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יום שני | פרשת נח | כו תשרי
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.

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

וירווח ל ג כ מה שכתב באגד"פ )או' קכ"ו( דעל ידי זה הבני יוצאי
לתרבות רעה רח"ל ,וכ מה שכתב במאור ושמש )שמיני ד"ה אל תשקצו(
דאפילו רק מקיל בחומרא נטמא נפשו ואינו יכול להשיג השגת התורה,
דאי' בגמרא )שבת פ' במה מדליקי (הרגיל בנר זוכה לבני תלמידי חכמי
שנאמר "כי נר מצוה ותורה אור" על ידי נר של מצוה זוכה לאור
התורה ,ומכלל ה אתה שומע לאו ,דא אינו זהיר בשו מצוה ,לא
בנר של מצוה ולא בשאר מצוה ,לא יזכה לבני ת"ח וכו' וכ"ש א
בנו בעצמו אינו זהיר ,וכיו שעל ידי מאכלות אסורות אי אפשר לקיי
מצות שיחשב לו כקיי כבר מוב הכל .ומוב ג כ מה שכתב בזוה"ק
דעיקר משפט האד בר"ה על אכילת מצות שבפסח )מובא ג כ בשו"ת
אבני נזר סימ שצ"ב ,המו"ל( דאכילת המצות הוא ראש וראשו לכל עניני
אכילה ,שבה החמירה תורה בבל יראה ובל ימצא בגבול ישראל מה שלא
מצינו במקו"א ,וה"ה שדני ג על שאר אכילותיו ,ומטע דבו הכל תלוי,
דא האכילה לא היתה הוגנת ג מצותיו לא נחשבי.
וומהאי טעמא עולה מעלת הזהירות ממאכלות אסורות יותר מאות
מצות החמורות השקולי נגד כל התורה ,כמו ציצית ,ועוד דבה
נאמר רק ששקול ,אבל מאכלות אסורות הנהו יסוד ושורש הכל ,ובו
תלוי הכל ,דא אינו מקיימו כדבעי מה תועלת בשאר מצותיו .ונמנה
ג כ בי המצות שמקבל שכר בהאי עלמא וכמ"ש בכתב סופר )פ'
בחוקתי( דעל טירחת הכנה למצוה ג בהאי עלמא איכא שכר ,וג
מאכלות אסורות בכלל זה כמבואר לעיל ,ועוד דאי' במדרש שאי
ישראל נזוני בעוה"ז אלא בזכות האמונה )עיי יש"מ ריש מטות ,המו"ל( וכיו
שכתב הרמב" דמאכלות אסורות מביא מינות וכפירה ,מרובה מדה
טובה האוכל כשר שנשפע באמונה ,ועל כ עומד ל זכות הזהירות
במאכלות אסורות להיטיב ל בעוה"ז ובעוה"ב ,עכ"ל.
עוד מצאתי דבר פלא בספר קר ישראל )פ' אמור בד"ה בזאת יבא באמצע
הדברי ,כ"י( וז"ל :ועל פי זה יתבארו היטב דחז"ל שאמרו כי ביוה"כ
לית רשות לשט לאסטוני ,דלא מצינו יו אחר שתיאסר מ התורה
לאכול רק ביוה"כ ,והוא הכח הגדול להשתיק כחו של שט שכל
גבורתו לקטרג על בני קל חי במה שנכנס לתו מעיה ,וכיו שכל
הע מתעני שוב אי"ל מה לקטרג ,ובזה תבינו טע האומר בסו
יומא שעיצומו של יוה"כ מכפר בלי תשובה ,והוא לכאורה פלא
במקו שהכל יודעי כי אי כפרה בלי תשובה ,אבל הדברי מובני
מטע שא האינו שב כדבעי מכל מקו על כל פני מתענה וזה
כשלעצמו זכות אדיר לזכות בשבילו בדינא ,עכ"ל.
המשך בעלון הבא

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

רח"ל.

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג
לפ"ק.
אסור לאכול מן התורה
 ++שום בשר בהמה כי נשאר עליהם
חלק אחוריים רח"ל
מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה
ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א
מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה
ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א
ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת
בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג
שיהיה ,כי כשרות הוא אחד משלשה
דברים שגורמו ירידת היהדות פה
אמעריקא ושאר מקומות כמבואר
בזוהר הקדוש
קול קורא במחנה החרדי א' כסלו
תשמ"ג
אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת
בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה
שהיה ביוראפ
 דרוש ומאמר ברית שלש עשרה -מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק
מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם
שליט"א ]זצוקללה"ה[ אבדק"ק צאנז -
אשר בשר צדק בקהל רב  -ביום י"ג
מדות שנת תש"נ לפ"ק
דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק
הקדוש והטהור
כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה
שיצא בקול חוצב להבות אש נגד
הרבנים המכשירים המכשילים
שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם
להכלל ישראל ,רחמנא ליצלן.
בו מבאר האיסור הגדול של חלב
עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים
שליט"א-.מהגה"צ רבי שלום יהודה
גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם
טוב הקדוש ותלמידיו .מלחמתו
הגדולה על הכשרות - .ביאור גדול
ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר
הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא
הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא
שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת
המשיח

את אשר אסרת התרתי

ספר
שפע חיים

להסיר מכשול  -האיסור על חלב
עכו"ם לאנשים וקטנים

קונטרס
שותפו של עמלק
חלק א'
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יובל שנים של פעילות המערכה

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

למחרתו הי' ראש חודש ,והי' נוטל ידיו לסעודת ראש חודש
ע אנשי שלומו ,והי' לו בגד מיוחד )בעקישע( לצור סעודת
ראש חודש .וקוד שנטל ידיו לסעודת ראש חודש ,לבש
את האיצטלא דרבנ שהיתה מיוחדת לסעודה זו ,ופתאו
הרגיש שהבגד כבד מאוד ,וקשה עליו ללובשו ,והכניס ידו
הקדושה לבית יד הבגד ,וראה שמונח ש אוצר של שטרות
כס ,ולא ידע מאי לו כס זה.
כאשר עלתה על דעתו אולי הכניס בעל די השני את הכס
לש ,קרא לו ושאלו א הכניס כס לבגדו ,והשיב ה,
ואמר אז הרה"ק מאפטא ,דמכא רואי גודל כח השוחד
לעוור עיני חכמי ,דאפילו א אינו יודע כלל אודות השוחד,
ואי כא אפילו שוגג או אומר מותר ,דהלא לא עלתה על
דעתו כלל שמונח בבגדו כס כזה שנת בתוכו בעל די
השני ,מ"מ יכול לעוור עיני חכמי שלא לראות את האמת,
נגד מה שנתברר לו בתחילה מכל הפוסקי ראשוני
ואחרוני שהלכה כבעל די הראשו ,ע"כ תוכ הסיפור ד.
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.
ובודאי אם היו מכשולים תחת מלכות בית דוד כנ"ל ,בזמן שצדיקים
היו שולטים ולא הי' עולם של הפקר ,ואם נמצאו מכשולים של חלב
תחת הנהגתו של המהרש"ל ז"ל ושאר גדולים שבימיו ,וכן בדורות
שאחר כך תחת הנהגת גדולי עולם כמבואר לעיל ,וכל ההמון חרד
בלי הפקרות ,למה לא יוכלו להמצא מכשולות גם בימי מרן
מסאטמאר זצ"ל בלי ידיעתו בעולם של הפקר שבמדינת אמעריקע,
מקום זייפנים ורמאים וקלים וריקים אשר אין לשום אדם שליטה
עליהם ומי יאמר להם מה תעשה ,ויכול להיות שלא ידע מרן ז"ל
עם מי יש לו עסקים ,וכמו שהי' זה מציאות אצל משה רבינו ע"ה.
ד( ובמקום אחר כתבתי בזה דזהו מ"ש הכתוב בפרשת שופטים צדק
צדק תרדוף ,דהקשו המפרשים בכפל הלשון צדק צדק תרדוף .אך
להנ"ל הכוונה ,דיש ענין של צדק במזיד ,ויש צדק בשוגג ,דלא די
שלא יקבל הרב ביודעין שוחד )שנאמר שם מקודם ולא תקח שוחד( אלא
שצריך לרדוף ממש ולחפש בכל בגדיו אם נמצא שם איזה שוחד
שנתן לו אחד מבעלי הדין ,ואכמ"ל יותר בזה.
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

ל
ל השוחטים בענין הרגשה  הרב המכשיר סומך על
השוחטים  הם שוחטים ללא )או ספק( הרגשה 
שוחטים מתיימרים ומתגאים שהם מספיקים לשחוט
 1200לשעה
פע אחת כשהרב  ...בעל המכשיר הגיע אז במכונית
בדרכו חזרה ביחד ע השוחטי ער אסיפה ,והוא שאל
את השוחטי שאלה כזו .העני הוא כזה ,היינו שוחטי
תמיד משעה  6:30בבוקר עד  11:00לפני הצהריי,
כשבאמצע היתה לנו הפסקה של  15דקות ,אחרי עבודה
של בער 4.5 שעות ,היו השוחטי מתחלקי ,חלק היו
עובדי וחלק היו נחי .לאחר שעת ארוחת הצהריי
בשעה  12היו שוחטי ש השוחטי של הא יו ,היו
משלמי ש 60$ ליו לכל שוחט .השחיטה של אחר
הצהריי היתה נערכת עד לשעה  2:30בער .בקיצור,
בסיו העבודה חסרו לבעל הבית עופות .לפני הצהריי
הוא הספיק  1213אל עופות והוא היה זקוק לעוד
כשנאלצו לשחוט שעה אחת נוספת לפחות ,שאל אז הרב
המכשיר את השוחטי הא אחר הצהריי יש לשוחטי
את אותה הרגשה כפי שיש לה בבוקר ,והוא שואל
אותי מה אני אומר? יתכ שהוא העדי לשאול אותי
קוד כי הוא חשש ממני הוא ידע שאני דתי וכו',
השבתי לו אני בס"ה אבר צעיר ,תשאל קוד את
השוחטי הותיקי שיש לה נסיו רב ממני .השו"ב ר'
 ...כבר הציע לי בעבר את התכנית שנשחוט שעה
נוספת ,ואני אמרתי לו שלדעתי זו מעמסה קשה .הרב
שאל שוחט אחר מה דעת ,ואז ענה השוחט שבשעה
השניה כבר אי לו את אותה הרגשה כפי שהיה לו
בשעות הבוקר ובוודאי שאי לדמות כלל את השחיטה
של אחר הצהריי לשחיטת הבוקר כשקמי רגועי .א
כמוב ,השוחטי הקלי נצחו ,וסוכ שאמנ אחר
הצהריי אי את אותה הרגשה כפי שיש בבוקר א בכל
זאת קיימת הרגשה ,ולכ הוחלט להמשי ולעבוד שעה
נוספת ,כמוב שאלו שהסכימו לעבוד שעות נוספות
קיבלו ג תוספת שמנה.
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.

רעה ,ובסופו של דבר נפל הכל בידי גויים והבתי כנסיות
נתהפכו לבתי תיפלתם רח"ל.
וזה גם כן הסיבה שנתמעטה תורה בדורנו ,כי זאת לפנים
בישראל היו בני הישיבות ותלמידי חכמים מסתפקים במיעוט
אכילה ,עיניהם היו נשואות לבעה"ב שיקבלו אותם לאכילת
"טעג" ושמחו על פרוסת לחם ומקור צר לנוח ,וסיפר לי מו"ר
מוה"ר איציקל זצ"ל מקוו"ד שבימי בחרותו ישן פעם משך זמן
שלם בתוך מדרון של מי גשמים אשר בצידי הרחוב ,וכך
נתעלו להיות גדולי ישראל שכל הארץ האירה מכבודם ,ומעת
שהתחילו לסדר בישיבות מטבח ופנימי' הגם שכוונתם לטובה
כדי שיוכלו ללמוד בהרחבת הדעת ,מ"מ התלמידים
משתמשים בזה לרעה להתענג בתענוגים ותפנוקי מעדנים,
וממילא השמן לב העם הזה וכמבואר בתוס' )כתובות שם(
דאמרינן במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו
יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו ,ומכ"ש אם מתפטמים
שם ח"ו בדברים של איסור וכגון חלב שחלבו עכו"ם -
שזקה"ק מצאנז זי"ע אמר דמלבד הטעם משום שמא יערב בו
חלב טמא ,יש טעם נוסף בזה אשר קיבל איש מפי איש עד
מרע"ה  -או בשר שכשרותו מפוקפק ,שעל כן מוחם אטום
מלהבין ולהשכיל דברי תורה וכמ"ש )יומא ל"ט ע"א( אל תקרי
ונטמאתם בם אלא ונטמטם.
גלוי וידוע בשמים שלא הייתי רוצה לדבר מזה בימים
הקדושים ,וכבר קבלתי על עצמי שלא לדרוש דברי מוסר ,אכן
הגיעני כעת מחברת שהו"ל ע"י חבורת מעוררים בה כותבים
רבני הדור שביררו בגביעת עדות שכאן באמעריקא נזנח מאד
מלאכת הניקור עד כדי כך שמשאירים חתיכות חלב
דאורייתא ,וצירפו לזה גם מכתב מב"ד של העדה החרדית
בירושלים עיה"ק ,ואין המדובר מבשר הנמכר אצל כופרים
ומשומדים אבל מהנמכר לישראל מהדרין במצוות ,וכפי
שהזכירו במכתב שזה נמצא בויליאמסבורג ,בארא פארק
ומונסי .הדבר מבהיל לרעיון ולא יכולתי להבליג על זה ,ובפרט
כשאני בא עכשיו לקרות סדר הקרבנות שבהם כתוב כמה
אזהרות על איסור חלב .אמנם מזה זמן קראתי בקול על דבר
הכשרות כאן ,ששינו את הסדר לגמרי ממה שהי' נהוג בכל
תפוצות ישראל שכל רב הי' מטפל בעצמו בפיקוח על
השחיטה ושאר דברים שיהיו כדת וכדין ,כאשר כיהנתי
ברבנות בקהי"ס בקלויזנבורג הייתי עומד על גבי השוחטים
מזמן לזמן לבדוק את החלפים ואופן השחיטה ,גם בגרמניה
לא השגחתי על הקור המקפיא והלכתי תמיד לבית השחיטה
להשגיח בעינא פקיחא ,וכשהגעתי למחנה הי' שם רק דוד
אחד עבור בישול בשר כשר והשאר היו כולם טריפה
ובעזהשי"ת במשך שנה אחת התחילו כולם לאכול בשר כשר.
מלפנים הלכה עקרת הבית לקנות עוף והביאתו לאיזה שוחט
שבחרה בו שהי' מפורסם לירא שמים ,ואח"כ הכשירה זאת
בעצמה במליחה כדת וכדין )אשר כהיום נשתכחה לגמרי תורה זו,
וכבר עוררנו בזה והו"ל קונטרס על זה בשפה המדוברת ללמוד בבתי חינוך
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שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

שולחן ערוך  -וכשר
אין דרך להבדיל בין שניצל כשר לשניצל טרף .הם
נראים אותו דבר ,מריחים אותו דבר ,וכנראה גם הטעם
שלהם זהה .כשזה המצב ,חייב להיות במטבח גורם
מקצועי חיצוני ,שיוודא שהסועד מקבל אוכל כשר.

טונות של בשר טרף נתפסו אצל אטליז
בן שבת אשדוד
עדכון כשרות הרה"ר מס' 2014/04/13 ,16

תגיות :אטליז בן שבת  ,טרפות  ,הונאה בכשרות  ,זיוף
כשרות ,מכולה ובה טונות של בשר טרף ובשר ממקור
לא מזוהה נתפסו בשבוע שעבר בפשיטת רבני אגף
הכשרות הארצי והיחידה לאכיפת חוק איסור הונאה
בכשרות.
המכולה בבעלות רשת האטליזים בן שבת באשדוד.
הרבנות אשדוד השעתה את הכשרות משני האטליזים,
אולם בעל המקום פרסם בעיר מודעה הטוענת כי הוא
אינו משווק טרפות.
הציבור מוזהר כי לא ניתן לסמוך על הכשרות במקום,
ומי שרכש במקום מתבקש לעשות שאלת רב כיצד
להכשיר את כליו.
בתמונה:

בשר טרף שנתפס בפשיטה עם שקית של אטליז בן שבת.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ואעתיק כאן רק בקיצור מה שכתבתי בספר אבן מקיר תזעק נגד
המאכיל טריפות הרב יאקאב ,וז"ל שם:
מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ.
לאוסטראליע
ַ
לפני כמה שבועות ,בחודש מנחם-אב תשנ"ה נסעתי
לאסוף כסף להכנסת כלה בשליחותו של אחד מצדיקי הדור,
והבטיח לי שאצליח בדרכי .ומובא בליקוטי תורה להאריז"ל,
שהנסיעות שנוסעים הם זה רק לדוגמא :לעושר שחושב שנוסע
בשביל העסקים שלו ,ועני שחושב שנוסע בשביל לקבץ מעות,
והאמת היא ,שנוסע בשביל תיקון נשמתו ,כמבואר בספרי בעל שם
טוב עה"ת על הפ' ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה.
כמו"כ נסעתי לשם להפגש עם הנדיב הידוע הרב החסיד מוה"ר
יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט"א ,שם בבית מדרשו מצאתי את הרב
ר' עמרם אדרעי עם עוד רב גדול ,הרב משה נחשוני ,העומד בראש
מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בא"י ,וסיפרו לי מה שעומד
כעת על הפרק בענין שרוצים להביא לא"י הבשר ששוחטים שם
באוסטראליע ,אבל הבעי' היא ,שאחר השחיטה יורים בראש של
ַ
הבהמה ,ובאו לראות איך זה קורה וכו' .ודברתי אתם שעה וחצי,
ובקשו ממני ,שהם רוצים להפגש אתי בא"י (מפני שמהרו לנסוע לשדה
התעופה לחזור לאה"ק) ,ולדבר אתם באריכות בעניני שחיטה העומדים
על הפרק.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
ועוד העידו חז"ל עה"פ ונטמתם בם א"ת ונטמתם אלא ונטמטם בם
שמאכלות האסורות מטמטם את הלב ואין זוכה להשגת תוה"ק ויר"ש
אמיתית כמובא בספה"ק.
ומי שאינו שומר פיו ולשונו ,ואמת וכשרות לא יהגה חכו ,ואפילו אם
לדידי׳ עושה מחיצה המפסקת ומבדלת בין החי׳ הנאכלת ובין החי׳ אשר לא
תאכל ,אבל לאחריני לא ,ואם רשות הרבים מפסקת אותו מסלק עצמו לצדדין
בלא הנאת גרונו ,לכבד את השי"ת יוצרו וקונו מגרונו ,לעמוד על המשמר
לעורר את חבירו בזהירות יתירה לשמור נפשו וגופו מכל דבר המפסיק
וחוצץ בינו ובין קונו יוצרו ובוראו ית"ש במקום שהוא עצמו צריך לאותו
דבר להרחיק עצמו בצ"ט שערי פרישות את כל דבר האסור לנו ע"פ תוה"ק
ולדחות בכל מאמצי כחו מהבל פיו את כל מה שנאסר לנו מפי הגבורה ,איש
כזה אשם הוא בנפשו ,והיתה לו גם אחריות זרעו שלא ימעדו רגליהם מצעדי
תוה"ק ודרכי השי"ת המחוייבים עלינו מאבותינו ואבות אבותינו אשר קיימו
וקבלו עליהם ועל זרעם ,ולא יעבור חלילה אפילו עבירה כל שהיא מסיבת
קלות דעתו והתרשלות ידו לזרוק מעל השלחן הדומה למזבח זריקה תמה
הגונה וכשירה לסייג תוה"ק ונראית לכל הצדדים ולא בתירוצים שנונים
טעמים כמוסים רק בפיו ולבו שוין כדי שיתקבל האמת על לב כל השומע
מכל מי שאמרו ואמת יהגה חכו והנגלות הללו לנו ולבנינו הוא עד עולם ,כי
לא תשכח תוה"ק מפי זרעם וז"ז עד סוף כל הדורות.
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ּיֹומי
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