
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

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

מכתבים למערכת
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ע
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דבר המערכת )בהמשכים(

יום שלישי | כה ניסן | פרשת תזריע מצורע
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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

 וכ דקדוקיה בכל הש מצוות לקיי שידע ההלכה לימוד  ובפרט  התורה,
שיחיש עול לבורא ובתחינה  בתפילה להרבות לחבירו אד שבי במצוות

די . לצרותינו  ויאמר לגואלינו 

יוחאיכמו בר שמעו רבי  האלוקי התנא של  קדשו  בדברי להתחזק יש  כ
הגלות מ נצא הקדוש  הזוהר  בספר הקריאה שבזכות המבטיח זיע"א ,

, רבותינו)ברחמי מדברי  כידוע כלל הבנה ללא   א)לסמו שמעו רבי הוא ובכדאי 
דפי מספר לקרוא יו מדי  ישתדל ואחד אחד כל לכ הדחק. בשעת עליו 

הגאולה . ולקירוב ישראל כלל להצלחת הקדוש הזוהר  בספר

כלעוד לבטל  בכחו אשר ונעלה נשגב עני על לעורר קשותיש  גזירות
הקטורת פרשת  אמירת והיא והמגיפות, המוות ולבטל ישראל מע

הזוה"ק בספר רי"ח )כנודע ויקהל  היו(פר' אותו כל ינזק לא  האומרה וכל ,
הקטורת פרשת סדר יאמרו  א ובפרט ישראל, לע וישועה  ברכה  ומשפיע
וישראל  הגזירות בס"ד יתבטלו  ועיר עיר ובכל האר כנפות בארבע במני

לבטח  ע"ב)ישכו ע"א ק'  ד וירא  פרשת  בזוהר אחא  ברב  המעשה  שהובא  .(וכמו

ישראל  ע  לשלו ובתפילה בברכה

מארי הגּ אוֹ נים הרבּ נים מּט עם האמ ּת ית  לגּ אלּ ה ּת ּק וּ ן 
ק דּ י לפ"קדּ ארעא תרפ "א בּ ׁש נת  ׁש א 

העליוֹ נים העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האלהי, התּ נּ א שׁ ל הזּ הר ספר כּ י לכּ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע
וּ בגּ מרא ממלכוֹ ת, מרגּ יז הארץ מרעישׁ  האישׁ  זה עליו: הנּ אמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהתּ חתּ וֹ נים,

תּ יליד לא לא ואי תּ יליד שׁ מעוֹ ן כּ רבּ י אימּ יהּ  דּ ילידה י "ז:)אמרוּ , הוּ א(מכּ וֹ ת ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹֹ◌ִ◌ַ◌

ותפארתּ נוּ , ראשׁ נוּ  בּ וֹ קעת הרׁש בּ "יעטרת תּ וֹ רתוֹ  אשׁ ר  אמן , עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וחשׁ מ לּ ים  וא וֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת  עוֹ למוֹ ת , רבבוֹ ת  ורבבי אלפים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאלפי
הקּ ד וֹ שׁ  לפני דּ קּ ה דּ ממה  קוֹ ל עד אשׁ  אוֹ כלת אשׁ  נהרי מקוֹ ם הקּ ד שׁ , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְוחיּ וֹ ת 

עלמא . על  וּ מרחם חד שׁ ים  עוֹ למ וֹ ת  בּ הּ  וּ בוֹ נה בּ הּ  ושׂ מח הוּ א ,  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הבּ א: העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן כּ תב מה חזי מרוֹ מם פּ וּ ק הזּ הר לּמ וּ ד ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
קאמר מאי  ידע דּ לא  אפלּ וּ  לּמ וּ ד כּ ל  מל"על "כּ סּ א והרב  מ"ג). תּ קּ וּ ן על (פּ רוּ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

עליוֹ נים. עוֹ למוֹ ת בּ וֹ נה בּ גירסא הזּ הר למּ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר:

מן יתפּ רקוּ ן הזּ הר ספר בּ האי שׁ מעוֹ ן: לרבּ י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָגּ לוּ תא



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
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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
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ג':זה הלכה ד' פרק שחיטה הלכות הרמב"ם לשון
בינו  ישחוט לא זה הרי  שחיטה הלכות שיודע ישראל
פעמים חכם בפני  שישחוט עד לכתחילה עצמו לבין
בינו  תחילה שחט ואם וזריז, רגיל שיהי' עד רבות
שחיטה הלכות היודע  כשרה. שחיטתו עצמו  לבין
הנקרא והוא רגיל, שנעשה עד חכם בפני ושטח
לבין  בינן לכתחילה שוחטין המומחים וכל מומחה,
אלו  הרי  מומחין היו אם ועבדים  נשים ואפילו עצמן,

הטהור. עכ "ל  לכתחילה, שוחטין

דעהוזה יורה ערוך השולחן א')לשון סעיף א' (סימן

אעפ"י  ישחוט לא עצמו השוחט אבל  שם: ברמ"א
פעמים ג' ששחט עד ומומחה שחיטה הלכות שיודע
שהוא שיודע שחיטה בהלכות ומומחה חכם בפני
ולכן  הרמב "ם, בשם טור  יתעלף, שלא וזריז, רגיל
לפני  קבלה נטל כן אם אלא שוחט אדם שאין נוהגין
שהוא בו שידע עד קבלה לו נותן החכם  ואין חכם
שכל  נוהגין ולכן ביד, ובקי שחיטה  הלכות  יודע
בדקינן  ולא  לכתחילה  עליהן סומכין לשחוט הבאין
אצל  המצויין דכל בסוף, ולא  בתחילה לא אותם
מקומות ובקצת חכם. מפני  קבלה נטלו כבר  שחיטה
החכם מן  כתב  נוטל דהמקבל עוד להחמיר נוהגין

הטהור. עכ "ל  קבלה, לו שנתן לראיה

רב היוצא הוא דחכם הקדושים, מדבריהם לנו
רב  שממנים כעת גם והספרדים בזמנינו , הנקרא
להם יש  היא, היא אבל  חכם, בשם אותו קורין עליהם
מומחה שהוא היטב הבחינה אחר לשחוט  קבלה ליתן
בית לזה צריכין אנו ואין ביד , ובקי  שחיטה בהלכות
"טשיף  ישראל בני לנו דאין ראביי", "טשיף ולא דין
יכול  מרבנים מוסמך  שהוא איש  כל  אלא ראביי ,
כמו  רב, שם שיש  במקום אפילו ברבנות להנהיג
סימן  סוף  דעה יורה ערוך בשולחן בהדיא דאיתא
יכול  לרבים ולומד  בעיר היושב רב לשונו: וזה רמ"ה,
קצת מקפח  אפילו שם כן גם וללמוד  לבוא אחד חכם
עליהם הראשון קבלו שהקהל כגון הראשון מפרנסת
השני  יכול הכי אפילו זה, על  מהם פרס ונוטל לרב
כמו  דבר בכל ברבנות ולהחזיק שם לדור  לבא 
המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

בס"ד

גליונות
"קול קורא" זווג הגון
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ס"˘בט ˙˘ 5["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‚ון‡רס"‡„ר ˙˘ 6["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚וןס"ניסן ˙˘ 7["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 זו‰ר ‰˜„ו˘, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל י„י˙למ וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 י˘ר‡ל בני ל‡חינו לעזור עולמי ‡ר‚ון ס"‡ייר ˙˘ 8["˜ול ˜ור‡" בולעטין] # 
 -‰‚ון לזוו‚ לזכו˙

 בבלי ס"ב˘ ל"חז מ„ברי ל˜טנו
 ר ‰˜„ו˘זו‰, ומ„ר˘ים ירו˘למי

 ומספרי, ‰ר‡˘ונים וספרי ˙י˜ונים
 ‰‡חרונים ן מ‚„ולי"ח וספרי מוסר

 ‰"טוב זˆלל‰ ˘ם ‰בעל ˙למי„י וספרי
 ‰˙פל‰ מעל˙ ו‚ו„ל, ‰זוו‚ בענין

 
 
 
 



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
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

יהיה  שבת לכבוד  אוכלים  שאנו  שהבשר לראות  ונא 
ענוים יאכלו ואז שהוא, כל  וחשש פקפוק  בלי כשר

וישבעו .

הרבנים התאחדות  של  מודעה לראות  מחכה אני
יותר נכשל  שלא  תקנתם  ואיך מה איד", ב"דער
שבשלנו  הכלים  להגעיל  צריכים  ואם טריפות , באכילת 

היום. עד הבשר את בהם  ואכלנו

רב, בכבוד 

פאלאק  א.

ה' מכתב תוכ
אצל בוקר לפנות  עיניו במו  שראה מה  מספר א.
אריזות עשרים שהורידו  איך סאטמאר, של הבוטשער

העומדת(באקסעס) וועסט", מ"כשר שהובאו עופות  של 
הקונים של ידיעתן בלי ,Uּׂש ה... השגחת  תחת 

ומצפצף.ה  פה פוצה ואין  תמימים ,

שוחטים הנ"ל  בעסט" "כשר של השחיטה בבית  ב.
מכונה ע"י ... ג "כ(מאשין )העופות אותם ומכשירים  ,

כנ "ל. מכונה  ע "י...

מעשרים פחות  לא  שוחטים  הנ"ל השחיטה בבית ג.
"כשרים" יוצאים  וכולם  ליום !!! עופות אלף  וחמש

למהדרין...

אריזות עשרות מביאים  משם עופות,(באקסעס)ד. של
בוויליאמסבורג . שלנו  הבשר לחנות כנ"ל ,

הנ "ל השחיטה בית  של  הפלאמבעס את  מורידים  ה.
הרבנים התאחדות  של  פלאמבעס  ביתומניחים  (אשר 

(4 בנארט בוויליאמסבורג, הוא שלהם  שלהשחיטה  השני בצד
העוף.

איך הרבנים התאחדות חברי  על מאוד תמה הכותב ו.
ע"י מסאטמאר הקדוש  רבינו את לבזות נותנים 
בשר קונה שאינו שמי קורא  קול  בשמו  שהוציאו

חוץ. שחוטי איסור על עובר שלנו במקולין 

שעדיין היחידה הקהילה שהיא  בקהילתנו הקונים  ז.
דור, דור מוסדי  הק ' מאבותינו המסורה דרך על  הולכת 
לקנות הפרנסה, דוחק  אף על  ממש  נפשם מוסרים
רח"ל. נו"ט  באכילת אנו  נכשלים  והנה שלנו, במקולין 

בסופינו? יהיה ומה

המחבר: הערות

קצת לראות שאפשר מאוד, נחוץ הוא  זה מכתב א.
שנה . שלשים  לפני אז המכשולות נראים  היו איך

שלא לבבו בתום שחושב הכותב של  תמימותו ב.
סאטמאר, קהילת רק  ח"ו כלום  ישראל  מכלל נשאר
ע"י ח"ו למחות רוצים הלזו הקדושה הקהילה ואת 
בשו"ת שכתב כמו  צודק , הוא שבזה הללו, המכשולות 

עופות 800 רק שוחט הנך להשו"ב, לו אומרים הזמן כל
איני לכך לשעה... 1400 או 1200 שוחט וחבירך לשעה,
לי עולה עבודתך כי יותר, כאן אותך להחזיק יכול
שבוע בכל מפסיד אני ובגללך מחבירך, ממש בכפילות
השני השו"ב פועל אז לבו, יחרד לא זאת בכל ואם .$600
סרה ידבר שלא כדי השחיטה, בית בעל בעיני להמאיסו
הזה הקטן השו"ב צריך כמה יודע מי כי הגדול, השו"ב על

כזה. גדול לשו"ב שנהי' עד נו"ט להאכיל

גמור רשע שהוא אחד לשו"ב אמרנו כאשר מהופעם (לפי

המאור) בקובץ תדעושנתפרסם תומו, לפי כמסיח לנו סיפר ,
וגם הכל, לו וסיפרתי מפאפא הרב עם מזמן כבר שדיברתי
במלחמה לצאת ביכלתם שאין לי ואמרו מצעהלים הרב עם
יותר זקנים ואנו רח"ל, הכל מנהל שהוא מרדכי שבתי נגד
לה"ר ומספר הולך פעם בכל כי נגדו, להלחם מדאי

מאורעות. בכמה שעשה כמו שליט"א, לרבינו

והוליכו רבנים חמש עם שם שהייתם מזה נדבר ועכשיו
שולל. אתכם

השרשרת על ששחטו שוחטים ג' לכם הראו ("ליין")א)

שהכל גדולות במודעות יצאתם ותיכף לשעה, עופות אלף
מזה. נדבר ועכשיו טוב,

דעת את להטעות רוצים המכשילים שהרבנים או ב)
שכתובהקהל ממה ויותר הכל, כבר  יודעים אנו כי  לעשות  תוכלו  לא (וזה

הקהל) לפני יבוא ואינכםכאן שולל אותכם מוליך ו... או...
הכל לנו סיפר הוא מ... הרב לנו שאמר כמו בזה, אשמים

שנים. 10ב לו שנודע ממה

צריך אז לשעה, אלף שוחטים שובי"ם שלש אם ג)
להחליף צריכים שעה כל כי שובי"ם, ששה להיות
כי לנו ואמר מבאטור, הרב לנו שהסביר כמו השובי"ם,
יותר יעבוד אחד ששו"ב רצה לא בהארטפארט אצלו
שבכל כך ג"כ שוחטים היוניאן ואצל ביום, שעות משלשה
שיוכלו כדי אחרים לשובי"ם שובי"ם אותם מחליפים שעה
אז נחים לא ואם קצת, ולנוח הזה בזמן חלף לעשות
אינם שהרבנים רח"ל, פגומים בחלפים לשחוט מוכרחים
כי אחד, שו"ב לנו שאמר כמו מזה, לדעת יכולים
מודיע האנשים אחד תיכף אז לשם הרבנים כשמגיעים
עד שחט שלא חדש חלף תיכף מוציא והשו"ב להשו"ב,
לראות להשו"ב בא ומיד תיכף לבבו בתום והרב עכשיו,
פני רק ראה שלא מאוד יפה חלף אצלו ורואה שלו החלף
מאד יזהר הרבה חלף עם שוחט אם ואפילו עופות, 50



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים
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מכתבים למערכת
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י
הנני מאשר בזה קבלת הספר הנ"ל ונא למסור יישר כוח נלבבי 

לכותב ולמו"ל הספר הנ"ל.

כי  ויש לי בקשה אליו נא לתת לי את הכתובת של המשלח 
שעומד  "ואהבת"  ספר  חיברתי  כי  לידיעתו  להביא  אני  רוצה 
עכשיו להופיע אבל לצערי אין לי הכסף להוציאו וכל מו"ל דורש 
אולי אפשר לסדר את  גדול של ההוצאות מהמחבר.  היום חלק 
הדפסת ספר שהוא לתועלת ולנחיצות גדולה דוקא במדינתנו וכן 
בעצם לכל בית ישראל באמריקה, דרך הנדבן הגדול שהוא מוכן 

לשלוח ספרים לישראל כמתנות חינם.
בכבוד ובתודה,
הרב יעקב ניומן
רב השכונה אגודת בית הכנסת רמת פולג

בענין כשרות רצועות התפילין קיימת אי-בהירות רבה, מה הן 
וכן  למהדרין  רצועות כשרות  להשיג  כדי  ההקפדות שנצרכות 

Œמהי רמת האמינות של סוחרי הרצועות למיניהם. במאמר של
פנינו נבאר בעזהי"ת את עיקרי הדברים ומה שעמדנו בזה על 

הבירור לאחר חקירות ודרישות.

השאלות העומדות לפנינו הן:

א. מה נכלל בעיבוד שצריך להיות לשמה ומה אינו נכלל ויכול 
"מן  להיות  צריכים  העיבוד  חומרי  האם  ב.  במכונה.  להעשות 

המותר בפיך". ג. המצאות חדשות לייפוי והשבחת הרצועות.

עיבוד שיהיה לשמה
קודם לפתיחת דברינו נקדים, שעור מעובד יכול לעמוד שנים 

רבות אך עור שאינו מעובד מרקיב ומתקלקל לאחר זמן מה.

Œעיבוד הרצועות ע"י מליחת העורות: לדברי המומחים, המלי
חה באה רק כדי לשמר את העור שלא ירקיב. כלומר, המליחה 
זמן שהוא מליח, אם ישטפו המלח מן  משמרת את העור כל 
העור ולא יעבדו אותו – ירקיב. כמו כן יש מקפיאים את העורות 
בלא מליחה ומכניסים את העור מהקפאה לעיבוד, ללא מליחה. 
יש מן הסוחרים שהגיעו מכוח כך למסקנה, שאין דין עיבוד על 

המליחה, כיוון שאפשר לעבד בלעדיה.

  
שהעמיד זה, את  לתק בגלגול בא ישראל  מל מנשה

בהיכל צל

ולשם מבושל אוכל מלכה  מלוה בסעודת לאכול מקפיד משה  ר'
צלב  משחית  כך 

משהר' לר' והתמים. הישר היהודי משה ר' את כנו כך   המוזג משה 
היה צדיק  משה האיש דרכים. פרשת על אחד בכפר מרזח בית היה
ומחפש  וברעדה, בגיל כבחמורה קלה מצוה קיום  על  מקפיד דרכיו. בכל
המצוות בין חשיבות. להם מיחסים אינם אדם שבני מצוות ימיו כל 
לא זו לסעודה מלכה . מלוה סעודת מצות  היתה במיוחד הקפיד עליהן
שבת מוצאי בכל הקפיד אלא  משבת , שנשארו בתבשילים הסתפק 

זו. מצוה הדור  לשם מיוחדים מאכלים לבשל

מלכהבמוצאי מלוה סעודת תבשילי להכנת משה ר' נגש  אחת  שבת
התנור . להסקת עצים  להכין שכח כי לראות, השתומם והנה
בשלג , מכוסה היתה האדמה ההוא, הלילה היה וסוער קר חורף ליל 
לבשל היה  אפשר  אי ובלעדיהם עצים, ולחטוב לצאת היה  אפשר  ואי
מלכה. מלוה  סעודת לכבוד שישי ביום עוד הכין אשר המאכלים את
כמעט  כסוהו כפור שאדי  לחלון מבעד משה ר' הסתכל ומצר דואג בלב
הבחין  לפתע להסקה. עצים לו שימציא עולם, לבורא תפילה ובפיו כליל 
וגרזן  ויצא קם היסוס בלא  ביתו. ליד הדרכים  פרשת על ניצב  עץ  בצלב
כרת הצלב אל נגש בקרבתו איש  ראה וכשלא וכה , כה  הסתכל בידו .
העצים את בקע שם שבחצרו. העצים דיר אל והביאו ממקומו אותו


