
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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"חותמו של הקב"ה אמת", והאמת אהוב מהכול, ואנו אין כוחנו אלא בפה 

לעורר ולבקש במענה - רק אנא שובו מדרכיכם בעוד מועד, ותנו כבוד 

לה' בטוב, שנזכה לעשות רצונו, יתברך שמו, ולהציל על ידי קונטרס הזה 

בעזרת השם, ויהא רעוה קדמא שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו, ויעלה 

לרצון לפניו אמרי פינו, ונזכה במהרה לקבל פני משיח צדקנו. אמן.

 הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת וישב | יז כסלו
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המשך בעלון הבא

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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
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ש

מ
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לאכול ועיי "ש  שבקשו הנ "ל ז"ל רס "ג בפי'
עליהן  יבאו שלא מפיהם , רע ריח שיעלה כדי זרעונים
ששמירה י"ל אבל ובאה"ע, יעו"ש זכור , במשכב
על  ומגנת מעולה שמירה  היא אסורות ממאכלות
שלא משמים אותו ושומרים עליו, ישלטו שלא  האדם

דבריםיכשל . מלאכול הפה שומרים אם  והמעור  הפה הלשון (וברית 

דחלין דכולהו הנ "ל הזוה "ק וכדברי  נשמר המעור  ברית גם אז האסורים,

.מקמיה)
הוו ז . טובי בר  ובאטי יהודה מר  ע"ו : ע"ז, ובסוף

אתרוגא, לקמייהו אייתי  מלכא, דשבור  קמיה יתבי
דצה הדר טובי, בר  לבאטי ליה הב פסק אכל, פסק 
א"ל  יהודה, למר  ליה הב  פסק בארעא, זימני עשרה

ט בר א"ל באטי  הוא, ישראל  בר  לאו גברא וההוא ובי,
בגויה לי קים לא ומר  בגויה, לי  קים בומר אני מכיר (ר "י

כל  פרוש  שתהא  מוחזק  איני בך אבל  איסור , דבר  יאכל  ולא פרוש, שהוא

באורתאכך ) עבדת מאי אידכר א"ל  דאמרי  איכא (דרך .

באטי , קיבל שעבר  בלילה להם וכששיגרן לאכסנאין, נשים למסור פרסיים

רש "י) קיבל, לא יהודה .ורב 
הגמרא,ולכאורה שמביא הנ"ל המעשה כל צע"ג

לדברי  מלכא משבור ראיה להביא בעינן וכי  ראשית
לאכול  בקרקע פעמים עשרה נועצה שסכין הברייתא 
מלכא דשבור  לכאורה תמוה המעשה ועצם צונן, בה
בפרט ר"י. עבור בקרקע  הסכין לנעוץ  עצמו הטריח
מפני  לאכול לר "י לו מותר היה הדין ע"פ שאולי
דצריך  דרבנן דין רק אלא שאינו בדבר  המלכות, אימת
פעמים שני  הזה  הסכין עם פסק וכבר  נעיצה,
חסידיו  שרגלי לאשמעינן  דבא  ואולי מאתרוגא.
אפילו  לצדיקים, תקלה מביא הקב"ה ואין ישמור ,

דרבנן ו.)באיסור בחולין צדיקים(כמבואר  בתוד"ה ושם
ה':)עצמן ששם(שם  יעו"ש דאכילה, במידי  שדוקא

דאכילה, במידי דדוקא והטעם בכ"ד) שכ"כ נסמן
הק' האוה"ח שכ' מעשהו (הנ"ל )כמו יעשה שהתיעוב

יעו"ש. ובשוגג. הדעת  בהסח אפילו האדם בנפש
להאכילו  שלא בר"י זהיר  היה המלך אפילו ולכך
דעבדת מה אידכר דא"ל מה וכן נעיצה. בלי בהסכין
לא טובי בר באטי שבאמת שם התוס' ולדברי  בלילה.
וגם בשפחה, היה ומותר קצת עבד היה שעדיין חטא,
המשך בעלון הבא

2

חוץ לארץ -בעיתונים  טין הוצאה מיוחדת קרית יואל בולע
עם תמונות ברוך המקדש שמו 

 ברבים.

חוץ לארץ -בעיתונים  מועדים וזמניםסגן נשיא העדה 
דער החרדית בעיה"ק ירושלים.

שקר החן  - MAY 14 04 בלאט
 והבל היופי

חוץ לארץ -בעיתונים  פרייטאג, פרשת במדבר, די צייטונג
 04 21תשס"ד ולמספרם, מאי 

שייטל פראבלעם ווערט אלוועלטליך 
ווען רבנים ווארענען אז אלע 

זענען אונטער  נאטורליכע שייטלען
 פראגע צייכן,

NEWS REPORT MAY 21 04 

פרשת במדבר, ר"ח סיון, דער איד חוץ לארץ -בעיתונים 
 21תשס"ד ולמספרם, מאי 

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  1שער הזוהר בולעטין # 
 י שנת תש"ס.תשר

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש חשון  2שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש כסלו  3שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש טבת  4שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש שבט  5שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש אדר  6שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

על לימוד ספר  ארגון מוקדש לעורר
הזוהר הקדוש

חודש ניסן  7שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש אייר  8שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש סיון  9שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  10שער הזוהר בולעטין # 
 תמוז שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש אב  11שער הזוהר בולעטין # 
 שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  12שער הזוהר בולעטין # 
 אלול שנת תש"ס.

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  13שער הזוהר בולעטין # 
 א.”תשרי שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  14שער הזוהר בולעטין # 
 א.”חשון שנת תשס

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר 
הזוהר הקדוש

חודש  15שער הזוהר בולעטין # 
 א.”כסלו שנת תשס

17קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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
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בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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בּ עוֹ לם זה בּ וֹ רא  את  אמר ּת י ׁש אני  ׁש ּת פרסם לזה  והעצה  , ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ֹ◌ֵמרא ׁש .

יתר  ניר אצל הא יקרסת יתט  מ יחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעקבתא
איקרסת  כנסת הרב את יבה  הט    ע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמ טי 

יוֹ סף יעקב  צ')זכר וֹ ן  מאחד (מערכת ׁש מעּת י  כּ וֹ תב  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲֵֶֶַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מאי ׁש  ייבי רב  הּק דוֹ ׁש  בּ ספר ׁש ראה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמיּ דידי
ה ּמ ׁש נה  ׁש ּפ ר ׁש  זצלה"ה מא וֹ סטרהא  רי"י קדוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱא קים
בּ יאת  קדם כּ י יסגי, ח וּ צ ּפ א  דּ מ ׁש יחא בּ עקבתא ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָסוֹ טה 
רבּ נים , אצל  אפילוּ  האּפ יק וֹ רסוּ ת ּת ת ּפ ט  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח
העׁש  ּת וֹ לעת  ׁש דּ ר כּ מ וֹ  , ּכ כּ ל להם יזּ יק א עם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוּ פׁש וּ טי
ׁש ל  כּ מ וֹ  חׁש וּ בים בּ בגדים  דּ וקא מת ּפ ט  בּ גדים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש א וֹ כל
ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  קדם כּ ן כּ מ וֹ  שׂ ק , ׁש ל  א  אבל וּ מ ׁש י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶצמר 
הא ּפ יקוֹ רסים  מן  נׁש מרים ׁש אינם  הר בּ נים אצל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתּפ ט
ויבזּ ה  אּפ יקוֹ רס  הוּ א ׁש הרב  יבין  הּפ ׁש וּ ט ואיׁש  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוכוּ ',
ׁש זּ ה  אמת  יׁש יב, והּפ ׁש וּ ט  חצוּ ף, לוֹ  יאמר והרב ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְא וֹ ת וֹ ,
בּ אמת  אּת ה אבל חצ וּ ף , ואני  הרב  את  לב זּ וֹ ת מ ּמ נּ י  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌חצּפ ה 
חצ ּפ ה  דּ מ ׁש יחא בּ עקבתא הּמ ׁש נה , ּפ ר וּ ׁש  וזה  ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַא ּפ יקוֹ רס,
ׁש נּ כנס  הרב את  ׁש יּ בזּ וּ  מח וּ צפים הרבּ ה  ׁש יּ הי וּ  הינוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַיסגי ,

אּפ יקוֹ רס וּ ת . ◌ְ◌ִ◌ַבּ וֹ 

זי "ע   ויטעכ מ והרה "ק מקאצק  ְְִִִֶָהרה "ק
זה – למינ ת ל י א רחמי צריכי  יהי רי'ס ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַֹאפיל

מינ ת צד ל אצל צמח מיח ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָחבלי 

 ואמוּ נה עירטק באמת  תרס "ח נת דס  ע"ב ו ' ) ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְְְְְִִִֶַַַ

זי"ע) מ ריסק  יח ר'  אה בּ זה הסמת ׁש ם כּ תוּ ב , ְְְְִִִַַַַָָָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש בּ עיקבתא  לּה  אמינא מנא לדעת  רצוֹ נ ואם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַה לּ ׁש וֹ ן ,

ר"ל  האמוּ נה  בּ ענין בּ כ וּ לּ א ּת כלא  ׁש דא  הנּ ה דּ מׁש יחא , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
יׁש נים  גּ ם חדׁש ים  ז"ל  רבּ וֹ תינ וּ  ׁש ה גּ ידוּ  מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמ לּ בד 

ׁש  ה ּק דוֹ ׁש ים, בּ אמ וּ נהבּ ספריהם  יהא  בּ כלל  ה בּ רוּ ר  ,ע ּק ר ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
הגּ וֹ לה  בּ ני כּ ל  מרא ׁש  בּ אזני  ׁש מע ּת י מה  בּ קבּ לה  לי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵיׁש 

שליט"א מסאכט ׁש וֹ ב  מקאצק (זצ"ל )אדמ וֹ "ר  חוֹ תנוֹ  בּ ׁש ם  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
דארפין וועלין דּ מׁש יחא  ׁש בּ עיקבתא זי "ע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶזצוקללה"ה
אין צ וּ פאלן אוועק ני ׁש ט רחמים ז ׁש יפעציס וויסע  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲאפילוּ 
מקא בּ רין מׁש ה ר ' וכוּ ' הצּ דּ יק מהרב  ׁש מע ּת י גּ ם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמינוּ ת ,
זה  כּ י ז "ל, מלּ עכ וֹ ויט ׁש  ה ּק דוֹ ׁש  הרב בּ ׁש ם ׁש אמר  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזצוק "ל 
א  יעדערין  אין  ווידמען זיך וועט  סי  מ ׁש יח , חבלי ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִענין 

ליצלן. רחמנא מינוּ ת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַצד

זי "ע  מ ריסחא  נ ר'  דה ְְִִַַַָָָָהרב
ההס ר  מרב היח אמ נת כינב יהי יקיה ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאפיל

'שי סעאראצק אבד"ק החסיד הגּ א וֹ ן מחוּ ּת ני  לי ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ם  ז "ל ׁש מה  ׁש מעיה  ר' הּק דוֹ ׁש  הרב  ל וֹ  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִסּפ ר

מרדזימין  ארי ' יעקב  ר ' ה ּק ד וֹ ׁש  מהר"יאביו  דה הרב (למיד ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֲִִַַַַָָ

ׁש מווארקי) בּ וּ נם  ר' מהרבּ י יהיהׁש מע ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  ּק דם  ְִִֶָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

       


       
      
        


      
         
        

       
        
       

 

       
       

   
       

 
       
       
        

 
      
       
       
          
         
        

    
         
         
        
       



את  להציל  העליון מעולם בא זי"ע מגארליץ הצה"ק
נבילות  כזתים מיליוני חשבונו על  יאכילו  שלא השוחט

יום בכל  ודם  חלב וטריפות
        
     

 



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

הי' ידוע לי בעניני שחיטה כל מה שהי' ידוע להם, כי ב"ה הי' לי 
וראיתי  שימוש בערך שנה שלימה אצל כל המשחטות הגדולות, 
כ"כ הרבה דברים שחבל שאין לי הזמן לכתוב כל מה שראיתי. יש 
לי הודעה על שחיטות ובדיקות מי"ג שו"בים הזקנים. למדתי אצל 
כל שוחט כל מה שידע, וקיבלתי ממנו הכל אשר לכל מה שיודע 
מכאן ומאייראפע, מה שלמדו אצל רבותיהם, ממילא כל הסיפורים 
י.א. יאקאב הנ"ל הם סיפורים של הבל וריק, ואין להם כל  שר' 

המשך בעלון הבאאחיזה במציאות ובאמת.

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

4

ז'  בדניאל  וכנרמז  לפיהם  שנותנין  מה  ורואין  בודקין  שאינן  היינו  הגמל, 
והיינו  רברבן.  ממלל  ופום  ומדקה  אכלה  פרזל  די  שיניה  רביעיא  בחיוא 
שזה הנסיון בגלות האחרון שיאכלו מכל הבא לפיהם וכדאי' בזוה"ק ס"פ 
שמיני ע"ז נאמר כל עמל אדם לפיהו דכל העונשין באין עבור שלא שמר 
פיו ממאכלות אסורות וע"כ כתיב ונטמתם בלא אלף בלא אלופו של עולם 
ועתיד הקב"ה לדכאן להון לישראל במ"ש ואנשי קודש תהיון לי, וע"כ מזה 
נלמד גודל שכר לאותן העומדים על משמרת הקודש לעזור לקיים הקרא 
יערה  והשי"ת  ובבא  בזה  מן השמים  כפול  ושכרם  לי  קודש תהיון  ואנשי 

עלינו רוח טהרה ויחיש גאולתינו ופדות נפשינו בב"א.
 החותם יום ג' לס' וישמור משמרתי תשל"ו לפ"ק,
 הרב שלום הכהן ווייס,
ביהמ"ד בית שלמה, ברוקלין

לו קורים איך זה   מקאשוי האדמו"ר של  חתנו שכותב
פרידמאן( משה  גליק )יצחק מלאכי למנקר פרידמאן משה 

לכאן, שהגיע  מנקר שם שהוא  למלאכי, כותב  הוא
יש  שם  הירושלמי , הניקור את להנהיג  שרוצה  זה  והוא 
בכל  עליהם שמעו  לא  שכלל חומרות , עוד  להם
בגרמניא . ולא  בפוילן ולא  בהונגריה  לא  המדינות,
הספרדים  בין שונים מנהגים היו מחלוקת, היה בכלל ,
חייבים  אנחנו ולכן אשכנזים , ב"ה  כולנו והאשכנזים,
שנלך  כלל  מקום  כל ואין שלנו , המנהג על  לשמור
הספרדים, בהם שנהגו  ומנהגים הנהגות להנהיג 
מיוחדת סיבה  עליהם  שאין הדברים  בכל  במיוחד 
שמאחר לו, כותב הוא שבמכתב אף על זאת, לעשות
כן  הרי  והם לכאן, ישראל  מארץ יהודים הרבה ומגיעים
מנהג ממנהגינו  לשנות עלינו  ולכן להחמיר, נוהגים
ארץ בני של היותם בשל היא הסיבה  וכל  אשכנז ,

כאן. ישראל
שחיטה לעצמם  יסדרו ישראל ארץ שבני יתכן באמת
מה פנים כל  על  להם, מפריע אינו אחד אף  נפרדת ,
האדמו"ר של  חתנו כותב אותו מכתב, באותו שכתוב

הנ "ל . למלאכי מקאשוי 
עברו ויקהל, פרשת  קודש שבת  בערב  נכתב המכתב
בהתחלה לו כותב שהוא כפי חדשים, ששה כבר מאז
אומר הוא ערמומיות , איזו ביותר, ערמומית בצורה 
לבדוק ושנוכל  לידינו  יגיע שהבשר לעשות שעלינו
כבר שאנחנו  לו, כותב הוא  שם קורה מה  ולראות
ספק לנו ואין לידינו, הגיע מהבשר  וחלקים לכך דאגנו
ושכל  דאורייתא , וחלב  אחוריים חלק שם  שיש
כך   האטליזים  בכל זאת  ושמוכרים  שם, ישנם  החלבים
שלאחר לו, כותב הוא מה ותשמעו   כותב: הוא
והוא לחותנו, קאשוי , של לרבה  הלכתי הדבר, שהוכח
יכול  איך  מורעד, כולו עמד  והוא  הבשר  את לו הראה 
כמה עם  דיברנו כבר  כותב הוא  כך  כזה דבר להיות
ולהנהיג מהומה  כאן לעשות כעת נוכל  בקיצור, רבנים ,

ירושלים. מנהג פי על וינקרו כאן שיתקנו 
שבאמת יהודי  יתכן איך כזה, דבר להבין יכול אינני
שאוכלים  יודע  הוא  מאז חדשים ששה  שיעברו חושב

דא חלב  חדשים?כאן ששה  ורייתא ,
לא אני כאן, קורה מה  רואים אתם  רואים, הנכם כן,
מאמין  לא אני לי , כמדומה דיברו, רבנים  איזה עם  יודע
דאורייתא חלב שאוכלים לרבנים אומרים שהיו זאת
כותב  הוא  לי תשמעו  כך על  שומע  הייתי ושלא
יום  לערב  עד חיכה  והוא חדשים ששה לפני כבר זאת

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות


