
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
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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
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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.
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4 
מ'

ע

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעְלָמא  ְלַהאי  ָהֶעְליֹון  ֵמעֹוָלם  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּיֹוֶרֶדת  ׁשֶ ְוֹקֶדם 
)ַּדף  רּוָמה  ּתְ ת  ָרׁשַ ּפָ ּזַֹהר  ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ אֹוַרְיָתא  ּדְ ָרֵזי  ּבְ ַלֲעֹסק  אֹוָתּה  יַע  ּבִ ַמׁשְ
ֵפרּוׁש  ּבְ ְלָך  ֲהֵרי  ְוכּו'  ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ א  ְלַנְחּתָ ְזִמינּון  ּדִ ְתִחיל  ַהּמַ ִדּבּור  ּבְ קסא( 

ְוֹקֶדם  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמּדִ
ַהאי  ָמה ַלֲעֹסק ּבְ ׁשָ יַע ַהּנְ ּבִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָמה ָלעֹוָלם ַהּזֶ ׁשָ יַאת ַהּנְ ּבִ
א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּבִ ם  ּגַ אֹוָרְיָתא  ּדְ ָרֵזי  ּבְ ֵהיָמנּוָתא  ּדְ ָרֵזי  ּבְ ָעְלָמא 
ם ָאֳהלֹו  ר ׁשָ יג ְלאֹור ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ֶאל ְמקֹום ֲהָרָמָתּה ֲאׁשֶ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּשִׂ
ַהָחְכָמה  קּות  ִהְתַעּסְ ּבְ לֹא  ִאם  ים  ַחּיִ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ ֲהָוָיה  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  ה  ִחּלָ ִמּתְ
ּזַֹהר  ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ָהַרּבִ ָלנּו  ִהְזִהיר  ׁשֶ ַמה  ֲחִזי  ַהּזֹאת 
ת  ְזַמן ֲעִלּיַ ָחְכָמה זֹו ּבִ ּלֹא ָעַסק ּבְ קּוֵדי )ַּדף רמז( ַהאי ַחּיּוָתא ְוכּו', ּוִמי ׁשֶ ת ּפְ ָרׁשַ ּפָ
ְלָאְך  ים טֹוִבים ֶזה ַהּמַ ה ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ּמָ ָידֹו ּכַ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ָמתֹו ְלַמְעָלה ַאף ַעל ּפִ ִנׁשְ
ֲעֵלי  ם ּבַ ּלָ ֵהם ּכֻ יו ׁשֶ ְחּתָ ר ּתַ ָרִפים ֲאׁשֶ דֹול ]יֹוִפיֵא"ל[ ּדֹוֶחה אֹותֹו ַלחּוץ ְוַהׂשְּ ַהּגָ
ְוחֹוְזִרים  ׁש  ּוִמְתַחּדֵ חֹוֵזר  ְוהּוא  ְנֵפיֶהם  ּכַ ַהְבֵלי  ּבְ אֹותֹו  ׂשֹוְרִפים  ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ
ְוחֹוֵזר  ָעָליו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַרֲחָמיו  ִלין  ְלּגְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעד  ְוׂשֹוְרִפים אֹותֹו 
קּו ִמּקֶֹדם  ּלָ ֵני ׁשֶ ָחְכָמה זֹו ִמּפְ ִקין ּבְ מֹות ַהחֹוׁשְ ׁשָ ַעם ַאֶחֶרת ְוֵהם ַהּנְ ּובֹוְראֹו ּפַ
ִאיהּו לֹא  ב ּדְ ים ַאף ַעל ּגַ ָתר ַחּיִ ָרֵדיף ּבְ ַמאן ּדְ ָלֵכן רֹוְדִפים ַאַחר ָחְכָמה ֹזאת ּכְ

ַלְיהּו ֲחֵזי. ָחזּו ַמּזָ

)ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ה: אור הזוהר דף 161(

ָמתֹו רֹוָצה  ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹד אֹוָתּה, ּבְ ּלֹא ָעַסק ּבְ ּוִמי ׁשֶ
יִרים:  ִ יר ַהּשׁ ּזַֹהר ׁשִ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ יֹון, ּכְ ִבּזָ ם ּבְ ָ ַגן ֵעֶדן, ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּשׁ ַלֲעלֹות ּבְ
ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹון, ְוִאינּון  אֹוַרְייָתא, ְלִמְנַדע ּבְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ל ִאינּון ּדְ ִאין ּכָ ַזּכָ
ָהא  ּבְ ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנֵפיק  ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ ִאין.  ִעיּלָ ָרִזין  ּבְ ִלין  ּכְ ּוִמְסּתַ ָיְדֵעי 
ְרֵעי  ֵליַסר ּתַ ָפְתִחין ֵליּה ּתְ א ּדְ ָעְלָמא. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ יִנין ּדְ ל ּדִ יּה ּכָ קּו ִמּנֵ ּלְ ִאְסּתַ
הּו כּו'. ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך  ְלָייא ּבְ ָאה ּתַ ָחְכְמָתא ִעיּלָ ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ּדְ ְדָרֵזי ּדַ
ָחְכְמָתא,  ַלת ּבְ ּכְ ָלא ְיִדיָעה, ְוָלא ִאְסּתַ ים, ְצִאי ָלְך ִאם ַאְנּתְ ַאְתָיא ּבְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ַהּיָ
ָאה, ְצִאי ָלְך, ֵלית ַאְנּתְ  ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיּלָ ָלא ֵתיעֹול ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעּתְ ּבְ ַעד ּדְ

אן ְלׁשֹונֹו. ַדי ְלֵמיַעל. ַעד ּכָ ּכְ

ׁש  ֲעֵלי ׁשֵ ָרִפים ּבַ עֹוָלם ַהּשְׂ ּבָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ל ַמֲעׂשִ ָידֹו ּכָ ְולֹא עֹוד ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבְ
ּזַֹהר )ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי רמז:(:  ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום ְויֹום, ּכְ ָמתֹו ּבְ ָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנׁשְ ּכְ
ֵדין  יּה, ּכְ ָקא ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ְמָתא ַסּלְ ד ִנׁשְ יָמא ּכַ א ַקּיְ יׁשָ ֶזה ְלׁשֹונֹו ַהאי ֵחיָוָתא ַקּדִ
ָרִדיף ֲאַבְתָרּה  ָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ּדְ ָחְכְמָתא ּדְ ָרָזא ּדְ ַאל ָלּה ּבְ ׁשָ
ק,  ָקא ְוָלא ַאְדּבַ ק )ְסָפִרים ֲאֵחִרים: בה(, ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה. ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ ְוַאְדּבַ
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50יובל שנים של פעילות המערכה

מקצהובעונותינו הדבר נתהפך הללו כלים  ידי  על הרבים
הנסיון בביתו, ומחזיקו זה כלי הקונה  לקצה,
לילך צריך ואין לעת, המעת  של ורגע רגע ובכל  ביתו, תוך 
לראות יכולין אשר בחצרו עמו הטיאטע"ר כי לטיאטע "ר,
וטעלעוויזי "ע, בטיאטע "ר רואין שאין  דברים בו ולהסתכל

אדם מבני בושה  שום כאן כמבוארואין היצה"ר נגד גדול סייג  (שזהו

הלבבות) זהבחובת  ועל המשחית . כלי עם לבדו יושב הוא כי
עריות של נסיון  כי האדם, ראש שערות  תסמר לבד

מחמדתן אדם של  דנפשו עליה  חז"ל  ותיקנו מחשהעידו ,

הכימח ) טומאה לידי המביא הדבר  רע" דבר מכל "ונשמרת
בנשים. ההסתכלות הוא , הגדולה

הקדוש חכמה"בספר ה"ראשית שכבת "קרי "כתב: אחר שהוא
זרע  למוציא קצת ודומה בברית , פגם כן גם הוא לבטלה זרע 
דבר מכל  "ונשמרת  דכתיב : משום הוא והטעם בידים, לבטלה
קרי לידי  ויבוא  ביום אדם יהרהר שלא  חז "ל, ואמרו רע",
בנשים, ההסתכלות  הוא טומאה לידי המביא והדבר בלילה,
העין  הם, דעבירה סרסורי תרי וליבא עינא חז"ל : שאמרו כמו
בתורה נצטווינו  זה ועל  גומרים, והאיברים חומד  והלב רואה
מגע  כגון: הרהור, לידי המביא  דבר  כל  על  וכן פעמים, ב'

האשה. עם ושיחה 

באשהא . יסתכל שלא  רע" דבר  מכל "ונשמרת שאמר: מה
בבגדי ולא מכוערת , אפילו   איש ובאשת  פנויה, אפילו יפה
בעליהם, במכיר הכותל  על  שטוחים אפילו אשה  של צבעונים
רבותינו  ואמרו  לזה , זה שנזקקים בשעה ועוף בבהמה  ולא
יעצום המות כמלאך עיניים מלא הוא אפילו לברכה: זכרונם

יסתכל. ולא עיניו

עיניכם".ב. ואחרי  לבבכם אחרי  תתורו "ולא שאמר: מה

אחר לתור שלא תעשה , לא שס"ה בחשבו הגולה" "עמוד  בספר
עיניכם", ואחרי לבבכם אחרי  תתורו  "לא שנאמר : עיניים
זנות, לשם בנשים יסתכל  שלא לברכה : זכרונם רבותינו ודרשו
ד"ונשמרת  מקרא בנשים הסתכלות מפיק דבע "א גב  על ואף 
שנהנה רק זנות, לשם  הסתכלות אין ההוא רע " דבר  מכל
למנות  לברכה  זכרונם רבותינו אסרו זה מטעם בהסתכלות,
בנשים זנות  לידי  לבוא שיכול דבר וכל לידה, מעות ולהרצות 
דבר שאין לפי  עליו, לוקים ואין החינוך , בספר  הוא וכן אסור,
בענין  בנוי האדם כי  העובר , עליו להתרות  שנוכל  מסוים  זה 
מן  יותר  רואה  ולפעמים בעיניו, יראה שלא לו אפשר שאי 

לשונו. כאן עד לו, הראוי 

שלא ג. אזהרה, הוא  האלילים" אל  תפנו "אל שאמר : מה
אמרו   הסתכלות? נקרא ומה בזוהר , כמבואר  בנשים, להסתכל 
עם שבחוץ תכשיטין  מנו  מה מפני  ששת, רב  אמר בגמרא:
קטנה באצבע  המסתכל כל לך, לומר  שבפנים? תכשיטין
בזוהר, מבואר ועונשו  התורפה, במקום מסתכל כאילו שבאשה
דלא  במה  ולעיינו ולאסתכלא ליה לאסתאה זה על ממונה שיש
קבריה על  קאים האי ניאופין ובכמה זנונים בכמה ליה איצטרך

כד דאתד  ליה, רווח דאיהו בגין  עיינין, ליה  ותביר  גופא האי  ן
עד  נשמתא  אתדן  אתר  ובהאי אינון ודיליה עלמא  בהאי  איהו 
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מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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מוהר"ן ו)ליקוטי סימן קמא  (מהדורא 

חיים בעלי צער להם  ויש משיח, מתעכב שבחטאתם 

הדין את עליהם  להם לתן ויש משיח, מתעכב  שבחטאתם
חיים, בעלי שומנן:צער מחמת  אוזין, לאותן 

המידות שני)ספר חלק (רחמנות,

לו יזיק  כי - חיים  בעלי את מלצער עצמו את לשמר  צריך

יזיקד. כי  חיים, בעלי את מלצער עצמו את לשמר  צריך
לו:

                                                                
üוהל מתירא היה  וה äא ,ãעלà את וידקר חרב ñçŁח להערל אמרה  àְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹחדר
ה êילה  õתõבאä Łם, וי Łן äàק  וŁכב üהל õêŁ הðער äמרב לàית, מחäץ  õְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹל
האבנים éל õôמא הìáב ולקח אחד. אõצר העיר õתõא Łל üלëמה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנגנב

.üלëה àארמ õן áד õלה צעקה  והיתה  ,üלë ה Łל ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָטõב õת
עבדי ה . äוהלכ ,łäïח אחר łäïח äבôàים  הâרכים  àכל łïלח üלë ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוצäה 

àלàם ä ואמר הרח õב. על ויŁן  õŁכב Łלהאי ä מצאä ההיא העיר  àכל üלë ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָה
äפסקìŁ קŁים העäìיים אחר למיתה  õינâ ונגמר ,õתõא äותפס ה ìáב  Łְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהäא

.õל
éסדר  õëע אחד éמר  üהל העץ על õתõלתל õתõא מ õליכין ä היŁé üé ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחר
על  מד àר הéמר והיה üלëה אצל וגדõל חäŁב היה  ה éמר õתõוא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהאõëת,
אïŁה , Łם Łהיה  אחד  üרâ õתõא מõליכין ä הי üé ואחר ,õתâ çŁמיר  õàְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָל
את çŁסàב לה ôלין ה éמר  ואמר הארץ, על מהאïŁה  יõצאין õôלעים  äְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹוהי
הזהירה  Łהõôרה מאחר ה õôלעים את ימית êŁא לה õôלעים סביב Łְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהאי

מעłיו " éל על ט )"ורחמיו  קמה , .(ôה êים ְְֲֲִִַַַָָָ

האיŁז. אמר ,"ýוצדקת" Łל ה ðב äעים מן ה éמר אף  õàלà Łהאי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאמר
äłפô äמçד  ,üלë ה àחצר  ה áנבה עłõין äהי והéמר Łה äא üלëה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלעב âי 
äמצאä הáדõל הéמר  àחדר łïלח üלë ה וצäה  הéמר. õתõלא áם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹה õמרים
אצל  õל היה  çכäת מה Łהאי את üלë ה Łאל üé ואחר הáנבה, éל Łְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָם 

ֶַֹה éמר.
אביו מäðאת üלë לה לסïר  Ł האי ה õåנה ,התחיל õôŁא עם õל ארע äמה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

להיõת רõצה Łהיה  להéמר ונ õטר  נ õקם היה ולכן ה éמר, עם õל ארע äְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמה
éן  éŁדבריו  äמצא הõåנה  õôŁא את לתïס ôכף üלëה וצ äה  הרàה , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹצ âיק
להסיר  צ äה  õôŁוא éבראõŁנה , õלבית Łהאי את לה Łיב üלë ה וצäה  ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָה äא,

העץ. על õתõלתל צ äה  הéמר ואת הåנאי, עם ãŁרא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
õחבר Łל õàלà מה י õדע אדם אין éי עיניו, רא äת  על ü לסמ לאדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

Łהäאח. àעיניו  çŁראה  ëàה  האדם ü יסמ êŁא הëעłה, מåה נלמד éן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל
õאינŁ מי  ý ידà נקט ה åה ה éלל .õà לà ה äא מה יõדע האדם אין éי ôמים, üלõ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה
ממõן  õא áזל Łל àממõן רõצה  Łאין éŁן  äמéל ,õחבר Łל àממ õן ליהנõת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָר õצה 

àוâאי. וי Łר צâיק Łאי הäא àאמäנה, ה äא õנôמä õאfi מä áנבה , Łְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָל
àמfiא עõסק õ ואינ äמתêïל הôפêין נŁõק õחבר את ר õאה Łéהאדם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל 
הçראה  עñר éי הרחקõת מיני  àכל äìëמ להרחיק üצרי àאמäנה, äְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמôן
צâיק  הäא זה  ממ õן על õצדקתà עõמד Łהäא אדם וכל  àממ õן, ה äא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהðדק äת

תאכל" éי ýיïé "י áיע נאמר , ועליו ב )áמ äר, קכח àעõלם(ôה êים  "ýריŁא"  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אמן. הàא àעõלם  "üל "וטõב ְֵֶַַָָָָָהåה 

* * *

לרבנים תורה  ח'דין כא|תביעה

אלא  זה אין הללו , בדורות שנתמעט הפרנסה חסרון עיקר
מהוגנים  שאינם השוחטים וזהע "י  פ"ג ). תורה(אבות  אין  אם :

קמח, אין זה ע"י כנ"ל, נפש בחינת היא תורה קמח. אין
כמו  מאכלת, נקרא החליף זה ובשביל נתמעט. ¦£©הפרנסה

כ"ב )שכתוב  המאכלת,(בראשית את ויקח הגון : שוחט יש כי 
לישראל ומפרנס  אתמאכיל  מלביש הוא הגון השוחט כי  ,

מברך , שהוא הברכה בדיבור  היינו במדבר , שבחי הנפש
וזה פה. - מלכות שכתוב: כמו שכינה, בחינת הוא והדיבור

ל "ד )פירוש  נקראת :(ישעיה השכינה כי דם, מלאה  לה' חרב
לה' ובפרדס)חרב  בזוה"ק שהוא(כמובא דיבור, בחינת והיא ,

שכתוב כמו פה, לשון פיפיות, חרב  קמ"ט )בחינת  :(תהלים 
בתוך  באה  וכשהנפש וכו'. פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות
השכינה אזי נוקבין, מיין בבחינת הדיבור, בתוך  לה ', חרב
ברא במה חזי בבחינת: לה, שיש נוקבין המיין ע "י  מזדווגת

ע "א)קאתינא י "ג דף ויקרא דם,(זוהר  מלאה לה' חרב וזה: .
היא הזיווג, וע"י נוקבין, מיין בבחינת בה העולות מנפשות

פירוש וזה לישראל, פרנסה ה')מקבלת נביא :(איכה בנפשינו 
ואינו  הגון, אינו  כשהשוחט היינו המדבר, חרב  מפני  לחמינו
החליף  עם וכשעומד נוקבין , מיין בבחינת  הנפש, את מעלה
הוא  שלו  והחליף נפשות, כרוצח עומד  הוא החי, את לשחוט
צער ויש המדבּ ר, חרב  שהוא  לה', חרב ואינו הּמ דבּ ר, חרב 

מר , בקול  שצועקת החי, ה')להנפש  -(ש "ה יצאה נפשי  :
הברכה של בדברו  להכניס בשביל מיין כשיצאת, בבחינת ,

- ענני ולא קראתיו מצאתיו  ולא בקשתיו וכשיצאתי, נוקבין,
פיג מחשבת וחושב הברכה, בשעת שם אינו זה כי ידי על ול .

את  נשאו  פצעוני , הכוני בעיר , הסובבים השומרים מצאוני
גם  חי , בבחינת להנפש  שהיה שמעלה היינו , – מעלי רדידי 
לו  אוי  רגלה. לכף מנוח לה  אין  עכשיו כי  ממנה, לקח זה
אותה  ומסר הנפש , את שהרג להנפש, אוי  הזה! להשוחט
טרף  להמשיך נוקבין , מיין להשכינה ואין אויביה, בכף 
וטירחא  ביגיעה - לחמינו נביא בנפשינו  זה: ידי ועל לביתה,

חז"לגדולה  שאמרו וזה  קי"ח). של:(פסחים מזונותיו  קשין 
קרעים  לי "ב  נקרע  סוף  ים כי סוף, ים כקריעת  דר "אאדם  (פרקי 

כ"א) ובתיקון מ"ב  קשים ,פ' ידיהם שעל  הסכין, בדיקות י"ב  כנגד
אדם  של  חז"למזונותיו שאמרו  וזה  נ"ה)וכו'. שולחן (ברכות :

פגימות כשיעור  החליף פגימות שיעור  כי למזבח, דומה 
ע "ב )המזבח י "ז גם(חולין השחיטה". ,תל"ז גימטריא"על 

ג')חם לאכל ת פיך א זעת-בו  גימטריא(בראשית תיבות  ראשי  –
תיבות (תל"ז  הארבע שוחטים ,)עם  ידי על הפרנסה חסרון לרמוז

מהוגנים  פירוששאינם וזה קי "א). ליריאיו,(תהלים נתן  טרף :



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(
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צה
אני מאשר בתודה ובהוקרה את קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

חפץ ה' בידכם יצליח לחזק את הכשרות כהלכתה בקדושה ובטהרה.

בכבוד רב יוסף אבינו, קרית שרת - רעננה

אחד את  להכשיל שרצה על בגלגול שבא באחד מעשה
איש באשת 

בנושני – השלישי שותפם על  מבעלז לרבי בטענה  באים שותפים
מטומשוב , יוסלי רבי הצדיק של אחיו   עזריאל רבי  הרבי של
שותפים. סוחרים שני היו עיר ; באותה ובודק שוחט אנשיל, ורבי 
סחורה קנה ישראל רבי עגלים. ועורות נוצות במסחר עסקו שניהם
הספיק לא  שממונם  מכיון בגליציה . סחורה קנה  אנשיל ורבי  ברוסיה 
של בנו אלעזר רבי את שלישי , שותף זמן  לאחר  להם לקחו להם,

מבעלז. שלום ר' הצדיק

בעצמור' שהוא  בתנאי לשותפות הסכים והוא  רכוש בעל  היה אלעזר 
הוצאה כל ירשום  אשר זה והוא הפדיון, כספי כל את בידו ירכז
לתקפה השותפות נכנסה להסכם משהגיעו החשבונות . בספרי והכנסה 

כשורה. התנהל והמסחר

שיתן לימים ממנו ובקשו אלעזר ר' אל הראשונים  השותפים שני באו
לא ואף אלעזר ר' סרב להפתעתם, רווחיהם. חשבון  את להם
והתלוננו שלום, ר ' מרן אביו, אל השותפים הלכו סרובו. סבת את  נמק
בענינכם". לדון אני ופסול אני "אביו הצדיק: להם אמר  בנו. על בפניו
"סמוכים  והוסיפו השניים אמרו  עלינו" כ"ק נאמן כן פי על "אף
לדון  בסרובו  עמד הרבי בנו". בשביל הדין יטה שלא אנו ובטוחים
לשמוע פנוי ואיני עכשיו מנחה זמן כעת, פנאי  לי "אין באמרו: בענינם

שהיה: מעשה לכם לספר אני מוכן  אך  דינים, בעלי טענת 


