
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
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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

עוד , יאמר  ע "יולא שלה  ניקור  שלהם  באיטליז  הנמכר  בשר  כי  חוצות  על  יפרסמו  (ולפחות 

כשרה ) אונגאר "ן  ליוצאי  ורק  אונגאר "ן  .מנהג 

חדש כל  אי  פלייש  בהמה  פנחס גבעת

כבר בניקור וקלות  שפירצת  עולה  כאן דבריהם  מעתיקים  שאנו הפוסקים  מדברי
מימות עוד  בח.לב  ב "י להכשיל  הס "מ  עצמו  מסר ודור  דור ובכל  לעולמים. הי '

נש בר לכל  ראוי וע"כ ממנו . להנצל  שזכו לאותן ואשרי לזה , וקודם מהרש "ל 
להכלל שלא  יבחר נש  בר כל  ובוודאי  יוקשים, מפח  להנצל  יכולתו בכל  לעשות 
וכ"ז  כרת  איסור באכילת  בשוגג  שנכשלו הדורות  קורא בספרי  הנרשמים הני  בין
בניקור, צדק משפט כנוגה  יצא  עד  בהמה  בשר מאכילת  להמנע  יתעוררו שלא

שאנו אחר למזיד  קרוב  גם אלא לבד  שוגג  ולא חלב , אכילת  בשגגת  יחי' ימיו  כל 
בימינו. מהמתרחש האינפארמאציע  כל  הנה  מציעין

 א

לכל מסור הניקור הי' הפמ"ג בימי

באו"ח  הפמ"ג א ')כתב  אות  ב ' סדר  באו "ה  הנשאל לומדין(הנהגות  אין  לע "ע ובעוה "ר
לו , וטוב  אשרי ללמוד  לו באפשר אם מורה  לכל  וראוי  לכל , ומסור ניקור דיני 

עכ"ל .

הי' ואעפ "כ החלב  עיקר ששם אחוריים חלק גם אוכלין  היו  בימיו השכל : מוסר
הפנים חלק  רק  דאוכלין רוחם מרגיעים שהרבה  בימינו  כ"ש  הניקור, ענין נפרץ

מקום. הפורץ מצא ודאי

 ב
בימיו מעיד ופלתי כרתי בעל  זצ"ל  יונתן מוהר"ר והיראה  התורה  שר הגאון 

עליהם. לסמוך ואין  תורה  בני  אינם  שרובם

ס "ה )בכרתי  סי ' כשרות(סוף  חזקת  על  לסמוך שלא יותר  להחמיר יש דבזה "ז כ'
בני אינם הרוב  ועל  הטורח  עליו וכבד החומרות  רבו בזה "ז דעכשיו כיון המנקר
מיום בזה "ל : עוד וכ' מרבים, ה ' וירא  בקי על  כ"א בניקור לסמוך  ואין  תורה ,
על סמכתי לא ובשמותיהן בהן בקי להיות  ניקור  ה ' שלמדתי  דעתי על  עמדי 

עכ"ל . אכלתי , כפי ויגיע בעצמי מנקר שהייתי  מה  אם כי מנקר

מוקדש הי ' שלו  רגע שכל  זצ"ל  יונתן הר "ר כמו  וקדוש  גאון  אם  השכל : מוסר

בס' וראיתי  מאוד, עד הוא  חמור דבר ודאי  הבשר לנקר ידיו בשתי טרח  לשמים
קדושים פ' רי' עה "ת  משה  נ"ל)דברי  ובזה  יונתן(ד "ה  מוהר"ר  הגאון  דבמעשי שכ'

מיר"ש יותר כפים מיגיע הנהנה  שגדול  בברכות  דחז"ל  אחד  כל  יבין זצוק "ל 
ידים בשתי העוסק  שגדול  הכוונה , ולהנ"ל  הכוונה , לפרש וצל "ח  השל "ה  וטרחו 

טורח . בלי בניקל  לו  כשבא  יר"ש  שהוא ממי



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ
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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

נבילות באכילת ח"ו יכשלו ולא כהוגן לשחוט  להם
וטריפות.

ויוכל ויתן  יועציו  ובלב ושרים מלכים בלב חנו ה '
אחינו  בין דבריו ויתקבלו ישראל קדושת למען לפעול
ועד  מעתה הרבים ממזכי להיות ויזכה ישראל  בני 

עולם.

ונפש ידי"נ  בלב אש "ל וכל  וש "ת דושה"ט 

 הקט הקט הקט הקט מנשהמנשהמנשהמנשה

מח  נפח

"בשבילי כדי  ספר תוכן לכל ומובן ברור  יהי '
והסופר החכם של מאמרו כאן העתקנו השחיטה"

ז"ל . לנדוי  בצלאל הרב

שליט"אבשבילי  ליברמן רש "ב להגאון  – השחיטה

התורהמאז  את קיבלנו סיני  הר לפני  עמדנו
לא במצוותי' ולהיטהר  להתקדש כדי  הקדושה,
שמו  נקרא למה חז"ל וכדברי ישראל, שונאי  השלימו
הענינים בין לישראל, שנאה ירדה  מסיני  כי סיני
כשרות ענין הי' דור , מדור בישראל לפגוע ניסו שבהם

מר בימי  עוד היהודי . במס'הבית מצינו ואסתר דכי 
ישראל  של שונאיהן נתחייבו מה מפני ע"א יב מגילה
של  מסעודתו שנהנו מפני  וכו'... כליי' הדור באותו
בגמרא להכשילם. רצה ואחשורוש רשע אותו
שהמן  מובא רבה ובמדרש זרה , לעבודה זאת משווים
שהכשיל  ולאחר  ישראל  על גדולה בעלילה בא הרשע
במדרון  אותם לדרדר  הוסיף אסורים במאכלות אותם

וכו'. רוחני 

מושרשתמלפנים הטהורה האמונה היתה  בישראל 
לפגוע  הנסיונות כל להכשלת עמנו, שדרות בכל היטב
קמים ואתר  אתר  ובכל ודור דור בכל ישראל. בבית
בבחינה לפגוע וראשונה ובראש לכלותינו, עלינו
בטריפות ישראל את להכשיל זה ובכלל  רוחנית
יש  רודפים שיש במקום אולם הלב. את המטמטמים

מצילים.
המשך בעלון הבא

2

 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"ניסן תש 7] # 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"אייר תש 8] # 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"סיוון תש 9] # 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"תמוז תש 10] # 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"אב תש 11] # 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

50יובל שנים של פעילות המערכה

גליונות

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

)17 גליונות(
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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

והכוונה במ"ש ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו 
להיות  דיכול  כנ"ל,  ג"כ  י"ל  חכם,  תלמיד  שהוא  יהודי  בשד 
הערב  לכת  ח"ו  להשתייך  יכול  עדיין  אבל  חכם  תלמיד  שהוא 
רב והסטרא אחרא רח"ל, וע"כ צריך לזה זכיות הרבה ותפלות 

ותחנונים שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק, וד"ל.

יוסף  יעקב  תולדות  בספה"ק  שכתב  הדברים  נוראים  וכמה 
)פרשת נשא, ד"ה העולה( וז"ל:

"העולה מזה דראוי העושר לילך אל החכם לקבל ממנו חכמה 
כמו שהחכם הולך אצל העושר לקבל ממנו חסד מעשרו כי זה 
ט'(  משפטים  )תנחומא  טוב(  )שוחר  במדרש  כמ"ש  הבריאה  תכלית 
על פסוק ישב עולם לפני אלקים ר"ל שאל שיהיה כולם שוין 
בעושר וחכמה שלא יצטרכו לקבל זה מזה, והשיבו רוח הקדש 
אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו, כי במה יזכה זה עם זה, משא"כ 
החכם  מן  מקבל  והעושר  מהעושר  חסד  מקבל  החכם  עכשיו 
תורה וחכמה הנקרא אמת, ובשכר שמשפיעים זה לזה בחכמה 
ולמוכיחים  בש"ס  וכמ"ש  השפע  יורד  מלמעלה  כך  ובעושר 
בעולם  שתוכחה  זמן  כל  טוב,  ברכת  תבוא  ועליהם  יונעם 
ברכה בעולם וכו' )תמיד כ"י ע"א( ור"ל שגורם שפע כנ"ל, וכמ"ש 

בתיקונים )תיקון מ"ד( יעו"ש".

אינו מכשיר רב שום כי פרנסתם, את לאבד הם יראים
וטריפות נבילות הגדולים, המכשולים את לראות יכול
יודע. בעצמו השוחט רק השחיטה, בתוך שנתערב ממש,

פעמים הרבה הרבה, לשחוט הגדולה במהירותו השו"ב
א"א אשר מכשולים וכמה וכמה למת, חי בין מבחין אינו

שגעון מחמת באים מהשוחטיםלפורטם, כמה המהירות.
כבדים אבריהם הפסק, בלי הרבה שעות עובדים אשר
יש ואיך באצבעותיהם, לזוז יכולים אינם שכמעט עליהם

כזו. שחיטה אחר הרגשה להם

אתרוג קונים אם למה ד', ירא כל את שואלים אנחנו
כסף, די אין אם אפי' שבמובחרים, המובחר אחר מהדרים
טחונות החטים שיהיו מצוה מצת על מהדרים אלו
יאות כאשר ומצוה, מצוה בכל וכן יד, של ברחיים
ויום, יום בכל שאוכלים במה ורק מעשה, ואנשי לחסידים
מרעישים אנו אין ולמה שבקלים, הקל כמו מתנהגים בזה

הזה? העוול על בחוצות

שהם הקודש במלאכת מהעוסקים קצת יאמרו אם אף
יש ראשית הנה כשר, ויהי' כזה, באופן לשחוט יכולים
ובכ"ז במהירות, לשחוט יכולים אין אשר השוחטים בין
מכשילים בודאי ואלו פרנסתם לאבד שלא רק שוחטים

הרבים. את

רק הדחק, שעת של שחיטה רוצים אנו אין שנית,
הגאונים שהרבנים רק היא לזה העצה מהודרת. שחיטה
חמורה גזירה יגזרו בהכשרים, מטפלים שאינם שליט"א
ימצא ואם מאות, מחמש יותר לשחוט שו"ב לשום שאין
א"כ אלא עונשין אין אז זה, מסכום יותר ששחט מי

משחיטתו. אותו להעביר יש השני' ובפעם מזהירין,

מקבלים שהם מחמת המשוחדים מהשוחטים הרבה
טוב, שזה ואומרים הקהל את מרמים מהבעה"ב, המעות
לשובי"ם להאמין אין עייפים. ולא לשחוט יכולים ובנקל
לכל יקראו הרבנים ארגוני ראשי שבאם ברור כי אלו,
כאשר הכל דעתו לחוות אותו וישאלו ביחידות, שו"ב
כי שסיפר, מה מכל כלום יספרו שלא לו ויבטיחו לכל,
אז הבעה"ב, אצל עליו שילשין מחברו מפחד שו"ב כל

האמיתית. האמת מן בלבו שיש מה כל יאמר בודאי

כי יאומן לא אשר נפשו צרת בלבו יודע שו"ב כל והן
עובד הוא דברינו, בראשית שאמרנו וכמו יסופר,
טבע נעשה וההרגל דעת, ובלי הרגשה בלי כמאשין,

פרנסתו. לאיבוד הגדול בפחדו
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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

4

לג
הנני מאשר בזה בתודה ובברכה קבלת הספר החשוב התמציתי 
הרה"ג  שחיבר  כהלכתה"  בשר  ואכילת  "שחיטת  התועלת  ורב 

שלום יודא גראס שליט"א.

ברכתי לרב כי יהי אלקיו עמו להגדיל תורה ולהאדירה וחיילים 
יגבר ברוב חייל וכח, חילי לאורייתא וגם עד זקנה ושיבה בבריות 
דעתם  שמזקינים  זמן  שכל  ת"ח  כזקני  מעליא  ונהורא  גופא 

מיתוספת עליהם.

כמו כן רב תודות לשולחי הספר.
ביקרא דאורייתא
הרב אברהם שלוש
רב העיר לשכת הרבנות - כפר סבא

ואני  בו, תלוי  העולם  כל תיקון שכן  בתשובה העם  את שישיב כדי
כבר  שיבוא דורש תמיד שהוא משום משיח, עניני לו לגלות באתי
משיח  אין וכי  דובר הוא שקר כי פלוני ר' אמר  קנאה ומחמת המשיח,
העבירות ומפני עונשו, יהיה גדול עליו שחק כי ויען זה , בדור  בא
יבוא ולא המשיח  על ברזל כבלי הכבידו  הזאת העיר  יושבי  שעשו
כסדום תהפך והיא דמשק העיר על רבות צרות יבואו ובינתיים עדיין,
גוג מלחמת תהיה  כך אחר תנצל. צפת העיר רק  כירושלים. ותשרף
לכם ודעו אדום, נסיכי שלושה עם המשיח יבוא שלבסוף  עד ומגוג
ובזכותו המגפה  שפרצה לפני  דרשות שלוש הרב דרש אשתקד כי
בתו מתה עוד לדרוש עצמו שמנע ולפי בתשובה , אנשים מעט חזרו
גדול רב יהיה הקטן ובנו לבתו היתה גדולה נפש  במגפה. החביבה
כי  עליונים  סודות לשמוע זכותו את אבד שהחכם ומכיון  בישראל ,
לי  נתן כי  ימצאני לא וכשיבוא בא  לא והוא אליו השמים מן שלחוני

למקומי". אחזור ומחר הזה היום רק לדבר רשות

ויטאל.את  חיים ר' לרב  אשכנזי יעקב ר ' מסר האלה הדברים כל
אולם רפאל ר ' הרב  של לביתו  חיים ר' הלך ראשון יום בבוקר
שעה באותה למקומו. הוא חוזר כי לו ואמר עמו לדבר רצה לא הרוח
בספרו שיש קמע לכתוב בקשו והרוח  הרב בבית אלבוב יהושע ר' היה

ממנה. צאתו לאחר  תנזק  שלא  כדי  הנערה  צואר על ולתלותו

שרבי הרב  מכיון  תשובה בעניני הקהל לפני מלדרוש נתעכב חיים ר'
בידי (פלוני) היה  לא כשחזר גם אלא זמן, באותו במדינה היה לא

מהרב כבוד למנוע ברצונו רב אותו כי  תשובה  בענין לתקן  חיים ר'
לדברי  דבריו את בהפכו הרב של דרשתו שהיתה הרושם את קלקל
לגזור  לה ואמר רפאל ר' הרב של ביתו אצל הרוח שוב  התגלה אז הבל.

האפשרותזאת  לך  היתה המיותר, הכסף  בגלל  ועוד,
הרי  עשית, ולא היהדות  הפצת  למען לפעול 
מתוך  וחטא בידך, נתן שהשי"ת  בפקדון שפשעת

עניות !!! מתוך  מחטא גרוע יותר הרבה הוא עשירות 
בשמו עשיר: הרב ציטט שפעם איך באמת , נזכר  אני

שהעני  זצ "ל , סלנטר  ישראל  רבי הגאון של
חשוב  יותר לאחרים שלו השחור מהלחם מחצית  שנתן 
10.000 ל- וענק גדול  מדרש בית  שנדב מהעשיר  בשמים
רואה אני עתה גוזמה , רק שזו חשבתי אז מתפללים,
אמנם האנשים הדברים!!! פני הם כך  שבאמת 
תורה התלמוד  את  שבונה שהעשיר זו , בדרך מסתכלים
מהעני  גבוהה יותר  עומד הוא בזכותם, הוא הלימוד וכל 

לצדקה! פרוטה  שנותן
מחשבותיכם,דין:בית  מחשבותי לא כתוב, בפסוק 

ללבו  מסתכל השי"ת צוחק , והקב "ה חושב האדם
שהוא או היהדות את  לבנות  כוונתו האם האדם, של
רק  נותן הוא האם  הוא, הנסיון ופרסום, כבוד  מחפש רק 
או  כך, ידי על ויתכבד יפאר  ששמו היכן למקומות
שם. שמו את  מנפחים שאין היכן למקומות  נותן שהוא

איך חז"ל וראה לשמים עלה אחד שיהודי אומרים, אכן
אנשים שם  הם קטנים למטה שהיו שאנשים 
הם גדולים למטה שהיו אנשים ואילו וחשובים, גדולים
וחרדים היראים כן וכמו מאוד , ומושפלים קטנים שם
גדולים מאוד  הם שם למטה אותם ונידו  שביישו
את מודדים אין כלל שבשמים לנו, מוכיח זה וחשובים,
מעשיו. פי על ורק אך  אלא  למטה, מעמדו לפי האדם

הרע עשיר: שהיצר להבין, חייב מעלה של דין הבית
וקשה מאוד  עד גדול  הוא כסף לבזבז שלא

נגדו!!! לעמוד
זו!!!דין:בית  בטענה להכיר רוצה אינו הדין בית 

למה ?עשיר:
והשקעתדין:בית  חילקת העולם בעניני כשעסקת כי

חדשות , חליפות קנית שבוע  כל  חשבון, ללא כסף 
עשית תקופה כל אחרים, ודברים  חדשים, בגדים
קצרה תקופה כל  דולרים, מליוני בזבזת שבהם חתונה
לנסיעות , דולרים אלפי בזבזת  ביתך, את  מחדש  בנית
ולא מאוד  קמצן היית  לצדקה  אך  וכדומה, חופשות ,

הזה!!! העולם בעניני שהתנהגת  כפי התנהגת
יתנו עשיר: אם לנשמתי טובה לפחות שלי הירושה  אז

לצדקה ? אותה


