
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
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

בּ ר בּ י  יה וּ דה רבּ י אמר  כּ נסיּ וֹ ת . בּ ב תּ י מז וּ זה ישׁ  וכי פּ תחי"? מזוּ ז וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ"ל שׁ מוֹ ר 
וּ מבּ תּ י  כּ נסיּ וֹ ת  מ בּ תּ י זז  תּ הא לא  ּכ הפּ תח , מן זזה  אינהּ  זוֹ  מז וּ זה מה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִסימוֹ ן :

ׁש כינה.מדר שׁ וֹ ת, ּפ ני מקבּ ל ׁש א ּת ה דּ ע כּ ן ּת עשׂ ה "כּ י ואם  אחריו  כּ תיב מה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מה'". רצוֹ ן "ויּ פק שׁ נּ אמר  בּ רכ וֹ ת טעוּ ן א לּ א עוֹ ד  ולא  חיּ ים", מצא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְמ וֹ צאי

תּ לפּ יּ וֹ ת המּ דרשׁ  הכנסת)ושׁ וֹ אל בית  לזקנה?(ענף  ּכ אמר למּ ה זה, מדרשׁ  על ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
תּ לפּ יּ וֹ ת המּ דרשׁ  מוּ סר)ותרץ ׁש בט  אין(בּ על המּ ות שׁ לּ מּ לא רוֹ אים מכּ אן : ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

כּ ן כּ מוֹ  לשׁ ם. להכּ נס יכוֹ ל לא המּ ות שׁ מּ לא לוּ ז כּ מוֹ  הכּ נסת, בּ בית ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׁ ליטה
למּ לא אין הכּ נסת, בּ בית מדבּ ר ולא פּ יו דּ לתוֹ ת וסוֹ גר המּ דרשׁ  לבית בּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאם
לא יוֹ ם, כּ ל המּ דרשׁ  לבית כּ שׁ הלכה האה עם היה כּ ן עליו. שׁ ליטה ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהמּ ות
צריכה היתה לכן בּ ביתהּ , כּ שׁ היא אפילוּ  עליה לשׁ לוֹ ט המּ ות מלא היה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָיכוֹ ל
עליה. שׁ לט המּ ות מלא ואז המּ דרשׁ , לבית ליל שׁ לּ א חזקה, ימים 3 ה- ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת
שׁ לּ א וּ מי הקּ דוֹ שׁ , הזּ וֹ הר למּ וּ ד ידי על רק הוּ א התּ פלּ וֹ ת שׁ יּ תקבּ לוּ  הכּ ח ֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְוכל
זוֹ הר שׁ לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק שׁ מים. יראת טעם טעם לא הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵלוֹ מד
יראת להם וישׁ  בּ זוֹ הר, שׁ כּ תוּ ב מה רוֹ אים הכּ נסת, בּ ית קדת על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְשׁ וֹ מרים

◌ִ◌ַ◌ָשׁ מים.

וחלילה חס וי זּ יק י בר  ׁש א  הּת פ לּ ה  עּמ וּ ד על ל ׁש מ וֹ ר  י ׁש 
הּת וֹ רה  על עוֹ מד העוֹ לם דּ ברים  ׁש לוֹ ׁש ה העבוֹ דה "על  גּ מילוּ תועל  ועל ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מ"ב)"חסדים  פ "א .(אבוֹ ת ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌

העבוֹ דה" תּ פלּ ה,"ועל זוֹ  שׁ בּ לּ ב? עב וֹ דה  איזוֹ הי בּ בית– מדבּ ר יה וּ די וכא ׁש ר ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הּמ ות וּ מלא "עבוֹ דה", ׁש היא העוֹ לם יסוֹ ד את  ׁש וֹ בר  הזּ מן בּ א וֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת 

ל דּ בר ה וֹ פ ה כּ נסת  בּ בית  דּ בּ וּ ר בּ עוֹ לם, לׁש לוֹ ט וׁש ל וֹ ם חס (רבינו רח"ליכ וֹ ל  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּ עיר) דּ בר ק מּ א  בבא הגמ' בשם  .יונה ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

תּ בוֹ ת ראשׁ י – "מבעה" מהם אחד נזיקין אבוֹ ת ארבּ ע ת ע זמןבּ דבּ ר מקיּ מים ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ב.)תּ פלּ ה ה  דּ ף ק מּ א (בּ בא ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

בּ עוֹ לם, המּ ות לשׁ ליטת כּ ח הנּ וֹ תן הוּ א התּ פלּ ה בּ זמן הכּ נסת בּ בּ ית המדבּ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ושׁ לוֹ ם. חס להשׁ חית הכּ ח את למחבּ ל הנּ וֹ תן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהוּ א

לּ התקיּ ם חיּ ב  ׁש מים ׁש ם קדּ וּ ׁש 
הרמבּ "ם הספרי)מפרשׁ  בשם ט ' המצוות מצות(ספר את  נקיּ ם ונק דּ ׁש ּת י":"כּ יצד ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ממּ צרים  אתכם הוֹ ציא כּ ן מנת בּ רבּ ים""על  ׁש מ וֹ  בּ ל"ה לקדּ ׁש  בּ אריכוּ ת (ראה ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צט ). מצוה נר פּ רק תּ מיד , מסּ כת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש ,
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לצבואומי  לילך  שמתפחד הלבב, ורך  הירא האיש
ורוצה השחיטה, שמירת על להגן בקרב לעמוד צבא ,
על  ישראל כלל לכל הנוגעות חמורות הלכות לפסוק
וכבוד  הצבור  דעת עם להתחשב מבלי  עצמו, דעת 
וישוב  ילך תבל, ברחבי והן בפה  הן שיחיו הרבנים

כלבבו. אחיו לבב  את ימס ולא לביתו,

מאפילהובטח להוציאנו  עלינו ירחם הקב"ה 
וצא" נבואתך "כלה הנביא חזקיהו וכמאמר  לאורה,
מונחת חדה חרב אפילו אבא, אבי מבית מקובלני כך 

הרחמים מן  עצמו ימנע אל אדם של  צוארו  (ברכותעל

שבל י '.) שחיטה, גזירת  על  רמז חדה שחרב ואפשר ,
בית לכל  טובים  וחסדים הרחמים מן עצמינו  נמנע

כיר "א. ישראל

מ מכתב

כדתיא לרבני שהוצעו פעולה דרכי

תשמ"חמוצש "ק  קיבוציך , יצילוך בזעקך לסדר 

השם,1. ואנשי הרבנים הדיינים כל להזעיק ראשית
הציבור כי הנוראה הגזירה להציבור ויסבירו שידברו
מטעם [הרב  כי  המתרחש, מן יודעים לא  לגמרי
והגזירה בסדר שהכל במחנה, בקול הוציאו  ומשרתיו]
ולא החרשנו, מדוע  מאתנו ידרוש והציבור  נתבטלה,
נוראה ממש היא הגזירה לעוררם, אליהם דיברנו

חמורות אמתלאוהתוצאות כבר הכינו כי מאוד,
שהשגנו  ומה לעכו"ם, אחוריים מכירת לבטל 
יאכלו  עמך יהודי וסתם הכל . נאבד  ח"ו רבה, בעבודה
וגם הרבה, יעלה המחיר  בודאי  כי  ממש, נבילות ח"ו
מנוקר, בלתי  יאכילו טבחים הסתם לאחוריים, הניקור 
לשחוט אפשר  אי בכלל וגם אצלם, כבר שאירע  כמו
הדם, עורקי כל לחתוך וגם והבאה בהולכה רק

המפרקת. תחת הם ולפעמים

דת2. בעניני  מתערבת שהמלכות  הראשונה  הפעם
שלנו. חינוך בבתי  יתערבו עמהם נסכים ואם שלנו ,

בפומבי3. בלי (בעתון)להודיע היה שנעשה מה שכל
לעשות. מה לנו שאלו לא ובכלל הסכמתינו,

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

 המקושרי האמיתיי והצדיקי וגדולה , ויקר  כבוד  ש  לה
לצרכי ולעשות לפעול לה וא "א ל"ע בעניות  יושבי לה'
זה  פי שמי.ועל וליראת לתורה  פעלי להרבות כראוי ,  שמי

הברכה היכל בספה"ק  מ"ש להבי הנ אפשר ואתחנ פסוק (בפרשת על "ל 

וגו') למה הטיבו הכשרי בתי בעלי  על  תמהתי  "ואני לשונו: וזה
באשמורת  יעמדו  לא למה בהבל, ימיה ויבלו  הלילה כל ישנו 
מלה  להתפלל ילכו כ ואחר כח כפי וחצות תהלי לומר
הכי בר  הוא וא דיליה, שיעור כפו חד כל הלב, בכוונת במלה
איזה  ולומר מזה עצמו ימנע  למה  משניות, פני כל על ללמוד
הנפש קישוטי  ה אלו דיבורי כל כי הקדוש  הזוהר מ דפי
אותו המונע שבנפשו הרע חלק  ע ילח לא למה  לנפשו , חיי
אלא יטעו שלא  קשה לו יהיה  ההתחלה וא זרות בחכמות
בזה  לנפשו  וחיי ומתיקות וחיות  אור לו  יהיה  סופו מרירות,
התורה  מתומכי  שהוא הכשר הבית בעל  יסמו וא וכו '. ובבא
אבל התורה תומ שהוא  מי מ  בעול גדול דבר אי בוודאי 
זכות  לו  אי וא ומטעי טועי הרבה  שיש ועוד ,אינו זעירי
,חכ תלמיד שהוא יהודי בשד עצמו ידבק  אלא לזה  יזכה לא
בתלמיד עצמו  לדבק  שיזכה בבכיה ורחמי בקשות  צרי והרבה 
הרבה  זכיות ידי על  אלא יזכה לא ולזה וצדיק , אמת חכ
קדושה  דבר שו נותני אי  השמי מ כי ותחנוני ותפלות
ותפלה" ובקשות וטורח הקדו זכות ידי  על  אלא ומצוה
ידבק אלא לזה יזכה  לא זכות לו  אי  וא במ "ש  ע"כ.והכוונה 
להיות  דיכול כנ"ל, ג "כ י"ל ,חכ תלמיד  שהוא יהודי בשד  עצמו
הערב  לכת ח "ו להשתיי יכול עדיי אבל חכ תלמיד שהוא
ותפלות  הרבה זכיות לזה  צרי וע"כ רח"ל, אחרא והסטרא  רב
וצדיק , אמת חכ בתלמיד עצמו לדבק  שיזכה  ותחנוני
 יוס יעקב תולדות בספה "ק שכתב הדברי נוראי וד "ל.וכמה

העולה ) ד"ה  נשא, אל(פרשת ליל העושר  דראוי  מזה "העולה וז "ל:
לקבל העושר אצל הול שהחכ כמו  חכמה  ממנו  לקבל החכ

במדרש כמ"ש הבריאה תכלית זה כי  מעשרו  חסד  (שוחר ממנו 

ט')טוב) משפטי שאל(תנחומא ר"ל אלקי לפני עול ישב פסוק על
מזה, זה  לקבל יצטרכו שלא וחכמה  בעושר שוי כול שיהיה
יזכה  במה כי  ינצרוהו, מ ואמת  חסד  כ א הקדש רוח  והשיבו
והעושר מהעושר חסד מקבל החכ עכשיו משא "כ  זה, ע זה
 שמשפיעי ובשכר  אמת, הנקרא וחכמה תורה   החכ מ מקבל 
בש"ס  וכמ"ש השפע  יורד מלמעלה  כ ובעושר בחכמה לזה  זה
שתוכחה  זמ כל טוב, ברכת  תבוא ועליה יונע ולמוכיחי

וכו' בעול ברכה   ע"א)בעול כ"י כנ"ל ,(תמיד שפע שגור ור"ל
בתיקוני מ"ד)וכמ "ש  נפגשו ,(תיקו ואמת חסד יוב יעו "ש "."ובזה

מהעושר חסד   מקבלי החכמי לזה  זה להשפיע כשעושי ר"ל
הנקרא ומוסר חכמה  שומעי שהואוהעשירי מהחכמי אמת

 גורמי אז  כנ"ל, ינצרוהו  מ ואמת חסד  כמ"ש התכלית עיקר
 ושלו צדק וזהו , בעול וברכה  שפע הגורמי מדות ב' לייחד 
דבריו , בפתח  ישראל זמירות נעי דברי  יוב וכו'."ובזה נשקו "
ור"ל וגו' אר מלכי יתיצבו ריק  יהגו  ולאומי גוי רגשו  למה
שאמר רק וכו' רגשו למה  להתרע תרעומות  דר זה אמר שלא 
רגשו למה  להבינ ודעת טע בטוב ישראל לעמו מוסר  דר
בחירי על והבל בריק עלילות להתעולל ריק  יהגו ולאומי גוי
בכמה  שונאינו עלילות  שמענו באזנינו כאשר ישראל, אומה 
 וה מעלילי האומות אשר  להעלות מספר אי תחבולות  מיני 
המדינה  של השרי וג שרגשו גוי הנקראי האומות המוני
יסופר כי היאומ ריק , יהגו  לאומי הנקראי העול מאומות

לידי באה ולא בסוד הדבר ונשאר דעתו נחה כך אחר
תיקון.

על ולא השחיטה על פקיחא עינא שום שאין ועוד,
אחת פעם רק משגיח, ולא רב לא החנות, על ולא הבדיקה
שנים כמה לפני שהי' כמו ולא לראות, הולכים רב בזמן
היה לו ורק עת, ובכל זמן בכל שם נמצא שהמשגיח שידעו

דב הרבה ועוד השחיטה, בית של שאינםהמפתח רים
הקולמוס. על עולים

רבנים תחת העומדות הקהלות שכל מטרתינו ע"כ
לעדתם, נאמנים להיות רוצים אם וצדיקים, גאונים
לקהלותיהם שחיטה יעשו וצוקה, צרה מכל לשמרם
המלך, פג בפת עדתם אנשי נפשות יתגעלו שלא וישתדלו
לבם יפתחו טהור לב להם יש ואם דניאל, שעשה כמו
נבילות בבשר נפשם מפטמים אם משא"כ ועבודה, לתורה
להבל הכל אז זה, על החוש שמעיד כמו רח"ל, וטריפות
שכבר משום ולבם, למוחם נכנסת התורה ואין ולריק

שם. שיקלט מה ואין נתפטמו

דפרקא אגרא בספר לשונוועיין כל הבאתי לא  קכ"ו  (אות 

אנוש ) שערות ותסמר שם לעיין נא  האריכות, צפנתמחמת  ובספר ,
וז"ל: יתרו פרשת פענח

טריפות של אסורות ממאכלות נזהר שאינו "מי
שלו והדעת השכל עי"ז וכו' טמאים ודברים ואיסורים
לידי עי"ז ובא נעשה ממנו כי הטומאה אל להכריע נמשך
שומע ואינו ז"ל רבותינו בדברי לכפור היינו ר"ל, כפירה
אליו" לבוא קרובה והפורעניות הדור מחכמי מוסר ומקבל

קדשו עכ"ל פ "א)וכו', סי ' יו"ד חדש  בפרי .(ועיין 

בני ששואלים והספיקות, השאלות לכל התירוץ וזהו
עד כ"כ הרבה לצרות היום נתונים אנו מה מפני אדם
או בנו לזה כשורה, שם מתנהל שהכל בית אין שכמעט
רח"ל אנוש חולה יש לזה הישר, בדרך הולכים אין בתו
יאמר השי"ת ל"ע, לכתוב והעט לדבר יכול הפה שאין מה

די. לצרותינו

רואים כאשר לעינים, לנו הם פענח הצפנת דברי הנה
שם. שכותב מה כל נתקיים שבעוה"ר אנו

נא עורו אנא מלתי, אטוף החשובים הרבנים ואליכם
מאוד, הנפרץ זה בענין מעון רבים להשיב נא התעוררו
הדברים על כרותה וברית זה, בענין לתקן אפשר כי וברור

שומעיהם. לב על שיתקבלו הלב מן היוצאים
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א
הנני לאשר בתודה קבלת הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

בכבוד ובברכה

 הרב מרדכי אריה זמל
רב ואב"ד גוש ישובי תל-מונד

ב
כהלכתה"  בשר  ואכילת  "שחיטת  הספר  קבלת  בתודה  מאשר 
בחינם, אשריכם ואשרי חלקיכם בעוה"ז ובעוה"ב וכל המזכה את 
הרבים זכות הרבים תלוי בו ספר מעניין לכל רב ושוחט שיביא לו 
תועלת בזהירות ובקיאות מלאכת השחיטה וההלכות, וה' יצילנו 

משגיאות אכי"ר יישר כחכם וחילכם לאורייתא, חן חן לכם

 בהוקרה ובברכת התורה והכשרות,
 יוסף אלמושנינו
רב מקומי ישוב שובה

המשך בעלון הבא

מכניסים את הט"ז לחדר כלא, כעונש על פסיקותיו

לשאלות  עונה  הוא  האם  אותו  ושאל  לט"ז  מיד  הגבאי  ניגש 
מצד השוחטים. השיב לו האחרון בחיוב- "אם שואלים אותי 
אני עונה" אמר. שמע הגבאי כך, סטר על פניו וצעק לו- "אתה 
על  להשיב  אמור  והוא  רב  כאן  שיש  ידעת  לא  האם  מחוצף, 
שאלות ולפסוק!". הט"ז לא ידע כלל שיש בעיירה רב כי היה 
שקוע כל כולו בענייניו ולא היה מעורב בענייני הקהילה. על 
זוכה  היה  הרב  בכבוד  פגיעה  של  מקרה  כל  המקום  מנהג  פי 
אנשי  ידי  על  הט"ז  נלקח  לכן  ויראו  ייראו  למען  וחרם  לנידוי 
והוכנס לחדר שבו אמור היה לשבת במשך שלושה  הקהילה, 
ימים )רביעי עד שישי( עם לחם צר ומים. כל הילדים היהודים 
ויורקים  אותו  מגנים  זה,  חדר  פתח  ליד  חולפים  היו  בעיירה 
ועל  עליו  שנגזרה  הגזירה  על  הט"ז  שמח  זה.  אחר  בזה  עליו 
הביזיון שספג בחושבו שהוא מכפר בזה, כנגד כל הכבוד הרב 

והפרסום שהיה לו במקומו לפני שהתגלגל לכאן. 

הילדה בוכה לאחר שהרב הטריף את העוף ואין להם מה 
לאכול לשבת

והנה ביום חמישי בעת שעסקה אחת הנשים בניקוי עוף שנשחט 
לצורך בישולו הבחינה כי אחת מעצמותיו נפוחות. היא חששה 
כי העוף טרף לכן, בהעדר בעלה ובניה מן הבית, שלחה את בתה 
בת החמש עם העוף לרב הקהילה/מרא דאתרא כדי שיפסוק 
האם העוף טרף או כשר. הגיעה הילדה עם העוף בידה אל הרב. 
הסתכל הרב אל תוך העוף ואמר לה - "תגידי לאימא שהעוף 
טרף!". שמעה הילדה את דברי הרב ופרצה בבכי כי ידעה את 
עוף  יאכלו  לא  טרף  העוף  שאם  משפחתה,  של  הדחוק  מצבה 
בערב שבת הקרוב )את טעמו של העוף היו יודעים רק בשבת 
וכל כך חיכתה לטעום ממנו ולכן הצטערה מאוד עד דמעות(. 
ממררת  הרב  של  מביתו  יצאה  בידה  העוף  את  הילדה  לקחה 
בבכי. היא חזרה לביתה ובדרך הבחינה בחדר/בית שבו יושב 
"המנקר המנודה" עליו שמעה מאחיה הגדולים. מתוך סקרנות 
ירקה  פניה,  על  שליש  דמעות  בעוד  לראותו.  פנימה  נכנסה 

לעבר "המנקר" כי כך שמעה שעושים כולם.

נקראים  האמיתיים  טוב  שם  הבעל  שתלמידי  לדעת  צריכים 
תלמידי הרשב"י - ומי שלא לומד זוהר לא נקרא חסיד - לא 
הולך בדרך הבעל שם טוב וכולו רק תחפושת של פורים רב - 
ולא הפך את העמוד של לוח השנה ונשאר כל  השנה פורים רב 
- אפשר לקרא להם ליצני הדור שעושים ליצנות רח"ל מדברי 
עוד  להם  יש   - הקדושים.  ותלמידיו  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
הזדמנות האחרונה לחזור בתשובה כי אולי לא ידעתם, אבל 
עכשיו האמת יוצאת לאור, וחייבים אתם לומר לכל השומעים 

אליכם ללמד זוהר הקדוש, ו"בזאת תבחנו"!!! 


