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המשך בעלון הבא

בתור פתיחה לרשימתו פותח הכותב בפסוק מירמיה )כ, ט(:

כאשר  בלבי  והיה  בשמו  עוד  אדבר  ולא  אזכרנו  לא  "ואמרתי 
בוערת עמור בעצמותי ונלאיתי כלכל ולא אוכל - חשבתי לעצמי 
שכבר לא אומר יותר נבואה מאת הקב"ה, כשאחזתי עצמי ולא 
אמרתי את הנביאות, היה זה בתוכי כאש בוערת עד שהתעייפתי 

ויותר לא יכולתי לעצור בעד עצמי".

הוא  הרשימה,  את  כתב  הוא  מדוע  הכותב  מתנצל  זה  בפסוק 
מתחיל אותה כדלהלן:

"אני מנצל את המוטו של דברי הנביא בתור הקדמה לרשימתי 
בענין הכשרות, כי אני יודע שכתיבתי הפעם לא תביא לי כבוד, 
אדרבה, אולי עוד יתנפלו עלי בזלזולים מכל הצדדים, אבל מה 
נותנת  שאינה  אש  בעצמותי  בוערת  כאשר  לעשות,  יכול  אני 

לעצמה להיחנק".

מרשימה,  קטעים  אצטט  אני  הרשימה  אותה  של  במרוץ 
שממנה ניתן לראות שהוא לא חס על אף אחד, ואז נבין מדוע 

הוא הקדים הקדמה זו והוא כותב כדלהלן:

"בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, 
ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר 
בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני 
של  השגחתם  תחת  הנמכרות  הטריפות  מענין  המטבע  של 

הרבנים או ארגונים רבניים.

טעמים  בגלל  או  הרבנים  כבוד  בשל  בענין  שתקה  העיתונות 
וכבוד  עפר,  עד  המושפל  התורה  לכבוד  הקשור  ובכל  אחרים, 
יותר,  יקרים  הרי שלנו הדברים  ברגלים,  דורכים  האמת שעליו 
ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא 

בקול מחאה גדולה".

באורך רשימתו ניתן להיווכח על יושרו של הכותב, כאשר הוא 
חריף  כותב  הוא  אחד,  אף  בשביל  פנים  לשאת  מחפש  אינו 

מאוד, וללא הבדל הוא עורך חשבון עם כולם, ושרשרת של "אני 
נביא להלן כמה  דוגמא  ובתור  רבים,  נגד  יוצא  הוא  מאשים'ס" 

מהם:

אי  בשל  או  שבידיעתם  רבנים-מכשירים,  הרבה  מאשים  "אני 
"השגחתם" בשר  ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת 
נבל  הינו  והמוכר  ובקמעונאות,  בסיטונאות  וטריפה,  נבילה 

ברשות התורה.

העירו  יהודים  שהרבה  המכשירים,  הרבנים  אותם  מאשים  אני 
להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל 

מן הענין, אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

נוטלים  אינם  הם  רבים  שבמקרים  רבנים,  הרבה  מאשים  אני 
חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל 
זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור 
לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש 

חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

ישראל  ורועי  מנהלי  הגדולים  הרבנים  כל  את  מאשים  אני 
שבגלל פירוד הלבבות ביניהם, המחלוקת אינה לשם שמים - כי 
השני  טמא,  אומר  וכשאחד  מתיר,  השני  אסור  אומר  שכאחד 
בשוק  ובמיוחד  חזקה,  השגחה  להנהיג  ובמקום   - טהור  אומר 

העופות, יושבים ואין עושים דבר.

"אני מאשים שבתחומים אחרים חוץ מן הבשר הכשר, הרבנים 
הזניחו לגמרי את הכשרות; ולדוגמא הם התעלמו כמעט כליל 
משתמשים  היהודים  שהאופים  היכן  לעוגות,  המאפה  מבתי 
שיודעים  היכן  ביצים,  החלות העשויות מאבקת  בשביל  בבצק 
של  שבמיעוט  ומיעוט  טמאים,  מעופות  באים  שהם  בבירור 
פשוטו  חזיר  שומן  ב"לורד"  משתמשים  אינם  יהודים  אופים 

כמשמעו.

ם, ֶׁשֵּיׁש ּכֹוַח ּבֹו ַלֲעׂשֹות  ְוָכל ִמי ְדִאְׁשַתָּדל ִלְקֹרא ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִפילּו ִּבְקִריָאה ְלַבד ּוְבִגְמגּום, ֲהֵרי הּוא ְּכהֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהּׁשֵ
ִנִּסים ֲאִפילּו ְּבֹלא ְיִדיָעה, ְוָיֵגן ָעָליו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ]ַהָּגהֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכּוָתא קע"ח:[.

מפעל הזוהר העולמי יוצא במבצע חסר תקדים, רכישת כל ספרי הזוהר דף היומי בפורמט כיס 
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מאמרים 
בהמשכים

הקצבים מעיר קראקא עברו לארצות הברית
מצב הכשרות בארצות הברית לפני מאה שנה ולמעלה
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המשך מעלון הקודם

לבנירגל וטריפות נבילות  המאכילים שוחטים – ב'

ישראל .

פסולים ,רגל ומזוזות  תפילין  הכותבים סופרים  – ג '

לכלום ותו צריך  עכל"ק.לא ,

ח"ו שוידוע ואם בעיר, אליהו אז כשר  השוחט אם

בעיר המות מלאך אז רע רח"ל,השוחט 

גאונים " דברי  צדיקים, "אמרי  בספר  ה'כמבואר  (עמוד

באריכות) בבשר "עיי"ש "שמחה בספר ומבואר הפלא, כי

הוא הפסול השו"ב ידי שמחזיק הרבי או שהרב הוא 

ישראל, בכלל  שנמצאים האסונות כל על והאיאשם

בעווה"ר רואים שאנו דשיקרא , עלמא כידוע עלמא

ואברכים  וילידים בחורים  ישראל  מהכלל  שנקטפים

השוחטים  ידי שמחזיק  המכשיר  והרב רח"ל, צעירים

או  תורה  הביטול הוא האשם  כי  וצועק עומד  פסולים 

אז צריכים כולם היו ובאמת ובוכה וצועק  הצניעות ,

הרוצח הוא הוא  כי  הזה הרב על גדול בקול לצעוק 

למה אבד" ש "הצדיק  כמבואר  ההוא . היקר הנפש  שרצח

האמת על  ולצעוק  לידע לב " על  שם איש  ש "ואין בגלל

הזה . הקדוש  הצדיק את באמת  הרג  מי

אפשרובאמת אי באמת הקב "ה את  האוהב האדם כי 

אדם  בני  כשרואה מרה יצעק ולא  יזעק  שלא 

ונפשם  ודמם גופם  את  ומפטמים בהקב "ה מורדים

אשר ר"ל , וטריפות  נבילות  של אכילות עם  ונשמתם

ואם  ישראל , קדושת  כל תלוי בזה התורה גופי  יסודי  הן 

בעצמם  כאילו נחשבים הרי  כוחם בכל  מוחים אינם

נבילות  הנ "ל)אוכלים בשע"ת ערב(כמבואר  אחד כל  כי ועוד

חבירו. בעד

עמנו ומה מבני  שרבים בראותינו לבנו יכאב מאוד 

ושומרי יום בכל ג "פ  שמתפללים אלו  אפי'

ילדיהם  נפש  את גם ומפטמים במ"א  נכשלים  מצוות ,

שכך לעינינו אוי ונבילות , דטמאות  פטומי  מיני  בכל

מעוררים  אינם  ההשפעה שבעלי  לבנו  יכאב ומה רואות .

כלל ועל  עליהם אסון ח"ו  יביאו שלא  אחינו לבב את 

כמבואר מ"א  וספיקי  נבילות אכילות ידי  על  ישראל

הנ "ל . חיים דברי ושו"ת  ברמב "ם

בספרוואסיים זי"ע  "מהרש "ק" הקדוש  (שו"תבדברי

ח"א) וזל "ק:טוטו"ד

ידעו ללמד כזה מעשה עוד יזדמן  אולי לדורות  דעת 

בעליה את תחי ' החכמה ולקיים להתנהג  איך 

" עולמות, לקדמנאבשני  יפוק שכיבנא כד  והלוואי 

העולם" מן  הזה  הרעה שביערתי  מה זה  יאבדו זכות וכן

ממרום. רוח יערה ועלינו ד'. אויביך  ככתבם כל הללו  (דברים

שר  הגאון שכתב שערים  בפתחי  ח "א  טוטו"ד משו "ת נעתקו וכלשונם

בארדיטשוב מק "ק מעללים רע השוחט  אודות זצ"ל מהרש"ק  התורה

ולהעבירו ) להרחיקו  .שזכה

שיצאעל ועמלו  חלקו אשרי נשמע, הכל דבר  סוף כן

זו  קדש  מערכת בראש  ולעמוד  קודש , במלחמת

ומבקש ודורש במדינתם כהלכתה השחיטה על להגן 

את ושישמרו ליושנה , ישראל קדושת  עטרת להחזיר

מאכלות בעניני ממכשולים  ילדיהם ואת  נפשם

הרבים , את לזכות בעזרו  יהיה הטוב וה' אסורות,

חוצה מעיינותיו ויפוצו  זכאי, ע"י  זכות  ומגלגלים

ימים  שיאריך  משמיא רעוא  ויהא היקרים, בספריו

הרבים  את  לזכות  עוד יזכה והרחבה נחת ומתוך  ושנים

זה ובזכות  עימו, חלקי ויהי תילה, על  הדת  ולהעמיד

לרגלי מהרה ונזכה  נפשינו ופדות  גאולתינו תתקרב

לד' וערבה "יהודה" הרי  על "שלום" משמיע מבשר

בב"א . בבהגוא"צ – "שי" מנחת "יהודה" מנחת

ה 'מכבדו לעבדי עבד הרם, כערכו ומוקירו

דושה "טכעתירת ידידו

גראס יהודה שלום
יצ"ו  האלמין  אבדק "ק

kkk

 בא, היה שותף
לקירוב הגאולה: 

תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו 
יומי  זוהר  דפי  לחלוקת  שותפים 
ספרים ועלונים בחינם,  ובכך אתם 
נוטלים חלק  עצום בקירוב הגאולה 
הבא,  בעולם  ונצחי  אינסופי   ושכר 
כל  על  יצביע  המשיח,  ולכשיגיע 

שותף ויאמר "בזכותך הגעתי". 

טל לתרומות: 0527651911


