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וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה
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וקול קורא'ס שיצאו לאור
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המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

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.
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

עצ וּ מוֹ תבּ גירסא רוּ חניּ וֹ ת פּ ע לּ וֹ ת פּ וֹ על ה זּ וֹ הר ספר ׁש קּ ריאת ה מּ ק בּ לים גּ ד וֹ לי  מדּ ברי (כּ יּ ד וּ ע, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌

ׁש קּ וֹ ראים ) המּ לּ ים את מבינים לא  אם .גּ ם ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הטּ הוֹ ר לשׁ וֹ נוֹ  בּ קיימאוזה נתיב  אימת  עד לחבריא ׁש מעוֹ ן ר' אמר  "ּת ניא  : ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
סמכא ". ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְדּ חד

ׁש בחיו  נאמר כּ א ׁש ר הזּ וֹ הר, ספר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנ וּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִמן
לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, ל גּ א לּ ה ה וּ א  כּ י עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מק וֹ מ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה 
כּ ּמ ה  וּ בּת ּק וּ נים מהימנא , בּ רעיא מקוֹ מ וֹ ת בּ כּמ ה  זה  דּ בר  בּ וֹ  וית בּ אר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל .

נשׂ א  בּ פרׁש ת  ּפ ה וגם ּפ עמים. ב)וכּמ ה למטעם (קכ"ד ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין : ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ רחמי" גל וּ תא  מן בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ וֹ הר , ספר  האי דּ איה וּ  דּ חיּ י (וּ בגללמאילנא  ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

י שׂ ר בּ רחמים )ׁש עתידים מה גּ לוּ ת  בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר ׁש ה וּ א החיּ ים מעץ  לטעם .אל ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

בּ עוּ מקי  וּ מוּ ׁש ר ׁש  החכמה, מעּק רי גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת לוּ י הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין
הדּ ר לנחוֹ תם  נחלתוֹ , ועל  עּמ וֹ  על היּ חיד האדוֹ ן  וּ פעל  הכין א ׁש ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההנהגה,
חסר וּ  כּ ּמ ה ּת דע וצרי הּמ חׁש בה . בּ ראׁש ית  הּמ כ וּ ן  ט וּ ב רב אל  בּ וֹ  יגּ יעוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
וּ בח ׁש וֹ ב לקדמוּ תם. להחזירם להם הם  צריכים  ּת ּק וּ נים וּ מה  בּ גל וּ תם, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

ה לוֹ ם )הּמ ׁש וֹ רר עליו  המּ ל ה גּ דוֹ לים (דּ וד  החסרוֹ נוֹ ת  והבין ה זּ ה, הענין על ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וכ וּ ' נביא" עוֹ ד אין  ראינוּ , לא "אוֹ ת וֹ תינוּ  ואוֹ מר : מתאוֹ נן היה (תּ ה לּ ים האלּ ה , ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ט ) לברכה .עד, זכר וֹ נם וחכמינ וּ  מ יּ שׂ ראל, אבדה ויּק ירא רבּ ה  חכמה  בּ אמת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִכּ י
כו ' כּ ספר יּ א" למהוי חכמיא  ׁש ר וּ  ה ּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש חרב  "מיּ וֹ ם מ"ט אמרוּ  (ס וֹ טה ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כו '.א ) צר" יחרף אלהים מתי  "עד וא וֹ מר: זאת  על  מתּפ לּ ל הּמ ׁש וֹ רר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
י) עד, והבן:.(ׁש ם  ׁש מע הזּ ה, בּ ענין מאד גּ דוֹ לים סוֹ דוֹ ת  נכללים  א לּ ה וּ בפסוּ קים ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נעשׂ ה  ׁש בּ סוֹ ד ּה  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא 
נחׁש ב ואז  בּ ּת ּק וּ נים . כּ ּמ זכּ ר  נׁש מתין, ר בּ וֹ א הים כּ ל נכלל וּ  בּ וֹ  אׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
יציאה. אלּ א  יצטר לא היּ מים בּ סוֹ ף עד י שׂ ראל, לכל כּ ללית לבריחה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ׁש נּ אמר  יב)וזהוּ  נב , כּ י (יׁש עיה תלכ וּ ן , לא וּ במנוּ סה תצא וּ , בּ חּפ זוֹ ן לא "כּ י  : ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌
י שׂ ראל "... אלוֹ קי  וּ מא ּס פכם ה' לפניכם  ֵה וֹ ל◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אחריו  נׁש אר הזּ וֹ הר  ספר כּ י רשב"י)והאמת, ׁש יּ תדּ בּ ק (אחרי מי ׁש כּ ל לברכה , ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לוֹ  יצטר ׁש לּ א  עד  אחרא , הּס טרא מן  ׁש בּ וֹ רח נקרא  היּ מים )בּ וֹ  א לּ א(בּ אחרית  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

הוּ א כּ י ה וּ א , גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת  כּ י והאמת  בּ זה. נמצא ּת וֹ עלת מה  ואוֹ דיע ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיציאה .
מ ׁש יח. מחבלי ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהצּ לה 

 הצּ רי ה ּק בר , חבּ וּ ט כּ מ וֹ  אלּ א צריכים , היוּ  לא  מׁש יח חבלי כּ י  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין:
החבלים  צריכים היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ דבּ ק ה זּ המא האדם מן מׁש יח )להפריד (חבלי ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
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החדש אל החוק ע"ד קבלתי מכתבכם הרבנים ועד
לפני  להציע רוצים  במדינתכם השמאלים מפלגת  אשר
המדינה מכל וכשרות שחיטה עניני כי הממשלה
הרב  של היחידה ידו תחת רק  יומסר  שלכם הגדולה

האזרחים לקהלות סינאגאגין)הכולל וכל (יונייטעד
מכשול  בזה רואים באירו"פ האורתודוכסים האנשים 
כי  הרחדית, יהדות בסיס  להירוס  נגף ואבן גדול 
ולהקלות לחדשות תמיד השואפים מדינתכם אזרחי
ברבות יעמידו הכולל רבני איזה יודע  מי  מודרניות 
ע"ז  גופא, הרבנים על לסמוך  יהי' אפשר אם הימים
את הרואה חכם וכל  לראות היטבתם כי לכם אשיב
תסכים הממשלה אם אשר  מראש להבין  יוכל  הנולד 
סכין  לא אז כזה חלק להוציא להצעתם  חלילה
יסוד  להרוס האזרחים בידי  נותנת חרב אם כי  שחוטה
אנשים אלפי מאות מפיות מאכל ולהכרית קדשינו דת
בגם בפת יתגאלו לא אשר אמונים שומרי  באירו"פ
תחת יעמדו אשר הזבח זובחי  משחיטת לאכול
ערובה יתן ומי  צריך ערבא ערבך  באשר  רבם, השגחת
יסלף  שלא הימים ברבות יהיה אשר עצמו הרב בעד
לנו  המקובל אמו תורת יטוש ולא הישרה דרך מני

קדם. מימי

הממשלהואף על חשד  של צל  מקום גם אין כי 
מנהיגים עלינו  להעמיד תרצה וכוונה שבזדון עצמה
שאין  לראשינו אלופים ולהרכיב מהוגנים שאינם
נהירין  לא שהממשלה מפני אכן הולמתם, עטרתם
דברי  ובכל  הישראלי , דת פנימיות שבילי  לפניה
בראש, קופצים השמאלים  ההדיוטים ידי  הבחירות
להכשילנו  ויועציה המלכות לב יטו באשמתם ולכן

מהוגנים. שאינם במנהיגים

והנסיון ההיסטוריא כאלה, במקרים עשירה שלנו
ישראל  שמנהיגי זמן  ובכל  מקום בכל כי הורינו  המר 
לנו  גרמו  עצמו, העם מתוך  ולא הממשלה ע"י הוקמו
השני  בית  חורבן  של עיקרו וכל נוראה, והריסה חורבן
מטעם שנתמנו הגדולים כהנים באשמת  לנו  בא
היו  גופייהו הכהנים מחז"ל , לנו  כידוע  הממשלה
הבה תועבה. כל לעשות העם את והמדיחים המסיתים
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(

   ‡"סיוון ˙˘ס 33עטין] # ["˜ול ˜ור‡" בול
˘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 ולין מ‚„"ח וספרי מוסר

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

   ‡"˙מוז ˙˘ס 34["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 ˘נ‰ ב'

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

   ‡"‡ב ˙˘ס 35["˜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

   ‡"‡לול ˙˘ס 36["˜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 רמוס
 ‰"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

ספר

הצלת נפשות
בבונאוס איירס ארגנטינא

שאלות  ותשובות להצלת היהודים 
מאסימילאצייע בארגנטינא

מהרב שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
 יצא לאור על-ידי חברה הצלת נפשות בארגנטינא

 נדפס בארגאנטינא ר"ח ניסן
שנת תשנ"ז לפ"ק

שאלה א - היות שבא בעל מחבר מיותר ממאה ועשרים ספרים

ברוך הבא - למה בא?

תשובה א - באתי לחזק את העבודה שלי שאני עוסק להחזיר 
בתשובה את כל היהודים בכל העולם כולו.

שאלה  ב - רבי! איך אתה רואה את היהדות הדת בארגנטינא?

תשובה ב - מבחינתי אני מסתכל על כל יהודי בבית הכנסת ואני 
רואה עליו לא רק טוב, רק טוב מאוד, וב"ה שיש כאן בתי כנסת 
אבל  יפה,  מאוד  ומתפללים  הספרדים,  אצל  בפרט  מפוארים 
כואב לי מאוד למה שהבתי מדרשים האלו היו צריכים להיות 
מלאים עם אנשים, שלא יהי' מקום להכנס, לפי סכום היהודים 
שיש כאן, בארגנטינא. וכואב לי הדבר אשר כך הוא המצב לא 

רק בניו יארק, אלא בכל העולם כולו.

שאלה ג -  איך הרבי חושב שיכולים לחזק היהדות בארגנטינא 
ובכל העולם?

פעולתו  לעשות  וישתדל  יעשה  יחידי  יהודי  כל   - ג  תשובה 
הנכונות וחזקות להחזיר בתשובה לכל הפחות 100 יהודים.

שאלה ד - מה הרבי רוצה להשיג ולהגיע עם מיליוני הספרים 
שמחלק בחנם? עשית ספרים על טהרת המשפחה?

תשובה ד - על ידי הספרים שאני מדפיס ושולח לכל בית מדרש         
פרים אלו נעשו הרבה בעלי תשובה.

גם כדאי להזכיר כי חוץ מהספרים, הדפסתי לערך 150 מודעות 
קול קורא'ס על קדושת בית הכנסת.

טהרת  ציצית,  מזוזות,  תפילין,  השבת,  קדושת  על  כן  כמו 
המשפחה, שנדפסו לרבבות ועושים הפעולות הנחוצות.

ידי ספרים  צריכים לדעת כי בעל החיד"א כותב כי תוכחה על 
בכתב נתקבל ביותר.

פשע על חטא מוסיפים הם עוד מכשולים, ושאר המאכלים
וכותבים אומרים והם האלה, המוצרים את שמכשירים
מאמר שוכחים ולגמרי וכו'. למהדרין כשרים שהמאכלים
אם שכן ומכן הרבה, טובה יאבד אחד וחוטא הכתוב
הלכות חמש שייך עוף ובכל לשעה, עופות 1380 שוחטים

כידוע. מזה יוצאים ל"ע רעות וכמה שחיטה,

יאבד אחד וחוטא הכתוב מאמר להמליץ יש זה ועל
מחטא אמנם אחד, רק שהוא נדמה דלפעמים הרבה, טובה
כגון רח"ל, עוונות ואלפים מאות להשתרש יכולים אחד

בעתון כותבים ודומי ')אם איד" "כשר("דער הוא שהמאכל
זה על הוא, ממאכל אדם בני כמה יאכלו ועי"ז למהדרין",
במה לו די דלא הרבה, טובה יאבד אחד וחוטא נאמר
גדול שציבור הרבה, טובה שמאבד אלא לעצמו, שחוטא

ההוא. המאכל את יאכל

דאעפ"י המבול, דור של בחטא בתוה"ק מוצאים אנו
הגזל. על אלא דינם גזר נחתם לא ש"ד, ג"ע בע"ז שחטאו
אחד שכל והנורא, האיום הדין ליום תענו מה וא"כ
תקום שיבה מפני הקדושה בתורה שכתוב יאמר מישראל

חז"ל אמרו וגם ע"א)וכו', כ"ה שבימיך,(ר"ה כהן אלא לך אין
הפושעים הרוצחים הרבנים על תלוי' האשמה שכל ויאמרו
אלא עוד ולא חיינו, ימי כל רח"ל נו"ט שנאכל שגרמו
טריפה, כולם אחרות קהילות של המאכלים שכל שכתבו

למהדרין... כשרים קהילותינו של המאכלים רק

חי, כל סתרי ותעלומות עולם רזי יודע אתה רבוש"ע,
את מסרנו הזעם שבשנות איך לאמיתו האמת לפניך וגלוי
ההידור, בתכלית שכשר מה רק לאכול בגעטא נפשינו
מה ה', בחסדי לכאן שבאתי אחרי וכעת, לכל. שידוע וכמו
תחת הולך שהכל שידעתי מזה יותר לעשות לי הי'
על אומר מרדכי ושבתי הרבנים, התאחדות של החותמת
אינו רבינו הסתם ומן כך, אמר שליט"א שאדמו"ר דבר כל

ב לפני וכשיעמדו וכו'. מזה יאמרו,יודע מעלה של דין ית
שאכלו זה על אותנו תוכיח איך אמת, דיין אתה רבש"ע,
מוכיח או רב איזה הי' האם כשרים, היו שלא מאכלים
מאכל רק לנו אמרו הם הלא לאכול, שאסור לנו שיאמר
הקלע וכף גיהנום מדורי שבעה כל יפתחו ואז תאכל. זה
ויאכלו סופו, ועד העולם מסוף הנשמה זורקים לשם אשר

בעוה"ר. ישראל של דמם ששפכו השקר מנהיגי כל את



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
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יז
אודה לכם אם תשלח לבית מדרשנו את הספר "שחיטת ואכילת 
בבית  הרבים  והמעיינים  הלומדים  לתועלת  כהלכתה"  בשר 

המדרש.

בברכת התורה
 "יד משה"
בית מדרש גבוה לתורה ולהוראה
תפארת נתניה

)סי' לב סעי' לז( כתב, �ז"ל: "�ע�ר של רצ�ו  �הנה בלב�ש
וע�ת ג"כ לא סגי דלא מעבדא, כדי שיהי� רכים לק

)והובאו  שירה �לכריכה, לפיכך צריכין עיב�ד לשמה" 
רצ�ע�ת  �חמירי  לא(.  סי'  ליקוטים  ח"ו  חת"ס  בתשובות  דבריו 

�לא  לקשירה  שצריכין  כי��ן  לשמה  עיב�ד  דבעינן 
עיב�ד.  בעי  �לא  קשים  שיהי�  שט�ב  הבתים  בע�ר 
נמצא שיש לנ� מטרה נ�ספת בעיב�ד, כדברי הלב�ש 
שכתב  מה  לבד  לקשירה,  רכים  שיהי�  הע�ר,  לרכך 

הרמב"ם "לכ��ץ �לחזק".

�בקסת הס�פר )סי' כג סעי' ב( כתב: "אם נמשח� הע�ר�ת 
בשמן דג טמא הנקרא פישטראהן, אין בזה קפידא, 
השיח�ר",  עיקר  ג�רמת  אינה  משיחה  דהך  מש�ם 
�ציין מק�ר� מנ�דע ביה�דה הנ"ל. אמנם לבס�ף מסיק: 

ו"�מ"מ נראה דלכתחילה יש ליקח ש�מן כשר". �מ
עצמ�,  גנצפריד  הגר"ש  הס�פר,  קסת  שבעל  עניין, 
י' סעיף א( כתב: "�לא ימשחם  )סי'  בקיצ�ר ש�"ע של� 
)להרצועות( בש�מן דג הנקרא פישטראהן, כי ה�א מדג 

והמבואר  הסופר  בקסת  שכתב  מה  הביא  שם  )ובמסגרת  טמא" 
בשע"ת מהנודע ביהודה(.

�בתש�ב�ת חת"ס )סי' רעו(, אחרי שהביא דברי הנ�ב"י, 
וכתב: "�מ"מ אני מחמיר לעצמי ליקח שמן זית במ

שציינ�  שם,  הער�ת  בלק�טי  �ראיתי  דג.  ש�מן  ק�ם 
לדברי� בת�רת משה )פ' תרומה ד"ה ועורות אלים מאדמים(, 

שסיים שם דלא קיי"ל כהנ�ב"י בזה".

ועליך אתה "שמש  בפסקנות לו השיבו  ענינך" זה "אין התמים .
השמש  עמד אז עליך". מצווים העיר פרנסי שאנו מה כל לעשות מוטל
בנפשכם להעיד אני יכול בכשר, אתם "חושדים גדולה: צעקה וצעק
יש  שנימוק ספק ואין שלנו  הרב הוא  קדוש איש וישר, צדיק איש כי
טוען  מה סמך "על אחריו ". להרהר לנו ואל שלו ומנהג  דרך  לכל לו
 השמש  השיב  בידי" רבתי  "הוכחה בתמיהה , שאלוהו  כך?" אתה
רוצה אינו שהרב אני בטוח שכן, בליבי, הדברים את להסתיר "אמרתי

עת אך שראיתי בפרסומם, מה את  לכם לספר אלא ברירה לי  אין  ה
עיני". במו 

הרבכאשר  בבית ושמע ראה  אשר את לספר  השמש  כילה
בהם חזרו  והם הפרנסים של  טענותיהם נסתתמו
יומו עד סיג ללא והעריצוהו  הרב את כבדו מאז מהחלטתם .

האחרון .

אתכאשר לא ואמר: הוסיף  סיפורו את מפשיסחא הקדוש הרב כילה
הוא לכם. לספר באתי שמעלקא  ר' הרבי  של  וקדושתו גדולתו
להגיד באתי  מה ? אלא כקדוש. הוא  ומפורסם  ידוע לכך. זקוק אינו
הגיע היכן עד לכם להראות תמים. שמש אותו של שבחו את בפניכם
ולא לילה בכל אליהו לגלוי זכה אשר  האיש של וענתנותו  תמימותו
אליהו. לגלוי  שזכה הרב את  ומשבח מהלל רק אלא בכך מתפאר היה
צדיקים ) (שבחי

העשירי פרק חיים " "נשמת  ספר

הרוחותהוכחה ענין היא הנפש, השארות על רבות מיני אחת 
להבדיל , הנוצרים בספרי גם אדם, בני של לגופם הנכנסות


