
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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הקודש  )בלשון  יעדען"  פאר  "וויכטיג  בשם  ועיתון  ספרים  הרבה  והדפסתי 
בגודל  עמודים   8( עותקים   15,000 תשל"ט,  בשנת  לאור  יצא  בהערה**  ])לשים  אחד"  לקול  "נחוץ 

 5-2 משעה  לילה  בכל  ביתי  עם  שהלתי  הדואר  בתיבת  בברוקלין  פארק  בארא  בכל  ונחלקו  עיתון 

בספרים  שנייה  בהוצאה  נדפס  מכן  )לאחר  הדואר(  בתיבת  בכל  העיתון  את  והכנסנו  בוקר,  לפנות 

הישיבות  רבני  לכל  ונשלחו  עמודים(  ל"ב  ח'  )בכרך  המובהקים"  ניקור  ספרי  "קובץ 

הגדולות בכל ארץ ישראל ובעולם[.

מהיהדות  ש-%90  למצב  שהגיע  עד  לאמיתו  האמת  את  המגלה 

"ואוי  שם:  כתבתי  הדברים  בתוך   - בהמה  בשר  לאכול  הפסיקו  החרדית 

מהתורה  שלם  מקצוע  לעקור  ח"ו  שגורמים  תורה  של  עלבונה  על  לנו 

הקדושה לסלפה ולזייפה, ומה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה, על כל 

המכשלות המצוייות במקצוע הלזו, ובלי תבונה ובלי דעת נכשלים ח"ו 

במאכלות אסורות ובאיסור כרת ח"ו, ואנו נחשה? היטב בעיני ה'?!

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת וישלח | יב כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

לבריות לה אוי ואומרת , המכרזת קול הבת את לשמוע מסוגלי

תורה? של "מעלבונה

בין  יסתובבו שהרבנים "אדרבה, המאמר: בעל מתלונן מאוחר יותר
הרבנים, על דעתם ומה  לשני מדבר שאחד  איך היטב וישמעו העם
למען  הכל ההופכים עצמם הרבנים אותם לא  אם בכך אשם ומי 
שקיבלו, הכסף  כמות פי על וקדוש  גדול דבר כל המודדים ביזנעס ,
העוסקי ממולחי סוחרי  הרבני אות אינ  הא יותר  ועוד

ביותר? המולכל זה במסחר בענין מאוד  מאריך  המאמר בעל ,
שומעים  אין מדוע לרבנים טענות יש  עוד זאת כל ולאחר ומסיים,

בהם!!!. ומזלזלים

היום  שקורה מה  האם השאלה  נשאלת רשימה אותה את כשקוראים
שנה  60 במשך בזמננו  היום?, בזמנינו גם דומה  המצב אין בארצות 
ושלמים, יראים יהודים אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר למרות
ישיבות וראשי ישיבות  עשרות כבר וישנם מעשה , ואנשי  חסידים
כאלה  מעשה, ואנשי חסידי עליון קדושי צדיקים תורה, מרביצי 
עם  וחסידות תורה  מרביצי הללו אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם
השליטה  הרבים בעוונותינו לדאבונינו אבל מיוחד, באופן  שמים יראת
הבתים  בעלי להיות  רצו לכסף המכורים אלו אותם כי אצלם, אינה 
על להשתלט איך חדשה דרך ומצאו והחסידות התורה עולם ומנהיגי
אותם  מנגד  שיעמוד  אחד לאותו ואוי חזק  בטרור הזרוע, בכח הכל
ימי  את אחד לקצר מוכנים השחורים האנשים אותן המסחר, בעלי
שהם  ידי על  כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם לא  השני,
מתחת או הבעקישע  של הכיס מן האקדח את מוציאים

לשטריימעל...

כדלהלן : בדברים רשימתו את מסיים ז"ל מנדלוביץ הרב 

צבועי רבני  ד  

זאת , יודעים הישרים הרבנים כל חדש , אינו לעיל, שכתבתי מה  כל
דיברו  אמיתיים שרבנים איך  לשמוע  לי  יצא ראשון ביום ולאחרונה 
להוריד  חייבים ואמרו: רבנים של סוג אותו נגד  וזעקו  הרבנים נגד 
להיות יכול היה זה  רבותי ! כן  פניהם, מעל המסוה  את ולתמיד אחת
ובוהו  תוהו קורה כאן , יש פרשיות עירוב אבל ביותר, הטוב הדבר
המסיכה  את שיורידו אלו להיות להם מותר מי יודעים אין  בעולם,
חייבים  פניהם שמעל הרבנים אותם הם ומי  הרבנים, אותם פני מעל
אחד  אותו שדוקא מאוד שיתכן שקורה מה המסוה , את  להוריד
דוקא הרבנים, אותם פני מעל המסוה  את  להוריד שיש וזועק שעומד 
צריכים  שמים יראת מלא  הוא כאילו  פנים ומעמיד  שעומד  ממנו
המעמיד  הוא ומי אמת  שאומר מי  הוא רב איזה המסוה, את להוריד
התורה  כבוד אם רבותי, ולכן צבוע ? הוא  ומי  אמת דובר הוא מי פנים,
והכבוד  ישראל כבוד להרבות רוצים אתם אם לכם, ויקר חשוב 
סדר  תכניסו ואז השפלות, לתחתית ירד  שלדאבוננו שלכם העצמי
אל פעם, ועוד פעם עוד האוכל, מתוך  הפסולת  את תבררו לענין ,
"זרע שיהיה  אבל עשיריה " בה  "ועוד  רק  ושישאר אחד מאף תפחדו
מחלל הוא  אם בתורה, ביותר הגדול שיהיה אחד, ואף מצבתה" קודש

המשך בעלון הבא
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מעולם העליון וסיפרה את אשר עוברת 
 על אשר הלכה בפאה נכרית

נבואה נוראה עשרות שנים לפני  ואה הנוראה!מה היה מגורמי הש
  השואה!

מעלימים מהם בבתי ספר החילוניים 
את יסודי היהדות ואפילו לא מלמדים 

אותם שמע ישראל. וגם לדאבוננו 
מחריד שלא מלמדים אותם האמת על 

 הפאה הנכרית.

מחריד שרוב ילדי ישראל בארץ 
 ,הקודש

סיפורים נוראים מגדולי עולם 
מהאדמו"ר ה"בית ישראל" מגור 

 זצוק"ל ועוד.

 העומד בפרץ

סיפורים נוראים מהחזון איש 
 ומהאדמו"ר מקאליב

 אחות יקרה

 סיפורה של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני סיון תשנ"ז

כל ההיתר נפל בבירא!, כדי להוציא 
הוכרז על פרס  -את האמת לאמיתה, 

למי שיפריך  של עשרת אלפים דולר
 את הנ"ל

  עשרת אלפים דולר 

מגה"צ רבי משה ארי' פריינד שליט"א 
לחזק את ידיהן של הני גבורי  –[זצ"ל] 

כח המקדשים שם שמים ברבים 
ומחליפות מפאה נכרית לכיסוי ראש 

ה את הגאולה כהלכה בודאי מקרבין בז
 דבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו

  דעת תורה

 מעשה נורא!!! מבעל הדברי חיים זצ"ל

לא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום 
אשה חשובה לילך בשערות ופיאה 
נכרית, ורק בעו"ה מקרוב נשתרבב 

הזה מן האפיקורסים, והאיסור המנהג 
במקומו עומד והעובר לוקה מן התורה 

ומי יודע כל הצרות שאנו מקבלים  –
הוא רק בשביל העבירה הזאת כי 

 הגה"ק מצאנז אומר לוקה מן התורה.

 :הגה"ק מצאנז זי"ע צועק

ם על לווית הקדושים קול נהי המכריזי
שנרצחו אמש בפוגרום מזוויע!!! נורא 
ואיום!! בדרכם מהכתל המערבי. נשמע 

 באזנינו. איך שודדנו?!.

  נחפשא דרכינו

 הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית ? -ולמה  –כן או לא 

הקריאה שהדהדה במלוא עוצמתה מפי 
 –משה רבינו עליו השלום מי לה' אלי 

היא זו שיצאה מפי מרנן ורבנן גדולי 
נשות ישראל  –ומאורי הדור שליט"א 

הכשרות אלו שלא נכשלו אז בעגל 
פש הזהב צועדות בגאון ובתעצומות נ

ומוציאות את גיעולי העבודה זרה 

 אגרת מלב אל לב

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 14

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
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מצב הכשרות בימינו
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ׁש  ּפ קוּ חא  בּ עיניו  ראה  אׁש ר קד ׁש וֹ : בּ פה ּק דםוענה  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
בּ יניהם יּמ צא  הדּ וֹ ר מפוּ רסמי יהיה ה גּ וֹ אל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת

גּ מוּ רים רׁש עים  ׁש יּ היוּ  ׁש וֹ מרמפרסמים  בּ כה  זה  ועל  , ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
י צּ ילם. רׁש עים מיּ ד חסידיו  ב ',נפ ׁש וֹ ת  רק  א' י הח אר) ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִֶֶֶֶַַ

למידי  ספר כ "ד )נדס חלק ד ה טב  .העל  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ה' עבד  ר ברי ס ְֲִִִֵֶַַָהחסידי

 ה ּפ ס וּ ק על מ מוֹ  אמר זצ"ל מסטרעטין הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר: יצּ ילם ר ׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפ ׁש וֹ ת לפניׁש וֹ מר ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ליצלן רחמנא  גּ מ וּ רים  רׁש עים  ר בּ י'ס  יהיוּ  הּמ ׁש יח  ,בּ יאת  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א  ׁש רבּ ם  ס וֹ ברים בּ תמימ וּ תם הם החסידים הן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל
הּמ ל דּ וד הת ּפ לּ ל לזאת אליו , נ וֹ סעים ולכן ה ' ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵעוֹ בד 
יצּ ילם  רׁש עים מ יּ ד  חסידיו  נפ ׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר  הל וֹ ם  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו

כּ א לּ וּ . בּ רבּ י'ס ו ׁש לוֹ ם חס י כּ ׁש ל וּ  את(א ר ׁש א  לי"א)ע. ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ

ק ה  עבדה הא לטהר מחר ְְְֲִָָָָָֻלהית

ה ּמ ח בּ ר כּ ל לברכה זכר וֹ נם  חכמינ וּ  דּ אמר וּ  הא ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  הרב אחת  ּפ עם  ל וֹ  הקׁש ה טה וֹ ר, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלטהוֹ ר 
לקתה  כּ ן אם מ ּפ ר ׁש יסחא  ז"ל ש"ב מו "ה הרזים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲחכם
היה  א ׁש ר  אמּת י לצּ דּ יק ׁש יּ ת דּ ּמ ה זאת  הי ּת כן ה דּ ין , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמ דּ ת
לה בּ וֹ רא  ימיו כּ ל  ועבד  הזּ ה עוֹ לם  מהבלי וּ מבדּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָּפ רוּ ׁש 

בּ מס  ׁש מ וֹ   יהיה ית בּ ר ל וֹ  התחבּ ר א והוּ א נפׁש , יר וּ ת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לטהוֹ ר מח בּ ר להיוֹ ת  כּ י ל וֹ  וה ׁש יב כּ מוֹ הוּ , טה וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה 
והוּ בא  בּ עצמוֹ , טהוֹ ר  מלּ היוֹ ת  גּ ד וֹ לה יוֹ תר  עבוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲה וּ א 

מ מוֹ , ספרים בּ כּמ ה  אלּ ה לארדּ בריו  א ברי מתאימי) ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְֲִִִֵֶַַָ

,משערכערשי ה ה ער  יצחק  מו "ה  הפלג החסיד הנח ידידי מ י ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמעי

צזמיר אבדק"ק  זצ"ל לי מו "ה  דה אה הרב  מ י  עצמ ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמע

ה הדי ר  סר  ה נה רא רא י דה הה די ל  למידְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

מנהיגי ,יקיה ל  לקראת ילכ אז צדקנ מ יח בא זי"ע דְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה

א ה  מנהיגי יניה ויהי מימיה  אב א ר החסידי יאנ ע ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיראל,

אמר אחת ע) , החסידי ע הלאה  לה יאמר  צדקנ מיח ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאר 

( חסידי דיינע  מיט  יר פארט זאג זיי וועט צדקנ יקרבוּ מ יח ואז , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
חטאנוּ  מה צדקנוּ  מ ׁש יח ויאמרוּ  מאד ויבכּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחסידים
וּ מה  אמת , צ דּ יק ה וּ א  כּ י אמוּ נה  לנ וּ  היה  ה א  ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואׁש מנ וּ 
ׁש ל  ימיו כּ ל  להם יׁש יב  צדקנוּ  וּ מ ׁש יח עלינוּ ,  ְתלוּ נת◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
יּ זכּ ה  כּ י  ׁש מ וֹ   ית בּ ר מהבּ וֹ רא לב ּק ׁש   מה צּ ר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִאי ׁש 
ט וֹ ב  ימנע א  ׁש מוֹ  ית בּ ר וה בּ וֹ רא אמת . בּ צ דּ יק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקר
להתק ר בּ אמת  רצוֹ נכם  היה  ואם  בּ תמים , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהה וֹ לכים 
היה  א וּ בודּ אי  האמת , לכם  מאיר היה  אמת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְבּ צ דּ יק

להאמת . האמת  וסרי )רצ וֹ נכם  רה חי הה די (פארת ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְְְִִִִִֵֶֶַָ

יתקלקל  ר י 'ס ל  העני ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(  זצ"ל ,(ע ד ה יּ ה וּ די  הּק ד וֹ ׁש  מהרב מע שׂ ה ַָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ לּ ילה  זצ "ל היּ הוּ די היה  אחת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם

      
   

        
     

 

     
      
       
       



      
        
      
         
        
        

       
       
        
       
     

        
       
      
       
         
       
        
         
       

       
     
      
        
       
        



       
       

     



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ולא  רבנן  שתקי  מדוע  הרבנים,  התאחדות  חברי  את  מעורר  ד. 
קאמרי מידי נגד הפירצה הנוראה הזו של מכירת בשר ועופות נו"ט 
בהבוטשער של קהל יטב לב ד'סאטמאר, ובזה מכשילים את כל 
הקונים התמימים שחושבים לפי תומם שמוכרים שם בשר שנשחט 

והוכשר בהשגחת התאחדות הרבנים?
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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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אברהם ויינפעלד
ב"ה יום ג' לסדר ויקח חמאה וחלב וגו' תשל"ו לפ"ק

הנה ע"ד ההתעוררות של אברכים ת"ח יראי ה' וחושבי שמו לגדור גדר 
ולעמוד בפרץ להסיר מכשול מדרך בני עמנו בעניני כשרות, הנה בודאי 
באמונה שרק  בצ"צ  העוסקים  על  המליצו  וכבר  מן השמים.  אתם  שכרם 
הקב"ה ישלם שכרם, כי אין לקוות בעולם הזה ל"ישר כח" ע"ז, ושכר מצוה 
כי האי בודאי בעולם הזה ליכא, וטבעי הדבר שבעסק זה בעכ"ח מתנגשים 
חו"ש  כוונתם  אין  אם  ואף  עינם,  יעור  השוחד  אשר  שונות  פניות  בבעלי 
להכשיל ולהרשיע עכ"ז כמה פעמים לא ידעו במה יכשלו, כי ע"י התפתחות 
המדע בזמנינו כמה מיני אוכלים ומשקאות מורכבים מחומרים שונים אשר 
קשה לעמוד על שורשם. ועל כן לא די שיהי' מהכשיר בן תורה וירא ה' אלא 
צריך שיהי' גם חכם ופיקח ומבין מדעתו, וידוע דאלה המעלות לא תמיד 
הולכים יחד, והעירו רבים מהא דאמרינן )נדה דף ט"ז ע"ב( שהמלאך הממונה על 
ההריון נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה 
תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו צדיק ורשע לא 
קאמר דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, עי"ש. חזינן מזה דיתכן שהכריזו 
על הטפה שיהי' טיפש, ועכ"ז יש לו בחירה להיות צדיק ולהתמיד בתורה 
טיפש  נשאר  ועכ"ז  וצדיק,  גדול  למדן  יהי'  ממילא  תאמין,  ומצאת  ויגעת 

את מוריד הנכרי העבודה, בשעת  היום  באמצע  מגיע
בוקר לפנות למקום מגיעים  וכולם מהמשאית, הבשר

הבשר. את ולוקח
ששה אומר שהוא כפי שבמשך עמו  סידרנו בקיצור,
והוא שבועות , ארבע  על שסוכם  לי  כמדומה  שבועות,
כל  את שיבדוק משגיח, שם  להחזיק עצמו על  קיבל
הבשר עם יחד הגיע לא אם למקום , המגיעים  הבהמות 

אחוריים. חלק גם
יוכל  שלא כך אותו, יוריד הוא כזה חלק יש אם ואז
קצב  איזה ושיהיה  לקצב , יגיע שזה במציאות להיות
יהיה לא  בשר אצלו  הקונה העיר מכל  יהיה שלא 

הטבור  עם שיהיה...  אחוריים . חלק של(אצלו  רבה 

לחכות צריכים מדוע מיד , אצלו לפעול  אפשר אולי   שואל  טארטיקוב 

שבועות? ששה  זה .)על
רבותי ,  חזק בקול  דווין! הרב לי , תשמע  תשובה :

לכם אומר הרי אני   להגיד תחילה  לי של(תאפשרו רבה

זאת? לעשות  תוכל  אולי שואל? מסיגעט,)טארטיקוב  הרב משיב
כאן, הצליח כבר רואה אני ווינא  של  רבה  טוב , טוב,

לי. תשמע
רחוק, יותר כבר אוחז הנני מתערב: ווינא  של רבה 
שהנני לו, ואמרתי אליו  טלפנתי היום, עמו דיברנו 
אני עליך, הגנתי  שאני יודע  הרי אתה  לאסיפה , הולך
כסא בין היום עומדים אנחנו לו אמרתי התחזקתי ,
ישנם  לעשות, שניתן מה  את אעשה עוד לעשור,
שזה לומר רוצה  לא  אני להגיד, רוצה  לא אני  קשיים ,
שהוא שהבשר להבין צריך שאני אמר הוא טוב, לא 
מסתכל  מענדל  ור' שלו, למנקרים מוסר הוא מכשיר
הרי זה הצדדים , בכל לאטליזים שמוציאים  הבשר  על

ת  היום אמרתי  זה את  אהרן לר' אומר  אל אני דע,
שאפילו לך, מבטיח אני  ישראל , לכלל צרות תחפש
 אמת , אינו זה  שלכאורה   אנשים  שני עוד לך יעלה 
לו אמרתי  ה "שלייעם", את גם שיורידו  טוב אבל
אתה חוטין רק אחר, וחלב  אחרים "שלייעם " שיבואו

כבר... החוטין כי לנקר, צריך אינך 
הכל, את יקח שמא יכול, אינו  לא, סיגעט: של  רבה 

הכבד. בטרפש גם יש כי
הכליות חלב אך יודע, אינו  הוא  חוטין ווין : של  רבה 
כי החלב, את למעשה הסרנו  ובכך  בטענדער, יהיה  לא 
שחייבים  ראיתם  הרי  לגמרי. אחר משהו  זה חוטין
קצב, כל  לעשות חייב זה  את מקומות , בשלשה  לקלוף
ממנו יקחו  לא הרי  הבשר, את למלוח יכול  אינו  הוא

גדול . דבר הרי וזה  קצב  מאותו

ְוהּוא זֹוַהר ִעם ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ְמֻנָּקד ּוְמחּוַלק
ְלֶׁשַבע ָׁשִנים, ִלְלמֹוד ַּדף זֹוַהר ַהּיֹוִמי ִעם ַּדף ְּגָמָרא ַהּיֹוִמי

ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה
ֶׁשִחֵּבר ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי

זוהר ספר שמות כרך ג
ְלִפי ֵסֶפר ַהזֹוַהר 10 ְּכָרִכים ֵמַעּמּוד א' ַעד ַעּמּוד קכ"ז

ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ְּבֶׁשַבע ָׁשִנים

עם ספר פניני הזוהר

טל: 0548436784  
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