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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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

גליון מס'

15

המערכת (בהמשכים)

ואת עני הלבישה וכיסוי בשחורי שמבואר בחז"ל העתיקו ג' עמודי
העול ,הרי" והרא"ש ,והרמב" ,והוא דבר שלא מצינו שיחמירו
במקו אחר זולת מה שאמרו ב"הרואה" שיצרו מתגבר עליו ילבש
שחורי ויתעט שחורי ויל וכו' ,וכבר עמד על מדוכה זו הסמ"ע )בחו"מ
סימ ל"ד סעי' ל"ד( וכתב דהטע שהחמירו כל כ בטבח דבשביל שהכשיל
הרבי צרי שיכנע לבו כי השחרות משפיל הגאוה והזדו שבלב ,עד
כא) .ועיי עוד בעני זה בכנה"ג הגה"ט כ"ח ,וברכ"י סימ ל"ד ש .(וכ תמצא עוד
ביורה דעה )סימ קי"ט ס"א( דהחשוד לאכול דבר האסור אי לסמו עליו,
וחידוש הדבר הוא לפי מה שנתבאר בבית שלמה )למהר"ש חסו יורה דעה

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

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

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

סימ י"ז ,ובשו"ת חקרי לב ח"א יורה דעה קס"ז בש הרשב"א ,הרשב"ש ,ריב"ש,

מהרשד" (ש"חשוד" המובא בש"ס ופוסקי גבי איסור ,אי ר"ל שידוע
בודאי שאכל דברי אסורי אלא ג בחשש וספק שעבר איסור הוא
בכלל חשוד )וכ כתב בערוה"ש ש כ'( וזה דבר שלא ראינו במקו אחר.
וכמו כ המעיי בפני החיבור ימצא חומרות לרוב אצל מאכלות
אסורות ובספק מאכלות אסורות שלא מצינו בשאר מקו ,ולקושטא
דמילתא כאשר תפקחנה עיני הרואה ,יראה בספר של צדיקי גודל
הזיק של הנכשל בה ,עד כי יחדל לתמוה על מה ולמה החמירו כל
כ במאכלות אסורות ,כי לגודל הפג והנזק ראוי לחזק הגדר ,ובחוזק
הגדר יתרחק הנזק.
והנה לא אארי כא בהעתקת דברי הקדושי המדברי בגודל
הפג הנעשית על ידי מאכלות אסורות ,הלא ה כתובי בפני
הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ,תחת הכותרת "גודל עונש
המתרשל ,ושכר הזהיר במאכלות אסורות וספיק ,"ומש תדרשנו ,וכ
מה שכתבתי לעיל כי מבואר בספרי הפוסקי שבכל דור ודור
המכשולות העצומות בלי הר על שחיטה ובדיקה לא אארי כא כי
כבר מבואר בפני ש במדור "רוב מצויי אצל שחיטה" ,ומכל מקו
מעצור לא אוכל מלהעיר מה שכתב בספר שמרו משפט )ח"ב ,ד ע'ע"ב(
שהעיד הקדוש רבי עקיבא יוס שלעזינגער זצ"ל משמי' דגברא רבה
מעשרת השבטי שדר אצל חמיו הגה"ק מהר"ה מקאלאמייע זצ"ל
בימי הפסח ,וגילה כמה מטמוניות ,ומה שמה שסבל הגה"ק מהר"נ
אדלער זצ"ל מרורות בעיר פראנקפורט עד שהוכרח לברוח ,היתה מטע
שרצה להכניע כחו של הס" שרב על השוחטי ולקרב הגאולה בביאת
המשיח ,וגברו עליו כלבי עזי נפש שלוחי של הס"מ ,עד שהוצר
לברוח ,ויחד עמו תלמידו החת"ס זצ"ל.

עמ' 2

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

‰מˆב נור‡ ו‡יום ,סיפורים
מ„‰ימים‰ ,בטו˘ער'ס עו˘ים מ‰
˘רוˆים ,ומ˘ח˜ים על עניני ני˜ור
˘‰ו‡ ‡יסור כר˙ .כך ˆוע˜ים
‰עי˙ונים )˘‰ם ˆיונים( ב‡רı
י˘ר‡ל‡ ,בל בחו ıל‡ר‰ ıרבנים
˘˜ור‡ים לעˆמם חרי„ים ,כמו
‡˙‰ח„ו˙ ‰רבנים „‡רˆו˙ ‰ברי˙
ו˜נ„ ‰ו˘ו˙פי‰םˆ ,וע˜ים ˙‡כלו
חלב ב˙י‡בון ,ו‡ין ˘ום בעי ‰על
‡יסור ≈ח ∆לב ז ‰כ˘ר ,כי ז ‰מבי‡
‰רב ‰כסף ל‰רבי מס‡טמ‡ר
‰ר‡˘י,
˘‰ו˙ף
˘‰ו‡
ו‰עי˜ר לˆעו˜ ˆיונים ימח ˘מם,
ול„בר נ‚„ ‡ר ıי˘ר‡ל ,ונ‚„ ‰כו˙ל
‰מערבי ˘ז ‰טמ‡ חס ו˘לום ,וכך
מוח˜ים מ‡˘ ‰ומרים בברכ˙
‰מזון ועל ‰בי˙ „‚‰ול ו„˜‰ו˘
˘נ˜ר‡ ˘מך עליו ,ז‰ ‰ם רוˆים
למחו˜ ,וז‰ ‰סימן ‡‰מי˙י ˘‰ם
ר‡˘י ‰סטר‡ ‡חר‡ ו‰ערב רב,
˘‡ˆלי‰ם טרף וחלב ז ‰מˆו‰
ל‡כול ,חמ ıבפסח מˆו ,‰יין נסך
מˆו ,‰מ˜וו‡ו˙ פסולו˙ מˆו,‰
ב˘ר בחלב מו˙ר ,ביˆים טמ‡ו˙
מו˙ר ,עירוב ‡סור ,ערכ‡ו˙
ומסיר ‰מˆו ,‰וכו' ,וכו' ,ועכ˘יו
יר‡ ‰˜‰ל וי˘פוט ,מי ‰ם ר‡˘י
‰ערב רב?
‰יו˙ ו‰נסיונו˙ ביוˆ‡ לחוı
˘‰כר ו‰עונ˘
עˆומים מ‡ו„ ,על כן ˆטטנו ˜ˆ˙
ב˘מיר˙ עינים
מ‡מרי חכמינו זכרונם לברכ‰ ,‰ן
בו יבו‡ר מחז"ל כי
בענין חומר ‰עונ˘ ‰מס˙כל ו‚ם
כל ˘כר „‡‰ם,
בענין ‚ו„ל ˘כר ‰נז‰ר‰ - .ספר
ברי‡ו˙ו ,פרנס˙ו‰ ,ז‰ ‰ו‡ ˙ועל˙ ‚„ול לכל ‰יוˆ‡
‡ריכו˙ ימיו
ל„רך ,לי˜ח חמ˘˜„ ‰ו˙
וברי‡ו˙ בניו .כולם ]מינוטי"ן[ ולעיין ב .‰ובל˙י ספ˜
˙לויים ב‰נ˙‚‰ו ˘י‰י ‰לו ˘מיר„‚ ‰ול ‰ברוחניו˙
ב˜„ו˘ ‰בר‡יי˙ ו‚ם ב‚˘מיו˙ לו ולזרעו ‡חריו- .
כל ז ‰מלו˜ט מ„ברי חז"ל מ˘"ס
עיניו
בבלי וירו˘למי ומ„ר˘ים ומספרי
מוסר זל ,‰"‰ו„ברי‰ם „˜‰ו˘ים
חוˆבים ל‰בו˙ ‡˘ ,מל‰יבים נפ˘
„‡‰ם לעבו„˙ ‰בור‡„ .ברים
‰עומ„ים ברומו ˘ל עולם ובני ‡„ם
מזלזלים ב‰ם ,ועל י„י ספר ז ‰י‰י'
י„ ‰כל ממ˘מ˘ים ב‰ן ויזכרו
ל˘מור ול˜יים - .מ ˆ"‰‚‰רבי
˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס ,כ"˜ מרן
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המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

סו דבר:
אחר שישבנו )רבנים מנהיגי קהילות ועסקנים( יומם ולילה באנו למסקנה:
 .1שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני ,ואשר בוער בקרבו עדיין
ניצוץ של יראת שמים ,יפריש עצמו ובני ביתו מאכילת הבשר
"כדתיא" אשר כל כשרותו אינו אלא סילוף וזיוף ,וסמיית עיניים,
כאשר כל הרבנים חוץ מהרב פאדווא מודים וצועקים על אי
כשרותה.

אי לנו ברירה אחרת ,א ורק להפרד מקהילת "כדתיא"
ולעשות קהלה עצמאית
 .2אין לנו ברירה אחרת ,אך ורק להפרד מקהילת "כדתיא" ולעשות
קהלה עצמאית מרבנים ובעלי בתים החרדים לדבר ה' ותורתו
הקדושה .זאת תהי' תחילת ההצלה ,וזה עוד יציץ ויפרח פירות ופרי
פירות ,ויחיש הגו"צ בב"א.

ועד העסקני החרדי דקהילות החרדיות בלונדו
]הערת המחבר :במה שנכתב באות ב' אודות ביקור רביה"ק
מסאטמאר בבית מטבחיים ושהתיר שחיטה באופן כזה ,כדאי
להזכיר כאן מה שאמר מרן ז"ל בעצמו על מה שאמר ר' יוחנן בן
זכאי טרם פטירתו )ברכות כ"ז ע"ב( ואיני יודע באיזו דרך מוליכין אותי.
דתמוה ,וכי לא ידע ריב"ז בעצמו שהוא צדיק ושמוליכין אותו לחיי
העולם הבא ,הלא ידע איניש בנפשי' .אלא שכוונת ריב"ז היתה שכל
זמן שהי' בחיים חיותו ,אם הי' שומע איזה מימרא משמי' שבאמת
לא אמרה ,הי' יכול להכחיש את המימרא שלא אמר כן מעולם ,אולם
לאחר פטירתו אפשר שיהיו כמה מסלפים שיסלפו את דבריו ויאמרו
משמי' מה שלא אמר מעולם ,ומכך הי' מתיירא טרם פטירתו ,ולכן
אמר "איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי" ,פי' שתלמידיו מוליכין את
דבריו לכאן ולכאן כפי הנראה להם ,ומשום זה אמר כן ,עכתודה"ק.
ובעוה"ר ראו כן במציאות ,שהיו מרמים גם את מרן מסאטמאר
ואמרו בשמו אודות השחיטה שמועות שונות שלא אמרם מעולם,
כדי לרמות את אחב"י הקונים בשר ,שיסברו כאילו הרבי מסאטמאר
או התאחדות הרבנים נותנים הכשר על הבשר של וויינשטאק ,וכידוע
כל זה.

דעת תורה
רוח הקודש גלוי' הופיע בבית מדרשו של כ"ק מר האדמו"ר
מסאטמאר זי"ע
ובאמת הופיעה רוח הקודש בבית מדרשו של מרן הגה"ק מסאטמאר
זצ"ל בעצמו ,שהרגיש בדבר שיתכן שיהיו בני אדם שיאמרו גם בשמו
דברים שלא אמרם מעודו ,וכמו שכתב בעצמו בספר דברי יואל )פרשת
ברכה ,דף ר"ע( וזה לשונו :אולם הא דלא בשמים הוא ושאין הנביא רשאי
לחדש דבר מעתה הוא יסוד ושורש כל התורה כולה ,דאי לאו הכי
אין כאן תורה כלל ,דהרי כבר הי' לעולמים כמ"ש במסכת שבת קט"ז
ע"ב ...ואפשר יעשה אותות ומופתים ע"י תחבולות וכישוף ונביא
ישמע אליך עשה כן ,ושבתי צבי תר"ו )תיפח רוחו ונפשו( אמר שנתהפכו
המצות ונעשה מעשין לאוין ומלאוין עשין ,ואפילו אם לא נאמין כן
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בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

היו הצלחתי לשכנע את השוחט המקומי שיקח אותי עמו
לשחיטה ש .אני טענתי שאני צרי לדעת הכל ,ואני
מוכשר מאוד ,אי דבר שאי אפשר ללמוד ,את הכל נית
להתלמד ,מכל מלמדי וכו'.
ראיתי בשחיטה שהעגלי נעי על הגלגל הנע
ושוחטי ,בודקי את הסכי לאחר כל  5או  10עגלי ,וא
הסכי פגו ,כורתי את אוזנו של העגל וזה הסימ שזה
טר .הוא נת לי את הסכי שלו בכדי לשחוט  8עגלי2 .
עשיתי הגרמות ,הסכי לא היה חד ולא נית היה לשחוט.
לא בדקתי את הסכי ,אבל יודעי דבר אומרי שזה לא טוב,
וכי א אותו שוחט רוצה הוא יכול להכי סכי כפי שצרי.
כפי ששמעתי לפני חמישי שנה הרב מ ...זי"ע אכל עוד
מהשחיטה של אותו שוחט הש"י .נית אולי להמלי טוב
ולומר שאולי אז הוא היה שוחט טוב .עוד הוא סיפר לי
ששחיטת העגלי זו שחיטה קלה ,א שחיטת כבשי400 
לשעה זה קונ רח"ל ,כשאני הייתי ש לא שחטו כבשי,
וחבל.

 יב 
שחיטת בהמות ב ...שוחטים  60לשעה  שוחטים ללא
הרגשה  שוחטים עם סכין פגום ר"ל  בבדיקות חוץ
חותכים את הסירכות  השוחטים מקילים ומתירים
את הכל
הייתי ב ...אצל קרוב שלי  ...בשחיטת הבהמות ,אני כבר
ידעתי אי לשחוט א לכול אמרתי שאני עדיי לומד
לשחוט ,ושאני עדיי לא יודע כלו ,וממילא יכולתי
לשמוע ולראות את הכל ,לא פחדו ממני .סכיני שחיטה
)חלפי (היו לי יפי במיוחד ,ידידי ר'  ...וג ר'  ...התפעלו
מהחלפי שלי שזו למעשה האומנות המרכזית אצל
השוחט ,הללו אמרו לי  ...שא ה יראו לי חלפי ואני
אמצא עליה פגימות שלא אדבר על כ .ש היו שני
שוחטי אחד חסיד של הרבי מ ...ושוחט אחר  ...שהיה
ליטאי .השוחט החסיד ר'  ...מראה לי את הסכי שלו שהיה
חלק מאוד א באמצע היתה פגימה איומה ,א אני שמרתי
על התנאי הכפול שלא לומר דבר.
בקיצור ,הקרוב שלי השוחט שחט לבד  60לשעה ובדק
את הסכי לאחר כל שחיטת בהמה ולאחר מכ נת לי
לבדוק את הסכי ,אמרתי לו שאני צרי ללמוד מה נקרא
המשך בעלון הבא
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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.

וכה יאריכו ימים ,אם לא תביאם מעלתם להשחט גם הם
כמותם .כי הבט וראה כמה הוא גדול רבינו הקדוש ,ועל שלא
חס באותו עגל ואמר לו לכך נוצרת נתיסר ביסורין קשים,
ותורתו לא הגינה עליו )ב"מ פ"ה( ,עד כאן לשונו לעניננו ע"ש
באורך נפלאות השם.
בעונותינו הרבים ,בדור הזה יש הרבה מעמי הארצות
שנותנין להם קבלה ,אף על פי שהשוחטים עמי הארצים
גמורים וקלי הדעת ,שאין בהם יראת שמים כלל :והנה
החומרות מצד הדין הם אלו :ראשית הוא דבר גדול מאד
מחמת בדיקת הסכין של שחיטה .אף על גב שרבותינו ז"ל
אמרו )חולין ג'( :רוב מצוין אצל שחיטה מומחין הן  יש
מקומות שיש רבים מן העם נמצאין אצל שחיטה בלתי
מומחין .ועוד ראינו במקצת מקומות כי רבים מהמומחים
רחקו לבם מיראת חטא ,ואשר אינו ירא לבו לא יבין לדקדק
בבדיקת הסכין ,כי צריך לכוין לבו במאד בבדיקתו .הלא
תראה כי יבדוק האדם פעמים ושלש ולא ירגיש בפגימה
דקה ,ואחר כן ימצאנו ,כי הכין לבו באחרונה .ובבחינת חוש
המשוש כפי כוונת הלב) .הג"ה .ועתה בעונותינו הרבים ,בדור הזה יש ויש
הרבה מעמי הארצות שנותנין להם קבלה ,אף על פי שהם עמי הארצים גמורים
וקלי הדעת ,שאין בהם יראת שמים כלל ,ויש שאין להם כלל נדן לסכין שלהם ,אלא
מניחים כך אפילו שלא במקום מוצנע .והסכין צריך להיות חד וחלק ,וזה על פי
הרוב אינו חלק ,אלא מגעתו כמגע ראש השבולת ]שאינו חלק כל כך ,עיין רש"י

חולין )יז עמוד ב'([ .ויש מדברים בשעת הבדיקה  בודאי בשעה
שהם מדברים אין להם כוונה על הבדיקה ,אלא מעבירין
באצבע בהולכה והבאה במהירות בלי כוונה.
מי ששוחט בסכין פגומה שמיתתו יהיה במגיפה ,כי "פגימה"
הם אותיות "מגיפה" :ויש שוחטים ובודקים שהמה קלי הדעת
ופושעים .וידוע שכל מי ששוחט בסכין פגומה שמיתתו יהיה
במגיפה ,כי "פגימה" הם אותיות "מגיפה" ואם אין מת עתה
במגפה מתגלגל נשמתו שימות במגפה .וגם נשמתו יתגלגל
בכלב ,כי כל המאכיל נבלות וטרפות לישראל הוא גוזל ממה
ששייך לכלבים ,ועליו נאמר )שמות כ"ב( לכלב תשליכון אותו.
על כן מי שנגע יראת אלוקים בלבו אל יסמוך על השחיטה
של אלו השוחטים.
מי שיש לו יראת שמים לבלתי שמוע אל המנהג הרע הזה
שלא תאכלו בשר הנכשר מכח מיעוך שהיתה טריפה הסירכא
מצד הדין :עוד שנית בענין משמוש בסירכות למעך בה
שנוהגים העולם ונתפשט הנגע בהרבה מדינות וקהילות
וממעבים אפילו בנסרך שלא כסדרן שהוא טריפות הנזכר
בתלמוד .ובארץ ישראל ובכל תפוצות ישראל היושבים
במלכות ישמעאל כלם מטריפין ואינן ממעכין כלל הסירכות.
ועל כן מי שיש לו יראת שמים לבלתי שמוע אל המנהג הרע
הזה שלא תאכלו בשר הנכשר מכח מיעוך שהיתה טריפה
הסירכא מצד הדין .ולא תקנו בשר מהטבח עד שתדרשו אחר
זה .הגה"ה .כתב רמ"א בש"ע יו"ד סי' ל"ט סעיף י"ז וזה
לשונו :כבר נהגו בכל מדינות אלו למעך ,ומכל מקום צריך
להיות הבודק ירא אלוקים שיודע ליזהר למעך בנחת שלא ינתק
בכח עד כאן לשונו .וכתב הט"ז על זה ,וראוי להזהיר
השוחטים והבודקים שלא ימעכו כל כך בחזקה ,אלא לגלגל
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
קול ישראל :הוגש בבית התמחוי  -בשר טרף
פרסום ראשון19:04 - 15.09.14 :
תופעה חמורה של ניצול אנשים תמימים נזקקים .פקחי מחלקת
הכשרות של הרבנות הראשית לישראל גילו כי בית התמחוי
מזון לחיים אשר לו מספר סניפים בארץ הגיש בשר טרף .הרב
רפי יוחאי התראיין ביומן מורשת ביום שלישי האחרון וסיפר על
התופעה.

זהירות – משאית עם בשר טרף ב׳הכשר׳ הקראים,
יצאה מאשקלון לכיוון אשדוד
מערכת כל האמת | י״ב בשבט ה׳תשע״ד
משאית עם בשר טרף ב׳הכשר׳ הקראים ,יצאה מאשקלון לכיוון
אשדוד בכדי להפיץ את הבשר בחנויות .לאור המידע שהגיע
למשגיחים מטעם הרבנות ,נערכו חיפושים אחר המשאית,
שאותרה לבסוף בעזרת הציבור ובעזרת תוכנת המסרים המידית
– וואטסאפ שם הופצו פרטי המשאית ,ברובע א׳ באשדוד ,באמצע
פריקת הסחורה .הנהג שנבהל מהגעת הפקחים ,הותיר את
הסחורה על הקרקע ונמלט מהמקום .ברבנות מציינים ומזהירים,
כי שחיטת הקראים אינה על פי ההלכה וכי מדובר בבשר טרף
לכל דבר ,ואין לסמוך על הכשרות שלהם.

עוד זיוף :אטליז באשדוד הכשיל המונים בהאכלת
טריפות
פקחים של הרבנות הראשית חשפו הבוקר
כי בשר כשר שנמכר באטליז באשדוד הוא
טרף לחלוטין ,ההשגחה הוסרה במקום •
הבשר.
נח הלפרין וחדשות קול חי | ח׳ בניסן תשע״ד

הרבנות מזהירה מזיופי כשרות בבשר
עם עליית הביקושים לבשר כבכל ערב חג ,עולים גם הסיכונים
בזיופי הכשרויות השונות • בשבוע האחרון החרים משרד
החקלאות .80
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
וזה לשונו שם (ויקרא פרק י"ד בסופו) :ודעו שאם יש במקום גדול שיש
כח בידו להוכיח ולמחות על איזה עון או עול שעושים בני דורו,
והוא אינו עושה כן ,ואינו רוצה לדבר ולהתערב בדבר כדי שלא
ישנאו אותו הבריות ,כל החטאים שעושים העיר נחשבים כחטאיו
ועון כולם תלוי בו .ולכן נסמך תחילת הפרשה הזאת ,אשר נשיא
יחטא ,עם סופה של הפרשה הקודמת חטאת הקהל הוא ,לרמוז
שאם יש חטא בקהל ,הסיבה היא ,אשר נשיא יחטא ,היינו אם
הוא גדול הדור ויש בידו למחות ואינו מוחה ,העון תלוי בו (כ"כ
בכלי יקר ,בעל העיטור וש"ך).
טענה שישית :אם רשאין רבנים ושאר אנשים מסויימים להעלים
עין מגודל המכשלה שלא תפגום כבודם.
עי' משאחז"ל (תורת כהנים ויקרא ,ובהוריות דף י' מובא ברש"י עה"ת פרשת ויקרא עה"כ
אשר נשיא יחטא) וז"ל :לשון אשרי ,אשרי הדור שהנשיא שלו נתן לב
להביא כפרה על שגגתו ,ק"ו שמתחרט על זדונותיו.
ועיין בספה"ק ויואל משה (מאמר ג' שבועות אות קנ"ב) וז"ל :שאם עיני
העדה במדה זו להתודות על השגגה אין זה אלא לשון שמחה,
אשר בדורינו עכשיו בעוה"ר עדיין לא זכינו לשמחה זו.
טענה שביעית - :למה יארע תקלה לגדולים שבדור.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א

בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.
לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים
הגאונים שליט"א
יהי נועם ה' עליהם!
אחדשה"ט בכבוד רב,
מאשר אני בזה קבלת מדריך הכשרות,
והסליחה אתכם שלא אישרתי עד היום
שהייתי באירופא ,וכעת חזרתי ונהנתי
לקרוא החוברת ,וב"ה לא אלמן ישראל,
ואתם משתדלים להרים קרן הכשרות ,יסוד
היסודות בקדושת עם ישראל .אשריכם
ואשרי חלקכם ,ומגלגלין זכות ע"י זכאי.
ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם.
שנת תשל"ד

ּיֹומי
לּוקת ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹור ָּפ ְסקּו! ָּת ְרמּו ֶאל ִמ ְפ ָעל ַהּז ַֹהר ָהעֹולָ ִמי( ,יְ ִׁשירֹות לִ ְדפּוס) ִו ְהיּו ֻׁש ָּת ִפים לְ ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ֲח ַ
ְס ָפ ִרים ְו ֲעלֹונִ ים ְּב ִחּנָ ם0527651911 :
www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

