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יום שלישי | פרשת נח | כז 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'

27

המערכת (בהמשכים)

עוד ש על הכתוב וזבחת כאשר צויתי ,כי שוחט דלית ביה יראת
שמי כשיעור הנרצה נעשה אח וריע של השט דמעשיה דמי לגמרי
ומהאי טעמא שט" בגימט' ל"ו שוח"ט ,כי השוחט השווה עצמו לו,
ובמה ,דאחז"ל )ב"ב פ"א (.טכסיסו של השט יורד ומסית ,עולה
ומקטרג ,יורד ונוטל נשמה ,וכ"ה בשוחט קל וריק ,קוד מסית הע
לחטוא באכילת בשר פיגולו ,ואח"כ מקטרג ,פי' אח"כ כשכבר נתפס
בעונו אז מקטרג מקב קרוביו ידידיו ורעיו לעשות מחלוקת ע
הקמי נגדו ,ואח"כ נוטל נשמה ,פי' כשכבר עלה בידו להשתיק כל
מפריעיו ועושה מלאכתו הרמיה בלי מפריע נוטל נשמת הקהל
ומוריד לשאול תחתי' רח"ל.

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.

מהמתרחש בעולם הכשרות
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' 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

בהקדמה לספר פינת יקרת )ד ז' ,כ"י( כי בא השוחט מקלקל
בשחיטתו אז מחליש ומחריב ג' עמודי העול תורה ,עבודה ,וגמ"ח,
תורה ,דעושה תורת ד' פלסתר על ידי שמזלזל ומקיל בדיניה ,וג גור
קטיגוריא בי ת"ח .עבודה ,על פי מה שאמרו חז"ל )סו חגיגה( בזמ
שבית המקדש היה קיי קרבנו של אד מכפר ,עכשיו שלחנו של
אד מכפר ,וא כ א שלחנו מלא קיא צואה במרק פיגולי בטלה
ג עבודה .גמ"ח ,כי הכנסת אורחי הוא עיקר של מדת החסד
וכדחז"ל בתענית אצל אבא חלקיהו דמקרבא הנייתא ,וא מכבד
אורחו בנבילות וטריפות תקנתו קלקלתו .ועוד כי על הרוב נעשי
מחלוקת ושנאת חנ ולשה"ר ועוד ,שהוא היפוכו של חסד.

המערכת על תיקון הכשרות

עמ' 4

ומצאתי בספר חלקת חיי) או' ש' ער" שחיטה" כ"י( כי הש חלי"
שקוראי לסכי השחיטה לדעתו נקרא כ על כי עלולה להחלי
השוחט וג האוכלי משחיטתו שימירו דת רח"ל ,כמבואר בתב"ש
ובשו"ת ד"ח יורה דעה ח"א סימ ז'  ועוד שמחלי אכסניותו של
אליהו הנביא זל"ט ע להבדיל מלא המות ,כמבואר )באמרי צדיקי,
דברי גאוני עמוד ה'( דכשהשוחט כשר אז השחיטה טוב ואליהו בעיר,
אבל כשמאכיל ח"ו נו"ט גור שיהיה מלא המות בעיר ,ועוד
שמחלי נשמת האד ממאמי בד' ותורתו לאפיקורסת כמבואר בדגל
מחנה אפרי) פ' עקב( בש הרמב" ,ועוד כי מחלי טי"ת תחת דלי"ת
פי' שגורסי" כי השוח"ט יעור עיני חכמי "עכ"ל.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

קונטרס
שותפו של עמלק
חלק ג'

הבשר הכשר?

ספר תיקון הכשרות  -ומכתב הצלה
על מצב השחיטה והניקור

50

זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם
שותפם של עמלק - .הבעל שם טוב
הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות
שמאכילים את עם ישראל בנבילות
וטריפות חלב ודם - .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 - .ואיך שהבעל
שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר
לגלות שמאכילים נבילות וטריפות- .
ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים
אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב
זי"ע .מה עיקר העבודה של
השטן? נסיון האחרון בגלות המר- .
ביאור גדול ורחב על מה שכתבו
בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי
בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות
הטבחים שהם שופם של עמלק- .
וביאור גדול בענין מה הוא באמת
מלחמת עמלק ,ובמה אנו יכולים
לעשות לנצח אותו .כמו שכתוב בתורה
מלחמה לה' בעמלק מדר דר - .ועיקר
עבודתו של השטן הוא לרמות את
המנהיגים שלא ידעו את האמת ,ואלו
שיודעים מסית אותם שלא יגלו את
האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק .
האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה
על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה
בטווין טאויערס ,ושם נתגלה הסוד על
מצב הכשרות בארצות הברית איך
שמאכילים נבילות וטריפות בכל
ארצות הברית לעיני כל חי?  ,טריליאן
פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא,
ואין פוצה פה ומצפצף .יצא לאור
ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר
לפני שהמטוסים נכנסו לטווין
טאויערס כ"ג אלול תשס"א - .מהגה"צ
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה'
במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר

יובל שנים של פעילות המערכה

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

כשהייתי באוסטרלייא פגשתי כמה רבני נכבדי מא"י,
ובקשו ממנו לברר כל עני השחיטה ע הבאקס ופע ,כי
קבלו מכתב מאת אחד הנקרא הרב יאקאב ,והוא אומר שכל
הרבני מכל העול מסכימי ע השחיטה הזאת ולכ
מבקשי שאברר לה הכל אשר לכל ה] .ראה בהערה[ ,לכ
ה( 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 מנחםאב 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
באוסטראליע ,אבל הבעי' היא ,שאחר השחיטה יורים בראש

שם
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.
עוד ספרו לי אודות הלחץ הגדול שיש להם משני רבנים וקצבים
ביחד מב' בתי שחיטה הגדולים וויינשטאק וחיימאביטש בחו"ל
שרוצים להכניס הבשר טריפה שלהם שנשחט ע"י ה"פען באקס"
ונאסר ע"י גדולי ישראל והרבנים הראשיים בא"י והרבנים בחו"ל,
ואמרו לנו שאם לא נסכים להתיר להכניס הבשר הטרף שלהם ,אז
ננהג עם הרבנים ]הציונים[ בא"י ,כמו שנוהגים היום שיורים באקדח
בראש של הבהמה וכן הורגים אותם ,כ"כ ננהג עם הרבנים שיורו
עליהם "באקדח הערכאות" במדינת ישראל ,ובהערכאות במדינת
ישראל בוודאי יצליחו ,כי בערכאות הצליחו ג"כ למכור החזיר בא"י
וחזיר הוא רק לאו ,ובוודאי שיסכימו להכניס נו"ט חלב ודם
בהכשירם של רעבני אמעריקא ,ובפרט שיאמרו שנותנים להם
הרבה כסף ,וכו'.
וכאשר ביקרתי כעת באה"ק ,סדרו אסיפת רבנים בירושלים עיה"ק,
ודברתי אתם ,ודרשתי שם בעניני כשרות בכלל ,ושחיטה ובדיקות
וניקור בפרט.
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

 לא 
לא שוחטים כשהם עייפים לאחר יום עבודה קשה 
שוחטים  1200לשעה  הסכין )חלף( נוגע בכל
העופות במפרקת )הגורם לפגימת הסכין( וטועני שזה כלו
על פי הסיכו שקיבלו הוסיפו שעת עבודה נוספת ,ואז
נוצרה בעיה שנאלצו להמתי שעה וחצי נוספת עד
ששוחטי הא יו יגמרו לשחוט ,והשוחטי חשבו שא כ
חבל על אותו זמ ,כדאי לנצל אותו ולשחוט בשביל הא יו
ולהשתכר  60$נוספי ,במיוחד כשנאלצו להמתי32 
שעות עד שלקחו את השוחטי הביתה באותה מכונית.
השוחט ר'  ...הציע את ההצעה ויענו כל הע אמ כס!
כס !הרי מי אינו רוצה לעבוד  1.5שעות תמורת ,60$
במיוחד כשמדובר בזמ שהול לאיבוד ,ואז שחטנו 1.5
שעות נוספות .אני לא הסכמתי לשחוט וויתרתי על הכס,
והשוחטי האחרי התחלקו ביניה בעבודה ,אמרתי לה
שאני מאוד אוהב כס א אני עי עד מות ואיני מסוגל
לעשות זאת .אחר הצהריי כשהשוחטי עלו מהשחיטה,
אות שני השוחטי עוד לא הספיקו להגיע לחדר נפלו
ונרדמו ,א אי לשכוח בעת העבודה עבדו במלוא הכח
והקצב ,השו"ב ר'  ...היה תמיד מתגאה ומספר שבשעות
אחר הצהריי הוא הספיק לשחוט לא פחות מאשר 1200
לשעה ,בכל עו הוא נגע במפרקת .הוא טע שהמפרקת
אינה פוגמת את הסכי רח"ל )לדאבוני יש הרבה מה לספר על אותה
שחיטה(...

 לב 
השוחטים מכינים חלפים יפים כשהרב המכשיר מגיע
לבדוק  הרבנים מגיעים כשהם מוזמנים ומודיעים
מראש  רבנים ידועים ומוכרים כותבים פסק הלכה
המתיר שחיטת  1200לשעה או יותר לכל שוחט – אוי
יו נאלץ להאכיל נבילות וטריפות  בעיר אוכלים
נבילות וטריפות עם הכשר
פע אחת ביו רביעי בשעה  3:15לפנות בוקר היינו
במקוה ,ואז השו"ב ר'  ...אומר לשוחטי שהרב  ...הבעל
המכשיר עשה שלו ע הרב ) ...שהיה ג הוא בעל מכשיר שני(
כשבעבר היה ידוע שה מסוכסכי ופגעו אחד בשני
קשות ,ואז קראתי ואמרתי "אוי געוואלד" ,ואז אותו שו"ב
שסיפר את הסיפור שואל אותי מדוע אתה כל כ מודאג?
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.

לבנות( ,והבעל הי' משגיח על שאלות המתעוררות להביאם
לפני הרב דמתא ,או שהיו בוחרים בקצב שהכירו אותו כאיש
נאמן ירא וחרד ,ובזמנינו קמו יחידים ועשו לעצמם מונופול
על השחיטה ולא נותנים לאחרים להיכנס ולראות ,וכבר
נשמעו כמה וכמה פקפוקים על השחיטה ובדיקה .וכבר כתב
זקה"ק בעל דברי חיים )בשו"ת ח"ב או"ח סי' י"ז( בימיו ,וזל"ק כי
כל היום בעוה"ר מוטרדים בעסקים שונים וכו' וגם השתי' לא
כדת וכו' ע"ש בדבה"ק ,ומה נעני אנן אבתריה .אכן לא
האמנתי שהדברים יגיעו עד כדי כך להכשיל שלומי אמוני בני
ישראל באיסור כרת רח"ל של חלב דאורייתא ,ואין שואל ואין
דורש ,אוי לנו שכך עלתה בימינו היש מכאוב כמכאובינו .ואין
כוונתי ח"ו לקטרג על בני ישראל ,כי גלוי וידוע שישראל
קדושים הם מהדרים במצוות ומשלמים ביוקר עבור מאכלות
כשרות ,אבל רימו אותם ונתנו להם בשר טריפה וחלב בתור
"כשר למהדרין מן המהדרין" ,וכאשר יקום איש על רעהו
ורצחו נפש כן הדבר הזה ,והשי"ת ירחם על דור אומלל חלוש
וחולה כזה ,אשר נתנני בידי לא אוכל קום ,כי אין היחיד יכול
לפעול כלום במצב שכזו ,ואין לנו להשען אלא על אבינו
שבשמים.
שמעתי שכבר עוררו בנדון זה שלש שנים אבל דבריהם נפלו
על אזנים אטומות ,וגם עמדו נגדם להכחיש את דבריהם
במשאות שוא ומדוחים ,וזה לא פלא כיון שנתפטמו במאכלות
אסורות נטמטם הלב והדעת עד שאין נרתעים אף מאיסור
חמור כזה ,ואי אפשר להסביר ולפקוח עיניהם בזה כיון
שרואים כל דבר בצורה הפוכה ,והרי הדבר דומה למי שמנסה
להסביר גנות שתיית היין לשכור המתגולל באשפתות .וכבר
אמרתי את אשר בלבבי ,כי לדאבונינו עלה הכורת צר המשמיד
על דורנו ,ורוב אנשי הדור נלקחו למחנות עבודה ונאלצו שם
להחזיק את חיותם במאכלות אסורות ,הגם שההיתר הי' ברור
בזה ואולי אף מצוה הי' לאכול משום ונשמרתם מאד
לנפשותיכם ,מכל מקום מטבע המאכלים לטמטם את הלב,
והארכתי מזה בתשובה ממ"ש שגם עכו"ם שאוכל מאכלים
שאסרה תורה לישראל לבו מתטמטם בזה אף שאינו מצווה,
וצריכים לעיין הרבה איך לנקות את המוח והמחשבות מן
הטמטום שנגרם ע"י האכילה באונס .ואח"כ באו לכאן אודים
מוצלים מאש ונשטפו ברדיפת הבצע כסף ששרר פה ,וטמטום
המוח גרם להם שלא ידעו להבחין למי החותמת ולמי
הפתילים ,בין דרך אמת לדרך שקר ,בין היתר לאיסור ובין
מצוה לעבירה ,ולא היה מי שיורם דרך אמת ולטהר הנשמות
והמוחות ,וממילא נתעה אחר אינשי דלא מעלי ונתפטמו שוב
במאכלות אסורות ,והרבה שמצאו את קיניהם
באוניברסטאות ,וכך הי' עבירה גוררת עבירה והמצב הלוך
וחסור תמיד .ועל זה אנו מתודים סלח לנו אבינו כי ברוב
אולתינו שגינו ,כלומר שכל מה ששגינו הי' מחמת טפשות
ואולת דעתינו שנגרם לנו על ידי אכילת איסור באונס ,וכיון
שכן תסלח לכל עדת ישראל כי לכל העם בשגגה ,כי איך
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

.

חדשות :בשר טרף
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 :

בשר טרף נמכר כבשר למהדרין
בלוס אנג'לס
הקהילה החרדית בלוס אנג'לס סוערת :מספררבנים
מובילים בקרב הקהילה היהודית המקומית הודיעו
בערב החג כי הם מסירים את ההכשר מאחת מספקיות
הבשר הכשר הגדולות בלוס אנג'לס.
הסיבה :חשד שחלק מהבשר המשווק למרכולים
הכשרים הוא בשר טרף.
מדובר בחברה המספקת בסיטונאות מוצרים כשרים
לחנויות בשר ,למסעדות ולקייטרינג .החברה אף
מחזיקה בחנות בשר באחד הריכוזים החרדיים בלוס
אנג'לס.
מזה מספר שבועות שרבני העיר חשדו כי אכן במקום
מתנהל סחר בבשר לא כשר המשווק לחרדים ככשר,
וזאת ,לאחר שהגיעו דיווחים על התנהלות מפוקפקת
בכל הנוגע לרכישת הבשר המגיע ממקורות מחוץ
ללוס אנג'לס.
על פי דיווחים שונים ,בימים אלה מנסה החברה
המלקקת פצעיה להכניס משגיחים חדשים ולרענן
נהלים במטרה להחזיר את ההכשר שנלקח ממנה.
במקביל בקהילה שוקלים להגיש תביעה על הונאת
כשרות שבוצע על ידי בעל החברה ,אדם חרדי שומר
תורה ומצוות.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

עוד ספרו לי אודות הלחץ הגדול שיש להם משני רבנים וקצבים
ביחד מב' בתי שחיטה הגדולים וויינשטאק וחיימאביטש בחו"ל
שרוצים להכניס הבשר טריפה שלהם שנשחט ע"י ה"פען באקס"
ונאסר ע"י גדולי ישראל והרבנים הראשיים בא"י והרבנים בחו"ל,
ואמרו לנו שאם לא נסכים להתיר להכניס הבשר הטרף שלהם,
אז ננהג עם הרבנים [הציונים] בא"י ,כמו שנוהגים היום שיורים
באקדח בראש של הבהמה וכן הורגים אותם ,כ"כ ננהג עם הרבנים
שיורו עליהם "באקדח הערכאות" במדינת ישראל ,ובהערכאות
במדינת ישראל בוודאי יצליחו ,כי בערכאות הצליחו ג"כ למכור
החזיר בא"י וחזיר הוא רק לאו ,ובוודאי שיסכימו להכניס נו"ט חלב
ודם בהכשירם של רע-בני אמעריקא ,ובפרט שיאמרו שנותנים
להם הרבה כסף ,וכו'.
וכאשר ביקרתי כעת באה"ק ,סדרו אסיפת רבנים בירושלים עיה"ק,
ודברתי אתם ,ודרשתי שם בעניני כשרות בכלל ,ושחיטה ובדיקות
וניקור בפרט.
כאשר דברתי עם הרבנים הנ"ל ,תיארתי להם את המצב
באמעריקע ,איך שהרבנים משוחדים הם מסוחרי הבשר ובכלל
מסוחרי מזון הנקרא "כשר" ,ומשלמים לרבנים אלו לכה"פ מיליאן
דאלאר בשנה ,וכ"ש כשהם שותפים בחנות או בבית ייצור המזון,
אז רוחם עולה פי כמה למעלה מזה .ואעתיק קצת מתשובתי כדי
שידע הקורא קצת מה שכתבתי שם.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
והנה כבוד האברך החשוב הנזכר שם נפשו בכפו לדחות מעליו כל דבר
הטורדו והשליך מנגד אחריות בני ביתו אשר חייהם הגשמי תלויין בו ויאחוז
בידו חבל התעוררות קיום תוה"ק ותהי למטה בכפו להטות לבבות ישראל
לקבלת עול מלכות שמים שלימה ,ועול מצות השי"ת ברה ,והן דברי הספר
הזה מאירות את העינים להאיר להם את הדרך ישכון אור תוה"ק בחיי
הגשמי על יסוד חיי הרוחני אחוז היטב בחבלי ספרים הקדושים על גלילי
כסף ועמודי זהב שנמשלה להם תוה"ק רצפת בהט ושש דבק חזק ומתקיים
ליראת השי"ת שקודמת לחכמה וביסודות דר וסוחרת ממי לקנות מאכלות
הכשירות ,וכמובן רק ממי שיש לו נאמנות וכל מה שיש לו בבית מסחרו
חתים בגושפנקא דרבנן מורי הוראות בישראל ,אשר על פיהם יצא ועל
פיהם יבוא כל דבר העובר דרך פה ולשון וברכה תחלה וסוף להשי"ת א־ל
אחרון וראשון ,ואז ותבואנה אל קרבינה אוכל קמעא מעט מזעיר אך ורק
מה שכשר ומותר ע"פ תוה"ק והוא מתברך בבני מעיים בלי יסורים וחלאים
רעים ,והיתה להם ולזרעם אחריהם דורות ישרים ויראי השי"ת ומזכים את
אבותיהם לעולמי עולמים אפילו כשנשמותיהם בגנזי מרומים ושפתותיהם
בקבר דובבים .גם אז לעד עומדת צדקתם וזכותם מגנת ומצלת על כל
המשך בעלון הבא
דורותיהם העתידים.
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