
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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ש המדרש  קאמר כ רקועל  ממצרי ישראל את  הקב"ה העלה לא  א
ולא תדירית  מצוה הוא  אסורות  דמאכלות פי' דיו , אסורות מאכלות בשביל

אחד לרגע  אפילו הישראלי  מנפש  בשביליזוז שנברא   לעול יש כ ועל ,
הבריאה ורגע  רגע דכל ,לסמו מה  על  המצות המקיימי ישראל
רק זו, מצוה  היה  לא אלמלא אבל  הכשרה, האכילה ידי על  מתקיימת
היה לא כבר רגע , ואפילו שעה או  יו ממנו להסיח שאפשר אחרת 

בכדי. אז היו  מצרי יציאת נסי  וג , להתקיי האי להבריאה 
אסורות  ממאכלות התנזרות מצות זכתה  במה י "ל  פשוט  ובאופ
מצינו שלא עד  המצות שאר על יתירות במעלות כ כל להתעלות
של והנפש   להגו חמורי ועונשי קשות גזירות כ כל בו  שנשנו מצוה 

אסורות, מאכלות האוכל אצל  שמצינו כמו ולזרעו, לו אמרהמבטל)
היטב) באר הכל  ל ויתבאר חיבורינו בפני  עיי שכלהמו"ל: פשוט  דזה  ונראה 

עלמא והאי דקשוט, לעלמא ידיה  על  לבא  עלמא האי תכלית
לפנ ומעש"טכפרוזדור המצות ולפי  חז"ל , שמשלו כמו הטרקלי י

לעוה "ב. שכרו יקבל  לעומתו בעוה"ז שעושה 
כ פקפוק,ועל בלי הכשרי ממאכלי נהנה האד של שגופו זמ כל

האכילה  מאותו שקיבל הכח  ידי על הנעשי טובי ומעשי המצות  כל אז 
בהצלחה  בשביל  ומתבר ולברכה, לטובה לו  כאשרנחשבי אבל ,

לתהו ומעש"ט, במצות עוסק  ההוא ובכח  אסורות, במאכלות מתפט
אינה רשעי דקשר הרוח ,  וישא רוח ורעות הבל  וה כול יחשבו
אצל שנאוי בעבירה  הבאה  ומצוה בעולה , גזל  שונא וקוב"ה  המני מ

.נחשבי וללא הקב"ה 
היטב אסורותומיושב  מאכלות ידי על "ישראל" נחשב  לא דכמולמה ,

מע נחשב שאינו הוא פשוט  שבתורה המצות כל  המבטל  שישראל
באותו מצות ומקיי אסורות מאכלות האוכל ה "ה הקב"ה, של סגולתו
ממנו. נפשט ישראל קדושת ועטיפת  וכלל, כלל  עשה  כלא הו"ל הכח ,
אפילו אסורות במאכלות ח "ו להכשל   מצדיקי נבצר טעמא ומהאי 
כל הלא  מקו מכל  בשוגג, נעשה  האכילה   דגו גב  על דא בשוגג ,
וכלא ומבוטלי בטלי ההוא האכילה בכח אח "כ שיעשה  המצות
כי מכל   ישמר ישראל ושומר למאוד, עד  עצו כשלו והוא נחשבו,
גופא זה  ומטע בשוגג, ג גדול כ כל   הפג למה   כ ג ומיושב האי ,
דבלאו לו  שייכי אנו אסורות ממאכלות נשמרי  שא הקב"ה  אמר
 דכול ידה  על  ויתקלס שיתעלס קטנה  פעולה  לעשות אפשר אי  הכי
בשוגג אפי' יכשל שלא כחו בכל וזהיר  נשמר  בא אבל נחשבו, כאי

דרכו. לבטח  יל אז  איסור של מאכל   בסר המשך בעלון הבאואונס

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת וזאת הברכה  | כא תשרי |  הושענא רבא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

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

שהביאו והסיבות בכלליות, הגדול  והחורב הסיבו [גודל 
על תורה של  האמת את והחליפו חנ האר שמלאה  בזמ
עול ותמורת תוכיותינו, תו בי אפילו ופארטיי  אינטערעסי
העונש  יראת ובמקו ,וד בשר עול שמי מלכות
שישאר  תקוה אי ,לשו ובעלי זרוע  מאנשי מתייראי
את ימסרו המביני באמת א רק  אמת, ותורת אמונה 
כזה מצב  כי תורה, של  האמת הכרזת על  בפשטות נפש
דמשק ספר בש הספר בפני עיי] השמד, שעת הוא
מ אחד לכ מכדתיא, הפאליטיקאנטע שגזרו אליעזר],
ובראש  בגלוי לומר שיש  מה שיאמרו  הוא בזה העיקרי
ופרסו בגלוי] לצאת שצריכי] האומר, ש ופרס ,מור
אשר  ואחד  אחד כל  על מוטל  זה ודבר שיהיה. מה יהיה  העני
כעי נהי ' אלא זאת עושי אנו אי וא יכונה , ישראל בש
כהשלטו פני יראו  מחו ,כפלי בכפל  שבשפאניע אנוסי
שהוא  חוששי רק  אפילו או שיודעי אע"פ השורר והרוח 
אז  יתרעמו, לרעהו איש בי או בחדרי ורק תורה, היפ
וחשבו די לית יצטר אחד וכל ,ושלו חס  התקוה אבדה 
כל סו עד אוכל  מישראל אחד שכל  וכזית כזית כל  על 

כידוע.הדורות,

כהיו שהמצב  לי אמרו השוחטי מוכרחיכל שיהיו הוא 
ברחמי ממנו וביקשו  העיר, רב  חשבו על טריפות להאכיל
ורק פאדווא, מהרב  ש מפחדי שכול מפני ,ותחנוני
,הקצבי וע פאדווא הרב  ע אחת יד  שעשה אחד שוחט
וישר, טוב והכל , כ ג "כ  לשחוט יכול שהוא אומר והוא
,ללמד זמ ויקח ,גדולי בטלני ה יכולי שאינ ואלו
וכמו שלו, את ועושה בטל יושב אינו דבר שהבעל  כידוע
וכ הס"מ  מחסידי שוחט מעמיד הדורות, בכל  שעשה
עשה וכ ובגשמיות, ברוחניות העיר אנשי כל  את "שוחט"

בלונדו.הס"מ 

יותר  שהחמיר והרי בזה "ל, זצ"ל מסאטמאר  הגה"ק מרן  שם וכותב
ממי  טוב  לא  דרך על המתייצבים על במחלוקת  מחזיק  שאינו במי
להחזיק שוודאי אף צורך, שאין במקום במחלוקת מחזיק  שהוא
גדול כי מאד  ונורא פלילי  עון הוא צורך שאין  במקום  במחלוקת
לא דרך על המתייצבים על ממחלוקת  למנוע מ"מ כנודע, השלום

עכ"ל. יותר גרע  טוב

על במחלוקת נכנס שאינו מי ו ', משנה  ב' פרק  אבות יעב"ץ  וז"ל
לגדר  נכנס  ואינו קונו לעלבון  חושש אינו טוב  לא  דרך על המתיצבים

עכ"ל. אנשים,

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

לכ‰ ו‰מנ‰‚, וב„ור י˙ום כז‰ פי ‰‰
‰לו‡י ˘נוכל ל‰עמי„ ‰„˙ על 
˙יל‰ ˘י˙˜יימו ‰„ינים ˘ב˘ו"ע, 
וכל כחינו ב‚לו˙ינו ˘ל‡ לזוז זיז 
כל˘‰ו מ˘ו"ע ו‚„ולי ‰פוס˜ים 
ולחז˜ מנ‰‚ים ‰י˘נים, וז‰ו עי˜ר 

 ‰ב˙י „ינים ויו˘בי על מ„ין, עכל"˜

מנח˙ ‡י˘ (ע‰"˙ 
 ).ו‡‚„‰

מב‡ר ‰„רך ‰נכון ‡יך לע˘ו˙ „ין 
עו„ מב‡ר ‡יך .˙ור‰ כ˘ר‰

˘כמעט כל ‰ב˙י „ינים ב‡רˆו˙ 
‰ברי˙ ‰ם פסולים, ועוברים על 
‰לכו˙ מפור˘ו˙ ב˘ולחן ערוך.עו„ 
מבי‡ מכ˙ב חריף מכ"˜ מרן 

‡˘וי ˘ליט"‡ ˘יˆ‡ ‡„מו"ר מ˜
ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ וזל"˜: ˘‡ין 
לנו ‰כח ל˙˜ן ˙˜נו˙ ח„˘ו˙ ע"י 
ע˜יר˙ ‰לכו˙ מפור˘ו˙ 
˘בפוס˜ים, ו‡פילו ‡ם יכוונו 
ל˙ועל˙, עי' רמ"‡ (חו"מ סי' י"„, 
ס"‡), ועו„. ו‡ני רו‡‰ כ‡ן ע˜יר˙ 
ו‰ריס˙ ‰„˙ ו˜ל˜ול ‚„ול ל„ורו˙ 
ב‡ופן מב‰יל, כ˘י‰יו „יני ‰˘ו"ע 

ם כחומר בי„ ‰יוˆר בי„ כל ו‰פוס˜י
בי"„ ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע ממנו לפי 
ר‡ו˙ עיני‰ם, ול‰˘˙מ˘ ב˘בט 
מו˘לים ל‰˘˙רר על ‰ˆיבור 
בזרוע, ל˘לול ל‰ם ‡˙ זכו˙ם ˘על 
פי ‰‰לכ‰ ו‰מנ‰‚, וב„ור י˙ום כז‰ 
‰לו‡י ˘נוכל ל‰עמי„ ‰„˙ על 
˙יל‰ ˘י˙˜יימו ‰„ינים ˘ב˘ו"ע, 
וכל כחינו ב‚לו˙ינו ˘ל‡ לזוז זיז 

˘‰ו מ˘ו"ע ו‚„ולי ‰פוס˜ים כל
ולחז˜ מנ‰‚ים ‰י˘נים, וז‰ו עי˜ר 

 ‰ב˙י „ינים ויו˘בי על מ„ין, עכל"˜

מכ˙ב ˜ול 
ל‰רבנים ˜ור‡

˘ליט"‡ ל‰סיר 
‰מכ˘ולו˙ 

‰‚„ולו˙ בעניני „ין 
˙ורו˙ ‰„רך ‰נכון 
‡יך לע˘ו˙ „ין 
 ˙ור‰ כ˘ר‰
מ‰‚‰"‚ ר' ‡בר‰ם 
˘מו‡ל י‰ו„‰ 

‚ע˘טעטנער 
מח"ס  ˘לט"‡

מחז‰ ‡י˘ (חי' 
ב„"ח ˘ו"ע, ב"ח), 
˙ור˙ ‡מך, נחל˙ 
‡י˘ („יני ‰ס‚˙ 
‚בול), מנח˙ ‡י˘ 
 (ע‰"˙ ו‡‚„‰)

 עמו„ים18

סח מו„עו˙ על ספרי כ˘רו˙ לפ
˘חיט‰ ני˜ור ו˘מיר˙ ‰מˆו˙, 
מ‰‚‰"ˆ רבי ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס 

 -‡ב„˜"˜ ‰‡למין ˘ליט"‡ 
 -וויכטי‚ע ‰˙עוררו˙ ווע‚ען פסח 

מו„עו˙, ˜ול ˜ור‡'ס ומ‡מרים 
בעניני חיזו˜ ‰„˙ ˘יˆ‡ו ל‡ור 
בב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙ ובכ˙בי 
ע˙, יוˆ‡ ל‡ור ע"י ‰וˆ‡˙ ‡מונ‰, 

 .ברו˜לין יˆ"ו, ˘נ˙ ˙˘נ"‚

מלחמו˙ 
 ו"ט חל˜‰˘ם

 „‰˙‡ח„ו˙ ‰כ˘רו˙ מווע„
, בפסח חמı ח˘˘ על ‰˜‰ילו˙

 חנו˙י בכל ‰עין מן ˘נ˙עלם וב˘ר
 ˘רכ ‚ל‡ט ˘˜ור‡ים ‰ב˘ר

 לכל ‰פ˜ר ˘‰ו‡ סט‡רס בוט˘ער
 לו וי˘, ‰ב˘ר מ˘לוח ˘עו˘‰ ‚וי

 מכ˙ב ל‰רבנים
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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

 כב 

שתי  אברים ) ריסוק  (שאלת  העופות  את זורקים 
דבר עושים  ואינם  לתקן  מבקשים  חשובים  רבנים 

שבבית הייתי לו  וסיפרתי ז"ל  ... הרב המפו' הגה"צ  אצל
 זורקי ... ידוע כשרות מארגו הכשר לו שיש המטבחיי
של  שאלה  וקיימת מגבוה  העופות ע הארגזי את ש
 בתי והבעלי זה, מעשה נגד זועק ואני ,אברי ריסוק
על  צעק לא מעול אחר שוחט א כי משוגע  שאני  אומרי
לא  א , בנידו משהו יעשה שהוא לי הבטיח ז"ל ... הרב .כ
שהיה. כפי נשאר הכל  כדאתמול, ומפטירי מכ דבר יצא 

 כג  

רועשת העיר  כל   (בהארטפורד ) במכונה  שוחטים 
 גדולות  בעיות  על  הרבנים  גדולי את  מעוררים 
הכל  דבר  עושים  אינם  אך  לעשות מבטיחים  הרבנים 
את לגלות  חושש  השוחט   שהיה  כפי מתנהל 

לפרנ מחשש  סתו הקלקולים 
על מעשה לשחוט  התחילו בהארטפורד הי', כ שהי'

יצ"ו ... מק"ק  הדתיי את חיממתי ואז העגולות המכונות
 גול עול שוחטת, שמכונה דיברו העיר שבכל עד וכו',
,השמי לב עד זעקה וההמולה הרעש חכמות, יודעי  אינ
על  לו  נודע ש אחריות ג לו שהיתה  זי"ע ... שהרב עד
מה  ידע  לא  ההוא .המקו של לשוחט  לקרוא שלח והוא כ
על  לשאול רוצה שהרב  ידע כ שהוא מה ממנו, רוצה הרב
לי  קורא ... ר' שוחט אותו  בקיצור , השחיטה. בעיות 
 עושי מה לשוחח כדי , ש היה לא אחד כשא לאטליז 
והוא במבח לעמוד צרי היה  הוא  הבעיה, את לפתור  בכדי
בעיה  לו  והיתה אותו. יתפסו  כי שקר לומר רוצה אינו
אח"כ  והרב זי"ע , ... לרב משהו יגיד הוא א כי נוספת
בשמו , זאת ימסור הרי הוא אחר למישהו דבריו  את יעביר 
 להעדי או האמת את להגיד הא להתיע מבקש הוא ולכ
 שאת זה ביזנס, נדבר  בא זו , בשפה לו אמרתי ולשתוק,
 את ברירה, לכ  אי כי זאת עושי את הרי  כא  שוחטי
כי  שתסבול, כדאי הדבר   עצמ  למע ולכ לפרנסה,  זקוקי
 בחשבו לקחת עלי אבל הפרנסה. למע  עושי לא מה
האחריות  כל את  עצמ על לוקח אתה אז לרב תשקר  שא
 השוחטי יתר שעושי מה כל ואז , במקו השחיטה של
אז דבר , מקבל  אינ עבודת על והרי ,של הגב על יהיה

לחלּוטין ! הבריאה וידֹו מתעֹורר מאניׁש ר' ּבהיר, ׁשליׁשי ּביֹום
ּכדלהּלן: הּדברים  מסּפר מאניׁש ור' התרחׁש מה ׁשֹואל הּצּבּור
לׁשחֹוט  להתחיל ּתכננּתי ׁשּבֹו ׁשלי ׁשי ליֹום אֹור  ה ּלילה, ּבאמצע

ּוׁשאלּוני: מגארליץ ּבר ּו ר' ּבחלֹומי הֹופיע ּבברלין ,
ּבברלין???" ׁשֹוחט להיֹות עצמ על לקחּת האם "מאני ׁש,

צרי ּׁשהיה מה את ּתּקנ ּתי א ק ּבלּתי, רּבי  "ּכן, מאניׁש: ר' ענה
לׁשחֹוט!" אני ׁשחפץ הּתנאים ּפי על רק והסּכמּתי 

ו ׁשֹואל:  ממׁשי מגארליץ ה ּקדֹוׁש הרּבי
ימּכר  רצֹונ ּכפי ּתׁשחט  אּתה  אם  ׁשּגם  הּנ הּיֹודע "מאניׁש,
הרּבי ונתן ׁשחטּת?!" לא ׁשּמע ֹולם ּבׂשר ּבׁשמ הּבית ּבעל
עלינּו. לא מׁשּתקת ויד ֹו ּבקר  ויהי ידֹו את מאני ׁש לר' מגארליץ

מאני ׁש: ּומס ּפר ממׁשי ועּתה
מגארליץ  הרּבי  ּבחלֹומי  ׁשּוב הֹופיע הּלילה ּבאמצע הּיֹום
ועניתי: ּבברלין?" ׁשֹוחט  עֹוד ּתהיה האם "מאניׁש, ּוׁשאלּוני :
טע ּות " ׁשּזֹו ידעּתי לא רּבי, הּמׂשרה, הּצעת את אקּבל  לא "רּבי,
ׁשּוב: ׁשאל הרּבי ידי, את הרּבי ׁשּיר ּפא לבּכֹות והתחלּתי
עֹונה  מאניׁש ר' ּבברלין???" ׁשֹוחט  יֹותר ּתהיה  ולא "מאניׁש,

את לֹו נתן מגארליץ הרּבי ׁשֹוחט" אהיה לא "לא, ּכףׁשנית: 
הבריאה  והּיד התעֹורר  הּׁשֹוחט ּבריא", לי ּתהיה ,ּכ "אם  יד ֹו,

לגמרי.
אּלּו יּקירי , אּתם  "רֹואים ואֹומר: ממׁשי מקלֹוזנּבּורג הרּבי
המׁשּוּתקת ידֹו עם הּׁשֹוחט את ראיתי אני  זמּננ ּו, ּבני ס ּפּורים
ׁשנכחּו אנ ׁשים עדין  וקּימים הּבריאה ידֹו עם מּכן ּולאחר

ה ּסּפּור . את היטב וז ֹוכרים ּובּזמן  ּבמקֹום
יׁש ּפטירתם אחרי ׁשנים ׁשּגם  רּבנים  ּכאּלּו הּיֹום מּׂשיגים מּנין 
ׁשּיׁש ׁשֹוחט על לׁשמֹור ּכדי הּזה לעֹולם  לרדת הּכח את להם
לצּבּור  טרפֹות להאכיל  יגרם לא וׁשלֹום ׁשחס  ק ּבלתֹו את לֹו

יה ּודים?
ׁשּיהּודים ׁשנה, 30 הּנני  ז ֹועק  מס ּים, מקלֹויזנּבּורג  הרּבי
ויחיׁש עלינּו ירחם שהשי"ת ּוטרפֹות נבלֹות אֹוכלים  ּבאמריקה

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדק  ּגֹואל ּבביאת לגאלנּו

מעׂשה 
הר י עה תרפ "ח נת  קר לע  עיר ארע  רא מעה 
בה מ יב  מסאטמער והרי רב   ה מסאטמער 

וע ד . ליה ל את להכיר
מׁשּגיח היה הּוא ווידער , ּבער מׁשה ּבׁשם יה ּודי  היה  ּבקרּולע
ּדמי ּתׁשלּום  ּבלי ׁשחטּו ּבעצמֹו לּמׁשּגיח ּבׂשר , ׁשל ּבמפעל

ּבל ּתיׁשחיטה ילדים ל ֹו היּו עלינּו, לא  ואביֹון , עני  היה  ווידער  ּבער  (מׁשה  
.מצלחים) 

ׁשלזינגר ּבׁשם  יין  ס ֹוחר  אּדיר, גביר יהּודי  היה היהּבקרּולע  (לא  
עצּום) ׁשמים  ירא  היה  א זקן, חדר לֹו מרּוח, מט ּבח  היה לׁשלזינגר  

ּבחּורי האֹורחים , ּכל סעד ּו אצלֹו אֹורחים , להכנסת  ּגדֹול
מׁשה  ׁשל  ּבנֹו עבד ׁשלזינגר העׁשיר אצל  לא? ּומי  רּבים  יׁשיבֹות

ּבּבית . ׁשלזינגר למרת ּכמׁשרת ווידער ּבערּבער מ ׁשה לעיל (וכ ּנזּכר 
ׁשחיטה ) ּדמי ל ׁשּלם  צרי היה  ולא  ואביֹון  עני היה .ווידער 
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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.

תחת  רח"ל  כרת  של  מכשולים  שנמצאו  מלכים  בספר  ומבואר 
גדולים מדורות קדומים, כגון אסא מלך יהודה שהי' צדיק והי' לו 
כח של מלאכות, ואעפ"כ נאמר )מלכים א' ט"ו י"ד( והבמות לא סרו, 
משחרבה  לשמים  עליהן  ליקרב  שהורגלו  היחיד  במות  פירש"י 
שילה עד שנבנה הבית שהיו הבמות מותרות לא סרו עתה ואע"פ 

שנאסרו משנבנה הבית והיו עונשים עליה כרת, עכ"ל.
)מלכים א' כ"ב, מ"ד( אך הבמות לא  וגבי יהושפט שהי' צדיק, נאמר 
סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות - וכן גבי יהואש )מלכים 
ב' י"ב, ג'( ויעש יהואש הישר בעיני ה' וגו' רק הבמות לא סרו וגו', 

וכן גבי עזרי' )מלכים ב' ט"ו ג'( ויעש הישר בעיני ה' רק הבמות לא 
סרו וגו', וכן גבי יותם שהי' צדיק מופלג )כמבואר ברש"י דברי הימים ב', כ"ז 
ב', ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה עזיהו אביו הטובות שעשה אביו, וזהו שאמר ר' שמעון 

בן יוחאי במסכת סוטה אלמלא יהי' אברהם אבינו מקבל עליו כל עוונות הדור עד לו אני הייתי 

מקבל חטאי הדורות מאברהם עד לי, ואם הי' יותם בן עוזיהו עמי היינו מקבלים עלינו מאברהם 

ועד סוף הדורות וכו' עכ"ל עיי"ש( ואעפ"כ נאמר )מלכים ב' ט"ו ל"ד( רק הבמות 

לא סרו וגו' - עד חזקיהו המלך שאצלו נאמר )מלכים ב' י"ח ג'( הוא 
הסיר את הבמות.
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מכתבים למערכת

 הרב שלמה יודא שוויצער
ֵעת  ִעיר ַהּתֹוָרה ָמאְנִסי ארה"ב, ּכָ ְרֵכי ֹנַעם ּבְ ְקַהל ּדַ ָפִנים ַרב ּדִ ִמּלְ

ָרֵאל דֹוד, ֶאֶרץ ִיׂשְ חֹוֶנה ּפֹה עיה"ק ַאׁשְ
דֹוׁש  יק ַהּקָ ּדִ ַעל "ֹנַעם ֱאִליֶמֶלְך" ַהּצַ ל ַהּבַ א ׁשֶ יׁשָ ִהילּוָלא ַקּדִ בס"ד, כ"א ֲאָדר יֹוָמא ּדְ

יֶז'עְנְסק זיע"א  י ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמּלִ ַרּבִ

כש"ת  יָרא  ְוַיּקִ א  ַרּבָ ְבָרא  ּגַ ַהאי  ִלְכבֹוד  וכט"ס  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ים  ַהַחּיִ
ָראס  ּגְ יּוָדא  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ מוה"ר  ָהעֹוָלִמי  ים  ָהַרּבִ ה  ַהְמַזּכֶ הרה"צ 

ִליָט"א אב"ד דק"ק ָהאָלִמין. ׁשְ

ִעים  ַאְרּבָ ּכְ ֶזה  ָאֶמעִריָקא,  לּות  ִמּגָ עֹוד  ִלי  ָידּוַע  בֹוד הרה"צ  ּכְ ה  ִהּנֵ
ָאחּוז   %90 ש  סּולֹות  ַהּפְ ְמזּוזֹות  ֶנֶגד  ַחם  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ ָנה  ׁשָ
רֹות  ה קֹול קֹוֵרא'ס ְוַעׂשְ סּולֹות, ּוִפְרֵסם ַהְרּבֵ ִרית ָהיּו ּפְ ַאְרצֹות ַהּבְ ּבְ
ֵנִסּיֹות  י ּכְ ּתֵ ת ּבָ ְך ָלַחם ַעל ְקֻדּשַׁ ָת"ם, ְוַאַחר ּכָ רּות ַהּסְ ׁשְ ְסָפִרים ַעל ּכַ
ים ְסָפִרים  ֲחִמּשִׁ ן ּכַ ם ּכֵ יס ַעל ֶזה ּגַ ה, ְוִהְדּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ רּו ּבְ ּלֹא ְיַדּבְ ׁשֶ
דֹוָלה  ַהּגְ ִחיָטה  ַהּשְׁ ֵבית  ּבְ ל  ִהְתַקּבֵ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוקּוְנְטֵרִסים, 
ֹוֲחִטים נֹוֲהִגים  ֵאין ַהּשׁ ֵרר לֹו ׁשֶ ִחיָטה ִנְתּבָ ְלַהְתִחיל ֶאת ְמֶלאֶכת ַהּשְׁ
ׁש  ֲחׁשָ ְוֵיׁש  ָערּוְך,  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ יִנים  ּכִ ַהּסַ ּוִבְבִדיַקת  ִחיָטה  ׁשְ ּבִ
ִביא,  ַהּנָ ַמֲאַמר  ּכְ ֹוָפר קֹולֹו  ּשׁ ּכַ ֵהִרים  ָאז  ּוְטֵרפֹות,  ְנֵבלֹות  ֲאִכיַלת  ּבַ
ה ְלַמַען  ִמים ָיד ַלּפֶ ּשָׂ ֹוֲחִטים ׁשֶ ָאר ַהּשׁ ׁשְ יָרה, ְולֹא ּכִ קֹול ְמָחָאה ַאּדִ ּבְ
ים,  ַעד ְנִזיד ֲעָדׁשִ ָמָתם ּבְ ע ָלֶהם ּוְלַפְרָנָסָתם ּומֹוְכִרים ֶאת ִנׁשְ לֹא ְיֻבּלַ
ים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה'  ּטִ "ַהּמַ ו ׁשֶ ָרה ַעְכׁשָ ּקָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ִמים ָיד ַלּפֶ ְוׂשָ
יִדים  ְטֵרַפת צֶֹמת ַהּגִ דֹול ַעל ָיָדם ּבִ ֶאת ּפֹוֲעֵלי ָהָאֶון" ְוָיָצא ִמְכׁשֹול ּגָ
ֵטׁש  ְלַטׁשְ אפ"[  ]"קאווער  ְקָרא  ַהּנִ ָבר  ַהּדָ יר  ְלַהְסּתִ ים  ַמֲעׂשִ ְוָעׂשּו 
ֶאת  ֲחטּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  יֹוְקׁשִ ַפח  ּבְ ָנְפלּו  ָבר,  ּדָ ָקָרה  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ָבר  ַהּדָ ֶאת 
הֹוֵלְך  ]ְוֶזה  ַהּדֹוֵרס,  עֹוף  ׁש,  ַמּמָ ָטֵמא  עֹוף  דאק"  ה"ָמאְסָקאֶווער 
ּוְלַהְזִהיר ֶאת  ֶזה,  ַעל  ְלהֹודֹות  ּוִבְמקֹום  ָנה[  ׁשָ ִרים  ֵמֶעׂשְ יֹוֵתר  ָבר  ּכְ
ָבר,  ַהּדָ יר  ְלַהְסּתִ ים  ַמֲעׂשִ ׁשּוב  ָעׂשּו  ִלים,  ַהּכֵ ֶאת  יר  ְלַהְכׁשִ ּבּור  ַהּצִ
י  ּמִ ׁשֶ ֹוֲחִטים  ַהּשׁ ֶאת  ְוִהְזִהירּו  ִעּתֹוֵניֶהם.  ּבְ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְוִהְכִחיׁשּו 
ָנן,  ֹוֵחט ּדְ ָעׂשּו ִעם ַהּשׁ מֹו ׁשֶ נּותֹו, ּכְ ה ַיֲעִבירּו אֹותֹו ֵמָאּמָ ר ִמּזֶ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ
יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ּוָפְרצּו  ְוָתְקפּו  ָעָליו  מּו  ִאּיְ ְמָחָאה,  קֹול  ֵהִרים  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ
ֵנס  ּוְבֶדֶרְך  לבנזענהוירסט,  ִלְברַֹח  ְוֻהְצַרְך  ְנָפׁשֹות,  ַנת  ַסּכָ ּבְ ְוָהָיה 
ל ִליְסִטים ִעם  נּוְפָיה ׁשֶ ְלחּו ַאֲחָריו ׁשֹוֵחט ֵמַהּכְ י ֵהם ׁשָ ל ֵמֶהם, ּכִ ִנּצַ
ֵצאִתי  ִסְפרֹו "ּבְ ְמבָֹאר ּבְ דֹו, ּכַ ָידֹו ְלָהְרגֹו ּוְבֶדֶרְך ֵנס ָחַמק ִמּיָ ח ּבְ ֶאְקּדָ
יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  יק  ּדִ ַהּצַ דֹול  ַהּגָ אֹון  ְלַהּגָ ָרה  ּקָ ׁשֶ ]ּוְכמֹו  לֹום"  ׁשָ ּבְ
דּוַע[, ֲאָבל הּוא לֹא ָנח, ְוהֹוִציא  ּיָ ִמְצַרִים( ּכַ נּותֹו ּבְ ְזַמן ַרּבָ ִליָט"א )ּבִ ׁשְ
ְוַיַחד  ָרצֹות,  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל  ּוְלַהְזִהיר  רּות  ׁשְ ּכַ ִעְנְיֵני  ַעל  ְסָפִרים  ְמאֹות 
ֵאר  ּבְ שו"ת  ַעל  ]ּבַ זצ"ל  מדברעצין  יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ להבחל"ח  ִעם 
רּות  ׁשְ ב ַהּכַ ק ֶאת ַמּצַ רּות ָהעֹוָלִמי" ִלְבדֹּ ׁשְ ה[ ָיַסד ֶאת "ַוַעד ַהּכַ מׁשֶ
ה  ַמֲאִפּיָ ּבְ ה  ּלָ ִנְתּגַ ָדִנית  ּפְ ַהּקַ ִדיָקָתם  ּבְ ְיֵדי  ְוַעל  ׁשֹוִנים,  ִמְפָעִלים  ּבְ
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שנת תשנ"ז

המשך בעלון הבא

שנת תשכ"ח


