
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
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

 
רב! שלום  העולמי  הזוהר ממפעל גראס הרב  לכבוד

בחצרות האחרונים מהימים עידכונים בכמה  אותך לעדכן רוצה  הנני
הזוהר . לימוד  בעניני החסידיות

הקדוש , הזוהר לימוד  על מורה שאינו  דרך מורה או  רב שכל פרסמת, אתה
המשיח ביאת שלפני  הקדוש בזוהר עליהם כתוב  אשר רב, מהערב  הינו

ישראל. של בישועתן  לראות  יזכו ולא העולם , מן  כליל ימחקו 
ללמוד מגמה יש  כן ששם אדמורי"ם  כמה  על  אותך לעדכן  רוצה  הנני לכן
עולם כל את  שהפך מצאנז האדמו"ר דרשת על כל קודם  הקדוש, זוהר

הא בעומר  בל"ג  צריךהחסידי איני  זה ועל שמעת, כבר בודאי  שתא, י 
ללמוד יתחילו  ואתר אתר בכל  די  צאנז חסידי שכל וכנראה  אותך , לעדכן 

שעה . וכל  יום כל  זוהר
יש שפרסמת שכמו מבעלזא, האדמו"ר על זה  לך לספר  שרציתי מה
קבלה ללמוד  שרוצה ומי קבלה , עניני לכל  מיוחד  שטיבל בעלזא בביהמ "ד 
שם שהייתי  לך לומר רוצה  והנני  מבוקשו, כל  את מוצא ושם לשם נכנס

כן , גם גראס הרב של ספריו את וראיתי 
דיבר שתא , האי  בעומר לג  ביום מבעלזא  האדמו "ר שערך ובשולחן 
זוהר מהתיקוני  זוהר  קטע  על תורה  אמר  וכן הזוהר, על גדולה בחמימות
במתיקות זה על והאריך השבת, ביום לאדם  לו  שיש יתירה נשמה  בענין 

מאוד , זי"ע)גדולה  שרעבי מרדכי ר' מרבינו הקבלה  חכמת  את למד (כידוע 

לימוד חשיבות בענין  הקודמים הדורות מגדולי ציטוטים כמה הביא וכן
אותם ואפרט הזוהר

פירוש תנא האלוקי" "התנא המילים  פירוש אמר זי"ע, ממעזיבוז' ברוך ר '
תורת שבתורתו התנא דהיינו  "אלוקות " פירוש  אלוקי אותנו" "שמלמד

אלוקות. אותנו מלמד  הזוהר
פירוש אלוה " אחזה  "מבשרי  הפסוק  על  אהרן " ה "בית מבעל  הביא כן  כמו
אלוה אראה אחזה  יוחאי , בר שמעון רבי מתורת תיבות ראשי  הם  "מבשרי "
הקדוש הזוהר היא  תורתו שמעון רבי  שמתורת כן  גם והיינו אלוקות, היינו

אלוקות. אתלמד  דהיינו אראה  אני
שום לו ואין הזוהר ללמוד  שצריך ידע אחד שכל הדברים  לפרסם וצריך
במהרה הגאולה  ותהיה  צדקנו משיח יבוא  וכך מזה  להתחמק זכות

אמן .בימינו 



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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בכל  לבודקה  צריכים היינו ועכ"פ הפנימיים, אברים
כאלו. בבדיקות בקיאים אנו דאין קיי "ל  וכבר גופה

תחתי 'ומה  רובצת שהבהמה דאפשר מעכ"ת שכתב
דזה פשוט  הנה החשמל. מזעזוע להשתמט בכדי  רק
הנכרים באים לארץ נפילתה לאחר שהרי אינו,
ברזל  של שלשלת עלי' וקושרים רגלה ומושכים
עד  מהחשמל  מכה קבלה לא  ואם אותה, ומסבכים
היתה אדרבה אז נחלש, וכחה חושי ' כל שאבדה
עלי ' שכלתה כשתראה עצמה ומצלת בהם  מבעטת
ומאבדת מוחה מהממ דהחשמל  פשוט אבל הרעה.

ואין הרגשתה כח הרגשהכל שהמיתו והרגש כח לה
החשמל . ע"י  דומם כאבן שנעשית עד 

עד והנראה כזו חשמל מכת המקבל דאדם פשוט,
לארץ  ונפל  החושים כל  ואבד הכרה מחוסר  שנעשה
סכנה בו שיש חולה בכלל הוא הרי דומם כאבן 
ויתנו  הרופאים בו  ויטפלו  חולים לבית ויביאוהו

בלע "ז)חמצן השבת.(אקסידזען את עליו לחלל ומותר 
וכן  באוישביץ כשהייתי בעצמי בעונ "ה ראיתי  וכבר 
שעלה באחד שבועות כמה לפני זה בעונ"ה קרה
ובעו"ה לארץ , ונפל  החשמל בו ואחז חשמל  לתקן 
ואמרו  שם. מת ימים איזה ואחר לביה"ח הביאוהו
יכולים היו ולא המוח בו נשרף כבר  שנפל שמיד 
יחזיקוהו  באדם שאם מאד הוא פשוט  עכ"פ  להצילו.
הרגשה ובלתי הכרה בלתי  למצב שיבא עד בחשמל
נמי  בבהמה  וא"כ  מסוכן, מחולה יותר  כבר הוא אז
הוא וכ"ש  החשמל זרם  ע"י  מסוכנת נעשית עכ "פ

ס'. סי' ביו"ד  שחשבם מאלו
דמסוכנתוהנה הילכתא איפסקא דבש"ע הגם

שם כמבואר לשחוט מותר לכתחילה ואפילו מותרת 
ע "ב  מ"ד  ודף ע"ב ל"ז שם מ"מ  לעיל , וכמ"ש  ל"ז,
מטומאה לא נפשי הנה אלקים ה' אהה הנביא אמר 
ונבלה וגו'. עתה ועד מנעורי  אכלתי לא וטרפה ונבלה
כוס  כוס בשר  אכלתי  שלא מנעורי  אכלתי  לא וטרפה
לפי  תמות, שלא שחוט שחוט כוס כוס פרש"י מעולם ,
מאי  דא"כ למימר , ליכא ממש דנבלה היא, שמסוכנת

המשך בעלון הבארבותי'.
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יבואר  בו  הקדוש  הזוהר  ספר  ללימוד  וההכנה  הדרך 
והתיקונים  הקדוש  הזוהר  וללמד  ללמוד  החיוב  גודל 
וחכמת האמת - סגולות הגדולות והנוראות הטמונות 
בזוהר הקדוש - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה 
ילהב  והוא  מוסר,  ספרי  כל  עיקר  הוא  הזוהר  - ספר 
הזוהר  ספר  התמימה,  לעבודה  אש  בשלהבת  לבך 
הוא המפתח והוא הסוגר - ע"י לימוד והפצת הזוהר 
- הספר של  ובבא  בזה  הקדוש מתקשרים להרשב"י 
הצדיק הוא נשמת הצדיק - הענין הגדול ללמוד הזוהר 
בדורות   - הקודמים  מדורות  יותר  הזה  בדור  הקדוש 
השיגו  שלא  התורה  ברזי  וישכילו  יבינו  האחרונים 
ולומד תורת הח"ן הוא  הקודמים - מי שאינו מאמין 
טבילת   - מאורות"  יראה  לא  אלוף  "מפריד  בבחינת 
עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, ויפתח זוהרי לבך 
טהרה  ללא  הקבלה  ולימוד  השי"ת,  לעבודת  ומוחך 
גורמת מינות ואפיקורסות - עוד יבואר בו גודל הענין 

להיזהר בטבילת עזרא.
יח. אמירת הזוהר כהלכתה.

זוהר  "תיקוני  - עניני לימוד ספר  שער התיקונים  יט. 
היומי".

כ. זוהר לזקנים עם נערים.
כא. גדולי ישראל על הזוהר.

- הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר  שער הזוהר  כב. 
הקדוש.

כג. שער הזוהר - 36 עלונים חדשיים
גודל מעלת  יבואר  בו   - ישראל  ארץ  "שער  ספר  כד. 
קדושת ארץ ישראל - מלוקט מזוה"ק ותיקונים וכתבי 

האריז"ל ועוד.
כה. ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש.

כו. ספר הערב רב על פי האריז"ל.
כז. הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון - על פי ספר 

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמיהזוהר סדר בראשית. 2
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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

3

המשך בעלון הבא

בסימן  המשפט  בחושן  ברורה  הלכה  כי  לדעת  צריכים  אבל 
האחרון )סימן תכ"ו( כתוב שכל אחד חייב להציל את חבירו אפילו 
בגופו וכל שכן בנפשו כמו שהאריכו בזה החיד"א, הבן איש חי, 
ורבינו חיים פלאג'י והחפץ חיים בספריהם, והמחבר הבית יוסף 

מסיים את הסימן הזה: והנזהר מהם תבא עליהם ברכת טוב.

ומי שמעוניין להביא לו כל המקורות מש"ס ופוסקים אני יכול 
לכתוב חיבור שלם על ענין הזה של הצלת נפשות.

ואין  דבר,  כל  על  בשמים  חשבון  שיש  לדעת  צריכים  אנחנו 
דבר שלא משלמים על זה כמו שאנחנו רואים בפרשת השבוע 
)שמיני( שהילקוט מעם לועז כותב בשם המדרש בשעה ששלח 

הקב"ה את משה לילך לפרעה להוציא את בני ישראל ממצרים, 
הי' משה מסרהב ולא רצה לילך, והי' הקב"ה מפציר במשה שבע 
ימים בסנה, ובסוף שבעת ימים שהפציר בו השי"ת אמר:לא, כי 
אמר: שלח נא ביד תשלח, אז כעס הקב"ה על משה ואמר לו: 

יבא יום ואפרע ממך.

והנה עכשיו הגיע הזמן שנפרע ממנו, בשבעת ימי המילואים. 
בכהונה  משמש  הי'  שמשה  הקודמת  בפרשה  ראינו  שכבר 
בשבעת  להביא,  הקב"ה  שצוה  הקרבנות  מקריב  והי'  גדולה 
הגדולה,  בכהונה  ישאר  שהוא  סבור  משה  והי'  המילואים,  ימי 
וכשהגיע היום השמיני שהיו צריכים לחנך את המשכן שהי' יום 
ראש חודש, אז אמר לו הקב"ה: דע שאהרן ובניו הם שעתידים 
לשמש בכהונה, ואהרן יהי' הכהן הגדול ואתה תצא בחוץ כי אין 
לו חלק בכהונה. כשם שהקב"ה הפציר במשה שבע ימים ורק 
ביום השמיני יצא, אף המתין הקב"ה שבע ימים וביום השמיני 

הודיע לו שלא ישאר בכהונה גדולה.

נקח מזה מוסר השכל שהשם משלם מדה כנגד מדה, ואם אנחנו 
כל אחד מאתנו לא נקח על עצמנו לעשות פעולות חזקות תיכף 

ומיד, מי יודע מה שנשלם על זה.

- מי הוא היחסן הכי גדול בשמים? המזכה  ורבים השיב מעון 
את הרבים הוא ה"יחסן" הכי גדול בשמים

בספר "ישמח משה" על תנ"ך בהקדמה )קונטרס תהלה למשה דף 
י"א ע"ב(, וזל"ק:

למרדף  בעי  זכאה  ההוא  ע"ב,  קכ"ח  דף  תרומה  בזוהר  מבואר 
ודאי  לי',  ברא  הוא  כאילו  עלי'  דיתחשב  בגין  וכו'  חייבא  בתר 
איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקוב"ה יתיר משבחא אחרא וכו', 
ועל דא כתיב באהרן ורבים השיב מעון, וכתיב בריתי היתה אתו 
החיים והשלום. ועיי"ש בדף קכ"ט ע"א כמה הפליגו שם כמה 

גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה.

בהמות ששים לערך שוחטים שני כששוחטין וכעת
אחת, בשעה בהמות השישים אותם בודקים וגם לשעה,
בתשובות כגון האחרונים ספרי בכל ומפורסם ידוע
אפשר שאי מבארדיטשוב השו"ב בענין מהרש"ק
צריך הלא כי זה, בענין וכהוגן כשרה להיות להשחיטה
איך ויודע זו במדינה במקולין שהי' ומי לזה, הדעת ישוב
זו, אחר בזו המכונה על הגדולים השוורים את מביאים
הדעת בישוב הסכין את לבדוק אפילו אפשר שאי וכמעט
סדר כל את שמעכבין הערלים צועקים תיכף כי ובנחת,
אפשר ואי אותם, מבזים והם הפאבריק, של ההילוך

בנחת. הבהמה את ולבדוק לשהות

צעקו הבדיקה באמצע עוד הי' כשהשוחט ראיתי ובעיני
ובינתים זו, ומניח להאחרת תיכף רץ והוא בהמה, שיש
לאל ואין אותה, ומנתחים הבהמה את הערלים לוקחים
דברי לפי וממש הראשונה, את ולבדוק לחזור לשוב ידו

ממש.(המהרש "ק )הגאון טריפה בחזקת הבשר כל בתשובה
הם בהמות רוב הזה שבזמן תשובות באיזה שם הביא וגם

טריפות.

לכל להספיק בשר כך כל להם מאין שואל, הבן וכאן
לכמה קאליפארניא, טשיקאגא, למיאמי, – אמעריקא ערי
רעסטאראנטן, קעיטערינגס, אוירונים, אניות, וכמה
וכדומה, חולים בתי לכמה מספיקין שהיו האומ'ס,
ויאמרו לבשר לשלוח לשם כשצלצלו קרה לא ומעולם

להם. שאין

אינם שהם בספרו כותב המכשיר הרב זה כל ואחר
שקר יאמר איך דהתירא... וצדדי קולות בשום משתמשים

לגלויי, ודעבידא לעינים הנראה כזה כלמפורסם הלא
כמו קולות, ומקולי מקולות מגובב היא הנשחט הבשר
המכשיר הרב של חלק הבשר על אמר בעצמו שהוא
רבנן לן אהנו ומה תרצ"ח, בשנת לכאן שבא הראשון

הראשון? הרב משחיטת בשחיטתו

התלוי' השחיטה בנדון כן גם כתב המכשיר הרב והנה
שהוא שבעת ידוע כי שקר העיד בזה גם והנה שהכשירו,
שוחטין היו הפרק על שעלה ובשעה תשובתו את כתב
וממילא ושבעים, ששים לא לשעה, בהמות שלושים לערך

גדול. חשש יש בזה גם

מלאכת השחיטה היתה אייראּפא שבמדינות היא העיקר
פשוט, פועל הוא וכאן השו"ב, את מייקרים והיו הקודש,
וכדומה כהוגן שלא ששחט שאלות איזה יארע אם ואפילו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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כז
בשר  ואכילת  "שחיטה  הספר  קבלת  את  בזה  מאשר  אני 
כהלכתה" ישר כוחו של המחבר הרה"ג שלום יודא גרוס שליט"א, 
הקב"ה ישלח ברכה בכל מעשי ידיו ויזכה להרבות בלימוד תורה 

והאדרתה והפצתה לאורך ימים.
בברכה
יחזקאל ליכטנשטין
קיבוץ עין הנצי"ב

יצא כי  והזהירו הרעה ומחשבתו כוונתו את  וידע הבין הרב  שם. שהיו
אמר  אעשה " "כן האשה . של שמאל רגל  של הקטנה האצבע דרך  רק
את להמית ובכוונתו הרוח משקר הפעם גם כי ידע שהרב אלא הרוח,
חשש  שכן  לצאת, עליו ואסר ונדוי  חרם עליו וגזר עמד לפיכך  האשה.

יהרגנה. גם ואולי  לאשה יזיק  וההשבעות, החרמות בגלל יצא  שאם

שללאחר מביתה חיים מהר"ר הרב יצא לצאת, לא הבטיח שהרוח
האר"י  של מדרשו בבית ערבית  תפילת להתפלל והלך האשה
אמר  האשה. בבית  קורותיו כל את לאר"י סיפר  התפילה אחרי הקדוש.
כפי  יום מבעוד ולא בלילה שהלכת כיון לך  ארע זאת כל האר"י: לו
ואז  ודינים החיצונים כוחות שולטים בלילה כי  לך , דע שציויתיך,
"לך האר "י: לו  אמר לבסוף  כנגדם". לפעול אפשר ואי הרוחות  מתגברים
תלמידיו. לשאר כן עושה היה שלא דבר  הדלת  עד אותו וליוה לשלום"

הרוח למחרת , אל שוב חיים מהר"ר הלך שחרית , תפילת אחרי
לפתע האשה. שברגל הקטנה האצבע דרך שיצא והשביעו
היה האשה, של מאצבעה  יוצא אש של חוט כמו בחדר הנוכחים ראו
לפני  הרעים . מעשיו  על מרה  וצועק בוכה היה וביציאתו שיצא  הרוח זה
הרוח  השיב זה. בעונש נענש כי חטא  במה חיים מהר"ר שאלו שנעלם
בידי  ישראל של ממונם  את מוסר והיה מפורסם מלשין בחייו היה כי

מ  "ומפני שאלהגויים. זו?" אשה של בגופה להכנס רשות לך נתנו ה
של בביתה הכיריים על שוכב היה כי  הרוח לו סיפר חיים. מהר"ר
מאכלי  לבשל  כדי  ולהדליקם העצים את  להכין באה וכשזו  הזו האשה
להכנס לו הרשו  ואז פה ניבול של שירים משוררת אותה שמע  שבת ,
היתה לפעם מפעם ורק  בה  נמצא שהוא שנים שלוש לו  וזה לגופה

בו. חשה

הדור לכל  באחריות נושאי העשירי

כלידוע עניים, הרבה התאספו שפעם איך הסיפור
הייתי  לו  היה טוב איך שם, תיאר  מהם  אחד
ב "ה להם: שהשיב חכם, אחד היה ביניהם אך, עשיר.
בשבילי! מספיק היה לא הגהינום עשיר, אינני שאני
באומרו  מתכוון הוא למה הבינו ולא השתוממו ◌ְכולם

להם: הסביר  הוא ואז אלו, דברים
שלמורי הקשים מהנסיונות שחוץ  לכם , תדעו ורבותי !

וחוסר  גבול השגת אונאה, רבית , שקר, גזל,
רגע  כל בהם מתנסה העשיר שהאדם ובטחון אמונה
באפשרות שאין גדולה באחריות גם נושא הוא ביום ,
לו  שיש יהודי לעצמכם, תתארו . במילים אותה להביע 

צריך שהוא ממה יותר דולר ילדיו )מליון ובשביל  (בשבילו 

שניתן  וקורה שומע כשהוא חייו, את  לחיות בכדי
לכל $2 בשביל מהתדרדרות יהודיות נשמות  להציל
40.000 להציל  יכול שהוא דבר, של  פירושו אדם,
עושה הוא אם שלו . המיותרים דולר במליון יהודים 
חלילה אם אך שלו, הבא בעולם לקנא שיש הרי זאת,
יהיה הוא  שלו, בגהינום לקנא אין זאת, עושה אינו הוא

הנפשות . אותן 40.000 של הגהינום את לשאת חייב
הרי לו  - בדבריו המשיך - בריא שכל לאנשים  היה

לזכות בכדי מכיסו כסף ומוזיל  רץ  היה אחד שכל 
להקמת שהתנדבו בעת  שהיה כפי בדיוק במצוה,
מדעתו  העשיר את מעביר דבר  הבעל  אך  המשכן,
למיתתו, עד אותו מושך הוא וכך  שונים, בתירוצים
הנשמות אותן על  בשמים עליו מקטרג הוא מכן ולאחר

התדרדרו. שבגללו



תנופתו  במלוא אוישוי

הלא-רחוק,כל  העבר את  זוכר, עדיין מאתנו אחד
$10 כל בשביל כי כסף, שיתנו והתחננו כשבכו
להציל יכלו $1000.000.0 ובשביל יהודי, להציל יכלו

עומ עשו, לא וזאת  יהודים, אנשים1.000.000 כיום דים
כשיכלו  יתכן איך  הדבר, קרה איך  מתפלאים ועדיין
עשו  לא אנשים הרבה כך  כל  ולהציל הכסף את להשיג

יכופר. בל עון זה הרי זאת?
כאן השאלה תוקף, במשנה כיום קיימת  הזאת 

את ביומו יום מדי שורפים הברית  בארצות 
ל-6.000.000 קרוב יהודים, מליוני של נשמותיהם


