
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

תיקון הברית
 על שמירת ותיקון פגם הברית
 דיניו ומנהגיו

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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
300

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | ה מנחם אב | פרשת דברים

1
4 

מ'
ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות ב

ההידור בטיב מעודנים מאכלים ושמנה  מסלתה  ולאכול הכשרות,
שאין  שוא  חותמת  שעליהם המוצרים אותם מן חלילה  ולא  והכשרות,

כלום. ולא כשרות ובין בינה 

מקצה תבל, פני  על התפשט הגדול רבינו של וקדושתו אורו זיו
לפניו  הולך הגדול שמו הגדול, רבינו של ספריו הגיעו קצהו ועד העולם 
והסר ה ' כבוד הרבות  למען  המצויינים בשערים וכנודע דרך, כמורה 

והנורא . הגדול שמו כבוד  למען  עמי  בת  מדרך המכשול

ורם  גדול איש לנו להעמיד  עמנו, שגמל הגדול החסד על ה ' את נודה 
הגדולה ובזכותו וברמה, בעוז ה ' מלחמת לוחם בפרץ, ועומד  גדר הגודר
האיש גדול תחתי ', משאול ישראל עם את הצל למען ארץ, העמיד 

בעמו. מנהיג מקמאי  כחד  שמו, וגדול

ואשרינו  הדרך, לנו  יורה  הגדול שרבינו שזכינו הזה  בעולם אשרינו
חיים  הבא  עולם לחיי  נזכה  טובים  המעשים שבזכות הבא בעולם

נצחיים.

מותר שמינית שעד כידוע  אך בפניו, אדם של שבחיו אומרים אין
דמעין, מעין רק כאן  מנינו כי מילתא , איגלאי ולכן  שבחיו , את לציין
גדלו  הגדולים, פעליו מסכת מכל שבשמינית  שמינית  קטן גרגיר
היריעה קוצר בשל אך ולפרט , לספר וחייבים ניתן  שעליהם  ותפארתו,
בע "ה נוסיף הבאה  בהוצאה  ואי "ה  בלבד , אלו בשורות  מסתפקים אנו

וכהנה . כהנה  עוד  בל"נ 

במשך לאסוף  שהצלחנו  מה מכל ללקט  הוא זה קובץ מטרת כאמור,
השתדלנו  הגדול, רבינו  של עבודתו אחר ועקבנו ששמענו מאז השנים,
על  דילגנו או השמטנו ואם העילית, את הרב החומר מתוך להוציא 

הקורא . סליחת את מבקשים  אנו חשובות , עובדות

שביכלתנו  ככל עשינו לאור והמוציאים  המסדרים המלקטים אנו
במהדורה אי "ה נתקן שהושמט  ומה  שניתן , כמה עד הטוב את למצות 

השניה .

ועונה , עת בכל לנו  יעמוד הגדול רבינו של הגדולה  ועבודתו זכויותיו
לראות ונזכה במהרה, להגאל נזכה טובים המעשים אותם  ובזכות 

בימנו. במהרה צדקנו משיח ובביאת  ישראל, בתשועת

ם י ר ד ס  מ  ה

מהאלמין  הגדול רבינו מרן ותלמידי חסידי
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50יובל שנים של פעילות המערכה

עבור רב , זמן שיסבול והבושות והחרפות היסורין גודל
הזה בעולם קלה אחת שעה של העבירה הנאות

זו ובפרט עבירה עונש יקשה כמה מיתתו כמו סאחר
להוט שהוא  מי כל  לברכה זכרונם חכמינו שאמרו
שכינה, הוד ממנו  שתנטל  לעצמו גורם העבירה אחר 
שנאמר  באכזריות אותו  ודנין עליו, מושלין חבלה  ומלאכי

לאכזרי"" ט')ושנותיך  ח' כח(משלי נברא  שעושה  העבירה  ומן
ככלב  בו וקשורה  ממש  זו בתמונה נפרדתסא הטומאה ואינה 

רב במסאבא איהו דיליה ויסודא בנינא  דהא דמהימנותא ,
דכתיב  מה וראה  דעלמא. מסאבא מכל ל "ב)ותקיף  מטות (בפרשת

ה '" בעיני הרע העושה  הדור כל  תום שם"עד דאיתא ולפי  .
ופגמו  ישראל ארץ על  דבה שהוציאו המרגלים שחטא במדרש
דאיתא  כמו המעור , בברית כן גם פגמו כן  ועל הלשון בברית

משה אמר כן ועל  שם, עמוקות  הדורבמגלה כל  תום "עד
ה '" בעיני הרע .העושה

פוגם לבטלה זרע שכבת המוציא כי  דע רע, שנקרא וטעם
חו "ב יו"ד  בסוד האדם ומוח בתיקונים, הובא וגבורה בחסד
באותו  תפילין של  קשר  ד ' שם  לכן הדעת הוא הגי "ד ומוח 
נרקם שבהם התורה אותיות כ"ז בכח הטפה יורד ושם מקום
י ' וחשוב צא לבטלה הוא זה כל הרי  הזרע  ובהשחתת  הולד

רשע. ולא רע  נקרא לכן ר"ע גימטריא כ"ז תורה)פעמים .(ליקוטי

הקנאה וזהו  לחוד, ה' קנאת  רק  הקנאה  אין אחרת עבירה ועל 
דין, בית מיתת  ידי נשג "זעל על עובר הוא  ארמית הבועל אבל

נשג "ז הנקרא בקליפה כח תיבות ונותן פחה,שדה,נ [ראשי
במעשה ונה ]זויה,ג המגפה שהיה וכמו ורעים טובים הורגת והיא

וקנאת שטים  צבאות  ה' קנאת שמקנאים  לקנאים  רשות ולכן
בו. לפגוע יחד  ישראל 

התורה אותיות כ"ז סוד הוא הזרע טיפת כי  נודע כי טעם עוד
זרע  שכבת  המוציא כן ואם חצות תיקון  בכוונת שכתוב כמו

מעשר כלולה אות  וכל התורה  אותיות בכ"ז  פוגם הרילבטלה
רע יגורך לא ולכן ר"ע גימטריא  כ"ז פעמים פרשת.י ' מלך (מקדש 

צ ') דף .אמור 

עשהס) לא בין תשובה  עשה בין שבתורה עבירות כל  על 
פנים ומגלה עול מפורק חוץ מכפר הכיפורים יום תשובה

בריתבתורה ב ')ומיפר עמוד פ"ה  דף .(יומא 

רבה  במדרש ג')ואיתא יש (ט ', בתורה הכתובות  העבירות  כל  ,
ויתקן, גניבתו יחזיר אפשר  אדם  גונב תקנה, על להם הבא אבל

ו איש  לתקן.אשת יכול  אינו  בעלה, על אסרה

בכלבסא ) מתגלגל הגויה על הבא שבא תיקון הצדיק  ויוסף
בראותו  שפירש  פי על אף אדונתו  עם מלאכתו לעשות
טיפין  עשרה בעבור  לברכה זכרונם רבותינו כדברי  אביו  צורת
כלי בגופו ונתן תיקון אצטריך בה במחשבתו ממנו שיצאו
כלב תמורת הוא וכבל  רגלו בכבל ענו הפסוק  סוד  וזהו גלגול,
ברזל וזהו נפשו , בא ונחשב גוף של רגלו לומר רצה  רגלו ואמר

נפשו. אמר ולא רגלו בכבל אמר ולזה נפשו באה

פעמים  ט' או  שבעה בכלב  שיתגלגל הגויה , על הבא של  ,ותיקונו
הנה כי הוא והענין מעשיות. בקבלה המשמש  שביארנו כמו
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לרבנים תורה  י "ט דין לג|תביעה

הרמב"ן מרמז וכן כ "ט )ב) א' הגוף (בראשית התיר כי  וז "ל:
טעם וזה עצמה, הנפש לא מיתה, אחר מדבר , שאינו בחי 

שאמר  ומה וזה השחיטה, דאורייתא , חיים בעלי צער
א  שנברך  קדּ ברכתינו ה ׁש ר על  וצוּ נ וּ  בּ מצוֹ תיו חיטה,ׁש נ וּ  

כאן.עד

שום  בלי כשר שיהיה הסכין על  נזהרים לא אם אומרת זאת
חיים  בעלי  צער  על ועובר  לבטלה , ברכה הוא הברכה פגימה

התורה. מן  שאיסורו

חת"ס ג) נ"ד )בשו "ת סימן והוסיף (או"ח  הרמב"ן  ד ' העתיק
מדבריו "נראה בשרעליה לאכול  לנו  יתברך שהרשה אחר 

צערם, למעט עליהם ולרחם נתאכזר, שלא רצה חי, על בעל 
ומברכין הצואר  מן  לשחוט  צוה קדּ א כן בּ מצוֹ תיו ׁש ר ׁש נ וּ  

ה  על  נאמרחיטה וצ וּ נוּ  כאילו קדּ א , וצוּ נוּ ׁש ר בּ מצוֹ תיו ׁש נוּ  
ה  הבּ ר יּ וֹ ת חיטה על  על  עכ"ל .לרחם  " 

שחיטה הלכות מגדים ובפרי הפתיחה)ה) "טעם(בסוף  כתב ,
בשם רבה האליהו הביאו זו יוֹ צא מצוה דּ ם דּ רב החינוך , ספר 

ועוד הדּ ם, ׁש יּ צא  כּ די וכן מצּ וּ אר, ... חיים בעלי צער משום 
חיים  בעלי צער  משום אסור  פגום עכ "ל בסכין  ...

החיד"א ס"ג )ו) ח"י  סימן ברכה טעמא כתב(במחזיק [משוםדמהאי 
חיים] בעלי שלפניה.צער סכין בדיקת בלי לשחוט אסור

החינוךז) עדיף וכסברת  בצערא למעוטי שחיטה בעידן דגם
בזה שכתב  הצדדין  מן דהשוחט במשנה  חולין  בר"ן תמצא

היא הלשון: בסימנין דשחיטה הצדדין כיון מן  שחיטה כי
חיים  בעלי צער  איכא המפרקת מן לנו וחותך יש וכן  עכ"ל. .

- שם. ראה חיים, בעלי  צער על שלם  מכאן ספר רואים הרי
חיים. בעלי  צער הוא פגום בסכין  ששחיטה 

י "ט  שלי תביעה הדורות כל לי שקילקל על אותו תובע  אני  :
לבוא !!!העתידים

אחד  מאדם היוצאים הצאצאים מספר חמש חשבון של (בחישוב 

למשפחה) דורותילדים עשר  שנה)במשך הוא(300 דור כשכל ,
שנה שנה)שלושים  25 רק הוא  דור  כל .(בעצם 

שמירת על בלבד  אחד  יהודי מעורר כשיהודי וחשוב, צא
המאכילים הבדצי "ם של טרף בשר לאכול ולא הכשרות
יהודים, מיליון 48 בכך הציל  הוא  - ודם חלב וטיפות נבילות

יהודים. שיישארו

פשוט: במחשבון)חשבון לבדוק  יכול  אחד  שכל(כל  ילדים חמש 
מיליון  ל-48 דורות 11 לאחר מגיע ילדים חמש  מביא אחד

ילדים 

כהלכתו ב'ציצית טפרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

יגלה בו יגל, יגילו, ,במלכ יגילו , יוס זה  ציו ,במלכ יגילו
נ "ב  ש נרמז כא ודאי, במלכ יגילו  ,קדושי זרע פדיו
 רבו ודאי, ציו בני דציציות ואוירי קשרי עומדי שבו
אוכלה, אש בציצית תכלת היא שכינת הרי העולמי כל

ישראל בגלות,(נתנסי)שבה  נסיונות בכמה  [מתנסי] וה
 שה לדעת היו כל  מקיימי שה ציצית  במצות  ל מקוי

ציצית , של בקשרי  ב חד קשורי קשר שהוא ציצית וזה 
בקשר של ביחוד להתתק העול מ שקר להעביר ודאי,
אמת  אלהיכ ה' ציצית פרשת  אחר אומרי ובו  אחד ,
ודאי, אמת זרע כלה  רגלי,  אל תר שה ישראל  בו   להתתק
,נאמ מל אל שאתה   של באמת עליה תתגלה אתה  ג
לישועת , מלפני  מתקות יבושו  ולא ודאי, אמת אלהיכ ה'

ה '. ע"כ.קויתי

 שני אותו שישמשו זוכה ציצית  במצות הזהיר כל
עבדים מאות  ושמונה אלפים

דודג. חוזה בספרו זיע"א מבוטשאטש מהרה "ק (זכריה)איתא 

 אנשי עשרה יחזיקו אשר ההמה בימי צבאות ה ' אמר כה  וז "ל :
 עמכ נלכה  לאמר יהודי איש  בכנ והחזיקו הגוי לשונות מכל

עמכ אלהי שמענו כג )כי חז "ל(ח אמרו לב :). הזהיר(שבת כל
מאות  ושמונה אלפי שני אותו שישמשו  זוכה  ציצית במצות
מע' הרי ,כנ בכל אומה מכל אנשי עשרה  כי היינו  .עבדי
ושמונה אלפי ב' הרי  כנפות ובד' מאות, ז'  כנ בכל אומות 

בכנ)מאות ד"ה ש הכתוב(רש"י  שאמר מה  בחינת והוא  (שיר .

ב ) א  השירי'יי' ,מיי  דודי טובי כי  פיהו מנשיקות ישקני
 טובי יהיו הציצית נשיקת ידי על  והיינו .שבעי בגימטריא
ציצית  מצות ידי ועל ,העול אומות ע' על שמרמז  מיי דודי

.העול אומות ע' מכל כנ לכל י ' עבדי נעשי

המצות לכל זכירה  יש  ציצית  מצות ידי שעל

זכירהד. יש  ידה  שעל מצד  ,כ כל  גדולה ציצית מצות  ומעלת
הכתוב שאמר כמו המצות , לט )לכל טו אותו(במדבר וראית

הציצית  שבאו אחד בתלמיד וכהמעשה ה', מצות כל את   וזכרת
כידוע פניו על לו מד.)וטפחו  דומה(מנחות שתכלת מצד  וג .

הכבוד  לכסא  ורקיע וכו'  ע "ב )לי מג  בחינת (ש הוא וזה .
לכסא דומה  שתכלת  מצד דהיינו  וכו',  וזכרת אותו וראית

.יתבר הש מצות זה ידי על וזוכרי הכבוד,
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קו
מאשר בתודה את קבלת ספרו "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה"

בספרו החשוב רב האיכות פקח עיני תמימים דרבן רבנים לעמוד על משמרתם 
ביתר שאת ויתר עז, להבדיל בין הק' ובין החול ובין הטמא ובין הטהור ולהורות 
אין עוסקין  יתבי קמיה דהלל ח"א  דהוו  י' תרי תלמידי  ע"י פסחים  בנ"י  את 
בטהרה וח"א וכו' אמר מובטחני בזה שדיבר טהרה שמורה הוראות בישראל. 
תתקבל  שהוראתו  בטוחני  השלחן.4  טהרת  על  חשוב  ספר  והו"ל  חבר  כת"ר 
בעולם הרבני ותפול על אוזן שומעת כדברי הלל הקדוש והקב"ה יציל את עמו 

ממאכלות אסורות.
בכל הכבוד הרב חנניה דרעי רב שכונה דק"ק יפו שדרות ירושלים

במקום, שםשהיה עמדנו מה  זמן רבות . פעמים  קר "ק קר"ק וקורא 
גובה שהיה  שבתי בשם  אחד אדם הכרתי אם האר "י אותי שאל ואז
שהיה והוספתי זה יהודי  הכרתי אכן שאני  לו השבתי  בצפת, מיסים
"ובכן  המסים, בגביית  ליהודים מציק  והיה לב  ורע  אכזר הנ "ל האיש 
מגולגלת יהודי  אותו של  "שנשמתו הקדוש , האר"י  לי אמר לך ", דע 
ובגלל פלוני בן פלוני  שהוא  לי ספר  מפיו שהוציא ובקולות הזה, בעורב
כתפיהם מעל גלימתם פושט שהיה  העניים כלפי במיוחד אכזריותו
מאד. ולהצטער בעורב להתגלגל  נענש  גופיהם, מתחת והמשכבות
עליו". שאתפלל ממנו הוא "מבקש  דבריו, את האר"י סיים "ועתה",
האר"י  לו נענה לא ספורו: את גלאנטי  משה מוה"ר  סיים "להפתעתי",
עליך!" מתפלל  אינני כי לדרכך לך "רשע ואמר : אליו פנה אלא הקדוש,

ונעלם. העורב לו  פרח  רגע האר"י)באותו (שבחי

המגידהרב אביו היה שכאשר ספר, מסקוירא  יצחק רבי הקדוש
שלומו, מאנשי אחד לו  הביא באהסלוב, בעיר מרדכי רבי הקדוש
כוונה ברוב השגיח ובעצמו  בכבודו  הרבי  קודש. שבת לכבוד גדול דג 
אחר  גדול. חלק ממנו אכל קודש שבת  ובליל ובישולו הדג הכנת על
אחרי  שרדף הזה  הדג מן נא "אכלו ואמר: לידו שישבו בניו אל  פנה כך 
"היה ואמר הוסיף זה" בדג מגולגל היה אשר האיש ערים, שלושים דרך

ותוספתא". ספרי ספרא וירושלמי, בבלי בש"ס בקי
יקרים ) ומאמרים (סיפורים

חסידסוחר  מסחרו. לרגל למקום ממקום נוסע היה יודל ר' בשם יהודי
רבות מתיגע  והיה בברזל סחר  ימיו  כל  יודל, ר' היה שמים  ירא 

ודם. בשר  למתנת להזדקק לא  כדי


