
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'
78

שמעתי מפי מורי הגאון אבי ז"ל ששמע מפי הקדוש רבי יעקב שמעמילעש 
ז"ל שכל מי שנכשל בעוון יין נסך על כרחו אחר כך יהיה מגולגל בחמור 
כי לשון נופל על לשון כי תרגום של יין הוא חמר, על כן יראה האדם 
ויפריש עצמו מאיסור יין נסך ומיין שרף שעושים משמרים של יין נסך 
הוא גם כן אסור כמו יין נסך וכל הפורש מאיסור זה נקרא קדוש וקדוש 

יאמר לו. )קב הישר פרק עו דפוס ישן. ובדפוסים החדשים חסר( 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת וישב | יט כסלו

1

המשך בעלון הבא

ֵסֶפר

אּוָלה סֹוד ַהּגְ

ף פ"ב(  ּקּון מ"ג )תיקו"ז ּדַ ל ּתִ דֹוׁש ׁשֶ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקֹרא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
א ָהֱאלִֹקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּקּוִנים,  ְלַתּנָ ְבִעים ּתִ ִמּשִׁ

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ָכל יֹום ְוָכל ָהאֹוְמרֹו ּבְ
ָמה,  ׁשָ ה ְלֶהָאַרת ַהּנְ ְזּכֶ ּיִ

ִרית, ּוְלָכל ַהְיׁשּועֹות. ְלִתּקּון ַהּבְ
ַחת ִלְפֵניֶכם, ה ַהּזֹו ֻמּנַ ֻגּלָ ה ַהּסְ ִהּנֵ

ָכל ֵעת. ּה ּבְ ְהּגּו ּבָ ְלַמַען ּתֶ

יוֵֹצא ָלאוֹר ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהּזוַֹהר ָהעוָֹלִמי" 
ֶמׁש ית ׁשֶ נחל לכיש 24/8 ּבֵ

טל: 054-7112492

ּקּון מ"ג ן" ּתִ ּמָ ית ּתַ ֵראשִׁ “ּבְ
ֹבָאר ֵלם ְוַהּמְ ָׁ ּקּוֵני זֹוַהר ַהּש ִמּתִ

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ ֵרי תשע"ג - ּמְ ׁשְ ּתִ



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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
ש

מ
בה

הבשר על שחוטה)גזרו  בשר יאכלו המתנות(שלא (מפנימפני

וקיבה) ולחיים זרוע  כהונה, מתנות גוזלים שהיו  בידם, שהיה  .עבירה
מדה. כנגד מדה היה  והכל ז"ל (ובשביליובמאירי

אסורות ובמאכלות מדה, כנגד מדה העונש  היה שבודאי  ביארנו השחיטה

מובדלים והכהנים  העכו"ם  מן שמבדילם וזהו והבדלתם, נאמר  ובשחיטה

בנתינת להחשיבם דכהנים זו בהבדלה שפגמו וכיון בקדושתם, מישראל 

ששומר  הבדלה, דמצות דשחיטה זו מצוה מהם שניטלה נענשו המתנות,

יעו"ש ) בהם ישלטו לבל מהעמים להבדילם .עלייהו

 וכומריה ייהפר היו השחיטה על  לגזור הראשוני

היו ומבואר השחיטה גזירת שגזרו שהראשונים
וכו  שלהם, כומרים או להצרהפרסיים רק היה ונתם

דתם. ואת אותן ולהשפיל כלל לישראל, מעונינים היו (ולא

הגזירה) מבטלים היו שוחד ובקבלת חיים , בעלי  ברבינו בצער  ועי'
הא. ד "ה י"ז. גיטין ובתוס' ה. בשבת  גאון נסים 

בחנםוגם  באה  לא שהגזירה יוחנן ר ' דעת מבואר 
העבירות להם והגיד  בידם, שהיו עבירות מפני  רק

הגזירה. ויתבטל שישובו, כדי  שחטאו במה

על ט. וז"ל ג': הל' דתעניות בפ"ב  ז"ל  ובר"מ
מלחמה לערוך שבאו  גוים כיצד, ישראל  שונאי  הצרת
במצוה אפילו שמד עליהם לגזור  או וכו', ישראל עם
וכו', שירוחמו עד  ומתריעין  מתענין אלו הרי  קלה ,
ז"ל  הר "מ לדברי  מקור שהביא שם משנה ובמגיד
חייבים קלה במצוה אפילו שמד גזירת שעל 
אמרו  יבמתו , על הבא פרק וביבמות וז"ל להתענות.
מתבאר ושם תעניתא, גזר  לבבל חברי אתו לרב, ליה
הרי  עכ"ל. הוא, ברור ודבר השמד , על  תענית שגוזרין 

רב  היתה שם ר "י)שגירסתו עבור(במקום  תעניתא  ושגזר
ז"ל  הר "מ שהזכיר קלה ומצוה השחיטה. גזירת
שאין  כיון קלה מצוה שקראו  והטעם לשחיטה, כוונתו
ירצה אם רק  לשחוט, שמחויב  חיובית מצוה זה
כלל , בשר לאכול  שלא ובידו לשחוט, מחויב  לאכול
ואל  בשב גזירה שזהו ואף קלה, מצוה קראו משו"ה
שמחויבין  פסק חיובית, מצוה ואינה תעשה,

הנ"ל  הגמרא מדברי  וזהו  בגמ ')להתענות, גירסתו .(לפי 

המשך בעלון הבא
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בלשון הקודש שמות תורה זוהר

בלשון הקודש ויקרא תורה זוהר

בלשון הקודש במדבר תורהזוהר

בלשון הקודש דבריםתורהזוהר

בלשון הקודש תהליםתורהזוהר

בלשון הקודש שיר השירים משלי  תורהזוהר
וקהלת

הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש 
בדור הזה יותר מדורות הקודמים

שער הזוהר

 ספר בראשיתעל סדר הפרשיות
רבי פירושי הזהר מהתנא האלקי 

שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך 
הפשט על תורה נביאים כתובים 

המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, 
ובזהר חדש

לקט שמואל מדרשי הזהר

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי 
ו בדרך שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמר

הפשט על תורה נביאים כתובים 
המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, 

ובזהר חדש

ספר  לקט שמואל מדרשי הזהר
שמות

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי 
שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך 

יאים כתובים הפשט על תורה נב
המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, 

ובזהר חדש

ספר  לקט שמואל מדרשי הזהר
ויקרא

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי 
שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך 

הפשט על תורה נביאים כתובים 
בספרי הזהר, תקוני זהר,  המפוזרים

ובזהר חדש

ספר  לקט שמואל מדרשי הזהר
במדבר

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי 
שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך 

הפשט על תורה נביאים כתובים 
זהר, המפוזרים בספרי הזהר, תקוני 

ובזהר חדש

ספר  לקט שמואל מדרשי הזהר
דברים

פירושי הזהר מהתנא האלקי רבי 
שמעון בר יוחאי זי"ע שנאמרו בדרך 

הפשט על תורה נביאים כתובים 
המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, 

ובזהר חדש

ספר  לקט שמואל מדרשי הזהר
נביאים כתובים

מהמקובל האלקי רבי אליעזר 
מגרמייזא נ"ע. הלכות תשובה

ספר הרוקח

ות טובות כולל דינים ישרים הנהג
ותכחת מוסר, נחלקים לשלשים חלקים 

הגן ודרך משה

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 18

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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המחלוקת  כי תחילה  והמחלקת הממון, אחר  הרודפים
עמלקים הנקראים והם  כולם, עדכנגד  בא דוד בן ואין

העולם מן נאמרשיעברו י"ט)ועליהם כ"ה את(דברי תמחה
עמלק בזוהר .זכר דברי )כמבואר  פרשת אליהו, .(אדרת

זי "ע  מברסלב   נחמ רבינו הרה"ק
שיעבודייהו לתחות אנשי וכופי אחרא הסטרא  של רועי יש
על   כ ג הוא מה להנצל והעצה עזות , ידי על הוא מלכות עיקר

 עזות נגד  לעמוד  עזות ידי

 של כלליות שהם הרועים , לאלו לבוא אפשר  ואי 
זכרונו רבותינו כמאמר  עזות , ידי על אלא  הקדושה ,

ה ')לברכה  פרק  כמ"ש(אבות כנמר, עז  ט"ו)הוי נהלת (שמות 
לתוך  נכנסין עזות  ידי על היינו קדשך, נוה אל  בעזך 
כן גם והם  אחרא , הסטרא  של  רועים  יש כי הקדושה ,
שיעבודייהו, לתחות אנשים וכופין  הדור, מפורסמי 
בלא  מלכותא  עזות  כי עזות , ידי  על הוא מלכותם  ועיקר 

ע"א)תנא  ק"ה בבחי'(סנהדיר בעזותם , ככלבים  והם ,
רועים ", המה  נפש עזי  "והכלבים נ "ו  פניישעיה והן

הכלב כפני ע"ב)הדור מ "ט כן (סוטה ועל מהם, להנצל כדי
נגד לעמוד  עזות, ידי על רק אפשר אי ממשלתם  מתחת 

לתוך עזותם שנכנס קדשך, נוה אל בעזך נהלת  ואז  ,
חות )הקדושה. בתו חות כ "ב, סימ ח"א  " מוהר .(ליקוטי

 קיו לו  אי א שעה, לפי   ותקי גדול הוא – דקליפה רב יש
ונאבד כלה   ולבסו כלל

,ובוז בגאווה  עתק צדיק  על  הדוברים  רשעים  אך
החיסרון , להשלים  הרוח הם  מקבלין דעמאין  אך

עשו בחינת והוא  דקליפה , רב  שכתוב שיש כמו  ,
ל"ג)בעשו בחינת (בראשית והוא רב, לי ל"ו)יש  ש)

עשו, עאלופי רברבי אונקלום שתרגום  שו,וכמו
הרוח הרשעים מקבלין ומהם דקליפה , הרב  ,בחינת 

הסערה רוח  הטומאה  רוח בחינת  שכתוב הוא כמו 
הרוח  כן  ועל שעיר ", איש אחי עשו "הן  כ "ז שם 
שהוא  סערה רוח כמו  שעה , לפי ותקיף גדול שלהם 

כן ועל בשעתו , יו "ד )גדול יפיח (תהלי צורריו כל
בחינת  ידי  על עליהם  שמתגבר דייקא , יפיח  בהם,
כלל , קיום לו  שאין  אך בשעתו , גדול שהוא פיו  רוח 
וכמ "ש  ונשמתיה, גופיה  ומסער ונאבד , כלה  ולסוף

ז') ומשלם (דברי להאבידו, פניו אל  לשונאיו ומשלם 
בחינת  דהיינו  לו, שנמשך החסרון שלימות לשון
בחינת  הוא  פניו  כי פניו , אל  וזהו הרוח , אריכת 

כמ"ש ג')הרוח, זה (ישעיה בם ענתה  פניהם הכרת
ק"כ .)החוטם  שכתוב (יבמות כמו מהרוח, בחינת שהוא

חיים  רוח נשמת  אשר כל חיים , נשמת באפיו  ויפח
לפיבאפיו, גדול שהוא  אף כי להאבידו, הוא אך

       
       
        

 

        
        
        

 

       
        
       
         

   

       
     

       
      
       
       
       

   

       
      
         
        
       

    

       
        
       
        
        

 

       
       
       
       
        
     
       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

והרבי מקיוויאשד לקח טעקסי ובא תיכף ומיד. כ"כ היו מקושר 
להאדמו"ר מסאטמאר, ומרן מסאטמאר סמך עליו בכל דבר. ובגלל 
)ועל  וויינשטאק  הידועים של  הם השותפים  הקצבים,  שהשוחטים 
שיתנו  חשבו  זה,  כל  יודעים  עדות(  וגביית  ודאקומענטאציע  מסמכים  יש  זה  כל 

עוד שם אחד ]שהכשיר השחיטה[ של אדמו"ר הגדול מקיוויאשד, 
ובאופן זה יאמינו להם.

סיפרתי כל זה להרב פרידמאן, ואמרתי לו שאני עומד בקשר תמידי 
עם הרבי מקיוויאשד, והוא כל הזמן מתאונן בפני מה שהשותפים 
במפעל הבשר מרמים את כלל ישראל כאילו שהרבי מסאטמאר 

התיר נבילות וטריפות שלהם, רחמנא ליצלן מהאי דעתא.
המשך בעלון הבא

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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שנת תשל"ז

 הרב אברהם מאיר איזרעאל
 אבד"ק הוניאד

ב"ה
הן היה למראה עיני קונטרס מנחת יהודה לידידי הרב הגדול המצוין, 
וכו' מוה"ר שלום יהודה  זוכה ומזכה את הרבים, מו"מ בתו"י חו"ב טובא 
ברורי  ברוקלין תצ"ו, מכיל  מגן שאול פק"ק  גראסס שליט"א הרב דקהל 
בספרו  בעולם  טבעו  יצא  אסורות, שכבר  מאכלי  בעניני  ואזהרות  הלכות 
ונצורות להרחיק את בנ"י קדושים  גדולות  בו  ישעי', שעשה  הבהיר נפש 

כמה והנה  מנוקרות, אינן הצלעות  בקיצור  תראו,
כלל  היה  לא זה  אשכנז . מנהג  המנקרים . שאר גם  פעמים
לפני כותב , הוא  וכל  הניקור, על השגחה  שום  ואין מנוקר,
אדמו"ר כ "ק אל  פנימה הקודש אל נכנסתי כשעה
שמצאתי , הפרטים לו ומסרתי שליט"א מקאשוי הגה "ק 
דבר כבר שהיום לי וסיפר  מאוד, ונפחד שנרעד כמובן
בעובי שיכנס אני מקוה  ועכשיו רבנים, כמה עם  מזה 

כותב. הוא  כך אור. יהי ' ש. הקורה 

עם  דיברו  שכבר כותב שהוא  חדשים ששה  כבר זה 
ספק לי אין דיבר הוא  מי עם  מושג  לי  אין רבנים, כמה
היה שהוא בטוח אני  כך, על  יודע הייתי  מדבר היה  שלו 
חלב  אוכלים מהומה, מהענין תעשו לרבנים אומר
ושותקים  יושבים  חדשים, 6 עולם של רבונו דאורייתא,

מפסיקו( נירבאטע  של .)רבה 

נירבאטע : של  אתהרבה למה אותו  שאלתי  אני 1
אצל  מכשול איזה  כאן שיש בלילה חשבתי , אני  לא .
מאכיל  חלילה אני ואז האחראי  אני הרי  אז  ווינשטאק,
הרבי לי , אמרת  לא למה שתקת מדוע  כן  ואם טריפות,
שאתם  סבור אני שלי, ההשגחה על פעם אמר זי "ע

ברבים  זאת להגיד חשוב(יכולים  לא זה מפסיקו : .)אחד

שאנחנו ופוסקים זי "ע  הרבי לעת בניגוד הלכו כיום
טריפות לך?(אוכלים  השיב  הוא מה שואל : אתה)היו"ר ממשיך:

או ימים שלשה  תוך לי  ישיב הוא לי, אמר הוא מה  יודע
שלו  לבנים  טלפנתי  אני בני, עם מדברים,(שתדבר  הרבה 

מסיגעט  הרב נשמע .)ומכולם

מסיגעט : באמצע,הרב אני תקפוץ  על  רגע רק 1
כשר' להגיד, רוצה אני מה הזה  בסיפור תשמע
שהרב  מה מכתב כאן לי יש  שם. היה  אברהם
הוא זה , את לו הראתי אני לכאן, לי שלח הראב"ד
האדמו"ר לבני טלפנו  הם  דבר, אותו שגם כך: כותב

אברהם שר ' שלו  ואמרו והחתן הבן ווינאי :(מקאשוי ,

לייטנער ! הוא)הרב ישראל לארץ  נוסע לייטנער הרב כן ,
יודע  שהוא  מכתב  כותבים הם כך  לקבל רומה
ולאחר בעצמו , שם  להיות חייב הוא  קודם ניקור, לבד
הוא חלב, המאכילים כאן המנקרים  כל יבוא , הוא מכן
וזה חלב  כאן למכור שיוכלו כך אלו  כל  את יסמיך

כאן יהיה לי יש סיפור, שומעים  אתם  במסחר , טוב 
מעשיות. סיפורי  לא הארגינאל את המכתב את

בשמך  מוסר שהוא מה  זה  מה   לראב"ד  טלפנתי  אני 
לשם  הולך אברהם שר' היתכן ושאל  לי שלח הוא אז 

הקולות( ערבוב   שומעים .)לא


