
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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עד  להטומאה,  דעתם  נמשך  אסורות  מאכלות  שאכלו  שלימה  מדינה 
שנשתמדו ובא עליהם מלך רשע והרגם רח"ל.

נעתיק לפניך דברי הרמב"ם ז"ל, הובאו בספר הקדוש צפנת פענח ובספר 
הקדוש דגל מחנה אפרים )פ' עקב( וזה לשונו הקדוש ששמע מהבעל שם 
ז"ל  להרמב"ם  במכתב  אחת  מדינה  אנשי  שאלו  א'  שפעם  זי"ע,  טוב 
מן  בגמרא  חז"ל  ומה שדרשו  התורה,  מן  להם  לומר  על תחיית המתים 
הפסוקים אמרו שיש לדורשם באופן אחר, ולא רצה להשיבם הוא בעצמו 
דבר, אך אמר לתלמידו ר' שמואל אבן תבון שהוא ישיבם, וזה תוכן דבריו 
בקיצור על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, ומהם 
המובחר  יורד  ומהלב  הלב,  אל  הברירות  עולה  ומהכבד  הכבד  אל  יורד 
ומי ששומר עצמו  וחיות של האדם,  והדק אל המוח, ושם שורה השכל 
ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו 
לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות 
שהיא אלוקות של כל העולמות המחיה את כולם, ומי ששומר עצמו יותר 
ומקדש את אכילתו על פי דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה אב והוא השכל 
לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים, וכן להיפוך חלילה וחס נעשה 
בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות וחיות שלו נעשה בחינת מת 
והיא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא 
לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלוקות של כל העולמות, 
ונטמא ונופל לדעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי 

מתים יקראו להם. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי |  פרשת שמות | יח 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

למשפט :החששות  המומחים ע "י  הועלו החששות  כל (כמעט

בכתב ) נצאים הדברים .האנגלי .

א)חוק 

בלתי א) ענין הוא מוכרח  בלתי צער גרימת איסור 
לתנועתו  להפריע זה בכל המפקח ובידי לגמרי, מוגדר
ובהכרח לבו, על שיעלה כפי השוחט של החפשית
שימת תוך באמונה  מלאכתו לעשות להשוחט מפריע

לבד . השחיטה לכשרות לב

ג)חוק 

עיקרא) שהוא הסימנים חיתוך  כלל נזכר לא
יחתוך  אם  יענש הוורידין חתך שאם ויתכן השחיטה,
בבהמות כי אם מיותר . צער  זה לדעתם כי הסימנים גם

להיות. יכול זה בעוף כ"כ, שכיח לא  זה

ארבעתב ) את לחתוך שאפשר כמה עד נתברר  טרם
בין  דעות חילוקי בזה יש שחיטה בשיעור  הורידין,

השוחטים.

ובהתאםהאפשרות הדרסה, בכח תלוי  בזה
או  לדרוס  צורך הי ' לא כה עד  הצוואר, למשיכת
יכול  יתרה שמשיכה כידוע כי מדי, יותר למשוך 

מפרקת. ושבירת עיקור של לטריפות לגרום

לשחיטתג) השוחט לב שימת  עיקר הי ' עכשיו עד
חתיכת על  לבו לשים יצטרך מעתה כדין. הסימנים

פרנסת יאבד שלא יעמוד הוורידין והמפקח ויענש ו
דעת יסיח לא  משים שבלי יבטיח מי  זה. על עליו

חיובו. מעיקר 

לפי ד ) תלוי המהירות כידוע במהירות", "לחתוך 
יתכן  מעתה השחיטה. לכשרות השוחט דעת שיקול
בכח יהי ' שלא יתרה למהירות ידחפנו שהמפקח

ההלכה. לכוון 

רק "בתנועות" שמותר  לפרש למפקח אפשרות יש
שלדעת במקום שתים או אחת והובאה הולכה
לידי  יביא בהכרח  זה ארבע. או שלשה צריך השוחט
תחילת היתה שזו מפני ניתנת  הזאת ההגבלה דרסה.
של  הראשון והנוסח החיות  הגנת  ועד  של הרצון
המשך בעלון הבא

2

ענ‚לי˘. –‰לוי „ירע˜ט‡ר. 
מכ˙ב מ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ י˘עי‰ו טובי‰ 

‡ל כבו„ ˜„ו˘˙ –‰לוי „ירע˜ט‡ר. 
‰‡„מו"ר ממונ˜‡ט˘ ˘ליט"‡.

1031

ענ‚לי˘. –עירוב בברו˜לין  1032

„ע˙ ˙ור‰ מ‰רבנים  –˜רי‡˙ ˜ו„˘ 
‰‚‡ונים ‰מוב‰˜ים עמו„י ‰‰ור‡‰ 
מנ‰י‚י ומ‡ורי י˘ר‡ל ˘ליט"‡, ‡ו„ו˙ 

.כונ˙ ב‡ר‡ פ‡ר˜˙י˜ון ‰עירוב ב˘

1033

‡' ˜רח ˙˘ס"‡.  –מח‡‰ נמרˆ‰ 
˙למי„יו מבי˙ ˙למו„ ל‰ור‡‰.

1034

ווע„ ‰עירוב  –מו„ע‰ ח˘וב‰ 
.פ‡סטער–„˘כונ˙ וועבסטער 

1035

ו‡ז‰ר‰ חמור‰ ב˘ם  –מו„ע‰ ח˘וב‰ 
 –מ˘פחו˙ „˘כונ˙ וועבסטער  200

פ‡סטער.

1036

זיי,  –פַ‡רווָ‡ס מַ‡כן ני˘ט  –„ל˙ו˙? 
˜יין "„ל˙ו˙". –„י ˘לום זיכער'ס 

1037

לע˘ו˙ ‡˙ ‰˘ב˙ ל„ורו˙ם. 1038

Shame. 1039
Please stop already! 1040
An open letter. 1041
Yes, we are laymen! 1042

ב' „חול ‰מוע„ פסח  –˘ול ל‰סיר מכ
˙˘ס"‡.

1043

עפר‡  –רַ‡˘ענ„י˜ע נייעס!!! 
לפומיי‰ו ˘ל ‰ני ˆ„ו˜ים.

1044

‰רב יו˘ע ˆבי ‰לוי יונ‚רייז. –מכ˙ב  1045

‰נו‚ע ‰לכ‰  –‰˘למו˙ נחוˆו˙ 
למע˘‰.

1046

ערב סוכו˙  –ל‡פרו˘י מ‡יסור‡! 
˙˘ס"‡, בני ˙ור‰ „ב‡ר‡ פ‡ר˜.

1047

עם ‰ר‰"‚ ר' טובי'  –˘יח‰ 
‚‡ל„˘טיין ˘ליט"‡, בענין ˙י˜ון 

עירובין בעיר מַ‡נ‰עטען

1048

ב‡ר‡  –˙חומי ‰עירוב ˙˘ס"‡.  1049

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
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בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

הנכרים, לשון ר"ת לה כי בשמו, נובח ל"ה ויקרא בסוד
הרע) לשון בר"ת  גם ראובני  בילקוט  כ' .(וכזה

היום  בא אך למו"ח, זה  להזכיר כדאי  שאינו וחשבתי
האיש לי אמר אשר למו"ח  הנ"ל דברים ספרתי וכו',
תיקון  איזה אדע לא אני לי והשיב  הנ"ל, הנעלמי
אשר  תיקונו זה  וא"ל להנ"ל, זה והגדתי לו , לעשות
השעה אותה  ומן  כן, ועשה  למו"ח  והגדתיו לו יעשה
יפלא, בעיני וגם לפלא, והי' עוד בא ולא הכלב נעלם
אס"ח אור בבוקר הלך וברגלו בא ברגלו הנ "ל והאיש 
מסילת על שיסע ברצוננו והי' שחרית, תפלת אחר 
ממון  שום לקבל רצה  ולא בעדו ולשלם כנהוג הברזל
מן  קבל אשר פקודתו את לקיים כ"א וכתב , לעזר
לשוב ושוב לבד, אצלינו פסח  להיות  שלהם , הראשים 
פולין  דרך ומשם קאשויא, דרך על פנה  אשר לדרכו
שהי' שלי הישיבה בני עם  אני והלכתי לפנות, ורוסיא
נעלם. כי עד לדרכו, ללותו אז, תלמודים ע' לערך לי

ע"כ.

 ושלשי ששה פרק  מוסר שבט הקדוש ספר  ג.
והחיצונים  הטומאה כוחות  כמה עד יבואר בו
לישראל, טריפות יאכיל  שהשוחט כוחם בכל משתדלים 
גם  וטריפות. נבילות באכילת ישראל את ולהכשיל
שקרא  למי  אפילו  בשר לאכול האיסור  גודל בו יבואר
מעולה . שמירה עם כן וגם גמור, לצדיק  זולת ושנה,

בשבת. אם  כי בשר יאכל  לא תשובה שבעל טעם
על  אלקים וצלם לצדיק רק  בשר לאכול הותר לא

צדיק פניו : שהוא למי רק  בשר הותר שלא העולה , כלל 
מתיירא  והבהמה העוף ושר פניו. על אלוקים דצלם
החיות כל  וגלו , בארץ ישראל  שחטאו אחר ולכן ממנו.
אותו שעל עליון, מדמות  שנסתלקו עד בהם  מתגרות 

הוא ברוך הקדוש אמר ט ')הדמות  ומוראכם (בראשית 
שהם  רז "ל באו נדמו, כבהמות ושבו יהי', וחתכם

ב לאכול שאין בדבריהם והרמיזו גמורים, שר,צדיקים
אומרם מ "ט )והוא בשר(פסחים לאכול  אסור  הארץ .עם

רז"ל שאמרו פי על מ "ז)ואף ולא (ברכות  ושנה  שקרא מי 
הכי  אפילו הארץ, עם הוא הרי חכמים, תלמידי שימש
וכולהו וספרי ספרא למד אפילו בשר, אכילת גבי
ועל  הראשון , אדם לגבי הוא הארץ עם  תלמודא,
עמי  לכם אוי לו. נאסר כבהמה , ונמשל צלו  שנחלש 
ומקילין  ידיעתם עיקר בלא המצות לומדי וגם הארצות,
כחוט אפילו ולהחמיר לחזור נלאים ואינכם בהם ,

באורך. יותר ע"ש  השערה,
שכתוב כמו שחיטה, דיני  בכל פה על נצטווה משה

ואכלתם : בזה אמרושחטתם י"ב)וגם וזבחת(דברים
צויתיך , כאשר  ומצאנך לומר מבקרך חז"ל  ונתעוררו

שחיטה דיני  בכל  פה על משה אמר שנצטוה כן  ועל  ,
י "ד )שאול ואכלתם(ש "א בזה על ושחטתם שציום ונראה 

         
    

      
         

      
      

   

      
        
       
      
       
       

   

       
        
       
      
       
         

       

       
       
       
       

   

       
     
        
       

       
       
       
       
       

    

       
      

  



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

37. הגוף שמתפטם במאכלות אסורות נהפך ממש לדבר 
טמא

ְּ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

שנת תשמ"א

אלעזר בהתש"א שליט"א מרגליות

בעזר ה' אוהב צדיקים, ה' אדר שני ה'תשמ"א לפ"ק
כבוד הרה"ג הצדיק וכו' ר' שלום יודא גראס שליט"א רב דק"ק מגן שאול 

ד"האלמין".

יברכך ה' מציון!

והאלקים אנה לידי דמטא לידי ספרו הבהיר עניית אמן כהלכתה המחזיר 
לידי כמים על  בו בעיון רב ושפכה  ולמדתי  ליושנה  עטרת עניית איש"ר 
חומר הדבר, ואשרי להמקיימו כהלכתה ואשרי להרב המחבר שזכה וזיכה 

הרבים.

עלה ברעיוני לשאול אם מהני תנאי כמו שחידש הגה"ק מבוטשאטש זי"ע 
בספרו תהלה לדוד סימן כ"א דמהני תנאי בכונת השמות ע"ש ואשאל אם 
דמי כונת השמות לכונת איש"ר? כאן המקום לתת תודה רק על שהשתדל 

לעורר בני ישראל בדורנו השפל להחזרת העטרה.

ה'  כרצון  חוצה  מעיינותיו  להפיץ  יזכה  וכן  כל  מכל  בכל  בברכת  ואסיים 
ויראיו.

 מאת המצפה לישועת ה' במהרה
 אלעזר בהתש"א שליט"א מרגליות
מפעיה"ק ירושלים תובב"א

מצ õתיו (ח ) éל  את ועłית ה ' àקõל  ôמעŁו ת äŁב ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָואôה
הõçם. ýä מצ אנכי  ְְֲִֶַַָֹאŁר

äבפרי (ט) ýבטנ àפרי ýיד מעłה àכל  ýאלקי ה ' ýתירõְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָֹוה
ýעלי łäłל ה' יäŁב  éי לטבה ý אדמת äבפרי ýôְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹבהמ

.ýאבתי על łł éאŁר  ְֲֲֶֶַַָֹלטõב 

וחñתיו (י) מצõתיו לŁמר ý אלקי ה' àקõל ת Łמע éְְְְְֱִִִִֶַָָֹֹֻי
àכל ý אלקי ה' אל תäŁב  éי הåה הõôרה àספר  ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָהéתäבה

.ýŁנפ äבכל  ý ְְְְֶַָָלבב

בפסוקעל י')הביטוי יד, "ופרעה (שמות  "ופרעה הקריב, ולא  "
תנחומה  מדרש אומר  להיכתב, צריך שהיה  כפי  קרב"

בשלח , ח ')(שמות הקדוש פרק והזוהר א), מז, ב' השינוי (חלק כי  ,
ישראלהקריבבפסוק אל פרעה  שקרבת מלמד קרב  ולא

שקרבת  מלמד קרב ולא  ישראל בה נתונים שהיו והסכנה
ישראל  בה נתונים שהיו והסכנה  ישראל אל  את הקריבפרעה

ל הוא תשובהלבם האחרונה בגלות  צרות של קשה מצב  .
אותם בדברים לתשובהשיביא מרחיבה שהתורה כפי  בעתיד.

מוילנא  הגאון לפי  המרמזת שמינית פרשה נצבים בפרשת
מצויים. אנו בו  הששי באלף  השמינית  למאה

ישראלולדרכינו אהבת יש אם דהנה  זה, כל  יתבאר
אז באמת, חבירו  את אוהב  אחד שכל אמיתית
שאנו  וכמו לעיל. הנזכר הישר הקב  שכתב  כמו אותו יוכיח 

לברכה זכרונם  בחכמינו קי"ט)רואים אמר(שבת עמרם  רבי  אמר
זה  הוכיחו שלא בשביל  אלא ירושלים  חרבה לא חנינא רבי 
על בא המבול דור שעונש  מובא כן וכמו  שם. עיין זה, את 

זה. את זה  הוכיחו הפסוקשלא על  תשא כי ילקוט ועיין ק "ח , סנהדרין  (עיין

צו) פרשת הקדוש אלשיך ועיין ושתו" לאכול העם מקיימים "וישב אין ואם  .
לנו  שולח יתברך השם  שצריך, כמו התוכחה מצוות
נפשיהם  שמוסרים הצפרדעים כמו שהם הטאליבאנים
תוכיח הוכח  של המצוה לקיים  לנו ומזכירים ומוכיחים 

לעיל. כנזכר נפש  במסירת 

והרצון בואו ההשתוקקות איה הנפש, חשבון קצת ונעשה
נתבונן  באמת, רצונו ולעשות  ה' אל להתקרב  שלנו

הלבבות חובת בדברי ב')קצת פרק הנפש  חשבון  המאמין:(שער  על
שיגיע ומה  יתברך לאלקים חייב  שהוא במה  נפשו, עם לחשוב
להשיגו יוכל שלא ומה  ויטרח, בו ישתדל  במעשה אליו

äויתאוה àידיעה ä ישיגה עליו במעשה דוד שאמר כמו , ְְְִִִִֵֵַַָ
ה)השלום  קיט, והבורא (תהלים חקיך", לשמור  דרכי  יכנו "אחלי :

ויוכל ידו  תשיג  אשר לעתות  לצפות חייב והוא  לזכäת , äְְִִֵידינה
יתברך. הבורא מחובות לו שיתכן מה  לשלם כאן.בהם עד
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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

                                   

 450-0577754.אריה ברדה :הרב:ל"כתיבה עריכה ומו
321 
ערי
כה 
"ומו

הר:ל
 :ב

ארי
ה 

ברד
.ה

450
-

057
775

4 

 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       
 
 


