
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.
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בבית דין של מעלה

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
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כהלכתה בישראל השחיטה כשרות
ג' חלק 

(העמלקים) רב הערב רבני עם הצדיקים מלחמת  דור מדור  בעמלק  לה' מלחמה 
האחרונים  שנים מאות בד' השחיטה, כשרות  בשדי -

שלו ] האמיתי  השם נכתוב השאלה את  השואל  בקשת [לפי

דין : בשרבית לאכול  הפסקת לא למה
של  המכתב את כשראיתה ועוף  בהמה

שנה 20 עליו שסמכת שווימער !הרב 
לאה : בן רציתי אבישי  ולא קראתי 

שכל  להיות יכול איך  כי להאמין ,
מעוד  שמעתי ולא שותקים, הצדיקים 

בשר לאכול  לא אותנו שיזהירו !!!רבנים
בשר בלי לחיות  בכלל אפשר האם ?ועוד

מי  הקדושה בתורה כתוב כתוב הלא
בשר ?יאכילנו

דין  שהגה"צ בית  כן גם שמעת  לא האם  :
אמנון  רבי והגה"צ שליט "א לנדא הרב

בעולם כשר  בשר  שאין אמרו הלאיצחק ?

אכלת ולמה שלו הדרשות את שמעת
?הלאה

לאה : בן  רבניםאבישי מאות לי יש אם
על  הכשרים ונותנים כלום אומרים  שלא 

יותר להחמיר  צריך הייתי  מה  הלאהכל, ?
אכלו, כן  גם  הגדולים שהרבנים ראיתי
אחת מילה מהם שמעתי לא פעם ואף

טרף  ולאשהבשר  לגיהנום  אותם תקחו ?
?אותי 

דין : תשלםבית כאן  דין, בבית מקובל לא
שאכלת מה כל כל על את איתך ותסחוב !

וסמכת לאכול  לא לך אמרו שלא הרבנים
!!!עליהם

והפתילים  החותמת 
הכשרות על  נפשו  שמסר שווימער דוד  רבי  הצדיק הגאון של

רחוב ישראל  בית שכונת ומו"ץ רב  שווימער דוד

טלפון תובב"א ירושלים פעיה"ק 15 דיין לייב

025377510

תשע "א שבט  ה ' שני יום  בס"ד,

הביד "ץ  חברי  הגאונים הדר"ג למעכ "ת
תובב"א, ירושלים עיה"ק  דפה שליט"א

הראוי . בכבוד אחדשה"ט

במושב היום  שנשאלתי  לשאלה במענה
מה  אודות ירושלים, עיה "ק דפה דין  בית 
הנשחטים  שהעופות בשמי  שאמרו
הביד "ץ, שבהשגחת "הידורים" במפעל
הם  ומה כשרים, שאינם לחשוש  יש 

להבהיר הנני  זה, לחשש  הנימוקים
כדלהלן :

נימוקים שלושה על מתבסס זה חשש
שהם: עיקריים

המפעל מנהל  שמשליט הפחד שלטון  א.
עדהחדש השובי"ם, על  ויס אלעזר

תמידי ובאיום אימתני בלחץ  הם שנתונים
די יספיקו לא אם ממשרתם אותם לפטר
יראים  גם זה איום ומחמת  העבודה

כשר. שאינו עוף להטריף 
השובי"ם על המרחף התמידי  האיום ב.
השחיטה ועד הנהלת ע"י והמשגיחים
לעתים הנוגדת מהוראתם, לסור ויראים 
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היפך  הוא ולעתים תורה ודין דעת  כל 
והעופות. הבשר כשרות על מהשגחה
והמשגיחים השובי "ם שיסורו תחת
יקבלו  "שלא באיום הרבנים. להוראת
גם כאן" הבית בעל  מי ו"נראה משכורת"
הלכתיים בעניינים התמידי  עירובם
בניהולו  אלא תפקידם שאין בשעה
אוירת משרה , השחיטה וועד של הכספי
הכשרות ומשגיחי  השובי"ם בין  אימה

מכשולים. על לרבנים לדווח היראים
לאחד  כשרות מלהעניק כבד חשש ג.
לאחד  וביותר ומצוות, תורה שומר שאינו
מפעל  בעל שהוא נאמן, כאינו הידוע
הקודש, בארץ הכשרות וגופי "הידורים"
במפעלים והעופות הבשר שהכשירו
לאחר ממנו, התנערו כבר  בעלותו שתחת

וזיופיו , ברמאותו פסיקשנכחו דלא  (וקלא

ששיווק בדגים נוכחו עדתינו של  הכשרות וועד שגם 

טמאים ) דגים שהם הבד "ץ .בהשגחת
במילים, להכביר  הצורך מן אין  ויוסבר:
שמשליט האימתני  הפחד שלטון על 
השוחטים, על ויס אלעזר המפעל מנהל
העבודה, הספק של נוראי בלחץ  הנתונים
כזאת מהירה עבודה שמן הנמנע שמן עד 
הדברים כי  ידם , תחת תקלה תצא לא
בניקל  וניתן השוחטים, בין  הידועים
דברי  ואסביר הדבר. אצלם לברר

ששוחטים1)במקצת : השחיטה במקום
אלקטרוני  עין המנהל , התקין העופות,
ואם השוחטים, עבודת על המפקח
מתקשר מיד בעבודתם, במקצת משתהים

הממונים מן לאחד תחילהטלפונית (ובכוונה 

לפי בכבודו, לפגוע שלא כדי בשמו, מלנקוב נמנע אני 

זה ) נורא לחץ תחת נתון הוא  ללחוץ שגם כדי ,

בעבודתו. לזרזו מן 2)עליו אחד
והמפורסמים, הוותיקים השוחטים
השוחטים שבין והמובחרים מהמיוחדים
של  מפורשת בהוראה נפסל עדתינו, של 

שם מהממונים המפעלאחד  מנהל  עם  (בתיאום

בשמו,?) אנקוב אף  הצורך [ובמידת
כשוחט מלשמש לבירור ] ניתן ויהיה
נעשית שעבודתו לפי החדש, במפעל
הקצב  כפי  שלא הדעת , ובישוב במתינות
של  וכדבריו  החדש, במפעל הדרוש
זה שוחט של ביכולתו שאין הממונה

ראשים". הנהלת3)"לערוף מחברי אחד
מסחריים, מטעמים  הורה, השחיטה וועד
עם בתיאום החדש, במפעל לשוחטים
וועד  תקנת על לעבור  המפעל, מנהל
ומטעמים ומקדם מאז שנתקנה השחיטה,
אלף  מעשר יותר  לשחוט שלא הלכתיים,
שהממונה לאחר  וזאת ביום. עופות

המ שערי את  כבר  עוזב  פעל האחראי
של  כלשונו הביתה", אותו ו"מעיפים
מחברי  אחד  עם בתיאום המפעל , מנהל

השחיטה. ועד  העובדה4)הנהלת תמוהה
שמאז  בפניי  השוחטים שהעידו מה מאד,
כמעט החדש במפעל לשחוט שהחלו
ואילו  השחיטה, אחרי  סכין נפסל ולא 
יום בכל  מעשים הם הישן במפעל
ביום, פעמים  כמה סכינים  שנפסלים 
מאז  בהם, שנשחטו העופות כל ופוסלים
מהודרת. שנמצאת האחרונה הבדיקה

שיורד 5) שלמחרת שביום מאד  מוזר 
עופות הרבה הישן במפעל  נפסלים גשם

הסכינים  פגימת לכלוךמחמת עקב (הנגרמים 

לאחרהעופות) שהיה  זה, שבוע  [בתחילת 
וכמה כמה נפסלו השבת, יום  של  הגשם



המשך בעלון הבא
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נפסלו  כשבועיים לפני כן כמו סכינים 
3000 הישן אלפים )במפעל עופות(שלשת

הסכינים], פגימת מחמת אחד, ביום
אפילו  נפסל לא  החדש במפעל ואילו
ובמידת השוחטים, עדות [כפי  אחד סכין
לבירור]. וניתן בשמם אנקוב אף האפשר

כמה6) שלפני העובדה על  אנו תמהים
הודו  עופות אחד משק סיפק שבועות,
וגם הישן במפעל  גם המפעלים, לשני
המשגיח, [כעדות החדש למפעל
ובעוד  שמו] את אנקוב הצורך שבמקרה
אותו  של תוצרת כל  נפסל הישן שבמפעל
כך , לשם השחיטה והופסקה היום ,
מעיים, בבני  שנתגלו  ספיקות מחמת
שהזריקו  מוגבר הזרקה מחומר  שנבעו
הכל  נשחט  החדש במפעל ואילו בעופות,
ושאלות. ספיקות שום ללא והוכשר 

שבמפעל 7) היתכן תמהים, אנו ועוד זאת
כמה ביומו יום מידי  מובאים הישן
במפעל  ואילו מרוח, שתי על שאלות 

כזו. שאלה מעולם היה לא גם8)החדש 
נשאלה פעמים כמה לברר אנו מבקשים
זאת כל האם קורקבן, או  עוף על שאלה
הלחץ  עקב זאת וכל דרשני. אומר  אינו
בהם שנתונים התמידי  והפחד האימתני 

והבודקים. השוחטים
בכל  אין האם השאלה, נשאלת  וכאן 
כשרות על חשש לעורר אלו הנימוקים

החדש. במפעל  השחיטה
התמידי  האיום על השני לסעיף ומכאן
ידי  על והמשגיחים השובי "ם על המרחף 
דבר יאמרו שאם השחיטה, וועד  הנהלת
כהוראתם שלא יפעלו או כרצונם, שאינו
הוראתם אם גם מעבודתם, מיד יפוטרו

תורה, ודין דעת  כל לעתים, נוגדת ,
כשרות על מהשגחה היפך הוא ולעתים
בישראל  כזאת היתכן והעופות. הבשר
נתונים והמשגיחים השובי"ם שיהיו
האמת את מלומר  שייראו חיצוני  ללחץ

לר מכשול .ולדווח כל על הממונים בנים
הנהלת1) מחברי  אחד בהוראת האם

לנסוע  שלא למשגיח השחיטה וועד
בהם יהיה שלא העמסה בעת להשגיח
ודין. דעת כל  הנוגד דבר נפולות, חשש
לרב  יגלה שלא הוזהר  אף המשגיח
אדרבה, אלא נוסע, שאינו הממונה
שאכן  הרב , בפני לומר  הוזהר המשגיח
אנקוב  האפשר  [ובמידת כך . על  השגיח 
זו  הוראה על  דיווח והמשגיח בשמו].
שדיווח ומשום עליו, הממונה למשגיח
המכשול  אודות הממונה, המשגיח
אתמהה. ממשרתו, פוטר  לרבנים,
שניתנה מה לכך  להתייחס שלא (2
וועד  הנהלת מחברי אחד ידי על ההוראה 
שאין  לכך המיועד למשגיח השחיטה
"אושר בצרכניית להשגיח לנסוע צורך
שם. הנמכרים והעופות הבשר  על  עד "
וועד  הנהלת  מחברי אחד  של בהוראתו  (3
במידת שמו את [שאנקוב השחיטה
לשוחטים הוראה ניתנה הצורך]
וועד  תקנת על  לעבור  החדש, שבמפעל
השחיטה צוות ראש שהורה השחיטה,
שעות משש יותר  לעבוד שלא לשוחטים
מכבר, זה השחיטה וועד כתקנת ביום,
הלכתיים, מטעמים כמובן וזאת
וועד  תקנת  אודות ששאלו השוחטים
כן  יעשו לא שאם באיום נענו השחיטה,
עירובם (4 כאן". הבית בעל מי  "נראה


