
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

מכתבים למערכת
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

הברית , בארצות  כאן  נמצא כבר והוא  מאחר  כי וסיפר , הוסיף רב אותו
את  לבדוק  הלך  הוא  היום ויהי  השחיטה . תהליך את  לבדוק החליט הוא 
כאן אין  שחיטות , כלל כאן  אין טוב, לא שהמצב רואה  והוא  השחיטות 

שחיטה .

פסולה  השחיטה

את  בהן לפסול היה  עלול שהוא דברים עשרות על  אז  חשב  רבינו 
שאל  ולכן הקצף, יצא  זה  שבשל ראה  הוא  מה  ידע לא אך השחיטה,

כוונתך  למה  במהירות אותו ששוחטים לכך האם לשעה ? 60 השיב ? ?
זה , מענין מדבר  לא כלל הוא  למהירות, כלל  מתכוון  לא הוא כי רב אותו 
שוחט  שיעמוד גדולה כך כל בשחיטה  לגמרי, אחר למשהו מתכוון  הוא 
להיות  כזו שחיטה יכולה איך  סכינים, בודק לצידו שיעמוד מבלי לבדו

לשחיטה כשרה  יוצאים  בהמות 5 לשחוט הולך  כשהוא  ישראל  בארץ  ?
ופה  ורב, משגיח  אחד חוץ  בודק פנים  בודק ואחד  שוחט  אחד  אנשים 5

סכינים  בודק כלל ואין אחד , שוחט רק ועומד לשעה  70 - 60 ?שוחטים

לשוחט  ניגש שהוא רב, אותו  סיפר המשחטות באותן המתרחש  על 
הסכין כי לשוחט העיר  הוא  פגום, שסכינו וראה סכינו את  ובדק ידוע

ציופגום  "אתה  עליו וצעק נעלב  השוחט  לא "י"! חזרה  לך  !!!ני

אינני ושאל, המשיך השוחט של תגובתו  פשר  את הבין  שלא הרב
ציונות  עם  סכין של הקשר  מה אתה מבין  אז  פגום, שהסכין אומר  אני  ?
ציונות  של סיפורים  לי  ומספר  מןזורק מאוד רחוק  אני כי לדעת, עליך  ?

ציוני כלל  ואינני בבריסק , לומדים ילדיי  בריסקער, אני ומה !!הציונות , !
וזה  לסכין  תניח בעיות , עושה  אתה  מה הפגום , הסכין על  עכשיו  תגיד

פגום  להיות  הופך  שסכין  קורה וצועק הכל, השוחט  ממשיך  ואז  !
לא"י ". בחזרה תיסע  "משוגע,

קיים  שם כי נראה  שני, שוחט  עם  לו היה הציונות עם הסיפור  אותו
ציוני שהשני  טוען הוא  פגום  סכין  עם  מישהו כשתופסים  שכזה, !!!מושג 

מהלך  את  ובדק  משחטות ב-32 היה  שהוא וסיפר, המשיך הרב
כשרה . נמצאה  לא מהן  אחת  ואף השחיטה ,

וראה  העגלים  רגלי את  שמולחים  היכן במקום  היה  הוא מכן לאחר
מלמעלה  הקצוות שני  את טובלים רק הרגלים , את  מולחים שאין 
את  מולחים  אין ומדוע שאל הרב המליחה , עבודת  כל וזוהי  ומלמטה,

הרגל  ניתן??כל ואיך עליהם, שערות  ישנן הלא  כי  המולח משיב  ?
בשער??למלוח  מולחים  כי במפורש  כתוב הלא הרב של טענתו  על  ?!

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

מתולדותיו הנהגותיו ודבריו

המשך בעלון הבא

השני  וראש  הנפגע , באוזני  הקני שני את  נות הייתי  ואני  הלב.
בו. ומייחד  פי על  נות הייתי המשפ כעי שהוא 

בגמרא  קורה כמו
הגמרא  יז.)מספרת  לרקוד(כתובות אחא  רב האמורא מנהג  על

ורוקד. כתפיו  על  הכלה את  מרכיב  והיה  ,הנישואי בשמחת 
"?כ לעשות מותר לנו ג הא" :החכמי אותו שאלו 

הכלות א" :לה אתענה שאי לקורה, בעיניכ דומות 
."לכ אסור   לא  וא ,לכ מותר  בה מהרהרי

 לילדי לזכות
סיפר: מוצפי סלמא רבי

רבי  של לדרכו  התנגדו הלוי, יחזקאל רבי ובראש ,מהרבני חלק 
.האנשי את   מבר שהיה כפי  יהודה

בגלגול באתי אני הבינו. "רבותי, יהודה: רבי  לה אמר  תמיד
האמינו מחשבות . לחשוב עניי שו לי אי ולרפא . לעזור  בשביל

הדבר". שכ לי
."ל אסור  "לא ! :בשלה והמתנגדי

חלפה התחתנה . ,המתנגדי ראש הלוי, יחזקאל רבי של בתו
.טובי היו לא  בעלה ע קשריה  ג נפקדה . לא  ועדיי תקופה,

רבי  מפיו . שתתבר כדי  יהודה, לרבי  בתו את יחזקאל רבי  שלח 
רבי  של  הבת  "זאת יהודה: לרבי אמר ,במקו שנכח מוצפי, סלמא
,לילדי שתזכה בכוונה  יברכנה יהודה  שרבי כשכוונתו יחזקאל",

רבו. של לדרכו אביה של התנגדותו את   לרכ ג  ובכ
של לדעתו  בהתא אלא  כדרכו , לא אותה  ביר יהודה רבי  אבל

יחזקאל. רבי אביה 
ג .לילדי זכתה  לא  ועדיי הברכה, ממועד  חודשי מספר  עברו

השתפרו. לא בעלה ע קשריה
לרבי  הגד ,סלמא "רבי ממנו: וביקש סלמא לרבי בא  יחזקאל  רבי 
תקיני יהיו בעלה  ע שקשריה העיקר  כדרכו  שיברכנה יהודה

."לילדי ותזכה 
שתבר מבקש יחזקאל "רבי  לו: ואמר יהודה לרבי בא סלמא רבי 
ותזכה בשלו מקומו על יבוא  שהכל העיקר , כדרכ בתו  את 

."לילדי
בברכות שדרכי בעובדה מכיר  יחזקאל רבי "עכשיו יהודה: רבי אמר 
לאחר ומיד  הלוי , יחזקאל רבי של  בתו את  ביר יהודה רבי נכונה!"

נפקדה. מכ

 נעל הכאב 
יעקב: חנניה מר  מספר 

האחרונות, בשני .שני וארבע  מאה גיל  עד  ימי האריכה  אמי
חכ "איפה  בערגה: אומרת הייתה הגב, כאבי עליה כשתכפו
הכאב מקו על ידו  את ש היה הגב , לי  כואב היה  א יהודה!?

הכאב". נעל והיה  אותי , מבר והיה

 כאבי לא 
כדי  לאביה פנתה היא בראשה. חשה יהודה, רבי של בתו  שמחה,

ותיוושע . שיברכה  וכדי הבעיה  מקור  את שימצא
אלא ראש, כאבי אינ אלו "בתי , לה: ואמר  בידה אחז יהודה רבי 

בירכה. יהודה ורבי כזאת ".  הרגשת  ולכ מעוברת , הינ
ולילדה. לה  בבריאות  ילדה  חדשי תשעה  לאחר

לקרסוליו  כשתגיע 
ברק לבני סמו היה יהודה, רבי של פטירתו  לאחר  שנה  כחמישי
למהומה, גר הדבר  החולי. במקו נוגע  כשהוא לבר שנהג רב

.לכ התנגדו והרבני
חומרת על להעמידו כדי   קרלי נסי רבי לגאו נקרא  רב אותו 
שרבי  כמו מבר "אני ענה: ,כ נוהג  הוא מדוע  כשנשאל  מעשיו.

."מבר היה  פתייא  יהודה
פתייא, יהודה רבי  של לקרסוליי "כשתגיע  :נסי רבי לו אמר 

מנהגו. את  מיד להפסיק לו והורה כמוהו ", תבר

לפרק הקדמה 
ללכת רבי  יהודי התחילו יהודה  רבי של  בימיו  כי  מסופר 
באובות ולדרוש ,המוסלמי האלילי לרופאי  "ל"ישמעאלי
,חולי ולרפא  קמיעות לכתוב יהודה רבי  החליט לפיכ .ובידעוני

.אד מבני  "רוחות " ולהוציא "תיקוני"  לערו
אחרי  לרופא. שהלכו  לפני  יהודה רבי אצל לבקר  נהגו רבי יהודי
אות מבר היה ,בית בני  מחלת  על או מחלת על לרב שסיפרו
כל לרופא. ללכת   יע החולי מ ולחלק  שלמה, רפואה בברכת 

לפניו. הל שמו כי בברכתו האמי הרב אל שבא אד
המשפחה ש את   להוסי מבלי יהודה" חכ" כינוהו מכיריו כל 
תפילת לאחר  מיד  הבוקר  בשעות  נעשו אליו הפניות . נוס כינוי או 
לקבל מבלי  שמי לש העניק  ברכותיו ואת  עצותיו את  שחרית.

כלשהי . תמורה
בי  בפתח  יושב  היה יו אמהותיהכל ואת הילדי את  ומקבל  תו 

יהודי לא ג אלא  לפתחו, שיחרו  יהודי רק  לא  .אות ומבר
בשר כל  רופא  לפני  עליה שיתפלל כדי ביתו פתח  על צבאו  רבי

.מחוליי אות שירפא
ויצאו ודואגי עצובי ילדי אליו  באו עת שמחתו  הייתה רבה מה

מאירות. בפני מביתו 
את לבקש באו  ורבי ,למרחקי התפרס יהודה רבי של שמעו
פרנסתו בעבור  בא ואחר  ,בבני להיפקד  בא  אחד ברכתו.
בחיבה באהבה , קיבל  כול את  לו . שיש חולה או המצומצמת
ומתפלל מברכ ,מעודד ,לב על מדבר  והיה אבהית , וברחמנות 

.נעני והיו ובבכייה , בדמע עליה
ועל ונפש  גו ייסורי  על  יהודה לרבי שחי היו  שוני סיפורי

.את שהתרחשו חשבו או שהתרחשו  מוזרות  תופעות
רב בקשב האזי הוא יהודה. לרבי לו הייתה קאי סבלנות 
את סילק  רב ובכשרו לעזרתו , שפנו הנדכאי של לצרותיה
רב הכל, ומעל  ,למחלותיה שנתלוו הדמיו תעתועי ואת הפחדי
בחסד אליה שיפ "רחמי מלא ל "מל בתפילה כוחו היה מאוד 

.וברחמי



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
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יׂשראל. ּולכל לנ ּו יהא  טֹוב ּומּזל טֹוב  סימן - ּגימטרּיה  נחׁש? עם  אעׂשה
להצליחיב יב יב יב .... יכול המן אז  שוחד כשיש כלומר כסף  גימטריה עץ  לפרש, אפשר ועוד

נאמנה ה' עדות יח

ועי ' ותנחומא, מכילתא ש"ג, תשובה שי "ק  מהר"ם שו "ת
שמות. מע"ל פכ "ה שמו"ר  דברים, מע"ל ע"ז , סי' רלנ"ח

תלה  העם בראשי אותם, והוקע העם ראשי  כל  את קח ד .
אדם  בבני מיחו שלא יט ).על בלק  .(תנחומא

שנשפכין ה. הדמים כל - מוחה ואינו למחות שבידו  כל 
הם. ידו אותםעל הרג למחותומי בידו ספק שהיה פנחס, ?

להחזיר מוחה ואינו למחות  בידו שסיפק מי  וכל מיחה, ולא
ידיו. על נשפכין בישראל  שנשפכין דמים כל למוטב ישראל 

סח ) שופטים  .(ילקוט
מאה ו. ברבים ומוחה עומד שהיה על שכרו קיבל  נח

שנה. ברביםועשרים  ומוחה עומד שהי ' נח של שכרו מה
לפיכך  המבול, בא שלא עד שנה ועשרים מאה אותן כל

עכ"ל תמים צדיק איש נח התורה עליו אליהו העיד דבי (תנא

."ב )זוטא 
מביא ז. מוחה שאינו  מי הרי המחאה חיוב  עצם מלבד 

המאירי  כדברי מותר שהדבר  לטעות המאירי תקלה לשון וזה
כ"ט )שבת שלא(דף  עושה שהוא באחד שרואה ת"ח כל ,

גורם מוחה ואינו למחות שבידו בעצמו יודע והוא כהוגן
שאדם לטעות הקרובים בדברים שכן וכל לעולם. תקלה

עזר )נעזר  ולא(מל' לפניו עשוהו שכבר  מצד בעשייתן כן אחר
הענין. כל ע"ש מיחו.

ברוך  הקדוש  אין החטא גודל שלפי  מהדברים אחד ח.
בידו  שאפשר מי הוא , תשובה לעשות בידו מספיק הוא
הרמב"ם לשון זה הרמב"ם. כדברי  מיחה ולא למחות
ארבע  התשובה, את מעכבין דברים כ "ד  תשובה , בהלכות
בידו  מספיק הקב"ה אין מהן אחד והעושה גדול עון מהן

הן: ואלו חטאו, גודל לפי  תשובה את(א )לעשות  המחטיא
מצוה. מלעשות הרבים  את המעכב זה עון ובכלל הרבים,

מסית(ב ) כגון לרעה טובה  מדרך  חבירו את והמטה
י (ג )ומדיח. בנו בידו,הרואה מוחה ואינו  רעה לתרבות וצא

ונמצא פורש היה בו מיחה אילו  ברשותו ובנו הואיל
באחרים למחות בידו שאפשר  כל  זה עון ובכלל כמחטיאו ,

בכשלונם . יניחם אלא מיחה ולא  רבים בין יחיד (ד)בין

ויום אחטא האומר  זה ובכלל  ואשוב אחטא והאומר
עכ"ל . מכפר  ד,כפורים פרק  תשובה הלכות א )(רמב "ם  .הלכה

בידם. מוחה תהא  מגונה דבר חבירך  בבית רואה אתה אם ט.
בתוכה נוהגים ותראה לכנס, רגיל שאתה בבית זהיר  הוי בני,
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קנד
מודים אנו לכב' מקרב לב על משלוח הספרים: יצחק לשוח, מזוזת 

ישראל כהלכתה ואהבת רעים עבור אוצר הספרים שע"י ישיבתנו.

חשובים  ספרים  ע"י  הרבים  מזכי  בין  להיות  לכם  היא  גדולה  זכות 
אלה,- במיוחד לגבי תלמידי ישיבתנו אשר בהם יש כאלה שזה עתה חזרו 
בתשובה שלמה ומפיקים תועלת עצומה מספרים חשובים אלה,- אשר 

מדגישים את החשיבות שיש לייחס למצוות בהם הם דנים.

המשך בעלון הבא

הבטחתו מקיים הוא הנה  כי לאשה אמר  הזמן כשהגיע מסוים. זמן
אמר  במקום, שנכח הרב הקהל לפני לצאת מתבייש שהוא ומכיון ויוצא 

מיד. והבריאה שיצא ברגע  הרגישה האשה היה . וכך בהחבא שיצא

בעלאת  שהיה וידעתי בחייו , עוד הכרתי הזה הרוח היה שבו האיש
עוון  על תשובה ממני ושאל אלי בא אחת פעם גמור. תשובה
בעניני  הכתובים הספרים מחייבים סגופים אלו לדעת רצה הוא  אחד,
עשה בשגגה כי  עליו  ירחם הרחמן שאב  לו אמרתי ואני עוונות  תקוני

כן . לעשות  לו גרם ידיעתו קוצר ורק  שעשה  מה 

עלמעשה וגזרתי אליהם באתי ואחות . באח שנכנסו רוחות בשני
שהה חדשים  עשר  אחד הוא. מי לי  שיאמר בחרם מהם אחד
סובל. הוא מה מפני  ידע  ולא ממנו מאוד שסבל האיש בגוף  הרוח
הוא כי  וספר נמוך בקול  לדבר החל אחדות פעמים שהשבעתיו לאחר 
הכרתיו שכן בו, נזכרתי שמו את שמעתי  כאשר העופות. מוכר  פלוני
כי  השיב נענש  מה על לשאלתי רעים. מעשים ובעל כעסן כאיש בחיו
המית לכן הבריות לרחמי יזדקק שמא ופחד גדולים בחובות שרוי  היה

המוות. סם באוכלו עצמו 

ענה"האם  ראיתיו" "לא שאלתיו. מותך?" לפני המות מלאך את  ראית
דחפוני  ומיד הגוף מן הנפש כשיצאה מאוד סבלתי רק  לי
הרוחות כל נדחפים למה ירושלים". של בצדה אשר  גיהנם  של  לפתחה
משאר  גדול  הפתח ששם  "משום ענה: והוא שאלתיו דוקא?" זה  לפתח
ולא לקראתי רשעים  יצאו גיהנם של בפתחו וכשעמדתי הגיהנם, פתחי
ענה: והוא שאלתיו, שם?" רשעים  הרבה ראית "האם להכנס". לי הניחו
אפשר  שאי ועבה גדול חושך שם היה כי  רואה אני  מה ידעתי "לא

'ה יראי נדברו אז  ס 

חלק ככשר  נארז סמכותם שהרבנותשתחת õ ה של בכיר (חוקר

"פוליגרף"!!! בדיקת עבר והשוחט החשדות, כל  את  אישר למפעל, שלחו

ויציב!! אמת שהכל ויציב)שיצא אמת והכל זה את  שסיפר ,אחד
באינטרנט  וגם  העולם בכל  שאיןונתפרסם ה' חילול מזה (ונעשה

הבדצי"לתאר) על כתבות  מלאים היום  העיתונים הללווכל ם
לישראל, הראשית והרבנות עליהם , לסמוך  מה  אין שכבר 
ממה מעט  רק  וזה  אמריקה , מדרום  הייבוא כל את שעצרו 

ה ' יראי לציבור  שמסוגליםשגילו  בוודאי אז הדבר כך  ואם ,
ודם חלב  וטריפות בנבילות ישראל שמעתילהכשיל (וגם

רץ ייצור הפס  כי במשחטה, העוף את דורס  שהוא  לי  שאמר אחד משוחט

שוחט!!! מחזקת  יצא  כבר הוא  הרי  שמיים !! שומו  להספיק!!! חייב והוא

למפעל שהגיע  מרוסיה טריפה הבשר  של הכתבה על הלינק כאן  (רצוף

הרבנות) בסמכות 

כשר  הכל שאצלהם בדצי"ם לנו יש הבעיה? מה אבל
מכבודו, ששמעתי מחפוד אצל כמו  מסין, מיפן מרוסיה
אותם "מחנך" שהוא ה' ויראי המשגיחים עם לריב לו למה

עובדים!! ככה לא להם ואומר שיטתו  קל לפי פתרון לו  יש
כך בין הענין , ונגמר מרוסיה  מגויים ישר  לוקחים ומהיר !
שום צריך לא הרי כבר  כסף  הפעם ועוד  כסף כסף העיקר

הציבור כשרות גבי על תועפות הון עושים וכך ה"י,
וממונם, רוחם נפשם  את  שיצאתםוגוזלים חלקכם ואשרי

האמת , את שידעו  העולם לכל לפרסם  האמת עם
וממונם !!!. רוחם נפשם את ושגוזלים

יום כבר  הזה המכתב  כתיבתי המשך בעת עכשיו
250ש אומר שהפסוק מה ונזכרתי קרח, בפרשת  ראשון
250ש נפלא סיפור ויש ע"ה. רבינו משה נגד נלחמו  איש
דוקא זי"ע טוב שם הבעל על חרם לעשות רצו רבנים 
יוכל ולא לו יäדע  לא טוב  שם שהבעל שבת, ִַָבמוצאי

כלום, יוכל לעשות ולא  שידע  בלי יגמר  החר "ם וככה 
כלום. לעשות 

העגלה עם  שלו  מהבית הגיע  זי"ע טוב שם הבעל 
בתוך ובא הדרך  קפיצת נעשה  ימים כמה שלוקחת  ונסיעה

כך: להם ואמר  דקות , כמה

לפני  שלי מהבית יצאתי אני טוב, שם בעל ישראל אני 
רוצים שאתם מה  ראיתי כי  לכאן, עכשיו והגעתי  דקות  15


