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4 
מ'

ע

מדורות נתעלה  לא  ודאי השפל  דורינו וא "כ מעט , ופעם הרבה  פעם ודור דור

עלה שלא  הדת פינות  בכל  פירצות  לפרוץ הצורר להצר שעלה  בפרק  בו  שעברו,
לא ודאי  בעוה "ר קדמונים בימים שהצליח  דבמה  עאכו "כ  הראשונים בימים לו 
התבוננות ומיעוט לב  חוסר מחמת  הוא זה  על  המפלפל  וכל  בימינו , גם ידו  הניח
לחשך אור  לשמים הוי  אומר הכתוב  ועליהם אור ולחשך  חשך אור על  וכאומר

לאור. שמיני )וחשך  פ ' זצ"ל וויינפעלד  מהר "מ  להגה "צ  טוב  .(לקח 

להאחרוני  הראשוני דורות  בי מה

קורא ד' עליהם  אשר ישראל  בית  שרידי היו הראשונים בימים כי עקא  דא 

הסובבים המכשולות על  ומלואה  תבל  להרעיש ודור דור בכל  הקב "ה  ששתלן
את וראו לכרך  מכרך לעיר מעיר וסבבו  שקטו, ולא  נחתו  ולא  צב אות  ד' כרם
והתעוררותם תשובתם קיבל  בריותיו על  והמרחם  תיקונים ועשו  המכשולות 
העם כל  שראה  אחר בשגגה , העם  לכל  כי חטאתם  על  וכפר כבודו למען

העתיד. ומתקנין  העבר  על  מתחרטים

ומצילי ד' דורשי וקדושים גאונים  הני  האחרונים, הראשונים כדורות לא  אולם
עם מבקש, ואין  דורש אין לאנחות  יתום דור ועזבו  למנוחות הלכו ישראל  עם
מאתנו ואמיתו  חסדו  עזב  לא  לנצח  וקים לעד  החי שמו  יתברך  הבורא זאת כל 

קדושו עם בישראל  ומחזיק לשיניהם טרף שנתננו האריות משיני שהצילנו וכמו 
כליתם" לא  יעקב  בני ואתם  שניתי  לא ד ' "אני הבטחתו , לקיים קדושים  ישראל 
וכמו ונשמתינו רוחינו נפשותינו  גם עזב  לא  הלזה  הרחמן שאב  בחוש  רואין  אנו
כבוד למען ולעשות  הדור מכשולי על  לפקח  הטהורים לבב  עורר הדורות  בכל 

בכל עסקנים יום בכל  רואין  וכן להלאה , גם  עושה  כן  המחולל , תורתו וכבוד  ד '
הזמן. פירצי של  מקצועות 

חבל ויקח  טפח  יתגלה  זה  מקצוע  מכשול  שגם הקב "ה  סיבב  מכשולות שאר כמו 
זה נפוצו  שכבר השונים הקונטרסים בין דופק דודי וקול  הפירצות , ראשי  בין
אמיתי הרגש  ובלי אחיזה בלי  נשארו אבל  המכשולות , על  לעורר שנים כמה 

ואומרת חורב  מהר היוצאת  קול  הבת קריאת ע "י הבא  ההתעוררות  כי להבין
ששייך מה  בכל  עשיה  ע "י  לגשם  צריכין  תורה " של  מעלבונה  לבריות  להם "אוי 

שבשמים. אבינו  על  כ"א  להשען מי  על  לנו  ואין לעשות ,

ו בשר הבעלי  הקצבים  שהצליחו הצליח  שטן מעשה  בדברכי  הנוגעים המנקרים 
רבנים איזה  ימינםלהטעות  בין  יודעים אין  בעצמם  שהרבנים  לכל  הידוע  שכפי  (באמעריקא 

עצמן ) על העידו  שכבר  כמו וכלל , כלל  ניקור בענין  דרךלשמאלם איזה  להם יש כאילו 
את להכיר בלבו  ד ' יראת  פועם  אשר איש כל  פוטר זה  אין אמנם לזה , מקובל 

לכאן. שצרפנו  הרבנים בכתב  שמבואר לאמיתו ,וכפי האמת
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שיחיו. ישראל  מגדולי תורה דעת הגדולה דעתם
קצת שחקרתי לאחר ופקפוקיי ספיקותיי בזה ואציע
ומובהקים מומחים  שוחטים כמה עם  ודיברתי
הממונים נסיון בעלי מומחים רבנים ועם באומנתם,

המטבחיים. שליט "א].בבית מהרה "ג התשובות (ראה

נא נפח

שיצא השחיטה " "בשבילי לספר ומכתבים  הסכמות 
ליבערמאן  בונם שמחה מוהר"ר הרה"ג ע "י לאור

שליט"א .

מש"ס הספר ובקיאות בחריפות וגדוש מלא הוא
בעמידה שחיטה לענין הנוגעים בחששות ופוסקים
במכונה האמריקאי  הכלוב ובהשתמשות בכלל

הראש. ולמתוח  להחזיק חשמלית

לפי  הם כלל  בדרך לאוי"ט  אתנו החיים המסכימים
הי ' לא טכניות  שמסיבות מאלו חוץ  ב – הא סדר 

האותיות לפי בדיוק  לשבצם  באפשר

נב מכתב 

מקהלות לכל ואב"ד רב פריינד ארי ' משה
דישיבת ור"מ תובב"א ירושלים פעיה "ק  האשכנזים

דסאטמאר לב" "ייטב

ת"ו  פעיה"ק לפ"ק  שנ"ת  סיון כ"ד יום בס"ד,

רבי בא המפורסם הגאון הרב  רבא גברא האי לפני 
ברומו  העומד בדבר שליט "א ליבערמאן בונם שמחה
השחיטה וסדר ממנהגי  לשנות שרוצים עולם של 

במדינתו שם הממשלה  ע"י דורות מדורי (מדינתהנהוג

נשגב אנגלאנד ) בענין בפרץ לעמוד לי' זכו קא ומשמיא
גדולי  כל עליו ידיהם וסמכו  הספר  על הכל והעלה זה,
הביד "צ  הגה"צ ידי"נ ויבדלחט"א ז"ל  ההוראה 

שליט"א. מדינתו וגדולי שליט"א

ובמיוחד והנני מאחב"ב ולבקש  לצרף ג"כ  בזה
בכל  שיעמדו מדין על  היושבים  שליט"א  להרבנים
בעניני  דבר שום לשנות שלא שביכלתם מה תקף
ח"ו  יכשלו שלא דור  מדור  לנו המקובל שחיטה

ה"י . נו "ט באיסורי
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

הבני רוב אלו  מעניני נזהרי אי זה שבזמנינו ולפי 
ואי שבדור פני עזי  ה  ורוב רעה לתרבות יוצאי
בר לאו  פניה על יוכיחי א וא  בלב נוגעת ד ' יראת 

מאלישע בתורה  גדול לנו ומי וכו ' נינהו  מוסר (אחר)קבולי 

היתה שכשאמו  מפני  אלא מעשה לאותו בא שלא 
המי מאותו והריחה  "עכו בתי על עברה ממנו  מעוברת 
עכנאי של כארסה בגופי' מפעפע הריח  אותו  והי'
הרבה ליזהר  צרי ולפיכ חגיגה. בירושלמי כמבואר

כ "ו)בדבר  פ"א , יור "ד הפר "ח   לשו).
להפרישו ואמו אביו  וצרי שיצא(מאיסור)ו) גור דזה 

וכיוצא בזה נזהרי שאינ שוא דור דור וזה רעה. לתרבות 
יראת ואי פני עזי הבני תולדות. יצאו מאבות  ומשו"ה

פניה על י ')ד ' פ "א  יור"ד במחב "ר .(חיד "א

ומתגדלי טהרה, סימ בה ראו  שבקטנות בני
וכו' ותפלה תורה ביטול גרועות, במדות  ומתהפכי

מהרמ "מ הק' הרב  אדמו"ר  כבוד אמר  כלז) בפי  הנקרא  (הוא 

זצ"ל) מרימענעוו מענדעל'ע התימא ר "ר מ שהוא  מה על ,
רב לבית  הולכי  בקטנות הילדי כמ"פ רואי שאנחנו
ועוני בכוונה  ומתפללי  תורת בלימוד ומתמידי
כשמתגדלי ואח"כ  אורחות ומיישרי ואמ איש "ר
והתפלה התורה ומבטלי גרועות  במדות ח"ו מתהפכי
בקטנות שלמדו התורה הרי זה יתהווה ומאי וכיוצא
לה למשע שתעמוד מהראוי הי' חטא שאי"ב הבל והוא

מצוה. גוררת מצוה  כי  בנפשות אומ ויוסיפו
ממו אות האכילו  שאבותיה על שהוא ז "ל הוא ואמר
באיסורי ונתפטמו באמונה שאינו מו"מ  ע"י שסיגלו גזל
ומדות תאות  נולדי ועי"ז  מבשר לבשר   לה ושב

עכ"ל. וכו' קכ "ו)גרועות  סי' דפירקא .(אגרא

וטריפות נבילות  אמיתיתמלאכול  שוטה  להיות מוטב
להתרפא

ז ' ב אחד בנער  זצ "ל  "החת בימי  נוראה עובדא הי' ח )
מדבר אליו,  שמדברי מה מבי אינו מאב, יתו שני
רמיזותיו, מעשיו כל מדבר. מה בעצמו יודע ואינו 
קלישתי ' ודעתי' שוטה שהוא ומגידי  מעידי וקריצותיו
המומחי  הרופאי של עמוקה התייעצות  ואחר  מאד .
כאלה, לילדי חינו לבית  שיל היחידית העצה הציעו
בעל  למעלת להגיע עכ"פ ש יתעלה ספק שו ובלי 
טר לטרו במשפט  דבריו ולכלכל ולית לישא אנושי
לו  להביא ינת בל אופ בשו כי  עקא  דא אבל לו,
כשאר וטריפות  נבילות לאכול וצרי כשרות מאכלות

.שבש נכרי ילדי
תורתו  בכח  זצ"ל סופר  " מהר רשכבה"ג מר ידו והני
לישנא : כהאי דבריו וסיי הלזה להנעלב היתר להמציא 
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והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.
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היה  שהוא  נתברר  הדיבוק  של  וצעקותיו  דיבוריו  מכל 
שוחט ובודק בכמה קהילות והאכיל טריפות ונבילות ועבר 
נתאמתו  המשונים  ממנהגיו  חמורים.  תורה  איסורי  על 
של  בפתחיהם  אפילו  שרשעים  ואף  חז"ל,  דברי  הרבה 
הניחו  שמחבליו  ברגעים  בתשובה.  חוזרים  אינם  גיהנם 
בשעה  ובה  פה  ניבול  של  מכוערים  דברים  קצת,דיבר  לו 
ושאר הלכות שחיטה,  למד סימנים שלמים מתבואת שור 
ללמוד  כלל  בגדר  י"ב  בת  נערה  שאין  כשמש  ברור  היה 
הלכות  שהוא,  טעות  כל  ללא  מפתיעה  ברגילות  פה  בעל 
ארוכות מתבואות שור שלא שמעה מעולם. הוא שר ניגונים 
הונגריים בניבול פה גס שכל זה לא היה שום שייכות לילדה 
קטנה, ולא הי' שום ספק שזה הוא דיבוק שנכנס בה. הוא 
לו  נתנו  ועכשיו  זה כמה פעמים  לגבאים שנתגלגל  סיפר 
רשות להיכנס בילדה זו, להינצל קצת מיסוריו המשונים. 
קלי הדעת שעיניהם ראו ואזניהם שמעו דיבוריו ויללותיו, 
שבו בתשובה שלמה, כי ראו עין בעין, איך בעלי עבירה 
סובלים בעד פשעיהם הגסים. הם שמעו מפורש מפיו כמה 
טריפות הכשיר מצד חימוד ממון וכמה עבירות גסות עבר 

בתאוותיו.
כשהדיבוק שתק ישבה הילדה במנוחה כאלו לא נעשה דבר, 
ואולם כאשר התקיף אותה קפצה ממקומה בבהלה ונזקפה 
והקולות  במלואו  נפתח  ופיה  רגליה  אצבעות  ראשי  על 
תבואת  איומים,  דיבורים  השמיע  מגרונה.  להרעיש  החלו 
שור עם ניבול פה, דין וחשבון מפשעיו, וצעקות משונות 

מהיסורים והמכות הנוראים שספג ממלאכי חבליו מלויו.
לזקני  להיכנס  שיניחוהו  הגבאים  אצל  התחנן  הילדה  אבי 
הקדוש מבאבוב, אבל מקורבו, ר' ישראל יצחק, אמר שזקני 
אינו בקו הבריאות והביקור הזה יצערנו ויזיק לבריאותו, 
ולא אבה להרשות לו להיכנס. אמנם כמה מהנמצאים שם, 
בראותם את יסוריה של הילדה ואביה אמרו, שצריך לשאול 
אחרי  נשמה.  ולתקן  לראותה,  יסכים  אולי  זקני  פי  את 
וילדתו  היהודי  ע"ד  לו  ומסרו  לזקני  נכנסו  דעות  חילוקי 
ענה ואמר זקני מבאבוב, אם אפשר לתקן נפש ולפדותה 
מרשות הקליפות,  הרי זה זכות גדולה, ובפרט ששלחום 
הנה מן השמים, בודאי אין היתר לדחות נפש מלהושיע לה, 

ואמר  להכניסה.
אחד מן הגבאים, אברהם גבאי, שאמר שידע את השוחט 
ובודק בחיייו, והי' לו פעם עסק עמו, פנה אל הילדה ואמר, 
הרי אמרתי לך אז שהנך שותה הרבה ויהי' לך סוף כזה. 
הילדה קפצה פתאום ממקומה ופשטה ידיה באריכות בלתי 
טבעית ומגרונה יצא קול מאוים. הגבאי אחזתו רעדה ונס 

בבהלה איומה.

ל"ו  פרק
 אלוקי ירא שהוא השוחט ומעלת לשוחט, אזהרות  כמה יבואר בו 
 וע הדת , מיסודי  הוא ממאכלות שהזהירות בו יבואר ג מרע , וסר

בשר לאכול אסור האר

להם. השייכים הבודקים ויאזינו השוחטים ישמעו א.
של ממעלותם הקנה בספר שכתוב מה נקדים לענין ולבא

ולשון, אומה מכל מכלישראל והבדילנו הקדישנו דלכן
נפשנו נטמא לבל האסורות  נזכיר המאכלות  כך  ואחר  .

השוחטים . מענין 

 ובעו בבהמה  נפשותיכ את תשקצו  ולא  אני, קדוש  כי תהיו קדושי

רואים החיצונים הכתות  כל  בני, דע לשונו: וזה  ב .
ונחלי והכתרים  והמעדנים  הפנימים ההיכלות  יופי 
ולהדבק ליכנס ומתאוים  ושמחה , וששון  אפרסמון 
ותענוגים שמחות  מיני  כל  כי  הפנימיים, עונג  בהיכלי 
אין ובחוץ בפנים , הם  כלם כבוד, ומיני  מעדנים  וכל 
בפנים ליכנס  רשאים  ואין  וקליפים , עצמות  רק  נמצאים 
בכל משוכלל ה ', חלק  הם  וצדיקים  לחוץ . ולצאת 
לבא רשות  השם  לו ונתן  והתחתונים , העליונים  הדברים 
לבל עצמו לשמור  שצוהו אלא ולצאת , הקודש  להיכל 
ידי על בחוץ  טהורים  יוציא  ואל בפנים טמאים  יכניס 
האברים וכל  האסורות  ומאכלות  האסורות  ביאות 

שאמר  הוא ממחיצתן . הטהרות  י "ט )המוציאים  (ויקרא

וכתיב אני, קדוש כי תהיו כ ')קדושים תשקצו(ויקרא  ולא
הראשון לאדם שצוה והוא ובעוף. בבהמה נפשותיכם את

שנאמר אלוקים גן את ולשמור ג ')לעבוד לעבדה(בראשית 
ולשמרה.

בקיום אדם של כחו יפה כמה והבן, וראה בוא ג.
כחוט ואפילו עבירה בעשותו כחו הורע וכמה מצותיו
על עליונות, מרכבות רגלי הוא שהצדיק ולפי השערה,

ולבא. לצאת כח בו יש כן

הטמאים החיצוניות הכתות כל בני! ובאמת ד.
היכל מעלת מבחוץ ומשיגים ורואים בחוץ, השוכנים

וא וכבודו, ותפארתו ותענוגיו ומעדניו יכוליםפנימי ינן
ונכספים משתוקקים כן על ואופן, צד בשום שם ליכנס
מעין עבירה בעשותם רק יכולים ואינן בצדיקים, לידבק
להכשיל תמיד משתדלים והם רוצים, שהם דבר אותו
וכשהם בהם, לידבק מקום שימצאו כדי בעבירה לצדיקים
בהיכל עמו ונכנסים בו נדבקים הם אז עבירה עוברים
ידי על אלא לכנס יכולים שאינן בעבור זה וכל הקדש,



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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מכתבים למערכת
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לח
קיבלתי על נכון את הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

תזכו למצות ויישר כוחכם.
בכבוד רב,
אברהם יוסף אקרמן
רב אב"ד ור"מ
כפר גדעון

לידודע  עדן בגן מקומך  כי – חיים לר' ואמר המלאך המשיך   לך,
צדיק ואתה הגדולים  מהתנאים צדיקים שני וליד האשכנזי רבך
עליך כועס כן לפני  שאמרתי מה מפני ורק הוא  ברוך  הקדוש לפני גמור 
לעבודתך תחזור אם אולם כבראשונה, עליו חולם אינך ולכן מעט  רבך 
רשות לנו שאין קטן  עוון עדיין בך יש הנה  ספק. ללא  רצונך כל תשיג
בתך כי לך אומר  כבודך על תמחול  אם  אך  כאן, העומדים לפני  לגלותו 
שלך. זה  עוון מפני במגיפה ונפטרה גדול צדיק נפש לה שהיתה היחידה
העומדים כי אליך המדבר הצדיק  שם  את  לך לגלות יכול איני כן  כמו 
והנה אותיות ארבע בשמו יש כי לך אומר רק לכך, זכאים אינם כאן

הנביא. שמואל הוא לעתה  לך  נכון  היותר היחוד

תדאגדע  ולא בתשובה, העם  את להשיב לדברי  תשמע  לא  שאם לך
בבכי  וירבו הכיפורים ביום כמו וחמישי שני בימי כולם שיצומו
יבואו דמשק  יושבי  על וגם גדולה צרה עלך תבוא אז כי ובתפילה,
רפאל ר' הרב של בבתו נכנסה אשר הרוח  כי לך  דע גדולים. אסונות 
הזה הרוח  שכן בתשובה דמשק אנשי את להשיב כדי אלא נכנסה לא
אחד חטא  בגלל ורק עדן בגן מקומו  אשר גדול חסיד של רוח הוא

בנהר  עונשו  את לקבל שלחוהו אותו תקן  לא נכנסשעדיין  ושם אחד
את הבת וכשאכלה רפאל הרב של שולחנו  אל שהגיע דג  של בגופו
חודש  בראש יום. עשר שנים  בה וישב  הרוח בה  נכנס הדג של ראשו
והוא אדם גזרת  ידי על ולא מאליו ועלה למקומו עליתו זמן הגיע אב
ואף  צדיקים נפשות עוד עם כשירד עליונים רזים לך לגלות רצה
לא באת, לא ואתה לך שהמתין שבת ליל  באותו עמו היו מלאכים
כל ואת  רזים, אותם  כל לדעת  זכותך אבדת כן על לדבריהם האמנת
ועל ויירא העם  שישמע כדי הוא ברוך  הקדוש אותם עשה אלה עושי 

התבוללות◆
המסיון ◆ נגד המאבק 
לקיוםמי  העולמי המרכזי  "ועד  ל  בכסף לעזור שמעוניין 

לפנות צריכים בעבודתם , להמשיך שיוכלו היהדות"
העולמי  המרכזי "וועד ל: טלפונית או בכתב  ישירות 
הברית : בארצות הישנה כתובת  היהדות ", לקיום

הר  ישראל: בארץ החדשה כתובת  יארק. נוא ב ברוקלין
פקס: שמש בית  8\24 לכיש נחל רחוב גרוס יהודה שלום

.0548-436784 פל: ;02-995-1300
מוחלפת .זאת  תהא  לא התורה


ד' חלק 

היהדות הצלת 

אש המבצר חומת  שרשרת הוא הזה האדיר
כולו. העולם ובכל באה"ק  הנאמנה  ליהדות

אדמו"ר כאן  שכ"ק  הגדולה בעבודה ולחוש לראות ניתן
הזה. היום עד נפש במסירות השקיע שליט"א

מאלו ... הכוח בכל ולמנוע המאבק בראש לעמוד
הכשרות . חומת את  לשבור המבקשים

ברור ...לקדש  שיהיה כולו העולם נגד שמים שם 
אמת . ותורתו אמת  שמשה

נגד ...תהלתם חזקים מרכזים הקמת  הארץ  מלאה
ישראל. בכלל  הנושבות  רעות  רוחות

התוכן:
וחכמי שלשת  מגדולי ועידוד  ברכה מכתבי אלפים

דורנו.
הקבועיםתעמולת  המשרדים ע"י מתקיימת ההפצה

התפוצות . בכל 
ע"י מספר שנה 18 במשך  ונדפסו שנתחברו החיבורים

ספרים. 530 סך הם שליט"א המחבר  הגאון 
חמספר ונחלקו  שנדפסו הועד עותקים ע "י ינם

תפוצות בכל וישראל יהודה ספרי להוצאת 
ספרים. 2.000.000 סך: הם ישראל

מ-2הוצאת למעלה  סך  הם ועוד  והמשלוח  הדפוס
דולר. מליאן

$1.500.000.00(דעפעציט)הגרעון  סך הוא


