
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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

לרבים השואלים מדוע דורנו שזכה למה שדורות שלפנינו לא זכו, ויש 
כל כך הרבה רבנים מחזירי בתשובה, ומקהילים קהילות ברבים בארץ 

ובעולם, ובכל כלי התקשורת למיניהם,

ידי  ילד קטן, שעל  לכל  וידוע  ובמקום שיאמרו את האמת מה שגלוי 
שלומדים דף זוהר ביום, או דקה זוהר ביום, פתח אליהו הנביא, תיקון 
מג, ותיקון מ"ח, ומקבלים שכר על זה כאילו סיימו רבע מיליון פעם כל 
הזוהר הקדוש, ומעורר רעש גדול בשמים, ומקרבים בזה את הגאולה 
השלימה, מה איכפת להם אם יהודי יקח דקה ביום וילמד את התיקונים 
האלה, האם יש שרץ במוחם? ולמה הם מתעקשים ולא רוצים לשמוע 
ולא  זוהר הקדוש  בקול הרשב"י ומשה רבינו שצועקים ללמוד הרבה 

לתת מנוחה להקדוש ברוך הוא עד שיגאלנו? )זוהר פ' פנחס(, 

באים  הם  שאם  ותבינו,  הזה,  קורא  הקול  את  תקראו  היא!  התשובה 
חמור  בחרם  שנה  מאה  כבר  שהם  מה"דרדעים"  בוודאי  הם  מתימן, 
לטהר  יוכלו  לא  שבעולם  מימות  וכל  מפיהם,  תורה  לשמוע  שאסור 
אותם, כי הוא לא רק טובל ושרץ בידו ]שלא עלתה לו הטבילה[, אלא 
הוא טובל ושרץ בתוכו ]כמו שתראו בפנים הקול קורא ש-153 גדולי 
המתנגדים  של  גדולה  רשימה  כבר  לנו  ויש  עליהם[,  מעידים  ישראל 

שהם באים משם, ולכן הם נגד הזוהר הקדוש! 

וזה דבר הקול קורא:

קול קורא מהיכל ה'
נפלה עטרת ראשינו

מכתבים  לנוכח  מאמינות  ולא  המשתאות  התמהות,  עינינו  לנוכח 
שהתגלו מערי תימן שאחינו בשרינו, כורתים מאז ועד היום את הכתר 
של תורתינו הקדושה - הזוה"ק של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
זיע"א. חז"ל לימדו אותנו שהתורה היא תורת חיים ועלינו ללכת עם 

הזמן, והיום אנו בפרשת פנחס... 
]הוספנו תיקוני שגיאות כתיב בסוריים מרובות[

שעיקר  הקדוש,  הזוהר  מתנגדי  לנידוי   . ירושלים  עיה"ק  רבני  קיבוץ 
שורשם מאבותם מארץ תימן, ומשם התפשטו לכל העולם כמו ליטאים 

וחסידים ועוד
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50יובל שנים של פעילות המערכה

המצע קצרה כי עד  במתינות, לבדוק להרוצי מאד  מאד 
שהשט אחר יחטא  שלא הב יעשה ומה מלהשתרע
,ללח  צועקי ובניו  אשתו תמונת  לו  ומראה לפניו  מרקד
שבע"כ כזאת שחיטה לסדר  המסכימי הגדולי וע"כ
בנסיו לעמוד והנפש הגו למסירת השוחט  יצטר
הפוסקי שהורו כפי התורה עפ"י עליו המוטל לעשות 
לעת "ל  אמתלא שו לה יועיל ולא ,בראשיה אשמ

ע"כ. וכו'  אר יעמיד במשפט  מל כאשר 

חסידי בשר  בס' שחיטה)ט ) כ '(הלכות מ "ג או' ח"י  סי'
שוחט כי האומרי דעת לסתור  בזה"ל: הדברי בתו
כ"כ לחוש א"צ  ויראתו , מומחיותו, בתלמודו, שנתנסה
א"צ  כראוי, מנוח  בלי במהירות   הסכי לבדוק לבו שיקל
החיי בספרי היטב מבוארי הדברי כי לפני
הפוסקי ספרי כל מהכיל היריעה ותקצר לכל . הפתוחי
א על  כהוג התנהגו שלא משוחטי  המלאי
כמה עד  חזי פוק ולדוגמא  היו, כשרי שבתחילת

החת"ס כמו קדמאי ותקיפי גאוני חת"סשהצטערו  שו"ת (עי'

י "ג) סי' זצ"ליור "ד כרו "פ  ח "י )ובעל סי' כו"פ בית(עי' בעל
תר "ה)אפרי סי' מט"א  ח "א(עי ' ובעל כלל, ח "א ובעל קמ"ג)(עי'

יעקב ח "י )ישועות סי ' יור"ד  פמ "ג(עי ' תר "ה)ובעל (או"ח 

ח "י )ושמ"ח  מצאו (סי' ולא וקדושי גאוני שהיו ועוד
המו על והתרעמו  הכפרות מנהג בשביל רגל לכ מנוח 
נכשלי זה למנהג דוחק ע"י  כי   חוששי שאי הע
לגדור עצה  למצוא מחופש  חיפוש וחיפשו  בנבילה  רח "ל
דוחקא  ע"י אז  מתנהג אינו  שהשוחט  על הפירצה

התורה. עפ"י כראוי דציבורא

הנאמני הרועי  האמיתי הגאוני כי הדי מכל נשמע
בעת כי בפשיטות  הבינו לביש  טב  בי להבדיל היודעי
שכזאת חידוש  כל  אי מהציבור , גדול ובדוחק כזאת 
וכלל, כלל השוחט  וטיב מעלת מגרע  ואי"ז יקרא. וכזאת

ושלימי יראי  שוחטי רואי כאשר ה"ה ראות וא"כ (לפי 

(העיבמקו  ושוחטי ויר"ש  ת"ח  בטכסיס המתנהגי
כי לחשוב לב יבטיח אל ובהילה מהירה שהשחיטה
ע"כ  ושלימי יראי להיות  אות מכיר  שאתה היות
בלי כדבעי , הסכי ובדיקת השחיטה בעת  שמתנהגי
מעיקרו  מופר הוא כי הלזה, מהגיו ל חדל פקפוק.
מעביר הדחק זו  הלח כי באצבע שמראי הנ"ל מפוסקי
נהוג  קד בימי עיוה"כ ודוגמת  קונו דעת  על האד

ע"כ. .המטבחיי בעל דחיקת ע"י השנה כל עכשיו

וחלילה וז"ל: שכ' טו"ב ס"ק ח "י סי' בתב"ש  כעי"ז  ועי'
כ יעקב )לומר בבית ובעל (מ "ש  ירא שהוא בו לי מה כי

שאי "ל  רואי הרי פגימה אחריו שמרגישי כל  מעשי
הדבר רק נבילות מאכיל  והוא טובה והרגשה מחשבה

ע"כ. וכו ', שעמו אד בני בשאר תלוי

אחר  נכשל  עריות באיסורי  דנכשל מאן כי עריות איסורי
אסורות במאכלות למכתו כז כך תרופה כמעט  אין כיכחואז

גדולה. בתשובה  אם

הגאולה את ומאחרת הגלות את שמארכת עבירה לך  ואין
יעשו  לא שישראל זמן וכל הברית פגם  של זו עבירה כמו

יגאלו  לא קודש הברית פגם על תשובה

הגאולהואין את  ומאחרת  הגלות  את  שמארכת  עבירה לך
היו  הגליות כל שהרי  הברית, פגם של  זו עבירה  כמו 

זה  חטא הספר)עבור בפנים שאין(כמבואר זמן כל  שכן וכל  ,
שכתוב  וכמו הגאולה, להיות אפשר  אי  זה חטא מתקנין
פגם  על תשובה יעשו לא שישראל זמן כל  המלך עמק בספר

יגאלו  לא  קודש בנידויכט הברית הוא  הברית  פגם והפוגם ,

כ"ב)כדכתיב כז) בשדה(שמות ובשר לי תהיון  קודש ואנשי ,
שאתה מקום כל  אותו. תשליכון  לכלב תאכלו לא טרפה
קודש  אנשי אם לומר  ורצה  קדושה. מוצא אתה ערוה  גדר מוצא
לא  טרפה בשדה ובשר הערוה מן  גדורים שתהיו לי  תהיו

כי  טרפה בשר  לאכול נכשלים תהיו לא הא תאכלו  דעביד מאן
ובטריפות  אסורות במאכלות נכשל בזנות כדאיתא שנכשל ,

קידושין מ ')במסכת אמר(דף צדוק לר' תבעה מטרוניתא בהאי 
אמר טמא, דבר אית  אמרה למיכל, דבר אית  ליבאי  חליש  לה 

מינה נפקא ומאי  הא לה עביד  הא  ועלדעביד  רש "י . שם ועיין ,
נכשל בודאי  עריות מגדר בזה  נזהר לא אם כי אחריו, כתיב  כן
על שבא דמי  אותו, תשליכון  לכלב כן ועל  טרפה בבשר כן גם
מגולגל טרפות שאוכל מי נמי וכן ככלב, בו קשורה ארמית 
והתקדשתם עריות אצל כתיב  בתורה מצינו כן ועל בכלב ,
והייתם כן גם כתיב אסורות במאכלות וכן  קדושים והייתם

קדושים.

עבירות  לשבעה עלול הברית בפג והפוג
דמים, שפיכות גזל, הרע , לשון לידי  אותו  מביא זה וחטא
נכשל וגם עין, צרות הרוח, גסות עריות , גילוי  שוא, שבועות
אחר שמיני  בפרשת  בתורה מצינו כי  אסורות במאכלות

שם כתיב האסורות  מאכלות  על התורה  מ "ד)שהזהירה (י "א

קדושים" והייתם שהזהיר"והתקדשתם אחר קדושים בפ' וכן ,
אסורות ביאות  ועל  עריות  כןעל גם והייתם כתיב "והתקדשתם

כיקדושים" הא , עביד הא  דעביד מ ')מאן דף מצינו (קידושין וכן  ,
מואב. בנות אל ויזנו  וגו ' העם ויאכל  שטים במעשה

ויחי כח ) פרשת הקדוש זוהר  ב ')ראה עמוד רי"ט  נח(דף פרשת (דף ,

א ') עמוד  ויקהלס"ב ב '), עמוד רי"ד  .(דף

על כט) היו  וכו' ויון ומדי בבל וגלות מצרים גלות כי  ידוע זאת
על  הם כהנים תורת של התוכחות וכל  הברית  את שחללו

הברית  שם,הפרת שכתוב  תלכוכמו ואם בריתי את "להפרכם 
קר"י " .עמי

שבפרשת  והקללות הזה האחרון שגלות האריז"ל בכתבי ואיתא
עליה רומז  צ"ח מספר כי  זה חטא על היה תבא צדיקכי  לומר, (רצה

צדיק) יסוד נקראת והיא לשמיני  שניתנה המילה היא .ח'



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ֲעֵלי ַחּיִ ַצֲעִרים ֶאת ַהּבַ ּמְ ל ַצַער ְוַצַער ׁשֶ ה ּוָבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַעל ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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והחיד"א ס "ג)ה*) ח"י סימן  ברכה אסורכתב(במחזיק  טעמא  דמהאי
שלפניה. סכין  בדיקת בלי  לשחוט 

עדיף ו) בצערא למעוטי שחיטה בעידן דגם החינוך וכסברת
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  עכ"ל.וחותך .

הנתיבות  בספר ט')ז) שביל כ"ד החינוך (נתיב טעם  על תמה כן גם ,
כל ומביא מוליך ואפילו סכין של לחידודו שיעור מצינו דלא
צער  שזה נאמר  וכי דדינא מעיקרא כשר שחותך  זמן כל היום
כל ופגומה מאד מחודדת  בסכין מהחותך פחותה  חיים בעלי

ע "כ. הרוב. על  ניתן דהכלל לפרש ואפשר  עליה, שהיא

טעם בטוב  שהאריך מה עוד עיין החינוך  סברת  ובענין ז*)
המצות על המלך דבר בספר כ"ח)ודעת  פרק  כ"ו  באריכות .(שער

צרופהז**) אמרת  קי"א)בספר החינוך (פרק דלדעת חידש
חסדא רב  "אמר  יז: בחולין הש"ס  דברי היטב  מובנים ודעימי'
פשיטא וכו ', ושחטתם שנאמר התורה מן סכין לבדיקת מנין
מאי  לתמוה ויש  הש"ס, דברי כאן עד טריפה" נקב  דכי כיון
על לוותר  ירצה באם משמיענו  קרא ודלמא קושיא , זה
דאינו  ישליכנו טריפה ימצא באם  השחיטה שלפני בדיקה

בהפוסקים, ח"י בסימן וכמבואר החינוךרשאי  לדעת  אבל
הפגימה  איסור לשיטתו דהרי חומר  כמין הכל יתבאר 

חיים  בעלי  צער איצטריך מטעם למאי הש "ס כוונת  כן ואם 
לפניה ואפילו בדיקה  להצריך  ריעותו קרא פגום סכין הלא

שגם  תורה הקפידה כך  כל ואם  חיים בעלי  צער מטעם
פשוט  דבר כן אם זה מטעם השחיטה יאסר  בדיעבד 
וישליכנו  שיוותר במה לן  דמה לפניה לבדוק שצריך
אם  ואדרבה חיים בעל מצער הלא סוכ"ס  פגומה  בנמצא
חיים  הבעל שציער דנמצא יותר עוד גרע הבע"ח  ישליך

פשוט.בכדי  וזה ,

שני : טעם 

"י) בעור , שמא ד"ה  ע"א י' חולין נפגמה ברש "י השחיטה
נקרעו  אלא  הסימנים נשחטו  שלא קורעונמצא  ,שהפגם

כתיב עכ"ל.וזבחת "

" איתמר, ד"ה פ "ק חולין  בר "ן כתוב וכן שמא יא) השחיטה 
אלא  הסימנין נשחטו  שלא ונמצא  נפגמה  הבהמה בעור

כתיב וזבחת וקרא  קורע, שהפגם כתוב נקרעו וכן עכ"ל. "
הלבוש כתוב  וכן שחיטה, הלכות  אלא בבה"ג חותך דאינו 

ונוקב . קורע

לרבנים תורה  א'דין א|תביעה

ספר
לרבני תורה די

: התוכ, הטר הבשר  שאכל יהודי שכל 
הרב את או המכשיר , הרב  את יקח 
אות ויתבע תורה לדי אסורי המתיר

ש "ח .  מליו בשש 

ב"ה

... דין בית לכבוד

..... הרב  את  תורה לדין מזמין הרּיני 

ההכשרים שכל לי  ואמר  כשר  בשר  איזה אותו  ששאלתי  על
ילדים שני  יצאו  וכעת  הכשרים, מיני מכל ואכלתי  כשר, הם
אותי ושאל וצדיק, גדול לגאון ושאלתי  רעה, לתרבות רח "ל
גדולות , משחיטות ועוף בהמה  בשר  אותם האכלתי  האם 
שאמר  הזה, הרב פסק  לפי  הכל עשיתי  בוודאי, לו ואמרתי 
דין  בפסק  אותנו והכשיל לפקפק, מה ואין כשר, שהכל לי

ומטעהשאינו הציבור!!!נכון, את 

א' תביעה 

את לי  שהרג ש "ח, מיליון בשש הזה  הרב את תובע אני
מההורגו, יותר המחטיאו וגדול שלי , בפרדסהילדים וכתוב

[קכד ])יוסף  אות  יד יז, אמחה(שמות י"ד)מחה  עשרה(י"ז, ספר עיין  .
ע"א ] מ"ג דף ט [דרוש לפילמאה עמלק על כעס דעיקר

ד]המדרש כ"א , מהרגו[במדב"ר יותר המחטיאו גדול
בא ועמלק הגוף על רק לחמו האומות  וכל הנפש, שהרגו
וזה מקרה, שהכל  ואמר  בהשגחה שיכפרו  להחטיאם 

י "ח]שנאמר  כ "ה , תצא קרך[כי ולכן אשר שם, עיין 
זכר את [למחוק] למחות שצריך כך כל התורה החמירה
הגורם  כן על בהקב "ה, לכפירה ועיקר ראש  הוא  כי  עמלק,
עמלק, כמעשה  מעשהו וטריפות נבילות ישראל את אכיל לה

ומייצרמהעמלק'יסטים[והוא  נפשות ורוצח שמחטיא [
בסיטונאות.כופרים

המשך בעלון הבא
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עה
הנני לאשר קבלת הספר הנ"ל הספר חשוב מאד לתקנת השוחטים 

הנאמנים להאכיל את ישראל בשר כשר.

בתודה ובברכה, הרב מאיר צובירי

גדרה

עוד. אליה להכנס ולא אחותו, – הילדה מן לצאת הוא רוצה הנער מן
יצא זמן אותו כשהגיע ואכן יצא מסוים  זמן שכעבור נשבע כך אחר
האנשים כל ושל הוריה של הרבה לשמחתם לה, להזיק מבלי מאליו

בסבלה. ראו אשר 

הראשון באותם  במכתב טוריא. מהעיר מכתבים שני אלי הגיעו ימים
נכתב כך העיר, דיין בה. נכנס שרוח  אחת נערה  על  לי ספרו
רב זמן עמו. שידבר  הרוח  מן בחרם ודרש הנערה של  לביתה הלך אלי,
סרב מדוע הדיין של לשאלתו לדבר. הסכים שלבסוף עד הרוח שתק 
העיר  פרנס רעה, רוח שאינני "מפני  הרוח: לו השיב כן , לפני עמו לדבר
כמוני? איש להחרים ה ' בעיני  הייטב  להחרימני, בא תורתך וכבוד הייתי,
שבימי  רק  אלא  שחטאתי, חטא בגלל הזו הנערה אל באתי  לא  והלא
אשתו את  גרש שההוא עד מאוד לחברו שהצר  אחד רשע  בעיר היה
מחיתי  לא הרעים מעשיו מכל  שידעתי אני לאשה. לו לקחה רשע  ואותו
שמא חששתי  ואני העולם אומות לגדולי מקורב האיש היה  שכן בו
לבוא עלי נגזר  זה בגלל  בנידון. מה דבר אעשה אם לקהילה יבולע

הזאת". העיר  תושבי  עוונות ולפרסם ברבים עווני ולפרסם

אתלשמע  ולפרסם  לפרט הרוח החל וכאשר השומעים , נחרדו דבריו
דבריו כי לדעת נוכחו העיר, תושבי  של הרעים  מעשיהם
בני  את אליו להביא בקש הרוח בליבם. נכנס גדול ופחד נכונים 
בשמות קרא גם הוא  מהם. אחד כל בשם נקב משבאו  משפחתו.
להגיד ידע גם הוא  מעשיו. אחד לכל מגלה והיה  מותו אחרי הנולדים
כל בדרך, וניזוקה העיר  מן יצאה  שיירה ואיזו לעיר  תכנס שיירה איזו 
הדיין  ממנו בקש לדבר כשסיים כאמת. והוכרו  ונבדקו נחקרו דבריו
ללכת אני ומוכן שליחותי  "עשיתי לאמר: הרוח לו נענה שייצא.

בגלגול בא  האריז"ל ובזמ ,לתק בגלגול  פעמי
כדי למיתה  עצמו  למסור  צרי והיה גדול שחור כלב 

ו תיקונו. שזה יהודי ע י להציל ה בר   ת א
 ה י ראל , דלי  ר ב   א ל   ע הגבאי  היו
את  לרבני לספר  בלי מסביב  ה ל  את  מנהלי
 ותיקוני לי ל איזה ידע  מי  לה אי  האמת ,

לעב ר   רח "ל.יצטרכ 
 מ ס א ה  דע  אז ,לידה על  מכי ס וא
האמת  את  רי מס א  איה י האנ על 
  ל צרי להיק  להנס ר צה  מי ליק 
 ע היה  מ זה, על  ס  י ע פר טקציה עב ר
 מימ א רק  אליו לה נס  יכל א אחד ציק

.ס יתר  א את$10,000 ני ס מה   ח 
רויס אמת  אני   א יב לא לו חס  י האנ
את  ד ויא פ יע אי ה אז י  אמת, רה מה
הר , של נהיגיה את  בבי מס וה , רנסת

הר . את   לת אפר אי  בגלל
הקב "ה ,שמי כבוד  עבור נפשו  את  שמוסר ומי
הוא הגדול הכי השכר אצלנו ובאמת  חייב , נשאר לא
התנא שאמר  כמו , העול בכל  האמת  את  ששומעי

ב')באבות  משנה קה ,(פ"ד למצוה רץ  הוי  אמר, ע אי ן 
ועברה ,(בחמ רה ) מצוה, ררת צוה העברה. מן ברח 

וכו'. מצוה, מצוה , כר  עברה. גררת

ואף המטבח לכיוון ורץ לברית  נכנס מישהו  לאריז"ל חיכו שכולם בזמן
הם איתם  מדבר והאריז "ל מדברים  כשאנשים עכשיו  לב, שם לא  אחד
המטבח , לכיוון רץ נבהלו, וכולם לאולם במהירות  נכנס שחור כלב  רואים
הדגים, כל את לנו "אכל אמרו צועקים, כולם הדגים, סיר כל לתוך קפץ
תיקון  תיקון, זה אלא קלקול לא  "זה אמר, האריז "ל  הדגים". את  לנו קלקל
שבא לכם "תדעו להם, אמר כלום, הבינו  לא  כולם גיחזי". של הנשמה של 
באמצע, ומחכים  מדברים שאתם בזמן הדגים בתוך רעל שם והוא  פלוני
גיחזי של גלגול שהוא  בדרך איתי שדיבר הכלב זה כולכם, את להמית רצה
ורצה הרעל את ששם מי הרי שלו". התיקון וזה אתכם להציל בא והוא 
על אותו העבירה  השנאה שקרה מה כל אחרי שלמה זה  אתכם  להמית 
העופות את  לאכול, יכולים אתם "עכשיו  האריז "ל , הוסיף דעתו".

אמן. עלינו תגן זכותו גיחזי. של התיקון נגמר ובכך אחרים ", ומטעמים 


