
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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ראשי תעשיות הבשר לא נשארו אדישים ונלחמו נגדי על ידי שכירת רבנים 
שגיאה  ימצאו  ואם  ופרסמתי,  שכתבתי  הספרים  כל  את  שיבדקו  מכובדים 
אחת, יפרסמו בכל עתוניהם שאני זייפן, וראו איך שזייפתי כאן וכאן, וממילא 
לא יאמינו לי בכלום, ועל ידי זה יוכלו להמשיך להאכיל נבילות וטריפות חלב 
ודם עד ביאת גואל צדק, כי כמובן לא בכל עת מתרחש אדם כזה שמוכן למסור 

נפשו ונפשות ביתו, כך חשבו.

וסיפור שהיה, לפני 34 שנה בשנת תשל"ז )1978(, בשעת לילה מאוחרת )23:30( 
רב  התקשר  הישיבות.  ראשי  לכל  ספריי  מהפצת  וחצי  כשנה  שעברה  לאחר 
)שמו שמור במערכת( שהוא, מראשי ישיבה של "ישיבה תורה ודעת", והודיע לי 

שכתב ספר שלם נגדי, בו הוא מוכיח שספריי הם זיוף נוראי ושקר גדול מאין 
כמוהו, אבל לפני פרסום הספר, הוא רוצה לעשות חסד ]כי הוא באמת אדם 
ולא רצה להיות כפוי טובה, שקיבל ממנו ספרים,  וידיד של האדמו"ר,  חשוב 
והמתנה שקיבל ילך ויכתוב נגדו? אבל מה לא עושים בשביל פרנסה, ובפרט 
שמדובר בעשרות אלפים דולרים[ ולתת לי הזדמנות או "צ'אנס" בכך שאבין 

המשך בעלון הבאשהטעתי את כולם ושאודה על האמת.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי| יא סיון | פרשת נשא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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ימים שיאריך משמיא רעוא ויהא היקרים, בספריו
את לזכות עוד יזכה  והרחבה נחת ומתוך ושנים
עימו, חלקי  ויהי  תילה, על הדת ולהעמיד  הרבים
ונזכה נפשינו  ופדות גאולתינו תתקרב  זה ובזכות
"יהודה" הרי על "שלום" משמיע מבשר  לרגלי מהרה
בבהגוא"צ  – "שי " מנחת "יהודה" מנחת לד' וערבה

בב"א.

כעתירתמכבדו  ה' לעבדי עבד הרם, כערכו  ומוקירו
דושה"ט ידידו

יצ יצ יצ יצ """"ו ו ו ו  האלמיהאלמיהאלמיהאלמי אבדק אבדק אבדק אבדק """"ק ק ק ק  גראסגראסגראסגראס יהודהיהודהיהודהיהודה  שלו שלו שלו שלו

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

הדי יוצא  הה הפוסקי הרבה מנימוקי כי ימצא בפני
ע"ש . בעופות , ג להחמיר

רבני ק' חתימת  אודות 1 במספר  הבאתי  וכמו "כ  כא)
ג שהחמירו לכל  או להרבה לחוש ויש זו בתקנה
ולהחזיק   להתאמ לאיצטרופי חזי ועכ"פ .כ בעופות

בעופות.  ג זו בתקנה

דג חידש  72 מספר הבאתיו משה, מטה ברית  בס' כב)
עצמו  למנוע בידו עכ"פ ,הרבי לתק בידו  שאי מי 

ע"ש . , שוחטי  שני בלי  מלאכול

וכ ' דורינו מח ' לאחד כת"י  תשובה עוד לידי והגיע כג)
ע"ג  עומד השגחת בזה"ז  להצרי חזקות ראיות  כמה ש
ג הנעשה כל על ולפקח  הסכיני לבדוק השוחט 
נדב  אשר   הפוסקי לשיטת מיבעי' דלא  והוסי בעופות.
מאה לפני ג עופות  לשחיטת  ג תקנה לתק אותנה לב

שנה וחמישי(ותבי האותיות, בכ "ב  לעיל עמ"ש  המו"ל: ודאי(אמר
בפירוש כתבו  אשר  להפוסקי ג  אול דרא אכשור דלא
ובהשכל  בנחת   מתבונני כאשר  לבהמות רק  שתיקנו
בזה"ז זו לתקנה לשבח  טע למצוא יכולי בקל בדבה"ק

לעופות. ג

י "ג  סי' יור"ד  חת"ס בשו"ת מ"ש  וראו הביטו  לדוגמא:
השנה כל לשני מדקדקי  שאי א פרעשבורג דבק"ק
והטע ,מקפידי ליוה"כ ר"ה  שבי כפרות  בשחיטת מ"מ 
ונחו בשחיטתו מוטרד  והשוחט  מרובה  השחיטה דאז 
השנה כל בזה"ז  וה"ה , הסכי ג "כ ויבדוק שיעמוד לאחר 
יותר ודאי והטירדה למאות עופות  שעה כל ששוחטי
 להצרי מסכמת זצ"ל החת "ס  מר דעת   ג ,מש גדולה

דוקא. שתי

שכ ' הרש "ק מלשו קט "ו)וכ"נ מהד"ת טוטו"ד לפי(בשו"ת אשר
שוחטי שני  שיהיו  כ להיות ראוי והעזות  הדור  פירצת 
ומדורו  , בתי בעלי מי' יותר בהו  דלית  בעיר  ואפי' דוקא
ונתרבה הלבבות נתמעטו אנו דורינו עד  הרש "ק של
בהרבה וחוצפה עזות יש  העופות בשחיטת  וג העזות ,
דוקא, "שובי ב'  נצר הרש "ק שלדעת  ופשוט .עניני

ע"ג. עומד ואחד  שוחט  אחד

שב  השחיטה  סדרי כי לב לשי צריכי הוא ועוד זה"ז
וכפי אחד , בשעה לשוחט  מאות  הרבה רבה במהירות
שלא  א "א לדעת יראי שוחטי כמה לפני שהעידו
מ "ש חזי פוק העבודה באמצע הרגשתו השוחט  יאבד
הבדיקה דג לשו"ב להזהיר  סק"ה קי"א ח "י בסי' הגר"ז 
ולא  הלב ובכוונת לאט לאט  יהי ' השחיטות שבי

כלל. בדיקה אינה קצת דבמהירות כלל במהירות

לשוחטי תוכחה שכ' פ"ט  ס"ק ביאורי  יוס מנחת ועי'
ושוחטי גדולי  אומני שה  במלאכת המתפארי



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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מצב הכשרות בימינו
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שומע?  שאני  מה  הוא  האמת  ונשתומם!?(  )נבהל  השוחט: 
וממי אני שומע זאת? מהרב המכשיר??? ומתחיל להסביר לו, 
הלא יהודי אנכי ואיני רוצה להכשיל אחרים במאכלי טריפות, 
הלא  כזה,  עייף  במצב  לשחוט  למחרת  לנסוע  אוכל  הכיצד 

תהיה שחיטתי נבילה!.
 רב המכשיר: אבל הראש הסביר לי גודל הנחיצות, ובאמת 
היה מן הצורך להוסיף עוד שוחטים למלאכה מרובה כזו, רק 
לזה,  מסכימים  אינם  השותפים(  ושאר  והראש,  )הקצב,  הם 

ואין לי ברירה אחרת!
השוחט: )מתחנן אליו( הלא לבעל המכשיר הקודם )רב פלוני( 
כשאמרתי לו פעם שאני עייף, שיחרר אותי, באותו היום, ואיך 

זה שכב' מכריח אותי להאכיל טריפות ח"ו?
 הרב המכשיר: מה אעשה כי אין לי ברירה...

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 10

שלום קרויז
אב"ד דק"ק אודווארי יצ"ו

כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי'
מח"ס שו"ת דברי שלום ו"ח ושאר ספרים

בס"ד

כאן  שהמציאו  בענין  חוו"ד  שאל  אשר  ע"ד 
באמעריקע שלא יצטרכו לבדוק מתולעים כל מיני 
ירקות אשר היו מוחזקים בתולעים כל הדורות, כמו 
יכולין  אם  וכו',  וכו'  קארפיאל  קרויט,  שפינאטש, 
הבדיקות,  ולבטל  חדשות  המצאות  על  לסמוך 
ויאכלו ענוים וישבעו בלי בדיקה, ועיקר ההמצאה 
את  מאבידים  ועי"ז  היטב  הדק  היקרות  שמדיחין 

התולעים כי המים מדיחין התולעים ודו"ק.

אמרתי  הבדיקה,  לבטל  ההיתר  כשנולד  מיד  הנה 
בדרשה לשבה"ג זה איזה שנים, דיש לבטל היתר 
זה. דזה גדר איסור שנתערב בהיתר, ודיברתי ג"כ 
ספק  להתיר  לו  דלמה  מנייטרא  הדיין  הרב  עם 
צריך  דהבודק  בסוגיא  וסיימתי  דאורייתא,  איסור 
שיבטל, דיש לבטל היתר של ה"בודק". אבל עמד 
עדים  מכמה  לדעת  נוכחתי  כעת  אמנם  בהתירו. 
נאמנים שבדקו הירקות של ה"בודק" ומצאו בהם 
אנשים  להכשיל  יהינו  איך  ונזדעזעתי  תולעים. 
יראים באכילת תולעים ללא דבר, אף שמשלמים 
בוודאי בעד נתינת ההכשר מ"מ איך שייך להתיר 
תולעים ואפילו ספק תולעים בשביל הפסד ממון. 
אבל אין דרכי ואין כוחי לצאת למלחמה. ועוררתי 
בקש.  אותי  ודחה  נ"י  גליק  יצחק  הרב  את  כמ"פ 
ואינו מתיירא בכלל  וכצחוק היה בעיניו בעווה"ר 
שמא נכשלים אחינו בני ישראל באכילת תולעים 
ע"י ההכשר של ההתאחדות הרבנים. אמרו לי כמה 
רבנים, שהם חשבו שהשם "בודק" פירושו שבדקו 
המצאה  סתם  לא  אבל  אדם,  בידי  הירקות  את 
ממנו  נתעוררתי  עתה  לכן  קרים.  במים  להדיחם 
דעתי  קצת  לברר  ואמרתי  הוראה,  בעלי  ומשאר 

העני' אולי ירחם ויבטלו ההכשר של ה"בודק".



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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נה
תודה מקרב לב בעבור הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה"
בברכת התורה
נפתלי בר-אילן
רחובות

"השבעראה לו: ואמר עקשנותו גודל את סג"ל  דיין הירש  מהור"ר
שעות". עשרה שתים אחרי לצאת רוצה שאתה עליון בקל לנו 
כף  בתקיעת רק הדיבור זה לומר רשאי "איני  הרוח. צעק ווי" "אוי
אכן  כי נדע  ואיך  דברי"". את שאקיים  תראו ואתם להבטיח  אני רשאי
אצא אני – הרוח אמר – האות" לכם  "זה הירש. מוהר"ר  שאלו יצאת?"
לי  אצא החלון בשמשת  שהבקיע חור ודרך שברגלו קטנה אצבע  דרך
שמך מה אמור  "ועתה והוסיף: משה מוהר"ר אמר כן!" "יהי לדרכי!"
בקול הרוח צעק  אז בשבילך ". שהבטחנו מה כל לעשות שנוכל כדי
אבי  הייתי. המדינה וראש שמי  הוא  שמואל  פעמים : מעשר  יותר גדול
אחר  בילא". היה אמי ושם מיכל  ר' נקרא זקני ואבי מענדיל  ר' נקרא
כסף  רע. דבר  לכל  אותו הסיתה היא כי באמרו אמו את לקלל החל  כך 
הסיתה גם היא עבירה. לדבר הרב בהון השתמש  והוא לו הרבתה וזהב
עבדה שלא זרה עבודה שום הניח לא ובגללה  במחלוקת  להכנס אותו
הענדלש  ר ' איצק מוהר"ר את רבנים שני הרג שגם  אלא זאת רק ולא
הרעים, מעשיו על אותו שהוכיחו בגלל  ליבש אהרן  מוהר"ר ואת זצ"ל
גרם שגם אלא שעשה הנוראים המעשים בכל די לא  היה לא  ועדיין
את ידע הוא  להכעיס. בכוונה עשה זאת וכל  נאראל  ק"ק יהודי לגרוש

בו. מרד ובכוונה רבונו

שתיםודויו לו  להמתין הסכימו והם החכמים של ללבם נגע המרגש
הנאספים כל  מנחה. תפילת  זמן הגיע בינתיים  שעות. עשרה
היום שהחשיך ולאחר גדולה בכונה והתפללו עמדו בתוכם והנער 

לבתיהם. הלכו

החלהנער השחר עלות בטרם  בוקר, לפנות שלו. לאכסניה שב
טורק כשהוא מחדרו  יצא בריצה תזזית, כאחוז בחדר להתרוצץ

יחדיו  ושנינו כו', ישראל וארץ אירופה באמריקה,
זאת נעשה באם יתברך. השם בעזרת לפעול בכוחנו
נעשה לא חלילה ואם חס  ובאם לכך , שזכינו אשרינו
כי  אחד, לאף ולא בלבד  לשנינו בטענות  יבואו אזי זאת
שמוכן  שלי הצוות  עם אני זאת , לפעול יכולים אנו רק 
עם ואתם תשלום, שום בלי  שמים לשם כולו לעבוד

לפקדון. לכם נתן יתברך שהשם כספכם

ידעתםזכור! שלא ותירוץ פה פתחון לכם יהיה לא
במחצית כי לכך! זמן לכם  היה שלא או מכך
שבעה כל את ולהציל הכל  לתקן ביכולתכם השעה
כתפי  על  אי"ה אקח  השאר כל את  היהודים, מליון
את לקצור רק עליכם המוכן. אל תבואו ואתם הצרים,
את שתקנו בהצעה בא שאני לכם תארו אנא הפירות .
נותנים הייתם זמן כמה דולר, ביליון בחמש מנהטן כל
מליון  גדולה  היא שלנו זו ותוכנית  זה? דבר בשביל

לכך. לתת צריכים זמן כמה פעמים,

בגללזכור! ורק אך  שכר, לקבל  מנת  על  עובד  אינני
הדין  ביום אותי שיתבע יתברך מהשם  יראתי
הנשמות כל את  הצלת לא  מדוע  והנורא, הגדול
אל אותם שידריך ומחנך רועה להם היה שלא הטועות
להצילם היה ובידך מכך  ידעת ואתה הישרה, הדרך

וחשבון! דין למסור עליך  כן על מאומה, עשית  ולא

ועלכפי  יהודים של  שלמה עיר אביך הציל השמועה ,
לדורות . לעשירות  זכה כך  ידי

שכן ועליכם וכל יהודי, להציל הפירוש מה להבין
יהודים. מליוני של כך  כל גדול  מספר 

אנו באם שמחוייבים בהלכה  למקורות  זקוק כבודו
הפוסקים כל  את  להביא אפשר  זאת , לעשות
תלמיד  שכבודו מבין הנני  אבל ואחרונים, ראשונים
מיחה, ולא למחות  בידו שיש ש "מי מעצמו ומבין חכם
הדמים כל אז החזיר  ולא בתשובה ישראל את  להחזיר
אפשר  ואי חז"ל, כלשון ידו", על אלא אינם הנשפכים

הקדושים. חז"ל של האזהרה מדברי להתעלם

בעבר,אפשר פעלנו אשר כל את  בכתב להביא
יתברך, השם  בעזרת  להבא ותוכניותינו
להכפיל יוכל הקב "ה של שלוחו שתהיו  ידי  על ועזרתכם
חס  באם  לכתוב  ברצוננו ואין  הפעולות , כל  את  ולשלש
נמצאת עתה שעד  עבודתינו אף  שאז לא, וחלילה

האחריות ? מי ועל בסכנה ,


