
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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פרק ג: סיפורי המופלא )האדמו"ר מהאלמין( במלחמתי על כשרות השחיטה.

מיותר לציין את חשיבותה העצומה של כשרות השחיטה, שאם לא כן, כולנו, 
עם ישראל, בחיר בנו של הקב"ה טובלים בים של ג' הקליפות הטמאות, והס"א.

כידוע, פגם בכשרות השחיטה פוגם ממש, פשוטו כמשמעו בנשמתנו, גורמת 
לטמטום הלב ובכפירה ח"ו.

כשרות  למען  השנים,  ארוכת  מלחמתי  של  קצהו  קצה  של  תיעוד  לפנינו 
השחיטה בארה"ב. 

לפני כ- 48 שנה הגרתי מארץ ישראל לברוקלין, וממש מסרתי נפשי ונלחמתי 
נגד שחיטה לא כשרה בכל רחבי ארה"ב, נלחמתי נגד איתני קונצרנים כלכליים 
את  לחשוף  נרתעתי  לא  כשר,  לא  בשר  שיווקו  אשר  הבשר  תעשיית  של 
האמת, דבר שגרר התנגדות עצומה נגדי בכל המישורים, דבר שהוביל לניסיון 

המשך בעלון הבאלהתנקשות בחיי.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | ט סיון | פרשת נשא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

מ
בה

ישראל וזה בקהילות גדולים רבנים רואים שאנו 
וטריפות נבילות ומאכילים הרבים שמכשילים
בספר מבואר וכבר חדש, דבר אינו זה בישראל ,

וזל "ק : זצ"ל יונה" לרבינו "שע"ת

עצמו אם וסומך  כראוי  השו"ב על משגיח  אינו הרב 
חס  לישראל טריפות מאכיל  בכלל הרב הוי חזקתו על 

בעונו. ונתפס ושלום

שור "וכן ב"תבואות חולין)מובא מסכת  שהס"מ (על 
שוחטים, חזנים, רבנים, רגלים , ג' של  כסא על יושב 

ברשותו. הכל לו יש וכך  הרבה לעמול  צריך ואינו

ר"ה)"חת"ס "ובשו"ת סימן זקן (או "ח שמלך מבואר
שוחטים, חזנים, רגלים, ג' של  כסא על יושב וכסיל

וזל "ק : סופרים,

וכסילהמלך היצה "ר )זקן ג'(הוא של כסא על יושב
רגלים.

תפלותרגל למחנה מחוץ המוליכין  החזנים – א'
ישראל . כלל 

לבני רגל וטריפות נבילות המאכילים שוחטים – ב'
ישראל .

פסולים,רגל ומזוזות תפילין  הכותבים סופרים – ג'

לכלוםותו  צריך  עכל "ק.לא ,

ח"ו ש וידוע ואם בעיר , אליהו אז  כשר  השוחט אם
בעיר המות מלאך אז רע כמבוארהשוחט רח"ל,

גאונים" דברי צדיקים , "אמרי  עיי"ש בספר  ה' (עמוד

בבשר"באריכות) "שמחה בספר ומבואר הוא , הפלא כי
אשם  הוא הפסול  השו"ב ידי שמחזיק הרבי  או שהרב

ישראל, בכלל שנמצאים האסונות כל  עלמאעל  והאי 
בעווה"ר רואים שאנו  דשיקרא , עלמא כידוע
ואברכים וילידים בחורים ישראל מהכלל שנקטפים
השוחטים ידי שמחזיק המכשיר והרב  רח"ל, צעירים
או  תורה הביטול הוא האשם כי  וצועק  עומד פסולים
אז  צריכים כולם היו ובאמת ובוכה וצועק הצניעות,
הרוצח הוא הוא כי הזה הרב על  גדול  בקול לצעוק
אבד" ש"הצדיק כמבואר ההוא. היקר  הנפש שרצח
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

להקל  בהמה בשחיטת  היתר רואה איני די מ כל וע"כ
הרבה ששוחטי במקומות  להקל קשה בעופות  וג בזה.

עכ"ל. הדעת, ישוב  ביטול בהו דיש 

העמדת בעני דברתו ועל וז"ל: מ ' סי' ונקי קב בשו "ת  יב)
מרובה,  בה שהעסק במקומות העופות בשחיטת שני
דבר , יקו דוקא עדי שני עפ"י כי בושש  צרי די לית
ח "י סי' הגר"ז  בשו"ע הגולה מאור דברי  לכו  זוטרא  והכי
שלפני  סכי בודק החכ שאי דכעת סק"ט : בקו "א
הממוני שו"ב שיהיו  מאד  עכשיו לדקדק צרי השחיטה
בזמ שהי' משו "ב יותר ד' ביראת וידועי  וזריזי  זהירי
לבדוק  עליה ממונה  ביותר יר "ש  איש שיהי' או התלמוד .
ויראת וזריזי זהירי  באינ אבל השחיטה, לפני סכינ
יותר הסכי בדיקת  על  להאמינ אי כ"כ פניה על ד'
א אלא לשחוט רשאי היו  שלא התלמוד חכמי מבימי

ע"כ. ,הסכי בודק החכ

ולהפלות להבחי בי' אלקי רוח  די איש  למצוא והנה
קדשו  וברוח  לרחק. ואיזה לקרב איזה לשוחט  שוחט  בי
חכמי מטבחי יותר  שמי ירא האיש  זה כי להצביע
מבשר ולמנוע ע"ז ולהמתי שכיחא. דלא מילתא הש "ס,
בה. לעמוד יכולי הצבור  רוב שאי גזירה הוא אז  עד
אולי בצירופ אשר  בודקי להרבות  היחידה והעצה
הש "ס. שבימי  יחידי מטבח  יותר יר"ש  לשיעור  יגיעו
השוחט דלמא ספק והיינו ספיקא  ספיק סר כעי ועוד 
מגיע אולי  לא, ואפילו  הש"ס ,  זמ משוחטי למעלה עולה
לא  בל"ז   ג דלמא לא, ואולי זו. לדרגא המשגיח  השני
 לסמו ע"מ  יש כבר  ספיקי  הני  כל ובצירו יקלקל.

.ולצור בשעהד "ח 

טוטו"ד בשו"ת להמבואר חדתא טעמא ל ירווח  ובזה
עבור שו "ב ז "ל מהרש "ק הגאו שהעביר ל"ה סי' מהד "ג
שהוא  מי כי השני לשו"ב סכינו  להראות רוצה  שאינו 
וכו' ממשגה להנצל סכינו להראות רוצה אדרבה יר "ש
מה כל דבאמת  עלה להוסי יש  לעיל ולפמ "ש  ע"ש 
וכמ "ש דדינא מעיקרא גדול מקור  י"ל בבדיקות שמוסיפי
9זהירי בודקי למעלת שיגיעו ואולי האי דכולי לעיל

פניה על ד' שיראת  כד 'וזריזי לדינא הנצר תמיד . 
השני שו "ב בבדיקת המסרב הלזה ושוחט  הנ"ל, הגר"ז 
די ושלדעתו בי ' דאי ' יתירה הרוממות מיראת לאו 
לו  נוח  יותר ביראה שמרבה כל דאדרבה לבד , ביראתו 
לכולהו  מכנפי דהווי דחז"ל דומיא  .אחרי  ג שיבדקו
יראת ענוה ועקב מכשורא, שיבא דלימטיי' היכי כי טבחי
דבר  הסכי בדיקת אי כי  היפוכו מראה זה ע"כ אלא ד',
לקלות ומראה  בודקי כמה  לה שיצטרכו  כ"כ גדול

עכ"ד. להעבירו, ראוי וע"כ בדברי דעתו. ג עי ' המו"ל: (אמר 



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
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המשך בעלון הבא
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  הזוהר הזוהר         
  הקדושהקדוש    

                                                                    זוהר הקדושה מתוךפנינים ומרגליות       
  א"זיע ייוחא בר שמעון רבי :יהאלוק התנאמ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :::פרשת השבועפרשת השבועפרשת השבוע                        

             
                  ,,,היכל המלכיםהיכל המלכיםהיכל המלכים, , , והיכל הנביאיםוהיכל הנביאיםוהיכל הנביאים 

      ועודועודועוד............היכל הזהבהיכל הזהבהיכל הזהב, , , היכל הצדיקהיכל הצדיקהיכל הצדיק
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 לך-לך

   היהלוםהיהלוםהיהלום   שבכתר שבכתר שבכתר 

  הרהרהזוהזו  להיכללהיכל   קדוש והטהורקדוש והטהורקדוש והטהורההה                                                                                    ברוכים הבאיםברוכים הבאיםברוכים הבאים

  לראשונה בעולם הופיעלראשונה בעולם הופיע  
        עליוניםעליוניםמהעולמות מהעולמות   הזוהרהזוהר

  
  האזנה שעות 131דיסקים כל החומש  11

 ר שלום יהודה גרוסעם האדמו בשיתוף  מפעל הזוהר העולמי 

 ,ך"סרטים קדושים כל התנ 3,111ביוטיוב יש 
 ועוד הרבה דבשכל פרשיות התורה ו הזוהר הקדוש

   הקדושה תהיו מינויים לחוברת ו
 לחצי שנה או לשנה שלמה...בעולם

 150-0577754טלפון : להזמנות       
 
 

הבריות . לשחוט ואומנתו כמנהגו , וישחטם סמא "ל 
כאמרם תשובה , אלא  ועתה  אין  ה ', כח  נא  יגדל ועתה 

כ "א)ז"ל  פרק  רבה  שעשו(בראשית  תשובה ידי על כלומר,
ואל ה'. כח נא יגדל שעשו, ממה נתחרטו שכבר ישראל,
שעשו וסיגופים מהתעניות העולמים, רבון ריקם תשיבני
לי דברת כבר  לאמר דברת שאתה משום לקבל,
ושובו דברים עמכם קחו שנאמר בדברים היא שהתשובה
כאשר וזהו כנודע למשה הקב"ה גילה הכל כי ה', אל

לאמר. דברת

לי דברת כאשר בזה, לומר כוון שגם לומר ויכולים
אותה, לאמר אחר נביא שעתיד אף בדברים, שהתשובה
אלו בדברים שהתשובה כן גם לי גלית מקום מכל
אם כן, אם מהם? צורך מה דלצדיקים לרשעים, שייכות
ורב אפים ארך נקראת מגן שעל נמצא להם, תכפר לא
ומה חסדך, כגודל הזה העם לעון נא סלח לכן וגו', חסד
זה ואין הנה. ועד ממצרים הזה לעם נשאתה שכבר גם
ובאריכות בחסד אלו, במדותיך עמהם שנהגת אם כי אלא
תמית ואל כן, עמהם נהוג עתה גם כן, ואם וכו', אפים
ושלום, חס ה' יכולת מבלתי יאמרו פן חטאם, על אותם

כדפרישית. וישחטם סמא"ל כח וגבר

בו, ולדבקה לעובדו אותנו יזכה הוא ברוך הקדוש
ולהאריך פגום, בסכין השוחט סמא"ל ממיתת ולהצילנו
מצות כל לקיים כדי בנעימים ושנותינו בטוב ימינו

ועד. סלה נצח אמן שבתורה.

]קורא יקר, מן הסתם כשאתה קורא שורות הללו חיל ורעדה 
יאחזוך ופלצות יבעתוך, מגודל רשעת השוחטים דאז ותמ"ה 
תמ"ה תקר"א, על היראים דאז איך לא הרגישו בזה שאוכלים 
ממש נבילות וטריפות, אך מה נאמר ומה נדבר, כשנגלה לך, 
נא  חזי, לך  ופוק  זה,  ענין  ושכיח מאוד כל  שגם היום מצוי 
ודבר עם השוחטים אחרי כלות עבודתם שלהם, ותראה את 
מצבם, עייפים ומעוצבנים. ועובדה אחת מהרבה נכתוב כאן, 
שוחט אחד )אצל הגסות( ירא שמים ומתנהג בחסידות )לפי 
ראות עיני בשר( העובד אצל השחיטה על פרנסתו ופרנסת 
עבודה של  11( אחרי  )בשעה  בלילה אחד  ויהי  ביתו,  אנשי 
יום ארוך, הטלפון מצלצל, כשהרים את השפופרת והנה ראש 
השוחטים על קו הטלפון, )וכידוע שראש השוחטים הזה הוא 
השותף להקצב, והוא הממהר ולוחץ על השוחטים לאמר כלו 
מעשיכם - ה' ירחם( ואומר לו שלמחרת באשמורת הבוקר, 
פלוני  במקום  השחיטה  מקום  אל  לנסוע  מוכן  להיות  עליו 
שיח  דו  ביניהם  והתחיל  שעות(  כמה  בת  ארוכה  )נסיעה 

כדלהלן:



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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נג
הננו לאשר קבלת הספרים.

יישר כח על חבורם והפצתם, מסרנו אותם לעיון המורים.
בברכת התורה
ש. פישיר
מכון חנוכי
מרכז החינוך העצמאי

בכי כאשר ובקול ומרה גדולה צעקה הרוח צעק  דבריו את הב  סיים
ואמור  שאמרת מה עשה  וכעת דברת! ויפה דברת "כן קרא :
מזמורי  ששה מוהר"ר שאמר לאחר עבורי". וקדיש תהילים מיד
את גם הרב מילא מיד עבורי". קדיש אמור  "וכעת הרוח: צעק תהילים
שיצא לפני מה זמן  עוד להתעכב הרוח בקש מכן לאחר זו. בקשתו
יודע שאיני מכיון בעולם מנוחה מקום שאמצא עד לי  חכה באומרו:
ליציאתי  מצפים  חבלה מלאכי  רבבות אלפי ראיתי בא. אני אנא עתה
ואני  יתפסוני שאצא  ברגע קשים. בדינים אותי  לדון כדי הזה מהגוף
תירא ! "אל  משה: מוהר "ר לו השיב כך על מפניהם?". אברח אני  לאן
ריקם. חוזרות שאינן תפילות בצבור עבורך מתפללים אנו לך. מגן אני
אזי  לצאת בסרובך ותעמוד לקולי  תשמע לא ואם מכוונים  אנו לטובתך
אשר  גדולות בהשבעות ה ' ירצה אם עליך אבוא שקבענו, כפי מחר,
עליך הממונים ועל עליך  נרעיש  אנו  כמותם. נשמעו ולא נראו לא
כך ואם הזה  הנער  מגוף בכח  שנוציאך עד ותחתונים עליונים עולמות
ובכך ברבים ה' שם לקדש לך כדאי תקנה. שוב לך תהיה  לא נעשה

בחייך". יתברך שמו חללת אשר על עוונך יסור

הוליכולמחרת, לצאת, הרוח  על  משה מוהר"ר גזר בו  היום שני, ביום
קהל התאסף  שם הקהילה של הישן הכנסת  לבית הנער את
ומושלים שרים  ביניהם העולם, אומות מבני רבים  גם ורב . עצום
פקודתו לפי בקרבו. אשר וברוח בנער  יעשה מה  לראות ובאו נתקבצו
ואז  הקודש ארון מול והעמידוהו בעבותות  הנער את  אסרו הרב של
נענה, לא הרוח שברגלו. קטנה אצבע דרך לצאת  עליו וצוה ברוח התרה 
כל כי הרב משראה תיקונו . למען הכל לעשות  והבטיח הרב  כשחזר  גם
ובתקיעת חמורות בהשבעות הרוח את השביע  עדיין . הועיל לא זאת

הגיעו  שלא וכנראה  מכתבים הרבה בעבר כבר כתבתי
החל לידי באתי כן על כבודו. אתלידי מעלי להסיר טה

שיכלתי  שנה 120 לאחר ממני שיתבעו האחריות
ומהעולם אמריקה יהודי מיליון ה-7 מתוך  רבים להציל
אין  הרי  ובמה? איך אשאל ובאם זאת , עשיתי ולא כולו
הרבים ? לזכות ימי כל  עוסק והנני פרנסה? אפילו לי
בדלתות דפקת לא מדוע  השמים, מן  לי ישיבו
פקדון  בתורת השמים מן ממונם את  שקיבלו העשירים

ויהדות . תורה להפיץ כדי

חושביםאשיב, הם בכך, משוכנעים אינם העשירים
להם. שייך  שהכסף

מיני וגם  לכל הם מורגלים כי מאמינים, שאינם
אומר  כשאחד אפילו מאמינים ואינם שקרנים,

האמת . את לבדוק  עצמם מטריחים ואינם אמת,

טוב ישאלו לב בעלי העשירים  אצל ניסית  האם אותי,
בדוגמת וחסד  צדקה של מפותח וחוש

רייכמאן?

כן.אענה,

לך ישאלו כידוע שביכלתך ? ככל עשית האם אותי,
להם וכשמזכירים מאד עסוקים שהעשירים

זוכרים! אינם עדיין פעמיים או פעם

להסיר אי  בכדי  מכתבים כמה  לשלוח החלטתי לכך,
כל עלי, הרובצת  הזאת הגדולה האחריות  את ממני
תבוא ועליו ישמע והשומע הכל את  ניסיתי שלא זמן

הצלתי!!! נפשי  את  ואני טוב, ברכת

101על יתברך  השם  בעזרת אליכם לשלוח החלטתי  כן
ואקח תורה, פי על תוכחה של החיוב כפי מכתבים
שנה, 120 לאחר  האלה המכתבים כל את  אתי 
כסדר  שפעלתי מעלה של דין בית לפני להראותם 
של לשון בכל  ובתחנונים ברחמים כבודו את  לעורר
היה ולא היהודים מליון שבעה את  להציל  בכדי בקשה,

שעשיתי. ממה יותר עשיתי לא ולכן  בידי שיעזור  מי

המיצר"אספר "מן בספר שנדפס נורא מעשה לכבודו
(64 דף  עונה" ואין "קראתי בספר מורנו (וגם שהגה "צ ,

בעת עשה זי"ע  ווייסמאנדעל בער מיכאל ר ' הרב 
יהודים 50.000 להציל  השניה העולם מלחמת 

לדאבוננו )מטשכוסלובקיה אז נשלחו  שכבר  40.000 מעוד לבל(חוץ ,
צורך  והיה ליצלן רחמנא  הגזים לתאי אותם ישלחו
על בעצמו  השיג הוא $25,000 להצילם, כדי ב-$50,000


