
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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אדם אחד החל לצעוק, חייבים לתפוס אותו ולהרוג אותו, ושני ענה לו: 
לא! זו לא הדרך, אנו חייבים ללמוד מהמעשה הזה מוסר השכל לדורות 
הבאים, חייבים לתפוס את היהודי ולהכניסו לבית הכנסת, ושם להכריז 
על העוול שהוא גרם ולהזכיר לציבור כולו את חומרת העבירה הגדולה 
שבמעשים כאלו, ולציין את העונש הגדול הממתין לו בשמים על כך, ואז 
להשכיב את האיש וכל אחד יקח שוט ויכה בו בכל כוחו כמה שרק ניתן, 

וכל אחד יעבור לידו וירק בפניו. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי |  פרשת ויגש | ד' טבת

1

המשך בעלון הבא

האמת, לו להראות שאוכל אותוהספר שכרו שהקצבים הבנתי  הראשון ברגע (כי 

לסוחר) עובר מלא בארוןבכסף הספר מצאתי לפתע משמים, כנס  וממש  [
הרב לפני זאת וקראתי וחשפתי  הסיפור, המקור  את מצאתי הספרים,

לאדמו"ר  ואמר  הלם, מוכה היה מפי זאת ששמע הרב  הישיבה, ,נכון ראש 
אליך." שטלפנתי מזל העבודה ", כל  את  לי קילקלת 

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

עלי  .שכתבו 

של  המקורות עם להילחם אפשר שאי כשראו נגמר, לא  עוד הסיפור ...
יום  מידי לאור מוציא  שאני קורא 'ס וקול קונטרסים הספרים מלחמת
א.וו. בשם  אחד ושוחט נגדי, טרור  מלחמת התחילו חדשים, דברים ביומו

השחיטה לבית פנסלוונייה )בא סומורסט עיר יד ואקדח (על פרטי, מטוס עם
וה יוד'לע ? איפה פ . מ. ר ' והמשגיח ב . י. להשוחט ושאל להם בידו, ראה

הסיפור את ונגמור  בראשו, יריה יקבל מעט עוד להם ואמר  האקדח,
מה מכל  חדש  מכתב שבוע בכל מכתבים הרבנים  לכל ששלחתי [בגלל
למפעל  שותף היה הוא כי כסף, הרבה והפסידו בשחיטה, שקורא 

נגדם, שכתבתי  חלקים)השחיטה ו' השוחטים " "קול בספרים  נדפסו ],(המכתבים 
התחתונה, בקומה למטה סכינים מכין שיוד'לע  לו  אמר ב. י. השוחט
ממול, המגורים לבנין רץ מ.פ . שלי החבר מיד אותי, שיחפש  עד ולבנתיים 
אותך , להרוג אקדח עם בא  וו. א . כי  מהר, תתחבא  לי: ואמר  שהייתי , היכן 
רצתי  תיכף מכאן. יסע  הוא כאשר שעות כמה אחרי לי תקרא לו: ואמרתי
הגדולים, השיחים  בתוך  והתחבאתי שם  שהיה גדול הר  על ועליתי 

השוחטים)וניצלתי, קול בספר באריכות .(ראה



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
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ש

מ
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ב פרק 
ג מכתב 

החרדית  העדה ע"י האשכנזי מקהלות  לכל  צדק  די בית
(האשכנזי לקהלת העיר  תובב"א(ועד  ירושלי פעיה "ק 

שבטב"ה, לחדש י"ט יום ת"ו ירושלים פעיה "ק
תשמ"ח שנת

על מעכ"ת היושבים שליט"א הגאונים הרבנים
יצ"ו. הבירה בלונדון הוראות ומורי מדין

הראוי .אחדש "ת  ור"כ בהוקרה
ע "ד הי ' באנגליה שנעשה ההסכם עינינו למראה

בפיקוח בהשחיטה שינויים להנהיג שרוצים 
של  גבם על  ממשלתי מפקח ושיעמוד הממשלה,

וכו'. השחיטה בעת השוחטים
דברהננו הוא השחיטה כי  דעת–תורה , לחוות

עפ"י  נתונים והורותו שפיקוחו היהודית, הדת מעיקרי 
בהלכות המומחים הוראות ומורי לרבנים  התורה
ממשלתי  פיקוח והתערבות השו"ע, לפי  שחיטה
ואחרי  לפני  הבהמה  עם בטיפול תקנות , בהנהגת

כ  וע"ד אתהשחיטה, מגביל השחיטה, ומכשירי  לי
הדת קיום עפ"י בזה  מלהתנהג והשוחטים הרבנים

דור. מדור הישראלי
רק ובפרט שיעשו הנ"ל, בהסכם שם שאמור

נבילות חשש בזה שיש אחת, והבאה הולכה
אנגלי 'ה ממלכת ובוודאי  ליצלן, רחמנא וטריפות
השחיטה על גזירה  לגזור  מעולם ברצונה אין חשובה
היהודים העם על ולכפות ח"ו, הדת על להעביר
מאכילת להינזר  – בארצה החונה בשלומה המתפלל 

כשר. בשר 
באופן והשחיטה  הוא ההלכה שלפי היהודית

חיים, בעלי צער ללא וקלה יפה מיתה לו ברור  ובבחי '
"ונשמרתם ציותה שתוה"ק האדם, לבריאות יפה וגם

לפנשותיכם" י "א)מאד כ"ג יהושע  – טו ד' ודווקא(דברים 
בשו"ע  כמובא בשר , לאכול התורה התירה זה באופן
באנגליה החסד ממשלת  כי  תקוה אנו שחיטה. הל'
מהלכות לשנות מהיהודים תדרוש ולא הגזירה תבטל
ומעולם. כמאז הק', תורתינו דת לפי ומנהגיה שחיטה

המשך בעלון הבא

2

הרוכשים ידיעות בשולחן ערוך אורח חיים ויורה 
 דעה.

10 
 עמודים

חלק א', והוא מדריך ומורה דרך ללומדי שולחן 
 לימוד תורה לשמה ערוך אורח חיים בכל יום, שהוא

קונטרס מרן 
הבית יוסף 

 והרמ"א

144 
 גליונות 101 עמודים

גליונות ד' אמות 
 של הלכה

50 
 גליונות 50 עמודים

כהררים בשערה 
 תלוים הלכותיה

13 
 עמודים

מודעות לפרסם בבית המדש ובישיבות ללמוד 
 שולחן ערוך אורח חיים

 מודעות ללימוד
שולחן ערוך 
 אורח חיים

 כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

354 
 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים 
 היומי

 גליונות 354מחולק 
 אורח חיים היומי

12 
 לוח יומי לימי השנה עמודים

1223 
 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים 
 מחבר עם רמ"א

כל שולחן ערוך 
 אורח חיים

277 
 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים 
ם לג' חדשימחבר עם רמ"א

 מנוקד עם באר הגולה-

אורח חיים ל ג' 
 חדשים מנוקד

253 
 עמודים

אורח 
חיים 

 החדשי

כל שולחן ערוך 
אורח חיים מחבר 
 עם רמ"א
 8לגמור בכל חודש 

 עמודים ליום.

שולחן ערוך 
אורח חיים 

 החדשי

 
 

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
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

שילמד כדי האדם  בריאת  שתכלית הזוהר מדברי 
הקדוש הזה  לעולם הנשמה  ביאת  וקודם  הזאת  החכמה
ברזי עלמא  בהאי לעסוק הנשמה  משביע  הוא ברוך
לעולם הנשמה  ביציאת גם דאורייתא  ברזי  דהימנותא 
מקום אל  למעלה  עליון לאור להשיג יכולה אינה  הבא
הוי "ה בנועם לחזות  מתחלה אהלו שם  אשר הרמתה

הזאת החכמה בהתעסקות לא אם  חיים  מלך  חזיפני
לברכה  זכרונו יוחאי בן  שמעון הרבי לנו שהזהיר מה

פקודי פרשת רמ"ז)בזוהר  וכו ',(ד חיותא  שלאהאי ומי
פי על  אף  למעלה  נשמתו  עליית בזמן זו בחכמה  עסק
הגדול המלאך  זה טובים  ומעשים  תורה כמה  בידו שיש
שהם תחתיו אשר  והשרפים  לחוץ אותו דוחה  יופיא"ל
כנפיהם בהבלי אותו  שורפים כנפים שש  בעלי  כולם

חוזר עדוהוא  אותו ושורפים  וחוזרים  ומתחדש
וחוזר עליו  הוא ברוך  הקדוש  של  רחמיו שמתגלגלין
זו בחכמה החושקין הנשמות  והם אחרת פעם  ובוראו

כ זאת חכמה אחר רודפים  לכן מקודם שלקו מאןמפני 
חזי מזלייהו  חזו  לא  דאיהו גב על  אף  חיים בתר  .דרדיף 

ה:)(ויקהל   ד משה

הרבה  לפני  שכתבתי  מה לכם נעתיק  עכשיו 
# לכשרות  במדריך 40שנים

הכולל  הרב בתקופת הכשרות מצב
זצ "ל  יוס יעקב הג"ר

ומורדות עליות  הברית בארצות  הכשרות טרגדיית
 שני מאות בת ארוכה בהיסטוריה

מבוא
הראשונים, ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ
תחומי בכל בעיות של ארוכה שורה עמה יחד הביאה
יהודים כי להכיר היה ניתן לא שבהם שנים היו היהדות,
לעבוד נאלצו ישראל מבני רבבות הברית, בארצות חיים
היו היהודים החיים תחומי יתר כל וממילא בשבתות,
מאירופא יהודים יותר ובאו שהתקבצו ככל אך רופפים.
חלה האחרונות שנים בחמישים במיוחד אחרות, וממדינות
הקצה מן נשתנה והמצב תחום, בכל כמעט גדולה מהפכה
שהגיעו למרות וזאת פרוץ, נשאר אחד תחום אך הקצה. אל
להתגבר הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים המוני

עדינות. נקודות אותן על

הכשרות: תחום  מטהר...וזהו  שהכסף  סוד זה  אין
שגרו  אמריקאים יהודים אצל  דוקא  לאו  אמורה  זו  אימרה 
כאשר דורנו , על  גם אלא  שנה , מאה  לפני הברית  בארצות 
על  לגבור הכח  בהם ואין  חזק  שיצרם  אנשים  בתוכנו  ישנם 

         
       

    

        
        
       
       
        
        
        
        
        
        
         
       
      
       
      
       
         
        
        
       

   

בגולה? ישראל  בני  אחינו  למה הגדול הסוד

         
         
         
         
       

       
          

      

משיח! בא רצונו כל השיג  אלמלא

     
 

       
       
      



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

הגם   - המצפון  להשקיט  אלא  אינה  ההכשר  חותמת   .4
שיודעים שזה יכול להיות נבילות וטריפות

5. האם לונדון צריכה בדיקה?
6. המצב לא משתפר אלא הולך ונפרץ

ְּ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

4

 אפרים אליעזר הכהן יאלעס באמ"ו הגה"ק מהר"ש זצ"ל 
אבד"ק פילאדעלפיא רבתי

ב"ה כ"ח כסלו, ד' דחנוכה תשל"ח 
שלו' ורב ברכה לכת"ר שליט"א

ספרו נפש ישעי' על מאכא"ס נחוץ מאוד לכל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו. 
ור"פ מנחתי הקטנה בברכה שהשי"ת יצליח דרכו בקודש ושיוסיף להרביץ 

טהרה בישראל...
 אפרים אלעזר
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל

המפחידו ואם  דבר שום אין  זה את ומתבונן חכם האדם
ברוך  השם כוונת  הייתה  שבתחלה מחמת לו , להרע
אם  כי  הפחד, ידי על  שיענישו משום לא להפחידו הוא
אבל האדם . יעשה וכן  מהשם. ולפחד לירא יבא זה שמפחד
באה  אז מהשם  ויירא יפחד ולא  זה את  יתבונן לא האדם אם 

מפחד  שהיה  הרעה מפחד בעליו אדם  אשרי וזהו ממנה.

להקדיש  לזה זה רשות באהבה ויתנו  שמים" מלכות "עול עצמו
שלהם) בכך)ליוצרם (הזמן  מה  של ודברים גשמיים ותענוגים  באהבה  הזמן לבלות ,(ולא 

קדוש, ביראה ויאמרו  באימה יענו כאחד כולם  קדושה רוח , בנחת
כבודו . הארץ כל  מלא צבקות  ה' קדוש, קדוש,

"ה' שאמר: השלום עליו  המלך דוד מאמר  לזכור אנו  צריכים
את  דורש משכיל היש  לראות אדם בני על השקיף משמים 
לדרוש  היא  החכמה שהעיקר רואים אנו  הזה בפסוק האלוקים",
בעליונים ושליט מנהיג יש אשר ולהבין האלוקים , את
מה  כל ועל אדם, בני על  משלה בכל ומלכותו  ובתחתונים,
הנבראים נגד הים  מן כטיפה זה וכל העולם , בכל ונראה שנמצא
יכול זה ידי ועל לראותם. אפשר  אי אשר העליונים בעולמות

שמו . יתברך גדולתו  מפני ופחד ליראה לבוא האדם

בני אחינו את להחזיר ביכולתינו  אשר כל  שנעשה זה ידי על
בתשועת  להיוושע  ממש בקרוב נזכה שבשמים, לאבינו ישראל
עלינו הרחמים  ומדת בגבולנו, ושבר שוד עוד  ישמע ולא עולמים,

רצון. יהי כן אמן שאלי, רחמים  עמך ובעד התגלגלי ,

בארץב) ישראל עם  אשר הזה בזמן בפרט קצת ונתבונן נבוא 
נשפך ישראל דם  חרדה, ומעורר מאוד קשה  במצב נתון הקודש 
וגוברת, הולכת וחוצפתם ראש הרימו  ישראל צוררי כמים ,
ופצע  הי"ד, חללים  שהפיל האיום  הפיגוע נוכח הכביד והאחרון
נפצעו וחמש  נהרגו יהודים 11 אחד ביום  זה ובמקום עשרות ,
תופת, מכונית  בלי ערבים, פצצת בלי אחד, ביום  אחד, ביום  קשה,
יהודים משפחת ועוד ואשתו וצדיק נהרגו, חיילים 5 פגזים , בלי
בתנועות  אחר במקום  אחד כל  פצועים, והרבה נהרגו , טובים

ה  במהרה.דרכים , ויחלימם  ירפאם  יתברך שם

שזה  חושבים אנשים והרבה לנו, עושים שהערביים מה זה די ולא 
להיות  שצריך בוודאי אתנו, גרים הערביים  אם  כי הטבע , בדרך
לעשות  שצריכים לב על  שם איש ואין בזה, הרגלו  וכבר פצצות,
הרכבת, עם  חדש אסון הוא  ברוך הקדוש  לנו  שלח לכן תשובה,
לעורר  כדי והכל ליצלן, רחמנא  ופצועים  קרבנות הרבה לנו  שעלה

בתשובה. שנחזור אותנו 

העיניים את מסמא הס "מ  עיוורים, כך כל  אנחנו  ישראל, עם 
רוצים קרבנות, הרבה כך כל לנו  כשיש אפילו האמת, את לראות
לזכור  אחת למטרה ורק אך הכל לנו שולח  שה' לשכוח אנו 
ברוך בהקדוש  ורק אך ולהדבק לחזור האמיתי לתכלית ולהגיע
אליו ולהתקרב לחזור עצמו על יקבל אחד שכל ידי על ורק  הוא,

שמו . יתברך

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

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

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות


