
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

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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 היה זה לפני כ-40 שנה כאן בארצות הברית, ב"איסט סייד" - האיזור 
יהודים שומרי תו"מ,  ביותר באותה תקופה, התגוררו שם  היהודי היפה 
שדקדקו על קלה כבחמורה, יהודים חרדים - היה ליהודי מפעל לבשר, הוא 
מכר בשרים, לסוחרים וליחידים, כל סוגי הבשר, נקניקיות ופאסטראמי 

ועוד. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת ויגש | כט כסלו | חנוכה

1

המשך בעלון הבא

קרבנו  והלא הזו, הדעת לחלישות טעם מה ועוד אלקינו, משרתי כלו
המילואים  ימי כל הרבה קרבנות ההם בימים שהקריב נשיאים, משל גדול
נדבה הקריב שלא על דעתו וחלשה בהם, ונצטווה חובה שהיו תאמר ואם
ונצטווה חובה בה שנחמו הנרות הדלקת גם המזבח, לחנוכת כמוהם
נרות, של  חנוכה על הפרשה מן רמז לדרוש  הזו ההגדה ענין אבל  עליה,
גדול  כהן חשמונאי לומר רצוני ובניו , אהרן ידי על  שני  בבית שהיתה

ובניו.

הזו  האגדה שהזכיר  נסים ", לרבינו  סתרים ב"מגלת  מצאתיה הזה ובלשון
שבט הקריב  ולא  שבטים, עשר שנים שהקריבו כיון  במדרש , ראיתי  ואמר,
חנוכה יש אליו", ואמרת אהרן  אל "דבר  למשה, הקב"ה לו אמר  וכו', לוי
נסים  בניך ידי על לישראל בה עושה ואני הנרות, הדלקת בה שיש  אחרת
ולפיכך חשמונאי, בני חנוכת והיא  שמם , על שקרויה וחנוכה ותשועה 

עכ"ל. המזבח חנכת לפרשת זו  פרשה הסמיך

בילמדנו עוד  ה )וראיתי בהעלותך רבה(תנחומא  במדרש  ו)וכן לו (טו אמר  ,
תתיירא, אל לאהרן אמור לך למשה, מוכן,הקב"ה אתה מזאת  לגדולה

"אל  לעולם, הנרות  אבל  נוהגין, הן קיים המקדש שבית זמן כל הקרבנות
בטלין  אינן בני את  לברך לך שנתתי הברכות  וכל יאירו ", המנורה פני מול

מפני לעולם, בטלין והקרבנות קיים המקדש בית שכשאין ידוע  דבר והנה
חשמונאי  חנוכת לנרות אלא  רמזו לא  אבל בטלות, הנרות אף חורבנו
הסמוכה כוהנים ברכת וכן  בגלותנו, חורבן לאחר  אף נוהגת שהיא 
מלפניה הנשיאים לחנוכת סמוכין דרשו  לעולם, נוהגת הנשיאים  לחנוכת

עמהם... נמנה שלא אהרן של בכבודו  המשך בעלון הבאומלאחריה



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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דת(ושם) קיום אופן. בשום להתיר שלא וגמרו ונמנו
מאתנו  דורשים כבודה והצלת היהדות וקיום ישראל
זה ובזכות בשר , איסור  של הקדוש הקרבן את להביא

נפשינו. ולפדות שלימה, לגאולה נזכה 

שהוא אופ בכל התורה מ אור חדש 

אשטז . בשרידי זריהןושם ח' ר "י  מהגאון קנ"ג (עמ '

ז"ל ) כל מטבריה ביד המסורים כוללים דבענינים בא"ד ,
התיקונים ע"י לא אם מפוקפק בהם שההיתר  אדם
וכו', תיקון שום בלי לגמרי  ההיתר ויתפשט יתבטלו
החדש  אמרו וכו' במנהגים אף מזה  פחות והרבה
יותר אדרבה וכו ' שהדור  בעבר ואם התורה, מן אסור
ובזה"ז  וכו', בסתם ולאסור  הדת ולחזק לשמור צריך 
ז"ל  הראשונים פי' וכבר אסור , הבינים בין להיות
הפרטי  האיש על  חייב , כולו או זכאי  שכולו בדור 
וחייב  גמור זכאי משתים, לאחת גמור  נוטה שיהא 
הם כ"ת שכתב הטענות שכל לי  אומר  ולבי גמור,
נבילות יהיה ושוב עינים  אחיזת בתחילה יהיו

וה שרוצהגמורות, ומי וכו' תחי ' בהמתיר תלוי קולר 
כאשר פיו יחסום או כו' ביוקר  יהיה בשר  לאכול
ושנים ימים והאריכו נח, עד אדה"ר מימות  היה

וכו'.יותר ,

קמ "א)ושם י "ז . עוזיאל (עמ ' ב "צ הרה"ג תשובת
שתואנה אלא זאת אין בא"ד , ז"ל לירו"ם הראשל"צ
ועוד  לתורתינו, עלבון  עוד  להוסיף מבקשים הם
מפי  נצטוינו זה כגון  ועל לעמנו, עינוי  של אמצעי 
לשנויי  אפי ' מלכות גזירת בשעת שאמרו ז"ל רבותינו 
שמצוה ואצ"ל וכו', יעבור  ואל  יהרג דמסאני ערקתא
של  המקסימום לתת או בשר מאכילת להמנע עלינו
מצות וזו זאת, רשע לגזירת להכנע שלא כדי  יכלתנו
ה', חילול משום בו יש ולהיפך השם קידוש של 
שהוא בדיניהם שמתדיין  במי  שאמרו למה דומה
לא זו השקפה מנקודת  ישראל. בתורת יד כמרים
של  הספציפי ההלכתי בצדה לעיין  צורך כל  מצאתי

זו המשך בעלון הבאוכו'.שאלה
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Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
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לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

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

ם
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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זה הגר "א מאמר  כרחך דעל התיקונים: על 
על הגלותמדבר בזמן השכינה "ורוּ ח מצב .ְ◌ַ◌

שהיא  התורה היא כאן  הנזכר לשכינהאהים" הסעד ֱ◌ִ◌
ה נה ,בגלותה  ענין שהזכיר ומה אנפין '. 'זעיר ◌ָ◌ֵמבעלה 

'יׁש נה ' כביכול שהשכינה  לרמוז כאן המאמר  ◌ָ◌ֵ◌ְכוונת 
כאשר  הגלות למטהבזמן  שלומדים  פה  שבעל התורה 

דאורייתא רזין בלא  בסודהיא יׁש נה"- השירי "אני (שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ב) חדשה זוהר  בתיקוני  שמפורש כמו , ד עמוד  עג   בד)

הגר "א) ביאור  ע ב בנדפס  שם : לשונם  זה  הקודש:. קוּ ם לשון 
בּ וֹ : ׁש נּ אמר  לא וֹ ת וֹ  להתעוֹ רר ה נּ אמן יׁש נהרוֹ עה "אני ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ער" ב)ולבּ י  ה השירי בּ עיניהם.(שיר וׁש נה יׁש נים הם  וכּמ ה  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
הּת וֹ רה ׁש ל בּ ּס וֹ ד וֹ ת להתע ּס ק א וֹ תם  פוֹ תחים  ׁש א  ׁש כּ ל !- ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אל  בּ וֹ  א וֹ ת ּה  וּ לעוֹ רר העין  לבת  בּ וֹ  להאיר  'אוֹ ר', נקרא  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרז 
תוֹ רה , בּ עלי א וֹ תם בּ ין  בּ גּ ל וּ ת  י ׁש נה  ׁש היא  ׁש איןבּ על ּה . ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

הא וֹ ר - ר "ז ׁש הוּ א לבעל ּה  א וֹ ת ּה  ׁש יּ עוֹ רר מהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
'א וֹ ר' ׁש 'רז' העין. בּ בת  בּ ּה  בּ חׁש בּ וֹ ןׁש ּמ איר  הוּ א (כלומר ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

.בגימטריא)

להה וּ אשם:הגר "א לאּת ערא מהימנא רעיא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָק וּ ם
השכינה לכבוד  לומר  "אנירוצה בּ י ּה : ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אּת מר 

ער" ול בּ י ישנה יׁש נה והיא  "אני ", נקראת שהשכינה  - ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
"ולבּ י" שאמר  ומה  לפרש. המאמר  שממשיך כמו  ◌ִ◌ִ◌ְבגלות

בעצמו מהימנא  רעיא שהוא - "ער" נשמתשהוא  (דהיינו ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
( לעול תורה  סתרי לגלות שבא  'אמה 'הרעה  שהוא רבינו  שאינומשה ֱֶֶַַָ

לו אמר ולכן להה וּ א'ישן, לאּת ערא  מהימנא  רעיא  !'קוּ ם  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
י ׁש נה  שהשכינה הטעם  בּ ין?ומה  בּ גלוּ תא דּ מיכא דּ איהי ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ּת וֹ רה מארי ולא אינּ וּ ן - הלכות  של בפשוטן העוסקים  ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
תורה, ל וֹ ןברזי ּפ תחין  בּ רזיןלעיניהם דּ לא לאתעּס קא  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בזמןדּ א וֹ ריתא. התורה  לומדי של  מצבם  דייקא  וזה  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
להם אין ולכן תורה, ברזי עיניהם  פותחין  שלא הגלות 

העיניים  בּ חׁש בּ ן-מאור  איהוּ  'א וֹ ר' 'רז'דּ 'רז' דהרי ! ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌
'א וֹ ר' .(207)בגמטריא

כּ גוֹ ן הגר "א' - ל' והיא נא""קרא בתיקון  ... ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
רוצה  חציר " הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, "מה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָאמרת :

לה לומר  שיענה  מי משיחא (להשכינה )דאין בעקבות וזה  .
" ס וֹ מ ואין  וא ׁש ּת וֹ מם עזר ואין "ואבּ יט בו: ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְשכתוב

ה ) סג  רבותינו (ישעיה שאמרו וכמו  סוטה ), מסכת   בסו):
יסגא' חוצפא משיחא ודברי)הגר "א(עכ"ל!'בעקבות .

ישרים ' ב 'מסילת  ברמח"ל היטב  מבוארים  (בפרקהגר"א 

עובד יט) שהוא  העבודה מלבד  הזה , החסיד 'והנה  .
הזאת, הכוונה על  מצוותיו צריךבמעשה  ודאי  הנה 

החורבן ועל  הגלות על  ממש צער תמיד מצד שיצטער ,
יתברך . לכבודו  כביכול מיעוט גורם  שזה ויתאוהמה 

יתברך...לגאולה השם לכבוד עילוי יהיה  שבה לפי  -
" הנביא: התרעם הדבר זה העדר  איׁש ועל אין כּ י ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא 

         
           

 

       
       

   
       

       
       

       
        
        

 

        
        
        
        

  

כמו ישראל  באלוקי לכפור האדם את מביא חלב אכילת 
וזכרו שמו ימח צבי  שבתי  אצל שראינו 

       
      

        
         

       
        
     

    

       
       
       
       
      

       
        
          

          
          

       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

בן יהודה אין לנו כל מצוה ומצוה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתות 
- של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים, ויש 
בכל אחת שש מאות אלף ושלשת אלפים חמש מאות וחמשים, 
רש"י(. אמר רבי, לדברי רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו שאמר 
נכרתו  ומצוה שבתורה שלא  אין לך כל מצוה  משום רבי שמעון 
עליה ארבעים ושמונה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים 
וחמש מאות וחמשים, נמצא לכל אחד ואחד מישראל שש מאות 
אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים. מאי בינייהו )מאי מוסיף 
רבי ובמאי פליגי, רש"י( , אמר רב משרשיא ערבא וערבא דערבא איכא 

בינייהו )אם נעשה כל אחד ערב על ערבותו של חבירו או לא, רבי שמעון בן יהודה סבר לא 
נעשה כל אחד ערב על חבירו אלא שישמרו את המצות, נמצא  כל אחד ואחד ערב על מ"ח בריתות 

של כל אחד ואחד, אבל לא נעשה כל אחד ואחד ערב על ערבות של חבירו אלא על חובתו של 

חבירו, ואתא רבי למימר, לדברי ר' שמעון שבא למנות את בריתות הערבות, יש לו למנות ארבעים 

ושמונה בריתות של ששים ריבוא לכל אחד, ובכל אחד האלה יש ששים ריבוא, שכולם נתערבו זה 

בזה על חובותם ועל ערבותם. נמצא כל אחד מקבל עליו ערבות של ששים ריבוא בשביל חובות של 

חבירו, וכל אחד מששים ריבוא הללו קיבל עליו בריתות ששים ריבוא בשביל ערבות שנתערבו אחיו 

על חביריהם, וזה קיבל עליו אף ערבות של ערבים, רש"י(, ע"כ.

וז"ל:  וערבא דערבא כתב,  ובתוס' ד"ה אמר רב משרשיא ערבא 
יהודה קבל עליו כל אחד  כמדומה דהכי בעי למימר, דלר"ש בן 
מישראל לתרי"ג מצות קצ"ח ריבוא ריבואות וח' אלפים ריבואות 
אלף  מאות  לשש  בריתות  ומאתים  אלפים  ושבע  ריבואות  ותי"ג 
יעברו  וחמש מאות בשביל ערבותן אם  וחמשים  ושלשת אלפים 
ושלשת  פעמים  ריבוא  ששים  שמעון  דרבי  אליבא  ולרבי  עליהן, 
אלפים ותקנ"ה פעמים חשבון זה בריתות קיבלו עליהן. ועיי' רש"ל 

שם.

ְּ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
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המשך בעלון הבא

חזקי׳ פייבל ראזנבערג
מלפנים  אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב ברוקלין, נ. י.

בס"ד, ג' וישב י"ט כסלו תשל"ח לפ"ק
לפנים  עוד  לידי  בא  יהודה...  מנחת  קונטרס  המחבר  למע"כ  שוכט"ס 
חדשים... מסרתיו לידי נכדי הב׳ החשוב נ"י... והרבה שנים הייתי רב ומנהיג 
יהודים  של  חרושת  בבתי  הנעשים  בקופסאות  המאכלות  הנ"ל...  בק"ק 
ואינם יהודים אינם באים על שלחני ולא על שולחן השומעים בקולי... וע"י 
הקונטרסים יאירו עיניהם וישמחו בראותם השמות הבדולחים בלשוניהם 
ושמותיהם על הלעביל ושמא קא גרים - וראיתי שידידי המחבר בן גדולי 

ישראל זצ"ל...
 והיה בזה חיים וברכה ושלום ע"ע לכלנו כי"ר
חזקי' פייבל ראזענבערג רצופה סיוע להדפסת הקונטרס

תרומה לבתי כנסת
אלף   255 ישלמו  האטליז  בעלי  הפשרה  הסדר  פי  על 
שקל שיחולקו בין שלוש עמותות - שליש מהכסף תקבל 
שני  בין  יחולק  הכסף  ושאר  בסרטן  למלחמה  האגודה 
בתי כנסת שבהם מתפללים התובעים. בנוסף לכך שני 
התובעים הדתיים יקבלו פיצוי אישי של 10 אלפים שקל 
כל-אחד ועורכי הדין אסף פוזנר ואבישי פלדמן )ממשרד 
לשכר  זכאים  יהיו  אותם,  שייצגו  קמחי(,  וילצ'יק,  כהן, 

טרחה של 50 אלף שקל. 

כיוון  תקדימי  בפיצוי  מדובר  כי  בתגובה  מסר  פוזר  עו"ד 
מכירת  על  קטן  עסק  בית  נתבע  לא  מעולם  היום  שעד 
אוכל לא כשר וההחלטה של בית המשפט היא למעשה 
תמרור אדום לכל מוכרי המזון שמרמים לקוחות בתחום 

הכשרות. 

עו"ד פוזנר: "בית המשפט עמד על כך שבקביעת פיצוי 
מוצרים  המוכרים  גופים  של  להרתעה  להביא  יש  זה 
הנחזים ככשרים מפני מכירה של מוצרים שאינם כאלה 
תוך הטעיית הציבור. מן הראוי לציין, כי הסכום הנ"ל הוא 
הראשית.  הרבנות  ידי  על  שהוטל  מינהלי  לקנס  בנוסף 
קיימת חשיבות רבה לחיוב התקדימי הנ"ל. ידע כל בעל 
עסק שהרגשות של הציבור הדתי אינם הפקר, ולא ניתן 
למכור מוצרים לא כשרים תוך שימוש בתעודת כשרות, 
היעדר  בשל  קרה"  לא  דבר  ש"שום  לטעון  מכן  ולאחר 

תוצאות בריאותיות". 


