
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 סאזכרונות

30 כך  כבר  מולח אני המח , את מבלבל  אתה  מה  המולח השיב זה ועל 
חדשים . מנהגים להנהיג בא  ואתה שנה ,

המשחטות . מאותן הבשר ייבוא את מיד הפסיק רב אותו  בקיצור

למלוח  לו שהתיר זה  הוא האם  המכשיר, הרב את ושאל  המשיך  הרב
כך .כך  למלוח  התיר  לא  מעולם  הוא כי השיב המכשיר  הרב  ?

הרבנים  אגודת  של  באסיפה  ואמר  הוסיף ממיאמי שטרן  טוביה הרב
ורק  הברית, בארצות משחטות ב-32 היה שהוא במיאמי, שהתקיימה

כשר ". מ "גלאט כלל  מדברים אין  כשרות , מצא הוא  מהם שנים

בשנת  זשורנאל  באלגעמיינעם הודפסו כשרות  בעניני  מדבריו  חלק
תשמ "ה .

ב-23 שטרן הרב  עם ביחד ישראל מארץ הרב היה  הנראה  כפי 
הללו. המשחטות 

בשר לקנות והחל מארה"ב הבשר את לקנות  מיד הפסיק מא "י הרב
באירופה .

הרבנים  עיני טשטוש

הרבנים  עיני  את מטשטש שהכסף איך  ללמוד נוכל  זה  מסיפור
הרבני בין  העדה שבא"י , של הרבנים  ובין הראשית , הרבנות של ם

הכל . את יענה הכסף  החרדית,

ובכל  ארה"ב, של הכשרות  את  בדקו  לא  הראשית  מהרבנות הרבנים 
כסף  תורמים הללו לכן, קודם  שבדקו מבלי  הבשר  את אכלו השנים 

כשר. הבשר  בוודאי אז ולממשלה , לרבנות ,

מיד  הם כשר, לא הבשר כי  להם  כשנודע לציין, חייבים לזכותם  אבל
הבשר. באותו  להשתמש הפסיקו

לאחר החלב את  התיר עיה "ק, ירושלים של הבי "ד מאוחר  יותר
מלאים  הינם וכי  כראוי מנוקר  אינו  הברית בארצות  שהבשר  להם  שנודע
דולר אלף  360 לתת להפסיק מהאיום וחששו  מאחר  וזאת  בחלב,
המגיע  לכסף  היא  הכוונה  החרדית , העדה  שבשליטת  תורניים  למוסדות
וגם  הקרן  מן  גם  כסף  הלוקחים  בא "י מוסדות "להציל" הצלה" מ "קרן

כידוע . שונים בשמות  משתמשים כשהינם המדינה , מן 

הרב  הגאב "ד  דבר, אותו  כן גם אז קרא הזריקות , ענין כשהתעורר 
על  וזאת  העופות, את מתיר  הוא  לפיו  לחתום , נאלץ שליט "א  ווייס
הכסף , מן הכבוד , מן  חשש ווייס  הרב  - החלב. מאכילי  של תכתיב פי 

הטרור. מן  או 

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

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

המשך בעלון הבא

נפלאות 

מבגדד  הכותל את לראות

הוא המשי ישראל,  באר שהה מוצפי  סלמא שרבי בתקופה  ג
מדי  בבגדד. עדיי שישב  יהודה, רבי רבו ע  רצו קשר  לקיי
ישראל מאר ובאו  שיצאו  אנשי ידי על מכתבי לו שלח שבוע 
רגיל לקשר  ומעבר מעל  אמי נפשי  בקשר  נקשרו ה .לאר  לחו

לרעהו. איש בי

על המורה מפתיע  מעשה  מסופר  ישראל   באר הביקורי אחד על
מגידי  מפי  שמענוהו ואשר ,ביניה שהיה העמוק  הקשר  מהות 

:סלמא רבי מפי  וכ התרחשותו בעת  שנכחו אמת

בבית ישבו  החמה, שקיעת  לפני  כשעתיי אחד, שישי  ביו
הקדוש  הספר בלימוד ועסקו ותלמידיו יהודה רבי בבגדד המדרש
פוכר והחל יהודה, רבי של פניו נשתנו הלימוד  באמצע  ."חיי ע"
עומד הוא  בצרה. נמצא   סלמא חכ "אוי , ואומר : בזו זו אצבעותיו
לשלומו. מתפלל  והחל לו ?" יעזור  מי  ובוכה . המערבי  לכותל סמו

ודרוכי מתוחי היו הנוכחי וכל  השעה, כמחצית הדבר  נמש
אמר: והוא יהודה, רבי של פניו  אורו  לפתע  דבר . יפול כיצד לראות 

והקימו". אפנדי   ששו חכ בא ,הש ברו"

רבי  של לשובו בדריכות  וחיכו השעה ואת  היו את רשמו הנוכחי
באותו מעשיו  על  שאלוהו בשלו לעירו בואו ע לבגדד . סלמא

המערבי . הכותל יד על שעה ובאותה  יו

במקו לנקוב שידעו על חבריו בפני  מופתע עמד סלמא רבי 
המעשה: את  לה ושח  והשעה, היו בציו הימצאו ,

ל "ע, קשות  מחלות בבגדד פרצו ,לירושלי שהגיעו ידיעות  פי  על
רע, בכי  היה  היהודי מצב ג מגוריו . באזור  אסונות והתרחשו
ושאל אליה כתב לכ משפחתו, ובני אמו  לשלו דאג  והוא

נענה. לא   א ,לשלומ

אינ ולכ כשורה , אינו  מה דבר  ושלו חס שמא  חשדו התגבר
תשובה שישלחו וביקש  נוס מברק  שיגר  הוא  למכתביו. משיבי
הנוס המברק  וג שעות , וארבע  מעשרי למעלה עברו מהירה.

נענה. לא 

שיח לשפו המערבי לכותל פנה  והוא  מאוד , דאג  סלמא רבי 
פתאו  אול , התעל כמעט צער מרוב  משפחתו. בני על ותפילה
עיניו את  כשהרי ומעודדו. בו  אוחז מישהו כאילו הקלה הרגיש
באר למסע  חברו  הלוי , יחזקאל  ב"ר ששו חכ הגיע  והנה ראה

מברק במרוצה לו  הביא  הוא  .במלו בחדרו  ששהה ישראל,
ברו ,לכול שלו כי  לו  מודיעי ביתו  בני ובו זו, בשעה שהתקבל

ה '.

 התכשיטי גנב

חיפשו יהודה. רבי של  מבנותיו אחת של  תכשיטיה כל נעלמו פע
נעלמו לא רעיו בדעת עלה שלא  אחר  מצאו. ולא  הבית בכל 
 בפתרו שיעזור  כדי יהודה  לרבי פנו ,אות גנב מי או  התכשיטי

התעלומה.
את גנב שהעכבר  קבע  מכ ולאחר  אות חקר  יהודה רבי 
הגנבה למקו סמו הרצפה  על  להניח הציע  הוא  .התכשיטי

דולק . ונר  ערק  משקה כוס , תו :דברי שלושה
ושיתחבאו הדולק , לנר  פרט  חדר  את  להחשי לה הורה הרב

.הדברי שלושת  על וישגיחו
לאור וישמח  ערק  וישתה  יתופ מחורו , יצא שהעכבר הסביר  הרב
שוב  מכ לאחר  אחד . תכשיט להביא יל "המסיבה" ולרגל  הנר,
את שיביא  עד יעשה וכ ,נוס תכשיט להביא  ויל ישתה  ,יתופ

.התכשיטי כל
מיד ,רוב את  או  התכשיטי כל  את  העכבר  שהביא  כשיבחינו 
כדי  התכשיטי את שייקח  לפני  אליו ויקפצו  האורות  את  ידליקו

לחורו. להחזיר
ה "גנב " .לבעליה הושבו והתכשיטי יהודה, רבי  כדברי עשו ה

השלל.ברח  ללא  בו נפשו  עוד כל 

המואזי

ותלמיד בגמרא  בקי  שהיה , אסר חי בש תלמיד היה יהודה  לרבי
השיעור תחילת  לפני פע .כספי בפריטת  עסק וג פיקח  חכ

הבא: המעשה את  לתלמידי סיפר  בישיבה
מנחה. לתפילת  יהודה  רבי ע המערבי  לכותל הגענו אחד יו
יכולנו ולא בקריאותיו,  המואזי החל אז ובדיוק  התקרבה, השקיעה

להתפלל.
המפריעות. המואזי לצעקות  יהודה רבי של  לבו תשומת את הערנו

לחשוב. והחל  רגע !" "חכו  אמר  הרב
המסגד מצריח  נפל  שהוא  וראינו ,המואזי של  קולו נד פתאו

ומת.

רפואה 

נשמה  פריחת

ובעודה בבטנה, נפיחות הייתה יהודה, רבי של  נכדתו  יפה למרגלית
לבית לקחתה סירב עזרא  ר ' בעלה ההכרה. את איבדה בביתה

יהודה. רבי  לסבא  שיקראו וביקש ,החולי

והוא לסב, לקרוא בזריזות  רצה הרב, נכדת  דביר, אילנה  אחותה
ולברכה. עליה להתפלל הגיע

כאילו והנה התפילות, "תוצאות " את לראות  ממתיני הכל  בעוד 
.לחיי והתעוררה משהו מרגלית בלעה 
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תורה: אמרה וכבר ח ')ח"ו, כ"ג פרק ּפקחים(שמות יעּור הּׁשחד ּכי תּקח לא  וׁשחד

ישראל  את להפיל רצה ובזה שוחד עם לאחשוורוש המן בה  ובזה צּדיקים. ּדברי ויסּלף 
לתפסו אומרת זאת עץ  על מרדכי את לתלות כוונתו וזה האכילה, תאוות שוחד עם 
את  והציל ניצל אסורות ממאכלות  ונשמר נזהר שמרדכי ובזכות  התאווה. שוחד על

ישראל. כל

נאמנה ה' יטעדות

תלוי  שהקולר  תחניף , ואל  בידם מוחה תהא - מגונה דבר 
עושים; ולכך הדבר  בגנות יודעים  שאינם שאפשר  בצוארך ,

ממחזיקים. תהיה אל  - ועושים יודעים ט "ז)ואם פרק מוסר .(שבר 
ומוחה.י . למחות  שבידו מי למחותשכר בידו שיש מי כל

ברוך  הקדוש הזה, בעולם מהרשעים נקמות  ונוקם ומוחה
לפנחס. שעשה כמו אחריו ולזרעו ברית עמו כורת הוא

זצ"ל) אבוהב  הר"י  בשם  יב, פרק  הקדושה , שער חכמה , .(ראשית
עליא. כשמוחה בקולו ישמעו אם מסופק הוא אם אפילו 

מיחה. לא אם ערבות מטעם נענש  ג"כ  - עבירה בשו"תעוברי
ע"ז)מהרלב"ח  "שכל (תשובה ז"ל לרבותינו מאמר  בפירוש

שאמרו  מה פירוש ענין ועל וז"ל : לזה". זה ערבים  ישראל 
מהמאמר כבר לזה זה ערבים ישראל שכל ז"ל  רבותינו
בידו  שיש במי  דוק' זהו כי האמת מבואר למעלה שכתבתי
ויש  עבירה עובר לאחד רואה שכשהוא מוחה  ואינו למחות
עון, מוחה אותו על  נענש הוא מחוה ואינו למחות בידו
ואינו  למחות שיכול  מי נענש לבד  ולא נותנת, כן הדין ושורת
בקולו  ישמעו  אם ספק לו שיש מי אפילו אלא מוחה,
יוכל  אם לראות, מוחה אינו אם נענש , לא או  בידם כשמוחה 
תחלו". "וממקדשי  פסוק על בשבת ז"ל אמרו וכן  למחות.
וכל  אחרים, עון על נענש אינו למחות יכול אינו  כשודאי אבל 
נגמר פרק שבסנהדרין פי  על ואף הנסתרות על  נענש שאינו
שם, שאומר מי  ויש  הזה בדבר ז"ל רבותינו חלקו  הדין
וראיתו  הנסתרו'. על נענשו הירדן את ישראל  שעברו  שאחר
כסבר' אלא  כדעתו שלא התלמוד שמסקנ' נרא' מעכן.
עכן  על  ונענשו לעולם. הנסתרו' על  ענש  שלא עליו החולק 

מה התם. כדאיתא ובניו אשתו ביה  ידעי  דהוו תאמרמשו'
שלהיות לומר  לי  נראה ונענשו. ישראל בו ידעו  לא הרי
יתברך  אלקינו השגחת  והיתה מקובצי' כלם שם ישראל 
היה הטבעי דרך על  שלא ניסים עמהם לעשות  בהן דבקה
מהם אחד אפילו כשחטא אמנם צדיקים יהיו שכלם צריך 
חלה עליו  שנאמר מאיבריו א' שחלה הגוף כמו הם הרי

] המעתיק )פלוני: עיין (הערת מוסר , שבט בספר  כתב זה  וכעין
פרק  הספר יתברך בפנים אלקינו  השגחת שתהיה ראוי  ואין [?

ומלך  הוא . האמיתי  המשפט  מדרך  זה וגם עמהם. דבקה
בימינו  במהרה קדשנו בית בבנין לראות אותנו יזכה המשפט
נכאה תוב "ב הקודש  עיר  ירושלים יושב הצעיר נאם אמן.

סביב. מקדשה בית חרבות יראה כי  לבב .
ז"ל. חביב ן ' יעקב בכמה"ר לוי
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של  לשמושם  ספר  מכל  עותקים  כמה  לשלוח  באפשרותכם  יש  אם 
נודה לכם  תלמידי המצור לבעלי תשובה שע"י ישיבתנו.3 הרי מראש 

על הענותכם.

וזכות  זכוי הרבים  וברכה בעמלכם למען  אנו מאחלים לכם הצלחה 
הרבים תעמוד לכם ולכל הנלוים אליכם להתברך מאדון הברכות ונותן 

התורה בכל מילי דמעלי.
בהוקרה ובתודה, הרב רפאל שפירא, בשם הנהלת הישיבה

ועברו הזה  מהעולם שעלו צדיקים שם ראיתי אולם לדמותו, כלל
יוצאים שהיו הגהינם שוכני נפשות  בכנפיהם  ונאחזו גיהנם של בפתחו 
נשרפים הצדיקים בגדי והנה ראיתי  עמהם. והולכים  החושך מאותו

שם". בעברם מעט 

להםדברי יש בגדים "וכי  שאלתיו: ואני  הפליאוני הבגדים בענין הרוח
רוחני  ענין בגדיהם ודם, בשר  של בבגדים לבושים הם "אין שם?"

ספר: וכך  תלאותיו, בתאור ופתח לי השיב הוא ".

אחדשלושה ורשע אני חבלה . מלאכי של  פקוחם תחת היו רוחות 
אחת באשה שנכנס שניאור אברהם של ורוחו מאיסטנבול 
החבלה מלאכי של השגחתם תחת היינו  השבוע כל ממנה, ויצא
אחד חור בתוך  שרויים והיינו לנו הניחו  בשבת  רק מאוד. לנו שהציקו
את עלינו הביאו אשר שעשינו הרעים המעשים על לזה זה ומספרים
ומוליכנו עלינו מתגבר שהיה אשכנזי היה הרשע  הזאת. הרעה כל 
מריחות בגללו סובלים והיינו מימיהם שם מטילים אדם שבני למקומות
זה ואיך אחד ואני אתם שניים הלא  ואומר : לנו לועג  היה ועוד רעים,
רוצים וכשהיינו  הכח, בעל  שאני  איפוא יוצא עלי ? מתגברים שאינכם
עד ומגדף מחרף  היה החצופים דבריו על לו ולענות לו להתנגד
ימות בשאר אותנו. שסחב למקום אחריו וללכת לו להכנע  שנאלצנו

אותו התענה כבשבת,השבוע כוחו גדול היה לא ואז עמנו  יחד רשע
סבלנו החי. בבשר כסכין בנו  חותכים  היו שקבלנו הנוראות המכות שכן
יהיה מה  על מהפחד בוכים היינו  לנו הניחו שבו בשבת שגם עד כך כל 
בימיו כי ספר מקום בכל עמנו שהיה שניאור  אברהם הבא . בשבוע  לנו
לו אמרתי ואני כך, כל  נענש מה  על יודע  אינו והוא תשובה בעל  היה 

'ה יראי נדברו סאאז 

אצל  כמו  איש 250 כמספר שאתם לכם דעו לכן לעשות.
תפתח עלי, החרם  את  עושים אתם ואם ,250 שהיו  קרח 
והתחילו קרח, אצל כמו  אתכם ותבלע פיה  את  הארץ 
עשו ולא ונבהלו 250 בדיוק ויצא הללו, הרבנים את למנות 

החרם. את
במדבר לבלה)ראה ו ôבלע:(טו  ïיה  את הארץ ְְִִִֶֶַַַַָָָוôפôח 

à ואת éל אתם  ואת  לקרח אŁר  האדם éל ואת  ôיהם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
:Łäכס(לג)הרכôו Łאלה ח çים להם אŁר וכל הם äרדçו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הñהל: üõôמ äאבדçו הארץ  אŁר (לד)עליהם יłראל  וכל  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הארץ : ä בלענô ïן äאמר éי לקלם äנס וא Ł(לה)סביבתיהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

מקריבי  Łאי äמאתים החמים את  וôאכל ה ' מאת  ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹיצאה
ְֶַֹהñטרת:

נגדכם, נלחמו רב הערב שרבני מה  לי מזכיר הדבר
לא [ואני שמים לשם שלא היה שהכל התגלה  ועכשיו 
אפילו ונראה בואו אבל שמם], את שזייפו  מהרבנים מדבר
למה עכשיו? הם איפו צדיקים שהם שחשבנו הרבנים
הולך מה כלום יודעים לא הם וכי כשר? שהכל אומרים
כל של הגהינום את עצמם  על ולוקחים בשחיטה?
SS כשה איתם  יהיה מה הדורות, כל סוף עד היהודים
האלו [והרבנים ושלום חס יהודים  על שחיטה ויעשו  יגיעו
בגלל הכל] על אשמים שהם  מהראשונים יהיו אולי
יהיה וזה ודם, חלב וטריפות בנבילות אותנו שהאכילו
לכן  טריפות ולשחוט לאכול התירו  כי מדה , כנגד מדה

שאמר  כמו בתחילה, אותם ישחטו מדה  כנגד כ"ק במדה
האדמו "ר שלמרן  כוחו שכל זי"ע  מבעלזא אהרן רבי

אסורות! מאכלות  שאכלו ידי על  בא ימ"ש הגרמני הרשע
במדה והיה הגרמני, עמלק נולד ומזה  קלים שוחטים שהיו 
את השחיז  כדבעי הסכינים השחיזו שלא מפני מדה כנגד 
זה ידי ועל עמלק . של שר  שהוא דבר  הבעל של החרב

רח "ל יהודים  מיליוני לשחוט  בכוחו האדמו"רהיה מרן  כ"ק (בשם 

זי "ע) שווייצער הגר"ש דרשות ספר זי"ע  .מבעלזא 
הם סכנה לאיזה זה, כל  יודעים לא האלו הרבנים  מה

ישראל ?. עם את  מכניסים
רב !!!! הערב  של מהשקר מספיק סבלנו  די!!!

הזה בדור צדיקים כמה עוד שיש מאוד שמח אני ולכן
רב. הערב  על האמת  את לומר מפחדים שלא


