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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

רבּ נוּ  משׁ ה שׁ ל לצוּ וּ י ונשׁ מע בּ וֹ אוּ  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוּ  אחי כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַעל
עמלק, עצת זה מחר כּ י למחר לחכּ וֹ ת ולא הקּ דוֹ שׁ ה, הכינה את לפדוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִע"ה
הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר ילמדוּ  ישׂ ראל וכל בּ תּ וֹ רה, ונתקדּ שׁ  ונתחזק נתאחד וּ מיּ ד תּ כף ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַרק
הבּ א, לעוֹ לם ל וטוֹ ב הזּ ה, בּ עוֹ לם אשׁ רי כּ ן, עוֹ שׂ ה אתּ ה ואם יוֹ ם, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

שׁ ה המארים, הזּ וֹ כים מן להיוֹ ת שׁ נּ זכּ ה רצוֹ ן ויהי נגּ אל, תּ כף מּ שׁ יחוּ בודּ אי ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
למּ וּ ד תּ נוּ  יקרים, יהוּ דים כּ ן, על הגּ עתּ י" בּ זכוּ ת" עלינוּ  יעיד וּ בעצמוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ כבוֹ דוֹ 
רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת הקּ דוֹ שׁ ה, הכינה למען מדקּ וֹ תיכם הקריבוּ  שׁ מים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלשׁ ם
כּ אחד כּ לּ נוּ  וכ הקּ דוֹ שׁ ! זוֹ הר יוֹ ם בּ כל למּ דוּ  נפשׁ נוּ , לפדוּ ת ולזכּ וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ צרנוּ ,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים המּ שׁ יח מל פּ ני אוֹ ר לקבּ ל יחד ֵנל◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
רמה" בּ יד יצאים י שׂ ראל ח')"וּ בני י"ד  פּ רק אחרית(ׁש מוֹ ת  ותקּ וּ ן הגּ אוּ לה פּ עמי , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

היהוּ דים אנוּ  יוֹ ם בּ כל וּ מתּ מיד, מאז מצרים. יציאת מימי עוֹ ד החלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
מיכה הנּ ביא וּ להבטחת הלמה, לגאלּ ה וּ מצפּ ים ט"ו )מחכּ ים ז' "כּ ימי (פּ רק ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

נפלא וֹ ת " ארא נּ וּ  מצרים  מארץ  היא צאת הסּ ימנים  כּ ל לפי כּ י ונראה , ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
זאת , עם  בּ פנים. עמוֹ ק  כּ בר שׁ אנחנוּ  להיוֹ ת יכ וֹ ל  וּ בכלל  ענק, בּ צעדי ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמתקרבת 
ולקנוֹ ת  שׁ לּ וֹ , לפּ נסיה ודוֹ אג הזּ ה, בּ עוֹ לם שׁ קוּ ע עדין העוֹ לם  ר וֹ ב כּ י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה
ויתקיּ מוּ  יחיוּ  שׁ הם ולדאג לתכנן  כּ די ה בּ א וֹ ת, ל שׁ נים  קדימה  וּ מסתּ כּ ל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָבּ תּ ים,
זה  רגע שׁ בּ כל  האמ וּ נה את סוֹ תר שׁ לּ א  כּ מּ וּ בן דּ בר  חפץ. שׁ ה וּ א כּ מוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ דיּ וּ ק 

◌ֶ◌ְ◌ִיקרה .
ז"ל, חכמינוּ  דּ ברי פּ י ועל הקּ יּ ם, מהמּ צּ ב מדאגים ישׂ ראל בּ עם הרבּ נים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְגּ דוֹ לי
וכוּ ' אטוֹ ם פּ צצת טילים, נפילת הכּ וֹ ללת כּ וֹ ללת, מלחמה תּ פרץ שׁ בּ עתיד ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִחוֹ זים
א לבּ הלה, חשׁ שׁ  בּ שׁ ל בּ רבּ ים הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את מפיצים לא ואוּ לי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְרח"ל.
שׁ למה, בּ תשׁ וּ בה כּ לּ נוּ  נחזר לא אם המּ ציאוּ ת להיוֹ ת עלוּ לה זוֹ  כּ י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲטוֹ ענים

בּ סנהדרין הגּ מרא ע "ב)כּ דברי צ "ז עוֹ שׂ ין(דּ ף ישׂ ראל אם אוֹ מר אליעזר רבּ י : ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
עוֹ שׂ ין אין אם יהוֹ שׁ ע רבּ י ליהּ  אמר נגאלין, אין לאו ואם נגאלין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְתּ שׁ וּ בה
שׁ גּ זרוֹ תיו ,מל להן מעמיד הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ שׁ  אלּ א נגאלין?! אין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְתּ שׁ וּ בה
שׁ הנּ וֹ שׂ א כּ מּ וּ בן עכ"ל. למּ וּ טב, וּ מחזירן תּ שׁ וּ בה, עוֹ שׂ ין וישׂ ראל כּ המן, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקשׁ וֹ ת
שׁ הכּ וּ נה ולדעת לזכּ ר צרי א כּ אן, עליו לפרט מכּ די קצר ואינוֹ  פּ שׁ וּ ט ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

בּ עוֹ לם. חדשׁ  לעדּ ן וכן וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהיא
לצאת לזכּ וֹ ת אפשׁ ר הזּ וֹ הר ספר שׁ בּ אמצעוּ ת הקּ דוֹ שׁ , בּ זוֹ הר שׁ נּ כתּ ב מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע
לוּ צאטוֹ  חיּ ים משׁ ה ורבּ נוּ  משׁ יח. חבלי יסּ וּ רי ללא דּ הינוּ  בּ רחמים, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהגּ לוּ ת

בּ ספרוֹ  מסבּ יר זיע"א בּ ּמ רוֹ ם",הקּ דוֹ שׁ  שׁ ל "א דּ יר הלּ לוּ  ה דּ ברים כּ וּ נת  מהי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
גּ ם  הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר ספר  בּ קריאת ל דּ בק  עכ שׁ ו דּ וקא מאד כּ דאי כּ י וכן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר .
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אותן  מראין אנו אלא המדינה , חוקי כפי  רשאין אנו
תקנתם על עוברין המה ואם הנ"ל הגאונים תקנת
הגאונים של  ובנידוי  בחרם עצמן את מכניסין  המה

הנ"ל .

הנכבדיםואין מהשרים ישיגו אם שגם אצלינו ספק 
זה כל ידעו אילו כי בטעות, יהיה ענגלאנד, מדינת של 
בעל  עלינו ולהשתרר  זה כח להם  נותנים היו לא
אנו  הרמה וממשלתו חסד מלך  בצל  ת"ל  כי כרחינו,
וביד  בכח ולא ארץ יעמידו וצדק ובמשפט יושבים
הרמה מהממשלה כח ישיגו אם ידוע וזה חזקה,
בהלכות הרמב"ם כדעת בטל, התמנותם בטעות
שאינו  מפני לדון ראוי  שאינו מי  ד': פרק סוף סנהדרין
לו  ונתן גלות ראש שעבר  הגון, שאינו  מפני או  ידוע
הרשות אין רשות, ונתנו דין  בית שטעו או רשות
מום בעל שהמקדיש ראוי , שיהא עד כלום לו מועלת 

הטהור. עכ "ל  עליו , חלה הקדושה אין למזבח

הואהנה בטעות משרה שהמקבל בהדיא נראה
ישמעו  לא ואם  חלה. הקדושה ואין למזבח  מום כבעל
זה אשר  הקדושה תורתינו דת עפ"י  שנאמרין לדברינו
יאומן  לא אשר קדשינו בדת והריסה גזירה לנו יהיה
ניתן  אשר  זו, במדינה זאת שיעשו המדינה שרי  על 
של  המאטא זה אלהיו, בשם ילך  אחד וכל הדת חופש
מברכים אנו אשר  בריטני ', מדינת של  הקאנסטיטוציע 
אמן, טוב  ויום שבת בכל  תשועה הנותן בברכת  אותם
רוצים הם אלא עליהם להשתרר  חפצים אנו ואין
יעמדו  שהמה חפצים אנו אלא עלינו, להשתרר

הנ"ל . בזמן החתום על ובאתי בשלנו. ואנו בשלהם
הכנסת הכנסת הכנסת הכנסת  בית בית בית בית  דק דק דק דק """"ק ק ק ק  רב רב רב רב  זללהזללהזללהזללה""""ה ה ה ה ,,,, יהודא יהודא יהודא יהודא  באמבאמבאמבאמ""""וווו יעקב יעקב יעקב יעקב  פינחס פינחס פינחס פינחס 
 בלונדו בלונדו בלונדו בלונדו ראוד ראוד ראוד ראוד  סטריט סטריט סטריט סטריט  דקענאדקענאדקענאדקענא  חולי חולי חולי חולי וביקור וביקור וביקור וביקור  צדק צדק צדק צדק  פועליפועליפועליפועלי

מג מכתב

ת  השחיטה העתק  בדבר  ללאנדא ההוראהשובה זק מאת
הגדול הדור  זצ "ל ופוק וואלקי אהר יורהמוה "ר (חלק  אהר זק  "בעמח

ל"ב) ימ דעה 

ל"ב ימ
פינסק  תר"ץ שבט ה ' ב' יום ב"ה

המשך בעלון הבא

2

בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

   ‡"˘בט ˙˘ס 29["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו רלעזו עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

   ‡"‡„ר ˙˘ס 30["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

   ‡"ניסן ˙˘ס 31["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
˘נ‰ ב'

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

   ‡"‡ייר ˙˘ס 32["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ב'˘נ‰ 

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין
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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.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

כל  עם  פינה  לכל  ממש  מגיעים  שאתם  רואים  אנחנו  ד. 
הספרים ועלונים שלכם, ב"ה. 

ונחזיק טובה לכבוד קדושתו שליט"א שזוכה  כן באו  על 
תורת  את  להפיץ  ולילה  יומם  בהשתדליתו  רבים  ומזכה 
קדושים  ישראל  בני  לבות  את  להלהיב  הקדוש  הרשב"י 
לעסוק וללמוד תמידין כסדרן את תורת הרשב"י בזוה"ק 
ומלבד את גודל התעוררות שנשמת בנ"י מקבלים על ידי 
לימוד זוה"ק להתקרב להקב"ה באמונה שלימה ולתשובה 
שלימה באמת להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים 
גם לעורר התנא הקדוש הרשב"י ובנו רבי אלעזר שימליצו 
מדת  עלינו  ויגולו  הדין  מן  אותנו  לפטור  בעדינו  טובה 

הרחמים שנזכה לגאולה שלימה במהרה אכי"ר.
בברכת התורה

כה דברי מוקירו כערכו הרמה, מברכו בהצלחה גדולה 
בעבודתו הקדושה, 
יחיאל לוי 

שאנו תחשבו אל שנה. חצי קבלה בלי ששוחטים אברכים
כמה עד תעשו אם אדרבה רק ח"ו, מסחר לעשות רוצים
בעיתונים נפרסם אזי הנצרכים, התיקונים שבועות
תעשו לא אם אבל סאטמאר, אצל רק שיקנו ובמכתבים
ע"ש הולך המכשול כל הלא כי האמת, כל נפרסם אז כלום
בעזהי"ת, ושלם בריא רבי רוצים ואנו שליט"א, אדמו"ר

וד"ל. ל"ע, הרבה כחו את החליש כבר זה ודבר

ותסדרו המשגיחים עם ומיד תיכף שתדברו ברצונינו
וזה סאטמאר, קהלת תחת שמים, יראי ומשגיחים שובי"ם
וגם סענט, כמה עוד יעלה אולי רק קשה דבר לא

סאטמאר. בשם יותר ישתמש לא שוויינשטאק
הרבה יש ג"כ וגסות בעיר, כאן לעשות יכולים עופות
ואי"ה אחד. ומשגיח שובי"ם שני צריכים ורק מקומות,
פאפא בעלז אפי' כי לסאטמאר, גדולה הכנסה מזה יהי'
מה הכל כולם על נפרסם אנו כי אצלכם רק יקנו וכו'
סודות, יותר אצלנו אין בתוה"ק, שנצטווינו כמו שנעשה
בר אחד איש ותקחו הרבה, כבר יודעים שאנו רואים אתם
צד על שיהי' וכשרות שחיטה עניני כל שינהל וחכם סמכא

תצליחו... ובעזהי"ת טוב, היותר

הכו"ח
המשמר על העומדים וועד
וחרדים יראים שע"י
יארק ניו ברוקלין

י' מכתב

ישראל בני אצל באחיו. איש וכשלו הק' בתורה כתיב
ער אחד חז"לכל שאמרו כמו חבירו, בעד ל"ט)ב (שבועות 

אדם, בני בסתם דוקא זהו אבל בזה. זה ערבים ישראל כל
בעד ערב הוא הציבור, על השפעה לו שיש ואב"ד רב אבל
בעד ערב הוא יותר, גדולה השפעה לו יש ואם הציבור, כל

ישראל. כל

הרוגי', כל ועצומים הפילה חללים רבים כי נאמר וע"ז
השגיח שלא ע"י רח"ל נשמתן נשרפה אדם בני דהרבה
ובגמרא ישרים. בדרכי וללכת לתשובה לעוררם עליהם
שותק דאם וכו', חכם תלמיד זהו הרוגי' כל ועצומים איתא
נפשות רוצח נקרא יכלתו, כפי אדם בני את מוכיח ואינו

רח"ל.

שהרבנים די לא שבעוה"ר לקח, ויוסיף חכם וישמע
כשרות על להשגיח ישראל בני את מוכיחים אינם



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.
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טז
קבלנו בתודה את ספרכם.

נבקשכם לשלוח עוד 2 עתקים עבור הספריות במושבה.

בתודה
ובכבוד רב
ב.כץ
לשכת הרבנות והמועצה הדתית, המזכירות

חומרים "מן המותר בפיך"

בשו"ת נודע ביהודה )תנינא, או"ח סי' ג(, הוכיח הגר"ש )בן 
)הנוב"י מהילקוט )מובא בגיליון רע"א לחגיגה ד, א(, דזכו הככ

ומוכיח  תפילין,  לעיבוד  בצואתן  שמשתמשין  לבים 
"מן המותר בפיך",  מזה שאין צריך שיהיה העיבוד 
שהרי צואת הכלבים לא הווי מן המותר בפיך. ועי' 
)סי' ג(, דאף דצואת כלבים הווי פיכ  בתשו' שיבת ציון
רצו  ומכאן  בפיך",  המותר  "מן  הווי  לא  מ"מ  רשא, 

להתיר עיבוד בחומרים אסורים.

מכל מקום, במסקנה החמיר שצריך שיהיה העיבוד 
דווקא "מן המותר בפיך". גם האיר עיני ר"נ שי', כי 
היא  שם,  ביהודה  בנודע  המובאת  הגר"ש  תשובת 
לעניין שמן דג שמושחין אחר גמר העיבוד והשחרת 
הרצועות. כלומר, מדובר שם ברצועות שהיתה להן 
כבר שעת הכושר ממש, והרצועות כבר היו כשרות 
ושחורות, ואח"כ משחם בדג טמא ונבלע בו ונאסר 
)ועיקר יסודו של הגר"ש ז"ל בנוי על דברי הנודע ביהודה ]מהדו"ק סי' 

א[ בעניין חזותא. עי"ש(.

כלבים  בצואת  במקום  באנזימים  משתמשים  כיום 
ולפי  הכלבים.  צואת  של  הרע  הריח  את  וחוסכים 
הסבר המומחים, פעולת האנזימים או צואת הכלבים 
היא לרכך את העור ולהחליקו ע"י שבירת הסיבים 
של השרירים. ועל כן יש לנו לדון אם פעולת ריכוך 
הרצועות נכללת בכלל עיבוד העור וצריכה שתהיה 
מן המותר בפיך או לאו, ואם אין זה בכלל עיבוד לא 
תהיה ראיה מצואת כלבים להתיר חומרי עיבוד שלא 

מן המותר בפיך.

ממני  ובקשו השאלה את אלי שלחו בענין  להכריע ידע  לא עיר באותה
בטענות הצדק  מן שיש ראינו דיון ולאחר דיני בית עם ישבתי שאפסוק .
ועדיין  בדבר שאתיישב עד הדין פסק את דחיתי לכך  אי  הצדדים. שני 
אלי  בא "והנה  לשמש וסיפר הרב המשיך  תשובה" השבתי לא
כי  עתה זה לי גילה  והוא  היה יהודה  מלך שראית. הזה האיש הלילה
נתגלגל כי  לי סיפר הוא שלו. נשמתו מגולגלת היתה חסיד באותו
באותו נתגלגל אשר  עד לו היה לא ותיקון רבות פעמים הזה בעולם
את תקן ובכך  ממש נפש במסירות  הפסלים את ושבר שהלך  חסיד
זכתה זה ידי ועל ה ', בהיכל צלם  בהעמידו רבות שנים לפני  עוות אשר
אשר  כאיש החסיד את  לדון  שרוצים ששמע, ומאחר לתיקון, נשמתו
על נפשו את מסר שהאיש לי להגיד אלי בא לדעת, עצמו את אבד

התמיכה". את לדרוש האלמנה של וזכותה ה ' קידוש

מציל  ובכך באמונה  שלו התורה דיני  את  דן שהרב מעיד השמש 
מפטורין  הרב את 

כדרכוהרב השמש  בענין. לפסוק בדעתו יש כיצד לשמש גילה לא
עברו לדרכו. והלך  מהר היום, האיר שכבר ומכיון  דבר, שאל לא
שאין  הצדיק רבם אחר  לרנן נקלשבורג העיר יהודי  החלו והנה ימים
מצאו באחרים, מומים לראות הרוצים האנשים וכדרך וכדין. כדת נוהג
בתפילת ומאחר התפילה, בזמן מדקדק לא שהרב וטענו הם, גם
הלחישות לוחשי ורבו הרינון משגדל גדולה. מנחה זמן עד שחרית 
וציוו הזקן לשמש קראו ממשרתו . הרב את לפטר הקהל ראשי החליטו
בו רוצים שאין הקהל ראשי בפקודת לו ולהודיע  הרב אל ללכת עליו
השמש  התקומם  קדוש?" לרב כך  אתם עושים "מדוע בעירם. כרב עוד


