
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

המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זצ"ל
מתולדותיו הנהגותיו ודבריו

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
עדות ה' נאמנה

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

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

כי ברבים מיד הודיעו ומצוות  תורה  שומרי אברכים  של  קבוצה .5
שסימנו  במקומות בריאים עופות  לקבל נספחים )ניתן .(ראה

בארץ  הגר "עמפייער " בעלי של  דוד מבן מכתב קיבל רבינו .6
הספר על  מאוד לו מודה  הוא כי לרבינו  שכתב "אכילתישראל,

כהלכתה" ביקש התרנגולים והוא  טעם, בטוב  מבורר  שהענין מציין הוא  ,
הדברים . לו כשנודעו הענין  את  תיקן  מיד "עמפייער " כי  להודיע

רוצים  אינם  הללו  הרבנים מהתאחדות המכורים הרע-בנים אבל .7
לעשות  צריכים היו  לא כלל קשה  זה כשאין אפילו  לתקן , אופן  בשום 
מוכן היה  לא מי עוף, כל על סנט  בשליש  פחות  להרוויח מאשר יותר 

נוסף  אחד  סנט לשלם כשרות  כבר??בשביל שלוקחים היכן  ובמיוחד ?
מצוה  קיימת היום  הלא העוף, של  הנטו ממחיר יותר אחוז מ -300 יותר 
ולכן היראים , היהודים  מן ולגזול  לגנוב  רק חייבים שערים, הפקעת של
שיגדילו או  - מכיסם... הסנט  שליש את  לשלם בתים  הבעלי שעל  מדוע

תיקונים . יעשו שלא או המחיר  את 

נשאר. זה  וככה 

הזוהר כוונת  זוהי עליהם , תסמוך לך  הרבנים, לאותם  תאמין  לך עתה
רב . הערב  מן הינם  הרבנים שרוב אותנו  מזהיר  כשהוא  הקדוש ,

לא פרק 
שובי "ם  שני  תקנות  להנהיג מבצע

וטוב  נכון  שיהיה  השחיטות ענין  את לתקן רבינו החל  תשל"ז בשנת
את  יבדוק ואחד  ישחט , אחד  שוחטים 2 שיעמדו  וכן  ההלכה , פי  על
קטנה , בכמות  שחיטה  תהיה והשחיטה  משגיח, יעמוד ובנוסף הסכין,
והשחיטות  הגדולות השחיטות מן לאכול הפסיקו הכולל  בני הרבה

פרחו. הקטנות 

גביו על עומד יש  שם  הקטנות  השחיטות למען אז מודעות  עשו
עדיף  רב, מעשה  ספר  פי על  הגר"א  ולפי השוחט, של הסכין  את  הבודק
על  עומד היה שלא משוחט יאכלו מאשר בשבת  חלב מאכלי שיאכלו

גביו.

שהוא  אדם  שיש אמר , הגדול שבת של ובדרשה  ביק , הרב ויבא 
מצא  הוא  כי הברית  ארצות  בכל העופות את  לאסור  הרוצה משוגע
ואי גדולה  עיר  היא  הברית  ארצות כי וטען זצ"ל, הגר "א של  רב  מעשה 

באירופה  שנהגו מה כל את שם  להנהיג !אפשר 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו



50יובל שנים של פעילות המערכה
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מתולדותיו הנהגותיו ודבריו

המשך בעלון הבא

 ש קריאת לפני  תיקו
יהודה: רבי  מספר 

 ב לו נולד  אשר  אחד  איש אלי  בא  התרצ"ג , שנת שהיא  זו, ובשנה
ועמד אביו  שבא  בחלו וראה אחד, בשבוע  אביו פטירת אחרי 
א לעשות , מה  הב אבי  ידע  ולא  .דברי  ואי אומר באי לנגדו

לא. או אביו בש בנו את  לקרוא
הנפטר, אביו לנשמת תיקו יעשה  המילה שקוד לו  ואמרתי 

.ושלו חס רעה , שו לתינוק  יאונה לא  ובישועתו ה' ובעזרת

העומר בימי  להתגלח לא
וקרקעות. בתבואה סחר  על התבססו דניאל  מנח של עסקיו עיקר 
אחוזות בבעלותו , היו  רבות אדמות ,לי מעבר  הסתעפו  עסקיו
ואת הפרטי , רכושו היו  כפיל" "אל ובשכונת  "חילה" בעיר  ענק 
שיפ כפיל " ב"אל  ע "ה הנביא יחזקאל  קבורת  מקו סביב הבנייני

חשבונו. על 
מוצפי  סלמא רבי נכנס שבה בתקופה הסתעפו  הקרקעות עסקי
ההצלחה לו האירה במהרה .תשלומי ולגבות  עסקאות  על  לחתו
היה הוא  ובחיבה. בהערצה נתקבל  הופיע שבו מקו ובכל ,פני
"מנח "בית  ע עסקי ניהלו אשר  המוסלמי הנכבדי על  חביב 

ולתבונתו. ליושרו כבוד  ורחשו 
בדרגה העלהו החדש, העובד הצלחת אחרי  בסיפוק  עקב הגביר

החשבונות. ספרי את ניהל ש במשרדו, קבוע  חדר  לו וייחד
המלאה ושליטתו  הרבה הצלחתו אחרי  בהערצה עקב דניאל  מנח
דניאל מנח קצר . כה זמ פרק   תו המשרד  בענייני סלמא רבי  של
באשה " "כאתב בתפקיד  משרדו של הראשי למנהל למנותו החליט

ראשי . חשבונות  ולמנהל 
היו כבר מחייו שנה שבעי דניאל. מנח היה ימי ושבע  זק
מה ,המסועפי עסקיו  על  כהוג לפקח בכוחו  היה ולא  מאחוריו ,
 סלמא רבי  בכניסת  .מגווני ציבוריי  תפקידי נשא  שהוא ג
"הנה אמר: ולקרוביו ,"משמי נפלאה "מתנה הוא ראה לתפקידו

במלאכה". ומצליח  נאמ איש ,הגו חכ תלמיד לידי ה' זימ
"הנני  לו: ואמר  סלמא רבי  של לחדרו דניאל מנח נכנס אחד יו
ראיתי  אות .כמקוד בעסקי  ולבוא לצאת  יכול ואיני ,לימי זק

לי ". אשר כל את   ביד מפקיד והנני ביתי, בכל  נאמ
דניאל  מנח השר של ולהערצה  לאמו שהביאו הגורמי אחד על

של בנו שאול, ר ' סיפר  סלמא רבי  יהודה:כלפי רבי 
חג עד  העומר  ימי בכל  להסתפר לא  מילדותו  נהג  סלמא רבי 
שינה לא  "מנח ב "בית  בהיותו ג האר "י . כמנהג השבועות,
המשרות נושאי כלפי  הקיימי הנהלי לפי כי  א ממנהגו,
הנוהל כללי של  הפרה  הדבר  מהווה והציבוריות  הממשלתיות 

.מיידיי לפיטורי ומביא  והשירות
 סלמא רבי את לשלוח דניאל  מנח ביקש  העומר  מימי  באחד 
לפני  יסתפר כי ביקשו הוא העיר. ראש  ע חשובה  לפגישה
יעמוד א כי הודיעו  הגביר  סירב. סלמא רבי  א הפגישה ,

מעמדו ואת הוריו פרנסת  מקור את יאבד  ובכ יפטרו, בסירובו,
בסירובו. עמד  הוא א הציבורי ,

יהודה, רבי מו"ר  ע סלמא רבי  התייע ההכרעה גורליות  בשל 
."פיטורי במחיר  ג תוותר "אל  השיבו : והוא 

אליו פנה בהשי"ת, סלמא רבי של  ביטחונו גודל  את הגביר ראה
יהא הפגישה בתוצאות  אול לפגישה ,  לשלח "החלטתי ואמר :

עסקי ". בניהול עבודת המש תלוי
 האחרו זה העיר. ראש ללשכת  סלמא רבי הל ובשלווה בביטחו
כשנכנס  .מוסלמי שרי שני  ע והסב  במשרדו  שעה באותה  ישב 
ידו את  לח לקראתו, העיר ראש נעמד ללשכתו ,  סלמא רבי 
,ונאמ ישר  כ "אד השרי בפני  סלמא רבי  את  והציג  בחמימות 

מימי ". שפגשתי ביותר והפיקח  המוכשר
ביקשו והלה העיר , ראש ע העסקאות  את  סלמא רבי  סיי
למשרדו, סלמא רבי הגיע  דניאל . למנח אישי  מכתב  שיעביר 
שולחנו על  המכתב וביניה המסמכי כל את הניח  צניעותו וברוב 

לחדרו. ופנה  הגביר  של
"במה כותב: העיר ראש כי  לראות  והתפלא המכתב את הגביר פתח
משרדי  בכל  אשר  באמת, אלוקי וירא  כזה וחרו ישר  למנהל זכית
.ואד אלוקי בעיני וישר  חרו כמוהו  מצאתי לא  הממשלה
הראשי  מזכיר את רק  תשלח  בינינו העסקי לכל כי  אבקש

אפנדי ". סלמא
ואמר: המכתב  את לפניו הניח ,סלמא לרבי  הגביר  מנח קרא 
שר ע פגישה לי נכונה  היו . אות אוהבי בשמי "ניצחתני .

במקומי ". זו לפגישה תל אתה  כי  והחלטתי , הפני
פלא, זה וראה השר. אל  והל הגביר  רצו את סלמא רבי  עשה 
שמח אני  .עלי שמעתי "רבות לו: ואמר  ממקומו  ק הפני שר

."היו לראות המבורכת ההזדמנות  על 
בני  . סלמא רבי  בידי  לו  אשר כל  את דניאל  מנח נת יו מאותו
לעשות הגדיל מה כשאחד ,נכסיה את  בידיו הפקידו  המשפחה 
אני  ב" ואמר: שולחנו  על עבה  מעטפה הניח לחדרו, נכנס 
– שטרלינג ל "י וחצי מיליוני שני ס  רכושי כל זהו .מאמי
של הפרטי  שמו על  נרש זה סכו בבנק ". בעבורי אות תנהל 

.ביניה פה בעל  נאמנות  סמ על  סלמא רבי 

השבת חילול נגד  "הסכמה"
(1908)תרס"ט

ידי על  חתום  בירושלים , ז"ל  חוצין משה צדקה הרב בידי יד בכתב (נמצא

חמישים .) בן בהיותו יהודה רבי וביניהם בבגדד, התקופה רבני

ב"ה
 "אר ורבני  מגאוני  ראינו  צובא )ראו אר)אנשי כמה בעבור  יע "א 

ולעבור השבת  יו את  לחלל ברית  הפרו  חוק , חלפו אשר ברית בני 
ולא השבת יו את לשמור  הזהירה אזהרות כמה אשר  התורה על
השבת ביו ונותני נושאי האלה והאנשי מלאכה , בו לעשות 

החול. מימות  הפרש באי וכותבי



מהמתרחש בעולם הכשרות
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נאמנה ה' עדות יד 

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

הוא: ברוך להקדוש זה ויתפלל  בשר  שיאכל רצון  יהי 
נתגלגל אם הנפש תיקון שישתלם כדי ובברכה מצוה בדבר 

כששלחבתוכה  השלום עליו אבינו ביעקב  כי  תראה וכן .
הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד  שהיה לעשו מנחה
יקריבם פן לו לשלחם נפשות איזה  בהם מגולגל שהיה
שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים גלולים, לעבודת
הניח וגו', מאתים עזים בידו הבא מן ויקח ההוא בלילה
לעשו, שלח מאליהם בידו שהבאות  הבהמות  ביד הבחירה
נפש  איזה בקרבה שיש בהמה דכל  משום בידו . הבא מן וזהו 
שלא מפצרת הרשות לדבר לשולחה רוצים אם מגולגלת,
ולכן  תלך . שלא מכריחה בקרבה המגולגלת הנפש כי לילך ,

ב  ליקח הפציר  לא השלום עליו אבינו  כרחהיעקב  בעל  המה
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

נגד אלוקים יראת שאין השוחט גורם  מהרעה  כמה 
דרסה חלדה שהיה  דברים  בחמשה  ופוגם עיניו,

חס  ידו, על באים ישראל צרות כל  עיקור , הגרמה 
ושלום

יראת שאין השוחט גורם מהרעה כמה וראה, הבט
שהיה דברים. מחמשה באחד  ופוגם עיניו, נגד אלוקים

הקנה: בספר כתב עיקור . הגרמה דרסה חלדה

סמא"ל עולה שהי "ה,

עולהשהי"ה  קטן הפוגםסמא"לבמספר והכוונה,
לסמא"ל . כח התגברות גורם בשהיה

מרירי עולה חלדה, קטב
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מי מספק לנו את הבשר?
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קנב
קבלנו בברכה ושבח, את הספר היקר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, אשר אסף 
כת"ר, מספרי ראשונים ואחרונים, בנוגע לשחיטה ולשוחטים, ולכל עניני כשרות 
בכלל,. והנה כולו מלא, חכמה ומוסר, אזהרות מחכימות, תוכחות מוסר, ועצות 

טובות לרבנים, לשוחטים, ולטבחים ולנושאי כליהם וכו'.

מי יתן וישמעו מליו, אבל אם לא ישמעו במלואם, ישמעו מקצתם,.4 והתוכחה, 
המשך בעלון הבאהיא אחת ממצות התורה,

רוח בו שנכנס  בבחור נורא מעשה

בכלמעשה  והשביעוהו חכמים אליו באו רוח. בו שנכנס אחד בבחור
מה להם ואמר לשאלותיהם לענות שהסכים עד השבעות  מיני
פרץ אשתו את כשהזכיר  אשתו. שם ומה בחייו  גר  עיר באיזו שמו,
סרבו וחכמים בים טבע הוא שכן עגונה, נשארה  כי באומרו בבכי
נתן  רבים סימנים זה. בגלל דרכיה משרכת  והיא להנשא  להתירה 
כי  טענו  הם אולם שיתירוה, ידו על  שעמדו החכמים מן ובקש לדבריו 
נשא שהרוח לאחר גם דבריהם על בתוקף עמדו  הם אסורה. היא עדיין

חז"ל. מדברי הוכחות להם והביא עמהם  ונתן

איש "מה אשת על שבא להם השיב שאלוהו. עוונך?" היה
מיתות ארבע  דין חז"ל: שאמרו מה בו ונתקיים בקושטנדינא
ענה לא  עמו שזנתה  האשה שם מה לשאלתם וכו'. בטלו לא

בשמה. שינקוב תועלת  שום  ואין מכבר זה  מתה  שהיא באומרו

קם.בעודנו מדוע  שאלוהו  רגליו. על ועמד הבחור התרומם מדבר,
ברגע אכן לחדר. עתה זה שנכנס פלוני חכם  כבוד מפני  השיב :
להם אמר בחורים. של  כת ובאו  נכנסו עמו ויחד חכם אותו נכנס  זה 
וסופכם כמעשי עשיתם אתם הלא  לראותיני?" אלי באתם "למה הרוח:
הרפה לא שהרוח אלא הבחורים, נבהלו דבריו לשמע כסופי!" יהיה
לליבם דבריו נכנסו הרעים. מעשיהם על יודע שהוא להם והוכיח  מהם 
את החכמים אחד שאל אז מעלליהם. על ולהתוודות  לבכות  והחלו
אין  "וכי ואמר: הרוח שחק אלה . חטאו מה הוא יודע מאין הרוח
והלא ידיהם את אתה רואה וכיצד יחתום". אדם כל וביד אומר: הפסוק 
אפילו רואה "אני והשיב : הרוח  שחק  כך על  החכם. שאלו הן, מוסתרות

'ה יראי נדברו אז  נו

אומר שזה  מפני רק  כלל, כסף מקבל שלא וגם בזה  תועלת
כלל  מאמינים  ולא יודעים, ולא כשר , אגיד "אני" אז טרף
אזי  כשר, שזה לו  שאומרים אדם בן שלכל ועונש בשכר 
בן שכל אומרת זאת הדורות , כל סוף עד עונש יקבל הוא
מיליון 58  ל לאכול נתן כאילו  בשמים לו מחשבים אדם

שכתובאנשים מה וזה  בע "ה  המצורף  בחשבון [ראה
בדבריכם ] הזהרו  מדרשותיוחכמים הרבה שומעים ואנו

שנזכה והלואי לתשובה  מתעוררים מאוד  ואנו  הקדושות
ה ' יראת  להכניס זכה ב"ה וכבודו  תשובה , לעשות באמת
כל  על גם שכר  כבר  ומקבל יהודים למיליון ה ' ואהבת

בברכות אמרו חז "ל כי העולם בכל ע "א)היהודים ו ' וז"ל:(דף ,
וישמע" ה' ויקשב רעהו  אל איש ה ' יראי  נדברו "אז שנאמר 
לעשות אדם חשב אשי  רב אמר  שמו , ולחושבי מאי וגו'
עשאה , כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה  ולא ונאנס מצוה

מחז"ל  ועוד)וידוע ג', פרק  נתן דרבי  אבות  א ', כג כל :(סנהדרין 
מישראל אחת  נפש הכתוב)המקיים עליו קיים(מעלה כאילו

ובבא. בזה חלקו אשרי לכן מלא, עולם

ישראל כל  מהו? מישראל אחת נפש  המציל
בזה  זה  ערבים

אחד מאדם היוצאים הצאצאים מספר  (בחישובחשבון

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

ללמוד בלבד אחד יהודי מעורר כשיהודי וחשוב, צא 
לשמור  המשפחה , טהרת  דיני  על להקפיד  הקדוש זוהר
ציצית וללבוש כשר  לאכול ומזוזות, תפילין להניח שבת,

יהודים. שיישארו יהודים, מיליון  58 בכך  הציל הוא 

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

ילדים מיליון

.15*25 = 5

.225*125 = 5

.3125*625 = 5

.4625*3125 = 5


