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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות ל

שבעל  הבין  הוא המודעה, בעל הוא מי תפס  המכשיר שבעל לאחר
מהם  לקבל  לרבנים  פנה  הוא  דבר , יעשה  לא יותר  כבר המודעה
וביקש  לכשרות , הקשור  בכל  מוסמך  רב הוא כי המעידות  חתימות

ההשגחות . את לחזק בכך 

של  לרבה  פרט  רבנים אותם  מתוך  מ-11 לקבל  הצליח  הוא
כזו. מודעה  על לחתום  מוכן היה שלא צעהלים

בעל  אותו  על שאפראן  של רבה  חתימת את  ראה  שרבנו לאחר
מה  יודע אינו  כי לו, ואמר זצ"ל , שאפראן של  לרבה רבינו  פנה המכשיר ,
שכתבו כרוב  קרטוני שני  עם  היום הביתה באה  והרבנית מאחר  לעשות
פב "פ  בהשגחת  המהדרין " מן  למהדרין קרויט געקליבן  "כשר עליהם 

כזה  כרוב  קנית  שאת קרה  איך אותה שאלתי הזה ??ואני  הכרוב  הלא ?
מתולעים  בדיקה שאפראןצריך של רבה  כי  לי, השיבה הרבניתא ואז ?

רבינו ולכן  איד ", ב "דער  במפורש  כתוב  כך וכי השגחה , זה  על  נותן 
שאפראן: של רבה השיב זה ועל כך , על  לומר לרב  יש מה  לדעת  מבקש 

כרוב!!! על שלא ובודאי השגחה  שום  נותן אינני  אני  ח"ו

הכרוב על המאבק 

עד  כך על כלל לשמוע  רוצה  אינה הרבנית  שרעייתו לו  הסביר רבינו 
אמת  אינו שזה  איד " ב"דער במפורש זאת תראה  לא אפילושהיא  היא  !

זהו אומר שאני מה  שכל  טוענת היא  כי הרב, את  לשאול ללכת רוצה לא
בשבילה . מדי מחמיר  הוא וכי כרוב, קצת לה מפרגן שאינני  בגלל  רק
כשר, אומר רבנים  כש-21 אבל  מבינה , עוד היא בסימילאק  כשמדובר 

טריפה  לומר יכול  אני ???איך 

דומה , סיפור לו  יספרו שכולם אברכים של קבוצה רבינו ארגן  כך 
שבועות  כמה  לאחר באמת , יר "ש יהודי  היה  שאפראן של ורבה  ומאחר
אמר לא  מעולם הוא  כי מודיע הוא  שבה  איד " ב"דער  מודעה  פרסם  הוא 
עליו, לסמוך  שניתן רב הוא  רב שאותו רק כתב  הוא  אלא  כשר , שהכרוב 

אחריותו. תחת  נמצא הוא וכי  כשר שהכרוב יחשוב  שמישהו  וח "ו

רצה  לא אחד אף אך הרבנים , לכל  עשו  תרגיל אותו  שאת היה  מעניין
האמת . את  לפרסם

אותו שאל והוא זצ"ל וואידיסלאוו  של לרבה פעם  קרא נ"י  .... הר"ר
כשר שהכרוב  לכתוב יכול הוא  איך הכרוב הרב בענין לו  השיב  זה ועל ?

בצורה  בדוק  להיות יכול לא  שהכרוב טוב יודע שהוא  מוואידיסלאוו 
טעמים : מכמה כשרה

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ָעִמים  ֶכם ֶאֶלף ּפְ ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ּכָ
י ְבָרכֹות ָהיּו: ַאַחת  ּתֵ ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם,  -ְוגֹו'. ׁשְ

ְך  ר  -ֲהֵרי ַאַחת. ַאַחר ּכָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ ִויָבֵרְך ֶאּתְ
ָרכֹות.  ָרכֹות ַעל ּבְ   ָלֶכם. ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם, ּבְ

ֵרְך ִמְלַמְעָלה -ִאם הּוא ְמָבֵרְך אֹותֹו    הּוא ִמְתּבָ

בָחָא ּדְחַבְרֵיּה, וְלָא אֹודֵי עָלֵיּה ּבִרְכָאן. הּוא נִתְּפַס וְאִי אִיהּו מָנֵי ׁשְ
ּבְקַדְמִיתָא מִּלְעֵיּלָא. וְאִי אִיהּו מְבָרֵךְ לֵיּה, הּוא מִתְּבָרֵךְ מִּלְעֵיּלָא. 
ּובִרְכְתָא ּבָעֵי לְבָרְכָא לָּה ּבְעֵינָא טָבָא, וְלָא ּבְעֵינָא ּבִיׁשָא. ּובְכֹּלָא 

ׁשָא ּבְרִיךְ הּוא רְחִימּותָא ּדְלִּבָא. ּומַה מַאן ּדִמְבָרֵךְ ּבָעֵי קּודְ
לְחַבְרֵיּה, ּבָעֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּדִּיְבָרֵךְ לֵיּה ּבְעֵינָא טָבָא, ּבְלִּבָא 
טָבָא. מַאן ּדִמְבָרֵךְ ּלְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, עַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה, 

 (דברים ו), וְלִּבָא טָבָא, ּורְחִימּותָא ּדְלִּבָא. ּבְגִין ּכָךְ ּדְבָעֵי עֵינָא טָבָא
  וְָאהַבְּתָ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ ּבְכָל לְבָבְךָ וְגֹו'. 

ַבח ֲחֵברֹו ְולֹא מֹוֶדה ָעָליו  ְוִאם הּוא מֹוֶנה ֶאת ׁשֶ
ָרכֹות  ה ִמְלַמְעָלה. ְוִאם  - ּבְ ִחּלָ ּתְ ס ּבַ הּוא ִנְתּפָ

ֵרְך ִמְלַמְעָלה.  -ֹו הּוא ְמָבֵרְך אֹות הּוא ִמְתּבָ
ַעִין טֹוָבה, ְולֹא  ָרָכה ָצִריְך ְלָבֵרְך אֹוָתּה ּבְ ְוַהּבְ

דֹושׁ  ַעִין ָרָעה. ּוַבּכֹל רֹוֶצה ַהּקָ רּוךְ -ּבְ הּוא -ּבָ
ָבֵרְך ֶאת ֲחֵברֹו, רֹוֶצה  ּמְ י ׁשֶ ב. ּוַמה ּמִ ַאֲהַבת ַהּלֵ

דֹושׁ  רּוךְ -ַהּקָ ָבֵרְך אֹותוֹ -ּבָ ּיְ ַעִין טֹוָבה,  הּוא ׁשֶ ּבְ
ֵלב טֹוב  דֹושׁ  -ּבְ ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּמְ רּוךְ -ִמי ׁשֶ הּוא -ּבָ
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לרבנים תורה  דין י "ז|ל תביעה

לה השחיטה לטוב  לחולהכוונתו שמצער הזה כרופא ,
ירא השוחט ובהיות מחוליו. לרפאו וכוונתו והרקות בהקזות
המגולגלת הנפש ולתקן זה כל להבין יטהר, לבו אלוקים

שם.

הוא: ברוך  להקדוש בדברויתפלל זה בשר ׁש יּ אכל  רצון  יהי
בתוכה  נתגלגל אם הנפש תיקון  שישתלם כדי ובברכה .מצוה

לעשו  מנחה כששלח השלום עליו אבינו ביעקב כי תראה וכן
שהיה הבהמות על חשש גלולים, עבודת עובד שהיה
לעבודת יקריבם פן  לו, לשלחם נפשות, איזה בהם מגולגל 
ההוא בלילה  שם וילן עשה: מה נאבדים. ונמצאים גלולים,
ביד  הבחירה הניח וגו', מאתים עזים בידו הבא מן ויקח

הבא הבהמות מן וזהו לעשו, שלח מאליהם בידו  שהבאות
מגולגלת,בידו  נפש  איזה בקרבה שיש בהמה דכל  משום .

כי  לילך, שלא מפצרת הרשות לדבר לשולחה רוצים אם
יעקב  ולכן  תלך. שלא מכריחה בקרבה המגולגלת הנפש
כרחה בעל בהמה ליקח הפציר  לא השלום עליו אבינו

אלא זה, חשש משום עזים לשלוח, מאליו בידו  הבא מן ויקח
עשרים  ותישים משוםמאתים  הטעם: הכתוב  ופירוש וגו'.

גלולים, עבודת עובד  שהיה  לעשו מנחה  על שהיה (ובחיבור 

בזה) הארכתי  לי  אשר  .הפרשיות

תשלו עד בשר  יאכל שלא תשובה הבעל   טע
טובי  וימי שבתות לבד תשובתו

תשלום עד  בשר  יאכל שלא תשובה הבעל טעם וזהו 
אינו  עדיין שכיון משום  טובים. וימים שבתות  לבד תשובתו,
בשבתות אך לאחרים. לתקן  כח בו אין שבידו מעונות מתוקן
בשבתות ובפרט הימים, קדושת עמו שמתלוה טובים וימים
התשובה בכח כי  בשר , יאכל יתירה נשמה קדושת לו  שנוסף

ויקרא, בפרשת בפסוק הרומז וזהו לתקן, עולה יוכל  אם 
הבקר  מן  יקריבקרבנו  מועד אהל  פתח אל  יקריבנו תמים זכר 

ה' לפני לרצונו ה'אותו  לפני  לרצונו הקרבן  יקריב  כלומר, .
יכוין  אותה השוחט בבהמה, יתגלגל  שאם  שרצונו כשם
בכוונה אותה  יקריב הוא כך ה', לפני אותה ולהקריב לתקנה

ה'. לפני שיקריב זו בבהמה מגולגל נפש איזה יש  שאם

באומרו אמור  בפרשת כן גם כ"ב )ורמוז זבח ,(שמות תזבחו וכי
תזבחו  לרצונכם לה ' מתקן תודה ׁש יּ ּמ צא לרצונכם, הכוונה, .¤¦¨¥

הכוונה בזו תזבחו אתם כן גם בבהמה, נפשותם יתגלגל  אם
לפני . לזבוח אותם שמביאים בבהמה יש  אם נפש איזה לתקן

י‚  ‡ו‰ל רוז‰

ן ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה', ְוֶזהּו ְוַכּדֹוֶמה, ַהּכֹל ָלִר  י ִמֵעט ַעל ְיֵדי ּכֵ יק, ּכִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ַמִים ּכִ ָ י, ֲאָבל ֶהְראּו לֹו ִמׁשּ ָאְמרֹו ָלִריק ָיַגְעּתִ

ה ְמאֹד. ָכרֹו ַהְרּבֵ ל ָמקֹום ּוׂשְ ָכר ִמּכָ   ָקַבע לֹו ׂשָ

ֶפר ׁשַ   ּסֵ ים ִויַטאל זי"ע ּבַ י ַחּיִ ה ְוָכַתב ַרּבִ ָ ַער  –ֲעֵרי ְקֻדׁשּ (ֵחֶלק ב ׁשַ

א: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ז) ַבּיָ י ְלַחּיָ א ספ"ח): ְמַזּכֵ הּו ַרּבָ ה ָזָכה  (ֵאִלּיָ ָלּמָ
ָהָיה עֹוֶלה  ֵני ׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן, ִמּפְ מֹׁשֶ קּול ּכְ ָ ׁשּ מּוֵאל ׁשֶ ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ׁשְ

ה נֹו  ָלֶרֶגל ּוַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרּבֵ מּוֵאל ּבְ ה אֹוָתן, ְוֵכן ׁשְ ִעּמֹו ּוְמַזּכֶ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ מּוֵאל א' ז')נֹוֵהג ַאֲחָריו, ּכְ ל ְוגֹו'  (ׁשְ ְלּגָ ית ֵאל ְוַהּגִ ְוָסַבב ּבֵ

יתֹו, ְוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה  ם ּבֵ י ׁשָ ָרֵאל ּוְתׁשּוָבתֹו ָהָרָמָתה ּכִ ַפט ֶאת ִיׂשְ ְוׁשָ
א  ּום ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאּלָ ית י"ב ה')ִמׁשּ ֵראׁשִ ר ָעׂשּו  (ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוֶאת ַהּנֶ

ָחָרן, ּוְכִתיב  ם י"ח י"ח)ּבְ י  (ׁשָ דֹול ְוגֹו' ּכִ ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ
י ַהּדֹורֹות ֵאיָנן  ֶרְך ה' ְוגֹו', ְוָכל ָראׁשֵ ְמרּו ּדֶ ה ְוגֹו', ְוׁשָ ר ְיַצּוֶ יו ֲאׁשֶ ְיַדְעּתִ

ה זֹו. זֹוִכין אוֹ  א ַעל ִסּבָ ים ֶאּלָ   ֵאיָנן ֶנֱעָנׁשִ
ִניִנים [ סּוק ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ דּוַע ַמֲאָמָרם ַז"ל ַעל ַהּפָ ּיָ ל ִמְצָוה, ַאְך ּכַ ָכר ׁשֶ אי ֵיׁש לֹו ׂשָ ּוְבַוּדַ

ל ּתוֹ  יִעים ְלֵעֶרְך ׁשֶ ַמִים לֹא ַמּגִ ֲאִפּלּו ֶחְפֵצי ׁשָ ּה, ּדַ וּו ּבָ ָרה, ְועֹוד ָאְמרּו ַעל ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִיׁשְ

ֶנֶגד  יב ַהּכֹל ּכְ הּו ֶהֱחׁשִ י ַאּבָ הּו, ְוַעל ֶזה ַרּבִ ַרק ַטל ּתֹוָרה ְמַחּיֵ ָך, ׁשֶ י ַטל אֹורֹת ַטּלֶ סּוק ּכִ ַהּפָ

רוּ  ְ ׂשּ ָהַלךְ  הוּ ַהּתֹוָרה ְלִרי"ק, ְוַעל ֶזה ּבִ ַמן ׁשֶ ַהזְּ ְכָיא, ּדְ ַמִים י"ג ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ ָ ׁשּ ְלַמַען ִזּכּוי  ּבַ

ה  ַזּכֶ ְלַמד זוה"ק ַאְך ִאם ּתְ ה ּתִ ם ַאּתָ ַעְצְמָך ּגַ ע ּבְ ה ַהּגַ ַעְצמֹו. ְוַעּתָ ַמד ּבְ ּלָ מֹו ׁשֶ ים הּוא ּכְ ָהַרּבִ

ַעְצְמָך ָלַמְדּתָ  ה ּבְ לּו ְזֻכּיֹוֶתיָך ְלֵעין ָערֹוְך ּוְכִאּלּו ַאּתָ ְך ֻיְכּפְ   ].ֲאֵחִרים ּכָ
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ינּו  ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח ֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ֵלָמה, ּכְ ה ַהׁשְ ֻאּלָ ָהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלּגְ
"י  ּבִ א ִיּפְ  –ְלַרׁשְ ִסְפָרא ּדָ י "ּבְ ַרֲחֵמי". ּוִבְזכּות ְמַזּכֵ קּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ

ָכל ָהעֹוָלמֹות  ַפע ַרב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ ים ֻיׁשְ דֹולֹות לַ  הְוִנְזכֶּ ָהַרּבִ ַהְבָטחֹות ַהּגְ
"י ּבִ ל ָהַרׁשְ רּוָמה קכ"ח:) ׁשֶ זַֹהר ּתְ   .(ּבְ
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ועיננו תחזנה בדברי רשכבב"ג בדברי חיים ח"א יור"ד סי' ז' שבלב 
התשובה כתב בלשונו הטהור ודבר זה ידוע שאין דבר עבירה כמאכלות 
אסורות שמטמטם הלב הישראל ובעוה"ר עי"ז יצאו כמעט מן הדת כמה 
קהלות בארץ לועז ע"י השו"ב התלמיד ואכלו ונתפטמו בטרפות וגברו 
והדברים  הקודש.  קהל  מתוך  שפקרו  עד  זרות  דעות  עליהם  הקלים 
מאכלות  שע"י  מרובה,  טובה  ומדה  הספה"ק.  בכל  וברורים  ידועים 
זה  ע"י  ובהתאמצות  בקושי  כשבא  וכ"ש  הכשרות,  בתכלית  מותרות 
מנסים יותר ויותר בקהל הקודש, והבא לטהר מסייעין בידו, ועי"ז נזכה 

לגאו"ש.

בעלבשנה נהיה ברונא  ר' וימות. קשה במחלה אדונו חלה השישית
האלה הדברים אחר אדונו. שהשאיר הרכוש כל על הבית 
לכאן  להביא עליו האם לעשות: מה  ידע  ולא להתלבט, ברונא ר' התחיל 
המקום אל ויברח הכל יעזוב  שהוא או הרחוקה מהמדינה אשתו את
מאז  עברו שנים שמונה 'הן ליבו: אל ברונא ר' ויאמר  אשתו . שם אשר
מי  ורכושי. ביתי  עם  שם  נעשה מה יודע מי  ביתי. ובני אשתי את עזבי
עליו כל שראשית החליט, לבסוף בחיים'. עודנה חנה אשתי  אם יודע 

החיו של בעורות לסחור  דרכו היתה  שם אשר המדינה, אל ת,לנסוע 
ומהם מעירו סוחרים שם  יפגוש בטח השוק יום יגיע  כאשר כי בחושבו,
עליו מה להחליט  יוכל אז רק בביתו, נשמע אשר  כל לדעת  יוכל 
כי  והודיע עבדים, ארבעה וגם רב  כסף איתו  ברונא ר' לקח  לעשות.
נסע בביתו. כך אחר למכרם כדי  מאוד, יקרים עורות לקנות נוסע  הוא
שלושה במשך דרך טלטולי לאחר  עבדיו. עם ההיא  למדינה לדרכו 
חודשים כמה עוד שם  נשאר ההיא, המדינה  אל בשלום בא חודשים,
השוק ביום היה. כן ברונא ר' חשב כאשר ויהי השוק. יום שהגיע  עד
להם אמר  והוא הסוחרים, אותו ראו כאשר מעירו . סוחרים שני פגש
מדבריו, הסוחרים מאוד נבהלו ביתו. ובני אשתו על להם שאל הוא, מי
מה ברונא ר' אותם וישאל זה, עם זה ויתלחשו רעהו אל איש תמהו
כי  האמת, את לו גילו אז ביניהם  מתלחשים הם ומדוע נבהלו, כי זאת
במלחמת בדרך מת  ברונא שר' בעירם, נתפרסם אשר שנים  שמונה זה
מאז  שנים, שבע זה כי  לו ספרו כן עורות. לקנות בנסעו השודדים
ר' נחרד ובשלוה. בשלום עמו וגרה  אחר לאיש נשאה חנה שאשתו 
אשר  כל  את להם  ספר הוא גדול. בכי ויבך  מדבריהם מאוד ברונא

'ה יראי נדברו כטאז 

נותן  ואינו דבר, הבעל יושב אזי לשחיטה  מגיע  כשזה  אבל
להפיל איך שלו הפטנטים את יש דבר לבעל  דבר, לעשות
בשעת עומד בעצמי אני שהרי בטענה – האדם את 
הרי  זה מזה, יותר לעשות יכול אני מה ובודק, השחיטה 
שלא אחת  עצה רק ויש מספיק, מלהיות רחוק  לדאבונינו

כותב: טובה" "שמירה בעל שהמחבר כמו שאיןלהיכשל,
עצמו , מהשוחט למעט  השחיטה בבית מהנעשה  שיודע  מי

ניסיון הרבה  עם שנים הרבה שוחט  .שהוא
היה רב הקאשוי מילדי אחד שאם אצלי ברור  והדבר

" חז"ל  מאמר כתב מקיים  שילמוד  צריך חכם תלמיד 
ומילה לאשחיטה  קאשוי העיר כל בעצמו, שוחט והיה "

מקימים היו אם חוץ  עוף . בשר אפילו בשר מכניסים היו
ההלכות. כל עם שצריך, כמו  מהודרת שחיטה בית

הזמן  וכשיבוא המידה , על  יתר  להאריך רוצה  איני
בפנים. פנים לכ"ק אסביר אני אי"ה 

לקנות אפשר שליט "א, קאשוי  לבני קלה עצה בידי ויש 
בזול , מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר, רחוק  לא שחיטה  בית

.$2000 ישלם כשירה משחיטה  לאכול שרוצה אחד וכל 
בעיר  אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת הגמרא
שעניין  הקדושים  מהספרים וידוע במשפחה, ושניים
שמעכבים ביותר הגדולים מהגורמים אחד הוא השחיטה 
עם צדקינו משיח פני  לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את 

כזו ? מששחיטה מטה ברית הנשר, דרך בספר ועוד)(ראה הגש"פ על  .ה 
שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי"ע רב  שהבעלזער וידוע
את עברו ישראל שכלל אחרי ויקרא , פרשת  תש"ד בשנת

לדאבונינו הגדול את(השואה)החורבן לחנך  צריכים  ,
צדקינו, משיח ביאת  לקראת הדור את ולהכין הילדים
זעירא , בא' ויקרא  כתוב  ולכן שיגיע, בעת נתבייש שלא

הקטנים. הילדים את לחנך  שצריך
טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני ואמר
להתאמץ שצריכים היסודות אלו וכשרות , המשפחה,

עבורם.
אנו כך  ידי שעל  שחיטה? כזה אם לנו יש פנים איזה
לילך יכולים אנו פנים כאלו  עם וכי  ילדינו , את שוחטים 
רבותינו התכוונו לזה  וכי צדקינו? משיח פני לקבל

רבותינו? לנו שהכניסו מה זה הקדושים?
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