
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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אבל הסדור בפרשיות האלה הוא, כאשר פירשתי )בתחלת הספר( כי בא הכתוב 
בספר הזה להשלים תורת הקרבנות, וכל המחוייב לעשות באהל מועד, והנה 
נר  להעלות  זך  זית  אליך שמן  ויקחו  תצוה  "ואתה  כ(  כז  )שמות  אמר מתחלה 
תמיד", ולא הזכיר שם המנורה, והיה, במשמע שידליקו במנורה בהמצאה כמו 
פניה", אבל  והאיר על עבר  נרותיה  "והעלה את  לז(  כה  )שם  שאמר בעשייתה 
אם אולי תאבד או תשבר ידליקו בלתי מנורה, ואין המנורה מעכב ההדלקה, כי 
המצוה להעלות נר תמיד לעולם ואחר כן הוסיף וצוה מיד ולדורות )ויקרא כד 
ב( "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך", ואמר )שם פסוק ד( על המנורה 
כאשר  ובכאן  הטהורה  במנורה  אלא  יערוך  שלא  הנרות,  את  יערוך  הטהורה 
השלים להזכיר הקמת המשכן, השלים עוד כל דיני הנרות, וצווה שיהיו שבעת 
הנרות כולן דולקות לדורות אל מול פני המנורה, כאשר הזכיר במעשה המנורה 
"והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה", לא בלתי מנורה ולא בלתי שיאירו 
כולם אל עבר פניה. )ועיי"ע בכתבי האריז"ל ובספרי קבלה באריכות שכל הכוח של עם 
ישראל בא על ידי אהרן הכהן שהדליק הנרות בבית המקדש, שאהרן הכהן המשיך לכל 
יהודי שידליק המנורה, ויהיה לו כוח להמשיך השפעות גדולות, ולא ידליקו שבעה קני 
מנורה רק שמונה, שמרומז לתחיית המתים וכו', וזה מרומז בפסוק "ויהי ביום השמיני", 
וכו', וכל הענין של הדלקת נר חנוכה, בא מכוחו של אהרן הכהן שהאיר לכל אחד מישראל, 
עיין בקונטרס מנורה הטהורה באריכות, וכל יהודי העושה מצוה בא מכוחו של אהרן הכהן 
ז"ל, וכל הניסים של עם ישראל מכוחו של מעשה הדלקת המנורה בבית המקדש, וזה מה 

שאומרים בימים ההם בזמן הזה, שממשיכים את הניסים לזמן הזה, עיי"ש(.
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
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לשחוט  וממהרים כ"כ מדקדקים אינו  הרבה לשחוט
כאשר וטריפות נבילות  שמאכילין  לוודאי וקרוב 

גברנתברר מה ולומר  בדבר מותמ' שיהי ' ...ומי 
בוודאי  הזה בדבר  ויקל  מיומים יום ומה בגוברין
מי  לאמר  דבריהם את ששוטחים בידם אבותיהם  מנהג
שהיה וישחטו אלא וישטחו  וא"ת בשר לאכול  לנו יתן 
שבקשו  על כליה ישראל של  שונאיהם  נתחייבו
חטאו  ואבותינו נחירה בשר היינו תאוה  בשר  לאכול
להיות טובים לא כמעשיהם נעשה אם ואנחנו ואינם
מיום לנו ואוי  הדין מיום לנו ואוי ח"ו בעונם נלכדים

ולספרהתוכחה: להגיד  יוכל ומי  לדבר פה לנו  ואין
כמה  השוחטים לנו שגרמו  כה עד עלינו שעבר מה

פגומה  בסכין לעצמם ששחטו ידעו ולא כן רעות כמו
הקליפה הוא לכל וטרפה נבילה בכלל מיתתם יהיה
בכלב  מגולגל להיות ומוכרח אותם , תשליך  רח"ל

גדול . באריכות עיי"ש וכו '
וחצי וידוע  ג' לערך הדת מן יצאו פיגול בשר שע"י

רח"ל , יהודים חיים"מיליאן דברי  בשו"ת כמבואר 
ז') סימן ח"א אסורות (יו"ד כמאכלות  עבירה שאין

יצאו  עי"ז  ראינו  ובעווה "ר  הישראלי, הלב שמטמטם
ונתפטמו  שאכלו לוע"ז בארץ קהילות כמה הדת מן
דעות  עליהם וגברו הקלים, השובי"ם ידי  על  בנו"ט

הקהל  מן שנאבדו  עד  אש )זרות להבות החוצבים דבריו ,(עיי "ש 
אפרים" מחנה בדגל מובא  מהרמב "םוכן מכתב  עקב  (פרשת

בגללזצ"ל ) המתים בתחיית כפרו  איש אלף ששבעים
מהדת  שיצאו עד אסורות במאכלות ונתפטמו שאכלו

רח"ל. כולם  את והרג מלך  עליהם ובא 
ויחיד ,וידוע  יחיד כל לפתות שלא הס "ם שמערמת

דילי ' מסיטרא בכ"מ ורבנים שוחטים מעמיד רק
ברשתו. הכל ועי "ז 

יוסף"וראה יעקב  "תולדות בעל בד"המש"כ נשא (פ'

וזל "ק :העולה)
ולפתותעתה לילך  יצטרך שלא  היצה"ר התחכם

רבים אשר יחיד רק ויחיד, יחיד  כל  ברשתו וללכוד
דילי ' מסיטרא בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו, נכשלים

ברשתו, נלכדו וכולם לרבים טריפות עיי"ש.המאכיל
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ולעמוד הסכי לבדוק  השחיטה  במלאכת  הבקי מרבי
בעופות  ג השחיטה ח "י )אצל סי ' הזבח  .(זובחי

דגמרא  כדינא מורה כ"ו  ה' פ"א שחיטה בה' "הרמב י)
ובא השחיטה לפני  לחכ סכינו להראות  צרי דטבח 
זמ בי מחלק שאינו נ ' לשונו  ומסתימת אותו ,  מנדי לאו 
וכ "נ  הרא"ש, בש הטור  שחילק כמו לזמנינו  התלמוד 
חז "ל  דהצריכו הטע שכ' ש במ "מ מובא הראב"ד דעת 
כתפלי מצות בשאר כ הצריכו ולא לבדיקה חכ
בשעת היטב המחשבה לפנות  שצרי מפני וציצית 
שפעמי רואי שאנו בפגימה, שירגיש  כדי הבדיקה
אח"כ ויחזור פגומה ימצאנה ולא  הסכי האד יבדוק
שפנה לב רוע א כי  אי "ז פגומה וימצאנה ויבדוק

וכו'. אחרי לדברי
שנת הטע לפי  ,כ בזה"ז דג יוצא שלפ"ז ממה ולבד 
נזהר  והחכ הצור ככל יזהר  לא שהטבח לחוש דיש
טו"ב  סעי' ח "י בסי' "הש מ "ש  להוסי יש  עוד ביותר,
השוחטי על תגר  שקרא דחולי פ"ק מהרש"ל   בש
ג וכנ' הלב , כוונת  ובלי במהירות הסכי  שבודקי בזה"ז 
חזקת בטלה בימיו שכבר הרי עמדו, הסכי " הש

בזה"ז. כ "ש  השוחטי אצל הזהירות
והראב"ד "הרמב דדעת לומר  היטב מסתבר זה ומכל
לבדוק  מאד יר "ש   משגיחי זמ ובכל בכ"מ להצרי
חיות בהמות  המיני בכל השחיטה אצל ולעמוד הסכי

.מקו ובכל , זמ ובכל פ"ד)ועופות, סי' דשמעתא חדוותא  .(שו"ת
לענ"ד בזה"ל: כ' י"ז סעי' על ח "י סי' מטבחי' בי' בס' יא)
שני בלי בשחיטה בזה"ז  להקל היתר  צד שו רואה איני

תחת הסכי חכמי(ושלוחו)בודקי  שבזמ  החכ של
להקל  פני עיקר  והלא ח "י.  ד  בחולי כמבואר  התלמוד 
העיתי נשתנו כי הרא"ש  של חידושי  הוא בזה"ז 
מהטבחי יותר  וזריזי זהירי הזה  שבזמ והשוחטי
ע"ש . כבוד חכמי מחלו ולה התלמוד  חכמי שבימי
והלא  י "ז. סעי' במחבר  ואחריו ח "י סי' יור"ד בטור ומובא 
שנתבטלה על התאונ דבריו בתו בעצמו הרא"ש 
הדעת ישוב צרי דהרבה  נכו אינו  כי לגמרי התקנה
דברי כי  להבי די כשלעצמו וזה .הסכי לבדיקת ויר"ש 
"מרמב וכ"נ הלכה, מפסק זכות לימוד  יותר ה הרא"ש 

הכוונה)וראב"ד . ותבי י' או ' לעיל  עי ' המו"ל יוצא (אמר  וכ
של"ה  ההוראה עמודי חומשי ק ')מחמשה  מהרש "ל (או' .

ל"ט) סי ' דחולי פ "ק  ש "(ביש "ש י"ז ). סעי ' ח "י פמ "ג(בסי ' פ"ד(ש,

כ "ט) כ ')שמ "ח ס"ק  סעי' ח"י למה(סי' למאד עד  שהצטערו
השחיטה, לפני  הסכי בדיקת הראשונה  תקנה נתבטלה
עפי"ז אשר  ועיד עיד בכל המכשלה גודל על והעידו
מטע המנהג הרא"ש  שהצדיק  צדק שפתי בטלה באמת

מקצתי'. ולא מיני' לא ועכשיו  וזריזי זהירי  שה



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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על ט ' תן ט', עולה  עצמן  אף  של  אותיות  ושני  עשרה ,
י "ט . הרי יו"ד 

י "ט .הגרמה  עולה  קטן  במספר 

עולה חלדה  קטן .משחיתבמספר 

לעולם אלו דברים בחמשה מהפוגם היוצא החירוב ראה
שמתחלק המשחית שהרי בבהמה. המגולגלת ולנפש
והנפש לעולם, שיבא ומעכב משהה השהיה בפגם
מחליד בחלדה הפוגם של המשחית בבהמה. שמגולגלת
שמתחזק משחית ואפלה. חשך בהררי מהנפש השפע
הקדושה מן השפע מכרית אף, שהוא בהגרמה, מהפוגם
בעיקור, מהפוגם שמתחזק המשחית אחרא.  לסטרא
וכן שבקדושה. משורשו השפע ותולש מעקר חמה, שהוא

כמדובר. בבהמה המגולגלות בנפשות עושים

אל  הזה  הע את להביא ה ' יכולת מבלתי הפסוק , על נפלא סוד
במדבר סמא"ל וישחט סמא"ל השוחט גבר ,האר

בענין הפוגם  הגורם בנזק  ראה  גם  ראה  כן , אם 
ויאחז ויחרדו והבודקים  השוחטים  וישמעו השחיטה,
באופן ה '. ויראת  ענוה  ויקנו ופחד  אימה להם
המנגדות  הטומאה  לכוחות  כח  לתת  גורמים  שהחוטאים 

לשכינה .

פסוק על לך, שלח בפרשת להקב"ה משה דקאמר וזהו
וישחטם להם נשבע אשר הארץ אל וגו' יכולת מבלתי
ארך ה' לאמר דברת כאשר ה' כח נא יגדל ועתה במדבר
העם לעון נא סלח ועון, ופשע עון נשא חסד ורב אפים
ועד ממצרים הזה לעם נשאתה וכאשר חסדך כגודל הזה
שחיטה, לשון דנקט מהו לענין: לבא לדקדק ונקדים הנה.

במדבר  מלת וישחטם מה  ועוד  וימיתם ? קאמר  ולא 
ועתה ?.

ז"ל ורש"י לאמר? דברת כאשר אומרו: להבין גם
ולרשעים. לצדיקים אפים ארך שה' הוא, שהדבור פירש:

בהיות אמנם אפים? ארך ה' אומרו להבין גם
בסכין השוחט הרשע סמא"ל מתגבר חוטאים שכשישראל

נקראים ידו על והמתים כנודע, ז"לנבלה פגום כאמרם  ,
שהקדוש  השלום , עליו  רבינו משה  אמר  לזה  בזוהר .
יושב שיאמרו משום להם , למחול  מוכרח  הוא  ברוך 

הארץ הארץ , אל הזה  העם  את להביא ה ' יכולת  ,מבלתי 
במדבר  סמא"ל וישחטם סמא"ל המדבר גבר היות  ובפרט  ,

לדבורם: לסייע  מקום שימצאו החיצונים  שליטת  מקום
ושלום חס ה' יכולת  גבר מבלתי  במדבר  כשנכנסו שהרי  ,

ב
מכשול נורא, משוחטים המורטים נוצות העופות

 עוד ענין רע ראיתי בהעיר הזאת אשר תסמר שערות ראשי, 
השו"ב מורטים בעצמם נוצות העופות ששוחטים. ויש שו"ב 
ומורטים  עופות  אלפים  ב'  עד  עש"ק  ו'  ה'  ביום  ששוחטים 
הנוצות, ובליל ש"ק נלאו הידיים שלו לאכול, ויש מהם אשר 
לא  כי  לאכול,  ש"ק  בלילי  פיו  לתוך  הכף  תחבו  ביתם  בני 
היה לו כח לאחוז הכף הלא שחיטתו נבילה גמורה והכלים 
אסורין, בין כך וכך נתפגלו בטנם של יהודים בנבילה וטריפה 
ר"ל, ואמרו חז"ל עד שיתפלל אדם שיכנסו דברי תורה לתוך 
מעיו יתפלל שלא יכנסו דברים אסורים לתוך מעיו, כי כיון 
היהדות  רוח  הוברח  מעיו  לתוך  אסורים  דברים  שנכנס 
לעשות  שקשה  עד  תועבה  דבר  לכל  ר"ל  התאוה  ונתגברה 
תשובה, וכל זה בגרם המדינה שנקבצו מכל הארצות טובים 

ורעים ואין להבחין.



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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מכתבים למערכת
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נב
קבלנו בתודה את שני הספרים: 1( "אמן" 2( "אהבת רעים".

אנו מקוים שהספרים יביאו לנו תועלת )עוד לא הספקנו לעיין 
בתוכנם( אבל ברצוננו להודיעכם שהספרים התקבלו.

בתודה
הוה ומלין
מנהלת ביה"ס
תל אביב - יפו

אותה וכל במזומן המזון ברכת ברך נפשו. כאוות ואכל  כהלכה  קדש 
הרווחה. היתה ולנער זה ביום לחלוטין ממנו הרפה  הרוח נח. שבת 

ציוהביום החדש. הכנסת בבית רב קהל משה מוהר"ר אסף ראשון 
אל פנה כך אחר הקודש. ארון מול והושיבו הנער את להביא
אברהם הנער מגוף שיצא  הקדושה  העדה ובצרוף בשם בו והתרה הרוח
ולאלו להם במקום הנמצאים מישראל איש  ולשום לו להזיק  בלי
התפילה נוסח את הרוח לפני הקריא  גם הוא כאן. נמצאים שאינם
'קדיש' להגיד הבטחתו על וחזר עשרה שמונה בתפילת עבורו שיתפלל
"רבונו בתפילה: יום כל יאמר וכך  תמימה, שנה במשך  עבורו  ולהתענות
חסד עושה ורחום חנון מלך קל הסליחות, אדון הרחמים, אב  עולם, של
ותעשה טוב שתשפיע  ובתחנונים בתפילה לפניך באנו  הנה בריותיו. עם
אברהם הזה לנער ובא  נדבק אשר הרוח זה  עם הדין משורת לפנים
מן  לו שיש אף על דינו מעליו הקל נא הרחמים ! אב  יוטא . מן  הנולד
החסד ה ' לך הלא  וכהנה . כהנה וחמורים קלים בענשים להענש הסתם
שתעלה רצון  יהי  נדח . ממנו ידח לבל חנם של חסד עמו עשה 
והטובות הזכויות כל  טוב  בזכרון ותזכור כבודך כסא לפני בתפילתינו
זאת לכל וצרף אבותיו  זכות  את גם נא  לו זכור  הזה. הרוח עשה  אשר
ניחוח  וכריח  סמים כקטורת לפניך  מקובלת שתהא תפילתינו את
לעוונות נא ושא  ופשעיו חטאיו לו  יזכרו  ולא וחנינה  חסד עליו  להשפיע
תפילתינו ותעלה אחרים ידי על  והן עצמו ידי על הן שחטא, ולפשעים
עוד יזיק ולא  מנוחה לו ותהיה עליו  בעצמו הוא התפלל  כאילו לפניך
נא חמול הרבים ברחמים ואתה נקבה, או זכר  הן מישראל, אדם לשום
תשמע ברחמים  ישראל עמך  תפילת  השומע ואתה מנוחה , לו ותן עליו

אמן". וגואלינו צורינו  ה ' לפניך, פינו אמרי  לרצון ויהיה תפילתינו

שניםיש זה שעובדים מתנדבים ממאה למעלה לנו
וכן  אמריקה יהודי מיליון 7 ישראל , כלל את  להציל
העבודה כולו. העולם ובכל ישראל ארץ יהודי גם
פעלנו  כבר כסדרם. תמידים בשנה שנה מתבצעת
האפשרויות אבל ונצורות, גדולות יתברך השם בעזרת
בכוחנו  ואין ליום מיום תופחים החובות  מוגבלות ,

יך.להמש 
אבלניסינו ישראל , בני אחינו בין משהו  לעשות

ההוצאות לעומת  קטנה  שקבלנו העזרה 
לעשות שעלינו ומה בהווה עלינו הרובצות  המרובות 

שאפשר. כמה נפשות מספר להציל  כדי בעתיד
שאין פונים למודעי וזאת עזרה, בבקשת כבודו אל אנו

בשביל כספית עזרה בבקשת  חלילה  בכוונתנו
ניקח לא לא! לעבוד, להמשיך  שנוכל כדי  עצמנו
לא שמים. לשם כולה כוונתנו אחת . פרוטה מכבודו
ישירות , אלינו אחת  פרוטה שתגיע בכוונתנו ואין צריך
הפצת של וההכנסה ההוצאה של החשבונות  שכל אלא
ישלם וכבודו כבודו , אל  ישירות יגיעו ויהדות תורה
חברות דואר, הוצאות  כריכה, ההדפסה, עבור
להחזיר  המיועדים הספרים כל את  לשלוח מחשבים 

ישראל. כלל את  בתשובה
שביכולתנו זכרו! יתברך השם בעזרת  אנו בטוחים

ישראל מכלל נכבד חלק בתשובה להחזיר
כך, על הוכחות  די בידינו יש יהודים . ממליוני 
שכותב  כפי התורה פי  על  בזה לפעול אנו ומחוייבים
כל גם  כתבו וכזה ישראל" "נדחי בספרו חיים החפץ 

וכו'. באריכות ישראל גדולי
השםב"ה בעזרת  כי ודמיונות , באשליות  חי לא אני

מליון  לאור  והוצאתי ספרים הדפסתי יתברך
כולו, העולם בכל בחנם אותם והפצתי עותקים, וחצי
קשה עבודה לאחר יוכיחו. שקבלנו המכתבים ואלפי
מיני  ל -350 קרוב  לאור  הוצאנו שנה 18 של ומפרכת
הדת . יסודות  את  המקיפים הרבים, לזכות ספרים
שנה 18 במשך  שעבדתי עבודתי שכל  הוא, ההבדל 
כי  אחד , ביום  ככה פעמים  עשר לפעול יכולים אתם
באם יתבעו ומכם היכולת, בידכם נתן יתברך השם
אחת . בשעה עולמו קונה  ויש ח"ו, זאת  תעשו לא
כל על ולשוחח לכבודו, לנסוע צריך  הייתי באמת
שדורש  כפי ובאחריות ראש בכובד  בפרטיות הענין
נמצא לא רוב פי על שכבודו היות אלא כזה, גדול ענין
זה, מכתב כותב  הנני כן על אליו, להגיע וקשה בביתו


