
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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פרק א'
בו יבואר גודל הפגם של מאכלות אסורות בזה ובבא

 מאמרים קצרים על גודל המכשול של האוכל
מאכלות אסורות

א רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, )תורת משה 	.
פרשת קדושים(.

א תעשה 	. דבמזיד  הפגם  שיתשנה  אלא  בשוגג,  אפילו  פוגם  אסורות  מאכלות 
נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת )אור החיים הקדוש פרשת שמיני(.

א אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו 	.
אינכם שלי )רש"י משפטים ל'(.

א שלימות 	. מדינות  יצאו  שמזה  אסורות  כמאכלות  כך  כל  גדולה  עבירה  אין 
לתרבות רעה )שו"ת דברי חיים סימן ז'(.

א כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות )זוהר 	.
הקדוש ח"ג דף מ"ב(.

א יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב(.	.

א אוי להם ואוי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו 	.
כאדם מגועל, כי הקדוש ברוך הוא גועלו בעולם הזה ובעולם הבא )זוהר הקדוש 

המשך בעלון הבאח"ג דף מ"א(.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | ב 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

כי
ש

מ
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שזה דור מדור  לנו שמסור השחיטה במנהגי  שינויים
בענינים לשנות לנו ואסור  לבטלה שחייבים גזירה
לחנם ולא הלכות, לכמה שנוגע ובפרט כלום אלו
משוחט כתב לקבל  חייב שהשוחט להלכה, נפסק
חייבים שחיטה שעניני  למדים אנו זה ומדבר שמלמדו 

שינויים. בלי לדור מדור  במסירה להתנהג

להשפיע ויש  שבידו מי כל את ולעורר  לזרז לנו
הרבים ממזכי  ויהיו אלו גזירות ביטול למען ולעשות

לעד . עומדת שזכותם
 פישביי פישביי פישביי פישביי ישראל ישראל ישראל ישראל  הההה'''' ולחסדי ולחסדי ולחסדי ולחסדי  טובות טובות טובות טובות  לבשורותלבשורותלבשורותלבשורות המצפההמצפההמצפההמצפה

ג מכתב 

לאנדאן  חיים עץ תורה דק"ק רב פלדמן הלוי זאב
יצ "ו 

יצ"ו לונדו פה לפ"ק, "תש יו י' ב"ד,

ומגדול ,מעלת  מעוז הגדול , הגאון הרב כבוד
ולתעודה, לתורה הפעלים רב  עצום, ובקי החריף
שליט"א ליבערמאן  בונם שמחה מוה"ר כש "ת

השחיטה. בשבילי  בעמח "ס

כראוי ,אחדשת"ה  הכבוד  יקרת ברב

תודתי הנה רגשי  את  מלהביע  להתאפק אוכל לא
על  חדא בתרתי, שליט "א לכת"ר לב מקרב העמוקה
הענין  בבירור  שליט"א כת"ר של החשובה היזמה
לנו  הרחיב כאשר המסתעף , ובכל  שחיטה , של  הרחב 
ההיקף  אשר השחיטה, בשבילי  הנפלא בספרו באר
כפשוט נראה שהי' כזה וענין  פלאות, מפליא העצום 
הפוסקים ספרי  ממאות כשמלה לנו  מתברר  מאוד
ובחידושים ז"ל, לדורותיהם הדורות מאורי  רבותינו 
מלאכת אלא כאן , יש גרידא ליקוט לא כפשוטם,
הדבר ועצם הענין , ובליטוש ובקיאות בחריפות  אומן,
כי  הוא, גדול תיקון לדורות מודפסים כאלה שדברים
מה יודע ומי  ועומדת, תלוי' עדיין והגזירה בהיות
עלי  קבועים יהיו שהדברים  מאוד חשוב יום יולד
זכות ועי "כ לאישורו, הדבר  את חכמים ויראו ספר ,
זיכו  בכדי  ולא  מאוד, רב ששכרו  ובודאי לו יש עצומה
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

חששות דיש  וכ' קצ"ח , סי' מהדו "ת ,בשמי הרי שו"ת .8
זק הורה ושכבר ובנו . אב ה  שוחטי השני  א הרבה

אחת. בעיר ובנו אב ישחטו  דלא  מהרש"ק

רבו  דבעוה"ר וכ' כ"ט . ס"ק ח"י  סי' בשפ "ד פמ "ג .9
ליושנה הדבר להחזיר  הי' טוב ודאי ביותר  המתפרצי

גשלא  בעיר. לחכ סכינו שיראה עד  השוחט  ישחוט 
מהאחד.  השני  טובי כי השחיטה אצל שני שיהיו 

ומעיד כ"ג. ד א' סי' יור"ד  ח "א אליהו קול שו "ת .10
ג"כ. ובקושטא בירושלי המנהג שכ

ואגפיה. באיזמיר  המנהג  שכ ד '. אות  ח ' סי' ברו"ח .11

קהלות דברוב וכ' קכ"ט . ס "ק  ל"ט  סי ' תבואה בפרי .12
והריאה הסכי בדיקת על להשגיח ויר"ש  ת "ח  ממני

ההכשר. ע"צ נעשה שיהא

ד ' דבר על דהחרדי כ ' סעי' ח "י סי' שור  בתבואת .13
דוקא. שוחטי ב'  ממני

דברי שהעתיק אחר  ה'. סי' יור"ד שי"ק  "מהר שו"ת  .14
וחת"ס  פמ "ג  כח(הנ"ל)תב"ש , לו  שיש  דמי  סיי

התורה מוסדי  ולהקי לאשר  הלזו)והממשלה תקנה  (כמו

ומקיי מאשר  ואינו גמור  צדיק ואפי' ועומד . מושבע הוא
לא  אשר ד"ארור  בקרא עובר  המבטלי ביד התורה
בזה"ל : וסיי וכו' מהני לא וביטלו עברו ואי וכו' ."יקו
כתבו  שכבר  הסכי לבדיקת שוחטי ב' תקנת  וא "כ
בדיקת ג לחוש  שיש  כ"ז  וכ דרא, אכשור  דלא הפוסקי
שוחטי ב' ע"י דוקא הבדיקה שתהא סייג ואיכא הריאה

עכ"ל. לבטל, יכול אינו  גדול אפילו אז 

וסיי ל"ח, אות ח "י סי' בדע"ת  זצ"ל " מהרש הגאו .15
ועליו   יש קל שראה אחד רב לפני והעיד בזה"ל:
שיבדקו  שתקנו  ז"ל הב"י ובראש  רבני מאה חתומי
ישכנו  גדר  ופור הריאה,  וג הסכי את שו "ב שני תמיד

עכ"ל. נחש.

דכתבו  וכ' רס"ה. סי' ח "ה מלכיאל דברי  בשו "ת  .16
בשעת שו"ב עוד שיהי' בכ"מ לתק שטוב הפוסקי
אוכל  אינו חטא יראת בו  שיש  מי וכל ובדיקה. שחיטה
שרוצה השו "ב ולדעתי גביו . על עומד בלי שנשחט ממה

עכ"ל. וכו' ביר "ש  בדיקה  צרי לבדו לשחוט

התניא בעל הגה"ק  סי '(מליובאוויטש)17. שלו בשו"ע זצ"ל
השו"ב  שיהיו  מאד עכשיו לדקדק שצרי סק"ט  קו "א  ח "י
מהשו"ב  יותר ד ' ביראת וידועי וזריזי זהירי הממוני
ממונה ביותר יר"ש  איש  שיהי' או התלמיד, בזמ שהי'
אינ א אבל השחיטה לפני סכיני לבדוק עליה
על  להאמינ אי פניה על ד ' ויראת  וזריזי  זהירי
רשאי היו שלא  התלמוד חכמי מבימי יותר  הסכי בדיקת 
אור בס' והעיר עכ"ל, הסכי בודק  החכ א אלא לשחוט 



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

כיון איסור, בספק גם להתיר  סומכים בודקים כהרבה
מבצבץ, היה כראוי מנפח היה אם ושמא מבצבץ, שאינו

לישראל, טריפות  מאכילים למעוך והם לן  למה  כן  דאם
אחר  ויראה בסכין  אותה  יחתוך  בסירכא  והמשמוש 
שלנו דהבדיקה  להקל , מהני  דלא  ודאי  אלא  הבצבוץ,

לשונו] כאן  עד וברור  מבואר  וזה לחומרא . אלא .אינו 

 מאכילי בודאי הבדיקה, על   ולסמו בכח למע שנוהגי אות
לישראל  טריפות

לכל ברור  על הדין  זה  להודיע ונכון ראוי  כן  על 
דמה היטב , ולהבינם להם  להסביר  ובודקים , השוחטים
שהלך  דמה  אומרים  דאנו ולמשמש , למעך  נוהגים שאנו 
רירין אלא  סירכא הוי  לא בנחת  ומשמוש  מיעוך  ידי על 
לא סירכא , דהוי בודאי  יודעים היינו אם  אבל  בעלמא .
שעלה וקרום נקב . בלא  סירכא  אין כי  משמוש , מהני 
שהלך  גב  על  ואף  קרום . הוי לא  בריאה  מכה  מחמת 
מקום מכל  מבצבץ, ואינו משמוש  ידי  על הסירכא 
אלא מעולם סירכא  היה  שלא אומרים שאנו אלא  טריפה ,

כדלעיל . לחומרא  בדיקה  צריך  מקום ומכל  רירין,

הבדיקה, על ולסמוך בכח למעך שנוהגין אותם כן על
לישראל. טריפות מאכילים כן העושים בודאי

ברחוב הבית בפני או שוחט אם מאד, יזהר שוחט כל
לראות שיזהר שמטפים. תינוקות שיש בבית או העיר
צואה שם יש ואם טינוף. או צואה שם יהא שלא מקודם
כך ואחר הברכה ויברך נקי מקום הבית תוך אל ילך
לשונו כאן עד מאוד. עד בזה ליזהר וצריך בחוץ. ישחוט

ז"ל. של"ה ספר בעל

ידאג  ששוחט בעת  לכ נפשות, בה מתגלגלי הרוב שעל  כיו
המגולגלת הנפש שמרגיש הצער על ויצטער

ירא וישר  תם  להיות  השוחט צריך  העולה : כלל
בהמה איזה  וכששוחט  מאד. ורחמן  מרע וסר  אלוקים
מעלה . של  התפלה  השחיטה  בתחלת  יאמר  ועוף חיה 
בעת  לכן  נפשות  בהן  מתגלגלים  הרוב שעל  וכיון 
הנפש  שמרגיש  הצער  על  ויצטער  ידאג  ששוחט
שעושה מה  כאלו  בעצמו ויראה שם . יש  אם  המגולגלת 
מצערה להושיעה  לתועלתה  הוא  הבהמה  לשחוט 
השחיטה עם שמצערה  פי  על  ואף  בהמה , בגוף  שיושבת 
בהקזות  לחולה  שמצער  הזה  כרופא לה , לטוב  כוונתו 
ירא השוחט ובהיות  מחוליו. לרפאו וכוונתו והרקות 
המגולגלת  הנפש  ולתקן זה  כל לכן  יטהר , לבו אלוקים

שם .

ספר
הרידב"ז והכשרות

תר"ס- בשנת  הברית  בארצות  והכשרות  השחיטה  של  והירוד  הנורא  המצב 
תר"ע כפי שתיאר לנו הגה"צ המפורסם לוחם מלחמת ה' הרידב"ז ה"ה הגאון 

הנודע בחיבוריו הנפלאים על הירושלמי ועוד.

מבוא להקדמת נמוקי הרידב"ז

הרידב"ז החל לכהן כרב הכולל באמריקא ביום ט"ו אלול תרס"ג, שבא כאן על 
פי בקשת ראשי הקהילות והעם שיבא לכהן פאר ולתקן הנהרסות בשחיטה - 
מקוואות - מחיצות בביהנ"ס - עירובין - שיעורי תורה - כו'. ואחר התייעצות 
עם גדולי רוסיא וליטא קבל המשרה על שכמו, הגם שכבר נודע אז מה שאירע 
קודם לרב הכולל הראשון הגה"צ מוהר"ר יעקב יוסף זצ"ל שקצרו וקפחו חייו 
עבור מלחמתו הגדולה לתקן השחיטה המקולקל כאשר מבואר כל זה באריכות 
במקומות אחרים )ועיין בחיבורי "הכשרות באמעריקא"(, באותן השנים ניהל אותו גאון 
וצדיק מלחמה גדולה כבדה ועיקשת עם השוחטים והקצבים שהיו מאכילים 
נבילות וטריפות לישראל ר"ל, והם רדפו אותו בעבור זה עד חרמה ולא התחשבו 
בגדולתו וצדקתו שהי' נחשב בין גדולי הדור בימיו ולוחם מלחמת ד' במסירות 

נפש.
בטרם ניגש לאותה היסטאריע נספר במקצת מי היה הרידב"ז רבי יעקב דוד, 

ונודע גם בשם "הרב מסלוצק", והוא בן רבי זאב ווילאווסקי.
 הוא נולד ביום ל' שבט תר"ה ובסוף ימיו היה רב בעיר צפת בא"י. - הוא נתקבל 
לרב ואב"ד בהיות בן כ"ג שנים בעיר איזבאלין, ואח"כ כיהן במדינות בריסק, 
יסד  שם  שנים  עשר  במשך  רב  היה  ובסלוצק  ווילקאמיר,  פאלאצק,  ווילנא, 

ישיבה.

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

סניף בת ים 0527-651911
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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

מו
הנני מאשר בתודה וברכה קבלת הספר שחיטה ואכילת בשר 

כהלכתה ללא קבלת תשלום מצדכם.

חזקו ואמצו על מפעלכם החשוב.

בברכת תחזק ידי העושים והמעשים
ביקרא דאורייתא
הרב יחיאל זאיר
רב דפרדס-כץ, קרית הרצוג והסביבה

ומנענע מתחזק הרוח היה לכן מהאשה, בצאתו הקיר על התלוי אחד
אמרו כבה, לא שהנר משראו  לצאת, כאומר  האשה של רגליה את
"לא הרוח. קרא  הנר" את אלי "הקריבו בהם. הוא מהתל  בודאי כי לו
במרחק הנמצא הקיר שעל הנר  יכבה אם "רק לו, השיבו כן" נעשה
עדיין  והרוח לה!" להזיק בלי ממנה יצאת אכן כי נדע ממך אמות  ג '
השיב: כך על הזהירוהו. כך!" על תצטער ולא ממנה! "צא  יצא. לא
ממנו הרפו לרגע ביציאתי ". נפשה את אוציא לצאת, תכריחוני  "אם
ושוב רצונו את עשו המטה. על האשה את שיושיבו הרוח  דרש ואז
החלה זה ברגע נפשה!" את להוציא  מבלי  ממנה "צא עליו: צעקו
הרוח  את היא דוחה כאילו רגליה גבי על באצבע ממששת האשה

של הצפורן דרך בקולהשבתוכה  ואמרה  התישבה ולפתע רגלה אצבע 
יצא". כבר "הוא ימימה : מימים הרגיל

לאאך  הנר שכן, מתוכה, מדבר  שהרוח  בחשבם האמינו לא עדיין
להסתלק , ורצון בלבול מחמת הנר את לכבות שכח  כי נראה כבה.
ולזקנתה לחמיה האשה צעקה  אז לה, האמינו לא עדיין האשה. אמרה
אבל לי, מאמינים לא  ואתם יצא כבר הרי  לענותני, מניחים אתם  למה
יאמינו כי  בהם להפציר  משהרבתה ממני. יצא כבר שאכן יודעת אני
הרוח  ישוב  שלא  כדי קמיעות עליה  ושמו איתה הסכימו לדבריה ,

לעולם. לגופה 

שנודעכשעה  מאחר האשה בבית רבים  התקבצו מכן  לאחר אחת
ולשומעה, לראותה  כולם ורצו מגרונה המדבר הרוח  על בעיר 
בה נכנס הנה כי  החכמים והחליטו האשה על הנשימה  קשתה והנה
הועילו לא שמה על  נכתבו שלא שהקמיעות יתכן  אחר, מצד שוב הרוח
כדין  באש  לשרפה  הגויים רצו כי מוות  בסכנת האשה והיתה לה,

לעצמה פתחה בוויליאמסבורג מכובדת וקהילה טובים,
שם הקהילה רב  של השגחתו תחת עצמאית  שחיטה
הסתפק  לא  הוא ומהודרת , מדוקדקת  שחיטה מקיימים
שבר  את  הביע שהוא  עד קשה, לעבוד המשיך אלא בזה 
ישעי", "נפש בספרו הגדול היהודי הצבור בפני לבו
הגאון  הרב והידוע המוכר הגאון הוא שלו שהמחבר 
שליט"א מהאלמין האדמו"ר  גראס  יודא שלום ר' מוה"ר
בשטח הנעשה על  אינפורמציה של שלל בתוכו  הכולל
האיסור  חומר על מוסר ספרי של ליקוט וכן הכשרות ,

ורוח. בגשם אסורות מאכלות של 
נחמאז אינו שנה 15 לפני הראשון ספרו הופעת

הוא אנושיים על  ובכוחות מהאלמין, האדמו"ר
צבורית מערכה להקמת  ולתבוע חמס, לזעוק ממשיך 
מזהיר  הוא שם, נעשה  מה ישראל  לכלל לדווח ענקית
לחסל להם תתנו אל המשמר! על  עמדו "יהודים וקורא
הנאציים, שיירי של מצפרניהם תשמרו אתכם,

ישראל". נשמות לשריפת  ענק משרפות  שהקימו
רבותכל שנים במשך בפח  אתכם שהפילו אלו

בארצות היהודים  ממחצית יותר כבר שהעבירו
גישה כל להם היה לא כשהתבוללו, השני לצד הברית 
אחרא והסטרא השטן ואז החרדי, לצבור להגיע ודרך
ענק  משרפות הקימו הנאצים שיירי אותם עם ביחד 
העבירו  הברית לארצות  והגיעו נצלו וכשאלו רח"ל,
הם ימ"ש  הרשעים אותם של הטומאה רוח את לכאן

כאן. גם אחרינו רודפים הם נחים לא
שהיו הס"מ אלו הניצולים, מבין אנשים ללכוד  הצליח

על בתים בעלי אותם ועשה בבוץ , עמוק שקועים
בחרו, אשר  ככל  עובדים לעצמם לקחו והם הכשרות ,
ובכדי  ענק , אחוזי מקבלים כשהם אטליזים להם ונתנו
החלו  הבדל, ללא החרדי הצבור כל  את לכבוש שיוכלו
בלעם, של  מהסוג  רבנים לכמה שמן עצם לזרוק 
רצונו  פי על תועבה כל להכשיר כסף בשביל שמוכנים
אבל הקצבים , של הדרך  מורי הם ולפעמים הקצב , של
כסף  הרבה נותנים ואלו למאפיא, מופנה הרווחים עיקר
מספר  על טרור להפעיל  הכשרות ] עניני את  לתקן [לא
וכן  שבר, בזעקת  לצאת  פעמים  הרבה כבר שרצו רבנים
להקים להם לאפשר  שלא  קהילות , מנהיגי מספר נגד 
כמ שם שינקרו מצומצמת קטנה שחיטה ו לעצמם 

ידועה. קהילה בכל בעבר שהיה כפי שצריך ,
לצבור בדרכים לחדור הצליחו הם ומשונות, שונות 

התורה בני לצבור  וכן ביותר , החרדי


