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  ניקורמוקדש לתיקון מצב ה
  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

  ו"מ תשתשריחודש 

  

 מוסדות ומנהלי ישיבות ראשי לכבוד
 .י"הע בנות או הבנים לחינוך

 קדושים  ישראל  של  וגופות  מנפשות  גדול  חלק  תלוי  המוסדות  ומנהלי  ראשי  בידי  כי  לדעת  נוכחנו
  ......ו"ח או ב"העוה לחיי להביאן
 התורה  במוסדות  ובגרותן  ילדותן  בשנות  והבנות  הבנים  מתחנכים  אלה  שבימינו  החיים  סדרי  לפי
) ש"לאנט  (צהרים  ארוחת  ל  ידיע  בגשמיות  גם  עוד  נזונין,  משם  שסופגים  הרוחני  למזון  ובצירוף,  והחינוך

  .שנים איזה זה שהונהג) ט"ברעיקפעס( הבקר סעודת גם רוב ל פיוע
 בידינו  עלה  רבנים  פיקוח  תחת  ומנקרים  דיינים  של  רב  וטורח  מעמל  הקלועה  והדרישה  החקירה  אחר
, פארק  בארא,  וויליאמסבורג  שבתוכן  באמעריקע  בהמה  בשר  חלב  ניקור  מצב  המעריך  קונטרס  להוציא
  .ועוד, מאנסי
  ).מהקונטרס טופס כאן וצירפנו(

 כעת  בהמה  בשר  האוכל  כי  המעיין  ימצא  טרסבהקונ  במתינות  עיון  אחר  כי  ישלהדג  למותר
 הגוף  וגם,  לם  הבאועו  לם  הזהמעו  ואבדון  כריתה  של  לסכנה  ורוחו  נפשו  נשמתו  מכניס  באמעריקע

 וכריתת  לם  הזהעו  מחיי  הגוף  בכריתת  הכוללת  בכרת  עונשו  חלב  אכילת  כי  עומדת  זו  בסכנה  בעצמו
  .הנצחיים מחיים הנשמה
 מזון  בפיטום  עליהם  הרובצת  הגדולה  אחריות  כי  המוסדות  ראשי  לבב  לעורר  אנחנו  רוצין  ברם
 נפשות  מאות  שהרי  אנשים  שאר  מאחריות  אלף  פי  רבתה  שבמהודרין  במהודר  בכשרותן  שיתעלו  לילדים
 בתחילת  הילד  מזון  משפיע  שיותר  עוד  וידוע,  הרבה  שנים  במשך,  יום  יום  פיקוחם  תחת  נזונין  מישראל

  .ר כךמאח העלייהו ימי שהם ילדותו בשנות ינוכוח



ב 

 מונח  כתפם  על  כי  יראו  זה  בענין  קצת  להתבונן  פנאי  מעט  ומנהלים  הראשים  יקחו  אם  ועכשיו
, ידן  על  חטא  טעם  טעמו  שלא  ישראל  ילדי  שנתפטמו  חלב  כזיתים  רבבות  רבבות  של  חבילות  חבילות
 בקונטרס  (נתבאר  וכבר)  ש"לאנט  (צהרים  לסעודת  ס"פרענקפורטער  או  י"סאלאמ  להאכיל  נפוץ  באשר

  .בשוק הנמכר בהמה בשר מסתם יותר וחמור גמור חלב של גדול כמות מכילה זו שמאכל) המצורף
 דברים  ששה  של  מוזג  סאלאמי  באכילת  יש  הבריאות  ממשרד  האינפארמאציע  ל  פישע  זאת  לו  ועוד

  ).ונטרסבהק מבואר (ל"רח הידוע לחולי גדול גורם לעצמו ל אחדשכ
 קדשים  צאן  צעירי  של  הטהור  משלחן  ולסלק  הרבים  לזכות  המוסדות  מנהלי  שביד  הדברים  מסקנת

, ישראל  של  ונשמתן  גופן  המאבדין  ודומיהן  -  פאסטאראמי  -  פרענפורטער  -  כסאלאמי  מזון  מצרכי
  .און כל להן יאונה שלא בטוח לבם היהי ובזה, בתכלית וכשרים טהורים בדברים מקומן ולמלאות

 חשבון  יצטרף  צעירים  מאות'  ג  בו  שיש  שבמוסד  יצא  סאלמי  להאכיל  ממשיכין  אם  זאת  ולעומת
 במקום  (שהוא  אחד  ביום  חלב  זיתי  מאות'  ג)  קרוב  חשבון  בידינו  יש  (אכילתן  שיעור  שמכיל  החלב  פיטום

 לעשר  כזיתים  60.000  וחשבון,  לחודש  כזיתים  6.000,  לשבוע  חלב  זיתי  1500  זה  את  יום  בכל  שאוכלין
  .להשאר תחשב וממנו, שבשנה חדשים
 ואשר  חטא  טעם  טעמו  שלא  קדשים  צאן  לגופות  כזאת  גדול  כמות  פיטום  אשר  יבין  הולך  ישר  וכל
 הדין  את  ליתן  עתיד  ושעורה  שעורה  כל  ועל  ממנו  מעלה  של  עין  מעלימין  אין,  העולם  מקיים  פיהם  הבל

  .ישער מי ועונשו
 טבחיא  רב  פרבס  ו  שכתובכמ  הוא  בנפשו  כי  זה  בכל  קלי  ולא,  זאת  כל  ללבו  ישים  המשכיל  עד

  .בעירבון ביתו ונפש נפשו נותן הוא כי ידע בחלב אחרים שהמכשיל) ניקור לכותה(
 תוצאותיה  על  הוא  בניזקין  שגרמא  זאת  גם  אף  איסור  באכילת  ידו  על  שמתפטמין  בלבד  זו  ולא
 עזי  הן  והן  רעה  לתרבות  הילדים  צאיןיו  ל  ידי  זהשע  א"פ  מןסי  ד"יורי  חדש  הפר  ו  שכתובכמ  הנוראות

 .נחשב הגורם חשבון על הכל, עילאה שבחשבון וידוע, שבדור פנים

 !הצלנו נפשנו את ואנו! הזהרנוכם כי דעו
  למעשה הלכה מ"ביה הנהלה
 ברק בני, אלישע רחוב

  הניקור משמרת ועדו


