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יום שבת קודש | פרשת לך לך | ח מרחשון
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)

הנה פשוט כביעותא בכתחא אשר בבא לאזנים שמועה על פרצה ,אפילו
בשני' כתיקונם שעניני עם ישראל היו כתיקונן ,וכולן היו בחזקת
כשרות והי' קשה להאמין שיש פרצה יותר מהיום שהעולם פרוץ ואיש כל
הישר בעיניו יעשה ,אלא אפילו בשנים כתיקונם ,מ"מ כששמעו שיש
פרצה ,כל אשר יראת ה' נגע ללבו יחרד וילפת יתעורר ויזהיר ויפעול,
ומכש"כ איש שהרבים תלויים בו וחטא הרבים על חשבונו ,ומכש"כ בימינו
אשר רבו הפרצות והומות בראש כל חוצות )וראיתי בספר כמדומה בדברי מרן

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

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

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
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

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

ז"ל דמה דקיי"ל כל ישראל בחזקת כשרות הוא מיוסד על ענין רוב דהיינו מחמת שרובם
כשרים אבל בזמן או בענין שהרוב מקולקל שוב אין חזקת כשרות בסתמא(.

ומצב כזה בודאי שלא ימצא מנוח ויפחד לנפשו מפחד ה' ,ומפחד
העברה ,ומפחד הכפלת חטא הרבים העולה לאין שיעור ,ומפחד
מה יענה ליום הדין כשישאלו אותו שאלות ישרות ,דברים כדרבנות ,בלי
שימת כבוד ,ולפני יודע תעלומות אין להגיד את אותן התירוצים
שאומרים לבשר ודם ,כי לפניו נגלו עמקי הלב והרצונות הטמונות
שהאדם עצמו אין מכיר בהם ,המוליכין סברותיו ונטיית דעתו ,ולכן
אע"פ שיוצא לפי המצב שאם ירצה לגלות האמת יתבזה ,ויהי' נרדף
בצרות שונות ,ויופסק פרנסתו ,ויתקלקלו השידוכין של בניו ,וכו' לא יהיו
כל אלה וכאלה בכוחם להטותו מן האמת ומן החיובים שהתורה
מחייבתו ,כי הירא מן היודע תעלומות חושד עצמו במקום שיש לו נגיעה,
אולי מחמת נגיעתו אינו רואה ואינו מרגיש וכדבעי לי' למיעבד לא עביד,
והרי הוא אומר בכל יום פעמיים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך,
ומקבל על עצמו באמת להפקיר הכל באמת ,ולסבול הכל ,ולהפסיד
הכל ,גם את עניני תורתו ועבודתו והרבצת תורתו ,אם התוה"ק מחייבת
כך הוא מפקיר גם זאת ,ואינו מניח עצמו ביד יצר לב האדם רק רע כל
היום ,אשר הכזית כבוד אצלו במקום מרה ובמקום חיותה .ושואף
למנוחה ותפארת ולהיות כמו שנוח בין אנשי העולם וכמו שישבחוהו,
וכבר אמרנו מלתא דבדיחא והוא אמת ,היות שמבואר בצעטל קטן לצייר
לעצמו כאילו אש בוער עד לב השמים והוא בשביל קדושת השי"ת מניח
להפיל עצמו בתוך האש ,ואמרנו שהיום זה רחוק מן המציאות שיתרחש
באמת כך ,אבל היום צריך לצייר לעצמו ,איך שנכנס לביהמ"ד של אנ"ש
והוא בשביל קדושת השי"ת אומר האמת נגד כולם ולהיפך מכולם,
ומפקיר עצמו וכל אשר לו ,וגם יוסיף לצייר איך שזורקים אותו החוצה
ומכים אותו ,הנה זה צריך להיות בפשטות בלי שיעשה חשבונות רבים
האם אני מחוייב עד כדי כך והאם הדבר תלוי אך בי וכו' וכו'.

עמ' 2

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

השוחט והשחיטה בספרות
הרבנות

די שוחטים שטימע

שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה חלק ג

זבחו זבחי צדק שלש
תשובות

די שוחטים שטימע

קונטרס כרוזים ,מודעות
ואזהרות בענין אכילת
בשר בהמה
סדר הניקור הפנים
והקדמי
עם תמונות – הלכה
למעשהמאת הרב מרדכי
גבריאל מלאכי  -רב
בביהמ"ד דהחסידים
"יבנה" תל –אביב – וראש
ביהמ"ד הלכה למעשה –

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

בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים .בו
יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח
נחושה ,ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי
דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות
השחיטה בארצה"ב .ברוקלין תשנ"ח- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר כולל ,טובו של השוחט וגורלו ,השוחט
והשחיטה בארצות הברית ,תולדות השוחט
וקורותיה ,כל מה שעבר עליהם מימי חז"ל,
הסיפור מהשוחט מבארדיטשוב ,למה טוב
שבטחים שותפו של עמלק? מאת יקותיאל
יהודה גרינוואלד ,רב ואב"ד מקלאמבוס
אהייא ,ניו יארק תשט"ו
מאנאטליכער זשורנאל ,ארויסגעגעבען ביי
די אגודת שוחטי עופות דניו יארק
רבתי שנת תרצ"ב
תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת
בכל ארצות הברית .ברוקלין ניו יארק שנת
תשד"ם - .מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת
בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל
להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה
רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה
מתחלתו עד סופו ,עם כל המסתעף להלכה
ולמעשה ,ברוקלין שנת תשל"ח- .מהגה"צ
רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת
שוחטי עופות דניו יארק רבתי מאנאטליכער
זשורנאל ,ארויסגעגעבעם ביי די אגודת
שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב
– תרצ"ג
יצא לאור אדר שנת תשנ"ח - .מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
שנת תשמ"ג לפ"ק.
ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי
מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים
ומספרי ניקור.בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל
נכשלו כל העיר באיסורי חלב .יצא לאור
ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק -
 200עמודים

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון .והואיל
והעיזו פניהם ויצאו לחוץ ,פתאום יבוא עליהם הכורת ,וכרות יכרתו
אותם וכל אשר להם .וכך עלתה להם ,כי לא היו ימים מועטים עד
אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם ,ע"כ תוכן
דבריו.
מי לא יחרד וילפת ויתבונן במעשה הנוראה הזאת ,עד היכן הדברים
מגיעים ,שהנפרץ ר"ל לטמא את נפשו במאכלות האסורות ,סופו
להתגלגל ולירד עד התהום ,לנטות למינות ואפיקורסות ולכפור
בתחיית המתים ובעיקרי האמונה ,כעדותו הנאמנה של הרמב"ם ז"ל
והבעש"ט הקדוש ותלמידיו הקדושים אשר מפיהם אנו חיים.
ובעוה"ר בימינו אלה עלה הפורץ ונפרצו פרצות בקדושת המאכלים,
ולא כימים הראשונים הימים האלה ,מלפנים זאת בישראל מדור דור,
כי איש ישראל ואפילו ההמונים ועמי הארץ השגיחו על טרף ביתם
בפיקוח עצמי ובשבעה עינים ,בעבור כי הוכנו המאכלים כולם מהחל
ועד כלה לכל איש בביתו ,ולא עלה על לב אדם לקנות מאכלים מן
השוק מכל אשר יביאו ,ולסמוך על הכשרים והיתרים רעועים מכל
המינים.
שאל אביך ויגדך זקניך ויאמר לך ,שעוד בדורנו לפני החורבן האיום
והנורא ,עד כמה היו נזהרים ונשמרים בקדושת המאכלים בקהילות
הקדושות באירופה שנחרבו בעוה"ר ,ולא אתרמי אפילו בין ההמונים
ועמי הארץ מי שיאכל או יאכיל לבני ביתו מאכלים מן השוק ,שהוכנו
ונאפו ונתבשלו מחוץ לגבולי ביתו ,ובלא השגחתו ופיקוחו עליהם
מתחילתו ועד סופו ,ובעוה"ר עכשיו רבו המקילים והמתירים ואפילו
בבתי היראים והחרדים ,לקנות מכל מיני המאכלים הנעשים בבתי
חרושת ואפי' של עכו"ם ,ולמרגוע נפשם יספיק להם בהמצאם עליהן
איזה חותמת ,נרשם עליו בכתב אשורית כשר ,ואף שלא ידעו למי
החותמת ולפי הפתילים ,ורבה המכשלה בהסמכם על משענת קנה
רצוץ ,כאשר יתבאר בספרי נפש ישעי' על מאכלות אסורות
בפרטיות ,שהרבה מן ההכשרים והמכשירים האלו משתמשים רק
לכסות עינים ולהטות דעת הקהל ,אבל בפרטי הכנת המאכלים
וסמכות כשרותן לא ידעו בין ימינם לשמאלם וכדי בזיון וקצף ,ואם
עיני שכל לך בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועיך אם בעל
נפש אתה.
על השאלה הישנה ,אי אפשר שרב גדול בתורה יבוא להתיר
דברי כאלו אשר לא שמעת אוז מעול ,מתרץ בזוהר הקדוש
ובאור החמה ,כי לפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים ומנהיגי ישראל
מהערב רב רח"ל) .ולפי הזהר הזה אנו רואים בבירור לאיזה סוג הרב הקל הזה שייך(.
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יובל שנים של פעילות המערכה

והנה בפרשת בשלח כתבתי בביאור הכתוב מלחמה לה' בעמלק מדר
דר ,דהנה איתא בזוהר הקדוש על פסוק זה )דף ס"ז( מלחמה לה'
בעמלק מדר דר ,אמר ר' יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין
לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו
קרבא ,רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ ,עיי"ש.

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

בהמשכים

ובכל זאת המשגיח לא הצליח להתגבר על המכשלה הזו,
ואות הגוי הצליחו להחדיר עופות חיי .השו"ב ש אמר
שהרה"ח ר'  ...יכול לשבת בשולחנו ביחד ע 20 אורחי
ו 50נכדי כשרגליו פרושות ולשיר כל מקדש על חתיכת
נבילה רח"ל.

 מה 
עדותו של מרן זי"ע על קבלה לשוחט
הרבי זי"ע להבל"ח הורה לי ללמוד שחיטה .תו מספר
חדשי היה לי קבלה על שחיטה מ 10שוחטי .ואז פניתי
לרב משאראמאשער לבקש ג ממנו קבלה ,והוא אמר לי
שבעבר באירופה הוא היה נות 60 קבלות ,א כא הוא
מפחד לתת לי קבלה ,כי ללמוד הוא רואה שאני יודע ,א
א יש לי ג יר"ש איננו יודע ,אז אמרתי לו שהרבי ציוה
עלי ללמוד שחיטה והוא יכול לשאול את הרבי ,אז הוא פנה
ושאל את הרבי ,ולאחר שאושר הדבר הוא ציוה לתת לי
קבלה.

 מו 
משחטה שאין מולחים ורק טובלים את העופות בתוך
מי מלח ולזה הם קורים כשר ר"ל
השו"ב ר'  ...נ"י סיפר לי שבניו ג'רסי בכלל לא היו
מולחי ,רק היה לה סיר גדול שהיה בו הרבה מלח והיו
טובלי את הסיר בתו מי מלח ,ולזה קרו כשר ,ומי
שביקש שיהיה יותר מלוח ,היו משאירי את העו יותר
זמ בסיר ,ויאכלו ענוי וישבעו.

 מז 
שוחט ידוע ששוחט כל השנים רק עם פגימות רח"ל 
שוחט במפרקת  שוחט בעת שהוא מכשיר עם סכין
מלוח  רבנים אינם רוצים לקחת עופות מאותו שוחט
כי הסכין שלו אינו טוב
הייתי הול הרבה פעמי לשחוט ברחוב  ...שמעבר
לגשר ,ש היו שוחטי שני השוחטי המוכרי ר'  ...ור'
 ...אצל השוחט ר'  ...לא ראיתי א פע סכי טוב ,היו לו
תמיד סכיני ע פגימות ,כי הוא היה שוחט בתו
המפרקת ,הוא היה נוהג ג למלוח בעת השחיטה כשהיו
הרבה עופות להכשיר היו נופלי על הסכי שלו חתיכות
המשך בעלון הבא

3

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.

זכורים זכורים לטובה העסקנים בכל מקום ומקום
התנדבים לעסקי צבור באמונה ,וביחוד השומרים על עניני
הכשרות ,אולם רבי שמחה בונם ליברמן אינו מסוג העסקנים
גרידא .הרב ליברמן הוא גדול בתורה .עוד לפני כשלושים
שנה חיבור ספר נכבד בשם "זרע ברך ה'" על סוגיות הש"ס,
וגדולי הדור וביניהם הגאון רבי משה פיינשטיין וכן מרן רבי
שלמה זלמן אוירבך ,מעידים עליו שהספר מלא וגדוש
חריפות ובקיאות וידיו רב לו למשקל ולמטרי בבקיאות
גדולה ובסברא ישרה ,אולם לנוכח הסכנה התגייס למערכה
ואינו חדל ממלחמתו להבטחת הכשרות בבית ישראל.
את הכרוזים והמכתבים שהגיש לגדולי ישראל בענין
ההתנגדות ל"שחיטה בעמידה" ,וכן את תשובותיהם
המסכימים לו ומעודדים אותו ,אסף בספרו "בשבילי
הכשרות" המחולק לששה מדורים " שבילים" בלשונו:
בשבילי השחיטה ,דרוש לשחיטה ,שחיטה בעמידה ,כבוד
חכמים ,סכין במקדש ,בפולמוס השחיטה ,ועיקרו נועד לברר
דברי ראשונים ואחרונים ,להראות חומר עניני שחיטה.
גדולותו בתורה ,משתקפת במדורים השונים ,כאשר הוא
מביא את דברי ראשונים ואחרונים ,תוך גילוי בקיאות עצומה
ודן בדבריהם לבירור הלכה ואסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא ,כמובן בענינים הנוגעים לנו ,כגון בדברי הרמ"א על
ענין קבלה של השוחט .בתוך הדברים הוא מביא את מקורו
ומאריך לדון בזה כדי להוכיח את צדקתו ,והוא סולל נתיבות
חדשות לבירור הלכה זאת ודבריו מבוססים על יסודות
איתנים.
רצוי ביותר שהשוחטים ,הבודקים ומורי ההוראה ילמדו
בעיון בספר שלפנינו ,ועד כמה הרבו חז"ל לתקן תקנות בזה,
שזהו מעיקרי הדת ,להזהיר ולזרז להשובי"ם והרבנים מרן
ורבנן ולכל קהלא קדישא ,להשגיח בעין פקיחא באלה
הדברים העומדים ברומו של עולם.
כהלכתא למשיחא ניתן לראות את הקונטרס הכלול בספר
"סכין במקדש" ,בו הוא דן אם נהגו במקדש בדיקת הסכין
קודם שחיטה או לאחר שחיטה ,והוא מצא יסוד לכך במשנת
מידות פ"ד משנה ז' שם נזכר "'בית החליפות' ששם גונזים
את הסכינים" ,וכן בסוכה נו ע"א וחלונה סתומה שחלונות
היו בבית החליפות ששם גונזים את הסכינים ,ובהמשך
לפנינו בירור יסודי בעניני קדשים.
עמדנו על גדולתו של הרב ליברמן ,אולם מטרתו היא
לקדם פני הסכנה ותובע לגייס את דעת הציבור ,הן בבריטני'
והן בעולם כלו ,ועל יסוד חיוב ערבות המוטל על כל יחיד
ויחיד בישראל ובתי הדינים הכשרים חייבים לעשות סייגים
וגדרים ,ואם ישנם סכנה של פגיעה בדיני ישראל ,כגון גזירת
השחיטה המאיימת בבריטני' ,הוא תובע מבתי הדין ופרנסי
הקהילות השונות ללחום מלחמת ה' ,לצאת בפומבי ולעורר
את כל היהודים וייתכן לדעתו שיש מקום לגזור תענית צבור
כדי לבטל את רוע הגזירה.אם כי הרב ליברמן גדול בתורה
ובהלכה כעדותם של גאוני הדור הוא מתעטר בענותנותו,
ובהקדמתו הוא מבקש שלא יסמוך עליו שום אדם בהלכה
ובפרט לא להקל ,ובהסתמך על ספרו ,בפרט בזמן הזה שכל
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.
אם לא די בכל אלו ,הרי אלפי יהודים לא זכו בשבת
האחרונה לקיים מצות עשה מדאורייתא של קריאת
פרשת זכור ,שלא לדבר על מאות אלפי ברכות לבטלה.
ואם לא די בכך ,שורה ארוכה של סופרי סת”ם שכתבו
ספרי תורה כשהם מסתמכים על “תיקון סופרים” שכתב
אותו סופר ,הוכשלו אף הם ,לאחר שהתברר כי לא היה זה
“תיקון סופרים” אלא שיבוש סופרים.
פרשת הסופר ש.כ .כבר מתגלגלת תקופה ארוכה באחד
מבתי הדין החשובים בירושלים .החשד המרכזי שהועלה
היה חמור ומבהיל .האיש שנודע בכתב הסת”ם המרהיב
והמיוחד שלו ,עיצב את כתב ידו לפונטים (פונט = צורת
אות גרפית ב.י.ר ).וכן הדפיס מהדורה מיוחדת ומפוארת
של “תיקון סופרים” עבור ציבור סופרי הסת”ם .עד כאן
הכל טוב ויפה ,אולם עלה חשד כי הפונטים הללו משמשים
למטרה חמורה ביותר :להדפסת ספרי תורה ,תפילין
ומזוזות על גבי קלף .נחזור שוב על המילה :הדפסה!

דרכי הפעולה נחשפות
כיצד זה נעשה באופן מעשי? הסכיתו ,קיראו והזדעזעו:
במקום שכתיבת הסופר תהיה על גבי קלף חלק ומשורטט
כהלכה ,הרי שכתיבת הסופר נעשתה על גבי אותיות
בהירות שהיו מודפסות על גבי הקלף .חשיפת הפרשה
החמורה היא פרי עבודה מאומצת ומקצועית ביותר
שנעשתה במשך תקופה ארוכה על-ידי ועד “לשכת
הקודש” – למשמרת וחיזוק כשרות הסת”ם ,בראשות
הרה”ג רבי מנחם יהודה גרוס שליט”א ,אשר הוקם
בעידודו ובברכתו של רבינו מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א,
ואשר נוהג לשאול ולהיוועץ רבות בכל ענייני הסת”ם עם
מרן שליט”א ,וזאת בעקבות הפירצה הגדולה של “דפוס
משי” ,פרשה שנחשפה ע”י הועד לפני קרוב לעשור שנים.
עיקר פעילותו של הועד החשוב בשמירה וביצור חומות
כשרות הסת”ם ע”י הסמכת סופרים ומגיהים ,וכן בתיקון
פרצות שמתעוררות לצערנו מעת לעת .בנוסף ,קיים גם
“בית הוראה” אשר הוקם אף הוא מכוח המלצה נדירה
בכתב ידו של רבינו מרן שליט”א ,שם ניתן מענה לשאלות
של סופרים ושל הציבור הרחב .כן מוציא הוועד קבצים
תורניים וחומר הקשור לחיזוק כשרות הסת”ם ,ועוד כהנה
מגוון פעילויות חשובות.
המשך בעלון הבא
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סדרנו כותרת קיצור ותמצית לפני הרבה מאמרים בצורה תמציתית
מרוכזת ,באופן שבסקירה אחת יבין הקורא את הענין .עוד הוספנו
הערות נחוצות בשולי הגליון ,שמבאר את הנושא בצורה תמציתית
ומרוכזת ,כדי שבסקירה אחת יבין הקורא את הענין .חלקנו את
המאמרים לחלקים ,לפי הצורך והסדר לערכם כשלחן ערוך כדי
להקל על המעיין ,באופן כדי שיהיה שוה לכל נפש.
אשרי יולדתו שזכה לענין גדול כזה( ,ומגלגלין זכות ע"י זכאי) ,כמו
שמבואר בספר "אמרי צדיקים ,דברי גאונים" (עמוד ה') ,שאם
השוחט כשר אז אליהו בעיר ,ואם ח"ו השוחט רע אז מלאך המות
בעיר רח"ל ,ומבואר בספר "שמחה בבשר" כי הפלא הוא שהרב
או הרבי שמחזיק ידי השו"ב הפסול הוא אשם על כל האסונות
שנמצאים בכלל ישראל ,והאי עלמא כידוע עלמא דשיקרא ,שאנו
רואים בעווה"ר שנקטפים מהכלל ישראל בחורים וילדים ואברכים
צעירים רח"ל ,והרב המכשיר שמחזיק ידי השוחטים פסולים עומד
וצועק [בדרשותיו ובהספדים שלו] כי האשם הוא הביטול תורה או
הצניעות ,וצועק ובוכה.
ובאמת היו כל האנשים צריכים אז לצעוק בקול גדול על הרב
הזה ,כי הוא הוא הרוצח שרצח הנפש היקר ההוא .כמבואר בסה"ק
ש"הצדיק אבד" למה? בגלל ש"ואין איש שם על לב" לידע ולצעוק
על האמת מי הרג באמת את הצדיק הקדוש הזה.

המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
רפאל זילבער

ב"ה

אבד"ק פריימאן ברוקלין ,נ.י .יצ"ו

חזיתי איש מהיר במלאכתו מלאכת שמים הוא ניהו האברך הדגול והנעלה
חו"ב וירא וחרד לדבר ה׳ כש"ת מו"ה שלום יהודה גראס נ"י שו"ב וירא ה׳
מרבים ועבר עליו רוח טהרה לעורר אחינו בני ישראל על ענין זהירות ושמירה
ממאכלות אסורות ,וקיבץ כעמיר גורנה דברי ראשונים ואחרונים וספרן של
צדיקים מפרשי התורה והש"ס שמבארים עד כמה מגיע הפגם וההיזק אל נפש
הישראלי שמתפגל בזה ח"ו ולעומת גודל מעלת הנשמר וזהיר שזוכה להתקדש
ולהטהר ולזכות נשמתו .גם בדברי הלכה ידו הדה והביא כמה הלכות נצרכות
ותשובות ובירורים בענינים הללו .ואשרי שלו ככה ,מה׳ ישא ברכה .ומי יתן
ויכנסו דבריו בלב הקוראים להתעורר ולשמור דרכי החיים כי בעוה"ר רבה
המכשלה ,וע"כ זכות הרבים תלוי בו .וראוי להיות בסיועו ועזרו להוציא לאור
עולם חיבורו.
וע"ז באעה"ח א׳ לס׳ בריתי שלום תשל"א לפ"ק פה מחנה "תורה ויראה
דזופניק הק׳ רפאל זילבער

ּ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

