
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

זוהר הפסוקים
לפרשיות התורה

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
 הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת ר' יעקב

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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דבר המערכת )בהמשכים(
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

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

שישלם  מזוזה קונה  כשהוא  שבעתיד  עצה  יהודי  לאותו אז נתן  רבינו 
וכן המזוזות, את  שקנה  המאשר קבלה  יכתוב הבית  ושבעל  בטשעק  זאת 
לסופר שיפנה  מכן ולאחר המגיה , ושם הסופר  שם וטיבם, גדלם את
סוחר שאותו  היה מעניין כשרות. הן אם  המזוזות את לו  שיבדוק  מומחה 
יהודים  מכשילים  ככה בברוקלין , ביותר  החשובים מהיהודים  היה 

כהלכתה . מצוה  לקיים  ברצינות המתכוונים  תמימים 

כג פרק 

באמריקע קראקע העיר

המוני שמכשילים איך על רק  ודיברו  סערו העיר  כשבני תשל"ה בשנת
שערות  את  קרעו יהודים פה, פוצה  ואין  וטריפות נבילות  באכילת יהודים

להם  שנודע לאחר  רח "ל ,ראשם בטריפות השנים  בכל  אותם שהאכילו
ליכט" אידישע ה"דאס שהו"ל  תורני  קונטרס בדואר  הגיע  פתאום  ואז
הגדול  דין מ "בית  הספר על  הסכמה  היתה שם  ישראל , מארץ
שמים , ויראת  במוסר המלאים הספרים את ילמד  אחד  שכל שבירושלים"
כששני קראקא , בעיר שאירע סיפור שם  ומצא  ספר  לאותו הציץ  רבינו
וכל  שנה  שלשים במשך  להמונים וטריפות נבלות בהאכלת  הודו קצבים

זצוקללה "ה . עמוקות  מגלה  הבעל השגחת  תחת זאת

הבעל  שאפילו  חזק  דבר  הבעל של  כוחו  כמה  לדעת רבינו נוכח  אז
תעניות  וגזר רצה , שרק  זמן באיזה  אליהו  גילוי לו  שהיה  עמוקות  מגלה
גזירה  שישנה  בבירור  כשראה  גם העיר , על אז  שבאו  הצרות  כל על
בגלל  קורה  שהכל זה  ענין ממנו  נעלם זאת ובכל  העיר, על  איומה 

רח "ל . הטריפות  מאכילי 

שתפסו בזמן  בו  דוקא פרטית , בהשגחה  מדובר  שבעצם  אז הבין רבינו 
שמספרים  מה שכל להאמין  רצו  לא  עדיין ואנשים  הטריפות  מאכילי  את
ישראל  מכלל גדול  כך כל שחלק להיות יכול  זה  איך  במיוחד אמת, אכן

יידע  שלא  אחד  ואף וטריפות  נבילות  הרבה  כך כל הספר??יאכל והנה  ?
להבין יכלו  כבר והם המעגל, חוני  של  מהשינה הצבור את העיר  הזה 
יודע  אחד שכל הברית  בארצות  כ"ש לקרות , יכל  זה בקראקא  שאם 

מאוד . עד  מגושמים  בה האבנים שאפילו

291 אחרת כתובת  תחת  הספר  את  הדפיס הוא מבריונים  החשש בשל 
הגיע  והדואר ריק, בה  היה והמרתף  ישיבה, היתה שם סטריט , קאנארסי

לשם .

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

זוהר הפסוקיםהמערכות על תיקון הכשרות
לפרשיות התורה - פרשת דברים

ם
כי

ש
מ

בה

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

2

50יובל שנים של פעילות המערכה

אוצרות הרשב"י כרך ב  .1839
אוצרות הרשב"י כרך ג  .1840
אוצרות הרשב"י כרך ד  .1841
אוצרות הרשב"י כרך ה  .1842
אוצרות הרשב"י כרך ו  .1843
אוצרות הרשב"י כרך ז  .1844

אוצרות הרשב"י כרך ח  .1845
אוצרות הרשב"י כרך ט  .1846
אוצרות הרשב"י כרך י  .1847

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א  .1848
קובץ הסכמות ומכתבים חלק ב  .1849
קובץ הסכמות ומכתבים חלק ג  .1850

קובץ הסכמות ומכתבים חלק גאור הזוהר המחולק  .1851
גדולי ישראל והזוהר  .1852

קובץ ספרי ניקור חלק א  .1853
קובץ ספרי ניקור חלק ב  .1854
קובץ ספרי ניקור חלק ג  .1855
קובץ ספרי ניקור חלק ד  .1856
קובץ ספרי ניקור חלק ה  .1857
קובץ ספרי ניקור חלק ו  .1858
קובץ ספרי ניקור חלק ז  .1859

קובץ ספרי ניקור חלק ח  .1860
קובץ ספרי ניקור חלק ט  .1861
קובץ ספרי ניקור חלק י  .1862

קובץ ספרי ניקור חלק יא  .1863
קובץ ספרי ניקור חלק יב  .1864
קובץ ספרי ניקור חלק יג  .1865
קובץ ספרי ניקור חלק יד  .1866
קובץ ספרי ניקור חלק טו  .1867
קובץ ספרי ניקור חלק טז  .1868
קובץ ספרי ניקור חלק יז  .1869

קובץ ספרי ניקור חלק יח  .1870
קובץ ספרי ניקור חלק יט  .1871
קובץ ספרי ניקור חלק כ  .1872

קובץ ספרי ניקור חלק כא  .1873
קובץ ספרי ניקור חלק כב  .1874
קובץ ספרי ניקור חלק כג  .1875
קובץ ספרי ניקור חלק כד  .1876
קובץ ספרי ניקור חלק כה  .1877
קובץ ספרי ניקור חלק כו  .1878
קובץ ספרי ניקור חלק כז  .1879

קובץ ספרי ניקור חלק כח  .1880
קובץ ספרי ניקור חלק כט  .1881
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וְדָא ּבְרָתֵיּה אִׁשְּתְָארַת, וַהֲוַת ּבְבֵי אּומָנָא, ּובִׂשְדֵי מֹוָאב. ּכֵיוָן 
  ּדְָאתָא ּתַּמָן אֱלִימֶלֶךְ, נַסְּבָּה לִבְרֵיּה. 

ם ִמלְ  ר ּבָ ְתּגָ ה, ְוַאל ּתִ ה ֶאת מֹׁשֶ ל ֶזה ִצּוָ ָחָמה. ּכָ
ֵקִנים  ַע ְוַלּזְ ר. ְוִאם ּתֹאַמר ִליהֹוׁשֻ ֲאָבל ְלַאֵחר ֻמּתָ

ר  ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחָריו ֻמּתָ ָהיּו ׁשֶ ְך,  - ׁשֶ לֹא ּכָ
ה ָהיּו, ּוַמה  ל מֹׁשֶ ין ׁשֶ ית ּדִ ם ִמּבֵ ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה ֶנֱאַסר ָלֶהם. ְועוֹ  ֱאַסר ְלמֹׁשֶ ּנֶ ֶ ּלֹא ָיְצאּו ׁשּ ד, ׁשֶ
יֵמי  ֲהֵרי ּבִ ִלּיֹות טֹובֹות, ׁשֶ ֲעַדִין אֹוָתן ַמְרּגָ
ֹוְפִטים ָיְצָאה רּות, ּוַבת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב  ַהׁשּ
ָהַרג אֹותֹו ֵאהּוד, ּוִמּנּו ֶמֶלְך  ָהְיָתה. ֵמת ֶעְגלֹון, ׁשֶ

ֵבית אֹומֵ  ֲאָרה, ְוָהְיָתה ּבְ ׁשְ ּנִ ּתֹו ׁשֶ ן, ַאֵחר, ְוזֹו ּבִ
ם ֱאִליֶמֶלְך, ְלָקָחּה  א ׁשָ ּבָ יָון ׁשֶ ֵדי מֹוָאב. ּכֵ ּוִבׂשְ

  ִלְבנֹו. 

י ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלַהי ְך ַעּמִ   ַעּמֵ

וְאִי ּתֵימָא ּדְגַיְירָּה אֱלִימֶלֶךְ ּתַּמָן. לָא. אֶּלָא ּכָל אֹורְחֵי ּבֵיתָא, 
בָתַר ּכַד ַאזְלַת ּומֵיכְלָא ּומִׁשְּתְּיָא אֹולִיפַת. אֵימָתַי אִתְגַּיְירַת. לְ

עַּמֵךְ עַּמִי וִאלהַיִךְ אֱלֹהַי. נַעֲמָה ּבִבְנֵי  (רות א)ּבְנָעֳמִי, ּכְדֵין ַאמְרַת, 
  עַּמֹון ּבְיֹומֵי ּדְדָוִד נָפְקָא. 

ם  ָרה ׁשָ ּיְ ֱאִליֶמֶלְך ּגִ ל  -ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ א ּכָ לֹא. ֶאּלָ
ה ָלְמָדה. מָ  ּתֶ ִית ְוֹאֶכל ּוִמׁשְ ְרֵכי ַהּבַ ָרה? ּדַ ּיְ ַתי ִהְתּגַ
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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
הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

בהלויה של האשה החשובה הצדקת רוזה בת רבי יעקב 
וחיה יוטא ע"ה בבית העלמין ירקון שער החסד

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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מצב הכשרות בימינובה
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לרבנים תורה  כ'דין לז |תביעה

ל )בּ פסוּ ק  כב  תאכל וּ (ׁש מ וֹ ת א טרפה בּ שׂ דה  עץ,וּ בשׂ ר (ועין §¨§§©¥

פ"ו) מ"ט  ׁש ער  גּ ימטר יּ ה.חיּ ים המן" "ארוּ ר  גּ יסא וּ מאיד - ©¦©©¥¦¨¦¨¨¨¨¦©§¦¨
תק"ב, בּ גימטריּ א 502 גּ ימטר יּ ה מר דּ כי",  ּבּ רו" ¨¦§©¦§¨¦§©¦©§§¨¨¥§502–וכן

"  ס לעלוֹ תבּ שׂ רׁש הוּ א אפׁש ר בּ שׂ ר אכילת ידי ׁש על הינוּ  ," ¤©©§¤©§¥£¦©¨¨¤§¨©£
לרדת חלילה ואפׁש ר  מרדּ כי",  ּבּ ר ו" ׁש ל הנּ שׂ גּ בה ¤¤¨¨¦¨¨§¤§©§§¨¨¤¨¨§¦©¨¦§©ל בּ חינה
היּ וֹ ם ר וֹ אים אנוּ  זה וּ מּפ ני  המן ". "ארוּ ר  – ּת חּת ית ©¦¨¤¥§¦¨¨¨¦§©§¦ל ׁש אוֹ ל
רעה לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים בּ חוּ רים הרבּ ה  ּכ ¨¨§©§¦§¦¥§©§¦©¥§©¨¨¤ׁש כּ ל

דּפ רקא באגרא כמבוֹ אר עי"ש )רח"ל , וע וֹ ד, קכ"א, בּ אוּ ר.(א וֹ ת - §§¨§©§¨§¦§¨§¥
לעלוֹ ת זוֹ כים וּ מהדּ ר, כּ ׁש ר  בּ שׂ ר  אכילת ידי ׁש על £©¦¨ª§¥¨¨¨©¦£¥§©¤¦¨§©הדּ ברים
 ּבּ ר ו" בּ חינת ה נּ צּ וֹ צוֹ ת, כּ ל את וּ לתּק ן  מעלה, ¨©¦§¦©¨¤¥©§¨£©¨§©מעלה
הכּ ל , מקלקלים טרפה בּ שׂ ר אוֹ כלים חלילה ואם Ÿ©¦§§©§¨¥§¨¨¦§¨¦¨¦§©§§̈מרדּ כי ",
ׁש וֹ תים ידי  ועל  - המן". "ארוּ ר  לבחינת ׁש ּמ גּ יעים ¦¤¥§©§¨¨¨©¦§¦¦¦©¤©עד 
אׁש ר האי ׁש  הוּ א מי מגלּ ים הּפ וּ רים, בּ י וֹ ם בּ יין ¤£¦¨¦¦©§¦©§¦©§¦§©§¦וּ מתבּ סמים
נכׁש ל  ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים, מאכל וֹ ת לאכ וֹ ל ¨§¦¨¦¨¤¦¦¥§¨£©¡¤¤זוֹ כה
סוֹ ד", יצא יין  "נכנס בּ סוֹ ד וּ בּפ יגוּ לים, אסוּ רים ¨¨¦©©§¦§¦¦§¦£¨£©§בּ מאכלוֹ ת
מּמ אכלוֹ ת נזהר ׁש הוּ א מס יּ ם אדם על נראה  לפעמים ¨£©¦¨§¦¤¨ª§¨¨©¨§¦¦¨§¦¦כּ י
אינוֹ  ׁש ה וּ א  ונוֹ דע ריח וֹ  הבאי ׁש  יין ׁש תה  ידי  ועל ¥¤©§¥¦§¦¦©¨¨¤¥§©§£אסוּ ר וֹ ת
וזה בּ ּפ יגוּ לים. נפׁש וֹ  את  וּ מגאל אסוּ רוֹ ת מּמ אכל וֹ ת ¤§¦¦§§©¤¥©§£¨£©¦¨§¦נזהר
ארוּ ר בּ ין  ידע דּ א עד בּ פוּ ריּ א לבס וּ מי אדם ׁש חיּ ב ¨¥©¨§©¨©§¥§¦¨¨¨©¤¨§¦̈הענין

נפלאים והדּ ברים מרדּ כי ,  ּלברו .חהמן ¨¨§¨¨§§©§©§¨¦¦§¨¦


עמלק" גוים  ש"ראשית ידוע , זה  כ)והנה כד , אחיזה (במדבר לו ויש הרשע , עשו מזרע ,

אחר" "אל  כמנין  – ר"מ  גימטריא  הוא "עמלק" כי אחר, יד )באל לד, כן(שמות גם שהוא ,
הוי'" "רוח הוא  בקדושה וכנגדו ר"מ, כט)גימטריא יא, קליפות (שופטים שתי  כנגד והנה .

בסוד חמור של  הקליפה על  יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור, (זכריהשור 

ט) הכתובט, שאמר כמו "שור", איקרי יוסף בן  ומשיח  החמור", על  ורוכב "עני  (דברים :

יז) לו".לג , הדר שורו "בכור :
בזוהר איתא ע "ב )והנה ק"א  דף רות , חדש וזוהר ב ', עמוד  קכ"ד דף  ג' חלק שתי(עיין  מבין  כי  ,

"צפע", הנקראת אחת קליפה יצא וחמור, שור מקליפות דהיינו לעיל, הנזכרות הקליפות
צפע " יצא נחש  "משורש  כט)כי יד, צריכין(ישעיה ולכן ר"מ, – "עמלק" גימטריא  ו"צפע " ,

עפץ במי  תורה בספר לכתוב א ')אנו עמוד י"ט  דף  גיטין  בהיפוך (עיין "צפע " אותיות שהוא
עפצין . במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע , של  הקליפה מכניעין  אנו ובזה אתוון,

שבשבעים הראשונות קליפות שלש שהן  – שור חמור , נחש, תיבות: ראשי  הוא ונחש
לברכה  זכרונם רבותינו אמרו  ולכן "צרעת". גימטריא "חמור" "שור" וקליפות אומות.

ד ) פ"כ , רבה בצרעת.(בראשית נלקה הרע , לשון  דיבר שהנחש  ולפי צרעת, היא דנחש  סלעין  הני 
עשו הרשעה, ולילית סמא"ל הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן  צפו קליפת והנה

לעיל שכתבתי  כמו וליטא פולין  בארץ  גדול  חורבן  הנעלם)בקטרוגם  והנה  ולקחו(בד"ה  ,
בשר, מצד  העור גבי  על בקדושה שנכתבים תורה הספרי  הרבים בעוונותינו  השונאים
במי דוקא ונכתב  השערות, מצד  שהוא דוכסוסטוס, גבי על ולא תק"ב, גימטריא שהוא

לברכה זכרונם רבותינו אמרו ולכן עמלק. קליפת נגד  שהוא עמודעפץ, י "ח דף זרה  (עבודה

וכןא ') נשרף. לחוד והקלף פורחות אותיות  תרדיון , בן  חנינא רבי  עם שנשרף תורה בספר
והעפץ  והקלף פרחו, שאותיותיהן תורה, ספרי  אלפים  כמה נשרפים היו פולין בגזירות 
ציותה  התורה כי  בקדושה, אחיזה שום להם אין זה שמכח יודעים, אינם והשונאים נשרף.

ל ) כב , לכתוב(שמות מותר אבל  אסור, הוא באכילה – תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר
תורה  הספרי  שנשרפו ואחר  בקדושה, אחיזה להם היה ובזה וטריפה, נבילה  עור  גבי  על 
שבקדושה, וחמור שור כח ויפריח לעיל , הנזכרות  הקליפות כח נתמעטו היום  מאותו –

למטה. ירד מעלה  של  והמקדש יוסף, בן ומשיח דוד בן  משיח  משיחין : תרין שיבואו
הלאוח. את בעצמו שיקיים  כלומר  דלא, עד לבסומי  איניש חייב לפרש: אפשר ועוד 

בגמרא שאמרו כמו יין  ידי  על אפשר וזה איש , מפני תגורו בתרא )דלא  פחד(בבא  ,

כ  ‡ו‰ל רוז‰

 -במידות טובות  –הנפטרת הייתה נשמה של אצילות 
שבדרך כלל כלה וחמותה לא מסתדרות, וכאן היה תמיד 

בגלל שהייתה אשה אצילה ומתוקנת  -בשלום ובאהבה 
  במידות לב טוב שהוא יותר מכולם.

ח שיחיה עד להבחל" גדעוןתמיד אמרה לבנה הקטן שלה 
בזה הלשון: אני אומרת לך כלל גדול, שיהיה  - שנה 180

תמיד זהב על היד, שאם אין לך משהוא טוב להגיד, אז 
וכך מתנהג כל הימים עד מאה ושמונים שנה  -תשתוק 

  ביחד עם אשתו הצדיקת אסתר שתחיה.

שנה יסורים גדולים שהייתה  60הנפטרת ע"ה עברה 
רגל שמאל, והייתה צולעת, בשיתוק בחצי גוף, יד שמאל ו

כמו וקיבלה היסורים באהבה  -ואף פעם לא התלוננה 
  ו:"לדף מסכת גיטין בשהגמרא אומרת 

תנו רבנן הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין 
עליהן הכתוב אומר  ושמחין ביסוריןעושין מאהבה 

", ואמרתי לפרש למה זה ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"
"ו, כי מרומז בזה שהמקיים דברים אלו הם דוקא בדף ל

  מל"ו צדיקים.

היה בערך בגיל  ,וגר בבני ברק ,אבא שלה היה חסיד וויזניץ
 26ונפטר בערב שבועות בשנת תשנ"א לפני  ,תשעים שנה

  שנה. 



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?
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המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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קלד
בכותלי  נתקבל  הספר  צדק"  זבחי  "זבחו  ספרו  קבלת  לאשר  בזה  הננו 

הביהמ"ד בהתענינות גדולה.

ידינו כל ספרי כתר"ה ונבקש מכת"ר שיואיל לשלוח לנו  לע"ע אין תחת 
שאר ספריו הקודמים ומה שיצאו לאור להבא.

ויה"ר שכבודו יוסיף כהנה וכהנה בהפצת עניני כשרות בכל העולם כולו, 
עדי ביאת גואל צדק בב"א.

בהוקרה רבה וברגשי כבוד הנהלת הספר דישיבת תות"ל

מוטלככלות שעליך  דע , מחמדי, "בני אמו : לו אמרה האבל ימי
גם לאיבוד. ילכו ולא לך הניח  אשר  אביך, בעסקי לעסוק
ולך אביך  ממון בידך  קח כן על  אשה. לשאת צריך  שאתה  הזמן, הגיע
מתניה שאול לקח דרכך". את יצליח הוא ברוך והקדוש בסחורה עסוק
ואלו חוטפים אלו  כי האנשים , את וירא  המסחר, שוק אל וילך מעות,
שאלהו ריקם. לביתו וחזר  לשקר , נשבעים ואלו גונבים אלו גוזלים,
הדבר  כשר  לא  כי "יען  לה : אמר בכלום" סחרת לא מה  "מפני אמו:
אחד כזבים, מדברים  הסוחרים שהאנשים משום המסחר, עסק בעיני
חסדים וגמילות שהאמת מותו, לפני עלי צוה ואבא  בלב, ואחד בפה 

לעיניים". לי  יהיו 

אדםוילך  בני קבוצת והנה וירא אחר, לשוק השני ביום  מתניה שאול
לקבר  להביאו התפיסה מן מת לפדות  צדקה לגבות  הולכים
'אקיים בליבו: מתניה  שאול ויאמר רב, בממון צורך היה כי  ישראל,
שהיה והיות לפדותו', הזה המת עם אמת של  חסד ואגמול אבי פקודת 
לשם הנצרך , הכסף  מכסת  לקחת לביתו מיד רץ  אצלו, ממון מעט רק לו 
הזה" היום להון  נבהל  אתה בני זה "מדוע אמו : אותו שאלה  המת . פדיון
שלא אני, ומתיירא לקנות, טובה  סחורה היום  לי נזדמנה  "כי לה: ויאמר

א סוחרים אותה  היוםיקנו  באותו ועוד הכסף, את לקח מיהר חרים".
ישראל. לקבר המת בא

הסחורהכאשר "איה  אותו : שאלה אמו, לבית בערב מתניה שאול בא
בארץ הסחורה  את "קברתי לה : ויאמר  בני" היום קנית אשר 
הזאת". הסחורה על  עיניים הרבה היו כי הגנבים, אותה יגנבו לא למען

'ה יראי נדברו אז  לו

השנייה, העולם ומלחמת  השואה בתקופת טהרן, של השווקים ברחבי
"בשמיים אירן: של האנטישמיים השיעיים מוסלמים  מצהירים  שבהם

הארץ: על  אבל אדונכם, הוא  היטלר א-ללה ".(ימ"ש )אדולף

המפלגות ברשימת  גיליתי באינטרנט שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
נאציות מפלגות 3 היו שבאיראן בעולם , את הפאשיסיטיות  לראות (אפשר

שמותן )הכיתוב פעילות .ליד עדיין הנאמר פי על מהן ששתיים תשוו,
של הדגל עם איראן" של סוציאליסטית הנאציונל "המפלגה של הדגל את

...הנאצים 

שייעשה" הוא  - שנעשה  ומה שיהיה, הוא  - שהיה "מה  נאמר, זה ועל
ט) א, לעם .(קהלת ההיסטורי  השונא עמלק ששורשי  לנו , מגלה אסתר מגילת 

בפרס דווקא נמצאים וגםישראל, פרסי, היה העמלקי המן כזכור, .
היהודים כל את  לחסל מהמן פחות לא רצה חז "ל  עפ"י הפרסי אחשוורוש

שכשאמרבעולם מספרים חז"ל  כן כמו ע "א . י"ד  מגילה בגמרא והחריץ התל משל (ר'

המקדש, בית בניית המשך לבקשת עד  התכוון הוא המלכות" חצי "עד המלכה לאסתר

לעשות  מוכן היה שאחשוורוש משום תקופה, באותה בנייתו את להפסיק  הורו שהפרסים

מזה ) חוץ - .הכל

חוסל לא המן  של זרעו אך נתלו , המן של בניו עשרת  שזרעאמנם (וכמובן 

צדק ) גואל ביאת עד להתקיים ממשיך למדו עמלק  המן של בניו ש"מבני וכמו ,
ברק" בבני ע "ב )תורה צ"ו דף  סנהדרין מן (מסכת שלו, אחרים  צאצאים גם כך ,

מגילת על השונים במדרשים  מספרים חז "ל  להתקיים. המשיכו הסתם,
מהע  שרבים ליהודיםאסתר, שנאתם  את הסתירו תקופה שבאותה מלקים

היהודים  כאוהבי עצמם את "ורביםועשו  על חז"ל בדברי  מובא שזה (כמדומני

מתייהדים") הארץ הסתםמעמי  ומן יותר, עוד אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך ראשם את  הרימו 

לנשיא התייחסות  בעבר היתה יעקב " "ירנן שבקובץ לציין מעניין אגב,
לקום שעתיד אומרים  שחז "ל  המן כאותו  אחמדי-ניז'אד הנוכחי איראן

תשובה. יעשה לא עם -ישראל אם הימים, באחרית 

האירני: הגרעין

אחמדינג 'אד אירן נשיא 

אקספרס: היהודיםאלסקה את  להגלות  השבוע אירן נשיא  שנתן הרעיון
ב ...וושינגטון  ודוקא  השואה בימי הוצע הוא חדש. אינו אלסקה  ל..

בנאום בבטן. דברים לשמור נוהג אינו שהוא יאמר אירן נשיא של לזכותו 
תחת אוקטובר בחדש בטהרן שנערכה ועידה  במסגרת שנשא חגיגי
צריך ישראל "את בפשטות: האיש הצהיר ציונות" ללא "עולם הכותרת 

המפה". מעל למחוק

פוליטיקאי של מביכה פה בפליטת שמדובר שחשב מי היה  בתחילה אם
למה בדיוק  מתכוון שהוא לכולם והראה אחמדינג'אד מחמוד בא  טירון,
הגיגיו  את  ושוב שוב ומשמיע אירן נשיא חוזר האחרונים בחדשים שאמר.
שהיהודים מיתוס  אלא אינה השואה לדידו ועולם. עם  קבל האנטישמים
במסגרת אירני גרעיני בנשק להשמד עתידה ישראל מדינת מלבם, בדו 
האימפריה לבין המערבי העולם בין ובאה הקרבה התרבויות מלחמת


