
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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ע
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ע
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ע
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת ויקרא | כט אדר

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

הּק דוֹ ׁש ! זוֹ הר  לוֹ מדים כּ וּ לנ וּ  חיּ ים! חפצי כּ וּ לנ וּ 
לזכּ וֹ ת  מזּ וֹ , טוֹ בה עצה ל אין כּ י בּ ידים,  עצמ את  ות קּ ח תּ תעוֹ רר בּ ודאי ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
למענ וּ לבקּ שׁ  הכּ ל , על לכוון שׁ צּ רי ת שׁ כּ ח אל  רק  וּ מארים , טוֹ בים  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלחיּ ים 
הקּ ד וֹ שׁ ה , הכינה לכבוֹ ד זה צרי שׁ אתּ ה  הטּ וֹ בוֹ ת  שׁ כּ ל כּ ל וֹ מר, ח יּ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶאלוֹ קים
את  לפדּ וֹ ת  שׁ מים , כּ בוֹ ד למען ותת פּ לּ ל  בּ שׂ מחה, ה ' את לעב וֹ ד  שׁ תּ וּ כל  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
- וּ באהבה. בּ רצוֹ ן תּ פלּ ת תּ קבּ ל ואז הלמה, ול גּ א לּ ה הקּ דוֹ שׁ ה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

ה קּ דוֹ שׁ !!! זוֹ הר לוֹ מדים כּ וּ לנוּ  ח יּ ים!!! חפצי כּ וּ לנוּ  תּ וֹ רה!!! ל שׁ עוּ רי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָכּ וּ לנוּ 

עד הוּ א   ּבּ רו ל ּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת  ו א ללמוֹ ד  צרי
ׁש יּ גאלנוּ 

ליוֹ צרנ וּ  לעבד לבבנוּ  לטהר  ונזכּ ה טהרה, ר וּ ח עלינוּ  הם  שׁ יּ ערה רצוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִויהי
מאדנוּ , וּ בכל  נפשׁ נ וּ  וּ בכל כּ חנ וּ  אוֹ תנ וּ בּ כל  מצוּ ה  מהימנא ׁש הרעיא כּ מ וֹ  ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

 וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד מאיר  הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דוקא , ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמ וֹ ד
ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א   ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה  לתת  ולא  ריט .)ללמ וֹ ד  פּ נחס עד(זוֹ הר ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה תּ פארתּ נוּ  בּ ית ויּ בנה נדּ חנוּ  ויקבּ ץ משׁ יחנוּ  לנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶשׁ יּ שׁ לח

   
   

לאמיּת ה ! האמת גּ לּ וּ י 
זוֹ הראלה: לּ ימּ וּ ד חוֹ בת על ישׂ ראל מגּ דוֹ לי היּ וֹ ם עד שׁ מענוּ  לא מדּ וּ ע ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ ?

שׁ לבה: בד"ץ ישׂ ראל גּ דוֹ לי יצאוּ  תרפ"א בּ שׁ נת עוֹ ד ,בּ יד גּ דוֹ ל טעוּ ת ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הגּ דוֹ לים כּ ל זה על וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין ליבּ  יהוֹ שׁ ע שׁ ל הגּ דוֹ לים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ועוֹ ד תשס"ב-ח, בּ שׁ נת עיה"ק בּ ירוּ שׁ לים החרדית העדה חתמוּ   ּכ ואחר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ אז,

ישׂ ראל, האשׁ כּ נזּ ים גּ דוֹ לי גּ דוֹ לי ר וֹ ב שׁ ל  חתימ וֹ ת עם ספרים הרבּ ה ויצא וּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ועוֹ ד, הזּ וֹ הר מא וֹ רוֹ ת והזּ הר  ישׂ ראל גּ ד וֹ לי ה זּ וֹ הר  א וֹ ר וּ בספר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהסּ פר דּ ים.
רב מהערב  ּשׁ ל שׁ הרב סימן שׁ מעתּ ? לא ואם צדּ יקים . מאלף יוֹ תר  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָמוּ באים

האמת . את ל גּ ילה ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְולא 
זוֹ הר?אלה:א. ללמוֹ ד עלי לי הוֹ רה לא שׁ לּ י הרב למּ ה ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לא א .בה: ואם נּ שׁ בּ ה , תּ ינ וֹ ק  שׁ הוּ א זכוּ ת  לכף  ּרב את תּ דוּ ן קדם ֶֹ ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֹ
אתּ ה  מה יבינוּ  לא  הם שׁ בּ ת , ותצעק לקּ בּ וּ ץ   תל אם [למ שׁ ל ידע? מאין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָלמד 



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

חוקה13) שתוכנס מציעים  אנו כך על נוסף
אנושית. בצורה תיעשה העופות שבדיקת הדורשת

העופותמוצע שטלטול ספציפית  דרישה להכניס
אנושית. בצורה תיעשה לשחיטה המחכים

החזקת14) האוסרת חוקה  שתוכנס מציעים אנו
עשרה משתים יותר  הכל בסך העולה לזמן עופות
משתים יותר  עופות להחזיק צורך  שיש במקום שעות .
שיספק  לאיכסון אותם להעביר חייבים שעות, עשרה
רגילה בצורה לעמוד ושיוכלו לזוז חופש מספיק  להם
גם הם כנפיהם. ולמתוח  להסתובב קשיים: ללא

ומים. אוכל  לקבל חייבים

במובןC.W.A.F.האגודההצעת של (במקרה)נעשתה
הלקוח, ע"י בחיים לבחירה עופות שמחזיק רשות
יושמו  כאלה שעופות הדורשת חוקה לעשות מוצע
האיכסון  לרשות. בהגיעם מיד מתאים, באיכסון

לעיל . המפורטות לדרישות להגיע  יצטרך

לשחיטה15) המשתמש האתר  שכל מציעים אנו 
בצורה ששוחטים השוחטים וכל  עופות של דתית

ממשלתי . רשיון לקבל חייבים הזאת,

עבורההצעה אימון  וצרכי רשיונות מוסכמת. הזאת
עם יחד  יוכנסו  דתית שחיטה המבצעים שוחטים

של להכניס הצרכים שמוצע האחרים השוחטים
לדיווח: ועופות.C.W.A.F.בתשובה הבהמות על

צבי 16)

באמצעיםאנו  לשחיטה ישועבד לא שצבי מציעים
החוק. ע"י  ידרש שההימום  עד דתיים

שאופני מוצע  מפני  צבי של  דתית שחיטה לאסור
נחשבת אינה הראש, החזקת ובמיוחד  הבהמה החזקת

בשבילם. מתאימה

שהוכנו 17) וחלקים הגופות שכל  מציעים אנו
עופות)מבהמות ומוצעות(כולל  דתית  בצורה שנשחטו

ברורה בצורה יוחתמו הצרכן, דרגת  עד למכירה 
השחיטה. שיטת את שמראה

מצורפת.ההצעה  הודעה ראה מקובלת. לא הזאת

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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 220["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"גטבת 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 221["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"גשבט 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 222לעטין] # ["קול קורא" בו
 תשמ"גאדר 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 223["קול קורא" בולעטין] # 

 גתשמ"ניסן 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 
 224["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"גאייר 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 225ין] # ["קול קורא" בולעט
 תשמ"גסיוון 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 226["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"גתמוז 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 227["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"גאב 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 #228  ["קול קורא" בולעטין]

 תשמ"גאלול 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 229["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"דתשרי 

מורה  -יים מצוות תוכחה כהלכתהלק
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 230 ["קול קורא" בולעטין] #

 תשמ"ד חשון
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 231 ["קול קורא" בולעטין] #
 תשמ"דכסליו 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 232["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"דטבת 
מורה  -ם מצוות תוכחה כהלכתהלקיי

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 233["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"דשבט 

מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 234["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"דאדר 
מורה  -לקיים מצוות תוכחה כהלכתה

הוראות ומדריך הדרכות לקיום 
 המצווה

 235["קול קורא" בולעטין] # 
 תשמ"דניסן 

מורה  -וות תוכחה כהלכתהלקיים מצ
הוראות ומדריך הדרכות לקיום 

 המצווה
 236["קול קורא" בולעטין] # 

 תשמ"דאייר 
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

אך  מעשיות , סיפורי  לי  לספר  שתוכלו מקראקע שאני
ואל  הק ' רבינו  של שיטתו  שזו  ואמר דעתו על  עמד הוא 

המח  את  לנו !תבלבל

כל  את  לו  וסיפר זצ"ל , שאפראן  של לרבה  הלך רבינו 
להרב  הציע והוא אירע , ל אשר שוב יפנה "דערשהוא

יותראיד" שהוא  גולדשטיין  הרב בשם אחד  עם  וישוחח
בשליחות  אליו עבר הוא  בידו, יסייע בודאי והוא חרד

כלל . בידו  סייע לא והוא  זצ"ל, שאפראן של רבה של 

נאלץ  שהוא עד ברירה יותר  לו היתה שלא  כך
ישעי '" "נפש הספר  למעשה החל וכך קונטרס להדפיס 
מודפסים  שהיו עמודים 80 עם הופיע כשהראשון 
עד  דברים הרבה  התווספו  מכן ולאחר  כתיבה , במכונת 

עמודים . ל-325 תפח שהספר

בית  עם  עיסקה רבינו עשה הדפוס  מן  יצא  כשהספר
מחצית  את  לו לתת הסכים הוא ירושלים , ספרים  מסחר
את  ויפיץ  הרבה ימכור  שהוא בתנאי  וזאת  הספר מעלות

ב  גדולה  מודעה היתה ואכן בעולם, איד"הספרים  "דער 
ספרים  מסחר  בבית הוא  הראשית המכירה כי  נאמר  שבה

של "ירושלים" ברכה מודעת  מודפסת היתה גם שם ,
זצ"ל, מסאטמאר  מספרים האדמו"ר  המחנו"ט, שאנשי (הגם 

ראה - כאלו. שקרים  ועוד הארץ, על אותו  זרק מסאטמאר שהרבי

רבינונספחים ) יצא וכך  הספר, על כתבה  שם  היתה וגם
הספר. את  שם  ומכר המדרשות  לבתי 

בכלל  מי אותו  ושאלו נאיבים כך  כל  שם  היו  האנשים
זה , בענין  ספר  להדפיס שיצטרכו אסורות מאכלות אוכל

הכשר עליו שיש  מה רק אוכלים כולנו אנו  !!!הלא

לרבינו  תרומה

ילדים  עם בית  לו שיש להם, להשיב נאלץ הוא
את  מוכר  הוא ולכן  אותם , להאכיל  צריך והוא קטנים,
תרומה , דולר  לו לתת  רצו הם פרנסתו. לצרכי הספרים 
וכי דולר, לו  כשנותנים  אותו  מביישים  שהם  להם  השיב 
לתת  רוצים  הם אם אז  תרומות, לאסוף הולך  אינו הוא 
לא  אז  לא אם אך מידם, זאת יקח הוא  בכבוד ה -$5 את
מבית  לנדוד  נאלץ  הוא וכך רוצה, אינו נדבות  צריך ,
אותם  לבתי לחדור הצליח  שהוא עד  כנסת  לבית כנסת 

לביתם . הספרים את שהכניסו היהודים 

רבינו הצליח סאטמאר  חסידי של  הכנסת בבית
ספרים . 500 בערך  למכור 

הספר את רבינו  הדפיס כך אחר  ישעי'"שנה "נפש
ושלח  ספרים  32.000 עמודים  62 כשבהם  קטן  בפורמט 
הוא  בלבד  פארק בבורו  בידו , שהיה יהודית כתובת  לכל
ל-5000 קרוב בוויליאמסבורג  כרכים, 10.500 שלח

כל  את להציל אוכל הזוהר בזכות שרק הנורא , החלו
כ אחר שקרה  ומה – העיר 

עדו לי של ואעידה האבלות ימי ז' בתו כי ע "ז  נאמנה ת
משה   שלו צאלח כמה"ר א' זק אלי בא ז "ל שמעו ח"ר 

הי"ו שינא מבהיל (ז "ל)יעקב  חלו אתמול שראה לי ואמר 
רק  אופ בשו בחלו ראה מה לו להגיד רצה לא אמנ
עלי העליו  בעול שהסכימו   בחלו לו אמרו  כי אמר זו 

הכותב ) אני וצרי(עלי נ "ע  שמעו ח"ר   מקו ממלא להיות
המחשבה  ואותה  הזאת. העיר  לטובת עוז  בכל להשתדל 
ללמוד  אתמול בליל  משכב על לב על עלתה אשר 
בלא בפועל לקיימה  להשתדל צרי נ"ע  שמעו ח"ר  בספרי
יהיו העיר  אנשי שכל תדע ידוע תתרשל  וא כלל. עיכוב
הנז"ל . שלו צאלח הזק דברי היו כא עד גדולה. בסכנה

החצר  בפתח  ועמד אלי ובא חזר שעות ג' עבור אחר
ל קו עלי וצעק כמבולבל

החצר בפתח ועמד אלי ובא חזר  שעות ג ' עבור  ואחר
נ "ע שמעו ח"ר  לבית במהרה ל קו עלי וצעק כמבולבל
אשר הוא רק דבר  לא כי עלי הנצר ספר מש ל וקח

לדרכו. חזר  ותיכ עמי דבריו היו כא עד ,עלי דברתי

חיי  ע לימוד על שירמזו החלו כוונת  את ידעתי

ע לימוד על  שירמזו  החלו כוונת את ידעתי הדל ואני
התרע"ה  שנת בתחלת הסוכות אחר ותכ הנזכר.  חיי
גדולה  בשקידה בע "ח ללמוד והתחלתי חלצי כגבר  אזרתי
על  ולצאת ולצעקה לתפילה והיו ללימוד  הלילה לי והיה
ולעמוד  הציבור ע ולתעניות ולסליחות  הצדיקי קברי
בצדקות  ולהרבות  ברית כורתי ז' ע התהלי יו בכל 

סבבונו. אשר  הצרות מפני

ולהודיע לידע הדורות לחכמי  מזכרת להיות זה וכתבתי 
לעול גורמי ורעות רבות צרות, שכמה  ולהוודע

התורה  רזי  מעסק  בהתרשל

ולהודיע לידע  הדורות לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
 לעול  גורמי ורעות רבות צרות, שכמה ולהוודע
 דגרי הנז"ל  בתיקוני כמ"ש התורה רזי מעסק בהתרשל
צרת  וקוצר  השכינה גלות  וקוצר  וכו'. גלותא  ואור עניותא
שיש על בצאור תלוי הוא  הכל גלגול וקוצר ישראל
למעט רוצי  ואינ האמת בחכמת לעסוק יכולת  ביד
ברזי  לעסוק פנאי ולהניח לה הקבוע  לימוד משיעור 

. בעד יכפר  רחו והוא  וסודותיה תורה



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

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
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אפתח פי במילי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

תפוצות  ומכל  ונורא.  קדוש  יום   – בעומר  ל"ג  אשר  לכל  כנודע 
ישראל מתקבצים ועולים מירונה לשמוח עם התנא האלוקי רשב"י 
בקשתו  מבקש  מתחנן  כוחו,  כפי  תהילים  אומר  אחד  כל  ולהוושע, 
גדול  ענין  יש  ההילולא  שביום  לדעת  יש  אכן  לישועתו,  ומייחל 
מאוד מאוד ללמוד בספר הזוהר שחיברו התנא האלוקי, שאז מדבק, 
כביכול, עם הצדיק, ושפתותיו דובבות ובודאי יוושע. כמו כן כדאי 
ונחוץ שיקבל על עצמו ללמוד מן ספר הזוהר גם במשך השנה כולה 
מידי יום ביומו, וכך כל ההשפעות הטובות של יום נשגב זה תמשכנה 

לכל השנה.

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

המשך בעלון הבא

בלי לבקשתם והסכימו בפרנסה  גדולות  ישועות  בעיות .ראו 
כל  נתחברו האיך הלבבות, ומפעים  לראות תענוג ממש
יום כל  ללמוד המדרשות , ובתי הכנסיות  בתי בכל היהודים
קודש  בשבת  הלימוד מעלת  [שכידוע  קודש שבת כל ובפרט 
לשנה , עולה בחול שעה  הקדוש זוהר  ולימוד אלף , כפול עולה 
שמחה מתוך הוא  הלימוד וכאשר שנה , אלף  קודש בשבת ושעה
ספר ראה – שנה  מליון מאה  ובצער שנה , מליון לערך עולה 

מספ בחק, המסודר הזוהר בסדר  שעה ] של אחרערכה דקות ר
התפילות . ובין תפילה, כל

הקדוש, זוהר ילמוד לא  מדוע  תירוץ יהודי לשום אין וכעת
הקדוש  זוהר ולומדים מקשיבים  חברים ישראל כל אלא
שאמר: ע"ה , רבינו משה  מפי חיים, אלוקים דברי ומקיימים

ברחמי" גלותא מן  יפקון  דא  קכ"ד)"בספרא  נשא מהימנא  במהרה(רעיא ,
אמן. בימינו

ה גּ ליל  ּב ארץ  הּמ ׁש יח  מל ית גּ ּל ה
קיט .)זוהר ד א' (חלק

ואמר,רàי ïתח כו )Łמעõן àוא"ו(ויקרא מלא  יעקõב. àריתי את  וזכרôי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
Łהäא אחד. חכמה  Łל סõד [הם]. הäא צדדים Łàני אêא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלëה?
זה ïסäק  אבל יעקב. õà õŁרה  ה ëקõם חכמה, Łל âרáה Łל ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹה õíד
äקדïçŁ זמן õתõא הáל äת, üõתà ŁéŁהם י łראל. Łל הáל äת על ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנאמר

הי . àאלף והäא וא"ו, Łל õíàד äקדïי הם יעקב], õà]ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

Łניםäפקידה Łים Łל äבזמן זמן. וחצי  רגעים Łה  וא "ו Łל àסõד ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
לבת ïקידה המים אלהי יקים הי, àאלף  הâלת  ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלבריח

קצבים יראים ושלמים בעלי צדקה מאכילים בשוגג ובלי 
יודעין עיר שלמה של רבבות אלפי יהודים עם בשר חזיר 
ממש לסיפור המלא....  בלשון הקודש - אידיש -אנגלית

****    ****    ****    ****

18 נקודות מהסיפור
תוכן הסיפור:

1. מה שקצבים מסוגלים לעשות.
2. גדולי ישראל נופלים במלכודת.

באכילת  ישראל  כלל  את  לרמות  ושיטה  דרך   .3
ונבילות וטריפות.

4. קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך.
5. לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים 

במרכזה.
6. מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן 

עבורם בכל אירוע.
7. הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.

8. בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו 
בדמי ימיהם.

9. אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.
עת  ללא  העולם  מן  נפטרים  צעירים  ילדים   .10

ומשאירים הורים מלאי צער.
11. העיר כולה על גלגלים.

12. אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות.
13. כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים 

לזבל.


