1

יום חמישי | פרשת תולדות | כז מרחשון
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' (כרך א')
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח  -שנה ח' קונטרס מ' (כרך ח'),
וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

גליון מס'

57

המערכת (בהמשכים)

ואחרי מות יהוידע באו עבדיו והתחילו להחניף לו ולהגדיל הילוליו ,עד
שדימוהו לאלוה ,אז שמע המלך אליהם .ותראה זה הדבר
בבירור ,כי רוב השרים והמלכים או כל בעלי היכולת יהיו באיזה מדריגה
שיהיו נכשלים הם ונשחתים בעבור חנופת משרתיהם .ע"כ מי שעיניו
בראשו ,יותר יזהר ויעיין במעשי מי שרוצה לקנותו לו לחבר או ליעוד,
או לפקיד על ביתו ,ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו .כי המאכל
והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד ,והחבירים או הפקידים יוכלו להשחית
נפשו ומאודו וכל כבודו ודוד המלך ע"ה אומר )תהילים ק"א( לא ישב בקרב
ביתי עושה רמיה הולך בדרך תמים הוא ישרתני .ואין טוב לאדם אלא
שיבקש לו חבירים מימים שיאירו עיניו במה שהוא עור בו ,ויוכיחוהו
באהבתם ,ונמצאו מצילים אותו מכל רע .כי מה שאין האדם יכול לראות,
לפי שאינו רואה חובה לעצמו ,הם יראו ויבינו ויזהירוהו ונשמר .וע"ז
נאמר )משלי כ"ד( ותשועה ברוב יועץ ,עכ"ל.

עמ' 2

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

עמ' 3

והשבתי לו ,לא אדוני ,בדעתי לנסוע איה"ש מחר אחר הצהרים ,ואמר
אלי בצחות קדשו" ,כוונתי" כי הנך נוסע בגין דאיהו רב) ,כלומר על כס
הרבנות( ורצוני להגיד לך איזה דיבורים אשר תקשרם במוחך ועמד עמדי
באמצע הבית ואמר אלי בזה"ל ,וויא דיא קוקסט מיך אן הייס איך היינט
האט מורא פאר מיר )כי
אין דער וועלט א רבי און א בעל מופת און מען 
הוא הי' רב רבנן ואלפי ישראל וגדולי רבנים וצדיקים השכימו לפתחו כידוע( און פיר
אסאך אין דער וועלט ,אין דער אמת בין איך א גאר נישט,
אויס זייער  
גארנישט ,גאר נישט ,נור מיט דעם גאר נישט פיר איך אלעס
טאקע 
אבער 
אויס ,ווייל איך ווייס אז איך בין גאר נישט ,איך בייג מיך אראפ פאר

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

עמ' 4

)"ודימיתי כי כוונתו באשמורת הבוקר קדרותא דצפרא הנקרא אצל העולם בעגין"(

המערכת על תיקון הכשרות

עמ' 4

ג .כי בעוה"ר הרצון להשתלט ולהשתרר מביא לכל הרעות וכדאי
להעתיק בכאן מה שנדפס בסוף ס' עשר קדושות תנינא להגה"ח מו"ה
ישראל בערגער אבדק"ק בוקארעסט מה שכותב שם אודות רבו הייט"ל
זצ"ל והדברים שאמר לו הייט"ל בעת שנתקבל הרב ר' ישראל על כסא
הרבנות וז"ל שם ,ואתאפק לא אוכל להראות עד כמה גדלה אהבת מרן
הגה"ק בעל ייטב לב לתלמידיו ,אשר אנכי למדתי בישיבתו שנת תרכ"ז
גם הוה שפלות רוחו נגד כל אדם תקצר היריעה מהכיל לספר אחד מני
אלף ולדוגמא אציע כאן מה שאמר אלי אז בנסעי לשבת על כס הרבנות
וקבלתי מאתו ברכת הפרידה במוש"ק כחצות לילה לנסוע מביתי
מלאפאש ביום א' לגאליציא אמר אלי בזה"ל פאהרסט מיט דעם "בגין"?

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

וישמרך לפ"ק
מאת רבי צבי הירש שפירא ,בארדיוב
ספר תפארת בנים על התורה
שנת תרפ"א לפ"ק
מאת בעל המחבר ייטב לב על התורה
ספר ייטב פנים
וספר שו"ת אבני צדק ,חוסט שנת
תרע"ב לפ"ק
שו"ת על שלחן ערוך או"ח ,מאת רבי
ספר דעת תורה
שלום מרדכי הכהן אבדק"ק ברעזאן,
ברוקלין ניו יארק שנת תשמ"ב לפ"ק
מאת הצעיר באלפי ישראל צבי
ספר אוצר הסיפורים חלק ד'
מאשקאוויטש ,ירושלים תשי"ב לפ"ק
מאת בן ציון יאדלר זצ"ל המגיד
ספר בטוב ירושלים
הירושלמי ,הוצאת נצח בני ברק
חלק א' והוא פירוש על צוואת רבינו
ספר לב העיברי
הגדול רבי משה סופר זצ"ל ,מאת רבי
עקיבה יהוסף שלעזינגער ,לבוב ,שנת
לשמור את בדרך עץ החיים לפ"ק
עם פירוש רש"י ותוספות ,בענין פאה
מסכת נזיר דף כח:
נכרית
מאת רבי משה בן עמרם אב"ד חוסט
קונטרס הכנה דרבה
שו"ת בד"ח שלחן ערוך ,מאת רבי
יד הלוי
יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל,
ירושלים שנת תשכ"ה לפ"ק
מאת רבי חיים הלוי הורוויץ ,ירושלים
חבת ירושלים
שנת תשכ"ד
קריאה נאמנה ואזהרה גדולה לנשי
קול קורא – פאות הנוגדות את דרכי
ישראל הכשרות ,מאת הגה"צ :שמואל
הצניעות
הלוי ואזנר ,נסים קרליץ ,יצחק שלמה
אונגר ,נתן גשטטנר ,יצחק צבי ברש"י
ברנפלד ,פנחס שרייבר ,דוד צבי
אורנטליך ,צבי פרידמן ,שמואל זאב
הלוי ראטה ,ישי' שנעבלג ,חיים יחיאל
רוטמן ,יוסף שלו' אילישיב ,שלמה
זלמן אוירבאך ,חיים פנחס שיינברג,
א.י.ל .שטיינמן ,יהודה צדקה ,בן ציון
אבא שאול
מאת הגה"צ :יוסף שלו' אילישיב,
קול קורא – דעת תורה
שלמה זלמן אוירבאך ,אבא שאול
שמואל הלוי ואזנר ,נסים קרליץ ,יוסף
עדס ,ש .שזילברשטיין ,ש .בענדי ,מ.
ו .לוריא.
מאת הגה"צ :יוסף שלו' אילישיב,
קול קורא – ובחוקותיהם לא תלכו
שלמה זלמן אוירבאך ,אבא שאול
שמואל הלוי ואזנר ,נסים קרליץ ,יוסף
עדס ,ש .שזילברשטיין ,ש .בענדי ,מ.
לוריא.
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר ו.
העולמי
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יובל שנים של פעילות המערכה

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

ישראל קדושי ה ב"ה שחלק גדול מכלל ישראל תיכ
ומיד כששמעו שהרבני האמיתיי בארצות הברית יצאו
נגד הבשר הכשר ואמרו שיש על זה חששות של חלב
ואיסורי כרת ממש ,הפסיקו תיכ ומיד לאכול.
הגו שמתפט במאכלות אורות נהפ ממש לדבר טמא
טז .בעניני כשרות הדבר חמור בהרבה מאיסורי אחרי,
כפי שהשל"ה הק' כותב שהגו שמתפט במאכלות
אסורות נהפ ממש לדבר טמא.
כ ג מובא באגרות הרמב" ז שמאכלות אסורות גור
שהדבר מביא למינות וכפירה ר"ל ,ההשקפות נהפכות.
ז( בא וראה מה שכתב הרמב"ם ז"ל ,הובא בספה"ק צפנח פענח
ובספה"ק דגל מחנה אפרים )פרשת עקב( ,ששמע מהבעל שם טוב זי"ע,
שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת במכתב להרמב"ם ז"ל על
תחיית המתים לומר להם מן התורה .ומה שדרשו חז"ל בגמרא מן
הפסוקים ,אמרו שיש לדורשם באופן אחר .ולא רצה להשיבם הוא
בעצמו דבר ,אך אמר לתלמידו ר' שמואל אבן תבון שהוא ישיבם.

מי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא ,יש לו
לב טהור ,והמוח והחיות שלו נעשה טהורות
וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע ,כי מכל מיני מאכל
ומשקה נעשה דם ,ומהדם יורד אל הכבד ,ומהכבד עולה הברירות
אל הלב ,ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח ,ושם שורה השכל
וחיות של האדם .ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור
והטמא ,נעשו דמיו צלולין וטהורין ,ויש לו לב טהור ,והמוח והחיות
שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של
כל העולמות המחי' את כולם .ומי ששומר עצמו יותר ,ומקדש את
אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו ,נעשה מזה בני אב ,והוא השכל לכל
רמ"ח איבריו ומתקדשי ומתטהרי.
וכ להיפו ח"ו ,נעשה בני אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות,
וחיות שלו נעשה בחינת מת ,והוא אבי אבות הטומאה וכו' ,ורמ"ח
איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר ,ונעלם ממנו אמיתת
החיות שהיא אלקות של כל העולמות ,ונטמא ונופל לדיעות זרות
ואלהי אחרי ,ה אלילי אלמי מתי וזבחי מתי יקראו לה.
לכן התנאי ואמוראי ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפש
שלא יתגאלו בפת בג הזק וביי משתיו ,ולכ האירו שכל והי'
שורה עליה רוח הקודש ,לפרש כל מאמר סתום בדת התורה
הקדושה ,כי שרתה עליהם כח אלקי ,אשר הוא ואורייתא כולא חד
ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי
עולמים .אבל אנשי הללו בודאי טמאי ונטמאו דמ ,ומש לב
ומוח שלה נטמט במאכלות האסורות והטמאות ,ולכ החיות
שלה נוטה למינות ואפיקורסות ,ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף

המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

אז באים חס ושלום הפצצות והפיגועים האיומים
שמפיל חללים חוץ ממה שקורה בתנואות דרכים רח"ל.
כמו שקרה כבר הרבה פעמים רח"ל .עם ישראל ,אנחנו
כל כך עיוורים ,הסמ"ך מ"ם מסמא את העיניים לראות
את האמת ,אפילו כשעם ישראל נתון במצב קשה מאוד
ומעורר חרדה בכל העולם שדם ישראל נשפך כמים,
צוררי ישראל הרימו ראש וחוצפתם הולכת וגוברת,
בפיגועים איומים ,והרבה פצועים ,השם יתברך ירפאם
ויחלימם במהרה.
ד .אל תכניסו לפיכם הבשר הזול שבא מארגנטינה
ומשאר מקומות ,מאיזה הכשר שהוא ,כי יש אצל כמה
מהם בעיות גדולות ,ואיני רוצה כעת לפורטם.
]וקשה לי לגלות הכל ,כי אני לא רוצה שידעו מי אני,
כי הביזנעס הוא כל כך גדולה ,ויש ביניהם כאלו
שנחשדים על רציחה ממש ,ובעד בצע כסף יכולים
אפילו ....ולא בחינם אמרו חז"ל בקידושין פרק בתרא
במשנה "כשר שבטבחים שותפו של עמלק" ופירש"י
ספיקי טריפות באות לידו וחש על ממונו ומאכילן ,עד
כאן .רואין אנו מזה עד היכן העריכו חז"ל מכשולות
הבאים על ידי הטבחים עד שלא נמנעו לכנותם בביטוי
היותר חריפה שמצינו באיזה מקום שותפו של עמלק,
הדברים מסמרין שערות ראש פוק חזי עד היכן הדברים
מגיעין הלא מספק טריפות לבד אנו חוששין ואעפ"כ לא
חששו חז"ל לגנותן בלשון מדקרות חרב .ולא נח דעת
רבותינו ז"ל עד שכתבו "כשר שבטבחים" להורות לדורות
הבאים לבל יבטח שום אדם לומר שלום עלי נפשי
מאחר שהעמדתי טבח כשר וישר בודאי לא יצא מכשול
מתחת ידו ,וחזקה לחבר שלא יוציא מתחת ידו דבר
שאינו מתוקן[.
}אכתוב סיפור קטן ,שמזה יוכל כל אחד ללמוד מוסר
השכל ,והדבר ידוע :שוחט אחד ירא שמים "ממרוקו"
סיפר לי שהלך לאיזה שחיטה בארצות הברית ,כי רצה
לשחוט לעצמו כמה בהמות בנוסח ומנהג של מרוקו,
וראה שם שוחט אחד ששוחט ואינו בודק הסכין כלל ולא
מקום בית השחיטה ,הסימנים וכו' ,והשוחט שוחט ממש
כמו גוי] ,איננו מדבר שאין לו זקן ופיאות ,ורק בלורי'
גדולה[ ,שאלתי לשוחט אחד עם זקן שהיה בפנים
המקום ,תגיד לי האמת מה הולך עם השוחט הזה? הלא
הוא אינו עושה כלום ,זה שחיטה? איננו מאמין ,מה
שאני רואה כאן?
ענה לי השוחט תרגיע עצמך :ואספר לך מה הולך.
ראשית אתה נמצא בארצות הברית .ב .הבעל הבית של
המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

מהרידב"ז
ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות ,ומתוך האיומים שאיימו על חייו
והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם ,נפל למשכב עד לפטירתו.

הבע"ד אתם תלכו אופין ווייטען פראענט מיט די ציונים
דא קוקט זיך נישט אום .ואף שכסיל
נאר ◌ָ
און די בעלזער ◌ָ
הוא הבע"ד ,אבל איש מלחמה הוא ובערמומיות גדולה
הוא לוחם הבע"ד ,והוא משתמש כאן עם תכסיסי
מלחמת יהושע ,בעוד שכל האעיר יצאו אחרי הרודפים
שחשבו שבחוץ היא המלחמה והפקירו העיר ,בעוד
שעיקר המארב הי' בעיר ועד שחזרו הי' כל העיר שרוף
באש ,כמו"כ כאן הוא מעמיד פנים כאלו בא"י יש
מלחמה גדולה עם הכפירה והמינות וצריכים ללחם
שמה ,ואם אומרים לו הלא י שנם גדולי תורה בא"י הוא
אומר זיי זענען דאך אלע געכאפט ומדביק להם ג"כ את
הלעיבעל של כפירה כאלו גם הם שייכים למחנה
הציונים והכופרים ר"ל ,וממילא צריכים לגייס את כל
הכח נגד מלחמת הכפירה עם הציונים והאגודה ,והנה
הרויח הבע"ד בכפליים קודם הוא עושה מחיל
הלוחמים בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע ובעלי לצון
לעשות ליצנות מגדולי התורה ,שאין מבינים אפי'
השיחות חולין שלהם ,ונכנס בהם הארס של ביזוי ת"ח
כדאי' בגמרא מאי אפיקורס מבזה ת"ח" ובמקום ללחם
עם אפיקורסים נעשים הם אפיקורסים ,כי אפי' נגיד
שהם לא צודקים ,הלא הם מוטעים ,והטועה אפי' בי"ג
עיקרים הוא אנוס והמבזה אותו אם הוא ת"ח הוא
אפיקורס ,כי איסור ביזוי ת"ח הוא מפורש בשו"ע ,וכל
השו"ט של השיטה הוא דבר שנולד בזמנינו ואין
מפורש בשו"ע ומלתא דתלי' בסברא היא ,ובודאי כדאי
בשביל זה לעשות מחלוקת וחילול ש"ש ר"ל ואכימ"ל.
אבל העיקר שמרויח שמזנינים את הכשרות על
חשבון שלוחמים עם הכפירה ,כי הלוחמים הם בא"י על
שדה המלחמה שם ,ובין כך ובין כך הוא מכניס את
החלב והדם והנבילה והטריפה ,ונותן
המארך שלוֶ◌ ֵ◌ ,
להלוחמים לאכל הסם המות הזה ונתטמטמים ר"ל,
וידוע מה שכותב הרמב"ם שמאכלות אסורות מביא
לידי דעות כוזבות וכפירה ר"ל ,נמצא במקום להיות
מחיל ה' ,יכולים להפך ר"ל להיות מחיל הס"מ ר"ל,
ואחר כל זה הוא עוד מכניס גאווה בלבם הלא ממחנה
בלוחמים אנחנו ומי ידמה לנו ,הלא בודאי הכל
עצהיו"ט אצלינו ,ומי שאומר דבר נגד הלוחמים ,הלא
אחת דתו וככה הוא המצב שבין הקוראים עצמם
חסידים יהי' פחד לעורר על תיקון הכשרות ,הלא אפי'
רבינו הק' מראפשיץ ז"ל שנבא שיהי' רבי שישב עם
הרבעצין שלו ביחד בעגלה והחסידים ידחפו את העגלה
ויאמרו שמעשה מרכבה היא ,והזהיר רבינו מראפשיץ
לא לסייע עכ"פ בדחיפת העגלה כזו מרבי שעובר על
מדת חסידות ליסע עם הרבנית ביחד ,אבל שיהי'
המשך בעלון הבא

שמע בני

עצות לתיקון הכשרות
ועוד

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
 .2זוכרני שלפני עשרים שנה אצל הרבי זי"ע,
קיימנו שיחה שלימה בנושא שיפרסמו קול קורא,
וכאן אני יכול לומר שאני מכיר אנשים בביהמ"ד שלי
שהפכו לקצבים מבלי שמישהו אישר להם שיכולים
להפוך לכאלה ,ולכן לדעתי חייבים לצאת מאסיפה
זו בקול קורא חריף שאסור לקנות בשר מאטליז
כלשהו ללא השגחה.
שנית ,לדעתי יש לבחון את בעלי האיטליזים .הדבר
נחוץ כפי שבוחנים שוחטים ,ולדאוג שיבחנו את
המנקרים בכל פעם .בקיצור ,בנושאים אלה אני מבקש
מכולם לדון בפרטיות ובכלליות ,ושלא ייצאו מכאן
מבלי שיגיעו להחלטה של ממש.
)מדברים(.
ואני מבקש מאת הרב ממאנטעווידעא ,כפי ששמעתי
שהוא עסק לאחרונה בנושאים אלה ,שימסור דין
וחשבון מה שקורה בשטח.
הרב לייטנער :יצא כך שעסקתי קצת בנושא ,ולכן
אני חייב לעמוד כאן ולהודיע ברבים מה שקורה כאן,
ונדמה לי שבמשך הזמנים אצליח להגיע לפתרונם של
דברים הרבה ,שאולי ישנם שאלות ,ולאחר שנשמע את
כולם ,לאחר שכל אחד ישמיע את דבריו ,אני לא
מכריח אף אחד מכם מה לומר ומה לא לומר ,רק מה
שאני כן מבקש ,שתחילה תשמעו אותי.
נו ,כל אחד מכם יודע ,שברחוב הפיצו לאחרונה כתבי
פלסתר רבים ,כי הרי כל דבר המגיע ללא כתובת הוא
כתב פלסתר ,למעט אותם אלה שעליהם מתנוסס
כתובת ויודעים מי שולח אותם ,ויהיו בודאי כאלו
שיחשבו שאל הרבנים ניתן לדבר רק כך כשקודם
ממלאים כתבי פלסתר אצל הציבור כולו ,ורק לאחר
מכן נאלצים להתאסף כולם ביחד.
לכן ברצוני להודיע לכבוד הרבנים כאן ,איך התחיל
כל ההתעוררות בנדון זה בתקופת הקיץ האחרון ,איך
עלה הנושא על השולחן .ראשית ,אני מתחיל שוב מן
ההתחלה  לפני שלש או ארבע שנים היה כאן אחד
בשם מלאכי ,אני אז לא הייתי בענינים מה שקרה אז
ולכן איני יודע פרטי הדברים כל כך ,אך מה שאני כן
יודע ,שמלאכי הנ"ל השאיר אז מכתב שלאחר העיון
בו לא יכולתי להבין מכך דבר .אינני יודע למי מסר את
הכתב ,כי עיקר חלק הפנים הוא ב"שפאנדרע".
בימים ההם ,עדיין לא ידע כאן אף אחד מה הפירוש
)שפאנדער( ,כפי שאמרתי קשה כאן יותר מדי להאריך
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ואעתיק ממקצת מס' האביב מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל:
ר' נתן אדלר ותלמידו ר'משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר ,רנ"א
רצה לפסול השוחטים דפפד"מ ,ולהכניע חותם הס"א ששורה על
שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו
בא משיח ,אך הס"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח
מפ"פ ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף  -ועל הנוב"י
כ' עינו כעין חשמל  -ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם
חותמו של ס"מ ר"ל ,וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך
דבר שעומד בפני התשובה).
ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות שם,
רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם ,ותחלת הקלקול יצא ע"י
חזן וקאה"ר וכו'  -ועל בתי כנסיות אלו כ' שם כל תפלתם בהם
תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד ,וגרוע יותר כי שם אשר
מזכירין שם.
ועוד זאת הי' לי לפלא ,כי בבית מו"ח היה כלב מונח תחת שלחנו
תמיד ובשום אופן ל"ה כח לגרשו מן הבית ,וכל הכאות בו לא
הועילו ,וכאשר ראה הוא כן אמר לי למה אינו מתקן את הכלב הזה,
וכי לא ידע מנהו כי זה הי' רב לוע"ז ממקום פלוני ושהי' סמוך
לו ,אשר קללו בקללות נמרצות ,ונתגלגל בכלב הזה ,והיא בסוד
ויקרא ל"ה נובח בשמו ,כי לה ר"ת לשון הנכרים( ,וכזה כ' בילקוט ראובני
גם בר"ת לשון הרע).

המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
יעקב ישראל ישרון מייזליש

בס"ד ,יום ה' במדבר תשל"ד לפ"ק
שלו וכט"ס

הנה הגיע אלי חוברת הראשון של מדריך הכשרות ונהנתי מאוד ובפרט
שהוא ענין נחוץ מאוד וב"ה שקבלו עליהם הרבנים שליט"א ואברכים
לעסוק בענין הנ"ל .ומעוניין אני לקבל המדריך כל השנה .ע"כ בבקשה
מכם שתרשום את שמי ג"כ בין המקבלים .רצוף פה תמצאו טשעק של סך
ארבעה דולר כפי הנכתב במדריך הראשון.
ותודה רבה למפרע.
ברגשי כבוד
יעקב ישראל ישרון מייזליש
המשך בעלון הבא
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