
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

ספר 
זוהר הכשרות )בהמשכים(

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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 חלק קנו אצלו בשל צדקותו של בעל הבית, ואחרים קנו אצלו כי הם קיוו 
שעל ידי כך הם יוכלו לקבל אצלו גם כספים למען מטרות באירופה, וחלק 
חלק ממעשה הצדקה  בתור  גם   - חנם,  אצלו את הבשר  היה מקבל  אחר 
שלו - לרבנים, ראשי ישיבות, מלמדים, וחלק מהישיבות חילקו בשר חינם. 
 היה זה בשעת לילה מאוחרת, תפסה המשטרה שתי משאיות ענקיות )טריילרס )שפירקו 
במפעל של בעל הצדקה, בשר של חמורים וגמלים, המשטרה חקרה בו במקום מנין הבשר, - באותה תקופה הממשלה 

היתה מפקחת על תהליך ייצור הבשר, וכשהיו מוצאים זיופים ושקרים היו מענישים בעונשים קשים, לדאבונינו כיום אין 

יותר את אותה משמעת - ואז נודע שכך מתנהל הדבר כבר במשך שנים - צמרמורת עבר בכל הגוף כששמעו את הסיפור. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי |  פרשת ויגש | ב' טבת |   זאת חנוכה

1

המשך בעלון הבא

דרשות  להגיד והלכתי הישיבות בכל הספרים את שחילקתי  אחרי  ובס"ד
של  הבשר את אסרו הליטאים  ורבני הקדושה גברה לישיבה, מישיבה

הרבנים התאחדות של בהכשרם  שהיה בוויינלאנד עד (סאטמאר)מפעל ,
הרגל. לפשיטת שהגיעו

שכירת  ידי על נגדי ונלחמו אדישים נשארו לא  הבשר תעשיות ראשי
ימצאו  ואם ופרסמתי, שכתבתי הספרים כל את שיבדקו מכובדים רבנים
כאן שזייפתי  איך וראו זייפן , שאני עתוניהם  בכל יפרסמו אחת, שגיאה

בכלום , לי יאמינו לא  וממילא  להאכיל וכאן, להמשיך יוכלו  זה ידי ועל
צדק גואל ביאת עד  ודם חלב וטריפות עת נבילות בכל לא כמובן  כי ,

חשבו. כך  ביתו, ונפשות נפשו למסור שמוכן כזה אדם מתרחש 

תשל"ז  בשנת שנה 34 לפני שהיה, מאוחרת,(1978)וסיפור  לילה בשעת ,
הישיבות.(23:30) ראשי לכל ספריי מהפצת וחצי  כשנה שעברה לאחר 

רב במערכת)התקשר  שמור תורה(שמו "ישיבה של ישיבה מראשי שהוא ,
זיוף  הם שספריי מוכיח הוא  בו נגדי , שלם ספר שכתב לי  והודיע  ודעת",
לעשות  רוצה הוא  הספר, פרסום  לפני אבל כמוהו, מאין  גדול  ושקר  נוראי

] האדמו"ר ,חסד של וידיד  חשוב אדם באמת  הוא  כי בהערה: להכניס נא
ילך  שקיבל והמתנה ספרים, ממנו שקיבל טובה, כפוי להיות רצה ולא
שמדובר ובפרט  פרנסה, בשביל עושים לא  מה  אבל נגדו? ויכתוב 

דולרים  אלפים שאביןבעשרות  בכך "צ'אנס" או הזדמנות לי ולתת [
האמת. על ושאודה כולם את שהטעתי

ראש והרב שקר , הם שספריי טוען הוא  מדוע  לי, שיסביר מהרב ביקשתי
והעמיק חקר  עיין בדק , קרא , רבים, חודשים שבמשך סיפר הישיבה
היה הוא [כי שכתבתי, והספרים הקונטרסים מאות כל את רבה ביגיעה



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים
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השחיטה  על  לקטרג  באנגלי' התחילו תש"ל בשנת עוד
כמעטכ. והמנהיגים הראשים  הזניחו באנגליה וכאן

שאף  והכנתה , בשחיטה הזהירות ענין השכבות מכל
על  חיים בעלי צער  חברת קטרגו תש"ל בשנת שעוד
מהפכים ידה  שעל פען", "ויינבערג המתהפכת התיבה 
מתהפכת, שהתיבה ובשעה למטה, מלמעלה הבהמה
התיבה דופני על  ולהתחלק להתרבץ יכולה הבהמה
התיבה, לרסן הרבה נזהרים אינם ואם  ממתכת , הנעשה
לכאן  מתנענעת היא למטה, התיבה ראש  כשהגיעה
וגם הלכה עפ"י  חשש בזה שיש גדול בכח ולכאן
יעץ  וכבר חיים, בעלי  צער חברת  של קטרוג מעורר 
עוד  בהיותו ז"ל יצחק מנחת מח"ס  בעל הגאון להם
התיבה. ולרסן הדבר  לתקן שיראו דמנשעסטער האב"ד
השגיחו  ולא הדבר  שהזניחו לי  הודו מהגדולים וכמה
למנוע  אפשר והיה  כראוי, ה"פען" ולשפר  לתקן כלל

המקטרגים. פי ולסתום  הנ"ל החברה של  קטרוגם

השני על עצמו את  מ אחד כל 
לאוגם בממשלה, הדיון התחילה כשכבר  אח"כ

עצמו  סמך  אחד כל  רק בזהירות, להגיש וראש לב שמו
וב  שותפי  דבי קדירה האחר, מתמחיםעל שלא אדם ני 

השתדלות בדרך בכלל  ולא השחיטה בענין  לא היטב
בלי  שכמם, על הכל לקחו הממשלה, עם וזהירות
אנגליה בפה לא התורה, גדולי  דעת  ולשאול  להתייעץ
הממשלה הוציאו כשכבר אדרבה, תבל, ברחבי ולא
הן  יסודיים שינויים להכניס  שלהם תכניות לאור
נעשה הכל שזה פרסמו בהכנתה, והן גופה, בשחיטה 
דינם, ובית הראשיים הרבנים של  המליאה בהסכמה 
פירסמו  ובעתונים להתערב, החרדים  כלל  הניחו ולא
הסכמתן  ואישרו החקלאות, לשר  ושבח הודאה
ארה"ב  גדולי ומכתבי  עמל הרבה אחרי ורק להגזירה,
להקיץ  התחילו אז ממש נבילה חשש הגזירה בזה שיש
שלחו  קל"ט. ובשבת  וכו'. וכו' ואולתם משינתם קצת 
אמר דלוי, נפשיה נח אדאזיל וכו' ללוי בשכר בני  ליה
ולכאורה להו. שלח  חכימת אי מנשיא לרב שמואל
ההלכות ידעת אי למימר והו"ל חכימת, אי הפי ' מהו

הדינים. היטב לדעת מבלי שיענה היתכן וגם האלו,

המשך בעלון הבא

2

מפעל עולמי ללימו„ ˘ולחן ערוך 
 ‡ורח חיים מחבר עם רמ"‡

שעל ידי: מפעל אורח חיים העולמי, 
תלמידים וחסידים של המחברים הקדושים 

[ויוסף הוא השליט על הארץ רבינו יוסף קארו

זיע"א, ורבינו משה ם הארץ]הוא המשביר לכל ע
זיע"א, [ובני ישראל יצאים ביד רמה]איסרליש

לפרסם בחנם תורת השלחן ערוך, ועל ידי 
זה יזכה כל אחד מישראל להיות בן עולם 

 הבא.

עיר הקודש צפת ת'בנה  –מנחם אב תשס"ה לפ"ק 
 ו'תכונן ב'מהרה ב'ימינו א'מן

רן אדמו"ר מהאלמין מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מ
 שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical 
court of Holmin

 לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

 24/3בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 

 ישראל ארץ שמש בית רמת

011 972 548 436 784
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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
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כּ ּמ באר בּ ראם וּ כא לּ וּ  כּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  ויקבּ ל ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהרחוֹ קים,
קכ"ח:)בּ זוֹ הר  ועוֹ ד .(רמה ובגר "א, חסידים וּ בספר  ְ◌ַ◌ְְָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ל'המׁש יח עּת קים ,ּת ּק וּ ן כּ מילי וֹ ן  בּ ע"ה לאוֹ ר  יצא ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
יה וּ די לכל  מגן  וערכּ ת נ ׁש ק כּ לי לתת מנת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעל 

ע  להצלחת ׁש ם, ה וּ א  ׁש כינת בּ א ׁש ר  לעלּ וּ י  ישׂ ראל ם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
בּ ימינוּ  בּ מהרה עלינוּ , מלכוּ ת וֹ  כּ בוֹ ד וּ להיגלוֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵעוּ זּ נ וּ ,
מׁש יח  בּ ה גּ לוֹ ת לבּ נוּ  וישׂ מח  עיננ וּ  ירא וּ  ירחמנוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָיׁש וּ ב 

בּ ימינוּ  בּ מהרה אמן.צדקנ וּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

 אחד כּ ל מקבּ ל הזה  הקדוש בלימוד הּמ ׁש ּת ּת ף ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
= 62+5.1 למד כּ איל וּ  שׂ כר  מהם  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

הּק דוֹ ׁש .1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)( זוהר ◌ָ◌ַדפי 

א "עין עצוּ מוֹ ת  לזכיּ וֹ ת ולזכּ וֹ ת להׁש ּת ּת ף ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌
טל:0527-651911. - " ז וּ לת אקים  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָראתה 

שילמד /יקרא מישראל  ישראל אחד  שבטי ביחד ,
הכר את מקבּ ל מהלּ וֹ מדים ואחד אחד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל 

הקדוש הזוהר  לוֹ מדי מליוֹ ן כּ ל ׁש ל (שד"ח,וה זּ כיּ וֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
וטועם .ועד ) הבא  עלום נוחל אחת  דקה  לּמ וּ ד בּ זמן  ְִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בעולם  כאן עוד  עדן גן הזה .טעם 

זוהר דפי  10 שווה  זוהר מתיקוני אחד  ,(הגר "א)דף 
הקדוש  הלימוד  בּ חב וּ רת ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  אחד  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל 
מיליון שׂ כר לוֹ  יׁש  בס"ד ] עותקים במליון [שיוצא ◌ַ◌ְ◌ֵהזה 

זוהר דפי מיליון  10 שהם  הזה הדף ,(שד"ח )לומדי
הבּ אר כּ דברי  אליהם  ׁש ּמ תחבּ ר  האנׁש ים  בּ ס ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ מוּ כפל 

ח יּ ים כ"י)מים ר מה  =(פ ' מליון כפול מליון 10 כלומר , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְָ

בעולם שיש  יהודים  מליון 15 חסידי )כפול  (ספר 

זוהר ,)1,500,000,000,000,000,000,000(=02+5.1 ◌ְוע וֹ דדפי 
ה כינה את  הּס וֹ עדים הרבּ ים מזכּ י הם  1000 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָכּ פ וּ ל

נפ ּת לי שׂ רי דונקראים  ח"ב זהר טז, סקה ח' ר ה  שיה"ש (מד"ר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְִַָָָָֹ

◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ במנין)00,000,000,0001,500,000,000,000,0(32+5.1,קכ .)
אלף  כּ פוּ ל  ומה עוֹ ד  שורה  השכינה  עשרה  שבכל  ָ◌ֶ◌ֶ◌

נותנים באלף  משמים  וצא)שנותנים =,(זה"ק  62+5.1 = ֵֵַַ

זוהר1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)( !!!דפי
חלקים  הזוֹ הר  בּ כח ראה  הנּ "ל  החׁש בּ וֹ ן על ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ[ההסבּ ר
הכר ׁש כּ ל כּ תב ה ירים  ׁש יר  הּק דוֹ ׁש  וּ בזּ הר  .[1-7ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה צּ דּ יקים  אבל רגיל, בּ אפן זה  מ מים  ׁש נּ וֹ תנים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ אלפים 
ּת וֹ רת  ה ּס וֹ ד  בּ תוֹ רת  הדּ בקים  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ מדי 

הכּ תוּ ב א וֹ מר  עליהם ג')הרׁש בּ "י, ס"ד א (יעיה "עין  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְְַַָ◌ִ◌
קץ  ואין  לוֹ ", למחכּ ה יעשׂ ה  זוּ לת א הים  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָראתה

זאת... לׁש ער ׁש יּ וּ כל  בּ ר יּ ה כּ ל ואין  ההרל שׂ כרם, ח  וע) ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֵַַַַֹ

ועד ) הר"י, מחת אז, חלקי. ְְְֲִִִַַָָ

         
        

      
       

       
       
        
       
        
      
        
      
      
       
       
       
       

      
      
         
        
       
       
         
         
           
          
       



       
      

         
      

    
        
      

    

     
       

      



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

שמע בני
ב"ה,

מדריך  עלוני  להוצאות  ומכון  בכשרות  וועד  חברי  לכבוד 
הכשרות שליט"א.

ראשית אודה לכם על כל מה שכתבתם, אני רק ראיתי כמה 
דברים כי אני לומד יותר מ- 14 שעות ביום ואין לי זמן לקרוא 

הרבה.
שאלה: אולי תוכלו לכתוב בקיצור נמרץ איזה רבנים אומרים 

שאסור לאכול בשר, ולמה אסור לאכול בשר בהמה? 
תשובה: ראה רק הקיצור המפתח הכותרות של הספר דעת 
תורה - השמר לך פען - חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק, 
268 עמודים, ותראה 69 רבנים גדולי ישראל מה שאוסרים 
שעוברים  נוראים  איסורים  משאר  חוץ  בהמה,  של  השחיטה 

בשחיטות הגדולות על כל חמשה הלכות שחיטה.

המשך בעלון הבא

ְּ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
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 12
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אפרים גרינבלט

ב"ה, כ' תמוז תשל"ח.
כבוד ידידי המזכה את הרבים בספריו החשובים שכולם נמצאים תחת ידי 
ומצאתי תועלת בכל ספריו ה"ה ידידי הרה"ג ר' שלום יודא גרוס שליט"א. 
והגדיל לעשות בספריו שקבלתי כעת ובפרט בספרו אכילת מצות בישראל. 
שאני דן בענינים שבספרו בספרי שו"ת רבבות אפרים ח"א וח"ב ואני מביא 

מדבריו בח"ג שאני מכין כעת לדפוס.
והנני מברכו ומחזקו להמשיך לחבר חיבורים יקרים לתועלת הרבים.

ידידו עוז הדו"ש הטוב,
 אפרים גרינבלט
מחבר שאלות ותשובות רבבות אפרים על אורח חיים

בס"ד
מה אנחנו אוכלים?

לכבוד המערכת,
ראינו בדיוק מה אנחנו אוכלים?

אבל אנחנו רוצים לדעת את דרך התשובה, 
כי כל יהודי רוצה לעשות תשובה ורק כך 
הקב"ה ימחול לנו העבירות, לכן נא לתת 

לנו דרך תשובה לבת השובבה!

תשובת המערכת: מתוך עלוני אור הזוהר 
זה  במדור  בעז"ה  שנביא   444-423

בהמשכים תוכל לקבל תשובה הולמת.


