
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

מכתבים למערכת
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ע
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מ'
ע

3 
מ'

ע
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ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גליון מס'
132

האנשים העושים זאת בודאי נפלו על הראש - כך אתם חושבים - אך 
המציאות היא שהם מתכוונים לכסף, ובשביל זה הם מוכנים אפילו לטרוף 
בני אדם, בוודאי הנכם זוכרים את הסיפור עם אותו סטודנט שאכל מוח 

של בן אדם... 
נבילה  אותו" שבשר  "לכלב תשליכון  בתורה  כתוב  טוענים:  הם  שנית, 
זורקים לכלבים, אבל לא כתוב בתורה שהכוונה היא לכלבים בעלי ארבע 

רגלים, אולי הכוונה גם לכלבים בעלי שני רגלים... 
בחינוך  כשמחנכים  התורה,  פי  על  חיים  כשלא  נראה  זה  כך  רבותי,  כן 

כפרני - מגיעים לכך שאוכלים בשר חמורים! 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת יתרו | יד שבט

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

איומים שאר  או וייאוש, תרדימה, מפילים ועצלות
ושקרים בצביעות ומחריביך מהרסיך  שמביאים

יעזור. ה' בטח עלינו שמטילים ופחדים 

עלינו וזכות תגן הרבים וזכות הגדולה המצוה
הגזירה. לביטול מצפה העלוב כיר"א

 ליברמ ליברמ ליברמ ליברמ  בונ בונ בונ בונ שמחהשמחהשמחהשמחה

טז מכתב
ליבערמא בונ שמחה

לסדר  ג' יו גוגוגוגו''''ב"ה, נבילה נבילה נבילה נבילה  כל כל כל כל  לפ"קלללל""""ת ת ת ת  תשמ "ט

הרב..אל רו"מ  כבוד

לי אח"ד  אוי  אומר אם  לי שאוי  אף השלום. מבוא
כדי  אך עבורי , השתיקה טובה  ויותר אומר, לא אם
לדבר. גם  שעת החלטתי גביו מאחורי לדבר שלא 
שסו"ס  לו להודות עלי ראשית שבלבי. מה לו להגיד
שצריכין  חק לקבוע שא "א בדעתו וגמר  הסכים
שהנוסח וגם אחת, והבאה בהולכה רק לשחוט

ח"ו בסכנה השחיטה וכל  טוב לא (שהמובןמהממשלה

בהבאה) או אחת הולכה רק להיות  אפשר  אחרונות ולפעמיםמאגרות
בהולכה רק  לשחוט  א"א עופות מיני  בכמה אפילו

אחת, לאדם והבאה שקשה תודה, לכם מגיע זה על 
היה  מתחילה כי האמת , אל ולהודות דעתו  לשנות
לדיני מתנגד  אינו והחוק כן. לשחוט שאפשר  דעתכם,
התאוננו  שהשוחטים כשנתיים קרוב  וזה השחיטה,
ווייס  י ' ר' להרה"ג מכתב מהם לקחתי  וגם בפני,
הפוסקים  הגדולי  דעת  כל  המכתבים הבאתי  ואז זצ "ל ,

נו"ט  חשש בה שיש .בארץ

האמריקאי ,אך בהכלוב  בעמידה שחיטה בענין
הרב  עם  שהיו בעת להשוחטים  שאמר משמו שמעתי 
הוראות לפי לשחוט שא"א להתאוננן הראשי

לבקש הממשלה. לכתוב  הראשי , הרב  בדעת היה לא עדיין (ואז

הקנס ישלם  שהוא להשובי "ם הבטיח  רק דעתם, שישנו מהממשלה

וכו') בשםעבורם  להם הגיד כבודו רו"מ מעמד  באותו 
שהסביר שלאחר שליט"א, אלישיב ר"ש האדיר הג'
וכולם הזה, בכלוב כולם משתמשים ארה"ב  שבכל לו
המשך בעלון הבא
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510 
עמו„ים

לכבו„ ‰„יינים ‰ח˘ובים ו‰מפורסמים 
„˜‰ל ייטב לב „ס‡טמ‡ר, ווע‚ען „י 

מחרחרי ריב ‰י„ועים (‰רב ˘מו‡ל פריע„, 
‰עומ„ בר‡˘), וו‡ס ‰‡בען ‡נ‚עמ‡כט „י 

ביטערע מחלו˜‰, ‡ון ל‡זן ני˘ט ˆורי˜ 
 ע„ו˙ם ˘ל ‰‚‰"ˆ -ווערען ˘לום. 

, ‡‰רן מ˙ול„ו˙, מב‡סט‡ן, מ‡ו‰על
, ‡˘כנזי יוסף' ר, מ„עברעˆין

, וו‡זנער ‰רב, מ‡ו„וו‡רי, ממ‡נט‡ווי„יע‡
 ‰רב, מ‡נ„על יˆח˜ ‰רב, מב‡ר„יט˘וב

 ‰רב, ˘ווייˆער ˘למ‰ ‰רב ,פריע„ ‚עˆיל
 ‰רב, ‡בר‡‰‡ם נחום ‰רב, ווי‚„ער ˘ב˙י
 ‡נ‚עמ‡כט ‰‡ט ‡לעס „‡ס. מערı יע˜ב

יך ‰רב ˘מו‡ל פריע„, ז רופט וו‡ס ‡יינער
וו‡ס זיˆט ‡ין „י ‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים ‡ון 

פי‰רט ‡‰ן זיינע טר‡ריסטי˘ע מע˘ים 
‡ינ‡יינעם מיט ‰רב זילבער וו‡ס רופט זיך 
„ער ר‡˘ פון ‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים ‰ר˘עים. 

, ר˘עו˙ „‡ וועט ‡יר זע‰ן ‡ז‡ מור‡'„י‚ע
, ועמור‰ ס„ום ר˘עו˙ מימו˙ ‡פ˘ר וו‡ס

ו˜ר ˆו זיין ‡ מ˘פח‰ ע ר˘עו˙ ‡ז‡ נ‡ך ‡יז
נכב„‰ בי˘ר‡ל ני˘ט ‚עווען ‡ין „י 

‰יסט‡ריע, ליינט ‡ון ˆיי‚ט זיך ‡יבער. י"ל 
חו„˘ ‡„ר ˙נ˘"‡ לפ"˜.

 ספר
„ברי 
˘לום 
ו‡מ˙

בענין 
 ע„ו˙
˘˜ר 

מסיר‰ 
 וערכ‡ו˙

 ועו„

„ ר‡‰ עו
בענין ז‰ 
ב‡ריכו˙ 

בספר 
"ז‡˙ 

‰˙ור‰ ל‡ 
 ‡‰˙

מוחלפ˙"

וז‰ ל˘ון ‰מכ˙ב:

 לכבו„ֈ. ˘לום וי˘ע רב:

‰ננו בז‰ ב˙˘וב‰ על מכ˙בכם 
 מיום ז' ח˘ון ˙˘מ"ז,

‰נ‰ ‰מכ˙ב ˘ל מר ˘מו‡ל 
פרי„ ‰ו‡ ˘˜ר וכזב מ˙חל‰ ע„ 
סופו, ˜ו„ם כל ‰ו‡ ‡ינו רב ‰ו‡ 

‡י˘ פ˘וט ‚נב וזיופ ‰ו‡ ‡ינו 

 מכ˙ב מ‰‚‰"ˆ
רבי יו‡ל ‡˘כנזי 

זˆ"ל

מלפנים ‡ב„˜"˜ 
 י‡ס

ר פון „‡ ˜ענט ‡י
זע‰ן ‡ח„ מ‡לף 
חרבנו˙ פון ˘לום 

1

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
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

הקודש, בלשון  מודעה  לערוך  עזר רבינו בקיצור ,
הישיבה  רחבי בכל אותה ופיזרו  מאוד חריפה  מודעה

והסביבה .

ור' מהומה, פרצה  לציבור  הגיעה  שהמודעה איך מיד
בדיוק  וסיפר דרשה, אמר  ושוב לצעוק החל  יוסף נתן
הוסיף  והוא המודעה , בענין  הרבי עם דיבר  שהוא  מה
יזרקו וכי הזו  במודעה  חלק  היה למי בדיוק יודע  הוא  כי
מספר על חשד  לו היה הישיבה. מן בחור  אותו את
המודעה  את וביצע ערך  מי הענין את  אבל בחורים ,
מי נודע  לא ולהנהלה  כמוס , בסוד המארגנים  אחזו 

זאת .עשה

בסאטמאר  אנגלית לימודי

שלהם  התכניות מודעה אותה בגלל  היום , ויהי
רצו לא החרדיים הבחורים  הצליחו, לא אנגלית בלימודי 
רצתה  הישיבה  הנהלת אנגלית, ללמוד ללכת אופן  בשום 

אנגלית  ילמדו והם שכולם  בידם עלה  לא הדבר אך
האנגלית . לימודי את  להפסיק נאלצו

להציל  בכך רצו שהם והסבירו התנצלו  הם מכן לאחר 
ספר לבתי  בערבים  ללכת נוהגים  שהיו  בחורים  אותם את

וכדומה . חשבון רואי  להיות למדו  שם גויים של

לכולם  סיפרו הם  הצבור כל את  להרחיק  במקום אך 
ללמוד  מבוגרים  לבחורים  הוא וחיוני  חשוב  כמה  עד 
לדעת  וצריך  הגדול  לעולם יוצאים  לטענתם אנגלית

השפה . את

הרבה  היו כבר  בחורים ולהרבה  רב זמן עבר  לא 
04 לזרוק  דנו  הישיבה  ובהנהלת כשרות, לא  חוברות 
לא  מאגאזינים  אצלם מצאו כי הישיבה מן בחורים 
הנושא , את  השתיקו  רק אותם זרקו לא לבסוף  כשרים,

יתפרסם . לא  שהענין בכדי

שהמורים  מכן, לאחר סיפרו  הבחורים מן  חלק 
להם  ונתנו מושחתים , היו  האנגלית את שלימדו

קלקלו(מאגאזינים )חוברות אשר  אלו  והם  כשרות, לא
הבחורים . את

יז  פרק 
התקנות קונטרס

של  רבה  עם  בחברותא  ולמד  בכולל  ישב  כשרבינו
הרבי לו  סיפר אז הפיאות , ענין  על עמו ושוחח שאפראן
האדמו"ר של  תקנות" "קונטרס  שיש סודות  בסודי 
חוצץ  יצא הוא שם  באירופא עוד חיבר אותו מסאטמאר 
של  הענין ביניהם  חשובים, ענינים  ועוד  הפאות  נגד 

וכו '. האנגלית השפה  לימוד 

בספר החיי אור  בעל עטר  '  חיי ר' מר  אלקי מלא
מצוה  באיזה  שמקיל מי כי ל "א אות  ח"י סימ תואר  פרי
הלא ודבריו  כראוי, הסכי בדיקת לו  שיעלה אפשר  אי כבר 
כי  יאחזמו  רעדה כזאת  הרואה וכל וגבעות הרי מרפסי
צדיק  אי אד והלא נפשי, עלי שלו לומר יוכל חי גבר מי
אפילו למצוא יקל והאי יחטא . ולא  טוב יעשה אשר באר
כליות   לבחו יוכל ומי מצוה, בשו יקל שלא  זו  בדרגה אחד
 בשני לבחור  טוב  כ ועל , אד של בלבו  מה לידע ולב
 למופלגי  מוחזקי יהיו  ושניה הסכי בודקי  שני שיהיה

חי. קל ביראת
יחזקאל מראה ותשובות שאלות בשאלותבספר  ראה  (החדש ,

(שוחטי ב ' בעני צדק זבחי תקנות ותשובות ה' העלה מ "ג סימ
התחלת  דטר ראשונה  ותקנה יע "א גלינא  בעירו  שתיק
לשוחט סכינו להראות ובודק השוחט  על חובה השחיטה
דקות, גסות, לשחוט לו אסור זאת ומבלעדי חבירו  ובודק
המסס או  הריאה לבדוק דאסור ש ב' ובאות עופות, או 
ריעותא דכל ש ד' ובאות גבו, על שיעמוד חבירו  בלי
לשאול   ובודקי  השוחטי על חובה השחיטה בעת  הנעשה

עיי ל  ,בעצמ להורות  והבודקי להשוחטי ואסור  הבד"צ
. ש

וכתב  סטאניסלאב. להגאב"ד דוד בית  ותשובות שאלות
אלו , בעניני בקי הוא  כי הסכמות  לו  שיהיה צרי דהשני
בסכיני  בקיאי דלא  דייני או רבני הרבה שיש מחמת כי
בזה. עמידת מהני ולא הריאה בבדיקת יבינו ולא דשחיטה
המחבר בעל ניזנוב אבדק"ק להגה"צ דרבי הילולא  בספר
בחובת  זמנו  גדולי  כל מכמעט  תשובות קיב ישראל, הדרת
אב  ידי על הבדיקה יהיה ושלא דוקא , שני ידי על בדיקה

. ש עיי ובנו
משה מטה ברית גדיא )בספר חד פיוט  פסח, של  הגדה  כתב (על 

לפני   חכ ידי על אתר על בדיקה יהיה כי לתק שיראו
 פני כל על  למחות בידו  שאי מי   וג השחיטה. ולאחר
בשר ימצא  שלא  וא זה , בתנאי רק בשר  לאכול שלא בידו
זה  בעבור יקל אל טובי וימי בשבתות אפילו לאכול
. לפעמי איסור  דבר שיאכל  הוא  לודאי דקרוב וחס  חלילה

צ"א  סימ שנוני חיצי ותשובות הרעיש(כ "י)ובשאלות
 סנהדרי היו אילו  ולדעתו   עומדי שני תקנת עבור
אחר חמורה בגזירה כ  גוזרי שהיו ספק בלתי בימינו 
ריבוי  ל מעיד ראיות, מאל יותר המעיד שהחוש

לספור. חדלו כי  יאומ לא השחיטה בשטח הכשלונות
או יר "א  שוחט או משתי באחד לבחור  ל שנשאר  נמצא
מכרעת  הדעת שיקול ויר "א , נאמ איש , סכי הבודק ממונה 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

102. מכתב יט: מהגה"צ ר' אליעזר סילווער, נגד שחיטה 
תלוי'

103. מכתב כ: מהגה"צ ר' אהרן צבי פרידמאן שו"ב בעמח"ס 
חן טוב נגד שחיטה תלוי'

ְּ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
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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בס"ד 

ומתעסקים  ומעשים  העושים  ידי  להחזיק  גדולה  מצוה 
ח"ו  אסורות  במאכלות  להתטמא  שלא  זו  רבה  במצוה 
שמטמטמים לבו של אדם כמאז"ל ביומא לט. ת"ר לא תטמאו 
בהם ונטמאתם בה אדם מטמא עצמו מעט, מטמאים אותו 
הרבה, מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשין 
אותו בעולם הבא, כי"ר ואשרי מי שמסייע בזה, והבא לטהר 
מסייעין אותו ובזכות זה נזכה במהרה לגאולה שלמה בב"א.
 הכו"ח לכבוד המצוה
משה ניישלאס אב"ד ניו סקווירא

תמיד  יוצא והוא  התשובה עולם והוא  הנהר רחובות נקראת
מתעורר ואז שובבים , בנים  שובו  יום בכל מכרזת קול שבת
הזאת  העת בעצמו מרגיש אחד וכל לתשובה אדם כל 
עולם  ואלמלא  תשובה, הרהור אליו  בא רגע שבאותו
ברא  הוא בריך וקודשא מתקיים . העולם היה לא התשובה
הקדוש שרצה רק לברואיו להיטיב היה כונתו  עיקר עלמין
יאכלו  ולא  טוב שכר  שיקבלו ישראל  את לזכות הוא ברוך 
לעילה  מעילה שמו יתברך אלהותו צמצם דכסופא , מנהמא
ומוסר עצמו  את מזדכך  האדם ואם הגשמי, עולם  שברא עד
המסכים  כל  מסיר אז  הוא ברוך להקדוש ונפשו  גופו
הוא  הטוב שכר ועיקר יתברך. אלהותו ומשיג  ומבדילים
שמו  יתברך אלהותו  להשיג אך שמו , יתברך אלהותו השגת 
וכל מכל  מהחומר עצמו  את שיזדכך אם  כי בלתי אפשר אי 
באהבת  וממונו וגופו נפשו במסירות יתברך השם את  ויעבוד
אז יתברך אליו הנפש  כלות עד הרוממות וביראת הרוממות

שמו. יתברך אלהותו משיג  הוא

ג' פרק 

לתשובה זמן – תשובה ימי עשרת

א ' עמוד ר"כ ויחי פרשת  הקדוש זהר

הדין תא  כשמתעורר וראה בא בעלמא דינא אתער כד חזי,
יתיב הוא בריך דקודשא  השנה, בראש  דהיינו בעולם
יושב הוא ברוך הקדוש שאז  עלמא למידן דדינא כורסי  על

לאתערא נש בר  בעי העולם, את לדון  דין כסא  (בדינא)על

מחיובא דייתוב מחובוי)תשובה  להתעורר(נ"א האדם צריך אז
כי  כתיבו פתקין יומא ההוא דהא מחטאיו, שישוב בתשובה
כלהו  ומשתכחי בפתקין, דינו פסק כותבים  היום באותו
אדם  בני כל  של הפתקין כל  ונמצאים  כתיבין הא  באחמתא 
זכי  אי הכל , המקבל  האוצר שהיא  המלכות באוצר כתובים
זכה  אם  דעליה  פתקין קרעין מאריה, קמי  דייתוב  נש  בר 
קורעים  תשובה  ימי  בעשרת קונו לפני  בתשובה לשוב האדם

בפתקין. שכתוב  דינו גזר

בהם  מאמרות  עשרה כנגד  תשובה ימי  עשרת
העולם  נברא 

תרע"ד  שנת הכיפורים  יום  ערב  מועדים חלק משמואל  שם 

נברא עשרת שבהם  המאמרות עשרה נגד הם תשובה ימי 
שנברא  קודם  נבראה תשובה ובאשר  העולם .

א')העולם פרשה רבה ומתדבקין (בראשית  זוכין  כשישראל  כן על ,
שבאו  קודם  המאמרות  עשרה של לשורש  זוכין בתשובה,

מאמר. לכלל


