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 טועי העול

זה כי  בחשבו הכרוז מכל  משתמט היחיד  התעוררות נעשה  כאשר העולם  מדרך
הרבה לו  יש זה  דבר אני , פטור הם יעשו  שלא וכ "ז העם וראשי לגדולים שייך

פירכות :

העיר כל  להשחית  ועלולה  לעירו  באה  וסערה  רעה  רוח  כי  לו יתוודע  ח "ו  אם א .
ויברח כתיפו על  חבילתו  יקח  או הגדולים אותן  להוראת אז גם ימתין האם

נפשו? להציל  לדרכו

אם הגדולים אותן כהוראת  יעשה  שלו רוחניים ואפילו  גשמיים בדברים  האם ב .
ברור יודע והאיך  לא , ודאי בהוראתם, טעו הגדולים אותן  כי לבבו בתוכיות  ידע
וגרועים רעים  יסודות  על  יסמכו  חלב  כמו  חמור בדבר הכי  ,? טעו לא  כאן שגם

.?

סנהדרין הורו דאם  פ "א  בהוריות  מבואר הגזית )ג . חלב ,(שבלשכת  לאכול  דמותר
ואפילו שיטעו  דאפשר ש "מ  קרבן , להביא  חייב  כהוראתם ועשה  שטעו  אחד  וידע 

:!!! בחלב 

הדור לגדול  נחשב  לא  הוא  דגם הטענה  נגד חזקה  ראי ' פנחס גבעת מבעל  ד .
דבריו ונתקבלו  עצמו  מדעת  ממכשול ישראל  עם  להציל  חפץ  אשר עשה  ואעפ "כ

בשמחה .

השם, חילול  במקום  לרב  כבוד  חולקין שאין  למאחז "ל  הטוענים יאמרו  מה  ה .
חלב ? באיסור בקביעות  עוברים שרבים ממה  גדול  השם חילול  לך ואין

הוא מוכן שתיקתם על  שסומך  הגדולים אותן אם  נפשו  עם לידע האוכל  צריך  ו .
נאמנותם גודל  על  בסמיכה  וראי' שטר בלי  דולאר אלפים עשרת  להם ללות 
יבטח האיך בנאמנות  לבו  נוקף ממונו על  ואם ממונו, ויעכבו יכזבו  לא  שודאי

הנשמה ? אל הנוגעים  בדברים

 יב

להציל  האד כל ביד

אומרים אנו  חלבאין  של  בסוגיא  הרב  עם בויכוחים ליכנס האדם כל  ביכולת  כי
לבית פתאום יכנס אם כלום ישיג  שלא  וכ"ש ובשמותיהן  בהן  בקי הוא  אם לידע

דברים ויש  יש  אבל  כלום , יבין לא כי המנקר מעשי  על  עין לשים המטבחיים
שנוהגין כמו וכל  בכל  בהמה  מבשר הנזירות  היינו לעשותן האדם  כל  שביכולת 
לא ד' ודורשי ולתפארת  לשם  הנודעים חרדיים בתים מאות  לשלש קרוב  כהיום

וגשמיות ברוחניות  טוב  כל  בהמהיחסרו  מבשר  הנזיר ניצול כמה  עד  י "ד  אות  בסמוך  (עי '

המו "ל) שערי מצ"ט פרישות מצד הן בקודש מעלות  מעלות מוסיפין אדרבה 
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ע"י ואני במהרה יתבטל זו נוראה שהגזירה תפלה
כדת השחיטה בתקנות לחזק עלינו שנקבל מה
וישראל  התורה קרן להרמת נזכה זה ובזכות וכהלכה,

בב"א. גוא"צ בביאת

 ירושלי ירושלי ירושלי ירושלי פעיהפעיהפעיהפעיה""""ק ק ק ק  ואב ואב ואב ואב """"ד ד ד ד  רב רב רב רב  פריינד פריינד פריינד פריינד  ארי ארי ארי ארי '''' משהמשהמשהמשה הק הק הק הק ''''

נג מכתב 

אפי 'הנני ח"ו לשנות שלא בדברי בזה להצטרף 
המקובלים השחיטה ומנהגי  מדיני  יוד של כקוצו
בידו  שיש מי כל  מאת ולבקש ודור, דור משנות
ויהא הזו, הנוראה הגזירה  את לבטל ולפעול  לעשות
הרבים מזכי  בכלל בזה העוסקים כל של  חלקם
הרקיע  כזהר  יזהרו  והמשכילים  נאמר  שעליהם

ועד . לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי

ת"ו  ירושלם התש"נ תמוז דר"ח ב' באעה"ח וע"ז

זאב זאב זאב זאב  יצחק יצחק יצחק יצחק  מרמרמרמר רשכבה רשכבה רשכבה רשכבה """"ג ג ג ג  הגההגההגההגה""""ח ח ח ח  באאמובאאמובאאמובאאמו""""ר ר ר ר  דוד דוד דוד דוד   משול משול משול משול
סאלאווייציק סאלאווייציק סאלאווייציק סאלאווייציק  זצוקללהזצוקללהזצוקללהזצוקללה""""הההה הלוי הלוי הלוי הלוי 

נד מכתב

הראשי ורב הוניאד אבד "ק איזראעל  מאיר אברהם
על  המאירי ילקוט מח "ס בוינה  הפלטים לקהל 

תצ "ו  ברוקלין חופ"ק הש "ס 

למב"י ב"ה י "ב  ד' כבוד אליכם  וירא לפ ' ה' יום
תצ"ו. ברוקלין לפ"ק , תשנ"א שנת

מאלקי יתן וערוכה, שמורה הברכה, את ה'
הצדיק, הגאון  הרב ה"ה  ככה, שלו  אשרי  המערכה,
שמחה מוה"ר  וכו' חו"פ  במסיה"נ, ה ' מלחמת לוחם
בעיר תורה ומרביץ דומ"ץ  שליט"א, ליבערמאן  בונם 

ושלו'. ברכה חיים תצ"ו, הבירה לונדון

נאמנה,אחדשה"ט בידידות

היקרהנה בספרו עסוק שהנני ימים איזה זה
גדותיו  כל על שעברתי וכמעט השחיטה" "בשבילי
יומא ועבידנא בלבי שמחה ונתתי  גמירא, ועד מרישא
מלא מסכתי ' דשלים דרבנן צורבא חזינא כי טבא
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

קדמונינו  העידו בנערותומ "מ אסורות מאכלות  שעי' ז "ל
מוטב  אומר  אני עדיי רע , טבע לו  ומוליד  הלב  מטמט

וכו' ימיו  כל שוטה פ"ג)שיהי' סי' או"ח  חת"ס  .(שו"ת
שאמר זי"ע מפרימישלא מהר"מ  הה"ק בש שמעתי ט )
בדוק  והוא רח "ל. זונות רועה  לבסו "מעכו היונק תינוק

ש "ש)ומנוסה ע בקש"ע מובא הנפש, .(שמירת

א ' פרק

פתיחה 
גדולי ועומדי עמדו  השחיטה על משרע"ה נצטוו מאז 
לחקוק  והצור ,הזמ ,המקו לפי המשמר  על ישראל

השחיטה. משמרת  על לשמור תקנות , לתק , חקי
בדברי  תקנות  בעני שמצאתי דברי כמה ואעתיק

:הפוסקי
חז "ל  שהוסיפו  סייג דכל י "א ברכות  תוס' בפסקי א)
בלא  המצוה עיקר  קיי א א מצוה כל על ותיקנו

ב'. סי ' חסל"א ועי' ע"ש . כלל. קיי לא  כאילו התוס'
ניתק לא א חשש  איזה  לתק תקנה דמתקני היכא  ב)

לחצאי תקנה דאי כלל, לתק אי לגמרי (שלטי הדבר

רל"ג) ד  הרועי עי ," הרמב לשי ' הרשאה תקנת גבי פ"ז ב "ק  גבורי.
שו ביד ואי הראשוני רבותינו  כתקנות  ה התקנות ג)

 תקנת לבטל ג')בי"ד  סי ' דוד .(נחלת
כל  על ותקנת גזרת היו  וסנהדרי הגדול שב"ד  כש ד)
עיר לבני ועיר  עיר שבכל חכ או  ב"ד כל כ ישראל,

הגדול, משה)כב "ד באר שבס' כ "א חכמי כבוד בקונ' ומובא  .(דע "ת,
בעוה"ז סייג  איל לתורה סייג עביד  דלא  דיינא ה)
סייג  שה  טובי מעשי ממנו  שמעבירי ובעוה"ב

 לאד ועי 'לעוה"ב  הנעלרות, מדרש בש  משפטי פ ' (ריקאנטי 

ע "ב ) צ"ו ב "ק מקו' .שיטה 
ההוא  בדור  דוגמת שאי ודור דוד שבכל הדור גדולי ו)
או  שהדור  לה שיראה מה כפי לתק יכולי לכו"ע.
הי ' א ,העול ולתק הדת  לחזק כדי לכ צריכה השעה
בי  דבריה על העובר  וכל בה, לעמוד  יכולי הצבור רוב
ש שהיו   אות בי קבלו, שלא  אות בי שקבלו אות

עבריי נקרא  ש היו  שלא  אות חו"מובי נוע דברי  (שו"ת

("הרא דעת דכ .ל"ח 
מתלמידיו  שאינו מי  אפילו לגזור  יכול בתורה מופלג ז)

ממנו  למד  לא תר "ט ,ואפילו הרשב "א   בש נ"ג סי ' רמ "א  (שו "ת

ע"ט) סי' חו"מ  חת"ס ושו"ת  כ "ב , סי ' .ורד "ק 
לעול תקנה שיש  שרואי ישראל גדולי שהנהיגו מה ח )

ישראל לכלל תקנות  לעשות  תי"א)יכולי ח "ג  הרשב "א  .(שו"ת 
איזה שעושי הרבה הדור  גדולי גזירהט ) או תיקו

,העול בכל פשטה דלא א חל  גזירת אחת במדינה
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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.
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זצ"ל תיכף בבוקר, אבל  זקני  הוסכם שהילדה תיכנס אל 
הגבאים יזמו תחבולה משלהם, לאחר כניסתה עד אחה"צ, 
להראותה מקודם לדר. וואכטעל, שהי' צריך לבוא אז אל 
זקני, ולשמוע את דעתו על החזיון האיום הזה, ואף שראו 
שזקני התכונן לקבל את הדיבוק מיד בבוקר, וצוה להכניס 
להמתין.  אומר  גמרו  זאת  בכל  שונים,  קבלה  ספרי  אליו 
ובתו  והיהודי  מה  זמן  עבר  שכבר  מבאבוב,  זקני  כשראה 
לא הוכנסו לחדרו, שאל את הגבאים לסיבת הדבר והודו 
לו, שרצו להראותה מקודם לדוקטור. אמר להם זקני, ומה 
תרוויחו אם יראנה, והרי ישאר אפיקורס כמו שהי' ובודאי 
נמוגו  נאמר,  סוף  ים  בקריעת  והלא  בתשובה,  יחזור  לא 
יושבי כנען וחיל אחז יושבי פלשת, אבל אף לא אחד חזר 

בתשובה.

שאמר וזהו ל ')צדיקים. את(דברים  היום לפניך נתתי  ראה
הרע, ואת המות  ואת הטוב ואת  אדםהחיים  מדרך  ותבין 

טהורים להוציא  שלא  וצוהו עדן  בגן  שהניחו הראשון 
עם טהורים  יערב  ולא  בפנים, טמאים  יכניס ולא  לחוץ,
במשתה ולא  במאכל  ולא  בדבור  ולא במעשה  לא טמאים

הפנימי . הקודש  היכל וטמא  הענין  ונתגלגל

ברכה, ובכלל טוב בכלל תחלה שהיה מה והנה ה.
ו הקללה, בו ונדבקה בו הנקראנתקלל יין ששתה ידי  על

ותחתונים עליונים  טמא  יינם תנינים .חמת 

 נמסרי שהיו בשר  לו וצולי לו  משמשי  המלאכי ,הראשו  אד
שהוא אחרי כי  נדמה , כבהמה  הנה שחטא , ואחר ,להעלות בידו 

מינו ? את  מי יהרוג למה ,ושוי אחד  והבהמה

כלים אינן  הנאכלים  שביבשה  הנבראים כל כי  ודע  ו.
הבהמות  כל  על מוטלת  שאימתם לצדיקים רק  ונאכלים 
ונקי , טהור  שצלו מי  הצדיק? הוא ומי  העופות , כל ועל
שמכלה הוא אריות  בגוב  כדניאל ממנו יראים  וכלם 
בעלי מכל  אחרים  יכלה  לא  החוטא אך  כמוהו, ואוכל 
צורה בהיותו כי הראשון , אדם  עינינו  בזה  והאיר  חיים.
לו וצולין  לו משמשים  המלאכים ליוצרו, דומה קדושה 
מהם גדול אדם  כי להעלותם, בידו נמסרים  שהיו בשר 
הוא נדמה , כבהמה  הנה  שחטא , ואחר  רבה , ומעלתו

מ "ט )שנאמר  כבהמות(תהלים  נמשל ילין בל ביקר אדם
מין יהרוג למה ושוים, אחד והבהמה שהוא אחרי כי נדמו,
שלא דמו ושופך אלי, צועקים אחיך דמי קול מינו? את
אחר הבשר לאכול שלא אמר לכן בזה. ראוי אינו כי כדין,

פשע. חטאתו על יוסיף פן שחטא

או  בהמה אתה ותהיה הצורות יתחלפו למחר לא  א יודע  מי
ברחמנות שלא דנת כי  רצוצה, טומאה

וה יציר ח . הראשון, אדם  אם וחומר  קל דברים נה 
הקדוש  לו והראה  סופו, עד  העולם  מסוף  והביט ראשון ,
דור  דור  וחכמיו דור  דור  ודורשיו  דור  דור  הוא  ברוך 
אף שחטא בעבור  זה  כל ועם  השם . עם ודבר  ומנהיגיו,
ואסר  כבהמה  המשילו  הוא  ברוך  הקדוש  בתשובה  שב  כי 
אדם של מעלות  כל  לו היה  שלא  מי  וחומר  קל  הבשר , לו
בגזל בחוץ חוטא  וכל  פנים, עז הוא  ואדרבה  הראשון 
תשובה , אינה  תשובתו ובמצותיו, בשם ומורד וחמס 
ולא יום לא  ויבעט וישוב  יתחרט ישוב  שאם  משום 
צריך  ואין  זו אף  זו לא  פעמים, יום  בכל  אלא יומים,
לכלות  לו  שאין   בלבו תועבות  שבע כי  זו, לומר 
אדם צורתו שזה  ואפילו באפו, נשמה  אשר  כל  ולאכול



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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לט
בברכה אני מאשר את קבלת הספר החשוב "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה" שחיבר הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א.

ברכתי לכב' הרב המחבר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה עד 
בא ינון להיכלו בב"א.

כמו כן תודה רבה לשולח.

בכבוד רב
הרב נסים חדאד
כפר סבא

גדולה רעה  כי  עליכם אפו  מחרון  ה' ישוב אז בתשובה  ישוב  כך ידי
הקדוש  שיודע אף על שבידכם. העוונות רוב בגלל  עליכם לבוא עתידה
ויש  בעוונות הם מלאים וכי לקולך ישמעו לא  דמשק שיושבי הוא ברוך
עליך אלה . לכל לבך  תשים אל תשובתם, את המעכבים אנשים ביניהם
מהטובים אנשים עשרה וקבץ  לך לפיכך ממך, הנדרש  את לעשות
העשרה שהם עשה חטא. ירא כולו שהוא אחד בהם  אין אם גם שבהם,
והחזירם העם את קבץ  איתם יחד כך  ואחר  שלמה  בתשובה  ישובו 
עליך המוטל הדבר מן תמנע אל לך  ישמעו לא אם גם בתשובה.
– לדבריך  ליבו ישית  שלא  ומי ישמע לטובתו לך  שישמע ומי לעשותו.

הצלת. נפשך את ואתה עוונו את  ישא

הגלגולים : שער ספר מתחילת

יצ"ומעשה  וייסיר יהודה הר' בת ת"מ אסתר בשם  ישראל בבת 
מצרים בארץ ארע  הדבר נשואיה. לאחר כחדשיים שחלתה
אשר  האיש היה  גם  והוא ויטאל שמואל ר' הצעיר  החכם  של בתקופתו
והנה מצאה לביתה כשהגיע לרפאותה. ולנסות  לראותה לבוא  נקרא
מן  אחד פליל  לפניה להביא ציוה מיד רעה. רוח או שד בה  נכנס
שלא וכדי גוי שהוא ואמר מתוכה הרוח דבר הגוי  זה בא  כאשר  הגויים.
עליו והביא בשוקו מה זמן  לפני הכהו לרפאותה שמואל ר' יוכל 
שעשה מה  את  כבר  עשה כי ואמר  הדברים את שמע הגוי כאבים.
עם כמנהגו  אותה  והטמין  קטנה בצלוחית המזיק את חבש וכבר
"אני  ואומר: האשה של מפיה צועק קול נשמע שלפתע אלא המזיקים,
לחכם מהר קראו לכן אני יהודי רוח האשה, של בגופה נשארתי לבדי

מתוכה. ויוציאני שירפאני כדי יצ "ו ויטאל שמואל ר'

1.750.000.00תקציב תש"נ  לשנת השנתי
חלק החובות  וטלו השתתפו אנא ראש למעלה עלו

לזכות ספרים להוצאת  המוסד  בהחזקת 
מי  כל  של חלקו ואשרי כולו, העולם בכל הרבים
מישראל. נפשות להציל כזה  ונשגב גדול  לדבר  שמסייע

בהוצאתאנא להשתתף  הלזה הנשגב  להמוסד יד תן
לנשמתם תהיה גדול שעילוי קרוביך לע "נ  ספר
מיני  בכל להוושע עליך ימליצו זה ידי ועל הטהורה

ועכי"א. הדגולה משפחתיך  ועל עליך  ישועות 
היהדות קיום למען העולמי המרכזי וועד

טלפון  אדרעס


העול לעשירי  נרגשת קריאה

לאאף עוד הגלות  במדינות היהודית בהיסטוריה פעם
בשנים היהודים, אצל  כזה כסף של  שפע היה 
נחשבים חרדים , הקרויים  יהודים אצל לבד , מיליארדר 
את לפתור יכלו הם בעולם, העשירים  לאנשים כיום 
יחידים הנצרכים כל  של והעוני המחסור בעיות 

וחסד. תורה  ומוסדות
עשיריםמוצאים אנשים כנסת בית  בכל כמעט כיום

ומנגד  מיליארדרים, מליונרים  ביניהם מאוד
מנת על  מאוד קשה העובדים צדקה מגבאי  שומעים
בעיות את  לפתור מנת  על שזקוקים הכספים את לגייס
כשביניהם ביותר, העשיר לישוב הנחשב הישוב 
שורות לכותב אלו אומרים ובתשובה מיליארדרים,
בקשה לכל המתיחסים כאלו מתוכם שישנם אלו,
לבם לשמוע, כלל  רוצים שאינם כאלו ישנם ולעומתם
באחרים כשמדובר  אך רב, הון מפזרים לעצמם אבן, לב

ל רוצים הםאינם עליהם וכשלוחצים כלל, שמוע 
רוצים לא ויותר נותנים, שהם קטן בסכום מתחמקים

לשמוע.
"אור אמר תשובה  לבעלי המוסד ממנהלי אחד לי

להפוך  יכלו דולר מליון של שבסכום החיים",
ורצים מעוניינים  התשובה בעלי ישראל, ארץ כל את 
אין  לצערנו אך בתשובה, ולהחזירם לחבריהם לפנות 

בלבד. להוצאות  הדרוש הסכום  את אפילו
ישיבותגם בעבר שניהלו  לאחים" "יד הידוע הארגון

חלקי  לכל  ישיבות  בני כששולחים הזמנים  בין
ואיך  לומדים איך לחילונים להראות  בכדי הארץ ,


