
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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דבר המערכת )בהמשכים(

יום ששי | כח ניסן | פרשת תזריע מצורע

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

מיני כּ ל מבטּ ל הוּ א אשׁ ר הקּ דוֹ שׁ , הזּ הר למּ וּ ד מעלת לכבוֹ דם ידוּ ע ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר
קשׁ וֹ ת וּ גזרוֹ ת שׁ עברהפּ רעניּ וֹ ת והנה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א וּ מוֹ תנא ורעוֹ ת ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ישׂ ראל עם עוֹ ררנוּ  מארי כּ בר הגּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם האמ ּת ית " לגּ א לּ ה "ּת ּק וּ ן  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר  ה זּ הר לּמ וּ ד על לׁש קד לעיל, הנּ זכּ ר  קדּ יׁש א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ארעא
ׁש ׁש  לער רק  נגמר לא ק בּ לנוּ , אׁש ר  הרׁש ימ וֹ ת  וּ כפי סיּ וּ מים, אלף ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ

סיּ וּ מים. ◌ִ◌ִ◌ֵמאוֹ ת 
ידוֹ  אשׁ ר ישׂ ראל בּ ר מכּ ל מבקּ שׁ ים הקּ דוֹ שׁ ה, ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַעל
לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף גּ מר בּ כדי פּ עם עוֹ ד ללמד ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַמגת,
אחד זהר סיּ וּ ם אשׁ תּ קד, שׁ ל חברתוֹ  בּ ני עם פּ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הראשׁ וֹ ן שׁ עוּ ר ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ פי
עצת ויפר ותחתּ וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל וּ לבטּ ל ישׂ ראל, עם מזּ ל ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלעלּ וּ י
לבטח ישׁ כּ ן וישׂ ראל תּ וּ שׁ יּ ה, ידיהם תּ עשׂ ינה ולא מחשׁ בוֹ תם, ויקלקל ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ יבינוּ 

רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן ציּ וֹ ן, בּ נחמת בּ ימינ וּ ונראה בּ מהרה ותכּ וֹ נן תּ בּ נה ירוּ שׁ לים ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
קטן . לפרט תפא "ר  שׁ נת א יּ ר לחדשׁ  א ' ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָאמן.

יאמר: הלּ ּמ וּ ד שׁ כינת קדם לעלּ וּ י הקּ דוֹ שׁ  הזּ הר  בּ ספר  ל וֹ מדים  אנחנ וּ  הרי ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ותחתּ וֹ נים , עליוֹ נים אוֹ תנוּ  הצּ רים כּ ל  פּ י ולסתּ ם ישׂ ראל , מ זּ ל קרן וּ להרים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌עזּ נ וּ ,
יהי  כּ ן אמן לבטח, ישׁ כּ ן וישׂ ראל  לצרוֹ תינ וּ  דּ י ויאמר לישׁ נהּ , העטרה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר 

◌ָרצוֹ ן .
בּ מהרה ותכּ וֹ נן תּ בּ נה הקּ דשׁ  עיר ירוּ שׁ לים וארץ, שׁ מים עוֹ שׂ ה הם מעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעזרי

אמן. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

דּ יסקין יר וּ חם יצחק  רבּ י  הרב  מוֹ רינוּ  כּ בוֹ ד ה גּ אוֹ ן דּ ברי 
ׁש ליט"א

כּ ל כּ נגד שׁ קוּ לה היא תּ וֹ רה שׁ תּ למוּ ד לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר
זהר בּ ספר בּ נּ סתּ ר, הן בּ נּ גלה הן בּ תּ וֹ רה עמלוֹ  להיוֹ ת הזּ וֹ כה אשׁ רי ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהמּ צווֹ ת.

והתּ קּ וּ נים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ 
העוֹ לם  כּ ל את  לפטר אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  האלקי הּת נּ א ר ׁש בּ "י , ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ כדאי

הגּ א לּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן הם כּ לּ וֹ  אוֹ ר  נגל וֹ ת  בּ הגּ לוּ ת  תּ חזינה ועינינוּ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
תּ שׁ וּ עת  בּ הם נוֹ שׁ ע וישׂ ראל  צדק, גּ וֹ אל בּ ביאת הם את דּ עה  הארץ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָוּ מלאה

וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָעוֹ למים
ירּוחם יצחק נאּום
ליּב יהּודא יהֹוׁשע מׁשה רּבי הרב מֹורינּו החסיד ּבהּגאֹון
ּדיסקין לברכה צּדיק זכר



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

כי
ש

מ
בה

ברבנות, ולהתנהג לשחוט רשות וליתן סכינין לבדוק
הרוצים היו ואפילו זו משרה ממנו לקחת ואסור
ורב  הדת ושומרי  יראים עדת זו משרה ממנו  לקחת
ממנו  לקחת אסור שמים ויראת בתורה גדול  להם

הקדושה. תורתינו דת עפ"י שביארנו כפי  שררה

לה'כל ולהתפלל  מרה לזעוק  לנו שיש  כעת שכן
כה עד מגמתם כל  אשר  השרים בעיני וחסד  חן שיתן
ליתן  ושלא עתה, כן גם ליתן דת, חופש ליתן היתה
הוא אשר דעפיוטיס אוו הפרעזידענט ביד זו משרה
רובם אשר  שלהם סינאגאגס היונייטעד של מעמבער
שומרים אינם וממילא התורה את יודעים אינם מהם
כפי  כן גם בחרו אשר  שלהם הרב וגם התורה, את
התורה השומרים היראים מעדת נבחר ולא רוחם
נבחר אלא ערוך, השולחן דעת וכפי  לנו המסורה

הנ"ל . העם ותקיפי מעשירי

עיני וגם לעור אלא  אינו בחרו אשר אחדים רבנים
הכשרות, על לנו נאמנין אין כן גם הם אבל היראים,
דאיתא כמו רשותם, ותחת תחתיהם  שנכנסו כיון
בית ועשה שעבר מי המקדש: ביאת הלכות ברמב"ם 
כעבודה אינו לשם קרבנו  בו להקריב למקדש חוץ
ישתמשו  לא כזה בבית ששימש כהן כל ואעפי"כ זרה,

הטהור. עכ "ל  לעולם, במקדש

ק"ט:ומשנה דף  מנחות מסכת בסוף מפורשת
דכל  במקדש, ישמשו  לא חוניו בבית  ששמשו הכהנים
שכוונתו  אעפ"י לשרת נכנס אשר  מישראל איש 
אינו  אחרת לכת התורה דת עפ"י  אינו אבל  לשמים

לנו. ראוי

הםועוד  ותקפם עשרם ומחמת זה על ראיות יש 
אשר המשרה את מאתנו ולקחת  עלינו להשתרר רצים
כח היה שלא ביכולתם היה לא כה עד אבל לנו שייך
להשיג כחם  בכל מאמצים עתה אבל מהממשלה,
עמנו  לעשות ביכולתם יהיה ואז מהממשלה רשיון
שחיטות דיני וכל הממשלה, בכח רוצים שהמה כמה
כהמרת הקדושה תורתינו דעת לפי  אשר וטריפות

נענים. ולא הצועקים מן ונהיה הדת
המשך בעלון הבא

2

בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

 ‡"˘בט ˙˘ס 17["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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

˘נ‰  ‡"‡„ר ˙˘ס 18["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
'‡

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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

   ‡"ניסן ˙˘ס #19 ["˜ול ˜ור‡" בולעטין] 
˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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
 רונים‰‡ח ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

   ‡"‡ייר ˙˘ס 20["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ‡'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚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

 
 
 
 

ְוהּוא זֹוַהר ִעם ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ְמֻנָּקד ּוְמחּוַלק
ְלֶׁשַבע ָׁשִנים, ִלְלמֹוד ַּדף זֹוַהר ַהּיֹוִמי ִעם ַּדף ְּגָמָרא ַהּיֹוִמי

ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה
ֶׁשִחֵּבר ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי

זוהר ספר שמות כרך ג
ְלִפי ֵסֶפר ַהזֹוַהר 10 ְּכָרִכים ֵמַעּמּוד א' ַעד ַעּמּוד קכ"ז

ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ְּבֶׁשַבע ָׁשִנים

עם ספר פניני הזוהר

טל: 0548436784  
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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

3

המשך בעלון הבא

טרעילער גרויסער א אז זאך, אזא מעגליך דען איז
אין נבילות מיט אריין  קומט  לאנג פיס  20 פון 

דערפון ? נישט ווייסט  איר און וויליאמסבורג,

פראטעסט גרויסע א דורכפירן  זאל מען  בעט  איך
קען עס אויב וואשינגטאן, אין אפילו פארזאמלונג,
יום עצם  אין וויליאמסבורג, אין  עוולה אזא פאסירן
ווי צרה געפערליכע אזא  פונקט  איז עס  קודש . השבת 
דעם קעגן  וואס  ישראל , ארץ  אין  בנות גיוס
איז  דאס  ווייל  חוצות, כל  בראש יא  מען פראטעסטירט

נא בנות, גיוס נאר עסןנישט  מיר בנים ", "גיוס  אויך ר
פלייש. דאזיגן דעם  פון  אלע דאך

החתום, על  באתי  זה  ועל 

פארקאש ב.

ד ' מכתב  תוכ

וויליאמסבורג  בחוצות  בעצמו שראה מה מספר א.
ממקום בהמות  קודש השבת יום  בעצם שהביאו איך
אלו  בהמות  על  היו ולא  וויינשטאק , של  לחנות  אחר

פלאמבעס. שום 

תחת כדת  נשחטו אם  גם  שהבהמות, אומרת זאת  ב.
בשר איסור משום בהם  יש הרבנים , התאחדות השגחת 

העין. מן שנתעלם 

בלי שנשחטו גמורים , טריפות  אינם אם  יודע מי  ג.
וכלל ? כלל  השגחה שום 

שתקי מדוע  הרבנים , התאחדות חברי את מעורר ד.
של הזו  הנוראה הפירצה נגד מידי  קאמרי  ולא  רבנן 
לב  יטב קהל  של  בהבוטשער נו"ט  ועופות בשר מכירת 
התמימים הקונים כל  את מכשילים  ובזה ד'סאטמאר,
שנשחט בשר שם  שמוכרים תומם  לפי שחושבים 

הרבנים ? התאחדות  בהשגחת והוכשר

ה מכתב

נהי! קול 
הרבנים התאחדות חברי הגאוה"צ הרבנים  לכבוד

שליט "א.

בו . שנתקעתי  מאוד גדול  מכשול אודות לעורר באתי

וויינלאנד של  השחיטה מבית  עופות קונה ואני היות
מוכר ואני הרבנים , התאחדות השגחת תחת העומדת 
בביתי. אותם  מכשיר ואני להציבור, הללו  העופות את

של השחיטה בבית  שם הייתי כאשר אחת פעם

ע"ירמאי לא שכל, ובעל ושלם ירא רב ע"י מתנהלת
יותר בחייהם צדיקים גדולים נתקיים ולדאבונינו כמוהו,
שלא בסאטמאר אמר ע"ה שרייבער יעקב שר' מבמיתתן,
לא אם בהמה בשר ולא עוף בשר לא שנים 15 כבר אכל
הצרות כל שסובלים חידוש ואין שחיטה, בשעת שהי'
יוצאים והבנים עלינו, לא משונות מיתות מחלות הללו
נו"ט ממש היא השחיטה הלא עלינו, לא וכו' רעה לתרבות
שלא דבר בעל מעשה אבל הכל. לנו וסיפר ששמע כמו
ע"י סאטמאר של קלונה נתוודע ועכשיו לו, להאמין רצינו

רח"ל. אחרא הסטרא של ורבנים שובי"ם

כבן הזקן השו"ב לנו סיפר אשר מעשה לכם ונספר
ויש מטאראנטא, ווערצבערגער יחזקאל ר' שנה, שבעים
עופות 1200 ששוחטים הקול כשיצא עדות. כמה ע"ז
הנכם והשיב, כך? שוחט ג"כ אם אותו שאלנו לשעה,
לכם יגלה והוא גליק יחזקאל ר' את תשאלו אותי? שואלים
ואח"כ שלו, השבוע סדר את לכם לומר רק מוכן אני הכל,

הגענו. לאן בעצמכם תבינו כבר

,8 שעה עד לשחוט והלך קם בבוקר 2 בשעה ב' ביום
מאות ד' של שחיטה שחט חמורים, ששה כמו שם ועבד
עם נסע אח"כ בידו. כולם את כמעט ואחז לשעה עופות
הוא גדול, הכי הברי' הי' ואצלנו גסות, לשחוט השובי"ם

ועבד הכל, ומנהל שליודע בבדיקה שובי"ם שלשה במקום
לשעה. בהמות 70

גדול ..... הוא כי של..... שחרית סעודת אכל 12 בשעה
ל"ע.

ולפסוק עופות לשחוט חזרה נסע אחה"צ 2 בשעה
שגמרו עד לכל כאשר הכל וכו' למלוח לפתוח, שאלות,
שו"ב לנו אמר ועכ"ז בלילה, 10 או 8 עד לערך והי' הכל,
לשבוע $800 להרויח יכול שו"ב אם חידוש זה שאין הנ"ל

מהיום) ג "פ  אז  שוה שהכסף(הי' ידוע כי הכל, יעשה לא למה
מקבל הוא יודע שאני כפי וכו'. ... בעליה את מחי'

טשעקען: ארבעה

שו"ב. כל כמו לשבוע $140 מהיוניאן א.
ששוחטים פונט כמה היוניאן, של החשבון מנהל הוא ב.
מקבל זה ועל בפ"ע, פונט לכל לשלם צריך הוא כי שם,

בפ"ע. טשעק

שעבד עבודתו חלף משכורתו, על יתר טשעק קיבל ג.
יתר שעות שעות "אווערטיים")10 למלוח(הנקראת  לפסוק, , 

כנ"ל. וכו'



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

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
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יג
בשר  ואכילת  "שחיטת  הספר  קבלת  בתודה  מאשר  הנני 

כהלכתה" מאת הרב שלום יודא גראס שליט"א.

אודה על האמת, כי טרם הספקתי לעבור בין בתריו אך עיון 
המפתחות מלמד כי לפנינו ספר חשוב ונחוץ ממדריגה ראשונה.

מילי  בהני  הרבים  את  לזכות  ותזכו  לאורייתא  חילכם  יישר 
דמיטב.

בהוקרא דאורייתא,
הרב ישראל מ. לאו
הרב הראשי נתניה

רואים אנו מכל אלה במפורש דסבירא ליה שמליחה 
בכלל עיבוד הוא.

שהסוחרים  אעפ"י  בסיד:  העורות  שריית  ולענין 
אומרים שהיא כדי להוריד את השיער והבשר, וגם 

העו משרים  בסיד  השרייה  שאחרי  היא  Œהמציאות 
רות במים כדי להוציא מהם את הסיד, מכל מקום אין 

ספק שהשריה בסיד הווי בכלל עיבוד.

)יא, א  גיטין  והדבר מפורש בראשונים: ראה בתוס' 
שלנו  סיד  דעיבוד  תם  רבנו  "ואומר  בדאפצן(:  ד"ה 
כעיבוד עפצים שלהם". וכן בתוס' מגילה )יט, א ד"ה 
דיפתרא(: "ותירץ ר"ת, שהסיד שאנו נותנין בקלפים 
תורה  ספר  הלכות  וברא"ש  כעפצים".  מהני  שלנו 
)סי' ג(: "כשישים העור בסיד, שיאמר אז אני עושה 
עיבוד  "וענין  ד(:  )סי'  שם  ועוד  תורה".  ספר  לשם 
העורות, משמע בכולא תלמודא שהוא ע"י עפצים" 
וכו'. וברא"ש גיטין )פ"א סי' יא(: "עיבוד סיד שלנו 

כעיבוד עפצים שלהם".

ַרְדיֹו 2000 ה ּבָ ָרׁשָ ּדְ

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ת ׁשֹוְפִטים- ָרׁשַ -ּפָ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי “ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי”
ַנת תשע”א לפ”ק א’ דראש חודש אלול ׁשְ

ֶמׁש תובב”א ית ֶשׁ עיה”ק ֵבּ

שעלנפעם  האבן  מצבת על  לחקוק צוה למחרת הרב. הקיץ  ונרגש
המכונה משה נטמן "פה המילים: את משה ר' של קברו

ח"א )מנשה". חן (תשואות 

תורה  בדי שמעלקע לר' לעזור בא  ישראל  מל
ניקעלשבורג בעיר כרב מתקבל שמעלקע ר '

שהיהמעשה מפשיסחא , בונם ר' הצדיק הרב  סיפר  ומופלא נורא 
סיפר: וכך מנקלשבורג , שמעלקע ר' הצדיק הרב של בימיו

לבחור לאחר הקהל ראשי התאספו נקלשבורג, העיר רב של פטירתו
של שמעו אותו. הולמת תהא הרבנות שעטרת  אחר , רב להם 
והם לאזניהם הגיע ממעזריטש הרבי של תלמידו שמעלקע, ר' הרב 
בשבת החמישי ביום קנקנו. על לתהות כדי  בעירם לשבות הזמינוהו
את והזמינו הגאון, הרב של בואו  על שבעיר הכנסת בתי בכל  הכריזו
גם קודש. בשבת  ובאגדה בהלכה דורש אותו ולשמוע לבוא  הקהל  כל 
כדי  הכינו  הדרשה של פרקים וראשי  מקומות  מראה ובהם מודעות
התפילה לאחר בשבת, האורח. הרב  מפי  הנאמר אחרי  בעיון לעקוב 
שבין  הלמדנים בדרשתו. השומעים את והפליא  שמעלקע ר' הרב עמד
הרב דברי לתוך נכנסו גם אלא בשמיעה  הסתפקו לא  הנאספים
לדחות השכיל הרב  אולם דבריו , את לסתור וניסו וברמזים  בהערות
כולם לפני התגלה הנסתר שכל עד בחריפות, הקושיות כל את ולתרץ
בראש  לעמוד ממנו מוצלח רב שאין הודו בכושרו שפקפקו אלו ואף 
בעיר, גדול בכבוד שמעלקע  ר' התקבל  קצר זמן כעבור  עדתם.
עדתו את נהל  והוא נקלשבורג, בעיר  הרבנות כס על  לישב  הכתירוהו
בתורה. ועוסק יושב  היה ובלילה צבור בעניני עוסק היה ביום רמה. ביד


