
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

אחר, לבּ דּ בר בּ חדרי מעשׂ י על דּ לת התבּ וֹ נן "וּ סגר  תּ נחוּ מא. רבּ י דּ רשׁ   ּכ , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌
דּ לתי  סגוֹ ר  דּ ר שׁ  תּ נחוּ מא ור בּ י , על דיגנוּ ן טבין עוֹ בדין  ל עביד ת"י - "ַבּ עד◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הדּ ין.פי מ דּ ת  אחר ּת הרהר -ׁש לּ א כּ י "חבי" זעם " יעבר  "עד מעט התחבּ אי ִ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
 שׂ וֹ נאי על  אפקוֹ ד .אמת  ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

לישׂ ראל צרה שׁ תּ היה וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג בּ מלחמת אמר הפּ סוּ ק זה - עמּ י" ל" ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַרד"ק:
משׁ ל וזה ,"בּ עד דּ לת וּ סגר בחדרי בּ א עמּ י ל" משׁ ל דּ ר אמר זמן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמעט

ׁש למה  וּ בת ׁש וּ בה  טוֹ בים בּ מעשׂ ים ויּ עבר להּס תר  ה זּ עם יהיה  רגע  כּ מעט  כּ י , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
יּמ לטוּ  בּ ספר ".והּט וֹ בים כּ ת וּ ב הנּ מצא  "כּ ל שׁ אמר  כּ מוֹ  , ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אפשׁ ר העוֹ לם, את להחריב בּ רגע היכוֹ לים אטוֹ ם פּ צצוֹ ת כּ שׁ קיימים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ ,
שׁ ל הזּ מן על ישׂ ראל גּ דוֹ לי שׁ ל החוּ ב את וכן הרד"ק פּ רוּ שׁ  את היטיב ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלהבין
החפץ וּ לפי דּ קּ וֹ ת, 12 תּ ער המּ לחמה זצ"ל הגר"א לפי וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
שׁ עוֹ ת שׁ לוֹ שׁ  נא "הוֹ שׁ ענא מתפּ לּ לים אנוּ   ּכ ועל בּ לבד. דּ קּ וֹ ת בּ –3 זצ"ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַחיּ ים

וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת שׁ ל הדּ קּ וֹ ת שׁ לוֹ שׁ ת על - נא" ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהוֹ שׁ ע
למּ וּ ד בּ זמן כּ י להבין אפשׁ ר דּ קּ וֹ ת 12 יקּ ח העוֹ לם מּ לחמת הגר"א פּ רוּ שׁ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
ל" ינּ צל? מי וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מלחמת בּ זמן ננּ צל בּ יוֹ ם הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר דּ קּ וֹ ת 12 ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶשׁ ל
שׁ כּ תוּ ב כּ מוֹ  חדר זה הסּ וֹ ד תּ וֹ רת ללמד נזהר שׁ יּ הא מי – "בחדרי בּ א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַעמּ י

וּ להנּ צל. להמּ לט יּ זכּ ה הוּ א ה'" "סוֹ ד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר
בּ עת עלינוּ  ושׁ וֹ מר וּ מחסה, כּ מגן לנוּ  המּ שׁ מּ שׁ  מעוּ זּ נוּ , הוּ א הקּ דוֹ שׁ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

◌ָ◌ָצרה.

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מד למי ׁש ליטה אין  הּמ ות  ל ּמ לא
שׁ מעוֹ ני בּ ילקוּ ט תתקמג)מוּ בא רמז ח שׁ הזקינה(משלי  אחת בּ אה מעשׂ ה : ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ר"י לפני בּ את מדּ אי(ה גּ לילי)הרבּ ה, יוֹ תר זקנתּ י רבּ י לוֹ : אמרה חלפתּ א בּ ן ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

מבקּ שׁ ת ואני משׁ תּ ה ולא מאכל לא טוֹ עמת שׁ איני הם, נוּ וּ ל שׁ ל חיּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מעכשׁ ו
להּ : אמר העוֹ לם. מן ימים?להפּ טר  ּכ כּ ל  הארכ ּת  למוּ דה בּ מה ל וֹ : אמרה  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יוֹ ם . בּ כל  הכּ נסת לבית וּ מ שׁ כּ מת א וֹ תוֹ  מנּ חת  אני חביב דּ בר לי ישׁ  אפיל וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲאני
ועשׂ תה  הלכה  זה. אחר  זה  ימים שׁ לשׁ ה הכּ נסת  מבּ ית  עצמ מנעי להּ : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
וגו'", לי שׁ וֹ מע אדם "א שׁ רי שׁ למה: אמר   לכ ומתה. חלתה הלישׁ י וּ ב יּ וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵכּ ן

אחריו כּ תיב חיּ ים".מה מצא  מ וֹ צאי הלכ תּ "כּ י אם הוּ א:  ּבּ ר ו הקּ ד וֹ שׁ  אמר  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ל כּ נס  מת כּ וּ ן הוי א לּ א החיצוֹ ן, פּ תח  על  ל תּ עמד לא הכּ נסת לבית ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהת פּ לּ ל 
שׁ תּ י  "דּ ל תּ וֹ תי", אלּ א כּ אן כּ תיב אין דּ לתי' על  'ל שׁ קד  מדּ לת , לפנים  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶדּ לת
מהוּ  שׂ כר.  ל ונוֹ תן  פּ סיעוֹ תי מ וֹ נה הוּ א   ּבּ רו שׁ הקּ דוֹ שׁ  כּ ן? ולמּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַדּ לתוֹ ת.



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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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ה' לדבר החרדים ישראל אמוני  שלומי אל 
צרהחזקו  בעת אמצו, כשלו וברכים רפות, ידיהם

את המסו אחינו הנוראה, השחיטה מגזירת ליעקב,
אותנו  ולהביא שוא, ובהבטחות שוא, בפחד לבבינו,
משענת על עליהן להשען אותנו ולכוף ייאוש , למצב 
לקבל  הממשלה, עם הסכימו שכבר  רצוץ, קנה
ולמוקש  לפח  מכשול  וצור נגף לאבן ולהיות גזירתם,
עמל , ומכתבי און, חקקי  החוקקים  והוי ישראל , לבית
בענין  בפרט  הקדושים, ומנהגי' תוה"ק מדיני להטות
וטהרת הדת, מיסודי  הקדושה משחיטה כזה חמור 
והי ' עצה, לסתיר מה', המעמקים והוי העם, ושמירת
ואשמתם פשיעתם, יגלה לבל מעשיהם, במחשך
במסירת הק ' אבותינו ונטעו שבנו ומה בחוץ. וקלותם
ושחיטה קדושה קהלה  להקים מאודם, ובכל נפש 
בה באו העולם, בכל ולמופת לאות שהי ' מהודרת
וקלות, בקילות לקלקל לחללה , ורוצים פריצים
ולהרוס  לנתוץ וכהנה, וכהנה הדחק ושעת ובדיעבד
ח"ו  ותפארתה  יפי ' כליל ולהחריב בנטיעות , ולקצץ
ההתאחדות, קהלת וגם המהודרת, השחיטה של 
ופשרות וויתורים עליהם לקבל מוכנים אינן שהיראים

בשחיטה.
הרבניםוכבר  מחשובי שכמה חוצות פני על נשמע 

לויתורים תוקף בכל מתנגדים הכדתי ' של בבי"ד הצ'
הביעו  מהם שכמה כך לידי  הגיע  כבר  והמצב וכד ',
וכו', זיוה פנה הודה פנה ח"ו כזו  שבהנהגה דעתם,

שומעות. שכך  לאזנים אוי זה. מבשר  יאכלו ושלא
ולהתעוררעל  להתאחד עלינו מוטלת החובה כן

מלפ  לבקש רחמים שערי על לדפוק אבינו בתפלה, ני 
לבטל  כזה יתום בדור  עלינו וירחם שיחוס שבשמים,

הגזירה.
שיחוסו וגם ורבני', הכדתי' מנהיגי דלתי על לדפוק

נהי ' לבל  כבודם על  וגם החשוב, הצבור כבוד על 
ימי  בתולדות עולם, לדראון להשאר ולשנינה למשל 
השחיטה והחרבנו והרסנו קלקלנו שאנחנו ישראל,
לנו  יכופר ולא ההתאחדות, של הקהלה וגם המהודרת

הזה. הנורא העון
המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

המשך רשימת הספרים על הזוהר

24. ספר טרחא דצבורא, ענין כשרות תפילין ומזוזות, 
ענין הצלת נפשות

25. ספר זוהר יום הכיפורים

26. ספר הצלת נפשות בענין תפילין ציצית כשרות 
מזוזות וצניעות

27. מישניות הזוהר- מסכת ברכות פרק ז'

28. ספר הזוהר- ש"ס דף היומי- מסכת שבת

29. בשעה טובה! זוהר דף יומי משולב דף יומי של 
ש"ס- מסכת ברכות

להתאספות  קורא  קול  השכינה-  זוהר  ספר   .30
בחצות לילה בט"ו באב במירון

31. אנציקלופדיה כשרות חלב עכו"ם

32. ספר סוד הרשב"י- פרפראות תיבות וגימטריות

ויקרא  שמות,  בראשית,  תורה-  זוהר  ספרי   .33
במדבר, של הגה"צ המקובל הרב רוזנברג

34. ספר זוהר -תהילים

35. ספר הערב רב -דברים, במדבר, שמות- ע"פ 
הזוהר הקדוש

36. העירוב- כל עינייני העירוב ביותר מאלף ספרים 
וקונטרסים

37. מאמר סוד צניעות האישה וחשיבותה

38. ספר חדש! זוהר חצות הרשב"י

הם  מי  צדיקים-  וזוהר  הישיבה-  זוהר  ספר   .39
החסידים האמיתיים של הבעש"ט?

40. ספר זוהר המזל – דרשה לחיזוק הזוה"ק ליום 
זכרון של צדקת

41. ספר ִּדין ּתֹוָרה ְלָהַרָּבִנים ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ַּבֲעֵלי ִּדין 
ֶׁשל ַמְעָלה

42. ספר זוהר ברסלב – ליקוטי מוהר"ן על מעלת 
לימוד הזוהר

43. חידושי תורה על מסכת ברכות

 – המזמור  ביאור  הטהורה-  המנורה  קונטרס   .44
למנצח בנגינות מזמור שיר

45. משניות הזוהר – מסכת ברכות- פרק ז'

חדש! ספר הערב – רב, בעל חשיבות גדולה   .46
לקירוב הגאולה, במיגור המתנגדים ללימוד הזוהר

47. רשימת 200 ספרים על הזוהר הקדוש – מוכנים 
לדפוס ומחכים לתורמים שברשימת הרשב"י הקדוש 

שהוא משיח גואל הראשון ואחרון



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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מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

המונית, שחיטה נקרא מה הרחב לציבור נודע  אז רק 
עם. ההמון מבלבל היצר ואיך 

ומאורי גאוני  רבנים עשרות  יצאו הנ"ל  כל  אחר
ה' לדבר החרדים  וישבישראל  פ' יוסף יעקב תולדות  (ראה

החילוק ) כשרותבאריכות אודות  בדרשותיהם  והתריעו
עשרות ארה"ב. ורוחב אורך לכל והבקר העופות 
הרבנים אך ונורא. איום בטרור הותקפו  רבנים
בזה  חלק  אשרי נסוגו. ולא  בנסיון  עמדו האמיתיים 

ובבא.

בעניני חשובים ספרים  אז הוציא מהאלמין  הרב (8
ראש. בכובד  בזה הענינים  כל  שמבאר שחיטה,

הנוגע כל  שו"ת, ספרי  מאלף  מיותר אסף הוא  (9
אם לאירע  שיכולים ומכשולים  והגונה, כשרה לשחיטה
הוציא כן  כמו בספר. ופרסמם ביותר, בזה זהירים לא
כשרות עניני על  ספרים ושש  שלושים  עולם  לאור

ועוד. וניקור ושחיטה

הרב  של והאמיצות  הברוכות פעולותיו אודות 
ומאורי גאוני רבנים  כך אחר יצאו שליט "א, מהאלמין 

האמיתים ההבדלישראל  יוסף יעקב תולדות  בספר ביניהם )(ראה 

 ביאת לפני  כי  החמה, ובאור הקדוש  בזוהר  כתוב ובאמת
רח "ל.עוד רב מהערב  ישראל ומנהיגי הרבני רוב יהיו  המשיח

בזוה "ק קכ:)איתא ד לעכו",(ח"ב דנתנס יי אינו רב דערב
שבכל לעבירות משומדי ואפיקורסי מיני  משומדי ומנהו

החמה אור ובספה"ק כולה. הרמ"ק)התורה  בש נשא וז"ל ,(פ ' כתב
וש .החיצוני נשמת  האר גויי ה רב משפטי הערב זוה"ק (על

ע"ב) ק"כ ד שכול בישא ערבוביא  שה בעמלק  לה ' מלחמה  וז"ל
ישראל רשעי  ויש   בה נתערב עמלק  וזרע באלו  אלו  נתערבו
 ומחריבי  מהרסי ישראל פריצי  שה מכול נחשבי שה

יששכר וכו '.ובבני יצאו  אדר)ממ חודש הערב (מאמרי  כתות כתב ,
ה ,אפיקורסי מוסרי מיני , יושבי ה בקרבנו אשר רב
גימטריא ר "ב ער"ב אחרא  דסטרא הדעת עמלק  משורש המה 
נתרבה  בעוה "ר  אשר הללו בדורות תראה כאשר דע "ת
לפשוט ישראל  על חמס כלי דקיימי אות וג האפיקורסות,
ע"כ. וד "ל, טובי לא בחוקי רעות בעצות מעליה עור את
פרשת  חי  נשא.ובזוהר פרשת   יוס יעקב תולדות בספה "ק ועיי

קי"ג )בראשית ד) שלה  הראשי  ע הדור רוב ועתה וז "ל, כתב
ויקהל לפרשת בהשמטות  חיי דברי  ובספר ע"כ . רב, מערב ה
כו ', רב מהערב  הרבני רוב יהיו המשיח  ביאת דלפני וז "ל, כתב
רב  הערב  א קדושי בעצמ ישראל כי  :ש חיי הדברי וז"ל
 שהרבני בעליל כנראה  עבדו לגרמייהו דעבדי  חסדי כל 
רב  מערב רוב בעוה "ר המה  שבדור  בתי והבעלי והחסידי
לקבל לגרמייהו רק מעשיה וכל הציבור על לשרור  ורוצי
 שמוסרי באמת עובדי א רק להתחבר אי ולכ וממו כבוד
עוד.ונמצא עיי"ש ע"כ  ,לעצמ תועלת   שו לקבל  לא לד' נפש
הערב  של  ה בתי ובעלי  הרבני דרוב ,נוראי דברי זה מכל
שאי די לא ובעוה "ר גדולה , במלחמה נגד ללחו וצריכי רב,
 ובוני  את קשר   לה יש  אנשי הרבה  אלא  נגד נלחמי
ויש רב, כס ממו לה  ונותני , גדולי ופלטרי בניני  לה

ח' מכתב
אמעריקא קצווי בכל הקהלות מנהיגי הרבנים לכבוד

יצ"ו.

בח "המאור" בקובץ שנדפס מה שמעתם בודאי ודשהנה
עיי"ש. העופות, שחיטת אודות ניסן,

מרגלים שלחנו המאור, קובץ את ראינו כאשר הנה
ולדאבונינו שקר, או היא אמת אם השחיטה לראות בסתר
פרטים, כמה עוד שם חיסר ו גמור, אמת שהכל ראינו

כאן. ונפרטם

שזה ראינו לנו הנראה כפי אבל רבנים, שם שהיו והגם
כלום על לסמוך ואין שם, כשהרב לתקן שיכולים מה דבר
לה היתה קהלה שכל המלחמה לפני שעשו כמו לעשות רק
ויהי' הקהלה, רב השגחת זה על ויהי' עצמה, בפני שחיטה
שהיו כמו לשעה, אלף של שחיטה יהי' ולא פנים, שחיטת
הסכין ובדקו קטנה שחיטה שהיתה המלחמה לפני נוהגים
אביא הנה וכו'. ההידורים בכל והיתה עופות כמה בכל

ילמדו. ומזה גרגרים איזה לכאן

טפחיים. ואכסה טפח אגלה הנה

החסרונות אביא ואח"כ שם, שוחטים כמה מקודם אברר
שולח שאני מה בהמאור תעיינו הנה בזה. שיש מה
גמור, אמת הכל שם שכתב מה שכל ותדעו לפניכם,
עדות הכל על לנו שיש בדברינו מאוד תעיינו ואח"כ

עכשיו. כותב שאני מה גמורים

בתוך עופות וחצי 22 שחט אחד ששוחט עד, יש הנה
אחת יכול(!)רגע שהוא אמר אחד שוחט לנו. ידוע ושמו ,

1200 רק לשחוט יכול שחבירו מחבירו, טוב יותר לשחוט
לשעה! 1380 לשחוט יכול והוא לשעה

בחמשה להבחין יכול אינו כזו שחיטה ששוחט מי והנה
במציאות אינו דהלא ועוד, במשהו, שהם שחיטה הלכות
פוסק חדשה והשמלה השערות, למרוט שיוכלו אופן בשום
אותו מעבירים לכתחילה מורט שאינו ומי למרוט שצריכין

בזה. מאוד שהחמיר שור תבואות עיין מהשחיטה,

ומביא עליו כבידים איבריו כזו גדולה שבשחיטה ועוד
מרגיש ואינו ההרגשה כוח מידיו נאבד ועי"ז דרסה, לידי
ואמר שם, ביקר הרבנים שאחד מעשה שהי' כמו הפגימות,
לו ושיש כ"כ הרבה לשחוט שיכול מאמין שאינו להשוחט
הביט וכאשר החלף, את לו שיראה עליו וציוה הרגשה,
שליט"א פאפא גאב"ד אל והלך פגום, שהוא ראה בחלף
אבל זה, על ונתרגז נתבהל מפאפא והרב ככרוכיא, וצוח



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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חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה עבר על נבילה וטריפה 
ושעטנז, קדוש זה עבר על א"א, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו 
הלא הצור תמים פעלו, ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות 
באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא פקדת עליו 
אשמו וכו' עכ"ל. )ועיין באריכות בספר מצות התוכחה כהלכתה, 
ובספר שכר ועונש חלקים ג', ד', ה',(. האם אין דברים קדושים 
הנ"ל די לעורר את כל אחד לעשות כל אשר ביכולתו להציל הכלל 
וישראל קדושים הם  ישראל מעון החמור של דור המבול רח"ל, 

ורוצים לשמוע?

ובזכות קדושתן וטהרתן של ישראל בקדושת הברית שבו תלוי 
ביאת משיח בן דוד כמבואר באור צדיקים ובזוהר חי )פרשת נח 

ופ' ויחי( נזכה בקרוב ממש לביאת גוא"צ בב"א.

 וע"ז באעה"ח יום הנ"ל
 שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו

המשך בעלון הבא

הט"ז פוסק בשאלות חמורות בדיני שחיטה

הבהמה  לגבי  מתלבטים  היו  השוחטים  בהם  רבות,  פעמים 
או  מנוקבת  הריאה  )אם  טרפה  או  כשרה  היא  האם  השחוטה 
היה  זה  אך  דאתרא"  הקהילה/"מרא  לרב  הם  פונים  היו  לא(, 
ועוד נוטה לפסול כמעט כל בהמה המובאת בפניו. רב הקהילה 
התגלגל גם הוא לאזור כי גורש/ברח ממקומו. הוא היה תלמיד 
חכם אך לא בקיא לחלוטין בדיני שחיטה. הוא מונה לרב בשל 
היותו תלמיד חכם, ומאונס הנסיבות, אך היות ולא היה בקיא 
מספיק בהלכות שחיטה העדיף ללכת לחומרה על מנת שלא 
)יתיר טריפה(. השוחטים התמרמרו על המצב  יכשל בעבירה 
כי נגרם להם אובדן ממון רב מכך. פעם אחת עלה ספק לגבי 
בהמה שנשחטה והתלבטו השוחטים מה לעשות כי ידעו שאם 
יביאו המקרה לרב הקהילה, סביר להניח, שהוא יפסוק, שהיא 
טריפה. סיפר אחד השוחטים כי באזור המנקרים עומד יהודי 
פשוט העובד כאחד המנקרים. הוא אמנם לבוש בגדים פשוטים 
וכובע קסקט אך נראה על פניו שהוא תלמיד חכם. הציע לפנות 
אליו ולשאול לדעתו. לקחו השוחטים את הבהמה לט"ז ושאלו 
דעתו לגבי הספק שעלה להם. הסתכל הט"ז על הבהמה ובדק 
רמב"ם  זהו  מתלבטים,  אתם  מדוע  לי  ברור  לא  אמר-"  ומיד 
מפורש והבהמה כשרה למהדרין". לקחו השוחטים את הבהמה 

לאחר שהודו לו והלכו לדרכם שמחים מאוד על הפסיקה.

 השוחטים מפסיקים לפנות לרב העיר, ושואלים רק את הט"ז
מאותו היום החליטו השוחטים כי כל ספק שיעלה לגבי שחיטת 
בהמה הם יביאו בפני הט"ז לפסיקתו וכך היה. היו מקרים רבים 
בהם קבע הט"ז שהבהמה כשרה והשוחטים שמחו על כך, כי 
טריפה,  ספק  התעורר   לגביהן  רבות,  בהמות  נפסלו  כה  עד 
שהובאו בפני רב הקהילה. יום אחד הגיע הגבאי של הרב אל 
השוחטים לשאול להיכן הם נעלמו, כי מזה זמן רב שלא הביאו 
בהמות בפני רב הקהילה. סיפרו השוחטים על התלמיד חכם 
"עם הקסקט" אליו הם מביאים את כל מקרי הספק והוא פוסק 
אמר  הלכה"  הזה  האיש  פוסק  זכות  באיזו  חוצפה,  "זו  להם. 

הגבאי. 

וזל"ק: על כן קבעו תלמידי הבעל שם טוב את עיקר לימודם 
בספר הזוהר הקדוש, והם נחשבים לתלמידיו של רבי שמעון 
בר יוחאי, שאף הם אחזו דרכם בקודש שאין צריך ללמד חובה 
ולשרף את החוטאים כי אם להסתכל בעין טובה, ועל ידי זה 
יכולים להחזירם בתשובה, להסיר מהם הלב חורש מחשבות 
און, ושיקבלו לב בשר לחזר בתשובה שלמה לפני ה' יתברך. 
)מתוך דברי קדשו בשיעור חומש ורש"י פרשת אמור תש"מ "לל"ג בעומר"(.


