אברזיל - ר' גבריאל רון - ר' אליעזר גנז - ר' כהן לוי 
- בן עמי אשר - ר' אברהם פלמן - ר' יעקב אזאי - ר' נחום קפלון - ר' 
שלום אלמקייס - ר' פרידמן

כן  התשובה"על "שער  ספרי להדפיס עצמנו על לקחנו 
יום  מידי  ללמדו ומסודר השבוע, לפרשיות  ונחלק
בעזרת  נזכה  לעיל  הנזכרים בהספרים שנלמוד ידי ועל ביומו,
ידי  על ממש  בקרוב  להגאל  ונזכה שלימה לתשובה  השם

אמן. בימינו במהרה האמיתי  הגואל

בישראל ,נא  ולהפיצם ביעקב  לחלקם יראה אחד שכל  ונא 
וכל תורה, בתלמוד והמלמדים וישיבות, מדרשים בבתי 
ידי  ועל שירצה, כמה מזה  להדפיס יכולים  ישיבה או קהילה 
בתשובה  ולשוב  להתעורר  הקדושים  ישראל בני יזכו  זה
הדין  מדת כי  לכך, צריכה  השעה כי שבשמים לאבינו  שלימה 
רפואה  שמביא תשובה וגדולה ליצלן , רחמנא עלינו מתוחה

ישראל  אוהב  בספר שכתוב כמו  העולם, ולכל ,(ירמיה)לו 
שעל ואיננו, עון  את  יבוקש וגו' ההם בימים הפסוק פירוש 
כאמרם  מצות מהעבירות  נעשים יתברך אליו  התשובה  ידי 
צדיקים  אין עומדים  תשובה שבעלי  מקום לברכה זכרונם

לעמוד. יכולים  גמורים

הוא  אשר ישראל מכל  שעריך מאחד הלוי יבא  "וכי הפסוק  על 
בשם ושרת  ה' יבחר אשר המקום אל נפשו אות בכל ובא  שם גר

ה'" לפני שם  העומדים הלוים  אחיו  ככל אלקיו וז)ה' יח, .(דברים
בעצמו לבא אפשר ואי מרחוק ומתגורר שגר מי לומר, רצה
וחשקו ותאותו  נפשו  אות בכל רק ה', עבודת ממש  בגופו  ולעבוד
בחפץ ה' בשם  וקורא  ומתפלל ה', את  לעבוד וחפץ משתוקק  הוא
הלוים ככל נרצית הטובה מחשבתו  יהיה אזי הרבה, וחשק

ה'. לפני בפועל שם העומדים

לב  אם  התורה, מצות  ובכל ותפלה בתורה שבקדושה, דבר בכל
יכול שאינו  מזה נשבר ולבו  יכול, ואינו  לעשות יחפוץ  האדם 
עושה  כביכול  וכליות לבות הבוחן  יתברך ה' לפועל, מכח להוציא 
וזוכה  בפועל, המצוה אדם  עשה כאילו  עליו  ומעלה בעבורו ,

מהמצוות . הקדושות  האורות ויאמרו)להרגיש ד"ה שני פסח  שמואל, .(תפארת 

הקדוש  רצון לעשות מיוחד שורש אחד לכל יש  שהמלאכים כמו 
מיוחד חלק ישראל מבני אחד לכל יש כן בשליחותו, הוא ברוך

ל מעשיו  כל שמתקן מי ויש  אךבתורה, עליה. בני  הם ומועטין גמרי ,
סגי, בחילא והרצון התשוקה ידי על זה, כל עם  כן  שאינו מי גם 

ממדרגתן. למעלה לקפוץ יכולין תשובה, בעל  פרשתכמו  אמת, (שפת

הביאנו) במדרש ד"ה  תרל"ד .במדבר

רע " דבר ידע  לא מצוה ה)"שומר ח, ומצפה (קהלת שומר דהיינו , 
שאז  דהיינו , רע. דבר  ידע לא  יתברך בו  לדבק  וחושק דבקות על 
שגרם החשכות כל  לדחות  יוכל  זאת ובחינה הרע. מן מרחק  יהיה
בכל מאיר ויהיה מכבר, לו שהיתה החשכות כל וגם בעונותיו, לו 

ועולם . ופתח)עולם  ד"ה נח פרשת [טשערנאביל ], תורה (ליקוטי


