
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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ואינּ וּ ן הם, אנשׁ י מעוֹ לם אשׁ ר הגּ בּ וֹ רים המּ ה אתּ מר דּ עלייהוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִגּ בּ וֹ רים,
בּ הוֹ ן דּ אתּ מר דּ אלּ ין יא )מסּ טרא ונעשׂ ה(בּ רא ׁש ית  וגוֹ ' וּ מגדּ ל עיר לנוּ  נבנה הבה ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

על ועטרה תּ וֹ רה ספר בּ הוֹ ן ושׁ ויין מדרשׁ וֹ ת וּ בּ תּ י כנסיּ וֹ ת בּ תּ י בּ בנין שׁ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָלנוּ 
בּ גּ מרא: אמרוּ  הזּ את הכּ ת על והנּ ה וכוּ '. לוֹ ן למעבּ ד אלּ א לשׁ מהּ , ולּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֵרישׁ יהּ ,
לאויר יצא ולא פּ ניו על שׁ ליתוֹ  שׁ נּ הפכה לוֹ  נח לשׁ מהּ  שׁ לּ א בּ תּ וֹ רה העוֹ סק ַֹ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

◌ָ◌ָהעוֹ לם.
הקּ דוֹ שׁ ?אלה:יב. הזוֹ הר לּ ימּ וּ ד על רעשׁ  עוֹ שׂ ה מהאלמין האדמוֹ "ר למּ ה ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ימּ חקוּ בה : הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר לוֹ מדים שׁ לּ א אלּ וּ  שׁ כּ ל הקּ דוֹ שׁ  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
עם כּ ל את להצּ יל צריכים שׁ אנחנוּ  וּ פשׁ וּ ט וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג בּ מלחמת העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר שׁ לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק הרשׁ בּ "י, שׁ ל נוֹ ח בּ תבת שׁ יּ כּ נסוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
את להצּ יל ישׂ ראל אהבת  ֹמתּ ו העוֹ למי הזוֹ הר מפעל את הקמנוּ  לכן ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִינּ צלוּ ,
אוֹ תם להחזיר רב הערב רבּ ני את ואפילוּ  שׁ הם, מקוֹ ם בּ כל ישׂ ראל עם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל

◌ָ◌ְ◌ִבּ תשׁ וּ בה!
לאאלה:יג. זוֹ הר ללמוֹ ד שאין האוֹ מר ישׁ יבה שׁ ראשׁ  אוֹ מר כּ בוֹ דוֹ  מדּ וּ ע ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֹ

גּ דוֹ ל? חכם תּ למיד הוּ א הלא לעוֹ לם? לבוֹ א צרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
יעקבבה: רבּ ינוּ  הקּ דוֹ שׁ  הצּ דּ יק האלקי המקבּ ל רק זה, אוֹ מר אני לא ֲֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ

זצוקללה"ה קפ "ה )אבּ וּ חצירא דּ ף  המּ ל גּ נזי  בּ ר(בּ ספרוֹ  שׁ מעוֹ ן רבּ י בּ שׁ ם אוֹ מר ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
שׁ  אמת תּ וֹ רת למד שׁ לּ א דּ מי הקּ דוֹ שׁ : שׁ לּ איוֹ חאי לוֹ  טוֹ ב התּ וֹ רה סוֹ דוֹ ת הם ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֹ

ועבוֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ויראתוֹ  ,יתבּ ר אלהוּ תוֹ  יוֹ דע אדם אין זה דּ בלא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנברא
בּ גלגּ וּ לאלה:יד. לבוֹ א יצטר שׁ לּ י הישׁ יבה שׁ ראשׁ  לי אמר כּ בוֹ דוֹ  מדוּ ע ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

גּ דוֹ ל? חכם תּ למיד הוּ א הלא נוֹ ספת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַפּ עם
בּ תחלּ תבה: שׁ כּ תב זי"ע ויטאל חיּ ים רבּ י בּ שׁ ם אוֹ מר זי"ע פּ תיּ ה הרב ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

שׁ היא תּ וֹ רה תּ למוּ ד שׁ ל אחד מצוה חסּ ר הרי כּ ן עשׂ ה לא ואם המּ צווֹ ת: ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַשׁ ער
שׁ ל בּ חינוֹ ת בּ ד' שׁ יּ טרח עד שׁ יּ תגּ לגּ ל וצרי המּ צווֹ ת כּ כל וּ שׁ קוּ לה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה
שׁ עוֹ ד זי"ע פּ תיּ ה יהוּ דה הרב אמר ועוֹ ד לשׁ וֹ נוֹ . כּ אן עד הנּ זכּ ר. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהפּ רד"ס
הם בּ גלגּ וּ ל, הזּ ה לעוֹ לם חזר שׁ כּ בר יתּ כן עליו, בּ וֹ כים כּ אשׁ ר הלויה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ שׁ עת

◌ֵ◌ַ◌ְירחם.
שׁ "סאלה:טו. מספּ יק אין למּ ה זוֹ הר שׁ יּ למדוּ  עוֹ למוֹ ת מרעישׁ  כּ בוֹ דוֹ  למּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

◌ִ◌ְוּ פוֹ סקים?
האחרוֹ ן,בה: הזּ ה בּ דּ וֹ ר הבּ רכה: היכל בּ ספרוֹ  מקאמארנא הרבּ י אמר ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ממּ שׁ  חיּ ים שׁ הם האר"י מרן וכתבי ותקּ וּ נים הזּ הר בּ ספר עוֹ סק שׁ אינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
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הדברים11. כשהופיעו באנגלי ', כאן לפנים ובאמת
השחי  הראשי על הרב  הביעו מהממשלה, טה

דתיים. בעניני  תתערב  לא שהממשלה (והג'והקהלות

תרח "ץ בשנת זצ"ל מליובאוויטש  להאדמו"ר  כתב  מקאשוב  האדמו"ר

הגו לא  מדוע  הטעם  להם  ולהסביר והשרים  העמים לפני  לפרסם לנכון

יתירה טרחה עם מעושר הוא  הלום עד  הנשעור  להנהיג  לבם  את הרבנים

למען וכו' ולסבול לשאת שכמם להטות הכריחו כזאת  לעת ואולם וכו'

שהרבנים ריק יהגו  ולאומים כפלסתר העמים בעיני תוה"ק דת יהי ' לא

בעיניהם. כטוב  תוה"ק חוקי עם עושים

לה  מכתב

אנגלי ' בערי "ומו  לרבני גלוי מכתב 
דברב "ה ונעלם ישגו ישראל  עדת כל ואם לסדר 

ש'חיטה. מ'צות ח 'ובת ת'לחמו וגו'. הקהל  מעיני

שיחיו אל  הקהילות ומנהיגי הגאונים הרבנים כבוד
באנגלי'. ואתר  אתר בכל  די

אזן כאשר להעיר הרבנים, מחשובי רבים עוררונו 
לבקשתכם נעתרתי רבות הפצרות ואחר שומעת,
לדבר, ועת לחשוב  עת אדם, מכל  החכם  דברי  ולקיים 
כתב  פתשגן לבאר גלוי  במכתב לבוא לד', לעשות ועת
בקשת ואחרי באנגלי', כאן לחקוק רוצים אשר הדת
מישרים, שפתי  מפתח תורתכם, מכבוד ומחילה סליחה
הכלל . ובעיית צרת שזה לרבים, צערי ואביע דעי, אשא

עםכאשר חוברת פירסמה כבר בבריטני ' הממשלה
בעלי  צער  חברת עם להסכים סעיפים, עשר חמשה
סעיפים הט"ו וכל הפועל, אל  מכח חק ולהוציא חיים,
חוקים מהם ממש, הקדושה, השחיטה על גזירה הם

שחיטה הלכות נגד  ממש )מפורשים וטריפות נבילות (חשש 

לידי  השחיטה עיקרי  כל  למסור מהסעיפים וכמה
ולבודקו, הסכין על להשגיח ממונים שיהיו העכו "ם,

מגויים וקבלה אישור לקבל צריך שהשוחט (והדבר וגם

של מובן לחץ תחת  תמיד יהי ' והשוחט לחדש , צריכין ושנה שנה שבכל

פרנסתו) לאבד  יוכל אחרת בעיניו , חן  למצוא ושהשחיטה ,השוטר 
יהודים עבור שוחטים אם רק בשוקמותרת למוכרו  (לא

בעיות!להגויים יגרום והדבר  השחיטה, להגביל  רוצים מחיר  ובכל

בשוק. נמכר  רק בכאן משתמשים שלא אחוריים , חלק  עם גדולות ,

המשך בעלון הבא
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  -השבת קדושת עולמי למען וועד א"תשרי תשנ 13] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן בתותש שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד א"חשון תשנ 14] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד א"כסליו תשנ 15] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל, השבת קדושת על רלעור מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד א"טבת תשנ 16] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד א"שבט תשנ 17] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ

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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המשך בעלון הבא

להתארגן התחיל כשרות בעניני  מודעות הדפיס  העולם
הכשרות". "וועד

כך : החלה  הכשרות " "וועד של  הקמתה  תהליך

קהילות , מכמה יראים  יהודים לכמה  פנה רבינו 
הישיבות , בכל דרשות  נשא הוא  רבנים, גם  ביניהם
מאכילים  ומה  בשחיטה , באמת  נעשה  מה להם  וסיפר 
מנהלי רבנים, אברכים, עשרות  ארגנו ואז  הצבור , את

שונות . מקהלות עסקנים מלמדים , קהלות,

כשרות  ירחון להו"ל שחייבים וסוכם ישיבות , ערכו 
הכשרות". "מדריך יהיה ששמו

את  ישא שהמדריך  רב  והוא  להם חסר היה אחד דבר
הסכימו, לא כולם  אך רבנים , להרבה  אז פנה רבינו  שמו ,
רבנים , כולל , בני הרבה  ב "ה  לו  יש  כי להם  סיפר  הוא 

להו "ל רוצים והם  וכו ', לכשרות"מנהלים ואת "מדריך ,
רק  ישא  הרב שכמו, על לשאת מוכן  הוא ההוצאות כל 
שהיא  רב של שם ישא שהמדריך  הוא  הענין כי בכבוד,
ש "מדריך  רב איזה  כי טענו  הרבנים  כל פירמא,
כח  אין  ולהם לטרור, קשור יהיה שמו את ישא  הכשרות "
לספינקא , סאטמאר  עשו  מה  היטב ידעו  הם  זאת , לשאת 
להיות  מוכנים אינם הם  ישראל, מגדולי 30 ולעוד  דעש,

התורניים . הקרבנות

הכשרות ועד בראש דעברעצין של  רבה

העסקנים  עם ביחד ורבינו עזר ב"ה שהשי"ת  עד
והצליחו דעברעצין , של לרבה הגיעו בענין  שעסקו
הסבירו שמו, את תשא שהחוברת  שיסכים עליו להשפיע 
בעניני התעוררות  דברי  לכתוב  רק  היא המטרה  שכל  לו
הם  ישיב, והרב  שאלות  מיני כל להעלות  כגון  כשרות

להחזי המעוניין  נדבן  יש כי  כזה הוסיפו  מדריך ולשלם ק
לפניה . ונענה הסכים  הוא  בקיצור  וכו', חדשיים בכל

ה  לאור יצא  שבועות כמה  הראשון,"מדריך"תוך
דברי שכתבו רבנים כעשרים  הצטרפו  כבר  מכן ולאחר 

הכשרות . בעניני מדריך  באותו  ועידוד  חיזוק

ותרמו שעודדו  הרבנים כל  של רשימה לכם יש כאן 
ל  עטם  הכשרות"מפרי  הן "וועדת  הא-ב )ואלו  סדר :(לפי 

שליט "א  פורטיגאל זוסיא אליעזר  מוהר"ר הגאון הרב
שלמה  מוהר "ר  הגאון  הרב שליט"א, מסקולען  אדמו"ר
הגאון הרב  באבוב, אבדק"ק שליט"א האלבערשטאם
אדמו"ר שליט"א פערלאוו מרדכי  נחום מוהר "ר 
ליכטענשטיין הלל  מוהר "ר  הגאון הרב מנאוואמינסק,
ניישלאס  משה  מוהר"ר הגאון  הרב קראסנא, אב"ד 
דייטש  חי"ל  מוהר"ר  הגאון  הרב סקווירא , דשיכון אב"ד 
משה  מוהר "ר הגאון הרב  מהעלמעץ, אדמו"ר שליט "א 

שהקב "ה  האהבה  על אלא עומד אינו ומלואו העולם כל
ישראל את אוהב

ואינם ועל  שרואות לבריות להם "אוי חז "ל צועקים  היו  זה 
מה  על  יודעות ואינם עומדות רואות, מה  יודעות 

ע"ב)עומדות" יב , ולא (חגיגה ב "ה , מקום  של כבודו  זה אין  כי .
אחד  שאוהב  למלך דומה: זה למה הא ישראל. של  שבחם
אהבתו, בעבור גדולים  דברים  כמה בעבורו  ועושה מעבדיו,
הדברים  לכל בלבו שם  ההוא העבד יהיה שלא בעיניו  הייטב 
הדבר כן לו. עשה מה  דלעת אפילו ירצה ולא האלה, הרבים

האהבההזה, על  אלא  עומד אינו ומלואו העולם כל באמת , כי
ישראל . את אוהב  לבשהקב"ה שמים אינם ישראל ואם

ה '? בעיני הייטב כזה , גדול  דבר לראות

לעוסקים זהו וקורא זה , על כך  כל צווח שרשב "י הטעם
פוקחים  אינם כי בתרדמה , ישינים  שהם  התורה , בפשט
הם  כאילו  אותם, אוהב שהקב"ה באהבה לראות כלל  עיניהם 

אליו. טובה  כפויי דרך ח"ו  יודעים ואינם רואים שאינם  ועוד,
יתברך . בו הדבקות ואת כלל, מצוההקדושה  התורה  והרי

תדבק " "ובו כ)ואומר  י, על(דברים שפירשו פי  על  ואף .
מידי  יוצא מקרא אין סוף  סוף אבל חכם , בתלמדי המתדבק

בדביקותפשוטו . ממש בו  לידבק  ישראל שצריכים והאמת,
דרכגמור לדעת בהם., וללכת קדושתו , פי על המיוחדים  יו 

קדשים " קדש – השירים "שיר  אמרו: כן  על  רבה,והנה (שה"ש 

הפתיחה) ומפרשסוף הענין, זה על  ממש  מיוסד הוא כי  .
להתדבק הקב "ה שמשתדל ההשתדלות וכל  הזאת, האהבה 

ישראל, עם  זהבקדושתו  כנגד להקביל צריכים שישראל 
ממש דביקות  להתדבק יתברך, אליו  .תשוקה

הזה,והנה  הדרך את  ישראל ששכחו בעו "ה, הגלות פרי  זה
לבב שמים ואין  בתרדמתם, משוקעים ישינים , ונשארו

צרתהלזאת . על שק  חוגרת  תורה אנחנו אבל והנה .
קיר. המגששים ממש כעורים עולם, כמתי במחשכים 
לפקוח אדרבא אלא הזה, בדרך ללכת נאוה לא לישרים
ודרכיה, הקדושה ולדעת ה', אהבת ולראות עיורות, עינים

ממש. בה להתקדש 

ביאורוהנה  אלא אינה  כי הקדושה, האמת חכמת ענין זה כל
ית "ש האדון שרצה  מה  דהיינו הזאת, הקדושה ענין
הזמנים, לכל  לזה שסידר  והסדרים בריותיו , על  להשרות 
נפק וכאן העבודה. זמן  שהוא הזה, העולם לזמן  – פירוש 
ראוים  שישראל לזמן – זכאים  שישראל לזמן סדרים : חלוקי



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא
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ושמש"  ה"מאור  שמביא  כפי  הקדוש,  הזוהר  ללימוד  שכן  וכל 
רק  גדולים,  צדיקים  כולם  שהיו  ימ"ש,  ש"ץ  כת  על  אחרי,  פרשת 
שלמדו קבלה שלא בטהרה לכן נהיו אפיקורסים וכופרים  בה' רח"ל. 
אבל אם נלמד בזוה"ק בקדושה ובטהרה נהיה משומרים מכל חטא 

ועוון ונביא בכך הגאולה השלימה.

הקב"ה גלגל הזכות ע"י זכאי, אדם קדוש שיש לו הזכות להמתיק 
גראס  יהודה  שלום  רבי  הצדיק  הרב  משיח,  חבלי  ישראל  לכלל 
למצות,  למקוואות,  לשחיטה,  ממש  כפשוטו  נפשו  שמסר  שליט"א, 
ולכל דבר שבקדושה, משיח צדקינו ודאי יראה עליו באצבעו, שסייע 

לביאתו.

יחד עם כלל ישראל נברכו לזכות לאריכות ימים ושנים ולקבל פני 
משיח צדקינו, ותחזינה עינינו בשמחה זו, בב"א.

 מכבדו ומוקירו כערכו הרם, עבד לעבדי ה'
הרב נחום ראזנבערג, רב המקוואות

ו"ו, הäא  ולכן יõסף. להתעõררäת – ŁŁו יעקב, להתעõררäת – Łְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹים
אחד. וסõד אחד àחäàר  Łנים Łְְְִִֵֶֶֶַָָהם

 ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  ּב ימין העוֹ לם  ּב כל קרבוֹ ת  ה ּמ ׁש יח מל  יער  ּכ אחר 
הוּ א

Łאמרנ ä,מם ואõת õת נ íים לא õתם ה äא üäרà Łõדñה יתעõרר והלאה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
– ואז ,äאמרנŁ צרõת א õתן יłראל על äררõזה)ויתע את(וסõד ואף ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יצחק. àימיןàריתי  הע õלם  àכל קרבõת ה Łëיח üמל ü יער üé אחר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ה äא üäרà Łõ דñאמרהìŁ õמé טו ), נאâרי(שמות ה' ýואף ימינ אז, éàח. ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

õתõאà אחרõנה. ה' õז אזéר , והארץ  üé ואחר אזéר, אברהם àריתי ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת
éתäב , יד )זמן אחד(זכריה ה' יהיה ההäא õçàם הארץ  éל על  üלמל ה' והיה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחד. õמŁäְֶָ

Łנים,לסõף ôŁäים ŁäלŁים מאה Łהם אחרõת , Łנים ŁŁו Łים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
äלמæה למעלה Łàלמäת חקäקים  Łõדñה àם אõתõçת  ä ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָירא
Łל Łים Łהם âרכים  א õתן וכל ותחõôנה, עליõנה ה"ה  זה וסõד éְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹראäי ,

הו"ה , ו', אõת  Łל õíàד הéלäל õת Łנים Łלמäת(יוה "ה)ôŁäים Łל סõד ְְְִִֵֶֶַַַָ
ôŁäים. Łäל Łים ְְִִֵַָֹמאה 

ויקוּ מוּ  ה ּק דוֹ ׁש ה, ּב ארץ הּמ תים את יע וֹ רר הוּ א  ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש 
ה גּ ליל  ּב ארץ  חילוֹ ת חילוֹ ת

àכנפõתלסõף  לאחז יתקçם, אחרõת Łנים ôŁäים ŁäלŁים מאה  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
מìëה, הר Łעים äערìוי וה ñדŁõהארץ, הñד Łõה , הארץ ותæהר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

חילõת חילõת  äמäויק ה ñדŁõה, àארץ הëתים את יע õרר ה äא  üä רàְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
.ה áליל àארץ ְִֶֶַָ

הרבנות הראשית לישראל  אגף הכשרית הארצי
עדכון כשרות מס׳ 14 כ"ט אדר ב׳ תשע"ד

נתפ0  הערביים  לכפרים  מיועד  היה  אשר  טרף  בשר 
לאחרונה, כשהוא משא תווית מזויפת של חברת בלדי 

וחותמת פשרות מזו־פת של רבנות עמק יזרעאל.

כשראה  הזיוף  את  זיהה  עכו  ברבנות  ערני  משגיח 
סיממם חשודים על גבי התווית של חברת בלדי. בדיקה 
נוספת העלתה כי הקרטון שבו הגיע הבשר לא נשא 
את הלוגו של בלדי, בניגוד לנוהל. המשגיח מעכו פנה 
ובשיחתם  יזרעאל,  בעמק  בלדי  מפעל  של  למשגיח 
חוק  לאכיפת  היחידה  מפקח  לזיוף.  החשד  התגבר 
איסור הונאה בכשחת תפס דגימה מהסחורה, ובבדיקה 
שנערכה במפעל בלדי. בשיתוף עובדי החברה. התברר 
תווית  וכי  ברשות הפלסטינית  מקורו  טרף.  כי הבשר 
כי  נמסר  זויפה. מחברת בלדי  גביו  חברת בלד׳ שעל 

בכוונתם להגיש תלונה במשטרה.

הבשר  כי  דיווח  הסחורה  ותפסה  שבו  האטליז  בעל 
סיפק  ולא  ארי,  בשם  הזדהה  אשר  מסוחר  לו  נמכר 
את  מבהירה  הפרשה  טלפון.  ומספר  חשבונית 
החשיבות שבבדיקת החשבונית ותעודת המשלוח בכל 

קליטת סחורה.

לקלוט  מוזהרים  והמשגיחים  הכשרות  שומרי  ציבור 
סחורה מחברת בלדי אך ורק בכפוף לסימנים הבאים:

1. בתווית המקורית השטח האדום במדבקה מגיע עד 
שולי המדבקה. בתווית המזויפת סביב השטח האדום 

יש מסגרת לבנה.

2. בתווית המקורית חותמת הכשרות אינה גולשת אל 
המזויפת  בתווית  המפעל.  את  המזהה  הטקסט  מעל 
את  המזהה  הטקסט  את  מסתירה  הכשרות  חותמת 

המפעל.


