
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

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

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

דבר המערכת

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

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

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
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.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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גליון מס'
22

יותר עוד למצוה דהכנה  ,מהפוסקי בכמה  מבואר  טעמא וומהאי 
מצות  היא הראיות ואחת ,להולמ שקשי  דברי המצוה,  מגו גדולה 
כמי ולא ימי ב ' כתענית לו שנחשב  הכיפורי  יו בערב  אכילה 

ואכמ"ל. מזה , גדולה  יותר שהיא למצוה  הכנה  שעושה 
בו שדיברו ההכנה עני כי  היטב, מתיישבי הדברי לדרכינו אבל
ח "ו ולא למצוה , לו  תיחשב המצוה שעשיית לאפשר  הכנה היינו
יהא שלא נפה , בי"ג מנופה  ופסולת סוג כל ולנקות לברר  ,להיפו
וומהאי המצוה ,  המעכבי  דברי ועוד , בכוונה  ושיהא  בעבירה , מצוה 
המעשה גדול דאחז"ל מה  כעי דהו"ל המצוה  מגו יותר נחשב טעמא

בזה . וה "ה  העושה , מ יותר
טעמא דומהאי להנאמר, תבלי להוסי אחר   במקו כתבתי  וכבר
, דברי שני   מתקיי בהכנה  דהלא  המצוה, מגו יותר  חשובה  הכנה 

שה ההכנה  לפניהראשו הכוונה  חובת לדוגמא עצמה, מצד מצוה נה 
או התורה   מ אי  רבוותא דפליגי אלא עצמו בפני  מצוה  הוא העשייה ,

ואכמ"ל)מדרבנ ועוד ודפ"ק  מחנ"ח, ושו "ת תורה, בשערי באור וא(מבואר
חדא מצות, שתי  קיי כבר המצוה  עשיית לפני  הנצרכת בכוונה יכוו
ממש וזהו בעצמה , המצוה   יתקיי זה  ידי  שעל ושנית, ,לכוו המצוה 

מצוה . גוררת  מצוה 
כפליי לו יעלה  יחידית למצוה  הכנה א והתבוננו, בינו  ועכשיו

המצוה,  התורה מגו כל  לקיי לו שמאפשר אסורות  ממאכלות הזהיר
שכר שנוטל וכמה כמה אחת על ודקדוקיה, ענפיה פרטיה כל ע כולה

ימיו כל שעושה מה כל .כנגד
כל  מלקיי מתעכב אסורות במאכלות הנכשל ,חשבו בואו ועתה 
זהירותו אי  על  וג התורה , כל  ביטול על  בכפליי ונענש כולה התורה 

נואלו וכמה אסורות, כבחמורה במאכלות בקלה מדקדקי אשר אלו 
במה  בטוח אינו  שבא העיקר  ושוכח ויפי ', בהידורה מצוה כל לקיי

ח"ו. לריק  יגיעו וכל עמלו, כל לשוא אז פיו לתו שנכנס
א לבבו  ע ויחשוב  מראשיתו, דבר אחרית יבינו ישכילו חכמו  ולו
מהודר, ואתרוג שמורה, מצות בעד  מבלה  אני  ושעות  ימי כ כל 
 לתק כדי  לבלות  חייב מזה  יותר הרבה  עאכו"כ וכיוצא , נאה , וטלית
מיני בכל   בכשרות ומהודרי  הכשרי  דברי רק בו  יכנסו שבל ביתו
לחנ ולא תלוי הכל בו אשר והפינה היתד  הוא שהלא והידור , יופי
דאכילה , במידי הקב"ה של כפיו יציר להכשיל הקדמוני  נחש התאמ

יסתר. הבני כל  אז  מרופר היסוד שהוא האכילה   דא
המשך בעלון הבא

דבר המערכת )בהמשכים(

יום חמישי | פרשת וזאת הברכה  | כב תשרי |  שמיני עצרת
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

50יובל שנים של פעילות המערכה

לימוד ש שמביאי לאור, שיצא קורא  בקול לעיל וראה
מפני  הוא, פאדוה הרב  על ללמד שאפשר היחידי זכות

מזה הנאה  טובת איזה ולבניו לו יש מאפילבשבודאי שזה ,
צועק זה ומטע האמת . ולהבחי מלראות  הנכו הדעת
הרבני דברי לבו על  ש ואינו וישבעו", ענוי "יאכלו
לנבילות השחיטה יהפו שלא  מרה  שזועקי הגאוני

ח"ו. וטריפות

גדולי שרבני  יתכ אי הע המוני שתמהי מה ועל 
הלכות ה' כל  לעקור כזה  דבר להתיר יכולי מובהקי
דיבר  מלא דמקרא התשובה, באה זה על וכל, מכל  שחיטה

כ "ב)הכתוב  ד' או(ויקרא חלב  אכילת ויתיר יחטא, נשיא אשר
ההוא  בעת דאפילו מזה ומשמע ח "ו, זרה עבודה לעבוד
כאלו, חמורי איסורי יתיר שהנשיא  כזאת מציאות היתה
שמתחרט  וחומר קל ,ש רש"י שכתב וכמו במזיד, או בשוגג

עי"ש . זדונותיו על 

גדול הכי לצדיק אפילו להטעות שאפשר מצינו כמוגג ,
אי לאביו ששאל הרשע , ועשיו  אבינו  ביצחק שמצינו
טובת להרב כשיש שכ וכל  המלח , ואת  התב את מעשרי
את לראות יוכל  לא  וכבר עי"ז  משוחד נעשה הרי מזה, הנאה
דעה יורה משו "ע לעיל  שהבאנו  מה  ולפי לאמתו, האמת
להראות כדי מהאוכל  לטעו א כי להרב  שאסור  י "ח  סימ

כשר. שהוא להשואל

והיתר.ב) לאיסור  ביותר רגישה היתה ישראל תפוצות בכל היהדות 
השגחה  תחת  היו והקצב  השו"ב הבשר. כשרות  על זהירים היו  תמיד

דע על עלתה לא דין  הבית וחברי דהעיר, בד "ץ  של כללקפדנית  תם
סימן  ביו"ד הלכתא דאיפסק כמו הוראותיהם, עבור שכר איזה  לקבל
לברר  כדי לטעום אם כי שכר שום לקבל המורה  לרב "שאסור י"ח

יטנו הוראתו" לבו  הכשרו על  שכר שום יקבל אם כי שכר, שום לקבל לרב שאסור ("ז"א

טועם  ג"כ שהוא יראה שהשואל כדי מהבשר לטעום לו מותר רק איסור. דבר אפילו להכשיר

שור תבואות ועיין הדחק , שעת או מרובה הפסד  מטעם רק לו התיר שהרב יחשוב  ולא  מהבשר

י"ח) שהיו סימן  משגיחים שני שהיו נוהגים היו  ישראל בתי ובכל .
כאשר  וזבחת  ובספרי בשמ"ח, כמבואר להשו "ב  סכינים בודקים
שחיטת בספרי עוד  ועיין גדול, באריכות הענין ביארתי צויתיך

צדק). זבחי זבחו  שו"ת ובספרי ב"ח, כהלכתה, בשר ואכילת

פסלג) עם שנעשה מה ידוע הצדיק, את להונות שאפשר זה  ובענין
במדבר, שנה ארבעים דעה ודור רבינו משה של הנהגתו תחת  מיכה 
של הנהגתם תחת וכן  הפסל, אודות  ידעו שאל זאת  נעלם ואעפ"כ
תחת וכן  בשופטים, כמבואר הרבה זרה  עבודה עובדים היו  שופטים

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

 '.וכו, ‰חנו˙ מן מפ˙ח
מוע„ למ˘מר˙ ‰כ˘רו˙ בעיר 

 רב˙י נו‡ י‡ר˜
‡ז‰ר‰ חמור‰ נ‚„ 

˘מן ˜טניו˙ 
 בפסח

מכ˙ב ˘נ˘לח על י„י ווע„ 
‰כ˘רו˙ לברר ‰מע„עˆינען לפסח 

מ‰‚‰"ˆ רבי -ולכל ימו˙ ‰˘נ‰.
˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס ‡ב„˜"˜ 

 .‰‡למין ˘ליט"‡

רפו‡‰ „ר‡‚ 
 סט‡ר

ס‚ולו˙ ו‰˘פעו˙ ‰מרובו˙ ‰ב‡ 
על י„י ˜יום מˆוו˙ ‡כיל˙ מˆ‰ 

 ˘לום רביˆ"מ‰‚‰-כ„˙ וכ‰לכ‰.
 ‰‡למין ˜"‡ב„˜ ‚ר‡ס י‰ו„‰
 מ"ור ‰‡למין ˜"‡ב„˜ ‡"˘ליט

מכון ל‰ור‡‰  וכולל בי˘יב‰
 .ב˘חיטו˙ וב„י˜ו˙,˘נ˙ ˙˘ל"ח

ס‚ולו˙ מˆו˙ 
 י˘ר‡ל

על „בר כ˘רו˙ ‰‚בינ‰ ‰˜˘‰ 
 לפסח, מ‰רב ˆבי ˘כטר ˘ליט"‡

 מסור‰

על ‰מכ˘ולו˙ ‰‚„ולו˙ ביין 
 מבו˘ל ˘ל ‰ָ‡ יּוי

מכ˙ב מ‡ורט„ו˜ס 
יוני‡ן על יין 

 מבו˘ל
 ‡נ‚לי˙

על ˘מיר˙ ו˙י˜ון פ‚ם ‰ברי˙ חל˜ 
ר‡˘ון ס„ר בר‡˘י˙. בו יבו‡ר 
מעל˙ ‰לימו„ ˘ל ˘כר ועונ˘ על 

 יבו‡ר ‚םעניני פ‚ם ו˙י˜ון ‰ברי˙.
 ‡ל ‰מ‚יע ומר ‰רע ‰עונ˘ ‚ו„ל בו

 ‰‚„ול ו‰פ‚ם, ‰ברי˙ פ‚ם פו‚ם
 פ‚ם חט‡ י„י על ‰נע˘‰ ו‰נור‡
 ומנוס‰ ב„ו˜ ו˘‰ו‡, ˜ו„˘ ‰ברי˙

ו ‡פיל ˜ו„˘ ‰ברי˙ ˘מ˜ל˜ל ˘מי
נול„ במזל טוב ל‰יו˙ ע˘יר 
מ˙‰פך לו למזל רע, ‡פילו ז‰ב 
מ˙‰פך לו לנחו˘˙. ועו„ ‰פו‚ם 

 ול˘פוך ונ„ נע ל‰יו˙ לו‚ורםברי˙
 בו יבו‡ר ‚ם. ‡ביונים נפ˘ו˙ „ם

 ‰ז‰ ל‰פ‚ם ˘וב‰ו‰˙ ‰˙י˜ון ס„ר
 ל"‰‡ריז ב„ברי ‰מבו‡רים

 ‰עומ„ „בר ‡יך כי, ו‰‡חרונים
 ‚ו„ל בו יבו‡ר עו„. ‰˙˘וב‰ בפני

מעל˙ ˘ומרי ‰ברי˙, ו˙י˜ונים 
וס‚ולו˙ מלו˜טים ל˙˜ן פ‚ם ‰ז‰. 
ובו ˙לוי ‚ם כן בי‡˙ מ˘יח בן „ו„. 

מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס, -
כ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‰‡למין 

 ˘ליט"‡.

 ˙י˜ון ‰ברי˙
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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.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

זאת  דבר. מכ ל  שאי מה את  עצמ על שתקח למה
האמת, את תאמר   א הזדמנות, כשקיימת עכשיו  ועוד,
הרי  אמת, תאמר לא  וא ,במקו תיקוני לעשות ייאלצו 
לו תיארתי הדורות, כל סו עד באחריות תשא  כ שבשל
לו ציינתי וכו ' לחוד ינתחו אבר שכל , חיי החפ דברי את
מה  כל א על א וכו'. יושה"ע אוחה"ק, הזוה"ק את
את  יספר שהרב אחד מדבר חשש  עדיי הוא לו , שאמרתי
עצה  לו  נתתי ואז פרנסתו, את יפסיד והוא בשמו  הכל 
ר '  הזק השוחט  וא הכל, את  יגיד ושהוא אתו אל שאני
אותו ישאל המקומית השחיטה ומנהל הבית  בעל  שהיה ...
לא  א זאת, שאמרו נכו אכ לו תאמר שסיפרת? היתכ
 הא אח"כ  אותי ישאל הוא  וא אני, אלא זאת אמר הוא 
ואינני  אמרתי אני נכו לו  אשיב זאת, אמרת שאני נכו

ממ ואינני מפחד פרנסה הקב "ה רק נות בשבילי כי ,
פרנסתי. את מהקצב ולא מהשוחט  לא מקבל

קורה בקיצור, מה אותנו  שאל והוא ז "ל לרב הגענו
העליתי  ואז ,קוד אדבר  שאני שוחט אותו ביקש בשחיטה?
את   שזורקי משחטה, באותה האברי ריסוק בעיית את
מה  כל את  רש הוא  וש  קט פתק היה לרב ,הארגזי
ל יש ומה נו , שוחט, אותו  את הרב שואל  ואז שאמרתי,
200 שוחט  אני בקיצור , יאמר  שהוא  השוחט  השיב לומר,
יכול  לא אני פגימה, מוצא  אני וא  הסכי את ובודק עופות
על  צריכי הרי ?היתכ הרב שאל . האחרו את רק להטרי
הבדיקה  מאז ששחטו מה כל את להטרי ההלכה פי
יזרקו  פעמיי או פע זאת אעשה  א ... השיב האחרונה?
פרנסה? לי  ית הרבי  הא , בטל שאני עלי ויצעקו אותי
של  לצדו עומד הרב היה בעבר  לצידי. יעמוד לא אחד א
דבריו את  רש הרב לצדי? יעמוד מי היו אבל השוחט ,
 הדברי מאות יצא  לא למעשה בפתק, נשאר וזה בפתק
הזעקה  לכל  ער כל היה ולא  תיקוני עשו לא דבר,

שהקמנו.

 כד 

ישראל פושע קצב  הבית  בעל  שורו  על  השור  בעל 
מכשירים  הפחד  בגלל  טריפה  שקבע  על שוחט  הכה 

נבילות אפילו  השוחטים  מן  הרבה 

להחלי הקרוב פעמי הרבה  הל ... ר ' השוחט  שלי
... בשביל או  ... בשביל שחטו  פעמי והרבה אחר  שוחט 

עם לּׁשֹוחט ווידער הּבן את  ׁשֹולחת ׁשלזינגר מרת הּיֹום , ויהי
אֹורחים. הכנסת ׁשל הּגדֹול לּפרֹויקט לׁשחֹוט  אּוזים  20

ׁשּלאביו  ה ּמפעל )ּומּפני מׁשּגיח אמר (ׁשהיה  ׁשחיטה ּדמי  עלה לא 
היה  לא מּמילא לאביו ׁשּיכים  ׁשהאּוזים ל ּׁשֹוחט ווידער  הּבן

לעצמֹו. לקח הּׁשחיטה ּדמי  ואת האּוזים  על ּבתׁשלּום צֹור
חׁשׁש עלה א ׁשחיטה ּדמי ללא האּוזים 20 את  ׁשחט הּׁשֹוחט 
הּוא האם אּוזים הרּבה ּכ לכל הּמׁשּגיח זקּוק מּדּוע ּבלּבֹו

ׂשמחה? איזה עֹוׂשה אֹו מחּתן
ּבנ עם  ׁשלחּת האם ּוׁשאל ֹו להּמׁשּגיח לקרא ׁשלח הּׁשֹוחט 

לא. ענה  והּמׁשּגיח א ּוזים 20 ל ׁשחֹוט
עד ׁשחיטה ּדמי  נגנבּו העיר וּתהם הּידיעה הת ּפּׁשטה ואז
נׁשלח ׁשלזינגר  מרת אצל  ׁשעבד ווידער ׁשהּבן ׁשהתּברר
ווידער  והּבן ׁשחיטה ּדמי ׁשּלמה והיא אּוזים 20 לביתּה לׁשחֹוט 

לעצמֹו. אֹותם ּגנב
הר ּבה  ּכ ּכל  צריכה היתה מּדּוע ׁשלזינגר מרת את ּכׁשּׁשאלּו
הּוא ׁשבּוע מידי  ר ּבֹות  ׁשנים  ׁשּכבר ענתה אחת  ּבפעם אּוזים 

אֹורחים. להכנסת אּוזים 20 לׁשח ֹוט המׁשרתת עם  ׁשֹולחת
ל ׁשחיטה  הּנה הביאּו ׁשּלא ר ּבֹות ׁשנים ּכבר  ּכי הענין את  חקרּו
היטב עקבה  המׁשרתת הּנֹורא, ה ּמע ׂשה ׁשהברר  עד  אּוזים 20
ּכל  ּבעצמּה לׁשחֹוט  נֹוהגת ׁשהיתה עד הּׁשֹוחט מלאכת אחר

לעצמ ּה. לקחה ה ּׁשחיטה ּדמי ואת  האּוזים  את  הּׁשנים
לא מי  ּכי סערה העיר ּכל הּׁשמים  לב עד רע ׁשה קרּולע העיר
האדמֹו"ר  ׁשלזינגער , ׁשל אֹורחים ההכנסת  ּבבית לּבֹו סעד
ול ׁשּוב הּכלים ּכל את  להכׁשיר  צו  הֹוציא זצוק"ל מסאטמר
עצמם על  יחזרּו ׁשּלא חד ׁשֹות  ּתּקנֹות ּתקנּו ואז ּבתׁשּובה

חלילה. אּלּו ּכגֹון מקרים
הרּבנים זקני ׁשל האנ ׁשים מאחד  ׁשמעּתי  הּזה הּסּפּור [את
ׁשהּוא זצוק "ל  מסאטמר האדמֹו"ר ּתלמיד הר ּבנים מהתאחדּות

מידי אֹורחים].אכל  ּבהכנסת ׁשבּוע 
האּוזים מאכילת  מׁשּפעים ּבימינּו טרפֹות הּמאכילי הּנראה ּוכפי 

רּבֹות. ׁשנים הּטרפֹות
ּבׁשעת זי"ע אהרן ר' ה ּקדֹוׁש הרב מ ּבעלזא הרּבי ּכמאמר
לה ּביט  אפׁשר ּכיצד ּבטענֹות צּדיקים ּכּמה אליו ּכׁשּנּגׁשּו הּמלחמה 
מאּומה. לפעל ולא ּבׁשתיקה י ֹום  מידי יהּודים  אלפי  ׁשחיטת על 
מּזרע הּוא ׁשמֹו י ּמח ׁשהיטלר ידּוע זי"ע  מּבעלזא הרּבי  ענה

ּבגרמניה. הּטרפ ֹות מּׁשֹוחטי ׁשּנֹולד ׁשמֹו יּמח עמלק 
ׁשאלֹות ּבספר ֹו זי"ע הּקדֹוׁש חּיים הּדברי ּבעל ּכבר ׁשהעיד ּכמֹו

ח ּיים  ּדברי  ז')ּותׁשּובֹות סימן ּדעה  הּגדֹולֹות(יֹורה הערים ׁשּבחמׁש 
מלי ֹון וחצי  ׁשלֹוׁש ליצלן רחמנא ּדתם ׁשהמירּו ּבגרמניה
ּובבׂשרם הּקּלים, הּׁשֹוחטים ׁשל ּבעטים זה  היה יהּודים ,
ונאמר  ׁשמֹו, י ּמח  היטלר, העמלק נ ֹולד טרפֹות, ׁשהאכילּו
וּיקחּו ּכבדים מׁשה "וידי ּכתּוב: עמלק  עם רּבנ ּו מׁשה ּכׁשּנלחם 
מּכאן רֹואים  בידיו". ּתמכּו וחּור  ואהרן תחּתיו... וּיׂשימּו אבן
ׁשני עּמֹו  צרי היה רּבנּו מׁשה אף עמלק  עם  להּלחם ׁשּבׁשביל
ׁשני לֹוקחים מּנין מּבעלזא, הרּבי המׁשי נֹוספים, אנׁשים

הּנֹוראה? הּגזרה את לבּטל  אנׁשים
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

ובימי המהרש"ל זצ"ל נמצאו מכשולים של חלב תחת הנהגתו והנהגת 
שאר גדולים שבימיו, כמבואר בספר ים של שלמה, ושם במסכת חולין 
פרק גיד הנשה סימן י"ט כתב וז"ל, אני הגבר ראיתי שרוב המנקרים 
שלנו אע"פ שמחמירים בענין ניקור לחתוך אפילו מההיתר ובכל זאת 
נמצא הרבה פעמים שמקילין בחלב, לכן נהגתי בעצמו שלא לאכול 

בשר מנוקר עד שיבדוק הבשר ע"י עוד מנקר עכ"ל, עי"ש.
ובכרתי )להגה"ק מוה"ר יונתן אייבעשיץ זצ"ל( כתב בסוף סימן ס"ה וזה לשונו, 
בזמן הזה יש להחמיר יותר שלא לסמוך על חזקת כשרות המנקר 
כיון דעכשיו רבו החומרות וכבד עליו הטורך ועל הרוב אינם בני 

תורה ואין לסמוך בניקור כי אם על בקי וירא ה' מרבים, עכ"ל.
עוד כתב וז"ל, מיום עמדי על דעתי שלמדתי הלכות ניקור להיות 
כי אם מה שהייתי  ובשמותיהן, לא סמכתי על מנקר  בקי בהן 

מנקר בעצמי ויגיע כפי אכלתי, עכ"ל.
ובספר צנה לדוד )להגאון מוה"ר דוד דייטש זצ"ל, מגדולי ספרי הניקור בשנת תק"ח( 
זה חלב  ואומרים  חותכין בשר  ראיתי מנקרים  וזה לשונו:  כתב 
ועל חלב גמור אומרים שזה בשר, וכמה פעמים עמדו המנקרים 
ואומרים בחוצפה כך קבלנו וכך מנהגינו מקדם, והיינו בעיניהם 
כמתעתע באומרם אם אמת אתך למה אין מזהירין לנו הרבנים 
להם  אמרתי  בעניי  ואני  זה,  על  הדור  חכמי  המה  בארץ  אשר 
בודאי חכמי הוראות לא ידעו מזה המכשול. ועל מהנגך אני אומר 

המשך בעלון הבאדור תהפוכות המה ומנהגם לגיהנם, עכ"ל.

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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מכתבים למערכת

ָרְכׁשּו  ׁשֶ ְנֵבָלה  יַצת  ּבֵ ִויְלַיאְמְסּבּוְרג,  ּבְ בלע"ז[  עֶקעִרי"  ]"ּבֶ דֹוָלה  ּגְ
ְמָצאֹות  ַהּנִ יִצים  ַהּבֵ ֶאת  ִצים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ זֹול,  ּבְ ק  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ְפָעל  ִמּמִ
ּמֹוְכִרים  דֹוִלים, ׁשֶ ַחִים ַהּגְ ְטּבָ י ַהּמִ ָבּתֵ ֱהָרִגים ּבְ ל עֹופֹות ַהּנֶ ַעִים ׁשֶ ּמֵ ּבַ
עֹופֹות  ּבָ ְמָצִאים  ּנִ ּבַ ֲאִפּלּו  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאסּור  יָנא  ּדִ ּמִ ׁשֶ זֹול,  ּבְ
ִמיֵני ַמֲאֶפה,  ּבְ ים אֹוָתם  ָלׂשִ ְוָאסּור  ר,  ׂשָ ּבָ ִדין  ּכְ יָנם  ּדִ ׁשֶ חּוִטים,  ְ ַהׁשּ
עֹופֹות ַהֲהרּוִגים  ְמָצִאים ּבָ ְמבָֹאר ביו"ד ִסיָמן פ"ב ּוְבִסיָמן פ"ז. ְוַהּנִ ּכַ

ְנֵבָלה. יָנם ּכִ ּדִ

ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ )בעיקעריס(  ֲאִפּיֹות  ַהּמַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָמְצאּו  ְועֹוד 
ַרב  ְוׁשּום  ֲאֵחרֹות,  ִדינֹות  ִמּמְ ִאים  ּבָ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ בפלעיווער"ס 
ים  ּקִ ְמּתַ ַהּמַ ׁשֶ ָמְצאּו  ְועֹוד  רּוָתן.  ׁשְ ּכַ ֶאת  ק  ִלְבדֹּ ם  ְלׁשָ א  ּבָ ָהָיה  לֹא 
ר לֹא טֹוב, ְוַעל ְיֵדי  ן ָהָיה ַהֶהְכׁשֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ּמֹוְכִרים ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ ׁשֶ

ר טֹוב.  ַחת ֶהְכׁשֵ ַעד ִנְכְנסּו ּתַ ִעילּות ַהּוַ ּפְ

ֵהָמה  ר ּבְ ְבׂשַ דֹוָלה ּבִ ם ֶאת ַהַהְזָנָחה ַהּגְ ֲארּו ׁשָ ּתֵ ם הֹוִציאּו ְסָפִרים ׁשֶ ּגַ
ר, ְוַרק אֹוָתם  ׂשָ ֶכף ֶלֱאכֹל ּבָ ַבר ה' ִהְפִסיקּו ּתֵ ֵרא ֶאת ּדְ ּוְבעֹופֹות, ְוַהּיָ
ִעים ַרק  ּקָ ל ֲאֶמִריָקה ּוְמׁשֻ ֲעֵרי ֻטְמָאה ׁשֶ ים ׁשַ ֲחִמּשִׁ ְקעּו ּבַ ָבר ׁשָ ּכְ ׁשֶ
יכּו ֶאת  ְמׁשִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ַהּכֹל ַרק ּפֹוִליִטיק, ּכְ ְזִליָלה ּוִב"ְפֶרעסס" ָאְמרּו ׁשֶ ּבִ
אֹוְמִרים  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ר אֹו לֹא,  ׁשֵ ּכָ ִאם  ָלֶהם  ת  ִאְכּפַ ְולֹא  ַה"ְפֶרעסס", 
ִויְלָנא, ַעל  ּבְ ַתב עֹוד  ּכָ ׁשֶ ב ַהֲחזֹון ִאיׁש זצ"ל  ִמְכּתַ דּוַע  ]ְוַכּיָ ר.  ׁשֵ ּכָ ׁשֶ
ל  ׁש ֲחִתיָמה ׁשֶ ּיֵ א ַרק ׁשֶ ר, ֶאּלָ ׁשֵ ְכָלל ּכָ ת ָלֶהם ִאם ּבִ ּלֹא ִאְכּפַ ֵאּלּו ׁשֶ

ר[. ׁשֵ ֱאֶמת ּכָ ּבֶ לֹוִני ַאְלמֹוִני, ְולֹא ׁשֶ ַרב ּפְ

ְנֵבָלה,  ר  ׂשַ ּבְ ַרק  אֹוְכִלים לֹא  ׁשֶ ה  ּלָ ִנְתּגַ ְזַמן  ַאַחר  ֶזה,  ּבָ י  ּדַ ְוִאם לֹא 
ְקָרא  ַוּיִ ֵסֶדר  ּבְ תּוב  ּכָ ]ּכַ ִריתּות,  ּכְ ִאּסּוֵרי  ֵהם  ׁשֶ ְוָדם  ָחָלב  ם  ּגַ א  ֶאּלָ
ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאכֹל  ֶרק ז' כד-כז( "ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ )ּפֶ
ה  ה ִאּשֶׁ ּנָ ר ַיְקִריב ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ֹאֵכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ י ּכָ לֹא ֹתאְכֻלהּו  ּכִ
כֹל  ּבְ ֹתאְכלּו  לֹא  ם  ּדָ ְוָכל  יָה   ֵמַעּמֶ ָהֹאֶכֶלת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוִנְכְרָתה  ַליֹהָוה 
ְוִנְכְרָתה  ם  ּדָ ל  ּכָ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש  ל  ּכָ ֵהָמה  ְוַלּבְ ָלעֹוף  בֵֹתיֶכם  מֹוׁשְ
ל  ׁשֶ רֹות  ַהְמֻהּדָ חֹות  ּגָ ַהׁשְ ַחת  ּתַ ָהָיה  ְוֶזה  יָה".[  ֵמַעּמֶ ַהִהוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ַכי ַמְלָאִכי  י ָמְרּדְ ה ַעל ְיֵדי הגה"צ ַרּבִ ּלָ ִרין, ְוֶזה ִנְתּגַ ִרין ִמן ַהְמַהּדְ ְמַהּדְ
ִרים  ַהְמַנּקְ ַעל  י  ָראׁשִ ַח  ְמַפֵקּ ּכִ ם  ׁשָ ׁש  ּמֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ָאִביב,  ֵתל  ּבְ ַרב  זצ"ל 
דֹול  ּגָ ּקּוַח  ּפִ ַחת  ּתַ ָהָיה  ּקּור  ַהּנִ ׁשֶ ית,  ָהָראׁשִ נּות  ָהַרּבָ ַחת  ּתַ ם  ּשָׁ ׁשֶ
יֶהם ִאם ֵהם  ר ֶאת ַמֲעׂשֵ ַבּקֵ ּמְ נּות, ׁשֶ ַעם ָהַרּבָ ה ִמּטַ ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶ

ֲהָלָכה. ּכַ

ל ַהּקֹוְרִאים ְלַעְצָמם  ּקּוַח ׁשֶ ַחת ַהּפִ ִרית ]ָאֵמִריָקא[ ּתַ ּוְבַאְרצֹות ַהּבְ
ַעְצָמם  ֶאת  יִרים  ּוַמְסּתִ ְוָדם,  ְוָחָלב  ְנֵבָלה  ר  ׂשַ ּבְ ַמֲאִכיִלים  ִאים"  "ַקּנָ
יֵקי ֶאֶרץ  דֹוֵלי ְוַצּדִ ים ּגְ ה ְמַבּזִ ם ַהּזֶ ִאים" ּוְבכַֹח ַהּשֵׁ ם "ַקּנָ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּשֵׁ
ְוִנְתַעְלָמה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוַטֲהַרת  ת  ְקֻדּשַׁ ַעל  ם  ַנְפׁשָ ּמֹוְסִרים  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
 - יקֹורֹוס  ֶאּפִ ע"א  י"ז  ף  ּדַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ַעל  "י  ַרׁשִ ֵמֶהם 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  ה ּתַ ְמַבּזֶ
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