
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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לאחר מכן שכרו כותב אחד בארץ ישראל שכתב ספר שלם ושם כתב שהמעשה 
לא נכון, ואחד מהתלמידים טלפן אלי להודיע לי על זה, מה שכתבו עלי.

... הסיפור עוד לא נגמר, כשראו שאי אפשר להילחם עם המקורות של מלחמת 
דברים  ביומו  יום  מידי  לאור  מוציא  שאני  קורא'ס  וקול  קונטרסים  הספרים 
חדשים, התחילו מלחמת טרור נגדי, ושוחט אחד בשם א.וו. בא לבית השחיטה 
)על יד עיר סומורסט פנסלוונייה( עם מטוס פרטי, ואקדח בידו, ושאל להשוחט י. ב. 

והמשגיח ר' מ. פ. איפה יוד'לע? והראה להם האקדח, ואמר להם עוד מעט יקבל 
בכל  לכל הרבנים מכתבים  ]בגלל ששלחתי  ונגמור את הסיפור  בראשו,  יריה 
שבוע מכתב חדש מכל מה שקורא בשחיטה, והפסידו הרבה כסף, כי הוא היה 
שותף למפעל השחיטה שכתבתי נגדם, )המכתבים נדפסו בספרים "קול השוחטים" 
ו' חלקים([, השוחט י. ב. אמר לו שיוד'לע מכין סכינים למטה בקומה התחתונה, 

ולבנתיים עד שיחפש אותי, מיד החבר שלי מ.פ. רץ לבנין המגורים ממול, היכן 
שהייתי, ואמר לי: תתחבא מהר, כי א. וו. בא עם אקדח להרוג אותך, ואמרתי 
לו: תקרא לי אחרי כמה שעות כאשר הוא יסע מכאן. תיכף רצתי ועליתי על 
הר גדול שהיה שם והתחבאתי בתוך השיחים הגדולים, וניצלתי, )ראה באריכות 

בספר קול השוחטים(.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | יד סיון | פרשת בהעלותך
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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

לעיל)ודעימי ' באות בכה"ג (עי ' יצטרכו בודקי שני דמצרכו
כנ"ל. מצרפי אי השוחט בדיקת כי סכיני בודקי שני

שיש מה לעני יועילו לא   התיקוני אלו שכל פשוט  ודבר
לידי בקל יבא הגו יגיעת  שע"י השחיטה בגו לחוש 

מרובה. מלאכה לאחר הגו כבדות  מפני  דרסה

פרות שתי ד"ה י"ד  ד פסחי בתוס' עפמ "ש  נ"ל ועוד 
להחמיר צריכי שונות ממקומות ש שמתקבצי דעיר
מקומות שיש   כיו  בדיד ה"ה א "כ ,מקו כל כמנהג

בעופות אפילו ע"ג עומד להעמיד לעיל)שנהגו  הדי(עי'
מקומות קיבו ש שיש  מקומות  בכל  בזה להחמיר נות
זה מסוג ה בזה"ז עיירות  רוב  כמעט ולדעתי  שונות.
נסו  והנשארי אייראפע מדינת  על  הכורת  שעלה לאחר 
תמצא  ועיר עיר  שבכל באופ תבל, קצוות בכל . לנפש

שונות. ממקומות   קיבו בזה"ז 

טע לית שאמר מה אחד חכ בש מלכתוב אמנע ולא 
המבואר עפ"י סכינו, לבדוק השוחט ע "ג  משגיח להצרי
בזה"ז לדקדק שיש  סק"ט  קו"א ח "י סי ' הגר"ז . בשו"ע
או  התלמוד , בזמ שהי' משוחט  יר "ש  יותר  השוחט שיהי'

ע"ש . , סכינ לבדוק עליה ממונה  ביותר יר "ש  שיהי'

או  יר "א שוחט או  משתי באחד  לבחור  ל שנשאר  נמצא
הדעת שיקול ויר "א, נאמ איש  ,סכי הבודק ממונה 
יור"ד ד"ח  בשו"ת מבואר שהרי  בממונה  לבחור  מכרעת 
תורה ולומדי  הש יראי  הרבה שראה ז ' סי ' ח "א
שחיטה, של הלזו באומנות  שנתרגלו  לאחר  שנתקלקלו 
מטה יורד מרבי יר"ש  השוחט אי א כי בשמ "ח  וכעי"ז 
עלול  השוחט  כי  בממונה לבחור  טוב יותר וא "כ  מטה.
ע"ג  העומד  כ לא קצר . זמ כעבור  הימנותו ליאבד  בניקל

שוחט . שאינו 

סי ' רי' יור "ד זצ "ל  צינ מהרא"ל בחי ' עפמ"ש  טע ועוד 
הקשה דבר הוא הפגימות  הרגשת כי באור ח "י

ומהוגנת  יפה בדיקה אחר   לפעמי כי יבא שבשחיטות 
היותר  באופ להזדרז צריכי וע"כ בפגימה וירגיש  אחד
יאמר ומי ע"ש , משובח . הר"ז  לבדוק המרבה וכל אפשר ,
הדבר יתחזק כאשר  אול כדבעי, לבדוק  לבי זכיתי

המצב. לשפר הרבה יועיל ודאי ע"ג עומד בהעמדת

וביטול  עייפות כי  ד' או' קמ "ג כלל בח "א עפמ "ש ועוד 
מבואר וכ ההרגש. כח  ביטול  גורמי הלילה  שינת
ח "י סי' ובישויע"ק  ובכו"פ ,ש ופמ"ג תר "ה, סי' במט "א
יש ימיו שכל חזק  אית לעמוד  יוכל מי וא "כ ועוד ,
בדעת תלוי  אי "ז כידוע והלא , הנצר שיעור בלילה
עליו  הבאי ופגיעותיו האד מצב לפי  ותלוי ,האד
שני  טובי וע"כ שלו. העצבי וכח   העצבי וחיזוק

האחד. מ לבדוק 

ועצלות  ובלבול ועיכוב  ומניעה ויגון  ודאגה  וצער  ופחד 
וחכמה  השכל שפע עלינו  ותשפיע בעולם , זרה  ומחשבה 
שקר ודרך באמיתך, והדריכני וזכרון  ותבונה  ודעת בינה
לזרעינו וללמד ללמוד  ונזכה  חנני , ותורתך ממני  הסר 
דברי כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור  זרעינו  ולזרע
לבנו ודבק בתורתך  עינינו  והאר  באהבה תורתך  תלמוד
ולא  שמך , את וליראה  לאהבה לבבנו  ויחד  במצותיך

ועד . לעולם נכשל  ולא נכלם ולא נבוש 

ידידיוטרם לכבוד ברכה  קובע הנני  לדבר אכלה 
בנימוסין מוכתר  ושוע  נדיב  המופלג, הנגיד  הרבני
אנגליש, ללשון  ועונש  שכר  הספר  שתרגם נ "י  מוהר "ר ...
הרבני ידידי  ולכבוד פרענטש, ללשון  אנגלית  ומלשון
בהקאמפיוטער לסדרו שעזר וכו', המופלג  הנגיד 
תורה  להפיץ לנו  שעוזרים אלה  וכל  לדפוס ולהכינו

בעולם . שמים ויראת

דמיטב ,ויהי מילי  בכל  להתברך עליהם  השם נועם 
שמרם  ברכם תשמרם, לעולם השם  אתה  טובה, ובשיבה 
ונחת  תענוג  רב חלציהם מיוצאי  לראות  שיזכו  טהרם,
מבשר קול לשמוע בקרוב  נזכה אשר  עד  דקדושה ,

אמן. בימינו  במהרה  צדק גואל בביאת  ואומר 

ציבוריתן  בעיני  טוב  ושכל חן זה  ספר שימצא השם
בעיקר, מופנה  הספר שאליו  השם דבר  את היראים
הספר דברי ויאירו ומשתלם, כדאי  מאמץ כל ושבשבילו 
ולילך  לדבוק שהם מקום  בכל ישראל של  עיניהם את
באור וליאור  לזכות  בהספר המובאים הצדיקים בדרכי 
יגינו לעיל הנזכרים  הצדיקים  של  וזכותם חיים, מלך פני

ולבא עלינו דלבאי משאלין להשלים  ביתנו , בני  כל ועל 
רצון. יהי כן אמן ולשלם  ולחיין לטב ישראל  עם דכל

לדפדף החיבור הציבור  מעול להקל מטרתו הנוכחי
ורגילים  נחוצים היותר  דינים  לידע הפוסקים  בספרי 
פגם  תיקון בנושאי עולם של ברומו  העומדים  ודברים 
גלגולים  ועניני ובבא בזה  זה על והעונש השכר  הברית 
ימי תיקון  הברית, בפגם פגם  אם  להתגלגל שצריך
חיוב  הזה, פגם לתקן  תשובה  תיקוני  ועניני  השובבים,
ואהבת  שמים  יראת ועניני ומחאה , תוכחה הערבות 
כיהודי אפילו מצות לקיים  אפשר  אי  בלעדן אשר  שמים ,

מישרים .הפשוט  תחזנה  כל עיני כאשר ,

ישראל"?ה) "מחנה ספרו זצ"ל חיים החפץ הדפיס למה

הנחתום, בן שימש'ה   ראדין קהילת בן צעיר שב תר"מ בשנת
ברכת  לקבל בבואו בקווקז . נדחת בעיירה הצבאי  משרותו

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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מצב הכשרות בימינו
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ו
מעשה נורא

 ]כל היודע המצב של היום בהשחיטה הגדולה, יבין ויראה, 
כי המעשה הנורא הזו שהגאון הרידב"ז צעק עליו ככרוכיא, 
לקח  אחד  שקצב  היום,  גם  ונעשה  נמשך  לכל  כאשר  הכל 
לבד  והמה  ולהשוחטים.  להם  המשלם  והוא  המכשירים,  לו 
לשם  ליכנס  אחד  לאף  נותנים  ולא  הכל  על  האחראים 
לראות את תהליך השחיטה, )ועיין בהערה שאחרי זה(. אלא 
אתם  לעשות  היום  אתנו  הרידב"ז  הגאון  אין  שלדאבוננו 
מלחמה. ומן הראוי לכל ישר הולך לעיין היטב בכל הקטע 

הזה הדק היטב וידע את חומר המצב דהיום[. 

7קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!
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ונ"ל דלהכי עשה היתר בק"ן טעמים אע"פ שאינו 
שוה כלום, כדי שידעו הדור האחרון דלהתיר דבר 
שהיה מוחזק מעולם לאיסור אף שיש להתיר ע"י 
פלפול או המצאה חדשה אין לזוז ממנהג אבותינו 
אליהו  יבא  אפילו  ביבמות  חז"ל  ואמרו  ואמותינו, 
בחת"ס  ועיין  לו...  שומעין  אין  המנהג  נגד  לומר 
או"ח סימן כ"ג עלינו להוסיף גדרים וסייגים, ועיין 
שיטה מקובצת ביצה ד"ל ובשלה"ק דבכל דור ודור 
ובלי  הפסד  בלי  להתיר  ולא  וכו'  גדרים  צריכים 
טעם תולעים ולבטל הקרא אל תטוש תורת אמך, 

ומנהג היראים.

ויש להאריך בזה הרבה, אבל לענ"ד לע"ע די בזה 
כי אין מזרזין אלא לזריזין. ובאתי רק לעורר, ואקוה 
כלל  להכשיל  שלא  מבדיק"ה  ההכשר  שיבטלו 
התאחדות  בשם  יצא  ההכשר  כי  בפרט  ישראל. 
הרבנים. ולדעתי אין שום רב מההתאחדות שהתיר 
לאכול הדברים הצריכין בדיקה מעולם בלי בדיקה.

יודיעו  עכ"פ  אז  ההכשר,  לבטל  רוצין  אינם  ואם 
צריכין  "בודק"  הקרויין  דהירקות  בהעתונים 
רק  לאוכלם,  אין  אדם  בידי  בדיקה  ובלי  בדיקה, 
כי הני ירקות בניקל לבדוק כי עשו פעולה לבער 
התולעים. אבל יוכלו למצוא תולעים גם אחר הדחת 
בביתם.  האכילה  קודם  בדיקה  צריכין  לכן  המים, 
וא"כ  שפינאט"ש וכדומה שחותכין לדקי דקות ואי 

אפשר לבודקן, אין לקנות ולאכול.



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

ְּ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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אקדמה פרי כת"ר בתודה ובברכה על אשר הואיל בטובו להמציא 
אלי את הספר היקר "שחיטה ואכילת בשר כהלכתה", תוכו רצוף 
חיבת הקדש להעיר ולעורר על הזהירות במאכל בשר, וכבר כתבה 
התורה; ואנשי קדש תהיון לי. הספר מלא וגדוש בבקיאות נפלאה, 
הספרים  רשימת  את  לראות  נפלא  וביחוד  ליה.  אניס  לא  רז  כל 
הרבים, יותר מעשרים במספר, אשר כת"ר מזכה בהם את הרבים, 

לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

"כאן וזה ניקלשבורג: שבקהילת הכנסת בבתי שהכריזו הכרוז נוסח
אשר  לכל  קוראיו לכל ה' קרוב כי  נראה בעין עין כי  מכריזים
והנה ויושיעם, ישמע שועתם  ואת יעשה יראיו ורצון באמת יקראוהו
כדי  הנ"ל הרוח על ונוראים גדולים והשבעות חרמות לתת עלינו היה 
הנדרש  את הרוח שעשה  ומכיון אברהם, הנער של מגופו ויצא שיציית 
השמתות וכל  הנשבר, כחרס ומבוטל  בטל  החרם שכלל  הרי ממנו,

קימין . ולא שרירין  לא והנדויים

הצבור כל בהסכמת נעשו  והנדויים והשמתות וההשבעות  החרמות
אשר  שהרוח כדי וזאת הקהילה וחכמי גדולי ובראשם הקדוש
בן  אברהם הנער של בגופו השתכן ואשר בילא בן שמואל  שמו הזכיר
מה שכל הרי זאת  יעשה ואם  וצער נזק שום בלי ממנו יצא יוטא
והממונים הוא ויהיה ומבוטל בטל עליו הממונים ועל עליו שהכרזנו
ונדויים ושמתות  וקללות ואלות והחרמות ההשבעות  מכל נקיים  עליו
שהרוח  בתנאי גם  וזאת נקלשבורג בק"ק כאן עליהם נתנו  אשר וארורים
הן  בהקיץ , הן בעולם אדם שום ולהבהיל להבעית עוד יבוא לא הנ "ל
זקנה. או זקן  ותינוק, נער בתולה, או בחור או  אשה או לאיש הן בחלום,
בימים במדבר, והן בישוב  הן אחרות, במדינות והן זו  במדינה הן
וביראה באהבה ה ' בעבודת להתעלות ליבם  אל יתנו העם וכל  ובנהרות ,
יתן  וה ' רצונו לעוברי ומעניש רצונו  לעושי וגמול  שכר  נותן השם כי

ע "כ. סלה  אמן ישראל ולכל  לנו ורחמים הטוב  השפע

עליווהנער בא שלפתע הרי  לגמרי, שהבריא  נראה כי  אף אברהם ,
נשאר  והוא  עזבוהו כוחותיו כל גיהנם של כאש גדול חום
ראשי  זאת משראו  אבריו. את להזיז יכולת מבלי דוי ערש על מוטל
לידו עמד משה ומוהר"ר המדרש לבית  מטתו את להכניס מהרו הקהל

ששמעתםאבל שזה תדעו לא עשירים באם כמה 
מהאלמין  שהאדמו"ר תדעו  הרגל את פשטו 
שהפסידו  די  ולא  הסוף, יהיה שזה  בהם, התרה
אחר כי  בעוה "ז , גם הונם הפסידו בעוה "ב זכותם
לגזברים  זה את יתנו  נאמנים גזברים  לא שהם

לכםנאמנים  שיש בדור יחידים שאתם עליכם אבל ,
לא כן על  לו נותנים יד הפושט  שכל  צדקה של קופה
לא הוא במרדכם תעמדו אם אבל  בכם, לנגוע  רצה
ידים לחזק רוצים לא אתם אם בשמים, יאמרו מה יודע

מהאלמין רפות  להאדמו"ר יעמוד והצלה  "רווח
כזאת לעת אם  יודע אחר......ומי  .(עיי"ש)וכו'"ממקום

רב  בכבוד

רובין  שמואל הק'

יהודה. קול וס ' חלקים, ב' רבנים של עדותן בעמח "ס

יועץ פלא גר "א, חסידים, מספר צילום בזה רצוף נ.ב.
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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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