
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

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.

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גליון מס'
82

בגדים  תופר  אחת  פעם  והיה  חייט.  שהיה  זמינא  בר  אבא  בר'  מעשה 
ומתקנן אצל גוי אחד בביתו בעיר רומי. הביא זה הגוי לפני ר' אבא החייט 
בשר נבלה ואמר לו אכול זאת. אמר לו אין אני אוכל מאכל זה. אמר לו 
הגוי אני אומר לך שתאכל שבאם אין אתה אוכל אזי אהרגך. אמר לו ר' 
אבא אם אתה רוצה להרוג אותי הרשות בידך ואין אני אוכל זאת כי הוא 
בשר נבלה וזה אסור עלינו, כי אנכי יהודי. אמר לו זה הגוי כעת אני אגלה 
לך את הכל. כי כוונתי היתה בזה להיפוך. כי אדרבה אם היית אוכל זאת 
היית הורגך כי כל אדם צריך להיות חזק ואמיץ באמונתו. אם הוא יהודי 
צריך לאחוז בדת יהודית לגמרי. אפילו אם רוצים להרגו צריך לשמור את 
דתו. וכמו כן אם הוא גוי צריך להיות גוי גמור. אמר ר' מנא אם היה ר' 
אבא בר זמינא שמע את מה שהתירו רבנים בשאר המצות לעבור ואל 
יהרג בצנעא. היה אוכל הבשר הזה כי זה ג"כ היה בצנעא )עי' מזה בספר חסידים 

סימן רי"ט(. )מעשי הגדולים(

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת מקץ | כג כסלו
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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

המשומדיםוז"ל  עסק על  שאלת ז"ל , הרשב"א
וגורמין  רבות, הוצאות ומוציאין  עליהם  שעוברים
יאכלו  לבל למחות רוצים שבעיר שהגלחים
היהודים יקחו ושלא מיינם, ישתו ובל משחיטתם,
להשחידם, זה על  הוצאות לעשות וצריכין פתם,
מוציאין  וכן  ולשופטים , לגלחים  וגם פיהם, לבלום
עליהם להגן הידוע חגם ערב  הוצאות ושנה שנה בכל
המשומד  לשחד שעושין ההוצאות שאר אבל וכו '.
וכו', הפת וקניית השחיטה מהם לבטל שלא והגלחים
שרצו  המשומדים  שיד מימיו , תעודה לך  הרי יעו"ש .
וגם הנוצרים, והגלחים צעדינו, ולהצר  הדת, לבטל 

הזה. במעל היתה ידם השופטים
שיד במדינות היתה באירופה השחיטה גזירת עיקר

העליונה  על  היתה  הנוצרי
הכומריםוידוע הנוצרים של מגמתם שכל  היטב

וכל  והשפחה העבד עד ברומא האפיפיור מן החל
להשפילנו הא שואפים היו תמיד בקרבם, אשר  ספסוף

היה זה שספר אף ולהשמידנו, מדתינו, ולהעבירנו
ואם דור . מדור אותנו בשנאתם בלבם הנטוע הגרעין
בעיקר היה  באירופא השחיטה גזירת  שעיקר נבדוק
ואם גדול , היה והשפעתם הנוצרים שיד  מדינות בכל
בלבם נשרש  היו כולם המדינות ושרי  עם ההמון
מקומות באותן  דתינו, ונגד נגדינו הגדולה  השנאה

השחיטה. גזירת החלה
ארוהו וברויא בגרמני' השחיטה ארו תרכ"ד בשנת 

תרנ"ב בשנת 
השחיטהדוק עם התחילו כבר בגרמניה ותשכח.

בשנת וברוסיה אסרוהו. ובסקסוניה תרכ "ד  בשנת 
לפעם מפעם אשר האלו האכזרים לאסרה, רצו תרנ"ב 
והאכזריות ולאבדם, ליהודים לשחוט פוגרומים עשו 
שבלי  הקונטאניסטין, צבא עם הצאר שעשה נוראה
לילדים אותם עינו  אכזרי  יותר הכי  ובאופן חמלה
הם דתם. על  להעבירם  כדי חמלה בלי וטובים רכים
על  חמלה" "בעלי של במסוה עורם הפכו פתאום
כליל  אותנו להשמיד ברצונם  היה ותמיד הבהמות,

המשך בעלון הבא
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21קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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
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מצב הכשרות בימינו
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 האמצעי בּ ע ּמ וּ ד ׁש יּ וֹ ציאנאמר עזר מצא א וּ לאדם  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
מהגּ ל וּ ת ׁש כּ תוּ בׁש כינה  זהוּ  ב). וכה(שמות כּ ה  ו יּ פן  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֹ
איׁש . אין כּ י חכמים ויּ רא תלמידי  מצא לא [הקב"ה ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

שאינם  מפני  האחרונה  בגלות  רבנו  למשה  עזר שיהיו
הזוהר בלימוד  רק כי  התורה סודות  ללמוד מוכנים
הקדוש  השכינה את  לגאול יכולים  הסוד  ותורת  הקדוש
ברחמים,] ישראל לכל  השלמה הגאולה  תהיה וממילא 
כּ נגדּ וֹ  עזר  מצא א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מ ּמ ׁש , בדמוּ ת וֹ  ה וּ א  .וּ מ ׁש ה ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

למשה  ומפריעים  מתנגדים  שהם  נחשבים כולם [אלא
ה ' האדם. על  ּת ר דּ מה א הים  ה ' ו יּ ּפ ל  זמן  בּ א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְרבנו]

ואּמ א. אבּ א  - הגּ ל וּ תא הים זוֹ  - בּ ּה ּת רדּ מה ׁש נּ אמר  , ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
טו) מ ׁש ה (בראשית על  ה ּפ ילוֹ  אברם. על  נפלה  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְותר דּ מה

עמוקה  שינה  ישנים  [וכולם  גלוּ ת , אלּ א  ׁש נה אין  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ יׁש ן.
ראשם , על הוא ישראל לעם צער  שקורה מה  וכל בגלות ,
זוהר תיקוני וראה  התורה, סודות ללמוד מוכנים שאינם

תניינא]. נתיב  ל ' תיקון 

 אלא תורה  ניתנא "לא  במכילתא זי "ע הרשב "י
היו המן  שאוכלי  כתבו : ובזוה "ק  המן , לאוכלי 
בסודות  ללמוד שכינה  וגילוי  רוחנית  הארה מקבלים 

שם  החיד"א זה  על  וכתב שזה התורה, אורות , בניצוצי
כן שאין  מה בהם , מאיר  המן היה אשר לצדיקים דוקא 
שהלכו כלומר , ולקטו" שטו "והעם  בהם  שכתוב  לאלו

אלו ומי המן, האיר  לא ולהם שטותם , שהיואחר  הם ?
ולדוכו ולטחנו מרחוק, המן את לחפש לטרוח צריכים
המן את רצו לא  מדוע הצדיקים  וביארו עכת "ד . וכו',

הקלוקל  לחם לו  קלקלתם וקראו את מגלה  היה המן כי ?
כיצד  לבם , צפונות כל ?ואת

טרחו לא ובכלל  האוהל , פתח  ליד המן  בא
ישיבה  וראש אדמו"ר היה  ואם  לצאת,
רחוק  יורד  המן היה למחרת  מיד  בסתר, חטא  שח "ו גדול
כל  כמו  ולחפש  לשוטט נצרך  והיה  אהלו , מפתח מאוד
את  מגלה היה כי  המן  את רצו  לא  ולכן  הרשעים ,

ברבים . קלקלתם

 ישיבות וראשי ואדמורי "ם רבנים  יש עתה כן
הזוהר לימוד  את רוצים  שלא ומלמדים , ומנהלים
ראויים  אינם כי עליהם, יגלה  שמא  מפחד הקדוש,
ושרים  וקופצים  שרוקדים  להיות  ויכול  איצטלא , לאותה 
מפיהם , יוצא מה  לב  שמים ולא לנו " מגן  "תורתו  במירון

שאמר: בקולו  שומעים  לא אם עליהם, יגן איך בניכי
מדותי סז.)שנו  תורתו(גיטי לאותה,ולומדים  לה  ואוי

ודם בשר מפחד אם  כי כלימה, לאותה  לה ואוי בושה 
יום בבוא עולם של  מלכו מפני יבושו  לא  האיך חוששים,
הארץ עמי כי פקודה , ליום יענו מה והנורא , הגדול הדין

שמיהם הקדוש בזוהר  מהימנא  הרעיא קוראם כך כי  ,

       
      
      

    

בענין  הק ' הספרים שכתבו מה נמרץ בקיצור אעתיק 
שיכולים מה האחריות גודל להבין כדי בכשרות, זהירות
בכי' יהיה ואח"כ הס"מ, ברשת  אחד ברגע ח"ו  ליפול 

לדורות 

       
    

       
       

     

       
         

        
       

 

         
       

       
    

         
        
        



        
       

         

      

       
 

       


        
      

       
         



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

מסאטמאר  אדמו"ר  כ"ק  להבחל"ח  מיט  רב  קיוויאשדער  "דער 
טורונטו  אין  הויז  שלאכט  א  אין  אינאיינעם  געווען  זענען  זצ"ל 
די  געווען  זיי האבען מכשיר  און  די שחיטה,  ביי  גאנצען טאג  א 

שחיטה בעמידה מיט די ּפען".
בעיר  המטבחיים  בבית  זצ"ל  מסאטמאר  אדמו"ר  כ"ק  יבחל"ח  עם  ביחד  הי'  מקיוויאשד  )הרבי 

טורונטא, ועמדו שם משך יום שלם, והכשירו את השחיטה בעמידה עם הפען"(..

גם הדפיס הרב המכשיר שם את ה"היתר" כביכול של האדמו"ר 
מסאטמאר כאילו אין שום חשש ופקפוק כלל על השחיטה בעמידה 

בּפען הנ"ל, והוא "כשר" לכתחילה למהדרין מן המהדרין.
ומסר  בוריו,  יודע האמת על  )הרבי מקיוויאשד( אשר  ומי כמו מעכ"ת 
והי' מהמקורבים ביותר להבחל"ח אצל  נפשו עליה בחיים חיותו 

המשך בעלון הבאכ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל.

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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שנת תשל"ח

 משה שטערן
 אב"ד דעברעצין ונייהייזל יצ"ו בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח 

בלאאמו"ר הרא"ש, בעמ"ח ספר גפי אש ומליצי אש וש"ס ברוקלין יע"א

בעזהי"ת
אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפר"ת 

לוחם מלחמת ה׳ בגבורה כש"ת מו"ה       שליט"א,

אחרי תת שלו'.

הנקראת  ויקר  נכבד  ספר  השמש  לאור  נגלות  בהגלות  היום  נכבד  מה 
בנות  וקדושת  הצניעות  קרן  לרומם  מוקדש  קונטרס  ישראל".  "קדושת 
ישראל והסברה מיוחדת עד כל עניני איסור יחוד איך להשמר ממנו ואיך 
השכיל  עליו  ה׳  הכל  בו  נכשלים  בדורנו  שלמים  וגם  שרבים  בו  להיזהר 

בליקוטי בתר ליקוטי מספרי הפוסקים וספה"ק.

כל  אוצר  הוא  ההוא  החיבור  המדוברת,  בשפה  במינו  יחיד  מקורי  חיבור 
כלי חמדה יהיה כשלחן ערוך מיוחד בכל פרטי איסור יחוד, מה שלא הי׳ 
עדיין לעולמים לחבר חיבור נכבד במקצוע הזה, הכולל בתוכו כל הדינים 
השייכים לעניני קדושה אחד מהם לא נעדר, הן צניעות המלבושים לאנשים 
הליכה  בענין  המכשלה  בגודל  נפלאה  הסברה  וגם  יחוד,  דיני  כל  ונשים, 
לרופאים. והדרכה מיוחדת בהנהגת הנשים הצנועות והכשרות, כאשר כבר 
ומלואה כבר מכמה שנים מגודל הפריצות ברופאים קלים  הרעשתי ארץ 
והמכשולות הגדולות היוצאות מהם, ומה גם המאורעות האיומות המתהוים 

ההלכה , של ודקודוקיה פרטי' בכל לענין ורובם ראשם
האטליזים.. את ויבדקו יילכו כך אחר  ושהם

מאותם  לקבל צריך מנקר וכל מוסיף: 1 מסיגעט הרב
נסיון  לו ושיש ההלכות  את למד שהוא רבנים שלשה 

למעשה . בהלכה

באמת הרבנים  השלהש ואותם 1 מפאפא : הרב
על  שומרים באמת האם לבדוק, לפרקים שיילכו
ממש  יהיו הרבנים שלשה  שאותם ולאחר הכללים,
לאחר האופנים , ובכל  ודקדוקי ', פרטי ' בכל בקיאים
המנקרים  עם ביחד יישבו הרעש השקט למען מכן
להם  ושיוכיחו  רע השם את  שעשו  אלו ישראל , מארץ

קיים. אינו כלל רע שהש

מדווח  אינו  פאפא  של  רבה  ממשיך: 1 מסיגעט הרב
מעשיו , לא  תשמע , אחת דקה   רואה אני כך  כראוי
לא לדבר, לי תתן לי תשמע  רגע, רק תשמע רגע ! רק
ארץ מבני  לא  הרעש, את עשו ישראל מארץ המנקרים 
את לקחו  רק הם מקומיים, אנשים  עשו  זה  את ישראל ,
כי בענין , להם יעזרו שהם  ישראל , מארץ המנקרים 
כלל  שלדעתי מנהגים כאלו להם יש  ישראל  בארץ אלו
עם  ענין כל אין לנו  כי כאן, אותם להנהיג צורך אין
ישראל  בארץ  שם  להם  שהיה מה הספרדים , מנהגי
כל  אז האלה, המנהגים את כשהנהיגו בעיה  בשעתם
הכריחו ברירה להם היתה לא זה, נגד מחו  האשכנזים 
השלטון  השלטונות , ידי על זאת לעשות אותם
הכח  את  לספרדים היה  אז שם , אז ששלט הטורקי
נאלצו והאשכנזים כך , רצה  שלהם  באשי  כשהחכם 
לקיים  אפשרות כל להם היתה  לא אחרת  כי להכנע,
מנהגי את עצמם  על  לקבל נאלצו ולכן שחיטה , שם 
עשו אז מחייב, אינו כלל  זה  אותנו הספרדי , הניקור

כזה . מצב  שאין  בוודאי  ועתה בכפי' זאת

האשכנזים  ממנהג ממנהגינו לסטות עלינו מדוע
כך. להמשיך ועלינו כך  נהגו הם אבותינו , אבות

פאפא של זאתרבה שיסבירו  גופא  הוא ממשיך : 1
במנה תלוי  שהוא דבר לאלהם זה  צועק(ג  סגיעט של  רבה 

תלוי זה  במנהג ניתן )רב לבד  בזה ראיות, כלל  צריך לא  ואז 
הסערה . את להשקיט יהיה 

מסיגעט לדעתי.הרב תשמע  לא! בקול : 1

עולם  בורא לאל שבח נשלם ולא תם


