
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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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

התאחד וּ ת י שׂ ראל  עם להצּ לת הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ל ּמ וּ ד
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  לוֹ מדי הצּ דּ יקים

בּ תּ קוּ פה רק קרוּ  איוּ מים אסוֹ נוֹ ת כּ מּ ה ה', עם ידע וּ מכאוֹ ב סבל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַכּ מּ ה
טהוֹ רים, רבּ ן בּ ית שׁ ל תּ ינוֹ קוֹ ת שׁ ל חיּ יהם פּ תיל בּ אבּ ם נקטעוּ  רח"ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה,
שׁ אין טראגיוֹ ת בּ נסבּ וֹ ת נסתּ לקוּ  ויראה תּ וֹ רה וּ גדוֹ לי צדּ יקים צעירים, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנשׁ ים
אל לבבנוּ  נא ה', עד ונשׁ וּ בה ונחקרה דרכינוּ  "נחפּ שׂ ה סוֹ בלתּ ם, אנוֹ שׁ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ַדּ עת

בּ מים" אל אל מא )כּ פּ ים מ- ג  פּ רק  לאבינ וּ ,(איכה ׁש למה  בּ ת ׁש וּ בה ונ ׁש וּ ב נבוֹ א  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וא ׁש וּ בה  אלי ׁש וּ ב וּ  ׁש וֹ בבים , בּ נים  ׁש וּ בוּ  וּ מבּק ׁש  אלינוּ  הּמ תחנּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ מים

מעשׂ ינ וּ ,אליכם  לׁש ּפ ר  הּמ צו וֹ ת  קבּ לת עלינוּ  ר בּ ני נקבּ ל  על  יוֹ תר נסמ לא , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
הקּ דוֹ שׁ ,הער  זוֹ הר ללמד לנוּ  וּ מפריעים ה נים, כּ ל  א וֹ תנוּ  שׁ מּ טעים רב, אלב ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌

יעקב ק וֹ ל  הּק וֹ ל  יעקב , ּת וֹ לעת  בּ פיהם -ּת ראי  א לּ א  ישׂ ראל ׁש ל  כּ חם !!!אין ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָֹ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הרא ׁש וֹ נה! הּמ כּ ה  את לתת הא וֹ יב, את  לנצּ ח אדּ יר , כּ ח  מתכּ וֹ ננים בּ ידנ וּ  צה "ל  ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

עם  ה שׁ לימ וּ  שׁ כּ בר  אוֹ מרת  זאת צוֹ לל וֹ ת, ידי על  לאירן  שׁ ניּ ה" "מ כּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהחזיר
גּ רעינית  פּ צצה - הראשׁ וֹ נה" "ה מּ כּ ה את  ח"ו שׁ תּ תּ ן אירן זוֹ  שׁ תּ היה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָהעבדּ ה 

[ח "ו ], ליצלן )לישׂ ראל  רחמנא נפ ׁש  כּ מלי וֹ ן  לגב וֹ ת  עלוּ ל ׁש זּ ה  מׁש ער המּ דינה(והצּ בא  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
רח"ל. המּ צּ ב עם השׁ לימה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר

הזּ ה! הּמ צּ ב עם מ ׁש לימים לא הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לוֹ מדי ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ 
"הּמ כּ ה  את  נּת ן אנחנוּ  בּ שׂ וֹ נאיהם ! הּמ ה  היהוּ דים יׁש לטוּ  א ׁש ר הוּ א!  ְֹונהפו◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הפּ סוּ קהרא ׁש וֹ נה"! את וּ נקיּ ם נתאחד ה )בּ וֹ אוּ  לג  פּ רק מל(דּ ברים בישׁ רוּ ן "ויהי ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌
ישׂ ראל". שׁ בטי יחד עם ראשׁ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התאסּ ף

בּ רכּ ת בּ נוּ  ויקיּ ם וּ ברחמים. בּ חסד הגּ אוּ לה את וּ נקרב האסוֹ ן את נמנע ְוכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
רבּ נוּ  ז')משׁ ה ּת ביאנּ וּ (ׁש ם עּמ וֹ  ואל יהוּ דה קוֹ ל ה' ׁש מע ויּ אמר ליהוּ דה "וזאת  ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ּת היה" מ צּ ריו ועזר לוֹ  רב .ידיו ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
מנצּ חים!!! כּ יצד יוֹ דעים כּ לּ נוּ  חברים, ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 

יכלנוּ ! לא תאמרוּ  שׁ לּ א ידענוּ ! לא תּ גּ ידוּ  הוּ א שׁ לּ א קדוֹ שׁ  וח וֹ ב הדּ בר, בּ ידנוּ  ֶ◌ַֹ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹֹ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלי!לנ וּ ! לה' מי ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

הנּ וֹ רא ! מהּמ בּ וּ ל  להנּ צל  זקוּ ק ישׂ ראל עם  מּת רדּ מתכם! יׁש נים כּ ן עוּ ר וּ  על ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
זקוּ ק  ישׂ ראל עם  כּ י הקּ דוֹ שׁ , הזּ וֹ הר בּ ל מּ וּ ד  להז דּ רז החוֹ בה עלינוּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌מטּ לת

מ שׁ יח . חבלי כּ ל  נמתּ יק הזּ וֹ הר בּ ספר  וּ כּ שׁ נדּ בּ ק גּ דוֹ ל וֹ ת , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִלישׁ וּ עוֹ ת 
בּ זמן הקּ דוֹ שׁ ה ישׂ ראל בּ ארץ שׁ היוּ  מלחמוֹ ת בּ כמּ ה עלינוּ  עבר מה וּ ראוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ וֹ אוּ 
אנחנוּ  מוֹ דים וב"ה היוּ , נסּ ים איזה ישׂ ראל, עם על שׁ לחוּ  טילים כּ מּ ה ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָמוּ עט,
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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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דם מבליע  אם נפשה שתצא  קודם בהמה  של מפרקת
בתיקו, וסלקא באומצא, מיני' למיכל  ושרי  באיברים
הלא מותר, מליחה ע "י  אם הראשונים שדנו ואף
לקדירה מותר מליחה שע"י  ס"ג ס"ז  סי ' בשו"ע נפסק
לצלי  גם ולרמ"א מליחה, בלי לצלי מותר  ולמחבר

מליחה. לאחר מותר 

אנשיםאיך  כיום מצויים ולא כמעט יהי ', שלא
שכל  הנהגנו אנו ועוד, זאת  באומצא. בשר  שאוכלים
שנמכר, לפני והודח נמלח  באיטליזים הנמכר הבשר

מליחה. ללא שייאכל בשר של חשש שאין כך

כ"גולמעלה סי ' הרמ"א בדברי הפוסקים דנו מזו
לאחר הבהמה מיתת את לקרב רוצה שאם ס"ה
מדבריו  נסתר שלכאורה ואף ראשו. על  יכנו  השחיטה
הראש  הכאת בין  חילק הש"ך  הנה ס"ג, ס "ז בסי '
ס"ז  בשפ"ד והפס"ג הלב דקירת  או המפרקת לשבירת

הראש  על להכות נוהגים והעולם כתב כן סק"ט  ואם  .
מבליעות ואינן שייתכן היריות על לדאוג אין לכאורה
יאכל  שמישהו רחוק  חשש  הלא מבליעות ואפי ' דם,

מליחה. ללא הבשר  את

הדםמישהו קילוח לאחר  שיירו לסדר אולי  לנו  יעץ
לחסדי  נתונים אנו  אם ליישם בעי ' זו גם אבל  הראשון,

שהוא. כפי המצב את השארנו וע"כ הנכרים,

מעכת"ר. דעת  חוות את לשמוע  נשמח

כוח"טוהריני  מתוקה טובה שנה בברכת חותם
דפה, בד "צ חברי בשם

הראוי  הכבוד  בכל
קוראטג קוראטג קוראטג קוראטג  משהמשהמשהמשה הדיהרב הרב הרב הרב  בית ראש 

מו  מכתב

הקטן "ביתמנשה דישיבת ור"מ אונגוואר  אבדק"ק
נ "י  ברוקלין, שערים"

בנדו קנ"א ימ יו"ד ח"ט, הלכות משנה ותשובות שאלות
38 בגובה  האר על חשמל ע"י הבהמה שמפילי השחיטה

 אינטשע
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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 ‚"˘בט ˙˘ס 53["˜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‚"‡„ר ˙˘ס 54["˜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‚"ניסן ˙˘ס 55["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 ו˘זו‰ר ‰˜„, 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 ול‡חינ לעזור עולמי ‡ר‚ון ‚"‡ייר ˙˘ס 56["˜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
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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
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המשך בעלון הבא

שאלה ו - איך ומה הרבי חושב בענין השלום בארץ ישראל?

אז  בתשובה,  יהודי  כל  להחזיר  באמת  נעסוק  אם   - ו  תשובה 
יעקב  קול  "הקול  בתורה  שכתוב  כמו  שלום,  שיהי'  בוודאי 
והידים ידי עשו", מפרשים הסה"ק כשהקול קול יעקב אז אין 
הידים ידי עשו, וממילא אם נחזיר את היהודים ליהדות וכולם 
עשו  ידי  הידים  ואין  יעקב  קול  הקול  יהי'  אז  השם,  את  יעבדו 
שבני עשו לא יוכלו לשלוט על היהודים. ואז נזכה תיכף ומיד 

לגאולה האמיתית והשלימה, בב"א.

וחברות  יהודים  הרבה  ישנם  הלא  שלום  אין  למה  תשאל  ואם 
יהודי צריך  שעוסקים בחזרה בתשובה, התירוץ הוא: א( שכל 
התכסיסי  לדעת  צריכים  ב(  חברות,  כמה  רק  ולא  בזה  לעסוק 
מלחמה איך ובאיזה אופן, כדי לעשות את זה באופן שיצליח, 
ג"כ  ויש  מלחמה  תכסיסי  מיני  הרבה  ישנם  במלחמה  כמו  כי 
צריכים  כן  כמו  מאוד,  מהיר  באופן  הכל  שעושה  אויטָאמַאט  

לעשות בענין הזה של החזרת היהודים בתשובה.

אנחנו צריכים לעשות כמו שעשה אברהם אבינו, שהי' מחזר 
אחרי בני אדם להכניסם תחת כנפי השכינה כמו שכתוב "ואת 
הנפש אשר עשו בחרן" ודרשו חז"ל שהי' אברהם מגייר אנשים 

ושרה מגיירת את הנשים.

)הל' ע"ז פ"א ה"ג(, וז"ל: כיון שהכיר  בא וראה מה הרמב"ם כותב 
]אברהם אבינו ע"ה את בוראו[ . . התחיל לעמוד ולקרוא בקול 
ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם  גדול לכל העולם, 
לעיר  מעיר  העם  ומקבץ  וקורא  מהלך  והי'  לעבוד,  ראוי  ולו 
ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר 
וכיון שהיו העם מתקבצין עליו  ויקרא שם בשם ה' אל עולם, 
ושואלין לו על דבריו, הי' מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד 
שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם 
בו  וחיבר  הזה,  הגדול  העיקר  בלבם  ושתל  אברהם,  בית  אנשי 
ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק 
הנלוים  כל  ומחזיק  מלמד  וישב  ללמד,  ומינהו  ליעקב,  הודיע 
עליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם, והבדיל אחד ממונה כדי שלא 
ובנלוים  יעקב  בבני  ומתגבר  הולך  הדבר  והי'  הלימוד.  תשכח 

עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עכ"ל.

ומובא במדרש ויקרא רבה פ"ה על פסוק שה פזורה ישראל, מה 
דרכו של שה לוקה באחד מאבריו וכולם מרגישים, ר"ל שדרכו 
של השה כל העדר מתחברים ביחד, וכשאחד לוקה ברגלו והיא 
כולם ערבים  ישראל, אם אחד חוטא  וכן  כולם,  יעמדו  עומדת 

בעדו.

)פ"ב, ב(, וז"ל: אמרו רבותינו, כשהי'  ואיתא במדרש שמות רבה 
מרע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח מנו גדי, ורץ אחריו עד 
שהגיע לחסית. כיון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה של מים 
ועמד הגדי לשתות. כיון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי 
והי'  כתיפו  על  הרכיבו  אתה,  עיף  צמא,  מפני  היית  שרץ  יודע 
מהלך. אמר הקב"ה, יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, 

חייך אתה תרעה צאני ישראל. הוי ומשה הי' רועה. עכ"ל.

הגסות, בהמות בשחיטת יארק בנוא שנוהגין א.
נקשר והחבל האחוריים, הרגליים שני בחבל שקושרים
המטבחיים, בבית מלמעלה בגלגל הקבוע להחבל
את ומושך הגלגל, עם עולה והחבל הגלגל את וסובבים
רגלי' על לעמוד יכולה שאינה עד רגלי' בשני הבהמה
ורגלי' צדי', על ומונחת לארץ ונופלת הקדמיים,
ולפרכס לנענע ויכולה כלל, אסורים אינם הקדמיים
בחזקה ראשה תופסים הטבחים ומשרתי כרצונה, אותם
שאינה עד בארץ קרניו שתי על הראש את ומעמידים
ובא מתוח, והצואר הראש עם ולפרכס לנענע יכולה
כי יען לשוחטה גדול ובפחד בבהלה במהירות השוחט
הבהמה של הקדמיים הרגליים ידי על ילקה שלא ירא

אסורים. שאינם

שלא כדי רגלים הד' קושרים עיירות או מדינות בשארי
ואבות אבותינו נהגו כן בהם גם ולנענע לפרכס תוכל

אשר זה דרך על ששחטו עלאבותינו הבהמה הפילו
אותה. ושוחטין בראשה ומחזיקין הארץ

להעלות טבחים מאיזה שם שנתחדש בדבר מתאונן ב.
באויר האחוריים ברגלי' שתלוי' עד הבהמה כל בגלגל
עד מלמטה ומגיעים לארץ, סמוך הקדמיים ורגלי' וראשה
הטבחים ומשרתי למעלה מלמטה וחותך הצואר נגד
סכינו ומכניס השוחט ובא קרניו, בשתי השור אוחזים
ומשרתי למעלה, מלמטה וחותך הצואר נגד מלמטה
הסכין, על הצואר עם הראש את דוחקים הטבחים
אלא לעמוד מקום לו אין והשוחט נגדם, שוחט והשוחט
אשר הקדמיים הבהמה מרגלי ונבהל ירא כי הבהמה, בצד

בהם. הבהמה תפרכס שמא אסורים, אינם

אינו כי מתנענע, בוודאי התלוי דבר כל אשר ידוע וזה
עוזרים הטבחים שמשרתי ובפרט דבר, שום על נסמך
ואף מתנענע, בוודאי אז הסכין על הצוואר לדחוק עוד

ודרסה. שהיי' תהי' קצת, רק ינענע אם

ואף תלוי, באשם אשמים הם שכולם בעיני ראיתי וזה
יכול וכי שביארנו, כמו לחוש ראוי עין כהרף רק שתהי'
לפרכס מתחיל כשהשור נבהל שאינו שוחט כל לומר
הירא כל כדרך קצת, רק יבהל השוחט אם ואף ברגליו,
דוחקין לפרכס מתחיל כאשר הטבחים ומשרתי לנפשו,

ספק. שום בלי וודאית דרסה והיא יותר עוד

למעלה מלמטה לשחוט אוסרין אנו הרי זאת כל מלבד
בחוזק דוחקין ובנד"ד הסכין על הצוואר דוחקין באין אף



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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ְּ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

כב
בשר  ואכילת  "שחיטת  הספר  קבלת  בתודה  לאשר  הנני 

כהלכתה"
בברכת התורה
הרב שמואל צבאח
חבר לשכת הרבנות עכו

לאיש  יעשה ככה ומכריזים: רחם ללא  אותי מכים מקום, לכל עמי 
בישראל. ממזרים הרבה "הפקדאשר  בפסוק: הנרמזים  החבלה מלאכי שלושת  הם (אלו

ו') ק "ט תהילים ימינו", על  יעמוד ושטן רשע ושאלעליו הרוח  הוסיף – רואה? האינך
אותי  מכה והשלישי משמאלי עומד אחד מימיני עומד אחד הנה –

מוות". מכת 

בגיהנםשאלו רשעים "משפט ז"ל : רבותינו אמרו "והלא חיים: מהר "ר
י"ב אותם  חז"ל  שאמרו "מה לו השיב חודש?" עשר שנים
לגיהנם. מחוץ  עונשם את וריצו הרשעים שסבלו לאחר רק  הם חדשים
מהם ומוציאים אותם  ומלבינים מכבסים ושם  לגיהנם הם נכנסים אז רק

עדן . לגן  להכנס ומזומנים מוכנים  שיהיו כדי  הנשמה , כתמי כל את

הוא[משל מניח בתחילה בבשר. עמוק פצא המרפא מומחה לרופא
החי  הבשר  את  האוכלים חריפים וסממנים משחות הפצע על
הבשר  את המרפאות מרגיעות משחות הפצע  על מניחו מכן  לאחר ורק
אחד חלק רק  שהוא הגיהנם  צער ענין הוא כך המקום. את וחובש

החוטאת ]. הנפש מסבלות משישים

היתהשאלו "מיתתי לו: השיב מיתתך?" היתה  "איך חיים : מהר"ר
ארבע דין בטלו, דין בית מיתות שארבע פי על שאף בחנק 
על שבמצרים מאלכסנדריה יצאתי נשמתי: יצאה וכך בטלו לא מיתות 
שיצאנו לאחר מיד ים בלב בהיותינו ראשיט. לעיר  שהפליגה ספינה גבי

בה". שמתו  מאלו אחד הייתי ואני הספינה  טבעה הנילוס מנהר

יציאתלא"ולמה בשעת חטאתיך  על התודית  ולא וידוי אמרת
הספינה שקעה בו  "ברגע הרוח. השיב הספקתי "לא  נשמתך?
שאל מכן?" לאחר  בך  נעשה "ומה עלי". נטרפה ודעתי המים אותי חנקו

והעסקנים  העשירים לכל  גלוי  *מכתב

א' חלק
ס ל  ער

שכלו, את אבד עשיר שיהודי אי – !!! חשבו בואו 
לעשות יכול היה ומה הבא,  לעול יגיע  ובמה

ורבותי!מורי 

איך אנו מרגישים ואיננו המעגל  חוני שינת  ישנים
חיצוניים(חלשים)שיהודים יד (מסיונרים)עם  עושים

רח"ל. היהודי העם את לכבוש  בכדי אחת

ושולחיםדורשים הצעירים, בפני דופי של דרשות
ומגיע  מסיונרית, תעמולה הפסק ללא להם

יהודי בית לביתכםלכל המגיע  הדואר  על ושמרו  לב שימו (אנא

רח"ל ) לרשתם ליפול  ח"ו  שיכולים הילדים של לידיהם יגיע לא שחלילה

דבר. אירע לא כאילו שותקים וכולם

ברחובות ,לכך השוררת  ההפקרות את  גם לצרף יש
ברחוב, ללכת יהודי לכל  סכנה פשוט שזה
הגדל באמונה, חזק מספיק  שאינו ליהודי  ובמיוחד 

ומצוות . תורה עול פריקת  של ברוח ומתחנך 

תעמולההעצה לערוך יעקב קול הקול היא היחידה
הפסק  ללא והמצוות  התורה שמירת לאמונה
לנו  יש ישראל , כלל העם המון את  כך ידי על להציל
תוכן  מלא חומר הרחובות  את  להציף לרוב  חומר ב"ה
כדי  נגדית  משיכה כח  שיהווה והדת היהדות  על
והטועים התועים ההמון בעזה"י זה ידי על  להביא
המוכנים עובדים ממאה למעלה לנו יש הישרה. לדרך
כל את המעכבת  סיבה קיימת כאן אך במרץ , לעבוד

העבודה.

 ונשלחו ובמכתבים בקונטרסים התפרסמו  האלו  המכתבים
כמו  בדיוק  כלום  עזר  ולא  ובעיתונים, בעולם , מדינות להרבה

עזרו. לא שהעשירים הזעם בשנות שהיה

והעסקנים  העשירים לכל  גלוי  *מכתב

א' חלק
ס ל  ער

שכלו, את אבד עשיר שיהודי אי – !!! חשבו בואו 
לעשות יכול היה ומה הבא,  לעול יגיע  ובמה

ורבותי!מורי 

איך אנו מרגישים ואיננו המעגל  חוני שינת  ישנים
חיצוניים(חלשים)שיהודים יד (מסיונרים)עם  עושים

רח"ל. היהודי העם את לכבוש  בכדי אחת

ושולחיםדורשים הצעירים, בפני דופי של דרשות
ומגיע  מסיונרית, תעמולה הפסק ללא להם

יהודי בית לביתכםלכל המגיע  הדואר  על ושמרו  לב שימו (אנא

רח"ל ) לרשתם ליפול  ח"ו  שיכולים הילדים של לידיהם יגיע לא שחלילה

דבר. אירע לא כאילו שותקים וכולם

ברחובות ,לכך השוררת  ההפקרות את  גם לצרף יש
ברחוב, ללכת יהודי לכל  סכנה פשוט שזה
הגדל באמונה, חזק מספיק  שאינו ליהודי  ובמיוחד 

ומצוות . תורה עול פריקת  של ברוח ומתחנך 

תעמולההעצה לערוך יעקב קול הקול היא היחידה
הפסק  ללא והמצוות  התורה שמירת לאמונה
לנו  יש ישראל , כלל העם המון את  כך ידי על להציל
תוכן  מלא חומר הרחובות  את  להציף לרוב  חומר ב"ה
כדי  נגדית  משיכה כח  שיהווה והדת היהדות  על
והטועים התועים ההמון בעזה"י זה ידי על  להביא
המוכנים עובדים ממאה למעלה לנו יש הישרה. לדרך
כל את המעכבת  סיבה קיימת כאן אך במרץ , לעבוד

העבודה.

 ונשלחו ובמכתבים בקונטרסים התפרסמו  האלו  המכתבים
כמו  בדיוק  כלום  עזר  ולא  ובעיתונים, בעולם , מדינות להרבה

עזרו. לא שהעשירים הזעם בשנות שהיה


