
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה
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וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

זה לא יאשם וכן הוא בספר הבהיר וזה לשונו שאלו תלמידיו את רבי 
רחומאי מאי דכתיב תפלה לחבקוק הנביא על שגינות, תהלה מבעי ליה 
אלא כל המפנה לבו מעסקי העולם ומתעסק ומשתדל במעשה מרכבה 
מקבל לפני הקדוש ברוך הוא כאלו מתפלל כל היום כלו שנאמר תפלה, 
מאי שגינות, כמה דאת אמר "באהבתה תשגה תמיד" ומאי ניהו מעשה 
מרכבה ועוד אומר שם אמר רבי רחומאי מאי דכתיב ודרך חיים תוכחת 
מוסר מלמד שכל הרגיל במעשה מרכבה ובמעשה בראשית אי אפשר 
שלא יכשל שנאמר והמכשלה הזאת תחת ידך דברים שאין אדם יכול 
לעמד בהם אלא אם כן יכשל בהם והתורה אומרת תוכחת מוסר אלא 
באמת זוכה לדרך חיים עד כאן לשונו ובספר הזהר פרשת קדושים עיין 
שם )גם בזהר בהר דף נד בדבור המתחיל בזמנא דידע בר נש, עין שם(. )עמק המלך בהקדמה פרק שמיני(

ובתיקוני הזוהר )תקונא עשרין, וחד ועשרין דף מט ע''א(, וז"ל: 

ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ִעם  א, ׁשֶ ה ּוִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵרׁש אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּגָ
ָרֵאל ִיׂשְ

הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ אֹוֶמֶרת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְגִרי''ׁש,  ַאְזָל''א  ְועֹוד  הקודש:  בלשון 
ַנֲחַלת  ּבְ ַח  ּפֵ ֵמִהְסּתַ ְרׁשּוִני  ּגֵ ׁשֶ ַרב,  ָהֵעֶרב  ֵאּלּו  ָנּה,  ּבְ ְוֶאת  ַהּזֹאת  ָהָאָמה  ֵרׁש  ּגָ
ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק  א, ׁשֶ ה ּוִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵרׁש אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ יהו''ה, ּגָ
ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ֶל''ת,  ְלׁשֶ ׁשַ י''ן,  ְגִריׁשִ ֵנ''י  ׁשְ ָרִבי''ַע,  הֹוֵל''ְך,  ׁשֹוָפ''ר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ִעם 
ׁש  ּיֵ בֹות ׁשֶ מֹוֶנה ּתֵ ִעים ּוׁשְ הּוא ָמאַתִים ַאְרּבָ רּוְך הּוא ֹרַמ''ח, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ נֹוֵטל ַהּקָ
ֵניֶהם, ָזָכר ּוְנֵקָבה, ֶזה  ְדֹקר ֶאת ׁשְ חּוד, ּוָבּה, ַוּיִ בֹות ַהּיִ ׁש ּתֵ ַמע ְוׁשֵ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ

ל ֹרַמ''ח.  מּות ּדֹוָמה ׁשֶ סמא''ל ְוָנָחׁש, ְוָרִבי''ַע ּדְ

אֹותֹו ְזַמן,  ַמִים ְוָהָאֶרץ. ּבְ ָ רּוְך הּוא ִמן ַהּשׁ דֹוׁש ּבָ ַרׁש אֹוָתם ַהּקָ י''ן, ּגֵ ֵנ''י ְגִריׁשִ ׁשְ
רּוְך הּוא רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם, ְונֹוֵטל אֹוָתם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ְוכּו', ׁשֶ ׁשֶ
ִראׁשֹוָנה  הּוא ָרִבי''ַע. ּבָ ֹרַמח, ׁשֶ ְך הֹוֵרג אֹוָתם ּבְ אָרם, ְוַאַחר ּכָ ֶל''ת ַעל ַצּוָ ְלׁשֶ ׁשַ ּבְ
אֹוָתם.  ָהַרג  ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹוָתם,  ְוָתַפס  ַאֲחֵריֶהם  ָרַדף  ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹוָתם,  ַרׁש  ּגֵ

ָבִרי''ם,  רּוָע''ה. ׁשְ ָבִרי''ם ּתְ ִקיָע''ה ׁשְ ֶל''ת, ֵהם ּתְ ְלׁשֶ י''ן ְוׁשַ ֵנ''י ְגִריׁשִ ְוָרִבי''ַע ּוׁשְ
ב  ְלִהְתַיּצֵ ָהֱאלִֹהים  ֵני  ּבְ ֹבאּו  ַוּיָ ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵאּלּו  בֹוֵתיֶהם,  ַמּצֵ ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ ר  ּבֵ ׁשַ
תֹוָכם,  ָטן ּבְ בא ַגם ַהּשָׂ ַוּיָ ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ְוִיׂשְ ִכיָנה  ְ ִדין ַעל ַהּשׁ ַעל יהו''ה, ּבְ
הּוא  ׁשֶ ְוֵכיָון  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְוָלדּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעל  ְלַקְטֵרג  א  ּבָ ׁשֶ סמא''ל  ֶזה 
רֹוֵעם  ּתְ ּה  ּבָ רּוָע''ה,  ּתְ ָעָליו.  עֹוְמִדים  ִאּלּו  ּכְ ּוָבֶניָה,  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַעל  ין  ּדִ ׁש  ְמַבּקֵ
ֶמׁש, ְוׁשֹוָפר הּוא קֹול,  ָ ִקיָע''ה, ְוהֹוַקע אֹוָתם ַליהו''ה ֶנֶגד ַהּשׁ ְרֶזל. ּתְ ֶבט ּבַ ׁשֵ ּבְ
ב,  ָבִרים ֵמַהּלֵ ִקיָעה ִמן ַהּמַֹח, ׁשְ רּוָעה. ּתְ ָבִרים ּתְ ְתִקיָעה ׁשְ ּנּו יֹוֵצא קֹול ּבִ ּמֶ ּמִ
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50יובל שנים של פעילות המערכה

בתים  ובעלי אברכים וגם וילדים בחורים של הרבה ונפשות
מעצור  בלי  והולכת  מתפשטת  והמגיפה – ובתולות  ונשים –

ישמרנו. ה'

המתוקנים והחורבן שאף כך , כדי  עד גדול  הוא  הזה 
התוצאותשב  על  מרה  צועקים העולם אומות

מנהיגי וכל  – מהכיעור להתרחק  להגוים ומזהירין הנוראות 
כבר  יודעים העולם קצוות  בכל  ומחנכים מנהלים ישראל
וגובר, שהולך  ישראל , בקדושת הנורא  החורבן על להעיד

ירחם. ה' ישורנה, מי  ואחריתה 

מבוקרויש  אינטערנעט ידי על  להציל  שלא(פילטערד )שרצו
כראוי לבקרו  ולאמיתו, – שפלים דברים לתוכו  יכניסו
בחוש, שרואין כמו הנה  שעד המצב  לפי  הנמנע  מן הוא 
בו  המשתמש כל  בזה ואף – פורתא הצלה אם כי  בו ואין
שההמון המצב  נורא  ומה  – גדולות  לסכנות  עצמו  מכניס
כלל מבוקר שאינו במה  יותר ובוחרים בזה גם מתרשלים

וערך. דמיון שום בלי  מזה אלף פי  דגרוע הגם

כיוהנה  לפורטם קשה הנ"ל , לכלים הקשורים הנסיונות  חבל
זה , כל ועם הם, כדירבים נקודות איזה להבהיר  ראוי 

נפשו  על ולעמוד להקהל ואחד אחד כל חובת כמה עד שיבינו
דורותיו  ונפש נפשו .להציל

עריותראשית בעניני  להכשל לא דכדי  לדעת עלינו דבר,
מהסתכלות ההתרחקות האדם חובת ,מוהחמורים,

גבהו, ארזים כגובה  אם אפילו ברוחו ישלוט  לא זאת  דלולא
אחרי  פרשת  הקדוש החיים האור ג')וכלשון "הנה(י"ח שכ '

מצות הם קדושו לעם ד' צוה  אשר מצות  כל כי הוא ידוע 
לעשותם  הרצון אל עצמו ויטה  בהם לעמוד האדם שיכול 
אדם  של שנפשו דבר הוא העריות פרישת  מצות זולת 

מרוב אבל  טובים, מאכלים האכילוהו כי  אף למכתו, תרופות
בינו  כפשע  ונשאר  לעכל, ביכלתן היה לא הטוחנות  חולשתו,
ולבסוף  ליצלן , רחמנא והנה הנה מתנועע וכשכור  המות , לבין
וימת  חזהו בצקה כבירים לא ובימים טבוח, כשור וגעה נאנח

ליצלן. רחמנא שאול  לדין וירד קשים הקדושביסורים זוהר (ראה

נו:) דף .בראשית

החינוךמו) שפ"ז)כתב ידי (מצוה תתורודעל  ולא  של זו  מצוה 
כל  לד ' מחטוא  האדם ישמר עיניכם, ואחרי  לבבכם אחרי

בדת.ימיו גדול  יסוד הזאת  והמצוה  אז. אחת פעם  תעבור ואם
פעמים  כמה אחריה  וגםתמשך עבירה. גוררת דעבירה ,

מבולבל נעשה אז דבר, בכל משוטטות  עיניו  כאשר בגשמיות ,
רואה ובאין הגוף , מנהיגין  שבראש דמחשבות  מאד, ומוטרד
וכדברי אמיתית. הדעת  והרחבת  מנוחה לו יש אז דבר,

ח. סוטה אין)התוספות שוב(ד"ה  אחת פעם הערוה שראה דאחר ,
לחשוב יבא לא ראה שלא אשה ולאידך  לעולם. אחרי' מהרהר

ט"ז)עלי'. אות פ"ח  הקדושה  שער  חכמה .(ראשית
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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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להשאיל רצה שלא אדם לאותו דווקא להשאיל  צריך אם
לא, או תטור , לא שייך  לחבירו ישאיל  שאם מקודם, לו
אם וביותר כמובן, אחר  מאדם קודם אינו פנים כל  דעל
דצריך  קודם  דהוא דאפשר אחרת פעם השאילו אחר  אותו
דאוהב  מהגמרא ראי' להביא יש ואולי טובה, לו  להכיר 
שיש  היכא  דאף  בטעינה, בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק

טעינה ומצות  פריקה מצות  משום לפניו קודמת פריקה
חיים  בעלי צער אף קודמתדאיכא  טעינה  הכא מקום מכל

יותר  דמצוה הכא שכן וכל כן כמו ליצרי', דניכוף היכי כי
חסידים בספר שמבואר עוד ודע וק"ל, כמובן בשונא

מצוות . כמאה חשובה היצר  כפיית  בה שיש (עיין שמצוה

בהגה"ה) ושם לה אות בהר לפרש פרשת יש כמוך. לרעך ואהבת ט)
שלא הנשמה  יאהב  שהגוף והנשמה הגוף על שקאי
בכל הגוף  יתבטל  אם  כי הגוף, חמדת ידי על תתלכלך
זהו  שמים ויראת  תורה בדרכי להתנהג להנשמה פעולותיו
זהו  הגוף אחר נמשכת הנשמה ח"ו ואם שלום, אהבת
ולא דינור בנהר  טבילה  הנשמה שתצטרך פלאים  ירידת
החשכות גודל לשער  אין ומיד, תיכף לעלות אותה יניחו
גבי  כדאיתא צואה בגד אותה  מלבישים אם שם וצער

מאש, מוצל  אוד גדול כהן למה יהושע לבו להמיס וצריך
לו  שנמכרה אחר  לנשמתו גדול  צער כדאיתאיגרום 

משפטים צז .)בזוה"ק ע"ב הקב "ה(צו  על לרעך לפרש יש גם ,
בזוה"ק  כדאיתא ורעי, אחי דכתיב  רעים לישראל שקורא
רע  אקרי לעלמין אתעדי דלא מלה ההיא אביך אחי ערות
טוב  אחד ניצוץ תעזוב , אל  אביך ורע רעך  אמר דאת  כמה 
נקרא זה ובניצוץ  בהשי"ת  דביקותו זהו הלב בפנימיות יש 
יתרחק  שלא זו אהבה שישמור מזהיר הכתוב  כמוך, רע,

גבוה: מפתח

צדיק (חקת)שפתי 

לחיות  יום מדי הוא  ברוך שעשה פלאות הרבה מצינו אכן
יער

שחס  מכאן ברש"י בעירם. ואת העדה את  והשקית כג )
צער  משום הטעם דילמא וי"ל ישראל. של ממונם על הקב"ה
בעירם מתיבת  שהדיוק  נימא  אם ואף  דאורייתא , חיים בעלי
שצער  מכאן מוכח ישראל, של שהמה משום שרק מוכח 
הטעם לפרש הכתוב  מדהוצרך דאורייתא לאו חיים בעלי
שעשה פלא הנס  על הכתוב  טעם ואולי בעירם, שהם מפני
הכתוב  ומזכיר החלמיש, מצור מים להוציא  הוא ברוך
על שחס  מפני הוצרך זה  על בעירם, עבור גם זאת  שעשה

ישראל , הוא ממון  ברוך שעשה  פלאות הרבה מצינו אכן 

לרבנים תורה  דין ז '|יח תביעה

כּ וֹ תבלח. יוֹ נה  ברכות)ר בּ ינוּ  חמוּ ר(ריש  הוּ א אּס וּ ר ׁש ּס פק , ©¥¨¥¤¨¥¦¨
את מר גּ יעים כּ י  חרטה, אין זה על כּ י ודּ אי, מאּס וּ ר  ¤¦¦§©¦¨¨£¥¤©¦©©¦¥¥§©§בּ הרבּ ה

כּ ׁש ר. כּ ן בּ ודּ אי  ׁש זּ ה ¥¨¥©©§¤¤¨§©עצמם

זהלט. ה וּ א  מי  לעצמכם חׁש בוּ  יקרים , ואחי וֹ ת אחים ¤¦¤§§©§§¦¦¨§¨£©¦©¨©עּת ה
הּק טנּ ים ילדיו עם לשׂ חק בּ נפׁש וֹ  יעז ועמל אׁש ר כּ ח כּ ּמ ה ? £¤¨¥§©§§©¥¦§¨¨©§©¦©¨Ÿ©§¨¨

יהוּ דים דּ מעוֹ ת כּ ּמ ה זה, ׁש ל  ּהחנּ ו וּ לענין  זה, לענין  ¦§¨§¨©¤¤¦©©§¦§¤¨§¦§¦§נוֹ תנים
יהוּ דית, לנחת דּ בר ׁש ל בּ סוֹ פוֹ  ׁש יּ ז כּ וּ  בּ כדי הוֹ רים ¦§©©§¨¨¤§§¦¤¥§¦¦¦§ׁש וֹ פכים
בּ עצמם ההוֹ רים וּ לבּס וֹ ף יׁש רים, דּ וֹ רוֹ ת להקים ¨§©§¦©©§¦¨§¦¨§§¦¤§וׁש יּ זכּ וּ 
צריכוֹ ת כּ ּמ ה - ליצלן. רחמנא בּ סם הילדים את  ¦§¨©¨§¦¨¨§©©§¦¨§©¤¦§©§©המפּט מים
אפלּ וּ  ׁש לּ הם הילדים ׁש ל לּפ ה ׁש הכניסוּ   ּכ על  לרעד ¦£¤¨¤¦¨§©¤¤©¦§¦¤¨©Ÿ§¦¦©¨©היּ דים
להם ׁש יּ ׁש  ׁש יּ הוּ דים י ּת כן האם ושל וֹ ם, חס אּס וּ ר, ¤¨¥¤¦§¤¥¨¦¦©¨§©¦¥̈ספק
לׁש אל  מבּ לי  לע שׂ וֹ ת הזּ ה, כּ דּ בר  ׁש יּ ע שׂ וּ  יהוּ דית, Ÿ§¦¦§¦£©¤©¨¨©£©¤¦§¨¨§©הרגּ ׁש ה
ר וֹ פא כּ מ וֹ  ׁש הוּ א עליו,  לסמ ׁש אפׁש ר צדּ יק  הוֹ ראה ¥§¤¨¨Ÿ§¦¨§¤¤¦©¨¨¥מוֹ רה

ושלוֹ ם חס  לילדים, סם אינוֹ  בּ אמת זה האם נׁש מה, ?בּ עניני  §¦§§¥§¨¨©¦¤¤¡¤¥©©§¨¦©§¨
בּ ין  הנּ פ ׁש , סם כּ ל את הבּ ית מן מיּ ד נזרק כּ לּ נוּ  כּ בר ¥¤¤©©¨¤¦©©¦¨¦ª¨¦§Ÿ¨§בּ וֹ א וּ 

קטנּ ים. לילדים וּ בין ¦©§¦¨¦¥¦¨ª§¦למבגּ רים

ו 

מחיּ  האבּ א-הבּ על בּ אמת  האכלהאם  על להסּת כּ ל  לבד ב  
יכוֹ ל ׁש הוּ א א וֹ  לבּ ית, נכנס הוּ א בּ טרם האכל  טיב  וּ לודּ א

בּ יתוֹ ? בּ ני על  לסמ
הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר  ּפ וֹ סק  ּכ לבדּ ק , בּ עצמוֹ  ח יּ ב (פ'הוּ א ©¨§©§¦§Ÿ¨¥©©©¦©¨

אדםבראשית) ׁש ל העברה היתה ׁש זּ וֹ  וּ מצ יּ ן מוֹ סיף  כּ ׁש הוּ א ,§¤¦§©¥¤¨§¨¨£¥¨¤¨¨
ׁש היא ידע  א כּ לל והוּ א חוּ ה על   סמ כּ ׁש הוּ א ¦¤©¨¨§§¨©©©¨¤§¦̈הראׁש וֹ ן,
צדק וּ תּה  על  אׁש ּת וֹ  על   סמ רק הוּ א הדּ עת, מעץ  לוֹ  ¨§¦©§¦©©¨©©©©¥¥¤¤נוֹ תנת 

בראשית) פ' רמב "ן .(ועי '

ׁש וּ ם!!נוּ  בּ לי  נקיּ ה  ׁש נּ בראה חוּ ה לעצמכם, וּת ארוּ  בּ וֹ א וּ  !§©£§©§§¤©¨¤¦§§¨§¦¨§¦
יכלוּ  ׁש רק בּ יוֹ תר הנּ עלה  ל ּמ דרגה הגּ יעה וּ למעשׂ ה §¨©¤¥§¨£©©¨¥§©©¨¦¦¤£©§̈עו וֹ ן,
לסמ יכל הראׁש וֹ ן ׁש אדם בּ ודּ אי  היּ מים, בּ אוֹ תם Ÿ¦§Ÿ¨¦¨¨¨¤©©§¦¨©¨§¦©§לה יג
זאת וּ בכל לאכל, ּמ ּת ר  מּמ ה רק לאכל  ל וֹ  ּת ּת ן ׁש היא Ÿ©¦©¤ª¨¤¡Ÿ§¨Ÿ¡¤¥¦¦¤¨¤̈עליה
וא עליה, סמ ׁש הוּ א היה ׁש לּ וֹ  והּת רוּ ץ אוֹ תוֹ , הכׁש ילה §¨¤¨©¨¤¨¨¤¥©§¨¦§¦¦היא

הדּ וֹ רוֹ ת. לכל מיתה לוֹ  גּ רם רק וזה דּ בר , לוֹ  ©¨§¨¦©¨©¤§¨¨©̈עזר 

ׁש ל  הדּ ין בּ ית בּ פני  נעמד כּ ׁש אנוּ  אנחנוּ  נּ אמר מה כּ ן, ¤¦©¥¥§¦Ÿ©£©§§¤¨©£Ÿ©¥¦§ואם
הילדים את האכלנוּ  מדּ וּ ע ּת ר וּ צים, להגּ יד ונרצה ¦¨§©¤§©¡¤©©¦¥¦©§¤§¦§¨§©מעלה,
לכל  י שׂ ראל  נׁש מוֹ ת אבּ וּ ד וגרמנוּ  אסוּ רוֹ ת, ¨§¥¨§¦§¦¦§©¨§£¨£©§בּ מאכלוֹ ת

הבּ ית בּ ני על ׁש ּס מכוּ  הּת רוּ ץ את יק בּ לוּ  א  בּ ודּ אי  !!!ה דּ וֹ ר וֹ ת , ©§©©§©§¤©¥¤¨§©§¥©©¦

הקב"ה אין האחרות העבירות אצל  מדוע להבין ניתן עתה
רק  ואילו שלי, תהיו לא ההיא העבירה את תעשו שאם אומר
תהיו  לא העבירה את תעשו שאם התורה אומרת בטריפות
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צב
הגיע לי הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" וסליחה אני מבקש מאדוני 

שלא חזרתי תשובה תיכף, לפי שלא הייתי פה בירושלים.

ובכן תודה רבה וזכות מו"ר זקנינו הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא זצ"ל תגן 
בעדכם אכי"ר.

בכבוד רב שמעון אבוחצירא רב "מקור חיים" בירושלים.

לרפאותורבים במה מאומה לי שאין ידעתי ואני הנער את לראות  באו
כסא על הנער את להושיב וציויתי ה' לעזרת קויתי כן  פי  על אף 
היטיב כוונתי ותיבה  תיבה בכל גדולה בכוונה תהילים ספר  לקחתי  לפני.
כך עשיתי ביום פעמיים  הקדוש . ה' בהזכרת ובמיוחד האותיות  בשורש

מאומה. קרה לא ועדיין

יפדהבאחד היום כי בתקוה בליבי ואמרתי הבן מפדיון חזרתי  הימים
התהילים פסוקי  את וכשאמרתי להביאו  ציויתי מצרותיו. זה  גם
כולם את שהבהיל קול הנער הוציא יתירה , בכוונה והפעם יום  בכל כמו 
באותו שהיה חלון  לפתוח  מיד בקשתי אחד. מקום על  באצבעו והראה
ממני". המכשפות אחת  "יצאה אנושי : בקול הנער אמר ואז כוון
ואכן  בו, נמצאות  מכשפות שלוש  שעוד לי אמר  כי בטנו , על הסתכלתי
היא שעתה הבנתי מעט. הבטן נתרוקנה כאילו  השמאלי שמצדו ראיתי
צעקה נשמעה דקות כארבע אחרי  להתפלל. שוב והתחלתי  רצון שעת 
הנער  אמר אז הרחוב. בכל נשמעה אשר  צעקה הנער, מפי נוספת
הצטמקה כיצד ראיתי מיד אחת. בבת ממנו יצאו  המכשפות  ששלושת

רגילה. כבטן  ונראתה בטנו

ולאחר לתדהמת  ושלם, בריא ונראה הנער קם הנאספים ושאר מוריו 
אביו לי ספר ממני שנפרדו לפני לביתו. הוריו עם שב מכן
כאדם דבר  בהם זמנים  היו  חולה, בנו היה  שבה השנה מחצית שבמשך 
נקב הוא עמו , המדברות מכשפות ארבע בו שיש  מספר היה ואז
המכשפות עם לשוחח ביכולתו היה  הנער, אמר כך  לפעמים, בשמותן.
לצוארו עולות  היו והן  מבטנו שיעלו  מהן מבקש  היה  לו שיקל וכדי 
שיצאו בקש לפעמים נשמתו. פרחה  שכמעט עד כך כל מתנפח  שהיה

כחבית. מתנפח שהיה גבו לתוך  נכנסות היו והן


