
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

מכתבים למערכת
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

מבאר הס"מ? ושׁ לוֹ ם חס אוֹ  אבינוּ  יעקב ינצּ ח מי ישׂ ראל, כּ לל שׁ ל  ַׁההמש◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עוֹ לם מלחמת בּ מאבק ננצּ ח זה למּ וּ ד בּ כח יוֹ חאי בּ ר שׁ מעוֹ ן הרבּ י ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ זה

◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלישׁ י.
מ"ם הסמ"ך - רב הערב מנסּ ה לכן רב, כּ ה כּ ח הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר שׁ לּ מּ וּ ד ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱהיוֹ ת
לחזּ ק כּ די ילמדוּ , שׁ לּ א והכּ וֹ ללים היּ שׁ יבוֹ ת בּ ני וּ בפרט ישׂ ראל עם על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהשׁ תּ לּ ט

בּ עוֹ לם. כּ חוֹ  את ושׁ לוֹ ם ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַחס
לתתּ י ה' "מאן אמר שׁ בּ לעם ישׂ ראל. כּ לל את לקלּ ל רצה הרשׁ ע בּ לעם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם
זאת "מאן" אלּ א "לבלתּ י"? לכתּ ב צרי היה "מאן" כּ תב למּ ה עמּ כם", ַלהל◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
הרבּ י רצוֹ ן את יעשׂ וּ  ישׂ ראל שׁ עם זמן וכל רב, הערב עם ללכת לא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת

תּ וֹ רתי למדוּ  יוֹ חאי בּ ר בּ לעם(גּ יטין )שׁ מעוֹ ן רצה ואי לקלּ ל. היה יכוֹ ל לא ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ושׁ לוֹ ם חס "כלּ ם" מ'ח כּ 'בד ל'ב אוֹ תיּ וֹ ת "כּ לּ ם", אחת תּ בה לוֹ מר רצה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלקלּ לם?

ישׂ ראל. עם כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכלּ וֹ ת
הרשׁ ע בּ לעם שׁ ל מציפרניו נצּ לוּ   ּכ עשיו, שׁ ל מרוֹ  ישׂ ראל עם נצּ לוּ   ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הזּ וֹ הר בּ למּ וּ ד שׁ נּ תחזּ ק ידי על בּ דוֹ רנוּ  יתבּ ר הם בּ עזרת ינּ צלוּ  ְוכ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ .

אטוֹ ם? מ ּפ צצת הּמ גן  מקלט  יׁש  האם
חרב תשׁ כּ ל מבּ חוּ ץ יוֹ ם, ילד מה יוֹ דעים אינם בּ יוֹ תר, מוּ טרדים תּ בל אנשׁ י ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
העוֹ לם, כּ ל על חתּ תם המּ פּ ילים מחבּ לים מסתּ וֹ בבים בּ חוּ צוֹ ת אימה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵוּ מחדרים
הבּ תּ ים  ֹבּ תו וּ בחדרים, ישׂ ראל, שׁ ארית על ואם אמריקה מעצמת על זה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִאם
מכּ סיקוֹ  שׁ פּ עת אוֹ  רח"ל מרפּ א חשׁ וּ כוֹ ת בּ מחלוֹ ת אנוֹ שׁ ים חוֹ לים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמסתּ וֹ בבים

הבּ א. בּ רגע לוֹ  יּ קרה מה יוֹ דע אישׁ  ואין ושׁ לוֹ ם, חס ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמדּ בּ קת
המאיּ מים בּ ראשׁ  אירן צד, מכּ ל מאוּ יימת אוּ מתינוּ , זאבים שׁ בעים בּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ כבשׂ ה
פסּ ת כּ ל ההוֹ פכת פּ צצה ראשׁ נוּ , על מרחפת אטוּ ם פּ צצת גּ רעינית, פּ צצה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִעם
, ׁוחש ובהוּ  תהוּ  חרבוֹ ת, איּ י אחריה המּ שׁ אירה פּ צצה ואפר, לעפר ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאדמה
אפשׁ רוּ ת זאת בּ כל ישׁ  האם הגּ וֹ רלית והאלה זממם? תצלח ושׁ לוֹ ם חס ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַהאם
מפּ ניה? להגן היכוֹ ל מקוֹ ם אוֹ  מקלט, איזה ישׁ  האם אטוֹ ם? מפּ צצת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל

להנּ צל. אפשׁ רוּ ת ישׁ  ישׂ ראל, לעם מקלט ישׁ  כּ ן, הנּ ביא ישׁ עיה לנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמגלּ ה

וּ מג וֹ ג ? גּ וֹ ג  מּמ לחמת  י ּמ לט  מי 
זעם" יעבוֹ ר עד רגע כמעט חבי בּ עד דלתיך וּ סגר בחדרי בּ א עמּ י ישעיהו "ל) ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

כ) לנכו, השׁ בהוּ  זוֹ  תּ שׁ וּ בה - "בחדרי בּ א עמּ י ל" וּ ברשׁ "י: בּ א. עמּ י ל ביא ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֹ
מדרׁש וֹ תבחדרי וּ בבּת י כּ נסיּ וֹ ת .בּ בּת י ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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שמים  בדיני הן  לכם . נוגע  הדבר הלא תחרישון, ולמה
אתם  ושלמים יראים הלא להכנס כי תרצו ולא !

וטריפות, נבילות חשש  להאכיל  ח"ו כפי בספיקות
האדיר הגאון וביניהם בארה"ק, הדור חכמי  שפסקו

זצ"ל . ווייס  יעקב  יצחק  ר '

וח"ו וגם כליל  השחיטה יסגרו כאלו בתנאים ח"ו
לכן שלכם. הפרנסה ותעשו תאבדו מועד  בעוד  הקיצו
עמוק, עמוק הנפש ולמהחשבון  האמת, על  לעמוד

לרבים ודעתכם צערכם מלהודיע כזאת בעת תחרישון
שאפשר בשמכם מדברים שהם שלכם ולהבי"ד
שאתם ומכיון  טוב, היותר צד  על גם כן לשחוט
יהי ' ולא לדבריהם, כהודאה שתיקה הרי שותקים
הוספה מבקשים שאתם ממה גרוע השחיטה על חשש
נגרע  ולא דבר  שום לכם יארע לא שכירות , על 

דעתכם חוות תביעו אם שלכם אםמהשכירות  ואף  !
צריך  לשחוט, יכול שהוא אחד שוחט יאמר אמור

שוחטים. כולם שהרי כולם, דעת עם להתחשב

בזהוזכות עליכם תגן בודאי  הזאת הגדולה המצוה 
כמוכם לאשורו הדבר  ומבין יודע ומי ובבא,
לטכס  מוטלת עליכם החובה לכן המומחים, השו"בים
ובזה שמים, חובת ידי גם  לצאת לעשות מה עצה 
בעיני  גם כולם  בעיני ומעלתכם כבודכם גם יתרומם
יראו  אחרת בכבוד. עמכם שיתחשבו הבארד,
אפשר אשר וככדור נדף, כעלה שאתם במציאות

הרוחות. לכל לזורקו

לב  ובשברון באמת כמדבר הנאמן ידידכם כ"ד 
 המעוררי המעוררי המעוררי המעוררי

לט  מכתב

בבריטני ' השחיטה להצלת המרכזי מועד מכתב
CENTRAL BRITISH COUNCIL FOR SHECHTA

Weston House, Finchley Lane, London NW4 01-203 2638

גו'בע "ה ואמרת אמור לסדר בעומר , (להזהיר ל"ג

הקטנים) על ישראל הגדולים יעקב למשסה, נתן  מי לפ"ק
הלוך , בדרכיו אבו ולא  לו, חטאנו  זו  ה' הלא לבוזזים,

בתורתו  שמעו ולא
המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

רשימת ספרים על הזוהר

1. ספרים ומחברים – אלפי מכתבים מארץ ישראל 
ומכל העולם כולו

2. ספר סוד הגאולה ועלונים באנגלית )36,66-35(

3. ספר סיום הזוהר

4. ספר נשמת הרשב"י

5. ספר חיים בזוהר- ענין הכנסת ספר תורה וערך 
לימוד שעה בזוהר הקדוש

6. ספר הזוהר והר סיני

ישראל- ליקוט גדול מכל ספר  זוהר ארץ  ספר   .7
ירושלמי  בבלי  חז"ל מש"ס  ומאמרי  הקדוש  הזוהר 

ומדרשים, על קדושת א"י

8. ספר חיים של זוהר

ל"ג  לשמחת  דרשה   – דרשב"י  הילולא  ספר   .9
בעומר בהיכלא דרשב"י

10. ספר השפעת הרשב"י- ענין י"ג מידות הרחמים- 
האדמו"ר מהאלמין

11. תיקון מ"ג- ערכת מגן של יהודי לימות המשיח- 
ספר סוד הגאולה

הזוהר  מאמרי  כל  המינים-  ארבעת  זוהר  ספר   .12
של ארבעת המינים

13. ספר סוד הגאולה – פצצת הזוהר שתביא גאולה 
לעולם – תיקון מ"ג מתיקוני הזוהר- סגולות ומעלות

14. ספר זוהר ארבעת המינים

 -70 מס'  תיקון  המבואר-  הזוהר  תיקוני  ספר   .15
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16. ספר זוהר והסוכה

17. ספר משכן הקדושה- הפותח מאה חלונות של 
אורה

18. ספר מאמרי הרשב"י- מסכתות- ברכות – יומא, 
מתוך דרשה לסליחות תשע"ג
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דף היומי

20. ספר שמחת הרשב"י

21. אמרי שלום תהילים , זמירות לליל שבת קודש

22. ספר גימטראיות הזוהר-חלק ב'

23. עלון גימטריאות הזוהר- לחודש אלול- והסכנה 
לעם ישראל



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.
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המשך בעלון הבא

תנאיך כל שיקוימו שאפילו  ימיש , אתה, "היודע  
בעל ימכור זאת  בכל טוב, הכי  צד על ותקנותיך
פעם אף  שאתה בשר מלאים  רכבת קרונות המטבחיים 
אני ונעלם . אלי הקדושה ידו  פושט  הרבי  שחטת ?!" לא
שידי ומרגיש מאוד  חזקות לב בפעימות  מתעורר

לגמרי. משותקת 

ומספר: ממשיך ימיש  ר'

מגארליץ ורבי מורי את  בחלומי שוב ראיתי  "הלילה
אותי : ושואל  זי"ע 

שוחט להיות רוצה עוד אתה האם  "ימיש, 
השבתי : בבערלין?!".

הרבי פה . שוחט להיות  יותר רוצה  לא  אני "רבי , 
זו . בהסכמתי משגה  עושה שאני  ידעתי לא  לי, יסלח
מרומים בשמי  עלי רחמים  שיעורר מר, בבכי פרצתי
ידו  פושט  ורבי  מורי הראשון". לאיתנה  תשוב שידי

ואומר: אלי  הקדושה

התעוררתי מיד מעיני. ונעלם  בריא " היה כן  "אם 
כמקדם. וידי

בנים אתם "רואים  סיים : זצ"ל  מקלויזנבורג הרב
היד עם השוחט  ראיתי בעיני בזמני. קרה זה יקרים ,
עוד כמקדם . הבריאה היד  עם כך ואחר המשותקת ,
מחמת המאורע , שזוכרים רבים  חיים  עדים  נמצאים 

הנ "ל. השוחט  ימיש  ר' עם בשכנות שגרו 

היום לוקחים  איפה "אבל  המשיך: מקלוזנבורג הרב
כי ושקט, נח לא  האמת  בעולם שאפילו כאלו, צדיקים
בו  היה זאת בכל מפטירתו, בשנים  רבות אחרי היה זה
שקיבל השוחט  על  להשגיח הזה, לעולם  לבוא הכח
יהודים גדול  שציבור ח"ו גורם  יהיה שלא  קבלה ממנו

נבלות יאכלו וטריפות".חרדים

ואמר: הלב  בחמימות מאתנו נפרד מקלוזנבורג  הרב
במהרה  צד  הגואל וישלח השי"ת  עלינו "שירחם 

בימינו ".

קאסטים בעשרות  זה  בנדון לעורר הוסיף הוא 
שלו . בדרשות 

ימיש מר' העובדא לספר גמר מהאלמין  שהרב אחרי 
מוכר שליט "א , קויפמאן  יוסף ר' שם  נוכח היה השוחט ,
עד שקיימת  קאסעטא , על הכל שהקליט  הקאסטות ,

אצלו . לקנותה ויכולים  היום 

לר' בשכנות גרנו  ברלין , בן אני אמר: הנ "ל יוסף  ר'
לבקר כשהלך ז"ל  לאבי  נתלויתי הנ "ל. השוחט ימיש
ז"ל אבי עם הייתי  גם  החולים . בבית הנ "ל השוחט את
ידו  לראות  זכיתי וכן  משותקת, היתה כשידו בביתו ,

המתים. תחיית ממש  כמקדם, בריאה

של שבשחיטה ואמר זה, דבר ירגיש שהשוחט מתינות
עו הרבה נמצאו אלפים לזהעשרת וצריך שמתו פות

זו. להבחנה פנאי אין אז במהירות שוחטים ואם מתינות,

שבועה לישבע מוכן השוחטים אחד אם לדעת ברצוני
יש ועוד וכו', לשעה מאלף יותר שוחט שאינו דאורייתא
רק מותר וזה בהבאה, ולא בהולכה רק ששוחט שוחט

"המאור" בקובץ עיין לכתחילה, לא אבל (חודשבדיעבד

רוציםסיון ) אנו אין זה ובגלל זה, על נאמנים עדות ויש
חוץ. בשחיטת

ששמענו כמו ודם, בשר מורא כאן יהי' לא שאם ותדעו
ישתוק לא שאם כביר זמן לפני לאחד אמר שוויינשטאק
גמורים עדות לנו ויש קלענער", קאּפ א "מיט יעשנו אז

שם. ויעידו להבי"ד שילכו

על כשר היא שהכל תפרסמו אם לראות ממתינים אנו
ולא גמור בבירור העולם לכל נראה ואח"כ טוב, היותר צד
אילי שכל כאלו דברים לנו יש זה על לשקר, עוד יוכלו
העין בחוש במציאות ויראו המציאות את ישנו לא נביות
בחרפה קהלתינו תהי' ח"ו אז אבל השחיטות, כל של

וטריפות. נבילות אוכלים שהיינו ויראו ובבושות,

אדם לשום נפש ועגמת צער לגרום ברצונינו אין
מידי. לא ותו השחיטה, מצב לתקן רק וכוונתינו בעולם,

עצמאית. שחיטה לנו שיהי' ברצונינו

אבל המעטירה, קהלתינו את לבייש רוצים אנו אין
כי מדי, מאוחר יהי' אח"כ כי מועד, בעוד אנו מבקשים
כי עולם, עד ולדראון לחרפה ותהיו כל לעין הסוד יתגלה
מן נתחייבנו הרי עתה. שהיא כמו המצב להשאיר אפשר
את יודעים שאנו כיון שביכולתינו מה לעשות התורה
יקל שלא אנו ומבקשים ברמיזא, לחכימא די השפל. המצב

בעיניכם. זה דבר
לבבינו נשבר מאוד לבבינו. בשברון מכתבי את ונסיים
מסכת סוף במשנה דאיתא כמו כזה, מצב על בקרבינו
להם יש קהלתינו אם ובועז. יכין עיין ישום, והגבלן סוטה
בית – בוטשערסטאר סענטער, מעדיקל הרבה, מוסדות
שחיטה בית לפתוח ביכלתינו שיש הרי וכו', חתנות
הרי גדולה. קהילה שהיא אף לקהילתינו, רק עצמאית
על שליט"א אדמו"ר כ"ק שהקפיד איך היטב אנו זוכים
ובתכלית בהידור שתהי' המלחמה, לפני השחיטה

הכשרות.
טובות, לשמועות המצפים
והצדק האמת מבקשי



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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ועל הרבנים שבכל עיר ועיר שלא להתעצל בזה ולדחות הענין 
על  ושלום  חס  ויתבע  הוא  בנפשו  כי  לדעת  עליו  כי  יד  כלאחר 
ולזרז  להוכיח  עליו  הקשה  הדין  ממדת  להנצל  הרוצה  וכל  זה, 
להמון ישראל ואז את נפשו הציל, כי בודאי יטענו המון ישראל 
בעת שיובאו לדין על מעשיהם הרעים, שאינם אשמים בזה, מפני 
ועל  הוכיחו אותם על מעשיהם,  והרבנים לא  שהתלמידי חכמים 
הטובה  הנכונה  הדרך  את  ולהורותם  להוכיחם  הרבנים  על  כן 
המון  את  וגם  הקשה  הדין  ממדת  הצילו  נפשם  את  ואז  והישרה 
ישראל יחזרו למוטב במדה מרובה, ויהי' טוב לנו עי"ז בזה ובבא 
ספה"ק  בהקדמת  )ועיין  עכ"ל.  במהרה.  ולישועה  לגאולה  ונזכה 
נדחי ישראל להח"ח זצ"ל, ועיי"ע אותיות דרבי עקיבא א', רמב"ם 
הל' תשובה פ"ד ה"א, יו"ד סי' של"ו-מ"ח, מחצית השקל סי' תר"ח 
ג', חכמת שלמה או"ח תר"ח, שו"ת מהר"ם שיק )או"ח סי' ש"ג, 
שו"ת תשב"ץ ח"ב סי' מ"ז, מערכי לב דרוש ע', יד ימין ח"ב דף 
י"ג, חיד"א בשיו"ב תמח, חיים שאל ח"ב לא, שערי תשובה תמח 
טו, פתחי תשובה יו"ד ר"י קי"ט, ובסי' ש"ג, שיבת ציון סי' ס"ז, 
בית יהודה יו"ד י"ז, ברכי יוסף תר"ח ד', יעיר אוזן מע' או' ה"ן, 
וכעי"ז בש"ך סמ"ג, ועי' דרך המלך פ"ו, אברהם אזכור למהר"ף 

דף כ"ט אות ג' בשם מערכי לב ח"ב, דרוש נ"א(.

בויקרא רבה )כה( וז"ל: למד אדם ולמד, ושמר ועשה, והיה ספק 
בידו למחות ולא מחה הרי זה בכלל ארור אשר לא יקים וגו' - לא 
למד אדם ולא עשה ולא שמר ולא למד לאחרים ולא היה ספק בידו 

למחות ומחה הרי זה בכלל ברוך.

ולסיום הדברים: נעתיק מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר 
זצ"ל בספרו הבהיר שערי חיים דף ו' ע"ב, וז"ל: אוי מיום הדין 
ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי 
אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב: צדיק זה חלל שבת, 

המשך בעלון הבא

מזון לו ולרבנית. ועוד יותר שמח שהצליח להתפרנס, אמנם רק 
מעט, אך מבלי לחשוף את זהותו. חלפו עוד מספר ימים ושוב 
פנתה אליו הרבנית בבכי כי אזל הלחם בבית. הלך לבית כנסת 

אחר וגם שם הציע עצמו כמנקה.

לאחר פיטוריו ממלאכת הניקיון מנסה תלמידו לשכנעו לשוב 
ולהתפרסם

 אך גם שם לא "הצליח בתפקידו", כי לא היה מורגל בעבודת 
הניקיון כי "כל כולו רק תורה" ומיד פוטר. קיבל מספר פרוטות 
ללמוד  ממשיך  שהוא  תוך  רב  בדוחק  תקופה  התקיימו  ומזה 
כולו בהרהורי  יום אחד בעודו הולך ברחוב, שקוע כל  תורה. 
הוא  גם  שהתגלגל  מתלמידיו  אחד  לפתע  אותו  פגש  תורה,  
בגדים  הלבוש  הנערץ  רבו  ממראה  התלמיד  הזדעזע  למקום. 
כאחד העם. פנה אליו וקרא לו בקול "רבי ומורי!" השתיק אותו 
הט"ז מיד וביקש שלא יחשוף ברבים זהותו. "הרשה לי לפחות 
בקהילה  לך  שיתנו  מנת  על  חכם,  תלמיד  רק  אתה  כי  לספר 
כדי שתוכל להתפרנס  כזה  או משהו  תפקיד כמגיד שיעורים 
כראוי". "אתה תלמידי ועליך לשמוע בקולי- אוסר אני עליך 
לספר מי אני"- השיב לו הט"ז בתקיפות תוך שהסתכל לתוך 
עיניו. "יש לי תכנית חיים לעבוד את הקב"ה בצניעות עד יומי 
הוסיף.  התכנית"-  את  לי  תקלקל  ואל  הזה  במקום  האחרון 
"אומר רק שאתה קרוב של הט"ז"- ניסה התלמיד. "בשום פנים 
מחד  כי  ורצוץ  שבור  תלמיד  אותו  הלך  הרב.  ציווה  ואופן"- 
ראה את רבו מושפל וחי בדוחק אך מאידך אינו יכול להפר את 
מצוות רבו שלא לספר לאיש דבר על זהותו. עברו הימים ושוב 

דמעות הרבנית זלגו כי אין אוכל בבית. 

הט"ז מוצא עבודה במלאכת הניקור, והכול כדי ללמוד תורה 
בהסתר

כי  במודעה  נתקל  והנה  עבודה  לחפש  לרחוב  יצא  הט"ז 
מחפשים "מנקר" )אחרי השחיטה – יש מלאכה של הוצאת גיד 
האטליזים  לאזור  ניגש  ומיד  הבהמה/העוף(  מן  והחלב  הנשה 
בשכונה היהודית – פנה לראש הקצבים והציע עצמו לעבודה. 
יום  כל  נמשכה  עבודתו  לעבוד.  מיד  והחל  לקבלו  זה  הסכים 
שלוש שעות בלבד. שמח הט"ז כי מצא עבודה זו שתאפשר לו 
להמשיך וללמוד תורה במקביל, בשאר שעות היום. ועוד שמח 

על כך שלא נאלץ לחשוף ברבים את זהותו.

והנה כ"ק האדמו"ר הזקן מצאנז רבי יקותיאל יהודה הלברשטם 
זי"ע כל מאמריו מיוסדים על הזוהר הקדוש והתיקונים וכתבי 
להדמות  עליהם  חסידים  הם  שאם  עליהם  וזעקנו  האר"י, 

לרבם, והנה לא היה שום מענה בפיהם.
וברוך ה' נפל עליהם פחד ורעדה ולא נגעו שוב.

זיע"א,  קלויזנבורג  מצאנז  האדמו"ר  מרן  שכ"ק  הפלא  ולגודל 
כותב בשיעורים שלו:

תלמידי הבעל שם טוב קבעו, את עיקר למודם בספר הזוהר 
הקדוש, והם נחשבים לתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי.


