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

עמ' 4

ועל פי זה יש לומר דג כוונת רש"י כ ,דלא הוצרכה ה לעשות
מצוה נפרדת מאכילת איסור ,אלא מוטב הי"ל לכתוב דהמצות
הנעשי בכח אכילת איסור מתועבי נינהו ,ועל כ יצטר כל אחד
מישראל למנוע ממנו ,אלא ומהאי טעמא עשאו הקב"ה למצוה בפ"ע,
כדי שיקבלו שכר ג על קיו מצוה זו ,לבד ממה שמקבל עבור
שנתאפשר לו לקיי על ידי זה שאר מצות .ובזה יוב ג כ מה שכתב
בזוה"ק )ח"ג מ"ב (.דהאוכל איסור כאילו עובד עבודה זרה ,דכיו שאוכל
איסור הלא כל מצותיו אי מתקבלי לעילא ,והולכת לסט"א ,ועל ידי זה
נראה עבודתו כאילו עובד לאחרי רח"ל.
ובזה יתפרש ג כ מה שכתב בדגל מחנה אפרי) פ' עקב( בש הרמב",
דעל ידי מאכלות אסורות נכנס בלב האד מינות וכפירה ,וכל מצותיו
ועבודתו אי מתקבלי ונכנסי לסט"א כידוע דאיכא או סטרא דקדושה,
ובלאו הכי הכל הול לסט"א רח"ל ,וכ כתב להדיא בזוה"ק ש דיוצא
מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסט"א ,וכיו שהוא ברשות ועובד לה
כבר נלכד במצודת וגוברי עליו כחות הטומאה המינות והכפירה.
ועל ידי זה תבינו מה שכתב התב"ש דשוחט צרי להיות ירא שמי
מרבי דאל"כ יורד השוחט מטה מטה ונתקלקל ,ומקלקל ג אחרי
האוכלי משחיטתו )אמר המו"ל :דברי תב"ש הללו מובאי ג בטיול בפרדס מע'
"שחיטה"( ודבריו אומרי דרשינו ,דעל כרח מיירי ששחיטת האי
שוחט היתה כשרה ,דא לא כ למה איצטרי לתת טע שיתקלקלו
האוכלי מסיבת קטנות ירא שמי של השוחט ,בלאו הכי יתקלקלו
על ידי אכילת נבילות וטריפות ,אלא על כרח דמיירי שהשחיטה
היתה הוגנת ,אלא כיו שהשוחט קל גור קלקול להאוכלי ממעשי
ידיו ,ודא ודאי טעמא בעי.
אבל על פי הנ"ל הכל מוב ,דא אי השוחט ירא שמי ,על כ אינו
נזהר כדבעי באכילתו ,ובאופ זה ודאי יתקלקל בקרוב כיו שאי
מצותיו הולכי להקדושה כנ"ל דיוצא מסטרא דקדושה לסט"א,
ובכהאי גוונא ג מה ששחט כאילו לא שחט ,כיו שכחו לאו מקדושה
ניזונת ומצותיו בטלי ,וכל האוכלי משחיטתו אוכלי נבילות נינהו.
ונתקרב ל להבי מה שכתב באבות דר"נ דבאי לעבירות חמורות
רח"ל ,דאחז"ל רשעי ה ברשות לב ,פי' שאי שולטי בעצמ אלא
כעבד נרצע לתאותו ,וכל שכ האוכל מאכלות אסורות שלדעת הזוה"ק
נכנס לרשות הסט"א ודאי שמחטיאי אותו בעבירות היותר חמורות רח"ל
עמ' ר"נ ד"ה ועוד(.

שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים
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סט "זוהר תורה" בלשון הקודש על
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"מפעל הזוהר העולמי"
וכן דיסקים של זוהר
מהגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.
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הגאולה ולביאת המשיח .המעוניין לחלק
ספרי זוהר בחינם
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

יובל שנים של פעילות המערכה

וגבי יהושפט שהי' צדיק ,נאמר )מלכים א' כ"ב ,מ"ד( אך הבמות לא סרו
עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות  וכן גבי יהואש )מלכים ב' י"ב ,ג'(
ויעש יהואש הישר בעיני ה' וגו' רק הבמות לא סרו וגו' ,וכן גבי עזרי'
)מלכים ב' ט"ו ג'( ויעש הישר בעיני ה' רק הבמות לא סרו וגו' ,וכן גבי
יותם שהי' צדיק מופלג )כמבואר ברש"י דברי הימים ב' ,כ"ז ב' ,ויעש הישר בעיני ה'
ככל אשר עשה עזיהו אביו הטובות שעשה אביו ,וזהו שאמר ר' שמעון בן יוחאי במסכת סוטה
אלמלא יהי' אברהם אבינו מקבל עליו כל עוונות הדור עד לו אני הייתי מקבל חטאי הדורות
מאברהם עד לי ,ואם הי' יותם בן עוזיהו עמי היינו מקבלים עלינו מאברהם ועד סוף הדורות וכו'

עכ"ל עיי"ש( ואעפ"כ נאמר )מלכים ב' ט"ו ל"ד( רק הבמות לא סרו וגו'  עד
חזקיהו המלך שאצלו נאמר )מלכים ב' י"ח ג'( הוא הסיר את הבמות.
ובימי המהרש"ל זצ"ל נמצאו מכשולים של חלב תחת הנהגתו
והנהגת שאר גדולים שבימיו ,כמבואר בספר ים של שלמה ,ושם
במסכת חולין פרק גיד הנשה סימן י"ט כתב וז"ל ,אני הגבר ראיתי
שרוב המנקרים שלנו אע"פ שמחמירים בענין ניקור לחתוך אפילו
מההיתר ובכל זאת נמצא הרבה פעמים שמקילין בחלב ,לכן נהגתי
בעצמו שלא לאכול בשר מנוקר עד שיבדוק הבשר ע"י עוד מנקר
עכ"ל ,עי"ש.
ובכרתי )להגה"ק מוה"ר יונתן אייבעשיץ זצ"ל( כתב בסוף סימן ס"ה וזה לשונו,
בזמן הזה יש להחמיר יותר שלא לסמוך על חזקת כשרות המנקר
כיון דעכשיו רבו החומרות וכבד עליו הטורך ועל הרוב אינם בני
תורה ואין לסמוך בניקור כי אם על בקי וירא ה' מרבים ,עכ"ל.
עוד כתב וז"ל ,מיום עמדי על דעתי שלמדתי הלכות ניקור להיות
בקי בהן ובשמותיהן ,לא סמכתי על מנקר כי אם מה שהייתי מנקר
בעצמי ויגיע כפי אכלתי ,עכ"ל.
ובספר צנה לדוד
כתב וזה לשונו :ראיתי מנקרים חותכין בשר ואומרים זה חלב ועל
חלב גמור אומרים שזה בשר ,וכמה פעמים עמדו המנקרים ואומרים
בחוצפה כך קבלנו וכך מנהגינו מקדם ,והיינו בעיניהם כמתעתע
באומרם אם אמת אתך למה אין מזהירין לנו הרבנים אשר בארץ
המה חכמי הדור על זה ,ואני בעניי אמרתי להם בודאי חכמי הוראות
לא ידעו מזה המכשול .ועל מהנגך אני אומר דור תהפוכות המה
ומנהגם לגיהנם ,עכ"ל.
)להגאון מוה"ר דוד דייטש זצ"ל ,מגדולי ספרי הניקור בשנת תק"ח(

ובספר שו"ת בית יצחק )יורה סימן ס"ד( כתב אודות הרבנים שמשכו
ידיהם מן המנקרים בשר מליתן השגחה עליהם וסומכין על
המנקרים שלמדו איש מפי איש ,ולפעמים גם רבי לא שנה ואם כן
תלמידו מנין לידע ,וגם בחלק הפנימי הכל ממשמשין בו נשים
ועבדים וקטנים ,ובפרט שוחטי זמנינו שלומדים דיני שחיטות
ובדיקות מחדש ולקחו קבלה מהרב וענין ניקור לא ראו ולא ידעו
כלום ועם כל זה לאחר שנתמנו לשו"ב עושים את עצמם למנקרים
והעולם סומכין עליהם ואין מי שישגיח עליהם ,והכל מפני שגם
הרבנים בעלי הוראה אינם בקיאים בטוב ענין זה ,על כן צריך הרב
ללמוד בעצמו מקודם בטוב סדר הניקור בחלק הפנים ,עכ"ל )מובא
בהקדמה לספר גבעת פנחס(.
המשך בעלון הבא

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

א אי ש הגרמה ,אמרתי לאותו שוחט ר'  ...שהוא
מחוייב לספר זאת לרב ,כי זו שאלה הא אותו שוחט מותר
לו להמשי לשחוט כי הוא העביר הגרמות בתור כשר,
אמרתי לו שא קשה לו לראות ,אז אני מציע לו שילבש
משקפיי ,ואז הוא השיב כי הוא רואה טוב ,הכח של הבעל
דבר אי לשער.

 כו 
הבעל הבית מכריח שישאר  50אחוז בתור גלאט כשר
בטענה שבשחיטה מהודרת אחרת האחוז הוא כזה
שחטנו ג ב ...עגלי 5060 לשעה ,שוחט אחד )שהיה
המנהל הממונה( ר'  ...היה שוחט והשוחט האחר ר'  ...היה
הבודק פני וחו ,ש הוא מצא גלאט  7%בער ,הבעל
הבית צעק על אותו שוחט היתכ ?הרי ב ...יש לה5% 
גלאט כשר ללא כל כאבי ראש ,ואילו את מוציאי רק 7%
גלאט ,אז הוא השיב אולי יש לה יותר נסיו מאתנו ,הוא
חשש לומר שאכ השוחטי האחרי מאכילי נבילות
וטריפות ,כי אז הוא היה מאבד את פרנסתו ,וכ בשל
הטרור שהיו מפעילי נגדו  במקרה זה היתה הבעיה
שהעגלי היו גדולי והיו מלאי בסירכות ,ולא נית
במקרה זה להתיר את הסירכות.

 כז 
השוחט אינו הולך למקוה במשך שלשה חדשים
ושוחט במשך אותה תקופה כשאינפקציה בידו
השו"ב ר'  ...היתה לו אינפקציה קשה בידו ,היה אסור
לו ללכת למקוה במש שלשה חדשי ,א לשחוט היה
מותר לו עפ"י הוראת איזה רב מ ...הרעבני.

 כח 
משחטת עופות בניו ג'רסי  בעל המכשיר נראה כמו
גוי  אף פעם לא בא לבדוק את השחיטה  נותן הכשר
להרבה משחטות  אינו יודע כלל מה נעשה במשחטה
שחטתי תקופה ארוכה בניו ג'רסי במשחטת עופות,
במקו נערכה שחיטה איטית וטובה ,ג ר'  ...שו"ב שחט
ש במש 15 שנה .ויהי היו אני באמצע הכשרת העופות,
אני רואה איזה יהודי נמו ע כובע שחור הוא היה נראה
כמו איזה גוי איטליאני ,הוא התקרב אלי ,אמרתי לו "גוט
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.

והנה אנו אומרים ביוה"כ ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר
הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה .ונקח לדוגמה מה שכתבו
הגאונים הצדיקים האמיתיים מדור הקודם שהלכו בעקבות
רבותינו הק' מדור הקודם ,שקיימו התורה"ק מא' ועד ת' ,וכמו
שכ' בתורה בפ' נשיא שהנשיא יחטא ,ונכשל בחלב שהוא
איסור כרת או באיסור עבודה זרה ,שמתוודה ומביא קרבן,
וכך עשו הצדיקים בכל הדורות ועי' עוד בהקדמה.
והנה בספר "שפע חיים" ח"ב שהוא קובץ דברי תורה בהלכה
ודרוש ,אגדה וחסידות ,מאת כ"ק אדמו"ר מרן יקותיאל יהודה
הלברשטאם שליט"א ]זצ"ל[ אבדק"ק צאנז ,אשר בשר צדק
בקהל רב בירח האיתנים ,ויצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"'ק,
וזל"ק מה שאמר ביום שלש עשרה מדות )דרשה קודם קריאת סדר
הקרבנות(:
בפסוק ויקרא אל משה וידבר ה' אליו וגו' אדם כי יקריב מכם
קרבן לה' וגו' ובפרש"י אדם למה נאמר וכו' עיי"ש  -הנה
מתקרב ובא יום הקדוש ,וממצות היום לענות את נפשותינו,
ועל עיוה"כ בא לנו בקבלה מדברי חכז"ל להרבות באכילה
שכל האוכל ושותה תשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה
תשיעי ועשירי )ברכות ח' ע"ב( ,וצל"ב הענין בזה.
מבואר בספה"ק שעיקר גדר הקדושה היא לקדש עצמו במאכל
ומשתה ,לא מיבעיא להיזהר ממאכלי איסור ח"ו ,אלא אף
במאכל של היתר יקדש עצמו במותר לו ,כי כבר אמרו )ברכות
ל"ב ע"א( אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה
של בשר וכו' מלי כריסיה זני בישי וכו' עיי"ש ,וכן מנו אכילה
יתירה בין שבעה דרכים שבודקין בהם את הזב )זבין פ"ב(,
ואיתא מהאריה"ק לפרש מאחז"ל )שבת ק"מ ע"ב( היכא דעייל
ירקא ליעול בשרא וכורי ,שכפי שהמאכל עדין וטעמו מתוק
יותר גם הניצוצות הקדושים אשר בו הם יותר נעלים ויותר
קל לתקנם )וכעין הידוע גם כן מכתבי האריז"ל שחורבה ומדבר מקום
צייה ושממה היא משכן הקליפות כוחות הטומאה ומזיקין רח"ל( ,ולזה
בירקא שהוא מאכל בהמה הניצוצות גרועים ביותר וקשה
לתקנם אתד"ק .ואמנם נאים הדברים למי שאמרם האריה"ק
ודומיו ,צדיקים שכל מעשיהם לשם שמים וכמו שנפסק
בשו"ע או"ח סי' רל"א לקיים מה שנאמר בכל דרכיך דעהו
והוא יישר אורחותיך ,הם היו יכולים לאכול בשר יום יום
מבלי שום נטייה גשמיית וכמ"ש )ביצה ט"ז ע"א( אמרו עליו על
שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת ,מצא בהמה נאה
אומר זו לשבת ,מצא אחרת נאה הימנה מניח את השני' ואוכל
את הראשונה .וזקה"ק מצאנז זי"ע אמר פעם לכ"ק אאמו"ר
זי"ע שזה לו ארבעים שנה שלא טעם טעם מאכל ,וגם מכ"ק
אאמו"ר שמעתי על עצמו שאינו טועם טעם מאכל ,ואצל
זקה"ק בעל ישמח משה זי"ע קרה הרבה פעמים אחרי שסיים
סעודתו ששאל למה לא מגישים אוכל וכשאמרו לו שכבר
אכל ,אמר אם כן ,תנו מים אחרונים ,וכמה פעמים מיד אחר
שנטל ידיו לאכילה ביקש מים אחרונים עד שאמרו לו שטרם
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
נַ ֲחזֹר לְ ָה ַרב ְ ּג ָראסֶׁ ,שהוֹ דוֹ ת לִ ְפ ֻע ּלוֹ ָתיו ַה ַּכ ִ ּבירוֹ ת ְ ּבסוּר ֵמ ַרע
יסו ָּרא זָ ָכה לַ ֲעלוֹ ת לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלּ ,ופֹה ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
לְ ַא ְפרו ֵּׁשי ֵמ ִא ּ
ִה ְת ִחיל לְ עוֹ ֵרר לְ "וַ ֲעשֵׂ ה טוֹ ב"ּ ְ ,ב ַת ֲעמוּלָ ה עוֹ לָ ִמית ,וְ נִ ְתלַ ֵ ּב ׁש בּ וֹ
נִ יצוֹ ץ ִמ ִ ּנ ְׁש ָמתוֹ ֶׁשל ַר ְׁש ִ ּב"י ַה ָ ּקדוֹ ׁש לְ ַה ְד ּ ִפיס וּלְ ָה ִפיץ ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
וְ ִת ּקוּנֵ י ז ַֹהר וְ אוֹ ר ַה ּז ַֹהר וְ עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה ְס ָפ ִרים ַעל ַה ּז ַֹהר ְ ּב ִח ָ ּנם ,לְ עוֹ ֵרר
בנ"י לִ לְ מֹד ּתוֹ ַרת ָה ַר ְׁש ִ ּב"י ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶׁ ,ש ְּמ ֻס ָ ּגל לְ יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם וּלְ ָק ֵרב
ַה ְ ּג ֻא ָ ּלהַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִרים ֵא ּלוּ.
יקה
וְ ָד ָבר ָ ּגדוֹ ל ָעשָׂ הּ ִ ,ב ְפ ָרט ַ ּבדּ וֹ ר ֶה ָעכוּר ַה ֶּזה ו ִּב ְפ ָרט ַ ּב ֲא ֶמ ִר ָ
ֶׁש ַרבּ ּו בּ וֹ ִמ ְת ַח ּ ְפשִׂ ים ָּכל ַה ּ ָׁשנָ ה ְ ּכמוֹ ְ ּבפו ִּרים ִ ּבלְ בו ֵּׁשי ֲח ִס ִידים
יימלֶ ְ
קראק"ר" ֶׁש ַה ְר ֵ ּבה
ַ
יהםֶׁ ,ש ֵאינוֹ ַרק ְ ּכ ִמין "דעיוו
עך ֶׁש ֲעלֵ ֶ
ִ ּב ְׁש ְט ַר ְ
יהם ֵהם ְט ֵמ ִאים ְ ּב ַמ ְח ָׁשבוֹ ת ְט ֵמאוֹ ת ֶׁשל
אש ֶ
גּ וֹ יִ ים לוֹ ְב ִׁשיםֲ ,א ָבל ָר ֵׁ
יעים לְ ַמ ֲעשֶׂ ה ְ ּבפ ַֹעל ֶׁשל ֲע ָריוֹ ת
ְקלִ ּ ַפת ַה ִ ּנאוּף ו ִּמ ְ ּב ִחינַ ת ַהחוֹ ֵׁשב ַמ ִ ּג ִ
ֻּכ ָ ּלםֵ ,מאוֹ ָתם ֶׁש ֲא ִפ ּל ּו ַה ְמ ֻת ָ ּקנִ ים ֶׁש ָ ּב ֻא ּמוֹ ת נִ זְ ָה ִרים ָ ּב ֶהם ,נִ ְכ ָׁשלִ ים
יהם
ָ ּב ֶהם ֵא ּל ּו ַה ֲח ִס ִידים ָה ְר ָׁש ִעים ַה ְּט ֵמ ִאים ,ו ְּמ ַט ְּמ ִאים ֶאת ְ ּבנֵ ֶ
יהם ַ ּב ּ ֻט ְמאוֹ ת ַה ֲחמוּרוֹ ת ,לְ ַא ַחר ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְּטמ ּו ִ ּבנְ ֵבלוֹ ת וְ ִא ּסו ֵּרי
ו ְּבנוֹ ֵת ֶ
יטים
[ש ָה ִא ְטלִ יזִ ים  -ה"בוטשערס" ַה ְּט ֵמ ִאים ימש"וַ ,מלְ ִע ִ
ְ ּכ ִריתוּת ֶׁ
אוֹ ָתם] ,וְ קוֹ ְר ִאים ַע ְצ ָמם ַק ָ ּנ ִאים" ,עוֹ שִׂ ים ַמ ֲעשֵׂ ה זִ ְמ ִרי ו ְּמ ַב ְּק ִׁשים
שָׂ ָכר ְ ּכ ִפנְ ָחס"ֶׁ ,ש ֵהם ֲה ִכי ְ ּגרו ִּעיםַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת סוֹ ָטה (דַּ ף
כב/ב')ָ :א ַמר לָ ּה יַ ַ ּנאי ַמלְ ָּכא לדביתיה ַאל ִּת ְתיָ ְר ִאי ִמן ַה ּ ְפרו ִּׁשין
וְ לֹא ִמ ִּמי ֶׁש ֵאינָ ן ּ ְפרו ִּׁשין ֶא ָ ּלא ִמן ַה ְ ּצבו ִּעין ֶׁשדּ וֹ ִמין לַ ּ ְפרו ִּׁשין
יהן ְ ּכ ַמ ֲעשֵׂ ה זִ ְמ ִרי ו ְּמ ַב ְק ִׁשין שָׂ ָכר ְ ּכ ִפנְ ָחס .ו ְּר ֵאה ְ ּב ַר ִׁש"י
ֶׁש ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
יתם ְ ּכתוֹ לְ דוֹ ָתם ֶא ָ ּלא
ָׁשםֶ :א ָ ּלא ִמן ַה ְ ּצבו ִּעים ּ ְ -כלוֹ ַמר ֶׁש ֵאין ַמ ְר ִא ָ
יהם ְ ּכ ַמ ֲעשֵׂ ה זִ ְמ ִרי ֶׁ -ש ֵהן
ְצבו ִּעין ִמ ַ ּבחוּץ וְ ֵאין ּתוֹ ַכן ְ ּכ ָב ָרםֶׁ .ש ַּמ ֲעשֵׂ ֶ
ְר ָׁש ִעים ו ְּמ ַב ְּק ִׁשים שָׂ ָכר ְ ּכ ִפנְ ָחס אוֹ ְמ ִרים לַ ְ ּב ִר ּיוֹ ת לְ ַכ ְ ּב ָדן ְ ּכ ִפנְ ָחס,
יכא דִּ ְמ ָפ ֵר ׁש לֵ ּה לְ ִענְ יַ ן ְצנִ יעו ָּתא .וְ ֵהם ְ ּגרו ִּעים ֵמ ַה ִ ּצ ּיוֹ נִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ
וְ ִא ָּ
יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָה ֵרפוֹ ְר ִמים ְ ּב ַר ֲח ֵבי ֵּת ֵבל ֶׁש ֵהם לֹא ַמ ְס ִּת ִירים ֶאת ִר ְׁש ָע ָתם,
וְ יוֹ ְד ִעים לְ ִה ָּז ֵהר ֵמ ֶהם ,וְ ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמםַ ,א ַחר ֶׁש ַּמ ִ ּכ ִירים ְ ּב ִר ְׁש ָע ָתם,
ַה ְר ֵ ּבה חוֹ זְ ִרים ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ְ ּב ָכל ַר ֲח ֵבי ֵּת ֵבל ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל.
יקים,
ֲא ָבל ֵא ּל ּו ַה ְ ּצבו ִּעים וְ ַה ֲחנֵ ִפים וְ ַה ְּט ֵמ ִאים חוֹ ְׁש ִבים ַע ְצ ָמם ְ ּכ ַצדִּ ִ
ֹאשם ַה ָּט ֵמא ְּת ִפ ִ ּלין,
יחים ַעל ר ָׁ
ֲהלֹא ָ ּב ִאים לְ ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ו ַּמ ִ ּנ ִ
ְ
"ח ְטאוֹ ִ ּב ְצ ָד ָקה
אצר ֶמלֶ ך ָ ּב ֶבל ֶׁש ֶ
וְ עוֹ שִׂ ים ְצ ָד ָקה וְ עוֹ שִׂ ים ִ ּכנְ בו ַּכ ְדנֶ ַ ּ
יהם רו ַּח
יִ ְפרֹק"ֲ ,א ָבל ֵהם נִ ְט ָמ ִאים ִ ּב ְקלִ ּ ַפת ֲע ָריוֹ ת ,וְ ׁשוֹ ָרה ֲעלֵ ֶ
[כ ְמב ָֹאר בזוה"ק ּ ָפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים (דַּ ף קכ"ה
ַה ּ ֻט ְמ ָאה ֶׁשל הס"אַּ ,
ימן פ"ז ְ ּב ַה ָ ּגהוֹ ָתיו ב' ּ ְפ ָע ִמים
ע"א וע"ב) ,וְ ֵכן ָּכ ַתב ַה ְ ּג ָר"א ביו"ד ִס ָ
ֶׁש ְּמ ַצ ֵ ּין ַעל ִענְ יַ ן ָ ּבשָׂ ר ְ ּב ָחלָ ב ֶאת ַה ּז ַֹהר ַה ֶּזה]ַ ,א ְך ִמ ְצווֹ ת ֵא ּל ּו
ְמאו ִּסים לִ ְפנֵ י ַה ָק ָ ּב"הֶׁ ,ש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ִעם ְקלִ ּ ַפת ֲע ָריוֹ תּ ְ ,כמוֹ ֶׁשכ' ָ ּבאוֹ ר
(בסוֹ ף ּ ָפ ָר ַׁשת ַא ֲח ֵרי).
ַה ַח ִ ּיים הק' ְ ּ
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
וכבר הזהיר החפץ חיים זצ"ל בספרו דבר בעתו וזה לשונו ,ומה מאוד
יתמרמר על זה שבדבר תוכחה קלה הי' יכול להסתלק מכל אלו
הדינים ,ואל יתפתה בנפשו לומר ,שבודאי לא יהי' הדין עליו לבד,
כי אינו יחיד בעירו .כי לעומת זה תדע ,כשנתחייב אדם בערבות
גדולה לכמה עשרות אלפים דינרים ,אפילו נתערבו אתו עוד כמה
וכמה אנשים ,מיהו כשמגיע לזמן התשלומים ,אפילו אם יגיע עליו
רק חלק מן הערבות ,הוא עולה גם כן לסכום גדול ,אשר יצר לו
מאוד על ידי זה ,ואף כאן בענינינו ,לפי הידוע שכהיום נתרבה מאוד
ענין אכילת איסורים ,וכאשר תבוא לחשבון ,יגיע לאלפי כזיתים
של איסור ,הנאכלים בשבוע אחד ובמקום אחד וכו' וכו' .וכל שכן
אלו האנשים אשר יש בידם לזרז את אנשי עירם להחזיק במצוה זו
של קדושת המאכלות ,ולמנוע נפשות ישראל מאיסורים והתרשלו,
בודאי עיקר האשמה תהי' עליהם ,וכדאיתא בתנא דבי אליהו כל
מי שסיפק בידו למחות ולא מיחה ולהחזיר למוטב ואינו מחזיר ,כל
הדמים הנשפכים אינו אלא על ידו וכו' ,עיי"ש.
ונסיים בדברי הגאון שר התורה מוה"ר שלמה קלוגער זצ"ל ,שכתב
בספרו טוב טעם ודעת חלק א' בפתחי שערים ,אודות השוחט רע
מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה להרחיקו ולהעבירו מהשחיטה,
וזל"ק" :ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד למעשה כזה ידעו איך
להתנהג ולקיים החכמה תחי' בעליה בשני עולמות .והלואי כד
שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מה שביערתי הרעה הזה מן העולם,
וכן יאבדו כל אויביך ה' ,ועלינו יערה רוח ממרום ,עכ"ל.
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מכתבים למערכת

שנת תשמ"ג

ּ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

