
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
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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
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

ו'נוקבא, ולבסוף ננער, והמשיך את השיעור כרגיל, וכותב גם את אותו 
השיעור כתבתי, אך לא היבנתי מאומה, רואים מזה שרצה ללמוד עם 
תלמידיו קבלה, ועל ידי זה זכה להיות גדול הדור, ולמד תורה לשמה, 
שזה  והרמח"ל,  ומהרח"ו  הזוהר  אומר  הקדוש  זוהר  לומדים  לא  שאם 
לא תורה לשמה, והזוהר הקדוש כותב שאין להם חלק בגן עדן העליון, 
וזורקים אותו משם, ובא תיכף חזרה בגלגול וכן כתבו הגר"א ומהרח"ו 
זצ"ל, ואף אחד לא סיפר בדרשה את גדלותו האמיתית, ואף אחד לא 
אמר שילכו בדרכו, ללמוד זוהר הקדוש, ַוֲעַדִין ֹלא ְמִביִנים ַעל ֶמה ָעָׂשה 
ְּגדֹוֵלי  ַצִּדיָקיו  ֶאת  ָלנּו  ׁשֹוֵלַח  ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ֵמִאָּתנּו,  רֹוִצים  ּוַמה  ָּכָכה,  ה' 

ַהּדֹורֹות ֶׁשָחזּו ֵמֹראׁש ַמה ה' רֹוֶצה ֵמִאָּתנּו, 

ַהֹּזאת  ְוַהְּגֻאָּלה  ַהְּגאּוָלה,  ִלְפֵני  ַהָּגלּות  סֹוף  ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ֲאַנְחנּו  ַּכָּידּוַע 
השם,  ברוך  הפנימיות,  תורת  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ֶאָּלא  ֶׁשָּתֹבא  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ַהְּיִׁשיבֹות לֹוְמִדים ָּכל ַהּיֹום ְּגָמָרא, ֲאָבל התורה היא ַּפְרֵּד"ס ְּפ'ַׁשט ֶר'ֶמז 
ְּד'רּוׁש ס'ֹוד, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, )ַוְיִחי(, ְוָכל ִמי ֶׁשֹּלא עֹוֵסק 
ְּבַאְרַּבַעת ֲחָלֶקיָה, ָעָליו יֹוֵצאת ְּבָכל יֹום ַּבת קֹול ְוצֹוַוַחת "אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות 
ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה" )מהרח"ו(. ולכן צריכים היום להוסיף בלימוד הזוהר 

הקדוש בכל הישיבות.

ְוכּו'  ָּגנּוז  ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ֵמַהֹּזַהר  ַהִחּבּור  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ְוָכַתב השלה"ק 
ּוִבְזכּות  ַלַּתְחּתֹוִנים,  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָאז  ַהָּיִמים  ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף  ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור  ַעד 
ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ְּבִסָּבתֹו, ֲאֶׁשר ֶזה ִּתְהֶיה 
ִסָּבה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוכּו', ְּכֵדי 
ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם ִמיָלה, ֵּכן ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך,  ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלּתֹוְספֹות ַהְּקֻדּׁשָ
ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה. )ְׁשָל"ה, ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון(. ְוֵכן ָּכַתב ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא. 
)ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֶּפֶרק י"א אֹות ג'( ַהְּגֻאָּלה ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּתלּוִיים ַרק ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה. 

ּוִביַׁשְעָיה )ו' ט'( ָּכַתב, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע עֹוֶׂשה ֶׁשֹּלא ִיְלַמד ַקָּבָלה, ִּכי יֹוֵדַע ֶׁשַעל 
ְיֵדי ִלּמּוד ֶזה ָיׁשּוב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ּוְבֵסֶפר ַהָּקֶנה ָּכַתב ַעל ִּדְבֵרי 
ַהָּנִביא ַמְלָאִכי )ג' י"ח( "ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין ֹעֵבד ֱאֹלִהים 
ַלֲאֶׁשר ֹלא ֲעָבדֹו" עֹוֵבד ֱאֹלִקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ּוַבֹּזַהר. ֹלא ֲעָבדֹו - 
ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ְלַבד ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבֹּזַהר. )ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ַׁשִּפיָרא ִמִּדינֹוב, מהרצ"א, 
ַּגִּנים, פ"א אֹות ב'(, ֶזהּו ַהֵּברּור ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ִקּיּום ַהְּנבּוָאה )ָׁשם, כג( "ִהֵּנה  ַמְעַין 

ִּכי  ְוַהּנֹוָרא".  ַהָּגדֹול  יֹום ה'  ִלְפֵני ּבֹוא  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיה  ֵאת  ָלֶכם  ֹׁשֵלַח  ָאֹנִכי 
ִיְתַלְּקטּו  ִיְלְמדּו זֹוַה"ק, ּוָבֶזה  ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה ּוְמַצֶּפה ֶׁשָּכל ַהְיהּוִדים  ם  ַהּׁשֵ
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2

50יובל שנים של פעילות המערכה

ממות מר אני  ומוצא  רק  טוב, מצא אשה  מצא לומר אפשר
היושבים  כל  ועל אליהם הנלוים כל ועל  ועליהם האשה, את 
הם  עוד זה, דבר על אותם מוכיחים שאינם די שלא  שם

הזה הפסוק נאמר  עליהם ומתענגים ורואים (ישעי'מביטים

י "ד ) הרחיבהה', נפשהנדלכן חוקנהשאול  לבלי פיה ופערה 
בה ועלז ושאונה והמונה הדרה .נווירד

אליהוואיתא דבי י"ח)בתנא אלא(פרק הדרה  תקרי  אל 
כמה אותם ועושין העבירות  על שחוזרין חזרה,

פעמים)פעמים כמה שמרקדין  כזו בחתונה אלו (כמו המונה, ומאי
המונים המונים בחברותא)שהולכין בושה(שהולכים להם ואין

ושאונה מטה, של  מפמליא ולא מעלה  של מפמליא לא 
בזה, ועלז  שמה  שהיה  מי  כל בה, בהועלז ירדו יחד כולם 

עולים  ואינם שעומדנז בגיהנם דבר לך  ואין ושלום, חס
התשובה. בפני

כשנכנס בעפולה מצוה בת בחגיגת וכן  אנשים. המון נפגעו
בקניונים, פיגועים ועוד אנשים, 50 לערך ופצע והרג  ישמעאלי 
יום רואים ואנו לב. על  שם איש ואין וכו'. קפה בתי  במסעדות ,
והורגים משחית  כלי עם באים הישמעאלים שהערביים איך יום
תשובה ולעשות לעורר ומצפצף פה פוצה ואין  אנשים עשרות

הזה. הנורא בעון
במכילתא י"ז)ואיתא  ועל(בשלח החטא על אלא בא השונא אין 

שם. עיין העבירה,
שם)נד) רש"י ה(עיין במדה , מדה הרחיבה: לכן נפשם: הרחיבו ם

שאול אף  לבלוע, פה ופערו לרוב, ומשתה מאכל לבלוע
לבלוע. נפשה תרחיב

שם.נה) קרא ומהר "י  רד"ק , עיין 
שםנו) שמסיים מה עוד  כ"ה)ראה  ה' ה'(ישעיה  אף חרה כן "על  :

כסוחה נבלתם ותהי ההרים וירגזו ויכהו עליו ידו ויט בעמו
חצות , אפובקרב שב לא זאת וגו'.בכל נטויה", ידו ועוד (ועיין ,

שם) קרא ומהר"י דוד , מצודות עזרא, אבן .רש "י,
בזוהרנז) ח')ראה דף בהקדמה הכי(בראשית אמר  סבא המנונא רב

ה') יהיב(קהלת דלא וגו' בשרך  את  לחטיא פיך  את  תתן  אל
להאי למחטי  גרים ויהא בישא להרהורא למיתי פומיה  נש בר

קדישא ברית ביה דחתים קודש  ליה בשר משכין כן עביד דאלו
רבוא לגיהנם  וכמה שמי ', דומ "ה  גיהנם על דממונה  וההוא ,

אינון  וכל  דגיהנם, פתחא על  וקאים בהדיה  חבלה דמלאכי 
בהו. למקרב רשו  ליה לית עלמא, בהאי  קדישא ברית  דנטרין

והנה) ד "ה  נח פרשת דכלה אגרא .(ראה
הזוהר:[ פיך פירוש את תתן אל  כך: אמר  הזקן  המנונא רב

רע, להרהור  לבוא פיו  אדם בן יתן שלא  בשרך, את לחטיא
הקודש. ברית  בו שחתום קדש  בשר  לאותו לחטוא גורם ויהא

לגיהנם  אותו מושכים כן עושה גהינםשאלו  על שממונה ואותו .
פתח  על ועומד איתו חבלה מלאכי  של  רבוא וכמה שמו, דומ "ה 
לו  אין  העולם, בזה הקודש  ברית  ששמרו אלו  וכל הגיהנם.

אליהם.] להתקרב
בזוהר  איתא רי "ד)וכן דף ליה(שמות ווי וכו' בברית  דפגים  מאן

מהאי ליה ווי  במותיה ליה דפגים ליה ווי בחיוהי ליה דפגים

ספר הערב רב והמסתעף כט - 442  .442
ספר הערב רב והמסתעף ל - 443  .443

ספר הערב רב והמסתעף לא - 444  .444
ספר הערב רב והמסתעף לב - 445  .445
ספר הערב רב והמסתעף לג - 446  .446
ספר הערב רב והמסתעף לד - 447  .447
ספר הערב רב והמסתעף לה - 448  .448
ספר הערב רב והמסתעף לו - 449  .449
ספר הערב רב והמסתעף לז - 450  .450

ספר הערב רב והמסתעף לח - 451  .451
ספר הערב רב והמסתעף לט - 452  .452

שלמה  רבי   - מ  והמסתעף  רב  הערב  ספר   .453
יהודה שווייצער 453

ספר הערב רב והמסתעף מא - צדיקי אמת   .454
נלחמים בערב רב 454

ספר הערב רב והמסתעף מב - צדיקי אמת   .455
נלחמים בערב רב 455

לימי  מחולק  היומי  רב  הערב  גילוי  ספר   .456
חודש - 456

ספר הערב רב והמסתעף - עלון חדש -דור   .457
הערב רב 457

עקבתא   - והמסתעף  רב  הערב  ספר   .458
דמשיחא - ערב רב 458

ספר תוכן ענינים מ 17 ספרי הערב רב 459  .459
רבנו  ע"פ   - מג  והמסתעף  רב  הערב  ספר   .460

נחמן מברסלב 460
רבנו  ע"פ   - מג  והמסתעף  רב  הערב  ספר   .461
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ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס-   .464

מסכת פסחים 464
ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס-   .465

מסכת שקלים 465
ספר זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס-   .466
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לרבנים תורה  דין י "ז|ל תביעה

לה השחיטה לטוב  לחולהכוונתו שמצער הזה כרופא ,
ירא השוחט ובהיות מחוליו. לרפאו וכוונתו והרקות בהקזות
המגולגלת הנפש ולתקן זה כל להבין יטהר, לבו אלוקים

שם.

הוא: ברוך  להקדוש בדברויתפלל זה בשר ׁש יּ אכל  רצון  יהי
בתוכה  נתגלגל אם הנפש תיקון  שישתלם כדי ובברכה .מצוה

לעשו  מנחה כששלח השלום עליו אבינו ביעקב כי תראה וכן
שהיה הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד שהיה
לעבודת יקריבם פן  לו, לשלחם נפשות, איזה בהם מגולגל 
ההוא בלילה  שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים גלולים,
ביד  הבחירה הניח וגו', מאתים עזים בידו הבא מן ויקח

הבא הבהמות מן וזהו לעשו, שלח מאליהם בידו  שהבאות
מגולגלת,בידו  נפש  איזה בקרבה שיש בהמה דכל  משום .

כי  לילך, שלא מפצרת הרשות לדבר לשולחה רוצים אם
יעקב  ולכן  תלך. שלא מכריחה בקרבה המגולגלת הנפש
כרחה בעל בהמה ליקח הפציר  לא השלום עליו אבינו

אלא זה, חשש משום עזים לשלוח, מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים  ותישים משוםמאתים  הטעם: הכתוב  ופירוש וגו'.

גלולים, עבודת עובד  שהיה  לעשו מנחה  על שהיה (ובחיבור 

בזה) הארכתי  לי  אשר  .הפרשיות

תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל   טע
טובי  וימי שבתות לבד תשובתו

תשלום עד  בשר  יאכל שלא תשובה הבעל טעם וזהו 
אינו  עדיין שכיון משום  טובים. וימים שבתות  לבד תשובתו,
בשבתות אך לאחרים. לתקן  כח בו אין שבידו מעונות מתוקן
בשבתות ובפרט הימים, קדושת עמו שמתלוה טובים וימים
התשובה בכח כי  בשר , יאכל יתירה נשמה קדושת לו  שנוסף

ויקרא, בפרשת בפסוק הרומז וזהו לתקן, עולה יוכל  אם 
הבקר  מן  יקריבקרבנו  מועד אהל  פתח אל  יקריבנו תמים זכר 

ה' לפני לרצונו ה'אותו  לפני  לרצונו הקרבן  יקריב  כלומר, .
יכוין  אותה השוחט בבהמה, יתגלגל  שאם  שרצונו כשם
בכוונה אותה  יקריב הוא כך ה', לפני אותה ולהקריב לתקנה

ה'. לפני שיקריב זו בבהמה מגולגל נפש איזה יש  שאם

באומרו אמור  בפרשת כן גם כ"ב )ורמוז זבח ,(שמות תזבחו וכי
תזבחו  לרצונכם לה ' מתקן תודה ׁש יּ ּמ צא לרצונכם, הכוונה, .¤¦¨¥

הכוונה בזו תזבחו אתם כן גם בבהמה, נפשותם יתגלגל  אם
לפני . לזבוח אותם שמביאים בבהמה יש  אם נפש איזה לתקן

כהלכתו ציצית א'ו פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

נמחלים עונותיו שכל  בו אני מערב  אמר פפא רב 
ז "לז . הרא"ש  זהיר(ש)וכתב א  הדי ליו  חכמי שנו :

חובות   כ בה פשע  וא מכרעת, זכיות כ תפילי במצות
יותר שבתורה  עשה  המצות מכל גדולה   ל שאי מכרעת,
 למע שנאמר .לתפילי התורה כל שהוקשה תפילי ממצות
במצות  זניר שיהא אד כל צרי לכ ,בפי ה ' תורת תהיה 
פנחס  פרשת הקדוש  בזוהר ואמרו  הטור. לשו כא עד  תפילי

ב ')בר"מ  עמוד רכ "ח המצות.(ד כל כנגד שקולה  שהיא  :

וכל ח . א', אות לאברה חסד ועיי א': אות ש החיי  ובכ
.הבלי או חולי לשוחשיחת בה לזלזל  שלא בה נזהר א זה 
אל  וחרד מרע וסר אלוקי ירא יהיה  התפילי של דסופר יזהר
שכתב  מה   בעיני וראה ה'. לפני לרצו שיעלו כדי ה ' דבר

לחכמי וועד מ"ה)בספר אות יו "ד דחצי(מערכת והוא, נורא עני ,
יוס הרב כותב שהיה התפילי ידי על  מתקיי היה  העול
גדולה ובכונה  ובטהרה בקדושה  זלה "ה  מהרח "ו אבי ז"ל ויטאל
ר ' ואמר בראשית): פרשת   עיני במאור וראה  לשונו. כא עד
"וירא שנאמר נברא , העול אחד צדיק בשביל אפילו אלעזר 
כי לצדיק "אמרו  שנאמר  צדיק, אלא טוב ואי טוב, כי אלוקי

וכו'. צדיקטוב", בשביל אפילו ,יוחנ רבי  אמר חייא רבי  אמר 
"עול יסוד "וצדיק  שנאמר, מתקיי העול .אחד 

המצוה סגולת
כמו ועונה, עת בכל  וביתו האד את לשמור המזוזה סגולת

מזוזה בהלכות מהר")שנתבאר בש רפ"ז   סימ דעה יורה  משה  ,(דרכי
ומזיק שד לשו אפשר אי  כשרה  מזוזה  פתחו על שיש  בית דכל
שתהא מזוזה  בקניית  מאוד  ליזהר  צריכי כ על  עליו . לשלוט

.המהדרי מ למהדרי כשרה

לעשות יכול  ואינו מתכפר, עונו שאין הרבים את המתעה עון 
תשובה 

סעדיה מהרב חמישי ליו במוסר ל ל פרשת  לישראל  בחק
מתכפרות  העונות כל כי  שנדע ראוי  קדשו:  לשו וזה  גאו
בנימוס  אות והמתעה ,הרבי את המתעה  עו אלא בתשובה ,
ושלא כתורה  שלא אות שהורה  ובהוראה  רע, ובטעות רע
מה לתק יכול שאינו מפני מתכפר. עונו אי ,למד כהלכה 
וחטאת  .אות אשרלמד  הרעות את להשיב יכול ואינו שעות,

נאמר  ועליו  בו, תלויה י )הרבי כה  רע.(משלי בדר ישרי משגה
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קג
הנני מאשר בזה שקבלתי את הספר היקר והחשוב העוסק בעניני 

"שחיטת ואכילת בשר גלאט כשר".

יישר כוחכם על זה שזיכיתם אותי בספר זה.

בייקרא דואורייתא הרב ישראל יפת ת.ד. 251 בני-ברק

לו: אמר ביחידות המלך  כשהיה פעם , עמו . בני  ועל היהודי על כליה 
אלא דבר מתוך דבר מבינים חכמים  היהודים כי אני גם נוכחתי "הנה
כי  המלך אדוני  תכריז אם תורתם. לימוד על זמנם את מבזבזים שהם
זמנם כל את להקדיש יאלצו  ופוסקים , ש"ס ללמוד עליהם אוסר הנך
למלך תועלת ויביאו יותר  עוד יחכימו כך ידי  ועל אחרים ללימודים 
היהודים על  אסר והוא המלך  בעיני חן נשאה הרשע  עצת ולעמו.

תורה. ללמוד

המלךעדיין בן עם כשטייל הימים, באחד מזעמו. הבישאף נח לא
יושב ומצאו הרמב "ן של  מדרשו לבית נכנס היהודים ברחוב
פנים בסבר וקבלם האורחים לכבוד קם הרמב"ן תלמידיו . עם ולומד
היהודי  את  להשמיץ מבלי מהמקום לצאת רצה  לא שהרשע  אלא יפות.
של זה בספר כי  הנסיך לבן  והראה הש"ס את פתח  לכך , אי ותורתו.
העולם. אומות כל את הרמב"ן  של עמו  בני ומגדפים מחרפים הרמב "ן
לסתור  בחכמתו  הצליח הרמב "ן יפה. עלתה לא  הבישאף של מזימתו

ראש . וחפוי אבל מלפניו יצא והבישאף  של דבריו את

עלבכעסו עובר  הרמב "ן ידידו כי לו וספר המלך  אל מיד הלך רב , כי
הוסיף  עוד ופוסקים. ש"ס אחרים ומלמד לומד הוא וכי גזרתו 

עמנו". על וגידופים חרופים ישנם ספרים "באותם ואמר: הרשע

הדבר עוד נכון "האם המלך. לפני להתייצב  הרמב"ן נצטוה יום באותו 
"כן" המלך. שאלו תורתך " את ללמוד וממשיך לי מציית שאינך
לעשות עליכם  אסרתי "הלא המלך. תמה "הכיצד" בעוז. הרמב "ן ענה
'כי  "שכתוב: והוסיף: הרמב"ן אמר זו " לגזרה לציית אוכל "לא זאת!"
חיים" לי  למה – ובלעדינו  חיינו כל היא  הקדושה התורה  חיינו', הם


