
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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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | ב תשרי ב דר"ה )שנה שניה( | פרשת וילך

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

הרבנים " ה"התאחדות של חסיד להיות הפך ביק שהרב  קרה איך לציין, (מעניין

אחת ביד עמם  .?)לעבוד

הרב זה  היה  הגדולה השחיטה של המכשולות  כשנתגלו תשל"ה בשנת 
ושלא ודם  חלב וטריפה נבלה  שהיא הלשון בזה מדרשו בבית  שזעק ביק 
הפסיקו הליטאיות מהישיבות גדול וחלק שלהם, הבשר את יאכלו
וישר??? כשר להיות הפך  שהכל  פתאום קרה ומה בבשרם, להשתמש

ניתן כבוד , והרבה  כסף הרבה  ביק להרב  שהבטיחו הוא התירוץ 
ש  איך  איד"לראות  "דער בעיתון עליהם  כותב להסיק ,ההתאחדות ומזה

בספר באריכות שמובא  למעשה"כפי הלכה  בשר אין"אכילת  וממילא 
לבזות  מוכן שהיה  ועד הטריפות מיני כל  על  הסכים  מדוע פלא עוד  זה
שני שיהיו קדומה תקנה  נגד  ויצא  אשמה, בו  שאין  מי את  ברבים 

שוחטים .

מהח "ס מתעלם ביק הרב

ושאל  אלמוני, אדם  מדבר כאילו עצמו  ועשה ביק להרב טלפן רבינו 
להיות  שחייבים קדומה תקנה שקיימת מרבינו ושמעתי  שמאחר אותו ,

לכך  הרב כבוד דעת  מה שוחטים, שני  כיבשחיטה השיב הוא  כך ועל  ?
והוא משוגע , הוא להנהיגרבינו  שייך  לא  הברית בארצות כי  מבין אינו 

לעצור אפשר  אי  בשר , לאכול חייבים  כאן באירופה, שנהגו כפי הנהגות 
בשר. מלאכול  הברית  ארצות  את

י"ג, סי' ביו"ד  בחת "ס במפורש כתוב שהלא רבינו לו  השיב אז
נהוג היה  מקום שבכל  ועוד, י"ב  סי' יו "ד חלק  חיים  דברי ובתשובת
ואז כזה . חת "ס  אין  כי ביק הרב  השיב  זה ועל  שוחטים, שני שיעמדו
חת "ס  שו"ת  בידי  כאן  לי יש לי  תסלח ביק, להרב ואומר  רבינו ממשיך
האלה  כדברים במפורש  כתוב רואה ואני זה  בתוך  מסתכל  עתה  !ואני

נספחים ) (ראה

כזה"!!! חת"ס "אין ביק הרב  צעק  ואז 

בבקשה  כזה , שקר  לי לומר  יכול אתה איך לו ואומר  רבינו ממשיך  ואז 
כל  את פה  בעל  יודע הינך  האם בפנים , ותסתכל החת"ס את תוציא 

יכול ??החת "ס  אתה  ואיך  החת"ס לפני כאן  נמצא כי לך מודיע אני  ?
את  והוריד מסריח  גאוה  בעל אתה  הלא  כזה, חת"ס שאין לי לומר 

הטלפון.

כשהוא  כדרכו מנתק  ביק הרב בטרם  הטלפון  את  לנתק החליט רבינו 
מתרגז.

 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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ל ָהֱאלִֹקיב  ַהְמֻקּבָ

ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

מתולדותיו הנהגותיו ודבריו

המשך בעלון הבא

שמחזיק מי שכל וקיימת, שלמה  גמורה בהסכמה כ על אשר 
 בפרהסייא  השבת את שמחלל  מידיעתו שב ואינו  ברשעתו
 יי ויינו ,גויי פת  ופתו  , מי ונקרא  ישראל, מעדת אותו להפריש
יאכלו ולא  ,לבניה מבנותיו יישאו  ולא ,כותי בנות  ובנותיו , נס
שבקדושה, דבר לכל לעשרה  אותו יצרפו  ולא מיינו, ישתו ולא  פתו
וג אשה, לו יקדשו ולא  ,היו לחובת תורה לספר  אותו יעלו ולא
בקבורת אותו יקברו ולא בניו , ימולו  ולא לבניו בנותיה ייתנו לא

ישראל.
עיה"ק ורבני  וגאוני ירושת "ו עיה"ק  ורבני גאוני  ג החזיקו יד ועל 

חבת "ו. עיה"ק  ורבני  וגאוני  טבת"ו 
ליקבה"ו יע "א בגדד עוב"י פה  חו"ר  הבעה"ח  אנחנו  ג  כ כי הנה
ברשעתו שמחזיק  מי  שכל  ותעצומות, עוז  תוק בכל  מסכימי
נכריז ההתראה, לאחר  מידיעתו שב  ואינו השבת  יו את  לחלל
,לבניה מבנותיו ישאו ולא  אשה  לו יקדשו שלא כנסיות  בתי עליו
יעלו ולא  בניו, את  ימולו ולא  מיינו , ישתו  ולא  מפתו יאכלו ולא
דבר לכל לעשרה יצרפוהו ולא ,היו לחובת  תורה  לספר  אותו 

ישראל. בקבורת  אותו יקברו  ולא שבקדושה ,
,לשורשי דומי גזע  ,קדושי ישראל  כל  כי  חזקה ותקנותינו
ישמע ואשר  השבת, את ישראל בני ושמרו  ,נפרשי הגויי ומדרכי
וראה כהלכתו , השבת  יו את  לשמור  בתשובה  ויחזור  מורי לקול
החותמי דברי  כה הלא  טוב, ברכת  תבוא  ועליו ,ימי יארי זרע

ה לכבוד הת "רבדמע  שנת בכסלו  ו' לח' בש"א השבת  ולכבוד תורה
.ושלו עוז ברוב העול לבריאת  ותשע  וששי

      
    

     
    
    

     
    

     
     
     

    
   

        
    

    
    
    

   
     

     

   

    

       

     

            
           
           
           

    

        

שבת שמירת

כפי  קודש, שבת  ביו שאירע ה ' קידוש של  מקרה יסופר  להל
רב. בסיפוק מוצפי  סלמא רבי  שסיפר 

מנח של לביתו בדחיפות  הגיע  העיראקי  האוצר מראשי אחד 
ומשלחת הבריטי  הקונסול  בלוויית  השבת  יו של בעיצומו דניאל 

שהג דרג רמת עלמסחרית  לחתו וביקשה מבריטניה  במיוחד  יעה
גדולה. עסקה

.סלמא לרבי  לקרוא  הבית  שוער  נשלח העניי חשיבות  בשל 
ע יושב סלמא רבי והנה המדרש, לבית  פנה בביתו, מצאו  משלא
למהרח"ו "חיי  ע" הקדוש בספר בסוגיא ועוסק  יהודה רבי מו"ר
לעסוק ממנו מבקשי ונכרי ,העליוני בעולמות  היה עסוק  ז"ל.
,'ולה לו 'מה בלבו: סלמא רבי חשב השבת. ביו חולי בענייני

.'שמי ש ואקדש אל' והחליט: יהודה  רבי מו "ר ע התייע
החול. ימות  של  השרד  מלבוש שונה היה קודש בשבת  לבושו
בהירה ומצנפת ,לב מעיל  ועליו משי חלוק  עוטה היה  קודש  בשבת 

למשרדו. הל וכ ראשו, את  עוטרת 
שעונו, את  והוציא  לארונו  מיד  ניגש  הוא  הכל . לו קדו כשנכנס
ואמר: הפמלייה אל  פנה  הוא  ישראל.  אר שעו פי  על  מכוו שהיה
 מכ לאחר  השעה רבעי  וכשלושת החמה, תשקע שעתיי "בעוד 
ואת הנני, יהודי  .אליכ להתפנות  אוכל  ואז מלכתא, שבת  תצא

שומר". אני אלוקי מצוות 
רבי  של  והפשוטה הישירה  הגישה  את בתדהמה קיבלו  הנוכחי
ואת אמונת את  מכבדי "אנחנו  השיב: הבריטי  והקונסול  ,סלמא

השבת". שתצא  עד  פה  נמתי ! יושר
את וסיפר  יהודה רבי ורבו למורו סלמא רבי חזר  ושמח  שש 

הפגישה. מועד  שהגיע  עד  ללמוד  המשיכו  וה המעשה,

טהור  כס פרוטות ק"ס 

חולי של קרובי היו מוצפי סלמא רבי אל מהפוני רבי
על מאומה ידעו לא רוב נפש ". פדיו" בעבור יערו כי  שביקשו

.הפדיו מהות 



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

עדות ה' נאמנה בהמשכים

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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נאמנה ה' טועדות

עולהחלדה  המלה עם קטן מריריבמספר  שהפוגםקטב  .
בעולם. מרירי קטב שישלוט גורם  בחלדה

ישראלעוזאגימטריא דרסה  על  מנגד  שר

קטן:דרסה  מתחלף דרס במספר דרסה של וה' י"ב, עולה
גם כ"א. הם י"ב על  ט' תן ט', קטן במספר שהיא דרסה בצ'

גימטריא כ"א. עולה דרסה של  אותיות ארבע שרעוזא עם
זה. לשר כח נותן בדרסה הפוגם ישראל. על מנגד 

קשה חמור,גימטריא הגרמה  קליפה

גימטריאהגרמה  - המלה עם שוה  קליפהחמורבמספר 
בעולם. משליטה בהגרמה הפוגם קשה.

"עיקור עזאל"עולה

עולהעיקור קטן במספר  המלה עזאל.עם 

לשכינה המנגדות הטומאה וכוחות מדרגות חמשה  והם
על  שולטים וגם ושלום, חס כח בהם נותן דברים בה' הפוגם

אותם. ומאבדים ועוף  חיה, בבהמה המגולגלות הנפשות

כתב : יד מכתיבת פענח צפנת ובספר

עולהשהיה  אותיותיו ארבע עם קטן .קצף במספר

כ"א,דרסה  עולה אותיות ארבע ועם י "ז עולה קטן במספר
עולהחרון כמספר קטן במספר  עיקור  קטן. .חמה במספר 

עולההגרמה  קטן  מתחלף אף במספר  האל"ף כזה:
עשרה, הרי  בוו, מתחלף והפא ד' קטן במספר שתי"ו בתי "ו ,
י"ט. הרי  יו"ד על  ט' תן ט', עולה עצמן אף של  אותיות ושני

י"ט.הגרמה  עולה קטן במספר

עולהחלדה  קטן .משחית במספר 

לעולם אלו דברים בחמשה מהפוגם היוצא  החירוב  ראה
בפגם שמתחלק המשחית  שהרי בבהמה. המגולגלת ולנפש
שמגולגלת והנפש לעולם, שיבא ומעכב משהה השהיה
מהנפש  השפע מחליד בחלדה הפוגם של המשחית בבהמה.
בהגרמה, מהפוגם שמתחזק משחית  ואפלה. חשך בהררי
אחרא. - לסטרא הקדושה מן השפע מכרית אף, שהוא
מעקר חמה, שהוא בעיקור , מהפוגם  שמתחזק המשחית

ע  וכן שבקדושה. משורשו השפע בנפשותותולש ושים
כמדובר. בבהמה המגולגלות



 עצות לתיקון הכשרות
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שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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אשרי הדור שהקטנים נשמעים לגדולים, ולא יקרה כמ"ש כת"ר בתחילת הספר, 
על הראשונים כמלאכים, הגאונים מהר"ן אדלער ותלמידו החת"ס זצ"ל, כאשר 
רצו להכניע כחו של הס"ם שרבץ על השוחטים, וכו', היו צריכים לברוח מפני 

כלבים עזי נפש.

אבל כוונתו רצויה לזכות את הרבים, וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי 
מוסר  ספרי  של  הארוכה,  הרשימה  את  ראיתי  גם  מסייעתם.  אבותם  וזכות  בו, 
וחינוך הדרכה וכשרות, קדושה וצניעות שחיבר כת"ר הרה"ג שליט"א, יה"ר, כה 
ויפוצו  ויהיו דבריו נשמעין בעיני אלקים ואדם,  יוסיף כהנה וכהנה,  יעשה וכה 

המשך בעלון הבאמעיינותיו חוצה, ושכמ"ה.

"על לו : אמר מעשי?". מה לי "תאמר אחד: חכם שאלו חדרים". בחדרי
אתה כאילו פיך עם  הרוח מדבר  למה שאלו לדבר". רשות  לנו אין כבודו

כמותומדבר? אדם של שלוחו צ"ו: דף ב"מ במסכת רז"ל אמרו לא "וכי
השיב: זה בחור של  לגופו  נכנס כיצד החכמים שאלת  על ענה . וכו'
בארץ משוטטת רוחי והיתה בשרי  את  אכלו והדגים בים  "טבעתי
שנכנסתי  עד אותי , מצערות כולן שהיו הבריות מעיני עצמה ומסתירה
אחד. ליהודי הגוי בעליה אותה מכר  ואז השתגעה הפרה אחת. בפרה
ובאותו זה בחור עמד הפרה שנשחטה במקום אותה , שחט יהודי אותו
באותו במקום  שנכחו אנשים ידי על אומתו הרוח דברי בו". נכנסתי רגע 

ברע. הבחור חש הפרה  שנשחטה לאחר מיד שאכן  העידו והם זמן

לעולמו.הבחור  והלך  נפטר ימים שמונה  לאחר ניצל. לא 
חיים ) (נשמת

נורא מעשה 

שמונהבשנת אחת. באשה רוח נכנס אב בחודש ליצירה התמ"ח
לה היה מה הרופאים  ידעו ולא חולה האשה היתה חודשים

מלרפאותה. נואשו אשר עד

והחלהביום  פניה על נפלה  אותי, ראתה והיא  ביתה לחצר שנכנסתי 
אחד. נפטר של רוחו בה נכנס שאכן בברור ידעתי  ואז לגמגם

כשרים.לאחר אנשים מספר עם יחד אליה הלכתי מנחה תפילת
גזרתי  אז הראשונה . כפעם שוב נפלה האשה , אותנו כשראתה
מלאו אשר הוא ואיזה הוא  מי לי  להגיד עליו וציויתי הרוח על חרם
בקולו לגמגם החל החרם  מכח כך. כל רב זמן ישראל בת לצער ליבו

'ה יראי נדברו נזאז 

.53125*15,625 = 5

.615,625*78,125 = 5

.778,125*390,625 = 5

.8390,625*1,953,125 = 5

.91,953,125*9,765,625 = 5

.109,765,625*48,828,125 = 5

מלא  עולם  קיים כאילו  מישראל אחת נפש  המקיים 

והכבוד, האותות בכל מעכתה"ר שלום דרישת  אחר 
הכלל. הצלת למען  גדול בדבר בזה אבוא

את שנים יובל כמעט  זה שניהלתי  לכבודכם  ידוע הנה
עברתי  שנים שבע ולפני בארה"ב הכשרות של  המערכות
אל לבוא וחישבתי  זקנתי, לעת הקודש, בארץ לגור
שהולך מה לי נודע עתה  זה אך  הנחלה . ואל המנוחה

הס"מ שרח"ל הכשרות בענין  הבעל(הסט"א)כאן הוא
בארץ כאן שקורה ממה עיני  למראה האמנתי ולא הבית ,
השחיטה בעניני ולפנים לפני  שנכנסתי לאחר  הקודש,
הרבנים,וקול גדולי בשם שהתפרסם מה כידוע והניקור,
היתכן  האמנתי לא ואני זה, על ישראל ארץ  מרבני קורא
שקורה מה על ישתקו הכשרות ועדי  שכל הזה? כדבר 
וטרחתי  כהווייתן? הדברים אין  שמא וחשבתי כאן ?
וכולם הקיר, אל  ממש מדבר  שאני וראיתי לשאול,
רק וישנם  ודם , חלב וטריפות מנבילות מטומטמים 
ב"ה, איתם  עובד ואני  לתקן, ומוכנים ששומעים יחידים
וראיתי  ומשונים, שונים תירוצים וכהנה כהנה לי ואמרו
בעוה"ר  ולדאבונינו פיהם, יפצה והבל וכזב , שקר  הכל כי

בזה. יפעלו הכשרות  שועדי שמענו לא והפסוק עדיין
אשמי  "אבל כעתצועק  נתקיים אחינו" על אנחנו  ם

.במלואו

על וישנים חדשים  ספרים  ומדפיס  כותב אני לכן
שנדפס חוברת מצאתי והנה  ניקור, על ובפרט  הכשרות
ששומעים דברים  קיצור וזה באידיש רובו הברית בארצות 
מארצות הרבנים התאחדות של שעות] 2.5] בהקלטה
הקונטרס את  אצלו לפרסם מעונינים כבודכם אם הברית.


