
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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יושר ומליץ גדול לסנגור צריכים אנו החתימה, לפני האלו הקדושים ובימים
כל את לפטור אני יכול שהבטיח ברשב"י להידבק אלא עצה לנו ואין אמיתי,
יחד הקדוש הזוהר של בלימוד להשתתף שזוכה ומי הדין, מן כולו העולם

ש ידע במקומו, אחד כל ישראל בּ לוֹ מדינ וּ שבטי אּת נוּ  יוֹ ׁש ב זי"ע ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵהרשב "י
ר בּ יּת וֹ רת וֹ  הקּ דוֹ שׁ  ה מּ קבּ ל  כּ תב אזוּ לאיכמו שׁ ל אברהם זקנו זיע"א  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌

הרבהחיד"א המקוּ בל  בּ שׁ ם גלאנטי, בּ ספר וֹ אברהם החּמ ה"זי"ע, על "אוֹ ר  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
דמׁש כנא "ה  ע "ב)"א דּ רא קכ"ג קדשׁ וֹ :(דּ ף לשׁ וֹ ן וזה אחר, היּ וֹ ם, עוֹ ד  אפילוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

- "אתעטר " הא דּ רא, בּ דברי עוֹ סקים ׁש אנ וּ  זמן כּ ל מבּ ינינ וּ , רשב "י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פטר
בּ גוון, ויׁש ב בּ ראׁש , בּ עטרוֹ תיו  כּ מל מעּט ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  וּ בודּ אי בּ א  עכל"ק. ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ ן  על בּ קּ שׁ תוֹ . ותעשׂ ה תּ פלּ ת וֹ  תּ תקבּ ל  הרשב"י בּ זכ וּ ת ויתפּ לּ ל  יבקּ שׁ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אשׁ ר 
 ׁלמש אוֹ ר  נראה  בּ אוֹ ר כּ י העליוֹ ן , בּ אוֹ ר העוֹ לם את  להעיר  והתעוֹ רר וּ  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעוּ רוּ 
לאוֹ ר וֹ " בּ מהרה  ונזכּ ה תּ איר  ציּ וֹ ן על חדשׁ  "א וֹ ר ה פּ רט, ועל הכּ לל  על  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד

עננוּ !אמן. יוֹ חאי דּ בר  בּ זכוּ תיּה  עננו  ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ְוהּוא זֹוַהר ִעם ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ְמֻנָּקד ּוְמחּוַלק
ְלֶׁשַבע ָׁשִנים, ִלְלמֹוד ַּדף זֹוַהר ַהּיֹוִמי ִעם ַּדף ְּגָמָרא ַהּיֹוִמי

ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה
ֶׁשִחֵּבר ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי

זוהר ספר שמות כרך ג
ְלִפי ֵסֶפר ַהזֹוַהר 10 ְּכָרִכים ֵמַעּמּוד א' ַעד ַעּמּוד קכ"ז

ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ְּבֶׁשַבע ָׁשִנים

עם ספר פניני הזוהר

טל: 0548436784  
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

מסוכנות הבהמות לעשות בתמידות אבל לשוחטה
לשוחטן. מה"ת אסור  לכ"ע שחיטה, קודם עת בכל

שבאולפ"ז  דידן מסוכנת כ "ש להוסיף נלפענ "ד
ובהמה מקרה אירע שאם נימא דאפילו חשמל ע"י
לפנינו  שאלה  ובאת  הארץ  על ונפלה חשמל  קבלה
כן  לעשות אבל לשוחטה, אותה מתירין והיינו
ולהתירה חשמל  ע"י  ולסכנה להוממה בתמידות
כן  לעשות  אסור מדינא ודאי לכתחילה לשוחטה

כנלפענ"ד .

באכלהורביעי דקיי"ל לפ"מ נלפענ"ד בקודש
ס"ד )חלתית נ"א סי ' הוא(יו"ד ואם טריפה, בו וכיוצא 

הרמב"ם ולדעת מספק. טריפה  נוקב, אם  שספק דבר 
דרכו  שהחשמל  פשוט והנה ימים. ג' תוך  תדבק 
מעיים, והבני  המוח וכ"ש חיים בעל  ושורף לשרוף

שמתחל  בו,אלא השריפה ניכר לא עדיין ה
החשמל  פעל  כבר הרי  הארץ על נופלת וכשהבהמה
דלא וכיון בה, והשריפה הנגף  החל שכבר עד כ"כ
החשמל  פעל וכמה הבהמה נשרפה כמה עד ידעינן
לדעת בדיקה בעי עכ "פ וא "כ האיברים בקלקול
כמבואר בזה כרמב"ם קיי"ל דלא והגם הרמב "ם,
דמספקינן  דהיכא לדידן שמעינן מדידי' מ"מ בש"ע,
כיון  ובדידן ליבדק. עכ"פ בעינן ניקב לא אי ניקב אי
הבהמה, נאסרה ממילא בבדיקה אנו  בקיאין דלא
כל  לבדוק שאפשר הרופאים יאמרו אם ואפילו
בכל  נקיבה חשש שום ימצאו ולא כולה הבהמה
בו  וכיוצא  מעים בבני  ולא בראש כולה הבהמה
כל  לבדוק  צריך עכ "פ  מ"מ המטריפים, באברים
לשאר זו בדיקה מהני לא דודאי ובהמה, בהמה
החשמל  בהן שנגע בהמות שאר כל  ולהחזיק בהמות,
רובא בתר אזלינן דלא כשרות בהמות מרוב שהם
מעלמא דאתי  ברובא אבל ממילא , דאתי ברובא אלא
לומר שייך  ולא רובא, בתר דאזלינן לומר שייך  לא
בנפלו  וכמו לזו . זו מבהמה להחזיק דא"א דאיתחזק,
בדיקה בהמה כל צריכה מעשרה ממעלה בהמות כמה

נמי . הכי  מהם, שלשה נבדוק אם סגי ולא 
המשך בעלון הבא

2

הדור  מנהיגי   - י"ד  חלק  המסתעף  וכל  רב  הערב  מ. 
האחרון קודם ביאת המשיח – ילקוט מאמרים דיבורי 
שנבאו  מה  הקודמים  מצדיקים  הקודש  ורוח  נבואה 
דמשיחא,  בעיקבתא  הלזה  האחרון  הדור  מנהיגי  על 
מיוסד מהזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש - 38 עמודים.
מא. הערב רב וכל המסתעף חלק ט"ו - מנהיגי הערב 
רב והסטרא אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח 
ורוח הקודש מזוהר  נבואה  דיבורי  ילקוט מאמרים   -
הקדוש  טוב  שם  ומהבעל  הקדוש,  ומהאר"י  הקדוש 
יהיו  הימים  שבאחרית  זי"ע,  הקדושים  ותלמידיו 
איך  וסימנים  רב,  מהערב  והראשים  המנהיגים  רוב 
ומהמונם,  מהם  להתרחק  החיוב  וגודל  להכירם, 
והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים בענינים אלו. 

- 57 עמודים.
מב. הערב רב וכל המסתעף חלק ט"ז - מנהיגי הערב 
נבואה  דיבורי  מאמרים  ילקוט   - אחרא  והסטרא  רב 
ורוח הקודש מהזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש ומהבעל 
שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים שבאחרית הימים 
יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך 
להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך 
להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים רבים בענינים אלו. - 

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי364 עמודים. 28

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

המשך בעלון הבא

שאלה ח:

במי תלוי האשמה שהעשירים הגדולים ירדו לחלוטין מנכסיהם? 
צדקה  גבאי  לוקחים  שהעשירים  צדקה  בגבאי  תלוי  האשמה 
והגבאי צדקה עושה מזה פרנסה, אבל הוא שוחט את העשיר 
המכתבים,  להם  ששלחתי  העשירים  עם  במצב  שהי'  כמו 
רק  המכתבים  את  קראו  ולא  קבלו  לא  מהם  חלק  שהעשירים 

הגבאי צדקה זרק אותם לאשפה.

תשובה ח:

חכם(  תלמיד  )לא  גדול  אחד  עשיר  עם  דברתי  סיפור:  אספר 
50 מיליאן בשנה, וג"כ קנה  שמחלק מאוד הרבה צדקה, לערך 
ומחלק  הלטינית  באמעריקא  לאנשים  ומזוזות  תפילין  הרבה 
צדקה לכל אחד, והעשיר הזה הי' לו כמה בעיות, ואמרתי שאני 
רוצה לראות את המזוזות אם הם כשרות? הורידו כמה מזוזות 
נותן אותם אפילו לעולי  הייתי  לא  לו שמזוזות האלו  ואמרתי 
סיפורים  אח"כ  לו  וסיפרתי  כלום,  שומרים  אינם  כי  רוסיא, 
והלכות בענין מזוזה לערך שעה וחצי. ואמרתי לו שאני קניתי 
מזוזות חשובות לפני 22 שנה ואז שילמתי בשביל מזוזה אחת 
150-180$, וכשאני קניתי  90$, וכעת עולה מזוזה כזאת בערך 
ממני  ביקש  ומיד  תיכף  שלי.  מהאוכל  לקחתי  האלו  המזוזות 
כתובת מסופר ירא שמים, ואמר שהולך לקנות מזוזות ותפילין 
חדשים )העשיר רצה לתת לי סכום גדול בשביל המבצעים להדפיס ספרים 
ולהחזיר יהודים בתשובה, רק אחד שהוא הבעל עצה שלו אמר לו מספיק 

בשבילו אלף דולאר.

מה קרא אח"כ? העשיר הזה דיבר עם גבאי צדקה שלו שהוא רב 
ונכד של אדמו"ר אחד, וסיפר לו מה שאמרתי לו בענין המזוזות 
והתפילין, והוא אמר לו, המזוזות האלו טובות, ואתה לא צריך 
חדשות. ופעל עליו שלא צריך כלום ונגמר הענין. וכל העבודה 
ששכנע  שבקלים  קל  אחד  רב  בשביל  רק  לריק,  הי'  עליו  שלי 

אותו שלא צריך מזוזות ותפילין כשרות, והכל בסדר.

שמצאו כשרים עדים לכם יש וגם לשעה, עופות
הפקר, מונחים ולרבבות לאלפים ּפלאמבעס בוויינלאנד

האלה?! תעתועים מעשים מפרסמים אתם אין ולמה

רבנים איך ובשווקים ברחובות תגידו לא מדוע
בצע ובעד פרטית ושנאה קנאה בעד מתירים מנהיגים
רוצים ורק בכשרות, סדר לעשות רוצים ואינם כסף
העם. שדרות כל על הבריות, כל על מקובלים להיות
על ומחפים שותקים שאתם במה האם מכם, שאלתי
שמים, כבוד תרבו או כבודכם על תשמרו האלה המעשים
בבעלי להתרות בזה הנכונה הדרך ולכן עיקר, מהן ואיזה
לפרסם או המקולקלים מעשיהם שיתקנו המכשירים

מעשיהם. ברבים

והגנאי הבזיון אודות מאמרים כמה ב'איד' הדפיסו הנה
וכי היא, השאלה נו, הרב. עצמם את המכנים אלה של
של מממונן להרב כסף אגורות איזה שנותן השמן מוכר
השמן את ביוקר ולקח הימים, כל וחמס שגזל ישראל
הי' שלא כתישה משעת כשר שמן שמוכר באומרו הזה
בפירוש אומר הבשר ממכשירי ואחד נברא, ולא
מחברי לאיזה זה ואמר טריפה, שמן מכרו שלפעמים
קורא הרבנים התאחדות של המזכיר גם הכשרות. וועד
הרב, עצמו את קורא גבאי וגם פעם, בכל הרב עצמו את
כותב וגם שונים במסחרים עוסק שהוא בשביל וכי

הנהו רב?פתקאות

דאי הנ"ל, כל על ולמחות סדר לעשות תראו ולכן
שלכם בהוועד הבריות את להונות לכם מה הכי לאו
כאש הבוערים דברי כה הנ"ל... וועד לכל סוף ותשימו

יה.שלהבת

ה.י.ר.

יח מכתב 

שליט "א  מקאסא מהאדמו"ר מכתב 

בערך ) תשכ "ג  בשנת  (י "ל

בשם מזייפים [ז"ל], שליט"א הקדוש רבינו שיטת
..... הרב ובראשם ..... בליעל אנשי הרבנים. התאחדות

מלחמת לוחמי נגד דין פסק ממששהוציא וגרמו ה',
שהי' [ז"ל] שליט"א מוואוידיסלאוו הרב את להחרים
מהתאחדות פרנסתו יאבד שלא נזיפה לקבל מוכרח
את סאטמאר ישיבת לחומת מחוץ ושידחו הרבנים,
התלמידים אותם אבל באמת. ה' יראי של בניהם

27קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



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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מכתבים למערכת
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כט
הנני מודה לכבודו על קבלת הספר החשוב "שחיטה ואכילת 

בשר כהלכתה".

אם ניתן לקבל עוד כמה ספרים עבור הישיבה אודה לו מאוד.

בכבוד רב
ישיבת אור החיים
ירושלים

הקדוש  אותך הזמין האחרון ברגע אך יהוד, אל שיך  של חתנו אחד,
אותי  וכשאכלה הדג  ראש בתוך הייתי אותי. קנית ואתה לשוק הוא  ברוך
לבתך כלל הזקתי  "שלא – ואמר הקול הוסיף – לך" דע  בה. נכנסתי בתך
רשות לי נתנו עכשיו ורק בתוכה אני  מאז רוחות, כשאר אינני כי
לעלות זכיתי שלא  על מאוד עצוב  ואני  עמך ולדבר לפניך  להתגלות
שיהושוע ובגלל  עדן, בגן הוא  מקומי שכן קודש, שבת לפני  למקומי
בחרם, הוא יהיה שבת, בערב שבידו הספר  בפעולת הוציאני לא  אלבוב 
אחזור  ראשון וביום השבת, צאת עד כאן  להתעכב  אני נאלץ  ועכשיו

עדן . בגן  למקומי

הקולבעוד עליו פקד אזניו, למשמע ונרעש נדהם עומד רפאל ר' הרב
האר"י  של תלמידו ויטאל , חיים  ר' הקדוש לרב ולקרוא ללכת
חיים ר' לרב מחכים איתו  שבאו והנשמות המלאכים כי באומרו הקדוש
רצה לא בלילה, זה שהיה מכיון אולם ידו  על שליחותו  את לעשות כדי
אזיק "לא – לאב הרוח אמר – תירא" "אל הבית  מן לצאת הנערה אבי
סעודת ואכול קידוש  אמור הרגע  לפיכך אני, הקודש  רוח כי לביתך
היה שלא  על לבו תשומת את  הרוח  העיר היין, על שקידש  לפני שבת ".

הקידוש . בכוס מים מעט להטיל זהיר

בשםבעת  אחד יהודי הרב של בביתו היה הנערה מתוך הקול שדבר
דבר  יכיר לבל הקול הזהירו לביתו  שהלך  לפני אשכנזי. יעקב ר '
ר' הרב  לבית יעקב  ר' חזר הסעודה אחרי  יהושוע. ר' על החרם בענין
על "עברת להכנס לו הרשה ולא הרוח קדמו הבית בפתח רפאל.
טובה ואשתך אתה, שקרן שגם אלא  זאת רק  "ולא לו. אמר החרם"
התעכבת למה אשתך אותך שאלה לביתך  חזרת  כאשר שכן, ממך .
רפאל. ר ' של בבתו שנכנסה רעה רוח בגלל שאחרת לה אמרת ואתה

שצייננו הבעיה כפי היא שבה, והמרכזית  הראשונה
וטהרת שבת , כשרות , שמירת  אי לעיל,

המשפחה.
הכננוהקונטרסים, מוכנים)שאותם כמעט הוכנו (והנם

מחדירה היא ומועילה, יפה בצורה
ולשמור  חזקים להיות וחשק חמימות  וללבבות לעצמות 
רבות לבעיות פתרונות  מוצאים גם ושם היהדות, על
זה וכל הזמן, מנסיונות ולהשמר להתדרדר  שלא איך
של דבר שיהיה מנת על  הבאים , לדורות להחדיר

קיימא.
לדרך אנו חזרו כבר  שאלפים כאן , להעיד יכולים

חוברות . אותן של בזכותן הישרה
לעילועתה, שהזכרנו מה כל  יקרים, ועסקנים עשירים

לרשותינו, העומדות  האפשרויות  כל הן אלו
דבר: של כשפירושו

וספרים.להדפיס חוברות 
הברית .להפיצם ארצות  רחבי בכל 

לשםלהשיג זו קדושה בעבודה לנו שיעזרו אנשים
מצוה.

השמדהששה בסכנת  יהודים העשירים מליון ואתם
לעזור . יכולים

אתהשאר, תתנו אם  בידכם, מונח לכסף , הכוונה
בהצלת חלק  לכם להיות יכול  ותתמכו ידכם
על עליכם, הכל נופל אז לא, אם ישראל! כלל
ייחשב  זה בגלל  המתנתקת יהודי נפש כל אחריותכם.

בידים  מהיהדות אותה אבדתם  שאתם  נד.)לכם (שבת

להצילו. בידכם והיה מאחר ידרש  דמו ומידכם 
מועדתתבוננו בעוד  בביתהיטב , נמצאים כבר  עשירים (כמה

מסוידים) כבר כשהם חזק אבות תירוץ כיום  אין ,
הבעיה את מעלה  של  דין בבית לתרץ  שיוכל

הזו.הכאובה
שעהאיך 12-15 מוכנים היו שיהודים יתכן, זה

את לזכות בכדי אנושיים על  בכוחות ביממה
היהודי  הקיום לטובת  יסודות להעמיד  ישראל, הכלל
אתם ואילו העולם. של אחרים בחלקים וכן בארה"ב
דקות מספר רק להקדיש צריכים הייתם העשירים
בבנק, חשבונכם  את  שתחייב  שטעק  המחאה לכתיבת
בזה לעשות יכולים שאינכם כסף לכם שיש בזמן
השכל היה  היכן כן ואם תרצו , אם אפילו כלום


