
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

2 
מ'

ע
2 

מ'
ע

3 
מ'

ע
3 

מ'
ע

4 
מ'

ע
4 

מ'
ע

גלון מס'
206

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | כט ניסן | פרשת תזריע מצורע

1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

מקוֹ ם בּ כל ישׂ ראל בּ ני מאחינוּ  וּ מבקּ שׁ  למעלה, המדבּ ר לכל אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַמסכּ ים
רשׁ בּ "י הקּ דוֹ שׁ  התּ נּ א וּ זכוּ ת הנּ זכּ ר, וּ בסּ דר הנּ זכּ ר הקּ דוֹ שׁ  בּ לּ מּ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתמיד
ישׂ ראל בּ גאלּ ת לראוֹ ת לזכּ וֹ ת עלינוּ  יגן הקּ דוֹ שׁ ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  יגן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 
עתּ ה בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י "גּ ם הנּ ביא שׁ אמר כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאקבּ צם".

קטן לפרט כּ וֹ שׁ נּ "ה יפרח ס"ט בּ א תרפ"א שׁ ני פּ סח יוֹ ם החתוּ ם על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָוּ באנוּ 

ס"ט מאיר יעקב הּצבי
יׂשראל ּבארץ הרּבנים וראׁש לצּיֹון ראׁשֹון

התמדת שׁ ל הקּ דוֹ שׁ ה ההתעוֹ ררוּ ת על ישׂ מח שׁ מוֹ  וחוֹ שׁ בי הם יראי כּ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵלב
לארץ. וּ בחוּ ץ הקּ דשׁ  בּ ארץ אשׁ ר הסּ גלּ ה ליחידי הקּ דוֹ שׁ  הזּ הר בּ ספר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהלּ מּ וּ ד
אלף הזּ הר ספר כּ ל גּ מירת שׁ ל הזּ את ההתחזּ קוּ ת היא וּ קדוֹ שׁ ה טּ וֹ בה ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוּ מה
אנחנוּ  בּ טוּ חים היכלא. בּ ני מהלּ וֹ מדים המצרפת הקּ דשׁ  חבוּ רת ידי על ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְפּ עמים
אוֹ ר גּ דוֹ ת כּ ל על היּ וֹ צא אבוֹ ת חסדי שׁ פעת המּ לא הקּ דשׁ  לאוֹ ר הם ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ עזרת
האמתּ ית, והגּ אלּ ה הישׁ וּ עה מבּ וּ עי את לנוּ  לחשׂ ף והדרוֹ  הוֹ דוֹ  יגלּ ה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
כּ לל נשׁ מוֹ ת את ויעלה אבינוּ , יעקב נחלת וינחילנוּ  אהל בּ מתי על ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוידריכנוּ 

ק אמן.עם בּ ימינוּ  בּ מהרה לציּ וֹ ן גּ וֹ אל המּ ביאה עלּ אה לתשׁ וּ בה דוֹ שׁ  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ירוּ שׁ לים הקּ דשׁ  עיר פּ ה תרפ"א זעירא פּ סחא החתוּ ם על בּ אתי אמו"צ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ לאוֹ ת
ותכּ וֹ נן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִתּ בּ נה

קּוק הּכהן יצחק אברהם הּקטן
הּקדׁש אדמת על הּקדׁש עבֹודת עֹובד
יׂשראל ארץ רּבני ראׁש
תובב"א ירּוׁשלים הּקדׁש עיר ּפה ואב"ד ורב

דּ ר הּת ּק וּ ניםעל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת כּ בר ּת וֹ עלת  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תּ שׁ וּ בה  התעוֹ ררוּ ת יתּ ן  בּ רחמיו יתבּ ר ה ם שׁ עברה. שׁ נה  בּ זה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב תּ י
ונפשׁ  לב כּ עתירת קרוֹ בה  בּ ישׁ וּ עה לראוֹ ת ונזכּ ה  ישׂ ראל, עמּ וֹ  בּ לב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עילא

◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהמחכּ ה .

זאנענפעלד ח ּיים  יֹוסף ה ּקטן 
תובב"א  ירּוׁשלים  ה ּקד ׁש ּבעיר הא ׁשּכנּזים  לקה ּלת  ואב"ד  רב 



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

מהממשלהוזה רשיון להשיג שרוצים מה גופא
הריסת זה לנו, ששייך מה השררה את ממנו  לקחת
הם ומנודים ומוחרמים תורתינו דעת פי  על הדת
על  שעברו  כיון ממילא המפורסמים. מהגאונים
דפוס  מרוטענבורג מהר"ם תשובת לשון דזה דבריהם ,
מחדש  נדפס הוא וכעת ע"ב, קי "ג דף  פראג
בבית מורה בלאך, אריה משה ר' ידי על בבודאפעסט
דק "ק  אב"ד ולפנים הגר  דמדינת הרבנים מדרש
לפ "ק  תרנ"ה בשנת הוא מעהרען במדינת  לייפניק
בשמתא והחרמנו ונדינו גזרנו ועוד ע"ב: קנ"ט בדף
על  שררה ליטול ראוי אדם יהא שלא מיתה ובשם 
לעשות כדי  ושופט שרים ע"י ולא מלך ע"י  לא חבירו
בדברי  ולא שמים בדברי  לא חבירו  ולכוף ולקנוס
לא אם אינן, צנועין ואפילו כפרושים עושים כי הבאי ,
על  והעובר  חשיבותם, מפני  הקהל רוב אותם  שימנו
בשם ומוחרם ובשמתא ובנידוי  באלה  יהיה גזירתינו
ממנו  מובדלים ישראל  כל ויהיו יהיה ושמה מיתה
ותלמידי  ותלמידיהם חתומים ואינם חתומים
נסך , יין  יינו כותי , פת פתו וקטנים, גדולים תלמידיהם
ברכות ינוחו תקנותינו  השומר קוסמים, ספרי  ספריו
מאיר, ב"ר  שמואל חתומה זו תקנה ועל ראשו. על 
רבנים, וק"ן נתן ב"ר  אליעזר משה, ב"ר  יעקב
רשב"ם, תיבות  בראשי כעת הנקראים והמה עכלה"ט.

רבנים. וק"ן והראב"ן רש"י נכדי  שהם ר"ת,

כ"א,והגאון תשובה משפט  חושן חלק סופר חתם
דבריהם אשר היטב הקדושים דבריהם ביאר 
ובתשובה באמצע: וז "ל לימוד, צריכין הקדושים
והתנו  בתקנתם דייקו  הכי  דמשום ביארתי אחת
משום חשיבותם, ומפני  הקהל רוב ברצון שיהיה
ומי  בור, דיינו עד  הקהל רוב מסכימים שפעמים
כן  על  אתה, אבי  לעץ  ואומרים  להם מגיו להם שמיקל
רבים אחרי תהיה ולא חשיבותם מפני  כן גם בעי 
שאין  אלא וגדול חשוב אדם איכא ולפעמים לרעות.
עדיף  דלא יתכן, לא זה גם בו, חפצים הציבור

נמלך מבצל  הוא ברוך  שהקדוש  חור בן אורי  בן אל
השלום עליו רבינו ומשה השלום , עליו רבינו במשה
המשך בעלון הבא

2

בס"ד

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

לזווג הגון )60 גליונות(

   ‡"סיוון ˙˘ס 21["˜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

   ‡"˙מוז ˙˘ס 22["˜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 רמוס
 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי

 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
   ‡"‡ב ˙˘ס 23["˜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
   ‡"‡לול ˙˘ס 24["˜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„לו‚, ‰זוו‚ בענין
 
 
 
 

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

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.

50יובל שנים של פעילות המערכה



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
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מצב הכשרות בימינו
3

המשך בעלון הבא

שמשגיח איך ראיתי  בלבד )וויינלאנד , חשוב (אחד  יהודי ,
היתה  תפקידו אשר מהודרת, צורה בעל ארוך, זקן עם 

מעיים  הבני את הגידין,(קישקעלעך )לבדוק וצומת 
את מוריד היה לבדוק, עליו שהיה מה לבדוק ובמקום 

את(פעטן )השומן  בודק  היה ולא הזמן, כל העופות  מעל
מוציאין אין  וג"כ וכלל, כלל הגידין  וצומת  מעיים הבני
במקום העופות מצווארי  והגידין  בעין  הדם  את  שם 

שחיטה .

המשגיח את  שאלתי זה, כל  שראיתי רב זמן אחר
ולמה  הגידין, וצומת הקישקעלעך את  בודק  מי הנ"ל 
הלכה  עפ"י הלא שם , הם  באשר הגידין  את משאירין
תחת עומד שהכל  המשגיח, לי וענה זה? כל  לעשות  יש 
מה  בדיוק  לו אומרים  והם  הרבנים , התאחדות  השגחת 

שם. לעשות

שעושה  מה על אתכם לעורר אלי בשורות  באתי לכן 
ונא הרבנים", "התאחדות השגחת עבור שעובד המשגיח 

הנ"ל. השחיטה מקום על לפקח  יראים  רבנים  לשלוח 

ליתן ונא  ישראל , קהל  כל בשם  אלה שורות  כותב אני
על המכשלה את  ולתקן הנ"ל , לדברינו  קשבת  אוזן 

הוא. בנפשינו  כי אתר,
תשכ"ז  בתמוז י "ז בעה"ח

ראטמאן  זלמן שניאור

ה' מכתב תוכ

וויינלאנד, של השחיטה  בבית שראה מה מספר א.
התאחדות עבור "משגיח" בתור עומד שהיה שמי 
הגידין, וצומת  מעיים  הבני  את לבדוק  במקום  הרבנים ,

השומן  את מסיר היה (פעטן )היה ולא העופות, מעל 
וכלל. כלל  הגידין וצומת הקישקעלעך את  בודק 

על הכל  עושה שהוא  ה"משגיח", ענה תומו לפי ב.
מה  רק  ומקיים  הרבנים , התאחדות של  הרבנים  דעת

לעשות. עליו שפקדו

מה  לראות  לשם , מובהקים  רבנים  לשלוח מעורר ג.
והמשגיחים השוחטים  יותרעושים  הכותב מצא  לא (לדאבונו

ביזנעס, היתה  עבודתו שכל  אלא כלל, משגיח היה  שלא  אחד  מ"משגיח "

הפסח חג קודם  מלא  בכסף אח "כ ולמכרם  העופות מעל  השומן את  להסיר

החרדים ) .לאחב "י

גדול, טשעק מקבל הוא גסות בשחיטת אצלנו גם ד.
אומרים והשו"ב חמורים, 10 במקום עובד הוא אשר כידוע

השחיטה באמצע פעמים אקסען"הרבה שעכטען ."פערד 

עבודה עבד ושם להארטפארט נסע בלילה כנ"ל ג' ביום
מבאטור. הרב לנו שאמר כפי לכל, כידוע גדולה

חצי עד בקודש כדרכו עבודתו ועבד הביתה בא ד' ביום
עש"ק, של הזמן לפני עודשעה לו שהי' לנו נתוודע  עכשיו  (הערה:

לו שהי' זמן  וכל ולחתכן, העופות את למלוח גדול סטאר בבוטשער  משרה
לעבוד ) לשם הולך הי' זמן ועלעוד לבנות גרביים לבש אח"כ .

זו. אהבה תכסה פשעים כל

סוד. אינו וכ"ז כאן, שקורה מה קצת תבינו עכשיו
מסיח לכם שכתבנו מה כולם את לשאול יכולים כבודכם
הבעל הוא ביום שעה 17 16 שעובד ושו"ב וד"ל. תומו לפי
כמו מעיים בני על שאלות לשאול ובא שלנו, מכשיר
מען קען רבנים אלטע "דיא מצעהלים הרב לנו שאמר
כזה לשו"ב נישט". אויך מרדכי שבתי אפילו פאּפען, נישט

וכו'... וכו'..... וכו'... הכל... מאמינים

כמה עד גדול תיקון כאן נראה לא אם לכם, תדעו
ישארו שלא דאפשר מה כל לעשות נצטרך שבועות,
דהלא זה, על מתפלאים אנו אין באמת וכו'. כך המכשולות
אינו שהעוף יאמרו ואיך להשובי"ם, משלמים בתים הבעלי

יעורכש השוחד כי בתורה שכתוב מה לכם ידוע הלא ר,
צדיקים. דברי ויסלף חכמים עיני

ע"ב, ק"ה דף כתובות במסכת זה בענין שאמרו מה וראו
כל מהשני יותר מקבל אחד כל שהשובי"ם בפרט ועוד.
ב' מפני יותר מקבל מסעו... ולפי עבודתו לפי אחד
הוא והב' חמורים, עשרה כמו שעובד מפני אחד טעמים,
טוב? שאינו שיאמר הוא ומי ... ע"י למלכות יותר מקורב
ובעונותינו א' סימן תשובה בדרכי מש"כ וראו בואו

עי"ז בארץהרבים קהלות  כמה  הדת  מן כמעט יצאו הקלים (שוחטים

עליהם  וגבר בטריפות  ונתפטמו  שאכלו קלים ובודקים  השוחטים ע "י  לועז

הקודש ) קהל מתוך ונאבדו שפרקו  עד זרות  בדברידיעות  מובא וכן
ששוחטים בימינו עלתה שכך לנו אוי עיי"ש, ז' סי' חיים
כסף בצע בעד הכשרים שנותנים הרבנים מרמים קלים

לפעם מפעם רק ידו, תחת השגחה שום כמעט (מאשמתואין

חשש ) שום אין כי  לבוא צריכים אתם אין לרבנים שאומרים השוחטים

כל לראות מדקדק ואינו שם זעיר מביט יתירה בחטיפה
חשש שם אין אם לברר יסודית ובדיקה בחקירה הנעשה

נו"ט. או



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
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יד
אחד"ש כת"ר. הנני לאשר בתודה קבלת הספר "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה" מאת הרה"ג רש"י גראס שליט"א בברוקלין.

ויהא העוא מן שמיא שיזכה הרהמ"ח שליט"א להפיץ מעינותיו 
הסר  ולמען  ולהאדירה  תורה  להגדיל  הרבים,  לתועלת  חוצה 
מכשול מדרך עמי, ויעמדו על הברכה כל המסייעים והעוסקים 

במלאכת הקדש לריבוי קדושה וטהרה בבית ישראל.

ויזכו לעשות את ימי הפורים כהלכתם
מתוך אורה ושמחה וששון ויקר
בבה"ת וכט"ס
נתן רפאל אויערבך הרב המקומי אילון

ועיין עוד ברמב"ם )תפילין א, ו( שכתב, וז"ל: "שלש 
עורות הן: גויל, קלף ודוכסוסטוס. כיצד, לוקחין עור 
בהמה או חיה ומעבירין ממנו השער תחילה, ואח"כ 
מולחין אותו במלח ואח"כ מעבדין אותו בקמח ואח"כ 
בעפצא וכיוצא בו מדברים שמכווצין העור ומחזקין 

Œאותו, וזה הוא הנקרא גויל". אמנם הרמב"ם לא הז
כיר במפורש שרייה בתוך הסיד, אך בכסף משנה שם 
הוסיף מדברי ר"ת, דעיבוד סיד שלנו כעיבוד עפצים.

מדברי הרמב"ם מובן, שהסרת השערות לא נעשית 
לנו בדבריו  יש  גם  גילוח.  ע"י  עזר אלא  ע"י חומרי 
הגדרת העיבוד, "מכווצין העור ומחזקין אותו". מכאן 
נראה ברור שמה שמוגדר ע"י העושים 'מילוי העור', 

הוא הוא העיבוד שהרמב"ם מגדירו 'מכווצין'.

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות

אליהו לגלוי  זוכה שמעלקע ר '

שבויהודי הכנסת בית שמש היה  אלוקים וירא תמים  איש זקן,
היה דורות מדורי בעיר נהוג  שהיה מנהג לפי הרב. התפלל 
האנשים את להעיר לבית מבית  והלך  חצות, אחר  לילה בכל  קם השמש
לשתות לבית  לפעמים נכנס היה הרב  בית ליד בעברו  הבורא. לעבודת 
הרב של ביתו  אל כשנכנס הלילות, באחד והנה מעט. ולנוח  חמין כוס
הכיר  לא  השמש  במותניו. עור אזור אחד איש ולידו ולומד יושב  מצאו 
שלאחר  בלילה גם אותו משראה אך הוא, אורח  כי וחשב  האיש את
הרב. השיב הוא" הנביא "אליהו  האיש. מי הרב  את ושאל העיז מכן,
שמר  המופלא הסוד את  מאומה. אמר ולא הדבר את שמע השמש
בו הסתכל הרב, אצל האורח  את לראות הוסיף רבות פעמים בלבו,
לאן  הרב  את שאל לא  הוא  אך  עוד, ראהו לא לימים ושתק. מרחוק

מלבו. הדבר נשכח הימים וברבות  נעלם,

תורה דין לדון לו ועוזר לרבי  מתגלה ישראל מלך מנשה 

ראהויום  והנה הרב  אל בוקר  לפנות והגיע  לקום, השמש אחר אחד
לידו. אנשים ושני בידיו, דולקים נרות  שני והולך, ממקומו קם
אדם עמד ומשמאלו  הקודמות בפעמים ראהו אשר האיש עמד מימינו 

מל בגדי לבוש קומה התקרבובעל שלושתם ראשו. על זהב וכתר  כות
יצא בראשונה החוצה. ויצאו מאליו לפניהם נפתח אשר הפתח  אל
ולבסוף  למתניו חגור עור  שאזור האיש אחריו ראשו, על שהכתר  האיש 
עמד כך  ואחר האורחים שני את הרב לוה אחדות פסיעות הרב. יצא

מעיניו. שנעלמו עד אחריהם והביט


