
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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
198

דבר המערכת )בהמשכים(
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

אוֹ פנּ ים: בּ שׁ ני לקיּ ם נתּ ן בּ רבּ ים שׁ מים שׁ ם וּ קד ה 1.לקדּ שׁ  קדּ ישׁ  אמן ידי על  ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌
המּ דר שׁ . שׁ מים .2.בּ בית לשׁ ם נפשׁ  בּ מסיר וּ ת מיתה  ידי על  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הדּ ברים: על הבּ א הפּ רוּ שׁ  הוּ א שׂ ער לּ התקיּ ם וּ מסמר חיּ ב  "ונקדּ ׁש ּת י" .מצות ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הם  ה קּ דּ וּ שׁ  את  ושׁ ל וֹ 'הוֹ פ חס  וּ קדה  קדּ ישׁ  אמן בּ עת מדבּ ר שׁ יּ הוּ די ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ רגע
 תּ צר היא  הרא שׁ וֹ ן, בּ אפן התקיּ ם  לא "ונקדּ שׁ תּ י" שׁ מּ צות  היוֹ ת  הם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְלחלּ וּ ל 

והוּ א הני, בּ אפן רח "ל  ׁש מלּ התקיּ ם  ׁש ם ית בּ רלקדּ ׁש  ׁש מ וֹ  למען  בּ מיתה ים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּת תקיּ ם  "ונקדּ ׁש ּת י" ׁש ּמ צות ,לכ נדאג אם  אבל היּ וֹ ם". כּ ל הוֹ רגנוּ  עלי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ"כּ י 
בּ אמצע, דּ בּ וּ ר ללא  וּ קדה ק דּ י ׁש  עניּ ת  ידי  על  הם קדּ וּ ׁש  ׁש ל הראׁש וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ אפן
יוּ כל לא  הּמ ות   וּ מלא וׁש ל וֹ ם. חס הני  בּ אפן ה ּמ צוה  לקיּ ם  להגּ יע נצטר ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

עלינ וּ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִלׁש ל וֹ ט
העוֹ לם, את שׁ הסעיר המּ ארע מן אנוּ  רחוֹ קים ׁש בּ הדּ וּ לא בּ מ וֹ מבּ יי 5הרצח  , ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ

קרה  זה וכל עולה, בּ ני ידי על  נהרגוּ  ישׂ ראל עם שׁ ל וּ ממנ הּ  מ סּ ל תּ הּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְיהוּ דים
אין  האם ולמד וּ , התפּ לּ לוּ  בּ וֹ  המּ קוֹ ם  מעט , מקדּ שׁ   ֹבּ ת ו הכּ נסת , בּ ית   ְֹבּ ת ו◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
חוּ סוּ  לעוֹ ררנ וּ , כּ די קד וֹ שׁ  בּ מק וֹ ם נרצח וּ  וּ טה וֹ רים  קדוֹ שׁ ים  דּ ר שׁ ני, א וֹ מר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
להשׁ חית , יד תּ תּ נוּ  אל  כּ נסיּ וֹ ת , וּ בבתּ י מדרשׁ וֹ ת  בּ ב תּ י תדבּ ר וּ  אל  נפשׁ כם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַעל

לזה, זה  ערבים  ישׂ ראל ולרצח כּ י ישׂ ראל  בּ ארץ הכּ נסת בּ בית  לדבּ ר  יכ וֹ ל יה וּ די ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
הרחוֹ ק  בּ ּמ זרח וׁש לוֹ ם חס .נפׁש וֹ ת ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נּ וֹ רא ס ּפ וּ ר 
פּ עם זצ"ל. בּ רוֹ ס שׁ אוּ ל רבּ י הגּ אוֹ ן התּ למוּ ד בּ בּ ית ישׁ יבה הראשׁ  בּ שׁ ם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְמספּ ר
בּ חוּ ר נכנס הניּ ה, העוֹ לם מלחמת פּ רץ לפני חדשׁ ים 3 זה היה בּ חרוּ תוֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ימי
כּ לל על גּ דוֹ לה השׁ מדה ושׁ לוֹ ם חס לבוֹ א הוֹ ל ואמר: שׁ לחן על דּ פק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַליּ שׁ יבה,
בּ עת לדבּ ר שׁ לּ א הנּ וֹ ראה, הגּ זרה לבטּ ל שׁ יּ וּ כל אחד דּ בר רק וישׁ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
ג' אחרי שׁ נּ עלם, עד בּ וֹ  והכּ וּ  כסאוֹ ת, מגּ בוֹ ת, עליו לזרק התחילוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהתּ פלּ ה.

המּ לחמה. פּ רצה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳחדשׁ ים
מבּ חינה ואיוֹ ם, נּ וֹ רא כּ לּ וֹ  בּ עוֹ לם המּ צּ ב רח"ל, דּ אז המּ צּ ב מן אנוּ  רחוֹ קים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹלא
מדינוֹ ת התחמשׁ וּ ת מבּ חינת אסטרטגית, מבּ חינה כּ לכּ לית, מבּ חינה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריאוּ תית,

הבּ אוֹ ת. לקראת חרד אחד כּ ל כּ י להרחיב צר ואין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲערב,

מחרבּ ן מצּ ילה  הּת פ לּ ה
שׁ ל הרע יצר את החכמים עקרוּ  הראשׁ וֹ ן המּ קדּ שׁ  בּ ית חרבּ ן אחרי חז"ל, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָאמרוּ 
בּ יוֹ ם. פּ עמים ג' להתפּ לּ ל ותקּ נוּ  עריוֹ ת, שׁ ל הרע היּ צר את וסיּ מוּ  זרה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהעבוֹ דה



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
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ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

יסוד וגם כשרות הדבר, חומר  להציבור להודיע
מה כל לעשות  אחד כל על  מוטל והחיוב הדת,
להשפיע  הפרלמנט, חברי  אצל להשתדל שביכלתו.

לנו. הדת חופש ויתנו הגזירה שיבטלו עליהם

לונדון 4. בפה הן הקהלות שאר עם בקשר  לבא
הקהלות וגם וכו' הסאסיווער  ויזניץ, בעלז , כסטמר,
יתחברו  קהילות עוד ואולי ומנשסטר, בגייטסהעד 

רבים. כח גדול  כי עצות לטכס הגזירה לבטל יחד,

מסטאמפורד 5. חשובים בתים בעלי אגודת  לארגן
גרין וגולדרס  גראסקאפףהילל  צימרמאן, קאהן, יצחק ר ' (הרה"ח 

יהיה הדת, להחזקת מצטרפים וכולם להאגודה להמשיך  וגם  ועוד, ועוד

להם) להגיע  איך וקשרים המלכות על להשפיע  יעבדו והם שיהיה. .מי 

דעתם,6. חוות ישראל ארץ  מרבני נחתם כתב לקבל
כבודם בעבור לעשות דבר לכל  חשודים הם אחרת
ימינם על עומד השטן כי  כסף , בצע ובעד הדל ,
להאמין  אפשר אי ממש וכו' וכו' ולסעדם לתמכם
וגדלי  הציבור לב לגנוב בישראל  כזאת נבלה שיעשה
גדולי  עם  התייעצות בלי בחשאי , הכל ולעשות הדור
לסמא ישתדלו עוד והם הדור. מנהיגי  שיחיו הרבנים
שוא, והבטחות בשקרים והגדולים ציבור  של העינים

וכו'. וכו' המועד  אחרנו כבר כי יאמרו כך  ואחר 

בפארלאמענטוגם לכת יודעי  עם להתייעץ צריכים
עליהם. להשפיע אפשר  ואיך ללחום איך

מא נפח

אתר מגילת – הצבי שביל 

זצ"ל פערבער צבי ר' מהגאו

איש והשתיה כרצון לעשות וכו' אונס  אין כדת
שהם ופירש"י והמן, מרדכי כרצון חז"ל  ואמרו ואיש.

אמרו עוד  במשתה. המשקים שרי אסתר )היו כי (אגרת
בטהרה מאכלו  לו  נותן היה בטהרה מאכלו שהיה מי
רצה לא המלך כי  ואיש, איש  כרצון לעשות  שנאמר
שגם היה וחפצו דתם, על ישראל בני  את להעביר
לכן  לבב, בחפץ  מסעודתו יהנו  המהדרין מן המהדרין
הדור וצדיק  גדול היותר איש  הכשרות על ממונה בחר

יסוד וגם כשרות הדבר, חומר  להציבור להודיע
מה כל לעשות  אחד כל על  מוטל והחיוב הדת,
להשפיע  הפרלמנט, חברי  אצל להשתדל שביכלתו.

לנו. הדת חופש ויתנו הגזירה שיבטלו עליהם

לונדון 4. בפה הן הקהלות שאר עם בקשר  לבא
הקהלות וגם וכו' הסאסיווער  ויזניץ, בעלז , כסטמר,
יתחברו  קהילות עוד ואולי ומנשסטר, בגייטסהעד 

רבים. כח גדול  כי עצות לטכס הגזירה לבטל יחד,

מסטאמפורד 5. חשובים בתים בעלי אגודת  לארגן
גרין וגולדרס  גראסקאפףהילל  צימרמאן, קאהן, יצחק ר ' (הרה"ח 

יהיה הדת, להחזקת מצטרפים וכולם להאגודה להמשיך  וגם  ועוד, ועוד

להם) להגיע  איך וקשרים המלכות על להשפיע  יעבדו והם שיהיה. .מי 

דעתם,6. חוות ישראל ארץ  מרבני נחתם כתב לקבל
כבודם בעבור לעשות דבר לכל  חשודים הם אחרת
ימינם על עומד השטן כי  כסף , בצע ובעד הדל ,
להאמין  אפשר אי ממש וכו' וכו' ולסעדם לתמכם
וגדלי  הציבור לב לגנוב בישראל  כזאת נבלה שיעשה
גדולי  עם  התייעצות בלי בחשאי , הכל ולעשות הדור
לסמא ישתדלו עוד והם הדור. מנהיגי  שיחיו הרבנים
שוא, והבטחות בשקרים והגדולים ציבור  של העינים

וכו'. וכו' המועד  אחרנו כבר כי יאמרו כך  ואחר 

בפארלאמענטוגם לכת יודעי  עם להתייעץ צריכים
עליהם. להשפיע אפשר  ואיך ללחום איך

מא נפח

אתר מגילת – הצבי שביל 

זצ"ל פערבער צבי ר' מהגאו

איש והשתיה כרצון לעשות וכו' אונס  אין כדת
שהם ופירש"י והמן, מרדכי כרצון חז"ל  ואמרו ואיש.

אמרו עוד  במשתה. המשקים שרי אסתר )היו כי (אגרת
בטהרה מאכלו  לו  נותן היה בטהרה מאכלו שהיה מי
רצה לא המלך כי  ואיש, איש  כרצון לעשות  שנאמר
שגם היה וחפצו דתם, על ישראל בני  את להעביר
לכן  לבב, בחפץ  מסעודתו יהנו  המהדרין מן המהדרין
הדור וצדיק  גדול היותר איש  הכשרות על ממונה בחר

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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המשך רשימת הספרים על הזוהר

71. ספר הערב רב ע"פ ספר הזוהר

72. אוצר השבת- ספרי האדמו"ר מהאלמין

73. ספר תיבת נוח

74. ספר זוהר שירה – כתבי האר"י על שירת הים

75. ספר סיום הזוהר- דרשה לסיום הזוה"ק בטורנטו

ַרב – דרשה בחולון לחיזוק  ַּביי  ַּבר  זֹוַהר  76. ספר 
לימוד הזוה"ק

שנכנסים  יום  יום  חדשות   – הרשב"י  סיפורי   .77
למערכת

78. אוצר הכשרות- ספרי האדמו"ר מהאלמין

החשמל- סוד  תזריע"-  כי  "אישה  פיש-  הרב   .79
חיבור תורת הנגלה לתורת הניסתר

80. לימוד זוהר לשביעי של פסח

81. אגרות הרמח"ל והזוהר , סיפורי הזוהר הקדוש 
ועוד

82. ספר מאמרי הרשב"י – מסכת סוכה- חגיגה

83. קובץ הסכמות ומכתבים

84. ספר זכותא דבר יוחאי

85. אנציקלופדיה העולמית בנושא פסח

86. זוהר פסח – הקדמה

87. ספר גימטריות הזוהר

88. ספר זוהר תהילים

89. ספר הזוהר ובנייהו- דרשה לחיזוק לימוד הזוהר 
הקדוש

והברית- כח השבת לתיקון  זוהר השבת  90. ספר 
פגם הברית – ימי השובב"ים

91. ספר הקדמות זוהר תורה

92. ספר זוהר לאברהם- דרשה ליארצייט של רבי 
ישעיהו זצ"ל

93. שיעורים של הגה"צ הרב משה ארמוני

94. מאמר הגאולה- סוד החשמל וביאת משיח

ומעלת   – הזוהר  לתורת  אליהו"  "פתח  ספר   .95
אמירתה

96. ספר מאמרי הרשב"י – הזוהר הקדוש- הקדמת 
הזוהר

הנרות  עריכת  סדר  למשיחי-  נר  ערכתי  ספר   .97
דיניו ומנהגיו



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
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מהרידב"ז
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המשך בעלון הבא

והבשר העופות  כשרות  אודות בדרשותיהם והרעישו
בארה "ב . בקר

זה  אבל כזה, וריק  הבל  דברי על  העול אומות מחכמי להאמי
רבנ מלכי מא אר מלכי יתיצבו כי  מצד  ע"א)נמש ס"ב  גיטי)

 מל שנקרא  לרב שנצב וזה  שלו, שאר השר פי על שמעמידי
[ותיבת  הבית חורב אחר  שלו והעיר   שהאר אר מלכי פי  על
 שה ורוזני  אר מלכי  ויתיצבו [ ולכא לכא משמש מלכי
מיד כי משיחו , ועל  ה' על יחד  נוסדו הנ"ל הרב של המנהיגי
 שוחטי להעביר אסורות מאכלות בעני ה' על עצות  יועצי
שראתה  מה לפי בזה  וכיוצא רצונו לפי  רעי ולהעמיד  טובי
 אי ועבודה  בתורה  העוסקי  הלומדי שה משיחו  ועל עיני 
 המל דאחז כעובדא יעשו שלו  מני ולבטל מהעיר  לגרש
אי חכמה אי א ואמר מדרשות ובתי כנסיות בתי שאחז 
בלימודי תורה   חתו שנאמר בישראל שכינתו משרה  הקב"ה

ח')וכו ' עבותימו ,(ישעיה  ממנו ונשליכה  מוסרותימו  את ננתקה  ,
ית' לבינו  שבינ האהבה  עבותות  להשלי אי עצת כי  ור "ל 
ולהסיר ולהתפלל להתלמד מיוחד  מקו לה שיש ע"י
ולהסיר  לפניה  נכנעי כול ומוסר תורה שע"י מוסרותימו 
שיש כנ"ל כתות ב' יש  באלו עצת"."והנה  תוכ זהו  מעלינו עול 
ישחק בשמי יושב אמר ובזה וכנ"ל, שמי  לש הש יראי
באהבה  נתקשר שכבר  בשמי המעלות  ברו שהוא זה  כי  ר"ל
אד ' משא "כ  ,לעצת כלל יחוש ולא וישמח  ישחק  עתה  ג ית'
כנודע אד ' הנק' תחתונה  במדרגה שהי ' הנ"ל  ב' כת כי למו, ילעג 
, אר מחסידי שהוא  הש את ליטול רק   שמי לש היה שלא 
ילעג  עצמו הוא  מיד  וכו ' הרוזני עליה  שיועצי שרואה  וכעת
שלא  מחסידי דבר  שו בו  ימצא שלא כדי  היראי על למו 
יכנס  לבל מעלה של  השמירה  הוא וזה  ,רוזני בעצת ילכד
באפו אלימו ידבר אז הגו שאינו מי כי שיהי' מי כל פנימה 
לכוונה  והעבודה  מהתורה  נרפי שיהיו  כדי  יבהלמו  ובחרונו 
אמר שדוד  ור"ל קדשי, הר ציו על מלכי נסכתי  ואני אבל  הנ"ל,
וכעת  והשפלות הבזיונות כל  בנסיו שעמדתי ואני עצמו על
ואני רק השררה עפ"י  אר ממלכי נצב שאינו מלכי  נסכתי אני 
 המצוייני הלומדי ציו על ה '  עול אלקי שהוא מלכי נסכתי
 העוסקי הלומדי על הוא  ונסיכותי מלכותי שעיקר בהלכה 

וכו ' יראו אשר לכל אני חבר כמ"ש ועבודתו ה ' (תהלי בתורת

מנשהקי "ט) מטה ועליו כמו  חיבור  לשו סמו הוא  זה (במדבר ועל 

קרתא ב') נטורי ה א')כי דאיכ"ר לגרש (פתיחתא שלא לומר  וא "צ
ראשי שה קדשי  הר על וג ממשלתי. עיקר שה רק מהעיר
קדושתו  גורמי וה הר  נקראי שה ישראל אלופי  קציני

ב')כמ "ש  שמו(דברי קדושת שאי אלי ה ' וידבר תמו כאשר  ויהי
 לנסי אותי  ית' שהעמיד  ומה ישראל בזכות א כי  נביאי על
ראשית  לה ' ישראל קודש נקראי שה ישראל בזכות הוא  ומל

ב')תבואתו לבל(ירמיה נאמ רועה  לה שיהיה כבוד על  וחס
שאמרו  כמו  עליה דעתו ע"א)יגיס כ"ב על(יומא פרנס ממני אי

עכלה "ק אחוריו ", תלוי שרצי של קופה  כ א אלא הציבור 
 יוס יעקב התולדות מדברי  ג"כ אנו  רואי לענינינו. הנוגע
 אות משא "כ ובדחקות בעניות  יושבי ה ' ועובדי  שהצדיקי
 לה חסר ולא מנוחות  מי על יושבי עצמ כבוד רק  שדורשי
כמה  ובעוד וישב , פ ' בתולדות באריכות ועי"ע וכנ"ל. כלו

בזה .  שמארי מקומות

ה' ישמע זה ובגלל בעדתכם, גדר שתעשו ואקוה
במהרה תמים, הולך משיחו את לנו וישלח צעקתינו

אמן. בימינו

ט ' מכתב 

ב"ה

סלה. טוב וכל והשלום החיים

סטאהר הבוטשער והנהלת קהלתינו ומנהיגי ידידינו אל
סאטמאר... דקהילת

נמרצה בקריאה חיבה של בקריאה אליכם קוראים הננו
ומבת מבתינו הזה המכשול להסיר דחופה ילהתעוררות

וכו' האלו הגדולות בשחיטות קהלתינו

בזה: ונתחיל

אצל הי' לא הוא כי לנו אמר שליט"א מבאטור הרב א)
שכל אמר בעצמו והוא שנים, שלש כבר העופות שחיטת
בבית הי' וכאשר וצדק, אמת המאור בקובץ שנדפס מה
והיו האלו החששות כל שם ראה בהארטפארד, השחיטה

הכל. על משגיחים לו

האמין שחיטות שבענייני מבאטור הרב העיד עוד
שחיטה של ופרט פרט כל להבין יכול הי' לא כי לשובי"ם,
כזו, במהירות ששוחטים ובפרט בעצמו, שוחט שאינו מי
רואה הוא שכעת והוסיף, דבריהם. בכל להם והאמין
לדבריהם, להאמין לו הי' ולא בידו, היתה שטעות

בעצמו. מבאטור הרב העיד כן שולל, והוליכוהו

אמנם שנשחט, במה רק היתה בעיניו שראה מה כל
כלל נשחטו ולא שמתו, ממש נבילות שם היו מזו, יתירה
שנטרפו מחמת טריפות מאות ויום יום בכל ראה גם וכלל.
כ"פ לו אמר וויינשטאק וכו'. טריפות ושאר מעיים הבני
להרב השיב ומשגיחים, שובי"ם עוד צריכים כי לו כשאמר

אזוי! אויסהאלטען נישט קען איך הלשון" בזה מבאטור
או שלשים לערך ההוצאות לו שעולים ראה כאשר
את לו לקח ושנה, שנה בכל יותר דאלאר אלף ארבעים
לשמאלו" ימינו "בין יודע אינו באמת והוא סיגעט, אב"ד

היטב. מזה יודעים והמשגיחים השובי"ם כאשר וכו',

אשר ווייס, צבי ושמו שו"ב שם הי' אשר ג"כ לנו וסיפר
להראות מאוד ופחד גדולה, פגימה לו היתה השחיטה אחר
עד האחרונה, השחיטה יטריפו שלא כדי האחרים לשובי"ם
ממש גדולה פגימה שהוא אח"כ וראה אחת שעה שעברה
לו ואמר אחר לשו"ב לשאול הלך יסופר, כי יאומן לא
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ג
"שחיטת  החשוב  הספר  קבלת  ובברכה  בתודה  מאשר  הנני 
ואכילת בשר כהלכה" מהמחבר הגאון הגדול מעוז ומגדול הרב 
שלום יודא גראס שליט"א אשר מזכה את הרבים בספריו היקרים 
ויה"ר שיוסיף לו ה' אריכות ימים בבריאות גופא ונהורא מעליא 

ויפוצו מעיינותיו חוצה אכי'ר.
כ"ד הצב"י עזר"י בהגה"צ מו"ר יחיא'
עזריה בסיס
רב שכונה ראש העין

ד
הנני לאשר קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" יישר 

כוחכם וחילכם לאורייתא.
בתודה ובהוקרה דאורייתא
הרב יונה פורת
מושב רוחח שדי גת

המשך בעלון הבא

הט"ז  מרחם על הילדה ומבקש ממנה לומר לרב שיעיין בספר 
הט"ז וכך יכשיר את העוף

אותה  ושאל  לחייה  על  הילדה  של  לדמעותיה  הט"ז  לב  שם 
לו על פסיקתו של רב הקהילה  בוכה. היא סיפרה  מדוע היא 
בביתם.  שבת  של  ראשונה  סעודה  לגבי  הדבר  משמעות  ועל 
מדוע  הבין  ולא  ביסודיות  עליו  הסתכל  העוף  את  הט"ז  לקח 
פסל הרב את העוף. "אך מה יעשה הרי אינו יכול לבטל פסיקתו 
מושפל  ישב  אמנם  הוא  עשה?  מה  בליבו.  חשב  כך  הרב"  של 
ספרו  נמצא  המדרש  בבית  אך  הציבור  גזירת  פי  על  בחדר 
"טורי זהב" ובו פסק הלכה בדיוק למקרה של העוף הזה )ע"פ 
הפוסקים הראשונים- סימן לג סעיף קטן ד בספר(. הט"ז פנה 
לילדה ואמר לה  לשוב לרב ולומר לו כי יעיין בספר "טורי זהב" 
במראה מקום הנזכר. הילדה לא הבינה את שאמר אך הט"ז חזר 
ושינן לה את הדברים. יצאה הילדה עם העוף בידה אל הרב. 
"היית כאן מה את רוצה" – שאל אותה הרב. אמרה לו הילדה 
את שאמר לה הט"ז. כמעט והתעלף הרב למשמע דברי הילדה 
הקטנה. ביקש הרב מן הגבאי שיביא את הספר "טורי זהב" ועיין 
במראה המקום כבקשת הילדה. מיד פסק – "לכי לאימא ואמרי 
לה כי העוף כשר למהדרין!". מיהרה הילדה לצאת בריצה מן 
הבית מבלי להסתכל אחורנית מחשש שמא ישנה הרב דעתו 
שוב. הרב יצא אחריה וקרא לה לחזור. היא שבה על עקבותיה 
הרב  ביקש   – לי"  שאמרת  מה  את  לך  אמר  "מי  ברירה.  בלית 
שיושב  המנודה"  "המנקר  כי  לרב  סיפרה  בתמימותה  לדעת. 
על הרצפה בחדר, זה עם הקסקט, אמר לה ועזר לה לשנן את 

הדברים.

ובפרט שכ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א אמר ברבים כמה 
ביום  ילמוד כמה פעמים  בל"ג בעומר שכל אחד  וגם  פעמים, 
זוהר הקדוש, אבל בשבת מוכרחים ללמוד חמש דפי זוהר כל 
האדמו"ר  של  מהתורות  כמה  וראיתי  תירוץ,  שום  בלי  אחד 
הקדוש  זוהר  עם  מלא  שאומר  התורה  שכל  שליט"א  מצאנז 
וכתבי האריז"ל, אז איך יש להם חוצפה כזאת לשים למעלה 

את הזוהר הקדוש שלא יוכלו להגיע לזה,


