
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
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דבר המערכת )בהמשכים(
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ג

הע להרגיש מפליאה פעולה לעשות   הגדולי על  החוב 
חלב איסור בחומר

מוסר תוכחת  הן  זצוק"ל  אייבשיץ  מהרר"י  רשכבה "ג  המובהק  הגאון  מו "ר דברי 

גדול לנו  ומי מחאה  קול  מניעת  ע"י חובתן ידי יוצאין שאין מדין  על  יושבי  לכל 
עצמו פינה  ואעפ"כ  העמים כל  על  ומוראו  פחדו  שהי' זצוק "ל  ממו"ר בדורינו 
עשה לא  כי  וידענה חלב , ניקור של  בזוי ' במלאכה  לעסוק שלו  הקודש מעבורת
מחשבת לחשוב  דאבא  לזרעי' לי ' חס תאוה , מבשר לשבוע חשקו  בעבור זאת 

אבל כלל , ניקור שא "צ  הבהמה  מחלקי לאכול ברירה  שהי"ל  בשגם בזה , פיגול 
וטהרה תורה  הרבצת  של  גדולה  שלשלת  הי ' חייו  שכל  ביתו  באי לכל  כידוע 
היתה בזה  וכן  צאנו , עבור  דאגתו שכל  נאמן כרועה  ישראל  קדשי  צאן  לעדרי
איסור חומר ישראל  בר כל לבב  בעומק  להחדיר נפלאה  פעולה  לעשות  כוונתו 

למאות ותלמידים  אותו  מעריצים ישראל  שאלפי  כמותו  שרב  ראותו  מידי  חלב 
זאת כל  עם בעצתו , לשאול  לפתחו  משכימים ועם עם ושרי  שלחנו על  סובבים
וממנו מהבשר, חלב  ניקור העם בעיני  הבזוי' לאומנות  זמן  לבלות  לחיוב  מוצא 
מחשש כ "כ ומרתת יה  שלהבת  נפלה  בארזים אם בנפשו  ק "ו  יחיד  כל  ישא 

חלב  מרבים )איסור ויר"ש  ת "ח  הי ' דגלו  שתחת  שהמנקר  העם,(וידוע  פשוטי יעשו מה 
וריקים הקלים  מנקרים לדחות  להזדרז יראו  ממנו  מדין  על  יושבי רבנים וגם

ד ' ויראי ת"ח  מנקרים  בסיסן  על  הגה"צולהעמיד  לתלמידו  ס "ה  סי ' יו "ד  הלב  (מפתחי 

זצ"ל) גדלי ' .מוהר"ר 

 ד

אישיות המנקר להכיר  צרי נפש בעל 

ובקי אלקים ירא  שהוא  מכיר אם אלא  מנקר שום על לסמוך נפש  לבעל  ..אין
הניקור ב ')במלאכת  סי ' דחולין פ "ק  יקרב(יש "ש  טרם נפש  בעל  על  דחובה  הרי  .

בהוחזק כ"ש  ריעותא, הוחזק בלא  אפילו וזהו המנקר, להכיר בשר לאכול 
טיבו המנקר אחר לחקור ד ' יראת  זיק  רק בו  שיש  כל  על  דחובה  ריעותא 

ומעשהו.

 ה

ה' ויראי ת "ח שהמנקרי הארצות  מנהג משבחי הגאוני

סארזינא מהר"י ס "ד )בפסקי סי ' בדרכ "ת  ומובא  הרא "ש  תשובת  בסוף  מאוד(נדפס  משבח 
מצות רק  בידיהם שאין  הדיוטים אינם והמנקרים שהקצבים קראקע  ק"ק מנהג 

ספר יודעי חכמים  רבנים הם  בשר ומנקרי  הקצבים כל  אלא  מלומדה , אנשים



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
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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

ממאכלותאבותינו הזהירות על נפשם את מסרו 
אולם בהכנעה, הגלות עול  את קיבלו הם אסורות.
בכל  יו"ד . של קוצו על ויתרו ולא נכנעו לא זה בענין
שערה מלחמה השיבו הכשרות בסדרי לפגוע נסיון
מיסודות שהיא זו משמרת על  להגן הקודש במאבק

ישראל . עם וקדושת התורה

עםלא  החדשה, בתקופתנו גם כי יסופר  כי  יאומן
ישראל  שונאי  חדלו לא הטכניקא, ההתפתחות
האחרונים בדורות וגם בנו , לפגוע מנסיונותיהם
חיים" בעלי  "צער של במסוה שונות הצעות הועלו

הכשרה. בשחיטה לפגוע כדי

כאן לצערנו וגם לאנגלי ', גם הסכנה הגיעה הרב
משרד  את לשכנע והצליחו ישראל שונאי התגברו
על  להקל  כביכול, שנועדו, תקנות להציע  החקלאות
אלא כוונתם אין למעשה אך  הבהמה, של צערה

הכשרה. השחיטה את לבטל

החקלאותבהתאם במשרד שנוסחו לתקנות,
חתיכת ידי על  לשחוט  השוחטים  נדרשים בבריטני ',
הולכה הסכין, עם אחת בתנועה זאת ולעשות הצוואר
שני  את לחתוך זו ובדרך  לבד , הובאה או לבד
אפשר שאי כשמש ברור והדבר אחת, בבת הסימנים

ושהייה. דרסה חשש בלי זאת לעשות

נכרי ,זאת  השלטונות, מטעם מיוחד  מפקח ועוד ,
להוראה נענים הם אם ויראה השוחטים  על יעמוד
במאסר יענש אלו חוקים על שעובר שיתפס ומי  זאת,
או  קנס  שטרלינג מאות בארבע או חדשים  שלושה של 
רשיון  שלילת על נוסף וזאת יחד , גם העונשים בשתי 

השחיטה.

סכנהאין בכך רואים ישראל שגדולי  פלא כל  איפוא
ואופני  פרטי' אשר  הכשרה, השחיטה את לבטל 
בכל  הנהיגו וכאשר דור  מדור לנו מקובלות השחיטה
בטולה הוא צורה  באיזה שינוי שכל מובן ישראל. בית
יש  דורנו, גדולי הגאונים הרבנים  של ולדעתם ח"ו,

וטריפה. נבילה חשש כזאת לשחיטה
המשך בעלון הבא
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  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"אלול תש 12] # 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 א"תשרי תשנ 13] # 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 בתותש שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת. (נגאלין

  -השבת קדושת עולמי למען וועד א"חשון תשנ 14] # 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 א"כסליו תשנ 15] # קדושת שבת["קול קורא" 
, השבת קדושת על רלעור 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 א"טבת תשנ 16] # 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 א"שבט תשנ 17] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

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

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

 

50יובל שנים של פעילות המערכה

גליונות

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

)17 גליונות(

31קטלוג 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

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

לזה  זה  ר"ל כשעושין להשפיע  נפגשו,  ואמת  יובן חסד  "ובזה 
חכמה  שומעין  והעשירים  מהעושר  חסד  מקבלין  החכמים 
ומוסר הנקרא אמת מהחכמים שהוא עיקר התכלית כמ"ש חסד 
ואמת מן ינצרוהו כנ"ל, אז גורמים לייחד ב' מדות הגורמין שפע 

וברכה בעולם, וזהו צדק ושלום נשקו" וכו'.

"ובזה יובן דברי נעים זמירות ישראל בפתח דבריו, למה רגשו 
ור"ל שלא אמר  וגו'  יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ  גוים ולאומים 
זה דרך תרעומות להתרעם למה רגשו וכו' רק שאמר דרך מוסר 
לעמו ישראל בטוב טעם ודעת להבינם למה רגשו גוים ולאומים 
יהגו ריק להתעולל עלילות בריק והבל על בחירי אומה ישראל, 
תחבולות  מיני  בכמה  שונאינו  עלילות  שמענו  באזנינו  כאשר 
אין מספר להעלותן אשר האומות מעלילין והם המוני האומות 
הנקראים גוים שרגשו וגם השרים של המדינה מאומות העולם 
יסופר להאמין מחכמי  כי  יהגו ריק, היאומן  הנקראים לאומים 
וריק כזה, אבל זה נמשך מצד כי  אומות העולם על דברי הבל 
יתיצבו מלכי ארץ מאן מלכי רבנן )גיטין ס"ב ע"א( שמעמידין על 
וזה שנצב לרב שנקרא מלך על פי מלכי  פי השר שארץ שלו, 
ארץ שהארץ והעיר שלו אחר חורבן הבית ]ותיבת מלכי משמש 
של  המנהיגים  שהם  ורוזנים  ארץ  מלכי  ויתיצבו  ולכאן[  לכאן 
יועצים עצות  כי מיד  ועל משיחו,  ה'  יחד על  נוסדו  הרב הנ"ל 
על ה' בענין מאכלות אסורות להעביר שוחטים טובים ולהעמיד 
רעים לפי רצונו וכיוצא בזה לפי מה שראתה עיני ועל משיחו 
מהעיר  לגרשם  איך  ועבודה  בתורה  העוסקים  הלומדים  שהם 
ולבטל מנין שלו יעשו כעובדא דאחז המלך שאחז בתי כנסיות 
ובתי מדרשות ואמר אם אין חכמה אין הקב"ה משרה שכינתו 
בישראל שנאמר חתום תורה בלימודי וכו' )ישעיה ח'(,  ננתקה את 
מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, ור"ל כי עצתם איך להשליך 
עבותות האהבה שבינם לבינו ית' ע"י שיש להם מקום מיוחד 
להתלמד ולהתפלל ולהסיר מוסרותימו שע"י תורה ומוסר כולם 

נכנעים לפניהם ולהסיר עול מעלינו זהו תוכן עצתם".

הרבנים ובראשם ד', לדבר החרדים כל על לדעתנו
העדה ורועי מנהיגי באמת רבנים שהנם שליט"א הגאונים
שהיא, כל ונגיעה פחד ללא והקדושה התורה מבועי על
עם ומשא מגע שום להם שאין הרבנים אלו והיינו
והחלטה עצה לטכס עליהם והשגחות, הכשרים

ותיקונים. במכשולות

להיות יכול ואז שוחטים כמה עוד שיקחו תקנה יש
לה יכול וזה למהדרין, באמת השחיטהכשר אם רק יות

שום להקצבים יהי' ולא קהילה, כל הנהלת תחת תהי'
יקבלו והמשגיחים והשובי"ם השחיטה, לבעלות שייכות
אינם השובי"ם אשר מהבעה"ב, ולא מהקהילה פרנסה
שהי' כך, כל לשחוט בכוח שאינם להם לומר מרהיבים
הקהלה, תחת יהי' אם אבל וכו', עליהם הקצבים מורא
סענט 5 אפילו לשלם מוכן יהי' יהודי שכל ספק אין אז

בתכלית. כשר שיהי' לפונט, יותר

יש כי קצרנו עוד באמת שהארכנו, האריכות למרות
על ובפרט זה על נכתוב וברצ"ה זה על לדבר הרבה
הפעולה לעשות דברינו לרצון נא ויהיו גסות, שחיטת
אחב"י. בבתי הקדושה ולהרבות המכשול לתיקון הנחוצה

שובי"ם אחוזת
נוקפם שלבם
בתיקון ורוצים

כ מכתב

 בירחו ונדפס "השובי אחד ע"י  שנשלח מכתב 
"ירושלי "אוצרות ובירחו "המאור" התורני

ליכט " אידישע וב"דאס
כו' הטהורה הבהמה בין והבדלתם לסדר ב' יום ב"ה.

– ובעוף בבהמה נפשותיכם את תשקצו ברש "י )ולא ,(וע "ש 
לפ"ק. תשל"ג

האי ראש על יחולו בערבות מהשוכן הברכות מעין
אמסעל מאיר מוה"ר הרב וכו' ויקירא רבא גברא

שליט"א.

וראיתי תשל"ג, ניסן חדש של המאור את קבלתי זה אך
מכותלי כי ואף עופות, שחיטת ע"ד הנמרצה הקריאה
הדבר לעומק ירד כותבו שאמנם ונראה ניכר קורא הקול
צד בענין בהנוגע בין השחיטה לענין בהנוגע בין
פרטים כמה פרטו ולא מקום הניחו לדעתי אבל המסחרי,

מהם. איזה על לעורר הנני זה ועל מקוריים,



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
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מכתבים למערכת
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לד
קבלתי ספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ע"י אמצעות "עיר 
בני ברק" והנני מודה לכבודו על זה ה' ישלח עזרך מקדש להפיץ 

מעינות התורה חוצה ושכרך כפול מן השמים אמן.
בברכת התורה
הרב שלום משאש
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין לירושליםלה

באב י"ז שני יום שלאחר שלישי יום בבוקר דבר יטעם שלא אביה  על
מעשיו. על  שיוכיחו כדי  שקלקל  רב אותו ביתם אל שיבוא  עד

ובצלאלבאותו ריבו"ב ביניהם  רפאל , ר' הרב בבית  רבים  התכנסו יום
מהכילם צר היה שהבית עד ונשים, אנשים ועוד אחיו ופר"ג 
הרוח  פתח  והנה הרוח. של  דבריו את לשמוע כדי  הגג, על עלו ורבים 
ואז  מראה  לפניו שיביא אלבוב  יהושע לר' הנערה של פיה  מתוך ואמר 
ירד המלאך הזה . ביום  המושל שהיה צדקיאל  המלאך  את הרוח הוריד
למעמד. עדים שיהיו כדי העליון מהעולם  נפשות ארבע  עם יחד
עמרון  שמואל הר"ר קארו, יוסף  הר"ר  ציאג , יוסף "הר "ר היו: הארבעה
דברה ואף  אותם ראתה במראה, הביטה הנערה תופא. בן אהרן  והר "ר
יאמין  לא  לבטח כי באומרו  הנ "ל  הרב עם  לדבר סרב המלאך עמהם.
בנערה, שוב שתתלבש לרוח  לקרוא עליו לכן ברמז, רק שיאמרו לדבריו 
העדים ארבעת  עם שוב וחזר  מעט התעכב  למרומים המלאך עלה ואכן
מן  לצאת ולפר"ג ולבצלאל פלוני לר' להגיד להגיד לנערה אמר ואז
לדבר . והחל בנערה הרוח נכנס כן משעשו הרוח. בה שתכנס עד החדר
החלון, אל מבחוץ  להתקרב לו  ואמר פלוני רב  לאותו קרא בראשונה
הרוח: השיב  בנוכחותו, בנערה  התלבש לא מדוע הרב אותו מששאל
עוונך גדול כי לך ודע לראותיני , רשאי אינך  לכן חוטא , שאתה "מכיון
בא הוא אין כי ואומר  המשיח  ביאת בענין תמיד מתלוצץ שאתה לפי
תשובה בענין העם לפני  דורש המקובל חיים וכשהר"ר זזה, בדור
והנה בו, קנאתך גודל  מפני בדבריו ומשטה עליו מתלוצץ אתה ומשיח
השנה ראש שבועות, פסח, למצות טעם לי תן בעיניך אתה  חכם אם
מצוות לאותם הפשוטים הטעמים את  ואמר  מהר  רב אותו וסוכות".
רצית לא ואתה ארצות, לעמי הוא נאה שאמרת "מה הרוח: לו  אמר  אז

שגדלו דין:בית שהילדים לך, תדע אבל בוודאי !
נותנים לא הם וגם בדרכך, הולכים בביתך

לכן מספי  מירושתך , יותר  מחלקים  אינם ולכן צדקה, ק
מהירושה. זכויות לך אין

הואאבל קיים שהכסף עוד כל לנשמה, בכך יש  קטרוג
חוזר  משפטו  ולכן הכסף, בעל נגד קטרוג  מהווה

קשים. לעונשים נידון  הינך  ותמיד  ושוב, שוב 
עבירותואם או הימורים על  זאת  מנצל  מילדיך אחד 

סובל והנך נוספת ירידה בכך שיש הרי אחרות 
מזה!!!

יתנו עשיר: כספו  שאת בצוואתו השאיר שלי החבר
כפי  בדיוק בכך  זכויות  לו יהיה האם לצדקה,

צדקה ? נותן היה עצמו שהוא
אופן דין:בית  בשום אך בשמים, מאוד  חשוב זה בודאי

כי  בחייו, זאת  נותן היה אם זאת, להשוות  אין
שלאחר  ויודע התעוררות אדם לכל  יש  הפטירה לפני

בכסף!!! להשתמש  יוכל לא כבר  הוא הפטירה
בדיוק ועל קיימו לא מהבנים  מאוד הרבה לצערנו כולם

חלק  רק  נתנו לקיים שרצו אלו וגם הצוואה, את 
שוות זכויות לו שאין כך מצומצמות , נדבות כשנדבו

בכך!!!
חייםלכן  כשעוד  הכסף את  לחלק היא היחידה העצה

צורך  כדי אלא לעצמו, להשאיר לא שאפשר , כמה
מהיתר  כי בלבד, לחיות צרכו וכדי הילדים, את  לחתן

כלום. ישאר לא כך בין
ולנכדים ?עשיר: לילדים  להשאיר  שלא  למה

יכולדין:בית  אינו אחד שאף מוכיחה ההיסטריה
היום ועד לחם" תאכל אפיך ה"בזיעת על להתגבר

אחד  נכד  קיים מיחידים)לא ואלו (חוץ סבם, מכספי החיים
משעמום. מתדרדרים כסף מאותו שנהנים

לפרנשנית , מאוד  קשה עובדים כן ילדיכם ואם  סה ,
בשבילם ? עובדים שאתם משקרים אתם למה
לכם יש  הנכדים, את לחתן לעזור רוצים  אתם אם  וגם
את לכך, צריכים שאתם כמה לחשב האפשרות  את 
את לצדקה, תתנו היתר  ואת בבנק, תפקידו הזה הכסף

לזה!!! באמת  מתכוונים לא אתם כי עשיתם לא זה
לשקםעשיר: או לעניים צדקה  בשמים, יותר  חשוב  מה

היהדות ? הריסות את
היהדות !!!דין:בית  את  לשקם


