
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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שהסנהדרי וכבר מציאות ויש  גדולים, הרבה תחת מכשולים  אירעו
הכבוד, וזהו לתקן, מהרו כשנתוודע אך חלב , יתירו גדולה

יבין. מי ושגיאות מצוי, דהטעות
וישברולא הצבור יתבזה במכשול יודו שאם  העולם שמדמין כמו

בתים  בעלי  דעת זה בכבודם, ישארו בתוקף בעמידתם משא "כ
אבל  הפשע , על  שיכסו במה כבודם  להעמיד שרוצים תורה, דעת היפך
שמכסים  וכל לבסוף, להתגלות האמת ודרך  טבע  כי  דמיון, זה
ושוב ולהשמידו, להכחידו אפשר  אי אותו, ומדכאים ורודפים ומצניעים
לבסוף  ישארו הרבים  ומחטיאי למעלה, לבסוף  ונשאר ועולה צף הוא 

עולם . ודראון לחרפות


הגה"צ ועתה של ומכתבו דירושת"ו הבד"צ מכתבי על קצת לדון  נבא

ח" הכוונה ואין  הנ"ל מהרמ "א אך  הדור לזקני לבזות ו
אסור כזה דבמקום  מכשול ולהסיר  תורה של האמת למען שמוכרח

לרב. כבוד לחלוק 
שני הנה לפניהם שבאו במה אמעריקא ענין  על בירור לקבוע  באו הם

שכל  בדעתם עלה הסתם  שמן כנזכר הוא  והטעות ונקרו מנקרים
התרשלות אודות ולא  ניקור וסדר  מנהגים אודות הוא  צריך המדובר  (כך 

זכות) ללמד  שיצאעכ "פ טבח על  כזה דרך יש  אם נא , נשאל  ועתה וכנ"ל
כהוגן עושה אם ולראות להביאו  חלב  שמשאיר  הדור מזקני ערעור  עליו
מפורסם  ת"ח זקן  לאותו  לשאול אפילו צריך ואין  הכל  נסתיים ובזה
שהמשאיר אמרו למה א "כ  בפיו מה מקאששוי  להגה"צ שאלו לא  כאשר
למה וגם אותו, מלקין גם כזית משאיר ואם  אותו מעבירין חלב כשעורה
נביאו  קשה ושתשובתו  ידו מתחת טריפות שיצא  בטבח הלכות הרבה יש 
שבודאי  מיירי דהתם לחלק  ואין ונכשירו, כהוגן  עושה אם ונראה עתה
ספק עכ"פ  דהא  בזה די ספק רק  וכאן הטריפה יצא  ובודאי חלב השאיר
הספק צדדי שני בירור אחר חזרו לא  אפילו הלא  הספק נפתר ובמה הוא 
נתברר הי ' בודאי שאלו, דאם  מקאששוי, הגה"צ פי  את שאלו לא שהרי 
נתודע זה וגם דשאלו לומר  ואין  גדולים מכשולים עוד כאן  שיש להם
לקמן נשאל כאשר  למזידים עושים אנו כן  דאם לו חששו ולא להם

הבאים . השאלות דנשאלים

דבר המערכת )בהמשכים(
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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מ
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הגזירה . כלפי הגיבו ואיך והשקפתםוחכמה, (ומדבריהם

לילך  ישראל יעשה ומה הגזירה, תחת  בחושך, להתנהג איך נלמוד 

ז"ל ) אבותינו הרועים, הצאן בעקבי  תלך ישראל  פזורה  ושה  .בעקביהם,

ישראל ,והנה ימי תולדות  לכתוב בכאן באתי לא
עולם, מימות השחיטה בגזירת היסטורי  מבט ליתן

היסט מבט  לא באנגליהוגם השחיטה במאבק  (חוץורי 

למען לכתוב , שהוכרחתי  כתביי  בתוך  אגב  בדרך נזכר  שנמצא ממה

אחרים לעורר או  לעוררם נצרך  שהיה הענין, הנחתי )ט תועלת זה כי 

"בשבילי  בספר נדפסו להלן המובאים השחיטה גזירות  בענין
ור"מ  [רב שליט"א, ליבערמאן שמחה רבי הגה"צ  להרב  השחיטה"
ספרים] הרבה של מחבר  בעל הבירה, בלונדון  ויראה  תורה וממרביצי
מהגזירות ישראל עם את  להציל וכבידה נוראה מלחמה שערך

יוראפ. ובכל בלונדון  השחיטה על החדשות 
תמציתית בצורה  מאמרים הרבה  לפני ותמצית קיצור כותרת סדרנו
הוספנו  עוד הענין. את הקורא יבין  אחת שבסקירה  באופן מרוכזת,
תמציתית בצורה הנושא  את שמבאר הגליון, בשולי נחוצות  הערות
את חלקנו הענין. את הקורא יבין  אחת  שבסקירה כדי ומרוכזת,
כדי  ערוך כשלחן לערכם והסדר הצורך לפי  לחלקים, המאמרים

נפש. לכל שוה שיהיה כדי באופן  המעיין, על להקל
כזה,ט) גדול לענין שזכה יולדתו זכאי)אשרי ע"י זכות כמו (ומגלגלין  ,

גאונים" דברי צדיקים, "אמרי  בספר ה')שמבואר ש (עמוד השוחט , א

בעיר  המות  מלא אז רע השוחט ח "ו וא בעיר , אליהו אז כשר

בבשר" "שמחה  בספר ומבואר הרבי רח "ל, או שהרב הוא הפלא  כי

שנמצאי האסונות  כל על אש הוא  הפסול השו"ב ידי שמחזיק

ישראל, רואים בכלל שאנו דשיקרא, עלמא  כידוע עלמא  והאי
צעירים  ואברכים וילדים בחורים ישראל מהכלל שנקטפים בעווה"ר
וצועק עומד  פסולים השוחטים ידי  שמחזיק  המכשיר והרב רח"ל,
או  תורה הביטול הוא האשם כי  שלו] ובהספדים [בדרשותיו

ובוכה . וצועק  הצניעות,
גד  בקול לצעוק אז צריכים האנשים כל היו הזה,ובאמת הרב על ול

בסה"ק כמבואר ההוא. היקר הנפש  שרצח הרוצח הוא הוא  כי
ולצעוק לידע  לב" על שם איש ש"ואין בגלל למה? אבד " ש"הצדיק 

הזה . הקדוש הצדיק  את  באמת הרג מי האמת  על
ולא יזעק  שלא אפשר אי באמת הקב "ה  את האוהב האדם כי ובאמת

בהקב"ה  מורדים אדם בני כשרואה  מרה עבודהיצעק הלכות רמב "ם (וראה

ז "ל) חיים להחפץ  ישראל נדחי לספר בהקדמה ועיין ג', הלכה א ' פרק אתזרה ומפטמים ,
ר"ל , וטריפות נבילות של אכילות עם ונשמתם ונפשם ודמם גופם
אינם  ואם ישראל, קדושת  כל תלוי ובזה התורה  גופי  יסודי הן אשר

נבילות אוכלים בעצמם כאילו נחשבים הרי כוחם בכל (כמבוארמוחים

לישראל  טריפות מאכיל בכלל הוא כראוי השו"ב על משגיח שאינו ומורה הרב שגם לר"י בשע "ת

המשך בעלון הבא
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נגד רחיצה בתערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי 
התאחדות הרבנים

רא קול קו
אויפרוף

מהגה"צ רבי שלום  -על קדושת בית המדרש ה' ילחם לכם
יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 

לפ"ק.

קול קורא

מכתב נחוץ לרבנים הג' עיני העדה שליט"א, החיוב על 
על: שמסדרים דרשות לאנשים ונשים או הרבנים למחות 

שדורשים אנשים לנשים בלי מחיצה, החיוב לעורר את 
לב אחבנ"י אנשים ונשים לא לילך לשום דרשה אלא אם 
כן הוא מרב המוחזק בכשרות, ולמחות בכל מי שמסדר 
דרשות כאלו עד מקום שידו מגעת. נגד ה"דער איד" 

ים עובדות שהולך מדחי אל דחי, שכותבים שקרים ומסלפ
מאמיתתן, הם בגדר מכשילי הרבים וצריך למחות בלי 

פחד ומורא על כל מעשי תעתועים האלא ולא תגורו מפני 
איש כתיב

רפאל בלום 
ראב"ד דק"ק 

קאשוי

רבי מהגה"צ  - על קדושת בית המדרש, מספר הגן ועוד
שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 

לפ"ק.

 -קול קורא 
בולעטין

אסור לעשות אסיפות נשים בביתי כנסיות, מהגר"ם קליין 
בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד

משנה הלכות 
סימן ס"ב

יבואר על מה שפרצו מנהג קדמונים ועברו על הלכות 
מהגה"צ רבי  -שהבימה צריכה להיות באמצע בית הכנסת

שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 
לפ"ק.

קול קורא על 
בימה באמצע

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס  -מספר הגן ודרך משה
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

קורא קול
לקדושת בית 

המדרש

ואר עד כמה חששו גדולי ישראל בדורות הקודמים בו יב
אף על גב שלדינא הי' דעתן להקל מכל מקום פחדו 

ורעדו פן יצא מזה פירצה, כמו שאנו רואים שרב אחד 
בארצות הברית התיר את האסור בענין המחיצות 

בביהמ"ד נגד הפסק דין שיצא בשנת תרכ"ה מיותר ממאה 
דה הדור אלף גדולי ישראל, ועל ידי ההיתר הזה יר

מעלות אחורנית וישנם כהיום יותר מב' אלפים בתי 
מדרשות שהמתפלל שם כאילו מתפלל בבתי הכומרים 

רח"ל. לפי לשון הפסק דין של כל גדולי ישראל אז. באתי 
מהגה"צ רבי  -להזהיר את הרבנים, ואני את נפשי הצלתי.

שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג 
לפ"ק.

ומתינזהירות
ות בהוראות 

היתרים 
ג"תשס

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס  - מספר ליקוטי תפילות
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

תפלה לל"ג 
בעומר

בו נתתי מענה על יותר ממאה וששים שאלות שנשאלו 
בספר שו"ת אגרות משה והוכחתי שהמחבר הזה הכשיל 
את הרבים באופן מחריד בהתרת הרבה איסורים חמורים 
וטעה בכל הראותיו או בדבר משנה או בשיקול הדעת 
וסברא וחזרתי על כל ענין לבררו להלכה ולמעשה, 

מענה לאגרות

50יובל שנים של פעילות המערכה

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6

זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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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

של  לעיניה בפרצו ל אומר אני עליו, לצעוק המשכתי
קצת  הכיפורי  יו למחרת ישחטו לא שא , השוחטי כל 
תישא אשחט, לא  אני ,בעצמ אתה תשחוט מאוחר יותר 
למחרת  הגענו בקיצור, שחיטה. לאותה באחריות אתה
שאני  הודעתי אני א להתפלל, ועמדנו 5:30 בשעה יוה"כ
לשחיטה. 7:00 בשעה ארד שאני טע המנהל , לישו הול
הול אני הבית, הבעל  ללא חשבו עושה שהוא  לו  הודעתי 
שאני  עד השבתי מתי? עד אותי שאל הוא ואז  .לישו כעת
 זמ לי יש להתפלל לעבוד. שאוכל מספיק שנחתי ארגיש
בריצה  הגיעה 8 בשעה .לישו הלכתי מיד .שאקו בעת
ומעיר ראביי צועק והוא בידו  עופות שאחז גוי לחדרי
9 בשעה לבסו , לישו והמשכתי לצידי הסתובבתי אותי,
ראה  המנהל שחטו ,  הותיקי  השוחטי בינתיי התעוררתי.
רגליו על  מסכ עמד ... ר ' הותיק השוחט בפח. נפל  שהוא 
 היית , לה אמרתי כשירדתי ושוחט, מאוד  עי כשהוא
קורה  היה לא עשיתי, שאני כמו  למחות כולכ  חייבי
 חוששי  כולכ יהדות של לנושא  כשמגיע מדוע  דבר.
הבית  מהבעל חוששי ואינכ המשחטה, של  הבית מבעל 
לספר צרי הייתי אני בבטלנות, נהגתי אולי אני האמיתי?
 שג זכות לכ עצמי את ד אני המכשיר , בעל לרב זאת
את  למשו רציתי ולא המוח את הרבה לו  בלבלתי זה בלי
 כשעייפי הרגשה ללא   ש שחטו למעשה מדי. יותר  החבל
יש כזה   פרצו וכפרה, סליחה לאחר  אחד  יו מאוד
יותר חזק וד מבשר  שלה הפחד ,הטובי  לשוחטי
נבילות  באכילת כשמדובר אפילו עול בורא מפני מפחד

רח"ל . וטריפות

 נה  

 ביותר  החזק  בקור  החורף  תקופת בכל  שוחטים 
 חימום  תנור  לקנות  מתקמצים   שוחטים  של קלות
השוחטים  את גם  הרגשה  ללא לשחוט  מכריח  המנהל
אינו  אך  וחרד  ירא  הינו  המכשיר בעל הרב   הזקנים 

המקום  באמת  נעשה  מה  יודע 
ביקשתי ידוע מאוד, קר  החור בחודשי שבמשחטות

 חימו תנור  שיקנה הבית  מהבעל  ביחד שנבקש מהשוחטי
טוב  בכי אינו  כא שהביזנס לי ענו  השוחטי אז אלקטרוני,
שאנחנו השוחטי בפני טענתי ממנו. זאת לבקש קשה ולכ
את  לקנות יכולי אנחנו  אז שבוע כל 350$ מרויחי

 היה התנורי שלא כמוב חלק, ית שוחט  כל חשבוננו , על

ובחידושים ז"ל, לדורותיהם  הדורות מאורי רבותינו הפוסקים
אומן , מלאכת אלא כאן, יש גרידא ליקוט לא  כפשוטם,
שדברים הדבר  ועצם הענין, ובליטוש ובקיאות בחריפות
והגזירה בהיות כי הוא, גדול  תיקון לדורות מודפסים כאלה 
מאוד  חשוב יום יולד מה יודע ומי ועומדת, תלוי' עדיין
הדבר  את חכמים  ויראו  ספר , עלי קבועים יהיו שהדברים
מאוד, רב ששכרו ובודאי לו יש  עצומה זכות ועי"כ  לאישורו,
אין זה, נפלא לספר משמיא שליט"א כת"ר את זיכו בכדי ולא
השחיטה גזירת בנידון המשמר  על  עומד  היותו בגין אלא זה 
נשיא שליט"א היילפרעין  הגר "א  לכת"ר שכתב כפי
שהשקיע הרבות  מהשעות  יודע עני שאני וכפי התאקה"ח
ובעולם הזה  בעולם ושכרו הגזירה, לביטול שליט"א כת"ר 
את בטובו  לי שהעניק על הפרטית התודה ושנית, הבא .
ימיו השי"ת  יאריך הדיוט  בברכת מברכו והריני הספר 
הדעת בהרחבת בתוה"ק  להגות להמשיך בנעימים  ושנותיו
כאשר  ברבים ואנשים א ' המשמחת  תורתו את להפיץ  וימשיך 

נפשו . אות  עם

הראוי  הכבוד בכל הדושת"ה  וכעתירת

 פלדמ הלוי  זאב 
הספר. בהוצאת השתתפות דמי ר"ב
 קולי יצחק הרב

הדי בתי  אבות וראש  הראשי לירושליהרב

תש"ן תמוז א ' ב"ה,

התורה גדולי הגאונים  הרבנים לדברי בזה , להצטרף הנני
שאין תורה, דעת הברורה , דעתם את חוו אשר שליט "א
נקבעו אשר ומנהגי ', השחיטה סדרי את במאומה  לשנות

קדם. גאוני ע "י דורות מדורי

מוה "ר  כש"ת המפורסם הגאון הרב לכת"ר  נמטיי' אפריון
למען עוז, בכל  נאבק אשר שליט "א, ליברמן בונים שמחה
"בשבילי  מיוחד  ספר וחבר והידורה, השחיטה , כשרות
שבחוהו התורה  גדולי אשר השחיטה , דיני על השחיטה",

והללוהו .

של  בדעתם תתחשב בריטני', שממשלת משוכנעים אנו
בדת הפוגעת גזירה  תגזור  ולא  וההוראה , התורה  גדולי
כי  קדושים והייתם והתקדשתם בנו  ויקויים וקדשיו, ישראל 

אני. קדוש

,וירושלי  ציו מעיר בברכה הכו "ח
 קולי יצחק
לירושלי  הדי בתי אבות וראש  הראשי הרב
 קרלי  נסי ש.י. הרב 
 אהר רמת
בני ברק  ,6 מאיר  ר' רח'

תש "נ  סיון כ "ט יום בס "ד,

בונם שמחה מוה"ר  עצום ובקי חריף הגאון הרב כבוד
שליט"א ליברמן

וגם השחיטה " "בשבילי  היקר ספרו  ראיתי כאשר  אחדש"ת,
לפגוע אנגלי' במדינת  ועומדת התלוי' הגזירה  על שמעתי
עקרוניות הלכות ומהם דור מדור  הנהוגים השחיטה  בסדרי 
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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.

אותם  מצאו  ...ומהיכן  וכותב:  ז"ל  מנדלוביץ  הרב  ממשיך  עוד 
הרבנים היתר לעשות מן התורה קרדום לחפור בה, ולהתמכר כל 
כך לכסף, לא מבקש מהם ללכת בשיטת הרמב"ם ולא לקחת כלל 
כסף בעבודת הרבנות. הרבנים יכולים להתפרנס היטב מההכנסות 
שיש להם מעריכת סידור קידושין וגיטין, בריתות, הספדים, הקמת 
מצבות וכדומה, והם יכולים להתפרנס מזה בכבוד שיוכלו לעבוד 
הרבנים  הברית,  בארצות  כאן  אבל  פניות,  ללא  היהדות  לטובת 
ואין לדבר  עוד לא שילמו להם,  כל  לזוז ממקומם  אינם מוכנים 
כלל על הכשרים שאינם נותנים ללא תשלום, בכך אף אחד אינו 
מוכן לעשות שלא על מנת לקבל פרס, אבל ישנם רבנים שקורים 
להם לדבר למען תלמוד תורה, למען ישיבה, הללו מתנים מראש 

כמה ישלמו...
אוי לאותה בושה!

ומנתח את המצב באותן הזמנים, הוא מביא את  הכותב ממשיך 
כוונותיהם של אותם הרבנים, הוא מבכה את העובדה שבראשם 
של אותם הרבנים אין כלל עולה על הדעת להרביץ תורה ויראה, 
ומה שכבר כן עשו בכיון זה עשו זאת רק כאלו אנשים בעלי בתים 
שיש להם מסירות נפש כפי שהדבר בא לידי ביטוי באותה רשימה.
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מכתבים למערכת
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הקהל  את  יזהירו  מצוא  עת  בכל  דרשותיהם  בכל  והדרשנים  הרבנים  ג( 
מלהכשל ח"ו בענין זה ויבארו חומר הפגם של מאכלות אסורות.

ואז נזכה שיקוים בנו והי' מחנך קדוש ובזכות זה נזכה לאורו של משיח 
צדקנו וגאולתנו השלימה בבי"א.

אגב כעת עיינתי בספרו החשוב בפרק י׳ אות ח׳ שמביא דברי זוה"ק )תרומה 
קנ"ד( אין יצר הרע מתרבה אלא מגו אכילה ושתיה. כמו שאמרו חז"ל דדרכא 

דמיכלי יתרא לאתוי׳ לידי זיבה. ואמרו ז"ל לא תרוי ולא תחטא. כלומר לא 
תשבע שלא תבא לידי חטא וכן כתוב בתורתנו הקדושה פן תאכל ושבעת ורם 

לבבך ושכחת וכו׳, ע"כ בספרך המצוין.

הרי שאכילה יתירה מביא לידי חטאים ח"ו, לפי זה נראה בעזה"י לבאר 
דברי המאירי )מסכת ר"ה דף ט'( שהמפרשים מתקשים להבין כונתו במה שכותב 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  הכפורים  יום  בערב  ושותה  האוכל  כל  וז"ל,  שם 
התענה תשיעי ועשירי. הואיל ובשעת אכילה הוא מכוין לשם עינוי ועל כיוצא 
בזה דאז הוי "כעבירה לשמה". וראיתי שהמפרשים מתקשים בלשון "עבירה 
לשמה" איזה עבירה הוא אם יש בזה מצוה הרי אין באכילה עבירה אדרבה 

יש בה מצוה כמו שביארו הטור והשו"ע. וגם הלשון לשם עינוי צריך הסבר.

מכתבו של הגרי”מ שטרן שליט”א

 
23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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