
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
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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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

עניוּ תא  כּ י ל בּ וֹ  על  בּ העל וֹ תוֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה  וּ ב שׂ ר וֹ  שׂ ער וֹ תיו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִתּ סמרנה
לזה , הגּ וֹ רם בּ עצמ וֹ  הוּ א וההר וּ גוֹ ת המשסות  והמּ לחמ וֹ ת הגּ זר וֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל ,
וכל  הריגתוֹ , על  וההרוּ ג  ושׁ פל וּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ בוּ  העני מעלה שׁ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַוּ בפּ מליא
אוֹ י  עליהם, מכ פּ ר אין הכּ פּ וּ רים  שׁ יּ וֹ ם על  לחברוֹ , אדם בּ ין חטאים נקרא  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה

עכ "ל . והתּ וֹ כחה , הדּ ין מיּ וֹ ם והרבּ נים לנוּ  האדמוֹ רי"ם  כּ ל את יתבּ עוּ  היּ וֹ ם כּ ן (וּ כמוֹ  ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ ת בּ מסּ כת  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אטוּ ם, מפּ צצת ישׂ ראל להצּ לת כּ לוּ ם ע שׂ וּ  ׁש לּ א על יׁש יב וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י

חיּ ים(נ"ה ) חפץ ועיּ ן שׁ וֹ פטים, כ"ה )ילקוּ ט בּ נפשׁ וֹ (בּ מכתּ ב כּ י לדעת עליו וז"ל: , ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
זה). על ח"ו ויתבע ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א

ננּ צל?אלה:יח . זוֹ הר נלמד שׁ אם אוֹ מר מי ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

נחבה: תּ בת כּ מוֹ  הוּ א הקּ דוֹ שׁ  הזּ הר כּ י אוֹ מרים: והרשׁ בּ "י רבּ נוּ  משׁ ה ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ ◌
בּ זה שׁ רק לנוּ : אוֹ מר הקּ דוֹ שׁ  והרמח"ל משׁ יח, מחבלי ינּ צלוּ  שׁ יּ למדוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶשׁ אלּ וּ 
הזּ הר למּ וּ ד וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר ישׂ ראל עם הצּ לת סוֹ ד ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָתּ לוּ י
התּ בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר שׁ מעוֹ ן רבּ י בּ ריחת הקּ דוֹ שׁ : לשׁ וֹ נוֹ  וזה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ ,

וננּ צל. הזּ את לתּ בה נברח ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְוכלּ נוּ 

שׁ כּ ל ונפעל 70,000 בּ חבוּ רת כּ לּ נוּ  ונתאחד בּ וֹ אוּ  יקרים, אחים ורבּ וֹ תי, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמוֹ רי
וכוֹ לל המּ דרשׁ  בּ ית בּ כל וּ לארגּ ן יוֹ ם בּ כל הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר ילמד ויהוּ די ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְיהוּ די
ללמּ וּ ד התעוֹ ררוּ ת ספרי מקוֹ ם לכל יחלּ ק אחד וכל הקּ דוֹ שׁ , זוֹ הר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶשׁ יּ למדוּ 
רצוֹ ן את בּ שׂ מחה מקיּ מים וכלּ ם ננעלוּ , תּ רוּ צים שׁ ערי ועתּ ה הקּ דוֹ שׁ , ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
והן התעוֹ ררוּ ת ספרי הן – הסּ פרים את בּ חנּ ם לקבּ ל אפשׁ ר – יתבּ ר ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם

.0527651911 ים בת סניף העוֹ למי הזּ וֹ הר מפעל בּ ארגוּ ן זוֹ הר, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִתּ קּ וּ ני

   
   

לאמיּת ה !!! האמת גּ לּ וּ י 
זוֹ הראלה: לּ ימּ וּ ד חוֹ בת על ישׂ ראל מגּ דוֹ לי היּ וֹ ם עד שׁ מענוּ  לא מדּ וּ ע ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ ?

שׁ לבה: בּ דּ "ץ ישׂ ראל גּ דוֹ לי יצאוּ  תרפ"א בּ שׁ נת עוֹ ד ,בּ יד גּ דוֹ לה טעוּ ת ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
הגּ דוֹ לים כּ ל זה על וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין ליבּ  יהוֹ שׁ ע רבּ י שׁ ל הגּ דוֹ לים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
תשס"ב-ח, בּ שׁ נת הקּ דשׁ  עיר בּ ירוּ שׁ לים החרדית העדה חתמוּ   ּכ ואחר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ אז,

ישׂ ראל, גּ דוֹ לי האשׁ כּ נזּ ים ועוֹ ד גּ דוֹ לי ר וֹ ב שׁ ל חתימוֹ ת  עם ספרים הרבּ ה ויצא וּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
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מצבם שהי ' אף אשכנז, לרבני זצ"ל  גרודזענסקי עוזר 
בכל  ישראל לכלל הנוגע ענין שזה בסכנה ממש אז
משטינים ימצאו המדינות בכל אשר הגולה, תפוצות

השחיטה. לבטל עלילות לבקש אם(ובפרט ומקטרגים

חסד של ומלכות דמוקרטית למדינה  בעולם הנודעת בריטני', מלכות 

שאר ילמדו ממנה השחיטה , נגד  חק יקבעו דתו, לשמור  לכל  וחופש

וא"כ המדינות  אנגלי ', עם  בקשר אשר  אירופה ערי  רחבי  בכל ובפרט

כל  ולהזעיק כולו, בעולם הפוסקים גדולי  דעת לשאול ראשית  הי ' מהראוי 

המדינה) ובכל  בלונדון כאן ובפרט דורינו, שארגדולי  ואפילו
להם ולבאר לקרוא להם הי' פוליטיים אגודות

ישראל . לעם עלבון גם  זה הלכה ענין  שמלבד

לעזרובפולני ' באו החופשיים גם הברית ובארצות
פארלאמענט אנשי לארגן או הגזירה, ולבטל  ללחום
לצערינו  אך  מיניסטער, הפרימע אצל שישתדלו
דעת על בחשאי  הכל ועשו כלל עצה נטלו לא הגדול 
ונטלו  העניין, חומר ולהעריך לדעת מבלי  עצמם

לעצמן הולמתם)עטרה עשו (שאינה שלא בלבד  זו ולא
עם החוברת הממשלה שהוציאה לאחר  אלא כהוגן,

גלי בריש בפומבי יצא הגזירה, בהסכמה,פרטי  רק (לא

מוכניםאלא) ובי"ד ושהוא החקלאות לשר להודות
אל  מכח גזירתם להוציא פעולה ולשתף  להשר לעזור 
ומיד  ותיכף בהעתונים, נתפרסמה זו ומודעה הפועל.
נגד  חריפה במחאה שליט"א ד. רי"צ הרה"ג יצא

ההסכמ ונגד  אז הגזירה, מני  אבל מטעם. מהרב  ה
כלל  מזה זכר ואין הפרק, מעל הענין שעבר  כמעט

הטריבונע. בעתון אפילו

הגזירה  נגד  שפועלי הרבני על א"ע ומ הציבור 

כדי והשאלה הלאה עושים מה למעשה עכשיו היא
סמכו  לבו בתום והציבור  הנוראה , הגזירה לבטל 
וכו' זה נגד לוחמים הם שבטח הרבנים, על  עצמן
שבטח סימן זהו כלום שומעים שלא כיון או וכו ',

הגדול לצערינו אך בסדר , ישינים,הכל  היו כולם
כלום  ידעו  לא דשם מהדיינים  כמה ואפילו

וקהלותמהמתרחש, מהפרטים, ולא בכלל מהחוק לא
וחומר זו, גזירה יש אם כלל ידעו לא ונציגיהם

המשך בעלון הבא
המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

וע"כ בחלק, אם תימצא סכין פגומה אחר שחיטה, קל 
 3000 ברבנות  אבל  עופות,   70 או  כ-60  רק  להטריף 
עופות בין בדיקה לבדיקה, מי שיטריף יבולע לו, וע״כ 

נמנעים ולא מטריפים.
)כל  לדקה  עופות  ל-4ו   10 בין  שוחטים  בבדצי״ם  ד. 
כל  עופות   25 עד  ברבנות  ואילו  בבד׳׳צ,  תלוי  שוחט(, 

דקה )לשוחט!(.
ספק  או  ריעותא  תקרה  כאשר  חלק,  בשחיטת  ה. 
מעבירים את העופות ל׳כשר׳, וזה נכון לכל התהליך 
מן השחיטה ועד האריזה, כל מקום שתימצא ריעותא 
או ספק מעבירים לכשר, כך שכל הנקרא 'כשר׳ הוא 

בספק טרף.
ו. בחלק בודקים כל עוף ועוף, ריאות, וצומת הגידין,' 
מאד(,  המצוי  )דבר  טרף  הרבה  ויש  חולה  וכשיוצא משק 
מיד מפסיקים את השחיטה לחלק, ומעבירים לשחוט 
הדברים  וביאור  לבדוק,  מפסיקים  דהיינו  לכשר, 
לבעל  לו  למה  )כי  כשר,  הכל  ואז  העינים'  את  ׳סוגרים 
בדיקה  ללא  שזה  ׳כשר'  ישחט  לו,  יטריפו  וגם  לבודקים  לשלם  העופות 

׳ואין טרף,(. ולפי האמת משק שנבדק והוא בחזקת טרף, 

אין להכשירו אלא בבדיקת עוף עוף, אלא ש׳ברבנות׳ 
הכל אפשרי.

ז. בדיקת הריאות וצומת הגידין, נעשית בקצב של 20 
עד 35 עופות בדקה )תלוי בבד״צ ובמספר הבודקים( כך שלכל 
עוף יש רק כ-3 שניות כדי להחליט אם הוא חלק או 
)או  כ״כ תלמידי חכמים  אינם  וכיון שהבודקים  טרף, 
אינם ת״ח כלל(, וע"כ כל עוף שריאותיו יפות, ואין בהם 

שאלה, עובר לחלק, ועוף שהוא ודאי טרף, מטריפים, 
וכל מה שבאמצע היינו שיש להסתפק אם הוא כשר, 
ומן הראוי היה לקחתו אל מורה הוראה שידון בו אם 
הוא כשר, כמו שהיו עושות אמותינו, אבל כאן למי 
יש זמן, הכל הולך ל׳כשר׳, פירושו של דבר, כל ספק 
'כשר', והאמת שאינו כשר אלא ספק כשר  הרי הוא 

)וספק טרף(.

כדי  וזאת  גבו,  לאורך  העוף  את  פותחים  בחלק  ח. 
ריאה,  )לב,  פנימיים  אברים  בתוכו  נשארו  שלא  לודא 
וכיוצא(, וכן לוודא שלא נשאר בפנים דם בעין, והעיקר 

מבפנים  העוף  את  למלוח  שצריך  המליחה  בשביל 
ומבחוץ כמ״ש בשו׳׳ע יר"ד סי' ס״ט ס״ד, והרמ״א שם 

אוסר אפילו בדיעבד אם לא מלח מבפנים ומבחוץ.
וכל  בדיעבד,  על  לכתחילה,  הולכים  ברבנות  אבל 
)ואפילו שהוא רק לאיזה מאן דאמר(, ברבנות  שבדיעבד כשר, 
אלא  הנ״ל,  לכל  חוששים  לא  כן  ועל  לכתחילה,  זה 
בתוכם  שיש  ופעמים  סגורים,  העופות  נשארים 



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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מהרידב"ז
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המשך בעלון הבא

כדי  להקשות וצריך האמת, את  מבינים  שאינם גורמים שהם
סוד  שהוא האמת , על  ולהעמיד ולתרץ הקליפה, לשבר 

מקליפות, הניצוצות עלהעלות שהוא התורה  כן שאין מה
מחמת שם קושיה  שום אין באצילות, שהוא הסוד דרך 
ללמוד  צריך רב ערב  ידי על ולכן אמת , הוא והכל  הקליפה,

הלבושין, ידי על  הקושיות התורה שמה שייך כן ועל
להבין  ולהשכיל , להבין  וצריך האמת, על  לבוא כדי  והתירוצים

הדבר, רבאמיתת ערב סוד שהם לי" שד"י  "המר כנ"ל ,וזהו
וחומר , וקל ובחומר, קשה שנפלהבעבודה גרמו הם כי

מהקליפות, ניצוצות  לברר כדי  בדלות, כן השכינה  ידי  ועל 
צריך  ואז לבושין ידי על התורה ללמוד שצריך נמי  גרמו
לאברהם  חסד בספר עיין אמיתה, על דבר ולהבין  הקושיות

כ"ח, ישראל)נהר אור  בשם זוהר תיקוני על יצחק  .(באר

שלעל  קדשו  בדברי וללמוד להתחזק צריכים בוודאי כן 
המבטיח זיע"א, יוחאי בר שמעון רבי האלוהי התנא

ברחמים, הגלות מן נצא  הזוה "ק בספר הקריאה  (אף שבזכות 

רבותינו) מדברי כידוע כלל הבנה שמעון.ללא רבי הוא וכדאי
הדחק. בשעת  עליו לסמוך 

מספרלכן לקרוא יום מידי להשתדל  צריך ואחד אחד כל 
אחד  דף ללמוד ויום  יום בכל ובפרט הזוה"ק מספר דפים
ולקירוב ישראל כלל  להצלחת התיקונים מספר  הפחות  לכל

בקרובהגאולה... הקרובה לגאולה נזכה  זה שבזכות ויה"ר
אמן. הישועות  וכל ממש

שאלה :

הקדוש ,טוב  הזוהר בלימוד תלויה  הגאולה שכל מבין אני
שליט"א? ישראל מגדולי  רוצה כבודו מה  אבל

תשובה :

חדŁאיתא  ע"א)בז õהר  ל' דף נח :(ïרŁת ְַַַָָָָֹ

להתע õררא אמר דא  יהא ü היא éן , אם  עקיבא, רàי ã לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ
äמאן  Łמיא, àסייפי âהוי  מאן àתäŁבה , éחדא õéְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָלהõן

äŁôבה. למעàד éחדא  יתחàרäן üהי ארעא, àסייפי  âְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהäא 

éניôŁא,אמר ריŁי àת äŁבה  יחזרäן  âאי ,ýיçח אליעזר , רàי õ ל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
âק äדŁא  áל äתא , éל  Łנé ית àזכäתם  éניôŁא, חדא  õְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָא
טבא, להõן ויעבד  יחזרäן, אימתי  ôדירא, איס ôכי הäא  ü ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָברי

כח)âכתיב ל  אימתי (ישעיה ôמיד מחéה לחננכם. ה' יחéה ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
äŁôבה. äł ְֲַָיע

הקדמה

ושוחטים מרבנים  מכתבים  לאור מוציאים אנו
על העומדים  "וועד מוסוים : בשמות נכתבו  שבשעתם

שובי "ם"המשמר"; אחוזת הטעראר"ועד  מפחד ועוד ,
שגם אבותינו, ואבות אבותינו  שערום  שלא  הנורא ,
בכלל הכשרות מצב יגיע ביותר החרדים יהודים  אצל

כאלו . נסיונות  לידי בפרט  השחיטה וכשרות 

רבנים כמה הברית , בארצות  אז היו כידוע  אמנם
השחיטות נגד חוצץ שיצאו ה', לדבר יראים ושוחטים 
מסלוצק הרידב"ז הגה"צ שמוסר כפי המפוקפקות ,
בהקדמת ירושלמי  על  פירוש המחבר בעל וצפת ,
עד נפש , במסירות זה נגד לחם  לבד  הוא  שאף  ספריו,

שיקאגא. העיר לעזוב  שהוכרח

לחם נ"ע יוסף  יעקב רבי הגה"צ הכולל , הרב גם
על שהוכרע עד והרבנים  הקצבים  עם  הכשרות  מלחמת

משמרתו .

המאכילי נגד שלחם  ומוהל  מחבר בעל  אחד אחד רב
שירד ומיד לבריתמילה אותו שהזמינו  קרה  טריפות ,

למות. בו ירו  מהרכבת

עליו  אימו הקצבים נגד שמחה אחד  ידוע ישיבה  ראש 
באיומים התחשב שלא  מכיון עליו . תעבור שמשאית
בשנים ורבות עליו, משאית  עלתה אמנם  הללו,

גלגלים. כסא  על  אותו מובילים

להבין יכולים  עוד אמעריקאים , בקצבים  כשהמדובר
יהודים, הוא  כשהמדובר אך כאלו. תעתועים מעשי
מסאטמאר הקדוש הצדיק בצל החוסים  חרדים , כלומר
הכל ולתקן  האמת  על  להודות במקום שהם , זצ"ל ,
נגד למחות העומד נפש  כל  לרצוח איימו כראוי ,
לרבם שגם  חשדות מעורר זה הנוראות, הפירצות 

האמת. ידע  לא  והוא  בזדון, שיקרו

ספר

קול השוחטים 
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יהי שלו' בחיליה. ויסגי מזליה. וכל הנלוים אליו.

ראשית דברי! להודות להלל לשבח לכת"ר על המדריך לכשרות 
אשר  ספר  גופו.  בתוך  אסורות  מאכלות  יכנסו  שלא  מבאר  שבו 
עטוי במצנפת הקודש. מלא מכל טוב. לטהר ולקדש שלחן האדם. 
עברו  ואשר  הטובה.  מדרך  התועים  ולתקן  איסור.  של  סיג  מכל 

דרך בני חטא ועון. ולמונעם מדרך הנלוזה.

בידיעה  נענה.  נפש  להחיות  דרך  מראה  כי  אגיד.  האמת  את 
משכלת מה יעשה ישראל וחי בהם. לעורר נפשות נרדמות. במוסר 
השכל. ובהבנה מרובה. ממש שלחן ערוך מכל טוב. כשר וטהור. 
ובלי לחפש ספרים. ובלי לשאול סופרים. יישר חיליה דמר. אשר 
מזכה הרבים בהונו ואונו. ובתורה יהגה יומם ולילה. ולילה כיום 
וכמ"ש  חלקו.  אשרי  הרבים.  את  לזכות  כדי  הלכה.  לברך  יאיר. 

בזו"הק זכאה איהו מאן דמזכי חייבא זכיה לעוה"ז ולעוה"ב.

המשך בעלון הבא

ìŁאמר א Łר  õמé ,äהי ïר äד Łל מëקõם Łהרי יõסף, את ידע לא ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ב ) מצרים,(בראשית  נהר הäא  הïרäד õתõמא והראõŁן י ïרד. äְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָמם

צ âיק. ìŁקרא ,õà õŁרה הçחäד éŁל מק õם יõסף, את  ידע לא א Łר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹולכן

õéכבר àי äרא àאõר. ללכת äימâוהק ,ü רâà ה õלכים äהי יõסי ורàי אלעזר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלעזר, רàי אמר  זה . מðד אחר וכõכב זה, מðד רץ Łהיה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחד
מïחד רצים והם אד õנם, את לàŁח  ה àקר õéכבי  Łל  זמן  ה áיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעכŁו

õל äלזëר  לàŁח רõàנם éŁתäבואימת äזה לח ). בקר(איוב  õéכבי יחד  àרן  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
.õתõא מàŁחים אחד àיחäד êéŁם מ äם אלהים . àני éל ä ריעçְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻו

פרות קורסות
בעלי-החיים  פעמים  הרבה  והחלב  הבשר  בתעשיית 
להיות פרה אחרי שנים של  יכולה  זו  קורסים מהעומס. 
ששימשה  חזירה  או  חוזרות,  וחליבות  כפויות  המלטות 

כ"מכונה" להולדת חזרזירים, כלואה בתא צר.

של  הגדול  בעומס  יותר  עומד  לא  הגוף  מסוים  בשלב   
בתנאים  ונשנות,  החוזרות  הלידות  ושל  החלב  הפקת 
הקשים ובמחלות הכרוכות בכל אלו. בעל-החיים קורס, 

פשוטו כמשמעו, ולא מסוגל להתרומם על רגליו.

טיפול  יקבל  הוא  האם  כזה?  בעל-חיים  של  גורלו  מה 
רפואי? או לפחות המתת חסד במקום? עבור התעשייה 
 - לבית  אותו  לשלוח  למשאית,  אותו  להעמיס  עדיף 

המטבחיים, ולהפיק ממנו עוד רווח קטן.

הווטרינרים במשרד  לשירותים  לחיות פנתה  לחיות  תנו 
החקלאות לאסור הובלה לשחיטה של בעלי-חיים שאינם 
סבורים  אנו  רגליהם.  על  בעצמם  להיעמד  מסוגלים 
שמדובר באכזריות איומה, שאסורה כבר היום לפי קריאה 
וחזירים.  צאן  בקר,  הובלת  בדבר  התקנות  של  נכונה 
הצבענו גם על סטנדרטים בינלאומיים שאוסרים הובלה 

של בעלי-חיים בנסיבות אלו.

סייעו  הווטרינרים  לשירותים  שלנו  הפניה  בניסוח 
מהקליניקה  נתן  ודניאלה  יצחק  אדר  הסטודנטיות 
לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים בבר 

אילן.

את  שאוכלים  האנשים  על  חושב  לא  אחד  אף  אבל 
הבהמות והעופות החולות שמביא בלי שום ספק מחלת 
הסרטן - העיקר שזה נעים וטוב - כן טרף לא טרף חטוף 
ואכול, ולבסוף הבן אדם שאוכל את זה מתגלגל לבהמה 
כותב  כך  כן,  אנשים,  אוכלים  אנשים  אז  אותו  ואוכלים 

הצדיק הקדוש בעל שבט מוסר לפני 4000 שנה זיע"א

פעמי משיח!
במסגרת הכנת הילדים לגאולה 
השלימה ולביאת משיח ששפת 

הזוהר תשלוט אז בקרב העם
מבשרים אנו בזה כי בשעה טובה ומוצלחת נפתחו השבוע - במוצש"ק - בכמה 

מקומות לימוד "זוהר אבות ובנים" 
בבית שמש, רואים את הסנונית הראשונה. בקרית שמונה השתתפו 

כ-60 אבות עם בניהם בלימוד זוהר אבות ובנים )התמונות יפורסמו בעז"ה בשבוע הבא(.

הכונו לקבוצות "זוהר אבות ובנים" בצפת, בבת ים, ובחולון,
ובקרוב גם קבוצות לאמירת זוהר לנשים וילדות.

אשרינו שזכינו לקיים את דברי רשב"י )וירא( שלפני ביאת המשיח ילדים 
קטנים ילמדו זוהר, וידעו סודות תורה

זכותו של פעוט בן 6 שלומד במוצ"ש זוהר אבות ובנים תיקון ל', מ"ג, תיקון מח, פתח אליהו ז"ל בע"פ, היא 
לאין שיעור ואין ערך, שמקיים את בקשת רבי שמעון בר יוחאי שכל אנשים נשים ילדים וילדות ילמדו זוהר 

הקדוש לפחות דקה אחת עד שלוש בכל יום.

יהודים יקרים!
הלומד דף אחד בזוהר הקדוש מביא גאולה 

לעולם )זוהר נשא(

של  זו  ובנים  אבות  זוהר  ששעת  נא,  דעו 

מוצ"ש, שוה יותר מלימוד תורת הפשט לבד של 26 שנים לימוד תורה של כל היהודים בכל העולם כולו, )תיקוני 

זוהר תיקון ל' ומ"ג(.

ממילא זכות עצומה היא לתרום למען זוהר אבות ובנים, כי לימוד זוהר אבות ובנים במוצש"ק של כל ילד, שקול 

כנגד יותר מטרליון כפול 1000 שנה תורת הנגלה.

אין אנו מבקשים לתרום שום סכום כספי, אלא אנו מבקשים מכל תורם לארגן בבית הכנסת שבו הוא מתפלל, 

קבוצה של "זוהר אבות ובנים" בכל מוצאי שבת קודש, ויקראו זוהר, )תיקון ל' מ"ג, ומ"ח פתח אליהו בעל פה(, ואנו נספק 

להם את כל ספרי הזוהר, ומתנות בחינם, וכל מה שידרש.

לפרטים נא לפנות לגבריאל 052-7651911

זוהר אבות ובנים - לימוד ואמירת זוהר 
פתח  מח,  תיקון  מ"ג,  ל',  תיקון  הקדוש 
במוצאי  ילדים  של  פה  בעל  ז"ל,  אליהו 
שבת בבית שמש - מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים 
המבדיל בין קודש לחול ... זרעינו וכספינו ירבה 

 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
 רבי שלום יהודה גרוסמחבר למעלה מאלף ספרים. טל: 0527651911

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

 אור הזוהר  831 כסלו תשע"ה


