
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 שני | פרשת ויקרא | כה אדר

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

נקיּ ם א ׁש ר וּ בזכוּ ת לגבוּ לם ", בּ נים כב-כד)"וׁש בוּ  ג פּ רק ּת וֹ רת(מלאכי  "זכר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
" הנּ ביא דּ ברי  עלינ וּ  להמ ׁש יך  נזכּ ה  עבדּ י" אליּ ה מ ׁש ה  את  לכם  שׁ לח  אנכי הנּ ה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

בּ נים  ולב בּ נים על אב וֹ ת לב והשׁ יב והנּ וֹ רא, הגּ ד וֹ ל ה' יוֹ ם  בּ וֹ א לפני ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
אבוֹ תם" בב"א .על  ַ◌ֲ◌ָ◌

מלּ ים כּ מאתים  נאמרוֹ ת אחת בּ דּק ה
אלף. כּ תריסר  בּ שׁ עה , מלּ ים! כּ מאתים נאמר וֹ ת  אחת  "בּ ד קּ ה ח יּ ים: החפץ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר 
שׁ עה  כּ ל עתּ ה בּ -613, נכ פּ ל  תּ וֹ רה  דּ בּ וּ ר  שׁ כּ ל יוֹ צא כּ וּ לם כּ נגד  תּ וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְולמּ וּ ד
שׁ בּ וֹ  אחד תּ וֹ רה  בּ שׁ עוּ ר  [7,356,000] מצוֹ ת, מליוֹ ן מ בע יוֹ תר  שׁ ל  ער ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָשׁ וה
מליוֹ ן . עשׂ רה ארבּ ע לכדי עוֹ לה החשׁ בּ וֹ ן  הרי בּ שׁ עתים, ואם כּ עוֹ נה '...". ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ'שׁ וֹ מע

מליוֹ ן . וּ שׁ מוֹ נה עשׂ רים שׁ עוֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע

ּת וֹ רה ׁש נה ל כּ -28.000 זוֹ כים  בּ לבד אחת בּ ׁש ניּ ה
מיּ וֹ ם אלף פּ י בּ שׁ בּ ת התּ וֹ רה למּ וּ ד שׁ כר המּ קבּ לים, בּ שׁ ם כּ תב חי" אישׁ  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוה"בּ ן
בּ שׁ לחן הבוּ ע פּ רשׁ ת על אמרה בּ שׁ בּ ת, למּ וּ ד שׁ ל אחת שׁ דּ קּ ה אמר, הוי ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֱחוֹ ל.
ער ושׁ וֹ ת חוֹ ל, בּ יוֹ ם שׁ עוֹ ת וחצי עשׂ רה שׁ שׁ  שׁ ל רצוּ ף כּ למּ וּ ד שׂ כרהּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת,
התּ וֹ רה בּ למּ וּ ד להוֹ סיף וצרי - מצוֹ ת! מליוֹ ן וחצי וּ שׁ תּ ים עשׂ רים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלמאה
בּ לבד אחת שׁ בּ שׁ ניּ ה הקּ דוֹ שׁ , זוֹ הר בּ לימוּ ד הרשׁ בּ "י תּ וֹ רת וּ בפרט ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהקּ דוֹ שׁ ה
לשׁ ים, לחלּ ק תּ וֹ רה שׁ נה מליוֹ ן מאה [הבּ יאוּ ר: תּ וֹ רה שׁ נה לכּ -28.000 ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִזוֹ כים
בּ שׁ ניּ ה שׁ וה שׁ ניּ וֹ ת, לשׁ ים לחלּ ק שׁ לישׁ , וּ שׁ ני מליוֹ ן כּ לוֹ מר 1,666,666 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָשׁ וה
מילה כּ ל בּ נוֹ סף תּ וֹ רה, שׁ נה אלף וּ שׁ מוֹ נה כּ עשׂ רים כּ לוֹ מר 27,777.777 ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
מלּ ים שׁ לשׁ  לוֹ מר אפשׁ ר אחת וּ בשׁ ניה עשׂ רה, שׁ לשׁ  מאוֹ ת בּ שׁ שׁ  נכפּ ל ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָתּ וֹ רה

אחת]. בּ שׁ ניּ ה מצוֹ ת מליוֹ ן כּ חמים יוֹ צא לפיכ ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָתּ וֹ רה,

ּת וֹ רה מלּ ים אלף ע שׂ רים  מאה מלי וֹ ן  וחמׁש  מאה 
אלף, פּ י מקבּ לים בּ שׂ מחה מצוה על צדּ יקים, האוֹ רחוֹ ת שׁ אמר מה וחשׁ ב ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵצא
הוּ א הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר לּ ימּ וּ ד שׁ עה מל הכּ סּ א דּ ברי ועוֹ ד , ּמכ רק ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותשׂ מח
לטוֹ בה, הכּ ף את להכריע כּ די הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר תּ למד הבּ ת כּ ל בּ ודאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ שׁ נה,
ואז מנוּ חה, ל יתּ ן לא היּ צר וּ בּ ודאי תּ וֹ רה, שׁ נה למליוֹ ן יעלה שׁ עה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶשׁ כּ ל
ויהיה נתן, דּ רבּ י בּ אבוֹ ת שׁ כּ תוּ ב כּ מוֹ  מאה, כּ פוּ ל עוֹ ד בּ זה ותוֹ סיף עליו, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִתּ תגּ בּ ר
תּ וֹ רה, מלּ ים מאתים אוֹ מרים דּ קּ ה בּ כל הרי רגע, רק תּ וֹ רה, שׁ נה מליוֹ ן ְל◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
פּ עם ועוֹ ד בּ אלף, שׁ מוּ כפּ לוֹ ת בּ שׁ עה, תּ וֹ רה מלּ ים 12,000 זה דּ קּ וֹ ת, 60 ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָכּ פוּ ל
שׁ עוֹ ת כּ מּ ה חשׁ בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  רגע, שׁ נה, שׁ ל בּ ער והכּ ל בּ מאה, פּ עם ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אלף,
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שטובתאוכל  יציע הוועד מדוע להבין היטב 
הבטחת עם ביותר הטובה בצורה תאובטח הבהמה
חייבת הממשלה אבל השחיטה. לפני  יעיל הימום
לקהילות שתהיינה הרציניות במגבלות להכיר
אין  דתם. כצרכי  בשר  להכין  להם יאסר אם הדתיות
כה עול  נכניס  אם מוצדק זה שיהיה מאמינים אנחנו
לבקש  מתכוננים לא אנו לכן, אלה. קהילות על  גדול 
הזה בנושא לה שהיתה הגישה את להפוך מהפרלמנט

בעבר.

בשראנו  שחתיכות ההצעה את בזהירות שקלנו גם
הגיעם עד יוחתמו  דתית, בצורה שנשחטו מבהמות

ללקוח.

הצעהסיכמנו אינה להחתמה חוקית שדרישה
באכיפה רציניים קשיים יהי ' בוודאי פרקטית.
החתמות, להוסיף  שלנו אפשרות מכן, יותר ובביצוע .

ההחתמות חוקת ע"י מאוד הבריאות)מוגבלת אני (משרד .
לקחת מהם לבקש הדתיות לקהילות כותב זאת בכל
רבים ידי על המבוטאת הדאגה את לבם לתשומת
האמצעים כל את לקחת מהם מבקש ואני זה, בנושא
ע"י  המיוצר הבשר כמות את להקטין להם הפתוחים

הדתי . מהשוק ושמועבר  דתיות , שיטות

לב נפח
שחיטהדו"ח על הבהמות שלום למען האגודה

האגודה להעצרות החקלאות  משרד תשובות דתית.
הבהמות שלום ).C.W.A.F.(למען 

היהודיות)1 הקהילות לידיעת להביא מציעים אנו
ולא מהימום, פטור  נותן שהחוק והמוסלמיות,

החוקה. של אחרים מחלקים

בדברנציגים הנוגעים הדתיות הקהילות של
והם מאוד , חשוב דבר הנו הבהמות ששלום הדגישו
יעבדו  שעובדיהם לחשיבות בהחלט  מסכימים
לרשויות יכתוב החקלאות משרד  החוקה . במסגרת
שכל  להם להזכיר  הדתיות הקהילות ולנציגי  האכיפה
לשחיטה גם  שייכים להימום, פרט החוקיים, הצרכים 

הדתית.
המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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 152["קול קורא" בולעטין] # 
 ז"תשלאייר 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 153["קול קורא" בולעטין] # 

 ז"תשלסיוון 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

יך הדרכות לקיום הוראות ומדר
 המצווה

 154["קול קורא" בולעטין] # 
 ז"תשלתמוז 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 155["קול קורא" בולעטין] # 

 ז"תשלאב 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 156["קול קורא" בולעטין] # 
 ז"תשלאלול 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
דרכות לקיום הוראות ומדריך ה

 המצווה
 157["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלתשרי 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 158["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשלחשון 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 159["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלכסליו 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

רכות לקיום הוראות ומדריך הד
 המצווה

 
 160["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלטבת 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 161["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשלשבט 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 162["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלאדר 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

לקיום הוראות ומדריך הדרכות 
 המצווה

 163["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשלניסן 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 164["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלאייר 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 165["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשלסיוון 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
קיום הוראות ומדריך הדרכות ל

 המצווה
 166["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלתמוז 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 167["קול קורא" בולעטין] # 
 ח"תשלאב 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 168["קול קורא" בולעטין] # 

 ח"תשלאלול 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

 הוראות ומדריך הדרכות לקיום
 המצווה

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

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

הכשרות  מחוקרי  רבים שמעסיקה  אחרת שאלה  אגב,
הרבה  כך  כל מספקים אם הברית, ארצות במשחטות 
יש  מהיכן ישראל, לארץ כשר " "גלאט וכבדים לשונות 
גם  וכבדים  לשונות  הרבה כך  כל  המשחטות לאותן

הברית  ארצות  ???בשביל

של  מרבה  ששמע  מעשה ומספר מוסיף רבינו 
ראה  הוא  ושם במשחטה  ביקר  הוא שליט"א, אונגוואר 
מחלת  להם שיש הכבדים  את  זורקים שהרופאים  איך 
הרופא  נוהג שם צנור, דרך  קומה  זה  את  מפילים הסרטן ,
- ירוק שיראה תובע החוק - ירוק, בצבע אותו  לצבוע

לאכלו. ואסור  מסוכן שהכבד הסימן  זהו 

קורה  מה לדעת סקרן  מאוד היה אונגוואר  של  רבה 
מצא  והוא מקום  לאותו  ירד  הוא  אז  הכבדים , עם שם 
שהוציא  קצב  עמד  ולידו  גדול, בפח נמצאים שהכבדים

אות  והכין הכבדים  את הרב משם  לצבור , למכירה  ם
של  הסרטן בענין מבין ולא  יודע  כלא  עצמו את עשה
יודע  אתה מהיכן  הקצב , את  שאל אלא הכבדים ,

כשרים  אלו  ?שכבדים

צורך  אין  כשר , הוא לכאן  שמגיע  מה  כל הקצב השיב
אלה , דברים  לשמוע ומצחיק מביך  היה כמה  עד להסביר
הם  במחלות  כשמדובר  גם מכשרות , כבר  מדברים אין
"טוב  אומרת  שהגמרא  וכפי הרבים , את להכשיל מוכנים
האימרה  את  לכך והוסף  עמלק ", של  שותפו שבטבחים 
את  ותבין פירש"י  ועיי "ש הרוג" שברופאים "טוב

הסיפור. לפי ההמשך

לג פרק
הקיץ  במחנות בלע"ז)המקוואות (קאנטריס 

ניו שבערי  ליבערטי בעיירה רבינו היה  תשל "ב  בשנת
ראה  ורבינו נ"י, קליין  נח ר' אצל הקיץ במחנה יורק
לא  אברכים של  חרדיות  משפחות 30 בלע"ה  שם שישנם
אברכים  כמה רק הלכו בבוקר בשבת  מקוה, להם היה 
רבה  בשביל רבינו  שחט תקופה באותה  השחיה, לבריכת 
ניכר, סכום אז הרויח הוא שליט"א, מארגארעטען של 
ששהו לאברכים הציע  מקוה , שם היה  ולא  מאחר אבל
להם  ויבנה  ימים  לשבוע במקום  ישאר שהוא  במקום
בור, יחפור  רבינו  ,$350 בערך  לעלות  צריך ושזה מקוה 
תהיה  וכך צימענט , שתשפוך  חברה יזמין  מכן  ולאחר 

מוכנה . מקוה להם

המקוה , את  הכין ימים, שבוע בס"ה  שם נשאר רבינו 
אבל  ונעליים, מכנסים  זוג העבודה בעת  לעצמו  וקלקל
יפה  דבר זה  היה מוכנה, המקוה היתה  השבוע סוף  עד 

דיניהם לכל כאפיקורסים
שישעכשיו  ידענו עכשיו עד הגאולה. את לעכב  עוזרים הם 

מלחמה  לנו  התגלה כעת רב . הערב  נגד מלחמה  לנו
תימן. מיוצאי הדרדעים חדשים , עמלקים רב , ערב נגד חדשה 
150 לערך וחתמו שכתבו מה יקרא אחד שכל מאוד ראוי לכן 
אתם  להתפלל ואסור לנצח, אותם  והחרימו ישראל גדולי 
קרוב לפני ישראל גדולי  של  חמור  בחרם כי אתם , ולדבר
נגדם. ישראל מגדולי כמה בדרשות יצאו וכבר שנה. למאה
הר"ח ממרן פסק וכן באריכות . מזה  עוד לדבר ונקוה 
האם  לט : החיים ", "נזר בספר  מובא שליט"א , קנייבסקי

הזוה "ק)הדרדעים באמיתות מאמינים שאינם מצטרפים (אותם
תשובת  וכדומה. התורה בקריאת י "ח להוציא ויכולים למנין,

דיניהם. לכל כאפיקורסים הם  שליט"א : מרן

ה ּס וֹ ד לת וֹ רת ה ּכ וּ נה - למ וּ טב " מחזיר וֹ  ׁש ּב ּה  "ה ּמ אוֹ ר
כ "א)סõטהּב מּס כת מכàה (âף עברה ואין מצוה מכàה עברה : ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

õôרה, õ ז האהבה את לכõàת ר Ł"י : Łפרä õôְֲִֵֵֶַַַָָָָרה ,
עד  סõד, יין  אהבה, עלי õודגל הçין, àית אל הביאני  âְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָכתיב

é.õנõŁל ְָאן 

ה àעלונראה  מôלמידי  äתינõàר éדברי  äמיענŁלה àא âר Ł"י  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ
,ä עלינ יגן õ תä זכ Łõדñה טõב  õôàרה :Łם éתב מה éי  ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ה ìגלõçת הõôרה  ïלäïלי  על לא למ äטב, õמחזיר ãàŁ ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹה ëא õר
ה âברים, ä נאמר àלבד äה לנàהר üההפ רõא õת ä עינינ âהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אמת ' üרâ' íàפר àזה éŁתäב õכמä הרàים, äתינõנõ עוà ïְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעמים 
יגן  õ תä זכ מזàריזא Ł פייבי רàי הרב  äרינõמ Łõדñה ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָלהרב 
המעõררים  àספרי äבפרט  ה ñדŁõים, ספרים  Łàארי  וכן  ,äְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָעלינ
õ כמä האמת, חכמת ללäëד יłראל  àני לבב õת  äְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָמלהיבים
צבי  הרב  äרינõמ והõספõת  טõב ' ועłה  מרע 'ס äר  íàְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָפר

Łם עçן ודõמיהן, äעלינ יגן õתäזכ üמי אלימל על קאי âעñר  ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טמäנים  אŁר  וסõדõתיה  ה õôרה  àפנימäçת  äמאמין õêŁְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמד
ãàŁ והëא õר ,üרàית àהם  לדבק äת  õדäëלà יזéה  אז õôàְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרה,

למäטב. õ ְֲִַָמחזיר

õôרה וזה  מכàה עברה âאין ü ה על õŁä פרà רŁ"י éŁתב  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ìéז éר. ס õד יין  ìŁקרא אהבה  ä הינâְְְְֲִִִֶַַַַַָָ

חגיגהוכן  àירŁäלמי äêהא âéברים  י')מצאתי הלכה א ' (ïרק  ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

היה  ãàŁ ה fiאõר  ,äמרŁ ותõרתי äעזב אõתי  ְְְְִִֶַַַָָָָָָָהלואי 
רמז ãàŁ ה ëא õר העדה: àקרàן Łירïä לõôרה, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקרבן

âילן à"ס  ìŁאמר וזה Łם. עçן  החכמה, âף לסõדõת (ïסחים ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

איכה) רàה Łמדרâ äבפתיחôא ב ' עäëד äבירŁäלמי ג ' .ãàŁ הëאõר  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

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
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ָהַרב ַהְמקּוָבל ַהָּקדֹוׁש ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ֹמֶׁשה ַחִּיים ִלַצאטֹו, הרה"ק ָהֶאלֹוִקי 
ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ֲעַטר, והרה"ק אֹור ִיְׂשָרֵאל מֹוֵרינּו ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְוַהָּגאֹון 
ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ֵּבאּוֵריֶהם  ְיֵדי  ְוַעל  ִזי"ע  ִמִּויְלָנא  ֵאִלָּיהּו  מֹוֵרינּו  ֶהָחִסיד 
ִמַּמְדֵרַגת  ְוָגבֹוַּה  ְוִנְׂשָּגב  ַהָּקדֹוׁש מּוָרם  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִּכי  ְוַיַען  ּבֹו,  ְוַכּיֹוֵצא 
ָהָעם ִּבְזַמן ַהֶּזה, ִקְרבּו ֶאת ַהְּמאֹורֹות ֵאֵלינּו, )ְוֹלא ְלִחיָנם עֹוְררּו ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעל 
ִּלימּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:(: ֲאִפּלּו ָּכל ִאינּון ְדִּמְשַּתְדִלין 

)ְּתִהיִלים עח  ִזְמָנא  ְּבַההּוא  ָעְבִדין,  ְלַגְרֵמְייהּו  ְדָעְבִדין  ֶחֶסד  ָּכל  ְּבאֹוָרְייָתא 
טל( ַוִּיְזּכֹור ִּכי ָּבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא ָיׁשּוב, ְלָעְלָמא, ְוָדא ִאיהּו רּוָחא 

ִּדְמִׁשיָחא. ]ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: ֲאִפּלּו ָּכל ֵאּלּו ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ָּכל 
ָּבָׂשר  ִּכי  "ַוִּיְזֹּכר  )ָּכתּוב(  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  עֹוִׂשים.  )ֵהם(  ְלַעְצָמם  ֶׁשעֹוִׂשים  ֶחֶסד 

ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא ָיׁשּוב", )רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ְוֶזהּו רּוַח ֶׁשל ְמִׁשיַח(.

ְּדִאֵּלין  ְלָעְלָמא,  ְוָלא ְיתּוב  ְּדֵיִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא  ְּדָגְרִמין  ַוי לֹון ָמאן 
ִאינּון ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקָּבָלה, 

המשך בעלון הבא

גא ּלתנּו על  חדׁש ׁשיר לה ' ונ ֹודה ה ּקדׁש, עיר  ֵ ָ ֻ ְ ַ ָ ָ ִ ַ ֶ ְ ֶֹ ַ ִ ִ ַ ָ ְירּוׁשלים 
אמן. ּבימינּו ּבמהרה  נפ ׁשנּו ּפד ּות  ֵ ָ ֵ ָ ְ ָ ֵ ְ ִ ֵ ְ ַ ְ ַ ְועל 

מוהר"ר הצ' הרה"ג בלאאמו"ר ראס יהדה  ל ה"ק 
מאכלת  על י עי'  נפ בעמח"ס זצ"ל ראס  זאב  ישעי '

חיטה(ה "ח)אסר ת  הלכת על  י עי' חז אמרי(ב"ח), , 
מנחת  נר, הל' על  יהדה ברי טרפת, הל' על   ל
על  לצניעת  מדרי , "ע חלב  אר חמר  על יה דה
וע ד. ,ח עניני  על סא יראל  ח צניעת, עניני 

לחזור התעוררת  בא בישראל וכן לטוב אותו ומעורר הבן על  האב  רחמי
ז"לבתשובה חכמינו שאמרו וזה  טו.). שלא(חגיגה דהיינו מאחר, חוץ 

מעצמו  בתשובה  חוזר היה  אלו בודאי אבל שמים , מן בתשובה  יתעורר 
בפני  העומד  דבר לך אין  כי נדח , ממנו ידח שלא  ממנו מקבלין  היו

לשוב התעוררת  בזה  מתעוררים ישראל כל  אבל ע"כ.התשובה, ...

     
וחזר  דקות שתי אחת  פע לישראל חוק לימוד  א. סיפור

בתשובה :
וחבירו  לנוצרים , והתקרב גויה  עם והלך שפקר באדם  מעשה 
שאולי  וחשב  במתנה, לישראל" "חק לו  הביא  בתשובה  שחזר

כמעשהו ** לאיש  תשלם אתה כי  החסד ה' ולך וזהו  סב ,יג)... מעשיו(תהלים  היה כאלו 
פעולה  בו  עושה האדם  מקום מכל להתעורר, הוא ברוך הבורא  מרצון  בא שהוא  הגם
בזוהר  דאיתא  וזהו  במשפט. יקומו לא  אשר הרשעים כן  לא הזה בהתעוררת  להתחזק

זכר וילדה תזריע כי אשה יב,ב)הקדוש אלא (ויקרא בפומא  לה לית דאתעברת  מיומא
כמו להתחלשות כינוי ונקבה בו  התחזקות  כח הוא דכר כי דכר , להוי אי דילה ילידו

לב.)שאמרו  דאתעברת (ברכות מיומא  כו ' בפומא  לה לית שאמר וזה כנקבה. כחו תש
שמחזיק  האדם  כח הוא התגברות שזה דכר רק בפומא לה לית כן אם  הטפה, וקיבלה
אמר  אליעזר רבי והנה לו. הראוי האמיתי שכרו  יבוא ובזה התעוררת בזה לאיש  עצמו 

קול. בבת משגיחין  אין השיב יהושע  ורבי יוכיח. ע"ב)משמים  נט  הוא,(ב"מ דפלוגתא
לנו נתן שכבר השיב יהושע ור' משמים . שבא  בהתעוררת להבורא  עבד אליעזר שר'
וזהו מעצמו. דלתתא בהתעוררת מעצמו שיעבוד ראוי נולד שאדם מה כן  ואם  התורה,
התעוררת. של הזרעיות טפה כלומר טפה, מאבד שאינו סיד בור אליעזר רבי  שאמר
התעוררת  ידי על ולא בעצמו  הוא שהוליד מה פירוש יולדתו , אשרי  יהושע ור'

עכ"ל. דלעילא ,


