
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

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

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 שלישי | פרשת ויקרא | כו אדר

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

כּ פוּ ל שׁ עוֹ ת 8,760 שׁ וה בּ שׁ נה, יוֹ ם 365 כּ פוּ ל בּ יוֹ ם שׁ עוֹ ת 24 נכפּ יל בּ שׁ נה? ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵישׁ 
אלף עשׂ רים מאה מליוֹ ן וחמשׁ  מאה שׁ וה שׁ עה, בּ כל שׁ יּ שׁ  תּ וֹ רה מלּ ים 12,000ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

תּ וֹ רה תּ וֹ רה(105,120,000)מלּ ים תּ למוּ ד כּ י בּ -613 מכפּ לת תּ וֹ רה מילה וכל , ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
64,438,560,000 שׁ וה 613 כּ פוּ ל 105,120,000 הוּ א: והחשׁ בּ וֹ ן כּ וּ לם, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

מצוֹ ת]. מליארד וחצי וארבּ ע ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ[כּ שׁ ישׁ ים

חוֹ ל. בּ יוֹ ם הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר לּ ימּ וּ ד בּ שׁ עה רק ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזה
מרוֹ מים. בּ שׁ מי רחמים נעוֹ רר וּ בזה פּ עמים, אלף הזוֹ הר את נסּ ים חוֹ דשׁ   ְֹבּ תו◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

מוּ כנים הם ונפשׁ ם לבּ ם וּ בכל קדוֹ שׁ ים, עם ישׂ ראל עליהם קבּ לוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר
רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת דּ קּ וֹ ת 11 מזּ מנּ ם, להקדּ ישׁ  יוֹ ם כּ ל ואלפים, בּ רבבוֹ ת ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ מזוּ מנים,

◌ָקוֹ נם.

להחישׁ  החפץ אלקינוּ  רצוֹ ן לקיים יחוּ די, ללמּ וּ ד והצטרף בּ א יהוּ די, אישׁ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְואתּ ה
צדקנוּ . משׁ יח פּ ני וּ לקבּ ל לקרב ותזכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְוּ לגאלנוּ ,

גּ ד וֹ ל הכי  הע ׁש יר הּמ צוֹ ת בּ נק  לחׁש בּ וֹ ן והצטרפ וּ  בּ וֹ אוּ 
בּ עוֹ לם

הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר לּ ימּ וּ ד שׁ עה מל הכּ סּ א דּ ברי שׁ נה(בּ חוֹ ל)ידוּ ע לער עוֹ לה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ל-7,356,000 זוֹ כה הנּ גלה תּ וֹ רת לּ ימּ וּ ד בּ שׁ עה ואם הפּ שׁ ט, תּ וֹ רת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִלּ ימּ וּ ד
אחת: שׁ עה הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר ללּ וֹ מד ישׁ  מצוֹ ת כּ מּ ה וּ נחב בּ וֹ אוּ  עתּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצוֹ ת,
8,640 שוה חדשׁ ים, 12 כּ פוּ ל בּ חוֹ דשׁ , יוֹ ם 30 כּ פוּ ל בּ יממה, שׁ עוֹ ת 24 ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵישׁ 
יוֹ צא הנּ גלה, תּ וֹ רת ללּ וֹ מד שׁ הם בּ -7,356,000 נכפּ יל זה כּ ל ואת ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָשׁ עוֹ ת,
סכוּ ם זהוּ  אלף. 840.000 מליוֹ ן 555 מליארד 63 כּ לוֹ מר: 63,555,840,000ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

בּ חוֹ ל. זוֹ הר לּ ימּ וּ ד לשׁ עה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהמּ צוֹ ת

לס שׁ וה וזה צדּ יקים], האוֹ רחוֹ ת [כּ דברי בּ אלף, נכפּ ל בּ שׂ מחה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהלּ וֹ מד
וחמשׁ  חמים מאוֹ ת וחמשׁ  טריליארד 63 כּ לוֹ מר: - 63,555,840,000,000ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מצוֹ ת. מליוֹ ן ארבּ עים מאוֹ ת וּ שׁ מוֹ נה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמליארד

נקרא יצרוֹ  את הכוֹ פה וגם נפשׁ וֹ  בּ צער בּ ין גּ וּ פוֹ  בּ צער בּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ כשׁ מצטער
בּ מאה נכפּ ל נתן )מצטער, דּ רבּ י כּ לוֹ מר:(אבוֹ ת 6,355,584,000,000,000 יוֹ צא , ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

שׁ מוֹ נים מאוֹ ת וחמשׁ  טריליארד וחמשׁ  חמים מאוֹ ת שׁ לשׁ  קודריליוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵשׁ שׁ 
מצוֹ ת. מליארד ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע

כּ תב ּפ י וּ בשׁ בּ ת בּ ׁש בּ ת  הּת וֹ רה ל ּמ וּ ד ׁש כר  הּמ קבּ לים, בּ ׁש ם חי " איׁש  ה"בּ ן ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קונטיליוֹ ן  ׁש ׁש  כּ ל וֹ מר : 6,355,584,000,000,000,000 יוֹ צא  חוֹ ל. מ יּ וֹ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף
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ידוע 2) אם עבירה, מהווה  דתיים באמצעים שחיטה
יהודים לאכילת מיוחד אינו שהבשר  השחיטה בשעת
בנידון. יאוכף  שהחוק מציעים אנו לכן מוסלמים. או

הקהרשויות ונציגי יקבלו האכיפה הדתיות ילות
החוקה. של זה מחלק תזכורת

מהקהילות3) יתבעו שהשרים מציעים  אנו
שיטות על  ולדון לשוב והמוסלמיות היהודיות
הימום שיתירו  תחליפים לפתח בכדי שלהם השחיטה
שחוקים בכדי לשרים יוגשו המימצאים יעיל.

בהמות הימום בלי לשחוט עופות)המאפשרים ע"י (כולל 
להמחק יוכלו מוסלמים או שלש (להתבטל )יהודים תוך

השנים, שלש שתוך מציעים אנו הבאות. השנים
הימום(תוחלף)תידחה  בלי שחיטה המאפשרת החוקה

הבהמות כל עופות)של .(כולל

ההודעהההצעה ראה מקובלת. אינה הזאת
המצורפת.

של 4) שימוש להתיר יתוקן שהחוק  מציעים אנו
בתנאי (פן)כלוב עמידה, במצב הבהמה את המחזיק

תמיכה כולל השרים, אישור את  תקבל  הפן שתוכנית
לבהמה. מספקת

תכלול אנו חדשה הרכבה כל מידי  שבאופן מציעים
מתהפך , בכלוב השימוש מקרה ובכל הנ"ל , מהסוג פן

השנתיים. סוף עד  יאסר 

לאי הוסכם גורמת עמידה  בצורת בהמות שהחזקת
בזה: מוצא  לבהמה. ומתח נוחות

מתהפך .א) כלוב הרכבת לאסור 

השנתייםב ) בסוף לשחיטה הבהמות הפיכת לאסור
לתוקפם. החוקים הכנסת לאחר

בקהילהג) שישחטו הבהמות כל  את  להתיר 
בתוך  עמידה במצב שיוחזקו המוסלמית או היהודית
השר ידי על אינדיבידואלית בצורה שיאושר כלוב
– הבהמה החזקת של  זו בדרך השימוש את ולעשות

השנתיים. מסוף חובה
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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 169["קול קורא" בולעטין] # 
 ט"תשלתשרי 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 170["קול קורא" בולעטין] # 

 ט"תשלחשון 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 171["קול קורא" בולעטין] # 
 ט"תשלכסליו 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 172["קול קורא" בולעטין] # 

 ט"תשלטבת  
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 173["קול קורא" בולעטין] # 
 ט"תשלשבט  

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 174["קול קורא" בולעטין] # 

 ט"תשלאדר  
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 צווההמ

 175["קול קורא" בולעטין] # 
 ט"תשלניסן 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 

 176["קול קורא" בולעטין] # 
 ט"תשלאייר 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 177["קול קורא" בולעטין] # 

 ט"תשלסיוון 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 ווההמצ

 178["קול קורא" בולעטין] # 
 ט"תשלתמוז 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 179["קול קורא" בולעטין] # 

 תשל"טאב 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 180["קול קורא" בולעטין] # 
 תשל"טאלול 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 181["קול קורא" בולעטין] # 

 תש"מתשרי 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 182["קול קורא" בולעטין] # 
 תש"מחשון 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 183 ["קול קורא" בולעטין] #

 תש"מ כסליו
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 184ול קורא" בולעטין] # ["ק
 תש"מטבת 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 185["קול קורא" בולעטין] # 

 תש"משבט 
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הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
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50יובל שנים של פעילות המערכה



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

שבסופו המקוה  הוצאות  בשביל  שילמו  בתים שבעלי
.$500 בערך עלה דבר של

מקוה  לבנות לשוחטים הציע  כשרבינו  היה , מעניין
לשלם . מהם אחד אף  הסכים  לא דומה,

לאברכים  השוחטים בין  ההבדל 

מאוד  שרצו האברכים אותם בין  רבינו השווה שם
של  בחסרונו  הרגישו לא  שכלל השוחטים לבין מקוה ,
מרבים , יר"ש  לשוחט  לקרוא  ניתן איך וא"כ המקוה,
ואכילת "שחיטת בספר  עיין פשטים  שלשה ישנם  מרבים  (ביר"ש

וז"ל: ל' אות ס "ב  דף  כהלכתה" בשר

בי כמבואר מרבים יר "ש להיות צריך  ו"ד הבודק
י"ג , י"א  סעי' ט"ל  "מרבים"סימן תיבת עי'וביאור

ב ')ברש"י פסוק  ז' אבל (נחמי' - רבים  מימים שפירש
פי' גדולות שבמקראות יחייא אבן  יותרבביאור  דר"ל

שבישראל והגדולים הרבים שאר ובדע "ת מכל  ע "ש ,
לבוב  אבד"ק הגאון בשם ששמע כ ' ס ' ס"ק ל"ט סימן
שיהי' דהכוונה  ז"ל , מבאטשאטש הגה "ק  בשם
אמר ועפי "ז  ד', לירא אותו שיחזיקו ברבים  מפורסם 
וסוברים  דבר באיזה  בדמיונם  טועים הרבים אם דגם 
לו אסור  כן אינו שהאמת אף  יר"ש אינו  כן שנוהג 
ודומיהן, הללו  קולות ולנהוג אצלם שו"ב להיות 

למקוה ,עכ"ל) ללכת  יום כל השוחט חייב  שידוע כפי ,
כמה  של בסכום שיכלו  למרות וזאת  הולכים , אינם  והם 

מקוה לעצמם  לבנות  דולר  השחיטה,מאות קול ספר  (עיין

השוחטים ) אצל המקוה בענין נורא  האברכים מעשה אותם ,
כל  - וראשון שבת  לימי  רק למקוה  זקוקים כשהיו 
בלבד , חדשיים של  לתקופה וזאת  - שם היו  לא  השבוע
לא  הבאה  שבשנה  שיתכן  שידעו ולמרות  הסכימו , מיד 
בניית  עבור  לשלם מוכנים  היו  הזה , במקום כלל יהיו 
כסדר הנמצאים השוחטים , זאת ולעומת המקוה,
הסכימו לא השנה, ימות כל  במשך  אחד במקום
אותם  של  הפנים  אלו  אחת , פרוטה אפילו להשקיע 

מרבים  שמים  !!!הירא 

לד  פרק
אורחים  הכנסת  מצות

כל  כמעט  עמו  ושוחח לרבינו, יהודי אורח בא פעם 
חשב  רבינו אבל הזמן, על  חבל אז  באמת היה  הלילה ,
לדבר גדולה  מצוה שזו  אומרים  הקדושים  הספרים שאם
הרי בלשה "ר, שיכשל שיודע  אף וזאת  האורח , עם 
עמו, לשוחח החליט הוא זו, מצוה  לקיים שיש בודאי 
דברים  ודיברו בעיותיו , את האורח בפניו שטח ואז

õ רñע Łה äא הëעמיד, äהינ ,ãàŁ "הfiאõר" איתא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָהìזéר
הם  âהעñר העדה àקרàן  éŁתäב õמé הõôרה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָסõדõת

.'äכ ìéזéר למäטב  מחזיר äזה àסימן הìסôרõת, éתב מה עõד (עçן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

קי"ג .) סימן ד' מהד äרא  õôרה äבדברי סימן .קל "ו, ב ' מהדäרא  õôרה (âברי ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

ט')

ה רפים ׁש ּב עוֹ לם ה ּט וֹ בים  מע שׂ ים  ּכ ל  ּב ידוֹ  י ׁש  אפּל וּ 
ויוֹ ם יוֹ ם  ּב כל נׁש מת וֹ  את שׂ וֹ רפים  ּכ נפים ׁש ׁש  ּב עלי

הfiרפים ולא  àŁעõלם הõæבים מעłים  éל õידà Łי äêאפ עõד ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
õ מé ויõם, יõם àכל õמתŁנ את õłרפים éנפים ŁŁ àְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעלי

åàהר äאמרŁ(:רמז ïק äדי קâי Łא (ïר Łת  חיותא האי  õנõŁ ל זה : ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
àרזא  ã ל Łאל éדין ,ã יàלג äמטאת  סêקא נŁמתא éד ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָקçימא 
ãאבתר âרדיף חכמתא ההיא äכפ äם ,ãמאריâ âְְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָחכמתא 

אחרים :(ואדàק יכילבה)ספרים  ואי  .ãאגרי ãלי יהבי הכי  , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
וקçימא. עיילה, ולא  לבר, ã לי âחי  אדàק, ולא (ספר לאדàקא ְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ה') ïרק  יב  מאמר ב ' חלק  ְֲִֵֶֶֶַַָהàרית

כמה  בגלגול ולבוא  לחזור, צריך  אלא זה  בעונש  די לא
צער ולסבול פעמים

תורה וכן ברזי עוסקים שאינם לאותם המעותד העונש  בענין 
פקודי  בזוהר אשר ע"ב)רח"ל רמ "ז חיותא (דף האי וז"ל  :

דחכמתאיופיאל רזי בכל קיימא ואיהי בגי'שמיה יופיאל (כי

האי )א קבלה וכו' ביה קיימין דחכמתא  מפתחן אינון לכל
שאל כדין לגביה ומטאת  סלקא  נשמתא  כד קדישא חיוותא
דרדיף חכמתא ההיא וכפום דמאריה  דחכמתא ברזא  לה
ולא  לאדבקא יכיל  ואי אגרא , ליה יהבו הכי ואדבק אבתרה
היכלא  ההוא מלבר  וקיימא  עיילא. ולא לבר לה  דחי אדבק

דתחותה שרפים  אלין גדפייהו  נטלי  וכד חיוותא)בכסיפי (דהאי 

ולא  ואתוקדת  לה  ואוקדון בגדפייהו בטשי  כלהו כדין
נהירת  יומא בכל אתדנת והכי  קיימא ולא  וקיימא אתוקדת
אגרא  דלית בגין לה אית  טבין דעובדין ואע"ג נהירת ולא
ביקרא  לאסתכלא בחכמתא דמשתדלי כאינון עלמא בההוא 
דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא חולקיהון זכאה  דמאריהון

תבונה" יפיק ואדם חכמה  מצא אדם ג)"אשרי יעו"ש.(משלי
פעמים  כמה בגלגול ולבוא  לחזור, צריך אלא זה  בעונש די ולא 

צער רח"לולסבול  המיתה וצער  אולי עוה"ז  בזה ספק ויש

חקל א – חכמה פתחי קל "ח גימטריה הכולל  ע קבלה .
חקלא. מחצדי ביאור וזהו ,קדישי  תפוחי



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת ב' ְיֵביָׁשה. 
]ַּתְרּגּום ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: אֹוי ָלֶהם ִמי ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשֵּיֵלְך ִמן ָהעֹוָלם ְוֹלא 
ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ֶׁשֵאּלּו ֵהם ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ַהּתֹוָרה ָיֵבָׁשה ְוֵאיָנם רֹוִצים ַלֲעֹסק 
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשִּמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמָּנה ְנִביַעת ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא י'. 
ְוַהּב' ִנְׁשֶאֶרת ְיֵבָׁשה. ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן 
ְּבָעְלָמא. ]ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה 

ְוֶהֶרג ַוֲאַבֹדן ָּבעֹוָלם(. 

ַעל ֵּכן ּבֹואּו ְוַנְחִזיק טֹוָבה ּוְנַחֵּזק ֶאת ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו"ר ְׁשִליָט"א ִויַיֵּׁשר 
ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֲהָפַצת  ְיֵדי  ַעל  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ְּפֵני  ְלַקֵּבל  ְוִיְזֶּכה  ְוֵחילֹו  ֹּכחֹו 
ְּכֹזַהר  ַיְזִהרּו  "ְוַהַּמְׂשִּכיִלים  ַהָּקדֹוׁש  ְּבֹזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהָּטהֹור,  ִּכְרצֹונֹו 
ַּדֲעִתיִדין  ּוְבִגין  ְוכּו'  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ְּדִאיהּו  ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  "ְּבַהאי  ָהָרִקיַע" 
ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ֶׁשִּבְזכּות  ַעְצמֹו אֹוֵמר  ַהֹּזַהר  ]ְּדַהְינּו  ְּבַרֲחֵמי 

המשך בעלון הבא

ללא נתפס אדם אותו עליו. הדבר ויפעל יעיין בחיים  רישיוןפעם 
שבור, הביתה  ובא ישראל, לארץ חזרה  אותו ושלחו  וויזה,
הברית , בארצות  מאחור  נשארו [הביזנס] העסק וכל והגויה
חבירו  לו  שהביא  לישראל" "חק בספר וקרא ישב  יאוש ומתוך
אשה עוון  חומר את הזוהר בלשון  שם וקרא שמות, בפרשת
שנסע עד בתשובה  ולחזור לבכות  והתחיל מאד ,ונתעורר  נכריה
לו  ואמר לחבירו טלפן  ומשם  , הרבה  שם  ובכה  המערבי לכותל
את שהבין שלאחר וסיפר יחדיו. ובכו ובא בא ", בכותל, "אני
ולא נקיון  עבודות  היה  ושם  במקוה, לטבול ביקש הדבר חומרת 
וחזר התעורר וכך טבל. ושם למוצא עד והלך לטבול יכל
ולהקים כשרה  אשה  לישא זכה ולבסוף  שלמה , בתשובה 

בטהרה . משפחה
הנמצא הזוהר מתוך מוסר של קטן קטע מלימוד זכה זה ולכל
יכלו  לא  רבנים שכמה בדבר שאפילו  ורואים  לישראל". ב"חק
אותו  העיר דקות בכמה  זוהר מעט לימוד אבל עליו , לפעול

הקדוש. הרשב"י מכח נטהרה  ונשמתו מכתב מתרדמתו [ובידי
תראו  זה ]. בענין  תשובה  בעל אותו  לי כתב  אשר עמודים 3 של
גדול  וכמה אדם  לבן לעשות יכול זוהר שקצת מה מוסר ותקחו
זוהר לחבירו אחד כל שיתן חשוב כמה ולכן זי'ע . הרשב'י כוח
נזקף והכל הוא, לזכותו יהיה  זה  וכל אותו, לזכות  בכדי
רק  בו אשר לישראל", חוק "לקט סדרתי זה ובעבור  לחשבונו.
כל  על להוציא בידי עלה  לא אמנם והרמב "ם. והמוסר הזוהר
לכך תורם ויימצא והלואי בראשית , על רק ויצא  התורה ,
החוק  של הזוהר ענייני כל הדפסתי וגם המלאכה . ותושלם 

מחלקת החדשות בעולם הכשרות
"היום השחור" של הקהילה - קצב חרדי שיווק 

עופות טרפים
שערוריית הכשרות של המאה" מסעירה את מונסי, ניו יורק"

כל העיתונים על פרשת מונסי באנגלית

 כתב "הארץ" בניו יורק

בחצרות  שנראו  המחזות  השנה,  ראש  לפני  שבועיים 
הבתים של העיר מונסי במדינת ניו יורק הזכירו את ערב 
מגודלי  ישיבה  ובחורי  חסידי  בלבוש  יהודים  הפסח.  חג 
פאות עמדו ליד סירים גדולים מהם עלו אדי מים רותחים, 
אלומיניום.  עשויים  בישול  וכלי  מחבתות  סירים,  וטבלו 
במקום לבחון בעלי תפילה ולהתקין את השופרות לקראת 
ראש השנה, היו תושבי העיר החסידית מונסי טרודים בסוף 
הנהוגה  והכשרתם  כלים  הגעלת  במצוות  שעבר  השבוע 

בערב פסח. 

תושבי  יהודים  של  בתים  באלפי  והבישול  המטבח  כלי 
וזקוקים  לשימוש  אסורים   - לטריפה  לפתע  הפכו  מונסי 
כה  עד  ונתפשה  מצמררת  מבחינתם,  הסיבה,  להכשרה. 
כבלתי אפשרית אף בסיוטים הגרועים שלהם. "שערוריית 
אורתודוכסי  שבועון  הגדיר  כך   - המאה"  של  הכשרות 
ביידיש המופיע בניו יורק את הגילוי כי יהודי חרדי, בעל 
איטליז במונסי, שיווק ומכר ביודעין ובמזיד עופות טריפה 

ללקוחותיו, כולם יהודים חרדיים וחסידים.  

"זו טרגדיה הזועקת לשמים", קונן העיתון. "אלפי יהודים, 
חכמים  תלמידי  ותלמידיהון,  רבנן  מעשה,  ואנשי  חסידים 
וגאונים, צדיקים וצדקניות, אנשים נשים וטף, תינוקות של 
בית רבן הגעילו בלי לדעת את נפשותיהם באכילת נבילה 

והכל בגין חמדת ממון של קצב חרדי". 

מונסי המתהדרת כקהילה חרדית משגשגת וגאה במוניטין 
שלה כמרכז חסידי אינה יודעת להיכן להוליך את חרפתה. 
קשות  תוצאות  ליהודי  גורמת  באונס  טריפה  אכילת  "גם 
וחמורות כמו טמטום הלב", טען רב מקומי. בבית המדרש 
תפילה  עצרת  התקיימה  במונסי  בעלז  חסידי  של  המרכזי 
שהתגלתה  והנוראה  האיומה  "השערוריה  לנוכח  מיוחדת 
והכשילה  טרף  בשר  מכרה  כשר  לבשר  שחנות  בעירנו, 
כמותם  נשמעו  שלא  ובהיקף  באופן  העיר  מתושבי  אלפי 
"בקול  העצרת.  את  חרדי  עתון  תיאר  כך  ליצלן".  רחמנא 
ווטנשטיין  טוביה  בצלאל  רבי  הדיין  תיאר  מדמעות  חנוק 


