
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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גלון מס'
240

לידי  ' כן דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם  גם  זה  רואים אנו מכל 
מינות ועבודה זרה רח"ל.

25. התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - על ידי הרב  '
שּפירא  נטע  נתן  רבי  המקובל  הקדוש  הגאון  עמוקות"  "מגלה  בעל  הקדוש 
זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן 

נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל.
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | ד סיון | פרשת במדבר

1
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מ'
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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

ה  מכתב 

,6 מאיר  ר' רח ' אהרן רמת  קרליץ  נסים  ש.י . הרב
בני–ברק

תש"נ  סיון כ "ט יום בס "ד ,

שמחהכבוד מוה"ר עצום ובקי  חריף  הגאון הרב
שליט"א ליברמן בונם

"בשבילי אחדש"ת, היקר ספרו ראיתי  כאשר
ועומדת התלוי' הגזירה על שמעתי  וגם השחיטה"
מדור הנהוגים  השחיטה בסדרי  לפגוע  אנגלי ' במדינת
וכמו  שחיטה, בהלכות  עקרוניות הלכות ומהם דור
ולאמץ  לחזק אלה בדברי  באתי בספרו, כת"ר  שביאר 
השחיטה סדרי  את לקיים אך הגזירה, נגד הפעולו את
מסוכנים, תיקונים בלי  דור  מדור בישראל המקובלים
ועל  ישראל, כלל על עוברים אשר מנסיונות הם  אשר
בבתי  המשחית הכנס  לבלתי  בפרץ לעמוד כולנו
אסורות מאכלות של  מכשול יהי' ולא ישראל,

בתוכינו.

בקרוב ויהי  הגזירה ביטול  על  לשמוע שנזכה רצון
התורה. קרן ולהרמת

 קרלי קרלי קרלי קרלי  נסי נסי נסי נסי

ו מכתב

לאנדאן  ק"ק הרמה, ישיבה  ר"מ שלזינגער אליקים
יע"א

המפורסםשוכט"ס הגאון הרב  נפשי  ידיד למע "כ
שמחה מו"ה הקודש משמרת על  העומד  לתהילה

שליט"א ליבערמאן בונם

כראוי  אחדש"ת

"בשבילי הנה  הנפלא ספרו לידי  הגיע היום רק 
וירא מש"כ בזה קיים כי  כנגדו ואומר  השחיטה",
הסתפק  לא אשר  הלכה, ונזכר מעשה ראה פנחס,
השחיטה גזירת ע"ד המעוררים וראשון ראש להיות
הזה החוק מתקבל הי' ח"ו ידידי אלולי אשר דפה ,
מעשיהם במחשך  לעשות רצו כי פה פוצה בלי
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

ששמח וסיי יר"ש . שהוא א טבח  לשו להאמי ולא 
הלזה במנהג נוהגי עדיי סביבותי' וכל בירושלי לראות

ע"ש . העיר , לחכמי להראות 
עפמ "ש וטעמו .שני  מצרי פ"א סי' ראש מגינת  בשו"ת 
הדעת ישוב הרבה דצרי טו"ב  סעי ח "י סי' בשו"ע
ולא  ושלש פעמיי אד יבדוק כי שיארע  הסכי לבדיקת 
באחרונה, לבו  הכי כי ימצאנה אח "כ ורק בפגימה, ירגיש
האריכו  והפוסקי הלב , כונת כפי המישוש  חוש  דבחינת
הנצרכת רוח  והנחת המתינות  בגודל מאד עד והזהירו
ובפלא  ז ' סעי ח"י סי' בשמ "ח  ותמצאנו ,סכי לבדיקת 
אחדי  ובדברי ז', אות ובשל"ה ש ' אות  יוע
חיי נפש ובס' ס "ט , ד י"ד  דרוש ז "ל להגרחיד "א 
יו"ט עונג  ושו"ת  ,מקדימי זריזי  ער ז ' אות  להגמהרח "פ 
האד ותכונת הרפואה מדרכי ג"כ וידוע ועוד, ס"ג סי'
האד ביד תלוי  הדבר  ואי שוות  העיתי כל לאו כי
החיוב  מ כמעט  וע"כ שירצה, כפי והרגשיו לבו להטות 
אחד א דאז בתדירות , הסכי בודקי שני לפחות שיהיו

עכ "ד. חבירו, יעזרהו כובד מרגיש
דלפ"מ כ' בשחיטה, וכ בד"ה ל"ג נתיב הנתיבות  בס'
אלקי מלא וקדיש  עיר אריאל גולת  ראש  על שהעיד
ח "י סי ' תואר  פרי בס' אוה"ח  בעל עטר ' חיי ר' מר
שיעלה א "א כבר מצוה באיזה שמקיל  מי כי ל"א אות 
הרי מרפסי הלא ודבריו כראוי, הסכי בדיקת לו
חי גבר  מי כי יאחזמו  רעדה כזאת  הרואה וכל וגבעות
באר צדיק אי אד והלא נפשי, עלי  שלו לומר  יוכל
אפילו  למצוא יקל והאי יחטא. ולא טוב יעשה אשר 
לבחו יוכל ומי מצוה, בשו יקל שלא זו בדרגה אחד
לבחור טוב וע"כ ,אד של בלבו מה לידע ולב  כליות
מוחזקי יהיו ושניה הסכי בודקי  שני שיהי' בשני

חי. קל ביראת למופלגי
יחזקאל מראה תקנות(החדש)בשו"ת ה' העלה מ "ג סי'

התחלת  דטר ראשונה ותקנה יע"א  גלינא בעירו שתיק
חבירו  לשו "ב סכינו להראות השו"ב  על חובה השחיטה
עופות, או דקות, גסות , לשחוט לו  אסור זאת  ומבלעדי 
חבירו  בלי המסס או הריאה לבדוק דאסור  ש ב' ובאות
בעת הנעשה  ריעותא דכל ש ד' ובאות  ע"ג, שיעמוד 
ואסור להבד"צ לשאול "השובי על חובה השחיטה

ע"ש . , בעצמ להורות "להשובי
 צרי דהשני  וכ' סטאניסלאב. להגאב"ד דוד  בית  שו "ת 
מחמת כי אלו , בעניני בקי הוא כי הסכמות  לו  שיהי'
דשחיטה בסכיני בקיאי  דלא דייני או  רבני הרבה שיש 

בזה. עמידת מהני ולא הריאה בבדיקת  יבינו  ולא
בעהמ "ח ניזנוב  אבדק"ק להגה"צ דרבי  הילולא בס'

ג  כל מכמעט  תשובות   קיב ישראל, זמנו הדרת 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

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

יתכן איך דקשה: הנזכר, המאמר מתיישב זה וכפי
דברים בעל הפר וכי ונתפייס, הפר באוזן אליהו שדבר
בקרבה, המגולגלת הנפש עם שדבר אלא ומבין, דשומע
אדם נפש עם דבר שכן, וכיון תלך, שלא המכריחו

ומבין. השומע

צריך כנזכר, השוחט לכוין שצריך מה דמלבד כיון והנה
איזה לתקן לאכול, בברכתו לכוין בשר האוכל כן גם
הבשר ולאוכל לשוחט זו אזהרה רמז ובא שבה. ניצוץ

דכתיב ראה י "ב )בפרשת תזבח(דברים נפשך אות בכל רק
גבולך את אלהיך ה' ירחיב כי שם, וכתיב בשר. ואכלת
לאכול נפשך תאוה כי בשר אוכלה ואמרת לך דבר כאשר
ראשון בפסוק שהנה בשר. תאכל נפשך אות בכל בשר
מזכיר אינו שני ובפסוק בשר, ואכלת תזבח זביחה, הזכיר
השוחט, שהוא לזובח לרמוז בלבד, אכילה רק זביחה,
אם נפש איזה לתקן בכוונה תזבח נפשך אות בכל

עצמו שזהו בבהמה, נפשך נתגלגל אות  חסבכל שאם  .
השוחט שיהיה  עון , איזה  על  בבהמה  תתגלגל ושלום 
שימצא מתאוה  שאתה  ויכוין  בשחיטתו. לתקנה מוכן 
כך . עשה  אתה  גם לתקנה , והגון  ראוי  שוחט  לנפשך 
הבשר , האוכל על רומז זביחה הזכיר  שלא  שני  ובפסוק 
אמר , ולזה  בה , יש  אם  ניצוץ  איזה  לתקן  בברכתו שיכוין 
בנפשך  מתאוה  שאתה  בשר , בשר  תאכל  נפשך  אות  בכל 
באכילת  יכוין  מבשרה  שהאוכל בבהמה , תתגלגל  שאם

דרך  על כך , עשה  אתה  גם  לתקן , לרעך בשרה  ואהבת 
.כמוך 

כל שיתתקנו כדי  הקרבנות צווי טעם יהיה וזה
וזהו בבהמות: המגולגלים של ב ')ניצוצות א' אדם(ויקרא

מכם, יקריב לעיל ,כי כנזכר  מקריבים  ממש  מכם  כלומר ,
מן הבהמה מן  לומר  לו דהוה  קרבנכם, את  תקריבו וזהו 
אך  קרבנכם, את  ואומרו ודי. תקריבו הצאן  ומן  הבקר 
מן מקריבים שאתם אלי  לומר : כיון  אלא למותר ?
מכם , קרבו כלומר , ממש , קרבנכם  הם  הבהמה 

בהן . המגולגלות  כתבתימנפשותיכם  לי  אשר תלפיות  (ובמדרש 

הקרבן ) ענין על הרבה  .טעמים 

לבד תשובתו תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל טע
 טובי וימי שבתות

בש  יאכל  שלא  תשובה הבעל  טעם תשלוםוזהו עד  ר 
עדיין שכיון  משום טובים . וימים  שבתות  לבד תשובתו
לאחרים . לתקן  כח  בו אין  שבידו מעונות  מתוקן  אינו
הימים , קדושת  עמו שמתלוה  טובים  וימים  בשבתות  אך 

א
הקדמת נמוקי הרידב"ז

כשהגלו ישראל מארצם, ובאו לארצות של פרנסה והצלחה ועושר אבל ע"פ 
נימוסי המדינה ותהלוכותיה מתנגד לשימור הדת, כמו שגלו ישראל לארצות 
הברית מדינה משופעת בפרנסה וזכו לגדולה ולכבוד בין העמים, אבל המדינה 
הזאת היא מתנגדת בעצם לשימור התורה והיהדות מפני חוקיה ונימוסיה כגון 

וכו'
השוררת  וההפקרות  הנוראות  הפירצות  על  זכות  מלמד  זצ"ל  הגאון  ]רבינו 
ברחבי ארצות הברית, שאין האשמה על ההמון הצבור הרחב, שבאמת ישראל 
זה הוא חוקי  ית', רק הסיבה לכל  והכל חפצים ליראה את שמו  קדושים הם 
המדינה הזאת ונמוסי' המתנגדת בעצם לשמירת התורה והיהדות, וכפי שיובא 
להלן, ולכן אי אפשר לתקן שם התיקונים שיהיו על צד היותר טוב כמו שהיה 
וכמו  כבר מנהגי ישראל קבועים מימי קדם.  ובכל המקומות שהיה  באירופה 
שפירט הרדיב"ז להלן שלמרות כל התיקונים שרצה לתקן באו הקצבים ומפירי 
שפה  הדת בתחבולות שונות וחדשות, עד שנתייאש לגמרי ואמר בהחלטה; 
בארה"ב שוב לא יהיה עוד שום תיקון. וכמו שיובא להלן מהנדפס בשו"ת "בית 

הרדיב"ז".
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מחולק לימות השנה
ללימוד ש"ס דף היומי, דקה ביום, 

ומסודר ללימוד ברבים
להתחבר בדקה אחת לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

בו יבאר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת 
שחיבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

אשר גילה סודות נפלאים בתורה, שבהם העולם קיים, 
והשאיר צנצנת המן ברכה לדור אחרון עקבתא דמשיחא להצילנו מגלות החיל הזה, 
ועל ידי זה תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים, בגאולה השלימה במהרה ברחמים.

מעלתה - טהרתה - קדושתה - סגולתה

קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, 
ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, 
האר"י,  בכתבי  הדבוקים  הספרדים  גדולי  ותלמידיו,  הגר"א 
כללים  מקומות,  ומראה  צדיקים  לאלף  קרוב  מוסר,  ספרי 

יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. 
דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, 
מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיימו מידי שנה 

בשנה. 
היום עד  הדפוס  אור  ראה  לא  עדיין  זה  במקצוע  ענקי  אוסף 
תקותינו כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראל, וזה 
יהי' פרי עמלי להביא הברכה לכל בית ישראל בכל מקום שהם. 

יצא לאור בס"ד חודש אלול תשע"ד
 לפ"ק - עיה"ק בית שמש תובב"א

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

ְּ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
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מח
מודה לכם על ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ששלחתם 

לי:

תזכו למצות יישר כח ב"ר רב מאת,

הקטן רחמים בעל הנס
רב מקומי
מושב פטיש - הנגב

מהמראה נחרדו שסבבוהו  האנשים שכל עד רכה  בנעימה מפיו יוצאת 
הרעים במעשיהם להזכר הם אף והחלו אמר  אשר  ומהדברים  הנורא

גמורה. תשובה עול  עצמם על ולקבל

למדינהשש וממדינה לעיר מעיר בתוכו, והרוח הנער  התהלך שנים
ואם עיר נקלשבורג, הקדושה לקהילה הגיעו  אשר עד
משראוהו וסופרים. חכמים מלאה לאלוקים  גדולה  עיר בישראל ,
לאב"ד זאת כל לספר מהרו וידויו, את ושמעו בנפילתו העיר אנשי
זמן  עבר לא נר"ו. אופנהיים דוד מהור"ר המופלג הגאון הקהילה,
את בהכותו הנער, בנפול הנורא  למחז עד היה  בעצמו והרב רב
נדהם הרב עמד רב זמן ערב. בקול ודוי ובאומרו בחזקה עצמו 
ותגולגל יתן מי למכתו. ותרופה עזר  לו ויהיה יתן "מי ואמר: ונרעש
הרב בחר בו אשר  האיש  יצליח. בידו  ה' וחפץ  זכאי ידי על  זכות
החכם האלוקי המקובל היה הנער, של להצלתו השליח  להיות
מאז  נקלשבורג בקהילת התגורר אשר י"ץ  פרעגער  משה מוהר "ר
ברודא בעיר בשליחות היה ימים באותם פראג. בק"ק השרפה
הנקרא חבורו  את  להדפיס כדי הדפוס לבית מהר חזר ועכשיו
דוד מהור"ר מו"ר  הגדול  הגאון ה"ה  בהסכמת משה", "ויקהל

הקדושה. הקהילה רב אפנהיים

זההרב  והמתיסר המסכן הנער על לו שספר ולאחר לקראתו שמח
ואמר: אליו פנה בחיבה לרפאותו , השליח להיות בקשו  רב זמן
כגון  בענינים ומנוסה ומפורסם בדוק אתה מסוגל הלא  נרדם? לך "מה
ספר  מגילת  הכנתי  אני והנה כמוך , זכאי ידי על זכות  תתגלגל  אולי אלו,
ואתה וסגולות  השבעות מיני כל כתבתי שלי הקודש כתבי בין והנחתיה

ברבים". שמו יתקדש ידך על אולי  לאיש, והיית זאת כל קח

בדרשההאדמו"ר שם אמר שליט"א מקלויזנבורג 
שבארה"ב  שנה 30 כבר צועק  שהוא
ושלמים. יראים יהודים אפילו וטריפות  נבילות אוכלים

בס"ת ,גם הנעשה הענק  המסחר נגד מאבקו ידוע 
ובשחיטה. ומזוזות תפילין ,

סת"םרבה של שכשרות  עולמות, מרעיש  האלמין של 
יחד. הולכים אינם ענק בכמויות  ושחיטה

שכלבשטח ונצורות , גדולות  לפעול הצליח הוא זה
של ושמנה סלתה ורוב התאחדו הקהילות
על האיטית בשחיטה רק  משתמשים החרדית היהדות
פאלטרי, מונרו, משחטת  בעלז, פאפא, כמו: עופות 
קאשוי, קרית  טאש , קרית  וויזשניץ , סקווער , ,4 נארט

ועוד. מארגארעטען באבוב, ליובאוויטש,
הדפיס בעניני  והוא כולם , שיתלכדו תבע הוא סת"ם

סת "ם. בעניני מודעות  40.000
צדק רבה דין בית שנים 5 לפני הקים גם האלמין של 

אלפי  והדפיס בחנם, בית  ושלום תורה'ס  לדין
ועורר  המזוייפים, התורה דיני בענין וחוברות  ספרים

בחנם. תורה'ס לדין דין  בתי להקים כולם את
דין:הקהילות  בתי והקימו ההצעה את  קיבלו להלן

בעלז, אונגוואר , פאפא, ווישניץ -מונסי,
ועוד. הרבנים מרכז

הכללאלו לטובת  והשיגיו מפעולותיו חלק רק  הם
הקשה במערכה ממשיך הוא מזה חוץ והפרט,

בועד חברים אשר ואלו עוצמתה, במלא (ביניהםשלו

שם) ידועי עלעסקנים דיווחו בעבודתו, לרב  ומסייעים
זה עם מתמודדים שהם שעה מסמרות  עובדות
לאמיתתם הדברים בהבאת הצבורית בעבודתם

הציבור. לידיעת 
הכללעסקני  עסקני גדולי עם  כבר  שעבדו הצבור ,

אחרות מערים וכן יורק, ניו ניעק  מגרעיט
ההצלחה על - וסייעו שהציעו לאחר  - לדעת נוכחו

הכלל. לטובת  בעבודתם הגדולה
הגדולהאבל עבודתו עם להשוות כלל ניתן לא זאת  כל

שבה האלמין, של רבה של לטבע מעל העומדת 
שזה היהדות , תחומי בכל גדולים דברים יום  יום רואים
וחוברות מכתבים ספרים משלוח ידי על נעשה
מקרוב  שרואה מי וכל ישראל, תפוצות  בכל  המופצות 
בחנם שלא ויודע מבין האלמין של רבה של עבודתו את 


