
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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פרק ב: כוחו של אהרן הכהן בהדלקת הנרות בבית המקדש

ִּביֵמי  ֲאַזי  ָעַלי  ִנְקְּבצּו  ְיָוִנים  הנרות,  בזמירות של הדלקת  בחנוכה,  אנו אומרים 
ַנֲעֶׂשה ֵנס  ַקְנַקִּנים  ּוִמּנֹוַתר  ָמִנים.  ַהּׁשְ ָּכל  ְוִטְּמאּו  ִמְגָּדַלי  ּוָפְרצּו חֹומֹות  ַחְׁשַמִּנים. 

ַלּׁשֹוַׁשִּנים. ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים.

מנורה  פרשת  נסמכה  למה  בהעלתך,  ב(  פסוק  ח  פרק  )במדבר  ברמב"ן  איתא 
לחנוכת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה 
עימהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם, 

שאתה מדליק ומטיב את הנרות בקר וערב, לשון רש"י ממדרש אגדה.

ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות, ולא נחמו בקטורת בקר וערב ששבחו 
חביתין,  ובמנחת  ובכל הקרבנות,  באפך,  ישימו קטורה  י(  לג  )דברים  הכתוב  בו 
ובעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש 
ה' עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כלו משרתי אלקינו, ועוד מה טעם 
ההם  בימים  שהקריב  נשיאים,  משל  גדול  קרבנו  והלא  הזו,  הדעת  לחלישות 
קרבנות הרבה כל ימי המילואים ואם תאמר שהיו חובה ונצטווה בהם, וחלשה 
דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם לחנוכת המזבח, גם הדלקת הנרות שנחמו 
בה חובה ונצטווה עליה, אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה 
של נרות, שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול 

ובניו.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | ו סיון | חג השבועות
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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
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ז מכתב

נוא ברוקלין  האלמין  אבדק "ק  גראס  יהודה שלום
יצ "ו  יארק 

בעזהשי"ת

לפ "ק  תנש"א ניסן כ"ד יום ברוקלין,

שמיאשכינת מן יחולו ממרומים, וברכות שלומים ,
רבא גברא האי רענן, כשני הנאמן, השליח ראש על 
צדיק  הרים, ועוקר  סיני  המפורסם הרה"ג יד"נ  ויקירא
בשערים ולתהלה לשם נודע במעשיו, ותמים בדרכיו
וקדושה טהרה תורה , בהרבצת בהלכה המצויינים 
הקדושים, רבותינו מתורת ומשקה דולה לעדרים,
לגלות לו רב ידיו נרדמים, ומקיץ  ישנים מעורר 
ולהרים הדרכים, לסקל המאכלים, בכשרות נסתרים

כעמוד מכשולי  ככה, שלו אשרי  תמימים, מהלכי  ם,
בכל  החדשות של סערה  רוח נגד ימוט בל הברזל
יסוד  שהן ישראל עם לקדושת הנוגעים הדברים
קדוש, עם עמנו של  לקיומו העיקרים עיקר היסודות
שליט"א, ליברמאן בונם שמחה מוהר"ר כש"ת ה"ה 

לונדון  – בענדין דומ"ץ

למעכה"ר. כראוי אחדשה"ט

ואייתי בא ואתא ויקירא רבא גברא האי לפני
החשוב  ספרו בידיה השחיטה"מתניתא "בשבילי 

הרוצים  נגד השחיטה, בענין  בפרץ שעומד וראיתי
ספרו  כל  על  ועברתי השחיטה וסדרי ממנהגי  לשנות
חמירא, כל  לבאר שירד וראיתי  גמירא, ועד  מרישא
בפרט, שחיטה ובעניני  בכלל , מאכלות  בעניני  זהירות
והן  פשוטים , בתים לבעלי הן מאוד  ראוי והספר
ולהזהיר להזהר איך שידעו הקהילות מנהיגי  לרבנים
מכשירים, ולרבנים לשובי"ם, הן אחבנ "י, את
מבלי נפשם על  ולעמוד להזהר איך שידעו  ומשגיחים ,
בענין  ובפרט ורוחם, נפשם ולפגום בגם, בפת להתגעל
את  לבאר גדולה  מלאכה עשה ב ּפ ען, בעמידה שחיטה
כל של  החששות גודל ודקדוקי' פרטותי' בכל הענין 
חכם  ואין בּפ ען, בשחיטה  שיש שחיטה הלכות הה'
הנ "ל החששות כל  ראיתי עיני  במו כי  נסיון, כבעל
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

כשרי  חלפי איזה "מהשובי לכ"א ויהי' שחיטה
עכ"ל. השחיטה... קוד מוכני

הלל בית מ "ט)בשו"ת שבכל (סי' לתק טוב  ומה וז "ל:
אחד כל של סכינו שוחטי שני יראו גסות שחיטת 

עכ"ל. ואחד,
עול לחק והיתה הקהלות  בכל כמעט נתקבלה זו ותקנה

צ"ה)  ד והשחיטות .(השוחט
ג מצינו  העופות בשחיטת  השגחה  בעני ועכשיו ה)
שני להצרי  עול גאוני שהידרו העופות  בשחיטת

ולאחריה. השחיטה לפני הסכי לבדוק
ז "ל  הפלא"ה בעל  שתיק העיד י"ג יור"ד  חת"ס בשו"ת א)
שני בלי ישחטו לא עו שו דאפי ' פפד"מ  בק"ק

שחיטה. לפני  הסכי  בודקי
מחמירי פרעשבורג שבק"ק העיד זצ"ל החת"ס  ומר ב)

ליוה"כ  ר"ה שבי הכפרות עלבשחיטת  העירו פוסקי (וקצת

מכריח  והשעה להביא   הע שמרבי מטע החמירו שאז דמשמע  דבריו

ודאי  זה אחר  בזה  הרבה  לשחוט שנתפשט  דבמקומות מזה  ודקדקו לזה,

(בסמו עי' זצ"ל.  מר לדעת לעופות,  ג שני להעמיד   צריכי.
בעופות ג דעכ"פ ש עוד כ' זצ "ל החת "ס מר ג)
של  הב"ד  רגילי מ "מ שני להעמיד תיקנו  שלא במקומו
סכיניה ולבדוק  המטבחיי לבית פתאו לבא ג'
בגדיה יהיו עת  שבכל  באופ מעשיה כל אחרי ולחטט 
סכיניה להראות  מחויבי ער "ח  בכל זאת  ובכל  ,לבני

ע"כ. .לחכ
וחילו  כחו אישר  כמה גופא תשובה באותה חזי ופוק
להחמיר בעירו שהנהיג  על זצ"ל בנעט  מהר "מ להגה"צ
נתפשט כבר   דא ע "ז והוסי שלפניו ממה יותר בע"ז
בי"ד ושו ישראל בכל איסורו כפשט  הו "ל  שני כמה

ע"ש . לבטלו. יכול אינו
ואפשר וחתו סתו לשונו י "ב סי' יור "ד ד"ח  בשו "ת  ג*)
בכל  כמעט המנהג דכ שכ' עופות שחיטת על ג לפרשו
בלתי אחד שוחט  אי שוחטי ששני ישראל תפוצות 

ע"ש . סכינו  שרואה חבירו
במקומות כ יוצא טו"ב או' ח "י סי ' הכו"פ מדברי ג ד)

כ"ח . או ' לקמ  הדברי העתקתי  הרבה  ששוחטי
זצ"ל אפרי בית בעל הגאו מדברי לבדיקהד*) יפה (בקונ'

ו') מרובהאו' שהשחיטה במקו בעופות  ג כי יוצא
לתק הצור מ האחרו בזמ שנתפשט  כמו  ודחופה

מכשול מכל להנצל שני דוקא ח "י שיהיו סי ' צדק  (בשר 

ז') ענ.
בדברי עוד שנראה לפ"מ כי כ' סי ' הדעת  עומק בשו"ת ה)
קשה היותר מלאכה  הוא  הסכי הרגשת כי הקדמוני

ג  היותר אצל אירע וכבר שלא בשחיטה  וטובי דולי



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

עליו לומר  יכולים  אין  פ "ב )ברחמנות  טוב(קידושין 
עמלק של שותפו עמלקשבטבחים מה  חז"ל , כדפירשו

הוא באומנתו  המורה  שהטבעיות  אכזר , זה  אף  אכזר 
האכזריות .

באכזרי מורה לשחוט וזריז טוב שהוא כך  כל ולכן
גם הרחמנות, במדת עצמו שמרגיל כיון אך כעמלק,
לדמותו מקום יהיה שלא באופן כמרחם יהיה כשישחט

לעמלק.

מאד ויצטער ידאג ידו, על בהמה איזה נתנבלה ואם
ואפשר לזה, גרם שבידו עון איזה שמא עצמו, לבין בינו
וכמה בידו, וקלקלה מגולגלת נפש איזה בבהמה שהיה
בלי השחיטה צער וסבל שהרגיש נפש לאותו מגיע צער
לו ראוי לכן כמוהו. אין וצער לה איבוד ואדרבא תקון,
מהטעם ידו, מתחת תקלה כשיוצא הרבה שיצטער
צער על הקב"ה לפני ויתפלל במעשיו ויפשפש האמור,

שקלקלה. זו בבהמה היה אם ההיא הנפש

ידי על שיתתקן קדושה ניצוץ יש שאם בלבו יתפלל גם
ברכה עם תיקונה דעיקר אותה, באכלם הברכה
האוכלים אם ובפרט אותה, באוכלם להקב"ה שמברכים
כסעודת מצוה בסעודות או שמים, ויראת חכמים תלמידי

וכדומה, מילה י "ח )ברית פרק  (עיין דלעיל  בפרקים הזכרתי (וכבר 

משם ) תראהו  זה , לענין צודק  ז "ל  החרדים  ספר  בעל שהביא  .מעשה 

של  שותפו נעשה  אלו , ותפלות הכוונות בכל מכוי השוחט אי א
של  נפש מוציא והוא ,האד נפשות המוציא  שהוא  הרשע , סמא "ל

ממנו. טוב  וסמא"ל הבהמה,

הכוונות  בכל  מחויב  איך  שכלו, בעיני השוחט ויראה 
סמא"ל של שותפו נעשה כן  לא  דאם  אלו , ותפלות 
נפש  מוציא  והוא  האדם , נפשות  המוציא  שהוא  הרשע ,
גורם דסמא "ל  משום  ממנו. טוב  וסמא "ל  הבהמה , של 
מתודה פקודתו עת  שהגיע אדם  שבראותו לפעמים 

מיה יתודה , שלא מנגדו שהוא  פי על אף  אםלהקב "ה  ו 
השוחט , כן  שאין  מה  ידו. על  עולמו  קנה  לעצתו שמע  לא
מהתנאים אחד  שום  בו ואין  שמים  ירא אינו  שאם
מגולגלות  נפשות  כמה באיבוד  בוודאי גורם  הנזכרים,

נפש  הורג  כאלו לו  ונחשב  ועוף , חיה  לעילבבהמה  (כנזכר 

הקנה ) מוציאמספר  נקרא לא הנזכר בכל מכוין בהיותו אך .
למקומם. ומכניסם נפשות, מתקן אם כי נפשות

מרע, וסר אלוקים ירא שהוא השוחט מעלת וכמה
ומשמחה הנשמה המזכך טהרה, דבר לישראל שמאכיל

ג
גמורים  רשעים   - טריפות  מאכילין  וביחד  הבוטשערס  אל  נתחברו  הרבנים 

נעשו בוטשער"ס - השוחט קל שבקלים
 וכמו כן באו מביתם רשעים גמורים ונתחפשו במדינה הנ"ל ונעשו "בוטשערס 
עם  נתחברו  הללו  והרבנים  ישראל  לפי  כשר  בשר  מוכרים  אטליזים"   -
כסף(  בצע  )בעד  הזה  הרב  השגחת  תחת  עומד  והבוטשער  הללו  הבוטשארעס 
אך  הארצים  עמי  מביתם  באו  השוחטים  כן  וכמו  טריפות!  מאכילין  ושניהן 
סר סכינו היטב  ]היום מצוי לרוב שוחטים הנקראים "מומחים" ואינם יודעים 
אפילו לבדוק את הסכין[ ומקבל קבלה, והוא קל שבקלים, עד שכל העם ראות 
קלותם למשל הולכים לבתי תטריאות אף בש"ק ועוד ועוד. והעם לא שם אל 
לבו מי הוא השו"ב ומי הוא הבוטשער ומי הוא הרב המשגיח עליהם, וסומכים 
על מאמר העולם "אז מען רופט איהם מענדיל מעג מען עסען פון זיין פענדיל" 

)ופלא גדולה עליהם א"כ כמו כן אז מי רופט איהם יעוואן מעג מען עסען פון זיין פאן(.

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות
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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

ְּ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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נ
הנני מאשר בזאת את קבלת הספר שכב' שלח אלי.

לכבוד התורה
הרב מנשה מתאנה.
רב המושבים פדיה ופתחיה נחל אילון

צאתונמצא "רבינו לפני אולם משה, מוהר"ר השיב  מכאן ", רחוק אכן
בגדולות לקראתך  שאצא גזרתו בתוקף עלי וגזר  ציוה לדרכו
גם ידי". לקל לי יש כאשר  שפוכה ובחימה  נטויה ובזרוע ונפלאות 
בקול בנוכחים ולהתל לצחוק  והוסיף הרוח נרתע לא אלו דברים לשמע 
הוסיף  הרוח  בתוהו. עלו להפחידו הצדיק של  נסיונותיו כל  גדול.

כפליים. כפל לו והציק  הנער  של  בגופו להשתולל

אשר לפתע  האיש משה זה הנה כי בא? אני "אנא  נפחד: בקול צעק 
אין  כאן, אותי פגש  ממנו יראתי  כי  המדינות מכל מפניו ברחתי

עתה. לי בא יגורתי  אשר אם כי זאת 

סביבושלוש אשר האנשים לעיני משה מוהר"ר בו  התרה פעמים 
ליום תנ"ו, שבט לחודש כ "ב  חמישי יום את לו קבע כך  ואחר
הרוח  את החרים שופרות ובשבעה תורה ספרי בשבעה לצאת. עליו בו
כזה גדול בכח הרוח לקראת לצאת שהתנגדו אנשים שהיו אף על
קידוש  יהיה  שלא  רק לא  ואזי הכל למרות  להם ישמע לא שמא  מחשש
אומות של מתגובותיהם להם היה גדול  חשש חלילה . ה' חילול אלא ה'
הגויים של המנוחה  בימי לנער  בהניחו לצידם היה הרוח אשר העולם
קשים בעינויים הנער  את מענה היה  שאז בשבתות דווקא לו ובהציקו
משה מוהר"ר  בעפר. טבול  צר לחם אם כי דבר לאכול מניחו היה ולא
והוא שליחותו  את לעשות  בדעתו היה נחוש  אולם זאת כל  ידע לא
מלאכתי  לגמור בטחתי עליון "בחסד באומרו: הנוכחים  את הרגיע 

מה". עלי ויעבור ה ' בעזרת 

החדש כשהגיע  הכנסת לבית הנער את הוליכו המיועד היום 
באו וטף נשים אנשים, עם . ברוב נקלשבורג  שבקהילת

שיש לכן  הגדולה הזכות את לתאר  כלל ניתן  לא 
תלוי  שבה כזו, קדושה בעבודה חלק  בלקיחת

היהדות . ושל  תורה של קיומה

איך תראו וראו רבנים של עדותם בספר ותבחינו
כותבים הבדל ללא ישראל  ארץ מכל שרבנים 
רבבות המצילים הספרים של  חשיבותם על  בהתלהבות 

מכשולים. מיני מכל יהודים

הספריםקחו את להפיץ  ועזרו הגדולה, בעבודה חלק 
יהדות , ערכי בצבור להחדיר בכדי רחב  בהיקף 
התורה, בני הצבור  את  ולהזהיר שממה, ששוררת היכן
כנגד  שיעמדו ולבקשם טובים, יהודים להיות  הרוצים
את ולהחריב התורה בנין את לשבור המבקשים אלו כל

היהודי. הבית

חיזוק רבה ודברי מכתבים כבר קיבל האלמין של
משגיחים, שוחטים, רבנים, מ -3000 מלמעלה

ישיבות שלראשי  בגודל מהודרים כרכים ב -ד ' הודפסו  המכתבים  (כל 

(5.8/11.

כבר ...החיבורים שיעור, לאין עד בעולם השפיעו
של ספרים יחידות  מליון לשני קרוב
מספר  במשך והופצו  מהדורות ב -8-7 שהודפסו חיבוריו

שנים.

המדרש ... בית  או  ישיבה, ראש או אחד רב כמעט אין
והשפיעו  הגיעו לא חיבוריו אשר בעולם כדור  בכל 

ונצורות . גדולות 

זו!!!לכן קדושה  בעבודה  חלק  קחו  אליכם פונה אני

תורההאם של לעולמה שכזה דינאמי שכח לתת נוכל
אם עליו? הרובץ  החובות משא תחת  חלילה יפול
הדין, ביום בחוץ הלשון עם נעמוד זאת, נאפשר 
נענה, ומה והנורא! הגדול הדין ביום יבא כשמשיח
פועלי  אותם את לעצור דבר עשינו לא שאנחנו רק שלא
חיזקנו  ולא ליפול במלאכה העוסקים לאלו נתננו און,
האלמין, של רבה כמו הידיעה בה"א עסקן בפרט  אותם ,

לכם: קוראים אנו לכן

שאתםתבחרו באיזו מצוות, מתרי"ג  אחת  מצוה לכם
כלל את  בו לעורר  חלק בה לקחת  רוצים

ישראל!!!


