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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)
דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות
עמ' 2

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

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

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

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

עמ' 4

וכאשר יתענה האד יותר משיעור האפשרי יצא רוחו וישוב
לאדמתו ,נמצא שכל חיותו א ורק ממצותו שקיי באכילת כשר
דוקא ,נמצא לפי זה בא ח"ו יתפט האד במאכל האסור ,אי אפשר
שיחשב בי זרע ישראל שבשביל נברא העול ,שהרי לא נברא רק
בשביל ישראל המקיימי מצותיו יתבר ,ואי אפשר למצוא מצוה
שיהיה קשור ומדובק בה בכל רגע של חייו רק האכילה ,כמו
שביארנו ,אבל א יאכל איסור ויחסר לו הרבה זמ שבטל ממצות
הקב"ה ,ועל כ הבריאה של אז לאו בשבילו הוא ,והלא אי אפשר
לבטל רצו הקב"ה שיהיה הבריאה בשביל ישראל ,ועל כרח שעל
ידי אכילתו נתבטל ממנו ש ישראל.
ומוב במושכל פשוט לפי זה למה ד' שומר נפשות חסידיו שלא
יכשלו במאכלות אסורות אפילו בשוגג ,שא בריאת העול לאו
בשביל יהיה אז ע"כ שיחרב ,שהלא הצדיקי ה יסודי העול,
ומובני ג כ דברי חז"ל שדוקא א נזהרי ישראל ממאכלות אסורות
נחשבי לגיונו של מל מלכי המלכי ,וא לאו ה של נבוכדנצר וחביריו,
פירש שלא תקשה דא אי העול מתקיי בשביל וא כ האי
עדיי חיי אות ישראלי שאי נזהרי באכילת ,ועל זה אמר שאינ
גרועי מנבוכדנצר וחביריו שג כ נבראו ,ודו"ק.
ומה שדרשו חז"ל שכדאי היתה יציאת מצרי בשביל שנשמרו
ממאכלות אסורות לבד ,ג כ יתבאר היטב ,דידוע מה שכתב
הרמב" ואחריו נמש החינו ועוד קדמוני בעני יציאת מצרי אשר
כוונת ורצו הבורא יתבר היתה ,לאמת מעשי בראשית ,ולחזקה בידי
המאמיני ,כי הבריאה לא נתברר בראייה ממשית רק באמונה לבד,
ועל ידי הנסי ונפלאות שעשה הקב"ה לפרעה ולכל עמו ששידד
המערכות ושינה סדרי בראשית על ידי הפיכת הטבע כמה מאות
פעמי) כמבואר בהגדה של פסח שנלקו המצריי במצרי ועל הי למאות( עד
שנתאמת בבירור גמור כי לד' המלוכה ומושל בעליוני ותחתוני
כרצונו ועל כ בידו להטות הטבע כפי רצונו.
וכל זה הוצר רק א מקיימי ישראל מצותיו יתבר שבשביל זה
נברא העול ,אבל בלאו הכי למה הוצר יציאת מצרי לאמת
הבריאה ,הלא א לא יקיימו ח"ו המצות אז יתבטל כל הבריאה,
ומהאי טעמא ברגע הראשונ כאשר פקד הקב"ה למשה רבינו ע"ה על
עצמו אמר לו בהוציא הע ממצרי תעבדו את האלקי בהר הזה ,דהא
בהא תליא דכל נסי יציאת מצרי ופלאותיה לא נצר רק לזה כנ"ל.

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מכ˙ב ˜ול
˜ור‡ ל‰רבנים
˘ליט"‡ ל‰סיר
‰מכ˘ולו˙
„‚‰ולו˙ בעניני „ין
˙ורו˙ „‰רך ‰נכון
‡יך לע˘ו˙ „ין
˙ור ‰כ˘ר‰
מ ‚"‰‚‰ר' ‡בר‰ם
˘מו‡ל י‰ו„‰
‚ע˘טעטנער
˘לט"‡
מח"ס מחז‡ ‰י˘
)חי' ב„"ח ˘ו"ע,
ב"ח(˙ ,ור˙ ‡מך,
נחל˙ ‡י˘ )„יני
‰ס‚˙ ‚בול( ,מנח˙
‡י˘
)ע ˙"‰ו‡‚„(‰
18עמו„ים
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˘לט"‡
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

˘יˆ‡ו ל‡ור על י„י  ˆ"‰‚‰רבי
˘לום י‰ו„‚ ‰ר‡ס ,כ"˜ מרן
‡„מו"ר ˘ליט"‡ מ‡‰למין.
מב‡ר „‰רך ‰נכון ‡יך לע˘ו˙ „ין
˙ור ‰כ˘ר ‰עו„ מב‡ר ‡יך
˘כמעט כל ‰ב˙י „ינים ב‡רˆו˙
‰ברי˙ ‰ם פסולים ,ועוברים על
‰לכו˙ מפור˘ו˙ ב˘ולחן ערוך.
עו„ מבי‡ מכ˙ב חריף מכ"˜ מרן
‡„מו"ר מ˜‡˘וי ˘ליט"‡ ˘יˆ‡
ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ וזל"˜‡˘ :ין
לנו ‰כח ל˙˜ן ˙˜נו˙ ח„˘ו˙ ע"י
מפור˘ו˙
‰לכו˙
ע˜יר˙
˘בפוס˜ים ,ו‡פילו ‡ם יכוונו
ל˙ועל˙ ,עי' רמ"‡ )חו"מ סי' י"„,
ס"‡( ,ועו„ .ו‡ני רו‡ ‰כ‡ן ע˜יר˙
ו‰ריס˙  ˙„‰ו˜ל˜ול ‚„ול ל„ורו˙
ב‡ופן מב‰יל ,כ˘י‰יו „יני ˘‰ו"ע
ו‰פוס˜ים כחומר בי„ ‰יוˆר בי„ כל
בי"„ ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע ממנו לפי
ר‡ו˙ עיני‰ם ,ול˙˘‰מ˘ ב˘בט
מו˘לים ל˙˘‰רר על ˆ‰יבור
בזרוע ,ל˘לול ל‰ם ‡˙ זכו˙ם ˘על
פי ‰‰לכ ‰ו‰מנ ,‚‰וב„ור י˙ום כז‰
‰לו‡י ˘נוכל ל‰עמי„  ˙„‰על
˙יל˘ ‰י˙˜יימו „‰ינים ˘ב˘ו"ע,
וכל כחינו ב‚לו˙ינו ˘ל‡ לזוז זיז
כל˘‰ו מ˘ו"ע ו‚„ולי ‰פוס˜ים
ולחז˜ מנ‚‰ים ‰י˘נים ,וז‰ו עי˜ר
‰ב˙י „ינים ויו˘בי על מ„ין ,עכל"˜.
מב‡ר „‰רך ‰נכון ‡יך לע˘ו˙ „ין
˙ור ‰כ˘ר.‰עו„ מב‡ר ‡יך
˘כמעט כל ‰ב˙י „ינים ב‡רˆו˙
‰ברי˙ ‰ם פסולים ,ועוברים על
‰לכו˙ מפור˘ו˙ ב˘ולחן ערוך.
עו„ מבי‡ מכ˙ב חריף מכ"˜ מרן
‡„מו"ר מ˜‡˘וי ˘ליט"‡ ˘יˆ‡
ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ וזל"˜‡˘ :ין
לנו ‰כח ל˙˜ן ˙˜נו˙ ח„˘ו˙ ע"י
מפור˘ו˙
‰לכו˙
ע˜יר˙
˘בפוס˜ים ,ו‡פילו ‡ם יכוונו
ל˙ועל˙ ,עי' רמ"‡ )חו"מ סי' י"„,
ס"‡( ,ועו„ .ו‡ני רו‡ ‰כ‡ן ע˜יר˙
ו‰ריס˙  ˙„‰ו˜ל˜ול ‚„ול ל„ורו˙
ב‡ופן מב‰יל ,כ˘י‰יו „יני ˘‰ו"ע
ו‰פוס˜ים כחומר בי„ ‰יוˆר בי„ כל
בי"„ ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע ממנו לפי
ר‡ו˙ עיני‰ם ,ול˙˘‰מ˘ ב˘בט
מו˘לים ל˙˘‰רר על ˆ‰יבור
בזרוע ,ל˘לול ל‰ם ‡˙ זכו˙ם ˘על
המשך בעלון הבא

יובל שנים של פעילות המערכה

הוא היחיד אשר עזר להצער בעלי חיי'ניקע לקלקל כל
כשרות השחיטה
ואחר שכל הרבני דש יצאו נגד השחיטה הזאת מצאו
לה הצער בעלי חיי'ניקעס רב אחד גדול אשר הוא רב
הראשי בלונדו הרב פאדווא שליט"א ,והוא הוא היחיד אשר
עזר להצער בעלי חיי'ניקעס לקלקל כל כשרות השחיטה.
]ולא די זה רק על ידי שהתחיל ש להתיר לעקור על מה
שכתוב בשו"ע יו"ד חלק א' ,הס"מ וחיילותיו התחילו מלחמה
כבידה ג בא"י שרוצי להכניס ש את הפע הזה ,ולגרו
להאכיל נבילות וטריפות בא"י ג"כ[ )כאשר תראו מה שכתב הרב
פאדווא בכתב ידו ע ה"לעדער העד" שלו ,וכאשר תראו במכתבי שכל הרבני

צועקי עליו ,והוא בשלו(.
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 רבי בפע אחת?
 תשובה לדבר ,כי הדרך הוא בכל עבירה שאדם רואה שאחרים
נכשלים 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 .ודבר זה מבואר היטב בכלי יקר )ויקרא ד'( עה"כ ואם נפש
אחת תחטא ,ומובא בילקוט מעם לועז ויקרא )פ' י"ד( וז"ל :שאם הוא
חטא שאדם רואה אחרים שעושים אותו ,הוא עלול לשגות שהדבר
מותר והוא עשוי לעבור עליו ,שכן יש מקום לטעות ,אבל חטא שאינו
רואה כלל שאחרים יעשוהו ,רחוק מן הדעת שהוא יעשה .ולכן אומר
שם הכתוב ואם נפש אחת תחטא .ונאמר כאן "אחת" ,שלא נאמר
כן בכל הקרבנות דלעיל ,כדי לרמוז שרק הוא חטא באותו החטא,
שלא ראה חטא זה אצל אחרים ,עכתו"ד עי"ש.
ועי' בשערי תשובה לרבינו יונה )שער ג' נ"ט( דיש מקום שמחוייבים
להחזיק במחלוקת ,וכשם שהמחלוקת הוא עון כך מניעת
המחלוקת במקום שצותה התורה להחזיק במחלוקת הוא ג"כ עון,
וכן כתב החרדים פרק ד' אות מ"ב ומ"ג ,ומביאו בספר ויואל משה
ח"ב פרק נ"ג.

המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

3

מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בהמשכים

בענייני הכשרות

כ
השוחט מעורר על קלקולים וצוחקים ממנו  השחיטה
שלו כולה נבילות
בשחיטה המהודרת נעה מהירות הגלגל הנע של הבהמות
בסביבות  13לשעה ,ש שחטו  2שוחטי ידועי ,אחד היה
שונא את השני ,ה היו מקבלי בחינ כבדי ולשונות
)צונגע (וכו' .כשהיה מספיק כשרי היו נותני לה הרבה
בעי טובה וביד רחב ,.אני קבלתי מאחד השוחטי סכי
לבדוק וחשתי בפגימה ,אז אמרתי לו שנדמה לי שיש
פגימה בסכי ,ואז הוא צעק אלי ואמר ,אתה אינ יודע מה
שאתה מדבר ,הסכי טוב .מתו פחד השבתי באי ברירה
כי אני בס"ה תלמיד ומ הסת מדובר רק בשומ ,אני
עדיי לא מבי טוב בסכיני ,וכ נשארתי ידידו ,א האמת
היה שהמצב ש היה איו ונורא.

 כא 
אלפי עופות ללא כל שאלה מדי יום ביומו  רב
המבקש לשחוט כמות קטנה יש לו יותר שאלות
מאשר לכל האלפי העופות הנשחטות בבית
המטבחיים
הייתי שוחט ב ...פע אחת בשבוע ,הגה"צ הרב ...
שליט"א ]זצ"ל[ היה במקו בכל קי שבועיי ,והיה שוחט
 200עופות וטוריקיס .הייתי נות לו שיבדוק את הסכי
לאחר כל  5עופות בכדי שהוא יאכל את העופות בשקט,
בתו כדי כ רציתי שהוא ילמד אי בודקי סכי ,בלילה
הייתי עוזר לו לפתוח את העופות ולבדוק את השאלות.
היו לו יותר שאלות מאשר לכל משחטת העופות ששוחטי
מאות אלפי עופות ,שוחחתי עמו פעמיי במש 6 שעות,
עבדתי אז על הספר נפש ישעי' ,ושפכתי בפניו את מר
לבי ,ספרתי לו שאני מוצא אצל השוחטי פגימות רבות
ואינני יודע מה לעשות? כבר כמה פעמי אמרתי לה ,א
הריאקציה שלה היתה קשה ,ואז הוא אמר שלא כדאי
לעשות עסק מכ ,כי א אני אגלה את הנעשה ,אז יקרה
לי מה שקרה לו ,זרקו אותו מהתאחדות הרבני ,ואינני
נושא בשו אחריות כי לא אוכל לתק דבר ,רק יצעקו
שאני בטל ואינני יודע אי לעשות זאת ואסבול רק
בזיונות ,וכ הוה.
המשך בעלון הבא

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.
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שׁיּצא    
החק   
 
הס כּים גּם על
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השּׁוֹחט
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עינים לבוֹא  
בּכליוֹן   

נרדּם,
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חשׁב 
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הבּית   
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כּיצד   
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היתּכן? כּל   
כּאב!!!    
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השּׁוֹחט 
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מס פּר
קרה לי"  ,
תּאמין מה  
יקר לא   
בּית  
"בּעל  
הבּית  :
לבעל   

הימני פּשׁוּט
שׁיּדוֹ    
וּמרגּישׁ  
משּׁנתוֹ   
בּבּקר   
השּׁוֹחט ,הוּא קם   
 
יוֹדע מה זה.
ואינוֹ  
עלינוּ ,הוּא אינוֹ חשׁ את ידוֹ  ,
משׁתּקת לא  

קראוּ
בּאזוֹר  ,
חוֹלים גּדוֹל  
לבית 
מאנישׁ  
נסע עם ר'  
הבּית  
בּעל   

המּמחים
וֹפאים    
מכּל מקוֹם את הר  
הזמינוּ  
וֹפאים   ,
וֹבי הר  
לט 
וּמכרחים
להתנוּן    
מתחיל     
החליטוּ שׁגּוּפוֹ   
הרוֹפאים   
בּיוֹתר   ,
 
הנּוּוּן  
יתפּשּׁט  
שׁאם לא כּן    ,
בּכל הגּוּף,
לאלתּר  ,
לחתּ את ידוֹ    
 
שׁוֹמע לקוֹל

ולא
מתעקּשׁ  
מאנישׁ    
השּׁוֹחט ר'  
עלינוּ  .
לא  
יתבּר הוּא
שׁבּעזרת ה'    
מקוּה     
אוֹמר שׁהוּא   
הרוֹפאים הוּא 
 
החוֹלים כּ 3-שׁבוּעוֹת
בּבית  
מאוּשׁפּז  
היה   
מאנישׁ  
יתר פּא .ר'  

בּבית
לעזוֹר לוֹ  
יכלוּ  
שׁכּבר לא  
לבקּר אוֹתוֹ ,עד   
העיר בּאוּ   
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לקיּם
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הגּיעוּ  
האזוֹר  
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הבּיתה  .
ושׁלחוּ אוֹתוֹ    
החוֹלים   
 
מאד
הצטער  
מאנישׁ    
מאנישׁ ,ר'  
אצל ר'  
חוֹלים  
מצות בּקּוּר 
 
פּנים
בּמאוֹר  
כּל פּי חוּץ .הוּא ק בּל  
הראה זאת  
בּעבוּר ידוֹ ,א לא   

חלפוּ
וכ  
לבקּרוֹ  
קבוּע   
בּאפן  
האזוֹר בּאוּ   
ילדי  
כּלם .אף כּל   
את  
מס פּר.
שׁבוּעוֹת  

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
בשבועות האחרונים הקימו הרכזים האזוריים ביחידה הארצית לאכיפת
חוק איסור הונאה בכשרות שלוש קבוצות וואטסאפ באזורי הארץ השונים.
בקבוצות חברים מאות משגיחים ,מפקחי כשרות ועובדי כשרות מרחבי
הארץ .מדי יום מופצות בקבוצות החדשות מאות הודעות ,שעיקרן
התראות ,בירורים ,מידע חסוי ודיונים הלכתיים.
ראש היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ,רפי יוחאי ,אמר
כי "מדהים לראות בקבוצות הווטסאפ דיונים הלכתיים העולים מאנשים
מהשטח ,ומשלבים הלכה ומעשה" .יוחאי ביקש להדגיש כי שומרי כשרות
ככלל אינם יכולים לסמוך על כשרות מוצרים המסומנים "כשר בהשגחת
היהדות הקראית" .לדבריו ,סימון זה נעשה בניגוד לחוק ,ובנושא תיפתח
חקירה.

הרבנות פשטה על חנויות "באשר" בירושלים
אתמול פשטה היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
("משטרת הכשרות") בליווי משטרת ישראל על מעדניית באשר בשוק
מחנה יהודה ועל מסעדת באשר ביסטרו בר ברחוב אגריפס בירושלים.
הפשיטה בוצעה באמצעות צו חיפוש מבית המשפט.
במעדנייה בשוק נתפסו עשרות תעודות הכשר בלתי חוקיות למוצרים
שונים ,מטעם גוף כשרות המכונה "הרב משה ָאלּון צרפת" .גוף זה נבדק
על-ידי מחלקת היבוא ברבנות הראשית ונמצא כי השגחתו אינה מספיקה
כדי לשווק מוצרים בארץ ככשרים מסיבות שונות ,ביניהן חשד לסימון
מוצרי חלב עכו"ם כחלב ישראל .כמו-כן נמצאו במקום מדבקות עם הסמל
של הרב משה אלון ,באופן המעורר חשד כי המדבקות מודבקות על גבי
המוצרים על-ידי עובדים מקומיים ,ולא על-ידי המשגיחים בפסי הייצור
באירופה .על חלק מהתעודות שנתפסו נכתב בו-זמנית "כשר לפסח"
והכיתוב "לימות השנה בלבד" (אשר משמעותו בעגה הכשרותית היא כי
המוצר אינו כשר לפסח) באופן המעמיד מכשול חמור בפני שומרי כשרות.
כפילות זו מגבירה את החשד לזיוף.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
הקודש ,איך אפשר להטעותו ,ומזה באים ח"ו לפקור באמתיות
צדקת הצדיקים הקדושים האמתיים ,ובאמת מי שאומר כה,
שאי אפשר להטעות את הצדיק ,הוא אפיקורסות ,כיון שמצינו
שאפילו משה רבינו ע"ה אדון הנביאים אמר וידועים לשבטיכם
שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע כו' ואם הגון הוא כו'
אלא ע"כ שאם בא איש צבוע לפני הצדיק ורוצה להטעותו שהוא
איש כשר אפשר שהצדיק אינו יודע פנימיותו ,כמו שאמר משה
רבינו ע"ה איני יודע מי הוא עכ"ל.
ובפרשת וישלח (ל"ב ,ט') על פסוק והי' המחנה הנשאר לפליטה וגו'
פי' האבן עזרא וז"ל ,כי אין הנביא יודע הנסתרות אם לא יגלה לו
ה' ,ואלישע אמר וה' העלים ממני (מלכים ב' ד' כ"ז) עכ"ל.
הרי שמשה רבינו ואלישע הנביא לא ידעו וכן שאר הנביאים לא
ידעו רק מה שהגיד להם השי"ת ,אבל שאר הדברים יתכן שנעלם
גם מהם ויתכן שידעו אבל אינו מוכרח ואפשר שיתעלם מהם.
ומצינו ביעקב אבינו ע"ה ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם ,אבל
החסידים אומרים כי רק אצל יעקב הי' יכול להיות דבר כזה שלא
ידע מה שנעשה תחת רשותו ,אבל לא אצל מרן ז"ל ...וכן רק את
יצחק אבינו הי' אפשר לרמות ,אבל החסידים אומרים כי הרבי
גדול מכולם ואותו אי אפשר לרמות ,ומוכרח שידע הכל ויכול
הכל ,וממילא ראי' ברורה שהכל הי' טוב.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת

שנת תשנ"ז

במסעדה שברחוב אגריפס נתפס "אישור השגחה" מטעם גוף בלתי חוקי
המכונה "בד"ץ כתר הכשרות" .במקום לא נכח משגיח מטעם אף גוף .חלק
מהגבינות המיובאות שנתפסו במקום היו ללא כל ציון כשרות כחוק ואין
כל מידע באשר למקורן.
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

ּ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

