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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

לעיל , כּ נּ זכּ ר  לברח ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די  הגּ לוּ ת , זהמת  [את ] מ יּ שׂ ראל  להפריד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכר וֹ נם חכמינוּ  מאמר סוֹ ד וזה  לצאת . יחזר וּ   ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

לּמ וּ טב" וּ מחזירם כּ המן קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו מל עליהם  מעמיד צז הוּ א (סנהדרין  ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

יכוֹ לב) אינוֹ  אחרא הּס טרא  ּת גבּ רת   ֹּת ו ׁש האדם בּ עוֹ ד גּ דוֹ ל: כּ לל זהוּ  כּ י ,ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ּת חת וּ קׁש וּ רה כּ פוּ תה ת אר  אחרא ׁש ה ּס טרא  וצרי . הצּ רי הּת ּק וּ ן  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלתּק ן

הּפ עלּ וֹ ת : ׁש ּת י להם צרי ולכן לעיל, כּ נּ זכּ ר  ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

בּ רא ׁש וֹ נה. אפׁש ר אי יציאה  בּ דר כּ י בּ ריחה , בּ דּ ר ההם הּק לּפ וֹ ת  מן  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָלצאת 

כּ פוּ תוֹ תו  ּת ארנה שהקלי ּפ וֹ ת  רמה, בּ יד הּק ל ּפ וֹ ת מן  מ ּמ ׁש  ׁש יּ צא וּ   ּכ אחר ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
◌ָ◌ְ◌ַּת חּת ם.

ידי  על א לּ א  לברח להם אפׁש ר  היה לא  הזּ המא, בּ הם הר בּ ה ׁש נּ דבּ ק כּ יון  ַא◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מׁש יח )החבלים מקלט,(חבלי עיר  "איּמ א" ׁש היא  בּ תׁש וּ בה ח וֹ זרים הי וּ  ׁש אז  , ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הבּ ריחה. היא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְוזאת

הדּ ברים  כּ ל  ּוּ מצאו ל "בּ צּ ר  ה כּ תוּ ב: ׁש אמר  מה גּ דוֹ ל סוֹ ד  בּ זה ְוא וֹ דיע◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וכ וּ ' "אלהי ה' עד  וׁש בּת  וכוּ ' ל)הא לּ ה ד, הּס טרא.(דּ ברים התגּ בּ ר וּ ת כּ י דּ ע, ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ולינק  להתאחז על יּ תּה  לפי  נמׁש ישׂ ראל, על  גּ זר וֹ ת  וׁש לוֹ ם חס לגזר  ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא 
בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא  והנּ ה מת גּ בּ רת.  ּכ עלוֹ ת ּה  כּ פי  כּ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ מדרגוֹ ת,
והיא ל"אּמ א", מ גּ עת ׁש היא עד  דּ חק. אחר  דּ חק  ישׂ ראל נדחקים ואז ַֹ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְזו"ן , ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מינ ּה " מתערין  דּ ינין "איּמ א בּ סוֹ ד , כּ ן, גּ ם ׁש ם להתדּ בּ ק  ג 'חוֹ ׁש בת  חלק (ז וֹ הר ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

א ) ישׂ ראלסה  א דּ ר בּ ה, ואז חר וּ ת. היא אי ּמ א כּ י  יכ וֹ לה, אינּה  בּ אמת  א ,ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד וּ בוֹ רחין בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתד בּ קין

עד לספירה מ ּס פירה וּ מת גּ בּ ר ׁש הוֹ ל קׁש וֹ ת, ׁש גּ זר וֹ תיו  ה ּמ ל צרי היה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
והוּ א לישׂ ראל. הּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת אדּ ר בּ ה כּ י כּ ח וֹ , נׁש בּ ר וׁש ם לאּמ א ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יע

גּ אוֹ ן" - ׁש בר "לפני יח )סוֹ ד טז , ׁש מעוֹ ן (מׁש לי  ורבּ י מ ׁש ה בּ ריחת גּ ם כּ ן ועל , ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ה נּ ה  ה זּ וֹ הר, ספר נעשׂ ה זאת  ׁש בּ בריחה וכיון הגּ זרה. ידי על  היוּ  יוֹ חאי ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַבּ ר
הזּ וֹ הר בּ ספר  הנּ דבּ ק דּ הינוּ : אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן מי לכל ועוֹ מד קים  ה ּת בה ענין ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר 
מ ׁש יח, חבלי לוֹ   צרי ואין אחרא, הּס טרא  מן ויצא  ל "א ּמ א " מגּ יע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ בר 

בּ ּת ח לּ ה. למעלה הבאתי  בּ ענין נ שׂ וֹ א , ּפ רׁש ת מהימנא  בּ רעיא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַכּ ּמ ז כּ ר

הלא כּ י העשׂ וֹ ת וֹ , אחרי הר בּ ה בּ זמן אלּ א ה זּ וֹ הר נת גּ לּ ה לא זה, כּ ל  עם  ֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה,
בּ סוֹ ד ישׂ ראל ׁש יּ ברח וּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמ נּ ּה , אלּ א להּמ צא  צריכה אינ ּה  הזּ את  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהּפ עלּ ה 

מׁש יחא דּ מלכּ א בּ דרא  יוֹ מיּ א  בּ סוֹ ף אלּ א אינוֹ  ּפ עלּ ת וֹ  כּ י הזּ ה , (בּ ס וֹ ףהזּ וֹ הר  ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

המּ ׁש יח ) מל ׁש ל בּ ד וֹ רוֹ  עכ"ל.היּ מים , , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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דורות של  הזהירות מדרגת הגיע  היכן עד נראה
מקרב  לא שנתמנה, כשרות על  ממשגיח הראשונים
ז"ל  מאמרם לנו ידוע הן הממשלה, בכח אם כי העם,
בימי  אבותינו על  שנגזר והכליה השמד  גזרת כי 
בשביל  אם כי באה לא הבירה בשושן ואסתר מרדכי
אשר אחשורוש , רשע אותו של מסעודתו שנהנו
לאכול  לצייר יכלנו  לא מעולם והלא יפלא, לכאורה
שהי ' המאכלים מאלו יותר ומהודרים כשרים מאכלים
יצאה סעודה אותה על  דהא הזאת, הסעודה על 
איש  חז"ל ודרשו ואיש", איש כרצון "לעשות פקודה
רצה לא המושל כי הכוונה המן, זה ואיש מרדכי  זה
בשר כל  כי ובידעו מדתם, ישראל את להעביר
יהודים אינם ידי שתחת  יין וכן העין, מן שנתעלם
ממונה העמיד לכן לישראל, ירצה לא הוא פיגול
המיוחדים הכשרים המאכלים על מיוחד ומשגיח 
הראשיי  ומשיח  לממונה הפקיד מי ואת לישראלים,
ממונה לשר הפקיד ואותו היהודי, מרדכי את זה , על 
עול  מה להפליא יש כן ואם הכשרות, על ומשגיח 
שפירשו  דור  שבאותו הכשרים היהודים מצאו
זאת מסעודה שנהנהו  היהודים  חטאו ובמה מלאכול,

הסנהדרין. ראש מרדכי  של  השגחתו תחת  העומדת

נבחראבל  לא שמרדכי  בשביל הי' החסרון לדעתי ,
מטעם נתמנה אם כי  הכשרות למשגיח  העם מתוך
ראו  הנולד  את הרואים כחכמים ולכן המושל,
על  לסמוך  אפשר  אי אופן בשום כי שבדור  הצדיקים 
ראש  גם יהי ' לו המלוכה, מטעם הממונה משגיח
יאמרו  ומחר למרדכי  יעמידו היום באשר הסנהדרין,
שידיעה בהיות הכשרות, בראש שיעמוד להמן גם
דת פנימיות במסתרי להם אין  עצמיית והכרה
הם בקרבתן העומדות המפלגות מפי ורק היהודים,
הממשלה בעיני יוכשר  מפלגה איזה יודע ומי חיים,

מסעודהבר נהנו ולא נפשם מסרו ולכן הזמנים , בות
הוא באשר  ודנו כך  חשבו שלא האנשים ואותן זאת,
מרדכי  בראש עומד ההיא בעת כי  ובראותם שם,
המיטו  בידם, עלתה מה ראו ואכלו , נהנו היהודי,

ישראל . כל  ועל עליהם שואה
המשך בעלון הבא
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בס"ד

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

לזווג הגון )60 גליונות(

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"˙˘רי ˙˘ס 37["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי נול˜ט
 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

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןב"ח˘ון ˙˘ס 38["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚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
 ל‰‰˙פ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"כסליו ˙˘ס 39["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚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 ריוספ מוסר

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

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"טב˙ ˙˘ס 40["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"זח 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

שהוא  שרה  בן  אייזיק  יצחק  ר'  את  לטובה  להזכיר  מחויב  אני 
היחיד  האיש  שהוא  שלימה,  לרפואה  וזקוק  שנה   91 בן  לערך 
וחצי דאלער למען קדושת בית  יותר ממיליאן  ששילם מכיסו 
והמודעות  והמודעות,  הספרים  כל  הדפיס  לבד  שהוא  הכנסת 
10 מיליאן. השם ישלח לו רפואה שלימה בזכות  נדפסו לערך 
הרבים הגדול הזה, שמיום בריאת העולם לא נדפסו כל כך הרבה 

ספרים על קדושת בית הכנסת כמו בעשרים שנים האחרונים.

)שלוש מאות אלף(  בענין טהרת המשפחה נדפסו לערך 300,000 
ספרים שנחלקו בחנם.

כדאי להזכיר לפני שלושים ושלוש שנה ראיתי שתשעים וחמש 
או 99 אחוז מהמזוזות בארצות הברית היו פסולות.

וגם  הרבים,  את  לעורר  מודעות  רבבות  אלפי  עם  והתחלתי 
המזוזה  בכשרות  התעוררות  על  ספרים  רבבות  הדפסתי  כן 
והלכותי', וב"ה פעל על הרבה מישראל להתקין מזוזות כשרות.

וג"כ בהתעוררות שלי התארגן "וועד משמרת סת"ם" ומעוררים 
בכל העולם על ענין כשרות התפילין והמזוזות.

הכשרות  בתחום  גדולה  הזנחה  הברית  בארצות  הי'  כן  כמו 
וארגנתי ועד הכשרות והוצאתי לאור 39 חלקים מדריך לכשרות 
ועוד לערך יותר מ-50 מיני ספרים על כשרות כמו הספר "נפש 
ישעי' על מאכלות אסורות", שהספר הזה לבד נדפס לערך 60 

אלף טופסים.

כמו כן "המדריך לכשרות" שיצא על ידי, נדפס לערך 150,000 
)מאה וחמישים אלף( עותקים, שהי' בארצות הברית הזנחה גדולה 

בענין השחיטה, שכל יהודי חרדי ירא שמים הפסיק לאכול בשר 
ו-40 רבנים יצאו  בהמה בגלל שאופן השחיטה שם לא כשרה 

נגד השחיטה שם.

וב"ה נזכיר כאן לטובה את כל הרבנים ומנהיגים כאן בארגנטינא 
שכתוב  כמו  הוא  השחיטה  שאופן  שחיטה  כאן  לכם  שיש 
הבהמה,  את  שהופכים  ישראל(  בארץ  שנהוג  )וכמו  ערוך  בשולחן 
הרבנים  ואשריכם  שצריך,  כמו  למטה  ממעלה  ושוחטים 

ומנהיגים שזכיתם שהבשר שלכם מביאים לישראל.

להחזיר  והזכי'  היכולת  הכוח,  לכם  שיש  ומקוה  חושב  אני 
אתם  רק  בארגנטינא,  יהודים  ה-200,000  כל  את  בתשובה 

מצדכם צריכים לעשות את הפעולות הנחוצות לכך.

 ספר

קול השוחטים
חלק ד

י "ד מכתב 

העומדת לב ייטב וישיבות קהילות ודייני מנהלי לכבוד
שליט"א. אדמו"ר כ"ק דגל תחת

הסירכות ובנתיקת הסכין, בבדיקת המכשולות הנה
מקולקלים שצפרניהם שוחטים ב' וישנם מאוד, עד רבו
שוחטים שהשוחטים ובדיקות, השחיטות רוב מפני כך כל
פעמים כמה רק בודקים ואם לשעה, בהמות 6070 היום
כל כשמשתמשים ובפרט פגימות, מלא הצפרניים נעשים
יכולים ואין מתרככים והצפרניים חמים, במים הזמן

כהוגן. החלף את לבדוק

ובפרט הסירכות, בקליפת המכשולות רבו כן כמו
בדיקת שבודקים ידי על שיוצאים הגדולות המכשולות

בחפזון. וחוץ פנים

ששוחטים השחיטות בענין המכשולות מאוד רבו וכן
ולפרט להאריך צריך ואין כידוע, תלוי' שחיטה
האיסור שחיטה בספרי נדפס כבר כי בזה, המכשולות
ועוד סילבער, אליעזר והג"ר ז"ל הרידב"ז מרבינו בזה

ואכמ"ל. שחיטה, ספרי בכמה

והחלקתה לבדיקה,  הצפור קשיות בעני

ש' או' יועץ פלא שוחט )בס' שלא(ד "ה  ליזהר שיש ,
רכה הצפורן שאז הריאה שבודק לאחר הסכין לבדוק
השם יראי שהשוחטים וראה יפה לבדוק יכול ואינו
רחץ דאם ל' סי' ואהלות מור ובשו"ת ע"ש. בכך, נזהרין
להרגיש יוכל לא שנתרכך עד ברותחין אצבעו השו"ב
בו שישרה קרים למים ידו ויתן הסכין אז יבדוק לא ע"כ
וראה כמ"פ זאת שניסה וכ' קצת, עזה שיהא עד הצפורן

הוא, ע"כ.שכן



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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יח
כהלכתה"  בשר  ואכילת  "שחיטת  הספר  על  תודה  שלמי 

שקבלתי.
בברכות התורה
הרב יעקב פנחס שיר
רב העיר כפר-סבא

ובס' זרע אמת הספרדי )ח"ג סי' ג( כתב: "ע"ד שאלתך 
בחלב,  הרצועות  עור  למשוח  מותר  אם  השלישית, 

רצו של  בעור  שעושין  המשיחה  זאת  שאם  Œאומר 
עות אחר שהשחירן היא הכרחית ואי אפשר לעשות 

Œבלעדה, אין ספק שמן הדין צריכה להיות מדבר המו
תר בפיך, ואף אם היא מילתא יתירתא יש להקפיד 
שיהיה מדבר המותר בפיך, כמו שכתוב בסי' לב )סעי' 
מד( בענין הקלף שכורכין בו הפרשיות עיי"ש. על כן 

Œאיעצך, שלא תשנה כל עיקר ממה שנהגו שאר הסו
פרים, שמושחין אותו בשמן כמו ששמעתי".

שאינו  הגם  חלב  דלכאורה  להבין,  צריך  אמנם 
Œ"ממשקה בני ישראל", אך עדיין הוא בכלל "מן המו

תר בפיך", ובפרט שנאמר בו "יעשה לכל מלאכה", 
וראה בפ' כל שעה )פסחים כג, א(: "מה ת"ל יעשה לכל 
)אם צריך לממ  מלאכה, שיכול למלאכת גבוה יהא מותר
שוח ממנו עורות למלאכת גבוה יהא מותר דהא משתרי באכילה לגבי 

)עוקצין  וכן בפירוש המשניות להרמב"ם  רש"י(,   – מזבח 

להשיב(:  לי  יש  ד"ה  לט  סי'  )או"ח  חת"ס  בתשו'  ועיין  ט(.  ג, 

שהוא  הנשה  בגיד  לתפור  היתר  הסופרים  ונוהגים 
מהאסור בפינו, ונהירנא כי מו' הגאון ז"ל מיחה בידם.

ולכאורה חלב וגיד הנשה חד דינא הם לגבי דין "מן 
הנשה  דגיד  ונאמר  שנחלק  לא  אם  בפיך",  המותר 
כאשר  ולא  בבשר  בלוע  כשהוא  רק  לגבוה  הותר 

הוציאוהו, וצ"ע.

חיים אנשים של גופם לתוך שנכנסו מתים של  רוחות על עדויות  ישנן
מתוכם. ודברו

בספרוהרב  הביא  אשכנזי אלעזר ב')ר' פרק בראשית באשה(מעשי מעשה
אחד, נכרי של  רוח בה שנכנס פירארה מהעיר  יהודיה אחת
נשמע וקול נעו לא שפתיה כישנה. ונראית לארץ  נופלת היתה האשה

ו נשים גברים העיר, אנשי כל אתמתוכה . וכששאלו לראותה באו טף 
שכולם המקום  מאנשי  אחד גוי של בשמו נקב אתה?" "מי  הרוח:
לאמיתות רבות  ראיות וישנן לתוכה, נכנס כיצד סיפר גם הוא הכירוהו.

הזה. המעשה

שלשלתהרב  המתואר  בספרו זו. אשה על העיד גם יחיה בן  גדליה 
פ"ו)הקבלה כותב:(דף הוא וכך הזו באשה המעשה  את מתאר  הוא

ואגדתים אספתים אשר  כפי יגיע  באמצעות אלוקים לך הודיע  זאת  כל 
על לשאלתך תשובה לפניך ולהציג אליך  לכתוב ידי כח נא יגדל יחד,
מגלים השבעות בכח אנשים. של  לגופם הנכנסות הזרות  הרוחות 
בכח  קשה ואכן משונות, במיתות מתו כי ומספרים שמן את הרוחות 
בתוכו ופועל אחר  חי גוף לתוך  מת של רוח  נכנסת כיצד להבין שכלנו
של"ה שנת טבת בחודש עובדא. שזו  אלא וקיים, חי עצמו הוא כאילו
כ"ה בת אחת בחורה של לביתה ללכת התבקשתי  בפיררה, בהיותי
היו עיניה  נשמה. בלי כגוף נוע ללא מיטתה על מוטלת ומצאתיה שנים 
מתוך ומשתרבבת רגילה בלתי בצורה עבה  ולשונה פתוח פיה עצומות
נמצאת והיא  בה נכנס שרוח לי אמרו לידה  שהיו  האנשים שפתיה.
דבר  והוא לשאלותי שישיב הרוח לפני והתחננתי שם עמדתי  בלשונה .
והקול היטיב  נשמעו האשה  מפי  שיצאו המילים  טליאנו, בלשון  עמי 
על כעונש בתליה לו בא ומותו דמודינה בטישטה שמו כי אמר 


