
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

ועוד.
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101

את הסיפור דלהלן סיפר הגה"צ מנייטרא שליט"א שהוא העיד ששמע זאת 
מפה קדשו של הגאון הצדיק רבי מיכאל בער זצ"ל.

ומעשה שהיה כך היה: ויהי היום נכנס לביתו של רבה של נייטרא אדם 
דתי שהוא בעל מפעל, וביקש מרבה של נייטרא שיתן לו השגחה על יין 
שרף שהוא מכין לפסח, תחילה לא רצה רבה של נייטרא לשמוע כלל על 
כך, מאחר והוא ידע בכמה קשיים שהדבר כרוך, אך לאחר שבעל המפעל 
לחץ עליו ולא הרפה, הוא הסכים בתנאי כפול שחתנו הגה"צ ר' מיכאל 
בער יבדוק את כל המפעל מתחילת הייצור ועד לשיווק, ובעל המפעל 

הסכים. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש |  פרשת ויחי | יב 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

בדיעבד . ותלוש למטה בסכין הרישא כן בדיעבד ,
שכ ' כמו בתלוש , פירוש שזה הסכין ומביא ומוליך
שוחטין, בכל מלשון הפר"ח שהק ' ומה רש"י .
כי  מוכח, שאינו הפמ"ג כתב  לכתחילה, דמשמע
לבדיעבד  שמכוון בכל לשון מצינו  פעמים הרבה
הגמרא מסקנת לפי לפרש צריך  כן וע"כ עיי"ש.
אמר ענן דרב אליבא לצדדין הברייתא דמוקמינן
לקיים שם הגרעק"א מפירוש משמע וכן שמואל.
ובראש  אריה בלב בזה האריכו ועוד הש"ך . דברי 

אליביה. הסוגיא לקיים יוסף

כנ"ל והשמלה חידש שכאמור  פי על  אף חדשה,
הלכה בפסק כתב זאת בכל קשורה, בבהמה להתיר 

בבה"ג. הוא שכן למעלה, בהמה שחיטה שדרך

כהש"ך ,ולי  מוכיח הרמב"ם לשון שגם נראה
כיצד  ז': הלכה ב ' פרק שחיטה בהלכות שכ "כ

לכתחילה)שוחטין הסכין (פי ' ומוליך הצוואר  מותח
רבוצה הבהמה שהיתה בין – כתב ואח"כ ומביאה .

בערפה ואחז עומדת שהיתה כתב בין למעלה שהבהמה (כיון

ומתח כתב  ע "כ למטה, שהבהמה מיירי  לעיל  משא"כ בערפה, אחז

כשרההצוואר ) זו  הרי ושחט  מלמטה בידו והסכין
ולשון  לכתחילה, לשון הוא שוחטין כיצד הרי עכ "ל,
שאר וכן בדיעבד, הוא כשרה  שחיטתו ושחט
שהם זה אחר ברמב"ם שם הנאמרות ההלכות 
במגיד  דייק וכן כשרה, שחיטתו ואמר  בדיעבד 

י'. הלכה  עיי"ש משנה,

ראשוניםומאחר פוסקים ע"פ הש"ך דעת  הוא שכן
תפוצות בכל כן נהגו בשיטתו, שעומדים ואחרונים
להקפיד  לכתחילה כשרה שחיטה הדורות בכל ישראל

זה. נגד ראש יקל ומי למטה, הבהמה שתהי'

הפען הסיכום: ע"י כעת לעשות שרוצים דהשינוי
לכתחילה, כשרה שחיטה הפיכת היא בעמידה
המדקדקים ד' יראי  אשר בדיעבד, רק כשרה לשחיטה

זה. בשר לאכול יוכלו לא בכשרות
המשך בעלון הבא
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HOME      ר‡˘י

‰עירוב
THE ERUV 

 עירוב עניני ספרים על
ספרים ‚„ולים ו˜טנים מ‚„ולי עולם 
מ„ורו˙ ‰˜ו„מים, ול‰בחל"ח ב„ורינו 

 ˘לחמו ‡יך‡נו בענין ˙י˜ון עירובין
 ‰עמל˜ים נ‚„ ברמ‰' ‰ מלחמ˙

50יובל שנים של פעילות המערכה

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*
ק ַהְמֻחּלָ

ל-960 קּוְנְטֵרִסים
ָרִכים( -32 ּכְ )ּבְ

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784

קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ָרְך א'-ֵחֶלק א' ּכְ
ר קּוְנְטֵרס ִמְסּפַ
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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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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מקבלים וגם הרבנים , חשבון על  הכל  ועושה  בעבודתו ,
הוא עופות  כמה  ההספק  לפי המשכורת  מקומות  בהרבה 
מקבל  מי השוחטים בין תחרות  יש  ממילא  לשעה , שוחט 
פי ועל  וטריפות , נבילות  חשבון על  גבוה  יותר משכורת 
משך אחד  וכך טרף , כבר וזה  נאמנותו  את  מאבד  ההלכה 
איסורי על  ועוברים טריפות , אוכלים וכולנו  השני, את 

החמורים. תורה 

גדולות פגימות שמתירים בארץ כאן שקרה דבר עוד
לפני שוחטים שהיו שוחטים אצל למדתי שאני מה בסכין,
זה היום שמתירים הפגימות על אמרו וכולם שנה, 130

דאורייתא. נבילה וממש פגימה,

שוחטים לקחת ליושנה, עטרה להחזיר העצה? מה אז
הכל בסטונאות כי קטנות, שחיטות רק ולעשות טובים
אוכלים שאנחנו הבשר שרוב מזה מדברים לא וכבר טרף,
איך בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים, בא
ומוכרים מערבים בשר שמביאים ביומו יום מידי שתופסים
הכי במקומות אפילו הארץ, ערי ובכל ירושלים, בכל זה את
איפו אז כידוע, הבית, הבעל הוא השטן כי הטובים,
הבנים רוב יוצאים זה ומפני אוכלים, אנחנו מה היגענו?

רעה. לתרבות

התורה: על ספרו בהקדמת הקדוש הרדב"ז לשון וזה

 השפעת אבדה היראי הרבני  ג

תורה בעלי רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי אכחד לא
אין אבל כשירים, ובוטשערס שו"ב וכן מרבים, ד' ויראי
הרבנים, כבוד מאוד שפל העם בעיני כי כלל להועיל בכחם

בין מרקד השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
כל ועושה שלהם, והמכשירים והקצבים הרעבנים
בפיטומי הקדושים ישראל בני את להכשיל הפעולות
שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר"ש גדול וכשרב איסור,
בזיונות, מיני בכל אותו ומבזים אותו משפילים כשר,
והאמת לשו"ב שו"ב ובין לרב רב בין מבחינים אינם וההמון

נעדרת]

שו"ב בין לרב, רב בין אח"כ יבינו לא מעשיהם בראותם
כרבא, לקי הוצא בהדי כי לבוטשער, בוטשער בין לשו"ב,
כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה להבחין ואין חז"ל, כמאמר
כאן הודעה הוא [מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל על
בשר תיבת שם שהולכים מקום ובכל כשר בשר למכור יש
במדינה כלל מוצא שלא עד לעינים, בולטות באותיות כשר
בעלי הכשירים והיהודים כשר, והכל טריפה בשר הזאת
ומיגעים בקרבם לבם נשבר ד' לדבר והחרדים תורה
מד' שנתקבצו המון לנגד יעשו מה אבל הבשר, להכשיר

לכשרו לב משימין שאין העולם אכלופינות כי כלל, ת
לשמוע רוצין אינן והמה הספינה, על גם וטריפה נבילה
ורבניהם כשר, במאכל העיר לתקן החרדים מפי כלל,

      
    

       
        
         
        
         

    

        
 

       

    

       


       
         
        

  

ט' ויחי ּפ' ד' ליל באעה"ח וע"ז 
לפ"ק, תשנ"א טבת לחודש
גראס יודא שלום 

         
        
          
      
       
        

     

גראסנאום : יודא שלום 

פעלדמאןנאום : פנחס ישראל

בלונדון  שיצא  קורא קול

הדבר! נודע אכן

רב הרב וג מהפעדערעישע הראשי רב  ליכטנשטיי
של  בהשחיטה כי סיפר , בלונדו שחיטה אוו  מבארד

 לה יש ,ופעדערעיש בי"ד  הלונדו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

21. השוחטים הפכו להיות כמו מכונות
22. השוחט הופך להיות מכונה, אחרת פרנסתו בסכנה

23. הקצב עושה יד אחת עם הרב או הקהלה - ועושים מה 
שרוצים

ְּ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
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 יצחק אייזיק אייכענשטיין
 אב"ד ור"מ קיוויאשד רב דקהל עדת יראים עטרת צבי פארעסט הילס, נ. 

י.

ב"ה. אור ליום ג׳ וישב תשל"ח
שוכט"ס לכבוד הרה"ג עוסק בצרכי ציבור וכו׳ מוהרש"י גראס שליט"א... 

בפרט במדינה זו המשובשת בתאוות ממון וכבוד מנפש ועד בשר...

זו קבלתי פא"פ מפי כ"ק מרן שליט"א השי"ת יאריך ימיו ושנותיו  שיטה 
עביג"צ...

ואחתום בזה בשים שלו' טובה וברכה בימים ולילות מאושרים...
הק׳ יצחק אייזיק אייכענשטיין

ר"פ המחאה של ח"י דולר

רבהובשיר א')השירים  רבנן (פרשה רעיתי, דמיתיך איתא :
דעולמי  רעייתי  כלומראמרי  העולם, בבריאת רעיתי (פירוש

והולך ) שמבאר כמו בבריאתו שותפים לא שהיו שאילו  תורתו שקבלו
חנינא  ר' דאמר ובהו , לתוהו עולמי את מחזיר הייתי קבלתו 

כתיב  אבא ר ' עה)בשם אנכי (תהלים יושביה, וכל  ארץ "נמוגים 
סיני  הר על ישראל שעמדו אילולא  סלה", עמודיה תכנתי
מתמגמג העולם  היה ונשמע נעשה ה ' דבר אשר  כל ואמרו

יוסף ) עץ  המסה בסם(לשון ומי  ובהו, לתהו וחוזר  בוריו על  (נתחזק 

ה 'שם ) "אנכי בזכות  סלה", עמודיה תכנתי  "אנכי העולם 
המדרש. לשון  כאן עד סלה . עמודיה תיכנתי  אלקיך"

החיים והטעם  נפש בספר כתב  ובהו, לתוהו חוזר  שהיה
י') ט' פרק  ד' פרשת (שער הקדוש  בזוהר  דאיתא

קס"א)תרומה וכמו (דף וכו', עלמא וברא באורייתא אסתכל ,
מאז כן  העולמות, כל ונאצלו נבראו בתורה הבריאה שבעת
מצבם, סדר על  "וקיומם" "וחיותם " "נשמתם" היא  התורה
שורשה  במקור עדיין גנוזה התורה שהיתה הבריאה  מעת לכן 
להחיותם  העולמות לכל האירה לבד ומרחוק הנעלם
על היו ולא  ורותתים רופפים העולמות היו עדיין ולקיימם ,
כידוע תורה מתן עד ועומדים  תלויים והיו האמיתי מכונם 

לברכה זכרונם פ"ח )מאמרם דף הוא (שבת  ברוך הקדוש שהתנה
מוטב , התורה את ישראל מקבלים אם בראשית  מעשה עם
וירדה  שנשתלשלה  ומאז  לתוהו . אתכם  מחזיר אני  לאו ואם
וקיומם  חיותם כל  העולם לזה  הנעלם שורשה  ממקור כביכול
בה. והגיונינו פינו הבל  ידי על רק הוא העולמות כל  של 

מ כולו  העולם  היה שאם כלל, ספק שום בלי קצה והאמת
מהעסק ממש  אחת רגע  אף  ושלום  חס פנוי קצהו  עד
עליונים  העולמות כל נחרבים היו כרגע שלנו, והתבוננות 
לשון  כאן עד ושלום". חס  ותוהו לאפס והיו ותחתונים

בקצרה. וואלאזין חיים מוה"ר

מעשה ומבואר עם הוא ברוך הקדוש  שהתנה דהתנאי
חס התורה את יקבלו לא  ישראל אם  בראשית,
החיות  שכל רק כעונש, אינו לתהו, העולם יחזור ושלום
וכשנפסקת  התורה , בעסק תלויה העולם של  והמציאות 
העולם  ויחזור  העולם  מציאות  נפסקת  התורה , שהיא החיות
מציאותם  שכל  לפי  ותחתונים, עליונים רתתו ולפיכך לתוהו ,

בה. שיעסקו התורה , בקבלת תלויה

בפרשת וביאור לעיל  הנזכר הקדוש הזוהר דברי
עלמא" וברא באורייתא "אסתכל  ותרומה

אליהו" "רוח בספר לברכה, זכרונו  הגר"א שכתב  מצאנו
דצניעותא. לספרא מביאורו

תעניתו ) במסכת  ט')איתא  באורייתא",(דף  רמיזא  דלא  מידי "ליכא


