
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

ספר 
זוהר הכשרות )בהמשכים(

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

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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גליון מס'
90

נדיר אפילו בזמנינו. 
הנתינות שלו לא היו נתינות בסכומים קטנים, הוא היה נותן תמיד סכומים גדולים, 
והדבר הוביל לכך, שכל יהודי בניו יורק לא רצה לקנות בשר במקום אחר אלא רק 

אצלו כי היו סמוכים ובטוחים שמדובר בבשר כשר שאין עליו כל פקפוק. 
בנוסף לכך, היה לביח"ר שלו שם טוב, כי הוא נשא על עצמו את החותמת 
של רב הונגרי ששימש באחת הקהילות הידועות בהונגריה, שהיה ידוע 
כגאון וגדול בתורה, והיה מחבר של ספרי שו"ת, והיה מתפלפל עם גדולי 
הדור, ונוצר מצב שהאיטליזים האחרים כמעט ולא יכלו למכור בשר, כי 

כולם העדיפו לקנות בשר אצל הבעל צדקה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי |  פרשת ויגש | א' טבת | ב' דראש חודש טבת | חנוכה

1

המשך בעלון הבא

ג : פרק
המופלא מהאלמין)סיפורי כשרות(האדמו"ר  על במלחמתי

השחיטה

כן , לא  שאם  השחיטה, כשרות של העצומה חשיבותה את לציין מיותר
הקליפות  ג' של  בים טובלים הקב"ה של בנו  בחיר ישראל, עם  כולנו,

והס"א. הטמאות,
בנשמתנו, כמשמעו פשוטו ממש , פוגם  השחיטה בכשרות פגם כידוע ,

ח"ו. ובכפירה הלב לטמטום גורמת
כשרות  למען  השנים , ארוכת מלחמתי של קצהו  קצה של תיעוד לפנינו

בארה"ב. השחיטה
נפשי  מסרתי וממש  לברוקלין, ישראל מארץ הגרתי  שנה 48כ לפני
איתני  נגד נלחמתי  ארה"ב , רחבי בכל כשרה לא שחיטה נגד ונלחמתי 
לא כשר , לא בשר  שיווקו אשר  הבשר  תעשיית של כלכליים קונצרנים
בכל  נגדי עצומה התנגדות שגרר  דבר  האמת, את לחשוף  נרתעתי

בחיי. להתנקשות לניסיון שהוביל דבר המישורים,
השחיטה בנושא  ורק  התורה, מקצועות בכל ספרים  ואלפי  מאות כתבתי
ועוד, דיסקים  קורא 'ס , וקול וספרים קונטרסים מאלף  יותר פרסמתי
להינצל  ידעו שכולם העולם, בכל מדינות 70 לערך נשלחו מהם וחלק 

רח"ל. כרת איסור שהוא  ודם, חלב מאכילת
ראשי  לכל  לשלוח החלטתי  נגדי , עזה התנגדות גל ועוררתי מאחר

ספרים  בארה"ב כדי הישיבות דברי, אמיתות ואת חפותי את המוכיחים 
וטריפות, נבילות באכילת  יכשלו שלא  הישיבה בחורי  את לעורר  שיוכלו



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי
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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

 רבני  עליה כשמשגיחי אלא קניהע על   מול אי
 מובהקי

אל יט. זצ"ל עוזר  חיים הג"ר שכתב  מה חזי  ופוק
אפשר אי והעסקנים המעשים על זצ"ל איש החזון
הליטאיים, הרבנים הזמן כל שם שיושבים רק לסמוך
זהובים לאלף  וקרוב  מרובות, הוצאות דורש זה ענין

יעו"ש. וכו' זה על מקור שום  ואין הוצאתי

משאלת  ימיה כל דעת את היחו לא קדמאי רבני
השחיטה 

ז"ל וכבר ליפשיץ  יעקב ה"ר  הזה המצב על התאונן
מ "ז) סי' ח "ג יעקב  האמתיים (זכרון העסקנים המה שמעטים 

איננו  כיס חסרון וגם הצבור, צרכי על נפשם המוסרים
המה  רבים ולא  להמנות . יוכל  לא חסרון עוד 

האמתיים  הציבוריים  להעסקנים טובה .המחזיקים 

מספר ) חכמי (ושם זקן הגאון כבוד המחזה: היה נפלא
ז"ל  פרידמאן דוד  מרן בדורו קארלין)התורה (אבד"ק

הבשר, מן עצמו הזיר  בשנים עשרות כמה זה אשר
מן  היה והוא עוף, בשר מקצת טועם היה  בש"ק ורק
השחיטה, להציל ההשתדלות בדבר נלהבים היותר
בהתלהבות לזה והמעוררים המדברים ראש היה והוא
במשך  השחיטה בשאלת דעתו את הסיח ולא  עצומה,

הפרק. על שעמדה השנים כל

בילדותו (ושם) עוד ז"ל דעמבא יצחק הנכבד הד"ר 
התורה עמודי דורו, גדולי שני  את להכיר זכה
האב "ד  דיסקין ליב יהושע  רבי רבותינו  והיראה,
דבקה בהם ז"ל , סלנטר  ישראל ורבי אז, דקאבנה
כבודם, גדול  מה והבין ידע טרם עוד הנער נפש 
ישראל , גדולי ערך  והכיר  התבגר כשכבר ואחרי
גם עבר לא האלו  הגדולים עליו  שעשו  העז הרושם
כפי  האוניברסיטה, של בסביבה היותו אחרי 
עליו  שעשו שהרושם לאמור תמיד  והתהלל  שהתפאר
לבו, מקרב לעולם ימחה לא הגדולים האורים
להצילה נפשו מסר השחיטה שאלת  וכשנתעוררה

ג') – תרנ"ב  בידו.ועלתה(בשנת
המשך בעלון הבא
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 לישראל בכל יום חודש תשרי תשנ"ה לפ"ק. –

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

ויום.  להיות שונה החק לישראל בכל יום
 חודש חשון תשנ"ה לפ"ק. –

 2בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש כסלו תשנ"ה לפ"ק. –

 3בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש טבת תשנ"ה לפ"ק. –

 4בולעטין # 
ד העולמי ללימוד החק ווע

 לישראל בכל יום

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש שבט תשנ"ה לפ"ק. –

 5בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 
חזיר עטרה ליושנה ארגון מוקדש לה

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש אדר תשנ"ה לפ"ק. –

 6בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

2 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש ניסן תשנ"ה לפ"ק. –

 7בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש אייר תשנ"ה לפ"ק. –

 8בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש סיון תשנ"ה לפ"ק. –

 9בולעטין # 
מי ללימוד החק וועד העול

 לישראל בכל יום

1 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש תמוז תשנ"ה לפ"ק. –

 10בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 
ר עטרה ליושנה ארגון מוקדש להחזי

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש אב תשנ"ה לפ"ק. –

 11בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

2 
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה 

להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. 
 חודש אלול תשנ"ה לפ"ק. –

 12בולעטין # 
וועד העולמי ללימוד החק 

 לישראל בכל יום

1 

הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה 
יהיה באמצע הבית, וקדושת בית 

המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק 
 ופרשת פינחס.

 קול קורא על קדושת
 בית המדרש
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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

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

בדמיך מתבוססת בדמיך ,ואראך אלא  כתיב, לא בדמך  ,"
בדמיך  לך ואומר פסח , ודם מילה  ברית דם דמים  בשני
פעמים  שני  הכתוב ראה מה וכי  אומר  אליעזר  ר' חיי
מילה  ברית דם  בזכות  הקב"ה  אמר  אלא  חיי , בדמיך

ממצרים, נגאלו  פסח דם  מילהובזכות  ברית דם ובזכות
רביעי מלכות  בסוף להגאל  עתידים אתם  פסח  דם ובזכות 

חיי בדמיך  לך  ואומר נאמר דברילכך  מובן ועתה  עכ"ל. ,
ׁש החבּ וּ ר מכּ אן, מבאר  ה נּ ה  וזל"ק: הקדוש, השל "ה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִזקני
הדּ וֹ ר ׁש יּ ב וֹ א  עד  וכוּ ' גּ נ וּ ז  להי וֹ ת עתיד  היה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵמהזּ הר
וּ בזכוּ ת  ל ּת ח ּת וֹ נים, ית גּ לּ ה ׁש אז ה יּ מים  בּ ס וֹ ף ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן 
בּ סבּ תוֹ , דּ עה  הארץ ּת ּמ לא אז כּ י מׁש יח, יבוֹ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים
וּ בגיניּה  ׁש אמר  וזהוּ  לביאת וֹ . קר וֹ בה  סבּ ה  ּת היה  זה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
י גּ אלוּ  זה ׁש בּ זכוּ ת כּ די  וכוּ ', אחזּ ת וֹ  אל איׁש  ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוׁש בּת ם
 ׁש הצר עד  מ ּמ צרים, ישׂ ראל נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

מילה, וּ בדם ּפ סח בּ דם לק דּ ׁש ם  ה וּ א   ּבּ רו כּ ןה ּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ל ּת וֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  עד הגּ אלּ ה ּת היה א העתידה  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְגּ א לּ ה 
בּ ּה  הזּ וֹ כה  ואׁש רי ,יתבּ ר האל רצוֹ ן והוּ א  ה זּ וֹ , .ה ּק ד ה  ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

א') מאמר מאמרת , ערה מצרים (ל"ה , מארץ  צאת כּ ימי  . ְֲֲֲִַַָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה ּפ סוּ ק ּפ ר וּ ׁש  ל וֹ מר  יׁש  זה וּ לפי נפלא וֹ ת, "כּ ימיארא נּ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

נפלאוֹ ת ", ארא נּ וּ  מצרים מארץ  טו)צאת ז, ׁש ּפ ר וּ ׁש וֹ (מיכה ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ יציאת  ׁש עשׂ ה  כּ מ וֹ  נ ּס ים  לנ וּ  יע שׂ ה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה ּק ד וֹ ׁש 
דּ ם  ׁש ל הקדוּ ׁש ה ּת וֹ ספת  בּ זכוּ ת  נּס ים עשׂ ה ׁש אז ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים,
נזכּ ה  אם מה גּ לוּ ת בּ יציאה  כּ ן כּ מ וֹ  מילה, ודם  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶּפ סח
בּ ימינ וּ , בּ מהרה נפלא וֹ ת  ה ' יראנוּ  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלת וֹ ספת 
כּ מוֹ  מחכּ ה, ה' בּ נ וּ , א לּ א  ּת ל וּ י הדּ בר  אין  מ זּ ה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ צא
כּ ן כּ מ וֹ  ּפ סח , ויעשׂ וּ  ׁש יּ מוּ ל וּ  מצרים בּ יציאת אז  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ח כּ ה 

ׁש  מח כּ ה , הוּ א ה זּ וֹ הר,עכׁש ו ׁש ל הקד וּ ׁש ה  לת וֹ ספת  נּ ז כּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
וכן וה נּ וֹ רא . האיוֹ ם  הגּ לוּ ת מן יוֹ ציאנוּ  מ יּ ד  לזה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נז כּ ה

להגר"א  ׁש מה בּ אבן ג')כּ תב  את י"ד א (רק  דּ ה גּ אלּ ה  , ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֶֶֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
בּ לּמ וּ ד  ה גּ א לּ ה  וע ּק ר  הּת וֹ רה, ל ּמ וּ ד ידי על רק  ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה

◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה .

 דיהיה   מלי ע תפה אחד  ל קל הד ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָכר
: הא הה, ה ְִֵֶַַָלמדי 

הרא ׁש י ה ּמ גן הר ׁש בּ "י סכּ ת  ֹלת ו נכנסים  ישׂ ראל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ נּ אמר כּ לּ וֹ , הדּ וֹ ר לכל  ח ')והאמ ּת י ק "מ  י ה)"סכּ תה ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְִִַ◌ָֹ◌

נ ׁש ק בּ יוֹ ם  חז "ללרא ׁש י  ואמרוּ  ח ')".   יבמ ת בּ יוֹ ם,(יר למי ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְְְְִַַָ◌
גּ וֹ ג בּ א  יוֹ ם  זה וּ  זכרוּ נ ׁש ק  יהוּ דים ב . - בּ ׁש עת וֹ !!. נח כּ מוֹ  ! ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפניעכ ׁש ו להזדּ רז נא  לה כּ נס , יכוֹ לים  וכ לּ ם  ּפ ת וּ חה  הּת בה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
- ה דּ וֹ ר . ׁש ל ה ּמ צילה  נח  ּת בת  ה וּ א הּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַהּמ בּ וּ ל.
כּ נגד עצוּ ם  שׂ כר יק בּ ל הזּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד הּמ ׁש ּת ּת ף  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָג.

לה לּ ן. כּ ּמ באר חז"ל ,כּ לּ ם מאמר לק יּ ם  יראה  אחד  כּ ל ד . - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
עוֹ מד , העוֹ לם  ׁש עליהם  העוֹ שׂ ה, מן יוֹ תר  הּמ ע שׂ ה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל
ׁש יּ זכּ ה  כּ די  בּ חנּ ם, לחלּ ק ׁש ר וֹ צה  חוֹ בר וֹ ת  כּ ּמ ה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִויק בּ ל
ה ּק רוֹ בים  מ ׁש ּפ ח ּת וֹ  וּ בני לחבריו  בּ חינם זוֹ הר  ספרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִויח לּ ק
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ובספר חסידים )סימן רל"ג( כתב: כל ישראל ערבים זה לזה, שנאמר 
)משפטים כ"ד, ג'( ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר 

ה' נעשה, אלו היה אחד מוחה לא ניתנה התורה, שערבים זה לזה. 
לכך אומרים ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וכו'. ראתה שפחה 
באור שכינה בים ובמתן תורה מה שלא ראה יחזקאל בנבואה. לכך 
נאמר ונזכה כולנו במהרה לאורו, והלכך אומרים ברכנו אבינו כולנו 
כאחד באור פניך, וכתיב )ישעיה מ', ה'( ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

יחדיו כי פי ה' דיבר, ע"כ.
ומובא מהחידושי הרי"ם זצ"ל, שהלך פעם לבר מצוה ואמר שעכשיו 
הוקל לו קצת, כי בא עוד ערב על החשבון של ערבות בעד כל 
ישראל, וכמו בהלואה שככל שיש יותר ערבים נחלק ההתחייבות 

לפי הערבים וכו'. כך הרגיש הרי"ם זצ"ל חיוב הערבות.
להוציא  יכול  ציבור  שהשליח  קכ"ד,  סי'  או"ח  בשו"ע  נפסק  וכן 
סי'  או"ח  ובשו"ע  ערבות.  ועוד מטעם  בתפילת השמו"ע  אחרים 
קפ"ג וסי' קצ"ג לענין ברכת המזון, וכן בתקיעת שופר ומגילה יכול 

אחד להוציא את השני מטעם ערבות.

ְּ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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 יחידי סגולה עשו תיקונים. ע"כ טובה גדולה עשה בזה לעשות רצון יוצרנו, 
לסייע לכל הבא לטהר ושכרו גדול ממעון הברכות והישועות. עוד עברתי 
על הספרים מנחת יהודה, קדושת ישראל על כל עניני איסור יחוד, וספר 
ואכילת מצות  ג"ח,  וספרו הנחמד אפיית המצות השלם  מדריך לצניעות, 
גדולי  רבותינו  מספרי  ופרחים  ציצים  דינים  מלוקטים  שבו  ז"ח,  בישראל 
טחינה  ברירה,  קצירה,  לדיני  הנוגעים  אחרון שבאחרונים.  עד  הראשונים 
וכו', אוסף ענקי במקצוע הלזו עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה. 
וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ועליהם אומר הכתוב ומצדיקי 
על  כ"ש  זה,  כתוב  נאמר  צדקה  גבאי  ועל  ועד,  לעולם  ככוכבים  הרבים 

העושים צדקה עם הנפשות, וגדול שכרו מן השמים.
 החותם בברכה,
שלמה יודא שווייצער

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

אור הגנוז: 
זעקת הכשרות של הרב לנדא-לקוח מאתר שופר

זה אינו משנה מאיזו סיבה אבל לדעתי בשר טרף 
עם  התערב  אם  בדיעבד  כאן  ואין  טרף  בשר  הוא 

בשר כשר.

אין כאן התבטל כנגדו בשישים 

כנגדה  ויש  חלב  לסיר  בשר  חתיכת  נפלה  אם  גם 
שבושל  הבשר  של  המיץ  את  משאירים  בשישים 

בתערובת אבל את החתיכה מוציאים.

או שהבשר כשר או טרף

הם מוסיפים לתוך הקרטונים חתיכות בשר טרפות 
לצד  טרף  חתיכות  שמוסיפים  או  מוחלט  באופן 
לא  הספרדים  זכרוני  לפי  אריזה  באותה  הכשר 
יכולים לסמוך ולאכול מכשרות של אשכנזים גם אם 
זה חלק הייתה פעם הלכה מאתר הלכה יומית לגבי 

ההסברים

אבל יש הבדל בין החלק של אשכנזים להקפדה על 
חלק אצל ספרדים. אנחנו אוכלים דוקא עטרה או 
אשפר של הרב מחפוד היות והם מקפידים יותר על 

"חלק" מאשכנזים

טון בשר טרף נתפסו בכפר קאסם

החקלאות  משרד  של  בפשיטה  נתפס  הטרף  בשר 
בנוסף  מכן.  לאחר  והושמד  הראשית  והרבנות 
הרשות  בשטחי  שמקורו  קפוא  בקר  בשר  נתפס 

הפלשתינאית.

בשורה משמחת ביותר
לעם ישראל

ערוץ
הזוהר

העולמי

עם ישראל מודה לתורם האוניה
ויזכה להצלחה מרובה ולביטול גזירות רעות מעם ישראל,

ולביאת המשיח בחסד וברחמים.

את קול הזוהר תלמדו, ואת שופרו של משיח תשמעו.

לראשונה בהסטוריה היהודית!
יאכטה בלב ים

המשדרת ערוץ חדש "קול הרשב"י ו-"קול הזוהר"

24 שעות ביממה לכל העולם כולו!

להפעלת הערוץ דרוש לנו משדר רב עוצמה

שעלותו כ-₪150,000! 
זכה גם אתה להיות שותף בזכות העצומה

חייג עכשיו ותזכה לעולם הבא: 054-4577956/ 0548-436784 
ניתן להקדיש לעילוי נשמת, לזיווג הגון, לרפו"ש, לאריכות ימים, 

לפרנסה טובה,  נחת מהילדים, ולכל הישועות.  
אפשרות לפריסת תשלומים.


