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ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות
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וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה
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מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

מתשובות  שנדפסה  החוברת  ענות  קול  נוראה  שערוריה  ראינו  ראה 
דברי כזב ומרמה שחיברה רב החובל מעי"ת צנעה אשר בתימן רבתי, 
בלעגי  לדבר  משנתו,  ויבשה  יבש,  קפא"ה  ש'למה  ב'ז  י'חיא  ושמו 
ובה הוציא  נורא מאד ר"ל,  שפה על דברי הזוה"ק והמקובלים באופן 
כל רוחו והראה זחיחות דעתו עליו נגד גאוני ואדירי עולם אשר עמוד 
בית ישראל נשען עליהם, מדור דור ועד היום, והולכים כל בית ישראל 
לאורם בביאורי התורה והמצוה וקבלו כל ישראל דבריהם כתורה מסיני 
את  סגולה  ליחידי  שעליהם  ברוה"ק  גילו  אשר  והם  פה,  פוצה  באין 
להם  שאין  בתוה"ק,  מכוסה  אשר  הגנוז  אור  והפיצו  בתוה"ק,  הנסתר 
ישראל  כל  וברכו  התוה"ק  כבוד  את  והגדילו  הנסתר  ע"ד  כ"א  ביאור 
ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, ומעת התפרסמו סודות התורה ע"י גילוי 
כמה  עליהם  וקבלו  קדושתם  על  קדושה  ישראל  בני  הוסיפו  הזוה"ק 
חומרות ופרישות וטהרה ולא באו לידי זלזול ח"ו אפילו על סייג קטן של 

תורה ושל דבריהם, כידוע.

ואם אמנם שקודם לרב החובל הזה נמצאו אחדים חכמים גדולים בתורה 
ויראה שכתבו איזה דברים שנראה שהם פקפקו על דברי וזה"ק, בכל 
זאת לא יצאו נגדו בזלזול גס כהיב"ש הזה, ולדוגמא נזכיר פה מה שכתב 
יוחאי,  בן  הנק'  ז"ל בספרו הנחמד  קוניץ  הגאון החריף מוהר"ר משה 
הגדול  החריף  אפס  וז"ל  ז"ל  מהרש"ל  האדיר  הגאון  דברי  על  שכתב 
מהרש"ל ז"ל בתשובתו )סי' צ"ח( סר מדברי המקובלים את ספר הזוה"ק 
לא בעבור שלא האמין ח"ו שספר הזוה"ק איננו מרשב"י וסיעתו הרי 
בעצמו כתב שם שחברהו רשב"י ובזה אינו מסופק אמנם בחומו כתב 
לדעתו לפי שלא פסקינן בכל הש"ס כר"ש, ה"נ לית הלכתא כוותיה, 
בברכת תפלין של יד בישיבה ובמה שאוסר להניחם בחוה"מ ע"ש, אך 
עומד  בגבהו  הנהו  אכן  קיים מאמרו,  ולא  דעתו  על  עמד  לא  הוא  גם 
)ביצה  שחוח בקידה ורתת בהעתיקו דברי הזוה"ק האלה בספרו יש"ש 
פ"א סי' נ"א( וז"ל בודאי יש עון גדול להניח תפלין בשבת וי"ט ובזוהר כתב 

ואף  מיתה  חייב  בחוה"מ  תפלין  דהמניח  כ'  מזו  וגדולה  מיתה  שחייב 
שהפוסקים לא הביאו דין זה מ"מ מה לנו להכניס עצמנו בספק עונש 
וכו' ע"ש, בא לשונו ממש כלשון שכתב הב"י )א"ח סי' ל"א( דעליה קפליג 
בתשובתו הנ"ל, ע"כ לשונו של הרב הנ"ל ובאריכות קצת עי"ש בספרו 
נגד  ז"ל  יעב"ץ  הרב  הגדול  הגאון  שיצא  מה  גם  קכ"ח,  צד  יוחאי  בן 
הזוה"ק בספרו מטפחת ספרים, כבר השיבו במענות ומטפחות הגאון 

הנ"ל בספר בן יוחאי אשר בו הראה עוצם כחו.
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50יובל שנים של פעילות המערכה

שקד דהרבה מכ"ז  צעב"ח ,היוצא  על הקדושה תורתינו  ה
חז "ל אמרו  לחנ פ "ה)ולא צפור(ברכות ק "על דהאומר

הקב "ה של מדותיו עושה כי  אותו משתקי "רחמי יגיעו
בע"ח כל על רחמנותו מדת  גודל רואי דמדאנו רחמי
בזה, לטעות  מקו הי' מעשיו , כל על ורחמיו  כמ "ש
תקשה ואל זו, מדעת  להוציאנו  ז "ל רבותינו  והוצרכו 
משו פגימה  סכי טע להטעי שיי האי דא"כ
היטב  המעיי צפור , ק על כאומר  ממש הוא והלא צעב"ח
מרגוע ימצא  צפור  ק יקרא כי עה"כ תצא  פ'  " ברמב

ואכמ"ל. . וצופי דבש הנוטפי בשפתותיו לנפשו,
מטע הרבה  להתאונ יש  עיוה"כ  של כפרות  לעני  וג

החינו הפוסקי)דברי בד' כבר מהנשנה מבואר(לבד  הלא
כדי  ושחיטת הכפרות  סיבוב  עני דכל האריז"ל בכתבי
לעשותה ומקפידי ,הרחמי ולעורר הגבורות להמתיק
תר"ד במט"א כמבואר  גוברי הרחמי שאז באשמורת
וז"ל : ע "א  ק' ד להאריז"ל בשעה"כ  מ"ש  ל והא ס"ג,

עה"ש קוד באשמורת עיוה"כ  בליל הוא שחיטתו  וזמ"
הנה כי  הדיני לכפות הוא  הדבר  וסוד סליחות  אחר
הבוקר באשמורת אלא נמתקי אינ ואפ"ה התרנגול...
וכ"כ עכ"ל . וכו' אז  גוברי והרחמי רצו עת שהוא
תר"ה סי ' מ "א  והב"ד השל"ה וכ"כ פ"א , כ"ז  שער  בפע"ח 

ע"ש . סק"א.
במלאכת למהר  ומצטר השו"ב  על  מעמיסי א וא "כ
וא הוגנת בדיקה הסכי לבדוק יכול אינו  ועי"כ  שמי
שחיטות כמה אחר פגו מצאו אפילו פגומה הסכי ח "ו 
קט דבר צעב"ח מכשול הכי אכילה, מכשול לידי בא ולא 
זו  במעשה הכוונה עיקר שכל אחר ובפרט  אתמהה, הוא
שכל  אחר הרחמי יתגבר והאי ,הרחמי להגביר

צער. אחר  צער  הוא הכפרות שחיטת 
לשבח  טע חיי בספרי  המבואר  עפ"מ  להוסי נ' ועוד 
יראי שוחטי ע"י  עופות  שחיטת דעני הכפרות  למעשי
הדי יו גדול תועלת הוא ומועיל נכו באופ וכשרי
המעשה שא המקובלי מס' דידוע לקראתינו העומד 
השרויי קדישי ניצוצי כל עולי המוכשר  באופ נעשה
ח "י סי' במחז"ב החיד"א וכ' הראוי   למקומ הבע"ח  בתו
שלא  בכדי עו  להטרי שלא השוחט ג"כ יזהר דמה"ט 

.לתיקונ הממתיני קודש  ניצוצי  על להתאכזר
מדה לעורר כדי כפרות סדר  לעשות  המנהג  ומה"ט 
שאנו   וכש בה, נוהגי שאנו  המדה באותה עילאה
מדת בתורת רק מכירי אנו שאי ניצ"ק  על לרח עסיקי
עלינו  הקב "ה ירח כ ישראלי זרע מדת שהוא הרחמי
מתפללי מ"מ  עלינו ,  שיתרח כדאי אנו  אי ח"ו  א א

עמנו ויתנהג מדותיו על רחמיו  שיגולו במדתומבקשי
.הרחמי ובמדת החסד

בברית והפוגם  התורה, כל קיים כאילו ברית השומר
כולה התורה כל על עבר כאילו 

"גהנם"שניה:סיבה אותיות "מנהג" שנעשה  ידי  על 
זווגם  את  בעצמם בוחרים והבתולות שהבחורים
בתולות עם נערים יחד ילכו כן ועל הוריהם, שאלת  בלא
ולבו  ממנה  זז אינו אז האירוסין אחר ובפרט ולטייל, לשוח 
קישוי לידי בא  כן ועל  עמה ומשחק עמה  ומתלוצץ בה  גס
לו  להיות  יכולה  ואיך כידוע. לבטלה  זרע  הוצאת ולידי אבר
הברית פגם תיקון במקום זה  ידי  על  אם זה בזיווג הצלחה 
כלשון כולה התורה כל על זה ידי על שעובר  כך כל  פוגם הוא 

כולא אורייתא בכל  משקר כאלו כדכתיבלט הזוהר כ"ד ), (ישעיה

לומר  רצה חוק, הפרו תורות הברית עברו חוק  הפרו אם
התורות  כל על עברו כאלו חוק  .שנקרא

חרושת ובבתי באפיס עובדות בתולות הנורא: החורבן
יודעותשלישית:סיבה  והבתולות  דרי  שאכשיר ידי על

קאמפיוטער מלאכת  ושאר (מחשב)בכל  אינטערנעט ,
באפיס  במלאכתן עוסקות  והמה  כהנה ,(משרד )מלאכות  

ויושבו  הגדולים, החנויות  ובבתי  חרושת  עם בבתי  יחד ת 
לייט סעיל"ס לאפיס ובאים ורקים, קלים רווקים בחורים

הפה(סרסורים) ונבלות  בשחוק פיהם וממלאים מתועבים

זוהר לט) בתיקוני  ס "ו)איתא גויה(תיקון בנדה  זרעיה דעאל מאן 
ברוך  הקדוש דאפריש מה  מערב  כאלו [נשג"ז] שפחה  זונה
דהא  דכיא, למי  נדה מי  למים מים בין  מבדיל ויהי דכתיב  הוא

טהרה , ודא טומאה דא פסול  ודא כשר דא מותר והא אלין אסור
טוב בין לאפרשא  משנה בהון דאתיהיבת סדרין שיתא אינון

בזוהרלרע. עודושם ועיין ע"ב , ג' דף שמות פרשת זוהר  ועיין י "ג, דף (ויקרא

ב ') (פ"ג מ"ו ובתיקון  ע"ב , צ "ח דף כאלו)בתיקונים ברית בהאי  דמשקר מאן
כולא . אורייתא  בכל נ"ב)משקר ויקרא .(זוהר 

הזוהר:[ בנשג "זפירוש  זרעו שמכניס זונה)ומי  גויה שפחה, ,(נדה,
דכתיב  הוא בריך  קודשא דאפריש  מה מערב ו)כאילו א, (בראשית

שהם וכו', למים מים בין מבדיל למים)ויהי  נדה(מים טמאים,מי  (מים

העריות) שורש  טהוריםשמשם קודש)למים זרע וזה(שמשם אסור שזה
להפריש  המשנה בהם שנתנה סדרים ששה  הם אלה מותר 

אחריו.] שבאו ודורות אדם אותם  שערב 

פסוק  בזה לרמז י"ב)ויש הזה"(שמות הדבר את בגי '"ושמרתם
ש  לרמז , המילה , זה ברית  ובגי' הכולל  עם את תרי "ג  שמר אם

משקר כאלו  בברית פוגם ואם התורה כל מקיים כאלו  הברית
התורה. אורייתא בכל על אעבר כאלו  אחרא אתתא דחמיד מאן 

דקיימא מלה אית לא ברם תשובה .כולא. ע "חקמי  ויקרא (זוהר

דף ב ') נח פרשת  זוהר מ"ח. תיקון זוהר תיקוני  עוד  [ועיין  .
דף  ויקהל  פרשת ב'. עמוד רי "ט דף ויחי  פרשת א'. עמוד ס"ב
אקרי הוא בריך  וקודשא ברית  אקרי  ואורייתא  ב']. עמוד רי "ד

קדישא רשימא והאי ברית (מילה)ברית ע"ג)אקרי  דף ויקרא .(זוהר 
צדיק  אקרי  עליה אתקיים דעלמא ברית  האי דנטר מאן  כל

בראשית נ"ט)(זוהר .דף



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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בלעם בענין לב )כתיב כב וכנגד (במדבר אתונך , [את ] הכית  מה על
הרגתיך עתה כי בידי חרב יש לו כט)שאמר שם נהרג(שם לכן ,

שלא לאדם ורדו. מצינו לא נח בבני שהרי הוזהר, ואנה בחרב.
להם שהתיר נח  לבני אבל רדייה, לו נתנה תאוה בשר לו הותר
לרדות אין הדין מן למה ד "א רדייה. לו נתנה לא תאוה, בשר
חנם, על להטריחם ואין פושעים כשאינם ובהמות בעבדים
כתיב  לביתו, יום מבעוד  להכניסם  כדי ובעי "ט שבת בערב אלא

יח)[דכתיב] יג אומר (דברים יהודא ר' ורחמך , רחמים לך  ונתן
הרי  ורחמך רחמים לך ונתן אומר הוא הרי גמליאל רבן משום 

עליך: ירחמו רחמן שאתה זמן כל בידך , מסור זה סימן
                                                                

çŁבõאח. ïתáמא עירין àגזרת הרקיעים àכל יõצא ה éרõז õŁמע אני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָועôה
ק  ועד Łדיá מ ה ôבäאה  éל ä ויאכל צפת סביבõת éל על éבד  ועדארàה  מה  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האל. àעזרת ה áזרה  לבæל נ äכל אäלי צדקה  õל ä לחŁו ä מהר לכן זית. éְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָרם
ונתן  הëעõת ז"ל  האר"י ולקח õàל éנדבת ואחד אחד éל נתן  äמçד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָותכף
יעקב  ר' לבית üליל çŁמהר וצäה  הéהן, יצחק  רàי õ למידô ליד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹה ëעõת

ה ëעõת. õל לôן  ְְִֵַַָאלטרõ"ץ 
אלטר õ"ץ  יעקב ר' לבית äבזריזäת àמהיר äת üוהל ה éהן  יצחק ר' עłה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹוכן
õàכה , אד õני לëה יצחק  ר àי õל אמר ,õיתà ïתח  לפני äמתחìן õàכה  õתõא äְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצא
ïרäטה  äŁם õל ואין  מים  Łל חבית õל àŁìŁרה  לעיל הìזéר  יעקב ר' õל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהŁיב
מçד וענäçת, äêâת Łל  ה ðער  מרב êעõłת מה יõדע õואינ ãמõ מקà אחרת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹלñח

.õתõא ü ברä áדõלה  łמחה ו łמח  ה ëעõת אõתן הéהן יצחק  ר' õל ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתן
ŁõŁחê מה  עõד ואין הáזרה  ְְְְֲִֵֵַַַַָָנתæàלה

נתæàלה ט. ז"ל, האר"י אמר ז"ל האר"י õà ר אצל ה éהן יצחק  ר ' Łéְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹחזר
מאד áדõל רäח  לנב התחיל מד àרים äבעõדם עõד. ãà ŁŁח ואין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹה áזרה 
אל  ז"ל האר"י  להם וה Łיב ה ôלמידים äונבהל מסïר  אין עד האר àה łìŁְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא
וŁם הáד õל לçם õïרחים êéם äהיŁ היה  וכן ה áזרה , àטלה  éŁבר äיראôְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻ

.õנõŁל éאן עד אחד" עד ëàדינה  נ Łאר ולא äעàְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹנט
לענ çים לעזõר ְֲֲִִַַַָָאזהרה

ענçיםי. על ïרטית ה áŁחה  ä נôçŁ יłראל  àני לכל áד õלה אזהרה  äְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמéאן
äייהàá ôדיר  ãריõמד ה äא üä רà Łõוהקד ôבירין מאנין  נקראין אŁר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָואביõנים

àתõכם. ְְֶָו õŁרה
Łàה  ü רàמת לעני ïר äטה ה õìתן לברכה, זכרõנם ä תינõà ר äאמר äְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָכבר
מחסר  נאנח ôמיד העני לב  éי àרכõת. àי"א üרàמת àדברים õסçוהמפ àְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרכõת,
.äìëמ רח õקה  והיא טõבה לקàל éן áם Łחפץ õŁנפ חפץ למלאõת õיד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה fiגת

łéר יא. וי Łõב היטיב, מכíה  הäא õיתà והעŁיר הìðה ה õñר äזמן  עת àְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָה áיע
אין  אף נקבים מלא âירה õל ŁçŁ âי לא והעני חם, õêŁ ותäìר  החרף  àְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹבית
éראäי  õŁנפ להתחëם יכõלת äמàלôי  עצים, õל לקנõת ëàה  מעõת õְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָל
טõרד âלף הŁáם äבעת .õיתà אנŁי  ונפõŁת õפä וג õŁנפ מàŁר  ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַוהñרירäת
õיתà ואנŁי ה äא. ולילה  יõם  àצער  הäא עני ימי וכל ,õארäצ על מים  üפõŁ ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָו

àאהבה. ה éל עליהם מקàלים כן ïי על ואף  נאנחים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה ëה 
äבמŁקיםיב. àמאכלים להתעìג  העת ה äא ט õב ויõם  הàŁת éניסת äְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָבעת

והõדיה. Łבח  נõתן העני êéם ועל מ éל לחם  חסר ה äא והעני  נקçה , äְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻבכסäת
יכõלת מàל ôי והעני àעיניו, יŁר לאŁר äבנõתיו  àניו את üâŁ מ הäא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעŁיר 
õôרה  ריח  äŁם õà ואין äàר, Ł לאי אף  ימצא àאŁר  üäâŁ לעõłת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָמäכרח 
õôלב להŁõיע õידà מה  ואין  הארי àפני  ונôנה ãôפõé äêכאä יראה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָוריח 
יäכל  äמי י äíרין, וסõבלת õôà את ויõם י õם àכל מéה  Łהäàר üאי ר õאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועיניו 

ס õבל. Łהעני הðער וכל ה ôמרäרים éל הéתב על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָלעלõת

לרבנים תורה  דין ז '|ח תביעה

האוכל של העון מדוע להבין צריך ועוד  אחר. מסוג מעבירות לא
האחרים. תעשה'ס " ה"לא  מכל בהרבה חמור כשר שאינו

כותב  הרמ"א  דהנה לבאר ז')ואפשר  סעי' פ"א  סימן  דעה של(ביורה חלב
כשר(גויה)מצרית  ההלכה  פי "על  אם(לתת  לילד)חלב  לתת" כמו בדיוק

לשתות לילדים יתנו שלא זאת  בכל אבל יהודיה, מאם חלב 
אםמ" גויחלב של הלב,ה," את  מטמטם גויה של חלב כי 

רעים, טבעים בילד ז"לומחדיר  והריטב"א  קי"ד)והרשב "א  (יבמות 

שהדבר  והםכותבים הילד אצל  ואכזריות רע טבע גורם
ורחמנים ביישנים של היהודיות המדות את  .מאבדים

 
    

א

על להחמיר חיּ בים קטנּ ים ילדים אצל ׁש גּ ם יוֹ דעים  מהיכן
מבגּ רים?הכּ  אצל כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק - ׁש רוּ ת  

י וֹ תר הר בּ ה להיוֹ ת  חיּ בים קטנּ ים ילדים אצל  , ּהפו ¥¥§©§¦¦¨©¦©§¦¨§¤¥¨¦§בּ ד יּ וּ ק 
לּמ ד   ּכ מבגּ רים, אצל  מאׁש ר י וֹ תר  אכילתם, בּ ענין ¥¦¨¦¨ª§¤¥¤£¥¥¨¨¦£©§¦§¦¦§זהירים
הסבּ יר כּ ׁש הוּ א זי "ע , ׁש אפראן ׁש ל ר בּ ּה  והצּ דּ יק הגּ אוֹ ן ¦§¦¤§©§©¤¨©¦©©§¨©¨אוֹ תנוּ 
ׁש ל  היסוֹ ד  את כּ ׁש בּ וֹ נים הענין ונחוּ ץ חׁש וּ ב כּ ּמ ה עד  ¤§©¤¦¤§¨§¦¨¨§¨¨©©̈לנוּ 
כּ ׁש חלילה כּ י  בּ כ ׁש ר וּ ת , להיוֹ ת  ח יּ ב ׁש הוּ א היּ לד, וגוּ ף  ¨¦¨¤§¦§©§§¦¨©¤¤¤©§§©עצמוֹ ת
אּס וּ ר ׁש לּ וֹ  היסוֹ ד וכל בּ אּס וּ ר נבנה הוּ א הרי בּ אּס וּ ר, ¦¤§©¨§¦§¤§¦¥£¦§¦¦£©מאכילים

ג') אות פ"ב  זה,(ראה  בּ ענין נפׁש וֹ  ׁש אפראן ׁש ל רבּ ּה  מסר כּ יּ דוּ ע .©¨©¨©©¨¤©§©©§§¦§¨¤
ּפ י  על לנהג חיּ בים ּת למידיו כּ ל מדּ וּ ע מוּ בן ¦©Ÿ§¦¦¨©¨¦§©¨©©¨¨¥¦וּ מּמ ילא
טוֹ בי  על נמנה היה הוּ א כּ י ישׂ ראל, כּ לל כּ ל כּ מוֹ  ¥©¤§¦¨¨¦¥¨§¦©§¨§¨¨הוֹ ראוֹ תיו,
כּ פי  בּ דיּ וּ ק ה ּק וֹ דם, בּ דּ וֹ ר עוֹ ד  הדּ ר וּ מוֹ רי ההוֹ ראה ¦§¦§¥©©¤¤©¥¨¨©¥מוֹ רי
מן  הצּ דּ יקים ׁש יּ ד וּ ע, וּ כפי הּק דוֹ ׁש ים, בּ ספריו נראה ¦¦¦©©©¨¤¦§¦§©¨¨§¦¤§¦¨¨©¤ׁש הדּ בר 

גּ דוֹ לים. דּ ברים עליו אמרוּ  הּק וֹ דם  ¦§¦¨§¨¨§¨¥©©הדּ וֹ ר 

ב

בּ  הּמ קוֹ רוֹ ת  הם ול נּ היכן  ל גּ וּ ף ׁש ה נּ זק  ּערו ׁש ללחן ׁש מה 
אסוּ רוֹ ת? בּ מאכל וֹ ת  הוּ א היּ לד

והּפ וֹ סקים הרבּ נים ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן את  כּ אן להעתיק רוֹ צים ¦§©§¦¨©¨¤¨©¤¨¦£©§¦̈אנוּ 
¦¨§ª§©המפרסמים.

ערוּ א. בּ לחן ס"א)מוּ בא שמ "ג סי' חיים  ילד (אורח כּ ׁש רוֹ אים ¨©ª§¨¨§¤¦¤¤
אינוֹ  דּ ין ׁש בּ ית  למרוֹ ת אחרים, אּס וּ רים אוֹ  נבלה אוֹ כל ¥¦¥¤§©¦¥£¦¦¨¥§¥¨̈קטן

מחיּ ב כּ ן האבּ א לוֹ , להפריע חנּ וּ )מחיּ ב מצות בּ וֹ (בּ גלל לנזף §ª¨§©§¦©¨©¨¥§ª¨¦§©¦§©¦¦§Ÿ
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פב
מאשר בתודה קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

שש אנוכי עליו כמוצא שלל רב. מה נעים ומה נאה עבודה קדושה 
וחשוב שעשה המחבר ואשר הקורא יכול לרוץ בו.

יעביר נא כב' את הוקרתי המלאה לעושה בקודש.

בברכת התורה דוד א' חלמיש הרב המקומי גבעת עדה

את ואחפש אלך לעצמי, הצבתי  אשר האותות משנתקיימו ועתה
מסאסוב". הרב

פלא בדרך אחוזה קונה היהודי

עמו.מבלי כשכספו הסמוכה לעיר  בדרך האברך יצא להתעכב
אחד. בית ליד עומדים רבים אנשים ראה העיר לככר בהגיעו
יודע?" "האינך  הנאספים. אחד את שאל  זו?" התקהלות מה  "לשם
כאן  תהיה  והיום זה, בית  הוא המשפט "בית  האיש לו השיב 
אשר  ויורשיו  מת האחוזה בעל  אחת . אחוזה של  פומבית  מכירה
את במכירה לכסות  כדי למכרה  מעונינים הרגל את פשטו
לאחר  המשפט. לבית הוא  גם ונכנס האברך היה סקרן חובותיהם".
מי  האחוזה , מכירת על  והכריז אחד איש יצא צפיה של קלה  שעה 
הקופצים היו  רבים לא גדול . בקול הכריז בה, יזכה  במחיר שירבה
כל לקנותה. רצו הסביבה מכפרי אחדים פריצים רק המציאה. על
הגיעו אשר  עד לפניו  חברו שהציע  ההצעה על הוסיף  מהם אחד
של בדעתו עלה זה ברגע עוד. עליו להוסיף רצה לא שאיש  לסכום
שמו את הוסיף  הכרוז, אל נגש במכרז. הוא  גם  להשתתף האברך
אשר  הסופי הסכום הוא מה  ומששמע באחוזה המעונינים  ברשימת
הזה. החצוף הוא מי  אחדים . דינרים  עליו והוסיף עמד תמורתו הוצע
ולבניו לו האחוזה תהיה הנה כי שחשב והפריץ  הפריצים , תמהו
גבוה סכום והציע נרתע לא האברך הסכום . את להגדיל מיהר  אחריו
עוד להוסיף  והחליטו לפניהם רציני מתחרה כי  הפריצים ראו יותר.
המשחק שיצר אלא המשחק. מן החצוף היהודי  יצא למען ועוד
שבו מהסכום  קטן חלק גם בידו היה לא כי ואף האברך בלב  נתעורר


