
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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ראשי בין הנמנה  האסורות  מאכלות  וחקר, שיעור  אין  עד הוא  היצר סמיות

חיים דברי  בשו "ת  כמבואר הדת  העברת  כדי  עד תוצאותיה  לחומר  האיסורים
כאשר וגם הנ"ל כל  בנזיקין והגרמה  גדול , ועד מקטן בעקביים נידש ז' סי' יור"ד 

!!! שמים  שומו  בעצמן , המנקרין הן המכריעין הניקור, בענין  מבוכה  נולדה 

" שכך  בפיהם מענה  בקלות  שנתפסו המנקרים כי  השמועה  באזנינו  בא  כאשר
מכאיב , לצחוק  זה  הי' אונגארין," החובמנהג  כי  ידע  שלא  אחד  מנקר  נתפס  לזה  (נוסף 

וביו "ד )  (בחולין  חז "ל  גם  שלדעתו  כנראה   מעיים  הבני  מדינתלנקר יוצאי היו 

אונגארין ).

במדינת היו  ספרים ומחברי וגדולים גאונים והרבה  יראים, מנקרים שהרבה  ידוע 
ודי מקומות, משאר הניקור בענין נדירה  שמדינתם  בספר הזכירו ולא אונגארין ,

זעליג פנחס  מוהר"ר הגאון אונגארין  מגדולי אחד  והרחיב  שהעמיק במה  לן 
שם זכר  ולא  הניקור  למלאכת  השייך בכל  פנחס גבעת בספרו  זצ "ל  שווארץ
עיה "ק פה  וגם  נינהו בעלמא  דברים פטפופי  כי  לן די  בלבד  וזו  אונגארן" "ממנהג 
מה בין להבחין יודעין  ואין  מומחים מנקרים אונגארין יוצאי  כעת דרין תובב "א 

גדולים ת "ח  והם ירושלים, בעיה "ק פה  שמצאו  למה  אונגארין  במדינת  שלמדו 
לקיים ערומים עצת  אלא זה  אין הגוף. כל  סמיכת עליהם לסמוך  ראויין אשר

עדותו. ירחיק  לשקר "הרוצה 

פטפוט על  סמכו  הרבנים  כי  ששמענו  השמועה  על  התמיהה  גדלה  מאוד  ומה 
הגע בעצמם, המנקרים על  סומכין  שהרבנים כשנתגלה נתפתחה  והפליאה  הלזה 
תחת בניקור פקפוק  על  הרב  מעוררין כאשר השגחה  יקרא  לזאת הכי  בעצמך 

ומפורסמים מומחים מנקרים אצל  בעיני ראיתי וכך מרבותי למדתי כך  לענות 
ונלכה לכו לקוראיו  עונה  וגאונים, מגדולים  קבלה  כתב  להם שיש ד ' יראי'
מתאים שאינו  דבר והוא הניקור  על  השגחה  שאין אומרת  זאת המנקר את לשאול 
תוקף בכל  הניקור על  ומדוייקת  קפדנית  השגחה  שהי' אונגארי "ן למנהג  כלל 

נוהג  המנקר אחד  בנושא  הפכיים שתי והם והרב(לדבריו )ועוז. אונגארן, מנהג 
הניקור. על  ולפקח  להשגיח  שא"צ אמעריקע  מנה  נוהג 

נקטו שלא אחרות ארצות גולי  עם רבנן הני יעשו  מה  הראשונים על  מוסיף ואלה 
יאכלו המכשיר  רב  המלצת סמך  על  נפשם לשובע  ואוכלים אונגארי"ן במנהג 
מא "י, להבא זו מליצה  מתאים הכי המהדרין , מן  למהדרין וישבעו וכשר  ענוים
חלב תופסין  דידהו  דבאתרא ועוד  אייראפא , חלקי ושאר לאנדאן, אסטראליע ,

על רגליו ודרך ארצו  גבול  יצא  יצא  אך ויהי  בכרת , שאיסורו  דאורייתא  לחלב  זו 
דבר מטובה  לשבוע  וגם המהדרין  מן  למהדרין  לאכלו מותר כבר ארצה "ב  מפתן 
באי יש ושבים לעוברים פתוחים ומדינה  מדינה  ששערי  וכהיום הלכה  נגד שהוא 

להם??? התיר זו  וניקור לאלפים , השנה  במשך לאמעריקע ארצות  או"חשאר (עי '

באורך ) תס "ח  סי ' ופר "ח  לאו"ח, בהקדמה  דוד  ובשבילי הדברתס "ח, ישתקע  לדעתינו  ע"כ .
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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
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ולפי  ראשה, להחזיק בכחה שאין לפי  בכח, ראשה
והמוח. הקרום יתקלקל החשמל ע"י הוזקה שכבר 

יותר. לחוש יש  כזו מסוכנת דבבהמה  ודאי ועכ"פ 

כברומעתה הנה לה . שחש  תלוי' שחיטה לענין נבא
בשו"ת נא ראה אמנם ז"ל, האחרונים  הרבה בזה דברו

פיינשטיין משה  ר ' הגאון לידי"נ משה (שליט"א)אגרות

וכתב  בדבר, הרבה שהאריך י"ג סי' ח"ב יו "ד
תלוי ' שהבהמה למעלה מלמטה תלוי ' דבשחיטה
מחלוקת הביא למטה, והסכין  למעלה והצואר באויר 
ומביא כשמוליך דמתיר ט"ז חולין רש"י בין בזה
אלא להתיר  שאין כתב ולכן אוסר . והשמ"ח בסכין,
הראש  יקשרו לא ובאם יוכבד שלא הראש כשקושר

ע"ש. להחמיר יש

הבהמהומיהו  שכל האחר  האופן לכאורה בדידן
למטה תלוי והראש  רגלה על תלוי' והבהמה תלוי '
הצד . מן שוחט הוא  שהרי  שתכביד, משום לחוש ואין
שישחוט קודם ראשה  עם  שתפרס לחוש שיש אלא
לה, סגי  דהי' אפשר מחזיקה הנכרי אם ולזה הסימנים
שהבהמה כיון בדידן מ"מ אוסרים, יש בזה שגם  והגם
כה"ג ראשה עם לפרכס בידה כח ואין מהוממת כבר 
מהאי  וא"כ פירכוס, משום למיחש דליכא אפשר
ראיתי  זה וכל לאסור . יכול  הייתי לא  עכ"פ  טעמא

מעכ"ת. בדברי לפלפל

שרידי אמנם בספר  לעיין נא ימחול הנה דינא, לעצם
רוב  דעת שם והביא הימום בדין שהאריך  ח"א  אש
וכמעט והונגאריא וליטא מאשכנז העבר  הדור  גאוני 
קודם בחשמל הבהמה את להמם אסרו אחד פה כולם
בשוועדען  וגם ששון הרב  קונטרס גם ועיין השחיטה

בשוייץ. וגם זה כל  אסרו

ותמהתי עכ"פ לאיסורא. יצא כבר  הדבר לפענ"ד 
כזה. באופן  שוחטין שבברזיל

מעשהולפענ"ד לבטל שבידו  מה כל כ "ת יעשה
טוב, ברכת עליו ותבא ישמע  והשומע  זו שחיטה
אופן  לבטל  תוכלו לא ח"ו אם ה' לדבר הירא ועכ "פ
שיתנו  ה' דבר  את להיראים לפעול תראו אז הנ"ל

המשך בעלון הבא
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 תיאור גליון
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"תשרי תש 1] # קדושת שבת["קול קורא" 

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

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

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

  -השבת קדושת ולמי למעןע וועד נ"חשון תש 2] # קדושת שבת["קול קורא" 
, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי שעל
 משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון רבי

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

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"כסליו תש 3] # קדושת שבת["קול קורא" 
, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי שעל
 משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון רבי

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

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"טבת תש 4] # קדושת שבת["קול קורא" 
, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי שעל
 משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון רבי

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

 
 
 
 
 

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"שבט תש 5] # קדושת שבת["קול קורא" 
, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי שעל
 משום יוחנן רבי כדאמר ,המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון רבי

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

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"אדר תש 6] # קדושת שבת["קול קורא" 
, השבת קדושת על ררלעו מוקדש ארגון

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

50יובל שנים של פעילות המערכה

גליונות

 "קול קורא" קדושת שבת
 ארגון מוקדש לעורר על קדושת השבת

)17 גליונות(

29קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



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

)בפרשת  הברכה  היכל  בספה"ק  מ"ש  להבין  אפשר  זה  פי  ועל 
ואתחנן הנ"ל על פסוק הטיבו וגו'( וזה לשונו: "ואני תמהתי על בעלי 

למה  בהבל,  ימיהם  ויבלו  הלילה  כל  ישנו  למה  הכשרים  בתים 
כך  ואחר  כחם  כפי  וחצות  תהלים  לומר  באשמורת  יעמדו  לא 
שיעור  כפום  חד  כל  הלב,  בכוונת  במלה  מלה  להתפלל  ילכו 
דיליה, ואם הוא בר הכי ללמוד על כל פנים משניות, למה ימנע 
דיבורים  כל  כי  הקדוש  הזוהר  מן  דפין  איזה  ולומר  מזה  עצמו 
חלק  עם  ילחם  לא  למה  לנפשו,  חיים  הנפש  קישוטי  הם  אלו 
הרע שבנפשו המונע אותו בחכמות זרות ואם ההתחלה יהיה 
וחיות  אור  לו  יהיה  סופו  מרירות,  אלא  יטעום  שלא  קשה  לו 
הבית  בעל  יסמוך  ואם  וכו'.  ובבא  בזה  לנפשו  וחיים  ומתיקות 
הכשר שהוא מתומכי התורה בוודאי אין דבר גדול בעולם מן מי 
שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון, ועוד שיש הרבה טועין 
בשד  עצמו  ידבק  אלא  לזה  יזכה  לא  זכות  לו  אין  ואם  ומטעין 
יהודי שהוא תלמיד חכם, והרבה צריך בקשות ורחמים בבכיה 
יזכה  לא  ולזה  וצדיק,  אמת  חכם  בתלמיד  עצמו  לדבק  שיזכה 
זכיות הרבה ותפלות ותחנונים כי מן השמים אין  ידי  אלא על 
נותנים שום דבר קדושה ומצוה אלא על ידי זכות הקדום וטורח 

ובקשות ותפלה" ע"כ.

בעלי ובפרט שלהם, ומהחסידים ומהמתפללים
מושב מבתי או ממסחר והולכים המתעשרים המכשירים

זקנים.

רק שהננו שאע"פ נפשנו אל נתנו הכותבים אנחנו
בנזק הגרמא ג"כ הננו הלא אעפי"כ משועבדים, פועלים
עם רבים בת בשער לצאת עכ"פ גמרנו הקב"ה. המלך
דבר על החרדים כל את לעורר נפשנו, ויסורי מכאובי
ישראל מבני הרבה אשר העצומים המכשולות על ד',
השחיטה ע"י ומסופקות אסורות במאכלות בהם נכשלים
זה והי' המצב לתקן רבים יתעוררו אולי וההכשרים.

שכרנו.

הגאון להרב כפולה בתודה להודות עלינו הזה במקום
הזה המאמר לפרסם לבקשתינו שנעתר שליט"א העורך
ניאותו לא שבהם, הכשרים ואף קובץ ושום עתון ששום
לצאת יכול זה מי כי לחייבם, ואין אתם, וטעמם להדפיס,

העולם. כל עם במלחמה

השובי"ם רק שלא אנחנו בטוחים מזה מעבר
דאבה לבם המכשירים, הרבנים גם אלא המשועבדים,
לתקן מסכימים כולם נפשם ובדכדוכי עוני, מני
מבחוץ, לבוא צריכה שהדחיפה אלא הגסים, המכשולות
חכמות כל בלי אמיתית, בכשרות שרוצים השם מיראי
ובבתי כנסיות בבתי כזו התעוררות תבוא ואם ופשרות,
נפשם אל יתנו השחיטה בעלי גם בודאי אז מדרשות,
בעלי וסוכ"ס הכל, את יענה הכסף למען רק בקלקולים
מכל ועשירות חיל העושים הנם והקצבים השחיטה בתי
הרבנים ולא השובי"ם, ולא הזו, הכשרות ביזנעס

המכשירים.

היו בתחלה כי מחברתה, מרובה הקלקלה ויום יום בכל
האמתיים החששים נבאר כאשר הדרך, טוב שלא צועקים
הדבר הורע ועכשיו לדבר, שירא רק יודע שו"ב כל אשר
כ"כ, לשחוט רוצה שאינו ומי מאד במהירות ששוחטים
ובנקל בטלן, שוטה, עליו, צועקין חטא, דחיל שהוא מפני
ביד מונח הכוח כי יציית, לא אם פרנסתו לאבד יכול
אינם לתקן, רוצים כבר אם והרבנים בתים, הבעלי
ודוחים עושקו, מיד העשוק להציל כלום, לעשות יכולים

פרנסה. בלי ונשאר ממקומו אותו

מוכרחים שהכל בשחיטה, הנורא החפזון מפני זה וכל
לנו ואמרו ומכשילים. ונכשלים הבעה"ב, רצון לעשות
כי שמותם, את לפרסם רוצים אינם אשר מהשובי"ם כמה
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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
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לב
הנני בזה לאשר בתודה וברכה את קבלת הספר "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה" של כב' הרב שלום יודא גראס שליט"א.
בכבוד רב ובברכת התורה
יהושע זמל
החו"פ ק"ק תלפיות-אתונה
בעהק"י ת"ו.

הרב"האם  אותו שאל לפניך?" העיר יושבי כל את לקבץ אתה רוצה
ויצומו כולם ויבואו  יתן מי – הרוח השיב  "כן " המקובל.
ונשים אנשים  ממש, הכפורים כיום ושני  וחמישי שני תעניות, שלושה 
– זאת" עושה "הייתי עליהם", אפו  מחרון וישוב אלוקים ירחם אולי
זה "כל בדרשותי". חפצים אינם דמשק שאנשי אלא – חיים ר' אמר 
תלמידי  את אקבץ  כן  "אם הרוח . אמר  יתברך" ה' לפני וידוע גלוי
הבא להביא ?" עלי  מי  "את והוסיף: המקובל . אמר בלבד", החכמים
הרוח  אמר המתבוללים", מאלו ולא ספרדיים חכמים תלמידי  רק לפני
חיים ר' הרב בקש  אז פלוני". ר ' את תביא שלא  לך השמר "רק והוסיף 
לו אמר זו. שעה היתה התפילה שעת שכן להתפלל ללכת רשות
הרב הסכים לא מתפילה". הוא גדול  לעשות שעליך זה "דבר הרוח:
הרוח  ממנו בקש בזמנה. תפילה בטל לא מעולם כי וטען עמו חיים ר'
להפחית רוצה ואינך עלי מרחם "האינך באומרו: רצונו את לעשות
לא כן פי  על  אף שקלקלתי?" מה לתקן לי שתעזור בכך מסבלותי
סעודת וסעד לביתו הלך התפילה אחרי להתפלל. והלך הרב  לו נעתר
לא שהוא  אלא  לו, לקרוא רפאל ר' שוב  יבוא שהנה בחושבו שחרית 

גםהגי  כי ומששמע אשכנזי יעקב לר' לקרוא חיים ר ' הרב שלח ע.
כך אחר מנחה, זמן  עד והמתינו שניהם ישבו שם, היה לא עדיין הוא
כי  אני "רואה  אמר: הרוח כשראהו רפאל, ר' של  לביתו יעקב ר ' הלך
ברוך להקדוש אם כי  הגאוה יאתה לא והנה  לבוא , רוצה לא החכם 
שמא המים מאלו לשתות רוצה איני האדם יאמר ולא  בלבד הוא
"דעו – ואמר הרוח הוסיף  כך  אחר – כורחו" בעל  מהם לשתות יצטרך 
אותי  שלחו שמים מן  בעבורו . אלא  היה לא  שליחותי ענין  כל כי לכם
שלחוני  וכן ז"ל, מרבו השיג  שלא מה עליונים שמים  רזי  לו  לגלות כדי

לו  כשנודע מתי? שלמה! עיר אחד ברגע להציל יכול 
מודיע  הוא העיר, את  ולהרוס לבא רוצים העיר  ששונאי
הגנה מיד מכינים הם המתרחש, על בזמן העיר לראשי
אצל הוא דבר אותו העיר, את  ומצילים מתאימה
על הכל העושים אלו של בידיהם המסייעים העשירים

ישראל!!! כלל את  להציל מנת 
אבלעשיר: בעיתון הכל  את ראיתי האמת , על אודה

בהגזמה! כאן מדובר שבודאי לעצמי חשבתי
שםדין:בית כך , נהגת כן גם הזה העולם ובעניני

מדובר  אם  ודרשת חקרת  אלא עצל  היית  לא 
נגע  כשהדבר  למה כן  אם בהגזמה, או באמת

בפסיביות ? נהגת לרוחניות 
להשקיע זאת  חששת לא במסחר מדובר כשהיה ועוד,

כשהיה גם רבים, באלפים מדובר  כשהיה אפילו
כשלא ברוחניות ואילו רווחים , תניף  ההשקעה אם ספק
מחשבה כי  בטוחים, שהרווחים בכך ספק אפילו היה

להשקיע!!! חששת  למעשה, מצרפה  הקב "ה טובה
אעשיר: הרסתי  שאני דין הבית כותב למה תאבל

יותר  נתתי שלא בגלל רק  בידים, היהדות
נפשות ??? להצלת צדקה 

ואינו דין:בית  למחות שבידו מי אומרים , חז"ל  כי
יכולת בכספך  ואתה עוון, אותו על נתפס מוחה
לא זה אבל היהדות , על ולשמור הפרצות  נגד למחות 
על זה כל  אז התדרדרו, יהודים ילדים  נעשה,

חשבונכם!!!
יכוליםעשיר: אתם ואולי מאוד , אותי מפליא זאת בכל

לצדקה $10.000 שחילקתי  אני, למה  לי, לענות 
שהיה יוסף  חברי של  מחלקו עדן גן 1/10 רק  אקבל 

לצדקה ? $2.000 רק  וחילק עני אדם
$400דין:בית  רק שבוע כל שהרויח יוסף מאוד, פשוט

שפירושו  לצדקה, מעשר  לשבוע $40 נותן היה
מספיק  היה שלא לחיים, $360 רק לעצמו  השאיר שהוא
$10.000 הרווחת  העשיר אתה מצומצמת. לפרנסה לו
$9.000 לך נשאר לצדקה $1.000 רק והורדת  לשבוע
מעשה ברחבות, חי והיית  ,8.000 לבנק הפקדת  מזה
דאגות זה מה ידעת  לא שמנות, סעודות  אכלת נגיד ,
יוכל לא אחד שאף  בבנק כסף הרבה והשארת  פרנסה,
את להשוות יכול אתה איך כן אם בו, להשתמש 
את ויודע  מכיר  אינך  האם שלו, למצוה שלך המצוה

אגרא"?!!! צערא "לפום של  המשמעות 


