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וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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.
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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות סב

בהמה  כל  על לשונות 10

ומקדם , מאז ידוע  שכבר  כפי  המעשה, מן ללמוד אפשר  דבר  עוד
לשונות , 5 בהמה  כל  על למכור  המוכרים מסתפקים אינם  שבארה"ב
זה  מיושן, כבר  לשונות " בד' משמש  "כי  הפזמון עשרה, מוכרים  אלא 

באירופה... רק  נכון  היה 

היה  ישראל  לארץ ולהעביר הסחורה את לקנות  נוהג שהיה הרב
שהיו והכבדים  הלשונות כל את קונים היו  ישראל  שבארץ  מספר,
בכבדים  מדובר  כי  בטוחים היו כולם טוב, שוק לזה היה כי מספקים 
כלל  אפשר איך  לשון או כבד לקנות  כשהולכים  עתה  כשרים, ולשונות 

טריפה  בוודאי אלו הלא זה עם !!!להתעסק

במשחטות  הכשרות  מחוקרי רבים שמעסיקה אחרת  שאלה  אגב,
כשר " "גלאט  וכבדים  לשונות  הרבה  כך  כל מספקים אם הברית, ארצות 
וכבדים  לשונות  הרבה כך כל המשחטות  לאותן יש מהיכן  ישראל, לארץ

הברית  ארצות  בשביל ???גם

הוא  שליט "א , אונגוואר של מרבה ששמע מעשה ומספר מוסיף רבינו 
שיש  הכבדים  את זורקים שהרופאים  איך ראה  הוא  ושם במשחטה ביקר 
הרופא  נוהג שם צנור , דרך  קומה זה  את מפילים  הסרטן, מחלת  להם 
שהכבד  הסימן זהו  - ירוק שיראה  תובע  החוק - ירוק , בצבע  אותו  לצבוע

לאכלו. ואסור  מסוכן

הכבדים , עם שם קורה  מה  לדעת  סקרן  מאוד היה  אונגוואר  של  רבה
ולידו גדול , בפח  נמצאים  שהכבדים  מצא והוא  מקום לאותו  ירד הוא  אז 

אות  והכין  הכבדים  את  משם שהוציא קצב הרב עמד  לצבור, למכירה  ם 
שאל  אלא הכבדים , של  הסרטן בענין  מבין ולא  יודע כלא עצמו את  עשה

כשרים  אלו  שכבדים יודע  אתה  מהיכן הקצב, ?את 

להסביר צורך  אין כשר , הוא  לכאן שמגיע מה כל הקצב השיב 
כבר מדברים אין  אלה , דברים  לשמוע ומצחיק מביך היה כמה  עד
הרבים , את  להכשיל מוכנים הם במחלות  כשמדובר  גם מכשרות ,
והוסף  עמלק", של  שותפו  שבטבחים  "טוב אומרת שהגמרא  וכפי 
את  ותבין  פירש "י ועיי "ש הרוג" שברופאים "טוב  האימרה  את  לכך 

הסיפור.לפיההמשך

 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

שראתה. את לנוכחי שתספר  יהודה רבי ביקש
ראתה להתפלל , והתחיל  הגיע  יהודה שרבי שאחר סיפרה  מרגלית 
שנפטרו, סבא של בניו  שמחה , אחותו ואת  שמעו ר ' אביה את 
לא שהציפור  שמר  אביה ציפור . לתפוס ומנסי בחדר  נמצאי
הכניסו הציפור , את שתפסו לאחר  הדלת . דר או החלו  דר תברח 

התעוררה.  וכ לגרונה, אותה
כציפור, שעפה היא מגופ יצאה נשמת" לנכדתו : יהודה רבי  אמר 
."אלי ולהחזירה הנשמה את  לתפוס כדי  לעזור  באו ואחותו ואבי
עזרא ור' לרדת ,  בבט הנפיחות  החלה הסבא של ברכתו  לאחר
בזיהו שיטפלו כדי  החולי לבית  אשתו את  לקחת  הסכי

בבטנה. שהתגלה המוגלתי

הניתוח

מוזלי הגיעה(מזל )כשגב' יהודה, רבי  של נכדו ,בנימי של  חמותו 
שעליה וקבע  אותה בדק  הרופא בטוב. חשה לא  היא  ,באר לביקור 

בצ 'יסטה. מדובר אולי   דחו ניתוח  לעבור
,לאר בחו נשארו ובעלה  שילדיה  כיוו לניתוח  הסכימה לא היא

.באר להתעכב רוצה ואינה ,בה לטפל כדי לחזור  ועליה 
אותה ביר והוא  יהודה, לרבי אותה לקחה יפה  מרגלית  הנכדה

לחו "ל. שבה והיא השתפר, מצבה שלמה . לרפואה
לרופא אותה לקחה הנכדה .באר שוב  ביקרה  תקופה לאחר
הרופא .ממצאי מצא ולא אותה, בדק  הרופא  חוזרת . לביקורת 
החולה את  ולא  לבדיקה, אחרת מישהי לו  שהביאו וטע כעס

הקודמת.

 מחו קודחת

עלה, חומה יהודה. רבי של  נכדתו דביר , אילנה  חלתה  בילדותה
הגיעה והילדה לעלות ,  הוסי החו .החולי בבית  אושפזה  והיא 

מוחלטת. תשישות של  למצב
אמה, .החולי בבית  לבקרה  יהודה רבי בא  ימי שלושה  לאחר

."מחו קודחת  הילדה "חמי ! אליו : פנתה  עזיזה, כלתו
ובירכה, עליה ידו  הניח מכ ולאחר  גבוה , שחומה וידא יהודה רבי 
והשתחררה הילדה הבריאה למחרת  עיניה. את פקחה והילדה

.החולי מבית 

ניזוקי אינ מצווה שלוחי 

הוא ארז ישראל , לאר האחרונה בפע מוצפי סלמא רבי  כשעלה
בפע ועזב עליו האהובי ספריו  את  נטל  ,האישיי חפציו את 
רבת  דר ישראל  לאר רכב שכר  הוא  מולדתו. עיר  את האחרונה

.המקו מ ויצא   עמו
ללוותו יהודה  רבי נהג ישראל   באר ביקור  כל לפני כי נזכר  בצאתו 
צדקה לתת  מצווה " "שליח עשהו בכ לצדקה. מעות בידיו ולתת 
נמצא כבר  בגדד , את  בצאתו  עתה זאת לעומת  ישראל .  אר לעניי

ישראל. באר רבו

אול , נוס יו בעיר להתעכב הנהג ביקש ,עמו לרבת משהגיעו
ברירה בלית  .היו באותו  עוד לירושלי להגיע  רצה   סלמא רבי 

.לירושלי שנסעה דואר  למכונית  הצטר
במעלה האריות" "שער מול ירושלי לשערי  המכונית  כשהגיעה
בדלק המיכל  את  מילא  הנהג  במכונית . הדלק  אזל יריחו, כביש
החלה זאת ותחת  נעה, לא המכונית  הרכב. את להתניע  וניסע 

מתוכה. קפ הנהג .לתהו מידרדרת 
כדי  המכונית  דלת  את  פתח  הדלת , לימי שישב ,סלמא רבי 
לא הוא  ונשברה. לסלע  הדלת   בי נמחצה הימנית  רגלו  א ,לקפו

וקפ עשתונותיו  את  ירדהאיבד שהמכונית לפני  האחרו ברגע 
והתרסקה. לתהו

נפלו וה ,היו כל  במש בתפילי מעוטר להיות  נהג  סלמא רבי 
לבית נשאוהו  בסביבה שהיו  היהודי הקפיצה. בשעת ממנו
 אות שאו !באר התפילי" כוחותיו: בשארית  צעק  והוא ,החולי

הכרתו. את ואיבד תחילה",

כבתחילה   ירו
,סלמא רבי אשת  אליו וכשבאה  נעשה , אשר  את ידע יהודה רבי 
לדאגה. מקו  ואי בשלו יעבור  הכל  כי  לה ואמר אותה הרגיע 
וירו בקרוב רגליו על יעמוד סלמא שרבי לה  הבטיח  הוא 

כבתחילה.
נשברה הרגל עצ .סלמא רבי  של  חלקו  מנת  היו תופת ייסורי
ממנו נבצר  קשות . נחבלה וידו נקרע , בשרו ג .אחדי במקומות 

כלשהו. בעיסוק להתרכז או  ללמוד 
את שהרעילה דלקת  נוצרה  וברגלו עלה, חומו והחמיר, הל מצבו
החליטו וה הצרפתית , בשפה ביניה דנו החולי בית  רופאי דמו.
התנגדות והביע  שיחת את הבי סלמא רבי רגלו . את  לקטוע 

.לכ
לקטוע התורכית , בשפה והפע החליטו, שוב אחדי ימי לאחר

יממה. תו הרגל  את 
ניהל ש לביתו. שיישאוהו  קרוביו  את  סלמא רבי ציווה יו באותו
אליו והזמי המזוה הפצע  את ריפא   בעצמו הרפואי  הטיפול  את 
והוא מספר, חודשי עברו לא .שברי לאיחוי המומחי טובי את 

לאיתנו. ושב התאושש

המשענת את לשבור 
רבי  של  לביתו  נכנסה כאשר מיד כי סיפרה  סלמא רבי של אשתו
כי  דעי תבשריני ? את או  אני אבשר" :הלשו בזו לה אמר  יהודה,
לשו ולא  לניתוח  לא  יצטר ולא ,ושלו חס רע, כל לו  יאונה לא 
אלי  בא  וראיתיו נמנמתי לימודי באמצע  אחדות  דקות לפני  דבר.

והשליכה". שברה  לקחה  משענת ע
טיפל ברזאני אברה הרב שידידו לאחר ,כ אחר  אחדי חודשי
בשבת המשענת. נשברה ,לשברי מומחה  לו והביא  במסירות  בו
רבי  לרבו  ואמר  לטלטלה לא כדי בלעדיה   סלמא רבי הגיע  קודש 

."דברי את לקיי כדי המשענת  ללא באתי "הנה יהודה:
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עדות ה' נאמנה בהמשכים

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
תשובה לרבנים ם

כי
ש

מ
מצב הכשרות בימינובה

3

לרבנים תשובה | זיח  פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          
         

         
            

          
 

         
          
          
            

  

         
        

          
         

         
         

  

       
         

           
         
          
          

         
  

           
         

          

           
          

  



נאמנה ה' עדות כ

ובין  שוגג בין להוכיח שמחיוב ש"ג, סימן זאב בנימין  בשו"ת ועיין [נ .ב.
עשה מצוה  על עבר הוכיח לא ואם יקבלו, שלא לו ברור אם אפילו במזיד
מהר"ם שו"ת לידי  בא וכעת עיי"ש . זה, על עונשו ויקבל תוכיח, הוכיח של

נפלאות ]. ותראה ש "ג או"ח בסימן  שם ועיין  שיק

לזה זה ערבים ישראל כל  לט .)יב. שאלמלא(שבועות  ,
היו  ולא חטאיו , על חברו ביד מוחה אדם היה לא הערבות,
הכניסם לכן לבערם. רשעה עושי על לחקר לב נותנים
שלא וסיגים גדרים שיעשו כדי  לערבים, הוא ברוך  הקדוש

צ "ג )יחטאו אות חסידים  .(ספר 
שליג. חבירו  בעון  נתפס  אחד שכל הנ"ל  כל  לפי  נמצא

הערבות. חיוב  מפני מישראל  איש  הערבותכל  חיוב וכל
בידו  שיש כל לכן ויוכיחו שימחו כדי הוא בזה שנכנסו
וכן  בו. מיחה שלא ההוא בעוון  נתפס מיחה  ולא למחות
בעון  איש באחיו איש "וכשלו עה"פ בסנהדרין  חז"ל אמרו
למחות בידם שהיה  התם  בזה, זה ערבים שכולן מלמד אחיו 

מיחו. לט .)ולא שבועות כז: (סנהדרין

העולם לכל מגיע שהשפעתם הגולה ראשי ולזה יד.
במחאה השפעתם כח גודל  שלפי  מפני העולם כל  על נתפסים
גלותא ריש  דבי  והני פפא רב "אמר  הערבות. בחיוב היא כך
במשפט ה' דכתיב מאי  חנינא א"ר  עלמא. כולי על נתפסים
אלא חטאו מה זקנים חטאו שרים אם ושריו עמו זקני עם יבא

בשרים" מיחו שלא סנהדרין] [פי' זקנים על נד:)אימא .(שבת
אלו  חז"ל מדברי אנו למידים גם בידו טו. שיש  שמי

הרבני המנהיגים  ביד עבירה למחות  עוברי בידי ימחו שהם ם 
יביאם  שה' הסנהדרין כמו נתפס, הוא בידם מוחה ואינו
על ההשפעה להם  שהיה בשרים, מיחו שלא על  במשפט

למחות. להם והיה השרים
הילמע "ל וכן  כ"ט )כתב עה"פ.(דברים  המהרי"ט בשם

אלקיך , ה' בברית לעברך וגו' כולכם היום נצבים "אתם
היום" עמך כרת אלקיך  ה' אשר כט ,ובאלתו (נצבים 

וגו'יא ) בברית לעברך יחד  בלשון ויחיד."ונאמר  יחיד  שכל  ,
רבוא  ששים על  ערב תבא,נעשה  כי בפרשת  שנתבאר כפי  ,

איש  כל ונאמר  יחיד . בלשון וסיים רבים  בלשון פתח ולכן
בידישראל  למחות בידו  שיש מישראל ואדם אדם שכל  ,

נתפס  מוחה ואינו בעול המתנהגים והשופטים  הזקנים
תרדיון עליהם  בן חנינא ר' אשת של במעשה שאירע כמו ,

הוגה שהיה חנינא בר ' מיחתה  שלא על הריגה עליה שגזרו
באותיותיו". כ"ט )השם פ ' דברים  מע"ל מהרי"ט, בשם  לקח  .(יוסף 
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0קנה
הננו לאשר בזה קבלת הספר החשוב "עניית אמן כהלכתו" וודאי זה 

יתן חיזוק גדול.

כו"כ אנו רוצים את שאר הספרים שיצאו על ידכם עבור האוצר הספרים 
של ישיבתנו.

בכבוד רב
אוצר הספרים
ישיבת נובהרדוק "בית יוסף"

שכר  יקבל סבלותיו שיתמו ואחרי לדעת עצמו  שאבד מפני שזה
עשה. אשר המצוות

כי אחר השיב והוא  אכילה  לדבר הוא מתאוה אם אותו שאלתי כך
בגופו בהיותו כעת, אך לאוכל, התאוה  לא כרוח משוטט בהיותו
רגיל שהיה כפי  הגוף תאוות ובשאר האכילה בתאות הוא  חש  אדם של
שבו האיש של כשגופו וכאב  בצער הוא מרגיש וכן החיים בין בהיותו
לדבר  גם הוא מתאוה הוא  האם לשאלתי  וכואב. מצטער נמצא , הוא
עבירה לדבר מתאוה היה לא בחייו גם כי באומרו בשלילה השיב עבירה 
התפלל לא  שיכור שהיה ובגלל ומשתכר, יין שותה  ימיו כל היה  שכן
היה ורק ההגדה את  אמר  לא  הסדר ובליל ובמצוות  בתורה עסק ולא
לבחור  מניח הוא אין בבכי, ואמר הרוח הוסיף  לכן, סוף בלי  יין שותה
מכיון  מכך , להמנע יכול  הוא ואין הכנסת לבית  ללכת  נכנס, שבגופו הזה 
לעשות לו וגורם שבקדושה דבר  כל  ממנו מונע היין  היה בחייו שגם 

האסורים. מעשים

לפני "היכן אמר : והוא אותו שאלתי שניאור ?" אברהם  חברך הוא
שהכינו אחת אשה של בגופה נכנס כי לי ספר  חודשים שמונה
ובינתיים הוא היכן יודע איני עכשיו בהם, נמצא  שהוא ממים תרופה לה
בגופה נכנס שמו ימח האשכנזי של  וגופו זה נער של בגופו אני  נכנסתי
"לא לי : ענה והוא שאלתי ובאחותו?" באח נכנסתם "למה אחותו . של
לגופה להכנס ורציתי בחצר הייתי שבת ביום זה. בנער להכנס התכוננתי
רגע ובאותו לחצר מה דבר  משליך הנער את ראיתי אז אחת  אשה של
ממנו שתה שהנער  מים לקיתון נכנסתי  אזי בו. להכנס רשות לי  נתנו
ואילו בקרבו, יושב  שאני חודשים עשר אחד לי וזה לתוכו נכנסתי וכך
שום עם מדבר הייתי  לא עמי לדבר תורתו כבוד מעלת בא היה לא

'ה יראי נדברו אז  סב

לחולון  הראשי  מהרב  ברדיו  ששמענו  מאוד ופלא
עליו  לכתוב טוב [יותר יוסף הרש אברהם אבאערב כי ,

בפסח  חמץ  מאכיל שהוא עליו אמר זיע"א  מרן  שלו
וכולם העולם, בכל מפורסם שהיה וראינו נסך, ביין מכשיל
אחרי  מתוכם  אנו  וגם שלו , הכשר לאכול  הפסיקו
לאכול הפסקנו מיד ושקריו הארורה לשונו  ששמענו
על הזה הסלפן שאמר מה שראיתי אחרי הזה ], ההכשר
במקומות ובדקתי הלכתי  שליט"א, מהאלמין אדמו"ר  כ"ק
הסיפור  אם מהאלמין, אדמו"ר כ"ק של הספרים את  רבים
פעם אף  היה ולא שוחט, היה שלא נכון, זה  הנ "ל 
להורדה קבצים 1767 לערך והגעתי וספרתי בשחיטה,
הכשרות על קורא  וקול וקונטרסים! ספרים  בחינם!!
שלו הספרים מדרשות בבתי כאן ואף וניקור, ושחיטה 
בתוך מכתבים ומצאתי שנה !!!! 40 מלפני עוד נמצאים
משנת החרדית העדה של דין הבית רבני מכל הספרים
של דורנו גדולי מכל מכתבים מאלף יותר ועוד תשכ"ט,
לאדמו"ר, ששלחו  מכתבים  4 ראיתי וגם שנה , 50 לפני 

זצ"ל . יוסף  עובדיה רבי מרן המתהדרמבית הנ"ל זה אבל
שעשו כפי בדיוק בינלאומי, שקרן  העיר , רב של בשם
שמה הכל והרי  "האמת" לו  וקראו עיתון שעשו  ברוסיה 
ולא היו שלא מחרידות ורמאויות יומיים יום שקרים היה 
אתם איך אותם ששאלו שקרים, כמובן  היה  והכל נבראו
פחות לא "האמת" עוד  שלכם לעיתון וקוראים זאת עושים

יותר אםולא אבל  ורמאות , שקרים הכל  זה  אכן ענו הם .
השקר, עם כולם של המוח את אמת!נשטוף יהיה כךזה .

לו לתת שאפשר הנ "ל  בדיוק פרסזה ואף בשקר, מדליה
רב  מוניטין לו  ויש  שמו, יצא שכבר שכזה  לשקרן .נובל

משחיטה אוכלים האמיתיים, הרבנים שגדולי וביררתי 
הזה, פיגול בבשר נוגעים ולא נפרדת , גםקטנה, וישנם 

סמכנו שכולנו  כמו וסומכים  יודעים, שאינם רבנים לצערינו 
הולך מה  ידענו  ולא הכשרות, של והמותג השם  על

אסורות במאכלות כולנו נכשלנו וכך הקלעים!!, .מאחורי 

האדמו"ר: שכתב מה הדברים ונוראים

זי"ע מàעלזא אהרן רàי Łõדñ ה ה âðיק ה ' üְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהמלא
Łחיטõת õàאה áרם הïגäם הõחטים éíŁין ְֲִִִֶַַַַַָָָאמר

רח"ל.היהäדים ְִַַָ


