
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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע


ובקיצור  הקדוש , הזוהר ללומדי בספרים מצינו  רבות  סגולות 

מהם: עשר שבעה נביא 
עליו  יגינו שלו והחברים שמעון  רבי זכות  הזוהר בספר לימוד ידי על 

ד ') עמוד יד  דף לחיים  .(זכירה
הבא . לעולם  גם עליו יגן בפרטות  רשב"י  שזכות  במחזה ועוד אברהם  (ספר

ט "ז) .דרוש 
שמים . ליראת סגולה הקדוש הזוהר  בסולה ולימוד משה רבי (הקדמת 

התקונים) .לספר
להשגה. סגולה הזוהר בספר יאהעסק דף  הקודש  רוח בשער (האריז "ל

ב') .עמוד 
להתקשרות האדם  את להביא  סגולה בתדירות הקדוש בזוהר העסק

ב"ה. סוף  ב')לאין מאמר ה' דרוש  א ' שער ההתקשרות  שער ישראל .(שארית 
תשובה. לבעל גדול תיקון הוא בזוהר  האריז "ל)הלימוד .(שבחי

לנשמה. גדול תקון הוא בזוהר מ "ד)הלימוד אות  באצבע .(מורה
הנפש. וקדושת לטהרת מביא הזוהר זוהר)לימוד ערך יועץ  ולזכות(פלא 

ט ')הנשמה אות  מהרצ"א .(הגהות
הלב טמטום מסיר  הקדוש בזוהר התניא)לימוד לבעל שערים .(מאה

עולמות  בונה הזוהר ס ')בלימוד אות  מ"ג תיקון  הזוהר תקוני על מלך .(כסא
ישב לא לבא לעתיד אז הזה, בעולם  הקדוש זוהר בספר הלומד

התניאבבושה. לבעל תורה בלקוטי ובפרטות  בכללות , ע"א  קפ"ה דף  וישב פ' (זוהר

צו ) .פ'
התורה. נגלות  להבנת רב סיוע הוא התורה סתרי  אברהםלימוד (רבי

אבות ) תורת  בספר .מסלונים 
הבורא לאהבת  האדם  את מביא בזוהר בהגהותיו הלימוד (הרמ"ז

הכוונות ) .לספר
לאמונה. האדם  את מביא  בזוהר  ג)הלימוד אות  ט ' שער פנחס .(אמרי

ושערורות. ממגפה ומשפחתו  האדם את  מציל  הקדוש הזוהר לימוד
ע "ג) אות  ו' שער .(שם 

שיניים . לכאב רפואה אמתמביא בספר נדפס מלובין  החוזה לתלמיד אמת  (מעשי 

ל') עמוד ד' חלק .ויציב
קוץ. ולהוצאת  לרגלים רפואה ג')והוא  אות  ט' שער פנחס .(אמרי 



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

כי
ש

מ
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כמבואר בצלאל, לפניך הגון אם  בישראל נמלך 
בתקנה תנאי היה כן על ע "א, נ"ה ברכות במסכת
גם בו חפצים הציבור  רוב שניהם צירוף  שיהיה
ע"י  משתדל היה אפילו  זה וכל והגון, חשוב  שיהיה
גמור, צדיק היה גמלא בן יהושע  שהרי ישראל, מלך
שם ובתוס' ע"א כ"א בתרא בבא במסכת כמבואר
ינאי  ידי על כהונתו וקיבל הואיל ומ"מ וכו', זכור ד"ה
ס"א יבמות במסכת רשעים קשר עליו קורא המלך
צדיקי  והולך מונה ע"א, ט' יומא במסכת  ועיין ע"א,
אינך  על  וקורא גדולה , בכהונה ששימשו שני בית
גמלא בן יהושע מונה ואינו תקצורנה, רשעים שנות
כן  ואם עושה עבירה כמה ראה ההמה, הצדיקים בין
ממשלת לפני  כש"כ  ישראל מלך לפני  משפטו במגיש

אחרת. אומה
אוריםוהנה בעל  הגאון זו מדוכה על ישב כבר 

כמה ושמעו ראו אתם הדור  ממש: לשונו זה ותומים,
ידי  על הציבור על  שררה שנוטל בזה יש  מהעונש רב
על  נדלדלו מדרשות בתי וכמה נחרבו , ובעו"ה שררה,
וחובה זה. גרם ולומדיה בתורה הריסות וכמה כן, ידי
פרוץ  חו"ש יהיה לבל בזה  גדר  לעשות  הזמן רבני  על 
לעשות חיל  לישר ה' יזכה ואולי העומד, על  מרובה
ולנער התורה דגל להרים שעה לצורך בזה תיקון
ותומים אורים  הגאון עכ"ל אי "ה, הארץ מן רשעים

ז"ל .
הפורץ והנה הוא אף ומנדים, מחרימים אנו אין

רבנים, וק "ן וראב"ן ר"ת  רשב"ם רבותינו  מפי מנודה
להעביר ראוי שאין פשיטא וא"כ תלמידיהם, ואנחנו
סופר. חתם בעל הגאון עכ"ל הללו, גאונים חרם על

שיטתם,והנה  של  הקדושים מדבריהם בהדיא נראה
אשר וסיעתו דעפיוטיס אף בארד של הפרעזידענט כי 
מתורתינו  המה רחוקים וגם ובהם, בו  חפצים אנו אין 
וכפי  הגאונים, תקנת כפי  החשובים מן ולא הקדושה
הקדושים, בדבריהם סופר חתם בעל הגאון שדקדק
והסגנים השרים  יד ויסירו בתשובה יחזרו לא  אם
חתם שכתב כמו קדמונים חרם  עליהם  חל זה , מענין
שאין  אותם מחרימין אנו שאין בהדיא, הנ"ל סופר 
המשך בעלון הבא

2

בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

  ‡"˙˘רי ˙˘ס 25["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‡˘ונים‰ר וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

  ‡"ח˘ון ˙˘ס 26["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

  ‡"כסליו ˙˘ס 27["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"‰טוב זˆלל ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

  ‡"טב˙ ˙˘ס 28["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˜ונים˙י
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 
 
 
 

ובו:
א תפילתאפתחא	ליהו.	.
א קוםארביאשמעון.ב.
א ויהיארעו	.	.
א 	מרארביאשמעוןא	רימיתאי		יאבצלותין	.
א רבוןאעלמ	איה	ארעו	אקמךאשתיקןאהרי"חאהטובאזיע"	.ה.
א ספראס	ולתאפתחא	ליהו.ו.

 
יצ	אל	וראעלאי	יאמפעלאהזוהראהעולמי

 		ראתשע"באלפ"ק
עיה"תאביתאשמשאתובב"	
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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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המשך בעלון הבא

בס"ד

נר ו' דחנוכה תשע"ה
לכבוד כ"ק האדמו"ר נשיא מפעל הזוהר העולמי שליט"א

אחדשה"ט באהבה רבה כנאה וכיאה לכבוד התורה!
מדריך  של  העלונים  את  בראותי  תודה  מלא  בלב  א. 
לכשרות, והיה לי התרגשות גדול במה שקראתי את גודל 
המסירות נפש שהיה לכם על המצב הנורא ואיום, ובטוח 
ישראל,  כלל  על  גזירות  הרבה  נתבטלו  זה  שבזכות  אני 
השם יתברך יעזור שתכלו להמשיך בעבודת הקודש מתוך 
עד  יעשו  וכן  יראו  וממנו  הנפש,  ושלוות  הדעת  הרחבת 

ביאת גואל צדק בב"א.
ב. אני יושב ומשתומם כשעה חדא למה כ"ק לא פתח לבד 

שחיטה כשירה?
כמובן שזה עולה הרבה כסף, היה צריך ללכת לעשירים 
שיתרמו לפתוח שחיטה כשירה, וכך יהיה לנו לכל היראים 

ושלימים בשר כשר?
הגדול  הפירסום  על  להאדמו"ר  מאוד  להודות  רציתי  ג. 
ללימוד הזוהר הקדוש כמו שלמדנו ביבמות צז ע"א, וראה 
עוד בבכורות לא ע"ב: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון 
בר יוחאי כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה 
שיהא  וז"ל  ביבמות  שם  ורש"י  בקבר,  דובבות  שפתותיו 
שפתי נעות בקבר כאלו אני חי ורש"י שם בבכורות וז"ל: 
ונאה הוא לו שדומה כחי, רבינו גרשום שם דובבות בעוה"ז 
הדרשות  את  שומעים  ואנו  בעוה"ב,  דובבות  ושפתותיו 
שלכם ברדיו 2000 שיעורים כסדרן על גודל מעלת לימוד 
הקדוש  הזוהר  תורת  את  שומעים  וכולנו  הקדוש  הזוהר 
מזה,  יותר  דובבות"  “שפתותיו  יש  האם  הקדוש  מפיכם 
בעדינו  ויעתיר  שיתפלל  הרשב"י  לפני  נתרצה  ובמה 
לומדים  שאנו  ידי  על  רק  וזה  בקשתינו,  ימלא  שהשי"ת 
תורתו כבקשתו “למדו תורתי" ]גיטין ס"ז[ ועושים לו נחת 
רוח ועי"ז הוא יעשה לנו גם כן נחת רוח ויתפלל בעדינו, 
מן  העולם  כל  את  לפטור  יכולני  עצמו  על  שאמר  וכמו 
הדין. ובפרט שהייתי לפני חודש בערב ר"ח במירון ובעוד 
מקומות הקדושים, ובכל מקום מצאתי את הספרים שלכם 
רקיעים,  בוקע  ממש  זה  מחלקים,  שאתם  התיקונים  ואת 
זי"ע  עקיבה  רבי  התנא  אצל  בטבריה  שלי  חבר  ומצאתי 
שהוא חסיד ברסלב גדול, ואמר לי שהוא לא מבין איך יש 
מחלקי  הכל  ]יותר  כזה  גדול  כוח  העולמי  הזוהר  למפעל 
עוזר  שהרשב"י  לו  ועניתי  אנשים[,  מאות  שהם  ברסלב 
להם, כי אנחנו כבר ממש בגאולה ורק על ידי הזוהר נזכה 

לגאולה השלימה בב"א.

לנו שאמרו כפי כי הרב, באשמת הדבר אין ובאמת
באמצע שם שנעשה ממה כלום לדעת אפשר אי השובי"ם,
יכולים ג"כ הרב פני נגד ואפילו שם, כשאינו השחיטה
מבעה"ב, המעות מקבל השוחט ואם וכו', דברים לעשות
דיבור כל כי שמדבר, קל דיבור על אפילו נאמן יהא איך

וד"ל. כידוע הבעה"ב לטובת הכל מפיו שיוצא ודיבור

אחד מבקר לנו סיפר אשר אחת עובדא עוד לכם ונספר
שהוא אשר בשמו, ואמר וויינשטאק, אצל עובד שהוא
מהממשלה, להרופאים יבואו, שלא אנשים לשני משלם
שבא מסיגעט הרב את רואים בשנתי ופעם ולרבנים.
הולכים ּפלאמבעס צריכים ואם השחיטה, על להשגיח
והכל זה, על נאמן איש שום ואין לוקחים, ושם לאפיס
אתם יכולים כזה. גדול במקום משגיח שום ואין הפקר
ובאמת הכל. לכם ויתוודע האמת, את ולראות לשם ללכת

נו"ט. היא השחיטה אם מאכען בכשר הנפק"מ מהו
רואה אינו גליק יחזקאל שר' לנו סיפר פריעד שמואל
לביה"כ הולך ואם בהולכה. רק השחיטה באמצע החלף את
זמן, לו אין כי לשחוט, הולך וכך בכלל, ידיו רוחץ אינו

בהמה... עוד לשחוט יכול ורגע רגע בכל דהלא

לעם עושה(כבשים)וכששוחט ואינו השערות על שוחט 
השובי"ם, לכל לשאול יכולים זה וכל יכול, אינו כי שביל,
ותסמר תשמעו אז שיספרו שבועה בתורת להם יאמרו אם

ראשכם. שערות

עד זה שכל לנו, סיפר ווייס גםוצבי כי כלום, אינו יין
רח"ל, גדולות סירכות ומנתק פושרין בדיקת בודק אינו
שאינו שוחטים שני לו וכשאומרים טריפה, ממש שהיא
בודק. שהוא ואומר מציאות מכחיש הוא בהולכה, רק בודק

גדול. ישראל פושע הוא

מזה, לכתוב הרבה עוד ויש בימינו, עלתה שכך לנו אוי
הסך לדעת יכולים ומזה והותר, די כתבנו עתה לעת אבל
סיפר שו"ב ווערצבערגער יחזקאל ר' לכל. אשר הכל הכל,
מדאי יותר לו שיש פעם כל צועק וויינשטאק אשר לנו
לעבוד יכולים שאינם הזקנים את לזרוק ורוצה שוחטים
זקנים פני נערים חז"ל מאמר ונתקיים הנערים, כמו
לאכיל שרוצים אלא בעלמא, פנים עזות לא ל"ע, ילבינו

רח"ל. ממש וטריפות נבילות

של המטבחים שבבית ווייס צבי השו"ב לנו סיפר והיום
קבלה בלי ששוחטים אברכים לעבודה מקבלים וויינשטאק
ישנם וויינשטאק אצל אשר כלום, יודעים ואין שנה, חצי
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טו
הננו מאשרים בזה שקיבלנו את הספר, ואנו מודים לכם מאד.

אנו מקוים שאם יופיעו בקרוב עוד ספרים נחוצים נוכל לקבלם 
בשמחה.

בתודה מראש,
משה בן-אבו
רב השכונה וראש הכולל והת"ת

ועי' בשו"ע אדמו"ר הזקן )לב, י(, שכתב: "הקלף צריך 
בו  וכיוצא  בסיד  או  בעפצים  המעובד  מעור  להיות 
לא  אותו".  ומחזיקים  העור  את  המכווצים  מדברים 
'מחזיקים'.  אלא  'מחזקים'  ברמב"ם  אצלנו  ככתוב 
)רעא, ב(, שגם שם כתוב 'ומחזיי  וכן הוא בשו"ע יו"ד
)בשם הברוך שאמר המובא  קין'. ובסוף הסעיף כותב רבנו 
: "וצריך ליזהר שיהא העור מונח בסיד עד שיי )במג"א

פול השער שעליו מאליו, ואם מוציאו קודם לכן לא 
יכתוב עליו, מפני שלא נתעבד כל צרכו".

כדי  מבואר מכל הנ"ל שמטרת השרייה בסיד אינה 
להשיר השערות אלא לצורך עיבור העור, אלא שכל 
זמן שלא נשרו השערות ממנו מוכח שלא שרה עדיין 

כל צורכו בסיד ולא נגמר עיבודו.

האיש כשחזר היה מי  בפליאה, הרב את השמש שאל ביתו, אל הרב
אמר   לכך" אתה  שראוי סימן אותו , שראית "מכיון הנוסף .
והוא יהודה מלך חזקיהו  בן מנשה הוא  שהאיש לך "דע  והוסיף הרב ,
לפני  להכרעה  לפני שהובא אחד בענין  לפסוק כיצד לי להורות אלי בא

ימים". מספר 

שהחמיר בעיר חסיד איש גר הזקן, לשמש וסיפר  הרב הוסיף אחת,
תמונה" וכל פסל לך תעשה  "לא של הלאו בקיום  עצמו (שמותעל

ד') יצאכ' לראותם , לא  אף אלא לעשותם לא רק לא שדקדק  מכיון .
בדרכו. נקרו אשר הפסלים  כל את ונפץ  שבר העיר ברחובות  בלילה
לעיני  בתליה. מוות עליו גזרו והם השלטונות ידי  על נתפס הרע  למזלו
נס בדרך  רכים. ויתומים אלמנה אשה בהשאירו האיש נתלה  המונים
את שהסיתו הם כי  בהם  חשדו שכן גדול , מאסון עיר אותה יהודי נצלו
רב שוחד ידי על הצליחו ה' בחסדי רק  עשה . אשר את לעשות החסיד

עליהם. הגויים של  כעסם את להשקיט

ישראל  מלך מנשה  נשמת  היתה שהרגוהו החסיד נשמת 

בעיר,גורל שהיתה קדושה חברה בידי היה נתון והיתומים האלמנה
כסף  השאיר ולא עניים מתו שבעליהן לאלמנות שדאגה חברה
עזרה בבקשת החסיד של אשתו  אליהם משפנתה  עבורן. נכסים או
אנשי  באו תורה. לדין האשה אותם תבעה בה. לתמוך סרבו ותמיכה
משנים החברה תקנות לפי כי לה , והשיבו הדין בית לפני החברה 
אלא לדעת, עצמן אבדו שבעליהן לאלמנות תמיכה לתת אין  קודמות,
שכן  לדעת, עצמו  אבד חסיד, אותו הארץ . כל בדרך שמתו לאלו רק
הדין  שבית מכיון מעשה. בשעת יתפס אם  דינו יהא מה ספק ללא ידע


