
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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'' אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא )יש שכר עמוד מ«ב(. 

'' נעשה מין ורשע )האריז«ל(. 

'' מליון יהודים נהרגו בשנת ת«ח עבור שוחטים קלים )קב הישר פרק קב(. 

'' שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים )שו«ת  
דברי חיים(.

'' הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה )ברכת אברהם(. 

'' מחזה מחריד ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או בהמה, רק שוחט את עצמו.  
)נפש ישעיה חלק י, שחיטת ואכילת בשר חלקים א-ה(.

'' אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש )חפץ חיים(. 
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | ג סיון | פרשת במדבר
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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זה אין זה, נפלא לספר משמיא שליט "א כת"ר את
גזירת בנידון המשמר על  עומד היותו  בגין אלא
היילפרעין  הגר"א לכת"ר  שכתב כפי  השחיטה
יודע  עני שאני וכפי התאקה"ח נשיא שליט"א
לביטול  שליט "א כת"ר  שהשקיע  הרבות מהשעות
ושנית, הבא. ובעולם הזה בעולם ושכרו הגזירה,

הפ  הספרהתודה את  בטובו לי  שהעניק על רטית
ימיו  השי"ת יאריך הדיוט בברכת  מברכו והריני 
בהרחבת בתוה"ק להגות להמשיך בנעימים ושנותיו
ואנשים א' המשמחת  תורתו את להפיץ וימשיך הדעת

נפשו. אות עם כאשר ברבים

הראוי  הכבוד  בכל הדושת"ה וכעתירת

הספר הספר הספר הספר .... בהוצאת בהוצאת בהוצאת בהוצאת  השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות  דמי דמי דמי דמי  ר ר ר ר """"ב ב ב ב   פלדמ פלדמ פלדמ פלדמ הלוי הלוי הלוי הלוי  זאב זאב זאב זאב 

ד מכתב

בתי אבות  וראש  הראשי הרב  קוליץ יצחק הרב 
לירושלים הדין

תש"ן  תמוז א' ב"ה,

גדולי הנני הגאונים הרבנים לדברי בזה, להצטרף
דעת הברורה, דעתם את חוו אשר  שליט"א התורה
השחיטה סדרי את במאומה לשנות  שאין תורה,

קדם. גאוני ע"י דורות מדורי נקבעו אשר  ומנהגי',

כש"תאפריון המפורסם הגאון הרב  לכת"ר  נמטיי '
נאבק  אשר שליט"א, ליברמן בונים שמחה מוה"ר 
ספר וחבר  והידורה, השחיטה, כשרות למען עוז, בכל
אשר השחיטה , דיני  על  השחיטה", "בשבילי  מיוחד 

והללוהו. שבחוהו התורה גדולי 

בדעתםאנו  תתחשב בריטני ', שממשלת משוכנעים
הפוגעת גזירה תגזור  ולא  וההוראה , התורה גדולי  של 
והייתם והתקדשתם בנו ויקויים וקדשיו, ישראל בדת 

אני . קדוש כי  קדושים

וירושלים, ציון מעיר  בברכה הכו"ח

 לירושלי לירושלי לירושלי לירושלי הדיהדיהדיהדי בתי בתי בתי בתי  אבותאבותאבותאבות וראש וראש וראש וראש  הראשי הראשי הראשי הראשי  הרב הרב הרב הרב   קולי קולי קולי קולי יצחק יצחק יצחק יצחק 

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

לחלוטי יוצא הגר"ז  דברי דעפ"י  כ "א  סי' יור"ד   שמי
עד יודע אתנו שאי די  דלא משגיח  להצרי ולעיכובא
למצוא  כדי הש"ס שבזמ השוחטי מעלת להערי מה
,כחמורי אנו  אד כבני הראשוני וא מה טובי
וג פלאי ירדנו בעוה"ר  כי ספק שאי זאת   ג א אלא
ירדנו  ירד  להיפו רק  שפרנו לא ומצבה השחיטה בעסק

בו  ירכתי השוחטיעד  על השל"ה  ל שהעיד  במה ודי ר 
ק ')שבימיו או' האותיות לב(בשער רחקו מהמומחי רבי כי

השל"ה לפני עוד שהי' במהרי"ל וע"ע  חטא. מיראת
ס "ז ) סי' מהרי "ל בדור(בשו"ת דעתה וז"ל: השחיטה בעני שכ'

של  וצפרניה לשמאל ימינו בי יודע שאי"ב הלזה יתו
אחרוני של ותורת מכריס עדיפא ושיחת ראשוני
סי ' בשפ"ד  הפמ"ג במ"ש  וע"ע וכו', הזה בדור  יש  כלו
תמצא  וכ בשחיטה. המתפרצי דרבו  כ"ט  ס"ק ח "י
בלי בזה"ז  להקל מבוא שו  אי הגר "ז לדעת  וע "כ הרבה,

עכ"ל. מעולה, השגחה
דעתה וכ' ל"ג . ס"ק בשפ "ז ח"י  סי' אברה בית ס' .18
בזה"ז כי הסירכות  מיעו אצל ג"כ להיות  החכ צרי

ע"ש . בזה.  ג המתפרצי רבו 

יבח בזאת  כ' י"ט . סי' ח "א יור "ד הדעת  עומק בשו"ת 
איש שיהי' ידרוש ועוד  יסכי א יר"ש , הוא  א השוחט 
כידוע כדבעי , שתיעשה מלאכתו בעת  עליו עומד יר "ש
עומדי כאשר  ויותר  יותר עוד   מתאמ זהיר  היותר  דאפי'
הגדול  רבינו זה ודבר  במלאכתו . ומסתכלי ורואי עליו

י"ז )בשו"ע סעי' ח "י סי ' כי(יור"ד שכ ' תיבות בשתי ל הורה
ה(השוחטי)בשל"ה ועי' וכו' וזריזי האותיות זהירי (שער 

ז') לשמרהאות מעשה בשעת הנזהר נקרא דזהירות  שכ'
עליו, שמוטל מה דבר שו יעבור שלא כדת לעשותה
בסייגי עצמו  להקדי מעשה קוד שזריז  נקרא  וזריזות
ה חמור ה איסור שו לידי יבא  שלא יתירה ובשמירה
תמי יהיו יחדיו אשר גבר  יבור כ כי והנה ע "כ. קל.
ידי לצאת הנבחרת והעצה הללו, תנאי שני ראשו על
יטה אשר  יר "א תמי איש  למצוא הנהו כאחת שניה
כל  על  חודרת בעי השחיטה מעשה כל על  לפקח שכמו

ג. קל "א  מישרי דובב שו"ת וע"ע עכ"ל. ופרט  פרט

 להצרי ג"כ כ ' ד ' ענ ח "י סי' שחיטה  ה' חיי חות בס'
עדי תרי בהני ל דדי כ' ש מנימוקיו  ולבד ע "ג  עומד 
ולא  ליד שבא העובדא על שהעידו ושל"ה מהרש "ל
גדול  ויר "ש  ת"ח שהי' א על בהפגימה השוחט הרגיש 
שער ושל"ה ל"ט , סי ' חולי ביש"ש  וכמבואר יד אומ  וג
לחנ שלא סיי העובדא אחר וביש "ש  ק' אות  האותיות
בבדיקת ד' ויראת הדעת  ישוב  צרי דהרבה הרא"ש כ'
המנהג  הי' לחנ דלא כ' העובדא אחר ובשל"ה .הסכי
ובכבוד  בעצמ דוקא  הסכי לבדוק התלמוד  חכמי  של



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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הוא: ברוך להקדוש זה ויתפלל בשר שיאכל רצון יהי 
אם הנפש תיקון שישתלם כדי ובברכה מצוה בדבר

בתוכה  השלוםנתגלגל עליו אבינו ביעקב  כי  תראה  וכן  .
חשש  גלולים , עבודת  עובד שהיה  לעשו מנחה  כששלח 
לו לשלחם נפשות  איזה  בהם  מגולגל  שהיה  הבהמות  על 
מה נאבדים . ונמצאים  גלולים , לעבודת  יקריבם  פן 
עזים בידו הבא מן  ויקח  ההוא בלילה  שם  וילן  עשה :
בידו שהבאות  הבהמות  ביד  הבחירה  הניח  וגו', מאתים
דכל משום בידו. הבא  מן  וזהו לעשו, שלח  מאליהם
רוצים אם  מגולגלת , נפש  איזה  בקרבה  שיש  בהמה 
הנפש  כי  לילך , שלא מפצרת  הרשות  לדבר  לשולחה 
אבינו יעקב  ולכן  תלך . שלא  מכריחה בקרבה  המגולגלת 
לשלוח , כרחה  בעל בהמה  ליקח  הפציר  לא השלום עליו

אלא זה , חשש  עזיםמשום  מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים ותישים הטעם:מאתים הכתוב  ופירוש  וגו'.

גלולים , עבודת  עובד  שהיה  לעשו  מנחה שהיה  משום 
בזה ) הארכתי  לי  אשר  הפרשיות  על  .(ובחיבור

באזנו  אליהו  שדבר ומה  ,השעירי שני  בעני גדול סוד  יבואר בו 
שהיה , גלולי לעבודת  ליל שלא בקרקע רגליו שתקע הפר, של

כנודע בקרבו מגולגל נפש

שעירים השני  ענין  היה  שזהו לומר , נוכל  זה  ומטעם 
ואיזה להשם  איזה  הגורל , פי  על  שהם הכפורים  יום של 
כפי השנים  יחלקו לגורל , היה  צורך  דמה  וגו ', לעזאזל
אם חשש  שהיה  אלא וכו '?. מהן  איזה  הכהן  עיני  ראות 
תאבד, לעזאזל  ילך  ואם  נפש , איזה  בהם מגולגל היה 
איזה ועל בגורל  שיתחלקו הוא ברוך  הקדוש  צוה  לכן 
הגורל עליו  שיפול יעשה  מגולגלת  נפש  בו שיש  מהם
יהי' השעירים  שבשני  אפשר  לומר  ואין  שיתקן . כדי  לה '
שהקדוש  דע  לאבוד ? הולך  ואחד אחד, כל  מגולגלת  נפש 
נדח , ממנו ידח  לבלתי  מחשבות  דחושב  הוא, ברוך 
מהנפשית  שעירים  השני ידם על  יעלה שלא מגלגל 
או מקרבה , אדם מנפש  פנויים שניהם  או מגולגלים ,

לא . והאחד  אדם  מנפש  מעובר  אחד 

בקרקע רגליו שתקע אליהו, של פרו הטעם זהו גם
בקרבו מגולגל נפש שהיה גלולים, לעבודת לילך שלא
יאבד, פן מלילך שבקרבו הנפש מכריחו היה ולכן כנודע.
משום בזה, מתקנת שאדרבא באזנו, אליהו לו שדבר עד
ידו, על כך חבירו ידי על שמים שם שמתקדש שכשם

ז"ל רי "ד )כאמרם רמ "ז  ליה.(יל"ש  אמר דכך

הוא  הפוסקים,  ורוב  וירולמי  בבלי  בתלמוד  בקי  והיה  נפלא,  היה  זכרונו  כח 
הקדיש את כל עיתותיו ובמיוחד את לילותיו לשקידה על התורה ואת רוב ימיו 

הקדיש ללימוד הירושלמי אשר לא הורגלו בו רוב הרבנים.
 הוא חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים 
כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים מכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו.
 הוא עשה ממאצים אז להדפיס את הירושלמי ואף שילם מכיסו למו"ל עבור 
הפצת תלמוד הירושלמי ובשנת  0 )לפני 98 שנה( הגיע לארצות הברית, ובשנת  
... נתמנה לרב הכולל וכינוהו הרבנים בשם "זקן הרבנים" הוא הוכתר ביום ט"ו 

אלול בשנת תרס"ג בעיר שיקאגא.
ויהי בימים ההם ויבא הרה"ג הצ' הרידב"ז לארץ הזהב הוא אמעריקא, וקיבלוהו 
עניני  הרבה  על  ממש  נפש  במסירות  הרבה  ולחם  )בשיקאגא(,  הכולל  לרב  שם 
חיזוק הדת ובראשם על עניני הכשרות והשחיטה, היו לו שם מלחמות כבידות 
ועצומות וכפי שהרידב"ז כותב בעצמו בהקדמה לספרו נימוקי הרידב"ז שיו"ל 
בשיקאגו בשנת תרס"ד, וכשראה בפחי נפש שלא עלה בידו לתקן המכשולות 
הנוראות החליט לעזוב את ארצות הברית כאשר כותב בזכרנותיו, ואחר כמה 

שנים עזב ועלה לישראל והתיישב בצפת, שם הוא טמון  ת.נ.צ.ב.ה.

*הכותרות בכל פרק וכן האותיות הקטנות בסוגריים מרובעים ]כזה[ שבאמצע, 
הם הערות המו"ל. אבל המוקף בסוגריים עגולים )כזה(, הוא גם מהרידב"ז כמו 

הפנים. 

יצא לאור בס"ד אלול ה'תשע"ד
מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים 0527-651911

ּובֹו י"א ְסָפִרים

ַרך י"ב ְוהּוא ְכּ
ִמקֹוֵבץ ִסְפֵרי ֻׁשְלָחן ָערּוך

אֹוַרח ַחִּיים
ְמַחֵּבר ִעם ְרָמ"א
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ּובֹו י"א ְסָפִרים
ַעל ִחּיּוב ְוִלּמּוד 

ֻׁשְלַחן ָערּוך
ְּבָכל יֹום



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

ְּ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

4

מז
אחרש"ה בתודה ויקר הגיעני חבורו על שחיטת ואכילת בשר 
עמו  ולקדושת  לה'  עמלו  פרי  בספרו  חלקי  עיון  ואחר  כהלכתה 
ונחלתו בנושא המעלה אתכם כמשמעו וכמדרשו, ולמנוע מכשלות 
במאכלות אסורות כל ודבר בעיתו מה טוב ואמינא לכת"ר יפוצו 
ידי העוסקים במלאכת שמים לאפרושי מאסורא  מעינותיו לחזק 
וע"כ יבורך בישר כח וחילו לאורייתא לאורך ימים טובים ושנות 

חיים.
בברכת התורה בכבוד רב ויקר
הרב שלמה יגאלי
חבר הרבנות ורב מזרח העיר ראשון-לציון

עד והסתירוה  הענין  את להשתיק היהודים מהרו לפיכך מכשפה.
אומרים יש האשה . נפטרה ימים שמונה שלאחר אלא הענין , שישכח

נפשה. עם ויצא אותה שחנק אומרים ויש לה , הניח לא שהרוח

הדור כל חכמי  חתומים  כך  ועל ארע אכן הזה הנורא המעשה
תקופה: באותה

 אלקב ב לוי  שלמה
רות) על  ישי שורש (בעה "מ
בואינו  שמואל  נא לחמי  אברה
ארואיטי  אברה

וז"ל:הועתק  משה  ויקהל ספר המחבר  בעל להגה"ק קודש זרע  מספר 
מהעיר  חיים, במהר"ר  אברהם בשם יהודי נער של בגופו
שנים שש במשך ממנו הרפה ולא אחד רוח השתכן שבפולין, שעפיס
ולפעמים ביומו יום מדי מנשוא, גדול היה  הנער של סבלו רצופות,
ארצה ליפול לו גורם הרוח  היה ביום פעמים שלוש ואפילו  פעמיים
ומתודה שוכב היה וכך למעלה ופניו למטה גבו וידיים, רגליים בפשוט

שח  חטאים על שבו  ומלאהרוח נעים בקול מותו יום ועד מנעוריו טא
מצא , ולא למכתו מזור בחפשו ההוא הנער היה ונד נע  התעוררות.
שנפל לפני ויותר. יותר  כמתייסר  היה לפעם שמפעם  אלא עוד ולא
בשתי  בה מכה היה הארץ  על ובשוכבו  גדולה אבל לעצמו  מכין היה 
נשמעות שהיו נוראות מכות כוחו בכל ליבו על  בה מכה והיה ידיו
ומתאר  מתודה היה ומכה מכה כל עם סלע. יפוצץ כפטיש למרחוק
היה ובפחד, בהשתוממות  לסובבים פרטים בפרטי הרעים מעשיו את
היתה מילה  וכל ורך נעים היה קולו  בכאב , כלל חש לא כאילו נראה

במאכלות אותם והאכילו החסידי, לצבור  והישיבות ,
עכו "ם וחלב  נסך  יין ודם, חלב טריפה נבילה אסורות ,

לזה. והדומה

כשנוכחהאדמו"ר שליט"א, מהאלמין הצדיק הרב 
נסיון  מתוך מבפנים, הנעשה על לדעת
במשחטות שוחט כשהיה שלו בשנים רבות עשיר
- פתח השונות, לבעיות ומכיר מודע והיה שונות,
- מטרור ופחדו שחששו רבנים של התנגדותם למרות

בעמלק לה' מלחמה והכריז קשה שבטבחיםבמאבק (כשר 

עמלק ) של אנשיםשותפו שהם ביודעו הרשעים אותם  נגד
לבדו  עומד שהוא מכך חשש ולא מאוד, מסוכנים
דהתאחדות הכשרות  "ועד את והקים במערכה,
שנפלה מהתרדמה להתעורר לציבור קרא הקהלות",

ועוד. הכשרות  מצב בעניני עליהם

"ועדי "ועד שיקימו הקהילות מכל תבע הכשרות "
על בתמידות לצבור שידווחו פרטיים, כשרות"
כשרות , בעניני הצבור את ולתבוע ולעורר המצב ,
קשה כך כל עבודה של שנים הרבה כך כל ולאחר
שהיא, כפי האמת  את ולדווח לכתוב מוכרחים
הגדולות הקהילות  שכל נפש, מסירות ברוב שהצליחו
הקהילות : ביניהם כשרות" "ועדי לעצמם הקימו
סקווער, בעלז, באבוב, קאשוי, טאש , וויזשניץ ,
התאחדות גם אחרים. וכן קלויזענבורג, ליובאוויטש ,
מידע  שהפיץ  הכשרות  ועד  נגד  קשות שנאבק הרבנים
על התברר  כששם הכשרות  בתחום הנעשה על רב 
אחרים ומקומות  במשחטות גם גדולים מכשולים 
את להכחיש כוחם בכל וניסו להשגחתם, הכפופים
לחשוש, ממה אין וכי בסדר שהכל והבטיחו העובדות,
מיוחד  בי"ד והקימו הצבור לדרישת  להיכנע נאלצו
יותר  קילקל  זה דבר של שלאמיתו הגם כשרות , לעניני
אחר  ועוקבים המכירים אלו לכל כידוע  תיקן, מאשר 

מזון. למוצרי במפעלים הנעשה

רבניםידוע ישראל, בארץ רבנים מאות של  שבאסיפה
הוא האלמין של שרבה גילו הברית בארצות
גדול ושחלק  בעולם, ביותר הגדול הרבים המזכה
על לו הודו גם הם לו, להודות יש בארה"ב מהכשרות 
הענינים יתר  בכל כמו בכשרות שלו הנפש מסירות 
שהוא הסודות  ובשביל  בקביעות , עוסק הוא שבהם

השחיטה. בשטח מהנעשה  גילה 


