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4 
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הישראלי בדרך האמת ולהרחיקם מהסכנות שבגופות ונפשותיהם של 
מחלוקת.  ובעל  שוטה  בשם  זה  מפני  נקרא  יהיה  ישראל-  ופרט  כלל 
אין  ואם  זו היא דבר שנתחדש בישראל  ויודיעוני אם מצוה  אשאלכם 
זו נחלה לישראל מאבות אבותינו, עד אברהם האב לאומתינו, שהכניס 
עצמו בסכנה ונתגרה עם נמרוד וכל בני דורו, וקם והלך לו לארץ כנען, 
ולא בחר בשלומם ושלותם של בני מדינתו וארץ מולדתו, בודאי אם היה 
הולך בדרך אתם ומודה להם, או לכל הפחות שותק להם, ודאי שהיה 
הגדול שבהם. ועם כל זה...הביא עצמו בסכנה ונפרד מהם... וממי יש 
לנו ללמוד כי אם מאחד היה אברהם, אשר לא חש לכבוד בני משפחתו, 
וגם ללוט בן אחיו לא נשא פנים, ולפי שראה שאותו יום שמינוהו אנשי 
סדום שופט עליהם, וכבר הוא נוסע מקדמונו של עולם...ואברהם לא 
היה חושש אליו כל עיקר. אם כן חלילה לא מפני זה נאמר עליו שהיה 
אכזר, או שוטה, או בעל מחלוקת, כי הוא אחוז במידת החסד. וממנו 
למד משה במחלוקת קורח וכל עדתו, ופנחס ואליהו בקנאותו, ודניאל 
חנניה מישאל ועזריה, ומרדכי אשר לא יכרע ולא ישתחוה להמן הנבל 
הבער, אלו וכל היוצא בהם-כל אחד בדורו יוכיח... וידעתי גם ידעתי 
מהיכן נשתרבב טעות זו בין ההמונים כי שמעו מכת הצבועים המאבדים 
הדרת התורה ומאפילים זהרה, ומשימים תורת ה' בהיפך המכוון בה, 
המפרשים ומודיעים להמון העם מה שאינם יודעין בו... ועל זה סומכין 
להתנצל ולומר שלום יהיה לי. כי מה לנו לצרה, אם באנו לברר האמת- 

אין שלום...”, ע"כ.

י"א(: מכתב  הח"ח,  )מכתבי  שכתב  גלוי  במכתב  חיים"  ה"חפץ  מרן   וז"ל 
אחד  מכותב  מאמר  נדפס  מאמענט  בעתון  כי  שמעתי  גלוי:  “מכתב 
שמתפלא עלי איך לא נזהרתי במכתב מחאתי בדבר הרבנות בוילנא, 
באיסור לשון הרע ומחלוקת והלבנת פנים, אשר הנני בעז"ה עוסק בזה 
כל ימי חיי, ואשר גם עתה בודאי נזהרתי בזה. גם הוציא מזה משפט 
שקר ומעוקל כי לא מדעתי נעשה זאת ובהשפעת אחרים עלי נעשה, על 
כן הנני מודיע בשער בת רבים, שבמקום הריסת וחורבן הדת- נעשה 
כל זה כהלכה כאשר ביארתי במחאתי, מצוה רבה וחובה גדולה לעשות 
כל מה שביכולת כדי לתקן הדבר לגדור גדר ולעמוד בפרץ ואין בזה 
שום חשש איסור. ופליאה לי על כל גדולי ישראל המחשים בזה ואינם 

יוצאים במחאה גלויה". ע"כ.
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ברית נקם נוקמת חרב

שבאים "גהנם"אותיות "מנהג"נעשה וכן מקומות בהרבה
בחורים  יחד ומרקדים החתונה  על  ובתולות  בחורים

בתולות ושם נא עם אחד בחדר  ונשים אנשים שיושבים או
יש החתונה על  שם כי  בשופי , פרנסה הרע להיצר לו יש 
בחורים  עבירות  הרבה יש  כן ידי ועל אנשים, הרבה
אינם  שהם פי על  אף  והנשארים בתולות , עם מרקדים
ויתענגו  ויראו יביטו המה נערים עם זקנים אבל מרקדים,

שבת  במסכת  ועיין ה', זעומי נקראים והמה לג)בזה  כל(דף ,
עמוקה "שוחה שנאמר גיהנם לו מעמיקין פיו את  המנבל
שנאמר  ושותק שומע  אף אומר יצחק  בר נחמן ר' זרות ", פי
חתן שמחת  יקרא הכזה ואבוי אוי שם". יפול  ה' "זעום
הבורא את ולהכעיס  והכלה  החתן את לשמח  שבאים וכלה
שם  כי  נהפכה לתוגה ושמחה כזו לשמחה  אוי  שמו, יתברך
יוכל לא לעפר הגיע  הטוב, היצר  זו במלחמה  חלל שדוד נפל
דיליה, וכת הרע היצר ויתנשאו ישתררו ושמה  קום,
בתיקוני כדאיתא ובהו, לתהו עלמא לאהדר וגורמים

אנשים נבזוהר  תערובות  בה  שיש כזו, בחתונה  כי  וידוע .

נשיםנא ) בעזרת והחתונה פנים הקבלת משך כל התערובות
אי ה ' דבר  את  והירא ואיום. נורא הוא בפרוזדור ובפרט 
מאיש  מתפעלים אינם דידן  נשי הני  כי  כלל , לעבור לו  אפשר

 לעבור  ליתנו שהוא כל זיז יזיזו ולא כנגדם, הרבה הבא
עם  שם ולספר נשים לעזרת ליכנס המותר, כדבר נוהגים אנשים

ומכיריהם  קרוביהם אפילו הנשים הבנים אבות  הרבה גם 
נשים לעזרת ליכנס חדש, מנהג  לעצמם הנהיגו מהמדקדקים,

לבנו. המדוברת  בבתולה  להסתכל  שידוך, בין אודות  המחיצות
מקצתן, או רובן פרוצים המה חתונות בתי  ברוב  לנשים אנשים
הסתכלות  ואיסור תערובת אין כאילו  מהכתף  למעלה יש 

בלבד הנכבדיםבראשים שלחן בהרבה ,  ולמטה ממתנים ויש  ,
טעיב"ל) מהם(הע"ד פסק כאילו  מחיצה  בלי לצד מצד מפולש הוא
הרע, דבריצר דבר  מבלי  שם  יושבים רבנים ויש,והרבה  .

מקום האולם של הראשון חציו  דהיינו  הכניסה, שמקום
נשים נוהגות גם  במילואו פרוץ ומחולות, הריקודים
אנשים, לעזרת וליכנס ממקומם המחיצות  להזיז הצדקניות ,
מנהג  הביאו עוד וכדומה . הבדחן  ולשמוע הריקודים לראות
לרקד  תורה", "כבני עצמם המכנים אמעריקע מבני  חדש ,
בתוך  וגם החופה אחר ומחוג, במחול ואברכים בחורים

באמצע ויושבים הולכים והכלה  החתן רשעים הסעודה, "וסביב
לברכהיתהלכון" זכרונם חכמינו כיוונו לזה ושלום חס כאילו  ,

הכלה"באמרם לפני מרקדין מדינותינו ,"כיצד  מאנשי והרבה
כאלו. בדיות  לרעות מתפתים וקלותם דבש,בפחזותן יערות (ועיין

רח"ל) אלו בדברים הדור חורבן על  שמקונן לעשות עת ובספר דל אל משכיל .ובספר 

זוהרנב) בתיקוני  א ')איתא עמוד צ "ח בההוא (דף דמשקר מאן כל
כולא  אעקר כאלו ביה ועבר  איהו ברית י' והאי  ליה, ואפיל 

אתמר הכי  ומשום העולם הושתת  דמינה השתיה קי"ח ,אבן  (תהלים

ספר ִּדין ּתֹוָרה ְלָהַרָּבִנים ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ַּבֲעֵלי   .333
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 333

ספר דברי תורה על מסכת ברכות 334  .334
ספר דברי תורה על מסכת שבת 335  .335

ספר דברי תורה על מסכת עירובין 336  .336
למנצח  ביאור  הטהורה-  המנורה  ספר   .337

בנגינות מזמור שיר 337
ספר הערב רב, בעל חשיבות גדולה לקירוב   .338

הגאולה 338
ספר אדרא זוטא השלם- כולל 5 ספרים 339  .339

ספר בן העולם הבא 340   .340
ספר תהילות הזוהר 341  .341

ספר נשמת הזוהר 342  .342
ספר זוהר השבת בראשית 343  .343

ספר זוהר השבת שמות 344  .344
ספר זוהר השבת ויקרא 345  .345

ספר זוהר השבת במדבר 346  .346
ספר זוהר השבת דברים 347  .347

ספר גדולת התתק"ס- המכוון ל- 960 חלקי   .348
הזוהר 348

ספר קדושת בני ישראל- ריחוק מן העריות   .349
ועוד 349

ספר כשרות- ספרים באנגלית 350  .350
ספר אדרא זוטא השלם – ועוד 351  .351

ספר האידרא רבא ואדרא דמשכנא 352  .352
שבת  על  העולמי-  הזוהר  ספריית  ספר   .353

קודש 353
ספר אוצר ספרי הזוהר הגדול בעולם 354  .354

המבואר-  השלם  דצניעותא  ספרא  ספר   .355
מחולק לדף היומי 355

הכל   -1 מס'  העולמי-  הזוהר  ספריית  ספר   .356
על הזוהר הקדוש 356

ספר ספריית הזוהר העולמי- על הערב רב   .357
357

ספר קיצור כוונות ספירת העומר 358  .358
ספר אוצר השבת- ספרי האדמו"ר מהאלמין   .359

359
ספר תיבת נוח 360  .360

– כתבי האר"י על שירת  זוהר שירה  ספר    .361
הים 361

הזוה"ק  לסיום  דרשה  הזוהר-  סיום  ספר    .362
בטורנטו 362

יום  יום  חדשות   – הרשב"י  סיפורי  ספר   .363
שנכנסים למערכת 363



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ציצית כהלכתו דיניו ומנהגיו

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

מצב הכשרות בימינובה

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

לרבנים תורה  דין ט"ו|כו  תביעה

ּפ נים  כּ ל על  הא בּ גּ יהנּ וֹ ם , עו וֹ נוֹ תיו גמוּ ל ׁש יּ ק בּ ל אחרי
נוֹ ראה] [אפעראציא איוֹ ם , ּת יק וּ ן עוֹ ד נּ וֹ רא)יצטר ,(נּת וּ ח ¦©¨

עפ  חלק להתעכּ ל ואברׁש יּ צטר אבר בּ כל ה ּט מוּ ן הרע  ר ¤¦§¨¥§¦§©¥¥¤¨¨¨©©¨§¨¥¤§¥¤
אוֹ כל , כּ ׁש אדם הא כּ י בּ וֹ . ׁש נּ מצאוּ  דּ ק קר וּ ם וּ בכל  ¥¨¨¤§£¦§§¦¤©§¨§§¤ׁש בּ גוּ פוֹ ,
ראׁש וֹ  ועד רגלוֹ  מכּ ף  ואבר, אבר בּ כל הּמ אכל  כּ ח  Ÿ©©©£¨§¨¥¤§¥¤¦©©§§©Ÿ¥©§¦נתּפ ט 
רק  ויּ ארוּ  ׁש יּ זדּ כּ כ וּ  כּ די וכדּ וֹ מה, העין קר וּ מי  על  ©£¨¦©§©§¦¤¥§¤©§¦©¨¥§©¦£©ואפילוּ 
ה ּת חיּ ה בּ עת לק וּ ם ויוּ כל  מ כּ ׁש רוּ ת, הנּ עשׂ ה העפר ¨¦§©¥§¨©§§©¦¨£©©¨¨¤¤¥©החלק 
עד  מזּ ה יס בּ ל י ּס וּ רין וכּמ ה יחד, י שׂ ראל  עם עם ©¤¦Ÿ§¦¦¦¨©§©¨¥¨§¦©¦§¦§ולזכּ וֹ ת
רגלוֹ  מ כּ ף הגּ וּ ף חלקי בּ כל הּט מ וּ ן הרע חלקי כּ ל  §©©¦©¥§¤¨§¨©©¨¥§¤¨¥©§¦¤ׁש יּ תעכּ ל 

זה. כּ ל על בּ אחריתוֹ  וינהם ראׁש וֹ , ¤¨©¦£©§Ÿ§¦§Ÿ©§ועד 

האדם  מן אהים ה צּ לם מסּת לּ ק אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת ידי ,על 
לבוֹ א ועלוּ ל  בּ סוֹ פ וֹ , מׁש ּפ טים ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  ¨¨§§¦¨§¦©¨¨¨©©§¨¦§¦כּ דאיתא
לברכה זכר וֹ נם  חכמים ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  האדם, על מארע וֹ ת ¨¨§¦¨§¦¦¨£§¨¤§¨¨¨©Ÿ̈§¨©כּ ּמ ה

לי, להיוֹ ת העּמ ים  מן אתכם ואבדּ יל הּפ ס וּ ק, אתם על אם ©©¨¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
לאו  ואם ׁש לּ י, אּת ם הרי גלּ וּ לים  עוֹ בדי  העּמ ים מן מבדּ לים

וחבריו  נב וּ כדנצּ ר ׁש ל  אּת ם  מתר צּ ההרי ׁש הוּ א ׁש בּ עת  דּ אף  , §©¤§¥¤¦§©¤
אוֹ תוֹ , כּ אוֹ הבין נראים עניניהם, בּ כל  הגּ וֹ יים עם ¦£§¦§¦¤¥§§¦¨§¦©¦¥¨§¦§להתערב
ידם על לוֹ  נס בּ ב הזּ מן  בּ המׁש אבל בּ התחלה, רק זה כּ ל ¨¨©©§¦©§©¥§¤©¨£¨¨§©©©¤¨¨£אבל 
ׁש מירתוֹ  את מסלּ ק  הּק בּ "ה  כּ י עליו, וצר וֹ ת  רבּ וֹ ת רע וֹ ת ¨¦§¤¥©§¨¨©¦¨¨¨§©¨¨גּ וּ פא ,
י ׁש מר א  ה' "אם ואמר , ה כּ תוּ ב צ וֹ וח וּ כבר  זה, עב וּ ר  Ÿ¥¦¦§Ÿ§¨©©¥¨§¤£¤¦מּמ נּ וּ 
מּמ אכלוֹ ת עצמוֹ  הוֹ מר האי ׁש  אבל ׁש וֹ מר ", ׁש קד  ׁש וא ¨£©¦§©¥©¦¨¨£¥©¨§¨¦עיר 
אוקים הצּ לם  עצמוֹ  על נוֹ שׂ א דּ חקוֹ , בּ עת אף ¦¡¤¤©§©©¥¢¨¥§©£̈האסוּ רוֹ ת,

רעוֹ ת. מּמ ארעוֹ ת ¨Ÿ̈§¦¦§ונצּ וֹ ל

בּ ג מּפ ת ׁש נּ זהרוּ  ועזריה  מיׁש אל חנניה לדניּ אל ׁש הוֹ עיל §©©£§¦¤¨§©£©¥¨¦¨§©£¥¦¨§¦¤¤§וזה
בּ זוֹ הר וכדאיתא נבוּ כדנצּ ר . מיּ ד להנּ צל  מׁש ּת יו וּ מיּ ין הּמ ל©¤¤¦¥¦§¨§¦¨¥¦©§©§¤©§¦§¦¨§©

מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת :(קכה:)הּק דוֹ ׁש  ©¨¨¨©¦§¨¦

דּ אׁש ּת זיבוּ  ועזריה, מי ׁש אל חנניה דּ ניאל זכוּ  בּ מה ¦§§¦§¨§©£©¥¨¦¨§©£¥¦¨¨¨§¨ּ̈ת אנא,
א דּ לא בּ גין אלּ א נסי וֹ ני, רבּ י מאינּ וּ ן  אמר בּ מיכליהוֹ ן. סּת אבוּ  ¥¦¦§¥¤¨§¦§¨¦§¨£§¥§¥¨©¦¦

כּ תיב  א)יהוּ דה, א (דּ ניּ אל  לבּ וֹ  על  דּ ניאל יתגּ אלויּ שׂ ם  א ׁש ר §¨§¦¨¦¥
הּמ ל בּ ג מיכלאבּ פת דּ מתניתין , בּ סתימא ותאנא וגוֹ '. §§¨¨¦§¦¨§©§¦¦¥§¨

בּ ר בּ שׂ רא, עם וּ גבינה הוה בּ חלבא בּ שׂ רא רׁש ע, ©¨§¦¦¨¦§¨£¨¨¨§¨§¦¨¨©§דּ ההוּ א
י וֹ מא. בּ כל  בּ פתוֹ ריּה , ליּה  סליק  ודא אחרנין, ¨¨§¥¨§¥¦¨¨§¦¨£©¨§¥מיכלן

הקודש] מיòאל[בלשון חנניה , דנŁאל, ý זכ flùה  ,ýנינòְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ý נטמא fiòא  מýôם א fiא נסי₣נ₣ת ? מא ₣תם ýצלŽò ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹועזריה

תýב יהýדה, ר ùי אמר  א )ùמאכליהם. על(ûנŁאל  ûנ Łאל  ו óŁם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ùסתר ýנינò ו וג ₣'. לfl ה ùג  ùפת יתúאל  לא  א òר  ₣ùְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹל
עם ýגבינה  היה  ùחלב óùר הרòע, א ₣ת ₣ מאכל ְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָָָהòflנה,
י₣ם. ùכל òלחנ₣ על ל₣ עלה  וזה אחרים, למאכלים ćרט óùְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻר ,

כהלכתו ציצית א'ב פרק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מאותג. וח ' אלפי ב ' לו  ומשמשי זוכה בציצית  הזהיר כל 
 לב :)עבדי .(שבת

נאהד. לטלית זוכה בציצית כג :)הזהיר  .(שבת

ולבני ה. לאשה תזכה ציצית  למצות תזכה ל תעשה  גדילי
א ) תצא .(תנחומא

עונשה
עשה א . בחמשה עובר בבגד ציצית לו שאי מד.)כל וכ (מנחות 

פסולי שאר רש"י )כל בש יג   סימ חייאורח מגדי .(פרי

בכנפות ב . לאחוז נאמר ועליו ציצית מצות  המבטל  עונש גדול
ממנה  רשעי וינערו   סח)האר אות  ל שלח .(ספרי 

ליצלג. רחמנא מתי בני ציצית  ל:)בעו .(שבת

מנודי ד. בבגדוז ' ציצית לו שאי מי מה ואחת  לשמי פסחי)

.קיג .)

לשאולה. אשר  כנ את סרת אשר על אותו דוד לב שמואלוי)

כד) בי א מה  דוד אמר יהודה  ר' אותו, דוד לב וי כתיב מה
ממצות  שביטלו אמר נחמי' ורב רישא, לקטע ציציתא קטע

אחת שעה  ו )ציצית מזמור  תהלי טוב שוחר .(מדרש

בעצמוו . שקר עדות מעיד ציצית בלא  שמע קריאת  הקורא 
(ל שלח פרשת .(זוהר 

בבגדו ז . ציצית  לו  שאי מי כל אומר עזאי ב האר ע איזהו
מז:) .(ברכות

סגולתה
שכליות ומעלות  גופניות  למעלות זוכה בציצית הרגיל (א"ר א .

כד)  סימ .או"ח

בבגדוב . וציצית בזרועו ותפילי בראשו תפילי לו  שיש  כל
יחטא  שלא  בחיזוק הכל בפתחו מג :)ומזוזה .(מנחות

אחריג. תתורו ולא דכתיב החטא מ האד מצילה ציצית מצות
זאת  בה אי מצות שאר דכל  א ,קדושי והיית וגו ' לבבכ
מד. במנחות כדאיתא  עדי ציצית הרע מיצר להצילה הסגולה 

כו' אחד באד כד)מעשה  סימ חייאורח רבה  .(אליהו

וניצל ד. של הוא  דירתו לפתח  ויוצא  בציצית מתעט כשאד
משחית ומכל נזק ס )מכל  ויקרא נצולו(זוהר הציצית  ובזכות

גובריא  באדי דכתיב: האש כבש מתו ועזריה  מישאל חנניה
ורמיו ולבושיהו וכרבלתהו פטישיהו בסרבליהו כפיתו איל

יקידתא  גירא אתו ג )לגו טליתות (דניאל אלו  לבושיהו ופירוש  ,
שלה המדרש)המצויצות בש א  פרק  ד  חלק ? כלל ג נר  המאור .(מנורת



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
הרידב"ז והכשרות )בהמשכים(
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ק
בשר  ואכילת  "שחיטת  הספר  קבלת  את  בתודה,  לאשר  הנני 
כהלכתה" ואת הרה"ג מוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א. דבר גדול 
שיזכה  ויה"ר  למהדרין.  בשר  ואכילת  שחיטה  ע"ע  המחבר,  עשה 
להפיץ מעיינותיו חוצה, וע"ז לזכות הרבים, וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה מעיה"ק ירושלים ובכבוד רב. אליהו הכהן רבין הרב המקומי

אנשים לאותם  דבר  אמר לא  הוא  מפיו יצאה לא מילה  כרת ". "אסור
יציל כיצד עכשיו ? יעשה  מה הבית. מן ונמלט התפרץ  נחש  כנשוך זרים,
ושבים עוברים גדולה. בבהלה חשב  הנורא? האיסור מן  אשתו את
היה לא אך וקרבה, ההולכת העשיר בת חתונת על שוחחו  בהם שנתקל

ומרה. גדולה  זעקה לזעוק העוז בו

את מוציא  החתונה שבזמן העיר  לשופט  פונה  ישראל ר'
לאור האמת 

העיר חובה שופטי  ראש אל הלך  ישראל . ר' החליט  מיד, לפעול עליו
את מכיסו הוציא  קורותיו. את  לו ספר הוא עזרתו את ובקש
לשופט . ומסרם בשעתו , טוב שם הבעל מאת שקבל המטבעות, שני 
אני  "מכיר   לו  אמר  עמך" שהצדק אני "יודע  לו. האמין השופט
ובינתיים למענך  אשתדל אני חתונתך. יום את אני זוכר ואפילו  אותך

לך". לקרוא  אשלח אשר עד להסתתר עליך 

להעמידמשיצא עליו ואסר לעשיר  לקרוא השופט שלח ישראל, ר'
החופה. את והעמיד לו שמע  לא העשיר  בלעדיו. החופה את 
לחתן  סטר שוטרים, בלווית למקום השופט הגיע  ממש, האחרון  ברגע
מכן  לאחר הסוהר. לבית השניים את  להוביל לשוטרים וצוה  ולאביו
שלחת "האם רם: בקול ושאלו הדרשן  מול העמידו ישראל לר' קרא 
איני  מעולם. דברים היו "לא זה?" דרשן ידי על לאשתך  פיטורין  גט 
אז  ישראל. ר' ענה מעולם". איתו  ושיח שיג  לי היה  ולא זה, איש מכיר
הבעל עליו פקד זה וכיצד הנוכחים , כל בפני קורותיו את ישראל  ר' ספר
כרת, מאסור אשתו את להציל כדי לביתו לשוב למהר  הקדוש טוב  שם
בעזרת במרמה . פיטורין הגט את  השיג כיצד הדרשן  ספר ברירה בלית


