
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
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לכן התנאים ואמוראים ובעלי המוח וחכמי המשנה הם שמסרו נפשן שלא 
והיה שורה  ולכן האירו אור שכלם  וביין משתיו,  יתגאלו בפת בג הזקן 
עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה 
עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם גם כן הוא 
חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים, אבל אנשים הללו 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש |  פרשת שמות | יט טבת
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המשך בעלון הבא



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

כי
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מן  מכתב לקבל  שצריך אמר  המומחה החוק.
את הנ"ל. הועד דעת את ביטלו שהם  המחוקקים

נתנו. לא הזה המכתב

אח"כ ."בסכין  יעויין חריף"

שהתעקשו בעיקר הסימנים, שחיטת השמטת
את המומחים א' עורר זה , להזכיר שלא בדוקא
החוק  לפי מקום ליתן רוצים שעי "ז הנ"ל החשש

הסימנים. שחיטת למנוע

ד )חוק 

לפני יהי ' הסכין חריפות את לבדוק המפקח ברשות
ישחוט איך דרכו, לפי  כן יעשה המפקח אם השחיטה,
אחריו  לבדוק  פגמו. שהגוי  אפשר הלא זה, בסכין
בהשערה שיקל גדול  חשש  וקיים פגיעה, זו הרי שנית

נפגם. לא שהסכין בעלמא

ה)חוק 

בדיקתלפי ימנע שעי"ז יתכן המומחים דעת
כמה זמן שום הוגבל לא גם  השחיטה, אחרי  הסימנים
מתה. שהבהמה יסכים  שהמפקח עד להמתין יצטרכו 

ו)חוק 

למעלהא) לשחיטה למטה משחיטה השינוי  עצם
לכתחילה. ישראל בכלל  מהנהוג שינוי הוא

ישב ) באמריקה נוהגים שכן עצמם  שתולים מה
הזה  השקר את  :לגלות

נתבררמה לא כן להתיר באמריקה ההתחלה  היתה
ע "פ  לא זה ששם ברור  זה  אבל זה. את שזוכר מי ואין
כשימצאו  הדבר לשנות בידם יש ממילא מלכות, חוק
שעומדים שם ישנם כבר הנודע  וכפי חששות, שיש
דבר זה כאן כן שאין מה המקובלת. לשחיטה לחזור
ברירה בלי יצטרכו חששות שימצאו  ובעת חוקי 

קולות. לעשות

וזהבאמריקה  פלייט, בבעלי  תלוי ' הבהמה
נזכר זה היתר  אין כאן חששות, כמה מחמת  לעיכובא
הבהמה עמידת שתהי ' דוקא עמדו ומתחילה בחוק
המשך בעלון הבא
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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
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מצב הכשרות בימינו
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אבלפה. הבהמה, בכפיית  מביט  אינו האכזרי השוחט
אני  שקול הגדול, הרב שאני ראו בנשים מביט  הוא

נפשות: הלוקח  בני,כסמא"ל, עושיםועתה מה שמע
השחיטה על בני ועומדים רמה , ביד הסכין לוקחים :

ומוסרת ובוכה מוטה והבהמה זקופה , בקומה הבהמה
בכפיית מביט  אינו אכזרי ואותו בידה , כח אין כי עצמה ,
שאני  ראו ובהדיוטים, בנשים מביט  הוא אבל הבהמה,
ואחר  נפשות , הלוקח  כסמא"ל, אני שקול הגדול, הרב
ואשתו בהם, ושמח  לו  הנתונות המנות רואה  כך
ראו בשכינות, ומתיהרת יפות פנים בסבר מקבלתם
וכה יחיו כה  סמא"ל. הגדול  הרב ומעלת מעלתינו
הם  גם להשחט  מעלתם תביאם לא אם ימים, יאריכו
ועל  הקדוש, רבינו גדול הוא כמה וראה הבט  כי כמותם.
נתיסר  נוצרת לכך לו ואמר  עגל באותו  חס שלא

עליו הגינה לא ותורתו  קשים , פ"ה)ביסורין  כאן (ב"מ  עד ,
השם. נפלאות באורך ע"ש לעניננו לשונו 

הארצות מעמי  הרבה יש הזה בדור  הרבים, בעונותינו
עמי  שהשוחטים פי על  אף קבלה , להם שנותנין
שמים יראת  בהם  שאין הדעת, וקלי גמורים  הארצים

הוא כלל: ראשית אלו: הם  הדין מצד החומרות והנה
אף  שחיטה. של הסכין בדיקת מחמת מאד גדול דבר

אמרו ז "ל שרבותינו גב  ג ')על אצל (חולין מצוין רוב :
העם  מן רבים שיש מקומות יש   הן מומחין שחיטה 
במקצת ראינו  ועוד מומחין. בלתי שחיטה  אצל  נמצאין
חטא, מיראת לבם רחקו מהמומחים רבים כי מקומות
כי  הסכין, בבדיקת לדקדק יבין לא לבו ירא אינו ואשר 
יבדוק  כי תראה הלא בבדיקתו. במאד לבו לכוין צריך
כן  ואחר דקה, בפגימה ירגיש ולא ושלש  פעמים האדם
המשוש חוש  ובבחינת באחרונה . לבו הכין כי ימצאנו ,

הלב . כוונת וישכפי יש  הזה בדור  הרבים , בעונותינו  ועתה (הג"ה.

הארצים עמי שהם פי על  אף קבלה, להם שנותנין הארצות מעמי הרבה

נדן  כלל  להם  שאין ויש  כלל , שמים יראת  בהם שאין הדעת , וקלי  גמורים 

צריך והסכין מוצנע. במקום שלא אפילו כך מניחים  אלא שלהם, לסכין

ראש כמגע מגעתו  אלא חלק , אינו הרוב פי על  וזה וחלק , חד  להיות 

ב') עמוד (יז חולין רש"י עיין כך, כל  חלק  [שאינו וישהשבולת  .[
מדברים  שהם בשעה  בודאי  הבדיקה בשעת מדברים
באצבע מעבירין  אלא הבדיקה , על כוונה להם  אין 

כוונה . בלי במהירות והבאה בהולכה

כי  במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה בסכין ששוחט  מי
"מגיפה": אותיות הם ובודקים "פגימה" שוחטים ויש 

ששוחט מי שכל וידוע ופושעים. הדעת קלי שהמה
" כי במגיפה, יהיה שמיתתו פגומה הם פגימהבסכין "

מתגלגל "מגיפה"אותיות במגפה עתה מת אין ואם
כל  כי בכלב , יתגלגל  נשמתו וגם במגפה . שימות נשמתו
ששייך  ממה גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות המאכיל

נאמר ועליו  כ"ב)לכלבים, אותו (שמות  תשליכון על לכלב  .

        
 

       
      
      
        
       



        
  

       
    
         

      
       
     
       

   

      
  

        
       
        
        
       
      
       
     



         
       
       
      
      

         
       
      
        



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

38. מי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, 
יש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה טהורות

39. מאכלות אסורות הוא הגורם לעזות לחציפות
גם  לא שכח  נשתתף לשחיטה  דבר" שתמיד  ה"בעל   .40

מדורנו

ְּ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
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מכתבים למערכת
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יהושע ברדוגו

בס"ד
לכבוד הרב הגאון שלום יודא גראס שליט"א

קבלנו בברכה את הספר שיצא לאור "נפש ישעיה" ע"י הרב ברדוגו יהושע 
שליט"א רב המשחטה ברמת ישי.

ואנו שוחטי עוף העמק באנו עהח"מ
ר' עזריאל פזינצבסקי - ר' אברדגי'ל דוד יצחק - ר' אדזיאשוילי יצחק 
- ר' פרץ נסים - ר' ועקנין דוד - ר' אלמקייס שלום - ר' גלאנץ אליעזר 
- ר' פרידמן אברהם - ר' גנזלר אברהם - ר' רפאל ברדוגו - ר' נחום 
קפלון - ר' אברהם פלמן - ר' יעקב אגאשוי - ר' דוד אוחיון - ר' שלום 
אדזיאשוולי - ר' אשר בן עמי – 

אחת בשעה עולמו קונה יש 

מה אהובי אשר הספרים, בכל מלא והוא לי , תאמינו אחי,
בכמה  להשיג  הראשונים הצדיקים צריכים שהיו

אחת, בשעה לתקן  כעת אפשר וחדשים, לפסח )ימים אהרן, .(בית

לו מסייעין לטהר הבא

כך בדורות  כל שהחשכות דמשיחא , בעקבתא הללו,
גדולה עזרה  שיש  ספק אין  יתברך גדולה, מאתו

לטהר לבא למתחיל  אפילו  אלא  לטהר, להבא רק לא רקיג ,
ואז לו, שיעזור  יתברך מה' ויבקש רצון הפחות לכל לו שיהיה

הנופלים. לכל  ה ' ויגש )סומך פרשת אברהם , .(בית

הרבים  לזכות באמת השתוקקות  ידי  על
לרבים  דרך  ומורה מזכה להיות זוכה

עצמו בכל את יחזק אם שהוא, איך האדם  על שעובר מה
אל מכח להוציא זוכה כשאינו שאפילו היינו ברצון,
בעבודת  המדרגה או לעשות  שחפץ שבקדושה  הדבר הפועל 
בכל תמיד ומיחל הומה  לבו  כן פי  על  אף  להשיג, שרוצה ה'
רצונו, ולעשות  לגמור שלו  הפנימיים איברים ובכל  מעיו

אוחילה" מעי "מעי  יט)בבחינת ד, מרחם (ירמיהו זה ידי ועל ,
שזוכה  עד רצונו, לכון האמת דרך לו ומורה יתברך ה' ְֵַַעליו

קדושים  ספרים לעשות ידלחבר  איך ועצות דרכים לבאר
בענין  אדם בני לשאר שיש  הספקות כל  ולבטל  יתברך רצונו

יתברך. רצונו ועשית ה' ב')עבודת  פרק הצדיקים (דרכי

שום בדורות רואים שאין  גדולה כך כל שהחשכות אלו ,
לכל ביותר  קרוב  הוא ברוך שהקדוש  אור, ניצוץ 
היו  הקודמים שדורות  מה ועל אליו, להתקרב  הרוצה אחד
 אליו להתקרב  והתאמצויות  יגיעות  הרבה צריכים הצדיקים 
להתקרב ורוצה עושה  יהודי שאיש עובדא ידי  על בזמננו

גדולות.טולה ' למדרגות זוכה מסעי), פרשת  אברהם והנה (בית 
הקדושה. בתורתינו  מבואר 

אותו יג) מסייעין ליטהר ב)הבא  לח, לאדם(יומא כשיש לכן, .
להוציא  השמים מן  אותו  מסייעין לעשות , טובה מחשבה
מחשבה  פרוש  זה ולקיים . לעשות  הפועל  אל מכח מחשבתו
את  וגוררת מצרפת הטובה המחשבה  למעשה מצרפה טובה
והבן. מצוה, גוררת מצוה דרך על  ולקיים, לעשות המעשה

מ') אות דאורייתא כללי  ישראל , (דברי

ידייד) על  לתורה עצמו לקרב מניעות הרבה יש  כי ואף
במתנה. התורה לו  נתנת אחריה, להמשך ורוצה לתורה שמשתוקק

באבות) ד"ה תרל"ה במדבר פרשת  אמת, .(שפת
שופטים טו ) פרשת סופר, בחתם התשוקה: היא  וכי)העיקר ,(ד "ה
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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


