
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
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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
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מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

העסק  את  עושה  אתה לו : ואמר  הכתפיים על  בחזרה  לו  דפק רבינו 
כח  יישר  ואומר הכתפיים  על דופק אתה  את ולי זרקו  דבר של בסופו  ?

זה  שהוא  היתה  נגדו הטענות  אחת הישיבה. מן  שווארץ  אלימלך
אחרות , גדולות עבירות  לו היו מזה חוץ התקנות, קונטרס את  שהדפיס 

ה "שחורים " מנהיג הי ' לקנאים )הוא  .(הכוונה 

יח פרק 
ויהודית משה דת

לרבינו הזמין עבר , התקנות  קונטרס על שהמערכה לאחר זמן תקופת
ומתוך  הנכריות , הפיאות נגד ויהודית" משה  "דת  הקונטרס  את  השי"ת 
קבוצה  רבינו ארגן  אז  להועיל, הרבה יכול  זה שספר  רבינו הבין בו עיון 
חשובות , הוספות כמה  לכך הוסיף רבינו הספר, את להדפיס אברכים  של
עותקים  5000 והדפיסו אידיש  בשפת צניעות  מעניני חלק הוסיפו וכן

שעבדוושלחו אנשים  אז היו חיוביות , מאוד היו  התגובות  בדואר, זאת 
ועוד . מודעות  אז עשו צניעות בעניני 

כל  את וועלט" "תורה  לעיתון להכניס  רבינו  דאג יותר מאוחר 
מעניני עליהן  והוסיף  האידיש בשפת ויהודית" משה "דת  של החיבור 
כהלכתה  ישראל  צניעות בקונטרס מכן  לאחר הודפס זה  כל  - צניעות

עיי "ש. ב ' חלק

מאמרים  רבינו שם  פרסם  וועלט " תורה  "די  העתון  להופיע כשהחל 
הי ': כך  שהי ' ומעשה  גויים של שפות ללמוד  שאסור 

הממשלה  תקציבי

ולאותן מיוחדות , תכניות  עבור תקציבים  חילקה והממשלה  מאחר
חסידי של ההנהלה אז גויים, של  לשונות  ללמוד גם צריכים  היו  התכניות 
חייבים  המדינה  חוקי פי שעל הבהירה בהן  רשימות הדפיסה  סאטמאר 

אנגלית . ללמוד בסאטמאר גם  ייאלצו  ולכן  האנגלית  לשון  את ללמוד 

ממדינת  איימיש לעצמם  הקורים  הגוים בקרב מהומה פרצה  בינתיים 
שלש  מאשר יותר אופן בשום ללמוד הסכימו  לא  הללו פענסילוועניע ,
ביקשו הללו בענין , שטיפלו גדולים  דין עורכי  לקחו הללו  כיתות ,
ללמוד  יצטרכו שלא הסכימו  חסד, של במלכות  ומדובר  ומאחר  והתחננו
התקנות  כל את וועלט" ב"תורה  רבינו  פרסם  ולכן האנגלית , שפת  את
את  ללמוד שאסור  מסאטמאר הרבי של  שדעתו במפורש  כתוב ששם
והדבר האיימיש, חוגי אצל  אירע  אשר  על כתב  וגם  האנגלית , שפת

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ספר תיקון הברית פרשת בא   .1286
ספר תיקון הברית פרשת בשלח   .1287

ספר תיקון הברית פרשת יתרו   .1288
ספר תיקון הברית פרשת משפטים   .1289

ספר תיקון הברית פרשת תרומה   .1290
ספר תיקון הברית פרשת תצוה   .1291

ספר תיקון הברית פרשת כי תשא   .1292
ספר תיקון הברית פרשת ויקהל   .1293
ספר תיקון הברית פרשת פקודי   .1294
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ה ְוָעְלָתה ַעל ַהּכֹל, ְוֵהִאיָרה  דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ַהּמַ
ד ָהַאֵחר,  ָעה, ַהּצַ ָבָנה, ְוָאז ִנְכְנָעה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַהּלְ

רּוְך הּוא ָלֶלֶכת בְּ  דֹוׁש ּבָ ר ְוהֹוִציא אֹוָתם ַהּקָ ִמְדּבָ
הּוא  ע, ׁשֶ ְלטֹון ָסָמֵא''ל ָהָרׁשָ הּוא ְמקֹום ְוׁשִ ָחָזק, ׁשֶ
ת רֹאׁשֹו  ּבֹר ָחְזקֹו ְוֹכחֹו ּוְלַכּתֵ ֵדי ִלׁשְ ׁש, ּכְ ּלֹו ַמּמָ ׁשֶ

לֹט. ְוִאְלָמֵלא  (ולהורידאותו) ּלֹא ִיׁשְ ּוְלַהְכִניַע אֹותֹו ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ָרָצה ַהּקָ ְלַהֲעִבירֹו ָחְטאּו ִיׂשְ

ַנֲחָלתֹו ְוגֹוָרלֹו  ִמן ָהעֹוָלם, ְוַעל ֶזה ֶהֱעִביר אֹוָתם ּבְ
ׁש.    ְוֶחְלקֹו ַמּמָ

ָחשׁ  ְך אֹוָתם ַהּנָ ה ְפָעִמים, ָנׁשַ ַכּמָ ָחְטאּו ּבְ ְגַלל ׁשֶ   ּבִ

 (בראשית ג)ּכֵיוָן ּדְחָאבּו ּבְכַּמָה זִמְנִין, נָׁשִיךְ לֹון חִוְיָא, ּוכְדֵין אִתְקְּיָים 
ּוא יְׁשּופְךָ רֹאׁש וְגֹו'. יִׂשְרָאֵל מָחּו רֵיׁשֵיּה ּבְקַדְמִיתָא, וְלָא יַדְעֵי ה

לְאִסְּתַּמְרָא מִיּנֵיּה, ּולְבָתַר אִיהּו מָחָא ּבְבַתְרַיְיּתָא, וְנָפְלּו ּכֻּלְהּו 
קּו מִּנֵיּה, ּבְמַדְּבְרָא, וְאִתְקָּיָים וְַאּתָה ּתְׁשּופֶּנּו עָקֵב. וְַארְּבְעִין ׁשְנִין לָ

  לָקֳבֵל מ' מַלְקּות ּדְבֵי ּדִינָא. 

ָחׁש,  ְך אֹוָתם ַהּנָ ה ְפָעִמים, ָנׁשַ ַכּמָ ָחְטאּו ּבְ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ם  ָרֵאל  (בראשית ג)ְוָאז ִהְתַקּיֵ הּוא ְיׁשּוְפְך רֹאׁש ְוגֹו'. ִיׂשְ

ּנּו,  ֵמר ִמּמֶ ָ ה ְולֹא ָיְדעּו ְלִהׁשּ ִחּלָ ִהּכּו רֹאׁשֹו ַבּתְ
ר, ּוְלבַ  ְדּבָ ּמִ ם ּבַ ה ָבַאֲחרֹוָנה, ְוָנְפלּו ֻכּלָ ּסֹוף הּוא ִהּכָ
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת רבי יעקב 
וחיה יוטא ע"ה בבית העלמין ירקון שער החסד

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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לרבנים תורה  ט"ודין כג|תביעה

י': שהאתביעה - זרה עבודה אסורותעובד מאכלות וכל
זרה. עבודה עובד  כאילו נחשב

י "א באלוקי :תביעה חלק לו אין אסורות מאכלות האוכל -
הקדוש. בזוהר  שכתוב כמו ישראל

יב  מ וֹ תוֹ :תביעה ׁש לּ אחר  ענׁש וֹ  - אסורות מאכלות ©©§¤§¨האוכל
ׁש ל  בּ ׁש רביט וֹ  בּ טנוֹ  על וּ מכּ ה הּק בר  חבּ וּ ט על הממ נּ ה  ¤¦§©§§¦©¤©¤¤©¦©¤ª§©̈בּ א
מה ּפ כין  ואז ּפ ר ׁש נדּ א, ויוֹ צא נבקעת ׁש כּ רסוֹ  עד וא ׁש , ¦§©§¨§¨§©§©¥§©©§¦¥§¤©¥§¤§©בּ רזל
הוֹ צאת, מה בּ לע לוֹ  ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , וּ מכּ ים ּפ ניו על  ¨¥¤©©§¦§§¦©¨¨©אוֹ תוֹ 

רח"ל .

י"ג : נתעב תביעה  ׁש הוּ א כּ אדם  אוֹ תוֹ  ודנים אוֹ תוֹ  ¨§¦¤¨¨§¦¨§¦§©§מטּמ אים
הבּ א. בּ ע וֹ לם ונתעב הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב  רבּ וֹ נוֹ , ¨©¨¨¨§¦§¤©¨¨¨§¦¦¤ׁש ל

י "ד: מכּ ל תביעה  הע וֹ לם על ה' רחמי  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  בּ עת ¨¦¨¨©¥£©§©§¦¤¥§©אף
הקב"ה ׁש ל רצ וֹ נוֹ  את ׁש הפקיר מּט עם לוֹ  ימחלוּ  א ¤§¤¦§¦¤©©¦£§¦̈מקוֹ ם

הזּ וֹ . לעברה ח לּ וֹ ת ונע שׂ ה ©¨¥£¨©¤£©§¥§©§לגמרי

ט"ו: הצּ לםתביעה מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי  ¤¤©¥©§¦£¨£©¥§©¤−שעל
האדם. מן ¨¨¨¦¦¡אהים

וזל "ק : כ"ח, פרק ישראל נדחי בספר  חיים החפץ כתב

בּ צּ ד  נדבּ ק אסוּ רים , מאכלים מאוֹ תם ׁש אוֹ כל מי  כּ ל ראה, ©©¨§¦¦£¦¨£©¨¥¥¤¦¨¥§Ÿוּ בא
וּ מראה עליו, ׁש וֹ רה טמאה ור וּ ח ועצמוֹ , נפׁש וֹ  וּ מתעב ¤§©¨¨¨¨¥§©§§©§§©¥©§¥©̈האחר,
ׁש לּ וֹ  מהצּ ד  בּ א וא העליוֹ ן, בּ אלוֹ ּה  חלק לוֹ  ׁש אין עצמוֹ  ¤©©¥¨§§¤¨©¡¨¤¥¥¤§©¤את
כּ ל  בּ וֹ  אוֹ חזים  הזּ ה, מהעוֹ לם  ּכ יצא ואם בּ וֹ . נד בּ ק ¨¦£¤©¨¨¥¨¨¨¦§©§¦§וא

בּ צד  האחוּ זים מ צּ ד )אוֹ תם ודנים(ׁש בּ א אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים הּט מאה, ¨¨£¦§©¤¨¦©©ª§¨§©§¦§¨¦
ונתעב  הזּ ה בּ עוֹ לם נתעב ר בּ וֹ נ וֹ , ׁש ל נתעב ׁש הוּ א כּ אדם ¨§¦§¤©¨¨¨§¦¦¤¨§¦¤¨¨§אוֹ תוֹ 

הבּ א. ¨©¨̈בּ ע וֹ לם

שמיני  פרשת מ ''א:)בזוהר  :(דף

אסוותא אׁש ּת כח דּ לא א', בּ לא בּ ם ונטמתם כּ תיב, דּ א ¨¨§©©§§¦¨§©¨§¨¤¥§¦§¦§¨©§ועל
ווי  לוֹ ן, ווי לעלמין. מּמ סאבוּ תיּה  נפיק ולא ©©¦§¨§¥£¨§¦¦¨¨§¥¦§לגעוּ לי ּה ,
דּ הא לעלמין , דּ ח יּ י בּ צרוֹ רא יתדבּ קוּ ן  דּ לא ¨§¦§¨§¥©§¨§¦§©§¦¨§§©§©§לנפׁש ייהוּ ,

כּ תיב עלייהוּ  לגרמייהוּ , ווי סו)אסּת אבוּ . תוֹ לע ּת ם(י ׁש עיה  כּ י ¦§§¨©§©§©§¨©§§¦§©§¨¦©§¨
סרחוֹ נא. דּ ראוֹ ן. מאי  בּ שׂ ר. לכל דראוֹ ן  והי וּ  וגוֹ ', תמוּ ת ¨§¦¨¥©¨¨¨§¨¥¨§§¨א 

בּ י ּה . דּ אתדּ בּ ק סטר ההוּ א לי ּה , גּ רים ¥¨©§¦§¨§©¥¦¨©מאן

הקודש] א ',[בלשון ùלי ùם, ונטמתם  תýב זה fiòאועל ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

א ₣י לע₣למים. מÿמאת₣ י₣צא  ולא  ,₣לת₣עב רפ ýאה  ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻנמצאת 
òהרי לע ₣למים, הח Łים ùצר ₣ר  ýקù יד fiòא לנפ òם, א ₣י ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהם!

תýב עליהם לעצמם! א ₣י !ý סו)נטמא לא(יòעיה ת ₣לעם י ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

מי סרח₣ן. ûרא₣ן? þה  מה  óùר . לכל  דרא ₣ן ýוהי וג₣', ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָתמ ýת 
.₣ù Žòדùק הČד  א ₣ת₣ ל ₣? ְִֶַַַָָגרם

ו  ‡ו‰ל רוז‰

 ,תוכחה תבעל השבט מוסר החליט, היות ולא אמר דרש
היום בלילה מכתב זכויותיהם של  יכתוב הבמקום ז

  .ישראל

התחיל לכתוב  ,תיכף במוצאי שבת אחר הבדלה
מע ומכתב, הוא כותב דפים שלמים, פתאום הוא שה

שצועקים ללכת ללויה של איזה בן אדם בעיר רח"ל 
  [הבן אדם הזה היה בן אדם פשוט מאוד].

שהוא  ,תיכף שלח שליח לחברא קדישא שיחכו עליו
שהצדיק הקדוש הציבור . כששמעו א ללויהרוצה לבו

אה  :התחילו לחשובבעל שבט מוסר יבוא ללוויה, 
בגלל זה  ,מסתמא זה ל"ו צדיק מהצדיקים הנסתרים

וחיכו עליו על  .הוא רוצה לבוא ללוות את הל"ו צדיק
  .בעל השבט מוסר

והוא הולך  ,בעל השבט מוסר מגיע עם מעטפה ביד
ונותן לו את המכתב  ,ומרים את הטלית ,תיכף לנפטר

אני עושה אותך  ,ואומר לנפטר ,וסוגר לו את הידים ,ביד
ישימו תיכף ומיד אחרי ש .שליח לבית דין של מעלה

ותגיד  ,תיכף תעלה לבית דין של מעלה ,ברקאותך ב
רבי אליהו  דיק הקדושהצמממני [דחוף שיש לך מכתב 

  ש.תיכף ומיד ממ ,הכהן] בלי שום שהיות



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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קכג
אחדשה"ט כראוי, נמצא תחי' ספרו היקר נפש ישעי' כעת ראיתי שהו"ל 
כמה ספרים דהיינו על הלכות ציצית על מזוזה ב' ספרים על שחיטה ועל 
ניקור וספר מנחת יהודה על איסור חלב עכו"ם ומאד רציתי לרכוש אותם. 
ומוכן אני לשלוח לכ"ת שליט"א מספרי שת"ל הוצ"ל היינו יסודי ישורון 
נדפס ח"א מחדש  אזלו משוק הספרים כעת  מיהו חלקים א-ד  ו' חלקים 
הן ב"ח נחלת צבי ושו"ת שאילת ישרון ופרי ישרון ח"א על התניא רבתי 
ואם לא ירצה בספרים אשלח כפי אשר יושת עלי. בתקוה לתשובה אשאר 

ברגשי היקרה ורב ברכות המכבדו ומוקירו מרום ערכו.
בייקרא דאורייתא, הרב גדלי' פעלדער טאראנטא

בחכמתבאחד די האמנתי לא  זלה"ה, מורי לי אמר הקודמים , מגלגולי
שזהו הזוהר בחכמת תמיד לעסוק אני חייב ולכן  הזוהר, ספר 
לי  אסור ולכן זה, בגלגולי לעשות שעלי ביותר הגדוללים הדברים אחד
כך אחר ורק ידוע  זמן בו שאתעמק עד בזוהר, רבות קושיות להקשות
מורי  ולדעת. לחקור שארצה מה כל ולשאול להקשות הרשות לי תהיה 

ליצנות. של עוון קצת  לי יש  זה שבגלגולי לי אמר גם זלה"ה 

שלבאחד לגלגולם  שגרמה הסבה את זלה"ה מורי לי  גילה  הימים
לי . שקדמו  הנשמות

כוננו גבר מצעדי מה'

קרעטשמעמעשה מהחזקת שהתפרנסה  עניה אוכליםבאלמנה בו ("מקום

אורח ") אתעוברי שלמה לו אשר הפריץ  מן שכרה המקום את 
הפריץ את אחד יהודי  שכנע פעם בשנה. שנה מדי השכירות  דמי
לו ניתנה השכירות דמי  על שהוסיף  מכיון המקום. את לו להשכיר 
מפרנסתה. האלמנה את נישל  ובכך מרזח  הבית את  להחזיק הזכות
סרב שהאיש אלא הרב, לפני תורה לדין אותו  ותבעה האשה הלכה

הגיע. ולא

שר משנודע  ר' הקדוש הרבי  של מחסידיו אחד הוא האיש כי לאשה 
ובו הרבי אל  מכתב לכתוב העירה מרב  בקשה מבעלז, שלום
נאות הרב תורה. לדין  עמה ללכת גבולה מסיג על יצוה  כי  ממנו יבקש
הרבי  התיחס לא השתוממותה, למרבה  המכתב. את לה ונתן לבקשתה
האשה שבה נפש בפחי לבקשתה. ליבו שם לא ואף  הרב  של למכתבו
התנהג ולמה מה על הבין  לא הרב הדבר, את לרב לספר ומהרה  לביתה

'ה יראי נדברו כגאז 

אותן  על שונים חלבים שמצאתי והיות  כזה, הניקור
שראיתי  מה לאחת  אחת כאן אפרטם  כן על החתיכות ,

קאשוי: בקרית תשמ"ג  פסח דחוה"מ א ביום אז בעיני

לאכילה: מוכן  שנמכר  הבשר על מצאתי

הכליות מחלב טענדערליין  דיקע  על חלב  הרבה א.
מחלב וגם רח "ל, בכרת ועונשו התורה מן  שאסור  ממש
גדולות חתיכות כמה  ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב 

ניקור בספרי עליו(ובא "י)הנקרא  והיה קאלנער  טריפה 
שבין  הבשר  מצאתי .ג . התורה. מן  שאסור  חלב ומתחתיו
מצאתי  ה. חלב. שם והיה מנוקר היה שלא לי"ג  י"ב צלע

הי "ג הצלע החזה(הסחוס)קצה  סחוסי מצאתי ו . (מכמה.

קצתחתיכות) שנשאר מצאתי ז. כראוי. הוסר שלא
היותרת שעל  הכבד)מהקרום הכסלים(לצד קרום נשאר ח . .

שעל חלב  ט. בחז"ל. המוזכר קרומים מחמש שהוא 
הקרום)השפונדר מצאתי (שתחת הריפאלע שעל חלב  י. .

סחוסים יב. הצלעות . שבין דכפלי חוטי יא . בשפע. עליו 
י "ב י"א צלעות ניקור)של שבין (בלי הקרב חלב  יג. .

היותרת לבין  חיים)הריפאלע אורחות שעל(עיין  שומן יד. .
שלא מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח בכל הצלעות

האדום  מבשר היוצא העב הקרום .(הריפאלע)הוסר

מז  הדברים כי  הנ"ל מכל מאודהיוצא עד עזעים
בניקור  שעסקו הקצבים כי שבהם  השוה הצד בראותי
ואומנות בהלכות בקיאים אינם לפני שהראו בשר  חתיכות
כל לבד הקרום להוריד הוא  שעושים ומה כדבעי, הניקור

המזלג  על יעלה שיריים)אשר מניחים  בזה חלב(וגם אבל ,
חלב וגם כמעט, מנקרים לא ועוד ועוד והכרס הכסלים

הנ "ל. כל וכן משאירים הכליות

בני  אחיכם על ורחמו חוסו  נא! התעוררו נא! עורו אנא
עטרת את החזירו  והגוף הנפש הצלת אותם והצילו  ישראל
תיקון מיד  לעשות  לזה  והעצה  ליושנה , ישראל קדושת
שיהיו השם יראי ומשגיחים מנקרים בהעמדת גדול
הניקור ואומנות ומלאכת  הלכות בכל היטב הדק בקיאים

דור. אחר  דור  המקובל בדרך 

מדקדקים חרדים אנשים בראותי הלב  יכאב מאוד ומה
שלא היתר שערי מצ"ט ומתרחקים  כבחמורה בקלה


