
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

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו טזכרונות

שלשה . היו  שהפסיד הסיבות 

וכל  שלמים, סעטים  ומכר  אחת  בבת כולם  את הדפיס לא הוא כי  .1
פיננסיות . בעיות  בשל זאת 

וכדומה , החרושת  ובבתי באוטובוסים למכור  הסתובב והוא  מאחר  .2
700 מכר  הוא אחד  שבשבוע קרה , ואז  ללכת, יכל לא  שהוא שבועות היו
הסעט  מן  שחסרו כך ,200 רק מכר הוא  אחר  בשבוע ואילו פרשיות ,

מחדש  שמדפיסים  ובעת חלקים , כמוהרבה כמעט  הוא ל -200 המחיר ,
ל -1000.

לו התקלקלו וממילא במחסן מים  של  שטפונות פעמיים לו היו  .3
מהמחיר רבע תמורת לסוחר  הסחורה  כל את מכר הוא  ואז סחורה , הרבה
שהוא  השמים מן חסד זה  היה ב "ה . סחורה  עם חוברות מהרבה  והתפטר 
היה  לא הוא  מסחר, של  מושגים לו היו  לא  כי  הסחורה, מן להתפטר  יכל 
עוד  לו  חייבים הסוחרים  כסף , לעשות איך ידע  ולא מסחר בתכסיסי בקי
חייבים  שהם הכחישו לא  פעם  אף חלקם כדרכם , עתק סכומי היום

לשלם . להם היה לא  פשוט אך  לשלם

פעמים וכמה  כמה  ושוב שוב הודפסו ב"ה נספחים )החקים .(ראה

ז  פרק 

שהוכיח על בבלגיה מוכה רבינו

התאכסן 16.5 בן בחור  עדיין כשהיה  לארה"ב נסיעתו בעת בדרך
בעיות  ובגלל נ "י , גראסס  שמואל אברהם ר ' הרה "ח  דודו  אצל בבלגיה
הפעמים  רוב חדשים, שלשה  שם  לשהות  נאלץ הוא הגירה , ניירות  של

כידוע . קירבו שמאוד  זי"ע איציקעל רבי  אצל אז  להתפלל נהג הוא 

סאטמאר, חסידי של  הכנסת בבית להתפלל רבינו נהג פעמים  הרבה 
היה  יום  שמדי  ת "ח יהודי היה שם  שלו , לאכסניה מאוד  קרוב  היה  זה
נוהג היה עשרה  ושמונה בקדיש אבל  היהודים , עם  דיעור  שם  לומד
שאסור ברורה במשנה לו והראה  פעמיים , אליו נגש רבינו לדבר,

ברבים !!לדבר יהודי  אותו בו נזף  זאת , עשה כשהוא הראשונה  בפעם  !
"מחוצף  לו  החטיף וקרא  הוא  זאת , לעשות  כשהמשיך  השניה ובפעם ,"!

הוא  נ"י בינער זלמן ר ' היה ששמו  יר"ש  יהודי  היה שם בפנים . סטירה  לו 
מצויין ספר  בידו  שיש לו  וסיפר  אותו, וחיזק התפילה לאחר  אליו  ניגש

אמן ". "ואמרו הוא הספר שם  אמן , עניית בענין
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ומגרעת , יתרון  בלי  דבריהם והעתקתי האחרונים, וגדולי 
ומתבונן הקורא בלב  בהיר אור יכניסו הקדושים  ודבריהם
ענפי מכל מאד להשמר האדם נפש את  וילהיבו בהם,
כי לשכחה , יועיל  פנים כל ועל הברית , פגם של האיסור 
בזכרונו  יחקק הקדושים, דבריהם ולחזור להגות  עין בשים
ימוש לא ואם הזה , הנורא באיסור הקדושה התורה אזהרת 
וכדי יחטא. שלא לאדם לו מובטח מזכרונו, הזה התורה
רווח ליתן לבדו, וענין  ענין כל  חלקנו הקורא על להקל 

לפרשה. פרשה בין להתבונן 
ממזכיואחת  חלקי להיות אבקש, אותה  ד ' מאת  שאלתי 

אישים  ואליכם ממנה , אנכי גם אבנה  ואולי  הרבים,
כי מספר, אין פעמים  עליו  ולחזור  הזה בספר להגות אקרא
מפיהם, יבקשו ותורה כמלאכים הראשונים  דברי  הם
ישראל בני בלבות  יכנסו קדושים, מלבות היוצאים ודברים

וגואלי. צורי  בעזר ההקדמה  נשלם ובזה  תרשישים, גזע
אכשלואני שלא  לי תעמוד הרבים שזכות  לה ' תפילה

אומר  שלא חברי  בי וישמחו ושלום חס  הלכה  בדבר
ולא אסור מותר על  לא טמא, טהור על ולא טהור טמא על 
בהם, ואשמח הלכה בדבר חברי  יכשלו  ולא מותר, אסור על 

מדרשא. בבי  מילי  ויתקבלון
חסידיםואסיים הספר רכ"ד )בדברי דבר (סימן  האומר וכל

וממליצים  עליו מתפללים הם מפיהם שמועה 
הזה בספר  המובאים הצדיקים שכל  רצון יהי  עליו, טובה 

תשועתימל במהרה  להוושע  שנזכה בעדינו טוב יצו
אמן. צדק גואל  בביאת  עולמים,



השכינה  בצער להשתתף
מקום השכינה מוצאת  תיכף   השכינה בצער המשתתף 

אצלו  לדור 

בפלטיןמשל ובחצרו בביתו כבודו במקום שהוא למלך
להזמינו  וירצה  המלך  אוהב איזה ויבוא שלו,
כבוד אין כי המלך, עליו יכעוס בודאי  אזי לביתו, לסעודתו
תהיה אם גם אחרים, לבית  שלו מפלטין לצאת  מלך של
המלך את שיזמין אפשרי  ובלתי למאוד, עד גדולה הסעודה 
ופרקליטים  מליצים ויעמיד ההכנות  כל שיכין עד לביתו

לסעודתו. שיבוא המלך בעיני  חן שימצא גדולים
בדרךאבל ללון  ורוצה בדרך  נוסע כאשר כשהמלך אזי  ,

המלון בית  אם אף נקי', באכסניא נקי מקום ימצא
בכפר, שם .הוא ללון מלונו בית  זה אזי  נקי , רק  הוא אם

כעפר ונפשו  הזה  המר פגמו ומכיר בדעתו שפל פנים כל  שעל 
יתברך , השם בעבודת עצמו את יאנה לא הוא, שלום)לכל .(דובר

המחולק  הזוהר  ספר   - היומי  זוהר  ספר   .759
ללימוד יומי חודש אלול 

ספר תיקוני זוהר היומי - ספר תיקוני זוהר   .760
המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה. 

ספר זוהר חדש - ספר זוהר חדש המחולק   .761
ללימוד יומי ל-354 ימות השנה. 

הזוהר  נפלאות   - תורה  פון  ליכט  אין   .762
בלשה"ק ובאידיש. 

על  התחתון  עדן  גן   - תורה  פון  ליכט  אין   .763
הרשב"י באידיש. 

נופת צופים באידיש   - אין ליכט פון תורה   .764
על התורה. 

זוהר תורה על קהלת    .765
זוהר תורה על משלי   .766

זוהר תורה על רות   .767
זוהר תורה על תהילים   .768

זוהר תורה על שיר השירים   .769
זוהר תורה החדש על התורה.   .770

אור הזוהר החדש.   .771
קרא לשמש ויזרח אור הזוהר.   .772

אמירת הזוהר כהלכתה.   .773
שער התיקונים - עניני לימוד ספר "תיקוני   .774

זוהר היומי". 
זוהר לזקנים עם נערים.   .775

ספר  ללימוד  וההכנה  הדרך   - הזוהר  שער   .776
הזוהר הקדוש. 

ספר "שער ארץ ישראל"   .777
פגם  ותיקון  שמירת  על  הרשב"י  בית  ספר   .778

הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית  
פגם  ותיקון  שמירת  על  הרשב"י  בית  ספר   .779

הברית דיניו ומנהגיו סדר שמות 
קל"ח  ראשון  חלק  הברית  פגם  תיקון  ספר   .780
עמודים יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס 

לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש. 
תיקון הכללי   .781

זוהר תיקון הכללי 256 עמודים   .782
זוהר תיקון הכללי 32 עמודים   .783

מ"חק  ליקוט  והוא   - הברית  קדושת  ספר   .784
לישראל" פרשת שמות עם הוספות  
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לרבנים תורה  דין כב |מ תביעה

כלל  החיים בצרור  יתדבקו לא כי לנפשם ואי להם אוי .7
גועלו  הקב"ה כי  מגועל, כאדם מיתתו לאחר  אותו ודנין

הבא ובעולם הזה מ "א)(זוהבעולם דף ח "ג הקדוש .ר 

ורוח ורוחו, נפשו וגועל אחרא בסטארא נפשו מדבק .8
עליו שורה מ "ב )הטומאה דף ח "ג הקדוש  .(זוהר 

רעה חיה פני נעשה קכ"ה)9. דף ח "ב  הקדוש  .(זוהר

ומינות כפירה מחשבת בו נכנס .(רמב "ם)10.

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)11. אות דפרקא  .(אגרא

אדם של  ובנפשו בלבו  טומאה מכניס ישרים)12. (מסילת 

הכת"ר בשנת בא לא משיח למה תשובה13. – עבור? !
קלים, משפט )שוחטים שמרו  הנשר , .(דרך

צדקינו  משיח ביאת מעכב אסורות מאכלות האוכל כל  .14
בימינו, נבנה לא עדיין אשר  ביתינו את החריב מי -

בעונינו  עדיין גםוהשכינהבגלות ישי  בן בא לא מדוע  - ?
וטריפות נבילות שמאכילים שוחטים עבור  ? היום גם תמול

פסח) של הגדה על משה .(בריתמטה 

הבא ועולם הזה עולם חלק ומאבד עולמית טהרה לו אין .15
מ "ב ) עמוד  שכר  .(יש 

ורשע  מין נעשה  .(האריז"ל )16.

קלים  שוחטים עבור  ת"ח בשנת נהרגו יהודים מליון (קב 17.

קב ) פרק .הישר

עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים  מיליון וחצי שלשה .18
קלים חיים)שוחטים דברי  .(שו "ת

השחיטה לתקן לעולם בא טוב  שם הבעל  אברהם)19. .(ברכת

או  עוף  שוחט אינו השוחט ומזעזע: מחרידה מחזה .20
עצמו. את שוחט רק במה,

קודש  שבת מחילול  יותר חמור וטריפות נבילות אכילת .21
חיים) .(חפץ

אסורות  במאכלות דהמכשול ג"כ זה  מכל אנו רואים .22
כדברי והוא רח"ל , זרה ועבודה מינות לידי  האדם  את מביא

אכל לא  שאם ההוא לאיש שאמר זי"ע  מאפטא הרה"ק 

ענין  כל  תלוי בזה כי  להושיעו, אפשר  בפסח חמץ בנו

הזכות לו אין  ח "ו בפסח  חמץ אכל דאם זרה, עבודה חטא
ניצול  אם כן שאין מה זרה, עבודה מחטא לינצל ואפשריות

חמץ. מאיסור

כהלכתו ציצית ג 'טז פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ונשק כה. הציצית את לקח  הסתלקותו לפני מוילנא  הגר "א
עבור אפשר שבו כזה, עול לעזוב חבל  כ כל ואמר: ובכה ,

 כ כל גדולה מצווה  לקנות פרוטות תורה)כמה  .(כתב 

ומביאכו . הלב, את  מכניע זה  כי בטלית, להתכסות העני
שמי ח')ליראת סי ' וט "ז ,יוס .(בית

לצד כז . הציציות ארבעת כל את  מניחי העטיפה בשעת
הרע היצר את להכניע כדי תקע "א )שמאל , ח"ג הרדב"ז .(שו"ת

לפני כח . השי"ת עימו  נוהג ציצית, מצוות כראוי המקיי
הדי שלח)משורת פ' לחת"ס משה .(תורת

הזה כט. בעול ג שכר מקבלי ציצית מצות (אגרא עבור

שלח) .דכלה

שינייל . כאב יהיה  שלא גדולה  סגולה  היא ציצית (דרמצוות

.ישרה)

עריות לא . גילוי מגזל, ניצול ציצית , מצוות כראוי המקיי
דמי כ "ד)ושפיכות סי' מרדכי .(מאמר

ולאלב . לדבר, שמתחיל מהזמ לילד   קט טלית להלביש   צרי
יזכה זה  ידי על א'ב', ללמדו זה ובזמ שלש, בגיל מהיות יאוחר

גבוהה  לנשמה  קט י"ז)מגיל סוסי ' או"ח .(א"ר

על לג. כי ,קט טלית מיד לו ילבישו לדבר, המתחיל קט ילד
יאוחר ולא  קדושה , רוח  עליו  וינוח  גבוהה , לנשמה  יזכה  זה  ידי
יותר בגיל רק  קט טלית לו מלבישי וא שלש . מגיל  מגיל
 מלהבי למוחו ומפריע טהורה , שאינה  רוח  עליו שורה  מאוחר,

התורה מד "ש)את  ס' בש ציצית ה ' סו של"ה הוא(קיצור שכ  מוב]
טוב ]. שאינו קט טלית לעצמו, או לילד, מלביש א ג

שנה,לד. חצי מגיל קט הטלית את לילד שילבישו אומרי יש
 טובי לא דברי מיני מכל שמור  יהיה  שלח)ובזה  פ' טוב .(אמרי 

מגיל  קט טלית לילדי הלבישו זיע"א  מרוז'י הרה "ק ובבית
והלאה  ה')חודש או' י ' מער ' אורות .(עשר

קוד לה. קטני לילדי ג ציצית  לעשות העול מנהג
כי עימו, המצוה  גודל וכשהילד מצוות, לשאר אות שמחנכי

המצוה  מתיקות  את ויותר יותר מרגיש  תצא,הוא פ' העני קרב)

זיע "א ) מרימנוב הירש צבי רבי הרבי  הרה "ק ב.

אחת לו . פסיעה  אפילו ילכו שלא  זיע"א, מנשחיז הרה"ק בש
ציצית טוב )בלי זכרו).
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קיד
רבתא  בבקשה  למעכ"ת  בזה  פונים  הננו  הישיבה  ורבני  חכמי  בשם 
כדלהלן. אוצר ספרנו כשמו כן הוא, אוצר בלום הכולל בתוכו אלפי ספרים 
בכל מקצועות מכמני התורה, הלכה ואגדה סוגיות ושו"ת וכו', ואשר משמש 
את ראשי ותלמידי ישיבתינו הק' ובני תורה מהסביבה אשר נהנים להתחמם 

באורה של תורה.

ובזה אנו פונים למעכ"ת שיואיל נא בטובו לזכינו בספריו החשובים אשר 
הוציא לאור עולם ואשר וודאי יהנו ממנו בני התורה עצה ותושי"ה בתוה"ק.

הכלב התחיל  המת, בשם וקרא  לצון חמד המשפחה מן  אחד וכאשר
– העדים  מספרים – עתה הבית. חלון כנגד זעם מלא וקפץ  להשתולל
יורו אשר תשובה סדר  לקבל ומוכנים ורצוצים שבורים המשפחה  בני

הדין . בית חברי להם

חמור הרבנים  ענין לפניהם  כי לדעת שנוכחו וכיון ביניהם התייעצו
יוסף  רבי הגאון ירושלים  של רבה את לבקש הוחלט מאוד,
זה. מסובך תורה בדין להשתתף דין  בית כאב  ששימש זוננפעלד חיים 

זולא אך מסובכים, תורה בדיני  משתתף  חיים יוסף רבי היה  פעם
זה היה  להופיע . מיעט והוא גברה  חולשתו אשר ארוכה  תקופה
הגאון  הדין בית  וראש הרבנים, ותרו  לא  עתה אך פטירתו, לפני כשנה
לבקשו כדי מחסה" ב"בתי הרב  לבית בעצמו  ירד רובין לייב מרדכי רבי
ספרה והרבנית בביתו, זו בשעה היה לא חיים יוסף  שרבי אלא כך. על
בחורבת אשר חיים" "עץ תורה" ל"תלמוד  הלך קלה שעה לפני שרק
ואמר  מעייפות  לייב מרדכי רבי מעט גנח הה" "הה החסיד, יהודה רבי

ידעתי . לא ואנוכי הדין לבית סמוך נמצא  הרב לעצמו

רבי מה משתומם חיים" "עץ תורה בתלמוד זו  בשעה הרב עושה
הוא עתה, זה הלך בה דרך אותה על חוזר כשהוא  לייב מרדכי
ברוחו, עצר לא לייב מרדכי רבי לקראתו , הרב והנה הליכתו , את מזרז

תורה. בתלמוד זו בשעה בקורו פשר  על הרב  את  ושאל

כמה"לא  בעוד יכנס מנכדי "אחד חיים, יוסף רבי משיבו – כלום"
ללמדו שישתדל מהמלמד, לבקש והלכתי מצוות, לעול ימים
נוהגין  "העולם  – הרב מוסיף   "אמנם" מצוות", התרי"ג  כל  את פה בעל
ביום יודע  הנער אם  לדעתי אך  מצוה, הבר ליום ופלפול  דרשה ללמד

'ה יראי נדברו יאאז 

בהעלותךז . פרשת  חיים מים באר הקדוש בספר ח )ראה :(פרק 

רשות אל הרבים מרשות  לברוח קודש  שבת בערב לטבול צריך
עולם  של  יחודו היחיד 

האדם צריך ואז  קודש השבת  הארת  יתחיל אשר בעת קודש שבת בערב 
החול ממעשה  נפש במר להתבייש האמור הבשת  בחינת לבו  אל לעלות 
צריך אשר להראות  חמין במים  הרחיצה בא  כנזכר. תשב  לבחינת  ולבוא 

הרע, היצר של אש  אכלה אש להיות  אש ברשפי עיקר לטבול הוא  וזה 
אל הרבים מרשות לברוח קודש  שבת  בערב לטבול  צריך שאדם הטבילה

סביב  אכלה להבה באש  עולם של יחודו היחיד זהרשות חיוב  כן ועל .
זה אחרי ואך בגפ "ת. לברכה זכרונם חכמינו ופסקי נביאים מדברי הוא 
שהם ז"ל. האר"י הרב  בדברי המבואר סאה בארבעים  לטבול עוד צריך
במים טומאות מיני מכל  הגוף  את לטהר טומאה מכל המטהרים  המים

ט  על רמז והכל בהן. טובלת העיקרשהנדה שהוא  הדעת במי הלב  בילת
ז "ל ברמב"ם שאיתא  מקואות)כמו הלכות בזה(בסוף הארכנו כאשר
שבת  של סידורו ג')בחיבורנו ענף הראשון הוא(שורש  החמין טבילת אבל .

ובזה כנאמר. וטהר באש תעבירו באש יבוא  אשר דבר כל כי יותר חיוב 
לבחינת ועולה ה ' קדושת  אור לקבל עולם של מלכו  המלך אל בא  הנער
הנקרא התשובה למקום  הזה עולם בחינות מכל למעלה קדמתה קדם 
הבא. עולם  בחינת שבת שכולו ליום הרומז קודש שבת  והוא הבא  עולם

זכויות . נעשין וזדונות  האחור על ומכסה מכפר הקדם חייםואז מים (באר

פרק - בהעלותך  .ח )פרשת
זהר תיקוני עוד  א')ראה עמוד ס ' מהימנא (דף רעיא  עמוד , רס"ד  דף (השמטות

מהימנא ב') רעיא א'), עמוד רמ "ב דף פנחס  פרשת זהר(במדבר  תיקוני עמוד , כ ' (דף

זהרא') תיקוני ב'), עמוד ס "ו (דף

מליהח . יראל  עם את  להיל הדלה מלחמם הדים היקים
ונ ה אויץ ל הראה הזרה  ראה  ד ה טב ם העל ושלום. חס

:ללב
זי"ע  טב ם  על יראל רי נור רנמ דה ה יק תב מכ ב

מ' הק' הרב מטלוסטלחבר תבזי"עמרכי   - נסר" היק  גילו ["ן 
אליו ] זי"ע  מהבעש"ט מכ בים כ ה

קעב] [ף  דה -(יג )א רת  "המים " ספר [נדס :[183 [נו ' ס' מכ ב , 
וזה רביעית ] חברת  - תרצ"ו נת  ז לחד י"ב וארא לאר יצא 

:נ ל
ראה ג' לים א ר טי "תב "ה , ,איציןת"ק 

מ ' הק' הרב  מטלוסטלחברי מרכי  
מ)למע"ש לבא (למען הה ה,י כף על טבים לא ברים אני  ראה  

ליראיו ", ה' "וס ד  סד, ונמיק האחד מן הנים כףוטבים חזק  טח ני 
הם נח צים  י נ "ע הק ' רנמ  ל ה דעים התבים  א ח לפה בא

נאמנה. אהבה  דו"ש  חבר מטלוסטלי. טוב שם בעל כאן ..י ראל עד 
בגלות נדדו זי"ע זושא  ורבי אלימלך ר' רבי הקדושים  שהאחים  ידוע וכן
ושם אושביץ, זו לאושפצין שהגיעו עד ישראל את לתקן למקום ממקום
גדולה כמה עד מכאן רואים  חזרה. וחזרו לעבור, נתנם  לא מ"ם הסמ"ך
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