
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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דעת! גילוי
חשש דאין שהורו רבנים מכמה  כרוז יצא תשל "ט בשנת  הלא  רבים  לשאלת 
ברם מיומים יום מה  וא"כ וישבעו, ענוים ויאכלו המסורה  בדרך  והכל  בניקור

מידי נושן ישן נעשה  וכבר הוא  מוקדם זה  שטר  כי  בהשאלה , מרומז התשובה 
הורצה לא  עצמו  בזה  וגם בלבד , אחד פרט  על  הדיון היתה  אז כי שנים , ג ' עברו 

כדבעי  הרבנים גדולי לפני בהאסיפה ,)השאלה  חבל לוקחי  מרבנים בפירוש  שמענו  (ככה 

ענינים כמה  הללו  בשנים  נתגלה  באשר אלף  פי  הדיון נשתנה  עתה  ועד  ומאז

לגריעותא המצב  נשתנה  שבאמת  להיות  ויכול  שמאז, להרבנים ידועין היו שלא
עתה  עד  הנ"ל)מאז בהגב "ע  בחוש  הנראה  החדשים(וכפי מהדברים כמה  ,ונפרוט 

אז. ע "ז דנו  ולא  עכשיו שנתגלו 
הבהמה . של  אחוריים מחלק גם מוכרים א )

הקדמי , שבחלק החלבים ככל  ברוב  הניקור הזנחת  אז )ב ) דנו  שלא  .(בפרטים 
המנקרים, על  כלל  השגחה  אין  תשל"ט )ג ) בשנת  כלל  מזה  דברו  .(שלא

כלל , הניקור  בענין בקיאין  הרבנים אין  ביותר)ד ) עכשיו  נתגלה  .(וזה 

נכנס אינו שבועות , איזה  זה  כמקופיא  ספרים  באיזה  דפדפו  מהם  שקצת ומה 
ולימוד עיון צריך הללו עמוקים בענינים ומכריע מבין שלהיות  כידוע בחשבון ,
מפורסמים מומחים מנקרים של  פיקוחם תחת  שנתיים או  שנה  לפחות ושימוש 

הפנים חלק  על  בהשתלשלות קבלה להם שיש 


  

ישראל בית כל לידיעת  הנצרכי רציניות  נקודות
רח"ל כרת איסורי חלב באכילת יוכשלו ֵֶשלא 

ישראל בית כל לידיעת  הנצרכי רציניות  נקודות
רח"ל כרת איסורי חלב באכילת יוכשלו ֵֶשלא 


  

הניקור לימוד מלאכת
אלפי תלוין  קלה  הכי  שגיאה  בכל  כי שידע  צריך ניקור למלאכת לגשת  הבא 
העינים בראיית והן ואחרונים בשו"ע הן  לימודו  כל  יהי' וע"כ ישראל , נפשות

עליו. שמים  אימת  עם והתיישבות  ראש  בכובד המנקר אצל 



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
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שלשהוכן  ונשחטו מסוכנות בהמות כמה היו אם
כולן  ודאי פרכסו  דשלשה דכיון נאמר  לא ופרכסו ,
פירכוס  מהני  דלא פירכוס , בלא ואפילו הן. כשרות
בדיקה מהני ולא הוא, כן  והכ"נ לאחרת. זו בהמה

לאחרת. אחת
סי 'ועיין א"ח ובמג"א פ"ד וסימן נ"ז סימן סוף  ט "ז

רש "ל  בשם שם כתב הט"ז מיהו וז"ל סק"ה תס"ה
רבי קא דמיני' בתולעים אלא כן אמרינן (פי 'דלא

חזקה) הוי  תולעים  ג' לא,דבנמצא  מעלמא דאתי בדבר  אבל
דלדידן  פשוט מ"מ הדבקים, בין  נחלק אפילו ועכ "פ

וז"פ. לשני', אחת בדיקת כלום מועיל  אינו
יש ומעתה אי  מעכ"ת בה שדן  נפולה לדין עוד נבא 

על  או תחתי ' שנופלת מה  נראה ומתחלה לה, לחוש
אותה שסוחבין מה  וגם נפולה. בכלל  הוה אי צדה 
אי  וגם  נפולה, בכלל  הוה אי לארץ הלול  מן אח"כ 
או  מעצמה נפלה בכלל הוה אי  נפולה בכלל הוה
חילוק  מצינו נ"ח סי' ובטש"ע אחרים, הפילוה בכלל
ידעה ואם אחרים. הפילוה או מעצמה נפלה בין
ידעה לא אבל טפחים י' בעינן  להפילה שרוצים 
אחת בבת והפילוה ידעה אפילו או להפילה שרוצים 
שלמה בית ובשו"ת לה. חוששין מי' בפחות אפילו
דכל  נ"ח סי' הפרישה מלשון דייק מ"ו סי ' יו "ד
בפחות אפילו אסור  אחר ע"י והיינו בע"כ שנחבטה

לא. או בכח הפילה בין חילק ולא מי',
נ"ח,ובספר  בסי' ע"ש לחלק, ס "ל למשה תפלה

ע"ש, בדברים, לפלפל האריך ד' סי' אש שרידי ובספר 
מה אבל  מבואר . שכבר במה לפלפל רצוני  אין כי 
מי"ט דפחות למ"ד דאפילו ישרה סברא שנלפענ"ד
שלא כל  אופן בכל אברים ריסוק משום בה אין 
הפילוה מקרי לא דבדידן ונימא בחוזק הפילוה
נאמרו  לא תנאים הני דכל לפענ"ד נראה מ"מ בחוזק .
לפי  שדרכה חושי ', בכל  בריאה שהיא בבהמה אלא
הקב"ה והטביע עת. בכל עצמה על לשמור  טבעה
הוא דפחות והגם חייו. על לשמור  חי בעל  בכל
אדם ע"ב ב' ב"'ק  גמ' ועיין חייו על האדם משמירת
מזלא דל"ל בהמה יגח כי בי' כתיב מזלא לי' דאית

המשך בעלון הבא
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מספרי  ליקוט   - י"ז  חלק  המסתעף  וכל  רב  הערב  מג. 
קבלה ומוסר.

בספרי "הערב רב" הנ"ל:
בהם מבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני 
הערב רב, ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את 
המצות  כל  ועוקרים  כולו,  העולם  בכל  ישראל  עם  כל 
הגדול  השכר  בהם  מבואר  גם   - הקדושה.  שבתורתינו 
למי שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב, ומעורר 
את הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו. -  עוד מבואר שהערב 
רב הם רמאים כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים 
ועקרבין דילה אינון ערב  ונחשין  וז"ל:  בו.  יש  ועקרבים 
רב. )זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי בראשית(. - עוד מבואר בהם, 
גודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש להיות בקי בהם 
קדושת  יסוד  תלוי  בזה  כי  ובדקדוקיהם,  בפרטותיהם 
ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה 

לנו העץ חיים בהקדמתו. 
הברית  פגם  ותיקון  שמירת  על  הרשב"י  בית  ספר  מד. 
דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות - חלק א', בו יבואר 
גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון 

הברית.

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
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המשך בעלון הבא

פעם שנית כשנסעתי לשם רציתי ללכת אל העשיר עוד הפעם 
ולא רצה לקבל אותי, אבל נתן 200$, כפי שנראה לי שהרב הקל 

הזה אמר לו שלא יקבל אותי, שהוא פחד שאני יגיד לו מוסר.

סיפרתי כל זה, אך לפי האמת, אצלי זה לא חשוב אם הוא נותן 
או לא כי הכל מן השמים, השם ב"ה נתן לי כבר מיליוני דולרים 
להדפיס ספרים, ויעזור השם ממקום אחר כמו שכתוב במגילה, 
נתן  שלא  הזה  המייעץ  של  הקלות  הוא  לי  שכואב  מה  אבל 
לעשיר גדול כזה שקונה אלפי מזוזות לאנשים אחרים ולא אין 

הזכות שיהי' לו תפילין ומזוזות כשרות.

כי  החמה,  ובאור  הקדוש  בזוהר  כתוב  כי  חידוש,  לא  זה  אצלי 
לפני ביאת המשיח יהיו רב הרבנים ומנהיגי ישראל מהערב רב 
רח"ל.  )ולפי הזהר הזה אנו רואים בבירור לאיזה סוג הרב הקל הזה שייך(.

והנה בפרשת בשלח כתבתי בביאור הכתוב מלחמה לה' בעמלק 
מדר דר, דהנה איתא בזוהר הקדוש על פסוק זה )דף ס"ז( מלחמה 
דרין  בכל  ודרא  דרא  בכל  יהודה  ר'  אמר  דר,  מדר  בעמלק  לה' 
דאתיין לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה 
אגח בהו קרבא, רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן 

הארץ, עיי"ש.

עוד איתא בזוה"ק )ח"ב דף קכ:( דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם, 
ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל 

התורה כולה.

רב  הערב  וז"ל,  כתב  הרמ"ק(  בשם  נשא  )פ'  החמה  אור  ובספה"ק 
זוה"ק משפטים דף ק"כ  )על  גויי הארץ נשמת החיצונים. ושם  הם 
שכולם  בישא  ערבוביא  שהם  בעמלק  לה'  מלחמה  וז"ל  ע"ב( 

נתערבו אלו באלו וזרע עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל 
ומחריביך  מהרסיך  ישראל  פריצי  שהם  מכולם  נחשבים  שהם 

ממך יצאו וכו'.

ע"ז העידו כאשר בוויליאמסבורג, ..... לבתי שהולכים
נשארו מאפיא הבעלי וכן בהישיבה. נשארו הּפאליציי,

בהקהילה.
... מטהר וזהב הכל את יענה שהכסף ע"ז, והתירוץ
לקבץ בהמדינה נוסע ... שהרב שנה עשרים וזה ר"ל.
בפומה ומרגלא נברא, ולא הי' שלא ... ישיבת עבור כסף
בא "מיר" הישיבת בעל הנה בואו, מקום בכל דאינשי

אצלינו.
"שלו" הכולל עבור המדינות לכל נוסע מקרוב ועתה
של בגדר אינם הכי בלאו שגם בניו את בזה ומבזה
עם על אלא תרעומות, לנו יש עליו לא חכמים. תלמידי
רב להיות שיניחו בלבבם, נוגעת ה' יראת אשר ה'

הזה. הגנב את המהדרין מן למהדרין המכשיר
עד היו שלא שלו, בהשגחה שהנהיג הקולות ואודות
באנו לא וכעת בע"ה, אחר במכתב בפרטות נבוא עכשיו,
דין הפסק עם חצופות פנים שהעיז מה טפח לגלות אלא
כבוד למען נפשם שמוסרים חכמים תלמידי לבזות שלו
עד התורה בכבוד לפגוע דרך הרואה הוא ורק ית', שמו
פני את לבזות בדרכו שהולכים כאלה שיש כך כדי
פרץ עוד יהי' ולא ונשובה נא לכו ר"ל. בפרהסי' הרבנים

אכי"ר. ברחובותינו
ונדכא נשבר בלב הכותב

יט מכתב

אח ע"י  שיצא  קורא  שנדפסקול  "השובי זת
"ירושלי "אוצרות ובירחו "המאור" תורני  בירחו

ליכט " אידישע וב"דאס
תשל "ז ) בשנת  (י"ל

המכשולות להסיר דחופה להתעוררות נמרצה קריאה
אמעריקא רחבי בכל ובניקור בשחיטה והנוראים הרבים
הרב כפי'. של ענין היא באמעריקא השחיטה ענין כל
האומרים המטבחים בתי מבעלי כפויים והשו"ב המכשיר
השחיטה בתי בעלי נרפים. אתם נרפים תמיד להם
להם יעלה שמא תמיד, מפחד הם כפויים והקצבים

ממון. ויפסידו יותר אחת בפרוטה בשר הליטרא
הבשר שער את לייקר הצעתינו היא כתיבתנו מטרת
שעות ולהמעיט השובי"ם מספר להרבות מספיק במחיר

הבשר. כשרות כל תלוי בזה ורק העבודה,
על לזמן מזמן בהמאור הנדפסים מהמאמרים נתעוררנו
זבחים, של מקומן באיזהו בשחיטה המכשולות דבר

27קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



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
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ל
בשר  ואכילת  "שחיטת  הספר  קבלת  בתודה  מאשר  הנני 

כהלכתה".
בברכה,
הרב ס. מאיר פרנקל
רב מקומי
לשכת הרבנות יבנאל

רוח  שהוא יתכן  כיצד חכם שהוא  אומר אתה אם אשתך, אמרה אז
להכנס. הרוח  לו התיר  לבסוף רעה?"

מקצתוהנה הנוכחים מן  אחד לכל  ולהזכיר  לדבר הרוח החל
הזכיר  גם הוא לאעוונותיהם. שמתו אנשים אותם עוון את

בלהבות כאחוז נראה הרב של  ביתו היתה  הלילה כל במגפה. מכבר
כאלו חש  והנה לרגע נרדם והאזין הכסא על שישב יעקב ר ' אש .
בצער  לי "די הרוח: אמר הלילה  בחצות בבהלה. והתעורר אותו חונקים
בשבת, גם להתענות ראוי איני האחרונים, הימים בשלושת לי שהיה
ותפוח  מים לו נתנו  לאכול", אחד תפוח "וגם  בקש לשתות" מים לי תנו
בעלות מיד. ונרדמו לישון הבית  בני הלכו לישון". "לכו אמר הוא ואז
ויטאל. חיים ר' לרב  מיד לקרוא  ודרש  הרוח אותם העיר  השחר
המופלא לספורם יאמין לא שהרב בטענה בקשתו  למלא סרבו בתחילה
"אם הסכימו . שילכו, בחרם הרוח  עליהם שגזר לאחר רק הרוח. אודות
באשמורת הזה בלילה אות  לו "תנו  – הרוח אמר – לכם יאמין  לא
תמצאוהו אליו כשתכנסו יודע . אינו פתרונו שאת חלום חלם הבוקר
לו אמרו ואתם , ההוא, בחלום  ומהרהר הארץ  על יושב בגדים, לבוש

חלומו". את לו ואפתור אלי שיבוא 

מצאוהוכאשר ויטאל  חיים ר' הרב של  לביתו יעקב ור' רפאל ר' נכנסו
להם אמר הדברים את  לו שמסרו לפני ועוד הרוח, שאמר כפי 
באים צדיקים ששה בחלומי ראיתי הבוקר "באשמורת חיים: ר' הרב 
שכחתי  ואני לרפאותו לפני הביאו אחד איש וגם העליון מהעולם אלי
אז  הרוח אמר  מה לו וספר יעקב ר' עמד מיד ההם". הצדיקים היו מי

עמהם. והלך ז"ל ויטאל  חיים ר ' קם

מזהב  כורסה לקנות כשיכולתם שלכם וההגיון
זאת ? עשיתם ולא עדן בגן ביותר  היפים במקומות 

מהלכן על ותחשבו זמן עוד לכם  כשיש  כך  על  תחשבו
כי  אחרת לפעם זה את תדחו אל  למעלה, שכתבנו
ודוחה דוחה תמיד  הוא  הרע, היצר של ועצתו הדרך  זה
יותר. אפשרות  לכם אין לבסוף  שכבר עד  זמן לאחר על

יתרמו ספרים, העשירים אם להפצה , מוכנים שכבר
יפה: בעין

כהלכתה.◆ בישראל  השבת
כדת .◆ שבת שמירת 
ומזוזות .◆ לתפילין מדריך - השלם סת "ם מצות
בישראל.◆ המשפחה  טהרת 
כהלכתה.◆ בישראל  הכשרות
ולמעשה.◆ להלכה הכשרות 
ומנהגיו.◆ דיניו ציצית , מצות 
כהלכתה.◆ ישראל  מזוזת 
כהלכתה.◆ בישראל  השחיטה
השלם.◆ ישראל קדושת 

ב ' חלק
מעלה של  די בית של במבח לנו)העשיר  אמרו שחז"ל (כפי

הנגיד?דין:בית  יעקב ר' אתה
כן!עשיר:

הזאת ?דין:בית  לעשירות  הגעת  איך 
קשה.עשיר: עבדתי אומרת, זאת  מה

עשירותך?דין:בית  מתבטאת במה
דולר.עשיר: מליון למאה קרוב בבנק  לי יש

עשיר,דין:בית  שלך שהבנק  דבר של  פירושו סליחה,
עשיר? אתה במה אבל 

יכולעשיר: אני רק שלי, הוא בבנק הכסף  הפירוש? מה
בו. להשתמש 

כעתדין:בית  יכול אתה איך  לנו להסביר  תוכל אולי
שמונח שכסף מבין אינך האם בכסף? להשתמש

ערך? כל לו  אין שימוש כל  ללא  בבנק
במקוםעשיר: ארוחות שתי  לאכול  יכולתי לא הרי נו,

בגדים שני ללבוש  יכולתי לא אחת, ארוחה
אחד! לובש כשאני


