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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'
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המערכת (בהמשכים)

רואי אנו מזה כי אפילו אצל קדושי כמו אלו ,לא בניקל עלתה
לה לזכות קהל ועדה מישראל ,שיהיו השוחטי והקצבי מכיני
בשר כשר כראוי ,וא כ מה נעני אנ יתמי דיתמי אשר נתקיי בנו
בעוה"ר במלוא המוב יתומי היינו ואי אב ,וגברו בעלי זרוע ובעלי
שקר ,ואי דורש ומבקש ,נשארנו גלמודי אפילו מזכות של צדיקי חיי
שיגינו עלינו להנצל מכל מכשול ,עיי מה שכתב בתפארת ישראל
)סנהדרי פ"ה( על המשנה "מיתת צדיקי רע לה ורע לעול "כי טובת
הצדיקי אינה פעולת לבד אול ג זכות וכח קדושה שלה מגי
על הדור.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
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.

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

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

עמ' 4

ודברי תורה עניי במקו אחד ועשירי במקו אחר ,וכבר גילה
לנו מר רשכבה"ג בעל חת סופר זצ"ל פתרו הדברי שקיבל כ
מגדול אחד וכתב בשו"ת חת סופר )או"ח סימ ר"ה( כי המל זק וכסיל
יושב על כסא של ג' רגלי חזני שוחטי וסופרי ,וכ כתב בתולדות
יעקב יוס) פ' נשא ד"ה והעולה( .וכוונת המל הכסיל ידוע שהלא
מאכלות אסורות מטמט הלב והמוח ומכניס מחשבת מינות וכפירה
ואפיקורסות וכמ"ש הרמב" באגרת הידוע מובא בדגל מחנה אפרי
)פ' עקב( משמו ,ובפרי חדש וברכי יוס בסימ פ"א .ובחת סופר )פ'
שמיני( כתב ,שרוב אפיקורסות בא ממאכלות אסורות.

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

וכעי זה מובא בספר זאת זכרו להגה"ק מלובלי זי"ע ,כי צדיק
היושב באהלו ועובד את בוראו בכל לבו ונפשו ,כח קדושתו בוקעת
ומתפשטת לחלל העול ומש שואבי העול ,וג מזה כבר נתרוקנו
כמעט בעוה"ר ,ואי לנו על מי להשע אלא על אבינו שבשמי
שיקיי מה שהבטחתנו למעני למעני אעשה.
וכדי להראות איזה דוגמאות עד היכ כחו של הסט"א מגיע כשמגיע
לעני שחיטת בשר ,או שאר מידי דאכילה שאז מתגברי בכל כח
ולא בניקל להנצל מה אפילו לבעלי מדריגה אמיתיי .פוק חזי מה
שהעיד אחד המיוחד מקדושי עליו ושרפי מעלה שהיה מב"ד הגדול
שלמעלה בדורו ,ומוכר אצל כל גאוני וקדושי דורו כענק שבחבורה
ה"ה השר הנורא מר רשכבה"ג בעל שו"ת דברי חיי זצ"ל ,וזי"ע,
שכתב בשו"ת ד"ח )יורה דעה ח"א סימ ו'( ,וז"ל" :ועיני ראו כמה יראי הש
לומדי תורה שהיו צדיקי ,ולאחר שנתחנכו באומנות הלזו נהפכו לאנשי
אחרי אשר א לא ראיתי בעיני לא האמנתי" עכ"ל.
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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

‡„מו"ר מ‡‰למין ˘ליט"‡.

‡כיל˙ מˆו˙
בי˘ר‡ל

˜ול ˜ור‡ על
˘ו„„י ממון
ספר ˜„ו˘˙
‰ברי˙

‰לכו˙ ‡כיל˙ מˆ ‰ו‡פי˜ומן
בלילי פסחים ועו„ ,מ‰ר ‚"‰רבי
˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס ‡ב„˜"˜
‡‰למין ור"מ בי˘יב ‰וכולל מכון
ל‰ור‡ ‰ב˘חיטו˙ וב„י˜ו˙.
ו„„י ממון מוכ˙רים ב˙ו‡ר פו˘טי
ר‚ל ,ט"ו ‡לול ˙˘מ"ח

מ"ח˜
לי˜וט
ו‰ו‡:
˘מו˙
לי˘ר‡ל" פר˘יו˙
מ˘פטים עם ‰וספו˙ ח„˘ו˙
˘ערי ˜„ו˘ ‰על ˜„ו˘˙ ו˘מיר˙
‰ברי˙ - .מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום י‰ו„‰
‚ר‡ס ,כ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‡‰למין
˘ליט"‡.
˘פוט ˘‰ופטים ו‰ו‡ :מכ˙ב ‚לוי בˆע˜„‚ ‰ול‰
ומר ‰על עיוו˙ „‰ין ל˙˜„ˆ‰
‡ם ר‡י˙„ ‰ור
‚זיל˙ ˜ר˜ע מחפיר ,ו‰כ˘ר˙
˘ˆרו˙ רבו˙ ב‡ו˙
‰ס‚˙ ‚בול מ˘ווע˙ ו‚ילוי ‚ו„ל
עליו‡ˆ" ,
נטיי˙ „‰יינים לחפו˙ על
וב„ו˜" ב„ייני
˙לוי‰
˘בי„ם
"‰נ˙בעים",
פרנס˙ם .מכיל :ע"ז טענו˙
י˘ר‡ל˘ ,כל
‚‰יוניים – ומ"ח "„יחויים"
פורעניו˙ ˘ב‡
‰לכ˙יים ל‰פרכ˙ "‰פס˜ „ין"
לעולם ,ל‡ ב‡
‰מעוו˙ .חו„˘ ˙מוז ˙˘נ"ט על
‡ל‡ ב˘ביל „ייני
י„י ‰מחבר ‡בר‰ם ˘מו‡ל יו„‡
י˘ר‡ל ]‰מטין ‡˙ ‚ע˘טעטנער מ‡נסי נ"י .בעמח"ס:
„‰ין ,ר˘"י[˘) .ב˙ מחז‡ ‰י˘ )על „"ח ˘ו"ע( ,חו˜˙
מ˘פט )על ‰ל' „יינים( ,נחל˙
ל"ט ‡'(.
‡י˘ )„יני ‚ ˙‚˘‰בול „‚זיל˙
˜ר˜ע( ,מנח˙ ‡י˘ )ע ˙"‰ו‡‚„,(‰
˙ור˙ ‡מך )„יני נ˘ים ב˙"˙"‚ ,ח(.
מלחמ˙ ˘‰ם  12וויכטי‚ע ˙‰עוררו˙ ווע‚ען „י
פ‡לט˘ע „ין ˙ור'‰ס ביי ˘לום
בי˙
ונלו‡ ‰ליו ˜ונטרס בי˙ רחל חבור
מ˘נ ‰בפר˜ ‡‰י˘ מ‡˙י ‡˘ר חנן  ˙‡ '‰עב„ו מ˜ים
מעפר „ל
מ˜„˘
‡ב„˜"˜
˜‰טן
מנ˘‰
‡ונ‚וו‡ר ור‡˘ י˘יב˙ בי˙ ˘ערים
בברו˜לין נו‡ י‡ר˜  -י"ל ע"י ווע„
לחיזו˜ ˘ ˙„‰נ˙ ˘˙ '‰ל"ז
לפ"˜ מ˘נ ‰בפר˜ ‡‰י˘ מ˜„˘
מ„‰ור‡ ˙ניינ‡ עם ˜ˆ˙
‰וספו˙ „ע˙ ˙ור ‰ובירור ‰לכ‰
ליר‡י  '‰בכלל ולבני ˙ור ‰בחורי
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המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

בכללות התורה מ"מ אין שום מצוה שנשאר במתכונתה כל אחד
יאמר חלמתי חלום שחלב זה אסור וזה מותר ,וזה יאמר כך וזה כך
ותפוג תורה ,ע"כ כללא כייל הקב"ה שאין הנביא רשאי לחדש שום
מצוה מהישנות ,עכלה"ק.
)וראה בספרי מדריך לכשרות ]חלק ל"ג[ דברי יואל על כשרות המאכלים ,שכתב כמו כן על ענין

השחיטה והכשרות בארצות הברית ,עיי"ש(.
פוק חזי עיניו הקדושים של הרבי מסאטמאר זי"ע המאירים למרחוק,
וכאשר רצה לתת משל למה שיארע באחרית הימים להחליף מצוות
התורה נקט חלב .וגם בזה לא קאמר שיעמוד נביא ויאמר הותר חלב
לגמרי ,אלא שחלב זה אסור וחלב האחר מותר ממש כעין המאורע
בימינו.
ונבאר קצת את דברי מרן הגה"ק מסאטמאר הנ"ל בפרשת ברכה,
שכתב דלא בשמים הוא ושאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה והוא
ושורש כל התורה כולה דאי לאו הכי אין כאן תורה כלל וכו' ,ונקט
בלשונו דוקא חלב זה אסור וזה מותר ,דכאן בארה"ב רבו המכשלות
של החלב ודם ,וראו בחוש איך שהכשילו את הרבנים ורימו אותם,
דבאמת כמה אנשים תמהו כמה תמיהות:

בירור שג רבני יכולי לטעות  ורבי יכולי להכשל
שמונה שאלות ותשובות בעני:
א( איך יתכן שרבנים יטעו לומר על חלב שהוא שומן כשר.
ב( ממה נפשך ,אם הרב נאמן על שאר איסורי תורה ,למה אינו נאמן
בענין חלב.
חלב ,כל שאיננו בקי
ג( הכי צריכין לחוש למה שיש מערערין כי יש  
בענין.
ד( הכי באפשרי שחלק ניכר מכלל ישראל יכשלו באכילת איסור
חמור כ"כ שעונשו בכרת.
ה( האם יש היתר למי שבקי ברוע המצב לאחוז בפלך השתיקה
ולהיות בשב ואל תעשה.
ו( האם רשאין הרבנים המכשירין להעלים עיניהם מן הערעור שלא
תפגם כבודם.
ז( למה באמת תצא תקלה זאת מיד גדולים ורבנים.
ח( למה יארע כזאת שציבור גדול ורחב יכשל בחלב?
ובאמת כל השאלות האלה נוגעות לשערוריית השחיטה בלאנדא
ג"כ ,אי יתכ שרב גדול כמו הרב פאדוה יתיר שחיטה כזו?
וכעת נשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.
א( בנוגע לשאלתינו אי יתכ שרבני יטעו?
 הנה דבר זה מפורש בקרא )ויקרא ד'( ואם מעיני העדה נעשתה
לשגגה ,ופירשו חז"ל )עיין רש"י( הכוונה כי נעלם מסנהדרין שהם עיני
העדה ,והא לך דברי חז"ל מפורשים בהוריות הורו בית דין לעבור על
אחת מכל מצות האמורות בתורה וכו' ,ומבואר שם להלן דף ג:
דחייבין בית דין להביא חטאת על שגגת הוראתן.
ומבואר ברמב"ם )הלכות שגגות פרק י"ב ,י"ג( דמיירי בבית דין הגדול שהוא
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

שומ .באמצע שחיטת הבהמות בי שחיטה לשחיטה
מרגישי שומ ,א לא מדובר בפגימה .הוא בדק את הסכי
ואח"כ ג הראה לי אותו .פע אחת מצאתי ש פגימה,
ואני אומר לו שאני מרגיש משהו ,יתכ ומדובר רק בשומ.
הוא בדק את הסכי שוב במהירות ואומר שהסכי טוב .הוא
המשי לשחוט  65בהמות ומוסר לי שוב את הסכי
לבדיקה ,אני חזרתי ושוב אמרתי לו שאני מרגיש משהו,
ואז הוא שוב בדק והודה שאכ קיימת בסכי פגימה ,הוא
הטרי את הבהמה .ואמרתי לו שבאותו מקו הרגשתי ג
קוד את הפגימה ,הוא שאל אותי א"כ מדוע לא אמרת לי,
ע"כ השבתי לו שהרי אמרתי ל שחשתי במשהו ,א אינני
מבי בהבדלי שבי שומ לפגימה ואני רק לומד כעת.
למע האמת ,אני הרגשתי את הפגימה טוב כי הייתי
כבר הרבה במשחטות ,א רציתי לראות אי אני ארגיש
כשאשחוט לבד  60לשעה ,הא בכלל קיימת הרגשה ,ואי
היא .למעשה השוחט המשי לשחוט מבלי ששוחט אחר
יעמוד לצדו ויבדוק תמיד את הסכי) ועי' בזה בספרי שחיטת
ואכילת בשר כהלכתה ח"א במעבר לשער אות א' משו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי
שערי שכ' הגאו שר התורה מהרש"ק זצ"ל עיי"ש ,וע"ע ש בד ס"א אות כ"ו,
וע"ע בדרכ"ת סי' ל"ט סק"ז ,ובשו"ת בית הלל סי' מ"ז ,ובס' שמרו משפט

להגה"צ בעמח"ס לב העברי מובא בס' משכיל אל דל(.
בדיקות הפני נערכות כשהבהמות תלויות ,כל בודק
כותב לעצמו בפתק מה הוא מצא ומוסר את הפתק ל"בודק
חו ."אות הבודקי אינ קשורי כלל לשחיטה .העסק
מנוהל בצורה מתוכננת .הבודק ר'  ...התיר כל דבר שהיה
לו מקור בפוסקי ,ג כשהיה לו רק מקור אחד לקולא הוא
היה מתיר ,הוא היה מוריד את הסירכות הכי חמורות וכו'.
פע אחת ראיתי אי שהוא מנסה להוריד סירכה תלוי'
ובסופה ע כפתור מלאה ד שכל הפוסקי אוסרי אותה,
ואז שאלתי אותו למה אתה מתאמ להוריד אותה הרי
הבהמה הזו ממילא טריפה ,והוא השיב שבהחלט לא ,קיימת
שיטה בבית דוד שג במקרה כזה זה כשר ,הוא הראה לי
את הספר שמתיר והוא קבע שהבהמה הזו כשרה ,זו היתה
עבודתו למצוא היתרי אפילו כמשדובר היה בשיטה של
יחיד נגד רוב שסברו אחרת ולזה הוא קרא "גלאט כשר
למהדרי ."העבודה על הריאה לקחה בער 51 דקות ,אצל
אותו בודק למדתי אי מורידי סירכה ,הוא היה מכניס את
כל השוחטי החרדי בכיס הקט ,כי חלק מהשוחטי
שלנו בכלל אינ יודעי אי להוריד סירכה ,ה רק
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.

בין האצבעות ,וקצת בדרך המיעוך .וראיתי עוד לקצת
בודקים אינן נזהרים למעך בנחת ,כי סומכים על נפיחת
הריאה ,והם מאכילים טריפות ,דודאי בכל סירכא גמורה אין
נפוח עד כאן לשונו.
הרבה בודקים סומכים להתיר גם בספק איסור ,כיון שאינו
מבצבץ ,ואם היה מנפח כראוי היה מבצבץ ,הם מאכילים
טריפות לישראל :וכתב עוד בטורי זהב וזה לשונו :דמה שאנו
נוהגים לבדוק בנפיחה ושמים רוק או מים על מקום הסירכא,
וסומכין על זה להכשיר ,היינו על ידי נפיחה ,לפי שכבר
עברה הסירכא על ידי משמוש ,כמו שכתב בסעיף י"ג ,ממילא
לא היתה כאן סירכא כלל ,בזה אנו מצריכין בדיקה לחומרא,
דאם מבצבץ תהיה טריפה ואם לא תבצבץ כשר מצד הדין,
כיון שאין כאן סירכא .ודלא כהרבה בודקים סומכים להתיר גם
בספק איסור ,כיון שאינו מבצבץ ,ושמא אם היה מנפח כראוי
היה מבצבץ ,והם מאכילים טריפות לישראל ,דאם כן למה לן
למעוך והמשמוש בסירכא יחתוך אותה בסכין ויראה אחר
הבצבוץ ,אלא ודאי דלא מהני להקל ,דהבדיקה שלנו אינו
אלא לחומרא .וזה מבואר וברור עד כאן לשונו.
אותם שנוהגין למעך בכח ולסמוך על הבדיקה ,בודאי מאכילים
טריפות לישראל :על כן ראוי ונכון להודיע זה הדין על ברור
לכל השוחטים ובודקים ,להסביר להם ולהבינם היטב ,דמה
שאנו נוהגים למעך ולמשמש ,דאנו אומרים דמה שהלך על ידי
מיעוך ומשמוש בנחת לא הוי סירכא אלא רירין בעלמא .אבל
אם היינו יודעים בודאי דהוי סירכא ,לא מהני משמוש ,כי אין
סירכא בלא נקב .וקרום שעלה מחמת מכה בריאה לא הוי
קרום .ואף על גב שהלך הסירכא על ידי משמוש ואינו מבצבץ,
מכל מקום טריפה ,אלא שאנו אומרים שלא היה סירכא מעולם
אלא רירין ,ומכל מקום צריך בדיקה לחומרא כדלעיל .על כן
אותם שנוהגין למעך בכח ולסמוך על הבדיקה ,בודאי העושים
כן מאכילים טריפות לישראל.
ספר הקדוש פלא יוע אות טר
והנה בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע,
ושתהא כשרה אלבא דכלי עלמא ,ומי יוכל לעמד על המשמר
על זה :כמה גדולים דיני טרפות! אשרי איש ירא את ה' ,שיוכל
לזהר שלא לאכל מבהמה שהורה בה חכם שהיא טרפה ,אף על
פי שרבא דרבא של הפוסקים מכשירים ,למחש בעי .וזה
החסידות עדיף טפי מכל מיני חסידות שבעולם כדכתיב )משלי
כג ב( ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה; כי מאד צריך לזהר
מכל צד נדנוד אסור ולהחמיר בענין הנוגע באכילה ושתיה,
כי כל עמל אדם לפיהו )קהלת ו ז( ,שאם יפגע באסור ,נמצא
הגוף גדל באסור ומשוי אנפשה חתיכא דאסורא ,ורוח הטמאה
היא שורה עליו ,ואין דרך ומבוא לרוח קדשה שתשרה עליו,
ומתוך כך מרעה אל רעה יוצא ,ואינו יכול להבין ולהשכיל,
לשמע ללמד וללמד ולכון ליראה ולאהבה את ה' הנכבד
ולשמח בעדן חדוה ,שמחה של מצוה ,ולהתעצב בעדן
עציבותא כדת מה לעשות .וכבר ספר הרב החסיד של"ה,
שכשנפטר מרבו שלמדו חכמה ,שאל ממנו ,שילמדנו ארחות
חיים ,שיזכה בהם לחיי העולם הבא .ואמר לו ,שיזהר בשלשה
המשך בעלון הבא

שמע בני

עצות לתיקון הכשרות
ועוד

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

חדשות
ראשון לציון :בשר כבש טרף נתפס במפעל כשהוא ארוז ועליו
חותמות כשרות
היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל
דיווחה ,כי בבדיקה שערכה במפעל בראשון לציון ,נתפסו  100ק"ג של
בשר טרף שמקורו לא מזוהה כשהוא ארוז באריזות מזויפות של חברת
"א.מ .פורת" .לציין ,כי חברת "א.מ .פורת" הפועלת באשדוד ,נמצאת תחת
השגחה קפדנית של הרבנות באשדוד וכאמור האריזות זויפו.
פורסם22:11 2014/08/11 :

זהירות :בשר טרף באשדוד
פקחי משרד החקלאות ,הבריאות ואנשי הרבנות הראשית פשטו הבוקר
ותפסו מאות קילוגרמים של בשר החשוד כבשר לא כשר ברשת חנויות
המוכרת בשר באשדוד.
חן בוקר | שלישי 08 ,אפריל 00:00 2014

הרבנות הראשית מיהרה לבטל את
הכשרות בחנות הבשר והפקחים
החרימו את השלל .מתברר כי
מדובר בבשר לא מפוקח שנמכר
לצרכנים בטענה שמדובר בבשר
כשר .מדובר בהונאה ציבורית
כאשר חלק מהבשר היה ארוז
במכולות סגורות וחלקו כבר שווק
אל הרשתות.
בעל חנות הבשר אמר" :חבר של הבן שלי אמר לי לשמור על סחורה
בשבילו .אנחנו לא מתקרבים לזה ולא נוגעים בזה" .בנוגע להסרת הכשרות
אמר" :לא דואג מהסרת הכשרות .בלי כשרות אני יכול לעבוד כי השם שלי
הולך לפני ,הסחורה שלי היא א"א".
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דבר זה כבר ביארו הספרים שזה בא מעון הדור ,עיין להגה"ק
בעל הפלא"ה ז"ל בספר פנים יפות פרשת ויקרא (על פסוק אשר נשיא
יחטא) שכתב וזה לשונו :שסיבת חטא השוגג לכהן משיח מפני
אשמת העם שגורם העלמתו ,והביא שם (על פסוק אם הכהן המשיח)
דברי חז"ל כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא (ב"ק נ"ב
ע"א) .ופירש"י וז"ל :כשהמקום נפגע משונאי ישראל ממנה להם
פרנסים שאינן מהוגנין.
ובנזר הקודש (בראשית רבה פרק ס' סי' י"א) תמה על מה שמצינו שם
דנכשלו אמוראים במידי דאכילה (ומבואר בש"ס חולין ה' ע"ב ,ובתוס' דבאכילת
איסור אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים) .ותירץ בנזר הקודש דכיון שנתמעטו
הדורות אע"פ שבודאי נמצא גם בדורות אחרונים בני אדם
גדולים מאוד במעלה ,מ"מ באשר אין דורם זכאי גם הם יורדין
ממדריגתן ,ע"כ.
טענה שמינית :למה יכשלו רבים בפעם אחת?
 תשובה לדבר ,כי הדרך הוא בכל עבירה שאדם רואה שאחריםנכשלים בה נכשל אחריה בקל ,וכל אחד גורר את חבירו .מהאי
טעמא בבשר ,כיון שרבים אוכלים בשר ואינם רוצים לפרוש
ממנה עם כל הערעורים מפני אטימת לבם ,שאר כל הקהל
נגררים אחריהם.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שנת תשל"ט

מכתב מכ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל

שנת תשל"ח
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