
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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גליון מס'
104

הסדר היה בלהבות פלאים כל פסוק אשר אמר בקול היה מתרגם אותו 
בלשונו אשר לא נודע לנו, ורק איזהו דברי זוהר ומדרשים אשר הזכיר 
בתוכם שמענו, התפלל בהתלהבות בקולות וברקים לערך ב' או ג' שעות 
ואח"כ בא לביתו וטעם רק תפוחי ארץ ביצים ופירות וכיוצא בלא בשר 
וביו"ט דרשתי  ומצה, ולא היה זמן לשמוע ולדרוש ממנו, כ"א בחוה"מ 
ממנו על מהותם ומהות תורתם, וא"ל כי הוא משולח ובא בטעם כמוס 
על פי מצות הראשים, כאשר אביו הוא גם כן ראש הבית דין, וביניהם הם 
במספר לערך צ"ו אלפים ב"י תחת דגלם, וסדר הזה עם שרי עשרה שרי 
חמישים שרי מאות שרי אלפים והם מקיימין המעשרות, וכל בי עשרה 
ביכלתם להחזיק פרנסת מנהל ת"ח היושב עה"ת ועבודה ומלמד עמהם 
בשבתות ומועדים בקביעות עתים לתו' לפי יכלתם, ראש הנשיאים הוא 
צדיק  דבר,  כל  נעשה  פיהו  על  הדור  מנהיג  והוא  רוה"ק  ובעל  מקובל 
מושל ביראת אלקים ולא לבד לשפוט את עדתם כי אם כמו שכ' אצל בני 
יששכר יודעי בינה לעתים מה יעשו ישראל בכל הגולה, ואצלו ספר בשם 

האבי"ב )ר"ת א'חינו ב'ני י'שראל ב'גולה(.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי |  פרשת שמות | טו טבת
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המשך בעלון הבא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

אם כי זה פירוש דחה והדרישה הדם , בהכאה,כל צורך אין כבר  הדם יצא

מדינא ודאי  אבל יעיי"ש , גרידא שהיי ' מדין מיירי  שהתם שחילק אלא

כאן, כמבואר  הדם עצירת משום מאות אסור  שארבע בספרים  איתא וכבר

הראש.) על ההכאה אסרו האחרונים בדורות רבנים ועשר

בכל סוף  ההימום לאסור האחרונים מזה למדו דבר
דם, ומוציאה מפרכסת שהבהמה זמן  כל  שהיא צורה

וכ' י"ט  סי ' ח "ד באחיעזר הוא גזירתוכן מעין (שהיתה 

שחיטה) אחר הימום  בלתי  לגמרי  השחיטה שאסרו שאין מלכות
גדול  בדוחק בדיעבד  אלא גזירהלהתיר  לזה וסיים(וקרא 

זבחי הכתוב  אמר  עליהם ורודפינו שונאינו עצת להפר יצליח  שהשי "ת

עכ "ל ) ישקון, עגלים .אדם

הסיכום :

אלאכי מותר אינו שחיטה אחר הבהמה הימום
לאכילה ראוי אינו כזה ובשר גדול , בדוחק  בדיעבד 

ד'. לדבר להחרדים

וטריפות  נבילות חשש  ג .

בכל בשו"ע  אפילו סכין בפגימת י"ח סימן יו "ד
י "ב  לבדוק וצריך  הבהמה, ומנבלת פוסלת שהוא

ובציפורן,בדיקות בבישרא צד, בכל והבאה בהולכה הצדדים, (בג'

ט') סעי ' ובאמצע עיי "ש שחיטה קודם בין ולבדוק  ,
ובכוונת לאט ויבדוק ט ': בסעיף ושם שחיטה, ולאחר

עכ"ל . אחרים לדברים לבו יפנה שלא  הלב

כוונתושם כפי המישוש  החוש ובחינת י "ז: בסעיף
הדעת היסח שכשיש הובא בדע "ק ושם עכ"ל. הלב
ולבדוק  לחזור צריך דהו כל טירדא או שהוא כל 
בלי  חטא יראת משקל לזה וצריך פעמים כמה אפילו
ד ' ס"ק  שם תשובה ובדרכי  עכ"ל. דהוא, כל נטיה

רוכל האבקת נאבדבשם ופחד בהלה שמחמת 
כלשהו  פגימה אפילו שיש וכל כראוי  לבדוק ההרגשה

התורה  מן נבלה הבהמה  עכ"ל .נעשה

הדעתוכמו בישוב  צריך השחיטה מעשה גוף כן 
השחיטה פוסלים שהוא כל דרסה או שהיי' כי הרבה
א' ס"ק תשובה בדרכי  ושם כ"ג. בסימן כדאיתא
במהירות ושוחטין חריפות המראים  השוחטים אודות 
המשך בעלון הבא
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 עירוב עניני כל ˘ביררו
ולמע˘‰ ל‰לכ‰

„ער עירוב

מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ -
 ‰‡למין ברו˜לין ˘נ˙ ˙˘מ"‚ לפ"˜.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah 
Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ירחון מלחמ˙ 
˙„‰

מ„ינו˙  400ליסט ˘ל 
 ועיירו˙ ˘‰יו ב‰ם

 1500ומוב‡ים ב' ,עירובין

ספרי ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ 
‰מוחים נ‚„ עירובין מינו˙ 

נזר˜‰ ב‰ם.

עיירו˙ ˘‰יו  400ליסט 
ב‰ם עירובין

מסכ˙ עירובין
מ‰„ור˙ „ו‚מ‡

˙למו„ בבלי
מ˙יב˙‡ עירובין

מסכ˙ עירובין
חל˜ ב'

˙למו„ בבלי
מ˙יב˙‡ עירובין

לב‡ר ול‰‡יר ‡˙ סו‚יו˙ מסכ˙ 
עירובין

 ול˜רבן ‡ל „ע˙ ‰לומ„ ב‡ופן מוח˘י

‰מ‡ור 
‰מבו‡ר 

מ‡ו˙ ˙מונו˙ 
ˆבעוניו˙
˜ונטרס

מ‡ז ומ˜„ם
˘מחים ל˘מרו

בירורי ‰לכ‰ בענין ‰עירוב 
בב‡ר‡ פ‡ר˜

‡ור י˘ר‡ל
 מ„ור מיוח„

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

המשך בעלון הבא
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י "ד : שוחטים חלק די  בהירחון הגדולה המלחמה  יבואר
מאכילי הבוטשערס  נגד השוחטים מלחמת  שטימע,

הברית . בארצות  הטריפות

ט "ו: הרבחלק הגאון של הגדולה המלחמה יבואר
טריפות המאכיל  נגד במלחמתו  שליט "א  שיין יהודה
בצע עבור עצמו את שמכר ווייסמאנדעל , הרב הגדול 
הגדולים  טריפות  מהמאכילי רובאשקין למשפחת כסף

הברית . בארצות  ביותר

ט "ז: התאחדותחלק נגד הגדולה המלחמה יבואר
נבילות שמאכילים וקנדה  הברית  דארצות הרבנים 
במזיד, בשנים עשרות ותולעים ודם  חלב וטריפות
ומתכונים  רבונם שיודעים איך הטעיפס  על ושומעים

בשעתו . ימש"ו צבי  השבתי  שעשה כמו בו, למרוד

מלחמת  למחקר מכון  ידי על  עיה "ק  בירושלים לאור יוצא

מיליוני  ונשרפו נהרגו ולמה מה על  שחרבו, ועולמות  העולם

הסיבה היא  ומה יום, יום המתרבות האסונות וסיבת יהודים,

צדקינו . משיח ביאת היום עד שנתעכב האמיתית 

לוית ע קניגיא לעת  בריאל עתיד  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָא )

לויתן  עם קניגיא  לעõłת  áבריאל עתיד יõנתן : רàי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָאמר
,õ נŁל Łôקיע  äבחבל àחéה לויתן üŁמô ìŁְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאמר 

ע הäא üäרà Łõ דñה לõואלמלא יכ õל אין  õזרõ אמרìŁ ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
יõחנן  רàי "אמר ...õàחר Łáי õłהעüä רà Łõ דñ ה עתיד  ְִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

לויתן Łל õרõמע לâðיקים סéה  לעõłת ìŁאמר ה äא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
."õרõע בõéłת עד.עה.)"התמêא תרא בא בלי, (למ ד  ְְְְְִֵַַַַַָָָֻ

ז מלחמה  לראת  יז ה אחד  ל לא ְְְִִִֶֶָָָָֹב)

ג'] יג ר àה  [וçקרא Łדרëà:ןõמעŁ àרàי יäדן רàי אמר ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָ
לבõא , לעתיד צâיקים Łל קניגין הן ולויתן  àהמõת  éְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָל
הåה, àעõלם העõלם א õëת Łל קניגין  ראה êŁא  מי ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל
àהמõת נ Łחטים הם éיצד הàא  לע õלם ã תõלרא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָזõכה
ל àהמõת נõתץ  ולויתן õרעõ וק àקרניו ל êויתן ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָנõתץ 
היא. Łéרה Łחיטה õז אõמרים וחכמים ,õחרõונ àְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָסנ ïיריו
äלעõלם õŁחטין äבéל õŁחטין "הéל תנינן: üé ְְֲֲִִִַַַָָָֹֹֹולא 
Łהן  מïני  והנים והëגרה קציר מáëל  חäץ  õŁְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחטין
üäרà Łõדñ ה אמר éהנא : àר  אבין רàי אמר ְֲִִִַַַַַַָָָָָָחõנקין"?
מאôי  õôרה  Łäâח ôצא, מאôי  חדŁה  "õôרה ֲִִִִִֵֵֵֵָָָָהäא 

ôֵֵצא".

עתיד אריסטõן: יצחק  רàי Łàם  àרכיה ר àי  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָאמר
לבõא לעתיד ה âðיקים לעבדיו לעõłת ה äא üäרà Łõדñֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָה
õתõלרא זõכה  הåה àע õלם נבל õת אכל êŁא  מי  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכל
טרפה וחלב נבלה "וחלב âכתיב ה äא הדא  הàא  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלעõלם

"ä תאכלה לא ואכל  מלאכה  לכל  ז)יע łה Łàביל(ו קרא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֻ
לי łראל מזהיר  מŁה üלפיכ לבא לעתיד äìëמ ä אכלôŁְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

."äאכלô אŁר החçה "זאת להם ְְֲֵֶֶַַָָֹֹואõמר

        
      
       
        

 

והוא  עמדי יעקב לר' הקנאות תורת מספר העתקה
סודו  ומתי צבי שבתי נגד וכתבי מאמרי קבוצת

      
    

    

       
  

       


       
       

  

       
        
       

   
        

    

         
     

       
      

      

       
         

         
       



         
 

        
        
        

   



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

29. הדור הצעיר כבר אינו יודע איך נראתה השחיטה בעבר
30. יהודים יקרים אל תתנו לרמות אתכם

31. גדולי ישראל שותקים בגלל שהם סובלים מטרור...
32. הם יצאו ידי חובת הציבור, אבל הציבור לא הטה שכם 

לעזור בזה

ְּ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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דניאל פריש

ב"ה, ב' מרחשוון תשל"ט.
שוכט"ס לכב' ידידינו הרה"ג זוכה ומזכה ורבים השיב מעוון ע"י חיבוריו 

הנחמדים והיקרים וכו' כש"ת מוה"ר ר' שלום יודא גראס שליט"א.
עיני שבעת  והאירו לפני  ופתחתיו  היום קבלתי חבילת ספריו  אחדשה"ט 
ספרים קדושים שמלאים זיו וזוהר להאיר ע"פ תבל בכל ענינים הצריכים 
ויזכה עוד להוציא  יעזור השי"ת שיתקדש ש"ש ע"י  וזהירות.  בדק, תיקון 
יקר מזולל להאיר עיני עוורים ולפקוח עיני הרוצים לידע ולהבין פרצות 
וראיתי  הדור. פתחתי ספרו הח' מנוחת שלום ח"ז ופתחתי בפתח השער 
שבטעות העתיק בקטע הראשון מס"ח ת"ק - וצ"ל תק"ל, ושם בע"ב מביא 
בשם הזוה"ק באדרא שבזמן שביהמ"ק קיים וכו' ומסיים וכבר ומובא בשם 
הזוה"ק בס' ברית עולם וכו' וזה טעות כי בס' ברית עולם ס' תק"ל מביא 
מימרא זאת מהקדמת ס' החשוב לב אריה בשם רז"ל עיי"ש, ומצוה לתקן 
במהדורא הבאה, כרגע אין הזמן לעיין בכל הספרים היקרים, וכש"כ איני 
ושמחתי  ביתי  הספרים  שהאירו  אכתוב  זאת  רק  עליהם.  להעיר  הכי  בר 
עליהם מאד, והיה מן הראוי לשלם מחירו משלם, רק כפי שמכיר כב' אותנו 

קשה לשלוח מכאן...

פרטיו  וכל  גלגוליו וכל  סופו, עד היולדו מיום  לו ופרטי ז שאירע
עשב וכל  שבעולם, חי  בעל וכל וחיה בהמה מין  כל  וכן  פרטיו,
ואישי  ומין  מין  כל של  פרטיו ופרטי פרטיו כל ודומם, וצומח 

לעולם. עד המינים

דבשונקדים יערות בספר  שכתב מה י"ב)עוד "הנביא (דרוש :
בקרבו  ה' ורוח בעלמא כלי כמעשה  רק עושה הוא
שכתוב : מה מפרש ובזה בפיו, ה' ישים אשר את מפיו ומוציא
שמוציא  כשופר  כלי מעשה רק שעושה קולך' כשופר 'הרם
ישראל , עוונות מזכיר אם עונש אין וממילא  שנופחין מה
שם  עיין  מעצמו", אומר אם רק שפתים טמא עם אומר  אפילו 

דבש. ביערות

ד' ענ
שמובאים ברוך  רמזים הרבה כעת לנו שנתגלה השם

הרבה  כבר בזה ונדפסו הקדושה , בתורתינו
כדלהלן. הוא  שנתפרסמו מהדברים  ואחד קונטריסים,

לאמור.בסדר  כתוב י"ז  פסוק י"ט פרשה  ויקרא

łת àלנלא ý אחי את  ב ý,בא ְְִִִֶֶָָָֹ

õôכ עמיתý,י הõכח את ח ֲִִֵֶֶַַ

חלו  עליו תłא א טא ְְִֵָָָֹ

אות כשתספור כל  ותדגיש לתחלתו , הפסוק מסוף
"טלי àן ". המילה : תקבל  ִַַעשירית,

י "ח )ויקרא ובסדר  פסוק  י"ט תטור(פרשה ולא  תקם  לא נאמר:
וצריך  ה'. אני כמוך לרעך ואהבת עמך בני את
"הוכח של השייכות מהו האלו, הפסוקים סמיכת ביאור

ה ' אני כמוך, לרעך ל"ואהבת עמיתך" את ".תוכיח 

קבולבאר הקדוש בספר שכתב מה עוד נקדים  הענין 
ה')הישר  כמוך(פרק לרעך ואהבת לשונו: וזה (דברים:

ה) לברכה ו, זכרונם רבותינו  אמרו ד'), קדושים , פרשת  כהנים, (תורת

אהבה  לך  ואין שבתורה . גדול  כלל  שהוא הפסוק, הוא זה
שעושה  ישראל, באחיו  מגונה  דבר האדם כשרואה יותר,

להוכיחו  שצריך ועוון, חטא  שלחאיזה נשמתן כי  זה , על
שצריך  הוא, הכלל אבל  בזה. זה ודבוקין קשורין הן  ישראל

היש  לאמר ה' את  נסותם  על  מריבה מי ובפרשת והיה, המתחיל 
כדאמרינן  וגו' עמלק" "ויבא   זה ובחטאם  בקרבנו קי "ח)ה' (שבת

שם. עיין ולשון אומה כל בהן שלטה לא דלעיל חטאם  דלולי

מפה ז) כמו בתורה פעמים  כמה מרומזים הפרטים  אלו וכל
העולם. בכל העיירות וכל  הרחובות כל שרואים

מתבאר ח) ובזה זה. על להוכיחו שצריך יותר... אהבה לך ואין
כלל הוא כמוך לרעך שואהבת לברכה, זכרונם  דבריהם טעם  בטוב


