
 

 די שטאט קראקא
לאור המצב הנורא שנתפטמו את מטבח 
היהודי בבשר נבילה וטריפה עשרות 

מוטל עלינו חוב קדוש להדפיס , בשנים
 מחדש הספר הקדוש והנפוץ ביותר

 בעיר קראקא


 
  

אנו המוציאים לאור הוספנו הרבה דברים חדשים כהנה 
וכהנה אוסף מלא דברים שנוגעים להמצב שלנו השורר 
כעת שנכשלו עשרות אלפים מאחינו בני ישראל שומרי 

 .תורה ומצות בלי יודעים עשרות בשנים
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 KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLISH PAGE 4 
 -מאנסי   והאחרונים כשרות במשנותיו של הראשונם    סרט איך ששוחטים  בעולם הכשרות

פרשה
  ס'קול קורא    שאלה מעניינת    הסיפור של קראקא

!!!
 

7  6  5   4     3   2OF  1 PAGE 
 

! 
בולעטין וועד הכשרות

 .השחיטה  מרובאשקין מכשולות  אצל  43-מכתב  עדות  על  ה 
)מסודר ומדויקת(
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}/14'-"{
***
 

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
ל"טענות עם מקורות מחז ,בארץ "רבנות הראשות"לה 
}/21''6-"{

*** 
 613מכתב למערכת ישראל 

ומגלה  למה  שני  נכדים   !השוויגער  של  רובאשקין  בא  בחלום
הלכו לעולמם

 ונתגלה    ממארגארעטין  הרב    עם  תורה  בדין  ווייסמאן  הרב 
 בשחיטת  ישראל  לעם  חלב  האכיל  ממארגארעטין  שהרב

.רובאשקין
}/3''-"{ 

*** 

ז והכשרות"ספר הרידב
ב"אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"המחבר מצהיר 

}/32''"{ 
 

תלחץ כאן
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הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין
 

*           *             *           *

!!!כשרות במשנותיו של הראשונים והאחרונים
התולדות יעקב יוסף  ט הקדוש"הבעש  האור הצדיקים  ל"ם ז"הרמב  י הקדוש"רש

""
 

:וזה תוכן דבריו בקיצור ,ל"ם ז"ובא וראה מה שכתב הרמב 
ומהכבד   ,ומהדם  יורד  אל  הכבד  ,משקה  נעשה  דםכי  מכל  מיני  מאכל  ו  ,על  פי  חכמת  הטבע 

ושם   ,ומהלב  יורד  המובחר  והדק  אל  המוח  ,עולה  הברירות  אל  הלב
.שורה השכל וחיות של האדם

 

נעשו   ,ומי  ששומר  עצמו  ממאכלות  המותרות  והאסור  והטמא     
והמוח  והחיות  שלו  נעשה   ,ויש  לו  לב  טהור  ,דמיו  צלולין  וטהורין

חיות  טהורות  להשיג  אמיתית  החיות  שהיא  אלקות  של  כל  העולמות 
י "ומקדש  את  אכילתו  עפ  ,ומי  ששומר  עצמו  יותר  .את  כולם  'המחי

ח  איבריו "והוא  השכל  לכל  רמ  ,נעשה  מזה  בנין  אב  ,ותורתו  'דרכי  ד
.ומתקדשים ומתטהרים

 

 ,נעשה  בנין  אב  שכל  עקור  ומעופש  בדעות  זרות  ,ו"וכן  להיפוך  ח      
ח "ורמ  ,'והוא  אבי  אבות  הטומאה  וכו  ,וחיות  שלו  נעשה  בחינת  מת

ונעלם  ממנו  אמיתת   ,לכל  דבר  טמא  טמא  יקראאיבריו  נטמאים  ו
הם   ,ונטמא  ונופל  לדיעות  זרות  ואלהים  אחרים  ,החיות  שהיא  אלקות  של  כל  העולמות

.אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם
 

לכן  התנאים  ואמוראים  ובעלי  המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג   
לפרש  כל  מאמר  סתום   ,שורה  עליהם  רוח  הקודש  'ולכן  האירו  שכלם  והי  ,הזקן  וביין  משתיו

אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם  ,כי שרתה עליהם כח אלקי ,בדת  התורה  הקדושה
 .כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים"ג

ומשם  לבם  ומוח  שלהם  נטמטם   ,אבל  אנשים  הללו  בודאי  טמאים  ונטמאו  דמם          
ולא  יכלו   ,ולכך  החיות  שלהם  נוטה  למינות  ואפיקורסות  ,במאכלות  האסורות  והטמאות

והואיל   .י  שכל  אלקי  עולם  ומלך  עליון"לקבל  מתיקות  נופת  צוף  דברי  מאמרינו  הבנוים  עפ
 .וכרות  יכרתו  אותם  וכל  אשר  להם  ,פתאום  יבוא  עליהם  הכורת  ,והעיזו  פניהם  ויצאו  לחוץ

כי  לא  היו  ימים  מועטים  עד  אשר  בא  עליהם  מלך  גדול  והרג  אותם  וביזז  כל   ,וכך  עלתה  להם
.ד"עכת ,אשר להם

 

ואשר בוער בקרבו עדיין ניצוץ  ,שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני
יפריש עצמו ובני ביתו מאכילת בשר בהמה אשר כל כשרותו אינו אלא 

.........כאשר הרבנים הצדיקים צועקים מרה ,וסמיית עיניים
****************************************************************************
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 :וזה לשון קדשו ,)ט"פרק י(כתב בספר אור צדיקים 
ואפילו אינו  ,דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר להבחין בין איסור להיתר

 בטנו על מכהו הקבר חיבור על הממונה בא מותו שלאחר עונשו .ל"איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו ז
 ואומרים ,אותו ומכים פניו על אותו מהפכין ואז ,פרשנדא ויוצא נבקעת שכריסו עד ,ואש ברזל של בשרביטו

 שהוא בחלב בשר באיסור ובפרט ,ומדכוותיה הזה הקשה מדין ויצילנו ישמרינו השם ,שהוצאת מה בלע לו
 .עד כאן לשונו ,מורח עון

***************************************************************************************************************************** 

"

:בתורה הקדושה כתוב

על המילים ואנשי קודש  .)ב"שמות כ( ,ואנשי קודש תהיון לי
אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי  :הקדוש רשיתהיון לי אומר 

,אתם שלי
      

הקדוש ברוך הוא  :הפשט הוא כך ,אתם של נבוכדנצר וחבריוואם לאו           
 ,אז הם יהיו שלי ,והם לא יאכלו נבילות וטריפות ,אומר כשהיהודים יהיו קדושים

ועל המלים לכלב תשליכון אותו  ,וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו שלי
מישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע הכוונה שכ ,שהכלב נכבד ממנו" :י"אומר רש

מכלב

***************************************************************

"  

  בזע"ם תצעד ארץ "  ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות
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דברים אלו מחויב כל צדיק וצדיק למסור נפשו להשגיח על זה' ג , 
הוא הוא ההמן האמיתי של העירוב רב, דברים אלו' ואם אינו מקיים ג  

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **

ם סופר"החת


  

:נשא 'מרן בעל תולדות יעקב יוסף בפ
 

ועל ידי   'רק מעמיד שוחטים בכל מקום מסיטרא דילי ,מ שלא לפתות כל יחיד"מערמת הס
 זה הכל ברשותו

 אשר יחיד רק ,ויחיד יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך יצטרך שלא הרע היצר התחכם עתה
 נלכדו וכולם לרבים טריפות המאכיל 'דילי מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא  ,בו נכשלים רבים

ברשתו

 
 .)תורת משה פרשת קדושים( ,ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות"אפיקורסות רח רוב  1    .

ובשוגג  תטמטם  נפשו   ,אלא  שיתשנה  הפגם  דבמזיד  תעשה  נפשו  שקץ  ,מאכלות  אסורות  פוגם  אפילו  בשוגג        .2
 .)אור החיים הקדוש פרשת שמיני(ונטמאת 

 .)'י משפטים ל"רש(ואם לאו אינכם שלי  ,אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי      .3
 .)'ת דברי חיים סימן ז"שו(אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה       .4
 .)ב"ג דף מ"זוהר הקדוש ח(כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות       .5
 .)ב"ג דף מ"זוהר הקדוש ח(יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא       .6
ה  גועלו "כי  הקב  ,אוי  להם  ואי  לנפשם  כי  לא  יתדבקו  בצרור  החיים  כלל  ודנין  אותו  לאחר  מיתתו  כאדם  מגועל        .7

 .)א"ג דף מ"זוהר הקדוש ח(בעולם הזה ובעולם הבא 
 .)ב"ג דף מ"זוהר הקדוש ח(ורוח הטומאה שורה עליו  ,מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו      .8
 .)ה"ב דף קכ"זוהר הקדוש ח(נעשה פני חיה רעה       .9

 .)ם"רמב(נכנס בו מחשבת כפירה ומינות  .10
 .)ו"אגרא דפרקא אות קכ(ו "הבנים יוצאים לתרבות רעה ח .11
 )מסילת ישרים(מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם  .12
 .)שמרו משפט ,דרך הנשר( ,עבור שוחטים קלים !תשובה – ?ר"הכת בשנת בא לא משיח למה .13
 והשכינה ,בימינו נבנה לא עדיין אשר ביתינו את החריב מי - צדקינו משיח ביאת מעכב אסורות מאכלות  האוכל  כל  .14

 ברית(עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות   ?  היום  גם  תמול  גם  ישי  בן  בא  לא  מדוע  -  ?בעונינו  עדיין  בגלות
 .)פסח של הגדה על משה מטה

 .)ב"מ עמוד שכר יש(הבא  ועולם הזה עולם חלק ומאבד עולמית טהרה לו אין .15
 .)ל"האריז( ורשע מין נעשה .16
 .)קב פרק הישר קב( קלים שוחטים עבור ח"ת בשנת נהרגו יהודים מליון .17
 .)חיים דברי ת"שו( קלים שוחטים עבור בגרמניה הדת מן יצאו יהודים מיליון וחצי שלשה .18
 .)אברהם ברכת( השחיטה לתקן לעולם בא טוב שם הבעל .19
 .עצמו את שוחט רק ,במה או עוף שוחט אינו השוחט :ומזעזע מחרידה מחזה .20
 .)חפץ חיים(קודש  שבת מחילול יותר חמור וטריפות נבילות אכילת .21
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 בעל  ק"הרה  זקיני  לפני  בא  אחת  דפעם  )בא  פרשת  רבים  בת  שער  בספר  גם  והובא(  אמת  שפת  בספר  מובא  .22
 להפוך לו  לעזור  מהרב  וביקש  ,ל"רח  דתו  להמיר  ורצה  שנתפקר  בן  לו  'שהי  אחד  איש  ע"זי  מאפטא  ישראל  אוהב
 .לאו  לאו  ואם  ,להושיעו  אפשר  אז  שנתפקר  מעת  בפסח  חמץ  אכל  שלא  יודע  אתה  אם  הרב  לו  והשיב  ,לטוב  לבו

 ד"עכתו  ,תשמור  המצות  חג  את  לך  תעשה  לא  מסכה  אלהי  ,תשא  כי  בפרשת  כתובים  'ב  סמיכות  שזהו  ואמר
 חג את ,לך תעשה לא מסכה אלהי" ל"הנ פסוק על  ).קפב  ב"ח(  בזהר  הקדושים  לדבריו  סמוכין  ומצאתי  .ח"ודפח
 הכי  אלא  ,האי  לגבי  האי  מאי  ,תשמור  המצות  חג  את  בתריה  וכתיב  לך  תעשה  לא  מסכה  אלהי  ,"תשמור  המצות
 )בפסח  דחמץ  הוא  הכי  רזא  דהא  לגרמיה  למפלח  ומזלות  כוכבים  עביד  כאילו(  בפסח  חמץ  דאכיל  מאן  אוקמוה
 .כ"ע ,איהו ומזלות לכוכבים דפלח כמאן

 ,לך תעשה לא מסכה אלהי פסוק  על  )ואלה  ה"ד  ,לפסח(  ע"זי  מראדאמסק  ק"להרה  לאברהם  חסד  בספר  וכתב  .23
 מחטא השנה לכל  שמירה  היא  הימים  בשבעת  המצה  אכילת  כי  ,מצות  תאכל  ימים  שבעת  תשמור  המצות  חג  את

 אכילת  על  ידי  בא  ל"רח  אפיקורסות  דרוב  )קדושים(  משה  בתורת  כתב  ל"זצ  סופר  והחתם  .כ"ע  ,זרה  עבודה
 .ל"רח ורשע מין נעשה אסורות מאכלות האוכל דכל 'הק י"האר בשם מביא ט"שלחה ובספר .וטריפות נבילות

 כדברי והוא ,ל"רח זרה ועבודה מינות  לידי  האדם  את  מביא  אסורות  במאכלות  דהמכשול  כ"ג  זה  מכל  אנו  רואים  .24
 ענין כל תלוי בזה כי ,להושיעו אפשר בפסח חמץ בנו אכל לא שאם ההוא  לאיש  שאמר  ע"זי  מאפטא  ק"הרה  זקיני
 אם  מה  שאין  כן  ,זרה  עבודה  מחטא  לינצל  ואפשריות  הזכות  לו  אין  ו"ח  בפסח  חמץ  אכל  דאם  ,זרה  עבודה  חטא
 .חמץ מאיסור ניצול

 הגאון  "עמוקות  מגלה"   בעל  הקדוש  הרב  ידי  על  -  וטריפות  בנבילות  יהודים  אלפי  הכשלת  של   להחטא  התיקון  .25 
 'ר הצדיק  הגאון  בתקופת  שהתרחש  מסעיר  מאורע  -  קראקא  ד"אב  ל"זצוק  שּפירא  נטע  נתן  רבי  המקובל  הקדוש

  ל"זצ "עמוקות מגלה" בעל ל"זצ שפירא נטע נתן

*********************************************************************************************** 

 

  

" חתם סופר"ה, רבי משה סופר
ע"זי   

1839 - 1762
ע"הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי
 במלחמתו הגדולה להביא משיח

 

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי 
שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו , נתן אדלער

בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם 
ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא 

ואעתיק מה שכתוב ממקצת , תיכף ומיד ממש
ני 'חינו ב'אראשי תיבות " (ב"האבי"מספר 

מהנוגע לדעת בדורנו , כתב) גולה'שראל ב'י
משה סופר ' נתן אדלר ותלמידו ר' ר: ל"וז
' ר, מקובלים בנסתר) פראנקפוט דמיין(ב "מפ

, מ"נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפפד
ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על 

' וגו' שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי
ם "אך הסמ, ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח

ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח "מ
וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב . [ב"מפ

" ם"זע"הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב
ירובין 'ביחה ע'ראשי תיבות ז, תצעד ארץ

קוואות'מ ]  
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ע "רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי
 -ג "תקנ'שנת ה" דברי חיים"בעל 

ב"תרל'ה  

 

 בשר שהאכילו הקלים שוחטים ידי שעל ידוע
 מיליאן וחצי' ג לערך הדת מן יצאו, פיגול
 דברי ותשובות בשאלות כמבואר, ל"רח יהודים

 עבירה שאין) 'ז' סי' א חלק ד"יו( חיים
, הישראלי הלב שמטמטם אסורות כמאכלות
 מן יצאו זה ידי דעל ראינו הרבים ובעוונותינו
 שאכלו ז"לוע בארץ קהילות כמה הדת
 ם"השובי ידי על וטריפות בנבילות ונתפטמו
 שנאבדו עד זרות דעות עליהם וגברו, הקלים

אש להבות החוצבים דבריו ש"עיי. (הקהל מן )  

הפוסקים כל נגד שהוא דבר לחדש אין   

 נתונה רשות הזה בזמן לאשר שאלתו אודות
 אם, מוחה בלי ועיר עיר בכל לעבור אחד לכל
  רבוא' שס ר"רה הוי כי פ"צוה י"ע עירוב מהני

בה בוקעים .  

 ואור כחי תש כי בפלפול להאריך אוכל איננו
 הנני ורק, כבראשונה אתי אין המה גם עיני

 בספר שמצא ממה הזה הרעש מה, לשאול
' סי( במקומו ח"באו גם הלוא, ן"הר חידושי

 הפוסקים כל, כן פ"אע, מביאו ז"בטו) ה"שמ
 יוסף והברכי א"הרמ וגם ואחרונים ראשונים
 כולם, ת"והשע מגדים והפרי רבה' ובאלי
 שהוא דבר לחדש רצוני ואין, להתיר מביאים

 ואין...'כו ואחרונים ראשונים הפוסקים כל נגד
 ת"שו. (ל"וד, וקצרתי בפלפול להאריך בכחי
ג סימן ב"מח והשמטות ליקוטים חיים דברי ').  
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ע"ז זי"רבי יעקב דוד רידב   

ד"תרע'ה -ה "תר'ה  

 

   
כי זה היסוד הראשון שמוטל , על הכשרות בשיקגו

עד שהשוחטים והבוטשערס , על הרב לתקן
ועלה , העמלקים רדפו אותו והוצרח לברוח משם

כ"ושם מנו, ק צפת"ונתיישב בעיה, לארץ ישראל . 
 –רבינו משה חיים לוצאטו (העולם אמרו שחשב עצמו 

, ל"ז זצ"ר הרידב"ושמעתי מפי מו. למשיח )ל"הרמח
שפעם אחת אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר 

, אזי אינו יכול להיות משיח, ל"פעם אחת על דברי חז
ל לעולם יצא "והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מחז

ואז הסיח דעתו מלהית , )'פסחים ב(אדם בכי טוב 
ה"עמוד קמ" עדן ציון"ספר ( משיח ).  

חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי  –מגדל דוד : חלק מספריו
( חידושים על מסכת חלה מתלמוד  –חנה דוד . ב). ד"ווילנא תרל

פירוש . ד). א"שם תרמ(ז "תשובות רידב. ג). ו"שם תרל(ירושלמי 
 –ט "פיטריקוב תרנ(על התלמוד ירושלמי  –ד "ז ותוספות רי"רידב
)י בתחמוד בבלי"דוגמת פירוש רש(הראשון הוא פירוש הענין ). ס"תר

בפירושיו , )דוגמת התוספות בתלמוד בבלי(הרחב ביאור , והשני ,
ז "נימוקי רידב. ה". תנא ירושלמי"אלה קנה לו את פרסומו הגדול כ

שמות  ת בית "שו. ו). ד"שיקאגו תרס(דרושים ופירושים על בראשית 
הלכות שביעית  -קונטרס השמיטה . ז.). ח"ירושלים תרס(ז "רידב

( שביעית  -קונטרס הלכה למעשה . ח). ט"ירושלים תרס בדין פירות 
( הלכות שביעית  –ז "בית רידב –ע לשבת "שו. ט). ב"ירושלים תרע

ועוד. ב"ירושלים תרע" פאת השלחן"שהוציא לאור במצורף לספר   
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ע"רבי אהרן רוקח מבעלזא זי
ז"תשי'ה -מ "תר'ה  

 

שבא  על  ידי "ימכל  כוחו  של  הרשע  הגרמני  
שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה 

והיה  במדה  כנגד  מדה  מפני   ,נולד  עמלק  הגרמני
שלא  השחיזו  הסכינים  כדבעי  השחיז  את  החרב 
של  הבעל  דבר  שהוא  שר  של  עמלק  ועל  ידי  זה 

ספר (ל  "היה  בכוחו  לשחוט  מיליוני  יהודים  רח
  (א"ש שווייצער שליט"דרשות הגר

  

   

 
 ,אני  יודע  שכתיבתי  הפעם  לא  תביא  לי  כבוד

 ,אולי  עוד  יתנפלו  עלי  בזלזולים  מכל  הצדדים  ,אדרבה
כאשר  בוערת  בעצמותי  אש   ,אבל  מה  אני  יכול  לעשות

בנושא  הכשרות  כבר "  ."שאינה  נותנת  לעצמה  להיחנק
ובעיקר  בכל   ,דשו  בה  בעיתונות  היהודית  בזמן  האחרון

הקשור  לאותן  הקצבים  המוכרים  בשר  טריפה  בשר  בלי 
אך התעלמו מן הצד השני  ,הכשר  או  בהכשרים  מסולפים

של  המטבע  מענין  הטריפות  הנמכרות  תחת  השגחתם 
העיתונות שתקה בענין  -  .של  הרבנים  או  ארגונים  רבניים

ובכל הקשור  ,בשל  כבוד  הרבנים  או  בגלל  טעמים אחרים
וכבוד  האמת  שעליו   ,לכבוד  התורה  המושפל  עד  עפר

ובמקום   ,הרי  שלנו  הדברים  יקרים  יותר  ,דורכים  ברגלים
ולכן  אני  יוצא   ,שיש  חילול  השם  אין  חולקים  כבוד  לרב

  ."בקול מחאה גדולה
שבידיעתם  או   ,מכשירים-אני  מאשים  הרבה  רבנים"

בשל  אי  ידיעתם  אך  בשל  התרשלותם  מוכרים  תחת 
בסיטונאות   ,בשר  נבילה  וטריפה  "השגחתם"

  .והמוכר הינו נבל ברשות התורה ,ובקמעונאות
שהרבה   ,אני  מאשים  אותם  הרבנים  המכשירים

ואותם   ,יהודים  העירו  להם  והוכיחו  להם  בענין  הטריפות
אוותם  החוטאים   ,הרבנים  התעלמו  כליל  מן  הענין
  .ממשיכים למכור כמה שהם רוצים

שבמקרים  רבים  הם  אינם   ,אני  מאשים  הרבה  רבנים
ובכל  זאת  הם  יודעים   ,נוטלים  חלק  בעבודת  ההכשרה

וכל  זאת   ,ובכל  זאת  שותקים  בענין  הנבילה  ,מה  שקורה
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רבי שרגא פייוועל 
ל"מענדלאוויטץ זצ  

מייסד  ישיבה  תורה  ודעת  לפני 
   שבעים שנה

 )ראה מלחמת הדת שחיטה(

או  בגלל  הרצון  למנוע   ,"שמור  לי  ואשמור  לך"בשל  ה
והם  שוכחים  שבמקום  שיש  חילול  השם  אין   ,'חילול  ה

  .חולקין כבוד לרב
אני  מאשים  את  כל  הרבנים  הגדולים  מנהלי  ורועי 

המחלוקת  אינה   ,ישראל  שבגלל  פירוד  הלבבות  ביניהם
 ,כי  שכאחד  אומר  אסור  השני  מתיר  -לשם  שמים  

ובמקום להנהיג   -השני  אומר  טהור    ,וכשאחד  אומר  טמא
יושבים  ואין   ,ובמיוחד  בשוק  העופות  ,השגחה  חזקה

  .עושים דבר
אני  מאשים  את  האורטודוקסיה  שהיא  יושנת  שינת 

היכן  ,חוני  המעגל  ואינה  רואה  דבר  ממה  שנעשה  מסביב
שהחומות  החזקים  ביותר  שלנו  נופלים  ומתמוטטים  על 

הירושה  שירשנו   ,דבר  קדשינו  נרמס  ברגלינו  ,ידי  שונאינו
 ,זה  שלשת  אלפים  שנה  כמעט  ואין  לה  עוד  זכר

  ?אבל עד מתי ,והאורטודוקסיה יושנת
ששמרה   ,האם  אינכם  יודעים  שמכל  חומת  היהדות

שבת   ,אותנו  עד  כה  כמעט  ולא  נשאר  זכר  פרט  לכשרות
אפילו  בבתים   ,וימים  טובים  כמעט  ואינם  נשמרים

ועתה  נהרס  גם  חומת  הכשרות  ואתם   ,האורטודוקסים
  "?עד מתי אבל ,יושנים
ואף  אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות "

ותלמודי  תורה  בכדי  לחנך  את  ילדיכם  וכן  להחדיר  בהם 
אז  האם  אינכם  יודעים  שגופות  שהינן   ,מדות  טובות

אינן  יכולות  להיות  יהודים   ,מפוטמות  בנבילות  וטריפות
האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות   ?עם  מידות  טובות

ואתם   ,מטמטמים  את  הלב  ומסממים  את  הדם  היהודי
  ?אבל עד מתי ,יושנים

האם  אינכם  יודעים  שבכל  יום  שהינכם  הולכים 
לא  יעזרו  לכם  אפילו   ,בבוקר  למקוה  לטהר  את  עצמכם

כי  הינכם  טובלים  ולא  רק  ששרץ   ,כל  מימות  שבעולם
וכשהינכם  מתפללים  ערב   ,!אלא  שרץ  בתוככם  ,בידכם
האם  אינכם  יודעים   ,או  כשהנכם  לומדים  שיעור  ,ובוקר

כי  הוא  מפוטם   ,שהבל  היוצא  מפיכם  הוא  הבל  של  חטא
  ?אבל עד מתי -ואתם יושנים  ,בנבילות וטריפות

תעשו  לעצמכם  קצת  חשבון  הנפש  וראו  עד   !רבותי
שההורים  שלנו  הקריבו  עצמם  על   ,זכרו  ,להיכן  חרגתם
והעיקר   ,הם  הרשו  שישרפו  ויצלו  אותם  ,קידוש  השם

מאחר  ומכם  אין  תובעים   ,לשמור  על  תורתנו  הקדושה
 ,רק  בקומץ  אתם  יכולים  להציל  את הסיטיאוציה  ,קרבנות

האם  אינכם   !יהודים  -  ?אבל  עד  מתי  ,והינכם  יושנים
היכן  שלא  תוכלו   ,פוחדים  יותר  מיום  הדין  הגדול  והנורא

ואני  - ?יותר  לתרץ  תירוצים  והתחמקויות ומשיכות בכתף
עורו  ישנים   ,ואני  אומר  ?עד  מתי  ,שואל  אתכם

  !"משנתכם
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 !!שאלה מעניינת

 

?כשר 'שהבשר וכו ,האם יש נאמנות להעיד
 


,

? 
!

 

]1 
ואינן  ,כמו הנוטל שכר לדון ,עדותו בטל ,כל הנוטל שכר להעיד*   

 .אלא הדין והעדות בטל מעצמו ,]שעדותו בטלה[צריכים הכרזה 
.)ח"ד סעיף י"א חושן משפט סימן ל"רמ(

   

 
   

 

  

ל"זצ, רבי אליעזר זילבר  
אב בית דין סינסינעטי וראש בית דין 

  אגודת הרבנים

במסירות נפש ממש נגד מכשולי  'לחם  מלחמת ה
שהנהיגו   'השחיטה  החדשה  שהיא  השחיטה  תלוי

וכתב  מכתבי   ,ס  בארצות  הברית'הבוטשער
אזהרה  לרבנים  ובירחונים  שיפסיקו  להאכיל 
נבילות  וטריפות  על  ידי  השחיטה  המודרנית 

עד  שהבוטשערס   .'החדשה  שהיא  שחיטה  תלוי
  .ל"רצו להרגו רח
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]2 
לא שנה אם עבר לתיאבון  ...כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות*  
.)'ד סעיף ה"שולחן ערוך חושן משפט סימן ל( .פסול לעדות ...
 

]3 
ויש אומרים  ,ה"הג ,פסול מדרבנן ,היתה העבירה שעבר מדרבנן*    

א "שולחן ערוך ורמ( .חימוד ממוןבענין שעבר משום  ,בדבר מדבריהם
.)'שם סעיף ז

 

]4 
 ,יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון ,כמו שעבר עבירה משום ממון*   

.)'ד סעיף ו"ע חושן משפט סימן ל"סמ( .או הנאה שיהיה לו
 

]5 
אבל כל מה שצריך  ,אינו חשוד לדברים אחרים ,החשוד לדבר אחד*   

מי שהיה חשוד למכור חלב במקום  ,כגון ,חשוד גם עליו ,לאותו דבר
 ,והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם ,שומן

שולחן ערוך יורה דעה  הלכות ( .קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים
.)'ט סעיף ד"ם סימן קי"מאכלי עכו

 

]6 
שולחן ערוך ( .אינו נאמן עליו אפילו בשבועה ,החשוד על הדבר*   

.)'ט סעיף ד"ם סימן קי"יורה דעה הלכות מאכלי עכו
 

]7 
 .אותו )מנדים(מעבירים אותו ומשמתים  ,המוכר דברים האסורים*   
.)ו"ט סעיף ט"שולחן ערוך יורה דעה סימן קי(

סיכום הדברים
 

היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים  כל הרבניםל כמעט "לפי הנ

 לחזור למעלה
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,ובפרט על הבשר
,ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו 

ואין צריך לדרוש  ,ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין     
ואם למדת לא  ,דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא בידך ,ולחקור אחריו

דכל היכא  ,)'ז סעיף ג"א יורה דעה סימן קכ"ברמ(דהלכה פסוקה  ,פרשו לך
אין העד נאמן  ,או חתיכת בשר שאינה מנוקרת ,דאתחזק איסורא כגון טבל

,אלא אם כן בידו לתקנו ,עליו להתירו

כי לא  ,ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו     

אמרו עליו הכשר  ]1[ל"אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז ,יניחוהו
ובני ישראל  .ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה ,שבטבחים שותפו של עמלק

ל על "הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח
 ,בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד-סמך של הרע

.]ראה המראה מקומות בהערות[
 

ואולי אבנה גם אנכי  ,והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים     
ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם  ,ממנה

והם רק דברי השולחן ערוך  ,ולא הוספתי משלי כלום ,כי הם יסודי הדת
 ,ודברים היוצאים מלבות קדושים ,הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם

.אמן ,יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים

 
/:.
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הסיפור של קראקא
* * *
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אנגלית - אידיש - בלשון הקודש

 

---
זה סיפור שקרה לפני כארבע מאות שנה בעיר איפה 

  .]בעיר קראקא[היה הרב שמה  "מגלה עמוקות"שה
 ,ובמיוחד את יהודי אירופה ,וזה זיעזה אז את העולם כולו

:ומעשה שהיה כך היה
*    *    *    *

קצבים יראים ושלמים בעלי צדקה מאכילים בשוגג ובלי יודעין 
עיר שלמה של רבבות אלפי יהודים עם בשר חזיר ממש 

אנגלית - אידיש - בלשון הקודש  ....לסיפור המלא

****    ****    ****    ****
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 :תוכן הסיפור
 

 .מה שקצבים מסוגלים לעשות .1
 .גדולי ישראל נופלים במלכודת .2
 .דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות וטריפות .3
 .קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך .4
 .לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים במרכזה .5
 .מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע .6
 .הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם .7
 .בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו בדמי ימיהם .8
 .ע"אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל .9

 .ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים הורים מלאי צער .10
 .העיר כולה על גלגלים .11
 .אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות .12
 .כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים לזבל .13
 .עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את הדרך הישר .14
 .מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה קראקא במשך עשרות שנים .15
שוחטים   –סופרים    –ראשי  ישיבות  כלי  קודש    –גאונים  וצדיקים    –דיינים    –רבנים    –תלמידי  חכמים    .16

 –חסידים ואנשי מעשה  –בני ישיבות  –מלמדים 
 .תינוקות של בית רבן ועשרות אלפי משפחות חשובות אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים       

 .בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא .17
 .גוזר עשרות תעניות בגלל עשרות המגיפות "מגלה עמוקות"ה .18



 

 כמה היבטים של המעשה הנורא
 לקראקא מאנסיההבדל בין 

 .ישנם מאות רבנים מאנסיב –רב אחד  'לקראקא הי .1
 .מאות קצבים מאנסיב –בקראקא היו שני קצבים  .2
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 .במזיד מאנסיב –בקראקא האכילות טריפה בשוגג  .3
-הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע מאנסיב – ,בקראקא  זה  קרה  מתחת לאפו של הרב  .4

 .בנים
שהוא  חלק  גדול  מכלל   ,ישנן  מאות  קהילות  חרדיות  מאנסיב  –קראקא  היתה  רק  עיר  אחת    .5

 .ישראל
לאחר  עשרות  שנים  של   מאנסיב  –בקראקא  הקצבים  חזרו  בתשובה  בהתעוררות  הראשונה    .6

מאכילית  חלב  נבילות   :תיבות-ראשי(  ט"ואנשי  המחנו  ,זעקה  מרה  על  ידי  רבנים  גדולי  ישראל
 .עדיין עוד ישנם מאכילי חלב )וטריפות

 'הטריפות לא הילמאכילי  מאנסיב –בקראקא  הקצבים  חששו  מאימת  יום  הדין  הגדול  והנורא    .7
 .כל פחד

לוקחים  חלק  גדול  של   מאנסיב  –בקראקא  הרבנים  קרעו  לבבם  ובכו  על  חורבן  בית  המקדש    .8
להשתיק  את   ,בכדי  להתגונן  נגד  הרבנים  המעוררים  ,הרבנים  קרוב  למליון  דולר  דמי  הכשר

ולטשטש  את  המוחות  היהודים  התמימים  ולא  להרשות  חלילה  ליהודים  שיפסיקו  לאכול   ,הערעור
 .בשר טריפה

מוכרים   ניו  יורקוב  ,שנה  מכרו  כל  כך  הרבה  נבילות  וטריפות  40בקראקא  בסך  הכל  במשך    .9
אבל  ,אקספורט ביזנעס 'כי בקראקא לא הי ,ביום  אחד  כמו כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים

ברית  ולכל המסעות מפיצים  אלפי  טונות  של  בשר  כל  יום  לכל  האטליזים  בכל  ארצות  ה  ניו  יורקב
למטוסים  אלפי  טונות  בשר  בתוך   ,לבתי  החולים  ,לקעיטערערס  ,למסעדות  ,לבתי  המלון  ,שם

 .לשונות וכבדים ועוד ,נקניקיות שהם מטובלים בחלב ,פרענקפורטער ,ובפרט סאלאמיס( חודש
 ,שהרבנים  יצוו  שהעיר  הטריפה  ששמה  ניו  יורק  ישברו  את  הכלים  הטרפים  'לנו  הזכי  'מתי  תהי

ולזרוק 
 .את כל הבשר הטרף לזבל

}!!!הפאשקעווילים{
ה"בקרוב נעלה אי

** ** ** ** ** ** ** ** **  ** ** ** **
*    *   *

 לחזור למעלה
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!!! 
עבריתלשון קודש          

 


 

  

   

 ה הבא עלינו לטובה"ז לפ"תשס –קראקא  –אומן 
 !!!!טראך טראך טראך

טויזנעט  אידישע  קינדער   20ווען    ,דער  הימל  איז  שיעור  איינגעפאלען
ן  בית 'זיך  משתתח  זיין  אויפ  ,זענען  פאר  א  יאר  אונגעקומען  אויף  אומן

החיים  ביים  הייליגען  צדיק  רבן  של  כל  בני  הגולה  רבינו  נחמן  מברסלב 
דער הייליגסטער טאג וואס מען  ,אויפן  הייליגסטן  טאג  ראש  השנה  ,ע"זי

זענען  געגאנגען  די  מזכי   ,וויל  צוברעכען  די  דינים  פון  די  מקטריגים
טויזנט  אידען   20הרבים  וואס  האבן  געארבעט  ארויף  צו  ברענגען  די  

נישט   ,נישט  בעלז  ,ד"נישט  חב  ,וואס  נישט  סאטמאר  ,אין  איין  טאג[
]וויזניץ האבן דאס נישט געקענט באווייזען

 :עס קען אריינגיין אין{
guinness world records {

און  מען  האט  זיי  מכשיל  געווען  מיט  בשר  נבילה  וטריפה  ממש  בלי  שום 
!שומו שמים על זאת ,פקפוקים

 

 ?הזאת נעמי
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ן  מכשול  וואס 'וואס  דאס  איז  אויסער  דעם  באוואוסטן  פרשה  איבער
וואס  עס  איז  באקאנט  פאר  יעדען  דאס  דער   מקוהאיז  געווען  מיט  די  'ס

מכשיל  הרבים  פון  די  עדה  החרדית  האט  מכשיל  געווען  די  אידישע 
ן זיך די זעלבע 'וואס  ביז  היינט  טובל  ,ע  מקוה'קינדער  מיט  די  נישט  כשר

 ,טויזנט אידן וואס מען איז מכשיל מיט בשר טריפה אין די מקוה 20
וואלט 'ל  וואס  מ"און  חוץ  דעם  אנדערן  גרויסן  מכשול  השם  ישמרינו  ר

ווען  קיינמאל  נישט  געוואלט  אדרעסירן  ווען  נישט  וואס  איז  ממש  נעשה 
איז  דא  וואס  פארן  קיין  אוקריינא 'ס  ,כמותר  אוי  לנו  שהגיענו  למצב  כזה

ל  אז אזעלכע ענינים קומען "שטייט  אין  חז'וואס  ס  ]ל"וד[נאר  וועגן  דעם  
 "טריפה"נאר וועגען זיך אנשטאפן מיט 

 :דער סך הכל איז
ווער  עס  וועט  איבער   )קאנטעסט  -רעיס  (אז  עס  איז  דא  א  התחרות  

 !!!נעמען דען נאמען קראקא
 ***

 

אלע  אידען  בעפאר  זיי  פארן  אדער  עסען  אין  אומן  זאלן  ליינען  דעם ספר 
כדי  זיי  זאלען וויסען אז מען קען נישט גלייבען אפילו   ,די  שטאט  קראקא

 .'וכו ,נדבן ,בעל צדקהדעם גרעסטען 

 

 אזהרה ובקשה
  

 :די כלל איז אז ווי גרעסער די קדושה איז אלץ מער פארלייגט מען זיך מכשיל זיין

כדי  מיר  תלמידי  רבינו  זאלן  נישט בעטען  מיר  בכל  לשון  של  בקשה  
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אז יעדער איינער וואס האט א כוח השפעה   ,ווערן  באשמיצט  אין  די  גאס
מען  זאל  איהם  מודיע  זיין  די   ,אדער  ווייסט  פון  איינעם  וואס  פארט

גרויסע  מכשולות  וואס  דארט  גייט פאר אז אפילו ער קען נישט אויפטוהן 
זאל  ער  חאטשיג  נישט  נכשל  ווערן  מיט  אזעלעכע  הארבע  עבירות  אין 

 ם"אזא טאג ווי ראש השנה וואס מען דארף נזהר זיין אפילו אין פת עכו
  

 אלע חסידים זאלן שיקען די מעסיטש איינער צום צווייטן
  

תקנות וואס דארפן נתקן ווערן

'א
משגיח יעדער  וואס  קאכט  דארט  דארף  א  הכשר  וואס  זאל  צושטעלן  א  

און אנדערע מכשולות  ,וואס  זאל מפקח זיין פון ווי די פלייש קומט  תמידי
ועוד ,מילכיג פליישיג

'ב
מיט   תעודת  הכשריעדער  וואס  שטעלט  צו  צועסן  דארף  ארויסשטעלן  א  

די נאמען פונעם משגיח תמידי
'ג

ארויסשטעלן  פלאקאטן  פון די וויכטיקייט און די מכשולות וואס קומען 
איז נישט דא א הכשר'ארויס פון עסן ערגעץ ווי ס

 בשם תלמידי רבינו
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עברית

 

 ה הבא עלינו לטובה"ז לפ"תשס –קראקא  –אומן 
 !!!!טראך טראך טראך

ן בית 'זיך משתתח זיין אויפ ,טויזנעט  אידישע  קינדער  זענען  פאר  א  יאר  אונגעקומען  אויף  אומן  20ווען    ,דער  הימל  איז  שיעור  איינגעפאלען
דער הייליגסטער טאג וואס  ,אויפן הייליגסטן טאג ראש השנה ,ע"החיים  ביים  הייליגען  צדיק  רבן  של  כל  בני  הגולה  רבינו  נחמן  מברסלב זי

טויזנט אידען  20זענען  געגאנגען  די  מזכי  הרבים  וואס  האבן  געארבעט  ארויף  צו ברענגען די   ,מען  וויל  צוברעכען  די  דינים  פון  די  מקטריגים
]נישט וויזניץ האבן דאס נישט געקענט באווייזען ,נישט בעלז ,ד"נישט חב ,וואס נישט סאטמאר ,אין איין טאג[
 :עס קען אריינגיין אין{

guinness world records {
!שומו שמים על זאת ,און מען האט זיי מכשיל געווען מיט בשר נבילה וטריפה ממש בלי שום פקפוקים

 

 ז הבא עלינו לטובה"תשס -קראקא  -אומן 

  -אוקרינה 

!!! 
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 :לעצטיגע אפדעיט פון מאנסי

 ,די פארשונגען קומען פאר אונטער געהיימע טירן אבער דאך ווייסט מען אזוי
מען זוכט אים אין  ,דער רוסקי וואס האט געארבעט אין שבח איז נעלם געווארן תיכף יענעם צופרי .1

גרויסן 
ער איז נישט צום האבן  ,פינקל האט אויך זייט נעכטן געמאכט פליטה .2
זיינע מעשים  ,רבנים האבן פרישע אינפארמאציע וועגן דעם דיסטריביוטער פון נעסאו פראוויזשענס .3

זענען זייער פארדעכטיגט 

שוין איבער  ,י"די רבנים האבן אויך געהערט פול עדות וואס האבען מעיד געווען וועגן דעם פינקל שר
זעקס יאר צוריק האט הרב שעהן פון לעיקוואד חושד געווען פינקל אז עפעס איז נישט כשורה ווייל ער 

ער האט גערעדט מיט הרב  ,איז געווען דער איינציגסטער וואס האט נישט געהאט א שארטעדזש אין צינג
 ,ברעסלויער און ער האט עס אוועק געמאכט

למשל  ,מענטשן קומען אויך יעצט ארויס און זאגן עדות אז פינקל פלעגט פשוט באגאנבענען קאסטומערס
און ער האט  ,איין האלל האט דערציילט אז שוין לאנג צוריק האט ער געמאכט א ארדער ביי שבח

באקומען אין ארדער ווייניגער וויפיל ער האט באשטעלט אבער די ביל איז יא געווען פארן גאנצן 
האט ער  ,ער האט נאכגעקוקט די נעקסטע פאר ארדערס און געזען אז די זאך חאזערט זיך איבער ,סכום

יענער האט  ,פארגעהאלטן פינקל און ער האט אים מער נישט געמאנט די דיפערענץ פונעם פאלשן סכום
איז ער געגאנגען רעדן מיט הרב  ,קען נישט גלייבן'חושד געווען אז ער איז א פאפער וועם מ

ברעסלויער און ער האט געדרייט מיטן פינגער אז אפילו אויב ער האט נישט קיין נאמנות אין ממונות 
 ,איז ער להלכה נאך אלץ באגלייבט אין כשרות
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פיש סטאר דערציילט אז  .די בעל הבית פון ג ,מענטשן טענהן אויך אז פינקל ליידט אויף קלעפטאמעניע
און ווען ער האט אים פארגעהאלטן האט ער מודה  ,ער האט אים מער ווי איינמאל געכאפט ממש גאנבענען

יודעי דבר זאגן אז פארדעם האט הצלחה אים אליין לעצטענס נישט  ,געווען אז ער ליידט פון די קרענק
 ,נאר זיינע ארבעטער פלעגן קעיר נעמען ,געלאזט אריין קומען אין סופערמארקעט

אבער מיט  ,הגם ער איז א ערליכער איד ,טייל רבנים דרוקן יא אויס פארדרוס אויף הרב ברעסלויער
און ווי איינער האט זיך  ,זיין גראדע יעקישקייט איז אויסגעקומען אזא שרעקליכער מכשול

גאנץ אנפאנג ווען די מעשה האט זיך  ,"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו"כל ת"אויסגעדרוקט אז 
אנגעהויבן האבן די רעאקציע פוןרב ברעסלויער און הרב זימערמאן שיעור נישט גורם געווען מען זאל 

עס איז געווען צופיל פראגע צייכענס אויף דעם  ,מיינען אז עס איז עפעס א בלוט בלבול פון חסידים
 ,פינקל און אין אזא צייט איז א חוב אויפן בעל המכשיר מער נאכגיין די זאך

ע 'אז וואלטן ווען היינטיגע בעל הביתטעס געוויסט וויאזוי א כשר ,הרב שנעעבאלג האט מעורר געווען
איז געווען 'ס טשיקענס איז טריפה ווייל ס'וואלט מען גראד באמערקט אז שבח ,טשיקען דארף אויסזען

clean shaved ע טשיקען'אן קיין שום פעדערן וואס איז כמעט נישט מעגליך ביי כשר, 

האט שבח פארקויפט פלייש  2005פון אקאונטינג וואס מען האט נאכגעפארשט שטעלט זיך ארויס אז אין 
אויף בערך  )bills invoices(אבער מען האט נאר א קלארע חשבון  ,אלפים 500אין ווערט פון איבער 

 $$טויזענט  230

 ,די אויספארשונג גייט אן אין גרויסן צוזאמען מיט די סטעיט אינוועסטיגעשאן
מען ווייסט נישטאמאל וויאזוי מען קען  ,מענטשן קענען נישט צו זיך קומען פונעם שרעקליכען חורבן

!שומו שמים ,תשובה טון אויף אכילת נבילות וטריפות

,צבי
בעל תפלה און דער  ,איז גאר א ראש הקהל  ,מיט  מאכלות  אסורות  דער  וואס  האט  דיך  מכשיל  געוועןעס  טוט  זייער  וויי  צו  זעהן  ווי  

ווען זייער אסאך יודען האבען נישט געהאט  ,ער  האט  נאך  אפילו  געליינט  דעם  פארגאנענעם שבתאון    ,בעל  קוראאון    ,ימים  נוראים
אדער  ווייל  זיי  זענען  געוואר  געווארען  אז  זיי  האבען  נאר   ,ט  דעם  קאך'און  מויל  צונעמען  ווייל  ער  האט  זיי  בשאט  נפש  פארטרפה

.נבילה און שטוב
*

צבי

צוריק געשמועסט

 ,בעל גאאוה איז גערעכט

ו אין דיין אקינדס "ח  MERCURYםאיקר  LEAD על  דיך פאהר ווען מען כאפט איינעם וואס צולעב בצע כסף לייגט ער ארייןטש
.מאכלים יאהרן לאנג

ער איז איהם גורם א מום לכל ימי חייו

?וואלסטו אנדערש רעאגירט
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.דער טמטום הלב ומוח איז שוין געשעהן

איז  עס  נישט   ,ברשות  התורה אז  אשוגג  אדער  יעדער  אנדערער  וואס  עסט  א  מאכל  אסור  ,שמעתי  אבער  אז  סאיז  דא  א  בן  איש  חי
.מטמטם הלב

?אפשר ווייסט איינער דעהם מקור

יוסך  ענגל  האלט   'ר  .איז  נישט  מטמטם  הלב  ווייל  סאיז  איין  איסור  גברא איך  ווייס  נאר  דעהם  באקאנטן  קצות  אז  איין  איסור  דרבנן
.אנדערש

 )!יא(אין  געוויסע  עלעמענטן  אין סאטמער   ,סקווירא  ,ווי  קלויזנבורג  ,דער  פאקט  איז  אבער  אז  ביי  די  מדקדקים  ביותר  אויף  כשרות
.זענען נישט נכשל געווארן דארט

 .ד"געטוהן ברשות בי צו אונסים וואס האבן ,די שאלה איז צו די אידען הייסן שוגגים וואס דארפן א כפרה

פלייש קיין ישראל-משגיח פַארמשּפט צו טורמע אויף העלפן אימּפָארטירן טריפה-כשרות

 

THE IMPORTANCE OF KASHRUT OBSERVANCE AND THE SEVERITY OF THE PUNISHMENT 
FOR TRANSGRESSING THE LAWS SET FORTH IN THE TORAH AND THROUGH OUR RABBIS 

O.B.M. 
 

 Whosoever eats forbidden foods…  
1) Is judged as a despised person since Hashem loathes him in this world and the world to 

come. (Zohar-part 111, 41.) 
2) Defiles his soul (ibid) (Reishis Chochma) 
3) Will suffer much since all of a man's suffering in this world is because he was not scrupulous 

in the observance of kashrut. (ibid, 42) 
4) Attaches his soul to the forces of impurity and a spirit of defilement rests upon him. (Ibid) 
5) Leaves the sphere of holiness and enters a sphere of impurity. (ibid, 42) 
6) Woe unto him and woe unto his soul. He has not attached himself to those of the eternal life. 

(ibid, 41)  
 

IT IS AS IF HE WORSHIPS IDOLS 
7) Is as though he has a worshipped idols G-d forbid. (ibid,) 
8) Has no part of the G-d of Israel (ibid, 41) 
9) Will have his face take on the appearance of a wild animal. (Zohar part 11, 125) 
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THE IMPORTANCE OF KASHRUT OBSERVANCE AND THE SEVERITY OF THE PUNISHMENT 
FOR TRANSGRESSING THE LAWS SET FORTH IN THE TORAH AND THROUGH OUR RABBIS 

O.B.M. 
 

 Whosoever eats forbidden foods…  
1) Is judged as a despised person since Hashem loathes him in this world and the world to 

come. (Zohar-part 111, 41.) 
2) Defiles his soul (ibid) (Reishis Chochma) 
3) Will suffer much since all of a man's suffering in this world is because he was not scrupulous 

in the observance of kashrut. (ibid, 42) 
4) Attaches his soul to the forces of impurity and a spirit of defilement rests upon him. (Ibid) 
5) Leaves the sphere of holiness and enters a sphere of impurity. (ibid, 42) 
6) Woe unto him and woe unto his soul. He has not attached himself to those of the eternal life. 

(ibid, 41)  
 

IT IS AS IF HE WORSHIPS IDOLS 
7) Is as though he has a worshipped idols G-d forbid. (ibid,) 
8) Has no part of the G-d of Israel (ibid, 41) 
9) Will have his face take on the appearance of a wild animal. (Zohar part 11, 125) 
10) Is as though his soul has left him and he remains a living corpse and is considered evil. 

(Chasam Sofer Parshas Shmini) 
11) Has entered within him thoughts of atheism and heresy. (Rambam) 
12) Unintentionally defiles his soul; with intent – his soul becomes like that of a lizard. (Or 

Hachayim Shmini) 
 

HE PROLONGS THE EXILE 
13) Prolongs the coming of the Mashiach, (Bris Mateh Moshe) 
14) Does not belong to Hashem (Rashi on the verse A Holy Nation") 
15) Forces his soul to become subservient to the body and its physical environs. (Sefas Emes, 

Parshes Shmini) 36) even though he merely is lenient in something which requires stringency, 
defiles his soul and is unable to comprehend the ideas of the Torah. (Meor Veshemesh) 

16) Will see his children turn to evil ways. (Igre D pirke 126) 
 

HE WILL COMMIT OTHER SEVERE SINS 
17) Will commit other severe sins and will fall prey to the evils of the gentile world. (Divrei Yoel 

Parshas Shmini). 
18) Even rabinically forbidden foods, brings one to further sins (Kav Hayashor, Avot D'rabeinu 

Noson chap. 15) 
19) Creates an impurity in his heart and soul (Mesilat Yesharim) 
20) Feeds his body with prohibited objects. Eventually his body will become filled with all types 

of impurity. (Nidchai Israel chap. 29) 
21) Will have impurity become another limb on his body. (Reishis Chochmo Shar Hakedusho 

chap. 17) 
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HE CAN NEVER BE PURIFIED AND DESTROYS
HIS SHARE IN THE WORLD TO COME 

22) Can never be purified and destroys his share of this world and the world to come. (Yesh 
S'char pg. 42) 

23) Because of minimal impurity one can be brought to the depths of Gehinomm. (Arugath 
Habosem) 

24) Most apikorsim (heretics) have become so due to eating neveilos and treifos. (Chasam Sofer 
Kdoshim) 

25) Because of unsuitable shochtim, Jews are unable to earn a livelihood. (Likutei Moharan) 
 

ENTIRE JEWISH COMMUNITIES HAVE BEEN LOST THROUGH THIS SIN 
26) There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and 

turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim-Yoreh Deah) 
27) Will find it impossible to pray with the proper devotion and intention  (Or Haganuz - Parshas 

Toldos) 
 

THOSE WHO STUMBLE THROUGH FORBIDDEN FOODS BECOME INSOLENT PEOPLE AND 
ARE THOSE WHO DON’T FEAR G-D 

28) The majority of insolent people in every generation, failing in yiras shomayim (fear of 
Hashem) and non-acceptance of rebuke come about by eating forbidden foods. (Pri 
Chadash -Yoreh Deah 81) 

29) Will become a heretic and evil. (Shulchan hatohor- quoting the Ari z.l) 
30) Is held captive by his own impurity and is thus unable to ascend to holiness. He is unable to 

separate himself from his impurity until he is buried in the grave or through consistent penitence 
and fasting. (Sefer Tfila Lemoshe, chap. 68) 

31) Even unknowingly, needs to repent for the wrong he has done. (Sifrei Chasidim in the name 
of the holy Baal Shem Tov)  

 

 

THE PROHIBITION OF THE FOODS THAT THE TORAH 
PROHIBITED IS NOT DUE TO THE HARM THEY CAUSE 
ONE’S HEALTH, FOR THE NATIONS EAT ALL THOSE 

THINGS DEEMED DISGUSTING FOR US, AND THEY ARE, 
NEVERTHELESS, STRONG AND UNTIRING.  

The G-dly Torah did not come to cure the bodies of men and to seek their 
health but to seek the health of the soul and to cure its illnesses. The 
Torah prohibited certain foods because they contaminate and sully the 
pure soul and create in the person’s nature an obstruction and 
deterioration of his desires, whence they create an evil nature in a 
person, from which the spirit of contamination originates, the spirit that 
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contaminates the thoughts and deeds and drives out the spirit of purity 
and sanctity. concerning this spirit, King David begged, “And Your Holy 
Spirit remove not from me (Ps. 51).” And he said, “A pure heart create in 
me, O L-rd, and a proper spirit renew in my midst.” Therefore, G-d said, 
“Do not contaminate your souls..,and do not become unclean through 
them.” For this was the matter of the obstruction and the uncleanness. 
The reason for its prohibition is that nature of the body be balanced and 
that from its foods will eminate pure blood, not contaminated thick and 
coarse blood. (Rabbi Don Isaac Abarbanel, Shemini). 

 

ספר במדבר פרק יא 
ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֲֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ְידָֹוד ַוִּיְׁשַמע ְידָֹוד ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ְידָֹוד  )א(

:ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה
:ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש )ב(

:ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְידָֹוד )ג(
ִמי ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו  )ד(

 :ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר
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(BAMIDBAR 11: 1-4) 
 

1 And when the people (Always the people [HA AM] refers to the Erev Rav) 
complained, it displeased Hashem; and Hashem heard it; and his anger was 

kindled; and the fire of Hashem burnt among them, and consumed those who 
were in the outlying parts of the camp.

2 And the people cried to Moshe; and when Moshe prayed to Hashem, the fire 
was quenched.

3 And he called the name of the place Taberah; because the fire of Hashem burnt 
among them.

4 And the mixed multitude that was among them had a strong craving; and the 
people of Israel also wept again, and said, Who shall give us meat 

to eat?
 

 
Tikkune Zohar Tikkun 19 

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM 
[AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT] 

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what 
is written? “And the meat was still between their teeth before being torn 
and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is 
“For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this 
secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR 
[meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER 
RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 
42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI 
BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] 
the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER.  

Tikkune Zohar Tikkun 19 

THE RABBANIM OF THE EREV 
RAV FOOL THE JEWISH PEOPLE 

THE MISGUIDANCE OF THE KOSHER 
MARKETPLACE 
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ARTICLE APPEARED ON THE JEWISH PRESS  

 

Glatt Kosher?  
Dear Editor, 

Mr. Eli Sacks’ letter concerning “Glatt-Kosher’’ published in 
your Aug. 6th edition caught my eye. Having practiced ‘‘Sh’chita 
Ubdika’’ several years, I feel I have some knowledge — as well as 
questions — in this matter and would like to express my opinion. 

An animal slaughtered kosher requires “B’dikas Hore’oh” — 
inspection of the lungs. If this inspection turns up a “sircha’ — an 
adhesion — the entire animal is taref. The Ra’moh, whose 
decisions we usually accept in matters of Halacha, is lenient in this 
case. He permits the practice of “Mi’uch U’mishmush” — rubbing 
gently the ‘sircha’ between the ringers of the “bodek” and if this 
process removes the “sircha” the animal is kosher (Ramoh, Yore 
Deah, 39:13). Those who refuse to accept this lenient view of the 
Ramoh or question whether the ‘bodek’’ was gentle enough in the 
handling of the ‘‘sircha” insist that their meat be from an animal 
with “glatt’’ — (smooth, in Yiddish) lungs with no “sircha” at all 
 and are willing to pay the price. So much for the basic halacha: 

 May I now ask several questions. based upon practical 
experience: 

1) Beef cattle without a “sircha’ is very rare. At times, as little as 
0- 5% are really ‘‘glatt. ‘Where does all the beef sold in New York as 
“Glatt-Kosher’ come from? 

2) The Ramoh (ibid) specifically excludes calves and lambs from 
his lenient decision concerning ‘‘Mi’uch U’mishmush,’’ 
Consequently, a calf or a lamb which has a ‘sircha” is treif even 
according to the Ramoh. What, then, is ‘‘Glatt-Kosher” veal or 
lamb? 

3) Poultry requires no inspection of the lungs. In fact! the lungs 
of all poultry is adherent to the ribs. What, then! is “Glatt- Kosher” 
chicken or duck? 

                 I have been asking these and similar questions for the 
last 45 years and, to date, heard no satisfactory answer. Isn’t it time 
that the authorities in charge of Kashruth listen to them seriously 
and begin mending fences? 

 Most respectfully, 
Rabbi Joseph Goldberg      Brooklyn. N.Y 

The whole matter of death in this world came about because of the 
sin of eating something that was forbidden, the fruit of the Tree of 
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Knowledge As it is written (Bereshit 2:17): “But of the tree of the 
knowledge of good and evil, you shall not eat of it; for in the day that 
you eat of it you shall surely die”. As a direct result of it, death was 
brought onto the world to all men for all generations. The Ramban 

 
There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish 

communities were lost and turned to evil ways because of eating 
treifos and neveilos. (Divrei Chayim-Yoreh Deah) 

 
THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM 

[AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT] 
And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And 

what is written? “And the meat was still between their teeth before 
being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of 
this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 
6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And 
this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is 
written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your 
houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as 
it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard 
that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to 
SHEBER. Tikkune Zohar Tikkun 19 

   
THE EREV RAV MADE THE GOLDEN CALF AND THEIR FLESH

 IS THE FLESH OF DONKEYS 
When they did the golden calf, Moshe thought that it was the Jews 

who had done it… Then Hashem told him “Go down for your people 
have corrupted” Immediately he descended and saw the calf who had 
the image of a donkey and a bull. And he asked the donkey: Who 
made you? And it said the EREV RAV made me, for their flesh is the 
flesh of donkeys. The bull said the same thing… Tikkune Zohar, 142a 

 
THE SERPENT IS THE FORBIDDEN FAT WHICH IS FORBIDDEN 

TO THE JEWS 
The thin intestine this is the healthy serpent, the serpent 

AKALATON, that the Tzaddikim are destined to eat. And there is an 
impure fat [Chelev], which is the serpent and which is forbidden to eat 
the holy Jews, for about it, it is written (Bereshit 3: 14): “Cursed are 
you more than all cattle”  Tikkune Zohar, 140b 

Unfortunately, now the breach in the observance of kashruth has become 
much more widespread than in years gone by. In years gone by, every Jew, even the 
unlearned ones, kept a very close watch over the food that entered their homes, since 
all foods were prepared at home. No one would dare purchase commercially prepared 
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foods and rely on hechsherim and lenient rulings of all sorts. Ask your parents or 
grandparents who lived in Europe before the Holocaust, and they will tell you how 
scrupulous they were with the sanctity of foods in the European communities that 
have since been destroyed, that no one, not even the most unlearned, would eat or 
give his family to eat foods prepared outside his home, without his supervision over 
their preparation from beginning to end. Now, however, there are many who permit all 
kinds of products according to the most lenient rulings in halachah, and the most 
observant purchase all sorts of commercially produced foods, even those 
manufactured by non-Jews, as long as there is some kind of hechsher stamped on the 
container. It is irrelevant whose hechsher it is, as long as it says, "kosher" in Hebrew 
letters. As will be explained in this book, many of the hechsherim are given by rabbis 
who have no idea of the intricacies of food manufacturing. Consequently, they 
inadvertently permit many products containing non-kosher ingredients. People should, 
therefore, avoid using all kinds of commercial products. 

 

The saintly Chofetz Chaim 
writes in his book, Machaneh 
Israel, that a Jewish soldier 
once asked him what he 
should choose. He was given 
the choice to be in a division 
under a fine commander, 
who allows the soldiers to 
slaughter and eat kosher 
meat, but there he would 
have to work on the Shabbat, 
or to be in another division 
where he would not be able 
to eat kosher food, but he 
would not be coerced to work 
on the Shabbat. He asked 
what he should do. The 
Chofetz Chaim told him to go 
to the division where he 
would be forced to work on 
the Shabbat and added the 
following reason: Even 
though Shabbat is a capital 
offense, when he comes 
home, he would be able to 
observe many Shabbossim. 
If he eats neveilos and trefos, 
however, "the damage to his 
soul will remain 
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permanently," [..And he will 
end up not eating Kosher 
and not observing Shabbat]  

Prohibited Foods Contaminate a Person’s Soul 

The prohibition of the foods that the Torah prohibited is not due to 
the harm they cause one’s health, for the nations eat all those things 
deemed disgusting for us, and they are, nevertheless, strong and 
untiring. The G-dly Torah did not come to cure the bodies of men and 
to seek their health but to seek the health of the soul and to cure its 
illnesses. The Torah prohibited certain foods because they 
contaminate and sully the pure soul and create in the person’s 
nature an obstruction and deterioration of his desires, whence they 
create an evil nature in a person, from which the spirit of 
contamination originates, the spirit that contaminates the thoughts 
and deeds and drives out the spirit of purity and sanctity. 
concerning this spirit, King David begged, “And Your Holy Spirit 
remove not from me (Ps. 51).” And he said, “A pure heart create in 
me, O L-rd, and a proper spirit renew in my midst.” Therefore, G-d 
said, “Do not contaminate your souls..,and do not become unclean 
through them.” For this was the matter of the obstruction and the 
uncleanness. The reason for its prohibition is that nature of the body 
be balanced and that from its foods will eminate pure blood, not 
contaminated thick and coarse blood. (Rabbi Don Isaac Abarbanel, 
Shemini). 

THE PERSON SUFFERS WHETHER HE
 EATS KNOWINGLY OR WITHOUT KNOWING 

The  Zohar Ha Kaddosh (Shemini 41b) states: Come and see. Everyone who eats 
of those forbidden foods, cleaves to the forces of evil and thereby contaminates himself 
and his soul, resulting, an unclean spirit to rest upon him, displaying, thereby he has no 
part in the Most High G--d ... and if he departs from this world in that condition, all those 
that adhere to the forces of uncleanness cling to him, contaminate, and judge him as a 
person who despised his Master, he is despised in this world and despised in the World 
to Come ... Woe is to them! Woe is to their souls for they will not cling to the bundle of 
eternal life, for they have become contaminated ... All of a person's toil is for his mouth. 
All judgment, all one suffers and all vengeance wrought upon him, is all on account of 
his mouth, because he did not watch it and thereby, contaminated himself. 
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A person should quake when he reads the words of 
the Zohar concerning the immeasurable damage a person 
wreaks upon his soul by eating forbidden foods. For in 
doing so, he grasps and clings to the evil forces resulting 
in unclean spirits to cleave unto him, thereby 
demonstrating he has no part in the G-d of Israel, G-d 
forbid! Therefore, one must be particularly suspect from 
eating foods of dubious kashrus, surely not definitely 
non-kosher foods. 

In this matter, the Zohar Ha Kaddosh continues (42a): Rabbi Yitzchak said: 
Whoever becomes contaminated through these foods is like one practicing idolatry, 
which is an abomination to the L-rd, as the Torah writes: You shall not eat any 
abomination. Whosoever practices idolatry departs from the side of life, departs from the 
Holy domain, and enters the evil one; as does also one who contaminates himself with 
these foods depart from the side of life, depart from the Holy domain, and enter an evil 
one, and not only that, but he becomes contaminated both in this world and in the World 
to Come. 

In the holy book, M'lo Haomer (Shemini) we read that if one eats unclean 
species or forbidden foods, not only does he not raise up the "sparks" but he 
contaminates himself with them since they are from the "evil side," and his soul 
descends to the "husks." Therefore, Scripture states: It is unclean to you. Not only are 
they not capable of rising, but also he will contaminate himself with them. 

Also, in Tefillah LeMoshe (ch. 68): Whoever eats forbidden foods is bound to 
the uncleanness, and he cannot ascend to the holiness. It is impossible for him to 
separate himself from the loathsomeness of the uncleanness except through fasts and 
penitence or through chibut hakever known otherwise as beating in the grave. Who 
needs it. 

Also, in Or Tzaddikim, ch. 19: Be thou advised… Whoever was not exact in his 
observance of dietary laws in this world and was not careful to differentiate between 
that prohibited and that permitted, even if it was not prohibited by the Torah but by the 
Rabbis, his punishment is, that after his death, the angel in charge of the beating of the 
grave comes and hits him on his stomach with his bar of iron and fire, until his stomach 
splits and the ordure spills out. They then turn him over his face to strike him.. They 
say to him, "Swallow what you gave out” May G-d guard and save us from this harsh 
judgment or the like! And especially is this true of the sin of mingling meat and milk, 
which is a serious offense, and the Zohar states: Whoever eats that food which is joined 
together at one time or at one meal, for forty days a roasted kid in its skin appears ... 
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and if he begets a son in these forty days, they give him a soul from the 'evil side,' that 
we do not need. 

THE MOST UPRIGHT 
BUTCHER IS A 

PARTNER 
OF AMALEK  Kiddushin (82a) 

"Rashi explains that ." The most upright butcher is a partner of Amalek
and in trying to , many cases of questionable kashrut come to his hand

We can see . sell them as such -and , declares them kosher, save money
, to what extent the Rabbis evaluate the pitfalls resulting from the butchers

that they did not hesitate to use the sharpest epithet when referring to 
the sharpest epithet , by far, is" ,partner of Amalek", The expression. them

s hair can stand on end when one thinks about 'One. used in the Talmud
For a question of doubtful kashrut the Rabbis . how far this matter extends

the most "but , and not only a usual butcher, called him such a name
so that no one can be confident in himself and say that " upright butcher 

and it , no pitfalls can result from him, since he appointed a reliable butcher
is accepted that a Torah scholar does not allow any pitfall to result from his 

since the Rabbis say that , especially if the butcher is really learned, doings
a Torah scholar will commit a minor infraction in order to prevent an 

ignorant person from committing a major infraction. 

  REGARDING BET YOSEF MEAT 

ATTENTION SEPHARDIC PEOPLE 
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        An important note for all sephardic people: All meat that is 
not Beit Yosef is considered TAREF for Sefaradim, if a sephardic 
person eats regular Kosher meat, he is eating Taref, G-d forbid, If 
a sephardic person eats Glatt Kosher meat, he may be also eating 
TAREF because even if the meat is called Glatt Kosher, some 
adhesions in the lungs (UP TO 3 VERY SMALL ADHESIONS, 
SEE SIMLA CHADASHA IM PERUSH MATE ASHER PAGE 
436) are allowed in a Glatt Kosher animal for Ashkenazim. And 
for Sephardim, not even one adhesion is allowed 

BE CAREFUL WITH BET YOSEF MEAT FROM THE 
SEFARDIC BET DIN AS THIS MEAT IS SLAUGHTERED BY 

RUBASHKIN AND IT IS MOST LIKELY NOT BET YOSEF 
ANYWAY AND NOT KOSHER FOR SEFARADIM (AND 
PROBABLY NOT EVEN KOSHER FOR ASHKENAZIM 

EITHER) 

EATING FORBIDDEN FOODS IS WORSE THAN 
OTHER SINS 

 

We learn in the holy book entitled Likutei Amarim, known popularly by the 

Page 35



ISRAEL613.COM_KASHRUT1

 
 

name, Tanya (chs. 6 and 7) and authored by the holy Rav Schneur Zalman of Liadi: 

We learn in the holy Zohar at the end of parshas Shemini, that an unclean 
spirit rests on forbidden foods. Consequently, whoever eats them contaminates his 
soul and body, resulting in the unclean spirit to rest up on him. Moreover, he 
demonstrates that he has no part in the G-d of Israel and the sanctity of Israel. He 
brings upon himself confusion of the mind. Additionally, it is known from Tosafos 
(Shabbos 12b, Chulin 5b) that eating forbidden foods is worse than infracting other 
prohibitions. This is what King Solomon refers in (Ecclesiastes 6:7): All of a person's 
toil is for his mouth. The Zohar explains this to mean that all the toil and 
punishments a person suffers after his death, in Gehinnom, are because he 
contaminated his soul during his lifetime by eating forbidden foods, such as dead 
animals not slaughtered properly, and trefos. Also the soul will not be fulfilled. Its 
punishment will never be completed. It is also written in Proverbs (21:23): Whoever 
watches his mouth and his tongue, watches his soul from troubles. Do not read, 
"From troubles (mitzaros)," but "From tzaraas." (ibid, Tazria; Tanchuma, Metzora). 
Now, if you ask, don't we see many people who stumble upon this sin and are not 
punished with Tzaraas, the Sefer Reishis Chochmah (Shaar Hakedushah ch. 13) 
answers that the Tzaraas is established in the soul, and when the soul ascends to 
heaven every night, all the holy creatures stay away from it and announce that it is 
unclean, as the Torah states: And he shall call, "Unclean, unclean!" This is true even 
after its departure from this world, if he did not repent. (Shaar Bath Rabbim). 

RABBINICAL OPINION 
PERTAINING

TO JEWISH LAW 

 

REGARDING WHITE VEAL 

FROM RABBI MOSHE FEINSTEIN 
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….With regard to calf slaughter that has recommenced recently, 
the animals are fattened with very rich liquids that are not 
intended for animals, which is in opposition to what is stated in 
the Talmud, tractate Bechoros, p. 39. In addition, this makes the 
animals ill, causing them to need all types of medication. Highly-
skilled ritual slaughterers have themselves only deemed some 
16% of the animals as kosher. In general, most are thus not 
kosher. Although it appears that this is because of problems in 
the lungs of the animals examined by slaughterers according to 
laws pertaining to the lungs, it is also possible that animals are 
considered unkosher by virtue of their internal organs, which 
must also be checked because this is a very serious issue. 
Therefore, it is appropriate that this should be forbidden, and G-d-
fearing persons should not eat this type of veal even if their 
internal organs are checked. Without examining the internal 
organs, these animals may not be deemed kosher at all. An 
examination of the imperforated internal organs, and of blisters 
that are perforated, and only a cursory examination of the internal 
organs and the blisters caused by weak organs, without an 
examination of the internal organs, may not be deemed kosher.   

signed  RABBI MOSHE FEINSTEIN 

THE CITY 
OF 
CRAKOW  
   
FOR MANY YEARS 
JEWISH HOUSEHOLDS 
WERE SUPPLIED WITH 
NON KOSHER MEAT.  A 
TRAGIC STORY WHICH 
HAPPENED IN THE TIME 
OF THE TZADDIK RABBI 
NATTAN NOTA SHAPIRO 
ZTK'L AUTHOR OF THE 
MEGALE AMUKOT THIS 
STORY WAS PRINTED IN 
NEWSPAPERS AND 
BOOKS MORE THAN 300 
YEARS AGO  
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CONTRACT WITH THE RABBI or STORE OWNER 
RESPONSIBLE FOR THE KASHRUT OF FOODS 

ESPECIALLY MEATS AND CHAMETZ FREE 
PRODUCTS DURING PASSOVER 

Dear Rabbi ___________ OR Mr_______________: 
--Being that the punishment for eating Non Kosher foods is very grave, 
especially the punishment for eating forbidden fats which carries the 
penalty of Karet, and also the consumption of Chametz in Passover 
which also carries the penalty of Karet  
--Being that the Zohar ha Kaddosh Shemini 41b says: 

 Come and see: Everyone who eats of those forbidden foods, cleaves to 
the forces of evil and thereby contaminates himself and his soul, 
resulting in an unclean spirit to rest upon him, displaying, thereby he 
has no part in the Most High G--d ... and if he departs from this world in 
that condition, all those that adhere to the forces of uncleanness cling 
to him, contaminate, and judge him as a person who despised his 
Master, despised in this world and despised in the World to Come ... 
Woe is to them! Woe is to their souls for they will not cling to the bundle 
of eternal life, for they have become contaminated ... All of a person's 
toil is for his mouth. All judgment, all one suffers and all vengeance 
wrought upon him, is all on account of his mouth, because he did not 
watch it and thereby, contaminated himself…(Shemini 42a): Rabbi 
Yitzchak said: Whoever becomes contaminated through these foods is 
like one practicing idolatry, which is an abomination to the L-rd, as the 
Torah writes: You shall not eat any abomination. Whosoever practices 
idolatry departs from the side of life, departs from the Holy domain, and 
enters the evil one; as does also one who contaminates himself with 
these foods depart from the side of life, depart from the Holy domain, 
and enter an evil one, and not only that, but he becomes contaminated 
both in this world and in the World to Come 

--There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish 
communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos 
and neveilos. (Divrei Chayim-Yoreh Deah) See also: Chasam Sofer 
Parshas Shmini, Or Hachayim Shmini, Bris Mateh Moshe, Nidchai Israel 
chap. 29, Reishis Chochmo Shar Hakedusho chap. 17, (Kiddushin 82a), 
Tzafnath Paneach and Degel Machanay Ephraim (Parshath Ekev), Shne 
Luchot Ha Brit, Chullin 93b, Pele Yoetz, taref, Yoreh Deah, end of ch. 
116, Pri Chadash to Yoreh Deah, ch. 81, MIDRASH VAYIKRA 1:1, BACH 
(Orach Chayim, Siman 670): 
We therefore request from you that you take all responsibility for the 
possible punishments that we may incur in case the foods under your 
supervision are not Kosher. We are sure you are willing to take 
responsibility for the possible punishment from Hashem since you have 
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signed the certificate that claims that the place we patronize or the 
products we are consuming specifically________________ are kosher. 
Therefore in case of meats or Chametz free products in Pesach, you 
assume responsibility for the punishment of Karet we may incur, G-d 
forbid if these products contain forbidden fats or if they claim they are 
Chametz free and nevertheless contain Chametz and are consumed 
during Pesach. 
Regarding meats by signing this contract you accept responsibility for 
the fact that the animal was slaughtered and checked 100% in 
accordance with the laws of Shechitah which would make the animal 
Glatt Kosher as the stamp which you have signed claims. 
We hope that Hashem gives you strength to continue your most difficult 
and demanding labor and that you will do your duty in a faithful manner 
in accordance to the Holy Torah and the Sages of Israel 
Rabbi _________________ 
Date: 
Witnesses: _________________    and 
_____________________________ 
 

בספר  דרך  הנשר 
מובא  מהצדיק  הקדוש 
 ,רבי  נתן  אדלער

שעיקר  עיכוב  ביאת 
המשיח  שאינו  בא  הוא 
בגלל  השחיטה 
שמאכילים  את  עם 
ישראל  בנבילות 
וטריפות  ואם  יתקנו 
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 "דברי חיים"ע בעל "רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי
 

 

וטריפות  ואם  יתקנו 
זאת  יבא  תיכף  ומיד 

ואעתיק  מה   ,ממש
שכתוב  ממקצת  מספר 

ראשי (  "ב"האבי"
ני 'חינו  ב'תיבות  א

 ,כתב  )גולה'שראל  ב'י
מהנוגע  לדעת  בדורנו 

נתן  אדלר   'ר  :ל"וז
משה סופר  'ותלמידו  ר

פראנקפוט (ב  "מפ
מקובלים   )דמיין

נתן  אדלער   'ר  ,בנסתר
רצה  לפסול  השוחטים 

ולהכניע   ,מ"דפפד
חותם  הסטרא  אחרא 
ששורה  על  שוחטים 
פסולים  בסוד  על 

 'וגו  'חרבך  תחי
ואלמלא  השיג  כל 

אך   ,רצונו  בא  משיח
ם  העמיד "ם  מ"הסמ

עליו  רודפים  קצבים 
 .ב"והוצרך  לברוח  מפ

וזה  היה  סוד  ירידת [
הבעל  שם  טוב  הקדוש 
לעלמא  הדין  ורמז  על 

תצעד   "ם"זע"זה  ב
ראשי  תיבות   ,ארץ
ירובין 'ביחה  ע'ז
  ]קוואות'מ

ידוע  שעל  ידי  שוחטים 
הקלים  שהאכילו  בשר 

יצאו  מן  הדת   ,פיגול
וחצי  מיליאן   'לערך  ג

כמבואר   ,ל"יהודים  רח
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כמבואר   ,ל"יהודים  רח
בשאלות  ותשובות  דברי 

 )'ז 'סי 'ד חלק א"יו(חיים 
שאין  עבירה  כמאכלות 
אסורות  שמטמטם  הלב 

ובעוונותינו   ,הישראלי
הרבים  ראינו דעל ידי זה 
יצאו  מן  הדת  כמה 
ז "קהילות  בארץ  לוע

שאכלו  ונתפטמו 
בנבילות  וטריפות  על ידי 

וגברו   ,ם  הקלים"השובי
עליהם  דעות  זרות  עד 
 .שנאבדו  מן  הקהל

ש  דבריו  החוצבים "עיי(
 להבות אש

  WARNING OF THE 
CHAFETZ CHAYIM 

ZT’L  
 

How much will an 
individual regret, when 
with a mere admonition, 
he could have extricated 
himself from all these 
punishments. Let him not 
be misled by the fact that 
others will share the 
punishment with him 
considering that he is not 
the only one in the city to 
have transgressed 
thereby finding false 
comfort. As an analogy: In the event a person is a co-signer 
on a note encumbering a debt of millions of dollars, 
regardless the number of additional co-signers, when the 
debt becomes due, even if required to reimburse only a 
small fraction thereof, it could amount to a sizable sum, 

which will be quite painful to pay.  
Similarly, since today the ingestion and partaking of 
prohibited foods has become unfortunately widespread 
when the time for reckoning arrives, it will amount to many 
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 ע"ז זי"רבי יעקב דוד רידב

 
 

 ע"רבי אהרן רוקח מבעלזא זי
 

thousands of olive sized pieces of prohibited foods. 
Consequently, those capable of arousing the populace in 
their vicinity to observe kashrus strictly and thereby prevent 
untold thousands of Jews who were lax from eating non-
kosher, will surely be considered the most guilty. Our sages 
admonish (Tana D'vei Eliyahu): Anyone able to protest and 
refrains to do so; Anyone able to elicit repentance and does 
not do so, all blood spilled will be credited to his negligence 

and held against him...  

 

   

כי  זה  היסוד  הראשון  שמוטל  על  הרב   ,על  הכשרות  בשיקגו 
עד  שהשוחטים  והבוטשערס  העמלקים  רדפו  אותו   ,לתקן

ק "ונתיישב  בעיה  ,ועלה  לארץ  ישראל  ,והוצרח  לברוח  משם
 .כ"ושם מנו ,צפת

 )ל"הרמח –רבינו משה חיים לוצאטו (העולם  אמרו שחשב עצמו 
שפעם  אחת  אמר   ,ל"ז  זצ"ר  הרידב"ושמעתי  מפי  מו  .למשיח

 ,ל"לתלמידיו  שיחפשו  עליו  שאם  עבר  פעם  אחת  על  דברי  חז
והזכירו  לו  כי  פעם  אחת  עבר  על   ,אזי  אינו  יכול  להיות  משיח

ואז  הסיח  דעתו   ,)'פסחים  ב(ל  לעולם  יצא  אדם  בכי  טוב  "מחז
 :חלק  מספריו     .)ה"עמוד  קמ  "עדן  ציון"ספר  (מלהית  משיח  

ווילנא (חידושים  ופלפולים  לתלמוד  בבלי  וירושלמי    –מגדל  דוד  
חידושים  על  מסכת  חלה  מתלמוד   –חנה  דוד    .ב  .)ד"תרל

 .ד  .)א"שם  תרמ(ז  "תשובות  רידב  .ג  .)ו"שם  תרל(ירושלמי  
פיטריקוב (על התלמוד ירושלמי  –ד "ז  ותוספות  רי"פירוש  רידב

י "דוגמת פירוש רש(הראשון הוא פירוש הענין  .)ס"תר –ט "תרנ
דוגמת התוספות בתלמוד (הרחב ביאור  ,והשני ,)בתחמוד  בבלי

תנא "בפירושיו  אלה  קנה  לו  את  פרסומו  הגדול  כ  ,)בבלי
ז  דרושים  ופירושים  על  בראשית "נימוקי  רידב  .ה  ."ירושלמי
ירושלים (ז  "ת  בית  רידב"שו  .ו  .)ד"שיקאגו  תרס(שמות  
ירושלים (הלכות  שביעית    -קונטרס  השמיטה    .ז  .).ח"תרס
בדין  פירות  שביעית   -קונטרס  הלכה  למעשה    .ח  .)ט"תרס

הלכות   –ז  "בית  רידב  –ע  לשבת  "שו  .ט  .)ב"ירושלים  תרע(
ירושלים   "פאת  השלחן"שביעית  שהוציא  לאור  במצורף  לספר  

 ועוד .ב"תרע
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כל  כוחו  של  הרשע 
ש  בא "הגרמני  ימ

על  ידי  שאכלו 
מאכלות  אסורות 
שהיו  שוחטים 
קלים  ומזה  נולד 
 ,עמלק  הגרמני

והיה  במדה  כנגד 
מדה  מפני  שלא  השחיזו  הסכינים 
כדבעי  השחיז  את  החרב  של  הבעל 
דבר  שהוא  שר  של  עמלק  ועל  ידי  זה 
היה  בכוחו  לשחוט  מיליוני  יהודים 

ש שווייצער "ספר דרשות הגר(ל "רח
 )א"שליט
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העיר התורה מונסי אף פעם לא התענינו על מה שקרה : קיצור
 ,קראקאבעיר 

המומחים טוענים שעוד לא , ופתאום הם קיבלו אותם אבל בגדול
 ידוע להם אם איזה כפית אוכלים את זה

 החדשה -קראקא מונסי שינוי חדש שקוראים להם עיר  
 

************************************************************
 

 ?קראקאלמה לא מעניין אותם מה שהלך בעיר  -? שאלה
 

כבר יש להם חזקה שלא מעניין אותם בעניני כשרות  -! תשובה
וכולם משתוללים על הבנינים הגדולים שבונים , ובעניני יהדות

ישיבות , שמה עם כל מיני שמות נרדפות של חסידות ורבנות
 במונסי לא היה איכפת רבאבל לאף , כוללים תלמודי תורה

 :הענינים האלו
  נותן  הכשר  על  המ אכי ל הרב  ווי יסמ אנ דל כל  אחד  יודע  ש]  1

טריפות  ה מתמודד   ב שאר ית  כוח ותי ו  ל הי ות  מן  הר אשונ ים  
ואם  כל  ,  במלכות  להחטיא   א ת  ה רבים   שקו רא ים  ל ו  רובאשק ין

 "קראקא"זאת שתיקה אוחזת את העיר 
 
לפני  שאתם   ה ולכים   לאכ ול  בשר  טרף  עם  הכש ר  ל כבוד   שבת  ]  2
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אבל ,  אתם  הולכים  לט בול  למקוה   שיש  על  על   זה   הכש ר,  קודש
או  אם   כשרו ת ?  השאלה  ה יא   אם  המ קו ה  היא  באמ ת  כשיר ה

 ?המקוה היא גם כן כשר כמו הבשר עוף
מה  כל   ה רבנ ים   במאנסי  עשו  כשנ תגל ה  להם   ש כל   ה עיר  אכלו ]  3

למה  לא  כתבו  הרבנים  שצ ריכ ים  לה כשיר  אז  א ת ?  חלב  ודם
 ?הכלים

האם  חל ב  ודם  עם  ש חיט ה  טרי פה  שעל  השחי טה   ה זאת   י שנם ]  4
רבנים  ש כול ם  כותבי ם  שהשחיטה  הז את  שש וח טי ם  בבאקס    70

 ?האם זה כאב למישהו, או בשחיטה תלויה נבילות וטריפות
כשנתגלה  להם  ע ל  הטריפות  וחזיר ,  מה  עשה  עי ר  קראקא ]  5

וכל  הבת י  חיים ,  אחרי  עש רות  שנים  שכ ל  העיר  אכ לו  את  זה
נתמלאו  עם  קר בנות  צע ירי ם  ו צעירות  בכ ל  יום   וי ום  והם  לא  ידעו 

 ?על מה ולמה מגיע להם עונשים כאלו
 ?האם הקראקא החדשה גם כן עשתה ככה] 6

  

Page 2 of 2קיצור

09/10/2006file://C:\Documents and Settings\a\Desktop\ 1כשרות מאנסי  _files\KASHRUT-monsey-kruka-1_fi...




  

 PAGE 4KRUKA IN ENGLISH  -MONSEY -KASHRUT  

HOME        ראשי 

PAGE 2 

PAGE 1  2   3     4   5  6  7 

 

  

PDF FILE 

ENGLISH                                HEBREW 

  

  

THE ANALYSIS OF RUBASHKIN 

IF YOU WISH TO ENJOY THEIR PRODUCTS 

READ THIS REPORT AND REMEMBER: 

THE BEST BUTCHER IS A PARTNER OF 
AMALEK (KIDDUSHIN 82A) 
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 עֹופֹות –ָחָלב  –ַּכְׁשרּות 
 -ְׁשִחיַטת ְּבֵהמֹות  -

 ְנֵביָלה ּוְטֵריָפה –ֵחֶלב 

  

  

  

NEWSLETTER OF RAV SHEIN REGARDING RUBASHKIN

 MANY PROBLEMS IN KASHRUTNEWSLETTER OF RAV SHEIN EXPOSING 
AMONG THEM RUBASHKIN

 ALL THE PROBLEMS IN THETHE REPORT OF RAV WEISSMANDEL: 
RUBASHKIN SLAUGHTERING HOUSES, WHICH THE RAV HA MACHSHIR 
AS OF MAPRIL 2005 HAD NOT VISITED EVEN THOOUGH HE MAKES 

$150,000 FOR SELLING OUT HIS NAME [AND SELLING OUT SIMPLE JEWS
WHO EAT TEREFOT WITH HIS STAMP OF KASHRUT [

THE SCORECARD OF RUBASHKIN: A FAILING GRADE ON KASHRUT  
HEBREW  ENGLISH

 

 –טראך  טראך  די ה ימעל  פאלט  אראפ  
פון  דעם די  לעצטע  נייע ס    –סודות  

, הויפט  מאכיל  טריפות  אין   אמעריקא 
 .מיל מארט

 קול קורא מוועד הכשרות

 וויינשטאק מוכר עופות
 של נבילה וטריפה

הזיופים  הכי  הגדולים  מימ ות  ברי את  
מדור  מיוח ד   –.  העולם  בפר שת   הח לב

נקוב  בשם  ת ורת  הנ יקור  בסדר  הני קור 
הנהוג  בח וץ  ל ארץ   עם  מקוריה 

הכתבנים  הא לו   קבל ו  ה ון     -.  וטעמיה
תועפות  ל זייף   כל   ס פרי  ניקור  המקובל 
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ה  עד  ה יום "לנו  מימות  משה  רבינו  ע
אם  אתה  מעו ניין   לדעת  האמת    –.  הזה

לאמיתו  י כולים  לש מוע   הטעי פ  של 
ושם  ת ראו ,  אסיפת  ה תא חדות  ה רבנים

 120ולך  נא  ראה  ,  עין  בעין  כל   הזיופים
ותראה  איך  שזייפו   כ ל  ,  ספרי  ני קור

ויצא  כבר  קונטרס  עלבונה ,  הספרים
, ושם העתיק  חלק מהזיופי ם, של תורה

שאפשר  בניקל  לראות  עי ן ,  עם  תמונות
 .תעת עין

ק "גם  כן  אפשר  לשמ וע  הטע יפ  של   כ
איך ,  ע"ר  מקלויזנ בו רג  ז י"מרן  אד מו

שבוכה  בב כיות נ וראות  על  ירידת  ה דור  
שנה  נביל ות    50ואיך  שה אכי לו  אות נו  

 .וטריפות חלב ודם

קובץ חידושי 
 תורה

 ,פרי תמרים
 חלק יא

 ג"תשמחנוכה 

 –רוב  הטבחי ם  שות פו  ש ל  עמלק   
רובאשקין  ה מא כיל   טריפות   ה כי  ה גדול 

 בארצות הברית
  #109 בולעטין 

  פון  ד י  געשעענישען  אי ן בילדא  ל עב עדיק  
ווען  אונזע ר  גרויסע ר  און ,  דער  צי יט

הייליגער  רבי  ה אט  מיט  מסירות  נפש  
געקעמפט  פארן  קיו ם  פ ון  אי דישקייט  

ארויסגעגעבען ,  איבער  דער  גאנצער  וועלט
דורך  תלמידי ם וח סידים  פו ן ה אל מינע ר רבי  

 .ט"ירושלים תשמ, א"שליט

 דער געראנגל פאר אידישקייט
 עקזיסטענץ און אונזער צייט

  

 ספר במדבר פרק יא 
ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֲֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ְידָֹוד ַוִּיְׁשַמע ְידָֹוד ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ) א(

 :ָּבם ֵאׁש ְידָֹוד ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה
 :ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש) ב(

 :ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְידָֹוד) ג(
ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ד(

 :ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשרַוּיֹאְמרּו 

 669= ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר

 669= רובאשקין 

Page 20 of 22ISRAEL613.COM_SHECHITA4

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-2.htm

http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-2.htm


 

(BAMIDBAR 11: 1-4) 

1 And when the people (Always the people [HA AM] refers to 
the Erev Rav) complained, it displeased Hashem; and Hashem 

heard it; and his anger was kindled; and the fire of Hashem 
burnt among them, and consumed those who were in the 

outlying parts of the camp. 
2 And the people cried to Moshe; and when Moshe prayed to 

Hashem, the fire was quenched. 
3 And he called the name of the place Taberah; because the fire 

of Hashem burnt among them. 
4 And the mixed multitude that was among them had a strong 

craving; and the people of Israel also wept again, and said, 
Who shall give us meat to eat? 

  

Tikkune Zohar Tikkun 19 

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT 
AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND 
NOWADAYS THEY STILL CONTROL 

THE MEAT] 

And the EREV RAV asked for meat and it was given to 
them. And what is written? “And the meat was still 
between their teeth before being torn and the fury of G-
d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For 
he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). 
And this secret was left in the hands of the wise of 
heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER 
[Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON 
BATECHEM” [The broken famine of your houses] 
(Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is 
holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if 
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they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the 
Brit, then it will change for them to SHEBER.  

Tikkune Zohar Tikkun 19 

 לדף הבא

GO TO  NEXT 
PAGE 
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 ספר הבעל שם טוב והשחיטה
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WHAT DOES IT TAKE TO BE A REAL CHASSID? 

It is written in the book Pele Yoetz (Taref): “Fortunate he who is 
fearful of Hashem and is careful not to eat from an animal 
about which one Chacham has said that it is taref even 
when the great majority of the Poskim think that it is 
Kosher, even so one must worry. And this is the best 
type of Chassidut, more so than any other type of 
Chassidut in the world” 

 "The most upright butcher is 
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a partner of Amalek." Kiddushin 
(82a) 

See the Rosh on Chullin p. 18, and in Maggid Mishneh, 
Laws of Shechitah 1:26, you will see that the usual butcher 
in Talmudic times was also a shochet and an inspector. 

Rashi explains that many cases of doubtful kashrus (Doubt 
in hebrew is SAFEK which in Gematria equals 240 and Amalek 
also equals 240) come to his hand, and in trying to save money, 
declares them kosher, and - sell them as such. We can see to 
what extent the Rabbis evaluate the pitfalls resulting from the 
butchers, that they did not hesitate to use the sharpest epithet 
when referring to them. The expression, "partner of Amalek," is, 
by far, the sharpest epithet used in the Talmud. One's hair can 
stand on end when one thinks about how far this matter extends. 
For a question of doubtful kashrus the Rabbis called him such a 
name, and not only a usual butcher, but "the most upright 
butcher" so that no one can be confident in himself and say that 
since he appointed a reliable butcher, no pitfalls can result from 
him. 

Don’t believe in stamps and certificates that proclaim 
GLATT KOSHER LEMEHADRIN MIN HA MEHADRIN. Be aware that 
this is only done to mislead the unsuspecting public, because 
whoever has the minimum idea of what really goes on in the 
slaughterhouses knows that this claim is false. 

It is also known that it’s impossible to rely on the 
newspaper advertisements and communiqués for they are full of 
lies, and they are dependant on business interests. You should 
know that for all Jewish newspapers their main source of income 
comes from the advertisers that sell meat in one form or another. 
Be it Butchers, Restaurants, caterers, wholesalers, all of them 
have a connection to the meat business and they are the biggest 
clients of the newspapers. Therefore no newspaper owner in his 
right mind will publish anything that will hurt the interest of his 
biggest clients. 

IF YOU ONLY EAT POULTRY 

Page 4 of 31ISRAEL613.COM_SHECHITA1

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-3.htm

http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-3.htm


  

  

YOU 
AVOID MANY PITFALLS  

Whoever wishes to avoid all risks, should be smart to 
eat only fowl (poultry) and not bovine meats - because the 
pitfalls are all too common and numerous with them. [And for 
eating the forbidden fat of bovine meat we become liable to 
the punishment of karet and this punishment does not apply 
to the consumption of poultry]  (Shulchan Hatahor, Rabbi 
Aaron Roth o.b.m. (author of Shomer Emunim, Tohoras 
Hakodesh, etc) 

A TALMID CHACHAM WHO HAS NO 
KNOWLEDGE (DAAT), A NEVEILAH 
(CARCASS) IS BETTER THAN HIM 

(MIDRASH VAYIKRA 1:1) 

The holy Rabbi Baruch mi Gorelitz, zt’l explained the midrash as 
follows: Those Rabbanim that give out Kashrut certifications on meat 
for their monetary gain, and they are not meticulous as it is 
necessary, that everything will follow the law, thereby putting 
stumbling blocks in front of the masses by feeding them NEVEILOT 
U TREIFOT, a neveilah (carcass) is indeed better than them, 
because a piece of meat that comes from a carcass can only 
damage a particular man where it is located, but those Rabbanim 
can from afar damage other people, and this is the meaning of the 
cited midrash: A Talmid Chacham that has no DAAT, he has no 
knowledge and is not careful to perform his duties to guard and 
overview the slaughtering of the animal, a carcass is better than 
him.              (13 OROT) 

We read in Nidchei Yisroel written by the saint and sage, 
Rabbi Isarel Meir Hakohen, author of Chofetz Chaim: 

Everything we discussed at length concerning the 
avoidance of eating neveilos and trefos, one must know that the 
neveilah, carcass, mentioned in the Torah is not only an animal 
that dies by itself, but also if it is slaughtered with a knicked knife 
or any other thing that disqualifies the shechitah (as is explained 
in Yoreh Deah, ch. 23, the five things that disqualify the 
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shechitah), it is a real neveilah according to the Torah. 
Similarly, trefah mentioned in the Torah does not mean only an 
animal that is torn in the field by a wolf or the like, but any animal 
or fowl that has an ailment from which it will eventually die, is 
included in the law of trefah, and even if it was slaughtered 
properly, it is prohibited by the Torah. Therefore, we may not eat 
of the shechitah of a shochet who is not familiar with the laws of 
shechitah as is delineated in Yoreh Deah (23: 1), and even if he 
knows the halachos of shechitah and slaughtered with a knife 
that was examined properly, but this shochet eats carcasses and 
does not care about shechitah or if he is an apostate who 
profanes the Shabbos in public, his shechitah is invalid 
according to the Torah. 

WATCH THE CONDUCT OF THE SHOCHET 

Likewise, if he takes things lightly, that he ridicules the 
mitzvos and mocks the words of the Sages, we may not eat of his 
slaughtering. And if you are invited to eat at someone's house, 
and you know that your host buys meat from this inferior 
shochet, you must avoid eating meat there. Concerning such 
matters, King Solomon said, "And you shall put a knife in your 
throat if you have an appetite." Now, because of our many sins, I 
hear that it is very common in distant countries [America] that 
there are shochtim who are not well-versed in the laws of 
shechitah or shochtim disqualified because of other reasons, 
from whose shechitah we may not eat. Therefore, every 
community that has G-d-fearing men among them, must see to it 
that they do not accept shochtim unless they are G-d fearing and 
pious, and have certificates from qualified rabbis, and also it is a 
mitzvah for whomever has the ability, to appoint mashgichim in 
the slaughterhouse or where they sell meat, so that everything is 
conducted in the proper manner, for this matter is very neglected 
due to our many sins. It is advisable for every observant Jew to 
learn the laws of shechitah in the Yoreh Deah or in the Chochmas 
Adam to know how to conduct himself in these matters. 

Rabbi Shlomo Kluger ztk’l (1783- 1869) wrote, "We may not 
treat the failings of shohatim lightly. In earlier generations, 
when most of the world was G-d-fearing and truth-seeking, a 
rabbi might have been lenient with a slaughterer in a 
responsum or in a reprimand. A shohet then might have 
transgressed because of a desire to make a livelihood, but his 
conscience still troubled him; the thought of breaking the laws 
of Shehitah appalled him. He knew too that were he to 
transgress a second time no man would stand up for him. Not 
so now. The earth is sinful, may the good G-d forgive. Every 
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shohet now is like the most lax among the most lax. When he 
is called to account he calls upon his family, his friends, and 
the people who love falsehood, and they come to his aid; they 
rush eagerly to strengthen the hand of deceit. Therefore we 
must exercise the greatest care in our time to see that we 
select shohetim who are more pious than those before us, and 
for the slightest infraction to drive them out of their calling. 
According to the older writings one was permitted to eat meat 
slaughtered by a thief. Now it is universally recognized that a 
thief is to be suspected of violating any law in the Torah. (Tov 
Taam Va Daat)  

The words of the Holy Rabbi Hillel Kolomayer Ztk’l are well 
known (Bet Hillel siman 48, 9): “You should know that the sin of 
eating Nevelot and Terefot is much graver than other sins…And 
our Sages say that the reason why young children die, G-d forbid, 
is because of this sin of eating forbidden foods, therefore pity your 
children and don’t destroy them, Chas ve Shalom”  

The Cause of Increasing Daily 
Catastrophes 

I am sure that the reason there are shechitah gezeros (Jews 
being slaughtered by the Goyim) in our times is because we 
did not keep our eyes on the schochtim as we should. (Tiyul 
bapardes, concerning shechitah, by Shamlauer Rav) 

We read in Sefer Imrei Tzaddikim, (Divrei Geonim p 5): 
Where the shochet is honest, the shechitah is good and 
Elijah the prophet is in town. But, if the shochet feeds the 
people neveilos and trefos, he causes the Angel of Death to 
come to town [And Jews suffer tragic deaths, G-d save us] 

From the aforementioned books we see that all 
catastrophes that befall us today are caused by shochtim 
who feed Nevelot (see also Shabbos 33b, Or Hachaim 
Shmini 11:43, Warnings of Mahartza, Mikdash Melech, 
Zivchei Shelamim, Darchei Teshuvah 60:5). 
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Everyone knows how much the Chafetz Chaim o.b.m. 
warned our brethren in his time, when they were forced to wander 
to various places because of the terrible decrees of that period. He 
warned them that if they have, G-d forbid, no choice but either to 
eat pork or to eat animals that died without being properly 
slaughtered, they should, G-d forbid, not eat the latter which is 
meat from which the Chelev [forbidden fats] was not removed, but 
rather eat pork whose prohibition is merely a negative 
commandment, rather than, G-d forbid, stumble upon the 
prohibition of Chelev, which is punishable by Karet.  

Yet, in our times, the situation has reached such an 
alarming low that without any decree by the government or any 
other coercion, they feed our brethren meat from which the Chelev 
is either not removed at all or at best not properly removed and in 
their innocence, many innocent G-d-fearing people are trapped in 
a terrible snare, whose results are so far-reaching, that it is utterly 
unbelievable even catastrophic in many instances testifying to the 
terrible occurrences of devastation we daily witness. Heaven have 
mercy. 

Words of Torah are poor in one place and rich in another. This 
is explained by Rabbi Moshe Sofer o.b.m., author of Responsa 
Chasam Sofer, that he heard the explanation of the matter from a 
sage, and he recorded this in Responsa Chasam Sofer, Orach 
Chaim ch. 205, that the evil inclination, known as the old and foolish 
king, sits on a throne of three legs, cantors, shochtim, and scribes. 
We find the same in Toledos Yaakov Yosef, parshas Naso, s.v. 
Veha'olah. 

THE SHOCHET AND SATAN ARE PARTNERS 

We find further on the verse, "And you shall slaughter as I 
have commanded you," that a shochet who has no fear of G-d, as is 
required, becomes a brother and a colleague of Satan, for their 
deeds are very much alike, and for that reason the numerical value 
of "Satan" [359] equals "lo shochet." ie. to him is the shochet, for 
the shochet likens himself to Satan. In what manner? In the manner 
the Rabbis delineate in Baba Basra, (ch. 1) the tactics of Satan. He 
goes down and entices, goes up and accuses, comes down and 
takes the soul. So does the negligent shochet. First he entices the 
people to eat from his non-kosher shechitah. Then he accuses; after 
he is trapped in his sin, he accuses; he assembles his relatives, his 
friends, and his acquaintances to instigate a quarrel with his 
opponents, and then he takes a soul. After he has been able to quiet 
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his opponents and perform his work of trickery undisturbed, 
he takes the soul of the congregation and lowers them into the 
grave, G-d forbid!. 

PITY YOUR SOULS NOT THE SHOCHET’S 

In Responsa Divrei Chaim, yoreh Deah 7, concerning a 
shochet who spoiled an animal, we read: Therefore, surely 
this abominable creature must be disqualified, and if you 
have pity on his life and the life of his family, give them 
some support, since you are an affluent society, but why 
should you cover up for this abominable creature, to allow 
him to feed trefos? Why don't you pity your precious soul 
that it should not become defiled with his loathsome broth. 
It is well-known that there is no sin like the sin of eating 
forbidden foods, that clog the heart of the Jew, and because 
of our many sins, countless communities have virtually left 
the Jewish faith. Therefore, my friends, beware of pitying 
this abominable creature, and do not show any compassion 
for this one who feeds treifos, for I feel that you were not 
informed about the entire matter as it is. 

A Frightening Incident in Slovakia of a 
Butcher Who Fed Treifos to the Public 

About forty years ago, in a village near Vishnitz, Slovakia, 
the local butcher sold to the prominent residents of the 
village. The butcher became critically ill, and before his 
death, summoned the Dayan (ecclesiastical judge) of the 
community and confessed to him that for many years he 
had been selling non-kosher meat in lieu of kosher meat. 
Then he died. 

When the Chevra Kaddisha (burial society) started to dig 
away but were unsuccessful, no matter how much they 
tried. They consequently dug another grave, but that one 
too became full of mice.. They threw straw and wood into 
the grave and made a big fire. Upon hearing sounds of 
weeping and wailing, the members of the Chevra 
Kaddisha fled. Immediately, the grave again filled up with 
mice. 
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 They turned to the rabbi for advice. He instructed them 
to lay the body in the grave. They followed his 
instructions and buried the body in the mice filled grave. 
They could not resist weeping over the disgrace to the 
dead. 

As soon as they placed the body in the grave, it was 
attached by the mice, who devoured it voraciously until 
nothing remained. This incident was publicized 
throughout the region, causing many to repent (See 
nefesh Yeshayah pp. 47-48) 

Rabbenu Yonah writes in Shaarei Teshuvah, quoted by Beth 
Yosef (Tur Yoreh Deah, end of ch. 18): And it will be pleasant for 
those who admonish, who warn the people that they should be 
conscientious in their observance of the laws of shechitah in every 
detail, and that they should choose a G-d fearing shochet, for many 
Jews depend on him for their observance of the precepts of 
shechitah and bedikah, etc, and many of the experts are far from 
possessing fear of sin, and whoever does not fear, will not be 
particular in the examination of the slaughtering knife etc, in 
addition to the fact that a person devoid of fear will not be careful 
with examining the trachea and the gullet after the shechitah, in 
addition to other necessities and details (Rabbenu Yonah). 

the Tzaddik and Kaddosh The Rebbe of Shapran ZTK’L said 
in front of a great congregation in Williamsburg, New York: “Due 
to our many sins today, if the supervising Rabbi is G-d fearing, 
when he goes to check what goes on in the slaughterhouse where 
he gives the Hechsher, then he only sees through one eye (And 
the other one is blind) and if the Rabbi is not G-d fearing, when he 
enters the place, then he is blind with his two eyes”. 

IN MONEY MATTERS WE CHECK, SHOULD WE NOT CHECK FOR 
KASHRUT? 

In the holy work Beer Maim Chaim, in parshas Chaye Sarah, 
we find the following: In our times, if someone approaches us with 
a slaughtering knife in his hand and claims to be an expert 
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shochet, we believe him with a minimum of evidence to that 
effect; we ask him very little and do not test him thoroughly, but we 
assume that all who practice shechitah are experts. Likewise, if 
someone brings wine, milk, fish, or the like, foods in which there is 
a risk of an infraction of the halachah, or if one is served foods that 
require examination for insects etc., he assumes that the one who 
serves him is an observant Jew and that he is not suspected of 
feeding his fellow Jew anything non-kosher.  

However, he does not follow this policy, if someone comes 
to him to borrow money or any other article. He does not believe 
him without first conducting a thorough investigation. He asks of 
his identity and his honesty. If he does agree to lend him, he calls 
witnesses and draws up a note, and he lives in fear and dread until 
the term of the loan expires and the money is returned to him, 
fearing that perhaps he will fail to pay. This is because money is 
the most important thing to him and for this he toils in this world, 
and therefore he guards it very closely lest he lose it. Mitzvos, 
however, are of secondary importance to him, and if he does not 
fulfill them in the best possible manner, so what? This is not the 
most important thing.  

In the introduction to the Sefer Pinas Yikras, p. 7, it says that 
if the shochet does not perform shechitah properly, he weakens 
and destroys the three pillars upon which the world exists: Torah, 
Avodah - divine service, and acts of kindness. He destroys the 
pillar of Torah by making G-d's Torah false through treating its 
tenets lightly, and also by causing conflict between the Torah 
scholars [And also by causing Jews to diminish their belief in the 
Torah because we know that Terefot and Nevelot clog the heart of 
the Jew] . He weakens the pillar of divine service [sacrifices] in the 
following manner: The Rabbis tell us that when the Temple was in 
existence, a person's sacrifice would expiate his sins. Now a 
person's table expiates his sins. Accordingly, if a person's table is 
full of non-kosher meat, the pillar of sacrifices is also destroyed. 
And the Shochet also weakens the pillar of acts of kindness - For 
hospitality is the main element of kindness, and as our Rabbis 
o.b.m. stated in Taanis concerning Abba Hilkiah, that his wife gave 
bread to the poor, and they could immediately benefit from it, and if 
someone serves his guest non-kosher meat, his loss is greater 
than his reward [He is feeding his guest Terefot, so he is making 
them transgress the Mitzvot instead of being kind to them]. 
Moreover, this usually causes strife, vain hatred, slander, and other 
serious sins, the opposite of kindness. In Responsa Mar'eh 
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REGARDING SHECHITA TELUYA 

Yeshezkel ha'acharon (by the saint and sage, Mahariach, 
chief rabbi of Galina, o.b.m.), ch. 43, we find: We have seen that all 
the harsh decrees that come upon the world are because of this 
sin. 

THE GAON RAB ELIEZER SILBER ZT’L WARNS AGAINST THE 
METHOD OF SHECHITA TELUYA (THE ANIMAL IS MADE TO 
HANG IN THE AIR) 

Published in the Monthly publication “HAMAOR” in TEVET 5719 
(1960) The Gaon Rabbi Eliezer Silber, av bet din of the city of 
Cincinnati writes the following letter to Rab Lipa Deutsch, av bet 
din of the Holmetz Kehilla: 

I will inform of the reasons and the arguments of those that waged 
wars against the grave problems of the Shechita Teluya (the 
animal is made to hang in the air, thereby moving and shaking 
with great force) This war was waged in many cities and many 
butcheries in the last years and as it was already forbidden with 
strong arguments more than 50 years ago by the RIDBAZ from 
Salutzk and Tzfat when he was here in Denver. And I also 
prohibited this method of Shechita, after I saw how the gentiles 
that hold the head of the bulls and other animals that are hanging, 
move the head at the time of the Shechita many times, and in 
particular when the animal makes resistance and puts its head to 
the side, then the gentile with his hands presses the head of the 
animal against the knife, and this is like him actually helping in the 
slaughter proper, and as if the Jew and the gentile were 
slaughtering together. And the gentile brings the head of the 
animal on the knife and the Shochet brings the knife on the neck 
of the animal. And many times, the gentile actually presses the 
head of the animal against the knife. And this I saw so many times 
that I prohibited this method of Shechita. 

THE SATAN RULES IN THE SLAUGHTERHOUSES 

And with the help of G-d, when I was in the slaughter houses as 
the supervisor, the shechita was done by putting the animal on 
the ground on its back and this is how they were slaughtering up 
until a few years in the large slaughterhouses in New York, 
Chicago, Boston. And only after the older Rabbis passed away 
and the process of Shechita was given to the supervision of 
younger men, they went back to the wrong ways without asking 
the older Rabbis and Talmide Chachamim and I stand on my duty 
to warn you that there’s doubts of nevelot in many of those 
slaughterhouses.    
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FROM THE BOOK CHEN TOV, RAV AHARON TZVI FREEDMAN 
ZT’L FORBIDS THE METHOD OF SHECHITA TELUYA MORE THAN 
130 YEARS AGO 

After having worked as a shochet for over 30 years Rav Freedman 
declares that it is forbidden to slaughter in this fashion (Shechita 
Teluya) and that he who slaughters thus feeds nevelot and terefot 
to the Jews without a doubt and all those who fear Hashem will 
not dare eat any meat because it is disqualified and surely 
contaminates and impurifies the soul.  

Rav Freedman cites in the book that when the animal is hanging, 
as anything that hangs, has more mobility making the slaughter 
much more difficult and it is known that if there’s movement at the 
time of the slaughter then it is not kosher. Also the movement of 
the animal makes the Shochet be afraid lest the animal hurt him 
and not only that, but the gentiles that work in the slaughterhouse 
are the ones holding the head of the animal against the knife, as 
the animal moves violently and this without a doubt disqualifies 
the Shechita. 

And so the Rav prohibited any slaughter from below toward above 
(as when the animal is hanging) and all Shochatim should be 
refrained for doing this abomination, and anyone who can help 
solve this situation and doesn’t, will in the future have to give an 
accounting. Rav Freedman said: “Don’t believe the Shochatim 
when they declare that their shechita is good, but it is evil in the 
eyes of Hashem and they are great sinners those who say 
everything is fine”.  

PROBLEMS WITH THE WHITE MEAT OF 
YOUNG CALVES (AGALOT LEVENIM) 

 CONGREGATION MACHZIKEI HADAS D’CHASIDEI BELZ 

IN THE UNITED STATES 

 IN RESPONSE TO INQUIRIES 

With the help of G-d, who purifies us and sanctifies us 
through the sanctification of food, we have been asked by 
G-d-fearing people for more than two years whether our 
ritual slaughter department could also provide white veal. 
We referred the matter to the rabbis of our community, and 
after examining the issue in depth and in detail, they have 
determined that:  
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There are many questions about the way the white calves 
are fattened and raised, and many questions about the 
possibility that the animals are rendered unfit for kosher 
ritual slaughter because of problems in the lungs and other 
internal organs. 

Therefore, 

We are refraining from accepting White 
Veal in the ritual slaughter department 
of Congregation Machzikei Hadas 
D’Chasidei Belz. 

RABBINICAL OPINION PERTAINING 
TO JEWISH LAW 

 

REGARDING WHITE VEAL 

FROM RABBI MOSHE FEINSTEIN 

….With regard to calf slaughter that has recommenced 
recently, the animals are fattened with very rich liquids that 
are not intended for animals, which is in opposition to what is 
stated in the Talmud, tractate Bechoros, p. 39. In addition, this 
makes the animals ill, causing them to need all types of 
medication. Highly-skilled ritual slaughterers have themselves 
only deemed some 16% of the animals as kosher. In general, 
most are thus not kosher. Although it appears that this is 
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GO TO BOOK: GUIDE FOR INSPECTION OF INSECTS 

  

because of problems in the lungs of the animals examined by 
slaughterers according to laws pertaining to the lungs, it is 
also possible that animals are considered unkosher by virtue 
of their internal organs, which must also be checked because 
this is a very serious issue. Therefore, it is appropriate that 
this should be forbidden, and G-d-fearing persons should not 
eat this type of veal even if their internal organs are checked. 
Without examining the internal organs, these animals may not 
be deemed kosher at all. An examination of the imperforated 
internal organs, and of blisters that are perforated, and only a 
cursory examination of the internal organs and the blisters 
caused by weak organs, without an examination of the internal 
organs, may not be deemed kosher.   

signed  RABBI MOSHE FEINSTEIN 

 החיים על מיטת המת

 ארזי סיפור. ש

' ברחוב מתהלך הצדיק ר. השחר זה עתה עלה
 .שמעלקא בלויית הגבאי בכיוון היציאה מהעיר

לאחר ,  תושבי  נ יקל שבורג  עדיי ן  נמ ים  את  שנת ם
שמעלקא '  הערב  השמח ב ה  זכו   לה כתיר  את  הקדוש  ר

התורה  ה עמוקה ,  קבלת  הפני ם  ה מרו ממ ת.  כרב  ה עיר
' הגבי  –והברכות  ה רבות  שה צדיק  בירך  את  כל  אחד   

כל  אחד  ע לה  על  יצועו  בדברי  ,  אותם  מעלה  מעלה
ששלח  ל הם   רב  יק ר  כ זה  שיאיר ,  שבח  ל רבון   העול מים

 .להם את הדרך וידריך אותם בדרך התורה

המנהג  שה רב  החדש  ה נתק בל  '  בניקלשבורג  הי 
ק  ובש בת  קו דם  תפילת  מו סף  באים  "יושב  בב יתו  עד  ש

כל  אנשי  ה קהלה  והו א  עמהם  ואו מר  דרשה  קו דם 
כ  מתפ ללי ם  מוס ף  והולכ ים  לביתו  על  "ואח,  מוסף

באו  ה לומ דים  דשם   שיתן '  וכאשר  בא   ב יום  ה,  קידוש
שיעיינו ,  להם  מראה  מק ומו ת  ב איזה   מקום  ידר וש
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ובירר  איזה  ,  מקודם  אמר  ל הם   תנו   לי  גמרא  ו יתנו   לו
ענין  ואמ ר  ל הם   שב כאן  ידרוש  ועשה  סימן  באיז ה  דף 

והיו  סב ורים   שבוו דאי  ,  )פַאר  ק ניי טשט  אין   איין  ָארט(
יראה ל עושת  שמה אי זה  חילוק ע מוק א ך הוא   לא  פת ח 

וביום  ש בת  היו   ה לומדים  דשם  ,  הגמרא  עד  יום   ה שבת
מכינים  עצמם  ב קושיות  ובשאל ות  עצומות  במ קו ם  הזה 

ושאל  להם   באיזה  ענין   אמ רתי '  והוא  צוה  לה בי א  הגמ 
על '  שציין ה גף ולקח  הג מ'  לכם ש אדרוש  והראו ל ו הגמ

י  ו הקשה   ק ושיא  "עם  פירש'  הבימה  ו התחיל  ל למו ד  גמ 
כ  עוד  ועוד "ואח,  י  מתרץ  זאת"גדולה  ו הראה  א יך  ש רש

מתורץ  כל  הק ושי ות  הלומדי ם '  והי'  עד  שס יים   ה דף  גמ
והמפרשים  וכ ל  מה  שאפשר  ל דבר  בענ ין  זה   וה כל  רמ ז 

, כ  באו  לב יתו"ואח,  י  ו שמח ו  כל  הלומדים  מאוד"כרש
נ  אמר  שרואה   שתי   וערב  "ותיכף  ב בואו  לב הכ 

כסף '  מנורה  א'  ס  וב דקו   ול א  מצאו   כל ום  ר ק  ה י"בבהכנ
היראים  או מרי ם '  הצ'  טהור  שהית ה  שוה  הון  רב   והי

בודאי  נ מצא  במנורה   איזה  דבר  והצד  השנ י  אמרו   לא 
והוכרחו  ל השל יש  דמי   התיקון   מ ה  שיוצרך  על  המ נורה  

, לעשותה  מח דש  וכת תו  המנורה  ו מצאו  בה  שתי  וע רב
קהל  גדול  אצל ו  רא ה  ד רך  החלו ן '  כשהי'  וביום  א

אמר  ק ראו  אותה ,  שאשה  אח ת  מולכת  א ווזי ם  שח וטים 
, וישאלה  מי   שח ט  אלו  ה אווז ות,  ויקראו  אותה,  אלי

ושאל  אות ה  מה  שמ ו  ואמר ה  לא ,  ותענה  שו חט  העי ר
שם  אי זה  שוחט ים  ושאל  אותם  אתם '  והי,  ידעתי

ב "שחטתם  האוו זות  וי אמרו   לא  ויצוה   לקרוא  כל   השו
מהעיר  ו באו  כול ם  ואמ רו  שלא  שחטו   היום  האווזות 

ויאמר לה את  מרשעת ת ני  תודה  מ י שחט  ,  לאשה ז את
מה  אחכד  '  והתחילה  לבכ ות  ותאמ ר  ב בכי ,  האווזות

שנים  שאני  '  וזה  י ותר  מכ,  אנכי  בעצמ י  שחטתי ם
, ותאמר  להרב תנ ו לי  תשובה ,  שוחטת  האוו זות  מעצ מי 

' כי  זה  כ,  מה  אפשר  לך  את  מ רשעת  ל יתן  לך  ת שובה 
ויאמר  לה  זה  ,  שנה  שהא כלת  כל   ה עי ר  ב שר  טר יפה 

תשובתך  תל ך  לבתך  ותעשה  עצמך  חול ה  נופל  ב מטה 
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ערך  שמונה  ימים  אח ר  כך  תעשי  עצמך  מת  שיב ואו  
ת  ויתנו  אותך  באר ון  ויחפרו  "ק  ויטהרו  אותך  כד"הח

מוכן  וכא שר  יבי או  אותך  על   הבית  עלמ ין  '  קבר  ויהי
ותחרד  מ אוד  שחשב ה  ,  יקראו  א ותי  ואבו א  ב עצמי

, שיקברו  או תה  בחי ים  ואמר   לה   זרע  שלא  יקבר ו  אות ך
כ  עשתה  עצמה  מ תה "ועשתה  עצמ ה  חולה  ואח'  וכן  ה י

ק  ו יטהרו  או תה  ו הנ יחוה  ב ארון  וקר או  ל פני "ובאו  הח
ע  וחפרו  הקבר "וכאשר  באו  להב,  מת  מצוה  כמ נהג

כל '  ומסתמא  הי,  ע"שלחו  אחרי  הרב   ונ סע  על   ה ב
וכאשר ,  העיר  ב שם  לר אות  מה  ה מעשה   אשר  יעשה 

בא  לשם  צוה   להניח  אותה  ע ל  האר ץ  לפנ י  הקבר  וה וא 
, עמד  עצמו  וה רכין  ראשו  על המט ה  שלו  ערך חצי שעה 

כ  התחילו  לעוף  אוו זות  באוי ר  עד  שנחשך  מא ור "ואח
היום  מהריבו י  האו וזות  וב או  כולם  ויקראו  אותה 
בחרטומיהן  עד  של א  נשאר  שום  דבר  מה  לקבור 

 .ונתקיים מה שאמר הרב שלא יקברו אותה

איך  אפשר  ל תאר  את  ההלם  ו הבלבול  ששרר   אצל  
צורך '  לא  הי:  הקהל  בראו תם  את   המראה   הזה

בכדי  ל שבור  את  ,  חסר  ד ברי  תוכחה'  בדרשות  ול א  הי
נהרות  של  דמע ות  מי לאו  ...  לבם  של  כולם   ל רסיס ים 

את  הב ית  עולם  ואנשים  נ שארו  על  מ קומם   שעות 
שכל  פעו לה   ל א  טובה  מב יא  עונש ,  ראו  בח וש.  ארוכות

כמה  –"  מרובה מ דה  טובה"ומכאן  למ דים  ש',  בעקבותי
שכר  יי נתן  לאלה   שעושי ם  טו בות  ומקיי מים  תורה 

ר"מספר  כתב י  הר (    .ומצוות  שצוונו   ר בון  כ ל  הע ול מי ם
 )כדת של תורה, אור ישראל, ב"שו' ישעי

THE KOSHER 
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MEAT? THE 
MEETING AT THE TWIN 
TOWERS 
  
THE BIG MEETING ON KASHRUT THAT WAS 
ORGANIZED BY THE US GOVERNMENT THAT TOOK 
PLACE IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH 
ABOUT THE MEAT BUSINESS WAS REVEALED AND 
HOW THEY FEED FORBIDDEN FATS AND BLOOD ALL 
ACROSS THE US IN THE EYES OF EVERYONE. 
MILLION TIMES MORE THAN WHAT HAPPENED IN THE 
CITY OF CRAKOW AND HOW ALL THE BIG RABBIS IN 
THE US  SHUT THEIR MOUTH AND DON'T SAY 
ANYTHING 

 הבשר
 ?הכשר
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האסיפה  ה גדולה  ע ל 
הכשרות  שנעשה   על  יד י 
ממשלת  אר צו ת  הברי ת 

, שהיה  בטוו ין  טאו יע רס 
ושם  נתגלה  הסוד   על  
מצב  הכשרות  בא רצ ות 
הברית  איך   שמאכילים  
נבילות  וט ריפ ות  ב כל 
ארצות  ה ברית  לעינ י  כל 

טריליאן  פעמים ?  ,   חי
יותר  ממה  ש הי ה  בעיר 

ואין  פ וצה  פ ה ,  קראקא
יצא  לא ור .  ומצפצף

ונדפס  ונחלק  בבתי 
מדרשים  בבוקר  לפני 
שהמטוסים  נכנסו  לט ווין  

ג  אלול "טאויערס  כ
 א"תשס
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Letter to the Editor: Regarding the injustifiable high price of kosher meat 
and the fact that an important Rabbi said in public that 80% of the 
Kosher meat in America is Neveilot and Tereifot 

Letter from Dept of Agriculture of Connecticut certifying that fully 100% 
of chickens are vaccinated in the neck and feather follicles which may 
render them Taref 

Letter from Dept of Agriculture: Listing of violations by Kosher food 
companiesfor the year 1988 

Kosher Food violations cited at Kosher Law hearings: Jewish Press 
article reporting on the meeting of the Twin Towers regarding violations 
of Kashrut in New York State 

Schedule for Meeting at Twin Towers 

Orthodox Rabbi against abortion: Article on the Jewish Press 1981, 
reporting on a Rabbi that opposed the pro abortion views of others 

Warning of Agudat ha Rabbonim: Abuses are rampant in the field of 
hechsherim. Some steal the hechsherim of others 

State Law to protect Kosher consumers: New law requiring Kosher 
certification information to be posted publicly 

Schedule of Carlebach Shul 

Forbidden fats appearing in our plates: Report from the Jewish Press 
from 1983 

Critique of Tibor Stern:  Answers to Tibor Stern’s claims regarding the 
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proper Kashrut process for meats produced in slaughter houses under 
his supervision 

New Jersey’s largest dairy mislabels product for Passover: September 
11, 1987 

 Request for transcripts of Twin Tower meetings:  From 1989 and 
addressed to NY agric. Dept. 

Jewish Press editorial: From Nov 25 1988 and referring to the meeting at 
the Twin Towers 

New Eruv completed in Mt Vernon: In Westchester County New York the 
Eruv is completed 

Government list of approved slaughterhouse: From Department of 
agriculture 

Introduction to the Twin Towers meeting by Dept of Agric advisor Gerry 
Feldhamer 

The double edge sword: Kashrut in America is risky business 

Announcement concerning the sanctity of the synagogue. 

Fraudulent Kosher label Law bill passes the legislature 

Kashrut supervision: Very insightful analysis into what goes on the field 
of supervision. Article appeared on the Jewish Press. Written by Rabbi 
Yaakov Lipschutz 

Part 4 of Kashrut supervision article 

Kosher violations: An explanation of New York State Law regarding 
Kosher violations. 

Amendment to New Jersey Kosher enforcement law making it harder to 
commit fraud. Year 1988 

Letter to the Editor regarding the high prices of Kosher foods as 
exposed by the Kosher food price watch. Appeared in Panim Chadashot 

Handwritten notes taken at the Twin Towers meeting regarding Kashrut 
problems 

Part 2 of handwritten notes 

Report on the Governor’s conference on Kosher food 
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NY Dept of Agriculture Circular 811 Sale of Kosher meat and foods 

Brochure NY State against fraud in Kosher foods 

Recommendations by Rabbi Shimon Eider of Lakewood, NJ for the 
improvement of Kosher enforcement given at the Twin Tower meetings 

Testimony of David Hamm on behalf of the Agudath Israel of America at 
the Twin Tower Meetings 

Testimony of citizen Finman: There is something rotten in Kashrut, a 
man with extensive experience in the Kashrut business testifies against 
those involved  

Testimony of Murray Katz, President of Kosher Empire at the Twin 
Towers meeting 

Various Documents relating to the meeting at the Twin Towers, 
November 1988 

Testimony of Rabbi Moshe Heisler, Director of Associated Communal 
Kashrus Organization 

Letter of Rabbi Harold Sharfman head of Kosher Overseers Association 
of America sent to the Dept of Agriculture and Markets 

Letter from Chof K to Felise Gross regarding Kashrut legislation 

Testimony of Menachem Lubinsky, specialist in Kosher markets at 
public hearings of the Twin Towers  

Testimony of Rabbi Avraham Marmorstein before the New York State 
Dept. of Agriculture, the meeting at the Twin Towers 

Testimony of Kosher food advisory council members of Joe Regenstein 
and Micheline Ratzersdorfer 

Testimony of New York State consumer protection board, submitted by 
Richard m Kessel, Executive Director, before the public hearings at the 
Twin Towers 

Statement of Pathmark supermarkets before the NY Kosher food 
advisory board, November 17, 1988 at the Twin Towers, New York City 

Testimony of the American Federation of Retail Kosher butchers before 
the Kosher food council at the Twin Tower meeting 

Notes taken from testimonies given at the Twin Towers meetings 
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 מודעות ואזהרות בענין כשרות הבשר
  א"ר מקאשוי שליט"ק מרן האדמו"מכ

Testimony of president of Kosher consulting firm which organizes Trade 
shows, before the hearings at the Twin Towers. 

Letter of Hebrew National to some Rabbis regarding authority of Rabbi 
Tibor Stern 

Responsa of Rabbi T Stern regarding processes of Kashering in 
slaughterhouses 

 דין כבוש כמבושל – טווין טאויערס

 במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה
 ספר הבעל שם
 טוב והשחיטה

כבודמכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב   
ק מרן"ר הגה"קדושת אדמו   

ר "להאדמוק  קאש וי  "אבדקא  "רבי  רפאל   בלום  ש ליט
 א "מסאטמאר שליט

ורוצים, בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג  
,להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת  

 והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל
וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר, על צד היותר טוב  

וכל זה נעשה אחר שכבר, לאכלו בלי חשש ופקפוק  
 ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את

 הרבים באיסורי כריתות

מגלה סיבתברוקלין נוא יארק -ק "ג לפ"שנת תשמ   
המכשולות -, המכשולות באיסורי חלב שהוא איסור כרת  

.אופני התיקון –  

 קונטרס קול
 קורא'ס 

מאת כבוד  ''חלק ב
ר "קדושת אדמו

 ק מרן "הגה

א "רפאל בלום שליט

ק קאשוי "אבדק
בעדפארד היללס 

 עשרת ימי תשובה 

 אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר
"עליהם חלק אחוריים רח  

  מאיסורא
 מכתב אזהרה נגד
 אכילת בשר בהמה

ק"ממרן הגה  
ר מקאשוי"אדמו  
א"שליט   
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ק"ג לפ"ג מדות של רחמים שנת תשמ"י . 

 אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר
ל"עליהם חלק אחוריים רח   

הוראה ואזהרה 
 לאפרושי מאיסורא 

ק"מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה  
א"ר מקאשוי שליט"אדמו   

הוראה ואזהרה 
 לאפרושי מאיסורא 

ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו"ניסן תשס' ה  
כי כשרות הוא אחד, באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה  

 משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא
 ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש

  

הוראה ואזהרה 
  לאפרושי מאיסורא

 מכתב אזהרה נגד
 אכילת בשר בהמה

 ר"ק אדמו"ממרן הגה
 א "מקאשוי שליט

 שלא לאכול בשר
 בהמה עד ביאת

   המשיח
ג"כסלו תשמ' קול קורא במחנה החרדי א  

 אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל
 מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ

  

 את אשר אסרת
  התרתי

  

ק"דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ  
ה "ר מקלויזנבורג זצוקללה"אדמו  

 שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים
 המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל

. רחמנא ליצלן, ישראל  

  

 ספר שפע חיים 

דרוש ומאמר -  
-ברית שלש עשרה   
 מאת כבוד קדושת

ק"ר הגה"אדומו  
 מרן יקותיאל יהודה

 הלברשטאם
א"שליט  

]ה"זצוקללה[  
-ק צאנז "אבדק  

 אשר בשר צדק
ביום -בקהל רב   

ג מדות שנת"י  
ק "נ לפ"תש  

  

ם בחתימת גדולי"בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו  
 להסיר מכשול -
 האיסור על חלב
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.א"הרבנים שליט  

  

 עכו"ם לאנשים
  וקטנים

  

ס בזוהר הקדוש"ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש  
ע בענין כשרות"ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי  

. הטבחים שהם שותפם של עמלק  

 הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים
   .את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם

 קונטרס שותפו של
 עמלק חלק א' 

 בו יבואר הדרך
 האמיתי של הבעל
 שם טוב הקדוש

מלחמתו . ותלמידיו  
 הגדולה על
. הכשרות  

ס בזוהר הקדוש"ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש  
ע בענין כשרות"ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי  

. הטבחים שהם שופם של עמלק  

ובמה, וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק  
כמו שכתוב בתורה. אנו יכולים לעשות לנצח אותו  

. בעמלק מדר דר' מלחמה לה  

 ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא
ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את, ידעו את האמת  

.האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור   

  

 קונטרס שותפו של
 עמלק חלק ג' 

 בו יבואר הדרך
 האמיתי של הבעל
 שם טוב הקדוש

. ותלמידיו  

 ואיך שהבעל שם
 טוב הקדוש היה
 נוסע מעיר לעיר
 לגלות שמאכילים
. נבילות וטריפות  

 ובזה יתבאר מה
 שהצדיקים הקדושים
 אמרו שנשתכך דרך

.ע"הבעל שם טוב זי  
 מה עיקר העבודה של

נסיון האחרון? השטן  
. בגלות המר  

 האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות
ושם נתגלה הסוד על מצב, הברית שהיה בטווין טאויערס  

 הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל
טריליאן פעמים יותר ממה שהיה? , ארצות הברית לעיני כל חי  

יצא לאור ונדפס ונחלק .ואין פוצה פה ומצפצף, בעיר קראקא  
 בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס

.א"ג אלול תשס"כ  

הבשר הכשר?

ק"במסירת נפש כ' המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה  
בעדפורד היללס נוא יארק  א"ר מקאשוי שליט"מרן אדמו  

מחבר ספרי לשלמה משפטיך על -רב דקהל דרכי נועם   

 ספר תיקון הכשרות
 - ומכתב הצלה

 על מצב השחיטה
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ברה, ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות"ח שו"ד  
גדולי שלמה בדין גילוח בחול, כחמה על ברכת החמה  

דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות, המועד  
 נחוצות בעניני כשרות

 והניקור 

ג רבי"מאת הרה  
 שלמה יהודה
  א"שוויצער שליט

ק"ג לפ"ג מדות של רחמים שנת תשמ"י  

 אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר
ל"עליהם חלק אחוריים רח   

 הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא 

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר 
ר "ק אדמו"בהמה ממרן הגה

  א"מקאשוי שליט
י'רבי חיים פלאג  תוכחת חיים 

 לדף הבא

GO TO NEXT PAGE 
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Oy!

This illustrated 
chicken has 
nothing to do 
with the 
article Photo: 
Visual/Photos 
 
 
 
 
 
 

NY: 'Kosher' chicken not kosher 
  

Outrage in New York: 
Hassidic butcher accused of 
stocking shelves of kosher 
grocery store with non-
kosher chicken  

Associated Press  

  
  
  
A Hasidic butcher from New York has 
been accused of stocking the shelves of a 
kosher grocery store with non-kosher 
chicken and selling it to thousands of 
Orthodox Jewish families, authorities 

Published: 09.07.06, 13:55 
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said. 
  
  

"To sell non-kosher as kosher is one of 
the biggest acts of betrayal that a Jewish 
person can do to another," said Rabbi 
Menachem Meir Weissmandel of 
Chemed Shul, a local synagogue. "This is 
the darkest day in the history of our 
community since we settled in this area 
many years ago." 
  
  

The butcher, Moshe Finkel, owns 
Shevach Meats, which buys kosher meats 
in bulk and slices and packages it for 
grocery stores, religious schools and 
Hasidic camps in the Catskill Mountains. 
  
  

The state's Department of Agriculture and 
Markets are trying to determine the origin 
of the chicken, whether it was ever 
certified as kosher and advertised as such 
at the store, a spokeswoman for the 
Agriculture Department said. Violators 
are subject to fines of up to USD 1,000. 
  
  

Weissmandel said Finkel was banned 
from the grocery store. He said store 
owners confronted the butcher after they 
noticed the shelves lined with kosher 
meats, even though Finkel's suppliers had 
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 not made a delivery. An early morning 

call to Finkel's home Thursday was not 
returned. 
  
  

Since sundown on Saturday, when the 
Jewish Sabbath ended, families in the 
community who keep kosher have been 
scrubbing kitchen counters and stoves 
and dipping pots in scalding water as a 
cleansing ritual for being exposed to non-
kosher foods. 

Breaking News

Nonkosher chickens shock community
A kosher butcher in an Orthodox community in New York is accused of supplying 

The Department of Agriculture and Markets seized 15 cases of chickens from 
Hatzlocha Grocery in Monsey after it received word that the chickens supplied by 
Shevach Meats were not kosher.  

To sell nonkosher as kosher is one of the biggest acts of betrayal that a Jewish 
Rabbi Menachem Meir Weissmandel of Chemed Shul, a 

local synagogue, told The New York Times.  

This is the darkest day in the history of our community since we settled in this area 

Page 3 of 7KASHRUT - MONSEY- KRUKA

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-4.htm

http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-4.htm


Rabbis warn against meats from Spring Valley butcher  

  

 
 

A coalition of local rabbis is advising Jews who have purchased 
meats from a local butcher accused of selling non-kosher chicken last week, to 
have their utensils kashered, or made kosher. 

The Tuesday night decision, made by rabbis from New Square, Monsey and Spring 
Valley with consultation from rabbis in Israel, was based on Jewish code law that 
says that once someone's reputation is tarnished, their reputation is tarnished 

"Once we were convinced that he definitely sold non-kosher chicken, than it 
cut case," said Rabbi Menachem Meir Weissmandel of 

Chemed Shul in Monsey. "People in the community are very hurt. It's like going to 
the bottom. The worst of the worst." 

The owner of Shevach Meats, Moshe Finkel, has been accused of stocking the 
shelves of Hatzlocha Grocery on Maple Avenue with non-kosher chicken. Finkel, 
who rents office space behind the supermarket, bought kosher chicken and other 
meats in bulk, and then sliced, packaged and sold them at the grocery store and 
to wedding halls, religious schools and upstate Hasidic camps. Finkel, who has 
been associated with the store for at least a decade, did not return calls to his 

Store owners last week discovered that Finkel had not been getting deliveries 
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Butcher Is Accused of Passing Off Chicken as 
Kosher  

Mail This-Sign In to E  
Print  

Reprints  
Save  

By FERNANDA SANTOS  

Published: September 7, 2006 

MONSEY, N.Y., Sept. 6   Since sundown on Saturday   when the Jewish Sabbath 
ended   men, women and children have been scrubbing kitchen counters and 
stoves, and dipping pots and utensils in scalding water. 

“My husband and I had to leave everything we were doing,” said Esther Herzl, 61, 
a Hasidic grandmother who lives here, “and all we did was scrape and scrape and 
scrape   from the cutlery to the glassware to the countertops, oven and stove. I’m 
beat. We’re truly religious, so we don’t cheat in the cleaning.” 

The cleansing ritual, which is prescribed by Jewish law, became necessary after a 
Hasidic butcher was accused of stocking the shelves of a kosher grocery store here 
with nonkosher chicken and selling it to thousands of Orthodox Jewish families. 

Now a group of rabbis is debating the fate of the butcher. 

from a regular distributor and when they searched the butcher shop found non-

The state's Department of Agriculture and Markets is investigating the case and 
quarantined 15 cases of the chicken last week to tested. 

Read more about this story tomorrow in The Journal News 
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Last week, the state’s Department of Agriculture and Markets seized 15 cases of 
chicken from the store, Hatzlocha Grocery, where the butcher sold chicken and 
other meats from rented shelf space to test it for salt, a key ingredient in kosher 
food. 

The state agency and the rabbis, who represent several Hasidic congregations in 
Monsey and elsewhere in Rockland County, are trying to determine the origin of 
the chicken, whose package carried the stickers of two area kosher meat plants that 
had ceased supplying to the butcher after he failed to pay them, according to a local 
rabbi and an employee at the store. 

“To sell nonkosher as kosher is one of the biggest acts of betrayal that a Jewish 
person can do to another,” said Rabbi Menachem Meir Weissmandel of Chemed 
Shul, a local synagogue. “This is the darkest day in the history of our community 
since we settled in this area many years ago.”  

The butcher, Moshe Finkel, owns Shevach Meats, which buys kosher chicken and 
other meats in bulk, and then slices, packages and sells it at the grocery store and to 
wedding halls, religious schools and Hasidic camps in the Catskill Mountains.  

Attempts to reach Mr. Finkel, who lives in Monsey, by telephone were unsuccessful 
on Wednesday. Rabbi Weissmandel said that Mr. Finkel was banned from 
Hatzlocha Grocery last Wednesday, as soon as the store owners uncovered his 
alleged transgression.  

He said the store owners confronted Mr. Finkel after they noticed the shelves lined 
with kosher meats, even though his usual suppliers had not made a delivery. Almost 
immediately, leaflets lined Hatzlocha’s windows, telling patrons in Hebrew that 
Shevach Meats had been caught selling nonkosher chicken. At synagogues and on 
the street, rabbis instructed the faithful to throw out the meat and cleanse their 
kitchens to make them kosher again. 

The matter has been the talk of Jewish Web logs. One of them, Vos Iz Neias, 
announced it under the banner headline “Butcher Sells Treifa Chicken as 
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Kosher.” (Nonkosher food, or food that is not in accord with Jewish dietary laws, 
is called treif, which derives from the Hebrew word teref, or torn.) The posting 
generated 440 comments in two days. 

Rabbinical panels often work in secret, so it is hard to figure out when the rabbis 
here will reach a decision or what it will be. 

As for the state, a spokeswoman for the Agriculture Department said investigators 
were trying to determine if the chicken was ever certified as kosher and advertised 
as such at the store. She said violators are subject to fines of up to $1,000. 
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 ניקור החלב


  

 KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLISH PAGE 4 

HOME        ראשי 

AGE 6 
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 ר"קריאה דחופה לבני ישיבות ותשב
קצבים  ומכשי ריהם  ,  זה  יובל  ש נים  ע מדו  עלינו  חו מדי   ממון   וחומס י  נ פשות

בנינו  ו בנו תינו  בפטימ ת  נב ילות  ו טריפ ות  ואיס ורי  כר יתות ,  וטמאו  את  בתינו

אנא  חוסו   נא      ).א"כאשר  נ תבר ר  ע ל  יד י  רבנים   ג אוני ם  וצ דיקים  שליט(,  ל"רח

על  נפ שותיכם   ו על  נ פשות  בני  בי תכם  להתנזר  על  כל  פנים  מע תה  לבל 

אם  ה ייתם  שוגגי ם  עד      .להתגעל  יו תר  בשחיטת  נבילות  וטריפות  וח לב  ודם 

מהיום  אחרי   התר אה   זו  אם  תאכלו  מ בשר   פיג ול  זה  ה רי  אתם  בכלל ,  עתה

מזידין  חס  וש לום  וביום  ע בר ה  לא   יועיל  לכם   הצטד קאו ת  שתמכתם  על  הר בי  

ע ו הפ וסקים  הר י מעתה  "ועל  פי  התור ה  והשו ,  ץ  פלוני "ר  זה  א ו על  ביד"ואדמו

באיסורי  דא ורי יתא   .יצאתם  מכלל  שוג גים   ונכנ סתם  לכלל  מזידין  גם  למפרע

ל  מוטב  שי היו  שוגגי ן  ואל  יה יו   מזי דין  בפ רט   בפטומי "לא  שיי ך  מאמר  חז
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עורו  נא  ה תעו ררו  נא  א ל  תטמאו   בכ ל  אלה  .איסורי  ד אור ייתא  ש ל  ֵחלב  ו דם

). בהמות  לשעה  60בשחיטות  ובדי קו ת  (לא  תשקצו  את  נפשותי כם  כבה מה   

 .'והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה

 וועד הישיבות 

 בעיר ניו יארק רבתי

 ד"בס

 ג"חודש כסלו תשמ

עד מתי נחשה
? 

דעתי אודות 
 החלב

 !!!מי שמעוניין לענות עליהן' יעמוד'ו, השאלות הבאות מנקרים במוחי הישר

היו שני הצדדים , כשהתפתחה סערה אודות מכשול עולמי, בכל הדורות
בדור תהפוכות זה . משתמשים בטענות תורתיים ושכליים לבסס את טיעוניהם

בו בזמן שקבוצת . וויכוח של שקר נגד אמת –אנו נתקלים בתופעה מודרנית 
-גדולים מביעים טענות אמת חזקים ומלומדים המוכיחים ברור באופן חד

משמעי את המכשול הגדול שבשר הנמכר בכל החוגים בחזקת מנוקר נמלח 
עדיין נמצא בו חלב ... תחת השגחת" כשר למהדרין מן המהדרין"והודח 

מגינים עליהם אחרים על ידי כל מיני שקרים , דאורייתא עם חלקם מהאחוריים
ושיטות מעוותות ובזה מגלים אדישות כלפי האיסור החמור של אכילת חלב 

 .ההרסניות הבאים מכך ברוחניות בגשמיות' עם כל תוצאותי

אף על . קצר הגליון מהכיל באופן מפורט את השקר והכזב שמשתמשים בהם
המיועד לרב , הרב מקאשוי פירט במכתב: "פי כן נפרט בזה כמה דוגמאות

סוגי חלב שנמצאו בבשר על ידי עדים נאמנים שקנו בשר  12, סטמר-מסיגט
הרב מקאשוי לא חסך כל טרחה ביודעו את חומרת . והביאו את הבשר אליו
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ומאידך האחריות מחשש הוצאת לעז באם הניקור הוא , ל"האיסור של חלב רח
בין אדם (ורב הלבב ) כלפי שמיא(הרב מקאשוי מפורסם לאיש ישר . טוב

, ו בכבודו של הפחות שבפחותים"ומוכן לכל דבר ובלבד לא לפגוע ח) לחבירו
לרובם יש קבלה (בעלי כתבי קבלה , אי לכך קיבץ קרוב למנין מנקרים מומחים

שבדקו , ומארץ הקודש', מרוסי, מפולין', מהונגרי: מכל החוגים, )על אחוריים
 :וכולם כאחד קבעו, את מלאכת הניקור

אסור , שרובם אסורים לכל הדעות והמנהגים, מיני חלב האמורים לעיל 12) 1
 .באיסור גמור

 נמצאו חלקים באחוריים שלא עוזר בהם ניקור) 2

 .נמצאו חלקים באחוריים שלא עברו ניקור) 3

 .מכשולות גדולות בניקור חלק הפנים) 4

רבנים מובהקים בעת  100-המכשול הגדול של חלב נקבע על ידי קרוב ל
 :ושם נקבע, ג"אסיפת הרבנים אסרו חג סוכות תשמ

 .ישנם מכשולות גדולות בניקור החלב) 1

ישנו חלק באחוריים שהקצבים והרבנים המשגיחים הותיקים לא ידעו ) 2
, והם שאלו ודרשו אצל הקצבים, אודותם עד שפרצה הסערה של חלב ברבים

 .והם קבעו שנכון הדבר

 ).וכן שאר הרבנים(הרבנים המכשירים לא ידעו אף אחד מהם ניקור ) 3

 .אין השגחה בעת הניקור) 4

אחד טען שבשביל , התקיים ויכוח בין שני רבנים מכשירים במקום אחד) 5
 .השני הכחיש את זה. גלאט כשר לוקחים בהמות עם סירכות

ענה לו הרב . רב אחד שאל אצל הרב המכשיר אם יכול הוא לבקר במשחטה) 6
זאת אומרת שכל הרבנים " (אינני נותן לאף אחד להכנס למשחטה"המכשיר 

 ).ל"המשתתפים באסיפה אינם יכולים להכנס וד

בחפזון הוקם האירגון . 60%-כמות הבשר הנמכר בחנויות הבשר פחת ב
בית חרושת לייצור ) קלים-ת מכשירים קצבים מנהיגים"ר" (מקמק"המפורסם 

כאילו אין זה אלא , היתרים שונים ומשונים במטרה לבלבל את מוחות הקהל
אפשר לקבל את הרושם שאיסור חלב אינו נוהג בזמן . בלבול והכל מותר לך
 .ל"רח, הזה אלא בזמן הבית

עקרונות היסוד . ל החל לעבוד לכל הכיוונים"מתן ההיתרים על ידי האירגון הנ
 :של אירגון זה מבוסס על

 .מותר לכתוב שקר ודמיון בלי גבול) 1
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 .מלבין פני חבירו, ליצנות, רכילות, אין להתחשב באיסור לשון הרע) 2

ולזלזל בו בכל מיני , מקטן ועד גדול, מותר לבזות את כל מי שעומד בדרך) 3
 .זלזולים ובזיונות

 .מי שעומד בדרך יש להרחיק אותו על ידי טרור) 4

יש להשמיע קללות , )פאשקווילים(פלסטר -לשלוח כתבי, דרשותיש לדרוש ) 5
 .ללא הפוגה נגד גדולי ישראל החשובים

לדבר נגד כל גדולי ישראל , יש להדריך ילדים מהחדר ובחורים מהישיבה) 6
 .וכל המרבה הרי זה משובח, ולהשמיע נגדם קללות נמרצות

אף אם הדבר תובע לשנות , היתרים על חלב" לייצר"יש להכניס בני תורה ) 7
 .את דברי הפוסקים

יקחו , כלומר, תשובות" שיפוץ"מחלקה מיוחדת של בני תורה יתעסקו ב) 8
ברצונו מאריך , ואחר כך יתפרוהו כרצונם, כדרך החייט, תשובות ויחתכוהו

ידוע העובדא עם אברך מהעסקנים הראשיים להתיר חלב שדן (, וברצונו מקצר
גאונים בדורו  10-בגלל זה שמוזכר שם ש, לשריפה" לחם שערים"את הספר 
, ל"א זצ"ל ותלמידו של הגר"א זצ"ביניהם אחיו של הגר, ע"א זי"של הגר

 ).אסרו את החלה שמשתמשים בזה היום

לשלוח מכתבים מזוייפים בחתימתם של הרבנים המעוררים שהם מתירים ) 9
 .את החלב

אלו שבזמנם עודדו את המעוררים , דין שבירושלים-יש להכריח את הבית) 10
בכל האמצעים , וחתמו על מכתב המלצה מיוחד שיזכו לתקן את מכשול החלב

לחתום על פסק שייראה לפני המון העם כאילו הם מתירים את , במוח או בכוח
 .כל בשר בארצות הברית

נגד כל המערערים על , שלא היו ולא נבראו, להפריח שמועות כוזבות) 11
 .יש להעלים עין מכל איסורי התורה הקשורים בכך, הבשר

המעוניינים , מפה לאוזן יש לפרסם בין האברכים בני תורה המוכשרים) 12
שעתה השעה כשרה לכך על ידי פירסום לפני , להתעלות למשרה מכובדת

 .המון העם שאין כל מכשול של חלב

ואלו שיש בידם לבצע , ידרשו –המוכשרים לדרוש , יכתבו –המוכשרים לכתוב 
 .כל אחד לפי שורש נשמתו וגבהות רוחו. טרור יעשו כמיטב יכולתם

  

 "מקמק"לפנינו חלק מהמוצרים המיוצר בחברת 
הם לא הופיעו באופן : הגה(ץ ירושלים שבחנו שני מנקרים "פסק דין של בד. 1
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והם ידעו את הניקור ) אלא באופן רשמי בחנו אותם, פתאומי בעת העבודה
תולדות ' ק פ"אברהם לייטנער אמר בדרשתו במוש' צ ר"הגה(, ההונגרי
ולכן מותר לאכול בכל ארצות הברית בשר בכל ) ץ אינו מבין בניקור"שהבד

בעלי בתים פשוטים לא ידעו את נפשם בראותם את : הגה(חנויות החרדיים 
 .הפסק התמוה שאין לו אח ורע בהיסטוריה היהודית

. ץ שאין להרהר אחר הניקור ההונגרי"הודפסה מודעה מאחד מחברי הבד. 2
, כל אחד צריך להבין שאין להשתמש בבשר מכיון שלא נוקר כהלכה' מכך הי

החליטו שכאן ) קאנווענשאן(מכיון שהרבנים באסיפה : הגה(' כמנהג הונגרי
במקום זה פירשו ). מביאים גם אחוריים וגם אין השגחה וישנם מכשולות
 .המוחות המעוותים את המודעה להתיר את הבשר

' הי, במכתב שתלה בבית המדרש סאטמאר ברחוב ראדני כל השבוע. אגב
ד מבקש ומתחנן שירחמו על בריאותו של הרב "כתוב בסופו שהראב

' ובמכתב שהי, לאחר שהמכתב עברה צנזורה יצאה שורה זו. מסאטמאר
כנראה שזה לא מתפרש טוב שבגלל . מודפס בעיתון לא הופיעה שורה זו
 .פיקוח נפש יש להתיר את הבשר

' ק פ"א במוש"בדרשה ארוכה ומפורטת מפי גאון וצדיק מפורסם שליט. 3
קבע שישנם מכשולות גדולים אצל הבשר ואף על פי כן אי אפשר , תולדות
הבין מיד את כוונתו , בשומעו את דברי הפקחות האלה, כל בר דעת. לאסרו

בגלל הטרור הבלתי (אני אינני יכול לאסור את הבשר : של הדרשן לאמר
אתם צריכים להבין שאין לאכול את הבשר כי ישנם , אבל אחי היהודים) פוסק

משלחת רמת דרג נמצאו בעת הדרשה לפקח שאין מדברים נגד (מכשולות 
 ).חלב

בראותם שכל ההיתרים , )קלים-מכשירים קצבים מנהיגים" (מקמק"חברת . 4
שמים במקצת מרחיק -וכל יהודי ירא, הנזכרים לעיל נפלו על אזניים ערלות

נפלו על המצאה , עצמו מן הבשר כי אינו חפץ להכניס עצמו ומשפחתו בסכנה
ואגב להרוויח כמה , חיפשו אברכים שרוצים לשאת חן ולהגדיל כבודם, חדשה
ודרשו מהם לקבץ מהפוסקים איזה אחיזת עינים לבלבל את המון , דולרים

 .העם הפשוט כאילו חלב דאורייתא מותר לפי פוסקים אלו לכתחילה

פלסתר -ספר כתבי" בני תורה"וישלח יצאו ניצנים ראשונים מקיני ה' פ' יום א
הוא גרם , ומרים וקשים היו תוצאותיו של ספר זה" מצורעת אבותינו"בשם 

ולקהלה בה " מקמק"אלא גם לחברת , לבזיון לא רק לכותב ולרב המסכים
 .צמח עשב שוטה זה

אבל , המלא הפקרות ופריקת עול, פלסתר איננו חדש בדור זה-כתיבת כתבי
עם הסכמה " מצורעת אבותינו"פלסתר ולכנותו בשם -לחבר חיבור עם כתבי

 .זה דבר שלא יאומן בזמן הזה, של רב

מכתבים עם המלצות , ת"הפלסתר מצטיין בכשרונו לזייף ספרי שו-ספר כתבי
לבלבל את המוחות לצטט היתרים מפוסקים ; מגדולים להאכיל חלב במזיד

לזלזל " מקמק"לפסול אנשים שאינם הולכים בתלם עם חברת , שאוסרים
ולפסול , להעמיד משגיחים שלא עסקו בניקור זה שלושים שנה; בעצמם
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, ללחוץ על גדולי הרבנים המפורסמים; מנקרים שעוסקים כל ימיהם בניקור
להכריח אנשים לאכול ; שיחתמו שהכל כשורה, למרות שאינם מבינים בניקור
רבנים שראו במו  –בדרכי טרור  –להכריח ; בשר נגד רצונם בכוח הטרור
 .שיחתמו שלא היו דברים מעולם, עיניהם מכשולות אצל חלב

המשחיתים והמריעים הם בדוגמת המשכילים , עבודתם של המזייפים
ך וחצאי מאמרי "האורגינליים והרפורמים שהיו מצטטים חצאי פסוקים מתנ

, שכותב הפאשקווילים מצטט) ו"שם דף נ(ג "בתשובה של מהרש. ל"חז
תווכחו שמשכילי העבר יכלו ללמוד את מלאכת הזיוף והרמאות אצל כותב 

ג הוא מביא שורה מתוך "בצטטו תשובת מהרש. הפשאשקווילים האלה
כך שבסיום קריאת , 3שורות ומשמיט  2כותב , שורות 2התשובה ומשמיט 

הקדישו מעט זמן , אנא מכם(המכתב אנו למדים בדיוק ההיפך מכוונת הכותב 
ת לבושי מרדכי "וכך הדבר לגבי שו, )מזמנכם ובידקו את הדברים בעצמכם

זכות הצדיקים עמד להם שתשובתם המקורית לא תודפס בספר (
 ).המזייף קנה את זה בשינוי מעשה, הפאשקווילים

ושוב מעתיק חציו , בריזל' מעתיק מכתב של ר" ספר הפאשקווילים"בעל 
 .אפשר לראות שחסר באמצע חצי שורה, ומשמיט חציו

ושוב מעתיק את . ג"מתשרי תשמ" התאחדות הרבנים"הכותב מביא פסק מ
). בחצי השני כתוב שהניקור לא בסדר(חציו הראשון ומשמיט את חציו השני 

" דער איד"מודפס ב' הוא חותך מודעה שהי, הזייפן לא יודע בושה מהי
מזה מוכח שהוא אפילו לא בגדר . חודשיים לפני כן ונקרא על ידי אלפי אנשים

הוא ". מילתא דעבידא לגלויא לא משקרא אינשי"ל אמרו "כפי שחז, אנושי
 ".חייתו יער"בגדר 

. תיבל את מאגאזין הפשקווילים בדברי ליצנות ובדחנות) בצורת אדם(זו ' חי
הוא מצטט מכתבים של רבנים שהם בעצמם מעידים על כך , לדוגמא

ומי שמהרהר על חנות , שהחנויות שהם נותנים השגחה הם בתכלית הכשרות
היודעים אתם ". כמעט מהרהר אחרי השכינה"שנמצאת תחת השגחתם הוא 

ובאם מישהו , כי ההרהור הוא על החנות ולא על רב המכשיר? "כמעט"מדוע 
כך ). ל"עפ(יהרהר על הרב המכשיר הוא אכן מהרהר אחרי השכינה ממש 

 ).ה"ראה דף מ. (מעיד הרב המכשיר בכבודו ובעצמו

שהספר המוזכר שהניקור הירושלמי מקובל , ח ממשיך הזייפן לכתוב"בדף מ
ומנקר תלמיד חכם וירא שמים , ל דיסקין המחבר הוא רב ציוני"מפי מהרי

אל תביאו 'מחוץ לארץ כשהראו לו את הספר הוא זרק אותו על הריצפה וצעק 
כי , בגלל כבוד הרב לא רוצים לפרסם את שם המנקר. 'מהאפיקורסים' ראי

ולגבי , בשבוע שעבר הוא ביקר בחנות והוכיח שהוא עם הארץ בהלכות ניקור
א הזכיר באסיפת הרבנים תשרי "א לייטנער שליט"הספר ברצוננו לומר שהגר

שיש לו הסכמות של גדולי הצדיקים , ג את ספר תורת הניקור הירושלמי"תשמ
ל "פנחס עפשטיין זצ' ד ר"הראב, ל"זעליג ראובן בענגיס זצ' צ ר"כמו הגה(

וכל הקנאים של , להקל' והביאו משם ראי, )ל ועוד"דוד יונגרייז זצ' צ ר"והגה
אגב יש . ל ואף אחד לא פתח את פיו"סאטמאר ישבו שם ובתוכם המנקר הנ

ל "להזכיר שכל זקני המנקרים קיבלו בקבלה איש מפי איש מבית דינו של מהר
ל שהניקור של החרדים היום הוא בקבלה "ש סאלאט זצ"ל ומהר"דיסקין זצ
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 .'מהם ולא שמענו אינו ראי

ל "שאפילו אם נניח שהגאון וקדוש מהרי, ח ממשיך הכזבן וכותב"בדף מ
עדיין נשאר בספק גדול אם המנקרים , ל הנהיג ניקור ארץ ישראל"דיסקין זצ

שנים לא שחטו בהמות  10-כי ידוע שלמעלה מ, דהיום זוכרים את הניקור
הרי , שנים 10-אם בארץ ישראל שכחו ב, וכעת נשאלת השאלה. בארץ ישראל

א המתואר מומחה גדול בעניני ניקור הלכה למעשה וראש "מ שליט"ג שו"הרה
 30לא ניקר ) פירסמו שעדיין אין השגחה, סליחה(המשגיחים לעניני ניקור 

 ?האם הוא נאמן להיות משגיח ראשי על עשרות חנויות, שנה

והאיך בא לספר לנו שעושים , שנים 7היתה סגורה השחיטה ' בהונגרי, שנית
 .כאן ניקור הונגרי

הזייפן עושה בלבול כאילו ציבור גדול החל לאכול את הבשר של שחיטת קלים 
זה לא יותר מבלבול המוח כי רובא דרובא . ורקים בגלל ערעור על החלב
הגורם האמיתי שחלק מהציבור התחיל , שנית. הפסיקו לגמרי לאכול בשר

כי אילו זכינו היו מתקנים את כל , "מקמק"ט הוא בגלל חברת "לאכול נו
עכשיו שלא זכינו , הזדמנות לצאת לרבים' המכשולות תיכף ומיד ולא הי

יצא הדבר לרשות , התחילו לגמגם עם כל מיני היתרים" מקמק"וחברת 
 !!!הרבים והאחרות מוטלת עליהם

מכיון שמתיר לקרוא , הזייפן מתאר את אחד המערערים כקורא ספרים ציוניים
כנראה שהזייפן לא קורא ". מוסד הרב קוק"ספרים שיצאו לאור על ידי 

אלא מעיין בספריו של הרב קוק , "מוסד הרב קוק"בספרים שיצאו לאור על ידי 
 ".דעת כהן"כפי שמצטט את הספר , בעצמו

, לזייף מכתב בחתימת ידו של הרב מקאשוי" מקמק"לאחרונה החליטו חברת 
ימים אחדים לאחר מכן הודיעו אנשי קהלת . כאילו הוא חוזר בו מטענותיו
ואדרבה הוא קיבל , א לא זז כחוט השערה"קאשוי כי הרב מקאשוי שליט

הרבה חיזוק מיהודים ירא שמים באמת משרידי דור הישן להמשיך במאבק 
 .שלו בעד הכשרות האמיתית

, "מקמק"בקרוב בודאי יופיע חוברת תורה מיוחדת לפי הוראתם של חברת 
ובו תנתן אפשרות לכל יודעי ספר להשתתף בתכנית החשובה להראות בדברי 

כפי ההיתר של הרב שלמה גורן בענין , הפוסקים שחלב דאורייתא תלוי במנהג
וכל אחד יכול לעשות ככל ) הרב שלמה גורן יכל ללמוד אצלם(הממזרים 

ובזכות זה יזכה בנשיאות חן של , העולה על רוחו בתנאי שיאמר ניקור הונגרי
החלונות הגבוהים ואפשרות לעלות לגדולה כאשר יבוא יומו לקיים מה שנאמר 

אין אדם נעשה ראש "ל הידוע "וכהמאמר חז, "כל המיצר לישראל נעשה ראש"
 ".מלמעלה אלא אם כן נעשה רשע מלמטה

האמת מתנצח עם . בסיום מכתבי ברצוני להביע את הרגשותי, מורי ורבותי
האמת צווח הזהרו מלאכול דברים , ואפשר להרגיש את זה בידים, השקר

הזהרו מלהביא אל בתיכם ; שמעמידים בסכנה אתכם ואת משפחותיכם
הזהרו ; מאכלים שמורידים דורות מדרך היהודי ומביאים לידי התבוללות

שימרו על , מתוכניותיהם של אנשים שפלים ונבזים החותרים תחת הדת
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 .. על חייכם ועל דתכם, בריאותכם

 ג"חודש כסלו תשמ

 מאטל בענדער' הק

 ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית"סגן יו

וזהו טענת הקצבים בכל (ט "ק על הגאולה ועל התמורה דף מ"ועיין בסה*) 
טענו שעכשיו , הדורות כשתפסו אותם שהאכילו נבילות וטריפות או חלב ודם

 ).ילכו לקנות טריפות ממש

The Great Gaon Rabbi Jonathan Eibeschutz O.B.M. 
Author of Keresi Ufleisy Writes that most all 

menakkerim are unlearned, and therefore, cannot be 
relied upon. 

 “In these times, we must be more stringent, not relying on the
assumed piety of the menakker. Now, there are many stringent
rulings and the work is extremely difficult. Most of the
Practitioners are unlearned.. .and we may not rely on the nikkur
of anyone unless he is an expert and a long-standing Gd-fearing

Page 8 of 14ניקור החלב

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-6.htm

http://israel613.com/KASHRUT


  

  

man... 

From the time I was able to understand, I learned the laws of
nikkur to be well versed in them and in their names. I did not rely
on the menakker, but ate only what I cleansed myself, and ate only

from the toil of my hands.” 

The moral of the story is: If a holy and learned man like R.
Yonason whose precious time was totally dedicated to heavenly
pursuits, toiled with his own two hands to clean out the meat, it

surely must be a very serious matter. 

Sefer Divrei Moshe, on Torah, Parshas Kedoshim. From the
deeds of the Gaon R. Yonason everyone can understand the
rabbinical axiom: “one who benefits from the toil of his hands is

greater than one who fears Heaven...” Namely one who works 
with his two hands is greater than one who fears Heaven — if that

accomplishment càmes to him easily, without toil. 

Warning of Chofetz Chaim O.B.M. 
How much will an individual regret, when with a mere 
admonition, he could have extricated himself from all these 
punishments. Let him not be misled by the fact that others will 
share the punishment with him considering that he is not the 
only one in the city to have transgressed thereby finding false 

comfort. 

As an analogy: In the event a person is a co-signer on a note 
encumbering a debt of millions of dollars, regardless the number 
of additional co-signers, when the debt becomes due, even if 
required to reimburse only a small fraction thereof, it could 
amount to a sizable sum, which will be quite painfull to pay. 
Similarly, since today the ingestion and partaking of prohibited 
foods has become unfortunately widespread when the time for 
reckoning arrives, it will amount to many thousands of (K’saytim) 

olive- sized pieces of prohibited foods. 

Consequently, those capable of arousing the populace in their 
vicinity to observe kashrus strictly and thereby prevent untold 
thousands of Jews who were lax from eating non-kosher, will 

surely be considered the most guilty. Our sages admonish: 

Tana D’vei Eliyahu: Anyone able to protest and refrains to do so; 
Anyone able to elicit repentance and does not do so, all blood 

spilled will be credited to his negligence and held against him... 
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Even if the question would be of a doubtful case of Chelev 
[forbidden fats] , it would still be highly advisable and intelligent to 
abstain from eating such meat, for in the Torah we find the penalty 
of Karet for eating prohibited foods in only four cases: 1) Eating 
Chametz on Pesach. 2) Eating on Yom Kippur. 3) Eating Chelev, 
and 4) Eating blood. In the case of Chametz on Pesach and eating 
on Yom Kippur, every simple Jew will quake in the fear of 
infracting these prohibitions, even if there is only a slight chance, if 
there is a rumor that a food contains Chametz and so it is with Yom 
Kippur. Why should the matter of Chelev be looked upon or felt to 
be of any lesser degree than the other 3 cases mentioned? 

It is indeed astonishing that everyone avoids matzah if 
there is the least doubt that it may contain Chametz, even 
if it is kosher according to the Shulchan Aruch, whereas 
Chelev, which is just as severe as Chametz, both of them 
being punishable by Karet and which pertains all year 
round, not only on Pesach - when he hears any kind of 
excuse, he is happy that he has an alibi to eat as much 
meat as his heart desires. 

The Great Gaon Rabbi Jonathan Eibeschutz O.B.M. Author of 
Keresi Ufleisy Writes that most all menakkerim are unlearned, 

and therefore, cannot be relied upon.  

“In these times, we must be more stringent, not relying on the 
assumed piety of the menakker. Now, there are many stringent rulings 
and the work is extremely difficult. Most of the Practitioners are 
unlearned.. .and we may not rely on the nikkur of anyone unless he is 
an expert and a long-standing G.d-fearing man...From the time I was 
able to understand, I learned the laws of nikkur to be well versed in 
them and in their names. I did not rely on the menakker, but ate only 

what I cleansed myself, and ate only from the toil of my hands.” 

We can deduce the following: If a holy and learned man like R. 
Yonason whose precious time was totally dedicated to heavenly 
pursuits, toiled with his own two hands to clean out the meat, it surely 

must be a very serious matter. 

Sefer Divrei Moshe, on Torah, Parshas Kedoshim. From the deeds of 
the Gaon R. Yonason everyone can understand the rabbinical axiom: 

“one who benefits from the toil of his hands is greater than one who 
fears Heaven...” Namely one who works with his two hands is greater 
than one who fears Heaven — if that accomplishment càmes to him 

easily, without toil. 
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Proclamations Issued Concerning the 

Details of Nikkur and its Pitfalls! 

In the house of Israel I have seen confusion. The generations have 
become spiritually impoverished and the wisdom of the hearts has 
become lessened, G-d-fearing men are despised. The truth has 
become curtailed and strong-armed men raise their heads. The 
profession of nikkur - even that of the “front-quarters” alone - my 
eyes have witnessed various pitfalls, each one different than the next, 
and I decided that this did not present itself before me in vain, but to 
arouse the hearts of the G-d-fearing with a hue and cry, “Awake, you 
sleepers, from your sleep and you slumberers from your slumber, for 
the time has come to accomplish for G-d and His Torah, and for the 
existence of the future generations. If you are silent at this time, who 
knows what tomorrow will bring, and who ascended to Heaven and 
heard the heavenly pronouncements concerning the gravity of the 

pitfall that accrues from the neglect of nikkur of chelev. 

Anyone who gives this matter any thought, concerning what even 
inadvertent eating of chelev amounts to, will feel his heart being rent 
asunder, and he will cry and cause others to cry with him with 
tumultuous shouts. How do we sit back with folded hands when the 
deeds of Satan have succeeded so well to create a breach in the 
sanctity of the Jewish people, who are separated from the nations via 

their abstention from their food and drink. 

We learn from the halachah, come as well as from the history books, 
that since the time of the great Gaon Rabbi Yonason Eibeshutz the 
pitfall of nikkur chelev has not left us in any generation, sometimes it 
is more pronounced and sometimes less. How can we expect our 
generation to be exempt from this malady? Are we better than the 
previous generations. In this period of history in which so many 
breaches in all fields of Judaism have transpired, surely the pitfall of 
chelev, which also occurred in earlier generations has also come 
about. Anyone who debates the issue does so because of lack of 
concentration and sensitivity to the situation. It is a stubborn denial of 
validity. Concerning such people, the prophet says: ‘Woe to those 
who make light into darkness and darkness into light.’ ((Lekach Toy, 

Maharam Weinfeld on Parshas Shemini. 

Regarding Ground meat, Sausages, Salamis, Pastramis 

One who eats meat, probably eats the derivative products (e.g. 
sausages, salami, pastrami, etc) It is axiomatic that any product 
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consisting of. a compendium and combination of ingredients 
and where the individual component ingredients are not inspected 
in their pure state, requires more stringent kashrus review, since 
the mixture may contain ingredients which are deemed kosher only 
in instances of emergency and extenuating circumstances. Were 
the eater aware of this, the inclusion of those particular 
ingredients, he would positively abstain therefrom and many times 

even become disgusted by it. 

These by-products include animal fats; the probability of chelev 
inclusion is much more pdssible (bordering on near certainty) 
since it is not visible in the end product. Moreoever, it includes all 
sorts of inferior meat cuts and fats.. ingredients to color it red...to 
make it appear fresh. See response Minchas Yitzchak starting that 
sausages are colored with small black African flies, which are dried 
and pulverized. The powder is added to the sausages while it is 
being cooked. Reliable and noteworthy physicians have criticized 
the inclusion of this ingredient that is very harmful to the stomach 

and blood system, hence detrimental to well-being. Who needs it? 

Jacob Landa 

Tammuz 5739 

Rabbi and Head of the Rabbinical Court 

of Bnai Brak Eretz Israel 

The Topic: Nikkur of the inside 

As is known, here in the Holy Land, we perform nikkur and Shpondres.
This depends however what is considered the inner part If We include
in the front part what is behind the diaphragm therein lies biblically
Prohibited chelev What the Ramo states in Shulchan Aruch ch. 64,

)that there is no chelev) refers only to the inner part before the
diaphragm where the lungs lie. If however, we include with the front
part, some of the meat of the diaphragm, Ramo’s ruling does not

apply, because there We indeed find real chelev 

Likewise Darchei TeShuvah quotes a booklet by Sema, that above the
diaphragm there is no chelev but below it begins the chelev of the

kidneys and other types of chelev 

Jacob Landa, Rabbi of Bnei Brak Israel 

Everyone knows how much the Chafetz Chaim o.b.m. warned our 
brethren in his time, when they were forced to wander to various places 
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because of the terrible decrees of that period. He warned them that 
if they have, G-d forbid, no choice but either to eat pork or to eat animals 
that died without being properly slaughtered, they should, G-d forbid, not 
eat the latter which is meat from which the Chelev [forbidden fats] was 
not removed, but rather eat pork whose prohibition is merely a negative 
commandment, rather than, G-d forbid, stumble upon the prohibition of 
Chelev, which is punishable by Karet.  

Yet, in our times, the situation has reached such an alarming low 
that without any decree by the government or any other coercion, they 
feed our brethren meat from which the Chelev is either not removed at all 
or at best not properly removed and in their innocence, many innocent 
G-d-fearing people are trapped in a terrible snare, whose results are so 
far-reaching, that it is utterly unbelievable even catastrophic in many 
instances testifying to the terrible occurrences of devastation we daily 
witness. Heaven have mercy. 
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 ד"בס

 מכתבים למערכת

 -על השערוריה הגדולה של העיר קראקא 
 מאנסי

 כי הרבה ביקשו לא לגלות השם שלהם, אין אנו כותבים שמות אנשים 

מכרה  ב שר  טריפ ה  ,  חנות  בשר  שאמו רה  הי תה  לה יות  כש רה:  שערוריה  בעיר   מונ סי  שבניו  יור ק        .1
שהוא  ספר די  ק נה  את   הב שר   ומ כר  ,  ב"הבעה.  ל  והכשיל ה  את  הציבור  ה חרדי  ב נבילו ת  וטריפות"רח

 .והרבנים פסקו שכל המשפחות שקנו בחנות זו צריכים להכשיר ולהגעיל את הכלים, אותו בתור כשר
  

 .אחת מהסבתות שלו הינה ממוצא אשכנזי, ספרדי ב לא היה לגמרי"שהבעה שמעתי    .2
 ...יתכן שהֵגן הדפוק אצלו הגיע דווקא מהסבתא הזו
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אפשר ,  ספרדי  בכלל  הוא  ה תכ ון  שהבשר  ש הו א  מכר  ללא  כש רות   הוא  בשר  ש ל  בהמה  ממו צא        .3
 . אני בטוח שהמונח הזה יספק כאן כמה גולשים... לומר בהמה פרענקית

? האם קנ ה  בכו ונה ל א כ שר, מה פ ירוש קנה את  הבש ר  ומכ ר  אותו בת ור  כש ר, נוסח הה ודעה ל א בר ור 
 .או שקנה כשר ולאחר מכן הודיעו לו שיש פסול בכשרות

מלבד  זאת  לא  נכ תב  בת וכן  המודעה  של  הר ב  וו ינברגר  זעקת  חמס  על  העוו ל  שגר ם  המ וכר  או   איסור  
ככה  שנו סח  ההו דעה  של  בעל  האשכו ל  נר אי ת  לי  מגמת ית  ו יסלח  בע ל  האש כול '  חמור  ל קנו ת  ממ נו  וכו

 .להבא שיהיה יותר רציני, על כל התמיהות שגיליתי בנוסח ההודעה שלו
, בעל  ה חנות   המשתמע  מ תו כן  מודעת   ה רב  וו ינברגר  שהייתה  כאן   ב עיה  בתחום  הכ שר ות  ללא  אשמ ת

 .....ספרדי לכן ברור למה אבל אבל בגלל שהמוכר

  
שעומד  ת חת  בעלותו  של   מישהו "  הצלחה  סופר מרקט"בשם    במונסי  יש  סופר  גדו ל:  ליתר  בי אור       .4

הבשר ".  שבח"ומחלקת  הב שר  נקרא  ,  ליהודי  ספ רדי  שימכ ור  שם  בשר  חלק  מהסו פר   ה ושכ ר.  גרין
לבעל  הבית   גר ין  אין  שום  שי יכות  לחלק  .  ער  ממו נסי'תחת  השג חת  הרב  ברעסלוי...)  או  ע מד(עומד  

 .כל חודש רק שהוא מקבל כסף של השכירות, הזה של הבשר
גרין  והגיס (וכך  יצא  שה ם  ,  "הצלחה"ב  ש ל  "הינו  במקרה   גיס  של  הבעה"  שבח"מספק  הבשר  ל

איך  מסתד ר  ,  נו"המספק  שא ל  את  ג רין  .  'נפגשו  באיזה  שמחה  משפחת ית  וכדו   )ספק  הבשר  שלו
או ,  אתם  לא  מספקים  ל הם  ב שר ,  מה  זה  אומר "שאל  או תו   גרין  ,  "?מחלקת  הבש ר  שלידך  בל י  בשר

". אנחנו  כבר  מזמ ן  הפסקנ ו  לספק  לו   בשר  מאחר   והוא  לא  שילם  את  חו בות יו,  לא"ענה  ל ו  גיסו   "  ?מה
והנה ,  כי  הר י  הוא  ידע  בבירור  ש הח נו ת  מו כר   ב שר  יו ם  יו ם,  גרין  ה בח ין  מיד  שמש הו   פה  לא  כשורה

 .עכשיו הוא שומע שהוא כבר מזמן לא מקבל בשר ממפעל של גיסו
 

 ...הדרך פשוטה, ומכאן ועד לתגלית

מדוע  הרגשת  צו רך  עז  ובלת י  נש לט   ל הדג יש   שמ דו בר  בס פרדי   -חוץ  מדבר  אחד  ,  ביארת  הכל        .5
 ?דווקא

 .תודה רבה לך על העדכון המאוחר שמשום מה חסכת אותו בהודעת הפתיחה    .6
אז  כאשר  הופסקה .    ממו נס יער'השגחת  הרב  ברעסל ויתחת  ...)  או  עמ ד(כתבת  שהבשר  ע ומד        .7

 ...??????ההשגחה לא הייתה הודעה ממחלקת הכשרות
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והחליט  לכפור  באלוקי  י שר אל  ו למכ ור    עדיין  לא  אומר  ש המ וכר  בע קבות  כך  שינה   את  דת ו,  שנית
 ....במונסי בשר נבלות וטרפות לקונים המסורים שלו

 
ער  זאת  לא  אומ רת  ש זה  בשר  לא  כשר  יש 'ברעסלוי  זה  שהוא  מכר  בשר  שהכשרות  לא  של  הרב

 .מעולות במונסי כשרויות נוספות
 

 ...הדרך פשוטה, ומכאן ועד לתגלית

 ולא סתם טריפהאבל מצאו שהבשר ש הוא קנה הי ה , מעולות כשרויות נוספות בטוח שיש במונסי   .8
 . בשר עם איזה הכשר אחר

 
והחליט  ל כפ ור   באלוק י  י שראל  ולמכ ור   במונ סי   אני  אמרת י  שהמוכר  ב עקבות  כך  שינה  את  דתו ,  שנית

שינה  את  "אני  דו קא  סב ור  ש הב נאדם  .  אני  הבאתי   את   העו בדות  וז הו ???  בשר  נבלו ת  וטרפ ות 
וזה , "למכור במונסי בשר נבלות וטרפות"עוד לפני שהוא החליט  " והחליט לכפור באלוקי ישרא ל דתו

 "!בעקבות כך"לא היה 

 לא יודע למה אבל זה נראה יותר כמו פוליטקה פנימית
 

חותם  על  המ סך  רב   שאנ י  לא  מזל זל   בו   בכ לל  אבל  הוא  לא  גר ?  כזה  עניין  גדו ל  איפה  כ ל  רבני  מונסי
  .במונסי

  
 !הנה הסיפור במילואו ממקור מוסמך   .9
 

תחת  ב עלותו  של  "  שבח"י  אמצ עי  בש ם  "להצלחה  סו פרמרק ט  במו נסי  יש  מחל קת  שמו כרת  בשר   ע
 ,ממונסי" פינק"מישהו 

 
ב  נסתבך  בחובו ת  עצומ ות  ביניהם  "עד  שהבע,  מצבו  הכ ספי  ש ל  ש בח  התדר דר  בח צי  ש נה  האחרונה

אלפי   50כמו    שנשאר  חייב  להם,מונרו  שמ שם  לקח  חלק  ניכר  מהב שר,  להבית  ה שחי טה  בק רית  יואל 
 .דולר
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י  ל צמצ ם  מאד  ה כמו ת  שמספקת  לש בח  עד  שב שבוע  "אייר  בער ך  ה תחיל ה  מ טבח  קר-בחודש  ניס ן
 .שעברה הפסיקה לגמרי הספקתה

 
גרין מ בעלי  ה צל חה  עם גיס ו  מ ר  פורטגנג  מנהל   המקו לי ן ,  נפגשו,  בערב  אצל  ש מח ה  משפחתית' ביום  ד

הכשרים  מדקדק ים   י"צ  הכשיל  מאות  ב נ"במונרו  וביניהם  נתוו דע ה אמת  ה כאוב  שיהודי  חרדי  שו מת ומ
ה  ח דשים  בל י להת וודע  להר ב ה מכ שיר  אלא  באופן -ל  זה  ד"בבשר  נב לות  ו טרפות  רח   בקלה  כב חמור ה

 .מקרי כזה
 

 ?ישורנה ותוצאותיו מי, היתה זה שנים די מסתמא לאבמחנה החר שערוריה כזה
 

  
 .לא על אחריותו קנו את הבשר, לא משנה בכלל, לא יודע אם זה פינק או פרענק                     .10

 
 . במקרה זה הוא הרב ברסלויער, את האחריות לזה נושא הרב המכשיר

 
 ??? על סמך מה נתן האדם הזה השגחה

  
 תמוה עוד יותר  "במלואו"כל הסיפור                        .11

הנמצא  בחובו ת  ע צומים  לא  רק   שפוש ט  את   ה רגל  וסוג ר  את  החנות  אלא    הזה"  הפינק"לא  מוב ן  איך  
 .חודשים כאשר אין לו פרוטה בכיסו 4-5ממשיך לקנות בשר במשך 

 .'והחשבוניות וכו את תכולת המקרר הרי המשגיח הצמוד לחנות בודק, שנית
 .רכב המספק בשר ממקום אחר הרי צריך לחנות מול החנות איך זה שאף אחד לא ראה, שלישית

איפה ,  רביעית  אם  במונרו  ה פסיק ו  ל ו  את  שיווק  הבשר  מדוע   לא  הו רדה   ת עודת   הכשרת  ש לו  מהחנות
 .הכרזת הסרת ההשגחה והכשרות

 
 כנראה שהפוליטיקה עובדת כאן חזק בדיוק כמו מלחמות הכשרות בארץ:מסקנה

היא  זה  אחרת ל א ניתן ל הב ין מדו ע ה מודעה  הי חידה.גופי כשרוי ות  שו ני ם הרושם שיש כאן מלחמ ה  בין
 .ד"של הרב ווינברגר שלא גר בכלל במונסי והוא אב
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 .ער הוא לא הכי טוב בעיר'הבעיה הוא שגם ההכשר של הרב ברעסלוי                       .12
 

הרב  ברע סלויער   טוע ן  ש הו א  לא  א שם  ב גלל  שהמשגיח  ש לו  לא  היה  בעיר  ל אחרו נה  כי  הוא  נס ע 
אבל  באמת  בא  לבכ ות  ש יהודי  שומר  תור ה  ומצוו ת  הכשיל ,  לא  יודע  אם  זה  מצ חיק  או  מפחי ד.  לחופש

 .וכששואלים את הרב המכשיר מקבלים תשובה מגוחכת כזו, את הציבור עם בשר נבילות וטריפות
  
  

אתה  מסיק  מסקנ ות  שפשוט !  עם  הה גיון  ש לך  אפשר  לנ הל   מדינה שלימה.  כל ה כב וד לך                                    .13
 .אי אפשר להכחיש אותם

  
הם  ור בניה ם  וחסי דיהם  עד  דור (ש  שט וענים  "אני  מכי ר  כמ ה  איטליזים  במא                                               .14

 .ט"שהאיטליז ממול מוכר נו )עשירי
 .האדמה לא רועדת, ותתפלאו

  
 ל"רח בוטשער און מאנסי געכאפט מיט טרפה פלייש: אכטוג                       .15

  
האט דער  עס גייט ארום א שמוע ה אז די פלייש פון  א  געוויסן  סטאר און מאנסי                          .16

 ?בוטשער אריין געמישט טריפה פלייש איינער האט מער פרטים
  

 לויט ווי איך האב געהערט איז אזוי געווען                     .17
טשיקן און פאקט עס איבער און  , וואס ק ויפט פלייש איז  א בוט שער MEAT שבח

שבח איז אונטער די  השגחה  פון  רב   מאנסי הצלחה גראסערי און פארקויפט עס  ביי
 השגחה ער פון מאנסי וואס הייסט א פיינע'ברעסלוי

 מ"ב פון שבח איז איינער א ספרדי א שומתו"דער בעה
 

 פון הצלחה גראסערי זענען ערנסטע חשובע יונגעלייט יעצט די בעלי בתים

Page 5 of 44KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLI

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-5.htm

http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-5.htm


וואס איז מענעדזער און קרית  יואל  בוט שער  או ן שו ין א  איינער פון זיי  האט  א שוואגער
מער נישט  קיין  ט שיקן פאר שבח  מיעט ו וייל  ע ר הא ט  י פארקו יפט"וואך בערך וואס  קר

 נישט געצאלט די בילס
און  -ג"מ-איינער פון הצלחה (האבן די צו וי ש וואגע רס  8/30/06' תצא ולמספ 'נעכטן ד

י געפרעגט נו ווי אזוי גייט עס מיט "פ פון קר"האט דער ד) -פ"ד-בוטשער   י"קר איינער פון
י "פ געזאגט ענק הא בן דאך נישט קיין קר"ג געזאגט וואס הייסט האט ד"פלייש האט  מ די

 ג אונז פארקויפן אינגרויסן"האט מ טשיקן
פון שבח זיי האבן אויפגעבראכן די טיר  בקיצור זיי בייגע זענען שנע ל ג עלאפן און  בוט שער

שם און אויך געפאקטע טשיקן  וועס  באקעס פון פערטלעך ב לי 15און מען האט געטר אפן 
 י"שטייט אז עס איז קר

 
 קרית יואל- פ געזעגט אז עס איז נישט אונזערס"האט ד

 
געזאלצן אויך איז נישט געו וא רן  בקיצור מען האט עס גע לעקט און געזען אז ע ס איז נישט

סימנים אז עס איז נישט פון קרית  און נאך BOTTEM ארויסגענומען די נירן פון א ונטערן
ווייל קיין איין בוטשער געט נישט ארויס  ע בוטשער'יואל און אויך ניש ט  פון קיין שום כשר

 אזעלעכע פלייש
 

 ל"און אלע האבן געזאגט פה אחד כנ מען אראפגערופן מומחים
 

 ווי קומט עס האט ער געזאגט עמפייער האט מען גערופן דעם קצב און געפרעגט פון
  נישט געהאט האט מען עם געבעטן א ביל האט ער פארשטייט זיך

 מען האט גערופן עמפייער און לא דובים ולא יער
 געט נישט ארויס אזעלעכע פלייש קיין איין בוטשער

האט מאכיל געווען נבילות וטריפות ווער   אזוי איז מען געוואר געווערן  פון דעם  קצב אז ער 
 וויסט ווי לאנג

 
 קאכט גאנץ מאנסי
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 ווער עס האט א אפדעיט זאל ביטע מפרסם זיין
 

צושטעלן נעקסטע  וואך א פלא ץ מען  זאל  קע נען  כשרן  אל ע  עס הייסט אז הצל חה  גיי ט
 כלים

 Nassau פון**** ****** ***  עס קורסי רן קלא נג ען א ז  דער  דיסט ריביוטע ר                           .18
Provisions האט געהאט א יד אין די מעשה 

  
 ?ווי איז דער עולם קיינער רופט זיך נישט אן                     .19

 
 יעדער רעדט און יעדער קאכט היינט איז גאנץ מאנסי אויף

 
מען ' אלעס די ג אנצע קאך אפי  ן'אלע היימישע  רבני ם האבן ג עזאגט  א ז מע ן ז אל כ שר

 אמאל גענוצט-האט נאר אמאל

  
  .מיר שמעקט דא א פאליטיק                     .20

 
  ?ווי זענען די מאנסיער רבנים (1

ווי די  וויאזוי קען א הכשר צו לאזן א פע קע דזינג פלענט חדשים אהן  מאכען  ז יכער פו ן (2
  ?סחורה קומט

פארקויפט זייער פלייש פאר  י שלאכט הויז נישט ג עוויסט אז מען"פארוואס האט די ק (3
 ?חדשים

  
 די אחריות איז אויף דעם רב המכשיר                     .21

 
 !וואס סמיינט א הכשר אויף א בוטשער סטאר און אויף עולם גולם וואס קוקט נישט נאך

  
רבנים  אפשר ביזט די מסביר וואספארא פאליטיק  עס  קע ן דא שטעקן ו וען  אלע                       .22

, געשיכטע עס איז ליידער א ביטערע ? וועם פרובי רסטו צו פארנארן? ן די טעפ'הייסן כשר
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, און זעקס וואס עס לאזט זיך נישט גליי בן אז אזא מעשה  קע ן פארקו מען אין צוו יי טויזענ ט
און  אז א ה יימישער איד  א  שומר ת ורה  ומצוות  זאל  פא רקו יפן  פשוט נבילות  וטריפות

 .מכשיל זיין א היימישן ציבור
 

שטייט א ונ טער דעם געשעפט  א ון  אי ם   אין מיי נע אויגן דארף מען אנכאפען  דער ו ואס
געקומען די צייט אז  דע ר ר ב  אויך עס איז שוין . אנלערנען לקח ל מען ישמעו  ויר או

געווארן אזא זאך  אי ן אונז ערע  ווי איז  געה ערט. ברעסלויער זאל פ ארשפארן זיין  הכשר
געקענט פאסי רן אין  אזא  עס לאז ט  זי ך פשוט ניש ט  גלי יבן אז  א זוינ ס ה אט ? יאהרען

  .היימישען פלאץ ווי מאנסי
  

 .פליז-טאפ מיט העלפ-א סתירה צווישן טשולנט                     .23
 

וויאזוי קען א הכשר צו לאזן א פע קעדזינג פלענט חדשים אהן  מאכען   (2: שרייבט טשולנט
  ?פון ווי די סחורה קומט זיכער

 :און העלף שרייבט בערך
 .פלייש בסך הכל א וואך י"ער האט נישט גענומען ק

  
 .פליז-טאפ מיט העלפ-א סתירה צווישן טשולנט                     .24

 
 :שרייבט טשולנט

פון ווי די  וויאזוי קען א הכשר צו לאזן א פע קע דזינג פלענט חדשים אהן  מאכען  ז יכער (2
  ?סחורה קומט

 
 :און העלף שרייבט בערך

 .פלייש בסך הכל א וואך י"ער האט נישט גענומען ק
 
 

דא  א ח שש אויך  אויף אנ דערע  איז, אויב שטע קט  דא  די ה אנט  פונעם  דיסטריבי וטער
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 ?ן'בוטשערס וואס פלעגן נעמן פון אים
  

עס לאז ט  זי ך נ ישט  ג ליבן  אז  , די מעשה איז  א  שרעקלי כער  פאסירונ ג, יעדספאל                           .25
צייטן זאל מ ען  קע נען  אזוי  פא רנארן טויז נטע ר ק ונים מיט  פשוטע נ בילות  היינטיגע
העכסט צייט דער ע ולם זאל זי ך כאפן  ד י ג עוו אלט יגע  א חריות  וואס עס   עס איז. וטריפות
  ".הכשר"מיינט א 

 
שוחט אז  עס איז ידוע אז אמ אל האט מען שטא רק מקפיד געוו ען  או יף א, נאך איין נקודה

אויפן  ,היינט דארף מען  א פשר מער מק פיד זיי ן א ויפ ן ק צב. ער זאל זיין א  יר א שמים
 ומאנסי יוכיח. ער זאל זיין א ירא שמים, מאן-בוטשער

  
  

 דער זעלבער מין סקאנדאל איז פאהר געקומען אין פלעטבוש פאראיאהר                     .26

די  איינציגע  פראקט ישע   עצה  דאס צ ו  פארמיידען  איז  צו  פ ארל אנג ען   א ,  לדעתי                                     .27
  .אויף יעדען טשיקען אדער זייטל "פלאמבע"

דער  טוט  דאס  אוי ף  ז יי ן .  ווי  באדעמס"  חלקים"ווער  עס  ק ויפט  אפענע  אדער                                            .28
 אחריות אייגענע

לויט ווי איך  הער  האבע ן ז יך די  גרעסט ע ב עקעריי ען  געוו ינדערט  פאר  א לענ גערע צייט  ווי                            .29
קען  דע ליווע רן  ב ייגלעך  אין  אנדער ע  מזונו ת  אנג עהו יבען  פ ין  ווילא מסבורג  ביז  אזש  די ******  אזוי  

Five Towns ביז מען האט , ק"אין אלע  געגענטער אי נדערמיט ביז אפאר מ ינוט נאכען זמן  מוצש
די געבא קערייען  הא ט  זיך  אנג עפאנ גען  אין ס אמע  ש בת ק ודש  , זיי נ אכגעקיקט  אין  געכאפט ביים  מעשה 

 ל"רח
 ......דאס לאז איך פאר א צווייטען, איך האב באשלאסען נישט צו שרייבען די נאמען                     .30

און  וו י  אזו י  האט  מען  זי י ,  און  וו ער  האט  געפאקט,  וועט  גי ט די  השג חה  או יף די  בעקעריי                                    .31
 ?געפאקט

דארף  מע ן  דאך  וויסען  וו עלכ ע ,  ד  ג עהייס ען  ניש ט  ע סע ן"אויב  האט  טארטי קובער   בי                                          .32
 ....בעקעריי

 . עס איז דא צוויי טארטיקאווער הכשרים                     .33
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 .ד"יחיאל באב' פון ר 19ד איז איינץ פון טארטיקאב "נפתלי מאיר באב' ר 55איינץ פון טארטיקאב 

 דער רבנו יחיאל איז א שטארקער מחמיר אין נטילת ידים פאר מזונות ברויט                      .34
 ?מב"פארשטיי איך נישט וויאזוי האט ער געגעבן א הכשר איף מ

דעריבער  הייסט ,  ברויט וו ערט  געמ אכט"  מזונות"איך האב  מורא אז  ער וו ייסט  ווי אז וי די                                .35
 ער זיך וואשן

און  בכלל  איז ,  איך  האב   קיינמ אל נישט  געהע רט  קיין  קריטי ק אויף  טארטי קובער  הש גחה                                  .36
יאנקעל ,  עס  ז עהט  שוין  דא  א ויס  בא לט  ווי   אין  מקוה,  נישט  כדאי   צו  שריי בען  זא כען  אהן  קיין  מקור

און  דער ,  און  דער  זאגט  אז  טא רטיק וב  האט  געגעבען  צעטליך,  מב"האט  גע זאגט   אז   ער   ר עדט  פ ין   מ
און  דע ר  זאגט  שוין  אז  ממי לא  איז  דאך  געדרינגען  פין  דעם ,  זאגט  שוין  אז  די  ה שגחה   איז   ט ארטיקו ב

איך  הי יב ,  ס  ה שגחות  זענען  ש וואך'אז  רבינו  יחיאל,  מפורשת'  אז  עס  איז  ד א  ראי ,  שטיקעל  היידפ ארק
א  חברה   בע לי ,  ר  סארט  מענט שע ן  מען  רעדט  דא'אהן  צו   ה אבען   די  טשילס  ווען   איך  זע ה  מי ט  וואס

אויף ?  ווי,  און  שפ עטער  גי יען  זי י  זאגען   איך  האב   אליין  געז עהן,  דמיון  וו אס  גליי בען  אלעס
 !! היידפארק

בכלל  קע ן .  עמרם ר אטה  האב אי ך ג עהערט  אז עס  איז  גאר  שוו אכע  מעשי ות' אויף  ר,  הגם                             .37
אהן  קי ין ,  מען  זעהן  אז  ע ר  גיט  הש גחות  אויף  געשע פטען  וואס  די  בעל י  בתים  האבען  קליינע  קאפלעך

, י  ה לכ ה"אפשר  אי ז  עס  אויסגעהאל טע ן  ע פ,  איך  בין   ני שט  דן  זיין  ג אנצע  השגח ה.  השגחה  ת מי דית
 .אבער די גאס איז גאר שטארק מרנן אויף זיין השגחה

  
ביטע ,  זעט  אויס  אז  דו   ביסט  אריינגעקומען  אין מקוה  אינמיטן  די מעשה,  באראפארקער                                   .38

 . וועסטו זען אז דו ענטפערסט שלא מענין, קוק איבער די תגובות אין די רייע
בית  דין "איינער  שרייב ט  אז  ,  קיינער  האט  נישט  געזאגט  אז  יענע  בעקערי י  הא ט  ט ארטיקובער  השג חה

אזוי  איז   פארצו יגן  געווארן  א  בענדעל ע  וואס .  בעקעריי"  יענעם"לאזט  ניש ט  נעמען  פון  "  דטארטיקוב
און  אויב  דו   האסט  נאך  נ ישט .  האט  אומ וועל נדיג  געגע בן  א  צי ה  ד עם  אנדערן  טארטיק וב ער  השג חה

דא  אין  ב ארא  .  מיינט  נ אך  ני שט  אז  די  השגחה  איז  גוט ,  געהערט  גאר נישט  שלעכט  אויף  די  השגחה
 .הערט מען אביסל מער, איז לאקאל'ס, פארק איז עס מער נוגע

  
ער ה אט אר אפג ענומען   השגחות .  עמרם ר אטה  פרובירט  זיך צ ו פ ארב עסערן   לעצטנס'  ר                                   .39
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און  פרוב ירט   זיך  צו צוש טע לן  צו  בע לי  מכש ירים  מומחים  וואס  האבן  .  פון  צ ווייפ לה אפטע   פלע צער
 . פארלאנגט אז ער זאל אריינברענגן שינויים לטובה אין זיין כשרות אפאראט

 
 .געהערט פון קראנטע מקורות

  
  

 ? וועלכע בעל מכשיר האסטו געהערט אויף א טעיפ                       .40
 ??דער פין מאנטקיסקא

  
 די עיקר איז -השגחה-ביזט פאקראכן פון די נושא , איין זאך וויל איך דיר זאגען זאלסט גוט וויסען

 אז אנשטאט עס זאל ארויסקומען א ריזיגע קול קורא פון די רבנים אז מען טאר נישט עסען פון אזא
 וואס טוסטו אז נעקסטע וואך טיט ער עס נאכאמאל. בעקריי מאכט זיך קיינער נישט וויסענדיג

 .ליידער ליידער עקבתא דמשיחא 

  

 ה"המשך יבא בע -תם ולא נשלם 
  

  

 יעקב עמדין' העתקה מספר תורת הקנאות לר

 והוא קבוצת מאמרים וכתבים
 נגד שבתי צבי ומתי סודו

נדפס מחדש ע"אמשטרדם תקי, צילום הדפוס הראשון , י הוצאות מקור "ב 

 .א"תשל, ירושלים

 :ד הגדול שבירושלים"גביית עדות מבי
האיך ששבתי צבי קודם שהמיר דתו האכיל חלב כליות 

 לעשרה מישראל

 :ב"קבלת עדות בירושלים תוב: ל"וז 45ל בדף "בספר הנ

Page 11 of 44KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLI

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-5.htm

http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-5.htm


ר משה חביב איש "ואתא לקדמנא החכם הכולל מוהר, במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא 

 :ק"ל בלה"וז...ספרדי והעיד בתורת עדות

ששבתי צבי , ח בירושלים וחברון"אני מעיד שמפורסם הדבר בין ת
האכיל חלב כליות , קודם שהמיר דתו ]תפח רוחו ונשמתו[ו "תר

 ,לעשרה מישראל
 .ל והאכילם כסדר אכילת פסח"גם צוה להם להקריב פסח בחו

] 'ברוך אתה ה[ה "בא: גם עשה ברכה על אכילת חלב בזו הנוסחא
 .המתיר אסורים

וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל תורה גדול שעשה גם כן דבר זה ואחר כך עשה 
 ...תשובה

ק ירושלים "מ דספרדים בעה"ד ור"עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב אברהם יצחקי אב
 :ר משה גלאנטי אומר"ששמע מרבו הגדול החכם הכולל מוהר, ב"תוב

אף על פי שלא הייתי , ]ימח שמו וזכרו[ו "ימש] לשבתי צבי[צ "מתחילה לא הייתי מבזה לש
 ,ו שכתב לכאן לאחד שהיה מאמין בו"צ ימש"מאמין בו רק אחר שראיתי כתב יד של ש

דהיינו שכתב , וחתם את עצמו אני הויה אלקיכם שבתי צבי
 .שם הקדוש ככתיבתו

 .ש עוד באריכות"ועיי, ל"עכ. אחר זה אני מחרים אותו בכל יום ויום

  גדו לי  ישראל  רואין היו:  ק"וזל,  כ  וי צא  מבת  ציון"עה  -ומה  נור אים  ד ברי  המד רש  ר בה  איכה  
 ,אמר להם הקד וש ב רו ך הו א תבא ש עה ואנ י ע ושה לכם כן, דבר  עבירה וה ופכים פ ניהם ממנו

 .ל"עכ

מפני  מה  מתים  תלמידי   חכמים  ב לא  זמנם  מפני  שה ם  בוז ים  בעצמם :  ל"וז)  ט"פכ(נ  "ובאדר
 .ל"עכ, שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת שמים

ל  בספרו  הבהיר  שער י "ר  חיים  סופר   זצ"ש  הלוחם  הגד ול  מוהר"אעתיק  מ:  ולסיום  הדברים
 :ל"וז, ב"ע, חיים דף ו

על  מעש י  אנו ש  ועל  '  וכי  יפקוד  ד ,  אוי  מיום  הדי ן  ואוי  מיום  התוכחה  ב בוא  עת  מועד   לכ ל  חי
 :פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב

, ירא  אל קי ם ז ה  עב ר על  נב ילה וטר יפ ה ושעטנז,  חסיד ז ה ע בר ע ל  נדה,  צדיק  זה  חלל ש בת
' ויענהו  ד,  וישתוממו  כל  א נש י  אמונה  וישא לו  הל א  הצור  תמים  פע לו,  א"קדוש  זה  עבר  על   א

מדוע  ל א  זכ רת  או תו  ולא  פקד ת .  בכחך  למחות  באיש   פל וני  א למוני  רשע'  הלא  הי:  בסערה
 .ל"עכ'  וכועליו אשמו

ל די לעורר את כל אחד לעשות כל אשר ביכולתו "האם אין דברים קדושים הנ: שאלתנו הוא
 ?וישראל קדושים הם ורוצים לשמוע, להציל הכלל ישראל מאכילת נבילות וטריפות חלב ודם

 ד"בס 

 ספר
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 מלחמת קדש

 תוכן הקונטרס  בפרשת ניקור החלב

 להעלות מטמונים לפענח נעלמים -לגלות מצפונם 

על מ ה ולמ ה לא  עלה  ביד הרב ני ם הצדי קים  גודר י  ?  מדוע לא  עלת ה ארוכה ל שב ר בת  עמי.  א
 ?גדר ועומדי בפרץ להעמיד הדת על תלה ולסדר סדר ניקור הבשר באופן נעלה

יתגלה  השת לשל ות  הענינים  מאז   שבאו  על   האמת  כי  הב שר  ע ם  החל ב  נמכ רין   יחד .  ב
ופעולת  העס קנים ,  והמון  בנ י  ישראל   נכשלין  יום  יום  בכ מות  ענק  של   אכילת  חלב,  להקונה

 .ואופן תשומת לב הרבנים להמצב ופעולתם, לעורר לבב הרבנים המכשירים ושאר רבנים

מי הם נוטלי חלק בראש למנ וע שיפור המצב  שבגי נם בעונותינו הרב ים אוכ לין  אלפ י אל פים . ג
 .כזיתים ֵחֶלב מדי יום ביומו בני ישראל כשרים שומרי תורה ומצות

הזיוף  הגדו ל  ש ל  ספר  פ רי  תמרי ם  שזי יפו   וסיל פו  דברי  תורת  משה  באופן  נורא  ומבהיל  .  ד
אשר  כמוהו  לא  נהיתה  מימות  המשכילי ם ה ראשונים  שהחריב ו  מדינת  א שכנז  בע קירת  ע יקרי 

 .על ידי נתוח לנתחים תורת משה רבנו. ויסודי התורה

ל  וכן   המס ייעים  ל הם   במישר ים  או  בע קי פין   ועונש  המר "סדר  התשו בה  לה מזייפים  הנ.  ה
והנמהר  המעות ד  לה אינו  שב  כר אוי   ומכ שיל  עוד  הי ום  דב ר  יום  ביומו  אלפ י  אלפים  נשמות 
כשרות  ונקי ות  בטומטם  מאכ לות  אסור ות  המט מטם  הלב   ו המוח  שעלו ל  להעביר  על   ה דת 

 .ל"רח

וכן  רבנ ים    -וכן  רבנ ים  האוכ לי ם  בע צמם  בשר     -רבנים  המחז קי ן  ידי  אוכ לי  ומאכילי   חלב   .  ו
ציור  מד ומה מ סדר  די ן וחשבו ן  לרב  גדול תל מיד   -היושבים ב חיב וק ידים מ ה יענו  לי ום פק וד ה 

המשא ומתן  של  הרב ע ם בית  די ן של    -חכם וירא ש מים  של א לקח חבל ב מחאה עב ור הבש ר  
 .מעלה

 -להמוחין ב אוכלי  ב שר   -להאינם  אוכלין    -ועוד הרב ה ע ניני ם נחוצים  ויסודיים לאוכ לי  בשר .  ז
עיין בסוף ה ספ ר קינה ל קו נן  בכ ל עת  צרה ע ל חור בן הדת  באכילת  נב ילות  .ולהאינן  מוחין

וטריפות  חלב  ודם  ש היא  מק ור   ושורש   כל  צרות  יש רא ל  ב כל   עיד ן  ו עידן  בכל  התפו צות  השם 
 .ירחם

  

קינה על חורבן היהדות באמעריקע מיום הוסדה עד 
 ו"תשמ' ה

 קינה

 באכילת בשר ְוֵחֶלב קינה על חורבן הנורא

 ַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרָּפֵתינּו... ֶמה ָהָיה ָלנּו' ְזכֹור ה
 .להטות אזן למאורי הדור היינו בטוחים מלהכשל באכילת ֵחלב – אילו זכינו. א
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בכל  פינת '  המעוררים  על  דבר  ד'  היינו  מקבלים  ד ברי  תלמיד י  חכמי ם  ויראי  ד  –  אילו  זכינ ו.  ב
 .היהדות

 .נתחנכנו שלא לשים לב לדברי הרבנים הצדיקים אלא כתף סוררת – עכשיו שלא זכינו
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

 .הדור הצעיר מתחנך לקבל תוכחה לתקן המעשים כפי היוצא מפי המוכיח' הי – אילו זכינו. ג
 .נתחנך הדור הצעיר להלעיג על דברי חכמים ולהתלוצץ מדבריהם – עכשיו שלא זכינו

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
 .היו הבנים הקטנים נשמרים בכל הנכנס לפיהם וכל היוצא מפיהם – אילו זכינו. ד

 .וקללות וניוול פה יוצא מפיהם, בשר נבילה וֵחֶלב טריפה נכנס לפיהם – עכשיו שלא זכינו
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

ואפשר '  שעת  הכושר  גדול   לחנך   דו רו ת קדושו ת ו טהו רות  כי  המטבע  מצ וי '  הי  –  אילו  זכי נו.  ה
 לסדר הכשרות באופן נעלה

הבשר  ביוקר  ומתפ טמים  גי דולי  קודש  בנבילה  וט רי פה  וֵחֶלב   וא חריתה    –  עכשיו  ש לא  זכינו
 .מי ישורנה

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
בלב  בט וח    –  אחר  א ריכות  י מים  ושנים  –  כל  אחד   הולך  בדרך   כל   האר ץ'  הי  –  אילו  זכינ ו.  ו

 .שהניח אחריו דור ישרים יבורך
כיון  שהפליגו  חכמינו  זכרונם  ל ברכה  בתוצאת  המת פט מים  ב דב רים   –  עכשיו  של א  זכינו

 ...מי יודע, אסורים
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

 .היו כל ישראל בריאים ושלמים דשנים ורעננים – אילו זכינו. ז
אשר  הע יד  הרב  (  בעונותינו  הר בים  בפ רט  חול י  היד וע'  החולאת  מצוי  –  עכשיו  שלא  זכינו

הקדוש  בע ל  בני  יששכר   שהחו לה  הבא  בר וב ו  על  כ לי   העיכ ול  כ מו  הכ רס  ודקין  וכיו צא  הוא 
אשר  ל פי  ע דות  הרופאים  ע יקרו   ב איברי  העיקול  ובעו נו תינו  הרבים )  מחמת  גר עון  הכ שר ות

 .מצוי יותר אצל אחנו בני ישראל מבשאר אומות העולם רחמנא ליצלן
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

) ק"הַארץ ַאטַא(  לא היו  כל  כך בני א דם נל קי ם בחול אים  רעים כ מו התקפת ל ב  –  אילו זכינ ו. ח
 חולי  איצט ומכא)  ק"דרו-ט"הויכע  ב לו (  לחץ  ד ם  גבוה)  ך"ן  ב רָא"נערווע(  שבר  העצבים

 ).פַארקַאלעכט( טומטם עורקי המח, )ָאלסער(
כל  אלה  מצו י  בעו נו תינ ו  הר בים  בכמו ת  מרו בה  מאד  אצל   חרד י  ב ני   –  עכשיו  של א  זכינו

 ).והשם יאמר למלאך המשחית די( ישראל
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

 .היו ילדי בני ישראל שלא טעמו טעם חטא זוכין להתגדל בניקל עם רוב נחת – אילו זכינו. ט
שנכשלין  בחל ב  ש איסורו  כרת  ונאמר  בו   ערירים  יהיו  בעו נו תינו  הרבים   –  עכשיו  ש לא  זכינו

 .אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברתה בענינים הללו
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

 .היו האב ואם זוכין לגדל בניהם עד מאה ועשרים שנה – אילו זכינו. י
 עוללים  שואל ין  לחם  צועקין...  והחלב  מצו י  בבתי ם  בעונותינו  הרבים  –  עכשיו  ש לא  זכינו

 .ואין נענין רחמנא ליצלן" אמא" "אמא"
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

היו כ ל גידול י  קודש  מתגד לי ם עם  יראת ,  בפי כ ל'  מצוי'  ורק  כש רו ת ב רורה  הי  –  אילו  זכינ ו.  יא
 .חופף על פניהם' ד
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מתגדלים  בפראות  עצומה  בחוצפה  ועזות  נוראה  אשר  כמוהו   ל א   –  עכשיו  ש לא  זכינו
 .נהייתה

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
היו  ה הורי ם  ב אין  מגן  ע דן   לשמוח  בש מחת  ב ניהם   ביום  חתונתם  ושמחת   –  אילו  זכינ ו.  יב

 .לבם
מיד  כאשר מרגיש ין ר יח  בש ר עם  ֵחֶלב   סרים מהר  משם  ואין  שוהין ש ם   –  עכשיו ש לא זכינו

 .אפילו רגע
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

היו  הב נים  מסו בלין  במדות  ט וב ות  ונ עימ ות  וציית ין  ל דבר י  הור יהם  ככל  היוצא   –  אילו  זכינ ו.  יג
 .מפיהם

אין  מתייראין  להתריס   נגד  הו ריה ם  ב עזו ת  וחוצפה  מופלגת  ול עשות    –עכשיו  ש לא  זכינו  
 .מחלוקת בבית עד שאול תוקד

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
 .ס"היו מסתפקין במועט ולא היו רודפין אחר מותרות ולוקסו – אילו זכינו. יד

החלב ב וער ת בפנ ים  כארסו  של  עכנאי ו מגביר  כח הרע  לרדוף בתר  חיי   –  עכשיו ש לא זכינו
 .עולם הזה

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
יתברך הב ן יתגד ל  להיו ת בדרך  שחינכ ו אותו ' כל אב  ואם יוד ע  כי בעז רת  ד' הי  –  אילו  זכינ ו.  ג

 .לתורה ויראת שמים
 .החלב שנתפטם בו בקבע עושה את שלו ומהפכו לאיש אחר – עכשיו שלא זכינו

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
כשאשה  ב וכ ה  בזמן   הדלק ת  נר  שבת  היתה  ס מוכ ה  ובטוחה  ש השם  יק בל    –  אילו  זכינ ו.  טז

 .תפלתה ברחמים
אם  אין  אתם  מ ובד לין  מנבילות )  שמיני'  פ(  המדרש  מצווח  ואומר  –עכשיו  ש לא  זכינו  
 .וטריפות אין אתם שלי

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
מצפה  לע זר   השם '  כל  ק שת  ר וח  בעת  השתפ כות  לב ו  בס פר  ה תהלים   הי  –  אילו  זכינ ו.  יז

 .בקרוב
תפלות  העולים מפטום  חלב ע ליהם  אמר ו  חכ מינו  זכ רונם ל ברכ ה גם  כי   –  עכשיו ש לא  זכינו

 .אזעק ואשמע סתם תפלתי
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

היו  אי ש  וא שתו  דרים  במנוחה  שלי מה  בלי  ק טטות  ומריבות   ומגדלי ם  בניה ם   –  אילו  זכינ ו.  יח
 .ובנותיהם מתוך הרבה נחת

הֵחֶלב מב עיר  אש המחל וקת בבי ת  איש  ואשתו  מתפר דים מתו ך  קטט ה   –עכשיו ש לא זכינו 
 .ומריבה והבנים ובנות מתפזרים בכל קצות תבל מתוך מרירות ושברון לב

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
 .היו הבנים ובנות כולם הולכים בדרך התורה כל ימי חייהם – אילו זכינו. יט

ומתפטמים  בֵחֶלב  נבי לות  וטריפות  נתר בו   בעו נו תינו  הרבים  ה סרים   –עכשיו  ש לא  זכינו  
 .מדרך הישרה

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
היו  בתי  כ נסיות  וב תי  מד רשים  של   אמער יק ע  מלאי ם  כהיום  הזה  עם  ששה   –  אילו  זכי נו.  כ

 .מליון יהודים חרדים ההולכים בדרך התורה
ואמעריקע מעו לם הי תה הקן עם  מקו ם מושב  להגרועים ש בכ לל  יש ראל    –  עכשיו ש לא זכינו
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היתה  בידם  ועד יין  השטן  הזה "  שמאנאפאל  הכש רות"  קצבים  בעל י  אגרופי ם ו שאר  פורקי  עול
מרקד  ב עוונותינו  הרב ים  שמונים  אחוזים  מכ ל  בתי   כנס יות  וב תי  מדרשים  יושבים  ש ם  אנשים 

, קרקפתא  דלא  מנחי  תפ ילי ן,  ונשים  בתערוב ות  ופ רו עי  ראש  מעורטל ים  מכל   זיק  של  י הדות 
 .מחללי שבת בפרהסיא ועוברי כל התורה ומצוות להכעיס

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
לאכול  רק  כ שר   באמת  היו  יושבים  איש  תחת  גפנו  ותחת  תאנתו  ועוב ד  את   –  אילו  זכינ ו.  כא

 .קונו
 הֵחֶלב  מב עיר ה  אש  הק נאה  בלב  כל   אחד  מיום  ליו ם  מתרבים  הגזל נים  –  עכשיו  ש לא  זכינו

המחרחרים  ריב  ,  המסלפים  דיני  תורה,  הרודפים  אחר  החר דים  –  המאיימים  –  המוסרים  –
 .בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו ובין צבור לצבור
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

להתפטם  ב מאכלות  הכ שרות  באמת  היינו  מאמינ ים  כי  מה  שנתרבה   –  אילו  זכי נו.  כב
ילדים  בעלי [  בעוונותינו  הרב ים  בדור  הזה  יותר  מכל   הדורות  שעברו  ילד ים  בלתי  מפ ותחים

הכל )  צוריק  געשטַאנ ענ ע  קינדער  פיז יש  ָאדער  גייס טי ש]  (מומים  ב דעת  או  בש אר  אברי   הגוף
ומבואר  בראש ונים  פר שת  מש פטים ,  עבור  המכשולים  והקלקולים  במק צוע  כשר ות  המאכלים

ופרשת  שמי ני   ש מאכל ות  כשרות  יס וד  היחידי  והעיק רי  להע מיד  הגוף  על  א יתן  הבריאות 
 ).שחיטה' ת פתיחה לה"עיין דע( השלימה

והילדים  טרם  ר או  אור  הש מש  כבר  נתפטמו   במאות   כז יתים  ש ל  ֵחלֶ ב   –  עכשיו  ש לא  זכינו
ודם  וכאש ר  יוצאים  לאויר  העול ם  ממשי כים  דרך  הל זו  וב כל  יום  ויום  נתוסף  ל חלב ם  ודמם  ש ל 
הילדים  חלב  ודם  של  בה מות  ואל ו  הן  הגורמים  האמיתי ים  להפסיד  ב רי אותם  להזיק  ול קלק ל 

י  שנתפט מו "ל  וכל   כך   מטומטם  לבות  ומוחות  ב ני  אדם  ע"יסודי  גופם  כ מבוא ר  בראשונ ים  הנ
והוא , ל שחושבים  מח שבת  מינ ות ואפיק ור סות גמורה כ י כל  זה מקרה הוא"הם  עצמם בכל הנ

על  עמו  י שראל  והכ חשה  נ ור אה  באמונת  שכר  ועונש '  כפירה  עצומה  בהש גחת  הב ור א  ית
 .לעוברי מצות התורה

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
 .הכנסת אורחים נחשב למצוה רבה ומפוארה כמו כל הדורות' הי – אילו זכינו. כג

הנותן  ל אור חי ם  מאכל  האס ור  בפרט  ֵחֶלב  לא  למצו ה  נחשב  רק  ע בירה   –  עכשיו  ש לא  זכינו
 .היא בידו

 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור
כבר  היינ ו  נ גאלין   על   ידי   מש יח  צדקינו  ו בנער ינ ו  ובזקנינו  היי נו   עו לים  לרגל   –  אילו  זכינ ו.  כד

 .בבית מקדשינו
' עדיין  כבושין   אנו  ב גולה  ומו קפים  בצרות  ישראל   מכל   עבר  ופינ ה  ד  –  עכשיו  שלא  זכינו

 .ירחם
 ֶחְרָּפֵתינּוַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת ... ֶמה ָהָיה ָלנּו'  הְזכֹור

 .לנו מנהיגים אמיתיים קדושים וטהורים שהיו מעמידין הדת על תילה' הי – אילו זכינו. כה
על  כל  פני ם  נתחז ק  כול נו   לק דש  שם  שמים  שכ ם  אחד  ול מסור  נפשינו   –  עכשיו  שלא  זכינו

באמת  עבור  כשר ות  הבית   שהוא  יסוד   הבית  והמשך   הדורות  ו בז כות  זה  נז כה  לגא ולה 
 .הקרובה במהרה אמן

 :תלמידי הראשונים

ל  על  עלב ון  כבוד   רבותי נו  "שקוננו  ק ינה  הנ)  א  ו עוד"ע  ורמ "ן  שו"ש  ר"אגור  רא'  י  תוס"רש(
שהלכו  ש ועל ים  ק טנים ,  הראשונים  שנדר סו  עד  לעפר  יחד  ע ם  פסקיהם  ב די ני   ניקור  חלב  ודם

 -ועל  מומר   להכעיס    -ועל  טמא  טהור    -מחבלי  כ רמי ם  להפוך   דב רי הם  לומר  על  אסו ר  מותר  
יראים וש למים   -ועל  בע לי  תאוה    -חסידים וא נש י מעשה   -ועל  אנ שים  מאיימים    -צדיק  וקדוש  

ועל  ממשיכי  ד רך  ההשכלה  ושבתי  צבי    -רודפי  צדק ה  וחסד    -ועל  הרודפי ם אחר  יראי הש ם   -
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 .פאר הדור והדרו -פוסק מובהק  -גאון וקדוש  -ימח שמו וזכרו 

ל  ודמעת ן  על   לחי ין  עם  נתי נת   אפר "ומצוה  על  אנ שי ם  נשים  וטף  להש תתף  באמירת  קינה  הנ
 .על ראשיהם

 :ע"תלמידי הבעל שם טוב הקדושים ותלמידיו הקדושים זי

המבכים מרות  על  על ילות הני  בר יוני  שעקרו  גופי  תורה ב דבר  חמו ר  כאכ ילת חלב  שהוא  יסו ד 
הנביא  זכ ור  לטוב '  ל  מפי  רבו  אלי"זצ'  כפי  ש קב לנו   מהבעל   שם  ט וב  הק,  כל  התורה  כולה

 .ט שערי היתר לא לנגוע במשהו של איסור"להתרחק מצ, ע"י זי"ל ורשב"והאריז

והאיך  ית קיי מו  י שר אל  קד ושים  בגל ותן  אם   לא  ילחמו  במסי רת  נפ שם  בעד  כשרות   הש לחן 
ל  נגד  העומדים ב מסי רות  על כ שרות  רא וי ליתן  ראשינ ו  מים וע יננו מקור "ועכשיו  שלוחמים רח

 .דמעה ולבכות יומם ולילה על הירוס ועקירת הדת כזה

 :ל"א וחפץ חיים זצ"תלמידי הגר

המתעוננים  על  החו רבן  הגדול  ב ניקו ר  החלב  ש הלכ ו  בו  בד רך  ע קל קלות  נגד  מה  שק בלנו 
ל  ש מסרו  נ פשם  על   קוצו  של  יוד  מתורתינו "ל  ובעל  חפץ  חי ים  ז צ"א  מויל נא  זצ"מרבותינו  הגר

ופורקי  עול  הללו  עוק רין  מאמר ים   שלמים  מד בר י  הראשונים  ו שול חן  ע רוך ,  שלא  יתב טל'  הק
מעבירין  נפשות  ישראל   לסיטרא  אחרא .  צ"ואחרונים  ב גסות  רו חן  וע וד  מכ ני ם  עצמם  בש ם  מו

 .ל על ידי התרת נבילה וטריפה חלב ודם"רח

 :ל"תלמידי החתם סופר זצ

ע  להעמיד   הדת  על  תלה  ו לעק ור  ולשרש  אחר  ע וקרי  "ס  ז י"המקוננים  ע ל  אבד ן  דרך  החת
ועכשיו  הפכ ו  דרכו  ומש בחין   ומרוממין  עוק רי  ה תור ה  ויס ודותיה  ומשפ ילי ן  עד ,  התורה  ומפ יר יו

 .למטה מעמידי הדת על תלה

ויתאספו  בר חוב ות   ,ועל  דא  ודאי  רא וי  לבכות  בכ יות  נור אות   ועצו מות  שק  ואפ ר  יצע  לרבי ם
' העיר  ב זע קו ת  נוראות  הקורעות  לב   ש ומע  שאם  לא   נחר יש  בעת  הז את  מי  יוד ע  מה   יהי 

 .?בסופו

ל  נש אר "ל  ו הרבה  יו תר  ממה  ש כתב ו  בהקינה  הנ "אנו  החותמים  מטה  מאשרים  את  כל  ה נ
בקולמוס  שלא  נתפר סם  ומצו ה  ל פרס מו  כדי  ל השפ יל  כח   ה רשעים  ומגלה  פ נים  בת ורה  ש לא 

 .כהלכה עד לעפר

ל  בבכיות  עצומות  ע ד  שלא "לקונן  קינה  הנ  -מיד  אחר  גמר  הקי נו ת    -ומצוה  על כ ל י חיד  ו יחיד 
שמעולם  לא '  המצטער  על  תו רתו   הק'  ובזה  י שתתף  עם  צער  ש כינה  הק,  יוכל  לבכות  עו ד

 .נתבזה באופן מבהיל כזה על ידי שומרי תורה מימות מתן תורתינו עד היום הזה

ל  וכל  "ובזכות  זה  יזכה  להנו ת  מס עוד ות  ל ויתן   עם  כל  הצדיק ים  הק דושים  כ מו  שאמרו  חז
 .המצטער בחורבנה יזכה לראות בבנינה

 התאחדות בתי דינים חסידים ופרושים החרדים דארצות הברית וקנדה

וטף ל השמיע ) בעזרת נ שים(מיד  אחר אמירת  הקינה  ב בוקר מצוה  לא סוף  אנשים  ונ שים  .  ב.נ
ק  הוא  חיינו  ו מצוותיה  הטה ורי ן  הם  קיום "להם  מצב  הדו ר  שאנ ו  ח יין  בו  ול הדריכ ן  כי  התוה

וכל המוסיף או גורע אפילו  אם כגובה אר זים , ובעבורן אנו מוכנים לילך באש ובמי ם, נפשותינו
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או  ק דו ש   -או  פ אר  הדו ר    -או  גד ול  הדו ר    -או  גאון  הדו ר    -או  ר בי    -בין  אם  נקרא  צדיק  גבהו  
הרי  הוא   נ חשב  כקל  '  או  כל  ש אר  ש ם  וחניכי  דאית  ל י  -ק  "או  אבדק  -צ  "או  מו  -וטהור  

יכתב ,  טמא  טמא  יקרא,  מחוץ  למחנה  מו שבו ,  מינות  נז רקה   ב ו,  שבציבור  ופורק  עו ל  התור ה
לחרפה  ול דראון   עו לם  בספר  ה זכ רונות   של  עוקרי   התורה  ומחלל י  הדת  שב כל  דו ר  ודור   אש ר 

וכל  ב ית  יש רא ל  י שארו  נק יים  וטהו רים  זכים  ו צרופ ים  להמש יך ,  נידונין  לע ולם  ולע ולמי   עולמים
והן  הן   לגיונם  של  מ לך  מל כי   המלכים  הקדוש  '  ודקדוקי'  דרך  התורה  והמסורה  עם  כל  פרט י

 .ברוך הוא לקבל פני משיח צדקינו אשר יזכו במהרה בימינו

 )וימשיך הדרשן( 

מ  אם  פרסמו  דבר יהם  בס פר  או  בירחונ ים  או  ב עתונ ים  או "אותן  עוקרי  הדת  אין   ש ום  נפק
כל  ד בריה ם  נ דונין מ  "ט  ובין  בחוה"בבטאונים  או   ב דרש ה  לר בים  בין  בחול  ובי ן  בשב ת  בין   ביו

 .ואסור להסתכל בדבריהם כי שאני מינות דמשכי, כדברי מינות לשריפה

  ויזכה  לראות  כהנה  וכהנה  ימשיך  הדרשן  לעורר  את  הרבים  וב זה  יקדש  שם  שמים  המחול ל
 .בבנין ציון וירושלים במהרה בימינו אמן

 בבקשה להדביקו בבתי כנסיות ובתי מדרשות
 וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

 )36ונדפס במדריך לכשרות מספר , קליפ מעיתון(

   

 המהפכה בעולם התורה

 בעולם עדיין' זריחת השמש בתוקף זוהרה חדשות שלא הי

כרעם  ב יומא  דאיס תנא  מצאה  השמועה  את  כל   קהל  עדת   ישראל   שמוע ה  אשר   ע שתה 
לה  כנ פיים  והח דירה  לתוך  הישו ב  היהודי  החרדי   ב ארץ  יש ראל   ונ תקבל ה  בחד וותא  יוצא  מן 

לעיני  כל   רואה  שמ ש  הופיע  דבר   אשר   עין   לא  ראת ה  מאז  עמדו  רגלי  ישראל  על  הר .  הכלל
אך  יצוא  יצא  דבר  החידוש  ונתקב צו  חובבי  תורה  וה דת  להווכח  במו  ע יניהם  אם '  ויהי,  סיני

כי  פשוט  קשה   להאמי ן  הדברים  שדור  שפל  כדורינו  י עלה ,  כנים  הדברים  באמת  ל אמיתו
 .ויגביה כנפים ותזכה לדבר שהשתוקקו לו אלפי ישראל במשך כמה דורות ולא זכו לה

ה  שז כינו  לה  ולא  לב ד  שז כינו  לה  אלא  כבר  נהנין  אל פי  בנ י  תורה  ויש יבות   מנועם  צוף  "ב
 .דבשה

 ?הידעת מה זה ומי זה

 !!!קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

ממש  אשר "  כל  ספרי   ני קור"  כשמו  כן  הו א  בש בע  כר כים  יפים  ומהו דרים  ל מאד  נקב צו
 .נתחברו מימות עולם עד היום הזה

א  בדיני  ניקור  וסמכו  שדבר  זה  צריכה  לימוד  מפ י "ע  ורמ"כידוע  לא  האריכו  ב על  השו
 .המנקרים
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 ???והכי ידעת מה נעשה בגין כך

הט  אזנך  וש מע  אין  כאן  לא  הגז מה  ולא   הפל גת  דבר ים  א לא  דברים  ברור ים  ואמי תיים 
 .דברים שאירעו בדורות שעברו וביתר שאת ועז בדורינו אנו, ומציאותיים

רבינו הקד וש  שראה בעיניו הבד ולחי ם כי  הדורות מתד לדל ים והול כי ם וחשש שאם  ישאר  
במשך  הזמן   כ אשר  הדו רות  יתק לקל ו  וסור  מר ע   2שבעל  פה  1תורה  -  תורה  שבעל   פה

ביד  כ ל  אחד  ל למד  לתלמידיו  את  אשר  ע ם  לבו  '  משתולל  וגברי  אלימי  ותקיפ י  ירי מו  ראש  יהי
 .פ מרבו"ולסלף ולזייף כל דברי התורה כפי נטיית יצרו ובהבטחה גמורה שכך קיבל בע

רוח הקודש הופיע עליו שידפיס ששה סדרי 
 .משנה וחסל

וכדמותו  ומתכ ונתו  עשו  רבי נא   ורב  א שי  סוף  חכ מי  הגמרא  עם  כל  הגמר א  ו כמוהו   עש ו 
 .ניקור לכתוב בקונטרסים וספרים דיני ניקור' במשך הזמן חכמי הדורות בה

בשביל  כ ך  ב חרו   המוכרי ,  ברם  ל אשר   שעניני  ניקור  מט פלין   ב ה  רק  ה מנק רים  בל בד
. ספרים  להדפ יס  אידרא  הספר ים  שי ד  הכל  ממש משין  בהן  כי   הם  נחוצי ם  יותר  ו לוקחיו  מצויין

ורק  אם ,  לאור  האמור  עברו  ימים  וש ני ם  למאות  וספ רי  הניקו ר  המובהק ים ל א  ראו  אור הדפ וס
ויחד  עם המחבר הלך  לעו למו מב לי ,  נתחבר חיבו ר חדש ע ל תו רת הניקור  זה בל בד  יצ א ל אור

 .להשאיר אחריו יורש וגואל

חיזוק  וסייעתא  גדולה  להקלים  ורי קים  ל השתט ח  בשדה  הכשרו ת  לארכה  '  כל  זה  הי
 .ולרחבה ולכבשה כבושה עולמית

 - הרבנים לא למדו וידעו בניקור דבר או חצי  דבר  וסמכ ו על ראש  המנקרים :הגע בע צמ ך
ספרי  הניקור  לא  היו  מצוי ים  רק  ומעט  מזעיר  אחד   או  שתים  במדי נה  בקצ ה  אר גז  הס פרים 

 2שבעל  פה  1נתגלגל  הדבר   וחכ מת  הניקור  נעשה  לתורה,  כאשר  א בק  הב ית  מכסה  ראש ה
 !אצל המנקרים והקצבים בלבד? ואצל מי התאכסן

לא אצל הד יינים   -  לא אצל ב ני הישיבות   -  חכמה זו ל א תמצא  לא אצל גאוני  ואדירי הזמ ן
, אלא  אך  ורק  אצל   הפחותים  שבע ם  -  ואף  ל א  אצל   ה שוחט ים  היראים  -  ומורי  הוראה  שבעם

 ???מי הם

 ?ולמה -. ופועלן - הטבחים

עוד הפ עם   בשביל נ ימוק   היחיד י ש הניקור הפ ך  להיות  תורה שבעל פ ה  ולא  ידעו  הרבנ ים  
אפילו  להז הר  שלא   יהא  הקצב  בע ל  ב ית  המט בחיים  הסמכות  העלי ונה  אשר   עליו  נשענים  כ ל 

שהוא  מצד  אחד  ביותר  חמור  מכ ל  ע בירות ,  קהל  עדת  ישראל  ב דברים  כה  חמורים  כ ֵחֶלב 
 .שבתורה כמו שנכתוב עוד להלן

רגל  ב יד  כל   קל  ורי ק  ועושה  בו  כחפצו -  נעשה  חכ מת  הניקור  כדו רכתוצאה  מכל   זה 
 .ומגמת לב ואין מפריע בידו

כדאי  ל ציין  כמה  דו גמאות  ממכ שול ות  שנתגלו   בש נים  האחרונות  אשר   בא  כ תוצאה 
 .פ שבניקור"מתורה שבע
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י  מנקרים  ישי שים  ויראים  שה רג יש ו  בהז דמנו ת  שאין "רבנים  באיזה  עייר ות  נ תעו רר ו  ע.  א
הרבנים  מצאו  עצמם  חסרי  אונים  לעשות   ד בר  או  חצי .  הניקור  כהוגן  בבתי  מטבחיים  ש ונות

תורה (  דבר  כי  לא  ידעו  ל מי  ל האמין  כ אשר   המנקר  ש לו  צו עק  ככרו כיא  שכך  קיבל  מרבו תיו
 ).פ"שבע

, בכמות  מרוב ה  -  מעשיות  כאלו  בתמונת ם  החי  תמצא  ב הקדמה  ל קובץ   ספ רי  ניקור(
 ).ש"ע

התאספו ) זקנים יחי דים  מדורות ש עבר ו(  י ז עקת מנקרים"עשרות  רב נים שנתעוררו  ע.  ב
לטכס  עצה  כדת  מה  לעשו ת  אוב די  ע צות  המה  למו ל  המתרחש  הקטיגור  מצד   אחד  והסניגור 

 .מצד שני והרב באמצע

כל (  במשך  האסיפה   העלו   על  השלחן   חלקים  שונים  לד ון  ב הם  בוש נו   לגל ות  שכ ולם
שתקו  והסכימו  למה  שאחד  העיז  לומר   שאי ן  ֵחֶלב   בכ בד   ובטחול   וגם  בכסל ים  ד בר  )  הרבנים

 .שכל בר בי רב יודע שיש שם חלב דאורייתא

 .שבניקור 2פ"תורה שבע 1משום? ולמה אירע כזאת

לרגל  המצב  רצו   ר בני ם  ל מאות  וב ני  תור ה  לאלפ ים  לחקור   אחר  דיני  הניקור  מש ורשן .  ג
כי  אין  להם  בר ירה  רק  ללמוד מה מנק רים ?  ויסודן  לי דע  עם  מי  הצדק  והד לת  סגור   בעדם  למה

ולמה  אין .  וכמובן  באופ ן  המוטעה ש נוהגים,  פ  כפ י מה  שרוצים  הם ל למד  לאחרים"תורה  שב ע
 ).באורך בהקדמה לקובץ ספרי ניקור' עי. (ל"כנ, פ"כי הכל תורה שבע? מעיינין בספר

בחוץ  ל ארץ  ייחדו  אברכים  ב ני  תורה  לסלף  ולזייף  ספ רי  הני קור  ולגלות  תור ה  חדש ה .  ד
באופן ש כל  קלקול  הנעשה ב ניקור י מצא לו  מק ור  נאמן בספר ומעש ה שטן הצל יח ו עשו  כאש ר 

 .פ"י שהניקור תורה שבע"ע? והיאך, זממו

ועכשיו  כמה   אנו  צר יכין  להחז יק   אלפי  אל פים  תודות  לאיש  המור ם  מעם   אשר  עם  כל 
השקיע  עצמו  בחובות  עצומים ,  הרדיפות  כל  ימיו  עבו ר  מרצו  החזקה   להעמי ד  הדת  על  תלה

על ,  כדי  שתהא  יד   הכל  ממשמשין  בה,  כרכים'  י  הוצאות  ענקיות  להוציא  כל  ספ רי  ניקור  בז"ע
 .אף שידע כי לרגל המחיר הזול לא יכסה ההכנסות אפילו מקצת מגודל ההוצאות

ועכשיו  קו רא  היקר   היד עת  כ י  מכשול  החל ב  מן  חמורה  הי ותר  חמורות  שבתורה  מצד 
 ?תוצאות כגון מאי, עונשה והיותר חמורות מצד תוצאותיה

שאכילת  מאכל ות )  י  שם"ח  וב רכ "ופר(  א"פ'  ד  סי"ע  יור"ל  ו כן  נפ סק   בשו "מה  שאחז 
לב  מט מטם  לב ו  של  אדם  ומוליד  בו   טבע  ר ע  ואכ זרי  ומוציאו  לגמרי  מ דת ח°  אסורות  ו בפ רט

 ).'ז' ד סי"ח יור"ת ד"שו( ישראל

ומנין ' אמור  נא לי ידידי מנין י ש לך ב טוח על קי ום דו רות יך  הכי ע שית דבר ל מענו ב עזר ד 
בטוח ש זרע  זרעך  לא  יאכ לו  חלב  כאשר  יקום ב ימיהם  בני  בל יעל  חדשים  וידרשו  דרש ות '  תהי

ר "ז  בע וה"וכמו  שבזה,  של  דופי  בפ רקי  הני קור  ואין   מע צור  מחו סר   ידי עה  להכחיש  דבריהם
 .ומי יודע מה יולד יום, ב אלפי ורבבות נפשות ישראל"כבר נלכדו בשחיתותם בארצה

עסק אין לי עם הצבור  , אמות אני' עצור בד, בער אנכי מאיש, ואם תאמר דל אנכי ממעש
 .קצרה ידי לעשות דבר, לא עסקן או בן עסקן אני, וצרכיהם

אבל ב ידך  לסייע  להמעמי דים ,  אמת הד בר  שאין  בכ חך  להע מיד הדת על  תלה  !התשובה
בדבר  קט ן  מאד    -  י הו ספת טב עת  לשרש רת  הזהב  הגדולה  של  פעו לות  ומע שים  אקטיביים"ע
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 ?ומהו הדבר הקטן

מסייע  גדו ל '  של  כל   ספ רי  ניקור  ש יצאו  ל אור  מחדש  ובז ה  תהי,  לרכוש  ל ך  הסעט   החדש
ולהפך  תו רת  הנ יק ור   האמ יתי  מתורה  ש בעל   פה  לתורה ,  שיפוצו  ספרי   ניקור   בכ ל  קצות  תב ל

 .שבכתב

י  הסיוע  ל הפצת  הספרי ם  ב כל   בי ת  יהודי  ממש  אימה  ופחד   ינוחו  על   המנקרים "ע
בידעם כי אפ שר  לחקור אחר  מעשיה ם להסי ר הלוט  מעל  , ויגורו לעשות מה שרו צים, הקצבים

 .פניהם ולהוכיחם על מעשי ידיהם

שלא  יוכ לו  מבקרי  המטבחיים ,  הרבנים יז דרז ו  ללמוד ול ידע מ עשה  הניקו ר  היטב  ממקורן 
רק  יבינו  ערמות  הקצב  ו יענו  ל ו  איז ה  השוואה  ה יא  זו   הלא ,  לומר  להם  טלו  קורה  מבי ן  עיניכ ם

 .מות בסיר קלחת הבשר

האברכים  י יראו  אימת  מות  לסלף  ולז ייף  מע שי  הניקור  ולכ תוב  בש ם  ס פר  פלוני  כ י  
ג  מותר "הכסלים  אין  בו  חלב  וכן  הטר יפה  קאלנער   מחלק  הפנימ י  וכשר  בלי  פקפוק   וגם  צלע  י 

וכיוצא מד ברי   דופ י  שהר היב ו  בנפ שם  ע וז  ל כתוב   בהקד ם ,  ב  חלב "וכליות  אי,  לאכול  בלי נ יק ור
 .הידיעה שאין מי שיכחיש דבריהם בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו

י  ר כישת "בידך  ל מנוע  ע)  לקובץ  ספרי  ניקור'  כמבואר  ב הק(  ל  ועוד   יותר   מזה"וכל  הנ
 .ספרי הניקור והפצתן

הלא  אתם  ידעתם  ו שמעתם  החורבן   הגד ול  !  ועכשיו  נשא  פנינו  אל   מול   רא שי  הישיבות
אליכם ל סד ר לימודים .  במצב הנ יק ור  הבא  מתוצאת  חסרון  יד יעה  העומדת  בדיוט א  התחתונ ה

דאם  ישאר  המצב  כמו  שהוא  שועלים ,  בלימוד  מעשי  הניקור  לגדיים  העומדים  ברשותכם
אם .  מאין  יהיו   בני  יש יבו ת  אחר  דו ר  או   שנים,  קטנים  מחב לי  כר מים  יעש ו  בניקור  מה  ש ירצו

והכי  לא תראו  גם  עכשיו  גודל  המהירות  בירי דת .  יכשלו  במאכלות  אסורות  בלא  יודעים  לי זהר 
א  הנ עשי ם  בה תעוורות  ע ינ י  העדה "י  פ טו ם  החלב  ו שאר  מאכ "והכל  ע,  דור  א חד  משלפניו

 ?והיכן הבטחון שיגדל דור חדש בני ישיבות ובני תורה -.וראשי העדה מהנעשה אחורי גביהן

ר  אין  ל נו  שיור   רק "בעוה,  ז  מידכם  תבוקש"השמדת  הדור   הבא ע י,  ואם  החרש ת חר יש ון
ועכשיו  הזמן  מוכש ר  ומס וגל  מאד  מאד   כי .  התורה  הז את  ללמוד   וללמד   לד ור ות  הב אים

 .ורק בראשי הישיבות לבד הדבר תלוי, ה מצויין והתלמידים מרוצין ללמוד"הספרים ב

זכרו .  ואם  יקחו  ראשי  הי שיב ות  את  האמצעים  הנדר שים  ב ידם  לתקן  אר ץ  ומלו אה  ממש 
 !ואל תשכחו

ניקור  וצריכין  מנקרים  ללמדם  ולהו רות   המע שה '  ישיבות  וכו ללים  המענינים  לל מוד   ה
 :אשר יעשון נא לפנות אל

 ועד משמרת הניקור

 ס לעולם היהדות'בשורה אטאמי  

 כבר יצאו לאור עולם הספרים אשר עיני ישראל כלות אליהם

 קובץ כל ספרי ניקור
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כרכים  משו בצים  בכל  מיני  הידור  ויו פי  מעול ם  לא  היו  כל   ה ספ רים  הללו  של   ניקור  מצויין '  בז  
י חס רו ן הס פרים  רבו "כי  ע,  וכעת  נדפס  כ די לתת  אפש רו ת ב יד  כל  הרוצה  לרכ וש  אותן,  בשוק

 .המכשולות במשך השנים שעברו

בדורות  שעברו  הי ו  משל מין  כל  מ חיר  שבעול ם  לר כוש  הספ רים  והק ונטרסים  יקיר  המציאות 
. ל  להשיגן  לזכות  בהן  א ת ה רב ים"והרבה  עמל  וטורח  הש קי ע  המו,  שלא  נמצא  אף  אחג  בעיר

 .וכאשר אך יצאו לאור עולם ממש נחטפו מן השוק לגודל יקר חביבותן

קצרה  דעתנו  מל דע ת  עוד  כ מה  שנים  ישאר  הזדמנות  זו  לרכ וש  רכ וש  היקר   הלזו  ל כל   מי 
ומסתבר  שלא  במהרה יו דפ ס ע וד הפעם ,  וכמו  שעד עכ שיו  לא הי ו נמצאים ב שוק כ לל ,  שירצה

 .לרגל הוצאותיה הגדולים

אל תמתי נו  שיגיע ה זמן אש ר תבק ש הס פר  ככס ף וכמ טמונים ו לא תמצאנו כי במהר ה יאזל מן 
שהיה  לכ ם ,  עוד  י גיע  זמן  ותא לצו  ל התחרט  על  העבר,  מהרו  והב יאו  ב רכ ה  לב יתכ ם.  השוק

ויסוד  מלאכ ת  ו עבו דת   -  הזדמנות  כ ה  קלה  לרכו ש  א ת  כולם  ולהיות  תור ת  כל  מעש י  הניקור
בך  א ז  באת  עכשיו   לחליש ת  הדע ת  וה לב   לחפש   אחר '  הניקור  בתו ך  ב יתך  וע ל  העצלות  שהי

 0.הספרים ואיננו

 הכמות מצומצמת וכל הקודם זכה

זה  איזה  ז מן  שהחלה   התע ורר ות  גד ולה  בקרב  ר אשי   היש יבו ת  וה כוללים  ללמוד  מעשי    2.ב.נ
וכולם  כ אחד .  והרבה  בנ י  ישי בות  כ בר  ש קו עין  ראשן  ורובן   בלימוד  ז ה,  הניקור  משור שיה

לולא  ה קוב ץ  מס פרי  הניקור  לא  הי ו  מוצאים  יד   ור גל  ביסודות  והכל לי ם  הע יקריים 1ש:  מודים
ורק  עכש יו  אחר   העיון .  י  העי ון  בקיצורים  ב לב ד"וגם  ט עויות   למאה  ואלף  ע  2במלאכת  הניקור

 .והלימוד בהם עלה בידם לברר כל פרט ופרט על בוריין האמיתי

 ועד משמרת הניקור    הכנס אוצר בלום לביתך

  

 ספר

 מלחמת קודש

 בפרשת ניקור החלב

 -א  -

 !!!להתוודע ולהגלות -פתח השער 

על  דורינו  אנו  ה עני  והשפ ל  להעמיק  במקצוע  ניקור  החלב   ולתת  ל ה   -יוצא  מן  הכל ל    -חובה  
) ך  בשם  דר ישה"ש'  עי(ב  "ד  סימן  רמ"ל  ביור"משפט  ה בכ ורה   לפנ י  כל  שאר  ענינים  ד הרי  קי
על  אחת   כמה  וכמה  הל כה  ל מעש ה  בד בר  ,  דלימוד  הל כה  למעשה  קודמת  ל לי מוד  גמרא

ל  דב ר  י ום  ביומו  ואין   ל נו  ע ל  מי  להש ען  כי "שענשו  כרת  וב דבר   שנ כשלים  בו   ב ני  אדם  רח
בשאר  הלכה   בקי  על  כל  פ נים  קצת  וישנ ם  מורי  הוראה  הבקי אין  ובזה  גם  הרבנ ים  אין  ב קיאין 

. מוליכין אותם שולל כסומא בארובה וכל אחד עושה מה שלבו חפץ בניקור וטוען שהצדק אתו
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על נפשות טהורות ונקיות שלא י אבדו חס ושלו ם ! אנא חוסו נא! ואל ראשי הישיבות אנו פונים
עולמות ותקבע ו שיע ור לל ימוד  הלכות  ניקור  ע ל בור יה והצילו ד ור הצעיר  מרדת שחת  חס  ' מב

ושלום  דא ם  יכש לו  חס   ושל ום  הצעי רים  ב איס ור  חלב  לריק  כל   עמליכם  להע מיד  דור  ד יעה  ש ל 
עוסקי  תורה  ו מורי   הוראה  דלב   המטומטם  מחלב  מאין  יזכ ה  לס ייעתא '  תלמיד  חכ ם  יר אי  ד

ובזכות ,  ועלול  חס   ושלום  ל הכש יל  אחרים  כמו   היום,  דלעילא  והיאך  י ורה   די עה  ויבין  שמועה
 .א"זה נזכה לגאולה הקרובה בב

 -ב  -

 :מטרת ותועלת החיבור
 .מכשירים יראו מה שלפניהם ויוכלו לעשות מלאכת שמים כראוי -משגיחין  -מנקרים . א

 .כאשר יצא רינון על ניקור החלב ייתי ספר ויחזו עם מי הצדק. ב

מאפשר  לס דר  סדר   הראוי  ל ני קור  בכל  מקומות  מושבות  ישראל  ול הבחן   עם  מי  הצדק  עם .  ג
 .המנקרים שנתפסו בכשלונם או עם מנקרים הישישים דחוץ לארץ וארץ ישראל

ואומנתו -מלאכתו,  העוסקין  בל ימוד  מלאכת  ני קור  ימצאו  ס פר ים   פתוחין  לכל  מלאכ ת  ניקור.  ד
ובניקל  יקיפ ו  כל  ענ ינ י  ניקור  הקפה  ב רו רה  צל ולה  ושל ימה  של א  יכש לו  במלא כתם  ואומנתם 

 .ויראו סימן יפה במשנתם

יסודה  וכל    -וסילוף    -זיוף    -א ב שקר  "להראות  כי ס דר  הנ יק ור  שנסד ר בפ רי  תמרים  חלק  י.  ה
 .הנוטה אחריה מאכיל חלב בישראל

ומנקרים  מובהקי ם  הו ציאו   -לקדש  שם  שמים  ש נתחל ל  ע ל  ידי  הר ינ ון  כאילו  איזה  רב נים  .  ו
 .וכל המעיין בפנים ימצא כי הצדק עם המערערים, לעז בעלמא שנכשלין בחלב

 -ג  -

 תועלת הדפסת ספרי ניקור

חסרון  ידיע ה  הוא  אבי  אבו ת  ל כל  המכ שול ות  שבמקצוע   הניקור  כי  על   יד ו  נלכ די ם  גם  יראים 
 .ושלימים רבנים ועוסקי תורה דאם אין דעת של תורה הבדלה בין שומן לחלב מנין

ונוכחתי  לדעת  אחר  חיפ וש   מחופש  עד  כ מה  קשה  ל עמוד   ע ל  ביר ור   מלאכת  הנ יק ור  אם 
ספרי  ניקור  היסו דיי ם  מר אשונים  וגדו לי  האחר ונ ים  שצי ירו   כ ל  מלאכ ת  הניקור  הדק  .  חסרים

רק  אחד  בע יר   והיה  מחוס ר  מבוא  ה עיקרי  ,  ולדאבון  ל ב  ל א  היו  הס פרים  מצו יין  כמעט.  היטב
 .לבא לתיקון במצב הניקור גם להרוצין כן באמת כי אי אפשר לאומן בלי כלים

וגם  הרבנים  המכ שירין  ומש גיחין  אש ר  עלה  על  ל בן  רוח  ט הרה  לע מוד  ע ל  ד יני  ניקור  מיסוד ן 
 .של דברים נבצר מהם להפיק זממם

והעולה  על  כולן   כ י  המזי יפי ם  הניקור  האמיתי  מצאו  שדה  של   הפקר  לדרוס  עליה  כיו ן  שאין 
ועל  ידי   שיהיה  יד  הכל   ממשמש ין  במקצוע   הניקור  כמו .  רבים  דשין  בה  מחמת  חוס ר  ספרי ם

בשאר  חלקי  התורה  תסגר  השער  על  המזייפ ים  ול א  יהין  איש  להרים  י דו  עו ד  ל עשות  מה 
 .שלבו חפץ
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ולבד  מכל אל ה כיון ש חובה  כפ ול ה ומכופלת ע ל  כל  בן  תורה ל עסו ק  בצוק ע תים  הללו  במקצוע 
ניקור  ה חלב   כמ ו  שכתב תי  ל עיל  מצוה  רב ה  להמציא  הספ רים  ביד  ה נצרכים  והוא  עיקר  מצות 

 .ש ואחרונים"כתיבת ספר תורה בזמן הזה כמבואר ברא

ומטעם  כל  אל ה  שנ סתי   מתניי  ואזרתי  כ גבור  חל ציי  ל צאת  לקר את  נשק  ו על  אף  גודל 
העיכובים  שהיו  לי  ל המציא הספר ים  יקרי  המציאות  וגם גוד ל הוצאת  הדפוס  אשר  ע לו  למע לה 

על  כל  זה  אודה  ל קל  גומר  על י  שהב אני  עד   הלו ם  לר אות  פ רי  בעמ לי  ב צאת ,  ראש  לא  יא ומן
ויהי  רצון   שי תקדש  שם .  זו  הלכ ה'  ספרי  הניקור  לאור  עו לם  לזכות  הרבים  הצמאים  לדבר   ד

שמים  ע ל  י דינו  ותתרבה  הדע ת  ויתגל ה  לעיני  כל   המצב  הניק ור   כמו   שהוא  ויסת ייע  מי לתא 
 .לתקן המכשול ולסדר סדר נכון בניקור בכל מקומות מושבות בני ישראל

 -ד  -

 סוד יציאת הספרים לאור עולם

 ספרי ניקור 100

וחוץ  לארץ  אין  יו דעי ן   –ראה  ראיתי  זה  כמה  ש ני ם  ש רו ב  ר ובן   מ מנקרי  העולם  בארץ   ישראל  
בין  י מינ ם  לש מאלם  ב עניני  נ יק ור   ומה  שמנק רין  קצת  הוא  ממה  שראו  ב איזה   ספר  או   קו נט רס  

והעמידו   -והבינו  מה שהב ינ ו בו ולאורה נס עו והל כו  אף ש שגגו ב רוב  עיקרי וש ורש י ד יני ניקור 
 .תלמידים הרבה על דרכן המוטעת

זקנים  ויש ישים   -במשך  השנ ים   האחר ונים  היו  כא ן  בחוץ  ל ארץ  לביק ור ת  עש ירי ות  מנקרי ם  
שניקרו  עו ד  לפני  שני  דורו ת  ע ם  קב לה  שבידם   מגדולי  הדור  ואחר  השימוש  ר בתי  א צל  גדו לי 

ל  הדרים  פה  ארצות "נוסף  על  יחידי  סגולה  ממש  מ סוג  מנק רי ם  ה נ  -המנקרים  מדור  הישן  
 !!!וכולם פה אחד ענו ואמרו אין אמעריקע עסט מען חלב -הברית 

 !!!חלב דאורייתא אין חלב דרבנן

 !!!דער מנקר האט קוים צוגערירט דאס פלייש

 )בארצות הברית אוכלין חלב דאורייתא ודרבנן המנקר כמעט שלא ניקר הבשר(

האמת  א גי ד  שאחר  כך  בצאת  הק ול  נתב רר  שגם  במדינ ת  אייר אפ ע  הניקור  נז נח  למאד  אב ל 
שונה  מדי נת  איי ראפ ע  מאמעריקע  ב אייראפ ע  נקטו  צעדים  מיד  ל סד ר  הניקור  על   מכונה  לא 
חסכו  כסף  ושאר ט יר חות ועמל  והב יאו ל מדינתם מנקרים היותר  מומחים שבעולם  ותיקנ ו הכ ל 

 .על צד היותר טוב

והפכו  הקערה   -ומאררים    -מורים   -ומספרים   -וכזבנים  סופ רים    -ובאמעריקע  הכינו  כתב נים 
 .על פיה באופן נורא ומבהיל אשר לא היתה כזאת מימי תקופת ההשכלה בבערלין

חדשיים  ב תשל ום  שכי רו ת  כפול ה  ומכו פל ת  לבר ר  ע ל -הכזבנים  עסק ו  במלאכת ן  בערך  חודש
שמה  שעוש ין  כע ת  באמעריקע  טוב   ו נע לה  יפה  ומהודר  גם ,  ושאינם  -פי  הספרים  שיש נם  

 .והמהרהר נידון בגירושין. למהדרין ואסור להרהר ולערער ולהסתפק בו

 .ועוד, ארץ ישראל, המזייפים נלקטו מכל קצוות תבל מאמעריקע אייראפע

קצת  אמרו ?  דברתי  עם  המנק רי ם  המער רים  מדוע   אין  הול כי ן  לעיני  העדה  הרב נים  ומנ היגי ם
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ש  רב  המכשיר "סתם  רב  חובתו  לפקח  על  עדתו  וכ '  כי  אין  זה  חובתן  ש הלא  דב ר  פשוט  ד אפ י
לאו  חס   -אבל  קצת  מהם  השיבו  ש באמת  הל כו  אצל  הר בנים  ול א  הועילו  .  שהאחריות  עליו

ואצל .  'אצל  הרב נים  יראי  ד'  זה  הי  -ושלום  מש ום  רוע  וזדון  לב  אלא  מחמת  חסרון  ידיעה  
 .הרבנים מדור החדש שלא שימשו כל צרכן כשהיו שם נבהלו מהתשובה שקיבלו מהן

מובן  שאי  אפשר  לתאר  על  גליו ן  כל  הויכוחים  שהיו  ל הם  עם  הרבנים  אב ל  נצט ט  קצת 
 :דוגמאות בדרך וסדר שנשאו ונתנו ישמע חכם ויוסיף לקח ודי לחכימא בזה

 :רבנים שלא שימשו כל צרכן' סוג א

וכפי  שלמדתי   וקב לתי   מרב ותיי )  מדבר  לרב  המכש יר(הייתי  אצל  חנ ות  שלכם  :  המנקר)  א
המנקרים  מדור  העב ר  כמעט  שאין   מנקרים  פ ה  ונ שארין  כ זי תים  של ימים  לרו ב  מחלב 

וגם כ מה שכפי הנר אה יש ל הם  בה קצת  ידי עה אי ן עו שין  מלאכתן  באמונ ה ,  דאורייתא וד רבנן
 .והתרשלות והזנחה גדולה ראיתי אצלם

לאתרוג   -הדבר  אינו  שכל י  כלל  כי  מכ יר  אני  את  המנקר   זה  כמה  שנים  ל איש  המדק דק    :הרב
 .לובש בגדי חסידי ומתנהג כיהודי כשר בכל דרכיו -מצות מתנור ראשון  -מהודר 

אמת  הד בר  א בל  אין  בז ה  שום  ס תירה   דגם  שוחט  ירא  שמים  מרבים  אם  יל מוד   :המנקר
וגם  הר ב  כמותו  ל מד  מזה  ונתן '  עד  סימן   כ'  אומנתו  מש ולחן   ערוך  ש חסרין  בו  הדפין  מסימן  י

לו ' לו קב לה על ז ה אין ז ה גורע  מיר את שמים ש ל הש וחט אם שוחט שלא כהו גן אחר שלא  הי
 .בלי דעת -לידע מה שחסר מן הספר 

לא  יאומן   ש יצא  מכש ול  מתחת  ידו  ב פרט  שכבר  ה עיד  ל י  בעצמו  שהיה  ל ו  שימוש  אצל   :הרב
, ולמד  אצלו   הי טב   מלאכ ת  הניקור)  ג"שנהרג  על  קידוש  השם  שנת  תש (מנקר  מומחה  פל וני  

 .וסוף סוף יש לכל אדם מישראל חזקת כשרות ואין מורידין אותו מחזקתו בשביל זה

 .הלא אני וחבירי מעידין שאין מלאכתו כהוגן :המנקר

איר ווייסט וואס איך וועל אייך ז אגען איך קען איי ך ניש ט איך מיז נ ישט אל עס  !באידיש :הרב
 .(בלשון הקודש איני מכיר אתכם ואיני מאמין לכם!!! (גלייבען

מרי  דא בר הם   הלא  יש  אתי  חמשה  כתב י  קבל ה  שמעידין  על  כל  מהותי   ועל   ידיעתי   :מנקר
אביא  לכם ?  ואם  רצונכם  לברר  מי  אנ י,  ו  וכן  גורל  חבירי-ה"בניקור  מגדולי  הדור  משנת  תרצ

ואני מוכ ן .  כתבים מר בנים הנאמנין  אצלכ ם המכי רי ן אותו כל  של שים ש נו ת חיי פה ב אמעריק ע
 !!לעמוד בויכוח פנים אל פנים עם המנקר שלכם ולהראות הכל בספר

ד לכם  שהנ כם פג ע "וגם אין ל י געדול ,  אין ל י פ נאי  עוד  כבר עבר  הזמן  שק בע נו  להש יחה  :הרב
 .ועקש ואינך רוצה לקבל עד כאן שיחה זו

 :עובדא שניה) ב

ברצוני  להוד יעכ ם  כי  הניקור   בבו טשער  ש לכ ם  מקולק ל  מאד  ו כן  שמע תי  מאחרים  ואני   :מנקר
 .מוכן לברר את הדבר

 .כל השנים לא ערער אדם על הניקור ופתאום לא טוב?? מה זאת :הרב

קשה  ל האמין  ש תירץ   כזה  יתק בל  ל מעלה  והחוב  ל חקור  אחר  איסור  שחיו בו  כרת   :המנקר
 .כשיש מערער בדבר
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מה שע ל  הר ב  לעש ות זה  עסק ש לי  אין  לכם ל התערב ב ענינים שלי  כמו  שאי נני  מתער ב   :הרב
 !).מישט זיך נישט אין מיינע געשעפטן :באידיש. (בשלכם

 ?למעשה מה יהא בסופו :המנקר

 .מחוצפים אין להם מקום בביתי צאו מכאן: הרב

 )'עד כאן עובדא ב(

 :'עובדא ג

 )הכל כדלעיל(' באתי לעורר אודות הניקור וכו :מנקר

אהה האת ם ש שמעתי  עליכ ם שהנכ ם  מוציאין  ל עז  על ה ני קור   צאו  מכאן  מהר  מהר  איני :  הרב
 ).עד כאן המעשה.(אמות שלכם' רוצה להיות בד

  

 :'עובדא ד) ד

 ל"כנ :המנקר

 .אני בעצמי איני בקי בניקור ומסתמך על המנקר שלי :הרב

 והיאך אין הלב נוקף אולי אין מלאכתו כדבעי :המנקר

 בטוח אני בזכות הרבים האוכלין שודאי לא יזדמן להם מן השמים מכשול: הרב

אם  כן  מסכת  הוריות  לחנם  נ שנה  היאך  א פשר  שיו רו  בית  ד ין  דחלב   שר י  ויעש ו  כ ל   :המנקר
 ישראל על פיהם והלא רבים המה

 .ודאי אפשר שמן השמים נזדמן ככה אבל אין צריכין לחוש לכך מן הסתם :הרב

אם  כן  למה  טרחו  הרבנ ים  ל פקוח  ע ל  השוחטים  וב וד קים  בכ ל  עיר  יש רא ל  ו לא  שמרו :  המנקר
 .על היתר זו דמן הסתם כשר

אבל  ניקור  שאיננו  בקי  בו  אני  סומך  על  המנקר ,  במקום  דאפשר  ודאי  יותר  טוב  לברר  :הרב
 .ודי

 מהיכן דנתני בחידוש גדול כזה: המנקר

 .ורב יושב על מדין משתמש בכזה לצורך, כך מושכל ראשון שלי והרגש פנימי :הרב

 רבנים זקנים וישישים: 'סוג ב 

 :'עובדא א

 )ל"כנ. ('מצאתי אצל חנות בשר שלכם שהניקור וכו: מנקר

Page 26 of 44KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLI

09/10/2006http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-5.htm

http://israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-5.htm


 ?אתה מבקר או מנקר היש לכם כתב קבלה :הרב

 מנקר הייתי בדור העבר אבל כעת אינני מנקר והא לכם כתבי קבלה שלי: מנקר

 -שכחתי  לש אול  אם  כן  הש גחה  של כם  ע ל  הניקור  (דע  לך  כי   אני  לא   למד תי  ניקור  כלל    :הרב
ולאור הת עור רו ת של כם  אקב ע מו עד  לדב ר ,  ואינני בקי  בו  כלל ומסתמך אני ע ל המנ קר) היאך

 .עם המנקר ועמכם ואדע מה בפיו על טענתכם

הנני  זקן   וב א  בימי ם  ומעולם  לא  ראיתי   במק ומות  שעבדתי  ש הרב  ישאל  להקצב  מה  :  מנקר
 ?בפיו ואיזה השגחה הוא זו

 חס ושלום איני שואל להקצב רק להמנקר :הרב

 והלא היינו הך הקצב בעצמו הוא המנקר: מנקר

אחרי יום או שתי ם נתו עד ו (אמת הדבר אבל אין לי ב רי רה ש הלא אי ן לי  בק יאות ב ניקור   :הרב
 )והמערער -המנקר  -יחד הרב 

 !אמרו נא עכשיו טענתכם :הרב להמערער

 מסבירו טענתו באורך :המערער

כל  מה  שא ני   עו שה  כך  מקו בל  דור  אחר   דור  מחתם !  אין  אתם  י ודע ים  כל ום   ):המנקר(הקצב  
 .וצועק צעקות נוראות כנשוך נחש, ל"סופר זצ

 .הלא שמעתם טענת הקצב שניקורו הוא בדרך החתם סופר! נא :הרב

שאין  ידיעה  ,  אינני  יודע  מה  ז ה  דרך   חתם  סופר  אין  מליצה  זו   רגיל ה  בין  המנקרים:  המערער
ס או פן  הניקור  בצלע  אחד  וכ אן לא ע שה "ת ח ת"ם  סופר  אבל  יש  תשובה בשו "שום ס דר  מחת
ועוד יש  ספר  על  נ יק ור  שיצא  ל אור  ממנקר  ב פר עשבורג  ועליה הס כמות  בעל ,  כמו  שכ תוב  שם

 .והניקור דנן אינו כלל כמו שכתוב שם, כתב סופר ושאר גדולי פרעשבורג

 .'ולא ראיתי אין ראי, ם סופר"סוף כל סוף הוא צועק שניקור שלו הוא על פי חת :הרב

אדרבה  הלא  כל   ספ רי   ניקו ר  נג ד  מה  שעושה  הוא  ועליו  נאמר   הרוצה  לשקר  ירחי ק   :מערער
להצדיק   -עדותו  והיא ך  א פש ר  להאמינ ו  נגד  כל  ספרי   ניקור  על  יסוד  תורה  ח דשה  שחידש  

כך  ד רך "  ואם  יאמ ר  להרב  על   איזה  קולא   חד שה  שנוהג.  כי  דרכ ו  דרך   חתם  סופ ר  -מעשיו  
 !!ניקור מפרעשבורג יש סתירה לדבריו' ובפרט שבס? מאמינין לו" חתם סופר

 .אבל אין לי ברירה איני בקי בניקור ומה עלי לעשות :הרב

 )לשבחו של הרב ניתן להיאמר שאחר זמן סילק השגחתו מחנות ההוא(

 'עובדא ב

 'לכבוד הרב רצוני לעורר בענין הניקור הנזנח וכו' שלו: המנקר

 .יישר כחכם ואם ירצה השם אם יתגלה שהצדק עמכם אראה לתקן :הרב
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 .מה עלי לעשות כעת :המנקר

 .המתן לי איזה ימים :הרב

 ?מה נעשה :המנקר

אבל רב אחר זעק , אסיפה והרב מפאפא בכה והתחנן שיחקרו וידרשו כד בעי ויתקנו ' הי :הרב
ויצא )  שטנא  נצח(שיותר  יש   לחוש   ללעז   של  השנ ים  שעבר ו  סוף   דב ר      זעקה  גדול ה  ומרה 

 .בסדרהפסק דין הכל 

 ?הרבנים שדנו שם בקיאין בניקור :המנקר

 .מדבריהם נראה שכלל וכלל לא :הרב

 ?ואם כן האיך פסקו להקל :המנקר

 .על סמך רב חשוב שטען בברירות שכל הענין רק הוצאת לעז :הרב

 ולמה אינכם מזדקקין ללימוד דיני ניקור :המנקר

 .מחוסר ספרים אני ואי אפשר להבינו משולחן ערוך לבד כידוע :הרב

 :'עובדא ג 

 ל"כנ :המנקר

אבל הצעתי  אצל  אסיפת רב נים הצעה  להביא כ אן  מנקרים מארץ  ,  אני איננ י  בקי ב ני קור  :הרב
 .אבל לא קבלו דעתי שמה, ישראל הבקיאין היטב במלאכת ואומנות הניקור

 ?ולמה  :המנקר

אחד  הרבנים   טע ן  שאם  כ ן  מה  יאמ רו  ה בריות ,  ולך  אני  מגלה,  לא  ניתן  לפ רסום  :הרב
, אמרתי  מה  כ ל  הר עש  והלא  מ עולם  נ הגו  כן ,  המנקרים  לא  יד עו  ל נקר  כל  הש נים  ו אכל ו  חלב

 .ל אשרי הדור שהנשיא מביא חטאת על חטאו"ואדרבה עוד נתחזקו ההמון כדחז

אמרתי  הל א ,  הנימוס  שונ ה  ויש  לחוש   לקלקול  קצת  על  י די  זה,  אבל  ב אמער יקע  ,טען  הש ני
יצאו מן הדת כל פ ליטי  אם  יאכלו חל ב זה ק לקול  יותר  כי מטמטם  הל ב והמו ח ועל ידי  זה

הכריע  רב   אחר  סול   כל  סוף  אי ן  רב  אח ד  ש יכו ל  ל ומר   בביר ור ,  אמעריקע  בשנ ים  קדמו ני ות
ועל  הספ ק  נסמוך   שו דאי  לא  יעזו ב ,  והמערער  אינו  רב ,  שיש  כאן  חלב   כי   איננו  ב קיא ין  ב ני קור

 .וחסל. עד כן, את בניו וישלח עזרו מקודש באופן אחרת הקדוש ברוך הוא

השמועה  עשתה  לה ,  עברו  ימים  מאז  פור  התפוררה  הארץ  לרגל  התגלות  מכ שול  הניקו ר
כנפיים  וכ ל  מקום  ש דב ר  המלך  מלכו  ש ל  עולם  וד תו  מגיע  נר עש ו  החרדים  ל שמע  המפחדת 
המצלצל  או זן  כ ל  שומ ע  ונת נו   ראש  לחשוב  אולי   גם  ב מדינתנו  שוררת  המכש לה  ומי   יא מר 

 .זכיתי לבי טהרתי מדינתי ממכשול החלב

 -שווייץ    -בעלגיע    -לאנדאן  (ימים  מועטים  עברו  וכ בר  יש בו  הרבנים  בכל  מדינות  אי יראפע  
והחליטו  הרבנים  שם  פ ה  אח ד  לק רא   ולהזמין  מנק רי  ארץ  יש ראל  ישי שים )  בריסעל  וע וד

לבא למ דינתם א חר ש נתוודע להם כי  בקיאי ם .  ומומחים גדול ים  שש ימשו  בניקור בכמה דורות
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מאד  בכל  ס פרי  הניקור   ויכולין  להראו ת  ב אצבע  כל   דב ר  שב ספרי  הני קור  האיך  מתקיים  על 
שאפילו  מה  שעושין  אין  י וד עין  מקור ו )  שם  וכ ן  באמע רי קע(ידיהם  בניגוד  ל שאר  המנ קרים  

 .ועד זמן קצר ניתקן הדבר על מכונו, וטעמו

עיר  מ ליאה  חכמים  וסופ רים   !הדבר  הט ריד  מנוחתי  וחשבתי  בד עתי   ב וש ני   מכ ם  אמער יק ע
כעין ב ת קול מר עש  הגדול  שב אמער יקע כב ר    ן ב מדי נת  אייראפע  שהגיע  השמועה'שיינע  איד

לא  יכולתי  לברר   הדבר   עד  מ יצוי  הנ פש  מה  נשתנ ה      ניתקן  הכל  ו כאן  ישנים  שינה  ע מוק ה
 .הרבה טענות עלו על מחשבתי וכולם דחיתי? אמעריקע מאייראפע

כל  בר  ד עת  וב ן  תורה  כאש ר  נוכח  אצל  פל פו ל  ממנק ר  א רץ   ישראל   ומנקר  מחוץ  !!!  סוף  דבר
 .לארץ הכיר מיד גודל ההבדל ביניהם הן בידיעה והן באומנות הניקור

אם  תא מר  שמ איזה  ס יבה  אחר ת  לא   הי ו  הרבנים  מענינים  לתקן  זה  אינו  כי  ב לחיש ה  חקרו 
ארץ ישראל מפחד אותן המ טילין אי מתן על   ודרשו איזה מהם היאך לתקן מבלי הבאת מנקרי

 .הבריות

לא  עבר  ימים  מוע טי ם  ותחת  לס דר  ו לתקן  הכל   על   דרך   שהו רו  ספר י  הנ יק ור   בד ו  ל הם  דרך 
המטמטם  הלב  והמוח  והו א   !!!ל  ודב ר  כה  חמו ר  כאכילת   חלב   לכל ל  י שראל"המשכילים  רח

 נעשה -ה "ח סק"יסוד כל בית ישראל כמו שכתוב בעל אור החיים הקדוש בפרי תואר סימן צ

 !!!למשחק כדור ביד כל אברך וצעיר

שועלים  מחב לי  כר מים  וב יניהם  דיינים  טיסו  עצה  לזייף  ולס לף  דב רי  !  אהה  למה  שהגענו
ועכשיו  שועלים  ,  נקיים  על  כל  טיפת  ד יו  ב דנם  ד ין  נ יק ור   החלב '  הקדושים  העל יונים  שישבו  ז

ולא  עוד   אלא ,  הלכו  ב ו  תור ת  כל  אח ד  בידו  כ חומר  ביד   היוצר  ברצותו   מרחיב   וב רצותו  מקצר
כמו  שכ תבו (הרימו  ר אש  ל ומר  על  ראש ונים  כמלאכים  שלא  מצאו   כדבריהם  )  למטרה  ז את(

וגם  ה עמיסו  בדבריהם  דברים  של א  עלו  על  דעתן   כאיל ו  מתיר ין  חל בים  ש באמת )  על  האמור
ואפריון  נ מטייה  להמחבר   קונטרס  עלבונה  של   תורה   ש גילה  טפח   מגוד ל  הז יופ ים (אסרו  

והמעיין  שם  ת סמר  שע רות   ראשו  וחלחלה  תאחזמו  הי אך ,  שזייפו  הכו תבים  בפרי  תמרים
 )אוי לנו למה שהגענו, נעשה חורבן גדול כזאת בימינו

שעליה  נהרגו '  להם  שלא  חששו  על  כבוד  תו רתן  של  ראשונים  ואם  לא  חסו  על  תורת  ד!  אוי
נשרפו  נטב חו  קדושים   וטוהורים  אל פי  שנים  שלא  לש נות   קוצו  ש ל  י וד  ואפילו   על   מה  שלא 
כתוב  בפירוש  רק  מנהג  כערקתא  דמסאני  קל  וחומ ר  על   אות  שבתורה  ועל   אחת  כמה  וכמה  

וכאן  מצאתי  ל חובה  מידי  דברו  בו  ,  ובפרט  אותן  ש הן  יסודי  הד ת,  מקראות  מפורשים  שב תורה
ל  ועוד "שנהגו  בתורתו  כבכתבי  פ לסת ר  רח'  לקיים  מצות  מחאה  על  עלבון  וצער  שכינה  הק

 :גרוע מזה

פלסתר '  אנו  מוחים  מחאה  נמרצה  על   המסלפים  ומזי יפי ם  שע שו  תורת  ד "בשם  כל   ישראל   
והלואי  שיגיעו   ה ם (ה  מל ך  יהודה  "ל  על  מנש "ופירשו  בו  דרשות  של   דופי   מל בם  כ מו  שאחז

וגרמו בזה צער עמוק לשכינה הקדושה ובאותו הזמן ש כינה מה אומרת אוי  להם  )לקרסוליו
 ,לבריות מעלבונה של תורה

) א"שבפרי  תמ רים  חלק  י(וכאן  הבן   שואל  היאך   הרהיבו  ע וז  בנפשם  לעש ות  ככה  הנ י  מזייפי  
, ל  שאמרו  מיל תא  דע בידא  לגלויי  לא  משקרי  אי נש י"ומסלפי  דבר י  אל קים חי ים ו לא  חשו  לדחז 

ח  דמירתת  לשקר "ד  ריש  סימן  צ"והורידו  כ בו דם  פחו ת  ממעלת  קפיל א  ארמאי  שמבו אר  ביור
ואף  שכו ונתם  הי תה  למצא  חן  בעיני  המל כות  (בדבר  שיתגל ה  וכאן   לא  יראו  ו לא  נפחדו  

 ).כידוע-שתוגדל כסאם לעת מצא
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 :אחד ,שני פרושים לדבר

סימא  א ת  עינ יהם  ובלבל  את  מוחם )  בא  לט מא  פותחין  לו(ל  "השטן  שבא  ל סי יען  כמו  ש אחז
והוליכן  שולל  ונתן  חכה  ל תוך  פי הם  והוליכן  בדרך  שרצה  כאדם  המנ היג  את  הגמל   בנא קה 

 .שבחטמו

שידעו  כי   אין   ס פרי  הניקור  מצו יים  כלל  ל א  בחוץ   לארץ  ולא  באר ץ  יש ראל  ועשו   :טעם  השני 
היתה )  ז"בלע-זארגער(במחשך  מעשיהם  בחשבון  של א  יר גישו  בהם  וכל  תורתו  של  ד ואג  

ש "היר(ואחריו  ר ץ  כ צבי   ,  משפה  ול חוץ  אבל   בפנימי ת  לבו   ידע  הל ב  כי  עקלקלות  הוא  מפ יץ
ב  שאין  צר יכי ן לנקרו  וב ריש  גלי "ל  הזה"למלאת מה  ש חסר הראשון ו בין  כ ולם  נול ד  עג) ז"בלע

 .כאשר בידם' פירסמו שדרכן דרך המשכילים לגרוע או להוסיף במצות ותורת ד

זאת היתה לי לגמר החת ימה כי הגי ע הזמן  להדפ יס אידרא ספרי  הני קו ר המובהקים ויראו כל 
רואה  שמש  למי  החותמת ו למי  הפסולים ולק יים  בזה מה  שכתב  רבינו  יונה ב שע רי  תשו בה  כי 

 .המשפיל הרשעים ומגביה כבוד הצדיקים הוא קידוש השם הגדול ביותר

 -ה  -

 קונטרס פרי תמרים

 !!!כשיש דין למטה אין דין למעלה

 )פ שופטים"ר ר"מ(ל "כן מבואר במדרשי חז

ולהיפוך  חס ,  זאת  או מרת  כשבעל י  עב ירה  מוקעים  כאן  אז  מתבטלין  כל  הקטר וגים  למ עלה
 ....ושלום

כעת  כאש ר  כבר  יצאו  לאו ר  עול ם  כל  ספ רי  הניקור  אשר  ע ליהם  נשענו  מוסדי  ד ור   ו דור  כבר 
ניתן  הז דמנות  לכ ל  אחד   ואחד   להו ודע  בחוש  הזיוף  הגדול  והנור א  הנעשה  ב קונטרס  פר י  

 .שמים וארץ עד דורינו א זיוף כזאת אשר לא היתה כמוהו מיום שנבראו"תמרים חלק י

 :ומספרן המדוייק נרשום את הזיופים תחת סוגים -לתת ציור אמיתי מסגנון הזיופים 

 !!!שומו שמים

מקומות  ה עתיקו  דב רים  מ ספרי  הניקור  ממש  להי פוך   ממה )  382(במאתים  ושמונים  ושלש  
שנאמר  שם  ד היינו  שהוסיפו   או  גרעו  מלשון  הספר  באופן  שנשת נה  המשמעות  מן  הקצה  אל 

 הקצה

שנדפסו בתוך (מקומות העתיקו דברים מס פרי הניקור  (183(במאה ושמונים ושלש  :סוג א
שלא  כדת  ממש  לה יפו ך  ממה  שנאמר  שם  ד היינו  שהוסיפו או  גר עו  מלשון הס פר ) חיבור  הדי ן

 .באופן שנשתנה המשמעות מן הקצה אל הקצה למה שנאמר שם

 .את זה עשו על סמך שאין ספרי ניקור מצויים

פירשו כוונת מחבר  ה ספר בדוחקי ם ופירושים  (267) במאתיים וששים ושב ע מקומות :סוג ב
 .המעוקלים ועקלקלים כרסיות שלא פירשו כן כל האחרונים המביאין דבריהם
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 .זאת נעשה לטשטש מוחות סתם בני אדם שאין שכלם מגעת להבדיל בין אור לחשך

מקומות לא נמנעו מלכת וב על דברי הראשונים כמל אכים צריך  (75(בשבעה וחמשים  :סוג ג
ל  יות ר "עיון  גדול  על   מה  שכ תבו  כ י  ב גמרא   לא  נראה  כן  זאת  אומר ת  שמב ינ ין  ד ברי  חז 

 .מראשונים

ל "מקומות  ל א  נתביישו  לכתוב   על  גדולי  האחר ונ ים  כמו  המהרש )  31(בשלשים  ואחד     :סוג  ד
 .וכיוצא ,ל"ובני דורו דלא כמהרש

ל  ועוד   ועוד  יתגלה  לעיני  הלומד  בספרי  הניקור  ומע יין  אחר  כך  בדב ריהם  וי פה  אמר "כל  הנ 
מנקר  יש יש  ומומחה  עוד   מדור  הקד ום  כי  ספר  פ רי  תמרים  אי ן  לו  ת קנה  אלא  בש רי פה 

 .ובפרהסיא דוקא כדי שלא תצא תקלה ממנו לדורות

אנו מ כריזין  בכל  כחינו  זע קה  ג דולה  ומרה  מקצה  העולם ו עד  קצהו  הא זינו  השמים  וארץ  תבל 
ג  על  ידי  צוות  אב רי כים  ב עיר  "א ש יצא  לא ור  חנ וכה  תשמ"ויושבי  בה  הס פר   פרי  ת מרים  חל ק י 

מלאה  זי ופי ם  וש קרים  מדיוטא  התחתו נה  סי לוף  דברי  אלקים  חיים  באו פן  נ ור א   -ברוקלין  
ומבהיל  אשר  עדיין  תמיהין   ו שואל ים  היאך  נעשתה  כזאת  אם  לא  על  יד י  טמטום  הלב  והמוח 

 .באכילת חלב שנים הרבה

ל  חי לול   השם  עצום  ונורא  ש אברכי ם  עוס קי   תורה  י רהב ו  לעשות  כ זאת   אין  להם "הסדר  הנ
תקנה  לכ ל  הכ ותב ים  שם  עד   שיכ תתו  רגליהם  מע יר  לע יר  בלבי שת  ש ק  ואפר  ויכר יזו  בק ול 

פשענו במה שהפכנו ד ברי אלקים חיים לעסוק בהם כבכתבי  פלסתר  - עוינו – חטאנו!!! גדול
כי כל  ולהכשיל על יד י זה את הכל ל כ ולו  בחל ב דאורייתא ש עונשו בכרת כ מו שכ תוב . ל"רח

וכל המכ שיל  א ת  הר בי ם חל קו  עם   יר בעם .  וגדול  המעשה  יותר מן  העו שה  ,אוכל חל ב  ונכרתה
 ).וככה ימשיכו להכריז. (בן נבט וחביריו ואין לו תקנה עולמית עד שיתקן את אשר עוות

אנא  חוס ו נא  על נ פשותינו  ונפ ש ב נינו  ובנותינו  וכל  משפ חתנו  ונפש ות העשירים  ששיל מו  בע ד 
הכל ב כס ף  מלא  ועל  ידי  ז ה לא  יכו לנו  לע מוד ב עד  תוקף  יצר א  דמ מונא וי צרא  דכבוד הש ולטת 

, אוי  לנו  למה  שהגענו  ע ל  ידי  זה)  כסאות  שרים  שהובטחו  לנו  בתמורתו(על  הכל  בזמן  הזה  
דלא  ב לב ד  ש לא  רו אין  סימן  בר כה  ב הממון  כמו  שנאמר   עושה  משפ ט  ולא  ב יושר  בחצי  ימיו 

גם  הפקרנ ו  עצמינו  לעו לם  הבא ,  יעזבנו  וכפ תגם  ה עולם  מה  שמר ויחין  ב שקר  הולך  ל של ימזל
באיבוד  עולמי  להיו ת  ב שאו ל  תחתיה  עם  כ ל  המי ני ן  וכופר ים  שהפכו   דברי   א לקים  חיים  ללעג 

כמו  - ועולם הבא - ותחיית המתים -ל ולא לזכות חס ושלום כלל וכלל  לגן עדן"וקלס רח
וידענו ,  דרשעים  המכשיל ין  הר בי ם  ובפ רט  בקביעות  נידונין  לד ור י  דורות)  א"ה  פ"ר(ל  "שאחז

 -את  כ ל  זאת   כי  הלא  תלמידי  חכמים  אנחנו  ו לא  עמי  הארץ  עם  כל   זה  גב ר  יצרנו  הרע  
וזה  היה חטא ,  כמבואר ב עץ  חיים בהק דמה ,  און כ בו ד-ט"געל(והפקרנו הכ ל  עבור  ממון  וכב וד 

וימשיכו (ותחת  ז ה  שב עני  בושת  וק לון   ).  ועיין  תולדות  יעקב  יוסף  פרש ת  נשא,  דור  הפל גה
שחפצנו  בו  לא  הש גנו   -ורחמו  על ינו  וז רע ינו  הלא  לעולם  הזה  -חמלו-אנא  אנ א  אנא  חוסו)  עוד

 .הלואי הלואי שלא נאבד על כל פנים מעולם הבא

וידענו  ש אין  התשובה  מתק בלת  אלא  בתי קון   המעשים  ע ל  כן  אנו  מבקשים  בכ ל  לשון  ש ל 
א  ל שריפה  ולפ ני  עיניכם  אשר וף  חבי לה "בקשה  שתד ונו  תיכף   ומיד  הפרי   תמרים  חלק  י

שלימה  של  קו נטרס  פר י  תמר ים   ונ א  לפר סם  ז את  ברבים  לכל  אחד  ואחד  קטן  או  גדול  ש אל 
ל  כל ל  וכלל  ובכל  "יהין  ש ום   אי ש  אש ר  מזר ע  ישראל  הוא  לסמוך  על   הקונטרס   פר י  תמרים  הנ

מקום  מוצאו  לשריפ ה  תשל יכון   אותו  אין  לו  ביעור   אלא  בשריפה  וב זכ ות  ש רי פת  הר ע  ננצל 
אנחנו  משריפ ת  הגיהנם  הבו ער  כ תנ ור  א ש  וננ צל  גם  מכרת  הגוף  והנ פש  והל ואי  ונ זכה  לתקן 
כל  אש ר  פגמנו  בז את  כי  ידענא  אש ר  על  ס מך  הפרי  תמר ים  עדיין  או כל ין  כהיום  אלפי  אל פים 
נפשות  יש ראל  חלב   גמור ה  שומו  שמים   ומי   יו דע   אם  יעלה  עוד  ביד ינ ו  לתקן   את  זאת  אוי  לנ ו 
אהא  ע ל  נפשינו  מי  יתן  נפשינו  מים  ועינינו  מקור  דמעה  ונב כה  יום  ולילה  ע ל  המכ שול   ה נורא 
והעצומה  הנעשתה  על   יד ינו להכשיל ש ארית  הפל יטה  של  יהו דים  החרדיים  שניצולו  מהשואה 
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למען  יהי  ש ארית  לכלל  ישראל  ועכ שיו  באנו  א נן  בחוס ר  דע ת  לזבוח  ול כלות '  בנס  בחמל ת  ד
בידינו  את כל  זאת  לטמטם ב ני י שראל  באכילת  חלב  ש לבד  גודל איס ורו  וענ שו  עוד  מטמטמת 

) 'ד  סימן   ז "ב  יור"דברי  חיי ם  ח(ג  "ל  כמב ואר  בתש ובת  ר שכ בה"הלב  ו המוח  ע ד  כ די  שמד  רח
ובאור  החיים ,  ז"ד  סימן   פ "ואפילו  ההמון  שהם  שוג גים  עד יין  הטומטם  נ עש ה  כמבו אר  ביור

 .הקדוש סוף פרשת שמיני

גבר  שנין  אלפ ין  סו ף  כל   סוף   מלך   במשפט  יעמיד  אותנו  ולפני ו  נ גלו '  ומה  יהי  ס ופי נו   אפי לו  יחי 
 .כל התירוצים לא יועילו' כל תעלומות ואין עצה ואין תבונה נגד ד

ואנו )  וממשיכין.  (והלואי  ש יהא  הו יד וי  ש לנ ו  תשובה  קלה  ע ל  כל  פ נים  להקל   מהעונש  הגדול 
מקבלים  על  ע צמינ ו  בתור  גלות  ל כפר  ע ל  ע ונו תינ ו  לנוד  מגול ה  לגו לה  ול עורר   על   המכש ול 

ולב יו דע  מרת נפ שו  כי ,  הנורא  של  חלב  ושל א לסמוך ע ל  המכש ילי ן ומלמד י  זכות  על המס יתין
אפילו  ע בירה  קל ה   -אין  דב ר  הקש ה  כ ל  כך   לנפש  יש ראל   כמו  להכשיל   אפילו   נפש  אחד   

וגם ,  ואפילו באקרא י בע למא כי אחר יות החטא והפ גם הנעשה על  ידי החטא  -מדברי סופרים 
על  אחת ,  הכל  על  חשבון  ה מחטיא)  עבירה  גוררת  עבירה(שאר  עבירות  הב אים  בתוצאה  

כמה  ו כמה  המכ שיל   הרבים  ב אכילת  חל ב  דאור יי תא  ודרב נן  מה  גודל   פגמו  ע ד  לב   השמים  כי 
בזה  הכשיל ו  אלפי  אלפים  מיהודי ם  כש רים  מאמינים  בני   מאמינים  ש הן  הן  ה כלל  י שראל 

באיסור  חלב  החמור   שעו נש ו  בכר ת  ומטמטם  הלב   והמוח  והנשמה  של  כלל   ישראל    ??ובמה  
כולו  ולא  ב אקראי   אלא   ד בר  יום  ביומ ו  עד  היו ם  הזה  עדיין  הו לכ ים  ומתפ טמים  בשגגה  נפ שות 
יקרות  שב ישראל   החל  מצאן  קדשים  ועד  ז קני  י שר אל  ואיבדנ ו  על  ידי  זה  כ ח  הגדול  ש ל  הב ל 
פיהם  של   תינוקות  של   בית  רב ם  המקיים  העול ם  כי  הב ל  פיהם  הב א  מ איסור  מ אבד  הע ולם 

ועוד  נגר ם  לשכינה  שתסתלק  מי שראל  חס  ושלום  כמב ואר .  כמבואר  ב ספרים  הקד ושים
בגמרא  אפי לו  במאבד   נפש   א חת  ו כל   ה עבירות  הנעשין  על  י די   ר בבות  אל פי  י שר אל  מחמת 

ל  הכל   ע ל  חשבונינו  נז קף  אי  אפשר  לנ ו  ב עצמינו  להבין  היאך  אב דנו  ש כלנ ו  אז "הטומטום  הנ
 .אבל בעונותינו הרבים כשלנו והכשלנו אחרים

ואנו  מבקשים   בכל  לשון   של   בק שה  ע ורו   נא   התעוררו  נא  בעד  נפשיכם  ונפש  בניכם  וב נו תיכם 
ועמדו  על  הש ער  ב קומה  זקופ ה  שיתוקן  הניקור  ב גבוליכ ם  ושיס דרו  הניק ור   בסדר  הנ יקור 

וגם  ב שחיט ות  ובדיקות  ומלי חת  ב שר  תז הרו  מא ד  כי  רבים  חללים ,  המקובל  ד ור  אחר  דור 
והן  הנה  היו  מכתת )  'ז'  ד  ס"ב  יור"ח  ח"ת  ד "כמו  שכ תוב  ב שו(הפילה  השוח טים  הקלים  

והשומר  נפ שו  ש לא  י פול   לרד ת ,  המסייעין  ומחז קי ן  יד ינ ו  בניקור  המק ול קל  והמז יוף   שהפצנו
שחת  לא  יגע  ל בש ר  עד  שידע  בב ירור  גמו ר  ואמית י  ס דר   השחיטה  וב די קה  ב מתינות  שהוא 
דבר  ה נדיר  בעונותינו  הרבים  בז מן  הזה  ועל  ידי  יראי  השם  אמיתיים  ובניקור   מליחה  ו הדחה 
אמיתית  וזולתו  ל א  ירים  את   ידו  לטע ום  טעם  ב שר   כמו  שכתוב  ה אגור  ד גם  המסתפ ק  אם 

 ).וממשיכין(הבשר מנוקר כראוי הרי זה ספק איבוד הנפש 

וכל  שכן  ש תזהר ו  שלא  ל נגו ע  במקצו ע  השחי טה  וניקור  לחוות  דעתכ ם  לה קל   כי  נפ ש  ונפ ש 
 :ובשעה שתתנזרו מהבשר נא תאמרו בפה מלא ככה. ביתו תלויין אז על המשקל

יהי  רצון  מלפני  אבינו  שבשמים  שבזכ ות  שאנו  נ פרשים  מ אכילת  ב שר   שיש  לפ קפק  בכ שרותן 
א  ש לא  תר ד "ודם  יעמו ד  זכות  זה  לכ ותב י  פרי  תמרי ם  חל ק  י  -טריפה    -נבילה    -מטעם  חלב  

כי בכח התע ור רות ן  הח לטתי להתנ זר מב שר  ויהא ז ה . נפשם לשאו לה כמו כל מחט יאי הרב ים
ויהי  רצון ,  תשובת  המשקל   למה  שהחטיאו  רבים  בא כילת  חל ב  המטמט ם  נפש  רוח  ונשמה

 .'וכו' ולבקר בהיכלו וכו' ויזכו עוד לחזות בנועם ד' שלא תרד נשמתן שחת לשאול תחתי

ש "והשומר  נפ שו  ירחק  בזמן  הז ה  מאכילת  ב שר   מכל  וכל  כ מו  שכתוב  הגאו ן  הנורא  מהר
לגזור  עליהן  ש לא  ל אכל ן  מגוד ל '  דלולא  ש יש  בהן  צורך  מוטב  הי)  פ"א  כ מ"מובא  במ(אבוהב  

המכשילה  שיש  בהן  יותר  משאר  חלקי  הת ורה   בכ ל  דור  וד ור  ממש  ובפרט   עתה  בעיק בתא 
 .דמשיחא
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והשומע  לנו  י שכו ן  בטח  טוב  לו  ב עול ם  הבא  וגם  ב עול ם  הזה  כי   יא ריכ ו  ימיו  וש נו תיו  כמו 
כי אכילת  בשר בהמה הנוצרים ומתגד לים במדינותינו ר עים מאד  שהעידו הרופאים בזמן הזה

והבורח  מן אכילת  בש ר .  מאד  לגוף  האדם וע ל  ידי  ז ה באים כל  חולאי ם ופגעים ו מקריים  רעים
 .כבורח מן הארי אשרו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא

 .עד כאן נוסח הכרזת כותבי פרי תמרים אם ירצו לתקן את אשר הכשילו הרבים

 -ו  -

 קריאה דחופה אל הרבנים וראשי ישיבות

בקשה  גדולה  אל   כל   הרבנ ים  הח יים  אתנו  ל אור ך  ימים  ו שנים  ט וב ים  בי ן  שבארץ  י שראל  בין 
בין  שב אייר אפא  ו כל   שאר  מק ומות  שגלו  יש רא ל  בין   היח יד ים  )  אמעריקע(שבארצות  הברית   

בין  הא רגאניזאציעס  כמו  העדה  החרדית  ו התאחדות  הרבנים  ושאר  קבוצות  רב ני ם  חרדיים 
לצאת  בק ול  קורא  ב שוקים  ו ברחובות  קריאה  הז ועק ת  זע קה  גדול ה  ומר ה  אל  כל  א חי נו   בני 
ישראל  די  בכ ל  אתר  ואתר  ל בל   יהין  שום  איש  אש ר  עמדו  אבותיו  על  הר  סיני  לתת  ל רגל  

 .א לבערו ולשרפו"פרי תמרים חלק י' המשחית לבא אל בתיהם ולבער מבתיהם קונ

והמנקרים   -ספרי  השכלה  שבבערלין  שעק רו   גופי   תורה  גם  זו  כ מותן  ו גם  ש יזהרו   התלמיד ים  
ל  לא  להחמיר  ולא  "א  הנ "והמשגיחים  בנפ שם  שלא  ל הסתכ ל  כלל  וכלל   בפרי  תמרים  חלק   י  -

להקל  כי  בנ פש ם  הוא  ו אחריו ת  כ ל  הצב ור   על   צווארן  ולא  יגעו  ב ספר  ההוא   פן  יספו  בכ ל 
 .חטאתם ואשמם

א ע ל  גודל  החיל ול  "שבספר  פרי  תמר ים  ח לק  י)  כזבים(גם  יגב יהו  צעק ה  גדולה  נגד   הכותבים  
דף '  זוהר  הקד וש  חל ק  ג(השם ו תורתו הקדושה  כי או ריי תא קודשא  בר יך   הוא  וישראל חד  ה ן 

 .וכאן בספר זה נתחללו והושפלו עד לעפר ממש כבוד שלשתן, )ג"ע

כבוד  התו רה  על   ידי  הפיכת  ד ברי  אל קים  חיים  שב תורה  הקדוש ה  לעש ות  בו  כטוב  בעיניהן 
 .ולשחוק בעיניהם מה שנאמר בתורה כל חלב לא תאכלו

על ידי שלקחו כלי שעשעיו של הקדוש ברוך הוא וש באותי ותיו נבראו שמים וארץ  כבוד שמים
וכל  העולם  נ ברא  בשבילו  ו קבלו הו  יש ראל   מפי  הקדוש  בר וך   הוא  בהר  ס יני  עשו  אותה  ככ דו ר 
משחק  שהנערים  ישחקו  בו  ו לעש ות  בו  כט וב  בעי ני הם  אין  בז יון  גד ול   מזה  ל הראות  כי  מה 

נעשה  ב עונותינו  הרבי ם  ככ לי  משחק ,  שחביב  כל  כך  בעיני  הקדוש  בר וך   הוא  ומתפ אר   בו
 .ל השם ירחם"וכתב פלסתר רח

בחלב  דאורייתא -המוסרים  נפ שם  על   מנה ג ישרא ל-כבוד  יש ראל   להכ שיל   זרע  ישראל קד ושי ם
 .שעונשו בכרת ולומר על אסור מותר ועל עבירה מצוה

 קריאה דחופה

ותורתו  יקר   בעיניה ם  מתבקשים  לשי ם  שק   במתנם  ול כס ות '  אחינו  בני  ישר אל  אש ר  דב ר  ד
באפר  ראשם  ול ישב   על  הארץ  ול בכ ות  מרה  על  חורב ן  הק ודש  והמק דש  שנתחל ל  מחד ש 

 !!!ל הקדושים לנו מכל קודש"דברים הנ' בימינו על ידי ההירוס בג

ואם  עיני  ומנהיגי  העדה  לא  יעשו  ז את  מי  יעמיד  ל נו  בפר ץ  ומה  י עשה  הב ן  של א  יח טא  ולמחר 
יקומו  נערים  אחרים  ויכ תבו   בירורים  על   דיני  ע רי ות  בכריתות   ומיתו ת  בית  דין  כטוב  ב עיניהן 
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 ?ולמה לא יעשו כן אם הכל עובר בשתיקה, ואין מי שימחה

והיאך  ית חנכ ו  הדו ר  הצעיר  הרבנים  הצעיר ים  להתנהג  בחוז ק  י ד  נג ד  מהרסי  הדת  ומחרי בי 
התורה א ם  ל א  יראו  כן   אצל  הרבנים  הז קני ם ו מי  יוד ע  באי זה  נסיו ן  רו צי ן  לנסו ת  עוד  את  הכלל 

 .ומי יקום אז כגבור מלחמה להשפיל עוקרי התורה

וגם ,  ל"ברור  לנו  כי  ש תיקת  הרבנים  באה  על  ש נע לם  מהם  לגודל  טי רדתם  ל פי   שעה  כל  הנ
ל  מה  שכתבו   בחומר  הדבר  שלא  לע בור   בש תיקה  בש עה  שב אין  ל חלל  "נתעלם  מהם  דחז

 .התורה וכל הקודש לנו

ועל ,  דמדשתקו  רבנ ן  שמע  מינה  דניחא  להו,  ועל  יד י  שתיקת  הרב נים  ש פטו  הכ לל  יש ראל
סמך  זה  נתפט מים  עוד  כ היום  הזה  רבבות  נפשות  מי שר אל  באכ ילת  חלב  החמור  ד בר  יום 

 .ביומו

ל  מה  יאמרו "ומה  גם א חר  שנתגל ה  בי תר  ש את  הזי ופים  הנור אים  ש בק ונטרס   פר י  תמר ים  הנ 
הבריות  היכן  הם  הרבנים  עינ י  העדה  ל מה  שותק ין  כ אשר   רו אין  נ גד  עיני נו   עקירת  התורה 

 .בריש גלי בעזות נוראה כזה וחילול השם בוער כאש בלהבת עד לב השמים

וכי  תאמר  מה  דהוה  הוה  אין  ז ה  רק  פטפוטי  היצר  שהרי  המכשול  עד יין  גוברת  והול כת  מיום 
ליום  ועד יין   נתפ טמי ם  אלפי  נ שמ ות  ו עדי ין  מתטמטמים  לבות  ומוחות  של   צאן  קדשים  עתיד ן 

 !.ולא! של ישראל בדור העתיד והרבנים עומדים מן הצד כאילו אין הדבר נוגע להם לא

ועל  סמך  זה  א נו  ?  דעו  נ א  כי  א ותן  העד יין   אוכל ין  מע נה   בפיהם  למה  ר וב  הרב נים  שותקים
כל  ר ב  ורא ש  ישיב ה  יש  תחת  דג לו   מספ ר  אנשי ם  הצייתין  לכל  הי וצא  מפי ו  וכפ י !  אוכלים

השפעתו כך א חריו תו  וכ ל ש מדל ג על  המחאה אשמת בני ישר אל בר אשו תל ויין  וכמו  שכת בתי 
 .לעיל

וטוב  ש יצייר  כל  אחד   ואחד   לנגד   עיניו  ציור  של  ממש  מהנע שה  לאחר  מאה  ועשרי ם  שנה  כפי 
 .ועוד, וראשית חכמה, ואותיות דרבי עקיבא, שקבלנו מאבותינו ומובא בזוהר הקדוש

או  ר אש  יש יבה  תלמי ד  חכם  וי רא  שמים  ש ישב     וננסה  לצי יר   לפ נינו  ציור   של  דין   וחשב ון  מר ב
 :כל היום יהגה' כל ימיו באהלה של תורה ולא שח שיחת חולין מימיו רק בתורת ד

  

דין וחשבון לפני בית דין של 
 מעלה

 ?האם עסקת בתורה: הבית דין

וקורות  ביתי  וגם  עדי  האר ון  שבק ברי  שנעשו מש לח ן  שלמד תי  עליה  יעי דון  !  ודאי עס קתי:  הרב
 .על זה

 .התפללת כל יום בציבור: הבית דין
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 פשיטא ועל זה יעידון בעלי בתים שבבית מדרשי: הרב

 .עסקת בחסד: הבית דין

 .יותר מכפי כחי וכל שנעזרו על ידי יעידו על זה: הרב

 .הנזהרת ממאכלות אסורות: הבית דין

לא  אכלתי  רק  הנאפה  והנתבשל  במט בח  שלי  הפר טי  ו לא  מן  הנמכר   בשו ק  כ לל !  ודאי:  הרב
 .וכלל לא

 !הלא אכלתם חלב דאורייתא: הבית דין

 .בשר בהמה והיאך נכשלתי בחלב' מלאך של שקר העיד זאת כי מעולם לא אכלתי אפי: הרב

כאן  ע ולם  האמת  ואנ ו  שונין  דברינו  א תה  אכל ת  בכל   יום  ו בכל  ש עה  וב כל   רגע :  הבית  דין 
 .ובמזיד גמור -חלב  -ממעת לעת תדיר בלי הפסק רגע 

נתכרכמו  פניו  ונתחוורו  כש לג  כל  אר כובותיו  דא  לד א  נקש ן  ומשתו מם  במחשב ותיו  על :  (הרב
אולי  נתחלפו  הש מות  ומדברים  כאן   מאיש  אחר  ששמ ו )  הטעות  הנעשה   ופותח  פיו  ו אומר 

 ?כשמי

ונסביר  לך  הל א  אתה  שמע ת ,  אין  כאן  ש ום  טע ות  כל ל)  בבת  צחו ק  על   פני הם:  (הבית  דין
בידך  ל חקור  הענינים '  הרבה  פ עמי ם  התעו ררות  בע נין  חל ב  הבא  מר בנים  ד פקי ע  שמייהו  והי

בפרט  כש יצא  לאור  הקונטרס  פרי  תמרים  המקו לקל  והמר שי ע  ו עלי ה  סמכו  כל   הקצבים  הלא  
בידך  הי תה  ל למוד  מקצוע  הניקור  מפ י  הספ רים  הקדמונים  שהרי  תלמיד  חכ ם  ו עוסק  בתו רה 
הנך  והיית  יכ ול  לברר  הצד ק  ע ם  מי  ולפר סם  ז את  ו כיון   שלא  עשי ת  זה  ושתקת  דנו  הר בה 

וכיון  ש כן  אתה  צר יך   ליענש .  אנשים  הסומכין  ונוטין  אחר  דבריך  כי  מסת מא  הכל  כשר
 .בשבילם

 .אבל הלא לא אמרתי לשום אחד חוות דעת לא לכאן ולא לכאן והייתי נייטראל: הרב

אמת הד בר  שלא  התנהגת כ הרבה  רבנים ש בל י י ודע ם בין ימינם  לש מאל  חוו  דעת ן :  הבית  די ן
ועונשן  חמור  א לפי  אל פי ם  יותר .  בפירוש  או  ברמז  שהכל  כ שר  ואין  צר יכין  לחוש  לרינון

מעונשך  כ יון  ש בפ ועל   ובמעשה  הכשילו   הרבים  ואין  חי לוק  ל ן  ב ין  א יסור  כ רת   זה  לאיסור  כ רת 
ועונשם קש ה ומרה בל י ,  ל בלי  ידיעת הד ין"אחרת  והרי  זה  כרב  המורה להת יר  איסור נ דה רח

 .עוד בם נשמתם, תכלית וחקר אם לא יתקנו את אשר עוותו

בעיני  ההמון  כי ,  אבל  מכל  מקום  שתיקת  הרבנים  שאחזו  בפלך  השתיקה  משמ שת  כהודאה
ההמון  דר כם  ל סמו ך  להקל  בדב ר  שלא   חוו  הרבנ ים   דעתן  ל החמיר  וע ל  ז ה  אתה  צריך  לעמו ד 

דמדשתקו  רבנן   שמע  מי נה  דניחא  ל הו  וע ל  סמך  זה  אוכל ין  יום  וי ום  חלב   רבב ות   .על  ע ונ שך
 .כזיתים

חלב מהו  -ד  שע ות  של יו ם"מכ-אבל מ ה ז ה  שמעניש ין  אותי  כ אילו  אכלתי  בכל  רגע  ורגע:  הרב
 .החשבון והלא ליצנות לומר שבעת השינה כאילו אכלתי חלב

דע  לך  כי  כל  רב  או  ר אש   י שיב ה  או  מנהיג  ומשפ יע  נענש  לפי   ה נפשו ת  ה נשפעים :  הבית  דין
נמנע '  מדיבורו  ולא  ל בד  המת פללין  בבית  מדר שו  אלא  גם  בקצה  ה עולם  אם  יש   אחד  שהי

גם  על  זה  נע נש  הרב  כשלא צע ק  והרי  זה ,  מחלב איל ו  היה  שומע  רב  זה  צועק   כי  חל ב  בב שר
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ועל  כן  היות ,  כל  שב יד ו  למחות  ולא  מיחה  נתפס  על  אותו  ע ון)  ד"שבת  נ(זל  "בכלל  משאח
שבכל  רגע  ממעת  ל עת  נמצאין   נ פש ות  ש עוסקי ן  אז   באכיל ת  בשר  נחש ב  בש מים  כ אילו  אתה 

 .אכלת ממש אז באותו רגע הבשר עם חלבו

וראשי  יש יבה   -משפיעים    -שעונש  על  רב נים  !  דע  לך,  וכדי  ש תבין   החשב ון  ומיצו י  עומק  הדין
 :ראשים זו למעלה מזו' יפרד לד

רבנים  שהפלי טו  מפיהם  שאין  ל חוש  ע ל  ק ול   הרינין  עונ שן   היותר  חמורה  מי  ביק ש  מידן )  1
לחוות  דעתן  ב מה  דלא  ידעו   ואם  במה  שלמדו  אין  יודע ין  לה בחין  בין  טוב  לרע  בלי  סייעתא 

ולפעמים  הנגיעה  דוחקתן ,  דשמיא  על א חת  כמה  וכמה  במקצוע  ש לא  ע סקו  ולא  ע מלו  ב ו  כלל
לומר  מה  שאמרו  אבל  בעולם  הב א  אין   עצה  ואין  תבונה  להציל  מרדת  ש חת  ושוגג  קר וב 

 .והפושע ממש באיסור חלב גהינם כלה והוא אינה כלה, לפשיעה הוא

הרבנים  שאין   מתערבין   כל ל  בכל  משא  ומ תן  של   מער כת  החל ב  א בל  בב יתם  אוכ לים  ב שר  )  2
, והרבה  אנשים  חוקרים  על  זה  ודנים  מעשה  ר ב  מהם  להקל  ב אכילת  בשר   עם  ח לב,  בהמה

ג  שלא  הור ה  בפיו  אב ל  אבן  מק ירו  זועק  למ רחקים  בב ית  הל זה  אוכלי ן  בשר  ואין  "ורב  זה  אע
וכל חט את בי ת ישראל  הנכשל ין ע ל  ידי  זה ,  כ שמ ותר  להמון  העם לאכול "חוששים  לרינון ע אכו

 .דממנו יראו וכן יעשו, ל אדם חשוב שאני"דאחז. ועליו לקבל עונשן. על חשבונו נזקפין

רבנים  ש נז הרים  בב יתם  ש לא  לה כנ יס  בשר  ב המה  מפאת  חומר  אכ יל ת  חלב  ואביזר ייהו  )  3
אבל א ינן  נז הרין  במוס ד  שלהם  ומניחין  שם  ב שר  הבהמה  ורבים  מור ין  ל עצמם  היתר  על '  דילי

 .סמך זה

רבנים  שנזהרים  במ אד  ל עצמן  וב יתן  ומוסדותי הן  אבל ע די ין  אין  מוחין  ב פומ בי  על  המכשול )  4
הנורא  ואיל ו  היו  מוחין  ה יה  קולם  נשמע  להרבה  הרבה  נפשות  במדינתם  ו בשא ר  מדינות  והיו 

 .מצילים מאות נפשות מישראל לכל הפחות מרדת שחת

ודע  כ י  עונ שך  מר  מא וד  כי  הנך  כעת  בכ לל   ארו ר  ואי   אפשר  לך   לישב  ב גן  עד ן :  הבית  דין
 .במחיצת שאר צדיקים דאין ארור מדבק בברוך

 .הלא לא עברתי שום עבירה שנאמר עליה בתורה ארור: הבית דין

סיפק  בידו  למח ות  ולא '  למד  אדם  ול ימד  ושמר  ועשה  והי"מדרש  מפורש   הוא  :  הבית  דין 
 ).ה"ויקרא רבה כ" (הרי זה בכלל ארור  מיחה

ד של מע לה גל וי ו ידוע ההלוך יל ך "בידי למחות והלא ל פני  ב' אבל אהה הל א לא הי:  הבית דין 
 .בעולם הזה ומה שמאיימים הרבנים בכל מיני פחדים

ל למחות "ולפיכך הי ) "'תנחומא תזריע ט(אין זה  טע נת פטור  כלל דמב ואר  במדר ש : הבית דין
 .לסבול הראות מישראל' ק בלישני"דו" ולהתבזות על קדושת שמך ולסבול הכאות מישראל

 .ובזה עדיין לא נגמר הכל עתיד אתה ליענש על בית המקדש שהחרבת: הבית דין

 ?כלל בית המקדש בימי' והלא לא הי? מה זאת: הבית דין

ל  כל   מי   של א  נבנ ה  בית  המקדש   ב ימיו  כ אילו   נחרב "התוכל  ל פרש   לן  כוונת  מאחז :  הבית  דין
 .בימיו

על  כרח ך  הכוו נה  דאיל ו  לא  היה  בי מיו  אותן  החטאים  שבש ביל ן  נחרב   בית  המקדש :  הבית  דין
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בית  המקדש  קיים '  ומדלא נב נה שמע  מינה ע דיי ן השטן  מרקד ו אילו  הי,  נבנה מחד ש'  ודאי הי
 .נחרב' אז הי

ל "ט  צריך  אתה  ליענש  כאי לו  החרבת  בית  המק דש  דאמרו  חז"יפה  דברת  ומה :  הבית  דין
 .לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה:) ט"שבת קי(

פלא נפלא מעולם חשבתי כי  רב אשר יוש ב באהל ה של ת ורה ו כל  העם עונין א חריו  : הבית דין
והרב  אש ר  קו לו  ניתן  ב תוכחה  לעם ,  מקודש  ואהוב   וחב יב  על  הבריות  הוא  היותר  גדו ל  ו צדיק

דרך '  מ  שאין  זה  ד רך  האמי תי  דודא י  אילו  הי"ומרננין  עליו   ומלע יזין   על יו  ומק ללין  ל ו  ש'  ד
 .מן השמים -האמת כן ודאי היו נותנין חינו בעיני הבריות 

:) כתובות  קה(היאך  שכחת  גמרא  מפורשת   המראין  בהיפוך  ממה  ש אמרת  אית א  :  הבית  דין
בני  מתא   לא ו  משו ם  דמעלי  טפי  אל א  משו ם  ד לא  מוכח  להו '  האי  צורב א  מדרב נן  דמרחמין  ל י

וידענו  היטב   גודל  הנ גיעה   שהי ו  לך  ול רבנים  כמותך  להי ות  אהו ב  וחביב   בעי ני .  במילי  דש מיא
הבריות  ולפיכ ך  חדל ת  מלהוכיח  וד בר  ז ה  נקרא  עובד   עבודה  זרה  בט הר ה  כי   שמת  כב וד ך 

ל  באיס ורים  הי ותר "למעלה  מ כבוד  שמי ם  וכחס  על  כב ודך  ש תקת  בראות ך  העם  נכשלין  רח
 .חמורים

אבל  ל מה  אחריות  אחרים  עלי  יותר   מסתם  ב ן  אדם  ש אינ ו  נ ענש  כ ל  כך  ב שב יל  :  הבית  די ן
הכי  בשביל  שישבתי  כל  היום  ועס קת י  בג יר סא  ול ימד תי  עם  אחרים  יהא  עונש י  ח מור  ?  אחרים

 .מסתם הדיוטות

בראשי  ה עם ,  קח  את  כל   ראש י  העם  ו הוקע  אותם)  ט"תנחומא  בלק   י(ל  "כך  אחז:  הבית  דין
אפילו  צדי קי ם  גמורים  נתפסים )  תנחומא  מש פט ים(וכן  אמרו  .  תלה  על  ש לא  מיחו  בב ני  אדם

היו )  על  הכתוב  ו יצא  מבת  ציון   –מדרש  איכ ה  (ועוד  אמרו   .  על  הדור  על  ש לא  מיחו   ב רשעים
תבא שעה  אמר להם הקדוש ברוך הוא, גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכי ם פניהם ממנו

 .ואני עושה לכם כן

 ?ולמה הצדיקים המוחין כל כך נרדפין הן: הבית דין

שכתוב  כי   ה טמאי ן  י ש  להם  דר יסה  מה  שאין   כ ן )  ה"שבת  קמ(עיין  בבכור  ש ור  :  הבית  דין
 .הטהורים שהן נדרסים מן הטמאים וגם מדת הצדיקים להיות מן הנעלבין ואינן עולבין

בידי  לב רר  ע ם  מי  הצדק   בענין  החלב   עם   המכ שיר ים  או  עם '  ולו  יצ וייר  אי לו  לא  הי:  הבית  די ן
 ?המערערים הצועקים כל היום וכי אסור לי לאכול הבשר

 !אסור לך באיסור גמור: הבית דין

 ?למה: הבית דין

 :הבית דין

 .אם הצועק צועק חלב דאורייתא סוף כל סוף ספיקא דאורייתא הוא ולחומרא -ראשית 

דגדול  המאבד  הנשמה   מהמאבד  הגוף  )  תצא'  י  פ"וברש(הלא  ידעת  שמבו אר  בספר י    -שנית  
וגם ,  ואם  ירא ת ל צאת  ברחוב ות  בליל ה  פן  יפגעך  גזלן  או  רוצח)  גדול  המחטיא  יותר  מההורג(

ועוד  סגולות  ש לא  י וכל ו  הגנבים  לבא  לביתך  אף   על )  שלעסער(עשית  כמה  ב רי חים  ומנ עול ים  
גב  שגם  זה  ספק  אם  יבואו  מכ ל  מק ום  עשי ת  כל  הפעולות  שב ידך  ל עשות   להשמר  מהגנבים 

אם  כן  חי יבת  לעשות  על   כל   פנים  כ ל  כ ך  שמירות ,  שודדי  ל ילה  ש באין  עבור  ממו ן  בל בד 
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לנשמה  שלך  ל השמר  מהק ליפות  וסט רא  אחרא  המיי עצין  ל ך  להת פטם  ממאכלות   אסורות 
איזה  שמירה  ע שית  של א  יבואו  שודד י ,  ולהרוג  נש מתך  ונשמת  זרעך  ל עד  ו לעולמי  עולמים

נשמות  לגזול  נשמתך  מעולם  הבא  ואם  על  עול ם  הזה  של  שבעים  שנה  דאגת  כל  כך  הרבה 
 .למה לא דאגת על איבור נשמתך לאלפי אלפים ורבבות רבבות שנים עד אין קץ וחקר

 )הבית דין ממשיך(

ואמור  נ א  לנו  כ שב א  פלוני  ללות  מעות  ממך   כמה  פ עול ות  ע שית  להיות  בטוח  שיחזיר  ל ך 
אחד  או מר  לך   שכ מדומה  לו   כי  פלוני  הלוה  אינו  מש לם  הל ואתו  בנקל  היית '  ואם  הי,  ההלואה

ואם  כך  נפ חדת  ע ל  איבוד   הבל  הב לי ם ,  מונע  את  עצמך  מל הלוו ת  לו  אפיל ו  מצד   הספ ק  בל בד
 ?הנאבד מהר למה לא דאגת על איבוד נשמתך

מכה  את  בנך  מכות  רצח  ב שוק   עד   שפ יכות  דמים  ונתגלה  אחר   כך  כי  '  ואם  למשל  ראובן  הי
האם ל א  היית  נ וקם ,  בטעות  עשה כ ן  שסבר  שאתה גנב ת  ממונו ואחר  כך  נ תברר  לו  שאינ ו  כ ן

והיאך  נ וותר  אנ חנו   על   מה  שאכ לת  חל ב  והרגת  נ שמתך .  ונוטר  בו  כ נחש   ושומר  ש נא ה  בל בך 
וקרוב  ל פשיעה  כי ון  ש הזהי רו  ב פרהסיא   שי שמרו  מאכיל ת  הב שר  כי .  בטעות'  אף  על  גב  שהי

 .ארס החלב טמון בקרבו

 )הבית דין ממשיך(

הכבר שכחת  כשנתרעש ה הארץ כ שנ מצא איזה מכשול ב איזה  מאכל  ,  עוד שאלה נ שאל  אותך 
או  מש קה  והמכשילים  תירצו  עצמם  ש טע ות  נעש ה  ולא  ר צית  לקב ל  שום  תירוץ  כי  טעות  כ זה 

ואיך מו תר  ל ך  ל טע ות ו לפטם נ שמת ך  ב חלב  ש הוא  שורש  הטומאה  והסטר א  .  אסור  להתרחש
 ?אחרא

ולמה  שכ חת  ממעשה  ש אירע  כשנתגלה  ל רב ים  שצריכין  ל השמר   מלאכו ל  תרו פה  פלונית  כי 
רק  ספק  בכל  קופסא  חדשה '  הרוצחים  שמו  סם  בקרבו  ומנעו  הרבים  מלאכל ו  אף  על  גב  ש הי

אל nטיילענ(אולי  אין   ב זה  סם  כי   ל א  נת ברר   הדבר   רק  מאיזה  צ לוחית  שמצא ו  ס ם  בק רבו  
אף  על  פי  כן  כ ל  זמן  שלא  נ תברר   בביר ור  גמור ,  כלל  על  הכל'  ואין  זה  ר אי)  ל"המו  -ז  "בלע

כשרב אחד  ?  ולמה א כל ת  בש ר,  ובהחלט כי  כב ר  נתב טל הד בר  ועשו  שמירה על ז ה לא אכלת
 ?כל עוד שאין לך בירור שאין עוד סם בקרבו! סם בקרבו! צועק חלב בקרבו

 )ועוד ממשיך הבית דין(

אם  תר צה  לידע  ע ד  כמה  מענ ישין   בבית  די ן  שלמעל ה  ע יין  בשם  הגד ולים  להגא ון  הקדוש 
שהביא  שצדיק ז ה  ראה  בחלומו  שמעניש ין  אותו  ע ל )  ל"ה ד וד  גרשון  ז"ערך  מו(ל  "א ז צ"החיד

, א  משל הבת   של  נר  חלב"מדליק  הפ יפ '  אכילת  חל ב  ושאל  היאך  אכל   חלב  וענ ו  לו  לפ י  שהי 
לו  להרב   הלזה '  א  ע ל  זה  ובע גמת  נפ ש  מס מר  ש ערות  בש רו  כי  ב דב ר  שהי"והוסיף  ה חי ד

היתר  גמור   היו  מעניש ין  אותו  כאוכל  חלב  ו מסיק   ולכ ן  התלמ יד  חכם  צ ריכין  לי זהר   ביו תר 
 .א"ד החיד"עכ. ולפרוש מספק איסור משום שהמון העם לומדין מהם ומקילין יותר

 )וממשיך הבית דין(

ולהרשות לביתו לעשות מה שר וצין טעות גדול  טעית , ואם תחשוב שדי להרב להחמיר לעצמו
ולא  סגי  בתלמיד חכ ם ע צמן אל א אף  אם  ההמון  רו אים "א שם  "פוק  חזי  מה ש כתוב  עוד  החיד 

אחד  הבן  ואחד  הב ת  של   תלמיד  חכם  שע ושה  כמו  ש עושים  ה המון  מתחז קי ן  הן  יותר  ומ קיל ין 
 .עד כאן דבריו, באיסורין ואשמם בראשיהם

אבל אהה אם לא  נפל  בדעתי לד מות מאכלי איס ור  כמאכ לי  סם  המות כ מו שד ימוהו  : הבית דין
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עונשי כל כך  גדול וכ י מה ענין זה ' חכמי המוסר  במסילת ישר ים  ור אשית חכ מה  בש ביל ז ה יהי
 ?א שם והיכן מצינו בפוסקים דבעינן לדמותן אהדדי"לשגגת תלמוד שהביא החיד

טענתך  אינה  טענה  כ לל  כי   י ותר   ו יותר  מע שרה  פע מים  במשך  שנות  חייך  נפ גשת :  הבית  דין
ץ  ומשם  "ש  סימן  ש"ת  הר יב"ן  ש שם  מפו רש   הדמיו ן  להדיא  ומובא  ב שו"עם  ד ברי   תש ובת  הר

 :ץ וזה לשונו הקדוש והטהור"לבית יוסף הלכות מגילה סימן חר

אם  האד ם  יצטרך  לי לך  על  גשר   אשר   כולם  יאמרו  ש הוא  גשר   חזק  ורק  שר   חכם  אחד   יאמר 
ואם ,  שהוא  גשר  רעוע  וס כנה  הוא  ל הלוך  ע ל  גשר   זו  הלא  ב ודאי  לא  י לך   שום  אי ש  על   גשר  זו

כן  אם  ע ל  עניני  ה גו ף  יחזור  ל החמיר   כל  כך  קל  וחומר  ב ן  בנו  ש ל  קל   וחומר  שיש   להחמי ר  
, ש"ן ש בר יב"ל  הר"בעניני  הנפש   לעש ות  המצוה  על  צד הכשרות  והיו תר  טוב  ב בירור   גמור  ע כ

ן שראית  וידעת  ממנו אם  כן  איפוא  התקו ה "ואם תל מיד חכם ור ב בישראל  אינ ו  חש ל דבר י  הר
 ?להמוני העם שלא יכשלו בחמורות שבחמורות

 )הבית דין ממשיך(

' מרא  דאבר הם  היכ ן  נאבד  שכ לך   ועד  היכן  נסג רת  בש לש לאו ת  של  הש טן  וירדת   שאול  תחתי 
והיאך  נ אבדה  האמונה ,  וכי  שכ חת  מקרא   מפ ורש  כ י  כל  אוכל  חל ב  ונכרתה,  לומר  ש טו ת  כז ה

מזהירך  ממאכל  פלוני '  ואם  כשהרו פא  הפרט י  של ך  ה י,  ממך  הכי  אין   זה  ס ם  המות  ממש
וכשהתורה  הקדושה  מזהיר  אותך  כי  ,  שהוא  סם  לגופך  יד עת   ל ברוח  ממנ ו  כבו רח  מן  האר י

הגוף  נכרת  ו הנש מה  נכר תת  מח יי  עולם  הב א  אין   זה  חשוב   בע יניך  אפי לו ,  האוכל  חל ב  ב כרת
ולזאת  יקרא  ר ב  ב ישראל  תורה  תורה  חגרי  שק !  שומו  שמים  ע ל  זאת,  כדברי  רופא  פשוט

חבל  חבל  עד  היכ ן  נחלש ה  האמונה  בתורה  הק דושה ,  והתפלשי  באפרים  אב ל  גד ול   עשו  לך
ד  ממך  נהרג ו  ונשחטו א לפי אלפ ים מיש ראל  ועכשיו בעונותי נו  הרבים "אשר ב שבי ל  קו צו  של יו 

אם  המכונה . עוקרים  בשט נפש מקר אות שלימות מן  התורה בל י פחד ומו רא ו בלי נקיפת הל ב
רב  ב ישראל   מאמין  וחוש ש  ל רופא  בשר   ודם  מחלל  שב ת  ואוכל  ט רי פות  כש מזהי רו  על   סם 

והוא חורבן  התור ה במלוא ,  ולדברי ה תורה  אינ ו ח ש אי ן חילו ל התו רה גד ול מזה ,  אפילו בספק 
 .!!!המובן

עדיין ל א  נתברר  אצלי האם זה כ לל  בכל עניני הת ורה  כש רב  אחד מערער על איז ה :  הבית  דין 
 .דבר צריכין לחוש לדבריו

ל ש נהג חומרא באיז ה "מהרש'  ל אחר  שהבי א ד"מגן אב רהם  מפו רש  הוא  בס ימן ת:  הבית  די ן
ועם  כל  זה   סיים  המגן  אברהם  די ש  לה חמ יר '  דבר  וכתב  דעל  כר חך  לחומרא  בעלמא  נקטי 

וזה  אפילו   ב חומר א  כל   שכן   כשהצדיק  עומד  וצווח  סם  המוות .  הואיל  וי צא  מפ י  אותו  הצדיק
 !!!בסיר סורו ממנו ואל תטמטמו ותפטמו בחלב לאבד גופיכם ונשמותיכם לעד ולנצח נצחים

ידעתי  מעוד  כמה  רבנים  ש המה  יראי  השם  מאוד   הכי   יעלה  ע ל  הדעת  שבשביל  א י :  הבית  דין
 ?מחאה וכדומה יחשבו כמאכילי חלב

ה "להקדוש  ר)  ז"סימן  מ(ת  בית  הלל  "כבר  השבתי  על  ככה  ועיין  עוד  בשו:  הבית  דין
מקאלאמייע  שכ תב   בעונותינו  הרב ים  עיני  ראו  ול א  ז ר  כמה  וכמה  רבנים  הגורמים  להאכ יל 

, אוי  ל אותה  ב ושה  עד  כ מה  האמת  נעדרת.  טריפות  הגם  ש המה  יר אי  השם  ב ענ ינ ים   אח רים
 .ל"עכ

ל "אשר  חו לי  היד וע  ר ח'  האם  ז ה  אמת  מה  ששמעתי   מכמה  רב נים  י ראי   ד:  הבית  דין
 ?שבא על פי רוב על הבני מעיים הוא בשביל חטא מאכלות אסורות) קענסער(

בעל  בני (א  מד ינוב  "ק  מהרצ"דברים  ב צדק  נאמרים  כי  כ ן  מפורש   באזה רות   ל הגה:  הבית  דין
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פקחו  נא  וראו  זה  כמה  שנים  בעו נו תינו  הרבים  מכ ה מה לכת  במדינה  זו  חלאים   :ל"וז)  יששכר
רעים  ונאמנ ים  חולי  מעיים  השם  יתברך   ישמור  ש ארית  ישרא ל  ולמה  לא   תבינו  ש זה  עבו ר 

 .ל"שמכניסין דברים אסורים לתוך מעיהם עכ

 לי לעשות בחיים חיותי אילו הייתי רוצה להנצל מכל זה ' ומה הי: הרב

לברר  הדב ר  כפי  האפשר  ו לחוות  דעתכם  כמ ו  בכל  חל קי  תורה  וגם  לפני  הב ירור :  הבית  דין
לגלות  דע תכם  לכל  הסרים  למש מעתכם  ש צריכין   ל השמר  מל יגע  בו   כי  גם  ספק   חלב   חמור 

וכל  אחד   טרם  יש ים  הבשר  לתוך  פ יו  יד מה  בנפשו  כ י  ל פניו  .  מאד  וספ ק  איבוד  הנפ ש  ה וא
עומד  ר ב  ז קן  אחד  ומת חנן  ממנו  שימנע  מל אכל ו  כ י  ארס  מר  של  נחש  הממית   בתו ך  הבשר 

ומבואר   -כמו  שכן  ה וא  האמת  אש ר  רב  זק ן  א חד  או מר  כן  .  (אשר  הנ פש  וגם  ב שר  יכל ה
 ).במסילת ישרים שצריך לשער מאכלות אסורות כארס הממית ממש

אבל  למה  דנתם  או תי  כאוכ ל  חלב  במזי ד  הלא  לא  בזדון  הלב  עש יתי  זא ת  רק  מח סרון :  הרב
 ?ידיעה מחובת מחאה וחומר תוצאותיה

שכחת  משנה  מפ ורשת  שגגת  תל מוד   עול ה  זדו ן  וכל  חובת  מחאה  מפור שים :  הבית  דין
 .ס ואין שום טענה מועלת נגד זה"ל וגם בש"במדרשי חז

 .אבל למה אין שאר מצותי מגינין עלי בפרט הצדקות וחסד שעשיתי עם כל: הרב

שכחת  גמרא  אין  מצ וה  מכ בה  עביר ה  וכל  בר  בי  ר ב  יודע  אשר  לא  יש א  פנים  ולא :  הבית  דין
ובמחילה  מהרב   שכחת  גם  הלכ ה מפורשת  בשלחן  ) עיין  שם (אפילו  שוחד   דמצוה    ,יקח  שו חד

דצדקה שנותנין  עבו ר ) 'ק ו "א ס"א מ"סימן תרכ (ערוך  שהיית  רגיל  ללמו ד  ברבים  באור החי ים 
נותן '  חי  עכ שיו  הי'  המתים  אינה  מו עלת  אלא  לאו תם  שב חייהם  נתנו  צדקה  ד אומר ים  אי לו  הי

ומביאו המגן אברהם בשם הרוקח וספר חסידים . גם כן צדקה וזהו לו זכות אבל בלאו הכי  לא
 .כידוע, שכל דבריהם מפי אליהו קבלה

והלא  תתמוד   תור ה  לא  יגין   עב ור ,  וגם  כאן   המשניו ת  מועלת  כ איל ו  היית  לומד  ע כש יו  ב חיים
 .המכשול שהכשלת הרבים באכילת חלב

 ?אולי יש עצה אחרת תמורת עונש המר והנמהר המוכן: הרב

עצה  יחי דה  להת גלגל   עו ד  הפע ם  ול היות  בנס יון  גדול  מאד  כזה  שהיית  כבר   וע וד :  הבית  דין
 .יותר ואם תוכל לעמוד בו אז יהיה הכל מסודר

אינני  רוצה  לנסות  ידענא  היטב  גודל  הנסיון  מחמת  נגי עה ש לא  ילכו  המתפלל ים  מהבית :  הרב
 .המדרש ושלא יגרע כבודי וכדומה ומפחד אני שלא אוכל לקום בהן

 .שכחת גמרא מפורשת אין מצוה מכבה עבירה: הבית דין

מכל  ז ה  ישפ וט  כל  רב  ומו רה  ור אש  יש יבה  לעשות  חוב תו  כל   זמן  שיש   ל קל  ידו  לע שות  טרם  
במהרה בימינו  יבא השמש ויחשיך  ואז ית קיים  בו ושכבת וערב ה שנתך  ובא לציון לציון גוא ל

 .אמן

  

 !הצילו   !שמע ישראל 
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 'ב עמוד א"דף רפ, רעיא מהימנא, פרשת כי תצא' זוהר חלק ג 

 הערב רב והבשר הטריפה על פי הזוהר הקדוש

ואוחז בעצם ובשר שהם בני עשו , ערב רב מעורבים בישראל
בשר בשדה טרפה שעליה , עצם מת ובשר טמא, וישמעאל

 נאמר לכלב תשליכון אותו

אשפה , שפחה אשפה מטונפת מצד הערב רב, גבירתה גן
מצד , מעורבת בגן לגדל זרעים מצד של עץ הדעת טוב ורע
מפני , העבודה זרה נקראת שבתאי לילית אשפה מטונפת

שזורקים בה כלבים , שצואה מעורבת מכל מיני טינוף ושרץ
והיא , בני עשו וישמעאל קבורים בה, מתים וחמורים מתים

קבר של עבודה זרה ערל וטמא שמקרבים בה ערלים שהם 
משפחה רעה היא , שקץ וריח רע מטונף מוסרח, כלבים מתים

ואוחז בעצם , שאוחז בערב רב מעורבים בישראל, דיבוק
בשר , עצם מת ובשר טמא, ובשר שהם בני עשו וישמעאל

 בשדה טרפה שעליה נאמר לכלב תשליכון אותו

אשפה מעורבת בגן לגדלא זרעים . גבירתה גן שפחה אשפה מטונפת מסטרא דערב רב
ז אתקריאת שבתאי לילית אשפה מטונפת בגין "מסטרא דעץ הדעת טוב ורע מסטרא דע

מתים בני עשו . דצואה מעורבת מכל מיני טנוף ושרץ דזרקין בה כלבים מתים וחמורים
ז דקברין בה "ם דאינון כלבים מתים קבורים בה ואיהי קבר דע"עכו. וישמעאל קבורים בה

ערלים דאינון כלבים מתים שקץ וריח רע מטונף מסורח משפחה בישא איהי סרכא דאחידא 
ואחידת בעצם ובשר דאינון בניע שו וישמעאל עצם מת ובשר . בערב רב מעורבים בישראל

 .טמא בשר בשדה טרפה דעלה אתמר לכלב תשליכון אותו
אשפה מעורבת בגן לגדל זרעים מצד , שפחה אשפה מטונפת מצד הערב רב, גבירתה גן[

מפני , מצד העבודה זרה נקראת שבתאי לילית אשפה מטונפת, של עץ הדעת טוב ורע
בני עשו , שזורקים בה כלבים מתים וחמורים מתים, שצואה מעורבת מכל מיני טינוף ושרץ

והיא קבר של עבודה זרה ערל וטמא שמקרבים בה ערלים שהם , וישמעאל קבורים בה
שאוחז בערב רב , משפחה רעה היא דיבוק, שקץ וריח רע מטונף מוסרח, כלבים מתים

בשר , עצם מת ובשר טמא, ואוחז בעצם ובשר שהם בני עשו וישמעאל, מעורבים בישראל
 ].בשדה טרפה שעליה נאמר לכלב תשליכון אותו
זה , כך יש שנים עשר מזלות מצד הרע, וכמו שיש שנים עשר מזלות מצד הטוב

, הוא שכתוב שנים עשר נשיאים לאומותם שזה לעומת זה עשה האלהים
שמטמא בן אדם מאוירו , שהם טמא מת ושרץ, והרשעים הם אבי אבות הטומאה

ומפני זה ועל כל נפשות מת , ואפילו תוך תוכו של הכהן נטמא בהם, ומתוכו ומגבו
 לאביו ולאמו לא יטמא, והמאור הקדוש, שרשע קרוי מת, לא יבוא

וכגוונא דאית תריסר מזלות מסטרא דטוב הכי אית תריסר מזלות מסטרא דרע הדא הוא 
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דכתיב שנים עשר נשיאים לאמותם דזה לעמת זה עשה האלקים ורשיעייא אינון אבי אבות 
תוך תוכו דכהנא ' נ מאוירו ומתוכו ומגבו ואפי"הטומאה דאינון טמא מת ושרץ דמטמא לב

ובוצינא קדישא לאביו ולאמו . מסתאב בהון ובגין דא על כל נפשות מת לא יבא דרשע קרוי מת
 .לא יטמא

זה הוא , כך יש שנים עשר מזלות מצד הרע, וכמו שיש שנים עשר מזלות מצד הטוב[
והרשעים הם אבי אבות , שכתוב שנים עשר נשיאים לאומותם שזה לעומת זה עשה האלהים

ואפילו תוך תוכו של , שמטמא בן אדם מאוירו ומתוכו ומגבו, שהם טמא מת ושרץ, הטומאה
, והמאור הקדוש, שרשע קרוי מת, ומפני זה ועל כל נפשות מת לא יבוא, הכהן נטמא בהם

 ].לאביו ולאמו לא יטמא
 'א עמוד ב"תיקוני זוהר דף מ

ומה כתוב הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת , ערב רב שאלו בשר ונתן להם
ועם כל זה אמרו , זה המן שאכלו ערב רב, והיה בשר היורד מן השמים', וכו' ואף ה

ר "וזה בש, וסוד זה הבשר לחכמי לב נמסר -עליו אין דבר טמא יורד מן השמים 
שנאמר בו , אם זכו בשר קודש, ועליו נאמר שבר רעבון בתיכם, ר"בהיפוך שב

 ר"נהפך להם בשב, ת"ר אות ברי"ואם לא שומרים בזה בש, ומבשרי אחזה אלוק
הבשר עודנו בין שניהם טרם ) א"במדבר י(ומה כתיב , וערב רב שאילו בשרא ויהיב לון

דא מנא , והאי בשר הא אוקמוהו מארי מתניתין בבשר היורד מן השמים', כו' יכרת ואף ה
וערב רב . [יורד מן השמים) א רע"ס(ועם כל דא אמרו עלה אין דבר טמא , דאכלו ערב רב

וזה הבשר . 'וכו' ומה כתוב הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת ואף ה, שאלו בשר ונתן להם
ועם כל זה , זה המן שאכלו ערב רב. הרי העמידוהו בעלי המשנה בבשר היורד מן השמים

 ].יורד מן השמים) א רע"ס(אמרו עליו אין דבר טמא 
ורזא דא לחכימי לבא , אלא כמה דאת אמר בשגם הוא בשר, ורזא דהאי בשר מאי ניהו

, אם זכו בשר קדש, ועליה אתמר שבר רעבון בתיכם, ר"ר בהפוכא שב"והאי בש, אתמסר
אתהפך לון , ת"אות ברי, ר"ואם לא נטרין בהאי בש, ה"דאתמר ביה ומבשרי אחזה אלו

 ר"בשב
וסוד זה לחכמי לב , אלא כמו שאתה אומר בשגם הוא בשר, וסוד זה הבשר מה הוא[ 

שנאמר , אם זכו בשר קודש, ועליו נאמר שבר רעבון בתיכם. ר"ר בהיפוך שב"וזה בש, נמסר
 ].ר"נהפך להם בשב, ת"ר אות ברי"ואם לא שומרים בזה בש. בו ומבשרי אחזה אלוק

  
 'מ עמוד א"תיקוני זוהר דף ק

זה אל אחר , מי כסיל, שחוק הכסיל, ת אימא של ערב רב"ל זו לילי"טחו
ועליהם , שהם מעורבים בישראל רשעים גמורים, וערב רב הם בניה, ל"סמא

עליהם נאמר למה , נאמר אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו
ערב רב בגלות הם , רשע זה כסיל, תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו

ומי גורם שבולע אותם מפני שאין הם , זה ישראל, בבלע צדיק ממנו, רשע
 צדיקים גמורים כמו שנאמר צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו בולע

ועל דא , לבא איהו מזבח דביה דם דקרבנין, ועוד ברזא דקרבנין, אמר רבי שמעון ברי
ובאן אתר , ואי לא כלבא נחית, אם זכו אריה הוה נחית למיכל קרבנא, אתמר וזבחת עליו

כמה דאת אמר לעלוקה , דאיהי עלוקה דאית לה תרי בנות הב הב, דתמן מרה גיהנם, בכבד
חרבא דמלאך המות דאית לה תרי פיות , ומרה איהי גיהנם, וכלבא בהון צווח הב הב', וכו

כגוונא דא אתמר בחרבא ואחריתה , דאתמר בה לעלוקה שתי בנות הב הב, כגוונא דגיהנם
 .מרה כלענה חדה כחרב פיות

ועל כן , הלב הוא מזבח שבו דם הקרבנות, ועוד בסוד הקרבנות, בני, אמר רבי שמעון[
, ובאיזה מקום, כלב יורד, ואם לא, אריה היה יורד לאכול הקרבן, אם זכו, נאמר וזבחת עליו

חרב , ומרה היא גיהנם, שהיא עלוקה שיש לה שתי בנות הב הב, ששם מרה גיהנם, בכבד
כמו , כמו הגיהנם שנאמר בה לעלוקה שתי בנות הב הב, של מלאך המות שיש לה שתי פיות
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 ].כן נאמר בחרב ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות
כד שלטא מרה על ערקין דילה ומתגברא , מרה סם המות דיליה, ל"וכבד איהו סמא

, ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, אתמר בפרקין דכבד ומרה, בחובין
כגוונא דנח ואתתיה ובנוי וחיוון , בההוא זמנא אינון ערקין דלבא בדוחקא ומתטמרין בלבא

דאם מרה מטא ללבא מיד ימות , ולבא איהו בדוחקא בהון, ובעירין ועופין דמתטמרין בתיבה
אי חזרין בתיובתא דאיהי , ומרה לא מתגברה על ישראל דאינון לבא אלא בחובין, בר נש

ואתמר בהון וימתקו , הא אסוותא תהא ללבא ולערקין דילה, נשמת חיים שכינתא עלאה
 .ואברים דיליה) גופא(המים ואתסין ערקין 

כאשר שולטת מרה על עורקים שלה ומתגברת , מרה סם המות שלו, ל"וכבד הוא סמא[ 
נאמר בפרקים של כבד ומרה ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים , בחטאים

כמו נח ואשתו ובניו וחיות ובהמות , ונחבאים בלב, באותו זמן הם עורקי הלב בדוחק, הם
, שאם מרה מגיעה ללב מיד ימות בן אדם, והלב הוא בדוחק בהם, ועופות שנחבאו בתיבה

אם חוזרים בתשובה שהיא נשמת , ומרה לא מתגברת על ישראל שהם הלב אלא בחטאים
, ונאמר בהם וימתקו המים, הרי רפואה תהיה ללב ולעורקים שלו, חיים שכינה עליונה

 ].ואיברים שלו) הגוף(ונרפאים עורקים 
וערב רב , ל"מאן כסיל דא אל אחר סמא, שחוק הכסיל, ת אימא דערב רב"טחול דא לילי

ועלייהו אתמר אם ראית רשע שהשעה , דאינון מעורבין בישראל רשעים גמורים, אינון בנהא
, עלייהו אתמר למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו, משחקת לו אל תתגרה בו

ומאן גרים דבלע , בבלע צדיק ממנו דא ישראל, ערב רב בגלותא אינון רשע, רשע דא כסיל
 .כמה דאתמר צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו בולע, בגין דלאו אינון צדיקים גמורים, לון

וערב רב , ל"זה אל אחר סמא, מי כסיל, שחוק הכסיל, ת אימא של ערב רב"ל זו לילי"טחו[
ועליהם נאמר אם ראית רשע שהשעה , שהם מעורבים בישראל רשעים גמורים, הם בניה

, עליהם נאמר למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו, משחקת לו אל תתגרה בו
ומי גורם שבולע , זה ישראל, בבלע צדיק ממנו, ערב רב בגלות הם רשע, רשע זה כסיל

אותם מפני שאין הם צדיקים גמורים כמו שנאמר צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו 
 ].בולע

והיא אסכרה לתינוקות שהם , בבית רשע' מארת ה, ת"וטחול הוא לילי
ומדוע נקראו , ואחר כך הורגת בהם, צוחקת בהם בעשירות בזה העולם, הרשעים

וסוד הדבר טוב לפני , ששם צדיק, מפני שאין בהם דעת להנצל ממנה, תינוקות
 האלוקים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה

חייכת בהון , ואיהי אסכרה לרביי דאינון חייביא, בבית רשע' מארת ה, ת"וטחול איהי לילי
בגין דלית בהון דעת , ואמאי אתקריאו רביי, ולבתר קטילת בהון, בעותרא בהאי עלמא

ם "ורזא דמלה טוב לפני האלקי, דתמן צדיק, אבל לב מבין אשתזב מניה, לאשתזבא מניה
 .וחוטא ילכד בה, ימלט ממנה

צוחקת , והיא אסכרה לתינוקות שהם הרשעים, בבית רשע' מארת ה, ת"וטחול הוא לילי[
מפני שאין בהם , ומדוע נקראו תינוקות, ואחר כך הורגת בהם, בהם בעשירות בזה העולם

 ].וסוד הדבר טוב לפני האלוקים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה, ששם צדיק, דעת להנצל ממנה
, ואתעבידו נביאים, נשמת אדם' אם זכו עאל בהון נבואה דאיהי נר ה, כליות אינון יועצות

נכנסת בהן נבואה , אם זכו, כליות הן יועצות. [ואית בהון עצה ותושיה, ואינון יועצים לטב
 ].ויש בהם עצה ותושיה, והם יועצים לטוב, נשמת אדם ונעשים נביאים' שהיא נר ה

רוח חכמה ' ואתמר בהון ונחה עליו רוח ה, אם זכו שריא בהון רוח קודשא, כנפי ריאה
, ועלייהו אתמר והיו הכרובים פורשי כנפים', ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה

ואינון , פרשי כנפים לקבל תלת חיוון דפרשין גדפין לקבליה דאדם, הכרובים כגון צורת אדם
שית גדפין לקבל שש , מסטרא דשכינתא גדפין דחיוון מרובעים, תרין לכל חיה, שית גדפין

פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על , ארבע גדפין לקבל כורסיא מרובע, מעלות לכסא
 .ודא לבא, דא כפרת דלבא קדש קדשין, הכפרת

רוח חכמה ' ונאמר בהם ונחה עליו רוח ה, אם זכו שורה בהם רוח הקודש, כנפי ריאה[
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, ועליהם נאמר והיו הכרובים פורשי כנפים', ובינה רוח עצה וגברה רוח דעת ויראת ה
והן , כנגד שלש חיות שפורשות כנפים כנגד האדם, פורשי כנפים, כגון צורת אדם, הכרובים

שש כנפים כנגד שש מעלות , מצד השכינה כנפי החיות מרובעות, שש כנפים שתים לכל חיה
זו , פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת, ארבע כנפים כנגד כסא מרובע, לכסא

 ].וזה הלב, כפרת הלב קודש קדשים
נר הוה נהיר ביה מלבא ' אם זכה נר ה, כהן איהו נשמה, כהן לוי וישראל, נפש רוח נשמה

והוה ממליל , ורוחא דקודשא הוה נפיק מבין גדפוי דכרובין דאינון כנפי ריאה, כשמש זורחת
קרקבנא וקיבה כד . ונפיק אשא מלבא ואוקיד ליה, ודא נפש הוה דליק, ואם לאו נורא, עמיה

 .נאים אתקרי קיבה ישן
נר היה מאיר בו מהלב ', אם זכה נר ה, כהן הוא נשמה, כהן לוי וישראל, נפש רוח נשמה[

, והיה מדבר עמו, כשמש זורחת ורוח הקודש היה יוצא מבין כנפי הכרובים שהם כנפי ריאה
כאשר ישן , קורקבן וקיבה, ושורפת אותו' ויוצאת אש ה, וזו נפש היתה דולקת, אש, ואם לא

 ].נקראת קיבה ישנה
דחזא ) א כגון חלום"נ(לטב כגון חלום דאיהי סלם , ואית שינה לטב ואית שינה לביש

, וסלקין לשתין נשמי, ושית עיזקין דקנה איהו שית דרגין דנבואה, וביה דביק קנה, יעקב
, וסוס לא נאים אלא שתין נשמי, דוד הוה מתנמנם כסוס, דהכי אוקמוה, דהוה נאים בהון דוד

והנה , דאתמר ביה לגבי אברהם ותרדמה נפלה על אברם, ואית שינה לביש חלמא בישא
, ובגין דחלום ייתי בתרין דרגין, והא אוקמוה בארבע גליות, אימה חשכה גדולה נפלת עליו

, כמה דאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלמא בלא דברים בטלים, אוקמוה קדמאין
בגין דחלמא איהו מסטרא דאילנא דטוב , כאן על ידי שד, בגין דייתי חלמא כאן על ידי מלאך

) ה"דקב(אלא על ידי קיבה ) עליה אלא דקיבה(אבל סטרא דאילנא דחיי לא אתיא , ורע
 .ולית תמן קיבה רע דאיהו שד, דאיהי שכינתא דיליה

שראה ) א כגון חלום"נ(כגון חלום שהוא סולם , לטוב, ויש שינה לטוב ויש שינה לרע[
, ועולים לששים נשימות, ושש טבעות הקנה הוא שש דרגות הנבואה, ובו דבק קנה, יעקב

וסוס לא מתנמנם אלא , שכך העמידוהו דוד היה מתנמנם כסוס, שהיה מתנמנם בהם דוד
שנאמר בו לגבי אברהם ותרדימה נפלה על אברם , חלום רע, ויש שינה לרע, ששים נשימות

ומפני שחלום יבוא , והרי העמידוהו בארבע גליות, והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו
העמידוהו קדמונים כמו שאי אפשר לתבואה בלא תבן כך אי אפשר לחלום , בשתי דרגות

מפני שחלום הוא , כאן על ידי שד, מפני שיבוא כלום כאן על ידי מלאך, בלא דברים בטלים
אלא על ידי קיבה ) עליו אלא של קיבה(אבל מצד עץ החיים לא בא , מצד האילן של טוב ורע

 ].ואין שם קיבה רעה שהוא שד, שהיא השכינה שלו) הקדוש ברוך הוא(
דאינון אברים קדישין בפקודין , אי בר נש זכאה איהו טוחנת מן לצדיקים, קרקבן טוחן

. קלא בקלון) הקלוקל(מתפרנסין בלחם הקלוקל מזונא , ואי לא אזלין בפקודין טבין, דעשה
אלין אינון , וטחנו בריחים בדוחקא, לקטין בשטותא) שטיין(שטין , וושט שטו העם ולקטו

אם בן , קורקבן טוחן. [ובשלו בפרור דא אצטומכא, או דכו במדוכה דא חיך, טוחנות בפומא
ואם לא הולכים , שהם איברים קדושים במצוות עשה, אדם זכאי הוא טוחן מן לצדיקים

, שטו העם ולקטו, ושט, קל בקלון) הקלוקל(מתפרנסים בלחם הקלוקל מזון , במצוות טובות
או דכו , אלו הן טוחנות בפה, בדוחק, וטחנו בריחים, לוקטים בשטות) א שוטים"נ(שטים 

 ].ובשלו בפרור זו קיבה, זה חיך, במדוכה
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