
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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
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ע
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מ'
ע

4 
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ע
4 
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ע

גלון מס'
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת צו | ב ניסן

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

בּ מּ שׁ נה אמרוּ  וכן ב)ואשׁ וּ ב, פה, בּ ידוֹ (יוֹ מא  מספּ יקין אין ואשׁ וּ ב, אחטא האוֹ מר ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מכפּ ר. הכּ פּ וּ רים יוֹ ם אין מכפּ ר, הכּ פּ וּ רים ויוֹ ם אחטא תּ שׁ וּ בה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
רבּ וֹ תיו, והמבזּ ה אבוֹ תיו, והמבזּ ה הצּ בּ וּ ר, מן והפּ וֹ רשׁ  חברוֹ , בּ קלוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהמּ תכּ בּ ד

לדרוהמעכּ ב טוֹ בה מדּ ר חברוֹ  את והמּ טּ ה מצוה, דּ בר מעשׂ וֹ ת הרבּ ים את ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
חכמים, דּ ברי על והחוֹ לק בידוֹ , מוֹ חה ואינוֹ  רעה בתרבּ וּ ת בנוֹ  והרוֹ אה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרעה,

רמבּ "ם ועין המּ צוֹ ת. על והמּ לעיג התּ וֹ כחוֹ ת, את ד)והוֹ נא פּ רק  תּ ׁש וּ בה  :(הלכוֹ ת ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מספּ יק הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ שׁ  אין מהם אחד והעוֹ שׂ ה גּ דוֹ ל, עווֹ ן מהם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה
תּ שׁ וּ בה שׁ ערי ספר ועין חטאוֹ , גוֹ דל לפי תּ שׁ וּ בה לעשׂ וֹ ת -בּ ידוֹ  הראׁש וֹ ן (ׁש ער ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

נב) צדּ יקיםאוֹ ת אוֹ רחוֹ ת ו ׁש ה ), הע שׂ רים .(ׁש ער ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הראלה:ד . על רגליו עמדוּ  לא זהר ללמד שׁ מּ סרב שׁ מּ י הדּ בר נכוֹ ן האם ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
◌ַ◌ִסיני?

בּ העלתבה: קנב.)בזהר דּ הווּ (דּ ף אינוּ ן האמת  בּ חכמת לעוֹ סקים קרי ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
בּ טוּ רא  דּ קיימוּ  אינּ וּ ן עלּ אה, דּ מלכּ א עבדי חכּ ימין וז"ל : דּ סיני, בּ טוּ רא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָקיימי
וכ וּ ', מ מּ שׁ  אוֹ רייתא דּ כ לּ א עקּ רא דּ איהי בּ נשׁ מתא, אלּ א מסתּ כּ לי לא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ סיני,
יוֹ דעים  שׁ אינם שׁ אוֹ תם מבאר, זי"ע פתייה יהודה ורבי הזוהר , אור [ראה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְעכ"ל.

סיני]. הר על רגליו עמדוּ  לא ה תּ וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַסוֹ דוֹ ת 

ללמדאלה:ה. מוֹ רה שׁ אינוֹ  רב , ּכ כּ ל חמוּ רים דּ ברים לכתּ ב יכוֹ לים אי ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ושׁ לוֹ ם? חס ויהיה שׁ היה האסוֹ נוֹ ת כּ ל על אשׁ ם והוּ א ממּ שׁ  נפשׁ וֹ ת רוֹ צח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַזוֹ הר

זוֹ הרבה: התּ יקוּ ני לשׁ וֹ ן עג:)זה דּ ף ל' עניּ וּ תא(תּ קּ וּ ן דּ גרמין לוֹ ן וי ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
להם אוֹ י הקּ דשׁ ]: ללשׁ וֹ ן [תּ רגּ וּ ם בּ עלמא. ואבּ דן והרג וּ ביזה ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוחרבּ א
את אוֹ מר אני לא [הבנתּ , בּ עוֹ לם. ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב עניּ וּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶשׁ גּ וֹ רמים

◌ֶזה].

האםאלה:ו. זוֹ הר, ללמד לא האוֹ מר שׁ לּ י, רבּ י לדברי רק שׁ וֹ מע אני אם ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌
לרב שׁ מעתּ י אם מעלה, שׁ ל דּ ין בּ בית לי יעשׂ וּ  מה לא? אוֹ  עדן גּ ן לי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

◌ִ◌ֶשׁ לּ י?

למּ וּ דבה: בּ לי העליוֹ ן עדן לגן לזכּ וֹ ת אפשׁ ר שׁ אי הקּ דוֹ שׁ  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הרב אשׁ ם לא אני תּ צעק, ושׁ ם לגּ יהנּ וֹ ם, אוֹ ת יקחוּ  ושׁ ם התּ וֹ רה, ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְפּ נימיּ וֹ ת
ותצעק לגּ יהנּ וֹ ם, את יחד  ּשׁ ל הרב את ותּ משׂ ך זוֹ הר, ללמד לי אמר לא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֶשׁ לּ י
אבל זוֹ הר, ללמד לי אמר לא הוּ א אשׁ ם, שׁ הוּ א לגּ יהנּ וֹ ם הרב את תּ שׁ לחוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָשׁ ם,

הקּ לע, לכף אלּ א לגהינוֹ ם, ללכת יּ זכּ ה לא הרב להכּ נס בּ אמת תּ זכּ ה א וּ לי וא תּ ה ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אחד אין ה יּ וֹ ם ידעתּ , לא וּ באמת בּ תשׁ וּ בה , חזר תּ  לא אם רק זה  אבל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְלגהינוֹ ם,



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

9 'מ הצעה משמעות
והולכהההצעה  להבאה החיתוך  את המגבילה

השוחט על  ללחץ ותביא ההלכה, את  נוגדת אחת,
שמבואר כמו וטריפות , לנבילות תגרום וממילא 

זאת. האוסרים הפוסקים במכתבי
בלתי ההגבלה והגבלה התערבות, הינה הזאת

השחיטה. במהלכי  נסבלת
11 'מ הצעה משמעות

אתההצעה ובמוצהר  בגלוי מכחישה הזאת
את פעולה מכלל ומוציאה מהממת  ששחיטה העובדא

שניות. מספר  תוך זמנית בו הבהמה
אתהתביעה  ומכחישה דוחה כזאת המתנה לתקופת

שבשחיטה. האנושיות
15 'מ הצעה משמעות

הרבנים,עד ע"י  לשוחטים רשיונות  חולקו עכשיו
של  הכישורים מרמת סיפוקו את  הביע  חיים  בעלי  להגנת הועד  (גם

.השוחטים)
מצד מוזר  רשיונות שני יצטרך ששוחט  הדבר

הרבנים. ומצד  הממשלה 
לד נפח

ותוצאותי ' הגזירה משמעות יכו
דעתם1. ומאשרת מקבלת שהממשלה הדבר עצם

מיתה היא ששחיטה חיים, בעלי צער חברת של 
מיתות. משאר צער יותר וגורם שאיןאכזרית למרות (וזה

להיפך ) קובעים מדע  מאנשי  דעות ואדרבה  לזה ברורה עדות שום .להם
ולעם תוה"ק , הדת כלפי גדול עלבון היא גופא וזה

ישראל .
ליגלי 2. באופן לשחוט מתירים לא זה ומשום

חופש  מפני הדחק מפני  רק מיתות, שאר  כמו חוקית
זו, במדינה המקובלות על הדת  היא שבריטני ' ברומי  (ההסכם

אירופה) מדינות ההתאחדות קהלות וגם החתומים, מתיריםראשי 
רק  ואך הכלל, מן יוצא בתור  הדחק, ובשעת בדיעבד 
בלתי  באופן לשחוט הכלל, מן יוצא בתור ליהודים ,
מפני  בעצם, חוקי  בלתי אצלם, מקובל  ובלתי רשמי

לא דחוי'.שהשחיטה רק  לנו הותרה 
המשך בעלון הבא

2

 254["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"וחשון 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 255["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"וכסליו 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 
 256["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"וטבת 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 257["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"ושבט 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 258["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"ואדר 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 

 

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

ניסו שבהם  הרחובות בכל מודעות עשרות  תלו 
ברחוב  חילקו  וכן בפרהסיא, השבת מחללי נגד למחות

מודעות . אלפי עשרות 
החנות  לבעל  כתבו  מכתבים של  ארוכה  שורה
את  לכבד עליו יהודי היה  ואביו  שמאחר  "וואלבאום"
החנות  את  ולסגור במקום , הדרים והיהודים  המקום
ענק  קניות  למרכז המקום את להפוך  ולא בשבתות ,
אפשרי אמצעי בכל  ניסו דבר , עזר  לא  אבל בשבת,

הצליחו. לא  אופן בשום אך  אותו, לשכנע
דיון ולאחר הכשרות וועד רבני  עם  אסיפה  כינסו הם 
נגד  בשבת  גדולה  הפגנה  להכין  סוכם בענין  ומו"מ

חנות . אותו

ההפגנה , לקראת  מוכן היה הכל  שבועות  כמה תוך
ליד  ה -13 בשדרה  המונים  התאספו התפילה לאחר שבת
רבינו, של שבנשיאותו "האלמין" דקהל המדרש בית 
והחנות  מאחר רבינו בשביל סכנה  למעשה  שהיה דבר 
מנהלי ובין רבינו , של מדרשו  לבית  בשכנות היתה

רח "ל . גמורים  רוצחים ישנם המקומית החנות 

מסלפים  הקונסול ראשי 

חלק  הנפש, את למסור חייבים  השבת  בשביל אבל ,
השם , קידוש אז  זה  היה  בהפגנה, השתתפו  הרבנים מן 
בגשם , הגיע  הצבור זאת בכל חזק גשם אז  שירד  אפילו 

שתוכנן. ממה  יותר  הצליחה  וההפגנה 

פארק  בבורו הרבנים מגדולי אחד  מגיע פתאום 
אליו שהגיעו וסיפר במקום דרשה לשאת אמור  שהיה 
כמה  של  בשמם לו  שסיפרו הקונסול מראשי  כמה
אם  אנשים יהרגו שחלילה  מאיימים שהם איטליינים 
הפתוחה  שלהם  היחידה  החנות  זו  כי החנות, את  יסגרו
את  מיד להפסיק  ציוה  הרב  ולכן  האזור, בכל  בשבתות 

ולהתפזר. ההפגנה 

פוליטי תרגיל  זה כי  רב לאותו  השיבו במקום  הצבור
המשטרה  מטעם  ממונים הם  כי הקונסול  ראשי של 
עבדו ואיך  פה , שהולך מה תפס הרב הסדר , על לשמור 
הרב  נשא  היטב, לו  הובהרו שהדברים ולאחר עליו,

בענין  חמה  השבת ".דרשה "שמירת

החלק  את אפילו  לו  שיש כלל  שיידעו  רצה לא רבינו 
שזה הקטן מעוניין היה הוא ההפגנה, בארגון ביותר 

וכו' מתנגדים לענין יהיה שלא מנת על  פשוט  יותר  יראה
יכל  שהוא אלו רבנים  מספר עם רק קשר  היה  לרבינו 

החדר. מן סודות  יגלו לא  שהללו  ובטוח סמוך  להיות 

כפי בדיוק  שבת, בכל מחאות  אז לעשות רצו הם 
טענו הם  הרבנים , התנגדו לכך אבל בירושלים , שקורה

ההפגנות . את בטלו ולכן סכנה, זו כי

ולמחסה  לחומה לנו היו  אשר  והמה  ומיחוץ מבית העיר על
חיים  יוסף ח "ר עולם  יסוד צדיק בקודש  הראשון זעם, ביום
בקודש ושני זצוק"ל. חיים בן  משה ח"ר בן אליהו ח"ר בן
אגסי  המכונה אבא בר  אבא  אהרן שמעון ח"ר הגאון  הרב

זצוק"ל.

בספרהרי והלימוד הקריאה בזכות  שרק בעליל  מזה רואים
צרות  בלא ברחמים  וניגאל  שנזכה לנו מובטח הזוה "ק

רח"ל. ויסורים 

שנים מאות שכמה  בספרו  כתב זי"ע הקדוש הרמח"ל
ישראל לעם  הוא ברוך הקדוש  מחכה  הבית חורבן  מאז
הזוהר חכמת בלימוד ויעסקו עיניהם  יפקחו מתי

הקדוש .
כלד. נברא  לכך כי  התורה בסודות לעסוק ישראל כל  חובת 

כמלאכי  ישראל שיהיו ויתעלה  ית' רצונו וזה  כולו  העולם
רח "ל ]. טובה כפוי ח"ו הוא הרי  כן  עושה שאינו [ומי השי"ת

האמת חכמת  מלמדת מה
כי וזל "ק : וגו' יתהלל  ואל בחכמתו  חכם יתהלל  "אל  כתיב

אותי" וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת (ירמיהואם

ב) להשכילט , היא בה , בוחר  שהקב "ה  שהחכמה , ראיה , מכאן
יתברך בו  מה ולדעת  אמר(שא "א), ולא לדעת . [שאפשר ]

 ע בפ"ע  לבדו הפירוש  את להדפיס והסכימו ומיודעי
ואת  עה "ח את הגהתי אשר ההגהות את נפסיד עי"כ  אשר 
חלותי   ולכ .בה שנפלו טעיות מכמה ז"ל  הריפ"ש פירוש 

המדפי  ממע' בפ"עהיא ספרי את ידפיסו שלא הי"ו  סי
יעשו  ג ביחד. הריפ "ש פירוש וע עה"ח חיבור  ע כ"א
בהמש הו"ז  האבג"ד בסדר  הריפ "ש פירוש שעל  הציוני
כמו ולא  בפ"ע . ופרק פרק כל סופו עד הפרק מראש אחד
פי' ע ע"ח ספר את הדפיסו  אשר  הא'  מדפיסי שקלקלו 
אבג"ד  הריפ"ש פי' שעל ציוני שעשו והריפ"ש הנ"ובי
כפלו חזרו  הד של ובע"ב . הד של הראשו בעמוד
בע "א המתחיל א' פרק לפניה  מזדמ היה וכאשר האבג"ד
אחד. בפרק אבג"ד ציוני כ"פ  עושי היו בע "ב ומסתיי
יזהרו ז"ל השמ"ש  בהגהות המובאי התו "ח ציוני  ג
 ג בתחלתו. ולא השמ "ש דברי  בסו להציג המדפיסי
מחדש שהדפסו ההגהות ושאר ז"ל  ש"ש הרב דברי
 שע בע "ח כנדפס  הריפ"ש ודברי השמ"ש דברי בפנימיות 
 ה כי וכל מכל מהדפיס   להסיר צריכי הנזכר  הנ"וב"י

.[המעיי את  מבלבלי



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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בשנת תשכ"ז, עת מלחמת "ששת הימים", למדתי בישיבת וויזניץ 
ב"ב אצל הגאון וקדוש בעל ה"אמרי חיים" זצוק"ל, בימים דאז, יצאו 
ולבנון החליטו להלחם  ירדן, סוריה  נגד עם ישראל: מצרים,  4 מדינות 
לפני  ימים  שלושה   - נורא  ממש  והפחד  גדולה  היתה  הסכנה  נגדינו, 
האויב,  פחד  מפני  הגליל  כבישי  סגורים  היו  כבר  תחילת המלחמה 
לנוע בדרכים. האדמו"ר  ולא הרשו  לבנון את הצפון.  שמא תתקוף 
כשאגיע  ואמר:  למירון,  להגיע  מיוחד  רשיון  וקיבל  ביקש  מוויזניץ 
לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך. וכך עלה לציון הקדוש של רשב"י. 
כשנכנס לציון הקדוש לקח ספר הזוהר פתח דף ראשון ואמר: כאן כתוב 
לעכטיגע  די  איז  דאס  ופירש:  רשב"י",  האלוקי  מהתנא  הזוהר  "ספר 
"האלוק"  געטליכקייט  "מהתנא"  אונז  לערנט  וואס  הזוהר"  "ספר  ספר 

המשך בעלון הבא

העõלם ע ëי  éל עם  [עליהם] להתע õרר  זמן õ תõאà עתידים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ[יłראל]
éŁת äב ירŁäלים, על יד )לבא יר Łäלים(זכריה אל הõáים éל את ואספ ôי  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

וכתäב .'õוג ב )לëלחמה  על(תהלים  יחד äסדõ נ ורõזנים ארץ  מלכי ä בð יתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ילעג  ה' י łחק àמים י Łõב  וכתäב  .õיחŁמ ועל למõ.ה' ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

éדי אחר  יŁנ õת äהיŁ נŁמõת Łâ לחä להתחàר ôתעõרר קטìה וא"ו  üé ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
éŁתäב õמé העõלם, את  Łâקד )לח וכתäב(שם  àמע łיו. ה' י łמח ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

אõתם להõריד àמע łיו, ה' יłמח éראäי. להתחàר לע õלם, ה' כב õד ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָיהי
יחד. העõלמõת éל את  לחàר חדõŁת ברõçת äיהי וêéŁם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלע õלם,

Łהרי אŁריהם  לàŁת, להéנס הי  האלף àסõף äארçŁ אõתם éל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נŁמõת וללקט  éרא äי  להזäâג ,õâ לב ל àñ"ה אחד י õם  הäא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹאז

éŁתäב בראõŁנה , äארŁìŁ אõתם עם בע õלם äהיçŁ ד )חדõŁת (ישעיה ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָָ
לחçים ה éתäב  éל õל יאמר Łõקד àירŁäלם והõìתר àצõçן הŁìאר  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָוהיה 

àִִָָירŁäלם.

בגּ לוּ ת ׁש כינה להאיר  ּב זה  רא ׁש וֹ ן חּב וּ ר לחּד ׁש  ׁש זּ כינוּ  חלקנוּ  א ׁש רי 

מהימנא רעיא במדבר רי"ט .)זוהר  ד (פנחס

ה âðיקיםא õי ואêה  הראõŁן ואדם האבõת ä לקçŁ õáŁרמים לõâר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהם
Łהם ואדם, לאב õת äêא צâיקים àין הפרדה Łאין àŁְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיניהם,
õמé äלאדם. לאב õת מáיעים êŁהם והçגõן והðער  והâחק êŁהם , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹנ Łמõת
לçם, äמלכלכים עכäרים חõזרים אם מם, õçŁצאים  äêא נחלים Łְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהçם,
לא ñôיף, Łהäא הçם äבכח êŁהם. üäולכל מעכירäת נ õטל הçם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהרי
וזéים צלäלים הìחלים äארŁונ הח äצה, õתõא וזõרק êŁהם üä לכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָסõבל

.üäלכל õתõְִֵמא

בהתעוררות  בתשובה  חזרו  הקצבים  בקראקא   .6
הראשונה – במאנסי לאחר עשרות שנים של זעקה מרה 
על ידי רבנים גדולי ישראל, ואנשי המחנו"ט )ראשי-תיבות: 
ישנם מאכילי  עוד  עדיין  וטריפות(  נבילות  מאכילית חלב 

חלב.
7. בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול והנורא 

– במאנסי למאכילי הטריפות לא הי' כל פחד.
בית  חורבן  על  ובכו  לבבם  קרעו  הרבנים  בקראקא   .8
המקדש – במאנסי לוקחים חלק גדול של הרבנים קרוב 
הרבנים  נגד  להתגונן  בכדי  הכשר,  דמי  דולר  למליון 
המעוררים, להשתיק את הערעור, ולטשטש את המוחות 
היהודים התמימים ולא להרשות חלילה ליהודים שיפסיקו 

לאכול בשר טריפה.
9. בקראקא בסך הכל במשך 40 שנה מכרו כל כך הרבה 
כזו  כמו  אחד  ביום  מוכרים  יורק  ובניו  וטריפות,  נבילות 
הי'  לא  כי בקראקא  כל השנים,  כפי שמכרו שם במשך 
טונות  אלפי  מפיצים  יורק  בניו  אבל  ביזנעס,  אקספורט 
של בשר כל יום לכל האטליזים בכל ארצות הברית ולכל 
לקעיטערערס,  למסעדות,  המלון,  לבתי  שם,  המסעות 
חודש  בתוך  בשר  טונות  אלפי  למטוסים  החולים,  לבתי 
שהם  נקניקיות  פרענקפורטער,  סאלאמיס,  )ובפרט 

מטובלים בחלב, לשונות וכבדים ועוד.
מתי תהי' לנו הזכי' שהרבנים יצוו שהעיר הטריפה ששמה 
ניו יורק ישברו את הכלים הטרפים, ולזרוק את כל הבשר 

הטרף לזבל.

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 20


