
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

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

מכתבים למערכת
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת שמיני | יד ניסן | ערב פסח

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

זה את ויגמר בּ יּ וֹ ם דּ קּ וֹ ת 4-5 וילמד כּ רכים מבעים אחד כּ ר יקּ ח אחד ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
70,000 גּ מר כּ אלּ וּ  שׂ כר ויקבּ ל , ּכ שׁ יּ עשׂ וּ  אישׁ  אלף ל-70 ויּ תקר חדשׁ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָכּ ל

אחד. בּ חדשׁ  הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְפּ עמים
גּ זרוֹ ת מכּ ל לה צּ ילנוּ  הר ׁש בּ "י  את  לּ נוּ  וׁש לח  ל ּמ כּ ה  רפוּ אה  לנוּ  הקדּ ים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק בּ "ה

ורעוֹ ת . ◌ָ◌ְ◌ָק ׁש וֹ ת 

להנּ צל זקוּ ק  י שׂ ראל  עם מ ּת ר דּ מתכם! י ׁש נים ע וּ ר וּ 
– נח ּת יבת  ידי  על  רק אפׁש ר  וזאת הנּ וֹ רא! מהּמ בּ וּ ל 
א ּת גּ יד וּ  אל  ידענוּ ! א ּת גּ יד וּ  אל ה ּק דוֹ ׁש " "הזוֹ הר  ׁש הוּ א
ׁש נים בּ ּה  ׁש נּ תכּ נּ סוּ  נח כּ תבת  הוּ א ה זּ הר ספר  יכלנוּ !

מּמ לכוּ תא ו ׁש בע מעיר
דּ אקרי דּ א, בּ זהר משׁ תּ דּ לין דּ קא אינּ וּ ן אלּ ין הרקיע". כּ זהר יזהירוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והמשׂ כּ ילים

נח , כּ תיבת דּ איהוּ  הזּ הר , ממּ לכ וּ תא .ספר  ושׁ בע מעיר, שׁ נים בּ הּ  דּ מתכּ נּ שׁ ין ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יתקיּ ים  דּ בהוֹ ן  מ מּ שׁ פּ חה . וּ שׁ נים מעיר , אחד א )וּ לזמנין היּ לּ וֹ ד(ׁש מוֹ ת הבּ ן "כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

דּ א דּ ספרא אוֹ רה ודא תּ שׁ ליכוּ הוּ ". מהימנא )היּ אוֹ רה בּ רעיא קנ "ג: דּ ף ג' חלק .(זהר ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

הּק ד ה לתוֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  עד ּת היה א העתידה ה גּ אלּ ה
בּ ּה " הזּ וֹ כה ואׁש רי  הזּ וֹ ,

גּ נוּ ז להיוֹ ת עתיד היה הזּ הר שׁ חבּ וּ ר מכּ אן מבאר "הנּ ה הקּ דוֹ שׁ : הל"ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
וּ בזכוּ תוכוּ ' ל ּת חּת וֹ נים. יתגּ לּ ה ׁש אז היּ מים, בּ סוֹ ף האחרוֹ ן הדּ וֹ ר ׁש יּ בוֹ א עד ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

מ ׁש יח, יבוֹ א סבּ ה העוֹ סקים תּ היה זה אשׁ ר  בּ סבּ ת וֹ  דּ עה הארץ תּ מּ לא אז  כּ י ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
שׁ בּ זכ וּ ת  כּ די וכ וּ ', אחזּ ת וֹ " אל אישׁ  "ושׁ בתּ ם וּ בגינהּ  שׁ אמר וזה לביאתוֹ , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקרוֹ בה 

ע  ממּ צרים  ישׂ ראל  נגאלוּ  שׁ לּ א כּ שׁ ם  ישׂ ראל, יגּ אל וּ  בּ ר וּ זה הקּ ד וֹ שׁ   שׁ הצר ד ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה מּ ילה, וּ בדם הפּ סח בּ דם לקדּ שׁ ם הגּ אלּ ה הוּ א יהיה לא  העתידה הגּ אלּ ה  כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

בּ ּה " ה זּ וֹ כה וא ׁש רי ,ית בּ ר האל  רצ וֹ ן והוּ א הזּ וֹ , הּק דה לת וֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד 
הבּ רית) לוּ חוֹ ת ׁש ני ראׁש וֹ ן, מאמר מאמרוֹ ת .(ע שׂ רה ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

"הזּ הר בּ לּמ וּ ד א לּ א  ישׂ ראל, מעם גּ זר וֹ ת לבּט ל עצה מצא  לא זי"ע ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמח"ל
וּ לקרב גּ זר וֹ ת  כּ ל לבּט ל  ה ּק דוֹ ׁש " "הזּ הר  ׁש בּ כח  הפסק, ללא  בּ רצף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש "

בּ רחמים. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ א לּ ה
שׁ ל הנּ פלאה למּ עלה בּ נוֹ סף כן, הלּ ּמ וּ דכּ מוֹ  מסגּ לים בּ רחמים, ה גּ א לּ ה קרוּ ב ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בּ צוּ רה  כּ חוֹ מה ולהי וֹ ת  קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת כּ ל  לבּט ל  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק ריאה 
ליצלן. רחמנא  צרה כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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אפילו  ולוותר  בפשרות, ישראל , בבית נטיעות ולקצץ 
יפה  בי"ד כח אין בזה עמהם, להסכים קל , מנהג על
בפרט  מהמלכות, ותיקונים שינויים להביא כלל,
ישראל, בחיי  היסודות יסוד שהיא שחיטה בעניני
התורה מן  אסור שהחדש הק' רבותינו  לנו  הורו  וכבר 

זמן. ובכל מקום בכל

בעלי ועתה צער של מסווה תחת חברה באו כאשר 
הד  בעניני  להתערב בשחיטה,חיים כוונתם ת ועיקר

לגמרי, השחיטה  לבטל  שכברומגמתם וכמעט
השחיטה בעניני  להתערב  הממשלה עמהם הסכימה
להלכה, בניגוד תוה"ק, בדת תיקונים עלינו ולכפות

דורינו  גדולי  פסקו נבילות וכבר חשש בזה  שיש
ממש. וטריפות

מהרסיך ולצערינו הנביא ניבא כבר  הגדול 
עמהם הסכימו וכבר  יצאו , ממך מטעםומחריביך (הרב 

קודש, עם ראשי על דורסים פרנסי ' אשר עדה שמייצגים  דינו, ובית

מצוותיו) ולשומרי  להחרדים, בפומבי  ומבזים שעצם וגםומחרפים
התורה, לנותן ופגיעה גדול  עלבון  היא הגזירה

ישראל. עם ולכל  ולתורה,

להתעוררועד  עלינו והחיוב מחשים, אנו מתי 
עוז, בכל ללחום נפשינו על ולעמוד משינתינו,
שנסקלו  מאבותינו קודש זרע שאנחנו  ולהראות

תוה"ק מצוות על  ומאודם נפשם  ומסרו ואין ונצלבו
ומנהגי בדיני פשרות  ולעשות לוותר מוכנים אנו

זולתו תוה"ק. על להשמיע יראה ואחד  אחד  וכל 
אחת בדעה ולהיות והרחוקים, הקרובים וקהלתו
הנוראה גזירה לבטל  הדרושים האמצעים כל וליקח
דבטלה. עבידא  גזירה חז"ל  לנו הבטיחו וכבר הזאת,
שומר יישן ולא ינום לא בודאי אז משינתינו נעיר  ואם
ולעשות לשמור בעזרינו להיות עלינו, לרחם ישראל
בנו  ויקויים סבא, ישראל ברוח תוה"ק דברי כל  את
וששון  ושמחה  אורה היתה ליהודים הכתוב מאמר 

בב"א. שלימה לגאולה ונזכה ויקר,
המשך בעלון הבא

2

 "כ‰ררים ב˘ער‰" י"ב ˙˘רי ˙˘ס"‰ 12] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ ‚ליון 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" י"‚ ˙˘רי ˙˘ס"‰ 13] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" י"„ ˙˘רי ˙˘ס"‰ 14] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" ט"ו ˙˘רי ˙˘ס"‰ 15] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ ‚
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" ט"ז ˙˘רי ˙˘ס"‰ 16] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" י"ז ˙˘רי ˙˘ס"‰ 17] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 ררים ב˘ער‰""כ‰ י"ח ˙˘רי ˙˘ס"‰ 18] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" י"ט ˙˘רי ˙˘ס"‰ 19] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙

 "כ‰ררים ב˘ער‰" כ' ˙˘רי ˙˘ס"‰ 20] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[
‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 

 ‰לכו˙ ˘ב˙
 "כ‰ררים ב˘ער‰" י ˙˘ס"‰כ"‡ ˙˘ר 21] # "כ‰ררים ב˘ער‰"[

‚ליון יומי לחיזו˜ ו‰˙עררו˙ ‰ללמו„ 
 ‰לכו˙ ˘ב˙
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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
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המשך בעלון הבא

מעולם שליט"א שרבינו הגם עפ"ל, שליט"א מסאטמאר 
וכש "כ דבר , שום על באמעריקע כאן  הכשר  שום נתן לא
הנוגע ענין  שום על אחריות  שום כלל לקח שלא
והועד   כידוע. וניקור מליחה ובדיקה להשחיטה 
כפי שחיטות . בעניני יד בו תיגע לא אומר הכשרות 
יכול הי ' לא שלו המאפיא עם לבד  שוויינשטאק הנראה 
מה חרדים, יהודים מאלפים מפחד הוא כי כלום לעשות
לקנות שצריכים והכריזו הכשרות  ועד ייסד הס"מ? עשה

וויינשטאק. משחיטות רק
טענקא אבד "ק  הרה"ג  על  בעלילה באו כך  אחר 
היא שזה טשיפ פאטעיטע על רק הכשר שנותן  שליט"א
אמרו  רבנים שלשה אמרו  וכאן דרבנן , איסור  חשש  רק
היתרים ואלף דיעבד אחוז מאה  היא לב ייטב ששחיטת 
קהל כל את ומאכילים ושוחטים הדחק, שעת של
חשבון על רח"ל, ממש  וטריפות  נבילות סאטמאר

ה "י. שליט"א, מסאטמאר  אדמו"ר
שהטריף הגידין  וצומת  מעיים הבני  עם קרה  ומה
300 שוחטים אם רק שייך זה פאפא? וגאב"ד האדמו"ר
1500 עד  1200מ ששוחטים ובמקומות  לשעה, עופות
הכל שם  בני מעיים, על טריפות  שם מוצאים אין לשעה

כלום. נמצא  ולא טוב ,

נו"ט, בשחיטת  דורינו  את  שהרגו הרוצחים השובי "ם
אנו  רח "ל. לבנינו שמד וגורמים בתים קונים דמינו ועל
שהשובי"ם רבים בת  בשער ומכריזים נגדם מוחים
ובודאי שליט"א, אדמו"ר  של כוחו באי  אינם הרוצחים 
קורע הי ' נעשה , מה יודע הי' שליט"א אדמו"ר  אילו
וכל וכו', ומרות גדולות  צעקות  צועק והי' בגדיו
משחד  שוויינשטאק משום רק נעשה הזו ההפקירות 
אדמו"ר כ"ק של הגבאים את  משחד וכן לסאטמאר,
ששם בארה"ק, בנות מגיוס יותר גרוע זהו וכו'. שליט"א

ג "כ. הבנים משמידים וכאן בנות  רק משמידים

המוחות כאשר  תורה ללמוד יוכלו  איך  בפינו: ושאלה
אלא גזר  לא פרעה  וטריפות , נבילות במאכלות  נתפטמו
שם על שנקראת  וויינשטאק ושחיטת  הזכרים, על
לקנות שצריכים משום ג "כ, הנקיבות  על גזרה סאטמאר

סאטמאר. משחיטת  רק
שלכם, המטבחיים בבית  לשהות  אחד כל יכול האם
קטנה קהילה  למה אצלכם? שקורה מה היום כל ולראות
לנו  שיש ואנו  קטנות , משחיטת  רק לוקחים פאפא כמו

בו  היה לא בעדינותו אותו . יחסלו הם סאטמאר שחיטת 
אודות ולעורר מלהוכיח והפסיק  נגדם  לעמוד הכח

זו . שחיטה

של "הנעלים " מעלליהם אודות  פרטים יותר
לאור שיצא  הכשרות" ב"מדריך יסתכל  סאטמאר
פעלו  הדת  שמחריבי  מה כל  ויווכח, ההיא בתקופה

"סאטמאר". מעילכיסוי מתחת 

נוראים "סיפורים בספר נדפסו דלהלן  העובדות
ח"ב": כשרות  בעניני ונפלאים

לשחוט נסעו שוחטים  חמשה אירע . מחריד מאורע 
משאית במכוניתם  התנגשה בדרך עמפאיער. אצל
סודר לזכרם המקום. על  נהרגו כולם  וכמעט  גדולה

יעקב . בבית הספד 

שאסון בהספדו: אמר שליט "א  מדעברעצין הרב
די נזהרים  שלא  על  השמים, מן לנו הוא  רמז השוחטים 
שמי התריע  בוכים בקול  שחיטה . הלכות  חמש על ויפה
 לשחוט מוכרח שוחט  שכל המהירה מהשחיטה  שאכל 
שיכשירו  גם  כליו. שיכשיר לשעה, עופות 1000 או 900
מר בבכי פרץ הצבור הללו. עופות שאכלו המעיים 

דבריו . בשומעם

מהרב  לשאול  רבים  אנשים  עוד נשארו ההספד אחרי 
לע מה ושארמהאלמין, השחיטה בעניני הלאה שות 

להלאה . יוכשלו שלא כדי  מאכלים ,

מענינים דברים מהאלמין  הרב סיפר השיחין  בין 
זה: בנדון  ביותר

חלק עם  פעמים  כמה נפגשתי  האחרונים  בשבועות (1
ביחד כולם  שהם מהם, בקשתי שנספו. מהשוחטים 
משש יותר ישחט לא  שוחט  שכל  נחושה החלטה יקבלו

לשעה . עופות מאות

מפחדים שהם  באמרם בדבר היססו השוחטים 
החלטה  לבצע יצליחו  לא ובודאי פרנסתם, שיפסידו
[שוחט יתפרנסו. ובמה הלאה, יעשו  הם ומה כזאת,
אדם, בני  שאר אדם . בני משאר יותר בפרנסתו  מוגבל 
וכן שני , לענף הולך הוא אחד בענף  פרנסה לו אין  אם
ללכת זה במקצוע  רבות שנים  אחרי שוחט , אבל  הלאה.

הנמנע. מן כמעט  הוא  אחרת  פרנסה לחפש 

לא אבל  הדבר, לתקן  באמת רצו הם  ז"ל , השוחטים 
גם כי החלטתם . לבצע אותם  שיעודד מי  להם היה
בדבר יחמירו המה אם  בפחד. חיים  המכשירים  הרבנים 
כמה  לשחוט  ויתירו אחרים  מכשירים  בעלי אלף  יבואו 

רוצה . בית  שהבעל

הדברי בן  מגארליץ, ברוך ר' מהרה"ק  נורא  מעשה
קדוש , מפה ששמעתי הרה"ק(מחותני )חיים ,

זצ"ל מקלויזנבורג



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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המחאה  בחיוב  נצטווה  מישראל  ואחד  אחד  כל  פנים  כל  על 
למחות כשרואה או יודע שהזולת עובר עבירה, ואין להפטר ממנה 
חובתו  שמילא  לומר  שיכול  מי  ואין  מחאה,  חובת  ידי  שיצא  עד 

לקיים מצוה מחאה.

מוחה  ואינו  למחות  "מי שבידו  על  חז"ל  ונעתיק כמה מאמרי 
בעבירה נקראת על שמו - ונענש עליה כאילו עשאה בעצמו"

במסכת שבת )נד:( פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת 
]בשבת[ ברצועה בין קרניה שלא ברצון חכמים. וחדא פרה הויא 
ליה? והא אמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי 
עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא?, 
תנא לא שלו היתה, אלא של שכינתו היתה, ומתוך שלא מיחה בה 

נקראת על שמו.

בסנהדרין )כז:( וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן 
על  אפילו  מיחו  ולא  למחות  בידם  שהיה  התם  בזה,  זה  ערבים 
צדקיהו נאמר ויעש הרע בעיני ה', מפני שהיה בידו למחות ולא 

מיחה

לתהו  כולו  העולם  את  להחזיר  הקב"ה  בקש  )קג.(  בסנהדרין 
ובהו בשביל דורו של צדקיהו, נסתכל בצדקיהו ונתקררה דעתו, 
בצדקיהו נמי כתיב ויעש הרע בעיני ה', שהיה בידו למחות ולא 

מיחה עכ"ל.

המשך בעלון הבא

בשר טרף עם חותמת כשרות נתפס בראשל"צ

ההונאה נתפסה בעקבות ערנותו של משגיח שזיהה חוסר 
התאמה בין תעודת הכשרות המיוחסת למוצר לבין תעודת 

המשלוח שהוצמדה לו

בראשל"צ  נתפס  כשרות  חותמת  עם  טרף  בשר  הכתבה 
מתוך קול חי... 

ב"ה, י' כסלו תשע"ה

נובע  שמים  שיראת  האמת  את  מרגישים  מילה  בכל  ממש 
מתוכו, וזה עורר אותי גם יותר לשמוע את השיעורים, כמובן 
היצר הרע לא נתן לי, מקודם הייתי במלחמה גדולה אי אפשר 
לתאר, ברגע שהתחלתי לשמוע קיבלתי יסורים גדולים מאוד, 
לי  שיתן  יתברך  מהשם  ביקשתי  לסבול,  ממש  יכלתי  שלא 
את הזכות לשמוע שיעור אחד, וכך באמצע שאני שומע את 
יאומן, לעבור  זה לא  לי כל היסורים,  נעלמו  השיעור פתאום 
יסורים כאלו, ונזכרתי מה שלמדתי בדף היומי גיטין דף לו ע"ב, 
השמש  כצאת  אותו  אוהב  הקב"ה  באהבה  יסורים  שהמקבל 
הזוהר  של  השיעורים  בשמיעת  כעת  זכיתי  ולזה  בגבורתו, 

הקדוש.

ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף 
ִאָּמהֹות ּוָבנֹות ְיָקרֹות

ַהּלֹוֵמד ַּדף ֶאָחד ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵמִביא 
ְּגאּוָלה ְלעֹוָלם

ַּפֲעֵמי ָמִׁשיַח!
ְּבִמְסֶּגֶרת ֲהָכַנת ַהּדֹור ִלְגאּוָלה ַהְּׁשֵלָמה ּוְלִּביַאת 

ַהָמִׁשיַח ֶׁשְּׂשַפת ַהּזֹוַהר ִּתְׁשֹלוט ָאז ְּבֶקֶרב ָהָעם
ְמַבְּׂשִרים ָאנּו ָּבֶזה ִּכי ְּבָׁשָעה טֹוָבה ִנְתַיְּסָדה ַהָּׁשבּוַע – ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש - 

ְקבּוַצת ֲאִמיַרת "ֹזַהר ִאָמהֹות ּוָבנֹות"

ִהּכֹונּו ִלְקבּוצֹות ֲאִמיַרת "ֹזוַהר ִאָּמהֹות ּוָבנֹות" ְּבֲעָׂשרֹות ְמקֹומֹות ָּבָאֶרץ,
י  ת ַרּבִ ׁשַ ּקָ ֶזה ֶאת ּבַ ְמַקְייִמים ּבָ עּור ְוֵאין ֵעֶרְך, ׁשֶ ה, ִהיא ְלֵאין ׁשִ ַעל ּפֶ ִביא ַזּכּור ְלטֹוב ּבַ הּו ַהּנָ ַתח ֵאִלּיָ יקּון מ"ח ּפָ יקּון מ"ג ּתִ יקּון ל', ּתִ ְזכּות ֲאִמיַרת ּתִ
ים ִויָלדֹות  ים ִויָלִדים ָנׁשִ ל ֲאָנׁשִ ּכָ י יֹוָחָנן ּבַאנּון זיע"א, ׁשֶ ֵלָמה, ַרּבִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָחַזר ּבִ ָעַבר, ׁשֶ ָטָרה ְלׁשֶ ל, ְקִצין ִמׁשְ יק ַהְמקּוּבָ ּדִ ר יֹוַחאי ֵמַהּצַ ְמעֹון ּבַ ׁשִ
ים ּוְלָהִפיץ ֶאת ִעְנָין ִלימּוד ַוֲאִמיַרת ֹזוַהר  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ִכינּו ְלַקֵיים  ֶאת ּדְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ָכל יֹום, ַאׁשְ לֹוׁש ּבְ ה ַאַחת ַעד ׁשָ ּקָ דֹוׁש ְלָפחֹות ּדַ יֹאְמרּו ֹזוַהר ַהּקָ

אּוָלה. דֹוׁש ּוְבָכְך ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ַהּקָ

ָוה יֹוֵתר ֵמ- הֹות ּוָבנֹות זֹו, ׁשָ ַעת ֹזוַהר ִאּמָ ּשְׁ עּו ָנא, ׁשֶ ּדְ

ַהְיהּוִדים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְלַבד  ט  ׁשָ ַהּפְ ּתֹוַרת  ִלימּוד  ִנים  ׁשָ  70

ּקּון ל' ומ"ג(: ּקּוֵני ֹזַהר ּתִ לֹו, )ּתִ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ּבְ

יֹוֵתר  ֶנֶגד  ּכְ קּול  ׁשָ ּה,  ּוִבּתָ ֵאם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֹזוַהר  ֲאִמיַרת  י  ּכִ ּוָבנֹות,  ִאָמהֹות  ֹזוַהר  ְלַמַען  ִלְתֹרם  ִהיא  ֲעצּוָמה  ְזכּות  יָלא  ִמּמֵ

ְגֶלה. ָנה ּתֹוַרת ַהּנִ פּול 1000 ׁשָ ִמְטִרְליֹון ּכָ

ל  ּלֵ ִמְתּפַ ּבֹו הּוא  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ן  ְלַאְרּגֵ ּתֹוֵרם  ל  ִמּכָ ים  ְמַבְקׁשִ ָאנּו  א  ֶאּלָ י,  ְסּפִ ּכַ רֹום ׁשּום ְסכּום  ִלּתְ ים  ְמַבְקׁשִ ָאנּו  ֵאין 

ה( ְוָאנּו  ַעל ּפֶ ִביא ַזּכּור ְלטֹוב ּבַ הּו ַהּנָ ַתח ֵאִלּיָ יקּון מ"ח ּפָ יקּון מ"ג ּתִ יקּון ל', ּתִ הֹות ּוָבנֹות, ְוִיְקְראּו ֹזוַהר, )ּתִ ל ֹזוַהר ִאּמָ ְקבּוָצה ׁשֶ

ֵרׁש. ּדָ ּיִ ם, ְוָכל ַמה ׁשֶ ִחּנָ נֹות ּבְ ל ִסְפֵרי ַהּזֹוַהר, ּוַמּתָ ק ָלֶהם ֶאת ּכָ ְנַסּפֵ

ִלְפָרִטים ָנא ִלְפנֹות ְלַגְבִריֵאל 052-7651911

זֹוַהר ִאָמהֹות וָּבנֹות
ף ים ְוַהּטַ ׁשִ ים ְוַהּנָ ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ

ִאָמהֹות וָּבנֹות ְיָקרֹות

דֹוׁש  זֹוַהר ַהּקָ ף ֶאָחד ּבְ ַהּלֹוֵמד ּדַ
אוָּלה ְלעֹוָלם ֵמִביא ּגְ

ֹזוַהר ִאָּמהֹות ּוָבנֹות 
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