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הבעל שם טוב 
והשחיטה

במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה 
והשוחטים והשבתאים והפראנקיסטים ימש״ו

בו יבואר מלחמת הבעל שם טוב הקדוש זי״ע, איך שנלחם במסירות נפש 
על כשרות השחיטה, ונגד השוחטים המאכילי טריפות ונבילות בשאט נפש 
שהיו חסידים של השבתאים והפראנקיסטן. ואיך שהלך מעיר לעיר לגלות 
להרב שהשוחט בעירו מאכיל נבילות להכעיס, כמו שאנו רואים בימינו אלה 

שמאכילים אותנו בנבילות וטריפות חלב ודם, ואין איש שם על לב!
כהלכתה,  וחלק  חד  החלפים  שיהיו  כדי  חלפים  געשליפענע  שהנהיג  ואיך 
וידוע מה שגילה לנו הבעשטה״ק זי׳׳ע בעז״ם תצעד ארץ כי כל המלחמה 
שהסטרא אחרא עושה הוא נגד ג׳ דברים אלו ש׳חיטה מ׳קוה ע׳ירוב שמרומז 

בפסוק הנ׳׳ל.
יצא לאור על ידי

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו

בית שמש
יצא לאור בהוצאה ראשונה בבני ברק שנת התשס"ג ועתה יוצא לאור 

מחדש ע"י מפעל הזוהר העולמי בת ים כסלו תשע"ג





בשער
החדש  ספר  נגלות  בהגלות  ה׳יראים  ו׳יגילו  ה׳שובי״ם  י׳שמחו 
אחרא  הסטרא  עם  זי״ע  הקדוש  טוב  שם  הבעל  מלחמת  הכולל 
בענין השוחטים והסכינים, וקול גדול ולא יסף ששמע במתיבתא 

דרקיע.

ולהסביר החיוב המוטל על  הנה דבר שפתים אך למותר לבא 
כל אחד ואחד להיות בקי היטב ביסוד מלחמתו הקדושה, וכמובא 
וכשעסקנו  טוב הקדוש,  ובספרי בעל שם  בהרבה ספרי שחיטה 
ליקוטי  בתר  ליקוטי  גורנה  כעמיר  ללקט  זו  הקודש  במלאכת 

מספרי הפוסקים וספרי שחיטות המקובלים מדור דור.

ובעזהי״ת נבאר באריכות בחלק ב׳ פרק מיוחד בענין הסכינים 
המלוטשים ואיך שבעל התניא והשולחן ערוך הרב ערך תשובה 
ערוכה בשולחן ערוך שלו בסוף ח״ג יו״ד בענין הסכינים המלוטשים 
שהנהיג רבינו הקדוש הבעל שם טוב, ועד כמה שהזהיר על זה 

בכל תקנותיו שתיקן, עיין בפנים באריכות.

עוד נעתיק כאן סיפורים נפלאים מתלמידי בעל שם טוב הקדוש 
ראשונים כמלאכים, גאונים וקדושי עליונים לעורר הלבבות, וכל 
מי שיש בלבו נקודת דת אמת, צמאה נפשו וחמדה רוחו לראות 
ולשמוע דברי אלקים חיים, ועל ידי זה נוכל להגדיל תורה ולהפיץ 

יראת ה׳ ואמונתו בעולם, וישמעו העם ויראו.

וזכות כל הצדיקים הנזכרים בחיבור הלז יחד עם שאר צדיקים 
וקדושים, יעמוד לנו שלא ימוש ספר התורה ולא תפוג יראת ה׳ 
עד  זרענו  וזרע  וזרענו  אנו  לבבנו  בכל  בוראנו  ונזכה לעבוד את 

ביאת גואלנו במהרה בימינו אמן.

כה דבר המחבר והמלקט
שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו בית שמש



29קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



הקדמה להוצאה שניה
"הבעל שם טוב  ב"ה זכינו להוציא לאור עולם קונטרס אשר בשם 
הסכין  העמדת  של  העניין  גודל  הלומד  ימצא  ובו  יקרא,  והשחיטה" 

ושחיטה כהלכתה.
השם,  קנאת  המקנאים  קדושת  בקונטרס,  המעיין  ימצא  ובעיקר 

במלחמת הבעל שם טוב לשחיטה כשירה, ועוד.
ידוע ומפורסם לכל גודל החשובות של השחיטה שתהא מדוקדקת 
על קוצה של יוד על פי ההלכה הפסוקה )ראה באריכות בספר שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה ג' חלקים(.

רבנו הבעל שם טוב הקדוש זיע"א שהשפיע רבות בעניין השחיטה, 
ראה בספר הקדוש היכל הברכה )פרשת ואתחנן ויתרו אות נ"ו(: העידו על 
מרן הקדוש רבנו חיות נפשנו אור זורח האר"י ]הרב אדונינו רבי ישראל[ 
הבעל שם טוב: כשהיה לומד תורה עם התלמידים הקדושים, היה אש 
והיו שומעים הקולות  ומתקבצים מלאכי השרת,  מלהטת סביבותיהם 
והברקים ואמירת ָאֹנִכי הוי"ה ֱאֹלֶקיָך )שמות כ' ב'( מפי השם יתברך, וזה 

ידוע ומפורסם, עכל"ק.
על כך הרעים הבעש"ט וזעזע אמות הסעיפים למען לא יכשלו בני 

ישראל במאכלות אסורות.
ועל ידי זה הקונטרס תהא התעוררות גדולה לכלל ישראל לבל יכשלו 
בשחיטה שאינה מהוגנת ויערה הקב"ה ממרומים רוח קדושה וטהרה, 

ובא לציון גואל בב"א.

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין יצ"ו
בית שמש










































































































































