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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
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1

המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

בּ מים  בּ יוֹ תר  גּ ד וֹ ל  ר וּ ח נחת  עוֹ שׂ ה זה והיּ סּ וּ רים ול ּמ וּ ד הארכּ ה גּ ל וּ תינ וּ  כּ י , ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אחת, למ טּ רה  הם ישׂ ראל  עם שׁ ל  נ דּ ח הנּ וֹ ראים מּמ נּ וּ  ידּ ח שׁ כּ תבלבל ּת י כּ מ וֹ  , ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ ספר וֹ  זי"ע מלּ יסא יעקב רבּ י הקּ דוֹ שׁ  הּמ וֹ ר "הגּ אוֹ ן הירים "צר וֹ ר  שׁ יר על ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ב) ד וׁש כּ לה (פּ רק מתאימ וֹ ת  ׁש כּ לּ ם  הרחצה מן ׁש עלוּ  הּק צוּ בוֹ ת  כּ עדר   ׁש נּ י" ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌

בּ הם" ל שׁ וֹ נ וֹ :אין וזה הּק צוּ ב וֹ ת ", כּ עדר   הבּ אים "ׁש נּ י והיּ סּ וּ רין הגּ ל יּ וֹ ת  כּ י ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּ מדר שׁ  כּ מּ וּ בא אבוֹ ת בּ מעשׂ י נרמז הכּ ל ישׂ ראל  סימן על  ע "ה פּ רׁש ה  ויּ ׁש לח (רבּ ה  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הפּ סוּ ק:י"ג) עדר "על וּ בין  עדר בּ ין ּת שׂ ימוּ  טז )"ורוח לב  שׁ יּ היה(בּ ראׁש ית דּ הינוּ  , ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
צרוֹ תיהם בּ ין כּ אןרוח כּ וּ נתוֹ  וזהוּ  ישׂ ראל, הצּ ר וֹ ת ׁש נּ י שׁ ל ,אכלי פּ ר וּ שׁ  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

הן א וֹ ת שׁ מּ כ לּ ים ה ּק צוּ בוֹ תוהיּ סּ וּ רים העדרים כּ עדר פּ י על נקצבוּ  כּ אשׁ ר  , ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
הוּ א  כּ ן  לעשיו  יעקב וּ מסתּ לּ קיםׁש על וּ שׁ לח עוֹ לים  שׁ יּ סּ וּ רים הרחצה , ,מן ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ שׁ ליחוּ תן, הם  נאמנים כּ י העוֹ נ וֹ ת, כּ תם את מתאימוֹ תכּ שׁ רוֹ חצים ,ׁש כּ לּ ם ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
להכינה , מחבּ רים שׁ יּ היוּ  ישׂ ראל , את   ּלז כ בּ כדי הוּ א, היּ סּ וּ רים  שׁ ליחת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִסבּ ת
לכינה , מתאמים הם שׁ יּ שׂ ראל  בּ מדרשׁ , אמרוּ  וכן חבּ וּ ר ], מלּ שׁ וֹ ן הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ[מתאים

בּ הם  אין  יזדּ כּ כוּ ו ׁש כּ לה כּ לּ ם יסּ וּ רים ידי ועל  נדּ ח , מ מּ נּ וּ  ידּ ח  שׁ לּ א בּ כדי ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ל  זוֹ הי וּ באמת  עכ "ל . בּ הם יהיה  לא שׁ כּ וּ ל ושׁ וּ ם הקּ ד וֹ שׁ ה, להכינה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתחבּ ר וּ 

הגּ לוּ ת  אריכת  שׁ ל נ דּ ח התּ כלית מּמ נּ וּ  ידּ ח  לגל וּ ת לבלּת י  ישׂ ראל שׁ יּ רידת וּ כמ וֹ  , ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
זאת , בּ גל וּ תנ וּ  הוּ א  כּ ן שׁ ם, שׁ נּ פלוּ  ה קּ דוֹ שׁ ים הנּ יצוֹ צוֹ ת לתקּ ן כּ די היה  ֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים
ידוּ ע  א העוֹ נוֹ ת . מתמרקים  היּ סּ וּ רים ידי על כּ י לזה, הוּ א העבּ וּ ד כּ בד ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָכּ ל 

כּ בר הּק ד וֹ ׁש כּ י הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד וּ בפרט  הּת וֹ רה ּפ רדּ "ס כּ ל  לּמ וּ ד ידי דּ על הבּט חנ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ מבררים מצליחים  והם י ּס וּ רים ולא נ ּס יוֹ ן יצטרכוּ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

הקּ דוֹ שׁ בּ אהבה  החיּ ים הא וֹ ר וּ כדברי ויחי), וּ כהבטחת(פּ רׁש ת הקּ דוֹ שׁ , והרמח"ל , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ זוֹ הר והטּ הוֹ רים הקּ דוֹ שׁ ים ישׂ ראל ידּ בקוּ  וכאשׁ ר ע"ה, מהימנא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרעיא
הקּ דוֹ שׁ ה, הכינה והשׁ ראת דּ וֹ דים ואהבת דּ קדה הדּ עת ירבּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהקּ דוֹ שׁ ,

הפּ סוּ ק: על הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר ו')וּ כמאמר ב' פּ רק היּ לד(ׁש מוֹ ת את ותּ ראהוּ  "ותּ פתּ ח ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ואוֹ מר זה", העברים מיּ לדי ותּ אמר עליו ותּ חמל בּ כה נער יא והנּ ה פּ רק (ה וֹ ׁש ע  ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

עלא ) ואהבהוּ  ישׂ ראל נער לבני", קראתי וּ ממּ צרים ואהבהוּ  ישׂ ראל נער ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ"כּ י
מעפר, ננערים ישׂ ראל הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר למּ וּ ד כג)ידי ב  פּ רק ותּ על(ׁש מוֹ ת "ויּ זעקוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

האלהים, אל שׁ ועתם ותּ על העבדה", מן האלהים אל דּ ין שׁ ועתם לגוֹ ים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ורחמים  אהבה בּ מדרשׁ וי שׂ ראל ואמר וּ  כג), פּ סקה ב פּ רׁש ה דּ ברים אחר(רבּ ה דּ בר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

דּ ברים חמה  ֹמתּ ו אלּ א נגאלוּ  לא ממּ צרים ישׂ ראל כּ שׁ נּ גאלוּ  אלעזר רבּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
 ֹוּ מתּ ו רחמים,  ֹוּ מתּ ו אבוֹ ת, זכוּ ת  ֹוּ מתּ ו תּ שׁ וּ בה,  ֹוּ מתּ ו צרה,  ֹמתּ ו ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵאלּ וּ ,

דּ כתיב, צרה  ֹמתּ ו ב)הקּ ץ. דּ כתיב(ׁש מוֹ ת תּ שׁ וּ בה  ֹמתּ ו ישׂ ראל", בני "ויּ אנחוּ  ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

השחיטהב ) היא זו שיאמרו העין , מראית של חשש
ירי'. ע"י  או קרדום ע"י  שוחטים וכך 

ה'.הדינים  סימן כ"ג בסימן נמצאים השני' לבעי '
ג'. סעיף פ "ז בסימן הראשונה ולבעי '

הבהמהההצעה בראש הכדור  את יירה שגוי  היא
הבעיות שתי  של חשש קיים  הכשרה, השחיטה לאחר
כ"ג סי' בכה"ח  עיין אפשרות, שום אין אם אך הנ"ל,
לחתוך  שגם  וחכ"א השפ"ד . בשם שם ועיין נ', ס"ק
שיצאה ברור  אם אולם אסור. בקרדום שחיטה אחרי 

נ"א. ס"ק שם וכה"ח  שם שמ"ח עיין מותר. נפשה

דםולסברת בליעת מדין לצלי  שחושש רמ"א
בין  הבדל שיש ובפרט להקל, אין לכאורה באברים.
נגרר, הדם אין הש"ך  שלדעת הבהמה , ראש על הכאה
מהר שתמות עושים כך שלשם הראש  על ירי ' ובין
ועיין  בלב. סכין תחיבת או מפרקת, כשבירת והוי 
הט"ז  שלסברת ובפרט י"ב, ס"ק  פ"ז  סימן  בכה "ח
ולפי  עיי"ש. בזינוק  הדם יצא שכבר איירי  כאן
בבהמה כח שאין שהטעם ב' ס"ק  ס"ז הדרישה
סברת בזה הוא דחה  ולכאורה דם, ולהוציא להאנח
מפרקת לשבירת בראש הכאה בין לחלק שיש הש"ך

וכו'.

הםבכל  במכתב המתוארות  העובדות אם אופן
גויים, של הם המטבחיים בתי  כי אפשרות שום שאין

דלהלן : בתנאים להקל אפשר

אחר1. תהא שהירי ' שאפשר  כמה להשהות
השחיטה.

ואם2. הסימנים כל לשחוט ישתדלו שהשוחטים
הורדים. גם אפשר

יהודי .3. אינו יהא שהיורה

מבית4. יציאתו לפני יומלח יודח שהבשר 
המטבחיים.

פעמית.אם חד בצורה להקל בנ"ד אפשר ייעשה כך
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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‚וןב"סיוון ˙˘ס 45" בולעטין] # ["˜ול ˜ור‡
 -‰‚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

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"˙מוז ˙˘ס 46["˜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
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןב"‡ב ˙˘ס 47["˜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
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ב"‡לול ˙˘ס #48 ["˜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 ריוספ
 ‰˙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

המשך בעלון הבא

3

המשך בעלון הבא

אני עונה לו, שצריכים לעשות פעולות גדולות ואסור לישן עד 
שנעצור את ההתבוללות הזאת.

ואמרתי אני יחשוב בלי נדר ונחשוב מה לעשות.

בלילה ההוא נדדה שנתי, ולא הייתי מסוגל לישון כלל, חשבתי 
מספיק  לנו  ואין  היות  בראשי:  מחשבה  שנכנס  עד  וחשבתי 
רק  לנו  יש  האנשים,  כל  את  בתשובה  להחזיר  שיוכלו  אנשים 
את  בכתב  להדפיס  החיד"א  בעל  של  העצה  והיא  אחת  עצה 
החיבורים על יסודי היהדות כמו שבת, תפילין, מזוזות, טהרת 
כל  ידעו  וכך  העולם,  בכל  יהודי  לכל  ולשלוח  ועוד,  המשפחה 
עיקרי המצות עד שכולם יחזרו בתשובה ליהדות, כי אם אחד 
ונזכר איך  מקבל ספר ולומד בספר הזה ורואה השכר והעונש 
שסבא שלו הניח תפילין והי' לו מזוזות ועשה סדר בפסח, הדבר 

יעורר אותו עד שעל ידי זה יחזור לשורשו.

על  כמו  הנחוצים  החיבורים  לעשות  ומיד  תיכף  והתחלתי 
זה  את  עשיתי  ועוד.  ציצית  מזוזות,  תפילין,  שבת,  שמירת 

באידיש ולשון הקודש ואחר כך תרגמו את זה באנגלית.

מוכן  והייתי  באנגלית,  הנחוצים  הספרים  כל  את  כשגמרתי 
)ואח"כ לכל העולם  לשלוח לכל המיליוני יהודים בארצות הברית 
וביררתי  גדול,  קאמפאני  מעילינג  לקאמפיוטער  הלכתי  כולו(, 

אם ישנה האפשרות להשיג בשבילי מכל ארצות הברית כל שם 
יהודי שם המשפחה או שם הראשון כמו גרינבערג, קליין, גרין 

וכדו'.

הסכימו, ואמרו שיכולים לסדר את כל הכתובות של היהודים 
בכל ארצות הברית.

בכל  היהודים  לכל  ולשלוח  להדפיס  מוכן  כבר  הייתי  ועתה 
ארצות הברית והעיכוב הוא רק הכסף, זאת אומרת היו צריכים 

3 טשעקים:

1( טשעק אחד, לבעל המדפיס, שידפיס שני מיליון ספרים מכל 
ספרי.

שאמורה  קאמפאני,  קאמפיוטער  למעילינג  שני  טשעק   )2
להכניס את הספרים במעטפה, להדביק את הכתובות ולשלוח 

בדואר.

3( טשעק שלישי למשרד הדואר.

שבעה  כשישבו  הגדולים  העשירים  לאחים  נסעתי  כן  על 
רח"ל ל"ע אחרי פטירת אמם. לקחתי איתי את הרב שווייצער 
על  היו  כשנסענו  הטיסה,  כרטיס  את  לו  ושילמתי  ממאנסי 
לנחם אותו,  יהודים שנסעו אליו  רק  כל האנשים   747 המטוס 
כי כולם קבלו ממנו כסף. אמרתי להרב שווייצער, הנה כל אלו 
האנשים נוסעים בעד כסף, ואנחנו נוסעים לומר לו תוכחה כדי 

להציל את כלל ישראל.

והשו"ב לרב הסכי לבדיקת עצות

כגון הסכין בדיקת בשעת רך הצפורן יהי' שלא יזהר
הבהמה בגוף ורטיבות שמחמימות פנים בדיקת לאחר
וע"כ ברותחין, הידים רחיצת ע"י וכן רך, צפרנו נעשה
הצפורן, יתקשה זה שע"י צוננים במים ידו שיתן טוב
במקום או מצוננת, ידו בעוד הסכין את יבדוק לא אבל
וגם יפה, יפה הסכין וינגב גדול, והקור מנשב שהרוח
לנגב שא"א לשחיטה שחיטה ובין נגוב, יהי' הצפורן

אפשרהסכין אם ועכ"פ בדיקה, בשעת הצפורן גם ילחלח
בצפורן ויבדקהו השחיטות בין גם הסכין את ינגב לו
כשסכין מרגישין דאין ומנוסה בדוק שזהו כדינא, נגוב

בנגובים כמו לחים מצודות וצפורן בעל להגאון תורה  של (שמושה 

מ "ג) מ "ב , או ' בסמוך  ועי ' צ"ה  דף  זצ "ל  .דוד 

ח"י סי' תואר י "ד )בפרי בלי(ס "ק  בצפורן יותר דבמרגיש
שמואל זבח ובס' דוקא לחלוחית בלא יבדקנו לחלוחית
מלחלחין שאין מובהקים שוחטים הרבה בשם שם, ודע"ק

ההרגשה. כח נתמעט שעי"ז כיון כלל ביד

נוהגין שוחטים ואנחנו כ' י"ז ס"ק בש"ס אברהם ובבית
מטופח, בצפורן ואח"כ נגוב בצפורן מתחלה לבדוק
אפי' בדיעבד אבל בזה ליזהר דיש הוא לכתחילה ודוקא
שאינו כיון לאסור, אין כלל מטופח בצפורן בדק לא

ע"כ. בראשונים, ולא בש"ס לא מוזכר

לבית ההולך דרב ג' סי' יור"ד ישראל תפארת ובשו"ת
אופני שני לעשות יחוש לזמן מזמן לפקח המטבחים

בטפוח. בין בנגוב, בין דהיינו הבדיקות

ז "ל סילווער  אליעזר ר' הרב
תלוי' השחיטה נגד  מעורר  תלוי '

[פט]) ג' חוברת עשירית , שנה תשי"ט , טבת  בחודש המאור בירחו (נדפס 

זילבער מוהר"א שכתב במכתב שם בהמאור וז"ל
ליפא י"ט חנני' מוה"ר הצדיק הגאון להרב שליט"א

שליט"א: דייטש

סינסינטי אב"ד שליט"א זילבער מוהר"א האדיר הגאון
עסקן בש"ט, המוכתר הגאון הרב לידי"נ בנד"ז: לו כותב
מן הקוצים ולכלה במדינה הטהרה מצב להטבת נפלא
יו"ט חנני' מוה"ר דרכיו בכל וחרד ירא ישראל, כרמי

וכו'... העלמעץ דק"ק אב"ד שליט"א, דייטש ליפא



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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כ
בשר  ואכילת  "שחיטה  הספר  קבלת  את  בתודה  מאשר  הנני 

כהלכתה" ומאד נהניתי תהא משכורתכם שלמה מן השמים.
בכבוד רב
נתן אורטנר
רב העיר לוד

אחרי שבדקתי יותר, נתברר לי שאף שמצהירים כי 
זוהי הצהרת  והם כשרים,  נבדקו  העיבוד  חומרי  כל 
שאי  לי  הסבירו  גם  מקצתיה,  ולא  מניה  לא   – סרק 
דבר  של  מלבלב  הנעשה  חומר  על  לוותר  אפשר 
שהמשכתי  וככל  תחליפים  לחפש  המשכנו  אחר. 
מחדש.  הופתעתי  בהשגחה,  לייצר  בניסיונות 
ובעי  עיבוד  מקרי  מה  בעצמם  מחליטים  הסוחרים 
מובן  לשמה.  בעי  ולא  עיבוד  מקרי  לא  ומה  לשמה 
אשר העיבוד עם שמן החליטו שאינו עיבוד ולא בעי 
העור  הלבוש שריכוך  נתבאר מדברי  ולעיל  לשמה, 

הוא עיבוד ממש.

בהשגחה,  ייצור  לקראת  להתקרב  החילונו  כאשר 
החיצוני  בצד  רק  לא  הפתעות.  לי  נתבררו  שוב 
מתיזים פלסטיק לפני הצביעה בשחור, גם בצד אשר 
מניחים על היד מתיזים פלסטיק, וזאת כדי שהעור 
יהיה יותר יפה, וכלל אינם נזקקים להכרעה הלכתית 
או  חוצץ"  אינו  לנאותו  ד"כל  הכלל  בזה  שייך  אם 
בא  כאשר  גם  מהני  ולא  דווקא  בשרו"  "על  דבעינן 
לנאותו, והדברים בוודאי אינם פשוטים כפי שמדמים 

בנפשם סוחרי הרצועות.

על  היטב  לפקח  הדין  מעיקר  שראוי  נראה  ולכן 
מצוות  לקיים  שנזכה  כדי  העורות  עיבוד  תהליך 
מיוחד  גיליון   – יעקב"  "פעמי  הקובץ  )מתוך  בהידור.  תפילין 
החסיד רבי  הגאון  ברק  בני  של  לפטירת רבה  שנה  עשרים  במלאות 

יעקב לנדא ע"ה(

אנשים על איטליה מחכמי אחד מפי וגם צפת העיר מחכמי אחד
ידי  ועל חיים אחרים  אנשים של בגופם ונכנסו משונה  בצורה שמתו
את הגידו  הרוחות, דברו החי  האיש בנחירי גפרית ועשן השבעות
עוונותיהם את פרטו גם הם מותם. ועל  חייהם על  וספרו שמותם 
רבות פעמים סובלים. שהם הרב הסבל את ותארו בחיים  בהיותם
יוצאת הרוח שהיתה פעם  ובכל הרוחות את לגרש דבר יודעי השכילו
או האיש  וגוף ועבה גדול נעשה יצאה שמתוכו האבר היה מהגוף

להשתחרר . שזכה עד ומתענה  מתחלחל היה האשה

רשעבמדרש של רוחו נאמר: ח ' אות הגלגולים ענף ג ' אות תלפיות
ומכניס השטן מן בורח הרוח הקלע. כף תוך ונד נע  הולכת
אדם של בגופו נכנס וכשהרוח עליו , שנגזר כפי בדומם או בצומח עצמו 

ולהזיקו. בו לשלוט  יכול השטן אין

ודבר מחבר  אדם, בגוף נכנסות רוחות עיניו  במו ראה כי מעיד הספר
ראו ומה באויר פורחים בהיותם  מתלאותיהם לו וספרו עמהן

העולם חלל בתוך פריחתם בשעת כיצדעיניהם לו  שספרו רוחות היו .
מתוכו. הרשעים צעקת את ושמעו גיהנם של פתח עד הלכו

לצאתמעשה והוכרחה  אדם של בגופו  שנכנסה אחת ברוח
נכנס הגוף מן  כשיצאה והשבעות, חרמות בעקבות
ויצאו הראש מאמצע השערות וקמו האיש של ראשו בשערות
כמחטים קשים ונעשו הראש סביב  אשר  השערות שאר ממחיצת
נוגע התער  וכשהיה חד בתער לספרם צריך שהיה  עד ברזל  של
בכח  צורך שהיה  עד אותו ודוחות  התער לצד נוטות  הן היו בשערות
נראה לא אשר מאוד דק הבל מהן עלה זאת וכשעשו לגלחן כדי רב


