
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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ובטוחים אנו שכאשר יראו הקוראים את דברינו הנאמרים באמת וצדק, 

הבדצ"ים  כל  של  הבדויים  ההיתרים  על  לסמוך  שאין  וידעו  יבינו  מיד 

בזמן הזה, כמו שאמר הגה"צ הרב רבי משה יהודה לנדא אב"ד בני ברק 

שליט"א, שאין בשר בהמה כשרה בכל העולם כולו!!

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת וישב | טז כסלו

1

המשך בעלון הבא

ף ַהּיֹוִמי ּדַ
ר יֹוָחִאי ְזָיָע"ָא ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָנא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֵמַהּתַ

ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש - ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבֹו 
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
יֹומֹו ָבר יֹום ּבְ ַנת ָהֲאִריַז"ל ְלִלּמּוד ּדְ ַתּקָ ּכְ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹר" "ַוּיַ
א ן עֹוָלם ַהּבָ ה ִלְהיֹות ּבֶ ְזּכֶ ְלַבד ּתִ ַדּקֹות ְספּורֹות ּבִ ּבְ
ַרֲחִמים יַח ּבְ ׁשִ ִלימּוד זֹוַהר ָחק ַהּיֹוִמי ָנִביא ֶאת ַהּמָ ּבְ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

ַנת תש"ע לפ"ק ּמּוז ְשׁ ּתַ

ית ֵראׁשִ ֵסֶדר ּבְ

ף ַהּיֹוִמי ּדַ
ְמנּוָקד

ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש

ית ֵראׁשִ ּבְ

א
לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ

ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ
ר  ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ

ַגָוון,  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ּכְ
י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהַחָמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי,  הצה"ק  ַרּבִ עכל"ק )הצה"ק ַרּבִ
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"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 

נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784

ֵסֶפר

ָטֳהַרת ַהּזַֹהר
ִליָט"א ה ִמְכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ָרׁשָ ּדְ

ית" ת"ו בעיה"ק "ַנְצֶרת ִעּלִ

דֹוׁש  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ַק"ס קּוְנְטֵרִסים ּתְ חּוָלק ְלּתַ ַהּמְ

יַע ְלֶאֶלף ִסּיּוִמים  ַנּגִ
ָכל יֹום ָויֹום  ּבְ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א

כ"ה אדר ב' ְשַׁנת תשע"א לפ"ק

בשורה משמחת ביותר
לעם ישראל

ıערו
‰זו‰ר

‰עולמי

עם ישראל מודה לתורם האוניה
ויזכה להצלחה מרובה ולביטול גזירות רעות מעם ישראל,

ולביאת המשיח בחסד וברחמים.

‡˙ ˜ול ‰זו‰ר ˙למ„ו, ו‡˙ ˘ופרו ˘ל מ˘יח ˙˘מעו.

לראשונה בהסטוריה היהודית!
יאכטה בלב ים

המשדרת ערוץ חדש "קול הרשב"י ו-"קול הזוהר"

24 שעות ביממה לכל העולם כולו!

להפעלת הערוץ דרוש לנו משדר רב עוצמה

שעלותו כ-₪150,000! 
זכה גם אתה להיות שותף בזכות העצומה

חייג עכשיו ותזכה לעולם הבא: 054-4577956/ 0548-436784 
ניתן להקדיש לעילוי נשמת, לזיווג הגון, לרפו"ש, לאריכות ימים, 

לפרנסה טובה,  נחת מהילדים, ולכל הישועות.  
אפשרות לפריסת תשלומים.

ספר הזוהר הקדוש
המחולק

מנוקד, עם לשון הקדש

ובו:
ספר הזוהר
 זוהר חדש

תקוני הזוהר

המחולק ל-960 קונטרסים )ב-32 כרכים(.
הלימוד מחולק לשנה אחת ולשלוש שנים.

"הרצים יצאו דחופים"
כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו 

שמשיח יראה באצבעו לכיוונם ויאמר:

"בזכותכם היגעתי"
שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן 
מסודר ב-32 כרכים לבתי כנסת/ מדרש בערים, בשכונות, 

במושבים, בישובים, בבסיסי צה"ל ובקהילות היהודיות בחו"ל 
מוזמנים להתקשר: 0548-436784

סט הזוהר הקדוש
המחולק-לכל ימי השנה

סיום הזוהר בכמה דקות
בבית הכנסת/ המדרש- בשבת, ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל-30 איש, 
וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק

יחדיו כאיש אחד.

באו וטלו חלק בזכות המיוחדת של
 "סיום הזוהר"

ע"י לימוד 6 עמודים בלבד!
תוך מספר דקות )כ-7 דקות( הנך מסיים את הזוהר.

ותשאל כיצד?
התכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם,

הכולל 5760 עמודים ל - 960 חוברות )"תתק"ס"(  
דהיינו 32 אריזות כשבכל אריזה יש 30 חוברות

ובכל חוברת 6 עמודים של דפים זוהר הקדוש )עם לשון הקודש(.

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו. 
ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

לתרומות ולהנצחות: 054-8436784

בקרוב יופיע בעז"ה 

ירושלים:  02-6255789 
בת ים:  052-6077914/054-9531936    

טבריה:  050-4121015 
צפת:  052-7150754/0504101341

עיר העתיקה:  054-2240932 
צפון:  054-9788564

באר שבע:  08-6108605 
נתניה:  09-8323442 



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

נבוכדנצר  בימי לצלם להשתחוי' זה זהשמדמה (דמשום

ושתיה.נתחייבו) באכילה אלא הסתה אין ד': ובחולין .
המן  הימים . ובמלאת אסתר , מגילת במד"ר  ושם
המן  אמר ישראל. על בא גדולה בעלילה הרשע
העמד  זמה, שונא אלו של  אלוקיהם לאחשוורוש,
שיבאו  עליהם וגזר משתה, להם ועשה זונות להם
עמד  כך, מרדכי שראה כיון וכו', וישתו ויאכלו כולם
אחשוורוש  של מסעודתו לאכול  הלכו לא והכריז 
אוכלין  שישראל ובשעה ק"ו. ובסנהדרין יעו"ש .

יעו"ש. וכו' ושמחין ושותין

הדור שבאותו ישראל זכו ,שמנ על  דניאל שגזר  בזכות 
 יהנ לכל 

ללבםובדניאל נותנים היו ועזריה, מישאל חנניה
המלך  בג בפת יתגאלו א')שלא את(דניאל נא נס ושם,

ובפי ' וגו'. הזרעים מן לנו ויתנו עשרה, ימים עבדיך
כנגד  והם ליוהכ"פ , ר"ה שבין הימים באותן ז"ל רס"ג
יגרום שלא אבינו. אברהם שנתנסה נסיונות עשרה
להקב"ה אבותינו שנסו נסיונות עשרה החטא,
שמנן, על גזר שדניאל  ל"ו. ובע"ז  יעו"ש. במדבר ,
הנסים ולכל טוב מראיהן שיהיה זכו זה ידי ועל 

לעיל הבאתי וכבר  אח"כ. השחיטהוהגדולה בשביל (בקו'

כ"ה) הק'אות האוה"ח י'–מ"ג )דברי שמיני  שבאמצעות(בפ'
ודבריו  בנ"י . בעם עכו"ם ישלטו לא זו מצוה שמירת
פומי ' נטר יחזקאל חזי תא קצ"א. דף ח"א בזוה"ק הם
זכה פגול, בשר בפי בא ולא דכתיב דאיסורי  ממאכלי 
על  דניאל וישם ביה, כתיב מה  דניאל אדם. בן ואקרי
זכה משתיו, וביין המלך , בג בפת יתגאל לא אשר  לבו
דעלמא מלין  דכל בגין דאדם, בדיוקניה  ואתקיים הוא
על  שליטא דאיהו דאדם, דיוקנא מקמי דחלין כלהו
שם ומקודם יעו"ש. כולא, על מלכא ואיהו כולהו
דהא איתחביל  לא דא דבגין האריות, מגוב דניצול 
ממש  מלאכא איהו  זכאה נש דבר  דיוקניה ההוא

ליוהכ"פיעו"ש. ר "ה בין ימים העשרה שהיה הנ"ל הרס"ג  דברי  (ואולי 

ר "ג, סי ' או"ח  בטור  הובא דשבת, בפ "ק הירושלמי  לדברי  מקור  הם וכו'

ולאכול  פלטר , פת עכו"ם פת מלאכול הימים  באותן להזהר  בשו"ע , וגם

יעו"ש ) המשך בעלון הבא.בטהרה

2

גילוי דעת. שקר החן,  –פרצה חמורה. 
 –בנוגע פאה נוכרית רח"ל. אכזריות. 
ניתן להשיג את הקונטרס "בואו 

חשבון" ובו ביאור מקיף על הפאה 
 נוכרית, במחיר הקרן.

ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות 
ֶָהיּו ּבִׂשְַכר ָנׁשִים ַצְדָקִנּיֹות שׁ  -ה ליושנ

ם, ּבְאֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמְִצַריִ 
וועד משמרת  -חודש תשרי תשנ"ה  -

הצניעות אל הקהל היהודי אוכל בשוק 
 –להסיר מכשול  -דומה לכלב. 

הגה"צ רבי מ - מהפיצא סטארס!!!.
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין 

 ן שנת תשמ"ג לפ"ק.ברוקלי

וועד משמרת הצניעות  #1בולעטין 
 העולמי

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס מ
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 

 לפ"ק.

וועד משמרת הצניעות  #2בולעטין 
 העולמי

ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות 
אזהרה  –חודש כסלו תשנ"ה  -שנה ליו

בענין נשים שהולכות  –לנשי ישראל 
לרופא לבד בלי הבעל. מאת הגרש"י 

הגה"צ רבי שלום מ- גראס מהאלמין.
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 

 שנת תשמ"ג לפ"ק.

הצניעות וועד משמרת  #3בולעטין 
 העולמי

ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות 
אזהרה  –חודש טבת תשנ"ה  -ליושנה 

בענין נשים שהולכות  –לנשי ישראל 
הגה"צ רבי מ - לרופא לבד בלי הבעל.

שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין 
 ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

וועד משמרת הצניעות  #4בולעטין 
 העולמי

עטרת הצניעות  ארגון מוקדש להחזיר
 –חודש שבט תשנ"ה  -ליושנה 

קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק 
דיניו  –בענין ילדים מאומצים  –ב' 

שאלות שיש בענינים  52ומנהגיו 
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס מ - אלו.

אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 
 לפ"ק.

וועד משמרת הצניעות  #5בולעטין 
 העולמי

החזיר עטרת הצניעות ארגון מוקדש ל
קונטרס  –חודש אדר תשנ"ה  -ליושנה 

 –צניעות ישראל כהלכתה חלק ב'
בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי 

הגה"צ רבי שלום יהודה מ - הבעל.
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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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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ׁש  עד בּ ע וֹ לם ה קר  ּכ כּ ל עםיתר בּ ה יחדּ ו יּס ע  העיר רב  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נכריּ הא מינת)ה  על נת)העיר מ בּ ני ורבּ ים  אחת , בּ עגלה  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְִַַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

כּ מ וֹ הוּ  קדוֹ ׁש  אין  אחריו ׁש מעּת ייאמרוּ  מה  ע"כ  וכוּ '. ְֹ ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הנ"ל . הק' מ "ט)מ ּפ יו   האי (ארי ִ◌ִ◌ְִֵַַָ

הנ "ל  מהרה"ק עד 
 , קר על  בר העל ע יחד יסע  " רי האדמ ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָל

רה לדח  יעזר א  ְְִִֶַַַָָָֹֹמ ניו

 מהרב ספר ז "ל מרן א ׁש ר  ׁש מיעה, עד מּפ י  ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
בּ יאת  לפני א ׁש ר  ׁש אמר, מרא ּפ ׁש יץ ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

יסעוּ ה ּמ ׁש יח  האדמ וֹ רי"ם וכל  קרוֹ ן , על דּ בר הבּ על יּס ע  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הּק רוֹ ן על גּ ם ע ּמ וֹ  הא הק ' לבניו הּק דוֹ ׁש  הרב  ואמר , ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

ניׁש ט  כאט ׁש  זאלט איר איי אי בּ עט  ר בּ י'ס, ּת הי וּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַא ּת ם 
מרן סיּ ם זה  ועל כּ אן . עד  וואגן , דעים  ׁש ט וּ ּפ ן  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶהעלפן 

זי"ע ע"כ .(מסאטמאר)הקוה"ט לדחף", להם ּת עזר וּ  "א ְִַַַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ע"ג) עד התערר ת .(מכב  ְְְִִַַ

זי "ע  מלעלב וד  ר' ִִֶָהרה"ק 
ילכ הכרח   דק ת ע רי'ס  יהי  האחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָר
על  לה יעזר א נ מ   נפ ח מני ניו  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלקל

 ני ִָָל

 ּפ עמים כּ ּמ ה ס ּפ ר ז "ל מווֹ אידיסלאב  ה צּ דּ יק ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הרב  ׁש זּ קנוֹ  אבוֹ תיו, מבּ ית  אצל וֹ  ׁש ּמ קבּ ל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַמה
אחת  ּפ עם אמר זי"ע מלעלוֹ ב  דּ וד  ר ' וה נּ וֹ רא  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
בּ זה  זי"ע מלעל וֹ ב  מ ׁש ה ר' הּק דוֹ ׁש  הרב ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלבנ וֹ 
וועט  מׁש יח פאר  וויסן , זאלסט לעבּ ן , מ ׁש ה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַה לּ ׁש וֹ ן :
פארן צ וּ  ק וּ מען וועלן וואס רעבּ י 'ס זיין  וועלן  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶקוּ מען 
דער אוּ ן  ׁש בּ ת, אוּ ם אוועקפארן א וּ ן ׁש בּ ת  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַא וּ ם 
דוּ  א וּ ן בּ אגלייטן, אר וֹ יסגיין  וועט  עוֹ לם ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַגאנצער
וועסטוּ  ניׁש ט א וֹ יבּ  ווייל  ארוֹ יסגיין, מ וּ זן  אוֹ יך  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶוועסט
וועט  וואגן  דער אוּ ן  לע בּ ן, מיטן איינגע ׁש טעלט  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵזיין 
וועט  ע וֹ לם גאנצער דער  א וּ ן בּ לאטע, אין  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאריינפאלין 
עס  אז  געדענק  דּ יר,  אי זאג ארוֹ יסׁש ט וּ ּפ ן  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶהעלפן 
העלפן ני ׁש ט כאט ׁש  זאלסט ק וֹ ד ׁש  ׁש בּ ת ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִאיז

לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן עד  וואגן. די  הּק דוֹ ׁש .מיטׁש טוּ ּפ ן  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

,לפרס העצה  אמ נה נסינת לה יהיה  יקי צ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפיל
מרא זה אמרי  ְֲִִֵֶֶַָֹאני 

הּמ איר אוֹ ר  מבּ על ׁש ם הביא  ישׂ ראל ּת פארת  ספר ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ערב  בּ יוֹ ם  ּפ טירתוֹ  לפני  מינוּ ט כּ ע שׂ רה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִמזיטאמיר

ה גּ א וֹ  ּת למיד וֹ  אליו הגּ יע  הב וּ ע וֹ ת  ׁש ניאוֹ רחג ר ' ה גּ ד וֹ ל  ן  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הסב  אז הּק יר  אל וּ פניו ׁש כב ז"ל ואדמוֹ "ר ז"ל  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמסאסטוֹ ב

ׁש ניאוֹ ר , הוּ א אּת ה זה  ואמר  ּפ ניו לפניאת  זמן יהיה  ע וֹ ד ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
צ וֹ ר להם יהיה   ֹוכמ ו כּ מוֹ ני אי ׁש  ׁש אפיל וּ  ה ּמ ׁש יח  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת
ׁש יּ ׁש  ׁש למה אמ וּ נת וֹ  אם  חׁש בּ וֹ ן לעשׂ וֹ ת בּ פנּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ דד

    

    

      


        
        

     
    
       

         
    

        
       
       
      
        
     
      

   

       
       
      
       
       
      
        
       

        

     
      
        
       
        

     

      
     
       

  

      
   



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

עניתי לו שאני בטוח שכל זה שקר, כי אני הייתי זמן רב בכל בתי 
השחיטה ביחד עם כל השוחטים בארצה"ב, ואם הרבי מסאטמאר 
הי' פעם אצל השחיטה הייתי יודע, כי שאלתי אז לכל השוחטים 
שהיו צריכים לידע מזה, ואף אחד לא ידע מזה שהרבי מסאטמאר 

ביקר פעם בבית השחיטה.
פעם שאלתי לשו"ב שהוא שותפו של וויינשטאק ועוד מהשוחטים 
לי  ואמרו  הי' אצל השחיטה  זצ"ל  רבינו מסאטמאר  הזקנים, אם 
שלא הי' אף פעם בבית השחיטה, ומטעם הכמוס לא רצה ללכת... 
ועכשיו אפשר להבין מה הי' "טעם הכמוס" שלו שלא רצה לילך 

אף פעם לבית השחיטה, כדי שלא יסמכו עליו בכל ארצה"ב.
המשך בעלון הבא

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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הרב שלום הכהן ווייס
בעזהי"ת

נבוא ונחזיק טובה וברכה להנהו אברכים היקרים מנהלי וועד הכשרות 
מאכל  כל  מהות  אחר  לחקור  וקדושה  יקרה  עבודה  שכמם  על  שהעמיסו 
אם הוא בתכלית הכשרות עפ"י דתוה"ק שמחמת ריבוי התוצרות לא נודע 
לידם  הבא  מכל  לוקחים  וההמון  רבה  ודרישה  חקירה  אחרי  עד  מהותם 
שרואים עליו תיבת כשר, וחזי הוית שנסיון הזה בדרא בתראה נרמז בפרשה 
זו בפסוק ויהי עשו בן מ' שנה פרש"י שפושט טלפיו כחזיר לומר ראו שאני 
טהור ובמדרש שם שזה רמז למלכות גלות אדום שאנחנו בו משערים לומר 
על כל דבר כשר וטהור ושזה דרכו לומר הלעיטני נא מן האדום ובמדרש 
פער פיו כגמל ואמר אני פתח פומי ואת תהא משדר כמד"א מלעיטין את 

פאפא: של בין רבה האחרונים, מחלוקת שהוא כיון נו,
י "ב  הצלע  של הבשר  עם  לנהוג איך האחרונים הפוסקים

בזה ? להשתמש לנו למה כן אם  וי"ג,
סיגעט: של  בענין רבה אין פלוגתא , לנו  אין הרי  אבל

החתם  אחרת, אומר אינו אחד אף מחלוקת, כל  הזה
בהרבה נהגו וכך  אותו, להוריד שאפשר  אומר סופר 
אפשר בזה, השתמשו גם  שבסיגעט  יודע אני מקומות,
השתמשו לא  שם זה, מכל כולנו ידענו שלא  לומר

מקומות. וישנם אותם, צריכים היו  לא כי בסירכות
מווינא: בהם הרב  השתמשו  לא הבושם הערוגת אצל

לא כן שגם  חושבני ובקליינווארדיין, בחוסט,
בזה . בטוח אינני אך השתמשו,

סיגעט : של אפשררבה אי כך, הוא הענין בקיצור,
אפשר שאי  ברורה  שיטה כל  שאין דבר זאת, לדמות
צריך  אם שאלה  רק ישנה  בשר, באותו להשתמש
בזה השתמשו לא  כי החל  החשש וכל אותה , להוריד
השתמשו שלא בגלל  וזאת בזה , להשתמש פחדו  ולכן
שלמה , בבית כבר  מבואר  שהדבר כפי  אחוריים , בבשר 

תורה . בדעת וכתוב
מפאפא : להיום הרב שיכול הקרום, כמו בדיוק

משם. נמשך שהקרום
מסיגעט: כלל הרב בעצם  זהו  י"ב צלע  לא , זה לא, לא ,

יש  בכרס כי  הפנים, של  חלב לכיון נוגע רק זה  חלב, לא 
את להוריד שאפשר סופר, החתם אומר כך ועל  חלב,
זה . בענין בקיאים  הקצבים מאוד, קל  ושהדבר הקרום
המקומות שבאותן  סופר החתם אומר   הצרה  כל 
את לצרף חייבים היו  אחוריים בחלק שהשתמשו 
לטעות ויכלו כזה בשר גם קיבלו והקצבים  האחוריים,
כראוי , מנוקר יהיה  שהוא  מבלי בשר  באותו  ולהשתמש 
ובכמה השתמשו  מקומות בכמה ולכן הענין, כל זהו

השתמשו. לא מקומות 
לי מאנטעווידעא(תשמע  של  בענין)רבה אין כאלו הזה

ש... מי ישנו פשרנים  שהם 
אומר רק  אני כאן. דן לא אני בקולי, שמע  טוב, טוב ,
בעצם, אבל סבור, רק אני אומר, לא אני בקול , זאת
בכל  שם שהופץ שקורה  מה  זה  הענין, בכל  כאן דנים 
גרם  וזה אחוריים, חלב ממש כאן שאוכלים העולם
אלא רציני, משהו באמת שקרה  בגלל  לא  שם שיצא 
היהודים  כל  בעיני ריחנו את להבאיש רצו פשוט
הדבר כיום לי , ברור  חלב. אוכלים שאנחנו ולהעליל 
מה מצוטט שבו ישראל , מארץ מכתב קיבלתי  לי, ברור

סדר האדרא-י”ג מדות 
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א 

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש

בדקה בלבד

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

טל: 0527651911
www.ha-zohar.info 

ע"ר 580454064

מחברם של
למעלה מאלף ספרים

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי
)ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל

על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם
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