
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
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 4המשך בעלון הבא
מ'

ע

בּ ריתוֹ ",(ׁש ם ) את אלהים "ויּ זכּ ר דּ כתיב, אבוֹ ת זכוּ ת  ֹמתּ ו שׁ ועתם", "ותּ על ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֱֹ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
"ויּ דע הקּ ץ  ֹמתּ ו ישׂ ראל", בּ ני את אלהים "ויּ רא דּ כתיב, רחמים  ִֹוּ מתּ ו◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
 ֹמתּ ו הלּ לוּ , דּ ברים חמה  ֹמתּ ו אלּ א נגאלים אין לבוֹ א לעתיד ואף ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֱאלהים",
 ֹמתּ ו הרי "אלהי ה' עד "ושׁ בתּ  צרה,  ֹמתּ ו הרי ,"ל "בּ צּ ר דּ כתיב ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָצרה
בּ רית את ישׁ כּ ח "ולא רחמים,  ֹמתּ ו הרי "אלהי ה' רחוּ ם אל "כּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְתּ שׁ וּ בה,

היּ  בּ אחרית האלּ ה הדּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו" אבוֹ ת, זכוּ ת  ֹמתּ ו הרי "מים"אבתי ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תן פּ רשׁ  ודוד הקּ ץ,  ֹמתּ ו קו )הרי צרה,(תּ הלּ ים  ֹמתּ ו הרי להם" בּ צּ ר "ויּ רא ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זכוּ ת  ֹמתּ ו הרי בּ ריתוֹ " להם "ויּ זכּ ר תּ שׁ וּ בה,  ֹמתּ ו הרי רנּ תם" את ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ"בּ שׁ מעוֹ 
רחמים,  ֹמתּ ו הרי לרחמים" אוֹ תם "ויּ תּ ן ישׁ ענוּ (ׁש ם )אבוֹ ת, אלהי "הוֹ שׁ יענוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אנוּ  הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר וּ בלמּ וּ ד עכ"ל. הקּ ץ,  ֹמתּ ו הרי הגּ וֹ ים" מן והצּ ילנוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוקבּ צנוּ 
הגּ אוּ לה, את וּ לקרב הקּ לפּ וֹ ת,  ֹמתּ ו הקדוּ שׁ ה ניצוֹ צי לברר בּ כחוֹ  כּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנגאלים,
אוֹ תם להוֹ ציא דּ וֹ רשׁ וֹ ת הנּ שׁ מוֹ ת ואוֹ תם היוֹ ת הוּ א הגּ אוּ לה עכּ וּ ב כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכיּ דוּ ע
הזוה"ק ולמּ וּ ד זה, מחמת בּ אים ליצלן רחמנא היּ סּ וּ רים כּ ל וכן הקלפּ וֹ ת,  ִֹמתּ ו◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ שׁ אר כּ וֹ ח אין מה הקלפּ ה בּ עוֹ מק הנּ מצאים הקדוּ שׁ ה ניצוֹ צי לברר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל
עם על וּ קדוּ שׁ ה ישׁ וּ עה בּ רכה להמשׁ י נזכּ ה זה ידי ועל לעשׂ וֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִלמּ וּ דים

ואוֹ מר מוֹ סיף ועוֹ ד ילדים ישׂ ראל", "ואפיל וּ  ׁש מוּ אלי י שׂ כר בּ ניהוּ  הרב  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רה  בּ תלמוּ ד ולא קט נּ ים הקּ דוֹ שׁ  בּ זוֹ הר לעסק  צריכים רבּ ן בּ ית שׁ ל  תּ ינ וֹ קוֹ ת  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ

נ שׁ ים  אפיל וּ  ישׂ ראל, מעם ה פּ חד את מסירים בּ ל מּ וּ דם  אדר בּ ה כּ י ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלפחד,
עכ"ל . אמן", שׁ ל וֹ ם זה והיה ט וֹ ב, רק מ זּ ה ויבא ה קּ דוֹ שׁ  בּ זוֹ הר יגרס וּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִצדקנ יּ וֹ ת
האהבה", את לכ בּ וֹ ת יוּ כל וּ  לא רבּ ים "מים מתקיּ ם  מתגּ לּ ה הפּ נימי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כשׁ הא וֹ ר 
ה יּ וֹ ם". כּ לּ כם  חיּ ים אלקיכם בּ ה' הדּ בקים "ואתּ ם וחיוּ ", "והשׁ יבוּ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ"שׁ להבתי-ה",

שׁ אמר כּ מוֹ  תּ בל, קצווֹ ת בּ כל אדם לכל מצוּ י הזּ וֹ הר שׁ סּ פר זכינוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה,
בּ סוֹ ף ישׂ ראל לכלל להמּ צא צריכה הזּ את שׁ החכמה הקּ דוֹ שׁ  בּ זוֹ הר ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרשׁ בּ "י
מעוֹ ררים ממים ולכן אנוּ , בּ דוֹ רנוּ  כּ לוֹ מר המּ שׁ יח, מל שׁ ל בּ דוֹ רוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים,
לכל שׁ נּ כוֹ ן ישׂ ראל, גּ דוֹ לי וקבעוּ  הזּ ה, הקּ דוֹ שׁ  בּ למּ וּ ד ישׂ ראל את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ מזכּ ים
יוֹ ם, מדּ י הזּ וֹ הר בּ ספר מוּ עט דּ בר שׁ ל קריאה אפילוּ  לעצמוֹ  שׁ יּ קבּ ע ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְיהוּ די
ממרק הזּ וֹ הר שׁ סּ פר ידוּ ע והרי הזּ וֹ הר. בּ ספר לדּ בק ה' בּ עזרת יוּ כל ְוּ בכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הישוּ עוֹ ת לכל סגוּ לה היא בּ וֹ  והקּ ריאה רע, דּ בר מכּ ל האדם נשׁ מת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוההצלחוֹ ת.
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מה  מכתב
והמדינה  יוהנבורג דק"ק צדק די בית 

BETH DIN (Jewish Roolesiastical court) 24 Raleigh Street
Yeoville 2198 Johannesburg

תשמ"ט אלול כ"ו
ורבותי ,לכבוד  ורבנן הראשייםמרנן הרבנים

שלט"א דישראל לארעא
כת"ראחדשכתרה"ט לבקשת הראוי , הכבוד בכל 

לאחר בבהמות היריות נושא את להציע הריני 
ביוהניסבורג. העירוני  המטבחיים בבית השחיטה,

הביתלפני הנהלת מטעם גזירה יצאה שנה כעשרים
לאחר הבהמות על  לירות צורך  שיש מטבחיים,

בזמנו, ווייס השחיטה. להגר"י  הדין בית חברי פנו
את וביקשו  אנגלי ', – במנצ'סטר  ראב"ד שהי ' זצ"ל
על  יירו שלא לדאוג שיש אמר הוא דעתו. חוות
השחיטה, מזמן שניות 30 לאחר  רק אלא הבהמות,
השנים במשך המטבחיים. לבית ההוראה ניתנה וכך 
ויורים להוראה, מצייתים לא שהעובדים לדעת  נוכחנו
מזה. פחות ואפילו שניות 15 יותר, קצר זמן בהפסק
קו  רק שם ויש עירוני הוא המטבחיים ובית היות 
עם תמיד להילחם קשה כשירה, לשחיטה אחד ייצור
אלישיב  הגאונים להרבנים בע"פ  פנינו ולכן  ההנהלה,
לצאת עלינו האם לדעתם ושאלנו  שליט"א, ואויערבך

מכך . מודאגים  היו לא ושניהם זה, בנושא במאבק
ברוך לאחרונה , הרב שלנו, הדין בית  חבר ביקר

גם ששם לו והתברר בגייטסהד, שליט"א רפופורט
כך  על שוחח  הוא  השחיטה. לאחר הבהמות על יורים
גם וכנראה שליט"א, ראקוב הרב המקומי הרב עם
קבוע. זמן מירווח ללא השחיטה לאחר  יורים שם
כיון  בדבר  לדון הפסקנו  אנו  גם הללו, השיחות לאחר
עם היחסים  את לקלקל שלא שמוטב אנו שסבורים
שאין  לדברים להתנגד ולא  המטבחיים, בית הנהלת

הלכתית. בעי' בהם
מתנגדיםלדעתי מעכת"ר  מדוע מובן לא העני '

מקור הלא חריפה. כך כל  בצורה היריות לנושא
ששובר שמואל דברי על ק "ג בחולין בבעיא האיסור 
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בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ‚"˙˘רי ˙˘ס 49["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ‚"ח˘ון ˙˘ס 50["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ‚"כסליו ˙˘ס 51["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל מי„י˙ל וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון‚"טב˙ ˙˘ס 52["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 
 
 
 

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות

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

3

המשך בעלון הבא

הגעתי לאחים העשירים ושוחחתי עם הגדול שבהם 20 דקות. 
חשבון  לו  והראתי  ממנו,  יותר  מופלג  עשיר  שאני  לו  אמרתי 
בעולם,  תוכחה  מילים  מיליארד  מ-23  יותר  שלחתי  שאני 
והסברתי לו כל הענין הנ"ל, והוספתי לו הסיפור מהרב מיכאל 
שעבד  וכותב  המיצר",  "מן  ספר  שכתב  ווייסמאנדל  בער 
בגרמניא עם אדולף אייכמאן ימו"ז כדי להציל 40,000 יהודים, 
ואייכמאן ביקש דאלאר אחד לכל ראש יהודי, והרב ווייסמאנדל 
עבד קשה להשיג את הסכום הענקי הזה, וכתב שלש מכתבים 
לשלש רבנים, והמכתב השלישי כתב ביום כפור שחל בשבת, 
וכותב להרבנים אם אתם יכולים להשיג הסכום הזה נוכל בכדי 
להציל ה-40,000 איש - טוב, ואם לא - דעו לכם שאתם חייבים 
על שהרגו אותם ולא הצילו אותם. סוף סוף הכסף הגיע אחרי 
זמן הקצוב שהי' צריך לתת לאייכמאן ימ"ש, וכבר לקחו את כל 

40,000 האנשים לאושוויץ רח"ל.

אדם  בן  לכל  אחד  דאלאר  הזאת  ההצלה  שיעלה  לו  ואמרתי 
זה.  את  לעשות  ההלכה  פי  על  מחויב  ואתה  אותו,  להציל 
והוספתי לו שיעשה משרד מיוחד, והמעילינג קאמפאני יכניסו 
ואולי  שלו,  למשרד  כסף  ישלחו  שאנשים  בחבילות  מעטפות 
ג"כ ירוויח מזה, והסכים. הוא הורה לי לשוחח על כך עם הגבאי 
צדקה שלו. דיברתי עם הגבאי צדקה שלו והסברתי לו כל הענין, 
כבקשתו  עשיתי  שבוע.  בעוד  אליו  להתקשר  לי  הורה  והנ"ל 
והתקשרתי אליו שבוע לאחר מכן, ואין עונה, ניסיתי להתקשר 
לענות  בכוונתו  שאין  שנוכחתי  עד  פעמים,  מ-60  יותר  אליו 

לבקשתי, ולא איכפת לו מכל הענין.

חשבתי בליבי הלא החיד"א אומר שצריכים להוכיח את חבירו 
כל  להם  הסברתי  ובמכתב  הנ"ל,  להאחים  כתבתי  לכן  בכתב, 
שלחתי  מאה פעמים"  אפילו  תוכיח  "הוכח  לקיים  וכדי  הענין, 

אליהם 100 מכתבים, כל יום מכתב אחד, ולא ענו מאומה.

לירד  בעולם  גדול  הכי  הביליאנער  התחיל  בערך,  שנה  כעבור 
מטה מטה, עד שנשאר כמעט בעירום ובחוסר כל.

כמו כן שלחתי את אותם מאה המכתבים לעוד 15 מיליאנערים, 
וכולם, אחר שלא ענו אל המכתב, ירדו מנכסיהם רח"ל...

לנו  שיהי'  רוצים  אנחנו  שאם  מוסר,  מזה  לקחת  יכולים  לכן 
צריכים  שאנחנו  הוא  היחיד  הדבר  אזי  שלנו,  בכסף  הצלחה 
לעשות אסיפה ולחשוב תחבולות איך להציל את היהודים, כל 
אחד מחויב וצריך לתקן קודם בעיר שלו, ואח"כ בכל העולם, כי 

כולנו ערבים אחד בעד השני - כל ישראל ערבים זה בזה.

לעשות  ויחדיו  אתכם,  ולהתייעץ  לשתף  מוכן  מצידי  אני 
כאן  היהודים  כל  את  להציל  כדי  והחזקות  הנחוצות  הפעולות 

בארגנטינא.

התלוי' השחיטה על 

תלוי' שחיטה נגד פקפוקי על ונימוקי טעמי אודיעו ו.
בשנים במדינה המטבחים ובתי העירות ברוב שהתנהגו
מסלוצק הרידב"ז גמור באיסור אסר ושכבר האחרונות,
אסרתי וכן בדענווער. פה כשהי' שנה חמשים לפני וצפת
השורים של הראש המחזיק שהנכרי בראותי אח"ז אני
פעמים השחיטה בעת הרעש את מנענע התלויות והגסות

כשהבהמ ובפרט הצדרבות, אל ראשה להטות מתאמצת ה
הסכין, על הראש ודוחק השחיטה בעת בידיו מהפכה
ונכרי ישראל וכמו בשחיטה, ממש מסייע כמו ונמצא
והשוחט הסכין, על הראש מוליך הנכרי יחד, שוחטים
הוא דוחק שלפעמים מלבד הצואר. על הסכין נגדו מוליך
פעמים הרבה ראיתי וכזה הסכין. על הראש את הנכרי

תלוי'. שחיטה ואסרתי

תחת שהיו המטבחים ובבתי שהייתי בעירות ובס"ד
וכה הבהמה כשמונחת הארץ על הי' השחיטה פקודתי
יורק בנוי הגדולים מטבחים בתי כל שנים לפני עד נהגו
הת"ח זקני הרבנים מות אחרי ורק וכו', בוסטון ושיקאגו,
בתי ממוני תקנו הצעירים לפיקוח השחיטה ונמסרה
הזקנים, הרבנים את שאלם מבלי אחד אחד המטבחים
מהם. בכמה יש נבלה שספק אעמודה משמרתי על ואני

שלו, הננו בברכה
זילבער אליעזר
לאגה"ק הרב זצ"ל, צמח בונם ר' בהרה"ג

דארה אגוה"ר נשיאות ראש סינסינעטי, "בפה

נ.ב.

פרידמאן  צבי  אהרן ר' השו"ב מהרה"ג טוב  חן בספר  ראה
בשחיטה  חידוש שמה שהנהיגו שמה תרל"ה, בשנת שנדפס
ישראל, תפוצות בכל נשמע ולא נראה לא  עדיין אשר
מאכיל  הדרך זה על והשוחט  כן לשחוט אסור שלפענ"ד
בלבבו נוגע ה ' יראת אשר  וכל ספק, בלתי לישראל  טריפות
לא הוא  פיגול כי הלזה זבח מבשר לאכול שלא  ויזהר ישמר 
שזה  אף עצמו על ומעיד הלזה. בתועבה נפשו יטמא ולא  ירצה
בשחיטה, הקדש  בעבודת ומשמש  שעומד שנים מל"ג יותר
הזה  בדרך  לשחוט אומן לשום אופן בשום אפשר שאי  אומר 
ולהחטיא לחטוא הזאת הגדולה הרעה לעשות ה' לירא ושא"א 

שמה. עושים רעות  ששתים שמביא יעו"ש הרבים



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

ְּ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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מכתבים למערכת
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כא
וזו  חינם  לי  היפה ששלחתם  הספר  על  לכם  להודות  ברצוני 
צורך השעה לעמוד במשמר ולסתום הפרצות שיש בישראל יישר 

כוחכם חזקו ואמצו.
בברכה
משה דרעי
רב מושב מלילות

נ.ב. הרב דיהן ממושב שדה צבי ראה את הספר ונתלהב. ובקשני להזכירכם אם תוכלו לשלוח 
לו גם ספר נכבד זה. כתובת למשלוח הרב דהן שמואל מושב שדי צבי איזור הנגב.

בתודה מראש

מכתב לעשירים

מעולם. כמוהו נשמע לא כזה מעשה ואשר מעולם כמוהו 
(103 עמ' כ' פרק ד' מאמר חיים " "נשמת הספר (מתוך 

הקדוש מעשה האר "י של בימיו  צפת הקודש  בעיר  שארע ונורא גדול
היה. וצערהוכך אלמנה אשה  של  בגופה נכנס אחד רוח

בין  לשאלותיו אחד לכל השיב  והוא הרוח אל דברו אנשים מאוד.
תלמידו ארזין  יוסף  מהר"ר החכם היה הרוח ידבר מה לשמוע הבאים
בברכת הרוח אותה קידם האשה של  ביתה  אל כשנכנס האר"י, של
אדוני  זוכר "האינו  הרוח: שאלו להפתעתו ורבי!" מורי אדוני הבא  "ברוך
ואמר  הוסיף וכאן אצלו ". למדתי  רב  זמן במצרים ? תלמידו שהייתי

אביו. שם ואת שמו  את הרוח 

ובקשומשגברו הקדוש האר"י אל קרוביה הלכו האשה של יסוריה 
ממנה. הרוח את ויוציא  עליה שירחם ממנו

לושלח  מסר ממקומו. לפעול ויטאל  חיים מהר"ר  תלמידו את  האר"י
עד וחרמים נדויים  הרוח על לגזור עליו וציוה בשמות  כוונה 

כרחה. בעל  שיצאה

היאכאשר הסבה האשה, היתה  שבו החדר  אל  חיים מהר"ר נכנס
פניך הסבת למה  "רשע  חיים : ר' "שאל הקיר . אל פניה מיד
שהרשעים כיון בפניך להסתכל יכול "איני הרוח: לו השיב ממני?"
האר"י  של תלמידו עליו גזר השכינה ". בפני להסתכל יכולים אינם
עשית, מה לי "ספר לו: אמר כן ומשעשה אליו , פניו שיהפוך הקדוש
הרוח  פתח כך ?" כל  חמור בעונש הענישוך שבעטיו החטא  היה מה
וחמש  עשרים לי וזה ממזרים והעמדתי  איש באשת "חטאתי  וסיפר:
הולכים חבלה מלאכי  שלושה  מנוחה. לי ואין בארץ  ונד נע  שאני  שנים 

הקדמה 

שבר  בזעקת בגלוי לצאת אותנו והביאו שהניעו הסיבות 
אלה: הן העשירים ולבות לאזני

כמה הדת  ויסודי הכשרות לחיזוק ועד למדורנו הגיעו
בפני  אחד וכל הגדולים , בעיתונים שהופיעו  מסמכים
עמוק זעזוע  יהודי. כל לזעזע  מספקת  סיבה זו  עצמו

תסמרנה. ראשו ושערות

בפני  תעמולה עושים אורטודוקסים המכונים  רבנים
לאמונה יותר שיתקרבו שלהם הכנסת בית חברי מאות 

רח "ל ניסן הנוצרית חודש ווארט" אידישע ה"דאס את  לדוגמה (ראה

ומלעיטיםתשמ "ז ) מאכילים  להם והדומה כאלה  דברים
חודרים הדברים  ולדאבוננו התמימים, היהודים את

הצעירים. ללבות 

התעמולה בהפצת שקורה  מה את להוסיף  יש לזה
גדולה חרפה  זוהי דולרים, מליוני של בערך המסיונרית
כדברי  קולינו  להרים  עלינו  פנינו  תכסה בושה הכלל, לכל 
ה', אליך  פני להרים נכלמתי וגם בושתי אלוקי עזרא
לשבוע אחת מופיעה דואר תיבת בכל כמעט שבזמננו
וממשיכים קוראים הם שבהם  מסיונרית, תעמולה
להבדיל  כששם נוצרית , לאמונה החלקלק בלשונם
וראיות ציטטות מביאים הם  הבדלות  אלפי אלף

הציבור )מהתנ "ך  את לטשטש הם(בכדי רבים ולדאבונינו  ,
שלא ידיעתם חוסר מחמת ההבל  אחרי רח"ל  הנמשכים 
ולא להם אין רבן בית  ידיעת  ואפילו קראו, ולא למדו
והם נראים, היו איך אבותיהם ואבות אבותיהם את ראו
הרבע את אפילו לנו אין  כזה ובמצב בכך, אשמים לא
בהם ללחום בכדי לרשותם, העומדים מהאמצעים 
באמונה היהודים את ולחזק ויראה אמונה ולהחדיר
נפשם, את אבותינו ואבות  אבותינו הקריבו שעבורה 
כוחות מפני עלינו  ותגן  בצורה כחומה תשמש אשר

הטומאה.


