
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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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת צו | ג ניסן

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

יכ וֹ ל  לא ואתּ ה יוֹ דעים, ילדים ואפיל וּ  הקּ דוֹ שׁ , זוֹ הר  ללמד שׁ צּ רי יוֹ דע ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ֶשׁ לּ א
בּ חכמת  עסק שׁ לּ א וּ מי ה בּ רית: ספר ל שׁ וֹ ן וזה ידעתּ י!!! ולא שׁ מעתּ י לא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יד
דּ וֹ חין  עדן בּ גן  לעל וֹ ת רוֹ צה שׁ נּ שׁ מת וֹ  בּ שׁ עה אוֹ תהּ  ללמוֹ ד  רצה ולא  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת 
ישׁ  שׁ אפלּ וּ  ע וֹ ד ולא וכ וּ ', הירים שׁ יר  בּ זהר שׁ אמרוּ  כּ מ וֹ  בּ בזּ יוֹ ן  מם ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תהּ 
את  שׂ וֹ רפים  כּ נפים שׁ שׁ  בּ עלי הרפים שׁ בּ עוֹ לם , הטּ וֹ בים  מעשׂ ים  כּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
הגּ דוֹ ל  הר וזה וכוּ ', פּ קוּ די פּ ר שׁ ת בּ זהר  שׁ אמרוּ  כּ מוֹ  ויוֹ ם יוֹ ם  בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנ שׁ מתוֹ 

קבּ ל "ה . בּ גימטריּ א הוּ א  כּ י יוּ פיא"ל  נקרא זה על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַהממ נּ ה 

להתקרב רוֹ צה ואתּ ה הבּ א לעוֹ לם בּ אמת חפץ אתּ ה אם אהוּ בי, אחי כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַעל
דּ קּ וֹ ת, 4-5 לפחוֹ ת ויוֹ ם בּ כל הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר תגרוֹ ס – תּ למד הוּ א,  ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהקּ דוֹ שׁ 

המּ ינ 35-36שׁ זּ ה מספּ ר הזּ וֹ הר בּ עלוֹ ן כּ תבנוּ  הגּ דוֹ ל לשׂ כר תּ זכּ ה וכ ימוּ ם, ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
שׁ עה. שׁ ל ערכּ הּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר

זה,אלה:ז. את הוֹ ציא והרב הכּ נסת לבית המּ באר אליּ הוּ  פּ תח הכנסתּ י ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
לעשׂ וֹ ת? ◌ֲ◌ַ◌ַמה

ממשׁ יבה: הוּ א ואם כּ אן, כּ תבנוּ  מה וּ להראוֹ ת הרב את לעוֹ רר ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
שׁ דּ ין עמלק זרע רב, הערב מרבּ ני בּ ודּ אי הוּ א כּ י ממּ נּ וּ , תּ ברחוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רשׁ עוּ תוֹ ,

ולילין. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִרוּ חין

שׁ לאלה:ח . סטים לנוּ  תּ רם ותוֹ רם וּ מפרסמת, גּ דוֹ לה בּ ישׁ יבה לוֹ מד אני ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
לעשׂ וֹ ת? עלינוּ  מה הזּ וֹ הר, את להוֹ ציא הוֹ רה היּ שׁ יבה וראשׁ  הקּ דוֹ שׁ , ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י מ דּ ברי  להתעלּ ם בּ יוֹ תר  ה גּ דוֹ לים מהעוֹ נוֹ ת אחד זה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
כּ ן  ועל  בּ רחמים, ה ּמ ׁש יח  מל יּ ת גּ לּ ה ידם על בּ ודּ אי  א ׁש ר רבּ נ וּ  וּ מׁש ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַיוֹ חאי
ׁש ל טוֹ ב חיּ ל  ה וּ א  מתנגּ ד, הוּ א ואם א ', בּ ת ׁש וּ בה למעלה ׁש יּ עצנ וּ  מה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַּת עשׂ וּ 
הצּ דּ יקים, אלף כּ ל את ׁש בּ זּ ה  על בּ אבל, ותהיוּ  נגדּ וֹ  ּת מחוּ  וכ וּ ', עמלק  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶזרע
בּ ר בּ ים  ׁש מ וֹ  את וּ תפרסמוּ  גּ דוֹ ל, קוֹ רא  וּ בק וֹ ל  וּ בחנית  בּ חרב נגדּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְותצאוּ 

הזּ את , ל יּ ׁש יבה להכּ נס יתחבּ ר  לא  אחד ׁש אף ישׂ ראל עם  את  ועין ותזהירוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
:'מל ה'מּ קדּ שׁ  שׁ כּ תב מה ראה לּמ וּ דלעיל. את  ּפ וֹ גם קבּ לה ל וֹ מד ׁש לּ א מי  ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

ׁש לּ מד . מל'הנּ גלה ה'מּ ק דּ שׁ  ל שׁ וֹ ן מ"ג)וזה תיקון זהר דּ (תקוני מאן תּ וֹ רה , אוֹ ליף ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
פּ ה, שׁ בּ על  תּ וֹ רה  יין ו שׁ תה תּ וֹ רה, שׁ ל לחמ הּ  בּ שׂ ר  גּ דוֹ לשׁ בּ כתב  ּכ כּ ל עוֹ נׁש וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ואדּ  קבּ לה, ילמד לא יוֹ ליףאם דּ לא לי ּה  וטב בּ ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם וּ מי ר בּ ה וכ וּ '. ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
שׁ יּ ל מּ  רב ל וֹ  לקנוֹ ת  וּ מתרל ,שׁ יּ כ וֹ ל  הסּ פרים  ֹמ תּ ו אוֹ  חבר  אוֹ  ק בּ לה דה וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אחד מאמר פּ רוּ שׁ  וּ להבין  ללמד  יזכּ ה אם שׁ כּ ן וכל וכוּ '. גּ ל וּ תא   לאר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵגּ וֹ רם
שׁ נה  הפּ שׁ ט בּ למּ וּ ד יעשׂ ה  לּ א מה אחת בּ שׁ עה למעלה  תּ קּ וּ ן בוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 
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ועכשיו 2. עקרוני. באופן כלל  בדרך וזה
בכל  לדקדק  חדשה גזירה ומביאים לנו כשמזהירים
עלי ' לגמרי ולהשתלט ודקדוקי ', השחיטה פרטי
מסכימים אנו אם החדשים, והסעיפים שלהם בפיקוח
על  צעדינו להצר להרגינו חרב להם נותנים אנו עמהם
לעכב  לנו, מכשולים  ולהניח  להגביל ושעל שעל כל 
אומרים צעב"ח שהחברה בפרט השחיטה, ולמנוע
כל  יבצעו אשר עד ישקטו ולא ינוחו לא כי מלא בפה 
הימום להנהיג הממשלה על לחם ולהביא מזימתם
הגזירה עצם מלבד הנ"ל  והסעיפים שחיטה, קודם
צעד  כן גם זהו ותוצאותיהן, משמעותן שביארנו כמו

כליל . לבטלה ולבסוף השחיטה רמת להשפיל נוסף

שונאי 4. הם הווטעראנים, שהמפקדים ידוע וזה 
רק  והם השחיטה , על  רעה בעין ומביטים ישראל
בידם יהי' לפועל האלו החקים כשיבוא מחכים
כל  על  צעדיהם ולהצר השו"בים על  לגמרי  להשתלט 
וגם מעשיהם ולהפריע חבלה, כמלאכי  ותנועה תנועה
החק  אשר שונות בעלילות  השחיטה להפסיק ח"ו
כמה דעתם הביעו וכבר ולצדיהם, לימינם עומד 
מחכים כבר  שהם להשו"בים הנ"ל מהמפקחים
תיכף  יפסיקו ואז לפועל החקים שיבאו עינים  בכליון 
עמהם ידון ומי צדיהם על עומד  החק כי השחיטה.
בערכאות או הממשלה אצל כשיתערבו ואף כך אחר 
לזמן, השחיטה יפסקו כך  בין וגם יזכה, מי יודע מי

יאכלו  מה הזמן במשך יהי' ?ומה 

בעניני 5. מתערבת שהממשלה הראשונה הפעם זהו
נסכים ואם שלנו , הדת הנהגת ובפרטי ישר , באופן דת

דתיים. עניני בשאר למחר יעשו מה יודע מי לזה

מלכות6. שאם העולם כל על מרחפת והסכנה
ככה מתנהגת חסד, של למלכות הנודעת בריטני '
בכל  והן באירופה הן האומות , שאר ילמדו ממנה
בשאר יעודדו הצבע"ח  חברות וגם תבל, רחבי

וכו'. צעדינו להצר  המדינות
המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

בס"ד

גליונות
"קול קורא"

קדושת שבת
ארגון מוקדש לעורר על קדושת השבת )17 גליונות(

 

 תיאור גליון
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"תשרי תש 1] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל ,השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת ולמי למעןע וועד נ"חשון תש 2] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"כסליו תש 3] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"טבת תש 4] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי שראלי

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"שבט תש 5] # קדושת שבת["קול קורא" 

 שעל, השבת קדושת על לעורר מוקדש ארגון
 נזכה השבת שמירת ידי

 רבי משום יוחנן רבי כדאמר ,המשיח לביאת
 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון

. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל
 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(

  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"אדר תש 6] # קדושת שבת["קול קורא" 
 שעל, השבת קדושת על ררלעו מוקדש ארגון

 נזכה השבת שמירת ידי
 רבי משום יוחנן רבי כדאמר, המשיח לביאת

 משמרין אלמלא יוחי בן שמעון
. נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 א"בב), ב"ע ח"קי שבת(
  -השבת קדושת עולמי למען וועד נ"ניסן תש 7] # קדושת שבת["קול קורא" 



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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המשך בעלון הבא

על  במערכה שאירע  מה  כל על לספר מה הרבה עוד (יש

הבאה.) במהדורא נרחיב ובעזהי"ת  השבת קדושת 

הכניסו המקום , מנהל את הרגו  זה אחרי שנים  כמה 
כליל . נסגרה  והחנות לפריזער , אותו

לז  פרק
והשחיטה  הכשרות מערכת

נמרץ) (בקיצור 

קול  עם  השחיטה נגד  יצא  כשרבינו תשל"ג בשנת
רבינו אחרי  השוחטים אז  רדפו  אז, שחיבר קורא 

להרגו. וביקשו

את  לתפוס  בכדי מיילים 400 נסע השוחטים אחד
השוחטים  - טעון, אקדח בידו היה הידוע פי ועל רבינו,
במהירות  ברח  והוא  - זאת  לו סיפרו  רבינו  עם שעבדו
שהגיע  הרוצח  שעות . ארבע  שם התחבא  הוא גבוה, להר 
ככל  חשש המקום  את ועזב ברח שרבינו שמע  למקום
מן נס  ולכן  משטרה , להזמין הלך שרבינו  הנראה 

ממחבואו. רבינו  יצא  שעזב ולאחר  המקום,

לעשות  שנהגו  כפי טריקים  לעשות  החלו הם 
צייטונג"באירופה אידישע  ב"טראנסילוואניע  באריכות (ראה

מכבר ) לא זה של שנתפרסם  השיטות  את היטב הכירו הללו  ,
דבר כל ולעשות - משמע תרתי - דמים , שפיכות  רציחה,
כשיכלו במיוחד  מהם מנע  לא  דבר שום  שבעולם , אסור
לא  ודם חלב וטריפות  בנבילות  היהודים צבור  את לפטם 
כפי יפים , יהודים להם קראו  ועוד  במזיד, אלא  בשוגג 
את  משקרים שנה  שלשים שבמשך הודה  שמנהיגם

בשר לאכול  להם נותנים כאילו היהודים  "גלאטאותם 
הנוכחיכשר" האדמו"ר המכשיר  הרב לשיטת  שאפילו ,

שכל  - בטעיפ שהוקלט כפי  - שהודה סאטמאר של 
אין באמת וכי  הצבור  את לרמות בכדי רק  הוא  הנאמר

הנקרא כזה  דבר כשר"כלל  !!!"גלאט

רבינו  את לרצוח  מבקש  שוחט

אותו, תפס  ולא רבינו אחרי  שרדף שוחט  החל אותו 
להם  יתנו  לא אתו  יעבדו  הם  שאם השוחטים, על לאיים 
להם  ויקלקלו  סאטמאר , של  המדרש לבית  להכנס
סוגי הפעילו שלהם, השמחות לכל יפריעו  שידוכים,
בכדי זאת וכל  השוחטים, על איימו שבהם שונים טרור 
שעמו שליט "א  מארגארעטען  של רבה כאילו  שייחשב
מן אותו זרק האחרונות שנים  החמש במשך רבינו  עבד
הם  יוכלו  ואז פרנסה , יותר  לו  תהיה ולא השחיטה 
לפרסם  ויוכלו  וכו ' ממארגארעטען אותו שזרקו  לפרסם

רוחם . על  העולה  ככל

שדי  מורה היה  שאז  דברי", "את מצותי ", את וידוע  "השכל 
המצוות, פרטיהם .לדעת בכל עשייתן "השכלוסדר אלא 

אותי" האדם וידוע בני שיתעסקו דוקא רוצה הוא כן אם .
"אל בה נאמר חכמה שאר  וכל  גדולתו. תפארת את  לדעת

בחכמתו ". חכם  יתהלל 

החקירה הפילוסופים אחרי ללכת  שצריך אומרים,
הבורא, יקר  מהן לדעת החיצוניות, והחכמות 
שום  ולא וגדולה , תפארת שום כלל נראה  אין המצוות מן כי
אך  האומות. חכמות של  ההבל אחרי הלכו זה  ומפני חכמה.

ודאי, נסכם  יומם שקר בו  "והגית צותה בפירוש התורה כי 
ח)ולילה " א, שניהם (יהושע משועבדים  והלילה  היום ואם  .

והרי  חכמות . לשאר  נשאר זמן  עוד אין – התורה  ללמוד
וגו' מפיך" התורה  ספר ימוש  "לא נאמר : אם (שם)בהדיא .

בשוא  להתפתות  קודש , לזרע וחלילה ודאי , הדרך זו לא כן
כזה. נתעה

לראות אבל  נלך הדרך איזה – למודעי אנו צריכין עדיין
לא  לבד המצוות  שמן האמת , זה  כי ית"ש. בוראנו

זה. הוא יצא אשר החלק  עצמה , בתורה אם כי זה אין
אז  כי הנפלאים, מעשיו וסוד ית"ש, גדולתו מודיע באמת 

באמת. אותו לעם יודעים לו  הבדיל הקב "ה כי והעיקר ,
העמים", מכל  סגולה לי  "והייתם דכתיב  ישראל, – סגולה

קדוש" וגוי כהנים  ממלכת  לי תהיו הו)"ואתם ט  .(שמות
באמת: האמונה סוד  עומד שכאן הגדול , השורש וזה
גויי  מכל לגמרי  הבדילם  בישראל , בחר שהקב "ה שבשעה
והוא  ממש. בקדושתו קדושים  אותם לעשות ורצה הארץ .

רז"ל  שאמרו יד)הענין  עז, –(תהלים דרכך" בקדש "אלקים  :
וכו' בקדושה דיבורו בקדושה , הילוכו  קודש (ירושלמי הוא

ה"א) פ"ט  כלברכות הקדושה, מקור הוא הקב "ה כי  והיינו  .
קדושה. של ענינים  אלא אינם להיותעניניו ישראל כל  וכן 

ופעולותיהם, עניניהם שכל  צריך הזאת , בקדושה  קדושים
ממש . קדושה עניני  הכל  שיהיו יהיו די אין כי והיינו

שיהיו  פי על אף האדם, שאר ככל  גשמיים, ענינים עניניהם
לעש מספיק אינו זה  אותם. לשמור שצריך מצוות ותם בהן

השרת . כמלאכי ממש, קדוש אותם עם רוצה שהקב"ה
למעלה השרת כמלאכי  עללמטה , אינם השרת מלאכי כי ,

אלא  חומריות , פעולות פעולותיהם שיהיו – זה  דרך
עלייהו, רביעי מצוות וכלשקשרי קדושים כולם אלא

קדוש .מעשיהם
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פון וועם? פון רשב"י, ]תרגום ללשה"ק: זה הספר המואר )הזוהר( שמלמד 
נשק  הקדוש  לציון  ניגש  אח"כ  מרשב"י[.  ממי?  אלוקות,  )מהתנא(  אותנו 
ואמר: כבר ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע לישראל. 
היאך עשיתי זאת? כי דבקתי בתנא הקדוש רשב"י. וכולנו יודעים על 

הניסים הגדולים שקרו במלחמה זו.

בגמ'  מובא  מאיראן,  גדולה  בסכנה  נמצאת  ישראל  כשארץ  כיום 
על אמורא שאמר, בהגיע זמן פטירתי ראו לקבור אותי עמוק עמוק 
באדמה, כי לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי )שהוא איראן( לא יאכל. 
כי עם  הזוהר הקדוש,  כן מוטלת עלינו החובה להזדרז בלימוד  על 
ישראל זקוק לישועות גדולות, וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק כל חבלי 

משיח.

המשך בעלון הבא

õמéחטאים מטהרים האב õת üé הñטìים, בניה  לכל äכי מנñה Łא ëא  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
àמע łיהם, צâיקים àהם ìŁéמצאים יłראל , àני Łל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָולכלäכים
כêם ä אà àהם. הפרדה אין זמן õ תõאà õâרם. על י äíרים לסàל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻחזקים
מדàרת õכינתŁä הäא üäרà ŁõדñהŁ סיני, סיני  ,õל ä ואמר ,äהäברכäְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
חäàר  Łâלח ä כינåŁ äחלקנ אŁרי éàל ? לפניו לעמד יכõל  מי àְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹפיו,

ב áלäת. Łכינה להאיר ýà זה ְְְִִִֶַָָָראõŁן

ה ּק ד מנוֹ רה ׁש ּכ ן  אחריוּכ ל ׁש היוּ  הּד וֹ ר וֹ ת ּב כל מאירה  ׁש חכמתוֹ  וֹ ׁש ה , 
הñדŁõה,אמר מנ õרה éŁן  éל  àזמìם , הייתם  õâר  éל  Łל ר àנים להם, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

Łõדñל דמי ä נôô אל אחריו, äהיŁ ה õâר õת àכל מאירה  õחכמתŁְְְְֲֳִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
Łדñה רäח עליו  יערה עד õôàרה  הäא  üä רà(õכינתŁ ר äŁת(אל  אין Łהרי , ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.ýמŁà רמäזים õêŁ Łא õתõçת ,ýל רק הïנים łר  àמטטרõ"ן ŁëôŁְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָלה

הגּ אּל ה ּת בא ּב תר וּ עה הגּ לוּ ת. התקרבוּ ת  ׁש ברים
àגלäתוכעת החõלה õתõא âפק עלה מעל õת àכëה לדעת ר õפא  ü צרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ר õפאים ëéה Łהרי  אני. אהבה Łחõלת עליו ìŁאמר ְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאדõם ,
מהם אחד היה  ולא  ,äלêה âàפיק õת õêŁ החלי סõף לדעת עליו äסìé ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהת
âפיקõת ŁçŁ ,õà לדעת  àקי רõפא éל לא חõלה õתõא âŁפק àהם õçŁְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹדע

עליהם אמר  Łה ìביא קר"ק, קש"ק קשר"ק  כו )Łל ôקריב(ישעיה הרה õמé ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
àחבליה. ôזעק ôחיל ְֲִִֶֶֶַַָָָָללדת

ּב עמלק  לה ' מלחמה
Łהäאוכ êם קש"ר, סימן Łהם ŁàלŁה, éלäלים õŁפר õת , ע łרה  ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

Łברים הáלäת, üאר נראית äתקיעה ôרäעה . Łברים  ôְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹקיעה
ואין  âחק, אחר דחק ìŁראה הáאêה, ôבא àתר äעה הáלäת. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻהתקרבäת

חשד: בשר לא כשר באירוע המרכזי ביום העצמאות 
במשכנו של נשיא המדינה נבדקת הטענה כי הבשר 
שהוגש באירוע שנערך ביום העצמאות ל-120 חיילים 

מצטיינים היה לא כשר.
פרסום ראשון: 12/04/29, 07:56ערוץ 7

בית הנשיא
90 במשכנו של נשיא המדינה שמעון פרס בודקים  פלאש 
במקום  שנערך  החגיגי  באירוע  שהוגש  הבשר  לפיו  חשד 
ביום  משפחותיהם  ובני  מצטיינים  חיילים   120 לכבוד 
הקייטרינג.  שנדרש מחברת  כפי  כשר,  לא  היה  העצמאות 

כך פורסם הבוקר ב"מעריב". 
לפי עדויות שהגיעו לידי העיתון, רכשה חברת הקייטרינג 
חמישי,  יום  בבוקר  בשר  של  גדולה  כמות  הארץ"  "פרי 
נציג  האם  נבדק  כעת  שהתקלקלה.  כמות  אותה  במקום 
ולאחר  גוש,  באבו  כשר  לא  לאטליז  הגיע  החברה  מטעם 

שרכש את המזון, ביקש לבשלו במסעדה לא כשרה.
ג'וואדת  פרס  הנשיא  של  וידידו  גוש"  "אבו  מסעדת  בעל 
ביום חמישי הגיע אדם כשבידו כמות  כי  איברהים, סיפר 
באטליז  נקנה  הוא  כי  המעידה  קבלה  והציג  גדולה,  בשר 
של  במטבחו  להשתמש  ביקש  אף  הוא  ביישוב.  כשר  לא 

איברהים על מנת לבשל את האוכל לאירוע.
להשתמש  וביקש  מבוהל,  קצת  בבוקר,  אליי  בא  "הוא 
במטבח", סיפר בעל המסעדה והוסיף: "לאחר מכן, ביקש 
שהוא  אמר  הוא  שווארמה.  פרגית  בשר  ק"ג   80 לבשל 
מחברת קייטרינג וציין כי הוא צריך את זה לאירוע של 500 
איש בבית הנשיא. הוא אמר שזו הכמות שהתקלקלה להם".

חברת הקייטרינג אישרה שהבשר שיועד לאירוע התקלקל, 
בכמות זהה לזו שעל פי העדויות שבידי מעריב נרכשה באבו 
גוש, אך הבשר החלופי הגיע מהמטבח המרכזי, ולפיכך כל 

הבשר שהוגש באירוע היה כשר.
מחברת הקייטרינג "פרי הארץ" נמסר בתגובה: "ערב לפני 
התקלקל לנו בשר שווארמה שיועד לאירוע והבאנו במקומו 
בבוקר בשר מהמטבח המרכזי שלנו בקיבוץ גבעת חיים. לא 
ייתכן שנכנס לפה בשר לא כשר כי משגיח הכשרות שלנו 

בודק כל חבילה וכל נתח בשר שהוכנס לכאן".


