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ב. הראב"ד זצ"ל שהיה מפורסם לצדיק ותמים לאחר ששמע את הדברים 
קם מכסאו וניגש מיד למאפיה ביחד עם רבה של שאפראן זצ"ל, והזהיר 
הרב  של  להוראותיו  לשמוע  עליו  והלאה  שמהיום  המאפיה  בעל  את 
משאפראן זצ"ל( ולאפות על פי הוראותיו, לבעל בית באותו רגע לא היה 

כל התנגדות לכך. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת מקץ | כו כסלו | חנוכה
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המשך בעלון הבא

שלי ,ג. אתם הרי  וטריפות  נבילות  משקוצי ופרושים קדושים אתם אם
שלי  אינכם לאו ל')ואם משפטים .(רש "י

מדינות  יצאו שמזה אסורות כמאכלות כך כל  גדולה עבירה אין  ד.
רעה לתרבות ז')שלימות סימן חיים דברי .(שו "ת

במאכלותה. נזהר  שלא מפני הוא  הזה  בעולם האדם שסובל מה  כל
מ "ב)אסורות  דף ח"ג הקדוש  .(זוהר

אחרא  הסטרא  לרשות ונכנס הקדושה מרשות יוצא הק ו. דף (זוהר ח"ג דוש
.מ "ב)

אותו ז. ודנין  כלל החיים  בצרור  יתדבקו לא כי לנפשם ואוי להם אוי
הזה בעולם גועלו הוא ברוך הקדוש  כי מגועל , כאדם מיתתו לאחר 

הבא  מ "א)ובעולם דף ח "ג הקדוש  .(זוהר
שורהח. הטומאה ורוח ורוחו , נפשו וגועל אחרא  בסטרא נפשו מדבק

מ "ב)עליו דף ח"ג הקדוש  .(זוהר
רעה ט. חיה פני  קכ"ה )נעשה דף ח"ב הקדוש  .(זוהר
ומינות י . כפירה מחשבת  בו .(רמב"ם)נכנס

ח"ו רעה לתרבות יוצאים הבנים קכ"ו)יא . אות דפרקא  .(אגרא
אדם של  ובנפשו בלבו טומאה מכניס ישרים)יב . .(מסילת

קלים,יג. שוחטים  עבור  תשובה! – הכת "ר ? בשנת  בא לא משיח  למה
משפט) שמרו הנשר, .(דרך

החריביד. מי  צדקינו משיח  ביאת  מעכב אסורות מאכלות האוכל כל 
בעונינו? עדיין בגלות והשכינה בימינו, נבנה לא עדיין  אשר  ביתינו את
שמאכילים  שוחטים עבור  ? היום גם תמול גם ישי בן  בא  לא מדוע  

וטריפות  פסח)נבילות של הגדה  על משה מטה המשך בעלון הבא.(ברית
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ותורתו,יג. עמו ישמור  ישראל והשומר  מ"ג, ושם
לקיום הלזה, הגדול בדבר  המשתדלים כל  על ויגן
בפרצות להכנס להצטרך לבלי  כתורה , השחיטה

הדת לפריצת גרם להיות שיוכלו  בגזירתדחוקות, (ושם 

בשעת אלא התיר  שלא פ"ב , ע "ד, בעמוד  יעו"ש המפרקת, גם לשחוט

אפשר  אם אבל החוץ, מן בשר  להביא  כלל אפשר כשאי  וגם ממש, הדחק 

(ס"ז) ושם התיר. לא  ביוקר  שיעלה ז"ל ,אף עפשטיין מהר"א
כל  בידינו, אבותינו ממנהג לשנות שלא נוטה ודעתי

וכו'. נפש במסירות לאמשוכי דאפשר  מה

 העמי שגזרו הגזירות מכל  יותר עתיקה אומה  ה היהודי
 לעול תתבטל לא תוה"ק ודת ,נגד

שמביאועיין זצ"ל )שם עוזר חיים ר ' הגאון בשם  כ"ה (בעמוד 

היו  מתוכם אשר לשווייץ השכנות הארצות כשנכבשו
לישנא, כהאי להם השיב בשר , לשם להביא רגילים
הגזירות מכל עתיקה מאד , עתיקה  אומה הם היהודים
ואנחנו  ואינם חלפו כבר  הם עליה, גזרו ששונאיהם
בה, חיים שאנו כזו בתקופה להתקיים, ממשיכים
ומה מדרבנן, תקנה בעד גם הנפש את למסור  חייבים
מכריע  אני  דאורייתא, איסור  חשש כשקיים  עוד 

של  קוצו על  אפילו לוותר  אסור  כי יבש לאסור, יו"ד,
לעולם. יקום ה' ודבר ציץ נבל ציר

ל"א)ושםיד. עמוד  נאמנה, של (בעדות תשובתו מתוך
היתר למצוא אפשר  היה אם אף ז"ל, עהרמאן מהר "ן
אנו  אין שחיטתה, קודם הבהמה חושי  לבלבל ברור
עינים לו שיש מי  כי  כזה, היתר  אחר לבקש רשאים
והרפתקאות התאונות שכל להכחיש יוכל  לא לראות,
היתה לא אשר דוקא, השחיטה במעשה עלינו  שעברו
ידינו  שרפו משום הוא מארצנו, שגלינו  מיום כמוהו
נפש  נמסור ואם וכו', במדינתינו ובפרט הזאת במצוה
בידינו  ה' וחפץ בידינו קיימת תהיה הזאת המצוה על 
רצון  לעשות ואמתלאות היתרים אחר  נלך ואם יצליח,
העת ואם אור , ישכון הדרך זה אין  מנדינו, שונאינו
השמד  ושעת הדחק שעת  באמת היתה  הזאת
ערקתא על אפילו נפשנו למסור אנחנו  מחוייבים
הנה שנית: ועוד כאלה. תחבולות לבקש ולא דמסנאי ,
וכו' ממנו השחיטה על  המעוררים כששאלו מאז

המשך בעלון הבא
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אחד , נסת ית  א הנסת, ית רא י  תבה יחזר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא
הלת ל תס  תזכְְִִֵַַָָָ

רא ׁש י בּ ת ׁש וּ בה יחזר וּ  ׁש אם  ,ח יּ י אליעזר : ר בּ י ל וֹ  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּת תכּ נּ ס  בּ זכוּ תם  אחד, כּ נסת  בּ ית א וֹ  ה כּ נסת , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ית 
יחזרוּ  מתי  ּת מיד מסּת כּ ל הוּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  הגּ לוּ ת, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל 

ׁש כּ תוּ ב ט וֹ ב , להם  ל )ויעשׂ ה  לחננכם ,(ישעיה  ה ' יח כּ ה  ולכן  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
יבא  י וֹ סי, ר בּ י אמר בּ ת ׁש וּ בה. יחזר וּ  אימתי תמיד ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמחכּ ה 
אליו ׁש וּ ב יספה וא  ׁש כּ ת וּ ב  ּפ נחס , ר בּ י  ׁש אמר  כּ זה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶזה
יספה  א היא אלּ א אליה , ׁש וּ ב יסף ו א נאמר א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶעוֹ ד.

וּ מ  מז ּמ ן  ׁש הוּ א מ כּ לל אליו. ּת ׁש וּ ב .ׁש וּ ב אימתי חכּ ה ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רצונו יגמור  הקב "ה  בוודאי  כי יתבונן אחד  כל כן
ונלמד  חכמים  נהיה אם  השאלה רק ספק, שום  בלי 
ובשמחה , בנחת  ולגאולה  לרחמים  ונזכה הקדוש  זוהר 
לטהר הזוה "ק  בכוח  כי וכו', וטורח בעמל  ח"ו ולא 
אם  כי  יכולת  שאין  מה כסדרן , תמידין בלימוד ולזכך
הקדוש  החיים ובאור  ויסורים . ובדוחק  גדול  בטורח
בדוחק  גאולה  בין  ההבדל  את  לבאר האריך ויחי פרשת 

ועוד  עיי"ש . ברחמים, הקדושלגאולה  החיים האור כתב
חכלילי וגו' עירה, לגפן "אוסרי הפסוק  על  ויחי בפרשת
בה שרק התורה  לימוד  על יורה  זה  וגו', מיין" עניים
יינה בנו שיהיה וצריך ברחמים , וניגאל מהצרות  נינצל

הפסוק: על  בספרי כדפירשתי תורה , ד')של  השירי ,(שיר
ללימוד רומז שיין פירש  ושם  וגו' היין" בית  אל  "הביאני

התורה, פ'ר'ד'ס הפסוק כל על  פירש בגמרא  וברש"י 
ובגמראהזה  סוד , גימטריה  ב')יין פח,  ד פירש (שבת :

לדעת-למיימיניםרש "י: וטרודים כחם, בכל עסוקים
ע"כ .סודה עיקר , שהיא  ימינו  ביד  המשתמש כאדם  ,

כתב , יצחק  שיח בספרו  זי"ע, אלפיה  יצחק רבי והקדוש 
הבטחת  וזוהי ע"כ, לסודותיה, היא  התורה נתינת דעיקר 
ילמדו קטנים ילדים גם לגאולה  שסמוך  ע "ה , הרשב "י
ר בּ נוּ  מ ׁש ה  [הוּ א מהימנא הרעיא כּ בר וּ באמת  ה ', ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶסודות
ּת וֹ רת  כּ י  דּ וקא, ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד א וֹ תנ וּ  מצוּ ה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְע"ה]
הפסק  ללא  ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת , סוֹ ף עד מאיר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י

ׁש יּ גאלנ וּ  עד ה וּ א   ּבּ רו ל ּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה  לתת  נחסוא  (זהר ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְִַָ

ריט.)

 יום דבר  הרשב"י  חזון בנו  מתקיים כבר להשי"ת 
רבביומו, הערב  לרבני יעזור  לא דבר, של כללו

יוצאיםכלום, ישראל רמה"ובני האונקלוס ביד ותרגם  ,"
גלי רשב "י,בריש  אותיות  ברי"ש ג "םגימטריהגלי,

בשם  בחיי רבינו  כדכתב הרחמים , למידת הרומז
עה"פ מד )המקובלים  כו פרק וגו ',(ויקרא זאת " גּ ם  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף

אף  לשון בין גדול הפרש יש הקבלה  מדרך  כי ודע וז "ל:
ירמוז אף לשון כי  רבוי, לשון ששניהם  אע"פ גם, ללשון 
מלשון רחמים, למדת  ירמוז גם  ולשון  הדין , למדת 

דאברי רעיא  בתר ודאי מהימנא רעיא אמר מהימנא .
 צריכי בעאקו   אינו לישראל דדמיי דלבא וערקי
דכנפי  בתר דריאה קנה ודא  שופר דאיהו  בקנה לאתערא
 ערקי על דאתגברת דמרה  רוגזא לשככא  יכלי לא ריאה
דנשיב  רוחא  ההוא דגופא דאברי ערקי כל ועל  דלבא
אוקמוה  דהכי דאתי עלמא  שופר דאיהו בקנה  סליק בהו
דומה  קנה ושתיה אכילה  דביה די לעלמא דומה  ושט 

ושתיה. אכילה ביה דלית דאתי לעלמא

של  ועורקי שאיברי אחד וודאי ,הנאמ הרועה [אמר
בקנה  להתעורר   צריכי בצרה,  ה לישראל שדומי הלב
 יכולי לא  ריאה  שכנפי  אחר  הריאה, קנה וזה שופר , שהוא 
עורקי  כל  ועל הלב עורקי על שמתגברת המרה, רוגז   לשכ
שופר שהוא בקנה  עולה  בה שנושב רוח אותו  , הגו אברי
שבו הזה לעול דומה ושט העמידוהו שכ הבא,  עול
אכילה  בו שאי הבא לעול דומה קנה ושתיה, אכילה

ושתיה].

אתארולבתר  דגזל. אכילה ברבוי ושט   מ ו ' דשט 
שטותא ולקטו   הע שטו  דא גרי ומא .שט ואתעביד
אכילה  דלהו דתאוה  שטיי רב בערב דאתערבו דלהו
כפופה   בנו  אביוני ואנקת עניי דשוד וחמס  דגזל ושתיה
 בי עודנו  הבשר בהו  כתיב  מה טחינה בלא  דאכלי שטיי
איהו דשטו ו' אתפשט בע חרה יי' וא יכרת טר שיניה
באכילה   שט דאתפשט  גר ודא  נ ' ואיהו  כפו דרוחיה
תעשה  לא  בשס "ה וערקי  אברי כל  על  ואתגבר  ושתיה
אכילה  ביה דלית הכפורי יו דא חד הסר   "השט כחושב

וכו '. ושתיה

מתאר גזל, אכילת בריבוי ושט  מ ו ' ששט [ולאחר
 שלה שטות ולקטו , הע שטו זה, גור ומי  ,שט ונעשה
ושתיה  אכילה שלה שתאוה ,שוטי רב בערב שהתערבו
כפופה  בנו ,אביוני ואנקת עניי שוד של וחמס  גזל של
עודנו הבשר  בה כתוב מה טחינה , בלי  שאוכלי  שוטי
של  ו' מתפשטת ,בע חרה ה' וא יכרת טר שניה  בי
 שט שמתפשט  גור וזה נ', והוא כפו שרוחו הוא  שטו ,
בשלש ועורקי  איברי כל  על  ומתגבר  ושתיה, באכילה
אחד, חסר   "השט כחשבו תעשה , לא  וחמש וששי מאות

ושתיה]. אכילה בו שאי הכיפורי יו זה

אתבס רעיא  בהאי מהימנא  רעיא אמר מהימנא .
תב   לפני שט דהוה מה ושט מ " נו וקמיט  שט



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ולא עוד אלא להיפך שמענו שמעולם לא אכל בשר בהמה.
ויהי רצון שיקוים בנו מקרא שכתוב ואשיבה שופטיך כבראשונה 

ויועציך כבתחילה וכו'.
והנני כו"ח לכבוד התורה ונושאי דגלה, 

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו

על זה השיב לי הגה"צ ר' יצחק אייזיק אייכענשטיין, אב"ד ואדמו"ר 
קיוויאשד, רב דקהל יראים עטרת צבי בפארעסט הילס, נ.י., וזה 

המשך בעלון הבאלשונו:

המשך בעלון הבא
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משה שטערן

  אב"ד דעברעצין יצ"ו  ונייהייזל יע"ו
 בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח בלאאמו"ר הרא"ש, בעמ"ח 

ספרי גפי אש ומליצי אש וש"ס ברוקלין יע"א
בעזהי"ת

אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפרח 
אב"ד  שליט"א  גראס  יהודה  שלו'  מו"ה  כש"ת  בגבורה  ה'  מלחמת  לוחם 

האלמין.

בשמחה שמעתי שמע"כ הד"ת נ"י עוסק במלאכת הקודש ומתכונן להוציא 
לאור עולם קונטרסים גדולים וקטנים בענינים העומדים על הפרק אצלינו 
וראשם מגיע השמימה. החיבור הראשון אשר שמו יקבנו "אפיית המצות 
השלם" בו מלוקטים דינים ציצים ופרחים מספרי רבותינו גדולי הראשונים 
רקידה,  טחינה,  ברירה,  קצירה,  לדיני  הנוגעים  שבאחרונים,  אחרון  עד 

שאיבה, לישה, אפיה, והפרשת חלה.

אוסף ענקי במקצוע הלזו עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה.

הקודש  אל  לגשת  הבא  לכל  נוגה  אור  המפיצים  הלכות  אלפי  נקבצו  בו 
פנימה. לחשוב מחשבות, לעסוק בכל מלאכת אפיית המצות.

"מצות מצה בשלמותה" המכיל  קו׳  הוא  הגדולה  עיני מראה  וגם שזפתה 
צדיקים  של  וספרן  הפוסקים  מספרי  ומפנינים  מפז  יקרים  דברים  בתוכו 
לאפיית  הנוגעים  ועיקריים  יסודיים  כללים  זי"ע.  ותלמידיו  הבעשטה"ק 

ואכילת המצות בפסח.

וטובה גדולה עשה בעמיו הכי יקר "מנהגי צדיקי ישראל" שבו נאספו מנהגי 
כל  בידי  והיו לאחדים  אל אחד,  וקרבם המחבר אחד  עולם,  יסודי  צדיקי 
להתדבק  צמאה  ונפשו  הדורות  צדיקי  מנהגי  על  להתחקות  הרוצה  אדם 

בדרכיהם הק'.

המשך בעלון הבא

ברחבי  התגלו  לאחרונה  כי  הכשרות  בהודעת  ציינו  עוד 
הארץ פחיות משקה של המותג 'קריסטל' במגוון טעמים, 

"כשהן ללא סימון הכשר כלשהו".

"מבירור עם החברה המייצרת התברר כי אכן ישנו פס ייצור 
הפועל ללא ציון כשרות. הפחיות ללא ההכשר נראות זהות 
סימונים  עליהן  ומודפסים  הכשר,  למוצר  לחלוטין  כמעט 
של  מוצר  לשתות  או  לקנות  רוצים  ובאנגלית.  בעברית 
קריסטל? ודאו שמודפס עליו סימון ההכשר של הרבנות 

רחובות כנדרש על פי חוק".

ברבנות שבים ומבקשים כי מי שנתקל במוצר ללא סימון 
הכשר, "דווחו לנו".

 איטליז עם תעודת כשרות
מכר בשר טרף לאור יום

ברבנות  בכשרות  ההונאה  חוק  של  האכיפה  מחלקת 
הראשית פשטה על איטליז באשדוד שמכר בשר טרף.

ישי קרוב, פרסום ראשון: ח' בניסן תשע"ד, 14/04/08 11:23

הראשית  ברבנות  בכשרות  ההונאה  חוק  של  האכיפה  מחלקת 
באשדוד,  בשר  איטליז  על  )שלישי(  הבוקר  פשטה  לישראל 

בעקבות חשד למכירת טרפות.

'בן שבת', חשפו אנשי המחלקה  במהלך הפשיטה על איטליז 
את מוצרי הבשר הטרף שנמכרו במקום.

כי   7 לערוץ  סיפר  יוחאי,  רפי  הרב  האכיפה,  מחלקת  מנהל 
הפעילות  "ובמהלך  האיטליז  על  דיווחים  התקבלו  במחלקה 
התחקנו אחר מידעים שונים ועלה חשד שבעל האיטליז מפעיל 

באופן סמוי מערכת שיווק של בשר טרף".

משרד  של  הפיצו"ח  יחידת  אנשי  עם  יחד  המחלקה,  "אנשי 
החקלאות, הגיעו למכולה וגילו כמויות עצומות של בשר טרף".

כשרות  תעודת  לאיטליז  היה  עתה  עד  כי  ציין  יוחאי  הרב 
מהרבנות אשדוד אך לאחר חשיפת הטרפות שללה הרבנות את 

התעודה, "בעל האיטליז מעל באמון והחטיא את הרבים".

הוא הדגיש כי על אלו שרכשו בשר באיטליז לשאול שאלת רב 
מה לעשות עם הכלים בהם בישלו את הבשר.

משרד  של  הפיצו"ח  יחידת  אנשי  החלו  הבשר  חשיפת  לאחר 
החקלאות בהשמדת הבשר.


