
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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קרוב  ובו  המובהקים",  ניקור  ספרי  "קובץ  כרכים   9 זה  כנגד  הוצאתי 

כתבתי  ושם  הקודמות,  שנים  במאות  שנדפסו  ניקור  על  ספרים  למאה 

שנייה  בפעם  ונדפס  עמודים  ס"ח  תשמ"ג  בחנוכה  לאור  יצא   ( תורה",  של  "עלבונה  ספר 

בקובץ ספרי ניקור כרך ח'( שבו )מגלה הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה "פרי תמרים"( 

שזייפו מספרי ניקור המובהקים, וכל אחד יכול לראות שחור על גבי לבן 

ידי  על  דאורייתא  ֵחֶלב  שמתירין  איך  וכו'.  האלו,  הנוראים  הזיופים  את 

מה  את  שזייפו  א'(  דוגמא  ו'  )דף  תורה  של  עלבונה  בספר  )ראה  בספרים  הלשון  זיוף 

שכתוב בספר "זבח שמואל" )חלק הפנים אות ח'( (

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת וישלח | יד כסלו

1

המשך בעלון הבא

ובו:
א תפילתאפתחא	ליהו.	.
א קוםארביאשמעון.ב.
א ויהיארעו	.	.
א 	מרארביאשמעוןא	רימיתאי		יאבצלותין	.
א רבוןאעלמ	איה	ארעו	אקמךאשתיקןאהרי"חאהטובאזיע"	.ה.
א ספראס	ולתאפתחא	ליהו.ו.

 
יצ	אל	וראעלאי	יאמפעלאהזוהראהעולמי

 		ראתשע"באלפ"ק
עיה"תאביתאשמשאתובב"	
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ַרְדיֹו 2000 ה ּבָ ָרׁשָ ּדְ

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ת ׁשֹוְפִטים- ָרׁשַ -ּפָ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי “ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי”
ַנת תשע”א לפ”ק א’ דראש חודש אלול ׁשְ

ֶמׁש תובב”א ית ֶשׁ עיה”ק ֵבּ



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי
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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

כביכול "ל"רחמני רוצחי נהפכי פתאו בפתע 
ושקריהםואף וטומאתם האמת מרגישים שלפעמים

ואדרבה עיניהם, הם מעלימים בשוליהם , וכזביהם
שאין  שונות  באמתלאות הנ"ל להחברות עוזרים 
ופתאום מבקשים, הם טובותינו רק הדת נגד  כוונתם
החומסים, הגזלנים  הרצחנים בני  לרחמנים נהפכו
ואינם יהודים, מדם כתמים עוד המלא עורם להפוך
להתיר אפשר  שאיך  עצמם לתרץ כלל  מתבישים
נוראה באכזריות להתאכזר ושחוק ספורט בעבור 

וכדומה. צביים בצידת
היתה  ,יהודי נגד ימ"ש הגרמני הצורר של  צעדיו ראשית 

השחיטה  לאור
על ודבר  מרחמים באמת שאינם בעליל מראה זה

אחרים, אינטרסים להן שיש  בע"ח לאותן  רק הבריות,
ואת זהותה את הראה הטורפת, החיה מיער והחזיר

דםטלפיה מלאות הארסיות והמטונפות המזוהמות
השחיטה שאסרו וזכרם ימ "ש הנאצי שלטון וכו' וכו '
עלינו  להצר היתה וכוונתם הומניטרית, מסוה תחת
וכו' קדשינו דת ולבזות לאט, לאט כליל ולהשמידנו
להתגאל  יחד  גם ונשמותינו גוויתינו ולשרוף וכו '.
אף  היהודים, צורר הרשע  והמן בגם, בפת מקודם 
נשים זקן ועד מנער  היהודים כל על וכתב שחישב
על  גזירות מקודם עליהם גזר  ולאבדם, להשמידם וטף
שבת ולשמור  למול  להם ואסר  ישמרו, שלא הדת
במגילה ז"ל ברש"י כמבואר בתורה, ולעסוק  ויו"ט
ועם הדת משנאת וגם להכשילם, כדי יעו"ש, ט"ו .
לו, מתנגדת יהודי קיום שעצם והרגיש ישראל,
ישראל  וקדושת הוא, ישראל שחטא אע"פ דישראל 
בשאר תמצא וכן עמלק, טומאת של לקיומו מתנגדת
דתינו, בעבור אותנו ושונאים מתנגדים שהיו האומות

היהודי . העם קיום בעצם  וגם
הקב"ה  נגד  ק כאילו ישראל , נגד הק כל

בשלח,ובאמת ז"ל  ברש"י  כמבואר  בזה, תלוי  זה
קם כאילו ישראל כנגד  שקם מי  שכל קמיך , תהרוס
ל "א–ג' ובמדבר ובמכילתא , יעו"ש הקב "ה כנגד 
כאילו  ישראל כנגד  שהעומד ה', נקמת ז"ל ברש"י
המשך בעלון הבא

2

המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) 
שכך הטעו אותם, רק צריך בירור 

יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי 
 אפשר לברר מהיכן הובאו

ב"ד רבי משה שטרנבוך שליט"ארא
 לכל מקהלות האשכנזים

 מהגאון הגדול –פסק דין 

רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו 
 מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 םתחזקנה ידי נשי – חיזקו ואמצו

 קול קורא מרבנים הגאונים הצדיקים האוסרים פאה נכרית

דברי התעוררות בענין פאה נכרית 
מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם 

שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר 
ראל, דער לבית יעקב ותגיד לבני יש

 איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

 זאת התורה לא תהא מוחלפת

פתיחה בהתעוררות ודברי חיזוק 
שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום 

שליט"א אבדק"ק קאשוי לאברכי 
משה" שנת תשל"ו. הכולל "אהל 

בעמח"ס שו"ת ברכת שמים ג"ח וספרי 
ברכת שמים על הש"ס.תשובה מכ"ק 
אדמו"ר שליט"א שכתבה בימים אלו 

להלכה ולמעשה, ובו נתבארו 
המכשולות הנוראות המצויות בעבודת 
הנשים בכלל ובעבודת האפי"ס בפרט. 
יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל 

 , נ.ישמואל" דקאשוי בעדפארד הילס

  פתח האהל חלק יג

מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה 
 –מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א 

 מירושלים עיה"ק

 הלכה פסק –קול קורא 

מוועד למניעת הרחיצה בתערובות 
 געיט-בסי

 צניעות -אויפרוף 

דרשת מרן הגה"ק מסאטמאר בענין 
 לבישת פאה נכרית

 מהוגניםזכה לבנים 

והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל 
וויכטיגע דינים וועגען  -השלם 

הגה"צ רבי שלום  נכתב ע"י- .צניעות
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

 שנת תשמ"ג לפ"ק.

 צניעות בישראלהמדריך 

די וויכטיגע הלכה אין אידיש, אויף 
וועגען איסור יחוד. דער וואס איז 

נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס 
ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע 
צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך 
מאל אין דעם הארבען איסור פון 

הגה"צ רבי שלום יהודה מ - יחוד.

 קדושת ישראל הלכות יחוד

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 16
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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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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ה כּ ת וּ ב  מאמר ׁש ּפ ר וּ ׁש  זלה "ה  כ "ג)מר וּ זין  כּ עת (דר  ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְִַָָ◌ֵ◌
הּק דמוֹ נים  בּ יּ מים  כּ י אל , ּפ על מה וּ לישׂ ראל  ליעקב  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵיאמר 
גּ ילה  אבל המוֹ נים, מעיני נעלמת ית בּ ר הנהגת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
עּת ה  אבל  והצּ דּ יקים, ה נּ ביאים  עבדיו אל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶסוֹ דוֹ 

הר בּ ים  עלבּ עווֹ נוֹ תינוּ  צרוּ רוֹ ת  לזה  זה ּת כוּ פ וֹ ת צר וֹ ת ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
מה יּפ לא  העל יּ ה בּ ני הם ישׂ ראל בּ עיני גּ ם  אׁש ר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִׁש כמנ וּ 

כּ כה ה ' עשׂ ה זה מה ועל יאמרזה  כּ עת  ׁש כּ ת וּ ב  וזה וּ  , ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
על יּ ה , וּ בני המ וֹ נים מדרג וֹ ת ׁש ני הם וּ לי שׂ ראל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְליעקב
זקני אבי אבי  וּ מס יּ ם  ע"כ. אל, ּפ על מה ּת מיהה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ ל ׁש וֹ ן 
והוּ טב  זלה "ה  מ וֹ רי  לפני בּ ׁש מוֹ  והגּ דּת יו  ׁש ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָזלה "ה 

עכ"ד . ◌ָ◌ֵ◌ְבּ עיניו ,

 ליעקב יאמר  כּ עת הּפ סוּ ק  לפר ׁש  אפׁש ר  דּ וֹ רנוּ  מצּ ד  ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ישׂ ראל  בּ סבּ ת י שׂ ראל  בּ ׁש ביל  כּ מוֹ  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ לי שׂ ראל 

בביל )וּ בעבוּ רם עב ר   מק מ ת שהלמ"ד  עמי ה  מצינ) ַ◌ֲ◌ָ◌ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

וּ לי שׂ ראל  ליעקב יאמר  כּ עת  ה כּ ת וּ ב  כּ וּ נת  כּ לוֹ מרותהיה  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ּפ על מה  יאמר וּ  הדּ וֹ ר מנהיגי הם ישׂ ראל  מעשׂ י ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ּפ נים וּ להס ּת ר לח ׁש כ וּ ת גּ וֹ רמים  הּמ נהיגים  מעשׂ י כּ י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵאל ,

אל ּפ על מה  וׁש יילין ד ּת מהין עד כּ ל ה נּ וֹ רא  וה בּ וֹ רא , ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
י שׂ ראל , כּ ל בּ יׁש וּ עת  מהרה לרא וֹ ת  ׁש נּ זכּ ה  יעזר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים
בּ ימינוּ  בּ מהרה עלינוּ  ׁש מים  כּ בוֹ ד בּ התגּ לּ וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בשׂ מחתן 

קפ "ח )אמן. עד נא  רת יאל .(ברי ָ◌ֵ◌ְִֵֵַַָָָֹ

זי "ע  מסלוני שמואל ר' הרה"ק

 ֹהּק דו הּת וֹ רה ה ּת בה, אל   בּ ית וכל  היא א ּת ה  ׁש ה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מיּ שׂ ראל  אי ׁש  לכל נ וֹ גע  מּת וֹ כ ּה  דּ בּ וּ ר וכל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנצחיּ וּ ת
על  ל ּמ לחמה  תצא כּ י  בּ ּת וֹ רה ּפ ר ׁש ה  ׁש יּ ׁש  כּ ׁש ם  עת , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל

 כ "א)אוֹ יבי  כ ברי) ׁש ה כּ וּ נה הּק דוֹ ׁש ים  בּ ּס פרים  וּ פרׁש וּ  ְ◌ֶ◌ְִֵָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ענין ל וֹ מר  יׁש  כּ ן כּ מוֹ  זמן, ׁש בּ כל ה יּ צר  מלחמת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַעל 
מ וֹ ציא  ׁש יּ ה וּ די  הּת בה  בּ כח  ווארט, יידיׁש  א  הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַה ּת בה 
הוּ א  יכ וֹ ל  אמת , בּ בחינת הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמ ּפ יו
מיני מכּ ל עצמוֹ  את וּ לטהר  ה זּ ידוֹ נים  הּמ בּ וּ ל מ ּמ י ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה נּ צל
ימינ וּ , ׁש ל כּ מ וֹ  הסּת ר בּ זמן וּ במיחד טמא , דּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרתיחוֹ ת
נח  ּת בת בּ חינת לעשׂ וֹ ת  צרי גּ דוֹ לה , ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש החׁש כ וּ ת 
היהוּ דים  ׁש כּ ל  דּ הינ וּ  טה וֹ ר, מין כּ ל בּ ת וֹ כּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהתאחד וּ 
והנּ ה  אמּת ית , חברים בּ אהבת ויתק ר וּ  יתאחדוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה כּ ׁש רים 

בּ ּמ דר ׁש , כּ א ׁש ראיתא  האמּת ית ה גּ אוּ לה  ׁש לּ פני בּ יּ מים  כּ י ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ישׂ ראל בּ ני ית ּפ לּ ג וּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  את  להקים  כּ בר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכ וּ 
גּ דוֹ ל כּ הן  בּ אוֹ ת וֹ  יחּפ צוּ  בּ אמת ה כּ ׁש רים  צדדים , ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלׁש ני
על ה ּפ וֹ רקים  ואלּ וּ  זוֹ , לעטרה  כּ מתאים  בּ וֹ  יבחרוּ  ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
לבחר ׁש צּ ריכים הם והם  האמ ּת יּ ים , היהוּ דים  ׁש הם  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹיאמרוּ 

הבנתם כּ פי גּ דוֹ ל הכּ הן כּ דר את בּ יניהם אז  ויכריעוּ  , ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יניהם  ׁש יּ ע שׂ וּ  דּ הינוּ  ז"ל , אל יּ ה וּ  בּ ימי ׁש היתה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ חינה 
א ּת וֹ , האמת המים מן בּ א ׁש  לוֹ  ׁש יּ ענוּ  מי  ׁש כּ ל ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִסימן
ּת רד המים מן ׁש הא ׁש  זה  בּ אפן אז יהיה  ה גּ ד וֹ ל ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוה נּ ּס יוֹ ן

        
     
      

   

       
      
       

  

       
      

  

        
     
       
       
       
       
      

    

       
       
       
        



        
       
       

       

        
       
       
       
       
        
        

       
 

     
       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

אחר שדברתי עם כמה רבנים ואמרו לי שעם הרב פאדווא א"א 
לעשות כלום כי הוא עומד בשיטתו, וא"א לשנות דעתו אפילו אם 
יהיו אלף רבנים נגדו, ואמרו שרק אם אני אדבר אתו לבד ואשפיע 
עליו אז אפשר לתקן, אבל הם לא מאמינים שאוכל להשפיע כי 

כבר יצא ממנו הפסק.
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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מנחם מענדל קליין
בס"ד, ד' - חשון תשל"ו לפ"ק, מונטריאל קענעדע יצ"ו

כבוד המערכת מדריך לכשרות הי"ו

אחדשה"ט הנה באתי בשורותי אלו לעורר בענין האתרוגים הגדילים 
בארץ ישראל שלא לאוכלם בלי לקיחת מעשר והעולם נכשלים בזה.

יישר כוח.
 ה"ק מנחם מענדל קליין
באאמו"ר אבדק"ק טאב שליט"א

המכתב  הגיע שלרבנים כבר, אמר מאנטעווידעא של 
ואז הפסח, חג  בתקופת היה זה מסקווער. הרב  של 
מקודם, שאמר כפי ראינו  משהו, לעשות שצריך סוכם
ונהגו בעבר, לעשות שנהגו כפי עשו י"ב צלע שבכל
המקומות ברוב נהגו כך  סופר, החתם  שיטת פי על  כך 
בניקור שמדובר כותב בעצמו סופר שהחתם וכפי ודי,
כותב  כך כן,  אומנות לכך כלל צריכים ושלא  קל ,
זה שבעצם מפני  וגם כך, כל  חמור אינו  סופר החתם 
בש"ך  כלל . חלב שם שאין קובע  הרי הוא  חלב, אינו 
עיקר, כל  בנמצא חלב אין י"ג  שבצלע  ברור כתוב
שיוכלו בכדי  אותו כשחותכים אפילו צלע  באותו
החתם  אומר  עצמו בבשר אך יטעו, ושלא  טוב , לחתוך
הבית חולק, שום  עליו  ואין חלב  בזה שאין סופר 
לא בגלילותינו אומר, הוא  דבר , אותו אומר גם  שלמה 

כך. נוהגים

שלמה שהבית היכן ושם  חשש, אותו  יותר, ועוד
את כלל ניקר לא שהקצב מדובר בפנים, תעיינו אומר,
רגילים  היו  ולא  שמאחר שם, שקרה מה  זה  הבשר,
אותו , ומכר הבשר את הוא  הכין הרי  הבשר את לנקר
אותו , קונס הוא  זה ובשביל  כמו... שם אומר והוא 
אתה מה כך, זאת  מציין גם  הוא תורה , דעת מביא והוא 

יותר? רוצה 

קרה מה  לדבר, מה על כלל שאין  כאן אומר אני בקיצור,
שהוא מפני כן לומר אוכל כן פי על אף כזו? מהומה  כאן
את אמרתי וכבר אנשים , הרבה  כך כל כאן יושבים אמת,

מכאן. יותר גדול  לציבור זה 

כפי בדיוק כך, כל  עלינו  להעליל במזיד , ממש היה  זה 
עלילת כאן עשו  היהודים, נגד דם  עלילת  פעם  שעשו 
היום  נפש, בשאט עלינו  העלילו דבר, אותו בדיוק חלב,
הביטו זאת. אומר הייתי  לא אני  לכם, לומר יכול אני
לי אמר מאטעווידעא של  רבה  מכתב, בידי יש וראו.

נוסע  שהוא בנושא עסקנו כבר הרי ישראל. לארץ
תהיה הרי  אתה  כך? על  שדיברנו זוכרים הנכם 
את מקרוב ותבדוק טובה  לי תעשה  בירושלים,
המהומה באמת מה  ועל  למה  ונבחון בוא המתרחש,

הזאת. הגדולה

אני שכזה, דבר בירושלים שקורה  מה  ידעתי  לא אנכי
ממש. בחלב  שמדובר שמעלילים  ידעתי  לא  גם  באמת 
זו היתה ובאמת בהאסיפה , כאן שנולד הניקור מענין
לא אחד ואף התאספו, המנקרים כל  שמים. לשם  אסיפה 
כדי לראות לעשות , רצו  באמת חלב, להתיר  כוונתו היתה 


