
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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מעשה נורא
ידוע המעשה הנורא שאירע בתקופתנו לפני כארבעים שנה במלאווקי 
בעלי  מחשובי  לאחד  מוכר  היה  דשם  שהקצב  לווישניץ,  סמוך  בישוב 
הבתים ולבסוף נחלה במחלה מסוכנת ואז קרא לפני גסיסתו את הדיין 
של הקהילה והודה לפניו שהרבה שנים מכר בשר טריפה לישראל ואמר 
הקבר  לחפור  התחילו  קדישא  וכשהחברא  מת.  ואח"כ  כשר,  בשר  שזה 
נתמלא הקבר עכברים, ורצו להבריח את העכברים ולא יכלו בשום אופן, 
וחפרו קבר אחר וגם זה נתמלא עכברים, וזרקו לתוך הקבר קש ועצים 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון |  פרשת ויחי | ו' טבת

1

המשך בעלון הבא

ודם, חלב באיסור  הרבים מכשילי  נגד הגדולה  במלחמתי תשמ"ד  בשנת
הוצאתי  אשר ודם, חלב  באיסור  נכשלו ובזה הניקור תורת את שזייפו
המצב כי אמת, תורת לגלות עותקים  אלפים במאות קורא 'ס וקול ספרים
הוא בזה העיקרים  מן  אחד  לכן  הפוליטיקאים , שגזרו השמד  שעת היה
שיהיה האומר, שם ובפרסום  מורם , ובראש בגלוי לומר שיש  מה שיאמרו
בפנים  שבספרד אנוסים  כמו  יחיו זאת, יעשו  לא  אם כי שיהיה, מה
השורר , והרוח השלטון בעד  שהם פנים  מעמידים  חוץ שכלפי  כפולות,
היפך שהוא  חוששים רק  אפילו או  יודעים ליבם שבפנימיות אע "פ 
יתרעמו, לרעהו  איש  בין או ליבם, ובקירות חדרים, בחדרי  ורק התורה,

ושלום . חס ישראל לשונאי  התקווה אבדה  אז

יעדען" פאר  "וויכטיג בשם ועיתון ספרים הרבה הקודש והדפסתי  (בלשון
אחד" לקול עותקים"נחוץ 15,000 תשל"ט , בשנת לאור  בגודל[יצא עמודים 8)

לילה  בכל ביתי  עם שהלתי  הדואר בתיבת בברוקלין פארק בארא בכל ונחלקו עיתון
הדואר) בתיבת בכל העיתון את והכנסנו בוקר, לפנות 25 נדפסמשעה  מכן לאחר

המובהקים" ניקור ספרי "קובץ בספרים שנייה  ל"ב בהוצאה ח' (בכרך
ובעולם ].עמודים) ישראל ארץ בכל הגדולות הישיבות רבני לכל ונשלחו

החרדית  מהיהדות 90% ש למצב שהגיע  עד לאמיתו  האמת את המגלה
" שם: כתבתי  הדברים בתוך  בהמה בשר לאכול על הפסיקו לנו  ואוי

הקדושה מהתורה שלם  מקצוע לעקור  ח"ו שגורמים תורה  של עלבונה
כל  על בה, שידובר  ביום לאחותינו נעשה ומה ולזייפה, לסלפה
ח "ו  נכשלים דעת ובלי תבונה ובלי  הלזו, במקצוע המצוייות המכשלות

ה'?! בעיני היטב  נחשה? ואנו ח"ו , כרת  ובאיסור  אסורות  במאכלות 



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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לידי  לצאת אותם ימנע  והרבנים השוחטים שכובל
של  חשש שיש גם  ומה הדת, לקיום נוגע ההלכה

זה נגד לעמוד  מצוה, ע"כ – וטריפות ובטוחנבילות 
יבין  הג' בריטניה ארץ את חסד של שהשלטון אני 
כמאז  השחיטה הליכת ויאפשר  עמינו דעת לרוח

מעולם.

ה'והריני לרחמי מצפה בכבוד דוש "ת ידידכם

וואזנר וואזנר וואזנר וואזנר  הלוי הלוי הלוי הלוי  שמואל שמואל שמואל שמואל 

ו מכתב

יעקב מוהר"ר הגה"ח הרב ב לנדא ליב  יהודא משה
דבני–ברק אב "ד רב זללה"ה 

שליט"א.אחד"ש תורתם כבוד

שוב תסמרנה עומדים בימינו אשר ראש, שערות 
נגדשה לא עדיין האם תוה"ק, דת  על  גזירות בפני
ובמקום ישראל, עם נגד העמים בחטאות הסאה
רוצים העבר  כל על  עמנו את לפצות בחובה להכיר

צעדינו. להצר שוב 

אםראיתי  ממש, שחיטה גזירת והיא הגזרה פרטי 
ותחת אחת והבאה בהולכה לשחוט  לשוחט מורים
נוספת בהולכה ישחוט  באם עוע"ג, מפקח של פקוח 
שחיטה איסור בכלל , שחיטה מאיסור גרועה  היא
נבלות לאכילת תביא זו גזירה ואילו בשר  אכילת ימנע 

ר"ל .

כל כל  של  העור עובי  דומה שאינו מבין, אחד 
ואי  וקשיותו הקנה עובי דומה אינו ובהמה, בהמה
גם השוחט, יעשה הולכות כמה כלל, לעשות אפשר
רגועה עבודה דורשים ודרסה שהיי ' השחיטה, דיני

וע"ג. מפקח של חשש תחת ולא מאד

חסד ,מדינת ומדינת נאורה למדינה נחשבת בריטני '
השחיטה, נגד החלטה שיקבלו יאומן  לא והרי
שהיא ישראל שתורת ח"ו, קביעה היא כזאת החלטה

ח"ו. אכזרית שחיטה דורשת – חסד של  תורה
המשך בעלון הבא
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שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה 
אר הגולה, באר מחבר עם רמ"א, ב
 היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה 
 דעה

 

 דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים
 לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

 ובישיבות ותלמוד תורה'ס
 דף אחד

בר עם ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מח
 רמ"א לשנה, בצבעים.

 דוגמא

 דף אחד
דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי 
מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו 

 במשך שנה תמימה.

שער לשולחן 
 ערוך

 דף אחד
דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי 
מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו 

 במשך חודש אחד.

שער לשולחן 
 ערוך

 דף אחד
ף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי ד

מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו 
 במשך ג' חדשים.

שער לשולחן 
 ערוך

 דף אחד
דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי 

 ו מידי חודש בחדשו.עם תמונות בצבעים, לסיימ
שער לשולחן 

 ערוך

 דף אחד
דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם 

 תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.
שער לשולחן 

 ערוך

 שער האחרון למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים. דף אחד

 דוגמא הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל דף אחד

 עמודים 10

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה 
אף אחד מאיתנו  –הסוד של הקביעות.  –היומית. 

לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים 
להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון  –לתורה"? 

 שעות ביממה. 24

לוח 
לאורח יומי

חיים ומשנה 
יומית עם 

 תמונות

 עמודים 52
עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש 

 ואנגלית
 תשס"ח. –לשנת תשס"ה 

לוח משנה 
 ברורה היומי

 

Kol Hashechita: - FACTS AND FINDING REGARDING THE 
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Shlita33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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את  ומחטיאים חוטאים ישראל , הפושעי שאותם העובדה 
ביותר , נחותה  ממדריגה  בעצמם שהיו  עמיהרבים,

או "רבנים " בשם  עצמם  הכתירו  פשוטים  הארצים 
וכך מכובדת " "אישיות  האמריקאית בשפה  או  "ראבאייס "
לכל הכשרים  חילק  רחבה  וביד המכשיר " "רב  נהיה  הוא 

ללא רחבה " ביד "שילמו שגם  לאחר ברור  כלדכפין ,
מאמץ .

היה הגדול בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע, כפי
היו לא הללו מאירופה, שברחו פשוטים מיהודים אז מורכב
ואנשי החסידים ואותם מאחר וזאת מעשה, ואנשי חסידים
עם התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו מעשה
זאת. לעשות שלא להם הציעו שהללו והרבנים האדמורי"ם
את לבנות יוסף הגר"י הכולל הרב נאלץ כזה במצב ולכן

 הכשרות בנין של תרתיהתשתית ודמים  רב  מאמץ 
להעמיד לו  עזר שמישהו עד  להכניס  נאלץ  הוא משמע 
שהיה  כמו אמיתית  כשרות  רצו  שבאמת  אלו  בשביל 
חלק  רק  זה  היה  עשה  שהוא מה  כל  אבל  באירופה , בעבר 

לעשות צריך  היה  שהוא  ממה  מאותה קטן  רשמים  .
ליכט " אידישע  "דאס בשבועון למצוא  יכולים  "היסטוריה "
ידי על  שנה  שמונים לפני הברית  בארצות  לאור שיצא 

ז"ל רוזנבלט  יוסף רבי  החסיד  הרב  הנודע  שרצה החזן
שהוא היכן שם  והיהדות , התורה  קרן את  להרים מאוד 
ונפטר לב  שבץ קיבל  שהוא  עד פרנסתו  כל  את  השקיע 

העולם. מן 

האשמה  בראש הרבני ב.

פייוויל הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
הרב קצרה: סקירה ליתן ראוי זצ"ל, הגאוןמענדעלאוויטש

מאותן באחד  כותב  זצ "ל  מנדלוביץ פייוויל  שרגא  רבי
הכותרת  תחת  ברשימה  בעיה  אותה  בענין החוברות 

החשוב " בשבוע "הניתוח  קרא  שהוא בעובדה  פותח  הוא
של  הודעה  והחליטוהאחרון שהתאספו רבנים  מספר 

על תולים  "פילעי " לממכר  וחנויות שהיות להודיע 
הן כאילו טריפה  בשר  על  "כשר " תויות  המוצרים 
מזהירים  גם  הם  שיזהרו , הצבור  את  מזהירים  הם  כשרות,
וטריפות , נבילות ימכרו שלא לנקניק , החרושת  בתי את
הינן הנקניק  מתוצרת אחוז 90ש להם  העירו כי  והודיע 

.טריפה 

" הרשימה: בעל כותב כך אותם ועל את  שואל  אני
יקנו ולא שישמרו  מזהירים : הינם  יהודים  איזה  רבנים ,

עולטריפות ? עצמם  מעל  שפרקו היהודים  אותם  בשביל 
הללושל  טרף ?, לאכול  להם  איכפת  ולא  יהדות 

"כשר "! החנות  חלון על  שכתוב  בכך  לדעתימסתפקים 
אזהרה , תעזור  לא  כלל  היהודים ישמעולאותם הם  לא 

לדאוג זקוקים  אינם  והרבנים  הרבנים , של  האזהרה  לקול
יותר יהיו  לא  והרבנים  וימות ", לרשע  "הלעיטהו  להם 
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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.

10. עונש מאכלות אסורות כעבודה זרה - ונעשים לעולם 
רח"ל!

11. גם אצל השחיטות בחוגים מהודרים ביותר יכול להיות 
מכשולים רבים, כולל: גסות דקות ועופות

ְּ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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בס"ד, ג' לס' הנני נותן לו את בריתי שלום, שנת תשל"ח לפ"ק.
פה אטל"ס על שפת הים.

עילאין  בר אבהן  נודע בשערים,  הגאון  יסגי להרב  מן שמיא  שלמא רבא 
קדישין, יראת ה' אוצרו, כש"ת רש"י גראס שליט"א האב"ד דהאלמין ור"מ 

בישיבה וכולל בית ישעי' ברוקלין יצ"ו.

בשובי הביתה - פילאדעלפיא - בעש"ק העבר ]כי כן דרכי לשבות בבית 
המצות  אפיית  בהלכה,  המצויינים  ספריו  מצאתי  הקיץ[  בימי  גם  מדרשי 
ואכילת המצות, אשר כת"ר כיבדני בהם, ובבואי כאן לקחתים עמי לעיין 
הלכות  דקדוקי  בכל  וגדושים  מלאים  שניהם  כי  לראות  שמחתי  בהם. 
ומנהגים, מיוסדים על אדני ספרי ראשונים ואחרונים וספרי קבלה וחסידות, 
הפסח  ימי  ובכל  החג  בליל התקדש  מצה שמורה  מצות  בשלימות  לקיים 
שהיא מיכלא דאסוותא ומיכלא דמהמנותא ושרשה לעילא במוחין דאבא. 

אשרי חלקו דמר שזכה וזיכה את הרבים.

חבירו , על מישראל ואיש איש כל על המוטל והתוכחה הערבות
שנתחייבו הנוראים והעונשים  אחד, כגוף מאוחדים ישראל  ושעם
ומחאה  התוכחה מצות  לקיים  איך בזה ומתבאר הערבות, ידי על

שבת ועיין  ופוסקים בש"ס  נד .)כמבואר ובשבת(דף קיט), שחורבן(דף .
וראה זה, את זה הוכיחו  שלא על היה ל )ירושלים דף שאפילו(ב"מ 

ובסנהדרין פעמים, מאה אפילו להוכיח חייב לרב כח)תלמיד .(דף
לזה, זה ערבים שכולם מלמד אחיו ", בעון איש  באחיו איש "וכשלו 
מניעת  על באים  הנגעים וכל מיחו , ולא  למחות בידם שהיה והוא 

הקדוש  בזוהר כמבואר מ"ו:)התוכחה דף  ג ' שם.(חלק עיין
המשמר  על  לעמוד מישראל  ואחד אחד כל על מוטל קדוש חוב
בתורה  בתשובה להחזירם ישראל  עם כל של בעזרתם להיות
וקדושין , חופה חינוך, מילה, ובעניני חסדים  וגמילות ועבודה
דברי ולקיים ועוד. כשרות , המשפחה, טהרת כשרות, מקוואות

לברכה זכרונם לז:)חכמינו מישראל(סנהדרין  אחת נפש  המקיים  "כל
ופוסקים. בש "ס כמבואר מלא", עולם קיים כאילו 

מסאסוב  לייב משה רבי הקדוש  שהצדיק  אחד בספר וראיתי
פלפלו שחסידיו איך ושמע  המדרש לבית נכנס  עלינו , יגן זכותו 

סנהדרין לז)במשנה כאילו(דף מישראל אחת נפש  המקיים כל  ,
המקיים "כל  של  המשנה מבאר הקדוש  ורש "י  מלא עולם קיים
אחד שמאדם וכו': מלא", עולם קיים  כאילו מישראל אחת נפש 
אנשים כמה שלו , חשבון אמר אחד וכל ממש , מלא  עולם  יוצא 
אנשים כמה החשבון  בדיוק לדעת כדי  אחד, מאדם שיוצאים

מ אחת  נפש  רק  מצילים  אם להציל רבישיכולים ואמר ישראל ,
לעשות  צריכים אתם  למה עלינו , יגן זכותו  מסאסוב לייב משה
הראשון" שמ"אדם הקדושה בתורתינו רואים אנו הלא  חשבונות,
רק  בזה, להאריך מקומו  כאן ואין  מלא. עולם ממש  יצא לבד
תשב"ץ ותשובות  בשאלות להמעיינים, מקומות מראה כמה נציין

מ "ז,) תשובה  הריב"ש (ח"ב ותשובות תל "א )שאלות שאלות (תשובה
זאב בנימין ש"ג)ותשובות רפ"ב, מהרלב"ח(תשובה  ע"ו), .(תשובה

שבויים לפדיון קודם שהוא  דבר לך אין צדקה שבמצות  וידוע
ברמב"ם  י')כמבואר הלכה  עניים ממתנות ח' שבויים(פרק  פדיון לשונו : וזה

כפדיון גדולה מצוה לך ואין ולכסותן, עניים  לפרנסת קודם
מקום בכל ישראל  בני לאחינו  לעזור עין  והמעלים וכו', שבויים 
כבר  הוא שהרי שבויים מפדיון עין ממעלים  חמור יותר הוא  שהם ,
שיוכל לו  לעזור רק  לפדותו , הגדול הממון נסיון  כאן ואין פדוי
על ספרים  לחבירו ששולחים ידי ועל הדת . ויסודי  עיקרי לקיים

להצילו . בנקל יכולים הדת יסודי

על עובר זה הרי מפדיונו עיניו "והמעלים שם, הרמב"ם  לשון וזה
על תעמוד "לא  ועל ידך", את תקפוץ ו"לא  לבבך", את תאמץ "לא
"וחי ומצות לו ", ידך את תפתח "פתוח מצות וביטל  רעך", דם
והרבה  למות" לקוחים ו"הצל  כמוך", לרעך "ואהבת עמך", אחיך
וכלשון עכ"ל, שבויים , כפדיון רבה מצוה לך ואין כאלו, דברים
מה  בעצמך הגע כן אם שם . עיין  ב', בסעיף שם  המחבר כתב הזה
להלכה  נאמר מסכנה הגוף הצלת שהיא שבויים  פדיון לגבי 
וקל שכן מכל כן  אם לכל, קודמת היא לפדותו  כדי צדקה שנתינת 
הנשמות  הצלת דהיינו עליה תובעים שאנו שלפנינו בנידון וחומר

המשך בעלון הבא


