
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
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אותו   ודני נפשו מטמא  אסורות מאכלות  האוכל כל
הזה  בעול גואלו הוא  ברו הקדוש  כי מגואל ,  כאד מיתתו לאחר

הבא  א')ובעול עמוד מ"ב וד מ"א   ד ג ' חלק  (זוהר

הקדושא. מ "א :)כתובבזוהר דף אותו (ויקרא דנים אסורות מאכלות שאוכל זה
הזה  בעולם אותו מגעיל הוא ברוך הקדוש כי מכוער, כאדם שנה 120 לאחר

הבא. ובעולם

שם ב. כתוב מ "ב.)עוד  דף שהוא (ויקרא בגלל זה  כל  הבא בעולם סובל שאדם זה  כל 
הדעת על להעלות  בכדי נורא  זה  כי עכ"ל , אסורות  במאכלות זהיר היה לא

האסורות . המאכלות  של האיסורים חומר  את

שםג. כתוב מ "א :)עוד  דף  נמשך (ויקרא צלו האסורות המאכלות אכילת  ידי שעל
ר"ל אחרא והוא לסטרא  טומאה, רוח עליו ושורה  מגעיל , להיות הופך  והוא

יצליחו  לא פעם  אף  כי להם ואוי ישראל , באלוקי  חלק יותר לו שאין יודע
הוא  ברוך  הקדוש של לחלקו ושלום.להגיע חס

שםד. כתוב  מ "ב.)עוד דף מרשות(ויקרא יוצא הוא אסורות מאכלות אוכל  כשהוא
הטומאה לרשות ליצלן רחמנא ונכנס  היא הקדושה לכך שהכוונה עכ"ל,

אחרא ש לסטרא מופנים שלו והמצוות התורה  באריכותכל  כך על שכתוב כפי
הקדושים. בספרים

ה ה. לשון העבודהוזה ושורש לי):יסוד הגידה ד"ה פ "ד הבכורות ראוי(שער אינו האם ,
מים כמו ושדמעות לפיו, אדמה להכניס  האדמה, על עצמו את לזרוק לאדם

וז לנוח לא ובלילה ביום מעיניו חלילה יזלו שאולי בנפשו לשער  יכול  הוא אם את 
על והעונש  העוון שחומר אסורות , במאכלות  מספיק נזהר היה לא  הוא בחייו
כל על כי הקדוש , הזוהר פי על שבעולם העבירות מכל חמורה יותר  זו עבירה
לאחר  זאת בכל דין, בית  מיתת  עליהם שחייבים אלו על אפילו שבתורה העבירות
בסופו  מגיע הוא אחרות  עבירות ועל זו עבירה על בגהינם  העונש את קיבל  שהוא 

אבל הבא, לעולם חלק דבר של בסופו לו יש  הפחות ולכל עדן, לגן  דבר  מישל
חלק לו ואין ישראל באלוקי חלק  לו אין אסורות , במאכלות עצמו את שטימא

דורות. לדורי נשפט והוא הבא, לעולם

הזוהר ועוד מספיק לא זה האם ישראל, בני לבות על  ולדבר  לכתוב  יכול  אני מה
אלו  בכל  נזכר כשהוא  האדם לב את  לעורר  שצריך לעיל שציינו הקדוש

כו'. שהזכרנו כל  את  לעצמו יתאר לא הוא  אם שלו הרע המזל על ויכה שילך 

חומר ועל  את  ולדעת  להבין הראש את לו שיש  אדם כל יקרים, וידידים אחים כן
לעתיד, ללמוד בכדי ולהיזהר לשמור ללב יקח ולא  ליצלן, רחמנא  האיסור



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ה. סי' שלו "סת שו "ת שבס' ועוללות  פרט בקונ' וע"ע
עוד בד"ה י "ח , או' זבח  תורת שבס ' מהרש"ק ובהנהגת 
י. ט , סעי' נ' סי' ד ' מערכת  הספרדי זבח  ובתורת  אזכור.

יצחק  מוהר"ר  הרה"ק שהתקי התעוררות  בקונ' י)
הבדיקה. אצל השור בעל יעמוד שלא  זצוק"ל מווארקי
9אשרי ע"ז כ' ח"י  סעי ' ל"ט סי' בהג' יוס ראש  ובס'

לו. ששמעו הדור 

ובדע"ת ע"א)יא) ס "ק  ל"ט  סי '  " מהרש מצא (להגאו שהוא כ'
חתומי והיו זצ "ל מרגליות הגרא"ז  כתבי בי ההוא כתב
ארי ' גור  תשו' בעל  יעקב הישועות הדור , גדולי עליו
יוזפא  ר'  הגאו  משנ"ח  בעל  אפרי בית  בעל יהודה,
 זצ"ל מאפטא ישראל אוהב  בעל הגה"ק  מזאלקעווע
מהר "ש הגה"ק  זצ "ל  מזידיטשוב עט "צ  בעל הגה"ק

ע"ש. .וצדיקי גאוני וכמה כמה ועוד (מובאמבעלזא,

כ "ו) ס"ק  ל"ט סי ' .בדכ "ת

בש נ"ג ס"ק סו בלק"י  י"ב ענ  יוס ובמנחת  יב)
זו  תקנה ואימצו  שחיזקו בריסק דק"ק הגאוני  הרבני
הריאה לעזוב השו"ב מחוייב לצאת  רצה לא הקצב  שא

ע"ש . שיצא, עד

 צרי הנופח  דבדבר  כ' י "ב  סעי' בפני ש ובמנח"י  יג)
פחד ונפל  מהקצבי פרנסתו  הרוב עפ"י כי גדול זהירות
בעת כראוי נופח ואינו  רמיה עושה ע "כ עליו הקצבי
עליו  כבד  שהדבר  כמי  הבודק לפני ומראה הבדיקה
ומלא  צהובי פניו  ומראה אדומה צורתו  ועושה בנפיחתו

עכ"ל. לתוכו ... הרוח  ומוש ארבו  ישי בקרבו לוגמיו

מכשרות שכר תוס'

לשחיטה דכשר  אע"ג דופי  שמ עליו שנשמע שוחט  טז)
זהמח לעני כשרות חזקת  לו נאבדה מ"מ  ההוא, קול מת

מהכשרות מה דבר שנוטל במה נגיעה צד לו  שיש  דהיכא
כלל נאמ ה')אינו הלכה  סו שלו יד  בית בקונ' שלמה יריעות .(שו"ת

כי אותו העבירו  דלא א מתח "י טריפות  פע"א הוציא  יז )
מחזקתו  יצא עכ"פ להעבירו  לא שמדינא  באופ הי'
משו שיכשיר  מועט  בדבר אפי' לי' חשדינ דשו"ב
מהכשרות מועט  דבר  אפי' לקבל ואסור ,ממו חימוד 

ה'.) ד' סי' יור "ד בכת "ס  וכעי "ז כ "ו, יור"ד שאלה רשמי .(שו"ת

מ כמו  הטריפות  מ שכר שיטול צרי הטבח  חי)
מ שכרו לקבל כדי להכשיר להקל  יבא שלא הכשרות

ח "י )הכשרות  סעי ' ח "י  סי ' .(יור"ד

דבר ליקח  רשאי הוראתו לברר דכדי הפוסקי מ "ש  יט )
בתורת אבל ומתנה שכר  בתורת שלא  בנוטל דוקא מועט 

חשדא דאיכא אסור  מועט  דבר אפי ' ומתנה (ש "ע שכר

כ "ח ) ס "ק  בביאורו ח "י  סי' .הגר "ז

פגם  הנקרא הידוע  החולי  על  ויקרות  טובות וסגולות
אני ויאמר כפיו את  ישא אשר אדם לך אין אשר  הברית,

צדיק אדם אין  כי  שכן  כל  ממנו, נקיתי  אשר יא הגבר בארץ 
החטא, באותו לה ומוקמינן  יחטא, ולא  טוב לו יעשה  ואוי 

את  ומחריב הגאולה את מעכב שהוא הזה האדם של לנפשו
כולו  העולם שהואכל גדול  דבר  על  מדברותיו ישא וגם  ,

הפרנסות נתמוטטו הזה  החטא ידי  שעל  לידע  להעולם נחוץ
השלום יבבישראל עליו הצדיק יוסף זכה  כן ידי  שעל  ,

בזוהר  שכתב  כמו החטא. מאותו עצמו ששמר למלוכה 
הואיגהקדוש לפרנסה  שהסגולה  הספר  בפנים שכתוב וכמו ,

עדן  גן  ענין  לנו והודיעו הקודש  רוח  בהם שהיה והחכמים,
וגהינם.

 די בית ויכוהו משיפילוהו  מטה, של השופט לפני שיפול טוב
מעלה של

"והפילו  לשונו: וזה המלקות , בענין  הקדוש  האלשיך  כתב 
של השופט לפני שיפול לו טוב כי  לפניו" והכהו השופט
להכותו  יוסף פן מעלה , של דין בית ויכוהו משיפילוהו מטה,
עוד  ולא בגהינם, מעלה של דין בית ידי  על  רבה מכה אלה על
ולא   לעיניך" אחיך "ונקלה שאמר: וזה  הבושה, שמרויח אלא
כשגוזרין  הקדוש, בזוהר שכתוב כמו  מעלה , של דין בית לפני 
לפני מעלה של דין  בבית עליו  מכריזין האיש  עוון על עונש 
עליו  שקשה באופן מספר, לאין הנשמות  כל ולפני יתברך השם

לשונו. כאן עד העונשים , מכל יותר ההוא והכלימה הבושה 

הקדושיא ) זוהר ב ')ראה עמוד נ"ט  דף א' ב'(חלק א ')חלק  עמוד כ"ג .(דף

מטות יב) פרשת מגדים נועם ה')עיין צוה אשר הדבר זה הפסוק אין (על ,
יהושע" מל  אשר הדבר "זה שנאמר מילה אלא  הדבר זה

עניות. מביא בברית שהפוגם חמיסר )וכו'. תיקון זוהר  תיקוני .(ועיין

זכההפרדסבספר יג) וכאשר מיסוד היתה  יוסף נשמת כתב :
קודש  ברית טימא שלא ההוא במעשה נשמתו והשלים
בימי העולם את זן ומשם לצדיק מרכבה נעשה יצרו על ונתגבר 
ממדה הוא כי חייו ימי  כל אביו  בית  כל כלכל משם וכן יעקב

ובספר  לישראל. לעולם ופרנסה מזון חיים הנותנות  מים באר
כדי עצמם, את  שימולו המצרים את יוסף צוה  זה ומטעם כתב :
ירקבו  שלא והתבואה הפירות יתקיימו המילה ברית ידי שעל 

ה'. ברכת בהם וישרה

ה')ובזוהר שמות שמי "(פרשת את אזכיר אשר  המקום "בכל כתב,
דכתיב, מילה להודיעם"זו ובריתו ליראיו ה ' ובגין "סוד וגו',

ז זה ] [ומפני  וכו'כך  חלקו] [זוכה חולקי' אליך כאה "אבא 
.וברכתיך"

דכתיב דא בשמא לאתברכא אתחזי דא ברשימו דאיהו מאן
כח) מניה,(בראשית נפקי  דברכין  ההוא אותך  יברך  שדי (זוהר ואל

ב ') עמוד צ"ה  דף א' חלק לך  לך  .פרשת

הזוהר:[ זהפירוש  בשם להתברך  ראוי זה ברושם שהוא מי
שברכות  אותו שדי, אל  מהו אותך, יברך שדי  ואל  שכתוב

ממנו.] יוצאות

לברכאין  איהו  ואיתחזי  לאתברכא אתחזי ליה  דנטיר מאן כל
א ')סגיאין עמוד  רכ"ט  דף א' חלק ויחי פרשת .(זוהר 



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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ט
הכרזת הגאון הרידב"ז בעיר טאראנטא!!!

]אי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר בארצות הברית 
רבות  ובשנים  בעיר טאראנטא,  בעת שהופיע  הרידב"ז  טען 
לאחר מכן היו גורמים שניסו לזייף את דברי הרידב"ז, אנו 
מביאים להלן קטע מתוך שו"ת בית רידב"ז סי' כ"ח אשר בו 

הוא כותב וז"ל[:
...מה אומר ומה אדבר אחי ועמי היראים את ד' ומחבבים   
את  כלל  יועיל  שלא  ידעתי  טאראנטא,  בעיר  הק'  תורתנו 
תשובתי, כי אפילו יתקבצו כל חכמי ישראל, ויזהירו לאנשים 
הללו הרוצים לחבל בכרם ד' לא יטו אוזן לדבריהם ובל"ס 
היה  באמת  כי  רח"ל  עה"ר  בכך  ששלטה  ספק[  ]ובלי 
נכון.  בסיס  על  הבשר  כשרות  שהעמידו  מצוינת  קהלתכם 
אבל ידעתי מאד שאי אפשר בשום אופן בעולם לתקן כשרות 
הבשר באמריקא, ויסוד הכשרות כי כח ביד איש אחד פשוט 
וחברה קטנה עמי הארץ להרוס כל העיר ואולי כל המדינה 
בתחבולה קטנה, והתחבולה הוא שמקבלים חברה קטנה להם 
רב ולא רב כמה שנאמר אלא מקבלים אחד מן השוק שעשה 
מעשים רעים במקומו ומכנים אותו בשם רב או יותר שמצא 
שידרוש  שבקלים  קל  איזה  של  הלשון  חלקת  בעיניהם  חן 
לפני חברה ומקבלים אותו למגיד והוא מכנה עצמו בשם רב 
ומתערב בעניני או"ה ובגפרית ומלח סדומית שתחת לשונו 

שורף כל ארץ הברית.

הקטן מנשה 
נ.י . ברוקלין, שערים" "בית דישיבת ור"מ אונגוואר אבדק"ק

יצו"א . בנ"י התשנ"ה בשבת ד' למט מנים  ח "י

אומר  כולו בנש"ק  הדר עץ  פרי  וו"ח  הרה"ג ידידי מע"כ
בכולל  התורה מגדולי  שליט "א  ... הרב  כש"ת  כבוד

הקדושה.דישיב  תינו

ירקות  ושאר חסה עלי  בדיקת בענין  בידידות אחדשכ"ת 
מיעוט  הו"ל  ועכ"פ תולעים  בהם שנמצאים  המוחזקים פה
שנחלקו  לדעת  והראת  יעשה כיצד בדיקה שצריכין  המצוי
ועלה  עלה כל לבדוק  שצריך  כתב  ... הרה"ג רבנים שני  בזה
היטיב  לרחוץ  שדי למעשה הלכה ועשה עליו חולק ושכנגדו 
רוב  מסיר זו  וברחיצה לו שידוע  באופנים הירקות
צריך  שאינו מצוי  שאינו מיעוט  רק  ונשאר מהתולעים 

"בודק" לו שקורין נאה שם לה והמציאו עוד (ובאמת בדיקה

זריקה  או טבילה, או  נט"י, שם  על  נטילה או רחיצה , לזה לקראת להם  הי'

המים ) וזורקין  בשם שמקלחין כאלו ירקות ומוכרין  ומפרסמין 
על  המצוי  ממיעוט ולעשות להסיר שדי  בטענה בדוקין
למיעוט  זה ודימה לאכול מותר כבר ואז  מצוי שאינו  מיעוט 
בבהמה  טרפות  י"ח  וכגון וטריפות בבהמות מצוי  שאינו 
מיעוט  דהו "ל משום הריאה אחר  לבדוק שצריך שאף
מצוי . שאינו  המיעוט  אחר לבדוק  צריך  אינו  ואפ "ה המצוי 

שחסה  מודים  שכ"ע  לקבוע עלינו מתחלה ולפענ"ד
דפשוט  וכיון בתולעים , מוחזקים פה  יקרות ושאר
דברי  דצדקו  פשוט  הדין  בתולעים מוחזקים  שהירקות
על  כלל לסמוך ואין  ועלה עלה כל  בדיקה דצריך האומר
שנתחזק  דבר  דכל  לרחיצה, בדיקה  שקוראין מה זו רחיצה
די  ולא  איסור מחזקת להוציאו  גמור בירור צריך באיסור
שאינו  מיעוט על דעתו  לפי  ומעמידו  באיסורו שממעט מה 
שכבר  וכיון מצוי, שאינו  המיעוט  לאכול התיר דמי  מצוי
שלו  איסור מחזקת להוציאו צריך המצוי  מיעוט מדין  נאסר
ואפי ' האיסור חצי להוציא מעשה שנעשה באופן א "א  וזה
ושאר  כחזרת דירקות  ופשוט שמענו, לא  ולרביע  לשליש

מדינות. בכל בתולעים  הם מוחזקים ירקות

כתב  עוד ס"ב  סעי' פ "ד יו "ד השלחן  הערוך (החכ"א וז"ל 

ל"ח) ירק כלל וכן  בתולעים מוחזקים  המדינות  בכל הירקות
קאפ  או  הויפט  שקורין  ועשב  וקימ"ל פעטרוסקא שקורין
ואסור  בתולעים  מוחזקין  ירקות  מיני  כל ושאר קרויט 
קרויט  ירק אבל וכו ' סאלאטין מיני  וכן  בדיקה, בלי לאכלן
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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.

המשך בעלון הבא

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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מכתבים למערכת
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סב
קבלתי בשמחה רבה את הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

חן חן על התשורה.

ותזכו להוציא את יתר הספרים הנחוצים לנו מאד מאד.

בברכת התורה
הרב יוסף צקיפר

בתוך"כיצד "הייתי  השיב : והוא הרוח  נשאל הזו?" האשה  אל נכנסת
טוב , הרגישה שלא האשה  עבור תרופה הכינו שמהם מים מלאה  קערה
בתוך מעמד החזקת זה "וכיצד לתוכה". נכנסתי המים בה כשנגעו 
ספרו הבית שבני לאחר הרוח  נשאל האש?" על  שרתחו בשעה המים
והוסיף  ענה – האש" מן  נכוות  אינן "הרוחות  התרופה . את הכינו  שכך 

זו". באשה אני  נמצא חודשים שמונה במשך "ומאז –

שבתוכואחר  האיש נפטר שבו מהרגע עמו נעשה  מה וספר פתח כך
הקלע בכף אותי  שמו ומיד גדולה בבהלה הגוף מן "יצאתי שכן.
יצאתי  רגע באותו ירושלים. בצד גיהנם  של לפתחה סמוך והשליכוני

של ומקלות רשעים רבבות מהגיהנם דחפוני לקראתי והם בידיהם אש
חרף  להכנס השתדלתי טמא ! מכאן סור באמרם: להכנס הרשוני ולא
שלידי  מכיון הצלחתי לא אולם צד מכל עלי שירדו הנוראות המכות
נתפרקו המכות מחמת  בי. מכותיהם הפליאו  הם שגם שומרים עמדו
שהמלאכים אלא באויר . ופרחתי  משם נמלטתי  ואני נפשי חוליות כל 
היו גדולים  כה רחמים, ללא להכותינו והוסיפו אחרי רדפו המחבלים
באותן  חשתי מה ולדעת להבין חי  אדם של ביכולתו שאין עד יסורי
ביבשה ולא  בים לא מנוחה לי היתה  לא מאז עינויים. של וימים שעות
הרפו השבת ביום רק ונד. נע רחפתי שביניהם בגבעות ולא  בהרים  לא
לרדפני  שוב החלו השבת צאת לאחר ומיד אחד חור לתוך דחפוני ממני
הסכים הוא  שיצא . בו הפצרתי דבריו  את הרוח שסיים לאחר וליסריני .

ויצא. הבטחתו יקיים שאכן  בתפילין  להשבע  ורצה

שתפילין ניסיתי  לו ויאמרו כפול בגד שיביאו  ובקקשתי לו  להתחכם
אם רק להשבע  ורצה  שם  שאינם ידע  הוא אולם  בו, מוסתרים
כעבור  לצאת נששבע  והוא רצונו את עשיתי אז לפניו. תפילין יביאו

ג. "בשר לבן" בכלים מושכרים

הזכרתי את בעיית הציוד המושכר וכדאי להזכיר יותר 
ציוד לאירועים. חברת  כיצד פועלות החברות להשכרת 
לפעמים  למזמין.  הציוד  משכירי  את  מפנה  הקייטרינג 
אומרים להם שצריכים כלים בשריים או חלביים, אבל לא 
תמיד. נניח שמציינים זאת והחברה המשכירה שולחת את 
הכלים המבוקשים. ברוב החברות להשכרת ציוד לא קיים 
בתעודת  מחדש  הכלים  שולחים  האם  לבדיקה  נוהל  כל 
כשרות בתוקף נכון לזמן האירוע. יש הרי לא מעט חברות 
קייטרינג שכלל אינן כשרות, ומגישות בשר טרף ואפילו 
"דבר אחר", אבל החברה להשכרת ציוד שולחת כלים לכל 
הללו  בכלים  שייעשה  השימוש  האם  לבדוק  בלי  מזמין, 
הוא כשר. גם אם הכלים יוצאים מחברת השכרת הציוד 

כשהם כשרים, הם בהחלט יכולים לחזור לא כשרים.


