
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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו יאזכרונות

היער  בתוך  הבא עולם מעין

בתור שימש הוא  שם בבלגיה, סאטמאר במחנה רבינו  היה  בקיץ
ההיא  ובעת מלמד. להם  חסר  היה כי הילדים , עם  שלמד ומדריך  מלמד
לו, הפריע  לא  אחד  אף בלילה  כי  בלילה, 3-2 לשעה עד בלילות ער  היה 
ממש, שם חש הוא  היער. בתוך שהיה  המדרש בבית  בעצמו  לומד  והיה

הבא . עולם מעין 

מאמריקא  רוזנבערג  יודיל ר ' של  אחיו  רוזנבערג  יוסף  ור ' היום ויהי
שהחשמל  בפניו  טען  הוא  בלילה , מאוחר  כך כל ער הוא  למה עליו  צעק

ר!!ביוקר לו  ענה זה ועל יהודי, כסף על וחבל  וכידוע ! שמאחר בינו
כנסת , בתי  וכן יהודים  בתי לשרוף  נוהגים  היו האנטישמים ההם בימים 
הוא  הועיל, לא התירוץ אבל  מדרש, הבית  על שומר  הוא ער  שהוא כך
יהיה  שהאור  מוכן  אינו  והוא בלילה , שילמד מתנגד הוא  כי לו הודיע 

אופן. בשום  דלוק

נכנס  ורבינו  זי "ע, איציקל רבי  שבועות לכמה אז שם שהה זמן  באותו 
לשבת  כאן מרשים  שלא היתכן ושאל  אירע , אשר  את  לו  וסיפר  אליו 

הלילה וללמוד  כל  אפילו ללמוד יכול  שהוא לרבינו  השיב איציקעל רבי ?
רבינו נהג מאז טוב. יותר ישן  הוא  אדרבה  לו. יפריע לא  זה  בביתו,
גדול  כובע עם במיטתו  לשכב נוהג  שהיה  איציקעל. ר' של בביתו  ללמוד 
מנענע  הוא  הלילה  כל שבמשך  וראה  אחריו  הסתכל רבינו ראשו , על

בשפתיו.

ח פרק 
זי "ע איציקעל  רבי של בביתו סוכות

לא  דודו חמורה . בצורה  והשתעל מאוד רבינו הצטנן סוכות  לפני
בסוכה  ישן  הוא כי השיב רבינו  אבל בסוכה, שישן אופן בשום  הסכים 

איציקעל . ר' של

לו היו  בגיפס , רגלו  את  וחבשו  רגליו על איציקעל ר' נפל סוכות לפני
סוכות  הגיע אבל החולים, בבית להיות  חייב היה הוא  נוראים, יסורים
אותו הביאו ואז  החולים, בבית  להיות אופן בשום רצה  לא  איציקעל ור '
הרגל  עם  הזמן כל  במטה שכב והוא  חולים , בית  מיטת עם לסוכה 

למעלה .

ממנו ביקש ורבינו  לישון , איציקעל ר ' עצמו  השכיב הסעודה  לאחר
יחד  עמו שישן  ממנו  ביקש איציקעל רבי בסוכה, הספסל על  לישון רשות
ואמר: בתוקף  סירב  רבינו אבל בסוכה, שהיתה  החולים בית במיטת 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .805
ויחי 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .806
שמות 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .807
וארא 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .808
בא 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .809
בשלח 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .810
יתרו 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .811
משפטים 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .812
תרומה 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .813
תצוה 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .814
כי תשא 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .815
ויקהל 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .816
פקודי 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .817
ויקרא 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .818
צו 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .819
שמיני 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .820
תזריע 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .821
מצורע 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .822
אחרימות 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .823
קדושים 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .824
אמור 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .825
בהר 

זוהר חק לישראל )בלשון הקודש ובאידיש( פרשת   .826
בחקתי 
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  ספר

  זוהר הפסוקים
  התורה פרשיות לכל

  דברים פרשת
מלוקט מכל ספרי הזוהר השייכים לאותו והוא מאמרי הזוהר 
ו בו אחרי לימוד שניים מקרא , למען ילמדפסוק בפרשת השבוע

ואחד תרגום, ויעסקו בזוהר הקדוש בשבת קודש. וכן בכל ימות 
השבוע, ובכך ימשך על עצמו קדושת שבת קודש מהיכל התנא 

אשר ליקט  מפתחות הזוהרהאלקי הרשב"י זיע"א. יסודו מהספר 
הצה"ק רבי משה גאלנטי הזקן זי"ע, וציין שם על פסוקי התנ"ך 

זוהר הקדוש, ובספר זה פתחנו והבאנו המקומות היכן נמצאים ב
כל מאמרי הזוהר דבר דיבור על אופנו, מאמרים שלימים מספר 
הזוהר, ועוד הוספנו מאמרים מהזוהר הקדוש על הפסוקים, אשר 
לא הובאו אצל הרב המחבר, וכן הכל עם ניקוד מפוסק, ומבואר 

תן בלשון הקודש וכותרות המאמרים, למען ירוץ הקורא בו וי
  חשקו ויתלהב וישמח בלימוד הזוהר הקדוש. 

  
ָלִמי"ָצ ָי  י "ִמְפַעל ַ‰ּז…ַ‰ר ָ‰עו… ר ַעל ְי„≈   תובב"‡ בת יםבעי‰"ק  ‡ ָל‡ו…

  לפ"ק ‰ספר ‰ז‰ יוצ‡ ל‡ור כ"ו תמוז תשע"ו
  .ש‰ 450 לפי שיצ‡ ‰חו„ש כמו ‰סיבות כל מסובב ב‰ש‚חת

  

  ו"תשע תמוז ט"י'  ‰"ע יעקב רבי בת רוז‰ מרת "לע



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ציצית כהלכתו דיניו ומנהגיו

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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לרבנים תורה  דין אחר|מב  ממבט  הסיפור 

– וצדיקים  גאונים – דיינים – רבנים – חכמים תלמידי .16
– מלמדים  שוחטים  – סופרים – קודש כלי ישיבות ראשי
בית של תינוקות   מעשה , ואנשי  חסידים – ישיבות בני
נבילות אוכלים חשובות  משפחות  אלפי ועשרות רבן

שנים. עשרות ודם  חלב וטריפות

קראקא. בכל השמים לב עד ויללות  בכיות  .17

עשרות בגלל תעניות  עשרות גוזר עמוקות" ה "מגלה .18
המגיפות.

אחר ממבט הסיפור
הנורא המעשה של היבטים כמה

ישראל  ארץ  לקראקא  מאנסי בין ההבדל

רבנים. מאות ישנם במאנסי  – אחד רב היה  לקראקא .1

קצבים. מאות במאנסי – קצבים שני היו בקראקא .2

במזיד. במאנסי  – בשוגג טריפה האכילות  בקראקא .3

הוא במאנסי – הרב, של לאפו מתחת קרה זה  בקראקא .4
מהרעבנים. חלק של ובהסכמתם בהכשר 

מאות ישנן  במאנסי – אחת עיר רק היתה קראקא .5
ישראל. מכלל גדול  חלק  שהוא  חרדיות, קהילות

בהתעוררות בתשובה  חזרו  הקצבים בקראקא .6
מרה זעקה של שנים  עשרות לאחר במאנסי  – הראשונה 

המחנו "ט  ישראל ,ואנשי  גדולי רבנים ידי  (ראשיתיבות:על

וטריפות) נבילות חלב יש מאכילית עוד חלב.עדיין מאכילי  נם

הגדול  הדין יום מאימת חששו הקצבים בקראקא .7
פחד. כל  הי ' לא הטריפות למאכילי  במאנסי  – והנורא

בית חורבן על ובכו לבבם קרעו  הרבנים בקראקא .8
קרוב הרבנים  של גדול  חלק  לוקחים  במאנסי  – המקדש
הרבנים נגד להתגונן בכדי  הכשר, דמי דולר למליון
המוחות את ולטשטש הערעור, את להשתיק  המעוררים,
ליהודים חלילה  להרשות  ולא התמימים  היהודים

טריפה. בשר לאכול שיפסיקו

הרבה כך כל מכרו  שנה 40 במשך הכל בסך בקראקא .9
כפי כזו כמו אחד ביום  מוכרים יורק ובניו  וטריפות, נבילות 
אקספורט הי ' לא בקראקא כי  השנים , כל במשך שם שמכרו
יום כל בשר של טונות אלפי מפיצים יורק בניו אבל ביזנעס,
לבתי שם, המסעות ולכל הברית  ארצות בכל האטליזים לכל 
למטוסים החולים, לבתי לקעיטערערס , למסעדות, המלון,

חודש בתוך  בשר  טונות פרענקפורטער ,אלפי סאלאמיס, (ובפרט

ועוד. וכבדים לשונות  בחלב, מטובלים שהם נקניקיות

כהלכתו ציצית ד'יח פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ספר
כהלכתו ציצית 

ומנהגיו דיניו

 
לאי א. פעמי במספר  הקדוש , וזוהר בש"ס מוצאי הננו  כ

ה ציצית מצות של הגדולה  החשיבות את יחד שיעור, קדושה ,
ומהותה . העצומות  סגולותיה  ע

מדקדקי ב.  יקרי יהודי ,הפע עוד חוזרי אנחנו זה בגלל
פרוטות  בכמה הזה  בעול הזדמנות עכשיו  לכ יש במצות!
מזה  חו כולה . התורה כל  שמקיי כמו שבדיוק מצוה  לקיי
העבירות, ומכל אסונות מיני ומכל המות  ממלא ניצולי את
 הילדי של ימי מארי זה השכינה. להשראת זוכי ואת
,ומזיקי חבלה  מלאכי מכל ניצל  הרע, מעי פטור  ,הקטני
את  מטהר עיוור, תהיה  לא פע וא , המתי לתחיית וזוכה
זה הרע, לשו מלדבר שומר היסוד, לשמירת תיקו המחשבות ,
מכאב  פטור  , קטני בילדי גדולה  ונשמה קדושה  מביא

לפרנסה . ועוזר החמורות, עבירות משלש וניצל ,שיניי

הכמהג . את לקמ מעלות, הרבה  כ כל  ע מצווה  שווה  הא
לימוד  את  להבי הלב את פותח זה  לילדי אפילו דולר?!
ל נות אחד שכל  באתרוג רק שלא לדעת צריכי התורה.
שלא לו, וכדומה  בציצית אפילו רק , לקמ צריכי לא מחמאות
הכי להיות צרי ג ,הצדדי מכל  במחמאות  עמוסי נהיי

הטוב.

רגעד . כשיש לעשות  מה  עצות כמה  נותני  הקדושי הספרי
מצות  לקיי למשל אלו. ברגעי לעשות מה  לו ואי פנוי ,

ללב  ברורה)השייכי משנה  ,אד חיי ,חינו  ה '(עיי את לקדש או ,
זצלה "ה) מליזנסק א מהר  רשכבה "ג למר קט צעטיל אנחנו(עיי ,

מצוה בזה שמקיימי הציצית על  להסתכל עיצה , עוד נותני
וראיה  ראיה  כל  ע התורה  מקט מצוות ספר  בש חרדי (אריז"ל,

מיהודה) שבט ," ורשב.



 עצות לתיקון הכשרות
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מה אנחנו אוכלים?
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קטו
שמחנו שמחה גדולה לעיין בספריו החשובים, כל אחד קובע 
ברכה לעצמו, בשטח שבו הוא עוסק, הכל ערוך ומסודר הפלא 

ופלא.

אשריכם ואשרי חלקכם שזכיתם להעשיר אוצר ספרות העם 
היהודי בספריו הנפלאים.

ורבים כנסיות בתי הרבה השם ברוך  נמצאים ובירושלים היות  כדלהלן:
הצעתינו לעקור, רצה אביכם  אשר ענין  – בלילה  בתורה בהם  עוסקים
והלאה מהיום שלום , רבי של סליחתו את שתבקשו אחרי  כי  הוא
הקרים החורף  ובלילות לילה בכל  חם משקה  ללומדים אתם תספקו

אביכם".... עוון יכופר ובזה  – להסקה  עצים גם

עדבני אכן קנין. ובקבלת  בכתב  אתר, על ההצעה את  קבלו  המשפחה
וקפה תה  לילה  בכל  מוליכה זו משפחה היתה האחרונות השנים
לימינו ועד בתורה , העוסקים עבור המדרשות ולבתי הכנסיות לבתי חם
לבתי  החורף  בלילות להסקה  חומר לספק המת מנכדי אחד מוסיף  אנו

בירושלים. הכנסיות 

רבי ההסכם  "אתה שלום: לרבי פונה הדין בית וראש ונחתם נכתב
זו דוויה בנפש שוב  תפגש  שכאשר  עליך  מצווים הננו שלום 
על באה כבר היא כי הדין בית וחברי ירושלים של רבה בשם לו אמור 

שלם"... בלב  לה מוחל  אתה  וגם תקונה ...

הסכמה.רבי לאות ומנענעו הכפוף, ראשו את מעט מרים  שלום

שללמחרת , ביתו ליד שוב עובר  הוא ל"עבודתו" יוצא  שלום רבי
רבי  של בדבריו נזכר שלום רבי לקראתו , והכלב  המת,
רבי  הגאון  ירושלים של רבה "בשם בחזקה: קורא והוא לייב, מרדכי
כי  להודיעך  הנני הקודש, בעיר הדין בית ובשם זוננפעלד חיים יוסף

שלם"... בלב  לך מוחל  הריני אני וגם תקונה, על  באה נשמתך 

הופיעכהרף לא ומאז שלום, רבי של מעיניו הכלב נעלם עין
עוד...

'ה יראי נדברו יאאז 

בהעלותךז . פרשת  חיים מים באר הקדוש בספר ח )ראה :(פרק 

רשות אל הרבים מרשות  לברוח קודש  שבת בערב לטבול צריך
עולם  של  יחודו היחיד 

האדם צריך ואז  קודש השבת  הארת  יתחיל אשר בעת קודש שבת בערב 
החול ממעשה  נפש במר להתבייש האמור הבשת  בחינת לבו  אל לעלות 
צריך אשר להראות  חמין במים  הרחיצה בא  כנזכר. תשב  לבחינת  ולבוא 

הרע, היצר של אש  אכלה אש להיות  אש ברשפי עיקר לטבול הוא  וזה 
אל הרבים מרשות לברוח קודש  שבת  בערב לטבול  צריך שאדם הטבילה

סביב  אכלה להבה באש  עולם של יחודו היחיד זהרשות חיוב  כן ועל .
זה אחרי ואך בגפ "ת. לברכה זכרונם חכמינו ופסקי נביאים מדברי הוא 
שהם ז"ל. האר"י הרב  בדברי המבואר סאה בארבעים  לטבול עוד צריך
במים טומאות מיני מכל  הגוף  את לטהר טומאה מכל המטהרים  המים

ט  על רמז והכל בהן. טובלת העיקרשהנדה שהוא  הדעת במי הלב  בילת
ז "ל ברמב"ם שאיתא  מקואות)כמו הלכות בזה(בסוף הארכנו כאשר
שבת  של סידורו ג')בחיבורנו ענף הראשון הוא(שורש  החמין טבילת אבל .

ובזה כנאמר. וטהר באש תעבירו באש יבוא  אשר דבר כל כי יותר חיוב 
לבחינת ועולה ה ' קדושת  אור לקבל עולם של מלכו  המלך אל בא  הנער
הנקרא התשובה למקום  הזה עולם בחינות מכל למעלה קדמתה קדם 
הבא. עולם  בחינת שבת שכולו ליום הרומז קודש שבת  והוא הבא  עולם

זכויות . נעשין וזדונות  האחור על ומכסה מכפר הקדם חייםואז מים (באר

פרק - בהעלותך  .ח )פרשת
זהר תיקוני עוד  א')ראה עמוד ס ' מהימנא (דף רעיא  עמוד , רס"ד  דף (השמטות

מהימנא ב') רעיא א'), עמוד רמ "ב דף פנחס  פרשת זהר(במדבר  תיקוני עמוד , כ ' (דף

זהרא') תיקוני ב'), עמוד ס "ו (דף

מליהח . יראל  עם את  להיל הדלה מלחמם הדים היקים
ונ ה אויץ ל הראה הזרה  ראה  ד ה טב ם העל ושלום. חס

:ללב
זי"ע  טב ם  על יראל רי נור רנמ דה ה יק תב מכ ב

מ' הק' הרב מטלוסטלחבר תבזי"עמרכי   - נסר" היק  גילו ["ן 
אליו ] זי"ע  מהבעש"ט מכ בים כ ה

קעב] [ף  דה -(יג )א רת  "המים " ספר [נדס :[183 [נו ' ס' מכ ב , 
וזה רביעית ] חברת  - תרצ"ו נת  ז לחד י"ב וארא לאר יצא 

:נ ל
ראה ג' לים א ר טי "תב "ה , ,איציןת"ק 

מ ' הק' הרב  מטלוסטלחברי מרכי  
מ)למע"ש לבא (למען הה ה,י כף על טבים לא ברים אני  ראה  

ליראיו ", ה' "וס ד  סד, ונמיק האחד מן הנים כףוטבים חזק  טח ני 
הם נח צים  י נ "ע הק ' רנמ  ל ה דעים התבים  א ח לפה בא

נאמנה. אהבה  דו"ש  חבר מטלוסטלי. טוב שם בעל כאן ..י ראל עד 
בגלות נדדו זי"ע זושא  ורבי אלימלך ר' רבי הקדושים  שהאחים  ידוע וכן
ושם אושביץ, זו לאושפצין שהגיעו עד ישראל את לתקן למקום ממקום
גדולה כמה עד מכאן רואים  חזרה. וחזרו לעבור, נתנם  לא מ"ם הסמ"ך

המשך בעלון הבא


