
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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והרב-  שקר,  הם  שספריי  טוען  הוא  מדוע  לי,  שיסביר  מהרב  ביקשתי 

חקר  עיין  בדק,  קרא,  רבים,  חודשים  שבמשך  סיפר  הישיבה  ראש 

והעמיק ביגיעה רבה את כל מאות הקונטרסים והספרים שכתבתי, ]כי 

]בספרי  אחד,  שסיפור  ומצא  כנ"ל[,  האיטליזים  מראשי  שכיר  היה  הוא 

כשרות  על  ענינים   1500 נכלל  ובו  עמודים   525( אסורות  מאכלות  על  ישעיה  נפש 

המאכלים בדף ס"ג( שהוצאתי לאור כשהייתי בן עשרים שנה[ שבו לא מופיע 

המקור, וכפי הנראה זה המצאה שלי שמצצתי הסיפור מהאצבע שלי, 

ואם בסיפור הזה אין מקור, והוא לא אמין, אז כפי הנראה כל ספריי הם 

שקר ולא אמינים.

בסיפורי שכתבתי מדובר על בעל הטורי זהב, שערך גלות וגילה שהניקור 

שם אינו כשר, ובמסגרת גלותו של שנה שלמה נעשה הטורי זהב מנקר 

מומחה והכניסוהו לכלא, עיי"ש. הרב כעס עלי על שאני מוציא לעז )לשון 

הרע( על בעל הטורי זהב, שהיה מנקר וישב בכלא וכו', בעוד שאין לי שום 

מקור לסיפור זה, וטען על עצמו שהוא חוקר גדול ויש לו אלפי כתבים, 

וכעס  והמקומות,   השנים  של  במציאות  שייך  לא  הסיפור  שכל  ואמר 

מאוד על שאני בודה מליבי שקרים וכזבים.

מהימנים,  מקורות  לזה  ויש  מדויק  הכול  שכתבתי,  מה  שכל  לו  עניתי 

הוכחתי  הדבר,  יתכן  ולא  מבוסס,  הכול  אלא  בכתבי,  המצאה  שום  ואין 

וחשפתי שיש בידי ספר אחד בשם סיפורי צדיקים ומציין שם 5 ספרים 

הנ"ל,  הסיפור  מופיע  בו  הספר  את  ובדקתי  הנ"ל,  לסיפור  מקור  שהם 

מקור  האחרונה  מהשורה  והושמטה  דפוס  טעות  יש  שכנראה  וראיתי 

ובמראה  מעופרת,  )שהייתה  בהדפסה  בעיה  בגלל  חסידים(,  סיפורי  )מספר  הסיפור 

מקום היה בשורה אחרונה של העמוד, ועל כן שכח המדפיס להכניסו(.

שנים  שהרבה  שזכרתי  למרות  הספרים,  את  בקדחתנות  חיפשתי 

חיפשתי את הספר הזה, ולא ראיתי אותו, ]התפללתי להקב"ה, רבוש"ע 

שהקצבים  הבנתי  הראשון  ברגע  )כי  האמת,  לו  להראות  שאוכל  הספר  לי  המצא 

הספר  מצאתי  לפתע  משמים,  כנס  וממש  לסוחר([  עובר  מלא  בכסף  אותו  שכרו 

זאת  וקראתי  וחשפתי  הסיפור,  המקור  את  מצאתי  הספרים,  בארון 

לפני הרב- ראש הישיבה, הרב ששמע זאת מפי היה מוכה הלם, ואמר 

לאדמו"ר נכון, "קילקלת לי את כל העבודה", מזל שטלפנתי אליך.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שני | פרשת וישלח | ט כסלו

1

המשך בעלון הבא



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

בכל גדולה הזנחה  שם מצא הוא  לאמריקה , הגיע הכולל רב שהיה
הצבור  הכשרות. בשטח  ניכר היה זה  הגדול בחלק  היהדות , תחומי
בני  היו לא  במקום שגרו והיהודים מצומצם, מאוד היה  אז היהודי

כלל. תורה
אבל טובה, כשרות מערכת להקים אנושיים על בכוחות  ניסה  הוא 
אופן  בשום יכול ולא מוגבל מאוד היה  הוא אז ששררו התנאים  בגלל

מדרגתו. פי על כשרות  מערכת לבנות
שונות , היו לכך  הסיבות שנים, עשרות במשך  כך  נמשך המצב 
את ומחטיאים חוטאים ישראל, הפושעי שאותם העובדה וביניהם
פשוטים  הארצים עמי ביותר, נחותה  ממדריגה בעצמם שהיו הרבים,
האמריקאית בשפה או "ראבאייס" או "רבנים" בשם עצמם הכתירו
חילק רחבה וביד המכשיר" "רב  נהיה הוא וכך מכובדת " "אישיות
כל ללא  רחבה" ביד "שילמו שגם לאחר ברור דכפין , לכל הכשרים

מאמץ.
מו  היה  הגדול בחלקו הברית ארצות יהדות  שידוע, אזכפי רכב 

ואנשי  חסידים היו לא הללו  מאירופה , שברחו פשוטים מיהודים
לנסוע שרצו מעשה ואנשי  החסידים ואותם מאחר  וזאת מעשה ,
להם  הציעו שהללו והרבנים האדמורי "ם עם התייעצו הברית לארצות

זאת. לעשות  שלא
התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל הרב נאלץ כזה במצב  ולכן 
להכניס נאלץ הוא משמע תרתי ודמים רב  מאמץ  הכשרות בנין  של
כשרות רצו שבאמת אלו בשביל להעמיד לו עזר שמשהו עד
זה  היה  עשה  שהוא מה כל אבל באירופה , בעבר שהיה כמו אמיתית 

לעשות. צריך  היה שהוא ממה  קטן חלק רק 
הכשרות על נפשו מוסר רוזנבלאט  יוס רבי

אידישע "דאס  בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה " מאותה רשמים
ידי על שנה ששים לפני הברית בארצות לאור שיצא החזליכט"

ז "ל  רוזנבלט   יוס רבי החסיד הרב אתהנודע להרים מאוד שרצה
עד  פרנסתו כל את השקיע שהוא  היכן שם והיהדות, התורה  קרן

העולם. מן ונפטר לב שבץ קיבל שהוא 
זצ"ל  מענדעלאבי פייוויל שרגא רבי הגה "צ  ב

האשמה  בראש  שהרבני צועק 

פייוויל שרגא הרב זה  הוא מי יודעים לא שעדיין  להקוראים
קצרה : סקירה ליתן  ראוי זצ "ל, מענדעלאוויטש 

הגאון מנדלוביהרב פייוויל שרגא  מאותן רבי באחד כותב ז"ל
הכותרת  תחת ברשימה בעיה  אותה בענין החשוב"החוברות "הניתוח 

מספר  של הודעה האחרון בשבוע  קרא  שהוא בעובדה  פותח הוא 
"פילעי" לממכר וחנויות שהיות  להודיע  והחליטו שהתאספו רבנים
כשרות , הן  כאילו טריפה בשר על "כשר" תויות המוצרים על תולים
החרושת בתי את  מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור את מזהירים הם 
90ש להם העירו כי  והודיע וטריפות, נבילות ימכרו שלא לנקניק ,

טריפה . הינן הנקניק  מתוצרת אחוז
הרשימה : בעל כותב  כך ועל

המשך בעלון הבא
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בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי 
חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר 

 ימיי חייו ונקרא משומד על זה. כל

הלכות עבודת כוכבים ומזלות ובו כ' 
הגה"צ רבי שלום  נדפס ע"י - סעיפים.

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

קונטרס קיצור שולחן ערוך הלכות 
 עבודה זרה

דעת קדשו של מרן בעל דברי יואל 
זי"ע, בספרו דברי יואל, טיב לבב, 

ומספר הקדוש בעל דברי חיים זי"ע, 
 מספר חמדה גנוזה, ועוד

 בענין פירצת הפאה נכרית

מספר משמרת החיים. לא להחמיץ את 
ההזדמנות. נשים יקרות! הקב"ה נתן 
לנו הזדמנות להתפטר מהפאה שכולה 
ספקות וחששות הלכתית, לא להחמיץ 

 ההזדמנות.

 דעת מרן הגש"ז אויערבך זצ"ל

מכל זה משמע שהאיסור הוא: א. 
מטעם ברכות כנגד ערוה. ב. מטעם 

הרהור. ובזמנינו שהפאה נכרית נראה 
כשער ממש ועוד יותר, א"כ מה 

 ההבדל?

 צ"למכתב גלוי מהחפץ חיים ז

מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו 
 הגאוה"צ שליט"א

 לאפרושי מאיסורא

מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו 
 הגאוה"צ שליט"א

 הקצרים והצרים פירצת הבגדיםעל 

ממרן בעל שבט הלוי, והגאון ר' יצחק 
זילברשטיין שליט"א בשם החפץ חיים 

 והאמרי אמת זצ"ל

 כיצד נציל את החיים

הרבנים צועקים בקול רעש גדול 
 שאשה תלך רק בבגדים כשרים

 וגילוי דעת - פירצה חמורה

צועק החתם סופר זי"ע, והחפץ חיים 
צועק נסבו על ידי זה כל הצרות, 
האמרי אמת צועק! הנשים האלו 

הורסים את היהדות ח"ו. הגאון ר' 
אליעזר מנחם מן שך צועק, צריכים 

לים, מה שוה לסגור את כל הכול
התורה של הבעל אם כך הולכת אשתו, 

 כל התורה הולכת לסטרא אחרא

 גרוע מכל העבירות 

לעשות שיעורים  –אין תירוצים 
בפרהסיא, גופי תורה והלכות ברורות, 
 אסור לשבת בשלוה!!! חובותינו לתקן

 נצחיותה של צניעות 

האם דווקא בענין הצניעות תניחי 
הועד  –לצאר הצורר להפיק את זממו? 

 למען צניעות מחנינו

בראש -שהדר קיבלוה בימי הח
 המולך מהודו

רבי משה שטרנבוך מהגאון הגדול 
שליט"אראב"ד לכל מקהלות 

 פסק דין
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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
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מצב הכשרות בימינו
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ובטוחים  נאמנים  שזכרנו  ובזוהר  במדרש  חז"ל  דברי  כי זו , בחכמה 
הזה ."יותר  הדור  עיי "ש)מגדולי  פ "ה  י"ב  מאמר  פ "ב  הברית  (ספר 

תרע"ט  תרע"ו  ובשנים מעולם  דברים  היו שכבר להודיע והננו
ובאה הממשת השואה  על  זיע"א "הסולם" בעל הגה "ק  מרן התריע
לעלות ישראל  לכל  להורות  להם  ואמר אירופה  קהילות לרבני  והלך 
זו . מצרה  ולהצילם  להגן זוה "ק  בישיבותיהם  ושילמדו ישראל  לארץ 
של חייהם את  וקטפה  השואה ובאתה  בקולו  שמעו ולא  בו  וזילזלו 

יהודים ! עיי "ש)6,000,000 הסולם  בהקדמת  .(וכמ "ש 

אמרו הקדושים שרבותינו רבים )דעו  ועוד  ז "ל הגר "א  ז "ל  האר "י (הזוה "ק ,

רבנים  אפילו  רב , ערב  נשמות  יהיו  מישראל  רבים  האחרון שבדור 
הדור  ומנהיגי ישיבות  עליהםראשי  חז"ל לנו  מסרו  מובהקים וסימנים  .

של ממצבם  להם אכפת  ולא הציבור על  להשתרר מטרתם  שכל 
בפירוש  כותב והזוה "ק  ל')ישראל . תיקון  שאינם (תיקונים  אלה  שכל 

בעולם ! ומוות  ואבדון  חורבן  גורמים  הם  בזוהר  עוסקים 

תורה דעת דעתנו מגלים ישראלואנו גדולי וכל ע "ה  ורשב "י רבינו משה  (עפ "י

תרצ "א ) דא "י ובד "ץ  זוה"ק  ללמוד  שאמרו אחד ופוסקיםהאמיתיים  כל  על  שיש 
וללמוד  ומוחלטת  אמיתית  תשובה  לעשות  הזאת  בעת  מאיתנו  ואחד 

הקדוש  זוהר  אחת  דקה  יום  יעבור!בכל  ולא  זהחוק  הרי המרבה (וכל

ושלום ) חיים  לו  ויוסיפו  ברחמים .משובח  הגאולה  את  ישראללהביא  אין
בזכות אלא הזוה "ק !ובזכותהתשובהנגאלים

ותכלית העוה "ב , חיי  המשיח, ולימות  משיח  מחבלי להנצל  עי "ז  ונזכה
הבריאה .

בעולם המחולל  ית ' שמו  כבוד  למען תשע"ד  אלול כ "א בעה "ח  זה  ועל
התורה . וכבוד 

גראס  יהודה   שלו הק'
שמש  בית יצ"ו, האלמי אבדק"ק

הר  מנהיגי  על חזה אר זי "ע  ד ה ט ב  העל ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָחז
מיחא  עקבתא  הי "ריהאדמ  עני ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהאחר

הח יּ ים א וֹ צר  ה ּק דוֹ ׁש  ה רכה )בּ ספר היכל ח) ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְְֵַָָָָֻ

מצות  תצא  ּפ ר ׁש ת  זצללה "ה  מקאמרנא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִלהגה "ק 
המירה  ׁש עּק ר  אחי , ּת דעוּ  וּ מעּת ה וז"ל : הּק ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש ליח 

ותח ּת וֹ ן , עליוֹ ן ׁש בּ כלבּ פה הרע מנהג  ׁש נּ ת ּפ ט כּ מ וֹ  ו א ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
זה רבּ י  ׁש ל  מ כּ ת  ׁש הוּ א וּ מי רבּ י, יׁש  ועיר עיר  וּ בכל  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִּפ נּ ה

אחרת ׁש בּ עיר רבּ י על חק לבלי  ּפ יו  וּ פוֹ ער סרה  .מדבּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

 ה ּק ד וֹ ׁש מר בּ נוּ  מבהק ּת למיד ׁש היה  וחמי מ ּמ וֹ רי ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּפ עם  מזלאט ׁש וֹ ב  מיכל יחיאל מוה"ר  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יק 
היּ מים  ׁש בעת א וֹ ר  קדׁש ים  ק וֹ ד ׁש  אלוֹ קי מרן נסע ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת 
היּ ער אל והל  הדּ ר על  ט וֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַרבּ נ וּ 
מאד  רא ׁש וֹ  ּמ כּ ה ה ּת למידים ורא וּ  מנחה, ֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ לּ ל 
רא וּ  והּמ ה רבּ ה  וּ בכ יּ ה  מׁש נּ וֹ ת  צעק וֹ ת  וּ ב וֹ כה וצוֹ עק ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ אילן 
והׁש יב  זה, מה ועל זה  מה קד וֹ ׁש  ּפ ה  וׁש אלוּ  ּת מה וּ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵכּ ן
למׁש יח סמ וּ כים ׁש יּ הי וּ  ה דּ וֹ רוֹ ת על קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש צּ פה 
את יעכּ ב וּ  הם  והם לר וֹ ב כּ אר בּ ה ר בּ יים  ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוראה
כּ י וּ פ ׁש וּ ט בּ כלל וּ ת, הבּ נים מעל האם  מ לּ ׁש לּ ח  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה
להּס רים מלּמ ד ואינוֹ  חנּ ם ו שׂ נאת לבבוֹ ת ּפ רוּ ד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵגּ וֹ רם

עיה"ק  בירושלים  החרדית העדה לרבני  תוכחה  מכתב
רובאשקין של הטריפות נבילות  את ויתירו יכנסו שלא

פרענקלין בנימין הרב של הירוקים הדאלארן (רבעבור

יוראפ וקנדה , הברית דארצות החרדים  הרבנים  התאחדות של הראשי

שליט"א) פרענקלין בנימין הרב  הנהלות תחת ישראל, שליחוארץ  
שהרבה העיר, ותבקע האויב גבר  כבר שנצח השטן
לעמוד יכלו לא הברית בארצות מכשירים  רבנים
ההון עבור  פרענקלין בנימין הראשי הרב של  בנסיון,

להם שהבטיחו תועפות

בנשיאות העולמי" הרבים מזכי "חברה ע "י לאור יצא
הפסח חג  בפרוס יו "ל  שליט"א אדמו "ר מרן  כ"ק

תשס"ו

החרדית  העדה של  שליט "א הבד"ץ לחברי מכתב 
תובב"א עיה"ק בירושלים

         

       

        

        

         

       

       



        

         

          

         



בעניני  היסודיים הפרטיים  הכתב  על  לעלות בזה  הנני 
הברית  בארצות  כאן שהולך הבשר כשרות

        

         

        

          

         

         

         

 

          
         
         



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

הזמן  כל  יהיו  וכמו"כ  תמיד,  הברית  בארצות  הם  האלו  הבעיות 
בלונדון ויצטרכו לעבור על החמשה הלכות שחיטה בשאט נפש. 

אצלי זה לא חידוש, כי כתוב בזוהר הקדוש ובאור החמה, כי לפני 
ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים ומנהיגי ישראל מהערב רב רח"ל. 

ועיין בספה"ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא.
ובזוהר חי פרשת בראשית )דף קי"ג( כתב וז"ל, ועתה רוב הדור עם 

הראשים שלהם הם מערב רב, ע"כ.
ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וז"ל, דלפני ביאת 
המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו', וז"ל הדברי חיים שם: כי 
ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו 
עבדו כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה 
וכל מעשיהם  ורוצים לשרור על הציבור  רב,  רובן מערב  בעוה"ר 
רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון, ולכן אין להתחבר רק אם עובדים 
באמת שמוסרים נפשם לד' לא לקבל שום תועלת לעצמם, ע"כ 
ובעלי  הרבנים  דרוב  נוראים,  דברים  זה  מכל  ונמצא  עוד.  עיי"ש 

בתים הם של הערב רב.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּ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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בפ' חיי שרה בפסוק ואברהם זקן וגו' ויאמר אל עבדו זקן ביתו וגו' 
דברים נחוצים נעימים וקדושים. ע"כ יישר כחם של כבוד הרבנים 
והעסקנים התורנים העוסקים בזה לקיים הפ' ואנשי קודש וגו' להרים 

קדושת ישראל עם קדוש.
 הק' אליעזר זוסיא
בהרהגה"צ רי"א זצ"ל פרטיגול

שלמה זלמן פריעדמאן

האמת, ניתן לכתוב כי באו לפני אברכים חשובים בשם הוועד הכשרות 
דבארא פארק, ואחרי שדיברנו יחד ראיתי כי המה בקיאים בהם ובשמותיהם 
בכל פרטיהם, ונוכחתי לדעת כי הוועד הכשרות עומד על המשמר, ולדעתי 
הוא עושה נפלאות ויש"כ וחילם. ויתן ה' שיזכו גם להלאה לעשות פעלים 

לכשרות.

וגם החרושת מעדנים אשר עומד תחת השגחתי הבטיח להם שיעמוד 
שכל  הי'  וטוב  שלהם,  התוצרת  יעשו  שהמה  בעת  כשרות  בעניני  עמהם 
בעלי החרושת של תוצרת כשרים יתקשרו עם המוסד הזה, ואז בעזהי"ת 

יהי' בטוח שלא יבא ח"ו שום מכשול על ידם.
 וע"ז באעה"ח פה ברוקלין
 יום ה' לס' שמן זית זך תשל"ה לפ"ק
שלמה זלמן פריעדמאן )אבד"ק טענקע(

ואני הבעיה, זו  לדעתי וחלילה . חס מכשולים יקרו
בנושא . יתבטא  אחד שכל  מציע 

את לשאול  ברצוני אחת  שאלה נירבאטור: של  רבה 
כאן  יש אם לכך לב שם  הוא  האם מווינא , הרב 
לקחת שם  שנוהגים  עליהם להצביע שיוכלו  מקומות
הגיע  סופר. החתם מפסק אחר באופן וי "ג  י"ב מצלע
מה שלימה מגילה  וכתב רב, של מכתב עם  רב לכאן 
וי"ג , י "ב בצלע  מתחיל הוא תחילה  לעשות . צריך
 ס"ח תשובה את כך לדחות  ניתן לא  הרי ראשית,
כך  לדחות ניתן לא ראשית , לדבר, לי תתן לי , תמחול 
אני מכן ולאחר סופר, החתם  של ס"ח תשובה  את 
בשמו יגיד, לא אם  עדות, בתורת עדות ואומר מוסיף
וחמש, כעשרים לפני הרבי את שאלתי  זי "ע . הרבי  של 
לי השיב והרבי  לנהוג , עלי איך שנה כשלשים לפני
הונגריה בכל אחרים גדולים  שנהגו כפי  לנהוג שעלי
לקבל  יכול  מי אז דבר, ישנו שלא  שלנו, המדינות ובכל 
מכפי אחרת  לעשות האם לשנות, ולהעיז עצמו  על

ציוה ? זי"ע שהרבי

מקבל  אני לשנות , יחליטו  הרבנים  רוב אם זאת, ובכל 
אך  שלא, אומר  ואיני הרבנים , החלטת את עצמי על
פקודה מעין אז  לי נתן שהרבי  אחד, דבר יודע אני
שגם  ענגעל , סענדער  שמו  קצב ישנו ועדיין כך , שאנהג 

שואל, אני ולכן כן, שיעשה  הרבי  אמר מדוע לו כן, אם
ניתן  האחרים הנושאים את  בנושא , לעסוק יש בכלל 

ברור(לברר. לא יודע )מדברים, אני זי "ע, להרבי  נכנסו אז .
וי "ג . י"ב צלע  שניקרו

האדמו"ר שמעו , עתה ווינא : הכנסת דבית  הרב
מהכל, יותר זה  מיד , כאן יהיה שהוא אמר, מפאפא
להתיישב  הגיע  זצ"ל מסאטמאר  כשהאדמו "ר 
את לביתו זימן הוא  הרבנות , את ולקבל בסאטמאר
ואז י"ב. בצלע  ישתמשו שלא שיקבעו ורצה  דין הבית
את בפניו הציגו דין  מהבית  אחד ועוד חנוך אברהם רבי
את שוב הרבי  כינס למחרתו סופר. והחתם לדוד הקרן
לא אני אז כך, כותב סופר החתם אם ואמר, הדיינים

לשנות. לעצמי מרשה 

ביורה מאדע של  רבה מפסיקו : נירבאטור של רבה 
והרב  כך, עשו שונות שבמקומות  אומר, ל ' סימן דעה 
ערוך  שולחן טוב למדו שבמקומותינו  מעיד, ממאדע

דעה . יורה 

כי הפשט, הוא כך כך, בשל לא  ממשיך: ווין של רבה 
שיאמר כעת , כאן לומר רוצה  אני דהוא. מאן כל  מחר


