
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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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

ועוד.
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כתב  ושם  שלם  ספר  שכתב  ישראל  בארץ  אחד  כותב  שכרו  מכן  לאחר 

שהמעשה לא נכון, ואחד מהתלמידים טלפן אלי להודיע לי על זה, מה 

שכתבו עלי.

... הסיפור עוד לא נגמר, כשראו שאי אפשר להילחם עם המקורות של 

יום  מידי  לאור  מוציא  שאני  קורא'ס  וקול  קונטרסים  הספרים  מלחמת 

ביומו דברים חדשים, התחילו מלחמת טרור נגדי, ושוחט אחד בשם א.וו. 

ואקדח  פרטי,  מטוס  עם  פנסלוונייה(  סומורסט  עיר  יד  )על  השחיטה  לבית  בא 

בידו, ושאל להשוחט י. ב. והמשגיח ר' מ. פ. איפה יוד'לע? והראה להם 

הסיפור  את  ונגמור  בראשו,  יריה  יקבל  מעט  עוד  להם  ואמר  האקדח, 

מכל  חדש  מכתב  שבוע  בכל  מכתבים  הרבנים  לכל  ששלחתי  ]בגלל 

למפעל  שותף  היה  הוא  כי  כסף,  הרבה  והפסידו  בשחיטה,  שקורא  מה 

חלקים([,  ו'  השוחטים"  "קול  בספרים  נדפסו  )המכתבים  נגדם,  שכתבתי  השחיטה 

התחתונה,  בקומה  למטה  סכינים  מכין  שיוד'לע  לו  אמר  ב.  י.  השוחט 

המגורים  לבנין  רץ  מ.פ.  שלי  החבר  מיד  אותי,  שיחפש  עד  ולבנתיים 

ממול, היכן שהייתי, ואמר לי: תתחבא מהר, כי א. וו. בא עם אקדח להרוג 

מכאן.  יסע  הוא  כאשר  שעות  כמה  אחרי  לי  תקרא  לו:  ואמרתי  אותך, 

השיחים  בתוך  והתחבאתי  שם  שהיה  גדול  הר  על  ועליתי  רצתי  תיכף 

הגדולים, וניצלתי, )ראה באריכות בספר קול השוחטים(.

סיפור נוסף על איום על חיי, שוחט אחד ידידי ב.צ.ד. ב. אמר לי לחתום 

על מסמכים שמוכיחים את כשרות שחיטתם, ואם לא אסכים, אז ידאגו 

שלא אהיה )כלומר להרוג אותי עם אקדח(, ואני עניתי להם אני לא מפחד, וכמו 

שהיטלר ימ"ש רצח 6 מיליון יהודים, אני מוכן להיות ה 6 מיליון ואחד. 

והקליטו את השיחה.

החתן  עושה  מה  תשמע  באומרם  אותו  לזעזע  לאיים  וניסו  לחמי  באו 

וממש  בחינם,  חייו  את  מקריב  שממש  כמשוגע,  מתנהג  שהוא  שלך, 

מוסר נפשו על כלום, וביתו יכולה למצוא את עצמה בקרוב אלמנה.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | פרשת וישלח | י כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

שישמרו  מזהירים: הינם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל "אני
עול עצמם מעל  שפרקו היהודים אותם בשביל טריפות ? יקנו ולא
בכך מסתפקים הללו טרף?, לאכול להם איכפת  ולא  יהדות  של
לא כלל היהודים לאותם לדעתי "כשר"! החנות חלון  על שכתוב
והרבנים  הרבנים, של האזהרה  לקול ישמעו הם לא  הזהרה, תעזור
יהיו  לא  והרבנים וימות ", לרשע "הלעיטהו להם לדאוג זקוקים אינם
זאת לעשות חייבים להזהיר כשרוצים ולכן  לדבר, אחראים יותר

כשר  רק המחפשים האחרים היהודים נזהרים למען  לא  הם אלא  ,
כשר  בשר לקנות אופן  בשום יכנסו לא היהודים אותם אבל מספיק ,
או  נאמן, איש  שהינו הקצב  את  מכירים אינם בעצמם שהם במקום

חנות. אותו על השגחה  נותן שהוא מרב שלט אצלו שתולה

:מבהילי ממש  בהמש כותב שהוא  הדברי

הלא הצבור? את מזהירים אתם ממה  בשאלה , בפנינו ניצבת ...עתה 
האם  לאטליזים? שלטים הנותנים רבנים אותם נגד  להזהיר עליכם
הינם  הברית  בארצות המופצות  הטרפות רוב שאת  יודעים אינכם
ואם  "רבנים"? עצמם את  המכנים כאלו של או רבנים של ב"הכשר"

נגדם?. זעקה קול מקימים אינם מדוע כן

חמץ , ימכרו שלא לנקניק החרושת שבתי גם ומבקשים פונים אתם
מהרבנים  תובעים אינם מדוע יושר!!!, מ"קוזאק " תובעים הינכם האם
לא הינכם מדוע לשמאל? מימין  ההכשרים את יזרקו לא  שהללו
אותם  של שמותיהם את ומפרסמים ולתמיד  אחת זעקה קול מרימים
ונותנים  כותבים שהינם זול כך כל אצלם הינו "כשר" שהמלה  הרבנים
כרוך הדבר  כי תשיבו בודאי אתם אסור?, דבר כל על הכשרים
היהדות על ששמר הנפש המסירות  היכן אבל וקטטות, במריבות

הזמנים ...? בכל

הגיע לא מדינה ובשום זמן ...בשום ז"ל: מנדלוביץ הרב  שם כותב עוד
הגדולים  הצדיקים הגדולים מנהיגנו  רק היהדות, שמירת  ענין  בקלות
מקרבך" הרע  ה "ובערת את לקיים הצליחו וכך נפשם את מסרו הללו 
לדאבוננו, כאן אבל בידם", נתקיימה עליה נפשם שנתנו  מצוה "כל כי
היא והאמת הרבנים, של ביותר הקטנה נפש מסירות  רואים איננו
שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ העומד על מרובה פרוץ שהוא
וביניהם   הרבנים היתר וכל שבמיעוט, מיעוט ואולי קטן , מיעוט
מלתת עטו את חוסך אינו מהם אחד  אף   תורה  גדולי רבנים

להם. בא שרק  כמה  הכשרים

כשאני  בעינים דמעות לי  עומדים הכתבות  אותן את קורא כשאני
הזהב  שארץ ואיך עצמה, על חוזרת שההיסטוריה  איך (אמריקהרואה 

הצדיקים,"הקדושה") דברי את  ולסלף  החכמים עיני את לעוור מסולת
אותן  את  לצדו לסחוף הרבים בעוונותינו יכול סעם" "הדוד של כוחו

מותר ... האסור על לומר יכולים שהם עד  היהודים

נגע היתה מעולם אשר מאד, יקרה  בנקודה נפגשים אנו [כאן 
בינינו : מרקד השטן עדיין  ובעוה "ר בארצה "ב , היהדות  לעם מספחת

הע עיני להיות שצריכים מוליכין הרבנים ומנהיגיהם, מדריכיהם דה
מדגישין  וכשאנו הרבנות , מסוה תחת שולל ישראל הכלל את 
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 האשכנזים

בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, 
עדות משלוחים מהודו שהשער הבא 
 משם יש לו דין תקרובת עבודה זרה

רבי משה מרדכי  מהגאון –פסק דין 
 קארפ

להרב בעלסקי מברוקלין שרצה להקיל 
רח"ל [כמו שידוע שהוא מקיל באיסורי 

עריות, והליכה לערכאות ומסירה 
וכשרות, ובעירוב הוא מחמיר ומבזה 
כל גדולי ישראל שרוצים לקיים מה 
שכתוב בשו"ע. והוא מקיים במלוא 

ם המובן מה שאנו אומרים בסדר יו
, כפור קטן: ֵאת ֲאׁשֶר ִטַהְרּתָ ִטּמֵאִתי
ַוֲאׁשֶר ִטּמֵאָת ִטַהְרּתִי, ֶאת ֲאׁשֶר 

ְַרּתִי, ִהּתְַרּתָ ָאַסְרּתִי, ַוֲאׁשֶר ָאַסְרּתָ ִהּת 
ׂשֵָנאָת  ֶאת ֲאׁשֶר ָאַהְבּתָ ׂשֵָנאִתי, ַוֲאׁשֶר

ִי, ָאַהְבּתִי, ֵאת ֲאׁשֶר ֵהַקְלּתָ ֶהֱחַמְרּת 
ֵהַקְלּתִי, ֵאת ֲאׁשֶר  ַוֲאׁשֶר ֶהֱחַמְרּתָ

 ְבּתִי]ֵקַרְבּתָ ִרַחְקּתִי, ַוֲאׁשֶר ִרַחְקּתָ ֵקרַ 

 תשובה ממרן הגרי"ש שליט"א

ניסים ועובדות  20 –היא חסה עליך! 
 שהיו עם הרדיד

 צניעות שהיתה בך

מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו 
הגאוה"צ שליט"א, צוריק קער'ן די 

 קרוין צו איר פראכט ווי עס איז געווען

 עטרה ליושנה

יעשה צלומים [קאפיס] ויחלק כל אחד 
לזיכוי הרבים וכל המזכה את הרבים 

 זוכה לבנים צדיקים

 והיה מחניך קדוש

כל עכבה לטובה, בדק בעצמו! הגרבים 
 שבאו לנחם אבלים, יזכור עונות

 טוהר או מות

 עורי עורי כי בא אורך פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה

חס ושלום לא לבוא לקרר ולצנן בדבר 
 נשגב הזה באמתלאות שונות

 דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו 
למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות 

 ראשן במטפחת

 חיזקו ואמצו

ים מטעם רבותינו הגאונים הצדיק
 שליט"א

 קריאה קודש אל בנות ישראל

מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים 
 הגאב"ד והבד"ץ שליט"א

 שובה ישראל

העם שלו  אשרי –בעקבות הסערה 
 תשובת המשקל –ככה! 

 אגרת מלב אל לב

 -אם מותר לאשה ללכת בפאה נכרית? 
תתביישו לכם נכדי הדברי חיים זי"ע, 

שלא די שאתם לא הולכים בדרכי 
אבותיכם, אתם עוד מכשילות את 

סר. איך אתם הרבים, וכאילו הוא לא א
לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה 

 שו"ת דברי חיים

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 14

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
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מצב הכשרות בימינו
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וּ בפרט עב וֹ דה , ודרכי ויׁש ר וֹ ת טוֹ בוֹ ת  מדּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמ ׁש מעּת וֹ 
אפילוּ  א וֹ  הדּ וֹ ר גּ דוֹ ל  א וֹ  צדּ יק איזה  נגד  סרה  לד בּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה 
בּ הפ מלּמ דים והם  בּ מצו וֹ ת, הּמ חזק ישׂ ראל בּ ר ׁש וּ ם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
וזה ׁש לּ וֹ  לרבּ י נוֹ סע ׁש אינוֹ  מי מ כּ ל וּ טל וּ לא  ח וּ כא  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 

הגּ ל וּ ת ואריכוּ ת  ח נּ ם ושׂ נאת לבבוֹ ת ּפ ר וּ ד וּ מאד גּ וֹ רם  , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ
ה צּ דּ יקים  התדּ בּ קוּ ת מענין  ה זּ ה הרע בּ דּ וֹ ר  לדקדּ ק   ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ צדּ יק  עצמוֹ  לדבּ ק ּפ עמים כּ ּמ ה ׁש הזהרּת י ּפ י על  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
תמים  וּ בלב בּ אמת ׁש יּ היה וּ בלבד  האדם  כּ ל זה כּ י  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה דּ וֹ ר 

מל  לקבּ ל להאירכּ די נפ ׁש וֹ  מעלה  הדּ וֹ ר וצ דּ יק ׁש מים, כ וּ ת  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ עינינוּ  ׁש ראינוּ  כּ מוֹ  וּ מצו וֹ ת בּ ּת וֹ רה  נפלאה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה
מאד  ה זּ ה  הרע בּ דּ וֹ ר  אבל הצּ דּ יקים, אל נסיעוֹ ת ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְּפ ע לּ וֹ ת
ניחא  בּ הפקירא כּ י נ וֹ סעים  הרבּ ה  כּ י נפׁש וֹ , לׁש מוֹ ר   ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
חסיד  ׁש ם  ׁש ּמ קבּ ל  וכיון  וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה  על מּמ נּ וּ  לפרק  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִלוֹ 
ולכן לגמרי , וּ מצווֹ ת  ּת וֹ רה על ּפ וֹ רק  אז  ּפ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועזּ וּ ת 
ישׂ ראל  בּ ני  מ ר ׁש  הר בּ י  אם נסיעה  מעין מאד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת דקדּ ק
מ לּ ד בּ ר ּפ י ות ׁש מוֹ ר  ולענה  ראׁש  ּפ וֹ רה מר ׁש  א וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרחמנים
א וֹ תי ּת א ׁש ים ואל  בּ ר ׁש ע וֹ , מפרסם על  א  אם  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָסרה
בּ חלוֹ ם  נצט וּ יתי  ּכ כּ י  דּ ר כּ י אין מה  כּ ה  עד  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶדּ בּ רּת י

עכלה "ק . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,

מ קר  הזהר הא אמת מנהיג ְְֱִִִִֶֶֶַַַַצ יק

 קד וֹ ׁש ּפ רוּ ׁש  י צּ ילם, ר ׁש עים מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
צרי הוּ א צ דּ יק לאיזה  ׁש נּ וֹ סע מי דּ הנּ ה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
הוּ א  אם  בּ דיקוֹ ת  וּ ב ׁש בע  חקירוֹ ת  בּ ׁש בע קנקנּ וֹ  על  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלתה וֹ ת 
נבּ א  כּ בר א ׁש ר  דּ מׁש יחא  בּ עקבתא וּ בפרט אמת, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַצדּ יק 
ּת למידיו עם   ׁש הל בּ עת זי "ע הּק דוֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַה בּ על 
בּ עלּ ין ממוּ לאין היוּ  א ׁש ר  אילנוֹ ת  הרבּ ה ׁש ם והיה  ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  ט וֹ ב  ׁש ם ה בּ על  והכּ ה לסּפ ר  י וּ כל  א  אׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה 
הוּ א  לּמ ה ּת למידיו  לוֹ  ו ׁש אל וּ  בּ אילנ וֹ ת, רא ׁש וֹ  את  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֶזי "ע

ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  והׁש יב כּ ן , דּ מ ׁש יחאעוֹ שׂ ה ׁש בּ עיקבתא  ּת דעוּ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מרּמ אים ויהיוּ  ר בּ י בּ ׁש ם עצמם את ׁש ּמ כנּ ים אנׁש ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

העלין אלּ וּ  כּ מוֹ  הר בּ ה הבּ ריּ וֹ ת  את  הריוּ מטעים  (זקני ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְִִֵַָ

(האפ על אמר    זי"ע דה אם ירחמיאל ה וּ א  בּ זה והּס ימן  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
קצה  עד מ קר נזהר  ׁש הוּ א ל יתודּ ע  ה בּ דיקה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר
איזה  מּמ נּ וּ  ּת ׁש מע וּ באם  צדּ יק, ׁש ה וּ א  ּת דע אזי  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן ,
מעל   עצמ את  הרחק ה ם למען  אזי  ׁש קר, ׁש ל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִדּ בּ וּ ר
לוֹ , ּת אמר  טמא וצא אחרא  הּס טרא מ צּ ד ה וּ א  כּ י ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְגּ בוּ לוֹ 
י שׂ ראל , בּ אקי חלק  לוֹ  אין כּ י  כּ לל , אליו ת ׁש מע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְואל 

לוֹ  ּת אבה  אל וּ מ וֹ פתים א וֹ ת וֹ ת  ל יראה  אם  אילנאואף  וע) ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְְִֵַָָ

(  יצחק  במטעמי זריע רת להּפ יל חי  צרי האדם  והנּ ה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
חס  לריק  ימיו יב לּ ה  ׁש א   ית בּ ר ה ם לפני  וּ תחנּ ה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה 

ה ם ו ׁש לוֹ  ואזי  דּ קד ה, מ ּס טרא ׁש אינ נּ וּ  צדּ יק אצל  ם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש וֹ מר ה כּ ת וּ ב  ׁש אמר וזה  רע, דּ בר  מ כּ ל  מצּ יל וֹ   ִיתבּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ר ׁש עים , מיּ ד חסידיו רׁש עיםנפ ׁש וֹ ת  ׁש הם  הרבּ נים א וֹ תן ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

         
         
         
        
       

  

       

     

        

     

     

      

      

      

       

       

    

       

      

      

        

         



         

       

        

      

   

        

       

        

 

     

       

      

        

        

        





עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

 ראה קו"ק שיצא לאור בארצות הברית לפני שלושים שנה בערך, 
ונתפרסם בשעתו, וגם נדפס אז בבוטשער דזשורנאל, איך שתפסו 
את הקצב שמכר נבילות וטריפות, וקיבל עונש קנס על סכום כסף 

גדול ששילם אז להגאווערמענט.

מכתב כא
קול ברמה נשמע! - להסיר מכשול

הרבנים  ובראשם  ה',  לדבר  החרדים  ישראל  בני  אחינו  כל  אל 
הגאוה"צ חברי התאחדות הרבנים שליט"א.

ביום שבת אחר הצהרים טיילתי עם חבירי בחוצות וויליאמסבורג, 
ובפתע פתאום ראינו טרעלער גדול שהי' מלא בשר בהמה, אשר 
עכו"ם הורידו ממנו חצאי בהמות, ובעצם יום השבת קודש הובילוהו 

את חצאי הבהמות הללו לתוך חנות ווינשטאק.
לראות  בהמות  החצאי  על  להסתכל  כדי  וניגשנו  התעצלנו,  לא 
אם יש עליהם פלאמבע"ס, אבל לתמהונינו לא היו עליהם שום 
פלאמבעס! זאת אומרת שהבהמות הללו אינם כשרים ממה נפשם, 
אם נשחטו בהכשר של התאחדות הרבנים, הרי הם בכלל "בשר 
יודע אם  ומי  זמן רב בלי השגחה,  כיון שהיו  שנתעלם מן העין" 
נשחטו בכלל כדת משה וישראל, אולי לא נשחטו בכלל והרי הם 

המשך בעלון הבאנבילות וטריפות גמורים רח"ל?

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
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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שנת תשל"ו

יחזקאל הורוויץ
בעזהי"ת יום ג' לס' וירא י"ז חשון תשל"ו לפ"ק.

כבוד המדריך לכשרות שיחי' לאויט"א

שמחתי לראות שהתעוררו אנשים חשובים אשר נדבה לבם אותם לגשת 
אל המלאכה מלאכת הקדש, בעניני מאכלות הכשרות, לברר לבדוק ולחפש 
של  חשש  שום  אין  אם  ברורה  בידיעה  לידע  כדי  מגעת  שידם  מקום  עד 

תערובות דברים אסורים בעניני מאכל ומעשה אופה.

והנסיון יגיד ויעיד ולמדנו מציאה מחיפוש, שאם בודקים היטב אז נמצא 
אותם  לתקן  אפשר  אשר  וחמורות  גמורות  חששות  מאכלים  מיני  בכמה 
בנקל אם רק משימים לב. ועיין בגמרא בבא מציעא )ס"א ע"ב( תנא דבי רבי 
ישמעאל אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל 
מאכלות  של  כחה  כמה  מזה  ראינו  דיי.  בשרצים  מטמאין  שאין  זה  דבר 
אסורות שבשביל דבר זה בלבד הי' כדאי כל הנסים והנפלאות שעשה ד' 

עמנו במצרים.

מורה גדול  חכם תלמיד אצל קרה  זה  שרוצה . מי  זאת
הדעת , מקלי  אנשים שלשה  שם היו  בישראל , הוראה
ניקור. בעניני אתו  לדבר שרוצים לו ואמרו  אליו נכנסו 
א א א  מהם, אחד  ראה והוא עליהם, הביט ההוא הרב 

אוכלים )בביטול( הייתם  לא  שאתם מאליו מובן
להתחיל  רצה  הוא  שלו, מהניקור או  מהשחיטה
שהוא יאמר שהוא ניקור , בהלכות עמו להתפלפל
של  קיצורורו מה, הוא  מי  מי , לומר יכול לא אני  רוצה ,
הם  רוצים, הם מהבית . אותם לזרוק  שנאלץ קרה  דבר ,
הוא מהיכן יודע כלל אינני כשהמנקר במיוחד רוצים ,

קרה . זאת כל משרת, הוא והיכן בא 
לא זה רבותי , קורה , שלדאבונינו היא , השאלה
מצטט ברעזשאן  של  רבה אומר הירושלמי  הענין,
אתה אלא  מותר , אסור על שתגיד יהיה  לא  הסוף זאת,
ז"ל  סעמיהיי  של רבה כן ,  אסור מותר על  תגיד עוד
הוא נדרי. בכל  עמד פטירתו, קודם האחרונה  בשנה 
אמר כך  אדם , בן רבותי , ואמר, נדרי  בכל  עמד פלא,
לשוב  וברצוני  שנה , לשבעים מתקרב  הנני  אני 
בענינים  אבער למקום . אדם  שבין בדברים בתשובה 
הנני חבירו. את לרצות  צריך  הרי לחבירו, אדם שבין
יתכן  שנים , ושמנה  עשרים או וחמש כעשרים כאן רב
פי על כשר שהוא עוף איזה  שהטרפתי לי שקרה 
אתכם  מפייס הנני לכן נזק, לכם גרמתי כן ואם הלכה,

לי... שתמחלו
המעשה, היה על כך והכל  להחמיר  שהולכים  לא זה 

כך, כל גדול מקיל  אינני  לי , תאמינו בשלום. יבא מקומו 
שיטת מחמת  להחמיר חשש ז"ל מסאטמאר האדמו"ר
על  הקפיד אם  שאפילו אומרת הגמרא סופר, החתם 
שחזרת אף  על  דרב, מפומיה  שיצא  מכיון אך חסא,

הראשונה . היא במשנה 
אתם  הישן, הסיפור  עוד זהו כך , הוא הפשט הרי אז
כואב  המעשה. סיפור כל  מהפטומות, מי  יודעים הרי
שאנו לי כואב  הנושא, עם  כלל  מתעסקים שאנחנו לי 
של  שרבה כפי לתקן, רוצים י"ב, צלע עם מתעסקים
סמיכה לקבל  חייב יהיה  שמנקר אומר מאנטיוועדא 
את איש ירים לא ברכה, עליו תבוא כן על רבנים, של 
תוקף בכל  לעשות צריכים  אנחנו זה  את  רגלו, ואת ידו
יהיה , שלא  מי כל  לעמוד , חייבים  כולנו זה  ועל  ועוז,
האיטליז בעל הוא  מי בודקין אין מדובר  במי חילוק אין
יש  רב השגחת ללא  איטליז שייך , הוא  חוג ולאיזה
כפי למה ? טריפה , שלו והבשר  וכל מכל  אותו לפסול 
כשעורה , ישאר שמא דמאנטעווידעא , הרב אמר שכבר


