
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

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

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

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.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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בא  כי  הספר(  )בתחלת  פירשתי  כאשר  הוא,  האלה  בפרשיות  הסדור  אבל 

הכתוב בספר הזה להשלים תורת הקרבנות, וכל המחוייב לעשות באהל 

זית  שמן  אליך  ויקחו  תצוה  "ואתה  כ(  כז  )שמות  מתחלה  אמר  והנה  מועד, 

זך להעלות נר תמיד", ולא הזכיר שם המנורה, והיה, במשמע שידליקו 

נרותיה  את  "והעלה  לז(  כה  )שם  בעשייתה  שאמר  כמו  בהמצאה  במנורה 

והאיר על עבר פניה", אבל אם אולי תאבד או תשבר ידליקו בלתי מנורה, 

ואין המנורה מעכב ההדלקה, כי המצוה להעלות נר תמיד לעולם ואחר 

אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  "צו  ב(  כד  )ויקרא  ולדורות  מיד  וצוה  הוסיף  כן 

הנרות,  את  יערוך  הטהורה  המנורה  על  ד(  פסוק  )שם  ואמר  זך",  זית  שמן 

שלא יערוך אלא במנורה הטהורה ובכאן כאשר השלים להזכיר הקמת 

כולן  הנרות  שבעת  שיהיו  וצווה  הנרות,  דיני  כל  עוד  השלים  המשכן, 

המנורה  במעשה  הזכיר  כאשר  המנורה,  פני  מול  אל  לדורות  דולקות 

בלתי  ולא  מנורה  בלתי  לא  פניה",  עבר  על  והאיר  נרותיה  את  "והעלה 

שיאירו כולם אל עבר פניה. )ועיי"ע בכתבי האריז"ל ובספרי קבלה באריכות שכל הכוח 
לכל  המשיך  הכהן  שאהרן  המקדש,  בבית  הנרות  שהדליק  הכהן  אהרן  ידי  על  בא  ישראל  עם  של 

מנורה  קני  שבעה  ידליקו  ולא  גדולות,  השפעות  להמשיך  כוח  לו  ויהיה  המנורה,  שידליק  יהודי 

הענין  וכל  וכו',  השמיני",  ביום  "ויהי  בפסוק  מרומז  וזה  וכו',  המתים  לתחיית  שמרומז  שמונה,  רק 

של הדלקת נר חנוכה, בא מכוחו של אהרן הכהן שהאיר לכל אחד מישראל, עיין בקונטרס מנורה 

עם  של  הניסים  וכל  ז"ל,  הכהן  אהרן  של  מכוחו  בא  מצוה  העושה  יהודי  וכל  באריכות,  הטהורה 

ישראל מכוחו של מעשה הדלקת המנורה בבית המקדש, וזה מה שאומרים בימים ההם בזמן הזה, 

שממשיכים את הניסים לזמן הזה, עיי"ש(.

פרק ג: סיפורי המופלא )האדמו"ר מהאלמין( במלחמתי על כשרות השחיטה.

לא  שאם  השחיטה,  כשרות  של  העצומה  חשיבותה  את  לציין  מיותר 

כן, כולנו, עם ישראל, בחיר בנו של הקב"ה טובלים בים של ג' הקליפות 

הטמאות, והס"א.

כידוע, פגם בכשרות השחיטה פוגם ממש, פשוטו כמשמעו בנשמתנו, 

גורמת לטמטום הלב ובכפירה ח"ו.

לפנינו תיעוד של קצה קצהו של מלחמתי ארוכת השנים, למען כשרות 

השחיטה בארה"ב. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש | פרשת ויצא | ז כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

העתים פיה,לכותבי על הקערה יהפכו החופשים  כי  (מהחרדים,

ויסודות ומצותיה התורה קיום בחשיבות פנימי  רגש  להם שאין בפרט

על  תלויה עוד  הגזירה כתבי  ובעת הישראלי , העם קיום שהם הדת,

מהגזירה שנצא לבסוף ורק הפרלמנט. לפני  עוד הובא לא כי ראשינו,

עם שהשתתפו אותן כל שיבהרו ובהיר  ברור יותר נראה אז בע "ה ,

להחניף כדי הגזירה, לגזור  והסכמתם עוז להם ולתת להם  לעזור  הממשלה

הגויים ברוח היטב  מבינים מדע , אנשי  הם הם שגם להראות או להם,

כמוהם, הגויים בעיני  נחשב  היות בזה בוחרים  מהם  והנאורים  והממשלה,

ממאכלי להבדל  צריכים  כרחם שבעל נפשם תבכה במסתרים מהם וכמה 

בספרי רח"ל) באריכות עוד  [ועיין  חבירו. בעד  ערב  אחד כל כי ועוד 
ואכמ"ל]. ספרים, ובשאר בשר, ואכילת  שחיטת 

אלו  אפי' עמנו, מבני  שרבים בראותינו לבנו יכאב מאוד ומה 
במ"א נכשלים התורה , מצוות שומרים  והם יום בכל ג"פ  שמתפללים
אוי  ונבילות, דטמאות פטומי מיני בכל ילדיהם נפש את גם ומפטמים
מעוררים  אינם ההשפעה  שבעלי לבנו יכאב  ומה רואות. שכך לעינינו
ידי  על ישראל כלל ועל עליהם אסון  ח "ו יביאו שלא אחינו לבב  את 
ושו"ת ברמב"ם כמבואר אסורות, מאכלות  וספיקי נבילות אכילות 

הנ "ל. חיים דברי

זי"ע "מהרש"ק" הקדוש  בדברי שכ'ואסיי שערים בפתחי ח "א  טוטו"ד (שו "ת

סק"ז , ל"ט סי' בדרכ "ת וע"ע  כ"ו, אות ס"א בדף שם וע"ע  עיי"ש, זצ"ל מהרש"ק התורה שר הגאון

דל) אל משכיל  בס' מובא העברי לב בעמח"ס להגה"צ משפט שמרו ובס' מ"ז, סי' הלל  בית .ובשו"ת

איך ידעו כזה מעשה עוד יזדמן אולי לדורות דעת ללמד וזל"ק :
כד  "והלוואי עולמות , בשני בעליה את תחי' החכמה ולקיים להתנהג
העולם" מן הזה הרעה שביערתי  מה  זה זכות לקדמנא יפוק  שכיבנא

ממרום. רוח  יערה ועלינו ד'. אויביך כל יאבדו  ככתבם וכן הללו (דברים

אודות  זצ "ל מהרש "ק התורה שר הגאון שכתב שערים בפתחי ח "א  טוטו"ד משו"ת נעתקו וכלשונם

ולהעבירו) להרחיקו שזכה בארדיטשוב מק"ק מעללים רע .השוחט

במלחמת שיצא ועמלו חלקו אשרי נשמע, הכל דבר סוף כן  על
שתהי' השחיטה על להגן  זו קודש מערכת בראש ולעמוד קודש,
ישראל קדושת עטרת להחזיר ומבקש  ודורש במדינתכם, כהלכתה

ממ  ילדיהם ואת נפשם את ושישמרו מאכלותליושנה, בעניני  כשולים
ע"י  זכות ומגלגלים הרבים, את  לזכות  בעזרו יהיה  הטוב  וה ' אסורות ,

היקרים, בספריו  חוצה מעיינותיו ויפוצו זכאי ,

יזכה  והרחבה  נחת ומתוך ושנים ימים שיאריך משמיא רעוא  ויהא 
עימו, חלקי ויהי תילה , על הדת ולהעמיד הרבים את  לזכות עוד
מבשר  לרגלי מהרה ונזכה  נפשינו ופדות  גאולתינו תתקרב זה ובזכות 
מנחת "יהודה" מנחת לד ' וערבה  "יהודה" הרי על "שלום" משמיע

בב "א. בבהגוא"צ  "שי "
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בבית מדרשיהם! ואין לסמוך על 
הוראתם! בואו ונחקור על הרבנים 
האלו מי הם? מה מעשיהם? איזה 

עבירות עברו עד שבאו להכשיל את 
גילוי עם ישראל בעבודה זרה וב

עריות, רבותי! הנשיא זמרי בן סלוי 
היה יותר גדול מהם! ומה הביא על 

 הכלל ישראל מגיפה רח"ל!

אם אתה רוצה לשמוע דרשות או לדבר 
בנים גדולי על ענין הפאה נכרית עם ר

ישראל שיסבירו לכם שאין שום פוסק 
אחד בעולם שמתיר חוץ מרבני הערב 
רב, שהרשב"א כתב עליהם שהם מזרע 

עמלק שדין רוחין ולולין (שו"ת 
 הרשב"א סימן תי"ד)

 חדשות בעולם של תורת אמת

אדמו"ר מסאטמאר שליט"א מכ"ק 
[זצ"ל]. הרה"ג שלום יהודה גראס רב 

דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ 
בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה 

בשחיטות ובדיקות ברוקלין, שנת 
הגה"צ רבי שלום מ- תש"ח לפ"ק.

יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין 
 שנת תשמ"ג לפ"ק.

קונטרס שער  –אהלי ישראל 
 התקנות

מעשה נורא באשה שנפטרה ובאה 
ונתנה סטירה לאחד שאמר לה להוריד 

צניעות שהיתה בך  -את המטפחת. 
היא חסה עליך! צרות ישראל עלו ורבו 

מן השמים מעוררים: עורו ישנים!  -
עשי תשובת המשקל ושכנעי נשים 

אין מנוחה  -פאה מראשן!  -הסיר ה ל
 בעולם העליון בגלל כך...

 עובדא נוראה ומצמררת

א נייער ספר אויף אידיש וועגען פאה 
נכרית, הרה"ג מרדכי הכהן ראזנבערג, 

 ברוקלין תשס"ד

 דרכי נועם

 סיפור מעולם העליון אין מנוחה בעולם העליון

אחרי שיצאה מהחנות התפוצץ  סיפור נורא ואיום –וניצלה 
 המחבל

להדביק בכל המקומות כי כל ישראל 
ערבין זה לזה, וזה תשובת המשקל, כי 

על ידי שתעזור לאנשים אחרים 
שיסירו את הפאה נכרית, תינצל מכל 
רע שמגיע לך בעד העונש הגדול של 
פאה נכרית שזה עבודה זרה וגילוי 

 עריות בפרהסיא

 סטיקער לזכות את הרבים

כ"ב סיון תשס"ד לפ"ק, ולמספרם, 
לאנדאנער דיין שילדערט וואס ער 

  אלגעמיינער זשורנאל
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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

בספר עוד [ועיין  עוד. עליו לשלוט  יוכלו  לא אז כי
שם הבעל בשם הנ"ל הגמרא  פירוש  עינים מאור הקדוש 

טוב].
חכמה  בראשית כתב ד')וכן  פרק  הענוה והוי (שער  וז "ל: ,

חטאיו, מצד אלא  אינו הזה  בעולם  האדם רעת כי יודע
סיוע לו אין  אם לחבירו להצר האדם ביד יכולת ואין
אלא חבירו, את יאשים אל  ולפיכך בעונו, מלמעלה 

עכ "ל. ולפשעו, לחטאו
בני  מאמינים  יהודים קולי, ארים כשופר ועתה
אל  מלידה , טהורים  אמם, מרחם קדושים  מאמינים,
הזעקו  מדרשות, ובבתי  כנסיות בבתי  צעקו עוד, תחשבו
התעוררו  מושבותיכם , מקומות ובכל ירושלים בחוצות
בידכם יעלה  הרבים שבכח עד  תתיגעו  ואל והתחזקו 
אני  ובטוח האלו, השנים כל מקולקל שהיה  מה לתקן 

הרבים . ובזכות בזאת
ש  ד. ע. באעה "ח. וע "ז

בתיש שנתגלגל בשוחט מעשה
קדום יד  כתב האריז"ל שבחי  בספר  שהובא מעשה 

ופתח גדול תיש  נכנס לומדים , שהיו  בערב  אחד יום
עמו, ודבר הרב באזני פיו ושם לרב  ונתקרב הדלת,
התיש . וילך כדברך. אעשה  אנכי לשלום  לך  הרב , והשיבו 
קום להרח"ו , הרב אמר תמהו. כן ראו  המה החברים וכל
אותו  והבא ממך שישאלו  מה  בכל הזה התיש  וקנה ולך
לך לו , אמר אותו. מכיר  אני  מהיכן אדוני לו, אמר אלי.
מיד הצאן . לעדר  לעיר חוץ וילך ויקם הוא . מי  יכירך והוא
והכה הרועה  בא  בחגורו. קרנו ושם אליו ויבוא התיש רץ
למה הרח"ו, לו אמר לו. יכול ולא  מעליו, להסירו  אותו
ואמר הרועה שחק ואז לקנותו , רוצה שאני בו, מכה  אתה 
אני  לו אמר  אותו . מוכר  ואינו גדול עשיר  הוא בעליו לו ,
שאל  ובעליו עמו, וידבר אליו והלך הי ', וכן אצלו. אלך
אחריו. התיש  ויבא  לו. ונתן תיישים, חמישים ערך ממנו

ויבואו.והרב לפניו, שיבואו השוחטים כל אחר שלח
הרב ולקח עשו. וכן  סכינו. אחד כל השחיזו להם, אמר
לתיש , הרב ויאמר הרב. וגם כולם , ובדקו מהם, אחד סכין
כולם וראו עשה . וכן וידוי . ותאמר לארץ עצמך הפל
ופשט. צוארך. פשוט  הרב , לו אמר וכשגמר  בוכה. שהוא
פשט  שכבר  צריך, אינו הרב, אמר כמנהג, לקשרו בקשו
אותו, ישחוט שהוא סופינו להרב  ואמר  מאליו, צוארו
לבדוק ובקש עשה . וכן  בשחיטתו. שיכוין כוונות לו ונתן 
שהוא התיש  לי  אמר  שכך צריך, אינו הרב, אמר הריאה.
ממנו  ישליכו שלא הרב צוה ואז מבפנים . מכושר כשר
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זֹו. ּבחכמה  לעסק  נפׁשֹו ולמסר חּיּותֹו נפׁש על  לעמד  להּלחם אחד 
התקונים ) ס ' צבי ' ('עטרת  יעקב . ר ּבינ ּו ה ּקד ֹוׁש הּצּדיק  האלקי המק ּבל 

זצוקללה "ה ּדבאא ּבּוחצירא  אפ ׁשר וגֹו' ה ּזאת" ה ּמצוה  "ּכי  יאמר אֹו : 
ׁשּכתב ּכמ ֹו לעֹולם . האדם ּביאת  עּקר ׁשה ּוא ה ּקּבלה  לּמּוד  על  לרמז 

ה ּקד ֹוׁש, ּבּזהר ּפעמים  ּכּמה  הּׁשלום  עליו  ּתֹורת הרׁשּב"י  למד  ׁשּלא  ּדמי  
י ֹודע אדם  אין  זה  ּדבלא  נברא  ׁשּלא  ל ֹו טוב  הּתֹורה  ס ֹוד ֹות  ׁשהם  אמת 

ועב ֹודת ֹו. ואהבת ֹו, ויראת ֹו , ית ּבר עליואלה ּות ֹו  הּמל ּדוד  ׁשאמר ּוכמ ֹו 
,ה ּמל ל ׁשלמה קפ "ה)ה ּׁשלום  ּדף  ה ּמל .(ּגנזי  

לנ ּו: מגן  ּברּורּתֹורת ֹו אינ ֹו ה ּפׁשט  אפיל ּו ה ּסֹוד מבין  ׁשאינֹו זמן  ּכל 
ה ׁשּתּדל לא והּוא ה ּתֹורה ס ֹודֹות  לה ּׂשיג יכ ֹול  ׁשהיה  מי ּביד ֹו.

לצלן ... רחמנא  ק ׁשים ּבדינים  ניד ֹון  וס ֹוד להּׂשיגן ּברמז והע ֹוסקים  
חכמת  ּבל ּמּוד  ּתהיה  ה ּגא ּלה  ועּקר  ּבהם , להת ּגר ֹות  יכ ֹול  הרע  יצר  אין 

ז "ל).ק ּבלה לה ּגר"א  פ "ח  שלמה  מזהיר ,(אבן  ה'ּסּלם ' ורק :ּבעל   א 
ה ּׁשלמה ל ּגא ּלה  נזּכה  עם  ּברב  הּקּבלה  חכמת  ּדהןּבהת ּפּׁשט ּות  . 

הא ּמה  והן  ּבה ּׂשגת הּיחיד  ז ּולת  נברא ּו ׁשעליה  ה ּכּונה  י ׁשלימ ּו לא  
וס ֹוד ֹותיה הּתֹורה  חכמתּפנימ ּיּות  ׁשל  ּגד ֹול  להת ּפּׁשטּות  ּכן  ועל  , 

צריכים. אנ ּו העם ּבקרב  הת ּפּׁשט ּות האמת ה ּמה  ּתל ּויים  ּכן ועל  
ּבזה זה  צדקנּו מ ׁשיח  ּוביאת  מדר ׁשֹות .החכמה  לק ּבע  מח ּיבים  אנּו 

הר ֹוצה ּכל  הא ּמה , ּבמרחבי  החכמה  ּתפ ּוצת  למהר  ּכדי  ספרים  ּולח ּבר 
ויכנס  יב ֹוא  משה :(ה 'ּסּלם ').לכנס  ויקהל  בספר  ּובכח . ּובזכּות  

ה ּלּמּוד  זה ּבזּולת  לא  ה ּגל ּות  מן  נצא  ה ּזה  ה ּקד ֹוׁש ּכאׁשרה ּלּמּוד  , 
ספר ּדאיהּו  ּדיל חּבּורא ּבהאי  נשא  פרשת מהימנא  ּברעיא אמרּו
ּובגין נ ּסי ֹון ,  צרי לא ּבאי ּלן ּתׁשּובה  עּלאה  ּדא ּמא  זֹוהרא מן ה ּזהר

ּדחּיי  מאילנא למטעם  י ׂשראל  יּפק ּוןּדעתידין  ה ּזהר  ספר  האי ּדאיה ּו 
ּברחמי מּגל ּותא  החכמהּביּה ל ּולא  ינח ּנּו". ּבדד  "ה ' ּבה ֹון ויתקּים  

החכמה אבל  ה ּזה ה ּמר ּבּגלּות  לעמד יכ ֹולים  אנ ּו אין עּתה  ה ּזאת
וכ ּו', וסעד  עזר לנּו היא  וח "ב )ה ּזאת ח "א  הּברית  .(ספר  

? הימי באחרית הדור מנהיגי   בעני חז"ל נבואת מהי 

לה ּכירא . ה ּסימן אילנֹות . עלי  ּכמֹו רּמאים  ּומנהיגים  רּבנים  הרּבה  יהי ּו
הרּבה ּתפּלה   צרי האחרֹון . קצה עד  מ ּׁשקר נזהר אם  אמת  צּדיק 

 ׁשקר. מּמנהיג יהי ּוב .לה ּנצל  קצת : ּבׁשּנּוי  ה ּבעל ׁשםט ֹוב נב ּואת 
מאק  יק  ּכמֹו (ׂשמ ׂשמים )רּבנים ידיהם . על ּבא י ׂשראל  צר ֹות  ג .רב  

וה רחֹוקים  המקרב  ׁשקר. מנהיג ה ּוא ּביד ּוע קר ֹובים , מדרׁש:ד .מרחק 
ׁשל  ּכביכ ֹול  ולכב ֹודם  לצּדם ה ּׁשמים  מן אׁש ּתרד  ה ּגאּולה  "לפני 
י ׂשראל ּבני  יתּפּתּו ׁשּלא  האחרֹון ה ּבר ּור יהיה  זה  על ". ה "ּפֹורקי 

 זה . מֹופת  ּבפני  אפּלּו אֹומרה .ה ּכׁשרים אחד  ׂשכל  ה ּמנהיגים, ּבעו ֹון  
 ה ּגאּלה . נדחית  , אמל נסי ֹונֹותו .אני  להם יהי ּו צ ּדיקים אפּלּו 

מרא ׁש זאת אמרּתי  ׁשאני  לפרסם העצה   מברסלב )ּבאמּונה נחמן .(רבי 
. מ ּׁשּוםז ה ּדֹור ּוגד ֹולי  ּבזקנים אף החצּפה ּתת ּגּבר ּדמ ׁשיחא  ּבעקבתא

 הגּונים . ׁשאינם  ּומפרנסים  ּדּינים צפהח .ׁשּיעמיד ּו ע"ה  רּבנּו מׁשה  
ונתירא ּבראׁשם מלכיהם  עם האחר ֹונים ּדֹורֹות  ׁשל  ה ּׁשפלּות  ּתכלית 
י ׁשּועה ּתצמח זה  ידי  על  ׁשאדרּבה , נחמ ֹו, ה ּקד ֹוׁשּברּוה ּוא  מאד .

 ט .ּגד ֹולה. עיניהם. לנגד  הּדֹור וט ֹובת ה ' ּכבֹוד  עכׁשו,יאין  . 
א ֹות ֹו מנהיגין  הּדֹור ּכי  מ ּלהנהיג, הרֹועה  חדל  הרּבים , ּבעו ֹונֹותינ ּו

 האבֹות. ּבדרכי  להת ּבֹונן  צרי ּכזה ּבזמן ה ּמנהיגיםיא .לדעתם . ּכל  
 ּכֹוזב ֹות . מּדעֹות הּמה  נ ׁשּפעים  זה  ידי  ועל  ה ּדֹור, אל  ּבחנ ּפה  עיניהם

עליב . להכ ׁשיל  להמנהיג רק  ּומפ ּתה  נתחּכם  זקנ ּותֹו לעת ּדבר " ה"ּבעל 
העם . יתר יד ֹו



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

תוכל  שלא  כדי  רגלים  הד'  קושרים  עיירות  או  מדינות  בשארי 
לפרכס ולנענע גם בהם כן נהגו אבותינו ואבות אבותינו ששחטו על 
דרך זה אשר הפילו הבהמה על הארץ ומחזיקין בראשה ושוחטין 

אותה.
ב. מתאונן בדבר שנתחדש שם מאיזה טבחים להעלות בגלגל כל 
הבהמה עד שתלוי' ברגלי' האחוריים באויר וראשה ורגלי' הקדמיים 
מלמטה  וחותך  הצואר  נגד  עד  מלמטה  ומגיעים  לארץ,  סמוך 
למעלה ומשרתי הטבחים אוחזים השור בשתי קרניו, ובא השוחט 
ומכניס סכינו מלמטה נגד הצואר וחותך מלמטה למעלה, ומשרתי 
הטבחים דוחקים את הראש עם הצואר על הסכין, והשוחט שוחט 
ירא  כי  הבהמה,  בצד  אלא  לעמוד  מקום  לו  אין  והשוחט  נגדם, 
ונבהל מרגלי הבהמה הקדמיים אשר אינם אסורים, שמא תפרכס 

המשך בעלון הבאהבהמה בהם.
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מנחם שהכשירה ר׳ עקיבא, ואמר להם ר׳ יוחנן בן נורי, האכילכם רע"ק נבילה, 
והגע בעצמך שהטיח מילים חריפים אלו, בוטים כמדקרות חרב, נגד רע"ק רבם 
הלכה  כמותו,  הלכה  שקבעו  המשנה,  חכמי  ומגדולי  תלמידים,  אלף  כ"ד  של 
כרע"ק מחברו )ולדעת כמה פוסקים, אף מחבריו, עיי׳ טו"ז או"ח סי׳ קס"ז סק"ד, ועוד( וגבי ד׳ 
נכנסו לפרדס, העידו עליו שרע"ק נכנס בשלום ויצא בשלום )חגיגה י"ד ע"ב( 
ואי׳ בשם האריז"ל שרע"ק השיג שער הנו"ן משערי בינה, ועל שר׳ יוחנן ב"נ הי׳ 
ס"ל שפרה זו שהכשירה רע"ק אסורה היא, לא נשא לו פנים, והרהיב עוז בנפשו 
להכריז עליו האכילכם רע"ק נבילה, ולא שם על לב התנגדותם של המעוררים, 
שיעוררו עליו ע"ז גדולי דורו ותלמידיהם ובוז יבוזו לו ע"ז, אבירת לבו זה לשם 
שמים מורה על גודל מדת יראת שמים שבו, שבקנאתו למדת האמת לא נשא 
פני איש, ואף פני גדול דורו וכנ"ל, וע"כ מי שראה פניו בחלום יצפה ליראת 

שמים, שהיתה מדתו של ר׳ יוחנן בן נורי, והבן.

וע"כ ידי תיכון עמו שיפוצו מעיינותיו חוצה, ומובטחני שספרים אלו 
ימצאו חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם, לקרב לבות בני ישראל לאביהם 
שבשמים, לגדור גדד, ולבנות חיל וחומה בעד פרצות בני עמינו, להעמיד 
הדת על תלה, בדרך אבותינו ורבותינו ז"ל, מאורי דור ודור, ולהיות ממזכי 
יחד לראות בישועה  כולנו  גדולה, עד שנזכה  והרחבה  נחת  הרבים מתוך 

האמיתית בביאת גו"צ בב"א.
 כעתירת ידידו הדוש"ת מלונ"ח 
הק' אברהם מאיר איזראעל אבד"ק הוניאד

נ. ב. הערותיי על ספרו היקר אשלח לו אי"ה בקרב הימים, כי לע"ע אין 
בידי לסדר אותם מפאת הפנאי, ועם מעכ"ת ידידי נ"י הסליחה.

נדמה שנים, ולא  אחד לא  טלפונים, לקבל התחלתי
גם  שהם זה  בחדר כאן היושבים כאלו  מביניהם שיש
שותק שאני אמרתי  שותק אני מדוע  כך על יודעים
שעושים  כפי  לעשות  חייבים לא ושלדעתי מאחר
אחד  לכל נורא, לא זה כך עושים  לא ואם בירושלים,

שונה . ודעתי  בנושא, אחרת דיעה
בשר שמצאו  לי ומספרים אלי, לטלפן החלו בקיצור,
זה , דבר מצאו "טענדערליין", הנקרא  היתד  על שתלה

אחר. משהו מצאו כך ואחר
מה יודע  אינני ידידי , אהובי נא שמע  ואמרתי , השבתי
שמוצאים. מה  כך על  אחראי אינני הרי  אני שמצאת ,
וכתובת , שם עם  אדם שיבוא  ממך, אבקש זאת אך
באיטליז זאת קנה  שהוא ויאמר הבשר את  עמו ושיביא
מקום  לכל או המכשיר, לרב ללכת מוכן אני  ואז זה ,
בנושא . ואעסוק לשם, ללכת לנכון שאמצא 
בוא זאת , להכחיש או  לאשר יכול  אינני  בטעלעפאן
היום  עד  בינתים לעשות, יש  מה  נראה ואז לי והראה

אחד. אף  בא  לא
אחד  יהודי  כאן היה  מקודם האמת, למען לציין  עלי 

מההרים  מכירו  יכול )קאנטרי(שאני  ליטאי, יהודי להיות,
תורה , בן יהודי נכון. לא  שזה אומר  לא  אני  נכון, שזה 
גדולה חתיכה פארק בבארא מאיטליז  לי  הביא הוא
שם  כן  להיות ?... חייב לא זה   טענדערליין של 
יכול  זה  אמת , זה הכליות, מחלב חלק היה בסוף

נכון. לא  שזה אגיד לא להיות,
שזה חושב אני יותר, מעניין דבר לכם אספר רבותי,
לא הערים, באחד הייתי  אותו, לפרסם שצריך דבר לא 
במקומות וביקרתי שונים  למקומות נסעתי כאן, אצלנו 
חמשה במשך במלאכה שבקי מנקר שם ראיתי הרבה ,
לבדוק הלכתי לא לתומי, שם עברתי אני  שנה , עשרה 
מה לשמוע רק זה  שרציתי מה  אותי , עניין לא  זה  כי
לי תראה לו : אמרתי  שם . עושים ומה בנושא, אומרים
שם  חלב, יש  ששם ידע  גם  הוא  אז שמן. טענעדרליין
הוא למעשה  אך זאת, שמורידים טען הוא הגוף. ליד
אמרתי אז גם. שעורות שתי  שם  היו  כשעורה , השעיר
הוריד  הוא  אז כזאת, עושה הנך מדוע  ידידי , אהובי  לו ,
גם  הרבנים שם פשוט, חשבון הרי  זה נו , זאת,
אחד  יום מלאכתו את שעושה  מלאכה  בעל  התחממו,
ודם, בשר של  מורא עליו  לו שאין כך, אחד  ויום כך 

לקרות. יכול הדבר
לא אני למעשה  לקרות, יכול  לא שזה  טוען לא  אני 
הודעתי רק אני  מודעות , להדביק העיר  לאותו הלכתי


