
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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע
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252

וכל זאת הייתה חלק מקנוניה של ראשי הקצבים, בכדי שאתגרש ויוכלו להעליל 
)כמעשה השוחטים הפסולים  שאשתי עזבה אותי בגלל שהלכתי עם נשים אחרות, 
רח"ל, וכידוע מה שבודים הם מהרהורים שלהם ומעשים שלהם כמו שידוע היום המצב הנורא בזה( 

גם למחותני להבחל"ח הצה"ק האדמו"ר מקלויזנבורג  כזה עשו  כידוע שדבר 
זצוקללה"ה.

בשנת תשמ"ד במלחמתי הגדולה נגד מכשילי הרבים באיסור חלב ודם, שזייפו 
וקול  ספרים  הוצאתי  אשר  ודם,  חלב  באיסור  נכשלו  ובזה  הניקור  תורת  את 
קורא'ס במאות אלפים עותקים לגלות תורת אמת, כי המצב היה שעת השמד 
שגזרו הפוליטיקאים, לכן אחד מן העיקרים בזה הוא שיאמרו מה שיש לומר 
בגלוי ובראש מורם, ובפרסום ֵשם האומר, שיהיה מה שיהיה, כי אם לא יעשו 
פנים  מעמידים  חוץ  שכלפי  כפולות,  בפנים  שבספרד  אנוסים  כמו  יחיו  זאת, 
שהם בעד השלטון והרוח השורר, אע"פ שבפנימיות ליבם יודעים או אפילו רק 
חוששים שהוא היפך התורה, ורק בחדרי חדרים, ובקירות ליבם, או בין איש 

המשך בעלון הבאלרעהו יתרעמו, אז אבדה התקווה לשונאי ישראל חס ושלום.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | טז סיון | פרשת בהעלותך
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יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!



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

להרבות מחשבת וכל  ממו  המקמצי ובע "ב  הקצבי
בחצי במשפט  ולא עושר שהעושה יזכרו למו תועפות הו

יעזבנו. ימיו

השגחה

אל  לשונאיו ומשל נאמר  שעליה מאות יהי ' א  וא
אחריו  ירד לא  יטור   לעול לא כי למו  יזכור עוד פניו,

עברה.  ביו הו יועיל ולא כבודו

לבית אותו  ילוו  ה רק דקדוקי ,הידורי חומרות,
שלו  ופלטרי כבודו, 9כסא , בעבורו . טוב וימליצו עולמו

עכ"ל. וכו' הקטרוג להרבות רק מאומה לו  יועילו לא

זצ"ל  אייבשי יונת מוהר"ר  הגאוני  לגאו מצאתי כח )
בעת עיוה "כ המשמר  על לעמוד  לרב  שצרי שדעתו 
לדיד וה"ה  מהירה. השחיטה שאז  כיו הכפרות שחיטת 
לשו ל והא זה. אחר ובזה לאלפי  ששוחטי השנה בכל

טוב. או' ח"י  סי' הכו"פ

להביא   הע ומרבי כפרות ששוחטי בעיה"כ והנה
להשגיח המורה לרב יש  ועכ"פ השוחט ... על  וממהרי
ראש ויקילו יתפרצו לבל הנבחר  ביו בשוחטי ע"ז 
טורח לרב  וכדומה סימני ובדיקת  סכי בדיקת בעני

עכ"ל. ...שלה המלאכה

ששוחט ע"י תקנה  אי"ל ידו  מתחת נו"ט  שיצא שו "ב כט )
עליו  ישגיח  אחר דעת כשר  דחה  קס "ד  יור "ד ח "א  לב  חקרי (שו"ת

סי ' בדכ "ת  וכ "כ  וכל, מכל  זה היתר במצרי הקהלות שהעבירו וכ ' המקיל,

צ') ס "ק  .קי"ט 

ממ "ש המפקח  המשגיח  של כחו  חזקו היכ עד  חזי פוק ל)
שלמה בית  א')בשו"ת סי' המעיד(יור "ד אחד שעד דאע "ג 

,דיני חילוקי  בו  יש  טריפות . להאכיל שחשוד השו"ב על
שחשוד השו"ב על העיד  והמשגיח  הנאמ א מ"מ 

שאי דאעפ"י להעבירו יש טריפות אחדלהאכיל עד רק נו
הרב  שמוהו דהא  הוא סמכא בר בודאי  דהנאמ כיו מ"מ 
העיר בני רוב הרי השחיטה בדרכי שישגיח נאמ והקהל
לאכול  לה ואסור הנאמ עדות על סומכות דעת

ע"כ. ההוא. השו"ב ובדיקת  משחיטת

ד ' פרק

ממונו על בהול  יר"ש ג
בפי מושגר טעות להוציא מטרתה זו מדור  פתיחה:
לא  דעלמא  הו כל אמיתי יר "ש שהוא אד כי  ההמוני
האמת מדעתו, יעבירוהו ולא אותו, ימיר  ולא יחליפנו
יומא  דחד  רב  בי  לבר ג בניקל זה דבר כי לגלות  נית
הכתוב  דיבר  מלא ומקרא הוא רב בי' קרי זיל לברר 
וג "צדיקי דברי  ויסל חכמי עיני יעור "השוחד 

וזוכה  לעד עומדת  זכותו הרבים את  המזכה  וכל
צדיקים . לבנים

ידידיוטרם לכבוד ברכה  קובע הנני  לדבר אכלה 
בתורה  מו "מ כמדרשו האברך  המופלג הנגיד הרבני
וכו' וישרות  טובות במדות ומוכתר שמים ויראת 
ואימוץ  עידוד מסייעת יד נתן אשר נ"י מוהר "ר ...
מילי בכל ומבורך כפול שכרו  יהי הזה, הספר להוצאת 
ברכה  שפע  משפחתו ולכל לו  יושפע שמיא  ומן דמיטב
ועוד  ובשלוה , בנחת ויגדלו  יפרחו לבניהם , וכן  והצלחה 

אמן. יהיו , ורעננים  דשנים לעוד, יזכו 

מתוך זו  כי  בעזרו, אברהם אלקי  שכרה, וזו  תורה
האלה  הקדושים  הספרים לאור להוציא זכה  הלב  שמחת 
זכותם  דרכו , תיישר תמים צדקת להם , מחכים  שרבים
הקדוש  והאר"י יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי  התנא  של 
הזה  בספר  המובאים  הקדושים המחברים וכל והרמ"ק

הזה בספר שיעיינו הלומדים כל  וזכות  (ובשאר זי"ע,

כל הכרכים) ועל עליו  יגינו שלימה, בתשובה וישובו 
השם  בבית  ובשבתו  בקודש, פעליו  להמשיך  משפחתו
נחת  ולשבוע כל , מכל בכל ברכת מתוך  הימים, כל 
באהלו, ישכנו  וחסד טוב ואך  חלציו , מיוצאי  עולמים 

אמן."ז "עד בימינו  במהרה  שילה יבוא כי 

הוא ,ז) ברוך  להקדוש שותף נעשה הברית ששומר לשון ומי  וזה
צט :)התקונים דף סט , בשתפו (תקון בהקש איהו לה, דנטר ומאן :

אתמר  עלה  דילי . בדיוקנא כז)עמי א, א (בראשית אלקים ת "ויברא
איהו  הרי  למלכות, זכה ברית דנטר דמאן בגין בצלמו", האדם

איהו האי ברית , דנטר  ומאן  וכו'. עמי  בשתפו  לי  עדבהקש
לשונו "אחד "מןדל"ת ,"שמע"מאןעי "ן עלה , כאן עד .

בקיצור.

הזוהר: לי[פירוש  בדומה הוא הברית[, ]את  אותו ששומר  ומי 
האדם את אלקים "ויברא נאמר עליו שלי. בצלם עמי  בשותפות
בדומה הוא הרי למלכות, זכה הברית ששומר  מי כי בצלמו",

הוא זה הברית, ששומר ומי עמי ... בשותפות עליו,"עד "לי
תיבתעי "ן אות ואות"שמע"מן תבתדל"ת , ]."אחד "מן

זוהר א ')בתקוני עמוד נ"ח דף כ"א בברית (תיקון דמשקר ומאן וז"ל:
דקב"ה, יחודא דאיהי  שכינתא מיניה לאסתלקא גרים מילה

עליה  אחרושליט דאיהו  ד'ש "ד  מן קוצא איהי  דשדי  י' ודאי  ,
אחרדאחד , ואשתאר אחד  מן ד ' מן קוצא  אעבר משקר ,ואם

לשונו. כאן  עד אחר, לאל תשתחוה לא קרא אמר דא ובגין
בראשית פרשת  דכלה אגרא לך)ועיין תצמיח  ודרדר  וקוץ  הפסוק ,(על

הלבבות חובת ד')ועיין פרק המעשה יחוד .(שער

הזוהר: ממנו [פירוש להסתלק  גורם מילה  בברית שמשקר ומי 
שהוא  ש "ד עליו  ושולט הוא , ברוך  הקדוש  יחוד שהיא השכינה ,
ואם אחד, של  ד' מן  קוץ היא שד"י , של  י ' ודאי  שהיא אחר.



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

היתכן בעולם?
 הקבצו ושמעו בני ישראל קרעו לבבכם ואל בגדיכם, הנשמע 
בתי  כי  אבותיכם  ומימי  מימיכם  השמעתם  כזאת,  נבלה 
המטבחיים הללו הגדולים יותר בתבל, שעובדים שמה פועלים 
לכמה אלפים בכל בתי המטבחיים והמהומה והמבוכה רבה 
מאד יהיה ג' שוחטים לבתי המטבחיים ס"ה י"ב על כל בתי 
המטבחיים ]גם היום אין להם יותר שוחטים[ והג' הללו המה 
החותמים  ר"ל  המארקערס  המה  הבודקים,  המה  השוחטים, 
כל הרגלים, והדקין, והכבד, והמילטצע"ן כל אחד בפני עצמו 
בין  ולבדוק  הסכינים,  ולהעמיד  ולשחוט  הכותלים,  ולחתום 
שחיטה לשחיטה, ולבדוק ולנפח הריאה, ולא יוכלו להתמהמה 
אף רגע אחת יותר מהעת הקבוע להם לשחיטת הכשרות כי 
אז ימתינו פועלים למאות ולמאות בהריגת השורים על טריפה, 
מה עשה בעל התחבולה הזה סגר הכשרות בעד כל ישראל, 
חרושת  ]בית  וואורסט  של  פעקטערי  עצמו  על  קבל  ועוד 
לנקניק[ להאכיל לכל ארצות הברית מהשחיטה הזאת, היתכן 
גדולים  יקבל על עצמו הרים  ודם  בעולם דאיש אחד בשר 
כאלו ]גם היום שייך קו' זו[ ועוד לסגור בעד כולם והתפאר 
עוד דעשה כתב חתיכא דאיסורא עם השוחטים דיסגרו בעד 
כולם את מלאכתם, בזה הראה לכל דע"ה גמור הוא ואין לו 
מכמה  הזה  בענין  לפלפל  צריך  ואין  הלומדים,  בין  ושם  יד 
טעמים, א' האיך חל האיסור להסגיר הכשרות מעיני ישראל 
הרי כנשבע לעבור על ד"ת, הא ברור כשמש כאשר יהיה פתוח 
ביהמ"ט לפני כל ישראל יצעקו כולם דאין זה שחיטה כשירה 
בג' שוחטים כל בית המטבחיים הזה ובע"כ מוכרח להעמיד עוד 
ג' או ד' עד שיהא לכה"פ ו' או ז' שוחטים ודווקא שוחטים יראי 
ד'. וכן היה באמת כאשר נפתחה אח"כ ראו כולם שבבהמ"ט 
הנשחט בקביעות זמן נדרש לכה"פ ו' ודוקא יראי שמים והרי 
ע"י חתיכא דאיסורא הזאת נסגרו בתי המטבחיים ועמדו שנים 
עוד  ילכו  לא  דמתא  הרבנים  כי  ובודקים  שוחטים  בג'  רבות 

לבית המטבחיים. 

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 4

בס"ד

קונטרס

ְוָאנִכי ּתֹוַלַעת ְולא ִאיׁש
חלק א'

תוכן הקונטרס:  בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, 
ומאיזה  להו,  דאית  וחניכא  שם  וכל  מתולעים,  נקי  בחזקת 

השגחה שיהי'.
החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים ביום לכל בתי בני ישראל 
החרדים בכל מקומות מושבותיהם, הורסת את חומת הכשרות 
להכשיל את בני ישראל במאכלות אסורות רח"ל, עיין בלב דוד 
להחיד"א, שבלעיסה אחת יכולים לעבור 50 לאווין, ובסעודה 

אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין.
*

תשובות ודרשות, שיצאו בקול חוצב להבות אש:

הגה"צ רבי שלו' קרויז אבדק"ק אודווארי
הגה"צ רבי מנשה קליין אבדק"ק אונגוואר

הגה"צ רבי רפאל בלום אבדק"ק קאשוי
הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש דומ"ץ קלויזענבורג

הגה"צ רבי אהרן ווידער אבדק"ק לינדז
הגה"צ רבי חיים יודא כ"ץ אבדק"ק סערדעהעלי
הגה"צ רבי יודא טירנויער אבדק"ק שומר שבת

הגה"צ רבי יוחנן  וואזנער דומ"ץ סקווירא -מאנטר'
יו"ל חנוכה ה'תשנ"ו לפ"ק

ברוקלין, נ.י. יצ"ו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא
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בעמוד קצ"ט כת"ר מביא המשנה )קדושין פ"ב( הכשר שבטחים 
שותפו של עמלק, להבין את הענין, אספר לכב"ת, כי אחד הבעיות 
הריאה  בדיקת  בזמן  השוחט  על  עומדים  הקצבים  כי  היא  הקשות 
הבהמה  לזרוק  הפסד קשה, שצריכין  גורם  וזה  יטרף  אולי  בחרדה 
לכלב או למכור בזול לגוי, ולכן תקנו רבנים בכל דור חדר מיוחד 
לבדיקת הריאה שהקצב לא יעמוד שם ללחוץ על הבודק. בבודפסט 
פרות  שם  והעמידו  וגויים,  ליהודים  משותף  מטבחיים  בית  היה 
לשחיטה, זאת שנמצאה חלקה לקח הקצב היהודי, מה שהתעוררה 
שאלה העבירו אוטומטית לקצבים הגויים. ככה שלא היו שם בעיות 
כשרות בשטח זה. ועל זה המליץ הגאון רבי יונתן בעל כרתי ופלתי, 
יש  אם  עמלק,  של  שותפו  ורגוע,  כשר  הקצב  אז  הכשר שבטחים, 
לו שותפות עם הגוי, ואינו חרד וסובל בבדיקת הריאה אולי תמצא 

טריפה. וכך יכלו לאכול בשר כשר למהדרין.
אשמח מאד אם תהיה לי האפשרות לראות את שאר ספריו הטובים 
כת"ר  יזכה  בו.  תלוי  הרבים  וזכות  הרבים,  את  לזכות  והמועילים 

להמשיך, ויפוצו מעיינותיו חוצה!
בברכה שלימה הרב נתן צבי פרידמן רב מקומי שיכון ה' - בני ברק

אשר  הראשון הבן את  לקרוא ממני הוא  דורש כן  כמו  עבורו. תהילים
שמואל". שמו, על לי יולד

גופועוד בבריאות  וגדל הלך ומאז לחלוטין הנער הבריא לילה באותו
את חיל . אל מחיל  ה' בתורת ההולכים דרך מתמימי והיה ואבריו
וגם תורה, של באהלה עליו  עברו ימיו וכל במלואן  קיים  הבטחותיו כל 
יגון  נס הנער הבריא בו מהיום הרווחה  היתה  נקלשבורג  קהילת ליהודי 

ורווחה. פדות רק וצוחה  פרץ אין  וברחובות  ואנחה,

קוראינווהנה בכל אלוקינו כה ' מי תראו  ראו ישראל, בני אחינו אתם
מתחת, הארץ  ועל  ממעל בשמים הוא ה', הרוחות  אלוקי אליו,
כל יספר  ומי  ה' גבורות ימלל מי כמעשיך, ואין באלוקים כמוך אין
עין  נראה  ישראל, כל לעיני משה עשה אשר  המעשה ובכן נפלאותיך,
אשר  סגולות מעשיו שאר מלבד נעדרת, האמת תהיה שלא וכדי בעין.
וכן  רבים לילד, המקשות  נשים אצל  בפרט נקלשבורג  בק"ק  עשה 
וכדי  פירות, ועושים יצליח בידו ה' חפץ  כי עליו ויגידון יעידון שלמים
פה ועופרת, ברזל  בעט ספר מגילת לכתוב ניתן לדורות לזכרון  להיות
עד, לעולמי יכננה אלוקים נאמנה, קריה  עליזה  קריה ניקלשבורג  ק "ק
שלוש  ורינה בגילה לעלות כולנו  נזכה שמה וציונה, ירושלים יבנה  כי עד

בשנה. פעמים

 אופנההיי הקט דוד  נאו
 מעהרי מדינות ובכל ניקלשבורג ק "ק החונה
משה ) ויקהל בער להחיד "א הגדולי  ש בספר ג (מופיע

א. כשרות בגני אירועים

חופתו.  ערב  צעיר  בהיסטריה  התקשר  מה  זמן  לפני 
בגן-אירועים  חופתו  את  לחגוג  עומד  שהוא  סיפר  הוא 
תעודת  את  לראות  כשביקש  אבל  לעמק-חפר,  סמוך 
הכשרות בגן, הוצגה בפניו תעודה של אולם אחר ששמי 
חתום עליה. הוא שאל האם אני אחראי גם על גן אירועים 
אמרתי  האולם.  על  רק  ולא  שבאחריותי(  לאזור  מחוץ  )הנמצא 

שלי,  השגחה  יש  שבו  ממקום  מגיע  שהמזון  שייתכן  לו 
גן  בעל  מביא  מהיכן  לדעת  אפשרות  שום  לי  אין  אבל 
האירועים את האוכל. החתן נכנס לפאניקה. מה יעשה? 
מחר מגיעים מאות אורחים לחתונה שלו, ועכשיו מתברר 
מוכן  שאני  לו  אמרתי  הכשר.  אין  שלגן-האירועים  לו 
הכנסת  וימנע  למקום  למחרת  שיגיע  למשגיח  לדאוג 
הבעיה  בעיה.  עוד  נוצרה  אבל  ידוע.  לא  ממקור  אוכל 
שלח  הגן  בעל  לכשרותם.  הוכחה  בקשתי  הכלים.  של 
לי אישור על הכלים שניתן שנתיים קודם לכן, ובחברה 
משכירת הציוד השתמשו בו ללא כל פיקוח במשך אותן 
שנתיים. מי יכול לדעת למה שימשו הכלים – לאוכל כשר 
או טרף, או כמה כלים נוספים הצטרפו למלאי. כל זה בגן 
שבעליו התגאה בכך שרוב לקוחותיו הם יהודים דתיים. 
גיליתי  כשרות  בענייני  המעורה  כרב  עבודתי  במהלך 
הרבה בעיות דומות הנוגעות לחברות הסעדה )קייטרינג(. 
השמחות,  תקופת  של  בעיצומה  נמצאים  שאנחנו  מאחר 
יש לדברים חשיבות מיוחדת. הממצאים שהגיעו לידיעתי 
מובילים למסקנה שכאשר בודקים אולם או גן-שמחות, 
הכשרות,  בתקני  עומדים  הם  האם  רק  לא  לוודא  חשוב 
אלא גם את מצבה של חברת ההסעדה. בציבור רווחות 
לצערי(  מהאמת  )רחוק  כשרים"  הקייטרינג  "כל  כמו  אמירות 
כשר  שהכל  ודאי  אז  חופה,  לערוך  מגיע  הרב  "אם  או: 

כאן". אין לאקסיומות הללו כל בסיס.


