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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

היה לא בּ יוֹ ם פּ עמים ג' להתפּ לּ ל מתקּ ן היה נוּ ן בּ ן יהוֹ שׁ ע שׁ אם החת"ס, ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאוֹ מר
וּ להפיץ וּ להטּ הר להתקדּ שׁ  נתּ ן התּ פלּ ה שׁ דּ ר היוֹ ת המּ קדּ שׁ . בּ ית חרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִנגרם
לבוֹ א המּ תרגּ שׁ וֹ ת פּ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל שׁ עוֹ צר  ּכ כּ די עד בּ עוֹ לם. שׁ מים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵשׁ ם

◌ָ◌ְלעוֹ לם.

שׁ בּ מים אבינוּ  על אלּ א להען מי על לנוּ  אין ע "ב)מפּ ני מ"ט כּ ן(סוֹ טה על , ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ בית הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ שׁ  שׁ ל שׁ מוֹ  את לחלּ ל שׁ לּ א עוֹ ז וּ ביתר שׂ את בּ יתר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנשׁ תּ דּ ל
עם זקנים הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר בּ למּ וּ ד בּ רבּ ים שׁ מוֹ  לקדּ שׁ  רק ושׁ לוֹ ם, חס ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהמּ דרשׁ 

התּ פלּ ה וּ בפרט אליּ הוּ נערים, כּ ל ּפ תח לפני לוֹ מר ישׂ ראל בּ ית  בּ כל  שׁ נּ הוּ ג , ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הּת פלּ וֹ תתּ פלּ ה. יתקבּ לוּ  זה ר בּ י וּ בזכוּ ת המל וּ בּ "ן ה קּ דוֹ שׁ  ה צּ דּ יק  שׁ כּ תב כּ מוֹ  , ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

א בּ וּ חצירא  פּ סח )יעקב ׁש ל הגּ דה  על הרד והבּ ן(בּ גדי  החיד"א בּ שׁ בחוֹ  והארי , ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תם חי אי אישׁ  הּת פלּ ה  לפני הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד  וּ בלי ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ּת פלּ ת וֹ . ׁש ּת תק בּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר

יוֹ ם כּ ל לאמרוֹ  רגילים שׁ היוּ  אלּ וּ  לחיּ ים שׂ רדוּ  ליצלן רחמנא האיּ מה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַוּ בוֹ אה
מאד גּ דוֹ ל שׁ כּ חוֹ  בּ עליל וראוּ  התּ פלּ ה, קדם פּ ה בּ יעקב)בּ על .(עדוּ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

עליּ ה,וּ בכ מבּ ני ולהי וֹ ת  לטוֹ בה הכּ ל  להפ יכוֹ ל א לּ וּ  ּת פ לּ וֹ ת ׁש אוֹ מר דּ ּק וֹ ת  ּמ ה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ויז כּ ה  נ ׁש מת וֹ  ויטהר  לוֹ ", למחכּ ה  יעשׂ ה  זוּ לת אלקים ראתה לא  ל"עין ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת

עליוֹ נוֹ ת האריז"ל .למעלוֹ ת  מדּ ברי כּ יּ דוּ ע ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

אלּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש יּ אמר חברוֹ  את יעוֹ רר  אחד ועל וכל  בּ יוֹ ם , דּ קּ וֹ ת  כּ מּ ה רק וזה , ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
שׁ מוֹ , ית בּ ר ה' דּ רכי כּ ל את  ויבין הנּ צח, ועוֹ למ וֹ ת עדן  גּ ן לתענוּ גי יזכּ ה זה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְידי
שׁ הלּ וֹ מד א לּ וּ , תּ פלּ וֹ ת ול וֹ מד  שׁ א וֹ מר  ודקּ ה דּ קּ ה  כּ ל על  הגּ ד וֹ ל ל שׂ כר  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויזכּ ה

הקּ דוֹ שׁ  ּת וֹ רה זוֹ הר  ׁש נה אלף מאה כּ מ וֹ  בּ חוֹ ל  אחת  מאה ׁש עה כּ מוֹ  וּ בשׁ בּ ת, , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
תּ וֹ רה, שׁ נה נתן )מליוֹ ן דר' אבוֹ ת צדּ יקים , אוֹ רחוֹ ת הטּ וֹ ב , הרי"ח ,מל ואמירה(כּ סּ א , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

תּ וֹ רה, שׁ נה 1666 כּ מוֹ  בּ חוֹ ל לוֹ : יעלה דּ קּ וֹ ת כּ עשׂ ר וּ בלמּ וּ ד בּ לבד, דּ קּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ְכּ שׁ לשׁ 
תּ וֹ רה. שׁ נה 166,666 ל- יזכּ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ בשׁ בּ ת

ראתה" לא "עין נצח! לעוֹ למ וֹ ת לזכּ וֹ ת  יכוֹ ל א ּת ה אחת  שׁ תּ ז כּ ה וּ ברגע ידי על  ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נז כּ ה  אל יּ הוּ " "פּ תח יאמרוּ  ישׂ ראל  כּ ל  וכאשׁ ר  .אלי גּ ם ה וֹ ל הכר כּ ל , ַלחבר◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לוֹ מר  יהוּ דים עשׂ ר  יתארגּ נוּ  בּ זכוּ ת ואם  הגּ וֹ אל . בּ יאת  את  ויב ר  אל יּ הוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶשׁ יּ בא

התּ פלּ וֹ ת , הקּ דוֹ שׁ את  שׁ בּ זהר  וּ בפרט זכיּ וֹ תי גּ וֹ דל את ל שׁ ער ויּ צא אין (פ ' ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

בּ יהּ קס"א .) עשׂ רה כּ ל כּ יּ דוּ ע ועוֹ ד בּ אלף, הוּ א ממים שׁ נּ וֹ תנים מה כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ תוּ ב:
לחב יוּ כל וּ מי אלף. כּ מוֹ  יהוּ דים מנין כּ ל ל מחבים וּ בכ שׁ ריא, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְשׁ כינה
ימים. לאריכוּ ת תּ זכּ ה וּ בודּ אי בּ ודּ אוּ ת!  ּמכ ל שׁ יּ שׁ  הנּ צחי הכר גּ וֹ דל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶאת
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אבינו כאברהם שקול שהיה מרדכי , (ילקוט כמו

כשראחשורוש ) שהכל בטוחים ישראל  כל  יהיו למען ,
מה על  קשה וא"כ ונעלה. טוב היותר צד על וישר 

י "ב )שאחז"ל  אשר(מגילה ישראל נתחייבו מה מפני
רשע, אותו של מסעודתו שנהנו משום הריגה  בשושן
תחת חשש שום בלי הכשר ביתרון  היה הכל הלא
בזה חטאו ומה הצדיק , מרדכי של המדויקת השגחתו

בלאשנהנו שהיה רשע " "אותו של  מסעודתו שנהנו י "ל (ובפשוטו

הרשע ) המן השגחת תחת שהיו מאלה רק מרדכי , .הכשר 

אליוידידי  בתשובתו מפינסק  אח"כ הגאון (ונדפסה 

ל"ב ) סימן אהרן זקן יען בשו"ת שנענשו צחות ע"ד  כתב
על  ראשי לממונה הסנהדרין ע"י  הועמד  לא מרדכי 
והמון  העולם, אומות ע"י המלכות בכח  רק הכשרות
מרדכי  הלא כי  רע, כל אין עתה  לעת כי  חשבו העם
נהנו  ולכן כשר  הכל ובודאי  בראש  עומד  הצדיק
על  לסמוך אין באמת כי  נענשו. כך  ובשביל ואכלו,
יהיה אם אפילו או"ה ערכאות בכח הבא  כזה ממונה

הסנהדרין  העולםראש אומות אשר מקום בכל כי ,
מאוד . מעציבות התוצאות אז הדת בעניני מתערבים
כנסת לקהילת הרוחני  המנהיג על תגר שם וקרא
לפני  תרצ"ב  בשנת הלשין אשר  בלונדון  ישראל
תחת העומדים השובי"ם של הסכין כי הממשלה
חיים... בעלי  מצער  בטוח  אינו הקהלות רבני השגחת
ובכח כראוי, המה  שלו  השובי"ם של הסכינים רק וכי 
לשלול  הממשלה לפני  השתדל המוח  קטני  של וסיוע
ורק  להשו"ב, קבלה מלתת המדינה  רבני  מכל הכח
כשרות... עניני בכל תטפל  מיוחדת  קומסיא עם הוא

כחונעלם ליטול שלא קמאי גאוני  חרם שהוא מהם
העולם, אומות ערכאות  של בסיוע הציבור  על ושררה 
פראג דפוס מרוטנבורג מהר"ם רבינו בתשובת והוא
והחרמנו  ונדינו גזרנו ועתה וז"ל : ע "ב, קי "ג דף 
ליטול  ראוי  אדם  יהיה שלא מיתה, ובשם בשמתא
ושופט שרים  ע"י  ולא מלך ע"י לא חבירו על שררה
ולא שמים בדברי לא חבירו ולכוף  ולקנוס לעשות כדי
צנועים ואפילו פרושים עצמם עושים כי הבאי , בדברי 
ובנידוי  באלה יהיה גזירתינו על והעובר  וכו', אינם 
המשך בעלון הבא
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המשך רשימת הספרים על הזוהר

98. ספר קול הזוהר- נשמע בארצינו- הכנה לביאת 
משיח

99. ספר מעלות הזוהר- בשבח לימוד הזוהר בלשון 
הקודש

100. מי מקווה טהרה – כמי גן עדן, סגולה לכל טוב. 
ספר טהרת המשפחה בהלכה ובאגדה

101. ארכיון ספרי זוהר של הרשב"י

זוהר השבת המחולק לפרשיות השבוע,  ספר   .102
כולל חלוקה נוספת ל-ג' סעודות שבת

103. הודעה משמחת לכלל ישראל: יצא לאור ספר 
זוהר -אידרא השלם מחולק ללימוד חודשי

המחלל  עונש  כהלכתה-  בישראל  השבת   .104
קדושת השבת

105. ספר סיפורי הזוהר- מלוקט מכל ספרי הזוהר 
הקדוש

106. ספר ליקוטי זוהר בראשית

107. ספר זוהר מגנא ומצלא- דרשה לחיזוק הזוהר 
הקדוש לכבוד יום ההילולא של הצדיק רבי מרדכי 

שרעב"י

108. ספר "ערכה של שעה"- מעלת לימוד העצומה 
של שעת לימוד בזוהר הקדוש

ספר  לפרשיות  מחולק  שבת-  זוהר  ספר   .109
בראשית -להורדה

110. ספר הזוהר – ביאור ע"פ פרשיות השבוע

111. שכר ועונש- ספר שמות ב'

112. ספר שכר ועונש- ספר ויקרא

113. ספר שכר ועונש- ספר שמות א' -ב

114. ספר ברכות והודאות- חשיבות ברכות הנהנין

115. ספר חדש- סיפורי הזוהר

116. ספר מוסר לקדושת בית המדרש ועניית אמן

117. שכר ועונש- ספר דברים

118. ספר שכר ועונש- ספר במדבר

119. ספר שכר ועונש – פרשת ויצא, וישלח, וישב

120. זוהר תורה- ספר בראשית

121. ספר ליקוטי זוהר – תהילות דוד- סדר בראשית

122. האם אתה מבין מהי ערכה של שעה?

123. ספר זקן ישראל- בענין גילוח וגידול זקן



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
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מצב הכשרות בימינו
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ספר
 השוחטי קול

א' מכתב
התאחדות חברי שליט "א  הגאונים  הרבנים  לכבוד

הרבנים.

וברכה! שלום

הרבנים התאחדות מאת קורא קול  שיצא  ידוע הנה
מסאטמאר אדמו"ר מרן כ"ק  של  קדשו יד  בחתימת
שלא הרבנים, התאחדות חברי רבנים  ועוד שליט "א 

חוץ לאכול  הבאישחוטי עופות דהיינו משאר, ם 
שהעופות הרבנים  התאחדות בלוח  מובא  וכן מקומות ,
רח"ל, וטריפות נבילות הם אחרים ממקומות שמביאים
התאחדות של  חותמת  עליהם  שיש  העופות ורק

כידוע. כשרים, הם  הרבנים 

היות ונורא, איום מכשול אודות  לעורר באתי לכן 
יטב  קהל  שלנו  מהבוטשער ורק  אך עוף  בשר קונה ואני
רב  זמן כבר כי גדולה פליאה אצלי והיה דסאטמאר, לב

שהאגף רואה יש(פליגל )שאני שני  ובצד קרוע  אחד  בצד 
כל כך  נמשך וזה הרבנים , התאחדות של פלאמבע 
פלאמבע, יש  השני ובפליגל  קרוע  אחד שפליגל שבוע ,

הבשר לחנות מביאים  אולי יודע, עופות(בוטשער )ומי
אחד בצד הפלאמבעס  ומורידים  פלאמבעס , עם  נבילות
שאנו  ונמצא  השני, הפליגל על פלאמבע ומוסיפים 

רח"ל. בנו"ט  נכשלים 

אבל כזה, דבר ולהאמין מוחי על  להעלות ברצוני אין
עמלק, של  שותפו שבטבחים  טוב בגמרא  איתא  הרי
נוגע זה כי האפשרי, במוקדם הענין  לברר ונא  נא  ע"כ

מאוד. לנו

למפרע. ותודה

המעורר 

ד ' מכתב  תוכ
חוץ, שחוטי של האיסור דבר על מעורר א.
במקולין בשר קניית נגד  יצאה הרבנים  שהתאחדות 
לב  יטב קהל  של  סטאר מבוטשער חוץ אחרים ,

ד'סאטמאר.

עומדים שאינם אחרים  ממקומות עופות מוכרים  ב.
הרבנים. התאחדות השגחת תחת

בחנות הקונים  של הגדול  הציבור את לרמות  כדי  ג.
צד מעל הפלאמבעס מסירים  סאטמאר, של הבשר
פלאמבע ומדביקים  סטאר, בהבוטשער העוף  של  האחד 

הרבנים ) התאחדות  העוף.(של  של  השני  בצד

אירע מתי ושאלו מאוד ונבהל רח"ל, פגימה ממש שהוא
משעה, יותר לפני בהפגימה שהרגיש והשיב הפגימה,
זה על הפגימה, אודות תיכף סיפר לא למה אותו ושאלו
ידו על הסכין את לשפשף אפשר שיהא בדעתו שחשב ענה
לסלק אפשר וכי השו"ב, לו ואמר הפגימה. ותסתלק
הפגימה, את לסלק מאוד קשה באבן אפילו כזו, פגימה

הפגימה? אודות ומיד תיכף סיפר לא ומדוע

שם היו כי פרנסתו, אודות התיירא שבודאי הוא האמת
הספק מחמת הכל להטריף ויצטרכו שובי"ם ששה עוד
כלל דעתו על עלתה ולא העופות, כל נתערבו שכבר
עופות אלפים כמה להטריף שיצטרכו מעשה בשעת
שידע מטעם ואולי זו, בשעה השוחטים כל ע"י שנשחטו

העופות. כל יטריפו לא שמספיקא

הטוב שהוא מבאטור הרב חשב הנ"ל השוחט על והנה
נדבר, ומה נאמר מה כן ואם קלקוליםשבטבחים, יש אם

ששו"ב חידוש הוא וכי הותיקים, השוחטים אצל כאלה
רח"ל? וטריפות נבילות שוחט חדש

אבל עוד, לשחוט ראוי אינו שהשוחט לו להסביר רציתי
יותר. טוב לשחוט שיוכל מישהו לי הי' לא

מסיגוט הרב שבא אחר אשר הנ"ל הרב לנו סיפר עוד
לפעול מבאטור הרב יכול הי' לא כי הפקר, הכל כבר הי'
שהרב השיב לו שאמר דבר כל על וויינשטאק. אצל כלום
לי ולמה כך שטוב אמר והוא הכל, יודע ג"כ מסיגוט
היו אז ומני ח"ו. לאיבוד אלך עי"ז הרי בחינם, הוצאות
מהיוניאן אחד שמשגיח אמר הוא הבלאמבעס, כל הפקר
אלפים מאה עוד במשרד שם שנמצאים אליו צילצל

זה. את שיבקש מי ואין סיגוט של בלאמבעס
הללו, הבלאמבעס טריפות על לשים שיכולים מזה חוץ
שום יודעים היו ולא דאלאר מאות כמה ג"כ הדבר עולה
הבלאמבעס, מוליך הי' מי לשאול לשם וצלצלתי חשבון.

הכל. מוליך הי' שוויינשטאק לי והשיבו

הכל לנו סיפר והוא שעות, 20 לערך כבר אצלו ישבנו
קאסעטעס על הקלטנו אתו השיחות כל ואת לכל, אשר
אחת עצה רק שיש לנו ואמר אצלינו. בנמצא הם שעדיין
לכל יקראו האמת את לדעת רוצים ואם הזה, הדבר לתקן
יראי שובי"ם עוד שיש יראו ואז עופות, של השובי"ם
יום שבכל האלו הגדולות השחיטות על שאומרים שמים
יראים רבנים שלשה וצריכים מחברתה, מרובה הקלקלה
מספר שו"ב כל כי כלום, להשובי"ם יספרו שלא שולימים



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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ה
הנני מאשר בתודה קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה"
בכבוד רב
יצחק פרץ
רב העיר-רעננה

ו
הנני מאשר בתודה קבלת הספר החשוב "שחיטה ואכילת בשר 

כהלכתה"
תזכו למצוות
ביקרא דאורייתא
הרב יצחק בר-דע
משרד הרבנות רמת גן

המשך בעלון הבא

הרב מזדעזע בשמעו כי ביזו תלמיד חכם גדול

בושה  לו  גרמנו  ואנחנו  חכם  תלמיד  זה  ווי-  אוי  ווי,  “אוי 
והשפלה"- צעק הרב בצער. "איזו עבירה עברה כל הקהילה" 
הוסיף ועדיין לא ידע כי המדובר בט"ז עצמו. הרב קרא אליו 
שבעה מנכבדי הקהילה, הכה על הסטנדר ואמר להם כי עבירה 
תלמיד  והשפילה  שפגעה  בכך  הקהילה  כל  עשתה  גדולה 
חכם. קמה כל החבורה והרב בראשה ויצאה אל החדר לבקש 
מ"המנקר המנודה" סליחה ומחילה. נפל הרב על ברכיו ובקול 

שבור ביקש ממנו ראשון מחילה. 

ומה  אתה  מי  לי  "אמור  ושאל-  הרב  התרומם  מכן  לאחר  מיד 
"אני המרא דאתרא ואני מצווה עליך לספר מי אתה"-  שמך". 

הוסיף.

רב הקהילה התעלף בהתגלות הט"ז - וקבע כי מהיום הט"ז 
יהיה רב במקומו

בעצמו  הט"ז  הוא  כי  סיפר  והוא  ברירה  לט"ז  נותרה  לא 
ובכבודו. למשמע הדברים נדהם הרב והתעלף במקום. שפכו 
מיד קם וקבע  האנשים מים על פניו של הרב והוא התאושש. 
כי מהיום אין הוא עוד המרא דאתרא, אלא הט"ז הקדוש יכהן 
כאן כרבה של העיר, מיד הלבישו במעמד זה את הט"ז בבגדים 
דרש  ממנו  תלמיד  אותו  הט"ז  אל  ניגש  לרב.  הראויים  נאים 
לשמור זהותו בסוד ושאל אותו מדוע נתן לילדה את ההפניה 
לספרו בעניין העוף שכן היה בדבר לגרום לחשיפת זהותו ואכן 
כך היה. הוסיף ושאל - מה לגבי התכנית שקבע הט"ז לעצמו 

לחיות בצנעה רחוק מכבוד ומעמד- האם ויתר על תכניתו. 

בדיוק היום שמעתי שבקרית צאנז גונבים ומריקים הרבה בתים 
ל"ע, וגנבו הרבה כסף, וזה בלי שום ספק שזה בעון שגנבתם 
את הזוהר מהאנשים שיוכלו ללמוד, אז מי יגן עליכם, כי ראיתי 
כבר הרבה אברכים ובחורים שלומדים כל יום תיקון מג, פתח 
אליהו הנביא, וגם בת"ת לומדים הילדים פתח אליהו, אז אינני 

מבין איך יש להם חוצפה גדולה כזו?
אנו מודים בלב ונפש לכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שיחי'ה עד 
120 שנה - שלא חת מפני איש, וידיו רב לו ועזר מצריו תהיה, 
בכל  הקדוש  והזוהר  התורה  פנימיות  את  מפרסם  ה'  וברוך 

כוחות נפשו.
ולאלה שנוגעים ולוקחים את הזוהר הקדוש אספר לכם סיפור 

שהודפס: 


