
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
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הלם  מוכה  היה  חייו(  כל  במשך  מידם  והתפרנס  שנה   60 בסאטמר  מלמד  )שהיה  חמי, 

וזעזוע, ובא אלי ודרש שאפסיק עם כל המלחמות והשטויות, ואם לא, 

אקח את ביתי הביתה עם כל הילדים, ונערוך גט. ועניתי לו שאני אשמח 

שיקח את ביתו עם שבעת הילדים לביתו, ויאכיל ויפרנס אותם, ושיבכו 

על הראש שלו, ואני אתפנה למען הקב"ה, ויהיה לי זמן להרים שכינתא 

לא  הצדיקת  אשתי  וטרפות.  מנבלות  ישראל  עם  את  ולהציל  מעפרא 

הסכימה ללכת הביתה עם חמי ז"ל, כי היא ידעה את האמת שאני נלחם 

מארגרעטען  אבד"ק  קליינמאן  אברהם  רבי  להגה"צ  והלך  האמת.  על 

שרוצה  לו  וסיפר  אז,  עבדתי  ששם  השחיטה  על  ההכשר  שנתן  זצ"ל 

לעשות גט בגלל שאני מוציא לעז על השחיטה. ענה לו הרב שכל מה 

שאני אומר זה אמת, ואין רשות לעשות דבר כזה, ושלא יתערב כלל. 

וכל זאת הייתה חלק מקנוניה של ראשי הקצבים, בכדי שאתגרש ויוכלו 

)כמעשה  אחרות,  נשים  עם  שהלכתי  בגלל  אותי  עזבה  שאשתי  להעליל 
השוחטים הפסולים רח"ל, וכידוע מה שבודים הם מהרהורים שלהם ומעשים שלהם כמו שידוע 

היום המצב הנורא בזה( כידוע שדבר כזה עשו גם למחותני להבחל"ח הצה"ק 

האדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה.

בשנת תשמ"ד במלחמתי הגדולה נגד מכשילי הרבים באיסור חלב ודם, 

הוצאתי  אשר  ודם,  חלב  באיסור  נכשלו  ובזה  הניקור  תורת  את  שזייפו 

ספרים וקול קורא'ס במאות אלפים עותקים לגלות תורת אמת, כי המצב 

בזה  העיקרים  מן  אחד  לכן  הפוליטיקאים,  שגזרו  השמד  שעת  היה 

הוא שיאמרו מה שיש לומר בגלוי ובראש מורם, ובפרסום ֵשם האומר, 

שבספרד  אנוסים  כמו  יחיו  זאת,  יעשו  לא  אם  כי  שיהיה,  מה  שיהיה 

והרוח  השלטון  בעד  שהם  פנים  מעמידים  חוץ  שכלפי  כפולות,  בפנים 

שהוא  חוששים  רק  אפילו  או  יודעים  ליבם  שבפנימיות  אע"פ  השורר, 

לרעהו  איש  בין  או  ליבם,  ובקירות  חדרים,  בחדרי  ורק  התורה,  היפך 

יתרעמו, אז אבדה התקווה לשונאי ישראל חס ושלום.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת וישלח | יא כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים
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הפחותין  כיצד ? הא  היראים! וגם הפחותין  הן בכלל! כולן  "רבנים"
הכשרים  זורקין  וכסף, זהב אחר לחפור קרדום מרבנות עושין שבהם
חנויות עשיריות  הארץ כמן יצמחו ולילה יום שבין  עד  המבקש לכל
רחבי  של ולרוחבה לאורכה  המהדרי  מ למהדרי כשר בשר מוכרי

שהרבני  כ כדי עד  הגיע והמצב תועפות, הו לצבור  והכל המדינה,

לזוז   מוכ  שאי עד  כס בצע אחר ברדיפה  ורוב  ראש משוקעי

הרבני בי אי אומרת זאת . כס בצע בעד לא  א קטנה  אצבע 

ומס "ביזנעס" במסחר  עסק והללו הללו  .כלו ולא  הבתי ובעלי

היתר  בדר מסתחרי שהבעה "ב בפרק שבו ,ביניה המבדיל

שבת , כשרות , כמו לנו הקדוש  כל את  למכור לשוק מובילי הרבני

לבעלי   חונפי  הו  לגרו שלהוטי דאחר תורה  גופי ושארי צניעות 

מטהר  וזהב  כס" ומתקיי דבר שו על  מוכיחי  ואי ,בתי

רח "ל]. "ממזרי

הרבנים  אותם מצאו ...ומהיכן  וכותב : ז"ל מנדלוביץ הרב ממשיך עוד
לכסף, כך כל ולהתמכר בה , לחפור קרדום התורה  מן לעשות היתר
כסף  כלל לקחת ולא הרמב"ם בשיטת ללכת מהם מבקש לא
שיש  מההכנסות היטב  להתפרנס יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת
מצבות הקמת הספדים, בריתות, וגיטין, קידושין  סידור מעריכת להם
לטובת לעבוד שיוכלו בכבוד  מזה  להתפרנס יכולים והם וכדומה,
מוכנים  אינם הרבנים הברית , בארצות כאן  אבל  פניות, ללא  היהדות 
הכשרים  על כלל לדבר ואין  להם, שילמו לא  עוד כל ממקומם לזוז
שלא לעשות  מוכן אינו אחד אף בכך תשלום, ללא נותנים שאינם
למען  לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס, לקבל מנת על

ישלמו ... כמה מראש מתנים הללו ישיבה, למען תורה, תלמוד

בושה! לאותה  אוי

את מביא הוא הזמנים, באותן  המצב את  ומנתח ממשיך  הכותב 
של שבראשם העובדה את מבכה  הוא הרבנים, אותם של כוונותיהם
ומה  ויראה, תורה  להרביץ הדעת על עולה כלל אין  הרבנים אותם
שיש  בתים בעלי אנשים כאלו רק זאת  עשו זה  בכיון עשו כן שכבר

רשימה . באותה ביטוי לידי בא שהדבר כפי נפש  מסירות להם

הזהב לעגל משתחוי הרבני  ג

ממש  בתים בעלי בשבילם עובדים כאן, לנו שיש הישיבות ...ומעט
בכך די ולא בתים, הבעלי את דוחפים שאינם די ולא נפש , במסירות 

אינ קשה שהרבנים בתים, הבעלי את  למשוך שיצליחו המנהיגים ם
מונח לא  כי כאלו, בענינים הרבנים את לעניין  בתים לבעלי מאוד
נאום  שישא  רב עם מדברים כאשר כספי, תשלום הללו בענינים

לשלם. שצריכים מבינים ואז פה  בחצי עונים הם ישיבה שומו למען 

? הרבני בעיני קדוש אינו דבר שו הא ! כללשמי להם אין  האם
כאידיאלים? כל שיתמכרו  ,לע דוגמא  להראות  הצריכי מנהיגי

הקיר"? איזובי יענו מה ואז  הזהב? לעגל

יודעים  אינם "האם המאמר: בעל שואל הרשימה  בהמשך
ושואל ממשיך הוא  הרבנות"?, כבוד  את  מבזים הינם שבהתנהגותם

אטום, כך כל שלהם והלב חרשות שלהם האזנים  שאינהאם
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 יש לכם חוצפה כזאת?

וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר 
תתביישו לכם  –עליכם באיסור גמור. 

נכדי החתם סופר, שלא די שאתם לא 
בותיכם, אתם עוד הולכים בדרכי א

מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא 
אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת 
 ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

 צוואת מרן החתם סופר

כל אחד שאשתו או ילדיו הולכות 
ובות בפאה נכרית צריך לזעוק ברח

ושווקים שאסור לעשות כן, אך מה 
אעשה שאין בכוחי לפעול אצל בני 

ביתי ואין דברי נשמעים, (טיב לבב פ' 
 נח, להגה"ק מסאטמאר)

 ומודה על האמת

איסור גדול יש לבנות ישראל לילך 
ישראל מחויב בפאה נכרית, וכל איש 

 למחות באנשי ביתו בכל כוחו

הגה"ק רבי יחזקאל שרגא  
 זי"ע הלברשטאם

 ות הכח, נשות ישראל!אל גבור האם אנו מתביישות בכיסוי ראשינו?

הנראות כשערה הטבעי של  –פאות 
הלכה והשקפה, מתוך הספר  –האשה 

עוז והדר לבושה, מהרה"ג פסח אליהו 
פאלק שליט"א מח"ס שו"ת מחזה 

 אליהו, ועוד

 עוז והדר לבושה

אביו הגאון כתב בעל לחמי תודה ש
בעל הפלאה בצירוף שני בתי דינים 
יצאו בחרם על לבישת נשים בפאה 
נכרית, וכתב שהן מחטיאים רבים 
 –בהרהורי עבירה שקשין מהעבירה. 
וכה הם דברי רבינו יונה באגרת 
התשובה: "וצריכה האשה שתהא 

צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני 
אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה 

יורדין לגיהנום והיא ענושה  או בידיה
בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני 
שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות 

 בעצמה ונכשלו בה" עכ"ל.

 הבזיון הנורא ומשמעות

 און בן פלת -קול קורא  אשתו הצילתו

 תשובות 5 -ויכוח  -שאלות  5 למה את ממשיכה ללכת בפאה?

אלף  36אלף דולר לבני תורה,  18
דולר לרבנים שיכולים להראות צד 

 היתר שמותר ללכת בפאה נכרית

המכון להפצת לימוד ובירור דין 
 פיאה נכרית

עבודה זרה בראש, הפאה של בודהה, 
 –סערה רבתי  –דת והלכה סימן א'. 

מקורם  –פיאות שנשים חובשת בהן 
 מעבודה זרה האסורים בהנאה

  עבירה גוררת עבירה –צילומים  3 

סיפור נורא ואיום עם אשה שבאה   עדות נוראה ומצמררת 

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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רחמנא ר ׁש ע  ה וּ א לגמרי מ קר נפר ׁש  ׁש אינוֹ  מי  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
יבוֹ א וּ ליצלן ׁש א חסידיו את יׁש מר  יתבּ ר וה ם  , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

האמת . צ דּ יק אל ׁש יּ ז כּ וּ  רק כזה עניני לר ּמ אי – ה ר  אר (ספר ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְִִֵֵֶַָ

י"ג)   ראיִַָנ

למעלה  הזר  עני ְְְְְִִַַַָָעד 

: ונענה עלים עמ וּ ס  אילן ליד  ּפ עם עבר  טוֹ ב ׁש ם  ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אזוֹ יפיל  רבּ י'ס  פאלׁש ע זיין וועלן  מיח'ן  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְּפ אר 

בּ וֹ ים . אוֹ יפן  דּ א סאיז  בּ לעטלאך ע ד וויפל  הרמ "ח מר (ס רי ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֵַָָ

זצ"ל ) מסלאני מאטל ר' מהרה "ק  ְְִִָָכ "ה ,

 ידיה על א  יראל צרת ְְִֵֵֶַָָָרב

יאמיר והי וֹ קר יסגי ח וּ צ ּפ א  דּ מ ׁש יחא בּ עקבתא  עּת ה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
א ּפ ינוּ  ר וּ ח ה ּק ד ׁש ים  קוֹ דׁש  ה ּק דוֹ ׁש  וּ מרן  , ֹאמל ו ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲאני
מנחה  ּת פילת בּ עת ט וֹ ב  ׁש ם  בּ על  י שׂ ראל הרב ה ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְמ ׁש יח 
 ּכ אחר  ואמר  שׂ ער וֹ  וּ מרט  בּ ראׁש וֹ  ה כּ ה אחת ּפ עם  ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

יהיהׁש  ה ּמ ׁש יח  לימי  ׁש ּק רוֹ ב  קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  יאקראה  (ריעס ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִֶ

וכמעטמאק) ,מתאר וה ּק ץ  האמוּ נה, נאבדה  זה ידי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
וּ בּט וּ ל ה שׂ ּת ררוּ ת זה מן בּ א ישׂ ראל  ׁש ל ורע וֹ ת צרוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָרוֹ ב 
דּ ר לוֹ  להי וֹ ת עק וּ ׁש וֹ ת עקוּ מים  וּ דרכים  וּ תפ לּ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
אחר ׁש עוֹ ת  ארבּ ע ׁש חרית להת ּפ לּ ל  דּ רכיו וּ מעּק ׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְמע ּק ם ,

בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש ה  וּ מנחה עצמוֹ חצ וֹ ת ה ּמ דבּ ק וא ׁש רי  ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
בּ האר וֹ ת  עליוֹ נים  המים בּ ׁש מי רא ׁש וֹ  אׁש ר אמת  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק

סוֹ ף. אין שי"ח )א וֹ ר   – קדי ר ת – הרכה ברי.(היכל ע (א "ה ֵ◌ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

:ה זה  זאת הביא  ט"ו  א' מהד"ת ממונקאטש דה להרב  ְִֵֶֶַַַָָָָָֹרה

זה  יר ניהאחר רת היה מה ד ה רח ראה ט ב  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהעל

(מי מ  מ) מאק  יאק  : מעכּ ה יהיה והּמ ה  מאד בים הרבּ ה  ְְְִַַָֻ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש ים . דּ בּ רוֹ תיו כּ אן  עד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ אוּ לה ,

 מה חסידיו את י מר ה'  ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹוד

זי"ע)בּ ׁש ם טב   ׁש (העל בּ יאתׁש אמר ּק וֹ דם ְ◌ֵ◌ֵֶַַַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
רׁש עים ׁש יּ היוּ  ואדמ וֹ רים רבּ נים יהיה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח

ו ׁש ל וֹ ם ,גּ מוּ רים חס אחריהם  יכרכ וּ  ׁש א הּת מימים  ועל , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חסידיו נפ ׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר  הל וֹ ם  עליו  הּמ ל דּ וד ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ לּ ל

ל ּמ בין]. ודי י צּ ילם, רׁש עים בּ עוֹ לםמ יּ ד  יּ ת בּ רכוּ  וגם  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מאד הרבּ ה להם  ׁש יּ ס יּ עוּ  ו ׁש קרנים  .ׁש וֹ טים  האי (ארי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְִֵַַָֹ

מרלת) למהריא"ז ְִַָמ "ט 

 עי ר הי מפרסמי ְְְְְִִִִֶָָֻיהי

 הת ּפ לּ ל מסטרעליסק)אחת  רלפני(ה ק וֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִֶַָָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר לּפ סוּ ק וּ כ ׁש ה גּ יע ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד,
גּ דוֹ לה , בּ בכיּ ה  ּפ עמים  כּ ּמ ה  אמר יצּ ילם , רׁש עים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ יּ ד 
כּ וּ נת וֹ  היה  מה ה ּת למידים א וֹ ת וֹ  אל וּ  ה ּת פלּ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
וכ וּ ', נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר  ה ּפ סוּ ק ּפ עמים כּ ּמ ה  וּ בכפל וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ בּ כיּ ה

       
       
       
         

 

        
      

   

        
      
     

       
       

 

        
       

      
       
     
      
        
         
        

     
        

     

       
  

       
          
      
       

  

        
       
        

     

        
       



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

אי אפשר להעלות על הרעיון כלל ועיקר שהרי אנו אוכלים מבשר 
בהמות הללו.
אחת שאלתי:

איפה הם חברי התאחדות הרבנים? מדוע שתקי רבנן על העוולה 
הנוראה הזו?

הכי יעלה על הדעת שטרעילער גדול של עשרים פיס יכנס בעצם 
יום השבת קודש אל תוך שכונת וויליאמסבורג החרדית והמעטירה, 

וחברי התאחדות הרבנים אין יודעים מזה כלל?
לדעתי עליכם לארגן אסיפת מחאה גדולה דוגמת המחאה היתה 
בוואשינגטאן נגד גיוס בנות בארץ ישראל, כי במקרה דנן הרי אין 
כאן רק גיוס בנות, אלא גיוס בנים ג"כ בכלל, דהלא כולנו אוכלים 

מבשר הזה.
תוכן המכתב

איך שהביאו  וויליאמסבורג  בחוצות  בעצמו  א. מספר מה שראה 
בעצם יום השבת קודש בהמות ממקום אחר לחנות של וויינשטאק, 

ולא היו על בהמות אלו שום פלאמבעס.
השגחת  תחת  כדת  נשחטו  אם  גם  שהבהמות,  אומרת  זאת  ב. 
התאחדות הרבנים, יש בהם משום איסור בשר שנתעלם מן העין.

ג. מי יודע אם אינם טריפות גמורים, שנשחטו בלי שום השגחה 
המשך בעלון הבאכלל וכלל?

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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חכז"ל  שאמרו  שמה  צדיקים(,  ד"ה  ע"ב  ה'  )דף  חולין  בתוס'  מצינו  כן  וכמו 
במאכלות  דוקא  זה  ידן  על  תקלה  מביא  הקב"ה  אין  צדיקים  של  בהמתן 
אסורות מפני שגנאי לצדיק שאוכל דבר איסור, וכאן לא איירי במזיד ח"ו 
ואפילו לא בשוגג רק באונס ואפ"ה גנאי הוא מפני שמטמטם את הלב ואין 
מועיל לזה שום אמתלא של שוגג או אונס מפני שהמאכל בעצם פוגם. אבל 
המדובר כאן אינו משום מילתא דחסידותא רק דברים הנוגעים מעיקר הדין 
מצינו  כן  וכמו  מהחשש,  להוציא  בדיקה  חייב  איסורא  דאיתחזק  ובמקום 
בדיקת חציצה לטבילה ובדיקת חמץ ובדיקת פירות מתולעים, וכאן במדינה 
זו אתחזק איסורא כי בהרבה מיני מאכלות מערבים דברים אסורים על כן 

מחויבים לברר ולבדוק בכל מה שאפשר ביד אדם.

וכמו שהגנאי גדול למי שנכשל במאכלות אסורות, כמו כן הזכות גדול 
למי שנזהר בזה ומכל שכן למי שמציל את הרבים ממכשול זו של מאכלות 
אסורות ומצוה גדולה לחזק את ידי האנשים האלו בכל מה שאפשר, וכל 

המסייעים בדבר מצוה יתברכו מן השמים.
 הרב יחזקאל הורוויץ
צאנזער קלויז, מאנסי נ.י.

לטפל . איך יידע לא  וכלל בבשר  שיטפל מי  בגלל  או 
האמת , את כאן לכם  להגיד מוכרחני כיום. עשינו 
ששנים  וויינשטאק לאהרן אמרתי  תקנות , עשינו 
לא שחלילה  בכדי כך, לנקר  חייב הוא דברים  ושלשה 
עצמו על מקבל שהוא  אמר והוא חלב, ידו  מתחת  ייצא

החדשות. התקנות את

שהמשווקים  לתקן אפשר אי  מדוע  ראש: היושב
הבשר?)"האלסעיל"( כל  את לנקר ייאלצו

איך  יודע איננו  וחוטין  שגידין אומר, הוא  כן, תשובה :
להוריד. איך יודע  הוא חלב אבל  זאת , לעשות

של  בשמו להגיד אני יכול נירבאטור: של  רבה 
במשחטה , בעלי  את שישכנע לי  שהבטיח וויינשטאק,
בשר שיגיע בכך ולמנוע  החלב, את יורידו שם שכבר

לאיטליזים. מנוקר לא

הרי אני  לי. תסלח רגע, רק מפסיקו: מסיגעט הרב
אצל  רבנים כמה עוד  עם ביחד מווינה, הרב  עם הייתי
תיקונים, הרבה  כך כל  עשינו  ובינתיים  וויינשטאק
של  רבה   שבועות ארבע  שתוך  שהתחייב מה  כגון
שש  נכון,  שבועות שש ביניים : קריאת קורא וינה 
הצליח  מווינא הרב  נכון, זוכר, לא כבר אני שבועות,
מענדל, ששמו  ומנקר מנהל יש שם אותם , לשכנע
שם, לפעול הרבה  כך  כל הצלחתי אני  לי, תשמעו
מגיעים  ולשם אליו , ישירות  מגיע  הבשר שמהמשחטה 
וממילא הבשר, את אצלו המזמינים  האיטליזים בעלי

להיות. יכול

הוכשר ? לא  שעדיין בשר ווינא: של מסיגעט (רבה  הרב

חתיכות ,)ממשיך חתיכות אותם  שמובילים כמו  בודאי :
שמא... חשש  יש ממילא אז 

אהרן את שאלתי  להיות)וויינשטאק(למה ? יכול ,
 להיות יכול  בהחלט שזה  השיב  הוא  ואז כך, שיקרה 
 שהגוי פעמים הרבה קורה  וחותכים , חם כשהבשר
זה ואז י "ג, מהצלע חותך  לעשות מצווה שהוא  כפי
האחוריים  חלק וכל  הטבור, מגיע  וממילא מאוד , קשה
אינו שהנכרי  לפעמים קורה  פנימה , להיכנס יכול אינו 
מאליו מובן אליו. מגיע וזה פנימה , חודר וזה טוב חותך 
הוא אז חתוך שזה רואה וכשהוא  משגיח, יש שבמקום
של  שרבה כפי  לאטליז מגיע זה מעצמו. זאת מוריד
שהוא לקרות יכול  בקי , אינו  שהוא אמר מאנטעווידעא
זאת שעושה  האיש  בינתיים שקורה , מה וזה כך, חותך 
לפנות מגיע זה  כי  קשה, דבר וזה יהודי , הוא אצלו
אינו הבשר מיוחדים, אנשים להם שיהיו וחייבים  בוקר,


