
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

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

מכתבים למערכת
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אם מהללים עבדי ה' מגיעים להלל את שם ה'
ח. הצדיק הקדוש ר' ישראל מרוזין אמר: "מקבילות הלולאות" - בפסוק 
אחד כתבו מקודם "הללו את שם ד'" ואחר כך "הללו עבדי ד'" )תהלים, קל"ה 
א'(, ובפסוק אחר: "הללו עבדי ד'" ואחר כך "הללו את שם ד'" )שם, קי"ג א'(, 

להודיעך ששני ההילולים מקבילים. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת בא | כז טבת
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המשך בעלון הבא

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*
ק ַהְמֻחּלָ

ל-960 קּוְנְטֵרִסים
ָרִכים( -32 ּכְ )ּבְ

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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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

הלחץ ואם מחמת החתך  יתרחב אז גדול  לחץ יעשו
הסכין: משיכת בלי  אפילו הסכין ונעשה ונגיעת 

בעד !עיקור ויבחין יעמוד הללו בדורות חוטי ומי ינות
כאלו. שער 

ישנםומסתמא אם לדבר היתר  מעשה לעשות אסור 
שהדיעבד  לומר ואפשר בדיעבד. על חל בדיעבד כמה

גמור: לאיסור  יותר דומים הנ "ל ודרסה עיקור של

עיקורומי  וחשש איסורא, בדאתחזק כאן יחשב
להיתר מאיסורו  להוציאו מונע ממ"נ המעשה בכל

ר"ל : ח "ו

בביתובבית  ולא לשער יכולים לבד !השחיטה

ברגשי ונא ה' ויברכך  עמכם וה' קיצורי  על לסלוח
וחביבות. כבוד

פורסט פורסט פורסט פורסט  זאב זאב זאב זאב  בנימיבנימיבנימיבנימי

יג מכתב 
ליבערמא בונ שמחה

יצ"ו לונדא פה לפ"ק תשמ "ט ב ' אדר "ז ב "ה

ברכהשפעת ושפע ממרומים יערה שלומים
דק "ק  בי"ד אב הרה"ג כבוד אל וכט"ס  והצלחה
ליכטינשטיין  מוה"ר כש"ת באנגליה פעדעראשייון

שליט"א.

בכתב אחדשה"ט  רשום לאשר  בזה הנני כיאות,
האמריקאית. בהפען בעמידה לשחיטה  בנוגע אמת,

בישראל ,א) האשכנזי הראשי  הרב  עם כשדיברתי
בבורנמעטס  כאן כשהיה שי', שפירא אברהם  הרב
הטלפון, על לי אמר  מאיירופה, רבנים אסיפת  עלה 

איזה לכל בתוקף  מתנגד שרוציםשהוא שינויים ו
תתערב  שהמדינה בפרט השחיטה. באופן כאן להנהיג
אצלו  כשביקרתי  הדברים אותן לי  אמר וכן דת. בעניני 

בבית.

בכל ב ) ללחום שצריכין לי אמר  מירו"ם, ווי  הרה "ג
בפען. וגם השחיטה באופן כלום לשנות שלא עוז 
תודה לי  נתן וגם מכשולות. להרבה לגרום יכול  שזה

בעמידה. שחיטה קונטרסי עבור
המשך בעלון הבא

2

ל‰˙וו„ע ול‰‚לו˙. –כול‰. 
.לחי‡˙ כל ‡ויבי –כי ‰כי˙  1180

‡ייר ˙˘"ס לפ"˜. –„ער עירוב נייעס.  1181

מ‰ נ˘˙נ‰ ‰עירוב  –טייערע ‡י„ן! 
‰ז‰ מכל ‰עירובין ˘בעולם.

1182

˘בכל „ור ו„ור  –יריעו˙ ˘למ‰ 
עומ„ים עלינו לכלו˙ינו, "ו‰˜„ו˘ 

ברוך ‰ו‡ מˆילנו מי„ם".

1183

.#4יר‡ ‰˜‰ל וי˘פוט  1184

‡וי ל‡ו˙‰ בו˘‰ ו‡וי  –ימי ‰˘ובבי"ם 
ל‡ו˙‰ כלימ‰, מ˙למי„י רבי‰"˜ 

ו‰ט‰ור בעל ויו‡ל מ˘‰.

1185
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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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

3

חובת יחטא  ללמוד שצריכים  השיב הוא זה ועל  ?
אסור. ומה  מותר  מה  יבינו השכל  ועם הלבבות

התפלה  בשעת  בטלה שיחה 

אפילו בקביעות , לדבר  נוהגים היו  התפלה באמצע 
בין שהיו הבחורים  נכון  יותר  ואולי  הטובים הבחורים
נינוחה  בצורה התפלה באמצע מדברים  היו  הלמדנים
אם  עניין  לא  אחד  אף את להם , הפריע לא  אחד  ואף
אליהם , מתכוונים  לא כלל וכאילו אמן , לענות  צריך 
להפריע  כלל היה אסור  מסויים  בענין  עסוקים וכשהיו
עשרה  שמונה באמצע  הסתובב רבינו ולכן להם ,
לדבר, להם מפריע והיה הבחורים, בין  קדיש ובאמצע 
שאין דתי" "שוטה  הוא כאילו עליו מסתכלים היו הללו
לא . או אמן אומר אחר מישהו  אם  רק אחרות דאגות  לו

חלק  הענינים, באותן  הישיבה  ראשי  עם שוחח הוא
בתירוצים  מתחמקים  והיו  כלל , הדבר עניין  לא מהם 
ללמוד  צריכין שאכן אומר  היה  האחר  וחלק  שונים,
שליט "א  והרבי  גדולים , המכשולות אבל מוסר , ספרי
אמר כבר שליט "א  שהרבי וכפי מוסר, אומר כבר  הלא
הרי אז  עושה, בחור  כל מה  בדיוק יודע  הוא פעמים כמה

אחריותו. על הכל

אך  ושלמים , יראים להיות  שרצו  הבחורים מבין  היו 
וכו '. אסור  ומה מותר מה ידעו  לא

איומה  תקופה מאותה לספר מה הרבה  כבריש (ובעיניו

יובל  ולאחר  אוחז, שהוא היכן אוחז זה שדור חידוש היה לא

שהם ) כפי הם  הדברים  .שנים 

האברכים  שגם  לדעת רבנו  נוכח מכן  שלאחר  בתקופה
בערקאוויץ  הרב עם  דיבר  הוא ואז  מושחתים , הינם
זה  איך  אותו  ושאל רחל, בית לבנות  הספר בית מנהל

מושחתים  כך כל  שהם  הרב קורה השיב כך ועל  ?
ספרי מספיק לצבור  שאין  העיקרית  שהבעיה בערקאוויץ
ספרי לצבור  להכין החליט הוא  ולכן  וכו ' כשרים קריאה 
מתוכם  פרסם הוא בו  שעסק  נושא  ובכל כשרים, קריאה 

כשרים . ספרים

ג פרק 
המשפחה  טהרת מבצע

של  לשיעורו  ללכת  רבינו  היה נוהג חתונתו  לאחר  מיד
יו"ד  לומד היה  הוא זצ "ל , קאפיש של  רבה  להבל "ח 
שישי יום ובכל  יתירה , בקירבה אליו התקרב הוא ח "ב,
על  העומדים  בנושאים  עמו ולשוחח לבא  נוהג היה 
שונות  פרצות על עמו  ולשוחח הכולל  של הפרק 

יום . מדי שאירעו 

ל "ג  שאלה  שליט "א  האלמי אבדק"ק גראס  יהודה שלו
השחיטה  מצב על הזמ כל צועק שליט"א  שהרב שמעתי
שני   שאי והבעיה  הרבה, כ כל לשחוט באפשרות שאי

. הסכי את שבודקי שוחטי
שהרב   ברבי שאמר  פארק בבארא אחד מרב  שמעתי  כ  ג
בשבת  אפילו  לאכול שלא זצ "ל מהגר"א מביא  שליט"א 
הזה  שהרב חושב ואני ,שוחטי שני היו  שלא  עו בשר
כבודו מה אז זצ "ל, הגר"א חסידי לא אנחנו כי צודק,

? יהודי לא אנחנו חושב?
 משגיחי והעמדת ובדיקה השחיטה על ההשגחה תשובה:
ימחול  ברבי שאמר הזה והרב חדש, דבר  לא בכלל זה
לכל  יודע  סמיכה ומקבל דעה יורה שלומד אחד כל כי מאוד

:כא ל כותב שאני ממה קצת הפחות
על  להשגיח  שמי וירא חכ תלמיד ממני קהלות ברוב א)

ההכשר ע"ד נעשה שיהא  והריאה סכי תבואהבדיקת  (פרי

קכ"ט) סימ ל"ט  סימ כ נוהגי ובקושט"א  בירושלי  וג
ח"א אליהו  קול ותשובות שאלות ז"ל) מהרי"ט  מתקנות

ואגפיה באיזמיר  וכ כ"ג).  ד א' סימ דעה סימ יורה (רו"ח 

ד') אות .א'
מהני לא ובנו  אב עמידת להגה"צ(א *) דרבי הילולא  ספר 

(הזמ גדולי כל כמעט תשובות שליקט זצ"ל .מניזונוב 
מושגח השוחט שיהיה מדקדקי מקומות ובהרבה ב)
 ומוזהרי והריאה סימני , הסכי בבדיקת אחר משוחט

וחכמיה העיר  מנהיג . מפי בזה חמורה אפרי באזהרה (יד

ו ') לבדיקה  יפה  .קונטרס
הקהלה  שימנו מזהיר  כ ג זצ"ל קלוגער  מהר "ש  והגאו
גודר להיות אלקי וירא מופלג  חכ תלמיד נאמ רואה
ימצאו לא וא .נכו על  הכל שיהא ויראה  בפר ועומד גדר
ובודק  שוחט  איזה יקבלו לזה ראוי שיהא  חכ תלמיד איש
הוא כי טוב. יותר וזהו רואה. לנאמ שיהא ביראה מפורס
דוקא יהיה הרואה זה ותשלומי לעשות מה כדת ביותר  מבי

וד בשר מורא עליו יהא  לבל הקהילה א ')מ אות  זבח  .(תורת 
 שני שיהיו יעבור ולא לחק נוהגי שאי במקומות  ג)
 עוברי הנעשה כל על  חבירו על משגיח ואחד  שוחטי
. כ שהתקינו קדמאי ותקיפי גאוני  פסק על נפש בשאט 
צד  שו רואה ואיני דרא . אכשר  לא  הרבי ובעוונותינו 
איש פני כל על הי' לא א מהשחיטה לאכול להקל סמ
ובדיקת  שחיטה, ומלאכת באומנות היטב הבקי  אלקי ירא 
השחיטה  זמ בכל להשגיח  ש יעמוד אשר  והריאה סכי
כלל  אחד בהמה א יבדק או ישחט בל ומבלעדו והבדיקה
רק  אחרת עבודה  שו לו יהיה לא המשגיח ואותו וכלל.



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

57. רבנים צבועים
58. שנאת האומות לעם ישראל ולדתו, להשפילו ולבטלו 

כליל ח"ו
59. בפתע פתאום נהפכים רוצחים ל"רחמנים" כביכול

ְּ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

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת
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י"ז תמוז תשמ"ג
לכבוד הרב המופלא וכבוד ה' מלא צימ"ס הרב הגדול מעוז ומגדול מזר"ק 
ורב מוה"ר שלו'ם  ויקירא סוע"ר הרב הגאון עצום  גברא רבא  טהור האי 

יאודה גראס שליט"א.

הגדולים,  ספריו  ג'  קבלת  בתודה  מאשר  הנני  להדר"ג  כיאות  אחדשה"ט 
ראשון בקודש "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ואחיו השני "אפיית המצות 

השלם" והשלישי הכי נכבד "נפש ישעי'".

ובאשר לחוות דעתי הקטנה אני הדל מה אני כי אבוא אחר המלך מלכי 
ולא  קדושים  כולם  אהובים  כולם  אשרוהו  ראוהו  דורנו  גדולי  אשר  רבנן 
נצרכו אלא לברכה ברכת הדיוט, אנא דאמרי מארי דעלמא יתן למעכתר"ה 
עוז ותעצומות להוסיף חיבורים כהנה וכהנה לזכות את הרבים לאויושט"א 
עוד ינובון בשיבה על התורה ועל העבודה דשן ורענן בבריות גופא ונהורא 
ועיניו  בבי"א  גו"צ  שילה  יבוא  כי  בכלל  ועד  עד  והשקט  בשלוה  מעלי' 
תחזינה בנין אפיריון עומד על תלו ובקרוב ממש צום הרביעי יהפוך אותו 
הקב"ה לנו לששון ולשמחה ולמועדי' טובים בימיו ובימינו תיוושע יהודה 

וישראל ישכון לבטח אמן.
 כה דברי הצעיר הדל באלפי ע"ה
 סעדי-ה אריבי ס"ט
רב שכונת נוה י-הונתן

יכõלין  אין הïרטי  àכל éי הâינים, éל נמôקין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהõéלל 
אבל ,õŁ רŁ Łם זה לłכל  üçה הâין  אם  éי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהמôיק
וצמצäם  âין éל  הéל נמôק Łם  הéל, õéŁלל ה õéלל  àְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹכל 
איזה  להמ ôיק Łéר õצין  äê ואפ הéל. ŁרŁ Łם éי àŁְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעõלם,
אם  éי  õיקôלהמ éן  áם אפŁר אי הïרטי łכל  ידי  על âְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָין 
ואז ה õéלל מכל הארה הïרטי הכל זה ëŁקàל  ידי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

להמ ôיק. éח õ ל Łי âְְְִֵַַַָֹיקא

àŁעלéי õôרה ידי  על היא àŁכתב  õôרה Łלמäת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הâðיקים  ëŁח àרין הñדŁõים  הíפרים  Łהם ïְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָה
נ Łלמת  זה ידי  Łעל  ודõר. õâר  àכל  האמçôים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוה Łéרים

הñדŁõה. ְַַָָה õôרה

ידי נמצא ,  Łעל  הõéלל, łכל ידי  על ההמ ôקה Łעñר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אפŁר אי  אבל  àפרט, àין àכלל àין  ה éל נמôק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹזה 
הõôרה  Ł רŁ Łהäא עêאה, חכמה  Łהäא  ה õéלל מכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלקàל
 על אם éי לעיל  כנזכר נפקת אõריתא מëôן éי  ְְְִִִִַַַַַָָָָהñדŁõה,
ידי   על  הäא הõôרה Łäלמäת  Łלמ äת . להõôרה ŁçŁ ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָידי 
עכ Łיו  Łי éי  ה ñדŁõה , àה õôרה הרàה ספרים ìŁְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָתרàין 
צריכין  וכ êם הרàה. ספרים להי õת עתידין  ועõד הר àה. ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָֻספרים 
הõôרה, Łלמäת הם éי מהם , מאחד להלעיג ואסäר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהעõלם.
Łהם  ïה àŁעל õôרה ידי   על היא àŁכתב õôרה Łלמ äת éְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי
האמ çôים  וה Łéרים הâðיקים ëŁחàרין הñדŁõים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהíפרים 
ואז הñדŁõה. הõôרה נŁלמת זה ידי   Łעל וד õר. õâר  àְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָכל
łכל ע êאה  חכמה Łהäא ãŁ רŁà ונŁלמת ה õôרה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָעõלה
נכללת  éי האבן , ל äח õת àבחינת הõôרה ואז ה õéלל . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליõן 
Łל ההמôקõת éל  äמם  קדŁים . קדŁי Łהäא  Łתçה  àְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאבן 
זה  וכל .Łדñמ ýעזר יŁלח àבחינת àŁעõלם. הâינים éְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹל 
הענין  לבאר  éדי ה âברים éפל ôי  üא ה ì"ל , àהõôרה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹמבאר
àארôים  וכאן  àקäðר. Łם ä בô כìŁ âברים Łי éי àְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָיõתר,

היטב)ר,àיõת  ותבין וכאן Łם .(עçן ְְְִֵֵֵֵַָָָ

éי וזה הäŁôבה, áמר ס õף  הäא Łאז  הäïéרים  יõם  àחינת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ידי   על  ז õכין ואז äŁôבה. ימי מעłרת אחרõן  יõם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָהäא 
ימי  àעłרת האמäנה äñôן ידי  על äנñôתìŁ הíפרים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָרäàי 
קדŁים  קדŁי Łהäא Łת çה האבן  üõתà ולכלל לעלõת äŁôְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹבה
הäïéרים  àי õם יłראל  éלל Łàביל  áדõל ה éהן נכנס Łְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹם 
àŁעõלם, הâינים  éל ממ ôיק äמ ם קדŁים. Łקד àית üõְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלת
éי  הäïéרים , àיõם העוõנ õת éל äסליחת ïéרת  àחינת  äהåŁְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
éל äסליחõת 'ä וכ חטא  àלא יäíרים  אין éי âינים, הם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָֹהעו õנõת
Łדñמ üŁ מìŁ הâינים éל המôקת àחינת  הäא ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהעו õנõת
הäïéרים, àי õם áדõל הéהן לŁם  ìŁכנס Łתçה מאבן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדŁים,
ה ם  õל נתרðה ואז  האחרõנõת  ל äחõת  äנàר מ Łה קàל אז  éְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹי
נכללת  אז  éי ,ýדבריé סלחôי  õל ואמר łàמחה üרà ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָית
Łתçה  אבן àחינת האבן , לäחõת àבחינת  העליõן  àכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהõôרה

יום א' וישב לסדר "ויאמר צדקה ממנה" תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א, מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ 
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א, אשר בזכות 

הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון 
מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, 
בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו 
שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו, וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש 

פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל: נחרדתי לשמוע שכך 
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך 

להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש 
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק, וחובה קדושה 
בפרט לבני תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר 

האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעה"ק אלעד ת"ו.


