
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
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 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.
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יום חמישי | פרשת צו | ו ניסן

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

נאמנה ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמוּ ד וּ במשׁ נה בּ מקרא בּ לוּ לה ּת וֹ רת וֹ לנּ פשׁ , ׁש כּ ל  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
והוּ א לנּ פׁש , והארה  בּ חיּ ים  עסק  לוֹ  ואין כּ דוֹ אג, ולחוּ ץ, מפה הוּ א  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ סק
רב להיוֹ ת  ׁש ם, מאנ ׁש י להיוֹ ת א לּ א  בּ ּת וֹ רה  עוֹ סק ואינוֹ  ורּמ א וּ ת , טעוּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ וֹ 
בּ חיּ ים. חלק  ולא  חיּ ים לוֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על וּ לה שׂ ּת רר הדּ וֹ ר  גּ דוֹ ל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְוראׁש 
ל מּ וּ ד ידי על  אלּ א חיּ ים ארחוֹ ת  ייג לא  וּ בודּ אי חד שׁ ... זהר בּ תקּ וּ ני ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ כדכתיב

בּ  ויטאל  חיּ ים  הרב מרן  וכתבי עכ "ל .ה זּ הר  עקבלבד, פּ רׁש ת קוֹ מרנה הבּ רכה (היכל ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

י ') פּ רק הז וֹ הר א וֹ ר – י "ט .ז', ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

המשׁ יח?אלה:טז. את לעכב גּ וֹ רמים זוֹ הר לוֹ מדים שׁ אינם שׁ אלּ וּ  אוֹ מר מי ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כּ תבבה: ל' מל)בּ תקּ וּ ן חכם וז"ל:,(הכּ סּ א  ּת למיד על  חיּ וּ ב  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

קבּ לה. גּ ל וּ תא ללמד  אר וגוֹ רם  ק בּ לה ל וֹ מדים  אינם אם גּ דוֹ ל  כּ מּ ה וענשׁ ם ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
ה קּ בּ לה  בּ ל מּ וּ ד אחת  בּ שׁ עה  יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה  מעכּ בים הם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִכּ י
לקרב כּ חהּ  גּ דוֹ ל  כּ י התּ וֹ רה, בּ פשׁ טי ימים חדשׁ  בּ ל מּ וּ ד נעשׂ ה לּ א ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ַמה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה .
מליוֹ ןאלה:יז. שׁ שׁ  על אשׁ מים זוֹ הר ללמוֹ ד הוֹ רוּ  שׁ לּ א אלּ וּ  שׁ כּ ל אוֹ מר מי ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

היּ וֹ ם? עד שׁ נּ עשׂ וּ  הפּ יגוּ עים כּ ל ועל ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים,
הלבה: העוֹ לם, מלחמת לפני שׁ נה עשׂ רים זצ"ל הסּ לּ ם שׁ בּ על ידוּ ע ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ישׂ ראל, כּ לל על נּ חתּ מה גּ דוֹ לה שׁ גּ זירה להם והודיע ישׁ יבוֹ ת, וראשׁ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלרבּ נים
הרמח"ל דּ ברי והוסיף רח"ל, העוֹ לם מן ימּ חקוּ  ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
על רח"ל. הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן להצּ ילנוּ  יכוֹ ל הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר למּ וּ ד שׁ רק ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהיּ דוּ עים
הקּ דוֹ שׁ . זוֹ הר ללמד יהוּ די לכּ ל יורה, ישׁ יבה וראשׁ  רב שׁ כּ ל היא, העצה ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵכּ ן
יהוּ דים, מליוֹ ן 6-7 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה פּ רצה  ּכ אחרי – בּ קוֹ לוֹ ! שׁ מעוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְולא

שׁ בּ ת בּ מסּ כת הגּ מרא שׁ מּ קשׁ ה האלה אוֹ תהּ  את שׁ וֹ אל אני הרג(נה )כּ עת מי ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
חז"ל מאמר ידוּ ע - א')אוֹ תם? עמּ וּ ד  נ"ה דּ ף  הקב"ה,(ׁש בּ ת לפני הדּ ין מדּ ת אמרה ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נשׁ תּ נּ וּ  מה עוֹ לם שׁ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
עוֹ לם שׁ ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. מחוּ ,רשׁ עים ולא  למחוֹ ת  בּ ידם היה  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌

הה  כּ ל  על  אשׁ מים  ישׁ יבוֹ ת  והראשׁ י הר בּ נים  אלּ וּ  חז"ל דּ ברי וּ לפי - ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואכמ"ל.
שׁ  הם!!! קדּ וּ שׁ  על  שׁ נּ שׁ חטוּ  שׁ נּ הרג וּ  יהוּ דים  לּ צּ בּ וּ רמליוֹ ן  ל וֹ מר בּ ידם היה  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

על וכתבּת י לאמּת וֹ , האמת  וזה אמר וּ , ולא  ונתעצּ לוּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
הּת וֹ כחה". "מצות ׁש לם ספר  הזּ ה  מנחם הענין רבי הגאון הגוב"י כתב וכן  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זצ"ל , הלפרין ׁש למענכין  דּ ין  בּ בית ּת וֹ בעים ה גּ לוּ ת בּ זמן וההר וּ גים  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעניּ ים
, ּכ על  אוֹ תם  וּ מעניׁש ים קבּ לה , למדוּ  ׁש לּ א חכמים ה ּת למידי את  וזה מעלה  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

בּ על  החיּ ים,ל שׁ וֹ ן עץ על  הזּ וֹ הר הגוב"י ספר וחכמת נסתּ ר לוֹ מד שׁ אינוֹ  מי ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
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ויעלההשינויים רב, זמן שיקח יגרמו בשחיטה
בשר לקנות  מבנ"י  הרבה להדיח ויגרום הבשר, מחיר

ח"ו  נבילות

חלק ומקודם לנקר שלא הזה המנהג כאן שהונהג
גדולות בעיות היו בשר אחוריים מכרו מהטבחים הרבה (כי

להציבור ) מנוקר היום בלתי  עד  שמשתמשים הפען וגם
לא  עדיין חדשה ופען שנתיים, ככלות להשתמש  אסור 

בעיניהם  יוכשר איזהו  שתחנקקבעו  אפשר  ביותר קטן (בשינוי

צער  יותר וגם המפרקת, שבירת  לגרום או שחיטה מקודם הבהמה

קישויים להבהמה) לעשות תוצאותיהן  מהסעיפים וכמה
הרבה  זמן  יקח זה וגם  השוחטים, עבודת בעצם  הרבה,

ולבדיקה  הבהמה הרבה,לשחיטת הבשר  מחיר  יעלה (וממילא

כשר) בשר ולא נבילות בשר שיקנו ישראל  מבני הרבה להדיח  .ויגרום

 נכרי של ופיקוח לח תחת  להיות  לשוחט אור

הפוסקים,וכבר גדולי ישראל  גדולי  דעתם הביעו 
הברית ומארצות ישראל  שונות)בארץ לאחר(מקהלות ,

להט"ו  הממשלה של ההסכם כל על  במתינות שעברו
בלשונות סעיפים, ממש , השחיטה על גזירה שזהו

ממש, וטריפות נבילות חשש ושאסורחריפים,
ושרוצים נכרים של ופיקוח  לחץ  תחת  להיות לשוחט
מכשולות להביא עלול  אחוריים חלק מכירת לאסור 
לבטל  לאט לאט בעליל נראה מגמתם כל  וגם גדולות.

שונות. באמתלאות ח"ו  השחיטה כל

שהשחוגם רשמי , באופן קובעים יטההסעיפים
קשה פגיעה שזה אכזרית, מיתה ח"ו היא הכשירה
ישראל , ועם ותורתו השם כלפי  גדול ועלבון
ולא כאלו גזירות לבטל  לראות תוקף בכל ושצריכין

לנו. הנהוגה הכשירה מהשחיטה  כלום לשנות

ומתן וזה משא הממשלה שהתחילה שנים כמה כבר
שהי ' ובמקום נציגיו. ועם דכאן מטעם הרב עם  רחב
שיתוועדו  ראוי כזה חמור  שענין ולהבין להכיר להם
ומהקהלות הקהלות מכל הרבנים כל עם יחד 
כזה שענין וגם הרבנים, זקני עם ובפרט הנפרדות,

ישראל, כלל לכל אלא לבד לאנגלי ' לא וכמו נוגע 
חיים ר' מרן רשכבה"ג האדיר הגאון כבר  שהורה
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50יובל שנים של פעילות המערכה

׳בקיאים  מיני  מכל  שומעים  אנו  רבות  פעמים 
בכשרות' על מוצר פלוני או אלמוני ׳כשר, בכשרות 
אדם  יכול  ההלכה  שמעיקר  כאילו  בלבד׳,  רגילה 
לסמוך על כשרות זו, וליהנות ממוצר זה לכתחילה, 
קורא,  ה׳  אשר  השרידים  שהם  שהמהדרין  אלא 
חסידות  אלא  הדין  מן  זה  ואין  ׳מחמירים׳,  פשוט 

בעלמא.
אך האמת אינה כן, אלא כל הדברים שהנם בהכשר 
רבנות הנם בחזקת איסור כמו שהיו, ואם איסורם 
מן התורה, נשארו אסורים מן התורה, ואם איסורם 
מדרבנן, נשארו אסורים מדרבנן, וחותם ההשגחה 
אחת  בס״ד  לפרטם  והננו  מוריד:  ולא  מעלה  אינו 

לאחת: 

תחילה בעניני הבשרים

א. קודם כל צריך לדעת שכשמגדלים את העופות, 
מגדלים עופות במיוחד לשחיטת חלק, ומגדלים 
עופות במיוחד לשחיטת כשר, וכמו כן מגדלים 
פי׳  בגידולם,  עופות  אותם  ואינם  לטרף.  עופות 
העופות שמגדלים לחלק מקבלים תנאים טובים 
יותר: חימום בחורף, קירור, איורור, מים בשפע, 

אוכל מיוחד, הקפדה על חיסונים, ועוד. -
ויוצא  נכשל,  שמהמגדל  פעמים  הנ״ל  כל  ועם 
ואז  טריפה,  של  גבוהים  אחוזים  חלק  ממשק 
לטרף,  ולא  לכשר  רוב  פי  על  נשלחת  תוצרתו 

ויתבאר בהמשך.
הנם  למיניהם(  בבדצי״ם  )היינו  בחלק  השוחטים  ב. 
ואילו  בהתאם(.  )והתשלום  גבוהה  היותר  מהרמה 
ברבנות אפילו שוחט מהרמה האחרונה ללא שום 
ורק בתנאי שיודע  יוכל לשמש כשוחט,  ידיעה, 
סכין  בהכנת  כך  כל  צורך  ואין  מהר,  לשחוט 
כלל,  סכינים  בודק  שאין  רבות  ופעמים  ראויה, 
אלא השוחטים הנ״ל המקולקלים הם הבודקים 
זה לזה, ואף גומלים זה את זה, ומעלימים עין, גם 
כי פעמים רבות אינם מבינים כלל בבדיקת סכין, 

ולא ידע ואשם.
או  עשרים  שוחטים  השוחטים  בבדצי״ם  ג. 
ואח"כ  בבד״צ(,  )תלוי  היותר  לכל  דקות  שלשים 
ברבנות  ואילו  דקות,  שלשים  או  עשרים  נחים 

שוחטים שעה ויותר, ואין בודק סכין באמצע.
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ושעטנז  ציצית מערכת

בחנויות  מוכרים כי לרבינו נודע תש "מ  בשנת
מזויפות , טליתות  נכון יותר  ואולי פסולות, טליתות
מעורב  זה ולמעשה  מצמר , נעשה שלכאורה

בפוליאסטר.

מווילימסבורג ידוע שסוחר  לרבינו , סיפר מסויים  רב
מעורבת . מסחורה  טליתות  10.000 הכניס 

הטליתים  בענין ואזהרות מודעות  מיד  הדפיס רבינו 
זשורנאל" ו"אלגעמיינער  וועלט" תורה  "די  בעיתונים

יעקב . קול של בקונטרס  וגם

ורבינו השעטנז, בענין  גדולים חששות גם אז  היו 
זה . בענין מודעות  פרסם 

חנויות  בעלי  אליו  טלפנו  פורסמו שהמודעות לאחר 
כשהם  מהקונים  צרות  הרבה  להם  שיש ספרים  לממכר 

צמר של  שזה  מאמינים אינם הם  טלית לקנות  ?באים
שיילכו רפואה, ישנה  כך שעל רבינו, להם השיב 
לא . או בשעטנז  מדובר אם  יבררו ושם שעטנז, למעבדת 

שלא  המעורבת  הסחורה  את הסוחרים החזירו  כך
המודרני, לצבור זאת למכור  נאלצו  והם טובה , היתה

מזה . ישכח שהצבור  עד  קצת  חיכו  הם  אבל 

הגּ אּל ה  מקרב זה ּב ספר  העוֹ סק  ּכ ל
זהר,וּ מוֹ סיף לתäñני  üמל Łâמקà àספרלבאר העõסק éŁל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

,õ צרõלי áדõל רäח נחת  ועłõה הáאêה  מקרב éמ õזה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָֻ
הõàרא  áזר üé éי .'ä כ הáל äת מן äבני אני ïדאני äêאé éŁְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָת äב :

âרõר, יב õא ãבגינâ יõמçא סõף עד áנäז ויהיה יתêáה éי êŁא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
.õ לתäזà ולא õà õז ְְְָָֹֻסגêה

לרàי ה . צäה  זה, ענין õŁקד àרäח י õחאי àן  Łמעõן רàי àְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָרא õת
מצנע õתõלהי העלם üדרà הåהר ספר לכôב  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאàא

מŁיחא, מל éא לי õמיה קריב  àתרא âרא עד éדי למŁמרת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הם  àעזרת äימינà הáאêה ôצמח õà הëתעíקים àŁְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻזכäת 

ויחי àפרŁת  רי "ז )ìéזéר אחת (דף צנצנת קח  éתיב : âא על  , ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ
זה  והבן לאצנעäתא, למŁמרת, 'ä כ מן העמר מלא ëŁה  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹותן

ההק âמõת)מאד. לŁער õמתâ הקà זלה"ה  ויטאל חçים .(הרב  ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹ

âרŁוּ ל ׁש וֹ ן Łרâ äוזה Łמיני: ïרŁת אפרים מחנה âגל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
çŁéתêáה  äהינ מŁה,מŁה , àחינת Łי ודõר õâר àכל (éי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מŁה) àחינת היה יõחאי àן Łמעõן âרàי  âרŁואיתא מה  Łוידר , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מ Łה, וה ìהéבר אז הåהר, ספר י õחאי , àן Łמעõן רàי äהינ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ה áא êה יהיה äמëילא  ה ñלõïת éל  ä לæàתçŁ äהינ łְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻרף ,
ועד. סלה אמן  äימינà àמהרה àçŁְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָנה

הáלäת וגם וקäêת ה ñל õïת äæàל יהיה הה äא החäàר  ידי על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
ה ñטרäגים  כ"ד)והàŁתת נהר ראõŁן מעין לאברהם  .(חסד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

הåאת ,ה ּכ ל  החכמה àעסק היא ôלäי ãà מêהתעíק  äמניעתנä ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
äנôותפאר ä נŁâמק àית  àנין ועäéב אח äר (הק âמתõáרמת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

חçים) לעץ ויטאל  חçים .הרב  ְִִִֵַַַַָ

השם ובפרט  ישראל  כלל  על העוברים  אלו קשים בימים 
שואלים  ורבים יום, יולד מה יודע  איש ואין יצילנו
כל ולבטל שמים רחמי  לעורר  במה  ותושיה עצה ומבקשים
הזוהר בלימוד להידבק  אלא  עצה  לנו  אין רח"ל , קשות גזירות 

הדחק. בשעת  עליו לסמוך  שמעון רבי וכדאי הקדוש

גר גרמו בדלותהערב השכינה  שנפלה  מו
יצחקבספרוכתב  גרמו:באר העגל, את שעבדו רב  ערב נמצא

דרך על  שהיו  דאורייתא לוחין תרין ונשתברו שנפלו 
לבושין הסוד  ידי  על דאורייתא, אחרנין לוחין תרין  להם  וניתן ,

הוא  הסוד דרך על  שהיא התורה כי והיינו, הפשט, דרך על
התורה  אבל  כנודע, וקליפה  לבוש שום  שם ואין באצילות,
שם  ויש  עשיה  יצירה בבריאה הוא הפשוט דרך על  שהוא
הקליפות  סוד שהם קושיות שם יש כן ועל וקליפה, לבוש
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בס"ד 

מדריך  העלונים  את  שקיבלתי  לידי  נתגלגלה  גדולה  זכות 
לכשרות שהוא ממש עלון חיוני במיוחד לכל יהודי שרוצה ללבן 

כל דבר ודבר במקורו.

מאכלים  בהרבה  משתמשים  כי  במיוחד  הדבר  חשוב  בזמננו 
יודע  אחד  כל  לא  אשר  ובטבליות  בסירופים  שונים,  בתבלינים 
ח"ו  הנכשלים  הם  ורבים  בתוכם  מכילים  שהם  ומה  מקורם  את 

במאכלות אסורות, בשוגג ובתמימות.

רווחה,  מתוך  הרבים  את  לזכות  שיזכה  לכ"ק  מאחלים  אנו 
מתוך בריאות שלמה, מתוך סיפוק רוחני מלא ומתוך שפע וברכה 

והצלחה בכל מעשי ידיו.

אור יקרות. טל אורות. החכם השלם והכולל. שבחיו מי ימלל. 
מזר"ק טהור. שלשלת יוחסים. קדשי קדשים. זה שמו הטוב. הגאון 

האדיר האדמ"ר רבי שלום יודא גראס שליט"א.

Łביליםואז Łäנים Łל Łים äמçויתק י ', אõת העליõן הëעין סתר יתע õרר  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
äמç יתק Łõדñה ה ם  א õתõçת וכל למæה, להïŁיע Łàְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלמäת
üŁë וי ïŁçŁיע הåמן עד Łàלמäת . äהי לא  עכŁו Łעד יהו"ה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹבקäçמם

ה' üõלת האõתõçת  àחäàר  עליõן  מעין õתõף (ו"ה)אõלס äוזה אחר õנה, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָ
.äמêôŁçŁ אחרõת Łנים  וארàע  וארàעים מאה ŁארŁôלäם ä ררõויתע ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הארצõת ŁàŁאר יłראל .מתי ְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

ה ðדëçŁצא ויעבר ויתfiàם, העõלם Łהתי ב  ח "ת, àחõàŁן  זה éל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
üõôמ ôתמêא ôחõôנה וה"א  העõלם. מן  הרע ] Ł חìה] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאחר

õ העלי éת äבה ëעין ואז Łàלמäת , ותאיר  ותתעæר ל)ן, א õר (ישעיה והיה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
Łבעתים. יהיה החëה ואõר החëה éאõר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהêבנה

אחרõנה ]עד ה' õז] קדה, àתענ äגי נפõŁת ללקט לה' àŁת ôŁהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
עם Łל קדõŁõת רäחõת Łל התע õררäת  וזõהי Łביעי, אלף  õתõא éְְְְְִִִִֶֶֶֶַָל
קדŁõים, להñרא קדŁõים, אחרים àגäפ õת  àŁת  אחר Łàלהתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיłראל,

éאןéŁתäב  עד  .õל יאמר Łõ קד àיר Łäלם והõìתר àצõçן ה Łìאר  והיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
נס ôרים. סõד õת  âְְִִִֵָברי

מלאכים ה וּ א  ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה י וֹ ם ּב כל  - חדׁש  מל ויּ קם 
העוֹ לם על ׁש לוּ חים

הäאוçקם  üäרà Łõדñה עłõה יõם àכל אמר, יõסי רàי .Łחד üמל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
העõלם, על Łל äחים קד )éŁתäב מלאכים מלאכיו(תהלים  עłה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ

עłõה. ויõם י õם éŁל מäם ע łõה, אêא כתäב , לא עłה ִֶֶֶֶָָָָָָֹרäחõת.
üמל וçקם éŁתäב  äוזה מצרים, על אחד ממìה התמìה זמן  õתõבאäְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

Łחד ,Ł אי .חדâו ַַָָָָ

גל הבשר הטרף ממשיך: טרפות נמצאו 
בסטקיית טיב הבשר בקריית ביאליק

 austinevan-cc-by

טיב  בסטקיית  נמצאו  טרפות  ממשיך:  הטרף  הבשר  גל 
הבשר בקריית ביאליק

הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  הארצית  היחידה  מפקחי 
בקרית  הבשר  טיב  וסטקיית  איטליז  על  פשטו  בכשרות 

ביאליק. במקום נתפס בשר טרף

חנן גרינווד, כיפה י"ג ניסן תשע"ד, 2014/04/13 14:31

גל הבשר הטרף ממשיך. בעקבות מידע מודיעיני שנאסף 
הבוקר  פשטו  הראשית,  ברבנות  הארצי  הכשרות  באגף 
)א'(  מפקחי האגף והיחידה הארצית לאכיפת חוק איסור 
בקריית  טיב הבשר  וסטקייה  על אטליז  בכשרות  הונאה 
בשר  נתפס  במקום  אבוטבול.  אברהם  בניהול  ביאליק, 
ובכאבול,  אל-פאחם  באום  היתר,  בין  מקורו,  אשר  טרף 

וכן בשר ממקור לא מזוהה.

הכשרות  תעודת  את  השעתה  ביאליק  קריית  הרבנות 
משני העסקים. מי שרכש בשר במקום מתבקש לעשות 

שאלת רב כיצד להכשיר את כליו.

 

 


