
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

ספר 
זוהר הכשרות )בהמשכים(

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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כשהשמועה עדיין לא הספיקה לצאת לרחוב, נודע לבעל הבית שהמשטרה 
תפסה את המירמה, וכי מיד יוודע על כך בכל העיר, הוא תפס מיד את 

ידיו ורגליו, וברח למקום שלא נודע שם הסתתר תקופה ארוכה... 
העיר כולה סערה, הנושא הפך לשיחת היום בכל בתי הכנסת, במקואות, 
וכן במקומות העבודה, אפילו ילדים בתלמודי התורה דיברו על העוול 
הגדול שנגרם בעקבות מעשה זה כשהאכילו אותם בבשר חמורים וגמלים, 

הם הרי למדו במפורש בחומש שהדבר אסור - בכו הילדים. 
גדולים  כולו  בציבור  שפרצה  הסערה  את  במילים  לתאר  כלל  ניתן  לא 

וקטנים. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי |  פרשת ויגש | ג' טבת

1

המשך בעלון הבא

ישעיה נפש  [בספרי  אחד, שסיפור  ומצא  כנ"ל], האיטליזים  מראשי שכיר
אסורות מאכלות בדף על  המאכלים כשרות על ענינים  1500 נכלל ובו עמודים 525)

המקור ,ס"ג) מופיע  לא  שבו שנה] עשרים בן כשהייתי לאור שהוצאתי
ואם  שלי, מהאצבע  הסיפור שמצצתי  שלי המצאה זה הנראה  וכפי
שקר הם ספריי  כל הנראה כפי  אז אמין, לא  והוא מקור, אין  הזה בסיפור 

אמינים . ולא 

שהניקור וגילה גלות שערך  זהב , הטורי בעל על מדובר  שכתבתי בסיפורי 
מנקר זהב הטורי  נעשה שלמה שנה של גלותו ובמסגרת כשר , אינו שם

והכניסוה לעזמומחה מוציא  שאני  על עלי כעס  הרב עיי"ש . לכלא , (לשון ו

לי הרע) שאין בעוד וכו', בכלא  וישב מנקר שהיה זהב, הטורי בעל על
אלפי  לו ויש  גדול חוקר  שהוא  עצמו על וטען  זה, לסיפור מקור שום
והמקומות, השנים של במציאות שייך  לא הסיפור  שכל ואמר  כתבים ,

וכזבים . שקרים מליבי בודה שאני על מאוד וכעס

ואין מהימנים, מקורות לזה ויש  מדויק הכול  שכתבתי, מה שכל לו עניתי 
הוכחתי  הדבר, יתכן ולא  מבוסס, הכול אלא  בכתבי, המצאה שום
ספרים  5 שם ומציין  צדיקים  סיפורי בשם אחד  ספר בידי שיש וחשפתי
הנ"ל, הסיפור  מופיע  בו הספר את ובדקתי  הנ"ל, לסיפור מקור שהם
מקור האחרונה מהשורה והושמטה דפוס טעות יש שכנראה וראיתי

חסידים,הסיפור סיפורי העתקה (מספר  שמביא  שם" "אנשי בספר  כן  גם ומובא
זי"ע) הט "ז מקדוש  לבוב  דק"ק בהדפסה,מפנקס  בעיה מעופרת,בגלל (שהייתה 

להכניסו) המדפיס שכח כן ועל העמוד, של אחרונה  בשורה  היה מקום  .ובמראה 

חיפשתי  שנים שהרבה שזכרתי  למרות הספרים, את בקדחתנות חיפשתי
לי  המצא  רבוש "ע להקב"ה, [התפללתי אותו, ראיתי ולא  הזה, הספר את



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
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האמת,אך זהו  ולדאבונינו בדיחותא, בדרך אמרתי
הורה לא שאלות הג' האלו שבכל באמת שכאן 
כן, הורה למה מקשה הגמ' כולן שעל  כהלכה,
ערוך  שלחן כבר זה תורה בני שאינן לפי והתשובה
מפני  חכימת אי שמואל ששאלו וזהו עבורם אחר 
יודע  אם סגי לא הארץ לעמי  שאלות שלהשיב
חכם לאדם וצריכין טוב  לא זה אולי אדרבה ההלכות ,
איזהו  מראש ויראה מצבם , לתוך וירד שיבין גדול 
במקום וכהלכה כדין  מפסקו לבוא יכולים מכשולים
הרבנים שצריכין הזה בזמן  ומכש"כ  תורה. בני שאינן
בני  אינם בשכר בני ר "ת שלח וכבר המצב היטב להבין
זה וגם בתוס'. יעו "ש תורה, בני מיליון בני תורה,
ז"ל  וברש"י תורה, בני  אינם הגדר מהו להבין צריכין

טפי . ומקילין תורה , בני  שאינן  לפי שם ,

פתחובמלכים מצורעים היו אנשים  וארבעה ז', – ב'
כזאת גדולה דתשועה תמוה ולכאורה וגו'. השער
הלא האלו, המצורעים ע"י דוקא לבוא צריכה היתה
שכל  הלצה בדרך אמרתי והרוח  הזמן  ולפי הוא. דבר 
אם כי  בעיר , היו ולא השער, פתח היו שהם  היה הנס
אחד  כל היה לעשות מה לשאול באים והיו בעיר היו 
לעשות שצריכין הדבר מדחין והיו לאחר שולח 
לא זה מסכים זה ואם הרבנים, מכל גדולה אסיפה
היה למלך הודיעו כשכבר באמת שהיה כמו מסכים,
ואז  מעבדיו. אחד שהתערב  לולא לדחותם רוצה
נתבטל  היה ה' בהם שנתן וההתעוררות הדעת אפילו
מחוץ  היו הם  כאשר  אך ואסיפות. שונים ויכוחים עם
אז  ולשאול, לילך יכולים היו ולא השער פתח לעיר

שילכו. רוחם לעורר  השי"ת עליהם השפיע
המשך בעלון הבא
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7 
 עמודים.

 קונטרס א' תערוך לפני שלחן.

7 
 עמודים.

 קונטרס ב' ויוסף הוא השליט.

6 
 עמודים.

 קונטרס ג' ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א.

10 
 עמודים.

 קונטרס ד' אלה מקראי קודש.

44 
 עמודים.

 קונטרס ה' ארבע אמות של הלכה.

13 
 ים.עמוד

 קונטרס ו' תודיעני אורח חיים.

40 
 עמודים.

 קונטרס ז' כהררים התלוים בשערה.

20 
 עמודים.

 קונטרס ח' החג.שלושים יום קודם 

14 
 עמודים.

 קונטרס ט' קונטרס הטבלאות.

 לוח אורח חיים היומי, והלכות שבת

2 
 עמודים.

 ולחן ערוך אורח חיים במעגל השנהללימוד כל ש
לוח אורח חיים 

 היומי

2 
 עמודים

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת במעגל 
 השנה

לוח הלכות שבת 
 היומי

 ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה עמוד 1
לוח אורח הלכות 

 שבת סטיקער

4 
 עמודים

הלוח הילכתא דיומא  –הלכה למעשה  –דבר ההלכה 
אורח חיים לסיימו משך שנה  ללימוד השלחן ערוך

 –תמימה המחבר עם הרמ"א או עם הבאר היטב 
 טלפון ופאקס לקבל כל הפרטים דבר יום ביומו.

גליון הליכות 
 עולם

4 
 עמודים

עסקת  –השאלה הכי הגדולה  –גליון תיאור כללי 
ד' דברים הצריכים  –יגעת ומצאת תאמין  בתורה?

 –מתחיל חדש.  –עצה טובה קמ"ל.  –חיזוק, תורה. 
אל –ושננתם.  –וקנה לך חבר.  –הלוח היומי. 

 תחמיצו את ההזדמנות היקרה!
דפי ציורים  –דפי שאלות וחזרה  –להשיג הלוח 

 7593 466 1800טלפון: –וטבלאות. 

 תיאור כללי

4 
 תיאור לוח יומי לוח הלכתא דיומא למחבר עם רמ"א עם תמונה עמודים

5 
 עמודים

 –שערי הוראה שיעור וחברותא מלווים אותך. 
נית תכ –אלפים כבר הצטרפו, הצטרף גם אתה 

הצטרף לאלפים  –הלימודים לשנת תשס"ו. 

מפעל שערי 
 הוראה

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

המשך בעלון הבא
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והזוהר הכשרות
 לעול גאולה שתביא הכשרות וסודות הזוהר פצצת

ישראל!!! שמע  קורא קול

בעלי ישיבות  ראשי רבנים האדמורי"ם מכל
ושיעורים, דרשות  להגיד  במקום דרשנים 
להם שיהיה ישראל  עם  את להציל משהו  לעשות  תתחילו

כשרים. ומוהלים  כשירה ושחיטה  מקוואות  ולכם

,נגמר יהיה המשחק השם בעזרת  השנה
לא  ואם  מוכנים, הסימנים  כל הגאולה,
כולכם  הקדוש הזוהר  לימוד על הציבור  לעורר תתחילו 
ולא  הזה  עולם  לא  לכם יהיה  לא  העולם , מן  ימחקון
לא  ידעתי שלא  תירוץ  שום לכם יהיה לא הבא , עולם 
תענו ומה  פלייצע , די מיט שאקעל  און מע בע שמעתי ,
בתיקון הרשב "י שכתב מה על  והנורא הגדול הדין ליום
כי יבשה, היא  והמלכות יבש , שהוא  הזמן  באותו  מ "ג:
ישראל  בני  הבנים  צועקים מהיסוד , השפע קבלה  לא 
ישראל" "שמע  השם יחוד באמירת הזה , בעולם  למטה 

כתיקונה, התפילה קריאתלהעלות כל כלומר, ק וֹ ל ◌ֵ◌ְואין
בצרה, הם וכשישראל  עוֹ נה , ואין נשמע, לא  ◌ֶ◌ֵ◌ְשמע
ו א אבל שמע , בקריאת  להקב "ה  וקוראים  ◌ְוצועקים

בתפלתם. אותם אענה  לא אני וכ "מאענה. צ"ב,  ד הגר"א  (ביאור  ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מ "ג)  תיקו זוהר למה תיקוני תזכו בתשובה  תחזרו  לא  ואם - .

הזוהר בתיקוני  ע"א)שכתוב מט   ד ועשרי וחד ,עשרי ,(תקונא
... הקודש : ה וּ א,בלשון  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  אוֹ מרת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה 

ׁש גּ רׁש וּ ני רב, הערב אלּ וּ  בּ נּה , ואת הזּ את האמה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָגּ ר ׁש 
א וֹ ת גּ רׁש  הוי"ה, בּ נחלת וּ מןמהס ּת ּפ ח ה זּ ה העוֹ לם מן ם  ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

ה בּ א ישׂ ראל,הע וֹ לם  עם חלק להם  יהיה בּ א וֹ ת וֹ ׁש א  ... . ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
מאתים  ׁש ה וּ א  רמ "ח , ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  נ וֹ טל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְזמן
ּת בוֹ ת  וׁש ׁש  ׁש מע בּ קריאת ׁש יּ ׁש  ּת ב וֹ ת  וּ ׁש מוֹ נה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עים 

ׁש ניהם ... את  ויּ דקר  וּ בּה , בּ רוּ היּ חוּ ד, הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם גּ ר ׁש  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
 ּכ ואחר אוֹ תם, גּ רׁש  בּ ראׁש וֹ נה  והארץ ... המים  מן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִהוּ א

אוֹ תם הרג  ּכ ואחר א וֹ תם , ותפס  אחריהם  והוֹ קע רדף ... ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עכ"ל . המׁש , נגד  להוי"ה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאוֹ תם 

פימי  על א למעלה נשמתו  עליית בזמ זו  בחכמה עסק שלא
יופיא"ל  הגדול  המלא זה טובי  ומעשי תורה כמה בידו שיש
שש  בעלי כול  שה תחתיו אשר  והשרפי  לחו אותו  דוחה

חוזר  והוא כנפיה בהבלי  אותו שורפי  כנפי

 עלמא להאי  העליון  מעולם  הנשמה  שיורדת 
ברזי לעסוק  אותה  משביע הוא ברוך  הקדוש

כדאיתא תרומהדאורייתא  פרשת  קס "א)בזוהר  בד "ה (ד
וכו' עלמא  בהאי לנחתא בפירושדזמינון לך הרי 
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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.

1. הקדמה
יכול  אבינו שבשמים,  על  אלא  להשען  מי  על  לנו  אין   .2

להיות גם עצת היצה"ר
3. אפילו בין המון עם ועמי הארצים לא האכילו לבני-ביתם 

מה שאוכלים היום

ְּ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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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 הרב אהרן יהודה אראק
  פארעסט הילס

 ניו יורק 

ב"ה ב' פ׳ ויגש תשל"ח
שוכט"ס לכבוד הרה"ג הנעלה שליט"א ... 

להוט פה טשעק סך 5 דולר... וכן יבורך להגדיל תורה ולהאדירה...

בברכת שים שלום וכו'.
 הרב אהרן יהודה אראק
פארעסט הילס, ניו יורק

ג'  ענ

כי ברוך  כתבו הקדושים הספרים  ישראל , אלמן לא השם 
צדיקים  ל "ו כשיש אלא להתקיים יכול העולם  אין

עומד. העולם ועליהם נסתרים צדיקים ול"ו נגלים

עבודה עוד תורה עמודים ג' על מתקיים שהעולם כתבו
כך  כל  רואים אנו  עצומה, והקושיא חסדים. וגמילות 
לרבבות  ואולי לאלפים  וישיבות מדרשים בתי רבנים הרבה
על ואף השם, ברוך מלאים וכוללים וישיבות  מדרשים  בתי
גרוע יום שכל צרות הרבה כך כל שומעים אנו כן  פי 
כל באים  ולמה מה על לב על  שם איש ואין מחברתה
הגדולות  הצרות לכל  האמיתי הגורם היא ומה  האלו הצרות

ליצלן. רחמנא 

באמת ברוך ה' עובדי נסתרים צדיקים שאיזה שזכינו השם
יומי  מאמר – התשובה שער ספרי  לאור  הוציאו
תשובה   ביומו יום  מידי  ללמוד מסודר תשובה , לעניני
באיזה  להתחיל  יוכל  שכך השבוע, פרשיות לפי כן  וגם יומית,
היסודות  יסוד שהוא תשובה עניני כל מבואר ובו שרוצה. יום

הגלגולים, עונשי כולל  ועונש, בשכר האמונה יצאושל  (וכבר 

השבוע) פרשיות  על מסודר חלקים ששה ועונש  שכר ספרי עולם ועניני לאור 
ראשונים  לברכה  זכרונם חכמינו מספרי מלוקט שמים יראת 
ומשם  לברכה זכרונו  האר"י  וספרי הקדוש ומזוהר ואחרונים 
האר"י  לנו שגילה מה היא ה ' עבודת שהעיקר לנו נתגלה 
חסדים  וגמילות  ועבודה תורה עולם  שהעמודי  לברכה זכרונו
חכמינו  שאמרו כמו שמים יראת  אם  ורק אך שווים  הם 
אוצר אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין  לברכה זכרונם
והעבודה  התורה  כל  שמים יראת  ובלי בלבד, שמים  יראת של 
בלי  שמים  ליראת להגיע אפשר ואי  לכלום, נחשבת אינו 
חסדים  גמילות  של  והעיקר  העונש . ביראת ואמונה תשובה
של אוצרו וזהו שמים, ליראת להביאו  הנפש  לרפאות היא
יהא  "לעולם בתפלה אומרים שאנו וכמו הוא, ברוך הקדוש 
עינים  מאור הקדוש בספר שכתב  וכמו  שמים, ירא  אדם 

שמיני) זכרונו (פרשת טוב שם  הבעל  בשם  כתבו לשונו: וזה
היא  לאדם, המגיע חיים בבעלי אפילו  הפחדים  שכל לברכה 

להפחידו  הוא  ברוך השם אתא כוונת  לירא שיזכור השם.כדי

את )א  לצמוא  הפתרון מצאנו  לעיל, הנזכר טוב שם הבעל ובדברי 
אלו . ואסונות ותעונות רוצחים זרוע לגדוע ניתן כיצד הנכון הדרך

בתשובה. אלא כוחה אין ישראל כנסת
איך יכנס ", ישראל  נדחי ה' ירושלים "בונה יום בכל מתפללים  אנו 
כמו ירושלים את  לנו  יבנה שהשם  ה' ירושלים  לבונה לזכות נוכל
תשוב", ברחמים  עירך "ולירושלים בתפילתינו מבקשים  שאנו

ישראל )"עירך", פושעי של  עירם על(ולא  יקבל אחד שכל  ידי על  רק  הוא  ,

שיעורים  קדושים378

דיסקים22כל עולם הזוהר 

של גן עדןשמיעהשעות14 הזוהר סודות  מ24
הקדוש

דיסקים זוהר6שעות 72שיעורים2,710ס "כל הש

חומשי התורה של גן עדן 5דיסקים10פרשיות התורה 5444דרשתבשפת בלשון הקודש
קדוש

דיסקים  5כל פלא יועץ 

דיסקים36כל הזוהר הקדוש  דיסקים20ך "כל  התנ

שעורים378הזוהר היומי 

ממש בעולם הזהשל גן עדן שעות 3106-כהיסקים קדושים וטהורים האזנה וצפייד241

.aryeberda.co.ilwwwר רבי שלום יהודה גרוס"מייסודו  האדמומפעל הזוהר העולמיבשיתוף

054-4577956:טלפון..תהיה מנוי לחוברת הקדושה בעולם..סרטונים קדושים3,000יוב יש ביוט

"כל העולם שומע זוהר הקדוש

שיעורים10,000- מיליון מילים10

שיעורים10,000


