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יום ראשון | פרשת חיי שרה | טז 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)

א( במה נברר כשרותן של אותן שני מנקרים אם במה שידעו לנקר היטיב
ומה ראי' שעשו באמת כך עד היום ושיעשו ככה להבא דלמא
התרשלו ויתרשלו ,וכי בירור יש כאן הלא רק סמיכה על צדקתן יש כאן
בלי שום עדות וראי' שכמו שעשו עתה לפניהם כן עשו וכן יעשו ,אבל
במה נתברר להם שלא פשעו בעבר במזיד או בשוגג ובמה בטחו שלא
יפשעו להבא וכי כזה בירור נקרא.

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

וגדול הכאב לראות במכתב הגה"צ רמ"א הנ"ל שאפילו זאת לא מבואר
בדבריו שמנקרי אמעריקא נקרו אלא משמע שם שאחרים נקרו
בנוכחות הב"ד ובנוכחות מנקרי אמעריקא היראי ה' ונמצא שכל
הסמיכה הוא על מה שמנקרי אמעריקא אמרו שכך הם עושים ,ועל זה
מוסב כל הרעש והאזהרה שלא יוציאו לעז על הראשונים )ולא עוד אלא
שהאזהרה נכתב לפני נסיון המנקרים וזה פלא( ואין אנו יכולים להאמין
להמתרחש נגד עינינו ,אבל מה נעשה וזאת מציאות הוא שיש מכתב
כזה ועל זה רועש העולם.

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

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

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

שאלה ב( וכי רק שני מנקרים באמעריקא ומה עם כל המנקרים.

אמנם התמונה הנשקפת מכל זה הוא להסב ולהעתיק את הויכוח שאין
כאן אלא מדובר אודות מנהגים ,ועל מנהג צועקים חלב ,ואח"כ
מדברים על אותן ראשונים שנהגו זה המנהג ,ועכ"פ מבואר שהמכתבים
והכרוזים הם שלא לענין ,אבל התוצאה מרה שהעולם מתבלבל ואוכל
חלב בעווה"ר ,והקולר תלוי בראש המבלבלים ,מי בשוגג ומי במזיד.

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

וגם כל הנוסח של הכרוזים והמכתבים מעורר פליאה ותמיה גדולה
שכותבים שהמהרהר אחר הראשונים כמהרהר אחר השכינה
וכי אחר הראשונים מהרהרים הלא אחר המנקרים מהרהרים שאין
עושים כראשונים.

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 4

שאלה ג( מה ביררו אודות כל המכשולים זולת אותן שני מנקרים דהיינו
שנשלח בשר לקצווי העולם בהאלסעיל )במדה מרובה( לבעלי
חנויות קלים והבשר הוא בלתי מנוקר ועוד מכשולות המבוארים במכתב
הגה"צ מקאששוי והבלתי מבוארים.

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

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

עינים לראות

ספר קדושת
בית המדרש
דרכי' נועם

מאת
חברת "ומקד
שי תיראו"
קול קורא
מחברה מזכי
הרבים
"כתר תורה"
שער תרי"ג
מצות.

ן התחתון" נתיסדה
ספר פועל
ינה הקדושה,
ופועלתצדק
כלל ועיקר (מלכ"ר),

צדק – עם
אנא השתדלו לתרום
ספר פאר
תכם.
ביותר,
ילו הקטנה
המצות

ישראל להינצל מכל
ת ולזכות להגאולה
רחמים!

תרומה :ספר תרי"ג
כל סוגי כרטיסי
מצוות  -סדר
ון .0548-433385
ומנין
פאג"י :סניף 179
המצוות.
409-54564
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חאה לפקודת "גן
למוטב בלבד) רחוב
 2רמת בית שמש.

ספר המצות

מהגה"צ יום טוב הלוי שווארץ רב דק"ק נחלת יעקב
קווינס ,נ"י ,תשל"ד
יסודי התורה ודרכי המדות – מלוקט מדברי רבותינו
הראשונים – הגה"צ רבי יום טוב הלוי שווארץ בעל מחבר
ספר מענה לאגרות .נוא יארק שנת תשנ"ז
דרשה מוכנת לרבנים לדרוש בגודל קדושת בית
המדרש -.מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
והוא סדר תפילות דרכים והלכות עוברי דרכים העוברים
בין בים ובין ביבשה ובאויר ,מאת הרה"ג רבי שלמה
יהודה שוויצער שליט"א רב דקהל דרכי נועם  -מחבר
ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע ועוד
בבית המדרש הגדול קרית בעלזא ירושלים ,עם תמונות.
– תפילה מהלב
בענין קדושת בית המדרש ,שכל אחד חייב לעורר חבירו
על זה -מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
בו יבואר מעלת וחשיבות לימוד התרי"ג מצות ,וגודל
הענין לחזור עליהם תמיד ,כדי לזכור בעל פה כל התרי"ג
מצות ,מלוקט מפי ספרים וסופרים ,וגם מעשה רב מכמה
צדיקים שנהגו כן – .ולתועלת הענין העתקנו כאן התרי"ג
מצות שנתחלק לשבעת ימי השבוע ,כפי שנדפס בהרבה
ספרים כדי שיקל לחזור בקביעות ולגומרם בכל שבוע
ושבוע.
מאת הגאון האמתי שר התורה זללה"ה – רבי שבתי בן
מאיר הכהן זללה"ה בעל מחבר ספר שפתי כהן על שולחן
ערוך יורה דעה וחושן משפט הנודע בכל תפוצות ישראל
בשם "בעל הש"ך" – בספר הזה תמצא כל התרי"ג מצות
עם פסוקי התורה .נדפס מחדש ניו יארק שנת תש"י.
דער ספר פועל צדק איז געדרוקט אויף די בעסטע
פאפיער ,גרויסע אותיות מיט נקודות ,זעהר לייכט צו
זאגען – .אן אויספירליכע ערקלערונג ,וועגען די
וויכטיגקייט פון דעם ספר ,לעזט אין די ענדע פון פועל
צדק – .ארויסגעגעבען פון א .ברח"י זצ"ל עברון שנת
תש"י לפ"ק ,ניו יארק.

תקליטור אוצרות הזוהר

מה מטרה להפיץ את
הר הקדוש והחדרת
עולם ,לקירוב הגאולה
קשות מעם ישראל.
רבנו אליהו הנביא
ספר פועל

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

כל המצוות שנתן הא-ל ברוך הוא לעמו ישראל הכלולות
בספר התורה שהן קבועות לדורות ,בין מצות עשה ולא
תעשה ,הם תרי"ג מצות ,ואלו הם הסדרים שהן כתובות
בהן לפי החשבון שחשב אותן הרב הגדול רבינו משה בן
מימון זכרונו לברכה.וכסדר הזה שאני כותבן זו אחר זו הן
כתובות בספר התורה - .יצא לאור בעיר הבירה צפת
תובב"א שנת תשס"ה לפ"ק
בו נאספו ונלקטו כל המצות עשה שאפשר לנו בזמן הזה
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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לכותבי העתים

)מהחרדים ,כי החופשים יהפכו הקערה על פיה,

בפרט שאין להם רגש פנימי בחשיבות קיום התורה ומצותיה ויסודות
הדת ,שהם קיום העם הישראלי ,ובעת כתבי הגזירה עוד תלויה על
ראשינו ,כי לא הובא עוד לפני הפרלמנט .ורק לבסוף שנצא מהגזירה
בע"ה ,אז נראה יותר ברור ובהיר שיבהרו כל אותן שהשתתפו עם
הממשלה לעזור להם ולתת להם עוז והסכמתם לגזור הגזירה ,כדי להחניף
להם ,או להראות שגם הם הם אנשי מדע ,מבינים היטב ברוח הגויים
והממשלה ,והנאורים מהם בוחרים בזה היות נחשב בעיני הגויים כמוהם,
וכמה מהם במסתרים תבכה נפשם שבעל כרחם צריכים להבדל ממאכלי

רח"ל( ועוד כי כל אחד ערב בעד חבירו] .ועיין עוד באריכות בספרי
שחיטת ואכילת בשר ,ובשאר ספרים ,ואכמ"ל[.
ומה מאוד יכאב לבנו בראותינו שרבים מבני עמנו ,אפי' אלו
שמתפללים ג"פ בכל יום והם שומרים מצוות התורה ,נכשלים במ"א
ומפטמים גם את נפש ילדיהם בכל מיני פטומי דטמאות ונבילות ,אוי
לעינינו שכך רואות .ומה יכאב לבנו שבעלי ההשפעה אינם מעוררים
את לבב אחינו שלא יביאו ח"ו אסון עליהם ועל כלל ישראל על ידי
אכילות נבילות וספיקי מאכלות אסורות ,כמבואר ברמב"ם ושו"ת
דברי חיים הנ"ל.

תקליטור
ואסיי בדברי הקדוש "מהרש"ק" זי"ע

אוצרות הזוהר

)שו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכ'

הגאון שר התורה מהרש"ק זצ"ל עיי"ש ,וע"ע שם בדף ס"א אות כ"ו ,וע"ע בדרכ"ת סי' ל"ט סק"ז,

ובשו"ת בית הלל סי' מ"ז ,ובס' שמרו משפט להגה"צ בעמח"ס לב העברי מובא בס' משכיל אל דל(.

12.000

וזל"ק :ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד מעשה כזה ידעו איך
להתנהג ולקיים החכמה תחי' את בעליה בשני עולמות" ,והלוואי כד
שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מה שביערתי הרעה הזה מן העולם"
וכן יאבדו כל אויביך ד' .ועלינו יערה רוח ממרום) .דברים הללו ככתבם

ובו:
ספרים ,דרשות לשמיעה,
קבצים ותמונות
ועוד...

וכלשונם נעתקו משו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכתב הגאון שר התורה מהרש"ק זצ"ל אודות

השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה להרחיקו ולהעבירו(.

על כן סוף דבר הכל נשמע ,אשרי חלקו ועמלו שיצא במלחמת
קודש ,ולעמוד בראש מערכת קודש זו להגן על השחיטה שתהי'
כהלכתה במדינתכם ,ודורש ומבקש להחזיר עטרת קדושת ישראל
ליושנה ,ושישמרו את נפשם ואת ילדיהם ממכשולים בעניני מאכלות
אסורות ,וה' הטוב יהיה בעזרו לזכות את הרבים ,ומגלגלים זכות ע"י
זכאי ,ויפוצו מעיינותיו חוצה בספריו היקרים,
ויהא רעוא משמיא שיאריך ימים ושנים ומתוך נחת והרחבה יזכה

והר העולמי
ת "גן עדן תחתון"
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יובל שנים של פעילות המערכה

בהמשכים

המזון בהלכה

2

הגדול בעולם
המאגר
חלקי עימו,
עוד לזכות את הרבים ולהעמיד הדת על תילה ,ויהי
הזוהר הק'!
בעניני
ובזכות זה תתקרב גאולתינו ופדות נפשינו ונזכה מהרה לרגלי מבשר
משמיע "שלום" על הרי "יהודה" וערבה לד' מנחת "יהודה" מנחת
"שי"  בבהגוא"צ בב"א.
המשך בעלון הבא

הרשב"י קובע:

בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

ע מי לדבר ,כשמדובר היה בכס כבר שכחו מהקור ,אז
אמרתי לה ,שא יהיה לי קר ואני מרגיש שאני מאבד את
ההרגשה אז אני מפסיק לשחוט .אז השוחט הממונה  ...אמר
לי שאסור לי לעזוב את השחיטה ,וא אעזוב לא אקבל את
המשכורת של אותו יו ,שפירושו היה שאקבל באותו
שבוע פחות ב .75$השבתי לו שמוב שא הוא ייאל
לעבוד במקומי ,הוא יקבל את הכס במקומי ,אני אינני
זקוק לכס שאינו כשר ,ואז הוא אמר לי שיש לו עלי
רחמנות ,היות שאני צרי לפרנס  7ילדי ,לכ אסור לי
לקחת הביתה המחאה קטנה .אז השבתי לו שלא המשחטה
נותנת לי את הפרנסה רק הקב"ה ,ואסור לי לשחוט בקור
כשאי הרגשה ,כי זה נגד רצונו של הקב"ה ,א כשאני כ
אעשה את רצונו אפילו א אני לא אעבוד כא הקב"ה
ישלח לי את פרנסתי .אז הוא השיב לי שזה קל מאוד לדבר,
א הפרנסה קשה מאוד .אמרתי לו שאני מאמי באמונה
שלימה שהשי"ת נות) בארה"ב לבד( ל 200מליו גוי לאכול
אז הוא  להבדיל  ית ג לי פרנסה ,במיוחד במקו שאני
מתכוו ברצינות למלא את רצו התורה.
ויהי היו ,וקור עז שרר במקו ,השלג היה בגובה של
 20אינצ'י והיה לי קר מאוד ,ואז הודעתי לשוחטי
שאינני שוחט יותר ,לא מעניי אותי דבר ,אסור לעבוד
בקור שכזה ואינני מוכ לחזור לש .לשוחטי היה קר
מאוד ,א בשל החשש שיאבדו את כספ המשיכו לשחוט,
ה לא האמינו שאני אעשה כפי שאמרתי שאפסיק את
השחיטה ,מה הפירוש שאני לא אחזור ,דבר כזה עוד לא
קרה בהיסטוריה של השחיטה ש לעשות נגד רצונו של
הקצב בעל הבית .במקו מהומה גדולה .השוחט ר' ...
עומד כבר בקור  1.5שעות הוא מחכה שאבוא להחלי
אותו ואני לא בא .ג ר'  ...עמד שעה ארוכה וחיכה
שהשוחט השני יבוא להחלי אותו א ג הוא הגיע
להחלטה שהוא אינו משוגע והוא הול ואינו מוכ להמשי
ולשחוט במצב כזה .הגויי פתחו בצעקות ,ג ה רצו
לגמור את העבודה ,ג לה קר .רצו מהר לקרוא לי ואני
לא הסכמתי לחזור לעבודה .מנהל העבודה ר'  ...רצה
לנקו בי והוא לא הל לשחוט במקומי ,הבעל הבית צלצל
מנוי יורק וביקש לדעת מה קורה ש ,ומננהל העבודה
שפ עלי את טענותיו .הבעל הבית קורה לי לטלפו ,אבל
אני עומד בשלי .הוא רואה שאני עקש ,אז הוא צלצל לרב
המכשיר ,והרב מצלצל אלי ושואל אותי מה קורה ש.
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.

בהלכות שחיטה ,וכמו שביאר כת"ר בספרו ,באתי בדברי
אלה לחזק ולאמץ את הפעולו נגד הגזירה ,אך לקיים את
סדרי השחיטה המקובלים בישראל מדור דור בלי תיקונים
מסוכנים ,אשר הם מנסיונות אשר עוברים על כלל ישראל,
ועל כולנו לעמוד בפרץ לבלתי הכנס המשחית בבתי ישראל,
ולא יהי' מכשול של מאכלות אסורות בתוכינו .ויהי רצון
שנזכה לשמוע על ביטול הגזירה בקרוב ולהרמת קרן התורה.
נסי קרלי
אליקי שלזינגער
ר"מ ישיבה הרמה
ק"ק לאנדא יע"א

שוכט"ס למע"כ ידיד נפשי הרב הגאון המפורסם לתהילה
העומד על משמרת הקודש מו"ה שמחה בונם ליבערמאן
שליט"א
אחדש"ת כראוי
הנה רק היום הגיע לידי ספרו הנפלא "בשבילי השחיטה",
ואומר כנגדו כי קיים בזה מש"כ וירא פנחס ,ראה מעשה
ונזכר הלכה ,אשר לא הסתפק להיות ראש וראשון המעוררים
ע"ד גזירת השחיטה דפה ,אשר אלולי ידידי ח"ו הי' מתקבל
החוק הזה בלי פוצה פה כי רצו לעשות במחשך מעשיהם
ולהכשיל עי"ז את כל העדה הקדושה באכילת חשש נבו"ט
בלא יודעים ,ואכן קיים כעת גם "ונזכר הלכה" בבירור נפלא
לאמיתה של תורה ,וכן ראוי לעשות להראות קבל עם כי
אורייתא קמרתחנא בי' להעמיד דת על תלה )ואי' הם אלה
אשר עכ"ז רוצים להקל למה לא יבררו הלכה בזה אם יש
בידם( ,ועתה אולי בזכות תוה"ק יתעוררו רחמי שמים
לביטול הגזרה ,ואם ח"ו לא נוכל לדחותה הרי עכ"פ ידע כל
אשר יראת ד' נוגעת ללבו להנזר מבשר זה שרבו בו החששות
של נבילות וטריפות ושום חותם הכשר אינו יכול להתיר את
האסור ,וזכה ידידי ע"י ספרו זה להציל כשרות השחיטה
לדורות שלא יאמרו התירו פרושים את הדבר ח"ו.
ואם כי בספרו זה הראה ידידי גודל כחו ,בעדי אין בזה
חידוש כי ידעתיו מלפני עשרות בשנים ,כשהיו עוד זקני
גדולי תורה מדור הישן בתוכנו ,כבר יצא שמו כת"ח מובהק
ומכ"ש עתה ,ויהי רצון שיוסיף להפיץ מעיינותיו חוצה לזכות
את הרבים בחין תורתו ,וב"נ עוד אעמוד בפלפולא דאורייתא
על כמה מדבריו )ונהנתי כי בכמה הערות גם אנכי כוונתי
לדעתו בבירורי הענין הזה להלכה בטרם צאתי למערכה(
וכעת באתי רק לחזק ידיו וייש"כ וימשיך לעמוד על משמרת
הדת כיד ד' הטובה עליו שלא יבואו מחבלי כרמים ח"ו ,עד
תמלא הארץ דעה את ד'.
כעתירת ידידו מוקירו עוז אדוק באהבתו
אליקי

ואכן רואה אני שאחר שניתן ספרו לדפוס עוד יותר גזרו
בתקנותיהם החדשות בענין חתוך הורידים אשר ממש פנים
חדשות הלבישו את מעשה השחיטה בחששות נוספות ר"ל
ולא נשאר מכשרות השחיטה ולא כלום ,ותועה אני אם יש
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
תיקון סופרים? שיבוש סופרים!
כבר אמרו חז”ל מגלגלין זכות על-ידי זכאי וחובה… תקלה
חמורה נוספת שיצאה ע”י הסופר ש.כ ,.מקורה ב”תיקון
סופרים” שיצא תחת ידו עם שני שמות שצויינו כ”חול”
במקום “קודש” .סופר זה מוכר מזה למעלה מעשר שנים
“תיקון סופרים” בצורה של “שקפים” ,ונקראו על שמו.
שקפים אלו מאוד פופולאריים ,לאור הכתב המרהיב ביופיו.
כפי שציינו במאמר ,צורת העבודה בשקפים נעשית
בשיטה הבאה :הסופר מניח את השקף על שולחן אור,
ועליו הוא מסדר את הקלף .האותיות המודפסות שע”ג
השקף ,משתקפות מבעד לקלף ,ומנחות את הסופר
בכתיבתו .חשוב לציין ,כי מבחינה הלכתית אין בכך כל
בעיה ,ואדרבה ,בדרך זו פוחתות תופעות של כתיבה לא
נכונה ,כגון אותיות ומילים חסרות ויתרות ומוחלפות.
שיטה זו גם מסייעת לשיפור הכתיבה ,מאחר ואין צורך
להאריך אותיות ועוד כיו”ב.
בשקפים שמכר ש.כ ,.היו מודפסים אותיות ס”ת בגופן
כתב ידו – וכפי שציינו במאמר ,הרי שבאמצעות גופנים
אלו נעשה שימוש להדפסת הסת”ם על גבי קלף והעברת
דיו עליהם .וכדרכם של תיקונים ,גם ציין ליד כל שם ,אם
הוא קודש ,חול או ספק .ממידע שהגיע לידינו עולה ,כי
מאות ספרי תורה נכתבו על פי תיקון שקף זה ,ונמכרו בכל
רחבי העולם.
מבדיקת “תיקון הסופרים” שלו התגלה ,כי הוא ציין “שם
חול” ליד שני שמות שהם קודש ודאי ,שניהם בפרשת
האזינו :הראשון – “ויטש אלו-ק עשהו” (לב ,טו); והשני –
“ותשכח ק-ל מחללך” (לב ,יח) .להלכה ,שם קודש שכתבו
הסופר כשאר תיבות שבס”ת הרי הוא פסול ,וגם אם קידש
כל האזכרות שבס”ת בתחילת כתיבתו ,לא יועיל כלום,
כיון שחשב ש”שם” זה הוא חול.
מלבד הקלקול הגדול והמכשול שעשה הסופר הנ”ל
בהוציאו “תיקון סופרים” לא מוגה ועשאו ללא שום בקורת,
הרי בפועל הוא הפך ל”שיבוש סופרים” .בענין זה ,לא
יועילו לו טענות שכביכול הטעוהו סופרים חשובים וכו’,
שכן מובא בפתחי תשובה יו”ד סי’ צט ס”ק ה'“ :המסופק
באיזה הוראה ,ובמקום לשאול לבעלי הוראה מפורסמים
הלך ושאל ללומדים ,הרי”ז מזיד ולא שוגג!” המשך בעלון הבא
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
הרבנים משתחוים לעגל הזהב
...ומעט הישיבות שיש לנו כאן ,עובדים בשבילם בעלי בתים ממש
במסירות נפש ,ולא די שאינם דוחפים את הבעלי בתים ,ולא די
בכך שהרבנים אינם המנהיגים שיצליחו למשוך את הבעלי בתים,
קשה מאוד לבעלי בתים לעניין את הרבנים בענינים כאלו ,כי לא
מונח בענינים הללו תשלום כספי ,כאשר מדברים עם רב שישא
נאום למען ישיבה הם עונים בחצי פה ואז מבינים שצריכים לשלם.
שומו שמים! האם שום דבר אינו קדוש בעיני הרבנים? האם אין
להם כלל אידיאלים? מנהיגים הצריכים להראות דוגמא לעם,
שיתמכרו כל כך לעגל הזהב? ואז מה יענו איזובי הקיר"?
בהמשך הרשימה שואל בעל המאמר" :האם אינם יודעים
שבהתנהגותם הינם מבזים את כבוד הרבנות"? ,הוא ממשיך ושואל
האם האזנים שלהם חרשות והלב שלהם כל כך אטום ,שאינם
מסוגלים לשמוע את הבת קול המכרזת ואומרת ,אוי להם לבריות
מעלבונה של תורה?"
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
ולפי הנ"ל יש להבין ,דהנה בשו"ע אורח חיים (סימן תר"ד) מביא מצוה לאכול
בערב יוכ"פ ולהרבות בסעודה ,ע"כ ,והנה הטעם שצריכין להרבות בסעודה
דלכאורה בגמרא ר"ה (דף ט') וביומא מביא רק שכל האוכל ושותה סתם ,ולא
כתוב להרבות בסעודה .ומאיפה אנו יודעים המקור שצריכים להרבות בסעודה.
אמנם המקור הוא ברש"י ז"ל (ר"ה דף ט עמוד א') ד"ה כל האוכל וכו׳ ,וז"ל ,דהכי
קאמר קרא ועיניתם בתשעה ,אכילת תשיעי אני קורא עינוי ,וכיון דאכילתו
עינוי חשובה כל דמפיש באכילה ושתיה טפי עדיף ,דהא מדקאמר בערב על
כרחך לא מקפיד אעינוי דתשיעי ,וכי קרי עינוי דתשיעי אכילה ושתי' דידיה
קרי עינוי ,ע"כ .דברי רש"י אלו הוא המקור להרבות בסעודה בערב יוכ"פ.
ולפי מה שמובא בספרך כל המקורות מהתורה הקדושה ומהזוה"ק
ומהתלמוד שריבוי אכילה מביא לידי חטאים ח"ו ,והיינו דוקא כשאוכל
בסעודת הרשות אבל כשעצם האכילה המרובה הוא מצוה כגון בערב יוכ"פ
וכדומה אז האכילה המרובה אינה מביאה לידי חטא אם מתכוין לשם מצוה
אדרבא האכילה המרובה מביאו להרבות במצות כי מצוה גוררת מצוה ,וכמו
דאיתא במסכת נזיר (דף כג) מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה׳ צדיקים ילכו בו
ופושעים יכשלו בם .משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם ,אחד אכלו לשם
מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסה .זה שאכלו לשם מצוה נאמר צדיקים ילכו
בם .וזה שאכלו לשם אכילה גסה נאמר ופושעים יכשלו בם.
המשך בעלון הבא
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