
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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גליון מס'
133

במעשה  כשמדובר  לבי  מהרהורי  להעלות  לי  הרשו  ורבותי,  מורי  אבל 
נבלה שכזה. אולי גם אנחנו אשמים בכך, אם מדובר כבר באכילת בשר 
חמורים וסוסים, אולי גם בצד השני משהו לא בסדר?! מי יודע?!, הלא 
אומרים בשם הגאונים שחבל ארוך משוך משני צדי המחנה, וכשצד אחד 
נמשך לכיון אחור אוטומטית גם הצד השני נמשך אחריו, ומספרים בשמו 
של ר' ישראל סלנטר שאמר כשנודע שבפאריז הגבירו את חילולי השבת 
נאלצים  אנו  ולכן  השבת,  שמירת  בענין  נחלש  משהו  שבקאוונע  סימן 

לחשוב לרגע מה קורה בענין הכשרות בחוגים שלנו. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת יתרו | טו שבט
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המשך בעלון הבא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
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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

להלכה מע"כ. עם הרה"ג  הסכים אז זה מבשר אוכלים
אך  זה. בכלוב  להשתמש אפשר  שלכתחילה ולמעשה.
תורה, דעת דעתו זה  באמת  אם מאד חוכך אני כאשר
לפרסם טוב הלא דעתו זהו ואם  האמת לידע וטוב

ברבים. דעתו 
אך ולכן  תשובתו. מה  ונראה אליו שיכתוב בעצתי 

שואל , מהו שאלתו, אופן ולראות לדעת רוצה אני 
בעצמו  כ' הלא שאל , פען איזה  על הבנתי לא ובכלל
רק  משתמשים ואחרים סוגים ג' ישנם ששם אמר 
הממשלה הלא כאן וגם באחרת. ולא זאת במלקחיים
וטוב  הקרקע. על  ברגליה תעמד שהבהמה רוצה
לא גדולות שחיטות בתי בשני כי המציאות, שידע
כלוב  לקחו רק בעמידה, הזה בכלוב עוד משתמשים
והבהמה טוב, היותר צד על בסדר הכל  ששם מצרפת
טובה. יותר היא בחינות משאר  וגם בשכיבה . מונחת

כותביםוגם באנגליה הבשר מוכרי של  בעתון
וגם עוד . להשתמש רוצים לא האמריקאי שהכלוב
כבודו  ובטח טובה. יותר היא חיים בעלי צער מטעם
גדולה היורת הקהילה שהם מנשסטר  שהקהילת יודע,
שהם להממשלה כתבו באנגליה , לונדאן אחר 
הדת מחזיקי  וגם האמריקאי, לכלוב מתנגדים
להממשלה כן גם כתבו שחיטה, להם שיש במנשסטר

מהפעדערשיון  שי ' ליכטינשטיין והרב צריך כנ"ל, (בע "כ

הלברשטאם מ . רבי  להגאון לשאול ויכול בשחיטה  מומחה  שהוא להודות

לו ויגיד אצלו , שימוש לו שהיה שמעתי  כ ' שגם מיורו"ם  שליט"א

.אודותיו)
הרבניםהראב "ד  כל כמעט כדתיה, ומן מתנגד. ג"כ 

באבוב, סאטמר, הלפרן , ר"ה הג' שלהם והקהילות
וויז  חיים, שי 'עץ שליזענגער הרה"ג דונר, הרה"ג ניץ ,

האמריקאי , להכלוב מתנגדים שהם להממשלה  כתבו 
מדוע  בהאסיפה  דרש טולידנו הרה"ג מהספרדים וגם
אירופה ובכל שמה. הכלוב לראות לצרפת הולכים  לא
מניחים לא ובארה"ק הזה, בכלוב משתמשים
שמביאים בבשר  אף האמריקאי בכלוב  להשתמש
אמר זצ"ל ווייס הרב האדיר הגאון וגם לאחר. מחוץ

בארה"ב. השחיטה  כל  שקלקלו המשך בעלון הבאלי

2

ם ל‡ ‰י' לו בי„"ˆ בי„"ˆ ומעול
ו‚ם ‡˙ ‰ˆיור ממכ˙ב ˘לי ‰ו‡ 

‚נב ‡ו˙ו ממנו, ומעולם ל‡ 
נ˙˙י ‰י˙ר נ˘ו‡ין ל‡י˘ ע„ 

˘מסר ‡˙ ‰‚ט לי„ ‰‡˘‰ ‡ני 
ב"‰ בם ˘מונים וכבר יˆ‡ ממני 
מ‡ו˙ ‚יטין ו‡ף פעם ל‡ נ˙˙י 

‰י˙ר נ˘ו‡ין לי„ ‡י˘ ˜ו„ם 
נ˙ינ˙ ‰‚ט לי„ ‰‡˘‰, ו‡ף ז‰ 
‰‰י˙ר ל‡ ממני יˆ‡, ‡ך ˘כל 

 ˘‰ ‰ו‡ ˘˜ר מוחלט,‰מע

על ז‰ ב‡˙י על ‰ח˙ום יום ˘נכפל 
 בו כי טוב ז' לחו„˘ כסלו ˙˘מ"ז

‰"˜ יו‡ל ‡˘כנזי רב „˜"˜ י‡ס

בי˙ ‡יו חורבנו˙ פון 
ט‡טעס ‡ין ˜ינ„ער 

‡ון מ‡מעס ‡ון 
 ˜ינ„ער,

 ‡ין „י וועלט ˘ויי‚ט?

ירעי˘ו ˙בל ומלו‡‰, 
וו‡ס "˘מו‡ל 

פריע„" ווערט˘‡פט 
‡לעס ‡ן מיט ר˘עו˙ 

‡ון מיט פ‡לט˘ן 
 נ‡מען "טוען רבני".

‰כו"ח ˘לומי ‡מוני 
י˘ר‡ל

50יובל שנים של פעילות המערכה

חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח



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

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

הספר בית מנהל  בערקאוויץ להרב מיד  פנה  רבינו 
יכול  הוא האם  אותו : ושאל  סאטמאר חסידי של לבנות

התקנות  קונטרס את  לו בתנאילהלוות  רק הסכים הוא  ?
רבינו שאל ואז  זאת, לו נתן שהוא  יידע לא אחד שאף

גדול  כך כל  סוד זה מדוע בערקאביץ: הרב כך את ועל ?
אופן בשום  רוצים  לא  הרבי אצל שהמקורבים השיב 

הקונטרס . את שיפרסמו 

התקנות את נתן מי  שיגלו חשש  בערקאוויץ 

התקנות  את  יצלם רבינו  שאם מאוד, חשש הוא
הקונטרס , את קיבל מהיכן  יידעו שהוא, כמו  בפורמט 
איש  וממילא מחדש , זאת שידפיס  רבינו  התחייב ולכן
שהבטיח . כפי ועשה  המקור , את קיבל  מהיכן  יידע לא 
קונטרס  והו"ל רב  בהידור  מחדש זאת הדפיס הוא 

"קונטרס  לשפת בשם  זאת תרגם  הוא  התקנות "
וויליאמסבורג לכל ושלחו  0005 והדפיס האידיש

בולים . עם  בדואר 

כמרקחה , וויליאמבסורג כל  היתה  ימים כמה  תוך
היה  התקנות, את שהדפיסו שמחו התושבים מן הרבה 
מה  אבל  הרבי, של שיטתו  על ולהוכיח  להראות מה להם 
את  פרסם  מי  בעיקר היה  ההמונים את שהעסיק
מדוע  הכל ועל  זאת, פרסמו לא כה  עד  ומדוע  הקונטרס,

כה  עד זה לאור  זאת  הוציא לא אשכנזי  יוסף ?ר'

אותו את למצוא  שחייבים ועיקר  חשוב  שהיה מה 
מחלק  ועוד החוצה התקנות את  להוציא שהעיז מחוצף
עוד  עומד , שהעולם  מאז כי  היה נדמה  בבתים, חנם זאת 

כזה . דבר  בוויליאמסבורג קרה לא 

ודייטש אשכנזי בדברי  מתערב  רבינו

אשכנזי יוסף ר' את  ושמע  ברחוב  הלך רבינו בקיצור ,
של  הנורא  המעשה  על  דייטש סנדר  ר' עם משוחח
להתערב  רבינו החליט  ואז  התקנות , קונטרס פרסום
זו חוצפה איזו מבין  שאינו ואמר  והדברים  באמצע

שלהם  הרשות בלי כזה  דבר יודעים להדפיס כולם  הלא ?
לקחו מהיכן כן  אם אז  להם, שייך  הרבי דברי שכל
בתכלית  שונות פנים  לכך שיש ובמיוחד  שכזו , חוצפה
הקדמה  מקדימים  כשהם  לאור זאת  מוציאים  כשהם 
ורבינו וכו ', באירופה  הבית מן  ההיסטוריה על  ורשימה 
מן לעקור הקונטרס  של  המחבר  את צריך  כי סיים

עשה . שהוא  הנוראה  העוולה על השורש

שווארץ  אלימילך את  פגש לכולל  הגיע  כשרבינו
מצויינת  עבודה  שעשה ואמר הכתפיים  על לו !שדפק 

אתה  לו: ואמר הכתפיים על  בחזרה לו דפק  רבינו 
יישר ואומר  הכתפיים על  דופק  אתה  ולי העסק את עושה 

ב"שבחי  שוני סיפורי אנו מוצאי זה בנושא
מסופר  כ קרוב הבעש "ט". מטשידנוב , יודל  שרבי 

בשר, לאכול רצה  לא מקאסעוו,  נחמ רבי של משפחה
החל את בדק  לא כי  ,דגי פארקעס ,רק דוד רבי ג .

הסכי לא הוא . כ על  הקפיד הבעש"ט, תלמיד
א  סמ ולא , החל את  בעצמו שבדק  עד  , עו לאכול
וצוה העופות  על שהסתכל  טוב, ש הבעל  על

...לאוכל

עליו מסופר וכ:

טוב  ש הבעל ע הגיע פארקעס  דוד רבי
בפניו שיופיע  לשוחט צוה  טוב ש הבעל .לקאנשטאני
עמד טוב ש הבעל מיד . הגיע ולא , החל את  לו  ויראה

 חיי דברי ותשובות בשאלות מבואר  שהרי בממונה לבחור 
ולומדי  הש יראי הרבה שראה ז' סימ א' חלק דעה יורה
של  הלזו  באומנות שנתרגלו לאחר שנתקלקלו  תורה
ירא השוחט  אי א כי חדשה בשמלה  זה  וכעי שחיטה,
לבחור טוב יותר  כ  וא מטה . מטה יורד מרבי שמי
 זמ כעבור הימנותו לאבד בניקל  עלול השוחט  כי בממונה

שוחט. שאינו גבו על העומד   כ לא  קצר.
זצ"ל   צינ מהרא "ל בחידושי  שכתוב מה פי על טע ועוד
הוא הפגימות הרגשת כי באור ח"י  סימ ריש דעה  יורה
יפה  בדיקה אחר  לפעמי כי שבשחיטות הקשה דבר
להזדרז צריכי כ ועל בפגימה וירגיש אחד יבא  ומהוגנת
משובח. זה הרי לבדוק המרבה וכל  אפשר , היותר באופ
כאשר אול כדבעי, לבדוק לבי זכיתי יאמר ומי ,ש עיי
הרבה  יועיל ודאי גבו  על עומד בהעמדת הדבר  יתחזק

המצב. לשפר 
עייפות  כי ד' אות קמ"ג כלל בח"א שכתוב מה פי  על ועוד
מבואר  וכ ההרגש. כח ביטול  גורמי הלילה שינת  וביטול
ובישויע"ק  ובכו"פ  , ש מגדי ופרי תר "ה, סימ במט "א
ימיו שכל חזק אית לעמוד יוכל מי  כ  וא ועוד, ח"י  סימ
בדעת  תלוי זה אי כידוע  והלא , הנצר שיעור בלילה יש
וחיזוק  עליו הבאי ופגיעותיו  האד מצב לפי ותלוי ,האד
 מ לבדוק שני  טובי כ ועל שלו. העצבי וכח העצבי

האחד.
.124 עמוד הבעש"ט ", "שבחי
,לי אי  דגי מעלות  רו יאכל מה בעל־הבית לו  "ואמר 

."הסכי בדק שלא: מחמת יאכל לא  בשר
.83 עמוד ש



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

זה,  את  הרשו  לא  מליבאויץ שמעולם  מכתב  ראיתי   .104
וגם שבמציאות אי אפשר לשחוט

איך  מספר  מכשול,  להסיר  קורא  קול  כא:  מכתב   .105
שהגאווערמענט תפס קצב שהאכיל טריפות

ְּ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
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בס"ד 

שליט"א  פורטיגאל  זוסיא  אליעזר  מוהר"ר  הגאון  הרב 
אדמו"ר מסקולען כותב: לאסהידא קאתינא על הני גברי חשיבי 
ידי  תחזקנה  כשרות..  במאכלות  דרא  לאכשורא  עסקין  דקא  ויקירי 
רוח  להפיץ  ויזכו  הרבים  את  ומזכין  הזוכין  החשובים  העוסקים 

הכשרות בכל בתי ישראל...
 הרב אליעזר זוסיא פורטיגאל
אדמו"ר מסקולען

יותר מקובלת תשובה ימי בעשרת תשובה

עשר חמישה פרק התשובה שער אלוקים  בית

כך תועלת  כל תהיה לא  כי  גם הכיפורים יום  תשובת 
בפסוק לברכה זכרונם חכמינו ודרשת שלימה,

לדבר. וטעם וגו', בהמצאו ה' דרשו

ליום שובההת השנה מראש  אבל לעולם , מועילה
לא  כי  גם  ומקובלת, יותר  מועילה הכפורים 

לברכה זכרונם שאמרו וכמו גמורה , תשובה כך כל (ראשתהיה 

י "ח ) ימים השנה י ' אלו  קרוב , בהיותו קראוהו בהמצאו ה ' דרשו
לכל וקרוב נמצא שאז  הכפורים ליום השנה ראש  שבין 
הנראה  כפי כי בזה  טעם  לתת וראוי היחיד. ואפילו קוראיו,
בהם  מקובלת התשובה לשתהיה  הימים אלו ראוים אינם 
ית ' הוא השנה  ראש ביום  כי  וזה השנה, ימות מבשאר יותר
מעלליהם  פרי העולם כל על  לפקוד דין כסא על יושב
לא  כן ואם צדק, במשפט לרע  אם לטוב  אם ומחשבותיהם
כי  ומשפט  דין  ימי  שהם הימים  באותן תשובה לקבל יאות
שיעמוד  עד פשע על עובר  אינו דין כסא  על  יושב  כשהמלך

רחמים. כסא על וישב  דין מכסא

תשובה]ולזה ימי [עשרת הימים  אלו נתיחדו כי  אומר, אני
בזמן  להיותם בהם, יותר מקובלת  התשובה לשתהיה
ית ' האל רצה העולם  בריאת בזמן כי וזה העולם, בריאת
מן  עפר בריאתו להיות בתשובה, השב תשובת לקבל  והסכים 
מבלי  לו אפשר ואי  מנעוריו , רע האדם לב  ויצר האדמה ,
העולם  בריאת היתה התשובה מקבל  היה לא ואם שיחטא ,
וישחית  בארץ האדם רעת רבה תהיה  שלא אפשר שאי לריק,

שאמרו  וזה העולם , את נ"ד )האל קודם (פסחים  נבראו דברים ז'
העולם  שנברא קודם כי התשובה, מהם ואחד העולם שנברא
היה  לא  כן לא שאם מחטאו, השב תשובת לקבל הסכים
שנברא  בזמן  ולכך  כנזכר, לעמוד יכול  היה שלא העולם בורא
התשובה, שיקבל בראו כך מנת שעל ית' האל  זוכר העולם
שברא  ביום  משפט ומאזני  בפלס דין בכסא שעומד וגם
שראוי  מה  העולם באי כל  על  וגוזר מאזנים, במזל  העולם
עם  שהתנה תנאי בזכרו זה כל עם ומשפט, בדין  עליהם לבא
דין  מכסא עומד כנזכר, התשובה בקבלת בראשית מעשה 
אותם  להעניש  שלא תשובתם לקבל  רחמים  כסא על  ויושב

חטאתם. כפי 

אלו בימים במעשיו לפשפש  אדם כל חייב

תשובה  ימי עשרת  דיני קל סימן ערוך שלחן  קצור

מיוחדים א. שהם עליהם  מורה  שמם תשובה, ימי  עשרת
שלימה  בתשובה  לשוב  אז מחוייב אדם  וכל לתשובה .

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך טו
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהַּׁשָּבת ַהְמֻחָּלק \ 
ִּתּקּון מח \ ִּתּקּון מג \ 

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יא
ּוּבֹו ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחיםִ )248 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ֲחצֹות )ובו שלשה ספרים: 
זוהר התעוררות, חצות הרשב"י 

א' וב'( \ זֹוַהר ְּתִהִּלים \ 

ְּגדֹוֵלי ִּיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יב
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )278 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהְּיִׁשיָבה \ זֹוַהר 

ַהַּצִּדיִקים \ ֹּכַח ַהֹּזַהר ח"ג 
- ָעלֹון אֹור ַהֹּזַהר 53 \ סֹוד 

ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֹוֶדׁש

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יג 
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )276 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יד 
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )276 ַעּמּוִדים(:

ִלּקּוֵטי ֹזַהר ְּתִהּלֹות 
ָּדִוד ְּבֵראִׁשית \ ַמֲאָמֵרי 
ָהַרְׁשִּב"י ְּבָרכֹות יֹוָמא \ 
ַמֲאָמֵרי ָהַרְׁשִּב"י ֻסָּכה 

ֲחִגיָגה– ַמֲאָמֵרי ָהַרְׁשִּב"י 
ְיָבמֹות ִקּדּוִׁשין \ ִמְׁשָניֹות 

ַהֹּזַהר ְּבָרכֹות

ִ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
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