
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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אלף  מיני  אחד  דוגמאות  איזה  ולהציג  במאמרים  ללקט  אמרנו  כן  על 

ואיך  ומשקריהם,  מסילופיהם  מקצת  על  ומפורש  גלוי  להראות  ממש, 

שהכותבים הללו לא מבינים בתורת הניקור כלל.

אופנים,  מיני  בכמה  מלחמה  להשיב  הבשר  תעשיות  ראשי  נרתמו  אז 

אופן א', שכרו 10 רבנים גדולים שיכפישו את האדמורי"ם, קלויזנבוירג, 

קאשוי, אונגוואר, אותי )האלמין( ועוד, והוציאו תשובות שבו הם מזייפים 

מותר  שלהם  הבירור  אחרי  אומרת  זאת  המובהקים",  ניקור  "ספרי  כל 

לאכול חלב דאורייתא, בלי שום פקפוק )רח"ל(.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | פרשת וישלח | יג כסלו

1

המשך בעלון הבא

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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להשפילו ולדתו, ישראל  לע האומות שנאת
ח"ו כליל  ולבטלו

שלהםג. היסוד שחוקת דמוקרטית במדינה ואף
לכל  האמונה דיני כל לקיים  מלא חופש מבטיחה
בזדון  רוצה השלטון שאין לפעמים ואף אזרח.
אבל  והשחיטה , הדת  מלשמור  אותנו להעביר
השפעה להם ושיש הממשלה, בתוך השונות  החברות
מני  והשרים, המלוכה יועצי לב להטות שם גדולה
אשר שונות  מסות תחת שולל להוליכם הישרה הדרך
ומוצנע  טמון בשרם בעור  עמוק עמוק  מתחתיה
ולדתו, ישראל לעם השנאה מתכוונים, שלהם  הגרעין
ומחמת כליל . לבטלה לאט ולאט ולבזותה להשפילה
האלו  החברות של  המכריע  וכח פוליטיות, חשבונות

לחק. ולחוקקם דבריהם לקבל נשפעת הממשלה 

התורה  כבוד ואז למחנה , מחוץ  להישאר חייב הוא  שמים, שם
ואותם  הנכון  הברק  את  יקבל הרבנות כבוד זאת עם יחד  וממילא 
דבר  ובכל עליכם, ישמרו ללבבם נוגע השמים שיראת היהודים
התורה  חיזוק בעניני לסייע הרבה ויוכלו בידכם יסייעו  שבקדושה 
וכבר  אחורנית , מעלות עשר ירדה לדאבוננו שעתה  מה  והיהדות ,

מועד...! בא  כי  לחננה עת  כי של הזמן  הגיע

או  בהספידא לדרוש  המתכבדים רבנים כהיום ששכיחים דמה  [נמצא
שהוא בזמן בו הדור  שפלות  על בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר
חלב  או מפוקפק  לבשר הכשרים נתינת ידי על גדול היותר המסייע 
המסחר  מתחת העומדים מנהיגים לאותן  חיזוק בנתינת או גמור
כבר  כ"ז המדינה . לכל חלב וודאי נו"ט ספק בשר מכירת של הענקי

עצמה]. על חוזרת  וההיסטורי' שלנו הזוהר במדינת  לעולמים היה 

אתכם  שואל אני  ועתה  דבריו, את מנדלוביץ  הרב סיים אלו במלים
בזמנינו? הנעשה על להוסיף  שצריכים משהו עוד חסר  האם רבותי :
וכמו"כ הגדול השם החילול דבר? אותו את עשינו לא בדורנו  האם
כאלו  אלא כך , נוהגים הקונסרבטיבים או  הרפורמים שלא העובדה 
מן  ביותר והטובים החזקים הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים
איסור  אותו בענין  ומחו  הודיעו מחוגם כאשר ועוד  האורטודוקסיה ,
שלשים  במשך אצלהם שהסתובבו רח "ל, כרת  עונש  באותו דאורייתא
חטא ובאותו וטרפות נבלות באכילת מישראל רבבות והכשילו שנה
במצח פנים ולהעיז לקום העוז את להם יש ה"רעבנים" ואותם חמור,
היו  כאילו בדיוק  חלב, לא  שהוא חלב על ואומרים בעינים נחושה

לילה ... שהוא יום על אומרים
המשך בעלון הבא
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 אשרי העם שלו ככה –מרשותם 

קריאה גדולה  -גילוי דעת תורה 
 מגדולי ומאורי הדור על עניני צניעות

 למען קדושת ישראל

להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות 
התרופות לפסח ולכל ימות השנה, על 
ידי הרה"ג שלום יהודה גראס אבדק"ק 

 האלמין שליט"א

 הלכות נחוצות לפסח

מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין  אנגלית
 מבושל

פון שייטל ביז  -פאה נכרית  די צייטונג פ' קרח תשס"ד
 שטריימל

ט ביי אסיפת התעוררות באטיליג
מאנטאג פאררופן דורך קהל יטב לב, 

 דער איד כ"ט סיון תשס"ד

 הונדערטער פרויען –פאה נכרית 

הרב ישראל סופר, די צייטונג פ' קרח 
 תשס"ד

הכשרים אויף די  –פאה נכרית 
 שייטלען

יבאר ויגלה מעלת קדושת העינים, 
ואיך שהאדם צריך לשמור מאד על 

עיניו, לא להסתכל על תמונות תועבה 
ושאר דברים המגרים את היצר הרע, 
ועל ידי זה יזכה לחזות בנועם שכינת 

אשרי לו., הובא עוזו יתברך עין בעין, 
לדפוס על ידי חסידי ברסלב, ירושלים 

 עיה"ק

 עין בעין

נגד העיתון דער איד שמצד אחד הוא 
נגד ציונות ומצד השני הוא מכניס 
ציונות בלבות בני ישראל, מרידה 

בדעת תורה של גדולי ישראל, י"ל ע"י 
 תלמידי כ"ק מרן מסאטמאר שליט"א

 זעקת שוד ושבר

אזהרה נחוצה בענין טבילה בשבת 
 קודש

 אזהרה לשבת

אזהרה חמורה  -ובערת הרע מקרבך 
 -לא תנאף  -ונוראה על דבר הצניעות 

אנשים בנשים, בני  -תערובות 
 בות מאנסי ניו יארקהישי

 והי' מחניך קדוש

דער ספר איז געווידמעט אויף דעם 
גרויסן מכשול פון איסור יחוד וואס עס 
קומט פאר ביי פרויען וואס גייען צו 
דאקטורים קלים ורקים. דער ספר 

טיגען וועג ווי א ווייזט דעם ריכ
אידישע טאכטער דארף זיך פירן זאל 

ניצל ווערן פון איסור יחוד און 
 אנדערע מכשולות

 אור הצניעות בישראל

מהגר"מ שטערנבוך  -כ"ה אייר תשס"ד
שליט"א ראב"ד העדה החרדית 

"ק: ולא מועיל אמירת בירושלים עיה

 מכתב על פאה נכרית

15קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

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

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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ּת למידוֹ , ׁש היה  זצ "ל  בּ וּ נים  שׂ מחה  ר ' הּק דוֹ ׁש  הרב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעם 
לוֹ  וׁש אל מאד, וגנח  חוֹ ׁש ב רק י ׁש ן היה א ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהיּ הוּ די ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌
ואמר גּ וֹ נח, כּ בוֹ דוֹ  מעלת מה  זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהר "ר 

אנ זצ "ל , ׁש וֹ פטים ,ה יּ ה וּ די  הי וּ  מׁש ה  ׁש לּ אחר ח ׁש בּת י  י ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הגּ דוֹ לה , כּ נסת  אנׁש י  ּכ ואחר  נביאים , ׁש וֹ פטים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר 
היוּ   ּכ ואחר  וּ פ וֹ סקים , ואמ וֹ ראים ּת נּ אים  היוּ   ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

ׁש מים , לׁש ם ׁש נּ תרבּ וּ מ וֹ כיחים  נתקלקלוּ   ּכ ואחר ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
רבּ י'ס, התחיל וּ   ּכ ואחר ׁש מים, ל ׁש ם  ׁש א ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּמ וֹ כיחים 
יע שׂ וּ  מה  יתקלקל זה  ׁש גּ ם  ר וֹ אה  ׁש אני גּ וֹ נח  אני זה  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַעל 

ה יּ הוּ די,ישׂ ראל נפלאוֹ ת ע "כ. .(46   רה .(חי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֵַָ

 מיה  מ א הקר לנביאי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָירד

 וה ּק ד וֹ ׁש ים ה צּ דּ יקים  ר בּ וֹ תינוּ  זה  על  הזהיר וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש יּ ארע  מה קדׁש ם  בּ ר וּ ח ׁש ראוּ  ׁש לּ פנינ וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ דּ וֹ ר וֹ ת
ּת למיד  מ ּפ י וׁש מע ּת י דּ מׁש יחא , בּ עקבתא  מהנּ סיוֹ נוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָלנוּ 
מאביו ּפ עמים כּ ּמ ה ׁש מע מהימן  ואיׁש  מפרסם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָחכם
מרוֹ זי 'ן ה ּק ד וֹ ׁש  הרב אצל רגיל היה  אׁש ר מחתנוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע
א לּ וּ , דּ בּ וּ רים קד ׁש וֹ  מּפ ה  ו ׁש מע ׁש נה, מעשׂ רים  יוֹ תר  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵזי "ע
ה כּ רמל בּ הר  לאליּ ה וּ  המים מן א ׁש  ׁש יּ רד  דּ כמוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵּת דעוּ 
ההפ יהיה  דּ מ ׁש יחא  בּ עקבתא ה בּ על , לנביאי ירד  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוא
ה נּ סיוֹ נוֹ ת ויהיוּ  הבּ על לנביאי ה מים  מן  אׁש  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ רד
לכם וּ מזהיר ע וֹ מד  ואני וּ מרים, קׁש ים  ועצ וּ מים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים 

בּ דּ בר זהירים  להי וֹ ת ּת דע וּ  למען זה  מק בּ ל על  זה  וּ כעין , ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
וּ קד וֹ ׁש ים  צדּ יקים וע וֹ ד  זי"ע  מראּפ ׁש יץ  הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמהרב 
והזהירוּ  לנגדנ וּ  ׁש יּ עמדוּ  ה נּ סיוֹ נ וֹ ת גּ דל מראׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ה גּ ידוּ 

זה . קל"ו)על עד הא לה .(על ַ◌ֶ◌ְַַַָ

 עי ר מקרב יקיצ מרחק קר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנביא

 הדּ ברים ר בּ נ וּ  ׁש מע ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ הימן ׁש האיׁש  ידוּ ע ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש מוּ אל  מוה "ר היּ ׁש יׁש  הגּ אוֹ ן  הרב הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהנ "ל
ע וֹ ד  הנ "ל יעקב  מר ' ׁש מע ה לוֹ ם עליו  ׁש יׁש א  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נימין 
מרוּ ז'ין ה ּק דוֹ ׁש  מהרב אצלוֹ  מק בּ ל  ׁש היה נוֹ ספים  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ׁש אמר: הנ "ל ל דּ ברים ה ׁש למה כּ מוֹ  ׁש נּ ראין ּת דעוּ זי"ע  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
ׁש יּ בררוּ  וצ דּ יקים גּ ד וֹ לים ׁש יּ היוּ  כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח  בּ יאת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶׁש ּק דם 
וכוּ ', ירוּ ׁש למי בּ בלי ׁש "ס  כּ ת וּ בים נביאים מה ּת וֹ רה כּ ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַגּ ם 
מאד להמר ותדעוּ  הרׁש עים   כּ דר האמת מדּ ר  ִּהּפ ו◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֹ

והׁש יב מהם א וֹ תם, לה כּ יר  נ וּ כל אי כּ ן  אם אוֹ תוֹ  וׁש אלוּ  . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יראים  אנׁש ים על ׁש בּ אם  בּ ידכם  יהיה  ה זּ ה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ה ּמ בחן
רׁש עים  ועל  אוֹ תם  וירחק חוֹ בה, ּת מיד ימצא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ כׁש רים 
כּ ן גּ ם  ׁש ה וּ א  סימן  זה  הרי א וֹ תם ויקרב  זכוּ ת ּת מיד  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִימצא 
הּק דוֹ ׁש ים . דּ בּ ר וֹ תיו כּ אן  עד  מא ּת וֹ , תרחיקוּ  והרחק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם 

הרת את רמי  נהיגיְְִִִֶַַַָה

 ּפ נים בּ ייטב  לי זלה"ה ה נה  לרא  רז (אבני ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְְִֵַַָָָֹ

( ריישׂ ראל ה אוֹ ר  הּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  בּ ׁש ם מביא ִִֵַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

      
      
       
        
        



        
   

       
         
      
       
       
       

 

         
       
       

    


      
       

   

       

        
      
       
       
       
      

      
       
       
        
       
       
       
      
        



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

 אעתיק כאן מה שכתבתי בספרי אבן מקיר תזעק על הספר המתיר 
אסורים, וז"ל שם:

בנסיעתי ללונדון מחמת איזו סיבה נחוצה והגעתי לאכסניא שם, 
לי  ואמר  ה',  לדבר  מאוד  וחרד  ירא  איש  הוא   האכסניא  בעל 
יצא קו"ק מתשעה  כי עכשיו  שהגעתי בדיוק בזמן הנחוץ מאוד, 
רבנים חשובים נגד השחיטה החדשה שרוצים להנהיג לשחוט עם 
באקס כמו בארצות הברית, והרב פאדווא שליט"א הסכים להתיר 
ובקשו ממנו לדבר עם  לונדון,  נגד התשעה רבנים של כל העיר 

המשך בעלון הבאכמה רבנים לעורר אותם.

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

4

כאשר נגזר מלכתחילה. וע"כ יש להזהר מאד מאד "דלא לימסר עלמא 
היטב  ולדרוש  לחקור  וכח  דעת  להם  יש  אשר  לת"ח  רק  דטפשאי"  בידא 
בתוך תוכיות הדברים, וגם מצויים ביראת ה' וזריזות ורצון עז, כי גם מתרפה 
במלאכתו אח הוא לבעל משחית )משלי יט ט'( ואז רק אז נזכה לטהר השולחן 
של בנים שגלו משולחן אביהם, ובזכות זה ירחם השי"ת עלינו ונזכה בקרוב 

לקיום ההבטחה של ושבו בנים לגבולם אכי"ר.
 כ"ד המצפה לישועת ה' הקרובה ולהרמת קרן התורה וישראל
 אברהם ויינפעלד
בעמח"ס "שובה ישראל" ב"ח חופק"ק מאנסי יצ"ו

הכל ? עם  ביחד הקרום, את יורידו האם שאלה :
היום, דיברתי  כן, הקרום. את גם מוציא  הוא תשובה :
שמה ברור, דבר שתדעו  כדי תשמעו, אליו, טלפנתי 
בארבע  עמו ומדברים  בטובות, אצלו לפעול  שניתן
מישהו יגיע שמחר שתבין לו הסברתי אני  עינים ,
מציאות יתכן שלא יודע אני אחר. יגיע ומחרתיים 

למצוא יוכל שלא  מישהו יהיה  שלא  צעקות(שבעולם,

הצדדים .)מכל
כל  הרי רגע ! רק רוצה, הייתי  אני נירבאטור: של  רבה 
שישמור אדם להעמיד מוכרח אהי ' אני עלי, נפל הענין
מפחד  אני הקרומים , את  האלו, הדברים כל  את  ויוריד 

כליל . יורידו לא הקרומים  אם הציבור, מן
את אמרתי , הקרומים  את לא ווינא: של  רבה 

השלייעם.
הטבור? השלייעם ? מהו שלייעם? זה מה שאלה :

שזה האומרים ישנם הטבור, רק לא  ווינא: של  רבה 
שם  השלייעם, את ראיתם  אתם הכסלים, מחלב  חלק
כזה זה  כן, צועק: מישהו   באחד  יורד זה  מצוי , זה 
לא בכלל  זה  דק, לא תשובה!  דק  הייטעל הייטעל ,

דק. כך כל
סיגעט של מחאה(רבה  להבין )בקול שעליכם חושב אני :

יחשבו עוד מכשול, איזה  להיות  גם יכול  שלפעמים
כאלה . דברים לאטליזים שמגיעים 

שאני כפי זאת ואומר מוסר אני שוב, זאת שמעו
הנושא . את שוב עמו ללבן צריך זה , את הבנתי

מפסיקו( ווינא של  רגע,)רבה  רק ממשיך: סיגעט של רבה
חלק יגיע שלא ישמור שהוא רגע , רק הבנתי , אני
ניתן  זה ואת כזה, חלק להגיע כלל  יוכל  שלא אחוריים ,
המשגיח. הנ"ל , ומענדל זאת, בודק הוא לסדר , בקלות

טענדערליין... שואל: לייטנער הרב
הטענדערליין תשמע , רגע, רק מדברים(תשובה : .)כולם

קונים תשמע  שהקצבים חושבים אתם  רגע , רק 
רגע, רק זאת , צריך מי  זאת , קונה  מי מהטענדערליין,
אחת פעם תשמע  שאומרים, מה  תשמע בשקט, שב

ווין של  רבה  לך, שאומרים רב(מה לי)ווינער תאפשר
לך. שיש הדברים  מכל משהו  לך להגיד 

שאלו ספק לי אין חתרניים, דברים שאלו  בטוח אני 
מדברים  טענעדרליין, מוכרים  לא כלל  הם כי שקרים,
לכם  אומר אני עלילה . זוהי  טענדערליין, להם  שיש
מה הזו, המסכת את טוב כך כל מכיר אני  כיום  משהו ,
שרבה כפי התחיל , שזה  וכפי מאחר באמת, כאן קרה 


